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وث

ِّ
 ولد

 

  ؿ ورحؿةُ طؾقؽُ  المُ الس  
ِ
 :ا بعدُ أم   ف:وبركاتُ  الل

 قبؾفا كزاعٌ  ـْ ، ولؿ يؽُ ؾةِ بْ الؼِ  فقفا أهُؾ  تؾَػ اْخ  مسللةٍ  ُل أو   اإليؿانِ  مسللةَ  فنن  

 أهؾِ  ذهَب ـقا مَ هبا اهتؿاًما طظقًؿا، وبق   السؾُػ  ، لذلؽ اهتؿ  قلِ ُص إُ  يف مسائؾِ 

ـ   وا طؾك وردُّ  -لطؾك ما سقلتِ - وطؿٌؾ  مـ أكف ققٌل   اإليؿانِ يف والجؿاطةِ  ةِ السُّ

ـَ  ـةِ  أهؾِ  لؿذهِب  الؿخالػق ـَ  والجؿاطةِ  السُّ بطقائػفا  جئةِ رْ أو الؿُ  ةِ القطقدي   سقاء م

  ةِ طق  رْ ة الش  ؿ لألدل  فُ ـقا مخالػتَ ؿ، وبق  ففُ بَ قا ُش ودحُض 
ـةِ  اِب الؽتَ  ـَ مِ  .والسُّ

ـةِ  أهُؾ  ؿَ تؽؾ   وقدْ   رًطا.وَش  غةً لُ  اإليؿانِ  ريِػ يف تعْ  والجؿاطةِ  السُّ

ُ:غةُِيفُالؾُ ُفاإليؿانُُ

ـَ  ـَ ) :«ـآمَ »مـ، وأصؾ مْ إيؿاكًا ففق مُ  ـُ يممِ  مصدر آم ـِ  (أَأَْم  .قـت الثاكقةُ لِ  هبؿزتق

ـَ  يؼال:  لف. آمـ بف، وآم

ـُِيفُالؾغةُطؾكُمعـَُُطؾُؼُويُُ ُ:قق

ـُ  :ُلُإوُ   .إم

amr
مستطيل
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ـِ  وهق إططاءُ   .كقـةِ ؿلْ لطُّ وا وإمانِ  إم

ـِ  ويطؾُؼ   .وهق ضد الخقِف  طؾك إم

 .[9:ُ]قريُشُ ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ ك:تعالَُُقاَلُ

ُ:اغُبُقالُالرُ 

ـُُِوأصُؾُ  .ِف قْ الخَ  وزواُل  الـػسِ  ةُ ؿلكقـَ صُ  :إم

ـِ  فُ فنن اشتؼاقَ ُ:اإلسالمُُِقُخَُشُُوقاَلُ  .والطؿلكقـةُ  الذي هق الؼرارُ  مـ إم

ـَ الرجُؾ  ، وهلضد الخقاكةِ  طؾك إماكةِ  طؾُؼ ويُ  ـٌ أماكةً  مصدر َأُم  ، ففق أمق

ل ما تلتَ  ؿ  كذلؽ، ثُ  إذا صارَ   تعالك: فُ ؽ أماكة، ومـف ققلُ ـ طؾقف صاحبَ ؿِ ُسؿِّ

 .[>7:ُ]إكػاُلُ ﴾ڤ ڤ﴿

ـَ أمـًا وأماًكا.ضد الخقِف  طؾك إمانِ  طؾُؼ ويُ 
 ، وهق مصدر َأمِ

 .مـ بعد خقٍف  ئـانٌ ؿِ اصْ  وإمان:

 .[:57:ُ]البؼرةُُ ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ تعالك:ُقاَلُ

ـُ ؿلكقـةِ طؾك الطُّ  ويطؾُؼ  ـَ فالن يلَم
ـٌ  ، وَأمِ  اللُ  ، قاَل أمـًا وأماًكا وَأَمـَة ففق آمِ

 .[55:ُ]إكػاُلُ ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ تعالك:

ق بؽؾ ما يَ  ورجٌؾ  ُـّ بشلءٍ  وٓ يؽذُب  ؿعُ ْس َأَمـَة لؾذي ُيصدِّ  . وإذا كان يطؿئ

 .أحدٍ  لؽؾِّ 
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ـٍُُوأكَتُ  .مانٍ يف أَ  مـُذاكُأي:ُيفُأْم

ـَ « الؿممـ»تعالك  واللُ   ؿ.فُ أن يظؾؿَ  هُ طبادَ  ٕكف آم

 الجازمُ  ًدا، بؾ هق التصديُؼ وهق لقس تصديًؼا مجر   ،التصديُؼ ُوالثاين:

 .الذي معف طؿٌؾ 

  آمـُت  :تؼقُلُ
ِ
قْ  بالل  .ُت أو آمـت بؽذا وكذا، أي: صد 

ـُ  ـٌ مُ  والؿمم  .ظفرُ ما يُ  مثَؾ  التصديِؼ  ـَ مِ  بطِ

ُإخقةُُِاللُُُوقاَلُ ُطـ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ :ڠَُػُيقُسُُتعالك

 .[>5:ُ]يقسُػُ ﴾چ

 لـا. ٍق صدِّ بؿُ  وما أكَت  أنُمعـاه:ُالتػسقرُُُِؾُأهُُْلؿُيختؾْػُ

طؾقفا، فنذا  اللُ  فُ الذي ائتؿـَ  إماكةِ  يف صدِق  الدخقُل  :يفُاإليؿانُُِوإصُؾُ

ق بؾساكف فؼد أد   فِ بؼؾبِ  التصديَؼ  اطتؼدَ  ـٌ هق مُ و ى إماكةَ كؿا صد  ، ومـ لؿ مم

 .ـافٌؼ طؾقفا، وهق مُ  ف اللُ التل ائتؿـَ  لألماكةِ  ممد   ف ففق غقرُ بؼؾبِ  التصديَؼ  تؼدِ عْ يَ 

ـُُ ق :والؿمم  جؾ   - ٕن اللَ  مـ إماكةِ  ملخقذٌ  ٕن اإليؿانَ  :معـاه: الؿصدِّ

ـَ  ذلؽ أماكةً  ، وجعَؾ العؼدِ  وكقاِت  السرائرِ  ك ِطؾؿَ تقل   - وطز   طؾك  مسؾؿٍ  كؾ   ائتؿ

 كريؿَ  واستقجَب  ى إماكةَ لساكف فؼد أد   هُ ف ما أضفرَ ق بؼؾبِ ، فؿـ صد  تؾؽ إماكةِ 

 وزرَ  فؼد حؿَؾ  فِ بؾساكِ  ما أضفرَ  ف طؾك خالِف ؾبُ ومـ كان قَ  ،طؾقف إذا ماَت  الؿآِب 

 حسقبف. واللُ  الخقاكةِ 
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  مـ أسؿاءِ  :ـُُوالؿممُِ
ِ
 ؿ.هُ ما وطدَ  هبادَ ق طصدِّ : الذي يُ قفِ تعالك، ومـ معاكِ  الل

 ت بف.: إذا صدقْ ت بالشلءِ ق بالل ورسؾف، وآمـْ مصدِّ  مممـ:ُورجٌؾُ

ـَُمـُالؾغقيُ ُالعؾؿُُِػؼُأهُؾُواتُ   .هق التصديُؼ  :ؿُأنُاإليؿانَُهُِوغقرُُِق

وإكؿا هق  ،ًداجر  لقس تصديًؼا مُ  -وهق التصديُؼ - ل لإليؿانِ فالؿعـك الثاكِ 

ـُ  معف طؿٌؾ  جازمٌ  تصديٌؼ  عالك تَ  قاَل  ،ڠ َػ يقُس  ةِ ذا كؿا يف قص  بف، وه يلم

  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ ؿ:قفِ ٕبِ  َػ يقُس  قةِ إْخ  ا طـ ققلِ مخربً

 .[>5:ُ]يقسُػُ

 وهق تركُ  ،ف طؿٌؾ الذي يتبعُ  الجازمَ  ق لـا التصديَؼ ما أكت بؿصدِّ  أي:

ـَ ـا، ولؿ يعطِ ـا طؾك فعؾِ مماخذتِ    ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ :فؼاَل  فؿ إم

 .[=5:ُ]يقسُػُ

  يف وصِػ ، [5;:ُ]التقبةُُ ﴾ى ائ﴿ فُتعالك:قلُُوكذاُق
ِّ
 :أي ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .معف العؼقبةَ  لمـقنَ فقَ  فؿ فقؿا يؼقلقنَ قُ صدِّ يُ 

 .[;7:ُ]العـؽبقُتُ ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ تعالك:ُفُُوكذاُققلُُ

ـُ يلْ  لف طؿٌؾ  فُ ف تصديًؼا جازًما تبعَ قَ صد   أي: بف  دَ الذي تقط   مـ العذاِب  بف م

 ف.مَ قق ـ طؾقف السالم ـ إبراهقؿُ 

 .لإليؿانِ  معـقانِ  ففذانِ 

ـُ  :ُلُإوُ   .متداخالنِ  وهؿا معـقانِ  ،التصديُؼ  والثاين:، إم
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 .ؿلكقـةُ : هق الطُّ ، وققَؾ : هق الثؼةُ اإليؿانُ  :قَؾُوقُِ

ُ:لغةًُُاإليؿانُُِيفُتعريِػُُاإلسالمُُِقِخَُشُُرأيُُ

ُاختارَُ ـُُُاإلسالمُُِشقُخُُوقد ُمعـكُاإليؿانُُِ$ُتقؿقةَُُاب ، ارُ اإلقر :لغةًُُأن

 ها مـ إلػاظِ مـ غقرِ  طؾك معـك اإليؿانِ  يف الدٓلةِ  أصدُق « َأَقر  » ورأى أن لػظةَ 

ر هبا اإليؿانُ   :ٕسباٍب  التل ُفسِّ

ـِ  - ـِ  أن الؿؼدمتق هق  يف الؾغةِ  وهؿا أن اإليؿانَ  رجئةُ هؿا الؿُ ذكرَ  الؾتق

فقؽقن  ،هارْ لؿ يغقِّ  العرِب  بؾغةِ  الـاَس  إكؿا خاصَب  ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن الرسقَل التصديُؼ 

، أو بالؼؾِب  والؾسانِ  بالؼؾِب  إكؿا يؽقنُ  ، والتصديُؼ : التصديَؼ ه باإليؿانِ مرادُ 

 .مؿـقطتانِ  - مـ اإليؿانِ  ْت لقَس  فإطؿاُل 

ك الؿعـَ  ؟ ولق صح  التصديِؼ  لؾػظِ  مرادٌف  اإليؿانِ  إن لػظَ  :فؿـُالذيُقاَلُ

 وإكؿا يرادُ  ،طؾك الرتادِف  فال يدلُّ  اإليؿانِ  لػظِ  مقضعَ  التصديِؼ  لػظُ  ضعَ إذا وُ 

لـا، ما أكت  سؾؿٍ بؿُ  ت: ما أكَت لف، كؿا لق قؾْ  ف طؾك ذلؽ ٓ أكف مرادٌف دٓلتُ 

ـٍ  ـْ  لـا، صح   بؿمم ـٍ » بؾػظِ  هق الؿرادَ  لقَس  الؿعـك، لؽ  «.ممم

 :هق مرادًفا لف، وذلؽ مـ وجقهٍ  لقَس  :ثؿُيؼاُلُُ-

ـَ : آمـَ ف، وٓ يؼاُل قَ تف: صد  قْ إذا صد   لؾؿخبِرِ  أكف يؼاُل  ها:أحُدُ : بف، بؾ يؼاُل  ف وآم

ـَ  ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ :وقاَل ، [;7:ُ]العـؽبقُتُ ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ تعالك: لف، كؿا قاَل  آم

ُ]يقكُسُ ﴾ڍ ڌ ڌ ُ ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ﴿ :فرطقنُ  وقاَل ، [8=: ، [5>]صف:
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ُ]الشعراءُُ ﴾جخ حخ مخ جس﴿ :ـقٍح لِ  قاوقالَ  ۉ ې ﴿ تعالك: وقاَل ، [555:

ُ]التقبةُُ ﴾ې ې ې ى ى ائ ڇ ﴿ تعالك: وقاَل ، [5;:

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ تعالك: وقاَل ، [>9:ُ]الؿممـقنَُ ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 .[75:ُ]الدخانُُ ﴾ٹ

ق لـا، أدخَؾ  : ما أكَت قد يؼاُل  :قَؾُفننُقُِ فقف  : أدخَؾ فقف الالم، ققَؾ  بؿصدِّ

ف إما طؿؾُ  إذا ضعَػ  فِ ى بـػِس طؾك ما يتعد   تدخُؾ  ، والالمُ فاطؾٍ  ف اسؿَ لؽقكِ  الالمَ 

تف رْ إذا أخ   الػعؾِ  فؿا، فؿثاُل أو باجتؿاطِ  ا،أو مصدرً  فاطؾٍ  اسؿَ  فِ و بؽقكِ ه، أبتلخقرِ 

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ ف تعالك:ققلُ  :ى بالالمِ وتؼق  

ق لـا، أدخَؾ ، [5:9:ُ]إطراُفُ ، ولق فاطؾٍ  ف اسؿَ فقف الالم لؽقكِ  وققلف: ما أكت بؿصدِّ

 ى إلك الضؿقرِ فنكف تعد   يؿانِ اإل لػظِ  بخالِف  ،ـاتَ قْ لؼالقا: ما صد   ذكروا الػعَؾ 

 لف، فؽانَ  ُت : أقررْ لف، كؿا يؼاُل  ُت : آمـْ وإكؿا يؼاُل  ،تف قط: آمـْ ٓ يؼاُل  :دائًؿا بالالمِ 

 ا.مع أن بقـفؿا فرقً  التصديِؼ  بؾػظِ  هِ مـ تػسقرِ  أقرَب  اإلقرارِ  ه بؾػظِ تػسقرُ 

طـ  مخربٍ  يف الؿعـك، فنن كؾ   التصديِؼ  مرادًفا لؾػظِ  أكف لقَس ُالثاين:

 : السؿاءُ ت، فؿـ قاَل : كذبْ كؿا يؼاُل  ،َت : صدقْ لف يف الؾغةِ  يؼاُل  أو غقٍب  مشاهدةٍ 

 إٓ يف الخربِ ستعؿُؾ فال يُ  اإليؿانِ  ، أما لػظُ : كذَب ، كؿا يؼاُل لف: صدَق  ـا، ققَؾ فققَ 

 ِت ف: صؾعَ كؼقلِ  - طـ مشاهدةٍ  أن مـ أخربَ يف الؽالمِ  ، لؿ يقجدْ طـ غائٍب 

مـ  مشتؼ   ـاه، فنن اإليؿانَ قْ : صد  اه، كؿا يؼاُل : آمـ  أكف يؼاُل  -ْت وغربَ  الشؿُس 

ـِ  ـُ  يف خربٍ  ستعؿُؾ ، فنكؿا يُ إم ـُ  الغائِب  ، كإمرِ طؾقف الؿخربُ  يمتؿ  الذي يمتؿ
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  معـك التصديِؼ  ـٌ متضؿِّ  اإليؿانِ  ، فؾػظُ طؾقف الؿخربُ 
ِ
، وإماكةِ  ئتؿانِ ومعـك آ

:ُ]يقسُػُ ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ قا:، ولفذا قالُ تؼاُق وآْش  طؾقف آستعؿاُل  كؿا يدلُّ 

ُـّ  كا وٓ تثُؼ بخربِ أي: ٓ تؼرُّ  ؛[>5 كـا صادققـ، ٕهنؿ لؿ  ولق ،إلقف بف، وٓ تطؿئ

ـُ يؽقكقا طـدَ  ـْ دَ طؾك ذلؽ، فؾق َص  ه مؿـ يمتؿ  لفؿ. ققا لؿ يلم

فنكف  التصديِؼ  كؾػظِ  بالتؽذيِب  لؿ يؼابْؾ  يف الؾغةِ  اإليؿانِ  أن لػظَ ُ:الثالُثُ

ـاه أو قْ ت، ويؼال: صد  أو كذبْ  َت لف: صدقْ  يؼاُل  مخربٍ أن كؾ   يف الؾغةِ  مـ الؿعؾقمِ 

ـٌ  : أكَت ـاه، وٓ يؼاُل بْ ا لف أو كذ  : آمـ  مخربٍ لؽؾِّ  ـاه، وٓ يؼاُل بْ كذ    ٌب مؽذِّ  لف أو ممم

ـٌ ، يؼاُل الؽػر لػظ اإليؿانِ  يف مؼابؾةِ  لف، بؾ الؿعروُف   والؽػرُ ، أو كافرٌ  : هق ممم

 :فؼط لقس هق التؽذيَب  لإليؿانِ  الؿؼابُؾ  ، فؾؿا كان الؽػرُ بالتؽذيِب  ٓ يختصُّ 

 تؽذيًبا ويؽقنُ  يؽقنُ  الؽػرُ  بؾ إذا كانَ  ،فؼط لقس هق التصديَؼ  أن اإليؿانَ  ُطؾِؿَ 

 تصديًؼا مع مقافؼةٍ  اإليؿانُ  أن يؽقنَ  فالبد   ،وامتـاًطا بال تؽذيٍب  ومعاداةً  مخالػةً 

 ك اإليؿانِ مسؿ   جزءَ  اإلسالمُ  ، فقؽقنَ التصديِؼ  دُ ٓ يؽػل مجر   ،واكؼقادٍ  ومقآةٍ 

 أن يؽقنَ  فقجَب  ،ك الؽػرِ مسؿ   جزءَ  مع التصديِؼ  مـ آكؼقادِ  آمتـاعُ  كؿا كانَ 

ـٍ  كؾُّ   .، وهذا هق العؿُؾ مسؾًؿا مـؼاًدا لألمرِ  ممم

ـِ  غةِ ف يف الؾأصؾُ  : اإليؿانُ مـ يؼقُل  أن مـ الـاسِ ُ:الرابعُُ الذي هق  مـ إم

ـَ  ،الخقِف  ضدُّ  ـِ  فآم  .أي: صار داخاًل يف إم

 (.1/227) باختصارٍ  «اإليؿانِ » اهـ مـ كتاِب 

 مرادٌف  ( وهل أن اإليؿانَ 1/232) الثاكقةِ  مةِ الؿؼدِّ  يف بقانِ  $ ثؿ شرعَ 
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 طـفا بجقابقـ. وأجاَب  ،لؾتصديِؼ 

ـَ  الؿطابَؼ  ، فنن الؾػظَ معـاه اإلقرارُ  أن اإليؿانَ  اإلسالمِ  فاختار شقُخ   ٔم

ـَ » لؾػظِ  ٕكف مقافٌؼ  :«أقر  » هق لػظُ  مـ حقث الؾغةُ  التل  السابؼةِ  يف إمقرِ « آم

 .اإلسالمِ  ُخ قْ ها َش ذكرَ 

 (:=8;/>)ُ«الػتاوىُمجؿقعُِ»يفُُ$ُقاَلُ

ضؿـ ققل  ، واإلقرارُ التصديِؼ  دُ ٓ مجر   هق اإلقرارُ  أن اإليؿانَ  ومعؾقمٌ 

 . اهـ.الذي هق آكؼقادُ  وطؿؾ الؼؾِب  التصديُؼ الذي هق  الؼؾِب 

ُ(:5<7/>يفُ)ُوقاَلُ

أن بقـفؿا  معَ  صديِؼ الت   ه بؾػظِ مـ تػسقرِ  أقرَب  اإلقرارِ  ه بؾػظِ تػسقرُ  فؽانَ 

 فرًقا. اهـ.

ـَ »، وهق اإلقرارُ  يف الؾغةِ  إذن أن اإليؿانَ  فإقرُب  . هذا «أقر  »بؿعـك  «آم

 .الؾغةِ  مـ جفةِ 

ُشرًطا:ُيؿانُِاإلُأماُتعريُػُ

 .بالجقارِح  وطؿٌؾ  بالؼؾِب  واطتؼادٌ  بالؾسانِ  ففق ققٌل 

ُهل:ُاإليؿانُُِيفُتعريِػُُطـُالسؾِػُُطباراٌتُُْتُوقدُوردَُ

ـةِ  باعُ واتِّ  ةٌ وكق   وطؿٌؾ  ققٌل  ،ةٌ وكق   وطؿٌؾ  ققٌل  ،وطؿٌؾ  اإليؿان ققٌل   .السُّ
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ـُ  اإلسالمِ  شقُخ  ـَ وقد بق    يف تعريِػ  باراِت مـ هذه الع الؿرادَ  $ ةَ تقؿق   اب

 .لإليؿانِ  السؾِػ 

ـ ُُأهُؾُُػَؼُوقدُاتُ   .ويـؼُص  يزيدُ  وطؿٌؾ  ققٌل  :طؾكُأنُاإليؿانَُُوالجؿاطةُُِةُِالس 

 ويـؼُص  بالطاطةِ  ، يزيدُ وكقةٌ  وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ ُ:$ُالثقريُ ُسػقانُُُقاَلُ

 .صقةِ عْ بالؿَ 

ـةِ  أهُؾ  :وقاَلُ  ؿ.فُ قا أكػَس أن يزكُّ  مخافةَ  :وطؿٌؾ  ققٌل  : اإليؿانُ يؼقلقنَ  السُّ

ـُُُسػقانُُُوقاَلُ  .وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ  :$ُققـةَُطُُُب

ـُُُأحؿُدُُوقاَلُ  .ويـؼُص  يزيدُ  وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ ُ:$ُـبؾٍَُحُُب

ـُُُطؾلُ ُوقاَلُ  ةٍ طؾك ُسـ   وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ ُ:$ُالؿديـلُ ُاللُِ طبدُُِب

 .ويـؼُص  يزيدُ  وكقةٍ  وإصابةٍ 

ـُُُإبراهقؿُُُأبقُثقرٍُُوقاَلُ  ، واإلقرارُ بالؼؾِب  التصديُؼ  اإليؿانُ ُ:$ُخالدٍُُب

 .الجقارِح  ، وطؿُؾ بالؾسانِ 

 أهؾِ  العؾؿِ  مـ أهؾِ  رجؾٍ  مـ ألِػ  أكثرَ  لؼقُت ُ:$ُالبخاريُ ُوقاَلُ

فؿ لؼقتُ  ،ومصرَ  والشامِ  وبغدادَ  وواسطَ  والبصرةِ  والؽقفةِ  والؿديـةِ  ومؽةَ  الحجازِ 

اٍت   مـ ست   أكثرَ  مـذُ  فؿ وهؿ متقافرونَ أدركتُ  ،قرنٍ  دَ ، ثؿ قرًكا بعقرنٍ  قرًكا بعدَ  كر 

ـَ  ـَ يف هذه إشقاءِ  واحًدا مـفؿ يختؾُػ  : فؿا رأيُت ... قاَل سـةً  وأربعق  : أن الدي

  ، وذلؽ لؼقلِ وطؿٌؾ  ققٌل 
ِ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ :الل
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 ققٌل  : اإليؿانُ وقاَل ، [::ُ]البق ـةُُ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 .بال شؽ   وطؿٌؾ 

ُزرطةَُُوقاَلُ ُحاتؿٍُُأبق  إمصارِ  يف جؿقعِ  ـا العؾؿاءَ أدركْ  :ُوأبق

 .ويـؼُص  يزيدُ  وطؿٌؾ  ققٌل  فؿ: اإليؿانُ مذهبُ  حجاًزا وطراًقا وشاًما ويؿـًا فؽانَ 

ـُُُمحؿُدُُ-الرازيُُأبقُحاتؿٍُُوقاَلُ  كا أن اإليؿانَ واختقارُ ُ:$ُ-ُإدريَسُُب

 .بإركانِ  وطؿٌؾ  بالؼؾِب  وتصديٌؼ  بالؾسانِ  ، إقرارٌ وطؿٌؾ  ققٌل 

ـُُُُدُمحؿُ ُوقاَلُ  أن اإليؿانَ  لديـا مـ الؼقلِ  والصقاُب ُ:$ُالطبريُ ُجريرٍُُب

 .ويـؼُص  يزيدُ  وطؿٌؾ  ققٌل 

ـُُُوقاَلُ  .وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ ُ:$ُالبصريُ ُالحس

ـُُُوكقعُُُوقاَلُ ـ   أهُؾ ُ:$ُالجراِحُُب  .وطؿٌؾ  ققٌل  : اإليؿانُ يؼقلقنَ  ةِ السُّ

ـُُُمالُؽُُوقاَلُ  .ويـؼُص  يزيدُ  وطؿٌؾ  ققٌل  يؿانُ اإلُ:$ُأكسٍُُب

 .وطؿٌؾ  ققٌل  ، واإليؿانُ ويـؼُص  يزيدُ  اإليؿانُ ُ:$ُمجاهٌدُُوقاَلُ

ـُُُوقاَلُ ـُُُوفضقُؾُُوشريٌؽُُجريٍجُُاب  .وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ ُ:طقاضٍُُب

ـُُُسفُؾُُوقاَلُ اإليؿاُن : فؿ يؼقُل كؾُّ  أو أكثرَ  أستاذٍ  ألَػ  ُت أدركْ ُ:ؾُِالؿتقكُ ُب

 .ُص ويـؼ يزيدُ ققٌل وطؿٌؾ 

ـُُُيعؼقُبُُوقاَلُ ـ   أهَؾ  ُت أدركْ ُ:سػقانَُُب  وذكرَ  ،طؾك ذلؽ والجؿاطةِ  ةِ السُّ

 .أسامل جؿاطةٍ 
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ـُُُمعؿرُُُوقاَلُ  .ويـؼُص  يزيدُ  وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ ُ:$ُراشدٍُُب

ـِ  لؼقُت ُ:$ُاِقُالرزُ  طبُدُُوقاَلُ ـَ  اثـق   شقًخا مـفؿ معؿرٌ  وستق
ُّ
 وإوزاطل

ـُ  والقلقدُ  والثقريُّ   ا دٍ محؿ   ب
ُّ
ـُ  ويزيدُ  لؼرشل ـُ  وحؿادُ  السائِب  ب  سؾؿةَ  ب

ـُ  وحؿادُ  ـُ  وسػقانُ  زيدٍ  ب ـُ  عقُب ، وُش ققـةَ طُ  ب ـُ  ، ووكقعُ حرٍب  ب ، الجراِح  ب

ـُ  ومالُؽ  ـُ أكسٍ  ب ـُ  أبل لقؾك، وإسؿاطقُؾ  ، واب ـُ  ، والقلقدُ طقاشٍ  ب ، وَمـ مسؾؿٍ  ب

ف، كؾُّ   .وطؿٌؾ  ققٌل  : اإليؿانُ فؿ يؼقلقنَ لؿ ُكسؿِّ

 .ـؼُص ويَ  ، يزيدُ اإليؿاُن ققٌل وطؿٌؾ ُ:$ُافعلُ الشُوقاَلُ

ـُُُاللُِ طبُدُُوقاَلُ  .يتػاضُؾ  ، واإليؿانُ اإليؿاُن ققٌل وطؿٌؾ ُ:$ُالؿباركُُِب

ـُُُيعؼقُبُُوقاَلُ ـ   أهؾِ  طـدَ  اإليؿانُ ُ:$ُسػقانَُُب   : اإلخالُص ةِ السُّ
ِ
 لل

ذلؽ  . طؾكويـؼُص  ، يزيدُ وطؿٌؾ  ، وهق ققٌل ، والجقارِح ، وإلسـةِ بالؼؾقِب 

 .(5)مختؾػةٍ  كا، وطد  خؾًؼا مـ أمصارٍ ـا مـ طصرِ وجدكا كؾ مـ أدركْ 

ُُحرٌبُُوقاَلُ ، إثرِ  ، وأصحاِب العؾؿِ  أهؾِ  هذه مذاهُب ُ:$الؽرماين

ـةِ  وأهؾِ  ـَ الؿتؿسِّ  السُّ   هبا الؿؼتدى هبؿ فقفا مـ لدن أصحاِب  ؽق
ِّ
إلك  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

فؿـ  ،ها طؾقفاوغقرِ  والشامِ  الحجازِ  مـ طؾؿاءِ  مـ أدركُت  ـا هذا، وأدركُت يقمِ 

ـَ  شقًئا مـ هذه الؿذاهِب  خالَػ   مبتدعٌ  فا ففق مخالٌػ قائؾَ  فقفا أو طاَب  أو صع

ـ   طـ مـفِج  زائٌؾ  طـ الجؿاطةِ  خارٌج   .الحؼِّ  وسبقؾِ  ةِ السُّ

ـِ  ، وإسحاَق أحؿدَ  وهق مذهُب  :قاَلُ   ، وطبدِ إبراهقؿَ  ب
ِ
ـِ  الل ، مخؾدٍ  ب

                                          

 يف (1)
ُّ
  (.5/1235) «شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السـ ِة والجؿاطةِ » أخرَجُف الاللؽائل
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  وطبدِ 
ِ
ـِ  الل ـِ  لحؿقدي وسعقدِ ا الزبقرِ  ب كا ـا وأخذْ هؿ مؿـ جالْس وغقرِ  مـصقرٍ  ب

ـةِ  ٌؽ وتؿسُّ  وكقةٌ  وطؿٌؾ  ققٌل  فؿ: أن اإليؿانَ مـ ققلِ  ، وكانَ طـفؿ العؾؿَ  ، بالسُّ

 لخ.إ... ويـؼُص  يزيدُ  واإليؿانَ 

ـ   أهؾِ  ففذا إجؿاعُ  ـُ كؿا ذكرَ  والحديِث  ةِ السُّ ف يف كتابِ  $ ؿِ الؼقِّ  ه اب

 (.287 )ص «حادي إرواِح »

ـُ ُ:قاَلُ طـفؿ  أحؿدَ  اإلمامِ  صاحُب  فؿ كؿا حؽاه حرٌب كحؽل إجؿاطَ  وكح

 .ما سبَؼ  فذكرَ  ،ف الؿشفقرةِ ف يف مسائؾِ بؾػظِ 

ُحاتؿٍُُوقاَلُ ُُأبق ، بالؾسانِ  ، إقرارٌ اإليؿاُن ققٌل وطؿٌؾ ُ:$الرازي

 .بإركانِ  ، وطؿٌؾ بالؼؾِب  وتصديٌؼ 

ـُُُطؾلُ ُوقاَلُ ُُب  وإصابةٍ  ةٍ طؾك ُسـ   ٌؾ اإليؿاُن ققٌل وطؿُ:$الؿديـل

 لخ.إ... ةٍ وكق  

 .ةٌ وكق   اإليؿاُن ققٌل وطؿٌؾ ُ:$ُأحؿُدُُاإلمامُُُوقاَلُ

ـُُُيعؼقُبُُوقاَلُ ـ   أهؾِ  طـدَ  اإليؿانُ ُ:$ُسػقانَُُب   : اإلخالُص ةِ السُّ
ِ
 لل

 .ـؼُص ويَ  ، يزيدُ وطؿٌؾ  ، وهق ققٌل والجقارِح  وإلسـةِ  بالؼؾقِب 

ُبؽرٍُُقاَلُ ُُأبق ُدةالعؼق»ُيفُ$الخالل »ُ ُ ُأحؿد ُاإلمام ُطـ ُُ$التلُرواها

(5/55<:)ُ

ـُُُأحؿُدُُوكانَُ ُاإليؿانَُُيذهُبُُحـبؾٍُُب ُأن  ، وطؿٌؾ بالؾسانِ  ققٌل  :إلك
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، ، ويؼقى بالعؾؿِ بالؿعصقةِ  ، ويـؼُص بالطاطةِ  ، يزيدُ بالؼؾِب  ، واطتؼادٌ بإركانِ 

مـ  كثقرةً  قاٍت مسؿ   يتـاوُل  اسؿٌ  ، وأن اإليؿانَ يؼعُ  ، وبالتقفقِؼ بالجفؾِ  ويضعُػ 

  الحديَث  ، وذكرَ وأققالٍ  أفعالٍ 
ِّ
ُ،عبةًُُشُُوسبعقنَُُبضعٌُُاإليؿانُُ: »ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

 أن الصالةَ  هُ ، وطـدَ «إذىُطـُالطريِؼُُ،ُوأدكاهاُإماصةُُإُٓاللُُُ:ُُٓإلفَُفاُققُلُأفضؾُُ

 . اهـ.إيؿانٍ  طؾقفا اسؿُ  يؼعُ  الؼرآنِ  ، وقراءةَ إيؿانٍ  طؾقفا اسؿُ  يؼعُ 

ـُُُوقاَلُ ـَُـُِمَُأبلُزَُُاب ـ ُُأصقلُِ»يفُُ$ُق ُ:وطؿٌؾُُققٌلُُيفُأنُاإليؿانَُُ:باِبُ«ُةُِالس 

ـ   أهؾِ  ومـ ققلِ  :قاَلُ   : إخالٌص أن اإليؿانَ  ةِ السُّ
ِ
 ، وشفادةٌ بالؼؾقِب  لل

 .ةِ السـ   وإصابةِ  حسـةٍ  ةٍ ، طؾك كق  بالجقارِح  ، وطؿٌؾ بإلسـةِ 

ـ ُُشرِحُ»يفُُ$البربفاريُُوقاَلُ ُ(:7:/5«ُ)ةُِالس 

ُاإليؿانَُُانُُواإليؿ  ، يزيدُ وإصابةٌ  ةٌ ، وكق  وققٌل  ، وطؿٌؾ وطؿٌؾ  ققٌل  :بلن

 . اهـ.حتك ٓ يبؼك مـف شلءٌ  ، ويـؼُص اللُ  ما شاءَ  يزيدُ  ،ويـؼُص 

ـُُُوقاَلُ ُ(:=78/<«ُ)التؿفقدُِ»يفُُ$البرُ طبدُُِاب

ُاإليؿانَُُوالحديِثُُالػؼفُُِأهُؾُُأجؿعَُ ُأن ، وٓ طؿؾ إٓ وطؿٌؾ  ققٌل  :طؾك

فا طـدهؿ كؾُّ  ، والطاطاُت بالؿعصقةِ  ، ويـؼُص بالطاطةِ  طـدهؿ يزيدُ  يؿانُ ، واإلةٍ بـق  

 . اهـ.إيؿانٌ 

ـُُُوقاَلُ ُ«:الرسالةُِ»مةُيفُمؼد ُُ$الؼقرواينُُأبلُزيدٍُُاب

 ، يزيدُ بالجقارِح  ، وطؿٌؾ بالؼؾِب  ، وإخالٌص بالؾسانِ  ققٌل  وأن اإليؿانَ 
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 ، وٓ يؽؿُؾ ، وهبا الزيادةُ فقفا الـؼُص  فا، فقؽقنُ بـؼِص  ، ويـؼُص إطؿالِ  بزيادةِ 

إٓ  ةٌ وكق   وطؿٌؾ  ، وٓ ققٌل ةٍ إٓ بـق   وطؿٌؾ  ، وٓ ققٌل إٓ بالعؿؾِ  اإليؿانِ  ققُل 

ـ   بؿقافؼةِ   . اهـ.ةِ السُّ

ـَ  ـُ  اإلسالمِ  شقُخ  وقد بق    السؾِػ  مرادَ  - تعالك ف اللُ رحؿَ  - ةَ تقؿق   اب

  حقث قالقا: انِ اإليؿ التل ذكروها يف تعريِػ  مـ العباراِت 

 .ققٌل وطؿٌؾ  -

 .ةٌ وكق  ققٌل وطؿٌؾ  -

 .ةٌ وُسـ   ةٌ وكق  ققٌل وطؿٌؾ  -

 .وإركانِ  بالجقارِح  وطؿٌؾ  -الؼؾِب - بالجـانِ  واطتؼادٌ  بالؾسانِ  ققٌل  -

ُأققاَلُمبقُ ُفؼاَلُ ـةُُِةُِوأئؿُ ُالسؾِػُُـًا : هق يؼقلقنَ  فتارةً  :اإليؿانُُِيفُتػسقرُُِالس 

 وكقةٌ  وطؿٌؾ  : ققٌل يؼقلقنَ  ، وتارةً ةٌ وكق   وطؿٌؾ  : هق ققٌل يؼقلقنَ  ، وتارةً وطؿٌؾ  ققٌل 

ـ   واتباعُ   .بالجقارِح  وطؿٌؾ  بالؼؾِب  واطتؼادٌ  بالؾسانِ  : ققٌل يؼقلقنَ  ، وتارةً ةِ السُّ

 .هذا صحقٌح  وكؾُّ 

جؿقًعا،  والؾسانِ  الؼؾِب  : ققُل يف الؼقلِ  ، فنكف يدخُؾ وطؿٌؾ  ققٌل  فنذاُقالقا:

، والذي طؾقف صؾَؼ ذلؽ إذا أُ  وكحقِ  والؽالمِ  الؼقلِ  مـ لػظِ  مُ وهذا هق الؿػفق

والؿعـك  الؾػظَ  يتـاوُل  والؼقلِ  ك الؽالمِ أن مسؿ   والجؿفقرُ  والػؼفاءُ  السؾُػ 

 جؿقًعا. والبدنِ  لؾروِح  اإلكسانِ  لػظَ  تـاوُل جؿقًعا كؿا يَ 
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 ققَل  أرادَ ، وطؿٌؾ  ققٌل  : اإليؿانُ مـ السؾِػ  هـا أن مـ قاَل  والؿؼصقدُ  :قاَلُ

 .والجقارِح  الؼؾِب  ، وطؿَؾ والؾسانِ  الؼؾِب 

أو  ،الظاهرُ  مـف إٓ الؼقُل  ػفؿُ ٓ يُ  الؼقلِ  رأى أن لػظَ  آطتؼادَ  ومـ أرادَ 

 .بالؼؾِب  آطتؼادَ  فزادَ  :ذلؽ خاَف 

وأما  ،الؾسانِ  وققَل  آطتؼادَ  يتـاوُل  : الؼقُل ، قاَل وكقةٌ  وطؿٌؾ  ققٌل  :ومـُقاَلُ

 ذلؽ. فزادَ  :ةُ مـف الـق   ػفؿُ يُ فؼد ٓ  العؿُؾ 

ـ   باعَ اتِّ  :ومـُزادَُ   ف ٓ يؽقنُ ، فألن ذلؽ كؾ  ةِ السُّ
ِ
ـةِ  إٓ باتباعِ  محبقًبا لل ، السُّ

 ، إكؿا أرادوا ما كان مشروًطا مـ إققالِ وطؿؾٍ  ققلٍ  وأولئؽ لؿ يريدوا كؾ  

ـْ وإطؿالِ  ًٓ فؼط،  الذيـ جعؾقه طؾك الؿرجئةِ  هؿ الرد  كان مؼصقدُ  ، ولؽ قق

 كؿا سئَؾ  :هؿروا مرادَ فس   أقسامٍ  ، والذيـ جعؾقه أربعةَ وطؿٌؾ  فؼالقا: بؾ هق ققٌل 

ـُ  سفُؾ    طبدِ  ب
ِ
ٕن  :وُسـةٌ  وكقةٌ  وطؿٌؾ  : ققٌل ما هق؟ فؼاَل  التسرتي طـ اإليؿانِ  الل

ًٓ بال طؿؾٍ  اإليؿانَ  ًٓ وطؿاًل بال كق  ففق كػرٌ  إذا كان قق ، ٌق ففق كػا ةٍ ، وإذا كان قق

ًٓ وطؿاًل وكقةً  « الػتاوى مجؿقعِ ». اهـ مـ ففق بدطةٌ  بال ُسـةٍ  وإذا كان قق

(7/172 ،171.) 

: وهق الؾسانِ  ه، وققُل : وهق اطتؼادُ الؼؾِب  ققُل  :بالؼقلُُِالسؾِػُُومرادُُ

 .الجقارِح  ، وطؿُؾ الؼؾِب  : طؿُؾ ف، وبالعؿؾِ كطؼُ 

ـُُُاإلسالمُُِقُخُلَُشُقاَُ ُ«:لقاسطقةُِاُالعؼقدةُِ»يفُُ$ُةَُتقؿقُ ُاب

ـةُُِأهؾُُِومـُأصقلُِ ـَ  :والجؿاطةُُِالس   ، ققُل وطؿٌؾ  ققٌل  واإليؿانَ  أن الدي
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 .والجقارِح  والؾسانِ  الؼؾِب  ، وطؿُؾ والؾسانِ  الؼؾِب 

ُإكؽاًراُشديًدا،ُفؼدُذكرَُُمـُاإليؿانُُِالعؿَؾُُطؾكُمـُأخرَجُُالسؾُػُُوقدُأكؽرَُ

ـُُ ُ:هُقاَلُغقرُِ(ُطـ5/509ُ«ُ)والحؽؿُُِالعؾقمُُِجامعُِ»يفُُ$رجبُُاب

ُققَؾُ   :فنن
ُّ
ق الـبل ـِ  طؿرَ  يعـل حديَث - يف هذا الحديِث  ملسو هيلع هللا ىلص فؼد فر   ب

ـَ  -ڤ اِب الخط   ٓ مـ  فا مـ اإلسالمِ كؾ   إطؿاَل  وجعَؾ  واإليؿانِ  اإلسالمِ  بق

، وكقةٌ  وطؿٌؾ  : ققٌل أن اإليؿانَ  الحديِث  وأهؾِ  طـ السؾِػ  ، والؿشفقرُ اإليؿانِ 

 ك اإليؿانِ يف مسؿ   فا داخؾةٌ كؾ   وأن إطؿاَل 
ُّ
 طؾك ذلؽ إجؿاعَ  ، وحؽك الشافعل

ـَ  الصحابةِ   طؾك مـ أخرَج  السؾُػ  فؿ، وأكؽرَ هؿ مؿـ أدركَ ومـ بعدَ  والتابعق

 إكؽاًرا شديًدا. مـ اإليؿانِ  إطؿاَل 

ًٓ مُ  فُ ف، وجعؾَ ذلؽ طؾك قائؾِ  ومؿـ أكؽرَ  ـُ  ًثا: سعقدُ حدَ قق  جبقرٍ  ب

ـُ  ومقؿقنُ  عل، والزهري، خَ الـ   تقاين، وإبراهقؿُ خْ الس   أيقُب ، و، وقتادةُ مفرانَ  ب

ـُ   هؿ.وغقرُ  أبل كثقرٍ  ويحقك ب

 ه.طؾك غقرِ  ـا الـاَس ، أدركْ محدٌث  هق رأٌي ُ:الثقريُ ُوقاَلُ

 .والعؿؾِ  ققن بقـ اإليؿانِ ٓ يػرِّ  مـ مضك مؿـ سؾَػ  كانَ ُ:إوزاطلُ ُوقاَلُ

ـُُُطؿرُُُوكتَبُ ُأهؾُُِالعزيزُِ طبدُُِب  فنن لإليؿانِ  :أما بعدُ »ُ:إمصارُُِإلك

، ومـ لؿ اإليؿانَ  فا استؽؿَؾ وحدوًدا وُســًا، فؿـ استؽؿؾَ  وشرائعَ  فرائَض 

 .(5)«فصحقحِ »يف  ه البخاريُّ ، ذكرَ «اإليؿانَ  فا لؿ يستؽؿؾِ يستؽؿؾْ 

                                          

 تعؾقًؼا يف كتاِب اإليؿاِن، باِب: ققِل الـب (1)
ِّ
ـُ أبل شقبَة «ُبـَلُاإلسالُمُطؾكُخؿسٍُ: »ملسو هيلع هللا ىلص ل ، ورواه اب

= 
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 فُ ققلُ  يف اإليؿانِ  إطؿالِ  طؾك دخقلِ  ه، وقد دل  طؾك ما ذكرَ  إمرُ  :قَؾُقُِ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿تعالك: 

ڃ چ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .[9ُ-7:ُ]إكػاُلُ ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ

ـِ »ويف  ـِ  (5)«الصحقحق   ڤ اسٍ طب   طـ اب
 
 لقفدِ  قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل

أنُُ؟ُشفادةُُباللُُِماُاإليؿانُُُ،ُوهؾُتدرونَُ:ُاإليؿانُباللُِكؿُبلربعٍُآمرُُ: »الؼقسِ  طبدِ 

ُعطقاُمـُالؿغـؿُِ،ُوأنُتُُرمضانَُُ،ُوصقمُُلزكاةُِاُ،ُوإيتاءُُالصالةُُِ،ُوإقامُُإُٓاللُُُُٓإلفَُ

 «.الخؿَسُ

ُ ـُِ»ويف ُهريرةَُُ(7)«الصحقحق ُأبل ُالـبلُ ُڤُطـ ُاإليؿانُُ» :قاَلُُملسو هيلع هللا ىلص طـ

ُ،ُوأدكاهاُإماصةُُإُٓاللُُُ:ُُٓإلفَُفاُققُلُ،ُفلفضؾُُشعبةًُُقنَُوستُ ُأوُبضعٌُُوسبعقنَُُبضعٌُ

 .ؿٍ لػظ مسؾ« مـُاإليؿانُُِشعبةٌُُ،ُوالحقاءُُإذىُمـُالطريِؼُ

ُ ـُِ»ويف ُهريرةَُُ(8)«الصحقحق ُأبل ُالـبلُ ُڤُطـ ُيزينُ» :قاَلُُملسو هيلع هللا ىلص طـ ٓ

ـٌُ ُممم ُوهق ُيزين ُحقـ ُيسرُقُالزاين ُوٓ ـَُُالسارُقُُ، ـٌُُيسرُقُُحق ُممم ُوُٓوهق ،

ـٌُحقـُيشربُُُالخؿرَُُيشرُبُ  «.فاُوهقُممم

طـ  اإليؿانِ  لؿا اكتػك اسؿُ  ك اإليؿانِ مـ مسؿ   هذه الؽبائرِ  فؾقٓ أن تركَ 

                                          

 (.11/49« )الؿصـِػ »يف ُ=

 (.17(، ومسؾٌؿ )523البخاريُّ ) (1)

 (.35(، ومسؾٌؿ )9البخاريُّ ) (2)

 (.57(، ومسؾٌؿ )6812، 6772، 5578، 2475البخاريُّ ) (3)
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ك أو الؿسؿ   أركانِ  بعضِ  ٓ يـتػل إٓ باكتػاءِ  ٕن آسؿَ  :مـفا لءٍ ش مرتؽِب 

 ف. اهـ.واجباتِ 

 .السؾِػ  طـدَ  بال طؿؾٍ  إيؿانٌ  وٓ يؼبُؾ 

ـُُُقاَلُ  ققٌل  ، وٓ يصحُّ إٓ بعؿؾٍ  الؼقُل  ٓ يصحُّ ُ:$ُالبصريُ ُالحس

ـة.بإٓ  وكقةٌ  وطؿٌؾ  ققٌل  ، وٓ يصحُّ ةٍ إٓ بـق   وطؿٌؾ   السُّ

ـُُُُدُسعقُوقاَلُ ، إٓ بؼقلٍ  طؿٌؾ  ، وٓ يؼبُؾ إٓ بعؿؾٍ  ققٌل  ٓ يؼبُؾ ُ:$ُجبقرٍُُب

ـ   مقافؼةِ  ةِ إٓ بـق   وكقةٌ  وطؿٌؾ  ققٌل  ، وٓ يؼبُؾ إٓ بـقةٍ  وطؿٌؾ  ققٌل  وٓ يؼبُؾ   .ةِ السُّ

 الؼقُل  ، وٓ يجقزُ إٓ بالعؿؾِ  الؼقُل  ٓ يجقزُ ُ:$ُالثقريُ ُسػقانُُُوقاَلُ

ـةِ  إٓ بؿقافؼةِ  والـقةُ  والعؿُؾ  الؼقُل  قزُ ، وٓ يجإٓ بالـقةِ  والعؿُؾ   .السُّ

ـِة والجؿاطةِ »  (.314( رقؿ )1/172« )شرُح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

، بالعؿؾِ  ، واإليؿانُ باإلقرارِ  : اإلسالمُ كـا كؼقُل ُ:$ُالزهريُ ُوقاَلُ

 قزنُ يُ إٓ  ، وما مـ أحدٍ هؿا إٓ بأخرِ أحدُ  قريـان ٓ يـػعُ  وطؿٌؾ  ققٌل  واإليؿانُ 

  دَ عِ ف َص مـ ققلِ  ف أوزنَ طؿؾُ  ف، فنن كانَ ف وطؿؾُ ققلُ 
ِ
 ف أوزنَ كالمُ  ، وإن كانَ إلك الل

  ف لؿ يصعدْ مـ طؿؾِ 
ِ
ـِ « اإليؿانِ ». اهـ مـ إلك الل  (.1/231) ةَ تقؿق   ٓب

 اإليؿانُ  ، وٓ يستؼقؿُ إٓ بالؼقلِ  اإليؿانُ  ٓ يستؼقؿُ ُ:$إوزاطلُُوقاَلُ

ـةِ  مقافؼةِ  ةِ إٓ بـق   والعؿُؾ  والؼقُل  اإليؿانُ  ٓ يستؼقؿُ ، وإٓ بالعؿؾِ  والؼقُل  . اهـ السُّ

ـِ « اإليؿانِ »مـ   (.1/231) ةَ تقؿق   ٓب

ـُُُوقالُداودُُ ، وٓ إٓ بـقةٍ  وطؿٌؾ  ، وٓ ققٌل إٓ بعؿؾٍ  ققٌل  ٓ يستؼقؿُ ُ:أبلُهـَدُُب
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ـةِ  مقافؼةِ  إٓ بـقةِ  وكقةٌ  وطؿٌؾ  ققٌل  ـ   أصقُل ». اهـ. السُّ ـِ « ةِ السُّ  (.134أبل زمـقـ ) ٓب

ـةُُِشرِحُ»يفُُ$الؿزينُُوقاَلُ ُ(:>>/5«ُ)الس 

 ، وطؿٌؾ بالؾسانِ  ، ققٌل ه بالجـانِ اطتؼادِ  ، معَ وطؿٌؾ  ققٌل  :واإليؿانُُ

إٓ  بقـفؿا، ٓ إيؿانَ  ُق ان وكظامان قريـان ٓ كػرِّ ، وهؿا سق  وإركانِ  بالجقارِح 

 . اهـ.إٓ بنيؿانٍ  ، وٓ طؿَؾ بعؿؾٍ 

ـُُُُدُمحؿُ ُوقاَلُ  .إٓ بعؿؾٍ  ققٌل  ٓ يصؾُح ُ:الطائػلُ ُمسؾؿٍُُب

ـُُُفضقُؾُُوقاَلُ  .إٓ بعؿؾٍ  ققٌل  ٓ يصؾُح ُ:طقاضٍُُب

ـ  »   لعبدِ « ةُ السُّ
ِ
ـِ  الل  (.722)رقؿ  أحؿدَ  ب

 .إٓ بعؿؾٍ  ققٌل  ٓ يصؾُح ُ:الثقريُ ُسػقانُُُوقاَلُ

ـ  » ـِ أحؿدَ  لعبدِ « ةُ السُّ  ب
ِ
 (.723)رقؿ  الل

 ـا: ققٌل كاه مؿـ قبؾَ : أخذْ ، قاَل وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ ُ:طققـةَُُـُُبُسػقانُُُوقاَلُ

ـِ  ، ققَؾ إٓ بعؿؾٍ  ققٌل  ، وأكف ٓ يؽقنُ وطؿٌؾ   : فليش إًذا؟؟ قاَل ـؼُص ويَ  : يزيدُ طققـةَ  ٓب

ـ  » ـِ أحؿدَ  لعبدِ « ةُ السُّ  ب
ِ
 (.738)رقؿ  الل

، إٓ بعؿؾٍ  ققٌل  : ٓ يستؼقؿُ يؼقلقنَ  الػؼفاءُ  كانَ ُ:$ُالثقريُ ُسػقانُُُوقاَلُ

ـ   إٓ بؿقافؼةِ  وكقةٌ  وطؿٌؾ  ققٌل  ، وٓ يستؼقؿُ ةٍ إٓ بـق   وطؿٌؾ  ققٌل  وٓ يستؼقؿُ   .ةِ السُّ

ـُ   (.1298، 192« )الؽربى اإلباكةِ »يف  ةَ بط   اب

ـُُُوقاَلُ ُُاب ُزمـقـ ُُ$أبل ـ ُُأصقلُِ»يف ُاإليؿانَُُ:«ةُِالس  ُأن ُققٌلُُبابُيف
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ُووطؿٌؾُ  ، فالؼقُل ذلؽ العؿُؾ  وتصديُؼ  ،والؼؾِب  بالل هق بالؾسانِ  اإليؿانُ :

 ف.هؿا إٓ بصاحبِ أحدُ  ٓ يؼقمُ  قريـانِ  والعؿُؾ 

 اإليؿانُ  ، وٓ يستؼقؿُ إٓ بالؼقلِ  اإليؿانُ  ٓ يستؼقؿُ ُ:$إوزاطلُُوقاَلُ

ـ   مقافؼةِ  ةِ إٓ بـق   والعؿُؾ  والؼقُل  اإليؿانُ  ، وٓ يستؼقؿُ إٓ بالعؿؾِ  والؼقُل  ، ةِ السُّ

ـَ  ققنَ ـا ٓ يػرِّ ضك مـ سؾػِ مـ م وكانَ  ، مـ اإليؿانِ  ، والعؿُؾ والعؿؾِ  اإليؿانِ  بق

قُ  هذه إديانَ  يجؿعُ  اسؿٌ  ، وإكؿا اإليؿانُ مـ العؿؾِ  واإليؿانُ  ف اسُؿفا، ويصدِّ

ـَ العؿُؾ  َق بؼؾبِ  ف وطرَف بؾساكَ  ، فؿـ آم القثؼك التل ٓ  ف فتؾؽ العروةُ بعؿؾِ  ف وصد 

قْ بؼؾبِ  ف ولؿ يعرْف بؾساكِ  لفا، ومـ قاَل  اكػصامَ  مـف  ف لؿ ُيؼبْؾ ف بعؿؾِ ف ولؿ يصدِّ

ـَ  يف أخرةِ  وكانَ   . اهـ.مـ الخاسري

ـِ « الؽربى اإلباكةُ »  (.1297) ةَ بط   ٓب

ـُُُالقلقُدُُوقاَلُ ـَ  إوزاطل ومالَؽ  ُت سؿعْ ُ:مسؾؿٍُُب ـَ  وسعقدَ  أكسٍ  ب  ب

 : ٓ إيؿانَ ، ويؼقلقنَ ؾٍ بال طؿ ققٌل  : إن اإليؿانَ مـ يؼقُل  ققَل  يـؽرونَ  العزيزِ  طبدِ 

 .إٓ بنيؿانٍ  ، وٓ طؿَؾ إٓ بعؿؾٍ 

ـ   صريِح »يف  الطربيُّ  ـ   أهؾِ  اطتؼادِ »(، والاللؽائل يف 25« )ةِ السُّ  (.1586« )ةِ السُّ

ـُُُاللُِ طبُدُُ-ؿقديُالُحُُوقاَلُ ـ ُُأصقلُِ»يفُُ$ُ-الزبقرُُِب ُ(:;9:/7«ُ)ةُِالس 

وٓ  ، وٓ طؿٌؾ إٓ بعؿؾٍ  ققٌل  ػعُ ، ٓ يـويـؼُص  ، يزيدُ وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ 

 .ةٍ إٓ بُسـ   ةٍ بـق   وطؿٌؾ  ، وٓ ققٌل ةٍ إٓ بـق   ققٌل 
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ـِ  ، وأكسِ أبل هريرةَ  مرفقًطا مـ حديِث  هذا الؼقُل  وقد ُروَي   .ڤ مالٍؽ  ب

ـُ أخرَج   .(، وكالهؿا ٓ يصحُّ 1288، 1287« )الؽربى اإلباكةِ »يف  ةَ بط   فؿا اب

ُوُٓطؿَؾُإُٓبعؿؾٍُُُٓققَلُ» :أبلُهريرةَُُحديِثُُولػظُُ ُوُٓققلُةٍُإُٓبـقُ ُ، ،

ـ ُةُإُٓباتُ وطؿؾُوكقُ   «.ةُِباعُالس 

،ُةٍُإُٓبـقُ ُوطؿٌؾُُققٌلُُؼبُؾُ،ُوُٓيُُإُٓبعؿؾٍُُققٌلُُؼبُؾُُٓيُُ» :أكسٍُُحديِثُُولػظُُ

ـ ُُإُٓبنصابةُُِوكقةٌُُوطؿٌؾُُققٌلُُؼبُؾُوُٓيُُ  «.ةُِالس 

  مقققًفا مـ ققلِ  وُروَي 
ِّ
ـِ  طؾل ـِ  صالٍب  أبل ب  .، وٓ يصحُّ ڤ مسعقدٍ  واب

ـُ 257« )الشريعةِ »ف أجري يف أخرَج  « الؽربى اإلباكةِ »يف  ةَ بط   (، وطـف اب

(1289.) 

إٓ  وطؿٌؾ  ، وٓ ققٌل إٓ بؼقلٍ  ، وٓ طؿٌؾ إٓ بعؿؾٍ  ققٌل  ٓ يـػعُ » ف:ولػظُُ

ـ   إٓ بؿقافؼةِ  ةٌ ، وٓ كق  ةٍ بـق    «.ةِ السُّ

ـُُُالربقعُُُقاَلُ ـُ  وكانَ ُ:أكسٍُُب ، ف العؿُؾ ، وحؼقؼتُ كالمٌ  : اإليؿانُ يؼقُل  الحس

 .ف الؼقُل لؿ يـػعْ  الؼقل بالعؿؾِ  ْؼ فنن لؿ يحؼِّ 

 (.634/ 2« )الشريعةِ »ه أجري يف ذكرَ 

ُفؼاَلُُاإلجؿاعَُُ$ُالشافعلُ ُاإلمامُُُوكؼَؾُ ُذلؽ، ُكتاِبُُ$ُطؾك ُيف

ُ:يفُالصالةُُِةُِ:ُالـقُ يفُباِبُ«ُإمُ »

ـَ مـ الصحابةِ  اإلجؿاعُ  ... وكانَ  ـاهؿ هؿ، وَمـ أدركْ مِـ بعدِ  ، والتابعق
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 .(5). اهـإٓ بأخرِ  مـ الثالِث  واحدٌ  ، ٓ يجزُئ ةٌ وكق   وطؿٌؾ  ققٌل  : اإليؿانُ يؼقلقنَ 

ُ:$ؿقديُالُحُُوقاَلُ

ُيؼقلقنَُُُتُرُْخبُِوأُُ ولؿ  والحجِّ  والصقمِ  والزكاةِ  بالصالةِ  مـ أقر   :أنُكاًسا

ـٌ حتك يؿقَت  الؼبؾةِ  ، ويصؾل مستدبرَ قَت مـ ذلؽ شقًئا حتك يؿ يػعْؾ   ، ففق ممم

ـْ  ا بالػرائضِ  ف إذا كانَ ف ذلؽ يف إيؿاكِ أن تركَ  جاحًدا إذا طؾؿَ  ما لؿ يؽ ، مؼرًّ

 .الؼبؾةِ  واستؼبالِ 

راُح  هذا الؽػرُ ُقؾُت:   كتاِب  ، وخالُف الصُّ
ِ
 ف، وطؾؿاءِ رسقلِ  ةِ ، وُسـ  الل

ـَ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ تعالك: اللُ  ، قاَل الؿسؾؿق

 .[::ُ]البق ـةُُ ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

  أبق طبدِ  قاَل  :حـبٌؾُُقاَلُ
ِ
  هذا فؼد كػرَ  أو سؿعُتف يؼقل: مـ قاَل  ،الل

ِ
، بالل

 
ِ
 .(7)بف. اهـ ما جاءَ  ه، وطؾك الرسقلِ أمرَ  ورد  طؾك الل

ـُُُسفُؾُُوقاَلُ ُماُهق؟ُفُطـُاإليؿانُِريُجقاًباُلؿـُسللَُتَُْسُالتُ ُاللُِ طبدُُِب

ًٓ بال طؿؾٍ  إذا كانَ  ٕن اإليؿانَ  :ةٌ وُسـ   وكقةٌ  وطؿٌؾ  ققٌل  :َلُفؼا ، ففق كػرٌ  قق

ًٓ وطؿاًل بال كق   ًٓ وطؿاًل وكق  ففق كػاٌق  ةٍ وإذا كان قق ففق  ةٍ بال ُسـ   ةً ، وإذا كان قق

ـِ « اإليؿانِ ». اهـ مـ بدطةٌ   (.1/138) ةَ تقؿق   ٓب

                                          

ـ ةِ » (1)  (.1593لاللؽائل )« شرُح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ـ ةُ » (2)  (.1227لؾخالِل )« السُّ
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ُمـُصريِؼُُ(5)اُروىُذلؽُالاللؽائلكؿُهُطؾكُالؿرجئةُِيفُردُ ُأبقُثقرٍُُوقاَلُ

ـُِ ـُُِإدريَسُُأبلُالحس ُ:قاَلُُ،الؽريؿُِ طبدُُِب

ـِ  إبراهقؿَ  إلك أبل ثقرٍ  خراسانَ  مـ أهؾِ  رجٌؾ  أرسَؾ  طـ  يسلُل  بؽتاٍب  خالدٍ  ب

 ؟وطؿٌؾ  وتصديٌؼ  ؟ أو ققٌل وطؿٌؾ  أو ققٌل  ؟ وققٌل ويـؼُص  ما هق؟ ويزيدُ  اإليؿانِ 

، وذلؽ أكف الجقارِح  ، وطؿُؾ بالؾسانِ  اإلقرارُ ، وبالؼؾِب  إكف التصديُؼ  ف:فلجابَُ

ت بف وأن ما جاءَ  واحدٌ  ۵ أن اللَ  : أشفدُ لق قاَل  يف رجؾٍ  خالٌف  العؾؿِ  لقس بقـ أهؾِ 

ل طؾك شلء مـ هذا، وٓ قؾبِ  : ما طؼدَ ، ثؿ قاَل الشرائعِ  بجؿقعِ  ، وأقر  حؼ   الرسُؾ 

: لؿ قاَل  ،اإلسالمِ  أمرَ  ، وجحدَ هق اللُ  : الؿسقُح ولق قاَل  ،أكف لقس بؿسؾؿٍ  :ق بفأصدِّ 

ـٍ  ذلؽ، ولقَس  بنضفارِ  أكف كافرٌ  :مـ ذلؽ قؾبل طؾك شلءٍ  يعتؼدْ  ـْ  ،بؿمم  فؾؿا لؿ يؽ

ـْ  باإلقرارِ  ا بؾساكِ مصدًقا بؼؾبِ  مممـًا حتك يؽقنَ  معف التصديُؼ  إذا لؿ يؽ ف، فنذا ف ُمؼرًّ

 فؿ ٓ يؽقنُ بعِض  ، وطـدَ هؿ مممـًاكان طـدَ  بالؾسانِ  ، وإقرارٌ بالؼؾِب  كان تصديٌؼ 

ت مممـًا، فؾؿا كػقا أن إذا اجتؿعَ  هبذه إشقاءِ  ، فقؽقنُ طؿٌؾ  التصديِؼ  معَ  حتك يؽقنَ 

ـِ واحدٌ  شلءٌ  اإليؿانَ   يف ققلِ  أشقاءَ  فؿ وثالثةَ بعِض  يف ققلِ  ، وقالقا: يؽقن بشقئق

ـْ غقرِ  وذلؽ أكف إذا  ،إشقاءِ  مممـًا إٓ بؿا اجتؿعقا طؾقف مـ هذه الثالثةِ  هؿ. لؿ يؽ

ـٌ  فؿ يشفدُ فؽؾُّ  أشقاءَ  بالثالثةِ  جاءَ   ، فؼؾـا بؿا اجتؿعقا طؾقف مـ التصديِؼ أكف ممم

لقس  ت أن العؿَؾ التل زطؿَ  ، فلما الطائػةُ بالجقارِح  وطؿؾٍ  بالؾسانِ  واإلقرارِ  بالؼؾِب 

ڱ ڱ ڱ ﴿ لفؿ: إذ قاَل  مـ العبادِ  ۵ اللُ  لفؿ: ما أرادَ  فقؼاُل  مـ اإليؿانِ 

 ؟والعؿَؾ   إقراًرا بذلؽ أو اإلقرارَ إٓ ﴾ں
                                          

ـ ةِ » (1)  (.1592« )شرُح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ
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 .العؾؿِ  أهؾِ  طـدَ  ْت فؼد كػرَ  :العؿَؾ  ولؿ يردِ  اإلقرارَ  أرادَ  إن اللَ  ت:فننُقالَُ

ت: ، فنن قالَ متقا الزكاةَ قا، وٓ يُ صؾُّ أن يُ  مـ العبادِ  لؿ يردْ  إن اللَ  :مـُقاَلُ

ـِ  : فنذا أرادَ ، ققَؾ والعؿَؾ  مـفؿ اإلقرارَ  أرادَ  تؿ أكف جؿقًعا لِؿ زطؿْ  مـفؿ إمري

 هؿا جؿقًعا؟وقد أرادَ  أخرِ  هؿا دونَ مممـًا بلحدِ  يؽقنُ 

 مممـًا؟ وٓ ُأقرُّ بف أيؽقنُ  اللُ  ما أمرَ  جؿقعَ  أطؿُؾ  :أرأيتؿُلقُأنُرجاًلُقاَلُ

مـف  بف، وٓ أطؿُؾ  اللُ  ما أمرَ  : ُأقرُّ بجؿقعِ لفؿ: فنن قاَل  ٓ، ققَؾ  فننُقالقا:

 مـًا؟مم شقًئا، أيؽقنُ 

ـِ  أرادَ  ۵ وقد زطؿتؿ أن اللَ  لفؿ: ما الػرُق  قَؾ كعؿ، قِ  فننُقالقا: ، إمري

إذا طؿؾ  بأخرِ  أن يؽقنَ  جازَ  أخرَ  هؿا مممـًا إذا تركَ بلحدِ  أن يؽقنَ  فنن جازَ 

 بقـ ذلؽ. مممـًا، ٓ فرَق  ولؿ ُيؼر  

ُ   بف ما جاءَ  بجؿقعِ  فلقر   لق أن رجاًل أسؾؿَ  :فؼاَلُُفننُاحتج 
ُّ
 أيؽقنُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 طؾقف آسؿَ  لف: إكؿا كطؾُؼ  ؟ ققَؾ طؿؾٍ  وقُت  قبؾ أن يجلءَ  مممـًا هبذا اإلقرارِ 

 ولقس طؾقف يف هذا الققِت  ف إذا جاءَ ف يف وقتِ ف أن يعؿؾَ طؾقف بؼقلِ  ف أن العؿَؾ بتصديؼِ 

، يؿانِ اإل لف اسؿَ  لؿ كطؾْؼ  وٓ أطؿُؾ  بف مممـًا، وقال: ُأقرُّ  ما يؽقنُ  بجؿقعِ  اإلقرارُ 

 .التقفقَؼ  اللَ  ؽتػك بف، وكسلُل وفقؿا بق ـا مـ هذا ما يُ 

ـُُِالؽرماينُطـُإسحاَقُُحرٌبُُوكؼَؾُ ُ:راهقيفُقاَلُُب

 الصؾقاِت  : مـ تركَ إن ققًما يؼقلقنَ  فؿ:مـُققلُُِحتكُصارََُُغَؾتُالؿرجئةُُ
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 قدٍ جح مـ غقرِ  ،الػرائضِ  ةَ ، وطام  ، والحج  ، والزكاةَ رمضانَ  ، وصقمَ الؿؽتقباِت 

رُ  :لفا  أمرُ  له، ُيرَج ٓ كؽػِّ
ِ
-فقفؿ  ففمٓء الذيـ ٓ شؽ   ،بعُد، إذ هق ُمؼر   ه إلك الل

 .- يعـل يف أهنؿ مرجئةٌ 

ـِ « الباري فتِح ». اهـ مـ هذه الػرائضِ  برتكِ  أكف يؽػرُ  هذا:ُوضاهرُُ  ٓب

 (.1/12) رجٍب 

 .العؿؾِ و وآطتؼادِ  بالؼقلِ  مممـًا إٓ إذا جاءَ  اإلكسانُ  وٓ يؽقنُ 

ُ(:55;/7«ُ)الشريعةُِ»يفُُ$ُقالُأجريُ 

 ، وطؿٌؾ بالؾسانِ  ، وإقرارٌ بالؼؾِب  تصديٌؼ  اإليؿانَ  بلن   الؼقُل  :باٌبُ

 .الثالُث  فقف هذه الخصاُل  مممـًا إٓ أن تجتؿعَ  ، ٓ يؽقنُ بالجقارِح 

ـُُُُدُمحؿُ ُقاَلُ ـُِالُحُُب ُ:سق

ـَُُالذيُطؾقفُطؾؿاءُُُأنُ ُ-وإياكؿُـاُاللُُرحؿَُ-اطؾؿقاُ  واجٌب  أن اإليؿانَ  :الؿسؾؿق

 .بالجقارِح  ، وطؿٌؾ بالؾسانِ  ، وإقرارٌ بالؼؾِب  ، وهق: تصديٌؼ الخؾِؼ  طؾك جؿقعِ 

معف  إٓ أن يؽقنَ  والتصديُؼ  بالؼؾِب  الؿعرفةُ  ثؿ اطؾؿقا أكف ٓ تجزُئ 

 طؿٌؾ  حتك يؽقنَ  بالؾسانِ  وكطٌؼ  بالؼؾِب  معرفةٌ  كطًؼا، وٓ تجزُئ  بالؾسانِ  اإليؿانُ 

 مممـًا. الخصال كانَ  ت هذه الثالُث ؾَ ، فنذا كؿُ قارِح بالج

ـ   طؾك ذلؽ الؼرآنُ  دل   ـَ  طؾؿاءِ  وققُل  ةُ والسُّ  .الؿسؾؿق
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ُ:اإليؿانُُِمـُفرضُُِالؼؾَبُُفلماُماُلزمَُُ-

ُسقرةُُِاللُُِفؼقُلُ ُيف گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :الؿائدةُُِتعالك

 .[95:ُ]الؿائدةُُ ﴾ڳ ڱ ڱ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ تعالك:ُوقاَلُ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڎ ڈ

 .[;50:ُ]الـحُؾُ ﴾گ گ گ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ تعالك:ُوقاَلُ

 .[59:ُ]الُحُجراُتُ ﴾ڳ ڱ ڱڱ

، وٓ والؿعرفةُ  ، وهق التصديُؼ اإليؿانَ  ؽ طؾك أن طؾك الؼؾِب ففذا مؿا يدلُّ 

ـِ  الؼقُل  يـػعُ   قا ذلؽ.، فاطؾؿمع العؿؾِ  بف الؾسانُ  ًقا بؿا يـطُؼ مصدِّ  الؼؾُب  إذ لؿ يؽ

ُ:بالؾسانُُِاإليؿانُُِوأماُفرُضُُ-

ُتعالكُيفُسقرةُِفؼقلُُ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :البؼرةُُِف

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[>58،ُ;58:ُ]البؼرةُُ أيةَ  ﴾ڈ ژ ژ

ُ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ تعالك:ُوقاَلُ

 .[9=:ُطؿرانَُُ]آُلُ
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وأينُُ،إُٓاللُُُُٓإلفَُُ:حتكُيؼقلقاُالـاَسُُأقاتَؾُُأنُُُْتُمرُْأُُ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبلُ ُوقاَلُ

 .(5)الحديَث  وذكرَ « اللُُِرسقُلُ

 كطًؼا فرًضا واجًبا. بالؾسانِ  ففذا اإليؿانُ 

ـَُُطؾكُالجقارِحَُُضُبؿاُُفرُُِوأماُاإليؿانُُُ- بفُُوكطَؼُُبفُالؼؾُبُُتصديًؼاُبؿاُآم

ُ:الؾسانُُ

ُتعالك:فؼقلُُ ُ ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ ف ُ]الحج  :<<] 

 .﴾ں ڻ﴿ف تعالك: إلك ققلِ 

 .[98:ُ]البؼرةُُ ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ تعالك:ُوقاَلُ

ف ومثؾُ  ،البدنِ  طؾك جؿقعِ  الصقامِ  ف فرُض ، ومثؾُ مـ الؼرآنِ  مقضعٍ  يف غقرِ 

 .الجقارِح  ، وبجؿقعِ بالبدنِ  الجفادِ  فرُض 

ُاللُُرحؿَُ-ُفإطؿاُلُ  بالؼؾِب  طـ اإليؿانِ  تصديٌؼ  :بالجقارِحُُ-ؽؿ

، ، والصالةِ : الطفارةِ ف، مثَؾ ف وبجقارحِ بعؿؾِ  اإليؿانَ  ِق صدِّ ، فؿـ لؿ يوالؾسانِ 

  وأشباهٍ  والجفادِ  والحجِّ  ، والصقامِ والزكاةِ 
َ
 ف بالؿعرفةِ مـ كػِس  لفذه، ورضل

ـْ  والؼقلِ  تؽذيًبا مـف  ف لؾعؿؾِ ، وكان تركُ والؼقُل  ف الؿعرفةُ مممـًا، ولؿ يـػعْ  لؿ يؽ

 يًؼا مـف إليؿاكِ كاه تصدبؿا ذكرْ  العؿُؾ  ف، وكانَ إليؿاكِ 
ِ
 .التقفقُؼ  ف. وبالل

                                          

-34(، )21-33(، )22-32، ومسؾٌؿ )(7284، 2934، 2946، 1399) أخَرَجُف البخاريُّ  (1)

 . ڤ( مـ حديِث أبل هريرَة 35-21(، )21

ـِ طؿَر 22-36(، ومسؾٌؿ )25وأخَرَجُف البخاريُّ )  .ڤ( مـ حديِث اب
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ُقاَلُ ُلـبقُ ُاللُُُوقد ُتعالك ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصف

 .[99:ُ]الـحُؾُ ﴾ڦ

ـَ    فؼد بق 
ُّ
 ٕم   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 يف أحاديَث  أهنا طؾك هذا الـعِت  اإليؿانِ  ف شرائعَ تِ

ـَ تعالك يف كتابِ  اللُ  ، وقد قاَل كثقرةٍ  إٓ  نُ ٓ يؽق أن اإليؿانَ  مقضعٍ  يف غقرِ  ف، وبق 

 وبق ـَ  ،بعؿؾٍ 
ُّ
 .هبؿ الشقطانُ  الذيـ لعَب الؿرجئة  ما قالت خالَف  ملسو هيلع هللا ىلص ف الـبل

ُسقرةُُِاللُُُقاَلُ ُيف ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :البؼرةُُِتعالك

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 .لِخ إ ...[>>5:ُ]البؼرةُُ أيةَ  ﴾چ چ

ـُُُوقاَلُ ُ(:0;>/7«ُ)الؽبرىُاإلباكةُِ»يفُُ$ُةَُبطُ ُاب

 ، وطؿٌؾ بالؾسانِ  ، وإقرارٌ بالؼؾِب  ف، وأكف تصديٌؼ وفرِض  اإليؿانِ  بقانُ  :باٌبُ

 .مممـًا إٓ هبذه الثالِث  العبدُ  ، ٓ يؽقنُ والحركاِت  بالجقارِح 

ُ:الشقُخُُقاَلُ

 فرَض  - هت أسؿاؤُ َس ه، وتؼد  ثـاؤُ  جؾ   - أن اللَ  - ؽؿ اللُ رحؿَ  -اطؾؿقا 

ـ  ما جاءَ  ف، وبؽؾِّ ف ولؽتبِ لف ولرسؾِ  بف، والتصديَؼ  الؿعرفةَ  الؼؾِب طؾك  ، ةُ ت بف السُّ

ـِ  ، وطؾك إبدانِ  بذلؽ واإلقرارَ  الـطَؼ  وطؾك إلس ًٓ  العؿَؾ  والجقارِح  بف قق
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فا، وٓ مـ هذه إٓ بصاحبتِ  واحدةٌ  ٓ تجزُئ  ،ف مـ إطؿالِ بف وفرَض  ما أمرَ  بؽؾِّ 

ا بؾساكِ مممـًا بؼؾبِ  حتك يؽقنَ  ،فافا كؾ  يجؿعَ  إٓ بلنْ مممـًا  العبدُ  يؽقنُ  ف، ف، مؼرًّ

مقافًؼا  مع ذلؽ مممـًا حتك يؽقنَ  -أيًضا- ف، ثؿ ٓ يؽقنَ طاماًل مجتفًدا بجقارحِ 

 ف.ف وأطؿالِ أققالِ  يف جؿقعِ  والعؾؿِ  بًعا لؾؽتاِب ف، مت  ف ويعؿؾُ ما يؼقلُ  يف كؾِّ  ةِ ـ  لؾسُّ 

ـ  ، ومَض ل الؼرآنُ تف لؽؿ كزما شرْح  وبؽؾِّ   .إمةِ  طؾقف طؾؿاءُ  ، وأجؿعَ ةُ ت بف السُّ

ُ:طؾكُالؼؾِبُُالؿعرفةُُِفلماُفرُضُُ-

ُقالَُ ُاللُُفؿا ُسقرة۵ُُُِف گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :الؿائدةُُِيف

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

﯁                 

  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ 

 .[95:ُ]الؿائدةُُ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ :الـحؾُُِيفُسقرةُُِوقاَلُ

 .[;50:ُ]الـحُؾُ أيةَ  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ُ ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿ :۵ُوقاَلُ

 .[;8:ُ]اإلسراءُُ
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ه ف ويجحدُ ه وٓ يخالػُ ٓ يردُّ  اإليؿانِ  مـ فرضِ  الؼؾقَب  ما لزمَ  ففذا بقانُ 

 .ضؾ  م إٓ ضال  

ُ:مـُاإليؿانُُِطؾكُالؾسانُُِماُفرَضُُوأماُبقانُُُ-

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ :البؼرةُُِيفُسقرة۵ُُُِاللُُُففقُماُقاَلُ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[>58،ُ;58:ُ]البؼرةُُ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ :طؿرانَُُآلُُِيفُسقرةُُِوقاَلُ

 .[9=:ُطؿرانَُُ]آُلُ أيةِ  رِ إلك آِخ  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

ُ،إُٓاللُُُحتكُيؼقلقا:ُُٓإلفَُُالـاَسُُأقاتَؾُُأنُُُْتُرُْمُِأُُ» :ملسو هيلع هللا ىلص اللُِ رسقُلُُوقاَلُ

 «.اللُُِوأينُرسقُلُ

ُشقبةَُثَُحد ُُ-8;50 ُأبق ـُُُالعزيزُِ طبُدُُـا ـُ  دُ ثـا محؿ  حد   :قاَلُُجعػرٍُُب  ب

ـُ  إسؿاطقَؾ    البخرتيُّ  ب
ُّ
طـ أبل  ـا سػقانُ ثَ : حد  قاَل  ـا وكقعٌ ثَ : حد  قاَل  القاسطل

  رسقُل  : قاَل قاَل  طـ جابرٍ  الزبقرِ 
ِ
حتكُيؼقلقا:ُُُٓالـاَسُُأقاتَؾُُأنُُُْتُرُْمُِأُُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

فؿُطؾكُفا،ُوحسابُُفؿُإُٓبحؼُ هؿُوأمقالَُ،ُفنذاُقالقهاُطصؿقاُمـلُدماءَُإُٓاللُُُإلفَُ

 .(5)«اللُِ

                                          

(، والرتمذيُّ 398، 23/18(، و)423، 119، 22/46« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  (1)

 يف 3341)
ُّ
ـُ ماَجْف )12/334« )الؽربى»(، والـسائل  (، وهق صحقٌح. 3928(، واب
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ـَُُقارِحُبالجُمـُالعؿؾ۵ُُُِفُاللُُبؿاُفرَضُُوأماُاإليؿانُُُ- بفُُتصديًؼاُلؿاُأيؼ

ُ:بفُالؾسانُُُوكطَؼُُالؼؾُبُ

  فذلؽ يف كتاِب 
ِ
 مـ أن يخػك. وأضفرُ  ،طؾك اإلحصاءِ  تعالك يؽثرُ  الل

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ :۵ُاللُُُقاَلُ

ُ ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  .[>>:ُ]الحج 

 .[98:ُ]البؼرةُُ ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ :وقاَلُ

 وصقامِ  الزكاةِ  وإيتاءِ  الصالةِ  فقفا بنقامةِ  اللُ  أمرَ  مـ الؼرآنِ  كثقرةٍ  يف مقاضعَ 

يف ذلؽ،  إكػسِ  ، وبذلِ إمقالِ  ف، وإكػاِق يف سبقؾِ  ، والجفادِ رمضانَ  شفرِ 

 .إمقالِ  وكػؼةِ  إبدانِ  بحركةِ  والحجِّ 

ـُ  بف فرٌض  ، والعؿُؾ ف مـ اإليؿانِ ففذا كؾُّ  ف، وكؾ إٓ بتلديتِ  ٓ يؽقن الؿمم

ـٌ  وأقر   بالتقحقدِ  اإلقرارَ  وأضفرَ  باإليؿانِ  ؿَ مـ تؽؾ    غقرَ  الػرائضِ  بجؿقعِ  أكف ممم

فا هبا يف وقتِ  العؿَؾ  ف إذا هق تركَ خارًجا طـ إيؿاكِ  فا، وٓ يؽقنُ ه تركُ أكف ٓ يضرُّ 

 وغسؾِ  آستطاطةِ  معَ  البقِت  وحجِّ  رمضانَ  شفرِ  وصقمِ  والزكاةِ  الصالةِ  مثَؾ 

ها إن صال   الؾقؾِ  ه، وصالةَ أجزأَ  ها بالؾقؾِ إن صال   الـفارِ  ، ويرى أن صالةَ الجـابةِ 

ه، أو صػر أجزأَ  يف الؿحرمِ  ه، وإن حج  يف شقال أجزأَ  صامَ  ف، وأكف إنْ تْ أجزأَ  بالـفارِ 

ـٌ  أكف معَ  ه، ويزطؿُ ه تلخقرُ لؿ يضر   مـ الجـابةِ  وأكف متك اغتسَؾ   مستؽؿُؾ  هذا ممم

  طـدَ  اإليؿانِ 
ِ
ـَ  ، والؿالئؽةِ ومقؽائقَؾ  جربيَؾ  طؾك مثؾِ  الل ٌب  :الؿؼربق  ففذا مؽذِّ

  ، مخالٌػ بالؼرآنِ 
ِ
ـَ لقس بقـَ  اإلسالمِ  ف، ولشريعةِ ف، ولرسؾِ ولؽتابِ  لل  ف وبق
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ـَ  فؿ، بؾ مـ قؾقبِ  اإليؿانُ  زعَ قد كُ  ،رٌق ف فَ تعالك يف كتابِ  فؿ اللُ الذيـ وصػَ  الؿـافؼق

ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿فقفؿ:  ۵ اللُ  كؿا قاَل  ،فؿيف قؾقبِ  اإليؿانُ  لؿ يدخؾِ 

يف  ۵ فا اللُ التل فرَض  شقًئا مـ الػرائضِ  مـ تركَ  ، فؽؾُّ [59:ُُجراُتُ]الُحُ ﴾ڱڱ

  ها رسقُل دَ ف، أو أك  كتابِ 
ِ
 :هبا لفا، والتؽذيِب  الجحقدِ  طؾك سبقؾِ  ،فتِ يف سـ   ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُ  ففق كافرٌ  ـُ  يف ذلؽ طاقٌؾ  ، ٓ يشؽُّ الؽػرِ  بقِّ   يمم
ِ
 ، ومـ أقر  أخرِ  والققمِ  بالل

بًعا ومت   الؿرجئةِ  ف هتاوًكا وُمجقًكا أو معتؼًدا لرأِي ف ثؿ تركَ ف بؾساكِ بذلؽ وقالَ 

 ، وهق يف جؿؾةِ وٓ كثقرٌ  ف مـف قؾقٌؾ ففق تارك اإليؿان، لقس يف قؾبِ  :فؿلؿذهبِ 

ـَ    ، الذيـ كافؼقا رسقَل الؿـافؼق
ِ
لفؿ،  فؿ، وما أطد  بقصػِ  الؼرآنُ  فـزَل  ملسو هيلع هللا ىلص الل

  رُ ، كستجقمـ الـارِ  إسػؾِ  وأهنؿ يف الدركِ 
ِ
 . اهـ.ةِ الضال   الؿرجئةِ  مـ مذاهِب  بالل

ـُُُاإلسالمُُِشقُخُُوقاَلُ ُ(:<5/59«ُ)اإليؿانُِ»يفُُ$ُةَُتقؿقُ ُاب

ضرورة  طؾًؿا وطؿاًل قؾبقًّا لزمَ  صالًحا بؿا فقف مـ اإليؿانِ  الؼؾُب  فنذا كانَ 

 أهؾِ  ةُ كؿا قال أئؿ   الؿطؾِؼ  باإليؿانِ  والعؿؾِ  الظاهرِ  بالؼقلِ  صالح الجسدِ 

ـٌ  ، ققٌل وطؿٌؾ  : ققٌل لحديِث ا ـٌ  ، وطؿٌؾ وضاهرٌ  باص  تابعٌ  ، والظاهرُ وضاهرٌ  باص

ـِ  ـُ  لف، متك صؾَح  ٓزمٌ  لؾباص  .فسدَ  ، وإذا فسدَ الظاهرُ  صؾَح  الباص

ُ(:5/558«ُ)القاسطقةُُِالعؼقدةُِ»يفُُوقاَلُ

ُ:الـاجقةُُِالػرقةُُِومـُأصقلُِ

ـَُُأنُ   .وطؿٌؾ  ققٌل  :واإليؿانَُُالدي

 .ؾسانِ وال الؼؾِب  ققُل 
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 .والجقارِح  والؾسانِ  الؼؾِب  وطؿُؾ 

 .بالؿعصقةِ  ويـؼُص  بالطاطةِ  يزيدُ  :وأنُاإليؿانَُ

ـُُُوقاَلُ ُ(:;:/5«ُ)الصالةُِ»يفُُ$ُؿُِالؼقُ ُاب

 .وطؿؾٍ  مـ ققلٍ  بةٌ مرك   اإليؿانِ  وهق أن حؼقؼةَ  :آخرُُُوهاهـاُأصٌؾُ

 ؿُ ق التؽؾُّ : وهالؾسانِ  ، وققُل : وهق آطتؼادُ الؼؾِب  ققُل  :قسؿانُُِوالؼقُلُ

 .اإلسالمِ  بؽؾؿةِ 

 .الجقارِح  ف، وطؿُؾ ف وإخالُص تُ : وهق كق  الؼؾِب  طؿُؾ  :قسؿانُُِوالعؿُؾُ

 ف.بؽؿالِ  اإليؿانُ  زاَل  ت هذه إربعةُ فنذا زالَ 

يف  شرطٌ  الؼؾِب  تصديَؼ  ، فنن  إجزاءِ  ةُ بؼق   لؿ تـػعْ  الؼؾِب  تصديُؼ  وإذا زاَل 

 .فا كافعةً ها وكقكِ اطتؼادِ 

ـَ  الؿعركةِ  ففذا مقضعُ  - الصدِق  اطتؼادِ  معَ  - الؼؾِب  طؿُؾ  وإذا زاَل   بق

ـ   وأهؾِ  الؿرجئةِ   .ةِ السُّ

ـ   فلهُؾ   اكتػاءِ  معَ  التصديُؼ  ، وأكف ٓ يـػعُ اإليؿانِ  طؾك زوالِ  مجؿعقنَ  ةِ السُّ

ف، وققمَ  وفرطقنَ  إبؾقَس  كؿا لؿ يـػعْ  ،- هف واكؼقادُ تُ وهق محب   - الؼؾِب  طؿؾِ 

ـَ وا والقفقدَ  ون بف بؾ ويؼرُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسقلِ  صدَق  الذيـ كاكقا يعتؼدونَ  لؿشركق

ا وجفًرا، ويؼقلقن: لقَس  ـْ بؽاذٍب  سرًّ ـُ بعُ ٓ كت   ، ولؽ  بف. ف، وٓ كمم

 أطظؿِ  بزوالِ  أن يزوَل  مستـؽرٍ  فغقرُ  الؼؾِب  طؿؾِ  بزوالِ  يزوُل  اإليؿانُ  فنذا كانَ 
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ه الذي هق واكؼقادِ  الؼؾِب  ةِ محب   مِ مؾزوًما بعد وٓ سقؿا إذا كانَ ، الجقارِح  أطؿالِ 

 الؼؾِب  صاطةِ  ف مـ طدمِ فنكف يؾزمُ  ،- هم تؼريرُ كؿا تؼد   - الجازمِ  التصديِؼ  لعدمِ  مؾزومٌ 

 ، ويؾزمُ واكؼادْت  الجقارُح  ِت أصاطَ  واكؼادَ  الؼؾُب  ، إذ لق أصاعَ الجقارِح  صاطةِ  طدمُ 

، فنن اإليؿانِ  وهق حؼقؼةُ  طاطةِ لؾ الؿستؾزمِ  التصديِؼ  ه طدمُ ف واكؼقادِ صاطتِ  مـ طدمِ 

 الؿستؾزمُ  وإكؿا هق التصديُؼ  ،- فبقاكُ  مَ كؿا تؼد   - التصديِؼ  دَ مجر   لقَس  اإليؿانَ 

ِ  الحؼِّ  معرفةِ  دَ هق مجر   وهؽذا الُفدى لقَس  ،وآكؼقادِ  لؾطاطةِ  ف ف، بؾ هق معرفتُ وتبقُـّ

 بؿقجبِ  ف والعؿؾِ باطِ ٓتِّ  الؿستؾزمةُ 
َ
 ى فؾقس هق الفدى التام  هدً  ُل إو   ف، وإن ُسؿل

 - التصديِؼ  ، كؿا أن اطتؼادَ لالهتداءِ  الؿستؾزمَ 
َ
فؾقس هق  -تصديًؼا وإن ُسؿل

 ف.ومراطاتِ  هذا إصؾِ  . فعؾقؽ بؿراجعةِ لإليؿانِ  الؿستؾزمَ  التصديَؼ 

ـُُُاإلسالمُُِشقُخُُوقاَلُ ُ(:;=/5)ُالصالةُُِكتاِبُ«ُالعؿدةُُِشرِحُ»يفُُ$ُةَُتقؿقُ ُاب

ـ ُُأهؾُُِطـَدُُنَُفننُاإليؿا  طؾقف الؽتاُب  كؿا دل   - وطؿٌؾ  ققٌل  :والجؿاطةُُِةُِالس 

ـ    تصديُؼ  فالؼقُل  ،فيف مقضعِ  رٌ وطؾك ما هق مؼر   ،-طؾقف السؾُػ  وأجؿعَ  ةُ والسُّ

لؿ يؽـ  ةِ ق  بالؽؾِّ  طـ العؿؾِ  ، فنذا خال العبدُ الؼقلِ  تصديُؼ  ، والعؿُؾ الرسقلِ 

، وهق الشفادتان، فؽذلؽ مخصقٌص  مممـًا ققٌل بف  الذي يصقرُ  مممـًا، والؼقُل 

 .هق الصالةُ  العؿُؾ 

ـِ  حؼقؼةَ  وأيًضا فنن   :قاَلُ ٓ  بالػعؾِ  ، وذلؽ إكؿا يتؿُّ وآكؼقادُ  هق الطاطةُ  الدي

  فؼط، فؿـ لؿ يػعْؾ  بالؼقلِ 
ِ
  شقئًا فؿا دانَ  لل

ِ
ـَ  لل  . اهـ.لف ففق كافرٌ  ديـًا ومـ ٓ دي
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ُ(:70:/5«ُ)ملسو هيلع هللا ىلصُالرسقلُُِطؾكُشاتؿُُِقلُِالؿسؾُالصارمُِ»يفُُ$ُوقاَلُ

  كالمِ  بحسِب  فنن اإليؿانَ 
ِ
  ف، وكالمُ ورسالتِ  الل

ِ
ه أخبارَ  ـُ ف يتضؿ  ورسالتُ  الل

ُق  ،هوأوامرَ  ًٓ يف الؼؾِب  ه تصديًؼا يقجُب أخبارَ  الؼؾُب  فقصدِّ ق  بحسِب  حا الؿصد 

 وهذا آكؼقادُ  ،ه ويستسؾؿُ ٕمرِ  ويـؼادُ  والؼقلِ  العؾؿِ  هق مـ كقعِ  بف والتصديُؼ 

 ،إمريـ مممـًا إٓ بؿجؿقعِ  ، وٓ يؽقنُ والعؿؾِ  مـ اإلرادةِ  هق كقعٌ  وآستسالمُ 

ـَ  ا فصارَ كان مستؽربً آكؼقادَ  فؿتك تركَ   لخ.إوإن كان مصدًقا...  مـ الؽافري

َق  أٓ ترى أن  ُ:وقاَلُ   بف هق رسالةُ  ما جاءَ  بلن   الرسقَل  مـ صد 
ِ
، وقد الل

  ف خربَ، وهق تصديؼُ ثانٍ  إلك مؼامٍ  فنكف يحتاُج  :ربًا وأمًرات خـَ تضؿ  
ِ
ه ، واكؼقادُ الل

  ٕمرِ 
ِ
ه خربِ تصديَؼ  ـُ تتضؿ   ففذه الشفادةُ « إٓ اللُ  أن ٓ إلفَ  أشفدُ : »، فنذا قاَل الل

  ًدا رسقُل محؿ   أن   وأشفدُ »ه، ٕمرِ  وآكؼقادَ 
ِ
بف مـ  ف فقؿا جاءَ ت تصديؼَ ـَ تضؿ  « الل

  طـدِ 
ِ
ـِ  ، فبؿجؿقعِ الل مـف يف  ٓبد   التصديُؼ  . فؾؿا كانَ اإلقرارُ  يتؿُّ  هاتقـ الشفادتق

ـ   -بالؼبقلِ  ك الرسالةَ وهق الذي يتؾؼ  -ا الشفادتقـ تكؾ ـ   ض  لجؿقعِ  أكف أصٌؾ  مـ ض

ق مـف وهق آكؼقاد، وإٓ فؼد يصدِّ  ٓبد   أخرِ  إصؾِ أن طـ  وغػَؾ  ،اإليؿانِ 

أن  الرسقلِ  ف يف تصديِؼ إذ غايتُ  ،لألمرِ  طـ آكؼقادِ  باصـًا ثؿ يؿتـعُ ضاهًرا و الرسقَل 

  الرسالةَ  مـ سؿعَ  بؿـزلةِ  يؽقنَ 
ِ
ـُ كنبؾقَس   مـ الل لؽ  ، وهذا مؿا يبقِّ

  أن آستفزاءَ 
ِ
  ٕكف قد بؾ غَ  :لف ف يـايف آكؼقادَ وبرسقلِ  بالل

ِ
ف بطاطتِ  أكف أمرَ  طـ الل

ٌب ٕمرِ  ه فؿـ لؿ يـَؼدْ ف يف خربِيؼِ لف مـ تصد آكؼقادُ  فصارَ  لف، أو  ه ففق إما مؽذِّ

 لخ.إ... صريٌح  ف، وكالهؿا كػرٌ لربِّ  طـ آكؼقادِ  مؿتـعٌ 

ُ
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ـُُُوقاَلُ ُ(::=/5«ُ)الػقائدُِ»يفُُ$ُؿُِالؼقُ ُاب

ـٌ  لف ضاهرٌ  اإليؿانُ  :قاطدةٌُ ، الجقارِح  وطؿُؾ  الؾسانِ  ه: ققُل ، وضاهرُ وباص

ـَ  ضاهرٌ  ف، فال يـػعُ تُ ه ومحب  ؼقادُ واك الؼؾِب  ف: تصديُؼ وباصـُ  ـَ  وإنْ  -لف  ٓ باص  ُحؼ

ـٌ  وٓ يجزُئ  ،- ةُ ي  والذرِّ  بف الؿاُل  وُطصؿَ  بف الدماءُ   رَ لف، إٓ إذا تعذ   ٓ ضاهرَ  باص

طؾك  دلقٌؾ  الؿاكعِ  طدمِ  ضاهًرا معَ  العؿؾِ  ، فتخؾُُّػ هالكٍ  ، وخقِف أو إكراهٍ  بعجزٍ 

ـِ  فسادِ   قق   ف دلقُؾ تُ ف، وقق  كؼِص  ف دلقُؾ ، وكؼُص يؿانِ ه مـ اإل، وخؾقِّ الباص
ف، تِ

ـُ ولبُّ  اإلسالمِ  قؾُب  فاإليؿانُ   ف.ولبُّ  اإليؿانِ  قؾُب  ف، والقؼق

ـَ  اإليؿانَ  ٓ يزيدُ  طؾؿٍ  وكؾُّ  طؾك  ٓ يبعُث  إيؿانٍ  ، وكؾُّ ة فؿدخقٌل قق   والقؼق

 اهـ. .فؿدخقٌل  العؿؾِ 

ـُُُوقاَلُ ُ(:=>7/9«ُ)ةُِالطحاويُ ُشرِحُ»يفُُ$ُأبلُالعزُ ُاب

ُأيًضا: : وهق الؼؾِب  قسؿان: ققُل  ، وهق: أن الؼقَل آخرُ  وهـا أصٌؾ  وقالقا

 قسؿان: طؿُؾ  . والعؿَؾ اإلسالمِ  بؽؾؿةِ  ؿُ : وهق التؽؾُّ الؾسانِ  ، وققُل آطتؼادُ 

 زاَل  ت هذه إربعةُ ، فنذا زالَ الجقارِح  ف، وطؿُؾ ف وإخالُص تُ : وهق كق  الؼؾِب 

 ، فنن تصديَؼ إجزاءِ  ةُ بؼق   لؿ يـػعْ  الؼؾِب  تصديُؼ  ا زاَل ف، وإذبؽؿالِ  اإليؿانُ 

 فا كافعةً ها وكقكِ يف اطتبارِ  شرطٌ  الؼؾِب 
َ
الباقل ففذا  وزاَل  الؼؾِب  تصديُؼ  ، وإذا بؼل

 !!الؿعركةِ  مقضعُ 

 ، إذ لق أصاعَ الؼؾِب  صاطةِ  طدمُ  الجقارِح  صاطةِ  مـ طدمِ  أكف يؾزمُ  وٓ شؽ  

ه واكؼقادِ  الؼؾِب  صاطةِ  مـ طدمِ  ت، ويؾزمُ واكؼادَ  الجقارُح ت ، ٕصاطَ واكؼادَ  الؼؾُب 
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ُالجسدُِ: »ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  ،لؾطاطةِ  الؿستؾزمِ  التصديِؼ  طدمُ  ُيف ُصؾَحُُُمضغةًُُإن تُإذا

. (5)«،ُأُٓوهلُالؼؾُبُالجسدُُِلفاُسائرُُُتُفسَدُ،ُوإذاُفسَدُالجسدُُِلفاُسائرُُُصؾَحُ

 مـ  ف يؾزمُ أما كقكُ . والعؽسِ  ه قطًعا، بخالِف دُ جَس  ف صؾَح قؾبُ  فؿـ صؾَح 

 كؿا  مجتؿعةً  لؿ تبَؼ  ةَ آجتؿاطق   الفقئةَ  أن   ف، فنن أريدَ كؾِّ  ف زواُل جزئِ  زوالِ 

ـْ فُؿَسؾ ؿٌ  :تكاكَ  طـف  ، فقزوُل إجزاءِ  سائرِ  فا زواُل بعِض  مـ زوالِ  ٓ يؾزمُ  ، ولؽ

 فؼط. الؽؿاُل 

ُ(:9<:/7«ُ)الؼبقلُُِمعارِجُ»يفُُ$حؽؿلُُحافظُُُالشقُخُُقاَلُ

  اٌل ومح
َ
، الؼؾِب  طؿؾِ  ثبقِت  معَ  الظاهرةِ  بإطؿالِ  الجقارِح  اكؼقادُ  أن يـتػل

  قاَل 
ُّ
ُالجسدُُِإنُ : »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ُصؾَحُمضغةًُُيف ُإذا ُصؾَحُ، ُوإذاُكؾُ ُالجسُدُُت ف،

 «.ف،ُأُٓوهلُالؼؾُبُكؾُ ُالجسُدُُتُفسَدُفسَدُ

 ؿِ ؾْ يف العِ  مـ قصرَ  هبؿا بعُض  ر  طؾقفؿا حتك ٓ يغتَ  مـ التـبقفِ  وهـا أمران ٓبد  

فا لف، أو يؼقلُ  ـظرَ ، فال يـبغل أن يُ ُؾ فا الجاهِ التل قد يؼقلُ  إققالِ  واكتػك بتؼؾقدِ  فُ باطُ 

ؾِ ه لؽالمِ إلك ردِّ  الذي يحتاُج  اإلجؿالِ  مـ باِب  فتؽقنُ  العالؿُ  ه مرادُ  ـَ لقتبق   ف الؿػص 

ـِّ  العالؿِ  حرمةِ  وافرِ  معَ - بعُ ت  التل ٓ تُ  الزل ةِ  مـ قبقؾِ  أو تؽقنُ   السُّ
ِّ
 .-ل

ُ:أققُلُ

ـ   طؾقف إلك أهؾِ  آستؼامةِ  سؿُت  مؿـٓ  يظفرُ  الجفؾةِ  بعُض  كسَب  وهؿ  - ةِ السُّ

 : التزامُ أِي « وطؿٌؾ »فؿ: ، ومعـك ققلِ وطؿٌؾ  ققٌل  أهنؿ يؼقلقن: اإليؿانُ  - مـ ذلؽ برآءُ 
                                          

 (.1599-127(، ومسؾٌؿ )52أخَرَجُف البخاريُّ ) (1)



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 31

 قامَ  اإلجؿاعَ  أن   كاذبًا ، ويزطؿُ طـ اإليؿانِ  العؿَؾ  ُج خرِ يُ  فاضٍح  ، وهق بجفؾٍ العؿؾِ 

ـ   فراها طؾك أهؾِ  ، وهذه فريةٌ مـ اإليؿانِ  لقَس  العؿَؾ  طؾك أن    .والجؿاطةِ  ةِ السُّ

ـَ  ـَ  اإلسالمِ  ذلؽ شقُخ  وقد بق  ه وبق   .بذلؽ هؿ الؿرجئةُ  مـ يؼقُل  أن   ورد 

هُالحؿقديُ ُاإلسالمُُِشقِخُُومـُقبؾُِ ُ:فؼاَلُُ$ُرد 

ُيؼقلقن:ُأنُ ُُتُرُْخبُِوأُُ ، ولؿ والحجِّ  والصقمِ  والزكاةِ  مـ أقر  بالصالةِ  كاًسا

ففق  :حتك يؿقَت  بؾةِ الؼِ  ل مستدبرَ ، أو يصؾِّ مـ ذلؽ شقًئا حتك يؿقَت  ْؾ يػعَ 

ـٌ  ا بالػرائضِ  ف إذا كانَ ف ذلؽ فقف إيؿاكُ تركَ  أن   جاحًدا، إذا طؾؿَ  ـْ ما لؿ يؽُ  ممم  ُمؼرًّ

 .بؾةِ الؼِ  واستؼبالِ 

  كتاِب  وخالُف  ،الصراُح  هذا الؽػرُ ُت:فؼؾُْ
ِ
 ، وفعؾِ ملسو هيلع هللا ىلص فِ رسقلِ  ةِ ، وُسـ  الل

ـَ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: ۵ اللُ  ، قاَل الؿسؾؿق

 .[::ُ]البق ـةُُ ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ

  أبا طبدِ  ُت سؿعْ ُ:حـبٌؾُُقاَلُ
ِ
ـَ  يعـل: أحؿدَ  – الل  : مـ قاَل يؼقُل  - حـبؾٍ  ب

  فؼد كػرَ  :هذا
ِ
  ،بالل

ِ
  وطؾك رسقلِ  ،هأمرَ  ورد  طؾك الل

ِ
 .(5)بف ا جاءَ م الل

ـ   أهؾِ  ققَل  وهذا لقَس   .الؿرجئةِ  وإكؿا هق ققُل  ،والجؿاطةِ  ةِ السُّ

ُ:إسحاُقُُقاَلُ

 الصؾقاِت  ققًما يؼقلقن: مـ تركَ  إن   فؿ:مـُققلُُِحتكُصارَُُتُالؿرجئةُُغؾَُ
                                          

ُل يف  (1) ـ ةِ »أخَرَجُف الخال   يف (، والاللؽا1227« )السُّ
ُّ
ـ ِة »ئِل شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

 (.1594« )والجؿاطةِ 
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 جحقدٍ  مـ غقرِ  الػرائضِ  ةَ ، وطام  ، والحج  ، والزكاةَ رمضانَ  ، وصقمَ الؿؽتقباِت 

رُ   ه، ُيرجك أمرُ لفا ٓ ُكَؽػِّ
ِ
، ففمٓء الذيـ ٓ شؽ   :بعدُ  ه إلك الل  :فقفؿ إذ هق ُمؼر 

 .(5)يعـل يف أهنؿ مرجئةٌ 

ـُُُسػقانُُُوقاَلُ ُ:$ُطققـةَُُب

قا تركَ  الؿرجئةُ   :، ولقسقا سقاءً الؿحارمِ  ركقِب  ذكًبا بؿـزلةِ  الػرائضِ  َسؿ 

 مـ غقرِ  الػرائضِ  ركَ ، وتمعصقةٌ  استحاللٍ  ًدا مـ غقرِ متعؿِّ  الؿحارمِ  ركقَب  ٕن  

 .هق كػرٌ  :وٓ طذرٍ  جفؾٍ 

 وا ببعِث الذيـ أقرُّ  القفقدِ  ، وطؾؿاءِ وإبؾقَس  آدمَ  يف أمرِ  ذلؽ:ُوبقانُُ

 
ِّ
 .(7)ففؿ ولؿ يعؿؾقا بشرائعِ بؾساكِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ُططاءٍُُيَُوُِورُُ ـُُِوكافعٍُُطـ ُاب ُُسئُُِطؿرَُُمقلك ُقاَلُاَلُأكفؿا ـ  الصالةُ  :ُطؿ 

 .(8)أحؿدُ  اإلمامُ  . وكذا قاَل هق كافرٌ  ل، فؼآ:وٓ أصؾِّ  فريضةٌ 

ُيؼقُلُُكافعٌَُُؾُئُِوُسُ ـ  ل، وبلن  ؾِّ وٓ كَص  فرٌض  الصالةَ  كحـ ُكؼرُّ بلن   :طؿ 

: مـ كافعٌ  فؼاَل  :وكحـ كـؽُح  حرامٌ  فاِت إم   كؽاَح  فا، وأن  وكشربُ  حرامٌ  الخؿرَ 

 .(9)هذا ففق كافرٌ  فعَؾ 

                                          

ـِ رجٍب )« فتُح الباري» (1)   (1/23ٓب

ـِ رجٍب )« فتُح الباِري» (2)   (.1/23ٓب

ـِ رجٍب )« فتُح الباِري» (3)   (.1/23ٓب

ـِ تقؿق َة )« اإليؿانُ » (4)   (.7/225« )مجؿقُع الػتاوى»(، و1/163ٓب
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ُ(:8>5/5«ُ)نُِاإليؿا»ُيفُكتاِبُُ$ُاإلسالمُُِشقُخُُقاَلُ

 يؽقنَ  أنْ  ، فقؿتـعُ ما ٓ يؼعُ  هذا فرُض  ٕن   :هذا بؽػرِ  ةُ إئؿ   وإكؿا قاَل 

ما  ، ويػعُؾ والحجِّ  والصقامِ  والزكاةِ  الةِ بف مـ الص   رَ مِ شقًئا مؿا أُ  ٓ يػعُؾ  الرجُؾ 

 ، وكؽاِح بؾةٍ قِ  وإلك غقرِ  وضقءٍ  بغقرِ  الصالةِ  مثَؾ  :اِت مَ طؾقف مـ الؿحر   يؼدرُ 

ـٌ  ، وهق معَ فاِت م  إ ـِ  ذلؽ ممم  اإليؿانِ  ذلؽ إٓ لعدمِ  ، بؾ ٓ يػعُؾ يف الباص

 ف. اهـ.الذي يف قؾبِ 

أَ  ۵ ، واللُ الؿرجئةِ  ففذا كالمُ  ـ   أهَؾ  بر   مـ هذا الؽالمِ  والجؿاطةِ  ةِ السُّ

 .الػاسدِ  وآطتؼادِ  الباصؾِ 

ُأهُؾُ ُرد  ـ ُُوقد  بالعؿؾِ  ، والؿرادُ ؿٌؾ وط ققٌل  اإليؿانُ  :طؾكُمـُيؼقُلُُةُِالس 

ـ   ، كاسًبا ذلؽ ٕهؾِ الجقارِح  ، ٓ طؿُؾ الؼؾِب  طؿُؾ   .الؿرجئةِ  ، وهذا ققُل ةِ السُّ

ُشقُخُ ُرد  ُُ$ُاإلسالمُُِوقد ُيف ُطؾك709ُ/>)ُ«الػتاوىُمجؿقعُِ»كؿا )

 فقؿاُذهبقاُإلقف:ُالؿرجئةُُِـًاُخطلَُمبقُ ُهذهُالشبفةُِ

 يؽقنُ  الذي يف الؼؾِب  اإليؿانَ فؿ أن ضـُّ  :-الؿرجئةُُِأيُمـُغؾطُِ-ُالثالُثُ

ا بدونِ  ومؼتضاه  اإليؿانِ  ثؿرةَ  ، ولفذا يجعؾقن إطؿاَل مـ إطؿالِ  شلءٍ  تامًّ

 لف. وٓ يجعؾقهنا ٓزمةً  الؿسب ِب  معَ  السبِب  بؿـزلةِ 

، ف ٓ محالةَ بحسبِ  الظاهرِ  العؿَؾ  يستؾزمُ  التام   الؼؾِب  إيؿانَ  أن  ُ:والتحؼقُؼُ

رون ، ولفذا صاروا يؼدِّ ضاهرٍ  طؿؾٍ  بدونِ  تام   إيؿانٌ  بالؼؾِب  يؼقمَ  أنْ  ويؿتـعُ 
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ـَ  ؼ آرتباطِ تحؼُّ  فا لعدمِ وققطَ  يؿتـعُ  مسائَؾ   أنْ  مثَؾ  والؼؾِب  البدنِ  الذي بق

  وهق ٓ يسجدُ  وطؿرَ  أبل بؽرٍ  ما يف قؾِب  مثُؾ  ف إيؿانٌ يف قؾبِ  يؼقلقا: رجٌؾ 
ِ
 لل

، رمضانَ  هنارَ  الخؿرَ  ف، ويشرُب أختِ ف و، ويزين بلمِّ رمضانَ  ، وٓ يصقمُ سجدةً 

ـٌ   الؿممـقـ يـؽرون ذلؽ غايةَ  ، فقبؼك سائرُ اإليؿانِ  تامُّ  يؼقلقن: هذا ممم

 . اهـ.اإلكؽارِ 

ـ   فلهُؾ  ه الؿرجئةِ  ، بؾ هذا مذهُب الباصؾِ  مـ هذا الؼقلِ  برآءُ  ةِ السُّ ، وقد رد 

 .- كؿا ترى - اإلسالمِ  شقُخ 

،ُوهلُالؿرجئةُُِشبفةَُُ(ُوهقُيردُ =<5/>يفُ)ُ-أيًضا-ُاإلسالمُُِشقُخُُوقاَلُ

َقُُاللَُُفؿ:ُإنُ ققلُُ ـَُُفر  ُ:يفُمقاضعَُُوالعؿؾُُِاإليؿانُُِبق

ف فقف ورسقلُ  اللُ  َؾ أدَخ  َؼ ؾِ صْ إذا أُ  ا أن اإليؿانَ ، وقد بق ـ  ففذا صحقٌح  :قاَلُ

وذلؽ ، لذلؽ كثقرةً  كا كظائرَ وذكرْ  ،بف إطؿاُل  ؼرنُ هبا، وقد يُ  الؿلمقرَ  إطؿاَل 

 رُ تصق  لذلؽ، ٓ يُ  ٓزمةٌ  الظاهرةُ  وإطؿاُل  هق ما يف الؼؾِب  اإليؿانِ  أصَؾ  ٕن  

ت ، بؾ متك كؼَص الجقارِح  أطؿالِ  جؿقعِ  طدمِ  معَ  القاجِب  الؼؾِب  إيؿانِ  وجقدُ 

ًٓ  اإليؿانُ  فصارَ  :الذي يف الؼؾِب  اإليؿانِ  لـؼصِ  كانَ  الظاهرةُ  إطؿاُل  متـاو

فنكف  ت طؾقف إطؿاُل ، وحقث ططػَ ف ما يف الؼؾِب أصؾُ  وإن كانَ  ،والالزمِ  لؾؿؾزومِ 

 .الصالحةِ  ف مـ إطؿالِ معَ  ، بؾ ٓبد  الؼؾِب  أكف ٓ يؽتػل بنيؿانِ  أريدَ 

ُهذاُققٓن:ُيفُمثؾُُِثؿُلؾـاسُِ

، ثؿ ذُ طؾقف أو   يف الؿعطقِف  دخَؾ  الؿعطقُف  :مـفؿُمـُيؼقُلُ  فِ باسؿِ  رَ كِ ًٓ
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ـ   يُ لئال :تخصقًصا لف الخاصِّ  ، وقالقا: هذا يف كؾ ما لِ يف إو   أكف لؿ يدخْؾ  ظ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ف: ، كؼقلِ طؾك طام   فقف خاص   َػ طِ طُ 

 .[=<:ُ]البؼرةُُ ﴾ڻ ۀ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ ف:وققلُِ

 .[>:ُ]إحزاُبُ ﴾ڀ ڀ ٺ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ ف:وققلُِ

 .[7:ُُدُ]محؿُ  ﴾ٹٹ

ُاإليؿانَُ ُكُُُفخص  ُطزُ بؿا ، وهذه ﴾ڀ ڀ﴿ ف:ققلُُِبعَدُُدٍُؾكُمحؿُ ل

ـَ وغقرِ  ت يف الصحابةِ كزلَ   .هؿ مـ الؿممـق

 .[=78:ُ]البؼرةُُ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ ف:وققلُِ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ ف:وققلُِ

 .[::ُ]البق ـةُُ ﴾ۀ ۀ

ڳ ﴿ف: كؼقلِ  ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ف: ، فؼقلُ مـ العبادةِ  والزكاةُ  الةُ والص  

 .﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

  العبادةُ  ًٓ أن تؽقنَ أو   ف قصدَ فنك
ِ
 والزكاةِ  بالصالةِ  ه، ثؿ أمرَ ه ٓ لغقرِ وحدَ  لل

فؿا، دوكَ  الخالصةِ  العبادةِ  بؿطؾِؼ  كػَ ؽتَ أهنؿا طبادتان واجبتان، فال يُ  عؾؿَ لقُ 

 الصالَح  العؿَؾ  مـف، ثؿ يذكرُ  الذي ٓبد   ًٓ ٕكف إصُؾ أو   اإليؿانَ  وكذلؽ يذكرُ 
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ـِ  تؿامِ  مـ -أيًضا- فنكف ُـّ  ٓبد   الدي لقس  إيؿانٍ  دِ ه بؿجر  اكتػاءَ  الظانُّ  مـف، فال يظ

 . اهـ.الصالُح  ف العؿُؾ معَ 

ُأهُؾُ ـ ُُورد  ا فؼد ـَ ؾْ ، فنذا قُ وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ  :طؾكُمـُقاَلُُوالجؿاطةُُِةُِالس 

ـ   أهؾِ  ، لقس ققَل الؿرجئةِ  ا، وهذا ققُل ـَ ؾْ طؿِ   .ةِ السُّ

ُُأبقُبؽرٍُُقاَلُ ـ ُ»يفُُ$ُُلُالخال  ُ(:0=<«ُ)ةُِالس 

فؼد  ، فنذا قاَل الجارحةِ  وطؿُؾ  بالؾسانِ  ققٌل  إن اإليؿانَ  :الؿرجئةُُِومـُققلُِ

 لفؿ. ققلٍ  ف، وهذا أخبُث ُح ت جقارِ طؿؾَ 

ُ(:5=<)ُوقاَلُ

ـُُُُدُوأخبرينُمحؿُ    أبق طبدِ  قاَل  :فؿُقاَلُثَُحد ُُأنُأباُالحارِثُُجعػرٍُُب
ِ
 : كانَ الل

 ، كانَ هذه الؿؼالةَ  يؼقُل  أكف كانَ  كعؾؿَ  أنْ  ا طـف قبَؾ ـَ بْ ، وكتَ رجاءِ يدطق إلك اإل شبابةُ 

 .رديءٌ  ، ققٌل فِ بؾساكِ  َؾ فؼد طؿِ  ، فنذا قاَل وطؿٌؾ  ققٌل  : اإليؿانُ يؼقُل 

ُ(:7=<)ُوقاَلُُ

ُمحؿُ رَُأخبَُ ـُُُُدُكا   ت أبا طبدِ : سؿعْ ، قاَل إثرمُ  ثـا أبق بؽرٍ  :قاَلُُطؾلُ ُب
ِ
 الل

: ، قاَل يدطق إلك اإلرجاءِ  كانَ  : شبابةُ فقف؟ فؼاَل  تؼقُل  يُّ شلءٍ ، ألف: شبابةُ  وققَؾ 

 وقد ُحؽِ 
َ
 :قاَل  ،فمثؾَ  ت طـ أحدٍ ما سؿعْ  مـ هذه إقاويؾِ  أخبُث  ققٌل  طـ شبابةَ  ل

 فنذا قاَل  -كؿا يؼقلقن- وطؿٌؾ  ققٌل  : اإليؿانٌ ، قاَل فؼد طؿَؾ  : إذا قاَل شبابةُ  قاَل 

 .ؿَ حقـ تؽؾ  ف : بؾساكِ أْي  :فبجارحتِ  فؼد طؿَؾ 
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 ـل.بف، وٓ بؾغَ  أحًدا يؼقُل  ُت ، ما سؿعْ خبقٌث  هذا ققٌل  :اللُِ أبقُطبدُُِثؿُقاَلُ

ـِ  إذا كطَؼ  فؿ هذا: أن الؾسانَ بؼقلِ  الؿرادُ ُ:ُتُقؾُْ   الشفادةِ  :بالشفادتق
ِ
 لل

 .فؼد طؿَؾ  بالرسالةِ  ملسو هيلع هللا ىلص ، ولؾرسقلِ ةِ بالقحداكق  

ـ   أهؾِ  وطـدَ   .ٌؾ وطؿَ  ؾقف ققٌل ط أن الؾسانَ  والجؿاطةِ  ةِ السُّ

ـِ  الـطُؼ  ف:ققلُُ  .بالشفادتق

 والـفِل  بالؿعروِف  ، وإمرِ ، وآستغػارِ الؼرآنِ  وتالوةِ  رِ كْ ف بالذِّ حركتُ  ف:وطؿؾُُ

  ، والدطقةِ ، والدطاءِ رِ طـ الؿـؽَ 
ِ
 .ى إٓ بالؾسانِ ذلؽ مؿا ٓ يمد   ، وكحقِ إلك الل

ُ(:9=;/7«ُ)الشريعةُِ»يفُُ$ُوقالُأجريُ 

ـ   الؼرآنَ  َت لف: رددْ  يؼاُل  العؿؾِ  دونَ  ققٌل  إليؿانٌ ا :مـُقاَلُ ، وما طؾقف ةَ والسُّ

ـَ  مـ ققلِ  َت ْج ، وخرَ العؾؿاءِ  جؿقعُ    َت رْ ، وكػَ الؿسؾؿق
ِ
 .العظقؿِ  بالل

قا يف أن صدقُ  الؿممـقـ بعدَ  أمرَ  ۵ اللَ  لف: إن   ذا؟ ققَؾ  بؿَ  :قاَلُُفننُْ

 يطقُل  كثقرةٍ  وفرائَض  والجفادِ  والحجِّ  مِ ، والصقاوالزكاةِ  هؿ بالصالةِ أمرَ  :فؿإيؿاكِ 

أن  ؿَ ، فؿـ زطَ الشديدةَ  والعؼقبةَ  فقفا الـارَ  فؿ طؾك التػريطِ خقفِ  ةِ شد   معَ  ،هاذكرُ 

 ، ورِض مـفؿ العؿَؾ  دْ رِ ا، ولؿ يُ كَ رْ طؾك الؿممـقـ ما ذكَ  فرَض  اللَ 
َ
 ،مـفؿ بالؼقلِ  ل

 بإطؿالِ  اإلسالمِ  أمرُ  امَؾ لؿا تؽ ۵ اللَ  فنن   :ملسو هيلع هللا ىلصف ورسقلَ  ۵ اللَ  فؼد خالَػ 

 ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿: قاَل 

  ، وقاَل [8:ُ]الؿائدةُُ
ُّ
ُمـُتركَُ: »ملسو هيلع هللا ىلص ، وقاَل (5)«طؾكُخؿسٍُُاإلسالمُُُلَُـُِبُُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

                                          

 (.16-22(، )16-19(، ومسؾٌؿ )4514، 8ُف البخاريُّ )أخَرَج  (1) 
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 .(5)«فؼدُكػرَُُالصالةَُ

ـُُُوقاَلُ ُآثارٍُُطدةَُُأنُذكرَُُ(ُبعَد8ُ<=/7«ُ)الؽبرىُاإلباكةُِ»يفُُ$ُةَُبطُ ُاب

ُ:مـفؿ،ُقاَلُُلتحذيرُِواُالؿرجئةُُِيفُذمُ 

ـِ مرققا مـ الدِّ  ققمٍ  مجالسةَ  -ؽؿ اللُ رحؿَ -فاحذروا  ، فنهنؿ جحدوا ي

يؼقلقن:  الؿسؾؿقـ، وهؿ ققمٌ  ، وخرجقا طـ إجؿاعِ ، وخالػقا الرسقَل التـزيَؾ 

 ، ولؿ ُيردْ الػرائَض  طؾك العبادِ  فرَض  ۵ اللَ  ، ويؼقلقن: إن  بال طؿؾٍ  ققٌل  اإليؿانُ 

مَ  بضائرٍ  ، ولقَس مـفؿ أن يعؿؾقها ففؿ  طؾقفؿ الؿحارمَ  لفؿ أن يرتكقها، وحر 

 الػرائضِ  يعرتفقا بقجقِب  هؿ: أنْ طـدَ  ارتؽبقها، وإكؿا اإليؿانُ  مممـقن هبا، وإنِ 

 قها.استحؾُّ  وإنِ  ويعرفقا الؿحارمَ  ،يرتكقها وأنْ 

  الؿعرفةَ  إن   ويؼقلقن:
ِ
تعالك  اللَ  َمـ طرَف  ، وأن  يغـل طـ الطاطةِ  إيؿانٌ  بالل

ـٌ بؼؾبِ   .ف ففق ممم

ـَ  وإن   ـٌ بؼؾبِ  ف والعارَف بؾساكِ  الؿمم ، جربيَؾ  كنيؿانِ  اإليؿانِ  كامُؾ  ف ممم

 ، وأن  فضٌؾ  طؾك أحدٍ  ، ولقس ٕحدٍ وٓ يـؼُص  ، وٓ يزيدُ ٓ يتػاضُؾ  اإليؿانَ  وأن  

رَ  الؿجتفدَ    والؿطقعَ  ،والؿؼصِّ
َ
 جؿقًعا سق ان. والعاصل

 اللُ  ، وقد أكػرَ اإلسالمِ  ف طـ شريعةِ بلهؾِ  ، وخارٌج وضالٌل  هذا كػرٌ  وكؾُّ  :قاَلُ

 فؿ. اهـ.ػاقِ باتِّ  العؾؿاءِ  ، وجؿاطةُ فِ تِ يف ُسـ   ، والرسقُل فِ يف كتابِ  هبذه الؿؼآِت  الؼائَؾ 

                                          

 .ڤ( مـ حديِث جابٍر 82-134( أخَرَجُف مسؾٌؿ )11)

 .ڤ( مـ حديِث بريدَة 38/22« )الؿسـدِ »وأحؿُد يف 
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ـُ  والظاهرُ  ـ   أهؾِ  متالزمان طـدَ  والباص  الظاهرُ  ٓ يؽقنُ  ،والجؿاطةِ  ةِ السُّ

ـِ ال استؼامةِ  مستؼقًؿا إٓ معَ  ـُ  ، وإذا استؼامَ باص  .الظاهرُ  أن يستؼقؿَ  فالبد   الباص

ـُُُاإلسالمُُِشقُخُُقاَلُ (ُوهق7ُ>7/=5«ُ)الػتاوىُمجؿقعُِ»يفُُ$ُةَُتقؿقُ ُاب

ـَُُطـُالتػريِؼُُؿُُيتؽؾُ  ُ:،ُقاَلُواإلسالمُُِاإليؿانُُِبق

 ذكرُ ًدا، وقد يُ مجر   رُ ذكَ قد يُ  اإليؿانِ  اسؿَ  أن   :يفُهذاُالباِبُُالخطاِبُُوفصُؾُ

 .أو باإلسالمِ  مؼروًكا بالعؿؾِ 

ُذُُ ُتـاوَلُمجرُ ُرَُكُِفنذا ـُِ»كؿاُيفُُ-ُإطؿاَلًُُدا ُبضعٌُُاإليؿانُُ» :-ُ«الصحقحق

إذىُُ،ُوأدكاها:ُإماصةُُإُٓاللُُُ:ُُٓإلفَُ،ُأطالهاُققُلُوسبعقنُشعبةًُُقنُأوُبضعٌُوستُ 

 .(5)«طـُالطريِؼُ

ُ،ُأتدرونُماُاإليؿانُُباللُُِنُِكؿُباإليؿاآمرُُ» :الؼقسُِ طبدُُِلقفدُُِوفقفؿاُأكفُقاَلُ

،ُالزكاةُُِ،ُوإيتاءُُالصالةُُِ،ُوإقامُُاللًُُِداُرسقُلُمحؿُ ُ،ُوأنُ إُٓاللُُُأنُُٓإلفَُُ؟ُشفادةُُباللُِ

 .(7)«تؿـؿُْماُغَُُؿَسُواُُخُوأنُتمدُ 

  أكف سلَل  (8)جربيَؾ  كؿا يف حديِث  ،اإلسالمِ  معَ  وإذا ذكرَ 
 
طـ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

                                          

اإليؿاُنُبضٌعُوسبعقَنُشعبًة،ُوالحقاُءُشعبٌةُ»( بؾػِظ: 35-57(، ومسؾٌؿ )9أخَرَجُف البخاريُّ ) (1)

ُاإليؿانُِ ُفلفضُؾَفاُ»ػَرَد مسؾٌؿ بؾػِظ: ، واك«مـ ُشعبًة، ُوست قَن ُبضٌع ُأو ُوسبعقَن ُبضٌع اإليؿاُن

 طؾك الرتدِد.« ققُل:ُُٓإلَفُإُٓاللُ،ُوأدكاَها:ُإماصُةُإذىُطـُالطريِؼ،ُوالحقاُءُشعبٌةُمـُاإليؿانُِ

 (.18-26، 17-23( ومقاضَع أخَر، ومسؾٌؿ )1398، 523أخَرَجُف البخاريُّ ) (2)

ـِ الخط اِب 8-1مسؾٌؿ ) َجفُ أخرَ  (3) (، ومسؾٌؿ 52البخاريُّ ) أخَرَجفُ ، وڤ(، مـ حديِث طؿَر ب

 .ڤ( مـ حديِث أبل هريرَة 5-9)
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َق انِ واإلحس واإلسالمِ  اإليؿانِ  ـَُاإليؿانُُ: »بقـفؿا فؼاَل  ، فر  ُتمم ُأن ُباللُُِ:

 ه.رِ إلك آِخ « ف...فُورسؾُِفُوكتبُِومالئؽتُِ

 .(5)«يفُالؼؾِبُُ،ُواإليؿانُُطالكقةٌُُاإلسالمُُ» :ملسو هيلع هللا ىلص طـُالـبلُ «ُالؿسـدُِ»ويفُ

 .مـ إطؿالِ  ما يظفرُ  ، واإلسالمَ يف الؼؾِب  اإليؿانَ  أن   هؿا جؿقًعا ذكرَ فؾؿا ذكرَ 

، ما يف الؼؾِب  ٕهنا لقازمُ  :الظاهرةُ  فقف إطؿاُل  َؾ دِخ أُ  اإليؿانُ  دَ فروإذا أُ 

 حصقُل  وجَب  :بف الرسقُل  رَ بؿا أخبَ  ، والتصديُؼ يف الؼؾِب  اإليؿانُ  ٕكف متك ثبَت 

 إٓ أبداها الل طؾك صػحاِت  سريرةً  ، فنكف ما أسر  أحدٌ مؼتضك ذلؽ ضرورةً 

 ف.لساكِ  ف، وفؾتاِت وجفِ 
                                          

ـُ أبل شقبَة يف 19/374« )الؿسـدِ »أحؿُد يف  أخَرَجفُ  (1) (، ويف 6/159« )الؿصـِػ »(، واب

ا2923« )الؿسـدِ »(، وطـف أبق يعَؾك يف 6« )اإليؿانِ » (، 22« )كشِػ إستارِ »ُر يف (، والبز 

 يف 
ُّ
ـُ طدي  يف 3/252« )الضعػاءِ »والعؼقؾل ـُ حب اَن يف 6/353« )الؽامؾِ »(، واب (، واب

ـَ »  يف 2/111« )الؿجروحق
ُّ
ـَ »(، والرافعل (، 3/441و 423، 2/286« )تاريِخ قزوي

ـِ 2/276« )مقضِح أوهاِم الجؿِع والتػريِؼ »والخطقُب يف   ب
ِّ
مسعَدَة قال:  ( مـ صريِؼ طؾل

ـُ مالٍؽ، قال: فذَكَرُه. َثـَا أكُس ب َثـَا قتادُة قال: حد   حد 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 

: صالٌح، وقال أبق حاتٍؿ: ٓ بلَس بف، وقال   ـٍ ـُ معق ، وقال اب ُّ
َؼُف الطقالسل ـُ مسعَدَة: وث  ُّ ب

طؾل

: لقس 
ُّ
: فقف كظٌر، وقال أبق داود: ضعقٌػ، وقال الـسائل : البخاريُّ ـُ طدي  ، وقال اب بالؼقيِّ

: لقس  ـٍ ـِ معق ـُ حب اَن: ٓ ُيحَتجُّ بؿا ٓ يقافُؼ فقف الثؼاَت، وطـ اب أحاديُثُف غقُر محػقضٍة، وقال اب

، وأوَرَد لف طـ قتادَة طـ أكٍس  ُّ يف الضعػاِء تبًعا لؾبخاريِّ
، وذَكَرُه العؼقؾل ـَ ق بف بلٌس يف البصريِّ

 «.التفذيِب »اهـ مـ «. واإليؿاُنُيفُالؼؾِبُُاإلسالُمُطالكقٌة،»رفَعُف: 

َد.  ـُ مسعدَة ٓ يحتؿُؾ حاُلُف التػرُّ ُّ ب
 فنسـاُد الحديِث ضعقٌػ، وطؾل
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 ، فال تستؼرُّ ةَ لبت  ا اهُ بؿؼتَض  العؿُؾ  ِػ لؿ يتخؾ   :يف الؼؾِب  ديُؼ التص فنذا ثبَت 

 ، ولفذا يـػل اللُ يف الظاهرِ  لفا أثرٌ  ، وٓ يؽقنُ صحقحةٌ  ةٌ ، ومحب  ةٌ تام   معرفةٌ 

 فِ كؼقلِ  :الؿؾزومِ  يؼتضل اكتػاءَ  الالزمِ  اكتػاءَ  ف، فنن  ت طـف لقازمُ ـ اكتػَ طؿ   اإليؿانَ 

ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿تعالك: 

 .[5=:ُ]الؿائدةُُ ﴾ہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :فُِوققلُِ

 ها.، وكحقَ [77:ُ]الؿجادلةُُ أيةَ  ﴾ڀ

ـُ  فالظاهرُ   استؼامةِ  مستؼقًؿا إٓ معَ  الظاهرُ  متالزمان، ٓ يؽقنُ  والباص

ـِ  ـُ  ، وإذا استؼامَ الباص  .الظاهرُ  يستؼقؿَ  أنْ  فالبد   الباص

ُلفاُسائرُُُتُصؾَحُ،ُإذاُصؾَحُمضغةًُُيفُالجسدُُِأُٓإنُ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبلُ ُولفذاُقاَلُ

 .(5)«،ُأُٓوهلُالؼؾُبُالجسدُُِلفاُسائرُُُتُفسَدُ،ُوإذاُفسَدُالجسدُِ

                                          

 يف  أخَرَجفُ  (1)
ُّ
ـِ بشقٍر قال: قاَل 1/235« )الصغقرِ »الطرباكِل (، مـ حديِث الـعؿاِن ب

  رسقُل 
ِ
ُيفُتقاد هؿُوتحاُببِِفؿُمثَُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ـَ ُؾُالجسِد،ُإذاُاشَتَؽكُشلٌءُمـفُتداَطكُمَثُؾُالؿممـق

ُوإذاُ ُالجسِد، ُسائُر ُسؾَؿ ُوسؾَؿْت ُصؾَحْت ُإذا ُمضغٌة ُالجسِد ُويف ك، ُوالُحؿ  ُبالسفرِ سائُرُه

 «.فَسَدْتُفَسَدُلفاُسائُرُالجَسِد:ُالَؼْؾُبُ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 

، وقد تغق َر يف آِخِر ُطُؿِرِه   ـُ سعقٍد، لقس بالؼقيِّ . ففذا الؾػُظ -«التؼريِب »كؿا يف -فقف مجالُد ب

ا ذَكَرُه شقُخ اإلسالِم.  قريٌب مؿ 

ـِ 1599-127(، ومسؾٌؿ )52البخاريُّ ) أخَرَجفُ والحديُث   ( وغقُرُهؿا. مـ حديِث الـعؿاِن ب

  قاَل: سؿعُت رسقَل  ڤبشقٍر 
ِ
...ُأُٓوإنُيفُالجسِدُ»يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل ـٌ ُوالحراُمُبق  ـٌ الحالُلُبق 

= 
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ُيعبُثُُطؿرُُُوقاَلُ ُرآه ُصالتُُِلؿـ ت هذا لخشعَ  قؾُب  لق خشعَ » ف:يف

 .(5)«فجقارُح 

                                          

 «.صؾَحْتُصؾَحُالجسُدُكؾ ف،ُوإذاُفسَدْتُفَسَدُالجسُدُكؾ ف،ُأُٓوهلُالؼؾُبُُمضغًةُإذاُ=

 .ڤُرِوَي مرفقًطا مـ حديِث أبل هريرَة  (1)

 يف « كقادِر إصقلِ »أخَرَجُف الحؽقُؿ الرتمذيُّ يف  
ُّ
« الجامِع الصغقرِ »كؿا ذَكَر السققصل

 (، وأشاَر إلك َضْعِػِف.7429)

 (:9/151« )لتـقيِر شرِح الجامِع الصغقرِ ا»قال الؿـاويُّ يف  

 يف  
ُّ
. قال العراقل

 
ـَ طؿٍرو الـخعل «: شرِح الرتمذيِّ »رَمَز الؿصـُِّػ لَضْعِػِف: ٕن  فقف سؾقؿاَن ب

، متػٌؼ طؾك ضعِػِف.
ُّ
ـُ طؿٍرو هق أبق داوَد الـخعل  سؾقؿاُن ب

: أجَؿُعقا طؾك أكف يَضُع الحديَث، والؿعروُف  
ُّ
ـِ الؿسقِب،  قال الزيؾعل أكف مـ ققِل سعقِد ب

. اهـ. ـُ أبل شقَبَة، وفقف راٍو لؿ ُيَسؿ   ورواه اب

 أحُد مـ 2/854« )الػتِح السؿاويِّ »وقال يف  
ُّ
ـُ طؿٍرو، وهق أبق داوَد الـخعل (: فقف سؾقؿاُن ب

 اتُِّفَؿ بقضِع الحديِث. اهـ.

ـِ أبل صالٍب    ب
ِّ
 .ڤوُرِوَي مـ حديِث طؾل

ـُ الؿـذِر: مرتوٌك. اهـ. مـ «الؿقاطظِ »يف  رواه العسؽريُّ   الِ »، وفقف زياُد ب « كـِز العؿ 

(8/197.) 

ـِ القؿاِن    .ڤوُرِوَي مقققًفا طـ حذيػَة ب

ـُ القؿاِن رُجاًل يعَبُث بؾحَقتِِف، 152« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »أخَرَجُف الؿروزيُّ يف   (: رأى حذيػُة ب

 «.ـَْت جقاِرُحفُ لق خَشَع قؾُب هذا سؽَ »فؼال: 

ا.   وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ يزيَد لؿ يدِرْك حذيػَة،   ، ثؼٌة لؽـ ف كثقُر التدلقِس والتسقيِة، وثقُر ب ُّ
ـُ مسؾٍؿ الؼرشل فقف القلقُد ب

 والُل أطَؾُؿ.

ـِ الؿسقِب.   وطـ سعقِد ب
= 
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فُلساكُُُف،ُوُٓيستؼقؿُُلساكُُُحتكُيستؼقؿَُُطبدٍُُإيؿانُُُُٓيستؼقؿُُ» :ويفُالحديِثُ

                                          

ـُ أبل شقبَة يف  ُ= ( طـ 151) «ِر الصالةِ تعظقِؿ َقدْ »والؿروزيُّ يف (، 2/86« )الؿصـِػ »أخَرَجُف اب

ـِ راهَقْيِف.  إسحاَق ب

ـِ طؾق َة.    كالهؿا طـ إسؿاطقَؾ ب

اِق يف    (.2/266« )الؿصـِػ »وطبُد الرز 

ـُ الؿسقِب رُجاًل وهق   اِق طـ معؿٍر طـ رجٍؾ قال: رأى سعقُد ب كالهؿا إسؿاطقُؾ وطبُد الرز 

 «.ا لخَشَعْت جقاِرُحفُ لق خَشَع قؾُب هذ»يعبُث بؾحَقتِِف يف الصالِة، فؼال: 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ لجفالِة الرُجِؾ الذي روى طـف معؿٌر. 

اه معؿٌر.  وقد سؿ 

اِق يف    (.2/266« )الؿصـِػ »فلخَرَجُف طبُد الرز 

ـُ الؿسقِب رُجاًل يعبُث بؾحَقتِِف يف الصالِة، فؼال:   إين ٕرى هذا »طـ معؿٍر طـ أباٍن قال: رأى اب

 «.َعْت جقاِرُحفُ لق خَشَع قؾُبُف خَش 

ـُ أبل طق اٍش: مرتوٌك    .-«التؼريِب »كؿا يف -وأباٌن هق اب

 ولعؾ  معؿًرا كان ٓ يذُكُره أحقاًكا، وأحقاًكا يذُكُره لحالِِف. 

اِق يف   (.2/266« )الؿصـِػ »وقد أخَرَجُف طبُد الرز 

ـُ الؿسقِب أطَبُث بالحَصك يف الص   لق خَشَع قؾُب »الِة، فؼال: طـ الثقريِّ طـ رُجٍؾ قال: رآين اب

 «.هذا لخَشَعْت جقاِرُحفُ 

، ولعؾ ف أباٌن، والُل أطَؾُؿ.  وإسـاُدُه ضعقٌػ لجفالِة الراِوي طـف الثقريُّ

ـُ الؿسقِب رُجاًل يعَبُث بؾحَقتِِف يف الصالِة، فؼاَل:  : رأى اب لق خَشَع قؾُب »ولػُظُف طـد الؿروزيِّ

ـِ ُطؾق َة: جقاِرُحُف، فؼال: ٓ.، قال إ«هذا خَشَعْت جقاكُِحفُ   سحاُق: ققَؾ ٓب

، ولؿ أقِْػ طؾقف مـ ققِل طؿَر، وٓ يؼتضل ڤواطَؾْؿ أن شقَخ اإلسالِم طزا هذا إثَر لُعَؿَر 

: لؿا ُطؾَِؿ مـ سعِة اصالِطِف، فؾعؾ ف وقَػ -وإن كان القهُؿ وارًدا-ذلؽ تقهقَؿ شقِخ اإلسالِم 

 ا، والُل أطَؾُؿ.طؾقف يف كتاٍب لؿ يبُؾْغـَ 
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 .(5)«فقؾبُُُحتكُيستؼقؿَُ

                                          

ـُ أبل الدكقا يف 22/343« )الؿسـدِ »أحؿُد يف  أخَرَجفُ  (1) (، 9« )الصؿِت وآداِب الؾسانِ »(، واب

 يف 343« )مؽاِرِم إخالِق »ويف 
ُّ
 يف 887« )مسـِد الشفاِب »(، والؼضاطل

ُّ
(، والخرائطِل

 (.376« )مساوِئ إخالِق »

ـِ َمسعدَة طـ قتادَة ط   ب
ِّ
ـِ مالٍؽ مـ صريِؼ طؾل وُٓيدخُؾُ»مرفقًطا، وفقف زيادُة:  ڤـ أكِس ب

ُجاُرُهُبقائَِؼفُُ ـُ  «.الجـ َةُرُجٌؾُُٓيلَم

ـِ مسعدَة، وقد سَبَؼ بقاُن حالِِف.   ب
ِّ
 وإسـاُدُه ضعقٌػ: لضعِػ طؾل

 ولف صريٌؼ أخرى طـ أكٍس. 

 يف  أخَرَجفُ  
ُّ
ـُ طدي  يف 7/65« )شعِب اإليؿانِ »البقفؼل  7/79« )الؽامؾِ »(، واب

ُّ
(، والؼضاطل

ـ ِة يف 793« )مسـِدهِ »يف  « الؿختاَرةِ »(، والضقاُء يف 31« )الرتغقِب والرتهقِب »(، وققاُم السُّ

(2595.) 

ـِ طجالَن، طـ أكٍس قال: قاَل رسقُل     مـ صريِؼ ططاِء ب
ِ
ُحؼقؼَةُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ُطبٌد ُيستؽِؿُؾ ٓ

 «.اإليؿاِنُحتكُيخِزَنُمـُلساكِفُِ

ا.وإسـاُدُه ضعق   ٌػ جدًّ

 . ـٍ ـُ معق َبُف اب ـُ طجالَن مرتوٌك، وكذ   ططاُء ب

 يف  أخَرَجفُ و 
ُّ
 يف 4651« )شعِب اإليؿانِ »البقفؼل

ُّ
ـُ أبل 5613« )إوسطِ »(، والطرباكِل (، واب

 (.1/62« )تاريِخ واسطٍ »(، وبحشٍؾ يف 28« )الزهدِ »طاصٍؿ يف 

اِر طـ أكٍس قا  ـِ طقٍن طـ ططاٍء البز    ل: قاَل رسقُل مـ صريِؼ اب
ِ
ُأحُدُكؿُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ُٓيصقُب

 «.حؼقؼَةُاإليؿاِنُحتكُيخِزَنُمـُلساكِفُِ

ا.   وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

: لقس بشلٍء.  ـٍ ـُ معق اُر، قال اب  ططاٌء البز 

 يف  أخَرَجفُ و 
ُّ
« الؿختارةِ »(، والضقاُء يف 2/165« )الصغقرِ »(، و6563« )إوسطِ »الطرباكِل

(2595.) 
= 
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ـَ طـ أكٍس مـ صريِؼ  ُ= ـِ سقري ِد ب اَن طـ محؿ  ـِ حس  ـِ هالٍل طـ هشاِم ب ـِ طب اٍد طـ داوَد ب زهقِر ب

  قال: قاَل رسقُل 
ِ
 «.ُٓيبؾُغَُطبٌدُحؼقؼَةُاإليؿاِنُحتكُيخزَنُمـُلساكِفُِ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 

ـُ أبل حاتٍؿ يف   : ذَكَرُه اب ُّ
ـُ هالٍل الـصقبل ( ولؿ يذُكْر فقف 3/427« )الجرِح والتعديؾِ »داوُد ب

 ففق مجفقُل الحاِل. جرًحا وٓ تعدياًل:

، قال شعقٌب إركاؤوُط يف تعؾقِؼِف   ـِ طبِد الحؿقِد القرديُّ ـُ الحارِث ب ُد ب ِّ محؿ 
وشقُخ الطرباكِل

ِّ فقف لؿ كتَبق ـُْف.22/344« )الؿسـَدِ »طؾك 
 (: وشقُخ الطرباكِل

ـُ يقكَس يف قؾُت:ُُ  (، وقال: وكان ثؼًة.1/442« )تاريِخفِ »ذَكَرُه اب

 ضعقٌػ، وٓ تصؾُح هذه الطُرُق لتؼقيتِِف. والُل أطَؾُؿ. ڤوالخالصُة: أن حديَث أكٍس ُ

ـِ مسعقٍد    .ڤوقد ُرِوَي مـ حديِث اب

ـُ أبل شقبَة يف   « تاريِخفِ »(، والبخاريُّ يف 6/189(، وأحؿُد )344« )الؿسـدِ »أخَرَجُف اب

 4/182« )الؿستدَركِ »(، والحاكُؿ يف 2226« )الؿسـدِ »اُر يف (، والبز  4/313)
ُّ
(، والخرائطل

 يف 375« )مساِوِئ إخالِق »يف 
ُّ
حؾقِة »(، وأبق كعقٍؿ يف 7/366« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

 يف 4/166« )إولقاءِ 
ُّ
ـُ بشراَن يف 64« )اإليؿانِ »(، والعدكِل ـُ أبل 358« )أمالِقفِ »(، واب (، واب

ـُ طبِد الَبرِّ يف 42« )إصالِح الؿالِ »الدكقا يف   يف 2/436« )التؿفقدِ »(، واب
ُّ
(، وإصبفاكِل

 )72« )الرتغقِب والرتهقِب »
ُّ
(، 624« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »(، والؿروزيُّ يف 877(، والشاشل

ِّ طـ مر  
ٍد البجؾل ـِ محؿ  ـِ إسحاَق طـ الصب اِح ب  طـ طبِد وغقُرُهؿ، مـ صريِؼ أباَن ب

ِّ
َة الفؿداكِل

ـِ مسعقٍد قال: قاَل رسقُل   ب
ِ
  الل

ِ
ُُٓيسؾؿُ»وفقف:ُ«ُإنُاللُقَسَؿُبقـَُؽؿُأخالَقُؽؿُكَؿا...: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ُجاُرُهُبقائَِؼفُُ ـَ ُحتكُيلم ـُ  الحديَث....« طبٌدُحتكُُيسؾَؿُقؾُبُفُولساُكُف،ُوُٓيمِم

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 

 ال 
ُّ
ـُ إسحاَق الؽقفِل  يف أباُن ب

ُّ
، قال الذهبل ، وقال يف 123« )الؽاشِػ »ـحقيُّ ـٌ ديقاِن »(: فقف لق

 يف 125« )الضعػاءِ 
ُّ
ُه الذهبل ، ورد  ( 1/5« )مقزاِن آطتدالِ »(: مرتوٌك، وكذا قال إزديُّ

. اهـ. وذَكَرُه البخاريُّ يف  ُّ
َؼُف العجؾل ذُكْر ( ولؿ ي1448« )التاريِخ الؽبقرِ »فؼال: ٓ ُيْتَرُك، فؼد وث 

 فقف جرًحا وٓ تعدياًل.
= 
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ـُ حب اَن يف  ُ= ، قال اب ُّ
ٍد البجؾل ـُ محؿ  ـَ »والصباُح ب ـ يرِوي طـ 526« )الؿجروحق (: كان مؿ 

 الثؼاِت الؿقضقطاِت. اهـ.

 يف  
ُّ
 (: يف حديثِِف وهٌؿ، ويرَفُع الؿقققَف.752« )الضعػاءِ »وقال العؼقؾل

اُر: لقس بالؿشفقِر.   وقال البز 

( ولؿ يذُكْر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وذَكَر رفَعُف 4/313« )التاريِخ الؽبقرِ »ُه البخاريُّ يف وذَكرَ  

 لؾحديِث ومخاَلَػَة زبقٍد لف: فقَقَػُف.

َػ 2/348« )الرتغقِب والرتهقِب »وقال الؿـذريُّ يف   (: أباُن والصباُح ُمخَتَؾٌػ فقفؿا، وقد ُضعِّ

ـِ مسعقٍد مقققًفا طؾقف. اهـ.الصباُح برفِعِف هذا الحديَث، وصقا  ُبُف طـ اب

ـُ حب اَن.«: التؼريِب »وقال الحافُظ يف    ضعقٌػ، أفَرَط فقف اب

 .
ُّ
َحُف الحاكُؿ، ووافَؼُف الذهبل  وصح 

 وفقؿا قآ كظٌر: لَؿا سَبَؼ. 

 وقد خاَلَػف ُزبقٌد. 

 مقققًفا. 
ِ
َة طـ طبِد الل  فرواه طـ مر 

ـُ الؿبارِك يف  ـُ أبل 275« )إدِب الؿػردِ »(، والبخاريُّ يف 1134« )الزهدِ » أخَرَجُف اب (، واب

 (.112، 125، 7، 6/91« )الؿصـِػ »شقبَة يف 

 (.147« )الزهدِ »وأبق داوَد يف  

 مـ صريِؼ زهقٍر. 

 يف 
ُّ
 (.4/165« )الحؾقةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 9/223« )الؽبقرِ »والطرباكِل

ـِ صؾَحَة. ِد ب  مـ صريِؼ محؿ 

 يف والبق
ُّ
 (.368« )الؼضاِء والَؼَدرِ »فؼل

.  مـ صريِؼ الؿسعقديِّ

ـِ حرٍب.4/165« )الحؾقةِ »وأبق كعقٍؿ يف   ( مـ صريِؼ سؾقؿاَن ب

 مقققًفا.
ِ
 طـ زبقٍد طـ طبِد الل

 »(، و4/165« )الحؾقةَ »وراِجِع: 
ِّ
( لؾقققِف طؾك آختالِف القارِد فقف 872« )طؾَؾ الدارقطـل

َح   الققَػ. رفًعا ووقًػا، وصح 
ُّ
 الدارقطـل
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ـِ  الظاهرُ  ولفذا كانَ   ، وهق دلقٌؾ ا لف مـ وجفٍ ومؾزومً  مـ وجفٍ  ٓزًما لؾباص

، الؿدلقلِ  مؾزومُ  الدلقَؾ  فنن   :ف ٓزًماكقكِ  ف مؾزوًما، ٓ مـ جفةِ كقكِ  طؾقف مـ جفةِ 

 لُّ ما يد وجقدُ  الشلءِ  مـ وجقدِ  ، وٓ يؾزمُ الؿدلقلِ  وجقدُ  الدلقؾِ  مـ وجقدِ  يؾزمُ 

 : أن  : والؿؼصقدُ قاَل  ... إلك أنْ الحدِّ  بخالِف  وٓ يـعؽُس  يط ِردُ  طؾقف، والدلقُؾ 

بف  أريدَ  العؿؾِ  معَ  رَ كِ ، فنذا ذُ وآقرتانِ  ف باإلصالِق دٓلتُ  تختؾُػ  اإليؿانِ  لػظَ 

، ذلؽ إصؾِ  فقف لقازمُ  ه دخَؾ وحدَ  رَ كِ ، وإذا ذُ الؿؼتضل لؾعؿؾِ  اإليؿانِ  أصُؾ 

مممـًا،  مسؾؿٍ  جزًءا مـف، وكان كؾُّ  كان اإلسالمُ  اإلسالمِ  بدونِ  رَ كِ وكذلؽ إذا ذُ 

 كؿا يف حديِث  :هؿا طـ أخرِ أحدُ  زَ تؿق   اإليؿانِ  معَ  اإلسالمِ  لػظُ  كرَ فنذا ذُ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ف تعالك: ، وكؿا يف ققلِ جربيَؾ 

 .[:8:ُ]إحزاُبُ ﴾ہ

ُ(:888/>يفُ)ُوقاَلُ

لشفادتقـ إحداهؿا مـ إخرى يف ا كؿثؾِ  مـ اإليؿانِ  اإلسالمِ  فؿثُؾ 

، ففؿا شقئان يف إطقانِ  :ةِ القحداكق   شفادةِ  غقرُ  الرسقلِ  ، فشفادةُ الؿعـك والحؽؿِ 

 .واحدٍ  ، كشلءٍ والحؽؿِ  بإخرى يف الؿعـك وإحداهؿا مرتبطةٌ 

، ٓ واحدٍ  ففؿا كشلءٍ  بأخرِ  هؿا مرتبطٌ أحدُ  واإلسالمُ  كذلؽ اإليؿانُ 

 لف. لؿـ ٓ إيؿانَ  لف، وٓ إسالمَ  لؿـ ٓ إسالمَ  إيؿانَ 

ـُ بف إسالمُ  يصحُّ  مـ إيؿانٍ  إذ ٓ يخؾق الؿسؾؿُ  مـ  ف، وٓ يخؾق الؿمم

واشرتط  ،اإليؿانَ  الصالحةِ  لألطؿالِ  اللُ  ف مـ حقث اشرتطَ إيؿاكَ  ُؼ بف يحؼِّ  إسالمٍ 
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ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ذلؽ:  يف تحؼقِؼ  ، فؼاَل الصالحةَ  إطؿاَل  لإليؿانِ 

 .[9<:ُكبقاءُُ]إ ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

حب خب مب ىب يب جت حت ﴿ :بالعؿؾُُِاإليؿانُُِيفُتحؼقِؼُُوقاَلُ

 .[:>]صف:ُ ﴾خت مت ىت يت

 ففق مـافٌؼ  بالغقِب  اإليؿانِ  إلك طؼقدِ  ، وٓ يرجعُ اإلسالمِ  ه أطؿاَل ضاهرُ  فؿـ كانَ 

 وشرائعِ  اإليؿانِ  بلحؽامِ  وٓ يعؿُؾ  بالغقِب  ه اإليؿانَ ، ومـ كان طؼدُ ةِ مـ الؿؾ   كػاًقا يـؼُؾ 

ت بف مؿا أخربَ مممـًا بالغقِب  ، ومـ كانَ معف تقحقدٌ  كػًرا ٓ يثبُت  ففق كافرٌ  سالمِ اإل

  الرسُؾ 
ِ
ـٌ  اللُ  ، طاماًل بؿا أمرَ طـ الل ـُ  ، ولقٓ أكف كذلؽ لؽانَ مسؾؿٌ  ففق ممم  الؿمم

 ٓ يسؿ   أن الؿسؾؿَ  ك مسؾًؿا، ولجازَ ٓ يسؿ   أنْ  يجقزُ 
ِ
 أهُؾ  ، وقد أجؿعَ ك مممـًا بالل

ـٍ  كؾ   طؾك أن   بؾةِ الؼ ـٌ  مسؾؿٍ  وكؾ   مسؾؿٌ  ممم   ممم
ِ
 ف.ف وكتبِ ومالئؽتِ  بالل

هؿا أحدُ  ٓ يـػؽُّ  يف الجسؿِ  الؼؾِب  كؿثؾِ  يف إطؿالِ  اإليؿانِ  وَمَثُؾ  :قاَلُ

  ذو جسؿٍ  ، ٓ يؽقنُ طـ أخرِ 
 
ففؿا  ،جسؿٍ  بغقرِ  لف، وٓ ذو قؾٍب  ٓ قؾَب  حل

 ةٍ حب   ُؾ مثَ  -أيًضا-فؿا لؿعـك مـػصالن، وَمَثؾُ وا شقئان مـػردان، وهؿا يف الحؽؿِ 

ـٌ  لفا ضاهرٌ  فؿا، فؽذلؽ صػتِ  لتػاوِت  :تان: حب  ، ٓ يؼاُل ، وهل واحدةٌ وباص

، الجقارِح  ، وهق مـ أطؿالِ اإليؿانِ  هق ضاهرُ  مـ اإلسالمِ  اإلسالمِ  أطؿاُل 

ـُ  واإليؿانُ    َي وِ ، ورُ الؼؾقِب  وهق مـ أطؿالِ  اإلسالمِ  باص
ِّ
: أكف قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

ُالؼؾِبُُواإليؿانُُُطالكقةٌُُاإلسالمُُ» «ِسرُ ُاإليؿانُُ: »ويف لػظٍ  ،«يف
: ، فاإلسالمُ (5)

                                          

َم. (1)  تؼد 
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إٓ  ، وٓ طؿَؾ إٓ بعؿؾٍ  فال إيؿانَ  :اإلسالمِ  طؼقدُ  ، واإليؿانُ اإليؿانِ  أطؿاُل 

ـِ  الظاهرِ  العؿؾِ  ذلؽ مثُؾ  ، وَمَثُؾ بعؼدٍ   ف مـ أطؿالِ بصاحبِ  هؿا مرتبطٌ أحدُ  والباص

  ف ققُل ، ومثؾُ الجقارِح  وطؿؾِ  ؼؾقِب ال
ِّ
أي:  (5)«اِتُبالـقُ ُإكؿاُإطؿاُلُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

  لؾشلءِ  تحؼقٌؼ « إكؿا»ٕن  :وقصدٍ  إٓ بعؼدٍ  ٓ طؿَؾ 
ٌ
 لؿا سقاه. وكػل

 ،اِت مـ الـق   الؼؾقِب  وطؿَؾ  مـ الؿعامالِت  الجقارِح  بذلؽ طؿَؾ  فلثبَت 

ٕن  :إٓ هبؿا الؽالمُ  ٓ يصحُّ  سانِ ـ الؾِّ م ـِ قْ الشػتَ  كؿثؾِ  مـ اإليؿانِ  العؿؾِ  فؿثُؾ 

 هؿا بطالنُ أحدِ  ، ويف سؼقطِ الؽالمَ  يظفرُ  ، والؾسانَ الحروَف  الشػتقـ تجؿعُ 

دَ اإليؿانِ  ذهاُب  العؿؾِ  ، وكذلؽ يف سؼقطِ الؽالمِ  ف كعؿَ  اللُ  ، ولذلؽ حقـ طد 

ـِ  ذكرَ  بالؽالمِ  طؾك اإلكسانِ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ ﴿ف: يف ققلِ  الؾسانِ  معَ  الشػتق

ُ]البؾُدُ ﴾ڱ ں ں :=ُ طـ  رَ ًؿا، فعب  ف كاضًرا متؽؾِّ ؾْ ، بؿعـك: ألؿ كجعَ [<،

ـِ  بالؾسانِ  الؽالمِ  ـِ  لف، وذكرَ  ٕهنؿا مؽانٌ  :والشػتق الذي  الؽالمَ  ٕن   :الشػتق

 إٓ هبؿا. ٓ يتؿُّ  ةُ ت بف الـعؿَ جرَ 

 ضاهرٌ  لف يف إرضِ  قائؿٍ  كػسطاطٍ  -أيًضا- «اإلسالمِ »و« اإليؿانِ » وَمَثُؾ 

 مـ أطؿالِ  لف أركانٌ  اإلسالمِ  مثُؾ  فالػسطاطُ  :فِ يف باصـِ  ولف طؿقدٌ  وأصـاٌب 

الذي  ، والعؿقدُ الػسطاطِ  أرجاءَ  التل ُتؿسُؽ  وهل إصـاُب  والجقارِح  العالكقةِ 

 الػسطاطُ  فؼد احتاَج  ،إٓ بف لؾػسطاطِ  ٓ ققامَ  ف كاإليؿانِ مثؾُ  الػسطاطِ  يف وسطِ 

                                          

ـِ 1927 - 155( ومقاضَع أخرى، ومسؾٌؿ )1أخَرَجُف البخاريُّ ) (1) ( وغقُرُهَؿا مـ حديِث طَؿَر ب

 .ڤالخط اِب 
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 ٓ ققامَ  الجقارِح  يف أطؿالِ  إٓ هبؿا، كذلؽ اإلسالمُ  ةَ لف وٓ قق   قامَ إذ ٓ قِ  ،إلقفا

 وهق صالُح  لف إٓ باإلسالمِ  ٓ كػعَ  الؼؾقِب  مـ أطؿالِ  ، واإليؿانُ لف إٓ باإليؿانِ 

 .إطؿالِ 

 فؾقٓ أهنؿا كشلءٍ  ،واحًدا واإليؿانِ  اإلسالمِ  ضد   قد جعَؾ  اللَ  فنن   ،وأيًضا

چ ڇ ڇ ڇ ﴿: فؼاَل  هؿا واحًدا،ـك ما كان ضدُّ والؿع يف الحؽؿِ  واحدٍ 

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: ، وقاَل [;=:ُطؿرانَُُ]آُلُ ﴾ڇ ڍ ڍ

 .هؿا الؽػرَ ضد   . فجعَؾ [0=:ُطؿرانَُُ]آُلُ

  رسقُل  هذا أخربَ  وطؾك مثؾِ  :قاَلُ
ِ
 مـ صـٍػ  واإلسالمِ  طـ اإليؿانِ  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـِ  يف حديِث  : فؼاَل واحدٍ  ُِ: »طؿرَ  اب  يف حديِث  ، وقاَل (5)«طؾكُخؿسٍُُاإلسالمُُُلَُبُـ

ـِ  ، هذه إوصاَف  رَ فذكَ  ،هنؿ سللقه طـ اإليؿانِ : إ(7)الؼقسِ  طبدِ  طـ وفدِ  طباسٍ  اب

ـٌ  بذلؽ طؾك أكف ٓ إيؿانَ  فدل   إٓ  طالكقةً  ضاهرٌ  ، وٓ إسالمَ ضاهرٍ  إٓ بنسالمٍ  باص

 ف.صاحبِ  هؿا بدونِ أحدُ  قريـان ٓ يـػعُ  والعؿَؾ  ، وأن اإليؿانَ سر   بنيؿانِ 

  فلما تػرقةُ  :قاَلُ
ِّ
ـَ  (8)جربيَؾ  يف حديِث  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  فنن   :واإلسالمِ  اإليؿانِ  بق

هذه الؿعاين التل وصػـاها  ها طؾك ما تقجُب وطؼقدِ  الؼؾقِب  أطؿالِ  ذلؽ تػصقُؾ 

                                          

َم. (1)  تؼد 

ـِ 17-23( ومقاضَع ُأخَرى، ومسؾٌؿ )53أخَرَجُف البخاريُّ ) (2)  ( وغقُرُهؿا مـ حديِث اب

 .ڤطب اسٍ 

، ڤ ( وغقُرُهَؿا مـ حديِث أبل هريرةَ 9-5(، ومسؾٌؿ )4777، 52ُف البخاريُّ )أخَرَج  (3)

ـِ الخط اِب 8-1وأخَرَجُف مسؾٌؿ)  .ڤ(، وغقُرُه، مـ حديِث طؿَر ب
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التل  الظاهرةَ  إفعاَل  مؿا يقجُب  الجقارِح  أطؿالِ  أن تؽقن طؼقًدا مـ تػصقؾِ 

ُق ٓ أن  ،طالكقةً  وصػفا أن تؽقنَ  ـَ  ذلؽ يػرِّ يف الؿعـك  واإليؿانِ  اإلسالمِ  بق

 .أهنؿا مختؾػان يف الحؽؿِ  فقف دلقٌؾ  لقَس  وتضاد   باختالٍف 

ـٍ  مسؾؿٍ  واحدٍ  ويجتؿعان يف طبدٍ  :قاَلُ  ه مـ طؼقدِ ما ذكرَ  فقؽقنُ  ،ممم

 ف.جسؿِ  وصَػ  ه مـ العالكقةِ ف وما ذكرَ قؾبِ  وصَػ  الؼؾِب 

ـَ  أن العبدَ  ةٌ مجتؿع ةَ م  وأيًضا فنن إُ  :وقاَلُ  ه مـ طؼقدِ ما ذكرَ  بجؿقعِ  لق آم

 ه مـ وصِػ بؿا ذكرَ  ْؾ ولؿ يعؿَ  اإليؿانِ  مـ وصِػ  جربيَؾ  يف حديِث  الؼؾِب 

ثؿ لؿ  بف اإلسالمَ  ما وصَػ  بجؿقعِ  طؿَؾ  وأكف إنْ  ،ك مممـًاؿ  َس أكف ٓ يُ  اإلسالمِ 

 ا رَ مسؾًؿا، وقد أخبَ  أكف ٓ يؽقنُ  ف مـ اإليؿانِ ما وصػَ  يعتؼدْ 
ُّ
ٓ  ةَ أن إم   ملسو هيلع هللا ىلص لـبل

 .(5)طؾك ضاللةٍ  تجتؿعُ 

ك مممـًا أو أكف ٓ يسؿ   ،فؿبعَ ومـ ات   الصحابةِ  بذلؽ إجؿاعَ  كلكف أرادَ ُُت:قؾُْ

 أن   أو طؾؿَ  ،هذه إركانِ  بعَض  مسؾًؿا إذا أكؽرَ  وأكف ٓ يؽقنُ  ،يف إحؽامِ 

قْ  رَ أخبَ  الرسقَل  وإٓ فلبق  ،خالًفا إهقاءِ  أهؾِ  خالَف  أو أكف لؿ يرَ  ،فهبا ولؿ يصدِّ

 الثالَث  الػصَؾ  فنكف طؼدَ  :همرادُ  -ؿُ أطؾَ  واللُ -وهذا  ،فؿطارًفا بلققالِ  كانَ  صالٍب 

ـَ  مـ  الؼؾِب  معامؾةِ  طؼقدِ  وشرِح  واإليؿانِ  اإلسالمِ  تػصقؾِ  يف بقانِ  والثالثق

ـْ  ،مـ الـاسِ  ف كثقرٌ مؿا قالَ  ف أجقدُ وهذا الذي قالَ  ،الجؿاطةِ  أهؾِ  مذهِب   يـازعُ  لؽ

ـِ   :يف شقئق
                                          

ـُ طاصٍؿ  ((1 ، كعُب ب ـُ طَؿَر، أبق بصرَة الغػاريُّ ـُ مالٍؽ، أبق هريرَة، اب ُرِوَي طـ جؿاطٍة مـ الصحابِة: أكُس ب

، أ  يف إشعريُّ
ُّ
َحُف إلباكِل ، وغقُرُهؿ، وصح   (.1331) «الصحقحةِ »بق مالٍؽ إشعريُّ
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 معف اإليؿانُ  أن يؽقنَ  ٓبد   لؾثقاِب  الؿستحؼ   أن الؿسؾؿَ ُهؿا:أحُدُُ-

ُؾ  القاجُب   .جربيَؾ  يف حديِث  الؿذكقرُ  الؿػص 

  أن   والثاين:ُ-
 
 ققلِ  يف مثؾِ  مسؾؿٍ  مممـًا دونَ  إكؿا يطؾُؼ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 
ِّ
ُمسؾؿٌُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـَ الؿم ف لقس مـ خقاصِّ لؽقكِ  (5)«أو فؿ، كلكف وأفاضؾِ  مـق

ـَ مـ السابؼقـ الؿؼر   ف لقَس : لؽقكِ يؼقُل  ـَ بؾ مـ الؿؼتصدِ  بق ففذان مؿا  :إبرارِ  ي

  ويؼقلقن: لؿ يؼؾِ  ،العؾؿاءِ  فقفؿا جؿفقرُ  تـازعَ 
ُّ
أوُ» :ؾِ يف ذلؽ الرُج  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ـْ لؽقكِ « مسؾؿٌُ ـَ  مـ خقاصِّ  ف لؿ يؽ ـَ وأفاضؾِ  الؿممـق ـَ  فؿ كالسابؼق ن فن :الؿؼربق

الؿؼتصديـ الؿتؼقـ  طـ إبرارِ  الؿطؾَؼ  يـػل اإليؿانَ  كذلؽ لؽانَ  هذا لق كانَ 

ـِ  إذا كاكقا مـ أصحاِب  بال طذاٍب  الؿقطقديـ بالجـةِ  ولؿ يؽقكقا مـ  القؿق

ـِ  مـ أصحاِب  بؾ كؾ   ،كذلؽ إمرُ  ولقَس  ،بقـالسابؼقـ والؿؼر   مع  القؿق

مـ كان  وكؾُّ  ،بال طذاٍب  ةِ بالجـ   دونَ مقطق فؿ مممـقنَ بقـ كؾُّ السابؼقـ الؿؼر  

ـٌ  ـ   الؿسؾؿقـ مـ أهؾِ  باتػاِق  كذلؽ ففق ممم أن ُيـػك  ولق جازَ  ،البدعِ  وأهؾِ  ةِ السُّ

 ُكػِ  :مـف إيؿاًكا ه أفضَؾ غقرِ  لؽقنِ  طـ شخصٍ  اإليؿانُ 
َ
 أولقاءِ  طـ أكثرِ  اإليؿانُ  ل

 
ِ
 ققلِ  ، وهذا مـ جـسِ الػسادِ  ايةِ وهذا يف غ ،مـ إكبقاءِ  بؾ وطـ كثقرٍ  ،ؼقـالؿت   الل

 آسؿِ مـ يؼقُل 
ُ
 .ف الؿستحبِّ كؿالِ  لـػِل  : َكػل

  يف كالمِ  هذآ  يقجدُ  ا أن مثَؾ كَ رْ وقد ذكَ 
ِ
ُخص  َمـ  بؾ هذا الحديُث  ،فورسقلِ  الل

                                          

ـُ 1478، 27البخاريُّ )(، و69(، والحؿقديُّ )128، 3/127أخَرَجُف أحؿُد )( (1 (، وطبُد ب

 )4685، 4683(، وأبق داوَد )152(، ومسؾٌؿ )142حؿقٍد )
ُّ
 (.4992(، والـسائل
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ـٍ  مسؾؿٌ  :فقف ققَؾ  ـَ  إبرارِ  كاقًصا طـ درجةِ  أن يؽقنَ البد ف ،ولقس بؿمم  أهؾِ  الؿؼتصدي

 الذي أُمرَ  قد أتك باإليؿانِ  فؿ، فال يؽقنَ همٓء كؾِّ  ف كاقًصا طـ إيؿانِ إيؿاكُ  ويؽقنَ  ،ةِ الجـ  

ا لؾذمِّ  كانَ  القاجَب  وتركَ  قادًرا طؾك ذلؽ اإليؿانِ  ثؿ إن كانَ  ،فبف همٓء كؾِّ   ،مستحؼًّ

رَ  ٓ  يؼدرُ  وإن ُقدِّ  بف همٓء كان طاجًزا طـ مثؾِ  صَػ الذي ات   طؾك ذلؽ اإليؿانِ  أكف

ـَ  ٓ يؽقنُ  ةَ الجـ   دخَؾ  ففق وإنْ  ،طؾقف هذا وجَب  وٓ يؽقنُ  ،فؿيؿاكِ إ ر أكف آم  كؿـ ُقدِّ

 بشلءٍ  بف، ويعؿَؾ  َؼ يتحؼ   أنْ  ، وقبَؾ اإليؿانِ  تػاصقَؾ  أن يعؾؿَ  قبَؾ  إيؿاكًا مجؿاًل وماَت 

ـْ  ةَ الجـ   ففق يدخُؾ  ،مـف  أولئؽ. اهـ. مثَؾ  ٓ يؽقنُ  لؽ

شقًئاُُمـُيتركُُُيفُتؽػقرُُِالعؾؿاءُُِطـُتـازعُُِفُِمُِكالُ(ُأثـاء55ُِ;/>يفُ)ُوقاَلُ

ُ:ثؿُقاَلُُالعؾؿاءُُِأققاَلُُرَُكَُا،ُفَذُفَُبقجقبُُِبعدُاإلقرارُُِإربعُُِمـُهذهُالػرائضُِ

ُ:لفاُصرفانُُِةُُوهذهُالؿسللَُ

 .رِ الظاهِ  ػرِ الؽُ  يف إثباِت ُا:ؿَُهُُأحُدُُ-

ـِ  الؽػرِ  يف إثباِت ُوالثاين:ُ-  .الباص

 ففق مبـِ ل الثاكِ  فلما الطرُف 
 
ًٓ وطؿاًل  اإليؿانِ  كقنِ  طؾك مسللةِ  ل كؿا -قق

طؾقف  َض فرَ  اللَ  بلن   فِ مممـًا إيؿاًكا ثابًتا يف قؾبِ  ُؾ الرُج  أن يؽقنَ  ومـ الؿؿتـعِ  -مَ تؼد  

  ٓ يسجدُ  هُ دهرَ  ، ويعقُش ، والحج  ، والصقامَ ، والزكاةَ الصالةَ 
ِ
، وٓ سجدةً  لل

 ، وٓ يمدِّ مـ رمضانَ  يصقمُ 
ِ
 ، وٓ يصدرُ ففذا مؿتـعٌ  :فِ إلك بقتِ  ، وٓ يحجُّ زكاةً  ي لل

 ، ولفذا إكؿا يصُػ صحقٍح  ، ٓ مع إيؿانٍ ةٍ قَ وزكدَ  ِب ؾْ يف الؼَ  هذا إٓ مع كػاٍق 
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حس خس مس حص مص جض ﴿: فِ كؼقلِ  :ارَ ػ  الؽُ  مـ السجقدِ  سبحاكف بآمتـاعِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڇ حض خض مض

 .[97ُ،98:ُ]الؼؾؿُُ ﴾ڀڀ

 وأبل سعقدٍ  أبل هريرةَ  ا مـ حديِث ؿَ هِ وغقرِ  «ـِ قْ الصحقحَ »يف  َت وقد ثبَ 

ُيقمَُ هُِتعالكُلعبادُِ كؾُ أكفُإذاُتَجُ: »-لالتجؾِّ  حديِث  - الطقيؾِ  ا يف الحديِث ؿَ هِ وغقرِ 

ُمثَؾُُوسؿعةًُُيفُالدكقاُرياءًُُمـُكانُيسجُدُُضفرُُُلَُوبؼُُِ،لفُالؿممـقنََُُدُسَجُُةُِالؼقامَُ

 فؽقػ حاُل  :رياءً  دَ مـ سجَ  ، فنذا كان هذا حاَل (5)«قدَُالسُجُُقعُُُٓيستطُُِِؼُالطبَُ

ـِ »يف  -أيًضا- َت وثبَ  ؟!قطُّ  دْ مـ لؿ يسجُ  ـُُُِؾُتلكُُُأنُالـارَُ: »«الصحقحق ُآدمَُُمـُاب

ُ مَُُاللَُُفننُ ُ?السجقدُُِعَُإُٓمقِضُُشلءٍُُكؾ  أن مـ لؿ  ؿَ ، فُعؾِ «فؾَُأنُتلكُُُطؾكُالـارُُِحر 

  دُ يسجُ  ـْ يؽُ 
ِ
ُُفَُيعرُُِملسو هيلع هللا ىلص أنُالـبلُ : »«الصحقِح »يف  َت ف، وكذلؽ ثبَ ؾ  ك ف الـارُ ؾُ تلكُ  لل

ُيقمَُتَُُأمُ  ـَُُةُِالؼقامَُُف ؾق ُُمحج  ا ذلؽ طؾك أن مـ لؿ  ، فدل  (7)«القضقءُُِمـُآثارُُُِغرًّ

اًل لؿ يعرِ  ـْ يؽُ  ا ُمحج    فُ فْ ُغرًّ
ُّ
 .فِ تِ مـ ُأم   فال يؽقنُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿ تعالك:ُفُُوققلُُ

ُ]الؿرسالُتُ ﴾ىب يب جتحت خب مبمئ ىئ يئ جب حب  :9;-9>] .

ائ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿تعالك:  فُ وققلُ 

ُ]آكشؼاُقُ ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ائ ەئ ەئ وئ . وكذلؽ [70-78:

                                          

-324(، )183-322، ومسؾٌؿ )(7439، 6562، 4919، 4581، 22) أخَرَجُف البخاريُّ  (1)

183( ،)326-185( ،)9-2829.) 

 .(249، 248، 247، 246) (، ومسؾؿٌ 136أخَرَجُف البخاريُّ ) (2) 



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 55

ُ]الؼقامةُُ ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿تعالك:  فُ ققلُ  :85ُ . وكذلؽ [87،

مص جض حض خض  مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص﴿تعالك:  فُ ققلُ 

 ﴾مف ىف يف حق جغ مغ جف حف خف حط مط مظ جع مع مض

ثُ  ُرُُ]الؿد   فُ ػَ ، ووَص التصديِؼ  برتكِ  فُ ػَ كؿا وَص  الصالةِ  برتكِ  فُ ػَ . فقَص [>97-9:

تعالك:  كؿا قاَل  :مـ الطاطةِ  ل الؿؿتـعُ ل هق العاِص ل، والؿتقلِّ والتقلِّ  بالتؽذيِب 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿

 .[;5:ُ]الػتُحُ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ـَ ؿ لؿ يؽقكقا مـ الؿصؾِّ بلهن رَ سؼَ  أهَؾ  َػ وكذلؽ وَص   ، وكذلؽ قَرنَ ق

ھ ھ ھ ھ ے  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿: فِ ل يف ققلِ بالتقلِّ  التؽذيَب 

﮿ ﯀ ﯁    ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ے

 .[;5-<:ُ]العؾُؼُ ﴾     

ةَ  طؾ َؼ  وأيًضا يف الؼرآنِ  ـِ يف الدِّ  إُُخق   وإيتاءِ  الصالةِ  إقامِ  طؾك كػسِ  ي

َؼ  ،الزكاةِ  ةِ إُ  ِت ػَ ، فنذا اكتػك ذلؽ اكتَ ػرِ مـ الؽُ  ذلؽ طؾك التقبةِ  كؿا طؾ  . خق 

  َت وأيًضا فؼد ثبَ 
ِّ
ُوبقـفُُُالعفُدُ»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل ُفؿـُالصالةُُُؿُُالذيُبقــا ،

ُكَُفَُتركَُ ُفؼد ُتَُ«: »الؿسـدِ ». ويف (5)«رَُػَُا ُبَُُ?ًدامتعؿُ ُالصالةَُُكَُرَُمـ مـفُُْتُئَُرُِفؼد

«ةُُمُ الذ ُ
(7). 

                                          

 )2621(، والرتمذيُّ )38/22« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  (1) 
ُّ
(، ويف 463(، والـسائل

ـُ ماَجْف )326« )الؽربى» .(، و1279(، واب
ُّ
َحُف إلباكِل  غقُرُهؿ، وصح 

ـُ حؿقٍد يف 45/357« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  (2)  1594« )الؿـتخِب »(، وطبُد ب
ُّ
(، والبقفؼل
= 
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ـَ  وأيًضا فنن شعارَ   َػ ؾَ : اختَ طـفؿ هبا فقؼاُل  ، ولفذا يعب رُ الصالةُ  الؿسؾؿق

ـَ  لؿؼآِت  قنَ ػُ ، والؿصـِّ ةِ ؾَ بْ الؼِ  أهُؾ  َػ ؾَ ، واختَ الصالةِ  أهُؾ  : يؼقلقنَ  الؿسؾؿق

ـَ اإلسالمقِّ  مؼآُت  ـَ الؿصؾِّ  واختالُف  ق ا،ُـَُكُصالتَُمـُصؾُ : »«الصحقِح »، ويف ق

ُوأكَُـَُتَُبؾَُقَُُِؾُبَُؼُْواستَُ ُالؿسؾؿُُُ?اـَُتَُذبقَحَُُؾُا، ُطؾقـاُ،فذلؽ ُما ُوطؾقف ُلـا ُما ، (5)«لف

ـ   يف الؽتاِب  كثقرةٌ  هذه الـصقصِ  وأمثاُل   .ةِ والسُّ

إٓ وهل  ةٌ لفؿ ُحج   ْت فؾقَس  :اهَ وكحقِ  الصالةِ  وا برتكِ رُ ا الذيـ لؿ يؽػِّ وأم  

كان جقاًبا لفؿ  دِ ـ الجاحِ ؿ طفُ فؿا كان جقابُ  ،ا لؾتاركِ فَ لِ كتـاوُ  دِ لؾجاحِ  متـاولةٌ 

 : وهذا مثُؾ مَ ل كؿا تؼد  بالتقلِّ  رَ ػْ الؽُ  ِت طؾ ؼَ  : مع أن الـصقَص كِ طـ التارِ 

إُُٓأنُُٓإلفََُُدُفُِمـَُشُ: »فِ كؼقلِ  :هبا الؿرجئةُ  جُّ التل يحتَ  ؿ بالعؿقماِت فِ استدٓلِ 

ُألؼاهاُإلكُمريؿَُُفُُتُُؿَُؾُِوكَُُفُُورسقلُُُاللُِ ،ُوأنُطقسكُطبُدُاللًُُِداُرسقُلُ،ُوأنُمحؿُ اللُُ

 .ذلؽ مـ الـصقصِ  ، وكحقِ « َةالجـ ُُاللُُُفُُؾَُ..ُأدَخُ.مـفُوروٌحُ

ُطؾكُالعبادُُِاللُُُُـ فُُكتبَُُصؾقاٍتُُخؿُسُ» :ملسو هيلع هللا ىلصُفُُماُاطتؿدواُطؾقفُققلُُُوأجقدُُ

ُـ ُظَُفؿـُحافَُُ?والؾقؾةُُِيفُالققمُِ ،ُومـُلؿُةَُالجـ ُُفُُؾَُدِخُأنُيُُُطفٌدُُكانُلفُطـدُاللُُِطؾقف

ُـ ُظُْيحافُِ ُيؽُُُ?طؾقف ُاللُُِـُْلؿ ُطـد ُشاءَُُ?طفٌدُُلف ُشاءَُفُُبَُطذ ُُإن ُوإن ُفُُؾَُأدَخُُ،

 ٓ يؽقنُ  . والؽافرُ الؿشقئةِ  تحَت  ظِ الؿحافِ  غقرَ  َؾ . قالقا: فؼد جعَ (7)«ةَُالجـ ُ
                                          

ـِ الؽربى»يف ُ= ـَ 12/272« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 7/497« )السـ ،  ڤ( مـ حديِث ُأّم أيؿ

 .وإسـاُدُه ضعقٌػ، الراوي طـفا مؽحقٌل، ولؿ يسَؿْع مـفا

 )391أخَرَجُف البخاريُّ ) (1) 
ُّ
 يف 4997(، والـسائل

ُّ
ـِ الؽربى»(، والبقفؼل ـ أكٍس 3/5« )السـ  .ڤ( ط

« الؿسـدِ »( روايِة أبل مصعٍب الزهرّي، والحؿقديُّ يف 299« )الؿقصلِ »أخَرَجُف مالٌؽ يف  (2) 

 )(، والـسائ1422(، وأبق داوَد )393، 37/366« )الؿسـدِ »(، وأحؿُد يف 392)
ُّ
(، 461ل

= 
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فا عؾُ فِ  والؿحافظةُ  ،طؾقفا بالؿحافظةِ  فنن القطدَ  :يف هذا ، وٓ دٓلةَ الؿشقئةِ  تحَت 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿تعالك:  ا قاَل كؿَ  :رَ ا كؿا أمَ فَ يف أوقاتِ 

ُ]البؼرةُُ رَ  ،ا بعد الققِت فَ ؾِ عْ مع فِ  يؽقنُ  الؿحافظةِ  ، وطدمُ [=78:   كؿا أخ 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ا هَ طؾقفا وطؾك غقرِ  ةِ بالؿحافظَ  إمرِ  آيةَ  اللُ  َل فلكزَ : (5)الخـدِق  يقمَ  العصرَ  صالةَ 

 .مـ الصؾقاِت 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ تعالك:ُوقدُقاَلُ

ـِ  ، فؼقَؾ [<::ُ]مريؿُُ ﴾﮲﮳ ا طـ هَ فا؟ فؼال: تلخقرُ تُ : ما إضاطَ (7)هِ وغقرِ  مسعقدٍ  ٓب

ُـّ فؼالقا: ما ُكـ   :افَ وقتِ   .اًراػ  ا لؽاكقا كُ قهَ ا، فؼال: لق تركُ فَ ذلؽ إٓ تركَ  ا كظ

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ :فُُوكذلؽُققلُُ

ا يف فَ ؾِ عْ مـ فِ  ا القاجبةِ فَ ا طـ حؼققِ قْ : ٕهنؿ سفَ قنَ ؿ مع أهنؿ يصؾُّ فُ ، ذم  [:،9ُ:ُ]الؿاطقنُُ

 « مسؾؿٍ  صحقِح »يف  َت كؿا ثبَ  :ةِ ا الؿػروَض فَ أفعالِ  وإتؿامِ  الققِت 
ِّ
أكف  :ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

ُالشؿَسُُ،ُيرقُبُِؼُالؿـافُُِ،ُتؾؽُصالةُُِؼُالؿـافُُِ،ُتؾؽُصالةُُِؼُالؿـافُُِتؾؽُصالةُُ: »قاَل 

 َؾ فجعَ  :(8)«فقفاُإُٓقؾقاًلُُاللَُُرُُيذكُُُأربًعآُُرَُفـؼَُُقامَُُشقطانٍُُلُْحتكُإذاُكاكتُبقـُقركَُ

ـَ  هذه صالةَ   ها.رَ وكؼَ  ا طـ الققِت هَ رَ أخ   فِ لؽقكِ  :الؿـافؼق

                                          

 )318« )الؽربى»ويف ُ=
ُّ
ـُ ماَجْف )1618(، والدارمل ـُ أبل شقبَة يف 1421(، واب (، واب

(، وغقُرُهؿ، وقد تقسعُت يف تخريِجِف يف تخريِجل طؾك 14/235(، )2/296« )الؿصـِػ »

ـ ةِ » ، رقَؿ )« أصقِل السُّ ـَ ـِ أبل زمـق  (. 185ٓب

 (. 631-229ؾٌؿ )(، ومس945، 596أخَرَجُف البخاريُّ ) (1) 

ـِ طب اٍس 631-24/632« )تػسقِرهِ »أخَرَجُف الطربيُّ يف  (2) ـِ أبل وق اٍص، واب  . ڤ( طـ سعِد ب

ـُ حب اَن )162(، والرتمذيُّ )622-195أخَرَجُف مسؾٌؿ ) (3)  (، وغقُرُهؿ.262(، واب
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 « الصحقِح »يف  وقد ثبَت 
ِّ
 بعده الذيـ يػعؾقنَ  إمراءَ  رَ أكف ذكَ  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

  ، وقالقا: يا رسقَل رُ ما ُيـؽَ 
ِ
طـف  َت ، وثبَ (5)«قاماُصؾُ ُ،ٓ»قال:  ؟ؿفُ ؾُ ، أفال كؼاتِ الل

ُُأمراءُُُسقؽقنُُ»أكف قال:  ُالصالةَُفصؾُ ُ?افَُطـُوقتُُِالصالةَُُونَُرُُيمخ  ثؿُُ،افَُلققتُُِقا

 وكان يف ذلؽ دٓلةً  ،قاؿ إذا صؾ  فِ ، فـفك طـ قتالِ (7)«ؿُمعفؿُكافؾةًُؽُُقاُصالتَُؾُُاجعَُ

 تركُ  وذلؽ ،افَ طـ وقتِ  الصالةَ  ونَ رُ أهنؿ يمخِّ  ـَ وبق   ،قتؾقاقا قُ طؾك أهنؿ إذا لؿ يصؾُّ 

 طؾقفا ٓ ترُكفا. الؿحافظةِ 

ـِ  ُق رْ الػَ  َف وإذا ُطرِ    :بقـ إمري
ُّ
مـ لؿ  تحت الؿشقئةِ  َؾ إكؿا أدَخ  ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل

قا ظُ قا ولؿ يحافِ ل أهنؿ صؾ  يؼتِض  الؿحافظةِ  وكػُس  ،كَ ـ ترَ طؾقفا ٓ مَ  ظْ يحافِ 

ـَ دِّ تؾقا كػاًرا مرتَ ذلؽ قُ  فنكف لق تـاوَل  :مـ لؿ يحافظْ  وٓ يتـاوُل  ،طؾقفا بال  ي

ا بلن   فِ مممـًا بؼؾبِ  رجاًل يؽقنُ  أن   يف العادةِ  رُ ق  َص تَ ، وٓ يُ ريٍب  طؾقف  َب أوَج  اللَ  ُمؼرًّ

  مؾتزًما لشريعةِ  الصالةَ 
ِّ
  هُ يلمرُ  ،بف وما جاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ُّ
 عُ فقؿتـِ  بالصالةِ  رِ مْ إَ  ولل

 .إٓ كافًرا ٓ يؽقنُ  ،قطُّ  ـِ مع ذلؽ مممـًا يف الباصِ  ويؽقنُ  ،َؾ حتك ُيؼتَ 

 فا.ؾُ أين ٓ أفعَ  ا غقرَ فَ أكا ُمؼر  بقجقبِ  :ولقُقاَلُ

يف  ل الؿصحَػ ُيؾؼِ  ذَ كؿا لق أَخ  ،كذًبا مـف مع هذه الحالِ  كان هذا الؼقُل 

                                          

ـِ مالٍؽ 1855أخَرَجُف مسؾٌؿ ) (1)   .ڤ(، وغقُرُه مـ حديِث طقِف ب

ـُ ماَجْف )534خَرَجُف مسؾٌؿ )أ (2)  ـِ مسعقٍد 1255(، واب ، وأخَرَجُف ڤ(، وغقُرُهؿا مـ حديِث اب

 )431(، وأبق داوَد )643مسؾٌؿ أيًضا )
ُّ
ـُ ماَجْف 934« )الؽربى»(، ويف 859(، والـسائل (، واب

ـِ وق اٍص 434(، وأبق داوَد )1256) ـُ ماَجْف )ڤ( مـ حديِث قبقصَة ب ( مـ 1257، واب

ـِ الصامِت حدي  . ڤِث طبادَة ب
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  ما فقف كالمُ  أن   : أشفدُ ويؼقُل  الُحشِّ 
ِ
 :ويؼقُل  كبقًّا مـ إكبقاءِ  يؼتُؾ  َؾ أو جعَ  .الل

  أكف رسقُل  أشفدُ 
ِ
 :، فنذا قاَل ِب ؾْ الؼَ  ل إيؿانَ التل تـافِ  ذلؽ مـ إفعالِ  وكحقَ  .الل

 .مـ الؼقلِ  هُ رَ كان كاذًبا فقؿا أضفَ  :ل مع هذه الحالِ بِ ؾْ بؼَ  ـٌ أكا مممِ 

ـِ  الظاهرِ  ارتباطَ  َف فؿـ طرَ  ،هرُ يـبغل تدبُّ  ففذا الؿقضعُ  طـف  ْت زالَ  :بالباص

 عَ وامتـَ  بالقجقِب  ر  أكف إذا أقَ  فاءِ ـ الػؼـ قال مِ أن مَ  ؿَ وطؾِ  ،يف هذا الباِب  ةُ بفَ الشُّ 

 ْت التل دخؾَ  طؾقف الشبفةُ  ْت ؾَ فنكف دَخ  :فِ مع إسالمِ  ُؾ أو ُيؼتَ  ،ُؾ ٓ ُيؼتَ  ؾِ عْ طـ الػِ 

 ةِ مع الؼدرَ  ةَ مَ الجازِ  اإلرادةَ  َؾ عَ طؾك مـ َج  ْت ؾَ والتل دَخ  ،ةِ والجفؿق   طؾك الؿرجئةِ 

 هذا مـ الػؼفاءِ  ـ قتؾِ مِ  كان الؿؿتـعقنَ  ، ولفذاؾِ عْ مـ الػِ  هبا شلءٌ  ٓ يؽقنُ  ةِ التام  

 أن   مَ ، وقد تؼد  مـ اإليؿانِ  ْت لقَس  وأن إطؿاَل  ،اإليؿانِ  ؿ يف مسللةِ فِ طؾك ققلِ  هُ قْ ـَ بَ 

مـ  شلءٍ  بدونِ  التام   الؼؾِب  وأن إيؿانَ  ،ِب ؾْ الؼَ  إيؿانِ  مـ لقازمِ  إطؿالِ  جـَس 

أو جزًءا مـ  اإليؿانِ  مـ لقازمِ  رَ الظاه َؾ جعَ  سقاءً  ،مؿتـعٌ  الظاهرةِ  إطؿالِ 

 .فُ بقاكُ  مَ ا تؼد  كؿَ  :اإليؿانِ 

كان معف مـ  :فابعَض  ويرتكُ  الؿلمقراِت  بعَض  ُؾ يػعَ  فنذا كان العبدُ  وحقـئذٍ 

. وكػاٌق  إيؿانٌ  يف العبدِ  ، ويجتؿعُ ويـؼُص  يزيدُ  ف، واإليؿانُ ؾَ ما فعَ  بحسِب  اإليؿانِ 

ُفقفُكانُمـافًؼاُخالًصا،ُومـُمَُُأربعٌُ: »أكف قاَل « الصحقِح »طـف يف  َت كؿا ثبَ  ـ  ـُُك

َثُطَُحتكُيَدُُمـُالـػاِقُُؾةٌُْصُمـفـُكاكتُفقفَُخُُؾةٌُْصُكاكتُفقفَُخُ ،َُبُكَذُُفا:ُإذاُحد 

 «.رَُفَجُُؿَُ،ُوإذاُخاَصُرَُغَدَُُدُ،ُوإذاُطاهَُخانَُُـَُوإذاُائُتؿُِ

 يف كثقرٍ  ؿهُ : بؾ أكثرَ ، فنن كثقًرا مـ الـاسِ يف هذا الباِب  الشبفةُ  وهبذا تزوُل 
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ـَ  ٓ يؽقكقنَ  مـ إمصارِ  قها وٓ هؿ تاركُ  ،الخؿسِ  طؾك الصؾقاِت  محافظق

، وتجري وكػاٌق  ففمٓء فقفؿ إيؿانٌ  :أحقاًكا قنَ طُ أحقاًكا ويدَ  قنَ ، بؾ يصؾُّ بالجؿؾةِ 

فنن هذه  :ا مـ إحؽامِ هَ وكحقِ  يف الؿقاريِث  الظاهرةُ  اإلسالمِ  طؾقفؿ أحؽامُ 

 وأمثالِ - الؿحضِ  ك الؿـافِؼ طؾ ْت إذا جرَ  إحؽامَ 
 
ـَ  فِ كابـ ُأَبل  -مـ الؿـافؼق

 .ةَ بفَ الُش  زيُؾ ا يُ مؿ   هذا الؿقضعِ  ى. وبقانُ أولك وأحرَ  ي طؾك همٓءِ فألن تجرِ 

ُمـُالػؼفاءُِ ُـ ُفننُكثقًرا طؾقف  أن تجرَي  فنكف يجُب  :هق كافرٌ  :قَؾُأنُمـُقُُِيظ

 وا هذه إحؽامَ حتك أجرَ  ،وٓ يـاكُح  قرُث وٓ ي فال يرُث  :ضاهرةً  ةً رد   الؿرتدِّ  أحؽامُ 

رُ  أن الـاس  َت بَ فنكف قد ثَ  :كذلؽ ، ولقس إمرُ البدعِ  مـ أهؾِ  وه بالتلويؾِ طؾك مـ كػ 

ـٌ أصـاٍف  كاكقا ثالثةَ  ـٌ  لإلسالمِ  مظفرٌ  ، ومـافٌؼ ػرِ لؾؽُ  مظفرٌ  ، وكافرٌ : ممم  مبط

ـِ ػرِ لؾؽُ  قنَ ودٍٓٓت  اٍت بعالم الـاُس  فُ ـ يعؾؿُ مَ  . وكان يف الؿـافؼق  ، بؾ مـ ٓ يُشؽُّ

ـِ - فِ كػاقِ  ببقانِ  الؼرآنُ  َل ، ومـ كزَ فِ يف كػاقِ   وأمثالِ  كاب
 
همٓء  ا ماَت ومع هذا فؾؿ   ،-فِ ُأبَل

 ؿُ وكاكت ُتعَص  ،فُ آتقهؿ مقراثَ  لفؿ مقٌت  ، وكان إذا ماَت ؿ الؿسؾؿقنَ فُ تُ ثَ ؿ ورَ فُ ثَ ورِ 

ـ   ؿ حتك تؼقمَ هُ دماؤُ   ف.تَ طؼقبَ  ؿ بؿا يقجُب هِ طؾك أحدِ  ةُ الشرطق   ةُ السُّ

  ةُ الحروري   ِت َج ا خرَ ولؿ  
ِّ
ـِ  طؾك طؾل  واطتزلقا جؿاطةَ  ڤ أبل صالٍب  ب

ـَ  ٓ   لفؿ: إن   قاَل  :الؿسؾؿق ؿ ؽُ ؿ كصقبَ ؽُ عَ وٓ كؿـَ  ؿ الؿساجدَ ؽُ عَ  كؿـَ لؽؿ طؾقـا أ

  .مـ الػلءِ 

ـَ  قا قتَؾ ا استحؾُّ فؾؿ     رِ مْ ؿ بلَ فُ ؾَ قاتَ  :ؿفِ وَأْخَذ أمقالِ  الؿسؾؿق
ِّ
 .(5)ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

                                          

ـُ حزٍم يف  (1) ـُ تقؿق َة يف 4/124« )وإهقاِء والـحؾِ  الؿؾؾ يف ؾَص الػِ »أخَرَجُف اب مجؿقِع »(، واب

 (.13/32(، )7/617« )الػتاوى
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ُ(:75;/>يفُ)ُوقاَلُ

ـَ أن الدِّ  ـَ وقد تبق   مممـًا  ُؾ الرُج  أن يؽقنَ  عُ ، وأكف يؿتـِ ؾٍ وطؿَ  فقف مـ ققلٍ ٓبد  ي

 
ِ
وٓ  وٓ زكاةً  ، ولؿ يمدِّ واجبًا ضاهًرا، وٓ صالةً فِ ولساكِ  فِ بِ ؾْ ، أو بؼَ فِ بِ ؾْ بؼَ  فِ ورسقلِ  بالل

، ةَ ي إماكَ أن يمدِّ  مثَؾ  :فابَ أوَج  أن اللَ  ، ٓ ٕجؾِ باِت ذلؽ مـ القاج صقاًما، وٓ غقرَ 

  ، مـ غقر إيؿانٍ فِ ، وُحؽؿِ يف قسِؿفِ  ُل ، أو يعدِ الحديَث  ُق أو يصدُ 
ِ
لؿ  :فِ ورسقلِ  بالل

ـَ  :ػرِ بذلؽ مـ الؽُ  ْج يخرُ   ،هذه إمقرِ  ن وجقَب وْ يرَ  الؽتاِب  وأهَؾ  فنن الؿشركق

  ُؾ الرُج  فال يؽقنُ 
ِ
 التل يختصُّ  مـ القاجباِت  شلءٍ  مع طدمِ  فِ سقلِ ور مممـًا بالل

مـ  شلءٍ  ؾِ عْ فِ  بدونِ  القاجِب  اإليؿانِ  ، ومـ قال بحصقلِ ملسو هيلع هللا ىلص دٌ ا محؿ  فَ بنيجابِ 

 ففذا كزاعٌ  ،ٓزًما لف، أو جزًءا مـف تؾؽ القاجباِت  َؾ فِعْ  َؾ جعَ  سقاءً - القاجباِت 

 
 
ًا، وهذه بدطةُ  كان مخطئًا خطلً  :-لػظل  ةُ وإئؿ   ُػ السؾَ  تل أطظؿَ ال اإلرجاءِ  بقِـّ

 .ما هق معروٌف  الغؾقظةِ  ا، وقالقا فقفا مـ الؿؼآِت فَ يف أهؾِ  الؽالمَ 

ُ(:9::/>يفُ)ُوقاَلُ

 مـفؿ إخراَج  دَ ، فؿـ قَص طـ اإليؿانِ  الظاهرَ  َؾ قا العؿَ ُج أخرَ  والؿرجئةُ 

ـٌ  ففذا ضالٌل  :فا هل التصديَؼ ؾَ وجعَ  -أيًضا- الؼؾقِب  أطؿالِ   دَ ، ومـ قَص بقِّ

ـِ  لؾعؿؾِ  ٓزمٌ  الظاهرُ  لفؿ: العؿُؾ  ققَؾ  :الظاهرِ  ؾِ العؿَ  إخراَج  طـف،  ٓ يـػؽُّ  الباص

ـِ  اكتػاءِ  دلقُؾ  رِ الظاهِ  واكتػاءُ   .الباص

ُ(:99;/>يفُ)ُوقاَلُ

 بالتصديِؼ  وهق إقرارٌ  ،فُ ؾُ وطؿَ  الؼؾِب  وهق ققُل  ،يف الؼؾِب  اإليؿانِ  فلصُؾ 
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اه طؾك ف ومؼتَض مقجبُ  رَ أن يظفَ البد ف وما كان يف الؼؾِب  ،وآكؼقادِ  والحبِّ 

، ولفذا فِ أو ضعػِ  فِ طؾك طدمِ  دل   :اهُ ومؼتَض  فِ بؿقجبِ  ْؾ ، وإذا لؿ يعؿَ الجقارِح 

لؿا يف  وهل تصديٌؼ  ،اهومؼتَض  الؼؾِب  إيؿانِ  مـ مقجِب  الظاهرةُ  كاكت إطؿاُل 

 وبعٌض  ِؼ الؿطؾَ  اإليؿانِ  مـ مجؿقعِ  وهل شعبةٌ  ،لف طؾقف وشاهدٌ  ودلقٌؾ  ِب ؾْ الؼَ 

إن : »ڤ كؿا قال أبق هريرةَ  :لؿا طؾك الجقارِح  هق إصُؾ  لف، لؽـ ما يف الؼؾِب 

 ، وإذا خبَث هُ ـقدُ ُج  ْت صابَ  ُؽ ؾِ الؿَ  فنن صاَب  :هُ ـقدُ ُج  وإطضاءَ  َمؾٌِؽ  الؼؾَب 

ـِ »، ويف (5)«هُ ـقدُ ُج  ْت خبثَ  ُؽ الؿؾِ  ُيفُالجسدُُِإنُ : »أكف قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصطـف « الصحقحق

،ُأُٓدُِالجَسُُلفاُسائرَُُُدُفَسُُْتَُدُ،ُوإذاُفَسُدُِالجَسُُلفاُسائرُُُصؾَحُُْتُإذاُصؾَحُُمضغةًُ

 «.وهلُالؼؾُبُ

ـ   وما طؾك  ،ةً خاص   إكؿا هق يف الؼؾِب  أن اإليؿانَ  مـ الـاسِ  صقائُػ  ولفذا ض

 حتك آَل  ـطؾقف ةِ الدال   فِ وكتائجِ  فِ ولؽـ هق مـ ثؿراتِ  ،اهُ لقس داخاًل يف مسؿ   الجقارِح 

ـُ  -فِ وأتباطِ  كَجْفؿٍ -ؿ فِ بغالتِ  إمرُ  َق  إلك أن قالقا: يؿؽ  وٓ ُيظفرَ  فِ بؼؾبِ  أن يصدِّ

إيؿاكًا كافًعا لف  ِب ؾْ فقؽقن الذي يف الؼَ  ،اهَ طؾك إضفارِ  فِ مع قدرتِ  الؽػرِ  ةَ إٓ كؾؿَ  فِ بؾساكِ 

فؾؽقكف دلقاًل طؾك  :أو ققلٍ  بعؿؾٍ  أحدٍ  بُؽػرِ  الشارعُ  ؿَ ، وقالقا: حقث حؽَ يف أخرةِ 

 اإليؿانِ  فنكف إذا كان ذلؽ دلقاًل مستؾزًما ٓكتػاءِ  :ؿ متـاقٌض فُ وققلُ  .ما يف الؼؾِب  اكتػاءِ 

 ،فِ لـػقِ  الؿستؾزمِ  مع الدلقؾِ  ثابتًا يف الؼؾِب  اإليؿانُ  أن يؽقنَ  عَ امتـَ  :الذي يف الؼؾِب 

ـِ  بف طؾك الؽػرِ  آستدُٓل  زِ دلقاًل لؿ يجُ  ـْ وإن لؿ يؽُ   .الباص
                                          

، وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 469« )الزهدِ »أخَرَجُف أبق داوَد يف  (1) ـِ ماتٍع الحؿقريِّ الطبِّ »( طـ كعِب ب

 (. 2361« )تخريَج اإلحقاءِ »، وراِجْع: ڤ( طـ كعٍب طـ طائشَة 121« )قيِّ الـب
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ـُ  مقضعٍ  رِ سبحاكف يف غق واللُ  بؿا هق مـ  فُ وتصديؼَ  اإليؿانِ  أن تحؼقَؼ  يبقِّ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: فِ كؼقلِ  :ةِ والباصـَ  الظاهرةِ  إطؿالِ 

ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ُ]إكػاُلُ ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ چ چ ڇ ڇ :7-

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿، وقال: [9

ُ]الُحُجراُتُ ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ :5:] ،

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ﴿وقال تعالك: 

ُ]الـقرُُ ﴾ٺ ٺ ٺٺ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿، وقال تعالك: [7;:

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 .[:;:ُ]الـساءُُ ﴾ەئ وئوئ

ٓ  ،هذه إمقرِ  يـتػل طـد اكتػاءِ  طؾك أن اإليؿانَ  هذا يدلُّ  :فنذاُقالُالؼائُؾُ

 .طؾك أهنا مـ اإليؿانِ  يدلُّ 

ـُ  بلكف يـتػل اإليؿانُ  هذا اطرتاٌف  :ققَؾُ ، الظاهرةِ  هذه إمقرِ  مثؾِ  مع طدمِ  الباص

 طِ أن يد   فال يجقزُ 
َ
 : ٓ ققلٍ ضاهرةٍ  أمقرٍ  بدونِ  يـايف الؽػرَ  إيؿانٌ  يف الؼؾِب  أكف يؽقنُ  ل

ما فقف  َؼ إذا تحؼ   وذلؽ ٕن الؼؾَب  ،-وذلؽ التصديُؼ - وهق الؿطؾقُب  ،وٓ طؿؾٍ 

ـُ  ،ضرورةً  يف الظاهرِ  رَ أث    عؾِ لؾػِ  الجازمةُ  فاإلرادةُ  :رِ ؿا طـ أَخ هِ أحدِ  اكػؽاكُ  ٓ يؿؽ

  حبُّ  ، فنذا كان يف الؼؾِب الؿؼدورِ  وققعَ  ُب قجِ تُ  ةِ التام   مع الؼدرةِ 
ِ
ثابتًا  فِ ورسقلِ  الل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿، فِ أطدائِ  ومعاداةَ  فِ أولقائِ  مقآةَ  مَ استؾزَ 
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ڻ ۀ ۀ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿، [77:ُ]الؿجادلةُُ ﴾ٿ ٹ

 .ضروري   أمرٌ  ، ففذا التالزمُ [5=:ُ]الؿائدةُُ ﴾ہ ہ

ِـّ  ومـ جفةِ   يف جقازِ  آخرونَ  ، كؿا غؾطَ غالطقنَ  غؾطَ  التالزمِ  اكتػاءِ  ض

طؾك  ، حتك تـازطقا: هؾ يعاقُب ؾِ عْ الػِ  بدونِ  ةِ التام   مع الؼدرةِ  جازمةٍ  إرادةٍ  وجقدِ 

التل لؿ  ةَ ا أن الفؿ  ـ  ، وبق  عِ ِض قْ ا الؿَ هذ ا ذلؽ يف غقرِ ـَ طْ ؟ وقد بَس بال طؿؾٍ  اإلرادةِ 

ٓبد  الجازمةَ  ، وأن اإلرادةَ جازمةً  امُّ لقست إرادةً طؾقف الفَ  ما يؼدرُ  هبا فعُؾ  نْ رِ يؼتَ 

فا: ٓ ؾْ ولؿ يػعَ  بسقئةٍ  ـ هؿ  طؿ   عَ وقَ  ، والعػقُ طؾقف العبدُ  معفا ما يؼدرُ  دَ قَج أن يُ 

 قتَؾ  كالذي أرادَ  :هِ مرادِ  طـ حصقلِ  زَ طؾقف، وطج الؿؼدورَ  َؾ وفعَ  ـ أرادَ طؿ  

مـ  الؿؼدورَ  وفعَؾ  : ٕكف أرادَ ُب ا، فنن هذا يعاقَ ؿَ هُ أحدُ  َؾ تِ حتك قُ  فُ ؾَ فؼاتَ  فِ صاحبِ 

زالت طـف  :والظاهرةِ  الباصـةِ  التل بقـ إمقرِ  الؿالزماِت  َف ، ومـ طرَ الؿرادِ 

  فقفا. ـاسِ ال اختالُف  رَ التل كثُ  هذه الؿقاضعِ  يف مثؾِ  كثقرةٌ  شبفاٌت 

 ؟فِ فؼط، أو لف ولػروطِ  لألصؾِ  اإليؿانِ  ففؾ اسؿُ  :اَلُؼَُأنُيُُُلَُبؼُِ

 بآسؿِ  هُ وحدَ  آسؿُ  ا، وقد يخصُّ ؿَ فُ لُ يتـاوَ  الؿطؾَؼ  أن آسؿَ  :والتحؼقُؼُ

فنكف  :الشجرةِ  إٓ هق، كاسؿِ  ، إذا لؿ يخص  إٓ إصَؾ  ، وقد ٓ يتـاوُل مع آقرتانِ 

 يتـاوُل  الشجرةِ  لؽان اسؿَ  الػروعُ  ِت عَ طِ ، ولق قُ ْت دَ جِ إذا وُ  والػرعَ  إصَؾ  يتـاوُل 

ـٍ  ما يشرعُ  لؽؾِّ  هق اسؿٌ  الحجِّ  ، وكذلؽ اسؿُ هُ وحدَ  إصَؾ  ، ، وواجٍب فقف مـ رك

بدون  كاقٌص  ، وهق حج  اِت بدون الؿستحب   تام   -أيًضا- ، وهق حج  ومستحب  
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 .ا دمٌ هَ رُ التل جبْ  القاجباِت 

، واجٍب  لؽـ لرتكِ  ،مستحب   لرتكِ  طـ العبدِ  ـػل اإليؿانَ ٓ ي ملسو هيلع هللا ىلص والشارعُ 

 ولػظُ  ،يف ذلؽ ما يستحبُّ  ، ٓ باكتػاءِ فِ وتؿامِ  فِ مـ كؿالِ  ما يجُب  كَ بحقث ترَ 

، كؿا يؼقل الؿستحبُّ  ، والؽؿاُل القاجُب  بف الؽؿاُل  رادُ قد يُ  والتؿامِ  الؽؿالِ 

 ، ومجزئٍ إلك: كامؾٍ  ؿُ يـؼِس  سُؾ : الغُ الػؼفاءِ  بعُض 
ُّ
ُُٓإيؿانَُ: »ملسو هيلع هللا ىلص ، فنذا قال الـبل

ـٌُُٓيزينُالزاينُحقـُيَُ»، و(5)«لفُةَُلؿـُُٓأماكَُ كان  :ذلؽ وكحقَ  (7)«زينُوهقُممم

 ُض يتبع   ، واإليؿانُ الؿستحبِّ  الؽؿالِ  فقف، ٓ ٓكتػاءِ  ما يجُب  بعضِ  ٓكتػاءِ 

ُالُيخرُجُ: »ملسو هيلع هللا ىلص: ولفذا قال ، والصالةِ كالحجِّ  :فقف الـاُس  ُؾ ويتػاَض  ـُمَُُـارُِمـ

 .(8)«مـُإيؿانٍُُشعقرةٍُُ،ُومثؼاُلُمـُإيؿانٍُُةٍُذرُ ُمثؼاُلُُفُِكانُيفُقؾبُِ

ُ(:59/570يفُ)ُوقاَلُ

أو  بف تصديٌؼ  هؾ يؼقمُ  فقفا، مـفا أن الؼؾَب  الـاُس  عَ تـازَ  وهـا أصقٌل 

مـ  فُ كؼقُض  وإكؿا يظفرُ  ،والجقارِح  طؾك الؾسانِ  مـف شلءٌ  قطُّ  رُ وٓ يظفَ  تؽذيٌب 

 ؟خقٍف  غقرِ 

                                          

ـُ حؿقٍد يف 21/231(، )423، 22/32أخَرَجُف أحَؿُد ) (1) (، وأبق 1198« )الؿـتخِب »(، وطبُد ب

ـُ أبل شقَبَة يف 3445، 2863« )الؿسـدِ »يعَؾك يف  ـُ خزيَؿَة 6/159« )الؿصـِػ »(، واب (، واب

ـُ 2335) اُر )194حب اَن )(، واب ، وهق حديٌث ڤ(، وغقُرُهؿ مـ حديِث أكٍس 7196(، والبز 

ْجُتف يف أصِؾ الؽتاِب. ، وقد خر  ـٌ   حس

 (.57(، ومقاضَع أخرى، ومسؾٌؿ )2475أخَرَجُف البخاريُّ ) (2)

  (.192، 191، 186(، ومقاضَع أخرى، ومسؾٌؿ )44أخَرَجُف البخاريُّ ) (3)
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 مقجِب  مـ ضفقرِ ٓبد أكف  :الـاسِ  وجؿفقرُ  ةُ وإئؿ   ُػ الذي طؾقف السؾَ ف

ُق ذلؽ طؾك الجقارِح  ولؿ  فِ بؼؾبِ  فُ ؿُ ويعظِّ  فُ ويحبُّ  الرسقَل  ، فؿـ قال: إكف ُيصدِّ

مممـًا يف  ففذا ٓ يؽقنُ  :بال خقٍف  فِ شقًئا مـ واجباتِ  َؾ وٓ فعَ  باإلسالمِ  قطُّ  ؿْ يتؽؾ  

ـِ  ـِ  أكف يؽقنُ  فُ ؼَ ومـ وافَ  جفؿٌ  ؿَ . زطَ فرٌ ، وإكؿا هق كاالباص  (5)...مممـًا يف الباص

بال  الؼقامةِ  يقمَ  الثقاَب  قجُب إيؿاًكا يُ  يؽقنُ  فِ وتصديؼِ  ِب ؾْ الؼَ  معرفةِ  دَ وأن مجر  

، هذا الؿقضعِ  يف غقرِ  طَ شرًطا وطؼاًل كؿا قد ُبِس  ، وهذا باصٌؾ ضاهرٍ  وٓ طؿؾٍ  ققلٍ 

رَ   .هبذا الؼقلِ  مـ يؼقُل  -اؿَ هِ وغقرِ  أحؿدَ و كقكقعٍ - ُػ السؾَ  وقد كػ 

ف،ُكؾُ ُالجسُدُُصؾَحُُْتُإذاُصؾَحُُمضغةًُُإنُيفُالجسدُِ» :ملسو هيلع هللا ىلص وقدُقالُالـبلُ 

ُفسَدُ ُالؼؾُبُكؾُ ُالجسُدَُُدُفَسُُْتُوإذا ُوهل ُأٓ  الؼؾِب  ، فبق ـ أن صالَح (7)«ف،

 رُ غق طؾك أن الؼؾَب  دل   :صالٍح  غقرَ  ، فنذا كان الجسدُ الجسدِ  لصالِح  مستؾزمٌ 

ـُ  ، والؼؾُب صالٍح  بف ٓ  ُؾ وٓ يعؿَ  باإليؿانِ  ؿَ أن مـ يتؽؾ   ؿَ فُعؾِ  :صالٌح  الؿمم

مع  ؿَ أن يتؽؾ  البد ف اإليؿانِ  إذا كان يف إضفارِ  حتك إن الُؿؽَرهَ  ،مممـًا فُ قؾبُ  يؽقنُ 

ـُ مع مَ  ويف السرِّ  فِ كػِس   وفؾتاِت  فِ وجفِ  طؾك صػحاِت  رَ أن يظفَ ٓبد و ،إلقف ـ يلَم

فنكف  :قطُّ  فِ وٓ بػعؾِ  فِ ذلؽ ٓ بؼقلِ  أثرُ  رْ . وأما إذا لؿ يظفَ كؿا قال طثؿانُ  :فِ لساكِ 

 فال يستؼرُّ  ،لؾؼؾِب  تابعٌ  . وذلؽ أن الجسدَ إيؿانٌ  ِب ؾْ يف الؼَ  طؾك أكف لقَس  يدلُّ 

وإن  قهِ مـ القُج  فٍ ْج ولق بقَ  ،نِ دَ طؾك البَ  اهُ ومؼتَض  فُ مقجبُ  رَ إٓ ضفَ  ِب ؾْ يف الؼَ  شلءٌ 

ٓ  ، والؿعارُض قائؿٌ  فِ مقجبِ  ل لظفقرِ فالؿؼتِض  :لؿعارضٍ  فِ مقجبِ  كؾُّ  رْ لؿ يظفَ 
                                          

  .-«مجؿقِع الػتاوى»يف  كؿا-بقاٌض بإصِؾ  (1)

َم.  (2)   تؼد 
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ًرا إذا متعذِّ  إحقالِ  يف بعضِ  لف، وإكؿا يؽقنُ  ِب ؾْ الؼَ  لزومَ  يؽقن ٓزًما لإلكسانِ 

ـِ  :فِ ما يف قؾبِ  ؿَ كتَ  بف مـ  رَ ضفَ  دطاءً  مع أكف قد دطا إلك اإليؿانِ  ،فرطقنَ  آلِ  كؿمم

 وهذا يف معرفةِ  ،قفِ ؼِ بقـ مقافِ  فُ إيؿاكَ  ـَ ـ أطؾَ مَ  مـ إيؿانِ  ظفرُ ما ٓ ي فِ قؾبِ  إيؿانِ 

 .فِ وتصديؼِ  الؼؾِب 

ُ
 
ُ مخالفة ُ واملزجئة ُ واملعتزلة ُ الخىارج  ُ ألهل 

 
ن ُ:والجماعة ُ ة ُالسُّ

ـُُُاإلسالمُُِقالُشقُخُ ُُمَبق ـًا50ُ:/>«ُ)الػتاوىُمجؿقعُِ»يفُُ$ُةَُتقؿقُ ُاب )

ـ ُالُٕهؾُُِِقُهذهُالػرَُُمخالػةُُِأصَؾُ ُ:والجؿاطةُُِةُِس 

 والؿعتزلةِ  والؿرجئةِ  مـ الخقارِج  يف اإليؿانِ  ِق رَ هذه الػِ  كزاعِ  وأصُؾ 

، فُ جؿقعُ  زاَل  فُ إذا زال بعُض  ،شقًئا واحًدا أهنؿ جعؾقا اإليؿانَ  :ؿهِ وغقرِ  ةِ والجفؿق  

 كؿا قال ،فِ بعِض  وبؼاءِ  فِ بعِض  اِب ، فؾؿ يؼقلقا بذهَ فُ جؿقعُ  َت ثبَ  فُ بعُض  َت وإذا ثبَ 

 
ُّ
 .(5)«مـُاإليؿانُُِةٍُحبُ ُمثؼاُلُُفُِـُكانُيفُقؾبُِمَُُمـُالـارُُِيخرُجُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ُقالَُ  َب ، فنذا ذهَ ا مـ اإليؿانِ فَ كؾُّ  الطاطاُت  :والؿعتزلةُُُالخقارُجُُِتُثؿ

لقس  الؽبقرةِ  فحؽؿقا بلن صاحَب  :هُ رُ سائِ  َب فذهَ  اإليؿانِ  بعُض  َب ا ذهَ فَ بعُض 

 .مـ اإليؿانِ  معف شلءٌ 

، إما ُض إٓ شقًئا واحًدا ٓ يتبع   لقس اإليؿانُ  :ةُُوالجفؿقُ ُرجئةُُوقالتُالؿ

، الؿرجئةِ  كؼقلِ  والؾسانِ  الؼؾِب  ، أو تصديُؼ ةِ كؼقل الجفؿق   الؼؾِب  تصديِؼ  دُ مجر  

 :فُ بعُض  َب ذهَ  ْت صارت جزًءا مـف، فنذا ذهبَ  ا فقف إطؿاَل ـَ ؾْ ا إذا أدَخ قالقا: ٕك  
                                          

َم.  (1)  تؼد 
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، لؽـ قد والخقارِج  ةِ الؿعتزلَ  ، وهق ققُل مـ اإليؿانِ  ذي الؽبقرةِ  إخراُج  مُ فقؾزَ 

 .فِ طؾك طدمِ  فِ بعدمِ  فُقستدلُّ  :ودٓئُؾ  لف لقازمُ  يؽقنُ 

ـَ  الحديِث  وأهؾِ  والجؿاطةِ  بعد السؾِػ  ـِ قْ مـ الطائػتَ  وكان كؾ    ،متـاقضق

 بعضِ  بزوالِ  : ٓ يزوُل -مع ذلؽ-، وقالقا وطؿٌؾ  ققٌل  حقث قالقا: اإليؿانُ 

ـَ إطؿالِ    فُ وأمثالَ  الخطقَب  ، حتك إن اب
 
فنن  :متـاقًضا يف ذلؽ جعؾقا الشافعل

 
 
ـ   ةِ كان مـ أئؿ   الشافعل يف  رَ كَ ، وقد ذَ مشفقرٌ  كالمٌ  طؾك الؿرجئةِ  ، ولف يف الردِّ ةِ السُّ

ـَ  الصحابةِ  إجؿاعَ « إمِّ »مـ  الطفارةِ  كتاِب   أهؾِ  قفؿ طؾك ققلِ وتابعِ  والتابعق

ـ   ـُ  َػ صـ   ، فؾؿاةِ السُّ  جفؿٍ  بؼقلِ  يف اإليؿانِ  تصـقًػا فقف، وهق يؼقُل  الخطقِب  اب

 
ِّ
  ققَل  َؾ استشؽَ  والصالحل

ِّ
 ورآه متـاقًضا. الشافعل

 ،افَ أجزائِ  بعضِ  بزوالِ  تزوُل  ةَ بَ الؿرك   أن الحؼقؼةَ  ؿُيفُذلؽ:فُِتُِبفَُُشُُوجؿاعُُ

 ةُ بَ الؿرك   . وكذلؽ إجسامُ طشرةً  ا لؿ تبَؼ فَ ، فنكف إذا زال بعُض كالعشرةِ 

ـِ  سؽـجبقـًا. قالقا: فنذا كان  فِ طـ كقكِ  خرَج  جزئقفِ  أحدُ  إذا زاَل  كالسؽـجبق

ا. وهذا فَ بعِض  بزوالِ  فُ زوالُ  لزمَ  :وباصـةٍ  ، ضاهرةٍ وأطؿالٍ  ًبا مـ أققالٍ مرك   اإليؿانُ 

ـ مممـًا بؿا فقف م ُؾ الرُج  أن يؽقنَ  ، قالقا: وٕكف يؾزمُ ةِ لَ والؿعتزِ  ِج الخقارِ  ققُل 

 طقا أن هذا خالَف ، واد  وإيؿانٌ  ػرٌ بف كُ  فقؼقمُ  :، كافًرا بؿا فقف مـ الؽػرِ اإليؿانِ 

 أن يؼقَل  الػؼفاءِ  ةِ مـ أئؿ   عَ مـ امتـَ  عَ امتـَ  -ؿُ أطؾَ  واللُ - ، ولفذه الشبفةِ اإلجؿاعِ 

ـ  فِ بـؼِص   .ما إذا زادَ  ، بخالِف فُ كؾُّ  فُ ذهابُ  : إذا قال ذلؽ يؾزمُ ، كلكف ض

 صاطةٌ  القاحدِ  يف الرجؾِ  أن يؽقنَ  عَ مـ مـَ  هل شبفةُ  الشبفةَ  ثؿ إن هذه
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 . فال يجتؿعُ ػرِ مـ الؽُ  جزءٌ  ، والؿعصقةَ مـ اإليؿانِ  جزءٌ  : ٕن الطاطةَ ومعصقةٌ 

ـٌ  ؿ  ، وقالقا: ما ثَ وإيؿانٌ  فقف كػرٌ   ؿَ ؽْ كؼؾقا ُح  ؿ  ، ثُ محٌض  أو كافرٌ  محٌض  إٓ ممم

 القاحدُ  العؿُؾ  ، فؼالقا: ٓ يؽقنُ إطؿالِ مـ  إلك القاحدِ  مـ إشخاصِ  القاحدِ 

 بالـقعِ  إلك القاحدِ  فُ ؾَ فـؼَ  ، وغال فقف أبق هاشؿٍ فٍ ْج مؽروًها مـ وَ  فٍ ْج محبقًبا مـ وَ 

 ذلؽ مـ إطؿالِ  أو غقرِ  أو الركقعِ  السجقدِ  جـُس  أن يؽقنَ  فؼال: ٓ يجقزُ 

 ـِ قْ بقصػَ  ُػ قَص ٓ تُ  القاحدةَ  : ٕن الحؼقؼةَ فا معصقةٌ ، وبعُض صاطةٌ  فِ أكقاطِ  بعُض 

دون  الساجدِ  ، وهق قصدُ الؼؾقِب  بلطؿالِ  ُؼ تتعؾ   والؿعصقةُ  ، بؾ الطاطةُ ـِ قْ مختؾػَ 

 فِ وا مـ مخالػتِ رُ وذكَ  ،طؾقف يف هذا الؼقلِ  الـاسِ  كؽقرُ  واشتد   .الظاهرِ  فِ طؿؾِ 

 .هُ بف فسادُ  ـُ شرًطا وطؼاًل، ما يتبق   اِت لؾضروري   هِ وجحدِ  لإلجؿاعِ 

ؿ، فِ يف أكػِس  تؼقمُ  ةً دَ مجر   مطؾؼةً  ا حؼقؼةً وْ ؿ أن يرَ هُ رُ مـتفك كظَ  وهمٓء

أن  مـ حقث هق هق، ٓ يجقزُ  مـ حقث هق هق، والسجقدُ  فقؼقلقن: اإليؿانُ 

 قا أن إمقرَ ؿُ وا لعؾِ ولق اهتدُ  .ذلؽ وأمثاَل  .َػ أن يختؾِ  ، وٓ يجقزُ َؾ يتػاَض 

ـِ  يف الخارِج  الؿقجقدةَ   ةَ دَ الؿجر   ا، وأن الحؼقؼةَ فَ ِص خصائِ ب ةٌ زَ متؿقِّ  طـ الذه

ـِ  ٓ تؽقنُ  الؿطؾؼةَ  ، وآختالِف  قا يف التػاضؾِ ؿُ إذا تؽؾ   ، وأن الـاَس إٓ يف الذه

 مطؾٍؼ  أمرٍ  ؾِ ا، ٓ يف تػاِض فَ واختالفِ  الؿقجقدةِ  إمقرِ  قا يف تػاضؾِ ؿُ فنكؿا تؽؾ  

ـِ  دٍ مجر    أشدُّ  فُ ، فبعُض ٌػ مختؾِ  سقادَ أن ال ، ومعؾقمٌ لف يف الخارِج  ٓ وجقدَ  يف الذه

 دَ الؿجر   . وأما إذا قدركا السقادَ مـ إلقانِ  هُ وغقرُ  ، وكذلؽ البقاُض مـ بعضٍ 

ـُ  هُ رُ الذي يتصق   الؿطؾَؼ  ، لؽـ هذا هق والتػاضَؾ  آختالَف  ففذا ٓ يؼبُؾ  :الذه

 .ٓ يف إطقانِ  يف إذهانِ 
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ُ(:0:/58«ُ)الػتاوىُمجؿقعُِ»يفُُ$ُاإلسالمُُِشقُخُُوقاَلُ

قا أكف أهنؿ لؿا ضـُّ  :واإلسالمِ  يف اإليؿانِ  وإحؽامِ  يف إسؿاءِ  الـزاعِ  ومـشلُ 

 فقزوُل  فُ بعُض  ذكًبا زاَل  َؾ فنذا فعَ  :-والؿعتزلةُ  الخقارُج -قال أولئؽ  ُض ٓ يتبع  

 .يف الـارِ  دُ ؾ  خَ فقُ  :فكؾُّ 

، وأكف لقس  الـارِ يف دُ ا أكف لقس يخؾ  ـَ ؿْ ؾِ قد طَ  :والؿرجئةُُُةُُالجفؿقُ ُفؼالِتُ

ـَ كافًرا مرتدًّ  ـَ ا، بؾ هق مـ الؿسؾؿق مممـًا  أن يؽقنَ  َب وَج  ، وإذا كان مـ الؿسؾؿق

فاحتاجقا  :ُض طـدهؿ ٓ يتبع   ٕن اإليؿانَ  :اإليؿانِ  ، لقس معف بعُض اإليؿانِ  تام  

 .ةِ ؾَ بْ الؼِ  أهؾِ  فقف جؿقعُ  شقًئا واحًدا يشرتكُ  أن يجعؾقا اإليؿانَ 

 .بالؾسانِ  ، والؼقُل بالؼؾِب  هق التصديُؼ  :الؿرجئةُُِفؼالُفؼفاءُُ

، أخرَس  ُؾ إذا كان الرُج  قد ٓ يجُب  :الؾسانُُِبعدُتصديِؼُُةُُالجفؿقُ ُفؼالِتُ

 .الؼؾِب  فالذي ٓبد مـف: تصديُؼ  :ًهاؽرَ أو كان مُ 

ُالؿرجئةُُ مـ  طؾقف شلءٌ  كان مممـًا قبؾ أن يجَب  ؿَ إذا أسؾَ  ُؾ الرُج  :وقالت

 .إفعالِ 

 طـفؿ أن اإليؿانَ  َت قد ثبَ  ، والصحابةُ أكف يـؼُص  هذه الطقائِػ  كؾُّ  رَ وأكؽَ 

ـ   ةِ أئؿ   ، وهق ققُل ويـؼُص  يزيدُ  ـُ ةِ السُّ  ُؾ : هق يتػاَض يؼقُل  كِ الؿبارَ  ، وكان اب

، روايتانِ  -ٓ يـؼُص  فِ يف كقكِ - ، وطـ مالٍؽ «يـؼُص » :طـ لػظِ  ، ويؿسُؽ ويتزايدُ 

ُٓ: »فِ كؼقلِ  :فِ طؾك كؼِص  الـصقُص  ِت ، ودل  مقضعٍ  غقرِ  يف بالزيادةِ  َؼ قد كطَ  والؼرآنُ 
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ـٌُ إٓ  هذا الؾػظُ  ْف عرَ ذلؽ، لؽـ لؿ يُ  وكحقِ  (5)«يزينُالزاينُحقـُيزينُوهقُممم

ـٍُُطؼؾٍُُكاقصاُتُ: »يف الـساءِ  فِ يف ققلِ  ا أهنا إذا فَ ديـِ  مـ كؼصانِ  َؾ ، وجعَ (7)«ودي

 .ُص طؾك أكف يـؼُ  واحدٍ  غقرُ  ل، وهبذا استدل  وٓ تصؾِّ  ٓ تصقمُ  ْت حاَض 

ـ ُُأهؾُُِوذلؽُأنُأصَؾُ  أمرِ  : مـ جفةِ ـِ قْ مـ وجفَ  ُؾ يتػاَض  أن اإليؿانَ  :ةُِالس 

 .العبدِ  فعؾِ  ، ومـ جفةِ الربِّ 

ـَ  بف شخٌص  رَ مِ الذي أُ  اإليؿانُ  فنكف لقَس ُ:ُلُأماُإوُ   هق اإليؿانَ  مـ الؿممـق

ـَ  :شخصٍ  بف كؾُّ  رَ مِ الذي أُ  ـَ  إمرِ  لِ يف أو   فنن الؿسؾؿق مـ  بؿؼدارٍ  كاكقا ملمقري

ـَ  وا برتكِ رُ مِ ذلؽ، وأُ  وا بغقرِ رُ مِ ، ثؿ بعد ذلؽ أُ اإليؿانِ   :ةِ ؾَ بْ بف كالؼِ  ما كاكقا ملمقري

، ثؿ صار الؿؼدسِ  بقِت  استؼبالِ  بقجقِب  اإليؿانُ  إمرِ  لِ يف أو   فؽان مـ اإليؿانِ 

يف  اإليؿانُ  عَ ، فؼد تـق  عبةِ الؽ استؼبالِ  ووجقُب  فِ استؼبالِ  تحريؿُ  مـ اإليؿانِ 

 .القاحدةِ  الشريعةِ 

أن  طؾقف مـ اإليؿانِ  يجُب  أو الجفادُ  والزكاةُ  طؾقف الحجُّ  َب ـ وَج وأيًضا فؿَ 

ـَ  رَ مِ ما أُ  يعؾؿَ  إٓ مجؿاًل،  هِ طؾك غقرِ  طؾقف ما ٓ يجُب  َب أوَج  بلن اللَ  بف ويمم

 إكؿا يجُب  ؿُ سؾِ ما يُ  ُل أو   ُؾ ، وكذلؽ الرُج ُؾ الؿػص   طؾقف فقف اإليؿانُ  وهذا يجُب 

ـَ  الصالةِ  ، ثؿ إذا جاء وقُت الؿجؿُؾ  طؾقف اإلقرارُ  ا فَ بقجقبِ  كان طؾقف أن يمم

 غؾطِ  ، وهذا مـ أصقلِ وا بف مـ اإليؿانِ رُ مِ فقؿا أُ  الـاُس  ا، فؾؿ يتساوَ فَ يَ ويمدِّ 

ـَ ػِ الؿؽؾ   وأكف يستقي فقف جؿقعُ  واحدٌ  قا أكف شلءٌ : فنهنؿ ضـُّ الؿرجئةِ  ، فؼالقا: ق
                                          

َم. (1)  تؼد 

، ومسؾٌؿ )324البخاريُّ )أخَرَجُف  (2) ـ حديِث أبل سعقٍد الخدريِّ ـِ طَؿَر.79-132( م ـ حديِث اب  ( م
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 الػاسُؼ  ظَ : كؿا أكف إذا تؾػ  سقاءٌ  الـاسِ  وأفسِؼ  وإكبقاءِ  الؿالئؽةِ  إيؿانُ 

 .مـ الـاسِ  هِ غقرِ  كؾػظِ  فُ كان لػظُ  :الؽتاِب  فاتحةَ  أَ أو قرَ  ـِ قْ بالشفادتَ 

 ُؾ ويتػاَض  عُ يتـق   هِ طؾك طبادِ  اللُ  فُ بَ الذي أوَج  أن اإليؿانَ  ـَ قد تبق   لفؿ:ُفقؼاُلُ

طؾك  ما ٓ يجُب  مـ اإليؿانِ  طؾك الؿالئؽةِ  فقجُب  :ـًا طظقًؿافقف تبايُ  نَ ويتبايـق

طؾك  ؿ، ويجُب هِ طؾك غقرِ  ما ٓ يجُب  مـ اإليؿانِ  طؾك إكبقاءِ  ، ويجُب البشرِ 

ؿ، هِ طؾك غقرِ  ما ٓ يجُب  طؾك إمراءِ  ؿ، ويجُب هِ طؾك غقرِ  ما ٓ يجُب  العؾؿاءِ 

 .واإلقرارِ  فؼط، بؾ ومـ التصديِؼ  ؾِ طؾقفؿ مـ العؿ أكف يجُب  ولقس الؿرادُ 

 بف الرسقُل  ما جاءَ  بؽؾِّ  الؿجؿُؾ  طؾقفؿ اإلقرارُ  وإن كان يجُب  فنن الـاَس 

بف  باإلقرارِ  قه كقػ يممرونَ بف، وما لؿ يعؾؿُ  رَ ما أخبَ  كؾِّ  تػصقَؾ  ؿ ٓ يعرفقنَ هُ فلكثرُ 

 .بف إمرِ  ومعرفةُ  فُ عرفتُ طؾقف م ٓ يجُب  مـ إطؿالِ  بف العبدُ  رْ ممَ وما لؿ يُ  ؟!اًل مػص  

 فقجُب  :هبا واإليؿانُ  الحجِّ  بف مـ أطؿالِ  رَ مِ ما أُ  طؾقف معرفةُ  َب وَج  ج  بحَ  رَ مِ فؿـ أُ 

طؾقف  يجُب  بالزكاةِ  رَ مِ ، وكذلؽ مـ أُ هِ طؾك غقرِ  ما ٓ يجُب  والعؿؾِ  طؾقف مـ اإليؿانِ 

: هِ طؾك غقرِ  بف ما ٓ يجُب  عؿؾِ بذلؽ وال ، ومـ اإليؿانِ بف مـ الزكاةِ  اللُ  رَ مَ ما أَ  معرفةُ 

 ؾؿَ العِ  َؾ إذا جعَ  هِ طؾك غقرِ  ما ٓ يجُب  والعؿؾِ  واإليؿانِ  طؾقف مـ العؾؿِ فقجُب 

، كان أبؾغَ  ك اإليؿانِ ذلؽ داخاًل يف مسؿ   جؿقعَ  َؾ ، وإن جعَ لقسا مـ اإليؿانِ  والعؿَؾ 

 .هِ طؾك غقرِ  ما ٓ يجُب  طؾقف مـ اإليؿانِ  َب قد وَج  حالٍ  فبؽؾِّ 

ـُ مَ  فذا كان مـ الـاسِ ول  مجؿاًل، فنذا جاءت أمقرٌ  بالرسقلِ  ـ قد يمم

ـْ  :أخرى إلك  ةُ ؾَ بْ الؼِ  ِت لَ قِّ لؿا ُح  ْت كافؼَ  صائػةٍ  مـافًؼا مثَؾ  فقصقرُ  ،هبذا لؿ يمم
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 ذلؽ. ، وكحقَ ُأُحدٍ  يقمَ  الؿسؾؿقنَ  لؿا اهنزمَ  ْت كافؼَ  ، وصائػةٌ الؽعبةِ 

ـَ  اللُ  َػ ولفذا وَص  ذلؽ  رَ وا، كؿا ذكَ رُ بلهنؿ آمـقا ثؿ كػَ  نِ يف الؼرآ الؿـافؼق

ـَ  يف سقرةِ  ٱ ٻ ٻ ﴿، فؼال: البؼرةِ  ذلؽ يف سقرةِ  مثَؾ  رَ ، وذكَ الؿـافؼق

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ُ]البؼرةُُ ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ :5<ُ  ،وارُ طرفقا ثؿ أكؽَ  :مـ السؾِػ  ، وقال صائػةٌ [=5،

 قا.وا ثؿ طؿُ وأبصرُ 

ـُ أو   ـُ ـ كان يممـ همٓء مَ فؿِ  هبا  ًٓ إيؿاًكا مجؿاًل، ثؿ يليت أمقًرا ٓ يمم

ـِ  فقـافُؼ  ، وهذا فِ تِ مع خاص   بالـػاِق  ؿُ بؾ يتؽؾ   ،ةِ الرد   إضفارُ  فُ ، وما يؿؽـُ يف الباص

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿فؼال:  طـفؿ يف الجفادِ  اللُ  رَ كؿا ذكَ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

  ﴾چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ

 .[75-70:ٌُدُ]محؿُ 

ـُ وبالجؿؾةِ  ـُ  اللُ  فُ الذي أوجبَ  أن اإليؿانَ  الؿـازطةُ  ، فال يؿؽ  فقف أحقاُل  يتباي

  ؿ بحسِب فِ ؿ وديـِ فِ يف إيؿاكِ  ، ويتػاضؾقنَ الـاسِ 
ُّ
يف  ملسو هيلع هللا ىلص ذلؽ: ولفذا قال الـبل

ـٍُودُُِطؼؾٍُُكاقصاُتُ: »الـساءِ  ُتصقمُُُُْٓتُإكفاُإذاُحاَضُ: »ـ  فُ ديـَ  ، وقال يف كؼصانِ «ي

طؾقف، لؽـ  ُب يـًا لفا تعاقَ دِ  بف، فؾقس هذا الـؼُص  اللُ  رَ ، وهذا مؿا أمَ (5)«لوُٓتصؾُ 

 بالعبادةِ  رَ مِ حقث أُ  كامٌؾ  ُؾ ، والرُج يف هذه الحالِ  بالعبادةِ  رْ ، حقث لؿ تممَ هق كؼٌص 

                                          

َم. (1)  تؼد 
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هبا  رْ مَ مـ لؿ يُ مؿ   فا كان أفضَؾ ؾُ يػعَ  بطاطةٍ  رَ مِ ذلؽ طؾك أن مـ أُ  فدل   :حالٍ  يف كؾِّ 

 ٍب لقس بؿعاقَ  ديـًا وإيؿاكًا، وهذا الؿػضقُل  طاصقًا، ففذا أفضُؾ  ـْ وإن لؿ يؽُ 

 يف حؼِّ  بقاجٍب  ، لؽـ هذه زيادةٌ اِت طَ بالتطقُّ  اإليؿانِ  كزيادةِ  ففذه زيادةٌ  :ومذمقمٍ 

 فا هبذا ٓ يستحؼُّ كَ لق ترَ  ففذه الزيادةُ  :هِ غقرِ  شخصٍ  يف حؼِّ  ، ولقس بقاجٍب شخصٍ 

، قال ذلؽ أكؿُؾ  ا، ولؽـ إيؿانَ فَ برتكِ  العؼاَب  ا، وذاك ٓ يستحؼُّ فَ رتكِ ب العؼاَب 

 
ُّ
ـَُُأكؿُؾُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  .(5)«ؿُُخُؾًؼافُُإيؿاًكاُأحسـُُُالؿممـق

 التل يجُب  إخبارِ  بف، ويف كػسِ  إمرِ  يف كػسِ  اإليؿانِ  تػاضَؾ  ـُ ففذا يبقِّ 

 هبا. التصديُؼ 

، وهذا ؿ يف القاجِب فِ بف مع استقائِ  تقانِ يف اإل الـاسِ  هق تػاضُؾ ُالثاين:ُوالـقعُُ

ُـّ  فقف،  يتػاضؾقنَ  -أيًضا- . وهذاالـزاعِ  ، وكالهؿا محؾُّ الـزاعِ  أكف محؾُّ  هق الذي يظ

 ى القاجباِت مـ أد   ؿ، وٓ إيؿانُ هِ غقرِ  كنيؿانِ  والزاين والشارِب  السارِق  فؾقس إيؿانُ 

ـُ فا، كؿا أكف لقس دِ ببعِض  ؾ  مـ أَخ  كنيؿانِ  ـِ دِ  مثَؾ  اهُ وتؼقَ  هُ ا وبرُّ هذ ي  هِ هذا وبرِّ  ي

ا وتؼقى: ، بؾ هذا أفضُؾ اهُ وتؼقَ  إيؿاكًا، كؿا قال  ففق كذلؽ أفضُؾ  ديـًا وبِرًّ

 
ُّ
ـَُُأكؿُؾُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ُأحسـُُُالؿممـق ُُخُؾًؼافُُإيؿاًكا  إيؿانٌ  يف العبدِ  ، وقد يجتؿعُ «ؿ

ـِ » ، كؿا يفوكػاٌق    «الصحقحق
ِّ
ُمـافًؼاُُـمَُُأربعٌُ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل ُكان ُفقف ـ  ُك

ُإذاُطَُحتكُيَدُُمـُالـػاِقُُةٌُصؾَُمـفـُكاكتُفقفَُخُُصؾةٌُخالًصا،ُومـُكاكتُفقفَُخُ فا:
                                          

(، 1162، والرتمذيُّ )(4682(، وأبق داوَد )478، 16/114(، )12/364أخَرَجُف أحؿُد ) (1)

ـِ مالٍؽ وطائشَة ڤوغقُرُهؿ مـ حديِث أبل هريرَة  ، وقد ڤ، وُرِوَي مـ حديِث أكِس ب

جُتُف يف أصِؾ الؽتاِب.   خر 
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َثُ  .(5)«رَُفَجُُؿَُ،ُوإذاُخاَصُرَُغَدَُُدُ،ُوإذاُطاهَُخانَُُـَُ،ُوإذاُاؤُتؿُِكذَبُُحد 

 واحدٌ  ، بؾ هق شلءٌ ُؾ وٓ يتػاَض  ُض ٓ يتبع   أن اإليؿانَ  همٓء:ُوأصُؾُ

مـ  العبدُ  فُ ؾُ ، وفقؿا يػعَ مـ اإليؿانِ  الربُّ  فُ فقؿا أوجبَ  العبادِ  قعُ يستقي فقف جؿ

 .مَ قا، كؿا تؼد  قُ قا يف هذا وهذا ثؿ تػر  ، فغؾطُ إطؿالِ 

ُثالثةُُِالؿرجئةُُُِتُوصارَُ : فُ ؿ أحسـُ فُ تُ ؿ وأئؿ  هُ فعؾؿاؤُ  :أققالٍُُطؾك ًٓ ؿ قق

 .الؾسانِ  وققُل  الؼؾِب  تصديُؼ  وهق أن قالقا: اإليؿانُ 

 فؼط. الؼؾِب  هق تصديُؼ  :ةُُالتُالجفؿقُ وق

ـٌ  ؿَ فؼط، فؿـ تؽؾ   هق الؼقُل ُ:ةُُوقالتُالؽرامقُ  ، اإليؿانِ  كامُؾ  بف ففق ممم

ا بؼؾبِ  كان مـافًؼا  فِ ًبا بؼؾبِ ، وإن كان ُمؽذِّ ةِ كان مـ أهؾ الجـ   فِ لؽـ إن كان ُمؼرًّ

، ولؿ فُ تْ وابتدطَ  ةُ رامق  ت بف الؽهق الذي اختص   . وهذا الؼقُل الـارِ  مممـًا مـ أهؾِ 

 . وبعُض يف اإليؿانِ  مـ إققالِ  َث حدِ ما أُ  ، وهق آخرُ إلك هذا الؼقلِ  ا أحدٌ فَ ؼْ يسبِ 

، وهق ةِ الجـ   ففق مـ أهؾِ  فِ قؾبِ  دونَ  فِ بف بؾساكِ  ؿَ يحؽل طـفؿ أن مـ تؽؾ   الـاسِ 

ـٌ  طٌ غؾَ  ؿ أن فُ فقؾزمُ  :رِ الـا ، وأكف مـ أهؾِ اإليؿانِ  كامُؾ  طؾقفؿ، بؾ يؼقلقن: إكف ممم

ـُ  يؽقنَ   ًدا فقفا. وقد تقاترَ مخؾ   ، بؾ يؽقنُ ًبا يف الـارِ معذ   اإليؿانِ  ُؾ الؽامِ  الؿمم

 
ِّ
 .(7)«مـُإيؿانٍُُةٍُذرُ ُمثؼاُلُُفُِيفُقؾبُُِمـفاُمـُكانَُُيخرُجُ»أكف:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

مـ  يخرجقنَ  الؿـافؼقنَ  ؿ أن يؽقنَ فُ لزمَ  :وهق مـافٌؼ  دُ ٓ يخؾ   وإنُقالقا:

                                          

َم.  (1)  تؼد 

َم.  (2)  تؼد 



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 76

 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿فقفؿ:  قد قال اللُ  ، والؿـافؼقنَ ـارِ ال

ُ]الـساءُُ ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ طؾقفؿ  طـ الصالةِ  فُ ، وقد هنك الل كبق  [:59:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿لفؿ، وقال لف:  وآستغػارِ 

﮸  ﴿، وقال: [0=:ُ]التقبةُُ ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

أهنؿ  رَ قد أخبَ ، و[9=:ُ]التقبةُُ ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 كػرُ 
ِ
 .فِ ورسقلِ  وا بالل

ُقالقا: ا فؽػُ فِ تِ قن بللسـَ ؿُ همٓء قد كاكقا يتؽؾ   فنن روا بذلؽ، وإكؿا ؿ سرًّ

 :طـ اإليؿانِ  ةً ، فنن ذلؽ رد  فُ بؿا يـؼُض  ؿْ ولؿ يتؽؾ   فِ بؾساكِ  ؿَ مممـًا إذا تؽؾ   يؽقنُ 

ـَ قا بف كاكقا مؿُ ولؿ يتؽؾ   لفؿ: ولق أضؿروا الـػاَق  ققَؾ  ، قال تعالك: ـافؼق

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿

 .[9;:ُ]التقبةُُ ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ؿ وأهنؿ فِ ؿ ما لقس يف قؾقبِ فِ تِ بللسـَ  طـفؿ أهنؿ يؼقلقنَ  اللُ  رَ وأيًضا قد أخبَ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿، فؼال تعالك: كاذبقنَ 

ُ]البؼرةُُ ﴾ڃڃ ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿، وقال تعالك: [=:

ُ ﴾ں ڻ ڻ ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ، [5]الؿـافؼقن:

 
ُّ
ُواإليؿانُُطالكقةٌُُاإلسالمُُ: »ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال الـبل ُالؼؾِبُُ،  ، وقد قال اللُ (5)«يف

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿تعالك: 

 .[59:ُ]الُحُجراُتُ ﴾ڱڱ
                                          

َم. (1)  تؼد 
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ـِ »ويف    :طـ سعدٍ  (5)«الصحقحق
 
 اًل ولؿ يعطِ أططك رُج  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل

  : يا رسقَل اًل، فؼؾُت رُج 
ِ
ـٌ  فالًكا وفالًكا، وتركَت  قَت ، أططالل ؟ فالًكا وهق ممم

ُمسؾؿٌُ»فؼال:  ، وقد رُ َخ أُ  عُ يف هذا لف مقاِض  الؽالمِ  طُ ْس أو ثالًثا. وبَ  ـِ قْ مرتَ « أو

 ذلؽ. فقف غقرَ  ػُت ما صـ   يف ذلؽ مجؾًدا غقرَ  ُت ػْ صـ  

ُ(:778/>يفُ)ُوقاَلُ

 .ففذا مؿـقعٌ  :فكؾُّ  َب ذهَ  فُ بعُض  َب إذا ذهَ  إن اإليؿانَ  :الؼائؾُُِوأماُققُلُ

قا أكف متك ، فنهنؿ ضـُّ يف اإليؿانِ  عُ طـف البدِ  ْت طَ الذي تػر   وهذا هق إصُؾ 

 .مـف شلءٌ  لؿ يبَؼ  ،فكؾُّ  َب ذهَ  فُ بعُض  َب ذهَ 

ُقالِتُ وهق  ،فُ بف ورسقلُ  اللُ  رَ ما أمَ  هق مجؿقعُ ُ:ةُُلَُوالؿعتزُُِالخقارُجُُثؿ

مع  مـف لؿ يبَؼ  شلءٌ  َب لقا: فنذا ذهَ قا -الحديِث  أهُؾ  فُ كؿا قالَ - الؿطؾُؼ  اإليؿانُ 

 .يف الـارِ  دُ فقخؾ   :شلءٌ  مـ اإليؿانِ  فِ صاحبِ 

 القاجباِت  كُ رْ وتَ  الؽبائرُ  ٓ ُتذِهُب ُفؿ:قُِرَُفُُِطؾكُاختالِفُُوقالتُالؿرجئةُُ

فقؽقن شقًئا ُ?ٌُمـف شلء مـف لؿ يبَؼ  شلءٌ  َب ، إذ لق ذهَ شقًئا مـ اإليؿانِ  الظاهرةِ 

 .رُ والػاجِ  رُّ واحًدا يستقي فقف البَ 

: فِ كؼقلِ  :فِ بعِض  وبؼاءِ  فِ بعِض  اِب طؾك ذهَ  تدلُّ  فِ وأصحابِ  الرسقلِ  وكصقُص 

 .(7)«مـُإيؿانٍُُةٍُذرُ ُمثؼاُلُُفُِيفُقؾبُُِمـُكانَُُمـُالـارُُِيخرُجُ»

                                          

َم. (1)  تؼد 

َم. (2)  تؼد 
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ـ ُ ُكانُأهؾُالس  ؿ يؼقلقن: هُ قرُ ، وجؿفُ ُؾ طؾك أكف يتػاَض ُوالحديِثُُةُِولفذا

يف  طـ مالٍؽ  َي كؿا ُروِ - : يـؼُص وٓ يؼقُل  ،زيدُ : ي، ومـفؿ مـ يؼقُل ويـؼُص  يزيدُ 

  كعبدِ  :ُؾ : يتػاَض ، ومـفؿ مـ يؼقُل -ـِ قْ إحدى الروايتَ 
ِ
ـِ  الل  َت ، وقد ثبَ الؿباركِ  ب

.. .مـ الصحابةِ  فقف مخالٌػ  ُف عرَ ولؿ يُ  ،مـف طـ الصحابةِ  والـؼصانِ  الزيادةِ  لػظُ 

 .فِ وكؼصاكِ  اإليؿانِ  آثاًرا يف زيادةِ  رَ ثؿ ذكَ 

ُ(:>/8«ُ)والؿسائؾُُِالرسائؾُُِمجؿقعُِ»الُيفُوق

رَ  الخقارِج  بدطةَ  ةِ يف هذه إم   ْت حدثَ  بدطةٍ  ُل فؽان أو   ، بالذكقِب  ةِ الؿؽػِّ

 الِؿؾِّ  الػاسَؼ  ونَ رُ فنهنؿ يؽػِّ 
 
- الؽبقرةَ  أن الذكقَب  ةُُوالؿعتزلَُُالخقارُجُُِتُفزطؿَُ، ل

 ، كؿا يػسدُ هُ دُ ػِس وتُ  ا بؾ تـافقفِ أبدً  اإليؿانَ  عُ ٓ تجامِ  -: والصغقرةَ ومـفؿ مـ قاَل 

 .الصقامَ  والشرُب  إكُؾ 

 َؾ بطَ  فُ بعُض  َؾ فؿتك بطَ  ،الؿحظقرِ  كُ رْ وتَ  الؿلمقرِ  ُؾ عْ هق: فِ  واإليؿانُ  قالقا:

ـٌ  فقؽقنُ  :اِت بَ الؿرك   كسائرِ  ،فُ كؾُّ   .أو كافرٌ  العاصل كافًرا ٕكف لقس إٓ ممم

ـِ بقـ ا مـزلةً  فُ لَ كـزِّ ُ:وقالتُالؿعتزلةُُ  فُ ؾَ دِخ وٓ كُ  مـ اإليؿانِ  فُ َج خرِ : كُ لؿـزلتق

ُإشعريُ ُةُُوالجفؿقُ ُالؿرجئةُُُؿُُفُُتُْوقابؾَُ. ػرِ يف الؽُ  ُمـ ُاتبعفؿ ُةُِوالؽرامقُ ُةُِومـ

فنن  :ةِ البدكق   الؿحظقراِت  كُ رْ وٓ تَ  القاجبةِ  إطؿالِ  ُؾ عْ فِ  لقس مـ اإليؿانِ  فؼالقا:

 يستقي فقف جؿقعُ  واحدٌ  ، بؾ هق شلءٌ نَ وٓ الـؼصا الزيادةَ  ٓ يؼبُؾ  اإليؿانَ 

ـَ  ـَ  مـ الؿالئؽةِ  الؿممـق ـَ  والؿؼتصدي ـَ  والؿؼربق  .والظالؿق
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 يف الؼقلِ  ُؾ فقدُخ  :وطؿٌؾ  ققٌل  فاتػؼقا طؾك أن اإليؿانَ  ةُ وإئؿ   ُػ وأما السؾَ 

 ، )وقال( الؿـتصرونَ وإركانِ  الؼؾِب  ُؾ طؿَ  ، ويف العؿؾِ والؾسانِ  الؼؾِب  ققُل 

ًٓ وفروًطا أن لإليؿانِ  (5)ؿفِ لؿذهبِ   وواجباٍت  طؾك أركانٍ  وهق مشتؿٌؾ  ،أصق

 الحجِّ  فنن اسؿَ  :ا مـ العباداِت هَ وغقرِ  والصالةِ  الحجِّ  اسؿِ  بؿـزلةِ  اٍت ومستحب  

 ،فِ محظقراتِ  تركِ  ومثَؾ  ،اإلحرامِ  مثَؾ  كٍ رْ أو تَ  ؾٍ عْ فقف مـ فِ  عُ شرَ ما يُ  كؾ   يتـاوُل 

لف  ـِ قْ الؿؽتـػَ  ـِ قْ وبقـ الجبؾَ  بالبقِت  والطقاِف  ،كمـً و ومزدلػةَ  بعرفةَ  والقققِف 

 . وهؿا الصػا والؿروةُ 

 :الحجُّ  لؿ يصح   ْت كَ رِ متك تُ  ،طؾك أركانٍ  َؾ مع هذا اشتؿَ  ثؿ الحجُّ 

 ، ومشتؿٌؾ وهل القطءُ  فُ حجُّ  دَ فَس  فُ متك فعؾَ  محظقرٍ  كِ رْ ، وطؾك تَ ةَ بعرفَ  كالقققِف 

 هِ أو غقرِ  ا لعذرٍ فَ مع تركِ  فا طؿًدا، ويجُب برتكِ  يلثؿُ  وتركٍ  مـ فعؾٍ  طؾك واجباٍت 

، ةَ بعرفَ  والـفارِ  بقـ الؾقؾِ  ، والجؿعِ ةِ الؿؽاكق   مـ الؿقاققِت  كاإلحرامِ  :بدمٍ  الجربانُ 

 يؽؿُؾ  كٍ رْ وتَ  مـ فعؾٍ  اٍت طؾك مستحب   ذلؽ، ومشتؿٌؾ  وكحقِ  الجؿارِ  وكرمِل 

 واإلكثارِ  باإلهاللِ  الصقِت  رفعِ  مثَؾ : دًما قجُب ا وٓ تُ فَ كِ رْ بتَ  ؿُ هبا وٓ يلثَ  الحجُّ 

  رِ كْ وذِ  ،الفدِي  وسقِق  ،مـف
ِ
 إٓ يف أمرٍ  الؽالمِ  ةِ ، وقؾ  يف تؾؽ الؿقاضعِ  فِ ودطائِ  الل

 تُ وطؿرُ  فُ حجُّ  فؼد تؿ   :الؿحظقرَ  كَ وترَ  القاجَب  ـ فعَؾ : مَ رٍ كْ أو ذِ  أو هنٍل 
ِ
وهق  ،ف لل

ـِ  مـ أصحاِب  مؼتصدٌ   ففق أكؿُؾ  ـ مـ أتك بالؿستحبِّ ، لؽيف هذا العؿؾِ  القؿق

ا وطؿاًل وهق سابٌؼ  مـف وأتؿُّ  ٌب  حجًّ لؽـف  الؿحظقرَ  َؾ عَ وفَ  الؿلمقرَ  كَ رَ ، ومـ تَ مؼر 
                                          

ٌة. اهـ مـ  (1) شقِة طؾك الحا»لػُظ: )وقاَل( لقست مـ إصِؾ الذي صَبْعـَا طـف، ولؽـفا ضروري 

 «.مجؿقِع الػتاوى
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 ويعاقُب  مـ الحجِّ  فُ ؾَ طؾك ما فعَ  ثاُب يُ  كاقٌص  ففق حج   :فِ مػسداتِ  كَ رَ وتَ  فِ أتك بلركاكِ 

، ومـ كَ طؾك ما ترَ  فِ تِ بَ بذلؽ مع طؼق الػرضِ  طـف أصُؾ  طَ ، وقد سؼَ فُ كَ طؾك ما ترَ 

ـٍ  ؾ  أَخ  ، مع فُ بؾ طؾقف إطادتُ  ،فُ بف فرُض  طُ ٓ يسؼُ  فاسدٌ  فُ فحجُّ  :مػسًدا َؾ أو فعَ  برك

 أكف يثاُب  فُ ، وإشبَ بف الػرُض  وإن لؿ يسؼطُ  فُ ؾَ طؾك ما فعَ  فِ أكف قد تـازطقا يف إثابتِ 

فؼط،  ا بالقاجباِت ، وتامًّ اِت كاماًل بالؿستحب   :أقسامٍ  ثالثةَ  فصار الحجُّ  :طؾقف

، فؼط ومجزئٍ  إلك كامؾٍ  القضقءَ  يؼسؿقنَ  والػؼفاءُ  .وكاقًصا طـ القاجِب 

 .فِ طؾك واجبِ  رَ ما اقتَص  ئِ وبالؿجزِ  ،فِ ومسـقكِ  فِ ما أتك بؿػروِض  ؾِ ويريدون بالؽامِ 

 فنن الشجرةَ  :الؿشفقدةِ  وكذلؽ يف إطقانِ  ،ةِ الؿشروطَ  ففذا يف إطؿالِ 

 ،كامؾةٌ  شجرةٌ  القرِق  وهل بعد ذهاِب  ،وإغصانِ  الجذعِ  لؿجؿقعِ  مثاًل اسؿٌ 

 .ك اإليؿانِ ذلؽ يف مسؿ   ، فؾقؽـ مثُؾ كاقصةٌ  شجرةٌ  إغصانِ  وبعد ذهاِب 

ـَ  : إيؿانُ درجاٍت  ثالُث  اإليؿانُ  :(5)والذيـُقالقا ـَ  السابؼق ، وهق الؿؼربق

 تِ ما أُ 
َ
ـَ  ، وإيؿانُ وتركٍ  مـ فعؾٍ  اِت والؿستحب   فقف بالقاجباِت  ل  أصحاِب  الؿؼتصدي

ـِ  ، الؿحظقراِت  فقف بعُض  َؾ عَ ، أو فَ القاجباِت  فقف بعَض  فُ صاحبُ  كَ رَ وهق ما تَ  القؿق

ـ   ولفذا قال طؾؿاءُ  الذيـ  الخقارِج  إلك بدطةِ  إشارةً  .بذكٍب  أحدٌ  ٓ يؽػرُ  :ةِ السُّ

ـَ  ، وإيؿانُ بالذكِب  ونَ رُ يؽػِّ  وهق  ،نِ اإليؿا بلصؾِ  ؿ وهق مـ أقر  فِ ٕكػِس  الظالؿق

  ُؾ بف الرُس  ْت بؿا جاءَ  اإلقرارُ 
ِ
 ؾِ ولؿ يػعَ  إٓ اللُ  أن ٓ إلفَ  وهق شفادةُ  ،طـ الل

                                          

ققُلف: )والذيـ قالقا( لقس بعده ما يصؾُح أن يؽقَن خَبًرا لف: فالظاهُر أن أصَؾُف: )وقالقا(. قاَلف  (1)

 «.حاشقِة مجؿقِع الػتاوى»يف 
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ففذا  :وآكؼقادُ  التصديُؼ  اإليؿانِ  فنن أصَؾ  :الؿحظقراِت  ويجتـِب  الؿلمقراِت 

ـٍ  الذي مـ لؿ يلِت  اإليؿانِ  أصُؾ   :يف إحاديِث  رَ ، وقد تقاتَ بف فؾقس بؿمم

 ،«مـُخقرٍُُةٍُحبُ ُمثؼاُلُ»،ُ«مـُإيؿانٍُُةٍُذرُ ُمثؼاُلُُفُِيفُقؾبُُِـُكانَُمَُُرُِقاُمـُالـاُجُأخرُِ»

أطالهاُُ،شعبةًُُوسبعقنَُُأوُبضعٌُُقنَُوستُ ُبضعٌُُاإليؿانُُ»، و«مـُخقرٍُُةٍُذرُ ُمثؼاُلُ»

ُإلفَُققُلُ ُٓ ُاللُُُ: ُإماصةُُإٓ ُوأدكاها: ُالطريِؼُُ، ُطـ ُوالحقاءُُإذى مـُُشعبةٌُُ،

 .(5)«اإليؿانُِ

 مـ الـارِ  فُ بف صاحبُ  يخرُج  فُ ، وأن قؾقؾَ والتجزئةَ  التبعقَض  يؼبُؾ  إليؿانَ أن ا ؿَ ؾِ فعُ 

ـ   أهؾِ  طـ مؼالةِ  الخارجقنَ  فُ ولقس كؿا يؼقلُ  ،-فاؾَ إن دَخ -  التبعقَض  أكف ٓ يؼبُؾ  ةِ السُّ

 .مـف شلءٌ  َؾ ، وإما أن ٓ يحُص فُ كؾ   َؾ إما أن يحُص  واحدٌ  ، بؾ هق شلءٌ والتجزئةَ 

ُ«ُةُِـ ُالس ُ»كؿاُيفُُ$ُأحؿُدُُقالُاإلمامُُ ُ(:5508)ُلُِلؾخال 

إلك  ؟ هؾ يحتاُج يف الؿعرفةِ  ، فؿا يؼقُل اإلقرارُ  أن اإليؿانَ  ؿَ وأما مـ زطَ 

أكف  ؿَ ؟ فنن زطَ ًقا بؿا طرَف مصدِّ  أن يؽقنَ  ؟ وهؾ يحتاُج مع اإلقرارِ  الؿعرفةِ 

أن  أكف يحتاُج  ؿَ وإن زطَ  ،ـِ قْ أكف مـ شقئَ  فؼد زطؿَ  :مع اإلقرارِ  إلك الؿعرفةِ  يحتاُج 

ا ومصدِّ  يؽقنَ   وقال: ٓ يحتاُج  دَ ، وإن جحَ أشقاءَ  ففق مـ ثالثةِ  ًقا بؿا طرَف ُمؼرًّ

ًٓ طظقًؿا، وٓ أحسُب  فؼد قاَل  :والتصديِؼ  إلك الؿعرفةِ   الؿعرفةَ  عُ أحًدا يدفَ  قق

 الؼقسِ  طبدِ  وفدُ  ، وقد سلَل مع هذه إشقاءِ  وكذلؽ العؿُؾ  والتصديَؼ 

  رسقَل 
ِ
،ُاللًُُِداُرسقُلُوأنُمحؿُ ُإُٓاللُُُأنُُٓإلفَُُشفادةُُ»فؼال:  طـ اإليؿانِ  ملسو هيلع هللا ىلص الل

                                          

 (.35-57(، ومسؾٌؿ )9(، وأخَرَجُف البخاريُّ )35-58أخَرَجُف مسؾٌؿ ) (1) 
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 (5)«مـُالؿغـؿُُِ،ُوأنُتعطقاُالُخُؿَسُرمضانَُُ،ُوصقمُُالزكاةُُِ،ُوإيتاءُُالصالةُُِوإقامُُ

 .مـ اإليؿانِ  فُ ذلؽ كؾ   َؾ فجعَ 

 وأبق ثقرٍ  أحؿدُ ُ:-ُ(8<8/>«ُ)الػتاوىُمجؿقعُِ»يفُُاإلسالمُُِشقُخُُأيُُْ-ُقؾُتُ

 ٓ يذهُب  ، وهق أن اإليؿانَ الؿرجئةِ  ققلِ  كاكقا قد طرفقا أصَؾ  ةِ ا مـ إئؿ  ؿَ هُ وغقرُ 

: اثـقـ أو ثالثة، فنكف فال يؽقن إٓ شقئًا واحًدا، فال يؽقن ذا طددٍ  :فُ ويبؼك بعُض  فُ بعُض 

فذاُولإٓ شقئًا واحًدا،  ، بؾ ٓ يؽقنُ فِ بعِض  وبؼاءُ  فِ بعِض  ذهاُب  ـَ أمؽَ  إذا كان لف طددٌ 

طؾك  واحدٌ  إكف شلءٌ  :ةُُوقالتُالؽرامقُ ، يف الؼؾِب  واحدٌ  إكف شلءٌ  :ةُُقالتُالجفؿقُ 

دِ  اإليؿانِ  ذلؽ فراًرا مـ تبعُّضِ  كؾُّ  .الؾسانِ   ؿ بؿا يدلُّ فُ وكَ ، فؾفذا صاروا يـاضرُ هِ وتعدُّ

 طؾقف الػؼفاءُ  عَ بؿا اجتؿَ  احتج   فلبق ثقرٍ  :ؿؾتُ طؾك أكف لقس شقئًا واحًدا، كؿا قُ 

ؿ، أو لؿ فِ تِ ؿ وجفؿق  قفِ ؿِ متؽؾِّ  ققُل  فُ بؾغَ  ـْ ، ولؿ يؽُ وطؿٌؾ  ، مـ أكف تصديٌؼ الؿرجئةُ 

، وقال: مع اإلقرارِ  والتصديِؼ  مـ الؿعرفةِ ٓبد أكف  رَ ذكَ  ؿ خالًفا، وأحؿدُ فُ خالفَ  د  عُ يَ 

ًٓ طظقًؿا، فنن فسادَ  والتصديَؼ  الؿعرفةَ  دَ إن مـ جحَ   معؾقمٌ  هذا الؼقلِ  فؼد قال قق

ـِ   ـؽرُ ٓ تُ  ةَ ، مع أن الؽرامق  ةِ قبؾ الؽرامق   إلقف أحدٌ  ْب : ولفذا لؿ يذهَ اإلسالمِ  مـ دي

حذًرا مـ  .اإليؿانِ  يف اسؿِ  : ٓ يدخُؾ ، ولؽـ تؼقُل والتصديِؼ  الؿعرفةِ  وجقَب 

ـُ وْ : ٕهنؿ رأَ هِ دِ وتعدُّ  فِ ِض تبعُّ  ، بؾ ذلؽ فُ ف ويبؼك بعُض بعُض  َب أن يذهَ  ا أكف ٓ يؿؽ

ذلؽ، كؿا  طؾك كػِل  ، واطتؼدوا اإلجؿاعَ (7)رٌ وكبْ  يف الؼؾب إيؿانٌ  ن يجتؿعَ يؼتضل أ

 .هُ وغقرُ  إشعريُّ  هذا اإلجؿاعَ  رَ ذكَ 
                                          

 (. 17-24(، ومسؾٌؿ )4368، 53أخَرَجُف البخاريُّ ) (1)

 . «إيؿان وكػر»كذا، وصقاهبا:  (2)
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ـِ  فِ تِ مـفؿ وطبادَ  كثقرٍ  ؾؿِ ؿ مع طِ فُ تْ التل أوقعَ  وهذه الشبفةُ   فِ إسالمِ  وحس

ـٍ ودِ  ؾؿٍ طِ  أهُؾ  ةِ هؿ طـد إم   جؿاطةٌ  الػؼفاءِ  يف إرجاءِ  َؾ : ولفذا دَخ فِ وإيؿاكِ  : ي

رْ   ، بؾ جعؾقا هذا مـ بدعِ الػؼفاءِ  أحًدا مـ مرجئةِ  ِػ مـ السؾَ  أحدٌ  ولفذا لؿ ُيَؽػِّ

  فنن كثقًرا مـ الـزاعِ  :العؼائدِ  ، ٓ مـ بدعِ وإفعالِ  إققالِ 
 
ـ  فقفا لػظل  ، لؽ

ـ   لؾؽتاِب  الؿطابَؼ  الؾػظَ   ققلِ  بخالِف  أن يؼقَل  فؾقس ٕحدٍ  ،هق الصقاُب  ةِ والسُّ

 
ِ
 اإلرجاءِ  مـ أهؾِ  الؽالمِ  أهؾِ  إلك بدعِ  ا وقد صار ذلؽ ذريعةً ؿَ ، ٓ سق  فِ ورسقلِ  الل

 طظقؿٍ  يف الؾػظ سبًبا لخطلٍ  القسقرُ  فصار ذلؽ الخطلُ  :سِؼ ؿ وإلك ضفقر الػِ هِ وغقرِ 

 ، حتك قال إبراهقؿُ اإلرجاءِ  يف ذمِّ  الؼقُل  ؿَ ، فؾفذا طظُ وإطؿالِ  يف العؼائدِ 

 
ُّ
. إزارقةِ  مـ فتـةِ  ةِ طؾك هذه إم   أخقُف  -يعـل الؿرجئةَ -ؿ فُ تُ : لػتـَ الـخعل

. وقال مـ اإلرجاءِ  فِ طؾك أهؾِ  أضر   بدطةٌ  يف اإلسالمِ  ْت طَ دِ : ما ابتُ وقال الزهريُّ 

 
ُّ
ـُ إوزاطل  أخقَف  مـ إهقاءِ  يؼقٓن: لقس شلءٌ  وقتادةُ  أبل كثقرٍ  : كان يحقك ب

: -فؼاَل  الؿرجئةَ  رَ وذكَ -ل الؼاِض  . وقال شريٌؽ مـ اإلرجاءِ  ةِ طـدهؿ طؾك إم  

ـ   ؽ بالرافضةِ ، حسبُ ققمٍ  هؿ أخبُث    يؽذبقنَ  الؿرجئةَ  ُخبًثا، ولؽ
ِ
. وقال طؾك الل

: . وقال قتادةُ (5)سابري   مـ ثقٍب  أرق   اإلسالمَ  الؿرجئةُ  ِت : تركَ الثقريُّ  سػقانُ 

ـِ  ةِ رقَ فِ  ةِ بعد فتـَ  اإلرجاءُ  َث إكؿا حدَ   .إشعِث  اب

ـُ  مقؿقنُ  َؾ ئِ وُس  ـ ذلؽ. وقال مِ  رُ فؼال: أكا أكبَ  ،الؿرجئةِ  طـ كالمِ  مفرانَ  ب

ـُ  سعقدُ   الفؿداكِ  لذر   جبقرٍ  ب
ِّ
 مـف؟! وقال أيقُب  رُ أكت أكبَ  : أٓ تستحل مـ رأي  ل

                                          

 «.سرب»، مادَة: «الؼامقَس »أي: ثقٌب رققٌؼ. اكُظِر:  (1)
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 السختقاكِ 
ُّ
ـِ  رُ : أكا أكبَ ل  مـ أهؾِ  ٌؾ رُج  يف اإلرجاءِ  ؿَ مـ تؽؾ   َل ، إن أو  الؿرجئةِ  مـ دي

ـُ  يؼاُل  مـ بـل هاشؿٍ  ـةِ الؿدي ـَ . وقال زاذانُ لف: الحس ـَ  : أتقـا الحس  ،دٍ محؿ   ب

، فؼال الؿرجئةِ  كتاَب  َج ؟ وكان هق الذي أخرَ َت الذي وضعْ  ا: ما هذا الؽتاُب فؼؾـَ 

هذا  أو أضعَ  هذا الؽتاَب  خرَج قبؾ أن أُ  متُّ  أين كـُت  ، لقددُت لل: يا أبا طؿرٍ 

يف  وٓ كالخطلِ  محدٍث  يف اسؿٍ  لقس كالخطلِ  إليؿانِ ا يف اسؿِ  فنن الخطلَ  :الؽتاَب 

 واإلسالمِ  اإليؿانِ  باسؿِ  ةً ؼَ متعؾِّ  الدكقا وأخرةِ  إذ كاكت أحؽامُ  :مـ إسؿاءِ  هِ غقرِ 

 .والـػاِق  ػرِ والؽُ 

َق  ڤ وأحؿدُ  الذي يف  وبقـ التصديِؼ  التل يف الؼؾِب  بقـ الؿعرفةِ  فر 

 وهذا يحتؿُؾ  .أشقاءَ  ثالثةَ  رَ ، وقد ذكَ ارُ هق اإلقر الؾسانِ  فنن تصديَؼ  ،الؼؾِب 

ـِ  ، وهذا ققُل فِ ومعرفتِ  الؼؾِب  بقـ تصديِؼ  َق أن يػرِّ  : يحتؿُؾ ـِ قْ شقئَ   كالٍب  اب

 
ِّ
 وبقـ تصديِؼ  الؼؾِب  بقـ معرفةِ  قنَ قُ يػرِّ  فُ وأصحابُ  ، وإشعريُّ والؼالكسل

، بؾ كقًطا ؿَ ؾْ العِ هق  طـدهؿ لقَس  الؼؾِب  ، وققُل فُ ققلُ  الؼؾِب  ، فنن تصديَؼ الؼؾِب 

إلك أن  ؟ وهؾ يحتاُج مع اإلقرارِ  إلك الؿعرفةِ  : هؾ يحتاُج ، ولفذا قال أحؿدُ آخرَ 

أكف  ؿَ فؼد زطَ  مع اإلقرارِ  إلك الؿعرفةِ  أكف يحتاُج  ؿَ ؟ فنن زطَ ًقا بؿا طرَف مصدِّ  يؽقنَ 

ا ومصدًقا بؿا طرَ  أكف يحتاُج  ؿَ ، وإن زطَ ـِ قْ مـ شقئَ   الثةِ ففق مـ ث َف أن يؽقن مؼرًّ

وٓ  ،فؼد أتك طظقًؿا :والتصديِؼ  إلك الؿعرفةِ  وقال: ٓ يحتاُج  دَ ، فنن جحَ أشقاءَ 

 .والتصديَؼ  الؿعرفةَ  يدفعُ  أً امر ُب أحَس 

ُقالقا:  التصديَؼ  ـُ يتضؿ   بالؾسانِ  . فاإلقرارُ هق اإلقرارُ  اإليؿانُ  والذيـ
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 أكف أرادَ  ؿَ ؾِ فعُ  :ديُؼ فقف التص بالؾسانِ  أن اإلقرارَ  ْػ لؿ تختؾِ  . والؿرجئةُ بالؾسانِ 

 الؼؾِب  تصديَؼ  : أرادَ ؼاَل ، إٓ أن يُ بالؾسانِ  مع اإلقرارِ  فُ ومعرفتَ  الؼؾِب  تصديَؼ 

كؿا قال  :ٓ التصديُؼ  آلتزامُ  باإلقرارِ  هُ ، ومرادُ واإلقرارِ  جؿقًعا مع الؿعرفةِ  والؾسانِ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿تعالك: 

﮴  ﮵  ﮳  ﮲  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ُطؿرانَُُ]آُلُ ﴾﮶  ، فالؿقثاُق [5=:

 وا هبذا، ولقس هذا اإلقرارُ رُ مِ ، وقد أُ فُ بف ويـصروكَ  طؾك أهنؿ يممـقنَ  الؿلخقذُ 

 ؿ ذلؽ الرسقُل هُ طؾقفؿ إذا جاءَ  َب ، بؾ أوَج رٍ ؿ بخبَ هُ رْ الل تعالك لؿ يخبِ  فنن   :تصديًؼا

 ؿ.هُ قه، ففذا هق إقرارُ والتزمُ  ارِ قا هبذا اإلقرقُ أن يممـقا بف ويـصروه. فصد  

، ومـ معرفةٍ  بف مع غقرِ  ما يلمرُ  ، بؿعـك: أكف يؾتزمُ لؾرسقلِ  قد يؼرُّ  واإلكسانُ 

  لف بلكف رسقُل  غقر تصديٍؼ 
ِ
 : إن هذا اإلقرارَ مـ الؿرجئةِ  أحدٌ  ْؾ ، لؽـ لؿ يؼُ الل

لف بلكف  وهق أكف يؼرُّ  ،الخربيِّ  طـدهؿ مـ اإلقرارِ ٓبد إيؿاًكا، بؾ  يؽقنُ 

  رسقُل 
ِ
 آلتزامَ  يتـاوُل  اإلقرارِ  ، ولػظُ بف مـ الحؼقِق  بؿا يؼرُّ  الؿؼرُّ  كؿا يؼرُّ  الل

، الطاطةِ  التزامِ  بدونِ  التصديِؼ  دُ مجر   باإلقرارِ  ادُ رَ مـفؿا، وقد يُ ٓبد ، ووالتصديَؼ 

 التصديَؼ  يجعؾقن اإليؿانَ  وتارةً  ،هذا هق اإليؿانَ  يجعؾقنَ  تارةً  والؿرجئةُ 

: ، وإٓ لق قاَل : إكف إيؿانٌ الؿرجئةِ  فؼفاءُ  فُ الذي يؼقلُ  اإلقرارُ  مًعا، هذا هق آلتزامَ و

  أكف رسقُل  ُق وٓ أصدِّ  فُ أكا أصقعُ 
ِ
لؿ يؽـ مسؾًؿا  :فُ صاطتَ  وٓ ألتزمُ  فُ قُ ، أو أصدِّ الل

 وٓ مممـًا طـدهؿ.
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طارًفا، وأن  ًقا، وأن يؽقنَ مصدِّ  أن يؽقنَ  ٓبد مع هذا اإلقرارِ  قال:ُوأحؿُدُ

وهذا يؼتضل أكف ٓبد  .ر  ًقا بؿا أقَ أخرى: مصدِّ  . ويف روايةٍ ًقا بؿا طرَف مصدِّ  يؽقنَ 

ـٍ  مـ تصديٍؼ   والعؿَؾ  الؼقَل  ـُ طـده يتضؿ   التصديِؼ  لػظُ  أن يؽقنَ  ، ويحتؿُؾ باص

 تصديُؼ  . فقؽقنُ والعؿؾِ  بالؼقلِ  َق : صدَ أكف يؼاُل  هُ دَ ا شقاهِ كَ رْ جؿقًعا، كؿا قد ذكَ 

  أكف رسقُل  فِ قؾبِ  أكف مع معرفةِ  ـُ طـده يتضؿ   ؼؾِب ال
ِ
 فُ قَ فصد   :لف واكؼادَ  عَ قد خَض  ،الل

  أكف رسقُل  فِ قؾبِ  معرفةِ  دُ وتعظقًؿا، وإٓ فؿجر   ةً محب   فِ قؾبِ  وطؿؾِ  فِ قؾبِ  بؼقلِ 
ِ
مع  الل

الذي  فِ ـِ دي ةِ ًرا، وإما لؿحب  بف إما حسًدا وإما كبْ  لف ولؿا جاءَ  طـ آكؼقادِ  اإلطراضِ 

 الؼؾِب  ؿِ ؾْ مـ طِ  يف اإليؿانِ ٓبد إيؿاًكا، و فال يؽقنُ  :ذلؽ وإما لغقرِ  ،فُ ػُ يخالِ 

ًقا لف، تابًعا لف، مصدِّ  بف صار الؼؾُب  أكف مع الؿعرفةِ  بالتصديِؼ  ، فلراد أحؿدُ فِ وطؿؾِ 

 :مـ اإليؿانِ  هذا طـ أن يؽقنَ  عَ مـف، ومـ دفَ ٓبد فنن هذا  :ًؿا لفمحبًّا لف، معظِّ 

 َؾ حؿَ بلن يُ  فُ ، وهذا أشبَ مـ اإليؿانِ  مـ أن تؽقنَ  الؿعرفةَ  عَ مـ دفَ  ففق مـ جـسِ 

 بدٓئؾِ  ثابٌت  ضاهرٌ  فِ مع معرفتِ  الؼؾِب  اكؼقادِ  : ٕن وجقَب أحؿدَ  طؾقف كالمُ 

ـ   الؽتاِب  ـِ  بآضطرارِ  ، بؾ ذلؽ معؾقمٌ ةِ م  إُ  وإجؿاعِ  ةِ والسُّ ، اإلسالمِ  مـ دي

مـ  عَ ففق كؿـ كازَ  :مـ اإليؿانِ  الؼؾِب  يف أن اكؼقادَ  ةِ ق  مـ الجفؿ عَ ومـ كازَ 

طؾك هذا هق  أحؿدَ  كالمِ  فؽان حؿُؾ  ،مـ اإليؿانِ  الؼؾِب  يف أن معرفةَ  ةِ الؽرامق  

 .يف هذا الؿؼامِ  فِ لؽالمِ  الؿـاسَب 

الخالل طـ  الؼؾِب  تصديِؼ  دِ وبقـ مجر   الؼؾِب  بقـ معرفةِ  َق رْ وأيًضا فنن الػَ 

 فِ تِ صح   ، وبتؼديرِ فُ يـؽروكَ  العؼالءِ  دققؼ، وأكثرُ  أمرٌ  - الؼؾِب  ققَل  ُؾ لذي يجعَ ا آكؼقادِ 

ٓ  بقـفؿا، وأكثر الـاُس  الػرُق  رُ تصق  ٓ يُ  ـِ قْ شقئَ  أن يقجَب  أحدٍ  طؾك كؾِّ  ٓ يجُب 
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ـُ ، ويؼقلقنَ فِ وتصديؼِ  الؼؾِب  بقـ معرفةِ  َق رْ الػَ  رونَ يتصق   ، ٍب كال   : إن ما قالف اب

 بعدمِ  َف رَ اطتَ  فِ مـ أصحابِ  لف، وكثقرٌ  ٓ حؼقؼةَ  باصٌؾ  كالمٌ  :ِق رَ مـ الػِ  يُّ وإشعر

 بخالِف  رٌ خبَ  فِ ، قالقا: فػل قؾبِ الؽاذِب  رُ إكؿا هق خبَ  ةِ ؿ مـ الحج  فُ تُ ، وطؿدَ ِق رْ الػَ 

لقس هق طؾًؿا  ؿٍ ؾْ وطِ  رٍ خبَ  : ذاك بتؼديرِ . فؼال لفؿ الـاُس ِق رْ طؾك الػَ  فدل   :فِ طؾؿِ 

إكؿا  :واإلرادةِ  لؾعؾؿِ  الؿخالِػ  الؼؾِب  قه مـ ققلِ ا أثبتُ ؿَ ًرا حؼقؼقًّا، ولِ وٓ خبَ  حؼقؼقًّا

 ـ.اه فا.ػُ يخالِ  رَ آَخ  ٓ إلك جـسٍ  وإراداٍت  طؾقمٍ  يعقد إلك تؼديرِ 

ـ   وأهُؾ  ـٌ  أن إطؿاَل  نَ وْ يرَ  والجؿاطةِ  ةِ السُّ لقست  ،مـف وجزءٌ  مـ اإليؿانِ  رك

 .يف اإليؿانِ  كؿالٍ  ، كؿا أهنا لقست شرطَ إليؿانِ ك اطـ مسؿ   خارجةً  إطؿاُل 

ـ   أهُؾ  ؿْ لذلؽ لؿ يتؽؾ    شرطُ  ؿ قالقا: إطؿاُل هُ أي: لؿ كرَ  ،يف هذا والجؿاطةِ  ةِ السُّ

ـ   معروًفا طـد أهؾِ  ، ولؿ يؽـ هذا الؼقُل كؿالٍ  -إلقفؿ  فُ مـ كسبَ  ُل وأو   ،والجؿاطةِ  ةِ السُّ

ـُ  الحافظُ  -لطؾؿِ  َب حَس   (:1/46« )يالبارِ  فتِح »حقث قال يف  ،$ حجرٍ  اب

، وأرادوا بإركانِ  وطؿٌؾ  بالؾسانِ  وكطٌؼ  بالؼؾِب  هق اطتؼادٌ  قالقا:ُفالسؾُػُ

 .فِ يف كؿالِ  شرطٌ  بذلؽ أن إطؿاَل 

 .وآطتؼادُ  والـطُؼ  قالقا: هق العؿُؾ  ةُ لَ والؿعتزِ  قال:

 ح  شرًصا يف ص أهنؿ جعؾقا إطؿاَل  ِػ بقـفؿ وبقـ السؾَ  والػارُق 
، فِ تِ

 .. اهـ باختصارٍ فِ جعؾقها شرًصا يف كؿالِ  ُػ والسؾَ 

ـُ  ه الحافظُ رَ وما ذكَ ُ:قؾُتُ طـ  ٓ ُيعؾؿُ  كاسًبا إياه إلك السؾِػ  $ حجرٍ  اب

كؿا  ،كؿالٍ  شرطُ  بلن العؿَؾ  اإليؿانِ  يف باِب  الؼقَل  َؼ أكف أصؾَ  السؾِػ  ةِ مـ أئؿ   أحدٍ 
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 شرطٌ  أهنؿ قالقا: إطؿاُل  طـ السؾِػ  ؿُ عؾَ فال يُ  :ةٍ صح   إكف شرطُ  :أهنؿ لؿ يؼقلقا

 فال قالقا هذا، وٓ هذا، وإكؿا إطؿاُل  :فِ يف كؿالِ  ، وٓ شرطٌ اإليؿانِ  ةِ لصح  

ـٌ  :يف اإليؿانِ  طـدهؿ داخؾةٌ   ُػ السؾَ  هُ رَ مـف، طؾك ما قر   وجزءٌ  فِ مـ أركاكِ  ففل رك

 .َؼ ، وقد سبَ اإليؿانِ  يف تعريِػ 

ـَ أن الرُّ  ومعؾقمٌ  طـ  فنكف خارٌج  :الشرطِ  بخالِف  ،الشلءِ  يف حؼقؼةِ  داخٌؾ  ك

طـد  اإليؿانِ  ، هذه حؼقؼةُ وطؿٌؾ  ققٌل  طـد السؾِػ  ، واإليؿانُ الشلءِ  حؼقؼةِ 

ـٌ  طؾك ذلؽ، وهذا يعـل أن إطؿاَل  اإلجؿاعُ  ، وقد قامَ ِػ السؾَ   مـ أركانِ  رك

 ،فقف وركـًا نِ مـ اإليؿا إطؿاُل  ، فؽقػ تؽقنُ يف اإليؿانِ  ففل داخؾةٌ  :اإليؿانِ 

 ؟!اإليؿانِ  حؼقؼةِ  أي أهنا خارُج  :كؿالٍ  شرطَ  إطؿاُل  تؽقنُ  الققِت  ويف ذاِت 

 ٕن الشرطَ  :اإليؿانِ  طـ حؼقؼةِ  شرًصا كان معـاه أكف خارٌج  َؾ عِ ُج  إذا ٕن العؿَؾ 

 بخالِف  الصالةِ  مثاًل مـ حؼقؼةِ  فنن الركقعَ  :، واطترب بالصالةِ طـ الحؼقؼةِ  خارٌج 

 ا إطؿاَل ا، فنذا جعؾـَ فَ تِ طـ حؼقؼَ  ففق خارٌج  ،الصالةِ  ةِ لصح   ففق شرطٌ  القضقءِ 

كـًا ا جزًءا أو رُ فَ ا مـ كقكِ اهَ ـَ ْج أخرَ  كؿالٍ  أو شرطَ  ةٍ صح   شرطَ  شرًصا يف اإليؿانِ 

 مـ حؼقؼةِ  فال تؽقنُ  :إلك كقهنا شرًصا فقف ،اإليؿانِ  مـ حؼقؼةِ  فتؽقنُ  مـ اإليؿانِ 

 لقست مـ اإليؿانِ  أن إطؿاَل  نَ وْ الذيـ يرَ  الؿرجئةِ  مذهِب يف  فـدخُؾ  :اإليؿانِ 

 .اهُ يف مسؿ   فال تدخُؾ 

ـُُِالحافظُُِكؾؿةَُُالعؾؿاءُُُفَُوقدُوج ُ ُـ فَُالتلُكسبَُُحجرٍُُاب ُبلنُقالقا:ُةُِاُإلكُأهؾُالس 

أي  :اإليؿانِ  ةِ قد تؽقن شرًصا يف صح   طـد السؾِػ  إطؿاَل  أن   الصقاُب 
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شرًصا يف  ، وقد تؽقنُ باكتػائفا كالصالةِ  قد يـتػل اإليؿانُ  ،يؿانِ اإل أهنا مـ حؼقؼةِ 

 ومعصقةٌ  ا فسٌؼ فَ كُ رْ التل تَ  إطؿالِ  ةِ ا كبؼق  فَ باكتػائِ  اإليؿانُ  فقـؼُص  ،القاجِب  فِ كؿالِ 

 ػًرا.ولقس كُ 

 بؼقلِ  فِ خؾطِ  وطدمِ  الصالِح  السؾِػ  ققلِ  ٓبد مـف لػفؿِ  ففذا التػصقُؾ 

ـ   طـد أهؾِ  لعؿَؾ ، مع أن اةِ القطقدي   ـٌ  والجؿاطةِ  ةِ السُّ : الثالثةِ  اإليؿانِ  مـ أركانِ  رك

. والؿعتزلةِ  خالًفا لؾخقارِج  ويـؼُص  طـدهؿ يزيدُ  ، واإليؿانُ واطتؼادٌ  وطؿٌؾ  ققٌل 

 (.1/13« )يف الػتِح  ةِ العؼدي   طؾك الؿخالػاِت  التـبقفِ »مـ  اهـ.

ـَ  ،هذا ـ   أهؾِ  اطتؼادَ  -فُ ابَ لف وأث اللُ  رَ غػَ - ُػ الؿملِّ  وقد بق  يف  والجؿاطةِ  ةِ السُّ

ـَ  ورد   ،اهَ ، وجال  اإليؿانِ  مسللةِ  ؿ التل كاكت فِ اتِ فَ ، داحًضا شبُ طؾك الؿخالػق

ـ   أهؾِ  ؿ ٓطتؼادِ فِ ، ومخالػتِ ؿ طـ الحؼِّ فِ اكحرافِ  سبَب  ؿ فِ وإحداثِ  ،والجؿاطةِ  ةِ السُّ

ًٓ لؿ يؼُ  ـَ ولؿ يؼقؿقا طؾقفا ب طؾقفا دلقٌؾ  ؿْ أققا ؿ يف فُ تْ أوقعَ  إٓ شبفاٍت  راهق

 .بالدلقؾِ  ُػ ا الؿملِّ هَ وقد رد   ،الؿخالػةِ 

 ُ ُوكتب 

 َةَجِرأبو َه ٍدحممَّ زكريا بُن بُن ربيُع

ُالجؿعةُُِقبقؾُصالةُِ

ُهـ=598ُمـُشعبان78َُُُؼالؿقاف

ُم.>705مايقُُ<5

* * * 
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 حرجى   
 
ف   ث

ِّ
 $ امىصٌ

ُ هُ ونسبُ  هُ اسم ُ
 
ُ:هُ وشهزت

ـُ  الؼاسؿُ   الخراساكِ  البغداديُّ  الفرويُّ  أبق طبقدٍ  مٍ سال   ب
ُّ
 الؾغقيُّ  الـحقيُّ  ل

، ذو الػـقنِ  الؿجتفدُ  الحافظُ  إطالمِ  أحدُ  ،الؼاضل اإلمامُ  الػؼقفُ  إديُب 

 وإدِب  بالحديِث  َؾ ، اشتغَ الؿذكقرةِ  والعؾقمِ  الؿشفقرةِ  التصاكقِػ  صاحُب 

ـٍ والػؼفِ  ـًا يف اكقًّا، متػـِّ ، رب  بارعٍ  وفضؾٍ  ـٍ حس ومذهٍب  جؿقؾةٍ  وسقرةٍ  ، وكان ذا دي

ـَ وإخبارِ  ةِ والعربق   والػؼفِ  مـ الؼراءاِت  اإلسالمِ  طؾقمِ  أصـاِف   الروايةِ  ، حس

 .فِ ديـِ  يف أمرِ  طؾقف أحدٌ  ـْ ، لؿ يطعَ الـؼؾِ  صحقَح 

ُ ُ:هُ مىلد 

ـُ  الؼاسؿُ  أبق طبقدٍ  دَ ُولِ   هبا. لَ وكَش « هراةَ » بؿديـةِ  مٍ سال   ب

ُ:أققالٍُُطؾكُثالثةُُِهُِمقلدُُُِسـةُِيفَُػُؾُِواختُُ

ـَ  أربعٍ  سـةَ ُ:ُلُإوُ   .ومائةٍ  وخؿسق

ـَ  سـةَ ُالثاين:  .ومائةٍ  خؿسق

ـَ  سبعٍ  []سـةَُُالثالث:  .ومائةٍ  وخؿسق

ُ
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ُ
 
ُ:هُ شيىخ

ـُ  الؼاسؿُ  أبق طبقدٍ  عَ سؿِ  ـَ  مـ شققخٍ  مٍ سال   ب ـُ  مـفؿ إسؿاطقُؾ  ،كثقري  ب

ـُ  ، وشريُؽ جعػرٍ    طبدِ  ب
ِ
ـُ  ، وهشقؿُ الل ـُ  ، وسػقانُ بشقرٍ  ب ـُ  ، وأبق بؽرِ طققـةَ  ب  ب

  ، وطبدُ اشٍ طق  
ِ
ـُ  الل ـُ  ، وسعقدُ الؿباركِ  ب ـِ  طبدِ  ب   الرحؿ

ُّ
  ، وطبقدُ الُجَؿحل

ِ
 الل

 
ُّ
ـُ  ، وحػُص ، وُغـدرٌ إشجعل ـُ  ، ووكقعُ غقاٍث  ب   ، وطبدُ اِح الجر   ب

ِ
ـُ  الل ، إدريَس  ب

ـُ  ادُ وطب   ـُ  ، ومروانُ ادٍ طب   ب ـُ  ادُ ، وطب  معاويةَ  ب ـُ  ، وجريرُ امِ العق   ب ، الحؿقدِ  طبدِ  ب

ـِ  ، وطبدُ انُ ، ويحقك الؼط  الضريرُ  وأبق معاويةَ  ـُ  الرحؿ ـُ  ، ويزيدُ مفدي   ب  ب

 .كثقرٌ  ٌؼ ؾْ ، وَخ هارونَ 

ـِ  الؼرآنَ  أَ قرَ    طؾك أبل الحس
ِّ
ـِ  ، وإسؿاطقَؾ الؽِسائل ـِ  ، وشجاعِ جعػرٍ  ب  ب

  أبل كصرٍ 
ِّ
 .البؾخل

 .ائػةٍ مـ ص الحروَف  عَ وسؿِ 

 .وجؿاطةٍ  وأبل زيدٍ  طـ أبل طبقدةَ  الؾغةَ  ذَ وأَخ 

ُ
 
ُ:هُ تالميذ

ـُ  أحؿدُ  روىُطـف: ـُ  ب ـُ  ، وأحؿدُ البالذيُّ  جابرٍ  يحقك ب   يقسَػ  ب
ُّ
، التغؾبل

ـُ  وثابُت   البغقيُّ  العزيزِ  طبدِ  ب
ُّ
ـُ  ، وطؾل ـُ  ، والحارُث البغقيُّ  العزيزِ  طبدِ  ب  ب

ـِ  دِ محؿ     أبل أسامةَ  ب
ُّ
ـُ ، والالتؿقؿل ـُ  حس ـُ  ، وسعقدُ ازُ البز   مؽرمٍ  ب  أبل مريؿَ  ب

ـُ  اُس وطب   ،-فِ وهق مـ شققِخ - الؿصريُّ  ـُ  اُس ، وطب  العـربيُّ  العظقؿِ  طبدِ  ب  ب
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  ، وطبدُ الدوريُّ  دٍ محؿ  
ِ
ـُ  الل ـِ  طبدِ  ب   الرحؿ

ُّ
  طبدُ  ، وأبق بؽرٍ الدارمل

ِ
ـُ  الل  دِ محؿ   ب

ـِ  ـُ  دُ أبل الدكقا، ومحؿ   ب  اكِ الصاغ إسحاَق  ب
ُّ
ـُ  دُ ، ومحؿ  ل ، يحقك الؿروزيُّ  ب

ـُ  وكصرُ   ؿ.هُ ، وغقرُ داودَ  ب

ُ العلماء ُ أقىال ُ ُ في إلامام  ُ أبي عبيد  ُ القاسم  ُ بن 
 

ُسال ُ:$ُم 

ـُُ ُ(:::8/>)«ُالطبؼاِتُ»يفُُسعدٍُُقالُاب

ًبا، صاحَب    والػؼفَ  الحديَث  َب ، وصؾَ ةٍ وطربق   كحقٍ  كان ممدِّ
َ
 قضاءَ  وولل

ـِ  ثابِت  أيامَ  صرسقَس  ـِ  صرِ ك ب رَ  بغدادَ  ، وقدمَ هِ معف ومع ولدِ  ْل ، ولؿ يزَ ثابٍت  ب  فػس 

 اهـ. ...مـف، وحج   الـاُس  عَ ًبا وسؿِ تُ وصـ ػ كُ  ،الحديِث  هبا غريَب 

ُ(:7</5«ُ)الػؼفاءُُِصبؼاِتُ»يفُُالحربلُ ُوقالُإبراهقؿُُ

ـُ  ،فقف الروُح  َخ ػِ كُ  ٌؾ كلكف جبَ  كان أبق طبقدٍ    ،شلءٍ  كؾ   يحس
َ
 الؼضاءَ  وولل

 ثؿاكِ  بطرسقسٍ 
َ
 .ةً سـَ  طشرةَ  ل

ـُُُوقالُإسحاُقُ ُ(:<<75/:«ُ)إدباءُُِمعجؿُِ»يفُُفُِيُْراهقَُُب

ـِ  ل ومـ أحؿدَ مـِّ  ؿُ أطؾَ  ، أبق طبقدٍ الحؼ   اللُ  يحبُّ  ـِ  دِ ومـ محؿ   حـبؾٍ  ب  ب

  إدريَس 
ِّ
َح  عَ إٓ أكف إذا وَض  . قال: ولؿ يؽـ طـده ذاك البقانُ الشافعل  .وض 

ُخؾ ؽانَُوقالُ ـُ ُ(:5;/9«ُ)إطقانُُِوفقاِتُ»يفُُاب

، إلك أبل طبقدٍ  ا جؿًعا، إكا كحتاُج ـَ ا أدًبا وأجؿعُ كَ ا طؾًؿا وأكثرُ ـَ أوسعُ  أبق طبقدٍ 

 إلقـا. ٓ يحتاُج  وأبق طبقدٍ 



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 013

ـُُُاللُِ وقالُطبُدُ ُ(:7700/:«ُ)إدباءُُِمعجؿُِ»يفُُصاهرٍُُب

  طبدُ  :أربعةٌُُاإلسالمُُِطؾؿاءُُ
ِ
ـُ  الل   ،فِ يف زماكِ  اسٍ طب   ب

ُّ
، فِ يف زماكِ  والشعبل

ـُ  والؼاسؿُ  ـٍ  ب ـُ  الؼاسؿُ  ، وأبق طبقدٍ فِ يف زماكِ  مع  .فِ يف زماكِ  مٍ سال   ب

ُ(:=<75/:«ُ)إدباءُُِمعجؿُِ»يفُُالحؿقيُ ُوقالُياققٌتُ

ـ   يف كؾِّ  هِ طصرِ  أهؾِ  إمامَ  كان أبق طبقدٍ   .ؿِ ؾْ مـ العِ  ف

ـُُِوقالُكؿاُلُ ُ(:5/550«ُ)إلباءُُِكزهةُِ»يفُُيُ إكبارُُِالدي

 ـًا ورًطا جقاًدا.يِّ وكان أبق طبقد دَ 

ـُُ ُ(:=:/<9«ُ)دمشَؼُُتاريِخُ»يفُُطساكرَُُوقالُاب

 .الؿذكقرةِ  والعؾقمِ  الؿشفقرةِ  التصاكقِػ  صاحُب  الؿشفقرُ  إديُب  الػؼقفُ 

ُ(:7;/<9وقالُيفُ)

 .يف الػؼفِ  رَ ، وكظَ إدَب  َس ، ودرَ الحديَث  عَ ، وسؿِ ؾؿَ العِ  أبق طبقدٍ  َب صؾَ 

ـُُوقالُ ُ(:5;،0ُ;/9«ُ)إطقانُُِوفقاِتُ»يفُُانَُؾ ؽَُخُاب

ـٍ والػؼفِ  وإدِب  بالحديِث  أبق طبقدٍ  َؾ اشتغَ   جؿقؾةٍ  وسقرةٍ  ، وكان ذا دي

ـٍ  ومذهٍب   .بارعٍ  ، وفضؾٍ حس

ـُُُوقالُالؼاضلُأحؿُدُ ُ:كامؾٍُُب

 المِ اإلس طؾقمِ  ـًا يف أصـاِف متػـِّ  ،اكقًّا، رب  فِ وطؾؿِ  فِ فاضاًل يف ديـِ  كان أبق طبقدٍ 



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 014

 

ـُ وإخبارِ  ةِ والعربق   والػؼفِ  مـ الؼراءاِت   ؿُ ، وٓ أطؾَ الـؼؾِ  صحقُح  الروايةِ  ، حس

 . اهـ.فِ ديـِ  مـ أمرِ  طؾقف يف شلءٍ  ـَ صعَ  أحًدا مـ الـاسِ 

ـُُُوقالُالفالُلُ قلُ ُالعالءُُِب ُ:الر 

ُاللُتعالكُطؾكُهذهُإمُ  ـ    ؿ:فُِيفُزماكُُِبلربعةٍُُةَُِم
ِّ
  حديِث يف فَ : تػؼ  بالشافعل

  رسقلِ 
ِ
ـِ  ، وبلحؿدَ ملسو هيلع هللا ىلص الل ، الـاُس  رَ لؽػَ  ولقٓ ذاكَ  يف الؿحـةِ  َت : ثبَ حـبؾٍ  ب

ـِ  ـٍ  وبقحقك ب   رسقلِ  طـ حديِث  : كػك الؽذَب معق
ِ
 الؼاسؿِ  ، وبلبل طبقدٍ ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـِ  رَ مٍ سال   ب  .لَ الخطَ  الـاُس  ؿَ ، ولقٓ ذاك ٓقتحَ الحديِث  غريَب  : فس 

ـُُُوقالُأبقُبؽرُِ ُ:يُ إكبارُُِب

 .فُ ثَ ثؾُ  َب تُ الؽُ  ، ويضعُ فُ ثَ ثؾُ  ، ويـامُ فُ ثَ ل ثؾُ فقصؾِّ  :أثالًثا الؾقَؾ  ؿُ يؼسِّ  كان أبق طبقدٍ 

ُوقالُثعؾب:

 لؽان طجًبا. يف بـل إسرائقَؾ  لق كان أبق طبقدٍ 

ـُُُوقالُأحؿُدُ ُ:حـبؾٍُُب

 خقًرا. يقمٍ  طـدكا كؾ   ! مؿـ يزادُ ! أبق طبقدٍ أبق طبقدٍ 

ُوقال:

 (.23/358« )الؽؿالِ  هتذيُب . »أستاذٌ  أبق طبقدٍ 

ـُُ ُ(:8;78/8«ُ)الؽؿالُُِتفذيِبُ»يفُُفُِيُْدرستقَُُوقالُاب

ـٍ  كان ذا فضؾٍ  ـٍ  ومذهٍب  وسرتٍ ودي  .حس
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ُ(:;0:/50«ُ)الؼراءُُِصبؼاِتُ»يفُُلُ وُالداكُِوقالُأبقُطؿرٍُ

 .ةٍ ُسـ   صاحُب  ملمقنٌ  ، ثؼةٌ العؾقمِ  يف جؿقعِ  هِ دهرِ  أهؾِ  هق إمامُ 

ـ ُُوقالُققامُُ ـَُُالسؾِػُُسقرُِ»يفُُلُ إصبفاكُُِةُِالس  ُ(::;5/55«ُ)الصالحق

ـٍ  وفؼفٍ  حديٍث  الدكقا، صاحُب  ةِ أئؿ   كان أحدُ  ، ذب  طـ ، وورعٍ ودي

 .فُ ػَ ـ خالَ مَ  عَ ، وقؿَ هُ ، وكصرَ الحديِث 

ـُُ ُ(:>5/50«ُ)آكتؼاءُِ»يفُُالبرُ  طبدُُِقالُاب

  ومؿـ أخذَ 
ِّ
ـُ  الؼاسؿُ  أبق طبقدٍ  ببغدادَ  طـ الشافعل  .مٍ سال   ب

  َب ، صحِ بالؾغةِ  فِ ومعرفتِ  هِ قدرِ  وُكبؾِ  فِ يف جاللتِ 
 
وكان  فُ ُكُتبَ  َب وكتَ  الشافعل

 .، ولف اختقارٌ إصؾِ  بغدادي  

ـُُ ُ(:57/907«ُ)بغدادَُُتاريِخُ»يفُُ-أيًضا-ُفُِيُْقَُدرستَُُوقالُاب

ـَ الؿحدِّ  بغدادَ  مـ طؾؿاءِ  ـَ الـحقيِّ  ثق ـَ الؽقفقِّ  طؾك مذهِب  ق  الؾغةِ  ورواةِ  ق

ـَ طـ البصريِّ  لغريِب وا ـَ والؽقفقِّ  ق صـقًفا مـ  عَ ومـ جؿَ  ،بالؼراءاِت  والعؾؿاءِ  ق

ـ   يف كؾِّ  الؽتَب  َػ ، وصـ  ؿِ ؾْ العِ  ـٍ  ، وكان ذا فضؾٍ وأداِب  مـ العؾقمِ  ف  رٍ وستْ  ودي

ـٍ  ومذهٍب   .حس

ُ(:;0;/7«ُ)اإلرشادُِ»يفُُوقالُالخؾقؾلُ 

ـِ  بلحؿدَ  نُ ؼارَ يُ  كبقرٌ  إلك  ويؿقُؾ  يف الػؼفِ  أكف يختارُ  غقرَ  ؿِ ؾْ يف العِ  حـبؾٍ  ب

ـَ الؽقفقِّ  ـَ هِ يف أكثرِ  ق  .بغدادَ  ، وكان ساك
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ُ(:9;55«ُ)والؿػترِقُُالؿتػِؼُ»يفُُوقالُالخطقُبُ

ـِ يف الدِّ  ةِ إئؿ   كان أحدَ  ـَ  ًؿا مـ أطالمِ ، وطؾَ ي  .الؿسؾؿق

ُ(:7<59/8«ُ)فُِتاريخُِ»وقالُيفُ

 .فِ ؼْ يف الػِ  رَ ، وكظَ دَب إ َس ، ودرَ الحديَث  عَ ، وسؿِ ؿَ ؾْ العِ  َب صؾَ 

ُ(:978/:/7«ُ)اظُِالحػُ ُتذكرةُِ»يفُُوقالُالذهبلُ 

ـُ  الؼاسؿُ  البحرُ  الؿجتفدُ  اإلمامُ   صاحُب  الػؼقفُ  الؾغقيُّ  البغداديُّ  مٍ سال   ب

 .اِت ػَ الؿصـ  

، وكان ؾؿِ والعِ  مـ الحػظِ  فُ مؽاكَ  ؿَ ؾِ طَ  :أبل طبقدٍ  ِب تُ يف كُ  رَ مـ كظَ ُوقال:

، رأًسا يف وآختالِف  ، طارًفا بالػؼفِ ةٌ طَ متقسِّ  ، ومعرفُتفُ فِ وطؾؾِ  حافًظا لؾحديِث 

 ، لف فقفا مصـ ٌػ ، إماًما يف الؼراءاِت الؾغةِ 
َ
 .الثغقرِ  قضاءَ  ، ولل

ُ(:09:/50«ُ)الـبالءُُِأطالمُُِسقرُِ»يفُُقالُإصؿعلُ 

 ما حقِ  الدكقا أو الـاُس  لـ تضقعَ 
َ
 .-يعـل أبا طبقد-هذا  ل

ُ(:;8/5«ُ)الرواةُُِإكباهُِ»يفُُوقالُالؼػطلُ 

 اًدا.ـًا ورًطا جقَ ديِّ  وكان أبق طبقدٍ 

ـُُُوقالُحؿدانُُ ُ:سفؾٍُُب

ـَ  سللُت  ـٍ  يحقك ب  ؿَ مـف؟ فتبس   والسؿاعِ  طـ أبل طبقدٍ  طـ الؽتابةِ  معق

 .طـ الـاسِ  ُيسلُل  أبق طبقدٍ  !بقدٍ طـ أبل طُ  ل ُيسلُل وقال: مثؾِ 
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 .ثؼةٌ  :وُسئؾُطـفُفؼاَلُ

 (.14/392« )بغدادَ  تاريِخ ». اهـ مـ ملمقنٌ  ؼةٌ ث :وقالُأبقُداودَُ

ُ
 
ُعقيد
 
ُ:هُ ت

ـِ  الؼاسؿِ  أبل طبقدٍ  طؼقدةُ  ـ   أهؾِ  هل طؼقدةُ  $ مٍ سال   ب ، والجؿاطةِ  ةِ السُّ

 أهؾِ  مـ مذهِب  «اإليؿانِ » يف كتاِب  هُ رَ طؾك ذلؽ ما قر   َؽ ، يدلُّ الصالِح  السؾِػ 

ـ    .والجؿاطةِ  ةِ السُّ

ـ   مذهُب هق  يف اإليؿانِ  فُ فؿذهبُ   ققٌل  أن اإليؿانَ  رُ ، يؼرِّ والجؿاطةِ  ةِ أهؾ السُّ

 .ويـؼُص  يزيدُ  ،وطؿٌؾ 

ـ   أهؾِ  َؽ مسؾَ  الصػاِت  يف كصقصِ  َؽ سؾَ  :ويفُالصػاِتُ مـ  والجؿاطةِ  ةِ السُّ

لفا  ضِ التعرُّ  مع طدمِ  ا مرادٌ هَ رَ ضاهِ  أن   ، واطتؼادِ ْت كؿا جاءَ  الـصقصِ  إمرارِ 

 .أو تؽققٍػ  أو تحريٍػ  أو تؿثقؾٍ  بتعطقؾٍ 

ُ
 
ُ هُ صفت

 
ل
 
قُ الخ

ُيُ 
 
قُ  ة

 
ل
 
ُيُ والخ

 
ُ:ة

ـِ  الؼاسؿِ  أبل طبقدٍ  هقئةِ  طؾك وصِػ  ْػ لؿ أقِ   .مٍ سال   ب

أبلُُ(ُيفُترجؿة8/78ُِ«ُ)الـحاةُُِطؾكُأكباءُُِالرواةُُِإكباهُِ»يفُُالؼػطلُ ُرَُوقدُذكَُ

ُقال:ُطبقدٍُ

 .ةٌ بَ قْ وهَ  ارٌ وقَ ، وكان لف والؾحقةِ  الرأسِ  أحؿرُ  ،بالحـاءِ  يخضُب  وكان أبق طبقدٍ 
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ـُُُقالُأحؿُدُ ُ(:<8/5«ُ)الرواةُُِإكباهُِ»الؼاضلُيفُُكامؾٍُُب

 أحًدا مـ الـاسِ  ؿُ .. ٓ أطؾَ .اكقًّارب   ،فِ ويف طؾؿِ  فِ فاضاًل يف ديـِ  وكان أبق طبقدٍ 

 . اهـ.فِ وديـِ  هِ مـ أمرِ  طؾقف يف شلءٍ  ـَ صعَ 

 ف.ثَ ؾُ ثُ  الؽتَب  عُ ف، ويصـَ ثَ ؾُ ثُ  ف، ويـامُ ثَ ؾُ ل ثُ فقصؾِّ  :أثالًثا فُ لقؾَ  وكان يؼسؿُ 

 .البدعِ  شديًدا طؾك أهؾِ  ةِ ًؽا بالسـ  وكان متؿسِّ 

ـَ لؾجفؿقِّ  مـ كػقفِ  فِ كؿا يليت يف مقاقػِ    ق
ِّ
 .طـ سؽـك الثغقرِ  والرافضل

ُ
 
ُمؤل

 
ُف

 
ُ:هُ ات

ـُ  الؼاسؿُ  أبق طبقدٍ  كان اإلمامُ   ، فصـ َػ التصـقُػ  َق مؿـ ُرزِ  مٍ سال   ب

 .سارت هبا الركبانُ التل  الؿقكؼةَ  التصاكقَػ 

ـَ  بضعةٌ  فُ تصاكقػُ   كتاًبا. وطشري

ُ:ه ُفمن تصانيفُ 
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ُها:يُ التي ولُ  ألاعمال ُ

 و
َ
 ثؿاكِ  بطرسقسٍ  الؼضاءَ  لل

َ
 .ةً سـَ  ةَ رَ طش ل

ُ(:;/7«ُ)الحػاظُُِتذكرةُِ»يفُُوقالُالذهبلُ 

 
َ
 .ةً مد   الثغقرِ  قضاءَ  ولل

فنن  :الثغقرِ  قضاءَ  قفِ وبقـ تقلِّ  صرسقَس  قضاءَ  قفِ بقـ تقلِّ  وٓ تضاد  

ـَ  كاكت ثغًرا مـ ثغقرِ  صرسقَس   هبا أبق طبقدٍ  ، وقد أقامَ الرومِ  يف مقاجفةِ  الؿسؾؿق

 ثؿاكِ 
َ
ـِ  ا ثابِت قفَ لقالِ  ا فقفا الؼضاءَ متقلقً  ةً سـَ  ةَ طشرَ  ل ـِ  كصرِ  ب   مالٍؽ  ب

ِّ
 .الخزاطل

ُ
 

ُ وأقىال ُ مىاقف ُ ألبي عبيد  ُ القاسم  ُ بن 
 

ُسال ُ:$ م 

ُف:ػُِفؿـُمقاقُِ

وسًخا  ققًما أوسَخ  فؿا رأيُت  ،الؽالمِ  أهَؾ  ُت ؿْ وكؾ   الـاَس  طاشرُت ُ:قاَلُ

 الثغقرِ  قضاءَ  ُت ، ولؼد ولقمـ الرافضةِ  وٓ أحؿَؼ  ةً ج  ُح  وٓ أضعَػ  وٓ أقذرَ 

ؿ ؽُ : مثؾُ قؾُت  ،وجفؿقًّا ـِ قْ أو رافضق   ،ورافضقًّا ـِ قْ : جفؿق  رجالٍ  مـفؿ ثالثةَ  ػقُت فـَ 

ـُ   ؿ.فُ فلخرجتُ  :الثغقرِ  أهَؾ  ٓ يساك

ـُ  تاريُخ » ـٍ  اب  (.4992« )معق

 :ةَ ق هبؿا الجـ  أرُج  ـِ قْ تَ فعؾَ  بالبصرةِ  فعؾُت  :وقاَلُ

 .وطؿرُ  أبق بؽرٍ  :وهقُيؼقُلُُانَُيحقكُالؼطُ ُأتقُتُُ-

  أفضُؾ  يشفدان أن طثؿانَ  مـ أهؾ بدرٍ  معل شاهدانِ  :فؼؾُتُ
 
 .مـ طؾل
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 ـ؟مَ  قال:

ـِ  الؿؾِؽ  طـ طبدِ  ا طـ شعبةَ ـَ تَ ثْ حد   ،أكت :قؾُتُ ـِ  طـ الـزالِ  مقسرةَ  ب  ب

ـُ ـَ قال: خطبَ  ،سربةَ   مـ بؼِ  ا خقرُ كَ رُ أمق: »فؼاَل  مسعقدٍ  ا اب
َ
 «.ولؿ كلُل  ل

 ؟رُ ـ أَخ ومَ  قال:

ـِ  طـ حؿقدِ  ،الزهريُّ  :قؾُتُ ـِ  طبدِ  ب  : سؿعُت قاَل  ،رِ طـ الؿسق   الرحؿ

ـِ  طبدَ  ـَ  الرحؿ ـَ  شاورُت : »يؼقُل  طقٍف  ب ـَ لِ إو   الؿفاجري  إجـادِ  وأمراءَ  ق

  رسقلِ  وأصحاَب 
ِ
 «.بعثؿانَ  أحًدا يعدُل  فؾؿ أرَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الل

 .وطثؿانُ  وطؿرُ  أبق بؽرٍ  :، وقالفُ يحقك ققلَ  كَ رَ فتَ  :قاَلُ

  طبدَ  وأتقُت  :قاَلُ
ِ
ـَ  الل   داودَ  ب

 
 : ما هذا؟فؼؾُت  ارٍ خؿ   بقُت  فُ فنذا بقتُ  ،الخريبل

 ا.كَ رُ ا وٓ آِخ ـَ لُ فقف أو   َػ ؾَ ما اختَ  :قاَلُ

 ؿ.كُ رُ ؿ وآِخ ؽُ لُ فقف أو   َػ ؾَ اختَ  :قؾُتُ

 مـ؟ قال:

 ختقاكِ الس   أيقُب  :قؾُتُ
ُّ
  َػ ؾَ : اختَ قاَل  طـ طبقدةَ  دٍ طـ محؿ   ل

 
يف  طؾل

ـَ  فؿا لل شراٌب  ،شربةِ إ ـٌ  إٓ طسٌؾ  ةً سـَ  مـذ طشري  .أو ماءٌ  أو لب

 كا؟رُ ومـ آِخ  قال:

  طبدُ  :قؾُتُ
ِ
ـُ  الل  .إدريَس  ب

 .فُ فلهراقَ  فِ لِ ما يف مـزِ  كؾ   َج فلخرَ  :قاَلُ



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 002

 
 (.12/498« )الـبالءِ  أطالمِ  سقرُ »(، و2/429« )بغدادَ  تاريُخ »

ُ:ه ُومن أقىالُ 

ـ   عُ بِ الؿت   :قاَلُ  مـ ضرِب  طـدي أفضُؾ  ، هق الققمَ طؾك الجؿرِ  كالؼابضِ  ةَ السُّ

  يف سبقؾِ  السقِػ 
ِ
 .الل

يف  الالئحةِ  الؼالئدِ  مثُؾ  والؿعاين الظريػةِ  الشريػةِ  إلػاظِ  َمَثُؾ  :وقاَلُ

 .القاضحةِ  الرتائِب 

  الشؿَس  أن يدعَ  ؾِ الرُج  يف طؼؾِ  ـُ إين ٕتبق   :وقاَلُ
َ
 .يف الظؾِّ  ويؿشل

 رب   :وقاَلُ
ـُ  أحؿدُ  والحرامِ  ؿ بالحاللِ فُ ؿُ : فلطؾَ ةٌ عَ أربَ  ؿِ ؾْ ق العِ قُّ اكِ ، حـبؾٍ  ب

  وأداءً  لؾحديِث  ؿ سقاقةً فُ وأحسـُ 
ُّ
ـُ  لف طؾل   ب

ِّ
 ؿ وضًعا لؽتاٍب فُ ، وأحسـُ الؿديـل

ـُ  ـُ  الحديِث  ؿ بصحقِح فُ ؿُ ، وأطؾَ أبل شقبةَ  اب ـٍ  يحقك ب  .معق

 فُ ـُ حِس شقًئا ٓ تُ  رونَ فقذك ،ققمٍ  مع كؾِّ  أن تؼعدَ  ؿِ ؾْ العِ  ؽرِ مـ ُش  :وقاَلُ

 فُ ؿتَ الذي تعؾ   ذلؽ الشلءَ  فقذكرونَ  ،رَ آَخ  ثؿ تؼعد بعد ذلؽ يف مقضعٍ  ،ؿفتتعؾ  

 
ِ
فنذا  .فُ ؿتُ كذا وكذا فتعؾ   فالًكا يؼقُل  حتك سؿعُت  ما كان طـدي شلءٌ  فتؼقل: والل

 .ؿَ ؾْ العِ  َت رْ ذلؽ فؼد شؽَ  َت ؾْ فعَ 

ُ
 
ُ:هُ وفات

ُ:أققالٍُطؾكُُفُِوفاتُُِةُِيفُسـََُُػُؾُِاختُُ

ـَ  أربعٍ  ةَ سـَ  أكف ماَت ُ:ُلُإوُ  ـِ  وطشري  .وهق إشفرُ  ،ومائتق
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ـَ  ثالٍث  ةَ سـَ  أكف ماَت  الثاين:  .ـِ قْ ومائتَ  وطشري

ـَ  سـةَ  أكف ماَت ُ:الثالُثُ  .ـِ قْ ومائتَ  ثالثق

ـِ  سـةَ  أكف ماَت  :الرابعُُ ـَ  اثـتق  .ـِ قْ ومائتَ  وطشري

ـَ  خؿسٍ  سـةَ  أكف ماَت  :الخامُسُ  .ـِ قْ ومائتَ  وطشري

 .ـِ قْ ومائتَ  طشرةَ  سبعَ  سـةَ  أكف ماَت  :السادُسُ

ـُ بعد أن حج   ةَ بؿؽ   فُ وكان مقتُ  ـَ  سبعٍ  . وهق اب  مَ . وكان قد طزَ ةً سـَ  وستق

 ةَ بؿؽ   بعده طؾك الؿؽِث  مَ فرأى مـاًما طزَ  ،فِ بعد حجِّ  إلك العراِق  طؾك الذهاِب 

 .ؿُ أطؾَ  هبا، واللُ  وماَت  بالؿديـةِ  ، وققؾ: رأى الؿـامَ حتك ماَت 

ـُُُاللُِ طبُدُُاهُُورثَُ ُ:فؼاَلُُصاهرٍُُب

ـُُُقـدُمـاَتُُالعؾؿُُِياُصالَبُ ُُابـ ُمُِسـال 

ُ

ُامُِحَجــمُُِغقــرَُُطؾــؿٍُُوكــانُفــارَسُُ

ُ ُأربعــةٍُُالــذيُكــانُفــقؽؿُربــعَُُمــات

ُ

ُأحؽـــامُُِأْســـَتاُذُؿُفُُمـــثؾََُُؼُْؾـــيلـــؿُُ

ُُُ ـــــرُُ ـــــُخق ـــــُدُُةُِالبري  ـــــلُُأوُ ُاللُِ طب ُؿُف

ُ

ُيــــاُطــــامُُِالثبــــُتُُوَلـــــِعؿَُُوطــــامرٌُُ

ُ ُهؿـــاغقرُُِهؿـــاُالؾـــذانُأكافـــاُفـــقَقُ

ُ

ـُُُوالؼاســؿانُُِ ــ ـٍُُاب ـَُُُمعــ ــ ُُواب ُمُِســال 

ُ ُتُ تزجم ُ مصادرُ  ُ:ه 

ـِ « الؽربى الطبؼاُت » -  (.7/355) سعدٍ  ٓب

 (.2-1164) البغداديِّ  لؾخطقِب « والؿػرتُق  الؿتػُؼ » -

 (.12/421) البغداديِّ  لؾخطقِب « بغدادَ  تاريُخ » -
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 (.1/92) يِّ لؾشقراز« الػؼفاءِ  صبؼاُت » -

 (.1/259ك )ٕبل يعؾَ « الحـابؾةِ  صبؼاُت » -

ـِ « دمشَؼ  تاريُخ » -  (.49/58) رَ طساكِ  ٓب

 (.1/129) لألكباريِّ « إدباءِ  يف صبؼاِت  إلباءِ  كزهةُ » -

 (.5/2198) الحؿقيِّ  لقاققٍت « إدباءِ  معجؿُ » -

ـِ « إطقانِ  وفقاُت » -  (.4/62) انَ ؽَ خؾِّ  ٓب

 (.23/354) يِّ لؾؿزِّ « الرجالِ  يف أسؿاءِ  لِ الؽؿا هتذيُب » -

 « اظِ الحػ   تذكرةُ » -
ِّ
 (.2/5) لؾذهبل

 « الـبالءِ  أطالمِ  سقرُ » -
ِّ
 (.12/492) لؾذهبل

 « الؽبارِ  الؼراءِ  معرفةُ » -
ِّ
 (.1/121) لؾذهبل

 (.24/91) لؾصػديِّ « القايف بالقفقاِت » -

ـَ الشافعقِّ  صبؼاُت » - ـِ « ق  (.1/152) كثقرٍ  ٓب

ـِ « الؼراءِ  يف صبؼاِت  الؼراءِ  ايةُ غ» -  (.2/18) الجزريِّ  ٓب

 

* * * 
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 امىخطِط   وصف

 أبل طبقدٍ  لإلمامِ « فِ اتِ ودرَج  فِ واستؽؿالِ  فِ ـِ ـَ وُس  فِ ومعالؿِ  اإليؿانِ » كتاُب 

ـِ  الؼاسؿِ  يف  كؿا جاءَ  ْت بَ تِ كُ  قديؿةٌ  وحقدةٌ  لف كسخةٌ  -تعالك اللُ  فُ رحؿَ - مٍ سال   ب

ـَ  ثؿانٍ  سـةَ  مـ الؿخطقطِ  ةٍ لقَح  رِ آِخ   العػقِػ  الشقِخ  مـ كسخةِ  ،ؿائةٍ وأربعِ  وثؿاكق

ـِ  طثؿانَ  دٍ أبل محؿ    الٍ أن ذلؽ كان يف شق   الـاسُخ  رَ وقد ذكَ «. بؿصرَ » أبل كصرٍ  ب

 .طؾك إصؾِ  :أي :ْت ؾَ قبِ وأهنا قُ  ،هـ488 مـ سـةِ 

ـَ  يف ثالٍث  هذه الؿخطقصةُ  ْت بَ تِ وقد كُ  ما  لقحةٍ  كؾِّ  رِ أسطُ  ، وطددُ لقحةً  وأربعق

ـِ  رَ طَش  بقـ أحدَ  ـَ  سطًرا إلك اثـق  سطًرا. طشرونَ  الؾقحاِت  سطًرا، وأغؾُب  وطشري

ـَ  طٌ ؼْ ، وبف َس ٌئ سقِّ  فا رديءٌ وخطُّ   بعضِ  طؾك هامشِ  َب تِ كُ  طٌ ؼْ ، وَس يف مقاص

 .طؾك إصؾِ  ْت ؾَ قبِ قُ  مع أهنا كسخةٌ  الؽؾؿاِت  بعضِ  يف كتابةِ  ، وخطلٌ الؾقحاِت 

 .الؽتاِب  اسؿُ  َب تِ ولك كُ إُ  والؾقحةُ 

ُا:هَُرُِيفُآِخَُُبُتُِكُُُإخقرةُُُوالؾقحةُُ

 .، أطـل الرسالةَ الؽتاُب  تؿ  

ـَ  ثؿانٍ  ةَ سـَ  يف شقالٍ  فِ بخطِّ  وكتَب   الشقِخ  مـ كسخةِ  ؿائةٍ وأربعِ  وثؿاكق

ـِ  طثؿانَ  دٍ أبل محؿ   العػقِػ   .بؿصرَ  ،أبل كصرٍ  ب

  والحؿدُ  ،بف َؾ قبِ قُ 
ِ
 .هُ وحدَ  لل
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ِ  ل  عى   امرسامث    يف َذ

ـُُ ُ:أتقةُُِيفُالـؼاطُُِالرسالةُُِلُيفُهذهُِطؿؾُُِتؾخقُصُُيؿؽ

 .الحديثةَ  ةَ اإلمالئق   معتؿًدا الؽتابةَ  الؿخطقطِ  بـسِخ  قؿُت  -1

 .يف الؽتاِب  القاردةَ  إبقاَب  ُت ؿْ رق   -2

 .هِ بسـدِ  ُػ ا الؿصـِّ فَ التل ساقَ  وأثارَ  إحاديَث  ُت ؿْ رق   -3

 .ُػ الؿصـِّ  فُ الذي ساقَ  اإلسـادِ  لرجالِ  ُت ؿْ ترَج  -4

ا هَ ما ذكرَ  سقاءٌ  ،ُػ ها الؿصـِّ رَ التل ذكَ  وأثارَ  إحاديَث  ُت ْج خر   -5

ُت ـْ بق   ،الحديِث  أهؾِ  ققاطدِ  َؼ فْ تخريًجا طؾؿقًّا وَ  ،ا بال سـدٍ هَ أم التل ذكرَ  هِ بسـدِ 

ـِ فَ مظاك   وذكرُت  ،افَ ا وضعقػَ فَ صحقحَ  ـ   ا يف دواوي  .استقعاٍب  دونَ  ةِ السُّ

 .يف إحاديِث  القاردةَ  الغريبةَ  إلػاظَ  شرحُت  -6

 إلباكِ  وبقـ صبعةِ  بقـ إصؾِ  لل مـ فروٍق  رَ ما ضفَ  ذكرُت  -7
ِّ
يف  $ ل

 .الرسالةِ  هامشِ 

 .ُػ الؿصـِّ  هُ رَ ذكَ  باٍب  طؾك كؾِّ  ُت ؼْ طؾ   -8

يف  ُت وأشر ،يف إصؾِ  يف الؿخطقطِ  ْت عَ التل وقَ  إخطاءَ  أصؾحُت  -9
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 إلك ذلؽ. الفامشِ 

 .اإلمؽانِ  رَ دْ قَ  إصَؾ  ضبطُت  -12

ا فَ أرقامَ  ُت رْ وذكَ  ،اهَ رِ قَ إلك ُس  ُػ ها الؿصـِّ رَ التل ذكَ  أياِت  طزوُت  -11

 .يف إصؾِ 

 

 

* * * 
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 أليب عتٔد   «اإلٓىان  » كخاب   أسأًد

ـُُِاسؿُِالؼُٕبلُطبقدٍُُ«اإليؿانُِ»ُكتاِبُُإولكُمـُمخطقصةُُِيفُالؾقحةُُِجاءَُ ُب

ُ ُهؽذا:ُالؽتاِبُُسـُدُُمٍُسال 

ـِ  طبدُ  دٍ أبق محؿ   كا الشقُخ رَ أخبَ  ـُ  الرحؿ ـِ  طثؿانَ  ب ـَ  :، أطـلمعروٍف  ب  اب

ـَ  سـةَ  يف صػرٍ  بدمشَؼ  هِ يف دارِ  ،أبل كصرٍ  ا أبق ـَ ثَ قال: حد   ،ؿائةٍ وأربعِ  طشري

ـُ  إسحاُق  يعؼقَب    إبراهقؿَ  ب
ُّ
  بدُ ط دٍ ا أبق محؿ  ـَ ثَ قال: حد   ،إذرطل

ِ
ـُ  الل  جعػرِ  ب

ـِ  ـِ  أحؿدَ  ب ـِ  الؼاسؿِ  أبل طبقدٍ  صاحُب  يحقك العسؽريُّ  ب  الرسالةَ  هذه مٍ سال   ب

 .ا بعدُ : أم  أبق طبقدٍ  قاَل  ،عُ وأكا أسؿَ 

ُذكَُ ـُُُرَُوقد ُُ$ُحجرٍُُاب ُ)الؿػفرسُُِؿُِالؿعَجُ»يف ُ)رقؿ7َُ:/5« )ُ:7ُ)

ـُُِالؼاسؿُُِٕبلُطبقدٍُُ«اإليؿانُِ»ُكتاِبُُإسـادَُ ُُب ُفؼال:ُ،مٍُسال 

ـُ  كا بف الؽؿاُل رَ أخبَ  ـِ  الرحقؿِ  طـ طبدِ  ،إذًكا الحؼِّ  طبدِ  ب ـِ  إبراهقؿَ  ب أبل  ب

ي إسؿاطقُؾ -سؿاًطا ـْ إن لؿ يؽُ - إجازةً  القسرِ  ـُ  ، أكبلكا جدِّ ـِ  إبراهقؿَ  ب أبل  ب

ـُ  بركاُت  ، أكبلكا أبق صاهرٍ القسرِ    إبراهقؿَ  ب
ُّ
  هبةُ  دٍ ، أكبلكا أبق محؿ  الخشقطل

ِ
ـُ  الل  ب

 إكػاكِ  أحؿدَ 
ُّ
ـُ  العزيزِ  ، أكبلكا طبدُ ل  الؽتاكِ  أحؿدَ  ب

ُّ
ـُ  وطبقدُ  ل ـِ  إبراهقؿَ  ب  كبةَ  ب

ـِ  طبدُ  دٍ قآ: أكبلكا أبق محؿ   ،ارُ الـج   ـُ  الرحؿ ـِ  طثؿانَ  ب ، أكبلكا أبق أبل كصرٍ  ب
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ـُ  إسحاُق  يعؼقَب    إبراهقؿَ  ب
ُّ
  ، أكبلكا طبدُ إذرطل

ِ
ـُ  الل ـِ  جعػرِ  ب  أحؿدَ  ب

 طـف. يُّ العسؽر

ـُ  فُ الذي ساقَ  ففذا اإلسـادُ ُقؾُت:  أن   ـُ يبقِّ « الؿػفرسِ  ؿِ الؿعجَ »يف  حجرٍ  اب

 .السـدِ  لِ يف أو   عَ سؼًطا وقَ 

ُطبقدٍُُ«اإليؿانُِ»ُلؽتاِبُُرُُآَخُُإسـادٌُُؿُ وثَُ ُطبدُُِفُُساقَُُ،ٕبل ُُدُمحؿُ ُاللُِ أبق

ـُُِاللُِ أبلُطبدُُِفُِشقخُُِ(ُيفُترجؿة5/770ُِ«ُ)فُِمشقختُِ»يفُُالرازيُ  ـُُِالحسق ُأحؿَدُُب

ـُِ ـُُِب ُ:،ُقاَلُالحاسِبُُالعداسُُِالحس

طـ  (7)كا بفرَ أخبَ  لطقٌػ  جزءٌ  ،ٕبل طبقدٍ  «اإليؿانِ » كتاُب  (5)وطـدي طـف

ـِ  حؿزةَ    ب
ِّ
ـِ  طؾل ـِ  البغداديِّ  حؿزةَ  ب   أبل الؿقِت  طـ اب

ِّ
  الؿؽل

 
 طـ أبل طؾل

ـِ  ـِ  الحس   ب
 
 البؾخِ  طؾل

ِّ
ـِ  رجاءِ  طـ أبل صالٍح  ل   دِ طب ب

ِ
 الصاغاكِ  الل

ِّ
 : سللُت قاَل  ل

 .هُ رَ فذكَ  :أبا طبقدٍ 

ـِ  الؼاسؿِ  ٕبل طبقدٍ  «اإليؿانِ » لؽتاِب  ففذان إسـادانِ   .مٍ سال   ب

ـُُُهُُرَُذكَُُرُُآَخُُإسـادٌُُؿُ وثَُ ُ:(ُقاَلُ>555«ُ)الؽبرىُاإلباكةُِ»يفُُةَُبطُ ُاب

  ل أبق طبدِ ـِ ثَ حد  
ِ
ـُ  أحؿدُ  الل   حؿقدٍ  ب

ُّ
 أحؿدُ  اسِ ا أبق العب  ـَ ثَ : حد  ، قاَل الؽػل

ـُ    ب
ِّ
ـِ  طؾل ـُ  ب ـُ  ا سـانُ ـَ ثَ ، قال: حد  البؾديُّ  طقسك السؽق أبق  : قاَل ، قاَل دٍ محؿ   ب

ـُ  الؼاسؿُ  طبقدٍ   يزيدُ  وطؿٌؾ  ققٌل  : اإليؿانُ يؼقُل  مـ كانَ  : هذه تسؿقةُ مٍ سال   ب

                                          

(1) . ـِ ـِ الحس ـِ أحؿَد ب ـِ ب  الحسق
ِ
 أي: طـ شقِخِف أبل طبِد الل

(2) . ـِ ـِ الحس ـَ أحؿَد ب ـَ ب  الحسق
ِ
 يعـل: شقَخُف أبا طبِد الل
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، قاَل َج فعد  رِ  :ةَ مؽ   مـ أهؾِ  ويـؼُص  ًٓ ، ومـ َج رِ  د  وطَ  :الؿديـةِ  : ومـ أهؾِ ا ًٓ ا

، ومؿ  َج وطد  رِ  :والشامِ  مصرَ  أهؾِ  ًٓ وطد   :ا مـ الجزيرةِ هَ وغقرَ  ؿَ العقاِص  ـَ ـ سؽَ ا

، ومـ أهؾِ َج رِ  ًٓ ، ومـ أهؾِ وطَ  :البصرةِ  ا ًٓ .د  رَج وطَ  :واسطٍ  د  رجا ًٓ  ا

 ، وهق ققُل ويـؼُص  ، يزيدُ وطؿٌؾ  ققٌل  : اإليؿانُ فؿ يؼقلقنَ همٓء كؾُّ  :قاَلُ

ـ  ا أهؾِ    ، والؿعؿقُل ةِ لسُّ
ِ
 . اهـ.التقفقُؼ  بف طـدكا، وبالل

ـُُُاإلسالمُُِشقُخُُرَُوقدُذكَُ ـُُِالؼاسؿُُِأبلُطبقدٍُُكالمَُُ$ُةَُتقؿقُ ُاب ُُب يفُُمٍُسال 

ُ:(ُقاَلُ<80/>«ُ)الػتاوىُمجؿقعُِ»

ـُ  الؼاسؿُ  أبق طبقدٍ  قاَل   :قاَل  -«اإليؿانِ »يف  مصـ ٌػ  ولف كتاٌب - اإلمامُ  مٍ سال   ب

ُتسؿقةُُ ُيؼقُلُمَُُهذه ُكان  مـ أهؾِ  ويـؼُص  ، يزيدُ وطؿٌؾ  ققٌل  اإليؿانُ  :ـ

 .لِخ إ.. .ةَ مؽ  

هذا الذي  $ ٕبل طبقدٍ  «اإليؿانِ » ؿ طؾك كتاِب فُ بعُض  كَ وقد استدرَ 

فقؽقن  :الؿطبقعِ  «اإليؿانِ » ، وهق لقس يف كتاِب طـ أبل طبقدٍ  اإلسالمِ  ه شقُخ رَ ذكَ 

طؾك  ْؼ ولؿ يحؼ   ،كسٌخ  «اإليؿانِ » لؽتاِب  أن يؽقنَ  طؾك اطتبارِ  مـ الؿطبقعِ  طَ سؼَ 

 .كامؾةٍ  غقرِ  ٍخ َس طؾك كُ  بعَ فطُ  ،هذه الـسِخ 

ُ،ُمـفا:ٕمقرٍُُرٌُفقفُكظَُُللُأنُهذاُآستدراكَُُرُُوالذيُيظفَُ

 .-اهـَ ؿْ فقؿا طؾِ - واحدةٌ  لقس لف إٓ كسخةٌ  «اإليؿانِ » أن كتاَب  -1

ـَ ب أبل طبقدٍ  لؽالمِ  فِ يف سقاقِ  اإلسالمِ  أن شقَخ  -2 طـف  فُ الذي كؼؾَ  فُ أن كالمَ  ق 
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 .«اإليؿانِ » لقس مـ كتاِب 

ـُ  الؼاسؿُ  أبق طبقدٍ  قاَل  :فؼاَلُ  -يف اإليؿانِ  ٌػ مصـ   ولف كتاٌب - اإلمامُ  مٍ سال   ب

 .لِخ إ.. .ويـؼُص  يزيدُ  ،وطؿٌؾ  ققٌل  : اإليؿانُ مـ كان يؼقُل  : هذه تسؿقةُ قاَل 

 ، وما بعدها كالمٌ ةٌ اطرتاضق   جؿؾةٌ  :«اإليؿانِ »يف  ٌػ مصـ   ولف كتاٌب  :فُُفؼقلُُ

أبق  : قاَل ؼاَل ل «اإليؿانِ » ، ولق كان مـ كتاِب «اإليؿانِ » ، لقس هق مـ كتاِب جديدٌ 

 فقف. قاَل  «اإليؿانِ »يف  ٌػ مصـ   ، أو قال: ولف كتاٌب «اإليؿانِ » يف كتاِب  طبقدٍ 

 .«انِ اإليؿ» طـ كتاِب  طؾك أكف يـؼُؾ  التل تدلُّ  ذلؽ مـ العباراِت  أو كحقَ 

يف  : الزيادةِ باِب  ،«اإليؿانِ » يف كتاِب  هذه الؿسللةَ  رَ قد ذكَ  أن أبا طبقدٍ  -3

ـَ  العؾؿاءِ  رِ كْ لذِ  ْض طؾقفا، ولؿ يتعر   ةً أدل   رَ مـف. وذكَ  وآكتؼاصِ  اإليؿانِ   الؼائؾق

ـ   أهؾِ  مذهَب  ـُ يبقِّ  أن أبا طبقدٍ  دُ يجِ  «اإليؿانِ » يف كتاِب  رَ الـاضِ  فنن   :بذلؽ  ةِ السُّ

ـَ  دُّ ويرُ   .ابتداءً  إسؿاءِ  رُ كْ ذِ  فِ ِض ، ولقس مـ غرَ طؾك الؿخالػق

ـُ  فُ َج ، وأخرَ طـ أبل طبقدٍ  اإلسالمِ  شقُخ  هُ رَ وأما هذا الذي ذكَ   اإلباكةِ »يف  ةَ بط   اب

 «.اإليؿانِ » لقس مـ كتاِب  ،ٕبل طبقدٍ  رُ آَخ  ففق كالمٌ  :طـف هِ بسـدِ « الؽربى

ُوطؾكُذلؽ:

ـِ  دِ طدُّ سـَ  ٓ يصحُّ  ، $ ٕبل طبقدٍ « اإليؿانِ » كتاِب  مـ أساكقدِ  ةَ بط   اب

 .ؿُ أطؾَ  واللُ 

* * * 
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 امىخطِط   صِر   



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 013

 

ُ



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 014

 

ُ

ُ



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 015

 

ُ



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 016

 

ُ

 

 * * * 



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 017

 
 
 
 

   

 
 
 حِك
 
 ن
 
 عىل الل   ج

 ٍ  ودرجاح   ٍ  يف اسخكىام   اإلٓىان   ًعج   ةاب   -1

ـِ  طبدُ  دٍ أبق محؿ   كا الشقُخ رَ أخبَ  ـُ  الرحؿ ـِ  طثؿانَ  ب ـَ - معروٍف  ب  أطـل: اب

ـَ  سـةَ  يف َصَػرٍ  بدمشَؼ  هِ يف دارِ  (5)-أبل كصرٍ  ا أبق ـَ ثَ ، قال: حد  ؿائةٍ وأربعِ  طشري

ـُ  إسحاُق  يعؼقَب    إبراهقؿَ  ب
ُّ
  طبدُ  دٍ ا أبق محؿ  ـَ ثَ ، قال: حد  (7)إذرطل

ِ
ـُ  الل  ب

ـِ  جعػرِ  ـِ  أحؿدَ  ب ـِ  الؼاسؿِ  أبل طبقدٍ  صاحُب - (8)يحقك العسؽريُّ  ب  -مٍ سال   ب

                                          

 يف  (1)
ُّ
ُل الرئقُس، مسـُِد الشاِم، وقال 17/366« )أطالِم الـبالءِ  سقرِ »قال الذهبل (: الشقُخ اإلماُم الؿعد 

مِِف. وقال طبُد العزيِز  : كان خقًرا مـ ألٍػ مثؾِِف إسـاًدا وإتؼاكًا وزهًدا مع تؼدُّ أبق القلقِد الدربَـديُّ

: لؿ أْلَؼ شقًخا مثَؾُف زهًدا وورًطا وطبادًة ورئاَسًة، وق
ُّ
ًٓ رًضك، وقال الؽتاكِل ال: وكان ثؼًة ملمقكًا طد

. ـٍ ُة طق ـِ أبل كصٍر، كان قر  ِد ب ـُ كظقٍػ: شاهدُت ساداٍت فؿا رأيُت مثَؾ أبل محؿ   رشُل ب

 (.5/122« )شذَراِت الذهِب »وراِجْع:  

 يف  (2)
ُّ
 الؼدوُة، شق15/478« )سقِر أطالِم الـبالءِ »قال الذهبل

ُّ
ُث الرباكِل ُخ (: اإلماُم الؿحدِّ

ـُ  ِة أهِؾ دمشَؼ وُطب اِدَها وطؾؿائَِفا، وقال اب : كان مـ ُجؾ  ـِ الرازيُّ دمشَؼ، وقال أبق الحسق

.8/166« )تاريِخ دمشَؼ »طساكَِر يف  ـَ  الصالحق
ِ
 (: أحُد الثؼاِت مـ طباِد الل

، يرِوي طـ أبل طبقٍد وغقِرِه، قاَلُف مسؾؿَ  (3) ـِ  ببغداَد سـَة ثؿاٍن ومائَتْق
َ
«. الصؾة»ُة يف كتاِب ُتقفِّل

 (.7/288« )إكؿاَل هتذيِب الؽؿالِ »اكُظْر: 
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 .(5)عُ ، وأكا أسؿَ هذه الرسالةَ 

ُ:قالُأبقُطبقدٍُ

ُ:اُبعُدُأمُ 

 فِ وزيادتِ  فِ يف استؽؿالِ  ةِ م  إُ  ، واختالِف ل طـ اإليؿانِ ـِ تسللُ  ـَت فنكؽ كُ 

ـ   ما طؾقف أهُؾ  ةَ معرفَ  أكؽ أحببَت  رُ ، وتذكُ فِ وكؼِص  طؾك  ةُ مـ ذلؽ، وما الحج   ةِ السُّ

 ؿ فقف؟فُ قَ مـ فارَ 

هذه  صدرِ  (7)مـ فقف السؾُػ  ؿَ قد تؽؾ   ٌب خطْ  -ؽ اللُ رحؿَ -فنن هذا 

  ُت بْ ا هذا، وقد كتَ ـَ ؿ إلك يقمِ هُ ـ بعدَ قفا، ومَ عِ ، وتابِ (8)ةِ إم  
 
 إلقؽ بؿا اكتفك إلل

 مـ ذلؽ مشروًحا مؾخ   فُ طؾؿُ 
ِ
 .التقفقُؼ  ًصا، وبالل

ـِ بالدِّ  والعـايةِ  ؿِ ؾْ العِ  أهَؾ  أن   -ؽ اللُ ؿَ رحِ - ؿْ اطؾَ   :ـِ قْ تَ قَ رْ فِ  هذا إمرِ قا يف افرتقُ  ي

ُإحداهُُ   : باإلخالصِ اإليؿانُ  ا:ؿَُفؼالت
ِ
، إلسـةِ  ، وشفادةِ بالؼؾقِب  لل

 .الجقارِح  وطؿؾِ 

ُالػُِ  ا إطؿاُل فلم   :وإلسـةِ  بالؼؾقِب  بؾ اإليؿانُ  إخرى:ُةُُرقَُوقالت

 .ولقست مـ اإليؿانِ  هل: تؼقى وبِر   (9)فنكؿا

                                          

.« وأكا أسؿعُ »قائُؾ:  (1)
ُّ
ـُ إبراهقَؿ إذرطل  هق أبق يعؼقَب إسحاُق ب

(2)  :
ِّ
 «.يف»يف صبعِة إلباكِل

 ُكتَبْت طؾك هامِش الؾقحِة. (3)

 «.فنهنا»يف إصِؾ:  (4)
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ـ   ا الؽتاَب كَ دْ فقَج  ـِ قْ تَ ئػَ الطا ا يف اختالِف كَ رْ وإكا كظَ  قان الطائػةَ  ةَ والسُّ  ُيصدِّ

 ى.خرَ إُ  ويـػقان ما قالِت  ،جؿقًعا والعؿؾِ  والؼقلِ  ةِ بالـق   اإليؿانَ  ِت التل جعؾَ 

تعالك - فنن اللَ  :بف الؼرآنُ  َؼ ما كطَ  ا يف ذلؽ اتباعُ ـَ تُ الذي هق حج   وإصُؾ 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ﴿: فِ كتابِ  ؿِ حؽَ ميف  قاَل  -ا كبقًراطؾقًّ  هُ رُ كْ ذِ 

 .[<::ُ]الـساءُُ ﴾ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث

اه فقجدكَ  :فُ بف كتابَ  وأكزَل  ملسو هيلع هللا ىلص فُ طؾقف رسقلَ  اللُ  إلك ما ابتعَث  ا إمرَ كَ دْ وإكا ردَ 

  ًدا رسقُل محؿ   ، وأن  إٓ اللُ  أن ٓ إلفَ  شفادةَ  اإليؿانِ  َبْدءَ  َؾ قد جعَ 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص الل

  فلقامَ 
ُّ
ـَ  طشرَ  ةِ بعد الـبق   ةَ لؽ بؿؽ  طؾك ذ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  (5)ةَ طشرَ  أو بِضعَ  سـق

 يقمئذٍ  طؾك العبادِ  الؿػرتُض  ، ولقس اإليؿانُ ةً خاص   الشفادةِ  يدطق إلك هذهِ  سـةً 

ـِ يف الدِّ  ف اسؿٌ مُ إلقفا كان مممـًا، ٓ يؾزَ  (7)فؿـ أجاَب  :سقاها . ولقس هُ غقرُ  ي

ـِ  شرائعِ  ذلؽ مـ ، وٓ غقرُ وٓ صقامٌ  طؾقفؿ زكاةٌ  يجُب  ، وإكؿا كان هذا الدي

  رحؿةً  -فقؿا يرويف العؾؿاءُ - يقمئذٍ  طـ الـاسِ  التخػقُػ 
ِ
، ورفًؼا هِ لعبادِ  مـ الل

ا مًعا فَ كؾ   الػرائَض  ؿُ فُ ؾَ ا، ولق حؿ  فَ وجػائِ  ةِ بالجاهؾق   طفدٍ  لديثِ َح ٕهنؿ كاكقا  :لفؿ

ـِ  اإلقرارَ  فجعؾ ذلؽ :ؿفِ طؾك أبداكِ  ْت ؿ، وثؼؾَ فُ قؾقبُ  (8)مـف ْت كػرَ  ا هَ وحدَ  بإلس

ا، فَ كؾ   ةَ بؿؽ   ؿُ فَ فؽاكقا طؾك ذلؽ إقامتَ  :يقمئذٍ  طؾك الـاسِ  الؿػرتَض  هق اإليؿانَ 

                                          

(1)  :
ِّ
  إصِؾ هق الصقاُب.، وما يف«طشر»يف صبعِة إلباكِل

 ُكتبت طؾك هامِش الؾقحِة. (2)

 يعقُد الضؿقُر طؾك الػرائِض.« مـفا»كذا بإصِؾ، وإولك:  (3)
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 .بعد الفجرةِ  شفًرا بالؿديـةِ  طشرَ  وبضعةَ 

ؿ فِ يف إيؿاكِ  اللُ  ؿُ هُ زادَ  :ؿفُ فقف رغبتُ  (5)ْت ـَ ، وحُس إلك اإلسالمِ  الـاُس  فؾؿا أثاَب 

ڱ ڱ ں ﴿: فؼاَل  ،الؿؼدسِ  بعد أن كاكت إلك بقِت  ك الؽعبةِ إل الصالةَ  َف أن صرَ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

﮳   اإليؿانِ  باسؿِ  -وهؿ بالؿديـةِ -ؿ فُ بَ ، ثؿ خاصَ [599:ُ]البؼرةُُ ﴾ے ے ۓ ۓ﮲ 

گ ڳ ڳ ﴿: رِ مْ ؿ طـف، فؼال يف إَ اهُ فَ ؿ بف أو كَ هُ ما أمرَ  لفؿ يف كؾِّ  مِ الؿتؼدِّ 

ُ ﴾ڳ ڳ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿، و[>>:ُ]الحج 

 .[;:ُ]الؿائدةُُ ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿ :ِلُفُْوقالُيفُالـ ُ

 .[:<:ُ]الؿائدةُُ ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿، و[580:ُطؿرانَُُ]آُلُ

  كاكت لفؿ فقفا أمرٌ  مخاصبةٍ  وطؾك هذا كؾُّ 
ٌ
وإكؿا  ،بعد الفجرةِ  (7)أو هنل

 ِت ، فؾؿا كزلَ هُ غقرُ  هـاك فرٌض  ـْ إذ لؿ يؽُ  :هُ وحدَ  باإلقرارِ  ؿ هبذا آسؿِ اهُ سؿ  

 (8)ٕهنؿا :بقـفؿا سقاًء ٓ فرَق  لِ إو   طؾقفؿ وجقَب  ْت بَ وَج  :بعد هذا الشرائعُ 

  جؿقًعا مـ طـدِ 
ِ
 .فِ ، وبنيجابِ هِ وبلمرِ  الل

قا بذلؽ ؽُ قا إلقفا، وتؿس  ا أن يصؾُّ قْ أبَ  إلك الؽعبةِ  ةِ ؾَ بْ الؼِ  فؾق أهنؿ طـد تحقيؾِ 

                                          

 «.حسـت»يف إصِؾ:  (1)

 «.هنا»يف إصِؾ:  (2)

(3)  :
ِّ
 ، ولفا َوْجٌف.«بقـفا ٕهنا»يف صبعِة إلباكِل
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غـًقا طـفؿ ذلؽ مُ  ـْ لؿ يؽُ  :التل كاكقا طؾقفا ةِ ؾَ بْ والؼِ  ،فُ ؿ اسؿُ فُ الذي لزمَ  اإليؿانِ 

 اإليؿانِ  باسؿِ  بلحؼ   ْت ك لقَس ولَ إُ  الطاطةَ  ٕن   :ؿهِ إلقرارِ  شقًئا، ولؽان فقف كؼٌض 

ؿ إلك فِ تِ كنجابَ  الصالةِ  إلك قبقلِ  فُ ورسقلَ  قا اللَ ا أجابُ ، فؾؿ  الثاكقةِ  مـ الطاطةِ 

 .إلك اإلقرارِ  الصالةُ  ُت قػَ ِض أُ  (5)إذ :اإليؿانَ  ًعا مًعا هؿا يقمئذٍ صارا جؿق :اإلقرارِ 

ُأنُ ُ(7)والشاهُدُ ُاإليؿانُُِالصالةَُُ(8)طؾك ک ک گ ﴿ :۵ُاللُُِققُلُُمـ

 .[598:ُ]البؼرةُُ ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

  رسقلِ  قا مـ أصحاِب قفُّ يف الذيـ تُ  ْت وإكؿا كزلَ 
ِ
وهؿ طؾك  (9)ڠ الل

  رسقُل  َؾ ئِ ، فُس الؿؼدسِ  إلك بقِت  الصالةِ 
ِ
 ِت فـزلَ  (:)طـفؿ -طؾقف ك اللُ صؾ  - الل

قا فؾبثُ  !؟هذه أيةِ  بعدَ  مـ اإليؿانِ  طؾك أن الصالةَ  ُس ؿَ ؾتَ يُ  شاهدٍ  فليُّ  :(;)أيةُ 

لفا  ْت َح ، واكشرَ مسارطةً  ؿ، فؾؿا أن داروا إلك الصالةِ هِ مـ دهرِ  رهةً بذلؽ بُ 

ى ﴿: فؼاَل  ،افَ ؿ إلك ما قبؾِ فِ إيؿاكِ  يف الزكاةِ  فرَض  اللُ  َل أكزَ  :ؿهُ ورُ صدُ 

 .[8ُ،550=:ُ]البؼرةُُ ﴾ائ ائ ەئ

                                          

. ، وما أثَبتُُّف هق الؿـاسُب «إذا»يف إصِؾ:  (1)
ِّ
 لؾسقاِق، وهل كذلؽ يف صبعِة إلباكِل

 ، وما أثَبتُُّف هق الؿـاسُب، وسقليت طؾك الصقاِب.«والشفقدُ »يف إصِؾ:  (2)

 ُكتَِبْت طؾك هامِش إصِؾ. (3)

ُر طدُم ِذْكِر السالِم، وهق وإن كان جائًزا آقتصاُر طؾك الصالِة فؼط  (4) مع أكف قد كرَهُف -يتؽر 

 «.الصالِة والسالمِ » أن إفضَؾ الجؿُع بقـ إٓ -العؾؿاءُ 

(5) .
ِّ
 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

(6) .  أخَرَجُف البخاريُّ
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 .[508:ُ]التقبةُُ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ :وقاَلُ

 ذلؽ بإلسـةِ  (5)هقْ ، وأططَ طـد اإلقرارِ  مـ الزكاةِ  فؾق أهنؿ مؿتـعقنَ 

، وكاقًصا فُ كان ذلؽ مزياًل لؿا قبؾَ  :مـ الزكاةِ  أهنؿ مؿتـعقنَ  غقرَ  وأقامقا الصالةَ 

 .مـ اإلقرارِ  مَ ا تؼد  ذلؽ كاقًضا لؿَ  قبَؾ  الصالةِ  (7)، كؿا كان إيتاوالصالةِ  قرارِ لإل

ُق    رحؿةُ - يِؼ الصدِّ  أبل بؽرٍ  لفذا جفادُ  والؿصدِّ
ِ
ـَ  -طؾقف الل  بالؿفاجري

  رسقلِ  كجفادِ  :الزكاةَ  العرِب  طؾك مـعِ  وإكصارِ 
ِ
 ، ٓ فرَق سقاءً  الشركِ  أهَؾ  الل

ـَ  :الؿالِ  ، واغتـامِ ةِ الذري   ِل وسبْ  ءِ الدما بقـفؿا يف سػِؽ   لفا غقرَ  فنكؿا كاكقا ماكعق

ـَ   .(8)هبا جاحدي

 صارت مضافةً  شريعةٌ  ْت فا، كؾؿا كزلَ كؾُّ  اإلسالمِ  ثؿ كذلؽ كاكت شرائعُ 

 .: مممـقنَ فِ ٕهؾِ  فقؼاُل  ،اإليؿانِ  ا جؿقًعا اسؿُ فَ بف، ويشؿؾُ  فا ٓحؼةً إلك ما قبؾَ 

ا لؿ   ،بالؼقلِ  إلك أن اإليؿانَ  َب فقف مـ ذهَ  طَ الذي غؾ وهذا هق الؿقضعُ 

  سؿعقا تسؿقةَ 
ِ
ـَ إي   الل  .فِ ف بؽؿالِ كؾ   أوجبقا لفؿ اإليؿانَ  :اهؿ مممـق

  حديِث  قا يف تلويؾِ كؿا غؾطُ 
ِّ
 طـ اإليؿانِ  َؾ ئِ حقـ ُس  -طؾقف ك اللُ صؾ  - الـبل

ـَُ»ما هق؟ فؼال:   مممـةٌ  ي طؾقف رقبةٌ الذ فُ وحقـ سللَ  ،(9)«وكذاُوكذاُباللُُِأنُتمم

                                          

 «.أطَطْقه»يف إصِؾ:  (1)

 -« إباءُ »كذا يف إصِؾ، ولعؾ فا:  (2)
ُّ
َحُف إلباكِل ُدُه.-كؿا رج   ، والسقاُق يمكِّ

 أي: الزكاة. (3)

 يشقُر إلك حديِث جربيَؾ ح (4)
 
( مـ 8-1« )صحقِحفِ »، وهق قد أخَرَجُف مسؾٌؿ يف ملسو هيلع هللا ىلص قـ سلَل الـبل

= 
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 .(5)ا مممـةً اهَ ا وسؿ  فَ بعتؼِ  هُ ؟ فلمرَ ةِ العجؿق   طـ طتِؼ  مممـةٌ 

ؿ فِ ، ومـ قبقلِ ؿ يف اإليؿانِ فِ مـ دخقلِ  َؽ وإكؿا هذا طؾك ما أطؾؿتُ 

  ، والشاهدُ الؼرآنِ  ًقا كـزولِ متػرِّ  ُل يـزِ  مـف، وإكؿا كانَ  َل ؿ بؿا كزَ فِ وتصديؼِ 

  طؾقف: كتاُب  والدلقُؾ  (7)ؿا كؼقُل لِ 
ِ
  رسقلِ  ةُ وُسـ    الل

ِ
 ك اللُ صؾ  - الل

 .(8)-طؾقف

ُ:الؽتاِبُُـَُفؿُِ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ :فُُققلُُ

ُ]التقبةُُ ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ﴿: فُ ، وققلُ [579:

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 هذا. مثؾِ  مـ الؼرآنِ  ، يف مقاضعَ [7:ُ]إكػاُلُ ﴾ڃ ڃ ڃ

ْل لؿ يُ   اللَ  ترى أن   أفؾسَت  لِ جؿؾةً  طؾقفؿ اإليؿانَ  ـزِّ  ، كؿا لؿ يـزِّ

ما  مؽؿاًل بذلؽ اإلقرارِ  ، فؾق كان اإليؿانُ مـ الؽتاِب  ةُ ؟ ففذه الُحج  جؿؾةً  الؼرآنَ 

 .ا مقضعٌ هَ رِ كْ ك وٓ لذِ إًذا معـً  كان لؾزيادةِ 

                                          

ـِ الخط اِب ُ=  .ڤحديِث طؿَر ب

 .ڤ( مـ حديِث أبل هريرَة 9-5(، ومسؾٌؿ )52وأخَرَجُف البخاريُّ )رقؿ 

.537-33« )صحقِحفِ »أخَرَجُف مسؾٌؿ يف  (1)
ِّ
َؾؿل ـِ الحؽِؿ السُّ  ( مـ حديِث معاويَة ب

 «.ؼقُل ي»يف إصِؾ:  (2)

، وإولك الجؿع بقـ الصالة والسالم لألمر ملسو هيلع هللا ىلصاقتصر الؿملػ طؾك الصالة طؾك الرسقل  (3)

  هبؿا، وكره العؾؿاء آقتصار طؾك إحداهؿا.
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ـ   ةُ وأما الحج    ققاطدِ  يف هذا الؿعـك مـ زياداِت  الؿتقاترةِ  وأثارِ  ةِ مـ السُّ

 ، ويف الثالِث خؿٌس  رَ ويف آَخ  ،مـفا أربعٌ  فػل حديٍث  :ا بعد بعضٍ فَ بعِض  يؿانِ اإل

 مـ ذلؽ. أكثرُ  ، ويف الرابعِ تسعٌ 

ـُُُحديُثُُفؿـُإربعُِ ُ:(7)(5)-طؾقفُكُاللُُصؾُ - طـُالـبلُ ُاسٍُطبُ ُاب

  قا طؾقف، فؼالقا: يا رسقَل قدمُ  الؼقسِ  طبدِ  وفدَ  أن  
ِ
 الل

 
مـ  ، إكا هذا الحل

، حرامٍ  إٓ يف شفرٍ  فؾسـا كخؾُص  ُمَضرَ  ارُ ػ  كُ  بقــا وبقـَؽ  ْت حالَ  (8)، وقدربقعةَ 

ؿُطـُوأكفاكُُُؿُبلربعٍُكُُآمرُُ»، فؼال: (9)اكَ ق إلقف َمـ وراءَ بف وكدطُ  ُؾ كعؿَ  ا بلمرٍ كَ فُؿرْ 

ُاإليؿانُُأربعٍُ رَ  ،«: ُرسقُلُوأنُمحؿُ ُإُٓاللُُُأنُُٓإلفَُُشفادةُُ»ه لفؿ: ثؿ فس  ،ُاللًُُِدا

باءُِتُُؿُْماُغـُُِؿَسُواُُخُ،ُوأنُتمدُ الزكاةُُِ(:)،ُوإيتاءُُالصالةُُِقامُُوإ ُؿ،ُوأكفاكؿُطـُالد 

 «.والؿؼق رُُِوالـؼقرُُِتؿُِـُْوالَحُ

ُ:(;)قالُأبقُطبقدٍُُ-5

ـُُُاهُطب ادُُـَُثَُحد ُ بُُِادٍُطبُ ُب ـِ  (>)ا أبق جؿرةَ ـَ ثَ حد   :قاَلُُلُ الُؿَفؾ  طـ  اسٍ طب   طـ اب
                                          

  إسـاُدُه صحقٌح. (1)

 «.السالمِ »يف إصِؾ بدون ِذْكِر  (2)

 «.فؼد»يف إصِؾ:  (3)

 «.وراكا»يف إصِؾ:  (4)

 .«وايتا»يف إصِؾ:  (5)

 إسـاُدُه صحقٌح. (6)

 ، والصقاُب ما أثَبتُُّف.«أبق حؿزةَ »يف إصِؾ:  (7)
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ِّ
 .(7)بذلؽ (5)-ؾقفط ك اللُ صؾ  - الـبل

ُ:ؿسُِومـُالَخُ

ـُُِحديُثُ ُِبُُ» :يؼقُلُُ-طؾقفُكُاللُُصؾُ - اللُِ رسقَلُُعَُأكفُسؿُُِطؿرَُُاب ُاإلسالمُُُلَُـ

ُخؿسٍُ ُشفادةُُطؾك ُإلفَُُ: ُٓ ُاللُُُأن ُرسقُلُُإٓ ُمحؿًدا ُوإقامُُاللُُِوأن ،ُالصالةُُِ،

ُرمضانَُُ،ُوصقمُُالزكاةُُِ(8)وإيتاءُُ  «.البقِتُُ،ُوحج 

ُ:(9)قالُأبقُطبقدٍُُ-7

ـُ  ا إسحاُق ـَ ثَ حد   ـِ  ةَ طـ حـظؾَ  الرازيُّ  سؾقؿانَ  ب ـِ  طـ طؽرمةَ  أبل سػقانَ  ب  ب

ـِ  خالدٍ    رَ طؿَ  (:)طـ اب
ِّ
 .(;)بذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

                                          

 «.السالمِ »يف إصِؾ بدون ذكِر  (1)

(، 17-23(، ومسؾٌؿ )6176، 4369، 3512، 3295، 1398، 523أخَرَجُف البخاريُّ ) (2)

 يف 3611، 1599والرتمذيُّ )
ُّ
ـُ خزيؿَة يف 5231« )الصغرى»(، والـسائل « صحقِحفِ »(، واب

ـُ حب اَن يف 2246، 2245)  ( وغقُرُهؿ.157« )صحقِحفِ »(، واب

ـِ طباٍس   .ڤمـ صرٍق طـ أبل جؿرَة طـ اب
ُّ
ـُ طؿراَن الضبعل  : بف، وأبق جؿرَة هق: كصُر ب

 «.إيتا»يف إصِؾ:  (3)

 إسـاُدُه صحقٌح. (4)

ـِ »يف إصِؾ بعَد  (5)  «.ؿرَ ط»، ثؿ ضَرَب طؾقفا، وكَتَب: «طباسٍ «: »اب

(، 12/213، 484، 8/417(، وأحؿُد )16(، ومسؾٌؿ )4514، 8أخَرَجُف البخاريُّ ) (6)

ـُ خزيَؿَة )2629(، والرتمذيُّ )722والحؿقديُّ ) ـُ حب اَن 1882، 329، 328(، واب (، واب

 ( وغقُرُهؿ.1446، 158)
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ُ:ومـُالتسعُِ

  ،أبل هريرةَ  حديُث 
ِّ
ُومـارٌُُ(7)ُصًقىُلإلسالمُُِ(5): »أكف قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

 «.الطريِؼُُكؿـارُِ

ُطبقدٍُ ُأبق ةٌ تَ ، واحدُ مـ إرضِ  عَ وارتػَ  ؾظَ ُصًقى: ما غُ:(8)قال ، (9)فا: ُصق 

ـَُ» ُ،رمضانَُُوصقمُُُ،الزكاةُُِ(:)وإيتاءُُُ،الصالةُُِبفُشقئًا،ُوإقامُُُوُٓتشركَُُباللُُِمـفا:ُأنُتمم

ُُ،رمضانَُ إذاَُُؽُطؾكُأهؾُُِوأنُُتسؾ ؿَُُ،طـُالؿـؽرُُِوالـفلُُُبالؿعروِفُُوإمرُُُ،البقِتُُوحج 

ُتسؾ ؿََُُتُؾُْدَخُ ُوأن ُالؼقمُُِطؾقفؿ، ُمرَُُطؾك ُترَُُ?بفؿَُتُرُْإذا ُفؼدُُكَُفؿـ ُذلؽُشقئًا مـ

 «.هُُضفرَُُاإلسالمَُُ(;)كولُ 

ُ:(>)قالُأبقُطبقدٍُُ-8

ـُ  قفِ ـِ ثَ حد   ـِ  طـ ثقرِ  (=)ارُ العط   سعقدٍ  يحقك ب ـِ  طـ خالدِ  (<)يزيدَ  ب  ب
                                          

[ لإلسالِم، وقال يف الفامِش: كان يف إ (1) : ]إن 
ِّ
اإلسالُمُصًقىُومـاٌرُ»صِؾ كؿا يليت: يف صبعِة إلباكِل

 كؿـاِر إرِض.« صقةٍ »ما ارتػع مـ إرِض، واحُد « صًقى»، مـفا قال أبق طبقٍد: «كؿـاِرُالطريِؼُ

 «.صببا»يف إصِؾ:  (2)

 »يف إصِؾ:  (3)
ِ
 ، وضرَب طؾك لػِظ الجاللِة.«أبق طبقِد الل

« غريِب الحديِث »، والتصقيُب مـ «قٍة كؿـارٍ هق ارتَػَع مـ إرِض، واحُد ص»يف إصِؾ:  (4)

 (.4/183ٕبل طبقٍد )

 «.وايتا»يف إصِؾ:  (5)

 .«وٓ»يف إصِؾ:  (6)

 إسـاُدُه ضعقٌػ. (7)

 ، والصقاُب ما أثَبتُُّف، وهق ضعقٌػ.«الؼط انُ »يف إصِؾ:  (8)

، ثؼٌة َثْبٌت، إٓ أكف يرى ا (9)
ُّ
ـُ يزيَد أبق خالٍد الحؿِصل  لؼَدَر.ثقُر ب
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  طـ أبل هريرةَ  ؾٍ طـ رُج  (5)معدانَ 
ِّ
 .(7)ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

                                          

ـُ  (1)  ثؼٌة طابٌد ُيرِسُؾ كثقًرا.خالُد ب
ُّ
 الحؿصل

ُّ
 معداَن الؽالطل

ـُ معداَن. (2) ـِ سعقٍد العط اِر، وجفالِة الرُجِؾ الذي روى طـف خالُد ب  إسـاُدُه ضعقٌػ: لضعِػ يحقك ب

ـُ بشرانَ 532« )الـاسِخ والؿـسقخِ »وأخَرَجُف أبق طبقٍد يف   « إمالل»يف  (، ومـ صريِؼِف أخَرَجُف اب

 يف 525)
ُّ
 الؿؼدسل

ِّ
(، وطزاه لؾطربيِّ يف 9« )إمِر بالؿعروِف والـفِل طـ الؿـؽرِ »(، وطبُد الغـل

ـ ةِ »  يف ، «السُّ
ِّ
ـ ِة والجؿاطةِ »والاللؽائِل  (.1688) «شرِح أصقِل اطتؼادِ أهِؾ السُّ

ـِ معد  ـِ يزيَد طـ خالِد ب ـُ سعقٍد طـ ثقِر ب َثـَا يحقك ب ُلإلسالِمُصًقى»اَن، قال: حد  ، قال أبق «إن 

 الحديَث.« ومـاٌرُكؿـاِرُالطريِؼ...»طبقٍد: الصقى: إطالُم، 

  
ِّ
َثـِقِف رُجٌؾ طـ أبل هريرَة طـ الـبل ـَ ملسو هيلع هللا ىلص قال يحقك: قال ثقٌر: حد  ، فؼال رُجٌؾ لقحقك: إن  طقسك ب

ـِ معداَن طـ أبل هريرةَ  ُثُف طـ ثقٍر طـ خالِد ب   يقكَس يحدِّ
ِّ
ُه.ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل  : فلكَؽَر ذلؽ يحقك وَرد 

ـِ بشراَن.« طـ رُجؾٍ »وقد سَؼَط    مـ إسـاِد اب

ـَ سعقٍد العط اَر.   وقد رواه جؿاطٌة خالػقا يحقك ب

( مـ 5/217« )الحؾقةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 425« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »فلخَرَجُف الؿروزيُّ يف  

ـِ طبادَة.  صريِؼ روِح ب

 يف والطرب 
ُّ
ـَ »اكِل  يف 429« )مسـِد الشامقِّق

ِّ
ـِّل ـُ السُّ ( مـ صريِؼ 162« )طَؿِؾ الققِم والؾقؾةِ »(، واب

ـِ يقكَس.  طقسك ب

ـُ الشجريِّ يف 1/72« )الؿستدركِ »والحاكُؿ يف   ـِ مسؾٍؿ.« أمالِقفِ »(، واب  مـ صريِؼ القلقِد ب

ـَ يف   ـُ شاهق ـِ ُسؿقٍع.مـ صر« الرتغقِب يف فضائِؾ إطؿالِ »واب ـِ طقسك ب ِد ب  يِؼ محؿ 

ـِ معداَن، طـ أبل هريرَة   ـِ يزيَد طـ خالِد ب   قال: قاَل رسقُل  ڤجؿقًعا طـ ثقِر ب
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص الل

 الحديَث.« إنُلإلسالِمُصًقىُومـاًراُكؿـاِرُالطريِؼ...»

 وهذا إسـاٌد رجاُلُف ثؼاٌت. 

ـَ أبل حاتٍؿ سلَل أباه يف  ـِ معداَن طـ أبل هريرَة:  (:187« )الؿراسقؾِ »إٓ أن اب طـ خالِد ب

 متصٌؾ؟ فؼال: أدَرَك أبا هريرَة وٓ ُيذَكُر لف سؿاٌع. اهـ.
= 
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ـ  الجاهؾقنَ  مـفا،  العددِ  ٓختالِف  هنا متـاقضةٌ أ هذه إحاديِث  بقجقهِ  فظ

  بحؿدِ -وهل 
ِ
ا ما فَ قهُ ، وإكؿا وُج التـاقضِ  (7)مـ (5)بعقدةٌ  -فِ تِ ورحؿَ  الل

 َؼ ألحَ  واحدةٌ  ْت ًقا، فؽؾؿا كزلَ متػرِّ  باإليؿانِ  الػرائضِ  ، مـ كزولِ َؽ أطؾؿتُ 
                                          

ـُ حـبٍؾ والؽباِر طـ ُ= َث بف أحؿُد ب َد بف ثقٌر، حد  قال أبق كعقٍؿ: غريٌب مـ حديِث خالٍد، تػر 

 ُروٍح. اهـ.

 .ڤولف شاهٌد مـ حديِث أبل الدرداِء 

 يف
ُّ
ـَ » أخَرَجُف الطرباكِل ـُ دوست يف 1954« )مسـِد الشامقِّق « إمالِل»( طـ بؽر بـ سفؾ، واب

 (.1/653« )الصحقحةِ »( مـ صريؼقـ كؿا يف 118/2)ق

ـُ صالٍح طـ أبل الزاهري ِة طـ أبل الدرداِء  َثـِل معاويُة ب ـِ صالٍح، قال: حد   ب
ِ
مـ صريِؼ طبِد الل

 
ِّ
 : فذَكَرُه كحَقُه.«ٍتُكؿـاِرُالطريِؼُإنُلإلسالِمُُصًقىُوطالما»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـِ صالٍح   ب
ِ
ـِ دوست طـ طبِد الل ُف ُتقبَِع مـ صريؼل اب ـُ سفٍؾ ضعقٌػ، ولعؾ  كؿا يف -فقف بؽُر ب

 .-«الصحقحةِ »

ـُ صالٍح   ب
ِ
ؿا ك-صدوٌق كثُقر الغَؾِط، َثْبٌت يف كتابِِف، وكاكت فقف غػَؾٌة  -كاتُب الؾقِث -وطبُد الل

 .-«التؼريِب »يف 

 ففذا يصؾُح يف الشقاهِد، والُل أطَؾُؿ.

ُالصقى:

قال أبق طؿٍرو: الصقى: أطالٌم مـ حجارٍة مـصقبٍة يف الػقايف الؿجفقلِة، فقستدلُّ بتؾؽ إطالِم 

ٌة.  طؾك ُصُرقَِفا، واحدهتا ُصق 

: الصقى: ما غؾَظ وارتَػَع مـ إرِض ولؿ يبُؾْغ أن يؽق
ُّ
 َن جَباًل.وقال إصؿعل

ـ   يف هذا، وهق أشبَُف. اهـ. م
 
 (.4/183« )غريِب الحديِث »قال أبق طبقٍد: ققُل أبل طؿٍرو أطجُب إلل

 «.بعقدٌ »يف إصِؾ:  (1)

(2)  :
ِّ
 «.مـ»، وهل يف إصِؾ: «طؾك»يف صبعِة إلباكِل
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  رسقُل 
ِ
لف مـفا أخرى  اللُ  دَ ا جد  ؿَ ، ثؿ كؾ  ا باإليؿانِ هَ طددَ  -طؾقف ك اللُ صؾ  - الل

ـَ  حتك جاوزَ  ا يف العددِ هَ زادَ   .(5)َخؾ ةً  ذلؽ السبعق

ُ،جزًءاُوسبعقنَُُبضعةٌُُاإليؿانُُ: »أكف قاَل  :طـف الؿثبُت  وكذلؽ الحديُث 

 «.إذىُطـُالطريِؼُُ،ُوأدكاها:ُإماصةُُإُٓاللُُُأنُُٓإلفَُُا:ُشفادةُُفَُأفضؾُُ

ُ:(7)قالُأبقُطبقدٍُُ-9

ـِ  طـ سػقانَ  (8)ريُّ الزبق ا أبق أحؿدَ ـَ ثَ حد   ِـ  طـ سفؾِ  (9)سعقدٍ  ب  (:)أبل صالٍح  ب

  طـ طبدِ 
ِ
ـِ  الل  .(=)هبذا الحديِث  طـ أبل هريرةَ  (>)طـ أبل صالٍح  (;)ديـارٍ  ب

                                          

(1)  :
ِّ
 ، وهل يف إصِؾ طؾك الصقاِب.«كؾؿةً »يف صبعِة إلباكِل

 ُه صحقٌح طؾك شرِط مسؾٍؿ.إسـادُ  (2)

: ثؼٌة َثْبٌت، إٓ أكف كان يخطُِئ يف  (3)
ُّ
ـِ درَهٍؿ إسديُّ الؽقفِل ـِ طَؿَر ب ـِ الزبقِر ب  ب

ِ
ـُ طبِد الل ُد ب محؿ 

.  حديِث الثقريِّ

: ثؼٌة حافٌظ فؼقٌف طابٌد إماٌم حج   (4) ُّ
 الؽقفِل

ِ
ـِ مسروٍق الثقريُّ أبق طبِد الل ـُ سعقِد ب ٌة، وكان سػقاُن ب

 ربؿا دل َس.

، صدوٌق تغق َر حػُظُف بلَ  (5) ُّ
ـُ أبل صالٍح ذكقاُن السؿاُن أبق يزيَد الؿدكِل ، روى لف خَرةٍ سفقُؾ ب

 البخاريُّ مؼروًكا وتعؾقًؼا.

ـِ طؿَر: ثؼٌة. (6)  مقلك اب
ُّ
ـِ الؿدكِل ـُ ديـاٍر العدويُّ مقٓهؿ أبق طبِد الرحؿ  ب

ِ
 طبُد الل

: ثؼٌة ثبٌت، وكان يجؾُب الزيَت إلك الؽقفِة.ذكقاُن أبق صا (7)
ُّ
 لٍح السؿاُن الزي اُت الؿدكِل

 -إسـاُدُه صحقٌح طؾك شرِط مسؾٍؿ  (8)
ُّ
، فلخَرَجُف أحؿُد -كؿا قاَل إلباكِل ، وقد ُتقبَِع الزبقريُّ

ُل يف 2614(، والرتمذيُّ )465، 15/443) ـ ةِ »(، والخال   (، والؿروزيُّ 1673، 1223« )السُّ

 ( طـ وكقٍع.427« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »يف 
= 
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 يف 598« )إدِب الؿػردِ »والبخاريُّ يف ُ=
ُّ
 يف 1489« )الدطاءِ »(، والطرباكِل

ُّ
(، والبقفؼل

ـِ كثقٍر.12756، 88« )الشعِب » ِد ب  ( طـ محؿ 

ـُ حب اَن يف  اُر يف 191« )صحقِحفِ »واب ـُ مـَدْه يف 8974« )مسـِدهِ »(، والبز  « اإليؿانِ »(، واب

(172.) 

ـِ حػٍص. ـِ ب  مـ صريِؼ حسق

 يف 
ُّ
 (.5225« )الصغرى»والـسائل

 مـ صريِؼ أبل داوَد وأبل كعقٍؿ.

ـُ أبل شقَبَة يف   يف 8/333« )الؿصـِػ »واب
ُّ
(، والؿروزيُّ يف 1489« )الدطاءِ »(، والطرباكِل

.428« )تعظقِؿ قَدْر الصالةِ » ـٍ ـِ دكق  ( طـ أبل كعقٍؿ الػضِؾ ب

 يف والط
ُّ
 يف 1489« )الدطاءِ »رباكِل

ِّ
ـُ إطرابل  (.1831« )الؿعجؿِ »(، واب

.
ِّ
 مـ صريِؼ الػريابل

ـِ ديـاٍر طـ أبل   ب
ِ
ـِ أبل صالٍح، طـ طبِد الل رواه همُٓء جؿقًعا طـ سػقاَن الثقريِّ طـ سفقِؾ ب

 
ِّ
ُإ: »ملسو هيلع هللا ىلص صالٍح طـ أبل هريرَة، طـ الـبل ُفلدكاه ُباًبا، ُوسبعقَن ُبضٌع ُإذىُطـُاإليؿاُن ماصُة

 (.15/465، لػُظ أحؿَد )«الطريِؼ،ُوأرَفُعَفاُققُل:ُُٓإلَفُإُٓاللُُ

 وقد ُتقبَِع الثقريُّ طؾقف.

ـُ حب اَن )35-58فلخَرَجُف مسؾٌؿ ) ـ ةِ »(، والبغقيُّ يف 166(، واب (، 1/34« )شرِح السُّ

ـُ مـَدْه يف 211، 212« )الشريعةِ »وأجريُّ يف   يف 147) «اإليؿانِ »(، واب
ُّ
شرِح »(، والاللؽائل

ـ ِة والجؿاطةِ   (.1625، 1624) «أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ـِ طبِد الحؿقِد.  مـ صريِؼ جريِر ب

 (.4676(، وأبق داوَد )15/212وأخَرَجُف أحؿُد )

ـِ سؾَؿَة. اِد ب  مـ صريِؼ حؿ 

ـُ مـَدْه يف   (.172« )اإليؿانِ »واب

ـِ طجالَن.  مـ صريِؼ اب

 (.229« )الشريعةِ »(، وأجريُّ يف 423« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »يف  والؿروزيُّ 
= 
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 ، وإكؿا تؾؽ دطائؿُ فُ ما قبؾَ  فؾقس هق بخالِف  وإن كان زائًدا يف العددِ 

 .الدطائؿِ  تؾؽ مـ غقرِ  اإليؿانِ  يف شعِب  تا زائدافَ ، وهذه فروطُ وأصقٌل 

  بف رسقُل  َػ ما وَص  آخرُ  أن هذا الؼقَل  -ؿُ أطؾَ  واللُ -فـرى 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص الل

 .فُ خصالُ  ْت ؾَ كؿُ  (5)بفو ،إكؿا تـاهك ٕن العددَ  :اإليؿانَ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ :ُاللُُِلفُققُلُُُقُوالؿصد ُ

 .[8:ُ]الؿائدةُُ ﴾ڇ ڎ
                                          

=ُ.
ِّ
 القاسطل

ِ
ـِ طبِد الل  مـ صريِؼ خالِد ب

ـِ ديـاٍر: بف.  ب
ِ
ـِ أبل صالٍح، طـ طبِد الل  جؿقًعا طـ سفقِؾ ب

ـُ خالٍد، فرواه طـ سفقٍؾ طـ أبقف طـ أبل هريرَة   : بف.ڤوخاَلَػُفؿ وهقُب ب

 )أخَرَجُف الطقا
ُّ
 (.2524لسل

 يف 
ُّ
َح الدارقطـل ( روايَة الجؿاطِة، قال: والصحقُح ققُل مـ قاَل: طـ 1527« )العؾؾِ »وقد صح 

ـِ ديـاٍر طـ أبل صالٍح طـ أبل هريرَة.  ب
ِ
 سفقٍؾ طـ طبِد الل

ـُ أبل صالٍح طؾقف.  وقد ُتقبَِع سفقُؾ ب

 يف 35-57(، ومسؾٌؿ )9فلخَرَجُف البخاريُّ )
ُّ
ـُ حب اَن 5224« )الصغرى»(، والـسائل (، واب

ـُ مـَدْه يف 192)  يف 144« )اإليؿانِ »(، واب
ُّ
 (.323« )مؽارِم إخالِق »(، والخرائطل

ـِ   ب
ِ
ـِ بالٍل طـ طبِد الل ـِ طؿٍرو طـ سؾقؿاَن ب ، طبِد الؿؾِؽ ب  مـ صريِؼ أبل طامٍر العؼديِّ

 ديـاٍر: بف.

ـُ مـَدْه يف   .(145« )اإليؿانِ »وأخَرَجُف اب

ـِ ديـاٍر: بف.  ب
ِ
ـِ الفاِد، طـ طبِد الل  ب

ِ
ـِ طبِد الل  مـ صريِؼ يزيَد ب

 يف 
ُّ
 (.1492« )الدطاءِ »والطرباكِل

ـِ ديـاٍر: بف.  ب
ِ
ـِ طجالَن، طـ طبِد الل ِد ب ـِ سعٍد طـ محؿ   مـ صريِؼ الؾقِث ب

: «تـاها»يف إصِؾ:  (1)
ِّ
 «.ْت خصاُلفُ إكؿا تـاهك بف، وبف كؿؾَ »، ويف صبعِة إلباكِل
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ُ:(5)قالُأبقُطبقدٍُُ-:

ـِ  ا طبدُ ـَ ثَ حد   ـِ  ـ ققسِ ط (8)طـ سػقانَ  (7)الرحؿ ـِ  طـ صارِق  (9)مسؾؿٍ  ب  ب

ـِ  قالقا لعؿرَ  أن القفقدَ : (:)شفاٍب    رحؿةُ - اِب الخط   ب
ِ
 إكؽؿ تؼرؤونَ  -طؾقف الل

إين : »رُ طؿَ  فؼاَل  ،هذه أيةَ  رَ فذكَ  :طقًدا ا ذلؽ الققمَ كَ ذْ فقـا ٓتخَ  ْت لق كزلَ  آيةً 

  (>)ورسقُل  ةَ بعرفَ  ْت لَ كزِ ، أُ (;)كزلَت أُ  يقمٍ  وأّي  حقث أكزلَت  ؿُ ٕطؾَ 
ِ
 ك اللُ صؾ  - الل

                                          

(1) . ـِ  إسـاُدُه صحقٌح طؾك َشْرِط الشقَخْق

: ثؼٌة ثبٌت حافٌظ طارٌف  (2) اَن العـربيُّ مقٓهؿ أبق سعقٍد البصريُّ ـِ حس  ـُ مفديِّ ب ـِ ب حَؿ طبُد الر 

: ما رأيُت أطَؾَؿ مـف.
ِّ
ـُ الؿديـل  بالرجاِل والحديِث، قال اب

َم. (3) ، تؼد   هق الثقريُّ

ـُ  (4)  باإلرجاِء. ققُس ب
َ
: ثؼٌة ُرمِل

ُّ
 أبق طؿٍرو الؽقفِل

ُّ
 مسؾٍؿ الجدلل

، قال أبق داوَد: رأى  (5)
ُّ
 الؽقفِل

ِ
 أبق طبِد الل

ُّ
 إحؿسل

ُّ
ـِ طبِد شؿٍس البجؾل ـُ شفاِب ب صارُق ب

 
 
 ولؿ يسَؿْع مـف. ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 «.وأّيُيقٍمُُأكِزَلْتُفقف»يف إصِؾ:  (6)

 «.-كُاللُُطؾقفصؾُ -ورسقُلُفُ» :يف إصؾِ  (7)

 يف 3217(، ومسؾٌؿ )45(، والبخاريُّ )1/322وأخَرَجُف أحؿُد ) 
ُّ
« الصغرى»(، والـسائل

ـُ حؿقٍد يف 5212) ـُ مـَدْه يف 32« )الؿـتخِب »(، وطبُد ب  يف 222« )اإليؿانِ »(، واب
ُّ
(، والبقفؼل

ـِ الؽربى» « إوقاِت فضائِؾ »(، و33« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 5/191، 3/257« )السـ

ـُ حزٍم يف 179) ِة القداعِ »(، واب ـُ طساكَِر يف 8« )حج   (.336« )الؿعجؿِ »(، واب

ـِ مسؾٍؿ: بف.  ، طـ ققِس ب  الؿسعقديِّ
ِ
ـِ طبِد الل  مـ صريِؼ أبل العؿقِس طتبَة ب

.« ...ُوهقُقائٌؿُبعرَفَةُيقَمُُجُؿعةٍُ»وطـدهؿ:    بال شؽ 

 (.3/3217وأخَرَجُف مسؾٌؿ ) 

َثـَا سػقاُن طـ ققٍس: بف. مـ صريِؼ   ، حد  ـِ مفدي  ـِ ب  طبِد الرحؿ
= 
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 «.ةَ بعرفَ  واقٌػ  -طؾقف

 أم ٓ. ،عةِ ؿُ الجُ  يقمَ  :أقاَل  وأشؽُّ  :قالُسػقانُُ

ُ:طبقدٍُُ(5)قالُأبقُ-;

ـِ  ادِ طـ حؿ   (7)ا يزيدُ ـَ ثَ حد   ـِ  ارِ طـ طؿ   (9)ةَ سؾؿَ  (8)ب قال:  (:)ارٍ أبل طؿ   ب

ـُ  تال فقـا  هذه أيةُ  ْت لَ كزِ : لق أُ قديُّ فؼال القف ،وطـده يفقدي   هذه أيةَ  اسٍ طب   اب

ـُ فَ ا يقمَ كَ ذْ ٓتخَ   ، ويقمِ جؿعةِ  ، يقمِ طقدٍ  يف يقمِ  ْت فنهنا كزلَ : »اسٍ طب   ا طقًدا! قال اب

 .(;)«ةَ طرفَ 

                                          

چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿يعـل: وطـده: قال سػقاُن: أشؽُّ كان يقَم ُجُؿعٍة أم ٓ:  ُ=

 .[3: ]الؿائدةُ  ﴾ڇ

 سؼَطْت مـ إصِؾ. (1)

: ثؼٌة ثبٌت طابٌد. (2)
ُّ
 أبق خالٍد القاسطل

ُّ
ـِ ثابٍت السؾؿل ـِ زاذاَن ب ـُ هاروَن ب  يزيُد ب

 «.طـ»يف إصِؾ:  (3)

: ثؼٌة طابٌد، أثبُت الـاِس يف ثابٍت، وتغق َر حػُظُف بُلخَرَة. (4) ـِ ديـاٍر البصريُّ ـُ سؾَؿَة ب اُد ب  حؿ 

َؼُف أحؿُد وأبق داوَد وأبق حاتٍؿ وأبق زرطَة، وقال  (5) اٍر مقلك بـل هاشٍؿ، وث  ـُ أبل طؿ  اُر ب طؿ 

ُؼقه، ويف  : وث 
ُّ
 صدوٌق ربؿا أخَطَل.«: التؼريِب »الذهبل

 إسـاُدُه صحقٌح مقققًفا. (6)

 ( 
ُّ
، 2522« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 3244(، والرتمذيُّ )2832وأخَرَجُف الطقالسل

 يف 197« )الشريعةِ »(، وأجريُّ يف 2523
ُّ
(، والضقاُء يف 12/184« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ـُ بط َة يف385« )الؿختارةِ »  يف 821« )اإلباكِة الؽربى» (، واب
ُّ
ةِ »(، والبقفؼل « دٓئِؾ الـُّبق 

(5/446.) 

اٍر: بف.  ـِ أبل طؿ  اِر ب ـِ سؾَؿَة، طـ طؿ  اِد ب  مـ صريِؼ حؿ 
= 
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ُ:قالُأبقُطبقدٍُُ->

ـُ  ا إسؿاطقُؾ ـَ ثَ حد   ـِ  طـ داودَ  (5)إبراهقؿَ  ب   (7)أبل هـدٍ  ب
ِّ
 قال: (8)طـ الشعبل

، ةِ الجاهؾق   وُهِدَم مـارُ ، الشركُ  ؾ  حقـ اضؿحَ  ةَ بعرفَ  طؾقف وهق واقٌػ  ْت كزلَ 

 .(9)طريانٌ  بالبقِت  ْػ ولؿ يطُ 

                                          

 وإسـاُدُه صحقٌح. ُ=

 (.354« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »وأخَرَجُف الؿروزيُّ يف  

اٍر: بف.  ـِ زيٍد، طـ طؿ  اِد ب  مـ صريِؼ حؿ 

 ُدُه صحقٌح أيًضا.وإسـا 

 (.3217(، ومسؾٌؿ )45وأخَرَجُف البخاريُّ ) 

ـِ شفاٍب: أن القفقَد قالقا لعؿَر: إكؽؿ تؼرءوَن آيًة، لق ُأكِزَلْت فقـا ٓتخذَكا   مـ صريِؼ صارِق ب

 ذلؽ الققَم طقًدا... الحديَث. 

ـِ مؼسٍؿ إسديُّ مقٓهؿ، أبق بشٍر البصريُّ  (1) ـُ إبراهقَؿ ب ـِ ُطؾق َة،  إسؿاطقُؾ ب  الؿعروُف باب

 ثؼٌة حافٌظ.

، كان يِفُؿ بُلخَرَة. (2) ـٌ : ثؼٌة متؼ ـُ أبل هـٍد الؼشقريُّ  داوُد ب

 أبق طؿٍرو: ثؼٌة مشفقٌر فؼقٌف فاضٌؾ. (3)
ُّ
ـُ شراحقَؾ الشعبل  طامُر ب

 إسـاُدُه صحقٌح مؼطقًطا. (4)

ـُ مـصقٍر يف   ـُ سع713« )ســِفِ »وأخَرَجُف سعقُد ب ( طـ 2/144« )الطبؼاِت الؽربى»ٍد يف (، واب

 إسؿاطقَؾ: بف.

ـُ جريٍر يف   ـِ طؾق َة: بف.8/84« )تػسقِرهِ »وأخَرَجُف اب  ( مـ صريِؼ اب

 (.8/84وأخَرَجُف يف ) 

ـِ إدريَس.   مـ صريِؼ اب
= 
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ـِ الدِّ  إكؿاَل  -هُ ثـاؤُ  جؾ  - اللُ  رَ فذكَ  روى فقؿا يُ  ْت ، وإكؿا كزلَ يف هذه أيةِ  ي

  وفاةِ  قبَؾ 
ِّ
ـَ  -طؾقف ك اللُ صؾ  - الـبل  .لقؾةً  بنحدى وثؿاكق

ـِ  (5)اٌج ا حج  ـَ ثَ كذلؽ حد   :قالُأبقُطبقدٍُ  .(7)جريٍج  طـ اب

  ، ورسقُل كاماًل باإلقرارِ  اإليؿانُ  فؾق كانَ 
ِ
يف  ةَ بؿؽ   -طؾقف ك اللُ صؾ  - الل

شقًئا قد  ُؾ وكقػ يؽؿِّ  ،كمعـً  ما كان لؾؽؿالِ  :(8)همٓء كؿا يؼقُل - ةِ الـبق   لِ أو  

 ه؟!رِ وأتك بف طؾك آِخ  (9)فُ بَ استقطَ 

                                          

 ومـ صريِؼ طبِد إطؾك، كالهؿا طـ داوَد: بف. ُ=

، وطزاُه يف  
ِّ
ـِ الؿـذِر.3/17« )الدرِّ »وإسـاُدُه صحقٌح إلك الشعبل  ( ٓب

، ثؼٌة ثبٌت، لؽـف اختَؾَط يف آِخِر طؿِرِه لؿا قِدَم بغداَد قبَؾ مقتِِف. (1)
ُّ
ِد الؿصقصل ـُ محؿ  اُج ب  حج 

، ثؼٌة فؼقٌف فاضٌؾ، وكان يدلُِّس  (2)
ُّ
ـِ جريٍج إمقيُّ مقٓهؿ الؿؽل ـُ طبِد العزيِز ب طبُد الؿؾِؽ ب

 ويرسُؾ.

 اٌت.ورجاُل إسـاِدِه ثؼ 

 (.8/81« )تػسقِرهِ »وأخَرَجُف الطربيُّ يف  

اٍج: بف.  ، طـ حج  ِّ
ـِ داوَد الؿصقصل = سـقِد ب ـٍ  مـ صريِؼ حسق

 يف  
 
اٌج ثؼٌة َثْبٌت، لؽـف اختَؾَط إٓ أن الحافَظ العالئِل وسـقٌد ضعقٌػ لؽـف متابٌع، وحج 

ـَ » ِل الذي لؿ ي12)رقَؿ « الؿختؾطق قجِب اختالُصُف ضعًػا ولؿ يحط  مـ ( جعَؾُف مـ الؼسِؿ إو 

ا: ٕكف لؿ يرِو شقًئا حاَل اختالصِِف، فسؾَِؿ حديُثُف مـ  تِِف، وإم  ِة آختالِط وقؾ  ا: لؼصِر مد  مرتبتِِف: إم 

 القهِؿ. اهـ.

ـِ جريٍج، والُل أطَؾُؿ.   وطؾقف فاإلسـاُد صحقٌح إلك اب

 «.هاولك»يف إصِؾ:  (3)

 «.قطَب است»يف إصِؾ:  (4)
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ُ:قالُأبقُطبقدٍُ

 ؟(5)والسبعقنَ  الثالثةُ  فؿا هذه إجزاءُ  :قائٌؾُلؽُُفننُقاَلُ

  أهنا مـ صاطةِ  يحقطُ  ؿَ ؾْ أن العِ  ا، غقرَ فَ قَ فـسؿِّ  لـا مجؿقطةٌ  لؿ ُتسؿ   لف:ُققَؾُ
ِ
 الل

 فقفا. متػرقةً  ْت دَ جِ لقُ  أثارُ  ِت دَ ؼِّ ػُ ولق تُ  ،واحدٍ  لـا يف حديٍث  رْ ذكَ وتؼقاه، وإن لؿ تُ 

 ؟(7)ف جزًءا مـ اإليؿانِ ؾَ ى، وقد جعَ إذ يف إماصةِ  فُ ققلَ  أٓ تسؿعَ 

 .(:)«مـُاإليؿانُُِشعبةٌُُ(9)الحقاءُُ» :آخرَُُيفُحديٍثُُفُُققلُُُ(8)وكذلؽ

 .(;)«مـُاإليؿانُُِرةُُقُْالغَُ» :ويفُالثالِثُ

                                          

.«وسبعقن»يف إصِؾ:  (1)
ِّ
 ، وكذا يف صبعِة إلباكِل

 (، وسَبَؼ تخريُجُف.35-58أخَرَجُف مسؾٌؿ ) (2)

 «.وذلؽ»يف إصِؾ:  (3)

  «.الحقا»يف إصِؾ:  (4)

 .ڤحديِث أبل هريرَة ( مـ 35-57(، ومسؾٌؿ )9أخَرَجُف البخاريُّ ) (5)

 .(36(، ومسؾٌؿ )24البخاريُّ ) أخَرَجفُ و 

ـِ طؿَر    .ڤمـ حديِث اب

اُر يف 492، 491، 492« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »أخَرَجُف الؿروزيُّ يف  (6) « الؿسـدِ »(، والبز 

 يف 182« )صػِة الـػاِق »(، وأبق كعقؿ يف 1492)
ُّ
ـُ 154« )مسـِد الشفاِب »(، والؼضاطل (، واب

 (.925« )اإلباكِة الؽربى»بط َة يف 

ـِ يساٍر، مـ صريِؼ أبل مرحقمٍ   ـِ أسَؾَؿ طـ ططاِء ب ـِ أرصباَن، طـ زيِد ب ـِ كردِم ب = طبِد الرحقِؿ ب

  طـ أبل سعقٍد الخدريِّ قال: قاَل رسقُل 
ِ
ُالـػاِقُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ُمـ ُوالبذاُء ُمـُاإليؿاِن، ، «الَغْقَرُة

 «.الذيُُٓيغارُُ»قال: قؾُت: وما البذاُء؟ قال: 
= 
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 .(5)«مـُاإليؿانُُِالبذاذةُُ» :ويفُالرابعُِ

                                          

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. ُ=

، مجفقُل الحاِل.أبق مرحقٍم طبُد الر 
ُّ
ـُ كردٍم إرصباكِل  حقِؿ ب

ـُ راشٍد.   وخاَلَػُف معؿُر ب

اِق يف    يف 12/429« )جامِع معؿرٍ »فلخَرَجُف طبُد الرز 
ُّ
ـِ الؽربى»(، ومـ صريِؼِف البقفؼل « السـ

 (.3/262« )شعِب اإليؿانِ »(، و12/381)

  
ُّ
ـِ أسَؾَؿ قال: قاَل الـبل ، «الغقرَةُمـُاإليؿاِن،ُوإنُالبذاَءُمـُالـػاِقُإنُ: »ملسو هيلع هللا ىلص طـ معؿٍر طـ زيِد ب

 والبذاُء: الديقُث.

 وهذا مرسٌؾ، رجاُلُف ثؼاٌت، لؽـف ضعقٌػ إلرسالِِف. 

 والحديُث ضعقٌػ. 

ـِ بط َة تحريٌػ، فعـده   ـِ طقنٍ »وقد وَقَع يف سـِد اب ـُ طؿِرو ب  يف «أبق مرحقِم ب
ُّ
، وقد ذَكَر الفقثؿل

 4/227« )مجؿِع الزوائدِ »
ُّ
َؼُف الـسائل اُر، وفقف: أبق مرحقٍم، وث  ( هذا الحديَث، فؼال: رواه البز 

، وبؼق ُة رجالِِف رجاُل الصحقِح. اهـ. ـٍ ـُ معق َػُف اب  وغقُرُه، وضع 

، وهق غقُر هذا.  ُّ الؿصريُّ
ـُ مقؿقٍن الؿدكِل  وهذا َوْهٌؿ مـف، فنن أبا مرحقٍم الذي ذَكَرُه هق اب

« الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 32« )الزهدِ »(، ويف 39/493« )الؿسـدِ »يف أخَرَجُف أحؿُد  (1)

ُل يف 1/51) ـ ةِ »(، والخال   يف 1221« )السُّ
ُّ
 يف 1273« )الؿسـدِ »(، والروياكِل

ُّ
(، والؼضاطل

 يف 157« )مسـِد الشفاِب »
ُّ
 يف 1/272« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ُّ
« شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

ـ ِة يف 242« )أداِب »(، و12/452، 8/244) (، 13« )الرتغقِب والرتهقِب »(، وققاُم السُّ

ـُ البخرتيِّ يف  ـُ أحَؿَد يف 322« )مجؿقِطفِ »واب  ب
ِ
ـ ةِ »(، وطبُد الل يُّ يف 782« )السُّ (، والؿزِّ

 (.33/51« )هتذيِب الؽؿالِ »

: صا 
ِّ
ـِ كقساَن، ووَقَع طـد الحاكِؿ والبقفؼل  لح بـ أبل صالٍح، وهق خطٌل.مـ صريِؼ صالِح ب

ـُ ماَجْف )   (.2/13« )الؽـك»(، وأبق أحؿَد الحاكُؿ يف 4118وأخَرَجُف اب

ـِ زيٍد.   مـ صريِؼ أساَمَة ب

، طـ أبقف: أن رسقَل  
ِّ
ـِ أبل أمامَة الحارثل  ب

ِ
  كالهؿا طـ طبِد الل

ِ
ُمـُ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل البذاذُة

= 
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 «.اإليؿاِن،ُالبذاذُةُمـُاإليؿانُُِ=

.وهذا إ  ـٌ  سـاٌد حس

: صدوٌق   ـِ ثعؾَبَة إكصاريِّ ـِ أبل أماَمَة اب  ب
ِ
 .-«التؼريِب »كؿا يف -رجاُلُف ثؼاٌت غقَر طبِد الل

.« طـ أبقف»وسَؼَط   ـِ البخرتيِّ  مـ إسـاِد اب

ـُ طؿٍرو.  ُد ب  وخاَلَػفؿا محؿ 

  
ِّ
ـِ أبل أماَمَة، طـ الـبل  ب

ِ
 : بف.ملسو هيلع هللا ىلص فرواه طـ طبِد الل

 يف 489« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »وزيُّ يف أخَرَجُف الؿر 
ُّ
 (.1274« )مسـَِدهِ »(، والروياكِل

ـِ هاروَن.   مـ صريِؼ يزيَد ب

اٍر.  ـِ طؿ   ويف حديِث هشاِم ب

 .
ِّ
ـِ يحقك الؾخؿل  مـ صريِؼ سعقِد ب

ـِ طؿٍرو: بف.  ِد ب  كالهؿا طـ محؿ 

: ص 
ُّ
ـِ وق اٍص الؾقثل ـِ طؾؼؿَة ب ـُ طؿِرو ب ُد ب : فروايُة -«التؼريِب »كؿا يف -دوٌق لف أوهاٌم ومحؿ 

ـِ زيٍد أرجُح. ـِ كقساَن وأساَمَة ب  صالِح ب

ـِ أبل أماَمَة.   ب
ِ
 وقد اخُتؾَِػ طؾك طبِد الل

ـُ إسحاَق واخُتؾَِػ طؾقف.   فرواه اب

 يف 4161فلخَرَجُف أبق داوَد ) 
ُّ
(، 241« )أداِب »(، ويف 6251« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

 يف و
ُّ
 يف 1/117« )أدِب اإلمالءِ »السؿعاكِل

ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ »(، والاللؽائل  (.1664« )اطتؼادِ أهِؾ السُّ

ـِ مسؾَؿَة.  ِد ب  مـ صريِؼ محؿ 

ـُ أبل الدكقا يف    يف 128« )التقاضِع والخؿقلِ »وأخَرَجُف اب
ُّ
« شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

ـُ طبِد الَبرِّ يف 7784)  (.24/11« )التؿفقدِ »(، واب

اِم.  ـِ العق   مـ صريِؼ طب اِد ب

ـِ مالٍؽ طـ أبل أماَمَة   ـِ كعِب ب  ب
ِ
ـِ أبل أماَمَة طـ طبِد الل  ب

ِ
ـِ إسحاَق طـ طبِد الل كالهؿا طـ اب

  قال: ذَكَر أصحاُب رسقلِ 
ِ
  يقًما طـده الدكقا، فؼال رسقُل  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ِ
أُٓتسؿعقَن،ُأُٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

َؾ.«مـُاإليؿاِن،ُإنُالبذاذَةُمـُاإليؿانُِتسؿعقَن،ُإنُالبذاذَةُ  ، يعـل: التؼحُّ
= 



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 041

                                          

اِم:  ُ= ـِ العق  ـِ مالٍؽ طـ أبقف»ويف إسـاِد طب اِد ب ـِ كعِب ب  «.طـ اب

 يف  
ُّ
أبل « طـ أبقف»(: فقحتؿُؾ أن يؽقَن الؿراُد بؼقلِِف: 12/451« )شعِب اإليؿانِ »قال البقفؼل

 بـ أبل أماَمَة.
ِ
 طبِد الل

 عقٌػ.وإسـاُدُه ض 

ْح بالسؿاِع.  ـُ إسحاَق مدلٌِّس، ولؿ يصرِّ ُد ب  محؿ 

ِف: أن   ِف أو طـ ُأمِّ ـِ كعٍب طـ طؿِّ ـِ إسحاَق طـ معبِد ب ـُ طققـََة: فرواه طـ اب وخاَلَػُفؿا سػقاُن ب

 
 
 «.تعؾؿـُياُهمٓءُأنُالبذاذَةُمـُاإليؿانُِ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 يف (، وا362« )الؿسـدِ »أخَرَجُف الحؿقديُّ يف  
ُّ
معرفِة »(، وأبق كعقٍؿ يف 46« )اإليؿانِ »لعدكِل

ـُ أبل طاصٍؿ يف 8297« )الصحاَبةِ   (.3396« )أحاِد والؿثاين»(، واب

  :
ِّ
فِ »لؽـ طـد العدكِل ـِ مالٍؽ طـ أبقف أو طـ طؿِّ ـِ كعِب ب ِد ب  «.طـ محؿ 

ِف أو طـ طؿ  »وطـد أبل كعقِؿ:   ـِ مالٍؽ طـ ُأمِّ ـِ كعِب ب ـُ أبل طاصٍؿ.«تِفِ طـ معبِد ب  ، وكذا اب

ـِ إسحاَق   ِد ب  .-كؿا سَبَؼ -وإسـاُدُه ضعقٌػ لحاِل محؿ 

ـِ    ب
ِ
ـِ ُحـقٍػ طـ طبِد الل ـِ سفِؾ ب ـِ إسحاَق طـ أبل أماَمَة ب اٌج، فرواه طـ اب وخاَلَػُفؿ حج 

: أن رسقَل 
ِّ
  كعٍب الباهؾل

ِ
 الحديَث.« ...»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 .-(153« )إتحاِف الخقرةِ »كؿا يف -« لؿسـِد الؽبقرِ ا»أخَرَجُف أبق يعؾك يف  

ـِ إسحاَق -وإسـاُدُه ضعقٌػ    .-لتدلقِس اب

ـُ سؾَؿَة.  اُد ب  وخاَلَػُف حؿ 

ـِ كعٍب طـ أبل أماَمَة    ب
ِ
ـِ حـقٍػ طـ طبِد الل ـِ سفِؾ ب ـِ إسحاَق طـ أبل أماَمَة ب فرواه طـ اب

: بف.
ِّ
 الباهؾل

ـُ كصٍر يف    (.485« )قِؿ َقْدِر الصالةِ تعظ»أخَرَجُف اب

. اهـ. 
ِّ
، ولقس هق بالباهؾل

ُّ
: هذا قد غؾَط يف ققلِِف: أبق أماَمَة الباهؾل

ِ
 قال أبق طبِد الل

ْح بالسؿاِع.  ـُ إسحاَق، لؿ يصرِّ ُتُف اب  وطؾ 

ـُ جعػٍر.   ورواه طبُد الحؿقِد ب

ـُ أبل أساَمَة يف    يف (، وأبق مق568« )الؿسـدِ »أخَرَجُف الحارُث ب
ُّ
 (.1/428« )الؾطائِػ »سك الؿديـل

= 
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ـِ طؿَر. ُ= ِد ب  مـ صريِؼ محؿ 

« الؽـك»(، وأبق أحؿَد الحاكُؿ يف 3236، 1531« )مشؽِؾ أثارِ »وأخَرَجُف الطحاويُّ يف  

 يف 15، 2/14)
ُّ
« تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »(، والؿروزيُّ يف 1/272« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

 (.1392« )عرفِة الصحابةِ م»(، وأبق كعقٍؿ يف 484)

ـِ حؿراَن.   ب
ِ
 مـ صريِؼ طبِد الل

ـِ   ـَ كعِب ب ـِ ب ـِ ثعؾبَة: أن أبا طبِد الرحؿ  ب
ِ
ـِ جعػٍر، طـ طبِد الل كالهؿا طـ طبِد الحؿقِد ب

  -أو قال: سؿعُت  -مالٍؽ قال: قد شفدُت 
ِّ
ُث بحديٍث سِؿَعُف مـ الـبل : فَذَكَر ملسو هيلع هللا ىلص أباك يحدِّ

َػ.«مـُاإليؿانُُِالبذاذةُُ»الحديَث:   : يعـل: التؼشُّ

ـُ أبل أماَمَة، ُكِسَب إلك   ـُ ثعؾَبَة هق اب  ب
ِ
ـُ جعػٍر صدوٌق وربؿا وهَؿ، وطبُد الل وطبُد الحؿقِد ب

ه، وقد سِؿَع الحديَث مـ أبقِف.  جدِّ

ـِ جعػٍر، وق  ـِ مالٍؽ َوهًؿا مـ طبِد الحؿقِد ب ـِ كعِب ب ـِ ب د يؽقُن فؼد يؽقُن ِذكُر أبل طبِد الرحؿ

 مـ الَؿزيِد يف متصِؾ إساكقِد.

ـِ حزاٍم.  ـِ حؽقِؿ ب  ب
ِ
ـُ طبقِد الل  ب

ِ
 ورواه طبُد الل

 يف  
ُّ
 (.1/272« )الؽبقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل

ـِ    ب
ِ
ـِ طبقِد الل  ب

ِ
، طـ طبِد الل

ِ
ـِ طبقِد الل ـِ حزاٍم: أن أبا الؿـقِب  حؽقؿِ مـ صريِؼ طبِد العزيِز ب ب

ـَ أبل أما َثـِل أبقك. فذَكَر الحديَث: ب ـِ مالٍؽ، حد  ـَ كعِب ب  ب
ِ
 طبَد الل

َ
البذاذُةُ»َمَة أخَبَره، أكف لِؼل

اٍت.« مـُاإليؿانُِ  ثالَث مر 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 

 ضعقٌػ. 
ِ
ـُ طبقِد الل  طبُد العزيِز ب

ـِ حزاٍم: لؿ أقِْػ طؾقف.  ـِ حؽقِؿ ب  ب
ِ
ـُ طبقِد الل  ب

ِ
 وطبُد الل

ـِ أبل أماَمَة.ورواه الؿـ   ب
ِ
ـُ طبِد الل  قُب ب

ـُ أبل طاِصٍؿ يف 9/3« )التاريِخ الؽبقرِ »أخَرَجُف البخاريُّ يف   (، 2222« )أحاِد والؿثاين»(، واب

 يف 487، 486« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »والؿروزيُّ يف 
ُّ
ـُ 1/271« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل (، واب

 (.129) «التقاضِع والخؿقلِ »أبل الدكقا يف 
= 
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ـُُ» :ويفُالخامسُِ  .(5)«مـُاإليؿانُُِالعفدُُِحس

                                          

، طـ محؿقِد  ُ=
ِ
ـِ طبِد الل ـِ أبل أماَمَة، طـ أبقف مـقِب ب  ب

ِ
ـِ طبِد الل ـِ مـقِب ب  ب

ِ
مـ صُرٍق طـ طبِد الل

ـِ لبقٍد، طـ أبل أماَمَة إكصاريِّ قال: قاَل رسقُل    ب
ِ
 «.البذاذُةُمـُاإليؿانُِ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 

ـُ مـقٍب ٓ بلَس بف.   ب
ِ
 طبُد الل

 مؼبقٌل.«: التؼريِب »قه الؿـقُب مجفقٌل، قال الحافُظ يف وأب 

ـِ أبل أماَمَة، فؼد يؽقُن هذا اضطراًبا يف الحديِث،    ب
ِ
وهذا الحديُث اخُتؾَِػ فقف طؾك طبِد الل

ُل كؿا َذَكْرُت. َح الَقْجُف إو  ـُ أن يرج 
 ويؿؽِ

َحُف آخروَن،   َػ الحديَث بعُض أهِؾ الِعْؾِؿ وصح   وقد ضع 
ُّ
َحُف إلباكِل ـ صح  يف  $ومؿ 

 (.341« )الصحقحةِ »

 يف 1/62« )الؿستدركِ »أخَرَجُف الحاكُؿ يف  (1)
ُّ
شعِب »(، ويف 182« )أداِب »(، والبقفؼل

 يف 8721« )اإليؿانِ 
ِّ
ـُ إطرابل  يف 774« )الؿعجؿِ »(، واب

ُّ
« مسـِد الشفاِب »(، والؼضاطل

ـُ إثقِر يف 1/48« )ةِ إسؿاِء الؿبفؿ»(، والخطقُب يف 971) (، 7/48« )أسِد الغابةِ »(، واب

ـُ طبِد الَبرِّ يف  ـُ بشؽقاَل يف 4/1812« )آستقعاِب »واب ، «غقامِض إسؿاِء الؿبفؿةِ »(، واب

ـُ طساكَِر يف   (.4/52« )تاريِخ دمشَؼ »واب

ـِ مخؾدٍ -مـ صريِؼ أبل طاصٍؿ   ـِ أبل ُمؾ -الضحاِك ب ـِ رستَؿ طـ اب قَؽَة طـ طائشَة، طـ صالِح ب

 
ِّ
  وهق طـدي، فؼال لفا رسقُل  ملسو هيلع هللا ىلص قالت: جاءت طجقٌز إلك الـبل

ِ
قالت: « مـُأكت؟: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ُكـُتؿُ»أكا جثامُة الؿزكق ُة، فؼال:  ُكقػ ُكقػُحاُلُؽؿ؟ ُأكتؿ؟ ُكقػ ُالؿزكق ُة، اَكُة ُحس  ُأكت بؾ

. فؾؿا خرَجْت « بعَدَكا؟
ِ
 يا رسقَل الل

ِّ
،  قالت: بخقٍر، بلبل أكت وأمل

ِ
 قؾُت: يا رسقَل الل

ُالعفِدُ»ُتؼبُِؾ طؾك هذه العجقِز هذا اإلقباَل؟! فؼال:  ـَ ُخديجَة،ُوإنُُحس ـَ إكفاُكاكتُتلتقـاُزَم

 «.مـُاإليؿانُِ

، فؼد اتػؼا طؾك آحتجاِج برواتِِف يف   ـِ قال الحاكُؿ: هذا حديٌث صحقٌح طؾك شرِط الشقَخْق

 أحاديَث كثقرٍة، ولقس لف طؾ ٌة.
= 
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 يف  وقال ُ=
ُّ
ٌة. اهـ.«: التؾخقصِ »الذهبل  طؾك َشْرصِفَؿا ولقست لف طؾ 

اُز، أخَرَج لف البخاريُّ تعؾقًؼا، وهق ُمخَتَؾٌػ فقف.  ـُ رستَؿ أبق طامٍر الخز   قؾُت: صالُح ب

 يف  
ُّ
ـٍ وأبق حاتٍؿ. اهـ.2825« )الؿغـِل»قال الذهبل ـُ معق َؼُف أبق داوَد، ولق ـَُف اب  (: وث 

َؼُف أبق داوَد وغقُرُه، وروى طب اٌس طـ يحقك: ضعقٌػ، 3791« )اِن آطتدالِ مقز»ويف   (: وث 

ـُ أبل شقبَة: سللُت  ا، وقال اب : لؿ أَر لف حديًثا مـؽًرا جدًّ ـُ طدي  َػُف أبق حاتٍؿ، وقال اب وكذا ضع 

ـِ أبل مؾقَؽَة، كان ضعقًػا، لقس بش ُث طـ اب ِّ طـف فؼال: كان يحدِّ
ـَ الؿديـل  لٍء.اب

ـُ حـبٍؾ: صالُح الحديِث. اهـ.  ـَ حديثًا، وهق كؿا قال أحؿُد ب : حديثُفُ لعؾ فُ يبؾُغ خؿسق ُّ
 قال الذهبل

 صدوٌق كثقُر الخطلِ. اهـ.«: التؼريِب »وقال الحافُظ يف  

 وإقرُب أكف كؿا قاَل اإلماُم أحؿُد: صالُح الحديِث. 

، والُل أطَؾُؿ.  ـٌ  فحديُثُف حَس

 ريٌؼ ُأخرى.ولؾحديِث ص 

 يف  
ُّ
« تؾخقِص الؿتشابِفِ »(، والخطقُب يف 8722« )شعِب اإليؿانِ »فؼد أخَرَجُف البقفؼل

ِّ إزديُّ يف  (، وطبدُ 2/771)
 يف 65« )الغقامِض والؿبفؿاِت »الغـل

ُّ
الؿـظقِم »(، والبقشـِجل

 (.161« )الؿشقخِة الؽربى»(، وإكصاريُّ يف 17« )والؿـثقرِ 

ـِ طروَة طـ أبقِف طـ طائشَة، قالت: مـ صريِؼ سؾِؿ   ـُ غقاٍث طـ هشاِم ب ـِ جـادَة، كا حػُص ب ب

 
 
، مـ هذه؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص كاكت تليت الـبل

ِ
ُكاكتُتلتِقـَاُ»امرأٌة فُقؽِرُمَفا، فؼؾُت: يا رسقَل الل هذه

ُالعفِدُمـُاإليؿانُِ ـَ  «.زماَنُخديجَة،ُوإنُُحس

 طؼَبُف: كذا وَجْدُتف، وهق  
ُّ
 هبذا اإلسـاِد غريٌب.قال البقفؼل

: ثؼٌة ربؿا َخاَلَػ. 
ُّ
قائِل ـِ سؾٍؿ السُّ ـُ جـادَة ب  قؾُت: سؾُؿ ب

ـُ غقاٍث ثؼٌة فؼقٌف، تغق َر حػُظُف قؾقاًل يف أِخِر. اهـ.   وحػُص ب

ـَ جـاَدَة.   وقد خاَلَػ سؾَؿ ب

ـُ طثؿاَن.   سفُؾ ب

 (.2435-75طـد مسؾٍؿ ) 

 .
ُّ
 وأبق هشاٍم الرفاطل

= 
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 (.3875، 2217مذيِّ )طـد الرت ُ=

ـِ طروَة، طـ أبقف طـ طائشَة، قالت: ما غرُت طؾك   ـِ غقاٍث طـ هشاِم ب كالهؿا طـ حػِص ب

 
ِّ
  إٓ طؾك خديجَة، وإين لؿ ُأدِرْكَفا، قالت: وكان رسقُل  ملسو هيلع هللا ىلص كساِء الـبل

ِ
إذا ذَبَح الشاَة  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ُخديَجةَُ»فقؼقل:  ُأصدقاِء ُإلك ُبفا قًما فؼؾُت: خديجة، فؼال ، قالت: فلغَضْبُتف ي«أرسؾقا

  رسقُل 
ِ
 «.فاإينُقدُُرِزقُتُحبُ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 وقد ُتقبَِع حػٌص طؾك هذا الَقْجِف. 

 (.42/442، 42/358(، وأحؿُد )2435-74(، ومسؾٌؿ )6224فلخَرَجُف البخاريُّ ) 

ـِ أساَمَة.  اِد ب  مـ صريِؼ أبل أساَمَة حؿ 

 (.3816والبخاريُّ ) 

ـِ    سعٍد.مـ صريِؼ الؾقِث ب

ـُ ماَجْف )2434-73ومسؾٌؿ )   (.1997(، واب

ـِ سؾقؿاَن.   مـ صريِؼ طبَدَة ب

 يف  
ُّ
 (.23/11« )الؽبقرِ »والطرباكِل

ـِ الزبقِر. مـ صريِؼ طبدِ   ـِ طروَة ب ـِ يحقك ب ِد ب ـِ محؿ   ب
ِ
 الل

ـِ طروَة طـ أبقف طـ طائشَة: بف، لقس فقف: ِذْكُر مجلِء امرأٍة،  ُ» جؿقًعا طـ هشاِم ب ـَ وإنُحس

 : أطـل الؾػَظ، وإٓ فؼد دل  طؾقف معـًك.«العفِدُمـُاإليؿانُِ

ـُ طروَة.   وقد ُتقبَِع طؾقف هشاُم ب

 (.176« )أكساِب إشراِف »أخَرَجُف البالذريُّ يف  

ـُ الفقثِؿ قال: أخَبَركِل طبدُ   َثـِل بؽُر ب ـُ هؿاٍم طـ معؿٍر طـ الزهريِّ  وحد  اِق ب فقؿا -الرز 

اِق  طبدُ يحسب    طـ طروَة طـ طائشَة، قالت: دخَؾِت امرأٌة سقداُء طؾك رسقلِ  -الرز 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص الل

، أقَبْؾَت طؾك هذه السقداِء هذا اإلقباَل؟ فؼال: 
ِ
فلقَبَؾ طؾقفا واستبَشَر هبا: فؼؾت: يا رسقَل الل

ُالعفِدُمـُاإليؿانُِ» ـَ  «.إكفاُكاكتُتدخُؾُطؾكُخديجَةُكثقًرا،ُوإنُحس

، لؿ أقِْػ لف طؾك ترجؿٍة، وشؽ  ورجاُلُف ثؼ  ـِ الفقثِؿ شقِخ البالذريِّ اٌت سقى بؽِر ب

اِق. طبدُ   الرز 
= 
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اِق يف  وقد أخَرَجُف طبدُ  ُ= : ققلُف.7/493« )الؿصـِػ »الرز   ( طـ معؿٍر طـ الزهريِّ

 ورواه أبق سؾؿَة طـ طائشَة. 

 يف  أخَرَجُف أبق طبدِ  
ُّ
ـِ السؾؿل  .(1/65« )آداِب الصحبةِ »الرحؿ

 قال: أكا طبدُ  
ُّ
ـُ ثِؿاٍل الصـعاكِل ُد ب ، أكا محؿ  ِّ

ـِ طثؿاَن التـقخل ـِ طـ  مـ صريِؼ سعقِد ب الؿمم

ـِ أبل كثقٍر، طـ أبل سؾَؿَة، طـ طائشَة    ڤيحقك ب
ِّ
: إن امرأًة دخَؾْت طؾك ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

  رسقلِ 
ِ
ُوسؾ ؿ- الل ُوطؾكُآلف ُطؾقف ُكاكتُ»فؼال: فلدكاها، فؼقَؾ لف يف ذلؽ:  -صؾ كُاللُ إكفا

ُالعفِدُمـُاإليؿانُِ ـَ  «.تلتقـاُأياَمُخديجَة،ُوإنُحس

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 

ـُ ثؿاٍل وشقُخُف طبدُ   ُد ب : لؿ أقِْػ لفؿا طؾك ترجؿٍة. محؿ  ـِ  الؿمم

ـُ أبل كجقٍح.   ورواه اب

 يف  
ُّ
 (.389« )الدٓئِؾ يف غريِب الحديِث »أخَرَجُف السرقسطل

ـِ أبل كجقٍح طـ  ال: كا سػقاُن قال: كا طبدُ مـ صريِؼ الحؿقديِّ ق  ـَ وغقُرُه طـ اب ـُ أيؿ القاحِد ب

 
 
َب إلقف لحٌؿ فجَعَؾ يـاِوُلَفا، قالت طائشُة: فؼؾُت: يا رسقَل  ملسو هيلع هللا ىلص طائشَة: أن امرأًة أتِت الـبل َفُؼرِّ

ْر يَدَك، فؼال:  ، ٓ ُتغؿِّ
ِ
ُخديجَة،ُوإنُح»الل ـَ ُزم ُكاكتُتلتقـا ُإنُهذه ُطائشُة، ُمـُيا ُالعفِد ـَ س

: فشدَقـِل وقال: «اإليؿانُِ ِـّ ِـّ حديثَة الس ، فؾؿا ذَكَر خديجَة قاَلْت: قد أبَدَلؽ الُل مـ كبقرِة الس

«ُ ُطؾل  ُهذا-ما ُكحق ُيرزقؽِقفُُِ-أو ُولؿ ُالقلَد ُمـ ل ُاللُرزَقَفا ُكان ، فؼؾت: والذي بعَثَؽ «أن

 بالحؼِّ ٓ أذكُرَها إٓ بخقٍر أبًدا.

 القاحِد وغقُرُه يزيُد أحُدُهَؿا طؾك أخِر يف الحديِث. : ثؿ قال سػقاُن: طبدُ قال الحؿقديُّ  

 . ـِ  وإسـاُدُه ضعقٌػ، رجاُلُف ثؼاٌت رجاُل الشقَخْق

ـَ أبل كجقٍح   ـُ أبل كجقٍح  وهق طبدُ -إٓ أن اب  ب
ِ
قال أبق حاتٍؿ: لؿ يسَؿْع مـ طائشَة: ففق  -الل

 .-(216)رقَؿ « الصحقحةِ »كؿا يف -مـؼطٌع 

 فقؿـ لؿ يْؾَؼ أحًدا مـ الصحابِة  
ِّ
ـُ الؿديـل « جامِع التحصقؾِ »كؿا يف - ڤوذَكَرُه اب

(426)-. 

 يف  
ُّ
 أثَبَت سؿاَطُف مـ طائشَة. وقد سَبَؼ ما 216« )الصحقحةِ »وقد ذَكَر إلباكِل

 
( أن الؿديـل

= 
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 .اإليؿانِ  هذا مـ فروعِ  فؽؾُّ 

ُ،ُواإلكصاُفُمـُاإلقتارُُِ:ُاإلكػاُقُمـُاإليؿانُُِ(5)ثالٌثُ» :ارٍُطؿُ ُمـفُحديُثُو

 .(7)«ؿُِطؾكُالعالَُُالسالمُُِ،ُوبذُلُِؽُمـُكػِسُ

                                          

 مـ أكف لؿ يْؾَؼ أحًدا مـ الصحابِة.ُ=
ِّ
ـِ الؿديـل  ذكرُتُف طـ اب

: ووقع التصريُح بسؿاِطِف مـفا يف وق 
ُّ
 «.صحقِح البخاريِّ »ال إلباكِل

أكف يرِوي طـفا « الصحقِح »قؾُت: لؿ أقِْػ طؾك هذا التصريِح بسؿاِطِف، والذي وقػُت طؾقف يف  

 بقاسطِة مجاهٍد: فالُل أطَؾُؿ.

 «.ثؾث»يف إصِؾ:  (1)

ـُ أبل ش241« )الزهدِ »أخَرَجُف وكقٌع يف  (2) « الؿصـِػ »(، ويف 131« )اإليؿانِ »قبَة يف (، واب

، والبخاريُّ تعؾقًؼا مجزوًما -(2/36« )تغؾقِؼ التعؾقِؼ »كؿا يف -« اإليؿانِ »(، وأحؿُد يف 11/48)

« تغؾقِؼ التعؾقِؼ »(، ووصَؾُف الحافُظ يف 1/15بف يف كتاِب اإليؿاِن، باِب: إفشاِء السالِم مـ اإلسالِم )

ُل يف 2/36) ـ ةِ ا»(، والخال  ـُ حب اَن يف 5/16« )لسُّ  يف (، 1/74« )روَضِة العؼالءِ »(، واب
ُّ
والبقفؼل

 يف 8418، 48« )شعِب اإليؿانِ »
ُّ
 (.1/121« )أدِب اإلمالءِ »(، والسؿعاكِل

 .  مـ صريِؼ سػقاَن الثقريِّ

 (.161« )هتذيِب أثارِ »وأخَرَجُف الطربيُّ يف  

ـِ »(، والبغداديُّ يف 423« )أكساِب إشراِف »والبالذريُّ يف   التؼققِد لؿعرفِة رواِة السـ

ـُ طساكَِر يف 1/442« )والؿساكقدِ  ـُ حَجٍر يف 43/451« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب تغؾقِؼ »(، واب

 (.2/37« )التعؾقِؼ 

 مـ صريِؼ شعبَة. 

ـُ طساكَِر يف   ـ سػقانَ 43/452« )تاريِخ دمشَؼ »وأخَرَجُف اب ـِ هاروَن ط ـ صريِؼ طؿَر ب  وشعبَة. ( م

ـِ طق اٍش.162« )هتذيِب أثارِ »وأخَرَجُف الطربيُّ يف    ( مـ صريِؼ أبل بؽِر ب

ـُ طساكَِر يف    (.43/452« )تاريِخ دمشَؼ »وأخَرَجُف اب

ـِ سعٍد.   مـ صريِؼ هاروَن ب
= 
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ـُ حجٍر يف 43/451ويف ) ُ= ـِ معاويَة.« التغؾقِؼ »(، واب  مـ صريِؼ زهقِر ب

ـِ معاويَة.( مـ صريِؼ 43/455ويف )   خديِج ب

 يف  أخَرَجفُ و 
ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ »الاللؽائِل  يف 1713) «شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ُّ
(، وإصبفاكِل

ـِ خؾقَػَة.2273« )الرتغقِب والرتهقِب »  ( مـ صريِؼ فطِر ب

ـُ حجٍر يف   ـِ أسباٍط.2/37« )التغؾقِؼ »وأخَرَجُف اب  ( مـ صريِؼ يقسَػ ب

اِق يف  وأخَرَجُف طبدُ   ـُ حجٍر يف 12/386« )جامِع معؿرٍ »الرز  ( طـ 2/37« )التغؾقِؼ »(، واب

ـِ راشٍد.  معؿِر ب

ـ  جَؿَع   ـِ ياسٍر قال: ثالٌث َمـ َجَؿَعُف اِر ب ـِ ُزَفٍر، طـ طؿ  رواه همٓء طـ أبل إسحاَق طـ ِصؾَة ب

 ِم لؾعاَلِؿ.اإليؿاَن: اإلكصاُف مـ كػِسِف، واإلكػاُق مـ اإلقتاِر، وبذُل السال

 وهذا إسـاٌد صحقٌح مقققًفا. 

اِق: فؼد رواه إسحاُق الدبريُّ طؾك الَقْجِف السابِؼ مقققًفا، وتابََعُف أحؿُد  وقد اختُؾَِػ طؾك طبدِ   الرز 

ـُ مـصقٍر الرماديُّ  ـُ طبدِ 2/38« )التغؾقِؼ »كؿا يف -ب ـُ ب . (، وخاَلَػُفؿا الحس
ُّ
 الؽقفِل

ِ
 الل

ا   يف 1396« )الؿسـدِ »ُر يف أخَرَجُف البز 
ُّ
ـ ِة »(، والاللؽائِل شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ـُ طساكَِر يف 1698« )والجؿاطةِ   يف 43/452« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب
ُّ
الرتغقِب »(، وإصبفاكِل

ـُ حجٍر يف 59« )والرتهقِب   (.2/38« )تغؾقِؼ التعؾقِؼ »(، والحافُظ اب

ـُ الصباِح.  ُد ب  ومحؿ 

 يف أخ 
ِّ
ـُ إطرابِل  (.721« )الؿعجؿِ »َرَجُف اب

  كالهؿا طـ طبدِ  
ِّ
اٍر طـ الـبل اِق طـ معؿٍر طـ أبل إسحاَق طـ صؾَة طـ طؿ   : فَذَكَرُه.ملسو هيلع هللا ىلص الرز 

اٍر مقققًفا،   اُر: وهذا الحديُث قد رواه غقُر واحٍد طـ أبل إسحاَق، طـ صؾَة طـ طؿ  قال البز 

اِق. وأسـََدُه هذا الشقُخ طـ طبدِ   الرز 

ـُ أبل حاتٍؿ يف    (:1931« )طؾِؾ الحديِث »وقال اب

اٍر  وسللُت أبل وأبا زرَطَة طـ حديٍث رواه طبدُ   اِق طـ معؿٍر طـ أبل إسحاَق طـ صؾَة طـ طؿ  الرز 

 
ِّ
ُفقفُفؼدُوَجَدُحالوَةُاإليؿاِن:ُاإلكػاُقُمـُاإلقتاِر،...: »ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل ـ   الحديَث.« ثالٌثُمـُُك

 : هذا خطٌل، رواه الثقريُّ وشعبُة وإسرائقُؾ وجؿاطٌة.فؼآ 
= 



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 047

                                          

اٍر. ُ= ٓ يرفُعُف أحٌد مـفؿ، والصحقُح مقققًفا طؾك طؿ  اٍر ققلُف،  ـ طؿ  ـ صؾَة ط ـ أبل إسحاَق ط  يؼقلقن: ط

ـ هق؟   قؾُت لفؿا: الخطُل مؿ 

اِق أو مـ معؿٍر: فنهنؿا جؿقًعا كثقرا الخطلِ. قال أبل: أرى مـ طبدِ    الرز 

 وقال أبق زرطَة: ٓ أطِرُف هذا الحديَث مـ حديِث معؿٍر. 

 ثؿ قال: مـ يؼقُل هذا؟ 

 طـ طبدِ  
ِّ
ـُ الؽقفِل اِق: فسَؽَت. قؾُت: شقٌخ بقاسٍط يؼاُل لف: اب  الرز 

ـُ طبدِ  قؾُت:  ـُ ب ـُ الصباِح  لؿ يـَػِرِد الحس ُد ب ُّ بف، بؾ تاَبَعُف محؿ 
 الؽقفِل

ِ
 .-كؿا سَبَؼ -الل

ـ  (: فالظاهُر أن القهَؿ فقف مـ طبدِ 2/39« )التغؾقِؼ »افُظ يف قال الح  اِق: ٕن هذيـ مؿ  الرز 

 سِؿَع مـف بُلخرَة. والُل أطَؾُؿ.

اٍر    .ڤولف صريؼان آخراِن طـ طؿ 

 يف  
ُّ
 (.573، 362« )مؽارِم إخالِق »فلخَرَجُف الخرائطل

 يف  
ُّ
 (.892« )مسـِد الشفاِب »والؼضاطل

ـَ مـ صريِؼ يع  ـِ سراٍج، قال: سؿعُت الحَس ـِ ب ـِ طرطرَة طـ سؽق ِد ب ـِ إسحاَق طـ محؿ  ؼقَب ب

ـِ ياسٍر: أن رسقَل  اِر ب ُث طـ طؿ    يحدِّ
ِ
اإليؿاَنُحتكُتؽقَنُفقفُ ُٓيستؽؿُؾُالعبُدُ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.ثالُثُخصاٍل:ُاإلكػاُقُمـُاإلقتاِر،ُواإلكصاُفُمـُكػِسِف،ُوبذُلُالسالمُِ

ا.وهذا إسـاٌد    ضعقٌػ جدًّ

ـُ سراٍج.  ـُ ب  سؽق

  : ـُ طدي  : مـؽُر الحديِث، وقال اب ـُ حب اَن: يرِوي الؿقضقطاِت، وقال البخاريُّ وإزديُّ قال اب

ـٌ لقَس بالؿعروِف. اهـ.  يرِوي طـ ضعػاَء،... وسؽق

 «.لساِن الؿقزانِ »مـ  

 (.6729« )ِة الصحابةِ معرف»(، ويف 5/227« )حؾقِة إولقاءِ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف  

  
ِّ
ـِ طـ أبل تؿقؿَة، طـ الـبل  طـ الحس

ِّ
ـِ كجقٍح طـ ططاٍء الخراساكِل : ملسو هيلع هللا ىلص مـ صريِؼ إسحاَق ب

 بف كحَقُه.

 وإسـاُدُه واٍه. 
= 
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ُإحاديُثُ ُذُُِالؿعروفةُُُثؿ ُقاَلُُاإليؿانُُِكؿالُُِرُِكُْطـد ُِؼُؾُْالَخُُأيُ » :حقـ

ـُ ، ثؿ ققَؾ (5)قنَ : الـبقُّ ، ثؿ ققَؾ : الؿالئؽةُ فؼقَؾ « إيؿاًكا؟ُؿُُأطظَُ بؾُ: »فؼاَل  :: كح

 .(7)ؿفُ صػتَ  رَ فذكَ  :«ؿكُُبعَدُُيلتقنَُُققمٌُ

                                          

ـُ كجقٍح: قال الحافُظ يف  ُ= ُبقه.«: التؼريِب »إسحاُق ب  كذ 

ـِ لؿ كؽُتْبف إٓ مـ   هذا الَقْجِف. اهـ. قال أبق كعقٍؿ: غريٌب، وحديُث ططاٍء طـ الحس

ـُ حجٍر يف 1/141« )حؾقِة إولقاءِ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف    ( مـ صريِؼ 2/42« )التغؾقِؼ »(، واب

، طـ أبقف طـ طبدِ 
ِّ
ـِ سقيٍد الؽقفِل ـِ سعقِد ب ِد ب ـِ الؼاسِؿ، طـ الؼاسِؿ طـ أبل  محؿ  ـِ ب الرحؿ

ـِ ياسٍر: رَفَعُف، فَذَكَرُه. اِر ب  أماَمَة طـ طؿ 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 

ـُ أبل حاتٍؿ يف   ، ذَكَرُه اب ُّ
ـِ سقيٍد الؽقفِل ـُ سعقِد ب ُد ب (، ولؿ 1452« )الجرِح والتعديؾِ »محؿ 

 يقرْد فقف جرًحا وٓ تعدياًل.

ـُ سقيٍد أوَرَدُه البخاريُّ يف   ـُ أبل حاتٍؿ يف 3/477« )تاريِخِف الؽبقرِ »وأبقه سعقُد ب (، واب

 (: ولؿ يقردا فقف جرًحا وٓ تعدياًل.4/32« )الجرِح والتعديؾِ »

ـِ صدوٌق يغرُب كثقًرا  والؼاسُؿ أبق طبدِ    .-«التؼريِب »كؿا يف -الرحؿ

ـُ الؼاسِؿ الراوي طـف، فؾؿ أقِْػ طؾك راٍو لؾؼاسِؿ هبذا آسِؿ، فالُل أطَؾُؿ. وطبدُ   ـِ ب  الرحؿ

 يف  
ُّ
 (:1/365« )الؿجؿعِ »قال الفقثؿل

 يف
ُّ
، وهق ضعقٌػ. اهـ. ، وفقف الؼاسُؿ أبق طبدِ «الؽبقرِ » رواه الطرباكِل ـِ  الرحؿ

، لؽـف يف الجزِء الؿػؼقِد مـ 
ُّ
 «.الؽبقرِ »قؾُت: أخَرَجُف الطرباكِل

 (:2/42« )التغؾقِؼ »وقال الحافُظ يف 

 وهذا اإلسـاُد ضعقٌػ.

: ]ثؿ ققَؾ: الـبقُّقَن[. (1) ِّ
 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

اُر يف 4/96« )الؿستدَركِ »ُؿ يف أخَرَجُف الحاكِ  (2) (، وأبق يعَؾك يف 288« )الؿسـدِ »(، والبز 
= 
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ـُ راهَقْيِف 162« )الؿسـدِ »ُ= ، والخطقُب يف -(2922« )الؿطالِب العالقةِ »كؿا يف -(، وإسحاُق ب

(، 124« )جزئَِفا»الصؿِد يف  (، وبقبل بـُت طبدِ 62رقَؿ  1/33« )شرِف أصحاِب الحديِث »

حديِث مصعٍب »، والبغقيُّ يف -(648« )الضعقػةِ »كؿا يف -« ذمِّ الؽالمِ »والفرويُّ يف 

ـُ حجٍر يف 127« )الزبقريِّ   (.81« )إمالِل الؿطَؾَؼةِ »(، واب

ـِ أسَؾَؿ طـ أبقف طـ طَؿَر   ـِ أبل حؿقٍد طـ زيِد ب ِد ب قال: كـُت مع  ڤمـ صريِؼ محؿ 

 
ِّ
  جالًسا، فؼال رسقُل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ِ
ُإيؿاًكا؟أتدرونُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ُأفضُؾ ُأهِؾُاإليؿاِن قالقا: يا « أي 

، الؿالئؽُة؟ قال: 
ِ
ُذلؽُلفؿ،ُوماُيؿـَُعُفؿُوقدُأكَزَلُفُؿُاللُُالؿـِزَلَةُ»رسقَل الل هؿُكذلؽ،ُويحؼ 

ُغقُرُهؿ ُبؾ ُبفا، ُأكَزَلُفؿ ِة «التل ، فإكبقاُء الذيـ أكَرَمُفُؿ الُل بالـُّبق 
ِ
، قالقا: يا رسقَل الل

ُالتلُ»ِة؟ قال: والرسال ُالؿـزلَة ُاللُ ُأكزَلُفُؿ ُوقد ُيؿـَُعفؿ ُوما ُذلؽ، ُلفؿ ُويحؼ  ُكذلؽ، هؿ

؟ قال: «أكَزَلُفؿُبفا،ُبؾُغقُرُهؿ
ِ
ُمـُبعديُيفُ»، قاَل: ُقْؾـَا: فَؿـ هؿ يا رسقَل الل ُيلتقَن أققاٌم

فقف?ُففمٓءُُأصالِبُالرجاِل،ُفقممـقنُبلُولؿُيَرْوكِل،ُويجدوَنُالقرَقُالؿعؾَؼُفقعؿؾقَنُبؿا

 «.أفضُؾُأهِؾُاإليؿاِنُإيؿاًكا

َجاه.   قال الحاكُؿ: هذا حديٌث صحقُح اإلسـاِد ولؿ يخرِّ

 يف  
ُّ
ُه الذهبل ُػقه.« التؾخقصِ »ورد  ـُ أبل حؿقٍد ضع  ُد ب  فؼال: بؾ محؿ 

ـٍ وأبق حاتٍؿ: مـؽُر الحديِث. زاَد أبق حاتٍؿ: ضعقُػ الحد  ـُ معق يِث قؾُت: قال البخاريُّ واب

 يرِوي طـ الثؼاِت الؿـاكقَر. وقال أحؿُد: أحاديُثُف مـاكقُر.

: ضعقُػ الحديِث، لقس حديُثُف بشلٍء.  ـٍ ـُ معق  وقال اب

ـُ طدي  وأبق داوَد   َػُف أبق زرطَة واب : واهل الحديِث ضعقٌػ، وضع 
ُّ
وقال الجقزَجاكِل

 وغقُرُهؿ.
ُّ
 والدارقطـل

ـُ أبل ح  ُد ب ـُ أبل كثقٍر.ولؿ يـَػِرْد بف محؿ   ؿقٍد: فؼد تاَبَعُف يحقك ب

اُر يف    يف 289« )الؿسـدِ »أخَرَجُف البز 
ُّ
 (.4/238« )الضعػاءِ »(، والعؼقؾل

ـُ أبل طبدِ   َثـَا هشاُم ب ـِ بحٍر، قال: حد  ـِ  مـ صريِؼ الؿـفاِل ب ـِ أبل كثقٍر طـ زيِد ب  طـ يحقك ب
ِ
الل

 : بف.ڤأسَؾَؿ طـ أبقِف طـ طؿَر 
= 
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ـِ أسؾَؿ، ولقس بؿحػقٍظ مـ حديِث وقال الع ُ= ـِ أبل حؿقٍد طـ زيِد ب ِد ب : إكؿا ُيعَرُف بؿحؿ 
ُّ
ؼقؾل

ًٓ طؾقف أحٌد. اهـ. ـِ أبل كثقٍر، وٓ يتابُِع مـفا  يحقك ب

اُر:   وقال البز 

ـِ أبل كثقٍر طـ زيِد بـ أسَؾَؿ طـ    طـ يحقك ب
ِّ
ـِ بحٍر طـ هشاٍم الدستقائل وحديُث الؿـفاِل ب

ـِ أسَؾَؿ طـ طؿَر أبقف طـ  اُظ الثؼاُت طـ هشاٍم طـ يحقك طـ زيِد ب طؿَر: إكؿا يرِويِف الحػ 

ٌد رُجٌؾ مـ أهِؾ  ـِ أبل حؿقٍد، ومحؿ  ِد ب مرَساًل، وإكؿا ُيعَرُف هذا الحديُث مـ حديِث محؿ 

َث هبذا الحديِث  َث طـف جؿاطٌة ثؼاٌت واحتؿؾقا حديَثُف، حد  ، قد حد  طـ  الؿديـِة لقس بؼقي 

 
ِّ
ـِ أسَؾَؿ طـ أبقف طـ طؿَر طـ الـبل  .ملسو هيلع هللا ىلص زيِد ب

ـُ بحٍر.   قؾُت: الؿـفاُل ب

ـُ طدي  يف   : يف حديثِِف كَظٌر، وقال أبق حاتٍؿ: ثؼٌة، وأشار اب ُّ
إلك تؾققـِِف، « كامؾِفِ »قال العؼقؾل

ـُ حب اَن يف الثؼاِت. اهـ. مـ   (.353« )لساِن الؿقزانِ »وذَكَرُه اب

ـُ أبل   «.التؼريِب »كثقٍر ثؼٌة َثْبٌت، لؽـف يدلُِّس ويرِسُؾ. اهـ. مـ  ويحقك ب

 يف  
ُّ
ـِ أبل حؿقٍد هذا 648« )الضعقػةِ »قال إلباكِل (: وٓ أستبِعُد أن يؽقَن يحقك سِؿَعُف طـ اب

َسُف. والُل أطَؾُؿ.  فدل 

اِر، مؿا يدلُّ طؾك ضعِػ هذا اإلسـاِد. واللُ  ِّ والبز 
  أطَؾُؿ.وقد سَبَؼ ققُل العؼقؾل

ـُ طرَفَة يف  ـُ ب (، 511« )مشقَختِفِ »(، وقاضل الؿارستاِن يف 19)رقَؿ « جزئِفِ »وقد أخَرَجُف الحس

 يف 6)رقَؿ « مجؾِس يقِم الُجُؿعةِ »وصراُد أبق الػقارِس يف 
ُّ
« الرتغقِب والرتهقِب »(، وإصبفاكِل

 يف (، والال1/32« )شرِف أصحاِب الحديِث »(، والخطقُب يف 48)رقَؿ 
ُّ
شرِح أصقِل »لؽائل

ـ ِة والجؿاطةِ  ـُ حجٍر يف 1671، 1672« )اطتؼاِد أهِؾ السُّ (، 1/38« )إمالل الؿطؾَؼةِ »(، واب

 يف 
ُّ
ةِ »والبقفؼل  (.2916« )دٓئِؾ الـُّبق 

ـِ ققٍس  ، طـ الؿغقرِة ب
ُّ
ـُ طق اٍش الحؿصل َثـَا إسؿاطقُؾ ب ـِ طرفَة، حد  ـِ ب مـ صريِؼ الحس

 
ِّ
ِه قال: قاَل رسقُل التؿقؿل ـِ شعقٍب، طـ أبقِف طـ جدِّ   ، طـ طؿِرو ب

ِ
ُالَخْؾِؼُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل أي 

قالقا: « ؟۵وماُلفؿُُٓيممـقَنُوهؿُطـدُرب ِفؿُ»قالقا: الؿالئؽُة، قال: « أطَجُبُإلقؽؿُإيؿاًكا؟

ُطؾقفؿ»فالـبقُّقَن؟ قال:  ُيـِزُل ُوالقحُل ُلفؿُُٓيممـقَن ُلؽؿُُٓوم»، قالقا: فـحـ؟ قال: «وما ا
= 
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  ، قال: فؼاَل رسقُل «تممـقَنُوأكاُبقـُأضُفرُِكؿُ=
ِ
ُإيؿاًكاُلؼقٌمُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ُأطَجَبُالَخْؾِؼُإلل  أُٓإن 

 «.يؽقكقَنُمـُبعِدكِؿ،ُيجدونُُصحًػاُفقفاُكتٌبُيممـقَنُبؿاُفقفا

 إسـاُدُه ضعقٌػ.

ـَ  ـُ طقاٍش ضعقٌػ مطؾًؼا، أو ضعقٌػ يف غقر الشامقِّق  .-هذا اإلسـادِ  كؿا يف-إسؿاطقُؾ ب

.
ُّ
ـُ ققٍس التؿقؿل  والؿغقرُة ب

ـُ حب اَن يف الثؼاِت. اهـ. مـ   (.285« )لساِن الؿقزانِ »قال أبق حاتٍؿ: مـؽُر الحديِث، وذَكَرُه اب

 يف 6/269« )مشؽِؾ أثارِ »وأخَرَجُف الطحاويُّ يف 
ُّ
(، 12/87« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

 .(11/79« )الؿختارةِ »والضقاُء يف 

ـِ طباٍس طـ   طـ اب
ِّ
ـِ السائِب طـ الشعبل ـِ خؾقػَة طـ ططاِء ب مـ صريِؼ خؾِػ ب

  رسقلِ 
ِ
 : بف كحَقُه.ملسو هيلع هللا ىلص الل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـَ  ، صدوٌق اخَتَؾَط يف أِخِر، واد طك أكف رأى طؿَرو ب ُّ
ـِ صاطٍد إشجعل ـُ خؾقػَة ب خؾُػ ب

ـُ طققـَة  : فلكَؽَر طؾقف ذلؽ اب
 
 وأحؿُد.حريٍث الصحابل

ـُ السائِب صدوٌق اختَؾَط.  وططاُء ب

اُر   .-(2842« )كشػ إستارِ »-وأخَرَجُف البز 

ـُ بشقٍر طـ قتادَة طـ أكٍس قال: قاَل  ، ثـا سعقُد ب ِّ
ـِ طبقٍد الدمشؼل ـِ يحقك ب مـ صريِؼ زيِد ب

  رسقُل 
ِ
ُالَخْؾِؼُأطجُبُإيؿاًكا؟: »ملسو هيلع هللا ىلص الل  قالقا: الؿالئؽُة... الحديَث.« أي 

اُر: غريٌب مـ حديِث أكٍس.قا  ل البز 

 قؾُت: إسـاُدُه ضعقٌػ.

 يف 
ُّ
 (:12/65« )مجؿِع الزوائدِ »قال الفقثؿل

اُر وقال: غريٌب مـ حديِث أكٍس.  رواه البز 

َػفُ آخروَن، وبؼق ُة رجالِِف سقاٌء. اهـ. ـُ بشقٍر، وقد اختُؾَِػ فقف: فقث َؼُف ققٌم وضع   قؾُت: فقف سعقُد ب

 يف ولف شقاه
ُّ
 ( ٓ تخُؾق مـ مؼاٍل.12/66« )الؿجؿعِ »ُد أخرى ذَكَرها الفقثؿل

 (.3215« )الصحقحةَ »(، و648، 647« )الضعقػةَ »وراِجِع 
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ُمُِ-ُأكؿَؾُُ(5)إن» :فُُققلُُُ-أيًضا-ُومـف ُأكؿؾُِأو ـَُُ-ـ إيؿاًكاُُالؿممـق

 .(7)«ؿُُخُؾًؼافُُأحسـُُ

                                          

 ُكتَِبْت طؾك هامِش الؾقحِة. (1)

 يف 2612(، والرتمذيُّ )41/213، 42/242أخَرَجُف أحؿُد ) (2)
ُّ
« الؽربى»(، والـسائل

ـُ أبل شقبَة يف 8/256) ُل يف 19« )اإليؿانِ »(، و11/27« )الؿصـِػ »(، واب ـ ةِ »(، والخال  « السُّ

 يف 882« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »(، والؿروزيُّ يف 1114)
ِّ
ـُ السـل « طؿِؾ الققِم والؾقؾةِ »(، واب

 يف 612)
ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ »(، والاللؽائِل (، والحاكُؿ يف 1616« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

 (.1/119« )كِ الؿستدرَ »

اِء طـ أبل قالبَة طـ طائشَة، قالت: قاَل رسقُل     مـ صريِؼ خالٍد الحذ 
ِ
ُمـُأكَؿِؾُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل إن 

ُإيؿاًكاُأحَسـُُفؿُُخُؾًؼا،ُوألَطُػُفؿُبلهِؾفُِ ـَ  «.الؿممـق

 وإسـاُدُه ضعقٌػ ٓكؼطاِطِف. 

، لؿ يدِرْك طائشَة  أبق قالبَة = طبدُ  
ُّ
ـُ زيٍد الجرمل  ب

ِ
 .ڤالل

، وٓ كعرُف ٕبل قالبَة سؿاًطا مـ طائشَة.  ـٌ : هذا حديٌث حس  قال الرتمذيُّ

َجاُه   ، ولؿ يخرِّ ـِ  وقال الحاكُِؿ: رواُة هذا الحديِث طـ آخِرِهؿ ثؼاٌت طؾك شرِط الشقَخْق

 هبذا الؾػِظ.

 يف  
ُّ
َبُف الذهبل  بؼقلِِف: فقف اكؼطاٌع.« التؾخقصِ »وتعؼ 

 (:1/143« )الؿستدَركِ »ٍع آَخَر مـ وقد قال الحاكُِؿ يف مقض 

 وأكا أخشك أن أبا قالبَة لؿ يسَؿْعف مـ طائشَة. اهـ. 

 ولف صريٌؼ آَخُر طـفا. 

 يف  
ُّ
 (.7614« )شعِب اإليؿانِ »فؼد أخَرَجُف البقفؼل

ـِ طبدِ   ـِ إسحاَق طـ الحارِث ب ِد ب ـِ  مـ صريِؼ محؿ  ـِ الؿغقرِة طـ أبل سؾؿَة ب ـِ ب الرحؿ

ـِ طـ طائشَة: بف.الرح طبدِ   ؿ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 
= 
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ْح بالتحديِث. ُ= ـُ إسحاَق مدلٌِّس، ولؿ يصرِّ ُد ب  محؿ 

 :ڤوقد روى هذا الحديَث جؿاطٌة مـ الصحابِة  

 .ڤأبق هريرَة  - 

(، 1162(، والرتمذيُّ )4682(، وأبق داوَد )478، 16/114و  12/364أخَرَجُف أحؿُد )

( 
ُّ
ـُ أبل ش2834والدارمل (، والحاكُؿ يف 11/27و  328، 8/327« )الؿصـِػ »قبََة يف (، واب

ـُ أبل شقبَة يف 5926(، وأبق يعَؾك )1/3« )الؿستدركِ » ـُ 22، 18، 17« )اإليؿانِ »(، واب (، واب

ُل يف 4176، 479حب اَن ) ـ ةِ »(، والخال  « مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 1213، 1113« )السُّ

ـُ 4432-4431)  يف 522راهَقْيف ) (، وإسحاُق ب
ُّ
 (.21، 18« )مؽارِم إخالِق »(، والخرائطل

  قال: قاَل رسقُل  ڤوغقُرُهؿ مـ ُصُرٍق طـ أبل هريرَة 
ِ
ُإيؿاًكاُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ـَ ُالؿممـق أكؿُؾ

 «.أحَسـُُفؿُُخُؾًؼا،ُوخقاُرُهؿُخقاُرُهؿُلـسائِِفؿ

 وهق صحقٌح. 

ـُ طؿَر  -  .ڤاب

ـُ ماَجْف )  يف 4/582« )الؿستدركِ »اكُؿ يف (، والح4259أخَرَجُف اب
ُّ
« الزهِد الؽبقرِ »(، والبقفؼل

 )7627« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 456)
ُّ
تعظقِؿ َقْدِر »(، والؿروزيُّ يف 1423(، والروياكِل

 يف 457« )الصالةِ 
ُّ
ـُ أبل الدكقا يف 4671« )إوسطِ »(، والطرباكِل « التقاضِع والخؿقلِ »(، واب

 (.77« )اِة الـاسِ مدار»(، ويف 165، 164)

ـِ طؿَر  وغقُرُهؿ مـ ُصُرٍق طـ طبدِ   ب
ِ
 : بف.ڤالل

 وهق صحقٌح.

ـُ مالٍؽ  -  .ڤأكُس ب

اُر يف 437« )التاريِخ الؽبقرِ »أخَرَجُف البخاريُّ يف   يف 7445« )الؿسـدِ »(، والبز 
ُّ
(، والدوٓبل

 يف4242، 4166(، وأبق يعَؾك )3/978و 1384« )الؽـك»
ُّ
شرِح أصقِل » (، والاللؽائِل

ـ ِة والجؿاطةِ   (.1617« )اطتؼاِد أهِؾ السُّ

 : بف.ڤمـ صرٍق طـ أكٍس 
= 
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ـُُ» :فُُققلُُُ(5)وكذلؽ ُيمم ُيَدُكؾُ ُاإليؿانَُُُؾُالرُجُُٓ ُحتك يفُُالؽذَبُُعَُف

 .(7)«وإنُكانُصادًقاُوالؿراءُُِالؿزاِحُ

                                          

 وهق صحقٌح.ُ=

،  وقد ُرِوَي طـ جؿاطٍة مـ الصحابِة، مـفؿ طبدُ  ـُ شريٍؽ، وأبق ذر  ـُ مسعقٍد، وأسامُة ب  ب
ِ
الل

ـُ طبدِ  ، وجابُر ب ـُ قتادَة، وأبق سعقٍد الخدريُّ ـُ سؿرَة، وطؿقُر ب . وجابُر ب
ِ
 الل

 والخالَصُة أن الحديَث صحقٌح.

 «.وذلؽ»يف إصِؾ:  (1)

 يف 14/371و 14/278« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  (2)
ُّ
(، 5/228« )إوسطِ »(، والطرباكِل

ـَ »و  (.3467« )معَجِؿ الشامقِّق

ـٍ طـ مؽحقٍل طـ أبل هريرَة  مـ صريِؼ طبدِ   ـِ أذي ـِ أبل سؾؿَة طـ مـصقِر ب   ڤالعزيِز ب

  قال: قاَل رسقُل 
ِ
ُالعبُدُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ـُ ُوالؿراِءُ ُٓيمم ُالؽذَبُيفُالؿزاِح ُحتكُيترَك ُكؾ ف اإليؿاَن

 «.وإنُكانُصادًقا

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـٍ مجفقٌل، ومؽحقٌل لؿ يسَؿْع مـ أبل هريرَة  ـُ أذي  .ڤمـصقُر ب

« الؿسـدِ »مـ ( 8752يف تعؾقِؼِف طؾك هذا الحديِث )رقَؿ  $قال الشقُخ أحؿُد شاكٍر 

(8/413:) 

: فنكف خطٌل يف أصِؾ  ـٍ لؿ يتـب ْف لتصحقِحِف أحٌد، وصقاُبُف: )مـصقُر « الؿسـدِ »وأما مـصقُر بـ ُأَذي

ـُ زاذاَن( كؿا سَبَؼ يف هذا الحديِث كػِسِف برقِؿ ) ـُ حجٍر يف 8615ب تعجقِؾ »(، وقد أخَطَل فقف اب

ـ  « الؿـػَعةِ  ، فظ ِّ
ـِ زاذاَن، وزطؿ تبًعا لشقِخِف الحسقـل ( شخًصا غقَر مـصقِر ب ـٍ ـَ أذي )مـصقَر ب

ـَ الؼدماَء لؾؿسـِد أخَطَل مـف وكتَبُف  ـُ زاذاَن، وأن أحَد الـاسخق أكف مجفقٌل، والحؼُّ أكف هق اب

ُد أكف خطٌل يف أصِؾ  ا يميِّ  يف الـسَخِة الؿخطقَصِة، مؿ 
(، وكذلؽ هق طؾك الخطلِ ـٍ ـُ أذي )اب

 لوَجَب هذه الشبفَة. اهـ.قديٌؿ: ف« الؿسـدِ »
= 
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ـِ  طـ طؿرَ  هُ أو كحقُ  فُ مثؾُ  َي وِ وقد رُ   .(5)اِب الخط   ب

                                          

ِل مـ  قؾُت:ُ= فظـ ُف « الؿسـدِ »وما ذكَرُه الشقُخ شاكٌر فقف كظٌر، وإكؿا وقع تحريٌػ يف الؿقِضِع إو 

، ومـ -وهق صقاٌب -« الؿسـدِ »الشقُخ شاكٌر صقاَبُف، فحَؽَؿ بالخطلِ طؾك الؿقضِع الثاين مـ 

ـَ حجٍر وشقَخُف دوَن دلقٍؾ، وقد   َثؿ  خط ل اب
ُّ
ـِ  -كؿا سَبَؼ -أخَرَجُف الطرباكِل وطـده يف الؿقضَعْق

ـٍ » ـُ أذي ِّ أيًضا؟! الؾفؿ  ٓ.«مـصقُر ب
 ، ففؾ كؼقُل: هق خطٌل قديٌؿ طـد الطرباكِل

ـُ أبل شقبَة يف  (1) ـُ حب اَن يف 1/424« )الؿصـِػ »أخَرَجُف اب (، 1/55« )روضِة العؼالءِ »(، واب

ـَ يف  ـُ أبل زمـق ـ ةِ أصقِل ال»واب  ( بتحؼقِؼل.162« )سُّ

ـِ أبل شبقٍب طـ طؿَر قال:  ـِ أبل ثابٍت طـ مقؿقِن ب مـ صرٍق طـ سػقاَن الثقريِّ طـ حبقِب ب

ـِ أبل شقبَة.«. ٓ تبؾُغ حؼقؼَة اإليؿاِن حتك تدَع الؽذَب يف الِؿزاِح »  لػُظ اب

ـِ حب اَن:  ، ويَدَع الؽذَب ٓ يجُد طبٌد حؼقؼَة اإليؿاِن حتك يَدَع »ولػُظُف طـد اب الؿراَء وهق محؼ 

 «.يف الِؿزاِح وهق يرى أكف لق شاَء لَغَؾَب 

 : ـَ ـِ أبل زمـق ، والؽذَب يف »وطـد اب ٓ يبؾُغ طبٌد حؼقؼَة اإليؿاِن حتك يدَع الؿراَء وهق محؼ 

 «.الِؿزاِح 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ أبل ثابٍت ثؼٌة فؼقٌف جؾقٌؾ، وكان كثقَر اإلرساِل وال  «.التؼريِب »تدلقِس. اهـ مـ حبقُب ب

ْح بالتحديِث.  قؾُت: لؿ يصرِّ

ـُ أبل شبقٍب.  ومقؿقُن ب

 .-«التؼريِب »كؿا يف -صدوٌق كثقُر اإلرساِل 

 .ڤلؿ يسَؿْع مـ أحٍد مـ الصحابِة  ڤوهق مع طدِم تصريِحِف بالسؿاِع مـ طؿَر 

 وقد ُرِوَي مرفقًطا.

 يف -(23« )الؿؼصِد إطؾك»-« الؿسـِد الؽبقرِ »فلخَرَجُف أبق يعَؾك يف 
ُّ
مسـِد »، والطرباكِل

ـَ   يف 2115« )الشامقِّق
ُّ
حؾقِة »(، وأبق كعقٍؿ يف 1/633« )معجِؿ شققِخفِ »(، والسؿعاكِل

 (.1626« )فقائِدهِ »(، وتؿاٌم يف 5/176« )إولقاءِ 
= 
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ـِ   .(5)طؿرَ  واب

                                          

ـِ حققَة طـ طبدِ ُ= ـِ أبل داوَد طـ رجاِء ب ـِ َغـٍؿ طـ مـ صريِؼ سؾقؿاَن ب ـِ ب ـِ  الرحؿ طؿَر ب

 
ِّ
ُالؿزاِحُ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الخط اِب، طـ الـبل ُيف ُالؽذَب ُيترَك ُحتك ُاإليؿاِن ُصريَح ُالعبُد ُيبؾُغ ٓ

ُ  «.وحتكُيتُرَكُالؿراَءُوهقُمحؼ 

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

 يف 
ُّ
ـُ طثؿاَن «الؽبقرِ »(: رواه أبق يعؾك يف 1/273« )مجؿِع الزوائدِ »قال الفقثؿل ُد ب ، وفقف محؿ 

ـِ داوَد، ولؿ أَر مـ ذَكَرُهَؿا. اهـ.طـ سؾقؿ  اَن ب

ـُ طؿراَن  ُّ ب
، والؿعافِل

ِّ
 طـد الطرباكِل

ُّ
ـُ حق اَن الرقل ـُ طثؿاَن، تاَبَعُف خالُد ب ُد ب قؾُت: ُتقبَع محؿ 

ـِ أبل داوَد.  وأبل كعقٍؿ وتؿاٍم: فالعفدُة فقف طؾك سؾقؿاَن ب
ِّ
 طـد السؿعاكِل

 ( وقاَل: مـؽُر الحديِث.4/11« )الؽبقرِ  التاريِخ »ترَجَؿُف البخاريُّ يف 

ـُ أبل حاتٍؿ يف  ( وقاَل: سؿعُت أبا زرطَة يؼقُل: مرتوُك 4/111« )الجرِح والتعديؾِ »واب

ـَ 4/116الحديِث، ويف ) ا، وقال أبق زرطَة: كان لقِّ ( قال أبق حاتٍؿ: ضعقُػ الحديِث جدًّ

 الحديِث. اهـ.

 مقققًفا وٓ مرفقًطا. والُل أطَؾُؿ. ڤطؿَر  والخالصُة أن هذا إثَر ٓ يصحُّ طـ

ـُ أبل الدكقا يف  (1)  (.662، 393« )الصؿِت »أخَرَجُف اب

اٍر.  ـِ سق   مـ صريِؼ شّبابَة ب

 (.662ويف )

ـِ الجعِد.  ب
ِّ
 مـ صريِؼ طؾل

ـُ طَؿَر   ٓ يبؾُغ رُجٌؾ حؼقؼَة اإليؿاِن حتك يَدعَ : »ڤكالهؿا طـ شعبَة طـ الحؽِؿ قال: قال اب

، والؽذَب يف الؿزاِح   «.الؿراَء وهق محؼ 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـِ طؿَر  ْح بالسؿاِع مـ اب ـَ طتقبَة ربؿا دل َس، ولؿ يصرِّ  ، ڤرجاُلُف ثؼاٌت إٓ أن الحؽَؿ ب

 والُل أطَؾُؿ.
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  حديُث  فِ وأبقـِ  (5)ذاك ثؿ مـ أوضِح 
ِّ
 يف الشػاطةِ  -طؾقف ك اللُ صؾ  - الـبل

ُالـارُُِفقخرُجُ: »حقـ قاَل  ةٍُمـُإيؿانٍُُشعقرةٍُُمثؼاُلُُفُِيفُقؾبُُِـُكانَُمَُُمـ ُوُبر  مـُُ،

«ةٍُذرُ ُ،ُومثؼاُلُ(7)اإليؿانُِ
(8). 

 .َب وإٓ صقلِ 

ـــ ـــف حديُث ـــ يف القسقســـةِ  (9)فُ ومـ ـــاَل  ئَؾ حـــقـ ُس ـــا؟ فؼ ُصـــريُحُُ(:)ذاك: »طـف

 .(;)«اإليؿانُِ

                                          

(1)  :
ِّ
 «.ذلؽ»يف صبعِة إلباكِل

(2)  :
ِّ
 «.إيؿان»يف صبعِة إلباكِل

 2593(، والرتمذيُّ )193(، ومسؾٌؿ )44(، والبخاريُّ )19/196أخَرَجُف أحؿُد ) (3)
ُّ
(، والـسائل

ـُ أبل شقبَة يف 11179« )الؽربى»يف   ( وغقُرُهؿ.11/31« )الؿصـِػ »(، واب

ـِ مالٍؽ   .ڤمـ حديِث أكِس ب

 «.طؾك»، وكلك ف ضَرَب طؾك «حديُثُف طؾك»يف إصِؾ:  (4)

(5)  :
ِّ
 «.ذلؽ»يف صبعِة إلباكِل

(، 132(، ومسؾٌؿ )1284« )إدِب الؿػردِ »(، والبخاريُّ يف 433، 15/79َجُف أحؿُد )أخرَ  (6)

 يف 5111وأبق داوَد )
ُّ
« الؽربى»(، ويف 664« )طؿِؾ الققِم والؾقؾةِ »(، والـسائل

ـُ حب اَن ) 5923، 5914(، وأبق يعَؾك )9/246/247)  (، وغقُرُهؿ.148، 146، 145(، واب

 .ڤمـ حديِث أبل هريرَة 

ـِ مسعقٍد  وقد ُرِوَي مـ حديِث طبدِ   ب
ِ
 .ڤالل

 يف 133-211أخَرَجُف مسؾٌؿ )
ُّ
ـُ حب اَن )9/248« )الؽربى»(، والـسائِل (، 149(، واب

ـُ 1637« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 783« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »والؿروزيُّ يف  (، واب

 347« )اإليؿانِ »مـَدْه يف 
ُّ
(، 1269« )الدطاءِ »(، ويف 12/83« )الؽبقرِ »يف (، والطرباكِل

= 
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 ؿا ازدادَ فؽؾ   ،يف الؼؾِب  يبدأ ُلؿظةً  إن اإليؿانَ » :ڠُطؾلُ ُوكذلؽُحديُثُ

 .(5)«ِطَظًؿا ِطَظًؿا ازداد ذلؽ البقاُض  اإليؿانُ 

 يف اإليؿانِ  َؾ لؽ التػاُض  ـُ بقِّ تُ  ،اهَ ذكرُ  يطقُل  كثقرةٍ  مـ هذا الـحقِ  يف أشقاءَ 

 ، فؽقَػ مـ اإليؿانِ  البِرِّ  أطؿاَل  ا أن  هَ أو أكثرُ  (7)ا يشفدُ فَ ، وكؾُّ وإطؿالِ  بالؼؾقِب 

 ؟!والتؽذيِب  باإلبطالِ  هذه أثارُ  تعاَكدُ 

                                          

 يف ُ=
ُّ
(، 553« )حديِث الزهريِّ »(، وأبق الػضِؾ البغداديُّ يف 333« )شعِب اإليؿانِ »والبقفؼل

 يف 
ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ »والاللؽائِل ـُ 229(، وأبق طقاكَة )1662« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ (، واب

 (.882« )معَجِؿفِ »طساكَِر يف 

ـِ مسعقٍد   .ڤمـ حديِث اب

ـِ طب اٍس وطائشَة وغقِرِهَؿا   .ڤويف الباِب طـ اب

ـُ أبل شقبَة يف  (1) ُل يف 8)رقَؿ « اإليؿانِ »أخَرَجُف اب ـ ةِ »(، والخال   يف 1621« )السُّ
ُّ
(، والبقفؼل

ـُ بط َة يف 37« )شعِب اإليؿانِ »  يف 1122« )اإلباكِة الؽربى»(، واب
ُّ
شرِح أصقِل »(، والاللؽائِل

ـ ِة والجؿاطةِ   يف 1721« )اطتؼاِد أهِؾ السُّ
ُّ
ةِ »(، وإصبفاكِل ِة يف بقاِن الؿحج   (.2/158« )الحج 

  مـ ُصُرٍق طـ طقٍف طـ طبدِ 
 
 قال: قاَل طؾل

ِّ
ـِ هـٍد الَجَؿؾل ـِ طؿِرو ب  ب

ِ
اإليؿاُن يبدُأ : »ڤالل

 إثَر.« لؿظًة بقضاَء يف الؼؾِب...

 ٌػ.وإسـاُدُه ضعق

ـُ أبل جؿقؾَة، ثؼٌة   .-«التؼريِب »كؿا يف -طقُف هق اب

. وطبدُ 
ُّ
ـِ هـٍد الجؿؾل ـُ طؿِرو ب  ب

ِ
 الل

.«: التؼريِب »قال الحافُظ يف 
 
 صدوٌق، لؿ يثبْت سؿاُطُف مـ طؾل

 فاإلسـاُد مـؼطٌع، والُل أطَؾُؿ.

 ُلْؿَظٌة: ُكؽَتٌة.

 لصقاُب.، ولعؾ  ما أثَبتُُّف ا«َيُشدُّ »يف إصِؾ:  (2)
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ُ-ُاللُُِققُلُُفُبإطؿالُِؾَُتػاُضُُُقُومؿاُيصد ُ ٹ ٹ ﴿ :-هُُثـاؤُُُجؾ 

ڄ ڄ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .[9-7:ُ]إكػاُلُ ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: فِ إلك ققلِ  ﴾ڃ ڃ

 .طؾك هذه الشروطِ  ؾِ إٓ بالعؿَ  حؼقؼةً  لإليؿانِ  اللُ  ؾِ فؾؿ يجعَ 

ا، وإن لؿ يؽُ  فُ يجعؾُ  ةً خاص   أكف بالؼقلِ  :(5)والذيُيزطؿُُ هـاك  ـْ مممـًا حؼًّ

  لؽتاِب  دٌ ففق معاكِ  :ٌؾ طؿَ 
ِ
ـ   الل  .ةِ والسُّ

ُ:(7)يفُالؼؾِبُُفُُؾَُػاُضُلؽُتُـُُاُيبقُ ومؿُ 

  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿ :فُُققلُُ

 .[50:ُ]الؿؿتحـةُُ

ُدونَُُألسَتُ ًٓ   ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿ :مـزلٍُُترىُأنُهاهـاُمـز

 .[50:ُ]الؿؿتحـةُُ

ُ ﴾ڇ ڇ (8)چ چ چ ڇ﴿: فُ ققلُ  فُ كذلؽ، ومثؾُ 

 .[;58:ُ]الـساءُُ

                                          

(1)  :
ِّ
 «.يزطُؿف»يف صبعِة إلباكِل

بلطؿاِل  -أيًضا-أن اإليؿاَن كؿا يتػاَضُؾ بلطؿاِل الجقارِح يتػاَضُؾ  $ومراُد الؿصـِِّػ  (2)

 الؼؾقِب، والُل أطَؾُؿ.

 ُكتَِبْت طؾك هامِش الؾقحِة. (3)
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أيًضا:  ؿ قاَل ك، ثمعـً  باإليؿانِ  هِ ما كان ٕمرِ  مزيدٍ  فؾقٓ أن هـاك مقضعَ 

ے ے ۓ ۓ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[8-5:ُ]العـؽبقُتُ ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  (5)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ :وقاَلُ

 .[50:ُ]العـؽبقُتُ ﴾ژ ڑ

 .[595:ُطؿرانَُُ]آُلُ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ :وقاَلُ

، ولؿ يرَض مـفؿ بالػعؾِ  الؼقلِ  ؿ بتصديِؼ فُ قد امتحـَ   تراهُ  أفؾسَت 

ُاللُُِبعدُكتاِبُُعُُُيت بَُُشلءٍُُفليُ ؟ رِ ا مـ أَخ ؿَ هُ أحدَ  َؾ حتك جعَ  ،العؿؾِ  دونَ  قرارِ باإل

 .(7)؟!واإلمامةُُِالؼدوةُُِبعدهُالذيـُهؿُمقضعُُُالسؾِػُُ،ُومـفاِجُملسو هيلع هللا ىلصُفُِرسقلُُِةُِوُسـ ُ

ـ   فإمرُ  ا يف ـَ ْص اقتَص  (9)ا ماكَ طؾقف طؾؿاؤُ  (8)طـدكا ما مضك ةُ الذي طؾقف السُّ

فا بعُض  جؿقًعا، وأكف درجاٌت  والعؿؾِ  والؼقلِ  ةِ بالـق   اإليؿانَ  (:)هذا: أن اـَ كتابِ 

                                          

(1) .
ِّ
 سَؼَط لػُظ الجاللِة مـ صبعِة إلباكِل

ـ ِة والجؿاطِة = السؾِػ الصالِح وأتباِع السؾِػ أهِؾ الحديِث: اتِّباُع  هذا هق مـفُج أهؾِ  (2) السُّ

ِة. ـ ِة بَػْفِؿ سَؾِػ إُم   الؽتاِب والسُّ

: « مضك»يف آخِر السطِر، و« ما»، ُكتَِبْت «ماضل»يف إصِؾ:  (3)
ِّ
ِل السطِر، ويف صبعِة إلباكِل يف أو 

طـدكا ماضل طؾقف طؾؿاُؤَكا ما اقتَصْصـَا يف كتابِـَا هذا: »ٕصِؾ: وُكتَِب يف الفامِش: يف ا« َكص  »

 «.ٕكف

(4)  :
ِّ
ا»يف صبعِة إلباكِل  «.مؿ 

 «.ٓن»يف إصِؾ:  (5)
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  رسقُل  ، كؿا قاَل بالؾسانِ  ا وأطالها: الشفادةُ فَ لَ إٓ أن أو   بعضٍ  فقَق 
ِ
يف  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـَ  فقف بضعةً  فُ ؾَ الذي جعَ  الحديِث  بؿا  ر  ، وأقَ هبا الؼائُؾ  َؼ ، فنذا كطَ (5)جزًءا وسبعق

  (7)جاء
ِ
  فقف بآستؽؿالِ  بالدخقلِ  اإليؿانِ  اسؿُ  فُ مَ لزِ  :مـ طـد الل

ِ
ٓ  طـد الل

  ؿا ازدادَ ، وكؾ  الـػقسِ  تزكقةِ  (8)طؾك
ِ
 بف إيؿاًكا. وتؼقى ازدادَ  صاطةً  لل

 

 

* * * 

                                          

 «.جزا» :يف إصؾِ  (1)

 «.جا»يف إصِؾ:  (2)

 «.وٓ طؾك»يف إصِؾ:  (3)
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 يف اإلٓىان   االسخرٌاء   ةاب   -2 

ُ:(5)أبقُطبقدٍُُقاَلُُ-=

ـُُـَُثَُحــد ُ ــ ـُِطـــُالحُ(8)طـــُأبــلُإشــفِبُُ(7)ســعقدٍُُاُيحقــكُب   قــال:ُ(9)ســ

ـِ  ٌؾ رُجــ قــاَل  ــ ـٌ  :مســعقدٍ  طـــد اب ـُ  ! فؼــاَل أكــا مــمم   أفلكــت مـــ أهــؾِ : »مســعقدٍ  ابــ

ــ ــاَل « ؟ةِ الجـ  ــفؼ ــاَل  :ق: أرُج ـُ  فؼ ــ ــَت : »مســعقدٍ  اب ــَت  أفــال وكؾ ــك كؿــا وكؾ  إول

 .(:)«إخرى

                                          

 »يف إصِؾ:  (1)
ِ
 َلِة.، ثؿ ضَرَب طؾك لػِظ الجاَل «أبق طبقِد الل

ـٌ حافٌظ إماٌم قدوٌة  (2) ، ثؼٌة متؼ  .-«التؼريِب »كؿا يف -هق الؼط اُن البصريُّ

: ثؼٌة  (3) ـُ حق اَن السعديُّ أبق إشفِب الُعطارِديُّ البصريُّ  .-«التؼريِب »كؿا يف -جعػُر ب

، ثؼٌة فؼقٌف فاضٌؾ مشفقٌر، وكان ُيرِس  (4) ٕكصاريُّ ـِ يساُر البصريُّ ا ـُ أبل الحس  ُؾ كثقًرا ويدلُِّس.اب

 «.التؼريُب »

ـَ مسعقٍد  (5) ـُ لؿ يدِرِك اب  .ڤإسـاُدُه ضعقٌػ ٓكؼطاِطِف، الحس

ـُ جريٍر يف   (.8)رقَؿ « هتذيِب أثارِ »وأخَرَجُف اب

ـُ إبراهقَؿ. َثـِل يعؼقُب ب  حد 

ـُ بط َة يف   (.1175« )اإلباكةِ »واب

ـِ حـبٍؾ.  مـ صريِؼ أحؿَد ب

ـِ إبراهقَؿ طـ يقكَس  كالهؿا طـ إسؿاطقَؾ  ـُ طبقدٍ -ب : أن رجاًل قال طـد  -هق اب ـِ طـ الحس

ـَ مسعقٍد  ـُ لؿ يدِرِك اب ـِ مسعقٍد: فذَكَرُه، وإسـاُدُه مـؼطٌع، الحس  .ڤاب
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ُ:(5)قالُأبقُطبقدٍُُ-<

ـِ  ا طبدُ ـَ ثَ حد   ـُ  الرحؿ ـِ  طـ سػقانَ  (7)مفدي   ب طـ  (8)سعقدٍ  ب

  إلك طبدِ  ٌؾ قال: جاء رُج  (:)طـ أبل وائؾٍ  (9)إطؿشِ 
ِ
ـُ : بْقـَ فؼاَل  الل  كسقرُ  ا كح

ـُ  ،إذ لؼقـا ركًبا َٓ »، فؼال: الؿممـقنَ  فؼؾـا: مـ أكتؿ؟ فؼالقا: كح ا قالقا: إك   (;)أَو

 .(>)«!ةِ الجـ   مـ أهؾِ 

ُ:(=)قالُأبقُطبقدٍُُ-50

ـُ ـَ ثَ حد   ـُ  دُ ومحؿ   سعقدٍ  ا يحقك ب طـ  (50)كالهؿا طـ شعبةَ  (<)جعػرٍ  ب

                                          

(1) . ـَ  إسـاُدُه صحقٌح طؾك َشْرِط الشقَخْق

ـُ الؿد طبدُ  (2) ـُ مفدي  ثؼٌة ثبٌت حافٌظ طارٌف بالرجاِل، قال اب ـِ ب : ما رأيُت أطؾََؿ مـف. الرحؿ
ِّ
 .«التؼريُب »يـل

ٌة، وكان ربؿا دل َس.  (3) ـِ مسروٍق الثقريُّ ثؼٌة حافٌظ فؼقفٌ طابٌد إماٌم حج  ـُ سعقِد ب  «.التؼريُب »سػقاُن ب

 ثؼٌة حافٌظ طارٌف بالؼراءاِت ورٌع، لؽـف يدلُِّس.  (4)
ُّ
ـُ مفراَن إسديُّ الؽاهؾِل  .«التؼريُب »سؾقؿاُن ب

ـُ سؾَؿَة، ثؼٌة.ش (5)  ؼقُؼ ب

 «.وٓ»يف إصِؾ:  (6)

ـُ أبل شقبَة يف  (7)  يف (، 23« )اإليؿانِ »أخَرَجُف اب
ُّ
ـ ِة »والاللؽائِل شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

 (.1781« )والجؿاطةِ 

َثـَا وكقٌع طـ إطؿِش طـ أبل وائٍؾ قال: جاء رُجٌؾ إلك طبدِ    فؼال: إين لؼقُت ركبً  حد 
ِ
ا فؼؾُت: الل

ـُ الؿممـقَن. قال: فؼاَل:  ـُ مـ أهِؾ الجـ ِة!»مـ أكتؿ؟ قالقا: كح  «.أٓ قالقا: كح

 وإسـاُدُه صحقٌح. 

(8) . ـِ  إسـاُدُه صحقٌح طؾك شرِط الشقَخْق

 الؿعروُف بغـدٍر ثؼٌة صحقُح الؽتاِب، إٓ أن فقف غػؾةَ ً.  (9)
ُّ
ـُ جعػٍر الُفذلل ُد ب  .«التؼريُب »محؿ 

، كان  شعبةُ  (12) ـٌ ، ثؼٌة حافٌظ متؼ ُّ
ُّ إزديُّ أبق بسطاٍم القاسطل

ـِ القرِد العتؾل ـُ الحجاِج ب ب
= 
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ـِ  سؾؿةَ    طـد طبدِ  ٌؾ رُج  قال: قاَل  (8)طـ طؾؼؿةَ  (7)طـ إبراهقؿَ  (5)ُكفقؾٍ  ب
ِ
: الل

ـٌ  (9)أكا   ! فؼال طبدُ ممم
ِ
 ! ولؽـ آمـ  ةِ : إين يف الجـ  ْؾ فؼُ : »الل

ِ
 فِ بِ تُ وكُ  فِ ومالئؽتِ  ا بالل

 .(:)«فِ ؾِ ُس ورُ 

                                          

ـَ يف الحديِث. ُ=  .«التؼريُب »الثقريُّ يؼقُل: هق أمقُر الؿممـق

، ثؼٌة.  (1)
ُّ
ـٍ الحضرمل ـِ ُحصق ـُ ُكفقِؾ ب  .«التؼريُب »سؾَؿُة ب

: ثؼٌة،  (2)
ُّ
 الؽقفِل

ُّ
ـُ يزيَد الـخعل َػُف.إبراهقُؿ ب   ضع 

 لؿ يثبْت أن الـسائِل

: ثؼٌة ثبٌت. (3)
ُّ
ـُ ققٍس الـَخِعل  طؾؼَؿُة ب

 «.لـا»يف إصِؾ:  (4)

ـُ أبل شقبَة يف  (5) ـُ جريٍر يف 6/165« )الؿصـِػ »(، ويف 22« )اإليؿانِ »وأخَرَجُف اب هتذيِب »(، واب

ُل يف 996« )أثارِ  ـ ةِ »(، والخال  ـُ أحَؿَد يف  (، وطبدُ 1368، 1339« )السُّ  ب
ِ
ـ ةِ »الل « السُّ

ـُ مـقٍع يف 655)  يف 3225) -«الؿطالِب العالقةِ »-« مسـِدهِ »(، وأحؿُد ب
ُّ
شعِب »(، والبقفؼل

 يف 72« )اإليؿانِ 
ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ »(، والاللؽائِل (، 1782« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

 يف 
ُّ
 (.9/158« )الؽبقرِ »والطرباكِل

 شعبَة: بف، وإسـاُدُه صحقٌح. مـ ُصُرٍق طـ

ـُ جريٍر يف   (.999« )هتذيِب أثارِ »وأخَرَجُف اب

ـِ مسعقدٍ: فذَكَرُه، وإسـاُدُه  مـ صريِؼ شعبَة طـ واصٍؾ طـ إبراهقَؿ قال: قاَل رُجٌؾ طـد طبدِ   ب
ِ
الل

ـِ مسعقدٍ  ، لؿ يسَؿْع مـ اب
ُّ
ـُ يزيَد الـخِعل  لف ما قبَؾُف. ، لؽـ يشَفدُ ڤمـؼطٌِع، إبراهقُؿ هق اب

ُل يف  ـ ةِ »وأخَرَجُف الخال  ـُ أبل شقبَة يف 1365و 1228« )السُّ (، 6/173« )الؿصـِػ »(، واب

 (.138« )اإليؿانِ »و

ُل يف  ـ ةِ »وأخَرَجُف الخال  ـُ أحؿَد يف  (، وطبدُ 1365« )السُّ  ب
ِ
ـ ةِ »الل  (.668« )السُّ

 مـ صريِؼ شعبَة.

ـُ جريٍر يف  ـُ أحؿَد يف  (، وطبدُ 997« )رِ هتذيِب أثا»واب  ب
ِ
ـ ةِ »الل  (.721، 711« )السُّ

 مـ صريِؼ سػقاَن.
= 
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ُل يف ُ= ـ ةِ »والخال   (.1228« )السُّ

 مـ صريِؼ أبل إسحاَق.

ـُ أبل شقبَة يف   (.138« )اإليؿانِ »(، ويف 6/173« )الؿصـِػ »واب

ـِ طق اٍش.  طـ أبل بؽِر ب

 يف 
ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ شرِح أصقِل اطتؼاِد »والاللؽائِل  (.1779« )أهِؾ السُّ

 مـ صريِؼ أبل طقاكَة.

: قاَل:  رواه همِٓء طـ مغقرَة طـ أبل وائٍؾ قال: قاَل رُجٌؾ طـد طبدِ  ـٌ : إين ممم
ِ
 ُقؾ: إين »الل

 «.يف الجـ ةِ 

 وقد وَرَد هذا إثُر بسقاٍق آَخَر.

ـَ سؾَؿَة وأ  يؼقُل:  كا أسَؿُع: أكان طبدُ طـ مغقرَة قاَل: سلَل رُجٌؾ أبا وائٍؾ شؼقَؼ ب
ِ
إن شِفَد »الل

: فؾقشَفْد أكف يف الجـ ةِ  ـٌ  ، قال: كعؿ.«أكف ممم

ـَ مسعقٍد يؼقُل: -وسلَلُف رجٌؾ  -طـ مغقرَة قاَل: سؿعُت شؼقًؼا يؼقُل  إكف مـ شِفَد »: سؿعُت اب

ـٌ فؾقشَفْد أكف يف الجـ ةِ   ؟ قاَل: كَعْؿ.«أكف ممم

ـَ مسعقٍد يؼقُل:  طـ أبل وائٍؾ قاَل: سؿعُت  : فؾقشَفْد أكف »اب ـٌ  مـ شِفَد طؾك كػِسِف أكف ممم

 «.يف الجـ ةِ 

، إٓ أكف كان يدلُِّس ٓ سق َؿا  ـٌ ُّ ثؼٌة متؼ
ـُ مِؼسٍؿ الضبل وهذا إسـاٌد رجاُلُف ثؼاٌت، ومغقرُة هق اب

 طـ إبراهقَؿ.

َح بالسؿاِع مـ أبل وائٍؾ، فاكتَػْت هتؿُة تدلق  ِسِف.لؽـ ُف هـا صر 

ـُ طبدِ  ـَ طؿٍرو  وقد خاَلَػ الجؿاطَة جريُر ب الحؿقِد: فرواه طـ مغقرَة قال: سؿعُت الػضقَؾ ب

ـِ سؾَؿَة: أسؿعَت طبدَ  ـَ مسعقٍد  يؼقُل ٕبل وائٍؾ شؼقِؼ ب  ب
ِ
مـ قال: إين »يؼقُل:  ڤالل

: فؾقُؼْؾ:  ـٌ ـُ سؾؿَة: ؟ فؼاَل: كَعْؿ: فؼال الؿغقرُة: وقَرَأ أبق و«إين يف الجـ ةِ ممم ڄ ﴿ائٍؾ شؼقُؼ ب

إلك ققلِِف:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿حتك بؾَغ:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[5-1: ةُ ﴾ ]البقِّـَ ہ ہ ہ  ﴿

ُض بالؿرجئِة.  قَرَأها وهق يعرِّ
= 
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ُ:(5)قالُأبقُطبقدٍُُ-55

َثـَا ـِ ال طبدُ  حد  ـِ  طـ ُمِحؾِّ  (8)طـ سػقانَ  (7)رحؿ  (:)لل قاَل  (9)ُمحرزٍ  ب

ـٌ  : إذا ققَؾ (;)إبراهقؿُ    أكت؟ فؼؾ: آمـُت  لؽ: أممم
ِ
 فِ بِ تُ وكُ  فِ ومالئؽتِ  بالل

 .(>)فِ ؾِ ُس ورُ 

                                          

ـُ جريٍر يف 2/579« )الؿستدركِ »أخَرَجُف الحاكُؿ يف ُ=  (.994« )هتذيِب أثارِ »(، واب

 مـ صرٍق طـ جريٍر: بف.

ـُ  : ثؼٌة صحقُح الؽتاِب، ققَؾ: كان يف آِخِر ُطُؿِرِه يِفُؿ  طبدِ  وجريُر هق اب
ُّ
ـِ قرٍط الضبل الحؿقِد ب

 «.التؼريِب »مـ حػظِِف. اهـ. مـ 

 .-وفقفؿ سػقاُن وشعبةُ -قؾُت: خاَلَػ جريٌر الجؿاطَة 

ـَ طؿٍرو»ويف اإلسـاِد حقث زاَد:   «.الػضقَؾ ب

ـِ حقث زاَد:   إلِخ.« أيَة...»ويف الؿت

ُح هق روايُة الجؿاطِة. والذي  يرتج 

 إسـاُدُه صحقٌح. (1)

َم. (2) ، تؼد  ـُ مفدي   هق اب

ٌة، وكان ربؿا دل َس. (3) : ثؼٌة حافٌظ فؼقٌف طابٌد إماٌم حج  ـُ سعقٍد الثقريُّ  سػقاُن ب

ـُ «مجؾل»يف إصِؾ:  (4) َؼُف أحؿُد واب ، وث  ُّ
 الؽقفِل

ُّ
ـُ ُمحرٍز الضبل ـٍ يف روايٍة، ، وصقاُبُف ُمِحؾُّ ب معق

ـُ سعقٍد  وقال أبق حاتٍؿ: ما بحديثِِف بلٌس وٓ يحتجُّ بف، وكان شقًخا مستقًرا، وقال يحقك ب

ـُ حب اَن يف الثؼاِت،  : لقس بف بلٌس، وذَكَرُه اب
ُّ
الؼط اُن: كان وسًطا ولقس بذاك، وقال الـسائل

ـُ حجٍر: ٓ بلَس بف.  وقال اب

 ِؾ.ُكتَِبْت طؾك هامِش إص  (5)

َم.  (6) ، تؼد  ُّ
ـُ يزيَد الـخعل  إبراهقُؿ ب

ُل يف  (7) ـ ةِ »وأخَرَجُف الخال  ـُ أحؿَد يف  (، وطبدُ 1333« )السُّ  ب
ِ
ـ ةِ »الل (، وأجريُّ يف 649« )السُّ

= 
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 يف (، 2/668« )الشريعةِ »ُ=
ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ »والاللؽائِل (، 1787« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ـُ بط ةَ  ـُ جريٍر يف 1225« )اإلباكةِ »يف  واب  (.2228« )هتذيِب أثارِ »(، واب

 مـ صريِؼ الؿصـِػ.

ـُ جريٍر يف  ُل يف 2229« )هتذيِب أثارِ »وأخَرَجُف اب ـ ةِ »(، والخال  ـُ  (، وطبدُ 1336« )السُّ  ب
ِ
الل

ـ ةِ »أحؿَد يف  ـُ بط َة 2/72« )الشريعةِ »(، وأجريُّ يف 651« )السُّ  (.1228« )اإلباكةِ »يف (، واب

ـِ طؿٍرو طـ إبراهقَؿ، قال: إذا ققَؾ:  مـ صريِؼ طبدِ  ـِ ب ، ثـا سػقاُن طـ الحس ـِ مفدي  ـِ ب الرحؿ

ـٌ أكت؟ فُؼْؾ: ٓ إلَف إٓ الُل.  أممم

 «.ٓ إلَف إٓ أكَت »وطـد البعِض: 

 وإسـاُدُه صحقٌح.

: فرواه طـ سػ لؽـ خاَلَػ وكقٌع طبدَ  ـَ مفدي  ـِ ب ـِ طؿٍرو الرحؿ ـِ ب  قاَن الثقريِّ طـ الحس

 ومالئؽتِِف 
ِ
ـٌ أكت؟ فُؼْؾ: آمـُت بالل ـِ طؿٍرو طـ إبراهقَؿ قال: إذا سلُلقَك: أممم طـ فضقِؾ ب

 وُكُتبِِف وُرُسؾِِف.

(، والؾػُظ لف، 4/224« )الحؾقةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 2/673« )الشريعةِ »أخَرَجُف أجريُّ يف 

 :  «.ؾ: ٓ إلَف إٓ الُل، فنهنؿ سقَدُطقَكؽفؼ»... وطـد أجريِّ

 مـ صريِؼ وكقٍع: بف، وإسـاُدُه صحقٌح.

ـِ طؿٍرو»فزاَد يف اإلسـاِد:  ـِ الروايَة التل ذكَرَها أبق طبقٍد.«فضقِؾ ب  ، وواَفَؼ يف الؿت

ـِ طؿٍرو طـ إبراهقؿَ  ـِ طؿٍرو طـ فضقِؾ ب ـِ ب ـُ أن ُيؼاَل: إن الثقري  سِؿَعُف مـ الحس
 .ويؿؽِ

ـِ طؿٍرو طـ إبراهقَؿ. ـِ ب  وسِؿَعُف مـ الحس

ُث هبذا وهذا.  وكان يحدِّ

ـِ طـ إبراهقَؿ طؾك ما سِؿَعف. فرواه طبدُ  ـِ طـ سػقاَن طـ الحس  الرحؿ

ـِ طـ فضقٍؾ طـ إبراهقَؿ: فؽؾ  َرَوى ما سِؿَع.   ورواه وكقٌع طـ سػقاَن طـ الحس

ـِ  ـُ طؿٍرو سِؿَع مـ أخقِف الػضقِؾ ب ـُ ب . والُل أطَؾُؿ.والحس
ِّ
 طؿٍرو، وسؿَع مـ إبراهقَؿ الـخعل

ـُ جريٍر يف  ُل يف 2227« )هتذيِب أثارِ »وأخَرَجُف اب ـ ةِ »(، والخال  ـُ  (، وطبدُ 1343« )السُّ  ب
ِ
الل

ـ ةِ »أحؿَد يف  ـُ بط َة يف 289) «الشريعةِ »وأجريُّ يف (، 718، 652« )السُّ  (.1229« )اإلباكةِ »(، واب
= 
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 قال: قاَل لل إبراهقُؿ: إذا  ِؼ طبدِ مـ صريُ=
ِ
ـِ طبقِد الل ـِ ب ـِ مفدي  طـ سػقاَن طـ الحس ـِ ب الرحؿ

ـٌ أكت؟ فُؼْؾ:   «.إن شاَء اللُ »، زاَد البعُض: «أرُجق»ققَؾ لؽ: أممم

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ـُ أبل شقبَة يف   (.62« )اإليؿانِ »(، ويف 6/169« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

ـِ أساَمةَ - طـ أبل أساَمةَ  اِد ب  .-حؿ 

ُل يف  ـ ةِ »وأخَرَجُف الخال  ـُ أحؿَد يف  (، وطبدُ 1337« )السُّ  ب
ِ
ـ ةِ »الل وأجريُّ يف (، 653« )السُّ

ـُ بط َة يف 289) «الشريعةِ »  (.1229« )اإلباكةِ »(، واب

. مـ صريِؼ طبدِ  ـِ مفدي  ـِ ب  الرحؿ

ـُ مفدي   كالهؿا أبق أساَمَة وطبدُ  ـِ ب ـُ طق اٍش طـ مغقرَة طـ إبراهقَؿ قال: الرحؿ ـُ ب ، كا الحس

ـٌ أكت؟ بدطٌة.  سماُل الرجِؾ الرجَؾ: أممم

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ مؼسٍؿ يدلُِّس طـ إبراهقَؿ.  مغقرُة هق اب

ـُ حجٍر يف  ـٌ إٓ أكف كان يدلُِّس وٓ سق َؿا طـ إبراهقَؿ.«: التؼريِب »قال اب  ثؼٌة متؼ

  وأخَرَجُف طبدُ 
ِ
ـُ أحؿَد يف الل ـ ةِ »ب  (.713« )السُّ

ـُ سعقٍد، كا طَؿُر  َثـِل سقيُد ب  -حد 
 
ـَ طبقٍد الطـافسل طـ أبل حؿزَة، قاَل: سلَل رُجٌؾ  -يعـل: اب

ـٌ أكت؟ قال: ما أشؽُّ يف إيؿاكِل، وسماُلَؽ إي اَي طـ هذا بدطٌة. : أممم  
 إبراهقَؿ الـخعل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـِ س ـُ سعقِد ب ـُ ما لقَس سقيُد ب َ فصار يتؾؼ 
: صدوٌق يف كػِسِف، إٓ أكف طِؿل

ُّ
فٍؾ الفرويُّ الَحَدثاكِل

ـٍ الؼقَل  ـُ معق  .-«التؼريِب »كؿا يف -مـ حديثِِف. فلفَحَش فقف اب

: صدوٌق 
ُّ
ـِ أبل أمق َة الطـافسل ـُ طبقِد ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -وطؿُر ب

 الراِطل.وأبق حؿزَة هق مقؿقُن أبق حؿزَة إطقُر ا 
ُّ
اُب الؽقفِل  لؼص 

ـُ حجٍر يف   ضعقٌػ.«: التؼريِب »قال اب

ـُ بط َة يف   (.1217« )اإلباكةِ »وأخَرَجُف اب

َثـَا شريٌؽ طـ إطؿِش، والؿغقرُة طـ إبراهقَؿ: أكف كان يؼقُل يف  اٍج قال: حد  مـ صريِؼ حج 
= 
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ُ:(5)قالُأبقُطبقدٍُُ-57

َثـَا ـِ  طبدُ  (7)حد  ـِ  (8)طـ معؿرٍ  طـ سػقانَ  الرحؿ طـ  (9)صاوسٍ  طـ اب

ـٌ  َؾ قق : إذاقاَل  (:)أبقف   : آمـُت ْؾ أكت؟ فؼُ  لؽ: أممم
ِ
 فِ بِ تُ وكُ  فِ ومالئؽتِ  بالل

 .(;)فِ ؾِ ُس ورُ 

                                          

؟ بدطٌة.ُ= ـٌ  سماِل الرُجِؾ الرُجَؾ: أكت ممم

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ مؼسٍؿ، وسَبَؼ بقاُن حالِِف.  الؿغقرُة هق اب

ـُ طبدِ   الؼضاُء. وشريٌؽ هق اب
َ
، صدوٌق ساَء حػُظُف مـذ ولل

ُّ
 الـخعل

ِ
 الل

ـُ مفراَن ثؼٌة حافٌظ، لؽـ ف يدلُِّس.  وإطؿُش سؾقؿاُن ب

 إسـاُدُه صحقٌح. (1)

َثـَا:  (2)  ، ثؿ ضَرَب طؾقفا.«سػقانُ »يف إصِؾ بعد حد 

ـِ  معؿرٌ  (3) ، ثؼٌة ثبٌت فاضٌؾ، إٓ أن يف روايتِِف طـ ثابٍت وإطؿِش وهشاِم ب ـُ راشٍد إزديُّ هق اب

َث بف بالبصرِة.  طروَة شقًئا، وكذا فقؿا حد 

: ثؼٌة فاضٌؾ طابٌد. طبدُ  (4)
ُّ
ـِ كقساَن القؿاكِل ـُ صاوِس ب  ب

ِ
 الل

: ثؼٌة فؼقٌف فاضٌؾ. (5)
ُّ
ـُ كقساَن القؿاكِل  صاوُس ب

ُل يف أ (6) ـ ةِ »خَرَجُف الخال   يف  (، وطبدُ 11/128« )جامِع معؿرٍ »(، وهق يف 1348« )السُّ
ِ
الل

ـ ةِ » ـُ بط َة يف (، 662« )السُّ ( 2/672) «الشريعةِ »وأجريُّ يف ( ، 1223« )اإلباكِة الؽربى»واب

اِق. طـ طبدِ   الرز 

ُل يف  ـ ةِ »وأخَرَجُف الخال    (، وطبدُ 1334« )السُّ
ِ
ـُ أحؿَد يف  الل ـ ةِ »ب ـُ بط َة يف 652« )السُّ (، واب

 (.2/668) «الشريعةِ »وأجريُّ يف (، 1226« )اإلباكِة الؽربى»

.  مـ صريِؼ سػقاَن الثقريِّ

 يف 
ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ »والاللؽائِل  (.1788« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

= 
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ُ:(5)قالُأبقُطبقدٍُُ-58

َثـَا ـِ  طبدُ  حد  ـِ  ادِ طـ حؿ   الرحؿ ـِ  (7)زيدٍ ب   (8)طتقٍؼ  طـ يحقك ب

ـِ  دِ طـ محؿ   ـَ  ب ـٌ  قال: إذا ققَؾ  (9)سقري  ٿ ٿ﴿: ْؾ أكت؟ فؼُ  لؽ: أممم

ُ]البؼرةُُ ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  :58;] 

 .(:)أيةَ 

                                          

 مـ صريِؼ شؼقٍؼ.ُ=

ـِ صاوسٍ    ثالَثُتُفؿ طـ معؿٍر طـ اب
ِ
ـٌ أكَت؟ قال: آمـُت بالل قال: كان أبل إذا ققَؾ لف: أممم

 ومالئؽتِِف وُكُتبِِف وُرُسؾِِف، ٓ يزيُد طؾك ذلؽ.

اِق، وأما أخروَن لؿ يسقققا لػَظُف، وأحالقا إلك لػِظ  وإسـاُدُه صحقٌح، وهذا لػُظ طبدِ  الرز 

، وهق كؿا ذَكَرُه أبق طبقٍد.
ِّ
 إبراهقَؿ الـخعل

 ُه صحقٌح.إسـادُ  (1)

، ثؼٌة َثْبٌت فؼقٌف. (2)
ُّ
ـِ درهٍؿ إزديُّ الجفضؿل ـُ زيِد ب اُد ب  حؿ 

، ثؼٌة. (3) ـُ طتقٍؼ الطػاويُّ البصريُّ  يحقك ب

، ثؼٌة ثبٌت كبقُر الَؼْدِر، كان ٓ يرى الرواَيَة بالؿعـك. (4) ـَ إكصاريُّ ـُ سقري ُد ب  محؿ 

ُل يف  (5) ـ ةِ »وأخَرَجُف الخال  ـُ أحؿَد يف  وطبدُ (، 1335) «السُّ  ب
ِ
ـ ةِ »الل  يف (، 648) «السُّ

ُّ
والاللؽائِل

ـ ِة والجؿاطةِ » (، 2/669) «الشريعةِ »وأجريُّ يف (، 1792« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ـُ بط َة يف   (.1227« )اإلباكِة الؽربى»واب

ـِ زيٍد طـ مـ صريِؼ طبدِ  اِد ب ـِ مفدي  طـ حؿ  ـِ ب ـِ الشفقِد طـ  الرحؿ ـِ طتقٍؼ وحبقِب ب يحقك ب

: فَذَكَرُه. ـَ ـِ سقري ِد ب  محؿ 

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ـُ الشفقِد ثؼٌة ثبٌت   .-«التؼريِب »كؿا يف –وحبقُب ب
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ُ:(5)قالُأبقُطبقدٍُُ-59

َثـَا ـُُُجريرُُُحد   ٌؾ رُج  قاَل  قال:ُطـُإبراهقؿَُُ(8)طـُمـصقرٍُُ(7)الحؿقدُِ طبدُُِب

ـٌ لعؾؼؿةَ   .(9)-اللُ  إن شاءَ -ق أكت؟ فؼال: أرُج  : أممم

ُ:قالُأبقُطبقدٍُ

 فقف. آستثـاءَ  فُ ؼَ وَمـ وافَ  سػقانُ  ولفذا كان يلخذُ 

                                          

 إسـاُدُه صحقٌح. (1)

ـُ طبدِ  (2) ، ثؼٌة صحقُح الؽتاِب، ققَؾ: كان يف آِخِر ُطُؿِرهِ يِفُؿ م جريُر ب
ُّ
ـِ قرٍط الضبل  ـ حػظِِف.الحؿقِد ب

ـِ طبدِ  (3) ـُ الؿعتؿِر ب ، ثؼٌة ثبٌت وكان ٓ يدلُِّس. مـصقُر هق اب
ُّ
ـِ ربقعَة الؽقفِل  ب

ِ
 الل

ـُ أبل شقبَة يف  (4) ـُ سعٍد يف 24« )اإليؿانِ »(، و6/165) «الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب الطبؼاِت »(، واب

ُل يف (، و6/147« )الؽربى ـ ةِ »الخال  ـُ (، 285) «الشريعةِ »يف  وأجريُّ (، 1346« )السُّ واب

 يف 1218« )اإلباكِة الؽربى»بط َة يف 
ُّ
ـُ جريٍر يف 71« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل هتذيِب »(، واب

ـُ طساكَر يف 2673« )أثارِ   (.41/183« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

 مـ ُصُرٍق طـ مـصقٍر: بف.

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ـُ مفراَن. وقد ُتقبَِع مـصقٌر طؾقف، فتاَبَعفُ   إطؿُش سؾقؿاُن ب

ـُ أبل شقبَة يف   «الشريعةِ »وأجريُّ يف (، 75« )اإليؿانِ »(، ويف 6/161) «الؿصـِػ »أخَرَجُف اب

(، 1/214« )الؿـتؼك مـ مسؿقطاتِفِ »(، والضقاُء يف 2/122« )الحؾقةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 286)

ـُ أحؿَد يف  وطبدُ   ب
ِ
ـ ةِ »الل ـُ 719« )السُّ ـُ طساكَر 2672« )هتذيِب أثارِ »جريٍر يف  (، واب (، واب

 (.41/183« )تاريِخ دمشَؼ »يف 

ـٌ أكت؟ قال: أرُجق. زاَد  مـ صريِؼ إطؿِش طـ إبراهقَؿ طـ طؾؼَؿَة قال: قاَل لف رُجٌؾ: أممم

 بعُضُفؿ: إن شاَء الُل.
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 ؿ يف الباِب ؽُ ما أطؾؿتُ  ةَ مخافَ  باإليؿانِ  ؿ طـدكا أن َيُبتُّقا الشفادةَ فُ تُ اهَ وإكؿا كر

  وآستؽؿالِ  مـ التزكقةِ  لِ إو  
ِ
 .طـد الل

ـَ  ةِ الؿؾ   قن أهَؾ فنهنؿ يسؿُّ  :الدكقا ا طؾك أحؽامِ وأم   ٕن  :جؿقًعا مممـق

فؿ إكؿا هل طؾك تِ ُسـ   ؿ وجؿقعَ فُ تَ فؿ ومـاكحَ اتِ وشفادَ  ،ؿفُ حَ ؿ، وذبائِ فُ وٓيتَ 

 اإليؿانِ 
ُّ
ـِ جؿقًعا واسعَ  (5)فُ كَ وترْ  يرى آستثـاءَ  ، ولفذا كان إوزاطل  .ْق

ُ:(7)قالُأبقُطبقدٍُُ-:5

َثـَا ـُُُُدُمحؿُ ُحد  ُإوزاطلُ ُ(8)كثقرٍُُب طـ
ـٌ ـ قاَل مَ  :قاَلُُ(9)  :: أكا ممم

ـٌ  ـٌ ، ومـ قاَل فحس ـٌ  ،اللُ  إن شاءَ  : أكا ممم   لؼقلِ  :فحس
ِ
ۇ ۆ ﴿: ۵ الل

 .(:)أهنؿ داخؾقنَ  ، وقد طؾؿَ [>7:ُ]الػتُحُ ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

                                          

 طؾك الفامِش.« كف»، وكَتَب «وتر جؿقًعا»يف إصِؾ:  (1)

 صحقٌح.إسـاُدُه  (2)

ـُ كثقٍر العبديُّ أبق طبدِ  (3) ُد ب ، ثؼٌة لؿ يصْب مـ ضعِػِف. محؿ   البصريُّ
ِ
 الل

ـُ طؿٍرو، ثؼٌة جؾقٌؾ فؼقٌف. طبدُ  (4) ـِ ب  الرحؿ

ُل يف و (5) ـ ةِ »أخَرَجُف الخال  ـُ بط َة يف (، 972« )السُّ  (.1214« )اإلباكِة الؽربى»واب

ـِ ُطبادَة قال: كَتَب رُجٌؾ مـ صريِؼ أبل بؽٍر الؿروذيِّ طـ هار  طـ َروِح ب
ِّ
ـِ ُحؿقٍد القاسطل وَن ب

ا: فالؿسللُة يف هذا  ـٌ أكت حؼًّ ا؟ فؽَتَب إلقف: أكتبَت تسلُلـِل أممم ـٌ أكت حؼًّ : أممم ِّ
إلك إوزاطل

ـُ أكت حؼًّ  ا؟ بدطٌة، والؽالُم فقف جدٌل لؿ يشرْحُف لـا سؾُػـَا، ولؿ كؽؾْػُف يف ديـِـَا، وسللَت: أممم

فؾعؿري لئـ كـُت طؾك اإليؿاِن: فؿا تركِل لفا بضائِِري، وإن لؿ أكـ طؾقفا فؿا شفاَدتِل لفا 

، لقس مـ الرسقِخ يف العؾِؿ، إن  ـِ ي َؼ يف الدِّ ـ ُة وإياَك والتعؿُّ بـافِِعل: فِؼْػ حقُث وقَػْت بؽ السُّ

ـَ يف الِعْؾِؿ قالقا حقث تـاهك   .[7: طؿرانَ  آُل ] ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿طؾُؿُفؿ: الراسخق
= 
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  طبدِ  حديِث  فُ ْج طـدي وَ  وهذا
ِ
 ؿْ : ألؿ تعؾَ فؼاَل  ،معاذٍ  حقـ أتاه صاحُب  الل

                                          

=ُ. ـٌ  وإسـاُدُه حس

ُث شقُخ اإلسالِم،  اِج اإلماُم الؼدوُة الػؼقُف الؿحدِّ ـِ الحج  ِد ب ـُ محؿ  أبق بؽٍر الؿروذيُّ أحؿُد ب

 يف -كان أجؾ  أصحاِب أحؿَد 
ُّ
 .-«الؽاشِػ »قالف الذهبل

 صدوٌق 
ُّ
ـُ حؿقٍد القاسطل  .-«التؼريِب »كؿا يف -وهاروُن ب

ـُ طب  .-«التؼريِب »كؿا يف -ادَة ثؼٌة فاضٌؾ لف تصاكقُػ وروُح ب

ـُ بط َة يف 294) «الشريعةِ »أجريُّ يف وأخَرَجُف  (، وأبق كعقٍؿ يف 1216« )اإلباكةِ »(، واب

 يف 8/254« )الحؾقةِ »
ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ »(، والاللؽائل  (.1797« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ـِ طؿرٍو طـ : فذَكَر كحَق ما سَبَؼ،  مـ صريِؼ معاويَة ب
ُّ
أبل إسحاَق الػزاريِّ قال: قال إوزاطل

 وفقف زيادٌة.

 وهذا إسـاٌد صحقٌح.

، ثؼٌة  ـِ شبقٍب إزديُّ ـِ طؿِرو ب ـِ الؿفؾِب ب ـُ طؿِرو ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -معاويُة ب

ـِ خار ـِ أسؿاَء ب ـِ الحارِث ب ِد ب ـُ محؿ  -جَة: إماٌم ثؼٌة حافٌظ وأبق إسحاَق الػزاريُّ إبراهقُؿ ب

 .-«التؼريِب »كؿا يف 

 يف 
ُّ
ةِ »وأخَرَجُف أبق الؼاسِؿ إصبفاكِل ِة يف بقاِن الؿحج   (.112-1/111« )الحج 

ـُ طبدِ  ، كا أحؿُد ب ـِ يعؼقَب إصؿِّ ِد ب ، كا أبق أسامَة طـ  مـ صريِؼ محؿ 
ُّ
الحؿقِد الحارثل

ٍد قال: قال ا ـِ محؿ  : فذَكَر كحَقُه.الػزاريِّ إبراهقَؿ ب
ُّ
 ٕوزاطل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

.
ُّ
ـُ زائدَة الؽقفِل ُد ب ُّ محؿ 

 فقف أبق سعقٍد الصقرفِل

 يف 
ُّ
 «.خالصِة تذهقِب هتذيِب الؽؿالِ »ذَكَره الخزرجل

 وقال: قاَل أبق حاتٍؿ: ٓ ُيعَرُف.

 وبؼق ُة رجالِِف ثؼاٌت.

ـَ يشَفُد لف ما قبَؾُف. ـ  الؿت  لؽ
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  رسقلِ  كاكقا طؾك طفدِ  الـاَس  أن  
ِ
ـٌ أصـاٍف  ثالثةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الل ، وكافرٌ  ومـافٌؼ  : ممم

ـَ فؿ كـَت فِؿـ أيِّ   .(5)؟ قال: مـ الؿممـق

                                          

ـُ أبل شقبَة يف اأخَرَجُف  (1) ـُ جريٍر يف 73« )اإليؿانِ »(، ويف 6/162) «الؿصـِػ »ب هتذيِب »(، واب

 (.2654« )أثارِ 

َثـِل الرسقُل الذي سلَل طبدَ  ِّ طـ ثعؾبَة طـ أبل قالبَة، حد 
  مـ صريِؼ أبل معاويَة طـ الشقباكِل

ِ
الل

، أتعَؾُؿ أن الـاَس كاكقا طؾك
ِ
ـَ مسعقٍد فؼال: أكشُدك بالل   طفِد رسقلِ  ب

ِ
طؾك ثالثِة  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُ العالكقِة كافُر  ـُ العالكقِة، وكافُر السريرِة كافُر العالكقِة، وممم ـُ السريرِة ممم أصـاٍف: ممم

، مـ أيِّفؿ كـَت؟ فؼال: الؾُفؿ  كـُت  السريرِة؟ قاَل: فؼاَل طبدُ 
ِ
: الؾُفؿ  كَعْؿ: قال: أكشُدك بالل

ِ
الل

ـَ ال ـَ السريرِة ممم .ممم ـٌ  عالكقِة، أكا ممم

 أن  قال أبق إسحاَق: فؾؼقُت طبدَ 
 
ـَ مغػٍؾ، فؼؾُت: إن أكاًسا مـ أهِؾ الصالِح يعقبقَن طؾل  ب

ِ
الل

. قال: فؼاَل طبدُ  ـٌ ـْ مممـًا. أققَل: أكا ممم ـُ مغػٍؾ: لؼد خبَت وخسرَت إن لؿ تُؽ  ب
ِ
 الل

َث أبا قالبَ   َة.وإسـاُدُه ضعقٌػ: لجفالِة الرسقِل الذي حد 

ـُ خازٍم ثؼٌة، أحَػُظ الـاِس لحديِث إطؿِش، وقد يِفُؿ يف حديِث غقِرِه. ُد ب  أبق معاويَة محؿ 

 
ُّ
ـُ مسؾٍؿ الحزامل ُّ هق مقسك ب

 -والشقباكِل
ُّ
اُن -ويؼاُل: الشقباكِل ُّ الطح 

، أبق طقسك الؽقفِل

 الؿعروُف بؿقسك الصغقِر، ثؼٌة.

ـْ َمـ هق؟  وثعؾَبُة لؿ أتَبق 

، ثؼٌة فاضٌؾ كثقُر اإلرساِل  بَة هق طبدُ وأبق قال
ُّ
ـُ زيٍد الجرمل  ب

ِ
 .-«التؼريِب »كؿا يف -الل

 يف 
ُّ
ـَ »وأخَرَجُف الطرباكِل  (.1443« )مسـِد الشامقِّق

ـُ طبدِ  ُد ب ـِ خالٍد، ثـا محؿ  ـِ  مـ صريِؼ صدقَة ب ـِ حؽقٍؿ ويقكَس ب  طـ حراِم ب
ُّ
 الشعقثل

ِ
الل

ـِ حؾبٍس طـ أبل م ـُ مسعقٍد، مقسرَة ب : أكف قِدَم العراَق فجَؾَس إلك رفؼٍة فقفا اب
ِّ
سؾٍؿ الخقٓكِل

ـُ مسعقٍد: أتشَفُد أكؽ يف الجـ ِة؟ فؼؾت: ٓ أدري  : فؼال اب ـٌ فتذاَكُروا اإليؿاَن، فؼؾُت: أكا ممم

ـٌ لشفدُت أكِّل يف الجـ ِة. ـُ مسعقٍد: لق شفدُت أين ممم قال  مؿا يحدُث الؾقُؾ والـفاُر، فؼال اب

ـَ مسعقٍد، ألؿ تعَؾْؿ أن الـاَس كاكقا طؾك طفِد رسقلِ    أبق مسؾٍؿ: فؼؾُت: يا اب
ِ
طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص الل

= 
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ـُ العالكقِة كافُر ُ= ـُ العالكقِة، كافُر السريرِة كافُر العالكقِة، ممم ـُ السريرِة ممم ثالثِة أصـاٍف: ممم

ـُ الس ـُ العالكقِة: قال أبق السريرِة؟ قال: كَعْؿ: قؾُت: فؿـ أيِّفؿ أكت؟ قال: أكا ممم ريرِة ممم

ـُ  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: ۵ مسؾٍؿ: وقد أكَزَل اللُ  ، فؿـ أيِّ [2: ]التغاب

. قؾُت: صؾ ك الُل طؾك معاٍذ، قال: وما لف؟ قؾُت: كان يؼقُل: اتؼقا  ـٌ ـِ أكت؟ قال: أكا ممم الصـػق

ـَ مسعقٍد: فؼال: أستغػِ  ٌة يا اب َة الحؽقِؿ، وهذه مـؽ زل   ُر الَل.زل 

. ـٌ  وإسـاُدُه حس

، صدوٌق 
ُّ
ـُ الؿعؾ ك الدمشؼل ِّ أحؿُد ب

 .-«التؼريِب »كؿا يف -شقُخ الطرباكِل

اٍر. ـُ طؿ   وهشاُم ب

ـُ حجٍر يف  ، وكؾُّ ما ُدفَِع إلقف قَرَأه، : صدوٌق. وذَكَر أبق حاتٍؿ أكف تغق َر لؿا َكبِرَ «التؼريِب »قال اب

، وكان  ـَ ـَ تؾؼ  ، كان يؼَرُأ مـ كتابِِف، وقال: صدوٌق.وكؾ ؿا ُلؼِّ  قديًؿا أصح 

 ثؼٌة 
ُّ
ـُ خالٍد الؼرشل  .-«التؼريِب »كؿا يف -وصدقُة ب

ـُ طبدِ  ُد ب َؼُف ُدحقٌؿ، ويف  ومحؿ  : وث 
ُّ
 الشعقثل

ِ
 : صدوٌق.«التؼريِب »الل

ـُ معاويةَ  ـُ حؽقٍؿ، ويؼاُل: حراُم ب   :وحراُم ب
ُّ
َؼُف دحقٌؿ والعجؾل  أكف  وكؼَؾ طـ، وث 

ِّ
الدارقطـل

َؼفُ  ـُ حزٍم بغقِر مستـٍد، ، وث  َػُف اب ُّ وقاَل: بؾ مجفقُل الحاِل، وضع 
ـُ الؼط اِن الػاسل ُه اب ورد 

ـَ حزمٍ  وطبدُ  ، فؽلكف تبَع اب ـُ الؼط اِن.، الحؼِّ  وأكؽَرُه طؾقف اب

ـِ حؾبٍس ثؼٌة طابٌد. ـُ مقسرَة ب  ويقكُس ب

 طبدُ  
ُّ
  وأبق مسؾٍؿ الخقٓكِل

ِ
ـُ ثقاٍب الل ـُ ثقٍب، ويؼال: اب  ثؼٌة. : ب

ـٌ   .-كؿا سَبَؼ -ففذا اإلسـاُد حس

اٍر. ـَ طؿ   لؽـ هشاَم ب

ـُ حجٍر يف  ـُ ، : صدوٌق مؼرٌئ «التؼريِب »قال اب . اهـ. ، كبَِر فصاَر يَتَؾؼ  فحديُثُف الؼديُؿ أصحُّ

 وسَبَؼ كالُم أبل حاتٍؿ.

 (.1/67« )مسـِد أبل حـقػةَ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 

ـِ الؿغقرةِ  ِد ب ـُ أيقَب ، مـ صريِؼ محؿ  َثـَا الحؽُؿ ب اٍب ، حد  طـ زفٍر طـ أبل حـقػَة، طـ جق 

ـِ سقيدٍ   طـ الحارِث ب
ِّ
فؼال: اتِؼ  :أن رُجاًل قاَل لؿعاٍذ: أوِصـْل. حقـ حَضَرُه الؿقُت  :التقؿل

= 



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 076

                                           

ـِ أمِّ طبدٍ ُ= َة العالِِؿ، وطؾقؽ باب ـَ مسعقٍد وكـ ا :زل  مع أصحابِِف ذاَت يقٍم، فؼال:... أكت؟  فلتك اب

ـُ مسعقدٍ  :قاَل: كَعؿْ  ـُ  :قاَل: مِـ أهِؾ الجـ ِة؟ قال: أرُجق ذلؽ. فؾؿا جاَء اب قاَل: أخَبَرُه الحسق

ـْ أهِؾ الجـ ِة هق أم ٓ؟ قالقا: قد فَعْؾـَا، بقـؿا هق لذلؽ 
كذا يف الؿطبقِع -فؼاَل: هال سللُتُؿقه أمِ

ـُ مسعقدٍ  أخَبَره الرُجُؾ: فؼالقا: هق ذا الرُجُؾ يا أبا طبدِ  -ولعؾ َفا )كذلؽ( ، فؾؿا جاء اب ـِ الرحؿ

؟ قال: كَعْؿ، قاَل: أمِـ أهِؾ الجـ ِة؟ قال: أرُجق ذلؽ. ثؿ بؽك ـٌ : ما  فؼاَل لف طبدُ  :قال: أممم
ِ
الل

َة العالِِؿ، وهذه مـؽ  ٌة، هؾ تعَؾُؿ أن الـاَس ُيبؽقَؽ؟ قال: أبؽِل ٕن  معاًذا قال لل: ات ِؼ زل  زل 

  كاكقا طؾك طفِد رسقلِ 
ِ
ـٌ يف العالكقِة، وكافٌر يف السرِّ كافٌر يف ملسو هيلع هللا ىلص الل ـٌ يف السرِّ ممم : ممم

ـٌ يف العالكقِة كافٌر يف السرِّ   ورسقلِِف، ممم
ِ
مـ أيِّ همِٓء أكت؟ قال: كـُت ، العالكقِة حرٌب لل

 ستغػُر الَل مـ العالكقِة.مممـًا يف السرِّ مممـًا يف العالكقِة، وأ

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ.

ـِ الؿغقرِة.  ِد ب ـُ ُرستَة الراوي طـ محؿ   أحؿُد ب

 يف 
ُّ
(، وأبق 1/142« )تاريِخ أصبفانَ »(، وأبق كعقٍؿ يف 6/879« )تاريِخ اإلسالمِ »ذَكَرُه الذهبل

ـَ »الشقِخ يف   .(، ولؿ يذكروا فقف جرًحا وٓ تعدياًل 4/157« )صبؼاِت الؿحدثق

ـُ الؿغقرِة. ُد ب  ومحؿ 

ـَ بلصبفانَ »ترَجَؿُف أبق الشقِخ يف  ثق (، ولؿ يذُكْر فقف شقًئا، وأبق كعقٍؿ 2/222« )صبؼاِت الؿحدِّ

ٍد... كان ربؿا يـعُس يف مجؾِس 2/155« )تاريِخ أصبفانَ »يف  (، وقال: صاحُب طبادٍة وهتجُّ

ـِ طبدِ -الـعؿاِن   فنكف صاحُب لقٍؾ. :ُطقهطـ الؼراءِة، ويؼقُل: د -السالمِ  ب

ـِ أبل الُحرِّ  ـُ أيقَب ب  واسُؿ أبل الحرِّ إسحاُق.، والحؽُؿ ب

ـَ بلصبفانَ »ذَكَرُه أبق الشقِخ يف  ثِق  ولؿ يذُكْر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.، (2/92« )صبؼاِت الؿحدِّ

 ولؿ يذُكْر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.، (1/352« )تاريِخ أصبفانَ »وأبق كعقٍؿ يف 

ـُ الفذيِؾ:وُزفَ   ُر ب

ـْ يف الحديِث بشلٍء. ـُ سعٍد: لؿ يُؽ  قال اب

.
ُّ
: ثؼٌة ملمقٌن، وكذا قال أبق كعقٍؿ الُؿالئل ـٍ ـُ معق  وقال اب

 (.7/144« )سقُر أطالِم الـبالءِ »
= 
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ـِ مـ أهؾ هذا الدِّ  أين كـُت  :أرادَُُإكؿاُكراه ـَ  ي  .ٓ مـ أخري

ُفلمُ    الشفادةُ ا
ِ
  ؿَ فنكف كان طـدكا أطؾَ  :هبا طـد الل

ِ
لف مـ أن  (5)وأتؼك بالل

ُ ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿: يؼقُل  ذاك، واللُ  يؽقنُ  فؽقَػ  ،هُ يريدَ 

 ؟![87:ُ]الـجؿُُ

ُـ ُوالشاهُدُ ـٌ هذا ٓ يؼقُل  أكف كان قبَؾ  :(7)طؾكُماُكظ  طؾك تزكقةٍ  :: أكا ممم

: يؼقُل  إكؿا كانَ  ،كانَ  فٍ ْج وَ  بليِّ  فِ طؾك قائؾِ  هُ رُ ا، وٓ كراه أكف كان يـؽِ هَ وٓ طؾك غقرِ 

  آمـُت 
ِ
 بف إبراهقؿُ  ذَ أَخ  ، وهق الذي كانَ طؾك هذا الؾػظِ  ٓ يزيدُ  .فِ ؾِ ُس ورُ  فِ بِ تُ وكُ  بالل

ـُ  وصاوٌس  ـَ  واب  .سقري

ـٌ  :َلُإلكُأنُقاُاللُِ طبُدُُثؿُأجاَبُ طـف  (8)محػقًضا فنن كان إصُؾ  .أكا ممم

 .َؽ ففق طـدي طؾك ما أطؾؿتُ 
                                          

=ُ.
ُّ
ـُ ثابٍت الؽقفِل  وأبق حـقػَة الـعؿاُن ب

 : فؼقٌف مشفقٌر.«التؼريِب »قال يف 

 ضعقٌػ، ولؿ 
ُّ
اُب التقؿل ، خالًفا لَؿا يف وجق  ـٍ ـُ معق ْؼُف اب  (.1/426« )الؿقزانِ »يقثِّ

 ثؼٌة ثبٌت 
ُّ
ـُ سقيٍد التقؿل ، إٓ أكف لؿ ُيسؿِّ لـا الرجَؾ الذي -«التؼريِب »كؿا يف -والحارُث ب

َثُف طـ معاٍذ، والحارُث لؿ يرِو طـ معاٍذ، والُل أطَؾُؿ.  حد 

 والخالصُة أن هذا اإلسـاَد ضعقٌػ.

 مـ ُصُرٍق ٓ يسَؾُؿ مـفا صريٌؼ مـ مؼاٍل. ُرِوَي قد  -كؿا سَبَؼ - وهذا إَثرُ 

 «.وأتؼا»يف إصِؾ:  (1)

 «.ما بطـ»يف إصِؾ:  (2)

 «.محػقظ»يف إصِؾ:  (3)
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ـَ  وقد رأيُت  ـُ  هُ رُ يـؽِ  سعقدٍ  يحقك ب   طبدِ  ٕن أصحاَب  :هِ يف إسـادِ  ويطع
ِ
 الل

 .فِ طؾك خالفِ 

 ،بال استثـاءٍ  هبذا آسؿِ  نَ قْ الذيـ كاكقا يتسؿ   الػؼفاءِ  َب كرى مذهَ وكذلؽُ

ـُ فقؼقلقنَ  ـِ  طبدِ  (5)مـفؿ: أبق :مممـقنَ  : كح   الرحؿ
ُّ
 ، وإبراهقؿُ (7)السؾؿل

 
ُّ
ـُ  ، وطقنُ (8)التؿقؿل   طبدِ  ب

ِ
ـِ  : طؿرَ ؿ مثُؾ هُ وَمـ بعدَ  ،(9)الل ذر   ب

 ، والصؾِت (:)

                                          

(1) .
ِّ
 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

 طبدُ  أبق طبدِ  (2)
ُّ
ـِ السؾؿل ـِ ربقعَة: ثؼٌة ثبٌت  الرحؿ ـُ حبقِب ب  ب

ِ
. وجاء يف -«ريِب التؼ»كؿا يف -الل

 :
ِّ
  طبدُ »مطبقطِة إلباكِل

ُّ
ـِ السؾؿل  «.الرحؿ

ـُ سعٍد يف  ـُ جريٍر يف 6/213« )الطبؼاِت الؽربى»وقد أخَرَج إثَر طـف اب هتذيِب »(، واب

 (.2659« )أثارِ 

ـِ السائِب طـ أبل طبدِ  ـِ كِداٍم طـ ططاِء ب : أكف قال لرُجؾٍ  مـ صريِؼ مِسعِر ب
ِّ
ـِ السؾؿل  الرحؿ

ـٌ أكت أو مسؾٌؿ أكت؟ قال: كعؿ، إن شاَء الُل. قال: ٓ تُؼْؾ: إْن شاَء الُل. قال:  فقف ُطجؿٌة: أممم

ـُ يف  ا؟ قال: كعؿ، تؽقن مممـًا باصاًل؟! أيحس ـٌ حؼًّ قؾُت لؿسعٍر: يا أبا سؾَؿَة، أققُل: إكِّل ممم

 الؽالِم أن يؼقَل الرُجُؾ: هذه سؿاٌء إن شاَء الُل.

 عقٌػ.وإسـاُدُه ض

ـُ السائِب، صدوٌق اختَؾَط   .-«التؼريِب »كؿا يف -ططاُء ب

، ثؼٌة إٓ أكف ُيرِسُؾ وُيدلُِّس. اهـ، وقال أبق  (3)
 
ـِ شريٍؽ ُيؽـَك أبا أسؿاَء الؽقفِل ـُ يزيَد ب إبراهقُؿ ب

 زرَطَة: ثؼٌة مرجٌئ.

ـُ طبدِ  (4) ، ثؼٌة طابٌد. ا طقُن ب
ُّ
ـِ مسعقٍد الفذلل ـِ طتبَة ب  ب

ِ
هـ. وكان مرجًئا ثؿ رَجَع طـ ذلؽ. الل

 «.هتذيُب التفذيِب »

ـِ طبدِ  (5) ـُ ذرِّ ب  باإلرجاِء. اهـ. قال أبق داوَد: كان  طؿُر ب
َ
، ثؼٌة ُرمِل

ُّ
 الُؿرِهبل

ُّ
ـِ ُزرارَة الفؿداكِل  ب

ِ
الل

 رأًسا يف اإلرجاِء.
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ـِ  ـُ  ومِسعرُ  (5)بِفرامَ  ب  ؿ.هُ ا كحقَ وَمـ كحَ  (7)كِدامٍ  ب

 ترى أٓ ،ٓ طؾك آستؽؿالِ  يف اإليؿانِ  هق طـدكا مـفؿ طؾك الدخقلِ إكؿاُ

ـِ  (8)بقـفؿ وبقـ إبراهقؿَ  َق رْ أن الػَ  ـَ  وبقـ اب همٓء  إكؿا كان أن   :وصاوسٍ  سقري

 بف. نَ قْ يتسؿ   (:)بف أصاًل، وكان أخرونَ  (9)نَ قْ كاكقا ٓ يتسؿ  

ـَ والـبقِّ  الؿالئؽةِ  نيؿانِ ك :مـُقاَلُُاُطؾكُمذهِبُفلمُ    ! فؿعاذَ ق
ِ
، لقس هذا الل

 .(;)العؾؿاءِ  صريَؼ 

                                          

ـُ طققـَة: كان أصدَ  (1) ، قال اب ُّ
 الؽقفِل

ُّ
ـُ بِفراَم التقؿل ـٍ ووكقٌع: الصؾُت ب ـُ معق َق أهِؾ الؽقَفِة، وقال أحؿُد واب

(. وتؽؾ َؿ فقف 4/438« )الجرُح والتعديُؾ »ثؼٌة، وقال أبق حاتٍؿ: صدوٌق لقس لف طقٌب إٓ اإلرجاُء. اهـ. 

 (.4/325« )لساكُفُ »(، و2/317« )مقزاُن آطتدالِ »أبق زرطَة لإلرجاِء. 

 (: كان ُيذَكُر بنرجاٍء.174« )الضعػاِء الصغقرِ »وقال البخاريُّ يف 

ـُ سعٍد يف   .-إن شاَء اللُ -(: كان ثؼًة 6/339« )الطبؼاِت الؽربى»وقال اب

، ثؼٌة ثبٌت فاضٌؾ. اهـ. (2)
ُّ
ـُ كداٍم الفاللل  مسعُر ب

ـُ حب اَن يف    (: كان مرجًئا ثبًتا يف الحديِث.7/528« )الثؼاِت »قال اب

َمِت  (3) ، وتؼد  ُّ
ـُ يزيَد الـخعل ـَ وصاوٍس بؿا  هق اب ـِ سقري أجابقا بف َمـ سلَلُفؿ: أثاُر طـف وطـ اب

ـٌ أكت؟ ولؿ يجِزُمقا بنثباِت اإليؿاِن ٕكُػِسِفؿ.  أممم

 سؼَطْت مـ إصِؾ. (4)

ـ جَزَم باإليؿاِن لـػِسِف: كلبل طبدِ  (5) اُهؿ مؿ  ،  يريُد مـ سؿ 
ِّ
 وإبراهقَؿ التقؿل

ِّ
ـِ السؾؿل الرحؿ

ـِ طبدِ  ... إلخ مـ ذَكَرُهؿ قبَؾ ذلؽ.ا وطقِن ب
ِ
 لل

َل إمرِ -هذا اطتؼاُد الؿرجئِة: فنهنؿ يروَن أن أصَؾ اإليؿاِن  (6)  -وهق ما يحصُؾ بف اإليؿاُن أو 

يتساوى فقف الؿممـقَن، فجعؾقا إيؿاَن الـاِس كنيؿاِن إكبقاِء والؿالئؽِة، وٕن التصديَؼ وما 

ٌد طـدهؿ، فلهُؾُف يف أصؾِِف سقاٌء طـدهؿ، لذلؽ فعـدهؿ يت ِصُؾ بف مـ طؿِؾ الؼؾِب شلٌء واح

 ڤإيؿاُن أفَسِؼ الـاِس كنيؿاِن أبل بؽٍر 
ِّ
 ، بؾ كنيؿاِن الؿالئؽِة.ملسو هيلع هللا ىلص ، بؾ كنيؿاِن الـبل

= 
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رةً  فُ كراهقتُ  (5)ْت وقد جاءَ   مـفؿ. ةٍ طـ طد   ُمػس 

ُ:(7)قالُأبقُطبقدٍُُ-;5

َثـَا ثُت  (8)هشقؿٌ  حد  أكف كان  (:)طـ الضحاكِ  (9)رٍ طـف طـ ُجقيبِ  أو ُحدِّ

 .(;)ڽ ومقؽائقَؾ  جربيَؾ  : أكا طؾك إيؿانِ ُؾ الرُج  يؼقَل  أنْ  هُ يؽرَ 

ُ:(>)قالُأبقُطبقدٍُُ->5

َثـَا ـُ  سعقدُ  حد  ـِ  (=)الحؽؿِ  ب ـِ  طـ كافعِ  (<)الؿصريُّ  أبل مريؿَ  ب  (50)ب

                                          

: يـبِغل أن يؼقَل: أكا $(: قال أبق مطقٍع: قال أبق حـقػَة 5)ص« الػؼِف إبسطِ »وجاَء يف ُ=

ا: ٕكف ٓ يشؽُّ يف إي ـٌ حؼًّ  ؿاكِِف، قؾُت: أيؽقُن إيؿاُكُف كنيؿاِن الؿالئؽِة؟ قال: كعؿ. اهـ.ممم

ـِ   كظٌر، بؾ ٓ تصحُّ كسَبُتُفَؿا إلقف. $إلك أبل حـقػَة « إكَبرِ »و« إبسطِ »ويف كسبِة الػؼَفْق

ـ ِة مـ أن أهَؾ اإليؿاِن متػاض ُة مـ الؽتاِب والسُّ ؾقَن وما ذهبقا إلقف مخالٌػ لؿا دل ْت طؾقف إدل 

 فقؿا بقـفؿ.

(1)  :
ِّ
 .«جات»يف إصِؾ ويف صبعِة إلباكِل

ا (2)  .إسـاٌد ضعقٌػ جدًّ

(3) .
ِّ
، ثؼٌة ثبٌت كثقُر التدلقِس واإلرساِل الخػل

ُّ
َؾؿل ـِ ديـاٍر السُّ ـِ الؼاسِؿ ب ـُ بشقِر ب  هشقُؿ ب

ا. (4) ، ضعقٌػ جدًّ ـُ سعقٍد إزديُّ  جقيبُِر ب

ـُ مزاحٍؿ الف (5) ، صدوٌق كثقُر اإلرساِل.الضحاُك ب
ُّ
 اللل

 لؿ أقِْػ طؾك مـ أخَرَجُف غقَر أبل طبقٍد. (6)

 إسـاُدُه صحقٌح. (7)

(8)  :
ِّ
ـُ الحؽؿِ »سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل  «.ب

ـِ أبل مريَؿ، ثؼٌة ثبٌت فؼقٌف. (9) ـِ سالٍؿ الؿعروُف باب ِد ب ـِ محؿ  ـُ الحؽِؿ ب  سعقُد ب

: يف إصِؾ وصبعِة إلباكِ  (12)
ِّ
 ، وهق خطٌل.«طـ»ل
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  طؿرَ 
ِّ
ـَ ا قال: سؿعُت  (5)الُجَؿحل  اًل : إن رُج وقال لف إكسانٌ  (7)أبل ُمؾقؽةَ  ب

 : سبحانَ ذلؽ وقاَل  رَ ! فلكؽَ جربائقَؾ  كنيؿانِ  فُ : إن إيؿاكَ يؼقُل  (8)سقَؽ يف ُمجالِ 

 
ِ
َؾ  ! واللُ الل : فؼاَل  -طؾقف ك اللُ صؾ  - دٍ طؾك محؿ   يف الثـاءِ  ڠ جربيَؾ  قد َفض 

:ُ]التؽقيرُُ ﴾ۀ ہ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿

5>-75](9). 

                                          

ـِ طبدِ  (1) ـُ طَؿَر ب ، ثؼٌة ثبٌت. كافُع ب
ُّ
 الُجَؿحل

ُّ
ـِ جؿقٍؾ الؼرشل  ب

ِ
 الل

ـِ أبل مؾقؽَة، ثؼٌة فؼقٌف. طبدُ  (2)  ب
ِ
ـُ طبقِد الل  ب

ِ
 الل

(3)  :
ِّ
 «.مجالسؽ»يف صبعِة إلباكِل

ُل يف  (4) ـ ةِ »وأخَرَجُف الخال  ـُ  وطبدُ (، 1626« )السُّ  ب
ِ
ـ ةِ »أحؿَد يف  الل ـُ بط َة يف (، 823) «السُّ واب

 (.1257« )اإلباكةِ »

ـُ أبل ُمؾقؽَة: إن َففداَن يزطُؿ أكف يشرُب الخؿَر،  ـِ طَؿَر قال: قاَل اب مـ صريِؼ وكقٍع طـ كافِع ب

 .ڽويزطؿقَن أن إيؿاَكُف طؾك إيؿاِن جربيَؾ ومقؽائقَؾ 

ـُ (، 322) «الشريعةِ »أجريُّ يف وأخرجف   يف 1256« )اإلباكةِ »بط َة يف  واب
ُّ
(، والدوٓبل

.1682« )الؽـك»
ِّ
ـِ سؾقٍؿ الطائػل  ( مـ صريِؼ يحقك ب

 يف 
ُّ
ـِ أبل طباٍد.63« )شعِب اإليؿانِ »والبقفؼل ـِ إسحاَق ب  ( مـ صريِؼ يعؼقَب ب

ـِ أبل مؾقَؽَة، ف ُّ قال: كـ ا طـد اب
ـُ طؿَر الؼرشل َثـَا كافُع ب ؼال لف جؾقٌس لف: يا أبا كالُهَؿا قآ: حد 

ٍد، إن كاًسا يجالسقكَؽ يزطؿقَن أن إيؿاَكُفؿ كنيؿاِن جربيَؾ ومقؽائقَؾ؟ فغِضَب طبدُ  ـُ  محؿ   ب
ِ
الل

 الُل 
َ
ٍد  ڠلجربيَؾ  ۵أبل مؾقَؽَة، فؼال: ما رِضل َؾُف بالثـاِء طؾك محؿ  فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصحتك فض 

 ﴾ہ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿

ًدا 22-19قيُر: ]التؽ  .ملسو هيلع هللا ىلص[، يعـل محؿ 

ـُ أبل مؾقؽَة: أفجَعَؾ إيؿاَن جربيَؾ ومقؽائقَؾ كنيؿاِن ففداَن؟  قال اب

 ٓ، وٓ كراَمَة وٓ حبًّا.
= 
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 قال كافٌع: قد رأيُت ففداَن، كان رجاًل ٓ يصُحق مـ الشراِب.ُ=

 وإسـاُدُه صحقٌح.

: وتزطؿقَن أن إيؿاَن مفراَن 
ِّ
مثَؾ إيؿاِن  -ضرُب يف الخؿِر كؾ  ساطةٍ رجٌؾ كان ي-وطـد البقفؼل

ـِ أبل مؾقؽَة ٓ مـ ققِل كافٍع.ڠجربيَؾ   : مـ ققِل اب

ـُ ديـاٍر. ـُ طؿَر، تاَبَعُف الصؾُت ب  وقد ُتقبَِع كافُع ب

 يف (، 688« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »أخَرَجُف الؿروزيُّ يف 
ُّ
شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ »والاللؽائِل

ـ ِة وال  (. 1733« )جؿاطةِ السُّ

ـِ أبل ُمؾقؽَة،  ـِ ديـاٍر طـ اب ـُ طؿراَن طـ الصؾِت ب ُّ ب
ـِ بشٍر قاَل: كا الؿعافِل ـِ ب مـ صريِؼ الحس

ـٌ مستؽؿُؾ    ُبرهٌة مـ الدهِر، وما أراين ُأدِرك ققًما يؼقُل أحُدُهؿ: إين ممم
قاَل: لؼد أتك طؾل

 حتك قال: إين طؾك إيؿاِن ج
َ
ربيَؾ ومقؽائقَؾ، ثؿ ما زاَل هبؿ الشقطاُن حتك اإليؿاِن، ثؿ ما رِضل

ُف وأخَتُف وابـََتُف، ولؼد أدركُت كذا وكذا مـ أصحاِب  ، وإن كَؽَح أم  ـٌ قال أحُدُهؿ: إكف ممم

 
ِّ
 ما ماَت رُجٌؾ مـفؿ إٓ وهق يخشك طؾك كػِسِف الـػاَق. ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

. ـُ ديـاٍر إزديُّ  الصؾُت ب

ـُ  .«التؼريِب »حجٍر يف  قال اب
 
 : مرتوٌك كاصبل

.  وقد ُرِوَي مرفقًطا وٓ يصحُّ

ـُ جريٍر يف  ـُ طدي  يف 288« )الػقائدِ »(، وتؿاٌم يف 2223« )هتذيِب أثارِ »أخَرَجُف اب (، واب

ـُ طساكَر يف 3/316« )الؽامؾِ »  (.45/341، 34/47« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

ـِ  ـِ شعقِب ب ِد ب ـُ طبدِ  مـ صريِؼ محؿ  َثـَا سعقُد ب ـُ الؿغقرِة:  شابقٍر، حد  الجب اِر، أخَبَركا طؿُر ب

 طـ طبدِ 
ِّ
َثُفؿ طـ أيقَب السختقاكِل   أكف حد 

ِّ
ـِ أبل مؾقؽَة، طـ طائشَة زوِج الـبل  ب

ِ
قالت:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

  ما كان رسقُل 
ِ
 «.إيؿاين كنيؿاِن جربيَؾ ومقؽائقَؾ »يبقُح هبذا الؼقِل، يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 اُدُه ضعقٌػ.وإسـ

ـُ طبدِ  ُبُف  سعقُد ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -الجباِر الزبقديُّ ضعقٌػ، كان جريٌر يؽذِّ

: مـؽُر الحديِث مجفقٌل. ـُ الؿغقرِة، قال البخاريُّ  وطؿُر ب
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ُ:(5)قالُأبقُطبقدٍُُ-=5

ثـَُ ـُُِاُطـُمقؿقنُُِحد  هذه  أن   ؿَ مـ زطَ  :لُفؼاَلُتغـ ُُأكفُرأىُجاريةًُُ(7)مفرانَُُب

 .(8)َب فؼد كذَ  طؿرانَ  بـِت  مريؿَ  طؾك إيؿانِ 

                                          

ـِ مفراَن. (1)  إسـاُدُه ضعقٌػ لجفالِة القاسطِة بقـ أبل طبقٍد ومقؿقِن ب

، ثؼةٌ  (2) ـُ مفراَن الجزريُّ  فؼقٌف. مقؿقُن ب

ـُ أبل طاصٍؿ يف  (3)  (.72« )اإليؿانِ »أخَرَجُف اب

ُل يف  ـ ةِ »وأخَرَجُف الخال  ـُ بط َة يف 1627« )السُّ  (.1258« )اإلباكةِ »(، واب

 قال: كـُت مع مقؿقٍن يقًما، فؿر  
ِّ
ـِ الؿثـ ك إشجعل ـِ حق اَن طـ كصِر ب مـ صريِؼ خالِد ب

 مِـ ققٍل قؾُتُف مـ كبقرٍة؟ فؼال مقؿقُن: أتَرْوَن بجقيريٍة وهل تضِرُب بدف  وتؼ
 
قُل: هؾ طؾل

 ؟-صؾ ك الُل طؾقفا-إيؿاَن هذه مثَؾ إيؿاِن مريَؿ ابـِة طؿراَن 

 .ڠوالخقبُة لؿـ قاَل: إيؿاُكُف كنيؿاِن جربيَؾ 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ُّ ترَجَؿُف البخاريُّ يف 
ـُ الؿثـ ك إشجعل ـُ أبل حاتٍؿ يف 8/124« )التاريِخ الؽبقرِ »كصُر ب (، واب

ـُ حب اَن يف 8/468« )الجرِح والتعديؾِ » (، ولؿ يذُكَرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل. وذَكَره اب

 (.7/538« )الثؼاِت »

، صدوٌق يخطُئ  ُّ أبق يزيٍد الؽـديُّ
ـُ حق اَن الرقل  .-«التؼريِب »كؿا يف -وخالُد ب

 ولف إسـاٌد آَخُر.

 يف 
ُّ
 (.64« )شعِب اإليؿانِ »أخَرَجُف البقفؼل

 مـ صريِؼ أبل طتبَة طـ بؼق َة.

يُّ يف   يف 29/217« )هتذيِب الؽؿالِ »ورواه الؿزِّ
ُّ
( 5/73« )سقِر أطالِم الـبالءِ »(، والذهبل

ـُ أبل الـعؿاِن  معؾًؼا طـ بؼق َة، أخَبَركا طبدُ  ـِ  -شقٌخ مـ أهِؾ الجزيرةِ -الؿؾِؽ ب طـ مقؿقِن ب

رُجٌؾ مـ أهِؾ اإلرجاِء، قال: فبقـؿا هؿا طؾك ذلؽ إذ سِؿَعا امرأًة ُتَغـِّل،  مفراَن قال: خاَصَؿفُ 
= 
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ـَ  اللُ  َب وقد طاتَ  ،بالؿالئؽةِ  البشرَ  أن ُيشبِّفَ  (5)أحًدا يسعُ  وكقَػ  يف  الؿممـق

 َفَعَؾ  ؿُ عؾَ وٓ يُ  ،القطقدِ  ؿ أغؾظَ هُ ، وأوطدَ العتاَب  أشد   فِ مـ كتابِ  مقضعٍ  غقرِ 

 مـ ذلؽ شقًئا. بالؿالئؽةِ 
                                          

ا قالفا لف اكصَرَف الرُجُؾ ُ= فؼال مقؿقٌن: أيـ إيؿاُن هذه مـ إيؿاِن مريَؿ بـِت طؿراَن؟ قال: فؾؿ 

 ولؿ يزْد طؾقف شقًئا.

 وإسـاُدُه ضعقٌػ أيًضا.

ـُ أبل الـعؿاَن لؿ أقِْػ لف  طبدُ   طؾك ترجؿٍة.الؿؾِؽ ب

. ـِ سؾقؿاَن الحجازيُّ ـُ الػرِج ب  وأبق طتَبَة الراِوي طـ بؼق َة هق أحؿُد ب

ـُ حب اَن يف   (، وقال: يخطُئ.8/45« )الثؼاِت »ذَكَره اب

ـُ طقٍف ورماه بالؽذِب وسقِء الحاِل،  ُد ب َػُف محؿ  ُف الصدُق، وضع  ـُ أبل حاتٍؿ: محؾُّ وقال اب

ـُ جقصا، وقا َػُف اب ُػُف، ومع ضعِػِف يؽتُب حديَثُف، وضع  ـُ طقٍف يضعِّ ُد ب : كان محؿ  ـُ طدي  ل اب

ـُ قاسٍؿ: ثؼٌة مشفقٌر. اهـ. مـ   (.1/59« )التفذيِب »وقال مسؾؿُة ب

ُل يف  ـ ةِ »وأخَرَجُف الخال  ـُ بط َة يف (، 1628« )السُّ  (.1262« )اإلباكِة الؽربى»واب

ٍد الـ مـ صريِؼ طبدِ  ـِ محؿ   ب
ِ
 قال: رأيُت الل

ِّ
 العبسل

ِ
ـِ طبقِد الل  قال: قرأُت طؾك معؼِؾ ب

ِّ
ػقؾل

ـِ مفراَن رُجاًل  مـ بـل أسٍد أطؿك مجذوًما، والذباب يؼُع طؾقف ثؿ يؼُع طؾك طـد مقؿقِن ب

ْرَها يا أبا أيقَب: فؼَرَأ:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿مقؿقٍن، فؼال لؿقؿقٍن: اقَرْأ لـا سقرًة وفسِّ

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿حتك بؾَغ:  [1: ]التؽقيرُ 

 وخقبٌة لؿـ زَطَؿ أن إيؿاَكُف كنيؿاِن جربيَؾ. ڠ ، قال: ذلؽؿ جربيُؾ [21-19: ]التؽقيرُ 

. ـٌ  وإسـاُدُه حس

، ثؼٌة ملمقٌن. طبدُ 
ُّ
 الحراكِل

ُّ
ـِ كػقٍؾ أبق جعػٍر الـػقؾل  ب

ِّ
ـِ طؾل ِد ب ـُ محؿ   ب

ِ
 الل

 الجزريُّ العب
ِ
ـُ طبقِد الل ، صدوٌق يخطُئ ومعؼُؾ ب

ُّ
 .-«التؼريِب »كؿا يف -سل

 وبالجؿؾِة ففذا إثُر صحقٌح بؿجؿقِع ُصُرقِِف، والُل أطَؾُؿ.

 ، والصقاُب ما أثَبتُّف.«أحدٌ »يف إصِؾ:  (1)
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ :فؼاَلُ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .[80ُ،<7:ُ]الـساءُُ ﴾کک

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ :وقاَلُ

 .أيةَ  [==7ُ،=>7:ُ]البؼرةُُ ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

ُ ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :وقاَلُ  .[7:ُ]الصػ 

﮼  ﴿ :وقاَلُ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁          

 .[;5:ُ]الحديُدُ ﴾

فَ  ِب ؿ بالحرفُ ، وآذكَ يف آيةٍ  الـارَ  ؿُ هُ فلوطدَ  يف  ؿ بالؿؼِت فُ يف أخرى، وخق 

ـَ قفِ يسؿِّ  فِ وهق يف ذلؽ كؾِّ  ،ؿ يف رابعةٍ هُ لَ ، واستبطَ ثالثةٍ   .ؿ مممـق

 ؿَ فِ مع مؽاكِ  ومقؽائقَؾ  همٓء مـ جربيَؾ  (5)فؿا بتشبقفِ 
ِ
 ؟!ا مـ الل

  هذا مـ آجرتاءِ  أن يؽقنَ  لخائٌػ  (7)إين
ِ
 .فِ بؽتابِ  ، والجفؾِ طؾك الل

* * * 

                                          

(1)  :
ِّ
 «.َتَشبُّف»يف صبعِة إلباكِل

َرْت يف إصِؾ. (2)  تؽر 
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 وٌٍ واالًخلاص   يف اإلٓىان   امزٓادة   ةاب   -3 

ُ:(5)قالُأبقُطبقدٍُُ-<5

َثـَا ـِ  طبدُ  حد  ـُ  الرحؿ ـِ  طـ جامعِ  (7)طـ سػقانَ  مفدي   ب طـ  (8)ادٍ شد   ب

ـِ  إسقدِ  ـُ  معاذُ  قال: قاَل  (9)هاللٍ  ب ـُ  ْس : اجؾِ ؾٍ لرُج  جبؾٍ  ب ، ساطةً  بـا كمم

 .(:)اللَ  رُ يعـل: كذكُ 

                                          

 إسـاُدُه صحقٌح. (1)

(2) . ـُ سعقٍد الثقريُّ  هق اب

، ثؼٌة. (3)
ُّ
 أبق صخرٍة الؽقفِل

ُّ
اٍد الؿحاربل ـُ شد   جامُع ب

، مخضرٌم ثؼٌة جؾقٌؾ. (4)
ُّ
 أبق سالٍم الؽقفِل

ُّ
ـُ هالٍل الؿحاربل  إسقُد ب

ـُ أبل شقبَة يف  (5) ُل 125« )اإليؿانِ »(، ويف 7/126، 6/164« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب (، والخال 

ـ ةِ »يف  ـُ أحؿَد يف  (، وطبدُ 1587، 1548، 1121« )السُّ  ب
ِ
ـ ةِ »الل (، 823، 796« )السُّ

 يف 
ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ »والاللؽائِل ـُ بط َة يف (، 1727« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ اإلباكِة »واب

« إمالل»(، وأبق إسحاَق البغداديُّ يف 1/235« )الحؾقةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 1135« )الؽربى

ـُ حجٍر يف55)  (.2/22« )تغؾقِؼ التعؾقِؼ » (، واب

اٍد: بف. ـِ شد   مـ صريِؼ جامِع ب

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ـُ الؿبارِك يف  ـُ بط َة يف (، 1395« )الزهدِ »وأخَرَجُف اب  (.1137« )اإلباكِة الؽربى»واب

ـُ سعٍد مـ أبل الدرداِء.  وإسـاُدُه رجاُلُف ثؼاٌت، إٓ أكف مـؼطٌع، لؿ يسَؿْع بالُل ب
= 
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  ،سػقانُ  يلخذُ  كانَ  وهبذا الؼقلِ 
ُّ
ـُ  ، ومالُؽ وإوزاطل  أطؿاَل  نَ وْ يرَ  ،أكسٍ  ب

                                          

ـُ أبل شقبَة يف وأخَرَجُف اُ=  (.6/172« )الؿصـِػ »ب

ـُ سابٍط قاَل: كان طبدُ  َثـَا اب ـِ مسؾٍؿ، حد  ـِ أسامَة طـ مقسك ب اِد ب ـُ  طـ أبل أساَمَة حؿ   ب
ِ
الل

ـُ ساطًة... إلِخ.  رواحَة يلخُذ بقِد الرُجِؾ مـ أصحابِِف فقؼقُل: تعالقا كمم

ـَ  ورجاُل إسـاِدِه ثؼاٌت، إٓ أن  طبدَ  ـِ ب  سابٍط ثؼٌة كثقُر اإلرساِل. الرحؿ

 يف 
ُّ
 (.52« )شعِب اإليؿانِ »وأخَرَجُف البقفؼل

ـِ  ـِ سؾقٍؿ، طـ ططاِء ب ـِ يقكَس، طـ شقٍخ مـ أهِؾ الؿديـِة، طـ صػقاَن ب مـ صريِؼ أحؿَد ب

ـَ رواحَة... فذَكَر كحَقُه. يساٍر: أن طبدَ   ب
ِ
 الل

َث طـ ـُ يقكَس.وإسـاُدُه ضعقٌػ: لجفالِة الشقِخ الذي حد   ف أحؿُد ب

 يف وأخَرَجُف 
ُّ
ـ ِة والجؿاطةِ »الاللؽائِل  (.1369« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ـِ طبقٍد: أن طبدَ  ـَ رواحَة كان يلُخُذ بقِد  مـ صريِؼ أبل القؿاِن طـ صػقاَن طـ شريِح ب  ب
ِ
الل

ـُ ساطًة، فقجؾُس يف مجؾسِ   ِذْكٍر. الرُجِؾ مـ أصحابِِف فقؼقل: ُقْؿ بـا كمم

ـِ زياٍد، فؼال الخطقُب يف  ِد ب ـِ محؿ   « تاريِخفِ »وإسـاُدُه رجاُلُف ثؼاٌت سقى أحؿَد ب

 (: صدوٌق.6/194)

 وشقُخ الؿصـِػ لؿ أقِْػ لف طؾك ترجؿٍة.

ـَ »وقد أخَرَجُف الـؼاُش يف   (.52)رقَؿ « فقائِد العراققِّق

ـِ زاذا مـ صريِؼ طبدِ  اَن طـ طؿارَة ب ـِ حس  قال:  ڤَن طـ زياٍد الـؿقريِّ طـ أكٍس الصؿِد ب

ـُ ساطًة: فؼال ذلؽ يقًما  كان طبدُ  َ رُجاًل مـ الصحابِة يؼقُل: تعاَل كمم
ـُ رواحَة إذا لِؼل  ب

ِ
الل

 
ِّ
ـَ رواحَة يرغُب طـ  ملسو هيلع هللا ىلص لرُجٍؾ فغِضَب الرُجُؾ وجاَء إلك الـبل ، أٓ ترى اب

ِ
فؼاَل: يا رسقَل الل

  ل رسقُل إيؿاكِؽ إلك إيؿاِن ساطٍة: فؼا
ِ
ُالؿجالَسُالتلُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ُرواَحَة،ُإكفُيحب  ـَ يرَحُؿُاللُُاب

 «.تتباهكُبفاُالؿالئؽةُُ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ زاذاَن، صدوٌق كثقُر الخطلِ.  فقف زياٌد الـؿقريُّ ضعقٌػ، والراوي طـف طؿارُة ب
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 ؿ مـف.هُ ا طـدَ فَ كؾ   ٕهنا :يف اإلسالمِ  ا مـ آزديادِ جؿقعً  البِرِّ 

ـَ  اللُ  َػ ؿ يف ذلؽ ما وَص فُ تُ وُحج    ،فِ مـ كتابِ  مقاضعَ  يف خؿسِ  بف الؿممـق

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿: فُ مـف ققلُ 

 .[8>5:ُطؿرانَُُ]آُلُ ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب

ثُ  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ :فُُوققلُُ  .[85:ُرُُ]الؿد 

 .[9:ُ]الػتُحُ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ :فُُوققلُُ

 .(5)لِ إو   ا يف الباِب ؿَ اهُ قد ذكركَ  آخرانِ  ومقضعانِ 

ـ   أهُؾ  فاتبعَ   .الزاكقةُ  هل إطؿاُل  (7)ا أن الزياداِت قهَ لُ ، وتلو  هذه أياِت  ةِ السُّ

ًٓ وٓ طؿَؾ  نَ ا اإليؿاوُ وأما الذيـ رأَ  إلك  فنهنؿ ذهبقا يف هذه أياِت  :قق

 :فٍ ُج وْ أَ  أربعةِ 

 : الصالةِ ، مثؾِ الػرائضِ  بُِجَؿؾِ  اإلقرارُ  اإليؿانِ  أن قالقا: أصُؾ ُ:أحُدَها

 هذه الصالةَ  قا بلن  ، وهق أن تممـُ ؾِ هذه الجؿَ  بعدَ  ا، والزيادةُ هَ وغقرِ  والزكاةِ 

، وطؾك هذا ثالثةٌ  والؿغرَب  ركعاٍت  ربعُ هل أ وأن الظفرَ  ،هل خؿٌس  الؿػروضةَ 

                                          

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: إولك: ققُلُف تعالك (1)

 .[124: تقبةُ ]ال ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿والثاكقُة: ققُلُف تعالك:  

 .[2: ]إكػاُل  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

: «لؾزياداِت »يف إصِؾ:  (2)
ِّ
 «.الزيادات»، ويف صبعِة إلباكِل
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 .الػرائضِ  رأوا سائرَ 

  بؿا جاءَ  اإلقرارُ  اإليؿانِ  أن قالقا: أصُؾ ُالثاين:ُفُُْجُوالقَُ
ِ
 ،مـ طـد الل

ـُ  والزيادةُ   .مـ ذلؽ اإلقرارِ  ُتَؿؽِّ

ـِ  آزديادُ  يف اإليؿانِ  أن قالقا: الزيادةُ ُ:الثالُثُُفُُْجُوالقَُ  .مـ القؼق

ـ   ٓ يزدادُ  أن قالقا: إن اإليؿانَ ُ:بعُُالراُفُُْجُوالقَُ  مـف. ونَ يزدادُ  الـاَس  أبًدا، ولؽ

 .العرِب  ، وٓ يف كالمِ الػؼفاءِ  ًقا يف تػسقرِ لفا مصدِّ  دْ لؿ أجِ  هذه إققالِ  وكؾُّ 

ُذكَُُفالتػسقرُُ ُمعاذٍُُاهُُكَُرُْما ُقاَلُُطـ ـْ  ْس اجؾِ » :حقـ  .(5)«ساطةً  بـا كمم

ا فَ ركقطِ  ومبؾغَ  الخؿَس  الصؾقاِت  لؿ يعرِف  أن يؽقنَ  فِ طؾك مثؾِ  ؿُ تقه  فقُ 

  ا إٓ بعد رسقلِ هَ وسجقدِ 
ِ
  فُ ؾَ ، وقد فض  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ُّ
 فِ مـ أصحابِ  طؾك كثقرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .(7)والحرامِ  بالحاللِ  ؿِ ؾْ يف العِ 

                                          

َم. (1)  تؼد 

اُء طـ أبل قالبَة  (2) ـُ مفراَن الحذ    طبدِ -رواه خالُد ب
ِّ
ـِ زيٍد الَجرمل  ب

ِ
، طـ طـ أكسٍ  -الل

 
ِّ
 . ورواه طـف جؿاطٌة.ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 فرواه سػقاُن الثقريُّ واخُتؾَِػ طـف. -

اُر ) حؾقِة »(، وأبق كعقٍؿ يف 829« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 6787وأخَرَجُف البز 

 يف 2241« )الؿختارةِ »(، والضقاُء يف 3/122و 1/228« )إولقاءِ 
ُّ
« الؿدخؾِ »(، والبقفؼل

ـِ الؽربى»(، ويف 1/136) الػؼقِف »(، ويف 1/57« )الؿدرِج »(، والخطقُب يف 6/345« )السـ

فِ  ـُ أبل طاصٍؿ يف 1/174« )معرفِة طؾقِم الحديِث »(، والحاكُؿ يف 2/292« )والؿتػؼِّ (، واب

ـ ةِ » مجؾِس »(، وأبق الػقارِس يف 1/479« )الؿعرفِة والتاريِخ »(، والػسقيُّ يف 1282« )السُّ

وأبق بؽٍر إكباريُّ يف (، 161« )السابِع مـ فقائِدهِ »(، والـقسابقريُّ يف 12« )يقِم الجؿعةِ 
= 
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ـُ طساكَِر يف 5« )حديثِفِ »ُ= و  39/95و  19/312و  27/327« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

58/422 ،421.) 

ـِ طؼبَة، طـ سػقاَن طـ خالٍد وطاصٍؿ: بف، لػُظُف:  تِلُأب»مـ صريِؼ قبقصَة ب تِلُبلم  قُبؽرٍ،ُأرَحُؿُأم 

ُجبٍؾ،ُ ـُ ُب ُمعاُذ ُوالحراِم ُطثؿاُن،ُوأطَؾُؿُفؿُبالحالِل ُطَؿُر،ُوأصَدُقفاُحقاًء
ُاللِ ـِ ُهؿُيفُدي وأشد 

اِحُ ُالجر  ـُ ِةُأبقُطبقدَةُب ُهذهُإم  ـُ ،ُوأمق ـٌ ٍةُأمق ُأم  ُثابٍت،ُولؽؾ  ـُ  «.وأقَرُؤُهؿُزيُدُب

ـُ طؼبَة، قاَل الحافُظ يف  ـٍ يف صدوٌق «: التؼريِب »وقبقصُة ب ـُ معق ربؿا خاَلَػ، وقد تؽؾ َؿ اب

: إذ سِؿَع مـف وهق صغقٌر.  روايتِِف طـ الثقريِّ

اِح. ـُ الجر   وخاَلَػُف وكقُع ب

ـُ ماَجْف 716/823« )فضائِؾ الصحابةِ »(، ويف 22/252« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  (، واب

ِث الػاصؾِ »(، والرامفرمزيُّ يف 2242« )الؿختارةِ »(، والضقاُء يف 155) (، 1/524« )الؿحدِّ

ـُ أبل طاصٍؿ يف  ـ ةِ »واب ـُ طساكَر يف «وأبق القؿانِ »( وزاَد: 1281« )السُّ « تاريِخ دمشَؼ »، واب

(58/399.) 

 (.865« )فضائِؾ الصحابةِ »وأحؿُد يف 

ـِ يؿاٍن.  طـ يحقك ب

 (.2/679« )الػصِؾ لؾقصؾِ »(، والخطقُب يف 812« )مشؽِؾ أثارِ »والطحاويُّ يف 

.
ِّ
 إشجعل

ِ
= طبقِد الل

ِّ
 طـ إشجعل

ـ ةِ »والبغقيُّ يف   (.2/679« )الػصِؾ لؾقصؾِ »(، والخطقُب يف 3932« )شرِح السُّ

ـِ العالِء.  طـ قطبَة ب

ـُ طساكَر:  ـِ معبدٍ »جؿقًعا طـ سػقاَن، زاَد اب  «.والـضِر ب

اِء: بف.  طـ خالٍد الحذ 

ـُ طبدِ  ، وخاَلَػُفؿ ُمعؾ ك ب ـِ ـِ طؿَر: بف. الرحؿ  فرواه طـ سػقاَن طـ طاصٍؿ طـ أبل قالبَة طـ اب

 يف 2/682« )الػصِؾ لؾقصؾِ »أخَرَجُف الخطقُب يف 
ُّ
 (.64« )الػقائِد إفرادِ »(، والدارقطـل

ـُ طبدِ  اٌب  ومعؾ ك ب : ضعقٌػ كذ 
ُّ
، قال الدارقطـل ـِ ، فال -(6356« )الؿغـل»كؿا يف -الرحؿ

 طربَة بؿخاَلَػتِِف.
= 
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 بَِع سػقاُن طؾك الَقْجِف الثاين.وُتقُ=

اِء: بف. ـُ خالٍد طـ خالٍد الحذ   تاَبَعُف وهقُب ب

 )21/425« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  
ُّ
 يف 2212(، والطقالسل

ُّ
« الؽربى»(، والـسائل

ـُ سعٍد 828« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 138« )فضائِؾ الصحابةِ »(، ويف 8185) (، واب

 يف 1/228« )الحؾقةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 3/176« )بؼاِت الط»يف 
ُّ
ـِ »(، والبقفؼل معرفِة السـ

ـِ الؽربى»(، ويف 9/126« )وأثارِ  (، 2242« )الؿختارةِ »(، والضقاُء يف 6/346« )السـ

ـُ طبدِ 2/648« )الػصِؾ لؾقصؾِ »والخطقُب يف  ـُ 1/17« )آستقعاِب »الَبرِّ يف  (، واب (، واب

 (.58/421« )اريِخ دمشَؼ ت»طساكَر يف 

اِء: بف. ـِ خالٍد طـ خالٍد الحذ   مـ صريِؼ وهقِب ب

ـُ كافٍع= الحـ اُط.  وأبق شفاٍب طبُد ربِّف ب

 (.5/487« )أكساِب إشراِف »أخَرَجُف البالذريُّ يف  

َثـَا أبق شفاٍب طـ خالٍد: بف. اُر، حد  َثـَا خؾُػ البز   حد 

ـُ طبدِ  وطبدُ  اِب ب .الؿج القه 
ُّ
 قِد الثؼػل

 يف 3791أخَرَجُف الرتمذيُّ )
ُّ
(، 182« )فضائِؾ الصحابةِ »(، ويف 8229« )الؽربى»(، والـسائل

ـُ ماَجْف ) ـُ حب اَن )3/477« )الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 154واب (، 7137، 7131(، واب

اُر ) « ػصِؾ لؾقصؾِ ال»(، والخطقُب يف 1/373« )فضائِؾ الؼرآنِ »(، وأبق طبقٍد يف 6786والبز 

ـُ طساكَر يف 648، 2/647)  (.25/456« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

اِء: بف. مـ صريِؼ طبدِ  ، طـ خالٍد الحذ 
ِّ
 القهاِب الثؼػل

ـٌ صحقٌح.  : هذا حديٌث حس  قال الرتمذيُّ

َجاُه هبذه السقاقِة، وإكؿا اتَػؼَ   ـِ ولؿ يخرِّ ا وقال الحاكُؿ: هذا إسـاٌد صحقٌح طؾك شرِط الشقَخْق

َتُف يف كتاِب   اهـ.«. التؾخقصِ »بنسـاِدِه هذا طؾك ِذْكِر أبل طبقدَة فَؼْط، وقد ذَكْرُت طؾ 

. ـُ حبقٍب العدويُّ  وطؿُر ب

 (.2/681« )الػصِؾ لؾقصِؾ الؿدرِج يف الـؼؾِ »أخَرَجُف الخطقُب يف 

اِء: بف. ـِ حبقٍب طـ خالٍد الحذ  ـِ إبراهقَؿ طـ طؿَر ب  مـ صريِؼ شاذاَن ب
= 
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ـُ حبقٍب ضعقٌػ. وطؿرُ ُ=  ب

ـُ الؿػضِؾ.  وبشُر ب

ـُ بشراَن يف   (.45)رقَؿ « جزٍء فقف سبعُة مجالَس مـ أمالِقفِ »أخَرَجُف اب

اِء طـ أبل قالبَة طـ  مـ صريِؼ طبدِ  ـِ الؿػضِؾ، طـ خالٍد الحذ  ، طـ بشِر ب ـِ معاٍذ العـربيِّ  ب
ِ
الل

 أكٍس: بف.

 
ُّ
ُ: »ملسو هيلع هللا ىلص ويف آخِرِه: قال أبق قالبَة: قال الـبل ـُ ِةُأبقُطبقدَةُب ُهذهُإُم  ـَ ٍةُأمقـًا،ُوإنُأمق ُأم  وإنُلؽؾ 

اِحُ  ، ففذه الجؿؾُة مرَسؾٌة.«الجر 

اِء طـ أبل قالبَة طـ أكٍس   .ڤوخالَػُفؿ جؿاطٌة فرَوْوُه طـ خالٍد الحذ 

ـُ ُطؾق َة. -  إسؿاطقُؾ ب

ـُ أبل شقبَة يف  (، وأبق 2419(، ومسؾٌؿ )22/286(، وأحؿُد )1/16« )الؿصـِػ »أخَرَجُف اب

 يف 2828يعؾك )
ُّ
ـِ الؽربى»(، والبقفؼل « الػصِؾ لؾقصؾِ »(، والخطقُب يف 6/623« )السـ

(2/682.) 

اِء طـ أبل قالبَة قال: قاَل أكٌس: قاَل رسقُل  ـِ ُطؾق َة طـ خالٍد الحذ    طـ إسؿاطقَؾ ب
ِ
إنُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ٍةُأمقـًا،ُوإنُأمقـَـَاُأيتفاُإمُ  ُأم  اِحُلؽؾ  ُالجر  ـُ  «.ُةُأبقُطبقدَةُب

ـُ طبدِ  طبدُ  -  إطؾك. إطؾك ب

 (.3744أخَرَجُف البخاريُّ )

َثـَا طبدُ  ، حد   
ـُ طؾل َثـَا طؿُرو ب َثـَا خالٌد: بف. حد   إطؾك، حد 

- . ـُ أبل طدي   اب

 يف 
ُّ
ـُ طساكَر يف 7/332« )الؽربى»أخَرَجُف الـسائل  (.25/456« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

اِء: بف. ، طـ خالٍد الحذ  ـِ أبل طدي   مـ صريِؼ اب

ـُ الؿػضِؾ. -  بشُر ب

 يف 
ُّ
 (.7/329« )الؽربى»أخَرَجُف الـسائل

اِء: بف. ـِ الؿػضِؾ، طـ خالٍد الحذ  ـُ مسعدَة طـ بشِر ب  أخَبَركا حؿقُد ب

ـُ طاصٍؿ. - ُّ ب
 طؾل

= 
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ـُ البخرتيِّ يف ُ=  (.339« )مجؿقِطفِ »أخَرَجُف اب

َثـَا اُء: بف. حد  ، أخَبَركا خالٌد الحذ 
 
 يحقك، أخَبَركا طؾل

اِج. - ـُ الحج   شعبُة ب

 (.19/358أخَرَجُف أحؿُد )

. طـ طبدِ  ـِ مفدي  ـِ ب  الرحؿ

ـُ سعٍد يف 21/189ويف ) « الػصِؾ لؾقصؾِ »(، والخطقُب يف 3/314« )الطبؼاِت »(، واب

(2/685.) 

ـُ سعٍد معف: ـِ مسؾٍؿ، وزاَد اب اَن ب  «.وهقب بـ خالدٍ » طـ طػ 

 (.4382والبخاريُّ )

 طـ أبل القلقِد.

ـُ حب اَن )7255ويف ) « معَجِؿفِ »(، والسراُج يف 7/175« )الحؾقةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 7221(، واب

(2745.) 

ـِ حرٍب.  طـ سؾقؿاَن ب

 (.1/488« )الؿعرفِة والتاريِخ »والػسقيُّ يف 

اٍج.   وحج 
 طـ طؾل

 (.7/175« )الحؾقةِ »وأبق كعقٍؿ يف 

ـِ طبدِ  ـِ إبراهقَؿ والحؽِؿ ب . طـ مسؾِؿ ب
ِ
 الل

ـ ةِ »والبغقيُّ يف   (.3928« )شرِح السُّ

اٍر. ـِ بؽ  ـِ طؿَر وسفِؾ ب  طـ بشِر ب

اَن.2/685« )الػصِؾ لؾقصؾِ »والخطقُب يف  ـِ كثقٍر أبل غس   ( مـ صريِؼ يحقك ب

اِء طـ أبل قالبَة طـ   جؿقًعا طـ شعبَة طـ خالٍد الحذ 
ِّ
ٍةُ»قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص أكٍس، طـ الـبل ُأم  إنُلؽؾ 

اِحُ ُالجر  ـُ ِةُأبقُطبقدَةُب ُهذهُإُم  ـَ  «.أمقـًاُوإنُأمق

ـُ ُطؾق َة، وطبدُ »ففمٓء  ـُ طبدِ  إسؿاطقُؾ ب ـُ  إطؾك ب ، وبشُر ب ـُ أبل طدي  ُد ب إطؾك، ومحؿ 

ـُ الح-طؾك اختالٍف طؾقف-الؿػضِؾ  ـُ طاصٍؿ، وشعبُة ب ُّ ب
اِج ، وطؾل  «.ج 

= 
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ًٓ بِذْكِر ُ= اِء: بف مسـًدا ومقصق اِح »رَوْوُه طـ خالٍد الحذ  ـِ الجر   وحَدُه. ڤ« أبل طبقدَة ب

ـَ  ـَ خالٍد، وطبدَ »مخالػق ، ووهقَب ب ـَ حبقٍب، وبشَر  سػقاَن الثقري  ، وطؿَر ب  
اِب الثؼػل القه 

ـَ الؿػضِؾ   .-طؾك اختالٍف طؾقف-ب

ًٓ بذك  .-وإن كان بعُضُفؿ لؿ يذُكِر البعَض -ِر الصحابِة حقث ذكروا الحديَث مقصق

 وقد اخُتؾَِػ طؾك شعبَة طؾك وُجقٍه، أذُكُرَها مختصرًة.

 فؼد سَبَؼ أحُد هذِه القجقُه.

 
ِّ
 طـ شعبَة طـ طاصٍؿ طـ أكٍس طـ الـبل

ُّ
 الحـػل

 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ورواه أبق طؾل

دَ 7/175« )الحؾقةِ »أخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف   طـ شعبَة. (، وقال: غريٌب، تػر 
ُّ
 بف الحـػل

ـُ طَؿَر طـ شعبَة طـ قتادَة طـ أكٍس، مرفقًطا.  ورواه حػُص ب

 (.7/175« )الحؾقةِ »أخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 

 وقال: غريٌب مـ حديِث شعبَة طـ قتادَة.

ـُ حرٍب طـ شعبَة طـ قتادَة طـ ثابٍت طـ أكٍس: مرفقًطا.  ورواه سؾقؿاُن ب

 (.7/175« )ؾقةِ الح»أخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 

 
ِّ
ـِ ُزَفَر طـ حذيػَة طـ الـبل ـُ طؿَر طـ شعبَة طـ أبل إسحاَق طـ صؾَة ب  .ملسو هيلع هللا ىلص ورواه بشُر ب

 (.7/175« )الحؾقةِ »أخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 

ورواه جؿاطٌة طـ شعبَة طـ أبل إسحاَق طـ صؾَة طـ حذيػَة يف قدوِم وفِد كجراَن، وبعِث 

 
ِّ
 .ڤمعفؿ أبا طبقدَة  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 يف أخرَ 
ُّ
ـُ سعٍد يف 95« )فضائِؾ الصحابةِ »َجُف الـسائل وأبق كعقٍؿ (، 3/412« )الطبؼاِت »(، واب

 (.7/175« )الحؾقةِ »يف 

ف طـ أمِّ سؾَؿَة طـ  ـِ طـ أمِّ ـُ طبدَوْيِف طـ شعبَة طـ أيقَب وخالٍد طـ الحس ورواه يحقك ب

 
ِّ
ُهذهُإمُ : »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـُ ،ُوأبقُطبقدَةُأمق ـٌ ٍةُأمق ُأم   «.ةُِلؽؾ 

ـُ طساكَر يف 14/172« )تاريِخ بغدادَ »أخَرَجُف الخطقُب يف  « تاريِخ دمشَؼ »(، واب

(25/465.) 

 هذه هل وجقُه آختالِف طؾك شعبَة التل وقػُت طؾقفا.
= 
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اِء طـ أبل قالبَة طـ أكٍس ُ= ُح، وهق الذي رواه شعبُة طـ خالٍد الحذ  ُل هق الؿرج  والَقْجُف إو 

 ل طبقدَة، والُل أطَؾُؿ.مرفقًطا بِذْكِر أب

 هذا الَقْجَف.
ُّ
َح الدارقطـل  وقد رج 

 ( بعد ِذَكِره آختالَف طؾك شعبَة:2676« )العؾؾِ »فؼال يف 

فا طـ شعبَة طـ خالٍد طـ أبل قالبَة طـ أكٍس. اهـ.  وأصحُّ

اُء. ـُ مفراَن الحذ   وقد ُخقلَِػ خالُد ب

ـُ سؾقؿاَن إحقُل.  خاَلَػُف طاصُؿ ب

 فرواه 
 
ُأبقُبؽرٍ،ُ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ أبل قالبَة: أن الـبل تِل ُُأم  ُالـاَسُبالـاِسُأوُإنُأرحَؿ إنُأرحَؿ

ُوإنُ ُكعٍب، ـُ ُب ُأبل  ُأقَرَأُهؿ ُوإن ُطثؿاُن، ُحقاًء ُأصدَقُفؿ ُوإن ُطؿُر،
ُاللِ ـِ ُدي ُيف ُأققاُهؿ وإن

ُجبٍؾ،ُ ـُ ُثابٍت،ُوإنُأطَؾَؿُفؿُبالحالِلُوالحراِمُمعاُذُب ـُ ٍةُأمقـًاُوإنُأفَرَضُفؿُزيُدُب ُأم  أُٓوإنُلؽؾ 

اِحُ ُالجر  ـُ ِةُأبقُطبقدَةُب ُهذِهُإم  ـَ  «.أمق

اِق يف  أخَرَجُف طبدُ  « الػصِؾ لؾقصؾِ »(، والخطقُب يف 11/225« )جامِع معؿرٍ »الرز 

 ( طـ معؿٍر.2/284)

 (.2/683« )الػصِؾ لؾقصِؾ الؿدرِج يف الـؼؾِ »والخطقُب يف 

ـِ هشاٍم ا ـِ زيٍد.مـ صريِؼ خؾِػ ب اِد ب اِز طـ حؿ   لبز 

ـِ سؾقؿاَن طـ أبل قالبَة: بف. ـُ زيٍد طـ طاصِؿ ب اُد ب ـُ راشٍد وحؿ   كالهؿا معؿُر ب

ُ(:8=;/7قالُالخطقُبُ)

ـِ زيٍد طـ طاصِؿ إحقِل طـ أبل قالبَة الذي ُأرِسَؾ جؿقُعُف وُأدِرَج فقف ِذْكُر  اِد ب ا حديُث حؿ  أم 

 أبل طبقدَة. اهـ.

ـ هذا اإلدراُج.قؾُت:   لؿ يذُكِر الخطقُب مؿ 

ـُ هاِدي  َمُة الػاضُؾ ربقُع ب يف دراسٍة أققاَل العؾؿاِء يف حديِث:  -حػَظُف اللُ -لؽـ َذَكَر العال 

تِلُأبقُبؽرٍُ» تِلُبلم   (.1/6« )أرَحُؿُُأم 

.
ِّ
ـِ حؿداَن الؼطقعل ـِ جعػِر ب  ولعؾ  ذلؽ مـ أحؿَد ب

 يف 
ُّ
 (: صدوٌق يف كػِسِف مؼبقٌل تغق َر قؾقاًل.1/87« )الؿقزانِ »فؼد قال فقف الذهبل

= 
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ـَ الؿذهِب روى طـف مسـَد اإلماِم أحؿَد قبَؾ أن يتغق َر. اهـ.ُ=  والؿعروُف أن اب

ـُ هاِدي طؾك إسـاِد معؿٍر الذي ساَقُف الخطقُب )  (:1/7وقال الشقُخ ربقُع ب

 رجاُل إسـاِد هذا الحديِث كؾُُّفؿ ثؼاٌت.

، والحديُث يف «وأقَضاُهؿُطؾلُ »زيادُة: « الػصِؾ لؾقصؾِ »اَء يف هذه الطريِؼ يف قال: لؽـ ج

اِق  مصـِػ طبدِ » ـ وَقَع هذا « الرز  مـ صريؼ معؿٍر: بف، ولقس فقف هذه الزيادُة: فالُل أطَؾُؿ مؿ 

 الَقْهُؿ. ولعؾ ُف مـ الصػاِر أو الؿعدِل. اهـ.

 يعـل: مـ رجاِل اإلسـاِد.

اِق كؿا يف  أكف لؿ يِفُؿ الصػاُر أو الؿعدُل، بؾ الزيادُة مقجقدٌة طـد طبدِ  قؾُت: الحؼُّ  جامِع »الرز 

 (.11/225« )معؿرٍ 

 «.وأقضاُهؿُطؾلُ »فػل آِخِره: قال قتادُة يف حديثِِف: 

 (.2/684وهذا ما طـد الخطقِب )

 ، والُل أطَؾُؿ.«وأقَضاُهؿُطؾلُ »قال قتادُة يف حديثِِف: 

 َقحَذٍم طـ أبل قالبَة. وتاَبَعُف أبق

 (.2/684« )الػصِؾ لؾقصؾِ »أخَرَجُف الخطقُب يف 

ـُ هشاٍم، كا أبق قحذٍم طـ أبل  اِز، كا أبل، كا كثقُر ب ـِ هاشٍؿ البز  ـِ الؼاسِؿ ب ِد ب مـ صريِؼ محؿ 

  قالبَة: أن رسقَل 
ِ
 قاَل: فذَكَرُه. ملسو هيلع هللا ىلص الل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 

ـُ معبٍد.  أبق قحذٍم الـضُر ب

: لقس بثؼٍة، وذَكَره قا
ُّ
: لقس بشلٍء، وقال أبق حاتٍؿ: يؽُتُب حديَثُف، وقال الـسائل ـٍ ـُ معق ل اب

 يف 
ُّ
ـُ حب اَن يف «الضعػاءِ »العؼقؾل : ومؼداُر ما يرويِف ٓ ُيتاَبُع طؾقف، وذَكَره اب ـُ طدي  ، وقال اب

 (.8149« )لساِن الؿقزانِ »اهـ مـ «. الثؼاِت »

ا. ففذا اإلسـاُد ضعقٌػ   جدًّ

 ورواه قتادُة.

 واخُتؾَِػ طؾقف.
= 
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 فرواه:ُ=

ـُ راشٍد.  معؿُر ب

 (.2/68« )الػصِؾ لؾقصؾِ »(، والخطقُب يف 3792أخَرَجُف الرتمذيُّ )

ـُ طبدِ  َثـَا حؿقُد ب ـُ وكقٍع قاَل: حد  َثـَا سػقاُن ب ـِ طـ داوَد العط اِر طـ معؿٍر. حد   الرحؿ

ـُ أبل طاصٍؿ يف  ـ ةِ »واب (، والضقاُء يف 1836« )أحاِد والؿثاكِل»(، ويف 1283، 1252« )السُّ

ـِ إبراهقَؿ.2568« )الؿختارةِ »  ( مـ صريِؼ مصعِب ب

ـِ أبل طؿَر.2/685« )الػصِؾ لؾقصؾِ »والخطقُب يف   ( مـ صريِؼ مفراَن ب

ـِ أبل طروبَة.  كالهؿا طـ سعقِد ب

 ا كالهؿا معؿٌر وسعقٌد طـ قتادَة طـ أكٍس قاَل: قاَل رسقُل 
ِ
ُأبقُ: »ملسو هيلع هللا ىلص لل تل ُبُلم  تِل ُُأم  أرَحُؿ

 الحديَث.« بؽرٍ...

:  قال الرتمذيُّ

هذا حديٌث غريٌب ٓ كعِرُفُف مـ حديِث قتادَة إٓ مـ هذا الَقْجِف، وقد رواه أبق قالبَة طـ أكٍس 

 
ِّ
 كحَقُه. والؿشفقُر حديُث أبل قالبَة. اهـ. ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

:  قؾُت: يف إسـاِد الرتمذيِّ

ـُ  ـُ حجٍر يف سػقاُن ب اقِِف فلدَخَؾ طؾقف ما «: التؼريِب »وكقٍع، قال اب َ بَقر 
كان صدوًقا إٓ أكف ابُتؾِل

 لقس مـ حديثِِف: فـُِصَح فؾؿ يؼَبْؾ، فسَؼَط حديُثُف.

ـِ طروَة شقًئا،  ـُ راشٍد ثؼٌة ثبٌت فاضٌؾ، إٓ أن يف روايتِِف طـ ثابٍت وإطؿِش وهشاِم ب ومعؿُر ب

َث   بف بالبصرِة. اهـ.وكذا فقؿا حد 

.  قؾُت: وقتادُة بصري 

ـُ إبراهقَؿ.  ومصعُب ب

: مـؽُر الحديِث، وقال أيًضا: مجفقٌل، وأحاديُثُف   ـُ طدي  : يف حديثِِف كظٌر، وقال اب ُّ
قال العؼقؾل

لساِن »طـ الثؼاِت لقست بؿحػقضٍة، وقال: رديُء الحديِث شقٌخ لقس بالؿعروِف. اهـ. مـ 

 (.165« )الؿقزانِ 

ـُ أبل طؿَر صدوٌق لف أوهاٌم سقُِّئ الحػِظ و  .-«التؼريِب »كؿا يف -مفراُن ب
= 
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=ُ. ـُ حؿقٍد الرازيُّ ُد ب  والراوي طـف محؿ 

َبُف غقُر واحٍد. : فقف كظٌر، وكذ   قال البخاريُّ

ـُ صريٍػ.  وتاَبَعُفَؿا كصُر ب

 
 
تُِ»قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص فرواه طـ قتادَة طـ أكٍس: أن الـبل تِلُبُلم  يُؼ...أرَحُؿُُأم   الحديَث.« لُأبقُبؽرٍُالصد 

ـُ طساكَِر يف   (.39/95« )تاريِخ دمشَؼ »أخَرَجُف اب

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

: سؽتقا  ـَ بقضِع الحديِث، وقال البخاريُّ ـُ صريٍػ مرتوٌك، قال يحقك: مـ الؿعروفق كصُر ب

 طـف، ذاهٌب.

 فالحديُث ضعقٌػ هبذا اإلسـاِد.

 وقد اخُتؾَِػ طؾك معؿٍر.

اِق فرواه طـ معؿٍر طـ قتادَة  فرواه داوُد العط اُر طـ معؿٍر طؾك الَقْجِف السابِؼ، وخاَلَػُف طبدُ  الرز 

  يؼقُل: قاَل رسقُل 
ِ
تِلُأبقُبؽرٍ...: »ملسو هيلع هللا ىلص الل تِلُبلم   الحديَث.« أرَحُؿُُأم 

اِق طـ معؿٍر: بف  رواه طبدُ   .-(11/225« )جامِع معؿرٍ »كؿا يف -الرز 

اِق: بف. ( مـ صريِؼ طبدِ 2/287« )الػصِؾ لؾقصؾِ »والخطقُب يف   الرز 

 وتاَبَعُف طؾك هذا الَقْجِف.

، فرواه طـ قتادَة قال: قاَل رسقُل  ـُ ثابٍت العبديُّ ُد ب   محؿ 
ِ
ُأبقُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل تِل ُبلم  تِل ُأم  أرَحُؿ

 الحديَث.« بؽرٍ...

ـُ مـصقٍر يف   (.4)رقَؿ « سـَـِفِ »أخَرَجُف سعقُد ب

 (:2/287« )الػصِؾ لؾقصؾِ »يف  قال الخطقُب 

 وإرساُل هذا الحديِث طـ معؿٍر طـ قتادَة أصحُّ مـ إيصالِِف. اهـ.

 (.1/228« )حؾقِة إولقاءِ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 

ـِ مالٍؽ  ـِ وأباٍن، طـ أكِس ب ـُ طبقٍد طـ طؿراَن طـ الحس ـِ سعقٍد، ثـا طؿُر ب مـ صريِؼ سقيِد ب

  قال: قاَل رسقُل  ڤ
ِ
ُجبؾٍُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ـُ تِلُبالحالِلُوالحراِمُمعاُذُب  «.أطَؾُؿُأم 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.
= 
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ـُ داور، مخَتَؾٌػ فقف.ُ=  طؿراُن هق اب

ْح بالسؿاِع مـ أكٍس. ـُ مدلٌِّس ولؿ يصرِّ  والحس

ـُ طق اٍش مرتوُك الحديِث.  وأباُن ب

ُبقا اِظ حديَث أبل قالبَة باإلرساِل، وصق  أبل »أكف لؿ ُيسـِْد مـف إٓ ِذْكَر  وقد أطؾ  جؿاطٌة مـ الحػ 

اِح  ـِ الجر   «.طبقدَة ب

 يف 
ُّ
ـِ الؽربى»قال البقفؼل ـِ 6/346« )السـ ( بعد أن رواه مسـًدا مـ صريِؼ الثقريِّ ووهقِب ب

: خالٍد وطبدِ 
ِّ
اِب الثؼػل  القه 

ـُ أبل طدي  طـ خالدٍ  ُد ب ـُ طؾق َة ومحؿ  ـُ الؿػضِؾ وإسؿاطقُؾ ب اِء طـ أبل  ورواه بشُر ب الحذ 

 
ِّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص قالبَة طـ الـبل مرساًل، إٓ ققَلُف يف أبل طبقدَة: فنهنؿ وصُؾقه يف آِخِره فجعُؾُقه طـ أكِس ب

 
ِّ
 ، وكؾُّ همٓء الرواِة ثؼاٌت أثباٌت، والُل أطَؾُؿ.ملسو هيلع هللا ىلص مالٍؽ طـ الـبل

 قؾُت:

ـِ الؿػضِؾ.  أما روايُة بشِر ب

 يف 
ُّ
 ( مقصقلًة بذكِر أبل طبقدَة وحَدُه.7/329)« الؽربى»فؼد أخَرَجَفا الـسائل

ـُ بشراَن يف  ـَ يف الحديِث، 45« )أمالقفِ »وأخَرَجَفا اب ( مقصقلًة بِذْكِر الصحابِة الؿذكقري

 وأرسَؾ ذكَر أبل طبقدَة.

ـِ الؿػضِؾ طؾك روايٍة مرَسؾٍة.  ولؿ أقِْػ لبشِر ب

ـِ طؾق َة. ا روايُة إسؿاطقَؾ ب  وأم 

ـُ أبل شقبَة يف  ( مرَسؾًة، ووَصَؾفا أحؿُد ومسؾٌؿ وأبق يعَؾك 1/16« )الؿصـِػ »فؼد أخَرَجَفا اب

.
ُّ
 والبقفؼل

 (.683-2/682« )الػصِؾ لؾقصؾِ »وأخَرَجَفا الخطقُب يف 

 مق َز فقفا الؿرسَؾ مـ الؿقصقِل.

. ـِ أبل طدي  ِد ب ا روايُة محؿ   وأم 

 مقصقلًة.
ُّ
 فلخَرَجَفا الـسائل

 (:2/687« )الػصِؾ لؾقصؾِ »ال الخطقُب يف وق
= 
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ا حديُث أبل قالبَة: فالصحقُح مـف الؿسـُد الؿت ِصُؾ ذكُر أبل طبقدَة َحْسُب، وما سقى ذلؽ ُ= فلم 

 مرسٌؾ غقُر مت ِصٍؾ، والُل أطَؾُؿ.

 (:1/174« )معرفِة طؾقِم الحديِث »وقال الحاكُِؿ يف 

اُء طـ أبل قالبَة:   أن رسقَل  إكؿا روى خالٌد الحذ 
ِ
تِل...»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل مرساًل، وأسـََد « أرَحُؿُأم 

ةُِ»ووَصَؾ:  ُهذهُإم  ـُ ٍةُأمقـًا،ُوأبقُطبقدَةُأمق ُأم   «.إنُلؽؾ 

اِء وطاصٍؿ جؿقًعا، وُأسِؼَط الؿرسُؾ مـ الحديِث  اُظ طـ خالٍد الحذ  هؽذا رواه البصريُّقَن الحػ 

. اهـ. وخَرَج الؿت ِصُؾ بذكِر أبل طبقدَة يف ـِ  الصحقحق

 (:7/93« )الػتِح »وقال الحافُظ يف 

لِِف اإلرساُل، والؿقصقُل مـف ما اقتَصَر  اَظ قالقا: إن الصقاَب يف أو  وإسـاُدُه صحقٌح إٓ أن الحػ 

، والُل أطَؾُؿ.  طؾقف البخاريُّ

 (:3/182« )التؾخقِص الحبقرِ »وقال يف 

مـ أكٍس صحقٌح إٓ أكف ققَؾ: لؿ يسَؿْع مـف هذا. وقد ذَكَر وقد ُأِطؾ  باإلرساِل، وسؿاُع أبل قالبَة 

 آختالَف فقف طؾك أبل قالبَة يف 
ُّ
 والخطقِب يف «العؾؾِ »الدارقطـل

ِّ
َح هق وغقره كالبقفؼل ، ورج 

اِق وغقُرُه روايَة « الؿدرِج » ـُ الؿق  َح اب أن الؿقصقَل مـف ذكُر أبل طبقدَة والباقل مرسٌؾ، ورج 

 اهـ.الؿقصقِل. 

 يف 
ُّ
 (:3/223« )الصحقحةِ »وقال إلباكِل

ـِ حب اَن: وإسـاُدُه « الػتِح »وقد ُأِطؾ  بعؾ ٍة غريبٍة، فؼاَل الحافُظ يف  بعد ما طزاُه لؾرتمذيِّ واب

لِِف اإلرساُل، والؿقصقُل مـف ما اقتَصَر طؾقف  صحقٌح إٓ أن  الحػاَظ قالقا: إن الصقاَب يف أو 

، واللُ   أطَؾُؿ. البخاريُّ

ةُ »وقال الشقُخ مؼبٌؾ يف   (:1/57« )أحاديث معؾ ة ضاِهُرها الصح 

َجا إٓ فضقؾَة أبل طبقدَة مـ صريِؼ خالٍد طـ أبل قالبَة:  لِِف، ولؿ يخرِّ ـِ طـ أو  وإطراُض الشقَخْق

 دلقٌؾ طؾك أكف معؾ  طـَدُهَؿا. اهـ.

تِلُأبقُبؽرٍ...أرَحُؿُأُُ»وراِجْع دراسَة أققاِل العؾؿاِء يف حديِث:  تِلُبُلم  ـِ « م  مِة ربقِع ب لؾشقِخ العال 

 .-حػَظُف اللُ -هاِدي 
= 
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 .(5)«برتقةٍُُالعؾؿاءَُُمُُيتؼد ُ» :ثؿُقاَلُ

                                          

ـِ ُ= ـِ القلقِد وأبل سعقٍد وأبل أماَمَة واب ـِ طؿَر وجابٍر وخالِد ب ويف الباِب طـ أبل بؽٍر وطؿَر واب

ـِ أوٍس  -طؾك اختالٍف -طب اٍس  اِد ب ـٍ وشد   .ڤوأبل محج

 ُدَها مـ مؼاٍل، وبعُضَفا شديُد الضعِػ، والُل أطَؾُؿ.وأحاديُثُفؿ ٓ تخؾق أساكق

 (.1/263« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  (1)

ـِ سعٍد وغقِرِهؿا،  ـِ طبقٍد وراشِد ب ـِ خالٍد طـ صػقاَن طـ شريِح ب طـ أبل الؿغقرِة وطصاِم ب

َث أن  بالشاِم وباًء شد ـُ الخط اِب َسْرَغ ُحدِّ يًدا... وفقف: ثؿ قاَل: فنن قالقا: لؿا بَؾَغ طؿُر ب

: لَِؿ  ـَ جبٍؾ، فنن سللـِل ربِّل طز  وجؾ   أبق طبقدَة استخَؾْػُت معاَذ ب
َ
أدرَكـِل َأَجؾِل وقد ُتقفِّل

 «.إكفُُيحَشُرُيقَمُالؼقاَمِةُبقـُيديُالعؾؿاِءُكبذةًُ»يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاستْخَؾْػُتف؟ قؾُت: سؿعُت رسقَلؽ 

ـُ سعٍد لؿ يدركا طؿَر وإسـاُد رجالِِف ثؼاٌت إٓ أكف مـ ـُ طبقٍد وراشُد ب  .ڤؼطٌع، شريُح ب

ـُ سعٍد يف 1287« )فضائِؾ الصحابةِ »وأخَرَجُف أحؿُد يف   (، 3/592« )الطبؼاِت الؽربى»(، واب

ـُ شب َة يف   (.3/886« )تاريِخ الؿديـةِ »واب

ـَ حقشٍب يؼقُل: قال طؿرُ  ـِ أبل طروبَة قال: سؿعُت شفَر ب ـُ الخط اِب:  مـ صريِؼ سعقِد ب ب

 «.رتقًةُبحجرٍُ»فذَكَرُه، وطـد أحؿَد: 

ـِ شب َة:  ـِ سعٍد، واب  «.بحجرٍ  َقْذَفةً »وطـد اب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ. 

ـُ حقشٍب لؿ يدِرْك طَؿَر   .ڤشفُر ب

 وهق صدوٌق كثقُر اإلرساِل وإوهاِم.

ـُ أبل طاصٍؿ يف  (، 1/229« )الحؾقةِ »يف (، وأبق كعقٍؿ 3/418« )أحاِد والؿثاين»وأخَرَجُف اب

ـُ شب َة يف 5956« )معرفِة الصحابةِ »و ـُ طساكَر 3/886« )تاريِخ الؿديـةِ »(، واب (، واب

 طـ أبل 58/423و 25/461)
ِّ
ـِ أبل طؿٍرو السقباكِل ـِ ربقعَة طـ يحقك ب ( مـ صريِؼ ضؿرَة ب

، لق طفدَت  ـَ ـِ الخط اِب: يا أمقَر الؿممـق ... وفقف: ولق أدركَت معاَذ العجػاَء قال: ققَؾ لعؿَر ب

ْقُتُف، ثؿ قدمُت طؾك ربِّل فؼاَل لل:  ـَ جبٍؾ ثؿ ول  ٍد؟»ب ُمحؿ  ِة ُُأم  ُطؾك ُول ْقَت قؾُت: إين « مـ
= 
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 «.يلتلُبقـُالعؾؿاِءُيقَمُالؼقامِةُبرتقةٍُ»يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعُت طبَدَك وخؾقَؾَؽ ُ=

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

 طـ طؿَر. 
ُّ
 أبق العجػاِء السؾؿل

ـٍ  قال أبق  ـُ معق : يف حديثِِف كظٌر، وقال اب أحؿَد الحاكُؿ: لقس حديُثُف بالؼائِؿ، وقال البخاريُّ

ـُ حب اَن يف الثؼاِت. : ثؼٌة، وذَكَره اب ُّ
 والدارقطـل

ـُ 3/322« )الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 1285« )فضائِؾ الصحابةِ »وأخَرَجُف أحؿُد يف  (، واب

 (.3/413« )الطبؼاِت »سعٍد يف 

ـِ  صريِؼ كثقرِ مـ   ـِ  هشاٍم طـ جعػرِ  ب ـِ  برقاَن طـ ثابِت  ب اِج، قال: بؾَغـِل أن  ب الحج 

ـَ  طؿرَ   الخط اِب قاَل: فذَكَره طـ أبل طبقدَة وحَدُه. ب

ـِ  وهق ضعقٌػ لجفالِة القاسطِة بقـ ثابِت   اِج وبقـ طؿَر  ب  .ڤالحج 

اُر  ـِ كثق« مسـِد الػاروِق »كؿا يف -وأخَرَجُف البز   .-رٍ ٓب

اِق  مـ صريِؼ طبدِ  ـِ  الرز    ب
ِّ
ِّ طـ الزهريِّ طـ سالٍؿ طـ أبقِف طـ طؿَر طـ الـبل

: ملسو هيلع هللا ىلص طؿَر إيؾل

 فؼط، لؿ يذُكْر معاًذا. ڤفذَكَره بِذْكِر أبل طبقدَة 

اُر: ٓ كعِرُف أحًدا تاَبَع طبدَ  . قال البز  اِق هذا طـ الزهريِّ  الرز 

ا.  قؾُت: إسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

اِق ال طبدُ  ـُ  رز  ـٌ يف غقِرهِ  ب ، لق  مرتوُك الحديِث طـ الزهريِّ
ُّ
 .-«التؼريِب »كؿا يف -طؿَر الدمشؼل

 (.1/228« )حؾقِة إولقاءِ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 

ـِ  مـ صريِؼ قتقبةَ  ـِ  العزيزِ  سعقٍد طـ طبدِ  ب . ب ٍد الدراورديِّ  محؿ 

ـُ طساكَر يف   (.58/426« )تاريِخ دمشَؼ »واب

ـِ  ِؼ سؾقؿانَ مـ صري  ـِ  بالٍل والـعؿانَ  ب ـِ  طؿارةَ  ب  غزي َة. ب

ـِ  طـ طؿارةَ  دِ  ب ـِ  غزي َة طـ محؿ   قاَل: قاَل رسقُل  ب
ِّ
  كعٍب الؼرضل

ِ
ـُُ معاذُُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل جبٍؾُ ب

 «.أماَمُالعؾؿاِءُبرتقةٍُ

دُ  ـُ  وإسـاُدُه ضعقٌػ إلرسالِِف، محؿ    ب
 
 .ملسو هيلع هللا ىلص كعٍب لؿ يدِرِك الـبل

ـُ  وخاَلَػُفؿ يحقك ـِ  أيقَب: فرواه طـ طؿارةَ  ب دِ  ب ـِ  غزي َة طـ محؿ    طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل أزهَر طـ  ب

= 
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دِ ُ= ـِ  محؿ   كعٍب: بف. ب

 يف 
ُّ
ـُ طساكَر يف 1/228« )الحؾقةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 22/29« )الؽبقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل (، واب

 (.58/426« )تاريِخ دمشَؼ »

ـِ  مـ صريؼ يحقك  أيقَب طـ طؿارَة: بف. ب

 يف قال 
ُّ
 مرَساًل، قال: وفقف 9/311« )مجؿِع الزوائدِ »الفقثؿل

ِّ
( بعد أن طزاه لؾطرباكِل

دُ  ـُ  محؿ    طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل ، ولؿ أطِرْفُف، وبؼق ُة رجالِِف رجاُل الصحقِح. اهـ. ب  أزهَر إكصاريُّ

ـُ سعٍد يف  ـُ طساكَر يف 2/347« )الطبؼاِت »وأخَرَجُف اب ـ صريِؼِف.58/426« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب  ( م

دِ   ـِ  طـ محؿ  ـِ  طؿَر طـ سؾقؿانَ  ب ـِ  بالٍل والـعؿانَ  ب ـِ  طؿارةَ  ب دِ  ب ـِ  غزي َة طـ محؿ  كعٍب  ب

 
ِّ
 طـ الـبل

ِّ
 : فذَكَرُه.ملسو هيلع هللا ىلص الؼرضل

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

دُ  ـُ  فؿحؿ   .-كؿا سَبَؼ -طؿَر هق القاقديُّ متفٌؿ بالؽذِب، والحديُث مرسٌؾ  ب

ـُ    (.2/264سعٍد ) وأخَرَجُف اب

ـِ  طـ أبل بؽرِ    طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل  طـ سؾقؿانَ  ب

ِّ
ـِ  أبل أويٍس الؿدكِل ـِ  بالٍل طـ طؿِرو ب أبل طؿٍرو  ب

دِ  ـِ  طـ محؿ  : بف. ب
ِّ
 كعٍب الؼرضل

 وهذا إسـاٌد رجاُلُف ثؼاٌت، إٓ أكف مرسٌؾ.

ـُ أبل شقبَة يف   ـُ أبل طاصٍؿ يف4/543« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب « أحاِد والؿثاين» (، وطـف اب

ـُ سعٍد يف 1834) ـُ طساكَر يف 2/347« )الطبؼاِت »(، واب  (.58/426« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

دِ  ِّ طـ محؿ 
ـِ  طـ أبل معاويَة طـ الشقباكِل  قال: قاَل رسقُل  طبدِ  ب

ِّ
 الثؼػل

ِ
  الل

ِ
معاٌذُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.بقـُيِديُالعؾؿاِءُرتقةٌُ

 وإسـاُدُه رجاُلُف ثؼاٌت، إٓ أ
 
 الـبل

ُّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص كف مرَسٌؾ، لؿ يدِرِك الثؼػل

 هق سؾقؿانُ 
ُّ
ـُ  والشقباكِل : ثؼٌة. ب

ُّ
 أبل سؾقؿاَن أبق إسحاَق الشقباكِل

دُ   ، وهق محؿ  ِّ
ـِ سعٍد: طـ أبل طقٍن الثؼػل ـُ  وطـد اب . ب

ُّ
 الثؼػل

ِ
 طبقِد الل

 هذا إثَر يف 
ُّ
ـِ سع3/83« )الصحقحةِ »وذَكَر إلباكِل ٍد وقال: مرسٌؾ صحقٌح، ( وطزاه إلك اب

 «.أبا طقن»ولؿ ُيَسؿِّ 
= 



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 104

                                           

ـِ أبل طاصٍؿ.ُ= ـِ أبل شقبَة واب  وقد جاء التصريُح باسِؿِف طـد اب

ـُ أبل شقبَة يف   ـُ أبل طاصٍؿ يف 6/391« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب « أحاِد والؿثاين»(، وطـف اب

ـُ سعٍد يف 1835) ـِ 2/347« )الطبؼاِت »(، واب ـِ  (، طـ حسق   ب
 
 طـ زائدَة. طؾل

ـُ سعٍد يف  ـُ طساكَر يف 2/347« )الطبؼاِت »واب (، أخَبَركا 58/426« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

ـُ  إسحاُق   يقسَػ إزرُق. ب

ـِ  كالهؿا طـ هشامِ    ب
ِّ
ـِ طـ الـبل اَن طـ الحس  «.رتقةٌُ»بدَل « كبذةٌُ»: بف، بؾػِظ: ملسو هيلع هللا ىلص حس 

 وإسـاُد رجالِِف ثؼاٌت، لؽـ ف مرَسٌؾ.

ـُ طساكَر يف وأخَرَجُف ا  (.58/426« )تاريِخ دمشَؼ »ب

ادِ   ـِ  مـ صريِؼ حؿ  : ققلُف. ب ـِ  زيٍد طـ هشاٍم طـ الحس

ـُ سعٍد يف  ـُ طساكَر يف 2/347« )الطبؼاِت »وأخَرَجُف اب  (.58/426« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

ـِ  طـ سؾقؿانَ  ادِ  ب ـِ  حرٍب، طـ حؿ  ـِ قال: قاَل رسقُل  ب  ا سؾؿَة، طـ ثابٍت طـ الحس
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص لل

ـُُ معاذُُ»  «.جبٍؾُلفُكبذٌةُبقـُيِديُالعؾؿاِءُيقَمُالؼقامةُِ ب

 ورجاُل إسـاِدِه ثؼاٌت إٓ أكف مرَسٌؾ. 

 .ڤوقد ُرِوَي مـ حديِث أبل بؽٍر  

ـُ سعٍد يف   (.1/122« )الطبؼاِت »أخَرَجُف اب

ا، فقف القاقديُّ وهق متفٌؿ.   وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـِ  ومـ حديِث جابرِ     طبدِ  ب
ِ
 .ڤالل

 يف  
ُّ
 (.1/437« )تاريِخ أصبفانَ »(، وأبق كعقٍؿ يف 556« )الصغقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل

ـُ  وإسـاُدُه ضعقٌػ، فقف مـدُل  : ضعقٌػ. ب
 
 طؾل

 وبالجؿؾِة: فالحديُث بؿجؿقِع هذه الطرِق صحقٌح. والُل أطَؾُؿ.

 والرتقُة: 

 (:2/195« )الـفايةِ »قال يف 

 فٍؿ، وققؾ: بِِؿقٍؾ، وققؾ: َمَدى البصِر.أي: برمقِة س« برتقةٍ »

 (:4/138« )غريِب الحديِث »وقال أبق طبقٍد يف 
= 
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 معاًذا. ُف يعرِ  أحدٌ  فُ لُ هذا ٓ يتلو  

أقر   ؾٍ ؿ، وذلؽ: كرُج فُ تلويؾَ  يحتؿُؾ  (5)الؿعـك فقفا دِ كا لؿ كجِ فن :ةُِغَُاُيفُالؾُ وأمُ 

َ  ،لف طؾقف درهؿٍ  بللِػ  ٌؾ لف رُج   يف جفةِ  كذا، ومائتانِ  مـفا يف جفةِ  : مائةٌ ا فؼاَل فَ ثؿ بقـ 

 لف: تؾخقٌص  ، وإكؿا يؼاُل ك زيادةً ما كان هذا يسؿ   :إلَػ  َب كذا، حتك استقطَ 

 لف زيادةٌ  ما ققَؾ  :مراٍت  ذلؽ اإلقرارَ  ا ولؽـف رد دَ فَ ْص وكذلؽ لق لؿ يؾخِّ  .وتػصقٌؾ 

 فقف شقئًا. دْ ، ولؿ يزِ َل الؿعـك إو   ٕكف لؿ يغقِّرِ  :وإطادةٌ  أبًدا، إكؿا هق تؽريرٌ 

ُقالقا:فلمُ  ُالذيـ فنكف  :هق الزيادةَ  اإليؿانُ  ، وٓ يؽقنُ مـ اإليؿانِ  يزدادُ  ا

 .مقجقدٍ  غقرُ  مذهٌب 

ما  :بعدها مائةً  : إكف ازدادَ ، ثؿ ققَؾ هق ألٌػ  :ماُلفُفؼقَؾَُُػُِصُاًلُلقُوُُرُجُُٕنُ 

، وكذلؽ طؾك إلِػ  هل الزائدةَ  الؿائةُ  إٓ أن يؽقنَ  الـاُس  فُ ك يػفؿُ كان لف معـً 

هق  مـف شقًئا إٓ كان ذلؽ الشلءُ  الـاُس  مثؾفا، ٓ يزدادُ  فاإليؿانُ  :إشقاءِ  سائرُ 
                                          

 فقفا أققاُل:ُ=

 الرتقُة: الخطقُة، الرمَقُة، الَبْسطُة، كحَق مقٍؾ. 

 «.رتا«: »الصحاِح »ويف 

 الرتقُة: الخطقُة، الدرجُة، ورتاه يرتقه: أرَخاه وأوَهاه.

ُه، وهق مـ إضداِد.  ورتاه: شد 

 قؾُت: جاء يف بعِض ألػاِظ الحديِث: رمقٌة بحجٍر.

ـِ  بقاُن فضِؾ معاذِ  -والُل أطَؾؿُ -فالؿراُد الؿسافُة، والؿعـك  ُم العؾؿاَء يقَم  ڤجبٍؾ  ب وأكف يتؼد 

 الؼقاَمِة بؿؼداِر هذه الؿسافِة: بقاًكا لؿـزلتِِف وفضؾِِف.

: ، وما أثَبتُّف يـاسُب السقاَق. «فقف»يف إصِؾ:  (1)
ِّ
 «.فقف»ويف صبعِة إلباكِل
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 .يف اإليؿانِ  الزائدَ 

ـِ  ازديادَ  ـ جعؾقا الزيادةَ ا الذيوأم   ـَ  ٕن :فال معـك لفؿ القؼق مِـ  القؼق

تِ طـدهؿ كؾُّ  ، فنذا كان اإليؿانُ اإليؿانِ  همٓء  فُ ؾَ ثؿ استؽؿَ  ،إكؿا هق اإلقرارُ  فِ ف بُرم 

ـِ  هققد أحاصُ  أفؾقَس  ،ؿهِ بنقرارِ  ونَ رُّ الؿؼِ  مـ  ادُ ؿ؟!! فؽقػ يزدَ فِ مـ ققلِ  بالقؼق

 قد  شلءٍ 
َ
 بف؟!! قطَ حِ وأُ  اسُتْؼِصل

 ، هؾ كانَ فِ طؾقف بضقئِ  حتك أحاطَ  بالضحك (5)إلك الـفارِ  اًل يـظرُ ؿ رُج أرأيتُ 

ُـّ  طؾقف اإلكُس  عَ ، ولق اجتؿَ يؼقـًا بلكف هنارٌ  أن يزدادَ  يستطقعُ   ؟! هذا يستحقُؾ والج

 .الـاُس  فُ ا يعرفُ مؿ   ويخرُج 

 

 

* * * 

                                          

(1)  :
ِّ
 ، وهل خطٌل.«الـاسِ »يف صبعِة إلباكِل
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امعىل   دون   ةاملِل   ةاب: حسىٔث اإلٓىان   -4 
(5) 

ُ:قالُأبقُطبقدٍُ

  مـ طـدِ  بؿا جاءَ  إذا أقر   :ةُُرقَُهذهُالػُُِْتُقالَُ
ِ
 :فِ بؾساكِ  الحؼِّ  شفادةَ  ، وشفدَ الل

ـَ اهُ سؿ   ۵ اللَ  ٕن   :فُ كؾُّ  فذلؽ اإليؿانُ   .ؿ مممـق

، وٓ كراه شقًئا، وذلؽ مـ وجفَ  ًٓ  :ـِ قْ ولقس ما ذهبقا إلقف طـدكا قق

يف  الؿػروَض  أن اإليؿانَ  :لِ إو   ؾِث يف الث (8)َؽ ما أطؾؿتُ ُ:(7)اؿَُهُُأحُدُ

 فؼط. (9)شقًئا إٓ اإلقرارَ  يقمئذٍ  ـْ لؿ يؽُ  اإلسالمِ  صدرِ 

ُ ُالحج  هبا  الـاُس  ا يستحؼُّ فَ كؾ   ا إمقرَ كَ دْ فنكا وَج ُإخرى:ُةُُوأما

فؿ بعًضا، وقد فقفا بعُض  فقفا، ثؿ يػُضُؾ  ا والدخقلِ فَ مع ابتدائِ  (:)اهَ أسؿاءَ 

 .واحدٌ  ؿٌ ؿ فقفا اسفُ شؿؾَ 

ُذلؽ: ، وساجدٍ  وراكعٍ  لؾصالةِ  صػقًفا بقـ مستػتٍِح  الؼقمَ  دُ أكؽ تجِ  مـ

                                          

 ُكتَِبْت طؾك هامِش الؾقحِة. (1)

 «.أحُدهَؿا»يف إصِؾ:  (2)

 «.أطؾؿقؽ»يف إصِؾ:  (3)

(4)  :
ِّ
 «.إقرار»يف صبعِة إلباكِل

 «.أسؿاها»يف إصِؾ:  (5)
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، وهؿ مع هذا قنَ لفؿ: مصؾُّ  فقؼاُل  :لالؿصؾِّ  اسؿُ  فُ مُ ؿ يؾزَ فُ فؽؾُّ  :وجالسٍ  وقائؿٍ 

 .قنَ ؾُ فقفا متػاِض 

ُ فؿ يف لق أن ققًما ابتـقا حائًطا، وكان بعُض  :الـاسِ  صـاطاُت وكذلؽ

، وهؿ لفؿ جؿقًعا: ُبـاةٌ  ققَؾ  :مـف الػراغَ  َب قد قارَ  ، وثالٌث فُ قد كصػَ  رُ ، وآَخ فِ تلسقِس 

 ؿ.فِ يف بـائِ  متبايـقنَ 

 (5)ؿ فؾؿا تعت َب هُ ، فدخؾفا أحدُ دارٍ  وا بدخقلِ رُ ققًما ُأمِ  لق أن   وكذلؽ

ُوجاوَُفُُمؽاكَُُ]أقامَُ الباَب  ُالثالُثُ(7)بخطقاٍتُُرُُأَخُُهُُزَُ، ُومضك إلك  (8)[،

 .مـ بعضٍ  (9)مدخاًل  ؿ فقفا أكثرُ فُ ، وبعُض لفؿ جؿقًعا: داخؾقنَ  ققَؾ  :افَ وسطِ 

 فقفؿ. السائرُ  طـد العرِب  الؿعؼقُل  الؽالمُ ففذاُ

ـِ يف الدِّ  ، إكؿا هق دخقٌل يف اإليؿانِ  الؿذهُب فؽذلؽُ  .ي

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ :ُاللُُُقاَلُ

 .[8-5:ُ]الـصرُُ ﴾ڇ ڇ ڇ ڃ چ چ چ چ ڇ

 .[=70:ُ]البؼرةُُ ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿ :وقاَلُ

ؾُْ ُ]البؼرةُُ ﴾﮳﴿: فُ ، وققلُ اإلسالمُ  :ؿُُفالس  : معـاها طـد العرِب  [=70:

                                          

 ُة: الخشبُة التل أسػَؾ الباِب يقَصُل طؾقفا.جاوز العتبَة ومر  طؾقفا، والعتب (1)

 ، وضَرَب طؾقفا.«وجاوزه»يف إصِؾ:  (2)

ـِ ُكتَِب طؾك هامِش الؾقَحِة. (3)  ما بقـ الؿعؽقَفْق

 «.مدخؾ»يف إصِؾ:  (4)
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 .بالشلءِ  (5)اإلحاصةُ 

 .(7)«طؾكُخؿسٍُُاإلسالمُُُلَُُبـُِ»ُ:ملسو هيلع هللا ىلص اللُِ رسقُلُُقاَلُ

ا كَ دْ فقَج  ،ِسؾًؿا مػروًضا ا اللُ اهَ التل سؿ   ةَ ا هل الؿؾ  فَ كؾُّ  فصارت الخؿُس 

 طؾك اجتؿاعِ  كؾفا تشفدُ  ـِ الؿساكِ  (8)ي، ودخقَل يدِ إ ، وصـاطاِت البِرِّ  أطؿاَل 

 .(:)فقفا الدرجاِت  (9)، وتػاضؾِ آسؿِ 

ـ ُُبفُمـُالؽتاِبُُ(>)ـاْجُاحتَجُُ(;)]معُما والـظرِ  هذا يف التشبقفِ  ُ.ةُِوالس 

َلُأهُؾفُُ،ُوإنُكانُومـازُلُُ،ُهقُدرجاٌتُاإليؿانُُُ(=)وهؽذا اسًؿاُُ(<)مًعاُُسؿ 

ُطؿَُ ُهق ُوإكؿا ُواحًدا، ُأطؿٌَُُؾُاسًؿا ُطبادَُُاللُُ تعب َدُُ?الٍُمـ ُوفرَُهُُبف طؾكُُفَُُضُ،

شاهًدا طؾقف،  (50)[َؼُالؿـطَُُِؾُ،ُثؿُجعَُِبُؾُْالؼَُُيفُمعرفةُُِفُُأصؾََُُؾُؿ،ُوجعَُفُِحُِجقارُِ

                                          

(1)  :
ِّ
 «.باإلحاصةِ »يف صبعِة إلباكِل

ـِ طؿَر 16-21، 16-22، 16-19(، ومسؾٌؿ )4514، 8أخَرَجُف البخاريُّ ) (2) ـ حديِث اب  .ڤ( م

: « ودخـ»يف إصِؾ:  (3)
ِّ
 «.ودخقَل »غقَر مؽتؿؾٍة، ويف صبعِة إلباكِل

: « وتػاضـ»يف إصِؾ:  (4)
ِّ
 «.وتػاضؾ»غقَر مؽتؿؾٍة، ويف صبعِة إلباكِل

 أي: يف الؿذكقراِت: أطؿاِل البِرِّ وصـاطاِت إيِدي... إلِخ. (5)

 «.مع احتجاجـا»تَِب طؾك الفامِش: ، وكُ «مع مـ»يف إصِؾ:  (6)

 «.احتجاجـا»يف إصِؾ:  (7)

(8)  :
ِّ
 «.ففؽذا»يف صبعِة إلباكِل

(9) .
ِّ
 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

ـِ ُكتَِبْت طؾك هامِش الؾقَحِة. (12)  ما بقـ الؿعؽقفَتْق
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قةً  ثؿ إطؿاَل   إخرى. فِ طؿاًل لؿ ُيعطِ  جارحةٍ  كؾ   اللُ  (5)لف، وإكؿا أططك مصدِّ

 (8): التـاوُل القدِ  ، وطؿُؾ : الؼقُل نِ الؾسا ، وطؿُؾ (7)آطتؼادُ  :الؼؾِبُُفعؿُؾُ

 ؾِ ْج الرِّ  وطؿُؾ  (8)التـاوُل 
ُ
 .ؾِ العؿَ  ا اسؿُ فَ عُ ا يجؿَ فَ ، وكؾُّ : الؿشل

 مبـِ  فُ إكؿا هق كؾُّ  (9)طؾك هذا التلويؾِ  فاإليؿانُ 
 
إلك  فِ لِ مـ أو   طؾك العؿؾِ  ل

 ا.ـَ ػْ طؾك ما وَص  يف الدرجاِت  (:)َؾ ه، إٓ أكف تػاَض رِ آِخ 

 .العؿؾِ  (>)دونَ  الؼقُل  (;)أكف ا:ـَُػَُمـُخالَُُؿَُوزطَُ

ًٓ فؼد أقر   فُ ٕكف إذا جعؾَ  :ففذا طـدكا متـاقٌض   .ٌؾ أكف طؿَ  قق

 أفعالِ  يف تسؿقةِ  طـد العرِب  الؿقهقمةِ  ةِ مـ العؾ   َؽ وهق ٓ يدري بؿا أطؾؿتُ 

 .(=)طؿاًل  الجقارِح 

  ققُل  :والؾسانِ  ِب ؾْ الؼَ  يف طؿؾِ  الؽتاِب  يف تلويؾِ  فُ وتصديؼُ 
ِ
: ِب ؾْ يف الؼَ  الل

 .[;50:ُ]الـحُؾُ ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

                                          

: «أطا»يف إصِؾ:  (1)
ِّ
 «.أططك»، ويف صبعِة إلباكِل

 «.دٌ اطتؼا»يف إصِؾ:  (2)

: «التـاو»يف إصِؾ:  (3)
ِّ
 «.التـاوُل »، ويف صبعِة إلباكِل

(4)  :
ِّ
 «.التـاولِ »يف صبعِة إلباكِل

(5)  :
ِّ
 «.يتػاضُؾ »يف صبعِة إلباكِل

(6)  :
ِّ
 : أي اإليؿاَن.«أكف»، ويف إصِؾ: «أن»يف صبعِة إلباكِل

 اِن.أراَد أكف ققٌل بال طؿٍؾ، فلخَرَج العؿَؾ طـ اإليؿ (7)

 «.طؿؾ»يف إصِؾ:  (8)
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 .[9:ُ]التحريؿُُ ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿ :وقاَلُ

ُ ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ :وقاَلُ  .[:8:ُ]الحج 

ُالجسدُِ» :ملسو هيلع هللا ىلص اللُِ رسقُلُُوقاَلُ ُيف ُصؾَحُلؿضغةًُُإن ُإذا ُسائرُُُصؾَحُُْتُ،

 .(5)«وهلُالؼؾُبُُ،الجسدُِ

 ، ثؿ يؽقنُ ثالثةً  ُؾ ى، وَيقَج خرَ ، ويصغك أُ ةً مر   (7)مطؿئـًا وإذا كان الؼؾُب 

 مـ هذا؟! أكثرُ  طؿؾٍ  فليُّ  :والػسادُ  مـف الصالُح 

ـَُ ُبق  ثؿ
ُذكَُُ(8) ُققكَُرُْما  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :فُُلا

 .الؼؾِب  ، ففذا ما يف طؿؾِ [=:ُ]الؿجادلةُُ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :(9)فُُفؼقلُُُالؾسانُُِاُطؿُؾُوأمُ 

  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 .[=50:ُ]الـساءُُ

                                          

 (.1599(، ومسؾٌؿ )52أخَرَجُف البخاريُّ ) (1)

ـِ  مـ حديِث الـعؿانِ    .ڤبشقٍر  ب

 «.مطؿان»يف إصِؾ:  (2)

 «.ابقـ»يف إصؾ:  (3)

ا(، وإن كاكت قد ُتحَذُف لؾدٓلِة طؾقفا: كؿا «ققُلف»يف إصؾ:  (4) ، وإصُؾ أن تؾَحَؼ الػاُء جقاَب )أم 

اُبعُد،ُماُباُلُأققاٍم...: »ملسو هيلع هللا ىلصقلِِف كؿا يف ق  (.1524(، ومسؾٌؿ )456الحديَث. أخَرَجُف البخاريُّ )« أم 

 .ڤمـ حديِث طائشَة  
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 .(5)ِر إحاصتِِف بفكْ طـد ذِ اًل طؿَ  اهُ ثؿ سؿ   الؼقَل  رَ ذكَ ف

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث ﴿ :ثؿُقاَلُ

 .[95:ُ]يقكَسُ ﴾حج مج جح مح

  رسقلِ  (7)ؾهؾ كان طؿ
ِ
 اهُ إي   (8)هُ معفؿ إٓ دطاؤُ  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ِ
، ؿ إلك الل

 اًل؟ا هاهـا طؿَ اهَ ، وقد أسؿَ بالتؽذيِب  فُ ؿ طؾقف ققلَ هُ وردُّ 

ٱ ٻ ٻ  ىت يت جث مث ىث يث حج مج﴿ :ثالٍثُُ(9)وقالُيفُمقضعٍُ

ُ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿: (:)فِ إلك ققلِ  ﴾ٻ ٻ

 .[5;-5::ُ]الصافاُتُ

 هـا طاماًل؟!ا هافَ صاحبَ  َؾ ، وقد جعَ إٓ بالؼقلِ  التصديُؼ  ففؾ يؽقنُ 

 .[58:ُ]سبلٌُ ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ :ثؿُقاَلُ

اكت ، وإن كبالؾسانِ  والثـاءُ  دُ ؿْ أكف الحَ  مـ الشؽرِ  الـاَس  ُف ما يعرِ  فلكثرُ 

 ًرا.ؽْ قد ُتدطك ُش  الؿؽافلةُ 

 ؿِ ؾْ العِ  ا أهَؾ كَ دْ ، وما وَج الؼرآنِ  ا إكؿا هق طؾك ضاهرِ ـَ لْ هذا الذي تلو   فؽؾُّ 

                                          

.« طـد ذكِر إحاصتِِف بف»سؼَطْت:  (1)
ِّ
 مـ صبعِة إلباكِل

 ُكتَِبْت طؾك هامِش الؾقَحِة. (2)

 «.دطاه»يف إصِؾ:  (3)

 ؾقفا.، وضَرَب ط«آَخرِ »يف إصِؾ:  (4)

(5) .
ِّ
 ُكتَِبْت طؾك هامِش الؾقَحِة، وسؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل
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 غقرُ  العرِب  يف كالمِ  ، إٓ أن هذا هق الؿستػقُض بؿا أرادَ  ؿُ أطؾَ  ، واللُ فُ قكَ لُ يتلو  

 طؿاًل. الؽالمَ  (5)فؿتِ قَ يف تسؿِ  الؿدفقعِ 

 وأقامَ  بحؼ   َؼ اًل كثقًرا، إذا كطَ طؿَ  الققمَ  فالنٌ  َؾ ؼد طؿِ ل :مـُذلؽُأنُيؼاَلُ

 هذا. ، وكحقَ الشفادةَ 

ُ  الػاقرةَ  (7)بف َؾ : قد طؿِ ققَؾ  :مؽروًها فُ صاحبَ  ٌؾ رُج  عَ إن أسؿَ وكذلؽ

 .مـ الؼقلِ  هُ ، وكحقَ بف إفاطقَؾ  َؾ وفعَ 

 .طؾك الؿـطِؼ  هُ دْ اًل، وهق لؿ يزِ ه طؿَ قْ فسؿ  

ُالحديُثُ ُكالمَُ» :الؿلثقرُُُومـف ُطد  ُطؿَُُفُُمـ ُُفُِؾُِمـ ُفقؿاُُفُُكالمُُُقؾ  إٓ

 .(8)«فُُعُُيـػَُ

                                          

 ، والُل أطَؾُؿ.«يف»بدَل « مـ»، ولعؾ  الؿثبَت هق الصقاُب، ويؿؽـ أن تؽقَن «فتسؿقتفؿ»يف إصِؾ:  (1)

 «.هبا»يف إصِؾ:  (2)

 مـ صرٍق. ڤُرِوَي طـ أبل ذر   (3)

ـُ حب اَن يف  ـَ »(، ويف 361« )فِ صحقحِ »فلخَرَجُف اب  يف 3/132« )الؿجروحق
ُّ
« الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ـَ »(، وأجريُّ يف 2/648« )العظؿةِ »(، وأبق الشقِخ يف 2/157) (، وأبق كعقٍؿ يف 44« )إربعق

 يف 166، 1/18« )حؾقِة إولقاءِ »
ُّ
« شعِب اإليؿانِ »(، ويف 862« )إسؿاِء والصػاِت »(، والبقفؼل

ـُ بشراَن يف (7668، 4325)  يف 1528« )أمالقفِ »، واب
ُّ
، 651« )مسـِد الشفاِب »(، والؼضاطل

 يف 837، 742
ُّ
ـُ صقلقَن يف 1/21« )طدِّ آِي الؼرآنِ »(، والداكِل ٿ ٹ ٹ ﴿تػسقِر: »(، واب

ـُ طبدِ 1/48« )[122: ]الـحُؾ  ﴾ٹ  ـُ طساكَر يف 9/199« )التؿفقدِ »البَرِّ يف  (، واب تاريِخ »(، واب

ـُ الجقزيِّ يف 274، 23/273)« دمشَؼ   (.1/115« )التبصرةِ »(، واب

ـِ  مـ صريِؼ إبراهقؿَ  ـِ  هشامِ  ب  طـ  ب
ِّ
ِه طـ أبل إدريَس الخقٓكِل ِّ طـ أبقف طـ جدِّ

يحقك الغساكِل
= 
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 مرفقًطا يف سقاٍق صقيٍؾ، وبعُضفؿ اختَصَرُه. ڤأبل ذر  ُ=

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  إبراهقؿُ  ـِ  هشامِ  ب .يحقك الغ ب
ُّ
 ساكِل

 يف 
ُّ
 (: قال أبق حاتٍؿ وغقُرُه: لقس بثؼٍة.221« )الؿغـِل يف الضعػاءِ »قال الذهبل

 الحديَث. 
َ
، وحؽك طـف أبق حاتٍؿ ما يدلُّ طؾك أكف ٓ يِعل

ُّ
َؼُف الطرباكِل  وث 

اٌب. اهـ مـ   (.244« )مقزاِن آطتدالِ »وقال أبق حاتٍؿ وأبق زرطَة: كذ 

ـُ ماَجْف   يف 4218)وأخَرَجُف اب
ُّ
 (.451، 312، 171، 152، 1/152« )تاريِخفِ »(، والطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ الؿاضل ٍد طـ أبل سؾقؿاَن طـ الؼاسؿِ  ب ـِ  محؿ  ٍد طـ أبل إدريَس  ب محؿ 

ِّ طـ أبل ذر  بِف: مرفقًطا.
 الخقٓكِل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  الؿاِضل  ٍد ضعقٌػ. ب  محؿ 

  
ُّ
ـُ  وأبق سؾقؿاَن طؾل  َن.سؾقؿا ب

 يف 
ُّ
 مجفقٌل.«: التؼريِب »(: ٓ يؽاُد ُيعَرُف، وقال الحافُظ يف 5857« )الؿقزانِ »قال الذهبل

ـُ  والؼاسؿُ  ٍد، قال الحافُظ يف  ب  مجفقٌل.«: التؼريِب »محؿ 

 يف 
ُّ
ـُ السـِّل (، 2/652« )الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 6)رقَؿ « طؿِؾ الققِم والؾقؾةِ »وأخَرَجُف اب

 يف
ُّ
ـُ حب اَن يف 4/424« )الضعػاءِ » والعؼقؾل ـَ »(، واب ـُ طدي  3/129« )الؿجروحق (، واب

(، 169، 1/168« )الحؾقةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 226« )العظؿةِ »(، وأبق الشقِخ يف 7/2699)

 يف 
ُّ
ـِ الؽربى»(، ويف 832« )إسؿاِء والصػاِت »والبقفؼل (، والشجريُّ يف 9/4« )السـ

ـُ 915« )إمالل»  (.23/277« )تاريِخ دمشَؼ »طساكَِر يف  (، واب

ـِ  مـ صريِؼ يحقك ـِ جريٍج طـ ططاٍء طـ طبقدِ  ب ـِ  سعقٍد طـ اب  طؿقٍر طـ أبل ذر  مرفقًطا. ب

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

: يحقك
ُّ
ـُ  قال العؼقؾل  سعقٍد ٓ ُيتاَبُع طؾك حديثِِف ولقس بؿشفقٍر بالـؼِؾ. ب

: هذا حديٌث مـؽٌر  ـُ طدي  ـِ جريٍج طـ ططاٍء طـ طبقدِ وقال اب ـِ  طـ هذا الطريِؼ طـ اب طؿقٍر  ب

 
ِّ
، وهذا الحديُث لقس لف مـ الطُُّرِق إٓ مـ روايِة أبل إدريَس الخقٓكِل طـ أبل ذر 
= 
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ـِ  والؼاسؿِ ُ= ـِ جريٍج، وهذا أكؽُر الرواياِت. اهـ. ب ، والثالُث حديُث اب ٍد طـ أبل ذر   محؿ 

ـُ حب اَن يف  ـَ الؿجرو»وقال اب ـِ جريٍج الؿؼؾقباُت وطـ غقِرِه مـ 3/129« )حق (: ُيروى طـ اب

ـِ جريٍج وٓ  الثؼاِت الؿؾزقاُت، ٓ يحؿُؾ آحتجاُج بف إذا اكػرَد، ولقس هذا مـ حديِث اب

ـِ  ططاٍء وٓ طبقدِ   طؿقٍر. اهـ. ب

: يحقك ـُ  وقال الؿـذريُّ ُث سعقٍد فقف كالٌم، والحديُث مـَؽٌر مـ هذه الطريِؼ، وحدي ب

ـِ  إبراهقؿَ   (.3/132« )الرتغقِب والرتهقِب »هشاٍم هق الؿشفقُر. اهـ مـ  ب

 يف 
ُّ
ـَ  يعـل: يحقك-السعديُّ «: تؾخقِص الؿستدركِ »وقال الذهبل  لقَس بثؼٍة. اهـ. -سعقدٍ  ب

ـُ الجقزيِّ يف   (.1/272« )الؿـتظؿِ »وقد أخَرَجُف اب

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿ    ب
ِّ
ـِ  طؾل ـِ  ب ـِ  الؿفتِدي طـ الحس ـِ  أحؿدَ  ب  طـ أبقِف طـ  ب

ِّ
 الغساكِل

 
طؾل

: بف مرفقًطا. ِّ طـ أبل ذر 
ِه طـ أبل إدريَس الخقٓكِل  جدِّ

 ولؿ أهتِد لرتاجِؿ رجاِل هذا اإلسـاِد، والُل أطَؾُؿ.

صُرٌق أخرى لقس فقفا مقضُع الشاِهِد، وهذه الطُرُق طؾك كثَرتَِفا ٓ  ڤولحديِث أبل ذر  

 ٌؼ مـ مؼاٍل، ويف بعِضَفا ضعٌػ شديٌد، والُل أطَؾُؿ.يسَؾُؿ مـفا صري

ـِ  وقد وَرَد هذا الؽالُم طـ طَؿرَ   وغقِرِه. $العزيِز  طبدِ  ب

اِق يف  فلخَرَجُف طبدُ  ـُ أبل طاصٍؿ يف 11/23« )جامِع معؿرٍ »الرز  (، وأبق 61« )الزهدِ »(، واب

 ( مـ صريِؼِف.8/157« )حؾقِة إولقاءِ »كعقٍؿ يف 

ـُ ال  (.25« )جزئِفِ »(، ومـ صريِؼِف الغضائريُّ يف 383« )الزهدِ »ؿبارِك يف واب

ـِ  كالهؿا طـ ُوَهقِب  ـُ الؿبارِك: أو غقِرهِ –القرِد  ب ـِ  طـ طؿرَ  -زاَد اب العزيِز قاَل: َمـ طد   طبدِ  ب

 كالَمُف مِـ طَؿؾِِف قؾ  كالُمُف.

 ُف لقهقٍب سؿاٌع مـ طؿَر، والُل أطَؾُؿ.وإسـاُدُه مـؼطٌع، ففق مع ثؼِة رجالِِف إٓ أكف ٓ ُيعرَ 

ـُ أبل شقبَة يف   يف 1723« )الزهدِ »(، وأحؿُد يف 7/175« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب
ُّ
(، والبقفؼل

ـُ طساكَر يف 1681، 1682« )شعِب اإليؿانِ »  (.228، 225، 45/224« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

ـِ  مـ صريِؼ سػقاَن الثقريِّ طـ طؿرَ  ِز قال: مـ لؿ َيُعد  كالَمُف مـ طَؿؾِِف كُثَرْت العزي طبدِ  ب

ا ُيصؾُِح.  خطاَياُه، ومـ طِؿَؾ بغقِر طؾٍؿ: كان ما ُيػِسُد أكثَر مؿ 
= 
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 وإسـاُدُه مـؼطٌع.ُ=

ـَ  سػقاُن الثقريُّ لؿ يدِرْك طؿرَ   العزيِز. طبدِ  ب

ـُ سعٍد يف  ـُ بط َة يف 5/372« )الطبؼاِت »وأخَرَجُف اب  (.579« )ربىاإلباكِة الؽ»(، واب

ـِ  مـ صريِؼ سػقاَن الثقريِّ طـ رُجٍؾ طـ طؿرَ  ـَ السابَؼ، وزاَد:  طبدِ  ب العزيِز قاَل: فذَكَر الؿت

. ـٍ ـٍ إلك دي ُؾ مـ دي  ومـ كُثَرْت خُصقماُتُف: لؿ يَزْل يتـؼ 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ لجفالِة الراِوي طـ طؿَر.

ـُ أبل الدكقا يف   (.35« )الصؿِت »وأخَرَجُف اب

 قال: كَتَب إلقـا طؿرُ مـ ص
ِّ
ـُ  ريِؼ إوزاطل برسالٍة لؿ يحَػْظَفا غقري وغقُر  $العزيِز  طبدِ  ب

َ مـ الدكقا بالقسقِر، ومـ َطد  كالَمُف مـ طؿؾِِف 
ا بعُد، فنكف َمـ أكَثَر ِذْكَر الؿقِت رِضل مؽحقٍل: أم 

 قؾ  كالُمُف فقؿا ٓ يـَػُعُف.

 ورجاُل إسـاِدِه ثؼاٌت.

 يف  وأخَرَجفُ 
ُّ
ـِ »الدارمل  (.313« )السـ

ـُ  أخَبَركا مروانُ  َثـَا سعقدُ  ب ٍد، حد  ـُ  محؿ  ـُ  العزيِز قال: كَتَب طؿرُ  طبدِ  ب العزيِز إلك أهِؾ  طبدِ  ب

 الؿديـِة... فَذَكَرُه كحَقُه.

 وإسـاُدُه مـؼطٌع.

ـُ  سعقدُ  ـَ  العزيِز لؿ يدِرْك طؿرَ  طبدِ  ب  العزيِز. طبدِ  ب

ـُ بط    (.579« )اإلباكِة الؽربى»َة يف وأخَرَجُف اب

ـُ  مـ صريِؼ مالٍؽ طـ أبل الرجاِل: كَتَب إلقـا طؿرُ   العزيِز... فذَكَرُه. طبدِ  ب

 وإسـاُدُه فقف ضعٌػ.

 ولعؾ  هذا إثَر هبذه الطُرِق وهل مختؾَػُة الؿخاِرِج يثبُت هبا، والُل أطَؾُؿ.

ـُ أبل الدكقا يف  وأخَرَجفُ   (.558« )الصؿِت »اب

اِق قاَل: سؿعُت ُوهقَب  ـ صريِؼ طبدِ م ـَ  الرز  ـ طؿؾِِف قؾ  كالُمُف. $القردِ  ب ـ طد  كالَمفُ م  يؼقُل: م

لِ »يف  $وقاَل اإلماُم مالٍؽ   (:1/265« )الؿقص 

 قال مالٌؽ: مـ لؿ َيُعد  كالَمُف مـ طَؿؾِِف كُثَر كالُمُف. -54
= 
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ُكَُْدُفقَجُ   ، وآثارَ الؼرآنِ  تلويَؾ ا
ِّ
 ةَ ، وصح  طؾقف العؾؿاءُ  ْت وما مَض ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ُق فَ ؾ، كرِ الـظَ  ـ   أهَؾ  ا تصدِّ  .يف اإليؿانِ  ةِ السُّ

 ؟!بعِ إر (5)بعد هذه الحجِج  يتبعُ  شلءٍ  ، فليُّ رُ أَخ  فقبؼك الؼقُل 

لف: مـ  مستؽؿٌؾ  باإليؿانِ  ؿَ الؿتؽؾِّ  ل أن  ـ يدطِ مؿ   هذا الرأِي  أهَؾ  وقد يؾزمُ 

 (7)فِ يف إيبائِ  إبؾقَس  طؾقـا مـ كبلِ  ا، وذلؽ فقؿا قص  كَ رْ ا ذكَ مؿ   ما هق أشدُّ  التبعةِ 

ُ ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿: فنكف قاَل  :ٔدمَ  لؾسجقدِ  ، [9>]ص:

 لف. جاحدٍ  بف غقرُ  ، وهق ُمؼر  كافًرا بآستؽبارِ  اللُ  فُ ؾَ فجعَ 

ُ]إطراُفُ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :أُٓتسؿعَُ ڌ ڎ ﴿: فُ ، وققلَ [57:

ُ]الِحجرُُ ﴾ڎ يف  -أيًضا- رَ الؼدَ  َت وأثبَ  ،فُ ]ربُّ  اللَ  بلن   ر  ، ففذا أن مؼِ [<8:

 .(9()8)[<8:ُ]الِحجرُُ ،[;5:ُ]إطراُفُ ﴾ڎ ڎ﴿: فِ ققلِ 

﮲ ﴿ :فُُؿُققلَُفُُبعُضَُُلُوقدُتلوُ  ُ]البؼرةُُ ﴾ۓ ۓ أكف كان كافًرا قبؾ  [89:

 ذلؽ!
                                          

 كالُمُف. والُل أطَؾُؿ. ويؼاُل: ومـ طؾَِؿ أن  كالَمُف مـ طَؿؾِِف قؾ  ُ=

 «.الحجةِ »يف إصِؾ:  (1)

(2) .
ِّ
 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

: «بؿا طقيتـل»يف إصِؾ:  (3)
ِّ
 «.أغقيتـل»، ويف صبعِة إلباكِل

 إبائِفِ مع -أراَد الؿصـُِّػ بقاَن ٓزٍم باصٍؾ مـ لقازِم الؼقِل بلن اإليؿاَن هق الؼقُل بلن  إبؾقَس  (4)

ُػ أراَد بطالَن  -ٔدمَ  السجقدَ   بالربقبق ِة، وأقر  بالَؼَدِر وأثَبَتُف. والؿملِّ
ِ
يصقُر مممـًا: ٕكف أقر  لل

هذا الؼقِل، وأكف يؾزُم مـف لقازُم فاسدٌة، وإن كان ٓ ُيؾزُمفؿ بذلؽ ما لؿ يؾتِزُمقه: ٕن ٓزَم 

 .الؼقِل لقس بؼقٍل ما لؿ يؾَتِزْمُف قائُِؾُف، والُل أطَؾؿُ 
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لؿا كان  بالسجقدِ  رَ ٕكف لق كان كافًرا قبؾ أن يممَ  :طـدي (5)لفذا فَ ْج وٓ وَ 

ويـبغل يف  ،بالسجقدِ  رَ مِ أُ  ـْ مؿ   ـْ وٓ كان طاصًقا إذا لؿ يؽُ  (7)الؿالئؽةِ  يف طدادِ 

ڌ ڎ ﴿: فِ لؼقلِ  :ػرِ بعد الؽُ  إلك اإليؿانِ  قد طادَ  إبؾقُس  أن يؽقنَ  هذا الؼقلِ 

 .[57:ُ]إطراُفُ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: فِ ، وققلِ [<8:ُ]الِحجرُُ ﴾ڎ

 اإليؿانَ  أن يثبَت  هِ مـ طـدِ  وما جاءَ  فُ وكتابَ  اللَ  ُف يعرِ  ـْ لؿَ  ففؾ يجقزُ 

 ؟!!(8)[الققمَ  إلبؾقَس 

 

* * * 

                                          

(1)  :
ِّ
 «.لذلؽ»يف صبعِة إلباكِل

أي الذيـ ُأمروا بالسجقِد ٓ أكف مـفؿ ِخؾؼٌة: إذ هق ُخؾَِؼ مـ كاٍر، والؿالئؽُة ُخؾَِؼْت مـ كقٍر: كؿا  (2)

  قالت: قاَل رسقُل  ڤيف حديِث طائشَة 
ِ
ُمـُ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ُخؾَؼِتُالؿالئؽُةُمـُكقٍر،ُوُخِؾَؼُالجان 

اُُوِصَػُلُؽؿمارٍجُمـُكاٍر،ُوُخِؾَؼُآد  «.ُمُمؿ 

 (.2996أخَرَجُف مسؾٌؿ ) 

ـِ ُكتَِب طؾك هامِش الؾقحِة الثاكقِة، مـ باِب: مـ جَعَؾ اإليؿاَن الؿعرفَة بالؼؾِب  (3) ما بقـ الؿعؽقَفْق

ـْ طَؿٌؾ.  وإن لؿ يُؽ
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 5-  
 
 اإلٓىان  امىعرفث

 
ي جعل : و  اب   ة 

 
 
ل ي  عى 

 
 ةاملنب  وإن  مه ٓك

ُطبقٍد:قاَلُأبقُ

اَكا  (5)قد َذَكْرَكا ما كان مِـ مػارقِة همٓء [الؼقِم إي  ـَ  (7)]يفُأن  العؿَؾ م

ـَ -اإليؿاِن، طؾك أهنؿ  فنك ُفْؿ ذهُبقا إلك مذهٍب قد يؼُع  -وإن كاُكقا لـَا مػارقق

 .(8)الَغَؾُط يف مثؾِفِ 

ـِ جؿقًعا، لقَسْت  (9)ثؿ حَدَثْت فرقٌة ثالثةٌ  ـِ الطائػَتْق ْت ط مـ أهِؾ الِعْؾِؿ  شذ 

ـْ هـاك ققٌل وٓ   وْحَدُه وإْن لؿ يُؽ
ِ
، فؼاُلقا: اإليؿاُن معرفٌة بالؼؾقِب بالل ـِ ي وٓ الدِّ

لؽالِم  (;): لُؿَعاَرضتِفِ (:)طَؿٌؾ! وهذا مـسؾٌخ طـدكا مـ ققِل أهِؾ الؿؾِؾ الحـِقِػق ةِ 

 ورسقلِِف 
ِ
ٿ ٿ ﴿َؿَع ققَلُف: بالردِّ والتؽذيِب، أٓ تْس  -صؾ ك الُل طؾقف-الل

                                          

(1)  .
ِّ
 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

(2)  
ِّ
 بقاِن الؿراِد.ل -لقَسْت يف إصؾِ -زيادٌة يف صبعِة إلباكِل

ُدوا مخاَلَػَتف، وَسَؾُؽقا  (3) لِقِؾ ولؿ يتؼص  والُؿملُِّػ يؿقُؾ إلك إطذاِرِهؿ: ٕهنؿ أخَطُئقا يف َفْفِؿ الد 

 الؿْسَؾَؽ الصحقَح يف آستدِٓل.

ـِ  هل الجفؿقُة، وُيْحَؽك هذا الؼقُل طـ الجفؿِ  (4) ـَ »صػقاَن، راِجْع:  ب  «.مؼآِت اإلسالمقِّق

:  يف (5)
ِّ
 «.الحـػق ةِ »صبعِة إلباكِل

 «.ٓ معاوضف»يف إَْصِؾ:  (6)
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 .[;58:ُ]البؼرةُُ ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

فجَعَؾ الؼقَل فرًضا حتًؿا، كؿا جَعَؾ معرفَتُف َفْرًضا، ولؿ يرَض بلن يؼقَل: 

 اطرفقكِل بؼؾقبُِؽؿ.

ُسِؾ: كنيجاِب اإليؿاِن، وَلْؿ  قراِر اإليؿاَن بالُؽُتِب والرُّ ثؿ أوجَب مع اإْلِ

 يجَعْؾ ٕحٍد إيؿاًكا إٓ بتصد
ِّ
 يف كؾِّ ما جاَء بف. ملسو هيلع هللا ىلص يِؼ الـبل

 .(5)[;58:ُ]الـساءُُ ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿ فؼاَل:

  ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ وقال:

 .[:;:ُ]الـساءُُ

، يعـِل [70:ُ]إكعامُُ ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ وقال:

 
 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 فؾؿ يجَعِؾ الُل معِرفَتُفؿ بف إذ ترُكقا الشفادَة لف بللسـتِِفؿ إيؿاًكا.

  رسقُل ثؿ ُسئَِؾ 
ِ
ـِ اإِليؿاِن؟ فؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل ُباللُِومالئؽتِِفُوُكُتبِِفُ»ط ـَ أنُُتمِم

 .(7)«وُرُسِؾفُِ

                                          

 أشاَر يف هنايِة الؾ ْقَحِة إلك اإللَحاِق الذي طؾك جقاكِب الؾقحِة التالقِة. (1)

 (.12-7، 9-5(، ومسؾٌؿ )4777، 52أخَرَجُف الُبَخاريُّ )رقؿ (2)

  ڤمِـ حديِث أبِل هريرَة 
ُّ
ًما لؾـاِس، فلَتاُه جربيُؾ فؼاَل: ما بارًزا يق ملسو هيلع هللا ىلص قال: كان الـبل

ُبالَبْعِثُ»اإليؿاُن؟ قاَل:  ـَ ُوتمِم ُوُرُسِؾِف، ُوبؾؼائِِف ُوُكُتبِِف ُومالئؽتِِف
ُباللِ ـَ ُُتمم َُأْن ...« اإليؿاُن

(، ويف الؿقضِع الثاكِل: تؼديُؿ رسؾِِف طؾك لؼائِِف، وزيادُة 52الحديَث، لػُظ البخاريِّ )رقؿ
= 
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 يف أشقاَء كثقرٍة مـ هذا، ٓ ُتْحَصك.

ُالِػْرَقُة: ُهذه  مـُفؿُ  وزطَؿْت
َ
  (5)أن  الَل رِضل

ِ
الؿعِرَفَة! ولق كان أمُر الل

َقِت الِؿَؾُؾ وديـُف طؾك ما يؼقُل همٓء: ما ُطِرَف اإلسالُم  ـَ الجاهؾق ِة، وٓ ُفرِّ
مِ

بعُضَفا مـ بعٍض: إذ كان يرَضك مـُفؿ بالدطقى طؾك قؾقبِِفؿ غقَر إضفاِر اإلقراِر 

ُة، والرباءةُ  (7)بؿا جاءت ا سقاَها، وَخْؾُع إكدادِ  (8)بف الـُُّبق  مؿ 
وألفِة  (9)

ـًا، ثؿ َشِفَد رُجٌؾ بؾساكِِف: أن  ممم (:)بإلِسـَِة بعد الؼؾقِب، ولق كان هذا يؽقُن بف
                                          

 بعد البعِث.« أِخرُِ»ُ=

ِل:  ُبالبعِثُ»ولػُظ مسؾٍؿ يف الؿقضِع إو  ـَ ُومالئؽتِِفُوكتابِِفُولؼائِِفُورسِؾِف،ُوتمِم
ُباللِ ـَ أْنُتمم

 ...«.أِخرُِ

ُ»ويف الؿقضِع الثاكِل تؼديُؿ السماِل طـ اإلسالِم طؾك السماِل طـ اإليؿاِن، ولػُظُف:  ـَ ُتمم أْن

ُ ُورسِؾِف، ُولؼائِِف ُوكتابِِف ُومالئؽتِِف فُِباللِ ُُكؾ  ُبالَؼَدِر ـَ ُوتمم ُبالبعِث، ـَ ، قال: صَدْقَت يا «وتمم

... الحديَث.
ِ
 رسقَل الل

َل طـد ُمسؾٍِؿ لقَس فقفا ِذْكُر الَؼَدِر. ، والؿقضَع إو   ويالَحُظ أن  روايَة الُبخاريِّ

 (. 8-1« )َصِحقِحفِ »وأخَرَجُف مسؾٌؿ يف 

ـِ  مـ حديِث طؿرَ  ـِ  ، وفقف آبتداءُ ڤالخط اِب  ب َماِل طـ اإلْساَلِم، ثؿ قال: فلخبِْركِل ط بالسُّ

َُخْقرِِهُ»اإليؿاِن، قال:  ُبالَؼَدِر ـَ ُوتمِم ُأِخرِ، ُوالققِم ُوُرُسِؾِف ُوُكُتبِِف ُومالئؽتِِف
ُباللِ ـَ ُُتمم أْن

ِه...  الحديَث.« وَشر 

(1)  :
ِّ
 «.طـُفؿ»يف صبعِة إلباكِل

 «.جا»يف إصِؾ:  (2)

 «.الرباهو»يف إصِؾ:  (3)

 «.إكذاد»يف إصِؾ:  (4)

(5) .
ِّ
 سؼَطْت مـ صبَعِة إلباكِل
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ـِ  كؼقِل  -، أو ثالُث ثالثٍة -كؿا يؼقُل الؿُجقُس والزكاِدَقُة  -الل ثاكِل اثـق

ؾقِب، وطبدَ  (5)، وَصؾ ك-الـ َصاَرى  الـِّقراَن، بعد أن يؽقَن قؾُبف طؾك الؿعرفِة  لؾص 

: لؽان يؾزُم قائَؾ هذه الؿَؼاَلِة أْن يجعَؾُف مم
ِ
: كنيؿاِن (7)مِـًا ُمستؽِؿاًل لإليؿانِ بالل

!! ـَ  الؿالئَؽِة والـبقِّق

ـٌ لف بؽتاٍب 
 أو رُسقٍل؟ (8)ففؾ يؾػُظ هبذا أحٌد يعرُف الَل، أو مممِ

. اِر قطُّ ـَ الُؽػ 
ـْ دوَكُف مِ  وهذا طـدكا كػٌر لـ يبؾَغُف إبؾقُس فَؿ

 

 

* * * 

                                          

 «.وصال»يف إصِؾ:  (1)

(2)  :
ِّ
 «.اإليؿانَ »يف صبعِة إلباكِل

 «.بؽايف»يف إصِؾ:  (3)
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 6-  
 
ي جعل  ةٍ امعنىاء  و 

 
ج : ذكر  وا عاة   اإلٓىان  ةاب 

،  ةال عىل 
ا
ه كِال  ُ خ 

ي وجامس  ا عٌٍ و 
 ِ  ووا ًُ

ُقاَلُأبقُطبقٍد:ُ-70

ـُ كثقرٍ  ُد ب ثـَا محؿ  حد 
(5)  

ِّ
ـِ إوزاِطل ـِ أبِل طؿٍرو  (7)ط طـ يحَقك ب

 
ِّ
ْقَباكِل الس 
ـِ (:)قاَل: قاَل حذيػةُ  (9()8) يـَْق ، أهُؾ ذيـؽ الدِّ ـِ : إكِّل ٕطِرُف أهَؾ ِديـَْق

: ققٌم يؼقلقَن: اإليؿاُن ققٌل وإْن زَكا وإْن سَرَق، وققٌم يؼقلقَن: ما باُل يف الـ ارِ 

َؾقاِت الَخْؿِس؟! وإكؿا هؿا َصالَتاِن! قال: فَذَكَر صالَة الؿغرِب أو العشاِء  الص 

 .(;)وصالَة الػجرِ 

                                          

ـُ  محؿدُ  (1) ـِ  كثقرِ  ب ، قال يف  ب
ُّ
 صدوٌق كثقُر الَغَؾِط.«: الت ؼِريِب »أبِل ططاٍء الث َؼِػل

: طبدُ إوز (2)
ُّ
ـِ  اِطل ـُ  الرحؿ ـِ  طؿِرو ب ، أبق طؿٍرو الػؼقُف، ثؼٌة جؾقٌؾ. ب

ُّ
 أبِل طؿٍرو إوزاِطل

ـُ  يحقك (3) ، قال يف  ب
ُّ
ْقَباكِل ـِ الصحابِة مرَسَؾٌة.«: التؼريِب »أبِل طؿٍرو الس   ثؼٌة، وروايُتُف ط

 »يف إصِؾ:  (4)
ِّ
قَباكِل  «.الش 

 «.حذيػُة حذيػُة هق»يف إصؾ:  (5)

ـُ أبِل شقْبََة يف  (6)   (، وطبدُ 65« )اإليؿانِ »(، ويف 11/42« )الؿصـِػ »أخَرَجُف اب
ِ
ـُ  الل ـ ةِ »أحؿَد يف  ب « السُّ

ُل يف 663) ـ ةِ »(، والخال  ـُ بط ةَ يف 1356« )السُّ  (.1246، 1229« )اإلباكِة الؽبَْرى»(، واب

 طـ يحقك
ِّ
ـِ  مـ صريِؼ إوزاِطل ْقبَ أبِل طؿٍرو  ب  الس 

ِّ
 ، قاَل: قاَل حذيػُة: فَذَكَرُه.اكِل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

دِ  ـِ  لحاِل محؿ  ـُ  كثقٍر، ويحقك ب ـ الصحابَِة: فروايتُف طـُفْؿ مرَسؾٌَة. ب  أبِل طؿٍرو لؿ يْؾَؼ أحًدا م
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ـُ ربقعةَ  قال:   (1)وقال ضؿرُة ب

 
قباكِل ـِ أبِل طؿٍرو السَّ ُثف طـ يحَقك ب ُيحد 
(0) 

 
 
 طـ حذيػَة. (3)طـ حؿقٍد الؿؼرائِل

 قاِرْن حديَث حذيػَة هذا، قد قرَن اإلرجاَء بحجِة الصالِة.

ـُ طؿَر أيًضا.وبذلك   وصَػُفؿ اب

 قال أبو عبقٍد: -01

ـُ ثابٍت الَجَزريُّ  ُّ ب
ثـا طؾل ـِ أبِل لقَؾك (4)حدَّ ـِ طؿَر  (6)طـ كافعٍ  (5)طـ اب طـ اب

 .(8)اإلسالِم كصقٌب: الؿرجئُة والؼدريَّةُ يف  (7)قاَل: صـػاِن لقس لفؿا

                                          

ـُ  ضؿرةُ  (1) ، صدوٌق َيِفُؿ قؾقاًل  ب
ُّ
 .-«التؼريِب »كؿا يف -ربقعَة الػؾسطِقـِل

قْ »يف األصؾ:  (2)  الشَّ
 
 «.باكِل

. لؿ أقِْػ طؾقف. (3)
ُّ
 ُحؿقٌد الؿؼرائِل

(4)  
ُّ
ـُ  طؾل ٍة  ب َػُف األزِديُّ بال ُحجَّ ، صدوٌق ربؿا َأْخَطَل، وقد ضعَّ

ُّ
ثابٍت الجزِريُّ أبق أحؿَد الفاِشِؿل

 .-« التؼريِب »قاَلف الحافُظ يف  -

دُ  (5) ـُ أبل لقؾك هق محؿَّ ـُ  اب ـِ  طبدِ  ب ـِ  الرحؿ  الؼاِضل أبق أبل لقؾك األكصا ب
ُّ
ِريُّ الؽقفِل

ا  طبدِ  ، صدوٌق سق ُئ الحػِظ جدًّ ـِ  .-«التؼريِب »كؿا يف -الرحؿ

ـِ ُطَؿَر، ثؼٌة ثبٌت فؼقٌف مشفقٌر  كافٌع أبق طبدِ  (6)  مقلك اب
ُّ
 الؿدكِل

ِ
 .-«التؼريِب »كؿا يف -الل

ِة.«لفؿ»يف األصِؾ:  (7)  ، وما أثبتُُّف صريُؼ الجادَّ

  إسـاُدُه ضعقٌػ  (8)
 
ـِ  مقققًفا. واْخُتؾَِػ طؾك طؾل ثابٍت الجزري  يف هذا الحديِث: فرواه أبق طبقٍد  ب

ـُ  ـُ  طؾك القجِف السابِؼ، وخالَػُف الحس  طرَفَة. ب

 
 
ـِ  فرواه طـ طؾل ، طـ إسؿاطقَؾ  ب ـِ  ثابٍت الجزِري  ـِ  ب ـِ أبِل لقَؾك، طـ كافٍع طـ اب أبِل إسحاَق، طـ اب

  ُطَؿَر قاَل: قاَل رسقُل 
ِ
تِي لقس لفؿا يف اإلسالِم كصقٌب: الَؼَدريَُّة والُؿْرِجئَةُ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل  «.صـػاِن من أُمَّ

ـُ جريٍر يف   (.972« )هتذيِب اآلثارِ »أخَرَجُف اب
= 
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 يف  =
ُّ
لَؽائِل ـَِّة والجؿاطةِ »والالَّ  (.1799« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

دُ  ـُ  وَرَواُه محؿَّ  طـ ب
ُّ
  الصباِح الَجْرَجَرائِل

 
ـِ  طؾل ـِ  ب  ثابٍت الَجَزِري  طـ إسرائقَؾ طـ اب

 أبل لقَؾك.

 يف 
ُّ
ـِ طؿَر، قاَل 2982« )العؾؾِ »قال الدارقطـل ( وقد ُسئَِؾ طـ حديِث كافٍع طـ اب

  رسقُل 
ِ
 «:صـػاِن لقس لُفَؿا يف اإلسالِم كصقٌب: الَؼَدريَُّة والُؿرجئةُ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُ أبل لقَؾك طـ كاف  فؼاَل: يرِويِف اب
ُّ
َث بف طؾل ـِ ُطَؿَر، حدَّ ـُ  ٍع طـ اب  ثابٍت الجزريُّ  ب

 واْخُتؾَِػ طـف.

دُ  ـُ  فرواه محؿَّ   ب
 
 طـ طؾل

ُّ
ـِ  الصبَّاِح الَجْرجرائِل ـِ  ب  ثابٍت الجزري  طـ إسرائقَؾ طـ اب

 أبل لقؾك.

ـُ  ـُ  وخاَلَػُف الحس   ب
 
ـِ  طرَفَة: فرواه طـ طؾل ـِ  ثابٍت طـ إسؿاطقَؾ  ب هق أبق و-أبل إسحاَق  ب

 
ُّ
ـِ أبِل لقَؾك، وهق الصقاُب. اهـ. -إسرائقَؾ الؿالئِل  طـ اب

ـٍ »ويف  ـِ معق قاَل: سؿعُت يحَقك يؼقُل، وَذَكَر  -روايِة الدوري  –( 4946« )تاريِخ اب

دَ  ـَ  محؿَّ   ب
 
َث بحديٍث مـؽٍر طـ طؾل ـِ  الصبَّاِح الذي يـزُل َجْرَجَرايا، فؼاَل: حدَّ ثابٍت طـ  ب

ـِ طؿَر قال: قاَل رسقُل إسرائقَؾ طـ ا ـِ أبِل لقَؾك طـ كافٍع طـ اب   ب
ِ
صـػاِن لقَس لُفَؿا : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 ، ولؿ أَر يحقك َذَكَرُهَؿا بسقٍء. اهـ.«يف اإلسالِم كصقٌب: الؿرجئُة والَؼَدِريَّةُ 

ـِ  ( بنسـادِهِ إلك يعؼقَب 3/345« )تاريِخ بغدادَ »وَذَكَر الخطقُب يف  ـٍ  ْب ـِ معق ـِ اب  .-َؿا َسبََؼ ك-شقبةَ ط

ـُ  قال يعؼقُب  ا كالؿقضقِع، وإكََّؿا يرِويِف  ب شقَبَة: وهذا حديٌث مـَؽٌر مـ هذا الَقْجِف جدًّ

 
ُّ
ـُ  طؾل ـِ طبَّاٍس. -شقٌخ ضعقٌػ واِهل الحديِث  -كِزاٍر  ب ـِ اب  ط

 (.9/229« )هتذيَب التفذيِب »(، و25/386« )هتذيَب الؽؿالِ »وراِجْع: 

 :ڤـْ َجَؿاَطٍة مـ الصحابِة وقد ُرِوَي هذا الحديُث طَ 

 :ڤأبق بؽٍر  -1

ـُ  أخَرَجُف إسحاُق   «.مسـَِدهِ »راَهَقْيِف يف  ب

ـُ طِديٍّ يف  ـُ الجقِزي  يف 6/257« )الؽامِؾِ »واب ـُ بطََّة يف 216« )العؾِؾ الؿتـاِهَقةِ »(، واب (، واب

ـُ بشراَن يف 1536« )اإلباَكِة الُؽْبَرى»  (.288« )األمالِل»(، واب
= 
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ثـا أبو عبقدٍ  -00  :(1)حدَّ

ثـا طبدُ  قال: ـِ  حدَّ ـِ ُكَفْقؾٍ  (3)طـ سػقانَ  (0)الرحَؿ قاَل:  (4)طـ سؾؿَة ب
                                          

ـُ  -2 =  :ڤٍس طبَّااب

ـُ ماَجْف )2149أخَرَجُف الت رمِِذيُّ ) ـُ  (، وطبدُ 62(، واب ـُ 579« )الؿـتخِب »حؿقٍد يف  ب (، واب

ـَّةِ »أبل طاصٍؿ يف   (. 946، 345، 344« )السُّ

 وغقُرُهؿ. 

ـُ  حذيػةُ  -3  :ڤالقؿاِن  ب

 يف  أخَرَجفُ 
ُّ
 (.3781« )الػردوسِ »الديَؾِؿل

 :ڤأبق هريرَة  -4

ـُ بطََّة يف 393، 392، 349، 348« )الشريعةِ »ُف اآلجِريُّ يف أخَرَج  « اإلباكِة الُؽربى»(، واب

 يف 1534، 1219)
ُّ
 (.55« )ذم  الؽالمِ »(، والفرويُّ يف 222« )الرسالِة القافقةِ »(، والداكِل

ـِ  وُرِوَي طـ أكسِ    مالٍؽ وطبدِ  ب
ِ
ـِ  الل ـِ  مسعقٍد، وجابرِ  ب ، ومعاذِ  طبدِ  ب

ِ
ـِ  الل جبٍؾ،  ب

ـِ  وواثؾةَ  ، وغقِرِهْؿ  ب  .ڤاألسؼِع، وأبل سعقٍد الخدري 

 وال يِصحُّ يف الؿرجئِة والَؼَدريَِّة حديٌث، والُل أطَؾُؿ.

ـَّةِ »وراِجْع تخريَج  ـَ « أصقِل السُّ ـِ أبِل زمـق  بتحؼقِؼل، والل أطَؾُؿ. $الب

ًفا بالؿرجئِة يف ا ُّ معر 
 لفامِش، فؼاَل:تـبقٌف: طؾََّؼ الشقُخ األلباكِل

هؿ فِْرَقٌة مِـ فَِرِق اإلْساَلِم، يعتؼدوَن أكف ال يضرُّ مع اإليؿاِن معصقٌة كَؿا ال يـػُع مع « والؿرجئةُ »

َرُه طـُفؿ.  قا مرجئًة: الطتؼاِدِهؿ أنَّ الَل أرَجَل َتْعِذيَبُفْؿ طؾك الؿعاِصل، أْي: أخَّ الؽػِر صاطٌة، ُسؿُّ

 «.الـفايةِ »كذا يف 

 ُدُه صحقٌح.إسـا (1)

َم. طبدُ  (2) ، تؼدَّ ـُ مفِديٍّ ـِ هق اب  الرحؿ

َم. (3) ، تؼدَّ  سػقاُن هق الثقِريُّ

ـُ  سؾؿةُ  (4) َم. ب  كفقٍؾ، تؼدَّ
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َحاكُ  طؾك أنَّ الشفادَة  (4)فاجتؿعقا (3)وأبق الَبْخَتِري   (0)ومقسرةُ  (1)اجتؿَع الضَّ

 .(5)َة بدطةٌ بدطٌة، واإلرجاَء بدطٌة، والرباء

                                          

ـُ شراحقَؾ  (1) َحاُك هق اب   -ويؼاُل: شرحبقُؾ  -الضَّ
ُّ
لِِف ثؿ معَجَؿٍة ثؿ فتحٍة  -الِؿشَرقِل بؽسِر أوَّ

، صدوٌق مـ الرابع -وقاٍف 
ُّ
 ِة.الفْؿَداكِل

ـُ يعؼقَب أبق َجؿقؾَة  (2) ، مؼبقٌل،  -بضؿ  الؿفؿؾةِ  -الطفقيُّ  -بػتِح الجقؿِ  -مقسرُة هق اب
ُّ
الؽقفِل

.
ٍّ
 مـ السادسِة. اهـ. وهق صاحُب رايِة طؾل

ـُ  أُبق البخرتي  هق سعقدُ  (3) ـِ  فقروزِ  ب ، ثؼٌة َثْبٌت، فقف تشقٌُّع  ب
ُّ
 مقالُهُؿ الؽقفِل

ُّ
أبل طؿراَن الطائل

 ٌؾ، كثقُر اإلرساِل، مـ الثالثِة.قؾق

(4)  :
 
 «.فلجؿعقا»يف صبعِة األلباكِل

ُل يف  (5) ـَّةِ »أخَرَجُف الخالَّ   (، وطبدُ 1359« )السُّ
ِ
ـُ  الل ـَّةِ »أحؿَد يف  ب ـُ بطََّة يف 669« )السُّ (، واب

 يف 1274« )اإلباكِة الؽربى»
ُّ
ـَّةِ »(، والاللؽائِل « والجَؿاَطةِ  شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

 يف 1784)
 
ـُ األطرابِل  (.431« )الؿعَجؿِ »(، واب

ـِ  مـ صرٍق طـ سػقاَن طـ سؾؿةَ  ، ومقسرُة، وأبق  ب
ُّ
، وبؽقٌر الطائل

ُّ
كفقٍؾ قاَل: اجتَؿَع الضحاُك الِؿْشَرقل

: فلجَؿُعقا أنَّ الشفادَة بدطٌة، والرباءَة بدطٌة، والقاليةَ بدطٌة، واإلرجاُء بدَطةٌ   . وإسـاُدُه صحقٌح.البخرتي 

ـُ بطََّة )  )1269وأخَرَجُف اب
ُّ
(، 1778( طـ أبل سعقٍد الخدري  بنسـاٍد ضعقٍػ، والاللؽائل

 يف  وطبدُ 
ِ
ـَّةِ »الل  ( بنسـاٍد ضعقٍػ.642« )السُّ

  وطبدُ 
ِ
ـُ  الل  بنسـاٍد ضعقٍػ. ب

ٍّ
 أحؿَد طـ طؾل

 الشفادُة:

 :اختؾػِت الؿعتزلُة يف ذلؽ طؾك أربعِة أقاِويَؾ 

ْبُر طؾك ما يـاُل اإلكساَن مـ ألِؿ الجراِح الؿمد ي إلك الؼتِؾ، والعزُم طؾك ذلؽ  -1 هل الصَّ

ِم إلك الحرِب، وطؾك الصْبِر طؾك ما ُيِصقُبُف.  وطؾك التؼدُّ

2-  
ِ
ـَ يف الؿعَرَكِة بلكَّف شفقٌد،  -سبحاكف-الشفادُة هل الحؽُؿ مـ الل ـْ ُقتَِؾ مـ الؿممـق لؿ

 بذلؽ.وتسِؿَقُتُف 

ل شفادٌة. -3 ، إذا ُقتَِؾ ُسؿ   الشفادُة هؿ الحضقُر لؼتاِل العدو 

 الشفداُء هؿ العدوُل، ُقتُِؾقا أو َلْؿ ُيْؼَتُؾقا. -4
= 
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ُد بُن كثقرٍ  ثـا محؿَّ حدَّ
عن األوزاِعي   (0)

ما  قال: (4)عن الزهرِي   (3)

                                          

ـَ »اهـ مـ  =  ( ُمختصًرا.1/245« )مؼاالِت اإلسالمق ق

َفادَة طؾك أكُػِس  ـْ واَفَؼُفؿ: أكَُّفؿ وقد ُيَراُد هبا ما َأْحَدَثُف صـٌػ مـ الخقارِج مِـ َقْطِعِفُؿ الشَّ ِفؿ وَم

ـَ »مـ أهِؾ الجـَِّة مِـ غقر شرٍط وال استثـاٍء. اهـ مـ   (.1/245« )مؼاالِت اإلسالمق ق

 
ُّ
 :-(65)ص« اإليؿانِ »هامَش كتاِب -وقاَل الشقُخ األلباكِل

ـٍ بالجـَِّة، الذيـ يؼقلقَن: كؿا ال يـػُع مع  الظاهُر أهنا مـ بدِع الؿرجئِة الذيـ يشفدوَن لؽؾ  ممم

 الشرِك َطَؿٌؾ كذلؽ ال يضرُّ مع اإليؿاِن َطَؿٌؾ.

 اإلرجاُء:

ك اإليؿاِن.  هق إخراُج الَعَؿِؾ مِـ ُمسؿَّ

 البراءُة:

 
ُّ
 :-(64)ص« اإليؿانِ »هامَش كتاِب - $قاَل الشقُخ األلباكِل

 
ٍّ
ُؤوا مـف، ثؿ صارِت الرباء ڤهل مـ بدِع الخقارِج الذيـ خرجقا طؾك طؾل ُة لفؿ مذهًبا وتَبرَّ

ـْ كان مـفؿ: لؿخاَلَػتِِف لفؿ، ولق يف مسللٍة واحدٍة. ُؤوَن مؿَّ  ُطِرُفقا بف، حتك كاكقا يتَبرَّ

ـَ »اكُظْر تػسقَر ذلؽ يف:  ـِ األشَعِري  )« مؼاالِت اإلسالمق ق  ( اهـ.196-1/156ألبِل الحس

ـُ  قؾُت: وأحَدَث كافعُ   الؿصدَر السابَؼ. (1/84). األزرَق الرباءَة مـ الَؼَعدةِ  ب

وطـد الِػْرَقِة األُوَلك مـ العجاردِة: يجُب أن ُيدطك الطػُؾ إذا بَؾَغ، وتجُب الرباءُة مـف قبَؾ ذلؽ 

 حتك ُيدطك إلك اإلسالِم ويصَػُف هق.

ابِؼ.« مؼاالِت الخقارِج »إلك غقِر ذلَؽ مِـ بَِدِطِفؿ يف الرباءِة، وراِجْع:   مـ الؿرِجِع السَّ

 ضعقٌػ. إسـاُدهُ  (1)

َم، وهق صدوٌق كثقُر الَغَؾِط. (2)  تؼدَّ

َم. (3)  تؼدَّ

دُ  (4) ـُ  محؿَّ ـِ  مسؾؿِ  ب   ب
ِ
ـِ  طبقِدالل   طبدِ  ب

ِ
ـِ  الل ـِ  شفاٍب  ب   طبدِ  ب

ِ
ـِ  الل ـِ  الحارِث  ب ـِ  زهرةِ  ب  ب

ُّ الزهريُّ أبق بؽٍر الػؼقُف الحافُظ، متََّػٌؼ طؾك جالَلتِِف وإِْتَؼاكِِف وثبتفِ 
 .كالٍب الؼرِشل



 
 كتاب يف اإليىان ووعامىٍ 422

 .(1)اْبُتِدَطْت يف اإلسالِم بدَطٌة أطزَّ طؾك أهؾَِفا مـ هذا اإلرَجاءِ 

 :(0)قال أبو عبقدٍ  -04

ثـا ـُ إبراهقؿَ  حدَّ ـِ مقؿقنَ  (3)إسؿاطقُؾ ب ـِ  القلقدِ  طـ (4)طـ مفِدي  ب ب

ـْ تركُت اسَؿف أكا (5)مسؾؿٍ 
اُه إسؿاطقُؾ ولؽِ طؾك  ((6) قال: دخَؾ فالٌن )قد سؿَّ

ـِ طبدِ  ُج طؾقَؽ إن كـَت  جـدِب ب ـْ آيٍة مـ الؼرآِن فؼاَل: ُأَحر  ، فسلَلُف ط  
 الَبَجؾل

ِ
الل

، أو كحَق هذا الؼقلِ 
َ
 .(7)مسؾًؿا َلَؿا قؿَت، قاَل: أو قاَل: أْن تجالَِسـِل

                                          

ـُ بطََّة يف 295« )الشريعةِ »وأخَرَجُف اآلجريُّ يف  (1)  (.1247، 1222« )اإلباكِة الُؽْبَرى»(، واب

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ : بف. ب
 
ـِ األوزاِطل  كثقٍر، ط

دِ  ـِ  وإسـاُدُه ضعقٌػ لحاِل محؿَّ  كثقٍر. ب

: ما ابُتِدَطْت يف اإلسالِم بدطٌة أضرَّ طؾك الؿؾَِّة مـ  .-يعـل: أهَؾ اإلرجاءِ -هذه  ولػُظ اآلجري 

ـِ بطََّة:   «.طؾك أهؾِِف...»... وطـد اب

 إسـاُدُه صحقٌح. (2)

ـُ  إسؿاطقُؾ  (3) ـُ  إبراهقؿَ  ب ـِ ُطؾقََّة، ثؼٌة حافٌظ. ب ، الؿعروُف باب  مؼسٍؿ األسِديُّ مقاَلُهؿ أبق بشٍر البصريُّ

ـُ  مفديُّ  (4) ، أبق يحَقك ال ب
ُّ
، ثؼٌة.مقؿقَن األزديُّ الِؿْعَقلِل  بصريُّ

ـُ  القلقدُ  (5) ـِ  مسؾؿِ  ب ، ثؼٌة. ب ، أبق بشٍر البصريُّ  شفاٍب العـربيُّ

 «.أبا»يف األصِؾ:  (6)

ـُ جريٍر يف  (7)  (.1/86« )التػسقرِ »وأخَرَجُف اب

َثـِل يعؼقُب  ـَ إبراهقؿَ -حدَّ ـُ ُطَؾقََّة طـ مفِدي   -يعـل: اب َثـَا اب ـِ  قاَل: حدَّ مقؿقَن طـ  ب

ـِ  القلقدِ  ـُ  مسؾٍؿ، قاَل: جاَء صؾُؼ  ب ـِ  حبقٍب إلك جـدِب  ب ، فسلَلُف طـ آيٍة مـ الؼرآِن،  طبدِ  ب
ِ
الل

ُج طؾقؽ إْن كـَت مسؾًؿا َلَؿا قؿَت طـ ل    -فؼاَل لف: ُأَحر 
َ
 .-أو قاَل: أْن ُتَجالَسـِل

 وإسـاُدُه صحقٌح، رجاُلُف ثؼاٌت.
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َثـَا إسؿاعقُل بُن إبراهقَم عن أيُّوَب  حدَّ
ـُ ُجبقرٍ  قال: (0)  (3)قاَل لل سعقُد ب

 لف شقًئا: اغقَر سائؾِِف وال ذاكرً 

اُه أيًضا(، فؼاَل: إكف كان يرى هذا الرأَي   .(5()4)ال تجالِْس ُفالًكا )وسؿَّ

ةً يف مجاكبِة األهقاِء كثقٌر، ولؽـَّا إوالحديُث   .(6)كؿا قَصْدكَا يف كتابِـَا لفمالِء خاصَّ

                                          

 إسـاُدُه صِحقٌح. (1)

ـُ  أيقُب  (2) ْختِ أبل تؿقؿَة  ب ٌة مـ كباِر الػؼفاِء العبَّاِد.كقساُن السَّ ، ثؼٌة ُحجَّ ، أبق بؽٍر البصريُّ ُّ
 َقاكِل

ـُ  سعقدُ  (3) ، ثؼٌة َثْبٌت فؼقٌف. ب
ُّ
 جبقٍر األسِديُّ مقالُهُؿ الؽقفِل

ُل يف  (4) ـَّةِ »وأخَرَجُف الَخالَّ   (، وطبدُ 1541« )السُّ
ِ
ـُ  الل ـَّةِ »أحؿَد يف  ب ـُ 621« )السُّ بطََّة يف (، واب

 (.2/454/413« )اإلباَكِة الُؽْبَرى»

ـِ  مـ صريِؼ إسؿاطقَؾ  ـْ سَؼَط  ب ـِ بطََّة.« أيقُب »طؾقََّة: بف، لؽ  مـ إسـاِد اب

« الضعػاِء الصغقرِ »(، و1479« )األوَسطِ »(، و3138« )تاريِخِف الؽبقرِ »أخَرَجُف البخاريُّ يف 

ُل يف 179) ـَّةِ »(، والخالَّ  يف  دُ (، وطب1347« )السُّ
ِ
ـَّةِ »الل  )659، 343« )السُّ

ُّ
(، 446(، والدارمل

ـُ سعٍد يف  ـُ بطََّة يف 2/681« )الشريعةِ »(، واآلجريُّ يف 7/228« )الطبؼاِت »واب اإلباكِة »(، واب

« تاريِخفِ »(، والخطقُب يف 2/793« )الؿعرفِة والتاريِخ »(، والػسقيُّ يف 1234« )الؽربى

 يف15/542)
ُّ
ـَِّة والجؿاطةِ » (، والاللؽائِل اٍح 1814« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ ـُ وضَّ (، واب

 (.144، 135« )البدِع والـفِل طـفا»يف 

ادِ  ـِ  مـ صريؼ حؿَّ  زيٍد، طـ أيقَب: بف. ب

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ادِ  ـِ  وطـد الخطقِب والػسقي  قصٌة لحؿَّ  .زيٍد مع أبل حـقػَة  ب

 اإلرجاَء. : يعـل:«هذا الرأَي »ققلف:  (5)

 يعـل: الؿرجئَة. (6)
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ـُ أكٍس وَمـ بعَدُهؿ   ومالُؽ ب
ُّ
وطؾك مثؾ هذا الؼقِل كان سػقاُن واألوزاطل

َة العؾِؿ يف  ـَِّة، الذيـ كاُكقا مصابقَح األَْرِض، وأئؿَّ مـ أرباِب الِعْؾِؿ وأهِؾ السُّ

ـَ َدْهرِهؿ مـ أهِؾ العراِق والحجاِز والشاِم وغقِرَها،  ي زار 
أهِؾ البدِع  (0)طؾك (1)

 كؾ فا، ويروَن اإليؿاَن ققاًل وطؿاًل.

 

 

* * * 

                                          

(1) . ـَ : طائبِق ـَ ي  زار 

 ُكتَِبْت طؾك هامِش الؾقَحِة. (2)
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 اإلٓىان  ةامىعاص   -7 
 وي 

 
: امخروج  ةاب 

ُقالُأبقُطبقٍد:

ُكقِب والَجرائِِؿ: فنن أثاَر جاءت بالتغؾقِظ  (5)أما هذا الذي فقف ِذْكُر الذُّ

 طؾك أربعِة أكقاٍع:

 كػ (7)فاثـاِن مـفا فقفا
ِّ
ـَ الـبل

 اإليؿاِن، والرباءُة مِ
ُ
 . وأخراِن فقفاملسو هيلع هللا ىلص ل

رِك.  تسؿقُة الؽػِر وِذْكُر الشِّ

ٍة.  وكؾُّ كقٍع مـ هذه إربعِة تجؿُع أحاديَث ذواِت طد 

ُالـقِعُالذيُفقفُكػُلُاإليؿاِن: ـَ ُفؿ

،ُوُٓ» :-صؾ كُاللُُطؾقف- حديُثُالـبلُ  ـٌ ُيزكِلُوهقُممِم ـَ ُٓيزكِلُالزاكِلُحق

ـٌُ ُيسرُِقُوهقُممِم ـَ  .(8)«يسرُِقُحق

                                          

 «.جات»يف إصؾ:  (1)

 ُكتَِبْت طؾك هامِش الؾقحِة. (2)

(، 4689(، وأبق داوَد )57(، ومسؾٌؿ )6812، 6772، 5578، 2475أخَرَجُف البخاريُّ ) (3)

 (، وغقُرُهؿ.2625والرتمذيُّ )

  ڤيِث أبل هريرَة مـ حد
ِّ
 ...ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

 يف 6829، 6782وأخَرَجُف البخاريُّ )
ُّ
 (.7297« )الؽربى»(، و4869« )الصغرى»(، والـسائل

= 
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ـِ طب اٍس ُ=  ڤمـ حديِث اب
ِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص ، طـ الـبل

 )31/449« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف أحؿُد يف 
ُّ
ـُ  (، وطبدُ 862، 861(، والطقالِسل حؿقٍد يف  ب

اُر )(، 525« )الؿـتخِب » ـُ الجعِد )3354والبز   (.265(، واب

ـِ أبل أوىف   ڤمـ حديِث اب
ِّ
ـِ الـبل  .ملسو هيلع هللا ىلص ، ط

 (.42/12« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف أحؿُد يف 

  ڤمـ حديِث طائشَة 
ِّ
ـِ الـبل  .ملسو هيلع هللا ىلص ط

 (.23/71« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف أحؿُد يف 

ـَ مـ الصحابِة    .ڤوقد ُرِوَي طـ جؿاطٍة آخِري

 (:2/41« )ِح مسؾؿٍ شر»يف  $قال الـقويُّ  

ُؼقَن: أن  معـاه:  ِحقُح الذي قاَلُف الؿحؼِّ هذا الحديُث مؿا اخَتَؾَػ العؾؿاُء يف معـاه: فالؼقُل الص 

 وهق كامُؾ اإليؿاِن، وهذا مـ إلػاِظ التل ُتْطَؾُؼ طؾك َكْػِل الشلِء وُيراُد 
َ
ٓ يػَعُؾ هذه الؿعاِصل

 كؿالِِف ومختاِرِه: كؿا يؼاُل: )
ُ
ٓ طؾَؿ إٓ ما َكَػَع، وٓ َماَل إٓ اإلبُؾ، وٓ طقَش إٓ طقُش كػل

ْلـَاُه طؾك ما ذَكْرَكاُه: لحديِث أبل ذر  وغقِرِه:  َُدَخَؾُ»أخرِة(، وإك ؿا تلو  ُإُٓاللُ? َمـُقال:ُُٓإلَف

ُسَرَقُ»، «الجـ ةَُ ُزَككُوإْن ـِ  ، وحديِث طبادةِ «وإْن ُبايُعقهُأكفُُ»الصامِت الصحقِح الؿشفقِر  ب ؿ

ُوُٓيعُصقاُملسو هيلع هللا ىلص ُوُٓيزُكقا ُوَفكُمـُؽْؿُ: »ملسو هيلع هللا ىلصإلك آخِرِه، ثؿ قال لفؿ  «طؾكُأنُُٓيسرُِققا ـْ فَؿ

َُفَعَؾُولؿُُيعاَقْب?ُ ـْ اَرُتُف،ُوَم فلْجُرُهُطؾكُاللِ،ُومـَُفَعَؾُشقًئاُمـُذلؽُفُعققَِبُيفُالدكقا?ُففقكػ 

ُ ُشاَء ُوإْن ُطـف ُطَػا ُشاَء ُإْن ُتعالك? ُاللِ ُإلك َبفُُففق ، ففذان الحديثاِن مع كظائِرهَؿا يف «طذ 

 « الصحقِح »
ِ
: ]الـساءُ  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿:۵ُمع ققِل الل

اكِل والسارَق والؼاتَؾ وغقَرُهؿ مـ أصحاِب الؽبائِر غقرِ ُإجؿاِع أهِؾ الحؼِّ ُ[، مع48  طؾك أن الز 

رِك ٓ َيؽػروَن بذلؽ، بؾ هؿ مممـقَن كاقُصق ا إليؿاِن: إن تابقا سؼَطْت طؼقَبُتُفؿ، وإن ماتقا الشِّ

، وإن  ًٓ ـَ طؾك الؽبائِر كاكقا يف الؿشقئِة: فنن شاَء الُل تعالك طَػا طـفؿ وأدَخَؾُفُؿ الجـ َة أو  ي مصرِّ

ِة تضطُرَكا إلك تلويِؾ هذا الحديِث وشبِفِف،  َبُفؿ ُثؿ  أدَخَؾُفُؿ الجـ َة، وكؾُّ هذه إدل  ثؿ إن شاَء طذ 

هذا التلويَؾ ضاهٌر سائٌغ يف الؾغِة مستعؿٌؾ فقفا كثقٌر، وإذا ورد حديثاِن مختؾػاِن ضاهًرا: وَجَب 

َل بعُض العؾؿاِء هذا الحديَث  الجؿُع بقـفؿا، وقد َوَرَدا هـا: فقِجُب الجؿُع، وقد َجَؿْعـَا، وتلو 
= 
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ُجاُرُهُغقائَِؾف»ُوققُلف: ـُ َُمـُُٓيلَم ـٍ  .(5)«ُ ماُهقُبؿمم

                                          

ـُ وأبق جعػٍر طؾك َمـ َفَعَؾ ذلؽ ُمسَتِحالًّ لف مع طؾِؿِف بقروِد الشرِع ُ= بتحريِؿِف، وقال الحس

دُ  ـُ  محؿ   الؿممـقـ،  ب
ِ
ل بف أولقاَء الل : معـَاُه: َيـِْزُع مـف اسَؿ الؿدِح الذي ُيسؿِّ جريٍر الطربيُّ

ـِ طب اٍس  َ طـ اب
، فقؼاُل: سارٌق وزاٍن وفاجٌر وفاسٌؼ. وُحؽِل أن  معـَاُه:  ڤويستحؼُّ اسَؿ الذمِّ

 تعالك، ُيـَزُع مـف ُكقُر اإليؿ
ِ
اِن، وفقف حديٌث مرفقٌع، وقال الؿفؾُب: يـزُع مـف بصقرُتُف يف صاطِة الل

ـُ هبا ويؿرُّ طؾك ما جاَءْت وٓ يخاُض يف  وذَهَب الزهريُّ إلك أن  هذا الحديَث وما أشَبُفُف يمم

َها َمـ قبَؾُؽؿ، وققَؾ  وَها كؿا أمر  يف معـك الحديِث غقُر  معـَاَها، وأك ا ٓ كعؾُؿ معـَاَها، وقال: أمرُّ

ما َذَكْرُتُف مؿا لقس بظاهٍر، بؾ بعُضَفا َغَؾٌط، فرتكُتَفا، وهذه إققاُل التل َذَكْرُتَفا يف تلويؾِِف كؾَُّفا 

، والُل أطؾُؿ. ًٓ ْمـَاُه أو   محتؿؾٌة، والصحقُح يف معـك الحديِث ما قد 

ـُ أبل شقَبَة يف  (1) (، 4252« )الؿسـدِ »ومـ صريِؼِف أُبق يعَؾك يف (، 8/359« )الؿصـِػ »أخَرَجُف اب

الةِ »والؿروِزيُّ يف  « الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 727، 726، 725« )تعظقِؿ َقْدِر الص 

 يف 4/182)
ُّ
ـَ يف 36« )الخؾعقاِت »(، والخؾعل ـُ أبل زمـق ـ ةِ »(، واب ( 156« )أصقِل السُّ

 (.2/168« )لتػريِؼ مقضِح أوهاِم الجؿِع وا»بتحؼقِؼل، والخطقُب يف 

ـِ  مـ صريِؼ يزيدَ  ـِ  أبل حبقٍب، طـ سـانِ  ب ـِ  سعٍد الؽـِديِّ طـ أكسِ  ب : أن  ڤمالٍؽ  ب

  رسقَل 
ِ
ُجاُرُهُغقائَِؾفُُ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل ـُ َُمـُُٓيلَم ـٍ  «.لقَسُبؿمم

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ.

ـُ  سعدُ  ـُ  سـاٍن، ويؼاُل: سـانُ  ب  سعٍد: اختؾُػقا فقف. ب

ـْ أكٍس وتؽؾ ؿ أحؿُد و   .ڤغقُرُه يف روايتِِف َط

 صدوٌق لف أفراُد. اهـ.«: التؼريِب »وقال فقف الحافُظ يف  

ا قاَلُف الحافُظ.  ويظَفُر مـ ترَجَؿتِِف أن  حاَلُف ٓ تِصُؾ إلك ذلؽ، بؾ هق أدكك مؿ 

 ولحديِث أكٍس ُصُرٌق ُأْخَرى.

ـُ أبل الدكقا 3/198« )الؿسـدِ »فلخَرَجُف أحؿُد يف  (، ويف 342« )مؽارِم إخالِق »يف (، واب

 يف 9« )الصؿِت »
ُّ
 (.2/62/887« )مسـِد الشفاِب »(، والؼضاطل

= 
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 يف ُ=
ُّ
 (.376« )مساِوئَِفا»(، و442« )مؽارِم إخالِق »والخرائطل

ـِ  مـ صريِؼ زيدِ    ب
ُّ
ـُ  الُحباِب، ثـا طؾل ـِ  مسعدَة، ثـا قتادُة طـ أكسِ  ب  مالٍؽ قاَل: فَذَكَرُه. ب

 
ُّ
 1/53« )مجؿِع الزوائدِ »يف  قال الفقثؿل

ُّ
ـُ  (: رَواُه أحؿُد، ويف إسـاِدِه طؾل َؼُف  ب مسعدَة، وث 

َػُف آخُروَن. اهـ.  جؿاطٌة وضع 

 صدوٌق لف أوهاٌم. اهـ.«: التؼريِب »قال الحافُظ يف 

: أحاديُثُف  ـُ طديٍّ ، وقاَل اب : لقس بالؼقيِّ
ُّ

: فقف كظٌر، وقاَل الـسائل غقُر قؾُت: قاَل البخاريُّ

ـُ حبَّاَن: ٓ ُيحَتجُّ بؿا ٓ ُيقافُِؼ فقف الثَِّؼاِت.  محػقضٍة. وقاَل اب

ـِ  ال يستؼقُؿ إيؿاُن عبٍد حتك يستؼقَؿ قؾُبُف، وال يستؼقُؿ »هل: ، وهق هـا قد اكػَرَد بزيادٍة يف الؿت

ـُ جاُرُه بقائَِؼفُ   .«قؾُبُف حتك يستؼقَؿ لساُكُف، وال يدُخُؾ رُجٌؾ الجـََّة ال يلَم

 فالحديُث مـ هذا الطريِؼ ضعقٌػ.

ـُ 612« )الؿعَجؿِ »(، ويف 1414« )الؿسـدِ »(، وأبق يعؾك يف 3/451وأخَرَجُف أحؿُد ) (، واب

ـُ طديٍّ يف 4/55« )الؿستدَركِ »(، والحاكُِؿ يف 3/621« )صحقِحفِ »حبَّاَن يف  « الؽامؾِ »(، واب

 يف 61-3/63« )حؾقِة إولقاءِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 6/623)
ُّ

« مسـِد الشفاِب »(، والؼضاطل

ـُ أبل الدكقا يف 141، 416، 431) « الصؿِت »(، ويف 4/412« )مؽارِم إخالِق »(، واب

اُر يف 2/52« )الؿختارةِ »(، والضقاُء يف 4/26« )جزئِفِ »(، والبغقيُّ يف 4/51) (، والبزَّ

 (.4136« )الؿسـدِ »

ادِ  ـِ  مـ صرٍق طـ حؿَّ   ب
ِّ

ـِ  سؾؿَة، طـ طؾل ـِ  يٍد ويقكَس ز ب ـِ  طـ أكسِ ، طبقٍد وحؿقدٍ  ب مالٍؽ  ب

  قال: قال رسقُل 
ِ
ـُ مـ أمـَُف الـاُس، والؿسؾُؿ مـ َسِؾَؿ الؿسؾؿقَن مـ لساكِِف : »ملسو هيلع هللا ىلص الل الؿمم

ـُ جاُرُه بقائَِؼفُ   «.ويِدِه، والؿفاِجُر مـ َهَجَر السقَء، والذي كػِسل بقِدِه ال يدُخُؾ الجـََّة عبٌد ال يلَم

 صحقٌح. وإسـاُدهُ 

  
ُّ

ـُ  وطؾل  لؽـف مؼروٌن بغقِرِه. -وإن كاَن ضعقًػا-زيٍد  ب

 يف 
ُّ

اُر، ورجاُلُف رجاُل 4/645« )مجؿِع الزوائدِ »قال الفقثؿل (: رواُه أحؿُد وأبق يعَؾك والبزَّ

 
َّ

ـَ  الصحقِح إٓ طؾل ـُ  وقد شاركف فقف حؿقٌد ويقكُس ، زيدٍ  ب  طبقٍد. اهـ. ب

. وإن كان-قؾُت: وهذا اإلسـاُد  َة إٓ أكف ُأِطؾَّ  ضاهُرُه الصحَّ
= 
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ـُ أبل حاتٍؿ يف ُ= اُر 4551« )العؾؾِ »فؼد قال اب (: وسللُت أبِل طـ حديٍث رَواُه أبق كصٍر التؿَّ

ـُ  ومقسك ادِ  ب ـِ  داوَد طـ حؿَّ   ب
ِّ

ـِ طؾل ـِ  سؾؿَة ط ـِ  زيٍد ويقكَس وحؿقٍد طـ أكسِ  ب ، مالٍؽ  ب

 
ِّ

 «.سؾؿقَن مـ لساكِِف ويِدهِ الؿسؾُؿ َمـ َسِؾَؿ الؿ»قال: ، ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

ـُ  قاَل أبِل: َرَوى مقسك ادٍ  ب ادِ ، إسؿاطقَؾ وجؿاطٌة مـ أصحاِب حؿَّ ـِ  طـ حؿَّ طـ ، سؾَؿةَ  ب

 
ِّ

ـِ  طؾل ـِ ، زيٍد وحؿقدٍ  ب  ، طـ الحس
ِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

 قال أبل: هذا أشَبُف.

ـِ ُمرَساًل  : ُرِوَي طـ الحس
ُّ

ـِ الدارقطـل  وهق َأْوَلك.، وقال أبق الحس

 (.2/54« )الؿختارةِ »ُف الضقاُء يف كؼؾَ 

 (.4/45« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف أبق يعؾك يف  

 طـ مبارٍك طـ طبدِ  
ُّ

َثـَا الؿؼدمل  بف. ؛ڤالعزيِز طـ أكٍس  حدَّ

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

 يف 
ُّ

ـُ  (: رواُه أبق يعَؾك وفقف مباركُ 4/645« )الؿجؿعِ »قال الفقثؿل وإكثُر طؾك ، فضالةَ  ب

 ِف. اهـ.تقثِقؼِ 

ـُ  قؾُت: مباركُ  ي  ب ـُ ، -«التؼريِب »كؿا يف -فضالَة صدوٌق يدلُِّس ويسقِّ ـْ مبارٌك هق اب لؽ

ـُ فضالةَ   العزيِز، وهق مرتوٌك. ففق الذي يرِوي طـ طبدِ  ؛ُسَحقٍؿ ٓ اب

 يف 444« )أمالقفِ »وأخَرَجُف الشجريُّ يف 
ُّ

 (.56« )الرتغقِب والرتهقِب »(، وإصبفاكِل

ةَ  مـ صريِؼ  ـِ  قرَّ ثـَا طبدُ  ب  الحؽِؿ طـ أكٍس؛ بف. حبقٍب قاَل: حدَّ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  الحؽؿُ    ب
ُّ

 صدوٌق لف أوهاٌم.«: التؼريِب »قاَل الحافُظ يف  ؛ططقََّة العقشل

 ثؿ إكف مـؼطٌع؛ ٕنَّ الحؽَؿ لؿ يرِو طـ أكٍس.

 يف 
ُّ

 (.53« )الرتغقِب والرتهقِب »وأخَرَجُف إصبفاكِل

ـِ  سعقدِ مـ صريِؼ  ادُ  ب ، أخربكِل حؿَّ ـُ  أبل الربقِع البصريِّ   بشقٍر طـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل رجاٍء  ب

، ثـَا أكُس  ـُ  العبِديِّ ـُ جاُرُه بقائَِؼفُ »وفقف: ، بف ؛مالٍؽ مرفقًطا ب  «.ويلم

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.
= 
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اإليؿاُنَُقق َدُالَػْتَؽُ» وققُلف:
 .(7)«،َُُٓيْػتُِؽُمسِؾؿٌُ(5)

                                          

ادُ ُ= ـُ  حؿَّ  فؿؼ ب
ُّ

ـُ الحديِث أو الربعل  فؾقِّ
ُّ

 بقٌل.بشقٍر لؿ يتؿقَّْز لل هؾ هق الجفضؿل

  وطبدُ 
ِ
ـُ  الل  رجاٍء العبديِّ لؿ يرِو طـ أكٍس. ب

 فاإلسـاُد مع ضعِػِف مـؼطٌع.

قد -ٓ يسَؾُؿ صريٌؼ مـفا مـ مؼاٍل ، ڤففذه هل الطرُق التل وقػُت طؾقفا لحديِث أكٍس  

 .-يؽقُن شديًدا

، والُل أطَؾُؿ.  ولعؾَّ الحديَث هبذه الطرِق يصحُّ

 2142وقد أخَرَجُف البخاريُّ )
ِّ

 .ڤ( وغقُرُه مـ حديِث أبل شريٍح الؽعبِل

 .ڤ( وغقُرُه مـ حديِث أبل هريرَة 12وأخَرَجُف مسؾٌؿ )

ـِ مسعقٍد وفضالةَ  ـِ  ويف الباِب طـ اب ـِ  طبقٍد، وصؾِؼ  ب   ب
ٍّ

 ، والُل أطَؾُؿ.ڤطؾل

ِديُد الفائدٌة:  ذي يقافِل بغَتًة، بقائُِؼُف: جؿُع بائؼٍة، وهل الداهقُة، والشلُء الؿفؾُؽ وإمُر الشَّ

هُ »وجاَء يف بعِض صرِق الحديِث: قالقا: وما بقائُِؼُف؟ قال:   وغقائُِؾُف: بقائُِؼُف، والعؽُس.«. شرُّ

 «.لقػتؽ»يف إصِؾ:  (1)

ـِ  ُرِوَي مـ حديِث أبل هريرَة، والزبقرِ  (2) اِم، ومعاويةَ  ب ـِ  العقَّ ـِ  وأكسِ ، أبل سػقانَ  ب مالٍؽ،  ب

ـِ  وطؿِرو ـِ  ، وطثؿانَ الَحِؿِؼ  ب اَن  ب  .ڤطػَّ

ا حديُث أبل هريرَة.  أمَّ

ـُ أبل شقبَة يف 6425فؼد أخَرَجُف أبق داوَد ) (، والبخاريُّ يف 45/466« )الؿصـِػ »(، واب

ـُ أبل طاصٍؿ يف 1/356« )الؿستدَركِ »(، والحاكُؿ يف 4/113« )التاريِخ الؽبقرِ » (، واب

 يف  (، وطبدُ 41/315« )دادَ تاريِخ بغ»(، والخطقُب يف 53، 56« )الدياِت »
ُّ

 الؿؼدسل
ِّ

الغـل

ـُ طساكَر يف 15« )تحريِؿ الؼتؾِ »  (.34/355« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

يُّ يف   يف 44/321« )هتذيِب الؽؿالِ »والؿزِّ
ُّ

(، 3/451« )تذكرِة الحػاظِ »(، والذهبل

 (.44/64« )السقرِ »و

ـِ  مـ صريِؼ أسباطِ  ـِ  كصٍر طـ إسؿاطقَؾ  ب ديِّ طـ أبِقِف طـ أبِل هريرَة طـ الرحؿ طبدِ  ب ـِ السُّ

= 
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=ُ 
ِّ

ـٌ »قال: ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  «.اإليؿاُن َققََّد الَػْتَؽ، ال يػتُِؽ ممم

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ.

ـُ  أسباطُ  . ب
ُّ

 كصٍر الفؿداكِل

 . -«التؼريِب »كؿا يف -صدوٌق كثقُر الخطلِ يغُرُب 

ـُ  وإسؿاطقُؾ  . طبدِ  ب يُّ دِّ ـِ السُّ  الرحؿ

 بالتشقُِّع وُرمِ ، صدوٌق يِفؿُ 
َ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -ل

ـِ  وأبقه طبدُ  ـُ  الرحؿ يِّ مجفقُل الحاِل  ب دِّ  .«التؼريِب »كؿا يف -أبل كريؿَة والُد إسؿاطقَؾ السُّ

 .ڤوأما حديُث الزبقِر 

ـِ الجعدِ »(، والبغقيُّ يف 3/14« )الؿسـدِ »فؼد أخَرَجُف أحؿُد يف  (، 3411« )مسـِد اب

 (.342« )ِب إكسا»والبالذريُّ يف 

ـِ  مـ صريِؼ الؿباركِ   فضالَة. ب

 يف 3/15و أخَرَجُف أحؿُد )
ُّ

 (.14« )اإليؿانِ »(، والعدكِل

 مـ صريِؼ أيقَب.

ـُ أبِل شقبَة يف    (.641، 45/463« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

 مـ صريِؼ طقٍف.

اِق يف  وأخَرَجُف طبدُ   (.5/651« )الؿصـِػ »الرزَّ

ـِ  طـ إسؿاطقَؾ   مسؾٍؿ. ب

 يف و أ
ُّ

 (.4/664« )غريِب الحديِث »خَرَجُف الحزبل

ـِ  مـ صريِؼ يزيدَ   إبراهقَؿ. ب

ـِ  ـِ الحس ـِ  قال: جاَء رُجٌؾ إلك الزبقرِ ، كؾُّفؿ ط اِم فؼاَل: أٓ أقتَؾ لؽ طؾقًّا؟ قال: ٓ،  ب العقَّ

  وكقػ تؼُتُؾف ومعف الجـقُد؟! قال: ألَحُؼ بف فلفتُِؽ بف. قال: ٓ، إنَّ رسقَل 
ِ
اإليؿاُن »اَل: ق ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـٌ   «.َققََّد الَػْتَؽ، ال يػتُؽ ممم

 وإسـاُدُه ضعقٌػ ٓكؼطاِطِف.

. ـِ البصريُّ ـُ أبل الحس ـُ هق اب  الحس
= 
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 .-«التؼريِب »كؿا يف -ثؼٌة فؼقٌف فاضٌؾ مشفقٌر، وكان يرسُؾ كثقًرا ويدلُِّس ُ=

ـُ مـ الزبقِر   .ڤولؿ يسَؿِع الحس

ـَ مشافف  ق ـِ البدريِّ ْث ط  ًة.ففق لؿ يحدِّ

ْح بالتحديِث.   ولؿ ُيصرِّ

 فاإلسـاُد مـؼطٌع. 

ـُ  وقد خاَلَػ يقكُس  ـِ طـ إشعِث  ب ، فرواُه طـ الحس ـَ ـِ  طبقٍد الجؿاطَة السابؼق ثرمؾَة طـ  ب

ـِ  الزبقرِ  اِم  ب  ، ڤالعقَّ
ِّ

 فَذَكَرُه. ؛ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

 يف  
ُّ

 (.2413« )إوسطِ »أخَرَجُف الطرباكِل

دُ  َثـَا محؿَّ ـُ  حدَّ  قال: ثـا كصرُ  زهقرٍ  ب
ُّ

ـُ  إبؾل  قال: ثـا طبدُ  ب
ٍّ

 إطؾك طـ يقكَس؛ بف. طؾل

ـِ والزبقِر: إشعَث  ـَ  وقال: لؿ ُيدِخْؾ هذا الحديَث طـ يقكَس بقـ الحس ثرمؾَة إٓ  ب

َد بف كصرُ ، إطؾك طبدُ  ـُ  تػرَّ . اهـ. ب
ٍّ

 طؾل

 يف 
ُّ

.513« )العؾؾِ »قال الدارقطـل  (: ٓ يصحُّ

دِ  ـِ  وقال يف محؿَّ ـٌ  ب : لقِّ ِّ
 »كؿا يف -زهقٍر إبؾل

ِّ
 (.311« )سمآِت السؾؿل

 »وقال يف 
ِّ

 (: ما كان بف بلٌس، قد أخطَل يف أحاديَث.13« )سمآِت السفؿل

ـُ  ـُ  وقاَل الحس . اهـ. مـ  ب ـِ : اختَؾَط يف آخِر طؿِرِه قبؾ مقتِِف بسـَتْق  البصريُّ
ٍّ

سمآِت »طؾل

 
ِّ

 «.السفؿل

ا حديُث طثؿا  .ڤَن وأمَّ

ـُ   (.15رقَؿ )، طؾك الشامؾةِ  مخطقطٌ -« فِ مـ حديثِ  لِ إوَّ »َحْذلٍؿ يففلخَرَجُف اب

ـُ طساكَر يف   (.65/31« )تاريِخ دمشَؼ »ومـ صريِؼِف اب

ـِ طقَّاٍش طـ ُمعانِ  ـِ  مـ صريِؼ اب  طـ أبل خؾٍػ إطؿك طـ طثؿاَن  ب
ِّ

أكف  ڤرفاطِة السالمل

 
َّ

َة  ملسو هيلع هللا ىلص أتك الـبل ـِ أبل السرِح... يقَم فتِح مؽَّ  آخًذا بقِد اب

 «.ال ُيقِمئُ  والـبلُّ ، لقس يف اإلسالِم إيؿاٌء وال فتٌؽ، إن اإليؿاَن َققََّد الَػْتَؽ »وفقف: 

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  أبق خؾٍػ إطؿك اسُؿُف حازمُ  ـٍ بالؽذِب  ب ـُ معق قالف الحافُظ يف  ؛ططاٍء، مرتوٌك ورَماُه اب
= 
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 ق حاتٍؿ: مـؽُر الحديِث.، وقال أب«التؼريِب »ُ=

ـُ  وُمعانُ  ـُ الحديِث كثقُر اإلرساِل. ب ُّ لقِّ
 رفاطِة السالمل

ـِ  وأما حديُث طؿِرو  .ڤالَحِؿِؼ  ب

 يف  لخَرَجفُ ف
ِّ

ـُ إطرابِل  يف 246« )معجِؿفِ »اب
ُّ

 (.421« )مسـِدهِ »(، والؼضاِطل

ـَ  ـِ  مـ صريِؼ رشدي ـِ  سعٍد طـ معاويةَ  ب  صالٍح. ب

 
ُّ

ـَ »يف والطرباكِل  (.6111« )مسـِد الشامقِّق

ـِ  مـ صريِؼ ططاءِ  ـُ أبل مسؾؿٍ -مسؾٍؿ  ب ، كالُهَؿا طـ طاصؿِ  -صقاُبُف اب ـِ  طـ السديِّ رفاطَة  ب

ـِ  طـ طؿِرو   الحؿِؼ قال: قاَل رسقُل  ب
ِ
ـَ رُجاًل عؾك دِمِف : »ملسو هيلع هللا ىلص الل اإليؿاُن َققََّد الَػْتَؽ، مـ أمَّ

ـَ الؼاتِؾ و  «.إْن كاَن الؿؼتقُل كافًرافؼتَؾُف8 فلكا بريٌء ِم

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  طاصؿُ  ـُ  رفاطَة، صقاُبُف: رفاطةُ  ب  طاصٍؿ. ب

ـَ طـ معاويةَ 3/333« )تاريِخفِ »وقد َذَكَر الُبخاريُّ يف  ـِ  ( صريَؼ رشدي صالٍح طـ  ب

ـِ  طاِصؿِ   طـ طؿٍرو ب
ِّ

 ، رفاطَة البجؾِل
ِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

 وٓ يصحُّ طاصٌؿ.

:
ُّ

ـُ  الصقاُب: رفاطةُ  وقال الطرباكِل  طاصٍؿ. ب

ـُ  ورفاطةُ   طاصٍؿ لؿ أقِْػ لف طؾك ترجؿٍة. ب

ـِ طـف ضعقٌػ.  لؽـ كال اإلسـاَدْي

ـَ  ُل فػقف رشدي ا إوَّ ـُ  فلمَّ  فضعقٌػ. ؛سعدٍ  ب

ـُ  ويف الثاين ططاءُ  ، صدوٌق يفُؿ كثقًرا ويرِسُؾ ويدلُِّس. ب
ُّ

 أبل مسؾٍؿ الخراساكِل

ـُ  والسديُّ هق إسؿاطقُؾ   بالتشقُِّع. دِ طب ب
َ

ـِ صدوٌق يفُؿ، وُرمِل  الرحؿ

ـِ  ولحديِث طؿِرو  «.ققََّد الػتَؽ »لقس فقفا: ، الحؿِؼ صرٌق ُأْخَرى ب

ـُ أبل شقبَة يف 35/412، 611، 32/644« )الؿسـدِ »أحؿُد يف  أخَرَجفُ  « الؿصـِػ »(، واب

ـُ ماَجْف )3/431) ـُ الجعِد يف 6211(، واب  يف (، وال3332« )مسـِدهِ »(، واب
ُّ

« الؽربى»ـسائِل

 يف ، (، وغقُرُهؿ1214، 1212)
ُّ

َحُف إلباكِل ـِ ماَجفْ »وصحَّ ـِ اب  .«سـ
= 



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 141

                                          

ـِ  وأما حديُث معاويةَ ُ=  .ڤأبل سػقاَن  ب

ادُ  ـُ  فؼد رَواُه حؿَّ  سؾَؿَة. ب

 واْخُتؾَِػ طؾقِف.

انُ  ـُ  فرواه طػَّ  يف 61/13مسؾٍؿ طـد أحؿَد ) ب
ِّ

(، 45/345« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ـُ  مقسكو  )« العؾؾِ »كؿا يف  -إسؿاطقَؾ  ب
ِّ

 .-( 4645لؾدارقطـِل

 
ِّ

اٍد طـ طؾل ـِ  طـ حؿَّ ـِ  زيٍد طـ سعقدِ  ب الؿسقِب؛ أنَّ معاويَة دَخَؾ طؾك طائشَة، فؼاَلْت لف: أما  ب

ِخػَت أن ُأقِعَد لؽ رُجاًل فقؼُتَؾَؽ؟ فؼال: ما كـِت لتػَعؾِل وأكا يف بقِت أماٍن، وقد سِؿْعُت 

 
َّ

، كقَػ أكا يف الذي بقـِل وبقـِؽ ويف حقائِجِؽ؟ «اإليؿاُن َققُد الػْتِؽ : »-يعـل-يؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .۵قاَلْت: صالٌح، قاَل: فُدطقـا وإيَّاهؿ حتك كؾؼك الَل 

 وَخاَلَػُف:

ـُ  سعقدُ  . ب
ُّ

 سؾقؿاَن الـشقطل

 يف 
ِّ

 يف 45/345« )الؽبقرِ »طـد الطرباكِل
ِّ

ـِ إطرابل  (.4116« )الؿعجؿِ »(، واب

ـُ  وطؿُرو  طاصٍؿ. ب

ـِ  (، ويعؼقَب 1/353« )الؿستدركِ »طـد الحاكِؿ يف  « الؿعرفِة والتاريِخ »سػقاَن يف  ب

ـِ »(، وأبل العرِب يف 3/364) ـِ طساكَر يف 4/414« )الؿح « تاريِخ دمشَؼ »(، واب

ـِ العديِؿ يف 46/665) ـِ أبل طاصٍؿ يف 5/6465« )تاريِخ حؾَب »(، واب « الدياِت »(، واب

 يف 21)
ِّ

ةِ »(، والبقفؼل  (.6445« )دٓئِؾ الـُُّبقَّ

ارُ  ـُ  وطؿَّ  هاروَن. ب

 (.4/631« )تاريِخ أصبفانَ »طـد أبل كعقٍؿ يف 

ـُ  وطؿرُ   )« العؾؾِ »كؿا يف -مقسك الحاِدي  ب
ِّ

 .-( 4645لؾدارقطـل

 
ِّ

اٍد طـ طؾل ـِ  فرَوْوُه طـ حؿَّ ـِ  زيٍد طـ سعقدِ  ب ـِ  الؿسقِب طـ مروانِ  ب قال: دخؾُت  الحؽِؿ، ب

ـَ طائشَة  وفعؾَت ، فؼاَلْت: يا معاويَة، قتؾُت ُحْجًرا وأصحاَبفُ  ڤمع معاويَة طؾك أمِّ الؿممـق

 الذي فعؾَت... الحديَث.

 
ُّ

( طـ هذا الحديِث؛ فَذَكَر آختالَف فقف طؾك 4645« )العؾؾِ »يف  $وُسئَِؾ الدارقطـل
= 
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ادِ ُ= ـِ  حؿَّ َح صريَؼ طؿِرو ب ـِ  سؾَؿَة، ثؿ رجَّ ُل أشَبُف بالصقاِب. ، طاِصٍؿ وَمـ معف ب وقاَل: وإوَّ

ـِ  أي: صريُؼ طؿِرو ـِ  طاصٍؿ الذي فقف ذكُر مروانِ  ب  الحؽِؿ. ب

 واإلسـاُد ضعقٌػ.

 
ِّ

ـِ  ٕنَّ مداَرُه طؾك طؾل ـِ  زيدِ  ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -جدطاَن وهق ضعقٌػ  ب

 .ڤوأما حديُث أكٍس 

ـُ حذلٍؿ يف  لِ »فؼد أخَرَجُف اب  (.12مـ حديثِِف )« إوَّ

َثـِل إسحاُق  ـُ طقَّاٍش قال: حدَّ ـُ  مـ صريِؼ سؾقؿاَن، كا اب ـِ  إبراهقَؿ طـ أكسِ  ب مالٍؽ طـ  ب

  رسقلِ 
ِ
، إن اهللَ ققََّد الػتَؽ باإليؿانِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل ـٌ  «.ال يػتُؽ ممم

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ طقَّاٍش هق إسؿاطقُؾ  ـُ  اب .  ب
ُّ

 طقَّاٍش الحؿصل

 مخؾٌط يف غقِرِهؿ. اهـ.، صدوٌق يف روايتِِف طـ أهِؾ بؾِدهِ «: التؼريِب »يف  قال الحافظُ 

ـُ  ولؿ أقِْػ طؾك َمـ اسُؿُف إسحاُق  ـِ  إبراهقَؿ يف شققِخ إسؿاطقَؾ  ب طقَّاٍش َرَوى طـ  ب

ـِ  أكسِ   مالٍؽ. ب

ـَ  وإكؿا رأيُت إسحاَق    طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل ـُ  أبل فروَة يرِوي طـف إسؿاطقُؾ  ب  ق مرتوٌك.طقَّاٍش، وه ب

 فائدٌة:

ِل ، «ققََّد الػتَؽ » ًدا وفتِح الثالِِث طؾك أكف فعٌؾ ماٍض، وبػتِح إوَّ ِل والثاكِل ُمشدَّ َققََّد: بػتِح إوَّ

ِل مـصقٌب طؾك الؿػعقلقَِّة وطؾك  وإسؽاِن الثاكِل وضؿِّ الثالِث طؾك أكف اسٌؿ، والػتُؽ طؾك إوَّ

 الثاكِل مجروٌر طؾك اإلضافِة.

ِف ، ه: اإليؿاُن يؿـُع مـ الػتِؽ، وهق الؼتُؾ بعد إماِن غدًراومعـا ال »كؿا يؿـُع الؼقُد مـ التصرُّ

ـٌ  ـٌ لؾؿؽِر والخديعةِ  ؛خَبٌر بؿعـَك الـَّْفِل « يػتُؽ ممم . اهـ. مـ ، ٕكَّف متضؿِّ
ٌ

فقِض »أو هق َكْفل

 (.3/115« )الـفايةِ »(، ويف 3/412« )الؼديرِ 

 الرجالػتُؽ: 
َ

 فقشدَّ طؾقف فقؼُتَؾف.، ُؾ صاِحَبُف وهق غارٌّ غافٌِؾ أن يلتِل

. اهـ. والغقؾُة:
ٍّ

 أن يخَدَطُف ثؿ يؼُتَؾُف يف مقضٍع َخِػل
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ُباللُِورسقلِفُِ» وققُلف: ـُ  .(5)«ُٓيبغُضُإكصاَرُأَحٌدُيمِم

                                          

 (.41/2/311، 44/116« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  (1)

 (.4166، 4141ويف فضائِؾ الصحابِة )

 يف 44ومسؾٌؿ )
ُّ

ـُ أبل طاصؿٍ 6652« )الؿسـدِ »(، والطقالسل « أحاِد والؿثاكِل»يف  (، واب

ـُ حبَّاَن يف 4442)  (.4641« )صحقِحفِ »(، واب

ـُ مـَدْه يف   يف 531، 534، 532« )اإليؿانِ »واب
ُّ

ـَِّة »(، والاللؽائِل شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ـُ أبل شقبَة يف 6334« )والجؿاطةِ  « الؿسـدِ »(، وأبق يعؾك يف 46/423« )الؿصـِػ »(، واب

ُل يف 632« )الؿستخرِج »ق كعقٍؿ يف (، وأب4114) ـَّةِ »(، والخالَّ  (، وغقُرُهؿ.4651« )السُّ

  ڤإطؿِش طـ أبل صالٍح طـ أبل سعقٍد الخدريِّ مـ صريِؼ 
ِّ

ال يبغُض »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

ـُ باهللِ ورسقلِفِ   (.311، 41، 44/116هذا لػُظ أحؿَد )«. األكصاَر رُجٌؾ يمم

ـُ باهللِ والققِم اخآِخرِ ال يبغُض األ»وطـد الباقِل:   «.كصاَر رجٌؾ يمم

ـُ أبل طاِصٍؿ يف  أخَرَجفُ و الةِ »(، والؿروزيُّ يف 4415« )أحاِد والؿَثاكِل»اب « تعظقِؿ َقدِر الصَّ

 (.4221« )التاريِخ الؽبقرِ »(، والبخاريُّ يف 145)

ـِ  مـ صريِؼ سؾقؿانَ  ـِ  بالٍل طـ طؿِرو ب  طـ سعقدِ  ب
ِ
ـِ  طبقِد الل ٍر طـ أبل سعقٍد الخدريِّ طؿق ب

  أكف َسِؿَع رسقَل  ؛ڤ
ِ
 «.ال يبغُض األكصاَر إال مـافٌؼ »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 : ـِ  سعقدِ »وطـد الؿروزيِّ  وهق خطٌل.« جبقرٍ  ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  سعقدُ  ، وقد ُتقبَِع. -«التؼريِب »كؿا يف -طؿقٍر مؼبقٌل  ب ـٌ َّٓ فؾقِّ  يعـِل: إذا ُتقبَِع وإ

ـُ طديٍّ يف 11« )صػِة الـػاِق »ق كعقٍؿ يف فلخَرَجُف أب ـُ طساكَر يف 5/634« )الؽامؾِ »(، واب (، واب

 (.11/665« )تاريِخ دمشَؼ »

اِج  ـِ  مـ صريِؼ الحجَّ  بف. ؛ڤأرصلَة طـ ططقََّة طـ أبل سعقٍد الخدريِّ  ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

اُج  ـُ  حجَّ  أرصلَة صدوٌق كثقُر الخطلِ والتدلقِس. ب
= 
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 .(5)«حتكُتحاب قاُوالذيُكػِسلُبقِدِهُُٓتمِمـُقا» وققُلف:

                                          

، صدوٌق يخطُِئ كثقًراوططقَُّة هق اُ=
ُّ

ـُ سعقٍد العقفِل ًسا. اهـ مـ ، ب  «.التؼريِب »وكان شقعقًّا ُمدلِّ

. ـِ ـِ الطريؼق  فالحديُث هبذا الؾػِظ ضعقٌػ مـ هذي

 (.45-465(، ومسؾٌؿ )3413لؽـ قد أخَرَج البخاريُّ )

ـِ  حديَث الرباءِ    ڤطازٍب  ب
ِّ

، وال يبغُضُفؿ األكصاُر ال يحبُُّفْؿ إالَّ م»قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل ـٌ مم

 «.وَمـ أبغَضُفؿ أبَغَضُف اهللُ ، فَؿـ أحبَُّفْؿ أحبَُّف اهللُ  8إالَّ مـافٌؼ 

ـُ أبل شقبَة يف  (، والرتمذيُّ يف 5/64« )الؿسـدِ »(، وأحؿُد يف 2/111« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

 يف 6251« )الؿسـدِ »(، وأُبق يعَؾك يف 3512« )جامِعفِ »
ُّ

(، 1645) «الؽربى»(، والـسائل

الةِ »والؿروزيُّ يف  ـُ أبل طاصٍؿ يف 144، 142« )تعظقِؿ َقدِر الصَّ « أحاِد والؿثاكِل»(، واب

 يف 4445، 4441)
ِّ

ـُ إطرابل  يف 6416« )معَجِؿفِ »(، واب
ُّ

 (.46/44« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ـِ طبَّاٍس    قال: قاَل رسقُل  ڤمـ صرٍق طـ اب
ِ
ـُ باهللِ  ال يبغُض األكصارَ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل رُجٌؾ يمم

 «.والققِم اخآِخرِ 

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ـُ ماَجْف 6211(، والرتمذيُّ )5453(، وأبق داوَد )51-53« )صحقِحفِ »أخَرَجُف مسؾٌؿ يف  (1) (، واب

ـُ أبل شقبَة يف 625، 42/412، 116، 45/11« )الؿسـدِ »(، وأحؿُد يف 3256، 21) (، واب

ـُ حبَّانَ 1/132« )الؿصـِػ » اُر يف 632« )صحقِحفِ »يف  (، واب (، 5445« )مسـِدهِ »(، والبزَّ

ُل يف 123، 126« )تعظقِؿ قدِر الصالةِ »والؿروزيُّ يف  ـَّةِ »(، والخالَّ (، 4555، 4543« )السُّ

(، 334، 331، 365، 361« )اإليؿانِ »(، وابـ مـَدْه يف 13« )الؿستخرِج »وأبق طقاكِة يف 

 يف 
ُّ

ـَِّة والجؿاطةِ شرِح أصقِل اطت»والاللؽائِل (، وأُبق كعقٍؿ يف 4256« )ؼاِد أهِؾ السُّ

 يف 451« )الؿستخرِج »
ُّ

(، ويف 1344« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 415« )أداِب »(، والبقفؼل

ـِ الؽربى» ـَّةِ »(، والبغقيُّ يف 41/356« )السـ  يف 3311« )شرح السُّ
ِّ

ـُ إطرابل (، واب

ـُ بطََّة يف 4116« )الؿعجؿِ »  (.155« )اإلباكِة الؽربى»(، واب

 وغقُرُهؿ.
= 
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  قال: قاَل رسقُل  ڤمـ صريِؼ إطؿِش طـ أبِل صالٍح طـ أبِل هريرَة ُ=
ِ
ال تدخؾقَن : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُقا، وال تمِمـُقا حتك تحابُّقا، أوال أدلُُّؽؿ عؾك شلٍء إذا فعؾُتُؿقه تحاَبْبُتؿ؟ أفُشقا  الجـََّة حتك تمم

الَم بقـَُؽؿ  «.السَّ

 تاَبَعُف طاصٌؿ.، طؿُش وُتقبَِع إ

ـُ  (، وإسحاُق 42/314أحؿُد ) لخَرَجفُ ف  (.531راهَقْيِف ) ب

 بف. ؛ڤمـ صريِؼ طاصٍؿ طـ أبل صالٍح طـ أبل هريرَة 

ـُ الحديِث. ـُ هبدلَة، وهق حس ـُ أبل الـَُّجقِد= اب  وطاصُؿ هق اب

ـُ  وتاَبَعُف زيدُ   أسؾَؿ. ب

 يف  أخَرَجفُ 
ُّ

 (.55« )لبغداديَّةِ الؿشقخِة ا»أبق صاهٍر السؾػل

ـِ  مـ صريِؼ هشامِ  ـُ  سعٍد، كا زيدُ  ب قال: قاَل ، أسؾَؿ طـ أبل صالٍح طـ أبل هريرةَ  ب

  رسقُل 
ِ
ـُ جاَرُه : »ملسو هيلع هللا ىلص الل ـَ وال ُيممِّ ال تممـُقا حتك تحابُّقا، تحابُّقا كقػ يرى أحُدُكْؿ أن قد آم

الَم بقـَُؽؿ  «.بقائَِؼُف؟ فلفُشقا السَّ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  امُ هش  بالتشقُِّع  ب
َ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -سعٍد صدوٌق لف أوهاٌم، وُرمِل

ـُ  والراوي طـف مالُؽ  ـِ  ُسعقرِ  ب  الِخؿِس. ب

َػُف أبق داوَد، وقال أبق حاتٍؿ: صدوٌق، وكذا قال «: التؼريِب »قال الحافُظ يف  ٓ بلَس بف، وضعَّ

 أبق زرَطَة.

ـُ  وأبق طبقدةَ  ـِ  فضقؾِ  ب  يف طقاٍض، قال الذ ب
ُّ

، قال 1/515« )مقزاِن آطتدالِ »هبل ـٌ (: فقف لق

: ضعقٌػ. اهـ. ـُ الجقزيِّ  اب

ـِ الجقزيِّ 4/45« )الؾسانِ »لؽـ قال الحافُظ يف  ، فال ُيْؾَتَػُت إلك تضعقِػ اب
ُّ

َؼُف الدارقطـل (: وثَّ

ـُ حبَّاَن يف الثَِّؼاِت... إلِخ.  بال سبٍب، وذكره اب

َّٓ أ ـِ زيادًة لؿ أَرَها يف هذا الحديِث: وهذا يف الؿتابعاِت، إ كقَػ يرى أحُدُكؿ أن قد »ن يف الؿت

ـُ جاَرُه بقائَِؼفُ  ـَ وال ُيممِّ  «.آم

َّٓ أنَّ ذكَرَها يف حديِث الباِب وهٌؿ، والل أطَؾُؿ.، وهل وإن كاكت صحقحًة يف الجؿؾةِ   إ
= 
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 .ڤولحديِث الباِب صرٌق ُأْخَرى طـ أبل هريرَة ُ=

 مـفا:

ـُ مـَدْه يف 511« )إدِب الؿػردِ »البخاريُّ يف ما أخَرَجُف   (.331، 333« )اإليؿانِ »(، واب

ـِ  مـ صريِؼ العالءِ  ـِ طـ أبقِف طـ أبِل هريرَة قال: قاَل رسقُل  طبدِ  ب   الرحؿ
ِ
ال تدخُؾقا : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 الحديَث.« الجـََّة حتك تمِمـُقا...

. ـٌ  وإسـاُدُه حس

 ومـفا:

ـُ البخرتيِّ يف 621« )ٕدِب الؿػردِ ا»ما أخَرَجُف البخاريُّ يف  « مجؿقٍع فقف مصـػاُتفُ »(، واب

(454-45.) 

ـِ  مـ صريِؼ إبراهقؿَ  ِه طـ أبل هريرَة؛ بف. ب  أبل ُأسقٍد طـ جدِّ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  إبراهقؿُ  : شقٌخ، وقال الحافُظ:  ب
ُّ

دُق، وقال الذهبل ُف الصِّ أبل أسقٍد، قال أبق حاتٍؿ: محؾُّ

 صدوٌق.

 ُه قاَل فقف الحافُظ: ٓ ُيْعَرُف. اهـ.وجدُّ 

ـِ زيادٌة لؿ َتِرْد يف الحديِث، وهل:  فنكفا هل الحالؼُة، ال أققُل  8وإيَّاُكؿ والُبغضةَ »ويف هذا الؿت

ـَ ، لُؽؿ: تحؾُؼ الشعرَ  ي ـْ تحِؾُؼ الدِّ  «.ولؽ

 ومـفا:

ـُ مـَدْه يف   (.4/121« )اإليؿانِ »ما أخَرَجُف اب

ـِ  سؾَؿةَ مـ صريِؼ أبل حازٍم  ـِ  ديـاٍر طـ سعقدِ  ب  أبل سعقٍد الؿؼربيِّ طـ أبل هريرَة؛ بف. ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  فضقُؾ  . ب  سؾقؿاَن الـؿقريُّ

 .-«ِب التؼري»كؿا يف -صدوٌق لف خطٌل كثقٌر 

ـُ الحديِث. : لقَس بثؼٍة، وقال أبق زرَطَة: لقِّ ـٍ ـُ معق  قال اب

ُث طـف.وقال أبق حاتٍؿ: يؽتُب حديَثُف، لقَس با ـُ مفديٍّ ٓ يحدِّ ، وكان اب  لؼقيِّ
= 
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ُ يِؼ د  ُالص  ُبؽرٍ ُأبِل ُققُل إي اُكؿ والؽِذَب: فنك ف مجاكُب  :ڤوكذلَؽ
(5) 

 .(7)اإليؿانِ 

                                          

ـِ  ولؾحديِث شاهٌد مـ حديِث الزبقرِ ُ= اِم  ب  .ڤالعقَّ

ـُ أبل شقَبَة يف  (، 6541(، والرتمِذيُّ )13، 3/65(، وأحؿُد )5/611« )الؿصـِػ »أخَرَجُف اب

ـُ  وطبدُ   (.225« )الؿسـدِ »(، وأبق يعَؾك يف 54« )الؿـتخِب »حؿقٍد يف  ب

 اٍد ضعقٍػ، وفقف اختالٌف، والل أطَؾُؿ.وغقُرُهؿ بنسـ

 (:6/32« )شرِح مسؾؿٍ »يف  $قال الـقويُّ 

َّٓ ، «ال تممـُقا حتك تحابُّقا: »ملسو هيلع هللا ىلصققُلُف  معـاه: ٓ يؽؿُؾ إيؿاُكُؽؿ وٓ يصؾُح حاُلُؽؿ يف اإليؿاِن إ

.  بالتحابِّ

ا ققُلُف  َّٓ  ؛وإصالقِفِ  ففق طؾك ضاِهِرهِ  ؛«ال تدخؾقَن الجـََّة حتك تممـُقا: »ملسو هيلع هللا ىلصوأمَّ فال يدُخُؾ الجـََّة إ

ـْ كامَؾ اإليؿانِ   ففذا هق الظاهُر مـ الحديِث. ؛َمـ ماَت مممـًا وإن لؿ يُؽ

 :$وقال الشقُخ أبق طؿٍرو 

، وٓ تدخؾقَن الجـََّة طـد دخقِل أهؾَِفا إذا لؿ  معـك الحديِث: ٓ يؽؿُؾ إيؿاُكُؽؿ إٓ بالتحابِّ

 َلف محتؿٌؾ، والُل أطَؾُؿ.تؽقُكقا كذلؽ. وهذا الذي قا

(1)  :
ِّ

 «.يجاكُب »يف صبعِة إلباكِل

ـُ  رواُه إسؿاطقُؾ  (2)  أبِل خالٍد واْخُتؾَِػ طؾقف. ب

ـِ  (، مـ صريِؼ زهقرِ 4/454« )الؿسـدِ »فلخَرَجُف أحؿُد يف  ـُ الؿبارِك يف  ب « الزهدِ »معاويَة، واب

 يف ، (432)
ُّ

ـَِّة والجؿاطةِ شرِح أصقِل اطت»ومـ صريِؼِف الاللؽائل (، 4143« )ؼاِد أهِؾ السُّ

ـُ أبل شقبَة يف 355« )الزهدِ »ووكقٌع يف  « الزهدِ »(، وهـاٌد يف 1/111« )الؿصـِػ »(، وطـف اب

ُل يف 6/236) ـَّةِ »(، والخالَّ ـِ  ( مـ صريِؼ يحقك4124« )السُّ ـِ أبل الدكقا يف  ب سعقٍد، واب

، ( مـ صريِؼ سػقانَ 464« )ارِم إخالِق مؽ»(، و41« )ذمِّ الؽذِب »(، و145« )الصؿِت »

 يف 
ُّ

 يف 461« )مساوِئ إخالِق »والخرائطل
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل ( مـ 41/452« )السـ

ـِ  صريِؼ جعػرِ  ـِ  ( مـ صريِؼ يعَؾك2/156« )شعِب اإليؿانِ »طقٍن، ويف  ب طبقٍد، ويف  ب
= 
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=ُ(2/153 
ِّ

ـِ  ( مـ صريِؼ طؾل  يف  ب
ُّ

( مـ صريِؼ 4/651« )العؾؾِ »طاصٍؿ، والدارقطـل

ـِ  يحقك  سعقٍد الؼطَّاِن. ب

ـِ  كؾُُّفؿ طـ إسؿاطقَؾ  ـِ  أبل خالٍد طـ ققسِ  ب يَؼ يؼقُل:  ب دِّ أبل حازٍم قاَل: سِؿْعُت أبا بؽٍر الصِّ

 فننَّ الؽذَب مجاكُب اإليؿاِن. ؛إيَّاُكؿ والؽذَب 

 وإسـاُدُه صحقٌح مقققًفا.

ـُ  إسؿاطقُؾ  ـُ  ُس أبل خالٍد ثؼٌة َثْبٌت، وقق ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -أبل حازٍم ثؼٌة مخضَرٌم  ب

 وخالَػُفؿ جؿاطٌة. 

 يف 
ِّ

ـُ أبل غـقَة، وجعػٌر إحؿُر طـد البقفؼل (، 153، 2/156« )شعِب اإليؿانِ »اب

ـُ  وطؿُرو ـِ  ثابٍت  ب  يف  ب
ِّ

فَرَوْوُه طـ  ؛(4/651« )العؾؾِ »أبل الؿؼداِم طـد الدارقطـِل

ـِ  إسؿاطقَؾ  ـِ  طـ ققسِ أبل خالٍد  ب   ب
ِّ

 بف. ؛ملسو هيلع هللا ىلص أبل حازٍم، طـ أبل بؽٍر طـ الـبل

ـِ  قال أبق أحؿَد: ٓ أطَؾُؿُف رفَعُف طـ إسؿاطقَؾ  ـِ أبل غـقَة وجعػٍر إحؿِر. ب  أبل خالٍد غقَر اب

 والصحقُح أكَّف مقققٌف.، وقال طؼَب روايِة جعػٍر إحؿِر: هذا إسـاٌد ضعقٌػ 

 يف 
ُّ

 (: والصحقُح مـف ققُل َمـ َوَقَػُف.4/651« )العؾؾِ »وقال الدارقطـل

ـَ  وقد تابَع إسؿاطقَؾ   أبل خالٍد جؿاطٌة. ب

ـُ  تاَبَعُف بقانُ   بشٍر. ب

 (.23-241« )الؿخؾصقَّاِت »أخَرَجُف الؿخؾُِّص يف 

 مـ صريِؼ شعبَة.

 (.41« )ذمِّ الؽذِب »(، ويف 145« )الصؿِت »وأخَرَجُف ابـ أبل الدكقا يف 

 مـ صريِؼ سػقاَن.

 يف وأخَرَج 
ُّ

ـَِّة والجؿاطةِ »ُف الاللؽائِل  (.4146« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

 مـ صريِؼ أبل طقاكَة.

ـِ  ثالَثُتُفؿ طـ بقانِ  ـِ  ققسِ  ب  بف. ؛ڤأبل حازٍم طـ أبل بؽٍر  ب

 وإسـاُدُه صحقٌح.

 .-«التؼريِب »كؿا يف -وبقاٌن ثؼٌة ثبٌت 
= 
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ـْ ٓ أماكَة لف :ڤوققُلُطؿَرُ  .(5)ٓ إيؿاَن لَؿ

                                          

 وتاَبَعُف:ُ=

ـُ  مجالدُ   سعقٍد. ب

ـُ   (.511« )الجامِعِ »وهٍب يف أخَرَجُف اب

ـِ  مـ صريِؼ جريرِ   حازٍم. ب

ُل يف   (.4124« )السـَّةِ »والخالَّ

ـِ  مـ صريِؼ يحَقك  سعقٍد. ب

ـِ  كالهؿا طـ مجالدِ    بف. ؛ڤسعقٍد طـ ققٍس طـ أبل بؽٍر  ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  مجالدُ   .-«يِب التؼر»كؿا يف -وقد تغقََّر يف آِخِر طؿِرِه ، سعقٍد لقس بالؼقيِّ  ب

 وأبق إسحاَق.

ُل يف  ـَّةِ »أخَرَجُف الخالَّ  يف 4141« )السُّ
ُّ

 (.461« )مساوِئ إخالِق »(، والخرائطِل

ـِ  مـ صريِؼ زهقرِ  ـِ  معاويَة طـ أبل إسحاَق طـ ققسِ  ب  $قاَل: سؿعُت أبا بؽٍر ، أبل حازمٍ  ب

 فننَّ الؽذَب مجاكُب اإليؿاِن. ؛يؼقُل: إيَّاُكؿ، اتُؼقا الؽذَب 

 ـاُدُه ضعقٌػ.وإس

ـُ  أبق إسحاَق طؿُرو   طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل . ب

ُّ
بقعل  طبقِد أبق إسحاَق السَّ

 اختؾَط بُلخَرَة.، ثؼٌة مؽثٌر طابدٌ  

ـُ  وزهقرُ  َّٓ أن سؿاَطُف مـ أبل إسحاَق بُلخَرَة. ب  معاويَة ثؼٌة َثْبٌت إ

 والخالصُة أنَّ إثَر صحقٌح مقققًفا.

َّٓ أن صريَؼ إسؿاطقَؾ وإن كان صريَؼا مجالٍد وأبل إسحا ـِ إ ـِ  َق ضعقَػْق أبل خالٍد صحقٌح  ب

ـِ  وكذا صريُؼ بقانِ ، بـػِسفِ   بشٍر، والُل أطَؾُؿ. ب

ُل يف  (1) ـَّةِ »أخَرَجُف الخالَّ ـُ كصٍر يف 4154« )السُّ  (.152« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »(، واب

ـِ  مـ صريِؼ وكقعِ  اِح. ب  الجرَّ
= 
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 يف ُ=
ِّ

ـُ إطرابل  يف 451« )ؿِ الؿعجَ »واب
ُّ

ـِ »(، ويف 1154« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل السـ

 (.2/144« )الؽربى

 مـ صريِؼ معؿٍر.

 يف 
ُّ

اظِ »وأبق مقسك الؿديـل  (.4/54« )كزهِة الحػَّ

ـِ  مـ صريِؼ محاضرِ   الؿقرِع. ب

ـِ  ثالَثُتُفؿ طـ هشامِ  كََّؽ صالُة  ب امرٍئ وٓ َصْقُمُف، َمـ طروَة طـ أبقِف طـ ُطَؿَر؛ أكَّف قاَل: ٓ تُغرَّ

ِل. ـْ ٓ أماكَة لف. لػُظ الخالَّ ـَ لَؿ  شاَء صاَم، أٓ ٓ دي

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  طروةُ   .ڤالزبقِر لؿ يدِرْك طؿَر  ب

 فاإلسـاُد مـؼطٌع.

 :ڤوقد ُرِوَي مرفقًطا طـ جؿاطٍة مـ الصحابِة 

 :ڤأبق هريرَة  -4

ـُ  أخَرَجُف إسحاُق  ـَ »(، والطرباكِل يف 4/316« )مسـِدهِ »راَهَقْيِف يف  ب  (.6334« )مسـِد الشامقِّق

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

دِ  ـُ محؿَّ ـِ  كؾثقٌم هق اب (: ٓ يصحُّ 4/421« )الجرِح والتعديؾِ »أبل ِسدرَة، قاَل أبق حاتٍؿ يف  ب

ـُ طديٍّ يف   بؿراسقَؾ وغقرِ 2/46« )الؽامِؾِ »حديُثُف، وقال اب
ِّ

ُث طـ ططاٍء الخراساكِل ِه (: يحدِّ

 بَؿا ٓ يتاَبُع طؾقِف. اهـ.

، صدوٌق يفُؿ كثقًرا ويرِسُؾ ويدلُِّس.
ُّ

ـُ أبل مسؾٍؿ الخراساكِل  وططاٌء هق اب

 (.3/661« )الحؾقةِ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 

ـِ  العزيزِ  مـ صريِؼ طبدِ  ـُ  ثـا مقسك، أبل حازمٍ  ب   ب
ِّ

 طـ أبل هريرَة؛ بف.، طبقدَة طـ الؼرضِل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  قسكم  ضعقٌػ. ؛طبقدَة الربذيُّ  ب

ـُ  أكُس  -6  ولف صرٌق: ڤمالٍؽ  ب

ـُ  (، وطبدُ 163، 61/36، 45/342« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  « الؿـتخِب »حؿقٍد يف  ب
= 
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اُر يف 4451)ُ= (، 153« )تعظقِؿ قدِر الصالةِ »(، والؿروزيُّ يف 4452« )الؿسـدِ »(، والبزَّ

 يف 
ُّ

ُل يف (، 6114« )الؽـك»والدوٓبل ـَّةِ »والخالَّ مشَؽِؾ »(، والطحاويُّ يف 4264« )السُّ

 يف 3154« )أثارِ 
ُّ

ـُ أبل شقبَة يف 423« )مؽارِم إخالِق »(، والخرائطل « الؿصـِػ »(، واب

 يف 6123« )الؿسـدِ »(، وأُبق يعَؾك يف 44/44)
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل (، 4/144« )السـ

 .( وغقُرُهؿ1115« )شعِب اإليؿانِ »و

 
ِّ

َثـَا قتادُة طـ أكسِ ، مـ صريِؼ أبل هالٍل الراسبل ـِ  حدَّ   ب
ِ
 الل

ُّ
َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصمالٍؽ، قال: ما خطَبـَا كبل إ

ـْ ال عفَد لف»قاَل:  ـَ لَؿ ـْ ال أماكَة لف، وال دي  «.ال إيؿاَن لَؿ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

دُ  ـُ  أبق هالٍل محؿَّ   ب
ُّ

. ؛سؾقٍؿ الراسبل ـٌ  صدوٌق فقف لِق

ُل يف 151« )تعظقِؿ قدِر الصالةِ »(، والؿروزيُّ يف 64/634) وأخَرَجُف أحؿدُ  (، والخالَّ

ـَّةِ »  يف 4526، 4435، 4432« )السُّ
ُّ

« الؿختارةِ »(، والضقاُء يف 111« )الؿسـدِ »(، والؼضاطل

ـُ بطََّة يف 4/661)  (.523« )اإلباكِة الؽربى»(، واب

ادِ  ـِ  مـ صريِؼ حؿَّ ـِ  سؾَؿَة طـ الؿغقرةِ  ب  طـ أكسِ  زيادٍ  ب
ِّ

ـِ  الثؼِػل  بف. ؛ڤمالٍؽ  ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  الؿغقرةُ   ٓ ُيْعَرُف. ب
ُّ

 زياٍد الثَّؼِػل

ـُ حبَّاَن )411« )الؿعجؿِ »(، ويف 3115« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف أبق يعَؾك يف  (، 451(، واب

 (.5/41« )الؿختارةِ »(، والضقاُء يف 6126« )الؿخؾصقَّاِت »والؿخؾُص يف 

ـِ  مممؾِ مـ صريِؼ  ادِ  ب ـِ  إسؿاطقَؾ طـ حؿَّ  سؾَؿَة طـ ثابٍت طـ أكٍس؛ بف. ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  مممُؾ   إسؿاطقَؾ صدوٌق سقُِّئ الحػِظ. ب

ـُ خزيؿَة )  يف 6335وأخَرَجُف اب
ُّ

ـِ الؽْبَرى»(، والبقفؼل ـُ طِديٍّ يف 1/423« )السـ (، واب

 (.3/352« )الؽامؾِ »

ـِ  مـ صريِؼ يزيدَ  ـِ  ـ سـانِ أبل حبقٍب ط ب ـِ  سعٍد الؽـِديِّ طـ أكسِ  ب   ؛مالٍؽ  ب
َّ

 ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـبل

َدَقِة كؿاكِِعَفا»قاَل:  ـْ ال أماَكَة لف، والؿعتِدي يف الصَّ  «.ال إيؿاَن لَؿ
= 
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ـُ ماَجْف )212(، والتِّرمِِذيُّ )4515وقد أخَرَجُف أبق داوَد )ُ= ـْ لقَس طـَدُهؿ: ، (4111(، واب لؽ

ـْ ال أماَكةَ »  «.َلفُ  ال إيؿاَن لَؿ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  سـانُ   صدوٌق لف أفراٌد. ؛سعٍد الؽـديُّ  ب

ُل يف  ـَّةِ »وأخَرَجُف الخالَّ  (.4663« )السُّ

ادِ  ـِ  مـ صريِؼ حؿَّ ـَ  قاَل: وأخربكِل َمـ َسِؿَع أكَس ، سؾَؿةَ  ب   ب
ِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص مالٍؽ يذُكُر هذا طـ الـبل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

اٍد وأك  .ڤٍس لجفالِة القاسطِة بقـ حؿَّ

 (.3151« )مشؽِؾ أثارِ »وأخَرَجُف الطحاويُّ يف 

 
ِ
ـِ  مـ صريِؼ طبقِد الل   ب

ِّ
ٍد التقؿل ادُ ، محؿَّ َثـَا حؿَّ ـُ  قاَل: حدَّ سؾَؿَة طـ ثابٍت وحؿقٍد ويقكَس  ب

، وأخَبَركِل رُجٌؾ مـ ولِد أبل بؽرَة قاَل: سؿعُت أكَس  ـِ ـِ الحس ـَ  ط مالٍؽ يؼقُل: قاَل  ب

  رسقُل 
ِ
 َذَكَر مثَؾُف.ف ؛ملسو هيلع هللا ىلص الل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  شقُخ الطحاويِّ أحؿدُ  ـِ  خالدِ  ب   ب
ُّ

 لؿ أقِْػ لف طؾك ترجؿٍة. ؛يزيَد الػارسل

 .ڤوٓ ُيْعَرُف َمـ هق الرجُؾ مِـ ولِد أبِل بؽَرَة 

َّٓ أكَّفا بؿجؿقِطَفا يصحُّ الحديُث.، وهذه الطُُّرُق وإن كان ٓ يخُؾق صريٌؼ مـفا مـ مؼالٍ   إ

  دُ طب -3
ِ
ـُ  الل  :ڤطبَّاٍس  ب

 يف 6151« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أبق يعَؾك يف 
ُّ

 (.44/643« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ـِ  ـِ  مـ صريِؼ خالِد طـ حسق   قاَل: َخَطَب رسقُل ، ققٍس طـ طؽِرَمَة طـ ابـ طبَّاسٍ  ب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص الل

ُف... ۵إنَّ اهللَ »فؼاَل:  ـْ ال أماكَة لف، أال»الحديَث، وفقف: « أعطك كؾَّ ذي حؼٍّ حؼَّ  إكَّف ال إيؿاَن لَؿ

ـْ ال َعْفَد لف... ـَ لَؿ  «.وال ِدي

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  ـُ  حسق  مرتوٌك. ب
ُّ

 ققٍس الرحبل

ـُ 6244ولف صريٌؼ ُأْخَرى طـد السراِج ) ـُ  (، وفقف حسق   ب
ُّ

حبِل  مرتوٌك.« حـٌش »ققٍس الرَّ
= 



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 153

                                          

  طبدُ  -1ُ=
ِ
ـُ  الل  :ڤطؿَر  ب

 
ُّ

« الؿخؾصقَّاِت »(، والؿخؾُص يف 426« )الصغقرِ »(، و6656« )إوسطِ »يف  أخَرَجُف الطرباكِل

ـُ ثرثاٍل )3/611)  (.6112(، واب

ـِ  ـِ  مـ صريِؼ الحسق   ب
ِّ

ـُ ، الحؽِؿ الِحربيِّ الؽقفِل َثـَا الحس ـُ  حدَّ ـِ إكصاريُّ  ب َثـَا ، الحسق حدَّ

ـُ  مـَدُل    ب
ِ
 طـ طبقِد الل

ٍّ
ـِ  طؾل ـِ  ب  بف. ؛طؿرَ  طؿَر طـ كافٍع، طـ اب

 إٓ مـدٌل 
ِ
: لؿ يرِوِه طـ طبقِد الل

ُّ
ـٌ ، قال الطرباكِل ـُ ، وٓ طـف إٓ حس َد بف الحسق ـُ  تػرَّ   ب

 الحؽِؿ. اهـ.

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  ـُ  الحس ـِ ومـدُل  ب ـُ  الحسق ؛ ضعقػاِن. ب
ٍّ

 طؾل

ـُ  (، وفقف لقُث 5415« )فقائِدهِ »ولف صريٌؼ أخرى طـد تؿاٍم يف   عقٌػ اخَتَؾَط.أبل سؾقٍؿ؛ ض ب

  طبدُ  -5
ِ
ـُ  الل  :ڤمسعقٍد  ب

 يف 
ُّ

 (.424« )إمالِل»(، والشجريُّ يف 41/664« )الؽبقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ َحبانِ  ـِ  ب  طـ حصق
ٍّ

ـِ  طؾل  طـ طبدِ  ب
ِّ

؛ بف. مذطقٍر طـ قريٍش التؿقِؿل
ِ
 الل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  َحبانُ   ضعقٌػ. ب
ٍّ

 طؾل

 
ُّ

ـُ 4/645« )مجؿِع الزوائدِ »يف  قال الفقثؿل ـُ  (: فقف حصق   ب
ِّ

وَلْؿ ، مذطقٍر طـ قريٍش التؿقؿل

 أَر َمـ ذكَرُهَؿا. اهـ.

 
ُّ

ـِ  $وقد ذَكَر إلباكِل ـِ  طـ أمثاِل الؿاورديِّ أكف َذَكَر هذا الحديَث مـ صريِؼ حصق مذطقٍر  ب

ـِ مسعقٍد    قال: قاَل رسقُل  ڤطـ يقكَس طـ اب
ِ
 .فَذَكَرهُ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص الل

 لؿ أطِرْفُفَؿا. اهـ.، وهذا إسـاٌد مظؾٌؿ مـ دوِن ابـ مسعقدٍ 

 قؾُت: يقكُس تصحقٌػ، صقاُبُف: قريٌش.

.4/661« )مجؿِع الزوائدِ »وقد وقع تصحقٌػ لف يف 
ُّ

 ( فؼال: فرٌس التقؿل

َجِريِّ   وأمالِل الشَّ
ِّ

؛ كؿا جاَء يف إسـاِد الطرباكِل
ُّ

« ئدِ مجؿِع الزوا»و، وصقاُبُف: قريٌش التقؿل

 (. ولؿ أقِْػ لفؿا طؾك ترجؿٍة، والُل أطَؾُؿ.4/6145)
= 
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 :ڤثقباُن  -2ُ=

 يف 
ُّ

 يف 265« )مسـِدهِ »أخَرَجُف الروياكِل
ُّ

 (.4/611« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

ـِ  مـ صريِؼ سعقدِ    ب
ِّ

ٍد الجرمل ـُ  ثـا الؼاسؿُ ، محؿَّ   ب
ُّ

طـ إطؿِش طـ ، مالٍؽ الؿزكِل

ـِ  سالؿِ    طـ ثقباَن قال: قاَل رسقُل أبل الجعِد،  ب
ِ
ـْ ال أماكَة لف، وال صالَة : »ملسو هيلع هللا ىلص الل ال إيؿاَن لَؿ

 «.لؿـ ال وضقَء لف

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  الؼاسؿُ  ْح بالتحديِث، وسالؿُ  ب ، وإطؿُش لؿ يصرِّ ـٌ  صدوٌق فقف لِق
ُّ

ـُ  مالٍؽ الؿزكِل أبِل  ب

 الجعِد لؿ يدِرْك ثقباَن.

 :ڤأبق أماَمَة  -4

 )أخَرَجُف ا
ُّ

 يف 4614لروياكِل
ُّ

ـَ »(، و1/455« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل  (.446، 444« )مسـِد الشامقِّق

ـِ  مـ صريِؼ طبدِ  ـِ  الرحؿ ـِ الؼاسِؿ أبل طبدِ ، ثقبانَ  ب ـِ  ط حَؿ  ، الرَّ
َّ

 ملسو هيلع هللا ىلص طـ أبل أماَمَة؛ أنَّ الـبل

ـْ ال أماَكَة لف...»قاَل:   الحديَث.« ال إيؿاَن لَؿ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

 يف قال 
ُّ

: فقف الؼاسُؿ أبق طبدِ 4/52« )مجؿِع الزوائدِ »الفقثؿل
ِّ

ـِ  ( بعدما طزاُه لؾطرباكِل الرحؿ

. ـَ  وهق ضعقٌػ طـَد إكثِري

ـِ قاَل فقف الحافُظ يف  والؼاسُؿ أبق طبدِ   صدوٌق يغرُب كثقًرا.«: التؼريِب »الرحؿ

ـِ  وطبدُ  ـُ  الرحؿ  بالَؼَدِر وتغ ب
َ

 قََّر بُلخَرَة.ثقباَن، صدوٌق يخطُِئ وُرمِل

 ولف صريٌؼ آَخَر.

 يف 
ُّ

 (.1/614« )الؽبقرِ »فؼد أخَرَجُف الطرباكِل

ـِ  الؼاهرِ  مـ صريِؼ طبد ـُ  شعقٍب، ثـا جعػرُ  ب الزبقِر طـ الؼاسِؿ طـ أبِل أماَمَة قال: قاَل  ب

  رسقُل 
ِ
ـْ ال أَماَكَة لف: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ـَ لَؿ  «.ال ِدي

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

 .الؼاِسُؿ سَبَؼ 

ـُ  وجعػرُ  : مرتوُك الحديِث  ب
ُّ

 الدمشؼل
ِّ

 أبق الباهؾِل
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -الزبقِر الحـػل
= 
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=ُ1-  
ُّ

ـُ  طؾل  :ڤأبل صالٍب  ب

اُر يف   (.3524« )كشِػ إستارِ »أخَرَجُف البزَّ

 قال: كـَّا جؾقًسا مع رسقلِ 
ٌّ

  طـ أبل الجـقِب قال: ثـا طؾل
ِ
فَطَؾع طؾقـا رجٌؾ مـ أهِؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـِ وألَقـِفِ ا ي ، أخربكِل بلشدِّ شلٍء يف هذا الدِّ
ِ
ألقـُُف شفادُة أْن ال إلَف »فؼال:  ؛لباديِة فؼاَل: يا رسقَل الل

ـْ ال أماَكَة لف... ـَ لَؿ ُه يا أخا العالقِة األماكُة، إكف ال ِدي « إال اهللُ وأنَّ محؿًدا عبُدُه ورسقُلُف، وأشدُّ

 الحديَث.

اُر: ٓ كعؾؿُ   لف إٓ هذا اإلسـاَد، وٓ كعَؾُؿ أسـََد طـ أبل الجـقَب إٓ الـضُر. قال البزَّ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـِ  فقف أبق طبدِ  ـُ  الرحؿ ـُ  ضعقٌػ، وأبق الجـقِب طؼبةُ  ؛مـصقٍر، واسُؿُف الـضرُ  ب طؾؼَؿَة  ب

 .-«التؼريِب »كؿا يف -ضعقٌػ  ؛القشُؽِريُّ 

 يف 
ُّ

اُر، وفقف أبق الجـقِب (: رواُه ال41/653« )الؿجؿعِ »قال الفقثؿل  وهق ضعقٌػ.، بزَّ

ـُ  طبادةُ  -5  :ڤالصامِِت  ب

 يف 
ُّ

 (.3/13« )مجؿِع الزوائدِ »كؿا يف « الؽبقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ إسحاَق  ِه طبادةَ  ب ـِ  يحقك طـ جدِّ   الصامِت؛ أنَّ رسقَل  ب
ِ
ال إيؿاَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـْ ال أماَكَة لف، والؿعتِدي يف ال  «.صدَقِة كؿاكِِعَفالَؿ

 يف 
ُّ

: رواه الطرباكِل
ُّ

ـُ  ، وإسـاُدُه مـؼطٌع، لؿ يسَؿْع إسحاُق «الؽبقرِ »قال الفقثؿل ِه  ب يحقك مـ جدِّ

 طبادَة. اهـ.

 فالُل أطَؾُؿ. ؛«الؽبقرِ »قؾُت: لؿ أقِػ طؾقف يف 

 وقد ُرِوَي مقققًفا.

 :ڤطـ أبل الدرداَء  -4

ُل يف 515« )ِر الصالةِ تعظقِؿ َقدْ »أخَرَجُف الؿروزيُّ يف  ـَّةِ »(، والخالَّ  4311« )السُّ
ُّ

(، والاللؽائِل

ـَِّة والجؿاَطةِ »يف  ـُ بطََّة يف 4532« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهؾ السُّ  (.114« )اإلباَكةِ »(، واب

ـِ  مـ صريِؼ القلقدِ  ـِ  مسؾٍؿ، كا طبدُ  ب ـُ  الرحؿ ـِ  يزيدَ  ب   جابٍر؛ أكف سِؿَع طبدَ  ب
ِ
ـَ  الل زكريَّا أبل  ب

ُث طـ أمِّ الدرداِء طـ أبِل الدرداِء  ـْ ٓ ، ڤيحدِّ ـْ ٓ صالَة لف، وٓ صالَة لَؿ قاَل: ٓ إيؿاَن لَؿ
= 
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 وضقَء لف.ُ=

ـُ  وإسـاُدُه صحقٌح مقققًفا، رواُتُف ثؼاٌت، والقلقدُ  َح بالسؿاِع. ب  مسؾٍؿ قد صرَّ

 :ڤطـ طائشَة  -6

 يف 
ُّ

 (.4/644« )شعِب اإليؿانِ »أخَرَجُف البقفؼل

ـِ شفاٍب الحـَّاطِ  ـِ  طـ هشامِ ، مـ صريِؼ اب قاَلْت: مـ شاَء  ڤطـ طائشَة ، طروَة طـ أبقفِ  ب

ـْ ٓ أماَكَة لف. ـَ لَؿ  صاَم وصؾَّك، وٓ ِدي

: كذا قال: طـ طائشَة، والؿحػقُظ طـ هشامِ 
ُّ

ـِ  قال البقفؼل قاَل ، طروَة طـ أبقفِ  ب

ـُ  طؿرُ  كََّؽ صالُة رُج  ب ٍؾ وٓ صقاُمُف، مـ شاء صاَم ومـ شاَء صؾَّك، ولؽـ ٓ الخطَّاِب: ٓ يغرَّ

ـْ ٓ أماَكَة لف. ثؿ َذَكَر إسـاَدُه إلك معؿرٍ  ـَ لَؿ  بف. ؛ِدي

 :ڤأبق مقسك إشعِري  -3

ُل يف  ـَّةِ »أخَرَجُف الخالَّ  (.4524« )السُّ

ـِ  الؿؾِؽ  مـ صريِؼ طبدِ  ـِ  قاَل: ثـا أبق إشفِب طـ طقٍف طـ قسامةِ ، طؿقرٍ  ب زهقٍر طـ  ب

ـْ ٓ َطْفَد لف.، إشعريِّ  ـَ لَؿ ـْ ٓ أماَكَة لف، وٓ ِدي  قال: ٓ إيؿاَن لَؿ

 وإسـاُدُه صحقٌح مقققًفا.

ـُ  الؿؾِؽ  طبدُ   ثؼٌة فصقٌح طالٌؿ، تغقََّر حػُظُف وربؿا دلََّس. ؛طؿقرٍ  ب

ـُ  وأبق إشفِب جعػرُ   ثؼٌة. ؛حقَّاِن السعديُّ  ب

ـُ  وطقُف  ـُ  وقسامةُ أبل جؿقؾَة ثؼٌة،  ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -زهقٍر ثؼٌة  ب

ـْ ُخقلَِػ أبق إشفِب.  لؽ

ـُ  فرَواُه هقذةُ   خؾقػَة طـ طقٍف طـ قسامَة ققلُف. ب

ـُ أبل شقبَة يف   بف. ؛( طـف54« )اإليؿانِ »( ويف 44/35« )الؿصـِػ »أخَرَجُف اب

: ضعقٌػ.، وهقذة ثؼةٌ  ـٍ ـُ معق  لؽـ قاَل طـف اب

 إٓ أكَّف ُتقبَِع.

ـُ  َفَرَواُه روُح   ـُ  طبادَة ومحؿدُ  ب  طـ طقٍف؛ بف.، وكالُهَؿا ثؼةٌ ، جعػرٍ  ب

ـُ بطََّة يف   (.521« )اإلباكِة الؽربى»أخَرَجُف اب
= 
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ـِ صحقَحاِن.ُ=  فقظفُر لل أنَّ القجَفْق

.  وقد ُرِوَي مرفقًطا، وٓ يصحُّ

ـُ أبل حاتٍؿ أباُه  ـُ  اُق طـ حديٍث رواُه إسح -(4532) «العؾؾ»-فؼد سلَل اب َلْؿ -إدريَس  ب

ـِ طـ طقِف  -أقِْػ لف طؾك ترجؿةٍ  ق ـِ  طـ أبل سعقٍد مقلك الجراديَّ أبل جؿقؾَة طـ  ب

ـِ  قسامةَ   ، زهقرٍ  ب
ِّ

ـْ »أكف قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ أبل مقَسك طـ الـبل ـَ لَؿ ـْ ال أماَكَة لف، وال ِدي ال إيؿاَن لَؿ

 «.ال عفَد لف

ـُ  ـُ  قال: أبق سعقٍد هذا هق الحس  ديـاٍر. ب

ـُ ق ٍد: الحس ـُ  ال أبق محؿَّ  ديـاٍر مرتوُك الحديِث. اهـ. ب

ـَ الصحابِة  وإن كاكِت الطُرُق ٓ تخُؾق مـ مؼاٍل  ڤففذا الحديُث ُرِوَي مرفقًطا طـ تسعٍة م

َّٓ أنَّ الحديَث صحقٌح هبا، ومقققًفا طؾك ثالثٍة مـ الصحابِة   ، والُل أطَؾُؿ.ڤإ

 قاَل الؼاِضل:

 الػضقؾِة والؽؿاِل دوَن  هذا وأمثاُلُف وطقدٌ 
ُ

ْدُع وَكْػل ْجُر والرَّ ٓ ُيراُد بف القققُع، وإكؿا ُيؼَصُد بف الزَّ

 (.2/314« )فقِض الؼديرِ »الحؼقؼِة يف رفِع اإليؿاِن وإبطالِِف. اهـ. مـ 

:  وقال السـديُّ

 الؽؿاِل، وققَؾ: معـاُه: ٓ«ٓ إيؿانَ »ققُلُف: 
ُ

ـِ كػل ـْ ٓ ُيمدِّي ، ققَؾ: الؿراُد يف الؿقضَعْق  إيؿاَن لَؿ

ـْ ٓ يِػل بالعفِد مستِحالًّ لذلؽ، ثؿ ققَؾ: الؿراُد بإماكِة:  ـَ لَؿ إماكَة ُمستِحالًّ لذلؽ، وٓ ِدي

ْقِم والزكاِة وأمثالَِفا، وحػظ الػرِج  الِة والصَّ ـِ الصَّ أماكُة العباِد مـ القدائِع وغقِرَها، وأماكُة الل م

 ووطُدُه،  مـ الحراِم، والجقارِح 
ِ
مـ أثاِم، والؿراُد بالعفِد طفُد العباِد ووطُدُهؿ، وطفُد الل

 اإليؿاِن.
َ

 وققؾ: هق تغؾقٌظ وتشديٌد كؿا هق شلُن القطقِد، ولقس الؿراُد بف كػل

ـْ ٓ طفَد لف»وقاَل بعُضُفؿ: معـك  ـَ لَؿ أي: مـ جرى بقـف وبقـ أحٍد َطْفٌد ومقثاٌق ثؿ  ؛«ٓ ِدي

 إذا َغَدَر مـ غق
ِّ

؛ فِديـُُف كاقٌص، أما مع الُعذِر كـؼِض اإلماِم الؿعاهدَة مع الحربل
ٍّ

ِر ُطْذٍر شرِطل

 فنكف جائٌز. والُل أطؾُؿ. ؛رأى الؿصؾحةَ 

 (.45/344اإلماِم أحؿَد )« مسـدِ »هامُش 
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ٓ الخقاكَة والؽذَب  :(5)وققُلُسعدٍُ ـُ إ  .(7)كؾُّ الِخالِل ُيطبع طؾقفا الؿمم

                                          

 وهق خطٌل.، «سعقدٍ »يف إصِؾ:  (1)

ُل يف  (2) ـَّةِ »أخَرَجُف الخالَّ  يف (، والبقفؼ4561« )السُّ
ُّ

ـِ الُؽْبَرى»ل ـُ أبل 41/336« )السـ (، واب

 (.65« )ذمِّ الؽذِب »(، و151« )الصؿِت »الدكقا يف 

ـِ  مـ صريِؼ شعبةَ  اِج. ب  الحجَّ

ُل يف   ـَّةِ »وأخَرَجُف الخالَّ ـُ أبل شقبَة يف 4565« )السُّ « اإليؿانِ »(، و1/111« )الؿصـِػ »(، واب

 يف 14)
ُّ

 يف 4« )الِخؾعقَّاِت »(، والِخَؾعل
ُّ

ـُ أبل الدكقا يف 1/331« )العؾؾِ »(، والدارقطـل (، واب

ـُ بطََّة يف 65« )ذمِّ الؽذِب »(، و151« )الصؿِت »  (.514، 512« )اإلباكِة الؽربى»(، واب

.  مـ صريِؼ سػقاِن الثقريِّ

ـِ  كالُهَؿا طـ سؾؿةَ  ـِ  طـ مصعِب ، كفقؾٍ  ب ـُ طؾك ، سعدٍ  ب طـ أبقف قال: قاَل: ُيطبُع الؿمم

 الِل ُكؾِّفا إٓ الخقاكَة والؽذَب.الخِ 

 وإسـاُدُه صحقٌح.

 
ُّ

ـِ  فرواه طـ سؾَؿةَ ، لؽـ خاَلَػُفؿا أبق شقبَة القاِسطِل ـِ  كفقٍؾ طـ مصعِب  ب قال: ، سعٍد طـ سعدٍ  ب

  سؿعُت رسقَل 
ِ
ـُ إالَّ عؾك الخقاكِة والؽذِب  -يعـل-كؾُّ الِخالِل ُيطبَع »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل  «.عؾقفا الؿمِم

ـَ يف  أخَرَجفُ  ـُ شاهق  يف 31« )جزئِفِ »اب
ُّ

 (.2/151« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

ا.   وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

 إبراهقؿُ  
ُّ

ـُ  أبق شقبَة القاسطل ـِ  طثؿانَ  ب . ب
ُّ

 العبِسل
ِّ

 خقاستِل

ـُ حجٍر يف   مرتوُك الحديِث.«: التؼريِب »قال اب

 سؾَؿةَ 
ُّ

ـَ  وقد خاَلَػ أبق إسحاَق السبقعل ـِ  رواُه طـ مصعِب كفقٍؾ، ف ب  سعٍد طـ أبقِف مرفقًطا. ب

اُر )444، 424« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أبق يعَؾك يف  ـَ يف 4435(، والبزَّ ـُ شاهق « جزئِفِ »(، واب

 يف 35)
ُّ

ـِ الؽربى»(، ويف 2/151« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل (، والضقاُء 41/336« )السـ

 يف 4126« )الؿختارةِ »يف 
ُّ

« إقرانِ »(، وأبق الشقِخ يف 554، 515« )ـدِ الؿس»(، والؼضاطل

ـُ طِديٍّ يف 4415« )الؿخؾصقَّاِت »(، والؿخؾُص يف 45) ـُ 4/413« )الؽامؾِ »(، واب (، واب
= 
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ُطؿَر: ـِ وإن كان  (5)حؼقؼَة اإليؿاِن حتك يدَع الؿراءَ  ٓ يبؾُغ أحدٌ  وققُلُاب

ا، ويدَع الؿزاحَة يف الؽذِب   .(7)ُمِحؼًّ

                                          

 411« )مؽارِم إخالِق »(، و4« )ذمِّ الؽذِب »(، و146« )الصؿِت »أبل الدكقا يف ُ=
ُّ

(، والذهبل

 (.4/21« )الؿعَجِؿ الؿختصِّ »يف 

 
ِّ

ـِ  مـ صريِؼ طؾل  بف. ؛هاشٍؿ، طـ إطؿِش، طـ أبل إسحاَق  ب

 
ُّ

ـُ  وطؾل ـِ  هاِشؿٍ  ب  الربيِد، صدوٌق يتشقَُّع. ب

 وقد طـَعـَا.، وإطؿُش وأبق إسحاَق كالُهَؿا مدلٌِّس 

 فاإلسـاُد ضعقٌػ.

ـَ  وقد َخاَلَػ أبق إسحاَق سؾَؿةَ  ورفَعُف أبق إسحاَق، روايُة سؾَؿَة ، حقث أوقَػُف سؾؿةُ  ؛كفقؾٍ  ب

 َمٌة لثَِؼتِِف.مؼدَّ 

 
ُّ

ـُ  وقد ُخقلَِػ طؾل ـُ  هاشٍؿ، خاَلَػُف وكقعُ  ب اِح. ب  الجرَّ

ْثُت طـ أبل أماَمَة قال: قال رسقُل   ـِ إطؿِش قاَل: ُحدِّ   فرواه ط
ِ
ـُ عؾك : »ملسو هيلع هللا ىلص الل ُيْطَبُع الُؿمم

 «.الِخالِل كؾِّفا إال الخقاكَة والؽذَب 

ـُ أبل طاِصٍؿ يف32/511أخَرَجُف أحؿُد ) ـَّةِ » (، واب ـُ أبل شقبَة يف 441« )السُّ (، واب

 (.16« )اإليؿانِ »(، ويف 1/115« )الؿصـِػ »

 .ڤوإسـاُدُه ضعقٌػ لجفالِة القاسطِة بقـ إطؿِش وأبل أماَمَة 

  
ُّ

ـُ  وُسئَِؾ أبق زرطَة طـ حديٍث رَواُه طؾل ـِ  هاشؿِ  ب ـ  ب الربيِد طـ إطؿِش طـ أبل إسحاَق ط

ـِ  مصعِب  ـ أبقفِ  ب   قال: قاَل رسقُل ، سعٍد ط
ِ
ـُ إالَّ الخقاكَة والؽذَب : »ملسو هيلع هللا ىلص الل  «.عؾك كؾِّ ِخؾٍَّة يُطْبَُع الؿمم

ـ  ـ سعٍد مقققف. اهـ. م ـِ أبِل حاتٍؿ )« طؾِؾ الحديِث »قال أبُق زرَطَة: هذا ُيرَوى ط  (.6512ٓب

 يف 
ُّ

ثؿ قاَل:  ( طـ هذا الحديِث، فذَكَر آختالَف فقف216« )العؾؾِ »وقد ُسئَِؾ الدارقطـِل

َقاِب. اهـ.  والؿقققُف أشَبُف بالصَّ

 «.الؿري»يف إصِؾ:  (1)

ـُ أبل الدكقا يف  (2)  (.353« )الصؿِت »أخَرَجُف اب
= 
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َثـَا أحؿدُ ُ= ـُ  حدَّ َثـَا َشبابةُ  ب ـُ  إبراهقَؿ، حدَّ اٍر. ب  سقَّ

 226ويف )
ُّ

َثـَا طؾل ـُ  ( حدَّ  الجعِد. ب

ـُ طَؿَر قال: قاَل ا $كالهؿا طـ شعبَة طـ الحؽِؿ   : ٓ يبؾُغ رُجٌؾ حؼقؼَة اإليؿاِن حتك ڤب

 والؽذَب يف الِؿزاِح.، يَدَع الؿراَء وهق ُمِحؼٌّ 

 ورجاُل إسـاِدِه ثَِؼاٌت إٓ أكف مـؼطٌع.

ـُ  الحؽؿُ  ـِ طَؿَر  ب  .ڤطتقبَة لؿ يسَؿْع مـ اب

ـُ مرفقًطا ومقققًفا طـ طؿرَ  ـِ  وقد ُرِوَي هذا الؿت  .ڤالخطَّاِب  ب

« إتحاِف الخقرةِ »(، و63« )الؿؼصِد إطَؾك»كؿا يف -« الؿسـِد الؽبقرِ »ق يعَؾك يف أب أخَرَجفُ 

دِ 6545« )الؿطالِب العالقةِ »(، و11) ـِ  ( مـ صريِؼ محؿَّ  طثؿاَن. ب

 (.5/442« )حؾقِة إولقاءِ »وأبق كعقٍؿ يف 

ـِ  مـ صريِؼ الؿعافِل  طؿراَن. ب

 يف 
ُّ

ـَ »والطرباكِل ـِ  مـ صريِؼ خالدِ  (،6445« )مسـِد الشامقِّق . ب
ِّ

قِّل  حقَّاَن الرَّ

ـِ  ثالثُتُفؿ طـ سؾقؿانَ  ـِ  داوَد طـ رجاءِ  ب ـِ  َحْققَة طـ طبدِ  ب ـِ  الرحؿ ـِ  غـٍْؿ طـ طؿرَ  ب  ب

  الخطَّاِب قال: قاَل رسقُل 
ِ
، ال يبؾُغ عبٌد صريَح اإليؿاِن حتك يدَع الِؿزاَح والؽذَب : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ا  «.ويدَع الؿراَء وإن كان ُمِحؼًّ

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

 يف 
ُّ

دُ ، «الؽبقرِ »(: رواه أبق يعَؾك يف 4/56« )مجؿِع الزوائدِ »قال الفقثؿل ـُ  وفقف محؿَّ طثؿاَن  ب

ـِ  طـ سؾقؿانَ   داوَد، ولؿ أَر َمـ َذَكَرُهَؿا. اهـ. ب

دُ  ـُ  قؾُت: محؿَّ ـُ  طثؿاَن تاَبَعُف الؿعافِل ب ـُ  طؿراَن وخالدُ  ب  حقَّاَن. ب

ـُ  وسؾقؿانُ  . ب
ُّ

 داوَد هق الحراكِل

ـُ الحديِث، وقال أبق حاتٍؿ: ضعقُػ -(1/442« )الجرح والتعديؾ»- قال أبق زرَطةَ  : كان لقِّ

ا، وقال البخاريُّ يف  -(: مـؽُر الحديِث، وقال أبق زرَطَة 1/44« )التاريِخ الؽبقرِ »الحديِث جدًّ

 : مرتوُك الحديِث.-(1/444« )الجرح والتعديؾ»

ـُ حبَّ  ـَ »اَن يف وقال اب ا، يروي طـ إثباِت ما 4/335« )الؿجُروِحق (: مـؽُر الحديِث جدًّ
= 
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ُيخالُػ حديَث الثؼاِت حتك خرَج طـ حدِّ آحتجاِج بف إٓ فقؿا واَفَؼ إثباَت مـ روايِة ابـِِف ُ=

 طـف. اهـ.

ـَ  واطؾؿ أنَّ سؾقؿانَ  ـَ  داوَد، وسؾقؿانَ  ب ، وسؾق ب
َّ

ـَ  ؿانَ أبل داوَد الَجَزريَّ الحراكِل أبل داوَد  ب

، وسؾقؿانَ 
َّ

ـَ  الحراكِل ـُ أبل داودَ  -سالٍِؿ  ب   -وهق اب
َّ

( 1/444واِحٌد. راِجِع الفامَِش ) ؛الحراكِل

 (.1)رقَؿ « الجرِح والتعديؾِ »مِـ 

ـُ أبل شقبَة يف   (.1/111« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

ـَ يف  ـُ أبل زمـق ـَّةِ »واب  ( بتحؼقِؼل.421« )أصقِل السُّ

ـُ   (.215« )اإلباكِة الُؽربى»بطََّة يف  واب

ـُ حبَّاَن يف   (.4/55« )روضِة العؼالءِ »واب

ـِ  مـ صريِؼ سػقاَن طـ حبقِب  ـِ  أبل ثابٍت طـ مقؿقنَ  ب قال: ٓ  ڤأبل شبقٍب، طـ طؿَر  ب

ـِ أبل شقبَة.  تبؾُغ حؼقؼَة اإليؿاِن حتك تَدَع الؽذَب يف الِؿزاِح. لػُظ اب

: ـَ ـِ أبل زمـق ، والؽِذَب يف  وطـد اب ٓ يبؾُغ طبٌد حؼقؼَة اإليؿاِن حتك يَدَع الؿراَء وهق محؼٌّ

 الِؿزاِح.

ا. ـِ بطََّة: ٓ يصقُب طبٌد حؼقؼَة اإليؿاِن حتك يَدَع الؿراَء وإن كان ُمِحؼًّ  وطـد اب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  حبقُب   وكان كثقَر اإلرساِل والتدلقِس.، أبل ثابٍت ثؼٌة فؼقٌف جؾقٌؾ  ب

ـُ  قنُ ومقؿ ، ولؿ يسَؿْع مـ أحٍد مـ -«التؼريِب »كؿا يف -أبل شبقٍب صدوٌق كثقُر اإلرساِل  ب

 .ڤالصحابِة 

 .ڤوُرِوَي مرفقًطا مـ حديِث أبل هريرَة 

 يف 344، 41/641« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف 
ُّ

َـ »(، والطرباكِل  (.3124« )مسـِد الشامقِّق

ـِ  مـ صريِؼ مـصقرِ  ـٍ طـ مؽحقلٍ  ب   طـ أبل هريرَة، قال: قاَل رسقُل  ُأَذي
ِ
ـُ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل ال يمم

ُف حتك يترَك الؽذَب يف الِؿزاَحِة، ويترُك الؿراَء وإن كان صادًقا العبُد   «.اإليؿاَن كؾَّ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  مـصقرُ  ـٍ مجفقٌل  ب  (.4141« )تعجقِؾ الؿـػعةِ »كؿا يف -أذي
= 
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ُومـُالـقِعُالذيُفقفُالبراءُة:

ـَاُفؾقَسُمـ ا» :-صؾ كُاللُُطؾقف- ققُلُالـبلُ   .(5)«َمـُغش 

                                          

 .ڤومؽحقٌل لؿ يسَؿْع مـ أبل هريرَة ُ=

 يف  ؛مـؽرٌ  والحديُث 
ُّ

 (.115« )اإلكؿالِ »قاَلُف الحسقـل

ـُ أبل الدكقا يف   (.4/5« )ذمِّ الغقبةِ »(، ويف 435« )الصؿِت »وأخَرَجُف اب

ـِ  مـ صريِؼ طبَّادِ  امِ  ب   طـ طبدِ ، العقَّ
ِ
ـِ  الل قال: قاَل  ڤطـ أبقِف طـ أبل هريرَة ، سعقدٍ  ب

  رسقُل 
ِ
ا، ويدَع كثقًرا  ال يستؽؿُؾ عبٌد حؼقؼَة اإليؿانِ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل حتك يدَع الؿراَء وإن كان ُمِحؼًّ

 «.مـ الحديِث مخاَفَة الؽذِب 

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

  طبدُ 
ِ
ـُ  الل ـِ  سعقدِ  ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -مرتوٌك  ؛أبل سعقٍد الؿؼربيُّ  ب

(، 454(، ومسؾٌؿ )6/616« )الؿسـدِ »(، وأحؿُد يف 4133« )الؿسـدِ »أخَرَجُف الحؿقديُّ يف  (1)

ـُ ماَجْف )4345(، والرتمذيُّ )3156وأبق داوَد ) ـُ 2561(، وأبق يعَؾك )6661(، واب (، واب

مشؽِؾ »(، والطحاويُّ يف 454« )الؿستخرِج »(، وأبق طقاكَة يف 1515« )صحقِحفِ »حبَّاَن يف 

ـُ مـَدْه يف 4331« )أثارِ  ـَّ »(، والبغقيُّ يف 556، 554« )اإليؿانِ »(، واب (، 6461« )ةِ شرِح السُّ

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»والبقفؼل ـُ طبدِ 5/563« )السـ  (.43/312« )التؿفقدِ »الَبرِّ يف  (، واب

ـِ  أحاديِث إسؿاطقَؾ »وهق يف   (.615« )جعػرٍ  ب

ـِ  مـ صريِؼ العالءِ  ـِ  طبدِ  ب   ؛ أنَّ رسقَل ڤطـ أبقِف طـ أبل هريرَة ، الرحؿ
ِ
مرَّ طؾك ُصبْرةِ  ملسو هيلع هللا ىلص الل

قال: أصابَتُف السؿاُء « ما هذا يا صاحُب الطعاِم؟»فؼال: ، فـالت أصابُِعُف بََؾاًل ، فقفاصعاٍم، فلدَخَؾ يَدُه 

، قال: 
ِ
 «.أفال َجَعْؾتَف فقَق الطعاِم كل يراُه الـاَس، مـ غشَّ فؾقَس مـِّل»يا رسقَل الل

ـُ أبل شقبَة يف  (، 45/636« )الؿسـدِ »(، وأحؿُد يف 4/651« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

ـُ ماَجْف )452(، ومسؾٌؿ )4611« )إدِب الؿػردِ »خاريُّ يف والب (، والطحاويُّ يف 6545(، واب

 يف 451« )الؿستخرِج »(، وأبق طقاكَة يف 4334« )مشؽِؾ أثارِ »
ُّ

مسـِد »(، والؼضاطل
= 
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اَلَحُطؾقـا» وكذلؽُققُلُف:  .(5)«لقَسُمـ اَُمـُحَؿَؾُالس 

                                          

ـُ مـَدْه يف 4532« )مسـِدهِ »(، والسراُج يف 356« )الشفاِب ُ= (، 511، 514« )اإليؿانِ »(، واب

 (.612، 615، 613« )الؿستخرِج »ٍؿ يف وأبق كعق

ـِ  مـ صريِؼ سفقؾِ    أنَّ رسقَل ، ڤأبل صالٍح طـ أبقِف طـ أبل هريرَة  ب
ِ
ـْ »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل َم

ـَا فؾقس مـَّا الَح فؾقس مـَّا، ومـ غشَّ  «.َحَؿَؾ عؾقـا السِّ

ِل، وبعُضُفؿ اقتصرَ  ا، وبعُضُفؿ اقتصَر طؾك الشطِر إوَّ  طؾك الشطِر الثاكِل. ورواُه بعُضُفؿ تامًّ

ـَا فؾقس مـَّا»هذا الؾػُظ:  ُرِوَي وقد  ـِ مسعقدٍ « مـ غشَّ ـِ طؿَر واب  والُل أطؾُؿ.، ڤمـ حديِث اب

لِ »أخَرَجُف مالٌؽ يف  (1) ـِ  روايِة محؿدِ –( 122« )الؿقصَّ ـِ  ب (، 4141، 2141، والبخاريُّ )-الحس

(، 111، 345، 41/455، 5/412، 643، 1/11(، وأحؿُد )51-424ومسؾٌؿ )

( 
ُّ

 يف 4534والطقالسل
ُّ

ـُ ماَجْف )4/444« )الصغرى»(، والـسائل (، وأبق يعَؾك 6542(، واب

اِق يف  (، وطبدُ 5164) ـُ حبَّاَن يف 41/421« )الؿصـِػ »الرزَّ (، 1551« )صحقِحفِ »(، واب

ُل و ـَّةِ »يف  الخالَّ مشؽِؾ »ويُّ يف (، والطحا421« )الؿستخرِج »(، وأبق طقاكَة يف 4151« )السُّ

ـُ مـَدْه يف 3/326« )أثارِ   يف 241-6/246« )اإليؿانِ »(، واب
ِّ

ـُ إطرابِل « الؿعَجؿِ »(، واب

اُر )4/563« )مسـِد الؿقصَّلِ »(، والجقهريُّ يف 4343) (، وتؿاٌم يف 21، 46/23(، والبزَّ

 ( وغقُرُهْؿ.4342« )الػقائدِ »

ـِ طؿَر    ڤمـ حديِث اب
ِّ

 «.مـ َحَؿؾ عؾقـا السالَح فؾقس مـَّا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

(، 411-423(، ومسؾٌؿ )4614« )إدِب الؿػردِ »(، ويف 4144وأخَرَجُف البخاريُّ )

ـُ ماَجْف )4155والرتمذيُّ )  (.4656، 4624(، وأبق يعَؾك )6544(، واب

  ڤمـ حديِث أبل مقَسك إشعريِّ 
ِّ

 «.مـَّا َمـ َحَؿَؾ عؾقـا السالح فؾقَس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

ـُ أبل شقبَة يف  (، 45/636« )الؿسـدِ »(، وأحؿُد يف 4/651« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

ـُ ماَجْف )452(، ومسؾٌؿ )4611« )إدِب الؿػردِ »والبخاريُّ يف   (.6545(، واب

 .ڤمـ حديِث أبل هريرَة 

ـِ ماَجْف )  ( لؽـَّف ضعقٌػ.6545ولف صريٌؼ آَخُر طـد اب
= 
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 .(5)«ـ اَُمـُلؿُيرَحْؿُصغقَرَكالقَسُم» وكذلؽُققُلُف:

                                          

 )55-426(، ومسؾٌؿ )44، 64/62وأخَرَجُف أحؿُد )ُ=
ُّ

(، وأبق طقاكَة 6561(، والدارمل

ُل يف 455) ـَّةِ »(، والخالَّ ـُ حبَّاَن يف 4155« )السُّ (، والبغقيُّ يف 1511« )صحقِحفِ »(، واب

ـَّةِ »  يف 6525« )شرِح السُّ
ُّ

 (.614« )الؿستخرِج »(، وأبق كعقٍؿ يف 4/61« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ـِ  مـ حديِث سؾَؿةَ   «.َمـ َسؾَّ »بف، بؾػِظ:  ڤإكقِع  ب

 بؾػِظ: 
ُّ

ـُ حبَّاَن والبغقيُّ والطرباكِل ـِ  ولعؾ هذا مـ طؽِرَمةَ ، «َمـ َحَؿَؾ »لؽـ رواُه اب ارٍ  ب  ؛طؿَّ

 فننَّ فقف ضعًػا. والُل أطَؾُؿ.

 661، 644، 645، 412،  415، 413، 416، 6/441وأخَرَجُف أحؿُد )
ُّ

(، والدارمِل

ـُ ماَجْف 1525، 1521، 1523، 1514، 1512، وأبق داوَد )(6341، 6346) (، واب

 يف 4314(، والرتمِذيُّ )6255، 6253، 6214، 6231، 6262)
ُّ

« الصغرى»(، والـسائل

ُل يف 4144، 4142، 2542، 251« )الؽربى»(، ويف 55، 15، 1/16) ـَّةِ »(، والخالَّ « السُّ

 يف  (، وطبدُ 4523)
ُّ

 (.21« )ؿِ الؿعجَ »الخالِؼ الحـِػل

ـِ  مـ حديِث طؿِرو هِ  ب  وفقف زيادٌة.، بف ؛شعقٍب طـ أبقِف طـ جدِّ

. ـٌ  وإسـاُدُه حس

اِق يف  لؽـ أخَرَجُف طبدُ   (.41/421« )الؿصـِػ »الرزَّ

ـِ جريٍج طـ طؿِرو ـِ  طـ اب   شعقٍب قال: قاَل رسقُل  ب
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص الل

ْح بالتحديِث، وهق معضٌؾ أيًضا. ـُ جريٍج مدلٌِّس ولؿ يصرِّ  واب

ـُ طبَّاٍس ، ڤوقد روي هذا الحديث طـ جؿاطٍة مـ الصحابِة  مـفؿ: أبق بؽٍر واب

ـُ  وطؿُرو ـُ  طقٍف، وسؿرُة، وسفُؾ  ب ـُ الزبقِر  ب  .ڤسعٍد، واب

 وٓ تخُؾق إساكقَد مـ مؼاٍل، والُل أطَؾُؿ.

 :ڤُرِوَي هذا الحديُث طـ جؿاطٍة مـ الصحابِة  (1)

  طبدُ  -4
ِ
ـُ  الل  :ڤطؿٍرو  ب

 طـف صريؼاِن:ولف 

ـُ أبِل شقبَة يف 554« )مسـِدهِ »فلخَرَجُف الحؿقديُّ يف  (، والبخاريُّ 1/335« )الؿصـِػ »(، واب
= 
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(، والحاكُؿ يف 1513(، وأبق داوَد )44/211(، وأحؿُد )351« )إدِب الؿػردِ »يف ُ=

 يف6/413« )الؿعرفِة والتاريِخ »(، والػسقيُّ يف 4/26« )الؿستدَركِ »
ُّ

شعِب » (، والبقفِؼل

ـِ وأثارِ »(، ويف 43/353« )اإليؿانِ  ـِ »(، ويف 41/141« )السـ (، 225« )الؿدخِؾ إلك السـ

 يف 32« )أداِب »و
ُّ

تالل »(، والخطقُب يف 443« )أمثاِل الحديِث »(، وأبق الشقِخ إصبفاكِل

ـُ صقلقَن يف 4/663« )تؾخقِص الؿتشابِفِ  ـَ يف فضِؾ الرحؿِة والراحؿ»(، واب ـَ إربعق « ق

(4/32.) 

ـِ  مـ صريِؼ سػقانَ    ب
ِ
ـُ أبل كجقٍح قال: أخربكِل طبقُد الل ـُ  طققـَة قال: ثـا اب أكف سؿَع  ؛طامرٍ  ب

  طبدَ 
ِ
ـَ  الل   طؿٍرو يؼقُل: قاَل رسقُل  ب

ِ
 «.لقس مـَّا َمـ لؿ َيْرَحْؿ صغقَرَكا ويعرُِف حؼَّ كبقرَِكا: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 وهذا إسـاٌد صحقٌح.

 كِِؿ يف اسِؿ راٍو مـ رواِة السـَِد.وقد َوَقَع وهٌؿ لؾحا

 فؼال:

  فؼد احتجَّ بعبدِ ، هذا حديٌث صحقٌح طؾك شرِط مسؾؿٍ 
ِ
ـِ  الل   ب

ِّ
َجاُه.، طامٍر القحصبل  ولؿ يخرِّ

 يف 
ُّ

 (: طؾك شرِط مسؾٍؿ.615« )التؾخقصِ »وقال الذهبل

 يف 
ُّ

ُه البقفؼل  (:43/353« )شعِب اإليؿانِ »وردَّ

  طبدُ أكف  -أِي الحاكؿُ -زَطَؿ 
ِ
ـُ  الل   ب

ِ
 وَغؾَِط فقف، إكؿا هق طـ طبقِد الل

ُّ
ـِ  طامٍر القحصبل طامٍر  ب

 وكاكقا ثالثَة إخقٍة. اهـ.
ِّ

 الؿؽل

ـُ طامرٍ »ورواُه أبق داوَد فؼال:  ـُ داسَة، وغقُرُه طـ أبل داوَد:«اب ِف، وقال أبق بؽِر اب  ، ولؿ يسؿِّ

ـِ  طبدُ » ـُ  الرحؿ  »فؼاَل: ، «إدِب »تاِب ، ورواُه البخاريُّ يف ك«طامرٍ  ب
ِ
وقال البخاريُّ ، «طبقُد الل

ـُ طققـَة: هؿ إخقٌة ثالثةٌ «: التاريِخ »يف    ؛قال اب
ِ
ـُ أبل كجقٍح طـ طبقِد الل وروى طؿُرو ، فروى اب

ـُ ديـارٍ - ـِ  طـ طروةَ  -اب ـِ  طامٍر، وأدركُت أكا طبدَ  ب ـَ  الرحؿ  طامٍر. ب

 
ِ
ـُ أبل حاتٍؿ أن طبقَد الل ـَ  وَذَكَر اب   طامٍر يرِوي طـ طبدِ  ب

ِ
ـِ  الل ـُ أبل  ب طؿٍرو، روى طـف اب

ـِ  كجقٍح، فالظاهُر أنَّ أبا داوَد وِهَؿ يف ققلِِف: طبدُ  ـُ  الرحؿ طامٍر، وأنَّ الصقاَب ققُل البخاريِّ  ب

  ؛ومـ تاَبَعفُ 
ِ
ـُ  أكف طبقُد الل  .( مختصًرا44/454« )هتذيِب الؽؿالِ »طامٍر. والُل أطَؾُؿ. اهـ. مـ  ب

 ولف صريٌؼ آَخُر.
= 
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(، والرتمذيُّ 323، 351، 355« )إدِب الؿػردِ »(، والبخاريُّ يف 44/315أخَرَجُف أحؿُد )ُ=

 يف 6/245« )الزهدِ »(، وهـاٌد يف 4561)
ُّ

(، 351« )مؽارِم إخالِق »(، والخرائطل

 يف 4/611« )الؿخؾصقَّاِت »والؿخؾُص يف 
ُّ

ـُ أبل (، و4/35« )أدِب اإلمالءِ »(، والسؿعاكِل اب

 (.415« )الـػؼِة طؾك العقالِ »الدكقا يف 

ـِ  مـ صريِؼ طؿِرو هِ  ب  بف مرفقًطا. ؛شعقٍب طـ أبقِف طـ جدِّ

. ـٌ  وإسـاُدُه حس

 :ڤأبق هريرَة  -6

 1/454« )الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 353« )إدِب الؿػردِ »أخَرَجُف البخاريُّ يف 
ُّ

(، والبقفؼل

ـُ أبل الدكقا يف  (،43/351« )شعِب اإليؿانِ »يف   (.413« )الـػؼِة طؾك العقالِ »واب

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل ـِ قسقطٍ  ب ؛ أن ڤطـ أبل هريرَة ، وهٍب، أخربكِل أبق صخٍر طـ اب

  رسقَل 
ِ
 «.فؾقَس مـَّا 8مـ لؿ يرَحْؿ صغقَرَكا ويعرِْف حؼَّ كبقرَِكا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 َجاه.قال الحاكُؿ: هذا حديٌث صحقُح اإلسـاِد ولؿ يخرِّ 

 يف 
ُّ

 صحقٌح.«: التؾخقصِ »وقال الذهبل

ـِ  قؾُت: رجاُل إسـاِدِه ثؼاٌت سقى أبل صخٍر حؿقدِ  اِط مختَؾٌػ فقف، قال أحؿُد:  ب زياٍد الخرَّ

ـُ حجٍر يف  ، وقال اب
ُّ

َػُف الـسائل َػُف يف أخرى، وضعَّ ـٍ يف روايٍة وضعَّ ـُ معق َؼُف اب لقس بف بلٌس ووثَّ

 .صدوٌق يفؿُ «: التؼريِب »

ـٌ   .-إن شاَء اللُ -ففذا اإلسـاُد حس

ـِ  ( طـ يعَؾك طـ يحقك6/241« )الزهدِ »وأخَرَجُف هـاٌد يف   طـ أبقف طـ أبل هريرَة؛ بف. ب
ِ
 طبقِد الل

ـُ  ُصَديُّ - ڤأبق أمامة  -3  :-طجالنَ  ب

 يف 352« )إدِب الؿػردِ »أخَرَجُف البخاريُّ يف 
ُّ

ـُ طِديٍّ يف (، واب1/632« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

 (.1/323« )الؽامؾِ »

ـِ  مـ صريِؼ القلقدِ  ـِ  جؿقٍؾ طـ الؼاسؿِ  ب ـِ طـ أبل أماَمَة؛ بف مرفقًطا. طبدِ  ب  الرحؿ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  القلقدُ  ـِ  جؿقؾِ  ب . ب
ُّ

 ققٍس الؼرشل
= 
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 ُمخَتَؾٌػ فقف.ُ=

 صدوٌق. اهـ.«: التؼريِب »قال الحافُظ يف 

: شقٌخ  ـِ الؼاِسِؿ أحاديَث مـؽرًة. لؽـ قاَل أبق حاتٍؿ الرازيُّ  يرِوي ط

 فاإلسـاُد ضعقٌػ.

 يف 
ُّ

 «.الؽبقرِ »لؽـ أخَرَجُف الطرباكِل

 مـ صريٍؼ آَخَر طـ أبل أماَمَة.

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

  فقف أبق طبدِ 
ُّ

ـُ  الؿؾِؽ طؾل ـِ  يزيدَ  ب . ب
ُّ

 أبل هالٍل إلفاكِل

 .-«التؼريِب »كؿا يف -ضعقٌػ 

 يف 
ُّ

 (.1/424أيًضا )« الؽبقرِ »وأخَرَجُف الطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ ُطػقرِ  ـِ  معداَن طـ سؾقؿِ  ب  طامٍر طـ أبل أماَمَة؛ بف. ب

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  طػقرُ  ا. ب  معداَن ضعقٌػ جدًّ

 يف 
ُّ

 (:1/45« )الؿجؿعِ »قال الفقثؿل

 يف 
ُّ

ـُ  وفقف طػقرُ « الؽبقرِ »رواه الطرباكِل ا.، معدانَ  ب  وهق ضعقٌػ جدًّ

ـُ  طبادةُ  -1  :ڤالصامِت  ب

« هتذيِب أثارِ »(، والطربيُّ يف 4/644« )الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 34/142أخَرَجُف أحؿُد )

 يف 3/325« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 414)
ُّ

(، 4/313« )الؿدخؾِ »(، والبقفؼل

 يف 115، 111« )الؿختارةِ »والضقاُء يف 
ُّ

ـَ »(، والرافعل (، وأجريُّ يف 1/442« )أخباِر قزوي

ـُ أبل الدكقا يف 26« )أخالِق العؾؿاءِ »  يف 415« )الـػؼِة طؾك العقالِ »(، واب
ُّ

َؾػل (، والسِّ

 (.541« )الطققريَّاِت »

ـِ  مـ صريِؼ مالِؽ  ـِ  الخقِر الزياديِّ طـ أبل قبقٍؾ الؿعافريِّ طـ طبادةَ  ب بف. وزاَد:  ؛الصامِت  ب

ُفؿ.«: ِق أهِؾ الؼرآنِ أخال»زاَد يف ، «ويعرُِف لعالِِؿـَا»  يعـل: يعرُف حؼَّ

ـُ  قال الحاكُؿ: مالُؽ   كبقٌر. اهـ.، خقٍر الزياديُّ مصريٌّ ثؼةٌ  ب
ٌّ

 وأبق قبقٍؾ تابعل
= 
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 يف ُ=
ُّ

. اهـ.«: التؾخقصِ »قال الذهبل  مالٌؽ: ثؼٌة مصريٌّ

 
ُّ

ـُ  وأبق قبقٍؾ اسُؿُف حقل ـِ  هاكِئِ  ب ـٍ  ب ـُ معق َؼف أحؿُد واب ، وثَّ وأبق زرَطَة، وقال  كاضٍر الؿعافريُّ

 صدوٌق يِفُؿ.«: التؼريِب »أبق حاتٍؿ: صالُح الحديِث، وقال الحافُظ يف 

 فاإلسـاُد صحقٌح.

ـُ  وقد ُتقبَِع مالُؽ   خقٍر. ب

اُر )  يف 6441فلخَرَجُف البزَّ
ُّ

 يف 4643، 4646« )الؿسـدِ »(، والشاشل
ُّ

مؽارِم »(، والطرباكِل

 (.414« )إخالِق 

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل  لفقعَة طـ أبل قبقٍؾ طـ طبادَة؛ بف. ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  الل طبدُ   صدوٌق اخَتَؾَط بعد احرتاِق ُكُتبِِف. ؛لفقعةَ  ب

ـُ  واثؾةُ  -5  :ڤإسؼِع  ب

 يف 
ُّ

 (.66/55« )الؽبقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل ـِ  يحَقك ب ـِ  ططاءِ  ب  ؛ فَذَكَرُه مرفقًطا.سؾقٍؽ طـ الزهِريِّ طـ واثؾةٍ  ب

 يف 
ُّ

 (:1/41« )مجؿِع الزوائدِ »قال الفقثؿل

، والزهريُّ لؿ يسَؿْع مـ واثؾَة. اهـ.
ُّ

 رواُه الطرباكِل

 فاإلسـاُد مـؼطٌع.

  طبدُ  -2
ِ
ـُ  الل  :ڤمسعقٍد  ب

( 
ِّ

ـُ إطرابل  يف 6141أخَرَجُف اب
ُّ

(، والخطقُب يف 351« )مؽارِم إخالِق »(، والخرائطل

 (.4/416« )يف أخالِق الراِوي والسامعِ  الجامعِ »

ـِ  مـ صريِؼ القضاِح  ـِ  يحقك طـ أبل بؽرِ  ب ـِ مسعقٍد؛ بف. ب  طقَّاٍش طـ طاصٍؿ طـ ِزرٍّ طـ اب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  فقف القضاُح  . ب  إكباريُّ
ُّ

 يحقك الـفشؾل

ـُ حبَّاٍن: ٓ يجقُز ا ، وقال اب
ِّ

ٓحتجاُج بف لسقِء حػظِِف. روى طـف أبق حاتٍؿ وقال: لقَس بالؿرضل

 (.6/44« )التؽؿقؾِ »اهـ. مـ 
= 
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 يف ُ=
ُّ

 (: ضعقٌػ.5/52« )الؿجؿعِ »وقال الفقثؿل

ـُ  وأبق بؽرِ   .-«التؼريِب »كؿا يف -وكتاُبُف صحقٌح ، إٓ أكف لؿا كبَِر ساَء حػُظفُ ، طقَّاٍش ثؼٌة طابدٌ  ب

ـُ  أبق زيٍد إكصاريُّ = طؿُرو -4  :ڤأخطَب  ب

ـُ ا ـُ طديٍّ يف 55« )حديِث شعبةَ »لؿظػِر يف أخَرَجُف اب (، وأبق كعقٍؿ 1/645« )الؽامؾِ »(، واب

 (.6/21« )التاريِخ إوسطِ »(، والبخاريُّ يف 4/441« )تاريِخ أصبفانَ »يف 

ـِ  مـ صريِؼ سعقدِ  ـٍ  ب  بف. ؛طـ أبل زيدٍ ، قط

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  سعقدُ    ب
ُّ

ـٍ الؼطعل  -قط
ُّ

 .-الؼطقعل

 (: شقٌخ.615« )الَجْرِح والتعديؾِ »يف قاَل أبق حاتٍؿ 

 يف 
ُّ

اُه.3652« )مقزاِن آطتدالِ »وقال الذهبل  (: مجفقٌل، وبعُضُفؿ مشَّ

 (: مجفقٌل. قؾُت: بؾ معروٌف. اهـ.6113« )الؿغـل»وقال يف 

( طـد ِذْكِرِه 115« )الؽبقرِ »(، و6/21« )التاريِخ إوسطِ »قؾُت: ذَكَر البخاريُّ يف 

ـَ  ـَ  قط  « أبق الفقثؿِ » كعٍب  ب
ِّ

ـٍ طـ أبل يزيَد إكصاريِّ طـ الـبل : ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ شعبَة رواُه طـ قط

ـِ  ، وروى أبق داوَد طـ شعبَة طـ سعقدِ «َمـ لؿ َيرَحْؿ صغقَرَكا فؾقَس مـَّا» ؛ سِؿَع أبا زيٍد  ب ـٍ قط

ُل مع إرسالِِف أ  ثبُت. اهـ.إكصاريَّ هبذا، فـَظَر أبق داوَد يف كتابِِف فؾؿ يجْدُه، وإوَّ

ـُ طديٍّ يف  ـِ صاطٍد.3/645« )الؽامِؾِ »وكذا َذَكَرُه اب  ( طـ البخاريِّ واب

 ، ـِ أخطَب إكصاريِّ ـُ صاطٍد: كاكقا يَرْوَن أكف حديٌث متَِّصٌؾ ويعدُّ يف حديِث أبل زيِد اب قال اب

، قال: فصاَر مرَساًل. ـٍ  وهق وهٌؿ، وَذَكَر روايَة شعبَة طـ قط

: ـُ طديٍّ ـُ صاطٍد كسبا أبا داوَد يف هذا الحديِث إلك الخطلِ. اهـ. مختصًرا. قال اب  والبخاريُّ واب

ـُ ماكقٓ ذلؽ يف  َبُف فؼال: وقد وافَؼ أبا داوَد طؾك ، (4/446« )اإلكؿالِ »لؽـ قد َذَكَر اب وتعؼَّ

ـُ  سعقدُ »ققلِِف:  ـٍ طـ أبل زيٍد إكصاريِّ  ب ـُ  إبراهقؿُ « قط ؛  ب
ُّ

اِج السامِل فَرَوى طـ الحجَّ

ادِ  ـِ  حؿَّ ـِ  سؾَؿَة طـ سعقدِ  ب ـٍ طـ أبل زيٍد إكصاريِّ  ب ـُ  وأبق زيٍد هق طؿُرو-قط  ؛-أخطَب  ب

ـِ  فدلَّ طؾك أن لسعقدِ  ـٍ طـ أبل زيٍد أصاًل. اهـ. ب  قط

ـِ فالحديُث ضعقٌػ مـ  ، وطؾك كال إمري َة ما ذهب إلقف البخاريُّ قؾُت: وهذا ٓ يؿـع صحَّ
= 
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  أطَؾُؿ.هذا الطريِؼ، واللُ ُ=

  طبدُ  -1
ِ
ـُ  الل  :ڤطبَّاٍس  ب

ـُ  رواُه لقُث   سؾقٍؿ واخُتؾَِػ طؾقف. ب

اُر 1/441فلخَرَجُف أحؿُد ) ـُ حبَّاَن )4555) -«كشػ إستارِ »-(، والبزَّ  (.121، 151(، واب

ـِ  مـ صريِؼ جريرِ  ـِ  الؿؾِؽ  طـ طبد، طـ لقٍث ، الحؿقدِ  طبدِ  ب ـِ  ب أبل بشقٍر، طـ طؽِرَمَة طـ اب

 
ِّ

رِ الؽبقَر ويرَحِؿ الصغقَر ويلُمْر بالؿعروِف »قال: ، ملسو هيلع هللا ىلص طبَّاٍس يرَفُعف إلك الـبل لقس مـا مـ لؿ يققِّ

ـِ الؿـَؽرِ   «.ويـَْفك ع

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  لقُث   فُتِرَك.، صدوٌق اخَتَؾَط ولؿ يتؿقَّْز حديُثفُ ، أبل سؾقؿٍ  ب

ـِ حبَّانَ « لقٌث »وقد سَؼَط   وهق خطٌل.، مـ سـِد اب

ـُ  وأخَرَجُف طبدُ  ـَّةِ »(، والبغقيُّ يف 512« )الؿـتخِب »حؿقٍد يف  ب (، وأبق 3156« )شرِح السُّ

 يف 
ُّ

 (.431« )الػقائِد الؿعؾؾةِ »زرَطَة الدمشؼل

ـِ  مـ صريِؼ أبل كعقٍؿ الػضؾِ  ـٍ طـ شريٍؽ. ب  ُدَكق

 يف 
ُّ

 (.43/351« )شعِب اإليؿانِ »والبقفؼل

.  مـ صريِؼ أبل حؿزَة السؽريِّ

ـِ  الؿؾِؽ  ُهَؿا طـ لقٍث طـ طبدِ كال  بف. ؛أبل بشقٍر طـ طؽرَمةَ  ب

 يف 4564وأخَرَجُف الرتمذيُّ )
ِّ

( مـ 4613« )مسـِد الشفاِب »( مـ صريِؼ شريٍؽ والؼضاطل

ـِ إدريٍس.  صريِؼ اب

ـَ  الؿؾِؽ  بف، لؿ يذكرا طبدَ  ؛كالهؿا طـ لقٍث طـ طؽرمةَ   أبل بشقٍر. ب

 يف 
ُّ

 (.44/46« )بقرِ الؽ»وأخَرَجُف الطرباكِل

ـِ طبَّاسٍ   بف. ؛مـ صريِؼ مـَدٍل طـ لقٍث طـ مجاهٍد طـ اب

ـِ  ومداُر هذه الُطُرِق طؾك لقِث   أبل سؾقٍؿ، وقد سبَؼ حاُلف. ب

اُر   (.4552) -«كشػ إستارِ » -وأخَرَجُف البزَّ

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ ـِ  الؾقِث طـ أبل كعقٍؿ طـ ققسِ  ب ـِ  الربقِع طـ كسقرِ  ب طـ ، ذطؾقٍق  ب
= 
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 طؽرَمَة؛ بف.ُ=

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  ققُس  َث بف ، صدوٌق تغقََّر لؿا كبِرَ  ؛الربقِع إسديُّ  ب وأدَخَؾ طؾقف ابـف ما لقس مـ حديثِِف فحدَّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -

 يف 
ُّ

 (.44/115« )الؽبقرِ »وأخَرَجُف الطرباكِل

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ  طـ الؿـفالِ  ب
ِ
ـِ  طبقِد الل ـِ  ـ سعقدِ طؿٍرو ط ب ـِ طبَّاٍس؛ بف. ب  جبقٍر طـ اب

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  محؿدُ    ب
ُّ

 العرزمل
ِ
 مرتوٌك. ؛طبقِد الل

ـُ طديٍّ يف  ـِ  ( مـ صريِؼ أسباٍط طـ الؿغقرةِ 2/351« )الؽامؾِ »وأخَرَجُف اب زياٍد طـ طؽرمَة  ب

ـِ طبَّاسٍ  ـِ اب  بف. ؛ط

ـُ  والؿغقرةُ  َػُف  ب َؼُف آخروَن.زياٍد مختؾٌػ فقف، ضعَّ  جؿاطٌة ووثَّ

ـُ  أكُس  -5  :ڤمالٍؽ  ب

 ولف صُرٌق.

ـُ طديٍّ )1616(، وأبق يعَؾك )4545فلخَرَجُف الرتمذيُّ )  يف 3/635(، واب
ُّ

(، والعؼقؾل

 (.6/11« )الضعػاءِ »

 
َّ

 أبل يحقك طـ أكٍس قال: جاء شقٌخ يريُد الـبل
ٍّ

فلبَطَل الؼقُم طـف أن يقسُعقا  ملسو هيلع هللا ىلص مـ صريِؼ َزْربِل

  ؛لف
ُّ

ْر كبقَرَكا: »ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الـبل  «.لقَس مـَّا مـ لؿ يرَحْؿ صغقَرَكا ويققِّ

:  قال الرتمذيُّ

 لف أحاديُث مـاكقُر طـ أكٍس وغقِرِه.
ٌّ

 هذا حديٌث غريٌب، وزربل

 
ُّ

ـُ  قؾُت: َزْربل  أبق يحقك طبدِ  ب
ِ
 ضعقٌػ. ؛الل

 (.315« )جزئِفِ »عَؾك يف (، وي65« )طقالِقفِ »(، ويف 451« )مسـِدهِ »وأخَرَجُف الحارُث يف 

َثـَا طبدُ ، طـ يعَؾك  بف مرفقًطا. ؛الحؽِؿ طـ أكسٍ  حدَّ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  يعَؾك ، وطبدُ  ب
ُّ

؛ ضعقػاِن. طبَّاٍد الؽالبل
ُّ

 الحؽِؿ الؼسؿؾل
= 
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ـُ بشراَن يف ُ= ـُ الـجاِر يف 4411« )أمالقفِ »وأخَرَجُف اب (، 1/456« )ذيِؾ تاريِخ بغدادَ »(، واب

 يف 255« )مشقختِفِ »ارستاِن يف وقاِضل الؿ
ُّ

ـُ 43/355« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل (، واب

 يف 411« )العقالِ »أبل الدكقا يف 
ُّ

 يف 353« )مؽارِم إخالِق »(، والخرائطل
ِّ

ـُ إطرابل (، واب

 (.151« )معجِؿفِ »

ـِ  مـ صريِؼ خالدِ   بف. ؛ڤطـ ثابٍت طـ أكٍس ، طـ زائدةَ ، خداشٍ  ب

ا.وإسـاُدُه ضع  قٌػ جدًّ

ـُ  زائدةُ   .-«التؼريِب »كؿا يف -أبل الرقاِد مـؽُر الحديِث  ب

ـِ الـجارِ   فققع طـدهؿا زائدُة طـ أبل الزكاِد.، وحَصَؾ تحريٌػ طـد قاِضل الؿارستاِن واب

 (.6142« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف أبق يعؾك يف 

ـِ  مـ صريِؼ يقسَػ   طـ أكٍس؛ بف.، ططقََّة طـ ثابٍت  ب

ـُ  ويقسُػ  ا.ط ب  طقََّة مرتوٌك، فاإلسـاُد ضعقٌػ جدًّ

ـُ طديٍّ يف   (.3/114« )الؽامؾِ »وأخَرَجُف اب

ـِ  مـ صريِؼ روِح  ـِ  القاحِد طـ خؾقدِ  طبدِ  ب  طـ أكٍس؛ بف.، دطؾٍج طـ قتادةَ  ب

ـُ  وخؾقدُ   دطؾٍج ضعقٌػ. ب

 (.6/661« )تاريِخ أصبفانَ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 

ـ صريِؼ طبدِ    م
ِ
ـِ  الل ـِ  طَؿرَ  ب ـُ  يزيَد، ثـا طبقدُ  ب ـ أكسِ  واقٍد، ثـا طبدُ  ب وِس ط ـِ  الؼدُّ  مالٍؽ؛ فَذَكَرُه. ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  طبقدُ   ضعقٌػ  ب
ُّ

 أو الؾقثل
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -واقٍد الؼقسل

 يف 
ُّ

 (.5/414« )إوسطِ »وأخَرَجُف الطرباكِل

ـ صريِؼ جـادةَ  ـِ  م َثـَا الحارُث  ب ـُ  مرواَن قال: حدَّ ـَ  الـعؿاِن قال: سؿعُت أكَس  ب  مالٍؽ؛ فَذَكَرُه. ب

ـُ  والحارُث  ـُ  الـعؿانِ  ب . ب
ُّ

 سالٍؿ الؾقثل

 .-« التؼريِب »كؿا يف  -ضعقٌػ 

وإن لؿ يخُؾ صريٌؼ مـفا مـ ضعٍػ -وهل ، ڤففذه الطُرُق التل وقػُت طؾقفا لحديِث أكٍس 

 أطَؾُؿ.إٓ أهنا بؿجؿقِطَفا يصقُر حديُث أكٍس حسـًا، والُل 
= 
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ـُ  جابرُ  -41ُ=   طبدِ  ب
ِ
 :ڤالل

 يف 
ُّ

 يف 2/414« )إوَسطِ »أخَرَجُف الطرباكِل
ُّ

(، 43/354« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

ـُ جؿقٍع يف 4/355« )مقضِح أوهاِم الجؿِع والتػريِؼ »والخطقُب يف  « معجِؿ الشققخِ »(، واب

(4/611.) 

ـِ  مـ صريِؼ مباركِ   بف. ؛ڤـ جابٍر فضالَة طـ أبل الزبقِر ط ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  مباركُ  ي. ب  فضالَة صدوٌق يدلُِّس ويسقِّ

دُ  ـُ  وأبق الزبقِر محؿَّ ـِ  مسؾؿِ  ب  صدوٌق إٓ أكف يدلُِّس. ؛تدرَس  ب

  طبدُ  -44
ِ
ـُ  الل  :ڤطَؿَر  ب

ـُ أبل الدكقا يف  ـِ الؿـَؽرِ »(، ويف 31« )العؼقباِت »أخَرَجُف اب (، 1« )إمِر بالؿعروِف والـَّْفِل ط

 يف 
ُّ

ـُ طديٍّ يف 331« )معجِؿ الشققخِ »واإلسؿاطقؾل  (.4/661« )الؽامِؾِ »(، واب

ـِ  مـ صريِؼ كقثرِ    ب
ِّ

ـِ طؿَر طـ الـبل مـ َلْؿ يرَحْؿ صغقَرَكا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص حؽقٍؿ طـ كافٍع طـ اب

َر كبقَرَكا  «.فؾقس مـَّا 8ويققِّ

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  كقثرُ   لقس بشلٍء.، ، أحاديُثُف بقاصقُؾ حؽقٍؿ مـؽُر الحديِث  ب

ـِ طَؿرَ  : وهذه إحاديُث طـ كقثٍر طـ كافٍع طـ اب ـُ طديٍّ  غقُر محػقضٍة. ؛قال اب

ـِ أبل كجقٍح طـ 4/434« )الؿستدركِ »وأخَرَجُف الحاكُؿ يف  ـِ اب ( مـ صريِؼ سػقاَن ط

  طبدِ 
ِ
ـِ  الل ـِ طؿرَ  ب ـِ اب  يبؾُغ بف.، طامٍر ط

  طؾك شرِط مسؾٍؿ، وقد احتجَّ بعبدِ قال الحاكُِؿ: صحقٌح 
ِ
ـِ  الل   ب

ِّ
َجاُه.، طامِر القحصبل  ولؿ يخرِّ

 يف 
ُّ

 طؾك شرِط مسؾٍؿ. اهـ.«: التؾخقصِ »وقال الذهبل

ُه َكَظٌر، فنْن كان الؿراُد شرَط مسؾٍِؿ  َٓ َج لفؿ  -كؿا أراَد الحاكِؿُ -وفقؿا قا أنَّ رجاَل إسـاِدِه خرَّ

ا بف، فغقر مسؾَّ  ْج لف مسؾٌِؿ، وإْن كاَن الؿراُد سؾسؾَة  ؛ؿٍ مسؾٌِؿ محتجًّ ٕنَّ يف اإلسـاِد َمـ لؿ يخرِّ

 -اإلسـاِد 
ُّ

ْج لعبدِ  ؛فؾقس بؿسؾٍَّؿ أيًضا، -كؿا أراَد الذهبل   ٕن ُمسؾًِؿا لؿ يخرِّ
ِ
ـِ  الل طامٍر طـ  ب

ـِ طؿرَ    طؾك أنَّ طبدَ ، اب
ِ
ـَ  الل ـَ طؿرَ  -طامٍر  ب يف ترجؿتِِف أكف روى فؾؿ يذكُروا  -وإن كان أدرَك اب

= 
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ـِ طَؿَر ُ=   ، ويضاُف إلك ذلؽ أنَّ طبدَ ڤطـ اب
ِ
ـَ  الل ـَ طَؿَر  ب ، واب

ٌّ
،  ڤطامٍر دمشؼل

ٌّ
مدكِل

 والُل أطؾُؿ. 

46-  
ُّ

ـُ  طؾل  :ڤأبل صالٍب  ب

 يف 
ُّ

 يف 1/311« )الؽبقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل
ُّ

(، 43/352« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

 يف 
ُّ

 (.651« )غقِب والرتهقِب الرت»وإصبفاكِل

ـِ  ـِ  مـ صريِؼ حسق   طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل ؛ فَذَكَرُه مرفقًطا. ب

ٍّ
ِه طـ طؾل  ضؿقرَة طـ أبقِف طـ جدِّ

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

 يف 
ُّ

 (:1/42« )مجؿِع الزوائدِ »قال الفقثؿل

ـُ  ، وحسق
ُّ

ـُ  رواُه الطرباكِل   طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل اٌب. ب  ضؿقرَة كذَّ

  قؾُت: لقَس يف سـدِ 
ِّ

 » :الطرباكِل
ٍّ

.، «طـ طؾل
ِّ

 وإصبفاكِل
ِّ

 وهق مذكقٌر طـد البقفؼل

ـُ  إضبطُ  -43   ب
ٍّ

 :ڤ حقل

َحابةِ »أخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف   (.4545، 4411« )معرفِة الصَّ

ـُ مـَدْه يف   (.4/163« )أسِد الغابةِ »كؿا يف -« معرفِة الصحابةِ »واب

ـِ  مـ صريِؼ طبدِ  ـِ  الؿفقؿ  بف. ؛قفطـ أب، إضبطِ  ب

 وإسـاُدُه مسؾسٌؾ بالؿجاِهقِؾ.

ـُ  محؿدُ  -43  مرساًل: ب
ٍّ

 طؾل

 يف 
ِّ

ـُ إطرابل  (.4511« )الؿعجؿِ »أخَرَجُف اب

ـِ  ـِ  مـ صريِؼ الحس ـِ  صالٍح طـ الؿـفالِ  ب دِ  ب ـِ  طؿٍرو طـ محؿَّ   ب
ٍّ

 طـ الـبل
ٍّ

 بف.، ملسو هيلع هللا ىلص طؾل

 وهذا مرَسٌؾ، بؾ معضٌؾ.

 لُل أطؾُؿ.والخالصُة أن هذا الحديَث صحقٌح، وا

 فائدٌة:

 «:لقس مـَّا»ققُلُف: 

 
ِّ

: قال بعُض أهِؾ العؾِؿ: معـك ققِل الـبل يؼقُل: لقس مـ ُسـَّتِـَا، ، «لقس مـَّا: »ملسو هيلع هللا ىلص قال الرتمذيُّ

 لقس مـ أدبِـَا.
= 
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ُومـُالـقِعُالذيُفقفُتسؿقُةُالؽػرِ:

 
ِّ
ـَ ُمطُِروا ملسو هيلع هللا ىلص ققُل الـبل ُأصبَحُ»فؼال:  ،حق ُقاَل: ُرب ُؽؿ؟ ُقاَل ُما ُأتدُروَن

ُبِلُ ُكافٌر ُوكذا? ُكذا ُبـجِؿ ُُمطِْرَكا ُيؼقُل: ُالذي ا ُفلم  ُوكافٌِر? ـٌ ُممِم ُطباِدي ُِمـ

ُ ُيؼقُل: ُوالذي ُبالؽقكِب، ـٌ ُكافرٌُممم ُبِل ـٌ ُممم ُورحؿُتُف?
ُاللِ ُرزُق ُ(5)هذا

 .(7)«بالؽقَكِبُ

                                          

=ُ 
ُّ

ـُ  وقال طؾل : قال يحقك ب
ِّ

ـُ  الؿديـل لقس »سعقٍد: كان سػقاُن الثقريُّ يـؽر هذا التػسقَر:  ب

 : لقس مثَؾـَا. اهـ.يؼقل، «مـَّا

 (.4564بعد حديِث )

(1)  :
ِّ

 «.وكافرٌ »يف صبعِة إلباكِل

 يف 143(، والحؿقديُّ )253/615) «الؿقصَّلِ »أخَرَجُف مالٌؽ يف  (2)
ُّ

« الؿسـدِ »(، والشافعل

، 1414، 4131، 112(، والبخاريُّ )653، 616، 61/625« )الؿسـدِ »(، وأحؿُد يف 566)

 3512(، وأبق داوَد )44-465(، ومسؾٌؿ )514« )الؿػردِ إدِب »(، ويف 4153
ُّ

(، والـسائل

« طؿِؾ الققِم والؾقؾةِ »(، ويف 41255، 4112« )الؽربى»(، ويف 4561« )الصغرى»يف 

ـُ حبَّاَن يف 561) (، والبغقيُّ يف 22« )الؿستخرِج »(، وأبق طقاكَة يف 411« )صحقِحفِ »(، واب

ـَّةِ » ـُ 4425« )شرِح السُّ (، 15« )التقحقدِ »(، ويف 512، 513« )اإليؿانِ »مـَدْه يف  (، واب

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»(، ويف 154« )إسؿاِء والصػاِت »والبقفؼل (، ويف 3/151، 6/624« )السـ

ـِ وأثارِ »  (.5/411« )معرفِة السـ

ـِ  مـ صريِؼ صالِح    ب
ِ
ـِ  كقساٍن طـ طبقِد الل   طبدِ  ب

ِ
ـِ  الل ـِ  طتبَة طـ زيدِ  ب  خالٍد ال ب

ِّ
 ڤجفـل

  قال: صؾَّك لـا رسقُل 
ِ
ْبَح بالحديبقِة طؾك إثر سؿاٍء كاكت مـ الؾقؾِة، فؾؿا  ملسو هيلع هللا ىلص الل صالَة الصُّ

قالقا: الُل ورسقُلف أطَؾُؿ. قال: « هؾ تدُروَن ماذا قاَل ربُُّؽؿ؟»اكصرَف أقَبَؾ طؾك الـَّاِس فؼال: 

ـٌ بل وكافِرٌ » ـْ قاَل: مُ  8أصَبَح مـ عباِدي ممم ا َم ـٌ بل فلمَّ طِْرَكا بػضِؾ اهللِ ورحؿتِِف فذلَؽ ممم

ا َمـ قال: بِـَْقء كذا وكذا ـٌ بالؽقَكِب  8وكافٌر بالؽقكِب، وأمَّ  «.فذلؽ كافٌر بِل ممم
= 



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 176

                                           

 يف 46-462(، ومسؾٌؿ )141(، 41/353وأخَرَجُف أحؿُد )ُ=
ُّ

« الصغرى»(، والـسائل

 يف 41253، 4111« )الؽربى»(، ويف 3/421)
ُّ

(، 511، 3/155« )ىالؽرب»(، والبقفؼل

ـُ مـَدْه يف   يف 514« )اإليؿانِ »واب
ُّ

 (.453« )مساوِئ إخالِق »(، والخرائطل

 
ِ
ـِ شفاٍب الزهريِّ طـ طبقِد الل ـِ  مـ صريِؼ اب   طبدِ  ب

ِ
ـِ  الل ألؿ »بؾػِظ:  ڤطتبَة طـ أبِل هريرَة  ب

ـَ َتَرْوا إلك ما قاَل ربُُّؽؿ؟ قال: ما أكعْؿُت عؾك عباِدي مـ كعؿٍة إ ، ال أصَبَح فريٌؼ مـفؿ بفا كافري

 «.يؼقلقَن: الؽقاكَب وبالؽقاكِِب 

ـُ مـَدْه يف 46(، ومسؾٌؿ )45/645وأخَرَجُف أحؿُد )  (.511« )اإليؿانِ »(، واب

  طـ أبل هريرَة طـ رسقلِ  -مقلك أبل هريرةَ -مـ صريِؼ أبل يقكَس 
ِ
ما أكَزَل اهللُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـَ مـ السؿاِء مـ بركٍة إال أصبَ  يـزُل اهللُ الغقَث فقؼقلقَن: بؽقكِب ، َح فريٌؼ مـ الـاِس بفا كافري

 «.كذا وكذا

َثـِل 63/455« )التػسقرِ »(، والطربيُّ يف 6/614« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف الحؿقديُّ يف  ( حدَّ

دُ  ـُ  يقكُس؛ كالُهَؿا طـ سػقاَن، ثـا محؿَّ دِ  ب ـِ  إسحاَق طـ محؿَّ  طـ أبل  ب
ِّ

إبراهقَؿ التقؿل

ـِ  ؾَؿةَ س ـِ  طبدِ  ب  طـ أبل هريرَة؛ بف.، الرحؿ

ـِ  ( مـ صريِؼ طبدةَ 42/122« )الؿسـدِ »أحؿُد يف  وأخَرَجفُ   يف  ب
ُّ

ـِ »سؾقؿاَن، والبقفؼل السـ

ـِ  ( مـ صريِؼ إبراهقؿَ 3/511« )الؽربى دِ  ب ـِ  سعٍد؛ كالُهَؿا طـ محؿَّ إسحاَق طـ  ب

دِ  ـِ  محؿَّ  هريرَة يؼقُل... فَذَكَرُه. طـ سؾؿاَن قاَل: سؿعُت أبا، إبراهقؿَ  ب

دِ  ـِ  وكلنَّ هذا آختالَف مـ محؿَّ ْح بالتحديِث. ؛إسحاَق  ب  فنكف مدلٌِّس، ولؿ يصرِّ

ـَ صحقٌح، والُل أطَؾُؿ. َـّ الؿت  فاإلسـاُد ضعقٌػ، لؽ

 .ڤ(، بالًغا طـ أبل هريرَة 2« )الؿقصَّلِ »وقد أخَرَجُف مالٌؽ يف 

 .ڤخدريِّ وقد ُرِوَي مـ حديِث أبل سعقٍد ال

 )44/55(، وأحؿُد )42أخَرَجُف الحؿقديُّ )
ُّ

 يف 6111(، والدارمل
ُّ

« الصغرى»(، والـسائل

ـُ حبَّاَن )4346(، وأبق يعَؾك )5/335« )الؽربى»(، ويف 4562)  ( وغقُرُهؿ.2431(، واب

، قال: قاَل رسقُل    مـ حديِث أبل سعقٍد الخدريِّ
ِ
اِس سبَع لق أمسَؽ اهللُ الؼطَر عـ الـ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـَ ثؿ أرَسَؾف ـَ  8سـق  «.يؼقلقَن: ُمطِْرَكا بـقِء الِؿجدِح ، ألصبَحْت صائػٌة بف كافرِي
= 
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اًراُيضرُِبُبعُضُؽؿُرَقاَبُبعضٍُ» :ملسو هيلع هللا ىلصوققُلفُ  .(5)«ُٓترِجُعقاُبعِديُُكػ 

                                          

َبراُن، وهق الؿـزُل الرابُع مـ مـازِل الؼَؿِر.ُ=  والِؿجدُح: هق الدَّ

 وهق ضعقٌػ.

 (:6/21« )شرِح مسؾؿٍ »يف  $قال الـقويُّ 

:« كذاُمطِرَكا بـقِء »اختؾَػ العؾؿاُء يف كػِر مـ قال:  ـِ  طؾك ققلق

سالٌب ٕصِؾ اإليؿاِن ُمخِرٌج مـ مؾَِّة اإلسالِم.  -سبحاكف وتعالك-أحُدُهَؿا: هق ُكْػٌر بالل  -4

قالقا: وهذا فقؿـ قال ذلؽ معتؼًدا أن الؽقكَب فاطٌؾ مدبٌِّر مـشٌئ لؾَؿَطِر، كؿا كان بعُض أهِؾ 

 ِه.الجاهؾقَِّة يزُطُؿ، ومـ اطتؼد هذا فال شؽَّ يف ُكْػرِ 

 مـفؿ، وهق ضاهُر الحديِث، قالقا: 
ُّ

وهذا الؼقُل هق الذي ذَهَب إلقف جؿاهقُر العؾؿاِء والشافعل

 
ِ
وبرحؿتِِف، وأن الـقَء مقؼاٌت لف  -تعالك-وطؾك هذا لق قال: ُمطِرَكا بـقِء كذا، معتؼًدا أكف مـ الل

 فذا ٓ يؽُػُر.ف ؛فؽلكف قاَل: ُمطِْرَكا يف وقِت كذا ؛وطالمٌة اطتباًرا بالعادةِ 

واختؾػقا يف كراهتِِف، وإضفُر كراهُتُف لؽـََّفا كراهُة تـزيٍف ٓ إثَؿ فقفا، وسبُب الؽراهِة أهنا كؾؿٌة 

ـْ َسَؾَؽ مسَؾَؽُفؿ. ُـّ بصاِحبَِفا، وٕهنا شعاُر الجاهؾقَِّة وَم َدٌة بقـ الُؽْػِر وغقِرِه فُقَساُء الظَّ  مرتدِّ

 تعالكوالؼقُل الثاكِل يف أصِؾ  -6
ِ
ٓقتصاِرِه طؾك  ؛تلويِؾ الحديِث: أن الُؿراَد ُكْػُر كعؿِة الل

إضافِة الغقِث إلك الؽقَكِب، وهذا فقؿـ ٓ يعتؼُد تدبقَر الؽقكِب، ويميُِّد هذا التلويَؾ الروايُة 

ما أكعؿُت عؾك »، ويف الروايِة إخَرى: «أصَبَح مـ الـاِس شاكٌر وكافرٌ »إخقرُة يف الباِب: 

ـَ عب ما أكزُل اهلل تعالك مـ »، ويف الروايِة إخَرى: «اِدي مـ كعؿٍة إال أصبح فريٌؼ مـفؿ بفا كافري

ـَ  يدلُّ طؾك أكف كػُر الـعؿِة، « بفا»، فؼقلف: «السؿاِء مـ بركٍة إال أصبَح فريٌؼ مـ الـَّاِس بفا كافري

 والُل أطؾُؿ.

، 2422، 1113، 1116، 4416يُّ )(، والُبخار41/44، 131، 5/144أخَرَجُف أحؿُد ) (1)

 يف 1212وأبق داوَد )(، 22(، ومسؾٌؿ )4144، 2121
ُّ

(، ويف 1465« )الصغَرى»(، والـسائل

ـُ ماَجْف )3544« )الؽربى» ـُ أبل شقبَة يف 3513(، واب (، وأبق 45/31« )الؿصـِػ »(، واب

ـُ حبَّاَن )5556، 5512يعَؾك ) ، 1/414، 4/31« )الؿستخرِج »(، وأبق طقاكَة يف 414(، واب
= 
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ُل يف 416ُ= ـَّةِ »(، والخالَّ  (، وغقُرُهؿ.4121« )السُّ

ـِ طؿَر   .ڤمـ حديِث اب

(، ومسؾٌؿ 4111، 2125، 464(، والبخاريُّ )543، 511، 34/511وأخَرَجُف أحؿُد )

(441-25( 
ُّ

 )4526(، والدارمل
ُّ

 يف 255(، والطقالسل
ُّ

(، 1434« )الصغرى»(، والـسائل

ـُ ماَجْف )5154، 3513« )الؽربى»ويف  ـُ أبل شقَبَة يف 3516(، واب « الؿصـِػ »(، واب

ـُ حبَّاَن )45/31) ُل يف 5511(، واب ـَّةِ »(، والخالَّ « الؿستخرِج »(، وأبق طقاكَة يف 4125« )السُّ

 (، وغقُرُهؿ.1/414، 4/31)

ـِ  مـ حديِث جريرِ    طبدِ  ب
ِّ

 البجؾِل
ِ
 .ڤالل

ـُ 3/144وأخَرَجُف أحؿُد ) ، 4435(، والبخاريُّ )45/21« )الؿصـِػ »أبل شقَبَة يف (، واب

ُل يف 6453(، والرتمذيُّ )351، 34« )خؾِؼ أفعاِل العبادِ »(، ويف 4145 ـَّةِ »(، والخالَّ « السُّ

 (، وغقُرُهؿ.4123)

ـِ طبَّاٍس   .ڤمـ حديِث اب

عاِل خؾِؼ أف»(، ويف 4141، 4414(، والبخاريُّ )446، 411، 31/14وأخَرَجُف أحؿُد )

ـُ ماَجْف )4245(، ومسؾٌؿ )354« )العبادِ   )633(، واب
ُّ

ـُ أبل طاصٍؿ 155(، والطقالِسل (، واب

 (، وغقُرُهؿ.2411، 2413« )الؿستخرِج »(، وأبق طقاَكَة يف 4525« )أحاِد والؿثاكِل»يف 

 .ڤمـ حديِث أبل بؽرَة 

َحابِة  ـَ مـ الصَّ ـِ مسعقٍد، ويف إسـاِدِه : ابڤوقد وَرَد هذا الحديُث طـ جؿاطٍة آخري

 
ِّ

َة الرقاشل ، وأبل الغاديِة، وطؿِّ أبل ُحرَّ
ِّ

 إحؿسل
ِّ

ـِ  وُحجقرِ ، اختالٌف، والصـابِحل ،  ب
ٍّ

َمْخشل

 والُل أطَؾُؿ.

 فائدٌة:

 (:6/55« )شرِح مسؾؿٍ »لؾعؾؿاُء يف معـك الحديِث سبعُة أققاٍل ذَكَرها الـقويُّ يف 

. أحدها: أن ذلؽ ُكْػٌر يف حؼِّ  -4  الؿسَتِحؾِّ بغقِر حؼٍّ

 الثاين: الؿراُد كػُر الـعؿِة وحؼِّ اإلسالِم. -6

ُب مـ الُؽػِر ويمدِّي إلقف. -3  أكف ُيؼرِّ
= 
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 .(8)«بفُأحُدُهؿاُ(7):ُياُكافُِر?ُفؼدُباءَُ(5)َمـُقاَلُلصاِحبِف» وققُلف:

                                          

اِر. -1ُ=  الرابع: أكف فِعٌؾ كِػْعِؾ الؽػَّ

.، الخامُس: الؿراُد حؼقؼُة الُؽػرِ  -5 ـَ  ومعـاه: ٓ تؽُػُروا بؾ دوُمقا مسؾؿق

الِح إذا لبَِسُف، السادُس: أن الؿراَد بالؽ -2 َر الرُجُؾ بالسِّ ُروَن بالسالِح، يؼاُل: تؽػَّ اِر الؿتؽػِّ ػَّ

الِح: كافٌر.«هتذيِب الؾغةِ »قال إزهريُّ يف كتابِِف   : يؼاُل لالبِس السِّ

 فتستحؾُّقا قتاَل بعِضُؽؿ بعًضا.، معـاه: ٓ يؽُػُر بعُضُؽؿ بعًضا -4

: وأضفُر إققاِل: الرابعُ   .قال الـقويُّ

(1) .
ِّ

 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

 «.با»يف إصِؾ:  (2)

لِ »أخَرَجُف مالٌؽ يف  (3) « الؿسـدِ »(، وأحؿُد يف 445« )الؿسـدِ »(، والحؿقديُّ يف 6/511« )الؿقصَّ

إدِب »(، ويف 2411(، والبخاريُّ )314، 451، 41/414، 611، 5/51، 1/341)

ُل يف 6234(، والرتمذيُّ )1214ق داوَد )(، وأب21(، ومسؾٌؿ )111، 135« )الؿػردِ  (، والخالَّ

ـَّةِ » « الؿستخرِج »(، وأبق طقاكَة يف 614« )الؿستخرِج »(، وأبق كعقٍؿ يف 4511، 4111« )السُّ

ـُ الجعِد يف 51) ـُ مـَدْه يف 4551« )الؿسـدِ »(، واب (، 552، 564، 561« )اإليؿانِ »(، واب

 يف 
ُّ

 يف 2634، 11« )شعِب اإليؿانِ »والبقفؼل
ُّ

 ( وغقُرُهؿ.46/355« )العؾؾِ »(، والدارقطـل

ـِ طؿَر    ، أنَّ رسقَل ڤمـ حديِث اب
ِ
أيُّؿا رُجٌؾ قاَل ألِخقِف: يا كافُر، فؼد باَء بفا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.أحُدُهَؿا

، 136« )إدِب الؿػردِ »(، ويف 2115، 3511(، والبخاريُّ )35/325وأخَرَجُف أحؿُد )

ـُ ماَجْف )24-446(، ومسؾٌؿ )133 (، 123« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 6345(، واب

ُل يف 52، 55وأبق طقاكَة ) ـَّةِ »(، والخالَّ اُر يف 4515« )السُّ ـُ 3545« )الؿسـدِ »(، والبزَّ (، واب

ـَّةِ »(، والبغقيُّ يف 645« )الؿستخرِج »(، وأبق كعقٍؿ يف 553) «اإليؿانِ »مـَدْه يف  « شرِح السُّ

 يف  (،3556)
ُّ

ـُ بطََّة يف 43« )مساوِئ إخالِق »والخرائطِل  (.4132« )اإلباكِة الؽربى»(، واب

  أكف سؿع رسقَل ، ڤمـ حديِث أبل ذرٍّ 
ِ
لقس ِمـ رجٍؾ ادَّعك لغقرِ أبقِف وهق »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

= 



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 180

                                           

ْأ َمْؼَعَدُه مـ الـَّاُ= َعك ما لقس لف فؾقَس مـَّا ولقتبقَّ ِر، ومـ دَعا رُجاًل بالُؽْػرِ أو يعَؾُؿُف إال َكَػَر، ومـ ادَّ

 «.إال حاَر عؾقف 8قال: عدوُّ اهللِ، ولقَس كذلؽ

 يف 2413وأخَرَجُف البُخاريُّ )
ُّ

ـَِّة والجؿاطةِ »(، والاللؽائِل  (.4152« )شرِح أصقِل اطتؼادِ أهِؾ السُّ

 
ِّ

ـِ  مـ صريِؼ طؾل ـِ  الؿبارِك طـ يحقك ب َة قال: قاَل طـ أبل هرير، أبل كثقٍر طـ أبل سؾَؿةَ  ب

  رسقُل 
ِ
 «.فؼد باَء بف أحُدُهَؿا 8إذا قاَل الرُجُؾ ألخقِف: يا كافرُ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُ  وخاَلَػُف طؽِرَمةُ  اٍر. ب  طؿَّ

َؼُف البخاريُّ طؼَب الحديِث السابِِؼ.  طؾَّ

ـُ  وقال: طؽِرَمةُ  اٍر. ب  طؿَّ

 يف 
ُّ

 (.1541« )إوسطِ »وأخَرَجُف الطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ الـضرِ   قال: كا طؽرَمةُ محؿَّ  ب
ِّ

ـُ  ِد الجرشل اٍر طـ يحقك ب ـِ  طؿَّ أبل كثقٍر طـ  ب

  طبدِ 
ِ
ـِ  الل  بف. ؛ڤطـ أبل هريرَة ، طـ أبل سؾَؿةَ ، يزيدَ  ب

:
ُّ

 قاَل الطرباكِل

ـِ  لؿ يرِو هذا الحديَث طـ يحقك ـُ  أبل كثقٍر إٓ طؽرَمةُ  ب َد بف الـضرُ  ب اٍر، تػرَّ ـُ  طؿَّ ٍد.  ب محؿَّ

  وطبدُ 
ِ
ـُ  الل ـِ  يزيَد هق: مقلك إسقدِ  ب  سػقاَن. اهـ. ب

 
ُّ

فَذَكَر آختالَف  ؛ڤ(، طـ حديِث أبل هريرَة 4351« )العؾؾِ »يف  $ وقد ُسئَِؾ الدارقطـِل

ـِ  فقف طؾك يحقك ـِ  أبل كثقٍر وطؾك طؽرَمةَ  ب اٍر. ب  طؿَّ

ـُ  ثؿ قاَل: وإشَبُف أن يؽقَن الـضرُ  ٍد حِػَظُف طـ طؽرمَة. اهـ. ب  محؿَّ

ـُ  ( بعدما َذَكَر تعؾقَؼ البخاريِّ السابَؼ: يحقك4/462« )اإللزاماِت والتتبعِ »يف  وقال أبل كثقٍر  ب

ـِ  يدلُِّس كثقًرا، ويشبُف أن يؽقَن ققُل طؽرمةَ  اٍر أولك بالصقاِب؛ ٕكف زاد رُجاًل وهق ثؼٌة. ب  طؿَّ

ففق  ؛طؽرمَة تعؾقًؼا(: أخَرَجُف البخاريُّ مـ صريِؼ 4/353« )هدِي الساِري»قال الحافُظ يف 

 طـده طؾك آحتؿاِل. اهـ.

ـُ حبَّاَن يف   (.121« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 611« )صحقِحفِ »وقد أخَرَجُف اب

ما أكَػَر رُجٌؾ قطُّ إال باَء أحُدُهَؿا بفا، إن كان »ولػُظُف:  ڤمـ حديِث أبل سعقٍد الخدريِّ 

 «.كافًرا وإال َكَػَر بتؽػقرِهِ 
= 
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 ُدُه ضعقٌػ.وإسـاُ=

ـُ  فقف محؿدُ  ـْ يشَفُد لف ما قبَؾُف.، إسحاَق  ب ْح بالتحديِث، لؽ  مدلٌِّس ولؿ يصرِّ

 يف 
ُّ

 (.6/45« )الؽبقرِ »وأخَرَجُف الطرباكِل

ـِ  مـ حديِث ثابِت   .ڤالضحاِك  ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

، قال الحافُظ يف 
ُّ

قِة الحديِث. اهـ. وقد حافٌظ إٓ أهنؿ اهتُؿقُه بسر«: التؼريِب »فقف يحقك الحؿاكِل

 تؽؾََّؿ فقف غقُر واحٍد مـ أهِؾ الِعْؾِؿ، والُل أطَؾُؿ.

ـُ بطََّة يف 2115« )معرفِة الصحابةِ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف   (.4111« )اإلباكةِ »(، واب

ـِ  مـ حديِث معاويةَ  ـِ  سقيدِ  ب ٍن؛ بف. ب  ُمؼرِّ

ـِ  وهق صحقٌح إلك معاويةِ   لؽـَُّف مرَسٌؾ.، سقيدٍ  ب

 
َّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص معاويُة لؿ يدِرِك الـبل

 (.6/15« )شرِح مسؾؿٍ »قال الـقويُّ يف 

ا َطدَّ بعُض العؾؿاِء مـ الؿشؽالِت  مـ حقث إن ضاهَرُه غقُر مراٍد، وذلؽ أن ، هذا الحديُث مؿَّ

مذهَب أهؾ الحؼِّ أكف ٓ َيؽُػُر الؿسؾُؿ بالؿعاِصل كالؼتِؾ والزَكا، وكذا ققُلُف ٕخقِف: كافٌر. مـ 

ـِ اإلسالِم، وإذا ُطِرَف ما َذَكْرَكاه فؼقَؾ يف تلويِؾ إحاديِث أوُجٌف: غقرِ   اطتؼاِد بطالن ِدي

ُر، فعؾك هذا معـك  أْي: بؽؾؿِة « باَء بفا»أحُدَها: أكف محؿقٌل طؾك الؿستحؾِّ لذلؽ، وهذا ُيؽػَّ

فباَء وحاَر ورَجَع ، أي: رَجَع طؾقف الؽػُر، «رجَعْت عؾقف»وهق معـك « حاَر عؾقف»الؽػِر، وكذا 

 بؿعـًك واحٍد.

 والَقْجُف الثاكِل: معـاه: رجَعْت طؾقف كؼقَصُتُف ٕخقِف ومعِصَقُة تؽػقِرِه.

، وهذا الَقْجُف كَؼَؾُف الؼاِضل طقاٌض  ـَ ـَ لؾؿممـق ِري والثالُث: أكف محؿقٌل طؾك الخقارِج الؿؽػِّ

ـِ  طـ اإلماِم مالِؽ  $ الصحقَح الؿختاَر الذي قاَلُف ٕنَّ الؿذهَب  ؛وهق ضعقٌػ ، أكسٍ  ب

ُروَن كسائِر أهِؾ البدِع. ُؼقَن أنَّ الخقارَج ٓ يؽػَّ  إكثروَن والؿحؼِّ

والَقْجُف الرابُع: معـاه: أنَّ ذلؽ يُموُل بف إلك الؽػِر، وذلؽ أنَّ الؿعاِصل كؿا قاُلقا: بريُد الُؽْػِر، 

ؿصقَر إلك الُؽْػِر، ويميُِّد هذا الَقْجَف ما جاَء ويخاُف طؾك الؿؽثِِر مـفا أن يؽقُن طاقبُة شممَِفا ال
= 
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ُبؿا» وققُلف: َقُف ُفصد  ُأوُكاِهـًا ُأوُُ(5)َمـَُأَتكُساِحًرا ُأوُأَتكُحائًضا يؼقُل،

ا امرأًةُيفُُدُبرَِها?ُفؼدَُبرَِئُمؿ 
ٍدُُ(7) ،ُأوَُكَػَرُبَؿاُ-صؾ كُاللُُطؾقفُِ-ُأْكِزَلُطؾكُمحؿ 

ٍدُ  .(8)«-صؾ كُاللُُطؾقف-ُأْكِزَلُطؾكُمحؿ 

                                          

 يف كتابِِف ُ=
ِّ

فنْن كان كؿا قاَل، «: »الؿخرِج طؾك صحقِح مسؾؿٍ »يف روايٍة ٕبل طقاكَة اإلسػرايِقـِل

 «.وَجَب الؽػُر عؾك أحِدِهَؿا 8إذا قاَل ألخقِف: يا كافرٌ »، ويف روايٍة: «وإال فؼَد باَء بالُؽْػرِ 

لؽقكِِف  ؛مُس: معـاه: فؼد رَجَع طؾقف تؽػقُرُه: فؾقَس الراجُع حؼقؼَة الُؽْػِر بؾ التؽػقرَ والَقْجُف الخا

ـَ كافًرا َر كػَسفُ ، جعَؾ أخاُه الؿمم ُرُه  ؛فؽلكف كػَّ َر َمـ ٓ يؽػِّ َر َمـ هق مثُؾُف، وإما ٕكف كػَّ إما ٕكَّف كػَّ

ـِ اإلسالِم، والُل أطَؾُؿ.  إٓ كافٌر يعتؼُد بطالَن دي

 ُكتَِبْت طؾك هامِش الؾقحِة. (1)

 «.بؿا»يف إصِؾ:  (2)

ـُ ماَجْف )435(، والرتمذيُّ )3511(، وأبق داوَد )142، 6/111أَخَرَجُف أحؿُد ) (3) (، 235(، واب

 يف 
ُّ

ـُ أبل شقبَة يف 5144، 5142، رقَؿ 5/363« )الؽربى»والـسائل « الؿصـِػ »(، واب

 يف 3/531)
ُّ

ـُ  (، وإسحاُق 4/345)« ســِفِ »(، والدارمل (، 4/166« )مسـِدهِ »راَهَقْيِف يف  ب

ـُ الجاروِد يف 3/42« )التاريِخ الؽبقرِ »والبخاريُّ يف   يف 414« )الؿـَتَؼك»(، واب
ُّ

(، والبقفؼل

ـِ الؽربى» مشؽِؾ »(، ويف 3/11« )شرِح معاكِل أثارِ »(، والطحاويُّ يف 4/451« )السـ

ـُ طديٍّ يف2431« )أثارِ   يف 6/645« )الؽامؾِ » (، واب
ُّ

 (.4/344« )الضعػاءِ »(، والعؼقؾل

ادِ  ـِ  مـ صريِؼ حؿَّ  طـ أبل هريرَة  ب
ِّ

 بف. ؛ڤسؾَؿَة طـ حؽقٍؿ إثَرِم طـ أبل تؿقؿَة الُفَجقِؿل

( 
ِّ

ـِ أبل شقَبَة والـسائل ـِ «أو كاهـًا(: »5142ولقس طـد اب ، وطـد البخاريِّ وإسحاَق واب

 و
ِّ

: الجاروِد والبقفؼل ـِ طديٍّ  «.فَؼَد َكَػرَ »بدَل « فؼد برِئَ »اب

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ.

 (: ترجؿُة حؽقٍؿ إثرِم.3/42« )التاريِخ الؽبقرِ »قال البخاريُّ يف 

. اهـ. ـَ ق  هذا حديٌث ٓ يتابُع طؾقف، وٓ ُيْعَرُف ٕبل تؿقؿَة سَؿاٌع مـ أبل هريرَة يف البصريِّ
= 
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: ٓ كعِرُف هذا الحُ= ديَث إٓ مـ حديِث حؽقٍؿ إثرِم طـ أبل تؿقؿَة الُفَجقؿل وقال الرتمذيُّ

 .ڤطـ أبل هريرَة 

 وإكؿا معـك هذا الحديِث طـد أهِؾ العؾِؿ طؾك التغؾقِظ.

 
ِّ

ْق بديـارٍ »أكف قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص وقد ُرِوَي طـ الـبل ، فؾق كان إتقاُن الحائِض «مـ أتك حائًضا فؾقتَصدَّ

اَرةِ   .ُكْػًرا لؿ ُيْمَمْر فقف بالؽػَّ

ٌد  َػ محؿَّ  هذا الحديَث مـ قَِبؾ إسـاِدِه. -يعـِل البخاريَّ -وضعَّ

اُر: هذا حديٌث مـؽٌر، وحؽقٌؿ ٓ يحتجُّ بف، وما اكػَرَد بف فؾقَس بشلٍء. اهـ. مـ  وقال البزَّ

 (.3/411« )التؾخقِص الحبقرِ »

: وحؽقٌؿ إثرُم ُيْعَرُف هبذا الحديِث ولقس لف غقُرُه إٓ ـُ طديٍّ   القسقُر. اهـ.وقال اب

ـ لقِث  : وهذا رواه جؿاطةٌ ط
ُّ

ـِ  وقال العؼقؾل ـ أبل هريرَة مقققًفا. اهـ. ب ـ مجاهٍد ط  أبل سؾقٍؿ ط

 ففذا الحديُث لف طؾَّتاِن:

 .ڤإُوَلك: آكؼطاُع بقـ أبل تؿقؿَة وأبل هريرَة 

ُد حؽقٍؿ إثرِم هبذا الحديِث ولؿ ُيَتاَبْع طؾقف.  الثاكقة: تػرُّ

ِة إُوَلك وقد ُأجِ  ـَ أو  -وهل طؾَُّة آكؼطاعِ -قَب طـ العؾَّ بلنَّ أبا تؿقؿَة ماَت سـََة سبٍع وتسعق

ـَ  ڤقبَؾفا أو بعَدها، وماَت أبق هريرَة  فالؿعاصرُة واردٌة،  ؛سـََة سبٍع أو ثؿاٍن أو تسٍع وخؿسق

 وأبق تؿقؿَة ثؼٌة وٓ ُيْعَرُف بتدلقٍس.

وإن كان مذهُب اإلماِم -الؿعاصرِة مع إمؽاِن الؾُِّؼِل، وهذا قؾُت: هذا طؾك مذهِب مـ يؽتِػل ب

 إٓ أن هذا إذا لؿ َيِرْد ما يدلُّ طؾك طدِم السؿاِع. -ومـ واَفَؼفُ  $مسؾٍؿ 

: ٓ ُيْعَرُف لف سؿاٌع مـ أبل هريرَة  ، ولق ُفِرَض أكف َسؾَِؿ مـ هذه ڤوهـا قد قاَل البخاريُّ

ُد حؽقٍؿ إثرِم هبذا الحديِث، وحاُلف ٓ تحتؿُؾ فنكف ٓ يسَؾُؿ مـ العؾَّ  ؛العؾَّةِ  ِة الثاكقِة، وهل تػرُّ

 اكػراَدُه بف.

: سـُدُه ضعقٌػ.2/34« )فقِض الؼديرِ »قال الؿـاويُّ يف   (: قال البغقيُّ

ُد طـ غقِر ثؼٍة،  ـُ سقِِّد الـاِس: فقف أربُع طؾٍؾ: التػرُّ ، وقال اب َػُف البخاريُّ : ضعَّ وهق وقال الرتمِذيُّ

 يف 
ُّ

لقس «: الؽبائرِ »مقجٌب لؾضعِػ، وضعُػ رواتِِف، وآكؼطاُع، وكؽارُة متـِِف. وقال الذهبل
= 
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 إسـاُدُه بالؼائِِؿ.ُ=

ـِ ]صقاُبُف: أبِل[ تؿقؿَة، وهق صريُؼ  : َرَوْوُه كؾُُّفؿ مـ صريِؼ حؽقٍؿ إثرِم طـ اب وقال الؿـذريُّ

ـِ  خالٍد ]صقاُبُف: صريِػ   رَة.مجالٍد[ طـ أبل هري ب

: َمـ حؽقٌؿ؟ فؼال: طّقاكا 
ِّ

ـُ الؿديـِل  هذا. -أطقاكا-وُسئَِؾ اب

ـِ  : ٓ ُيْعَرُف ٓب  تؿقؿَة سؿاٌع مـ أبل هريرَة. اهـ. -صقاُبُف: ٕبل  -وقال البخاريُّ

 .ڤولف صريٌؼ آَخُر طـ أبل هريرَة 

ـُ  (، وإسحاُق 6/165أخَرَجُف أحؿُد )  (.4/131« )الؿسـدِ »راهَقْيِف يف  ب

ـِ  صريِؼ طقِف  مـ ـِ ، أبل جؿقؾةَ  ب َثـَا ِخالٌس طـ أبل هريرَة والحس  ، حدَّ
ِّ

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

اًفا» ٍد ، َمـ أتك كاهـًا أو عرَّ َقف بؿا يؼقُل8 فؼد َكَػر بؿا ُأكِزَل عؾك محؿَّ  «.ملسو هيلع هللا ىلصفصدَّ

 . ـِ  ولقس طـد إسحاٍق ذكُر الحس

، ثؼٌة وكان ُيرِسُؾ  ـُ طؿٍرو الَفَجريُّ  .-«التؼريِب »كؿا يف -وِخالٌس هق اب

 وإسـاُدُه مـؼطٌع.

 فاإلسـاُد ضعقٌػ ٓكؼطاِطِف. -كؿا كصَّ طؾقف أحؿدُ -خالٌس لؿ يسَؿْع مـ أبل هريرَة شقًئا 

 يف 4/15« )الؿستدَركِ »وأخَرَجُف الحاكُؿ يف 
ُّ

ـِ الؽربى»(، وطـف البقفؼل  (.1/435« )السـ

ـِ  مـ صريِؼ أحؿدَ    ب
ِ
ـُ  مفراَن، ثـا طبقُد الل ـُ  ثـا طقُف ، مقسك ب  أبل جؿقؾَة. ب

ـِ  ثؿ أسـََدُه مـ صريِؼ الحارِث  ـُ  ثـا روُح ، أبل أسامةَ  ب ، حدَثـَا طقٌف طـ خالسٍ ، طباَدةَ  ب

ٌد طـ أبل هريرَة؛ فَذَكَر الحديَث.  ومحؿَّ

ـَ  ـِ سقري ـ حديِث اب َجاُه. اهـ.، قال الحاكُؿ: هذا حديٌث صحقٌح طؾك شرصفؿا جؿقًعا م  ولؿ يخرِّ

ـُ  : قد أخَرَج الحارُث قؾُت   (.6/414/6« )مسـِدهِ »أبل أساَمَة هذا الحديَث يف  ب

َثـَا طقٌف؛ بف. َثـَا روٌح قاَل: حدَّ  حدَّ

ـُ  ومـ صريِؼ الحارِث أخَرَجُف أبق بؽرٍ  ٍد يف  ب  (.4/664/4« )الػقائدِ »خالَّ

 يف  وأخَرَجُف الحافُظ طبدُ 
ُّ

 الؿؼدسل
ِّ

ـِ  ( طـ أحؿدَ 55/4)ق« العؾؿِ »الغـل ، بف ؛مـقٍع طـ روٍح  ب

 (.41-4/25« )اإلرواءِ »مثَؾ روايِة الحارِث. اهـ. مـ 

ـُ خزيؿَة يف  ؾِ »و أخَرَجُف اب  (.41/145/2134« )إتحاِف الؿفرةِ »كؿا يف ، «التقكُّ
= 
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دُ ُ= ـُ  ثـا محؿَّ ، طـ روٍح؛ بف. ب
ُّ

 معؿٍر الؼقسل

ـَ مع ِخالٍس، وهذا يدلُّ طؾك أن ذ ـَ سقري ـَ طـد الحاكِِؿ ففمٓء لؿ يذكروا اب ـِ سقري كَر اب

 لقس مـ صريِؼ الحارِث؛ إذ هق قد رواُه يف 
ِّ

فدلَّ هذا طؾك أن  ؛ولؿ يذُكْرهُ « مسـِدهِ »والبقفؼل

دٌ »زيادَة  ـِ  إكؿا هل مـ صريِؼ أحؿدَ « ومحؿَّ   ب
ِ
ـِ  مفراَن، طـ طبقِد الل  بف. ؛مقسك ب

 (.4/342« )الؾسانُ »

ـُ  وأحؿدُ  .مفراَن ٓ يحتؿُؾ حاُلف  ب ـَ ـِ سقري  آكػراَد بذكِر اب

( وقال: كان ٓ يخرُج مـ بقتِِف إٓ لؾصالِة، 4/55« )أخباِر أصبفانِ »فؼد َذَكَرُه أبق كعقٍؿ يف 

 4/342« )لساِن الؿقزانِ »وذَكَرُه الحافُظ يف 
ِ
ـِ  ( وقاَل: روى طـ طبقِد الل مقسك، روى طـف  ب

. اهـ.  الؿـؽدِريُّ

 طؾك شرصِِفَؿا؛ فقف كظٌر.وطؾقف فؼقُل الحاكِِؿ: صحقٌح 

 يف 
ُّ

َمُة إلباكِل  فؼاَل: وهق كؿا قآ.« اإلرواءِ »وقد واَفَؼ العالَّ
َّ

هبِل  الحاكَِؿ والذَّ

ُف   لؿ يتـبَّْف لفذه العؾَِّة، والُل أطَؾُؿ. $ولعؾَّ

ـِ وص41/644« )الػتِح »قال الحافُظ يف  َحُف (: ووَرَد يف ذمِّ الؽفاكِة ما أخَرَجُف أصحاُب السـ حَّ

َقُف بؿا يؼقُل8 فؼد َكَػَر بؿا »الحاكُؿ مـ حديِث أبل هريرَة، رَفَعُف:  اًفا فصدَّ مـ أتك كاهـًا أو عرَّ

ٍد...  .$إلك آخِر كالمِِف « ُأكِزَل عؾك محؿَّ

ـِ  كظٌر، فنهنؿ لؿ يخِرُجقُه هبذا  ؛قؾُت: يف طزِو الحافِظ هذا الحديَث هبذا الؾػِظ ٕصحاِب السـ

ِل الذي سَبَؼ تخريُجُف، والُل أطَؾُؿ. الؾػِظ، وهق  طـدهؿ بالؾػِظ إوَّ

 .ڤولف صريٌؼ آَخُر طـ أبل هريرَة 

اِق يف  فؼد أخَرَجُف طبدُ  ـُ أبل شقبَة يف 44/116« )الؿصـِػ »الرزَّ « الؿصـَِّػ »(، واب

 يف 3/531)
ُّ

 يف 5/363« )الؽربى»(، والـسائل
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل (، 4/451« )السـ

 (.3/11« )شرِح معاكِل أثارِ »الطحاويُّ يف و

ـِ  مـ صريِؼ سفقؾِ  ـِ  أبل صالٍح طـ الحارِث  ب   ب
َّ

ال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص مخؾٍد طـ أبل هريرَة؛ أنَّ الـبل

َـّ  وبؾػِظ: ، «إلك رجٍؾ وصَِئ امرأًة يف ُدُبرَِها ۵ال يـظُر اهللُ »وبؾػِظ: ، «تلُتقا الـساَء يف أدباِرِه

 «.يف دبرَِها مؾعقٌن َمـ أتك امرأةً »
= 
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 وإسـاُدُه ضعقٌػ.ُ=

ـُ  الحارُث   مخؾٍد مجفقُل الحاِل. ب

ـُ  ورواُه إسؿاطقُؾ   طقَّاٍش واخُتؾَِػ طـف. ب

 (.3/11« )شرِح معاكِل أثارِ »فلخَرَجُف الطحاويُّ يف 

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل  يقسَػ. ب

ـِ  طـ إسؿاطقَؾ  ـِ  طقَّاٍش طـ سفقٍؾ طـ الحارِث  ب مـ أتك حائًضا أو امرأًة : »بؾػظِ ، مخؾٍد؛ بف ب

دٍ  8أو كاهـًا، يف دبرَِها  «.فَؼْد َكَػَر بؿا أكَزَل اهللُ عؾك محؿَّ

ـُ  وإسؿاطقُؾ  ، وهذا مـف. ب ـَ  طقَّاٍش ضعقٌػ يف غقِر الشامقِّق

 (.3/15وأخَرَجُف الطحاويُّ أيًضا )

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل  يقسَػ. ب

دِ  ـِ  طـ إسؿاطقَؾ طـ سفقٍؾ طـ محؿَّ ـِ  ؿـؽدِر طـ جابرِ ال ب   طبدِ  ب
َّ

؛ أنَّ الـبل
ِ
إن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

َـّ  ِف ، ال تلتقا الـساَء يف َمحاشِّ ـَ الحؼِّ  «.اهللَ ال يستحقِل م

 (.3/15وأخَرَجُف يف )

ـِ  مـ صريِؼ أسدِ   مقسك. ب

دِ  ـِ  طـ إسؿاطقَؾ طـ سفقٍؾ وطؿَر مقلك ُغْػرَة طـ محؿَّ  الؿـؽدِر؛ بف. ب

 طقَؾ، وقد سَبَؼ حاُلُف، وهق ٓ يحتؿُؾ هذا آختالَف.وهذا آختالُف مـ إسؿا

 .ڤوقد ُرِوَي مقققًفا طؾك أبل هريرَة 

اِق يف  أخَرَجُف طبدُ  (، 3/531« )الؿصـِػ »(، وابـ أبل شقبَة يف 44/113« )الؿصـِػ »الرزَّ

 يف 
ُّ

 يف 5161، 5145، 5141« )الؽربى»والـسائل
ُّ

 (.1/355« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

ـُ أبل سؾقؿٍ -طـ لقٍث   طـ أبل هريرَة قال: مـ أتك ذلؽ فؼد َكَػَر.، طـ مجاهدٍ  -هق اب

َـّ ُكْػٌر. : إتقاُن الـساِء والرجاِل يف أدباِرِه
ِّ

 وطـد الـسائل

 ويف الذي يليت امرأَتُف يف دبِرَها قال: تؾؽ كػرٌة.

ـِ أبل شقبَة: َمـ أتاه مِـ الرجاِل والـساِء فَؼْد َكػَ   َر.ولػُظ اب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.
= 
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ـُ  لقُث ُ= ا، ولؿ يتؿقَّْز حديُثفُ  ب  فُتِرَك. ؛أبل سؾقٍؿ صدوٌق اختَؾَط جدًّ

ـُ  وخاَلَػ بؽرُ   فرَواُه طـ لقٍث طـ مجاهٍد طـ أبل هريرَة مرفقًطا. ؛ُخـَقٍس الجؿاَطةَ  ب

 يف 
ُّ

 (.4/411« )الضعػاءِ »أخَرَجُف العؼقؾل

ـُ  وبؽرُ   خـقٍس ضعقٌػ. ب

:
ُّ

 قال العؼقؾل

ـُ  رواُه سػقاُن الثقريُّ ومعؿرُ  ـُ  راشٍد وأبق بؽرِ  ب  ويزيدُ  ب
ُّ

ـُ  طقَّاٍش، والؿحاربل ططاٍء  ب

 
ُّ

، وطؾل ـُ  القشؽريُّ ـِ  الػضقؾِ  ب  طقاٍض، طـ لقٍث طـ مجاهٍد طـ أبل هريرَة؛ فلوقُػقُه. ب

ـُ كثقٍر يف  ـُ  وبؽرُ ، (: الؿقققُف أصحُّ 4/352« )تػسقِرهِ »قال اب َػُف  ب غقُر واحٍد مـ خـقٍس ضعَّ

ِة وتَرَكُف آخروَن. اهـ.  إئؿَّ

ـِ  قؾُت: مداُر الؿقققِف طؾك لقِث   وقد سَبَؼ حاُلف.، أبل سؾقؿٍ  ب

 إٓ أكف ُتقبَِع.

 يف 
ُّ

 (.5/361« )الؽربى»فؼد أخَرَجُف الـسائل

 
ِّ

ـِ  مـ صريِؼ أبل سعقٍد الؿمدِب طـ طؾل باَر َبِذيؿَة طـ مجاهٍد طـ أبل هريرَة قال: مـ أتك أد ب

 الرجاِل والـساِء فؼد َكَػَر.

، إن ثبَت سؿاُع مجاهٍد مـ أبل هريرةَ  ـٌ  فػل سؿاِطِف مـف خالٌف. ؛وإسـاُدُه حس

ـِ  قال بعُضُفؿ: لؿ يسَؿْع مـف، وبقـف وبقـ أبل هريرَة طبدُ  ـُ  الرحؿ جامِع »أبل ذياٍب. اهـ. مـ  ب

 (.4/643« )التحصقؾِ 

( قال:... ولف شاهٌد مـ حديِث 44/644« )الػتِح »ُظ يف ولحديِث الباِب شقاهُد ذكَرَها الحاف

ـِ  جابٍر وطؿرانَ  ـِ  ب ـِ جقَِّدْي اُر بسـَدْي ـٍ أخَرَجُفَؿا البزَّ «. مـ أتك كاهـًا»ولػُظُفؿا: ، حصق

 
ِّ

اها ، ملسو هيلع هللا ىلص وأخَرَجُف مسؾٌؿ مـ حديِث امرأٍة طـ أزواِج الـبل بؾػِظ: « حػصةً »ومـ الرواِة َمـ سؿَّ

ـِ مسعقٍد بسـٍد جقِّدٍ «َمـ أَتك عراًفا» ْح برفِعِف، ، . وأخَرَجُف أبق يعؾك مـ حديِث اب ـْ لؿ يصرِّ لؽ

اًفا أو ساحًرا أو كاهـًا»ومثُؾُف ٓ يؼاُل بالرأِي، ولػُظُف:  ، واتََّػَؼْت آثاُرُهؿ طؾك القطقِد «مـ أتك طرَّ

ـَ يقًمالؿ ُيؼَبْؾ لف صال»إٓ حديَث مسؾٍؿ فؼاَل فقف: ، بؾػِظ حديِث أبل هريرةَ  وَوَقَع «. ٌة أربعق

ـٍ مرفقًطا  مـ حديِث أكٍس بَسـٍَد لقِّ
ِّ

َقُف بؿا يُؼقُل »بؾػِظ: ، طـد الطرباكِل فؼد  8مـ أتك كاهـًا فصدَّ
= 
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 .«سباُبُالؿسؾِؿُفسقٌقُوقتاُلُفُُكْػرٌُ» اللِ: وققُلُطبدُِ

 .(5)وبعُضُفؿ يرَفُعفُ 

                                          

ٍق لفُ= ٍد، وَمـ أتاه غقَر مصدِّ ا ُأْكِزَل عؾك محؿَّ ـَ يقًما 8برَِئ مؿَّ  «.َلْؿ ُتْؼَبْؾ صالُتُف أربعق

تَِفا وكثرتَِفا َأوَلك مـ هذا، والقطقُد جاَء تارًة بعدِم قبقِل الصالِة، وإحاديُث إَُوُل مع صحَّ 

. اهـ.
ُّ

ـِ مِـ أتِل، أشاَر إلك ذلؽ الؼرصبل  وتارًة بالتؽػقِر، فُقْحَؿُؾ طؾك حاَلْق

ـِ مسعقٍد  فنكف قد وَرَد مـ  ؛ڤقؾُت: أصحُّ شلٍء فقؿا َذَكَرُه الحافُظ إثُر الؿقققُف طؾك اب

ـُ   «.فؼد َكَػَر...»أن يصحَّ هبا مقققًفا، بالقطقِد الؿذكقِر:  صرٍق يؿؽ

 
ِّ

فصحقٌح، لؽـ لقس فقف القطقُد  ؛مرفقًطا ملسو هيلع هللا ىلص وأما حديُث مسؾٍؿ طـ بعِض أزواِج الـبل

 الؿذكقُر. والُل أطَؾُؿ.

 يف  (1)
ُّ

تعظقِؿ َقْدِر »(، والؿروزيُّ يف 3521« )الؽربى»(، و1446« )الصغرى»أخَرَجُف الـسائل

 (.4156« )الةِ الص

 مـ صريِؼ جريٍر طـ مـصقٍر.

 (.1/411، 4/33« )الؿستخرِج »وأبق طقاكَة يف 

 مـ صريِؼ شعبَة طـ زبقٍد.

 يف 
ُّ

 (.6/531« )فقائِدهِ »والحـائِل

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ ـِ  صؾحةَ  ب ٍف. ب  مصرِّ

 كالهؿا طـ ُزَبقٍد.

 يف 
ُّ

 (.515« )مسـِدهِ »وأخَرَجُف الشاشل

ـُ الُخصِّ يف ـِ » واب  (.36« )الػقائِد الؿـتؼاِة طؾك شرِط اإلماَمْق

 مـ صريِؼ شعبَة طـ زبقٍد ومـصقٍر وسؾقؿاَن.

ُث طـ طبدِ    سِؿُعقا أبا وائٍؾ يحدِّ
ِ
ـِ  الل  أكف قاَل: ِسباُب الؿسؾِؿ فسقٌق وقتاُلُف ُكػٌر. ؛مسعقدٍ  ب

 وهذا مقققٌف صحقُح اإلسـاِد.

ـُ  وقد ُتقبَِع أبق وائٍؾ شؼقُؼ   طؾك الققِػ.سؾؿَة  ب
= 



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 211

                                          

 يف ُ=
ُّ

 (.3/155« )الؽربى»(، ويف 1412، 1415« )الصغرى»فلخَرَجُف الـسائل

 مـ صريِؼ أبل إسحاَق.

 يف 
ُّ

ُل يف 1414« )الصغرى»وأخَرَجُف الـسائل ـَّةِ »(، والخالَّ   (، وطبدُ 4111« )السُّ
ِ
ـُ  الل أحؿَد  ب

 (.432« )العؾِؾ ومعرفِة الرجالِ »يف 

 مـ صريِؼ أبل الزطراِء.

 (.4152، 4155« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »وأخَرَجُف الؿروزيُّ يف 

. ـِ  مـ صريِؼ الحس

 يؼقُل: سباُب الؿسؾِؿ فسقٌق وقتاُلُف ُكْػٌر. سؿع طبدَ ، ثالُثُتفؿ طـ أبل إحقصِ 
ِ
 الل

 وإسـاُدُه صحقٌح مقققًفا.

.
ُّ

 وتاَبَعُفَؿا أبق طؿٍرو الشقباكِل

ُل يف  ـَّ »فلخَرَجُف الخالَّ (، 4154« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »(، والؿروزيُّ يف 4116، 4652« )ةِ السُّ

 يف 
ُّ

ـَِّة والجؿاطةِ »والاللؽائِل  (.4154« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

 
ِّ

 طـ أبل طؿرٍو الشقباكِل
ِّ

ـُ مسعقٍد ، مـ صريِؼ سؾقؿاَن التقؿل : سباُب الؿسؾِؿ ڤقال: قال اب

 فسقٌق وقتاُلُف كػٌر.

 مقققًفا أيًضا. وهذا صحقٌح 

 يف 2111(، والبخاريُّ )411وقد أخَرَجُف الحؿقديُّ )
ُّ

، 1444« )الصغرى»(، والـسائل

ُل يف 124، 3/121« )الؽربى»(، ويف 1446 ـَّةِ »(، والخالَّ اُر )(1111)« السُّ (، 4221، والبزَّ

 يف 
ُّ

 يف 5115« )مسـَِدهِ »والشاشل
ُّ

(، 6115« )الدطاءِ »(، ويف 41/454« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ـُ بشراَن يف   يف 142« )أمالقفِ »واب
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل  (.41/353« )السـ

ـِ  مـ صريِؼ مـصقرِ   الؿعتؿِر. ب

-442(، ومسؾٌؿ )134« )إدِب الؿػردِ »(، ويف 11(، والبخاريُّ )2/454وأخَرَجُف أحؿُد )

 يف 6235، 4513(، والرتمذيُّ )21
ُّ

« الؽربى»(، ويف 1441)« الصغرى»(، والـسائل

ُل يف 5642(، وأبق يعؾك )3/121) ـَّةِ »(، والخالَّ ، 4113، 4134، 4654، 4121« )السُّ

، 4/33(، وأبق طقاكَة )4154، 4111« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »(، والؿروزيُّ يف 4115
= 
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 )111، 114« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 1/414ُ=
ُّ

ـُ مـَدهْ 513(، والشاشل يف  (، واب

 يف 252، 253« )اإليؿانِ »
ُّ

ـِ »(، والداكِل ـِ القاردِة يف الػت (، وأبق كعقٍؿ يف 414« )السـ

 يف 661« )الؿستخرِج »
ُّ

ـَِّة والجؿاطةِ »(، والاللؽائِل ، 4115« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

 يف 4114، 4112
ُّ

 يف 6121« )الدطاءِ »(، والطرباكِل
ُّ

شعِب »(، و466« )أداِب »(، والبقفؼل

ـَّةِ »(، والبغقيُّ يف 2635« )اإليؿانِ   (.3511« )شرِح السُّ

ـِ  مـ صريِؼ ُزَبقدِ  . ب
ِّ

 الحارِث القامل

ـُ 1/414، 4/33(، وأبق طقاكَة )4115« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »وأخَرَجُف الؿروزيُّ يف  (، واب

 (.514« )اإلباكِة الؽربى»بطََّة يف 

 مـ صريِؼ مـصقٍر وإطؿِش.

ـُ ماَجْف )4142أخَرَجُف البخاريُّ )و (، 4153« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »(، والؿروزيُّ يف 3535، 25(، واب

( 
ُّ

 يف 4/35(، وأبق طقاكةَ )515والشاشل
ُّ

ـِ »(، والداكِل  (.413« )إحاديِث القاردةِ يف الِػَت

ـِ  سؾقؿانَ -مـ صريِؼ إطؿِش   .-مفرانَ  ب

 يف  (،326، 4/45وأخَرَجُف أحؿُد )
ُّ

« الؽربى»(، ويف 1415« )الصغرى»والـسائل

ـُ حبَّاَن يف 251« )اإليؿانِ »(، وابـ مـَدْه يف 3/121) ُل يف 5535« )صحقِحفِ »(، واب (، والخالَّ

ـَّةِ » (، 664« )الؿستخرِج »(، وأبق كعقٍؿ يف 112« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 4123« )السُّ

( 
ُّ

 516والشاشل
ُّ

 يف 6113« )الدطاءِ »يف  (، والطرباكِل
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل  (.1/31« )السـ

 مـ صريِؼ زبقٍد ومـصقٍر وسؾقؿاَن.

اُر )1554وأخَرَجُف أبق يعَؾك )  يف 4452(، والبزَّ
ُّ

ـَِّة »(، والاللؽائِل شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

 (.4111« )والجؿاطةِ 

.
ِّ

 مـ صريِؼ أبل طؿٍرو الشقباكِل

ـُ بشراَن يف 5445(، وأبق يعَؾك )4/652ؿُد )وأخَرَجُف أح  (.455، 2161« )أمالقفِ »(، واب

 مـ صريِؼ إبراهقَؿ الَفَجريِّ طـ أبل إحقِص.

ـُ الحديِث، َرَفَع مقققفاٍت. َـّ إسـاَدُه ضعقٌػ، إبراهقُؿ الفجريُّ لقِّ  لؽ

 يف 
ُّ

 يف 3/441« )الضعػاِء الؽبقرِ »وأخَرَجُف العؼقؾل
ُّ

ؾِػل  (.4464« )الطققريَّاِت »(، والسِّ
= 
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ـِ  مـ صريِؼ أبل إسحاَق، طؿِروُ= . طبدِ  ب
ِّ

 السبقعل
ِ
 الل

َـّ إسـاَدُه ضعقٌػ، فقف طؿرُ  ـُ  لؽ . ب
ُّ

 سفٍؾ الؿازكِل

 طـ شعبَة يخالُػ يف حديثِف...، وٓ يتابُع طؾك أبل إسحاَق... إلِخ.

 يف 
ُّ

 «.الضعػاءِ »ذَكَرُه العؼقؾل

  طبد ففمٓء رَوَوْه طـ أبل وائٍؾ طـ
ِ
ـِ  الل   قال: قاَل رسقُل  ڤمسعقٍد  ب

ِ
ِسباُب : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.الؿسؾِؿ فسقٌق وقتاُلُف كػرٌ 

 وقد ُتقبَِع أبق وائٍؾ طؾك رفِعِف.

 يف 
ُّ

تعظقِؿ َقْدِر »(، والؿروزيُّ يف 3551« )الؽربى»(، ويف 1411« )الصغرى»فلخَرَجُف الـسائل

 يف 151« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 4151« )الصالةِ 
ِّ

ـُ إطرابل « الؿعَجؿِ »(، واب

اُر يف 3153)  (.6164« )الؿسـدِ »(، والبزَّ

ـِ  الؿؾِؽ  مـ صريِؼ طبدِ  ـِ  طؿقٍر طـ طبدِ  ب ـِ  الرحؿ   طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل مسعقٍد طـ أبقِف قال: قاَل  ب

  رسقُل 
ِ
 «.سباُب الؿسؾِؿ فسقٌق وقتاُلُف كػرٌ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـِ مـ أبقِف.الرح وقد اختَؾُػقا يف سؿاِع طبدِ   ؿ

ُحف  ومـفؿ مـ يؼقُل: لؿ يسَؿْع.، فؿـفؿ مـ يصحِّ

ُح سؿاَطفُ  ، وإٓ ففق مـؼطِعٌ  ؛فعـد مـ يصحِّ ـٌ  لؽـ هق يف الؿتابَعاِت.، فاإلسـاُد حس

ـِ  شؼقِؼ -والحديُث صحقٌح مرفقًطا ومقققًفا مـ صريِؼ أبل وائٍؾ   ، والُل أطَؾُؿ.-سؾؿةَ  ب

ـُ  : أبق هريرَة، وسعدُ ڤطٍة مـ الصحابِة وقد ُرِوَي هذا الحديُث طـ جؿا أبل وقَّاٍص،  ب

ـُ  وأكُس    مالٍؽ، وطبدُ  ب
ِ
ـُ  الل ـُ  مغػٍؾ، وطؿُرو ب ـِ  الـعؿانِ  ب   ب

ُّ
ٍن الؿزكِل فقؿا قال -ُمؼرِّ

 
ٌّ

ـُ  وققَؾ: الـعؿانُ  -بعُضُفؿ: إكف صحابِل ـِ  طؿِرو ب ٍن. ب  مؼرِّ

ا معـك الحديِث: فَسبُّ الؿسؾِؿ بغقِر (: أم6/51« )شرِح صحقِح مسؾؿٍ »يف  $قال الـقويُّ 

ةِ   -وفاطُؾُف فاسٌؼ ، حؼٍّ حراٌم بنجؿاِع إُمَّ
ُّ

وأما قتاُلُف بغقِر حؼٍّ فال يؽُػُر ، -ملسو هيلع هللا ىلص كؿا أخَبَر الـبل

َر هذا ِة إٓ إذا استحؾَُّف، فنذا تؼرَّ فؼقَؾ يف تلويِؾ  ؛بف طـد أهِؾ الحؼٍّ ُكْػًرا َيخُرُج بف مـ الؿؾَّ

 ٌل:الحديِث أققا

.  أحُدَها: أكف يف الؿستِحؾِّ
= 
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رِك:ُومـُالـقعُِ ُالذيُفقفُِذْكُرُالش 

رُكُإصغرُُُ(5)إنُ » :ملسو هيلع هللا ىلص ققُلُالـبلُ  تِلُالش  ، قِقَؾ: «أخقَفُماُأخاُفُطؾكُُأم 

، وما الشرُك إصغُر؟ قال: 
ِ
َياءُُ»يا رسقَل الل  .(8()7)«الر 

                                          

ِة اإلسالِم ٓ كػُر الجحقِد.ُ=  والثاكِل: أن الؿراَد كػُر اإلحساِن والـعؿِة وُأخقَّ

 والثالُث: أكف يموُل إلك الُؽْػِر بشممِِف.

اِر، والُل أطَؾُؿ.  والرابُع: أكف كِػْعِؾ الؽػَّ

َة  ثؿ إنَّ الظاهَر مـ قتالِِف الؿؼاَتَؾُة الؿعروَفُة، قاَل  الؼاِضل: ويجقُز أن يؽقَن الؿراُد الؿشارَّ

 والؿدافعَة، والُل أطَؾُؿ.

(1) .
ِّ

 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

 «.الريا»يف إصِؾ:  (2)

  أخَرَجفُ  (3)
ُّ

ـُ  طؾل ـِ  أحاديِث إسؿاطقَؾ »ُحجٍر يف  ب  (.311« )جعػرٍ  ب

ـِ  طـ إسؿاطقَؾ   جعػٍر. ب

ـَّةِ »(، ويف 4/326« )ػسقِرهِ ت»البغقيُّ يف  أخَرَجفُ ومـ صريِؼِف   (.1435« )شرِح السُّ

 يف 13، 35/11« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف أحؿُد يف 
ُّ

 (.5/451« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

ـِ  طبدِ  مـ صريِؼ  ـِ  الرحؿ  أبل الزكاِد. ب

 يف 
ُّ

اِف »كؿا يف « غرائِب مالٍؽ »والدارقطـل  (.6/345« )تخريِج أحاديِث الؽشَّ

ـُ  اطقُؾ إسؿ ؛ثالثُتُفؿ ـِ  وطبدُ ، جعػرٍ  ب ـُ  الرحؿ ـُ  ومالُؽ ، أبِل الزكادِ  ب  أكٍس. ب

ـِ  طـ طؿِرو ـِ  طـ طاصؿِ ، أبل طؿٍرو ب ـِ  طؿرَ  ب ـِ  قتادَة، طـ محؿقدِ  ب ـِ ، ڤلبقٍد  ب ط

 
ِّ

رُك األصَغرُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ، ققَؾ: وما الشرُك إصغُر يا «إن أخقَف ما أخاُف عؾقُؽُؿ الققَم الشِّ

؟
ِ
لفؿ يقَم ُيَجاَزى العباُد بلعؿالِِفؿ: اذهُبقا إلك الذيـ كـُتؿ  ۵الرياُء، يؼقُل اهللُ »قال:  رسقَل الل

 «.تراءوَن يف الدكقا فاكظروا هؾ تجُدوَن عـدهؿ خقًرا

 وهذا إسـاٌد صحقٌح.
= 
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ـُ  إسؿاطقُؾ ُ= ـِ  جعػرِ  ب  أبق إسحاَق الؼارُئ، ثؼٌة ثبٌت. ب
ُّ

 أبل كثقٍر إكصاريُّ الزرقل

ـِ الرح وطبدُ  ـُ  ؿ   أبل الزكاِد طبدُ  ب
ِ
ـُ  الل . ب

ُّ
 ذكقاَن الؿدكِل

 صدوٌق تغقََّر حػُظُف لؿا قدَم بغداَد وكان فؼقًفا.

ـُ  ومالُؽ  . ب ـَ ـَ وكبقُر الؿتثبِّتِق  أكٍس الػؼقُف إماُم داِر الفجرِة رأُس الؿتؼق

ـُ  وطؿُرو   ب
ُّ

 ثؼٌة ربؿا وِهَؿ. ؛أبل طؿٍرو مقسرُة مقلك الُؿطَّؾِب، الؿدكِل

ـُ  طاصؿُ و ـُ  طؿرَ  ب ـِ  قتادةَ  ب ، ثؼٌة طالٌؿ بالؿغاِزي. ب  إكصاريُّ
ُّ

 الـعؿاَن إوسل

ـُ  ومحؿقدُ   صغقرٌ  ب
ٌّ

َحابِة.، لبقٍد صحابِل  وُجؾُّ روايتِِف طـ الصَّ

 .«التؼريِب »اهـ. مـ 

ـِ  ففذا إسـاٌد صحقٌح، وإن قاَل الحافُظ أنَّ ُجؾَّ روايِة محؿقدِ   أكف لبقٍد طـ الصحابِة، إٓ  ب

 
ِّ

، -(554« )الصحقحةِ »كؿا يف -« الؿسـدِ »يف  ملسو هيلع هللا ىلص قد جاءت لف رواياٌت مرفقطٌة إلك الـبل

 وإلقؽ أمثَؾٌة:

 (.165، 161، 5/164قؾُت: كؿا يف )

 يف 
ِّ

 (.2/416« )الصغرى»وطـد الـسائل

 (.1/314« )جامِعفِ »وطـد الرتمذيِّ يف 

ـُ خزيؿَة يف   (.4611و) -وسقليت-( 534« )صِحقِحفِ »واب

؛ ٕنَّ الصحابَة كؾَُّفؿ طدوٌل.، وكقُن ُجؾِّ روايتِِف طـ الصحابةِ   فال يضرُّ

ـُ  وقد خاَلَػ يزيدُ  ـِ  الفاِد الجؿاطَة؛ فرواُه طـ طؿِرو ب ـِ  أبل طؿٍرو طـ محؿقدِ  ب لبقٍد طـ  ب

 
ِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 (.35/35« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف 

ـِ  إن طؿًرا لؿ يسَؿْعُف مـ محؿقدِ ورجاُل اإلسـاِد ثؼاٌت إٓ أكف مـؼطٌع؛ إذ   .ڤلبقٍد  ب

ـُ  العزيزِ  وخاَلَػُفؿ طبدُ  . ب ٍد الدراورديُّ  محؿَّ

ـِ  فرواه طـ طؿِرو ـِ  أبل طؿٍرو طـ طاصؿِ  ب ـِ  طؿرَ  ب ـِ  قتادَة طـ محؿقدِ  ب لبقٍد طـ  ب

ـِ  رافعِ    ڤخديٍج  ب
ِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

 يف 
ُّ

 (.1/653« )الؽبقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل
= 
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  طبدِ  مـ صريِؼ ُ=
ِ
ـِ  الل ـِ  طـ إسؿاطقَؾ ، شبقٍب  ب  أبل أويٍس؛ بف. ب

 يف 
ُّ

 (:41/666« )مجؿِع الزوائدِ »قال الفقثؿل

 ورجاُلُف رجاُل الصحقِح غقَر طبدِ 
ُّ

  رواه الطرباكِل
ِ
ـِ  الل ـِ  شبقِب  ب  خالٍد، وهق ثؼٌة. اهـ.  ب

 يف 
ُّ

طـ أبل جعَػٍر « التاريِخ »يف  ( أنَّ الحاكَؿ رواهُ 1/516« )ُشَعِب اإليؿانِ »وذَكَر البقفؼل

ـَ  الرازيِّ يذكُر رافعَ   خديٍج، لؽـ لؿ يُسْؼ إسـاَدُه. ب

  قؾُت: بؾ آفُة هذا اإلسـاِد هق طبدُ 
ِ
ـُ  الل  شبقٍب. ب

 يف 
ُّ

 ( وقال: واٍه، قال أبق أحؿَد: ذاهُب الحديِث.6/131« )مقزاِن آطتدالِ »ترَجَؿُف الذهبل

 (.3/655« )ؿقزانِ لساِن ال»وترَجَؿُف الحافُظ يف 

ا.  ففذا اإلسـاُد ضعقٌػ جدًّ

ـِ  والحديُث صحقٌح مـ روايِة إسؿاطقَؾ  ـِ  جعػٍر وطبدِ  ب ـِ  الرحؿ  أبل الزكاِد ومالٍؽ. ب

ـُ  وقد ُتقبَِع طؿُرو  أبل طؿٍرو طؾك القصِؾ. ب

ـُ  تاَبَعُف سعدُ  ـِ  إسحاَق  ب ـِ  كعِب  ب ـِ  طجرَة طـ طاصؿِ  ب ـِ  طؿرَ  ب ـِ  قتادَة طـ محؿقدِ  ب ، لبقدٍ  ب

 
ُّ

، وما شرُك «أيَُّفا الـاُس، إيَّاُكؿ وِشْرَك السرائرِ »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: خَرَج الـبل
ِ
، قالقا: يا رسقَل الل

ـُ صالَتُف جاهًدا لَؿا يَرى مـ كظرِ الـاِس إلقف»السرائِر؟ قال:  فذلؽ  8يؼقُم الرُجُؾ فقصؾِّل فقزيِّ

 «. ِشرُك السرائر

ـُ أبل شقبَة يف   (.6/114« )ؿصـِػ ال»أخَرَجُف اب

َثـَا أبق خالٍد إحؿُر.  حدَّ

ـُ خزيؿُة يف   -(442« )جزِء أبل سعقٍد إشجِّ »وهق يف  -( 534« )صحقِحفِ »واب
ُّ

 ، والبقفؼل

  (، مـ صريِؼ أبل سعقٍد إشجِّ = طبدِ 6141« )شعِب اإليؿانِ »يف 
ِ
ـِ  الل  طـ أبل ، سعقدٍ  ب

 خالٍد إحؿِر.

 يف 
ُّ

ـُ خزيؿَة يف 3414« )شعِب اإليؿانِ »وأخَرَجُف البقفؼل  (.534« )صحقِحفِ »(، واب

ـِ  مـ صريِؼ طقسك  يقكَس. ب

ـِ  كالُهَؿا طـ سعدِ   إسحاَق؛ بف. ب

 وإسـاُدُه صحقٌح.
= 
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 رجاُلُف ثؼاٌت.ُ=

ـِ  لؽـ قد اخُتؾَِػ طؾك أبِل خالٍد إحؿِر = سؾقؿانَ   حقاَن. ب

ـُ أبل شقبَة وطبدُ    فرواُه اب
ِ
ـُ  الل  .سعقٍد إشجُّ  ب

ـِ  طـ سعدِ  ـِ  إسحاَق طـ طاصؿِ  ب ـِ  طؿَر طـ محؿقدِ  ب   ب
ُّ

... ملسو هيلع هللا ىلص لبقٍد، قال: خَرَج الـبل

 الحديَث.

دُ  ـُ  وخالػُفَؿا محؿَّ   ب
ُّ

ـِ  فرواه طـ أبل خالٍد إحؿِر طـ سعدِ ، سعقٍد إصبفاكِل إسحاَق، طـ  ب

ـِ  طاصؿِ  ـِ  طؿَر، طـ محؿقدِ  ب ـِ  لبقٍد، طـ جابرِ  ب ، قال: خرَ  طبدِ  ب
ِ
 الل

ُّ
... ملسو هيلع هللا ىلص َج الـبل

 الحديَث.

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»أخَرَجُف البقفؼل  (.6143« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 6/143« )السـ

دُ  ـُ  ومحؿَّ   ب
ُّ

 ثؼٌة. ؛سعقٍد إصبفاكِل

 يف 
ُّ

 (:1/516« )شعِب اإليؿانِ »لؽـ قاَل البقفؼل

شجُّ طـ أبل خالٍد إحؿِر دون فؼد رواُه أبق سعقٍد إ ؛وِذْكُر جابٍر فقف غقُر محػقٍظ، والُل أطَؾؿُ 

 ِذْكِر جابٍر فقف.

.  فَذَكَر إسـاَدُه إلك أبل سعقٍد إشجِّ

ـِ  قال: فَذَكَرُه مرَساًل كحق روايِة طقَسك  يقكَس. اهـ. ب

: مرساًل 
ُّ

ـُ  أي: محؿقدُ  ؛قؾُت: أراَد البقفؼل   لبقٍد طـ رسقلِ  ب
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص الل

 
ِّ

َم أكف إن لؿ يسَؿْعُف مـ الـبل   ملسو هيلع هللا ىلص وقد تؼدَّ
ٍّ

فال  ؛والصحابُة كؾُُّفؿ طدوٌل ، فؼد سِؿَعُف مـ صحابل

، والُل أطَؾُؿ.  يضرُّ

ـِ إسـاٌد آَخُر.  ولفذا الؿت

ـُ مردَوْيِف يف  اِف »كؿا يف -« تػسقِرهِ »فؼد أخَرَجُف اب (، 6/345« )تخريِج أحاديِث الؽشَّ

 يف 
ُّ

 يف 2/613« )تػسقِرهِ »والثعؾبل
ُّ

 (.461« )رتغقِب والرتهقِب ال»(، وأبق الؼاسِؿ إصبفاكِل

ـِ  مـ صريِؼ حامدِ  ٍد طـ سريِج  ب ـِ  محؿَّ ـِ  يقكَس طـ إسؿاطقَؾ  ب ـِ  جعػٍر طـ العالءِ  ب  ب

ـِ  طبدِ   ، طـ أبل هريرةَ ، طـ أبقفِ  الرحؿ
ِّ

، قالقا: وما «اتؼقا الشرَك األصغرَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

؟ قال: 
ِ
 «.الرياءُ »الشرُك إصغُر يا رسقَل الل

= 
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، رجاُلُف ثؼاٌت سقى العالءِ  وهذا إسـادٌ ُ= ـٌ ـِ  حس ـِ  طبدِ  ب  فصدوٌق. ؛الرحؿ

ـُ  وحامدُ   حامدُ  ب
ِّ

ٍد، وطـد الثعؾبل ـُ  محؿَّ  هق حامدُ  ب
ُّ

ـُ  شعقٍب البجؾل دِ  ب ـِ  محؿَّ شعقٍب  ب

ـُ العؿاِد يف  . قال اب
ُّ

 (: كان ثؼًة. اهـ.3/651« )شذراِت الذهِب »البؾِخل

ادِ  ـِ  ولف شاهٌد مـ حديِث شدَّ  .ڤ أوسٍ  ب

اُر يف   (.3114« )الؿسـدِ »أخَرَجُف البزَّ

 (.1/365« )الؿستدركِ »والحاكُؿ يف 

 يف 
ُّ

 (.2161« )شعِب اإليؿانِ »والبقفؼل

 يف 
ِّ

ـُ إطرابل  (.6612« )معَجِؿفِ »واب

 يف 
ُّ

 (.452« )إوَسطِ »والطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ يحقك  أيقَب. ب

 يف 
ُّ

ـَ »(، و4/615« )الؽبقرِ »و(، 452« )إوسطِ »وأخَرَجُف الطرباكِل (، 6412« )مسـِد الشامقِّق

 يف 
ُّ

 يف 2165، 2161« )شعِب اإليؿانِ »والبقفؼل
ُّ

الرتغقِب »(، وأبق الؼاسِؿ إصبفاكِل

 (.445« )والرتهقِب 

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل  لفقعَة. ب

ـُ  كالهؿا يحقك ـُ لفقعَة طـ طؿارةَ  ب ـِ  أيقَب واب ـِ  َغزيََّة طـ يعَؾك ب اٍد طـ أوٍس طـ أبقِف شدَّ  ب

  قال: كـا كعدُّ الرياَء طؾك طفِد رسقلِ 
ِ
رَك إصغَر. ملسو هيلع هللا ىلص الل  الشِّ

 وهذا إسـاٌد فقف ضعٌػ.

ـُ  يحقك  صُدوٌق ربؿا أخطَل  ب
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -أيقَب الغافِؼل

: لقس بالؼ
ُّ

، وقال وقال أحؿُد: سقُِّئ الحػِظ، وقال أبق حاتٍؿ: ٓ ُيحَتجُّ بف، وقال الـسائل قيِّ

ـُ  يحقك  يف مقضٍع آَخَر:  ب
ُّ

ًة: ثؼٌة. وقال الـسائل ـٍ مرَّ ـُ معق ـٍ وأبق داوَد: صالٌح، وقال اب معق

 لقس بف بلٌس.

ـُ لفقعَة صدوٌق خؾَط بعد احرتاِق ُكُتبِِف.  واب

 يف 
ُّ

 (.5/425« )شعِب اإليؿانِ »وقد أخَرَجُف البقفؼل

ـِ  الحؿقدِ  مـ صريِؼ طبدِ  ـِ  هبراٍم طـ شفرِ  ب ـِ  حقشٍب طـ طبدِ  ب ـِ  الرحؿ اٍد طـ  ب غـٍؿ طـ شدَّ
= 
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 فَذَكَرُه. ؛أبقفِ ُ=

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  شفرُ   حقشٍب صدوٌق كثقُر اإلرساِل وإوهاِم. ب

ـِ ماَجفْ »ولف إسـاٌد آَخُر أخَرَجُف البقصقريُّ يف  ـِ ماَجفْ »(، وهق يف 4512« )زوائِد اب ـِ اب  «سـ

(1615 
ُّ

َػُف إلباكِل  .(، وضعَّ

ـِ  مـ صريِؼ طامرِ  ـِ  طبدِ  ب ـِ الحس  ط
ِ
ـِ  الل ـِ  ذكقاَن طـ طبادةَ  ب ادِ  ب  طـ شدَّ

ٍّ
ـِ  ُكَسل أوٍس،  ب

  قال: قاَل رسقُل 
ِ
تِل اإلشراُك باهللِ، أما أين لسُت أققُل: : »ملسو هيلع هللا ىلص الل ُف عؾك ُأمَّ إنَّ أخقَف ما أتخقَّ

 «.وشفقًة خػقَّةً يعبدوَن شؿًسا وال قؿًرا وال وثـًا، ولؽـ أعؿااًل لغقرِ اهللِ 

ـُ  قال: هذا إسـاٌد فقف مؼاٌل، طامرُ   لؿ أَر َمـ تؽؾََّؿ فقف بجرٍح وٓ غقِرِه، وباقِل رجاُل  طبدِ  ب
ِ
الل

 (.1/634اإلسـاِد ثؼاٌت. اهـ )

ـُ  قؾُت: روادُ  ، قال الحافُظ يف  ب
ُّ

اِح الشامل صدوٌق اختَؾَط بُلخَرَة فُتِرَك، ويف «: التؼريِب »الجرَّ

 ـ الثقريِّ ضعٌػ شديٌد. اهـ.حديثِِف ط

ـُ  وطامرُ   شقٌخ لروادِ  طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل اِح. ب  الجرَّ

 يف 
ُّ

 مجفقٌل.«: التؼريِب »كؽرٌة، وقال الحافُظ يف «: الؽاشِػ »قال الذهبل

ا.  فاإلسـاُد ضعقٌػ جدًّ

 1/322« )الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 61/312« )الؿسـدِ »وقد أخَرَجُف أحؿُد يف 
ُّ

 (، والطرباكِل

ـَ »(، ويف 4/611« )الؽبقرِ »يف   1643« )إوسطِ »(، ويف 6632« )مسـِد الشامقِّق
ُّ

(، والبقفؼل

 (.4/621« )الحؾقةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 5/453« )شعِب اإليؿانِ »يف 

ـِ  القاحدِ  مـ صريِؼ طبدِ  ِـ  زيٍد طـ طبادةَ  ب اٍد؛ بف. ب  طـ شدَّ
ٍّ

 ُكَسل

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـِ  طبدُ   زيٍد مرتوٌك. ـُ ب الرحؿ

 (.4/621« )حؾقِة إولقاءِ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 

ـِ  مـ صريِؼ بؽرِ  ـِ  خـقٍس طـ ططاءِ  ب ـِ  طجالَن طـ خالدِ  ب ـِ  محؿقدِ  ب ـِ  الربقِع طـ طبادةَ  ب  ب

 
ٍّ

 بف. ؛ُكسل
= 
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ؾُِ» ومـفُققُلف: ُاللَُُيذِهُبُفُبالتقك  ـ  ،ُولؽ  ٓ  .(5)«الط قرُةُشرٌك،ُوماُمـ اُإ

                                          

ا.ُ=  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  بؽرُ  ـُ  خـقٍس ضعقٌػ، وططاءُ  ب  طجالٍن مرتوٌك. ب

 ا، وهق الصحقُح.وقد ُرِوَي مقققفً 

 يف 4/621« )الحؾقةِ »فؼد أخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 
ُّ

، 2115، 2111« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

ـُ  (، ويعؼقُب 2141 ـُ الؿبارِك يف 4/352« )الؿعرفِة والتاريِخ »سػقاَن يف  ب « الزهدِ »(، واب

ـُ طبدِ 4441) .4613« )جامِع بقاِن الِعْؾِؿ وفضؾِفِ »الَبرِّ يف  (، واب  (، وغقُرُهؿ مـ صريِؼ الزهِريِّ

ـُ بطََّة يف 4/625« )الحؾقةِ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف  ( مـ صريِؼ 4212« )اإلباكِة الؽربى»(، واب

ـِ  رجاءِ   حققَة. ب

ـِ  كالهؿا طـ محؿقدِ  ادِ  ب ـِ  الربقِع طـ شدَّ  وهق الصحقُح.، أوٍس مقققًفا ب

(، وأبق داوَد 515« )إدِب الؿػردِ »خاريُّ يف (، والب651، 4/631و 2/643أخَرَجُف أحؿُد ) (1)

ـُ ماَجْف )115« )العؾِؾ الؽبقرِ »(، والرتمذيُّ يف 3541)  )3531(، واب
ُّ

(، 351(، والطقالسل

ـُ أبل شقبَة يف  (، وأبق 424« )إدِب »(، ويف 625« )الؿسـدِ »(، ويف 5/35« )الؿصـِػ »واب

ـُ حبَّاَن يف 5645يعَؾك ) ُل يف 2466« )صحقِحفِ »(، واب ـَّةِ »(، والخالَّ (، 4141، 4111« )السُّ

(، 4/51« )الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 1/111و 6/651« )مشؽِؾ أثارِ »والطحاويُّ يف 

 يف 
ُّ

 يف 254، 255« )الؿسـدِ »والشاشل
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل شعِب »(، ويف 1/635« )السـ

 )4461« )اإليؿانِ 
ُّ

  (، وطبدُ 465(، وأبق الؼاسِؿ إصبفاكِل
ِ
ـُ  الل ـَّةِ »أحؿَد يف  ب (، 445« )السُّ

يُّ يف   وغقُرُهؿ. (66/264) «هتذيِب الؽؿالِ »والؿزِّ

ـِ  مـ صريِؼ سؾؿةَ  ـِ  ُكَفقٍؾ طـ طقسك ب ـِ  طاصٍؿ طـ زرِّ  ب   ُحبقٍش طـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل مسعقٍد  ب

  قال: قاَل رسقُل  ڤ
ِ
َـّ ا، الطقرُة شركٌ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل ، ولؽ  «.هللَ ُيذهُبُف بالتقكُّؾِ وما مـَّا إالَّ

ـِ سقى طقسك ـِ  وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجاُلُف ثؼاٌت، رجاُل الشقخق  طاصٍؿ، وهق ثؼٌة. ب

 
ُّ

  ( طـ حديِث مسروٍق طـ طبدِ 155« )العؾؾِ »يف  $ وُسئَِؾ الدارقطـل
ِّ

 طـ الـبل
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص الل

ؾِ ، الطقرُة شركٌ » َـّ اهللَ ُيذهُبُف بالتقكُّ ، ولؽ  .«ولقس مـَّا إالَّ
= 
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َث بف طؿُروُ= ـُ  فؼاَل: يرويِف مـصقٌر، واخُتؾَِػ طـف، حدَّ أبل ققٍس طـ مـصقٍر طـ أبل وائٍؾ طـ  ب

، ووِهَؿ وهًؿا قبقًحا. مسروٍق طـ طبدِ 
ِ
 الل

ـِ  والصقاُب: طـ مـصقٍر طـ سؾؿةَ  ـِ  كفقٍؾ طـ طقسك ب ـِ  طاصٍؿ طـ زرِّ  ب ُحبقٍش طـ  ب

  طبدِ 
ِ
ـِ  ؽ قال الثقريُّ طـ سؾؿةَ قاَلُف جريٌر طـ مـصقٍر، وكذل ؛الل  كفقٍؾ. اهـ. ب

 (:4/625« )العؾؾِ »وقد قال الرتمذيُّ يف 

ٌد  ـُ  : وكان سؾقؿانُ -يعـِل البخاريُّ -قال محؿَّ حرٍب يـؽُر هذا الحديَث أن يؽقَن مـ كالِم  ب

 
ِّ

  ، وكان يؼقُل: هذا كلكف طـ طبدِ «وما مـَّا»لفذا الحرِف:  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
ِ
ـِ  الل  اهـ. مسعقٍد ققلُف. ب

ـِ مسعقٍد ُأْدِرَج يف الخَبرِ « وما مـَّا إالَّ »(: وققُلُف: 41/643« )الػتِح »قال الحافُظ يف  ، مـ كالِم اب

ـُ  وقد بقَّـَُف سؾقؿانُ   حرٍب شقُخ البخاريِّ فقؿا حَؽاُه الرتمذيُّ طـ البخاريِّ طـف. اهـ. ب

ـُ الؼطَّاِن يف  َب اب : يؼاُل: إن هذا  ( ققَل طبدِ 5/314« )بقان القهِؿ واإليفامِ »قؾُت: تعؼَّ الحؼِّ

ـِ مسعقدٍ ، إلك آخِرهِ « وما مـَّا»الؽالَم:   التقفقُؼ -فؼاَل: فلققُل  ؛إكف مـ كالِم اب
ِ
: كؾُّ كالٍم -وبالل

ـ يؼقُل: إكف ُمدرٌج  ٍة، وهذا الباُب ، َمسقٌق يف السقاِق ٓ يـبغل أن ُيؼَبَؾ مؿَّ إٓ أن يِجلَء بُحجَّ

، وقد ُوِضَعُت فقف ُكُتٌب. اهـ.معروٌف طـد الؿ ـَ ثق  حدِّ

ٍة. اهـ.«الطقرُة شركٌ »(: وذَكَر حديَث: 5/415وقال يف )  ، وجَعَؾ لػظًة مـف مدرجًة بغقِر حجَّ

  يؼاُل: هذا مـ ققِل طبدِ ، «وما مـَّا إالَّ : »$قال اإلماُم أحؿُد 
ِ
ـِ  الل مسعقٍد، ولقس مـ ققِل  ب

 
ِّ

 (.6/354« )شعِب اإليؿانِ ». اهـ مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 
ِّ

ُة الـبل  يف  قالف. ملسو هيلع هللا ىلص قؾُت: قد حَؿَؾُف البعُض طؾك أن الؿراَد أمَّ
ُّ

الرتغقِب »أبق الؼاسِؿ إصبفاكِل

 (.4/144« )والرتهقِب 

َّٓ وقد يؼُع يف قؾبِِف مـ ذلؽ شلٌء  يعـل قؾقَب -ويف هذا الحديِث إضؿاٌر، والتؼديُر: وما مـَّا إ

تِفِ  َـّ الَل ُيذهُب  -ُأمَّ  وٓ يثبُت طؾك ذلؽ. اهـ. ولؽ
ِ
ُؾ طؾك الل  ذلؽ طـ قؾِب كؾِّ مـ يتقكَّ

 
ُّ

َة يف اإلدراِج. $وقد رأى إلباكِل  أن ٓ ُحجَّ

 (:165« )الصحقحةِ »فؼاَل يف 

ُف. اهـ. ة هـا يف اإلدراِج؛ فالحديُث صحقٌح كؾُّ  وٓ ُحجَّ

 (.31-6/34« )صحقِح مقارِد الظؿآنِ »وقد َذَكَر يف 
= 
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: ققُل: طؼَب ققِل الُ=
ِّ

ـِ مسعقٍد.«  ِوما مـَّا... إلخ»فقثؿل  مـ ققِل اب

وكؾُُّفؿ ثؼاٌت ٓ مغؿَز -أنَّ دطَقى اإلدراِج مـ الغرائِب؛ ٕكف يستؾزُم تخطئَة الثؼِة مـ رواتِِف 

 يف  -فقفؿ
ُّ

بؿجرِد الدطقى، وهذا خالُف إصقِل، ثؿ ذَكَر أكف قد سَبَؼف إلك ذلؽ البقفؼل

  اَر إلك تؿريِض دطقى اإلدراِج بؼقلِِف: يؼاُل: هذا مـ ققِل طبدِ فلش« شعِب اإليؿانِ »
ِ
ـِ  الل  ب

 يف  مسعقٍد. وتبَِعُف طؾك هذا التؿريِض طبدُ 
ُّ

، «القسطك»، و«إحؽاِم الصغرى»الحؼِّ اإلشبقؾل

َح بردِّ دطقى اإلدراِج الحافظُ  ـُ  ثؿ صرَّ  يف  ب
ُّ

ومـ  قال:، «بقاِن القهِؿ واإليفامِ »الؼطَّاِن الػاسل

ـَ يف هذا الؿجاِل، ومـ أوسِع  ِدي الؿعروِف طـد أهِؾ العؾِؿ أن أبا حاتٍؿ الرازيَّ مـ الؿتشدِّ

اِظ َخطًقا يف استـؽاِر إحاديِث، ومع ذلؽ فؼد خال كتاُب ابـِِف   مـ هذا الحديِث.« العؾؾِ »الُحػَّ

الذي ٓ يؾقُؼ «  ٌكشر»قال: ولعؾَّ الحامَؾ طؾك تؾؽ الدطقى إكؿا هق القققُف طؾك لػظِِف: 

 
ِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل

ُهؿ طـ حاَجاتِِفؿ، وهذا لقس مراًدا مـ ققلِِف:  ؛فلققُل: الؿراُد هبا شرُك الجاهؾقَّةِ  فنهنا كاكت تصدُّ

«... ُؾ ، «وما مـَّا إالَّ ، ففذا التقكُّ
ِ
ِؾ طؾك الل وإكؿا قد يجُدُه الشخُص يف كػِسِف ثؿ يصِرُفُف بالتقكُّ

ا ُكؾَِّػ بف العبدُ  ـِ  ، بخالِف ما يجُدُه يف كػِسِف فنكَّف ٓ يؿؾُِؽُف، وهذا صريٌح يف حديِث معاويةَ مؿَّ  ب

 
ِّ

؛ أكف قاَل لؾـبل
ِّ

ؾؿل ذاك شلٌء يجدوَكُف يف »: ومـا رجاٌل يتطقَُّروَن؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصالحؽِؿ السُّ

كَُّفؿ  (.6/41رواه مسؾٌؿ )« صدوِرِهؿ فال يصدَّ

أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، فضاًل طـ أن يصَػُف بالشرِك، وقد صحَّ طـف فؾؿ يـؽِْر طؾقفؿ ما يجدوَكُف طـ الطقرةِ 

ْتُف الطقرُة فؼد قارَف الشركَ » ٌج يف «مـ ردَّ ُح تؿاَم  ؛(4125« )الصحقحةِ »، وهق مخرَّ ففذا يقضِّ

َطك ْؾ. ؛التقضقِح حديَث الباِب، وُيبطُِؾ دطقى اإلدراِج الؿدَّ  فتلمَّ

 قؾُت: 
ِّ

 ، لؽملسو هيلع هللا ىلص وهذا مسؾٌَّؿ فقؿـ دوَن الـبل
َّ

ُق إلقف هذا  ملسو هيلع هللا ىلص ـ يبؼك أن الـبل معصقٌم ٓ يتطرَّ

ـْ لقس لف طصؿُتفُ  ُق إلك غقره مؿَّ فؾعؾَّ هذا هق الذي دطا مـ قال باإلدراِج  ؛الؿعـك الذي يتطرَّ

 إلك ذلؽ.

 
َّ

 تعالك. ملسو هيلع هللا ىلص أو يؼاُل: إنَّ الـبل
ِ
ِة. والِعؾُْؿ طـد الل  لقس داخاًل يف الخطاِب، وهذا الخطاَب خاصٌّ بإُمَّ
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ْركِ  اللُِيفُالتؿائِؿُوالت َقلِة: ُلُطبدُِوقق  .(5)إهنا مـ الشِّ

                                          

ُل يف 1611(، وأبق يعَؾك )3113(، وأبق داوَد )2/441« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  (1) (، والخالَّ

ـَّةِ » ـَّةِ »(، والبغقيُّ يف 4151« )السُّ  يف 3611« )شرِح السُّ
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل « السـ

ـُ بطََّة يف 5/511)  (.4133« )اإلباكِة الؽربى»(، واب

دِ  مـ صريِؼ أبل معاويَة = ـِ  محؿَّ  خازٍم. ب

ـُ ماَجْف )  (.3531وأخَرَجُف اب

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل  بشٍر. ب

ـِ  كالُهَؿا طـ إطؿِش = سؾقؿانَ  ـِ  طـ طؿِرو، مفرانَ  ب ـِ أخل  ب اِر طـ اب َة طـ يحقك الجزَّ ُمرَّ

  زيـَب طـ زيـَب امرأِة طبدِ 
ِ
 إذا جاَء مـ حاجٍة فاكتفك إلك قالت: كان طبدُ ، الل

ِ
الباِب تـحـََح  الل

كراهقَة أن َيْفُجَؿ مِـا طؾك شلٍء يؽَرُهُف، قالت: وإكف جاَء ذات يقٍم فتـحـََح، قالت: وطـدي  ؛وبَزَق 

، فلدخؾتَُفا تحَت السريِر، فدخَؾ فجؾَس إلك جـبل فرأى يف طـؼل خقًطا، طجقٌز ترققـِل مـ الُحؿرةِ 

 لل فقف
َ

 ٕغـقاُء  ثؿ قال: إن آَل طبدِ ، الت: فلخَذُه فؼَطَعفُ ق ؛قال: ما هذا الخقُط؟ قؾُت: خقٌط ُأرقِل
ِ
الل

  مـ الشرِك، سِؿْعُت رسقَل 
ِ
 «.إنَّ الرَقك والتؿائَِؿ والتِّقلَة شركٌ »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

، قالت: فؼؾُت لف: لِؿ تؼقُل هذا وقد كاكت طقـِل تؼذُف فؽـُت أختؾُػ إلك فالٍن القفقِديِّ يرقِقَفا

ْت؟ قال: إكؿا ذلؽ طَؿُؾ الشقطاِن، كان يـخُسَفا بقِدِه فنذا َرَققتِفا كػَّ طـفا، وكان إذا رَقاَها سؽـَ 

  إكؿا كان يؽِػقِؽ أن تؼقلِل كؿا قاَل رسقُل 
ِ
أذهِب الباَس، ربَّ الـاِس، اشِػ أكَت : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.الشافِل، ال شػاَء إال شػاُؤَك، شػاًء ال يغادُر َسَؼًؿا

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

  رجاُلُف ثؼاٌت 
ِّ

اِر العركِل ـِ غقَر يحقك الجزَّ ـَ أخل زيـَب،  ؛رجاُل الشقخق فؿـ رجاِل مسؾٍؿ، إٓ اب

ك.«: التؼريِب »قال الحافُظ يف   ولؿ أَرُه مسؿًّ
ٌّ

 كلكف صحابل

دُ  ـُ  وخاَلَػ محؿَّ  أبا معاويَة وطبدَ  ب
ُّ

  مسؾؿَة الؽقفِل
ِ
ـَ  الل  بشٍر. ب

ـِ إطؿِش طـ طؿِرو ـِ  فرواه ط َة طـ ي ب اِر طـ طبدِ ُمرَّ   حقك الجزَّ
ِ
ـِ  الل ـِ  طتبةَ  ب مسعقٍد طـ  ب

 زيـَب؛ بف، وفقف: قؾُت: ما التقلقُة؟ قال: التقلقُة هق الذي يفقُِّج الِرَجاَل.
= 
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ـِ  ( مـ صريِؼ أحؿدَ 1/123« )الؿستدركِ »أخَرَجُف الحاكُؿ يف ُ= ـِ  أبل شعقٍب طـ مقسك ب  ب

ـَ  َجاُه. وقال: هذا حديٌث صحقُح اإلسـاِد طؾك شرطِ ، أطق ، ولؿ يخرِّ ـِ  الشقَخْق

 يف 
ُّ

 طؾك شرِط البخاريِّ ومسؾٍؿ.«: التؾخقصِ »وقال الذهبل

 قؾُت:

دُ  ـُ  محؿَّ دُ  ب ، هؽذا وَقَع طـد الحاكِِؿ: محؿَّ
ُّ

ـُ  مسؾؿَة الؽقفِل  مسؾؿَة. ب

دُ  ـُ  ولؿ أقِْػ لف طؾك ترجؿٍة، وصقاُبُف: محؿَّ . ب
ُّ

 سؾَؿَة الؽقفِل

ـُ أبل حاتٍؿ يف  (.4155« )الجرِح والتعديؾِ » ترَجَؿُف اب

ـُ  وقال: صاحُب إطؿِش روى طـ إطؿِش، روى طـف مقسك ـَ  ب سؿعُت أبل يؼقُل ، أطق

 فؼال: هق شقٌخ ٓ أطِرُفُف وحديُثُف لقَس بؿـَؽٍر. اهـ. ؛ذلؽ، وسللُتُف طـف

  فالصحقُح ما رَواُه أبق معاويَة وطبدُ 
ِ
ـُ  الل  بشٍر طـ إطؿِش. ب

دِ  ـِ  وروايُة محؿَّ  سؾَؿَة ضعقػٌة؛ لؼقِل أبل حاتٍؿ: شقٌخ ٓ أطِرُفُف. ب

ـُ أخِت زيـََب. ـِ ماَجْف وأبل يعَؾك: اب  وجاَء طـد اب

ـُ  هذا وقد خاَلَػ فضقُؾ  ـَ  طؿٍرو طؿَرو ب َة. ب  ُمرَّ

اِر قال: دخؾ طبدُ   طؾك امرأٍة ويف طـِؼَفا شلٌء معؼقٌد، فجَذبَُف فؼَطَعفُ  فرواُه طـ يحقك الجزَّ
ِ
... الل

 الحديَث.

َقك والتؿائُؿ قد طرفـاها وفقف: قالقا: يا أبا طبدِ  : هذه الرُّ ـِ فؿا التقلُة؟ قال: شلٌء تصـَُعُف ، الرحؿ

. َـّ ـَ إلك أزواِجِف  الـساُء يتحبَّْب

ـُ حبَّاَن يف   (.51)رقؿ« صحقِحفِ »أخَرَجُف اب

ـِ فضقٍؾ.  مـ صريِؼ اب

 يف 
ُّ

 (.41/643« )الؽبقرِ »والطرباكِل

ـِ  يِؼ الـضرِ مـ صر ٍد. ب  محؿَّ

ـِ  كالُهَؿا طـ العالءِ   الؿسقِب، طـ فضقٍؾ؛ بف. ب

ـَ مسعقٍد، وروايُة طؿِرو اُر لؿ يسَؿِع اب ـِ  وإسـاُدُه ضعقٌػ ٓكؼطاِطِف، يحقك الجزَّ َة أولك ب  ؛مرَّ

ـَ  فنن فضقَؾ  ـَ حبَّاَن قال فقف: يخطُِئ  -« التؼريِب »وإن كان ثؼًة كؿا يف -طؿٍرو  ب  .إٓ أن اب
= 
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ـُ  والراوي طـف العالءُ ُ=  ثؼٌة ربؿا وِهَؿ.«: التؼريِب »قال الحافُظ يف ، الؿسقِب  ب

ـُ مفديٍّ  : أربعٌة ٓ ُيَخَتؾُػ يف حديثِِفؿ، فؿـ اخَتَؾَػ طؾقفؿ -«التفذيِب »كؿا يف -وقد قال اب

ـُ  ففق يخطُئ، مـفؿ طؿُرو َة. اهـ. مـ  ب  «.التفذيِب »ُمرَّ

 (.1/614« )ستدركِ الؿ»وقد أخَرَجُف الحاكُؿ يف 

 
ِ
ـِ  مـ صريِؼ طبقِد الل  مقسك. ب

 يف 
ُّ

 (.4116« )إوسطِ »والطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ طثؿانَ   طؿَر. ب

ـِ  كالُهَؿا طـ إسرائقَؾ طـ مقسرةَ  ـِ  حبقٍب طـ الؿـفالِ  ب ـِ  طؿٍرو طـ ققسِ  ب ـِ  ب السؽ

ـُ مسعقٍد  ، قال: دَخَؾ اب ـ الُحؿرِة فؼَطَعف قطًعا طؾك امرأٍة، فرأى طؾقفا ِحرًزا م ڤإسديِّ

 طـقًػا... الحديَث.

َجاُه.  قال الحاكُؿ: هذا حديٌث صحقُح اإلسـاِد ولؿ يخرِّ

 يف 
ُّ

 صحقٌح.«: التؾخقصِ »وقال الذهبل

ـُ  قؾُت: إسـاُد الحاكِؿ فقف أحؿدُ  ـِ  مفرانَ  ب ـُ ماكقٓ يف  ب ، ذَكَرُه اب خالٍد أبق جعػٍر القزديُّ

ـُ ح4/152« )اإلكؿالِ » ـُ مـَدْه يف 1/11« )الثؼاِت »بَّاَن يف (، واب « فتِح الباِب »(، واب

ـُ حجٍر يف 4/453)  (، ولؿ يذكروا فقف جرًحا وٓ تعدياًل.4/342« )لساِن الؿقزانِ »(، واب

 لؽـَُّف ُمَتاَبٌع.

 يف 
ُّ

 (.4116« )إوسطِ »فؼد رَواُه الطرباكِل

َثـَا أحؿدُ  ـُ  حدَّ دِ  ب ـِ  محؿَّ ـُ  قال: كا زيدُ ، صدقةَ  ب  قال: كا طثؿانُ  ب
ُّ

ـُ  أخزٍم الطائل طؿَر طـ  ب

 بف. ؛إسرائقَؾ 

 وهذا إسـاٌد صحقٌح رجاُلُف ثؼاٌت.

ـِ طـ إسرائقَؾ  ـِ الطريؼق  لؽـ.، بف ؛فالحديُث صحقٌح هبذي

: طـ طبدِ 
ِّ

  لػُظُف طـد الطرباكِل
ِ
ـِ  الل   مسعقٍد قال: كان مؿا حػْظـَا طـ رسقلِ  ب

ِ
إن : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

َقك والتؿائؿَ   «.والتَِّقَلَة مـ الشركِ  الرُّ

 «.التفققُج »فؼالت لف امرأُتُف: وما التَِّقلُة؟ قال: 
= 
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: لؿ يرِو هذا الحديَث طـ مقسرَة إٓ إسرائقُؾ.ُ=
ُّ

 قال الطرباكِل

 (.1/614« )الؿستدركِ »الحاكُؿ يف  أخَرَجفُ وقد 

ـِ  الصؿدِ  مـ صريِؼ طبدِ    ب
ُّ

ـُ  الػضِؾ، ثـا مؽل ـُ  ثـا السريُّ ، إبراهقؿَ  ب إسؿاطقَؾ طـ أبل  ب

  الضحك طـ أمِّ كاجقٍة قالت: دخؾُت طؾك زيـَب امرأِة طبدِ 
ِ
ـِ  الل مسعقٍد أطقُذَها مـ جؿرٍة  ب

 ضفَرْت بقجِفَفا....

ا.  الحديُث ضعقُػ اإلسـاِد جدًّ

ٍد الصقرفِل  لؿ أقِْػ لف طؾك ترجؿٍة. ؛شقُخ الحاكِؿ ابـ محؿَّ

ـُ  الصؿدِ  وطبدُ   يف ب
ُّ

(: لف حديٌث يستـؽُر وهق صالُح 6/264« )الؿقزانِ » الػضِؾ، قال الذهبل

 .-إن شاَء اللُ -الحاِل 

ـُ أبل حاتٍؿ يف  ـُ 641« )الجرِح والتعديؾِ »وذكَرُه اب ( ولؿ يذُكْر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وذكَرُه اب

 (.1/142« )الثؼاِت »حبَّاَن يف 

ـُ  والسريُّ   .-«التؼريِب »كؿا يف -إسؿاطقَؾ مرتوُك الحديِث  ب

ـِ  والخالصُة أنَّ الحديَث صحقٌح مـ روايِة ققسِ  . ب ـِ  السؽ

ـِ  ويحقك اِر، والُل أطَؾُؿ. ب  الجزَّ

 إلِخ.« أذهِب الباَس ربَّ الـاِس...»ولؼقلِِف: 

 .ڤشاهٌد مـ حديِث أكٍس 

 (.5416أخَرَجُف الُبخاريُّ )

 .ڤومـ حديِث طائشَة 

 (.6454(، ومسؾٌؿ )5413أخَرَجُف الُبخاريُّ )

 ثؿَّ شقاهُد ُأَخُر.و

، قؾُت: «: الؼامقسِ »ققُلُف: مِـ الُحْؿَرِة: يف  ـِ الُحؿرُة لقٌن معروٌف وورٌم مـ جـِس الطقاطق

ـِ ماَجفْ »فؾعؾَّ الؿراَد هاهـا الؿعـَك الثاكِل. اهـ. مـ  ـِ اب  (.6/321« )حاشقِة السـديِّ طؾك سـ

َقك: جؿُع ُرْقَقٍة: الُعقذُة التل ُيرَقك هبا ص رِع وغقِر ذلَؽ مـ الرُّ ك والصَّ احُب أفِة؛ كالحؿَّ

 طـفا، وَوْجُف الجؿِع بقـفؿا: أن 
ُ

أفاِت. وقد جاَء يف بعِض إحاديِث جقاُزَها ويف بعِضَفا الـفل
= 
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ُطب اٍس: ـِ إن  الؼقَم ُيشِرُكقَن بؽؾبِِفؿ، يؼقلقَن: َكْؾُبـَا يحُرُسـا، ولقٓ  وققُلُاب

 .(5)َكْؾُبـَا لُسِرْقـَا

                                          

لةِ ُ=  وصػاتِِف وكالمِِف يف ُكُتبِِف الؿـزَّ
ِ
، وبغقِر أسؿاِء الل

ِّ
َقك ُيْؽَرُه مـفا ما كان بغقِر الؾساِن العربل ، الرُّ

ِذ  ؛وأن يعتؼَد أنَّ الرقَقا كافعٌة ٓ محاَلَة فقتَّؽَِؾ طؾقفا. وٓ ُيْؽَرُه مـفا ما كان يف خالِف ذلؽ كالتعقُّ

ِة. اهـ. مـ  َقك الؿرويَّ  تعالك، والرُّ
ِ
 (.6/264« )الـفايةِ »بالؼرآِن وأسؿاِء الل

َقك الؿؽروهِة التل يؽقُن فقفا شرٌك مـ دطاِء غقِر   ويدُخُؾ يف الرُّ
ِ
وآستغاثِة وآستعاذِة بف، ، الل

ِـّ وإصـاِم. والتؿائُِؿ: جؿُع تؿقؿٍة، وهل خرزاٌن  َقك بلسؿاِء الؿالئؽِة وإكبقاِء والج وكالرُّ

ـَ يف زطِؿِفؿ ُؼَفا طؾك أوِٓدِهؿ يتَُّؼقَن هبا العق فلبَطَؾفا اإلسالُم. اهـ. مـ  ؛كاكت العرُب تعؾِّ

 (.4/532« )الـفايةِ »

حِر وغقِرِه، جعَؾُف مـ والتِّقَ  َلُة: بؽسِر التاِء وفتِح القاِو: ما يحبُِّب الؿرأَة إلك زوِجَفا مـ السِّ

َرُه الُل تعالك. اهـ.  ؛الشركِ  ُر ويػعُؾ خالَف ما قدَّ  (.4/556« )الـفايةُ »ٓطتؼاِدِهؿ أن ذلؽ يمثِّ

 (:41/452« )الػتِح »قال الحافُظ يف 

كاكقا يف الجاهؾقَِّة يعتؼدوَن أن ذلؽ ، خرٌز أو قالدٌة تعؾَُّؼ يف الرأسِ والتؿائُِؿ: جؿُع تؿقؿٍة، وهل 

 يدفُع أفاِت.

ًػا: شلٌء كاكِت الؿرأُة تجؾُِب بف محبََّة زوِجَفا،  والتَِّقَلُة: بؽسِر الؿثـاِة وفتِح القاِو والالِم مخػَّ

ركِ  الؿضارِّ وَجْؾِب الؿـافِع  ٕهنؿ أرادوا دفعَ  ؛وهق ضرٌب مـ السحِر، وإكؿا كان ذلؽ مـ الشِّ

.
ِ
 مـ طـد غقِر الل

 وكالمِفِ 
ِ
فؼد ثَبَت يف إحاديِث استعؿاُل ذلؽ قبَؾ  ؛وٓ يدُخُؾ يف ذلؽ ما كان بلسؿاِء الل

 وققِطِف. اهـ.

ـُ أبل حاتٍؿ يف  (1)  (.665، رقَؿ 4/26« )تػسقِرهِ »أخَرَجُف اب

َثـَا أحؿدُ  ـُ  حدَّ ـِ  طؿِرو ب ـِ  أبل طاصٍؿ الضحاكِ  ب َثـِل أبق طؿٍرو ب َثـِل أبق ، مخؾٍد، حدَّ حدَّ

ـُ  أكبل شبقُب ، طاصؿٍ  ـِ  ب  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿طبَّاٍس، يف ققلِِف: بشٍر، ثـا طؽرَمُة طـ اب

، قاَل: إكداُد هق: الشرُك، أخَػك مـ دبقِب الـؿِؾ طؾك صػاٍة سقداَء يف ضؾؿِة [22: ]البؼرةُ 
= 
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ُ ُالحديِث، ُِمـ ُأكقاٍع ُأربعُة ـ ففذه قد كان الـاُس فقفا طؾك أربعِة أصـاٍف م

 التلويِؾ:

 تذهُب إلك كػِر الـعؿِة. فطائػٌة:

 تحؿُؾفا طؾك التغؾقِظ والرتهقِب. وثاكقٌة:

ِة.ت وثالثٌة: د   جعُؾفا كػَر أهِؾ الرِّ

                                          

، وحقاتَِؽ ، الؾقؾِ ُ=
ِ
يا فالكُة، وحقاتِل. ويؼقَل: لقٓ كؾبُة هذا ٕتاَكا الؾصقُص،  وهق أن يؼقَل: والل

ولقٓ البطُّ يف الداِر ٕتك الؾصقُص. وققُل الرُجِؾ لصاحبِِف: ما شاَء الُل وشئَت. وققُل الرُجِؾ: 

 لقٓ الُل وفالٌن.

 فنن هذا كؾَُّف بف شرٌك. ؛ٓ تجَعْؾ فقفا فالًكا

. ـٌ  وإسـاُدُه حس

ـِ  ى شبقِب رجاُلُف ثؼاٌت سق  بشٍر. ب

ـُ الحديِث، حديُثُف حديُث الشققِخ. وذكَرُه 1/354« )الجرِح والتعديؾِ »قال أبق حاتٍؿ يف  (: لقِّ

ـُ حبَّاَن يف   ( وقال: يخطُِئ كثقًرا.1/355« )الثؼاِت »اب

: ثؼٌة، وقال الحافُظ يف  ـٍ ـُ معق  صدوٌق يخطُِئ.«: التؼريِب »وقال اب

دُ  ـُ  وقد خاَلَػ محؿَّ ـَ  ٍن طؿَروسـا ب  أبل طاصٍؿ. ب

، أن [22: ]البؼرةُ  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿طـ طؽرَمَة: فرَواُه طـ أبل طاصٍؿ طـ شبقٍب 

 تؼقلقا: لقٓ كؾُبـَا لدَخَؾ طؾقـا الؾصقُص الداَر، لقٓ كؾُبـَا صاَح يف الداِر، وكحَق ذلؽ.

 (.4/325« )تػسقِرهِ »أخَرَجُف الطربيُّ يف 

دُ  َثـِل محؿَّ ـُ  حدَّ  بف.سـاٍن؛  ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

دُ  ـُ  محؿَّ  . فال ُيْعَتدُّ بؿخالػتِِف، والُل أطَؾُؿ.-«التؼريِب »كؿا يف -سـاٍن ضعقٌػ  ب
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 تذهُبفا كؾ فا وتردُّها. ورابعٌة:

 فؽؾُّ هذه القجِقهِ طـدكا مردودٌة غقُر مؼبقلٍة: لَؿا يدخُؾَفا مـ الخؾِؾ والػسادِ.

ُبف ما كعِرُفف مـ كالِم العرِب ولغاتَِفا، وذلؽ إوُلُالؿذهُبُُ(5)والذيُُيَرد 

 وآٓئِِف، وهق كالؿخبِِر  (7)أهنؿ ٓ يعِرُفقَن ُكػراَن الـَِّعِؿ إٓ بالجحِد إلكعامِ 
ِ
الل

المِة،  ـ  الُل طؾقف بالس  ؼِؿ وقد َم طؾك كػِسِف بالُعدِم وقد َوَهَب الُل لف الثروَة، أو بالسُّ

قِف العرُب وكذلؽ ما يؽقُن مـ كتؿ ـِ وكشِر الؿصائِب: ففذا الذي تسؿِّ اِن الؿحاس

، أو كان مِـ بعِضِفؿ لبعٍض إذا تـاَكُروا  (8)ُكػراًكا، إن كان ذلؽ فقؿا بقـفا
ِ
وبقـ الل

 اصطـاَع الؿعروِف طـدهؿ وتَجاَحُدوُه.

ُالـبلُ  ُمؼاَلُة ُذلؽ ُطـ ُوتؽُػرَنُ» لؾـساِء:ُملسو هيلع هللا ىلص يـبُِئَؽ ـَ ُالؾع ُُتؽثرَن ـ  إكؽ

ُفتؼقَل:ُماُرأيُتُمـَؽُخقًراُُ-ُيعـل: الزوج -شقَرُالع ـ  وذلؽُأنُتغضَبُإحداُك

 ، ففذا ما يف كػِر الـعؿِة.(9)«قطُ 

                                          

(1) .
ِّ

 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

(2)  :
ِّ

 «.ٕكعامِ »يف صبعِة إلباكِل

(3)  :
ِّ

 «.بقـفؿ»يف صبعِة إلباكِل

ـُ ماَجْف 1245(، وأبق داوَد )45-436ؾٌؿ )(، ومس5/615« )الؿسـدِ »أخَرَجُف أحؿُد يف  (4) (، واب

 يف 6464« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 1113)
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل « السـ

 (.5421/ 65« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 41/411)

ـِ طؿَر    طـ رسقلِ  ڤمـ حديِث اب
ِ
ـَ وأكثِْرَن »أكف قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل ْق يا معشَر الـساِء، تصدَّ

َـّ أكثَر أهِؾ الـارِ  8غػارَ االست   ، فؼالِت امرأٌة مـفـ جزلٌة: وما لـا يا رسقَل «فنكِّل رأيُتُؽ
ِ
أكثَر  الل

ـٍ أغؾَب لذي »أهِؾ الـاِر؟ قال:  ـَ وتؽُػرَن العشقَر، وما رأيُت مـ كاقصاِت عؼٍؾ ودي ُتؽثِرَن الؾع
= 
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َـّ ُ= ، وما كؼصاُن العؼِؾ والدِّ «لبٍّ مـُؽ
ِ
؟ قاَل: ، قالت: يا رسقَل الل ـِ ا كؼصاُن العؼِؾ فشفادُة »ي أمَّ

ـِ تعدُل شفادَة رُجؾٍ   8ففذا كؼصاُن العؼِؾ، وتؿؽُث الؾقالل ما تصؾِّل، وتػطُر يف رمضانَ  8امرأتق

ـِ  ي  لػُظ مسؾٍؿ.«. ففذا كؼصاُن الدِّ

 يف 4/412« )الؿقصَّلِ »مالٌؽ يف  أخَرَجفُ و
ُّ

(، وأحؿُد يف 4/421« )الؿسـدِ »(، والشافعل

(، 5454، 3616، 4156، 411، 134، 65(، والُبخاريُّ )5/325، 1/116« )ـدِ الؿس»

 يف 4415(، وأبق داوَد )514ومسؾٌؿ )
ُّ

« الؽربى»(، ويف 4153« )الصغرى»(، والـسائل

ـُ خزيؿَة يف 4154) (، 6153، 6136« )صحقِحفِ »(، وابـ حبَّاَن يف 4344« )صحقِحفِ »(، واب

اِق يف  وطبدُ  ـَّةِ »والبغقيُّ يف (، 3/51« )الؿصـِػ »الرزَّ  (، وغقُرُهؿ.4411« )شرِح السُّ

ـِ طبَّاٍس  ورأيُت الـَّاَر فؾؿ أَر كالققِم مـظًرا قطُّ »يف صالِة الؽسقِف، وفقف:  ڤمـ حديِث اب

؟ قال: ، «أفظَع، ورأيُت أكثَر أهِؾَفا الـساءَ 
ِ
َـّ »قالقا: لَِؿ يا رسقَل الل  ، «لُؽْػرِِه

ِ
؟ قِقَؾ: أيُؽْػرَن بالل

ُف ثؿ رأت مـؽ »قاَل:  َـّ الدهَر كؾَّ ويؽُػْرَن العشقَر ويؽُػْرَن اإلحساَن، لق أحسـَت إلك إحداِه

 «.الؿقصَّلِ »، لػُظ مالٍؽ يف «قالت: ما رأيُت مـؽ خقًرا قطُّ  8شقًئا

 (.11(، ومسؾٌؿ )6251، 4554، 4126، 311وأخَرَجُف الُبخاريُّ )

 قا ڤمـ حديِث أبل سعقٍد الخدريِّ 
ُّ

فؿرَّ ، يف أضحك أو فطٍر إلك الؿصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص ل: خَرَج الـبل

َـّ أكثَر أهِؾ الـارِ »طؾك الـساِء فؼاَل:  ـَ فنين أريتُؽ ْق : وبَِؿ يا رسقَل ، «يا معشَر الـساِء، تصدَّ ـَ فُؼؾ

؟ قال: 
ِ
ـٍ أذهَب لُِؾبِّ ا»الل ـَ وتؽُػرَن العشقَر، ما رأيُت مـ كاقصاِت عؼٍؾ ودي ع لرجِؾ ُتؽثِرَن الؾَّ

... َـّ  الحديَث.« الحازِم مـ إحداُك

 يف 6243(، والرتمذيُّ )11(، ومسؾٌؿ )41/115أحؿُد ) أخَرَجفُ و
ُّ

« الؽربى»(، والـسائل

 (.3135« )شرِح معاين أثارِ »(، والطحاويُّ يف 2515(، وأبق يعَؾك )5662)

 .ڤمـ حديِث أبل هريرَة 

 (.66/343وأخَرَجُف أحؿُد )

  طبدِ  ـِ ب مـ حديِث جابرِ 
ِ
 .ڤالل

 4111، 4114« )إدِب الؿػردِ »(، والُبخاريُّ يف 525، 15/5وأخَرَجُف أحؿُد )
ُّ

(، والطرباكِل

 (.411، 444، 443، 421، 61/421« )الؽبقرِ »يف 
= 
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اُالؼقُلُالثاين:  الؿحؿقُل طؾك التغؾقِظ.ُوأم 

  طؾك رسقلِ  (7)أفظِع ما تلوَل  (5)فؿـ
ِ
وأصحابِِف أْن  -صؾ ك الُل طؾقف- الل

 وط (8)جعُؾقا الخَبرَ 
ِ
 ـ ديـِِف وطقًدا ٓ حؼقؼَة لف.طـ الل

ـَ ذلَؽ يف واحٍد مـفا: كان  وهذا يُموُل إلك إبطاِل العؼاِب: ٕكف إْن أمَؽ

 مؿؽـًا يف العؼقباِت كؾِّفا.

ِة كػِسَفا، ففق شر  مـ الذي قبَؾف: ٕك ف  (9)الذي بَؾَغ بفُوأماُالثالُث: ُكػَر الرد 
                                          

=ُ 
ُّ

، وأكا َجقار أتراب لل فسؾَّؿ طؾقـا ملسو هيلع هللا ىلص مـ حديِث أسؿاِء بـِت يزيَد إكصاريَِّة، مرَّ بل الـبل

َـّ »وقال:  ـَ  إياُك ، وما ، «وُكػَر الؿـعِؿق
ِ
َـّ طؾك مسللتِِف، فؼؾت: يا رسقَل الل وكـت مـ أجرأِه

؟ قال:  ـَ َـّ تطقُل أيؿُتَفا بقـ أبَقْيَفا ثؿ يرزُقَفا اهللُ زوًجا ويرُزُقَفا مـف »ُكػراُن الؿـعؿق لعؾَّ إحداُك

 «.فتغضُب الغضَبَة فتؽُػُر فتؼقُل: ما رأيُت مـؽ خقًرا قطُّ ، ولًدا

 يف  وقد
ُّ

َحُف إلباكِل  (.163« )الصحقحةِ »، و«صحقِح إدِب الؿػردِ »صحَّ

 )644، 456، 433، 4/445، 2/11« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف أحؿُد يف 
ُّ

(، 4114(، والدارمل

 يف 
ُّ

ـُ أبل 5611، 5411، 5446(، وأبق يعَؾك )5643، 5646« )الؽربى»والـسائل (، واب

(، 413« )الؿسـدِ »(، و55« )اإليؿانِ »(، ويف 2/421، 6/354« )الؿصـِػ »شقَبَة يف 

 )56والحؿقديُّ )
ُّ

ـُ حبَّاَن يف 311(، والطقالسل  (، وغقُرُهؿ.3363« )صحقِحفِ »(، واب

ـِ مسعقٍد   بف. ؛ڤمـ حديِث اب

ـُ  ويف إسـاِدِه وائُؾ   .-«التؼريِب »كؿا يف -مفاكَة، مؼبقٌل  ب

 ولؽـ يشَفُد لف ما سَبَؼ، والُل أطَؾُؿ.

ا»ويجقُز حذُف الػاِء يف جقاِب ، «مـ» إصؾ: يف (1)  «.أمَّ

َل »هؽذا بإصِؾ، ولعؾَّفا:  (2) ُلقا أو ُتُموِّ  «.وتلوَّ

 «.خرب»يف إصِؾ:  (3)

(4) .
ِّ

 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل
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ـِ  ي الـاَس بصغاِر  (5)بالتلويِؾ، فلكػُروامذهُب الخقارِج الذيـ مرُققا مـ الدِّ

  الذكقِب وكباِرَها، وقد طؾؿَت ما وصَػُفؿ رسقُل 
ِ
ـَ الُؿُروِق، وما أذَن  ملسو هيلع هللا ىلص الل م

 .(8)مِـ سػِؽ دمائِِفؿ (7)فقف

                                          

(1)  :
ِّ

ُروا»يف صبعِة إلباكِل  «.فؽػَّ

(2)  :
ِّ

 «.فقفؿ»يف صبعِة إلباكِل

(، وأبق 4122(، ومسؾٌؿ )2531، 5154، 3244)البُخاريُّ (، و365، 611، 6/53أحؿُد ) أخَرَجفُ  (3)

 يف 1424داوَد )
ُّ

 (، وغقُرُهؿ.3/154« )الؽربى»(، ويف 4/445« )الصغرى»(، والـسائل

ـِ  مـ صريِؼ سقيدِ   ، َغَػؾةَ  ب
ٌّ

ْثُتُؽؿ طـ رسقلِ ڤقال: قاَل طؾل   : إذا حدَّ
ِ
فألن َأِخرَّ مـ  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ْثُتُؽؿ فقؿا بقـل وبقـؽؿ السؿاِء َأحبُّ  فننَّ الحرَب ُخدَطٌة،  ؛إلل مـ أن أكذَب طؾقف، وإذا حدَّ

  سؿعُت رسقَل 
ِ
يلتل يف آخرِ الزماِن ققٌم ُحَدثاُء األسـاِن، ُسػفاُء األحالِم، »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ِمقَّ  ـَ الرَّ ِة، ال يجاوُز إيؿاُكُفؿ يؼقلقن مـ خقرِ ققِل الَبرِيَِّة، يؿرُققُن مـ اإلسالِم كؿا يؿُرُق السفُؿ م

 «.حـاِجَرُهؿ، فليـؿا لؼقُتُؿقُهؿ فاقتُؾقُهؿ، فننَّ قتَؾُفؿ أجٌر لؿـ قَتَؾُفؿ يقَم الؼقاَمةِ 

 (.3244هذا لػُظ البخاريِّ )

 
ٍّ

 صرٌق أخرى طـف. ڤولحديِث طؾل

، 41/21و  353، 411، 44/12« )الؿسـدِ »(، وأحؿُد يف 4/611« )الؿقصَّلِ »مالٌؽ يف  أخَرَجفُ و

، 2534، 2423، 5151، 1224، 1354، 3241، 3311(، والبُخاريُّ )421، 465، 51

 يف 1425(، وأبق داوَد )4121(، ومسؾٌؿ )4526، 2533
ُّ

(، ويف 1414« )الصغرى»(، والـسائل

ـُ أبل شقبَة يف 44452، 1511، 1515، 1135، 3551« )الؽربى» « الؿصـِػ »(، واب

ـُ ماَجْف 361، 45/341) ـُ حبَّاَن يف 425)(، واب  (، وغقُرُهؿ.2434، 65« )صحقِحفِ »(، واب

 .ڤمـ حديِث أبل سعقٍد الخدريِّ 

ـِ »وفقف:  ي إنَّ مـ ِضئِْضئ هذا، أو يف َعِؼب هذا ققًما يؼرُءوَن الؼرآَن ال يُجاوُز حـاِجَرُهؿ، يؿُرُققَن مـ الدِّ

ِمقَِّة، يؼتؾقَن أهَؾ اإلسالِم ويدعق ـ الرَّ َـُّفؿ قتَؾ عادٍ مروَق السفِؿ م ـ أدركتُُفؿ ألقتؾ  «.َن أهَؾ األوثاِن، لئ
= 
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ب مؼاَلَتُفؿ، وذلؽ ثؿ قد وجْدَكا الَل  أكف َحَؽؿ يف السارِق  (5)ُيؽذِّ

، ولق كاَن الذكُب َيؽُػُر صاحُبُف (9)الَجْؾدِ والؼاذِف ب (8)، ويف الزاكِل(7)بؼطِع القدِ 

                                          

ِل.ُ=  لػُظ البخاريِّ يف الؿقضِع إوَّ

ـُ أبل شقبَة يف 2/311أحؿُد ) أخَرَجفُ و (، 4/553و 2/415« )الؿصـُػ »(، و445« )الؿسـدِ »(، واب

ـُ ماَجفْ )6411والرتمذيُّ )  )421(، واب
ُّ

 وغقُرُهؿ.(، 5116(، وأبق يعَؾك )641(، والدارمل

ـِ مسعقٍد   .ڤمـ حديِث اب

ـٌ صحقٌح. : وهذا حديٌث حس  وقال الرتمذيُّ

ـٌ صحقٌح. : حس
ُّ

 وقال إلباكِل

ـُ ماَجْف )4124(، ومسؾٌؿ )35/163و 151، 33/154أحؿُد ) أخَرَجفُ و (، 441(، واب

( 
ُّ

 )115والطقالسل
ُّ

ـُ أبل شقبَة يف 6141(، والدارمل ـُ (، واب4/553« )الؿصـِػ »(، واب

 (، وغقُرُهؿ.2431« )صحقِحفِ »حبَّاَن يف 

، ورافعِ  ـِ  مـ حديِث أبل ذرٍّ  .ڤطؿٍرو  ب

ـُ أبل شقبَة يف 4121(، ومسؾٌؿ )2531(، والُبخاريُّ )65/354وأخَرَجُف أحؿُد ) (، واب

 (، وغقُرُهؿ.56« )الؿسـدِ »(، و4/556، 2/415« )الؿصـِػ »

ـِ  مـ حديِث سفؾِ   .ڤُحـَقٍػ  ب

ـَ مـ الصحابِة  وقد ُرِوَي مـ ـِ  : أكسِ ڤحديِث جؿاطٍة آخري ـِ طبَّاٍس، وجابرِ  ب  مالٍؽ، واب

ـِ ا   طبدِ  ب
ِّ

، وطـ رجٍؾ مـ أصحاِب الـبل
ِّ

، وأبل برزَة إسؾؿل
ِ
 .ڤ، وغقِرِهؿ ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.فذلؽ»يف إصؾ:  (1)

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: -تعالك-قاَل الُل  (2)

 .[38: ]الؿائدةُ  ﴾ڤ ڤ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: -تعالك-الُل  قاَل  (3)

 .[2: ]الـقرُ  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: -تعالك-قاَل الُل  (4)
= 
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  ما كان الحؽُؿ طؾك همٓء إٓ الؼتَؾ: ٕن  رسقَل 
ِ
ُديـَفُ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل َل ُبد  َمـ

 .(5)«فاقُتُؾقه

                                          

 .[4: ]الـقرُ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻُ=

 يف  (1)
ُّ

ـُ أبل شقبَة يف 615« )الؿسـدِ »أخَرَجُف الشافعل  413، 41/435« )الؿصـِػ »(، واب

ـُ ماَجْف )3144(، والبُخاريُّ )41/641و  315، 46/626و (، وأبق يعَؾك 6535(، واب

 يف 6124، 6122، 6125« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 6536)
ُّ

ـِ الصغقرِ »(، والبقفؼل « السـ

ـِ وأثارِ »(، و3425)  (.514« )الؿخؾصقَّاِت »(، والؿخؾُص يف 46/631« )معرفِة السـ

ـِ  نِ مـ صريِؼ سػقا  طققـَة. ب

 )2566(، والُبخاريُّ )1/335وأخَرَجُف أحؿُد )
ُّ

 يف 6146(، والطقالسل
ُّ

(، والدارقطـل

ـِ » (، 6536(، وأبق يعَؾك )6122، 6121« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 1/445« )السـ

ـُ حبَّاَن )  يف 5212واب
ُّ

دِّ طؾك الجفِؿقَّةِ »(، والدارمل  (.324« )الرَّ

ادِ مـ صريِؼ  ـِ  حؿَّ  زيٍد. ب

 يف 1/332« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف أحؿُد يف 
ُّ

 (.3515« )الؽربى»(، ويف 1121« )الصغرى»(، والـسائل

 مـ صريِؼ وهقٍب.

 يف 
ُّ

ـُ حبَّاَن )3541، 1124« )الصغرى»وأخَرَجُف الـسائل « الػقائدِ »(، وتؿاٌم يف 1142(، واب

(4364 ،4366( 
ِّ

ـُ إطرابل  يف (، والط6334(، واب
ُّ

(، والطحاويُّ 44/345« )الؽبقرِ »رباكِل

 (.6121« )مشؽِؾ أثارِ »يف 

 مـ صريِؼ معؿٍر.

 يف 3/321(، وأحؿُد )1354وأخَرَجُف أبق داوَد )
ُّ

ـِ »(، والدارقطـل  (.1/411« )السـ

ـِ ُطؾقََّة.  مـ صريِؼ اب

ـُ الجاروِد )  يف 113وأخَرَجُف اب
ُّ

ـِ »(، والدارقطـل مشؽِؾ »طحاويُّ يف (، وال1/445« )السـ

 (.6125« )أثارِ 

ـِ  مـ صريِؼ سعقدِ   أبل َطروبَة. ب
= 



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 213

                                          

 يف ُ=
ُّ

 (.3/261« )الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 3511، 1155« )الصغرى»وأخَرَجُف الـسائل

ـِ  القارِث  مـ صريِؼ طبدِ   سعقٍد. ب

 (.6124« )مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 4151وأخَرَجُف الرتمذيُّ )

. دِ مـ صريِؼ طب
ِّ

 القهاِب الثؼػل

 (.6121« )مشؽِؾ أثارِ »وأخَرَجُف الطحاويُّ يف 

ادِ  ـِ  مـ صريِؼ حؿَّ  سؾَؿَة. ب

ـَّةِ »وأخَرَجُف البغقيُّ يف   (.6521« )شرِح السُّ

.  مـ صريِؼ سعقٍد الجريريِّ

 يف 
ُّ

دِّ طؾك الجفؿقَّةِ »وأخَرَجُف الدارمل  (.324« )الرَّ

ـِ  مـ صريِؼ جريرِ   حازٍم. ب

 طـ طؽرَمَة؛ أنَّ طؾقًّا جؿق
ِّ

ـَ طبَّاٍس فؼال: لق  ڤًعا طـ أيقَب السختقاكِل ق ققًما، فبَؾَغ اب َحرَّ

ْقُفؿ   ؛كـت أكا لؿ ُأحرِّ
َّ

بقا بعذاِب اهللِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ٕنَّ الـبل  «ال ُتعذِّ
ُّ

: ملسو هيلع هللا ىلص ، ولؼتؾُتُفؿ كؿا قاَل الـبل

َل ديـَُف فاقتُؾُقه»  «.َمـ بدَّ

 ارديُّ طؽرَمَة.وقد تاَبَع أبق رجاٍء العط

 يف  لخَرَجفُ ف
ِّ

ـُ إطرابل  (.4443« )معَجِؿفِ »اب

ـُ  كا إبراهقُؿ كاقرةُ  طـ ابـ طبَّاٍس قال: قاَل ، حبقٍب، كا أبق إشفِب طـ أبل رجاءٍ  ب

  رسقُل 
ِ
َل ديـَُف فاقتُؾُقه: »ملسو هيلع هللا ىلص الل  «.َمـ بدَّ

ـِ  وإسـاُدُه رجاُلُف ثؼاٌت سقى إبراهقؿَ  ـِ  ففدِ  ب .حؽقٍؿ شقِخ ا ب
ِّ

ـِ إطرابل  ب

َثـَا طـف يـسُبُف إلك  ـُ صاطٍد إذا حدَّ : سائُر أحاديثِِف مـاكقُر، وهق مظؾُؿ إمِر، كان اب ـُ طديٍّ قال اب

ِه لَضْعِػِف. اهـ. مـ  تاريِخ »(، قال أبق كعقٍؿ يف 621« )لساكِفِ »(، ويف 425« )مقزاِن آطتدالِ »جدِّ

، ذهبت كتُ «: أصبفانَ 
ُّ

َػُف الربدطل : ما رأيُت  ؛ُبُف وكُثَر خَطُمهُ ضعَّ
ُّ

لرداءِة حػظِِف، وقال الربدطل

ُػقَكُف. اهـ.  أكَذَب مـف، وقال أبق الشقِخ: كان مشايُخـَا يضعِّ

ا.  ففذا اإلسـاُد ضعقٌػ جدًّ

ـُ  وقد رواه أكُس    ڤمالٍؽ  ب
ٍّ

 .ڤطـ طؾل
= 
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 (.5/445« )الؿسـدِ »أحؿُد يف  أخَرَجفُ ُ=

 يف 
ُّ

 (.3541« )الؽربى»و (،1125« )الصغرى»والـسائل

دِ  ـِ  طـ محؿَّ  الؿثـَّك. ب

 (.6533وأبق يعَؾك )

ـِ  طـ إسحاَق   أبل إسرائقَؾ. ب

ـُ حبَّاَن )  (.1145واب

. ـٍ ـِ معق  مـ صريِؼ اب

اُر )  (.1212والبزَّ

ـِ  طـ بشرِ  دِ  ب ـِ  آدَم ومحؿَّ . ب
ِّ

 يحقك الؼطعل

 يف 
ُّ

 (.41/646« )الؽبقرِ »والطرباكِل

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ .أ ب
ِّ

 بل بؽٍر الؿؼدمل

ـِ  طـ هشامِ ، الصؿدِ  رواه همٓء طـ طبدِ  ، طـ قتادةَ  أبل طبدِ  ب
ِ
 ، الل

َ
طـ أكٍس؛ أن طؾقًّا ُأتِل

ـُ طبَّاٍس: إكؿا قاَل رسقُل  طِّ يعبدوَن وثـًا فلحَرَقُفؿ، فؼال اب   بُلكاٍس مـ الزُّ
ِ
َل : »ملسو هيلع هللا ىلص الل مـ بدَّ

 «.ديـَُف فاقتُؾُقه

. وإسـاُدُه صحقٌح، رجاُلفُ  ـِ  ثؼاٌت رجاُل الشقَخْق

. الصؿِد هق طبدُ  وطبدُ 
ُّ

 القارِث، وهشاٌم هق الدستقائِل

ـُ  ـُ  لؽـ قد خاَلَػ همٓء الجؿاطَة الحسق  طقسك. ب

ـَ طبَّاٍس قال: قاَل رسقُل  فرواه طـ طبدِ    الصؿِد طـ هشاٍم طـ قتادَة طـ أكٍس؛ أنَّ اب
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص الل

َل ديـَُف فاقتُؾُقه»  «.َمـ بدَّ

 يف  أخَرَجفُ 
ُّ

 (.3543« )الؽربى»(، ويف 1121« )الصغرى»الـسائل

ـُ  ـُ  أخربَكا الحسق  الصؿِد؛ بف. طقسك طـ طبدِ  ب

ـُ  ـُ  والحسق  صدوٌق صاحُب حديٍث.«: التؼريِب »طقسك قاَل فقف الحافُظ يف  ب

 والُل أطَؾُؿ.، -وإن كان هذا الخالُف ٓ يضرُّ -الصؿِد أرجُح  وروايُة الجؿاطِة طـ طبدِ 

ـُ  َخاَلَػ سعقدُ وقد  . ب
َّ

 أبل طروبَة هشاًما الدستقائِل
= 
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 واخُتؾَِػ طؾقف.ُ=

ـُ  فرواُه طبَّادُ  ـِ طبَّاسٍ  ب اِم طـ سعقٍد طـ قتادَة طـ طؽرمَة طـ اب  ، العقَّ
َّ

َمـ »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـبل

َل ديـَُف فاقتُؾُقه  «.بدَّ

 يف  أخَرَجفُ 
ُّ

 (.3544« )الؽربى»(، ويف 1126« )الصغرى»الـسائل

ـِ  صريِؼ إسؿاطقَؾ مـ    طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل  زرارَة. ب

 يف 
ُّ

 (.44/344« )الؽبقرِ »والطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ العبَّاسِ  . ب
ِّ

 الػضِؾ الؼرشل

ـِ  كالُهَؿا طـ طبَّادِ  اِم؛ بف. ب  العقَّ

 وإسـاُدُه صحقٌح.

دُ  ـُ  لؽـ خاَلَػُف محؿَّ  بشٍر. ب

ـِ  فرواُه طـ سعقدِ  ـِ  ب   قال: قاَل رسقُل  أبل طروَبَة طـ قتادَة طـ الحس
ِ
َل ديـَُف : »ملسو هيلع هللا ىلص الل مـ بدَّ

 «.فاقتُؾُقه

 يف  أخَرَجفُ 
ُّ

 (.3546« )الؽربى»(، ويف 1123« )الصغرى»الـسائل

. ـِ  وإسـاُدُه صحقٌح إلك الحس

 طؼَبُف 
ُّ

 : وهذا َأْوَلك بالصقاِب مـ حديِث طبَّاٍد. اهـ.-«الصغرى»كؿا يف -وقد قال الـسائل

: مضطرُب -( ترجؿِة طبَّادٍ 41/413« )هتذيِب الؽؿالِ »كؿا يف - قؾُت: قال اإلماُم أحؿدُ 

ـِ  الحديِث طـ سعقدِ   أبل طروبَة. اهـ. ب

ُح الروايَة الؿرَسَؾَة، والُل أطَؾُؿ. ا ُيرجِّ  وهذا مؿَّ

ـُ  القهاِب  وقد خاَلَػ طبدُ  ـَ  ططاٍء الخػاُف طبَّادَ  ب دَ  ب اِم ومحؿَّ ـَ  العقَّ  بشٍر. ب

ـِ  فرواُه طـ سعقدِ  ـِ  طـ مطرِ ، أبل طروبةَ  ب اِق  ب ـِ ، صفؿاَن القرَّ  بف مرَساًل. ؛طـ الحس

ـُ  أخَرَجُف الحارُث   (.515« )مسـِدهِ »أبل أسامَة يف  ب

ـُ  القهاِب  وطبدُ   .-«التؼريِب »كؿا يف -ططاٍء صدوٌق ربؿا أخطَل  ب

ـِ  لؽـ قال أحؿُد: كان مـ أطؾِؿ الـاِس بحديِث سعقدِ   أبل طروَبَة. ب

ًة:  كان طالًؿا بسعقٍد. اهـ. وقال مرَّ
= 
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اًرا لؿا كاكت طؼقَباُتُفؿ الؼطَع والجؾَد؟!  أفال َتَرى أهنؿ لق كاكقا كػ 

:ُ]اإلسراءُُ ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ وكذلؽُققُلُاللُِفقؿـُُقتؾُمظؾقًما:

 طػٌق وٓ أخُذ ديٍة ولزَمُف الؼتُؾ.[88
ِّ
 ، فؾق كان الؼتؾ ُكػًرا ما كان لؾقلل

                                          

 وطؾك كؾِّ حاٍل فالراجُح يف هذه الروايِة اإلرساُل.ُ=

 .ڤولؾحديِث شاهٌد مـ حديِث أبل مقسك إشعريِّ 

، 1311، 1313، 3131، 6624)البُخاريُّ (، و313، 32، 36/111« )الؿسـدِ »أحؿُد يف  أخَرَجفُ 

(، 1355، 1351وأبق داوَد ) (،4433، 4436(، ومسؾٌؿ )4452، 4415، 2563، 2461، 1315

 يف 
ُّ

، 5216، 5554، 5552، 5555و 5316، 1122« )الصغرى»ومقاضَع أُخرى، والـسائل

 (، ومقاضَع أُخرى، وغقُرُهؿ.5112، 1/5115« )الؽربى»(، ويف 5211، 5213

 ولف صرٌق.

 
ِّ

ِة إرساِل الـبل ـِ وإتباِطِف معاًذا إلقفا ملسو هيلع هللا ىلص يف قصَّ قاَل: ما ، ٌؾ طـدهفنذا رُج ، أبا مقسك إلك القؿ

َد، وكحـ كريُدُه طؾك اإلسالِم مـذ   -قاَل: أحسُبفُ -هذا؟ قال: رُجٌؾ كان يفقديًّا فلسَؾَؿ ثؿ هتقَّ

ـِ   ٓ أقُعُد حتك تضربقا طـَؼُف. فضربُت ُطـَؼفُ  ؛شفري
ِ
إنَّ »فؼال: قضك الُل ورسقُلُف: ، فؼال: والل

َل ديـَُف فاقتُؾُقهمَ »أو قال: ، «َمـ َرَجَع عـ ديـِِف فاقُتُؾقه  «.ـ بدَّ

 (.32/313لػُظ أحؿَد )

ـِ مسعقٍد   .ڤوشاهٌد مـ حديِث اب

(، وأبق داوَد 4242(، ومسؾٌؿ )2141)الُبخاريُّ (، و134، 4/644و 2/445أحؿُد ) أخَرَجفُ 

 يف 4116(، والرتمذيُّ )1356)
ُّ

(، 2154« )الؽربى»(، ويف 1464« )الصغرى»(، والـسائل

ـُ ماَجْف )  (.6531واب

 : إال  اهللِ  ال يِحؾُّ دِم امرٍئ مسؾٍؿ يشفُد أن ال إلَف إال اهللُ وأكِّل رسقُل »ولػُظُف طـد الُبخاريِّ

ـِ التارُك لؾجؿاعةِ  ي  «.بنحدى ثالٍث: الـػُس بالـػِس، والثقُِّب الزاكِل، والؿارُق مـ الدِّ

 .ڤوَثؿَّ شقاهُد أخرى طـ جؿاطٍة مـ الصحابِة 
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ُالرابُع: ُالؼقُل الذي فقف تضعقُػ هذه أثاِر: فؾقس مذهَب َمـ ُيْعَتدُّ ُوأما

والبَِدِع، الذي َقُصَر  (7)أهِؾ إهقاءِ  (5)بؼقلِِف، فال ُيْؾَتَػُت إلقف، إكؿا هق احتجاُج 

أذهاُكُفؿ طـ وجقِهَفا: فؾؿ يجدوا شقًئا أهقَن  (9)طـ آتساِع وطقَقْت  (8)ُفؿطؾؿُ 

 طؾقفؿ مـ أن يؼقلقا: متـاقضًة. فلبطُؾقَها كؾ فا!

ِف:  والذكقَب ٓ ُتزيُؾ إيؿاًكا، ُوإنُالذيُطـدكاُيفُهذاُالباِبُكؾ 
َ
أن الؿعاصل

ـَ اإليؿانِ 
حؼقَؼَتف وإخالَصف الذي كعَت الُل  وٓ ُتقِجُب ُكػًرا، ولؽـ َفا إك ؿا تـِػل مِ

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿بف أهَؾُف، واشرتَصُف طؾقفؿ يف مقاضَع مـ كتابِِف، فؼال: 

إلك  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ققلِِف: 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 .[557ُ،555:ُ]التقبةُُ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

إلك ققلِِف:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ وقاَل:

ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿

 .[55-5:ُ]الؿممـقنَُ ﴾ک ک گ گ گ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ وقاَل:
                                          

 «.حتجاحا»يف إصِؾ:  (1)

 «.إهقا» :يف إصؾِ  (2)

 «.طؿُؾفؿ»يف إصِؾ:  (3)

 «.وغققت»يف إصِؾ:  (4)
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ

 .[9-7:ُ]إكػاُلُ ﴾ژ ڑ

ُقالُأبقُطبقٍد:

ففذه أياُت التل شرَحْت وأباكَْت شرائَِعف الؿػروضَة طؾك أهؾِِف وكَػْت طـف 

َرْتفُ  َ كؾ فا، ثؿ فس 
ـ ُة بإحاديِث التل فقفا (5)الؿعاصل السُّ

اإليؿاِن يف  (8)ِخالُل  (7)

الباِب الذي يف صدِر هذا الؽتاِب، فؾؿا خالَطْت هذه الؿعاِصل هذا اإليؿاَن الؿـعقَت 

، وٓ إماكاِت التل  ـَ بغقرها: ققؾ: لقس هذا مـ الشرائِط التل أخَذَها الُل طؾك الؿممـق

 طـفؿ حقـئٍذ حؼقَؼتَف ولؿ َيُزْل طـفؿ اسُؿف. ُيعرف هبا أكف اإليؿاُن: فـَػْت 

، واسُؿ اإليؿاِن غقُر زائٍؾ طـف؟ :(9)فننُقال ـٍ  كقػ يجقُز أن يؼاَل: لقس بؿمم

 .(:)هذا كالُم العرِب الؿستػقُض طـدكا غقُر الؿستـؽِر بف ققَؾ:

 .(>)العؿَؾ طـ طامِؾِف إذا كان طؾك غقِر حؼقَؼتِفِ  (;)إزالُتُفؿ

                                          

 «.فسر بف»يف إصِؾ:  (1)

 ثؿ ضَرَب طؾقفا خطًّا.، «الحالُل والحرامُ «: »فقفا»يف إصِؾ بعد  (2)

 «.حالُل »يف إصِؾ:  (3)

 بعد  (4)
ِّ

 صِؾ.ولقست يف إ، «قائٌؾ «: »قال»يف صبعِة إلباكِل

(5)  :
ِّ

 «.يف»يف صبعِة إلباكِل

(6)  :
ِّ

 «.إزالة»يف صبعِة إلباكِل

 «.حؼقؼةُ »يف إصِؾ:  (7)
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اكِِعُإذاُكانُلقَسُبُؿحؽٍِؿُلَعَؿِؾِف:أَُٓتَرىُأكُ  ما صـعَت شقًئا،  فؿُيؼقلقَنُلؾص 

كػل التجقيِد ٓ طؾك  (7)هاهـا طؾك (5)وٓ طؿؾَت طؿاًل. وإكؿا وقع معـاه

ـعِة كػِسفا: ففق طـدهؿ طامٌؾ بآسِؿ وغقُر طامٍؾ يف اإلتؼاِن، حتك  الص 

 فقؿا هق أكثُر مـ هذا. (8)تؽؾ ُؿقا

يعؼُّ أباه، ويبؾُغ مـف إَذى: فقؼاُل: ما هق بقلٍد. وهؿ  (9)ُجؾِ وذلؽ كالر

ـُ ُصؾبِِف، ثؿ يؼاُل مثُؾُف يف إِخ، والزوجِة والؿؿؾقِك، وإكؿا مذهُبُفؿ  يعؾؿقَن أك ف اب

، وأما  (;)الؿزايؾُة يف إطؿالِ  (:)يف هذا كؾِّف القاجبِة طؾقفؿ مـ الطاطِة والبِرِّ

قُّ وإ : (<)وأسؿائَِفا (=)أماكـَِفا (>)كساُب فعؾك ما كاكت طؾقف يفالـؽاُح والرِّ

هبا اإليؿاُن، إكؿا  (55)التل ُيـػك (50): فؽذلؽ هذه الـعقُت (<)وأسؿائَِفا

                                          

 «.معـاهؿ»يف إصِؾ:  (1)

(2) .
ِّ

 زيادٌة يف صبعِة إلباكِل

صِؾ:  (3)  ، ويف «يؽؾُؿقا»يف ٕا
ِّ

ٕلباكِل صِؾ.، «بف«: »يؽؾُؿقا»بعد  صبعِة ا  وهل غقُر واضحٍة يف ٕا

: يف (4)
ِّ

 «.كرُجؾٍ » صبعِة إلباكِل

(5) .
ِّ

 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

(6)  :
ِّ

 «.يف إطؿالِ »سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

(7) .
ِّ

 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

 «.امؽاكِفا»يف إصِؾ:  (8)

(9)  :
ِّ

 «.وأسؿاُؤَها»يف صبعِة إلباكِل

(12)  :
ِّ

 «.الذكقُب »يف صبعِة إلباكِل

: «ُتـػك»إصؾ: يف  (11)
ِّ

 «.ُيـػك»، ويف صبعِة إلباكِل
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ا إسؿاُء فعؾك ما  (5)أحبطت الحؼائَؼ مـف والشرائَع التل هل مِـ صػاتِِف: فلم 

 كاكت قبَؾ ذلؽ، وٓ يؼاُل لفؿ إٓ: مممـقَن، وبف الحؽُؿ طؾقفؿ.

ـ ِة. (7)مع هذا شقاهدُ جْدَكاُوقدُو  لؼقلِـَا مـ التـزيِؾ والسُّ

اُالتـزيُؾ:  ُفلم 
ِ
ـَ قاَل:  -جؾ  ثـاُؤهُ -فؼقُل الل ٱ ٻ ﴿يف أهِؾ الؽتاِب حق

پ ڀ ڀ ڀ ڀ  (8)ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 .[>=5:ُطؿرانَُُ]آُلُ ﴾ٺ

ُ:(9)قالُأبقُطبقدٍُُ->7

 
ُّ
َثـَا إشجعل ـِ مغقلٍ  (:)حد   طـ الشعب (;)طـ مالِؽ ب

ِّ
يف هذه - (>)ل

، ثؿ أحؾ  الُل لـا (<)كان بقـ أيِديِفؿ ولؽـ كبُذوا العؿَؾ بف (=)قال: أما إك ف -أيةِ 
                                          

(1) .
ِّ

 سؼَطْت مـ صبعِة إلباكِل

 «.شقاهدا»يف إصِؾ:  (2)

(3)  : ـِ ـُ كثقٍر وأبق طؿٍرو  ؛«وٓ َيؽتؿقَكفُ »، «َلُقَبقِّـُـَّف»هؽذا يف إصِؾ بالقاِء يف الؿقضعق قرأ اب

بالقاِء، وقرأ « لتبقِّـُـَّف لؾـاِس وٓ تؽتؿقَكفُ »وزيٍد:  وطاصٌؿ بروايِة أبل بؽٍر، ويعؼقُب بروايِة َروٍح 

 «.الؿبسقِط يف الؼراءاِت العشرِ »بالتاِء. اهـ. مـ « وٓ تؽتؿقكف« »لتبقــف»الباققَن: 

(4) .
ِّ

 إسـاُدُه صحقٌح إلك الشعبل

(5)  
ِ
، طبقُد الل

ُّ
ـُ  إشجعل ـُ طبدِ  ب ـِ أو اب ـِ أبق طبدِ  طبقِد الرحؿ ـِ  الرحؿ ، ثؼٌة  الرحؿ

ُّ
الؽقفِل

 .-«التؼريِب »كؿا يف -ملمقٌن، أثبُت الـاِس كتاًبا يف الثقريِّ 

ـُ  مالُؽ  (6) ، ثؼٌة ثبٌت  ب
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -مغقٍل البجؾل

(7)  
ُّ

ـُ  طامرُ ، الشعبل ، ثؼٌة مشفقٌر فؼقٌف فاضٌؾ  ب
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -شراحقَؾ أبق طؿٍرو الؽقفِل

 .«إبف»يف إصؾ:  (8)

 (.1/441« )غريِب الحديِث »(، ويف 431)رقؿ« فضائِؾ الؼرآنِ »يف  -أيًضا- أخَرَجفُ و (9)
= 
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 (7)كاكقا بف (5)لـا ذبائَِحُفؿ، وكؽاَح كسائِِفؿ: فحؽؿ لفؿ بحؽِؿ الؽتاِب إذْ 

: َفُفْؿ بإحؽاِم وإسؿاءِ  ـَ ، ولف مـتحؾِق ـَ ي ُمِؼرِّ
فا يف الؽتاِب داخؾقَن، وهؿ ل (8)

 بالحؼائِؼ مػارققَن: ففذا ما يف الؼرآِن.

ـ ُة: اُالس  ُوأم 

 
ِّ
 الذي صؾ ك ملسو هيلع هللا ىلص فحديُث الـبل

ِّ
ث بف رفاطُة يف إطرابِل  (9)الذي يحدِّ

                                          

؛ بف.ُ=
ُّ

َثـَا إشجعل  حدَّ

ـُ الؿـذِر يف   (.4654« )تػسقِرهِ »وأخَرَجُف اب

 
ُّ

َثـَا طؾل ـُ  حدَّ  طـ مالِؽ ، العزيزِ  طبدِ  ب
ُّ

َثـَا إشجعل ـِ  طـ أبل طبقٍد قال: حدَّ مغقٍل، طـ  ب

 
ِّ

، قاَل: أما إكف كاَن بقـ [187: طؿرانَ  آُل ] ﴾ڀ ڀ ٺ ﴿: ۵ يف ققلِفِ  الشعبل

 أيِديِفؿ ولؽـ كبُذوا العَؿَؾ بف.

 وإسـاُدُه صحقٌح. 

 
ُّ

ـُ  طؾل ـِ  العزيزِ  طبدِ  ب  الؿرزباِن. ب

: ثؼٌة ملمقٌن «: الجرِح والتعديؾِ »قال أبق حاتٍؿ يف 
ُّ

معاكِل »كؿا يف -كان صدوًقا، وقال الدارقطـل

 يف 3/143« )إخقارِ 
ُّ

اظِ »(، وقال الذهبل  (: الحافُظ الصدوُق.6/414« )تذكرةِ الحػَّ

ـُ أبل حاتٍؿ يف 4/123« )التػسقرِ »وأخَرَجُف الطربيُّ يف  (، والخطقُب 3/134« )تػسقِرهِ »(، واب

 (.45/321« )تاريِخفِ »يف 

ـ يحقك ـُ أبل حاتٍؿ: أبا أسامةَ ط ـِ إدريٍس، قَرَن معف اب ـ صريِؼ اب   ـِ ب م
ِّ

ـ الشعبل ، ط
ِّ

 بف. ؛أيقَب البجؾل

 .وإسـاُدُه صحقٌح، رجاُلُف ثؼاٌت 

(1)  :
ِّ

 «.إذا»يف صبعِة إلباكِل

 لقست يف إصِؾ. (2)
ِّ

 زيادٌة مـ صبعِة إلباكِل

 «.إسؿا»يف إصِؾ:  (3)

 «.صؾ»يف إصؾ:  (4)
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َػفا، فؼال لف رسقُل    فخػ 
ِ
ُ: »-صؾ ك الُل طؾقف- الل ُفنكؽُلؿُُتَصؾ   (5)«ارَجْعُفَصؾ 

َُفَصُ»حتك فعَؾَفا مراًرا، كؾُّ ذلؽ يؼقل:  ، وهق قد رآه يصؾِّقفا، أفؾسَت َتَرى (7)«ؾ 

                                          

 «.َفَصؾِّل»يف إصؾ:  (1)

ـُ ح34/333أحؿُد ) أخَرَجفُ  (2) اُر )4414بَّاَن )(، واب ـُ طبدِ 3462(، والبزَّ الَبرِّ يف  (، واب

 (.5/413« )التؿفقدِ »

ـِ  مـ صريِؼ يحقك  سعقٍد. ب

 (.46« )جزِء الؼراءِة خؾَػ اإلمامِ »والُبخاريُّ يف 

ـِ  طـ حاتؿِ   إسؿاطقَؾ. ب

 يف 41وبرقِؿ )
ُّ

 يف 4634« )الؽربى»(، ويف 4343« )الصغرى»(، والـسائل
ُّ

(، والطرباكِل

 يف 5/34« )الؽبقرِ »
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل  (.6126« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 6/564« )السـ

ـِ  مـ صريِؼ الؾقِث   سعٍد. ب

 (.43برقِؿ ) أخَرَجفُ و

ـِ إدريَس.  مـ صريِؼ سؾؿاَن واب

 (.6615« )مشؽِؾ أثارِ »والطحاويُّ يف 

 مـ صريِؼ حققَة.

 يف 
ُّ

 (.5/32« )الؽبقرِ »والطرباكِل

ـِ  ِؼ سؾقؿانَ مـ صري  بالٍل. ب

 يف 
ُّ

 يف 211« )الؽربى»(، و4153« )الصغرى»والـسائل
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفِؼل « السـ

(6/346 ،343.) 

ـِ  مـ صريِؼ بؽرِ   مضٍر. ب

ـُ أبل شقبَة يف   (.4/614« )الؿصـِػ »واب

 مـ صريِؼ أبل خالٍد إحؿِر.

دِ  ـِ  رواه همٓء جؿقًعا طـ محؿَّ   طجالنَ  ب
ِّ

ـِ  طـ طؾل ـِ  يحقك ب ِف  ب ٍد طـ أبقِف طـ طؿِّ -َخالَّ
= 
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  قاَل: ُكـَّا مع رسقلِ  -وكان بدِريًّاُ=
ِ
فدَخَؾ رُجٌؾ فصؾَّك يف كاحقِة الؿسجِد، ، يف الؿسجدِ  ملسو هيلع هللا ىلص الل

  فجَعَؾ رسقُل 
ِ
 ارِجْع َفَصؾِّ فنكؽ لؿ »يرمُؼُف، ثؿ جاَء فسؾََّؿ فردَّ طؾقف وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 قال: ، «ارِجْع َفَصؾِّ فنكؽ لؿ ُتَصؾِّ »وقال: ، فردَّ طؾقف ؛فسؾَّؿَ  فرَجَع فَصؾَّك ثؿ جاءَ  ؛«ُتَصؾِّ 

ـِ أو ثالًثا ، فعؾِّْؿـِل ، فؼال لف يف الثالثِة أو الرابعِة: والذي بعَثَؽ بالحؼِّ  ؛مرتق
َ

لؼد أجفدُت كػِسل

 
ُّ

ـْ وضقَءَك، ثؿ استؼب: »ملسو هيلع هللا ىلص وأركِل. فؼال لف الـبل َل فَلْحِس َل فتقضَّ  ِؾ الؼبَؾَة، إذا أردَت أن تصؾِّ

َـّ قائًؿا، ثؿ اسُجْد حتك  َـّ راكًعا، ثؿ ارَفْع حتك تطؿئ  ثؿ كبِّْر، ثؿ اقرأ، ثؿ ارَكْع حتك تطؿئ

َـّ ساجًدا، ثؿ ُقْؿ، فنذا  َـّ جالًسا، ثؿ اسُجْد حتك تطؿئ َـّ ساجًدا، ثؿ ارَفْع حتك تطؿئ  تطؿئ

مـ شلٍء فنكؿا تـُؼُصف مـ  أتؿؿَت صالَتَؽ عؾك هذا فؼد أتؿؿَتَفا، وما اكتؼصُت مـ هذا

 «.صالتَِؽ 

 لػُظ أحؿَد.

ـٌ  دِ  ؛وهذا إسـاٌد حس ـِ  لحاِل محؿَّ  .-«التؼريِب »كؿا يف -ففق صدوٌق  ؛طجالنَ  ب

ـِ طجالَن، فبقـؿا رواُه الجؿاطُة طـف طؾك القجِف السابِؼ خاَلَػُفؿ  وقد اخُتؾَِػ طؾك اب

ـُ  إبراهقؿُ  ٍد. ب  محؿَّ

 يف 
ُّ

 (.611« )ؿسـدِ ال»فلخَرَجُف الشافعل

ـِ  طـ إبراهقؿَ  دُ  ب ٍد، قال: أخربكِل محؿَّ ـُ  محؿَّ   ب
ِّ

ـِ  طجالَن طـ طؾل ـِ  يحقك ب ٍد طـ  ب خالَّ

ـِ  رفاطةَ   رافٍع، قال: فَذَكَر الحديَث. ب

 لؿ يذُكْر فقف: طـ أبقِف.

ـُ  وإبراهقؿُ  دِ  ب ـِ  محؿَّ  .-«التؼريِب »كؿا يف -أبل يحقك مرتوٌك  ب

ـُ لفقعَة.  وخاَلَػُفؿ اب

 (.2145« )مشؽِؾ أثارِ »فلخَرَجُف الطحاويُّ يف 

ـُ لفقعَة والؾقُث  دِ ، مـ صريِؼ أبل إسقِد، أخربكا اب ـِ  طـ محؿَّ ـ أخَبَرهُ  ب طـ ، طجالَن طؿَّ

 
ِّ

ـِ  طؾل ـِ  يحقك ب ِف رفاطةَ  ب ٍد طـ أبقِف طـ طؿِّ ـِ  خالَّ  رافٍع؛ فذَكَر الحديَث. ب

ـُ لفقعَة ضعقٌػ، صدوٌق اختَؾَط بعد   احرتاِق ُكُتبِِف.واب

 وسَبَؼ روايُة الؾقِث طؾك القصِؾ.
= 
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ـِ طجالَن.ُ=  فالصحقُح ما رَواُه الجؿاطُة طـ اب

ـُ طجالَن طؾقف.  وقد ُتقبَِع اب

ـُ خزيؿَة يف 124وأخَرَجُف أبق داوَد ) « مشؽِؾ أثارِ »(، والطحاويُّ يف 515« )صحقِحفِ »(، واب

ـَّةِ ش»(، والبغقيُّ يف 2141، 2143، 6611، 4553)  (.553« )رِح السُّ

ـِ  مـ صريِؼ إسؿاطقَؾ   جعػٍر. ب

 يف 
ُّ

 (.5/35« )الؽبقرِ »والطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ سعقدِ   أبل هالٍل. ب

ـِ  كالهؿا طـ يحقك   ب
ِّ

ـِ  طؾل ـِ  يحقك ب دِ  ب ـِ  خالَّ ِه رفاطةَ  ب ، طـ أبقِف طـ جدِّ
ِّ

َرقِل ـِ  رافٍع الزُّ  ب

 بف. ؛رافعٍ 

ـُ  ويحقك   ب
ِّ

ـِ  طؾل ، وهق هـا -«التؼريِب »كؿا يف -ٌل يحقك مؼبق ب ـٌ ، يعـل إذا ُتقبَِع وإٓ َفَؾقِّ

 ُمَتاَبٌع.

ـُ حبَّاَن )155وأخَرَجُف أبق داوَد )  يف 4414(، واب
ُّ

 (.4« )الؼراءِة خؾِػ اإلمامِ »(، والبقفؼل

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ  طؿٍرو. ب

 يف 45« )الؼراءِة خؾَػ اإلمامِ »والُبخاريُّ يف 
ُّ

« الؽربى»(، ويف 4341« )الصغرى»(، والـسائل

ـُ وهٍب يف 4631) لِ »(، واب  يف 313« )الؿقصَّ
ُّ

 يف 5/35« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل
ُّ

(، والبقفؼل

 (.1« )الؼراءِة خؾَػ اإلمامِ »

ـِ  مـ صريِؼ داودَ   ققٍس. ب

 )121وأبق داوَد )
ُّ

 (.5/35(، والطرباكِل

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ  إسحاَق. ب

 (.5/11ويف )

  ريِؼ طبدِ مـ ص
ِ
ـِ  الل  طقٍن. ب

 يف 
ُّ

ـِ  ( طـ إبراهقؿَ 614« )الؿسـدِ »والشافعل ٍد. ب  محؿَّ

 
ِّ

ـِ  رواه همٓء طـ طؾل ـِ  يحقك ب ف رفاطةَ  ب ٍد طـ أبقِف طـ طؿِّ ـِ  خالَّ  رافٍع؛ بف. ب

 وإسـاُدُه صحقٌح.
= 
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 أكف ُمَصؾ  بآسِؿ، وغقُر ُمَصؾ  بالحؼقؼِة؟!

أبِؼ، والؿصؾِّل بالؼقِم  وكذلؽ يف الَؿْرأِة العاصقِة لزوِجَفا، والعبدِ 

ـَ   .(7)لف: أهنا غقُر مؼبقلةٍ  (5)الؽارهق

                                          

 (.6613« )مشؽِؾ أثارِ »وقد أخَرَجُف الطحاويُّ يف ُ=

ـِ  مـ صريِؼ شريِؽ    طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل  أبل كؿٍر. ب

 
ِّ

ـِ  طـ طؾل ـِ  يحقك ب ِف رفاطةَ  ب ٍد طـ طؿِّ ـِ  خالَّ  رافٍع؛ بف. ب

 لؿ يذُكْر: طـ أبقِف.

 
ُّ

ـُ  وطؾل ـِ  يحقك يرِوي طـ طؿِّ أبقِف رفاطةَ  ب  رافٍع. ب

ـُ  ورواه إسحاُق    طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل  أبل صؾحَة واخُتؾَِػ طؾقف. ب

 يف 154فلخَرَجُف أبق داوَد )
ُّ

 (.5/31« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ادِ  ـِ  مـ صريِؼ حؿَّ ـِ  سؾَؿَة طـ إسحاَق  ب   طبدِ  ب
ِّ

 طـ طؾل
ِ
ـِ  الل ف ب  بف. ؛يحقك طـ طؿِّ

ـُ  وخاَلَػُف هؿامُ    ؛يحقك ب
ِّ

ـِ  فرواه طـ إسحاَق طـ طؾل ف ب  بف. ؛يحقك طـ أبقِف طـ طؿِّ

 )151أخَرَجُف أبق داوَد )
ُّ

اُر )4321(، والدارمل (، 4/321) (، والحاكؿُ 3464(، والبزَّ

 يف 
ُّ

 يف 5/34« )الؽبقرِ »والطرباكِل
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل  (، وغقُرُهؿ.114، 6/414« )السـ

اٌد  َر بف حؿَّ  -فؼصَّ
ُّ

 . اهـ.-كؿا قال البقفؼل

ُث هبذا تارًة وهبذا ُأخَرى، والُل أطَؾُؿ. ؛وٓ يُضرُّ ذلؽ  فال ماكَع أن يؽقَن ُيحدِّ

 .ڤ ولف شاهٌد مـ حديِث أبل هريرةَ 

(، والرتمذيُّ 152(، وأبق داوَد )354(، ومسؾٌؿ )2224، 2654، 453، 454أخَرَجُف البُخاريُّ )

 يف 6256، 313)
ُّ

 (، وغقُرُهْؿ.521« )الؽربى»(، ويف 111« )الصغرى»(، والـسائل

 «.الؽارهقنَ »يف إصؾ:  (1)

ـُ أبل شقبَة يف  أخَرَجفُ  (2) (، 321 « )جامِعفِ »ذيُّ يف (، والرتم1/314، 4/111« )الؿصـِػ »اب

 يف 
ُّ

ـَّةِ »(، والبغقيُّ يف 612، 1/611« )الؽبقرِ »والطرباكِل  يف 131« )شرِح السُّ
ُّ

(، والبقفؼل

ـِ وأثارِ »  (.1/662« )معرفِة السـ
= 
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=ُ 
ِّ

ـِ  مـ صريِؼ طؾل ـِ  ب ـِ طـ الحسق ـِ  الحس واقٍد طـ أبل غالٍب، قال: سؿعُت أبا أماَمَة يؼقُل:  ب

  قال رسقُل 
ِ
اخآبُؼ حتك يرجَع، وامرأٌة باَتْت  ثالثٌة ال تجاوُز صالُتُفؿ آذاَكُفؿ: العبُد : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.وزوُجَفا عؾقفا ساخٌط، وإماُم ققٍم وهؿ لف كارهقنَ 

ـٌ غريٌب مـ هذا الَقْجِف. ، وقال: هذا حديٌث حس  لػُظ الرتمذيِّ

ٌر.  وأبق غالٌب اسُؿُف َحَزوَّ

. ـٌ  وإسـاُدُه حس

رٌ  ـُ  أو سعقدُ  أبق غالٍب حزوَّ ِر أبق كافٍع. ب  الحزوَّ

 صدوٌق. اهـ. وبؼقَُّة رجالِِف ثؼاٌت.«: التؼريِب »قال الحافُظ يف 

 ولؾحديِث شقاهُد يصحُّ هبا، يليت ِذْكُرَها.

ـُ أبل شقبَة يف   (.1/314« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

ـِ  مـ صريِؼ الؼاسؿِ    ب
َ

َمُف ققٌم لقصؾِّل فلبك طؾقفؿ حتك دفُعقُه، ، هبؿ مخقؿرَة، يذكَر أن سؾؿاَن قدَّ

، إين سؿعُت رسقَل  ؛فؾؿا صؾَّك هبؿ قاَل: أُكؾُُّؽؿ راٍض؟ قالقا: كعؿ
ِ
  قال: الحؿُد لل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص الل

اخآبُؼ، والرجُؾ  ثالثٌة ال ُتؼَبُؾ صالُتُفؿ: الؿرأُة تخرُج مـ بقِت زوِجَفا بغقرِ إذكِِف، والعبُد »يؼقُل: 

 «.يممُّ ققًما وهؿ لف كارهقنَ 

 جاُل إسـاِدِه ثؼاٌت، لؽـَُّف مـؼطٌع.ور

ـُ  فالؼاسؿُ  ـٍ  ب ـُ معق  «.التفذيِب »كؿا يف  ؛مخقؿرَة لؿ يسَؿْع أحًدا مـ الصحابِة كؿا قاَل اب

ـُ خزيؿَة يف  ـُ حبَّاَن يف 511« )صحقِحفِ »وأخَرَجُف اب ـُ طديٍّ يف 5355« )صحقِحفِ »(، واب (، واب

 يف 3/4141« )الؽامؾِ »
ُّ

(، ويف 425، 44/51و 4/115« )اإليؿانِ  شعِب »(، والبقفؼل

ـِ الؽربى»  (.4/315« )السـ

ـِ  مـ صريِؼ هشامِ  اٍر طـ القلقدِ  ب ـِ  طؿَّ ـِ  مسؾٍؿ طـ زهقرِ  ب دِ  ب ٍد طـ محؿَّ ـِ  محؿَّ الؿـؽدِر طـ  ب

ـِ  جابرِ  ، قال: قاَل رسقُل  طبدِ  ب
ِ
  الل

ِ
ثالثٌة ال يؼبُؾ اهللُ لفؿ صالًة وال يصعُد لفؿ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

اخآبُؼ حتك يرجَع إلك مقالِقِف فقَضَع يُدُه يف أيديِفْؿ، والؿرأُة الساخُط عؾقفا زوُجَفا  : العبُد حسـةٌ 

 «.حتك يرَضك، والسؽراُن حتك يصحقَ 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.
= 
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ـُ  هشامُ ُ= ارِ  ب ـِ  طؿَّ .  ؛كصقٍر الخطقُب  ب ، فحديُثُف الؼديُؿ أصحُّ ـُ صدوٌق مؼرٌئ، كبَِر فصاَر يتؾؼَّ

 .«التؼريُب »اهـ. 

ـُ  والقلقدُ  ، ثؼٌة لؽـف كثقُر التدلقِس والتسقيِة. اهـ.  ب
ُّ

 .«التؼريُب »مسؾٍؿ الؼرشل

َح لؽـ لقس يف كؾِّ  َح يف جؿقِع صبؼاِت السـِد، وهق يف هذا اإلسـاِد صرَّ قؾُت: وٓ بدَّ أن يصرِّ

 صبؼاِت السـِد.

ـُ  وزهقرُ  ، روايُة أهِؾ الشاِم طـف غقُر مستؼ ب
ُّ

ٍد التؿقؿل : الُبخاريُّ قؿٍة، فضعَػ بسببَِفا، قال محؿَّ

َث بالشاِم مـ حػظِِف  قال أحؿُد: كلنَّ زهقًرا الذي يرِوي طـف الشامقُّقَن آَخُر، وقال أبق حاتٍؿ: حدَّ

 .«التؼريِب »فؽُثَر غَؾُطُف. اهـ. مـ 

 (.152« )العؾؾِ »وقد ُسئَِؾ أبق حاتٍؿ طـف يف 

ـِ   الؿـؽدِر غقُر زهقٍر. اهـ. فؼال: هذا حديٌث مـَؽٌر، لؿ يرِو طـ اب

ـُ  وقد خاَلَػ مقسك  هشامَ  ب
ُّ

ـَ  أيقَب الـصقبل ارٍ  ب ـِ  فرَواُه طـ القلقدِ  ؛طؿَّ ـِ  مسؾٍؿ طـ زهقرِ  ب  ب

ٍد طـ طبدِ    محؿَّ
ِ
ـِ  الل دِ  ب ـِ  محؿَّ   طـ رسقلِ ، طـ جابرٍ ، طؼقؾٍ  ب

ِ
أيَُّؿا عبٍد ماَت يف : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.قِؾ اهللِ وإن ُقتَِؾ يف سب، إباقٍة دَخَؾ الـارَ 

 يف 
ُّ

 يف 44/51« )شعِب اإليؿانِ »أخَرَجُف البقفؼل
ُّ

، 5634رقَؿ  5/52« )إوسطِ »(، والطرباكِل

 بف. ؛(5636

لِ   متـَُف يف الؿقضِع إوَّ
ُّ

ـِ  كروايِة هشامِ  ؛وساَق الطرباكِل اٍر، ويف الؿقضِع الثاكِل كروايِة  ب طؿَّ

، والظاهُر أنَّ هذا مـ زهقرِ 
ِّ

ـِ  البقفؼل ٍد. ب  محؿَّ

 فالحديُث ضعقٌػ.

ـُ ماَجْف ) أخَرَجفُ و ـُ حبَّاَن يف 524اب  يف 4454« )صحقِحفِ »(، واب
ُّ

« الؽبقرِ »(، والطرباكِل

(44/115.) 

ـِ  مـ صريِؼ يحقك   طبدِ  ب
ِّ

ـِ إرحبل َثـَا طبقدةُ ، الرحؿ ـُ  قال: حدَّ ـِ  إسقِد طـ الؼاسؿِ  ب  ب

ـِ  القلقِد طـ الؿـفالِ  ـِ طبَّاٍس، طـ رسقلِ ، جبقرٍ  ـِ ب طؿٍرو طـ سعقدِ  ب   طـ اب
ِ
قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ثالثٌة ال ُترَفُع صالُتُفؿ فقق رؤوِسِفؿ شبًرا: رُجٌؾ أمَّ ققًما وهؿ لف كارهقَن، وامرأٌة باَتْت »

 «.وزوُجَفا عؾقفا ساِخٌط، وأخقاِن متصاِرَمانِ 
= 
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 وإسـاُدُه ضعقٌػ.ُ=

ـُ  يحقك . طبدِ  ب
ُّ

ـِ إرحبل  الرحؿ

 : صدوٌق ربؿا أخطَل.«التؼريِب »قال الحافُظ يف 

ـِ  وقال يف طبقدةِ   إسقَد: صدوٌق ربؿا دلََّس. ب

ـِ  ويف الؼاسؿِ   القلقِد: صدوٌق ُيغرُب. ب

ـِ  ويف الؿـفالِ   طؿٍرو: صدوٌق ربؿا وِهَؿ. ب

َـّ لؾحديِث شقاهَد دوَن فؼرِة:   «.وأخقاِن متصارمانِ »ولؽ

 يف (، و1/454« )الؿستدركِ »الحاكُؿ يف  أخَرَجفُ و
ُّ

(، ويف 1/24« )إوسطِ »الطرباكِل

 (.141« )الصغقرِ »

ـِ  مـ صريِؼ طؿرَ   طـ إبراهقؿَ  ب
ِّ

ـِ  طبقٍد الطـافسل ـِ طؿَر  ب قال: قاَل  ڤمفاجٍر طـ كافٍع طـ اب

  رسقُل 
ِ
اثـاِن ال تجاوُز صالُتُفؿا رءوَسُفَؿا: عبٌد آبُؼ مـ مقالقِف حتك يرِجَع، وامرأٌة : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.حتك ترِجعَ عَصْت زوَجَفا 

: لؿ يرِوِه طـ إبراهقؿَ 
ُّ

ـِ  قال الطرباكِل ـُ  مفاجٍر إٓ طَؿرُ  ب ـُ  طبقٍد، وٓ طـف إٓ إبراهقؿُ  ب أبل  ب

ـُ أبل صػقاَن. اهـ. َد بف اب  القزيِر، تػرَّ

ْد بف إبراهقؿُ  ـُ  قؾُت: لؿ يتػرَّ ـُ  أبل القزيِر، فؼد تابََعُف بؽرُ  ب ـ طؿرَ  ب اٍر ط ـِ  بؽَّ  د الحاكِؿ.طبقٍد؛ بف طـ ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  ُطَؿرُ    ب
ُّ

ـُ  صدوٌق، وإبراهقؿُ  ؛طبقٍد الطـافسل ـُ الحػِظ  ؛مفاجرٍ  ب كؿا يف -صدوٌق، لقِّ

 ، وٓ ُيعرُف سؿاٌع لعؿَر مـ إبراهقَؿ، وٓ إلبراهقَؿ مـ كافٍع، والُل أطَؾُؿ.-«التؼريِب »

ـُ خزيؿَة يف  ـُ بشراَن يف  (، ومـ صريِؼفِ 4541« )صحقِحفِ »وأخَرَجُف اب  (.445« )أمالِقفِ »اب

ـِ  طـ ططاءِ    ب
ِّ

  أنَّ رسقَل  ؛ديـاٍر الُفَذلل
ِ
ثالثٌة ال ُتؼَبُؾ مـفؿ َصالٌة وال تصعُد إلك »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

السؿاِء وال ُتجاوُز رؤوَسُفؿ: رُجٌؾ َأمَّ ققًما َوُهؿ لف كارهقَن، ورُجٌؾ صؾَّك عؾك جـازٍة ولؿ 

 «.َفا مـ الؾقِؾ فلَبَت عؾقفيممْر، وامرأٌة دعاَها زوُج 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ مع إرسالِِف.

ـُ لفقعَة، صدوٌق اختَؾَط بعد احرتاِق ُكُتبِِف.  فقف اب
= 
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ـُ خزيؿَة برقِؿ )ُ=  (.4545وأخَرَجُف اب

ـُ  كا طقسك ـُ وهٍب طـ طؿروِ ، إبراهقؿَ  ب ـِ  كا اب ـِ  الحارِث طـ يزيدَ  ب أبل حبقٍب طـ  ب

ـِ  طؿِرو ـِ  طـ أكسِ ، القلقدِ  ب  مالٍؽ يرَفُعُف، يعـل مثَؾ هذا. ب

. ـٌ  وهذا إسـاٌد حس

اُر يف 351وأخَرَجُف الرتمذيُّ )  (.2414« )الؿسـدِ »(، والبزَّ

ـِ  مـ حديِث أكسِ  ـَ رسقُل  ڤمالٍؽ  ب   قال: لَع
ِ
ثالثًة: رُجٌؾ َأمَّ ققًما وُهؿ لف  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 طؾك الػالِح ثؿ لؿ ُيِجْب. كارهقَن، وامرأٌة باَتْت وزوُجَفا طؾقفا ساِخٌط، ورُجٌؾ سِؿعَ 
َّ

 حل

: حديُث أكٍس ٓ يصحُّ    ؛قال الرتمذيُّ
ِّ

ـِ طـ الـبل مرَسٌؾ،  ملسو هيلع هللا ىلص ٕكف قد ُرِوَي طـ الحس

دُ  ـُ  ومحؿَّ ـُ  الؼاسِؿ تؽؾََّؿ فقف أحؿدُ  ب َػُف، ولقَس بالحافِظ. اهـ. ب  حـبٍؾ وضعَّ

دُ  ـُ  قؾُت: يف إسـاِدِه محؿَّ ، قاَل الحافُظ  ب ُبقه.«التؼريِب »يف الؼاسِؿ إسديُّ  : كذَّ

ـُ  والػضُؾ  ، قال الحافُظ يف  ب
ُّ

 بآطتزاِل.«التؼريِب »َدْلَفٍؿ القاسطل
َ

ـٌ وُرمِل  : َلقِّ

ْح بالتحديِث. ـُ البصريُّ مدلٌِّس ولؿ يصرِّ  والحس

ا.  فاإلسـاُد ضعقٌػ جدًّ

 يف  أخَرَجفُ و
ُّ

 (.4/445« )الؽبقرِ »الطرباكِل

ـِ  طـ صؾحةَ    ب
ِ
  َل: إين سؿعُت رسقَل قا ڤطبقِد الل

ِ
أيُّؿا رُجٌؾ َأمَّ ققًما وُهؿ لف »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.لؿ ُتِجْز صالُتُف أذَكفُ  8كارهقنَ 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

  الحافُظ طبدُ  أخَرَجفُ و
ِّ

ـُ  الغـل  (.6/41« )الملل الؿصـقطةِ »كؿا يف -« إيضاِح اإلشؽالِ »سعقٍد يف  ب

ـِ  مـ حديِث طؿِرو ـِ  الحارِث  ب إنَّ مـ أشدِّ الـاِس عذاًبا: امرأًة تعِصل زوَجَفا، »اٍر: أبل ضر ب

 «.أو رُجٌؾ َأمَّ ققًما وهؿ لف كارهقنَ 

 ولؿ أقِْػ طؾك سـِدِه.

 يف 41-461وأخَرَجُف مسؾٌؿ )
ُّ

« الؽربى»(، ويف 1151، 1115« )الصغرى»(، والـسائل

(3151 ،3155( 
ُّ

ـُ خزيؿَة يف 411(، والطقالسل (، وأبق طقاكَة 514« )صحقِحفِ »(، واب

 (، وغقُرُهؿ.4/32)
= 
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ـِ طؿٍرو يف شارِب الخؿِر: أكف:  ومـ حديِث طبدِ   ب
ِ
ُلفُصالٌةُٓ»الل ُُيؼبُؾ

ُلقؾةًُ ـَ  .(5)«أربعق

                                          

ـ حديِث جريرِ ُ= ـِ  م   طبدِ  ب
ِّ

 البجؾل
ِ
  ڤالل

ِّ
ـ الـبل ُث ط  «. ٌ لؿ ُتْؼبَْؾ لف صالة 8إذا أبَؼ العبُد : »ملسو هيلع هللا ىلص ُيحدِّ

 لػُظ مسؾٍؿ.

ـُ أبل شقبَة يف  َثـَا هشامُ 4/351« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب ـُ  ( طـ هشقٍؿ، قال: حدَّ اَن. ب  حسَّ

 يف 
ُّ

ـِ الؽربىا»والبقفؼل اِج 3/413« )لسـ ـِ  ( مـ صريِؼ الحجَّ كالهؿا هشاٌم ، أرصلَة طـ قتادةَ  ب

ـِ    قال: قاَل رسقُل ، وقتادُة طـ الحس
ِ
ثالثٌة ال تجاوُز صالُتُفؿ رؤوَسُفؿ: رُجٌؾ َأمَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.ققًما وُهؿ لف كارهقَن، وامرأٌة باَتْت وزوُجَفا ساخٌط عؾقفا، ومؿؾقٌك فرَّ مـ مقاَلهُ 

 إسـاُدُه ضعقٌػ.و

  رواُه جؿاطٌة طـ طبدِ  (1)
ِ
ـِ  الل  .ڤطؿٍرو  ب

  فرواُه طبدُ 
ِ
ـُ  الل . ب

ِّ
 الديؾؿل

ـُ ماَجْف )44/645« )الؿسـدِ »أحؿُد يف  أخَرَجفُ   )3344(، واب
ُّ

ـُ 6432(، والدارمل (، واب

اُر )5354حبَّاَن ) ـُ الجقزيِّ يف 6153(، والبزَّ  (.55« )الؿؼؾِؼ »(، واب

.مـ صريِؼ ا
ِّ

 ٕوزاطل

 يف 
ُّ

ـُ  (، ويعؼقُب 41« )الؼدرِ »والػريابِل (، 6/564« )الؿعرفِة والتاريِخ »سػقاَن يف  ب

 يف 
ُّ

ـَ »(، و43/264« )الؽبقرِ »والطرباكِل الرحؾِة يف »(، والخطقُب يف 4534« )مسـِد الشامقِّق

 (.14« )صؾِب الحديِث 

ـِ  مـ صريِؼ معاويةَ   صالٍح. ب

ـِ  كالُهَؿا طـ ربقعةَ   طـ طبدِ يز ب
ِّ

ـِ الديؾؿل   يَد طـ اب
ِ
ـِ  الل   طؿٍرو قال: قاَل رسقُل  ب

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـَ صباًحا، وإن مات دَخَؾ الـارَ  8َمـ شرَِب الخؿَر وسؽرَ » فنن تاَب تاَب  8لؿ ُتْؼَبْؾ لف صالٌة أربعق

ـَ صباًحا، فنن ماَت دَخَؾ  8اهللُ عؾقف، وإن عاَد فَشرَِب فسؽرَ  الـاَر، فنن  لؿ ُتْؼَبْؾ لف صالٌة أربعق

ـَ صباًحا، فنن ماَت دَخَؾ  8تاَب تاَب اهللُ عؾقف، وإن عاَد فشرَِب فسؽرَ  لؿ ُتؼبؾ لف صالٌة أربعق

ا عؾك اهللِ أن يسِؼَقُف مـ ردَغِة الَخَبالِ  ، قالقا: يا «الـاَر، فنن تاَب تاَب اهللُ عؾقف، وإن عاَد كاَن حؼًّ
= 
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، وما ردَغُة الخَباِل؟ قال: ُ=
ِ
ـِ ماَجْف.«صارُة أهِؾ الـَّارِ عُ »رسقَل الل  ، لػُظ اب

 وهذا إسـاٌد صحقٌح.

، طبدُ 
ُّ

ـِ  إوزاطل ـُ  الرحؿ  ثؼٌة جؾقٌؾ فؼقٌف. ؛طؿٍرو ب

ـُ  ومعاويةُ  ـِ  صالِح  ب ، صدوٌق لف أوهاٌم. ب
ُّ

 حديٍر الحؿصل

ـُ  وربقعةُ  ؛ ثؼٌة. ب  يزيَد اإلياديُّ

  وطبدُ 
ِ
ـُ  الل   ب

ُّ
 ثؼٌة. ؛فقروٍز الديؾؿل

ـُ  َؿا سعقدُ لؽـ خاَلَػفُ   العزيِز. طبدِ  ب

ـِ  فرواُه طـ ربقعةَ    يزيَد طـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل   ب

ِّ
  قال: سللُت طبدَ ، فقروٍز الديؾؿل

ِ
ـَ  الل طؿٍرو طـ  ب

ـَ لقؾًة. ـَ يقًما وأربعق  شارِب الخؿِر، فؼال: ٓ ُتْؼَبُؾ لف صالٌة أربعق

ـُ أبل شقبَة يف  أخَرَجفُ  َثـَا وكق1/46« )الؿصـِػ »اب  ٌع، وسَؼَط ِذْكُر وكقٍع مـ كسخٍة.(، حدَّ

ـُ  وسعقدُ  َمُف أبق مسفٍر، لؽـَُّف اختَؾَط يف آِخِر أمِرهِ. ؛العزيزِ  طبدِ  ب  وقدَّ
ِّ

اُه أحَؿُد بإوزاطل  ثؼٌة إماٌم، سقَّ

 ومعاويةِ 
ِّ

ـِ  فروايُة إوزاطل  أرَجُح. ؛صالٍح  ب

ـُ  وقد تاَبَع طروةُ  ـَ  ُرَويٍؿ ربقعةَ  ب  يزيَد. ب

 فرواُه طـ 
ِّ

ـِ الديؾؿل   طـ طبدِ ، اب
ِ
ـِ  الل   طؿٍرو قال: سؿعُت رسقَل  ب

ِ
ال يشَرُب »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـَ صباًحا تِل فَقؼبُؾ اهللُ مـف صالًة أربعق  «.الخؿَر أحٌد مـ ُأمَّ

ـُ خزيؿَة يف 44/114أحؿُد ) أخَرَجفُ  « الؿستدَركِ »(، والحاكُؿ يف 535« )صحقِحفِ »(، واب

ـُ  (، ويعؼقُب 4/311)  يف 6/656« )الؿعرفِة والتاريِخ »َن يف سػقا ب
ُّ

مسـِد »(، والطرباكِل

ـَ   (.534« )الشامقِّق

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ  مفاجٍر. ب

 يف 
ُّ

 يف 5451« )الؽربى»(، ويف 5221« )الصغرى»والـسائل
ُّ

ـَ »(، والطرباكِل  (.533« )مسـِد الشامقِّق

ـِ  مـ صريِؼ طثؿانَ  . ب ـٍ  حص

ـِ  كالُهَؿا طـ طروةَ   ؛ بف.رويؿٍ  ب

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ـُ حجرٍ -رجاُلُف ثؼاٌت، وطروُة   لؽـف أخَبُر بسؿاِطِف هـا. -وإن كان ُيرِسُؾ كثقًرا كؿا قال اب
= 
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ـُ  ورواُه مجاهدُ ُ=   جْبٍر طـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل  طؿٍرو. ب

 واخُتؾَِػ طؾقف.

ـُ أبل شقَبَة يف   يف 1/3« )الؿصـِػ »فلخَرَجُف اب
ُّ

ويف (، 5225« )الصغرى»(، والـسائل

اُر )5455« )الؽربى»  يف 6341(، والبزَّ
ُّ

ـُ حبَّاَن يف 46/111« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل (، واب

ـَ » ـُ الجقزيِّ يف 3/414« )الؿجروِحق  يف 3/14« )الؿقضقطاِت »(، واب
ُّ

الػقائِد »(، والحربل

 (.14« )الؿـتؼاةِ 

ـِ  مـ صريِؼ يزيدَ   أبل زياٍد. ب

اُر ) ـِ  ( مـ صريِؼ يقكَس 6311، 6345وأخَرَجُف البزَّ  خباٍب. ب

ـُ الجقزيِّ يف  أخَرَجفُ و ـِ  ( مـ صريِؼ طؿِرو3/14« )الؿقضقطاِت »اب  ثابٍت طـ إطؿِش. ب

  ثالثُتُفؿ طـ مجاهٍد طـ طبدِ 
ِ
ـِ  الل   قال: قاَل رسقُل ، طؿٍرو ب

ِ
مـ شرَِب الخؿَر : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

فقفا ماَت كافًرا، فنن أذهَبْت عؼُؾُف عـ شلٍء  لؿ ُتْؼَبْؾ لف صالٌة َسْبًعا، وإن ماَت  8فجعَؾَفا يف بطـِفِ 

ـَ يقًما، فنْن ماَت فقفا ماَت كافًرا 8مـ الػرائِضِ   «.لؿ ُتْؼَبْؾ لف صالٌة أربعق

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  يزيدُ  ـُ  أبل زياٍد ضعقٌػ، ويقكُس  ب ـُ  خبَّاٍب: صدوٌق يخطُئ، وطؿُرو ب كؿا -ثابٍت ضعقٌػ  ب

 .-«التؼريِب »يف 

ـُ  ؿ فضقُؾ وخاَلَػفُ  . ب
ُّ

 طؿٍرو الػؼقؿل

 يف 
ُّ

 يف 5451« )الؽربى»(، ويف 5221« )الصغرى»أخَرَجُف الـسائل
ُّ

« الؽبقرِ »(، والطرباكِل

(43/351.) 

ـُ  ولقُث   أبل سؾقٍؿ. ب

ُل يف  ـَّةِ »أخَرَجُف الخالَّ  (.4344« )السُّ

ـُ  والحؽؿُ   طتقبَة. ب

ُل يف  ـَّةِ »أخَرَجُف الخالَّ  (.4644« )السُّ

  طـ طبدِ ، ه همٓء طـ مجاهدٍ فروا
ِ
ـِ  الل  بف مقققًفا. ؛طؿٍرو ب

 فالصحقُح الققُػ. ؛وروايُة الققِػ أرجُح 
= 
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 ورواُه كافٌع طـ طاصٍؿ.ُ=

اُر يف 1/426« )الؿستدَركِ »(، والحاكُؿ يف 44/312أخَرَجُف أحؿُد ) « الؿسـدِ »(، والبزَّ

 يف 6125)
ُّ

 (.43/115« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ـِ  ادِ مـ صريِؼ حؿَّ  ـِ  سؾَؿَة، طـ يعؾك ب ـِ  طـ كافعِ ، ططاءٍ  ب   طاصٍؿ طـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل طـ ، طؿٍرو ب

 
ِّ

 فَذَكَرُه. ؛ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

. ـٌ  وهذا إسـاٌد حس

ـِ  غقَر كافعِ ، رجاُلُف ثؼاٌت  ـِ  طاصؿِ  ب ـِ  طروةَ  ب . ب
ِّ

 مسعقٍد الثؼػل

: ثؼٌة 
ُّ

ـُ حبَّاَن يف الثؼاِت، وقال العجؾل  «.يِب التفذيِب هتذ»كؿا يف -ذَكَرُه اب

 صدوٌق.«: التؼريِب »وقال يف 

ـَ فقف زيادة:   بعد الرابعِة، وهل زيادٌة مـؽرٌة.« فنن تاَب لؿ يُتِب اهللُ عؾقف»إٓ أنَّ الؿت

ُؼُف لؾتقبِة طؾك وجِفَفا ُؼُف  ؛وقد ُأِجقَب طؾقفا بلن الؿعـَك: أن الَل ٓ يقفِّ فال ُتؼَبُؾ مـف، أو ٓ يقفِّ

 و الؿعـك: إن تاَب: إن أراَد أن يتقَب. اهـ.لؾتقبِة أصاًل، أ

. ورواُه الؼاسُؿ أبق طبدِ  ـِ  الرحؿ

 يف 
ُّ

ـَ »أخَرَجُف الطرباكِل  (.413« )مسـِد الشامقِّق

ـُ  ثـا طتبةُ ، مـ صريِؼ بؼقَّةَ  ـِ يؼقُل: سؿعُت  أبل حؽقٍؿ، قال: سؿعُت الؼاسَؿ أبا طبدِ  ب الرحؿ

  طبدَ 
ِ
ـَ  الل ـِ  طؿِرو ب   : سؿعُت رسقَل العاِص يؼقُل  ب

ِ
مـ شرَِب الخؿَر لؿ ُتْؼَبْؾ »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـَ يقًما...  الحديَث.« لف صالٌة أربعق

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ القلقِد، صدوٌق كثقُر التدلقِس طـ الضعػاِء. اهـ. مـ   «.التؼريِب »بؼقَُّة هق اب

َح بالتحديِث.  قؾُت: لؽـَّف هـا صرَّ

ـُ  وطتبةُ  : صدوٌق يخطُِئ كثقًرا.أبل حؽقٍؿ الَفْؿداكِ  ب
ُّ

 ل

ـِ صاحُب أبل أماَمَة؛ صدوٌق ُيغرُب كثقًرا. والؼاسُؿ أبق طبدِ   الرحؿ

 إبراهقؿُ 
ِّ

ـُ  وشقُخ الطرباكِل دِ  ب ـِ  محؿَّ  طرٍق. ب

 يف 
ُّ

 غقُر معتؿٍد، وحَؽك الحافُظ يف 4/23« )مقزاِن آطتدالِ »قال الذهبل
ِّ

(: شقٌخ لؾطرباكِل
= 
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 ولؿ َيِزْد.( ققَل ال4/455« )الؾسانِ »ُ=
ِّ

 ذهبل

ـُ  ورواُه القلقدُ   طبادَة. ب

 يف 
ُّ

ـِ »أخَرَجُف الدارقطـل  يف 5/113« )السـ
ُّ

(، 54« )مسـِد الشفاِب »(، والؼضاطل

ـُ  الخالِؼ  وطبدُ   (.315« )القسقطِ »(، والقاحديُّ يف 4/615« )معجِؿفِ »أسٍد يف  ب

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ ـِ  ربقعَة طـ الحؽؿِ  ب ـِ  طبدِ  ب ـِ  أبل ُكعٍؿ طـ القلقدِ  ـِ ب الرحؿ قاَل: ، طبادةَ  ب

  سؿعُت طبدَ 
ِ
ـَ  الل ـِ  طؿِرو ب   العاِص يؼقُل: قاَل رسقُل  ب

ِ
الخؿُر ُأمُّ الخبائِِث، وَمـ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـَ يقًما، فنن ماَت وهل يف بطـِِف ماَت مقتًة جاهؾقَّةً   «.َشرَِبَفا لؿ َيْؼَبِؾ اهللُ مـف صالًة أربعق

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـِ  ُلُف ثؼاٌت، غقَر الحؽؿِ رجا ـِ  طبدِ  ب ـِ  الرحؿ  أبل ُكعٍؿ. ب

 صدوٌق سقُِّئ الحػِظ.

 «.الخؿُر ُأمُّ الخبائِِث »وقد اكػَرَد بِذْكِر: 

دُ  ـُ  ورواُه محؿَّ  الؿـؽِدِر. ب

 يف 
ُّ

ـَ »أخَرَجُف الرافعل ـِ يف أخباِر قزوي  (.3/143« )التدوي

ـِ  مـ صريِؼ إسؿاطقَؾ  َثـِل  ب ـِ  أخل طـ سؾقؿاَن طـ سفقؾِ أبل أويٍس، حدَّ أبل صالٍح طـ  ب

دِ    بـِالؿـؽدِر طـ طبدِ  محؿَّ
ِ
ـِ  الل ـِ  طؿِرو ب   ؛ أن رسقَل ڤالعاِص طـ أبقِف  ب

ِ
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

لؿ  8لؿ يؼَبِؾ اهللُ لف صالًة حتك يؿسَل، ومـ َشرَِبفا حقـ ُيؿِسل 8مـ َشرَِب الخؿَر حقـ يصبُح »

ـَ لقؾًة، فنن ماَت يف تؾؽ َيْؼَبِؾ اهللُ لف َصالًة حتك يصبَح  ، فنن سؽَِر لؿ يؼَبِؾ اهللُ لف صالًة أربعق

ـَ ماَت مقتًة جاهؾقَّةً   «.األربعق

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  إسؿاطقُؾ   أبل أويٍس، صدوٌق أخطَل يف أحاديَث مـ حػظِِف. ب

ـُ  الحؿقدِ  وأخُقه أبق بؽٍر طبدُ    طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل   طبدِ  ب

ِ
ـِ  الل  ثؼٌة. ؛أبل أويسٍ  ب

ـُ  وسؾقؿانُ   ثؼٌة. ؛باللٍ  ب

ـُ  وسفقُؾ   .بُلخَرةَ تغقََّر حػُظُف ، صدوٌق  ؛أبل صالٍح  ب

دُ  ـُ  ومحؿَّ يُّ أكف روى طـ طبدِ  ب   الؿـؽِدِر، لؿ يذُكِر الؿزِّ
ِ
ـِ  الل  طؿٍرو. ب

= 
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ـِ  ويف اإلسـاِد َمـ لؿ أقِْػ لف طؾك ترجؿٍة، وقد اكػَرَد بِذْكِر طؿِروُ=  العاِص. ب

 وحقـ يؿِسل.وذَكَر: حقـ يصبُح، 

ـُ  وخالَػ إبراهقؿُ  دِ  ب ـِ  محؿَّ ـَ  أبل يحقك ُسفقَؾ  ب ـِ الؿـؽِدِر مرَساًل. ؛أبل صالٍح  ب ـِ اب  فرواُه ط

اِق يف  طبدُ  أخَرَجفُ   (.5/635« )الؿصـِػ »الرزَّ

 وإبراهقُؿ مرتوٌك.

ـُ  ورَواُه كافعُ  ـِ  ُجبقرِ  ب  مطعٍؿ. ب

ُل يف  أخَرَجفُ  ـَّةِ »الخالَّ  (.4652« )السُّ

ـِ  صريِؼ الـعؿانِ مـ  ـِ  سالٍؿ طـ كافعِ  ب ـِ طؿٍرو ب قال: مـ َشِرَب الخؿَر فسؽَِر ، ُجبقٍر طـ اب

ـَ لقؾًة. ؛مـفا  لؿ ُتْؼَبْؾ لف صالٌة أربعق

 وإسـاُدُه صحقٌح مقققًفا.

ـُ  ورَواُه الـعؿانُ   .طقَّاشٍ أبل  ب

ـُ أبل شقبَة يف  أخَرَجفُ   (.1/44« )الؿصـِػ »اب

ـُ طققـةَ  َثـَا اب ـِ  طـ يحقك حدَّ ـِ الـعؿانِ  ب ـِ  سعقٍد ط   قال: أرَسْؾـَا إلك طبدِ ، طقَّاشٍ أبل  ب
ِ
ـِ  الل  ب

فلَطْدَكا إلقف الرسقُل، فؼال: الخؿُر، إكف مـ  ؛طؿٍرو كسلُلُف طـ أيِّ الؽبائِِر أكَبُر؟ فؼال: الخؿرُ 

ـَ يقًما، فنْن ماَت فقفا ماَت مقتًة َشِرَبفا لؿ ُتْؼَبْؾ لف َصالٌة َسْبًعا، فنْن سؽَِر لؿ ُتْؼَبْؾ لف صالٌة أر بعق

 جاهؾقًَّة.

 فنكَّف مجفقٌل. ؛ورجاُل إسـاِدِه ثؼاٌت، سقى الرسقِل الذي أرسُؾقهُ 

ادُ  ـُ  وقد خاَلَػ حؿَّ ـَ طققـَة. ب  سؾَؿَة اب

ـِ  فرَواُه طـ يحقك ـِ  سعقٍد طـ الـعؿانِ  ب َة طـ طبدِ  ب   ُمرَّ
ِ
ـِ  الل أكف ُسئَِؾ طـ أكَبِر  ؛طؿٍرو ب

 ؽبائِِر... فَذَكَرُه.ال

ـُ أبل حاتٍؿ يف   (.4555« )العؾؾِ »َذَكَرُه اب

ـُ  فؼاَل: هذا خطٌل، إكؿا هق يحقك، سائاًل أباه طـف ـِ  سعقٍد طـ الـعؿانِ  ب  أبل طقَّاٍش. قؾُت: ب

ادِ  ـْ هق؟ قال: مـ حؿَّ ـِ  الخطُل مؿَّ  سؾَؿَة. ب

ـِ طبدِ  ـِ أبل شقبَة السابِؼ وأتِل )« آستذكارِ »البَرِّ يف  وقد قاَل أبق طؿَر اب ـ إسـادِ اب  (:1/64ط
= 
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ُ  .(5)ٓ صالَة لجاِر الؿسجِد إٓ يف الؿسجدِ  :ڠوققُلُطؾل 

                                          

تِِفَؿا. اهـ.ُ=  وهذان إسـاداِن ٓ يخَتؾُِػ أهُؾ العؾِؿ بالحديِث يف صحَّ

ـُ أبل شقبَة يف   (.1/44« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

 طـ خقثؿَة؛ أكف سِؿَعُف يؼقُل: كـُت 
ِّ

َثـَا شعبُة طـ ُزَبقٍد القامل َثـَا شبابُة قال: حدَّ قاطًدا طـد  حدَّ

  طبدِ 
ِ
ـِ  الل فؽلنَّ رُجاًل هتاوَن هبا؛ فؼال ، طؿٍرو فَذَكَر الؽبائَر حتك ذَكَر الخؿرَ  ب

  طبدُ 
ِ
ـُ  الل . ب

َ
 طؿٍرو: ٓ يَشُرَبفا رجاًل ُمصبًحا إٓ ضؾَّ ُمشِرًكا حتك ُيؿِسل

 وإسـاُدُه صحقٌح مقققًفا.

ـُ  وتاَبَع الحاكؿُ    ب
َّ

 َػ طـف.واخُتؾِ ، طتقبَة ُزبقًدا القامل

ـِ  فرَواُه طـ خقثؿةَ  ـِ  طبدِ  ب   قال: قاَل طبدُ ، الرحؿ
ِ
ـُ  الل طؿٍرو: َمـ شرَب الخؿَر لؿ يَزْل ُمشِرًكا يقَمُف  ب

ـ ماَت كافًرا. ـَ يقًما، فنن ماَت فقف ، فنن سؽَِر مـفا لؿ تُؼبَْؾ لف صالٌة أربعق
َ

 حتك يؿسل

ـُ  سعقدُ  أخَرَجفُ   (.141« )ســِفِ »مـصقٍر يف  ب

 ٌؿ كا مـصقٌر طـ الحؽِؿ؛ بف.كا هشق

 وإسـاُدُه صحقٌح مقققًفا.

، فرواُه طـ الحؽِؿ طـ خقثؿةَ 
ُّ

 بف مرفقًطا. ؛وخاَلَػُف أبق شقبَة القاسطل

ـُ الجقزيِّ يف   (.3/11« )الؿقضقطاِت »أخَرَجُف اب

 إبراهقؿَ 
ِّ

ُف بلبل شقبَة القاسطل ـِ  وأطؾَّ ـُ الؿ ب ُبُف، وقال اب بارِك: ارِم بف، طثؿاَن، كان شعبُة يؽذِّ

: مرتوُك الحديِث. اهـ.
ُّ

 وقاَل يحقك: لقس بثؼٍة، وقال أحؿُد: مـَؽُر الحديِث، وقال الـسائل

 «:التؼريِب »قؾُت: قال الحافُظ يف 

 فالصحقُح أكف مقققٌف مـ روايِة خقثَؿَة.

  ومقققًفا مـ حديِث طبدِ ، والخالَصُة أنَّ الحديَث َصحَّ مرفقًطا مـ ُصُرٍق 
ِ
ـِ  الل  .ڤطؿٍرو  ب

 ولف شقاهُد طـ جؿاطٍة مـ الصحابِة.

، وأبق هريرَة، والسائُب  ـُ طؿَر، وأبق ذرٍّ ـُ  مـفؿ اب ـُ  يزيَد، وطقاُض  ب ـُ  غـٍؿ، وأكُس  ب  .ڤمالٍؽ  ب

اِق يف  أخَرَجُف طبدُ  (1) ـُ أبل شقبَة يف 4/154« )الؿصـِػ »الرزَّ (، 4/315« )الؿصـِػ »(، واب
= 
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 يف ُ=
ُّ

، -( 511، 541« )مسائِؾ ابـِِف صالٍح »كؿا يف -(، وأحؿُد 4/441« )إمِّ »والشافعل

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»والبقفؼل ـِ وأثارِ »(، ويف 615، 3/14« )السـ ـُ 1/411« )معرفِة السـ (، واب

 (.4126« )إوسطِ »الؿـذِر يف 

 
ٍّ

 قال: ٓ صالَة لجاِر الؿسجِد إٓ يف الؿسجِد.، مـ صرٍق طـ أبل حقَّاَن طـ أبقف طـ طؾل

: ومـ جاُر الؿسِجِد؟ قال: مـ سِؿَع الـداَء. لػُظ طبدِ 
ٍّ

اِق. قال الثقريُّ يف حديثِِف: ققَؾ لعؾل  الرزَّ

 وهذا إسـاٌد صحقٌح.

ـُ  أبق حقَّاَن: يحقك ـِ  سعقدِ  ب ، ثؼٌة. ب
ُّ

 الؽقفِل
ُّ

 حقَّاَن أبق حقَّاَن التقؿل

ـُ  وأبقه: سعقدُ    ب
ُّ

 والعجؾل
ُّ

، قال الذهبل
ُّ

تقثقَؼ « التؼريِب »: ثؼٌة، وكَؼَؾ الحافُظ يف حقَّاَن التقؿل

.
ِّ

 العجؾل

 
ٍّ

 أثَر طؾل
ُّ

َػ إلباكِل  يف  ڤوقد ضعَّ
ِّ

« مقزاِن آطتدالِ »اطتؿاًدا مـف طؾك ققِل الذهبل

ـِ  ( يف سعقدِ 6/436) ـِ الؼطَّاِن: ٓ ُتعَرُف لف حاٌل. ب  حقَّاَن: ٓ يؽاُد ُيعَرُف، وققُل اب

 يف
ُّ

ـُ الؼطَّاِن لؿ يِؼْػ طؾك تقثقِؼِف، راِجِع 4144« )الؽاشِػ » وقد وثََّؼُف الذهبل  (.413« )الضعقػةَ »(، واب

 يف 514« )مسائِؾ ابـِِف صالٍح »كؿا يف -ورواه أحؿُد 
ُّ

(، 551« )ســِفِ »(، والدارقطـِل

اِق يف  وطبدُ  ـُ الؿـذِر يف 4/151« )الؿصـِػ »الرزَّ  (.4155« )إوسطِ »(، واب

، قال: ٓ صالَة لجاِر الؿسجِد إٓ يف مـ صريِؼ أبل إسحا
ٍّ

 طـ الحارِث طـ طؾل
ِّ

َق السبقعل

 الؿسجِد.

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  الحارُث  ْفِض، ويف حديثِِف ضعٌػ  طبدِ  ب  بالرَّ
َ

 يف رأيِف، وُرمِل
ُّ

َبُف الشعبل  إطقُر، كذَّ
ِ
كؿا يف -الل

 .-«التؼريِب »

ـُ أبل شقبَة يف   (.4/315« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

، أكف قال: مـ سِؿَع الـداَء فؾؿ يلتِِف؛ لؿ 
ٍّ

ـِ طـ طؾل َثـَا هشقٌؿ قال: أخَبَرَكا مـصقٌر طـ الحس حدَّ

 ُتجاِوْز صالُتُف رأَسُف إٓ بالُعْذِر.

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

 مرَسَؾٌة 
ٍّ

ْح بالتحديِث، وروايُتُف طـ طؾل ـُ البصريُّ مدلٌِّس ولؿ يصرِّ جامِِع »كؿا يف -الحس
= 
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 (.435« )ؾِ التحصقُ=

اِق يف  و أخَرَجُف طبدُ   (.4/154« )الؿصـِػ »الرزَّ

ـِ جريٍج وإبراهقؿَ  ـِ  طـ اب ـَ طبَّاٍس قآ: مـ َسِؿَع الـداَء فؾؿ ُيِجْب فال  ؛يزيدَ  ب أنَّ طؾقًّا واب

 صالَة لف.

ٍة أو ُطْذٍر. ـُ طبَّاٍس: إٓ مِـ طؾَّ  قال اب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ إلطَضالِِف.

 ، وٓ يصحُّ طـ واحٍد مـفؿ.ڤًطا طـ جؿاطٍة مـ الصحابِة وقد ُرِوَي مرفق

 :ڤحديُث أبل هريرَة  -

 يف 4/343« )الؿستدَركِ »الحاكُِؿ يف  أخَرَجفُ 
ُّ

ـِ الؽربى»(، ومـ صريِؼِف البقفؼل (، 3/14« )السـ

 يف 
ُّ

ـُ الجقزيِّ يف 4553« )ســِفِ »والدارقطـِل ـ صريِؼِف اب  (.4/146« )العؾِؾ الؿتـاهقَةِ »(، وم

ـِ  مـ صريِؼ يحقك ـِ  إسحاَق طـ سؾقؿانَ  ب  طـ يحقك ب
ِّ

ـِ  داوَد القؿامل أبل كثقٍر طـ أبل  ب

  سؾَؿَة طـ أبل هريرَة؛ أنَّ رسقَل 
ِ
 «.ال صالَة لجاِر الؿسجِد إالَّ يف الؿسجدِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  سؾقؿانُ    ب
ُّ

 (.3214« )لساكِفِ »(، و3115) «مقزاِن آطتدالِ »كؿا يف  ؛داوَد القؿامل

ـُ حبَّاَن: ضعقٌػ، وقال  : لقس بشلٍء، وقال اب ـٍ ـُ معق : مـؽُر الحديِث، وقال اب قال الُبخاريُّ

 آَخُر: مرتوٌك.

 وقال أبق حاتٍؿ: مـَؽُر الحديِث، ضعقُػ الحديِث، ٓ أطَؾُؿ لف حديًثا صحقًحا.

ُة ما يرِويِف ٓ ُيتابُِعفُ  : طامَّ ـُ طديٍّ  طؾقف َأَحٌد. وقال اب

: مـ قؾُت فقف: مـَؽُر الحديِث   فال تِحؾُّ روايُة حديثِِف. ؛وقال الُبخاريُّ

ـِ  حديُث جابرِ  -   طبدِ  ب
ِ
 :ڤالل

 يف 
ُّ

ـُ الجقزيِّ يف 4556« )ســِفِ »أخَرَجُف الدارقطـل (، 251« )العؾِؾ الؿتـاهقةِ »(، ومـ صريِؼِف اب

 يف 
ُّ

 .(1/11« )الضعػاِء الؽبقرِ »والعؼقؾل

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ ـِ طـ طبدِ  ب   السؽ
ِ
ـِ  الل دِ  ب ـِ  بؽقٍر طـ محؿَّ دِ  ب ـِ  ُسققَة طـ محؿَّ الؿـؽِدِر  ب

 طـ جابٍر.
= 
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 وإسـاُدُه ضعقٌػ.ُ=

دُ  ـُ  محؿَّ . ب ـِ  السؽ

 يف 
ُّ

  (: طـ طبدِ 4215« )مقزاِن آطتدالِ »قال الذهبل
ِ
ـِ  الل ٓ ُيْعَرُف وخَبُرُه مـؽٌر، وقال ، بؽقرٍ  ب

ـُ حجٍر يف الُبخار : هق ضعقٌػ. وزاد اب
ُّ

: يف إسـاِد حديثِِف كظٌر، قال الدارقطـل « الؾسانِ »يُّ

ـُ حبَّاَن يف الثؼاِت، وقال: روى طـف أهُؾ العراِق.261)  (: وذَكَرُه اب

  وطبدُ 
ِ
ـُ  الل . ب  بؽقٍر الغـقيُّ

ـُ طديٍّ يف    (: لعبدِ 4115« )الؽامِؾِ »قال اب
ِ
ـِ  الل دِ بؽقٍر إفراداٌت طـ  ب ـِ  محؿَّ سققَة وطـ  ب

ـَ كالًما فقف. اهـ. مِق ا يـػِرُد بف، ولؿ أَر لؾؿتؼدِّ  غقِرِه مؿَّ

ـٍ  ـُ معق  : ٓ بلَس بف.-(3/111روايَة الدوريِّ )-قؾُت: قال اب

دِ ، ڤ( حديَث جابٍر 344« )التاريِخ الؽبقرِ »وقد َذَكَر الُبخاريُّ يف  ـِ  ترجؿَة محؿَّ ،  ب ـٍ ُسؽق

 كظٌر. وقاَل: يف إسـاِدهِ 

 :ڤحديُث أبل مقسك إشعريِّ  -

 يف 4/615« )الؿستدَركِ »أخَرَجُف الحاَكُؿ يف 
ُّ

ـِ الؽربى»(، وطـف البقفؼل  (.3/611« )السـ

ـِ  مـ صريِؼ أحؿدَ   يقكَس. ب

اُر )  (.3452والبزَّ

ـِ  مـ صريِؼ فضالةَ   الػضِؾ. ب

 يف 
ِّ

ـُ إطرابل  (.4161« )معَجِؿفِ »واب

.مـ صريِؼ يحقك الِحؿاكِ 
ِّ

 ل

ـِ  طـ أبل بؽرِ   طقَّاٍش. ب

اُر )  (.3454والبزَّ

ـِ  مـ صريِؼ يزيدَ   هاروَن. ب

( 
ِّ

ـُ إطرابل  (.4161واب

.
ِّ

 مـ صريِؼ يحقك الحؿاكِل

ـِ  كالُهَؿا طـ ققسِ   الربقِع. ب
= 
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ـُ  رَواُه أبق بؽرِ ُ= ـُ  وققُس ، طقَّاشٍ  ب . ب ـٍ  الربقِع طـ أبل َحصق

ـِ  طـ أبل بردةَ    ال: قاَل رسقُل ق، أبل مقسك طـ أبقف ب
ِ
مـ سِؿَع الـداَء فارًغا صحقًحا : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.فؾؿ ُيِجْب8 فال صالَة لف

ـُ  وأبق بؽرِ   طقَّاٍش ثؼٌة طابٌد، إٓ أكف لؿا َكبَِر ساَء حػُظُف، وكتاُبُف صحقٌح. ب

ـُ  وققُس  َث ب ب  ف.الربقِع، صدوٌق تغقََّر لؿا َكبَِر، وأدخَؾ طؾقف ابـُُف ما لقس مـ حديثِِف فحدَّ

 فاإلسـاُد ضعقٌػ.

 وقد خاَلَػُفَؿا.

ـُ  مسعرُ  ـُ  كداٍم وزائدةُ  ب ـٍ طـ أبل بردَة طـ أبقف، قدامةَ  ب  مقققًفا. ؛فروياه طـ أبل حصق

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»أخَرَجُف البقفؼل  (.615، 3/611« )السـَ

ـِ  وجاَء يف روايِة زائدَة: طـ أبل بؽرِ  : وٓ أراه إٓ  ب
ُّ

 وهًؿا.أبل بردَة، قال البقفؼل

ـٍ طؾك هذا الَقْجِف.  وُتقبَِع أبق حصق

اُر )  (.3451فلخَرَجُف البزَّ

ـِ  مـ صريِؼ حػصِ  قال: مـ سِؿَع الـداَء فؾؿ ، جؿقٍع طـ سؿاٍك طـ أبل بردَة طـ أبل مقسك ب

 فال َصالَة لف. ؛ُيِجْب 

اُر: وٓ كعَؾُؿ روى سؿاٌك طـ أبل بردَة طـ أبل مقسك إٓ هذا الحديَث  ، وٓ رواه طـ قال البزَّ

 سؿاٍك إٓ حػٌص. اهـ.

ـُ  قؾُت: حػُص   .-«التؼريِب »كؿا يف -جؿقٍع ضعقٌػ  ب

 وهق الصحقُح.، -كؿا سَبَؼ -مقققًفا  ُرِوَي إٓ أكف قد 

( 
ُّ

، 3/11قال البقفؼل (: وُرِوَي طـ أبل مقسك إشعريِّ مسـًدا ومقققًفا، والؿقققُف أَصحُّ

 والُل أطَؾُؿ.

ـِ طبَّاسٍ  -  :ڤ حديُث اب

ـُ ماَجْف ) ـُ الجعِد )453أخَرَجُف اب ـُ حبَّاَن )116(، واب (، والحاكُؿ يف 6121(، واب

 يف 4/346« )الؿستدَركِ »
ُّ

ـِ وأثارِ »(، والبقفؼل ـِ »(، ويف 1/411« )معرفِة السـ السـ

 يف 623، 3/611« )الؽربى
ُّ

ـُ الؿـِذِر يف 44/112« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل « إوسطِ »(، واب
= 



 
 كخاب يف اإلٓىان ووعامىٍ 241

                                          

ـَ »(، والـسقيُّ يف 4151)ُ=  )66« )إربعق
ُّ

 (.4555(، والدارقطـل

 مـ صريِؼ هشقٍؿ.

 (.4/343« )الؿستدركِ »والحاكُؿ يف 

ـِ  مـ صريِؼ سعقدِ   طامٍر. ب

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»والبقفؼل  (.3/54« )السـ

 مـ صريِؼ َقراٍد أبل كقٍح.

 (.4/343« )الؿستدركِ »والحاكُؿ يف 

ـِ  مـ صريِؼ داودَ   .-وهق ٓ يعرُف - الحؽؿِ  ب

ـِ  طـ شعبَة طـ طديِّ  ـِ  ثابٍت طـ سعقدِ  ب  ، جبقرٍ  ب
َّ

ـِ طبَّاٍس؛ أن الـبل َمـ سِؿَع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ اب

 «.فال صالَة لف إال لُعذرٍ  8الـداء فؾؿ ُيِجْب 

 وهذا إسـاٌد صحقٌح.

َح بالسؿاِع يف بعِض الطرِق  ـِ  وهق متابٌع مـ سعقدِ ، وهشقٌؿ صرَّ قٍح طامٍر وقراٍد أبل ك ب

ـِ  طبدِ  ـِ  الرحؿ ـِ  غزواَن، وكالهؿا ثؼٌة، وداودَ  ب ٓ ُيْعَرُف -وهق ، الحؽؿِ  ب  لؽـف متابٌَع. -وإن كان 

 لؽـ قد خاَلَػُفؿ جؿاطٌة:

ـُ  سؾقؿانُ   حرٍب. ب

 واخُتؾَِػ طـف.

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»فلخَرَجُف البقفؼل  (.3/611« )السـ

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ ـِ  طؿِرو ب ـُ  ؿاطقُؾ ثـا إس، البخرتيِّ  ب ـُ  ثـا حػُص ، إسحاَق الؼاِضل ب  ب

 وسؾقؿانُ 
ُّ

ـُ  طؿَر الحقضل ـِ  حرٍب قآ: ثـا شعبُة طـ طديِّ  ب ـِ  ثابٍت طـ سعقدِ  ب جبقٍر طـ  ب

ـِ طبَّاٍس قال: مـ سِؿَع الـداَء فؾؿ يِجْب   فال صالَة لف إٓ مـ ُطذٍر. ؛اب

 (.3/611ثؿ أخَرَجُف يف )

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ ـِ  طؿِرو ب . ب  البخرتيِّ

دِ  ـِ  ومـ صريِؼ محؿَّ  الصػاِر. طبدِ  ب
ِ
 الل

ـِ وأثارِ »ويف   (.1/415« )معرفِة السـ
= 
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ـِ  الصؿدِ  مـ صريِؼ طبدِ ُ=   ب
ِّ

ـِ  طؾل . ب
ِّ

 ُمؽَرٍم وأبل بؽٍر الشافعل

 (.3321« )الؿجالسةِ »والديـقريُّ يف 

َثـَا إسؿاطقُؾ  ـُ  قالقا: حدَّ ـُ  إسحاَق، ثـا سؾقؿانُ  ب ـِ  عبُة طـ حبقِب ثـا ش، حرٍب  ب أبل ثابٍت  ب

ـِ  طـ سعقدِ  ـِ طبَّاسٍ ، جبقرٍ  ب  ، طـ اب
ِّ

 قاَل:... الحديَث. ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

ـُ  وخاَلَػ أحؿدُ  . ب
ُّ

 طؿٍرو الؼطراكِل

ـِ  فرواُه طـ سؾقؿانَ  ـِ  ثـا شعبُة طـ حبقِب ، حرٍب  ب ـِ  طـ سعقدِ ، أبل ثابٍت  ب ـِ ، جبقرٍ  ب طـ اب

 طبَّاٍس ققلُف.

 
ُّ

 (.46/41« )الؽبقرِ »يف  أخَرَجُف الطرباكِل

 طـ سؾقؿانَ 
ُّ

ـِ  وقال: هؽذا رواُه الؼطراكِل ـُ  ورواه إسؿاطقُؾ ، حرٍب مقققًفا ب إسحاَق طـ  ب

ـِ  سؾقؿانَ   حرٍف مرفقًطا. اهـ. ب

ـُ  قؾُت: أحؿدُ  ـُ حبَّاَن يف  ب  ذَكَرُه اب
ُّ

 (.1/55« )الثؼاِت »طؿٍرو الؼطراكِل

 يف 
ُّ

ُر الثؼُة.(: ا43/512« )السقرِ »وقال الذهبل ُث الؿعؿِّ  لشقُخ الؿحدِّ

ـُ  فؼد يؽقُن سؾقؿانُ  ، إذ قد يؽقُن شعبُة رَفَعُف أحقاًكا  ب ـِ حرٍب رواه طـ شعبَة طؾك القجَفْق

 وأوَقَػُف أحقاًكا.

ـِ  وأيًضا الحديُث معروٌف مـ روايِة طديِّ  ـِ  ثابٍت ٓ حبقِب  ب أبل ثابٍت، وقد كان شعبُة  ب

 أطَؾُؿ. يخطُِئ يف إسؿاِء. واللُ 

ـُ أبل شقبَة يف  ـُ الؿـذِر يف 4/313« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب  (.4155« )إوسطِ »(، واب

 بف مقققًفا. ؛طـ وكقٍع، طـ شعبةَ ، مـ صريِؼفِ 

ـُ الجعِد يف   (.116« )مسـِدهِ »وأخَرَجُف اب

 طـ شعبَة؛ بف مقققًفا.

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»وأخَرَجُف البقفؼل  (.3/611« )السـ

ـِ  وهِب مـ صريِؼ   مقققًفا. ؛طـ شعبةَ ، جريرٍ  ب

 والظاهُر أن روايَة الَقْقِػ طـ شعبَة أرجُح، والُل أطَؾُؿ.

 وقد ُتقبَِع طؾك الرفِع.
= 
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. مغراءُ تاَبَعُف ُ=  العبديُّ

 يف 4/343« )الؿستدَركِ »(، والحاكُؿ يف 554أخَرَجُف أبق داوَد )
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل « السـ

ـِ وأثارِ معر»(، ويف 623، 3/414) ـِ الصغقرِ »(، و1/461« )فِة السـ (، 112« )السـ

 يف 
ُّ

 )1/341« )إوسطِ »(، و44/112« )الؽبقرِ »والطرباكِل
ُّ

 (.4554(، والدارقطـل

ـِ  طـ طديِّ ، مـ صريِؼ أبل جـاٍب طـ مغراَء العبديِّ  ـِ  طـ سعقدِ ، ثابٍت  ب ـِ ، جبقرٍ  ب طـ اب

  طبَّاٍس قال: قاَل رسقُل 
ِ
قالقا: وما ، «سِؿَع الؿـاِدي فؾؿ يؿـَْعُف عـ اتباِعِف عذرٌ مـ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.لؿ ُتْؼَبْؾ مـف الصالُة التل صؾَّك 8خقٌف أو مرٌض »العذُر؟ قال: 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  أبق جـاٍب يحقك . ب
ُّ

 أبل َحقََّة الؽؾبل

ُػقه لؽثَرِة تدلقِسِف.«: التؼريِب »قال الحافُظ يف   ضعَّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -مؼبقٌل  ؛الؿخارِق  وَمْغراُء العبِدي أبق

ُح يف حديِث ابـ طبَّاٍس   الققُػ، والُل أطَؾُؿ. ڤفالذي يرتجَّ

 :ڤحديُث طائشَة  -

ـُ حبَّاَن يف  ـَ »أخَرَجُف اب ـُ الجقزيِّ يف 6/51« )الؿجروِحق ( 4/143« )العؾِؾ الؿتـاهقةِ »(، واب

 مـ صريِؼِف.

ـِ  مـ صريِؼ صالِح  ـُ  الؾقِث، قال: حدثـا طؿرُ  أبل صالٍح كاتِب  ب ـِ أبل ذئٍب، ، راشدٍ  ب طـ اب

، طـ طروَة، طـ طائشَة قاَلْت: سِؿْعُت رسقَل    طـ الزهريِّ
ِ
ٍة يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل ال صالَة »غقَر مرَّ

 «.لجاِر الؿسجِد إال يف الؿسجدِ 

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ حبَّاَن: طؿرُ  ـُ  قال اب  يَضعُ  ب
ُّ

ـِ أبل ذئٍب  راشٍد الجاريُّ الؼرشل الحديَث طؾك مالٍؽ واب

 فؽقَػ الروايُة طـف.، وغقِرِهَؿا مـ الثؼاِت، ٓ يحؾُّ ذكُرُه يف الؽتِب إٓ طؾك سبقِؾ الؼدِح فقف

 : كان ضعقًػا يروي الؿـاكقَر طـ الثؼاِت.-«التفذيِب »كؿا يف -وقال الخطقُب 

 (:4/452« )الؽشِػ الحثقِث »ويف 

: كؾُّ قال أبق حاتٍؿ: وجدُت حدي ـُ طديٍّ : مـؽُر الحديِث، وقال اب
ُّ

َثُف كذًبا وزوًرا، وقال العؼقؾل
= 
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ِم َثَؼَؾُف لقؾَة الـ ْػِر: أكف: ٓ َحج  لف ڤوحديُث طؿَر   .(5)يف الُؿَؼدِّ

                                          

 أحاديثِِف ما ٓ يتابُِعُف طؾقفا الثؼاُت. اهـ.ُ=

 (: مرتوُك الحديِث.6/416« )تؽؿؾِة اإلكؿالِ »ويف 

 .ڤوقد ُرِوَي مقققًفا طؾك طائشَة 

اِق يف  أخَرَجُف طبدُ  ـُ الؿـذرِ 4/151« )الؿصـِػ »الرزَّ (، 4513« )إوسطِ »يف  (، واب

ريُّ  ـُ  والسَّ  (.51« )حديثِفِ »يحقك يف  ب

 مـ صريِؼ مـصقٍر.

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»والبقفؼل  (.3/14« )السـ

 مـ صريِؼ مسعٍر.

ـِ  كالهؿا طـ طديِّ   فؾؿ ُيِرْد خقًرا  ؛ثابٍت، طـ طائشَة قالت: َمـ سِؿَع الـداَء فؾؿ ُيِجْب  ب

 ولؿ ُيَرْد بف.

 ، والُل أطَؾُؿ.ڤثؼاٌت، لؽـ لؿ أقِْػ طؾك َمـ َذَكَر لف روايًة طـ طائشَة  وإسـاُدُه رجاُلفُ 

ـِ  حديُث أكسِ  -  :ڤمالٍؽ  ب

 (.4654« )فقائِدهِ »أخَرَجُف تؿاٌم يف 

ـِ  مـ صريِؼ شقبانَ  ادُ  ب ـُ  فروٍخ، ثـا حؿَّ   سؾَؿَة، طـ حؿقٍد، طـ أكٍس قاَل: قاَل رسقُل  ب
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.ِجْب8 فال صالَة لفمـ سِؿَع الـداَء فؾؿ يُ »

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  فقف أحؿدُ  ـِ  طؿِرو ب ـِ  إسؿاطقَؾ  ب  طؿَر الػاريُّ الؿؼعُد، لؿ أقِْػ لف طؾك ترجؿٍة. ب

ـُ  وحؿقدُ  ٌس  ؛أبل حؿقٍد الطقيُؾ  ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -ثؼٌة ُمدلِّ

ُس  ـُ البصريُّ ثؼٌة فؼقٌف فاضٌؾ مشفقٌر، وكان ُيرِسُؾ كثقًرا ويدلِّ  .-«التؼريِب »كؿا يف - والحس

ْح بالسؿاِع.  وكالهؿا لؿ يصرِّ

ـُ أبل شقبَة يف  (1) ـُ الجعِد يف 1/16« )الؿصـِػ »أخَرَجُف اب (، والطحاويُّ 415« )الؿسـدِ »(، واب

 (.4146« )أحؽاِم الؼرآنِ »يف 
= 
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َؾ َخْؾَؼ امرأٍة مـ وراِء الثقاِب وهق صائٌؿ: أبَطَؾ  حذيػَة:ُ(5)ومؼاَلةُُ مـ تلم 

 .(7)صقَمفُ 

                                          

ـِ  مـ صريِؼ شعبَة طـ الحؽِؿ طـ إبراهقَؿ طـ طؿِروُ= َم  ب َثَؼَؾُف فال ُشرحبقَؾ طـ طؿَر، قال: مـ قدَّ

. ـِ الجعِد، والطحاويِّ  حجَّ لف. لػُظ اب

َم َثَؼَؾُف قبَؾ الـػِر فال حجَّ لف. ـِ أبل شقبَة: مـ قدَّ  وطـد اب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  إبراهقؿُ   لؿ يسَؿْع مـ طؿِرو ب
ُّ

ـِ  يزيٍد الـخِعل  شرحبقَؾ. ب

  روايِة ابـِف طبدِ -« مسائِؾ اإلماِم أحؿدَ »ويف 
ِ
 (.4525) -الل

 قال: لقَس لف ذاك اإلسـاُد.

ـِ  قؾُت: إبراهقُؿ طـ طؿِرو  شرحبقَؾ؟ ب

 قال: ما أرى سِؿَعُف مـف. اهـ.

ـُ أبل شقبَة يف   (.1/14« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

َم َثَؼَؾُف لقؾَة يـِػُر فال حجَّ لف. ـُ إدريَس طـ إطؿِش طـ طؿارَة قاَل: قاَل ُطَؿُر: مـ قدَّ َثـَا اب  حدَّ

 ضعقٌػ. وإسـاُدهُ 

ـُ الؼعؼاِع، لؿ يذكروا لف روايًة طـ طؿَر  ـِ مسعقٍد ڤطؿارُة هق اب  ڤ، وروايُتُف طـ اب

 وقد ماَت قبَؾف. ڤمرَسَؾٌة، فلولك أن يؽقَن لؿ يسَؿْع مـ طؿَر 

 (:6/65« )الدرايِة يف تخريِج أحاديِث الفدايةِ »قال الحافُِظ يف 

 وطـ طؿَر أكف كان يؿـَُع مـ أن يؼدِّ »ققُلُف: 
َ

لؿ «: َم الرُجُؾ َثَؼَؾُف إلك مؽَة ويؼقُؿ بؿـًك حتك يرمل

 أِجْدُه. اهـ. أْي: هبذا الؾػِظ.

 ققُلُف: َثَؼُؾُف، بػتِح الثاِء والؼاِف: أهُؾُف ومتاُطُف.

 يف  قال طبدُ 
ِ
َم َثَؼَؾُف فال حجَّ لف، فؼال: 154« )مسائؾِفِ »الل (: سللُت أبل طـ ققِل طؿَر: مـ قدَّ

َم الـاُس فتخؾَق مِـًك. اهـ. ؛-والُل أطَؾؿُ -تغؾقِظ هذا طؾك ال  ٕن ٓ يتؼدَّ

(1)  
ِّ

 «.وقال» :يف صبعِة إلباكِل

اِق يف  أخَرَجُف طبدُ  (2) ـُ  (، وهـَّادُ 1/453« )الؿصـِػ »الرزَّ ريِّ يف  ب ـُ 6/251« )الزهدِ »السَّ (، واب
= 
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 (.4/464« )ذمِّ الفقى»(، ويف 6/455« )الؿقضقطاِت »الجقزيِّ يف ُ=

ـِ  مـ صريِؼ لقٍث طـ صؾَحةَ  ٍف طـ خقثؿةَ  ب ـِ  ُمصرِّ ـِ طـ حذيػةَ  طبدِ  ب ـِ  الرحؿ القؿاِن، قال:  ب

َؾ َخْؾَؼ امرأٍة وهق صائٌؿ؛ بَطَؾ صقُمُف.  َمـ تلمَّ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ أبل سؾقٍؿ، قال الحافُظ يف   َك. اهـ.فُترِ  ؛صدوٌق اختَؾَط ولؿ يتؿقَّْز حديُثفُ «: التؼريِب »لقٌث هق اب

 وقد ُرِوَي مرفقًطا.

ـُ طديٍّ يف  ـُ الجقزيِّ يف 3/42و 6/316« )الؽامِؾِ »أخَرَجُف اب « الؿقضقطاِت »(، واب

 يف 6/455)
ُّ

 يف 14« )جزئِفِ »(، وأبق الػرِج إصبفاكِل
ُّ

 (.41« )العشاريَّاِت »(، والسققصل

ـِ  ـِ  مـ صريِؼ الحس َثـَا خراٌش خادُم أك ب ، حدَّ  العدويِّ
ٍّ

ـُ  ٍس قال: ثـا مقٓي أكُس طؾل مالٍؽ  ب

  قال: قاَل رسقُل 
ِ
ـَ لف حجُؿ طظامَِفا مـ وراِء ثقاهبا : »ملسو هيلع هللا ىلص الل َؾ َخْؾَؼ امرأٍة حتك يستبق مـ تلمَّ

 «.وهق صائٌؿ؛ فؼد أفَطرَ 

 وهذا حديٌث مقضقٌع.

ـُ طديٍّ )  (:3/42قال اب

لؽذِب، وخراٌش هذا مجفقٌل العدويُّ هذا كـا كتفُؿُف بقضِع الحديِث، وهق ضاهُر إمِر يف ا

َث طـف ثؼٌة أو صدوٌق إٓ الضعػاُء.  لقس بؿعروٍف، وما أطَؾُؿ حدَّ

ُث طـ 6/331وقال يف ) ، وُيحدِّ ـَ (: يَضُع الحديَث ويسِرُق الحديَث وُيؾِزُقُف طؾك ققٍم آخِري

 ققٍم ٓ ُيعرفقَن وهق ُمتفٌؿ فِقفؿ، فننَّ الَل لؿ يخؾْؼُفؿ. اهـ.

 
ُّ

َر فقؿا يػَتِريِف.6/654« )الؿقزانِ »يف وقال الذهبل  (: هذا شقٌخ قؾقُؾ الحقاِء، ما تػؽَّ

ـُ  : مرتوٌك، وقال الحس
ُّ

ـُ  وقال الدارقطـل اٌب طؾك رسقلِ  ب : كذَّ  البصريُّ
ٍّ

  طؾل
ِ
، يؼقُل ملسو هيلع هللا ىلص الل

 طؾقف ما لؿ يُؼْؾ.

ـُ حبَّاَن يف  ـَ »وقال اب  (:4/614« )الؿجُروِحق

 يَضُع طؾك َمـ رآُهُؿ الحديَث.يروي طـ شققٍخ لؿ َيَرُهْؿ، و

ـُ  وخراُش  . طبدِ  ب
ِ
 الل

ـُ حبَّاَن يف  ـَ »قال اب  (:4/611« )الؿجروِحق
= 
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ُقاَلُأبقُطبقٍد:

ْرُت  َفا، وما كان مضاهًقا لفا: ففق طـدي طؾك ما َفس  ففذه أثاُر كؾُّ
 لؽ. (5)

ُ ُالبراءُة? ُالتلُفقفا ُوكذاُ»ففل مثُؾ ققلِِف: وكذلؽُإحاديُث ُكذا ُفَعَؾ ـْ َم

 .(7)«فؾقسُِمـ ا

َؤ مـ رسقلِ    ٓ كرى شقًئا مـفا يؽقُن معـَاُه التَبرُّ
ِ
تِِف.وٓ مـ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص الل  ؾ 

ـَ بـا، وٓ مـ  إكؿاُمذهُبُفُطـدكا: ـَ لـا، وٓ مـ الؿؼتدي أكف لقَس مـ الؿطقعق

ـَ طؾك شرائِعـَا: ففذه  الـعقُت وما أشَبَفَفا.  (8)الؿحافظق

ُل ققَلُف:  ـُ طققـَة يتلو  ، وكان (9)لقَس مثَؾـَا«: لقسُمـ ا»وقد كان سػقاُن ب

                                          

 ٓ يِحؾُّ آحتجاُج بف وٓ كتابُة حديثِِف إٓ طؾك جفِة آطتباِر.ُ=

َؾفا َمـ هذا الشلُن صـاطُتفُ ، وذَكَر لف الحديَث السابَؼ  ؾَِؿ أكف طَ  ؛قال: مع أشقاَء ُتشبُِف هذا إذا تلمَّ

 كان يَضُع الحديَث وضًعا.

 يف 
ُّ

 (:6/131« )الؿقزانِ »وقال الذهبل

اِب.  ساقٌط طدٌم، ما أتك بف غقُر أبل سعقٍد العدويِّ الؽذَّ

(1)  :
ِّ

 «.فسرُتفُ »يف صبعِة إلباكِل

 سَبَؼ تخريُجُف. (2)

(3)  :
ِّ

 «.يف هذه» :ولعؾَّ الصقاَب ، «وهذه»يف صبعِة إلباكِل

ـِ  ْػ طؾقف مسـًدا طـ سػقانَ لؿ أقِ  (4) « غريِب الحديِث »طققـَة، ولؿ يذُكْر أبق طبقٍد هذه الجؿؾَة يف  ب

ـُ  (، وَذَكَر ما بعَدها: وكان سػقانُ 3/454)  طققـَة يرويِف طـ غقِرِه.... ب

ـُ  (: وكان سػقانُ 6/411« )شرِح مسؾؿٍ »وقال الـقويُّ يف  ُرُه  $طققـَة  ب يؽَرُه ققَل مـ يػسِّ

لقؽقَن أوَقَع يف  ؛طؾك هديِـَا، ويؼقل: بئَس هذا الؼقُل، يعـل: بؾ يؿسُؽ طـ تلويؾِفِ بؾقَس 
= 
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 .(5)-أيًضا- يرِويِف طـ غقِرهِ 

                                          

 الـػقِس وأبَؾَغ يف الزجِر. اهـ.ُ=

ـُ طساكَِر يف 6554« )التاريِخ الؽبقرِ »يف الُبخاريُّ  أخَرَجفُ  (1) (، 43/341« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

يُّ يف   (.2/345« )هتذيِب الؽؿالِ »والؿزِّ

ثَ  ـُ حدَّ َثـَا سػقاُن طـ مسعٍر، قال: كان الحَس ـُ  ـَا الحؿقديُّ قال: حدَّ ُر ققَل  ب ٍد يػسِّ محؿَّ

 
ِّ

 لقس مثَؾـَا.«: لقس مـَّا: »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ـَ  ـَ  ولؿ يذكروا الحس دِ  ب ـِ  محؿَّ ـِ  ب  يف شققِخ مسعٍر، وٓ مسعًرا مـ تالمقِذ الحس
ٍّ

ـِ  طؾل  ب

ٍد.  محؿَّ

ادُ  ـُ  وخاَلَػ أبق أسامَة = حؿَّ ـَ  أسامَة، سػقانَ  ب الؽريِؿ أبل  فرواُه طـ مسعٍر طـ طبدِ  ؛طققـةَ  ب

ـِ  ـِ  أمقََّة طـ الحس دٍ  ب  ، محؿَّ
ِّ

 لقَس مثَؾـَا.« لقس مـَّا: »ملسو هيلع هللا ىلص قال: ققُل الـبل

ـُ  أخَرَجُف إسحاُق   (.4411« )مسـِدهِ »راهَقْيِف يف  ب

ـُ أبل الُؿخاِرِق أبق أمقََّة البصريُّ  وطبدُ   .-«التؼريِب »ؿا يف ك-ضعقٌػ  ؛الؽريِؿ اب

ـَّةِ »كؿا يف - $قال اإلماُم أحؿُد  ِل )« السُّ  :-(554لؾخالَّ

ـُ  ثؿ قال: كان سػقانُ ، الؽريِؿ أبل أمقَّةَ  هذا رواه مسعٌر طـ طبدِ  يؼقُل: طـ ، طققـَة يِفُؿ فقف ب

ـِ  ـِ  مسعٍر طـ حبقٍب طـ الحس ٍد. اهـ. ب  محؿَّ

ـُ أبل ثابٍت.  حبقٌب هق اب

 الؾػُظ مرفقًطا.وقد ُرِوَي هذا 

 .-(35/311« )جامِع إحاديِث »كؿا يف  -أخَرَجُف العسؽريُّ يف إمَثاِل 

َثـَا أحؿدُ  ـُ  حدَّ دُ  ب َثـَا محؿَّ ، حدَّ
ُّ

ـُ  يعؼقَب الؿتقثِل دُ  ب َثـَا محؿَّ ، حدَّ ـُ  يحقك إزديُّ طَؿَر  ب

 
ُّ

َثـَا كثقرُ ، إسؾؿل ـُ  حدَّ ـِ  زيٍد طـ القلقدِ  ب  طـ أبل ه، رباٍح  ب
َّ

مـ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ريرَة؛ أنَّ الـبل

ـَا فؾقس مـَّا ، ما معـك ققلَِؽ: ، «غشَّ
ِ
 «.لقس مثَؾـَا»قال: « ؟لقس مـَّا»ققَؾ: يا رسقَل الل

ـِ جريٍر يف   «.هتذيبِفِ »وطزاُه إلك اب

 وهذا إسـاٌد واٍه.

دُ  ـُ  محؿَّ ـِ  طؿرَ  ب ، مرتوٌك مع سعِة طؾِؿفِ  ب
ُّ

 القاقديُّ الؿدكِل
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف - واقٍد إسؾؿل
= 
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ِة الِعْؾِؿ -التلويُؾ ُففذا فنكِّل ٓ أراُه، مـ  -وإن كان الذي قاَلُف إماٌم مِـ أئؿ 

  (5)أجِؾ أكف إذا جَعَؾ َمـ فَعَؾ ذلؽ لقس
ِّ
: لزَمُف أن ُيَصقَِّر َمـ يػَعُؾُف ملسو هيلع هللا ىلص مثَؾ الـبل

 
ِّ
ـَ الػاِطِؾ والتاِرِك، ولقَس لؾـ-صؾ ك الُل طؾقف  - مثَؾ الـبل ٓ  فال َفْرَق بق  ، وإ

ِّ
بل

 .(7)طديٌؾ وٓ مِثٌؾ مِـ فاطِؾ ذلؽ وٓ تاِركِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                          

ـُ  وكثقرُ ُ=  صدوٌق يخطُئ  ب
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -زيٍد إسؾؿل

 مـفؿ:، وقد قال هبذا التػسقِر جؿاطةٌ 

ـُ جريٍر طـد طبدِ  اِق يف  اب  (.41/612« )الؿصـِػ »الرزَّ

ـُ  وزهقرُ  ـِ مـ  ب  (.42« )الخؾعقَّاِت »معاويَة يف الثام

ـَّ »وطزاُه اإلماُم أحؿُد يف  ِل )« ةِ السُّ  الؽريِؿ أبل أمقََّة. ( لؿسعٍر وطبدِ 551لؾخالَّ

ـُ حبَّاَن يف   (.461)رقؿ« صحقِحفِ »واب

ـَ يف  ـُ شاهق  (.15« )كاسِخ الحديِث ومـسقِخفِ »واب

 وَضَرَب طؾك الػاِء.، «فؾقس» :يف إصؾِ  (1)

 وقد أكَؽَر جؿاطٌة مـ العؾؿاِء هذا التػسقَر، مـفؿ: (2)

.  سػقاُن الثقريُّ

 (.3153« )ســِفِ »َرَجُف أبق داوَد يف أخ

ـُ  َثـَا الحس ـُ  حدَّ  طـ يحقك قاَل: كان سػقاُن يؽَرُه هذا التػسقَر:  ب
ٍّ

«: لقس مـَّا»الصبَّاِح طـ طؾل

 لقس مثَؾـَا.

 (.4564طـد حديِث )« جامِعفِ »وذَكَرُه الرتمذيُّ يف 

 
ُّ

ـُ  وقال طؾل : قال يحقك ب
ِّ

ـُ  الؿديـل ، الثقريُّ يـؽُر هذا التػسقَر: لقس مـَّاسعقٍد: كان سػقاُن  ب

 يؼقُل: لقس مثَؾـَا.

ـِ  وطبدُ  ـُ  الرحؿ . ب  مفديٍّ

ُل يف قال  ـَّةِ »الخالَّ دُ 555« )السُّ ـُ  (: وأخربكِل محؿَّ  قال: ثـا ُمَفـَّك قال: سؿعُت أحؿَد  ب
ٍّ

طؾل

ـِ  يؼقُل: وذَكَر رُجٌؾ طـد طبدِ  ـِ  الرحؿ   مفديٍّ ققَل رسقلِ  ب
ِ
س مـَّا َمـ َضَرَب لق»: ملسو هيلع هللا ىلص الل

= 
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ِّ
، إكؿا -صؾ ك الُل طؾقف- ففذا ما يف كػِل اإليؿاِن ويف الرباءِة مـ الـبل

                                          

، فؼال رُجٌؾ: إكؿا هق: لقس مثَؾـَا. فؼال «أو دعا بدعقى الجاهؾقَّةِ ، الخدوَد وشؼَّ الجققَب ُ=

ـِ  طبدُ  ـُ  الرحؿ مفديٍّ مـؽًرا لؼقِل الرُجِؾ: أرأيَت لق طِؿَؾ أطؿاَل البِرِّ كؾَّفا كان يؽقُن مثَؾ  ب

  رسقلِ 
ِ
 ؟!ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـِ  الػرِج طـ أحؿدَ  ـُ ب (: أخَبَرين زكريَّا552وقال يف ) : بؾَغـِل أن  الؼاسِؿ قال: قاَل أبق طبدِ  ب
ِ
الل

ـِ  طبدَ  ـَ  الرحؿ َر ققَلُف  ب ـَا فؾقَس مـَّا: »ملسو هيلع هللا ىلصمفديٍّ ققَؾ لف: إن بعَض الـاَس فسَّ قال: قِقَؾ « مـ غشَّ

: إهنؿ قالقا: لقس مثَؾـَا. فؼال طبدُ  لعبدِ  ـِ  العظقِؿ!! فؾق أ الرحؿ
ِ
: سبحاَن الل ـِ نَّ رُجاًل الرحؿ

 
ِّ

ـَ أبق ملسو هيلع هللا ىلص طِؿَؾ بلطؿاِل البِرِّ كؾَِّفا كان يؽقُن مثَؾ الـبل ؟! لقس هذا التػسقُر بشلٍء. فحسَّ

 ققَل طبدِ  طبدِ 
ِ
َبُف. الل ـِ وصقَّ  الرحؿ

ـُ  وأحؿدُ   حـبٍؾ: ب

ُل يف قال  ـَّةِ »الخالَّ ـُ  (: أخَبَركِل أبق الؿثـَّك معاذُ 554« )السُّ ؛ أن ه ب ـَ  ارونَ الؿثـَّك العـربيُّ  ب

َثُفؿ طبدِ  اَر حدَّ  البزَّ
ِ
  قال: ُسئَِؾ أبق طبدِ ، الل

ِّ
 طـ ققِل الـبل

ِ
ـَا فؾقَس مـا: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ، «مـ غشَّ

الؽريِؿ أبل  لقس مثَؾـَا؟ فلكَؽَرُه، وقال: هذا رواه مسعٌر طـ طبدِ «: لقس مـَّا»فؼقَؾ لف:  ؛فسَؽَت 

ـُ  ثؿ قال: كان سػقانُ ، أمقَّةَ  ـِ طققـَة يِفُؿ فقف ب ـِ  ، يؼقُل: طـ مسعٍر طـ حبقٍب طـ الحس  ب

ٍد. ثؿ قال أبق طبدِ    محؿَّ
ِّ

: لق أن رُجاًل صاَم وصؾَّك كان يؽقُن مثَؾ الـبل
ِ
؟ ثؿ قال: همٓء ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.لقس مـَّا»الؿرجئُة، يعـل: أن هذا مـ ققلِِفؿ: 

ـُ تقؿقََّة يف   (:4/565« )مجؿقِع الػتاَوى»قال شقُخ اإلسالِم اب

َر ققَلُف ... أكؽَ  ِة طؾك مـ فسَّ لقس مثَؾـَا، أو لقس مـ «: لقس مـَّا»: ملسو هيلع هللا ىلصَر أحؿُد وغقُرُه مـ إئؿَّ

 
ِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص خقاِرَكا، وقال: هذا تػسقُر الؿرجئِة، وقالقا: لق لؿ يػَعْؾ هذه الؽبقرَة كان يؽقُن مثَؾ الـبل

ـَِّة الـبقيَّةِ »وقال يف   (:5/653« )مـفاِج السُّ

فؼقؾ لُفؿ: فؾق لؿ يغشَّ  ؛أي: لقس مثَؾـَا، أو لقس مـ خقاِرَكا« لقس مـَّا»ُف: قالِت الؿرجئُة: وققلُ 

 
ِّ

ِد هذا ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يحِؿِؾ السالَح أكان يؽقُن مثَؾ الـبل ؟! أو كان يؽقُن مـ خقاِرِهؿ بؿجرَّ

 الؽالِم؟!
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 أحُدُهَؿا مـ أَخِر وإلقف َيُموُل.

ُالؿروي اُتُ اُأثاُر وأم 
رِكُووجقبِِفَؿاُبالؿعاِصل?ُُ(5) ُوالش  ُالُؽػرِ فنن بِذْكرِ

وٓ ِشْرًكا يزيالِن اإليؿاَن طـ  (7)دكا لقست ُتثبُِت طؾك أهؾَِفا ُكػًرامعـاها طـ

 صاحبِِف، إكؿا وُجقُهَفا:

ـِ  ـِ التل طؾقفا الؽػاُر والؿشركقَن، وقد َوَجْدكَا لفَذْي ـِ إخالِق والسـَ أهنا م

ا وَجْدكَا يف الـقطَ  ـ ِة كحًقا مؿ  ٓئِِؾ يف الؽتاِب والسُّ ـِ مـ الد  .الـقَطْق ـِ َلْق ـِ إو   ْق

ُالشاهِدُطؾكُالشرِكُيفُالتـزيِؾ: ـِ   فؿ
ِ
يف آدَم وحقاَء طـد  ققُل الل

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿كالِم إبؾقِس إي اُهؿا: 

ک گ گ ﴿إلك:  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .[0<5ُ،<=5:ُ]إطراُفُ ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ُالشقطاَنُقاَلُلفؿا: قا و وإكؿاُهقُيفُالتلويِؾُأن   (8)الحارِث  لَدُكَؿا طبدَ َسؿِّ

                                          

َمْت هذه أثاُر.، «الؿرجقاِت »يف إصِؾ:  (1)  وتؼدَّ

 «.الُؽْػرَ » :يف إصؾِ  (2)

« تػسقِرهِ »(، والطربيُّ يف 3144(، والرتمذيُّ )33/315« )الؿسـدِ »خَرَجُف أحؿُد يف أ (3)

اُر )6/515« )الؿستدَركِ »(، والحاكُؿ يف 41/263)  يف 1511(، والبزَّ
ُّ

« مسـِدهِ »(، والروياكِل

ـُ طديٍّ يف 6/56) ـُ الجقزيِّ يف 2/12« )الؽامؾِ »(، واب  (.4/661« )الؿـتظؿِ »(، واب

ـِ  الصؿدِ  طبدِ  مـ صريِؼ   القارِث. طبدِ  ب

 يف 
ُّ

ـُ أبل حاتٍؿ يف 4/645« )الؽبقرِ »وأخَرَجُف الطرباكِل ـُ طديٍّ 1234« )التػسقرِ »(، واب (، واب

ـُ مردَوْيِف يف 2/12« )الؽامؾِ »يف  ـِ كثقٍر )« تػسقرِ »كؿا يف -« تػسقِرهِ »(، واب ـُ 3/562اب (، واب
= 
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 (.441« )أمالِقفِ »بشراَن يف ُ=

ـِ  شاذِّ مـ صريِؼ   الػقاِض = هالٍل. ب

ـِ  كالُهَؿا طـ طؿرَ    ب
ِّ

ـِ الـبل ـِ طـ سؿرَة ط ا حؿَؾْت »قاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلص إبراهقَؿ طـ قتادَة طـ الحس لؿَّ

قف عبَد  ْقه  حقاُء صاَف بفا إبؾقُس، وكان ال يعقُش لفا ولٌد، فؼال: َسؿِّ الحارِث فنكف يعقُش، فسؿَّ

 لػُظ أحؿَد.«. قطاِن وأمرِهِ الحارِث فعاَش، وكان ذلؽ عـ وحِل الش عبَد 

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ، بف طؾٌؾ:

ـُ  أوُلفا: طؿرُ  . ب  إبراهقَؿ العبِديُّ البصريُّ

ـُ كثقٍر   مبقِّـًا طؾَؾ هذا الحديِث:« تػسقِرهِ »يف  $قال اب

 هذا الحديُث معؾقٌل مـ ثالثِة أوُجٍف:

ـَ  أحُدَها: أن طؿرَ  َؼفُ  ب ، وقد وثَّ :  إبراهقَؿ هذا هق البصريُّ ، ولؽـ قال أبق حاتٍؿ الرازيُّ ـٍ ـُ معق اب

 ٓ ُيحَتجُّ بف. اهـ.

 ُيخالُػ.، قؾُت: قال أحؿُد: يروي طـ قتادَة أحاديَث مـاكقرَ 

ـُ طديٍّ يف   (: يرِوي طـ قتادَة أشقاَء ٓ ُيقاَفُؼ طؾقفا.4644« )الؽامؾِ »وقال اب

ًة مضطِرٌب   يؽُتُب حديَثُف.وهق مع ضعِػِف ، وقال: وحديُثُف طـ قتادَة خاصَّ

ـُ حبَّاَن يف  وقاَل: يخطُئ « الثؼاِت »وقال أبق حاتٍؿ: يؽُتُب حديَثُف وٓ ُيحَتجُّ بف. وذَكَرُه اب

ـْ يـػرُد طـ قتادَة بؿا ٓ ُيشبُف حديَثُف، فال يعجُبـِل « الضعػاءِ »ويخالُػ، وَذَكَرُه يف  فؼاَل: كان مؿَّ

 آحتجاَج بف إذا اكػَرَد....

اُر: لقس بالحافِظ. اهـ.وقال الدارق ـٌ ُيْتَرُك، وقال البزَّ : لقِّ ُّ
 طـل

 (.4/343« )هتذيُب التفذيِب »

. ـِ البصريِّ ْح بالسؿاِع مـ الحس  ثاكِقَفا: قتادُة ُمدلٌِّس، ولؿ يصرِّ

ـُ البصريُّ مدلٌِّس، كان ُيرِسُؾ كثقًرا وُيدلُِّس.  ثالُثَفا: الحس

 يف 
ُّ

 (:4521« )مقزاِن آطتدالِ »قال الذهبل

ـْ  ـُ كثقَر التدلقِس، فنذا قاَل يف حديٍث طـ فالٍن؛ ضعَػ احتجاُجُف، وٓ سقََّؿا طؿَّ كان الحس

 ققَؾ: لؿ يسَؿْع مـفؿ. اهـ.
= 
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ـِ مـ سؿرَة طؾك أققاٍل ثالثٍة:ُ=  وقد اختَؾُػقا يف سؿاِع الحس

 سِؿَع مطؾًؼا، لؿ يسَؿْع مطؾًؼا، سِؿَع حديَث العؼقؼِة فؼط.

ْح بالسؿاِع يف حديثِـِا هذا.والثالُث أرَجُحف  ا، ومع ذلؽ فؾؿ ُيصرِّ

 ففذه طؾٌؾ لق اكػردت واحدٌة مـفا لؽاكت كافقًة يف تضعقِػ الحديِث، فؽقَػ هبا مجتؿعًة؟!

َجاُه. َح الحاكُؿ هذا الحديَث، قال: هذا حديٌث صحقُح اإلسـاِد ولؿ يخرِّ  وقد صحَّ

 يف 
ُّ

 صحقٌح.«: التؾخقصِ »وقال الذهبل

 قآ، كؿا سَبَؼ مـ طؾِؾ الحديِث التل ُأِطؾَّ هبا. ولقس كؿا

 يف 
ِّ

 «.مقزاكِفِ »وسَبَؼ كالُم الذهبل

ـٌ غريٌب ٓ كعِرُفُف إٓ مـ حديِث طؿرَ  : هذا حديٌث حَس ـِ  وقال الرتمذيُّ إبراهقَؿ طـ قتادَة،  ب

 الصؿِد ولؿ يرَفْعُف. اهـ. ورواه بعُضُفؿ طـ طبدِ 

ـُ  وقد ُتقبَِع طؿرُ   .إبراهقؿَ  ب

ـُ طديٍّ يف   (.3/651« )الؽامؾِ »فؼد أخَرَجُف اب

 
ِّ

ــاذكقكِل ــؾقؿاَن الش ــِؼ س ـــ صري ــؿرَة ، م ـــ س ـِ ط ــ ـــ الحس ــادَة ط ـــ قت ــعبَة ط ـــ ش ــدٌر ط ــا غـ  ثـ

 
ِّ

ف »قــــال:  [192: إطــــراُف ] ﴾گگڳڳڳڳ ﴿ققلـِـــِف: يف  ملسو هيلع هللا ىلص طـــــ الـبــــل سممممؿِّ

 «.الحارِث  عبَد 

: ـُ طديٍّ  قال اب

 طـ غـدٍر وهذا مـ حديِث شعبَة طـ قتادَة، مـؽ
ِّ

ٌر ٓ أطِرُفُف إٓ مـ حديِث سؾقؿاَن الشاذكقكِل

ـُ  طـف، وإكؿا يرِوي هذا طـ قتادَة طؿرُ   إبراهقَؿ. اهـ. ب

 قؾُت:

ـُ  سؾقؿانُ  . ب
ُّ

 داوَد الؿـؼريُّ الشاذكقكِل

ـٍ يف حديٍث ُذكَِر لف طـف. ـُ معق َبف اب  قال الُبخاريُّ : فقف َكَظٌر، وكذَّ

ُث مـ حػظِِف.وقال طبداُن إهقازيُّ   أن ُيتََّفَؿ، إكؿا كاكت كُتُبف قد َذَهَبْت فؽان يحدِّ
ِ
 : معاَذ الل

: لقس بثؼٍة.
ُّ

 وقال أبق حاتٍؿ: مرتوُك الحديِث، وقال الـسائل

ـُ  وقال صالُح  ٍد:... وكان يؽذُب يف الحديِث. ب  محؿَّ
= 
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ُث حػظً ُ= :... ما أشَبَف أمُرُه بؿا قاَل طبداُن: يحدِّ ـُ طديٍّ  ا فقغؾُط.وقال اب

ُة بالؽِذِب، وطـ يحقك : رَماُه إئؿَّ ـِ  وقال البغقيُّ : كان يَضُع الحديَث، وقال أبق حاتٍؿ:  ب ـٍ معق

ْث طـف. وقال أبق أحؿَد الحاكُِؿ: مرتوُك  لقس بشلٍء، مرتوُك الحديِث. وتَرَك حديَثُف ولؿ يحدِّ

قِف الخائَب، وقال صالُح جزر ـُ مفديٍّ يسؿِّ َة: كان يضُع إساكقَد يف الققِت. الحديِث، وكان اب

 وقال: كان ُيتََّفُؿ بالؽذِب... 

ٍف.3216« )لساِن الؿقزانِ »اهـ مـ   ( باختصاٍر وتصرُّ

 وقد ُتقبَِع قتادُة طؾقف.

ـُ مردَوْيِف  ـُ كثقٍر يف -فرواُه اب  .-( 3/562« )تػسقِرهِ »كؿا قال اب

ـِ  مـ حديِث الؿعتؿرِ  ـِ  ب  طـ سؿرَة، مرفقًطا. سؾقؿاَن طـ أبقِف طـ الحس

ـِ مردَوْيِف إلك الؿعتؿِر.  وهذا اإلسـاُد يحتاُج إلك معرفِة الرواِة مـ اب

، وهق طؾٌَّة كافقٌة يف تضعقِػ الحديِث. ـِ َة اإلسـادِ إلك الؿعتؿِر يبؼك تدلقُس الحس  ولق فَرْضـَا صحَّ

ُػ هذه وسقليت أن الؿعتؿَر رواُه طـ أبقِف بسـِدِه إلك سؿرَة مقققًفا وإسـا ا يضعِّ ُدُه صحقٌح، مؿَّ

 الروايَة الؿرفقطَة.

ـُ كثقٍر )  (:3/562قال اب

 أكف قد ُرِوَي مـ ققِل سؿرَة كػِسِف، لقس مرفقًطا. :-مـ أوُجِف تعؾقِؾ الحديِث -الثاكِل 

ـُ جريٍر يف   (.43/341« )تػسقِرهِ »قؾُت: أخَرَجُف اب

ـِ  مـ صريِؼ الؿعتؿرِ  ـِ  سؾقؿاَن طـ أبقِف سؾقؿانَ  ب . ب
ِّ

 صرخاَن التقؿل

ـِ طؾقََّة طـ سؾقؿاَن.  ومـ صريِؼ اب

ـِ  طـ أبل العالءِ  ـِ  طـ سؿرةَ ، الشخقرِ  ب َث أن آدَم  ب ك ابـَُف  ڠجـدٍب؛ أكف حدَّ سؿَّ

 الحارِث. طبدَ 

 وإسـاُدُه صحقٌح.

 يف 
ُّ

ـَ »وأخَرَجُف الطرباكِل  (.6453« )مسـِد الشامقِّق

ـِ  مـ صريِؼ سعقدِ  ِ  ب َثـ ـِ  ل طؿراُن طـ طؼبَة طـ قتادَة طـ يزيدَ بشقٍر، حدَّ   طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل الشخقِر  ب

ـِ  طـ سؿرةَ  َقاه طبدَ جـدٍب قال ب ک گ گ گ گ ڳ ﴿الحارِث يف ققلِِف:  : سؿَّ
= 
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 .[192: ]إطراُف  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڳُ=

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

 أحؿدُ 
ِّ

ـُ  شقُخ الطرباكِل دِ  ب ـِ  محؿَّ ـِ  يحقك ب لساُن »حاكُِؿ: فقف كَظٌر. حؿزَة، قال أبق أحؿَد ال ب

 «.الؿقزانِ 

ـُ  وسعقدُ   .-«التؼريِب »كؿا يف -ضعقٌػ  ؛بشقرٍ  ب

ـُ كثقٍر:  قال اب

َر أيَة بغقِر هذا، فؾق كان هذا طـده طـ سؿرَة مرفقًطا لؿا طَدَل  ـَ كػَسُف فسَّ الثالُث: أن الحس

 طـف. اهـ.

 قؾُت:

ـُ جريٍر يف   (.43/341« )تػسقِرهِ »أخَرَجُف اب

ـُ حدَّ  َثـَا سفُؾ َثـَا اب ـُ  وكقٍع قاَل: حدَّ :  ب ـِ گ گ ڳ ڳ ﴿يقسَػ طـ طؿٍرو طـ الحس

 .[192: ]إطراُف  ﴾ڳڳ

ـُ بآدَم.  قال: كان هذا يف بعِض أهِؾ الِؿَؾِؾ ولؿ يؽ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  سػقانُ   ضعقٌػ. ؛وكقعٍ  ب

ـُ  وطؿُرو  الؿشفقُر، اهتَؿُف جؿاطٌة. ب
ُّ

 طبقٍد، الؿعتزلل

َثـَا دُ  حدَّ ـُ  محؿَّ دُ  طبدِ  ب َثـَا محؿَّ ـُ  إطؾك قال: حدَّ : طـك هبذا  ب ـُ ثقٍر طـ معؿٍر قال: قاَل الحس

 ﴾ ڳ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ذريَة آدَم، َمـ أشرَك مـفؿ بعَده، يعـل بؼقلِِف: 

 .[192: ]إطراُف 

اِق  وأخَرَجُف طبدُ   وإسـاُدُه ضعقٌػ.« الؿصـِػ »يف  الرزَّ

ـَ فقفاروايُة معؿٍر طـ البصريِّ   مؼاٌل. ق

َثـَا بشرُ  ـُ  حدَّ ـُ يؼقُل: هؿ  ب َثـَا سعقٌد طـ قتادَة قاَل: كان الحس َثـَا يزيُد قاَل: حدَّ معاٍذ قال: حدَّ

ُروا. ُدوا وكصَّ  القفقُد والـصارى، رزَقُفُؿ الُل أوًٓدا ففقَّ

ـُ أبل حاتٍؿ يف  أخَرَجفُ و  (.1255« )التػسقرِ »اب
= 
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 إسـاُدُه ضعقٌػ.ُ=

.لتدلقِس  ـِ ْح بالسؿاِع مـ الحس  قتادَة ولؿ يصرِّ

ـِ يشدُّ بعُضفا بعًضا، والُل أطَؾُؿ. َـّ هذه إساكقَد طـ الحس  لؽ

ـُ كثقٍر )  (:3/564قال اب

ـِ  ـِ التػاسقِر وَأْولك  $وهذه أساكقُد صحقحٌة طـ الحس َر أيَة بذلؽ، وهق مـ أحس أكف فسَّ

  يُث طـده محػقًضا طـ رسقلِ ما ُحِؿَؾْت طؾقف أيُة، ولق كان هذا الحد
ِ
لؿا طَدَل طـف  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 وَوَرِطفِ 
ِ
، ويحتؿُؾ أكف  ؛هق وٓ غقُرُه مع تؼقاُه لل

ِّ
ففذا يدلُُّؽ طؾك أكف مقققٌف طؾك الصحابِل

ـَ مـفؿ، مثِؾ: كعٍب أو وهِب  اُه مـ بعِض أهِؾ الؽتاِب َمـ آَم ـِ  تؾؼَّ مـبٍف وغقِرِهَؿا... إٓ أكـا  ب

 ِة الؿرفقِع، والُل أطَؾُؿ.بِرئـَا مـ طفد

 
ِّ

ـِ  وقد ُرِوَي هذا إثُر طـ ُأَبل ـِ طبَّاٍس  ب  :ڤكعٍب واب

 
ِّ

ا أثُر ُأَبل ـِ  أمَّ  :ڤكعٍب  ب

ـُ أبل حاتٍؿ يف   (.1253« )تػسقِرهِ »فلخَرَجُف اب

ـِ  مـ صريِؼ سعقدِ   ، بشقٍر طـ طؼبَة طـ قتادَة طـ مجاهدٍ  ب
ِّ

ـِ طبَّاٍس، طـ ُأَبل ـِ  طـ اب  كعٍب  ب

قِف طبدَ  ا حؿَؾْت حقاُء أتاَها الشقطاُن فؼال: أتطقعقـِل ويسَؾُؿ لؽ ولُدِك؟ سؿِّ الحاِرِث.  قال: لؿَّ

ثؿ حؿؾِت الثالَث فجاَءَها ، فؾؿ تػَعْؾ، فقلَدْت فؿاَت، ثؿ حَؿَؾْت فؼال لفا مثَؾ ذلؽ، فؾؿ تػَعْؾ 

َّٓ فنكف يؽقُن هبقؿًة. فَفقََّبُفؿ  ا فلصاَطاُه.فؼال: إن تطقعقـِل يسَؾْؿ وإ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  سعقدُ   ضعقٌػ. ؛بشقرٍ  ب

ْح بالسؿاِع.  وقتادُة مدلٌِّس ولؿ يصرِّ

ـِ طبَّاٍس  ا أثُر اب  :ڤوأمَّ

ـُ  فلخَرَجُف سعقدُ   (.543« )تػسقِرهِ »مـصقٍر يف  ب

ـُ أبل حاتٍؿ يف   (.1251« )تػسقِرهِ »واب

ـِ  مـ صريِؼ ُخصقٍػ طـ سعقدِ   -جبقر بـ مع سعقدٍ « ومجاهدَ »مـصقر  بـ زاَد سعقدٌ -جبقٍر  ب

ـِ طبَّاٍس يف  ، [192: ]إطراُف  ﴾ ڳ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ققلِِف: طـ اب
= 
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: ]إطراُف  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿قال الُل: ُ=

اَها آدُم حؿَؾْت أتاهؿا إبؾقُس فؼال: أكا صاِحُبُؽَؿا الذي أخرجُتُؽَؿا مـ الجـَِّة [189 ، فؾؿا تغشَّ

َـّ لفا  ـِ َلُتطِقَعـَّ   أو ٕجعَؾ
ْ

َـّ  َقْرَكل َـّ وٕفعؾ ُف وٕفعؾ ُفُفَؿا-أيٍؾ فقخرُج مـ بطـِِؽ فقشؼُّ  -يخقِّ

قاُه طبدَ   -أيًضا-الحارِث. فلبَقا أن يطقَعاُه، فخَرَج مقًتا، ثؿ حؿَؾْت، يعـل الثاكقَة، فلتاُهَؿا  سؿِّ

َـّ أو ٕفع ُفُفَؿا، فلبَقا أن فؼال: أكا صاحُبُؽَؿا الذي فعؾُت ما فعؾُت، لتػعؾ ، يخقِّ َـّ َـّ وأفعؾ ؾ

 يطقَعاكِف، فخَرَج مقًتا.

َقاُه طبدَ  فذلؽ  ؛الحارِث  ثؿ حؿَؾِت الثالثُة، فلتاُهَؿا أيًضا فذَكَر لفؿا، فلْدَرَكُفَؿا حبُّ القلِد، فسؿَّ

 .[192: ]إطراُف  ﴾ ڳ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ققُلُف: 

 وإسـاُدُهَؿا ضعقٌػ.

ـُ طبدِ  ـِ  خصقٌػ هق اب  باإلرجاِء  الرحؿ
َ

، صدوٌق سقُِّئ الحػِظ، خؾَط بُلخَرَة، وُرمِل -الجزريُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف 

 (.43/341« )تػسقِرهِ »الطربيُّ يف  أخَرَجفُ و

ـِ إسحاَق طـ داودَ  َثـَا سؾَؿُة طـ اب ـُ حؿقٍد قال: حدَّ َثـَا اب ـِ  حدَّ ـِ طـ طؽرَمَة طـ  ب  الحصق

ـِ طبَّاٍس قال: كاكت حقاُء تؾِ  قِف اب  وتسؿِّ
ِ
 »ُد ٔدَم فُتَعبَِّدُهؿ لل

ِ
  طبدَ »، و«طبقَد الل

ِ
 وكحَق « الل

فقصقُبُفؿ الؿقُت، فلتاها إبؾقُس وآدُم فؼال: إكؽؿا لق تسؿقاكِِف بغقر الذي تسؿقاكِِف لعاَش،  ؛ذلؽ

اُه  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :فػقف أكَزَل  ؛«الحارِث  طبدَ »فقلَدْت لف ولًدا فسؿَّ

إلك  [192: ]إطراُف  ﴾ ڳ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿إلك ققلِِف:  [189: ]إطراُف  ﴾ڃ

 آِخِر أيِة.

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

دُ  ـُ  محؿَّ ـَ الرأِي فقف. ب ـٍ حس ـُ معق  حؿقٍد الرازيُّ حافٌظ ضعقٌػ، وكان اب

دُ  ـُ  ومحؿَّ  إسحاَق، صدوٌق يدلُِّس. ب

ـُ  وداودُ  ، ثؼٌة إٓ يف طؽرَمَة. اهـ. مـ  ب ـِ  «.التؼريِب »الحصق

 سـاُد ضعقٌػ لَؿا سَبَؼ.ففذا اإل

ْح بالتحديِث. ـُ إسحاَق لؿ يصرِّ  واب
= 
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ِة والؿؽاِن مـ   مع الـُُّبق 
ِ
َؿ طؾقفؿا اإلشراَك بالل ففؾ ٕحٍد يعرُف الَل وديـَُف أن يتقه 

.
ِ
ك فعَؾُفَؿا شرًكا، ولقس هق الشرَك بالل : فؼد َسؿ 

ِ
 الل

ـ ِة: ُوأماُالذيُيفُالس 

تِلُالشرُكُإ» :ملسو هيلع هللا ىلص فؼقُلُالـبلُ   .(5)«صغرُُأخقُفُماُأخاُفُطؾكُُأم 

                                          

ـُ كثقٍر )ُ=  (:3/561قال اب

ـِ طبَّاٍس جؿاطٌة مـ أصحابِفِ  ك هذا إثَر طـ اب ـِ  كؿجاهٍد وسعقدِ  ؛وقد تؾؼَّ جبقٍر وطؽرَمَة،  ب

ديُّ وغقُر واحٍد مـ السؾِػ وجؿاطٌة مـ الخؾَ  ِػ، ومِـ ومـ الطبَؼِة الثاكقِة: قتادُة، والسُّ

ـَ جؿاطاٌت ٓ ُيحَصْقَن كثرًة، وكلكَّف  ِري ـَ مِـ الؿتلخِّ ري أصُؾُف ملخقٌذ مـ  -والُل أطَؾؿُ -الؿػسِّ

 
ِّ

ـَ طبَّاٍس رواه طـ ُأَبل ـِ  أهِؾ الؽتاِب، فننَّ اب ـُ أبل حاتؿٍ -كعٍب  ب  .-كؿا رواه اب

 الؽتاِب. اهـ. أهنا مـ آثاِر أهؾِ  -والُل أطَؾؿُ -قال: وهذه أثاُر يظفُر طؾقفا 

ـُ جريٍر يف  ـِ يف أيِة:« تػسقِرهِ »وقد حؽك اب  ققَلْق

 الؼقُل إوُل: جعال لف شركاَء يف آسِؿ.

 الؼقُل الثاكِل: 
ُّ

 شركاَء مـ ألفِة  الؿعـِل
ِ
بذلؽ رجٌؾ وامرأٌة مـ أهِؾ الُؽْػِر مـ بـل آدَم جعال لل

 لِد.وإوثاِن حقـ رَزَقُفَؿا ما رَزَقُفَؿا مـ الق

ـِ  ـُ جريٍر: وأولك الؼقَلْق قاِب ققُل مـ قال: طـك بؼقلِِف: قال اب ک گ گ گ ﴿بالصَّ

 بذلؽ آدُم وحقاءُ  [192: ]إطراُف  ﴾گ ڳ 
َّ

إلجؿاِع  ؛يف آسِؿ ٓ يف العباَدِة، وأنَّ الؿعـِل

ِة مـ أهِؾ التلِويِؾ طؾك ذلؽ. اهـ  .الُحجَّ

ـُ جريٍر إذا حَؽك إجؿاًطا .فنكف ٓ ي ؛واب ـِ  عتدُّ بؿخالَػِة القاحِد آثـق

ـُ كثقٍر  ـُ البصريُّ واستحَسـَُف. -بعد ما كَؼَد الرواياِت -وقد اختاَر اب  ما ذَهَب إلقف الحس

 
ِّ

ـِ طبَّاٍس وأُبَل ـ اب ، وأثاُر ط ٓ يصحُّ ـِ  والحؼُّ أن الحديَث القارَد يف تػسقِر أيِة  . ب ٓ تصحُّ  كعٍب 

ـِ ا ى بؿجُؿقِطَفا.وورَدْت آثاٌر طـ الحس  لبصريِّ تتؼقَّ

َم تخِريُجُف. (1)  تؼدَّ
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ُبؼقلِِف: ُلؽ َر ُفس  : أن هاهـا شرًكا سقى الذي يؽقُن بف «إصغرُُ» فؼد

.
ِ
 صاحُبُف مشِرًكا بالل

َبا بضعٌ  اللِ: ومـفُققُلُطبدُِ الرِّ
رُك مثُؾ ذلؽ (5)  .(7)وستُّقَن باًبا، والشِّ

                                          

 «.بضعةٌ »يف إصِؾ:  (1)

اِق يف  أخَرَجُف طبدُ  (2) ُل يف 1/341« )الؿصـِػ »الرزَّ ـَّةِ »(، والخالَّ (، والؿروزيُّ يف 4111« )السُّ

ـَّةِ »  يف 455« )السُّ
ُّ

  (، وطبدُ 5/364« )الؽبقر»(، والطرباكِل
ِ
ـُ  الل ـَّةِ ا»أحؿَد يف  ب  (.145« )لسُّ

.  مـ صريِؼ سػقاِن الثقريِّ

ـَّةِ »وأخَرَجُف الؿروزيُّ يف  ـِ  ( مـ صريِؼ الـضرِ 614« )السُّ  شؿقٍؾ. ب

ُل يف  ـَّةِ »والخالَّ دِ 4155« )السُّ ـِ  ( مـ صريِؼ محؿَّ  جعػٍر. ب

 كالُهَؿا طـ شعبَة.

  كالهؿا سػقاُن وشعبُة طـ زبقٍد طـ إبراهقَؿ طـ مسروٍق طـ طبدِ 
ِ
َبا بضٌع وسبعقَن الل  قاَل: الرِّ

 باًبا، والشرُك كحُق ذلؽ.

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ُل يف  أخَرَجفُ و ـَّةِ »الخالَّ ـَّةِ »الؿروزيُّ يف (، و4112« )السُّ   (، وطبدُ 451« )السُّ
ِ
ـُ  الل أحؿَد يف  ب

ـَّةِ »  (.141« )السُّ

.  مـ صريِؼ سػقاَن الثقريِّ

ُل يف  ـَّةِ »والخالَّ ـَّةِ »، والؿروزيُّ يف (4152« )السُّ  (.614« )السُّ

 مـ صريِؼ شعبَة.

ـِ  كالُهَؿا طـ سؾَؿةَ   قال: الربا بضٌع  طـ طبدِ ، كفقٍؾ طـ أبل الضحك طـ مسروٍق  ب
ِ
الل

 وسبعقَن باًبا، والشرُك كحُق ذلؽ.

 وإسـاُدُه صحقٌح.

اِق يف  وأخَرَجُف طبدُ  ُل يف 1/341« )الؿصـِػ »الرزَّ ـَّةِ »(، والخالَّ  (.4112« )السُّ
= 
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  وطبدُ ُ=
ِ
ـُ  الل ـَّةِ »أحؿَد يف  ب  (.142« )السُّ

.  مـ صريِؼ الثقريِّ

ـُ أبل شقبَة يف   (.2/521« )الؿصـِػ »واب

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ  فضقٍؾ. ب

ـِ  كالهؿا طـ إطؿِش طـ ُطؿارَة طـ طبدِ  ـِ  الرحؿ : الربا  يزيَد إكصاريِّ قاَل: قاَل طبدُ  ب
ِ
الل

 والشرُك مثُؾ ذلؽ.بضٌع وسبعقَن باًبا، 

 وإسـاُدُه صحقٌح.

، ثؼٌة ثبٌت 
ُّ

ـُ طؿقٍر التقؿل  .-«التؼريِب »كؿا يف -وطؿارُة هق اب

ُل يف  ـَّةِ »وأخَرَجُف الخالَّ  (.4365« )السُّ

ـِ مسعقٍد قال: الربا بضٌع وستُّقَن  اٍج قال: ثـا شريٌؽ طـ طاصٍؿ طـ وائٍؾ طـ اب مـ صريِؼ حجَّ

 باًبا، والشرُك كحُق ذلؽ.

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ا قدَم بغداَد قبَؾ مقتِِف. ، ثؼٌة ثبٌت لؽـف اختَؾَط يف آِخِر ُطُؿِره، َلؿَّ
ُّ

ٍد الؿصقصل ـُ محؿَّ اٌج هق اب  حجَّ

ـُ طبدِ   الؼضاَء بالؽقفِة،  وشريٌؽ هق اب
َ

، صدوٌق يخطُِئ كثقًرا، تغقََّر حػُظُف مـذ ُولِّل
ُّ

 الـخعل
ِ
الل

ًٓ فاضاًل طابًدا شد  يًدا طؾك أهِؾ البدِع.وكان طاد

ـُ أبل الـجقِد، صدوٌق لف أوهاٌم... اهـ. مـ   «.التؼريِب »وطاصٌؿ هق اب

 «.بضٌع وستُّقنَ »ورَواُه بؾػِظ: ، «بضٌع وسبعقنَ »ومؿا يدلُّ طؾك ضعِػِف أن الرواَة رَوْوُه بؾػِظ: 

 وقد ُرِوَي مرفقًطا.

 فؼد اخُتؾَِػ طؾك شعَبَة.

دُ  ـُ  فبقـؿا رَواُه محؿَّ ـُ  جعػٍر والـضرُ  ب  شؿقٍؾ. ب

؛ مقققًفا طؾقف. طـ شعبَة طـ زبقٍد طـ إبراهقَؿ طـ مسروٍق طـ طبدِ 
ِ
 الل

. ـُ أبل طديٍّ  خاَلَػُفَؿا اب

  فرواه طـ شعبَة طـ زبقٍد طـ إبراهقَؿ طـ مسروٍق طـ طبدِ 
َّ

؛ أن الـبل
ِ
الربا بضٌع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.وسبعقَن باًبا، والشرُك مثُؾ ذلؽ
= 
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ـُ ماَجْف )أخَرَجُف ُ= اُر )6645اب وقال: وهذا الحديُث لؿ كسَؿْع أحًدا أسـََدُه هبذا ، (4535(، والبزَّ

ـَ  اإلسـاِد إٓ طؿَرو . ب
ٍّ

 طؾل

 يف 6/13« )الؿستدَركِ »والحاكُؿ يف 
ُّ

 (.5434« )شعِب اإليؿانِ »(، وطـف البقفؼل

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ  غالٍب = تؿتاٍم. ب

 (.6/66« )انَ تاريِخ أصبف»وأبق كعقٍؿ يف 

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل ـِ  بـدارِ  ب . ب

ِّ
 إبراهقَؿ الباصِْرقاكِل

ـِ  أربَعُتُفؿ طـ طؿِرو ؛ بف. ب ـِ أبل طديٍّ  طـ اب
ٍّ

 طؾل

 وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجاُلُف ثؼاٌت.

دِ  ـِ  إٓ أن الظاهَر أن روايَة محؿَّ ـِ  جعػٍر والـضرِ  ب  أرَجُح مـ الرفِع. ؛شؿقٍؾ طـ شعبة مقققًفا ب

اِر:  ـُ الؿرفقِع فعـد البزَّ  «.الربا بضٌع وسبعقَن باًبا، والشرُك مثُؾ ذلؽ»وأما مت

ـُ ماَجْف وأبق كعقٍؿ طؾك:   «.الربا ثالثٌة وسبعقَن باًبا»فاقتَصَر اب

 :
ِّ

ُف، وإنَّ أربك »وطـد الحاكِِؿ والبقفؼل الربا ثالثٌة وسبعقَن باًبا، أيسُرَها مثؾ أن يـؽَِح الرجُؾ أمَّ

 «.با ِعرُض الرُجِؾ الؿسِؾؿِ الر

َجاُه. ، ولؿ يخرِّ ـِ  قال الحاكُؿ: صحقٌح طؾك شرِط الشقَخْق

:
ُّ

 وقال البقفؼل

ـُ مـؽٌر هبذا اإلسـاِد وٓ أطَؾُؿُف إٓ َوهًؿا وكلكف دخَؾ لبعِض رواةِ ، هذا إسـاٌد صحقٌح، والؿت

 اإلسـاِد يف إسـاِدِه. اهـ.

دُ  ـُ  قؾُت: اكػَرَد محؿَّ ـِ دوَن بؼقَِّة الرواِة، وهذا مـ أوهامِفِ غالٍب = ت ب فؼد قال  ؛ؿتاٌم هبذا الؿت

ـُ الؿـاِدي: كتَب طـف الـاُس ثؿ رغَب أكثُرُهؿ طـف : وِهَؿ يف أحاديَث...، وقال اب
ُّ

 ؛الدارقطـل

 «.لساِن الؿقزانِ »لخصاٍل شـقعٍة يف الحديِث وغقِرِه. اهـ. مـ 

اِق يف  وقد أخَرَجُف طبدُ   (.1/341« )الؿصـِػ »الرزَّ

 طـ رجٍؾ طـ طبدِ 
ِّ

  طـ معؿٍر طـ ططاٍء الخراساكِل
ِ
ـِ  الل مسعقٍد، قال: الربا ثالٌث وسبعقَن  ب

ـَ زكقًة.، حقًبا ُف يف اإلسالِم، ودرهٌؿ مـ الربا كبضٍع وثالثق  أدكاها حقًبا كؿـ أتك ُأمَّ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.
= 
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ك هبذا آسِؿ، وهل غقُر  فؼد أخَبَرك أن  يف الذكقِب أكقاًطا كثقرًة ُتَسؿ 

ا كبقًرا، فؾقس اإل  إلٌف غقُرُه، تعالك الُل طـ ذلؽ ُطُؾقًّ
ِ
شراِك التل ُيت َخُذ لفا مع الل

ـَ وتسؿقُتُفؿ وســُُفؿ  لفذه إبقاِب طـدكا وُجقٌه إٓ أهنا أخالُق الؿشركق

 وألػاُضُفؿ وأحؽاُمُفؿ، وكحُق ذلؽ مـ أمقِرِهؿ.

  يف التـزيِؾ: فؼقُل  (5)الشاهُد طؾقفوأماُالػرقاُنُ
ِ
ۀ ﴿: (7)-جؾ  وطز  -الل

 .[99:ُ]الؿائدةُُ ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ُطب اٍس: ـُ ةٍ  وقالُاب  .(8)لقَس بؽػٍر يـؼُؾ طـ مِؾ 

                                          

ـُ  ططاءُ ُ= ، صدوٌق َيِفؿ كثقرً  ب
ُّ

 ا وُيرِسُؾ وُيدلُِّس.أبل مسؾٍؿ الخراساكِل

 وجفالُة الرجِؾ الذي روى طـف.

 أي: طؾك الؽػِر. (1)

(2)  :
ِّ

 «.طزَّ وجؾَّ »يف صبعِة إلباكِل

ـُ  سعقدُ  أخَرَجفُ  (3) (، 525« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »(، والؿروزيُّ يف 415« )ســِفِ »مـصقٍر يف  ب

 يف6/316« )الؿستدَركِ »والحاكُؿ يف 
ُّ

ـِ الؽربى» (، وطـف البقفؼل ـُ أبل 1/61« )السـ (، واب

ـُ بطََّة يف 2131« )تػسقِرهِ »حاتٍؿ يف  ـُ طبدِ 4141« )اإلباكِة الؽربى»(، واب الَبرِّ يف  (، واب

 (.1/634« )التؿفقدِ »

ـِ  مـ صريِؼ سػقانَ  ـِ  طققـََة طـ هشامِ  ب ـُ طبَّاٍس ، ُحَجقٍر طـ صاوسٍ  ب : إكف ڤقال: قال اب

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿يـؼُؾ طـ الِؿؾَِّة، هبقَن إلقف، إكف لقس كػًرا لقس بالُؽػِر الذي يذ

 ، كػٌر دوَن كػٍر. لػُظ الحاكِِؿ.[44: ]الؿائدةُ  ﴾ھ ھ ھ

. ـٌ  وهذا إسـاٌد حس

ـِ  رجاُلُف ثؼاٌت سقى هشامِ   ُحَجقٍر. ب

: ثؼٌة صاحُب 
ُّ

: صالٌح، وقال العجؾل ـٍ ـُ معق َة مثُؾُف، وقال اب ـُ شربمَة: لقس بؿؽَّ ـُ قال اب ُسـٍَّة، وقال اب
= 
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ـُ حبَّاَن يف ُ= : صدوٌق، وذَكَرُه اب
ُّ

، وقال أبق حاتٍؿ: «الثؼاِت »سعٍد: كان ثؼًة ولف أحاديُث، وقال الساجل

 يف 
ُّ

: ثؼٌة، وقال الذهبل ـَ ـُ شاهق  (: ثؼٌة.5551« )الؽاشِػ »يؽتُب حديثَُف، وقال اب

َػُف يحقك الؼطَّاُن، ويحقك ـُ  وضعَّ ـٍ يف روايٍة، وق ب . اهـ. مـ معق هتذيِب »ال أحؿُد: لقس بالؼقيِّ

ـُ حجٍر يف ، «التفذيِب   صدوٌق لف أوهاٌم.«: التؼريِب »وقال اب

َجاُه.  قال الحاكُؿ: هذا حديٌث صحقُح اإلسـاِد ولؿ يخرِّ

ـُ كثقٍر ) َجاُه.6/11وقال اب ـِ ولؿ يخرِّ  ( أن الحاكَِؿ قال: صحقٌح طؾك شرِط الشقَخْق

ـِ «: الؿستدَركِ » فؾعؾَّف سَؼَط مـ مطبقعِ   يف -طؾك شرِط الشقَخْق
ُّ

كؿا كبَّف طؾك ذلؽ إلباكِل

 .-(6556« )الصحقحةِ »

 يف 
ُّ

 صحقٌح.«: التؾخقصِ »وقال الذهبل

. ـٌ  ففذا اإلسـاُد حس

ـُ  وهشامُ  ، ما لؿ ُيَخاَلْػ، وهق هـا لؿ ُيَخاَلْػ بؾ قد  ب ـِ ُحجقٍر ٓ يـزُل حديُثُف طـ رتبِة الحس

 .-قلتِلكؿا س-ُتقبَِع 

 أما ألػاُظ هذا إثِر.

ـِ  فعـد سعقدِ  ـِ بطََّة: لقس بالؽػِر الذي تذهبقَن إلقف. ب  مـصقٍر، واب

ـُ بطََّة: قال سػقاُن: أي: لقس كػًرا يـؼُؾ طـ الؿؾَِّة.  زاد اب

ـِ أبل حاتٍؿ: لقَس بالؽػِر الذي يذهبقَن إلقف. ـِ كصٍر واب  وطـد اب

ـِ طبد  ػِر الذي تذهبقَن إلقف، إكف لقس بُؽػٍر يـؼُؾ طـ الِؿؾَِّة، ثؿ قَرَأ: : لقس بالؽالَبرِّ  وطـد اب

 .[44: ]الؿائدةُ  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

 كؾػِظ الحاكِؿِ 
ِّ

 سقى: تذهبقَن، ومِؾٍَّة.، ولػُظ البقفؼل

« مشَؽِؾ أثارِ »(، ومـ صريِؼِف الطحاويُّ يف 4/414« )تػسقِرهِ »وأخَرَجُف سػقاُن الثقريُّ يف 

(6/344.) 

ـِ طبَّاٍس:  ـِ صاوٍس طـ أبقِف قال: ققَؾ ٓب ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿طـ اب

 والققِم أِخِر.قال:  ؛[44: ]الؿائدةُ  ﴾ھ
ِ
 هل كػُره، ولقس كَؿـ َكَػَر بالل

، بؾ هق طؾك شرصِِفَؿا. ـِ  وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجاُلُف ثؼاٌت مشاهقُر رجاُل الشقَخْق
= 
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ـِ صاوٍس، والذي حَؿَؾ مـ قال ذلؽ أهنؿ رَأْوا روايَة سػقاَن وقد ُأِطؾَّ بآكؼطاِع بقـ سػقُ= اَن واب

وسػقاُن روى ، -كؿا سقلتِل-طـ صاوٍس بقـفؿا معؿٌر، ولقس بالزٍم أن ُتَعؾَّ روايُة سػقاَن بذلؽ 

: رقَؿ ) ـِ صاوٍس وروايُتُف طـف يف البخاريِّ ( 2613باِب صقاِف القداِع، ورقَؿ )، (4455طـ اب

 (.4361، 511لجقارِح دوَن الػرِج، ويف مسؾٍؿ رقَؿ )باِب: زكا ا

 (.2/652« )التػسقرِ »وأخَرَجُف الطربيُّ يف 

ـِ وكقٍع.  طـ هـاٍد وطـ اب

 (.546، 544« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »والؿروزيُّ يف 

 طـ إسحاَق.

 ثالثُتُفؿ طـ وكقٍع.

 (.2/652« )التػسقرِ »وأخَرَجُف الطربيُّ يف 

ـُ  َثـِل الحس َثـَا أبق أساَمَة.حدَّ  قال: حدَّ

ادُ  ـُ  كالهؿا وكقٌع وأبق أسامَة = حؿَّ  أساَمَة. ب

ـِ طبَّاٍس: مـ لؿ يحُؽْؿ بؿا أكَزَل الُل  ـِ صاوٍس طـ أبقِف قال: قؾُت ٓب طـ سػقاَن طـ معؿٍر طـ اب

 ومالئؽتِِف وُكُتبِِف وُرُسؾِ 
ِ
ِف والققِم أِخِر. لػُظ ففق كافٌر، قال: هق بف كػُرُه، ولقس َكَؿـ َكَػَر بالل

 ومالئؽتِِف ، الؿروزيِّ يف الؿقضِع الثاكِل
ِ
ِل: هق بف كػُرُه، ولقس كَؿـ َكَػَر بالل ويف الؿقِضِع إوَّ

 وكتبِِف ورسؾِِف.

ـِ جريٍر مـ صريِؼ وكقٍع:   ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿وطـد اب

 ومالئؽ [44: ]الؿائدةُ 
ِ
 تِِف وكتبِِف ورسؾِِف.قاَل: هل بف ُكػٌر، ولقس ُكػًرا بالل

 ولػُظُف طـده مـ صريِؼ أبل أساَمَة.

ـِ طبَّاٍس يف هذه أياِت:  فَؿـ َفَعَؾ هذا فؼد َكَػَر؟  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿قاَل رُجٌؾ ٓب

 والققمِ 
ِ
ـُ طبَّاٍس: إذا فَعَؾ ذلؽ ففق بف كػٌر، ولقس كَؿـ َكَػَر بالل  أِخِر وبؽذا وكذا. قال اب

 رجاُلُف ثؼاٌت مشاهقُر. وهذا إسـاٌد صحقٌح 

ـُ  ومعؿرُ  ـَ فقف أغالقطُ -راشٍد  ب ق ـِ  -وإن كان حديُثُف طـ البصريِّ إٓ أن حديَثُف طـ الزهريِّ واب

. ؛صاوٍس مستؼقؿٌ  ـٍ ـُ معق  كؿا قال اب
= 
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ـِ صاوٍس.ُ=  وهذا إثُر رواه معؿٌر طـ اب

ـِ  ـِ وسِؿَع مـف يف القؿ  ِؿَع هق مـ سػقاَن.وس، وأيًضا سػقاُن رَحَؾ إلك معؿٍر يف القؿ

ـَ ٕحٍد يف هذا اإلسـاِد.  فال مطع

اِق يف  وأخَرَجُف طبدُ  (، 541« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »(، والؿروزيُّ يف 4/454« )الؿصـِػ »الرزَّ

ـُ أبل حاتٍؿ يف 41/352« )التػسقرِ »والطربيُّ يف  ـُ بطََّة يف 1/4413« )التػسقرِ »(، واب (، واب

 (.4115« )اإلباكِة الؽربى»

اِق طـ  مـ صريِؼ طبدِ  ـُ طبَّاٍس طـ ققلِِف: الرزَّ ـِ صاوٍس طـ صاوٍس قال: ُسئَِؾ اب ۀ  ﴿معؿِر اب

ـُ صاوٍس:  [44: ]الؿائدةُ  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ قال: هل كػٌر. قاَل اب

 ومالئؽتِِف وُرُسؾِِف. لػظُ 
ِ
اِق. طبدِ  ولقس َكَؿـ َكَػَر بالل  الرزَّ

 عد: ومالئؽتِِف.وزاَد أخروَن: وُكُتبِِف. ب

ـِ أبل حاتٍؿ: هل كبقرٌة.  وطـد اب

ـِ صاوٍس مستؼقؿٌة.  وإسـاُدُه صحقٌح، رجاُلُف ثؼاٌت مشاهقُر، وروايُة معؿٍر طـ اب

ـِ صاوٍس  ـُ يف اإلسـاِد السابِؼ هبذا اإلسـاِد؛ ٕكَّا كؼقُل: إن سػقاَن سِؿَعف مـ معؿٍر طـ اب وٓ ُيطَع

ـَ صاوٍس فسِؿَعُف مـ ـِ صاوٍس ، فثؿ لؼل اب  .-كؿا سَبَؼ -وقد سِؿَع مـ اب

اِق طـ معؿرٍ  وٓ تعاُرَض بقـ ما رواه الثقريُّ طـ معؿٍر وبقـ ما رواه طبدُ  فغايُتُف أن روايَة  ؛الرزَّ

اِق: هل كػرٌ  طبدِ  مجؿَؾٌة، وروايَة الثقريِّ مبقِّـٌَة لفذا اإلجؿاِل، وهل زيادٌة مـ ثؼٍة، وأيِّ  ؛الرزَّ

 ثؼٍة!! فقَجَب ق
ِ
ـَ الؿراَد مـفا بؼقلِِف: ولقس َكَؿـ َكَػَر بالل ـَ صاوٍس قد بقَّ بقُلفا طؾك أن اب

 ومالئؽتِِف ]وُكُتبِِف[ وُرُسؾِِف.

ـِ أبل حاتٍؿ: هل كبقرٌة. مبقِّـٌة أيًضا لروايِة: هل ُكػٌر. والُل أطَؾُؿ.  وروايُة اب

 (.543« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »وأخَرَجُف الؿروزيُّ يف 

دُ حدَّ  ـُ  َثـَا محؿَّ ـِ طبَّاسٍ  ثـا طبدُ ، يحقك ب اِق طـ سػقاَن طـ رُجٍؾ طـ صاوٍس طـ اب قال: ، الرزَّ

 كػٌر ٓ يـؼُؾ طـ الِؿؾَِّة.

 لجفالِة الرُجِؾ الذي روى طـف سػقاُن. ؛وإسـاُدُه ضعقٌػ 

ـَ صاوٍس.  لؽـ يشَفُد لف ما سَبَؼ، وقد يؽقُن الرُجُؾ: اب
= 
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ُأبلُرباٍح: ـُ  .(5)ُكػٌر دوَن ُكػرٍ  وقالُططاُءُب

                                          

 (.2/652« )تػسقِرهِ »(، والطربيُّ يف 4/454« )تػسقِرهِ »اِق يف الرزَّ  وقد أخَرَجُف طبدُ ُ=

ـُ طبَّاسٍ »ققلُف: لقس فقف:  ؛طـ الثقريِّ طـ رُجٍؾ طـ صاوسٍ  ، ولعؾَّ هذا هق الراجُح، وِذَكُر «اب

: خطٌل أو وهَؿ، والُل أطَؾُؿ. ـِ طبَّاٍس طـد الؿروزيِّ  اب

ـُ أبل حاتٍؿ يف (، 2/652« )التػسقرِ »وقد أخَرَجُف الطربيُّ يف   (.2111« )التػسقرِ »واب

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل َثـِل معاويةُ  ب ـُ  صالٍح قال: حدَّ   ب

ِّ
ـِ  صالٍح طـ طؾل ـِ  ب أبل صؾحَة طـ اب

قاَل: َمـ  [44: ]الؿائدةُ  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ققُلُف:  ؛طبَّاسٍ 

 فؼد َكَػَر، ومـ أقرَّ ففق ضالٌؿ فا
ِ
 سٌؼ.جَحَد شقًئا مـ حدوِد الل

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ.

 
ُّ

ـُ  طؾل ـِ طبَّاسٍ  ب  ولؿ يَرُه، صدوٌق يخطُِئ. أبل صؾَحَة، أرسَؾ طـ اب

  وطبدُ 
ِ
ـُ  الل  .-«التؼريِب »كؿا يف -صالٍح، صدوٌق كثقُر الغَؾِط، ثبٌت يف كتابِِف، وكاكت فقف غػؾٌة  ب

ـَ طبَّاٍس  صحابِِف، وقد حاوَل صحقٌح ثابٌت طـف وطـ غقِرِه مـ أ ڤوالخالصُة: أن أثَر اب

ـِ طبَّاٍس هذا، فؾؿ يلتقا بشلٍء، وٓ بؼبضٍة مـ هقاءٍ   ؛أصحاُب الؿـاهِج الؿـحِرَفِة تضعقَػ أثِر اب

الِل.  مـ الفقى والضَّ
ِ
 فـعقُذ بالل

(، 4354« )مسائِؾ أحؿدَ »(، وأبق داوَد يف 4/414« )تػسقِرهِ »أخَرَجُف سػقاُن الثقريُّ يف  (1)

ُل يف 545« )ظقِؿ َقْدِر الصالةِ تع»والؿروزيُّ يف  ـَّةِ »(، والخالَّ (، والطربيُّ يف 4144« )السُّ

ـُ بطََّة يف 41/355« )التػسقرِ »  (.4114« )اإلباكِة الؽربى»(، واب

ـِ  مـ صريِؼ وكقعِ  اِح. ب  الجرَّ

ُل يف 41/355« )التػسقرِ »والطربيُّ يف  ـَّةِ »(، والخالَّ ـُ بطََّة يف 4166« )السُّ إلباكِة ا»(، واب

 (.4144« )الؽربى

ـِ  مـ صريِؼ طبدِ  ـِ  الرحؿ . ب  مفديٍّ

ـِ جريٍج طـ ططاٍء قال: كػٌر دوَن كػٍر، وضؾٌؿ دوَن ضؾٍؿ،  كالهؿا طـ سػقاَن الثقريِّ طـ اب

 وفسٌؼ دوَن فسٍؼ.
= 
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ـَ لـا أكف ـَ باٍق طؾك  (5)فؼد تبق  ِة اإلسالِم أن  الدي كان لقس بـاقٍؾ طـ مؾ 

اِر وُسـ تِِفؿ، طؾك ما  حالِِف، وإن خاَلَطفُ  ذكقٌب، فال معـك لف إٓ خالُف الؽػ 

اِر الحؽَؿ بغقِر ما أكَزَل الُل، أٓ  ـِ الُؽػ  أطؾؿُتَؽ مـ الشرِك سقاًء: ٕن  مـ سـ

 .[0::ُ]الؿائدةُُ ﴾ی ی جئ حئ﴿تسؿَع ققَلُف: 

ُالتػسقرِ: ُأهِؾ ُطـد ِة أن  َمـ حَؽَؿ بغقِر ما أكَزَل الُل وهق طؾ تلويُؾُف ك مؾ 

اإلسالِم: كاَن بذلَؽ الُحؽِؿ كلهِؾ الجاهؾق ِة، إكؿا هق أن أهَؾ الجاهؾق ِة كذلؽ 

 كاكقا يحُؽُؿقَن.

ُققُلُف: ُوالـقاَحُة،ُ» وهؽذا ُإكساِب، ُيف ـُ ُالطع ُالجاهؾق ِة: ُأمرِ ُمـ ثالثٌة

                                          

، وطـد الثقريِّ والطربيِّ تؼديُؿ ُ= ًٓ طؾك « فسٌؼ دوَن فسٍؼ »وطـد الطربيِّ ِذْكُر أياِت الثالِث أوَّ

 «.ضؾٌؿ دوَن ضؾؿٍ »

ـ ططاءِ  ْح بالسؿاِع ط ـَ جريٍج يدلُِّس وُيرِسُؾ، وهق لؿ يصرِّ ٓ اب ـِ  وإسـاُدُه رجاُلُف ثؼاٌت إ  أبل رباٍح. ب

وقد كان أطَؾُؿ الـاِس بعطاٍء، إٓ أن أحؿَد قاَل: إذا قاَل: أخَبَركا وسؿعُت؛ حسُبَؽ بف، وقال 

ـُ  يحقك َثـِ  ب  ؛ل ففق سؿاٌع، وإذا قال: أخَبَركِل ففق قراءٌة، وإذا قاَل: قاَل سعقٍد:... إذا قاَل: حدَّ

 ففق شبُف الريِح.

ـُ جريٍج: إذا قؾُت: قاَل ططاٌء؛ فلكا سؿعُتُف مـف  وإن لؿ أُقْؾ: سِؿْعُت.، وقال اب

ْح بالسؿاِع، ولؿ يُؼْؾ: قال ططاٌء.  وهق هـا لؿ يصرِّ

ـِ جريٍج وإرسالِِف،  ـَ صحقٌح.فاإلسـاُد ضعقٌػ لتدلقِس اب َـّ الؿت  وطدِم تصريِحِف بالسؿاِع، لؽ

 (.41/355« )التػسقرِ »فؼد أخَرَجُف الطربيُّ يف 

ادِ  ـِ طـ حؿَّ ـِ  مـ صريَؼْق ـِ  سؾؿَة طـ أيقَب  ب  طـ ططاٍء بـحقه. ب
ِّ

 أبل تؿقؿَة السختقاكِل

 وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجاُلُف ثؼاٌت معروفقَن.

(1) :
ُّ

 «.إذ»ولعؾَّ الصقاَب:  كذا يف إصِؾ، قال إلباكِل
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 .(5)«وإكقاءُُ

                                          

 3151أخَرَجُف الُبخاريُّ ) (1)
ُّ

َثـَا طؾل ـُ  ( حدَّ . طبدِ  ب
ِ
 الل

 يف 
ُّ

 414« )مساوِئ إخالِق »والخرائطل
ُّ

َثـَا طؾل ـُ  ( حدَّ . ب
ُّ

 حرٍب الطائل

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»والبقفؼل (، ويف 1441« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 41/352و 1/415« )السـ

 يف (، 335« )أداِب »
ِّ

ـُ إطرابل ـِ طبدِ ، «جزِء سعدانَ »واب « التؿفقدِ »البَرِّ يف  ومـ صريِؼِف اب

(44/616.) 

ـِ  مـ صريِؼ سعدانَ   كصٍر. ب

ـِ  ثالَثُتُفؿ طـ سػقانَ    ب
ِ
ـِ  طققـَة طـ طبقِد الل ـَ طبَّاٍس  ب قال: ِخالٌل مـ  ڤأبل يزيَد، سِؿَع اب

ـُ يف إكساِب، وال  الثالثَة.ِخالِل الجاهؾقَِّة: الطع
َ

 ـقاحُة. وكِسل

 قال سػقاُن: ويؼقلقَن: إهنا آستسؼاُء بإكقاِء.

 .ڤوُرِوَي مـ حديِث أبل هريرَة 

 ولف صُرٌق:

  رواه إطؿُش طـ أبل صالٍح طـ أبل هريرَة قال: قاَل رسقُل  -4
ِ
اثـتاِن بالـاِس هؿا : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُ يف الـسِب   «.ِت والـقاَحُة عؾك الؿقِّ ، بِِفؿ كػٌر: الطع

(، 21« )الؿستخرِج »(، وأبق طقاكَة يف 24-464(، ومسؾٌؿ )42/641أحؿُد ) أخَرَجفُ 

ُل يف  ـَّةِ »والخالَّ ـُ مـَدْه يف 4151، 4154، 4113« )السُّ ، 226، 224، 221« )اإليؿانِ »(، واب

ـُ بطََّة يف 223  يف 4135، 4131« )اإلباكِة الؽربى»(، واب
ُّ

ـِ الصغقرِ »(، والبقفؼل « السـ

ـِ الؽربى»(، ويف 4411) ـُ أبل شقبَة يف 1/411« )السـ (، 3/21« )الؿصـِػ »(، واب

 يف 
ُّ

 (.55« )مساوِئ إخالِق »والخرائطل

 مـ صرٍق طـ إطؿِش؛ بف.

ـُ طجالَن طـ أبقِف طـ أبل هريرَة  -6   قال: قاَل رسقُل  ڤورواه اب
ِ
شعبتاِن مـ أمرِ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُ يف الـسِب، و  «.الـقاَحةُ الجاهؾقَِّة: الطع

ـُ الجاروِد يف 355« )إدِب الؿػردِ »(، والُبخاريُّ يف 45/535أخَرَجُف أحؿُد ) (، واب
= 
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 (.545« )الؿـتؼك»ُ=

ـِ طجالَن؛ بف.  مـ صريِؼ أبل طاصٍؿ طـ اب

. ـٌ  وسـُدُه حس

ـُ  محؿدُ  ـُ  طجالَن صدوٌق، وأبق طاصٍؿ هق الضحاكُ  ب  مخؾٍد. ب

ـُ  طؾؼؿةُ  -3  طـ أبل هريرَة قال: قاَل رسقُل مرثٍد طـ أبل الربقَع  ب
ِّ

  الؿدكِل
ِ
أربٌع ال : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

يَدُعفا الـاُس مـ أمرِ الجاهؾقَِّة: الـقاحُة، والتعايُر يف األحساِب، وققُلُفؿ: ُسِؼقـا بـَقِء كذا، 

َل؟ والعدَوى، جرَب بعقرٌ   !«.فلجَرَب مائًة8 فؿـ أجَرَب األوَّ

 )(، والطق45/645، 43/611أخَرَجُف أحؿُد )
ُّ

(، 4114(، والرتمذيُّ )6544الِِسل

(، 4623« )هتذيِب أثارِ »(، والطربيُّ يف 4144، 4141« )شرِح معاكِل أثارِ »والطحاويُّ يف 

 يف 
ُّ

اُر يف 415« )مساوِئ إخالِق »والخرائطل  يف 5255« )الؿسـدِ »(، والبزَّ
ُّ

(، والبقفؼل

 (.1411« )شعِب اإليؿانِ »

ـِ  مـ صرٍق طـ طؾؼؿةَ   مرثٍد؛ بف. ب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  : صدوٌق، وقال اب
ُّ

: صالُح الحديِث، وقال الذهبل ، قال أبق حاتٍؿ الرازيُّ
ُّ

أبق الربقِع الؿدكِل

.، مؼبقٌل. اهـ. يعـل إذا ُتقبِعَ «: التؼريِب »حجٍر يف  ـٌ  وإٓ َفَؾقِّ

ـِ طـ أبل هريرَة  ، وقد -مـ حديِث غقِرهِ  وإن كان قد ُرِوَي -وهق هـا لؿ ُيَتاَبْع طؾك هذا الؿت

 .
ُّ

، وإلباكِل ـَُف الرتمذيُّ  حسَّ

ـُ  العالءُ  -1 ـِ طـ أبقِف طـ أبل هريرَة قاَل: قاَل رسقُل  طبدِ  ب   الرحؿ
ِ
ثالٌث مـ عؿِؾ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُ يف الـسِب، والـقاَحُة عؾك الؿقِِّت، واالستؿطاُر باألكقاءِ  َـّ الـاُس: الطع  «.الجاهؾقَِّة ال يترُكُف

ـُ مـَدْه يف أخرَ  ـَِّة يف 225، 221« )اإليؿانِ »َجُف اب  (.6162« )الرتغقِب والرتهقِب »(، وققاُم السُّ

 مـ صريِؼ العالِء؛ بف.

. ـٌ  وإسـاُدُه حس

ـِ  لحاِل العالءِ  ، ففق صدوٌق ربؿا وِهَؿ. طبدِ  ب ـِ  الرحؿ

ـِ   .-كؿا سقليت-وقد ُتقبَِع طؾك هذا الؿت
= 
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 قاَل:  سعقُد الؿؼربيُّ طـ أبل هريرةَ  -5ُ=

 (.45/353أخَرَجُف أحؿُد )

ـِ طجالَن.  مـ صريِؼ اب

ـُ حبَّاَن يف 46/545وأخَرَجُف أحؿُد )  (.3414« )صحقِحفِ »(، واب

ـِ  مـ صريِؼ طبدِ  ـِ  الرحؿ  إسحاَق. ب

  كالُهَؿا طـ سعقٍد الؿؼربيِّ طـ أبل هريرَة، أنَّ رسقَل 
ِ
ثالٌث مـ عَؿِؾ الجاهؾقَِّة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

قؾُت لسعقٍد: وما هق؟ قال: ، «َـّ أهُؾ اإلسالِم: الـقاحُة، واالستسؼاُء باألكقاِء، وكذاال يترُكفُ 

ـِ  لػُظ أحؿَد مـ صريِؼ طبدِ «. دعقى الجاهؾقَِّة: يا آَل فالٍن، يا آَل فالنٍ » ـِ  الرحؿ  إسحاَق. ب

ـِ حبَّاَن:   «.والتعايرُ »وطـد اب

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ـِ  طبدُ  ـُ  الرحؿ ـُ طجالَن.إسحاَق صدوٌق  ب  ، وكذا اب

 الثالثَة، وشؽَّ فقفا فؼال يف روايِة $قال الشقُخ شاكٌر 
َ

: ويبدو لل أن سعقَد الؿؼربيَّ كِسل

ـِ  حتك سلَلُف طبدُ ، «وكذا»هـا: « الؿسـدِ » ـُ  الرحؿ ُف «دعقى الجاهؾقَّةِ »إسحاَق فؼاَل:  ب ، ثؿ لعؾَّ

ًة أخرى فؾؿ يشؽَّ  ـَ مرَّ ، يعـل التعايَر يف إكساِب «التعايرُ »َن سماٍل: وقال دو، استذَكَر أو استقؼ

ـَ فقفا، وهذا هق الثابُت يف سائِر الرواياِت التل رأيـا مـ حديِث أبل هريرَة وغقِرِه. اهـ.  والطع

 (.4/363« )الؿسـدِ »مـ تعؾقِؼِف طؾك 

ـِ طجالَن طـ سعقدٍ  .فذكَ ، -كؿا سَبَؼ -الحديَث « شعبتاِن...»بؾػِظ: ، قؾُت: روايُة اب ـِ  َر خصؾَتْق

 كريؿُة بـُت الحسحاِس الؿزكقَُّة: -2

ـُ حبَّاَن يف 4/316أخَرَجُف الحاكُؿ )  (.3424، 4125« )صحقِحفِ »(، واب

ـِ  مـ صريِؼ بشرِ  َثـِل إسؿاطقُؾ  ب ، حدَّ
ِّ

ـُ  بؽٍر طـ إوزاطل َثتـِل كريؿُة بـُت  ب ، حدَّ
ِ
طبقِد الل

  َة وهق يف بقِت أمِّ الدرداَء يؼقُل: قال رسقُل الَحسحاِس الؿزكقَُّة قالت: سؿعُت أبا هرير
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُ يف الـسِب »  «.ثالٌث مـ الُؽْػرِ باهللِ: شؼُّ الجقِب، والـقاَحُة، والطع

 وإسـاُدُه صحقٌح، رجاُلُف ثؼاٌت.

َجاُه.  قال الحاكُِؿ: صحقُح اإلسـاِد ولؿ يخرِّ
= 
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ـُ  أبق سؾَؿةَ  -4ُ= : طبدِ  ب ـِ  الرحؿ

اُر )  (.1262أخَرَجُف البزَّ

َثـِل يحقك  قال: حدَّ
ِّ

ـُ  مـ صريِؼ سقيٍد القؿامل أبل كثقٍر طـ أبل سؾَؿَة طـ أبل هريرَة طـ  ب

 
ِّ

ـُ يف األكساِب، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل تِل لقس هؿ تاركِقَفا: الػخُر يف األحساِب، والطع أربٌع يف أمَّ

 «.مـ قطرانٍ والـقاحُة، ُتبَعُث يقَم الؼقاَمِة الـائحُة إذا لؿ تُتْب عؾقفا درٌع 

اُر: وهذا الحديُث قد ُرِوَي طـ يحقك ـِ  قال البزَّ أبل كثقٍر بغقِر هذا اإلسـاِد، وسقيٌد لقس  ب

، وٓ ُيحَػُظ هذا مـ حديِث يحقك طـ أبل سؾَؿَة طـ أبل هريرَة إٓ مـ حديِث سقيٍد  بالؼقيِّ

 ولؿ ُيَتاَبْع طؾقف. اهـ.

 .ڤورواه أبق مالٍؽ إشعريُّ 

ـُ أبل شقبَة يف 531-65(، ومسؾٌؿ )511، 531، 34/534ُد )أخَرَجُف أحؿ « الؿصـِػ »(، واب

، 4/316« )الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 3/351) ـِ ( وقال: حديٌث صحقٌح طؾك شرِط الشقَخْق

 يف 4544وأبق يعَؾك )
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل ـُ 311« )أداِب »(، ويف 1/411« )السـ (، واب

ـَّةِ »(، والبغقيُّ يف 3413« )صحقِحفِ »حبَّاَن يف   (، وغقُرُهؿ.4531« )شرِح السُّ

ـِ  مـ صريِؼ أبانِ  َثـَا يحقك  ب ـُ أبل كثقرٍ -يزيَد، حدَّ َثفُ  -اب َثُف أن أبا ، أن زيًدا حدَّ أن أبا سالٍم حدَّ

 
َّ

َثُف؛ أن الـبل تِل مـ أمرِ الجاهؾقَِّة ال يتركقَكفُ »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص مالٍؽ إشعريَّ حدَّ : الػخُر أربٌع يف أمَّ َـّ

ـُ يف األكساِب، واالستسؼاُء بالـجقِم، والـقاحةُ  الـائحُة إذا لؿ »، وقال: «يف األحساِب، والطع

 «.تُتْب قبَؾ مقتَِفا ُتؼاُم يقَم الؼقاَمِة وعؾقفا ِسرباٌل مـ قطراٍن ودرٌع مـ جرٍب 

ـُ ماَجْف ) اِق يف  (، وطبدُ 4514وأخَرَجُف اب  (.3/551« )الؿصـِػ »الرزَّ

ـِ  صريِؼ معؿٍر طـ يحقك مـ ـِ معاكٍؼ أو أبل معاكٍؼ طـ أبل مالٍؽ إشعريِّ  ب أبل كثقٍر طـ اب

  قال: قاَل رسقُل 
ِ
قَطَع اهللُ  8الـقاحُة مـ أمرِ الجاهؾقَِّة، وإن الـائحَة إذا ماَتْت ولؿ تُتْب : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.لفا ثقاًبا مـ قطراٍن ودرًعا مـ لفِب الـارِ 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  ،  معاكٍؼ أو أبق معاكٍؼ، اسُؿُف طبدُ  اب
ُّ

َؼُف العجؾِل : ٓ شلَء، مجفقٌل، ووثَّ
ُّ

، قال الدارقطـِل
ِ
الل

ـُ حبَّاَن يف   «.الثؼاِت »وذكَرُه اب
= 
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ُالطائُِ :ومثُؾُفُالحديُثُالذيُُيْرَوىُطـُجريرٍُوأبلُالَبختري  ثالثٌةُمـُُسـ ِةُ» ل 

ُمـُ ُالؿقِت ُأهِؾ ُيف ُالؿرأُة ُتبقَت ُوأن ُالطعاِم، ُوصـعُة ُالـقاَحُة، الجاهؾق ِة:

 .(5)«غقرِِهؿ

                                          

 ويف الباِب:ُ=

ـِ  طـ طؿِرو  طقٍف. ب

اُر )  يف 3351أخَرَجُف البزَّ
ُّ

 (.44/45« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل

.
ِّ

 وسؾؿاَن الػارسل

 يف أخَرَجُف ال
ُّ

 (.2/635« )الؽبقرِ »طرباكِل

ـِ  وجـادةَ   مالٍؽ. ب

 يف 
ُّ

اُر 6/636« )التاريِخ الؽبقرِ »(، والُبخاريُّ يف 6/316« )الؽبقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل (، والبزَّ

(454.) 

ـِ  وأكسِ   مالٍؽ. ب

اُر   يف وقال الفقث (3544) «الؿسـدِ »(، وأبق يعَؾك يف 455) -«كشػ إستارِ »-أخَرَجُف البزَّ
ُّ

ؿل

 (: رواه أبق يعَؾك، ورجاُلُف ثؼاٌت.3/46« )الؿجؿعِ »

 والعبَّاِس.

 
ُّ

 (.3/43« )الؿجؿعِ »كؿا يف -أخَرَجُف الطرباكِل

 وأبل الدرداِء.

 (.44/12« )تاريِخفِ »أخَرَجُف الخطقُب يف 

 وٓ تخُؾق هذه إحاديُث مـ مؼاٍل.

ا أثُر جريرِ  (1) ـِ  أمَّ   طبدِ  ب
ِّ

 البجؾل
ِ
 .ڤالل

 (.44/515« )الؿسـدِ »خَرَجُف أحؿُد يف فل

َثـَا كصرُ  ـُ  حدَّ ـِ  باٍب طـ إسؿاطقَؾ طـ ققٍس طـ جريرِ  ب   طبدِ  ب
ِّ

 البجؾل
ِ
قال: كـا كعدُّ ، الل

 آجتؿاَع إلك أهِؾ الؿقِِّت وصـقعَة الطعاِم بعد دفـِِف مـ الـقاحِة.
= 
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ا.ُ=  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  كصرُ   (.4416« )تعجقِؾ الؿـػعةِ »باٍب ترَجَؿُف الحافُظ يف  ب

: لقس حديثُُف  ـٍ ـُ معق : يرمقكَُف بالؽذِب، وقال اب : رمقُت حديثَُف، وقال البُخاريُّ
ِّ

ـُ الؿديـل قال اب

ُد طـ الثؼاِت بالؿؼؾقباِت  ـ يتػرَّ ـُ حبَّاَن: كان مؿَّ بشلٍء، وقال أبق حاتٍؿ: مرتوُك الحديِث، وقال اب

ـُ سعٍد: ويرِوي طـ الثؼاِت ما ٓ يشبُِف ح ديَث الثؼاِت، فؾؿا كثَُر ذلؽ مـف بَطَؾ آحتجاُج بف، وقال اب

َث طـ إبراهقَؿ الصائِغ فاتَّفُؿقه وتَرُكقا حديثَُف.  كزَل بغداَد فسِؿُعقا مـف ثؿ حدَّ

: ومع َضْعِػِف يؽتُب حديَثُف، وقال أحؿُد: ما كان بف بلٌس  ـُ طديٍّ إكؿا أكؽُروا طؾقف حقث ، وقال اب

َث ط   ـ إبراهقَؿ الصائِغ. وقال طبدُ حدَّ
ِ
ـُ  الل يعـل:  -أحؿَد: قؾُت ٕبل: سؿعُت أبا خقثؿَة  ب

ـَ  زهقرَ  ـُ  يؼقُل: كصرُ  -حرٍب  ب اٌب!! إكؿا طاُبقا طؾقف  ب اٌب، فؼال: إين أستغػُر الَل، كذَّ باٍب كذَّ

َث طـ إبراهقَؿ الصائغِ   سِؿَع مـف. اهـ. وإبراهقُؿ مـ أهِؾ بؾِدِه ٓ يـؽُر أن يؽقنَ ، أكف حدَّ

 (.2/451« )لساَكفُ »(، و5165« )مقزاَن آطتدالِ »وراِجْع: 

ـُ ماَجْف )  (.4246وأخَرَجُف اب

ـِ  مـ صريِؼ سعقدِ  ـِ  مـصقٍر، وشجاعِ  ب  مخؾٍد. ب

 يف 
ُّ

 (.314« )الؽبقرِ »والطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ أحؿدَ   مـقٍع. ب

ـِ  ثالثُتُفؿ طـ إسؿاطقَؾ  ـِ  أبل خالٍد طـ ققسِ  ب ـِ  بل حازٍم طـ جريرِ أ ب   طبدِ  ب
ِّ

 البجؾل
ِ
، الل

ـِ ماَجْف.  قال: كـَّا كرى آجتؿاَع إلك أهِؾ الؿقِت وصـعَة الطعاِم مـ الـقاَحِة. لػُظ اب

: كاكقا يَرْوَن أن اجتؿاَع أهِؾ الؿقِِّت، وصـعَة الطعاِم مـ الـقاَحِة.
ِّ

 ولػُظ الطرباكِل

 وهذا إسـاٌد رجاُلُف ثؼاٌت.

ـَ  ؿَ إٓ أن هشق   ب
ِّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -بشقٍر ثؼٌة ثبٌت كثقُر التدلقِس واإلرساِل الخػل

 يف 
ُّ

َح هذا إثَر إلباكِل ـِ ماَجفْ »وقد صحَّ ـِ اب  (.4/424« )أحؽاِم الجـائزِ »(، و4311« )صحقِح سـ

 «.الزوائدِ »، والبقصقريِّ يف «الؿجؿقعِ »وطزا تصحقَحُف لؾـقويِّ يف 

 قؾُت:

ـُ  ادُ قد رواه طبَّ  اِم طـ إسؿاطقَؾ  ب ـِ  العقَّ ـِ  أبل خالٍد طـ ققسِ  ب ـُ  أبل حازٍم قاَل: قاَل جريرُ  ب  ب
= 
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ُدوَن الؿقَِّت  طبدِ ُ= : يعدِّ
ِ
؟ شؽَّ إسؿاطقُؾ.، الل ـُ  أو قال: أهَؾ الؿقِت بعد ما يدف

 قؾُت: كعؿ.

ها الـقاَحَة.  قال: كـا كعدُّ

 يف 
ُّ

 (.6/314« )الؽبقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل

ـُ  َثـَا أحؿدُ حدَّ  ، ثـا سعقدُ  ب
ُّ

ـُ  يحقك الحؾقاكِل ـِ  سؾقؿاَن طـ طبَّادِ  ب اِم؛ بف. ب  العقَّ

 وإسـاُدُه صحقٌح، رجاُلُف ثؼاٌت.

ـَ  إٓ أنَّ طبَّادَ  ـِ  ب اِم خاَلَػ هشقًؿا يف الؿت  .-كؿا ترى-العقَّ

 فؾؿ يذُكْر طبَّاٌد آجتؿاَع وٓ صـعَة الطعاِم.

ُدوَن: يذُكر ـَ الؿقِِّت وأفعاَلُف التل كان يعَؿُؾَفاومعـك يعدِّ  يؿَدُحقَكُف هبا.، وَن محاس

ـ هذا إثِر الذي رواه هشقٌؿ، فؼال أبق داوَد يف  $وقد ُسئَِؾ اإلماُم أحؿُد   (:4124« )مسائؾِفِ »ط

ذكرُت ٕحؿَد حديَث هشقٍؿ طـ إسؿاطقَؾ طـ ققٍس طـ جريٍر: كـَّا كعدُّ آجتؿاَع طـد أهِؾ 

 صـعَة الطعاِم لفؿ مـ أمِر الجاهؾقَِّة.الؿقِت و

 قال: زطؿقا أكف سِؿَعُف مـ شريٍؽ.

 قال أحؿُد: وما ُأرى لفذا الحديِث أصٌؾ.

 قؾُت:

ـُ الجقاُب طؾك جقاِب اإلماِم أحؿَد.  يؿؽ

بلن مراَده حديث هشقٍؿ طـ شريٍؽ؛ ففق ردٌّ طؾك الزطِؿ الؿذكقِر مـ أن هشقًؿا سِؿَعُف مـ 

 شريٍؽ.

 تصحقٌح لروايِة هشقٍؿ طـ إسؿاطقَؾ. وهذا مـف

 .-كؿا سَبَؼ -« مسـِدهِ »وقد أخَرَج روايُة هشقٍؿ يف 

ـِ  إٓ أكف قد َيِرُد طؾك ذلؽ أن سـَدَها ضعقٌػ لضعِػ كصرِ  َم.، باٍب  ب  كؿا تؼدَّ

ـِ  لؽـ يِرُد طؾك هذا اإليراِد أنَّ ٕحؿَد رأًيا يف كصرِ  ِطقَب وهق ققُلُف: ما كان بف بلٌس وما ، باٍب  ب

 طؾقف لقس يف هذه الروايِة.

ا يدلُّ طؾك ضعِػ روايِة شريٍؽ، وأن أحؿَد قصَدَها بؼقلِِف السابِؼ  أهنا مـ صريِؼ  ؛ومؿَّ
= 
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ـِ  خالدِ ُ= . ب
ِّ

 الؼاسِؿ الؿدائـل

 
ُّ

ـِ  ( طـ حديِث ققسِ 3353« )العؾؾِ »يف  $وُسئَِؾ الدارقطـل قال: كاكقا يروَن ، جريرٍ  ب

 الطعاِم مـ الـقاَحِة. وصـعةَ آجتؿاَع إلك أهِؾ الؿقِت 

ـُ  فؼال: يرويِف هشقؿُ   بشقٍر. ب

 واخُتؾَِػ طـف.

ـُ  فرواُه سريُج  ـُ  ب ـُ  يقكَس والحس  طرفَة طـ هشقٍؿ طـ إسؿاطقَؾ طـ ققٍس طـ جريٍر. ب

ـُ  ورواه خالدُ    ب
ُّ

 .-ققؾ: ثؼٌة؟-الؼاسِؿ الؿدائـل

ُحقه. ـُ لؽ هذا، جرَّ  قال: ٓ أضؿ

 إسؿاطقَؾ.طـ هشقٍؿ طـ شريٍؽ طـ 

ـُ  ورواه طبَّادُ  اِم طـ إسؿاطقَؾ كذلؽ. اهـ. ب  العقَّ

ـُ أبل شقبَة )  (:3/654وقد أخَرَجُف اب

َثـَا وكقٌع طـ مالِؽ  ـِ  حدَّ مغقٍل طـ صؾحَة، قال: قدَم جريٌر طؾك طؿَر فؼال: هؾ يـاُح قَِبُؾُؽؿ  ب

 ؛بقِت ويطَعُؿ الطعاُم؟ قال: كعؿطؾك الؿقِِّت؟ قال: ٓ. قال: ففؾ تجتِؿُع الـساُء طـَدُكؿ طؾك الؿ

 فؼال: تؾؽ الـقاَحُة.

 وإسـاُدُه رجاُلُف ثؼاٌت.

 إٓ أكف مـؼطٌِع.

ـِ  فؾؿ يذُكْر يف ترجؿِة صؾَحةَ    ب
ِّ

ٍف أكف روى طـ جريٍر البجؾل  َأْوَلك. وٓ طـ طؿَر مـ باِب ، مصرِّ

.  وأما أثُر أبل البخرتيِّ

اِق يف  فلخَرَجُف طبدُ   (.3/555« )الؿصـِػ »الرزَّ

ـُ أبل شقبَة يف   (.44312« )الؿصـِػ »واب

َثـَا وكقعُ  ـُ  حدَّ اِح. ب  الجرَّ

اِق ووكقٌع. كالهؿا طبدُ   الرزَّ

ـِ  طـ سػقاَن الثقريِّ طـ هاللِ  خبَّاٍب طـ أبل البخرتيِّ قال: الطعاُم طؾك الؿقِِّت مـ أمِر  ب

جاهؾقَِّة، والـقاحُة مـ أمِر الجاهؾقَِّة. لػُظ الجاهؾقَِّة، وبقتقَتُة الؿرأِة طـد أهِؾ الؿقِِّت مـ أمِر ال
= 
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َثَُكَذَب،ُوإذاَُوَطَدَُأْخَؾَػ،ُوإذاُُ(5)آيُةُالؿـافِؼُ» وكذلؽُالحديُث: إذاُحد 

ُخانَُ ـَ  .(7)«اؤُتِؿ

                                          

اِق، ولقس طـد ابـ أبل شقبَة الجؿؾُة الثاكقُة. طبدِ ُ=  الرزَّ

 وإسـاُدُه صحقٌح.

 رجاُلُف ثؼاٌت.

ـُ  وهالُل  . ب
ُّ

 والذهبل
ُّ

 والؿقصؾل
ُّ

، والغالبل ـٍ ـُ معق َؼُف أحؿُد واب  خباٍب وثَّ

ـٍ أن يؽقَن تغقََّر واختَؾَط  ـُ معق ـُ حبَّاَن: يخطُئ وكػك اب ا طؾك زطِؿ يحقك الؼطَّاِن، وقال اب ردًّ

: أرجق أكف ٓ بلَس بف، وقال الحافُظ: صدوٌق تغقََّر  ـُ طديٍّ . وفقؿا قاَلُف بُلخَرةَ ويخالُػ، وقال اب

 سعقدُ 
ُّ

ـُ  الحافُظ كظٌر لؿا سَبَؼ. وأبق البخرتيِّ الطائل  ثؼٌة َثْبٌت فقف تشقٌُّع قؾقٌؾ، كثقرُ  ؛فقروزٍ  ب

 .-«التؼريِب »كؿا يف -اإلرساِل 

ـِ أبل شقبَة جؿؾُة: وبقتقتُة الؿرأِة طـد أهِؾ الؿقِت.  ولقس طـد اب

ـُ أبل شقبِة يف  أخَرَجفُ وقد   (.3/651« )الؿصـِػ »اب

َثـَا فضالةُ  ـُ  حدَّ ـٍ طـ طبدِ  ب ـِ  الؽريِؿ طـ سعقدِ  حصق جبقٍر قال: ثالٌث مـ أمِر الجاهؾقَِّة:  ب

 طـد أهِؾ الؿصقبِة لقست مـفؿ، والـقاحُة، وكحُر الجزوِر طـد الؿصقبِة.بقتقتُة الؿرأِة 

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  فضالةُ  ، قال أبق حاتٍؿ: مضطرُب الحديِث. ب
ُّ

ـٍ الضبل  حصق

 ٓ شلَء.، متََّفٌؿ بالقضِع، روى الؿـاكقرَ 

 (.4361« )لساُكفُ »(، و2414« )مقزاُن آطتدالِ »

: يف صبعِة إلباكِ  (1)
ِّ

 «.ثالٌث »ل

(، 55-414(، ومسؾٌؿ )2155، 6415، 6216، 33والُبخاريُّ )، (41/341أخَرَجُف أحؿُد ) (2)

 يف 
ُّ

(، والرتمذيُّ إثَر حديِث 1/442« )الصغرى»(، ويف 41/41« )الؽربى»الـسائل

ـَّةِ »(، والبغقيُّ يف 6234)  يف 35« )شرِح السُّ
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل  141، 2/411« )السـ

ـُ مـَدْه يف 1125« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 41/331و جزِء »(، وهق يف 564« )اإليؿانِ »(، واب
= 
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ـِ  إسؿاطقَؾ ُ=  (، وغقُرُهؿ.154« )جعػرٍ  ب

ـِ  مـ صريِؼ إسؿاطقَؾ  َثـَا كافعُ  ب ـُ  جعػٍر قال: حدَّ ـِ  مالِؽ  ب طـ أبقِف طـ ، أبل طامٍر أبق سفقؾٍ  ب

 
ِّ

ـِ الـبل َث كَذَب، وإذا وَعَد أخَؾَػ، وإذا آي»قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص أبل هريرَة، ط ُة الؿـافِِؼ ثالٌث: إذا حدَّ

ـَ خان  «. َاؤُتِؿ

ـُ مـَدْه يف 2533(، وأبق يعَؾك )6234(، والرتمذيُّ )55-415، 411وأخَرَجُف مسؾٌؿ ) (، واب

 يف 565، 561« )اإليؿانِ »
ُّ

ـَِّة والجؿاطةِ »(، والاللؽائِل « شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ـُ طساكَر يف (4145) اُر )414« )الؿعجؿِ »، واب  (، وغقُرُهؿ.1345(، والبزَّ

ـِ  مـ حديِث العالءِ  ـِ طـ أبقِف طـ أبل هريرَة؛ بف. طبدِ  ب  الرحؿ

ـٌ غريٌب مـ حديِث العالِء، وقد ُرِوَي مـ غقِر َوْجٍف طـ أبل  : وهذا حديٌث حس قال الرتمذيُّ

 
ِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هريرَة طـ الـبل

. ـٌ  قؾُت: إسـاُدُه حس

 يف 
ُّ

ـُ طساكَِر يف ، (1)رقَؿ « صػِة الؿـافِؼ »وقد أخَرَجُف الػريابل  (.4612« )معجِؿفِ »واب

 مـ صريِؼ أبل معشٍر طـ سعقِد الؿؼربيِّ طـ أبل هريرَة؛ بف.

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  أبق معشٍر كجقُح  . طبدِ  ب ـِ السـديُّ  الرحؿ

 ضعقٌػ.

ـُ حبَّاَن )55-441(، ومسؾٌؿ )42/535، 45/16وأخَرَجُف أحؿُد ) ـُ مـَدْه 654(، واب (، واب

 يف 531« )اإليؿانِ »يف 
ُّ

 يف 5)رقَؿ « صػِة الؿـافِؼ »(، والػريابل
ُّ

مساوِئ »(، والخرائطل

اُر )656« )إخالِق   (، وغقُرُهْؿ.4113(، والبزَّ

ادِ  ـِ  طـ حؿَّ ـِ  سؾَؿَة طـ داودَ  ب ـِ  أبل هـٍد طـ سعقدِ  ب قاَل  طـ أبل هريرَة قال:، الؿسقِب  ب

  رسقُل 
ِ
َث كَذَب، وإذا : »ملسو هيلع هللا ىلص الل ثالٌث يف الؿـافِِؼ وإن صؾَّك وإن صاَم وزَعَؿ أكف مسؾٌؿ: إذا حدَّ

ـَ   «.خانَ  وَعَد أخَؾَػ، وإذا اؤُتِؿ

اُر ) ـُ بشراَن يف 1261وأخَرَجُف البزَّ  يف 4153، 54« )أمالقفِ »(، واب
ُّ

 (.44« )الؿسـدِ »(، والطرسقسل

ـِ  مـ صريِؼ أيقَب  ـِ  طـ يحقك طتبةَ  ب   أبل كثقٍر طـ أبل سؾَؿَة طـ أبل هريرَة؛ أن رسقَل  ب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص الل

= 
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 فذَكَرُه. ؛قاَل ُ=

اُر: وهذا الحديُث قد ُرِوَي طـ أبل هريرَة مـ غقِر َوْجٍف، وٓ كعَؾُؿ رواه طـ يحقك طـ  قاَل البزَّ

ـُ  أبل سؾؿَة مـ أبل هريرَة إٓ أيقُب   طتبَة. اهـ. ب

ـِ  عِػ أيقَب لض ؛قؾُت: إسـاُدُه ضعقٌػ  ، لؽـ يشَفُد لف ما قبَؾُف. ب
ِّ

 طتبَة القؿامل

ـِ  مـ حديِث جابرِ  وُرِوَي    طبدِ  ب
ِ
 .ڤالل

 يف 
ُّ

 يف 1143« )إوسطِ »أخَرَجُف الطرباكِل
ُّ

 (.653، 413، 442« )مؽارِم إخالِق »(، والخرائطل

ـِ  مـ صريِؼ يقسَػ   طـ طبادةَ  ب
ِّ

ـِ  الخطَّاِب الؿديـل ـِ  القلقدِ  ب ادَة، قال: سؿعُت طب ب

ـَ  جابرَ   يؼقُل: قاَل رسقُل  طبدِ  ب
ِ
  الل

ِ
ـَ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل ثالٌث يف الؿـافِِؼ: إذا وَعَد أخَؾَػ، وإذا اؤتِؿ

َث كَذَب   «.خاَن، وإذا حدَّ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  يقسُػ   (.4414« )لساُن الؿقزانِ »الخطَّاِب، مجفقٌل.  ب

  وُرِوَي مـ حديِث طبدِ 
ِ
ـِ  الل  .ڤمسعقٍد  ب

ـُ أبل شقبَة يف 146، 111« )الزهدِ »أخَرَجُف وكقٌع يف  ـُ الؿبارِك 5/634« )الؿصـِػ »(، وطـف اب (، واب

ُل يف 4124« )الزهدِ »يف  ـَّةِ »(، والخالَّ ـُ أبل الدكقا يف 4211« )السُّ  (.542« )الصؿِت »(، واب

ـِ  طـ إطؿِش طـ طؿارةَ  ـِ  طؿقٍر طـ طبدِ  ب ـِ  الرحؿ : اطتربوا  بدُ يزيَد، قال: قاَل ط ب
ِ
الل

َث كَذَب، وإذا وَطَد أخَؾَػ،  :  وإذا طاَهَد غَدَر، ثؿ قَرَأ طبدُ الؿـافَؼ بثالٍث: إذا حدَّ
ِ
گ ﴿الل

 .[75: ]التقبةُ  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 وإسـاُدُه صحقٌح مقققًفا.

دُ  ـُ  وتاَبَعُف أبق معاويَة محؿَّ  خازٍم. ب

ـُ  أخَرَجُف سعقدُ   يف 5/626« )سقرِ التػ»مـصقٍر يف  ب
ُّ

(، 41)رقَؿ « صػِة الؿـافِؼ »(، والػريابل

( 
ُّ

 (.5/666والطرباكِل

ـُ  ويحقك . ب
ُّ

 طقسك الرمؾل

 (.244« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »أخَرَجُف الؿروزيُّ يف 

ـُ  ومحبقُب  . ب  محرٍز الؼقاريريُّ
= 
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ـُ أبل حاتٍؿ )ُ=  (.2/4112أخَرَجُف اب

 وخاَلَػُفؿ شعبُة.

 واخُتؾَِػ طؾقف.

دُ  ـُ  فرواه محؿَّ ـِ طـ طبدِ  جعػٍر طـف طـ إطؿِش طـ إبراهقَؿ طـ طبدِ  ب   الرحؿ
ِ
أكف قال:  ؛الل

َـّ فقف كان مـافًؼا... فَذَكَرُه.  ثالٌث مـ ُك

ُل يف  ـَّةِ »أخَرَجُف الخالَّ  (.4614« )السُّ

ـُ  ورواه يزيدُ    هاروَن طـف طـ إطؿِش طـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل َة طـ مسروٍق طـ  ب  طـ  طبدِ ُمرَّ

ِ
الل

 
ِّ

َـّ كاكت فقف َخصَؾٌة مـ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َـّ فقف ففق مـافٌؼ، وإن كاكت فقف واحدٌة مـف أربٌع َمـ ُك

َث كَذَب، وإذا وَعَد أخَؾَػ، وإذا عاَهَد غَدَر، وإذا خاَصَؿ فَجرَ   «.الـػاِق حتك يدَعَفا: مـ إذا حدَّ

 يف 
ُّ

ـُ 611« )مؽاِرِم إخالِق »(، ويف 651 ،413« )مساِوِئ إخالِق »أخَرَجُف الخرائطل (، واب

 (.154، 152« )اإلباكِة الؽربى»بطََّة يف 

ـُ  وتاَبَع الـضرُ  ـَ  شؿقٍؾ يزيدَ  ب  بف. ؛هاروَن طـ شعبَة طـ إطؿشِ  ب

ـُ بطََّة يف   (.151« )اإلباكِة الؽربى»أخَرَجُف اب

 ا ورواه أبق داوَد طـ شعبَة طـ مـصقٍر طـ أبل وائٍؾ طـ طبدِ 
ِّ

 طـ الـبل
ِ
َـّ : »ملسو هيلع هللا ىلص لل ثالٌث َمـ ُك

ـَ خاَن،  َث كَذَب، وإذا اؤتؿ فقف ففق مـافٌؼ، وإن كان فقف خصؾٌة فػقف خصؾٌة مـ الـػاِق: إذا حدَّ

 «.وإذا وَعَد أخَؾَػ 

اُر )  يف 4226أخَرَجُف البزَّ
ُّ

ـُ مـَدْه يف 4« )صػِة الؿـافِؼ »(، والػريابل (، 534« )اإليؿانِ »(، واب

 
ُّ

(، وأبق 615، 411« )مساوِئ إخالِق »(، ويف 455، 451« )مؽارِم إخالِق »يف  والخرائطل

ـُ أبل الدكقا يف 5/13« )حؾقِة إولقاءِ »كعقٍؿ يف  مؽارِم »(، ويف 125« )الصؿِت »(، واب

 (.454« )إخالِق 

اُر: وهذا الحديُث ٓ كعَؾُؿ أسـَدُه إٓ أبق داوَد طـ شعبَة هبذا اإلسـادِ  وغقُر أبل داوَد ، قال البزَّ

 يرويِف مقققًفا. اهـ.

 قؾُت:

ـُ  أبق داوَد = سؾقؿانُ  ـِ  داودَ  ب ، ثؼٌة حافظٌ  ب
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -غؾَِط يف أحاديَث ، الجاروَد الطقالسل
= 
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ـُ  لؽـ تاَبَعُف زيادُ ُ= ، فرواه طـ مـصقٍر طـ شؼقٍؼ طـ طبدِ  طبدِ  ب
ُّ

 البؽائل
ِ
  الل

ِّ
 طـ الـبل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص الل

َـّ فقف ففق مـافٌؼ ثالٌث م»  «.ـ ُك

ـ حديِث مـصقرٍ 265« )العؾؾِ »ذَكَرُه الرتمذيُّ يف   مرفقًطا. اهـ.، (، سلل البُخاريُّ طـف فؾؿ يعِرْفُف م

ـُ  وزيادُ  . طبدِ  ب
ُّ

 البؽائل
ِ
 الل

، «: التؼريِب »قال فقف الحافُظ يف  ـٌ ـِ إسحاَق لِق صدوٌق، َثْبٌت يف الؿغاِزي، ويف حديثِِف طـ غقِر اب

َبُف، ولف يف الُبخاريِّ مقضٌع واحٌد متابعًة. اهـ.و  لؿ يثبْت أن وكقًعا كذَّ

 وقد خاَلَػُفؿا جؿاطٌة:

دُ  ـُ  محؿَّ  جعػٍر، ويحقك. ب

ِل يف  ـَّةِ »طـد الخالَّ  (.4234« )السُّ

ـُ  وجريرُ   الحؿقِد. طبدِ  ب

ِل يف  ـَّةِ »طـد الخالَّ  يف 4265« )السُّ
ِّ

ـِ بطََّة يف 1« )صػِة الؿـافِؼ »(، والػريابل اإلباكِة »(، واب

 يف 513« )الؽربى
ِّ

 (.5/115« )سقِر أطالِم الـبالءِ »(، والذهبل

ـُ  وزهقرُ   معاويَة. ب

 يف 
ِّ

 يف 5163« )الصغرى»طـد الـسائل
ِّ

ـِ الصغقرِ »(، والبقفؼل  (.1524« )السـ

اٌج.  وحجَّ

ـِ بطََّة يف   (.511« )اإلباكِة الؽربى»طـد اب

 ققلُف، ولؿ يرفُعقُه. طـ مـصقٍر طـ أبل وائٍؾ طـ طبدِ  فرواه همٓء طـ شعبةَ 
ِ
 الل

 فروايُة الجؿاطِة طؾك الققِػ أرَجُح.

َح الرتمذيُّ الؿقققَف يف   (.231« )العؾؾِ »ورجَّ

 يف 
ُّ

.434« )العؾؾِ »وقال الدارقطـل  (: الؿقققُف أصحُّ

ُل يف  ـَّةِ »وأخَرَجُف الخالَّ  يف 4236« )السُّ
ُّ

ـُ بطََّة يف 5« )الؿـافِؼ  صػةِ »(، والػريابل اإلباكِة »(، واب

 (.2/655« )حؾقِة إولقاءِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 513، 516« )الؽربى

ادِ  ـِ  مـ صريِؼ حؿَّ ـِ  سؾؿَة طـ طاصؿِ  ب   هبدلَة طـ أبل وائٍؾ طـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل مسعقٍد قال:  ب

= 
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َـّ فقف ففق مـافٌؼ....ُ=  ثالٌث َمـ ُك

. ـٌ  وإسـاُدُه حس

ـُ  طاصؿُ  ـُ أبل الـجقِد، صدوٌق لف أوهاٌم هب ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -دَلَة هق اب

 يف 
ُّ

  (:434« )العؾؾِ »وقد َذَكَر الدارقطـل

ـَ  أن طاصؿَ   هبدلَة رواه طـ أبل وائٍؾ مقققًفا. ب

ادُ  ـُ  ورَواُه حؿَّ  سؾؿَة طـف فرَفَعُف. ب

.  والؿقققُف أصحُّ

  ورَواُه إطؿُش طـ طبدِ 
ِ
ـِ  الل َة طـ ب   مسروٍق طـ طبدِ  ُمرَّ

ِ
ـِ  الل   ؛طؿٍرو ب

َّ
قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـبل

َـّ فقف كان مـافًؼا خالًصا، ومـ كاكت فقف َخْصؾٌة مـفـ كاكت فقف َخْصؾٌة مـ الـػاِق » أربٌع مـ ُك

َث كذَب، وإذا عاهَد غَدَر، وإذا خاَصَؿ فَجرَ  ـَ خاَن، وإذا حدَّ  «.حتك يَدَعفا: إذا اؤتِؿ

« الجامعِ »(، والرتمذيُّ يف 143« )الزهدِ »(، ووكقٌع يف 51(، ومسؾٌؿ )31أخَرَجُف الُبخاريُّ )

ـُ  (، وطبدُ 231« )العؾؾِ »(، ويف 6236) ُل يف 366« )الؿـتخِب »حؿقٍد يف  ب ـَّةِ »(، والخالَّ « السُّ

ـُ مـَدْه يف 11« )الؿستخرِج »(، وأبق طقاكَة يف 4216)  (.561« )اإليؿانِ »(، واب

.مـ صريِؼ سػقاَن الثقر  يِّ

 يف 6155(، والُبخاريُّ )44/115وأخَرَجُف أحؿُد )
ُّ

(، ويف 5161« )الصغرى»(، والـسائل

 (.1214« )الؽربى»

 مـ صريِؼ شعبَة.

ـُ أبل شقبَة يف  (، وأبق داوَد 51(، ومسؾٌؿ )44/311(، وأحؿُد )5/632« )الؿصـِػ »وأخَرَجُف اب

ـُ حبَّاَن )1211) ُل يف 651(، واب ـُ مـَدْه يف 4254« )ـَّةِ السُّ »(، والخالَّ  (.566« )اإليؿانِ »(، واب

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل  كؿقٍر. ب

ـُ حبَّاَن )3441وأخَرَجُف البُخاريُّ ) ـُ مـَدْه )655(، واب تعظقِؿ َقْدِر »(، والؿروزيُّ يف 565(، واب

 يف 241« )الصالةِ 
ُّ

 (.114) «مساوِئ إخالِق »(، ويف 111« )اطتالِل الؼؾقِب »(، والخرائطل

 مـ صريِؼ جريٍر.

ـُ مـَدْه يف   (.562« )اإليؿانِ »وأخَرَجُف اب

.  مـ صريِؼ أبل إسحاَق الػزاريِّ
= 
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 .(5)لؼؾِب الغـاُء يـبُت الـػاَق يف ا اللِ: وققُلُطبدُِ

                                          

 جؿقًعا طـ إطؿِش؛ بف.ُ=

  ورَواُه الثقريُّ طـ إطؿِش طـ طبدِ 
ِ
ـِ  الل َة طـ مسروٍق طـ طبدِ  ب   مرَّ

ِ
ـِ  الل طؿٍرو طـ  ب

 
ِّ

 ...«.أربعٌ ملسو هيلع هللا ىلص: » الـبل

: وهذا ال   حديُث غقُر حديِث طبدِ قال الرتمذيُّ
ِ
ـِ  الل  مسعقٍد، وكالهؿا طـدي صحقٌح. ب

 (.231« )العؾؾِ »أخَرَجُف يف 

  ولؾحديِث صُرٌق ُأْخرى طـ طبدِ 
ِ
ـِ  الل  .ڤطؿٍرو  ب

ـِ  ويف الباِب طـ أكسِ   .ڤمالٍؽ  ب

 يف 1151طـد أبل يعَؾك )
ِّ

 (، وغقِرِهؿ.46« )صػِة الؿـافِؼ »(، والػريابل

 ولف صُرٌق.

 يف 211« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »َجُف الؿروزيُّ يف أخرَ  (1)
ُّ

(، 1411« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

ـِ الؽربى»ويف  ـُ أبل الدكقا يف 41/344« )السـ  (.34/31« )ذمِّ الؿالِهل»(، واب

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ  جعػٍر. ب

ُل يف  ـَّةِ »والخالَّ  (.4255« )السُّ

ـِ  مـ صريِؼ وكقعِ  اِح. ب  الجرَّ

ـُ أبل الدكقا يف   (.35« )ذمِّ الؿالِهل»واب

ـِ  مـ صريِؼ سعقدِ   طامٍر. ب

اٍد طـ إبراهقَؿ طـ طبدِ    جؿقًعا طـ شعبَة طـ الحؽِؿ طـ حؿَّ
ِ
ـِ  الل مسعقٍد قال: الِغـاُء ُيـبُت  ب

 الـػاَق يف الؼؾِب.

ادٌ  َثَؽ؟ قال: حؿَّ ُل: قؾُت: َمـ حدَّ ادً  ؛زاَد الخالَّ  ا فلقرَّ بف.قال شعبُة: فلتقُت حؿَّ

 وهذا إسـاٌد رجاُلُف ثؼاٌت إٓ أكف مـؼطٌع.

ـُ أبل سؾقؿاَن، صدوٌق فؼقٌف لف أوهاٌم. اٌد هق اب  حؿَّ

ـُ  والحؽؿُ  ادٍ  ب ـ حؿَّ ، ثؼٌة ثبٌت فؼقٌف ربؿا دلََّس، لؽـف هـا سِؿَعف م  .-كؿا قال شعبةُ -طتقبَة الؽـديُّ
= 
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، ثؼٌة فؼقٌف إُ=
ُّ

ـُ يزيَد الـخعل ـِ مسعقٍد وإبراهقُؿ هق اب  .ڤٓ أكف ُيرِسُؾ كثقًرا، ولؿ يسَؿْع مـ اب

 وُتقبَِع الحَؽُؿ طؾقف.

ُل يف  ـَّةِ »فلخَرَجُف الخالَّ ـُ بطََّة يف 4214« )السُّ  يف 515« )اإلباكِة الؽربى»(، واب
ُّ

(، والبقفؼل

ـُ أبل الدكقا يف 1415« )شعِب اإليؿانِ »  (.31« )ذمِّ الؿالِهل»(، واب

ـِ مسعقٍد قال: الغـاُء ُيـبُت مـ صريِؼ سػقاَن  اٍد طـ إبراهقَؿ طـ اب الثقريِّ طـ مـصقٍر طـ حؿَّ

 الـػاَق يف الؼؾِب.

 وإسـاُدُه مـؼطٌع، لؿا سَبَؼ.

ُل يف  ـَّةِ »وأخَرَجُف الخالَّ ـُ بطََّة يف 4212« )السُّ ـُ أبل الدكقا 514« )اإلباكِة الؽربى»(، واب (، واب

 (.34« )ذمِّ الؿالِهل»يف 

ـِ مسعقٍد؛ بف.مـ ص اٍد طـ اب اِم طـ حؿَّ  ريِؼ هشقٍؿ طـ العقَّ

 وإسـاُدُه ضعقٌػ ٓكؼطاِطِف.

ادُ  ـُ  حؿَّ ـَ مسعقٍد  ب  .ڤأبل سؾقؿاَن لؿ يدرِك اب

دُ  ـُ  ورواه محؿَّ ـِ  صؾحةَ  ب ٍف. ب  مصرِّ

 واخُتؾَِػ طـف.

ُل يف  ـَّةِ »فلخَرَجُف الخالَّ  (.4215« )السُّ

. ـِ مفديٍّ  مـ صريِؼ اب

 يف والبقفؼ
ُّ

ـِ الؽربى»ل ـُ أبل الدكقا يف 41/344« )السـ  (.31« )ذمِّ الؿالِهل»(، واب

 
ِّ

ـِ  مـ صريِؼ طؾل  الجعِد. ب

دِ  ـِ  كالهؿا طـ محؿَّ ـِ  صؾحةَ  ب  طـ سعقدِ  ب
ِّ

ٍف القامل ـِ  مصرِّ كعٍب الؿراديِّ طـ  ب

دِ  ـِ  محؿَّ ـِ  طبدِ  ب ـِ  الرحؿ ـِ مسعقٍد قال: الغـاُء ُيـبُت الـػ ب اَق يف الؼؾِب كؿا ُيـبُت يزيَد طـ اب

ْكَر ُيـبُت اإليؿاَن يف الؼؾِب كؿا ُيـبُت الؿاُء الزرَع.  الؿاُء الزرَع، وإن الذِّ

 وخاَلَػُفَؿا.

ـُ  أسدُ  دِ  ب ـِ  مقسك، فرواه طـ محؿَّ ـُ صؾحةَ  ب ٍف = هق اب ـُ  مصرِّ ٍف طـ سعقدِ  ب ـِ  مصرِّ كعٍب  ب

ـِ مسعقٍد.  طـ اب
= 
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ـَ يف ُ= ـُ أبل زمـق ـَّةِ أ»أخَرَجُف اب  .-تحؼقِؼل-( 441« )صقِل السُّ

ـِ  الؿؾِؽ  مـ صريِؼ طبدِ   بف. ؛حبقٍب، طـ أسدٍ  ب

ـُ  الؿؾِؽ  وطبدُ   ضعقٌػ. ؛حبقٍب  ب

ـُ  وسعقدُ  دُ  ؛كعٍب الؿراديُّ  ب ـُ  مجفقٌل، ومحؿَّ ـِ  طبدِ  ب ـِ مسعقٍد. ؛الرحؿ  لؿ يرِو طـ اب

 فإثُر مـ هذا الطريِؼ ضعقٌػ.

ُل يف  ـَّ »وأخَرَجُف الخالَّ  (.4215« )ةِ السُّ

دِ  ـِ  مـ صريِؼ لقٍث طـ محؿَّ ـِ  طبدِ  ب ـِ  الرحؿ ـِ مسعقدٍ  ب  بف. ؛يزيَد طـ أبقِف طـ اب

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ا ولؿ يتؿقَّْز حديُثفُ  ـُ أبل سؾقٍؿ، صدوٌق اختَؾَط جدًّ  «.التؼريِب »فُتِرَك. اهـ. مـ  ؛لقٌث هق اب

ُل يف  ـَّةِ »وأخَرَجُف الخالَّ ـُ 4251« )السُّ  (.512« )اإلباكِة الؽربى»بطََّة يف  (، واب

ـِ  مـ صريِؼ وكقٍع طـ سالمِ  ـٍ  ب قِف طـ أبل وائؾٍ ، مِسؽق  إلك ولقؿٍة  ؛طـ شقٍخ لفؿ لؿ يؽـ يسؿِّ
َ

أكف ُدِطل

ـَ فخَرَج  ابق ـَ مسعقدٍ يؼقُل: الغـاُء ُيـبُت الـػاَق كؿا ُيـبُت الؿاُء البََؼَؾ.، فرأى لعَّ  قاَل: سؿعُت اب

ـِ  لجفالِة الرُجِؾ الذي روى طـ سالمِ  وإسـاُدُه ضعقٌػ  ِف. ب ـٍ ولؿ ُيَسؿِّ  مسؽق

 وخاَلَػ وكقًعا:

 
ُّ

ـُ  َحرمِل  طؿارَة. ب

 يف 
ِّ

ـِ الؽربى»طـد البقفؼل ـُ أبل الدكقا يف 41/344« )السـ  (.35« )ذمِّ الؿالِهل»(، واب

ـُ  ومسؾؿُ   إبراهقَؿ. ب

 (.1564طـد أبل داوَد )

ـِ  فروياه طـ سالمِ  ؛ ب ب ـٍ  ف مرفقًطا.مسؽق

 وٓ يصحُّ مرفقًطا كؿا لؿ يصحَّ مقققًفا.

ِة التل سَبَؼ ِذْكُرَها.  لؾعؾَّ

ـِ مسعقٍد ٓ يصحُّ مـفا صريٌؼ.  وهذه الطُرُق طـ اب

ى بؿجُؿقِطَفا إثُر.  لؽـفا اخَتَؾَػْت مخاِرُجَفا فقتؼقَّ

.
ِّ

 وقد ثبَت مـ ققِل إبراهقَؿ الـخعل
= 
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اِق يف  أخَرَجُف طبدُ ُ= ُل يف 44/1« )معؿرٍ  جامعِ »الرزَّ ـَّةِ »(، والخالَّ  (.4255، 4211« )السُّ

 مـ صُرٍق طـ مغقرَة طـ إبراهقَؿ قال: الغـاُء ُيـبُت الـػاَق يف الؼؾِب.

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـٌ إٓ أكف كان ُيَدلُِّس وٓ سقََّؿا طـ إبراهقَؿ. ـُ مؼسٍؿ، ثؼٌة متؼ  مغقرُة هق اب

ـُ أبل شقبَة يف   (.2/341« )ؿصـِػ ال»وأخَرَجُف اب

َثـَا سػقاُن طـ حبقِب  َثـَا وكقٌع قال: حدَّ ـِ  حدَّ أبل ثابٍت طـ مجاهٍد وإبراهقَؿ، قال إبراهقُؿ:  ب

 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿مجاهٌد: الغـاُء ُيـبُت الـػاَق يف الَؼْؾِب، قاَل: وقاَل 

 : الِغـاُء.[6: ]لؼؿانُ 

 وإسـاُدُه رجاُلُف ثؼاٌت.

ـَ  إٓ أنَّ حبقَب   ٍت كان كثقَر اإلرساِل والتدلقِس.أبل ثاب ب

ـُ أبل الدكقا يف   (.32« )ذمِّ الؿالِهل»وأخَرَجُف اب

ـِ  مـ صريِؼ فضقؾِ  اِب. طبدِ  ب  القهَّ

 طـ شريٍؽ طـ مـصقٍر طـ إبراهقَؿ قال: كاكقا يؼقلقَن: الغـاُء ُيـبُت الـػاَق يف الَؼْؾِب.

 وإسـاُدُه فقف ضعٌػ.

ـُ طبدِ   الـخع شريٌؽ هق اب
ِ
، صدوٌق يخطُئ كثقًرا، تغقََّر حػُظُف مـذ ُولِّل الؼضاُء بالؽقفِة، الل

ُّ
ل

ًٓ فاضاًل طابًدا شديًدا طؾك أهِؾ البدِع.  وكان طاد

 (.32وأخَرَجُف )

ـِ  طـ فضقؾِ  اٍد طـ إبراهقؿَ  طبدِ  ب اِب طـ أبل طقاكَة طـ حؿَّ  مثَؾُف. ؛القهَّ

ـُ أبل سؾقؿاَن، صدوٌق فؼقٌف لف أو اُد هق اب  هاٌم.وحؿَّ

 يصحُّ هبا إثُر طـف.
ِّ

 ففذه الطرُق طـ إبراهقَؿ الـخعل

 (.254« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »وقد أخَرَجُف الؿروزيُّ يف 

 طامرِ 
ِّ

ـِ  طـ الشعبل شراحقَؾ قال: إن الغـاَء ُيـبُت الـػاَق يف الؼْؾِب كؿا ُيـبُت الؿاُء الزرَع، وإنَّ  ب

ْكَر ُيـبُت اإليؿاَن يف الؼؾْ   ِب كؿا ُيـبُت الؿاُء الزرَع.الذِّ
= 
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َفاُمـُالذكقِب: أن راكَبَفا يؽقُن جاهاًل وٓ كافًرا  لقسُوُجقُهُهذهُأثاِرُكؾ 

ـ  معـاها أهنا  ، وما جاَء مِـ طـِدِه، وممد  لػرائِِضف. ولؽ
ِ
ـٌ بالل وٓ مـافًؼا، وهق ممم

ـ ِة: لق  طـفا يف الؽتاِب ويف السُّ
 
َمٌة مـفل ـُ مـ أفعاِل الؽػاِر محر  تَحاَماَها تتبق 

 الؿسؾؿقَن ويتَجـ ُبقَها: فال يَتَشب ُفقا بشلٍء مـ أخالقِِفْؿ وٓ شرائِعِفْؿ.

ارُِ» ولؼدُُرِوَيُيفُبعِضُالحديِث: ُالسقاَدُخَضاُبُالُؽػ   .(5)«إن 

                                          

 ويف اإلسـاِد.ُ=

  طبدُ 
ِ
ـُ  الل َػُف غقُر واحٍد، وقال أبق حاتٍؿ: مـؽُر الحديِث، ضعقُػ الحديِث، وقال  ب ، ضعَّ ـٍ دكق

ـُ حجٍر: صدوٌق يخطُئ.  اب

ـُ  وفراُس  ، لؿ أقِْػ لف طؾك ترجَؿٍة. طبدِ  ب
ِ
 الل

 فاإلسـاُد ضعقٌػ.

 وقد ُرِوَي مرفقًطا.

 بل هريرَة.مـ حديِث أ

ـُ 515« )بقاِن القهِؿ واإليفامِ »(، والؼطَّاُن يف 54« )صػِة الـػاِق »أخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف  (، واب

 (.4341« )العؾِؾ الؿتـاهقةِ »الجقزيِّ يف 

.  وٓ يصحُّ

ـِ  ومـ حديِث جابرِ    طبدِ  ب
ِ
 .ڤالل

 يف 
ُّ

 (.1412« )شعِب اإليؿانِ »أخَرَجُف البقفؼل

.  وٓ يصحُّ

 .ڤأكٍس  ومـ حديِث 

( 
ُّ

 (.1345أخَرَجُف الديؾؿل

 يف  (1)
ُّ

(، والحؽقُؿ 3/211« )الؿستدركِ »(، والحاكُؿ يف 43/366« )الؽبقرِ »أخَرَجُف الطرباكِل

 (.4/451« )الؿـفقَّاِت »الرتمذيُّ يف 
= 
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ـِ  مـ صريِؼ إسؿاطقَؾ ُ= َثـِل سالؿُ ، طقَّاشٍ  ب ـُ  حدَّ  طـ أبل طبدِ  طبدِ  ب
ُّ

 الَؽالِطل
ِ
 ا الل

ِ
 الل

ِّ
لؼرشل

  قاَل: دَخَؾ طبدُ 
ِ
ـُ  الل   طَؿَر طؾك طبدِ  ب

ِ
ـِ  الل َد لحقَتفُ  ب   فؼال طبدُ ، طؿٍرو وقد سقَّ

ِ
ـُ  الل طَؿَر:  ب

ـُ طؿٍرو: أما تعرفـِل يا أبا طبدِ  ؟ قال: بؾك،  السالُم طؾقؽ أيفا الشقيُب، فؼال لف اب ـِ الرحؿ

، إين سؿعُت رسقَل    أطرُفَؽ شقًخا، فلكت الققَم شابٌّ
ِ
، »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل ـِ الصػرُة خَضاُب الؿمِم

 «.والحؿرُة خضاُب الؿسؾِؿ، والسقاُد خَضاُب الؽافرِ 

ُة.  والحؽقِؿ الؼصَّ
ِّ

 لػُظ الحاكِِؿ، ولقس طـد الطرباكِل

ا ـُ مـؽٌر.، وهذا إسـاٌد ضعقٌػ جدًّ  والؿت

ـُ أبل حاتٍؿ يف   (.1/415« )الجرِح والتعديؾِ »قال اب

ـِ  ترجؿِة سالؿِ  .ا طبدِ  ب
ِّ

 الؽالطل
ِ
 لل

ـِ طَؿرَ  روى طـ أبل طبدِ   طـ اب
ِّ

 الؼرشل
ِ
 ، الل

ِّ
، »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل ـِ خَضاُب الصػرِة لؾُؿمم

 «.وخَضاُب الحؿرِة لؾؿسؾِؿ، وخَضاُب السقاِد لؾؽافِرِ 

، روى طـف  وهق حديٌث مـؽٌر شبُف الؿقضقِع، وأحسُبُف مـ أبل طبدِ   الذي لؿ ُيَسؿَّ
ِّ

 الؼرشل
ِ
الل

ـُ  ؿاطقُؾ إس  طقَّاٍش. اهـ. ب

 يف 
ُّ

 (:5/423« )مجؿِع الزوائدِ »وقال الفقثؿل

 وفقف مـ لؿ أطِرْفُف.
ُّ

 رواه الطرباكِل

 يف 
ُّ

ـِ )« مختَصِرهِ »كؿا يف -« التؾخقصِ »وقال الذهبل ـِ الؿؾؼِّ  :-(426ٓب

، وهق كؽرٌة. اهـ. خربٌ مـؽٌر، وفقف أبق طبدِ 
ُّ

 الؼرشل
ِ
 الل

  ترجؿِة أبل طبدِ « الؿقزانِ »وقال يف 
ِّ

 الؼرشل
ِ
 (:1515« )لساِن الؿقزانِ »الل

ـُ  روى طـف سالؿُ   خَبًرا مـؽًرا... إلِخ. طبدِ  ب
ُّ

 الؽالطل
ِ
 الل

 يف 
ُّ

 يف  (: مقضقٌع. وطَزاُه إلك طبدِ 3455« )الضعقػةِ »وقال إلباكِل
ِّ

 الؿؼدسل
ِّ

ـِ »الغـل « السـ

(416/6.) 

 هؽذا: قؾ
ِّ

ـُ طققـَة. اهـ.ووَقَع طـده كالُم الذهبل  كؽرٌة اب
ُّ

 ُت: حديٌث مـؽٌر، والؼرشل

، والصقاُب أن ققَلُف: 
ٌّ

ـُ طققـةَ »قؾُت: هذا تصحقٌػ صباطل بدايُة إسـاِد الحديِث الذي بعَد « اب

ُؼ   اهـ.«. مختصِر التؾخقصِ »هذا الحديِث، أفاَدُه محؼِّ
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 إكف يؽُػُر مـ أجِؾ الخَضاِب؟! ففؾُيؽقُنُٕحٍدُأنُيؼقَل:

ُمرُ  ُثؿ ُاستعطَرْت ُإذا ُالؿرأِة ُيف ُريُحَفا:وكذلؽُحديثُُف ُُيقجُد ُبؼقٍم أكفاُ» ْت

 .(5)«زاكقةٌُ

                                          

 6412يُّ )(، والرتمذ1443(، وأبق داوَد )142، 36/315أخَرَجُف أحؿُد ) (1)
ُّ

(، والروياكِل

 (.141(، والسراُج )554)

ـِ  مـ صريِؼ يحقك  سعقٍد الؼطَّاِن. ب

ـُ  (، وطبدُ 36/563وأخَرَجُف أحؿُد ) مشؽِؾ »(، والطحاويُّ يف 554« )الؿـتخِب »حؿقٍد يف  ب

 (.6/131« )الؿستدَركِ »(، والحاكُؿ يف 1553، 64« )أثارِ 

ـِ  مـ صريِؼ روِح   طبادَة. ب

 (.113، 36/643أحؿُد ) وأخَرَجفُ 

ـِ  مـ صريِؼ مروانَ   معاويَة. ب

 (.36/563ويف )

ـِ  القاحدِ  مـ صريِؼ طبدِ   زياٍد. ب

 يف 
ُّ

 (.5324« )الؽربى»(، ويف 5462« )الصغرى»وأخَرَجُف الـسائل

ـِ  مـ صريِؼ خالدِ  . ب
ِّ

 الحارِث الفجقؿل

ـُ خزيؿَة يف  ـُ حبَّاَن )4214« )صحقِحفِ »وأخَرَجُف اب  يف 1161(، واب
ُّ

ـِ »(، والبقفؼل السـ

 (.211« )أداِب »(، ويف 4131« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 3/315« )الؽربى

ـِ  مـ صريِؼ الـضرِ   شؿقٍؾ. ب

اُر ) يُّ يف 3133وأخَرَجُف البزَّ ـُ الؿؼرِئ يف 63/461« )هتذيِب الؽؿالِ »(، والؿزِّ الثالَث »(، واب

 (.462« )طشَر مـ فقائِدهِ 

ـِ  دِ مـ صريِؼ محؿَّ  . ب  أبل طديٍّ

 (.141وأخَرَجُف السراُج )

.
ِّ

 مـ صريِؼ هاروَن الؿستؿؾل
= 
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 جؿقًعا.ُ=

ـِ  طـ ثابِت  ـِ  طؿارَة طـ ُغـقؿِ  ب  ، ققٍس طـ أبل مقسك إشعريِّ  ب
ِّ

إذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

لػُظ أحؿَد «. ففل كذا وكذا 8استعَطَرِت الؿرأُة فخرَجْت عؾك الؼقِم لقِجُدوا ريَحَفا

(36/315.) 

ًٓ شديًدا.، «ففل كذا وكذا»وطـد أبل داوَد:   قال: قق

 :  يعـل: زاكقًة.، «ففل كذا وكذا»وطـد الرتمذيِّ

ـِ الؿؼرِئ:   «.ففل كذا وكذا»وطـد اب

 :  تؽؾََّؿ بف، يعـل: باَتْت فاطؾًة.« ففل كذا وكذا»وطـد الؿزيِّ

ـٍ زاكقةٌ (: »142، 36/643وطـد أحؿَد )  مختَصًرا.« كؾُّ عق

: وطـد ال ـٍ زاكقٌة، والؿرأُة إذا...»رتمِذيِّ  إلِخ.« كؾُّ عق

 : ـٍ زاكقٌة، وأيُّؿا امرأٍة...»وطـد الؿزيِّ  «.كؾُّ عق

 «.... ففل زاكقةٌ (: »563، 36/113وطـد أحؿَد )

.
ِّ

 وكذا طـد الحاكِؿ والـسائل

ـِ  وطـد طبدِ  ـِ حبَّاَن، والبقف ب ، واب ـِ خزيؿَة، والسراِج، والطحاويِّ : حؿقٍد، واب
ِّ

... ففل »ؼل

ـٍ زاكقةٌ   «.زاكقٌة، وكؾُّ عق

اِر:   «.... ففل بؿـزلِة البغلِّ »وطـد البزَّ

 :
ِّ

 «.... فؾفا إثُؿ كذا وكذا»وطـد الروياكِل

. ـٌ  وهذا إسـاٌد حس

ـُ  ثابُت  . ب
ُّ

 طؿارَة الحـػل

: ٓ بل
ُّ

: ثؼٌة، وقال أحؿُد: لقس بف بلٌس، وقال الـسائل
ُّ

ـٍ والدارقطـل ـُ معق َس بف، وقال قال اب

 يف 
ُّ

، وقال الحافُظ يف «: الؽاشِػ »الذهبل ـِ صدوٌق، وقال أبق حاتٍؿ: لقس طـدي بالؿتق

.«: التؼريِب » ـٌ  صدوٌق فقف لق

ـُ  وغـقؿُ  ، ثؼٌة  ب
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -ققٍس الؿازكِل
= 
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 ففؾ يؽقُن هذا طؾك الزكا الذي تجُب فقف الحدوُد؟!

 .(5)«ستب اِنُشقطاكاِنُيتفاتراِنُويتؽاذبانُِالؿُُ» ومثُؾُفُققُلُف:

                                          

ـُ  وخاَلَػ وكقعُ ُ= اِح. ب  الجرَّ

ـِ أبل شقبَة يف   (.5/62)« الؿصـِػ »(، ويف 414« )إدِب »طـد اب

ـُ  وأبق طاصٍؿ = الضحاكُ   مخؾٍد. ب

( 
ِّ

 (.6151طـد الدارمل

 الجؿاَطَة.

ـِ  فروَياُه طـ ثابِت  ـِ  طؿارَة طـ غـقؿِ  ب ققٍس طـ أبل مقسك مقققًفا: أيُّؿا امرأٍة استعَطَرْت ثؿ  ب

ـٍ فاطؾٌة.  خَرَجْت لُققَجَد ريُحَفا ففل فاطؾٌة، وكؾُّ طق

ـِ  ـِ أبل شقبَة يف الؿقضعق  .لػُظ اب

 :
ِّ

ـٍ زاكقةٌ »وطـد الدارمل  «.ففل زاكقٌة، وكؾُّ عق

 قال أبق طاصٍؿ: يرَفُعُف بعُض أصحابِـَا.

 قؾُت: رواه جؿاطٌة مـ الثؼاِت مرفقًطا، وهق أرَجُح، والل أطَؾُؿ.

« إتحاِف الخقرةِ »كؿا يف -« مسـَدْيِفَؿا»(، ومسّدٌد وأبق يعَؾك يف 65/34أخَرَجُف أحؿُد ) (1)

ـُ حبَّاَن )(، و2/431)  يف 5464، 5462اب
ُّ

 44/325« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل
ُّ

(، والخرائطِل

ـُ أبل طاصٍؿ يف 31« )مساوِئ إخالِق »يف   (.4451« )أحاِد والؿثاكِل»(، واب

ـِ  مـ صريِؼ يحقك  سعقٍد الؼطَّاِن. ب

ـِ  (. مـ صريِؼ يزيدَ 4/14« )مسؿقطاتِفِ »وأبق ذرٍّ الفرويُّ يف   زريٍع. ب

ـِ  هؿا طـ سعقدِ كال ـِ  أبل طروبَة طـ قتادَة طـ مطرٍف طـ طقاضِ  ب حؿاٍر قاَل: قؾُت: يا  ب

 بلٌس أن أكتصَر مـف؟ قال: 
َّ

، رُجٌؾ مـ ققمل يشتُؿـِل وهق دوكِل، طؾل
ِ
الؿستبَّاِن »رسقَل الل

 لػُظ أحؿَد.«. شقطاكاِن يتفاذياِن ويتؽاَذَبانِ 

 : ـَ  فعـَده: إٓ الطرب، «يتفاترانِ »وطـد الباقق
َّ

: «متؽاذباِن، ومتفاترانِ »اكِل
ِّ

، وطـد الخرائطل
= 
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 «الؿستبَّاِن ما قاال شقطاكاِن...»ُ=

 وإسـاُدُه صحقٌح.

 الحديِث، فروى لف مسؾٌؿ وْحَدُه.
َّ

ـِ إٓ صحابل  رجاُلُف رجاُل الشقَخْق

ـُ  وسعقدُ   أبل طروبَة مـ أثبِت الـاِس يف قتادَة. ب

ـُ  وتاَبَعُف شقبانُ  ٍف طـ طقاٍض؛ بف.الرح طبدِ  ب ـِ طـ قتاَدَة طـ مطرِّ  ؿ

ـُ أبل طاصٍؿ يف 65/34أخَرَجُف أحؿُد )  يف 4455« )أحاِد والؿثاكِل»(، واب
ُّ

(، والبقفؼل

ـِ الؽربى»  (41/354« )السـ

 )615، 31/614، 65/32وأخَرَجُف أحؿُد )
ُّ

ـُ أبل شقبَة يف 4442(، والطقالسل (، واب

 يف -(2/431« )فرةِ إتحاِف الؿ»كؿا يف -« الؿسـدِ »
ُّ

(، وأبق 44/325« )الؽبقرِ »، والطرباكِل

 يف 5165« )معرفِة الصحابةِ »كعقٍؿ يف 
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل ـُ إثقِر 41/354« )السـ (، واب

 (.1/341« )أسِد الغابةِ »يف 

ـِ  مـ صريِؼ هؿامِ  ـِ  يحقك العقذيِّ طـ قتادَة طـ يزيدَ  ب   طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل ّخقِر ط ب ـِ  ـ طقاضِ الشِّ  ؛حؿارٍ  ب

 
َّ

 (.65/32لػُظ أحؿَد )«. الؿستبَّاِن شقطاكاِن، يتؽاذبَاِن ويتفاتَرانِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ـُ  هؿامُ  ، ثؼٌة ربؿا وِهَؿ  ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -يحقك العقذيُّ

( 
ُّ

« التاريِخ الؽبقرِ »(، ويف 164« )إدِب الؿػردِ »(، والُبخاريُّ يف 4442وأخَرَجُف الطقالسل

اُر )4/45)  يف 3153(، والبزَّ
ُّ

« الؽبقرِ »(، ويف 6562، 6565« )إوسطِ »(، والطرباكِل

 يف 44/325)
ُّ

ـِ الؽربى»(، ويف 2635« )شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل (، 41/354« )السـ

 (.5165« )معرفِة الصحابةِ »وأبق كعقٍؿ يف 

ـِ  يزيدَ  مـ صريِؼ طؿراَن الؼطَّاِن طـ قتادَة طـ   طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل  الشخقِر طـ طقاٍض؛ بف. ب

. ـٌ  وإسـاُدُه حس

ـُ  طؿرانُ   برأِي الخقاِرِج  ب
َ

، صدوٌق يِفُؿ، وُرمِل
ُّ

ل  .-«التؼريِب »كؿا يف -َدواٍر الَعؿِّ

 (.161« )إدِب الؿػردِ »وأخَرَجُف الُبخاريُّ يف 

اِج  ـِ  مـ صريِؼ حجَّ  طـ قتادَة طـ يزيدَ  ب
ِّ

اٍج الباهؾل ـِ  حجَّ   طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل خقرِ  ب طـ ، الشِّ

= 
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ـِ  يـ هؿ (5)َأَفُقت فُؿ طؾقف أكف أراَد الشقطاَكْق  مـ أوِٓد إبؾقَس؟! (7)الذ 

ُف طؾك م ، وكذلؽ كؾُّ إكؿا هذا كؾُّ ـِ ا أطؾْؿُتَؽ مـ إفعاِل وإخالِق والُسـَ

 ما كان فقف ِذْكُر كػٍر أو شرٍك ٕهِؾ الِؼْبَؾِة: ففق طـدكا طؾك هذا.

وٓ يجُب اسُؿ الؽػِر والشرِك الذي تزوُل بف أحؽاُم اإلسالِم ويؾَحُؼ صاحبَُف 

د ةُ  الرِّ
ًة دوَن غقِرَها، وب (8)  ذلؽ جاَءِت أثاُر مػسرًة.إٓ كؾَؿُة الُؽػِر خاص 

ُ:(9)قالُأبقُطبقدٍُُ-=7

َثـَا أبق معاويةَ  ـِ بُْرقانَ  (:)حد  ـِ أبل كُْشبةَ  (;)طـ جعػِر ب ـِ  (>)طـ اب طـ أكِس ب

                                          

ـِ  طقاضِ ُ=  بف. ؛ڤحؿاٍر  ب

 وإسـاُدُه صحقٌح.

اُج  ـُ  وحجَّ اٍج، ثؼٌة  ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -حجَّ

ًفا ويزيَد ابـل طبدِ    وٓ يضرُّ آختالُف يف شقِخ قتادَة؛ ٕن مطرِّ
ِ
ـِ  الل  الشخقِر ثؼتاِن. ب

ـِ  وإن كان إضفُر طـدي ترجقَح روايِة سعقدِ  ٕكف كان مـ أثبِت الـاِس يف قتاَدَة،  ؛أبل طروبةَ  ب

 والُل أطَؾُؿ.

 «.الشقطانَ »يف إصِؾ:  (1)

ُة:  (2)  «.هؿا»كذا بإصِؾ، ولفا َوْجٌف، والجادَّ

(3)  :
ِّ

ةٍ »يف صبعِة إلباكِل  «.بِِردَّ

 إسـاُدُه ضعقٌػ. (4)

دُ  (5) ـُ  أبق معاويَة، محؿَّ   ب
ُّ

ثؼٌة، أحػُظ الـاِس لحديِث إطؿِش، وقد يِفُؿ يف  ؛خازٍم الضريُر الؽقفِل

 حديِث غقِرِه.

ـُ  جعػرُ  (6) . ب ، صدوٌق يِفُؿ يف حديِث الزهريِّ
ُّ

 ُبرقاَن الؽالبل

ـُ  يزيدُ  (7) ، مجفقٌل. ب
ُّ

 أبل ُكشبَة السؾؿل
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  مالٍؽ قاَل: قاَل رسقُل 
ِ
ـ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل ُطؿ  ُإلَفُُ(5)ثالٌثُمـُأصِؾُاإلسالِم:ُالؽػ  قال:ُٓ

ُرُهُبذكٍبُوُٓ ُُكَؽػ  ُكخرُِجُفُمـُاإلسالِمُبعؿٍؾ،ُوالجفاُدُماٍضُمـُيقِمُبعثَـِلُاللُُإُٓاللُ،ُٓ

ُواإليؿاُنُ ُطادٍل، ُطدُل ُوٓ ُجائرٍ َُجقُر ُُيبطُُؾف ُٓ اَل، ج  ُالد  تِل ُأُم  ُآِخُر ُيؼاتَِؾ ُأن إلك

 .(7)«بإقدارُِ

                                          

 «.طـ مـ»يف إصِؾ:  (1)

ـُ  أخَرَجُف سعقدُ  (2) ، 1344(، وأبق يعَؾك )6536(، وأبق داوَد )6424« )ســِفِ »مـصقٍر يف  ب

 يف 1346
ُّ

ـِ »(، ويف 452« )الؼضاِء والَؼَدرِ »(، ويف 4/411« )آطتؼادِ »(، والبقفؼل السـ

 يف 5/626« )الؽربى
ُّ

ـَِّة والجؿاطةِ »(، الاللؽائِل (، 6314« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

يُّ يف 6414« )الؿختارةِ »والضقاُء يف   (.36/651« )الِ هتذيِب الؽؿ»(، والؿزِّ

 مـ صريِؼ أبل معاويَة.

 يف 
ُّ

 (.443« )أمالِقفِ »والؿحامؾل

ـِ  الحؿقدِ  مـ صريِؼ طبدِ  . طبدِ  ب ـِ  الرحؿ

ـِ  كالُهَؿا طـ جعػرِ  ـِ  ُبرقاَن طـ يزيدَ  ب ـِ  طـ أكسِ ، أبل ُكشبةَ  ب مالٍؽ قال: قاَل  ب

  رسقُل 
ِ
 «.ثالٌث مـ أصِؾ اإليؿاِن...: »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  يدُ يز  يف  ؛أبل ُكشبَة مجفقٌل  ب
ُّ

ـُ حجٍر يف 2324« )الؽاشِػ »قاَلُف الذهبل  «.التؼريِب »(، واب

 يف 
ُّ

 (.3/43« )حؾقِة إولقاءِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 5/55« )إوسطِ »ولف صريٌؼ آَخُر أخَرَجفُ الطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ إسؿاطقَؾ  . ب
ِّ

 يحقك التقؿل

ـِ  طـ سػقانَ  . سعقٍد الثقريِّ طـ ب
ٍّ

 أبل إسحاَق الحارِث طـ طؾل

 طـ يحقك
ِّ

ـِ  وطـ إوزاطل ـِ  أبل كثقٍر طـ سعقدِ  ب . ب
ٍّ

 الؿسقِب طـ طؾل

ـِ جريٍج طـ أبل الزبقِر طـ جابٍر، قآ: قاَل رسقُل    وطـ اب
ِ
ُبـَِل اإلسالُم عؾك ثالثٍة: : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ُروُهؿ بذكٍب وال تشَفُدوا عؾقفؿ بِشرٍك، ومعرفُة الؿؼاديرِ خقُرَها  أهُؾ )ال إلف إال اهللِ( ال تؽػِّ

ًدا  َها مـ اهللِ، والجفاُد ماٍض إلك يقِم الؼقاَمِة ُمذ بَعَث اهللُ محؿَّ إلك آِخرِ عصابٍة مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوشرُّ
= 
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ُ:(5)قاَلُأبقُطبقدٍُُ-<7

ـُ طب ادٍ  َثـَا طب اُد ب ـِ ديـارٍ  (7)حد   (9)أبل طثؿاَن الـفديِّ طـ  (8)طـ الصؾِت ب

                                          

ـَ ُ=  «.ال يـؼُض ذلؽ َجقُر جائرٍ وال عدُل عادلٍ ، الؿسؾؿق

ـِ جر  واب
ِّ

: لؿ يرِو هذا الحديَث طـ الثقريِّ وإوزاطل
ُّ

ـُ  يٍج إٓ إسؿاطقُؾ قال الطرباكِل يحقك  ب

. اهـ.
ُّ

 التقؿل

َد بف  ـِ جريٍج، تػرَّ  واب
ِّ

وقال أبق كعقٍؿ: هذا حديٌث غريٌب مـ حديِث الثقريِّ وإوزاطل

ـُ  إسؿاطقُؾ  ، وطـف سعدانُ  ب
ُّ

ـُ  يحقك وهق التقؿل  زكريَّا. ب

ـُ  قؾُت: إسؿاطقُؾ  ـُ  يحقك ب . ب
ُّ

 أبق يحقك التقؿل
ِ
 طبقِد الل

 
ُّ

ـَ »يف  قال الدارقطـل اٌب.14« )الضعػاِء والؿرتوكق  (: مرتوٌك كذَّ

ـُ حبَّاَن يف  ـَ »وقال اب ـ َيرِوي الؿقضقطاِت طـ الثؼاِت، وما 4/462« )الؿجُروِحق (: كان مؿَّ

 ٓ أصَؾ لف طـ إثباِت، ٓ يحؾُّ الروايُة طـف وٓ آحتجاُج بف بحاٍل.

ـٌ مـ أركاِن الؽذِب، ٓ تحؾُّ  : رك ـُ الجقزيِّ يف  وقال إزديُّ الروايُة طـف. ذَكَرُه طـف اب

ـَ »  (.4/463« )الضعػاِء والؿرتوكق

 يف 
ُّ

ـُ  (: فقف إسؿاطقُؾ 4/651« )مجؿِع الزوائدِ »وقال الفقثؿل ، كان يَضُع الحديَث. ب
ُّ

 يحقك التقؿل

ـْ مقضقًطا. ٍة إن لؿ يُؽ  ففذا الحديُث إسـاُدُه واٍه بؿرَّ

ـَ يف  ـُ أبل زمـق ـَّةِ »وأخَرَجُف اب  ( بتحؼقِؼل.415« )أصقِل السُّ

ـِ وهٍب  ـِ مرساًل.، مـ صريِؼ اب  طـ الحس
ِّ

 قال: أخَبَركِل رجاٌل طـ إوزاِطل

  وإسـاُدُه ضعقٌػ.

، وهق مرسٌؾ. ـِ  لؿ يسَؿْع مـ الحس
ُّ

، وإوزاطل
ِّ

 لجفاَلِة الرجاِل الذيـ رَوْوا طـ إوزاطل

ا، والُل أ  طَؾُؿ.وبالجؿؾِة فالحديُث ضعقٌػ جدًّ

ا، الصؾُت  (1) ـُ  إسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ  ديـاٍر مرتوٌك. ب

ـُ  طبَّادُ  (2) ـِ  طبَّادِ  ب ـِ  حبقِب  ب ـِ  الؿفّؾِب  ب  ثؼٌة ربؿا وِهَؿ. ؛أبل صػرَة أبق معاويَة البصريُّ  ب

ـُ  الصؾُت  (3) . ب
ٌّ

، مرتوٌك كاصبل  ديـاٍر إزديُّ

ـِ  الرحؿـ أبق طثؿاُن الـفديُّ طبدُ  (4) ، ثؼ ب  ٌة طابٌد.ُمؾٍّ
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ـِ مسعقٍد وهق يف بقِت ماِل الؽقفِة، فسؿعُتُف يؼقُل: ٓ يبُؾُغ  قال: دخؾُت طؾك اب

 لغقِرهِ  (5)بعبدٍ 
َ
 أو يصؾِّل

ِ
 .(7)كػًرا وٓ شرًكا حتك يذبَح لغقِر الل

ُ:(8)قالُأبقُطبقدٍُُ-80

َثـَاُأبقُمعاويةَُ اورُت مع ج قال:ُ(;)طـُأبلُسػقانَُُ(:)طـُإطؿشُُِ(9)حد 

                                          

 «.بعقدٍ »يف إصِؾ:  (1)

ـُ  وأخَرَجُف يحقك (2)  ( معؾًؼا:4/331« )تػسقِرهِ »سالٍم يف  ب

ـُ  الصؾُت   ديـاٍر طـ أبل طثؿاَن... فَذَكَرُه. ب

(3) . ـٌ  إسـاُدُه حس

َم. (4)  أبق معاويَة، تؼدَّ

ـُ  إطؿُش سؾقؿانُ  (5)   ب
ُّ

ٍد الؽقفِل  أبق محؿَّ
ُّ

، ثؼٌة حافٌظ طارٌف مفراَن إسديُّ الؽاهؾِل

 لؽـَّف يدلُِّس.، ورعٌ ، بالؼراءاِت 

ـُ  أبق سػقاَن صؾحةُ  (6) ، صدوٌق. ب
ُّ

 كافٍع القاسطل

ـَ يف  ـُ أبل زمـق ـَّةِ »وأخَرَجُف اب  ( بتحؼقِؼل.412« )أصقِل السُّ

 طـ أبل معاويَة؛ بف.، مـ صريِؼ أبل طبقدٍ 

 إٓ أكف سَؼَط ِذْكُر أبل سػقاَن مـ اإلسـاِد.

 ُدُه إلك أبل طبقٍد فقف ضعٌػ.وإسـا

 وُتقبَِع أبق معاويَة طؾقف.

ـُ طساكَِر يف 1/614« )الؿسـدِ »فلخَرَجُف أبق يعَؾك يف  ـِ كذِب الؿػَتِري»(، ومـ صريِؼِف اب « تبقق

 (.4/44« )أمالِقفِ »(، والشجِريُّ يف 4/115)

  مـ صريِؼ طبدِ 
ِ
ـِ  الل  كؿقٍر. ب

 يف 
ُّ

 .(4/631« )إوسطِ »والطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ مـصقرِ   ديـاٍر. ب
= 
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ًٓ يف بـل ، كالهؿا طـ إطؿِش طـ أبل سػقانَ ُ= َة وكان كاز قال: سللُت جابًرا وهق مجاوٌر بؿؽَّ

! فػزَع لذلؽ، 
ِ
فِفٍر، فسلَلُف رُجٌؾ: هؾ كـتؿ تدُطقَن أحًدا مـ أهؾ الِؼْبَؾِة ُمشِرًكا؟ قال: معاَذ الل

 ًرا؟ قال: ٓ.قال: هؾ كـتؿ تدُطقَن أحًدا مـؽؿ كاف

. ـٌ  وهذا إسـاٌد حَس

ـِ  لحاِل صؾحةَ   كافٍع. ب

ًسا-وإطؿُش  إٓ أن تدلقَسُف يحتؿُؾ، وقد جَعَؾُف الحافُظ يف الؿرتبِة الثاكقِة التل  -وإن كان مدلِّ

ـَ بالتدلقسِ »كؿا يف -يحتؿُؾ تدلِقُسَفا   .-(55)رقَؿ « تعريِػ أهِؾ التؼديِس بؿراتِب الؿقصقفق

 
ُّ

 (:4/651« )الؿجؿعِ »يف  قال الفقثؿل

 يف 
ُّ

 ورجاُلُف رجاُل الصحقِح. اهـ.، «الؽبقرِ »رواه أبق يعَؾك والطرباكِل

 قؾُت:

 يف 
ِّ

 ، والُل أطَؾُؿ.«الؽبقرِ »لؿ أقِْػ طؾقف طـد الطرباكِل

 وقد ُتقبَِع أبق سػقاَن طؾقف.

ـُ  تاَبَعُف أبق الزبقِر، ورجاءُ  ـُ  حققَة، وسؾقؿانُ  ب ـُ  ، ومجاهدُ ققٍس القشؽريُّ  ب  جْبٍر. ب

 أما متابعُة أبل الزبقِر.

 يف (، و514« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »الؿروزيُّ يف فؼد أخَرَجَفا 
ُّ

شرِح أصقِل اطتؼاِد »الاللؽائِل

ـَِّة والجؿاطةِ   (.4534« )أهِؾ السُّ

ـِ  مـ صريِؼ زهقرِ   معاويَة. ب

 يف 
ُّ

 (.4/125« )تاريِخ جرجانَ »والجرجاكِل

.مـ صريِؼ سػ  قاَن الثقريِّ

.  كالهؿا زهقٌر والثقريُّ

ـِ  طـ أبل الزبقِر طـ جابرِ   قاَل: قاَل رسقُل  طبدِ  ب
ِ
  الل

ِ
الةِ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل  «.بقـ العبِد وبقـ الُؽْػرِ َتْرُك الصَّ

.
ِ
وَن شقًئا مـ الذكقِب شرًكا؟ قال: معاَذ الل  قال: قؾُت لجابٍر: هؾ كـُتؿ تعدُّ

 هذا لػُظ سػقاَن.

وَن الذكَب فقؽؿ كػًرا؟ قال: ٓ، وما بقـ العبِد والُؽْػِر إٓ َتْرُك الصالةِ. ولػُظ زهقٍر:  هؾ كـتؿ تعدُّ
= 
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=ُ. ـٌ  وهذا إسـاٌد حس

دُ  ـُ  وأبق الزبقِر محؿَّ ـِ  مسؾؿِ  ب ـَ تدلقُسُف حقث  ب
َتْدُرَس، صدوٌق إٓ أكف يدلُِّس، لؽـ قد ُأمِ

َح بالسؿاِع.  صرَّ

: سؿعُت جابًرا....  فعـد الؿروزيِّ

: طـ أبل الزبقِر طـ جابٍر، وسلَلُف: هؾ كـُتؿ.وط
ِّ

 ـد الاللؽائل

ـِ رُجٌؾ.  ففذا ضاهُرُه أكف هق الذي َسلَل جابًرا، أو يؽقُن سَؼَط مـ الؿت

: قؾُت لجابٍر....  ويف روايِة الثقريِّ

ا متابَعُة رجاءِ  ـِ  وأمَّ  َحْقَقَة. ب

 يف 
ُّ

ـَ »فؼد أخَرَجَفا الطرباكِل (، 5/442« )الحؾقةِ »(، وطـف أبق كعقٍؿ يف 3/646« )مسـِد الشامقِّق

 يف 
ُّ

 (.361« )شعِب اإليؿانِ »والبقفؼل

ـِ  مـ صريِؼ يحقك اِج طـ طقسك ب ـِ  أبل الحجَّ َثـِل رجاءُ  ب ـُ  سـاٍن، حدَّ حقَقَة قال: ُسئَِؾ  ب

ـُ  جابرُ  قَن مـ الذكقِب كػًرا أو شرًكا أو كػاًقا؟ قال: معاذَ  طبدِ  ب : هؾ كـُتؿ تسؿُّ
ِ
، ولؽـَّا  الل

ِ
الل

.
ِّ

. لػُظ البقفؼل ـَ ـَ مذكبق  كؼقُل: مممـق

قَن شقًئا مـ الذكقِب الؽػَر أو الشرَك أو الـػاَق؟ قال:   وأبل كعقٍؿ: هؾ كـتؿ تسؿُّ
ِّ

وطـد الطرباكِل

ـَ  ـَ مذكبق ، ولؽـَّا كـَّا كؼقُل: مذكبق
ِ
ـَ  ؛معاَذ الل ـَ مذكبق . مممـق

ِّ
 طـد أبل كعقٍؿ. ؛طـد الطرباكِل

 سـاُدُه ضعقٌػ.وإ

ـُ  يحقك اِج وطقَسك ب ـُ  أبل الحجَّ ـُ الحديِث ، سـانٍ  ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -كالُهَؿا لقِّ

ا متابَعُة سؾقؿانَ  ـِ  وأمَّ . ب  ققٍس القشؽِريِّ

ـُ أبل طاصٍؿ يف  ـَّةِ »فؼد أخَرَجَفا اب  (.542« )السُّ

ـِ  مـ صريِؼ يحقك ـُ  ثـا سعقدُ ، طبادةَ  ب َثـَا  ـُ ب زيٍد، ثـا الجعدُ  ب ديـاٍر أبق طثؿاَن، حدَّ

ـُ  سؾقؿانُ  ـَ  ققٍس القشؽريُّ إطقُر قال: سللُت جابرَ  ب : هؾ كـُتؿ تَرْوَن الذكقَب  طبدِ  ب
ِ
الل

ـَ شرًكا. ق ، ما كـَّا كزُطُؿ أنَّ يف الؿصؾِّ
ِ
 ِشرًكا؟ فؼال: معاَذ الل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  يحقك . ب ـُ طبقٍد العؿريُّ ُف اب  طباَدَة لعؾَّ
= 
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ـِ طبدِ  قَن أحًدا مـ  مع جابِر ب َة ستَة أشُفٍر، فسلَلُف رجٌؾ: هؾ كـُتؿ تسؿُّ  بؿؽ 

ِ
الل

قَكُف ُمشِرًكا؟ قال: ٓ. ! قال: ففؾ تسؿُّ
ِ
 أهِؾ الِؼْبَؾِة كافًرا؟ فؼال: معاَذ الل

* * * 

                                          

ـُ أبل حاتٍؿ 1/652« )التاريِخ الؽبقرِ »ذَكَرُه الُبخاريُّ يف ُ= ( ولؿ يذُكْر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، واب

ـُ حبَّاَن يف 5/443« )الجرِح والتعديؾِ »يف   (.4/241« )الثؼاِت »( وقال: ٓ أطِرُفُف، وذَكَرُه اب

ـُ  وقد يؽقُن حَصَؾ تصحقٌػ، وصقاُبُف يحقك  .-الـَُّسِخ كؿا يف بعِض -طبَّاٍد  ب

ـُ  ففق يحقك ، صدوٌق  ب
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -طبَّاٍد الضبعل

ـُ  وسعقدُ  ـِ  زيدِ  ب  .-«التؼريِب »كؿا يف -درهٍؿ، صدوٌق لف أوهاٌم  ب

ا متابَعُة مجاهدِ  ـِ  وأمَّ  جْبٍر. ب

 يف 153« )تعظقِؿ َقْدِر الصالةِ »فلخَرَجَفا الؿروزيُّ يف 
ُّ

اِد أهِؾ شرِح أصقِل اطتؼ»(، والاللؽائِل

ـَِّة والجؿاطةِ   (.4531« )السُّ

دِ  ـِ  مـ صريِؼ محؿَّ ـُ  إسحاَق، ثـا أبانُ  ب اِج  ب طـ ، صالٍح طـ مجاهٍد أبل الحجَّ

ـِ  جابرِ   قاَل: قؾُت لف: ما كان يػِرُق بقـ الُؽػِر واإليؿاِن طـَدُكؿ مـ إطؿاِل طؾك طفِد  طبدِ  ب
ِ
الل

  رسقلِ 
ِ
 ؟ قاَل: الصالُة.ملسو هيلع هللا ىلص الل

 ٌد مـؼطٌِع.وهذا إسـا

ـُ  مجاهدُ  ـِ  جْبٍر لؿ يسَؿْع مـ جابِرِ  ب   طبدِ  ب
ِ
 .ڤالل

ُث طـ صحقػِة جابٍر.  قال يحقك الؼطَّاُن: كاكقا يَرْوَن أنَّ مجاهًدا يحدِّ

ـِ إسحاَق طـ  : أحاديُث مجاهٍد طـ جابٍر لقس لفا ضقٌء، إكؿا هل مـ حديِث اب
ُّ

وقال الربديجل

ـِ  أبانِ  ـِ  حديِث لقِث  صالٍح طـ مجاهٍد، ومـ ب  أبل سؾقٍؿ طـف. اهـ. ب

 وهذا الؾػُظ الذي ساَقُف مجاهٌد مخالٌِػ لؿا سَبَؼ مـ الؿتقِن طـ جابٍر.

ـَ »، و«الـػاِق »والخالَصُة أن هذا إثَر صحقٌح بؿجُؿقِع ُصُرقِِف إٓ زيادَة  كـَّا كؼقُل: مذكبق

ـَ  ـَ »، و«مذكبق ـَ مذكبق  ، والُل أطَؾُؿ.«مممـق
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 امذًِب  امخْ حنح

ر 
 
ك : ذ 

 ةاب 

وج  وي اإلٓىان  
 ةامكتائر  ةال خر 

ُلُأبقُطبقٍد:قا

ُكَؼْتِؾفُِ» :ملسو هيلع هللا ىلص حديُثُالـبلُ  ـِ ُالؿمم ـُ  .(5)«َلْع

                                          

(، والرتمذيُّ 3655(، وأبق داوَد )441(، ومسؾٌؿ )2114)البُخاريُّ (، و62/346أحؿُد ) أخَرَجفُ  (1)

(4564 ،4513( 
ُّ

 )4653(، والطقالسل
ُّ

ـُ أبل طاصٍؿ يف 41/123، 6112(، والدارمل (، واب

 )6465« )أحاِد والؿثاكِل»
ُّ

 يف 4/51(، وأبق طقاكَة )4151(، والروياكِل
ُّ

مساوِئ »(، والخرائطل

ـُ حبَّاَن )64« )خالِق إ اِق يف  (، وطبدُ 1324(، واب  41/123« )جامِع معؿرٍ »الرزَّ
ُّ

(، والطرباكِل

 يف 41، 6/43« )الؽبقرِ »يف 
ُّ

ـِ الؽربى»(، والبقفؼل  (.41/53« )السـ

ـِ  مـ صريِؼ يحقك  أبل كثقٍر. ب

اِق يف  طبدُ (، و2256، 2415(، والبُخاريُّ )62/342(، وأحؿُد )151وأخَرَجُف الحؿقديُّ ) الرزَّ

ـُ مـَدْه يف 4/54(، وأبق طقاكَة )41/126« )جامِع معؿرٍ »  يف 214« )اإليؿانِ »(، واب
ُّ

(، والطرباكِل

 يف 43، 6/46« )الؽبقرِ »
ُّ

 يف 61« )مساِوِئ إخالِق »(، والخرائطِل
ُّ

« شعِب اإليؿانِ »(، والبقفؼل

ـِ الؽربى»(، ويف 2631) ـُ أبل الدكق1/13« )السـ  (.221« )الصؿِت »ا يف (، واب

.
ِّ

 مـ صريِؼ أيقَب السختقاكِل

 يف 441(، ومسؾٌؿ )1113، 4323(، والُبخاريُّ )62/343وأخَرَجُف أحؿُد )
ُّ

(، والـسائِل

ـُ ماَجْف )3441« )الصغرى» ـُ حبَّاَن )6151(، واب (، 4/54(، وأبق طقاكَة )1322(، واب

 يف 
ُّ

 (.6/45« )الؽبقرِ »والطرباكِل

اِء.مـ صريِؼ خا  لٍد الحذَّ
= 
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ـَ  أن ثابَت  ؛ثالَثُتُفؿ طـ أبل قالبةَ ُ= َثُف أن ، -وكان مـ أصحاِب الشجرةِ -الضحاِك  ب حدَّ

  رسقَل 
ِ
ـِ آدَم كذٌر »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل ٍة غقرِ اإلسالِم ففق كؿا قاَل، ولقس عؾك اب َمـ حَؾَػ عؾك ِمؾَّ

َب بف ي ـَ مممـًا ففق كَؼْتِؾِف، فقؿا ال يؿِؾُؽ، ومـ قَتَؾ كػَسُف بشلٍء يف الدكقا ُعذِّ قَم الؼقاَمِة، وَمـ لَع

 «.وَمـ قَذَف مممـًا بُؽْػرٍ ففق كَؼْتِؾفِ 

 (.2114هذا لػُظ البخاريِّ )

 وبعُضُفؿ اقتَصَر محؾَّ الشاهِد، وبعُضُفؿ لؿ يذُكْرُه.

اُر )  يف 3545، 4541وأخَرَجُف البزَّ
ُّ

ـُ  (، وأحؿدُ 41/453« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل يف  مـقعٍ  ب

ـُ ُجؿقٍع يف -(6445« )الؿطالِب العالقةِ »كؿا يف -« مسـِدهِ »  (.6)رقَؿ « معجِؿ الشققخِ »، واب

ادِ  ـِ  مـ صريِؼ حؿَّ ـِ  سؾؿَة طـ أيقَب طـ أبل قالبَة طـ أبل الؿفّؾِب طـ طؿرانَ  ب ـٍ  ب ُحَصق

  قال: قاَل رسقُل  ڤ
ِ
ـِ كَؼْتِؾفِ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل ـُ الؿمِم  «.لع

اُر:  قال البزَّ

ـِ  الحديُث ٓ كعَؾُؿُف ُيرَوى إٓ طـ طؿراَن وطـ ثابِت وهذا  الضحاِك، فذَكْرَكا حديَث طؿراَن  ب

ادُ  ـِ إسـاِدِه، وٕنَّ طؿراَن أجؾُّ جاللًة، وٓ كعَؾُؿ روى هذا الحديَث إٓ حؿَّ ـُ  لُحس  سؾَؿَة. اهـ. ب

 وقاَل:

ادُ  -فؼال: طـ طؿرانَ  -وٓ كعَؾُؿ روى حديَث طؿراَن  ـُ  إٓ حؿَّ سؾؿَة، وٓ كعَؾُؿ روى هذيـ  ب

ـِ طؾك ما ذَكْرَكا مـ إسـاِدِهَؿا طـ أيقَب طـ أبل قالبَة طـ أبل الؿفّؾِب طـ طؿراَن إٓ  الحديَثْق

ـُ  إسحاُق  ادِ  ب ـِ  إدريَس طـ حؿَّ َث بلحاديَث لؿ  ب ـْ بف بلٌس إٓ أكف حدَّ سؾؿَة، وإسحاُق لؿ يُؽ

 ُيَتاَبْع طؾقفا. اهـ.

 يف 
ُّ

اُر، وفقف إسحاُق 1/43« )الؿجؿعِ »قال الفقثؿل ـُ  (: رَواُه البزَّ  وهق مرتوٌك. اهـ.، إدريَس  ب

ـُ  قؾُت: لؿ يـػِرْد إسحاُق بف، بؾ قد تاَبَعُف بشرُ  . ب
ُّ

 مبشٍر القاسطل

.
ِّ

 طـد الطرباكِل

ـُ  الؿؾِؽ  وطبدُ  . طبدِ  ب  العزيِز الؼشقريُّ

ـِ  طـد أحؿدَ   .-(6445« )الؿطالِب العالقةِ »كؿا يف -مـقٍع  ب

دُ  ـُ  ومحؿَّ  مصعٍب. ب
= 
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ـِ ُجَؿقٍع.ُ=  طـد اب

.2/21« )إتحاِف الخقرةِ »قال البقصقريُّ يف  ـٌ  (: إسـاُدُه حَس

ـُ أبل حاتٍؿ يف   (:6612« )العؾؾِ »قال اب

ادُ  ـُ  وسللُت أبل طـ حديٍث رواه حؿَّ ِف أبل الؿفَؾِب طـ  ب سؾَؿَة طـ أيقَب طـ أبل قالبََة طـ طؿِّ

ـِ  طؿرانَ  : أن  ب ـٍ  حصق
ِّ

يف سػٍر، فؾعـَْت بعقَرَها... وَذَكَر يف هذا الحديِث  ملسو هيلع هللا ىلص امرأًة كاكت مع الـبل

َب بف. ـِ كَؼتْؾِِف، وإذا قاَل لؾرُجِؾ: يا كافُر؛ ففق كَؼتْؾِِف، ومـ قتََؾ كػَسُف بشلٍء ُطذِّ ـَ الؿممِ  أنَّ لع

 قال أبل:

ُل   صحقٌح طـ أبل الؿ -أن امرأًة لعـَْت بعقَرَها-الؽالُم إوَّ
ِّ

، ملسو هيلع هللا ىلص فّؾِب طـ طؿراَن طـ الـبل

 ورواه جؿاطٌة طـ أيقَب.

َب بف ـِ كَؼْتؾِِف، ومـ َقَتَؾ كػَسُف بشلٍء ُطذِّ ـَ الؿممِ ا ققُلُف: إنَّ لع ففق خَطٌل هبذا اإلسـاِد، وإكؿا  ؛وأمَّ

ـِ  رواه أبق قالبَة طـ ثابِت    ب
ِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الضحاِك طـ الـبل

ُف باإل اٌد يف هذا فَجَعَؾ كؾَّ ِل. اهـ.وِهَؿ حؿَّ  سـاِد إوَّ

ـُ  قؾُت: رواه سػقانُ  ـُ  طققـَة، ومعؿٌر، ووهقُب  ب ـُ  خالٍد، وشعبُة، وروُح  ب الؼاسِؿ،  ب

ـُ  وأشعُث  . سقاٍر، وطبدُ  ب
ُّ

 القهاِب الثؼػل

ـِ  طـ أبل قالبَة طـ ثابِت   بف. ؛ڤالضحاِك  ب

َثـِل يحقك423« )إدِب الؿػردِ »يف  الُبخاريُّ وأخَرَجُف  ـُ  ( حدَّ  سك.مق ب

 يف 
ُّ

ادُ 66« )مساوِئ إخالِق »والخرائطل َثـَا حؿَّ ـُ  ( حدَّ اُق. ب ـِ القرَّ  الحس

ـِ  كالهؿا طـ طَؿرَ  َثـَا يحقك ب  قال: حدَّ
ِّ

ـُ  يقكَس القؿامل ـِ  العزيِز طـ يحقك طبدِ  ب أبل كثقٍر  ب

  أن طبدَ  ؛طـ أبل قالبَة طـ أبل الؿفّؾِب 
ِ
ـَ  الل ؿعُت طامٍر قال: يا أبا مسعقٍد، ما س ب

  رسقَل 
ِ
، وسِؿْعُتُف يؼقُل: «بئَس مطقَُّة الرُجؾِ »؟ قال: سِؿْعُتُف يؼقُل: «زعؿقا»يؼقُل يف:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـِ كَؼْتِؾفِ » ـُ الؿمِم ُل.«. لع  الجزُء إوَّ
ِّ

، ولقس طـد الخرائطل  لػُظ البخاريِّ

ـُ  وخاَلَػُفؿا كصرُ  . ب
ٍّ

 طؾل

 يف 
ُّ

 (.66/444« )الؽبقرِ »فلخَرَجُف الطرباكِل

ـِ  ـ صريِؼِف طـ طَؿرَ م ، ثـا يحقك ب
ِّ

ـُ  يقكَس القؿامل ـِ  العزيِز طـ يحقك طبدِ  ب أبل كثقٍر طـ أبل  ب
= 
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 .(5)«حرمُةُمالِِفُكُحرَمِةُدِمفُِ» وكذلؽُققُلُف:

                                          

ـِ  قالبَة طـ أبل قتادَة العدويِّ طـ هشامِ ُ=   ، أن رسقَل ڤطامٍر  ب
ِ
مـ َرَمك مممـًا »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.بُؽْػرٍ ففق كَؼْتِؾفِ 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  يحقك   طبدِ  ب
ُّ

. أبق طبدِ  العزيِز الشامل
ُّ

 العزيِز إردكِل

 : مؼبقٌل. اهـ.«التؼريِب »قال الحافُظ يف 

. ـٌ  يعـل: إذا ُتقبَِع وإٓ َفَؾقِّ

 -( طـ هذا الحديِث 4523« )العؾؾِ »وقد ُسئَِؾ أبق حاتٍؿ يف 
ُّ

فؼال: هذا  -كؿا رَواُه الطرباكِل

ـِ  خطٌل، إكؿا يرووَكُف طـ أبل قالبَة طـ ثابِت   الضحاِك طـ ال ب
ِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ـبل

 يف 
ُّ

 4121« )العؾؾِ »وُسئَِؾ الدارقطـل
ُّ

فؼال: وِهَؿ فقف  ؛( طـف، كؿا رواه البُخاريُّ والخرائطِل

ـُ  يحقك ـِ  فرواه طـ يحقك، العزيزِ  طبدِ  ب  أبل كثقٍر طـ أبل قالبَة طـ أبل الؿفّؾِب طـ أبل مسعقدٍ. ب

ـِ  والصقاُب طـ أبل قالبَة طـ ثابِت   الضحاِك. اهـ. ب

ـُ بشراَن يف 5445(، وأبق يعَؾك )4/652َجُف أحؿُد )أخرَ  (1) (، 455، 216« )أمالقفِ »(، واب

 يف 
ُّ

 (.4/331« )حؾقِة إولقاءِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 441، 444« )مسـِدهِ »والؼضاطل

 قال: قاَل رسقُل  مـ صريِؼ إبراهقَؿ الفجريِّ طـ أبل إحقِص طـ طبدِ 
ِ
  الل

ِ
سباُب : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.فسقٌق، وقتاُلُف ُكْػٌر، وحرمُة مالِِف كُحرَمِة دِمفِ الؿسؾِؿ أخاه 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  إبراهقؿُ  ـُ الحديِث، رَفَع مقققفاٍت  ب ، َلقِّ  .-«التؼريِب »كؿا يف -مسؾٍؿ الَفَجريُّ

( 
ُّ

 (.311وأخَرَجُف الطقالسل

دً  طـ شعبَة طـ أبل إسحاَق طـ أبل إحقِص طـ طبدِ   قاَل: أٓ إن محؿَّ
ِ
إن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصا الل

 «.قتاَل الؿسؾِؿ ُكْػٌر، وسباَبُف فسٌؼ، أال وال يِحؾُّ لُؿسِؾٍؿ أن يفجَر أخاه فقَق ثالٍث 

 وإسـاُدُه صحقٌح.

 يف  أخَرَجفُ و
ُّ

 (.3552، 3555« )الؽربى»(، ويف 1412، 1415« )الصغرى»الـسائل
= 
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  مـ صريِؼ شعبَة طـ أبل إسحاَق طـ أبل إحقِص طـ طبدِ ُ=
ِ
باُب الؿسؾِؿ فسقٌق قال: س، الل

 وقتاُلُف ُكْػٌر.

 وإسـاُدُه صحقٌح مقققًفا.

 (.3554« )الؽربى»(، ويف 1414« )الصغرى»وأخَرَجُف يف 

ـِ  مـ صريِؼ سػقانَ  ِف أبل إحقِص طـ طبدِ  ب  قاَل: سباُب  طققـَة طـ أبل الزطراِء طـ طؿِّ
ِ
الل

 الؿسؾِؿ فسقٌق وقتاُلُف ُكْػٌر.

 ا.وإسـاُدُه صحقٌح مقققفً 

 وقد رواه أبق إسحاَق طـ إسقِد وُهَبقرَة.

ـِ الصغرى»فػل   (.3552« )الؽربى»(، و1412« )السـ

أما سؿعَتُف إٓ مـ أبل إحقِص؟ قال: بؾك، سؿعُتُف مـ إسقِد ، فؼاَل لف أباٌن: يا أبا إسحاَق 

 وهبقرَة.

 (.44/611« )تاريِخفِ »وقد أخَرَجُف الخطقُب يف 

ـِ  ـِ الرحؿ مـ صريِؼ طبدِ  ـَ  مفديٍّ طـ شعبَة، قال: سؿعُت أبانَ  ب تغؾٍب يؼقُل ٕبل إسحاَق:  ب

ـ سِؿْعَت حديَث طبدِ  َثـِقِف إسقُد وأبق  مؿَّ : سباُب الؿسؾِؿ فسقٌق وقتاُلُف ُكػٌر؟ فؼاَل: حدَّ
ِ
الل

  إحقِص وُهَبقرُة طـ طبدِ 
ِّ

 طـ الـبل
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص الل

َد بف هذا الشقُخ ط : تػرَّ
ُّ

 قال الدارقطـل
ِّ

ـِ  ـ طؾل   ب
ِّ

ـِ مخؾٍد. اهـ.، الؿديـل  ولؿ كؽُتْبُف إٓ طـ اب

، والُل أطَؾُؿ.  قؾُت: كلنَّ الؿقققَف أصحُّ

 يف  أخَرَجفُ و
ُّ

َثـَا أحؿدُ 434« )مسـِدهِ »الشاشل ـُ  ( حدَّ ـِ  زهقرِ  ب  حرٍب. ب

 يف 
ُّ

َثـَا العبَّاُس 41/415« )الؽبقرِ »والطرباكِل ـُ  ( حدَّ . ب
ُّ

 الؿػضِؾ إسػاصل

ـِ  كالهؿا طـ مقسك ـُ  إسؿاطقَؾ، ثـا مباركُ  ب ـِ طـ أبل إحقِص طـ  ب فضالَة طـ الحس

  طبدِ 
ِّ

 طـ الـبل
ِ
 «.سباُب الؿسؾِؿ فسقٌق وقتاُلُف ُكْػرٌ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُ  وخاَلَػُفَؿا مقسك ، فرواه طـ مقسك ب
ُّ

اٍد العؼقؾل ـِ  حؿَّ  إسؿاطقَؾ؛ بف مقققًفا. ب

 يف  أخَرَجفُ 
ُّ

ِه مقسك1/641« )اِء الؽبقرِ الضعػ»العؼقؾل  بف. ؛( طـ جدِّ

ـَ  وقد واَفَؼ أبق كعقٍؿ مقسك  إسؿاطقَؾ طؾك الققِػ. ب
= 
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ـُ  الػضُؾ -فرواه أبق كعقٍؿ ُ= ـٍ  ب ـِ مسعقدٍ  -دكق ـِ طـ أبل إحقِص طـ اب ، طـ مبارٍك طـ الحس

 قال: سباُب الؿسؾِؿ فسقٌق.

 ًؼا.( معؾ4/54« )التاريِخ الؽبقرِ »أخَرَجُف الُبخاريُّ يف 

ـِ  ومداُر هذا اإلسـاِد طؾك مباركِ  ي. ب  فضالَة، وهق صدوٌق يدلُِّس وُيَسقِّ

 فاإلسـاُد ضعقٌػ.

 (.5/415« )تاريِخفِ »وأخَرَجُف الخطقُب يف 

ـِ  مـ صريِؼ أحؿدَ  ـِ  مـصقرِ  ب ـِ  سؾؿَة طـ أبقِف طـ يحقك ب ـِ  سؾؿةَ  ب كفقٍؾ طـ أبقِف طـ أبل  ب

 قاَل: قاَل  طـ طبدِ ، إحقصِ 
ِ
  رسقُل  الل

ِ
ـِ كػٌر، وسباُبُف فسقٌق : »ملسو هيلع هللا ىلص الل  «.قتاُل الؿمم

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  يحقك ـِ  سؾؿةَ  ب  كفقٍؾ، مرتوٌك وكان شقعقًّا. ب

 ، والُل أطَؾُؿ.«حرَمُة مالِِف كُحرَمِة دِمفِ »لقس فقفا مقضُع الشاهِد:  -كؿا ترى-وهذه إساكقُد 

 يف 
ُّ

، قال  ( طـ حديِث أبل إحقِص طـ طبدِ 541)« العؾؾِ »وقد ُسئَِؾ الدارقطـل
ِ
الل

  رسقُل 
ِ
 «.سباُب الؿسؾِؿ فسقٌق وقتاُلُف ُكػرٌ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

ـُ البصريُّ طـ أبل إحقِص.  وإبراهقُؿ الَفَجريُّ والحس
ُّ

 فؼاَل: يرويِف أبق إسحاَق السبقعل

ـُ  فرَفَعُف أبق بؽرِ   طـ أبل إسحاَق، ووَقَػُف غقُرُه. طقَّاشٍ  ب

.ورَفعَ   ُف إبراهقُؿ الَفَجريُّ

ـُ فرَفَعُف طـف مباركُ  ا الحس ـُ  وأمَّ  فضالَة، ووَقَػُف غقُرُه. ب

. اهـ.  والؿقققُف طـ أبل إحقِص أصحُّ

ـُ أبل شقبَة يف  أخَرَجفُ وقد  « َخْؾِؼ أفعاِل العبادِ »يف  الُبخاريُّ (، و43/655« )الؿصـِػ »اب

ـُ طديٍّ يف 154« )الزهدِ »ٌد يف (، وهـا421« )الزهدِ »(، وأبق داوَد يف 4/16) « الؽامؾِ »(، واب

 يف 4/443)
ُّ

الؿدخِؾ »(، و4/411« )آطتؼادِ »(، و545« )إسؿاِء والصػاِت »(، والبقفؼل

ـِ الؽربى ـُ طساكَر يف 412« )إلك السـ ـُ بطََّة يف 33/445« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب اإلباكِة »(، واب

ـُ أبل 5/653، 4/362« )الؽربى  (.43/11) -«الؿطالِب العالقةِ »-« مسـِدهِ »طؿَر يف (، واب

ـِ  مـ صريِؼ سػقاَن الثقريِّ طـ طبدِ  ـِ  الرحؿ   طابٍس طـ كاٍس طـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل مسعقٍد؛ أكف كان  ب

= 
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...، وفقف: وسباُب الؿسؾِؿ فسقٌق، وقتاُلُف ُكْػٌر، ُ=
ِ
يؼقُل يف خطَبتِِف: إن أصدَق الحديِث كالُم الل

، وحرمِة مالِِف كُحرَمِة دمِِف... إلِخ.وأكُؾ لحِؿِف مـ م
ِ
 عاِصل الل

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ طابٍس.  لجفالِة الـاِس الذيـ سِؿَع مـفؿ اب

ـِ أبل شقبَة إلك:  ُػ طـد اب  «.أبق إياسٍ »وقد تصحَّ

ـِ بطََّة:  ـِ طساكَر، واب  «.إياٌس »وطـد اب

 :
ِّ

 «.أكاٌس »وطـد البقفؼل

 :   ِب طبدِ كاٌس مـ أصحا»وطـد البخاريِّ
ِ
 «.الل

 (.4/461« )الحؾقةِ »وأخَرَجُف أبق كعقٍؿ يف 

ـِ  مـ صريِؼ طؿِرو ـِ  ثابٍت طـ طبدِ  ب ـِ  الرحؿ   طابٍس، قال: قاَل طبدُ  ب
ِ
ـُ  الل  فَذَكَرُه. ؛مسعقدٍ  ب

ـُ  وطؿُرو ـِ  ثابِت  ب ْفِض  ب  بالرَّ
َ

، ضعقٌػ ُرمِل  .-«التؼريِب »كؿا يف -هرمٍز البؽريُّ

ـُ  والراوي طـف بؽرُ  َػُف غقُر واحٍد  ب  .-«الؾسانِ »كؿا يف -بؽاٍر، ضعَّ

 يف 
ُّ

 (.454)رقَؿ « فقائِدهِ »وأخَرَجُف الحـائل

ـِ  ـِ  مـ صريِؼ الحس ـِ  طؿارَة طـ طبدِ  ب ـِ  الرحؿ ـِ  طابٍس طـ أبقف طابسِ  ب ـِ  ب ربقعَة طـ اب

 مسعقٍد؛ بف.

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  ـُ  الحس ، مرتوٌك  ب
ُّ

 .-«التؼريِب » كؿا يف-طؿارَة البجؾل

 يف 
ُّ

 (.41/455« )الؽبقرِ »وأخَرَجُف الطرباكِل

ـِ  مـ صريِؼ إسؿاطقَؾ  ـِ  طقَّاٍش طـ لقِث  ب ـِ  أبل سؾقٍؿ طـ صؾحةَ  ب ٍف طـ مسروٍق طـ  ب مصرِّ

  طبدِ 
ِ
ـِ  الل   مسعقٍد قال: قاَل رسقُل  ب

ِ
سباُب الؿسؾِؿ فسقٌق، وقتاُلُف ُكػٌر، وحرمُة مالِِف : »ملسو هيلع هللا ىلص الل

 «.فِ كحرَمِة دمِ 

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  إسؿاطقُؾ   ، ضعقٌػ.طقَّاشٍ  ب

ـُ  ولقُث  ا ب  ولؿ يتؿقَّْز حديُثُف؛ فُتِرَك. اهـ.، أبل سؾقٍؿ، صدوٌق اختَؾَط جدًّ
= 
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ى اللِ: ومـفُققُلُطبدُِ ِت والُعز   .(5)شارُب الخؿِر كعابِد الال 

                                          

اُر ) أخَرَجفُ وُ=  يف 4255البزَّ
ُّ

ـِ »(، والدارقطـل  (.6111« )السـ

ـِ  مـ صريِؼ طؿِرو  طـ  طـ طبدِ  طثؿاَن قال: كا أبق شفاٍب طـ إطؿِش طـ أبل وائؾٍ  ب
ِ
الل

 
ِّ

ـِ كُحرمِة دِمفِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  «.ُحرمُة ماِل الؿمم

اُر: وهذا الحديُث ٓ كعَؾُؿُف ُيرَوى طـ طبدِ   إٓ مـ هذا الَقْجِف هبذا اإلسـاِد، وٓ كعَؾُؿ  قال البزَّ
ِ
الل

 رواه طـ إطؿِش إٓ أبق شفاٍب. اهـ.

 قؾُت: إسـاُدُه ضعقٌػ.

ـُ  طؿُرو ـُ  طثؿانَ  ب ، ضعقٌػ  ب
ُّ

 .-«التؼريِب »كؿا يف -سقاٍر الؽالبل

ـٌ  : لقِّ ُّ
: مرتوٌك، وقال الذهبل

ُّ
 .-«الؽاشِػ »كؿا يف -وقال الـسائل

 
ِّ

 «.كؾُّ الؿسؾِؿ عؾك الؿسؾِؿ حراٌم، دُمُف وماُلُف وعرُضفُ »ققُلُف:  ملسو هيلع هللا ىلص وقد صحَّ طـ الـبل

 .ڤ( مـ حديِث أبل هريرَة 6521أخَرَجُف مسؾٌؿ )

 الحديَث.« دماَءُكؿ وأمقاَلُؽؿ وأعراَضُؽؿ عؾقؽؿ حراٌم... إنَّ »وققُلُف: 

 مـ حديِث أبل بؽرَة.

 (.4245( ومقاضَع أخرى، ومسؾٌؿ )24) الُبخاريُّ  أخَرَجفُ 

ـِ طبَّاٍس.  ومـ حديِث اب

 (.4435) الُبخاريُّ  أخَرَجفُ 

ـِ طؿَر.  ومـ حديِث اب

 (.22( ومقاضَع أخَرى، ومسؾٌؿ )4416) الُبخاريُّ  أخَرَجفُ 

 ومـ حديِث جابٍر.

 (.4641مسؾٌؿ ) أخَرَجفُ 

 .ڤوغقُرُهؿ 

ـُ أبل شقبَة يف  (1)  يف 5/54« )الؿصـِػ »أخَرَجُف اب
ُّ

(، 3/552« )غريِب الحديِث »(، والحربل

ُل يف  ـَّةِ »والخالَّ ـُ  (، وسعقدُ 4621« )السُّ  (.144« )التػسقرِ »مـصقٍر يف  ب
= 
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امِ ُ= ـِ  مـ ُصُرٍق طـ العقَّ ـِ  سقِب حقشٍب طـ الؿ ب   رافٍع طـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل طؿٍرو قال: معاقُر  ب

ى. ِت والُعزَّ  الخؿِر كعابِد الالَّ

ـُ  وإسـاُدُه رجاُلُف ثؼاٌت إٓ أكف مـؼطٌِع، الؿسقُب    رافٍع لؿ يسَؿْع مـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل  .ڤطؿٍرو  ب

ُل يف  ـَّةِ »وأخَرَجُف الخالَّ  (.4641« )السُّ

 مـ صريِؼ وكقٍع.

 (.4344ويف )

ـِ  صريِؼ طبدِ مـ  ـِ  الرحؿ   مفديٍّ طـ سػقاَن طـ طاصٍؿ طـ أبل صالٍح طـ طبدِ  ب
ِ
ـِ  الل طؿٍرو  ب

ى. ِت والُعزَّ ـُ الخؿِر كعابِد الالَّ  قال: مدم

ـُ  وطاصؿُ  ـْ  -«التؼريِب »كؿا يف -أبل الـجقِد، صدوٌق لف أوهاٌم  ب وبؼقَُّة رجالِِف ثؼاٌت أثباٌت، لؽ

  سؿاُن الزيَّاُت لؿ يسَؿْع مـ طبدِ أبق صالٍح ذكقاُن أبق صالٍح ال
ِ
ـِ  الل  طؿٍرو. ب

 فاإلسـاُد مـؼطٌع.

 يف 
ُّ

ـَِّة والجؿاطةِ »وأخَرَجُف الاللؽائِل  (.4525« )شرِح أصقِل اطتؼاِد أهِؾ السُّ

ـِ  مـ صريِؼ بشرِ  ـِ  مقسك طـ معاويةَ  ب طؿٍرو طـ أبل إسحاَق طـ إطؿِش طـ مجاهٍد قال:  ب

  ُكـَّا جؾقًسا طـد طبدِ 
ِ
ـِ  الل ، فذَكَر مـفا ستًّا وَذَكَر فقفا شرَب الخؿرِ ، طؿٍرو فسلُلقه طـ الؽبائرِ  ب

فؼقَؾ: إن شرَب الخؿِر مـ الؽبائِر؟ فؼال: كعؿ، هق مـ الؽبائِر، وإكف ٓ يشرُب رُجٌؾ خؿًرا حقـ 

، و
َ

إن يؿسل إٓ كان مشرًكا حتك يصبَح، وٓ يشَرُبفا حقـ يصبُح إٓ كان مشِرًكا حتك يؿسل

ى. ِت والُعزَّ ـَ الخؿِر كعابِد الالَّ  مدم

ورجاُلُف ثؼاٌت سقى شقِخ الؿصـِػ وشقِخِف، فؾؿ أقِْػ طؾك ترجَؿَتْقِفَؿا، وأبق إسحاَق هق 

ـُ  إبراهقؿُ  . ب ٍد الػزاريُّ  محؿَّ

ى هبا هذا إثرُ  -وإن كاكت ٓ تخُؾق مـ مؼالٍ -ففذه أثاُر   ،إٓ أهنا مختؾػُة الؿخارِج مؿا يتؼقَّ

 .-كؿا سقلتِل-طؾك أكف قد صحَّ 

ـُ أبل شقبَة يف  ُل يف (، و5/55« )الؿصـِػ »وقد أخَرَجُف اب ـَّةِ »الخالَّ  (.4651« )السُّ

 مـ صريِؼ شعَبَة.

ُل يف  ـَّةِ »وأخَرَجُف الخالَّ  (.4645« )السُّ
= 
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وما كان مـ هذا الـقِع مؿا ُيشب ُف فقف الذكُب بآَخَر أطظَؿ مـف، وقد كان يف 

ذلؽ طؾك التساِوي بقـفؿا! وٓ َوْجَف لفذا طـدي: ٕن الَل  (5)مـ يحؿُؾ الـاِس 

گ گ گ گ ڳ ﴿جَعَؾ الذكقَب بعُضَفا أطَظُؿ مِـ بعٍض، فؼاَل: 

 .[85:ُ]الـساءُُ ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
                                          

  مـ صريِؼ سػقاَن طـ زبقٍد طـ خقثؿَة؛ أكف سِؿَعُف يؼقُل: كـُت إلك جـِب طبدِ ُ=
ِ
ـِ  الل طؿٍرو...  ب

ى. ـَ الخؿِر كعابِد الالِت والُعزَّ
 فَذَكَر كحَقُه، إٓ أكف لؿ يذُكْر: وإنَّ مدمِ

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ـُ  وأخَرَجُف سعقدُ   (.141« )التػسقرِ »مـصقٍر يف  ب

ـ سالؿِ  ـِ  أكا طبدُة ط ـ طبدِ  ب   أبل الجعِد ط
ِ
ـِ  الل ـ طبَدَ  ب َت و طؿٍرو قال: معاقُر الخؿِر كَؿ ى.الالَّ  الُعزَّ

 وإسـاُدُه صحقٌح.

 رجاُلُف ثؼاٌت.

 وقد ُرِوَي مرفقًطا.

ـُ  فلخَرَجُف الحارُث  ـُ  (، وطـف أبق بؽرِ 511« )الؿسـدِ »أبل أساَمَة يف  ب  يف  ب
ُّ

ٍد الـصقبل خالَّ

 (.531« )تاريِخ أصبفانَ »(، وطـف أُبق كعقٍؿ يف 31)رقَؿ « فقائِدهِ »

ـِ  طـ الخؾقؾِ  ـُ  ثـا طقُف ، زكريَّا ب ـِ  ب  طـ الحس
ُّ

ـِ  أبل جؿقؾَة العدكِل ـِ طـ  ب أبل الحس

  طبدِ 
ِ
ـِ  الل   طؿٍرو قاَل: قاَل رسقُل  ب

ِ
، وشارُب الخؿرِ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل ـِ شارُب الخؿرِ كعابِد القث

ى  «.كعابِد الالِت والُعزَّ

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  الخؾقُؾ   .-«التؼريِب »كؿا يف -زكريَّا، مرتوٌك  ب

ـُ هق البصريُّ    ، لؿ يسَؿْع مـ طبدِ والحس
ِ
ـِ  الل  طؿٍرو. والُل أطَؾُؿ. ب

  وقد ُرِوَي مـ حديِث طبدِ 
ِ
ـِ  الل ـِ  أبل أوىف، وأكسِ  ب  مالٍؽ. ب

.  وٓ يصحُّ

 وٓ معـَك لفا.، «طؾك ذلؽ»يف إصِؾ:  (1)
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ـ ِة يطقُل ِذْكُرَها.  يف أشقاَء كثقرٍة مـ الؽتاِب والسُّ

َفا، وإن كان بعُضَفا طـده أن الَل قد هنك طـ ُولؽـُُوُجقُهَفاُطـدي: هذه كؾِّ

أَجؾ  مـ بعٍض، يؼقُل: مـ أتك شقًئا مـ هذه الؿعاِصل فؼد لحَؼ بلهِؾ الؿعاِصل، 

كؿا لحَؼ هبا أخروَن: ٕن كؾ  واحٍد مـفؿ طؾك َقْدِر ذكبِِف قد َلِزَمُف اسُؿ الؿعصقِة، 

 وإن كان بعُضُفؿ أطظَؿ ُجرًما مـ بعٍض.

ُفُ َرُذلؽُكؾ  طدَلْتَُشفاَدُةُالزوِرُاإلشراَكُ» الحديُثُالؿرفقُعُحقـُقاَل:وفس 

 ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿، ثؿ قَرَأ: «باللُِ

ُ  .(5)[80:ُ]الحج 

                                          

ـُ أبل شقبَة يف  (1) (، 34/451(، وأحؿُد )411« )الؿسـدِ »(، ويف 4/654« )الؿصـِػ »أخَرَجُف اب

ـُ ماَجْف )6311(، والرتمذيُّ )3555أبق داوَد )و  يف 6346(، واب
ُّ

« الؽبقرِ »(، والطرباكِل

ـُ بشراَن يف 1/615) ـَ يف 444« )أمالقفِ »(، واب ـُ أبل زمـق ـَّةِ »(، واب ( 416« )أصقِل السُّ

يُّ يف 3/465« )الؿعرفِة والتاريِخ »بتحؼقِؼل، والػسقيُّ يف  « هتذيِب الؽؿالِ »(، والؿزِّ

ـُ طساكَر يف 3/114)  الدقاُق يف  (، وأبق طبدِ 41/35« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب
ِ
مجؾٍس يف »الل

 
ِ
 (.4/56« )رؤيِة الل

دِ  ـِ  طـ محؿَّ  طبقٍد. ب

ـُ أبل شقبَة يف  ـُ 4/414« )معجِؿ الصحابةِ »(، والبغقيُّ يف 415« )الؿسـدِ »وأخَرَجُف اب (، واب

 (.41/11« )تاريِخ دمشَؼ »طساكَر يف 

ـِ  عَؾكطـ ي  طبقٍد. ب

 يف 
ُّ

ـِ الؽربى»(، ويف 1561« )شعِب اإليؿانِ »(، ويف 313« )أداِب »وأخَرَجُف البقفؼل « السـ

ـُ طساكَر يف 41/614)  (.41/11« )تاريِخ دمشَؼ »(، واب

ٍد ويعَؾك ابـل طبقٍد.  طـ محؿَّ
= 



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 310

                                           

ـِ  كالهؿا طـ سػقاَن العصػريِّ طـ أبقِف طـ حبقِب ُ= ـِ  الـعؿاِن طـ خريؿِ  ب قال: صؾَّك ، اتٍؽ ف ب

  رسقُل 
ِ
ثالَث  ؛عدلَْت شفادُة الزوِر اإلشراَك باهللِ »فؾؿا اكصرَف قاَم قائًؿا فؼاَل: ، صالَة الصبِح  ملسو هيلع هللا ىلص الل

 . [31: ]الحجُّ  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿، ثؿ تال هذه أيَة: «مراٍت 

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ.

، ويؼاُل: ديـاٌر، وحبقُب  ـُ  زياٌد العصػريُّ يعـل:  -«التؼريِب »كؿا يف -، كالهؿا مؼبقٌل الـعؿانِ  ب

 إذا ُتقبَِعا وإٓ فؾقِّـاِن، ولؿ ُيتاَبَعا.

 (: إسـاُدُه مجفقٌل.1/451« )التؾخقصِ »قال الحافُظ يف 

 يف 
ُّ

 (.6545« )مقزاِن آطتدالِ »وقال الذهبل

 العصػريُّ والُد سػقاَن.
ُّ

 زياٌد أبق الققاِر الؽقفِل

ـِ الـعؿاِن إسديِّ طـ خريؿِ  -الؿفؿؾِة والتخػقِػ بضؿِّ -روى طـ ُحبقٍب  ـِ  اب فزياٌد  ؛فاتٍؽ  ب

 ٓ ُيدرى مـ هق طـ مثؾِِف.

ـُ  وقد خاَلَػ مروانُ  ًدا ويعَؾك ابـل طبقٍد. ب  معاويَة محؿَّ

« التػسقرِ »(، والطربيُّ يف 6655(، والرتمذيُّ )34/455و 511، 65/415فلخَرَجُف أحؿُد )

ـُ قاكعٍ 41/245) « معجِؿ الصحابةِ »(، والبغقيُّ يف 4/53« )معجِؿ الصحابةِ »يف  (، واب

ـُ طساكَر يف 1111« )معرفِة الصحابةِ »(، وأبق كعقٍؿ يف 41)رقؿَ  « تاريِخ دمشَؼ »(، واب

ـُ إثقِر يف 35، 41/31) يُّ يف 4/311« )أسِد الغابةِ »(، واب « هتذيِب الؽؿالِ »(، والؿزِّ

 (.63/435و 3/112)

ـِ  نَ مـ صريِؼ مروا ـِ  معاويَة الػزاريِّ طـ سػقانَ  ب ـِ  زياٍد طـ فاتِؽ  ب ـَ  ب ـِ  فضالَة طـ أيؿ قال: ، خريؿٍ  ب

  قاَم رسقُل 
ِ
ثؿ قَرأَ: ، ثالًثا« يا أيُّفا الـاُس، عدلَْت شفادُة الزوِر إشراًكا باهللِ »فؼال: ، خطقبًا ملسو هيلع هللا ىلص الل

 .[32: ]الحجُّ  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿

ا.  وإسـاُدُه ضعقٌػ جدًّ

ـُ  مروانُ   معاويَة، ثؼٌة حافٌظ، وكان يدلُِّس أسؿاَء الشققِخ. ب

ـُ  وفاتُؽ   فضالَة، مجفقُل الحاِل. ب

ـُ  ـُ  وأيؿ  ثؼٌة. ب
ٌّ

: تابعل
ُّ

 خريٍؿ مختؾٌػ يف صحبتِِف، قال العجؾل
= 
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: وهذا حديٌث غريٌب، إكؿا كعرُفُف مـ حديِث سػقانَ ُ= ـِ  قال الرتمذيُّ زياٍد، واختَؾُػقا يف روايِة  ب

ـِ  ِث طـ سػقانَ هذا الحدي ـَ  ب ـِ  زياٍد، وٓ كعِرُف ٕيؿ   ب
ِّ

، وقد ملسو هيلع هللا ىلص خريٍؿ سؿاًطا طـ الـبل

ـِ  اختَؾُػقا يف روايِة هذا الحديِث طـ سػقانَ   زياٍد. اهـ. ب

َل، وقال: إن مروانَ  ـٍ اإلسـاَد إوَّ ـُ معق ـَ  واستصَقَب اب  «.التفذيُب »معاويَة لؿ يؼْؿ إسـاُدُه. اهـ.  ب

، وخريؿُ وقال الرتمذيُّ طـ  ِل: هذا طـدي أصحُّ ـُ  اإلسـاِد إوَّ فاتٍؽ لف ُصحَبٌة، وقد رَوى طـ  ب

 
ِّ

 أحاديَث، وهق مشفقٌر. اهـ. ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

َحاِن هذا اإلسـاَد.  وٓ يعـل هذا أهنؿا يصحِّ

 (.41/245« )التػسقرِ »الطربيُّ يف  أخَرَجفُ و

َثـِل أبق السائِب قاَل: ثـا أبق أساَمَة قاَل: ثـا سػق ـِ  اُن العصػريُّ طـ أبقف طـ خريؿِ حدَّ فاتٍؽ؛  ب

 بف، فَذَكَرُه.

 وإسـاُدُه ضعقٌػ.

 زياٌد العصػريُّ ضعقٌػ، وهق مـؼطٌِع بقـف وبقـ ُخريٍؿ.

 يف 
ُّ

 (.3/133« )الضعػاِء الؽبقرِ »وأخَرَجُف العؼقؾل

ـِ  مـ صريِؼ طؿِرو َثـَا غالُب  ب ، حدَّ
ِّ

ـُ  زياٍد الباهؾل ِه طـ جـدٍب طـ غالٍب طـ أبقِف طـ جدِّ  ب

ـِ  خريؿِ   فاتٍؽ؛ فَذَكَرُه. ب

:
ُّ

 قال العؼقؾل

ـُ  غالُب   يف  ب
ُّ

ُه الذهبل ِه، إسـاُدُه مجفقٌل ٓ ُيعَرُف إٓ هبذا الحديِث، وأقرَّ غالٍب طـ أبقِف طـ جدِّ

 (.4624« )الؾسانِ »(، والحافُظ يف 2212« )الؿقزانِ »

ـُ  قؾُت: وطؿُرو   ب
ُّ

اٌب. ؛زياٍد الباهؾل  كذَّ

 يف قال 
ُّ

 (:2341« )الؿقزانِ »الذهبل

اًكا يصـُع الحديَث. اهـ. اًبا أفَّ  كان كذَّ

.  والحاصُؾ أن هذا الحديَث ضعقٌػ ٓ يصحُّ

ـِ مسعقٍد   .ڤوقد وَرَد هذا إثُر مـ ققِل اب

ـُ أبل شقَبَة يف  أخَرَجفُ  اِق يف  (، وطبدُ 4/654« )الؿصـِػ »اب ـُ 1/634« )الؿصـِػ »الرزَّ (، واب
= 
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ـَ لـا الشرُك والزوُر، وإكؿا تساَوَيا يف الـ ْفِل، هنك الُل طـفؿا مًعا يف مؽاٍن  فؼد تبق 

لؿآثِِؿ متػاوتاِن، ومـ هـا وجْدكَا واحٍد: فُفَؿا يف الـ ْفِل متساوياِن، ويف إوزاِر وا

، وإن كان دوَن ذلؽ (5)الجرائَؿ كؾ َفا، أٓ ترى السارَق ُيؼَطُع يف ربِع ديـاٍر فصاطًدا

                                          

 يف 44/446« )التػسقرِ » جريٍر يفُ=
ُّ

 يف 5/415« )الؽبقرِ »(، والطرباكِل
ُّ

شعِب »(، والبقفؼل

 (.6216« )أمالقفِ »(، والشجريُّ يف 1564« )اإليؿانِ 

.  مـ صريِؼ سػقاَن الثقريِّ

ـُ أبل شقبَة يف   (.4/655« )الؿصـِػ »واب

 طـ أبل بؽٍر وشريٍؽ.

 (.41/245والطربيُّ )

 طـ أبل بؽٍر.

ـِ  طاصؿِ ثالثُتُفؿ طـ  ـِ  أبل الـجقِد طـ وائؾِ  ب   قال: سؿعُت طبدَ ، ربقعةَ  ب
ِ
ـَ  الل مسعقٍد يؼقُل:  ب

، ثؿ قَرَأ طبدُ 
ِ
 هذه أيَة:  طدَلْت شفادُة الزوِر بالشرِك بالل

ِ
ى ائ ائ  ﴿الل

 .[32: ]الحجُّ  ﴾ەئ ەئ وئ وئ

. ـٌ  وإسـاُدُه حَس

ـُ  طاصؿُ   أبل الـجقِد، صدوٌق لف أوهاٌم. ب

ـُ  وائُؾ  ـُ حبَّاَن يف ربقعةَ  ب ، وذَكَرُه اب
ُّ

َؼُف العجؾل  «.الثؼاِت »، وثَّ

 يف 
ُّ

 (:1/323« )الؿجؿعِ »قال الفقثؿل

 يف 
ُّ

. اهـ.« الؽبقرِ »رواه الطرباكِل ـٌ  وإسـاُدُه حس

 يف 
ُّ

، وسعقدِ 2/15« )الدرِّ »وطزاه السققصل
ِّ

ـِ  ( إلك الػريابِل ـِ  مـصقٍر وطبدِ  ب ـِ  ب حؿقٍد واب

 
ُّ

 «.مؽارِم إخالِق »يف  الؿـذِر، والخرائطل

 ... والُل أطَؾُؿ.

(، 1311، 1313(، وأبق داوَد )4211( ومقاضَع أخرى، ومسؾٌؿ )2415أخَرَجُف الُبخاريُّ ) (1)

 يف 4115والرتمذيُّ )
ُّ

ـُ ماَجْف 1542، 1541« )الصغرى»(، والـسائل ( ومقاضَع أخرى، واب

 (، وغقُرُهؿ.6515)
= 
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لؿ يؾَزْمُف قطٌع: فؼد يجقُز يف الؽالِم أن يؼاَل: هذا سارٌق كفذا. فقجَؿُعُفَؿا يف آسِؿ 

طؾك َقْدِر الزيادِة يف الذكِب، وكذلؽ ويف ركقبِِفَؿا الؿعصقَة، ويػرتقاِن يف العؼقبِة 

 طاصقاِن مًعا، وأحُدُهَؿا أطظُؿ ذكبًا، وأجؾُّ 
ِ
البؽُر والثقُِّب يزكقاِن، فقؼاُل: هؿا لل

ُكَؼتْؾِفُِ»طؼقبًة مـ أخِر، وكذلؽ ققُلُف:  ـِ ُالؿمم ـُ إكؿا اشتََرَكا يف الؿعصقِة  (5)«لع

لعؼقبِة يف الدكقا بَؼْدِر ذكبِِف، ومثُؾ ذلؽ حقـ ركبَاَها، ثؿ يؾزُم كؾُّ واحٍد مـفؿا مـ ا

 وطؾك هذا وما أشبَُف أيًضا. (7)«حرمُةُمالِِفُكحرمِةَُدِمفُِ»ققُلُف: 

ُقالُأبقُطبقٍد:

 (8)كَتْبـَا هذا الؽتاَب طؾك مبؾِغ طؾِؿـَا، وما اكتفك إلقـا مـ الؽتاِب وآثارِ 

 
ِّ
ُؾ، والعؾؿاِء بعَدُه، وما طؾقف لغاُت العرِب ومذ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  التقكُّ

ِ
اِهُبَفا، وطؾك الل

 وهق الؿستعاُن.

ُقالُأبقُطبقٍد:

تؽؾ َؿ  (9)ذِْكُر إصـاِف الخؿَسِة الذيـ َتَرْكـَا صػاتِِفؿ يف َصْدِر كتابِـَا هذا مـ

]يفُاإليؿاِن،ُهؿ:ُالجفؿق ُة،ُوالؿعتزلُة،ُواإلباضق ُة،ُوالصػري ُة،ُوالػضؾق ُة[بف 
(:). 

                                          

  ڤمـ حديِث طائشَة ُ=
ِّ

 «.تؼَطُع القُد يف ربِع ديـاٍر فصاعًدا»قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل

َم. (1)  تؼدَّ

َم. (2)  تؼدَّ

 «.ٔ»وضَرَب خطًّا طؾك ، «وأثارِ »يف إصؾ:  (3)

 «.وما»كذا بإصِؾ، والؽؾؿُة شبُف مطؿقسٍة، ولعؾَّ الصقاَب:  (4)

ـِ ُكتَِب طؾك جاكِب الؾقحِة. (5) ـَ الؿعؽقَفْق  ما بق
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ُ:(5)فؼالِتُالجفؿق ةُُ

ـْ معفا شفادُة لساٍن، وٓ إقراٌر  اإليؿاُن:  بالؼؾِب، وإن لؿ يُؽ
ِ
معِرَفُة الل

                                          

ِسَفاالجفؿقَُّة: فِرقَ  (1) وهق ، ٌة مـ الِػَرِق الؽالمقَِّة التل ُتـَسُب إلك اإلسالِم، وترِجُع كسَبُتفا إلك ممسِّ

ـُ  الَجْفؿُ  . ب  صػقاَن الرتمذيُّ

ِة آراٌء طؼديٌَّة خاصئٌة.  ولفذه الػرَقِة الضالَّ

أنَّ اإليؿاَن: هق  فقَرْونَ  ؛يف ]اإليؿاِن[: َفُفؿ مرجئٌة مـ أشدِّ فَِرِق الؿرجئِة، غَؾْقا يف اإلرجاءِ  -4

 تعالك فَؼْط، وطـدهؿ إبؾقُس وفرطقُن مممـاِن، وإكؿا كَػَرا بؿخاَلَػِة إَْمِر.
ِ
 الؿعرفُة بالل

ويف إسؿاِء والصػاِت: يـػقَن إسؿاَء والصػاِت، ويثبتقَن إسؿاَء كدٍٓٓت طؾك الذاِت،  -6

ُروكََفا بؿخؾققاٍت مـػصَؾةٍ   سؿاِء طؾك الصَػِة، إذ هؿ يـػقَن الصػاِت.ٕكف ٓ دٓلَة لأل ؛ويػسِّ

أي أنَّ إسؿاَء دٌٓٓت طؾك ذاٍت بدوِن صػٍة. وٓ ُيثبُِتقَن إٓ صػًة واحدًة هل: القجقُد 

.
ُّ

 الؿطؾُؼ، أي: القجقُد الذهـل

ٌة، يَرْوَن أن اإلكساَن ٓ اختقاَر لف، وهق مجَبٌر طؾك كؾِّ شلء، وأ -3 كف ُيػَعُؾ ويف الَؼَدِر: فُفؿ جربيَّ

 تعالك، وأن ٓ فِْعَؾ وٓ َطَؿَؾ ٕحٍد غقِر  بف، وٓ يػَعُؾ شقًئا، ويسـِدوَن ما يػَعُؾُف العبدُ 
ِ
إلك الل

، وإكؿا ُتـَسُب إطؿاُل إلك العباِد مَجاًزا
ِ
بؾ هق ، ٕن العبَد ٓ قدَرَة لف الَبتََّة طؾك الػعؾِ  ؛الل

 ِؾ كَحَرَكِة الـباِت والجؿاِد.مجبقٌر طؾك فِْعؾِِف، وحرَكُتُف يف الػع

وهذا ٕنَّ العبَد طـدهؿ مسؾقُب اإلرادِة وآختقاِر ٕفعالِِف، مثُؾُف مثُؾ حركِة إشجاِر وتؿاُيؾَِفا 

 بِػْعِؾ الرياِح، وحركِة الؿرتِعِد، وحركِة الـائِِؿ.

 ويف الغقبقَّاِت: يـؽروَن كؾَّ ما ٓ يقافُؼ العؼَؾ مـ أمقِر الغقِب. -1

 ويف أخرِة: يـؽروَن دواَم الجـَِّة والـَّاِر، ويؼقلقَن بػـائِِفَؿا. -5

 فَؼْط. -2
ِ
 ويؼقلقَن: الؽػُر هق الجفُؾ بالل

 تعالك. -4
ِ
 ويؼقلقَن بحدوِث كالِم الل

الَح ويؼاتُِؾ السؾطاَن. -1  وكان الَجْفُؿ يحِؿُؾ السِّ

 «.الِػَرِق الؿـتسبِة لإلسالمِ مقسقطَة »(، و4/455« )الَػْرَق بقـ الِػَرِق »راِجِع: 
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ٍة، وٓ شلٌء مـ أداءِ   الػرائِض. (5)بـبق 

قاو ـَ قبؾ أن  (7)احتجُّ يف ذلَؽ بنيؿاِن الؿالئؽِة، فؼالقا: قد كاكقا مممـق

 يخُؾَؼ الُل الرسَؾ.

ُ:(8)وقاَلِتُالؿعتِزَلةُُ

الؽبائِر، فؿـ قاَرَف شقًئا كبقًرا  (9)والؾساِن، مع اجتـاِب اإليؿاُن بالؼؾِب 

ـٍ وٓ كافٍر. إٓ  ل فاسًؼا = لقس بؿمم زاَل طـف اإليؿاُن، ولؿ يؾَحْؼ بالُؽْػِر: فُسؿِّ

                                          

 «.أدى»يف إصِؾ:  (1)

(2)  :
ِّ

قا»يف صبعِة إلباكِل  «.احتجُّ

ـِ  الؿعَتِزَلُة: فِرَقٌة ضفَرْت يف اإلسالِم أوائَؾ الؼرِن الثاين، وهؿ أتباُع واصؾِ  (3) ططاٍء الذي اطتَزَل  ب

، وقد اخُتؾَِػ يف سبِب تسؿقتِِفؿ معتزِ  ـِ البصريِّ  َلًة.مجؾَس الحس

وقد سَؾَؽْت مـفًجا طؼؾقًّا مـحرًفا يف آطتؼاِد، ولفؿ أصقٌل خؿسٌة؛ هل: التقحقُد، والعدُل، 

 طـ الؿـؽِر.
ُ

، وإمُر بالؿعروِف والـفل ـِ  والقطُد والقطقُد، والؿـزلُة بقـ الؿـزلتق

قُث الخقارِج، ولفؿ أسؿاٌء؛ فُفؿ: معتزلٌة، وجفؿقٌَّة، وقدريٌَّة، وثـقيٌَّة، ومجقسقٌَّة، ومخاك

َؾٌة.  ومعطِّ

اُهؿ هبا الؿخالػقَن لفؿ.  وهذه إسؿاُء سؿَّ

ُهقَن  ، والػرقَة الـاجقَة، والؿـزِّ قا أكُػَسُفؿ: معتزلًة، وأهَؾ العدِل والتقحقِد، وأهَؾ الحؼِّ وقد سؿُّ

 الَل طـ الـؼِص.

ـَ فِْرَقًة، لؽؾِّ فِرَقةٍ  ـِ وطشِري آراُؤَها، وتتَبُع كؾُّ فِرَقٍة أحَد رؤوِس  وقد اكؼسَؿِت الؿعتِزَلُة إلك اثـتق

. ـَ  آطتزاِل البارِزي

ـَ الِػَرِق »، و«مقسقطَة الِػَرِق الؿـتسبِة لإلسالمِ »راِجْع:   «.الَػْرَق بق

 «.اخـقاِب »يف إصِؾ:  (4)
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 أن أحؽاَم اإليؿاِن جاريٌة طؾقف!

ُ:(5)وقالتُاإلباضق ةُُ

بؽافِر  اإليؿاُن جؿاُع الطاطاِت: فؿـ ترك شقًئا كان كافَِر كعؿٍة ولقس

قا بأيِة التل يف (7)شركٍ   .[=:ُ]إبراهقؿُُ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿«: إبراهقؿَ »، واحتجُّ

                                          

 هق جابرُ  (1)
ُّ

ـُ  اإلباضقَُّة: فِرَقٌة مـ فَِرِق الخَقاِرِج، زطقُؿُفؿ الحؼقؼل ، وإكؿا ُكِسُبقا إلك زيٍد إزديُّ  ب

  طبدِ 
ِ
ـِ  الل ـِ  يحقك ب ـَ لفؿ. ب اِم الؿخالػق ؛ لشفرِة مقاقِػِف مع الُحؽَّ  إباٍض الؿريِّ

، أو أهَؾ الدطقِة. ثؿ استعَؿُؾقا لؼَب  ـَ قَن أكُػَسُفؿ: جؿاطَة الؿسؾؿق وكاكقا يف بَدْء أمِرِهؿ يسؿُّ

.« اإلباضقَّةِ »  أواخَر الؼرِن الثالِث الفجريِّ

ـِ والتساُمِح يف معاَمَؾِة ويذكُ  ُر أكَثُر طؾؿاِء التاِريِخ والِػَرِق أنَّ هذه الِػرَقَة اشتفَرْت بالؾق

 .-وإن ُوِجَد َمـ يرى خالَف ذلؽ-مخالِِػقِفؿ 

ـ الؿذاهِب، ويَرْوَن أهنا كؾََّفا باصؾةٌ ما طدا مذَهبَُفؿ. ِؽ بؿذَهبِِفؿ، يبغضقَن غقَرُه م  وهؿ شديُدو التؿسُّ

ؼسَؿِت اإلباضقَُّة إلك فَِرٍق، مـفا ما يعرتفقَن هبا ومـفا ما يـؽروَكَفا. مـفا: الحػصقَُّة، وقد اك

 والقزيديَُّة، والحارثقَُّة، وأصحاُب صاطٍة ٓ ُيراُد هبا الُل.

 ُة، والػرثقَُّة.ولإلباضقَِّة ستُّ فَِرٍق يف الؿغِرِب، هل: الـؽاُر، والـػاثقَُّة، والخؾػقَُّة، والحسقـقَُّة، والسؽاكقَّ 

  وأجؿَعِت اإلباضقَُّة طؾك الؼقِل بنماَمِة طبدِ 
ِ
ـِ  الل إباٍض، وافَتَرَقْت بقـفا فَِرًقا يجَؿُعَفا الؼقُل  ب

ِة  اَر هذه إمَّ ةِ -بلن كػَّ براٌء مـ الشرِك واإليؿاِن، وأهنؿ  -يعـقَن بذلؽ مخالِِػقفؿ مـ هذه إمَّ

، ولؽـفؿ  ـَ ـَ وٓ مشركق ، لقسقا مممـق ُمقا دماَءُهؿ يف السرِّ اٌر، وأجازوا شفاَدتِِفؿ، وحرَّ ُكػَّ

ُحقا مـاَكَحتِِفؿ والتقارَث مـفؿ، وزطؿقا أهنؿ يف ذلؽ محاربقَن  واستحؾُّقَها يف العالكَِقِة، وصحَّ

، وقالقا باستحالِل بعِض أمقالِِفؿ دوَن بعٍض، والذي  ـَ الحؼِّ  ولرسقلِِف وٓ يديـقن دي
ِ
لل

وَكَفا طؾك أصحابِِفؿا طـد الغـقؿِة.استحؾُّقُه ا ُة فنهنؿ يردُّ ا الذهُب والػضَّ الُح، فلمَّ  لخقُؾ والسِّ

 (.4/16« )الَػْرَق بقـ الِػَرِق »، و«مقسقَطَة الِػَرِق الؿـتسبِة لإلسالمِ »راِجْع: 

 «.شاكـ»يف إصِؾ:  (2)
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ْػرِي ةُُ ُالص  ُاإليؿاِن:ُ(5)وقالت ُيف ُذلؽ  إكف جؿقُع الطاطاِت، غقَر  مثَؾ

 كػٌر وشرٌك، ما فقف إٓ الؿغػقُر  :أهنؿ قاُلقا يف الؿعاِصل صغاِرَها وكباِرَها

ًة.  مـفا خاص 

ُالػضؾ ق ةُُوقاَلِت
مثَؾ ذلؽ يف اإليؿاِن، إكف أيًضا: جؿقُع الطاطاِت، إٓ  (7)

                                          

ـِ  الصػريَُّة: فِرَقٌة مـ فَِرِق الخقاِرِج، أتباُع زيادِ  (1)  ٕصَػِر.ا ب

ويؼقلقَن: أصحاُب الذكقِب مشركقَن. وٓ يَرْوَن قتَؾ أصػاِل مخالِِػقِفْؿ وكسائِِفْؿ، ويؼقلقَن: َمـ 

َظ بؼقٍل وهق ُيريُد بف خالَفُف يف قرارِة كػِسفِ  فنكف ٓ يؽُػُر، ولق كان هذا الؽالُم الذي أضَؿَر  ؛تؾػَّ

 الؿؼصقُد مـف يمدِّي إلك الُؽْػِر يف حؼقَؼتِِف.

ُة ثالَث فَِرٍق.و  قد صاَرِت الصػريَّ

ك صاحُبُف إٓ  وقد زطَؿْت فِْرَقٌة مـ الصػريَِّة أن ما كان مـ إطؿاِل طؾقف حدٌّ واقٌع ٓ ُيَسؿَّ

كزاٍن وسارٍق وقاذٍف وقاتِؾ طؿٍد، ولقس صاحُبُف كافًرا وٓ مشرًكا، وكؾُّ  ؛بآسِؿ الؿقضقِع لف

 وصاِحُبُف كافٌِر.، الصقِم؛ ففق ُكْػرٌ ذكٍب لقس فقف حدٌّ كرتِك الصالِة و

ِة قالت: إن صاحَب الذكِب ٓ ُيحَؽُؿ طؾقف بالؽػِر حتك ُيرَفَع إلك القالل  وفِرَقٌة ثالثٌة مـ الصػريَّ

ُه، فؼاَلْت بؼقِل البقفقَِّة.  فقحدَّ

: تزُطُؿ أن اسَؿ فصارِت الصػريَُّة ثالَث فَِرٍق: فِرَقٌة: تزُطُؿ أن صاحَب كؾِّ ذكٍب مشرٌك، والثاكقةُ 

، والؿحدوُد يف ذكبِِف خارٌج طـ اإليؿاِن وغقُر داخٍؾ  ـٍ لقس فقف حدٌّ الُؽػِر واقٌع طؾك صاحب دي

ُه القالل طؾك َذْكبِِف.  يف الُؽْػِر، والثالثُة: تزُطُؿ أن اسَؿ الُؽػِر يَؼُع طؾك صاحِب الذكِب إذا حدَّ

 ٕزارقَة يف إصػاِل والـساِء... إلِخ.وهذه الػِرُق الثالُث مـ الصػريَِّة يخالػقَن ا

 «.مقسقطَة الِػَرِق الؿـتسبِة لإلسالمِ »(، و4/41« )الَػْرَق بقـ الِػَرِق »راجِع 

(2) .
ِّ

 الػضؾقَُّة: فرَقٌة مـ الخقارِج، وهؿ أصحاُب فضٍؾ الرقاشل

ـْ  -سبحاكف-أفعاَل العباِد ٓ ُيؼاُل: إن الَل قالت: إنَّ  فنن  ؛، وٓ يؼاُل: لؿ ُيِرْدَهاأراَدَها إذا لؿ تُؽ

 
ِ
وإن ، يف وقتِفِ  -سبحاكف-كاكت جاَز الؼقُل بلكف أراَدَها، فؿا كان مـ فِْعؾِِفؿ صاطًة قبَؾ إراَدِة الل

= 



 
 وسٌٌٍ واسخكىامٍ ودرجاحٍ 318

 

َفا   كؾ 
َ
كػًرا وشرًكا. قالقا: ٕن   -ما ُغػر مـفا وما لؿ ُيْغَػرْ -أهنؿ جعؾقا الؿعاصل

َبُفؿ طؾقفا كان غقَر ضالٍؿ: لؼقلِِف:  -جؾ  ثـاُؤهُ -الَل  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿لق طذ 

 .[;5ُ،:5:ُ]الؾقُؾُ ﴾پ پ پپ

 ٕصـاُف الثالثُة مـ فَِرِق الخقارِج مًعا، إٓ أهنؿ اخَتَؾُػقا يف اإليؿاِن.وهذه ا

ـِ مـفؿ. (5)وقد وافَؼِت الشقعةُ   فِْرَقَتْق

                                          

َز أن يؽقَن ما ٓ يريُد، ُ= كان معصقًة ققؾ: لؿ يِرْدُه، وأجاَز الؼقَل أن الل يريُد أمًرا فال يؽقُن، وجقَّ

يريُد أن يطقَعُف الَخْؾُؼ قبَؾ أن ُيطقُعقه، أو يريُد أن ٓ يعُصقه قبَؾ  -سبحاكف- وأكَؽَر أن يؽقَن اللُ 

 فنكَّف قد يؽقُن إذا أراَدهُ 
ِ
َز أن ، أن يعُصقه، وكؾُّ ما كان مـ فِْعِؾ الل ، وجقَّ ـْ وإن لؿ ُيِرْدُه لؿ يُؽ

ـَ »يػَعَؾ الُل إمقَر وإن لؿ ُيِرْدَها. اهـ.   (.4/543) «مؼآُت اإلسالمقِّق

دِّ »ويف  قا بػضٍؾ رأِسِفؿ، وذلؽ أكف فاَرَقُفؿ يف 4/445« )التـبقِف والرَّ ( َذَكَر الػضؾقََّة وقاَل: ُسؿُّ

قا بذلؽ الػضؾقََّة،  ؛الذكقِب  ، ُسؿُّ
ِ
فَزَطَؿ أنَّ كؾَّ ذكٍب صغقًرا أو كبقًرا أو قطرًة أو كذبًة شرٌك بالل

ُروا َمـ َخاَلَػُفؿ. اهـ.  وكػَّ

بلنَّ كؾَّ ذكٍب ُيقَجُد ففق كػٌر مع تجقيِزِهْؿ صُدوَر الذكقِب طـ إكبقاِء. اهـ. مـ وقُضقا 

 (.4/665لممديِّ )« إحؽامِ »

 (:6/444« )دقائِؼ التػسقرِ »يف  $قال شقُخ اإلسالِم 

 
ِّ

ُزوا الؽػَر طؾك الـبل  ؛ؿففذا بطريِؼ الالزِم لف، وما ُيحَؽك طـ الػضؾقَِّة مـ الخقارِج أهنؿ جقَّ

، وهذا يؼتِضل فساَد ققلِِفؿ بلنَّ 
ِّ

 طؾك الـبل
َ

ُزوا الؿعاصل ٕن كؾَّ معصقٍة طـدهؿ كػٌر، وقد جقَّ

وإٓ فؾؿ يؾتِزُمقا أن يؽقَن  ؛ققَلُفؿ: كؾُّ معصقٍة ُكػٌر، وققَلُفؿ بجقاِز الؿعاِصل طؾقفؿ

 
ُّ

 كافًرا، وٓزُم الؿذهِب ٓ يجُب أن يؽقَن مذهًبا. اهـ. الـبل

ـَ قبَؾُف الشقع (1) َؾ طؾقًّا طؾك الخؾػاِء الراشدي ، ورأى أن أهَؾ البقِت َأْولك ڤُة: اسٌؿ لؽؾِّ مـ فضَّ

 بالخالَفِة، وأنَّ خالَفَة غقِرِهْؿ باصؾٌة.
= 
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 الؿعتِزَلَة. (5)ووافَؼِت الرافضةُ 

                                          

 (.4/415« )الِؿَؾِؾ والـَِّحؾِ »فػل ُ=

ا ووص ڤالشقعُة: هؿ الذيـ شايعقا طؾقًّا  ا طؾك الخصقِص، وقاُلقا بنماَمتِِف وخالَفتِِف كصًّ قًة، إمَّ

جؾقًّا وإما خػقًّا، واطتؼدوا أن اإلمامَة ٓ تخُرَج مـ أوِٓدِه، وإن خرَجْت فبُظؾٍؿ يؽقُن مـ غقِرِه 

 أو بتؼقٍَّة مـ طـده.

ةِ  ويـتصُب اإلماُم بـصبِِفؿ، بؾ هل ، وقالقا: لقسِت اإلمامُة قضقًة مصؾحقًَّة ُتـاُط باختقاِر العامَّ

ـُ ، قضقٌَّة أصقلقَّةٌ  ـِ  وهل رك ي ُسِؾ ، الدِّ ، إغػاُلُف وإهؿاُلفُ  -طؾقفؿ الصالُة والسالمُ -ٓ يجقُز لؾرُّ

ِة وإرساُلُف.  وٓ تػقيُضُف إلك العامَّ

ِة طـ الؽبائِر  ـِ والتـصقِص وثبقِت طصؿِة إكبقاِء وإئؿَّ يجَؿُعُفؿ الؼقُل بقجقِب التعقق

ًٓ وفعاًل  ِؤ قق  وطؼًدا إٓ يف حالِة التؼقَِّة.والصغائِر، والؼقُل بالتقلِّل والتَبرُّ

 وهؿ َخْؿُس فَِرٍق: كقساكقٌَّة، وزيديٌَّة، وإمامقٌَّة، وغالٌة، وإسؿاطقؾقٌَّة.

ـَِّة، وبعُضُفؿ إلك التشبقِف. اهـ.  وبعُضُفؿ يؿقُؾ يف إصقِل إلك آطتزاِل، وبعُضُفؿ إلك السُّ

ـَِّة، يعـل: إشاطرةَ  َة. قؾُت: ققُلُف: وبعُضُفؿ إلك السُّ  والؿاتريِديَّ

ـَِّة. اهـ.  وهؿ طؾك الحؼقؼِة لقسقا مـ أهِؾ السُّ

ـَ »، و«مقسقطَة الِػَرِق الؿـتسبِة إلك اإلسالمِ »وراِجْع:   (.5)ص« مؼآِت اإلسالمقِّق

(1)  
ٍّ

ـِ وأكثِر الصَحاَبِة، وَزَطُؿقا أنَّ الخالَفَة يف طؾل الرافضُة: هؿ الذيـ رَفُضقا خالفَة الشقَخْق

 وذريتِ 
ِّ

 ، وأن خالَفَة غقِرِهؿ باصَؾٌة.ملسو هيلع هللا ىلص ِف مـ بعِدِه بـصٍّ مـ الـبل

ْقَن باإلمامقَِّة والخشبقَِّة قبَؾ التسؿقِة بالروافِض، واخُتؾَِػ يف سبِب تسِؿَقتِِفؿ  وقد كاكقا ُيَسؿَّ

ـَ  بالروافِض، والؿشفقُر أن سَبَب التسؿقِة رفُضُفؿ زيدَ   وطدُم مـاَصَرتِِف لؿا لؿ ُيجِ  ب
ٍّ

ْبُفؿ طؾل

ـِ أبل بؽٍر وطؿَر ، إلك صَؾبِِفؿ ُؤ مـ الشقَخْق ُهَؿا وقال: هؿا وزيرا ڤوهق التَبرُّ َّٓ ، وأكف تق

. ـِ ي، ولؿ يرَض زيٌد مذَهَبُفؿ يف رفِضِفؿ خالفَة الشقَخْق  جدِّ

قا خشبقًَّة: ققَؾ: ٕهنؿ كاكقا يؼاتُِؾقَن بالخشِب، وٓ يجقزوَن الؼتاَل بالسقِػ إٓ تحَت ر ايِة وُسؿُّ

 إماٍم معصقٍم مـ آِل البقِت.
= 
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ةُ   اإلباضق َة. اهـ. (5)ووافَؼِت الزيدي 

                                          

=ُ 
َّ

قا إمامقًَّة: لزطِؿِفؿ أنَّ الـبل ا ضاهًرا ويؼقـًا صادًقا، ولؿ  ملسو هيلع هللا ىلص وُسؿُّ  كصًّ
ٍّ

كصَّ طؾك إمامِة طؾل

 وأوِٓدِه مـ بعِدِه.
ٍّ

َح بآسِؿ لعؾل  يؽتِػ فقف بالَقْصِػ بؾ صرَّ

ـ بعده باإلماَمِة. ؛احدٌ وقد اكؼَسَؿِت الروافُض إلك فَِرٍق كثقرةٍ يجَؿُعفا معتؼٌد و  وأوٓدِهِ م
ٍّ

 هق أحؼقَّةُ طؾل

ك الؿحؿديََّة.  وأشفُر فَِرِق الروافِض: الشقعُة آثـك طشريَِّة، وفرقٌة أخرى ُتَسؿَّ

 طَشَر رُجاًل مـ آِل البقِت 
ْ

َقْت بذلؽ ٓطتؼاِدِهؿ بنماَمِة اثـَل  ، وآثـك طشريَِّة: ُسؿِّ
ُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص كصَّ الـبل

 ؿ.طؾقفؿ بَزْطِؿفِ 

ك أيًضا: الجعػريََّة، كسبًة إلك جعػرِ  ـِ  وهذه الِػْرَقُة تَُسؿَّ َة. ب ك: اإلمامقََّة، والخاصَّ ٍد الصادِق، وتَُسؿَّ  محؿَّ

 ومـ طؼائِد الرافضِة الؼقُل بالغقبِة والرجَعِة والبداِء والتـاسِخ والحؾقِل والتشبقِف.

 «.َرِق الؿـتسبِة إلك اإلسالمِ مقسقطَة الػِ »(، و4/424« )الؿَؾَؾ والـَِّحَؾ »راِجِع 

ـِ  الزيديَُّة: إحدى فرِق الشقعِة، ترِجُع كسَبُتَفا إلك زيدِ  (1) َس هذه  ب ، الذي أسَّ ـَ ـِ العابدي  زي
ٍّ

طؾل

َة  الِػرَقَة وصاَغ كظريًَّة يف السقاسِة والُحؽِؿ، وجاَهَد مـ أجؾَِفا وُقتَِؾ يف سبقؾَِفا، وكان يرى صحَّ

 ، ولؿ يُؼْؾ أحٌد مـفؿ بتؽػقِر أحٍد مـ الصحاَبِة.ڤؿَر وطثؿاَن إماَمِة أبل بؽٍر وط

، ومـ مذَهبِِفؿ جقاُز إماَمِة الؿػضقِل مع وجقِد الػاِضِؾ، وُيجقزوَن اإلمامَة يف كؾِّ أوِٓد فاصؿةَ 

، فَؿـ كان مِـ أوٓ ، واإلماَمُة طـَدُهؿ بالبقعِة ٓ بالـصِّ ـِ ـِ أو الحسق ِد سقاٌء كاكقا مـ كسِؾ الحس

 كان أهاًل لفا. ؛فاصؿَة وفقف شروُط اإلمامةِ 

. ـِ ـِ مختؾَػْق  ويجقُز طـَدُهؿ وجقُد أكثِر مـ إماٍم واحٍد يف وقٍت واحٍد يف قطري

وَن بخالَفِة أبل بؽٍر وطَؿَر وٓ يؾَعـُقَكُفَؿا  ـَ يؼرُّ ِة الؿعاِصري ، -كؿا تػَعُؾ الشقعةُ -ومعظُؿ الزيديَّ

ْقَن طـفؿا.  بؾ يرتضَّ

ْفُض يغُزوُهؿ لؽـ بد  -أ الرَّ
ِّ

ًٓ َجْعَؾُفؿ غالًة مثَؾُف، حتك لقصُدَق  -بقاسطِة الدطِؿ اإليراكِل محاو

 تعالك، 
ِ
طؾقفؿ أهنؿ صاروا رافضًة يف هذا العصِر، يؿقؾقَن إلك آطتزاِل فقؿا يتعؾَُّؼ بذاِت الل

 وآختقاِر يف إطؿاِل، ومرتؽِب الؽبقرِة، كؿا تؼقُل الؿعتِزَلُة.

 الػقَن الشقعَة يف زواِج الؿتَعِة ويستـؽُِروَكُف.ويخ
= 
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ُباَب: ُبف ُوَصْػـَا ُما ُققلَُفؿ ُيؽسُر ُإصـاِف ُهذه اإليؿاِن  الخروِج مـ وكؾ 

بالذكقِب، إٓ الجفؿق َة: فنن  الؽاسَر لؼقلِِفؿ ققُل أهِؾ الِؿؾ ِة، وتؽذيُب الؼرآِن إي اُهؿ 

 .[;59:ُ]البؼرةُُ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿حقـ قاَل: 

 .[59:ُ]الـؿُؾُ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ وققُلُف:

بُُفؿ هبا طارفًة، ثؿ فلخبََرُهؿ الُل طـفؿ بالُؽػِر إذ أكَؽُروا بإلِسـَِة، وقد كاكت قؾق

 بؼؾبِِف ولساكِِف أيًضا، يف  ۵أخبََر الُل 
ِ
ـَ وهق طارٌف بالل طـ إبؾقَس أكف كان مـ الؽافري

دِّ وُتبطُِؾُف أقبَح اإِلبَطاِل.  أشقاَء كثقرةٍ يطقُل ذِْكُرَها، كؾَُّفا تُردُّ ققَلُفؿ أشد  الر 

 .-أطـل الرسالةَ -تؿ  الؽتاُب 

ـَ وأربِع مائٍة، مـ كسَخِة الشقِخ وكتَب بخطِِّف يف  شقاٍل سـََة ثؿاٍن وثؿاكق

ـِ أبل كصٍر، بؿصَر. ٍد طثؿاَن ب  العػقِػ أبل محؿ 

 َوْحَدُه.
ِ
 ُققبَِؾ بف، والحؿُد لل

* * *
                                          

 ويتَِّػُؼقَن معفؿ يف زكاِة الخؿِس، وجقاِز التؼقَِّة إذا لِزَم إْمُر.ُ=

 ويؼقلقَن بقجقِب الخروِج طؾك اإلماِم الجائِر، وٓ تجُب صاَطُتُف.

ـَ إلك الزيديَّةِ  ِة طـ الخطلِ، لؽـ بعُض الؿـتسبق ُروا طصَؿَة أربعٍة  ٓ يؼقلقَن بعصؿِة إئؿَّ قرَّ

ـِ  ؛فَؼطْ  ـِ والحسق  وفاصَِؿَة والحس
ٍّ

 .ڤطؾل

وأكَؽُروا كظريَة البداِء، وقالقا بقجقِب اإليؿاِن بالؼضاِء والؼَدِر مع اطتباِر أنَّ اإلكَساَن ُحرٌّ 

 مختاٌر... إلِخ.

 (.4/453« )الؿؾَِؾ والـَِّحَؾ »، و«مقسقطَة الِػَرِق الؿـتسبِة لإلسالمِ »راِجْع: 
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ث  
 ٔ  إٓات  املرآً

 
 فُرسج

 حرحٔب  امىصحف  
 حسب 

ُـــــــــــــــــــــــــاآليــ ُة 
ُالسورِة:ُ ُاسم 

ُاآليِةُ ُرقم 
ُ ُالصفحة 

 ُسقرُة البؼرةِ 

 661 [34: ]البؼرةُ  ﴾ۓ ۓ ﮲  ﴿ -4

 131 [112، 83: ]البؼرةُ  ﴾ى ائ ائ ەئ  ﴿ -6

 161 [136: ]البؼرةُ  ﴾ٿ ٿ ٿ ﴿ -3

 131 [143: ]البؼرةُ  ﴾ک ک گ گ گ گ  ﴿ -1

 131 [144: ]البؼرةُ  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ -5

 231 [146: ]البؼرةُ  ﴾ٻ ٱ ٻ ٻ ﴿ -2

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ -4

 ﴾﮳ 

 117 [228: ]البؼرةُ 

 174 [278: ]البؼرةُ  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ -1
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ُـــــــــــــــــــــــــاآليــ ُة 
ُالسورِة:ُ ُاسم 

ُاآليِةُ ُرقم 
ُ ُالصفحة 

  آُل عؿرانَ 

 131 [132: طؿرانَ  ]آُل  ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ -5

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ -41

 ﴾پ پ

 151 [141: طؿرانَ  ]آُل 

 177 [173: طؿرانَ  ]آُل  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ -44

 331 [187: طؿرانَ  ]آُل  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ -46

  سقرُة الـساءِ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ -43

 ﴾ڦ 

 174 [32، 29: ]الـساءُ 

 217 [31: ]الـساءُ  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ -41

 131 [59: ]الـساءُ  ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  ﴿ -45

 131 [65: ]الـساءُ  ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ -42

 111 [128: ]الـساءُ  ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿ -44

 131 [136: ]الـساءُ  ﴾چ چ چ ڇ ﴿ -41
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ُـــــــــــــــــــــــــاآليــ ُة 
ُالسورِة:ُ ُاسم 

ُاآليِةُ ُرقم 
ُ ُالصفحة 

  سقرُة الؿائدةِ 

 26 [3: ]الؿائدةُ  ﴾چ چ چ ڇ  ﴿ -45

 131 [6: ]الؿائدةُ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ -61

 353 [44: ]الؿائدةُ  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ -64

 131 [95: ]الؿائدةُ  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ -66

  سقرُة األعراِف 

 116 [12: ]إطراُف  ﴾ڀ ٺ ٺ  ﴿ -63

طراُف  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ -61  341  [189،192:]ٕا

  سقرُة األعراِف 

 132 [2: ]إكػاُل  ﴾ٹٹٹڤڤڤڤڦ﴿-65

، 52، 11 [4-2: ]إكػاُل  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ -62

151 ،

317 

  سقرُة التقبةِ 

 133 [123: ]التقبةُ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ -64
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ُـــــــــــــــــــــــــاآليــ ُة 
ُالسورِة:ُ ُاسم 

ُاآليِةُ ُرقم 
ُ ُالصفحة 

 316 [112، 111: ]التقبةُ  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿ -61

 132 [124: ]التقبةُ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ -65

  يقكَس  سقرةُ 

 113 [41: ]يقكُس  ﴾مب ىب يب جت حت ﴿ -31

  سقرُة الِحْجرِ 

 116 [39: رُ ]الِحجْ  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ -34

  سقرُة الـحؾِ 

، 33، 31 [126: ]الـحُؾ  ﴾ڍ ڌ ڌ  ﴿ -36

111 

  سقرُة الحجِّ 

 211 [32: ]الحجُّ  ﴾ى ائ ائ ەئ  ﴿ -33

 111 [35: ]الحجُّ  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ -31

گ ڳ ڳ ڳ ﴿ -35

 ﴾ڳ 

، 33، 31 [77: الحجُّ ]

131، 
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ُـــــــــــــــــــــــــاآليــ ُة 
ُالسورِة:ُ ُاسم 

ُاآليِةُ ُرقم 
ُ ُالصفحة 

  سقرُة الؿممـقنَ 

 316 [11 -1: ]الؿممـقنَ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ -32

  سقرُة العـؽبقِت 

 151 [3-1: ]العـؽبقُت  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ -34

 151 [12: ]العـؽبقُت  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ -31

  سقرُة الصافاِت 

 113 [61-51: ]الصافاُت  ﴾ىت يت جث ﴿ -35

  سقرُة ص

 116 [74]ص:  ﴾ڭ ڭ ۇ ﴿ -11

  سقرُة الػتِح 

 177 [4: ]الػتُح  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ -14

  سقرُة الـجؿِ 

 166 [32: ]الـجؿُ  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ -16

  سقرُة الحديدِ 

﮷  ﴿ -13 ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   174 [16: ]الحديدُ  ﴾ے ۓ ۓ 
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ُـــــــــــــــــــــــــاآليــ ُة 
ُالسورِة:ُ ُاسم 

ُاآليِةُ ُرقم 
ُ ُالصفحة 

  سقرُة الؿجادلةِ 

 111 [8: ]الؿجادلةُ  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ -11

  سقرُة الؿؿتحـةِ 

 151 [12: ]الؿؿتحـةُ  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ -15

  سقرُة الصػِّ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ -12

 ﴾ڻ ڻ

 174 [2: ]الصػُّ 

  سقرُة التحريؿِ 

 111 [4: ]التحريؿُ  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ -14

رِ  ثِّ   سقرُة الؿدَّ

ثِّ  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿ -11  177 [31: رُ ]الؿد 

  سقرُة الـصرِ 

 117 [3-1: ]الـصرُ  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ -15

 
* * * 
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 فُرس
 
 األحادٓد   ج

ُاحلديِثُ ُُطرف  ُالصفحة 

 164 « أتدروَن ما قاَل ربُُّؽؿ؟» -

تِل» -  347 «أخقُف ما أخاُف عؾك ُأمَّ

 137 «أيُّ الَخْؾِؼ أعظُؿ إيؿاًكا» -

 333 «ارِجْع َفَصؾِّ » -

ـَ » - ْع َـّ ُتؽثِْرَن الؾَّ  316 «إكؽ

 15 «إماصُة األَذى» -

 377 «استعَطَرت إذا» -

 313 «إنَّ أخقَف ما أخاُف » -

 143 «إنَّ أكؿَؾ أو ِمـ أكؿؾِ » -

ارِ » -  375 «إنَّ السقاَد خَضاُب الُؽػَّ

 21 «إنَّ يف الجسِد مضغةً » -

 133 «آمُرُكؿ بلربعٍ » -
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ُاحلديِثُ ُُطرف  ُالصفحة 

 365 «آيُة الؿـافِؼ: إذا» -

 121 «اإليؿاُن بضعٌة وسبعقَن جزًءا» -

 126 «الػتَؽ  اإليؿاُن ققََّد » -

 126 «البذاذُة مـ اإليؿانِ » -

ـَ اإليؿانِ » -  11 «الحقاُء شعبٌة ِم

ـَ اإليؿانِ » -  125 «الَغْقَرُة ِم

 317 «الطَِّقَرُة ِشركٌ » -

 211 «الؿسَتبَّاِن شقَطاَكانِ » -

، 41، 26 «ُبـَِل اإلسالُم عؾك خؿسٍ » -

134 ،111 

 335 «ثالثٌة ال ُتَجاِوزُ » -

 212 «ثٌة مـ أصِؾ اإلسالمِ ثال» -

 356 «ثالثٌة مـ أمرِ الجاهؾقَّةِ » -

 213 «حرمُة مالِِف كُحرَمِة َدِمفِ » -

ـُ الَعْفِد مـ اإليؿانِ » -  131 «ُحس

 146 «ذاك صريُح اإليؿانِ » -
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ُاحلديِثُ ُُطرف  ُالصفحة 

 133 «ُسئَِؾ عـ اإليؿاِن ما هق» -

ـِ فسقٌق » -  177 «سباُب الؿمم

وِر اإل» -  211 «شراَك باهللِ عدَلْت شفادُة الزُّ

 131 «عـف ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  فُسئَِؾ رسقُل » -

 146 «فقخرُج مـ الـارِ » -

اًرا» -  166 «ال ترِجُعقا بعِدي كػَّ

 325 «ال صالَة لجاِر الؿسِجدِ » -

ـِ كَؼْتِؾفِ » - ـُ الؿمِم  211 «َلْع

فُ » - ـُ الرُجُؾ اإليؿاَن كؾَّ  143 «ال ُيمِم

 132 «ال يبغُض األكصاَر أحٌد » -

 11 «ال يزكِل الزاكِل» -

 321 «ال ُيؼَبُؾ لف صالةٌ » -

 135 «لإلسالِم صًقى» -

 152 «لقس مـَّا َمـ حَؿَؾ » -

 153 «لقس مـَّا مـ َلْؿ َيْرَحؿْ » -

 173 «مـ أتك ساحًرا» -
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ُاحلديِثُ ُُطرف  ُالصفحة 

ـٍ » -  123 «ما هق بؿمم

َل ديـَُف فاقتُؾُقه» -  313 «مـ بدَّ

 112 «مـ عدَّ كالَمُف مـ عَؿِؾفِ » -

ـَا» -  153 «مـ غشَّ

 171 «مـ قاَل لصاحبِفِ » -

 133 «والذي كػِسل بقِدِه ال ُتممـُقا حتك» -

ُم العؾؿاء» -  111 «يتؼدَّ

 

* * * 
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 فُرس
 
 إذار   ج

ُاألثرُِ ُاألثرُُِطرف  ُُقائل  ُالصفحة 

 161 عؾؼؿةُ  -إن شاَء اهللُ -أرُجق  -

ُج عؾقؽ - ـُ عبِد اهللِ  أحرِّ  121 جـدُب ب

ـُ مسعقدٍ  أفلكَت مـ أهِؾ الجـَِّة؟ -  153 اب

 331 الشعبلُّ  أما إكف كان -

ـُ مسعقدٍ  أوال قاُلقا -  152 اب

 136 الضحاُك ومقسرُة وأبق البختريِّ  أن الشفادَة بدعةٌ  -

 171 الضحاكُ  أكف كان يؽَرهُ  -

ـُ ساعةً  - ـُ جبؾٍ  اجِؾْس بـا ُكمم  175 معاُذ ب

 155 ٌس صاو إذا ققَؾ لؽ -

ـَ  إذا ققَؾ لؽ - ـُ سقري  161 اب

ـُ أبل صالٍب  إن اإليؿاَن يبدُأ لؿظةً  -  147 عؾلُّ ب

ـُ عبَّاسٍ  إنَّ الؼقَم ُيشرِكقنَ  -  314 اب
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ُاألثرُِ ُاألثرُُِطرف  ُُقائل  ُالصفحة 

ْركِ  - ـُ مسعقدٍ  إكفا مـ الشِّ  311 عبُد اهللِ ب

 132 حذيػةُ  إين ألعرُِف  -

ـُ الخطَّاِب  إين ألعَؾؿُ  -  123 عؿُر ب

ـُ مسعقدٍ  وستُّقنَ الربا بضٌع  -  351 اب

ـُ مسعقدٍ  الغـاُء ُيـبُت الـػاَق يف الؼؾِب  -  373 اب

 363 جريٌر وأبق البختريِّ  ثالثٌة مـ ُسـَِّة الجاهؾقَّةِ  -

ارٌ  ثالٌث مـ اإليؿانِ  -  134 عؿَّ

ـُ أبل مؾقَؽةَ  سبحاَن اهللِ  -  171 اب

ِت  - ـُ عؿرٍ  شارُب الخؿرِ كعابِد الالَّ  215 وعبُد اهللِ ب

ـُ عَؿرَ  صـػاِن لقس لفؿا -  133 اب

ـُ عبَّاسٍ  فنكفا كزَلْت  -  122 اب

 155 إبراهقُؿ الـخعلُّ  فُؼْؾ: آمـُت باهللِ  -

ـُ مسعقدٍ  فؼؾ: إكِّل يف الجـَّةِ  -  153 اب

ـُ أبل رباٍح  ُكػٌر دوَن ُكػرٍ  -  355 عطاُء ب

ـُ أبل وقَّاصٍ  كؾُّ الِخاللِ  -  147 سعُد ب

ـُ عبَّاسٍ  ْػرٍ يـؼُؾ لقَس بؽُ  -  353 اب
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ُاألثرُِ ُاألثرُُِطرف  ُُقائل  ُالصفحة 

ـْ ال -  141 عَؿرُ  ال إيؿاَن لَؿ

ـُ جبقرٍ  ال تجالِْس فالًكا -  121 سعقُد ب

 333 عَؿرُ  ال حجَّ لف -

ـُ عَؿرَ  ال يبؾُغ أحٌد حؼقؼَة اإليؿاِن حتك -  151 اب

ـُ مسعقدٍ  ال يبؾُغ بعبٍد كػًرا -  214 اب

 72 الزهريُّ  ما ابُتِدَعْت يف اإلسالمِ  -

ـَ  - ـُ مسعقدٍ  مـ الؿممـق  163 اب

َؾ َخْؾَؼ امرأةٍ  -  334 حذيػةُ  مـ تلمَّ

ـُ مفرانَ  مـ زَعَؿ أن -  172 مقؿقُن ب

ـٌ  - ـٌ  8مـ قاَل: أكا ممم  163 األوزاعلُّ  فحس

 123 الشعبلُّ  كزَلْت عؾقف -

قَن أحًدا - ـُ عبِد اهللِ  هؾ كـُتؿ تسؿُّ  217 جابُر ب

 
 

* * * 
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 فُرس
 
 سىاء  امرواة  أ  ج

ُُالراِوي ُالصفحة 

ـُ هاللٍ  -  175 األسقُد ب

 121 أيقُب السختقاكِلُّ  -

 153 إبراهقُؿ الـخعلُّ  -

ـُ إبراهقؿَ  -  123 إسؿاعقُؾ ب

ادٍ  - ـُ شدَّ  175 جامُع ب

ـُ عبدِ  -  161 الحؿقدِ  جريُر ب

ـُ برقانَ  -  213 جعػُر ب

 171 جقيبِرٌ  -

ـُ زيدٍ  - اُد ب  161 حؿَّ

ـُ سؾَؿةَ  - اُد ب   122 حؿَّ

ـُ أبل هـدٍ  -  123 داوُد ب

ـُ سعقٍد الثقريُّ  -  121 سػقاُن ب
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ُُالراِوي ُالصفحة 

ـُ جبقرٍ  -  121 سعقُد ب

ـُ الحؽؿِ  -  171 سعقُد ب

ـُ كفقؾٍ  -  153 سؾَؿُة ب

ـُ أبل صالٍح  -  121 سفقُؾ ب

اِج  - ـُ الحجَّ  152 شعبُة ب

ـُ ديـارٍ  -  213 الصؾُت ب

ـُ شراحقَؾ  -  136 الضحاُك ب

ـُ شفاٍب  -  123 صارُق ب

ـُ كقسانَ  -  161 صاوُس ب

ـُ عبَّادٍ  -  213 عبَّاُد ب

ـُ مفديٍّ  عبُد  - ـِ ب  152 الرحؿ

ـُ ديـارٍ  عبُد  -  121 اهللِ ب

ـُ ققسٍ  -  153 عؾؼَؿُة ب

ـُ ثابٍت الجزريُّ  -  133 عؾلُّ ب

ـُ مسؾؿٍ  -  123 ققُس ب

ـُ مغقلٍ  -  331 مالُؽ ب
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ُُالراِوي ُالصفحة 

ـُ محرزٍ  -  155 محؾُّ ب

ـُ جعػرٍ  - ُد ب  152 محؿَّ

ـُ راشدٍ  -  161 معؿُر ب

ـُ الؿعتؿرِ  -  161 مـصقُر ب

ـُ مقؿقنَ  -  121 مفديُّ ب

ـُ يعؼقَب  -  136 مقسرُة ب

ـُ مفرانَ  -  172 مقؿقُن ب

ـُ عَؿرَ  -  171 كافُع ب

ـُ بشقرٍ  -  171 هشقُؿ ب

ـُ مسؾؿٍ  -  121 القلقُد ب

ـُ أبل عؿرٍو -  132 يحقك ب

ـُ سعقدٍ  -  153 يحقك ب

ـُ عتقٍؼ  -  161 يحقك ب

ـُ هارونَ  -  122 يزيُد ب

 
* * * 
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وء  ةا
 
 «انب»ـمىتد

ُُُ ُالصفحة 

ـُ أبل لقَؾك = - ـُ عبدِ  اب ُد ب ـِ  محؿَّ  133 الرحؿ

ـُ أبل مؾقَؽَة = - ـُ عبقِد اهللِ  عبُد  اب  171 اهللِ ب

ـُ أبل كشبَة = -  213 يزيُد  اب

ـُ صاوٍس = -  161 اهللِ  عبُد  اب

 
 

* * * 
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 ألملاب  ا

ُ ُُاالسمُ ُاللقب  ُالصفحة 

- =  331 عبقُد اهللِ  األشجعلُّ

ـُ مفرانَ  األعؿُش= -  214 سؾقؿاُن ب

- = ـُ عؿرٍو عبُد  األوزاعلُّ ـِ ب  163 الرحؿ

- = ـُ شراحقَؾ  الشعبلُّ  331 عامُر ب

 
 
 

* * * 
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ّا
 
 مكٌ

ُ ُُاالسمُ ُالكنية  ُالصفحة 

=أبق أحؿَد الزب - ـُ عبدِ  قريُّ ُد ب ـِ الزبقرِ  محؿَّ  121 اهللِ ب

ـُ حقَّاَن السعديُّ  أبق األشفِب= -  153 جعػُر ب

- = ـُ فقروزٍ  أبق البختريِّ  136 سعقُد ب

ـُ كافٍع القاسطلُّ  أبق سػقاَن= -  214 صؾحُة ب

 121 ذكقانُ  أبق صالٍح= -

ـُ خازمٍ  أبق معاويَة= - ُد ب  213 محؿَّ

ـُ سؾَؿةَ شؼ أبق وائٍؾ= -  152 قُؼ ب

- = ـُ ُمؾٍّ  عبُد  أبق عثؿاَن الـفديُّ ـِ ب  213 الرحؿ

 
 

* * * 
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 فُرس
 
 امىِضِعات   ج
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