


1ًّةًّة يف ظدد افـجُ ضقء افن  

رسـالـة

 
 
 ضوء الش

 
معة عة يف عدد  م

ُ
الـج

ين  ووصي الرمحن بِن أيب بكٍر  عبدِ للحافِظ جالِل الدِّ رمحه اهللالسُّ

 هـ 199ُمتوَّفى سنة ـال

ج أ   قها وخرى ها وعلىق علوهاحاديث  حقى  

 مِد بِن عبِد اهلل العامرمـحعبُد السالم بُن 
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مة
ِّ
ـقد

ُ
 م

ْة, وافهالُة وافسالُم ظذ  احلُّد هلل افًئؿِ  ـإِح افٍوؾ َٕهِؾ افسُّ َّ افـّْ ة, افـ

 ُّ ة, افـ د بافقحِل رشقِل إُم  ؿ ِمـ َأهؾ  ٗي  ُٓ هّة, وظذ آفِف وصحبِف. وَمـ َتبً
ًِ واف

ْة ..  وبًد:   احلديِث وافسُّ

ِ ؿ ؾٔٓا ظـ مسٖفةِ  ٔقضل رمحف اهلل. تُ ًَ  ؾٓذه رشافٌة فىٌٍٔة فِحاؾِظ افسُّ دِد اف

ِّ (2)ّسٖفة  َأربًَة ظَؼ ؿقًٓ ـ. وؿد ذـَر يف اف(1)َتًَْد هبؿ افـُجًّة ـافذي ًُ اء ـف

َأو  .إػ ٕيرٍ  حتاُج ـما يَ  بغ  ـَر ُمستَْد ـؾِّ ؿقٍل مْٓا. واإلشالم وُمٍتل إٕام. ثؿ  ذ

 . (3)تهحٍٔح  وأَ  مـ تؤًٍػ  اظساضٍ 

َل هذه إَ  َْ . ؾٓذه ومل َأَر َأحدًا اشت ٔقضلُّ ِة ـؾِّ ؿقٍل. ـام ؾًَؾ افسُّ ؿقاَل مع َأدف 

_______________________________ 

ـ. وؿرأافـِّٔؿ ظذ افـُّجًّة بوؿِّ ـ( : اف2/353) "افٍتح"ؿال ابـ حجر يف  (1)  ُ هبا  نٓقر, وؿد ُتس

اج افُرَس أَ  ك افزج  َُ اء ؾتَحٓا, وح ك افقاحديُّ ظـ افٍر  َُ  يوًا. إتٓك.إظّش, وح

 . يف تًَِٔل ظذ افرشافة . ـام ذـرُت ظذ هذا افًددِ  تزيدُ  وإؿقاُل  (2)

ـُ حجر يف  ا اظتَّد افسٔقضلُّ يف رسِد إؿقالِ ـوإّٕ ٓ  "افٍتح"ظذ ما ذـره اب  دخَؾ أَ  احلاؾظَ   أن  . إ

ها مخسة ظؼ ؿَ بقاحدٍ  بٖهنا تًَْدُ  مًٓا افَقَل   .هقًٓ. وافسٔقضل مل يًد هذا مع افَقل فنذوذِ . ؾًد 

 ربًة ظؼ ؿقًٓ.ؾذـرها أَ 

 يف افتًِِٔؼ.ٔقضل. افسُّ  افتل ؾاتِت  إدفةِ ذـرُت ما رأيُتف مـ وؿد   (3)
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 3 ًّةًّة يف ظدد افـجُ ضقء افن  

ِ ّْت  .ّسَٖ ـظـ هذه اف افرشافُة َأوشُع افرشائِؾ افتل تُ ُـّ  فِة ـام  َأط

ًا يف  ؿ يرَ ـفَ  يف إدفةِ  ـ ٕيرَ ومَ   َـ  سٖفةِ افـّٕه   إفٔف . ـُ ُير

ف مـ حديثًا ؽايتُ  يُقنَ أو افبتة.  حًا ٓ يهحُّ ـيُقن حديثًا سي ٓا أنْ وؽايتُ 

ذـقر. واهلل أَ  إظٔان. ؾال يدلُّ ظذ ذضٔة افًددِ  وؿائعِ  َّ  ظِؿ وأحُؿ.افـ

ـَ  وهذه افرشافة مىبقظةٌ  ٓا ـٔقضل. وففِسُّ  "اوي فٍِتاويحَ ـاف" ـتاِب  ضّ

 خىقضتان.ـُٕسختان مَ 

رة ظـ افُّْ  وىل:الُ  ُّ ضّـ جمّقظِة رشائؾ مهق  حٍقطة سخة افـ َّ خىقضة افـ

َْٖس يف افَاهرة .وافَقمٔة  بدار افُتِب  فٔس ؾٔٓا تاريٌخ. أو اشؿ افْاشخ. وهل ٓ ب

طٌ هبا.  َْ َّ "ؾ٘ذا ؿُِت يف . وفُـ ؾٔٓا َش  ؾ٘ياها َأظْل. "خىقطافـ

تقٕس. وفٔس ؾٔٓا  افُتب افقضْٔة يف مُتقبة بخطٍّ مٌريبٍّ مـ دارِ  الثاىوة:

 ٓا.ـوُظرس ؿراءتِ  ىِّٓامع ُشقء َخ  ؾال ُيًتّد ظِٔٓا.أو اشؿ افْاشخ. تاريٌخ. 

ـُ  ظبدُ : وـتبف  ِـ  افسالم ب  اهلل افًامر ظبدِ  حمّد ب

هىٍك   1442/ 23/5افَهٔؿ بريدة.   ُّ ْجرة افـ ِٓ  . ملسو هيلع هللا ىلصفِـ

amer_8080@hotmail.com 
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 (1)بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ظَؼ  ظذ أربًةَ  افـُجًّةبف  ًَْدُ افذي تَ  افًددِ اإلشالم يف  ِامءُ ظُ  اختَِػ  مسيلة:

ٕ  اظِ ـجـّبًد إ .(2)قًٓ ـؿَ  ـُ  ََٕؾ  , وإنْ مـ ظددٍ  ف ٓ بد  ٓؿ ظذ أ  حزم ظـ بًضِ  اب

 ًُ   .(3)ظـ افَاصاين ارملُّ , وحُاه افد  بقاحدٍ  ٓا تهحُّ ـِٕامء أَ اف

بذح "ؾَد ؿال يف  ٓذ  ُّ  اع:ـجـّبف يف اإل ًتدُّ ٓ يُ  افَاصاين   : إنِّ (4)"افـ

_______________________________ 

 هـ 13/5/1442يقم آثْغ  تحََٔٓا وافتًِٔؼ ظِٔٓابدأُت ب  (1)

ـُ حجر ُمـختكة يف  ( 2) ( )باب إذا ٍَٕر افْاُس ظـ 2/423) "ؾتح افباري"هذه إؿقاُل ذـرها اب

ـ ؿاَفـٓا. َّ ٔقضل. فُـ زاد ظِٔف ٕسبَة هذه إؿقِل فـ َِٓا افسُّ  اإلماِم يف صالِة افـُجًّة (. وظْف َٕ

َٖذـُر إْن صاء اهلل َأؿقآً ُأخَرى يف افـ  وَأدفَة َأصحاِب إؿقال. سٖفة.وش َّ 

ِّٓة. ٕسبًة إػ بِدة ؿاشان. حـَّؾ مـح(  3) ُّ غ افـ ـُ إشحاق أبق بُر. وُيَال فف: افَاشاين. بافسِّ ّد ب

روع. وـان َأوًٓ داوديًا. ثؿ  إتََؾ إػ  ٍُ ٓ  إٔف خاَفٍف يف مسائؾ ـثرٍة مـ إُصقل واف افًَِؿ ظـ داود إ

. وصاَر رْأشًا ؾٔف  مًا.مذهِب افناؾًلِّ  وُمتَدِّ

ْتبف ) ,( ٓبـ افْديؿ1/333افٍٓرشت )  ُّ ـِ 1/264وتبهر افـ ًَ  حجرٍ  ( ٓب سَالين. وضبَات اف

  ( ٕيب إشحاق افنرازي.1/176افٍَٓاء )

 هـ  439ّد بـ ظبد افقاحد افبٌدادي. تقؾِّـل رمحف اهلل شْة مـحوافدارمل: هق أبق افٍرج  

  وهق مـ ـبار َأئّتِْا افًراؿٔغ. إتٓك.(: 1/81) "جّقعافـّ"ؿال افْقوي يف  

بافـّ" (4) ٓذ  ُّ يـ افْقويِّ  ( فِحاؾظِ 4/534) "جّقع ذح افـ  رمحف اهلل.  ذِف افدِّ

 
ِ
ُّ  ووؿع ؾٔف )افٍاشاين( بافٍاء دة. وافسغِ افـ ُّ  قح   ِّٓة. وهق تهحٌٔػ.افـ

= 
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 .اظةـّجَ ــاف مها اإلمامُ حدُ باثْغ أَ  أهنا تًَْدُ  ها:حُد أ  

ِـ افْ   وهق ؿقُل  ِـ  خًل, واحلس  .(1)صافح, وداود ب

 .هؿ اإلمامحدُ أَ  .ثالثةٌ  الثاين:

بذح "ؿال يف  ٓذ  ُّ ه: هق ثقر, وؿال ؽرُ  يبوزاظل وأَ ُل ظـ إَ : ُح "افـ

  .(2)ّدٍ مـحيب يقشػ وأَ  مذهُب 

_______________________________ 

افـَجامظة, ؾال تهحُّ مع (: افـجًّة ُينسط هلا 6/243) "ؾتح افباري"ؿال احلاؾظ ابـ رجب يف  

م حُايتُف ظـ أيب حٍْٔة, إٔف صذ  رـًتغ ظْد  ,إٍٓراد وهذا إمجاٌع ٓ ًِٕؿ ؾٔف خالؾًا, إّٓ ما تَد 

ُِف ظـ افَاصاين وافَاصاين فٔس  ,تٖخِر بًِض إُمراء فِجًّة, وؿال: ُأصُٓدـؿ َأهنا مُجًٌة. وُحُِل مث

 ٓك ـالمف.ًتدُّ بَقفف بغ افٍَٓاء. إتممـ يُ 

مة, أبق شِٔامن افبٌدادي,   (1)  ـِ خٍِػ افياهريُّ اإلمام, افبحر, احلاؾظ, افًال   ًروُف افـّداود بـ ظع ب

ف َأصبٓإٔة. رئُٔس َأهِؾ افياهر. مقفده شْة بإَ   .273. وُتقؾِّـل شْة 233صبٓاين. ٕن  ُأم 

 (.13/97شر أظالم افُْبالء ) 

ـُ احلسـ مـح  (2) ًِراق. صاحب َأيب حٍْٔة. وفد بقاشطٍ ّد ب َٖ بافُقؾة. 132شْة  افنٔباين. ؾَٔف اف . وٕن

َؿ افٍَف ظذ افَايض أَ   ّ ِره يف افٍَف, يب يُ وأخذ ظـ أيب حٍْٔة بًَض افٍَف, وتـ قشػ. وـان مع تبحُّ

ثؾ. ؿال افناؾًلُّ  َّ ـُ احلسـ: َأؿُّت ظْد مافٍؽ ثالَث مـح: ؿال ُيرضُب بذـائف افـ شْغ وـرْسًا, ّد ب

 , بافري.189وشًُّت مـ فٍيف شبَع مائِة حديٍث. تقؾِّـل إػ رمحة اهلل شْة 

 (.7/555شر أظالم افْبالء ) 

ـُ ابراهٔؿ بـ حبٔب افَايض. صاحُب أيب حٍْٔف. وفد   مة يًَقب ب جتٓد افًال  ُّ وأبق يقشػ: هق افـ

ـُ مًغ: ما رأيُت يف َأصحاِب افرأي 113يف شْة  َأثبَت يف احلديِث, وٓ َأحٍظ, وٓ أصح  . ؿال اب

= 
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 .(1)ه ظـ افَديؿِ وؽرُ  حُاه افراؾًلُّ و

 .هؿ اإلمامُ حدُ أَ  ربًةٌ أَ  الثالث:

ـُ بق حٍْٔة, وافثقريُّ وبف ؿال أَ  وزاظل وأيب ْذر ظـ إَ ُّ ـاف , وافِٔث, وحُاه اب

َُ  .ثقر, واختاره بذح "اه يف وح ٓذ  ُّ  , وحُاه صاحُب ّدٍ مـحظـ  "افـ

بذح "يف افَديؿ, وـذا حُاه يف  فِناؾًلِّ  ؿقًٓ  "افتِخٔص" ٓذ  ُّ  ,"افـ

َّ زينُّ ُّ ـه افارَ واختَ   .(2), وهق اختٔاري"افَقت"يف  ا حُاه ظْف إذرظلُّ ـ, ـ

 .(3)ل ظـ ظُرمةُِ ُح  .شبًة الرابع:

_______________________________ 

روايًة مـ أيب يقشػ. ؿُِت: بَِغ َأبق يقشػ مـ رئاشِة افًِِؿ ما ٓ مزيَد ظِٔف, وـان افرصُٔد ُيبافُغ يف 

 هـ. 182إجالفف. تقؾِّـل شْة 

  (8/535شر أظالم افْبالء ) 

ـُ ظـ  وهق روايةٌ ( 1)  .(2/243) "ٌْلافـّ"ؿدامة يف  اإلمام أمحد. ـام ذـر اب

رداوي يف   َّ ]ابـ يـ.بثالثة. اختارها افنُٔخ تَلُّ افدِّ  ًَْدُ (: وظْف: تَ 4/24) "اإلٕهاف"ؿال افـ

ـُ ظَٔؾ. ؿال يف افـَحاويغ:  تّٔٔة[ َِٓا اب ََ َٖربًغ يف أهِؾ إمهار. ٕ رى بثالثة. وب َُ وظْف: تًَُْد يف اف

 إتٓك ـالمف.وهق إصحُّ ظْدي. 

 (.39ظبد افُريؿ بـ حمّد افَزويْل. شتٖيت ترمجتف إن صاء اهلل ص )وافراؾًل: هق  

ا تًَُْد بخّسٍة.  ,روايٌة ظـ اإلمام أمحد. وظْف رواية هقو  (2)  أهن 

ـك هاتغ افروايتـ  َُ  . (4/24) "اإلٕهاف"افـّرداويُّ يف  ح

ُِف. ؾإؿقال يف إًَاد افًدِد أـثر مـ أربًة   م َٕ   ظَؼ ؿقًٓ.وظذ هـذا مع ما تَد 

ـِ ظباٍس  افتابًلُّ  ( 3)  اهلل مـ أهِؾ احلٍِظ وآتَاِن وافٍَف. أبق ظبدِ  مقػ اب

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7 ًّةًّة يف ظدد افـجُ ضقء افن  

 .(1)ُل ظـ ربًٔةُح  .تسًة اخلامس:

_______________________________ 

 ـام شٖٔيت. محد رمحف اهلل. وحُاه ظـ ظُرمة.وهذا افَقل روايٌة ظـ اإلمام أَ  

حذ  "افرزاق ـام يف  خرج ظبدُ أَ   ُّ ـِ شِّة ظـ َأيب َمُغ ظـ 3/173) "افـ ( ٓبـ حزم: ظـ محاد ب

ّ   إذا ـإقا شبًًة يف شٍرٍ "ظُرمة ؿال:  ظِٔف. وََيىُب يف افـُجًّة,  لقا. حيُّد اهللَ وُيثًُْ ؾج

 ."ضحك وافٍىروإَ 

  . ـٌ  إشْاده حس

ـُ    .ربًٔة أبق مُغ ٕقح ب

ـُ   ِ ؿ ؾٔوأَ ًغ مَ  وث َف أمحد واب َافبُ  فبق داود. وتُ ًُ  ع.ٔخاري واف

 افرزاق.  ظبدِ  ِػ هْ  يف مُ  ر هذا إثرَ ومل أَ ؿِت:  

 (: ُيَاُل: َأؿؾُّ ما يُقن شبًة ٍٕر.إتٓك.9/4814) "مسائؾ إشحاق بـ مْهقر"ؿال أمحد ـام يف  

ـُ   ّٔقينِّ  (: رأيُت يف حُاياِت 5/342) "إوشط"ْذر يف افـّوؿال اب َّ إٔف ؿال: ـان  ,َأمحد ظـ افـ

قا, ؿال: ورأَ  ظُرمةُ  ًُ ٕ ف ُيًجبُ يَقل: إذا ـإقا شبًًة مج  ف. إتٓك.يتُف ـٖ

رداوي يف   َّ ـُ حامٍد, وأبق 4/24) "اإلٕهاف"وؿال افـ (: وظْف. تًَُْد بحوقِر شبًٍة. َِٕٓا اب

  احلسغ يف رؤوس مسائِف. إتٓك.

دين. ( 1) َّ ف ؾروخ. أبق ظبد افرمحـ افـ ُّ ـُ أيب ظبِد افرمحـ. واش ًروف بـ ربًٔة افرأي. ؿال افـّربًٔة ب

حابة وإـابرِ  بري: ـان ؿد َأدرَك بًَض افه  تقى مـ افتابًغ. وـان صاحَب ؾَ  مهًٌب افزُّ

ـُ َإٍٔس. وؿال افـَخىُٔب افـّب حاؾيًا فٍَِِف واحلديِث. ًا ـّـًَٔٓا ظافِ : ـان ؾَ ديْة. وظْف َأخذ مافُؽ ب

 بإٕبار. :وؿٔؾ ,ديْةافـّب 136وؿال مافٌؽ: ذهبْت حالوُة افٍَف مْذ ماَت ربًٔة. ماَت شْة 

  ( فِسٔقضل.1/12ٍاظ )حُ ـضبَات اف 
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  .اثْا ظؼ السادس:

ـاوردي, و"افتتّة"ل يف ـتقفِّ ُّ ـحُاه ظْف اف .ظـ ربًٔة يف روايةٍ  َّ يف  افـ

ـاوردي, وحُاه (1)"احلاوي" َّ ـِ  ّدِ مـحو وزاظلِّ وإَ  هريِّ ظـ افزُّ  يواً أَ  افـ  ب

 .(2)سـحَ ـاف

ـِ ُِ هؿ اإلمام, ُح حدُ أَ  .ثالثة ظؼ السابع:  .(3)راهقيف ل ظـ إشحاق ب

_______________________________ 

ـِ 2/439) "افناؾًل اإلمامِ  حاوي افُبر يف ؾَفِ ـاف" (1)  ظعِّ ب
ـِ ـِ مـح( ٕيب افـَحس ٍّد مـحّد ب

تقؾ ـك شْة افـّافبكيِّ افبٌدادي,  ُّ ـاوردي. افـ َّ  هـ رمحف اهلل.453نٓقر بافـ

ـُ اإلمام مَأيوًا وبف ؿال   (2)  . افْقويُّ حُاه ظْف . إٔسٍ  افؽ ب

 (.16ص )ـ ؿال هبذا افَقل. مَ  ُمستْديف إن صاء اهلل  وشٖٔيت 

ـُ رجب.   (3)  وهذا افَقل وجٌف ٕصحاِب اإلمام أمحد. ـام حُاه اب

 (.16ص ) ـ ؿال بإًَادها باثْل ظؼ.ُمستْد مَ  شٖٔيت ـالمف إْن صاء اهلل يف افتًِٔؼ ظذو 

 اإلمـام يف افًدد. قنافذي ؿبِف ُيدخِ افسادسِ  افَقلِ أصحاَب  أن   .هذاؿقِل إشحاق طاهر ؿِت:   

مْٓؿ  اإلمامُ  ًدُّ ؾُٔ  .ظدادمـ هذه إَ  ْا ظدداً ضْ اصسَ  حُٔث : (4/24) "اإلٕهاف"رداوي يف َّ ـؿال اف 

ـُ مف يف افٍروعوؿد   ذهب وؽره.ُّ ـبف يف اف ظِٔف , وجزمَ  , ٕص   ذهِب افـّحٔح مـ ظذ افه    , واب

 افرظايتغ , وافتِخٔص, وؽرهؿ.ّٔؿ , وـت

 .ظـ افًدد يُقن زائداً  نسط أنْ يُ  :افروايتغ , وظْف هذا أصحُّ  :ؿال يف جمّع افبحريـ , وافزرـق 

 .ٍرداتُّ ـوهق مـ اف 

 :؟ ؾٔف روايتانروايةٍ  ِّة افًدد ظذ ـؾِّ ـاإلمام مـ ُج  ـقنَ  نسطُ : وهؾ يُ حاويغـؿال يف اف 

إتٓك ـالم  ا يف افٍائؼ.ـضَِّٓسائؾ, وأَ َّ ـاف وسؤسغ يف رُ حُ ـبق افحُاه أَ  نسط.ٓ يُ  اـّٓصحُّ أَ 

= 
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ـِ  الثامن:  .ظـ مافٍؽ  بٍٔب َح  ظؼون, رواية اب

 .ظـ مافٍؽ  يف روايةٍ  .ثالثقن التاسع:

 .هؿ اإلمامحدُ أَ  .أربًقن العارش:

ـُ  بٔدُ وبف ؿال ظُ  ّر بـ ظبد افًزيز, وافناؾًل, وأمحد, تبة, وظُ ظبد اهلل بـ ظُ  اهلل ب

بذح "وإشحاق, حُاه ظْٓؿ يف  ٓذ  ُّ  ."افـ

ََ  حدِ يف أَ  اإلمامِ  ربًقن ؽرَ أَ  احلادي عرش:  قفغ فِناؾًل.اف

 .ّسقنـَخ  الثاين عرش:

 وايتغ ظْٓام.يف إحدى افرِّ  افًزيز, وأمحدُ ّر بـ ظبد وبف ؿال ظُ 

ازريُّ ـَّ ـإقن, حُاه افـثّ الثالث عرش:
(1). 

 .بٌر ؿٔدٍ  ـثرٌ  عٌ جـّ الرابع عرش:

ٕ   .فـ مذهبِ مِ  نٓقرُ َّ ـ, ؾافمافٍؽ  وهذا مذهُب  , بؾ مًغٌ  ظددٌ  نسطُ ٓ يُ ف أ

_______________________________ 

 رداوي.افـّ

ـافُل. ُمهِّْػ ـتاب مـحأبق ظبد اهلل   (1) َّ ـازري افـ َّ ـُ ظعِّ بـ ُظّر افتّّٔل افـ ًِؿ بٍقائد "ّد ب ُّ افـ

ريـ, وـان بهرًا بًِِؿ افـحديث. مقفده بّديْة "ذِح ُمسِؿ تبحِّ ُّ .وـان أحَد إذـٔاء. وإئّة افـ

ٓدي ة مـ إؾرئَة, وهبا ماَت  َّ شْة. ؿال افَايض ظٔاض يف  83, وفف 536شْة  ,يف ربٍٔع إول ,افـ

تُِّغ مـ صٔقخ إؾرئَة بتحَِٔؼ افٍَف, ورتبِة آجتٓاد, ودؿة افْير. "داركافـّ" ُّ  : هق آخُر افـ

 (.14/481شر أظالم افْبالء ) 
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ـُ تَ  اظةٌ ــَّج نسط تُ   وإربًةِ  بافثالثةِ  تًَْدُ  وٓ .بْٔٓؿ افبٔعُ  هبؿ ؿرية, ويَعُ  سُ

 هؿ. وٕحقِ 

ـُ  حاؾظُ ـؿال اف َّ هذا  : وفًؾ  "خاريذح افبُ "يف  حجرٍ  اب  رجُح ذهب أَ افـ

 .(1)مـ حٔث افدفٔؾ ذاهِب افـّ

ٕ  ؿقُل وأَ   ؿ يثبُ ـف فَ : هق ـذفؽ: ٕ
ٍ
 ظددٍ  ًٔغُ مـ إحاديث تَ  ت يف رء

 . ذفؽبغِّ ٕا أُ , وأَ خهقصٍ ـمَ 

  .و سبعةو تسعة أ  رشين أ  و عِ أ   (2)و ثالثنياىني أ  ـثم ا اشرتاطُ أمى 

 .ةستْد فف افبت  ؾال مُ 

  .ا الذي قال باثننيوأمى 

  ٕ َّ باحلديث واإل واجباً  ى افًددَ ف رأَ ؾ٘ ٕ  اع, ورأَ ـجـ  يف اصساطِ  ت دفٌٔؾ ف مل يثبُ ى أ

َّ جَ ـظذ اف بف ؿٔاشاً  ؾَاَل  .اثْان افًددِ  ؿؾ  أَ  ى أن  , ورأَ خهقصٍ ـمَ  ظددٍ   .اظةــ

ٓ  َُْو ٓ يَ  ؿقي   دفٌٔؾ  وهذا يف افقاؿعِ   بٖن   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مـ رشقلِ  سيٌح   ٕص  ف إ

ٓ  ٓ تَ  افـُجًّة  .هإػ وجقدِ  ٓ شبَٔؾ  , وهذا رءٌ ًغ  مُ  ظددٍ  و بذـرِ أَ  , بُذاًَْد إ

_______________________________ 

ـِ حجٍر رمحف اهلل.2/423ؾتح افباري )  (1)  ( فِحـاؾظ اب

حذ  "ؿال ابـ حزم يف   (2) ُّ ؿ ذـروا خزًا ُمرشـاًل مـ ضريؼ 3/249) "افـ ا َمـ حد  بثالثغ. ؾ٘هن  (: وأم 

ِِّـل هبؿ " - وهق جمٓقٌل  -ٍّد إزديِّ مـحأيب  ُروا رجالً ُيه ُٔٗمِّ إذا اجتَّع ثالثـقن رجالً ؾِ

 . إتٓك ـالمف."افـُجًّة
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  .ا الذي قال بثالثةٍ وأمى 

يف  افًددَ  ىبة ـافهالة, ؾؼطَ خُ ـوقر افيف ُح  واجباً  ى افًددَ ؾٕ٘ف رأَ 

مْٓؿ, وهق افذي  اإلمامِ  ظدُّ  ُـ ُس حْ ـؾٕ٘ف ٓ يَ  .ىبةًغ فِخُ ِّ ستَ ُّ ـقمغ افٖمُ َّ ـاف

 .(1)ظُ ًِ ب ويَ خىُ ـيَ 

  .ا الذي قال بيربعةٍ وأمى 

_______________________________ 

قا أَ  (1) قْ } 9قرة اجلًّة أية ُش ك يف ـف تًافيوًا بَقفِ واحتجُّ ًَ ِر اهللَؾاْش ـْ صٌُٔة مجٍع,  هؿافقا: هذ {ا إَِػ ِذ

 وأؿؾُّ اجلِّع ثالثٌة. 

إذا ـإقا ثالثًة "مرؾقظًا  ( ظـ أيب شًٍٔد افـُخدريِّ 672) "صحٔحف"ا رواه مسٌِؿ يف ـوبّ 

ٓؿ باإلمامة َأؿرؤهؿ َُّ ٓؿ َأحُدهؿ, وَأح  . "ؾِٔٗمُّ

ما "يَقل:  ملسو هيلع هللا ىلص( ظـ أيب افدرداء شًُّت رشقَل اهلل 847( وافْسائل )547خرجف أبق داود )ا أَ ـوبّ 

ٓ  ؿد اشتحقذ ظِٔٓؿ افنٔىانُ  ؾًُِٔؿ باجلامظة.  ,مـ ثالثٍة يف ؿريٍة وٓ بدٍو ٓ ُتَاُم ؾٔٓؿ افهالُة إ

ٕ ام يٖـُؾ افذئُب افَاصٔةَ   (. 2131( وابـ حبان )1486حف ابـ خزيّة )وصح   ."ؾ٘

ِِّٓا: افـُجًّة وافـَجّـاظة. ذان احلديثان وه  ِقاِت ـ ان يف افه   ظام 

َّٔغ, وهٗٓء جـّـاظٌة جتب ظِٔٓؿ افـُجًّة.   ُّ ـاظة افـ َّ وٕن  إصَؾ وجقُب افـُجًّة ظذ افـَج

 وٓ دفَٔؾ ظذ إشَاضِٓا ظْٓؿ َأصاًل.

ـُ  اشتدل  و  ا افثالثةُ هلذا افَقِل بأية ؾَط. ثؿ  ( 2/244) "ٌْلُّ ـاف"ؿدامة يف  اب  وإربًةُ  ؿال: ؾٖم 

ٌؿ بافرأي ؾّٔ ُُّ ا ٓ مدخَؾ فف ؾٔف, ؾ٘ن  افتَديرات باُبـٓا افتقؿٔػ, ؾال مدخَؾ فِرأي ؾٔٓا, وٓ ـؾتح

, وفق ـان  ًًا, وٓ فِزيادة ظذ افـَجّع, إذ ٓ ٕص  يف هذا, وٓ مًْك ٕصٍّ ّْ مًْك ٓصساط ـقِٕف َجـ

 اظة َتًَُْد هبام. إتٓك.ــَجُّع ـاؾًٔا ؾٔف, ٓـتٍل بآثْغ, ؾ٘ن  افـَجّاف
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 ُّ ثْاؿال:  "ْْفُش "يف  ف افدارؿىْلُّ خرَج ه ما أَ ستْدُ ؾ افْٔسابقري, ثْا  بُرٍ  أبق حد 

ُـ مـح ـُ  ّدُ مـححئك, ثْا  ّد ب ـُ  ب افقفٔد, ثْا مًاوية بـ  وهب بـ ظىٔة, ثْا بَٔة ب

ٔ  اهلل افد   ظبدِ  مِّ هري, ظـ أُ جٔبل, ثْا افزُّ حئك, ثْا مًاوية بـ شًٔد افتُّ  ة ؿافت: وش

ٓ   .ؿريةٍ  ظذ ـؾِّ  واجبةٌ  افـُجًّة": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؿال رشقُل   .  (1)"ربًة أَ وإن مل يُـ ؾٔٓا إ

  .هريهذا ظـ افزُّ  ؿال افدارؿىْل: ٓ يهحُّ 

  .مـ هذا افىريؼ "شْْف"يف  خرجف افبَٔٓلُّ وؿد أَ 

  :وله صريق ثان

ثْاافدارؿىْل:  ؿال ُـ مـحأبق ظبد اهلل  حد  ل, ثْا ـيِظع بـ إشامظٔؾ إَ  ّد ب

_______________________________ 

( 3/254) "افسْـ افُزى"( ومـ ضريَف افبَٔٓل يف 2/312) "افسْـ"أخرجف افدارؿىْل يف   (1)

 هبذا اإلشْاد.

 افُتجٔبل. مًاوية بـ شًٔد 

ـُ حبان يف    َاضٔع.افـّ(. وؿال: َيروي 9/166) "افثَات"ذـره اب

ـُ حزم يف   حذ  "وؿال اب ُّ  (: مًاوية بـ حئك, ومًاوية بـ شًٔد: جمٓقٓن. إتٓك.3/133) "افـ

هري, ـذفؽ ؿافف   ـِ ظبِد اهلل إَيِـل, ظـ افزُّ ؿ ب َُ ؿال افبَٔٓل: وؿد ؿٔؾ ظْف ظـ افتُّجٔبل ظـ افـح

هٍك ظـ بَٔة. إتٓك.مـح ُّ ـُ افـ  ُّد ب

بف أبق حاتؿ.   ؿ ـذ  َُ  ـام شٖٔيت.ؿِت: وافـح

ـِ ظديٍّ وافبَٔٓل وؽرمها ؿريبًا.  ٍ ك شتٖيت ظْد اب ـِ ُمه  ورواية اب

ًا.1/215) "افدراية"ؿال ابـ حجر يف     (: وإشْاُده واٍه جد 
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َُ ّد بـ ُخ مـحاهلل بـ  ظبٔدُ  ّد بـ ظىاء, ثْا مـحظل, ثْا مقشك بـ اَل ْٔس اف

اهلل افدوشٔة  ظبدِ  مُّ ثتْل أُ ثْا افزهري, حد   -ري قؿَ ُّ ـهق اف -ّد مـحافقفٔد بـ 

وإن مل يُقٕقا  .ٓا إمامٌ ؾٔ ؿريةٍ  ظذ ـؾِّ  واجبةٌ  افـُجًّة": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؿافت: ؿال رشقُل 

  ٓ   .(1)"ربًة أَ إ

ـ رواه مَ  هري, ـؾُّ هذا ظـ افزُّ  ري مسوك, وٓ يهحُّ قؿَ ُّ ـؿال افدارؿىْل: اف

 .وكٌ ظْف مس

 .صريق ثالث

ثْا: افدارؿىْلُّ ؿال  ـُ لُّ ـاهلل إيِ بق ظبدِ أَ  حد  ـُ ظثامن, ثْا ظَ  , ثْا حئك ب  ّرو ب

ـُ  ـِ  ؿِ َُ حَ ـىرف, ظـ افّد بـ مُ مـحظع, ظـ  افربٔع بـ ضارق, ثْا مسِّة ب  ظبدِ  ب

_______________________________ 

 ( هبذا اإلشْاد. 2/312) "افسْـ"أخرجف افدارؿىْل يف   (1)

قَؿري مسوٌك. وات ٍَقا ظذ ضًٍف.  ُّ  وافـ

ـُ حبان ـام يف   هري 11/131) "افتٓذيب"وؿال اب (: ـان ٓ ُيبايل ما ُدؾَِع إفٔف ؿرَأه. َروى ظـ افزُّ

. وـان َيرؾع  هري ؿطُّ قؿقف. ٓ جيقُز افـّراشٔؾ. وُيسْد افـَّأصٔاَء مقضقظة مل يروها افزُّ

 آحتجاُج بف بحال. إتٓك.

ـُ ظبد اهلادي يف   ـُ  (:2/553) "تَْٔح افتحَٔؼ"ؿال اب  افبَِاوي, وهق مـحمقشك ب
ٍ
ـِ ظىاء ّد ب

: فٔس بثٍَة. وؿال افدارؿىْلُّ  بف أبق زرظة وأبق حاتؿ وؽرمها, وؿال افْسائلُّ اب, ـذ  : مسوٌك. ـذ 

ـُ حبان: ٓ ت ـُ ـوؿال اب : ـان يرسُق اف حؾُّ افرواية ظْف, ـان يوُع احلديث. وؿال اب حديَث. ـظديٍّ

ـِ ظبد اهلادي.  إتٓك ـالم اب
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 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رشقَل  وشٔة ؿافت: شًُّت اهلل افد   ظبدِ  مِّ اهلل بـ شًد, ظـ افزهري, ظـ أُ 

ٓ   .ؿريةٍ ـؾِّ  ظذ أهؾِ  واجبةٌ  افـُجًّة"يَقل:  ًُ وإن مل يُقٕقا إ ٓؿ  ثالثة راب

  .(1)"إمامٓؿ

 .مسوكٌ  ؿُ َُ حَ ـوشٔة, وافف مـ افد  شامظُ  هري ٓ يهحُّ : افزُّ ؿال افدارؿىْلُّ 

 صريق آخر: 

ـُ  ـُ "افُامؾ"يف  ظديٍّ  ؿال اب ٍ  ّد بـ مُ مـح, ثْا (2)شِؿ : أخزٕا اب ك, ثْا ه

ـُ  ـُ  بَٔة, ثْا مًاوية ب ـِ  ؿِ َُ حَ ـجٔبل, ظـ افشًٔد افتُّ  حئك, ثْا مًاوية ب ظبد اهلل,  ب

واجبة  افـُجًّة": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وشٔة ؿافت: ؿال رشقُل اهلل افد   ظبدِ  مِّ هري, ظـ أُ ظـ افزُّ 

_______________________________ 

ـُ اجلقزي يف 2/317) "افسْـ"أخرجف افدارؿىْل يف   (1) ٓذا ـ( ب1/533) "افتحَٔؼ"( ومـ ضريَف اب

 اإلشْاد.

ـُ   ُِّٓا مقضقظٌة. وؿال ـح(: ؿال أَ 1/533) "افتحَٔؼ"جقزي يف ـاف ؿال اب ؿ ـ َُ ّد: َأحاديث افـَح

: مسوٌك. ؿال حيل: فٔس بثٍَة وٓ مٖمقن. و اب. وؿال افْسائلُّ وافدارؿىْلُّ أبق حاتؿ افرازي: هق ـذ 

ـُ حبان: َيروي  َّ وؿال اب ا مَ قضقظات ظـ إثبات.  افـ . ؾَال حئك: فٔس بقء. وأم  ـُ ظعٍّ سِّة ب

: مسوك. إتٓك ـالمف.   وؿال افْسائلُّ وافدارؿىْلُّ

ما َأثبُتف. وهق  ( ابـ ُمسِؿ. بزيادة مٍٔؿ. وافهقاُب 1/67) "افـحاوي فٍِتاوي"وؿع يف مىبقع  (2)

 . افـّقاؾؼ فِّخىقط

ـُ   ـاه مـحوهق ظبُد اهلل ب  ّ ٍ ك يف مقاضع. تارًة ش ـِ مه ـُ ظدي ظْف ظـ اب ِْؿ. روى اب ّد بـ ش

ِْؿ. ثْا ابـ ش  هُذا. وتارًة يَقل: حد 
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ٓ   .ؾٔٓا إمامٌ  ؿريةٍ  ظذ ـؾِّ    .(1)"ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص افْبلُّ  ك ذـرَ حت   .ربًة أَ وإن مل يُقٕقا إ

َُ  .هذا افىريؼـ مِ  خرجف افبَٔٓلُّ أَ  ـُ  ؿُ وؿال: احل ُـ , ومُ اهلل مسوكٌ  ظبدِ  ب  ًاوية ب

 .هريهذا ظـ افزُّ  , وٓ يهحُّ ٔك ضًٌٔػ حي

 ندُّ يَ  افىرَق  فِحديث, ؾ٘ن   قةٍ ؿُ  ٕقعُ  مـ اجتامع هذه افىرِق  ؿِت: ؿد حهَؾ 

 .(2)ٓؿت  مُ  ْدِ إذا مل يُـ يف افس   هقصاً ُخ  .ٓا بًواً بًُو 

ثْاؿال:  افدارؿىْلُّ خرجف ما أَ  زيدها ؿقةٌ ويَ  ـُ  ظعُّ  حد  ـِ مـح ب َبة ظُ  ّد ب

 ًَ ريؿ, ْبس, ثْا إشحاق بـ مْهقر, ثْا هُ افنٔباين, ثْا إبراهٔؿ بـ إشحاق بـ أيب اف

_______________________________ 

ـُ ظدي يف ( 1) ( وابـ أيب 6/3533) "مًرؾة افهحابة"( وأبق ًٕٔؿ يف 2/482) "افُامؾ" أخرجف اب

( مـ ضريؼ 3/255) "افسْـ افُزى"( وافبَٔٓل يف 3431) "ّثاينـأحاد واف"ظاصؿ يف 

ك بف. ّدِ مـح  ٍ ـِ ُمه  ب

ؿ بـ ظبد اهلل.  َُ   وؾٔف احلـ

ُِّٓا مقضقظٌة.   ة َأحاديث. ثؿ ؿال: ـ ـُ ظديٍّ فف ظد  تـ ؾٓق افـّوما هق مْٓا مًروٌف بوؿد رسَد اب

ؿباضٌؾ هب َُ ـا ٓ مـحظـ افَاشؿ بـ  ذا اإلشْاد. وما َأمِٔت فَِح  ّ ُِّٓا مـ هري وؽرهؿ. ؾُ ّد وافزُّ

ف افثَاُت ظِٔف. وَض  ًُ ٌ ظذ حديثِف. إتٓك.ًْ ُيتاب ف بغِّ ٍُ 

م. .وؾٔف أيوًا مًاوية بـ شًٔد   وهق جمٓقٌل. ـام تَد 

 سٔقضل رمحف اهلل. هذا تساهٌؾ مـ اف (2)

امن. ـام َُِٕت ـالَم أهِؾ افًِؿ ؾٔٓام.   قَؿري ُمتٓ  ُّ ؿ وافقفُٔد افـ َُ  ؾافـَح

ـُ شًٔد افُتجٔبل جمٓقٌل   ٕ   ,ومًاوية ب َُ وـٖ  ؿ. واهلل أظِؿ.ف َأخذه مـ افـَح
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ـِ ُّ ـّد بـ افمـحظـ إبراهٔؿ بـ  ـِ مُ  ْتؼ, ظـ ؿٔس ب , صٓاٍب  سِؿ, ظـ ضارق ب

َّ َج يف  واجبةٌ  افـُجًّة"ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افْبلِّ  ٓ   اظةٍ ــ و قك, أَ ُِ ّْ ـمَ  : ظبدٌ ربًةٍ ظذ أَ  إ

  .(1)"و امرأةٌ , أَ و مريٌض , أَ صبل  

  ٕ ّ  ما يُ  ـؾ   ؾنَّؾ  .اظةَ ــّجَ ـاف ضَِؼ ف أَ وجف افدٓفة مْف أ َّ َج ك س اظة, وذفؽ ــ

 .اإلمام ؽرِ  بثالثةٍ  صادٌق 

  :ا الذي قال باثني عرشوأمى 

 ُّ  ُب خىُ ــان يَ  ملسو هيلع هللا ىلص افْبل   أن  "سِؿ ظـ جابر: ومُ  خاريُّ خرجف افبُ ه ما أَ ستْدُ ؾ

_______________________________ 

افسْـ "( وافبَٔٓل يف 1367) "شْْف"وـذا أبق داود يف  .(2/3) "افسْـ"أخرجف افدارؿىْل يف  (1)

 "ًجؿ افُبرافـّ"( وافىزاين يف 1313) "ستدركافـّ"( وافـحاـؿ يف 3/172) "افُزى

ُّ "( وافؤاء يف 5679) "إوشط"( ويف 8/321) ـِ 121) "ختارةافـ ( مـ ضريؼ إشحاق ب

 مْهقر بف.

 حاـؿ يف إشْاده أبا مقشك إصًري.ـوزاد اف 

 ؿال افبَٔٓل: فٔس بّحٍقظ. 

 وهق مرشٌؾ جٌٔد. إتٓك.  ,حٍقُظ ُمرشٌؾ افـّ(:  هذا هق 1721) "ًرؾةافـّ"وؿال افبَٔٓل يف  

ـُ    . ومل يسّْع مْف صٔئًا. إتٓك.ملسو هيلع هللا ىلصؿد رَأى افْبل   صٓاٍب  ؿال أبق داود: ضارق ب

ٔخغ. وهذا(: 2/757) "خالصةـاف"ؿال افْقوي يف   افذي ؿافف َأبق داود ٓ  وإشْاُده ظذ ذط افن 

ٌة. . وهق ُحج  ٕ ف إْن ثبَت ظدُم شامِظف يُقن مرشَؾ صحايبٍّ ِة احلديث, ٕ   إتٓك. يَدُح يف صح 

ـُ رجٍب افـَحْبع يف   حف احلاؾظ اب  (8/61) "ؾتح افباري"وصح 
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ٓ   ك مل يبَؼ إفٔٓا حت   افْاُس  َؾ تَ ٍَ مـ افنام ؾإْ  ظرٌ  ؾجاءْت  افـُجًّةيقم  ؿائامً   اثْا إ

  .(1)"الً رُج  ظَؼ 

ّ  ًتز يف آبتداء يُ ُّ ـاف افًددَ  افدٓفة مْف أن   وجفُ   بىؾِ ا مل تَ ـًتز يف افدوام, ؾِ

 .(2)ـاٍف  هذا افًددَ  ظذ أن   دل   ظذ اثْل ظَؼ  افزائدِ  بإٍواضِ  افـُجًّة

_______________________________ 

( وافْسائل 3311( وافسمذي )863( ومسِؿ )4616, 1958, 1953 ,894خرجف افبخاري )أ  (1)

ـِ ظبدِ ُح  ق ظـرضُ ( مـ 11529) "افُزى"يف  ـِ أيب  افرمحـ ظـ أيب شٍٔان وشافـؿِ  هغ ب ب

  .سِؿمُ  افـَجًد ظـ جابر بف. وهذا فٍظُ 

ٓ  اثْا ظؼ رجاًل, ؾٔٓؿ أبق بُر وظّر"وزاد    . "َإٔا ؾٔٓؿ". ويف رواية فف "إ

ُٕهعِّ مع افْبلِّ "وفِبخاري   ب ظِٔف افبخاري )باب: إذا ٍٕرَ "إذ َأؿبِت ملسو هيلع هللا ىلصبْٔام ٕحـ  ظـ  افْاُس  . بق 

 ـ بَل جائزة(.ًّة, ؾهالة اإلمام ومَ جُ ـاف اإلمام يف صالةِ 

ـُ   ي أَ  ( الةيف الصى ) وقوله  .أي ْٕتير افهالة ( يـصلِّ ىُ ) قوله  :(2/423) "افٍتح"حجر يف  ؿال اب

  ـ تسّٔةِ وهق مِ  .ىبة مثالً خُ ـيف اف
ِ
 ه اشتدُٓل دُ ٗيِّ ويُ  .جّع بغ افروايتغـؾبٓذا يُ  .فا ؿاربَ ـبّ افقء

ـِ  ـُ ماجف ب٘شْادٍ مَ  اب ـا َأخرجف اب َّ ذـقرة. ـ َّ . وـذا صحٍٔح  سًقد ظذ افَٔام يف افـُخىبة بأية افـ

ـُ ُظجرة يف صحِٔح ُمسِؿ  . إتٓك.اشتدل  بف ـًُب ب

ٓ  ما  "اثْل ظؼ رجالً "ات ٍَت افروايات ـِٓا ظذ  :(2/424) "افٍتح"ؿال ابـ حجر يف  فـائدة:  إ

ـُ ظاصٍؿ ظـ ُحهغ باإلشْاد  ٓ  َأربًغ رُجالً "ذـقر ؾَال: افـّرواه ظعُّ ب . . أخرجف افدارؿىْلُّ "إ

ـُ ظاصٍؿ. وهق ضًُٔػ  د بف ظعُّ ب ف َأصحاُب ُحهغ حِ ـاف وؿال: تٍر  ٍَ  ـِٓؿ. إتٓك.ٍظ. وخاف

ـ ؿال:  ( يف ذح حديِث 6/151) "ذح مسِؿ"ؿال افْقوي يف   (2)  ّ جابر: وؾٔف دفٌٔؾ دافٍؽ وؽِره مـ

ٕ ف  ـ َينسط َأربًغ بٖ  ّ اؾًلِّ وؽُرهؿ مـ تًَُْد افـُجًّة باثْل ظؼ رجاًل. وَأجاَب َأصحاُب افن 

= 
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_______________________________ 

ٕ ـٓؿ رجًقا ـام  ,َمـحّقٌل ظذ َأ َّ  هـ افْقوي.َأربًغ. ؾَٖتـؿ  بـٓؿ افـُجًّة. اَأو رجَع مْٓؿ تـ

ثْل ظؼ رجاًل أو اًّة تًَْد بجُ ـاف ن  إمـ ؿال : (8/315) "افٍتح"ؿال احلاؾظ ابـ رجب يف  

ٕ   ظْده يف مًْك حديِث  بدوهنؿ, ؾال إصُاَل  ُِ ـف يَ جابر: ؾ٘ ِ   ملسو هيلع هللا ىلص افْ بل   ف ظذ أن  حّ ًّة جُ ـك افـص

 َّ  ًّتٓؿ.ـت ُج ـ بَل مًف, وصح  ب

 جابٍر. ظِٔف حديُث  ُؾ نُِ ربًغ, ؾٕ٘ف يُ ًّة بدون أَ جُ ـاف ومـ ؿال: ٓ تهحُّ  

ؿ رجًقا ؿبؾ حتّؾ أهن  ىبة. ؿال: ؾُٔ خُ ـقا وهق يف افؿ إٍوُّ أهن   افهحَٔح  ٓؿ: بٖن  بًُو  جاَب وؿد أَ  

ِـ  بغ روايٍة ظعِّ  جّعُ ـوبذفؽ يُ  هبؿ. ربًقن, ؾجّعَ بف إَ  ـ تؿ  مَ  افهالة, أو رجعَ   ظاصؿ وشائرِ  ب

 افروايات.

ـِ  وهذا افذي ؿافف بًٌٔد, ورواية ظعِّ    ]إير افتًِٔؼ افسابؼ[ إفٔٓا. ِتٍُت حٌض, ٓ يُ ـظاصؿ ؽٌِط مَ  ب

ٓؿ إٍواَض  ظِٔف, وهق: أن   خاري هاهْا وتبقيبف يدلُّ افبُ  ـالمِ  سًُِا آخر, وطاهرُ ضائٌٍة مَ  وشَِؽ  

ؿقا يف أثْاء تٍر   ًتز, ثؿ  ُّ ـاف جًّة بافًددِ ـهبؿ اف افهالة, وـان ؿد اؾتتَح  ـان يف ٍٕسِ  ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افْبلِّ 

 َٖ وهذا ؿقُل  آبتداء.ٌتٍر يف ؾٔٓا ما ٓ يُ  ٌتٍرُ آشتدامة يُ  جًّة: ؾ٘ن  ـهبؿ صالة اف تؿ  افهالة, ؾ

 -ؿ يف افَدي -بق حٍْٔة وأصحابف وافثقري ومافؽ وافناؾًل مـ افًِامء, مْٓؿ: أَ  اظةٍ ـّـج

 ْا.صحابِ َٕ  وإشحاق, وهق وجفٌ 

َٖ  بَك مًف واحدٌ يَ  ـ اظتز أنْ وظذ هذا: ؾّْٓؿ مَ   ْٓؿ ًَْد بذفؽ, ومَ اظة تَ ـجّـاف أصَؾ  ـثر: ٕن  ؾ

 ُل ؿقًٓ فِناؾًل.بارك, وُح افـّبَك مًف اثْان, وهق ؿقُل افثقري وابـ يَ  مـ ذط أنْ 

ٓ   عَ َّ ـرجاًل ج بَل مًف اثْا ظَؼ  نْ إوؿال إشحاق:   وهق وجٌف  .جابرٍ  حديِث  ؾال: فياهرِ  هبؿ وإ

 ْا.صحابِ َٕ 

ُّّ خر: يُ آ ْا وجفٌ وٕصحابِ    جدًا. وهذا بًٔدٌ  ه.ًّة, وفق بَل وحدَ ـُج  ٓا اإلمامُ ت

ُِّ ويُ  .ٓؿًّتُ ـُج  ؾال تهحُّ  رـًةٍ  امِ ـّـٓؿ ؿبؾ تيُقن إٍواُض  ق مافٌؽ بغ أنْ وؾر    ٓرًا, وبغ قن طُ ه

 ْا.ٕصحابِ  زين, وهق وجفٌ ُّ ـوواؾَف اف تّقهنا مجًة.رـًٍة ؾُٔ  امِ ـّـبًد ت يُقنَ  أنْ 

= 
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ا ا اصساط اثْل ظؼة أهن  بٓة, وأم  تٓا باثْل ظؼ بال ُص ظذ صح   ؿِت: هق دال  

ـثر ما أَ  ظغٍ  هذه واؿًةُ  ظذ ذفؽ, ؾ٘ن   ؾِٔس ؾٔف دٓفةٌ  بدون هذا افًددِ  ٓ تهحُّ 

ٕ  افـُجًّةت هبؿ ّ  ـوت .الً رُج  قا وبَل اثْا ظَؼ ؿ إٍوُّ ؾٔٓا أهن   ف فق , وفٔس ؾٔٓا أ

_______________________________ 

ؾٔٓا شجدًة  ـان ؿد شجدَ  نْ إهلؿ, و وػ ؾال مجًةَ يف إُ  يسجدَ  إٍوقا ؿبؾ أنْ  وؿال أبق حٍْٔة: إنِ  

 تُبرة اإلحرام. قا ظََب حال, وفق إٍوُّ  بُؾِّ  تّقهنا مجًةً وؿال صاحباه: بؾ يُ  قها مجًًة.ُّّ ـتأَ 

ك يُّؾ افًدد يف هلؿ, حت   محد واحلسـ بـ زياد: إٔف ٓ مجًةَ وأ -جديد ـيف اف - افناؾًلِّ  ومذهُب  

 ختِػ ؿقُل أمحد يف ذفؽ.ـؿال أبق بُر ظبد افًزيز بـ جًٍر: مل ي جمّقع افهالة.

 .جابرٍ  جقابًا آخر ظـ حديِث  وؿد وجدُت  

ِ   ملسو هيلع هللا ىلص افْبل   وهق: أن    َٖ ــان ؿد ص ىبتف بًد صالة ف يف ُخ قا ظْٓؿ ؾإٍوُّ خىبَ  ًّة, ثؿ  جُ ـصحابف افك ب

 ًّة ظذ صالهتا.جُ ـىبة افم ُخ بًد ذفؽ ؿد   ملسو هيلع هللا ىلص افْبل   ن  إ ًّة, ثؿ  جُ ـاف

ج أبق داود يف   ِِّـك  ملسو هيلع هللا ىلص ـان رشقُل اهلل"ب٘شْاده ظـ ُمَاتؾ بـ حٔان, ؿال:  "مراشِٔف"ؾخر  ُيه

ِ ـك ـي ملسو هيلع هللا ىلص وافْبلُّ  .يقم افـُجًّة ًّة ؿبؾ افـُخىبة مثؾ افًٔد, حت ك إذا ـانافـجُ  خىب, وؿد ص

ـَ خٍِٔة ؿد ؿِدم بتجارتف افـجُ  اه َأهِف  -ًّة, ؾدخؾ رجٌؾ, ؾَال: إن  دحَٔة ب  َ وـان دحُٔة إذا ؿدم تِ

ٓ  إٔف فٔس يف ترِك افـُخىبة رءٌ -بافدؾاف  َوإَِذا }: , ؾٖٕزَل اهلل ظز  وجؾ  , ؾخرَج افْاُس, َفـؿ ييُّْقا إ

اَرًة َأْو هَلْقاً َرَأوْ  م افْبلُّ 11]اجلًّة: {ا جِتَ ر افهالة ملسو هيلع هللا ىلص[, ؾَد   ."افـُخىبة يقم اجلًّة, وَأخ 

ـُ أَ  وهذا اجلقاُب    ا ؿبِف.ـّ  ـم حس

ـ  ومَ   خرجقا  ؾٔٓا, ثؿ   ٓؿ مًفـبًد دخقف ملسو هيلع هللا ىلص افْبلِّ  ًّة خَِػ جُ ـاف بافهحابة أهنؿ ترـقا صالةَ  ـ ط

ٓ  سجد حت  افـّمـ  ـ   شاءَ ثْا ظؼ رجاًل, ؾَد أَ ا ك مل يبؼ مًف إ  اهلل تًاػ. , ومل يَع ذفؽ بحّدِ هبؿ افي

 إتٓك ـالمف رمحف اهلل.
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 .هبؿ مل تتؿ   مـ هذا افًددِ  بَل أؿؾُّ 

  .ربًة؟أَ  مـ إحاديث افسابَة اصساطَ  : ؾُٔػ أخذَت ؿَِت  ؾ٘نْ 

ٓ  ـوإن فَ ) فؿقفَ  : ٕن  ؿُِت  جزئ بف ـتُ  ظددٍ  ٕؿؾ   بٔانٌ  ( أربًةؿ يُقٕقا إ

ٔ   .ن(إ) ذفؽ صٖنُ  ن  ٕ ,افـُجًّة  ذـرُ ام يُ أهن   .ر يف افًربٔةـام تَر   .ْغ تَ و )فق( افقصِ

افسائؾ  ظطِ شاء, وأَ أَ  وإنْ  ـ إػ زيدٍ حِس ٕدرها, تَقل: أَ وأَ  ْتٓك إحقالِ بًدمها مُ 

 .لًىُّ ــ إفٔف وافحَس ُّ ـاف ْتٓك ؽايةِ افتان مُ حَ ـ, ؾٓاتان افظذ ؾرسٍ  وفق جاءَ 

و ُؿ أَ ٍِٕس هلل وفق ظذ أَ  ٓداءَ ُص  امغ بافَسطِ ـقٕقا ؿق  }ك: ـف تًافومْف ؿقفُ 

ٔ  ة وإَ ي  افٍْس وافقافدِ  [ ؾِٔس بًد مرتبةِ 135]افْساء:  .{ؿربْغ ـ وإَ يْ دَ افقافِ  ة ؿرب

ٓ  ": ملسو هيلع هللا ىلصف ذـر, وـذفؽ ؿقفُ تُ  مرتبةٌ   ٓك مراتِب ْتَ ُّ ـفِ  بٔانٌ  ."ربًة أَ وإن مل يُقٕقا إ

ـَ  جزئاً ـمْف مُ  جزئ, وفق ـان أؿؾُّ ُّ ـاف افًددِ   .هرَ فذ

 ملسو هيلع هللا ىلص افْبلُّ  ك ذـرَ حت  "أخر,  ف يف احلديِث إػ ذفؽ افتًبر بافٌاية يف ؿقفِ  رصدُ ويُ 

ف إػ ؽايتُ  ظداد حتك إتْٓت إَ  ل إػ مراتِب تْز   ملسو هيلع هللا ىلصظذ إٔف  هذا يدلُّ  , ؾ٘ن  "ثالثة

 .افثالثة رِ ـْ ذِ 

 ربًة.ثالثة ٓ أَ  نسطُ : ؾًذ هذا يُ ؾ٘ن ؿَِت 

ٓ  ـوإن ف  ": أخرِ  ف يف احلديِث فَقفِ  ;مام اإل ؽرُ  راد ثالثةٌ ُّ ـ: افؿُِت   ؿ يُقٕقا إ

 ًُ   ."ٓؿٓؿ إمامُ ثالثة راب

ِ  : مُ ؿَِت  ؾ٘نْ   إحاديِث  ت ثبقَت ف مل يثبُ ٕ  ؽر أَ  .ظذ ما ذـرَت  دٓفة احلديِث  ؿٌ س
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ٕ   .هبا جِّ حتَ ُّ ـاف و حة أَ افهِّ  مرتبةَ  بام بِغَ  جُّ حتَ ـرؿف, وإٕام يُ ٔع ضُ ـَّج مـ  ف ضًٌٔػ ؾ٘

 .سـحَ ـاف

وٓ  صحٌٔح  فٔس فف ضريٌؼ  .ًٌٔػ ف َض حديثُ  ,ربًغ: ـذفؽ ؿقهلؿ بإَ ؿُِت 

ـٌ َح    .س

بذح "يف  ؿال افْقويُّ  ٓذ  ُّ  اـْا ٓصساط إربًغ بّصحابُ أَ  : احتج  "افـ

 ,ماماً إِ  ثالثةٍ  يف ـؾِّ  ْة أن  افسُّ  ِت مَو "وافبَٔٓل ظـ جابر ؿال:  ارؿىْلُّ خرجف افد  أَ 

 .(1)"اظةٌ ــَّج ؿ هن  ك, وذفؽ أَ ضحَ وأَ  رٌ ىْ ًة وؾِ ـُّج ا ؾقق ذفؽ ـؾّربًغ أَ  ويف ـؾِّ 

ً   ضًٌٔػ  ف حديٌث ؿال: فُْ    ٓ يهحُّ  هق حديٌث  :اظ, وؿال افبَٔٓلٍ  حُ ـٍف افض

 .بف آحتجاُج 

 .ٓا ضًٍٔةٌ فُْ   .بٖحاديث بًّْاه يواً قا أَ : واحتجُّ ؿال افْقويُّ 

_______________________________ 

( وابـ اجلقزي 3/252) "افسْـ افُزى"( وافبَٔٓل يف 2/336) "افسْـ "أخرجف افدارؿىْل يف  (1)

ـِ خا2/138) "جروحغافـّ"( وابـ حبان يف 1/533) "افتحَٔؼ"يف  فد ( مـ ضريؼ إشحاق ب

ـُ ظبد افرمحـ  رر, ثْا ُخهٔػ, ظـ ظىاء, ظـ جابر.افبافز, ثْا ظبد افًزيز ب َُ  اف

رر, وهق ضًٔػ.  َُ د بف ظبُد افًزيز اف  ؿال افبَٔٓل: تٍر 

ظذ حديثِف ؾ٘هنا ـِذٌب.  (: وظبُد افًزيز ؿال أمحد: ارضْب 2/137) "افتِخٔص"ؿال ابـ حجر يف  

ـُ حبان: ٓ جيقُز  ,َأو مقضقظةٌ  : مُُْر احلديث. وؿال اب : فٔس بثٍَة. وؿال افدارؿىْلُّ وؿال افْسائلُّ

  أْن ُيـحَتج  بف. وؿال افبَٔٓل: هذا احلديُث ٓ ُيـحتَجُّ بّثِف. إتٓك.
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ـِ افرمح ظـ ظبدِ  صحاُب وإَ  بف افبَٔٓلُّ  بف ما احتج   حتجُّ ـما يُ  ؿرُب ؿال: وأَ   ـ ب

ـِ  ّ  َج ـ مَ  وُل أَ "ظـ أبٔف ؿال:  مافٍؽ  ـًب ب َّ بْا يف  عَ ـ ـُ  (1)شًدُ أَ ديْة افـ رارة زُ  ب

َّ  ملسو هيلع هللا ىلص افْبلِّ  مَدمِ  ؿبَؾ  ربًغ : ـؿ ـْتؿ؟ ؿال: أَ ؿُِت  ات,ـَّ ِو خَ ـَٔع افديْة يف َٕ افـ

ـٌ  حديٌث  .(2)"الً رُج   .صحٔحةٍ  , وؽرمها بٖشإٔدَ وافبَٔٓلُّ رواه أبق داود,  .حس

_______________________________ 

 ."َأشًد". وافهقاب ىٖافـّقضع أيت. وهق َخ . وـذا يف "شًد"( 1/68) "احلاوي"وؿع يف   (1)

ا يف    قضُع افثاين ؾٔف ) شًد (.  افـّو .قجد َأصالً ؾَد شََط هذا احلديُث ؾال يُ خىقضة افـّأم 

( ويف 3/177) "افسْـ افُزى"( وافبَٔٓل يف 1382( وابـ ماجف )1369أخرجف أبق داود )  (2)

( 873) "مًرؾة افهحابة"( وأبق ًٕٔؿ يف 2469) "أخبار مُة"( وافٍاـٓل يف 1712) "ًرؾةافـّ"

ـُ 19/91) "ًجؿ افُبرافـّ" وافىزاين يف ( وأمحد بـ ظع 1734) "إوشط"ْذر يف افـّ( واب

ثْل مـح( مـ ُضرق ظـ 1) "افـُجًّة وؾوِٓا"روزي يف افـّ ـِ إشحاق حد  ُّد بـ َأيب مـحّد ب

ـُ ـًب بـ مافؽ ظـ أبٔف.  ثْل ظبُد افرمحـ ب ـِ ُحٍْٔػ ظـ أبٔف حد  ـِ شٓؾ ب وفٍيف ظْدهؿ ُأمامة ب

ـاتافْبٔت مـ حر  يف هْزم " َّ  ."ة بْل بٔاضة. يف ٍَٕٔع ُيَال فف. َُٕٔع افـَخِو

حف ابـ خزيّة )   (.989( واحلاـؿ )7313( وابـ حبان )1724وصح 

ـُ حجر يف   . 2/56) "افتِخٔص"وؿال اب ـٌ  (: إشْاده حس

ـِ  ًّر ظـ أيقب( ظـ مَ 5144) "هْػافـّ"وروى ظبُد افرزاق يف    ّعَ ـج "شريـ ؿال:  ظـ اب

ـِ ".. وؾٔف .. وؿبَؾ أْن تْزَل افـُجًّةملسو هيلع هللا ىلصافـّديْة ؿبؾ أْن يَدَم رشقُل اهلل  هُؾ أَ  ؾاجتًّقا إػ َأشًد ب

ـُ ُزرارة هلؿ  قه افـُجًّة, حتك اجتًّقا إفٔف, ؾذبَح َأشًُد ب  ّ رهؿ ؾس ـ  ِ ـك هبؿ يقمئٍذ. وذ ُزرارة ؾه

َٕٖ ِ تٓؿ, ؾ قا مـ صاٍة واحدة, وذفؽ فَ إذا ٕقدي }زَل اهللُ يف ذفؽ بًد ذفؽ: صاًة ؾتٌدوا وتًن 

 . {فِهالة مـ يقم افـُجًّة.. أية

= 
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َال: يُ  ْا: وجف افدٓفة أنْ , ؿال أصحابُ صحٌٔح  ؿال افبَٔٓل وؽره: وهق حديٌث 

ًَ  ظذ اصساطِ  ةُ م  إُ  ًِت جـّأَ  ٓ   افـُجًّة هحُّ ٓر, ؾال تَ افيُّ  صُؾ , وإَ ددِ اف   بًددٍ إ

َٖ جقازُ  , وؿد ثبَت ؾٔف افتقؿُٔػ  ثبَت  ٓ   بٖؿؾ   جقزُ ـربًغ ؾال يَ ها ب   بدفٔؾٍ مْف إ

_______________________________ 

   ٓ  .  إٔف ُمرشٌؾ وشُْده صحٌٔح إ

ّ  أَ  اإلمامِ  وؿع يف ـالمِ (: 8/69) "افٍتح"ؿال ابـ رجب يف   ًٓا محد: أن  هذه هل افـُجًّة افتل جـ

ـُ مافٍؽ يف حديثف,   َأهنؿ ـإقا َأربًغ رُجاًل.مهًب بـ ظٍّر, وهل افتل ذـرها ـًُب ب

 ويف هذا ٕيٌر. 

ـا  وُيـحتّؾ أْن يُقن هذا آجتامعُ    ّ مـ إٕهار ـان باجتٓادهؿ ؿبؾ ُؿدوِم ُمهًٍب إفٔٓؿ, ثؿ  َفـ

ع هبؿ بٖمرِ   ّ وـان اإلشالُم حْٔئٍذ ؿد طَٓر وَؾَنا, وـان ُيُّـ  .ملسو هيلع هللا ىلص افْبلِّ  ؿدَم ُمهًٌب ظِٔٓؿ جـ

ا اجتامع إٕهار ؿبؾ ذفؽ, ؾُان يف بِٔت أَ افـّإؿامة صًار اإلشالم يف  ـِ ديْة, وأم  رارة ؿبؾ زُ  شًد ب

 ظِؿ.بحإف وتًاػ أَ . واهلل ُش ملسو هيلع هللا ىلص افْبلِّ  مْٓؿ, ٓ بٖمرِ  ديْة وؾنّقه, وـان باجتٓادٍ افـّطٓقِر اإلشالم ب

 إتٓك ـالمف.

ُـّ افـّبٍتح اهلاء. وشُقن افزاء.  قوله ) يف هزم ((: 3/281) "ًبقدافـّظقد "ؿال يف   مـ  ىّئ

  وـرِس  .بٍتح افْقن ) النبوت (إرض. 
ِ
ُّ  افباء وبًدها تاء ؾقؿٔة هق  .افٔاء افتحتٔة وشُقنِ  .دةقح  افـ

ةِ (أبق حلٍّ بافّٔـ اشّف ظّرو بـ مافؽ. ـذا يف افَامقس  ِّٓة. وتنديد  بٍتِح  ) من حرى ُّ احلاء افـ

قد. ؿال افًْٔلُّ هل إرض ذاُت افـ .افراء  ) بني بواضة (ديْة افـّظذ مٍٔؾ مـ  : هل ؿريةٌ ِحَجارة افسُّ

ـٌ  ٔ   ) يف ىقوع (مـ إٕهار.  هل بى ـُ بافْقِن ثؿ  افَاف. ثؿ افٔاء افتحت  ة بًدها ظٌغ ُمِّٓة. ؿال اب

ـات ( ء. أي َيـجتّع. افـامَيستَْع ؾٔف ديْة. ـان افـّإثر: هق مقضٌع ؿريٌب مـ  ِضم  بٍتِح ) الـخ 

ًجّتغ. مقضعٌ  ُّ اد افـ . وـرِس افو 
ِ
ديْة. ـذا يف افْٓاية. إتٓك بتجقز. افـخاء َّ  بْقاحل افـ
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ُِّ "ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلص افْبل   أن   , وثبَت سيٍح  َّ ص ِِّ ل أُ ـّقٕيتُ ا رأَ ـقا ـ  ْت ومل تثبُ  .(1)"لـص

 .(2)إتٓك .ربًغمـ أَ  ا بٖؿؾ  َٓ ـف فَ صالتُ 

, ظغٍ  هذه واؿًةُ  ظذ اصساط إربًغ, ٕن   ـًٍب  يف حديِث  ؿقل: ٓ دٓفةَ وأَ 

ُ  ِٓ ـؿبؾ اف وهق بُّة ملسو هيلع هللا ىلص ظذ افْبلِّ ت َض رِ ؾُ  افـُجًّة وذفؽ أن   ـ جرة, ؾِؿ يتّ

ُُ  جؾِ ٓا هْاك مـ أَ مـ إؿامتِ  ّ  ٍ  اف ديْة افـّصحابف إػ ـ أَ مِ  ـ هاجرَ مَ  ا هاجرَ ـار, ؾِ

ْٖ  ـتَب  ِّّ ـيُ  هؿ أنْ رُ مُ إفٔٓؿ ي ّ  جـ ربًغ, ؿ إذ ذاك ـإت أَ هَت ظد   أن   ٍَؼ ًقا, وات  ًقا ؾج

 .افـُجًّةهبؿ  ًَْدُ دون إربًغ ٓ تَ  ـمَ  ظذ أن   وفٔس ؾٔف ما يدلُّ 

ًُ  حتجُّ ـوؿائع إظٔان ٓ يُ  صقل أن  ر يف إُ وؿد تَر    .ّقمهبا ظذ اف

ٕ  وؿقهلؿ: مل يثبُ  ِ  ت أ إٍٓواض  ه حديُث يردُّ  .ربًغمـ أَ  بٖؿؾ   افـُجًّةك ـف ص

ٕ   .افسابِؼ   .نسطربًغ ٓ يُ إَ  ًٔغَ تَ  ذفؽ ظذ أن   ٓا باثْل ظؼ, ؾدل  ّ  ـتف أَ ؾ٘

مـ  مَ دِ ـ ؿَ مَ  وُل أَ "ؿال:  إٕهاريِّ  ظـ أيب مسًقدٍ  خرجف افىزايّنُّ وما أَ 

 ُّ ـُ  هًُب مُ  ديْةَ افـّٓاجريـ افـ ّ  َج مـ  وُل ّر, وهق أَ ظُ  ب  .افـُجًّةع هبا يقم ـ

 َّ   .(3)"الً رُج  وهؿ اثْا ظَؼ  .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رشقُل  يَدمَ  ٓؿ ؿبؾ أنْ ًَ جـ

_______________________________ 

ـِ 631) "صحٔحف"أخرجف افبخاري يف   (1)  .قيرث حُ ـاف ( مـ حديث مافؽ ب

بافـّ"مـ ـتاب  (2) ٓذ  ُّ  ( فِْقوي.4/534) "جّقع ذح افـ

( وابـ أيب ظاصؿ يف 6294) "إوشط"( ويف 17/267) "ًجؿ افُبرافـّ"أخرجف افىزاين يف   (3)

ـِ 47) "إوائؾ" ـِ  ( مـ ضريؼ صافح ب ـِ ظبِد افرمحـ ب هري ظـ أيب بُِر ب أيب إخرض ظـ افزُّ

= 
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_______________________________ 

ـِ َظّرٍو إٕهاري   .احلارث ظـ أيب مسًقد ُظتبة ب

 ."وهؿ اثْا ظَؼ رُجالً "وفٔس ظْدهؿ مجًًٔا ؿقفف  

ـَ حجٍر. ٔقضوافسُّ    لُّ تبِع اب

 وإوشط. وذـَر هذه افزيادة. ( وظزاه فِىزاين يف افُبر 2/139) "افتِخٔص"ؾَد ذـَره يف  

ـُ أيب إخرض.وهق ضًٌٔػ. إتٓك. ابـ حجر: ثؿ ؿال   ويف إشْاِده صافح ب

ِ ٓا شَىْت مـ مىبقِع إوشط وافُبر.ٓ َأدري ؿِت: و  ـِ حجر؟! فً  أو وْهٌؿ مـ اب

هري. ـام شٖذـره إن صاء اهلل.   وهل مقجقدة يف ُمرشؾ افزُّ

ـُ َأيب إخرض.   وؿد ُخقفػ صافُح ب

َٖخرجف أبق داود يف   ( 3/179) "افسْـ افُزى"( ومـ ضريَف افبَٔٓلُّ يف 53) "راشٔؾافـّ"ؾ

هري ثْا افٍْٔع: ؿرأُت ظذ مًَؾ بـ ُظَبْٔد اهلل ظـ افز  ـَ ُظّر ح" ,حد  غ بًثف رشقُل أن  مهًَب ب

 ."ع هبؿ. وهؿ اثْا ظَؼ رُجالً ـّ  ـديْة جافـّإػ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ـِ  ًاىفافـّ( مـ ضريؼ  18/111) "تٍسر افَرضبل"وأخرجف أبق بُر افْجاد ـام يف   ظّران  ب

هري بسْدِ  ـُ ظبِٔد اهلل ظـ افزُّ ثْا مًَُؾ ب ـِ ُظّر: حد  ديْة, ف إػ بًثَ  ملسو هيلع هللا ىلصأن  افْبل  "ه إػ ُمهًِب ب َّ افـ

ـِ  ٕ ف ٕزَل يف دار شًد ب ع هبؿ. وهؿ اثْا ظَؼ رُجاًل ذبَح هلؿ يقمئٍذ صاةً مُ  وأ  ّ  ."ًاذ, ؾجـ

قصقل.   َّ  وهذا ُمرشٌؾ. وهق َأصحُّ مـ افـ

ـُ ظبٔد اهلل. روى فف مسٌِؿ.    مًَؾ ب

: صافح.   وؿال أمحُد وافْسائلُّ

ـُ يزيد إيع. ظْد افبَٔٓل يف  ومًٌّر ظْد ظبِد  ,(2/44) "افسْـ افُزى" وؿد تابًف يقُٕس ب

ـُ جريٍج 5146,5149) "هْػافـّ"افرزاق يف  ـِ شًد يف  ّدُ مـحو ( واب ـُ ظبد اهلل ظْد اب ب

هري ُمرشاًل.3/118) "افىبَات"  ( ـِٓؿ ظـ افزُّ

ـَ ُظّر  ملسو هيلع هللا ىلصبًَث رشقُل اهلل "ًّر وفٍظ مَ   َُٔرئٓؿ افَرآَن. ؾاشتٖذن افـّإػ أهؾ مهًَب ب ديْة ف

= 
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ُـ  ؿال احلاؾظُ   ,مراً ـان أَ  شًدَ أَ  بٖن   .ـًٍب  جّع بْٔف وبغ حديِث ـحجر: ويُ  اب

 .ماماً إِ  وـان مهًُب 

 إربًغ فف تٖثرٌ  ظددَ  بف ظذ أن   لُّ ستدَ باب ما يُ  :افبَٔٓلِّ  ـ ذفؽ ؿقُل مِ  ؽرُب وأَ 

ـِ  ؾٔف حديَث  وردَ أَ  ثؿ   .ظةـاممْف اجل َهدُ ؾٔام يُ  َّ َج "ؿال:  سًقدٍ مَ  اب اهلل  ْا رشقُل ًَ ـ

_______________________________ 

َع هبؿ. ؾٖذَن فف رشقُل اهلل ـأْن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رشقَل  ِّّ ُؿ أهَؾ ملسو هيلع هللا ىلصج ِِّ َٖمٍر. وفُْ ف إىِؼ ُيً . وفٔس يقمئٍذ ب

ًُِظ َأصحاَبف يقم افـُجًّة.  ٕ ف ي هري يَقل: حٔث ما ـان َأمٌر ؾ٘ افـّديْة. ؿال َمًّر: ؾُان افزُّ

  ."وُيهعِّ هبؿ رـًتغ

افتِخٔص: " ٕحقه. ومل يذـر افًدد. أخرجف افدارؿىْلِّ ـام يف .وفف صاهٌد مـ حديِث ابـ ظباٍس  

ـِ حجر. 2/139) ـِ ـمـ ضريؼ اف( ٓب بـ اهلل  هري ظـ ظبٔدِ ظـ افزُّ  افرمحـ ظـ مافٍؽ  ظبدِ  ٌّرة ب

 .فظْظبد اهلل 

 ْْف.ومل َأره يف ُش  .تب افدارؿىْلِّ ُـ  يِّ يف أَ  ومل يذـر احلاؾظُ  

ـُ رجٍب   [  ظـ ابـ 5145(: وَذـَر ظبُد افرزاق ]6/144) "ؾتح افباري"افـَحْبع يف  ؿال احلاؾظ اب

: َمـ َأول َمـ مجَع؟ ؿال: رجٌؾ مـ بْل ظبد افدار ُج 
ٍ
ؿُِت: َأؾبٖمِر  ,-زظّقا  –ريج, ؿال: ؿُِت فًىاء

ـِ ُجريج, وظْده ؿال: ًٕؿ, ملسو هيلع هللا ىلصافْبلِّ  ـِ ُظْٔٔة ظـ اب جف إثرم مـ رواية اب ؾّف. ؟. ؿال: ؾّف. وخر 

ـُ ُظّر. وـذفؽ ٕص  اإلمام أمحد يف رواية َأيب  ؿال ابـ ُظْٔٔة: شًُّت َمـ يَقل: هق مهًب ب

َع هبؿ ب ملسو هيلع هللا ىلصضافب ظذ أن  افْبل   ِّّ ـَ ُظّر أْن ُيـج ديْة. وٕص  أمحُد أيوًا ظذ أن  افـّهق أمَر مهًَب ب

ًت  ِّّ ًت يف اإلشالم هل افـجًُّة افتل ُجـ ِّّ َّ بأوَل ُجـًٍّة ُجـ ِـ  ديْة مع مهًِب افـ ّر. وؿد ظُ  ب

 وإوزاظل. ؾتبغ  هبذا أن  افْبل  
ٍ
ُِف ظـ ظىاء م مث ديْة, ومل ُيَّٓا افـّأمَر ب٘ؿامة افـُجًّة ب ملسو هيلع هللا ىلصتَد 

 بُّة. إتٓك ـالم ابـ رجب.
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ٕ  ؾَال:  .الً ربًقن رُج وٕحـ أَ  .ـ أتاهمَ  آخرَ  وـُْت  ملسو هيلع هللا ىلص قرون ُْه قن ومَ هٔبُ ُؿ مُ إ

َّ  ومٍتقٌح  ْٖ وفْ  اهللَ درك ذفؽ ؾِٔتِؼ ـ أَ فُؿ, ؾ  ,ُْرُّ ـظـ اف فَ وفْْٔ  ,ًروفافـّر بمُ ٔ

  .(1)"افرحؿ ٔهؾِ وفْ 

 ًَ  جّعَ ـيَ  أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾٔٓا افْبلُّ  ؿهدَ  هذه واؿًةٌ  : ٕن  ِب جَ ؾاشتدٓفف هبذا يف ؽاية اف

ٕ   ُـّ يَ ؾٓؾ يُ  .فف مْٓؿ هذا افًددُ  اجتّعَ  أنِ  ٍَؼ هؿ, ؾات  بؼِّ صحابف فُٔ أَ   ف فق حرَض أ

  .جِف؟ظاهؿ َٕ ما دَ  مْٓؿ مل يًٍْؾ  ؿؾُّ أَ 

 ما يدلُّ  جد مـ إحاديِث ـظذ إٔف مل يَ  ؿقى دفٔؾٍ هلذا احلديث أَ  افبَٔٓلِّ  وإيرادُ 

 َّ  .حاً ـيْ َسِ  سٖفةِ فِ

ا مْ  إذا راَح ": رؾقظاً مَ  ٕسٍ أَ  مـ حديِث  "وشطإَ "يف  ى افىزاينُّ وَ وؿد رَ 

و أَ  ,ؿوا إػ رهبِّ دُ قشك افذيـ وؾَ ًغ مُ بْ ـإقا ـَس  افـُجًّةإػ  شبًقن رجالً 

_______________________________ 

( وافبَٔٓل 9828) "افُزى"( وافْسائل يف 2257( وافسمذي )3694) "مسْده"أخرجف أمحد يف ( 1)

( 326) "مسْده"( وابـ أيب صٔبة يف 337) "مسْده"( وافىٔافزُّ يف 3/183) "افسْـ افُزى"يف 

ـِ ظبد 253) "مُارم إخالق"وافـخرائىل يف  ـِ حرٍب ظـ ظبِد افرمحـ ب ( مـ ُضرق ظـ شامك ب

 بـ َمسًقٍد ظـ أبٔف.  اهلل

حف ابـ حبان )   (7384( وافـحاـؿ )4834وصح 

ـٌ صحٌٔح.   وؿال افسمذي: حس

ٓ  إٔف اختُِػ يف شامع ظبدِ   ـِ افرمحـ مـ أَ  ؿِت: وهق ـام ؿافقا إ  مسًقد.  بٔف اب

ـُ حجر يف    فُـ صٔئًا يسرًا. إتٓك. ,: وؿد شَّع مـ َأبٔف"افتَريب"ؿال اب
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  .(1)"ؾوؾأَ 

وجف مـ مع إٔف أَ  .افـُجًّةبًغ يف َش  هبذا احلديث ظذ اصساطِ  حدٌ أَ  ومل يستدل  

  .مـ افًدد هقا بف ظذ ؽرِ ا اشتدفُّ ـّ  ـم ـثرٍ 

لُّ ـوؿال افٌزاف
 ستْدُ ظذ اظتبار إربًغ: مُ  يف آشتدٓلِ : "افبسٔط"يف  (2)

ٓ  ـّـٓر اإلتيف افيُّ  إصَؾ  أن   افناؾًل يف هذا افًددِ   بؼائط, وافًدد ام إ

_______________________________ 

ثْا 5832) "إوشط"أخرجف افىزاين يف  ( 1) ـُ بُر مـح( حد  ـُ ظبد اهلل احلرضمل ؿال: ثْا أمحد ب ّد ب

ـِ مافؽ. ـِ ظـ إٔس ب ـِ داود ظـ احلس ََرسي, ظـ وائؾ ب ـُ يزيد اف  افبافز ؿال: ٕا خافد ب

رس  ََ ـُ يزيد اف ٓ  خافُد ب ـِ داود إ : مل يرِو هذا احلديث ظـ وائِؾ ب ـُ بُر ؿال افىزاينُّ د بف أمحد ب ي, تٍر 

 افبافز. إتٓك.

ـُ بٍُر افبافز. "إوشط"(: رواه افىزاينُّ يف 2/176) "افـّجّع"ؿال اهلٔثّل يف   . وؾٔف أمحد ب

 ؿال إزدي: ـان يوُع احلديَث. إتٓك.

ُِّٓا ٓ ُيتابعُ   ـُ ظدي َأحاديث. ثؿ  ؿال: َأحاديُثف ـ ََرسي. شاَق فف اب ظِٔٓا ٓ إشْادًا  ؿِت: وخافٌد اف

. وٓ متًْا, ومل َأَر هلؿ ؾٔف ؿقًٓ, بؾ ؽٍِقا ظْف. وهق ظْدي ضًٌٔػ.وؿال أبق حاتؿ: فٔس بافَقيِّ 

َٔع: ٓ ُيتابع ظذ حديثفوؿا ًُ  ."ل اف

  (.1/647) "مٔزان آظتدال"يف  ذـره افذهبلُّ  

ـُ مـح  (2) ـِ مـحُّد ب ـُ مـحِّد ب ُة اإلشالم زي يـ َأبق حامد افىُّقد. وفد بُىقس شْة ٍّد اإلمام ُحج  افدِّ

أخَذ ظـ إمام احلرمغ. وٓزَمف حت ك صاَر َإٔيَر أهِؾ زمإِف. وجَِس فإلؿراء يف حٔاة إِمامف.  453

ختك فِْٓاية. 535وصْ ػ. ُتقؾـل يف مُجادى أخرة شْة  ُّ . وِمـ تهإٍٔف افَبسٔط. وهق ـافـ

ص  ( ٓبـ ؿايض صٓبة1/293) . ضبَات افناؾًٔة"وافقشٔط ُمِخ 
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ًتان يف ـُّج  ًَْدُ ّع, وفذفؽ ٓ تَ جَ ـاف بُثرةِ  اظتْاءٌ  , وفِؼعِ اع ذطٌ ـجـّباإل

ؾٍُٔل  .ـاٍف  ؽرُ  بف آؿتداءُ  حهُؾ ـما ي ؿؾُّ افتَدير, وأَ  ستْدِ ـ مُ مِ  د  وٓ بُ  .بِدةٍ 

ـِ  وي ظـ جابرِ وؿد رُ . ستْددٕك مُ أَ   يف ـؾِّ  أن   ْةافسُّ  ِت مَو "إٔف ؿال:  ,اهلل ظبدِ  ب

ـِ بّذهب ظُ  افناؾًلُّ  , واشتَٖٕس (1)"ًةـُّج ٓا ا ؾقؿَ ـربًغ ؾّأَ  افًزيز,  ظبدِ  ّر ب

هذا  .ء بآحتٔاطَاربًغ, ؾُان هذا آتِّ زيادة ظذ أَ  حدٌ أَ  ًتِزْ إفٔف إٔف مل يَ  وإوؿ  

 .ـالم افٌزايل

 .هحرمغ ٕحقـإلمام اف "افْٓاية"ويف 

ُّ ؾإير إػ هذا  ـ  ُّ ـستْد افافـ  ب مـ ثالثة أمقر: ر

آخر, ومع  بحديٍث  ٌض ًارَ ة مع إٔف مُ ج  حُ ـبف اف ٓ تَقمُ  ضًٌٔػ  حديٌث  الول:

ًِ  ٍح ك  مُ  ؽرَ احلديث  ـقن هذا ًِ  ٌح كِّ فف مُ  ُض ًارِ ُّ ـف, واحلديث افبرؾ ف, وإذا برؾ

مـ  مثَؾ ض أَ ًارَ ُّ ـاف احلديِث  اإلشْاد ـان إشْادُ  غ مـ جٓةِ ثَ يْ دِ حَ ـبغ اف ؿايسَت 

 .هذا احلديِث  إشْادِ 

 الً ؾْو  حايبِّ ه  اف بّذهِب  حتجُّ ـٓ يَ   , وافناؾًلُّ تابًلٍّ  مذهُب  :والمر الثاين

َّ  ٌض ًارَ هق مُ  , ثؿ  ظـ افتابًلِّ   ظـ ؽره مـ افتابًغ.  َل ُِ ا ُح ـب

ٕ  ة ؾٔف مع بىالِٕ ج  وٓ ُح  .إفٔف ؿُّ َْو ُّ ـاف إمرُ  :والثالث  ف ؿد ثبَت ف يف ٍٕسف, ؾ٘

_______________________________ 

م خترجيف. ( 1) . وؿد تَد  ا ٓ يهحُّ  (.21ص ) ضًٌٔػ جد 
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ـِ افزيادة ظذ إربًغ ظـ ظُ  اظتبارُ   .مـام تَد   .افًزيز ظبدِ  ّر ب

 .ْـ افبَٔٓلوافروايتان ظْف يف ُش 

 َٖ ـِ ـظـ شِّٔ خرَج ؾ ـَ ظُ  أن  ", قشك مُ  ان ب ٔاه ِّ ـاف هؾِ إػ أَ  ـتَب افًزيز  ظبدِ  ّر ب

ِّّ َج  :ؾٔام بغ افنام إػ مُة   .(1)"ربًغؿ أَ قا إذا بٌِتُ ًُ ـ

ِـ ظُ  تإا ـتاُب أَ "ل ؿال: ؿِّ ِٔح افر  َّ ـيب افظـ أَ  خرَج وأَ   افًزيز: إذا بِغَ  ظبدِ  ّر ب

ِّّ ؾُِٔ  الً ربًغ رُج افَرية أَ  أهُؾ   . (2)"ًقاج

ـِ  خرَج وأَ  ُـ ظُ  ـتَب "ؿال:  صافٍح  ظـ مًاوية ب  ا ؿريةٍ ـّظبد افًزيز ؿال: أيُّ  ّر ب

هبؿ  هؾِّ فُٔ  .ب ظِٔٓؿىُ وفٔخْ  ,مْٓؿ ٓؿ رجٌؾ ٗمُّ ؾَِٔ  قن رجالً ُّس ـؾٔٓا َخ  اجتّعَ 

  .(3)"افـُجًّة

_______________________________ 

( 3/178) "افسْـ افُزى"( ومـ ضريَف افبَٔٓل يف 1/219) "إم"أخرجف اإلمام افناؾًل يف  (1)

ـِ ُمقشك بف.1714) "ًرؾةافـّ"ويف   ( ؿال: َأخَزين افثَُة ظـ شِٔامن ب

ـُ   َِّل. مـحوٓ ُيًرف َمـ هذا افثَة ظْد اإلمام رمحف اهلل. وإْن ـان افٌافُب إٔف إبراهُٔؿ ب ٍّد إَش

 واهلل أظِؿ. ,افؤًػ

ـِ ظبِد افًزيز افـَحِبلِّ  ( مـ ضريؼ أيب ظثامن شًٔدِ 3/178) "افسْـ افُزى"أخرجف افبَٔٓل يف ( 2) ب

َِبل ًُٕٔؿ افـَح ـَ هنام ثْا أبق  .ثْا َأبق   ِٔح بف.افـّيًْل ُظبَٔد ب

 ورجاُفف ٓ بٖس هبؿ. 

ـُ شًٍد ظـ 3/178) "افسْـ افُزى"أخرجف افبَٔٓل يف  (3) ـِ شًٍٔد ثْا افِٔث ب ( مـ ضريؼ ؿتٔبة ب

  ُمًاوية بف.

= 
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ظـ  وافدارؿىْلُّ  ".افُبر"يف  خرجف افىزاينُّ ما أَ  .ّسغخَ ـاف ويقاؾؼ اصساطَ 

وفٔس ظذ ما  .ّسغ رجالً خَ ـظذ اف افـُجًّة" :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مامة ؿال: ؿال رشقُل يب أُ أَ 

فٔس ؾٔام  .ًةٌ ـُّج ّسغ خَ ـظذ اف" وفٍظ افدارؿىْلِّ  ."ًةٌ ـُّج ّسغ خَ ـدون اف

  .(1)"دون ذفؽ

_______________________________ 

ـِ   ـِ صافح ؿايض إٕدفس وبغ ظّر ب  ورجاُفف ثَاٌت. فُـ ُيـحتّؾ أن  ؾٔف إَىاظًا بغ مًاوية ب

وؿٔؾ: بًد افسبًغ. ومل أَر َمـ ٕص   .158ًاوية شْة وتقؾِّـل مُ  .131تقؾِّـل ظُّر شْة  .ظبد افًزيز

  ف. واهلل أظِؿ.وؾاتِ  ف حاَل أو شِّْ  .ًاويةظذ وٓدة مُ 

( وابـ ظدي 8/244) "افـًّجؿ افُبر"( وافىزاين يف 2/337) "افسْـ"افدارؿىْل يف أخرجف   (1)

ظـ  ( ٓبـ ؿدامة مـ ُضرق2/243) "ٌْلافـّ"( وأبق بُر افْجاد ـام يف 2/364) "افُامؾ"يف 

بر ـِ افزُّ  ظـ أيب ُأمامة. ,ظـ افَاشؿ ,جًٍر ب

ـُ افزبر مسوٌك. إتٓك.   ؿال افدارؿىْل: جًٍر ب

شتًدي ظذ ٖيد يا َأبا بسىام؟ ؿال: َأذهُب ؾؿال ؽْدٌر: رأيُت صًبَة راـبًا ظذ محاٍر. ؾَٔؾ فف: َأيـ تر 

ـَ افزبر  -هذا.   َأربًامئة حديٍث ـذٍب. ملسو هيلع هللا ىلصوضَع ظذ رشقِل اهلل  -يًْل جًٍَر ب

 وؿال أمحد: ارضب ظذ حديِث جًٍٍر. 

ـُ حبان: َيروي ظـ افَاشؿ وؽره َأصٔاء َمقضقظة  ػ حت ك  ,وؿال اب ـ ؽَِب ظِٔف افتَنُّ  ّ وـان مـ

ـَ  ُٕسخًة  ,حٔكـمحد ويف أَ صار ومُهف صبًٔٓا بافقضع. تر وروى جًٌٍر ظـ افَاشِؿ ظـ ُأيب إمامة 

افـُجًّة واجبٌة ظذ َخـّسغ فٔس ظذ دون خـّسغ "َمقضقظًة. ؿِت: ]ابـ حجر[ مْٓا 

ِ ّقن بافٍارشٔة". وفف "ُجـًّة فق اشتىًت أْن ُأواري ظقريت ". وفف "افذيـ َيـحِّقن افًرَش يتُ

ـُ افـجقزي اإلمجاَع "مـ صًائري فًٍِت  ظذ إٔف َمسوٌك.. وَٕؾ اب

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 32 ًّةًّة يف ظدد افـجُ ضقء افن  

ٍِ ف ضًٌٔػ فُْ    هذا افًددَ  ه أن  طاهرَ  فِتٖويؾ: ٕن   حتٌّؾ ـف ؾٓق مُ , ومع ضً

ـ دون قهبا ظذ مَ وُج  حة, ؾال يِزم مـ ظدمِ فِهِّ  فِقجقب ٓ ذطٌ  ذطٌ 

 .تٓا مْٓؿح  ّسغ ظدم ِص خَ ـاف

غ قفَ ؿَ  ّر بـ ظبد افًزيز فٔستا باختالِف  ظـ ظُ ْغ تَ افروايتغ افقاردَ  وظْدي أن  

افذي  ذـقر, ومـ حديث جابرٍ افـّمامة يب أُ أَ  راد مْٓام, ومـ حديِث ُّ ـبؾ اف ,فف

اهلل بـ ظبد اهلل بـ  بٔدِ خرجف افبَٔٓل ظـ ظُ فألربًغ, ومـ إثر افذي أَ  قا بفاحتجُّ 

_______________________________ 

  (.2/91هتذيب افتٓذيب )  

ُـ  محدُ أَ  بق بُرخرجف أَ ا أَ ـّب يواً هذا افَقل أَ  صحاُب أَ  اشتدل   :تكمول  تٍسر "شِٔامن افْجاد ـام يف  ب

ثْل رجاء بـ شِّة افـّ (: ُؿرئ ظذ ظبدِ 18/113) "افَرضبل ـِ حمّد افرؿار وَإٔا َأشُّع حد  ِؽ ب

ثْا َأيب ؿال: ـُ ؽىٔػ افثٍَلُّ  ؿال: حد  ثْا َرْوُح ب هري ظـ َأيب شِّة ؿال:  حد  ثْل افزُّ ؿُِت "ؿال: حد 

ـا بَِغ َأصحاُب رشقِل اهلل   ّ َخـّسغ  ملسو هيلع هللا ىلصٕيَب هريرة ظذ ـؿ تـجُب افـُجًّة مـ رجٍؾ؟ ؿال: فـ

ع هبؿ رشقُل اهلل   ّ  ."ملسو هيلع هللا ىلصرجاًل جـ

 وهذا حديٌث باضٌؾ شْدًا ومتًْا. 

ا افسْد ؾ    .ؽىٔػروح بـ أم 

ًا.3/495) "اجلرح"ا يف ــّظْف ؿال أبق حاتؿ    (: فٔس بافَقي ُمُُْر احلديِث جد 

ـُ   قضقظاِت ظـ افثَات. ٓ َتـحؾُّ َّ ـروي افـان يَ  :(1/298) "جروحغافـّ"حبان يف  وؿال اب

 إتٓك.ظْف. ـتابُة حديثِف. وٓ افروايةُ 

ا ُبىالن   ديْة ـان َأصحاُبف أـثَر  ملسو هيلع هللا ىلصتـ. ؾ٘ن  افْبل  افـّأم  َّ ـا هاجَر إػ افـ  ّ ة ؿىًًا. وَفـ  ُ مل ُيَّٓا يف م

 مـ هذا افًدِد بُثر. واهلل أظِؿ.
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ُان َّ ـاف ذطِ  , بٔانُ (1)"افـُجًّةؾًِٔٓؿ  الً ؾٔٓا أربًقن رُج  ؿريةٍ  ـؾُّ "ظتبة ؿال: 

 .بف ٓ افًدد افذي تًَْدُ  افـُجًّةؾٔف  هحُّ افذي تَ 

 ؿال ظع  .كا مِ قص, إم  خُه ـمَ  يف مُانٍ بؾ  مُانٍ  يف ـؾِّ  ٓ تهحُّ  افـُجًّة ؾ٘ن  

 :" ٓ ـُّج  ٓ يف  , وٓ تهحُّ و ؿريةٌ أَ  ا بِدٌ . وإم  (2)"جامع ْكٍ  يف مِ ًة وٓ تؼيؼ إ

_______________________________ 

( أخزٕا 2/426) "افسْـ افُزى"( ومـ ضريَف افبَٔٓل يف 242) "مسْده"أخرجف افناؾًل يف   (1)

ثْل ظبُد افًزيز بـ ُظّر بـ ظبد افًزيزمـحّدإبراهٔؿ بـ   ظـ ُظبٔد اهلل بف. ,ظـ أبٔف ,, حد 

 ّد. اهتّف حئك بـ شًٔد وؽره.مـحوإبراهٔؿ بـ  

 ,ـان َيروي َأحاديث ُمُْرة ٓ َأصَؾ هلا ,ٓ ُيُتب حديُثف. ترَك افْاُس حديَثف :وؿال اإلمام أمحد 

تبف ـُ ٓا يف  ًُ  (.1/137) "هتذيب افتٓذيب". وـان يٖخُذ َأحاديَث افْاِس يو

 .ظّروظبد افًزيز بـ  

ـُ حجر يف    ُيـخىئ. صدوٌق  :"افتَريب"ؿال اب

ـ ومِ  .حاويـمـ اف وافتهقيُب  ,( وهق خىٌٖ افـّخىقط )ظـ ظبد اهلل بـ ظْبسةوؿع يف  :تنبوه 

 افتخريج. مهادرِ 

( ويف 213) "أحُام افَرآن"( وافىحاوي يف 5177 ,5176) "هْػافـّ"أخرجف ظبد افرزاق يف   (2)

 "مسْده"( وابـ اجلًد يف 5359) "هْػافـّ"( وابـ أيب صٔبة يف 3/188) "ذح منُؾ أثار"

ـُ 3/254) "افسْـ افُزى"( وافبَٔٓل يف 2993)  "اجلًّة وؾوِٓا"روزي يف افـّ ظعٍّ  ( وأمحد ب

ـُ 69) افرمحـ  ق ظـ شًِد بـ ُظبٔدة ظـ أيب ظبدِ ( مـ ُضر1748) "إوشط"ْذر يف افـّ( واب

َِّل ظـ ظعٍّ   .افسُّ

ـُ حجر يف    إشْاده صحٌٔح. (: 2/457) "ؾتح افباري"( ويف 1/214) "افدراية"ؿال اب

= 
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ٍ
ُٖ  ؾواء ُّان افذي ـاف ذـقرة بٔانُ َّ ـاف وأثارِ  حاديِث ريد بإَ وٓ صحراء, ؾ

ك بِدًا أو ؿريةً  نْ أَ  هُِح يَ   ّ ظـ  رِ يَ افْ  إؿامة افـُجًّة ؾٔف. مع ؿىعِ  هح  ك تَ حت   ُيس

 .(1)َمـ ُيهعِّ  ظددِ 

ّ  يُ  أنْ  هُِح وٓ يَ  ٓ   و ؿريةً أَ  ك بِداً س َّ َج  ؿاضْاً   ما ـان ؾٔٓا مـ افرجالِ إ  ٕحقَ  عَ ـ

ـَ خَ ـربًغ وافإَ  ويف  ,"إربًغ"ف تبِ ـُ  حدِ يف أَ  ّرَ ظُ  رُ ـْ ؾذِ ذفؽ,  َؾ ّسغ وما صا

ٓ افتحديد بافًدد  ثالِ ِّ ـاف مْٓام ظذ وجفِ  ـؾ   ."ّسغخَ ـاف"ٓا بًِو 

 .خهقصَّ ـاف

ٕ   .ٍٔد هذاويُ  ـَ أ  , ثؿ  افـُجًّةَام بف تُ  أنْ  هذا افًدد صح   ٕحقُ  يف مُانٍ  ف إذا ؿى

 .ت مْٓؿـ ؾٔٓا صح  مَ  وهؿ بًُض  .ـ هذا افًددمِ  ؿؾُّ ؿامٓا أَ أَ  إنْ 

ٕ   .يل هذا افتٖويؾ افذي طٓرَ  دُ ٗيِّ ويُ   ظـ جًٍرِ  خرجف افبَٔٓلُّ راد ما أَ ُّ ـف هق افوأ

ـِ  ـُ  ظّرُ  ـتَب "برؿان ؿال:  ب ـِ  ديِّ ظبد افًزيز إػ ظَ  ب  ر ـؾ  افُْدي: إيُ  ظديٍّ  ب

َِ يَ  ظّقدٍ  قا بٖهؾِ فُٔس  رارٍ أهؾ ؿَ  ؿريةٍ  َٖ  .قنُِ ْت ِّّ ه ؾُِٔ رْ مُ  ثؿ   .مراً ر ظِٔٓؿ أَ مِّ ؾ ع ج

_______________________________ 

: افت  ق ظُ (: ؿاَل َأب8/252) "هتذيب افٌِة"ؿال إزهريُّ يف   ٔد, بٔد: َؿاَل إصًّلُّ ًِ يؼ َصالُة اف ْؼِ

ّ ٕ ّسِ ا ُأِخذ ـَوإِ ـَ َحرٍب ؿال فُف ـّش , َأن  ين ُصًبةُ ز, ٕن  ذفؽ وؿُتٓا. ؿال: وأخمـ ُذوق افن  اَك ب

ُّ ك ـيِف يقِم ِظٍٔد: اذهْب بِْا إِف ِْل: افـ ًْ ق. َي ُّ َؼ  . َويِف َذفِؽ يَقُل إخَىؾ:افـ  َهذ 

ْت َمداِرُظٓا         يِف يـقِم ذبٍح وَتؼيٍؼ   ر  َّ  وَتَْْحاِر. إتٓك وبِافـَٓدايا إِذا احـ

 ) يهِح (. "افـحاوي"ـذا يف افـّخىقط. ويف مىبقع  (1)
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 .(1)"هبؿ

ِـ  ظـ افقفٔدِ  وأخرَج  َـ  افَِٔث  سِؿ ؿال: شٖفُت مُ  ب أو  مديْةٍ  ـؾُّ "شًد ؾَال:  ب

َّ َج يف  ؿريةٍ   أهَؾ  ع هبؿ, ؾ٘ن  ِّّ جَ ؾُِٔ  افـُجًّةوا برُ مِ أُ  مرٌ اظة وظِٔٓؿ أَ ــ

َـ  ,اإلشُْدرية َـ  ,مك ومدائ ِّّ ـٓا ـإقا يُ شقاحِِ  ومدائ  ظذ افـُجًّةقن ًُ جـ

ـِ ظُ  ظٓدِ  ـِ  ّر ب َٖ  اخلىاب وظثامن ب  . (2)"مـ افهحابة وؾٔٓام رجاٌل  .مهامرِ ظٍان ب

ـِ  ظـ ظبدِ  خرَج وأَ  َُ  َؾ ئِ ُش  إٔف"ّر ظُ  اهلل ب ما  .ديْةافـّرى افتل بغ مُة وظـ اف

ِّّ ؾُِٔ  مرٌ إذا ـان ظِٔٓؿ أَ  .ؾٔٓا؟ ؿال: ًٕؿ افـُجًّة رى يفتَ   .(3)"عج

_______________________________ 

 "هْػافـّ"وابـ أيب صٔبة يف  ,( مـ ضريؼ شٍٔان3/178) "افسْـ افُزى"أخرجف افبَٔٓل يف ( 1)

 ( ظـ وـٔع ـالمها ظـ جًٍر بف.5369)

 .ف ثَاٌت ورواتُ  

ـِ ظامر ثْا افقفٔد بف.3/178) "افسْـ افُزى"أخرجف افبَٔٓل يف  (2)  ( مـ رواية أيب ظامٍر ُمقشك ب

 وهق ُمًوٌؾ. 

ـِ 2/431) "افسْـ افُزى"أخرجف افبَٔٓل يف  (3) ثْل مقًػ ِٔل شًِٔد ب ( مـ ضريؼ صٔبان حد 

ـَ ُظّر ؾذـره. ,افًاص ٕ ف شَٖل ظبَد اهلل ب  أ

 .جمٓقٌل آل شًٔد قػ مَ و 

ْذر يف 5185) "هْػافـّ"افرزاق يف  ظبدُ  خرَج وأَ   ُّ ـُ افـ ( 1732) "إوشط"( ومـ ضريَف اب

ّري ًُ ـِ ُظّر اف ـِ  ظـ ظبِد اهلل ب ٔاه بغ مُة وإٔف ـان َيرى أَ "ُظّر  ظـ ٕاؾٍع ظـ اب ِّ ديْة افـّهَؾ افـ

قن ؾال ئًُب ذفؽ ظِٔٓؿـيُ  ًُ ِّّ  . "ج

ـُ   حف اب  (.2/383) "افٍتح"حجر يف  وصح 
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يف  أن   ,ُان افهافح ٓ افًدد احلارضَّ ـت فبٔان افرَ ـِ هنا ذُ أَ  يواً د أَ ٗيِّ ا يُ ـّ  ـومِ 

 .(1)ضحكوأَ  وؾىرٍ  ًةٍ ـُّج ظذ  قا بف فألربًغ ظىٍاً افذي اشتدفُّ  جابرٍ  حديِث 

ـ ّ  ـمِ  وأهنا ٓ تهحُّ  ,افـُجًّةاصساط إربًغ يف  فبٔانِ  ؾِق ـان احلديُث 

_______________________________ 

ـُ  خرَج وأَ   د ـام يف 5368) "هْػافـّ"أيب صٔبة يف  اب ـُ 1/237) "ىافب افًافٔةافـّ"( ومسد   ( واب

حذ  "يف  حزمٍ  ُّ ـِ أيب مّٔقٕة3/136) افـ ـتَب إػ  با هريرة أن  أَ "ظـ أيب راؾع,  ( ظـ ظىاء ب

ـِ  قا حُٔث ؾُتَب إفٔف ظّرُ  .ًّةق بافبحريـ. َيسُٖفف ظـ افـجُ وه .ىابخَ ـاف ظّر ب ًُ ِّّ ما  : أْن َجـ

 ."ـْتؿ

 إشْاده جٔد. :ؿال أمحد :(6/174) "افٍتح"ؿال احلاؾظ ابـ رجب يف  

ـُ 2/383) "افٍتح"وؿال احلاؾظ ابـ حجر يف   حف اب  خزيّة. ( وصح 

افؽ وافناؾًل ـوافذي ظِٔف افـُجّٓقر ـّ :(24/239) "جمّقع افٍتاوى"ؿال ابـ تّٔٔة ـام يف  

حٔح ]وأمحد. أن  افـُجًّة ُتَاُم  رى : ٕن  يف افه  َُ ـِ ظباٍس إٔف ؿال: 852افبخاري يف اف [ ظـ اب

ًت يف اإلشالم بًد ُج ـًّة ُج ـأول ُج " وـان  ."ك َؿرية مـ ُؿرى افبحريـاثَ ديْة بُجقَ افـًّّة ـِّّ

 .افَٔس ظبدِ  ظِٔف وؾدُ  مَ حغ ؿدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رشقلِ  ذفؽ ظذ ظٓدِ 

ـِ  وأثرَ  .ّرظُ  ؿقَل ذـَر ابـ تّٔٔة  ثؿ    ـُ َّ ـظّر اف اب  يـ.قرَ ذ

ا ؿقُل ظعٍّ  :ثؿ ؿال  ٓ  يف مٍك جامعٍ ـٓ ُج " :وأم  . ؾِق مل يُـ فف ُمـخافٌػ "ًّة وٓ تؼيؼ إ

ك  فـجاز أْن ُيراد بف أن  ـؾ  ؿريٍة مٌك جامٌع. ـام أن    ّ ك ؿرية. وؿد ش  ّ ك افـجامع ُيس
ِّ اهلل مَُة افـ

رى. بؾ وماؿرية َُ ها ُأم  اف وـٖيـ مـ ؿرية هل أصد ؿقة مـ }: ـام يف ؿقفف ,هق َأـُز مـ مُةٍ  , بؾ شام 

ّ  {هؿ ؾال ٕاس هلؿؿريتؽ افتل َأخرجتؽ َأهُِْا ْرية }ك مَك افَديَّة ؿريًة بَقفف: . وش ََ واشٖل اف

 ومثِف يف افَرآن ـثٌر, واهلل أظِؿ. إتٓك ـالمف. .{ؾٔٓا. وافًَر افتل َأؿبِْا ؾٔٓاافتل ـْ ا 
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 تٓام حوقرُ يف صح   نسطُ يُ  ك, ؾُانَ ضحَ يف افٍىر وإَ  يواً ذفؽ أَ  مثُؾ  دوهنؿ فِزمَ 

 .دوهنؿ, وفٔس ـذفؽـ ّ  ـان مهحِّ وٓ يَ  .إربًغ

 ًُ وإظٔاد  افـُجًّةدؼوظٔة إؿامة  هُِح ُان افذي يَ افـّ بٔانُ  رادَ افـّ أن   ؿَ ِِ ؾ

ذفؽ  صح   افـُجًّة ؿامَ أَ  عٍ جـّ أيُّ  هِف بذفؽ وبآجتامع فف, ثؿ  أَ  ٗمرُ بحٔث يُ  .ؾٔف

 .(1)مْٓؿذفؽ  صح   ؿام إظٔادَ أَ  عٍ جـّ مْٓؿ, وأيُّ 

_______________________________ 

ذهُب وافـّْهقُص (2/73) "روضة افىافبغ"يف  الشافعيالنووي ُُمي الدين قال  (1) َّ تب  : افـ ُُ يف اف

ساؾر وافًبد و ُّ ٍْرد يف بٔتف أو ؽره, وفِ ُّ  وقول:رأة, افـّافـجديدة ـِٓا, أن  صالة افًٔد ُتؼع فِ

ؾٔف ؿقٓن. اجلديد: هذا. وافَديؿ: َإٔف ُينسط ؾٔٓا ذوُط اجلًّة مـ اظتبار افـجامظة, وافًدد 

َزها بدون  ُِٓا خارج افبِد, ومْٓؿ مـ مًْف, ومْٓؿ مـ جق  ٓ  إٔف جيقز ؾً بهٍات افُامل, وؽرمها, إ

ذهب, افـّؿِْا ب إربًغ ظذ هذا, وخىبتٓا بًدها. وفق ترـت اخلىبة, مل تبىؾ افهالة. وإذا

ها ُمساؾرون, خىَب إِمامٓؿ. إتٓك.افـّؾهالها  حٔح. وإْن صال   ٍْرد, مل َيـخُىب ظذ افه 

 ؾهٌؾ: وُينسُط آشتٔىان فقجقهِبا: ٕن  افْبل   :(2/291) "افـٌّْل"يف  وقال ابن ُقدامة الـحنبيل 

نس ملسو هيلع هللا ىلص ُّ ِِّٓا يف شٍِره. وٓ خٍِاُؤه. وـذفؽ افًدُد افـ ط فُِجًّة: ٕهنا صالُة ظٔد, ؾٖصبِٓت مل ُيه

ٓام, فٔس بؼط.  افـجًّة. ويف إذن اإلمام روايتان: َأصحُّ

ا تهحُّ مـ افقاحد يف افَواء, وؿال أبق اخلىاب: يف ذفؽ وٓ يُ   تِٓا, ٕهن  نسط رء مـ ذفؽ فهح 

ِِّف روايتان. وؿال افَايض: ـالُم َأمحد َيَتيض روايتغ:   ـ

ٓ  حُٔث ُتَام افـُجًّة إحدامها: ٓ  يف  وهذا مذهُب  .ٓ ُيَاُم افًُٔد إ ٓ  إٔف ٓ َيرى ذفؽ إ أيب حٍْٔة إ

ٓ  يف مٍك جامع"مك, فَقفف:   . "ٓ ُجـًّة وٓ تؼيؼ إ

ِِّ يُ  :اىوةوالث ِـ  . وهذا ؿقُل حالٍ  ساؾر, وافًبد وافْساء, ظذ ـؾِّ ُّ ـٍْرد وافُّ ـٔٓا افه وافناؾًل,  احلس
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 ".ًّةـربًغ ُج أَ  يف ـؾِّ "ؿٔؾ  ل( حُٔث ـؾ)بـ  افتًبرُ  يواً ذفؽ أَ  دُ ٗيِّ ا يُ ـّ  ـوم

راد بافًدد إيَاظٓا ؾٔٓؿ ٓ ُّ ـاف ظذ أن   ؾدل   .رِّ جَ ـاف حروِف  ـ( وشائرِ دون )مِ 

 .ربًقناشتقضْف أَ  قها يف بِدٍ ؿامُ أَ  عٍ ـَّج  بٖيِّ  , وذفؽ صادٌق وٓ بد   .مْٓؿ

ٌـ  وهذا اشتْباطٌ   .دؿٌٔؼ  حس

 ف ظددٌ سُُْ يَ  ٓا يف بِدٍ إؿامتِ  ت ظذ اصساطِ دف   وأثارَ  إحاديَث  أن   واحلاصُؾ 

ّ  يُ  هِح أنْ بحٔث يَ  ـثرٌ  ًَ  ظذ اصساطِ  تدل   ؿْ ـ, وفَ ك بِداً س ف يف ِْ ْٔ ذفؽ افًدد ب

 ؽرُ  ثالثةٌ  جّعِ ـاف ؿؾُّ ت هبؿ, وأَ ؿامقها صح  أَ  عٍ جـّ يُّ ها فتًَْد, بؾ أَ وقرِ ُح 

َٖ  ؾتًَْدُ  .اإلمام  .هؿ اإلمامحدُ أَ  ربًةٍ ب

 .فإػ ترجٔحِ  ل آجتٓادُ ـإد  ا ما أَ هذ

َِ  .زينُّ ُّ ـاف ح هذا افَقَل وؿد رج   ـَ  .(1)"افَقت"يف  ذرظلُّ ف ظْف إَ ـام َٕ ك بف ٍَ و

_______________________________ 

  ٕ ٓ  اظةـجّـٓا افضٓا آشتٔىان ؾِؿ يُـ مـ ذضِ ف فٔس مـ ْذ ٕ اإلمام إذا   أن  , ـافْقاؾؾ, إ

ُِّ يُ  رادوا أنْ أَ  , ثؿ  مرةً  خىَب  افُِّة,  ي إػ تٍريِؼ ٗدِّ ىبة, ـل ٓ يُ ُخ  بقا وصِقا بٌرِ خىُ ـقا, مل يه

 إتٓك. صاء اهلل تًاػ. وػ ما ؿٔؾ بف, إنْ وافتٍهٔؾ افذي ذـرٕاه أَ 

ـِ  .جمِداً  12مىبقع يف  ."ْٓاجافـّـحتاج يف ذح ُّ ـاف ؿقُت "ـتابف   (1) يـ َأمحد ب فِنٔخ صٓاِب افدِّ

 هـ 783تقىف شْة افـّمحدان إذرظل. 

ـُ حئك بـ إشامظٔؾ افـَّأبق إبراهٔؿ, إشامظ: والـُمزين هو كي, تِّٔذ افناؾًل. وفد شْة ٔؾ ب

ا ظافِ  هـ وهق خاُل أيب جًٍر افىحاوي. ـان 175 ًٓ ًرؾة, جَِٔؾ افَدِر يف افْير,  ـاً َّ ـؾَٔ َّ راجَح افـ

, وفف ظذ مذهِب افناؾًلِّ  ًما يف مذهِب افناؾًلِّ ـَ افبٔان, ُمَد  ظارًؾا بقجف افُالم واجلدِل. وحس
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ٕ  يف ترجٔحِ  ٍاً َِ َش  ـُ رُ  ومـ ـبارِ  .افناؾًلِّ  أخذيـ ظـ اإلمامِ  ف مـ ـبارِ ف, ؾ٘ تبف واة 

ََ  افَقلِ  ه إػ ترجِٔح اجتٓادُ اه د  اجلديدة, وؿد أَ  ْا صحابِ مـ أَ  يواً حف أَ ديؿ, ورج  اف

ـُ أَ  ََ "ذافاإل"ْذر يف ُّ ـاف بق بُر ب بذح "يف  ف ظْف افْقويُّ َِ , وٕ ٓذ  ُّ  ."افـ

ـاورديؿال  َّ ف ثبتُ بام ٓ يُ  افناؾًلُّ  زين: احتج  ُّ ـ: ؿال اف(1)"اويحَ ـاف"يف  افـ

َّ  مَ حغ ؿدِ  ملسو هيلع هللا ىلص افْبل   أن  " ,احلديث صحاُب أَ  َٖ  عَ َّ ـديْة َج افـ  .إتٓك ."ربًغب

 .(2)"افؼح"يف  بف افراؾًلُّ  افذي اشتدل  وهذا هق 

_______________________________ 

ف َأحٌد ؾٔٓا. ماَت بّك.  َْ  هـ 264ـتٌب ـثرٌة, مل يَِح

 ( فِذهبل.12/493) ( فًِْٔل. وشر أظالم افْبالء1/58مٌْل إخٔار ) 

ـِ 2/413) "احلـاوي افُبر يف ؾَف مذهب اإلمام افناؾًل" (1)  ظعِّ ب
ـِ ّد مـح(. ٕيب افـَحس

  افبٌدادي.

دمت ترمجة افـّـاورديِّ رمحف اهلل.   َ  ( 8ص )  وت

 . "افؼح افُبر". وُيىُِؼ ظِٔف َأيوًا "ؾتح افًزيز ذح افقجٔز"أي  (2)

ـِ   اؾًل  يـ أيب افَاشؿِ افدِّ  ّد بـ ظبد افُريؿ بـ افٍوؾ. إمامِ مـحفًِالمة ظبِد افُريؿ ب افر 

َِف. وـان ذا ؾْقٍن, حسـ  جِؿ مث ًَ ُـّ َأين مل أَر يف بالد اف ـُ افهالح, وؿال: َأط افَزويْل. ذـره اب

ف َّ ــل بَزويـ رحوتقؾِّ يف بوًة ظؼ جمِدًا مل ُيؼح افقجُٔز بّثِف.  "ذَح افقجٔز"افسرة. صْ ػ 

 ( فِهٍدي. 6/422هـ. افقايف بافقؾٔات ) 623شْة  كـتًاف اهللُ

ج َأحاديثَ   ـُ وؿد خر  وهق  ."افبدر افـّْر يف ختريج افؼح افُبر"َِـ رمحف اهلل يف ـتابف افـّف اب

ٌل. وؾٔف تُرار. ـام ؿال ابـ حجر ـُ حجر افًس ,مىق  هف تُِّٔذه احلاؾظ اب َالين رمحف اهلل يف ثؿ  فـخ 

 .  "افتِخٔص احلبر"ـتابف افنٓر 
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ـُ  وؿال: إٕف ٓ  .ـًٍب  حديَث  وردَ أَ  ره, ثؿ  حجر يف خترجيف: مل أَ  وؿال احلاؾظ اب

 .ؾٔف دٓفةَ 

ـاورديُّ ؿال  ثؿ   َّ ٕ   ـًٍب  يف حديِث  َح دِ : وؿد ؿُ افـ  هحُّ ٓ يَ  وىرٌب ف مُ بٖ

ٕ   ,آحتجاج بف  أن   ,خرىأُ  تارةً  ىروَ  بافْاس, ويُ صذ   هًباً مُ  أن   ,تارةً  ىروَ ف يُ ٕ

ـَ  شًدَ أَ  َّ ب تارةً  يو هبؿ, ورُ رارة صذ  زُ  ب  جؾِ ٔاضة, ؾألَ ببْل بَ  ديْة, وتارةً افـ

 .(1)بف آحتجاُج  وايتف ٓ يهحُّ رِ  اضىرابف واختالِف 

ٕ  ؿِت: ومـ اضىرابِ   .ؿ ـإقا اثْل ظؼأهن   يوربًغ, ورُ هنؿ ـإقا أَ أَ  يوف رُ ف أ

_______________________________ 

ا ـتاب افقجٔز  مت ترمجتف. .وأم   (. 28ص )  ؾٓق فٌِزايل رمحف اهلل. وؿد تَد 

ظقى ؾٔٓا ٕيرٌ  (1)   .هذه افد 

ـا   َّ نؾٓ م. .حديثان ُمستَال  خرج.( 22ص ) ـام تَد  َّ  ؾال َيـحسـ اجلزُم بآضىراِب ٓختالف افـ

ُٔٗخُذ بف.  خرج. وَأمُـ افـَجّع ؾ َّ  حت ك فق ات ـحد افـ

ا آختالف يف اإلمام   .أم 

م ؿقُل ؾ  ـِ  احلاؾظِ تَد  وـان مهًُب  ,بْٔف وبغ حديِث ـًٍب. بٖن  َأشًَد ـان َأمراً  حجر: وُيـجّعُ  اب

ٔقضلُّ  .إِماماً  َِف افسُّ شافة. ـام َٕ  يف هذه افرِّ

ا آختالُف و  َّ  أم  ديْة ؾَد افـّبات. ومـ ؿال ـِّو افـخَ  يف َٕٔعِ  . ؾٓق يف إصؾِ  يرضُّ ُان ؾاليف افـ

ْىَة ُظّقمًا وما َيتبًٓا مـ ُؿرى ومزارع.  َّ  ؿهَد اجلَٓة َأو افـ

د. ؾتُقن افهالتان وؿًتا يف وؿٍت واحٍد يف َٕٔع افـَخِوّـات مع َأشًد. ويف   أو ُيـحّؾ ظذ افتًدُّ

ديْة  َّ ـُ بذفؽ  جزمَ ـام  .هًٍب شًد ؿبؾ ُؿدوم مُ أَ  مع ُمهًٍب. أو أن  صالةَ داخِؾ افـ  رجب.  اب

م      .(23)ف ص ـالمُ وتَد 
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 .(1)مـام تَد  

ـاورديُّ ؿال  ثؿ   َّ ـُ ما رَ  : ومـ افدفٔؾِ افـ ظـ  ظـ مُحقلٍ  ضريٍػ  وى شِٔامن ب

 
ِ
 ."افـُجًّةؾًِٔٓؿ  الً ربًقن رُج أَ  إذا اجتّعَ "ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افْبلِّ  أيب افدرداء

ّ  افتَ " ه صاحُب وردَ أَ  وهذا احلديُث  "ةت
 .افراؾًل ثؿ   ,(2)

ـُ وؿال   .(3)فف صَؾ : ٓ أَ "فجِ ـختري"يف  حجرٍ  احلاؾظ اب

ٓ  ـُّج ٓ "ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلص افْبل   أن   ,مامةيب أُ أَ  ه حديَث وؽرُ  افراؾًلُّ  وردَ وأَ   ًة إ

 َٖ  ."ربًغب

ـُ   .فف صَؾ : وٓ أَ يواً أَ  حجرٍ  ؿال احلاؾظ اب

_______________________________ 

(1)     ِ م.غ. آختالف يف افًدد ـان يف َحِديثَغ ُمستَ  ـام تَد 

ـِ  جّٔع أشًدَ ـؾٍل حديِث ـًٍب يف ت  َأيب . ويف حديِث ختٍِقا يف ذفؽـومل يَ . ربًغرارة ـإقا أَ زُ  ب

خرُج  . ؾاختَِػ ـإقا اثْل ظؼ مسًقٍد يف َتـجّٔع ُمهًٍب  َّ افهقاُب ؾٔف  يب مسًقدٍ أَ  . وحديُث افـ

م. .اإلرشاُل  د. ؾال ُيهار إػ دظَقى آضىراِب. واهلل أظِؿ. ـام تَد  ُِف ظذ افتًدُّ ـُ مح  وُيُّ

ـِ ظع ٕيب شًٍد  ."يإةروع افدِّ ؾُ  حُامِ تتّة اإلبإة ظـ أَ "أي ـتاب  (2) ـِ مٖمقن ب ظبِد افرمحـ ب

  افناؾًٔة.  تقيلِّ صِٔخ ُّ ـافْٔسابقري اف

, فنِٔخف أيب افَاشؿ افٍقراينِّ  "اإلبإة"ؿ بف ّ  ـت "افتتّة"(: ـتابف 18/585) "افسر"يف  ؿال افذهبلُّ  

ْتف اف َِ شْة رمحف  52ـٓالً, وفف  478مات ببٌداد شْة ُّْٔة ظـ تُِِّٔف, إتٓك ؾٔف إػ احلُدود. ـؾًاَج

 إتٓك ـالمف. اهلل.

ـِ حجر.2/56) "افتِخٔص احلبر" (3)  ( فِحاؾظ اب
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ـُ  ٍَ  إنِ  :"افٍُاية"يف  (1)افرؾًة وؿال اب ظذ اظتبار ْهقصةُ َّ ـاف دفةُ إَ  ِت إت

ـٓر افيُّ  ِْا: إصُؾ ؿُ  ربًغإَ  َّ ., وإٕام يرد إػ رـًتغ بؼائط مْٓا افًدد(2)اً امَ َتـ

ََ اع, ومل يُ ـجـّباإل ؼوطٌ مَ  فصُِ وأَ   ؿَ ِٓ يف افتَدير, وؾُ  سيٌح  ؾ ظـ افنارع فٍظٌ ْ

ٕ   ,اظةـّجَ ـاف تُثرِ  مْف ضُِب  َٖ  ًتغ يف بِدٍ ـُّج ؼع ف مل يَ ٕ ها مـ ـام يف ؽرِ  .ـثرؾ

َٖ  .ربًقنما ؿٔؾ ؾٔف أَ  ـثرُ افهِقات, وأَ   .ٕا بف احتٔاضاً خذْ ؾ

ها يف ظَدِ  اصسطَ  محدَ أَ  اإلمامَ  ٓؿ ظذ هذا بٖن  بًُو  ثؿ ؿال: وؿد اظسَض 

 ف.ْٔ قفَ ؿَ  ل أحدِ ـّسغ ؾـَخ 

ـُ  : وحاصُؾ ؿُِت  ظذ اظتبار  مـ افْصِّ  دفٌٔؾ  قجدْ إٔف مل يُ  ,ؾًةافر   ما ذـره اب

ًَ  .ربًغإَ   .مـ آشتدٓل إػ هذه افىريَةِ  َل دَ ؾ

ـاورديُّ ظِٔف  َل وهذا هق افذي ظق   َّ ل, وؽرهؿ, ـاحلرمغ, وافٌزاف , وإمامُ افـ

_______________________________

يـ ابـ افرؾًة. وفد شْة مـحأمحد بـ  (1)  . افنٔخ ٕجؿ افدِّ كيُّ افناؾًلُّ
ِّ . 645ّد بـ ظذ بـ مربع افـ

ثؾ. وـان إذا ُأضِؼ افٍَٔف إكَف إفٔف بٌر ُمنارك. مع افـّاصتٓر بافٍَف إػ أْن صار ُيرضب بف 

ؾ  ِّ . ؾٍاَق افؼوَح. مات فِٔة اجلًّة "افٍُاية يف ذح افتْبٔف"منارـتِف يف افًربٔة وإُصقل. وَظ

هـ.  713ثامـ ظؼ صٓر رجب. شْة 

 ( فِنقـاين.1/138) "افبدر افىافع بّحاشـ مـ بًد افَرن افسابع" 

 خىقطافـّ( ) ظاما (. وفٔست واضحة يف 1/71) "اويافـح"وؿع يف  (2)

 ( ٓبـ افرؾًة.4/333) "ـٍاية افْبٔف يف ذح افتْبٔف"وافتهقيُب مـ ـتاب  
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 .وافْقويُّ  ٓؿ افراؾًلُّ ًَ بِ وتَ 

َِ  :خامتة  دِ ًدُّ ريـ جقاز تَ تٖخِّ ُّ ـاف ك مـ ترجِٔح ـوفأَ  ْا هلذا افَقلِ ترجٔحَ  ؿ أن  اظ

ٕ  افـُجًّة وٓ يف  ,جديدـٓ يف اف صالً د أَ افتًدُّ  بجقازِ  ٕص   ف فٔس فِناؾًلِّ , ؾ٘

  ٕ زادوا  جقاز, ثؿ  ـباف ياً ؾاشتْبىقا مْف رأْ  مْف يف افَديؿ شُقٌت  ا وؿعَ ـّافَديؿ, وإ

ُُ هقِص قه ظذ ُٕ حُ ؾرج    فساـٍت  ُب َْس ف ؿد ؿال: ٓ يُ ديدة, وهق ٍُٕس جَ ـاف تِب ف يف اف

حة كِّ ُّ ـف افهقِص ظذ ُٕ  ُح رج  ويُ  .فُقتِ ـ ُش مِ  إفٔف ؿقٌل  ُب َْس يُ , ؾُٔػ ؿقٌل 

 ؟!.بخالؾف

ٕ   .ا افذي ٕحـ ؾٔفوأم   حْاه ف ؾرج  ترجٔحَ  دفةُ إَ  , وؿد اؿتوِت فف سيٌح  ف ٕص  ؾ٘

ـ ّ  ـوػ مِ ف افثاين ؾٓق أَ ف ظذ ؿقفِ ظذ ترجٔحِ  افدفُٔؾ  فف ؿامَ  ِّة ؿقٌل جُ ـؾٓق يف اف

ُُ ٕه   تركَ    إػ ترجِٔح  ِٔة, وذهَب ف باف
ٍ
 .ظِٔف افبتة ْص  خالؾف مل يَ  رء

 افَديؿَ  افَقَل  ح ؾٔٓا افْقويُّ ل صح  سائؾ افت  َّ ـباف شقةٌ أُ  سٖفةِ افـّهلذه  يهرُ  ثؿ  

 افـُجًّةسؾ ؽُ  تٍؤؾِ  ٍؼ. ومسٖفةِ ٌٔب افن  إػ مَ  ٌرِب َّ ـاف وؿِت  امتدادِ  ـّسٖفةِ 

 صباه ذفؽ.وأَ  .ِٔت َّ ـريبف افظـ ؿَ  افقيلِّ  صقمِ  ٔت, ومسٖفةِ افـّسؾ ظذ ؽَ 

ـت  ّ تـ
(1)

 

 

_______________________________ 

 هـ 25/5/1442قاؾؼ افـّ سبتوحتََٔٓا يقم اف( إتٓٔت مـ افتًِٔؼ ظِٔٓا 1)
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