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ذح ـتوب افعؾؿ مـ صحقح افبخوري
فؾشقخ ظبد افعزيز بـ حمؿد افسعقد
احلؿد هلل رب افعودغ ،وافصالة وافسالم ظذ أذف إكبقاو وادرشاؾغ :كب ّقـاو حمؿاد ظؾقاف وظاذ فاف
وصحبف أؾضؾ افصالة وأتؿ افتسؾقؿ
افؾفؿ اؽػر فـو وفشقخـو وفقافديف وفؾحورضيـ وجلؿقع ادسؾؿغ
ؿول ادمفػ رمحف اهلل تعوػ:
افر ِح ْق ِؿ
افر ْ َ
مح ِـ َّ
بِ ْس ِؿ اهللِ َّ

ـِتَوب ِ
افع ْؾ ِؿ
ُ

بوب َؾ ْض ِؾ ِ
افع ْؾ ِؿ
َ ُ
افع ْؾؿ درج ٍ
و َؿق ِل اهللَِّ َتع َوػ﴿ :ير َؾ ِع اهللَُّ ا َّف ِذيـ مـُُقا ِمـْ ُؽُؿ وا َّف ِذيـ ُأو ُتُقا ِ
اقن َخبِار﴾()1
وت َواهللَُّ بِ َاا َت ْع َؿ ُؾ َ
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ
َ ْ
َ َ
َْ
ٌ
َو َؿ ْقفِ ِف َظ َّز َو َج َّؾَ ﴿ :و ُؿ ْؾ َر ِّب ِز ْد ِِن ِظ ْؾ ًا﴾(.)2
..................
ٍ
حمؿاد وظاذ فاف
بسؿ اهلل افرمحِـ افرحقؿ ،احلؿد هلل رب افعودغ ،وصذ اهلل وشؾؿ ظذ ظباده ورشاقفف
وصحبف أمجعغ ،أمو بعد
افبخوري رمحف اهلل ذـر ؾقف ابتدا ً "بوب ؾضؾ افعؾؿ"ِ ،مـ ادعؾقم َّ
أن
هذا ـتوب افعؾؿ ِمـ صحقح اإلموم
ّ
ؾضؾف وظـ صػتف وظاـ داباف ،افؽاالم ظاـ افعؾاؿ متعؾاؼ بحؽؿاف
افؽالم يف افعؾؿ ـال ٌم ظـ ُحؽؿف وظـ ْ
حيو ممو يتعؾؼ بحؽؿف ،وافعؾا رمحفؿ اهلل ذـروا َّ
أن
وؾضؾف وصػتف و دابف ،وادمفػ رمحف اهلل مل يذـر صق ًئو س ً
مؽروهو ،وتاور ًة
إحؽوم اخلؿسي جوري ٌي يف بوب افعؾؿ ،تور ًة يؽقن واج ًبو ،وتور ًة مـدو ًبو ،وتور ًة حمر ًمو ،وتور ًة
ً
مبوحو ،وهلؿ تػوصقؾ يف ذفؽ معروؾيّ ،إٓ َّ
غ ظذ افعبد ؾِ ْع ُؾاف أو
أن افذي يعـقـو هـو هق افعؾؿ افؼظل ،ؾا َت َع َّ َ
ً
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وجى ظؾقف ْ
حرم اهلل أو يسك مو أوجى اهلل تعوػ،
أن يعرف
احتوج إػ ؾِ ْعؾِف
َ
حؽؿ اهلل تعوػ ؾقف حتك ٓ يليت مو َّ
َ
ٍ
مسلفي ِمـ مسوئؾ افعؾؿ تـووهلو ؾؼفو هذه إمي.
ػص ٌؾ ظـد ـؾ
وهذا ُم ّ
أ ّمو مو يتعؾؼ بػضؾف وصػتف و دابف ؾفذه إصقو َّ
افبخوري رمحف اهلل يف هذا افؽتوب مـفو صاق ًئو
بٌ اإلمو ُم
ّ
افعؾاؿ افؼاظل
افعؾؿ إكا ُيراد بف يف إصاؾ
ـثرا ،ؾوبتدأ بوفبوب إول وهق "بوب ؾضؾ افعؾؿ" وإذا ُأ ْضؾِ َؼ
ُ
ُ
ً
ٕ َّكَّف أؾضؾ افعؾقم وأج ّؾفو فتعؾؼف بوهلل تعوػ ،ذـر أيي افؽريؿيَ ﴿ :ي ْر َؾ ِع اهللَُّ ا َّف ِذي َـ َمـُُقا ِمـْ ُؽ ُْؿ َوا َّف ِذي َـ ُأو ُتُاقا

افع ْؾؿ درج ٍ
ِ
وت﴾( )1وهذه أيي َؾ َّضؾ اهللُ تعوػ ؾقفو َمـ مجع اهلل تعوػ فف بغ افعؾؿ واإليان ظذ َمـ ـون مممـًًو
َ ََ َ
ومل يؽـ ظودًو ،وظذ هذا دارت تػوشر ٍ
ظز ّ
ـثر ِمـ افسؾػَّ ،
وجؾ يرؾع َمـ ـون ظودًو مممـًًو ظذ َماـ
ٕن اهلل ّ
ـون مممـًًو ومل يؽـ ظودًوَّ ،
ؾضاؾ
ٕن هذيـ افرجؾغ ؿد اشتقيو يف اإليان أو يف حتؼقؼ اإليان فؽاـ ٕحاد و ُ
ظذ أخر بوفعؾؿ ،ؾؽون افعؾؿ شب ًبو فؾتػضقؾ ،وهذه افرؾعي يف افدكقو وأخرة ،ومثؾف مو ثبً ظاـ ظؿار باـ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أ َّكَّف ؿولَّ " :
َّبل ّ
ويضاع باف
إن اهللَ يرؾع هبذا افؽتاوب أؿقا ًماو
ُ
اخلطوب ريض اهلل ظـف ظـ افـَّ ِّ
خريـ"( ،)2وأصؾ افعؾؿ وأشوشف ـتوب اهلل ّ
جؾ وظال ،وهذه هل أيي إوػ ،ؿد ُيستػود ِمـ هذه أيي مماو
وإن ـون افعؾا رمحفؿ اهلل افذيـ ذحقا افصاحقح ذـاروا﴿ :ير َؾا ِع اهللَُّ ا َّف ِ
يتعؾؼ بآخرهو ْ
اذي َـ َمـُُاقا ِماـْ ُؽ ُْؿ
َْ
افع ْؾؿ درج ٍ
وا َّف ِذيـ ُأو ُتُقا ِ
وت﴾( )3وتـووفقا افتػضقؾ ِمـ جفتفو ،فؽـ ؿد ُيؼولَّ :
إن خار أياي وؿقفاف﴿ :بِ َاا
َ ََ َ
َ
َ
ِ
ٕن اهلل تعوػ ؿد اتصػ بف ،وهلذا أبرز مو ُيػضاؾ افعؾاؿ َّ
ؾضؾ افعؾؿ َّ
قن َخبِ ٌر﴾(ٌ )4
َت ْع َؿ ُؾ َ
ظاز
دفقؾ ظذ
أن اهلل ّ
ٍ ِ
ِ
ّ
ووصػ بذفؽ أكبقو َ ه وامات ّـ
وجؾ جعؾف صػ ًي مـ صػوتف ،وهل صػي ـال ٓ كؼص ؾقفو بقجف مـ افقجقهَ ،
ً إِ ِِّن َؿدْْ جو ِِن ِمـ ا ْف ِع ْؾ ِؿ مو َمل ي ْلتِ َؽ َؾو َّتَّبِعـِل َأه ِ
جؾ وظال يف ؿصي ابراهقؿ﴿ :يو َأب ِ
ظؾقفؿ بف ،ـا ؿول اهلل ّ
اد َك
ْ
ْ
َ َْ
َ
َ َ
َ َ
ِسا ًضو ش ِقيو﴾( ، )5ويف ؿاقل يقشاػ ظؾقاف افساالم﴿ :رب َؿادْْ َتق َتَـِال ِماـ ا ُْد ْؾ ِ
اؽ َو َظ َّؾ ْؿ َتَـِال ِما ْـ َت َْل ِو ِ
ياؾ
َ
ْ
َ ِّ
َ ًّ
َ
ود ِ
ْإَح ِ
وأيضو مو ذـره اهلل يف ؿقففَ ﴿ :و َف َؼادْْ َت ْقـََاو
يٌ﴾( ، )6ويف أيي إخرىَ ﴿ :ذفِ ُؽ َُا ِمم َّو َظ َّؾ َؿـِل َر ِّّب﴾(ً ، )1
َ

( )1ادجودفي.11 :
مرؾقظو.
( )2صحقح مسؾؿ ( )817مـ حديٌ ظؿر ريض اهلل ظـف
ً
( )3ادجودفي.11 :
( )4ادجودفي.11 :
( )5مريؿ.43 :
( )6يقشػ.101 :
2

ابَ َ
يَ
ََ َ
خا َر
البَ ََ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
العلَ ََمَََم ََ ََ
ََََ
حَََكََتََ ََ
َشَرَ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعَيَد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ

احلؿ ُدُ هللَِّ ا َّف ِذي َؾ َّض َؾـََو َظ َذ َـَثِ ٍر ِمـ ِظب ِ
ِ
غ﴾( ، )2وماو ذـاره اهلل شابحوكف
ام ِمـِ َ
ود ِه ادُْ ْ
ْ َ
َد ُاوو َد َو ُش َؾ ْق َا َن ظ ْؾ ًا َو َؿ َوٓ ْ َ ْ
َاون َؾ ْض ُ
اؿ َو َـ َ
اؾ اهللَِّ َظ َؾ ْق َ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ امتـو ًكًو يف ؿقفافَ ﴿ :و َظ َّؾ َؿ َ
وتعوػ ظـ كب ّقف ّ
اؽ
اؽ َماو َمل ْ َت ُؽُا ْـ َت ْع َؾ ُ
َظظِ ًقا﴾( ، )3ويف ؿقفف تعوػَ ﴿ :و َـ ََذفِ َؽ َأ ْو َح ْق َـَاو إِ َف ْق َ
ْاً َتَادْْ ِري َماو ا ْفؽِ َتَاو ُب َو َٓ
وحاو ِما ْـ َأ ْم ِر َكَاو َماو ُــْ َ
اؽ ُر ً
ِْ
اإل َيا ُن﴾( ، )4ؾوإلكسون إذا ؿرأ مثؾ هذه أيوت وارتبوط افعؾؿ بوٕكبقاو ظارف ؾضاقؾ َي هاذا افعؾاؿ ،وذـار
أيضو ؿق َفف تعوػ﴿ :و ُؿ ْؾ رب ِزد ِِن ِ
ظ ْؾا﴾()5
ادمفػ ً
َ

َ ِّ

ْ

ً

َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ بوٓشاتزادة ِماـ
أمر فؾـَّ ِّ
وهذا ٌ

أن يزيده ِمـ افعؾؿ وفق مل يؽـ افعؾؿ ؾضقؾي دَو أمار اهلل تعاوػ كب ّقاف ْ
وجؾ ْ
ظز ّ
أن يساتزيده
افعؾؿ أو بدظو اهلل ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بوٓشتزادة مـفاو بعقـفاو ،ؾادل ذفاؽ ظاذ
أمر افـَّ ِّ
مـفو! بؾ هـوك ؾضوئؾ ـثرة مل َي ِر ْد ُ
خصقصقي وؾضؾ افعؾؿ.
وب َم ْـ ُشئِ َؾ ِظ ْؾ ًا َو ُه َق ُم ْشت َِغ ٌؾ ِيف َح ِديثِ ِفَ :ؾ َلت ََّؿ احلَ ِد َ
افسوئِ َؾ
يٌ ُث َّؿ َأ َج َ
َب ُ
وب َّ
ِ
ِ ٍ
ِ
قؿ ْب ُـ ادُـ ِْذ ِرَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْبا ُـ ُؾ َؾا ْق ٍح،
 َحدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ شـَونَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُؾ َؾ ْق ٌح ،ح َوحدَّ َثـل إِ ْب َراه ُ
ال ُل ْب ُـ َظ ِعَ ،ظ ْـ َظ َطو ِ ْب ِـ َي َس ٍ
َؿ َولَ :حدَّ َثـِل َأ ِّب َؿ َولَ :حدَّ َثـِل ِه َ
ورَ ،ظ ْـ َأ ِّب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ :ب ْقـ ََا افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
ٍّ
اذ اهللُ َظ َؾق ِ
َو َش َّؾ َؿ ِيف ََمْؾِ ٍ
افساو َظ ُي َؾ َؿ َها َر ُش ُ
حيدِّ ُ
اقل اهللَِّ َص َّ
اف َو َشا َّؾ َؿ
ْ
ث اف َؼ ْق َمَ ،جو َ ُه َأ ْظ َر ِ ٌّ
س َُ
اّب َؾ َؼ َولَ :متَك َّ

حيدِّ ُ
ثَ ،ؾ َؼ َول َب ْع ُض اف َؼ ْق ِمَ :ش ِؿ َع َمو َؿ َول َؾؽ َِر َه َمو َؿ َولَ .و َؿ َول َب ْع ُض ُف ْؿَ :ب ْؾ َمل ْ َي ْس َؿ ْعَ ،حتَّك إِ َذا َؿ َه َح ِدي َث ُف َؿ َول:
َُ
ِ
ِ
ِ
افسو َظ ِي" َؿ َولَ :هو َأكَو َيو َر ُش َ
افساو َظ َي"،
قل اهللََِّ ،ؿ َولَ " :ؾنِ َذا ُضا ِّق َعً إَ َموكَا ُي َؾاو ْكتَظ ِر َّ
افسوئ ُؾ َظ ِـ َّ
" َأ ْي َـ ُ -أ َرا ُه َّ -
ِ
ااااول" :إِ َذا وشاااادَ إَماااار إِ َػ َؽ ِ ِ ِ
ااااػ إِ َضااااو َظت َُفو َؿ َ
َؿ َ
افسااااو َظ َي".
َ
ااااولَ :ـ ْق
اااار َأ ْهؾااااف َؾااااو ْكتَظ ِر َّ
ْ
ْ ُ
ُ ِّ
..................
َ
ٌ
احلديٌ ثؿ أجوب افساوئؾ" ذـار ؾقاف
مشتغؾ يف حديثف :ؾلتؿ
ظؾا وهق
هذا افبوب وهق "بوب َمـ ُشئؾ ً
افبخوري ظـ صقخف حمؿاد باـ شاـون :أّب بؽار
خرجف
ّ
حديٌ أّب هريرة ريض اهلل تعوػ ظـف ،وهذا احلديٌ ّ
ُي ََّرج فف مسؾؿ ،ظـ ؾؾقح وهق ؾؾقح بـ شؾقان :أبق حيقك اخلزاظال،
افبخوري ومل ُ َ
افبوهع ،وهذا ممـ َخ َّرج فف
ّ
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افبخوري ومل
افس َّتَّي ،ح وحدثـل ابراهقؿ بـ ادـذر ،وهق أبق اشحوق اخلزاظلَ ،خ َّرج فف
ّ
وحديثف ُُم َ َّرج بوفؽتى ِّ
خرج فف افبخوري ،ؿول - :أي حمؿد بـ ؾؾاقح ،-
ُُي ّرج فف مسؾؿ ،ؿول :حدثـو حمؿد بـ ُؾؾقح بـ شؾقان ،هذا ّ
ؿول :حدثـل أّب ،وهق ؾؾقح بـ شؾقان ،ؿول :حدثـل هالل بـ ظع يؼول فف :ابـ أّب مقؿقكي ،وحديثاف ُُم َ َّارج
افس َّتَّي ،ظـ ظطو بـ يسور  -مقػ أم ادممـغ مقؿقكي  -ظـ أّب هريرة ريض اهلل تعوػ ظـف يف ؿصاي
يف افؽتى ِّ
ٌ
مشتغؾ يف حديثف" هذا افسوئؾ شلل
ظؾا وهق
إظراّب افذي شوق حدي َثف ،افبوب افذي ظـدكو "بوب َمـ ُشئؾ ً
بل ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يف تؾؽ افؾحظاي ُحيادّّ ث أصاحوبف،
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ متك افسوظي وـون افـَّ ُّ
افـَّ َّ
ً
َّبل ّ
َّبل ّ
مشاتغال يف
صذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ حاغ ُشائؾ ـاون
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،إذن افـَّ ُّ
ؾفذا افسوئؾ شلل افـَّ َّ
أتؿ ّ
صذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ حدي َثاف ثاؿ ؿاول" :أياـ
حديثف :ؾؾؿ جيى افسوئؾ مبوذ ًة وإ َّكَّا َأ َّخ َر
َ
اجلقاب حتك َّ
افسوئؾ ظـ افسوظي " ؾلجوبف ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؾؾؿ ُُيؿؾ جقا َبف فؽـف مل جيبف وهق ُحيدّّ ث ،وم ْـ هـاو ؿاول
ِ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ هلذا افسوئؾ ؾفاق ـاوفزجر فاف ْ
افعؾا َّ :
َّبل ّ
زجارا ،فؽاـ
وإن مل يؽاـ
ً
إن هذا تربقي مـ افـَّ ِّ
ٌ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظـ اجلقاب يدل ظذ َّ
َّبل ّ
مشتغؾ بوفعؾؿ :ؾن َّكَّاف ٓ
أن اإلكسون إذا رأى َمـ هق
إظراض افـَّ ِّ
ِ
ؾنن فف ْ
وافعومل ُ إذا ُشئؾ وهق ُحيدث َّ
يسلفف َ
تػارد
أن ٓ جيقى حتك
حول حتديثف،
يؼيض حدي َثف ،وهاذا احلاديٌ َّ
َ
افس َّتَّي.
ُّ
افبخوري رمحف اهلل بنخراجف ظـ أصحوب افؽتى ِّ

بوب مـ ر َؾع صق َتف بِ ِ
وفع ْؾ ِؿ
َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ

 َحدَّ َثـَو َأ ُبق افـُّ ْع َا ِن َظ ِور ُم ْب ُـ اف َػ ْض ِؾَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأ ُبق َظ َقا َك َيَ ،ظ ْـ َأ ِّب بِ ْ ٍ
وه َ
اؽَ ،ظا ْـ
قش َ
ػ ْب ِـ َم َ
ؼَ ،ظ ْـ ُي ُ
ٍ
ِ
َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ َظ ْؿ ٍروَ ،ؿ َولَ َ :
َوهو َؾ َل ْد َر َــَاو َ -و َؿادْ َأ ْر َه َؼ ْتـَاو
َت َّؾ َ
ػ َظـَّو افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َشا َّؾ َؿ ِيف َشا ْػ َرة َشاو َؾ ْرك َ
َّاور" َم َّارت ْ ِ
وب ِم َـ افـ ِ
ْل ْظ َؼ ِ
ال ُة َ -وك َْح ُـ َكت ََق َّض ُلَ ،ؾ َج َع ْؾـَو ك َْؿ َس ُح َظ َذ َأ ْر ُجؾِـَوَ ،ؾـَو َدى بِ َل ْظ َذ َص ْقتِ ِفَ " :و ْي ٌؾ فِ ْ َ
افص َ
َغ
َّ
َأ ْو َث َ
ال ًثو.
..................
خرجف مسؾؿ يف صحقحف ،وأبق افـعان هـو ظومر بـ افػضؾ ،وؿد تؼدم ،وأباق ظقاكاي
هذا احلديٌ ً
أيضو ّ
موهؽ ،إصفر ؾقف أكف بػاتح اهلاو ،
ً
أيضو تؼدم ،ظـ أّب بؼ وهق جعػر بـ إيوس افقشؽري ،ظـ يقشػ بـ َ
افس َّتَّي ،هذا احلديٌ ذـره ادمفػ يف "بوب َمـ
ويقشػ بـ موهؽ بـ هبزاد افػورد ،حديثف ُُم ّرج يف افؽتى ِّ
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رؾع صقتف بوفعؾؿ" وافشوهد مـف ؿقفف" :ؾـودى بلظذ صقتف" ،فؽـ مل يـؼاؾ ّ
أن رؾاع افصاقت باوفعؾؿ ـاون
ؾؾا
ديدكف ظؾقف ّ
وافسالمٕ ،كف هـو فقس هق َمرد رؾع افصقت بوفعؾؿ! فؽـ ؿول :ؾـودى بلظذ صقتفّ ،
افصالة ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بلظذ صقتف َّ
كودى ّ
وافسالم مل يؽـ يف مجقع أحقافف يرؾع صقتف،
دل ظذ أكف ظؾقف ّ
افصالة ّ
وإٓ فق ـون يرؾع صقتف يف مجقع إحقال حغ حيدث أصحوبف مل يؼؾ افراوي :إكف كودى بلظذ صاقتفِ ،
ّ
وماـ
َ
هـو ؿول افعؾا َّ :
إن رؾع افصقت بوفعؾؿ مؼسن بوحلوجي إػ ذفؽ :إمو فؽثرة افـاوس أو فبعاد افـاوس أو فغار
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ إذا خطى يقم اجلؿعي ظال صق ُتُف ،بعض افعؾا َذ َـ ََر يف ذفؽ ّ
َّبل ّ
ٕن
ذفؽ ،وهلذا ـون افـَّ ُّ
اجلؿع افذي حيرض صالة اجلؿعي يػقق َمـ ـون يصع معف يف افعؿقمٕ ،هنؿ ـوكقا يلتقكف ِماـ خاورج ادديـاي
وافسالم ،وهذا أحد افتعؾقالتْ ،
وإن ـاون ثؿاي تعؾاقالت أخارى فرؾاع افصاقت ،فؽاـ هاذا
ظؾقف ّ
افصالة ّ
أحدهو ،ؿوفقا :وإكا ـون ذفؽ ّ
ٕن اجلؿع ـثر :ؾؽون ّ
مجقع
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يرؾع صقتف حتك يبؾغ صق ُتُف َ
أصحوبف.
ِ
ِ
زكَوَ ،و َأ ْك َب َلكَو
َب ُ
وب َؿ ْقل ادُ َحدِّ ثَ :حدَّ َثـَوَ ،و َأ ْخ َ َ
اول اباـ مساع ٍ
ِ
ِ
و َؿ َول َفـَو احلؿق ِدي :ـ َ ِ
قد:
زكَوَ ،و َأ ْك َب َلكَوَ ،و َشؿ ْع ًُ َواحادً اَ ،و َؿ َ ْ ُ َ ْ ُ
ُ َ ْ ُّ
َ
َون ظـْدَ ا ْب ِـ ُظ َق ْقـَ َي َحدَّ َثـَوَ ،و َأ ْخ َ َ
قل اهللَِّ ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ وهق افص ِ
ود ُق ادَ ْصدُ ُ
َحدَّ َثـَو َر ُش ُ
وقَ ،و َؿ َول َص ِؼ ٌقؼَ :ظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ َش ِؿ ْع ًُ افـَّبِ َّل َص َّذ
ْ َ َ َ َ ُ َ َّ
َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َح ِدي َث ْ ِ
اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ـَؾِ َؿ ًيَ ،و َؿ َول ُح َذ ْي َػ ُيَ :حدَّ َثـَو َر ُش ُ
غَ ،و َؿ َول َأ ُبق اف َعوفِ َق ِي َظ ْـ ا ْب ِـ
اذ اهللُ َظ َؾق ِ
َظ َّب ٍ
وس َظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ  -ؾِ َقا َي ْر ِوي َظ ْـ َر ِّب ِف َ ،-و َؿ َول َأك ٌَس َظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّ
اف َو َشا َّؾ َؿ -
ْ

َي ْر ِو ِيف َظ ْـ َر ِّب ِف َظ َّز َو َج َّؾ َ ،-و َؿ َول َأ ُبق ُه َر ْي َر َة َظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ :ي ْر ِو ِيف َظ ْـ َر ِّبؽ ُْؿ َظ َّز َو َج َّؾ.
 حدَّ َثـَو ُؿ َتقب ُي بـ ش ِع ٍقدَ ،حدَّ َثـَو إِ ْش َا ِظ ُقؾ ْب ُـ َج ْع َػ ٍرَ ،ظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ ِديـ ٍ
َورَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ُظ َؿ َرَ ،ؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
قل
َ
َْ ْ ُ َ
افش َج ِر َص َجر ًة َٓ َيس ُؼ ُط َور ُؿ َفوَ ،وإِهنو م َث ُؾ ادُسؾِ ِؿَ ،ؾ َحدِّ ُث ِ
اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ" :إِ َّن ِم َـ َّ
قِن َمو ِه َل " َؾ َق َؿ َع
ْ
َّ َ َ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ال َياو
افـ ُ
وشت َْح َق ْق ًُُ ،ث َّؿ َؿو ُفقاَ :حادِّ ْثـَو َماو ه َ
َّوس ِيف َص َج ِر اف َب َقاديَ ،ؿ َول َظ ْبدُ اهللََِّ :و َو َؿ َع ِيف َك ْػز َأ َّهنَو افـ َّْخ َؾ ُيَ ،ؾ ْ
َر ُش َ
قل اهللَِّ َؿ َولِ " :ه َل افـ َّْخ َؾ ُي".
..................
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"بوب ؿقل ادُحدِِّّ ث حدثـو أو أخزكو وأكبلكو" ثؿ ذـر مؼوف َي صقخف ِ
ظبد اهلل بـ افزبر احلؿقدي ،وؿاول فـاو
َ
وشؿعً واحدًً ا ،وافؽالم هـاو "باوب ؿاقل ادُ َحادِِّّ ث"
احلؿقدي :ـون ظـد ابـ ظققـي حدثـو وأخزكو وأكبلكو
ُ
وادراد  -واهلل أظؾؿ  -بودُ َحدِِّّ ث هـو افراوي وفقس هق ادُ َحدِِّّ ث ظذ جفي افعؿقم ادالخقذ ِماـ افتحاديٌ يف
وإن ـون بعض افؼاح ؿوفف فؽـ يظفر أكف فقس بوفصقاب ،بدٓفي هذا ،وبدٓفي ّ
افؾغيْ ،
أن ادمفاػ رمحاف اهلل
تعرض فؾؼرا ة وافعرض وادـووفي :إذن هق يتحدث ظـ اصطالح ٕهؾ احلاديٌ يرياد ْ
أن
بعد ذفؽ بلبقاب ّ
شؿعً" هذه أفػاوظ ظـاد افعؾاا تساؿك
يستدل ظذ هذا آصطالح ،ظـدكو "حدثـو أو أخزكو أو أكبلكو أو
ُ
حتؿؾ احلديٌ ثؿ أراد ْ
أفػوظ إدا  ،يعـل ّ
أن حيدث ؽره ؾفق يف كؼؾف موذا يؼقل ظـ صاقخف
أن ادُ َحدِِّّ ث إذا ّ
شؿعً أو يؼقل :حدثـو أو أخزكو فؾعؾاا ظباورات ـثارة ،بعاض افعؾاا
هؾ يؼقل :أكبلكو أو يؼقل:
ُ
افبخوري رمحف اهلل ذـر
حتؿ ٍؾ أفػو ًطو معدودة ،فؽـ هذا ُيوفػ صـقع احلػوظ ِمـ ؿديؿ وادُ َحدِِّّ ثغ،
ّ
جعؾ فؽؾ ّ
مو كؼؾف احلؿقدي ظـ ابـ ظققـي يف هذا ّ
وأن هذه إفػوظ شقا  ،ابـ ظققـي ُحم ََدِِّّ ث متؼدم ،وهاذا افـؼاؾ جعاؾ
افؼاح ِ -
ومـ أبرزهؿ احلوؾظ ابـ حجر وافعقـل  -يرون ّ
افبخوري ُيتور مو كؼؾف ُ
صقخف احلؿقادي
أن
َ
ّ
بعض ُّ َّ
ظـ ابـ ظققـيّ :
وأن هذه إفػوظ إذا ؿول :حدثـو أو اخزكو أو شؿعً أو أكبلكو هل ـؾفو واحاد ،يعـال واحاد
ِمـ جفي ـقهنو دافي ظذ آتصول وشاع افراوي ِمـ صقخف ،هذا هق ادراد ،ثؿ ذـر  -يعـل بعاض ادع ّؾؼاوت
ِمـ أثور  -وذـر حدي ًثو يستشفد بف ظذ ذفؽ ،ذـر مؼوفي ابـ مسعقد ؿول رشقل اهلل ّ
صاذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ
افبخوري يف ـتوبف اف َؼدََ ر ،ؾعـدكو ابـ مسعقد ؿول :حدثـو رشقل اهلل ّ
صذ اهلل
افصودق ادصدوق ،وهذا وصؾف
ّ
َّبل ص ّذ اهلل ظؾقف وشا ّؾؿ ـؾؿاي ،وهاذا
ظؾقف وش ّؾؿ ،أحرض فف افتحديٌ ،وؿول صؼقؼ ظـ ظبد اهلل
ُ
شؿعً افـَّ َّ
شؿعً ،وؿول حذيػي :حدثـو رشقل
افبخوري يف اجلـوئز ،إذن ظـدكو يف إول حدثـو ،وظـدكو يف افثوِن
وصؾف
ُ
ّ
اهلل ّ
افبخوري يف ـتوبف افرؿوق ،وؿول أبق افعوفقي ،وؿد اختؾػ
أيضو
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ حديثغ ،وهذا وصؾف ً
ّ
زا زياود باـ ؾاروز
افر َيوحل ـا رجحف احلاوؾظ اباـ حجار أو هاق افا ّ
ؾقف َمـ هق هؾ هق كػقع بـ مفران ِّ
ووهؿ َمـ ؿاول شاقى ذفاؽ ،وـال او
افبكي ،وـال و ظذ ـؾ ثؼي ،فؽـ ابـ حجر اختور أكف أبق افعوفقي َّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾقا يروياف ظاـ رباف،
ُُم َ َّرج فف يف افصحقحغ ،ؿول أبق افعوفقي :ظـ ابـ ظبوس ظـ افـَّ ِّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يرويف ظـ رباف ،وؾقاف ظـعـاي ،وؿاول أباق
أن ظـدكو فػظ افعـعـي ،وؿول أكس ظـ افـَّ ِّ
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َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يرويف ظـ ربؽؿ تعوػ ،هذه افتعوفقؼ افثالثي وصؾفو ادمفػ رمحاف اهلل يف
هريرة ظـ افـَّ ِّ
أن ُي ّبغ َّ
افبخوري ِمـ هذا ْ
ـتوب افتقحقد ،ذـر بعض افعؾا ّ
أن افعـعـي حمؿقفي ظذ آتصول إذا ثبً
أن مراد
ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،وأكس ثباً فؼاوؤه
افؾؼو بغ افراوي وبغ َمـ روى ظـف ،ؾوبـ ظبوس ثبً فؼوؤه فؾـَّ ِّ
َّبل ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،إذن ؾنذا ؿول أحد ماـفؿ :ظاـ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،وأبق هريرة ثبً فؼوؤه فؾـَّ ِّ
فؾـَّ ِّ
شؿعً وحدثـو وأخزكاو ،وهباذا يساتػود ّ
َّبل ّ
أن
شؿعً  -ؾنهنو بؿـزفي
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ  -وفق مل يؼؾ
ُ
ُ
افـَّ ِّ
افبخوري رمحف اهلل زاد ظذ مو ذـره احلؿقدي ،وهق ّ
شؿعً وحدثـو وأخزكو وأكبلكو بؿعـك واحد وظـ :إذا
أن
ُ
ّ
ثبً افؾؼو بغ افراوي و َمـ روى ظـف.
ثؿ ؿول :حدثـو ؿتقبي ،ؿول :حدثـو اشاظقؾ بـ جعػر ،ؿتقبي وهق ابـ شعقد وؿد َم ّر ،واشاظقؾ ابـ جعػر
وهق ابـ أّب ـثر ُّ ِ
افس َّتَّي ،وبؼقي اإلشـود ؿد شبؼقا ،هـو أن افشوهد ؾقف ؿقفف
افز َرؿ ّل ،وحديثف ُُم َ َّرج يف افؽتى ِّ
وافسالم "ؾحدثقِن مو هل " ادراد با "حدثقِن" أخزوِن ٓ صاؽ،
"ؾحدثقِن مو هل " ؿقفف ظؾقف ّ
افصالة ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ إذا حدّّ ثقه شؿعفؿ ٕهنؿ ـوكقا حقفف ،وإذا ُر ِج َع إػ روايوت احلاديٌ إخارى
وافـَّ ُّ
وجدكو ّ
افبخاوري يف صاحقحف يف ـتاوب
أن يف بعضفو "أخزوِن" بدل "حدثقِن" ،هذه ِمـ روايي كوؾع ظـد
ّ
افتػسر بدل "ؾحدثقِن" "ؾلخزوِن" مو هل ويف روايي ظـد اإلشاظقع مـ حديٌ كاوؾع ؿاول" :أكبئاقِن"
حل َظ افروايوت إخرى ،ؾفل إمو ْ
ؾذـر بعض افعؾا ّ
أن تؽقن ملخقذة ِمـ مو ُظؾِ َؿ ِماـ
أن
ّ
افبخوري رمحف اهلل َ َ
وافسالم ِمـ أكف ـون يعقد افؽالم ثال ًثو ف ُقػفؿ ظـف ،ؿد يؽقن مرة ؿاول" :حادثقِن" ومارة
حوفف ظؾقف ّ
افصالة ّ
"أخزوِن" ومرة ؿول" :أكبئقِن" وؿد يؽقن هذا بـؼؾ افرواة ظـف ظذ ادعـك ،ؾنذا ـون ظذ ادعـك ؾؿعـاوه ّ
أن
هذه افؾػظي ـوكً دارجي ومعروؾي أو ـوكً دارجي ظـد افسؾػ وأربوب احلديٌ ّ
أن فػظ احلديٌ "حادثقِن
شؿعً" وهلاذا مل جيعاؾ افعؾاا رمحفاؿ اهلل يف باوب رواياي
وأخزوِن وأكبئقِن" ـؾفو بؿعـك واحد :بؾ و"
ُ
َ
افـؼاؾ ظـاف إذا ؿاول:
احلديٌ ؿقل افراوي "حدثـو" ُي ِع ُّؾ ؿق َفف إذا ُك ُِؼ َؾ ظـف ِمـ وجف خر "أخزكو" ،وٓ ُي ِع ُّؾ
ال هلذا وٓ هذا ُم ِع ًّ
شؿعً" مل جيعؾقا هذا ُم ِع ًّ
ال هلذا ،ؾدل ذفؽ ظذ اشتقا اجلؿقع يف افدٓفاي ظاذ اتصاوفف
"
ُ
بؿـ رواه ظـف ،ويف ؿقفف :ثؿ ؿوفقاَ :حدِِّّ ْثـََو مو هل يو رشقل اهلل وهل مثؾ "حدثقِن" فؽاـ
واتصول احلديٌ َ
ِ
أخزكاو هباو" اكظار ؿاول
وؿع يف صحقح
ّ
افبخوري مـ روايي موفؽ ظـ ظبد اهلل بـ ديـور هلذا احلديٌ ؿاولْ ِ " :
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أخزكو" هباو ماع ؿاقهلؿ هـاو " َحادِِّّ ْثـو" يادل ظاذ " َحادََّّ َثـو
أخزكو هبو" ،ؿقفف يف افروايي إوػ " ِ ْ
افصحوبيْ ِ " :
ْ
زكو" بؿعـك واحد ،ؾقحصؾ ادطؾقب با ذـره ادمفػ.
وأخ َ َ
اإلمو ِم ادَس َل َف َي َظ َذ َأصحوبِ ِف فِق ْخت َِز مو ِظـْدَ هؿ ِمـ ِ
افع ْؾ ِؿ
ُ ْ َ
ْ َ
َب ُ
َ َ َ
ْ
وب َض ْر ِح ِ َ
اذ اهللُ َظ َؾق ِ
 َحدَّ َثـَو َخوفِدُ ْب ُـ َُم ْ َؾ ٍدَ ،حدَّ َثـَو ُش َؾ ْق َا ُنَ ،حدَّ َثـَو َظ ْبدُ اهللَِّ ْب ُـ ِديـ ٍَورَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ُظ َؿ َرَ ،ظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّ
اف
ْ
ِ
افش َج ِر َص َجر ًة َٓ َيس ُؼ ُط َور ُؿ َفوَ ،وإِهنو م َث ُؾ ادُسؾِ ِؿَ ،حدِّ ُث ِ
َو َش َّؾ َؿ َؿ َول" :إِ َّن ِم َـ َّ
َّاوس
اع افـ ُ
قِن َمو ه َل " َؿ َولَ :ؾ َق َؿ َ
ْ
َّ َ َ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
وشت َْح َق ْق ًُُ ،ث َّؿ َؿو ُفقاَ :حدِّ ْثـَو َمو ِه َل َيو َر ُش َ
قل اهللَِّ،
ِيف َص َج ِر اف َب َقاديَ ،ؿ َول َظ ْبدُ اهللََِّ :ؾ َق َؿ َع ِيف َك ْػز َأ َّهنَو افـ َّْخ َؾ ُيَ ،ؾ ْ
َؿ َولِ " :ه َل افـ َّْخ َؾ ُي".
..................
ضرح اإلموم ادسلفي ظذ أصحوبف فقختز مو ظـدهؿ مـ افعؾؿ" ؿقفف "بوب ضرح اإلموم ادسلفي" أي
"بوب ْ
ِ
َّبال ّ
صاذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ ظاـ
إفؼو ادسلفي" ،فقختز مو ظـدهؿ مـ افعؾؿ" هذه تعؾقؾقي ،وظذ هذا هنال افـَّ ِّ
صاذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ أراد ْ
إؽؾقضوت ٓ يتعورض مع هذإ :كف هـو فف مؼصقد صحقح ،وهل ّ
بل ّ
أن
أن افـَّ َّ
ُيتز مو ظـدهؿ ِمـ افعؾؿ حتك ُي َع ِّؾ َؿفؿ مو مل يعؾؿقا ،وهذا مؼصد صاحقح ،ؾانذا ضارح ادسالف َي فقختاز ماو
ظؾاؿ
ظـدهؿ ِمـ ظؾؿ ويرى هؾ ظرؾقا أو مل يعرؾقا هؾ ؾفؿقا أم مل يػفؿقا أو ضرحفو فقـظر هؾ ظـادهؿ
ٌ
ّ
مثال ضرح ادسلفي يريد مـفؿ ْ
وإٓ َظ ّؾؿفؿ مو مل يعؾؿقا ،أو ً
أن ُي ْع ِؿؾقا أذهوهنؿ يف اشتخراج افعؾؿ واشاتـبوضف،
إظجوزهؿ! ؾفذا هق ادـفل ظـفّ ،
ٕن افعؾؿ هذا مو
ؿصد أكف يريد
َ
ؾفذا ـؾف ٓ بلس بف ،أمو إذا أوؿع ادسلفي ظذ ْ
تعجقزا فؾـوسُ ،أكزل فقتعؾؿ افـوس افعؾؿ.
ُأكزل فقؽقن
ً
افبخوري ومسؾؿ ،وشؾقان هاق شاؾقان باـ
ؿقفف :حدثـو خوفد بـ ُمؾد وهق اف َؼ َطقاِن افؽقيفَ ،خ ّرج فف
ّ
أيضو ذـاره ،هاذا احلاديٌ فاق ٓحظاتؿ ـارره ماع
بالل اددِن افؼرر شبؼ ذـره ،وظبد اهلل بـ ديـور شبؼ ً
افبخوري أكف يعقد إحوديٌ أو ُي َؼ ِّطع إحوديٌ ويؽررهو يف مقاضع
احلديٌ افذي ؿبؾف ،وهذه ظودة اإلموم
ّ
افبخوري ظـده تبقيى ،إبقاب هذه افتل يذـرهو هل تراجؿ يدخؾ حتتفو
بحسى احلوجي إػ افتبقيى ،اكظر
ّ
افبخوري ،أحقو ًكًاو يعقاد احلاديٌ فؽاـ
احلديٌ ،أحقو ًكًو يعقد احلديٌ بسـده ومتـف ،وهذه ؿؾقؾي جدًً ا جدًً ا يف
ّ
مر معـو ،وهذا ضب ًعو بخالف مسؾؿّ ،
ٕن مسؾؿ مجع إشوكقد ،يعـل
حيصؾ بؿغويرة يف ادتـ أو اإلشـود ،وهذا َّ
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يؿر ظذ احلديٌ وجيؿع أشوكقده ومتقكف يف مؽون واحد ،واإلموم مسؾؿ فقس ظـده أبقاب! اإلموم فقس ظـده
ُّ
ّإٓ افؽتى ،ـتوب ـذا ،ـتوب اإليان ،ـتوب افزـوة ،ـتوب افصالة ،ـتوب افطالق ،وهؽاذا ،أماو افتبقيباوت
ِ
افؼاح ،وفقسً ِمـ اإلموم مسؾؿ ،وهلذا اإلموم مسؾؿ مل يستطع افعؾاا
ادقجقدة يف صحقح مسؾؿ ؾفل مـ ُّ َّ
ْ
ؾؼفف ِمـ ـتوبف ّإٓ ظذ ؿؾي ،وهل مسلفي ترتقاى مساؾؿ رمحاف اهلل فْلحودياٌ افاقاردة ،وإياراد
أن يستـطؼقا َ
احلديٌ ومو ُيب ّقـف ،أو إيراد احلديٌ ومو يعورضف ،ومـف بعض افعؾا حوول إطفور ؾؼف اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل،
افبخوري ؾفق واضح يف ؾؼفف ٕكف جعؾ يف ـتوبف أبقا ًبو ذـر ؾقفو تراجؿ ،وافشوهد ِمـ هاذا احلاديٌ هاق
أمو
ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظؾقفؿ هذه ادسلفي ،وهذا ِّبغ.
طوهر يف إفؼو افـَّ ِّ
ِ ِ
ِِ
ِ
ظ ْؾا﴾()1
َب ُ
وب َمو َجو َ ِيف افع ْؾ ِؿَ ،و َؿ ْقفف َت َع َوػَ ﴿ :و ُؿ ْؾ َر ِّب ِز ْدِن ً
ِ
ث ،ور َأى احلسـ ،واف َّثاق ِري وموفِ ٌ ِ
افؼرا ُة وافعر ُض َظ َذ ادُحدِّ ِ
ِ
اف ْؿ ِيف
احات ٍََّ َب ْع ُض ُ
اؽ افؼ َارا َ َة َجاوئ َز ًةَ ،و ْ
َ
َ َ ُ َ ْ ُّ َ َ
ََ
َ َ َ َْ
اع افصا َؾق ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ات
افؼ َرا َ ة َظ َذ اف َعوملِ "بِ َحديٌ ض َا ِم ْب ِـ َث ْع َؾ َب َيَ :ؿ َول فؾـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ :هللَُّ َأ َم َار َك َأ ْن ُك َص ِّ َ َّ َ
ِ
ِ ِ ِ
ز ِض َا ٌم َؿ ْق َما ُف بِ َ
احات ٍََّ
اذفِ َؽ َؾ َل َج ُ
اوزو ُه" َو ْ
َؿ َولَ " :ك َع ْؿ" َؿ َولَ " :ؾ َفذه ؿ َرا َ ٌة َظ َذ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ ،أ ْخ َ َ
ِ
قنَ :أ ْص َفدَ كَو ُؾال ٌَنَ ،و ُي ْؼ َر ُأ َذفِ َؽ ِؿ َرا َ ًة َظ َؾ ْق ِف ْؿَ ،و ُي ْؼ َر ُأ َظ َذ ادُ ْؼ ِر ِئَ ،ؾ َق ُؼ ُ
وفص ِّؽ ُي ْؼ َر ُأ َظ َذ اف َؼ ْق ِم َؾ َق ُؼق ُف َ
اقل
َموف ٌؽ" :بِ َّ
اشطِلَ ،ظاـ َظاق ٍ
ال ٍم ،حدَّ َثـَو ُحمَؿدُ بـ احلس ِـ افق ِ
اف َؼ ِ
حل َس ِ
فَ ،ظ ِ
اـ،
ْ ْ
َ
ور ُئَ :أ ْؿ َر َأ ِِن ُؾال ٌَن"َ ،حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َش َ َ
اـ ا َ
ُّ
َّ ْ ُ َ َ
ػ ِ
ِ ِ
ِ
افػ َر ْب ِر ُّيَ ،و َحدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْش َاا ِظ َقؾ اف ُب َخ ِ
اور ُّي
قش َ
زكَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُي ُ
َؿ َولَ َٓ" :ب ْل َس بِوفؼ َرا َ ة َظ َذ اف َعوملِ" َو َأ ْخ َ َ
ون َؿ َول :إِ َذا ُؿ ِر َئ َظ َذ ادُحدِّ ِ
ال َب ْ
اقلَ :حادَّ َثـِلَ ،ؿ َ
ال َس َأ ْن َي ُؼ َ
قشك َظ ْـ ُش ْػ َق َ
ث َؾا َ
اول:
َ
َؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُظ َب ْقدُ اهللَِّ ْب ُـ ُم َ
قل َظـ موفِ ٍؽ وش ْػق َ ِ
ِ
افؼرا ُة َظ َذ افع ِ
ِ
وملِ َو ِؿ َرا َ ُت ُف َش َقا ٌ .
َ
َ ُ َ
ونَ َ :
َو َشؿ ْع ًُ َأ َبو َظوص ٍؿ َي ُؼ ُ ْ َ
اـ َظب ِ
قد هق ادَ ْؼ ِزيَ ،ظـ َ ِ ِ
ِ ٍ
اد اهللَِّ ْب ِ
اـ َأ ِّب
قش َ
ذيؽ ْب ِ ْ
ْ
ػَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو اف َّؾ ْق ٌُ َظ ْـ َشع ُ َ ُ ُّ
َ -حدَّ َثـَو َظ ْبدُ اهللَِّ ْب ُـ ُي ُ

ك َِؿ ٍرَ ،أ َّك ُف َش ِؿ َع َأك ََس ْب َـ َموفِ ٍؽَ ،ي ُؼ ُ
قس َم َع افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ِيف ادَ ْس ِج ِدَ ،د َخ َؾ َر ُج ٌؾ
قلَ :ب ْقـ ََا ك َْح ُـ ُج ُؾ ٌ
اذ اهللُ َظ َؾق ِ
ِ ِ
مج ٍؾَ ،ؾ َلك َ
ال َص َّ
اغ
اف َو َشا َّؾ َؿ ُمتَّؽِا ٌ َب ْ َ
َظ َذ َ َ
ْ
َوخ ُف ِيف ادَ ْسجد ُث َّؿ َظ َؼ َؾ ُفُ ،ث َّؿ َؿ َول َهل ُ ْؿَ :أ ُّيؽ ُْؿ ُحم َ َّؿادٌ َوافـَّبِ ُّ
ىَ ،ؾ َؼو َل َفف افـَّبِل ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِ
ِ
افر ُج ُؾ :ا ْبـ َظ ْب ِد ادُ َّطؾِ ِ
اف
ْ
ُ ُّ َ
افر ُج ُؾ إَ ْب َق ُض ادُتَّؽ ُ َ .ؾ َؼ َول َف ُف َّ
َط ْف َرا َك ْق ِف ْؿَ ،ؾ ُؼ ْؾـَوَ :ه َذا َّ
ال َ ِ
افر ُج ُؾ فِؾـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ :إِ ِِّن َشوئِ ُؾ َؽ َؾ ُؿ َشدِّ ٌد َظ َؾ ْق َؽ ِيف ادَ ْس َل َف ِيَ ،ؾ َ
َدْ
َو َش َّؾ َؿَ " :ؿدْ َأ َج ْبت َُؽ"َ .ؾ َؼ َول َّ
( )1ضف.114 :
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َظ َ َّع ِيف َك ْػ ِس َؽ َؾ َؼ َولَ " :ش ْؾ َظ َّا َبدَ ا َف َؽ" َؾ َؼ َولَ :أ ْش َل ُف َؽ بِ َر ِّب َؽ َو َر ِّب َم ْـ َؿ ْب َؾ َؽ ،هللَُّ َأ ْر َش َؾ َؽ إِ َػ افـ ِ
َّوس ُـ ِّؾ ِف ْؿ
َؾ َؼ َول" :اف َّؾفؿ َكعؿ"َ .ؿ َولَ :أك ُْشدُ َك بِوهللَِّ ،هللَُّ َأمر َك َأ ْن كُص ِّع افص َؾق ِ
ات اخلَ ْؿ َس ِيف اف َق ْق ِم َواف َّؾ ْق َؾ ِي َؿ َول" :اف َّؾ ُفا َّؿ
َ َ َّ َ
ََ
ُ َّ َ ْ
َكعؿ"َ .ؿ َولَ :أك ُْشدُ َك بِوهللَِّ ،هللَُّ َأمر َك َأ ْن كَصقم ه َذا َّ ِ
افسـ َِي َؿ َول" :اف َّؾ ُف َّؿ َك َع ْؿ"َ .ؿ َ
اولَ :أك ُْشادُ َك بِاوهللَِّ،
ُ َ َ
افش ْف َر م َـ َّ
ََ
َ ْ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اؿ
هللَُّ َأ َم َر َك َأ ْن ت َْل ُخ َذ َهذه َّ
افصدَ َؿ َي م ْـ َأ ْؽـ َقوئـَو َؾ َت ْؼس َؿ َفو َظ َذ ُؾ َؼ َرائـَو َؾ َؼ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َشا َّؾ َؿ" :اف َّؾ ُف َّ
افر ُج ُؾَ :مـ ًُْ بِ َا ِج ْئ ًَ بِ ِفَ ،و َأكَو َر ُش ُ
قل َم ْـ َو َرائِل ِم ْـ َؿ ْق ِملَ ،و َأكَو ِض َا ُم ْب ُـ َث ْع َؾ َب َي َأ ُخق َبـِل َشا ْع ِد
َك َع ْؿ"َ .ؾ َؼ َول َّ
قدَ ،ظـ ش َؾقا َن ب ِـ ادُ ِغر ِةَ ،ظـ َثوبِ ٍ
ب ِـ بؽ ٍْر ،ورواه مقشك بـ إِشا ِظ َقؾ و َظ ِع بـ َظب ِد احل ِؿ ِ
َاسَ ،ظ ِ
ًَ ،ظا ْـ َأك ٍ
اـ
ْ
ْ ُ َْ ْ
ْ َ
َ ُّ ْ ُ ْ َ
ََ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ
َ
افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ِ َهب َذا.
..................
"بوب مو جو يف افعؾاؿ ،وؿقفاف تعاوػَ ﴿ :و ُؿ ْ
اؾ َر ِّب ِز ْد ِِن ِظ ْؾ ًاا﴾( " )1هاذا احلؼقؼاي هاذا افباوب ذـار
افؼس َط َّالِن هذا افبوب ثؿ بعد ذفؽ ذـر أكف ورد يف بعض افـسخ هؽذا ،ثؿ بعدهو بوب "افؼرا ة وافعرض ظذ
ادُ َحدِِّّ ث" يعـل افـسخ ُمتؾػي ،وؿد ذـر ذفؽ افؼس َط َّالِن بؾ ذـر بعض افروايوت وافـسخ فقس ؾقفو افباوب،
يعـل ُذـِ َر هذا افبوب وفقس ؾقفو افبوب افثوِن ،وبعضفو مل ُيذـر ؾقفو هذا افبوب ،وبعضفو ُمجِ َع ،أمو افذي ظؾقف
ِ ِ
ظ ْؾا﴾()2
ذح احلوؾظ وافعقـل فقس ؾقف هذا ،فقس ؾقف "بوب مو جو يف افعؾؿ وؿقفف تعوػَ ﴿ :و ُؿ ْؾ َر ِّب ِز ْدِن ً

اؾ َر ِّب ِز ْد ِِن ِظ ْؾ ًاا﴾( " )3حمتؿاؾ ّ
أن هذا "بوب مو جو يف افعؾؿ وؿقفف تعاوػَ ﴿ :و ُؿ ْ
" واحلؼقؼي ّ
افبخاوري
أن
ّ
أن هذا وؿع ِماـ افـساوخّ ،
أورده ٕكف يؽرر بعض إبقاب افتل تؽقن بقـفو ؾروق يسرة ،وحمتؿؾ ّ
ٕن هاذا
ُيغـل ظـف مو ذـره يف افبوب إول ،وظذ ٍّ
ـؾ إمر واضح" ،بوب مو جو يف افعؾؿ" يعـال أياي يف دٓفتفاو:
﴿ َو ُؿ ْؾ َر ِّب ِز ْد ِِن ِظ ْؾ ًا﴾( )4ـا يف شبؼ معـو ،يعـل ؿد ُيستدل هبو ظذ ذف افعؾؿ ،وؿد ُيستدل هبو ظذ ضؾى
آشتزادة ِمـ افعؾؿ يف بوب افعؾؿ.

( )1ضف.114 :
( )2ضف.114 :
( )3ضف.114 :
( )4ضف.114 :
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إذن هذا افبوب معؼق ٌد فبقون كاقع ِماـ أكاقاع افتحؿاؾ ،افباوب إول ـاون يف إدا "حادثـو وأخزكاو
وشؿعً" ،موذا يؼقل افراوي حغ يمدي مو شؿع ،هـو ـقػقي حتؿاؾ افاراوي فْلحودياٌ ،افؽقػقاي وضارق
ُ
افتحؿؾ ظـد افعؾا ثاكقي ظذ تػوصقؾ يف بعضفو ،فؽـ هـوك افؼارا ة وافسااع وادـووفاي وافؽتوباي ،ذـرهاو
افبخوريّ ،
ٕن هذه إمو بوإلمجوع وإمو ظـد مجفقر أهؾ افعؾؿ مؼبقفي ،ومو ظاداهو يف حماؾ خاالف باغ
اإلموم
ّ
افعؾا وبعضفو أؿقى ِمـ بعض وبعضفو مردود ،ظـدكو افؼرا ة وافعرض ،هؾ افعطػ هـو تػسري :بؿعـاك
أن افؼرا ة هل افعرض وافعرض هق افؼرا ة ـا يؼقل بعضفؿ أو ّ
ّ
أن هـاوك ؾر ًؿاو باغ افؼارا ة وافعارض
أن يؼرأ افطوفى ظذ افشقخ ،وفقس ادراد ْ
افؼرا ة معـوهو ْ
أن يؼرأ بخصقصف! فؽـ ؿد حيرض ادجؾاس فؾؼارا ة
وأحدهؿ يؼرأ ـا ـوكقا يؼر ون ً
مثال ظذ موفؽ حيرض مجع ؽػر أحدهؿ يؼارأ وأخارون يساتؿعقن ،فؽا ّـ
اإلموم موفؽ مو حيدث ،فق ـون اإلموم موفؽ هق افذي حيدث :يؼرأ ظؾقفؿ أو حيدثفؿ ـاون هاذا شااع ماـفؿ
حيدِِّّ ث ،يؼرأ أحدهؿ ادقضل واإلموم موفؽ مقجاقد معاف أصا ُؾف
فؾػظ اإلموم موفؽ ،فؽ ّـ اإلموم موفؽ ـون ٓ ُ َ
ويؼرأ افؼورئ وافبؼقي يسؿعقن ،هذا يسؿك افؼرا ة ،هذه تسؿك افؼرا ة بال إصؽول ،فؽـ هذه افطريؼي هؾ هلو
اشؿ خوص ؽر افؼرا ة أو ٓ بعضفؿ يؼقل :افؼرا ة إذا ؿر وا ظؾقف وهق ممسؽ بلصؾف أو ـون ِمـ احلضاقر
ظرضوْ ،
ؾنن مل يؽـ هـوك أصؾ ؾنهنو تسؿك افؼرا ة ،وافعارض كظار إفقاف
َمـ هق ممسؽ بلصؾ افشقخ يسؿك ً
أن افعرض كقظون :ظرض ؿرا ة وظرض مـووفي ،ادـووفي مو معـوهو هاق ْ
بعض افعؾا ِمـ وجف خر وهق ّ
أن
يليت بلصؾ أو بػرع أو بؿؽتقب ُأخذ ظـ أصؾ صقخف ،يعـل جو بلحوديٌ وظرضفو ظذ صقخف بدون ؿرا ة:
أن افشاقخ يـووفاف ؾقؼاقل ً
أن هذا حديثف وأجوزه بف ،هذا يؽقن ظرض مـووفي ،أو ّ
صقخف ّ
ؾلخزه ُ
ماثال :هاذا
ظرضو ،افعرض ّ
أن افطوفاى هاق افاذي يعارض
ـتوّب ؾوروه ظـل ،هلذا يسؿك ظـدهؿ مـووفي فؽـ ٓ يسؿك ً
ظؾقف احلديٌ ؾقخزه بلكف حديثف وجيقزه ؾقف ،طوهر افبوب ّ
أن ادمفػ رمحف اهلل مو يريد ظرض ادـووفي وإكا يريد
ظرض افؼرا ة ؾؼط ،يريد افؼرا ة وظرض افؼرا ة ،وهذا طوهر ِماـ تعرياػ افؼارا ة وافعارض ،وظاذ ـاؾ
آشؿ افعوم هلو ؿرا ة ،فؽـ هؾ افعرض ؾقف خصقصقي يعـل ـلكف يؼقل يف هذه احلوفاي ادعقـاي افتال يؽاقن
ظرضو ،إمر بسر فقس ؾقفو خالف ممثر(.)1
افشقخ ممسؽ بلصؾف هذه يسؿك ً
( )1هـو ـالم مع أحد افطالب وؾقف ـالم ؽر واضح.
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ؿول :ورأى احلسـ وافثقري وموفؽ افؼرا َة جوئزة ،وهذا ش ُقسـده ادمفػ بعد ؿؾقاؾ ،دّاو ؿاول :ورأوهاو
دل ظذ ّ
جوئزةَّ :
ؿديا ،وؿد اكؼرض اخلاالف واكعؼاد اإلمجاوع
أن يف ادسلفي خال ًؾو ،وهذا اخلالف ـون خال ًؾو ً
ظذ صحي افروايي بوفؼرا ة ،فؽ ّـ اخلالف يف ادػوضؾي بغ افؼرا ة وافساع أُيا أؾضؾ افؼرا ة أو افساع ؿد
يؼقل ؿوئؾ :مو هل افػوئدة بوفـسبي فـو يؼقل :فق تعورض ظـدكو راويون أحد و أخذه شاا ًظو وأخار ؿارا ة
ؾؿـ كرجح مذهى أهؾ ادديـي ترجقح افؼرا ة ،واجلؿفقر ظذ ترجقح افسااع ،ماع آتػاوق ظاذ صاحي
َ
كذر يسر ْ
افروايي هبا ،فؽـ هذه ِمـ افؼرائـ افتل ُي َر َّجح هبو ظـد آختالف ،وهل أتقؿع أهنو ْ
إن وجدت.
ؿول :واحتٍ بعضفؿ يف افؼرا ة ظذ افعومل بحديٌ ضام ،ذـر ابـ حجر وافعقـل ّ
أن ادحتٍ هق احلؿقدي
تبغ فف أكف فقس
ثؿ اشتدرك احلوؾظ ابـ حجر رمحف اهلل ظذ كػسف بعد ذفؽٕ ،كف ذـر أكف ط َّـ أكف احلؿقدي ثؿ ّ
احلؿقدي افذي حيتٍ وإكا هق أبق شعقد احلداد وشوق اإلشـود إػ ذفؽ ،واحتٍ بعضفؿ يف افؼرا ة ظذ افعومل
بحديٌ ضام بـ ثعؾبي ،وحديٌ ضام بـ ثعؾبي هق افذي ذـره ادمفػ بعد ذفؽ وأشـده ،وشقليت وجفف ْ
إن
صو اهلل تعوػ ،وذـر وجف افشوهد ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ :هلل أمارك هباذا هلل
ٕن ضام بـ ثعؾبي ؿول فؾـَّ ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ مو بؾغف ِمـ ِ
ُ
َّبل ّ
رشاقل اهلل
أمر اهلل فـبقف افذي كؼؾف إفقـاو
أمرك أن ضام يعرض ظذ افـَّ ِّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؾعـدكو يف احلديٌ :هلل أمرك بوفصالة ومثؾفو مو بعدهوِ ،مـ أياـ َظؾِ ْؿـََاو ّ
ّ
أن اهلل أمركاو
َّبال ّ
بوفصالة افذي كؼؾف كب ّقـو ّ
صاذ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؾضام شؿع هبذا وبؾغف إمر وجو ؾعرضف ظذ افـَّ ِّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿول" :افؾفؿ كعؿ" ،ؾفذا ضاام يعارض اداروي
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿول :هلل أمرك ؾوفـَّ ُّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ُي َصدِِّّ ُق ذفؽ وُيزه ّ
َّبل ّ
أن اهلل أمره بف ،ؾفاذا ظارض
َّبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وافـَّ ُّ
ظذ افـَّ ِّ
ِ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؾلكً تلخذ :هلل أمرك ـلكف ـتوب معروف ظذ افاراوي أو يؼاول:
مـ ضام ظذ افـَّ ِّ
َّبل ّ
صذ
فؾراوي أهذا حديثؽ ؾقؼقل :كعؿ ،هذا يؼقل :أكً
َ
حدثً هبو يو رشقل اهلل ؿول :كعؿ ،إذن هؾ افـَّ ُّ
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َحدََّّ َ
َّبل ّ
َّبل
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وؿرأه ،وافـَّ ُّ
ث ضا ًمو ابتدا ً ٓ ،ضام هق افذي ظرض ظذ افـَّ ِّ
ّ
أؿر بف ،هذا يسؿك افعرض ،فؽ ّـ افؼرا ة ٓ ،ؾا يؾزم ِمـ هذا ،افؼرا ة يؿؽـ يؼرأ ظؾقفؿ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َّ
ابتدا ً  ،يت بؽتوب وجيؾس فؾتحديٌ مو ظرض ظؾقاؽ ر ! هاذا يساؿك ؿارا ة ،وهاذا وجاف آشتشافود
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ِ
َّبال
أظؿ مـ افعرض ،ؾلجوزوه يعـل أهنؿ ؿبؾقا ماو كؼؾاف ظاـ افـَّ ِّ
بوحلديٌ افذي شوؿف ادمفػ( ،)1إذن افؼرا ة ُّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ فذفؽ صح ّ
ّ
أن افعرض أو افؼرا ة صحقحي.
ؿول :واحتٍ موفؽ بوفصؽ يؼرأ ظذ افؼقم ؾقؼقفقنَ :أ ْص َفدََ كو ؾالن ،افصؽ يراد بف ادؽتقب افذي ُيؽتى
ِ
ِ
أؿر ظـد احلوـؿ با ظؾقف ً
مثال و ُـُتى هبذا افصؽ ثؿ ُؿ ِرأ ظذ هذا ادُ ِؼ ُّار هاذا
ؾقف مو ُيؼ ُّر بف ادُؼ ُّر ظـد احلوـؿ ،إذا َّ
إؿراره هذا يصح ْ
ؾلؿر بذفؽّ :
ؽاره ،وافرواياي ؿريباي ِماـ
ؾنن َ
افصؽ وافـوس يسؿعقن َّ
أن يشافد ظؾقاف باف ُ
افشفودة ،وهذا واضح ،وـقكف احتجوجف بوفصؽ يعـل معـوه احتجوج بعؿؾ ؿوئؿ مل ُيـؽر ،ـلكف يؼقل :مو دام
ّ
أؿروهو ومل يـؽرهو أحد إذن افروايي مثؾ افشفودة.
أؿروا هذه افصؽقكّ :
أن افـوس ّ
ؿول :و ُيؼرأ ظذ ادؼرئ ؾقؼقل افؼورئ :أؿرأِن ؾالن ،أي ُيؼرأ ظذ ادؼرئ افؼر ن ،ؾوفؼاورئ َيعارض ظاذ
مؼرئ افؼر ِن افؼر َن :ؾنذا ؿقؾ ففَ :مـ اؿرأك ؿول :أؿرأِن ؾالن ،وادؼرئ مل يؼرأ! إكا هق ظرض ظؾقف افؼر ن،
أن يؼقل :أؿرأِن افؼر ن ؾالن ،إذن هـو يصؾح ْ
ؾصح ْ
أن يؼقل :حدثـل بف ؾالن.
ثؿ ذـر أثور ،ؿول :حدثـو حمؿد بـ شالم افبقؽـدي ؿول :حدثـو حمؿد بـ احلسـ افقاشطل وهق ِمـ رواة
مر ،ظـ احلسـ افبكاي وؿاد َم ّار ،ؿاول ٓ :بالس
افبخوري ومل ُ َ
ّ
ُي َّرج فف مسؾؿ ،ظـ ظقف بـ أّب مجقؾي وؿد ّ
أثرا  -ـا ظزاه إفقفا يف ذح ظؾاؾ افسماذي
خر َجف حـبؾ وابـ إشحوق  -أي ً
بوفؼرا ة ظذ افعومل ،هذا إثر َّ
وأيضو خرجف اخلطقى افبغدادي يف افؽػويي ،وؿقفف هـو :وأخزكاو حمؿاد باـ يقشاػ ِ
افػرباري
ٓبـ رجىً ،
َّ َ
افبخوري ،ؿول :حدثـو ظبقد اهلل باـ مقشاك ،ؿقفاف :وأخزكاو حمؿاد باـ يقشاػ
وحدثـو حمؿد بـ اشاظقؾ
ّ
وؿعً يف بعض افـسخ ـا ذـر ذفؽ افؼس َط َّالِن ،وحمؿد بـ يقشػ ِ
ِ
افػربري هق راوي
افػربري ،هذه افزيودة
ْ
أصال وادشفقرة هل روايي حمؿد ِ
افبخوري ،افروايي ادعتؿدة ً
افبخوري
افػربري ،يؼول :روى صحقح
صحقح
ّ
ّ
افػربري حمؿد بـ يقشػ ِ
ظـ افبخوري تسعقن أف ًػو ،وافروايي ادعروؾي وادشفقرة هل روايي ِ
افػربري ادتاق
ّ
َشـََي "."321
ؿول :حدثـو ظبقد اهلل بـ مقشك وهق افعبز ،بوذام ،وؿد تؼدم ظـ شػقون وهق افثاقري ،ؿاول :إذا ُؿ ِ
ارئ
ظذ ادُ َحدِِّّ ث ؾال بلس ْ
أن يؼقل :حدثـل ،احلسـ افبكي يف إول ؿول ٓ :بلس بوفؼرا ة ظذ افعومل يعـل أهنو
( )1هـو ـالم مع أحد افطؾبي وؾقف ـالم ؽر واضح.
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صحقحي وجوئزة ،افثوِن :ـالم شػقون افثقري ؿول :إذا ُؿ ِرئ ظذ ادُ َحدِِّّ ث ؾال بلس ْ
أن يؼقل :حدثـل ،هذا ؾقف
أمران ،ؾقف جقاز افؼرا ة ،وؾقف أكف ٓ بلس ْ
أن يؼقل :حدثـل ،ضب ًعو بعضفؿ يؼقل :حدثـل ،وبعضفؿ يؼاقل:
وشاؿعً ،أي
حدثـل ؿرا ة ظؾقف ،أو حدثـو ؿرا ة ظؾقف ،جيقز افؼرا ة ،وـؾ هذه مستعؿؾي ظـد افعؾا  ،ؿاول:
ُ
شؿعً أبو ظوصؿ وهق افضحوك بـ ُمؾد ادعروف بوفـبقؾ ،يؼقل ظـ موفؽ وشػقون
افبخوري رمحف اهلل،
ؿول
ُ
ّ
أن افؼرا ة أو افساع شقا ّ ،
وهق افثقري :افؼرا ة ظذ افعومل وؿرا ُتُف شقا  ،يعـل ّ
ٕن افؼرا ة ظذ افعاومل هال
افؼرا ة ،وؿرا تف يعـل حتديٌ افعومل وؽره يسؿع ظـد موفؽ وشاػقون افثاقري شاقا  ،يعـال أهناا شاقا يف
أن افساع أؾضؾ ،وافثوِنّ :
احلؽؿ ،وادسلفي ؾقفو ثالثي أؿقال مشفقرة ،إولّ :
أن افؼرا ة أؾضاؾ ،وافثوفاٌ:
افتسووي بقـفا.
احلديٌ افذي شوؿف ،شوؿف ظـ صقخف ظبد اهلل بـ يقشػ افتـقز وهذا شبؼ ،وافؾقٌ ؿد شبؼ ،وشاعقد
افبخاوري ومساؾؿ ،وافدٓفاي ِماـ
ادؼزي وؿد شبؼ ،ظـ ذيؽ بـ ظبد اهلل بـ أّب َك َِؿر وهذا ممـ َخ َّر َج فاف
ّ
افبخوري رمحف اهلل.
إحوديٌ تؼدمً يف ـالم
ّ
افبخاوري رمحاف اهلل،
ؿبؾ ذفؽ ؿول :رواه مقشك ،ومقشك هق ابـ اشاظقؾ ادـؼري وهاق صاقخ فاماوم
ّ
ـثارا يف شاــف وؽاره
وظع بـ ظبد احلؿقد وهق أبق حسغ ادعـل  -هـوك ادعـل وهـوك ادعـاك  -أباق داود
ً
يؼقل :حدثـو ؾالن ادعـك ،يؼصد بف معـك احلديٌ ،ؾال ُُيؾط بغ ادعـك وادعـال ،ادعـال اشاؿ ،ذـار ذفاؽ
احلوؾظ ابـ حجر يف تبصر ادـتبف.
افبخوري تقيف َشـََي " ،"222ومقشاك باـ اشااظقؾ تاقيف َشاـََي
أيضو صقخ فاموم
وظع بـ ظبد احلؿقد ً
ّ
افبخوري روى ظـف ،وروايتف معروؾي ومشفقرة ،أمو ظع بـ ظبد احلؿقد هذا
" ،"223ومقشك بـ اشاظقؾ:
ّ
أخذت بارأي احلاوؾظ افساوبؼ أكاف ادمفاػ حياذف حارف
افبخوري ّإٓ هذا ادقضع ؾؼط( ،)1إذا
فقس فف يف
َ
ّ
ويبغ دوذا
افعطػ ؾتصر معؾؼي ٕهنؿ ـؾفؿ صققخ همٓ  ،احلوؾظ أطـف ؿول ظـ هذا أكف معؾؼ ،فؽـ مل يعؾؾ ّ
معؾؼ يعـل إذا أخذكو ؾقا ذـره ّ
افبخوري رمحف اهلل أكف حيذف حرف افعطػ هذا ؿد يؽقن حذف
أن ِمـ ظودة
ّ
أن يؼول هذا ،ظذ ٍّ
حرف افعطػ ،هذا صقخف وهذا صقخف ،ممؽـ ْ
ـاؾ رواياي مقشاك وصاؾفو أباق ظقاكاي يف
( )1هـو ـالم أحد وهق ؽر واضح.
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مستخرجف وابـ مـدة يف ـتوبف اإليان ،وروايي ظع بـ ظبد احلؿقد وصاؾفو افسماذي وافادارمل ،وأطا ّـ ّ
أن
افبخوري.
افسمذي وصؾفو ظـ صقخف حمؿد بـ اشاظقؾ
ّ
افس َّتَّي ،وثوباً :ثوباً اف ُبـاوِن اإلماوم
ظـ شؾقان بـ ادغرة :أبق شعقد افؼقز ،وهق ُُم َ ّرج فف يف افؽتى ِّ
ادشفقر ادعروف.
وفع ْؾ ِؿ إِ َػ افب ْؾدَ ِ
افع ْؾ ِؿ بِ ِ
َوب َأه ِؾ ِ
ِ ِ
ان
وب َمو ُي ْذـ َُر ِيف ادُـ ََوو َفيَ ،وـت ِ ْ
ُ
َب ُ
ون ادَص ِ
ِ ٍ
ػ َؾ َب َع ٌَ ِهباو إِ َػ أ َؾ ِ
اوقَ ،و َر َأى َظ ْبادُ اهللَِّ ْبا ُـ ُظ َؿ َار،
وح َ
َو َؿ َول َأك َُس ْب ُـ َموفؽ :ك ََس َخ ُظ ْث َا ُن ْب ُـ َظ َّػ َ َ
َ
وز ِيف ادُـ ِ ِ ِ
َس َذفِ َؽ جوئِ ًزا ،واحتٍَ بع ُض َأه ِؾ ِ
و َحيقك بـ ش ِع ٍ
احل َج ِ
قدَ ،و َموفِ ُؽ ْب ُـ َأك ٍ
ال َص َّ
اذ اهللُ
ْ
َ
َ ْ َّ َ ْ
َ
َوو َفي بِ َحديٌ افـَّبِ ِّ
َ َْ ْ ُ َ
ِ
َى َِٕ ِم ِر َّ ِ
َون ـ ََذا َوـ ََذا"َ .ؾ َؾ َّا َب َؾ َغ َذفِ َؽ ادَؽ َ
افَّس َّي ِي ـِتَو ًبو َو َؿ َولَ َٓ" :ت ْؼ َر ْأ ُه َحتَّك َت ْب ُؾ َغ َمؽ َ
َاون
َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َح ْق ٌُ َـت َ
َؿ َر َأ ُه َظ َذ افـ ِ
ز ُه ْؿ بِ َل ْم ِر افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ.
َّوسَ ،و َأ ْخ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ ْب ُـ َش ْع ٍدَ ،ظ ْـ َصوفِ ٍحَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
وبَ ،ظ ْـ ُظ َب ْق ِد اهللَِّ
َ -حدَّ َثـَو إِ ْش َاظ ُقؾ ْب ُـ َظ ْبد اهللََِّ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل إِ ْب َراه ُ

ب ِـ َظب ِد اهللَِّ ب ِـ ُظ ْتب َي ب ِـ مسع ٍ
قدَ ،أ َّن َظ ْبدَ اهللَِّ ْب َـ َظ َّب ٍ
ز ُه َأ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " َب َع ٌَ بِؽِتَوبِ ِف
َ ْ َ ْ ُ
ْ
ْ ْ
وس َأ ْخ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َّسىَ ،ؾ َؾ َّا َؿ َر َأ ُه َم َّز َؿ ُفَ ،ؾ َح ِس ْب ًُ َأ َّن ا ْب َـ
َر ُج ًال َو َأ َم َر ُه َأ ْن َيدْ َؾ َع ُف إِ َػ َظظق ِؿ اف َب ْح َر ْي ِـَ ،ؾدَ َؾ َع ُف َظظ ُ
قؿ اف َب ْح َر ْي ِـ إ َػ ـ ْ َ
ادُ َس ِّق ِ
ى َؿ َولَ :ؾدَ َظو َظ َؾ ْق ِف ْؿ َر ُش ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " َأ ْن ُي َؿ َّز ُؿقا ـ َُّؾ ُمم َ َّز ٍق".
ِ
زكَو ُص ْع َب ُيَ ،ظ ْـ َؿتَو َدةََ ،ظ ْـ َأك ِ
َس ْب ِـ
زكَو َظ ْبدُ اهللََِّ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ
حل َس ِـ ادَ ْر َو ِز ُّيَ ،أ ْخ َ َ
 َحدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُم َؼوت ٍؾ َأ ُبق ا َِ
ِ
ِ
ِ ٍ
اؿ َٓ َي ْؼ َار ُ َ
ون ـِتَو ًباو إِ َّٓ
َى افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ ـتَو ًبو َ -أ ْو َأ َرا َد َأ ْن َي ْؽت َ
َموفؽَ ،ؿ َولَ :ـت َ
ُى َ -ؾؼ َقؾ َف ُف :إِ َّهنُ ْ
قل اهللَِّ ،ـ ََل ِِّن َأ ْك ُظر إِ َػ بق ِ
َُمْتُق ًموَ ،ؾ َّ
اً فِ َؼتَاو َد َة َما ْـ َؿ َ
وَت ََذ َخ َوَتًو ِم ْـ ؾِ َّض ٍيَ ،ك ْؼ ُش ُفُ :حم َ َّؿدٌ َر ُش ُ
اول:
وض ِف ِيف َي ِد ِهَ ،ؾ ُؼ ْؾ ُ
ُ ََ
َك ْؼ ُش ُف ُحم َ َّؿدٌ َر ُش ُ
قل اهللَِّ َؿ َول َأك ٌَس.
..................
ذـر يف ادـووفي وـتوب أهؾ افعؾاؿ باوفعؾؿ إػ افبؾادان" وهوتاون ضريؼتاون ِماـ ضارق حتؿاؾ
"بوب مو ُي ُ
احلديٌ ،وهل ادـووفي وافؽتوبي ،ادـووفي معـوهو ْ
ُ
افطوفى حدي َثف ويؼقل :هذا حاديثل ؾاوروه
افشقخ
أن يـوول
َ
ظـل ،هذه ادـووفي ظـد افعؾا  ،يعـل أكف ٓ يسؿعف وٓ يؼرأ ظؾقف فؽـ يعطقاف افؽتاوب ويؼاقل هاذا حاديثل
ؾحدث بف ظـل ،وافثوِن :افؽتوبي ،وهق ْ
أن يؽتى فف ،يؽقن هذا يف بؾد وهذا يف بؾد ؾقؽتى فف ،وهذه مقجقدة
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حتك ُُم َ ّرج يف افصحقح هبو "ـتى إ ّيل ؾالن" ،فؽـ هذه ضب ًعو هلو ذوضفو ظـد أهاؾ افعؾاؿ وهال ْ
أن يؽاقن
ِ ِ
ً
وأن يؽقن ُّ
افؽتوب حمػق ًطو ْ
وصاقٓ
ى فف بف ،ويؽقن حمػق ًطو بحقٌ يؽاقن وصاؾ
خط افعومل معؾق ًمو دَـ ُـُت َ
صحقحو ،ؾال ُظُدِِّّ َل ظؾقف وٓ ُؽ ِّ َر ؾقف وٓ ُبدِِّّ َل :ؾتؽقن يد افـوؿؾ يدًً ا أمقـي ،وهق يعرف خط صقخف أو خط َمـ
ً
يؽتى فشقخف ،يعـل يعرف هذا.
ُ
ظثان ادصوحػ وبعٌ هبو إػ أؾوق ،وهذا وصؾف ادمفػ يف صاحقحف "ـتاوب
ؿول :وؿول أكس :كسخ
أيضو "مـوؿى ؿريش" ،ظثان ريض اهلل ظـف كسخ ادصوحػ وبعٌ هبو إػ أؾوق ،هذه
ؾضوئؾ افؼر ن" ،ويف ً
صقرُتو صقر ُة افؽتوبي ٕكف ؿول :وـتوب أهؾ افعؾؿ بوفعؾؿ إػ افبؾدان ،ورأى
ـتوبي أو مـووفي هل أن هذه
ُ
ظبد اهلل بـ ظؿر ،ظبد اهلل بـ ظؿر هذا اخ ُتُؾػ ؾقف هؾ هق افصحوّب ريض اهلل ظـف أو هق ظبد اهلل بـ ظؿر بـ
حػص بـ ظوصؿ بـ ظؿر بـ اخلطوب وروايوت افصحقح ـؾفو ظبد اهلل باـ ظؿار ،ظباد اهلل باـ ظؿارو -
بوفقاو – ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص فف مثؾ مو ذـر هـو وهق جقاز افؽتوبي ،فؽـ ُكُسخ افصحقح فاقس ؾقفاو
افقاو ،ظبد اهلل بـ ظؿر بـ حػص هق وأخقه ظبقد اهلل هلا مثؾ مو يرى حيقك بـ شعقد وموفاؽ ،ؾؿحتؿاؾ ْ
أن
يؽقن ظبد اهلل بـ ظؿر افصحوّب ٕكف ؿدََّّ َمف ظذ همٓ افؽبور ،وحمتؿؾ ْ
أن يؽقن ظبد اهلل بـ ظؿر بـ حػاص
ٕن افروايي كؼؾً ،وظذ ًّ
بـ ظوصؿ بـ ظؿر بـ اخلطوب ّ
ـؾ هذا فقس فف ـبر تلثر يف مسلفتـو هذه.
جوئزا ،وهذا واضح ،ودّاو
ؿول :ورأى ظبد اهلل بـ ظؿر وحيقك بـ شعقد إكصوري وموفؽ بـ أكس ذفؽ ً
َذ َـ ََر اجلقاز هـو وذـر اجلقاز يف ادرة افسوبؼي هذا موذا يدل ظؾقف يدل أكاف إذا ذـار اجلاقاز يادل ظاذ ّ
أن ؾقاف
ُموفػ يرى ظدم اجلقاز ،وادـووفي وؿع ؾقفو خالف ،فؽ ّـ ادعؿقل بف وادشفقر ظـد افعؾا  -وهق افذي ظؾقف
مجفقر أهؾ افعؾؿ يف افؽتوبي وادـووفي  -أهنو جوئزةّ :
وأن افروايي هبو صحقحي ،واحتٍ بعض أهؾ احلجوز وهق
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف
احلؿقدي ظبد اهلل بـ افزبر صقخ
ّ
افبخوري واحتٍ بعض أهؾ احلجوز يف ادـووفي بحديٌ افـَّ ِّ
ؾؾا بؾغ ذفؽ ادؽاون ؿارأه
وش ّؾؿ حقٌ ـتى ٕمر افَّسيي ـتو ًبو وؿول ٓ" :تؼرأه حتك تبؾغ مؽون ـذا وـذا" ّ
أمر رشقل اهلل ّ
َّبل ّ
صذ اهلل
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،إذن شؾؿف وكووفف افؽتوب وؾقف ُ
ظذ افـوس وأخزهؿ بلمر افـَّ ِّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ كووفاف افؽتاوب ؾؼارأه
ظؾقف وش ّؾؿ ؾذهى بف إػ أوفئؽ افؼقم ؾؼرأه ظؾقفؿ ،إذن افـَّ ُّ
ِ
رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،إذن هؿ أجاوزوا هاذه ادـووفاي ،وفاق مل تؽاـ ادـووفاي
أمر
ظؾقفؿ وتؾؼقا ظـف َ

16

ابَ َ
يَ
ََ َ
خا َر
البَ ََ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
العلَ ََمَََم ََ ََ
ََََ
حَََكََتََ ََ
َشَرَ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعَيَد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ

صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أراد ْ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ افؽتوب! َّ
َّبل ّ
َّبل ّ
أن يقجففؿ بالمره
ٕن افـَّ َّ
صحقحي دَو كووفف افـَّ ُّ
ِ
ٕهناؿ
وافسالم ،وفق ـوكً ؽر شوئغي مل حيصؾ مو أراده ظؾقف ّ
ظؾقف ّ
وافساالم ماـ تاقجقففؿ َّ
افصالة ّ
افصالة ّ
ٍ
ُي َِّر ْجف يف مقض ٍع خر ورواه اباـ اشاحوق يف
حقـئذ ٓ يثؼقن يف ـتوبف ،وهذا احلديٌ هق ممو ظ َّؾ َؼف ادمفػ ومل ُ َ
ٌ
ً
مرشؾ جقدٌٌ ؿقي اإلشـود ،وذـر فف صوهدًً ا ِمـ حاديٌ
مرشال ،وذـر احلوؾظ يف افتعؾقؼ أ َّكَّف
افسرة ظـ ظروة
جـدب ظـد افطزاِن وافضقو  ،وذـر فف صوهدًً ا خر ِمـ حديٌ ابـ ظباوس ظـاد افطازاِن ،وأكاتؿ تعرؾاقن
أحوديٌ افسر ٓ شقا مثؾ ظروة ،ظروة إموم يف افسر يعـل يتجقز ؾقفو ٓ ،شاقا إذا اكضاؿ إفقفاو ؽرهاو ومل
تؽـ مـوؾق ًي فْلحوديٌ إخرى أو إصقل(.)1
افبخوري ذـرهو يف آحتجوج ظذ ادـووفي ،هل مـووفي وـتوبي ،ؾقفاو حاديٌ هرؿاؾ وؾقفاو
هل مـووفي،
ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظؾ ًقو.
ؿصي دّو بعٌ افـَّ ُّ
ثؿ ذـر حديٌ ؿول :حدثـو اشاظقؾ بـ ظبد اهلل وهق إويز وؿد تؼدم ،حدثـل إبراهقؿ باـ شاعد باـ
َّبل ّ
صذ اهلل
ظبد افرمحـ بـ ظقف ،ظـ صوفح وهق ابـ ـقسون ،وهذا احلديٌ افذي ذـره ادمفػ يف ـتوبي افـَّ ِّ
ِ
افبخوري ظـ مسؾؿ
تػرد بف
ّ
ظؾقف وش ّؾؿ إػ ظظقؿ افبحريـ هق صوهد ظذ مو تؼدم مـ ادـووفي ،وهذا احلديٌ َّ
افبخوري يف احلديٌ افسوبؼ حديٌ ضام بـ ثعؾبي.
ـا تػرد
ّ
افبخاوري باوفتخريٍ باف ظاـ
ثؿ ذـر ؿول :حدثـو حمؿد بـ مؼوتؾ أبق احلسـ وهق ادروزي ،اكػرد اإلموم
ّ
أصحوب افؽتى اخلؿسي ،ؿول :أخزكو ظبد اهلل وهق ابـ ادبورك ،أخزكو صعبي إػ خر اإلشـود ،فؽـ ظـدكو فق
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بعٌ بؽتوبف وأمره ْ
رأيـو هـو احلديٌ إول ،احلديٌ إول ّ
َّبل ّ
أن يدؾعف إػ ظظقؿ
أن افـَّ َّ
افبحريـ ،مو أمره ْ
أن يؼرأه وإكا يدؾعف ،إذن هل صورت ـتوبي وفقسً مـووفاي ،إول إذا ـاون اؿارأه ظؾاقفؿ
َّبال
صورت مـووفي ٕكف هق افذي شقحدثفؿ ،أن افؽتوب ٓ ،هذا افؽتوب هق ظبورة ظـ برياد كؼؾاف ظاـ افـَّ ِّ
أن هاذا افؽتاوب ٓ ُبادّّ ْ
فقباغ ّ
ّ
أن
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ إػ افبحريـ ،إذن هق ـتوبي ،احلديٌ افذي يؾقف جو بف ّ
يؽقن مقثق ًؿو بف وهلذا جو بؼصي اخلوتؿّ ،
َّبال ّ
صاذ اهلل
ٕن اخلتؿ إذا ختؿ ظؾقف صور هذا تقثق ًؼو فف ،ؾوَتاذ افـَّ ُّ
َّبال
ظؾقف وش ّؾؿ خوَت ًو فقختؿ بف افؽتى افتل يبعٌ هبو افرشؾ ٕهنؿ ٓ يؼبؾقهنو ّإٓ هبذا اخلتؿ وؿد واؾؼفاؿ افـَّ ُّ
( )1هـو ـالم مع أحد افطؾبي وؾقف ـالم ؽر واضح.
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ُ
ّ
ذط افؽتوبي وهل  -بعضفؿ ذط اخلتؿ – وفؽـ هال افعؾاؿ بلكاف
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظذ ذفؽ ،ؾ ُعؾِ َؿ بف
ـتوبف ،ذضف افعؾؿ بلكف ـتوبف.
ِ
بوب مـ َؿعدَ حق ٌُ يـْت َِفل بِ ِف ادَجؾِس ،ومـ ر َأى ُؾرج ًي ِيف ا ِ
قفو
حل ْؾ َؼي َؾ َج َؾ َس ؾ َ
ْ َ
َ ُ َ ْ َ َْ َ
َ
ْ ُ َ َ ْ َ
وق ْب ِـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ َأ ِّب َض ْؾ َح َيَ ،أ َّن َأ َبو ُم َّرةََ ،م ْق َػ َظ ِؼ ِ
 َحدَّ َثـَو إِ ْش َا ِظ ُقؾَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل َموفِ ٌؽَ ،ظ ْـ إِ ْش َح َقؾ ْب ِـ
قل اهللَِّ ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ بقـَا هق جوفِس ِيف ادَس ِ ِ
َأ ِّب َضوفِ ٍ
ز ُه َظ ْـ َأ ِّب َو ِاؿ ٍد اف َّؾ ْقثِ ِّلَ ،أ َّن َر ُش َ
َّاوس
اجد َوافـ ُ
ْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ٌ
َ
ْ
ى َأ ْخ َ َ
ِ
ال َث ُي َك َػ ٍرَ ،ؾ َل ْؿب َؾ ا ْثـ ِ
ى َوا ِحدٌ َ ،ؿ َولَ :ؾ َق َؿ َػو َظ َذ رش ِ
َون إِ َػ رش ِ
َم َع ُف إِ ْذ َأ ْؿ َب َؾ َث َ
اقل
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َو َذ َه َ
َ
َ ُ
َ ُ

ِ
اهللَِّ ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿَ ،ؾ َلمو َأحدُ ُ وَ :ؾر َأى ُؾرج ًي ِيف ا ِ
قفوَ ،و َأ َّمو َ
أخ ُرَ :ؾ َج َؾ َس َخ ْؾ َػ ُف ْؿَ ،و َأ َّمو
حل ْؾ َؼي َؾ َج َؾ َس ؾ َ
ْ َ
َ
َ
ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ال َث ِ
اف َّثوفِ ٌَُ :ؾ َلدبر َذ ِ
اـ افـَّ َػ ِ
ازـ ُْؿ َظ ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َشا َّؾ َؿ َؿ َ
اه ًبوَ ،ؾ َؾ َّا َؾ َر َغ َر ُش ُ
ار اف َّث َ
اي َأ َّماو
اولَ " :أَٓ ُأ ْخ ِ ُ
ََْ
ال ْظ َر َضَ :ؾ َ
أخ ُر َؾ َ
وشت َْح َقو اهللَُّ ِمـْ ُفَ ،و َأ َّمو َ
آوا ُه اهللََُّ ،و َأ َّمو َ
ال ْظ َر َض اهللَُّ
َأ َحدُ ُه ْؿ َؾ َل َوى إِ َػ اهللََِّ :ؾ َ
وشت َْح َقوَ :ؾ ْ
أخ ُر َؾ ْ
َظـْ ُف".
..................
"بوب َمـ ؿعد حقٌ يـتفل بف ادجؾس ؾرأى ؾرجي يف احلؾؼي ؾجؾس ؾقفو" يعـل ّ
أن ِمـ أؿبؾ ظاذ حؾؼاي
افسـََّّي ،و َمـ رأى ؾرجي يف احلؾؼي ؾتؼدم إفقفو ؾجؾس ؾقفو ؾؼد
ظؾؿ ؾجؾس حقٌ يـتفل بف ادجؾس ؾؼد واؾؼ ُّ
واؾؼ ّ
َّبل ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ" :أمو
أؿر افرجؾ ظذ ذفؽ ،همٓ افثالثي ؿول افـَّ ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َّ
ٕن افـَّ َّ
أحد و ؾلوى إػ اهلل ؾآواه اهلل ،وأمو أخر ؾوشتحقو ؾوشتحقو اهلل مـف" ،ؿول بعض افعؾا  :اشتحقو ِمـ افتؼدم
إػ افػرجي ـا ؾعؾ صوحبف ،وؿول بعضفؿ :اشتحقو ِمـ آككاف ِمـ احلؾؼي ؾجؾس يف خرهو ،وظذ ٍّ
ـاؾ:
افذي جؾس يف افػرجي  -وهل اخلؾؾ افذي يؽقن بغ صخصغ  -أو افذي جؾاس يف خار احلؾؼاي ؾؽال او
حرض َمؾس افذـر ،ؾؾؽؾ واحد مـفا كصقبف ،وأخر افذي أظرض ؾلظرض اهلل ظـف وهاق افاذي اككاف
ؾؾؿ حيرض َمؾس افعؾؿ ،وافظوهر واهلل أظؾؿ أكف مل حيرض هذا ادجؾس فغر شبى ،يعـل فقس ظـده شبى ِماـ
حوجي وكحقهو يمدي فسـف دجؾس افعؾؿ ،ويف هذا تـبقف ظذ ّ
أن اإلكسون إذا ـاون هـاوك َمؾاس ظؾاؿ وهاق
َّبال ّ
صاذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ "وأماو أخار ؾالظرض
مقجقد ؾال يـكف ّإٓ حلوجي حتك ٓ يؼع ؾقا ؿوفاف افـَّ ُّ
ؾلظرض اهلل ظـف"ّ ،
َّبل ّ
صاذ اهلل
ٕن بعض افـوس أن حتك اإلموم إذا صور يتؽؾؿ يف ادسجد يؼرأ حديٌ افـَّ ِّ
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ـثرا ِمـ افـوس يـكؾقن وٓ يبؼك ّإٓ افـذر افقسر! وهاذا ِماـ
ظؾقف وش ّؾؿ دؿقؼي أو دؿقؼتغ أو ثالث ترى ً
تؾبقس افشقطون ظؾقفؿ ،وهمٓ ٓ ُيظ ّـ أهنؿ مجق ًعو هلؿ حوجي! بعض افـوس ؿد يؽقن فف حوجي ،إماو حوجاي
مثال ،أو ـون ظـده ً
إػ دورة مقوه ً
مثال مقظد يف مستشػك ،أو ـون ظـده ظؿؾ رضوري إػ خره ،فؽـ هؾ ِمـ
أن أـثر َمـ يف ادسجد أو ادصؾقن ـؾفؿ ظـدهؿ حوجي مو يـتظرون! ؾفمٓ ُُيشك ظؾقفؿ ْ
ادعؼقل ّ
أن يصقبفؿ
مو جو يف هذا احلديٌ.
وب َؿ ْق ِل افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿُ " :ر َّب ُم َب َّؾ ٍغ َأ ْو َظك ِم ْـ َش ِوم ٍع"
َب ُ
ِ
ِ
ٍ
مح ِـ ْب ِـ َأ ِّب َبؽ َْرةََ ،ظا ْـ
افر ْ َ
ؼَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ا ْب ُـ َظ ْقنَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ش ِري َـَ ،ظ ْـ َظ ْبد َّ
 َحدَّ َثـَو ُم َسدَّ ٌدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو بِ ْ ٌخ َط ِوم ِف َ -أو بِ ِزم ِوم ِ
ون بِ ِ
اف َ -ؿ َ
َأبِ ِقفَ ،ذـ ََر افـَّبِ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َعدَ َظ َذ َب ِع ِر ِهَ ،و َأ ْم َس َؽ إِك َْس ٌ
اق ٍم
اولَ " :أ ُّي َي ْ
ْ َ
ِ ِ
اولَ " :ؾ َ
اش ِؿ ِفَ ،ؿ َولَ " :أ َف ْق َس َي ْق َم افـ َّْح ِر " ُؿ ْؾـَوَ :ب َذَ ،ؿ َ
اف ٍر
ال ُّي َص ْ
َه َذا "َ ،ؾ َس َؽ ْتـَو َحتَّك َطـَـَّو َأ َّك ُف َش ُق َس ِّؿقف ش َقى ْ
ه َذا " َؾس َؽ ْتـَو حتَّك َطـَـَّو َأ َّكف شقسؿ ِقف بِ َغ ِر اش ِؿ ِفَ ،ؾ َؼ َولَ " :أ َفقس بِ ِذي ِ
احل َّج ِي " ُؿ ْؾـَوَ :ب َذَ ،ؿ َولَ " :ؾنِ َّن ِد َمو َ ـ ُْؿ،
َ
ْ َ
َ
ْ ْ
ُ َ ُ َ ِّ
َ
اضؽُؿ ،بقـَؽُؿ حرام ،ـَحرم ِي يق ِمؽُؿ ه َذاِ ،يف َصف ِرـُؿ ه َذاِ ،يف ب َؾ ِ
افش ِ
ادـ ُْؿ َه َ
اذا ،فِ ُق َب ِّؾا ِغ َّ
اوهدُ
ْ ْ َ
َو َأ ْم َقا َفؽ ُْؿَ ،و َأ ْظ َر َ ْ َ ْ ْ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
َ
ِ
افش ِ
ىَ ،ؾنِ َّن َّ
وهدَ َظ َسك َأ ْن ُي َب ِّؾ َغ َم ْـ ُه َق َأ ْو َظك َف ُف ِمـْ ُف".
اف َغوئ َ

..................
ِ
ِ
َّبل ّ
رب مب َّؾاغ بوحلاديٌ يؽاقن
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿُ :ر َّب مب َّؾغ أوظك ماـ شاومع" يعـال َّ
"بوب ؿقل افـَّ ِّ
أضبط فؾحديٌ وأؾفؿ فف ممـ شؿعف مبوذة ،وهذا ؾقف أوجف ِمـ آشتدٓل:
افقجف إول :أ ّكّف جيقز فاكسون ْ
أن حيؿؾ احلديٌ ظؿاـ فاقس بػؼقاف إذا ـاون هاذا افشاقخ ؿاد ضابط
احلديٌ ،يعـل ضبط روايتف ،وهلذا ـثر ِمـ افرواة مل يـؼؾ ظـفؿ أهنؿ ِمـ افػؼفو  ،فؽـفؿ يالتقن بوٕحودياٌ
غرون ادعـك إذا رووا بودعـك.
ظذ وجقهفو ،وٓ ُي ّ

صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿول" :رب مب َّؾغ أوظك ِمـ شومع" َّ
افقجف افثوِن ممو يتعؾؼ هبذه افسمجيّ :
َّبل ّ
دل
أن افـَّ َّ
هذا ظذ حتريض افسومع فتبؾقغ افعؾؿ ،فؽقكف حيرض َمـ شؿع ْ
أن يبؾغ مو شؿع فعؾف يؼع دَِاـ هاق أؾؼاف مـاف
وأضبط :ؾقستـبط مـف مو يـػعف اهلل تعوػ بف ويـػع ؽره.
وأيضو ربا ُيستدل بف ظذ أكف فقس ِمـ ذط افراوي ْ
ؾؼقفو.
ً
أن يؽقن ً
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ؿول :حدثـو مسدد ،ؿول :حدثـو بؼ وهق ادػضؾ ،وهق بؼ بـ ادػضؾ أبق اشاظقؾ افبكي حديثاف يف
افس َّتَّي ،ؿول :حدثـو ابـ ظقن ،وهق ظبد اهلل بـ ظقن وؿد تؼدم ،وابـ شريـ وهق حمؿد وؿد تؼدم ،ظـ
افؽتى ِّ
ظبد افرمحـ بـ أّب بؽرة :أبق ظؿرو افثؼػل ،ابـ صوحى رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وشا ّؾؿ وحديثاف ُُم َ َّارج يف
افس َّتَّي.
افؽتى ِّ
ؾنن افشوهد ظسك ْ
وافشوهد ؾقف ؿقفف يف خر احلديٌ "فقبؾغ افشوهد افغوئىّ :
أن يبؾغ َمـ هاق أوظاك فاف
ؾنن افشوهد "ظسك ْ
مـف" ،إذن ّ
أن يبؾغ َمـ هق أوظك مـف فف" هاذا هاق افشاوهد ،وترمجاي افباوب "رب مبؾاغ
ِ
افبخوري يف صحقحف ِمـ وجف خر ظـ ابـ شريـ ،يف روايي ؿرة ظاـ اباـ
خر َجفو اإلموم
ّ
أوظك مـ شومع" َّ
شريـ ؿول" :رب مبؾغ أوظك ِمـ شومع" بـصفو يف صحقح افبخور ّي مـ روايي ؿرة ظـ اباـ شاريـ ،وأماو
وأيضو َخ َّر َجف اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل يف صحقحف،
أصؾ احلديٌ افذي ذـره ادمفػ هـو ؾؼد َخ َّر َجف
افبخوري ً
ّ
إذن هذه افسمجي ؾقفو احلٌ ظذ تبؾقغ افعؾؿ ،وؾقفو إصورة إػ أكف جيقز فؾراوي ْ
أن ياروي ظؿاـ هاق دوكاف يف
افضبط وافػؼف ،وؾقفو إصورة إػ أكف ٓ يشسط يف افراوي ْ
ؾؼقفو.
أن يؽقن ً
بوبِ :
افع ْؾ ُؿ َؿ ْب َؾ اف َؼ ْق ِل َواف َع َؿ ِؾ
َ ٌ
وفع ْؾ ِؿ "و َأ َّن افع َؾا هؿ ور َث ُي إَكْبِقو ِ  ،ور ُثقا ِ
فِ َؼق ِل اهللَِّ َتع َوػَ ﴿ :ؾو ْظ َؾؿ َأ َّكف َٓ إِ َفف إِ َّٓ اهللَُّ﴾(َ )1ؾبدَ َأ بِ ِ
افع ْؾا َؿ،
َ
َ
َ
ْ ُ
َ
ْ
َ َ َّ
ُ َ َ ُ ْ ََ
اول ج َّ ِ
مـ َأ َخ َذه َأ َخ َذ بِح ٍّظ واؾِ ٍر ،ومـ ش َؾ َؽ َض ِري ًؼو ي ْط ُؾى بِ ِف ِظ ْؾا شف َؾ اهللَُّ َفف َض ِري ًؼو إِ َػ ا ِ
ْار ُه:
جلـَّاي" َو َؿ َ َ
ُ
ً َ َّ
َ ُ
َ َ
ُ
َ ْ
اؾ ذـ ُ
َ
َ َ ْ َ
ُي َْشك اهللََّ ِمـ ِظب ِ
ود ِه اف ُع َؾ َا ُ ﴾(َ ، )2و َؿ َولَ ﴿ :و َمو َي ْع ِؼ ُؾ َفو إِ َّٓ اف َعودُِ َ
قن﴾(َ ﴿ ، )3و َؿو ُفقا َف ْق ُــََّّو َك َْس َؿ ُع َأ ْو َك ْع ِؼ ُؾ
﴿إِ َّك ََّا َ ْ
ْ َ
َمو ُــََّّو ِيف َأ ْص َح ِ
قن﴾(َ ، )5و َؿ َ
قن َوا َّف ِذي َـ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
افس ِع ِر﴾(َ ، )4و َؿ َولَ ﴿ :ه ْؾ َي ْس َت َِقي ا َّف ِذي َـ َي ْع َؾ ُؿ َ
ال
اول افـَّبِ ُّ
وب َّ
يـ" وإِكَّا ِ
ِ
ِ
ِ
افع ْؾ ُؿ بِوف َّت َع ُّؾ ِؿ "َ ،و َؿ َول َأ ُبق َذ ٍّرَ " :ف ْق َو َض ْعت ُُؿ
َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ " :م ْـ ُي ِرد اهللَُّ بِف َخ ْ ًرا ُي َػ ِّف ْؿ ُف ِيف افدِّ ِ َ َ
افص ْؿ َصو َم َي َظ َذ َه ِذ ِه َ -و َأ َص َور إِ َػ َؿ َػو ُه ُ -ث َّؿ َطـَـ ًُْ َأ ِِّن ُأك ِْػ ُذ ـَؾِ َؿ ًي َش ِؿ ْعت َُفو ِم َـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ ْب َؾ
َّ

( )1حمؿد.19 :
( )2ؾوضر.28 :
( )3افعـؽبقت.43 :
( )4ادؾؽ.10 :
( )5افزمر.9 :
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َأ ْن ُ ِ
غ﴾()1
َ ُقزوا َظ َع ََٕ ْك َػ ْذ ُُتو" ،و َؿ َول ابـ َظب ٍ
وسُ ﴿ :ـُق ُكُقا ربوكِق َ
َّ

َ

َ

ْ ُ َّ

ور ِ
افع ْؾ ِؿ َؿ ْب َؾ ـِ َب ِ
َّوس بِ ِص َغ ِ
ور ِه ".
افـ َ

َ َّ ِّ

وِن ا َّف ِ
ِ
اذي ُي َار ِّّب
" ُح َؾ َا َ ُؾ َؼ َفو َ َ ،و ُي َؼ ُولَّ :
افر َّب ُّ

..................
بوب افعؾؿ ؿبؾ افؼقل وافعؿؾ" وهذا ٌ
أيضاو بقاون
بقون فؼف افعؾؿ فستى افؼقل وافعؿؾ ظؾقف ،وؾقاف ً
" ٌ

ّ
ِمـ وجف خر ّ
ٕن هذه افؼيعي مبـقي ظذ آ ّتّبوع،
أن افعؾؿ ُيبتدأ بف ٕكف ذط يف ؿبقل افؼقل وافعؿؾ ،دوذا
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،إذن ؾ ُقبدأ بوفعؾؿّ ،
َّبل ّ
ٕن اإلكساون إذا بادأ
وهذا آ ّتّبوع متعؾؼ بوفعؾؿ ادقروث ظـ افـَّ ِّ
أوؿع ـؾ ر مقؿعف ،ظرف احلالل وظرف احلرام ،ظرف افقاجى ،ظرف ادـدوب ،وظارف
بوفعؾؿ وظرف َ
ِ
خرا! إذن افباد باوفعؾؿ ؿباؾ
ؽرهو مـ إحؽوم ،أمو إذا مل يؽـ ظودًو ؾنكف ؿد يسك افســ ويليت افبدع يظـفو ً
افعؿؾ وافؼقل ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾقا جو باف،
ٕن هذه افؼيعي مبـوهو ظذ آ ّتّبوع ،وإصؾ متوبعي افـَّ ِّ
ثؿ َّ
إن أؾعول افـوس حمؽقمي بوفؼيعي ،مجقع تكؾوت افـوس حمؽقماي بوفؼايعي ،إذن ـاؾ تكاف يتكاؾف
اإلكسون إذا مل يؽـ مبـ ًقو ظذ ظؾؿ ؾوحتال وؿاقع اخلطال وافضاالل ؾقاف وارد ،وهلاذا ممورشاوت اإلكساون يف
أن يتعؾؿفو ويؽقن ؿد بـوهو ظذ ظؾاؿ ،دظاقة اإلكساون إػ اهلل جياى ْ
افعبودات وادعومالت وؽرهو يـبغل ْ
أن
تؽقن ظذ ظؾؿ ،وهلذا افسؾػ رمحفؿ اهلل ـوكقا يؿـعقن اف ُؼ َّص َوص ِمـ افتذـر ،افذيـ هؿ أن ظـدكو افق ّظوظ
افؼوص هق ظؾؿ ،هذا افعؾؿ ؿد يؽقن صقا ًبو وؿد يؽقن
وبعضفؿ يسؿك دظوة! مو يؼقفف افداظل أو افقاظظ أو
ّ
ِ
أرض بوفـوس ِمـ حقٌ هق يريد ْ
أن يـػعفؿ ٓ ،تؼؾ هذا واظظ وٓ هاذا
خطل ،ؾنذا مل يؽـ مـ أهؾ افعؾؿ ربا َّ
ؿوص :يليت بوفذي يعرؾف! ٓ ،هق أن يتؽؾؿ ،ـؾ ر يتؽؾؿ ؾقف هق ؾؾؾف تعوػ ؾقف حؽؿ ٓ ،يقجد مسلفي يف
افؼوص شقتؽؾؿ ،ضقى هذا
هذا افؽقن تؼع ّإٓ وهلل ؾقفو حؽؿ ،فقس هـوك مسلفي تؼع ّإٓ وهلل ؾقفو حؽؿ ،هذا
ّ
افؽالم افذي يؼقفف صحقح أو خطل هؾ هق حؼ أو بوضؾ هؾ هق مؼوع أو ؽر مؼوع افذي فاقس فاف
ظؾؿ ٓ يعرف ذفؽ ،وهلذا افسؾػ ـوكقا يـفقن افؼصوص ظـ افؼصص ،وٓ يؼاص ّإٓ ظاومل ،وأـثار افبادع
ادـتؼة يف بالد ادسؾؿغ افققم بسبى هذا افؼصص افذي ٓ يلوي إػ ظؾؿ.

( )1ل ظؿران.79 :
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ظ َؾؿ َأ َّكف َٓ إِ َفف إِ َّٓ اهللَُّ﴾()1
ؿول :فؼقفف تعوػَ ﴿ :ؾو ْ

ْ ُ

َ

غ وادُْ ْم ِمـَ ِ
َوت﴾()2
واش َت ْغ ِػر فِ َذ ْكْبِ َؽ وفِ ْؾؿ ْم ِمـِ َ
َ ْ

ْ

َ ُ

َ

ؿول :ؾبدأ بوفعؾؿ ٕكف ؿولَ ﴿ :ؾاو ْظ َؾ ْؿ َأ َّكَّا ُف َٓ إِ َفا َف إِ َّٓ اهللَُّ

ؾفذا هق افعؿؾ :آشتغػور افؼقل ،إذن بدأ بوفعؾؿ ؿباؾ افؼاقل

وافعؿؾ ،ؿولّ " :
ورثقا افعؾؿَ ،مـ أخذه بحظ واؾر ،و َمـ شؾؽ ضري ًؼاو يطؾاى
وأن افعؾا هؿ ورثي إكبقو َّ :
شفؾ اهلل ضري ًؼو فؾجـي" هذا يف احلؼقؼي هق حديٌ فؽ ّـ ادمفػ مل يسـده ومل يؼاؾ :ؿاول رشاقل اهلل،
ظؾا ّ
ؾقف ً
وإكا هق حديٌ مشفقر معروف حديٌ أّب افدردا ظـد أّب داود وافسمذي وصححف ابـ حبون ،وهق فقس
ِ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وٓ إػ صاوحى ،وجازؤه إخار "و َماـ
مـ معؾؼوت افبخوري ٕكف مل يضػف إػ افـَّ ِّ
ظؾا" جزؤه إخر هذا يف صحقح اإلموم مسؾؿ ِمـ حديٌ اّب هريارة ريض اهلل ظـاف
شؾؽ ضري ًؼو يطؾى بف ً
شفؾ اهلل فف بف ضري ًؼو إػ اجلـي" ،وؿول َّ
ُي َْشاك اهللََّ ِما ْـ
جؾ ذـاره﴿ :إِ َّك ََّاا َ ْ
ظؾا ّ
"و َمـ شؾؽ ضري ًؼو يؾتؿس ؾقف ً
ِظب ِ
ود ِه ا ْف ُع َؾ َا ُ ﴾( )3اخلشقي ظؾؿ وخقف إذا اجتؿعو يف اإلكسون يؼول :تسؿك خشقي ،اخلقف أحقو ًكًو يؽقن ظذ
َ
ُي َْشاك اهللََّ ِماـ ِظب ِ
اود ِه
ؽر ظؾؿ ،فؽـ إذا اجتؿع يف اإلكسون ظؾؿ وخقف يؼول :هاذه خشاقي ،ؾؼاول﴿ :إِ َّك ََّاا َ ْ
ْ َ
ا ْف ُع َؾ َا ُ ﴾ جو هبؿ بؾػظ "افعؾا " ظـدكو افعؾا  ،وافعؾا هذا افؾػظ وهاذا آشاؿ يعاقد إػ افعؾاؿ ،وجعاؾ
اخلشقي ٕهؾ افعؾؿ ،واخلشقي هل ثؿرة ِمـ ثؿرات افعؾؿ ،إذن هذا افعؾؿ يستى ظؾقف ثؿارة ،ماو هال هال
خشقي اهلل جؾ وظال ،إذن ـقػ تؼقل ـقػ تعؿؾ ٓ ُبدّّ ْ
أن تبـقف ظذ افعؾؿ حتك يؼع افعؾؿ مقؿعاف ؾتؽاقن
قن﴾(َ ﴿ ، )4وتِ ْؾ َؽ ْإَ ْم َث ُول َك ْ ِ
َرض ُ َهبو فِؾـَّ ِ
خشقي اإلكسون ِمـ ربف ،وؿولَ ﴿ :و َمو َي ْع ِؼ ُؾ َفو إِ َّٓ ا ْف َعودُِ َ
َّوس َو َماو َي ْع ِؼ ُؾ َفاو
قن﴾( )5ؿولّ " :إٓ افعودقن" إذن ؽر افعودغ ٓ يعؼؾقهنو ،ؿاولَ ﴿ :و َماو َي ْع ِؼ ُؾ َفاو إِ َّٓ ا ْف َعاودُِ َ
إِ َّٓ ا ْف َعودُِ َ
قن﴾ إذن
ظز ّ
وجؾ فؾـوس ؾقفو حؽؿ و يوت وب ّقـوت ،ؾوفذي ٓ يعؾاؿ ٓ يتحصاؾ ظاذ هاذه
إمثول افتل يرضهبو اهلل ّ
إحؽوم وادقاظظ افتل تضؿـتفو هذه إمثول ،إذن ؾقبدأ بوفعؾؿ ؿبؾ افؼقل وافعؿؾ ،وؿول ظاـ أهاؾ افـاور:
﴿ َو َؿو ُفقا َف ْق ُــََّّو َك َْس َؿ ُع َأ ْو َك ْع ِؼ ُؾ َمو ُــََّّو ِيف َأ ْص َح ِ
افس ِع ِر﴾( )6وادراد بوفساؿع هـاو افساؿع اخلاوص ،وهاق
وب َّ
( )1حمؿد.19 :
( )2حمؿد.19 :
( )3ؾوضر.28 :
( )4افعـؽبقت.43 :
( )5افعـؽبقت.43 :
( )6ادؾؽ.10 :
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وجؾ﴿ :وم َث ُؾ ا َّف ِذيـ َـ َػروا َـَؿ َث ِؾ ا َّف ِ
افسؿع افذي حيصؾ بف اكتػوعّ :
ظز ّ
اذي
وإٓ افؽػور يسؿعقن ـا ؿول اهلل ّ
َ
َ ُ
َ َ
َيـْ ِْع ُؼ بِ َا َٓ َي ْس َؿ ُع إِ َّٓ ُد َظو ً َوكِدََ ا ً ُص ٌّؿ ُب ْؽ ٌْؿ ُظ ْؿ ٌل َؾ ُف ْؿ َٓ َي ْع ِؼ ُؾ َ
قن﴾( )1إذن هؿ يسؿعقن ،وفؽـ شاظفؿ مثؾ
شاع افبفوئؿ ،افبفوئؿ تسؿع أصقات وٓ تعؼؾ ،إذن أهؾ افـور يؼقفقنَ ﴿ :و َؿو ُفقا َف ْق ُــََّّو َك َْس َؿ ُع َأ ْو َك ْع ِؼ ُؾ َمو ُــََّّو
وب افس ِع ِر﴾(ِ )2
ومـ هـو ؿول افعؾا َّ :
إن هذا افسؿع وافعؼؾ إكاا هاق ٕهاؾ افعؾاؿ ،وافـاوس ؾقاف
ِيف َأ ْص َح ِ َّ
اوب﴾()3
َاذ َّـَّر ُأو ُفاق ْإَ ْفب ِ
قن إِ َّكَّاا ي َت َ
قن وا َّف ِذيـ َٓ يع َؾؿ َ
متػووتقن ،وؿول تعوػُ ﴿ :ؿ ْؾ َه ْؾ يس َت َِقي ا َّف ِذيـ يع َؾؿ َ

َ َ
َ َْ ُ َ
َ َْ ُ
َْ
محا َي رب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف﴾()4
حي َ
اذ ُر ْأخ َار َة َو َي ْر ُجاق َر ْ َ َ ِّ
جو ت هذه بعد ؿقفف تعوػَ ﴿ :أ َّم ْـ ُه َق َؿوك ًٌ َكَو َ اف َّؾ ْق ِؾ َشوجدًً ا َو َؿوئ ًا َ ْ
وافطوئػي إخرى مل يذـرهو اهلل وهل افتل ظذ خالف هذه افطوئػي ،ثؿ ؿولُ ﴿ :ؿ ْؾ َه ْؾ َي ْس َت َِقي ا َّف ِذي َـ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن
قن﴾( )5إذن مو هق افذي جعؾفؿ يؼـتقن ﴿ َأم ْـ ُه َق َؿوكِ ًٌ َكَو اف َّؾ ْق ِؾ ش ِ
َوا َّف ِذي َـ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
وجدًً ا َو َؿوئِ ًا﴾( )6هاذا
َ
َ
َّ
ُ

َ

ظز ّ
وجؾ افتسووي بغ افطوئػتغ :بغ
هذا بسبى افعؾؿ ،إذن افعؾؿ هق افذي أورثفؿ هذا افعؿؾ ،ثؿ كػك اهلل ّ
ؾدل ذفؽ ظذ ّ
افذي يعؾؿ وبغ افذي ٓ يعؾؿَّ ،
أن افعؾؿ ُيبتدأ بف حتك حتصؾ ادقاؾؼي دراد اهلل تعوػ ِمـ ظبوده،
ِ ِ
َّبل ّ
خارا يػفؿاف" وهاذا جاو يف بعاض افرواياوت خاورج
وؿول افـَّ ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿَ " :ماـ ُيارد اهللُ باف ً
افصحقح ،وافذي يف افصحقحغ  -وشقليت ذـره ْ
خرا يػؼفف
إن صو اهلل بعد بوبغ أو ثالثي َ " :-مـ يرد اهلل بف ً
يف افديـ" ويػؼفف يف افديـ :هؾ ادراد َمرد افتػفقؿ أو افعؿؾ ؿد يؽقن ادمفػ هـاو أراد افػفاؿ ،وافػؼاف يف
خرا يػؼفف يف افديـ" وشقليت افؽالم ظؾقف ْ
إن صو اهلل تعوػ،
افديـ وهق ادعرؾي ٕكف ظؼد بوب " َمـ يرد اهلل بف ً
ؿول" :وإكا افعؾؿ بوفتعؾؿ" هذا جز ِمـ حديٌ معوويي ريض اهلل ظـف ،حديٌ معوويي يف خورج افصحقحغ
خرجفاو أّب ظوصاؿ يف افعؾاؿ
خرا يػؼف ،وإكا افعؾؿ بوفتعؾؿ ،واحلؾؿ بوفتحؾؿ" هذه افرواياي ّ
" َمـ يرد اهلل بف ً
وافطزاِن واخلطقى يف افػؼقف وادتػؼف ،وحسـ احلديٌ افعقـل ،ويف افتحسغ كظر "وإكاا افعؾاؿ باوفتعؾؿ"،
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،وإكا هذا ِمـ أثور ادـؼقفي ظـ افسؾػ.
هذا افصقاب أكف ٓ يصح مرؾق ًظو إػ افـَّ ِّ
( )1افبؼرة.171 :
( )2ادؾؽ.10 :
( )3افزمر.9 :
( )4افزمر.9 :
( )5افزمر.9 :
( )6افزمر.9 :
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وؿول أبق ذر ريض اهلل ظـف" :فق وضعتؿ افصؿصومي" افصؿصومي هق افسقػ افصورم افذي ٓ يـثـل "فق
ظاع" يعـال ؿباؾ ْ
وضعتؿ افصؿصومي ظذ هذا وأصور إػ ؿػوه ،ثؿ طــً أِن أفػظ ـؾؿي ؿباؾ ْ
أن
أن َقازوا ّ
تؼتؾقِن "ٕكػذُتو" هذا إثر أخرجف افدارمل وأمحد بـ مـقع يف مسـده وأبق كعقؿ يف احلؾقي.
مؼوفي أّب ذر ريض اهلل تعوػ ظـف هذه وجف آشتدٓل ؾقفو ّ
بلن أبو ذر ريض اهلل ظـف ؿول هذه ادؼقفي :وهق
ّ
أكف يريد ْ
أن يـػذ مو شؿعف ِمـ رشقل اهلل ّ
ٕن هذا افعؾؿ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وفق ـون افسقػ ظذ رؿبتف دوذا
أن ُتُبـك ظؾقف افؼيعي ،ومعـك ذفؽ ّ
افذي شؿعف ِمـ رشقل اهلل هق احلؼ افذي جيى ْ
أن أباو ذر ريض اهلل ظـاف
فق مل يعؾؿ ّ
أن إظال مبـوهو ظذ افعؾؿ دَو ؿول هذه افؽؾؿي!
خر َجف اباـ أّب ظوصاؿ يف
وؿول ابـ ظبوس" :ـقكقا ربوكقغ حؾا ؾؼفو " أو "حؽا ظؾا " وهذا إثر َّ
أيضو افبقفؼل يف افشعى واخلطقى افبغدادي يف افػؼقاف وادتػؼاف ،ؿقفاف :وؿاول اباـ ظباوس:
افعؾؿ وخرجف ً
"ـقكقا ربوكقغ أي حؽا ظؾا أو حؾا ؾؼفو " ويؼول" :افربوِن افذي يرّب افـوس بصغور افعؾؿ ؿبؾ ـبوره"
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وشا ّؾؿ،
ويؼول :افربوِن افذي ربك :هذه ـؾؿي مشفقرة ظـد افسؾػ وفقسً مرؾقظي ظـ افـَّ ِّ
غ بِا ُــْ ُتُؿ ُتع ِّؾؿ َ ِ
ِ
َوب َوبِ َا ُــْ ُت ُْؿ َتَدْْ ُر ُش َ
قن﴾( )1إذا ؿؾـو :حؾا ؾؼفو  ،مو وجاف
قن ا ْفؽ َت َ
ْ َ ُ
ؿقفف تعوػُ ﴿ :ـُق ُكُقا َر َّبوك ِّق َ َ
ارتبوضفو هـو افبوب افذي ظـدكو "بوب افعؾؿ ؿبؾ افؼقل وافعؿؾ" هق فبقون ّ
أن افعؾؿ فقس هاق َمارد فػاظ!
خارا يػؼفاف يف
فؽ ّـ افعؾؿ مشتؿؾ ظذ افـؼؾ وظؼؾ مو يـؼؾ ،وهلذا هاق أورده يف حاديٌ " َماـ يارد اهلل باف ً
افديـ" وأورد ؾقف "إ َّكَّا افعؾؿ بوفتعؾؿ" فبقون ّ
أن افعؾؿ هذا مؽتسى و ُيسعك يف اـتسوبف ،هذا افعؾؿ مؽتساى
وفقس ِمـ افعؾقم افغريزيي! ٓ هذا ِمـ افعؾقم افتل ُتُؽتساى ،إذن هاق ظؾاؿ مؽتساى ؾقساعك اإلكساون يف
اـتسوب افعؾؿ ،وثوك ًقو :فقس هق َمرد كؼؾ وإكا ؾؼف ،ؾقجؿع اإلكسون بغ افـؼؾ بوظتبور أ ّكّـو متعبدون با جاو
َّبل ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،هذا هق افعؾؿ افذي تبادأ باف ؿباؾ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ثؿ يػؼف مو جو بف افـَّ ُّ
بف افـَّ ُّ
مالثقرا
أشوشو ؾقفو أمران :افـؼؾ بؿعـك أكف يؽقن
ً
افؼقل وافعؿؾ ،إذن افعؾؿ افذي ُيبدأ بف ؿبؾ افؼقل وافعؿؾ ً
ً
معؼقٓ فؾؿؽؾاػ ،بؿعـاك ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ حتك كخرج افرأي ،افثوِنْ :
َّبل ّ
أن
أن يؽقن هذا افعؾؿ
ظـ افـَّ ِّ
ادؽؾػ يسعك إػ ؾفؿف وظؼؾف ،وهذا هق "إكا افعؾؿ بوفتعؾؿ" يعـل يساعك اإلكساون فؽسابف ٓ ،يؼاػ! ٓ،
( )1ل ظؿران.79 :
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أشوشو ،ؾػقف ضؾى وهق افروايي ،وؾقف ضؾى افػفؿ بعد حصاقفف ظاذ افرواياي،
يسعك ويتعؾؿ ويػفؿ ويطؾبف ً
افبخوري رمحاف اهلل إػ
وؿقفف :ويؼول" :افربوِن افذي يرّب افـوس بصغور افعؾؿ ؿبؾ ـبوره" هذا ؾقف إصورة ِمـ
ّ
أن يؽقن بوفتدرج ٓ ،يصؾح فاكسون ْ
أن هذا افعؾؿ ٓ ُبدّّ ْ
أمر مفؿ وهق ّ
أن ُيجؿ ظذ افعؾاؿ ،اهلل ؿاول فـب ّقاف:
حت ِّر ْك بِ ِف فِ َسو َك ََؽ فِ َت ْع َج َؾ بِ ِف﴾( )1وؿول ففَ ﴿ :و ُؿ ْؾ َر ِّب ِز ْد ِِن ِظ ْؾ ًا﴾( )2فؽـ هاذه هلاو مقضاع وهاذه هلاو
﴿ َٓ ُ َ
مقضع ،إذن افعؾؿ ٓ ُُيجؿ ظؾقف وإكا يمخذ افعؾؿ بوفتدرجّ ،
ٕن اإلكسون إذا أخذ افعؾؿ بوفتدرج ـاون أيَّسا
ظؾقف يف إخذ فف ،وثوك ًقوَّ :
إن اإلكسون إذا تعؾؿ ـبور افعؾؿ ؿبؾ صغوره احتؼار تعؾاؿ افصاغور! وهلاذا افعؾاا
رمحفؿ اهلل إذا رأيتؿ يف ـؾ افػـقن :ؾـقن مرتبي ،مل يؽتبقا هذه ادمفػوت اظتبو ًضو! ؾقف ُمتكات وؾقف مطقٓت
وؾقف أكقاع ِمـ افتصوكقػ ،فق أخذت ً
مثال احلديٌ أو افػؼف أو افتػسر أو ظؾقمفاو وجادت ؾقفاو تصاوكقػ،
وهلذه افتصوكقػ مؼوصدِ ،
مثال فؽتاوب "ذح زاد ادساتؼـع" ً
مثال فق جئـو ً
أن بعض افـوس ً
ومـ اخلطل ّ
ماثال
صوحى افزاد فف هدف ِمـ افؽتوب ،فقس هق ؾؼف مؼاورن وٓ خاالف ،هاق ظاذ افاراجح يف اداذهى ظـاده
ؾؾا تليت إػ إكسون يؼح افؽتوب حسى مؼصد ممفػف كؼقل :هاذا هاق
مذهى أمحد بـ حـبؾ ،ؾفذا مؼصدّ ،
ٕن افؽتوب ً
افصحقحّ ،
أصال ُأفػ فطوئػي مبتدئي ،دّو َد يف ذوح إحوديٌ يف بعض افؽتى مل تؼح ِماـ
أجؾ يطول ؾقفو! هل ُذحً فطوئػي معؾقمي يريد ْ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ بالوجز ظباورة
أن ُيػفؿ ـالم افـَّ ِّ
وأيضو بوفؼقل ادختور وافراجح افذي تدل ظؾقف إدفي ويؽتػل بذفؽ :ؾال ؽضوضي ،هذا ؽرضف ،وبعضافؿ
ً
مثال ّ
ؽرضف آشتػوضي ،ؾػقف تربقي هـو ٓ ،يصؾح ً
أن ضوف ًبو مبتدئ يؼرأ ؾتح افبوري! ؽؾط ،هاذا يسابى فاؽ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ٓ يصاؾح ْ
ظقص يف افعؾؿ ٓ ،تعد تتعؾؿ ،دّو تليت ً
َّبل ّ
أن تؼارأ زاد ادعاود
مثال يف هدي افـَّ ِّ
ً
ماثال
ٕكف ؾقف مسوئؾ خالؾقي ـثرة حمؼؼي ومدؿؼي ـقػ تدخؾ يف اخلاالف أكاً! ٓ يصاؾح ،وهلاذا افعؾاا
افشقخ حمؿد بـ ظبد افقهوب اختك زاد ادعود :تلخذ ُمتك زاد ادعود ،ؾاوفعؾؿ هـاو بوفتادرج ،إذا تادرجً
وأخذت صغور افعؾؿ ؿبؾ ـبوره ومل يسبى ذفؽ فؽ ر ًدا فؾعؾؿ بعد ذفاؽّ ،
ٕن اإلكساون
َش ُف َؾ افعؾؿ ظؾقؽ:
َ

( )1افؼقومي.16 :
( )2ضف.114 :
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مثال يبتدئ ً
أن يرد افصغور ومل يعد يؾتػً إفقفو! أن بعض افـوس ً
إذا أخذ افؽبور دون افصغور :يؿؽـ ْ
ماثال
يف حػظ ـتى ـبور :وإذا ؿقؾ :فف احػظ ـتى ادتقن ادعروؾي ظـد افعؾا يستصغرهو وٓ يؼبؾفو! وهذا ؽؾط.
َون افـَّبِل ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ يت ََخق ُهلؿ بِودَْق ِظ َظ ِي و ِ
افع ْؾ ِؿ ـ َْل َٓ َيـ ِْػ ُروا
َ
ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ ْ
وب َمو ـ َ ُّ َ
َب ُ
شَ ،ظـ َأ ِّب وائِ ٍؾَ ،ظ ِـ اب ِـ مسع ٍ
قدَ ،ؿ َول :ـ َ
زكَو ُش ْػ َق ُ
َون
قش َ
ْ َ ْ ُ
َ
ونَ ،ظ ِـ إَ ْظ َؿ ِ ْ
ػَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ
 َحدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُي ُِ ِ
افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ " َيت َ
افسآ َم ِي َظ َؾ ْقـَو".
َخ َّق ُفـَو بِودَْ ْقظ َظي ِيف إَ َّيو ِم ،ـ ََر َاه َي َّ
ورَ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو َحيقك بـ ش ِع ٍ
 َحدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َب َّش ٍقدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُص ْع َب ُيَ ،ؿ َولَ :حادَّ َثـِل َأ ُباق اف َّت َّق ِ
اوحَ ،ظا ْـ
َ
َْ ْ ُ َ

ِ
ِ ٍ
َأك ِ
ؼواَ ،وَٓ ُتـَ ِّػ ُروا".
َّسواَ ،و َب ِّ ُ
َّسوا َوَٓ ُت َع ِّ ُ
َس ْب ِـ َموفؽَ ،ظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ ،ؿ َولَ " :ي ِّ ُ
..................

َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يتخقهلؿ بودقظظي وافعزة ـل ٓ يـػروا" وهذا ؾقف مراظوة حاول
"بوب مو ـون افـَّ ُّ
ادتعؾؿ يف افعؾؿ ،ؾقـبغل فؾؿعؾؿ ْ
أن يتخقهلؿ بودقظظي ،يعـل ٓ يؽقن يف مقظظي دائؿي أو يف تعؾقؿ دائؿ! باؾ
إكف يـظر إػ حوهلؿ :ؾنذا ـوكً افسآمي تصقبفؿ :ؾنكف يؼػ ظـ افتحديٌ وافتعؾقؿ حتك يـشط ادتعؾؿ ،وهاذه
فقس هلو ضوبط معغّ ٕ ،ن ؾعؾ ابـ مسعقد ريض اهلل تعوػ ظـف "ـون يتخاقهلؿ ـاؾ ساقس بودقظظاي" هاذا
تؼدير ،وادعؾؿ يؼدر ،ؿد يؽقن ظـده بعض افطالب افذيـ هلؿ َهنَ ٌؿ يف افعؾؿ وصغػ صديد ،وأحقو ًكًو يؽقن يف
افتعؾقؿ يليت ً
مثال إػ ؿقمف أو مجوظي يف ادسجد أو كحق ذفؽ ؾنذا صور حيدثفؿ يقم ًقو م ُّؾقا ؾقتخقهلؿ ـؾ ثالثاي
إؿبوهلؿ ظؾقفّ ،
احتقوجفؿ إفقف ومو يرى َ
وإٓ ؾوفؼع مل يرد ؾقف حتديد بزمـ
أيوم أربعي سسي ظذ حسى مو يرى
َ
وٓ وؿً معغ ،فؽـ هذا يراظك بحسى افـوس.
ِ
خر َجاف
وؿقفف :حدثـو حمؿد بـ يقشػ هق افػريوّب وصقخف شػقون افثقري وافبؼقاي تؼادمقا ،واحلاديٌ َّ
يضو مسؾؿ يف صحقحف.
أ ً
واحلديٌ افثوِن :ؿول :حدثـو حمؿد بـ بشور وهق افعبدي افبكي ادشفقر ببـادارَ ،خ َّار َج فاف أصاحوب
افس َّتَّي ،ؿول :حدثـو حيقك بـ شعقد وهق افؼطون ،ؿول :حدثـو صعبي ،ؿول :حدثـو أبق افت ّقوح وهاق يزياد
افؽتى ِّ
افضب ِعل وؿد خرج فف أصحوب افؽتى افس َّتَّي ،وافشوهد ؾقف ؿقفف" :وٓ تـػروا" ِ
افتـػار
وماـ ذفاؽ
بـ محقد ُّ َ
ِّ
ُ
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أيضاو اإلماوم مساؾؿ رمحاف اهلل يف
خر َجاف ً
ظـ افعؾؿ بقصؾ ادقظظي وظدم آكؼطاوع ؾقفاو ،وهاذا احلاديٌ َّ
صحقحف.
بوب مـ جع َؾ َِٕه ِؾ ِ
افع ْؾ ِؿ َأ َّيو ًمو َم ْع ُؾق َم ًي
ْ
َ ُ َ ْ َ َ

 َحدَّ َثـَو ُظ ْث َا ُن ْب ُـ َأ ِّب َص ْق َب َيَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َج ِر ٌيرَ ،ظ ْـ َمـ ُْص ٍقرَ ،ظ ْـ َأ ِّب َوائِ ٍ
َاون َظ ْبادُ اهللَِّ ُي َ
اول :ـ َ
اؾَ ،ؿ َ
اذـ ُِّر
ِ
َّوس ِيف ـ ُِّؾ َسِ ٍ
مح ِـ َف َق ِد ْد ُت َأك ََّؽ َذـ َّْر َتـَو ـ َُّؾ َي ْق ٍم َؿ َولَ :أ َمو إِ َّك ُف َي ْؿـَ ُعـِل ِما ْـ
افر ْ َ
افـ َ
قسَ ،ؾ َؼ َول َف ُف َر ُج ٌؾَ :يو َأ َبو َظ ْبد َّ
َذفِ َؽ َأ ِِّن َأـ َْر ُه َأ ْن ُأ ِم َّؾؽ ُْؿَ ،وإِ ِِّن َأ ََت ََّق ُفؽ ُْؿ بِودَْ ْق ِظ َظ ِي ـ ََا ـ َ
َون افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َيت َ
افسآ َم ِي
َخ َّق ُفـَو ِ َهبوَُ :مَو َؾ َي َّ
َظ َؾ ْقـَو ".
..................
يضو مسؾؿ يف صحقحف ،وهاق احلاديٌ افاذي شابؼ يف أول افباوب
خر َجف أ ً
هذا احلديٌ هق شـد ـقيف َّ
افبخوري أظود احلديٌ فؽـ أظوده بلضقل ِمـ إول ّ
افسوبؼ ،وتؾحظقن ّ
ٕن ؾقف زيودة ظذ مو إول
أن اإلمو َم
ّ
ِمـ افثؿرة.
ِ
خر َجف ِمـ روايي مـصقر ظـ أّب وائؾ ،وافروايي افتل ؿبؾ
ثوك ًقو :أكف مل ُيرجف مـ كػس افطريؼ إوػ :بؾ َّ
ـوكً إظؿش ظـ أّب وائؾ ،ؾػقف ؾوئدة متـقي وإشـوديي ذـرهو يف هذا افبوب "بوب َمـ جعاؾ ٕهاؾ افعؾاؿ
أيو ًمو معؾقمي" ووجف افدٓفي طوهر.
افبخاوري
وظثان يف اإلشـود هق ابـ أّب صقبي ،هق ظثان بـ حمؿد بـ اباراهقؿ باـ أّب صاقبيَ ،خ َّار َج فاف
ّ
ُّ
وأجؾ ِمـ أخقف ظثان ،وجرير هق ظبد احلؿقاد
ومسؾؿ ،وأخقه ظبد اهلل أبق بؽر اإلموم ادشفقر ،وهق أحػظ
افض ّبل َ
افس َّتَّي ،ومـصقر هق ابـ ادعتؿر ،وأبق وائؾ صؼقؼ بـ شؾؿي وؿد تؼدم.
َّ
أخ َّر َج فف أصحوب افؽتى ِّ
وبَ :م ْـ ُي ِر ِد اهللَُّ بِ ِف َخ ْ ًرا ُي َػ ِّؼ ْف ُف ِيف افدِّ ِ
يـ
َب ٌ
محقادُ باـ َظب ِ
ىَ ،ظ ْـ ُيقك َُسَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
 َحدَّ َثـَو َش ِعقدُ ْب ُـ ُظ َػ ْ ٍرَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ا ْب ُـ َو ْه ٍوبَ ،ؿ َولَ :ؿ َ
اد
اول ُ َ ْ ْ ُ ْ
ِ
ِ ِ
مح ِـَ ،ش ِؿ ْع ًُ ُم َع ِ
قلَ :ش ِؿ ْع ًُ افـَّبِ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
وو َي َي َخطِق ًبو َي ُؼ ُ
ارا ُي َػ ِّؼ ْفا ُف
افر ْ َ
َّ
قلَ " :م ْـ ُيرد اهللَُّ بِف َخ ْ ً
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِيف افدِّ ِ ِ
ِ
رض ُه ْؿ َم ْـ َخاو َف َػ ُف ْؿَ ،حتَّاك
يـَ ،وإك ََّا َأكَو َؿوش ٌؿ َواهللَُّ ُي ْعطلَ ،و َف ْـ ت ََز َال َهذه إُ َّم ُي َؿوئ َؿ ًي َظ َذ َأ ْمر اهللََِّ َٓ ،ي ُ ُّ

يت َأ ْم ُر اهللَِّ".
َي ْل ِ َ
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..................
خرا يػؼفف يف افديـ" افػؼف هق افػفؿ ،ؾفؾ ادمفػ يريد افػفؿ ؾؼط أو يرياد افػؼاف
ؿولَ " :مـ يرد اهلل بف ً
بوب افعؾؿ ؿبؾ افؼقل وافعؿؾ" هاذا مارتبط
يعـل افذي هق افعؾؿ ظذ جفي افعؿقم ظـدمو ؿول يف إولٌ " :
خرا يػؼفف يف افديـ" وهذا أوشع ،وافػؼف يف افاديـ هـاو معـاوه
بوفؼقل وافعؿؾ ،ظـدكو "بوب َمـ يرد اهلل بف ً
خرا ،فؽـ
تعؾؿ افعؾؿ افؼظل ،يعـل ضؾبف وتعؾؿف ،ؾنذا حتصؾ اإلكسون ظذ ؾؼف ؾقف :ؾفذا افذي أراد اهلل بف ً
خرا يػؼفف يف افديـ" ضقى ظؾا افضالفي ؿد يؽقكقا أظؾؿ! ويف احلديٌ "إكاا أخشاك ظاذ
" َمـ يرد اهلل بف ً
أمتل إئؿي ادضؾغ"( !!)1ؾؿـ هـو ممؽـ ّ
افؼاح ؿوفقا :هق افػفؿ ،وهـوك ـاالم ٓباـ افؼاقؿ
أن ادراد يعـل ُّ َّ
رمحف اهلل يف مػتوح دار افسعودة مل يؼح احلديٌ فؽـ أصور إػ ر ِمـ هذا وهق ّ
أن ادراد بوفػؼف يف " َمـ يارد
خرا يػؼفف يف افديـ" افػؼف ادعروف ظـد ظؾا افسؾػ ظـدهؿ افػؼف هاق أكاف اخلشاقي ،وؿؾـاو اخلشاقي
اهلل بف ً
َؿع بغ افعؾؿ واخلقف ،يعـل يؽقن افعؾؿ ممثر ؾقف حتك خوف اهلل :ؾػعؾ ادلمقر وتارك ادـفال ،هاذا هاق
خراّ ،
خرا ،وافبوب افذي بعده ؾفؿ خوص ،أمو َمـ ؿول
ٕن ظؾا افضالفي ؾؾؿ يرد اهلل هبؿ ً
افذي أراد اهلل بف ً
أكف ادراد بف افػفؿ :ؾريدون هـو افػفؿ افعوم ،يعـل معرؾي افعؾقم افؼظقي ْ
وإن مل يؽـ فف اشتـبوط دؿقؼ مـفاو،
ؾوفشوهد ّ
خرا يػؼفف يف افديـ" إمو أحد أماريـ :إماو
أن افذي يعطقف فػظ احلديٌ ويدل ظؾقف " َمـ يرد اهلل بف ً
أكف يؼقل ـا ذـر ابـ افؼقؿ وؽره ّ
خرا يػؼفف يف افديـ" يعـل َمـ مجع بغ افعؾؿ وافعؿاؾ،
أن " َمـ يرد اهلل بف ً
خرا يػؼفف يف افديـ" بوظتبور ّ
أن افػؼف
خرا" ،أو يؼولَ " :مـ يرد اهلل بف ً
ؾفذا هق افذي أراده با " َمـ يرد اهلل بف ً
خارا
بوفديـ يقرث اخلشقي ،فؽـ ؿد تؼع فف وؿد ٓ تؼع فف اخلشقي ،يعـل بوظتبور أكف وشقؾي ،ؾانذا أراد اهلل باف ً
شفؾ اهلل
ظؾاّ :
جعؾف يسؾؽ هذا افطريؼ افذي تؽقن بف خشق ُي اهلل تعوػ ،مثؾف "و َمـ شؾؽ ضري ًؼو يؾتؿس ؾقف ً
فف بف ضري ًؼو إػ اجلـي".
بوب اف َػف ِؿ ِيف ِ
افع ْؾ ِؿ
َ ُ ْ

قحَ ،ظـ َُم َ ِ
ونَ ،ؿ َولَ :ؿ َول ِيل ا ْب ُـ َأ ِّب ك ِ
 َحدَّ َثـَو َظ ِ ُّع ْب ُـ َظ ْب ِد اهللََِّ ،حدَّ َثـَو ُش ْػ َق َُج ٍ
وه ٍدَ ،ؿ َولَ :ص ِح ْب ًُ ا ْب َـ ُظ َؿ َار
ْ
قل اهللَِّ ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ إِ َّٓ ح ِدي ًثو و ِ
ِ ِ
ث َظ ْـ رش ِ
حيدِّ ُ
احدً اَ ،ؿ َولُ :ــَّو ِظـْدَ افـَّبِ ِّل َص َّ
اذ
َ
َ
َ
إِ َػ ادَديـَيَ :ؾ َؾ ْؿ َأ ْش َؿ ْع ُف ُ َ
ْ َ َ َ
َ ُ
مرؾقظو .صحقح اجلومع (.)785
( )1صحقح .أبق داود ( )4252مـ حديٌ ثقبون ريض اهلل ظـف
ً
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ِ
الرد ُت َأ ْن َأ ُؿ َ ِ
ِ
اج َرةًَ ،م َث ُؾ َفاو ـ ََؿ َث ِ
يت بِ ُج َّا ٍرَ ،ؾ َؼ َول" :إِ َّن ِم َـ َّ
ال
اؾ ادُ ْساؾ ِؿ"َ ،ؾ َ َ ْ
افش َج ِر َص َ
اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؾ ُل ِ َ
اقل :ه َ
ًََ ،ؿ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿِ " :ه َل افـ َّْخ َؾ ُي".
افـ َّْخ َؾ ُيَ ،ؾنِ َذا َأكَو َأ ْص َغ ُر اف َؼ ْق ِمَ ،ؾ َسؽ ُّ
..................
خرا يػؼفف يف افاديـ" إذا ؿؾـاوَّ :
إن افباوب
ؿول" :بوب افػفؿ يف افعؾؿ" وافذي ؿ ْب َؾف "بوب َمـ يرد اهلل بف ً
افسوبؼ ادراد بف هق ادلثقر ظـ افسؾػ ِمـ ّ
أن افػؼف هق اخلشقي ؾلمره يسر يعـل مجع بغ افعؾؿ وافعؿؾ ،وظذ
خوصو يمتقف اهلل تعوػ
ؾفا ً
هذا يؽقن بوب افعؾؿ هـو ؿد يؽقن ظو ًمو ،فؽـ إيراد هذا احلديٌ يدل ظذ أ ّكّف أراد ً
ظز ّ
َمـ يشو ِمـ ظبوده ،وهلذا ترون ّ
وجؾ ِمـ افػفؿ وافدؿي ؾقف مو فقس
أن هـوك ظؾا فؽـ بعضفؿ يعطقف اهلل ّ
فغره ْ -
وإن ـون اجلؿقع ِمـ أهؾ افعؾؿ  ،-وهلذا افصحوبي ؾقفؿ ظؾا فؽـ مثؾ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـف ـون
أيضو ـون فف ؾفؿ ،إذن ؾصػقة أهؾ افعؾؿ ظـدهؿ ِمـ افػفؿ وآشاتـبوط وافدؿاي
فف ؾفؿ خوص ،ابـ مسعقد ً
مو يغقصقن بف ظذ ادعوِن ادرادة ِمـ إحوديٌ وفق بطريؼ خػل ،ؾنذن افػفؿ هـو يراد بف افػطـي ،وذفؽ ّ
ٕن
افـوطر يف إدفي وافـصقص افؼظقي يـظر افؼرائـ ادحتػي هبو وافؼرائـ ادقصؾي إػ ؾفؿفو :ؾانذا ؾعاؾ ذفاؽ
صور فف حظ ِمـ افػفؿ بدٓفي ّ
َّبال ّ
صاذ اهلل
أن احلديٌ افذي شوؿف ادمفػ :ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف دّاو ُأيت افـَّ ُّ
ُ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ ظاـ افشاجرة
بجار:
وشمال افـَّ ِّ
بجار  -اجلار هق صحؿ افـخؾي  -أيت َّ
ظؾقف وش ّؾؿ َّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿولَّ " :
وؿع بعد ْ
َّبل ّ
إن ِمـ
أن ُأيت بوجلار ،ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف ربط اجلار بوفسمال ،افـَّ ُّ
افشجر صجرة مثؾفو ـؿثؾ ادسؾؿ" وؿد ُأيت بجار ،ابـ ظؿر ربط بغ اجلار وافسامال :ؾقؿاع يف كػساف أهناو
افـخؾي ،هذا ؾفؿ خوص ،افصحوبي مل يػفؿقا هذا ،إذن ؾقؿؽـ ْ
أن يراد هبذا افباوب "باوب افػفاؿ يف افعؾاؿ"
افػطـي يف ؾفؿ افعؾؿ ومعرؾتف ،وفقس َمرد افػفؿ افعوم.
افع ْؾ ِؿ و ِ
وط ِيف ِ
آ ْؽتِب ِ
بوب ِ
احلؽ َْؿ ِي
َ
َ
َ ُ
َو َؿ َول ُظ َؿ ُرَ " :ت َػ َّؼ ُفقا َؿ ْب َؾ َأ ْن ت َُس َّق ُدوا"
حل َؿ ْق ِد ُّيَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُش ْػ َق ُ
افز ْه ِر ُّي،
ونَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل إِ ْش َا ِظ ُقؾ ْب ُـ َأ ِّب َخوفِ ٍدَ ،ظ َذ َؽ ْ ِر َمو َحدَّ َثـَو ُه ُّ
 َحدَّ َثـَو ا ُوز ٍمَ ،ؿ َول :ش ِؿع ًُ َظبدَ اهللَِّ بـ مسع ٍ
َؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َؿ ْق َس ْب َـ َأ ِّب َح ِ
قد َؿ َولَ :ؿ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َشا َّؾ َؿَٓ" :
ْ َ َ ْ ُ
ْ
َ ْ
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ِ
ِِ
َح َسدَ إِ َّٓ ِيف ا ْثـَت ْ ِ
حل ِّؼَ ،و َر ُج ٌ
اق َي ْؼ ِيضا ِ َهباو
اؾ تَاو ُه اهللَُّ احلؽ َْؿا َي َؾ ُف َ
َغَ :ر ُج ٌؾ تَو ُه اهللَُّ َم ًوٓ َؾ ُس ِّؾ َط َظ َذ َه َؾؽَتف ِيف ا َ
َو ُي َع ِّؾ ُؿ َفو".
..................
"بوب آؽتبوط يف افعؾؿ واحلؽؿي" واحلؽؿي ـا ؾَّسهو ابـ حجر وافعقـل ّ
أن ادراد هبو افؼر ن هـو ،ؿقفف
"بوب آؽتبوط" ِمـ افغبطي ،ؿول :ؽبط ي ْغبِط ،وافغبطاي هـاو مرتبطاي بؼقفاف يف احلاديٌ ٓ" :حساد ّإٓ يف
أن يؽقن فف مثؾ مو فغره :وفؽـ دون ْ
بلهنو َتـل اإلكسون ْ
أن
اثـتغ" وهلذا ؾَّس افعؾا آؽتبوط هـو أو افغبطي ّ
أن اإلكسون ؿد يرى ضوف ًبو يف افعؾؿ ُ َِمدًًّّ ا ؾفق يتؿـاك ْ
زواهلو ظـ ؽره ،بؿعـك ّ
يتؿـك َ
أن يؽاقن مثؾاف :فؽاـ ٓ
يتؿـك ْ
أن يزول هذا اخلر وهذا افػضؾ ظـ أخقف! هذا هق افغبطي ،ذـار افعؾاا هاذا افتػسار ٕكاف ؿاول يف
احلديٌ "ٓ حسد ّإٓ يف اثـتغ" وؿول ظؿر" :تػؼفقا ؿبؾ ْ
خر َجاف اباـ أّب صاقبي يف
أن ُتُسقدوا" هاذا إثار َّ
ز يف اجلومع واحلوؾظ افبقفؼل يف اددخؾ ،وصححف احلوؾظ ابـ حجر ،فؽـ مو معـك هاذا
مصـػف وابـ ظبد اف ّ
افؽالم ؿول ظؿر" :تػؼفقا ؿبؾ ْ
ُصروا شودة ،وافسقد هق ادؼدََّّ م يف ؿقمف افعظقؿ
أن ُت َّ
ُسقدوا" ُتُسقدوا يعـل ُت َّ
ؾقفؿ افذي فف افقجوهي ،ضقى ظؿر ؿول" :تػؼفاقا ؿباؾ ْ
ُساقدوا" ماو ظالؿتاف بباوب "آؽتباوط باوفعؾؿ
أن ُت َّ
واحلؽؿي" تػؼفقا مو ؾقفو ؽبطي! "تػؼفقا ؿبؾ ْ
أن تسقدوا" كؼقل :افسقودة مو معـوهو هال افتؼادم ،يؽاقن
وجقفو وٓ فف شؾطو ًكًو وٓ فف مول :فؽـ ؿد يؽقن شقدًً ا يف
مؼد ًمو يف ؿقمف ،ؿد يؽقن مؼد ًمو يف افعؾؿ ،مو يؽقن
ً
ؿقمف بعؾؿف ،مؼد ًمو ؾقفؿ ،إذن "تػؼفقا ؿبؾ ْ
ُسقدوا" ضقى إذا ؿؾـو هذا افؽالم موذا يؽاقن ادعـاك أكاً
أن ُت َّ
أوٓ مو ظالؿتفو بوٓؽتبوط()1
اربطفو با "بوب آؽتبوط يف افعؾؿ واحلؽؿي" ً

ضقى إذن ظـدكو "تػؼفاقا ؿباؾ

بعض افعؾا َّ
ْ
أن افسقودة احلؼي هل افتل مجعً بغ افشقئغَ ،ؿع بغ اجلقد وافعؾؿ ،ؾوجلقد
ُسقدوا" ذـر ُ
أن ُت َّ
ُيـول بوفسقودة وافتؼديؿ ،بتسقيد ؿقمف فف ،وافعؾؿ ُيـول بوفتػؼف ،ؾؽل َّكَّف يؼقل ظؿرَّ :
إن افغبطي يف َماـ مجاع باغ
إمريـ ،بغ افعؾؿ واجلقد ،افذي بسببف ؿدمف ؿق ُمف ظؾقفؿ ،هؽذا ذـاره بعاض افعؾاا  ،واحلؼقؼاي َّ
أن إثار
ؽار
ادـؼقل ظـ ظؿر ريض اهلل ظـف وإدخوفف يف هذا افبوب ؾقف وج ٌف ِمـ آصؽول ،ومو ذـره افعؾا
وافؼاح ُ
ُّ َّ
ّبغ وؽر طوهر ،ذـروا أـثر ِمـ تلويؾ فؽـفو ؽر طوهرة ٓرتبوط ـالم ظؿر ريض اهلل ظـف مع افباوبّ ،إٓ إذا
( )1هـو ـالم مع أحد افطؾبي وؾقف ـالم ؽر واضح.
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ؿؾـوَّ :
إن آؽتبوط هـو يعـل فقس معـوه مو ذـروا :وإكا معـك آؽتبوط هـو – وهل ِمـ افغبطي وهال افَّساور
ُسقدوا اؽتبطقا هبذا افعؾؿ واشتبؼوا واؾرحقا بتؾؼقفَّ :
وافػرح بوفق  -معـوه أ َّكَّؽؿ ؿبؾ ْ
ٕن اإلكسون إذا
أن ُت َّ
ُش ِّقد صور شقدًً ا يف ؿقمف وصور كقا ُفف فؾعؾؿ أؿؾ ،يعـل ـل َّكَّف يعـل يرى آؽتبوط هـاو بؿعـاك آؽتـاوم ،واهلل
أظؾؿ.
ٌ
ورجاؾ
احلديٌ افذي شوؿف ادمفػ هذا طوهر وواضح "ٓ حسد ّإٓ يف اثـتغ" أي ٓ ؽبطي ،وذـر مـف "
توه اهلل احلؽؿي ؾفق يؼيض هبو بغ افـوس" يعـل توه اهلل افؼر ن وافعؾؿ" ،ؾفق يؼيض هبو و ُيع ّؾؿفو".
ِ
خل ِ ِ
وب َمو ُذـِ َر ِيف َذ َه ِ
رض
قشك َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ ِيف اف َب ْح ِر إِ َػ ا َ
َب ُ
وب ُم َ
ِِ
(ه ْؾ َأتَّبِ ُع َؽ َظ َذ َأ ْن ُت َع ِّؾ َؿـِل ِممَّو ُظ ِّؾ ْؿ ًَ َر َصدً ا)
َو َؿ ْقفف َت َع َوػَ :
ِ
قؿَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل َأ ِّبَ ،ظا ْـ َصاوفِ ٍحَ ،ظا ِـ
 َحدَّ َثـِل ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُؽ َر ْي ٍر ُّافز ْه ِر ُّيَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َي ْع ُؼ ُ
قب ْب ُـ إِ ْب َراه َ
ِ
اـ ِح ْص ٍ
س ْب ِ
ا ْب ِـ ِص َف ٍ
حلا ُّر ْبا ُـ َؿا ْق ِ
ز ُه َظ ِـ ا ْب ِـ َظ َّب ٍ
اـ
وس َأ َّك ُف ََت َ َورى ُه َ
اق َوا ُ
وبَ ،حدَّ َث ُف َأ َّن ُظ َب ْقدَ اهللَِّ ْب َـ َظ ْبد اهللَِّ َأ ْخ َ َ
ِ
اف َػ َز ِاري ِيف ص ِ
ّب ْب ُـ َـ ْع ٍ
وح ِ
ىَ ،ؾدَ َظو ُه ا ْب ُـ َظ َّب ٍ
قشكَ ،ؿ َول ا ْب ُـ َظ َّب ٍ
اوس َؾ َؼ َ
اول :إِ ِِّن
رضَ ،ؾ َؿ َّر ِهبِ َا ُأ َ ُّ
َ
ُّ
ى ُم َ
وسُ :ه َق َخ ٌ
ِ
وحبِل ه َذا ِيف ص ِ
ََتوري ًُ َأكَو وص ِ
وح ِ
افسبِ َقؾ إِ َػ ُف ِؼ ِّق ِفَ ،ه ْؾ َش ِؿ ْع ًَ افـَّبِ َّل َص َّ
اذ اهللُ
َ
َ
َ َ
َ َْ
قشك َّ
قشك ،ا َّفذي َش َل َل ُم َ
ى ُم َ

قشك ب َؿ َ ٍ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ْذـ ُُر َص ْل َك ُف َؿ َولَ :ك َع ْؿَ ،ش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
ا ِم ْـ َبـِل
قلَ " :ب ْقـ ََا ُم َ
ِ
إِ ِ
قشكَ ،َٓ :ؾ َل ْو َحك اهللَُّ َظ َّاز َو َج َّ
قشاك:
اؾ إِ َػ ُم َ
ْسائ َقؾ َجو َ ُه َر ُج ٌؾ َؾ َؼ َولَ :ه ْؾ َت ْع َؾ ُؿ َأ َحدً ا َأ ْظ َؾ َؿ مـ َْؽ " َؿ َول ُم َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
اور ِج ْع،
حل َ
حل َ
اقت َؾ ْ
قت َي ًيَ ،وؿ َقؾ َف ُف :إِ َذا َؾ َؼادْ َت ا ُ
افسبِ َقؾ إِ َف ْقفَ ،ؾ َج َع َؾ اهللَُّ َف ُف ا ُ
قشك َّ
رضَ ،ؾ َس َل َل ُم َ
َب َذَ ،ظ ْبدُ كَو َخ ٌ
ِ
ِ
َؾنِك ََّؽ َش َت ْؾ َؼو ُهَ ،وـ َ
فص ْ
اقً
اخ َر ِة َؾانِ ِِّن َك َِس ُ
قشك َؾتَو ُهَ ﴿ :أ َر َأ ْي ًَ إِ ْذ َأ َو ْيـََو إِ َػ ا َّ
َون َيتَّبِ ُع َأ َث َر احلُقت ِيف اف َب ْح ِرَ ،ؾ َؼ َول دُ َ
ون َأ ْن َأ ْذ ُـ َُر ُه﴾َ ،ؿ َولَ ﴿ :ذفِ َؽ َمو ُــََّّو َك ْب ِغل َؾ ْور َتَدََّّ ا َظ َذ َث ِ
افش ْق َط ُ
قت َو َمو َأ ْك َْسوكِ ِقف إِ َّٓ َّ
ور ِ َ و َؿ َص ًصاو﴾َ ،ؾ َق َجادَ ا
حل َ
ا ُ
ِ ِ
َخ ِرضاَ ،ؾؽ َ ِ
ص اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ ِيف ـِتَوبِ ِف ".
َون م ْـ َص ْل ِهن َا ا َّفذي َؿ َّ
ً
..................
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يف افبحر إػ اخلرض" واخلرض :ؿول :اخل ِرض ِ
"بوب مو ذـر يف ذهوب مقشك ّ
واخل ْرض
َ
ِ
واخل ْرض ،وأصفرهو إوٓن ا ِ
خل ْرض ؿؾقؾ ،وؿد اختؾػ أهؾ افعؾؿ بـبقتف ،هؾ هاق كبال أو
خلرض واخل ْرض ،وا َ
َ
َ
رجؾ صوفح واختور ابـ ـثر يف تورُيف ورجحف ِمـ أوجف أكف كبل ،هذه افسمجي معؼقدة ٕمقر:
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إمر إولّ :
ى ٓحتال ادشوق ِمـ أجؾ افعؾؿ ،هذا كبل اهلل مقشك ظؾقاف افساالم
أن ضوفى افعؾؿ ُم َر ّؽ ٌ
رحؾ إػ اخلرض ضؾ ًبو فؾعؾؿ ،ؾطوفى افعؾؿ حيتؿؾ ادشوق يف شبقؾ افعؾؿ.

أن ضوفى افعؾؿ يتتبع افعؾا فتحصقؾ مو ظـدهؿ ِمـ افعؾؿّ ،
وثوكقفو معؼقد فبقون ّ
ٕن مقشك ظؾقف افسالم
خرج إػ اخلرض  -واخلرض ـون ظـده ظؾؿ  -وهلذا ؿولَ ﴿ :ه ْؾ َأ َّتَّبِ ُع َؽ َظ َذ َأ ْن ُت َع ِّؾ َؿ ِـ ِمم َّو ُظ ِّؾ ْؿ ًَ ُر ْصدًً ا﴾(.)1
أيضو ذف افعؾؿ ّ
ٕن مقشك ظؾقف افسالم جوز ادخوضر يف شبقؾ حتصقؾ افعؾؿ.
وؾقف ً
أيضو افرحؾي يف ضؾى افعؾؿ وشقليت ْ
إن صو اهلل بوب معؼق ٌد هلو.
وؾقف ً
وؿقفف :حدثـو حمؿد بـ ؽرير افزهري ،وهق حمؿد بـ ؽرير بـ إبراهقؿ بـ ظبد افرمحـ بـ ظقفَ ،خ َّر َج فف
ُي ََّر َج فف مسؾؿ ،ويعؼقب بـ ابراهقؿ وهق ابـ شعد بـ ابراهقؿ بـ ظبد افرمحـ بـ ظقفُُ ،م َ َّرج
افبخوري ومل َ
ّ
افس َّتَّي ،ؿول :حدثـل أّب ،وهق ابراهقؿ بـ شعد ظـ صوفح وهق اباـ ـقساون ظاـ اباـ
ظـد أصحوب افؽتى ِّ
صفوب وهق حمؿد بـ مسؾؿ بـ صفوب افزهري ،حدثف ّ
أن ظبقد اهلل بـ ظبد اهلل ،وهق ظبقد اهلل بـ ظبد اهلل باـ
خر َجف مسؾؿ يف صحقحف.
ظتبي بـ مسعقد ،وؿد تؼدم ،واحلديٌ َّ
ِ
ِ
َوب"
وب َؿ ْق ِل افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ" :اف َّؾ ُف َّؿ َظ ِّؾ ْؿ ُف افؽت َ
َب ُ
 حدَّ َثـَو َأبق معؿ ٍرَ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو َظبدُ افق ِار ِاـ ا ْب ِ
ثَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َخوفِدٌ َ ،ظا ْـ ِظؽ ِْر َما َيَ ،ظ ِ
اـ َظ َّب ٍ
اوس َؿ َ
اول:
ْ َ
َ
َ
ُ َْ َ
ِ
ِ
َض َّؿـِل َر ُش ُ
َوب".
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َو َؿ َول" :اف َّؾ ُف َّؿ َظ ِّؾ ْؿ ُف افؽت َ
..................
هذا افبوب معؼقد ٕحد أمريـ أو هلا م ًعو:

ِ
َّبل ّ
صاذ
إول :معؼقد فبقون ذف ظؾؿ افؽتوبٕ ،كف هق أذف افعؾقم وأج ّؾفو ،وهلذا وفؼؾف دظو افـَّ ُّ

اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ٓبـ ظبوس ْ
افؽتوب.
بلن يعؾؿف اهللُ
َ
أيضو فبقون أكف يـبغل فؾؿعؾؿ ْ
خوصو بوبـ ظبوس ريض
وافثوِن :أكف معؼقد ً
أن يدظق فؾؿتعؾؿ ،وفقس ذفؽ ً
اهلل تعوػ ظـف.

( )1افؽفػ.66 :
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ُي ََّر َج فاف
افبخوري ومل َ
وؿقفف :ؿول :حدثـو أبق معؿر ،هق ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ أّب احلجوج ،وؿد َخ َّر َج فف
ّ
افس َّتَّي ،ؿول :حدثـو خوفاد وهاق
مسؾؿ ،ؿول :حدثـو ظبد افقارث وهق ابـ شعقد بـ ذـقان وحديثف يف افؽتى ِّ
افس َّتَّي ،ظـ ظؽرمي مقػ ابـ ظبوس.
خوفد بـ مفران احلذا  ،حديثف يف افؽتى ِّ
ؿقفف" :ضؿـل رشقل اهلل ّ
ضؿف افرشقل ظذ صدره ـا جو يف روايي أخارى،
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ" أي ّ
أيضو اإلموم مسؾؿ يف صحقحف.
خر َجف ً
وهذا احلديٌ َّ
ِ
افص ِغ ِر
وبَ :متَك َيص ُّح َش َا ُع َّ
َب ٌ
سَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل َموفِ ٌؽَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
 َحدَّ َثـَو إِ ْش َا ِظ ُقؾ ْب ُـ َأ ِّب ُأ َو ْي ٍوبَ ،ظ ْـ ُظ َب ْق ِد اهللَِّ ْب ِـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ ُظ ْت َب َي،
َون ،و َأكَو يقمئِ ٍذ َؿدْ كَوه ْز ُت ِ
مح ٍ ٍ
َظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ َظ َّب ٍ
ال َمَ ،و َر ُش ُ
آ ْحتِ َ
قل اهللَِّ َص َّذ
وسَ ،ؿ َولَ " :أ ْؿ َب ْؾ ًُ َراـِ ًبو َظ َذ ِ َ
َ
ور َأت َ َ ْ َ
غ َيدَ ْي َب ْع ِ
ػَ ،و َأ ْر َش ْؾ ًُ إَ َت َ
ون ت َْرت َُعَ ،ؾادَ َخ ْؾ ًُ
افص ِّ
اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ُي َص ِّع بِ ِؿـًك إِ َػ َؽ ْ ِر ِجدَ ٍارَ ،ؾ َؿ َر ْر ُت َب ْ َ
ض َّ
ػَ ،ؾ َؾ ْؿ ُيـْؽ َْر َذفِ َؽ َظ َ َّع".
افص ِّ
ِيف َّ
ِ
افز َب ْق ِد ُّيَ ،ظ ِ
ػَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأ ُبق ُم ْس ِف ٍرَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َح ْر ٍ
اـ
قش َ
بَ ،حدَّ َثـِل ُّ
 َحدَّ َثـل ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ُي ُِ
س ِ
س
افربِق ِعَ ،ؿ َولَ " :ظ َؼ ْؾ ًُ ِم َـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ََم َّ ًي ََم َّ َفو ِيف َو ْج ِفل َو َأكَو ا ْب ُـ َ ْ
ُّ
افز ْه ِر ِّيَ ،ظ ْـ َحم ْ ُؿقد ْب ِـ َّ
غ ِم ْـ َد ْف ٍق".
ِشـِ َ
..................
افبخوري رمحف اهلل ظذ جفي آشتػفوم إصور ًة إػ آختالف افقاؿع
"بوب متك يصح شاع افصغر" ذـره
ّ
حتؿؾ احلديٌ اختؾاػ أهاؾ افعؾاؿ يف ذفاؽ،
بغ ادُ َحدِِّّ ثغ ،يعـل اإلكسون إذا حتؿؾ احلديٌ :مو هق وؿً ّ
بعضفؿ َمـ رأى أكف إذا بؾغ ٓ ،يتحؿؾ احلديٌ ّإٓ إذا بؾغ ،وفق حتؿؾف ؿبؾ افبؾقغ ثؿ أداه بعد افبؾقغ ٓ يصح
ظـده ،فؽـ هذا خالف مو ظؾقف مجفقر ادُ َحدِِّّ ثغ :وهق ّ
أن افساع يصح دون افبؾقغ ،احلاديثون اداذـقران يف
هذا افبوب :إول :ؿصي ابـ ظبوس ريض اهلل ظـف وؾقف ؿقفف "ؿد هنوزت آحتالم" مل يبؾغ فؽـاف ؿرياى ِماـ
آحتالم ،هـو ابـ ظبوس ريض اهلل ظـف  -وافذي يظفر ّ -
أن ادصـػ اشتدل بؽالم اباـ ظباوس ظاذ أكاف ٓ
يشسط افبؾقغ يف حتؿؾ احلديٌّ ،
ٕن ابـ ظبوس ريض اهلل ظـف حدث بف :ؾؾؿ ُيـؽر ظؾقف ،وفق ـون شاع َماـ
دون آحتالم ؽر صحقح دَو تؾؼوه افـوس ظـف ،وـون يف وؿً افصحوبي وافتوبعغ ،إذن ؾؽلكف افـوس تؾؼقكاف
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ظـ ابـ ظبوس ورووه وكؼؾقه ومل يـؽروه ،وهق ؿد شؿعف ؿبؾ افبؾقغ ،إذن ؾوصساط افبؾاقغ بدٓفاي حاديٌ
ابـ ظبوس ٓ تصح.
ِ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َم ّي َم ّفو يف وجفل وأكاو اباـ
كليت إػ روايي حمؿقد بـ افربقع ،ؿول :ظؼؾً مـ افـَّ ِّ
وادجي ظبورة ظـ ادو افذي ُُيرج ويؽقن ِمـ بعقد وؾقاف معاف
سس شـغ ِمـ دفق ،حمؿقد بـ افربقع ظؼؾ َم ّي
ّ
ان يستدل بف ظذ ّ
افبخوري يريد ْ
افبخاوري
أن َمـ فف سس شـغ َي ْع ِؼ ُؾ ،ؾفؾ يريد
هقا أو كػخ ،هق َظ َؼ َؾ َم ّي،
ّ
ّ
سط ّ
ّ
وأن افعؼؾ هق ادشسط هذا هق افذي ظؾقف ـثار ِماـ افعؾاا  ،يؼقفاقن :افعؼاؾ هاق
أن افبؾق َغ ؽر مش َ
افبخوري
ادجي ،إذن
ّ
ادشسط ،مو افعؼؾ هق افتؿققز ،يريدون بف يعـل ظؼؾ مو يؼول فف ،حمؿقد بـ افربقع ظؼؾ َّ
ـل َّكَّف يؼقل :افبؾقغ ،دَّو أصور إػ اخلالف ؿول :هؾ يصح شاع افصغر مـفؿ َمـ ؿول :يشسط افبؾاقغ ،ؿاول:
إ َّكَّف ٓ ُيشسط افبؾقغ بدٓفي حديٌ ابـ ظبوس ،ضقى دوذا أورد حديٌ ادجي ظـ حمؿاقد باـ افربقاع ـل َّكَّاف
صح شا ُظف ،وهذا افذي هق ظؾقف ـثر ِمـ أهؾ احلديٌ ،يؼقفقن :آظتبور بوفعؼاؾ ،بؿعـاك
يؼقل :إذا ظؼؾ َّ
أ َّكَّف ؿد يؽقن فف سس شـغ فؽـف ٓ يعؼؾ ،يعـل ٓ ُيؿقز مو ُيؼول فف ،وؿد يؽقن فف سس شـغ وهق ممقز ،كؼبؾ
هذا وكرد هذا.
مسؾؿ يف صحقحف.
خرجف اإلموم
ٌ
ـثرا معـو وؿد َّ
احلديٌ إول إشـوده َّ
مر ً
أيضو.
مر ً
واحلديٌ افثوِن حمؿد بـ يقشػ هق افبقؽـدي وؿد َّ

ؿول :حدثـو أبق مسؾؿ ،وهق ظبد إظذ بـ مساؾؿ افغساوِن ،وهاق ِماـ ظؾاا افشاوم ،وؿاد َ
أخ َّار َج فاف

افس َّتَّي ،ؿول :حدثـل حمؿد بـ حرب ،هذا حمؿد باـ حارب ادعاروف باوٕبرشَ ،خ َّار َج فاف
أصحوب افؽتى ِّ
افبخوري ومسؾؿ ،وهق ِمـ أئؿي افشاوم،
افس َّتي ،ظـ افزبقدي وهق حمؿد بـ افقفقدَ ،خ َّر َج فف
ّ
أصحوب افؽتى ِّ
ِ
ِ
َّبل ّ
صاذ اهلل ظؾقاف
ظـ افزهري ،ظـ حمؿقد بـ افربقع وهق صحوّب وهق مـ أواخر َمـ تقيف مـ أصحوب افـَّ ِّ
وش ّؾؿ ،تقيف َشـََي "."99

ى ِ
وج ِيف َض َؾ ِ
وب اخلُ ُر ِ
افع ْؾ ِؿ
َب ُ
يٌ و ِ
ِ ٍ
َو َر َح َؾ َجوبِ ُر ْب ُـ َظ ْب ِد اهللَِّ َم ِس َر َة َص ْف ٍر إِ َػ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ ُأ َك ْق ٍ
اح ٍد.
س ِيف َحد َ
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ِ
 حدَّ َثـَو َأبق اف َؼ ِوش ِؿَ :خوفِدُ ْب ُـ َخ ِ ٍّع َؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َح ْر ٍ
افز ْه ِر ُّي،
زكَو ُّ
ُ
َ
بَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو إَ ْو َزاظ ُّلَ ،أ ْخ َ َ
َظـ ُظبق ِد اهللَِّ ب ِـ َظب ِد اهللَِّ ب ِـ ُظ ْتب َي ب ِـ مسع ٍ
وس َأ َّك ُف ََت َ َورى ُه َق َواحلُ ُّر ْب ُـ َؿ ْق ِ
قدَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ َظ َّب ٍ
س ْب ِـ ِح ْص ٍـ اف َػ َز ِار ُّي
َ ْ َ ْ ُ
ْ
ْ ْ
ْ َْ
وحبِل ه َذا ِيف ص ِ
وس َؾ َؼ َول :إِ ِِّن ََتوري ًُ َأكَو وص ِ
ِيف ص ِ
اوح ِ
ّب ْب ُـ َـ ْع ٍ
وح ِ
ىَ ،ؾدَ َظو ُه ا ْب ُـ َظ َّب ٍ
ى
َ
َ
َ َ
َ َْ
قشكَ ،ؾ َؿ َّر ِهبِ َا ُأ َ ُّ
َ
ى ُم َ

ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ْذـ ُُر َص ْل َك ُف َؾ َؼ َ
افسبِ َقؾ إِ َػ ُف ِؼ ِّق ِفَ ،ه ْؾ َش ِؿ ْع ًَ َر ُش َ
اؿ،
اول ُأ َ ٌّ
ّبَ :ك َع ْ
قشك ا َّفذي َش َل َل َّ
ُم َ
قشك ِيف َم َ ٍ ِ ِ ِ
قاؾ ،إِ ْذ َجاو َ ُه َر ُج ٌ
ْسائِ َ
َش ِؿ ْع ًُ افـَّبِ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ْذـ ُُر َص ْل َك ُف َي ُؼ ُ
اؾ
قلَ " :ب ْقـ ََا ُم َ
ا م ْـ َبـل إ ْ َ
ِ
ِ
افسابِ َقؾ إِ َػ
رضاَ ،ؾ َسا َل َل َّ
قشكَ ،َٓ :ؾ َل ْو َحك اهللَُّ إِ َػ ُم َ
َؾ َؼ َولَ :أ َت ْع َؾ ُؿ َأ َحدً ا َأ ْظ َؾ َؿ مـ َْؽ َؿ َول ُم َ
قشكَ :ب َذَ ،ظ ْبدُ كَو َخ ٌ

ِ
ِ ِ
قت َؾ ْور ِج ْعَ ،ؾنِك ََّؽ َش َت ْؾ َؼو ُهَ ،ؾؽ َ
قشك َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف
حل َ
حل َ
َون ُم َ
قت َي ًيَ ،وؿ َقؾ َف ُف :إِ َذا َؾ َؼدْ َت ا ُ
ُفؼ ِّقفَ ،ؾ َج َع َؾ اهللَُّ َف ُف ا ُ
ِ
ِ
اقت َو َماو
حل َ
افص ْخ َر ِة َؾانِ ِِّن َك َِس ُ
قشكَ ﴿ :أ َر َأ ْي ًَ إِ ْذ َأ َو ْيـََو إِ َػ َّ
اقً ا ُ
قشك ُد َ
حلقت ِيف اف َب ْح ِرَ ،ؾ َؼ َول َؾتَك ُم َ
َيتَّبِ ُع َأ َث َر ا ُ
اذ َث ِ
افش ْق َط ُ
قشكَ ﴿ :ذفِ َؽ َمو ُــََّّاو َك ْب ِغال َؾ ْور َتَادََّّ ا َظ َ
َأ ْك َْسوكِ ِقف إِ َّٓ َّ
ور ِ َ او َؿ َص ًصاو﴾َ ،ؾ َق َجادَ ا
ون َأ ْن َأ ْذ ُـ َُر ُه﴾َ ،ؿ َول ُم َ
ِ
َخ ِرضاَ ،ؾؽ َ ِ
ص اهللَُّ ِيف ـِتَوبِ ِف ".
َون م ْـ َص ْل ِهن َا َمو َؿ َّ
ً
..................
بسؿ اهلل افرمحِـ افرحقؿ
وصذ اهلل وش ّؾؿ وبورك ظذ رشقل اهلل وظذ فف ِ
ّ
ومـ أهتدى هبداه.
واحلؿد هلل
افبخوري رمحف اهلل" :بوب اخلروج يف ضؾى افعؾؿ" وادراد بذفؽ افرحؾي يف ضؾى افعؾؿ ،وافرحؾي يف
ؿول
ّ
افبخوري رمحف اهلل يف صدر هذا افبوب
ضؾى افعؾؿ ُشـّ ٌي متبع ٌي يف شؾػ هذه إمي ِمـ فدن افصحوبي ،وؿد ذـر
ّ
ٍ
"ورحؾ جوبر بـ ظبد اهلل مسرة ٍ
أثرا
حديٌ واحد" وؿد ذـر
صفر إػ ظبد اهلل بـ ُأكقس يف
ّ
افبخوري رمحف اهلل ً
ن َفف﴾()1
افش َػو َظ ُي ِظـْْدََ ه إِ َّٓ دَِـ َأ ِذ َ
معؾ ًؼو يف بوب ؿقفف تعوػ﴿ :و َٓ َتـْ َػع َّ

َ

ُ

ْ

ُ

ُ

افبخاوري جاز ً ا
وهذا احلديٌ ذـار
ّ

ٍ
ـؿـ يساؿعف َماـ َؿ ُار َب :ؾقـاودُيؿ :أكاو
مـف وهق صدره "حيؼ اهلل افعبود :ؾقـودُيؿ بصقت يسؿعف َمـ َب ُعدََ َ
ٍ
ٌ
افبخوري وصؾف يف ـتوبف "خؾاؼ أؾعاول افعباود"
واحد ِمـ افعؾا ،
ؽر
ادؾؽ"( )2وهق
ُّ
حديٌ ضقيؾ َّ
خر َجف ُ
( )1شبل.23 :
( )2صحقح افبخوري (َّ )141 /9
معؾ ًؼو مـ حديٌ جوبر بـ ظبد اهلل بـ ُأكقس.
ؿول افشقخ إفبوِن رمحف اهلل يف افصحقحي (( :) 757 /7وهق حديٌ صحقح ،ظؾؼف افبخوري يف صحقحف ،ووصؾف يف أؾعول افعبود (ص،)89 :
افسـَّي (رؿؿ .))514
ويف إدب ادػرد ( )970وؽرهّ ،
وؿقاه احلوؾظ ابـ حجر ،وؿد خرجتف يف طالل اجلـي يف َتريٍ ُّ
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وأيضو يف ـتوبف "إدب ادػرد" ووصؾف اإلموم أمحد وأبق يعذ ،وأورده بتاماف اخلطقاى يف ـتوباف افرحؾاي يف
ً
ٍ
حديٌ واحد ،ؾدل ذفؽ
ضؾى احلديٌ ،ؾجوبر ريض اهلل ظـف رحؾ يف مسرة صفر ،ؿوفقا :إػ افشوم يف ضؾى
ظذ أ َّكَّف ُتُؼع افرحؾي يف ضؾى احلديٌ ويف ضؾى افعؾؿ وهذه ُشـّ ٌي متبعي ،واشتشفد ادمفػ بؼصي اخلرضا -
ؿصي مقشك مع اخلرض َّ :-
ؾنن مقشك ؿد خرج يف ضؾى اخلرض دَّو أخزه اهلل تعوػ ِمـ صلكف ،ؿول يف احلديٌ:
"ؾسلل افسبقؾ إػ ُفؼقف :ؾجعؾ اهلل فف احلقت يي" دّو أخزكو اهلل بؼصي مقشاك ماع اخلرضا يف افؼار ن وب ّقـفاو
اؽ ا َّف ِ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ واجتؿع إػ ذفؽ ُ
ؿقل اهلل تعوػ دَّو ذـر أكبقو ه يف شاقرة إكعاوم ﴿ ُأو َفئِ َ
َّبل ّ
اذي َـ
افـَّ ُّ
َهدََ ى اهللَُّ َؾبِ ُفدََ ُاه ُؿ ا ْؿ َت َِد ْه﴾( )1اشتـبط افعؾا ِمـ ذفؽ َّ
أن اخلروج يف ضؾى احلديٌ وافعؾاؿ ُشاـّ ٌي ِماـ شاــ
ٕن مقشك خرج وؿد ذـر اهلل ؿصتف وأمركو بوٓهتدا بفً :
إكبقو َّ
ؾضال ظـ مو تقاتر ظـ افصحوبي وافتاوبعغ
ِمـ رحؾتفؿ يف ضؾى احلديٌ ،وؿد ذـر اإلموم ابـ جرير افطزي يف مؼدماي تػساره مجؾا ًي يف َماـ رحاؾ يف
ضؾى معـك يي  -ومثؾفو احلديٌ .-
وب َؾ ْض ِؾ َم ْـ َظؾِ َؿ َو َظ َّؾ َؿ
َب ُ

 ح َثـَو حمؿ بـ افع َ ِاـ َظب ِ
ِ
اد اهللََِّ ،ظا ْـ َأ ِّب ُب ْار َدةََ ،ظا ْـ َأ ِّب
ال َ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َ َّ
محو ُد ْب ُـ ُأ َشو َم َيَ ،ظا ْـ ُب َر ْياد ْب ِ ْ
َ دَّ ُ َ َّ دُ ْ ُ َ
اؾ اف َغق ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اٌ افؽَثِ ِ
ار
قشكَ ،ظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :م َث ُؾ َمو َب َع َثـل اهللَُّ بِف م َـ اهلُدَ ى َوافع ْؾا ِؿ ،ـ ََؿ َث ِ ْ
ُم َ
ودب َأمسؽ ِ
ِ
َْل وافع ْشى افؽَثِر ،وـَوك ْ ِ
ِ
ِ
ِ
َأصوب َأر ًضوَ ،ؾؽ َ ِ
ًَ ادَو َ ،
َ َ
َون مـْ َفو كَؼ َّق ٌي َؿبِ َؾً ادَو َ َ ،ؾ َل ْك َبتًَ افؽ َ َ َ ُ َ
ًَ مـ َْفو َأ َج ُ ْ َ
َ َ ْ

َّوسَ ،ؾ َ ِ
اؽ َماو ً َوَٓ
ؼ ُبقا َو َش َؼ ْقا َو َز َر ُظقاَ ،و َأ َصو َب ًْ ِمـ َْفو َضوئِ َػ ًي ُأ ْخ َرى :إِك ََّا ِه َل ِؿق َع ٌ
اون َٓ َُت ْ ِس ُ
َؾـَ َػ َع اهللَُّ ِ َهبو افـ َ

َْلَ ،ؾ َذفِ َؽ َم َث ُؾ َم ْـ َؾ ُؼ َف ِيف ِد ِ
ُتـْبِ ًُ ـ َ ً
يـ اهللََِّ ،و َك َػ َع ُف َمو َب َع َثـِل اهللَُّ بِ ِف َؾ َعؾِ َؿ َو َظ َّؾ َؿَ ،و َم َث ُؾ َم ْـ َمل ْ َي ْر َؾ ْع بِ َ
اذفِ َؽ َر ْأ ًشاو
ِ
ِ
وق :وـ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اوع َي ْع ُؾاق ُه
َون مـ َْفو َضوئ َػ ٌي َؿ َّق َؾً ادَو َ َ ،ؿ ٌ
َو َمل ْ َي ْؼ َب ْؾ ُهدَ ى اهللَِّ ا َّفذي ُأ ْرش ْؾ ًُ بِف" َؿ َول َأ ُبق َظ ْبد اهللََِّ :ؿ َول إِ ْش َح ُ َ
ػ ُه َق ادُ ْست َِقي ِم َـ إَ ْر ِ
ض.
افص ْػ َص ُ
ادَو ُ َ ،و َّ
..................
"بوب ؾضؾ مـ َظؾِ َؿ و َظ َّؾؿ" افتعؾقؿ مرتى ظذ افعؾؿ ،هق ذـر ؾضاؾ افعؾاؿ يف إول :فؽاـ ذـار هـاو
افتعؾقؿ ،ؾوإلكسون ؿد يتعؾؿ وٓ ُيع ّؾؿ ،ؾوفبوب معؼقد فبقون ؾضاؾ َماـ
ؾضؾ م ْـ َظؾؿ ور ّتّى ظذ هذا افتعؾ ِؿ
َ
( )1إكعوم.90 :
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ِ
ؿوسا ظؾقف
ظؾؿف
َظؾ َؿ وظ َّؾؿ ،ظـدكو هـوك ؾضؾ َمـ تعؾؿ وهـوك ؾضؾ افعؾؿ وهـوك ؾضؾ َمـ ظؾؿ ومل جيعؾ َ
ً
ٌ
حاديٌ ظظاقؿ تـووفاف
بؾ َظَدّّ اه إػ ؽره ؾـػع بف افـوس ؾع َّؾ َؿفؿ ،وهذا احلديٌ افذي ذـره يف هذا افبوب هق
افعؾا بوفؼح ،وهق ٌ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؿول" :مثؾ مو بعثـل اهلل باف ِماـ افعؾاؿ واهلادى
مثؾ رضبف افـَّ ُّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ُبعٌ يف اجلوهؾقي وؿد أطؾؿً إرض بوفؼك ،وهاذا مثاؾ
ـؿثؾ افغقٌ افؽثر" افـَّ ُّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ـؿثؾ إرض ادؿحؾي افتل أرشؾ اهلل ظؾقفو افغقٌ ،ؽقٌ افؼؾقب حقوُتاو يف
بعثي افـَّ ِّ
افقحل ـا َّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،هاذا ادطار إذا كازل ظاذ
أن حقوة إبدان بوٕمطور ،وهذا مثؾ رضبف افـَّ ُّ
إرض :أجـوس إرض ُمتؾػي يف َؿبقل هذا ادو  ،ؾذـر ؿول" :ؾؽون مـفو كؼق ٌي ؿبؾً اداو " افـؼقاي ُياراد هباو
افطقبي ـا يف روايي مسؾؿ" ،ؾؽون مـفو" يعـل ِمـ هذه إرض "كؼقاي ؿبؾاً اداو ؾلكبتاً افؽاْل وافعشاى
افؽثر" وهذه إحدى هذه إرايض ،هل ؿبؾً ادو  ،أمسؽً ادو  ،وأكبتً افؽْل وافعشى افؽثر ،إذا أكبتً
افـوس ظذ هذا افعشى وافؽْل :ؾوشتػودوا مـاف ،إذن هاذا اداو دَّاو كازل ظاذ
إرض افعشى افؽثر تقارد
ُ
إرض اشتػودت مـف إرض واشتػود مـف افـوس با َي ِر ُدون ظؾقف ِمـ هذه إظشاوب ،وؿاول" :وـاون مـفاو
أجودب" ِمـ هذه إرض "وـوكً مـفو أجودب" وإجودب مجع َجدََ ب وهال إرض افصاؾبي" ،وـوكاً
مـفو أجودب أمسؽً ادو ؾـػع اهلل هبو" يعـل هل أرض صؾبي أمسؽً ادو  :فؽاـ هاذه إرض افصاؾبي ٓ
ُتُـبً :ؾصور افـوس ذبقا مـف وشؼقا وزرظقا ،يعـل أخاذوا مـفاو ،فؽاـ هال يف ذاُتاو مل ُتُـباً ،وإرض
ؿوع يعؾقه ادو  ،يعـال َّ
أن افؼقعاون هـاو مجاع
إخرى "إكا هل ؿقعون" هذه افؼقعون ؾَّسهو ادمفػ ٕ َّكَّف ؿولٌ :
أن إرض إذا ـوكً ؿو ًظو َّ
ؿوع ،ومعـك يعؾقه ادو َّ
ؾنن ادو يعؾقهو وٓ َتسؽف وٓ يستؼر ؾقفو ،ؿولَ ٓ" :تسؽ
مو ً وٓ ُتُـبً ـ ً
ْل" ،هذه إؿسوم افثالثي يف بوب افغقٌ وادطر هل إؿسوم افثالثاي يف باوب افاقحل ،يعـال
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾؼول" :ذفؽ مثؾ َمـ َؾ ُؼاف يف دياـ
افذيـ إمو اكتػعقا بوفقحل أو مل يـتػعقا بف ،ذـر افـَّ ُّ
ِ
ِ
رأشو" افؼسان إوٓن داخالن يف
اهلل وكػعف اهلل با بعثـل بف مـ افعؾؿ :ؾ َعؾؿ وظ َّؾؿ :ومثؾ َمـ مل يرؾع بذفؽ ً
ؿقفف "ؾذفؽ َم َث ُؾ َمـ ؾ ُؼف يف ديـ اهلل وكػعف اهلل با بعثـل بف :ؾعؾِؿ وظ َّؾؿ" افؼسان إوٓن يدخالن يف هاذا،
َّبل ّ
صاذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ ومل ُي ِػادْْ
رأشو" يعـل بل َّكَّف مل يستػد با جو ظـ افـَّ ِّ
افؼسؿ افثوفٌ " َمـ مل يرؾع بذفؽ ً
ؽره ،فؽـ بعض افـوس يتعؾؿ و َي ْع َؾؿ و ُيع ّؾؿ ،وبعض افـوس يؽقن ياتعؾؿ و ُيؿساؽ هاذا افعؾاؿ مثاؾ رواة
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إحوديٌ مو ظـدهؿ ؾؼف فؽـفؿ حػظقا هذا افعؾؿ ،هذه إرض افثوكقي هل حػظً ادو وأمسؽً ادو  ،هل
مو أكبتً افؽْل فؽـ أمسؽً ادو  :ؾوكتػع افـوس با أمسؽً ،ـذفؽ رواة إحوديٌ هؿ افذيـ يـؼؾقن افعؾؿ
وحدََّّ ثقا بف افـوس :ؾوكتػع بف ؽارهؿ ،يعـال أمساؽقه
وحيػظقكف وفؽـ فقسقا بػؼفو ؾقف هؿ أمسؽقه فؾـوس َ
فغرهؿ ،ؾوُٕوػ ؾقفو ثالث صػوت ،وافثوكقي ؾقفو صػتون وـال و ممدوحتون فؽـ إُوػ ُ
أـؿؾ ِماـ افثوكقاي،
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ.
وافثوفثي مذمقمي وهل افتل أظرضً ظـ مو جو بف افـَّ ُّ
وؿقفف :ؿول :أبق ظبد اهلل ؿول :اشحوق ،ذـر ابـ افسؽـ َّ
أن افبخاوري إذا ذـار ؿاول اشاحوق ؾرياد باف
اشحوق بـ راهقيف ،وهذا إذا أ ؾف ؾؾؿ يؿقزه وؿول :اشحوق ؾنكا يريد بف اشحوق بـ راهقيفَّ ،
افبخاوري
ٕن
ّ
رمحف اهلل يروي ظـ اشحوق بـ راهقيف ويروي ظـ اشحوق بـ ابراهقؿ افسعدي وياروي ظاـ اشاحوق باـ
مـصقر افؽقشٍ ،إذن هق يروي ظـ اشحوق بـ مـصقر افؽقشٍ وظـ اشحوق بـ ابراهقؿ افساعدي وظاـ
اشحوق بـ ابراهقؿ احلـظع ادعروف بوبـ راهقيف ،وـؾ همٓ افثالثي يروون ظـ أّب أشومي ،ؾنذا حصؾ مثؾ
ؾنن ابـ افسؽـ حيؿؾف ظذ أكف اشحوق بـ راهقيف ،يبدو ّ
هذا ومل يتؿقز افراويّ :
افبخوري َأ ْـ َث َر ظـاف وهاق
ٕن
ّ
أصفر ،وهمٓ افثالثي ـؾفؿ ثؼوت ،وؿقفف "وـون مـفو ضوئػي" يف روايي اشحوق "وـون مـفو ضوئػاي ؿ َّقؾاً"
بدل "ؿبؾً" وؿ َّقؾً معـوهو معـك ؿبؾً ،معـوهو أهنو مجعً ادو وحبستف ،وؿقفاف "وافصػصاػ" ادساتقي
ِمـ إرض ،فقس يف احلديٌ ذـر فؾصػصػ! فؽـ ذـروا ّ
افبخاوري رمحاف اهلل أكاف إذا أورد
أن ِماـ ضريؼاي
ّ
تػسرا فؾػظي فؾحديٌ وـوكً هذه افؾػظي يف افؼر ن :ؾنكف يػَّساهو وماو اؿاسن معفاو مماو ورد يف ـتاوب اهلل
ً
تعوػ.
بوب ر ْؾ ِع ِ
افع ْؾ ِؿ َو ُط ُف ِ
جل ْف ِؾ
قر ا َ
َ ُ َ
و َؿ َول ربِقع ُي َٓ" :يـْب ِغل َِٕح ٍد ِظـْدَ ه َر ِمـ ِ
افع ْؾ ِؿ َأ ْن ُي َض ِّق َع َك ْػ َس ُف".
ُ ْ ٌ َ
َ
َ َ
َ َ
اـ موفِ ٍ
ان بـ مقَّسةََ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو َظبدُ افق ِار ِ
ِ
وحَ ،ظ ْـ َأك ِ
اؽَ ،ؿا َولَ :ؿ َ
ثَ ،ظ ْـ َأ ِّب اف َّت َّق ِ
اول
ْ َ
َ
َاس ْب ِ َ
 َحدَّ َثـَو ظ ْؿ َر ُ ْ ُ َ ْ َ َِ
ِ
قل اهللَِّ ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ " :إِ َّن ِمـ َأ ْ ِ
جل ْف ُ
َر ُش ُ
اب اخلَ ْؿ ُار،
اؿ َو َي ْث ُب َ
ؼ َ
َ
اً ا َ
افسو َظيَ :أ ْن ُي ْر َؾ َع افع ْؾ ُ
ذاط َّ
ْ َ َ َ
اؾَ ،و ُي ْ َ
ْ َ
افزكَو ".
َو َي ْظ َف َر ِّ
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َس ب ِـ موفِ ٍؽَ ،ؿ َولَُٕ :حدِّ َثـَّؽُؿ ح ِ
ادي ًثو َٓ
ْ َ
َ
 َحدَّ َثـَو ُم َسدَّ ٌدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َ ْحي َقكَ ،ظ ْـ ُص ْع َب َيَ ،ظ ْـ َؿتَو َدةََ ،ظ ْـ َأك ِ ْ َ

اط افساو َظ ِيَ :أ ْن ي ِؼ َّ ِ
قلِ " :ماـ َأ ْذ ِ
حيدِّ ُثؽ ُْؿ َأ َحدٌ َب ْع ِديَ ،ش ِؿ ْع ًُ َر ُشق َل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
اؿ،
َ
َُ
اؾ افع ْؾ ُ
َّ
ْ َ
غ امر َأ ًة اف َؼقؿ افق ِ
ُقن ِ ِ
ِ
احدُ ".
جل ْف ُؾَ ،و َي ْظ َف َر ِّ
ِّ ُ َ
افر َج ُولَ ،حتَّك َيؽ َ َ
خل ْؿس َ ْ َ
افزكَوَ ،و َت ْؽ ُث َر افـ َِّسو ُ َ ،و َيؼ َّؾ ِّ
َو َي ْظ َف َر ا َ
..................

"بوب رؾع افعؾؿ وطفقر اجلفؾ" ورؾع افعؾؿ إكا يؽقن بؼبض افعؾاا ـاا شاقليت ْ
إن صاو اهلل يف باوب
احلٌ ظذ تعؾؿ افعؾؿّ ،
أن ادمفػ يريد هبذا افتبقيى ّ
"ـقػ يؼبض افعؾؿ" ،وإذا ُظؾِ َؿ هذا ُظؾِ َؿ ّ
ٕن هذا افعؾؿ
أن يؽاقن أورده فبقاون ّ
أن ادمفػ يؿؽـ ْ
ٓ يرؾع ّإٓ إذا ُؿبض أه ُؾف :ؾؽلكف حيٌ ظذ تعؾؿ افعؾؿ ،وافثوِنّ :
أن
مؼسن بوفشخصّ :
ٌ
َ
ذ مـاف ،وهاذا
اجلفؾ
ٕن افسوظي ٓ تؼقم ّإٓ ظذ ذار افـوس ،وـؾ زمون افاذي بعاده َ ٌّ
ِ
افؼا ،وؿاول ربقعايٓ" :
افؼ :ومتك مو ُؾؼدََ افعؾؿ َـ ُث َار َّ ُّ
يدفؽ ظذ ؾضؾ افعؾؿٕ ،كف متك مو وجد افعؾؿ َؿ َّؾ َّ ُّ
يـبغل ٕحد ظـده ر ِمـ افعؾؿ ْ
أن ُيضقع كػسف" وربقعي هق ابـ ظبد افرمحِـ اددِن وادعروف بربقعي افارأي
وهق صقخ فاموم موفؽ رمحف اهلل ،ؿول ٓ" :يـبغل ٕحد ظـده ر ِمـ افعؾؿ ْ
أن يضقع كػسف" يعـال إذا ـاون
أن يضقع كػسف :ـقػ يضقع كػسف إمو بعدم افعؾؿ أو بسك افعؾؿِ ،
ظـده ر ِمـ افعؾؿ ٓ يـبغل ْ
وماـ تارك
ِ
ُ
حػظ افعؾؿ ْ
افعؾؿ ظد ُم تعؾقؿفّ ،
افعؾؿ ،وهلذا افبوب افذي ؿبؾف "بوب
افـوس
اإلكسون
أن ُيع ِّؾؿ
ٕن ِمـ أشبوب
َ
َ
دل هذا ظذ ّ
ؾضؾ َمـ َظؾِ َؿ و َظ َّؾ َؿ" َّ
أن ترك تعؾقؿ افعؾؿ أحدُُ أشبوب تضققع افعؾؿ يف خوصي اإلكساون ،وهاذا
وخر َجف افبقفؼل يف اددخؾ.
خر َجف اخلطقى افبغدادي يف اجلومع َّ
إثر َّ
َار َج فاف مساؾؿ ،وظباد
افبخاوري ومل َ
ؿول :وحدثـو ظؿران بـ مقَّسة هق أبق احلسـ ادـؼريَ ،خ َّر َج فف
ّ
ُي َّ
افضا َب ِعل ،وؿاول :ظاـ أكاس ريض اهلل ظـاف وذـار
افقارث هق ابـ شعقد ،ظـ أّب افت ّقوح وهق يزيد بـ زيود ُّ
احلاااااااديٌ ،وهاااااااذا شاااااااـد بكاااااااي ؿاااااااد َخ َّر َجاااااااف مساااااااؾؿ يف صاااااااحقحف.
افض َب ِعل يؿؽـ أحقو ًكًو ْ
أن ُيـسى إػ جده.
يزيد بـ زيود بـ محقد ُّ
إن ِمـ أذاط افسوظي" ؾفذا احلديٌ ً
وافدٓفي ِمـ هذا احلديٌ واضحي ،ؿولَّ " :
أوٓ َؿ َر َكَف بؼب اخلؿار
وطفقر افزكو يف خر افزمون ،وهذا يدل ظذ ّ
أن ترك افعؾؿ ؿد ُيقرث مثؾ هذه إصقو وأكاف ذط ،وافثوكقاي:
دفقؾ ظذ ّ
إن ِمـ أذاط افسوظي" وهذا ٌ
أكف ؿولَّ " :
أن رؾع افعؾؿ بوفؽؾقي إكا يتحؼؼ يف خر افزمونٕ ،كف ثباً
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أكف يرؾع ِمـ افصدور ِ
افعؾاؿ بحساى افادكق ِماـ أخارة أو ِماـ ؿقاوم
ومـ افصحػ ،ثؿ مو ؿبؾ ذفؽ ُيرؾع
ُ
ُ
أيضو مساؾؿ يف
افسوظي ،واحلديٌ أخر مؼورب هلذا احلديٌ وهق يف معـوه يف وجف افدٓفي ،وهق ؿد َخ َّر َجف ً
صحقحف.
بوب َؾ ْض ِؾ ِ
افع ْؾ ِؿ
َ ُ
 َحدَّ َثـَو َش ِعقدُ ْب ُـ ُظ َػ ْ ٍرَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل اف َّؾ ْق ٌَُ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل ُظ َؼ ْق ٌؾَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍمح َز َة ْب ِـ َظ ْب ِد اهللَِّ
وبَ ،ظ ْـ َ ْ
ْب ِـ ُظ َؿ َرَ ،أ َّن ا ْب َـ ُظ َؿ َرَ ،ؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
قاً بِ َؼادَ ِح َفا َب ٍـ،
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :ب ْقـَو َأكَو كَاوئِ ٌؿُ ،أتِ ُ
ِ
افر َّي َُي ُْر ُج ِيف َأ ْط َػ ِ
َؾ َ ِ
خل َّط ِ
وب" َؿو ُفقاَ :ؾ َا َأ َّو ْف َت ُف َيو َر ُش َ
قل
وريُ ،ث َّؿ َأ ْظ َط ْق ًُ َؾ ْضع ُظ َؿ َر ْب َـ ا َ
ؼ ْب ًُ َحتَّك إِ ِِّن ََٕ َرى ِّ

اهللَِّ َؿ َولِ " :
افع ْؾ َؿ".

..................
"بوب ؾضؾ افعؾؿ" وافػضؾ هـو فقس هق ؾضؾ افعؾؿ افسوبؼّ ،
ٕن افبوب إول ـون ؾقاف "باوب ؾضاؾ
افعؾؿ" شبؼ ،وهـو "بوب ؾضؾ افعؾؿ" و و بوبون ُمتؾػونّ ،
ٕن افبوب إول ِمـ افػضقؾي وهذا ِماـ افػضاؾ
افذي هق بؿعـك افزيودة ،إول يرجع إػ ؾضقؾي افعؾؿ وهذا يرجاع إػ افزياودة يف افعؾاؿ ،ويادل ظاذ هاذا
ادمفػ ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ دّو ُأيت بؼدح  -وهق يف ادـوم  -ؾؼب مـاف ،ؿاول:
ُ
احلديٌ افذي ذـره
ٕن افـَّ َّ
افري ُيرج يف أطػوري ،ثؿ أظطقً ؾضع" يعـل أظطقً افزيودة أظطوهو َماـ أظطوهاو ظؿار باـ
"حتك إِن ّ
َّبل ّ
ؾلو َفف رشقل اهلل ّ
صذ اهلل
اخلطوب ريض اهلل ظـفَّ ،
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بلكف افعؾؿ ،وؿول افعؾا  :إكا َّأو َل افـَّ ُّ
ظؾقف وش ّؾؿ افؾبـ بوفعؾؿ فؽثرة مو يشسـون ؾقف ِمـ ادـوؾع فؾـوس.
خر َجف مسؾؿ يف صحقحف ،وإشـود احلديٌ افسوبؼ تؼدم فؽـ ؾقاف ُظ َؼقاؾ وهاق اباـ
وهذا احلديٌ ً
أيضو َّ
أيضو.
خوفد إيعَ ،خ َّر َج فف اجلاظي ،وؾقف محزة بـ ظبد اهلل بـ ظؿر اخلطوب ريض اهلل ظـف َخ َّر َج فف مجوظي ً
ػ َظ َذ افدَّ ا َّب ِي َو َؽ ْ ِر َهو
وب اف ُػ ْت َقو َو ُه َق َواؿِ ٌ
َب ُ
وبَ ،ظـ ِظقسك ب ِـ َض ْؾح َي ب ِـ ُظبق ِد اهللََِّ ،ظـ َظب ِ
 َحدَّ َثـَو إِ ْش َا ِظ ُقؾَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل َموفِ ٌؽَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍاد اهللَِّ
ْ ْ
َ ْ َْ
ْ َ ْ
ِ
ْب ِـ َظ ْؿ ِرو ْب ِـ اف َع ِ
افق َدا ِع بِ ِؿـًك فِؾـ ِ
وصَ ،أ َّن َر ُش َ
َّوس َي ْس َل ُفق َك ُفَ ،ؾ َجو ُه
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َو َؿ َ
ػ ِيف َح َّجي َ
َر ُج ٌؾ َؾ َؼ َولَ :مل ْ َأ ْص ُع ْرَ :ؾ َح َؾ ْؼ ًُ َؿ ْب َؾ َأ ْن َأ ْذ َب َح َؾ َؼ َول" :ا ْذ َب ْح َوَٓ َح َر َج"َ ،ؾ َجو َ َخ ُر َؾ َؼ َ
اولَ :مل ْ َأ ْصا ُع ْرَ :ؾـ ََح ْار ُت
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ِ
ِ
ِ
ر ٍ ُؿادِّ َم َوَٓ ُأ ِّخ َار إِ َّٓ َؿ َ
اول:
َؿ ْب َؾ َأ ْن َأ ْرم َل َؿ َولْ " :ار ِم َوَٓ َح َر َج"َ ،ؾ َا ُشئ َؾ افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َظا ْـ َ ْ
"ا ْؾ َع ْؾ َوَٓ َح َر َج".
..................
أيضاو يف صاحقحف،
خر َجف مساؾؿ ً
هذا احلديٌ واضح يف افدٓفي ظذ مراد ادمفػ رمحف اهلل ،واحلديٌ َّ
فؽـ ظـدكو يف احلديٌ "وؿػ يف حجي افقداع بؿـك وافـاوس يسالفقكف" ومل ياذـر أكاف واؿاػ ظاذ افداباي،
وافتبقيى واؿػ ظذ افدابي ،فؽـ روايوت احلديٌ إخرى ُت ُّبغ أكف ـاون واؿ ًػاو ظاذ افداباي ،هاذا واحاد،
أن هذه افعبورة أهنؿ ؽوف ًبو إذا أرادوا ّ
وافثوكقيّ :
ؿوئا ،أمو هـو واؿػ
أن افرجؾ واؿ ًػو ظذ طفر افدابي يؼقل :ـون ً
وافساالم ـاون ظاذ
ظريف معروف ،أو افروايوت إخرى أكف ظؾقف ّ
افصاالة ّ
أمر ّ
وهل يعـل ظذ افدابي ،ؾؽلكف ٌ
دابتف.
ِ ِ
افر ْأ ِ
س
وب َم ْـ َأ َج َ
َب ُ
وب اف ُػ ْت َقو بِنِ َص َورة اف َقد َو َّ

ِ
اـ ا ْب ِ
قبَ ،ظ ْـ ِظؽ ِْر َم َيَ ،ظ ِ
اـ َظ َّب ٍ
اوس َأ َّن
ىَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأ ُّي ُ
قشك ْب ُـ إِ ْش َاظ َقؾَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُو َه ْق ٌ
 َحدَّ َثـَو ُم َافـَّبِ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ُشئِ َؾ ِيف َح َّجتِ ِف َؾ َؼ َولَ :ذ َب ْح ًُ َؿ ْب َؾ َأ ْن َأ ْر ِم َل َؾ َل ْو َم َل بِ َق ِد ِهَ ،ؿ َولَ " :وَٓ َح َار َج"َ ،ؿ َ
اول:
َح َؾ ْؼ ًُ َؿ ْب َؾ َأ ْن َأ ْذ َب َح َؾ َل ْو َم َل بِ َق ِد ِهَ " :وَٓ َح َر َج".
وملٍَ ،ؿ َول :ش ِ
ونَ ،ظـ ش ِ
ِ
اؿ ْع ًُ َأ َباو ُه َر ْي َار َة َظ ِ
اـ
َ
زكَو َحـْ َظ َؾ ُي ْب ُـ َأ ِّب ُش ْػ َق َ ْ َ
قؿَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ
 َحدَّ َثـَو ادَؽ ُِّّل ْب ُـ إِ ْب َراه َافع ْؾؿ ،وي ْظفر اجلف ُؾ و ِ
افـَّبِل ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿ َؿ َول" :ي ْؼب ُض ِ
افػ َت ُـَ ،و َي ْؽ ُث ُر اهل َ ْر ُج"ِ ،ؿ َقؾ َيو َر ُش َ
قل اهللََِّ ،و َمو
ُ ََ َُ َْ َ
ُ َ
ِّ َ
ْ َ َ َ
اهل َ ْر ُج َؾ َؼ َولَ " :هؽ ََذا بِ َق ِد ِه َؾ َح َّر َؾ َفو ،ـ ََل َّك ُف ُي ِريدُ اف َؼت َْؾ".

ِ
اً:
ىَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ِه َشو ٌمَ ،ظ ْـ َؾوضِ َؿا َيَ ،ظا ْـ َأ ْش َاا َ َ ،ؿو َف ْ
قشك ْب ُـ إِ ْش َاظ َقؾَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُو َه ْق ٌ
 َحدَّ َثـَو ُم َِ
َأ َت ْق ًُ َظوئِ َش َي َو ِه َل ت َُص ِّع َؾ ُؼ ْؾ ًَُ :مو َص ْل ُن افـ ِ
اًُ :شا ْب َح َ
ون اهللَِّ،
َّوس ِؿ َقو ٌمَ ،ؾ َؼو َف ْ
افس َا َ ،ؾنِ َذا افـ ُ
َّوس َؾ َل َص َور ْت إِ َػ َّ
ُؿ ْؾ ًَُ :ي ٌي َؾ َل َصور ْت بِر ْأ ِش َفوَ :أ ْي َك َعؿَ ،ؾ ُؼؿ ًُ َحتَّك َ َ ِ
ى َظ َذ َر ْأ ِد ادَو َ َ ،ؾ َح ِؿدَ اهللََّ
قَ ،ؾ َج َع ْؾ ًُ َأ ُص ُّ
ْ
ْ
َ
َ
َ َّالِن اف َغ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ر ٍ َمل ْ َأ ُـ ْـ ُأ ِري ُت ُف إِ َّٓ َر َأ ْي ُت ُف ِيف َم َؼ ِوملَ ،حتَّك
َظ َّز َو َج َّؾ افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َو َأ ْثـَك َظ َؾ ْقفُ ،ث َّؿ َؿ َولَ " :مو م ْـ َ ْ
ِ
اجلـَّ ُي وافـَّورَ ،ؾ ُل ِ
ُقن ِيف ُؿ ُب ِ
وح َل إِ َ َّيلَ :أ َّكؽ ُْؿ ُت ْػ َتـ َ
يى َ َٓ -أ ْد ِري َأ َّي َذفِ َؽ َؿو َف ًْ َأ ْش َاا ُ ِ -ما ْـ
قرـ ُْؿ  -م ْث َؾ َأ ْو َ -ؿ ِر َ
َ َ ُ

ام ِمـ َأ ِو ادُ ِ
ِ
ِ
اقؿ ُـ َ َٓ -أ ْد ِري بِ َ
ؾِ ْتـ َِي ادَ ِس ِ
اً َأ ْش َاا ُ -
ال ُِّيِ َا َؿو َف ْ
افر ُج ِؾ َؾ َل َّماو ادُ ْ ُ
قح افدَّ َّجولُ ،ي َؼ ُول َمو ظ ْؾ ُؿ َؽ ِ َهب َذا َّ
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ِ
قل اهللَِّ ،جو كَو بِو ْفبقـ ِ
قلُ :ه َق ُحم َ َّؿدٌ َر ُش ُ
َؾ َق ُؼ ُ
َوت َواهلُدَ ىَ ،ؾ َل َج ْبـَو َوا َّت َب ْعـَوُ ،ه َق ُحم َ َّؿدٌ َث َ
اوحلو َؿادْ
َ ِّ
َاؿ َص ً
ال ًثوَ ،ؾ ُق َؼ ُول :ك ْ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َوب َ َٓ -أ ْد ِري َأ َّي َذفِ َؽ َؿو َف ًْ َأ ْش َا ُ َ -ؾ َق ُؼ ُ
قلَ َٓ :أ ْد ِريَ ،ش ِؿ ْع ًُ
َظؾ ْؿـَو إِ ْن ُــ ًَْ دَُقؿـًو بِفَ .و َأ َّمو ادُـَوؾ ُؼ َأ ِو ادُ ْرت ُ
َّوس َي ُؼق ُف َ
قن َص ْق ًئو َؾ ُؼ ْؾ ُت ُف ".
افـ َ
..................
هذا "بوب َمـ أجوب افػتقو بنصورة افقد وافرأس" وفؽـ هذا مؼقد با إذا ـون ُيعرف أو ُيعؾؿ مـف احلؽاؿ،
ؾنن مؼته مو أمر اهلل بف ِماـ افبقاون ْ
أمو إذا ـون افذي يشر بف ٓ يػفؿ وٓ يعرفّ :
أن يعؾؿاف ،فؽاـ إذا ـاون
يػفؿ اإلصورة بوفقد أو بوفرأس :ؾنكف فق ؾعؾ ذفؽ وأجوب فصح.
إشـود إول :حدثـو مقشك بـ اشاظقؾ وهق ادـؼري ،حدثـو وهقى باـ خوفاد افباوهع وهاق ِماـ رواة
وافساالم
افس َّتَّي ،احلديٌ افشوهد ؾقف ؿقفف "ؾلومل بقده وؿول ٓ :حرج" يعـل أصور بقده ظؾقف ّ
افصالة ّ
افؽتى ِّ
أيضو وإشـوده إشـود بكي.
وهذا مقضع افشوهد مـف ،وؿد َخ َّر َج هذا احلديٌ مسؾؿ ً

واحلديٌ أخر ؿول :حدثـو ادؽل بـ ابراهقؿ وهاق اباـ افساؽـ اخلراشاوِن وهاق ِماـ صاققخ اإلماوم

شقؿر أحدهو ْ
إن صو اهلل ،ؿول :أخزكو حـظؾي بـ أّب شاػقون وؿاد تؼادم
افبخوري افؽبور ،وفف ظـف ثالثقوت،
ّ
ّ
وهق اجلؿحل ظـ شومل وهق ابـ ظؿر ريض اهلل تعوػ ظـف ،افشوهد ِمـ احلديٌ ؿقفاف :ؾؼاول" :هؽاذا بقاده"
ؾحر َـَفو" ،وؿقفف "ـلكف يريد افؼتؾ" هذا يعـل ِماـ افارواة
ؿقؾ :يو رشقل اهلل :ومو اهلرج ؿول" :هؽذا بقده َّ
وفقس ِمـ افصحوّب إكا هق ِمـ بعض رواة احلديٌ ،وحتريؽف بقده ـلكف يريد افؼتؾ يعـل حرك يده هؽذا ـلكف
َّبال ّ
صاذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ اهلارج ،ؿاول" :افؼتاؾ
يريد افؼتؾ ،واهلرج جو تػسره يف حاديٌ خار ظاـ افـَّ ِّ
افؼتؾ"(.)1
احلديٌ افثوفٌ ،ؿول :ظـ ؾوضؿي وهل بـً ادـذر بـ افزبر بـ افعقام :امرأة هشوم بـ ظروة ،وحاديثفو
افس َّتَّي ،وافبؼقي مقشك بـ اشاظقؾ ادـؼري ووهقى بـ خوفد وهشوم ـؾفؿ تؼدمقا ،وافشوهد
ُُم َ َّرج يف افؽتى ِّ
ؿؾً :يي ؾلصورت برأشفو ،يعـل ّ
أن أم ادممـغ ظوئشي ريض اهلل ظـفو دّو هلو ؿوفاً
مـف ؾؼوفً :شبحون اهلل! ُ
هلو أشا وهل يف افصالة يي ٕهنؿ ـوكقا يصؾقن صالة افؽسقف أصورت برأشفو :ؾفذه إجوبي هلوَّ ،
ؾدل ظذ
مرؾقظو.
( )1صحقح افبخوري ( )6037مـ حديٌ أّب هريرة ريض اهلل ظـف
ً
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أي ذفاؽ" جياقز ؾقفاو
أي ذفؽ" أو " ُّ
أكف إذا ُظرف اجلقاب بوإلصورة ؾنكف ٓ بلس بذفؽ ،ويف ؿقفف "ٓ أدري َّ
ضبطونٕ ،كؽ إذا جعؾ َتَفو مقصقفي كصب َتَفو وإذا جعؾتفو اشتػفومقي ظ َّؾؼتفو ظـ افعؿؾّ ،
ٕن "درى" يادخؾفو
اإلفغو وافتعؾقؼ ٕهنو ِمـ أؾعول افؼؾقب ،ؾنذا ـون مو بعدهو اشتػفوم ؾنهنو تعؾؼ ظـ افعؿؾ :ؾ ُتُؼرأ "ٓ أدري
أي" إذا ـوكً اشتػفومقي ،وإذا ـوكً مقصقفي ؾتؼرأ ظذ افـصى ٕكف "درى" تـصى مػعقفغ.
ُّ
حت ِر ِ
يض افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َو ْؾدَ َظ ْب ِد اف َؼ ْق ِ
س
وب َ ْ
َب ُ
ِ
حي َػ ُظقا ِ
ْزوا َم ْـ َو َرا َ ُه ْؿ
َظ َذ َأ ْن َ ْ
اإل َيا َن َوافع ْؾ َؿَ ،و ُُي ِ ُ
ِ
ِ
ِ
قه ْؿ".
حل َق ْي ِرثَ :ؿ َول َفـَو افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿْ " :ار ِج ُعقا إِ َػ َأ ْهؾِقؽ ُْؿ َؾ َع ِّؾ ُؿ ُ
و َؿ َول َموف ُؽ ْب ُـ ا ُ

 َحدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َب َّش ٍاغ ا ْب ِ
اـ
مج َرةََ ،ؿ َولُ :ــ ًُْ ُأت َْر ِج ُؿ َب ْ َ
ورَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُؽـْدَ ٌرَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُص ْع َب ُيَ ،ظ ْـ َأ ِّب َ ْ
ِ
َّوسَ ،ؾ َؼ َول :إِ َّن َو ْؾدَ َظ ْب ِد اف َؼ ْق ِ
غ افـ ِ
َظ َّب ٍ
افق ْؾدُ َأ ْو َم ِـ اف َؼ ْق ُم"
وس َو َب ْ َ
س َأت َُقا افـَّبِ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؾ َؼ َولَ " :م ِـ َ
وفق ْؾ ِدَ ،ؽ ْ َر َخ َزا َيو َوَٓ كَدَ ا َمك" َؿو ُفقا :إِكَّو ك َْلتِ َ
قؽ ِم ْـ ُص َّؼ ٍي َب ِعقدَ ٍةَ ،و َب ْقـَـَاو
َؿو ُفقاَ :ربِق َع ُيَ ،ؾ َؼ َولَ " :م ْر َح ًبو بِوف َؼ ْق ِم َأ ْو بِ َ
از بِ ِ
ِ
ِ
ِ
قع َأ ْن ك َْلتِ َق َؽ إِ َّٓ ِيف َص ْف ٍر َح َرا ٍمَ ،ؾ ُؿ ْركَو بِ َل ْم ٍر ك ْ
اف َما ْـ َو َرا َ كَاو،
رضَ ،وَٓ ك َْستَط ُ
ُخ ِ ُ
َو َب ْقـ ََؽ َه َذا احلَ ُّل م ْـ ُـ َّػور ُم َ َ
ِ
وه ْؿ َظ ْـ َأ ْر َبعٍَ :أ َم َر ُه ْؿ بِ ِ
وإل َيا ِن بِوهللَِّ َظ َّز َو َج َّؾ َو ْحدَ ُهَ ،ؿ َولَ " :ه ْؾ تَادْ ُر َ
ون َماو
جلـَّ َيَ .ؾ َل َم َر ُه ْؿ بِ َل ْر َب ٍع َو َهنَ ُ
كَدْ ُخ ُؾ بِف ا َ
ِ
اإل َيا ُن بِوهللَِّ َو ْحدَ ُه " َؿو ُفقا :اهللَُّ َو َر ُشق ُف ُف َأ ْظ َؾ ُؿَ ،ؿ َولَ " :ص َفو َد ُة َأ ْن َٓ إِ َف َف إِ َّٓ اهللََُّ ،و َأ َّن ُحم َ َّؿدً ا َر ُش ُ
اقل اهللََِّ ،وإِ َؿاو ُم
ون ،و ُتع ُطقا اخلؿس ِمـ ادَ ْغـَ ِؿ" وهنوهؿ َظ ِـ افدُّ بو ِ واحلـْ َت ِؿ وادُ َز َّؾ ِ
افصال َِة ،وإِيتَو َّ ِ
ً" َؿ َول
َّ َ َ َ
ُُ َ َ
افزـَوةَ ،و َص ْق ُم َر َم َض َ َ ْ
َّ
َ ََ ُ ْ
َ ُ

ِ
زو ُه َم ْـ َو َرا َ ـ ُْؿ".
ُص ْع َب ُيُ :ر َّب َا َؿ َول" :افـَّؼ ِر" َو ُر َّب َا َؿ َول" :ادُ َؼ َّ ِر" َؿ َولْ " :
اح َػ ُظق ُه َو َأ ْخ ِ ُ
..................

صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وؾدََ ظبد افؼقس ظذ ْ
َّبل ّ
أن حيػظقا افعؾاؿ واإلياان وُيازوا
ؿقفف "بوب حتريض افـَّ ِّ
احلٌ ّ
احلٌ ،فؽـ يؼقل افعؾا  :افتحريض ؾقف معـك زائد ظذ ّ
َمـ ورا هؿ افتحريض هق ّ
ٕن افتحريض هق
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظذ ْ
احلٌ ظذ افق بؽثرة ،ؾفق أبؾغ ِمـ ّ
ّ
َّبل ّ
أن
احلٌ ،وظـدكو يف هذا افبوب حتريض افـَّ ِّ
أن افعومل ّ
افبخوري ِمـ هذا افبوب ّ
ؽره ،وافثوكقي :أكاف يالمر
حيػظقا اإليان ،ومؼصقد
ّ
حيٌ ظذ حػظ مو ظ َّؾؿف َ
َمـ ظ َّؾ َؿف بتبؾقغ مو َظؾِ ُؿقه فغرهؿ ،شبؼ "بوب ؾضؾ َمـ ظؾِؿ وظ َّؾؿ" وهـو افعومل هق افذي حيرض َماـ تع ّؾاؿ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وؾدََ ظبد افؼقسٕ ،هنؿ دّاو
ظذ حػظ افعؾؿ واإليان وظذ تعؾقؿف فغره ،وهـو َأ َم َر افـَّ ُّ
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َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بذفؽ وؿول هلؿ يف خاره" :احػظاقه" وهاق مقضاع افشاوهد
وؾدوا ظؾقف أمرهؿ افـَّ ُّ
ِ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ُّ
َّبل ّ
يدل ظاذ مؼاوظقي تبؾقاغ افعؾاؿ دَِاـ ٓ
"وأخزوه َمـ ورا ـؿ" وهذا إمر مـ افـَّ ِّ
ِ
وحػظ هذا افعؾؿ ،وهق ظذ مراتى ،تورة يؽقن ظذ افؽػويي إذا ُو ِجدََ َمـ يؼقم بف ،وتاورة يؽاقن ظاذ
يعؾؿف
إظقون إذا َت َع ّغ ظذ افشخص ،إذا ـون اإلكسون ً
مثال يف ؿريي أو يف مؽون ٓ يقجد ؾقفاو ّإٓ هاق وؿاد حػاظ
وجى ظؾقف ْ
أن يبؾغ ،فؽـ إذا ـوكً هذه افؼريي ملهقفي وؾقفو َمـ ُي َع ّؾاؿ وؿاوئؿ باوفػرض :صاور هاذا
افعؾؿ:
َ
ُاؾ ؾِر َؿ ٍ
ِ
اي ِماـْ ُْف ْؿ َضوئِ َػا ٌي فِ َق َت َػ َّؼ ُفاقا ِيف
احلؽؿ فقس متع ّقـًًو ظؾقف ،وهذا مثؾ ؿقل اهلل ظؾ وظالَ ﴿ :ؾ َؾ ْق َٓ َك َػ َر م ْـ ُـ ِّ ْ
افدِِّّ ِ ِ ِ
حي َذ ُر َ
ون﴾( )1وهذا احلديٌ شبؼ يف أـثر ِمـ مقضع.
يـ َوف ُقـْْذ ُروا َؿ ْق َم ُف ْؿ إِ َذا َر َج ُعقا إِ َف ْق ِف ْؿ َف َع َّؾ ُف ْؿ َ ْ
افر ْح َؾ ِي ِيف ادَ ْس َل َف ِي افـ ِ
َّوز َف ِيَ ،و َت ْعؾِق ِؿ َأ ْهؾِ ِف
َب ُ
وب ِّ

اع ِ
 حدَّ َثـَو ُحمَؿدُ بـ م َؼوتِ ٍؾ َأبق احلس ِـَ ،ؿ َولَ :أ ْخزكَو َظبدُ اهللََِّ ،ؿ َولَ :أ ْخزكَو ُظؿر باـ ش ِاـ َأ ِّب ُح َس ْ ٍ
قد ْب ِ
اغ،
ََ ْ
َ
ََ َُ ْ ُ َ
ُ ََ
َّ ْ ُ ُ
ور ِ
ِ
حل ِ
اـ ُظ َز ْي ٍ
اوب ْب ِ
ثَ :أ َّك ُف ت ََز َّو َج ا ْبـَ ًي َِٕ ِّب إِ َه ِ
ازَ ،ؾ َل َتتْا ُف ا ْم َار َأ ٌة
َؿ َولَ :حدَّ َثـل َظ ْبدُ اهللَِّ ْب ُـ َأ ِّب ُم َؾ ْق َؽ َيَ ،ظ ْـ ُظ ْؼ َب َي ْب ِـ ا َ
ِ
َّؽ َأر َضعتِـِل ،وَٓ َأ ْخ ِ ِ
ِ
ِ
اى إِ َػ
زتـلَ ،ؾ َرـ َ
َ
َؾ َؼو َف ًْ :إِ ِِّن َؿدْ َأ ْر َض ْع ًُ ُظ ْؼ َب َي َوا َّفتل ت ََز َّو َجَ ،ؾ َؼ َول َهلَو ُظ ْؼ َب ُيَ :مو َأ ْظ َؾ ُؿ َأك ْ ْ
َْ
قل اهللَِّ ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِ
رش ِ
اػَ :و َؿادْ ِؿ َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ بِودَْ ِديـ َِي َؾ َس َل َف ُفَ ،ؾ َؼ َول َر ُش ُ
قاؾ"
اف َو َشا َّؾ َؿَ " :ـ ْق َ
ْ
َ
َ ُ
َح ًْ َز ْو ًجو َؽ ْ َر ُه.
َؾ َػ َور َؿ َفو ُظ ْؼ َب ُيَ ،و َكؽ َ
..................
أخص ِمـ افبوب افساوبؼ "اخلاروج يف افعؾاؿ"
"بوب افرحؾي يف ادسلفي افـوزفي وتعؾقؿ أهؾف" هذا افبوب ُّ
هذا ُمصقص بودسلفي اف ـوزفي وهل ادسلفي احلودثي افتل تطرأ ظذ اإلكسون :ؾقحتوج إػ معرؾاي احلؽاؿ ؾقفاو،
ؾنكف ؿد حيتوج إػ افرحؾي ؾقفو ؾرحؾ ؾقفو ،وافشوهد ظؾقف مو ذـره يف هذه افؼصي  -ؿصي ظؼبي بـ احلاورث -
ٕكف ؿول ؾقفو :ؾرـى إػ رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بودديـي ،ؿول" :وتعؾقؿ أهؾف" يعـل بوب افرحؾاي يف
ادسلفي افـوزفي وبوب تعؾقؿ أهؾفِ ،مـ أيـ كلخذ تعؾقؿ أهؾف ِمـ أيـ يف احلديٌ ٕكف دّو ظود أظ َؾ َؿفؿ بوحلؽؿ
زوجو ؽره ،إذن هؾ تعؾقؿ أهؾف بخصقص ادسلفي ادـوزفي هـو أم يف افعؿاقم هاق حمتؿاؾ ،حمتؿاؾ
ؾـؽحً ً
بوب افرحؾي يف ادسلفي افـوزفي وتعؾقؿ أهؾف يعـل يف ادسلفي افـوزفي ،وحمتؿؾ ْ
أن يؽقن بوب افرحؾاي يف ادسالفي
( )1افتقبي.122 :
44

ابَ َ
يَ
ََ َ
خا َر
البَ ََ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
العلَ ََمَََم ََ ََ
ََََ
حَََكََتََ ََ
َشَرَ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعَيَد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ

أن تؽقن معطقؾي ظذ افرحؾي وحمتؿؾ ْ
افـوزفي وبوب تعؾقؿ أهؾف ،يعـل تعؾقؿ أهؾف حمتؿؾ ْ
أن تؽقن معطقؾاي،
إمو معطقؾي بوب افرحؾي يف ادسلفي افـوزفي وبوب تعؾقؿ أهؾف ،وإمو ْ
ان يؽقن باوب افرحؾاي يف ادسالفي افـوزفاي
افبخوري ظـ اإلموم مسؾؿ ؾؾؿ ُيرجف
حؽؿ هذه ادسلفي افـوزفي ،وهذا احلديٌ ممو تػرد بف اإلموم
وتعؾقؿ أهؾف
ّ
َ
مسؾؿ.
وإشـود هذا احلديٌ حمؿد بـ مؼوتؾ بـ احلسـ وهق ادروزي وؿاد تؼادم ،وظباد اهلل هاق اباـ ادباورك،
ـثرا ظـ ظبد اهلل بـ ادبورك ،وهق راويي ظبد اهلل بـ ادبورك ،ؿول :أخزكو ظؿر بـ شعقد باـ
وادروزي يروي ً
افس َّتَّي ،ؿول :حدثـو ظباد اهلل باـ أّب مؾقؽاي افتقؿال
أّب احلسغ وهـو افـقؾع
ادؽل حدي ُثف ُُم َ َّرج فف يف افؽتى ِّ
ّ
افؼرر وؿد شبؼ.
ب ِيف ِ
َوو ِ
افع ْؾ ِؿ
وب اف َّتـ ُ
َب ُ

ِ
افز ْه ِر ِّي ،ح َؿ َول َأ ُبق َظ ْب ِد اهللََِّ :و َؿ َول ا ْب ُـ َو ْه ٍ
زكَاو ُياقك ُُس،
ىَ ،ظ ِـ ُّ
زكَو ُص َع ْق ٌ
اىَ ،أ ْخ َ َ
 َحدَّ َثـَو َأ ُبق اف َق َانَ ،أ ْخ َ ََظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
وبَ ،ظ ْـ ُظ َب ْق ِد اهللَِّ ْب ِـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ َأ ِّب َث ْق ٍرَ ،ظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ َظ َّب ٍ
اور
وسَ ،ظ ْـ ُظ َؿ َرَ ،ؿ َولُ :ــ ًُْ َأكَو َو َج ٌ
اذ اهللُ َظ َؾق ِ
ِ ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ول َظ َذ رش ِ
ِيل ِم َـ إَك َْص ِ
َوو ُب افـ ُُّز َ
قل اهللَِّ َص َّ
اف
ْ
ور ِيف َبـل ُأ َم َّق َي ْب ِـ َز ْيد َوه َل م ْـ َظ َق ِايل ادَديـَي َو ُــَّو َك َتـ َ
َ ُ
ِ
ِ
افق ْح ِل َو َؽ ْ ِر ِهَ ،وإِ َذا ك ََز َل َؾ َع َؾ ِم ْث َؾ َذفِ َؽ،
َو َش َّؾ َؿَ ،يـ ِْز ُل َي ْق ًمو َو َأك ِْز ُل َي ْق ًموَ ،ؾنِ َذا ك ََز ْف ًُ ِج ْئ ُت ُف بِ َخ َ ِز َذف َؽ اف َق ْق ِم م َـ َ
ِِ
ِ
ِ
رض ًبو َص ِديدً اَ ،ؾ َؼ َولَ :أ َث َّؿ ُه َق َؾ َػ ِز ْظ ًُ َؾ َخ َر ْج ًُ إِ َف ْق ِفَ ،ؾ َؼ َول:
رض َب َب ِوّب َ ْ
َؾـ ََز َل َصوحبِل إَك َْصور ُّي َي ْق َم ك َْق َبتفَ ،ؾ َ َ
اذ اهللُ َظ َؾق ِ
ِ
اًَ :ض َّؾ َؼؽُا َّـ َر ُش ُ
َؿدْ َحدَ َ
اقل اهللَِّ َص َّ
اف
قؿَ .ؿ َولَ :ؾدَ َخ ْؾ ًُ َظ َذ َح ْػ َص َي َؾنِ َذا ِه َل َت ْبؽِلَ ،ؾ ُؼ ْؾ ُ
ْ
ث َأ ْم ٌر َظظ ٌ
َو َش َّؾ َؿ َؿو َف ًَْ َٓ :أ ْد ِريُ ،ث َّؿ َد َخ ْؾ ًُ َظ َذ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؾ ُؼ ْؾ ًُ َو َأكَو َؿوئِ ٌؿَ :أ َض َّؾ ْؼ ًَ كِ َساو َ َك َؿ َ
اول:

ْز.
"َٓ" َؾ ُؼ ْؾ ًُ :اهللَُّ َأـ َ ُ
..................
"بوب افتـووب يف افعؾؿ" يعـل بوب مؼوظقي افتـووب يف افعؾؿ فػعؾ ظؿر ريض اهلل تعاوػ ظـاف ـاا يف
ٕن ادتـووبغ ّ
هذا احلديٌ :وإؿراره ظذ ذفؽ ،وافتـووب يف افعؾؿ دفقؾ ظذ احلرص ظؾقفّ ،
ـاؾ ماـفا يبؾاغ
أيضو اإلموم مسؾؿ يف صحقحف.
أخر مو شؿعف يف ؽر كقبتف ،وهذا احلديٌ أخرجف ً
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وؿقفف :حدثـو أبق افقان وهق احلؽؿ بـ كوؾع ،أخزِن صعقى وهق ابـ أّب محزة ظاـ افزهاري حمؿاد باـ
افبخوريٕ ،كف دو
مسؾؿ ح وؿول :ابـ وهى ،وؿول ظبد اهلل بـ وهى ،وظبد اهلل بـ وهى متؼدم مل يسؿع مـف
ّ
وافبخاوري ٓ ياروي ظـاف ّإٓ بقاشاطي،
كحقا ِمـ شـتغ أو ثالثي،
ّ
تقيف ،تقيف َشـََي " "197يعـل وفؾبخوري ً
افبخوري ظـف روايي معؾؼي وؿد وصؾ هذا افتعؾقؼ ابـ حبون يف صحقحف.
ؾروايي
ّ
ؿول :أخزكو يقكس هق ابـ يزيد ظـ ابـ صفوب ظـ ظبقد اهلل بـ ظبد اهلل بـ أّب ثقر افؼرر ،وؿد َخ َّار َج
افس َّتَّي ،وابـ أّب ثقر هذا فقس فف ظـ ظبد اهلل بـ ظبوس ّإٓ هذا احلديٌ.
حدي َثف
ُ
أصحوب افؽتى ِّ
وب اف َغ َض ِ
ى ِيف ادَ ْق ِظ َظ ِي َواف َّت ْعؾِق ِؿ ،إِ َذا َر َأى َمو َيؽ َْر ُه
َب ُ
وز ٍمَ ،ظاـ َأ ِّب مساع ٍ
ِ
س ْب ِـ َأ ِّب َح ِ
ونَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ َأ ِّب َخوفِ ٍدَ ،ظ ْـ َؿ ْق ِ
زكَو ُش ْػ َق ُ
قد
َ ْ ُ
ْ
َ -حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ ـَث ٍرَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ

إَك َْص ِ
ور ِّي َؿ َولَ :ؿ َول َر ُج ٌؾ َيو َر ُش َ
ال َص َّ
افص َ
اذ اهللُ
ال َة ِممَّو ُي َط ِّق ُل بِـَو ُؾال ٌَنَ ،ؾ َا َر َأ ْي ُ
قل اهللََِّ َٓ ،أـَو ُد ُأ ْد ِر ُك َّ
اً افـَّبِ َّ
ٍِِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ونَ ،ؾ َؿ ْـ َص َّذ بِوفـ ِ
َّوس ،إِ َّكؽ ُْؿ ُمـَ ِّػ ُر َ
ػ،
َّوس َؾ ْؾ ُق َخ ِّػ ْ
َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ ِيف َم ْقظ َظي َأ َصدَّ َؽ َض ًبو م ْـ َي ْقمئذَ ،ؾ َؼ َولَ " :أ ُّ َُيو افـ ُ
َؾنِ َّن ؾِ ِ
وج ِي".
افض ِع َ
يضَ ،و َّ
قف ُؿ ادَ ِر َ
قػَ ،و َذا احلَ َ
ارو افع َؼ ِ
ِ ِ
ٍ
اد ُّيَ ،ؿ َ
اولَ :حادَّ َثـَو ُشا َؾ ْق َا ُن ْبا ُـ بِاال ٍَل
 َحدَّ َثـَو َظ ْبدُ اهللَِّ ْب ُـ ُحم َ َّؿدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َظ ْبدُ ادَؾؽ ْب ُـ َظ ْؿ ٍ ٌَ َظـ َزي ِد ب ِـ َخوفِ ٍد ا ِ
مح ِـَ ،ظـ ي ِزيدَ مق َػ ادُـْب ِع ِ
ِ
ِ ِ
ال َص َّ
اذ اهللُ
افر ْ َ
ْ ْ ْ
َ
َْ
ْ َ
الَ :أ َّن افـَّبِ َّ
جل َفـ ِّ
ُ
ادَديـ ُّلَ ،ظ ْـ َربِق َع َي ْب ِـ َأ ِّب َظ ْبد َّ
ِ
اؿ
َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َش َل َف ُف َر ُج ٌؾ َظ ِـ اف ُّؾ َؼ َط ِيَ ،ؾ َؼ َول" :ا ْظ ِر ْ
ف ِوـَو َ َهوَ ،أ ْو َؿ َول ِو َظو َ َهوَ ،وظ َػ َ
وص َفوُ ،ث َّؿ َظ ِّر ْؾ َفاو َشاـَ ًيُ ،ث َّ

ِ
اشت َْؿتِ ْع ِ َهبوَ ،ؾنِ ْن َجو َ َر ُّ َهبو َؾ َل ِّد َهو إِ َف ْق ِف"َ ،ؿ َولَ :ؾ َضو َّف ُي ِ
امح َّر َو ْج ُف ُف،
امح َّر ْت َو ْجـَتَو ُهَ ،أ ْو َؿ َولَ ْ :
ى َحتَّك ْ َ
اإلبِ ِؾ َؾ َغض َ
ْ
وؤ َهو َو ِح َذ ُاؤ َهو ،ت َِر ُد ادَو َ َوت َْر َظك َّ
وهو َر ُّ َهبو" َؿ َولَ :ؾ َضو َّف ُي
َؾ َؼ َولَ " :و َمو َف َؽ َو َهلَوَ ،م َع َفو ِش َؼ ُ
افش َج َرَ ،ؾ َذ ْر َهو َحتَّك َي ْؾ َؼ َ
ؾذئ ِ
قؽَ ،أ ْو فِ ِّ
اف َغـَ ِؿ َؿ َولَ " :ف َؽَ ،أ ْو َِٕ ِخ َ
ْى".
 ح َثـَو حمؿ بـ افع َ ٍِ
قشاكَ ،ؿ َ
اولُ :شائِ َؾ
َ دَّ ُ َ َّ دُ ْ ُ َ
ال َ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأ ُبق ُأ َشو َم َيَ ،ظ ْـ ُب َر ْيدَ ،ظ ْـ َأ ِّب ُب ْر َدةََ ،ظا ْـ َأ ِّب ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّوس" :ش ُؾ ِ
قِن َظ َّا ِص ْئت ُْؿ" َؿ َ
اول
افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َظ ْـ َأ ْص َقو َ ـ َِر َه َفوَ ،ؾ َؾ َّا ُأـْث َر َظ َؾ ْقف َؽض َ
ىُ ،ث َّؿ َؿ َول فؾـ ِ َ
قل اهللَِّ َؾ َؼ َولَ " :أب َ ِ
َر ُج ٌؾَ :م ْـ َأ ِّب َؿ َولَ " :أ ُب َ
قك ُح َذا َؾ ُي" َؾ َؼو َم َخ ُر َؾ َؼ َولَ :م ْـ َأ ِّب َيو َر ُش َ
اق َػ َصا ْق َب َي"،
قك َشومل ٌ َم ْ
ُ
َؾ َؾ َّا َر َأى ُظ َؿ ُر َمو ِيف َو ْج ِف ِف َؿ َولَ :يو َر ُش َ
ُقب إِ َػ اهللَِّ َظ َّز َو َج َّؾ.
قل اهللَِّ ،إِكَّو َكت ُ
..................
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"بوب افغضى يف ادقظظي وافتعؾقؿ إذا رأى مو يؽره" ؾؼ ّقد افغضى بؼقفف "إذا رأى مو يؽره" يعـال ِماـ
ادتع ِّؾؿ أو ِمـ افسوئؾ أو ِمـ افػوظؾ ،ذـر احلديٌ إول ،ؿول :حدثـو حمؿد بـ ـثر وهاق افعبادي افبكاي
افبخوري ومسؾؿ ،ؿول :أخزكو شػقون وهق افثقري ،ظـ ابـ اّب خوفد وهق افبجع افذي تؼدم ،ظاـ
خر َج فف
ّ
َّ
ؿقس بـ أّب حوزم وهق ِمـ ادخرضمغ  -ـقيف ُمرضم  ،-ظـ أّب مسعقد إكصوري وهق ظؼبي باـ ظؿارو،
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وشا ّؾؿ يف مقظظاي
خر َجف مسؾؿ ،وافشوهد ؾقف ؿقفف يف احلديٌ "ؾا رأي ًُ افـَّ َّ
وهذا احلديٌ َّ
أصدََّّ ؽض ًبو َمـ يقمئذ" ٕكف رأى ِمـ معوذ بـ جبؾ ريض اهلل ظـف مو يؽرهّ ،
ٕن معوذ أوؿع صال َتَف حقٌ أضول
ظذ خالف افسـَّ َِّيِ ّ ،
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ مو ـون يطقؾ يف صالة افعشاو  ،إكاا أضاول يف صاالة
ٕن ُشـََّّي افـَّ ِّ
ُّ
افػجر ،وصالة افعشو يؼرأ ؿرا ة متقشطي وادغرب ُيؼك ،هذا يف افغوفى ،ؾقؿؽـ معوذ ريض اهلل ظـف ـاون
يطقؾ هبؿ حتك َّ
إن هذا افرجؾ ـون يتلخر يف حضقر افصالة ،ؾػعؾ معوذ ريض اهلل ظـف ترتاى ظؾقاف مػسادة
ِ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ِماـ ذفاؽ،
وهق تلخر بعض ادصؾغ ظـ افصالة ممو حلؼ هبؿ مـ افرضر ،ؾغضى افـَّ ُّ
وهذا احلديٌ ُكـَ ّبف ظؾقف يف مسلفي  -وإن ـوكً خورجي  -فؽـ بعض افـوس أن يصع صالة ضقيؾي :ؾوإلموم
يصع صالة ضقيؾي ،يليت إكسون يؼقل :هذا ؾالن صذ رمضون افؾقؾ ـؾف ،ـؾ فقؾي يف رمضاون يصاع صاالة
بوفساـََّّيٓ ،
افسـََّّي وٓ يؿادح بافُ ،يؿادح ُّ
بسـّّي ،هذا خالف ُّ
افؾقؾ إػ افػجر وؿً افسحقر ،هذا ؽؾط ،فقس ُ
ُيؿدح بف ،هذا ُيطقى و ُيـصح ،وبعض افـوس إذا أ َّم افـوس يف صالة ً
مثال ادغارب أو صاالة افعشاو يطقاؾ،
افـوس تطقؾ يف ادغرب وافعشو وتؼك ويف افػجر! ثؿ فق ٓحظ ؾالن افذي يؼارأ افساجدة واإلكساون هاذا
يعتز ِمـ افـودر أن! صالة افػجر يتغ وثالث! صالة ادغرب وافعشو يطقؾ جدًً ا ،هذا يو إخقان فقس ِماـ
افسـََّّي! ؾػعؾ افـوس جيى ْ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ومعوذ َمـ هق
بوفسـََّّي ،معوذ دّو خوفػ ؽضى افـَّ ُّ
أن ُيؼوس ُّ
ُّ
دل هذا ظذ أ ّكّف إذا ؾعؾ اإلكسون ً
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َّ
ومو مـزفتف هق ظـد رشقل اهلل ّ
فؾسـََّّي يـبغل
ؾعال ُموف ًػو ُّ
وأن يـصح دـ ؾعؾفّ :
أن يؽره هذا افػعؾْ :
فاكسون ْ
وأٓ جيعؾ ذفؽ ممدحي فف! وٓ َيؿدح َماـ ؾعاؾ ذفاؽ ّإٓ
ٌ
افسـََّّي ٓ يؿدح مثؾ همٓ .
جوهؾ ،أمو افعومل افذي يعرف ُّ
افبخوري ،ؿول :حدثـو أبق ظومر وهق افعؼدي ،وـؾفاؿ
ؿول :حدثـو ظبد اهلل بـ حمؿد وهق ادسـدي صقخ
ّ
تؼدمقا ،ؿول :حدثـو شؾقان بـ بالل ادديـل ،ادديـل كسبي إػ ادديـي ،وادعروف ظـاد افعؾاا وادشافقر أكاف
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َتققزا هلو ظـ مديـي ادـصقر يف افعراق ٕكف يؼول فف :ادديـل ،وافذي يـسى إػ اددائـ
يـسى إػ ادديـي بوددِن ً
يؼول :فف مدائـل ،فؽـ بعض افعؾا يؼقل تػصقؾَ :مـ شؽـ ادديـي ومل يػورؿفو يؼول :فف ادديـل ،يعـال ُيازاد
فف افقو  ،و َمـ شؽـ ادديـي ؾػورؿفو يؼول فف :اددِن ،وهذا ٓ وجف فف وفقس بؿعروف ظـد افعؾا .
أيضو مدِن َخ َّار َج فاف أصاحوب افؽتاى
ظـ ربقعي بـ أّب ظبد افرمحـ تؼدم ،ظـ يزيد مقػ ادـبعٌ وهق ً
افس َّتَّي.
ِّ
ُ
َّبل ّ
ؾضو َّف ُي اإلباؾ ؾغضاى حتاك امحارت
يف هذا احلديٌ دّو شلل
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؿولَ :
افرجؾ افـَّ َّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؽضى يف افتعؾقؿ ّ
َّبل ّ
ٕن هذا افرجؾ ،ؿد يؼقل ؿوئؾ :ـقػ يغضاى ظؾقاف
وجـتوه ،ؾوفـَّ ُّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وهق شوئؾ ً
أن تعرؾقا ّ
أوٓ يو إخقان افغضى مثؾ مو هـو أكتؿ ٓ ُبدّّ ْ
َّبل ّ
أن إحاداث
افـَّ ُّ
افتل تؼع ؿد يؽقن ر مـفو مطق ًيو وفقس بؿرويّ ،
ٕن احلدث وصاقرة احلادث هاذا ؿاد ٓ يؽاقن طاوهر
ُ
أحقو ًكًو يف افروايي ،هذا افراوي إمو ْ
َّبل ّ
بقاون هاذه ادسالفي وـاون
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿد شبؼ فاف
ان يؽقن افـَّ ُّ
َّبال ّ
َّبل ّ
صاذ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؽضى ظؾقف ّ
وافسالم يف ذفؽ ،أو ؿد يؽقن افـَّ ُّ
افصالة ّ
ؾؾا شلل افـَّ َّ
يعرؾفوّ :
أن افسمال يف ؽر مقضعفّ ،
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ رأى َّ
ٕن اإلبؾ معروف ظـد افعرب أهنو ؿوئؿاي بـػسافو بخاالف
مث ًال افؾؼطي  -هل إصقو ِمـ ادتوع وكحقه  ٓ -تؼقم بـػسفو ،هاذه ؿاد حتاسق وؿاد تصاقبفو مصاقبي وؿاد
ُتَُّسق ،ـذفؽ افغـؿ ؿد ُتَُّسق وؿد تتؾػّ ،
ٕن إذا جوظً ،أمو اإلبؾ معؾقم أهناو تتحؿاؾ اجلاقع وافعطاش
ٕن هذا ـون يـبغل ظذ ْ
َّبل ؽضىّ :
وتسر ادسر افطقيؾ ،ؾقؿؽـ ّ
أن ٓ يػقت ظذ مثاؾ هاذا افساوئؾ
أن افـَّ َّ
ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾعؾ أو ؽضى ِمـ أجاؾ
ٕن هذه اإلبؾ ؿوئؿي بـػسفو :ؾال حتتوج إػ ؽرهو ،ؾؾعؾ افـَّ َّ
هذا ،افشوهد ّ
َّبل ّ
خر َجف مسؾؿ يف صحقحف.
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؽضى يف افتعؾقؿ ،وهذا احلديٌ ً
أيضو َّ
أن افـَّ َّ
احلديٌ افثوفٌ :ؿول :حدثـو حمؿد بـ افعال وهق أبق ـريى ،وؿد شبؼقا ،ؿول :حدثـو أباق أشاومي وهاق
محود بـ أشومي وؿد شبؼ ،ظـ بريد وهق بريد بـ أّب بردة بـ أّب مقشك إصاعري ،وأباق باردة هاق اباـ أّب
مقشك إصعري ،ـؾ همٓ تؼدمقا.
َّبل ّ
َّبل شئؾ ظـ أصقو ؾؽرهفاو يعـال ـاره ظؾقاف
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظـ أصقو ـرهفو ،افـَّ ُّ
ؿولُ :شئؾ افـَّ ُّ
أن جيقى ظؾقفو ،إمو ٕهنو ؿد ُتُػيض إػ حتريؿ أصقو يف وؿً افقحل ،وإمو ْ
وافسالم ْ
أن يؽقن جقاهباو
ّ
افصالة ّ
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ِ
مسق ًئو فؾسوئؾ ،وإمو ْ
وافساالم
أن يؽقن يعـل ؾقفو معـك مـ ادعوِن افتل أثورت أو افتال ـاون ظؾقاف ّ
افصاالة ّ
يؽرهفو :ؾ ّؾا ُأ ْـْثِ َر ظؾقف ؽضى ،يعـل مل ُيؽتػك بوفسمال ،وفؽـف ُأ ْـْثِ َر ظؾقف ِمـ إشئؾي افتل ؾقفو ر يؽرهاف
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾغضى ّ
َّبل ّ
وافساالم يف
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ مـ هذه إشئؾي :ؾغضى ظؾقف ّ
افصاالة ّ
افـَّ ُّ
هذه ادقظظي.
اإلمو ِم َأ ِو ادُح ِ
ِ ِ
دِّث
َ
َب ُ
وب َم ْـ َب َر َك َظ َذ ُر ْـ َب َت ْقف ظـْدَ ِ َ

افزه ِريَ ،ؿ َولَ :أ ْخز ِِن َأكَس بـ موفِ ٍ
ِ
اؽ َأ َّن َر ُشا َ
قل اهللَِّ َص َّ
اذ
ىَ ،ظ ِـ ُّ ْ ِّ
زكَو ُص َع ْق ٌ
ُ ْ ُ َ
ََ
 َحدَّ َثـَو َأ ُبق اف َق َانَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َاولَ " :أ ُب َ
اؿ َأ ْـ َث َار َأ ْن َي ُؼ َ
اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َخ َر َجَ ،ؾ َؼو َم َظ ْبدُ اهللَِّ ْب ُـ ُح َذا َؾ َي َؾ َؼ َولَ :ما ْـ َأ ِّب َؾ َؼ َ
اقل:
اقك ُح َذا َؾا ُي" ُث َّ
ال ِم ِديـًو وبِؿحؿ ٍ
ِ
ز َك ُظ َؿ ُر َظ َذ ُر ْـ َب َت ْق ِف َؾ َؼ َولَ :ر ِضقـَو بِوهللَِّ َر ًّبو َوبِ ِ
اد َص َّ
وإل ْش َ
اذ اهللُ َظ َؾ ْقا ِف َو َشا َّؾ َؿ كَبِ ًّقاو
َ ُ َ َّ
" َش ُؾقِن" َؾ َ َ
ًَ.
َؾ َسؽ َ
..................
أيضو مسؾؿ يف صحقحف وإشـوده تؼدم ،واحلديٌ طوهر افدٓفي ظاذ ـاا تارجؿ فاف
خر َجف ً
هذا احلديٌ َّ
ادمفػ ،فؽـ بروك ظؿر ريض اهلل ظـف ـون بعد شاظف احلديٌِ ،
ومـ ادعؾقم ّ
أن جزيؾ ظؾقف افسالم دّو جاو
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وضع رـبتقف برـبتقف ،فؽ ّـ افزوك ؽر وضاع افرـباي يف افرـباي ،افازوك هاق
إػ افـَّ ِّ
ظؿر ريض اهلل ظـف ّ
ادقؿػ اؿته ذفاؽ،
َ
ٕن
افسؼقط ظذ افرـبتغ أو افـزول ظذ افرـبتغ ،وإكا ؾعؾ ذفؽ ُ
ّ
َّبل ّ
وافسالم
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ حدََّّ َثفؿ بحديٌ ضقيؾ ؾسلفقه ،ؿول" :شؾقِن" وشلفقه ظؾقف ّ
افصالة ّ
ٕن افـَّ َّ
ِ
ِ
َّبال
وأـثروا مـ افسمال وأحلّقا ظؾقف مـ إشئؾي ومـفو مؼوفي ظبد اهلل بـ حذاؾي :ؾرأى ظؿار ماو يف وجاف افـَّ ِّ
ِ
َّبل ّ
ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ إػ ؿقوم افسوظي.
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾزك ظذ رـبتقف تصدي ًؼو دَو أخز بف افـَّ ُّ
وب َم ْـ َأ َظو َد احلَ ِد َ
يٌ َث َ
ال ًثو فِ ُق ْػ َف َؿ َظـْ ُف
َب ُ
افز ِ
ور" َؾ َا َز َال ُيؽ َِّر ُر َهوَ ،و َؿ َول :ا ْب ُـ ُظ َؿ َر َؿ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ " :ه ْ
اً
اؾ َب َّؾ ْغ ُ
َؾ َؼ َولَ " :أَٓ َو َؿ ْق ُل ُّ
َث َ
ال ًثو ".
 حدَّ َثـَو َظبدَ ةَُ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو َظبدُ افصؿ ِدَ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو َظبدُ اهللَِّ بـ ادُ َثـَّكَ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو ُثاما ُي باـ َظب ِاد اهللَِّ،
َ َ ْ ُ ْ
َ
ْ ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ َّ َ
ال ًثاو ،وإِ َذا َت َؽ َّؾاؿ بِؽَؾِؿ ٍ
َظ ْـ َأك ٍ
َس َظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َأ َّك ُف ـ َ
اي َأ َظو َد َهاو َث َ
ال ًثاو".
َون "إِ َذا َش َّؾ َؿ َشا َّؾ َؿ َث َ َ
َ
َ
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ِ
افص َؿ ِدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َظ ْبدُ اهللَِّ ْب ُـ ادُ َثـَّكَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُث َا َم ُي ْبا ُـ َظ ْبا ِد اهللَِّ،
 َحدَّ َثـَو َظ ْبدَ ُة ْب ُـ َظ ْبد اهللََِّ ،حدَّ َثـَو َظ ْبدُ ََّظ ْـ َأك ٍ
َس َظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َأ َّك ُف ـ َ
ال ًثو َحتَّك ُت ْػ َف َؿ َظـْ ُفَ ،وإِ َذا َأتَك َظ َ
َون "إِ َذا َت َؽ َّؾ َؿ بِؽَؾِ َؿ ٍي َأ َظو َد َهو َث َ
اذ
َؿ ْق ٍم َؾ َس َّؾ َؿ َظ َؾ ْق ِف ْؿَ :ش َّؾ َؿ َظ َؾ ْق ِف ْؿ َث َ
ال ًثو".

 َحدَّ َثـَو ُم َسدَّ ٌدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأ ُبق َظ َقا َك َيَ ،ظ ْـ َأ ِّب بِ ْ ٍوه َؽَ ،ظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ َظ ْؿ ٍرو َؿ َول:
قش َ
ػ ْب ِـ َم َ
ؼَ ،ظ ْـ ُي ُ
ِ
ال َة اف َع ْ ِ
ػ َر ُش ُ
ال َة َصا َ
افصا َ
ََ
كاَ ،وك َْحا ُـ
َت َّؾ َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ ِيف َش َػ ٍر َشو َؾ ْركَو ُهَ ،ؾ َل ْد َر َــَو َو َؿدْ َأ ْر َه ْؼـَو َّ
َّور َم َّرت ْ ِ
وب ِم َـ افـ ِ
ْل ْظ َؼ ِ
َكت ََق َّض ُلَ ،ؾ َج َع ْؾـَو ك َْؿ َس ُح َظ َذ َأ ْر ُجؾِـَو َؾـَو َدى بِ َل ْظ َذ َص ْقتِ ِف " َو ْي ٌؾ فِ ْ َ
َغ َأ ْو َث َ
ال ًثو".
..................
"بوب َمـ أظود احلديٌ ثال ًثو ف ُقػفؿ ظـف" أي ف ُقػفؿ ظـف مو َحدََّّ ث بف ،ويف بعض افـسخ ؿول" :باوب ِماـ
أظود احلديٌ ثال ًثو ف ُق ِ
ػفؿ" وفقس ؾقف فػظي ظـ وادعـك واحد ،ذـر ؾقف حديثغ معؾؼاغ وصاؾفا ادمفاػ يف
مقاضع أخرى ِمـ صحقحف ،ؾقف ؿقفف "أٓ وؿقل افزور" ـررهو ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ثال ًثو ،وهق حاديٌ أّب
َّبل ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ثال ًثو مع أ َّكَّف مل ُيعاد
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أظودهو ثال ًثو ،أظودهو افـَّ ُّ
بؽرة ادشفقر ،افـَّ ُّ
مو معفوَّ ،
دل ذفؽ ظذ أ َّكَّف إذا ـون هـوك حدي ٌٌ ُحيتوج إػ ؾفؿف أو افتـبقف ظؾقف أ َّكَّاف ُيعاود ويؽارر ،وـاذفؽ يف
حديٌ ابـ ظؿر يف حجي افقداع ،ؿول هلؿ دّو خطى" :أٓ هؾ بؾغً أٓ هؾ بؾغً أٓ هؾ بؾغاً " ـاؾ
َّبل ّ
فقبغ هلاؿ أ َّكَّاف بؾاغ افابالغ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿوهلو ّ
مرة يؼقفقن :كعؿ ،ؿول" :افؾفؿ ؾوصفد" إذن ؾفذا افـَّ ُّ
وافسالم ،وحديٌ أكس ريض اهلل ظـف افذي يؾقف يدل
ادبغ ويستشفدهؿ ظذ ذفؽ :ؾؽرر ذفؽ ظؾقف ّ
افصالة ّ
وافسالم ـون إذا تؽؾؿ بؽؾؿي أظودهو ثال ًثو ،وفعاؾ حاديٌ أكاس ريض اهلل ظـاف إماو ْ
أن
ظذ ا َّكَّف ظؾقف ّ
افصالة ّ
ً
حمؿقٓ ظذ افؽثرة حتك يتقاؾؼ مع إحوديٌ إخرىَّ ٕ :كَّف فق ـون يعقد ـؾ ر ثال ًثو :ـؾ مو تؽؾؿ
يؽقن
بف أظوده ثال ًثو :مل يصح ْ
أن يؼول ظـف أ َّكَّف ؿول" :هؾ بؾغً هؾ بؾغً هؾ بؾغً " ثال ًثو وافبؼقاي مل ياذـرهو
وافسالم! دل ذفؽ ظذ َّ
َّبل ّ
صاذ اهلل ظؾقاف
ظؾقف ّ
أن ـالم أكس ريض اهلل ظـف ؿد يؽقن يتعؾؼ بػعؾ افـَّ ِّ
افصالة ّ
وش ّؾؿ بذفؽ ـثر ًا.
ُي َِّرج فف
افبخوري ومل ُ َ
ؿقفف :حدثـو ظبدة هق ابـ ظبد اهلل افص ّػور شقليت يف اإلشـود بعده ،وهق ؿد َخ َّر َج فف
ّ
افسا َّتَّي ،واحلاديٌ
مسؾؿ ،ؿول :حدثـو ظبد افصؿد بـ ظبد افقارث وهذا ؿد تؼدمَ ،خ َّر َج فف أصحوب افؽتى ِّ
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افذي يؾقف هق حديٌ أكس ريض اهلل ظـف ،وجو بف ادمفػ ٕكف يتطاوبؼ ماع افباوب "ـاون إذا تؽؾاؿ بؽؾؿاي
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ فؾؽالم ،ؾقحتؿؾ هبذه افرواياي ّ
َّبل ّ
أن
أظودهو ثال ًثو حتك ُت َ
ُػفؿ ظـف" وؾقفو تعؾقؾ إظودة افـَّ ِّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ إػ بقوهناو أو افتـبقاف ظؾقفاو أكاف
ـالم أكس ريض اهلل ظـف أكف يف إصقو افتل حيتوج افـَّ ُّ
ٕن افغويي وهل ْ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يؽرر ذفؽ ّ
ّ
أن تػفؿ ظـف ،أمو إذا ُؾفؿً ابتدا ً ومل حيتٍ إػ ذفؽ ؾنكاف ٓ
يؽررهوّ ،
ٕن افصحوبي دّو كصقا ظذ أكف ـرر بعض افؽالم يف بعض ادقاضع دل َّ ظذ أكف ٓ يؽارر افؽاالم يف
ـؾ مقضع.
وإشـود هذا احلديٌ هق إشـود احلديٌ افسوبؼ ،واحلديٌ إخر افثوفٌ( ،)1هق أحقو ًكًاو يؽاقن شاؿعفو
افبخوري ِمـ صقخف ،واحلديٌ إخر تؼدم بؿتـف وإشـوده ،وافشوهد مـف ؾـودى بلظذ صاقتفٌ " :
وياؾ
مرتغ
ّ
فْلظؼوب ِمـ افـور" مرتغ أو ثال ًثو هذا افشوهد مـف ،وهق واضح.
ِ
افر ُج ِؾ َأ َم َت ُف َو َأ ْه َؾ ُف
َب ُ
وب َت ْعؾ ْق ِؿ َّ
ال ٍمَ ،حدَّ َثـَو ادُ َح ِ
اولَ :ؿ َ
ونَ ،ؿ َ
ّبَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َصوفِ ُح ْب ُـ َح َّق َ
اول َظا ِوم ٌر َّ
زكَو ُحم َ َّؿدٌ ُه َق ا ْب ُـ َش َ
افشا ْعبِ ُّل:
ور ِ ُّ
 َأ ْخ َ َال َثا ٌي َهلاؿ َأجار ِ
ِ
اؾ ِما ْـ َأ ْه ِ
انَ :ر ُج ٌ
َحدَّ َثـِل َأ ُبق ُب ْر َدةََ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
اؾ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ " :ث َ ُ ْ ْ َ
افؽِت ِ
َوبَ ،م َـ بِـَبِ ِّق ِف َو َم َـ بِ ُؿ َح َّؿ ٍد َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ ،واف َع ْبدُ ادَ ْؿ ُؾ ُ
قك إِ َذا َأ َّدى َح َّؼ اهللَِّ َو َح َّؼ َم َقافِ ِقفَ ،و َر ُج ٌ
اؾ
ًَ ِظـْدَ ه َأم ٌي َؾ َلدهبو َؾ َلحسـ ت َْل ِديبفو ،و َظ َّؾؿفو َؾ َلحسـ َتعؾِقؿفوُ ،ثؿ َأ ْظ َت َؼفو َؾت ََزوجفوَ :ؾ َؾف َأجر ِ
ان "ُ ،ث َّؿ َؿ َ
اول
ـَوك ْ
َّ َ َ
َ
ُ َ َّ َ َ ْ َ َ
ُ َْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
ظ ِومرَ :أظ َطقـَوـَفو بِ َغ ِر َ ٍ
َون يرـ ِ
وهنَو إِ َػ ادَ ِديـ َِي.
ر َ ،ؿدْ ـ َ ُ ْ ُ
َى ؾ َقا ُد َ
َ ٌ ْ ْ َ ْ ْ
..................
"بوب تعؾقؿ افرجؾ َأ َم َتَف وأه َؾف" شبؼ "بوب افرحؾي يف ادسلفي افـوزفي وتعؾقؿ أهؾف" ،بوفبوب افثوِن يؼرب
ّ
تعؾقؿ أهؾف بحؽؿ ادـزفي ،وهـو "بوب تعؾقؿ افرجؾ َأ َم َتَف وأهؾف" افذي يف احلديٌ يتعؾاؼ بوٕماي،
أن ادؼصقد
ُ
ٕن إمي تعتز يف حؽؿ إهؾ ّ
وأمو إهؾ ؾؾؿ يذـروا ،ؾنمو أهنؿ مل ُيذـروا ّ
ٕن ماقػ افؼاقم ِماـ أكػسافؿ،
وحمتؿؾ أكف إذا ـون يع ّؾؿ أم َتَف ِ
ؾؿـ بوب أوػ يعؾؿ أهؾف ،هذا ِمـ بوب ؿقوس إوػ.
َُ

( )1هـو ـالم مع أحد افطؾبي وؾقف ـالم ؽر واضح.
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ادازي ،ؿاول:
"بوب تعؾقؿ افرجؾ أمتف وأهؾف" ؿول :أخزكو حمؿد هق ابـ شالم ،وافروايي افتل اظتؿادهو ِّ
افبخوريٕ ،كف ٓ يؿؽاـ فؾبخاوري
حدثـو حمؿد ،هؽذا بدون افتػسر ،وافتػسر هـو ِمـ بعض رواة صحقح
ّ
أن يؼقل :حدثـو حمؿد هق ابـ شالم! ٕهنو إمو ْ
ْ
أن تؽقن ممـ روى ظـف وإمو ممـ دوكف ،ظذ ظدة كسخ ،افشوهد
افبخوري ،وٓ يؿؽـ ْ
أن افبخوري يؼقل هذا ،وهاذا
افـسخ افتل ؾقفوُ ،حيؿؾ هذا ظذ أكف ظـ افذيـ رووه ظـ
ّ
ادزي هق روايي إصقع وفقس ؾقفو ابـ شالم ،ؿاول :أخزكاو
ـثرا ،وافذي اظتؿده ّ
معروف يؼع يف إشوكقد ً
حمؿد هؽذا ،ؿول :حدثـو ادحورّب وهق ظبد افرمحـ بـ حمؿد ادحورّب افؽقيفَ ،
افس َّتَّي ،ؿاول:
وخ َّرج فف افؽتى ِّ
حدثـو صوفح بـ حقون وهق ُكُسى إػ جد أبقف ّ
وإٓ ؾفق صوفح بـ صوفح بـ مساؾؿ باـ حقاون ،ؿاول :ظاومر
افشعبل حدثـل أبق بردة وؿد تؼدم ،افشوهد ؾقف ؿقفف "ورجؾ ـوكً ظـده َأ َمي :ؾل ّدهبو ؾلحسـ تلديبفو و َظ ّؾؿفو
ؾلحسـ تعؾقؿفو" هذا هق افشوهد ِمـ تعؾقؿ افرجؾ أهؾاف ،ؾستقاى افػضاؾ ظاذ تعؾاقؿ إهاؾ يادل ظاذ
ِ
أيضو مسؾؿ يف صحقحف.
اشتحبوب تعؾقؿ
خر َجف ً
ؾؿ ،وهذا احلديٌ َّ
إهؾ افع َ
اإلمو ِم افـِّسو و َتعؾِ ِ
ِ ِ
قؿ ِف َّـ
َ َ َ ْ
َب ُ
وب ظ َظي ِ َ
 َحدَّ َثـَو ُش َؾ ْق َا ُن ْب ُـ َح ْر ٍقبَ ،ؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َظ َطو ً َ ،ؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ ا ْب َـ َظ َّب ٍ
وس،
بَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُص ْع َب ُيَ ،ظ ْـ َأ ُّي َ
َؿ َولَ :أ ْص َفدُ َظ َذ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َ -أ ْو َؿ َول َظ َطو ٌ َ :أ ْص َفدُ َظ َذ ا ْب ِ
اـ َظ َّب ٍ
اوسَ :أ َّن َر ُش َ
اقل اهللَِّ َص َّ
اذ اهللُ
َظ َؾق ِف وش َّؾؿ َ " -خرج ومعف بِال ٌَلَ ،ؾ َظـ َأ َّكف َمل يس ِؿعَ :ؾق َظ َظفـ و َأمرهـ بِوفصدَ َؿ ِيَ ،ؾجع َؾ ِ
ً ادَ ْر َأ ُة ُت ْؾ ِؼل اف ُؼ ْر َط
َ َ
َّ ُ ْ ُ ْ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َّ
َ َ َ ََُ
ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
قبَ ،ظ ْـ َظ َطو ٍ َ ،و َؿ َولَ :ظ ْـ ا ْب ِ
اـ َظ َّب ٍ
افدُ
اوسَ ،أ ْص َ
َواخلَوت ََؿَ ،وبِال ٌَل َي ْل ُخ ُذ ِيف َض َرف َث ْقبِف" و َؿ َول إِ ْش َاظ ُقؾَ ،ظ ْـ َأ ُّي َ
َظ َذ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ.
..................
بسؿ اهلل افرمحِـ افرحقؿ
ؿقفف" :بوب ظظي اإلمو ِم افـسو َ وتعؾقؿفـ" ثؿ شوق حاديٌ اباـ ظباوس ريض اهلل ظـاف وهاق واضاح
إن صو اهلل بوب ادعؼقد يدل ظذ مو َّ
افدٓفي ظذ مؼصقد ادمفػ ،وشقليت ْ
دل ظؾقف هذا احلديٌ ،وظطو افذي
يف اإلشـود هق ظطو بـ أّب ربوح ،وافروايي ادعؾؼي افتل ذـرهو ادمفػ هق ؿول :اشاظقؾ وهاق اشااظقؾ باـ
ُظؾ ّقي ؿد وصؾفو يف ـتوب افزـوة مـ صحقحف ،فؽـ هق أراد هبذا افتعؾقاؼ بقاون ّ
أن افشافودة ـوكاً ِماـ اباـ
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َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿّ ٕ ،كّف يف افروايي افتل معـو شؿعً ظطو  ،ؿاول :شاؿعً اباـ ظباوس،
ظبوس ظـ افـَّ ّ
ؿول :أصفد ظذ اف َّـَّب ِّل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أو ؿول ظطو  :أصفد ظذ ابـ ظبوس ،ؾفـو حصؾ صؽ ِمـ افراوي:
ؾجو ادمفػ رمحف اهلل هبذه افروايي ادرجحي ٕحد اجلوكبغّ :
َّبال ّ
صاذ اهلل ظؾقاف
وأن ابـ ظبوس صفد ظاذ افـَّ ِّ
َّبل ّ
وافسالم.
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ إكا جو هبو فتلـقد وؿق ِع ذفؽ مـف ظؾقف ّ
افصالة ّ
وش ّؾؿ ،صفود ُتُف ظذ افـَّ ِّ
ص َظ َذ احل ِد ِ
بوب ِ
احل ْر ِ
يٌ
َ ُ
َ
اع ٍ
قد ب ِـ َأ ِّب ش ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قد
 َحدَّ َثـَو َظ ْبدُ اف َع ِز ِيز ْب ُـ َظ ْبد اهللََِّ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل ُش َؾ ْق َا ُنَ ،ظ ْـ َظ ْؿ ِرو ْب ِـ َأ ِّب َظ ْؿ ٍروَ ،ظ ْـ َشع َْ
افؼقوم ِ
ِ
ِ
قل اهللَِّ َم ْـ َأ ْش َعدُ افـ ِ
اول َر ُش ُ
اي َؿ َ
ادَ ْؼ ُ ِز ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِّب ُه َر ْي َر َة َأ َّك ُف َؿ َولِ :ؿ َقؾ َيو َر ُش َ
اقل اهللَِّ
َّوس بِ َش َػو َظت َؽ َي ْ
اق َم َ َ

ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وش َّؾؿَ " :ف َؼدْ َطـَـ ًُْ يو َأبو هرير َة َأ ْن َٓ يس َل ُفـِل َظـ ه َذا احل ِد ِ
يٌ َأ َحدٌ َأ َّو ُل ِمـ َ
اً ِما ْـ
ْاؽ َدِاو َر َأ ْي ُ
ْ َ
َ
َ
َْ
َ َ ُ َ َْ
ْ َ َ َ
َّوس بِ َش َػو َظتِل يقم ِ
ِحر ِص َؽ َظ َذ احل ِد ِ
يٌَ ،أ ْش َعدُ افـ ِ
افؼ َقو َم ِي َم ْـ َؿ َول َٓ إِ َف َف إِ َّٓ اهللََُّ ،خوفِ ًصو ِم ْـ َؿ ْؾبِ ِفَ ،أ ْو َك ْػ ِس ِف".
َْ َ
َ
ْ
..................
ُي َّر ْجف مسؾؿ ،وإشـوده مدِن وؿد تؼدم ،ظبد افعزيز بـ ظباد اهلل
افبخوري وحده ومل ُ َ
خر َجف
ّ
هذا احلديٌ َّ
هق إويز ،وشؾقان هق ابـ بالل ،وأمو ظؿرو بـ أّب ظؿرو ؾفق ماقػ ادطؾاى باـ ظباد اهلل باـ حـطاى
افس َّتَّي ،وشعقد بـ أّب شعقد ادؼزي َم ّر.
وحديثف ُُم َ َّرج يف افؽتى ِّ
و"بوب احلرص ظذ احلديٌ" وآشتدٓل بف َّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ صفد ّٕب هريارة ريض اهلل
أن افـَّ َّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظذ أّب هريرة هاذا احلارص :باؾ َّ
َّبل ّ
إن احلاديٌ
ظـف بحرصف ظذ احلديٌ ومل يـؽر افـَّ ُّ
وافسالم ،ؿول" :فؼد طــً يو أبو هريارة ْ
ٌ
أن
مشتؿؾ ظذ بقون ؾضقؾي احلرص ظذ احلديٌَّ ٕ ،كَّف ظؾقف ّ
افصالة ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ دّو رأى حرص أّب هريرة ط َّـ أ َّكَّاف ٓ
فـ يسلفـل ظـ هذا احلديٌ أحدٌٌ ّأول مـؽ" ؾوفـَّ ّ
يسلفف أحدٌٌ ظـ ذفؽ ؿبؾ أّب هريرة ريض اهلل ظـف ،وهذا افسقوق طوهره شقوق اددح حلرص أّب هريارة ريض
ؾدل ذفؽ ظذ َّ
اهلل ظـفَّ :
ى.
أن احلرص ظذ احلديٌ وافعؾؿ ُم َر ّؽ ٌ
ػ ي ْؼب ُض ِ
افع ْؾ ُؿ
وبَ :ـ ْق َ ُ َ
َب ٌ
ِ ِ
و َـتَى ُظؿر بـ َظب ِد افع ِز ِيز إِ َػ َأ ِّب بؽ ِْر ب ِـ ح ْز ٍم :ا ْك ُظر مو ـ َ ِ
يٌ رش ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َشا َّؾ َؿ
َ ْ َ
َ َ َُ ْ ُ ْ َ
َون م ْـ َحد َ ُ
ْ َ
ِ
ِ
وب اف ُع َؾ َا ِ َ ،وَٓ َت ْؼ َب ْؾ إِ َّٓ َح ِد َ
يٌ افـَّبِ ِّل ّ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ " :و ْف ُت ْػ ُشقا
وس افع ْؾ ِؿ َو َذ َه َ
َؾو ْـ ُت ْب ُفَ ،ؾنِ ِِّن خ ْػ ًُ ُد ُر َ
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ِ
افع ْؾؿ َٓ ُيؾِ ُؽ حتَّك يؽ َ ِ
افع ْؾؿ ،و ْفتَجؾِسقا حتَّك يع َّؾؿ مـ َٓ يع َؾؿَ ،ؾنِ َّن ِ
ِ
جل َّب ِ
ْسا" َحدَّ َثـَو اف َع َ
اور
َ َ
ال ُ ْب ُـ َظ ْباد ا َ
َ َ ْ ُ َ َُ َ َ ْ َْ ُ
ُقن ًّ
َ َْ
ياز ،إِ َػ َؿقفِ ِ
َؿ َولَ :حدَّ َثـَو َظ ْبدُ اف َع ِز ِيز ْب ُـ ُم ْسؾِ ٍؿَ ،ظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ ِديـ ٍ
يٌ ُظ َؿ َر ْب ِـ َظ ْب ِد اف َع ِز ِ
َور بِ َذفِ َؽَ ،ي ْعـِل َح ِد َ
اف:
ْ
وب اف ُع َؾ َا ِ .
َذ َه َ
سَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل َموفِ ٌؽَ ،ظ ْـ ِه َشو ِم ْب ِـ ُظ ْر َوةََ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ َظ ْؿ ِ
َحدَّ َثـَو إِ ْش َا ِظ ُقؾ ْب ُـ َأ ِّب ُأ َو ْي ٍ
ارو
قل" :إِ َّن اهللََّ َٓ ي ْؼبِ ُض ِ
ْب ِـ اف َع ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
وص َؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
افع ْؾ َؿ اكْتِ َزا ًظاو َيـْت َِز ُظا ُف ِما َـ
َ
ض افع َؾا ِ  ،حتَّك إِ َذا َمل يب ِؼ َظ ًِ
ِ
ِ
ِ ِ
وشو ُج َّف ًوَٓ ،ؾ ُسئِ ُؾقا َؾ َل ْؾت َْقا بِ َغ ْ ِ
ار
ودو َّاَت ََذ افـ ُ
ُْْ
افع َبودَ ،و َفؽ ْـ َي ْؼبِ ُض افع ْؾ َؿ بِ َؼ ْب ِ ُ َ َ
َّوس ُر ُ ً
ِ
ِ
وسَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُؿ َت ْق َب ُيَ ،حدَّ َثـَو َج ِر ٌيرَ ،ظ ْـ ِه َشو ٍم ك َْح َق ُه.
ظ ْؾ ٍؿَ ،ؾ َض ُّؾقا َو َأ َض ُّؾقا"َ ،ؿ َول افػ َر ْب ِر ُّيَ :حدَّ َثـَو َظ َّب ٌ
..................
ـتوب ظؿر بـ ظبد افعزيز إػ أّب بؽر وهق حمؿد بـ ظؿرو باـ حازم
"بوب ـقػ ُيؼبض افعؾؿ" ذـر ؾقف
َ
إكصوري ،وؿد ّ
وٓه ظؿر ريض اهلل تعوػ ظـف يف خالؾتف إمرة ادديـي ،ؿول :اكظر مو ـون ِمـ حاديٌ رشاقل
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ حتك ؿقؾَّ :
َّبل ّ
اهلل ّ
مجع هلاو
إن أول ْ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾوـتبف ،وهذا ؾقف مجع أحوديٌ افـَّ ِّ
ودروس افعؾاؿ معـاوه
دروس افعؾاؿ"
ػاً
ـون يف ظفد أمر ادممـغ ظؿر بـ ظبد افعزيز رمحف اهلل" ،ؾنِن ِخ ُ
ُ
َ
َ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وشا ّؾؿ،
ذهوب افعؾؿ وذهوب افعؾا  ،يعـل ادراد بف مقت افعؾا " ،وٓ َتَؼبؾ ّإٓ
حديٌ افـَّ ِّ
ِ
افعؾؿ ،وفتجؾسقا حتك ُيع َّؾؿ َمـ ٓ يعؾؿَّ :
ْسا" هذا إثر أثار ظؿار
وف ُتُػشقا
َ
ؾنن افعؾؿ ٓ ُيؾؽ حتك يؽقن َّ
بـ ظبد افعزيز ريض اهلل تعوػ ظـف ؾقف بقون أشبوب ضقوع افعؾؿ ،وهق معـك ؿبض افعؾاؿّ ،
ٕن ؿابض افعؾاؿ
معـوه ذهوبف وظدم اكتشوره يف افـوس ،ؾلول ذفؽ إذا ظرؾـو أشبوب بؼوئف ُظؾِ َؿ َّ
أن مو يضودهو هق أشبوب ذهوب
افعؾؿ ،ؾؼول" :وفتػشقا افعؾؿ" معـوه تذيعقه وتـؼوه ،وافثوِن :اجلؾقس دـ يريد افتعؾؿ أو اجلؾقس فؾـاوس
ِ
حتك ُيع َّؾؿ أو حتك َيع َؾ َؿ  -ـال و وارد َ -مـ ٓ يعؾؿ " َّ
ْسا" إذن افعؾؿ حيتوج
ؾنن افعؾؿ ٓ ُيؾؽ حتك يؽقن ًّ
ِ
أن ُجيؾس حتك ياتعؾؿ افـاوس ،يعـال َّ
ْسا بغ افـوس ،وافثوكقيْ :
أن
إػ إصفوره وإطفوره بغ افـوس وٓ يؽقن ًّ
ٍ
افعؾا جيؾسقن حتك يتعؾؿ افـوس مـفؿ ،ؾنذا مل جيؾس افعؾا ومل ُيـؼ افعؾؿَّ :
حقـئاذ ٓ يؽاقن يف
ؾنن افعؾؿ
ِ
افبخاوري بعاد
خر َجف
ّ
افـوس ثؿ بعد ذفؽ يؽقن شب ًبو مـ أشبوب رؾع افعؾؿ افذي بؿعـك ؿبضف ،وهذا إثر َّ
افبخوري أكف يليت بودتـ ثؿ يسقق اإلشـود.
ذفؽ بنشـوده ،وهذا ؿؾقؾ يف صـع
ّ
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ؿول :حدثـو افعال بـ ظبد اجلبور وهق افعطورَ ،
ُي َّرج ظـف مسؾؿ ،وظباد افعزياز
افبخوري ومل ُ َ
وخ َّر َج ظـف
ّ
بـ مسؾؿ هق افؼسؿعَ ،
وخ َّر َج ظـف افشقخون ،ظـ ظبد اهلل بـ ديـور بذفؽ ،يعـل احلديٌ.

ـثرا ،وافشوهد مـف " َّ
إن اهلل ٓ يؼبض افعؾؿ اكتزا ًظو يـتزظاف ِماـ افعباود،
احلديٌ أخر إشـوده ؿد تؼدم ً

ؾؼبض افعؾؿ يؽقن بؼبض أهؾف ،هذا معـك ؿاقل ظؿار باـ ظباد افعزياز
وفؽـ يؼبض افعؾؿ بؼبض افعؾا " ُ
"وذهوب افعؾا ".
أيضو اإلموم مسؾؿ يف صحقحف ،ؿول ِ
افػربري حدثـو ظباوس ،ؿاول :حادثـو ؿتقباي،
خر َجف ً
وهذا احلديٌ َّ
افػربري هق حمؿد بـ يقشػ ِ
ؿول :حدثـو جريرِ ،
افبخاوري
افػربري متق َشـََي " "321وهق راوي صاحقح
ّ
ظبوس هذا أ ؾف احلوؾظ ابـ حجر ومل يتؽؾؿ ظؾقاف،
افبخوري ،ؿول :حدثـو ظبوس،
وهق أصفر افروايوت ظـ
ٌ
ّ
وهؿ ِمـ
وذـر
افعقـلَّ ٕ ،كَّف هق ذـر يف كػس افؼح ذـر أ َّكَّف ُوفِدََ
ّ
افعقـل أ َّكَّف افعبوس بـ افػضؾ اهلروي ،وهذا ٌ
ُّ
بعد ابـ موجي ،ابـ موجي تقيف َشـََي " "273وؿتقبي بـ شعقد تقيف َشـََي " "240ؾال يؿؽـ ْ
أن يؽقن ؿاد روى
ظـفَّ ٕ :كَّف يؽقن ؿد وفِدََ بعده بلـثر ِمـ ثالثغ ظوموِ ،
وافػرباري وفاد َشاـََي " "231وؿتقباي " "240وبقاـفا
ُ
ً
ظبوس هذا ،ظبوس هذا إؿرب  -واهلل أظؾؿ – أكف افدوري ،ظبوس افدوريَّ ،
ٕن افعبوس افدوري ِمـ هاذه
افطبؼي ،يعـل ابـ معغ ِمـ ضبؼي أمحد ،وؿتقبي ِمـ ضبؼي أمحد بـ حـبؾ ،ؾوفظوهر  -واهلل أظؾؿ  -أ َّكَّاف افعباوس
بـ حمؿد افدوري راويي ابـ معغ ،وهذا يعدُُّّ ظـد افعؾا مـ زيودات ِ
افبخوري ،يعـل هذا
افػربري ظذ ـتوب
ّ
ُ
ٓ يسـد إػ افبخوري ٕ َّكَّف ٓ يذـر افبخوري ،هذا ِمـ زيودات ِ
افػربري ،ـا َّ
أن مسؾؿ ؾقف زيودات ابراهقؿ باـ
ّ
ّ
ُ
مسؾؿ يف صحقحف.
أيضو
خر َجفو ً
ٌ
شػقون ،وهذا افروايي روايي ؿتقبي هلذا احلديٌ َّ
بوب :ه ْؾ ُجيع ُؾ فِؾـِّسو ِ يقم َظ َذ ِحدَ ٍة ِيف ِ
افع ْؾ ِؿ
َ ٌ َ َْ
َ َْ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
حيدِّ ُ
ث َظ ْـ
وِنَ ،ؿ َولَ :شؿ ْع ًُ َأ َبو َصوف ٍح َذـ َْقا َن ُ َ
 َحدَّ َثـَو َد ُمَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُص ْع َب ُيَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل ا ْب ُـ إَ ْص َب َف ِّقد اخلدْ ِريَ :ؿو َف ِ
َأ ِّب ش ِع ٍ
وج َع ْ
افر َج ُ
ً افـ َِّسو ُ فِؾـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿَ :ؽ َؾ َبـَاو َظ َؾ ْق َ
اؾ َفـَاو َي ْق ًماو ِما ْـ
اولَ ،ؾ ْ
ُ ِّ
اؽ ِّ
َ
َك ْػ ِس َؽَ ،ؾ َقظَدَ ُه َّـ َي ْق ًمو َف ِؼ َق ُف َّـ ؾِ ِقفَ ،ؾ َق َظ َظ ُف َّـ َو َأ َم َر ُه َّـَ ،ؾؽ َ
َون ؾِ َقا َؿ َول َهل ُ َّـَ " :مو ِمـْ ُؽ َّـ ا ْم َار َأ ٌة ُت َؼادِّ ُم َث َ
ال َثا ًي ِما ْـ
َّور" َؾ َؼو َف ِ
ِ
َغ َؾ َؼ َولَ " :وا ْثـَت ْ ِ
ً ا ْم َر َأةٌَ :وا ْثـَت ْ ِ
َون َهلو ِح َجو ًبو ِم َـ افـ ِ
َغ".
َو َفد َهو ،إِ َّٓ ـ َ َ
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ِ
ِ
َحدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َب َّش ٍ
وِنَ ،ظ ْـ َذـ َْق َ
ان،
افر ْ َ
ورَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُؽـْدَ ٌرَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُص ْع َب ُيَ ،ظ ْـ َظ ْبد َّ
مح ِـ ْب ِـ إَ ْص َب َف ِّ
اول :ش ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
اؿ ْع ًُ
افر ْ َ
وِنَ ،ؿ َ َ
َظ ْـ َأ ِّب َشعقد اخلُدْ ِر ِّيَ ،ظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ ِ َهب َذاَ ،و َظ ْـ َظ ْبد َّ
مح ِـ ْب ِـ إَ ْص َب َف ِّ
ال َث ًي َمل يب ُؾ ُغقا ِ
َأ َبو َح ِ
احلـ ٌَْ".
وز ٍمَ ،ظ ْـ َأ ِّب ُه َر ْي َر َة َؿو َلَ " :ث َ ْ َ ْ
..................
ٍ
َار ؾقاف
"بوب هؾ ُجيعؾ فؾـسو يق ٌم ظذ حدة يف افعؾؿ" يعـل هؾ َُت ّ
ص افـسو بققم ُيعؾؿ ّـ ؾقف أو ٓ َذ َـ َ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ افـسو َ بقاق ٍم
افـسو افاليت  -حديٌ أّب شعقد اخلدري ريض اهلل ظـف  -حغ وظد افـَّ ُّ
فؼقف َّـ ؾقف وحدثف َّـ ووظظف َّـ وأمره َّـ ،فؽـ هؾ ـون ذفؽ ظذ شبقؾ افدوام مل ُيـؼؾ أ َّكَّف ظذ شبقؾ افدوام،
َّ
َّبل ّ
وافساالم افرجاول
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ـون ُحيدث افـوس يف ادسجد ،ـون يصع معف ظؾقف ّ
افصالة ّ
ٕن اف َّـ َّ
ِ
افبخوري يعـل ـل َّكَّف يؼقلَّ :
افبخوري يف ـقن هاذه
إن هذه حودثي معقـي وؿعً :ؾسدد
تبقيى
وافـسو  ،ؾظوهر
ّ
ّ
هؾ تؽقن ضريؼي متبعي بؿعـك َتصقص افـسو أو َّ
أن هذه افؼصي ِمـ افعقارض افتل فق حدّّ ثف َّـ أو وظادهـ
َّ
ـالن
افساـََّّي أو ٓ
يق ًمو فؽـ بدون اشتؿرار ؾال بلس بذفؽ أمو وضاع ياقم ُماتص هبا َّـ هاؾ وردت ؾقاف ُّ
افبخوري رمحف اهلل يسدد يف هذا ،وإشـود هذا احلديٌ ؿول :حدثـو دم وهق ابـ أّب إيوس ،ؿول :حدثـو صاعبي،
ّ
ؿول حدثـو ابـ إصبفوِن وهق ظبد افرمحـ بـ ظبد اهلل إصبفوِن افؽقيف ُُم َ َّارج فاف يف افصاحقحغ ،وبؼقاي
ٍ
وجاف خار
افبخوري هذا احلديٌ ِمـ
اإلشـود شبؼ افؽالم ظؾقفؿ ،واحلديٌ ُُم َ َّرج يف افصحقحغ ،ثؿ أشـد
ّ
وهق إشـو ٌد أكزل ِمـ اإلشـود افذي تؼدمَّ ،
ٕن اإلشـود افذي تؼدم :دم ظـ صعبي ظـ ابـ إصبفوِن ظاـ أّب
صوفح ظـ أّب شعقد ؾفق سود ،أمو اإلشـود افثوِن ؾفق شداد فؽـ أتك بف فـؽتي وهل ّ
أن ادبفؿ وهال اباـ
وأيضو يف روايي باـ إصابفوِن
إصبفوِن هـو ؿد بقـ ْتْف افرواي ُي إخرى وهق أ َّكَّف ظبد افرمحـ بـ إصبفوِنً ،
جو افتؼققد يف افؾػظ "ثالثي مل يبؾغقا احلـٌ" احلديٌ إول فقس ؾقف مل يبؾغقا احلـٌ وإكا أضؾؼ افقفدَّ ،
ؾدل
هذا ظذ ّ
أن افذي ُحتجى بف ادرأة ِمـ افـور إوٓد افصاغور افاذيـ مل يبؾغاقا احلـاٌ ،وهاذه افرواياي رواياي
وأيضو فبقاون اباـ إصابفوِنْ ،
وإن ـاون يف
إصبفوِن جو ت هبذا ادعـقغ :فقجقد فػظ احلـٌ وهق طوهرً ،
افثوِن أؿقى ،وهذا احلديٌ َخ َّر َجفو اإلموم مسؾؿ يف صحقحف ِمـ روايي معوذ ظـ صعبي.
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افروايي إوػ ـوكً ظـ أّب شعقد اخلدري أوردهو ِمـ أجؾ روايي ادبفؿ ظبد افارمحِـ ،افثاوِن رواياي أّب
هريرة أوردهو فؾزيودة افتل ؾقفو ،وافروايي َخ َّرجفو مسؾؿ.
ِ
اج َع ؾِ ِقف َحتَّك َي ْع ِر َؾ ُف
وب َم ْـ َشؿ َع َص ْق ًئو َؾ َؾ ْؿ َي ْػ َف ْؿ ُف َؾ َر َ
َب ُ
ِ
زكَو كَوؾِ ُع ْب ُـ ُظ َؿ َرَ ،ؿ َولَ :حادَّ َثـِل ا ْبا ُـ َأ ِّب ُم َؾ ْقؽَا َيَ ،أ َّن َظوئِ َشا َيَ ،ز ْو َج
 َحدَّ َثـَو َشعقدُ ْب ُـ َأ ِّب َم ْر َي َؿَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َِ ِ
ال َص َّ
اذ اهللُ
افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ :ـَوك ْ
ًَ َٓ ت َْس َؿ ُع َص ْق ًئو َٓ َت ْع ِر ُؾ ُف ،إِ َّٓ َر َ
اج َع ًْ ؾقف َحتَّك َت ْع ِر َؾا ُفَ ،و َأ َّن افـَّبِ َّ
ِ
ِ
ى ُظ ِّذ َب" َؿو َف ًْ َظوئِ َش ُيَ :ؾ ُؼ ْؾ ًُ َأ َو َف ْق َس َي ُؼ ُ
ى ِح َسو ًبو
قل اهللَُّ َت َع َوػَ ﴿ :ؾ َس ْق َ
وش ُ
َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :م ْـ ُحقش َ
ف َُ
حي َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وب َ ُْيؾِ ْؽ ".
َيس ًرا﴾(َ )1ؿو َف ًَْ :ؾ َؼ َول " :إِك ََّا َذفؽ اف َع ْر ُضَ ،و َفؽ ْـَ :م ْـ كُقؿ َش احل َس َ
..................
افبخوري يف "بوب َماـ شاؿع صاق ًئو ؾراجاع حتاك
خر َجف مسؾؿ يف صحقحف وأورده
هذا احلديٌ ً
ّ
أيضو َّ
ظرؾف" بؿعـك ّ
أن َمـ شؿع صق ًئو ِمـ احلديٌ أو افعؾؿ ؾنكف إذا مل يؽـ ظودًو بف أو ظور ًؾو أو ؾو ً و فف ؾراجع ؾقاف:
ِ
ؾال بلس بذفؽّ ،
َّبل ّ
افصاالة
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ حتك تعرف ادارا َد ماـ ؿقفاف ظؾقاف ّ
ٕن ظوئشي راجعً افـَّ َّ
وافسالم.
ّ

ِ
افسا َّتَّي ،ؿاول:
وشعقد بـ أّب مريؿ هق شعقد بـ احلؽؿ بـ أّب مريؿ اجلؿحل ادكي ،مـ رواة افؽتاى ِّ
ِ
افسا َّتَّي ،واباـ أّب
أخزكو كوؾع بـ ظؿر وهق كوؾع بـ ظؿر افؼرر اجلؿحل ادؽل ،وهق مـ أصحوب افؽتاى ُّ

مر.
مؾقؽي ّ

ِ
بوب فِقب ِّؾ ِغ ِ
افع ْؾؿ َّ ِ
ى
افشوهدُ اف َغوئ َ
َ ٌ َُ
َ
َؿو َف ُف ا ْب ُـ َظ َّب ٍ
وس َظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ
ِ
ِ
ِ
ذ ْي ٍحَ ،أ َّك ُف َؿ َول فِ َع ْؿ ِرو ْبا ِـ
قش َ
 َحدَّ َثـَو َظ ْبدُ اهللَِّ ْب ُـ ُي ُػَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل اف َّؾ ْق ٌَُ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل َشعقدٌ َظ ْـ َأ ِّب ُ َ
قث إِ َػ م َّؽ َي  -ائ َْذ ْن ِيل َأُيو إَ ِمر ُأحدِّ ْث َؽ َؿق ًَٓ ،ؿوم بِ ِف افـَّبِل ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِ
ش ِع ٍ
قدَ - :و ُه َق َي ْب َع ٌُ اف ُب ُع َ
اف َو َشا َّؾ َؿ
ْ
ُّ َ
ْ
ُ َ
َ
َ
َ
ُّ َ
ِ
ِ
ظقـَوي )2(...
ك ْت ُف َ ْ َ
اف َغدَ م ْـ َي ْق ِم اف َػت ِْحَ ،شؿ َع ْت ُف ُأ ُذك َ
َوي َو َو َظو ُه َؿ ْؾبِلَ ،و َأ ْب َ َ
( )1آكشؼوق.8 :
( )2هـو يظفر حصقل اكؼطوع يف افؼيط ،ثؿ يتوبع افشقخ حػظف اهلل يف ذح افبوب افتويل وهق "بوب ـتوبي افعؾؿ" .ؾؾقتـبف.
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----------------------------------------------------------------------------------ابـ صفوب هق افزهري ،وظبقد اهلل بـ ظبد اهلل هق ابـ ظتبي بـ مسعقد ،وـؾ همٓ تؼادمقا ،وافشاوهد
َّبل ّ
َّبل ّ
صاذ اهلل ظؾقاف
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ "إيتقِن بؽتوب :أـتى فؽؿ ـتو ًبو ٓ تضؾقا بعده" ؾاوفـَّ ُّ
ؾقف ؿقل افـَّ ِّ
وش ّؾؿ أراد ْ
َّبل ّ
صاذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ مـاف
أن يؽتى ،وهذا دفقؾ ظذ جقاز ـتوبي احلديٌ ،فؽ ّـ افذي َ
مـع افـَّ َّ
خر َجف مسؾؿ يف صحقحفّ ،
َّبال
ٕن افـَّ َّ
أمر خر ،وهذا احلديٌ َّ
ر خر :فقس هق ظدم جقاز افؽتوبي! وفؽـ ٌ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ٓ يؿؽـ ْ
ّ
أن َ ُُي ّؿ ّإٓ بلمر أبوحف اهلل.
افع ْؾ ِؿ و ِ
بوب ِ
افع َظ ِي بِوف َّؾ ْق ِؾ
َ
َ ُ

ِ ٍ
حي َقك ْب ِ
اـ
زكَو ا ْب ُـ ُظ َق ْقـَ َيَ ،ظ ْـ َم ْع َؿ ٍرَ ،ظ ِـ ُّ
افز ْه ِر ِّيَ ،ظ ْـ هـْدَ ،ظ ْـ ُأ ِّم َش َؾ َؿ َيَ ،و َظ ْؿ ٍروَ ،و َ ْ
 َحدَّ َثـَو َصدَ َؿ ُيَ ،أ ْخ َ َات َفق َؾ ٍ
ِ
ِ ٍ
ش ِع ٍ
اي َؾ َؼ َ
ال َص َّ
اول:
قدَ ،ظ ِـ ُّ
اذ اهللُ َظ َؾ ْقاف َو َشا َّؾ َؿ َذ َ ْ
اش َت ْق َؼ َظ افـَّبِ ُّ
افز ْه ِر ِّيَ ،ظ ْـ هـْدَ ،ظ ْـ ُأ ِّم َش َؾ َؿ َيَ ،ؿو َف ًْْ :
َ
وت احلج ِرَ ،ؾارب ـ ِ
احب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
" ُش ْب َح َ
َوشا َق ٍي ِيف
ُ َّ
ُ َ
ون اهللََِّ ،مو َذا ُأك ِْز َل اف َّؾ ْق َؾ َي م َـ افػت َِـَ ،و َمو َذا ُؾت َح م َـ اخلَ َزائ ِـَ ،أ ْيؼ ُظقا َص َق َ
وري ٍي ِيف ِ
أخ َر ِة".
افدُّ ْك َقو َظ ِ َ
..................
هذا "بوب افعؾؿ وافعظي بوفؾقؾ" و ُذـِ َر يف بعض افـسخ أكف "بوب افعؾؿ وافقؼظاي يف افؾقاؾ" اختاور هاذا
ُيَا َّر َج فاف مساؾؿ،
افبخوري ومل َ
افعقـل ورأى أكف إكسى ،ؿقفف حدثـو صدؿي وهق ابـ افػضؾ ادروزي صقخ
ّ
وابـ ظققـي هق شػقون ،ومعؿر هق ابـ راصد ،وافزهري هق ابـ صفوب ،ظـ هـد وهل بـً احلورث افػراشقي
افبخوري دون مسؾؿ ،ظـ أم شؾؿي وهل أم ادممـغ ريض اهلل ظـفو ،ؿول :وظؿرو وهق اباـ ديـاور،
َخ َّر َج هلو
ّ
وحيقك بـ شعقد ظـ افزهري ،وهذا معطقف ،ؿول :ظـ ابـ ظققـي ظـ معؿر ظـ افزهري ،وهذا معطقف ظذ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقاف
ؿقفف :ظـ ابـ ظققـي أي ابـ ظققـي ظـ معؿر وحيقك بـ شعقد ظـ افزهري ،ؿول :اشتقؼظ افـَّ ُّ
وش ّؾؿ ذات فقؾي ؾؼول" :شبحون اهلل! موذا أكزل افؾقؾي ِمـ افػتـ ،وموذا ُؾتِ َح ِمـ اخلزائـ"" ،موذا أكازل افؾقؾاي
ِ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾقا يتعؾؼ باوفػتـ تؾاؽ افؾقؾاي ،ثاؿ ذـار
مـ افػتـ" هذا هق افعؾؿ افذي كزل ظذ افـَّ ِّ
"أيؼظقا صقاحبوت احلجر" يعـل أزواجف ،افشوهد مـف ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ذـر ٕمفاوت اداممـغ
أن افـَّ َّ
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مو ُأكزل ظؾقف تؾؽ افؾقؾي ِمـ افعؾؿ ووظظفـ ٕكف ؿول" :أيؼظقا صقاحبوت احلجار :ؾارب ـوشاقي يف افادكقو
ظوريي يف أخرة" ؾجؿع بغ افعؾؿ وافعظي ،وافشوهد مـف ظـد ادمفػ رمحف اهلل ّ
أن افعؾاؿ ـاا يؽاقن بوفؾقاؾ
افبخوري ظـ مسؾؿ.
تػرد بف
ً
ّ
أيضو يؽقن بوفـفور ،وهذا احلديٌ َّ
بوب افسؿ ِر ِيف ِ
افع ْؾ ِؿ
َ ُ َّ َ
ِ
ِ
ِ
اـ ا ْب ِ
اـ ُم َساوؾِ ٍرَ ،ظ ِ
مح ِـ ْب ُـ َخوفِ ِد ْب ِ
اـ
افر ْ َ
 َحدَّ َثـَو َشعقدُ ْب ُـ ُظ َػ ْ ٍرَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل اف َّؾ ْق ٌَُ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل َظ ْبدُ َّوملٍ ،و َأ ِّب بؽ ِْر ب ِـ ش َؾقا َن ب ِـ َأ ِّب ح ْثؿ َيَ ،أ َّن َظبدَ اهللَِّ بـ ُظؿرَ ،ؿ َول :ص َّذ بِـَو افـَّبِل ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِ
ِ
ِص َف ٍ
اف
ْ
ُّ َ
َ
ْ
وبَ ،ظ ْـ َش َ َ ْ ُ ْ َ ْ
ْ َ ََ
َ َ
وش َّؾؿ ِ
افع َشو َ ِيف ِخ ِر َح َقوتِ ِفَ ،ؾ َؾ َّا َش َّؾ َؿ َؿو َمَ ،ؾ َؼ َولَ " :أ َر َأ ْي َتؽ ُْؿ َف ْق َؾ َتؽ ُْؿ َه ِذ ِهَ ،ؾنِ َّن َر ْأ َس ِموئ َِي َشاـ ٍَي ِمـ َْفاوَ َٓ ،ي ْب َؼاك
َ َ َ
ِمم َّ ْـ ُه َق َظ َذ َط ْف ِر إَ ْر ِ
ض َأ َحدٌ ".
 َحدَّ َثـَو َد ُمَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُص ْع َب ُيَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو احلَؽ َُؿَ ،ؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َش ِعقدَ ْب َـ ُج َب ْ ٍرَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ َظ َّب ٍوسَ ،ؿ َول:
اذ اهللُ َظ َؾق ِ
ور ِ
ِ
ِ
ِ
حل ِ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َوـ َ
ال َص َّ
ث َز ْو ِج افـَّبِ ِّل ّ
اف َو َشا َّؾ َؿ
ْ
َون افـَّبِ ُّ
بِ ًُّ ِيف َب ْقً َخو َفتل َم ْق ُؿق َك َي بِـًْ ا َ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ
ظـْدَ َهو ِيف َف ْق َؾت َفوَ ،ؾ َص َّذ افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ افع َشو َ ُ ،ث َّؿ َجو َ إِ َػ َمـ ِْزففَ ،ؾ َص َّذ َأ ْر َب َع َر َـ َعوتُ ،ث َّؿ كَو َمُ ،ث َّ

ور ِهَ ،ؾجع َؾـِال َظاـ ي ِؿقـِ ِ
َؿو َمُ ،ث َّؿ َؿ َول" :كَو َم اف ُغ َؾ ِّق ُؿ" َأ ْو ـَؾِ َؿ ًي ت ُْشبِ ُف َفوُ ،ث َّؿ َؿو َمَ ،ؾ ُؼ ْؿ ًُ َظ ْـ َي َس ِ
افَ ،ؾ َص َّ
اس
اذ َ ْ
س َ
ْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ر َـع ٍ
وتُ ،ث َّؿ َص َّذ َر ْـ َعت ْ ِ
افصال َِة.
َغُ ،ث َّؿ كَو َمَ ،حتَّك َشؿ ْع ًُ َؽطق َط ُف َأ ْو َخطق َط ُفُ ،ث َّؿ َخ َر َج إِ َػ َّ
َ َ
..................
بوفس َؿر هق احلديٌ يف افؾقؾ ،وادؼصقد بذفؽ هق احلديٌ بوفعؾؿ يف افؾقؾ،
افس َؿر بوفعؾؿ" وادراد َّ
"بوب َّ
وافبوب افذي ؿبؾف "بوب ادقظظي بوفؾقؾ" هذا جو ٕمر ظورض ،وافثاوِن ـلكاف يؼاقلَّ :
اؿر باوفعؾؿ يف
افس َ
إن َّ
افؾقؾ حتك وفق مل يؽـ ثؿي ظورض أكف ٓ بلس بف ،دوذا ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ـون يف صاالة افعشاو
ٕن افـَّ َّ
ؾحدََّّ َ
َ
َّبل ّ
واحلديٌ بعدهو ،وثبً ظـف ّ
صذ
يؽره افـقم ؿبؾفو
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أكف حتدث بعد افعشو َ ،
ث افـَّ ُّ
ؾؾاا
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أصحوبف ـا يف حديٌ ظبد اهلل بـ ظؿر "أرأيتؽؿ فقؾتؽؿ هذه" ـون حديثف بعد افعشاو ّ ،
ً
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يف احلديٌ بعد افعشو .
ـون هذا افعؾؿ مل يؽـ
داخال يف ـراهقي افـَّ ِّ
واحلديٌ افثوِن اختؾػ أكظور افعؾا يف بقون دٓفتف ظذ افسمجي ،ؾؿـفؿ َمـ رأى ّ
أن افدٓفي ظؾقف جو ت
افبخوري ِمـ وجف خر ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ حتدث شوظي ؿبؾ
ِمـ روايي أخرى ٕكف ثبً يف صحقح
ّ
أن افـَّ َّ
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افس َؿر ،وبعض افعؾا ؿولَّ ،ٓ :
ْ
افس َؿر يف افعؾاؿ ،اباـ
افس َؿر يف افعؾؿ هـو ؿولَّ :
إن َّ
أن يـوم ،واحلديٌ بوفؾقؾ َّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ ماوذا
ظبوس ريض اهلل ظـف دّو بوت ظـد خوفتف مقؿقكي ريض اهلل ظـفو ـون يـظر إػ افـَّ ِّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف
ـون يػعؾ ،ؾؽون يتعؾؿ مـف ،ؾفذا ؿوئؿ مؼوم احلديٌ ،ؿوئؿ مؼوم افؼقلٕ ،كف ـون يـظر إػ افـَّ ِّ
وافسالم ويعؾؿ شـتف ،وهذا مثؾف مثاؾ افاذي يساتؿع إػ حاديٌ
وش ّؾؿ ويرى ؾع َؾف فقتلشك بف ظؾقف ّ
افصالة ّ
إن افعودة جرت َّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ومـفؿ َمـ ؿولَّ :
رشقل اهلل ّ
أن اإلكسون إذا دخاؾ بقتاف بعاد افعشاو ٓ
يسرا ،وظذ ٍّ
ـؾ هق مل يلت افـفل ظـ
يؽقن صوم ًتًو :بؾ يتحدث إػ أهؾ بقتف و َمـ هق يف بقتف حدي ًثو وفق ـون ً
ضؾى افعؾؿ يف افؾقؾ ،وؿد ثبً احلديٌ يف افؾقؾ ،وثبً ظـ أّب هريارة وأّب افادردا ريض اهلل ظاـفا ـتوباي
احلديٌ وافعؾؿ يف افؾقؾ ؾال بلس بذفؽ.
خر َجف مسؾؿ يف صحقحف وؾقف ِمـ افرواة ؿول :حدثـل ظبد افرمحـ بـ خوفد وهاق اباـ
واحلديٌ إول َّ
افبخوري ومسؾؿ ،وؿقفف :ظـ شومل وأّب بؽر ،شومل هق ابـ ظؿر ،وأبق بؽار
مسوؾر أبق خوفد افػفؿل َخ َّر َج فف
ّ
هق ابـ شؾقان بـ أّب حثؿي افؼرر افعدوي َ
خوري شقى هاذا
افبخوري ومسؾؿ ،وفقس فف ظـد افب
أخ َّر َج فف
ّ
ّ
احلديٌ.
ـثارا ،واحلؽاؿ هاق احلؽاؿ باـ ُظتقباي،
وحديٌ ابـ ظبوس ريض اهلل تعوػ ظـف ؾقف دم وصعبي وتؼادم
ً
افس َّتَّي.
وحديثف ُُم َ َّرج يف افؽتى ِّ

ظ ِ
بوب ِح ْػ ِ
افع ْؾ ِؿ
َ ُ
 َحدَّ َثـَو َظ ْبدُ اف َع ِز ِيز ْب ُـ َظ ْب ِد اهللََِّ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل َموفِ ٌؽَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍوبَ ،ظ ِـ إَ ْظ َر ِجَ ،ظ ْـ َأ ِّب ُه َر ْي َرةََ ،ؿ َول:
قن َأ ْـ َثر َأبق هريرةَ ،و َفقَٓ يت ِ
َون ِيف ـِت ِ
َوب اهللَِّ َمو َحدَّ ْث ًُ َح ِدي ًثوُ ،ث َّؿ َي ْت ُؾق ﴿إِ َّن ا َّف ِذي َـ َي ْؽ ُت ُُؿ َ
اقن
َّوس َي ُؼق ُف َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ
" إِ َّن افـ َ
مو َأ ْك َْز ْفـََو ِمـ افبقـَ ِ
َوت َواهلدََ ى﴾( )1إِ َػ َؿ ْقفِ ِف ﴿افر ِحقؿ﴾( )2إِ َّن إِ ْخ َقا َكـَو ِم َـ ادُ َف ِ
وج ِري َـ ـ َ
افصا ْػ ُؼ
َاون َي ْشا َغ ُؾ ُف ُؿ َّ
َ َ ِّ
َّ ُ
َ
ُ
َون ي ْش َغ ُؾفؿ افعؿ ُؾ ِيف َأمق ِ
بِوَٕش َق ِ
اقَ ،وإِ َّن إِ ْخ َقا َكـَو ِم َـ إَك َْص ِ
َون َي ْؾ َز ُم َر ُش َ
اهل ْؿَ ،وإِ َّن َأ َبو ُه َر ْي َر َة ـ َ
قل اهللَِّ َص َّذ
َْ
ور ـ َ َ
ُ ُ َ َ
ْ
ِِ
ِ
ِ
حي َػ ُظ َ
رض َ
قن ".
حي َػ ُظ َمو َٓ َ ْ
ونَ ،و َ ْ
رض َمو َٓ َ ْ
اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ بِش َب ِع َب ْطـفَ ،و َ ْ
حي ُ ُ
حي ُ ُ

( )1افبؼرة.159 :
( )2افبؼرة.160 :
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ِ
قؿ ْب ِـ ِديـ ٍ
اـ َأ ِّب ِذئ ٍ
اـ ا ْب ِ
َورَ ،ظ ِ
 َحدَّ َثـَو َأ ْمحَدُ ْب ُـ َأ ِّب َبؽ ٍْر َأ ُبق ُم ْص َع ٍْاىَ ،ظا ْـ
ىَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ش ِع ٍ
ِ
اول" :ا ْب ُس ْ
ارا َأك َْساو ُه َؿ َ
قد ادَ ْؼ ُ ِز ِّيَ ،ظ ْـ َأ ِّب ُه َر ْي َرةََ ،ؿ َولُ :ؿ ْؾ ًَُ :يو َر ُش َ
اط
َ
قل اهللَِّ ،إ ِِّن َأ ْش َؿ ُع مـ َْؽ َحدي ًثو ـَث ً
ِ
قؿ ْبا ُـ
ِر َدا َ َك" َؾ َب َس ْط ُت ُفَ ،ؿ َولَ :ؾ َغ َر َ
ف بِ َقدَ ْي ِفُ ،ث َّؿ َؿ َولُ " :ض َّؿ ُف" َؾ َض َؿ ْؿ ُت ُفَ ،ؾ َا ك َِس ُ
قً َصا ْق ًئو َب ْعادَ ُهَ .حادَّ َثـَو إِ ْب َاراه ُ
ف بِ َق ِد ِه ؾِ ِقف.
ادُـ ِْذ ِر َؿ َولَ :حدَّ َثـَو ا ْب ُـ َأ ِّب ُؾدَ ْي ٍؽ ِ َهب َذا َأ ْو َؿ َولَ :ؽ َر َ
اع ٍ
ْىَ ،ظاـ ش ِ
قد ادَ ْؼ ُ ِ
 َحدَّ َثـَو إِ ْش َا ِظ ُقؾَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل َأ ِخلَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ َأ ِّب ِذئ ٍاز ِّيَ ،ظا ْـ َأ ِّب ُه َر ْي َار َة َؿ َ
اول" :
ْ َ
ِ
َح ِػ ْظ ًُ ِم ْـ رش ِ
اع َه َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ِو َظو َ ْي ِـَ :ؾ َل َّمو َأ َحدُ ُ َ و َؾ َب َث ْث ُت ُفَ ،و َأ َّماو َ
اذا
اق َب َث ْثتُا ُف ُؿط َ
أخ ُار َؾ َؾ ْ
َ ُ
اف ُب ْؾ ُعق ُم ".
..................
ؾدل ذفؽ ظذ ّ
"بوب حػظ افعؾؿ" تؼدم "بوب افػفؿ يف افعؾؿ" وهـو "بوب حػظ افعؾؿ" َّ
أن افعؾؿ ُيـاول
بوفػفؿ واحلػظ ،وٓ يؼول :يؽػل افػفؿ! وٓ يؼول :يؽػل احلػظ! وأبق هريرة ريض اهلل ظـف ـاون حيػاظ ظاـ
َ
رشقل اهلل ّ
رشقل اهلل بشبع بطـف ،أي أكف يؽتػل با ُيشبع بطـََف ثاؿ جيؾاس إػ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وـون يؾزم
إن احلاديٌ أخار ّ
رشقل اهلل يسؿع مـف احلديٌ ،وهذا ِمـ أشبوب حػظ أّب هريرة ،ثؿ َّ
َّبال ّ
صاذ اهلل
أن افـَّ َّ
صاذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ ْ
َ
َّبال ّ
أن
ظؾقف وش ّؾؿ دّو اصتؽك إفقف أبق هريرة ريض اهلل ظـف أكف يـسك
احلاديٌ َأ َم َاره افـَّ ُّ
وافسالم دظو فاف ،ثاؿ ـوكاً افثؿارة ماو يف
يبسط ردا ه وأمره بضؿف ،ويف بعض إحوديٌ أكف ظؾقف ّ
افصالة ّ
احلديٌ افثوفٌ وهق ّ
أن أبو هريرة ريض اهلل ظـف حػظ ِمـ رشقل اهلل وظو يـ ،هق ـون يـسك ؾؽوكً معجازة
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أكف أمره ؾبسط ردا ه ثؿ ؿول" :ضؿف" ؾا كز صق ًئو بعد ذفؽ ،يعـل مل ياـس صاق ًئو
افـَّ ِّ
ِمـ احلديٌ بعد ذفؽ ـا سحً بف افروايوت إخرى ،ثؿ ذـر احلديٌ أخر ،ؿول :حػظً ِماـ رشاقل
أيضو ظذ ّ
ؾدل ذفؽ ظذ احلػظَّ ،
اهللَّ ،
أن هذا احلػظ افذي حػظف أبق هريرة هق ثؿرة مو صـعف رشقل اهلل
ودل ً
ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،أحد هذيـ افقظو يـ ب َّثف وافقظو أخر مل يبثف ٕكف يتعؾؼ بوفػتـ وكحقهاو ،وٓ يتعؾاؼ
بق ممو يتعؾؼ بوٕحؽوم افؼظقي ،ؾخق أبق هريرة ْ
أن ُحيدث بف ؾتؼع بف افػتـي أظظؿ ممو ـاون ،وهاذا يادل
حيدّّ ث بق ٓ يستى ظؾقف مو هق اشقأ مـف ،وشقليت ْ
ظذ ّ
إن صاو اهلل بعاد
أن اإلكسون إذا حدََّّ ث يف أموــ ٓ ُ َ
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حػظ افعؾؿ مطؾقب ـا ّ
َ
وب متعؾؼ هبذا ،وافشوهد ِمـ هذا ْ
أن ؾفؿف مطؾقب :ؾال يستغـل هذا ظاـ
أن
ؿؾقؾ ب ٌ
هذا وٓ هذا ظـ هذا.
ؿقفف يف احلديٌ إول :حدثـو ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل وهق إويز ،وؿد تؼادم ،وتؼادم إشاـوده ـؾاف،
خر َجف مسؾؿ يف صحقحف.
واحلديٌ َّ
احلديٌ افثوِن ،ؿول :حدثـو حمؿد بـ أّب بؽر أبق مصعى وهق افزهري افذي ياروي ظاـ اإلماوم موفاؽ
رمحف اهلل مقضله ،ؿول :حدثـو حمؿد بـ ابراهقؿ بـ ديـور وهاق ادادِن افاذي ُيؾؼاى صاـدل ،وحديثاف ُُم َ َّارج
افس َّتَّي ،ظـ ابـ أّب ذئى وهق حمؿد بـ ظبد افرمحـ وؿد تؼدم ،ظـ ادؼازي وتؼادم ،وهاذا احلاديٌ
بوفؽتى ِّ
شـده مدِن ومل ُيرجف اإلموم مسؾؿ.
افبخوري ؿول :حدثـو ابراهقؿ وهق بـ ادـذر احلزامل وؿد تؼدم ،حدثـو ابـ أّب ُؾديؽ وهق حمؿاد
ثؿ ذـر
ّ
بـ اشاظقؾ بـ أّب ؾديؽ ،ؿول :حدثـو هبذا ،أو ؿول" :ؽرس بقده ؾقف" هذه افروايي افتل ذـرهو ادمفػ هوهـو
َخ َّر َجفو ادمفػ رمحف اهلل يف ظالموت افـبقة ظـ ابراهقؿ بـ ادـذر ظـ ابـ أّب ُؾديؽ ،وإكا ذـرهو ادمفػ رمحف
اهلل فزيودة ؿقفف ؾقف.
واحلديٌ إخر يف هذا افبوب وهق حديٌ اشاظقؾ وهق ابـ أّب أويس وؿد تؼدم ،ؿول :حادثـل أخال
أيضو َ
افبخوري ومسؾؿ ،وبؼقي اإلشـود تؼدمقا.
وخ َّر َج فف
وهق ظبد احلؿقد بـ أّب أويس ً
ّ
وت فِ ْؾع َؾا ِ
اإلكْص ِ
وب ِ َ
َب ُ
ُ َ
ز ِِن َظ ِع ْب ُـ ُمدْ ِر ٍكَ ،ظ ْـ َأ ِّب ُز ْر َظ َي ْب ِـ َظ ْؿ ٍروَ ،ظ ْـ َج ِر ٍ
يار َأ َّن
 َحدَّ َثـَو َح َّج ٌوجَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُص ْع َب ُيَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ
ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّاوس" َؾ َؼ َ
اورا،
اش َتـْصاً افـ َ
افـَّبِ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول َف ُف ِيف َح َّجي َ
اول َٓ" :ت َْرج ُعاقا َب ْعادي ُـ َّػ ً
افق َداعِْ " :

َي ْ ِ
وب َب ْع ٍ
ض".
رض ُب َب ْع ُضؽ ُْؿ ِر َؿ َ
..................
افرجاؾ ْ
َ
هذا افبوب "بوب آكصوت فؾعؾا " ّ
َّبل ّ
أن يادظق افـاوس إػ
صذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ َأ َم َار
ٕن افـَّ َّ
أن يلمرهؿ ْ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؿول" :اشتـصً افـوس" يعـل ْ
اإلكصوت فف ّ
أن يـصتقا دَِاو أؿاقل ،وافعؾاا
ورثي إكبقو  ،وؿد ذـر بعض أهؾ افعؾؿ ّ
أن آكصوت ٕهؾ افعؾؿ واجى دَِو ؾقاف ِماـ تاقؿر افعؾاؿ وتاقؿر
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ِ
ِ
ال﴾(، )1
صوحى افعؾؿ ،واشتشفد بؼقل اهلل تعوػَ ﴿ :يو َأ ُّ َُيو ا َّفذي َـ َمـُُقا َٓ َت َْر َؾ ُعقا َأ ْص َقا َت ُؽ ُْؿ َؾ ْق َق َص ْقت افـََّّبِ ِّ
خر َجف اإلموم مسؾؿ يف صحقحف.
وهذا احلديٌ َّ
افس َّتَّي ،وؿقفف :ظع بـ
وؿقفف حدثـو ابـ حجوج هق ابـ ادـفول إكاضل افبكي ،حديثف ُُم َ َّرج يف افؽتى ِّ
ادبورك وهق أبق مدرـي افؽقيف ،حديثف ُُم َ َّرج يف افؽتى اف ِّس َّتَّي ،ظـ أّب زرظي وهق ابـ ظؿرو بـ جرير افبجع
وؿد تؼدم.
َّوس َأ ْظ َؾؿ َؾقؽِ ُؾ ِ
بوب مو يستَحى فِ ْؾع ِ
وملِ إِ َذا ُشئِ َؾَ :أ ُّي افـ ِ
افع ْؾ َؿ إِ َػ اهللَِّ
ُ َ
َ ُ َ ُ ْ َ ُّ َ
ز ِِن َش ِعقدُ ْبا ُـ ُج َب ْ ٍ
ارَ ،ؿ َ
 َحدَّ َثـَو َظ ْبدُ اهللَِّ ْب ُـ ُحم َ َّؿ ٍدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُش ْػ َق ُاول:
ونَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َظ ْؿ ٌروَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ
َويل ي ْز ُظؿ َأ َّن مقشك َفقس بِؿقشك بـِل إِ ِ
ُؿ ْؾ ًُ ِٓ ْب ِـ َظ َّب ٍ
قشاك َخ ُار! َؾ َؼ َ
اول:
وس :إِ َّن ك َْق ًؾو اف َبؽ ِ َّ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ
ْسائ َقؾ ،إِك ََّا ُه َق ُم َ
ْ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ّب ْب ُـ َـ ْع ٍ
ْسائِ َ
قاؾ:
ـ ََذ َب ظَدُ ُّو اهللََِّ ،حدَّ َثـَو ُأ َ ُّ
ى َظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ :ؿو َم ُم َ
قشك افـَّبِ ُّل َخطق ًبو يف َبـل إ ْ َ
الوحك اهللَُّ إِ َفق ِ
ِ
ِ
ِ
َؾ ُسئِ َؾ َأ ُّي افـ ِ
افَ :أ َّن َظ ْبادً ا ِما ْـ
ْ
َى اهللَُّ َظ َؾ ْقف إِ ْذ َمل ْ َي ُر َّد افع ْؾ َؿ إِ َف ْقافَ ،ؾ َ ْ َ
َّوس َأ ْظ َؾ ُؿ َؾ َؼ َولَ :أكَو َأ ْظ َؾ ُؿَ ،ؾ َعت َ
ِظب ِ
امحِ ْؾ ُحقتًو ِيف ِم ْؽت ٍَؾَ ،ؾانِ َذا َؾ َؼدْ تَا ُف
ودي بِ َؿ ْج َؿ ِع اف َب ْح َر ْي ِـ ُه َق َأ ْظ َؾ ُؿ ِمـ َْؽَ .ؿ َولَ :يو َر ِّبَ ،و َـ ْق َ
ػ بِ ِف َؾ ِؼ َقؾ َف ُفْ :
َ

ِ
ِ
ِ
قصع ب ِـ ك ٍ
مح َ
اف َا
ُقنَ ،و َ َ
وش ُ
ال ُحقتًو ِيف م ْؽت ٍَؾَ ،حتَّك ـَوكَو ظـْدَ َّ
َؾ ُف َق َث َّؿَ ،ؾو ْك َط َؾ َؼ َوا ْك َط َؾ َؼ بِ َػتَو ُه ُي َ َ ْ
افص ْخ َرة َو َض َعو ُر ُ َ
وَت ََذ شبِق َؾف ِيف افبح ِر ْسبو ،وـ َ ِ
وكَوموَ ،ؾوكْس َّؾ احل ُ ِ ِ
قشك َو َؾتَو ُه َظ َج ًبوَ ،ؾو ْك َط َؾ َؼاو َب ِؼ َّقا َي َف ْق َؾاتِ ِف َا
َ ْ َ ًَ َ
قت م َـ اد ْؽت َِؾ َؾ َّ َ ُ
َون ُد َ
ُ
َ
َ َ

ِ ِ
ِ
ِ
قشاك َم ًّساو ِما َـ
قشك ف َػتَو ُه :تـَو َؽدَ ا َ كَوَ ،ف َؼدْ َفؼقـَو م ْـ َش َػ ِركَو َه َذا ك ََص ًبوَ ،و َمل ْ َجيِادْ ُم َ
َو َي ْق َم ُف َاَ ،ؾ َؾ َّا َأ ْص َب َح َؿ َول ُم َ
ى حتَّك جوو َز ادَؽ َ ِ ِ ِ
اقت َو َماو
حل َ
افص ْخ َر ِة َؾانِ ِِّن ك َِس ُ
َون ا َّفذي ُأم َر بِفَ ،ؾ َؼ َول َف ُف َؾتَو ُهَ :أ َر َأ ْي ًَ إِ ْذ َأ َو ْيـَو إِ َػ َّ
َ َ
افـ ََّص ِ َ
اقً ا ُ
ونَ ،ؿ َول مقشكَ :ذفِ َؽ مو ُــَّو َكب ِغل َؾورتَدَّ ا َظ َذ َث ِ ِ
افش ْق َط ُ
افص ْ
َأك َْسوكِ ِقف إِ َّٓ َّ
اخ َر ِة ،إِ َذا
ور َ و َؿ َص ًصوَ ،ؾ َؾ َّاا ا ْكت ََف َقاو إِ َػ َّ
ْ
ْ
َ
ُ َ
ب َ -أو َؿ َول تَسجك بِ َثقبِ ِف َ ،-ؾس َّؾؿ مقشكَ ،ؾ َؼ َول ا ِ
ِ
َر ُج ٌؾ ُم َس ًّجك بِ َث ْق ٍ
افس َ
ال ُم َؾ َؼ َولَ :أكَاو
َ
ْ
َ َّ
ْ
رضَ :و َأكَّك بِ َل ْرض َؽ َّ
َ َ ُ َ
خل ُ

قشكَ ،ؾ َؼ َولُ :م َ ِ ِ
ْسائِ َقؾ َؿ َولَ :ك َع ْؿَ ،ؿ َولَ :ه ْؾ َأتَّبِ ُع َؽ َظ َذ َأ ْن ُت َع ِّؾ َؿـِل ِممَّو ُظ ِّؾ ْؿ ًَ َر َصدً ا َؿ َول :إِك ََّؽ
ُم َ
قشك َبـل إ ْ َ
ِ
ِ
ًْ َظ َذ ِظ ْؾ ٍؿ َظ َّؾ َؿؽَا ُف َٓ
ًَْ ،و َأك َ
قشك إِ ِِّن َظ َذ ِظ ْؾ ٍؿ ِم ْـ ِظ ْؾ ِؿ اهللَِّ َظ َّؾ َؿـِ ِقف َٓ َت ْع َؾ ُؿ ُف َأك َ
َف ْـ ت َْستَط َ
زاَ ،يو ُم َ
قع َمع َل َص ْ ً
ون َظ َذ ش ِ
َجدُ ِِن إِ ْن َصو اهللَُّ صوبِرا ،وَٓ َأ ْظ ِِص َف َؽ َأمراَ ،ؾو ْك َط َؾ َؼو يؿ ِشق ِ
َأ ْظ َؾؿ ُفَ ،ؿ َول :شت ِ
وح ِؾ اف َب ْح ِرَ ،فا ْق َس َهل ُ َاا
َْ َ
َ ً َ
َ
ًْ
َ
َ
ُ
فا ِ
ش ِػقـَ ٌيَ ،ؾؿر ْت ِ ِهبا ش ِػقـَ ٌيَ :ؾ َؽ َّؾؿقهؿ َأ ْن َ ِ
ٍ
اع
قر َؾ َق َؿ َ
حيؿ ُؾق ُ َ وَ ،ؾ ُع ِر َ َ
ْ
رض َؾ َح َؿ ُؾق ُ َ و بِ َغ ْ ِر ك َْقلَ ،ؾ َجو َ ُظ ْص ُػ ٌ
ُ ُ ْ
َ َ
َ َّ
َ
خل ُ
( )1احلجرات.2 :
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َغ ِيف افبح ِرَ ،ؾ َؼ َول ا ِ
ِ
افس ِػقـ َِيَ ،ؾـَ َؼ َر َك ْؼ َر ًة َأ ْو َك ْؼ َرت ْ ِ
ص ِظ ْؾ ِؿل َو ِظ ْؾ ُؿ َؽ ِما ْـ ِظ ْؾا ِؿ
قشك َمو َك َؼ َ
َ
َ ْ
رضَ :يو ُم َ
َظ َذ َح ْرف َّ
خل ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
افس ِػقـ َِيَ ،ؾـ ََز َظا ُفَ ،ؾ َؼ َ
رض إِ َػ َف ْق ٍح ِم ْـ َأ ْف َق ِ
اق ٌم
قشاكَ :ؿ ْ
اول ُم َ
اح َّ
اهللَِّ إ َّٓ َــَ ْؼ َرة َه َذا اف ُع ْص ُػقر يف اف َب ْحرَ ،ؾ َع َؿدَ اخلَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
زا َؿ َول:
ََ
مح ُؾقكَو بِ َغ ْ ِر ك َْق ٍل َظ َؿدْ َت إِ َػ َشػقـَت ِف ْؿ َؾ َخ َر ْؿت ََفو ف ُت ْغ ِر َق َأ ْه َؾ َفو!! َؿ َولَ :أ َمل ْ َأ ُؿ ْؾ إِك ََّؽ َف ْـ ت َْستَط َ
قع َمع َل َص ْ ً
الم ي ْؾعاى ماع ِ
ِ
ًَ إُ َ ِ
قً َ -ؾؽَوك ِ
َٓ ت َُم ِ
افغ ْؾ َاا ِنَ ،ؾ َل َخ َ
اذ
اخ ْذ ِِن بِ َا ك َِس ُ
قشك ك ْس َقوكًو َ ،-ؾو ْك َط َؾ َؼوَ ،ؾنِ َذا ُؽا َ ٌ َ َ ُ َ َ
وػ م ْـ ُم َ
ِ ِ
ا ِ
قشكَ :أ َؿ َت ْؾ ًَ َك ْػ ًسو َزـِ َّق ًي بِ َغ ْ ِر َك ْػ ٍ
س َؿ َولَ :أ َمل ْ َأ ُؿ ْؾ َف َؽ إِك َ
رض بِ َر ْأ ِش ِف ِم ْـ َأ ْظ َ
َّاؽ
َ
ال ُه َؾو ْؿ َت َؾ َع َر ْأ َش ُف بِ َقدهَ ،ؾ َؼ َول ُم َ
خل ُ
ٍ
ِ
ِ
اش َت ْط َع َا َأ ْه َؾ َفوَ :ؾ َل َب ْقا
َف ْـ ت َْستَط َ
زا َ -ؿ َول ا ْب ُـ ُظ َق ْقـَ َيَ :و َه َذا َأ ْو َـدُ َ -ؾو ْك َط َؾ َؼوَ ،حتَّك إِ َذا َأ َت َقو َأ ْه َؾ َؿ ْر َيي ْ
قع َمع َل َص ْ ً
ِ ِ
َأ ْن ي َضق ُػق ُ وَ ،ؾقجدَ ا ؾِقفو ِجدَ ارا ي ِريدُ َأ ْن يـْ َؼ َّض َؾ َل َؿومفَ ،ؿ َول ا ِ
اق ِصا ْئ ًَ
قشكَ :ف ْ
َ
َُ
َ
ً ُ
َ
ُ ِّ َ َ َ
رض بِ َقده َؾ َل َؿو َم ُفَ ،ؾ َؼ َول َف ُف ُم َ
خل ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قشكَ ،ف َق ِد ْدكَو
َٓ ََّت َْذ َت َظ َؾ ْقف َأ ْج ًراَ ،ؿ َولَ :ه َذا ؾ َر ُاق َب ْقـل َو َب ْقـ َؽ " َؿ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ " :ي ْر َح ُؿ اهللَُّ ُم َ
ص َظ َؾ ْقـَو ِم ْـ َأ ْم ِر ِ َ و".
ز َحتَّك ُي َؼ َّ
َف ْق َص َ َ
..................
ِ
افعؾؿ إػ اهلل" احلديٌ افذي ظـدكو افذي شاوؿف
أي افـوس أظؾؿ ؾقؽؾ
"بوب مو يستحى فؾعومل إذا ُشئؾ ّ
َ
ِ
أي افـوس أظؾؿ ؿول :أكو أظؾؿ ،ؾعتى اهلل ظؾقاف إذ مل يارد افعؾاؿ إفقاف"
اشتشفو ًدا مقضع افشوهد مـف " ُشئ َؾ ّ
ِ
أي افـوس أظؾاؿ إماو ْ
أن
اكتبفقا ،هق أن مقشك ظؾقف افسالم ؿول :أكو أظؾؿ ،ؾؾق ٓحظـو أن إذا ُشئؾ أحد ُّ
يؼقل :أكو أو يؼقل :خر ،افذي يف احلديٌ مقشك ظؾقف افسالم ؿول :أكو أظؾؿ افـوس ،ؾوحلديٌ يادل ظاذ ّ
أن
ِ
أي افـوس أظؾؿ وفق ـون هق إظؾؿ أٓ يؼقل :أكو إظؾؿ ،فؽـ هؾ يدل ظذ أكاف
اإلكسون أو افعومل إذا ُشئؾ ّ
ٓ يؼقلَّ :
إن ؾال ًكًو هق إظؾؿ هق ِمـ حقٌ هذا افؾػظ "أكو أظؾؿ" ٓ يدل ،فؽـ إذا كظركو إػ اجلؿؾي ،ؿول" :
افعؾؿ إفقف" دوذا ٕكف ٓ حيقط بلظؾؿ ّإٓ اهلل تعوػ ،وافـوس ْ -
وإن ـاون ؾاقفؿ
ؾعتى اهلل تعوػ ظؾقف :إذ مل يرد
َ
ِمـ افعؾا ِ
ومـ إكبقو ّ -إٓ إكف ؿد ُيػك ظذ أحدهؿ مو يظفر فغره ،وهلذا مقشك ظؾقف افسالم هاق أؾضاؾ
إن اخلرض كبل أو ؿؾـو :إكف فقس بـبل وإكا هق ويل ِمـ أوفقاو اهلل ْ :-
صؽ  -شقا ؿؾـوَّ :
ِمـ اخلرض بال ّ
ؾانن مل
يؽـ كب ًقو ؾؿقشك كبلْ ،
وإن ـون هق كب ًقو ؾؿقشك ظؾقف افسالم ِمـ أويل افعزم ِمـ افرشؾ وهؿ أؾضاؾ افرشاؾ
ظؾقفؿ افصالة وافسالم ،ومع ذفاؽ ـاون اخلرضا يعؾاؿ صاق ًئو ٓ يعؾؿاف مقشاك ظؾقاف افساالم ،إذن ؾقجا ُف
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ِ
آشتدٓل ِمـ هذا هق مو ذـر ُتُف فؽؿ "ؿول :أكو أظؾؿ :إذ مل يرد افعؾؿ إفقف" وإمار يف هاذا واضاح ،وإشاـود
مرارا ،واحلديٌ ُمعود ُم َؼ َّطع يف بعض ادقاضع.
احلديٌ تؼدم ً
وب َم ْـ َش َل َلَ ،و ُه َق َؿوئِ ٌؿَ ،ظ ً
ودِو َجوفِ ًسو
َب ُ
ِ
زكَو َج ِر ٌيرَ ،ظ ْـ َمـ ُْص ٍ
قشكَ ،ؿ َولَ :جو َ َر ُج ٌؾ إِ َػ افـَّبِ ِّل
قرَ ،ظ ْـ َأ ِّب َوائ ٍؾَ ،ظ ْـ َأ ِّب ُم َ
 َحدَّ َثـَو ُظ ْث َا ُنَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َقل اهللَِّ ،مو ِ
افؼت َُول ِيف َشبِ ِ
َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؾ َؼ َولَ :يو َر ُش َ
قؾ اهللَِّ َؾنِ َّن َأ َحدَ كَو ُي َؼوتِ ُؾ َؽ َض ًبوَ ،و ُي َؼوتِ ُؾ َمحِ َّق ًيَ ،ؾ َر َؾ َع
َ
ِ
ِ
ِ
َون َؿوئِاَ ،ؾ َؼ َول" :مـ َؿوت ََؾ فِ َتؽ َ ِ
اق ِيف
ال اف ُع ْؾ َقاوَ ،ؾ ُف َ
َ ْ
ُقن ـَؾ َؿا ُي اهللَِّ ه َ
إِ َف ْقف َر ْأ َش ُفَ ،ؿ َولَ :و َمو َر َؾ َع إِ َف ْقف َر ْأ َش ُف إِ َّٓ َأ َّك ُف ـ َ ً
َشبِ ِ
قؾ اهللَِّ َظ َّز َو َج َّؾ".
..................
جوفسو" يعـل ّ
جوفساو ،وؿقفاف "باوب
ؿوئا وافعومل يؽقن
"بوب َمـ شلل وهق ؿوئؿ ظودًو
ً
أن افسوئؾ يؽقن ً
ً
جوفسو" يبدو  -واهلل أظؾؿ  -أكف يريد بف اجلقازٕ ،كاف ثباً يف حاديٌ جزياؾ أكاف
َمـ شلل وهق ؿوئؿ ظودًو
ً
وافساالمَّ ،
َّبل ّ
ؾادل هاذا
َّبل ظؾقف ّ
افصالة ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وأشـد رـبتقف إػ رـبتقف وشلل افـَّ َّ
جؾس إػ افـَّ ِّ
ظذ جقاز شمال افعومل وافسوئؾ واؿػ وافعومل جوفس ،وإ ْكْا تؽؾؿ بعاض افعؾاا يف هاذا ادسالفي ماـ جفاي
ِ
احلديٌ افقارد وهق " َمـ أحى ْ
وري
أن يتؿثؾ فف افـوس ؿقو ًمو ؾؾتبق مؼعده مـ افـور"( )1ؾكف ـاالم افبخا ّ
افبخوري هبذا ّ
رمحف اهلل و َب ّغ ّ
ؿوئؿ افعومل َ وهق جوفس :ؾنكف ٓ يدخؾ يف هذا
أن مؼصق َد اإلموم
ّ
أن َمـ شلل وهق ٌ
أن يتؿثؾ فف افـوس ؿقو ًمو ،وظذ ٍّ
ٕن افعومل َ ظذ هذه افصػي مل يؽـ حم ًبو ْ
احلديٌ ّ
ـاؾ هاذا احلاديٌ يادل ظاذ
خر َجاف مساؾؿ يف صاحقحف
ؿوئا ؾال بلس بذفؽ ،وهاذا احلاديٌ َّ
جوفسو وافسوئ ُؾ ً
اجلقاز ،يعـل يؽقن افعومل ُ ً
مر معـو ،ؾعثان هق ابـ أّب صقبي ،وجرير هق ابـ ظبد احلؿقد ،ومـصقر هق ابـ ادعتؿار،
وإشـوده ـقيف ،وؿد َّ
وأبق وائؾ هق صؼقؼ بـ شؾؿي ،ـؾفؿ شبؼقا.
وب افس َم ِ
ال َواف ُػتْ َقو ِظـْدَ َر ْم ِل ِ
اجل َا ِر
َب ُ ُّ

ِ
قسك ْب ِـ َض ْؾ َح َيَ ،ظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ
 َحدَّ َثـَو َأ ُبق ُك َع ْق ٍؿَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َظ ْبدُ اف َع ِز ِيز ْب ُـ َأ ِّب َش َؾ َؿ َيَ ،ظ ِـ ُّافز ْه ِر ِّيَ ،ظ ْـ ظ َ
ِ
ِ
جل ْؿ َر ِة َو ُه َق ُي ْس َل ُلَ ،ؾ َؼ َول َر ُج ٌؾَ :يو َر ُش َ
قل اهللَِّ ،ك ََح ْار ُت
ْب ِـ َظ ْؿ ٍروَ ،ؿ َولَ :ر َأ ْي ًُ افـَّبِ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ ظـْدَ ا َ
مرؾقظو .صحقح اجلومع (.)5957
( )1صحقح .افسمذي ( )2755مـ حديٌ معوويي بـ أّب شػقون ريض اهلل ظـف
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اول" :اك َْح ْار َوَٓ
اؾ َأ ْن َأك َْح َار َؿ َ
اً َؿ ْب َ
َؿ ْب َؾ َأ ْن َأ ْر ِم َل َؿ َولْ " :ار ِم َوَٓ َح َر َج"َ ،ؿ َول َخ ُرَ :ياو َر ُش َ
اقل اهللََِّ ،ح َؾ ْؼ ُ
ِ
ر ٍ ُؿدِّ َم َوَٓ ُأ ِّخ َر إِ َّٓ َؿ َول" :ا ْؾ َع ْؾ َوَٓ َح َر َج".
َح َر َج"َ .ؾ َا ُشئ َؾ َظ ْـ َ ْ
..................
"بوب افسمال وافػتقو ظـد رمل اجلار" رمل اجلار ظبودة ِمـ افعبودات وؿربي ِمـ افؼربوت ،ؾذـر بعاض
بقون أكف جيقز ْ
افبخوري رمحف اهلل هبذا ُ
افعؾا ّ
قى وهق مشتغؾ بطوظاي وؿرباي إذا
أن مؼصقد
أن ُيسلل افعومل ُ ُ
وجي ُ
ّ
ـون اجلقاب ٓ يؼتيض إؾسو َد افطوظي افتل هق ؾقفو ،فؽـ فق ـون يصع َّ
ٕن افصالة ٓ جيقز ؾقفو افؽالم ،فؽـ
فق ـون يطقف بوفبقً ؾقجقز ؾقف افؽالم ،ؾؾق شلفف وأجوب ٓ بلس بف ،إذا شلفف ظـد رمل اجلاار ٕكاف ظـاد
رمل اجلار يشؿؾ مو إذا ـون افسمال ظـد ذوظف يف اجلار أو بعد اكتفوئف ِمـ اجلار أو يف أثـو رمقف فؾجاار،
ٕ ّكّف ظـد اجلؿرة يشؿؾ هذا.
إشـود احلديٌ :أبق كعقؿ تؼدم افػضؾ بـ دـغ ،وظبد افعزيز بـ أّب شؾؿي وهق ادوجشاقن ُُم َ َّارج فاف يف
مر ،وافبؼقي مرت.
افس َّتَّي ،وافزهري َ
افؽتى ِّ

بوب َؿق ِل اهللَِّ َتع َوػ﴿ :ومو ُأوتِ ُقتؿ ِمـ ِ
افع ْؾ ِؿ إِ َّٓ َؿؾِ ًقال﴾
ْ َ
َ
َ ُ ْ
َ َ
صَ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو َظبدُ افق ِ
ِ
 َحدَّ َثـَو َؿ ْق ُس ْب ُـ َح ْػ ٍاح ِدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو إَ ْظ َؿ ُش ُش َؾ ْق َا ُن ْب ُـ ِم ْف َر َ
قؿ،
ْ َ
َ
ان َظ ْـ إِ ْب َراه َ
ب ادَ ِديـ َِيَ ،و ُه َق َيت ََقـ ُ
َظ ْـ َظ ْؾ َؼ َؿ َيَ ،ظ ْـ َظ ْب ِد اهللََِّ ،ؿ َولَ :ب ْقـَو َأكَو َأ ْم ِق َم َع افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ ِيف َخ ِر ِ
َّال َظ َ
اذ
قى معفَ ،ؾؿر بِـَ َػ ٍر ِمـ افقف ِ
ِ
اف ْؿ َٓ :ت َْس َ
قدَ ،ؾ َؼ َول َب ْع ُض ُف ْؿ فِ َب ْع ٍ
ال ُفق ُهَٓ ،
وح َو َؿ َ
افار ِ
اول َب ْع ُض ُ
َ َُ
ضَ :ش ُؾق ُه َظ ِـ ُّ
َظس ٍ َ َ ُ َ َّ
جيِل ؾِ ِقف بِ ٍ
ِ
ِ
ًَ،
وح َؾ َساؽ َ
افر ُ
ق َتؽ َْر ُهق َك ُفَ ،ؾ َؼ َول َب ْع ُض ُف ْؿَ :فـ َْس َل َفـَّ ُفَ ،ؾ َؼو َم َر ُج ٌؾ مـ ُْف ْؿَ ،ؾ َؼ َول َيو َأ َبو اف َؼوش ِؿَ :مو ُّ
َ ُ
َ ْ

ِ
افر ِ
وح ِم ْـ َأ ْم ِر َر ِّّب َو َمو ُأوتُقا
افر ُ
َؾ ُؼ ْؾ ًُ :إِ َّك ُف ُي َ
وح ُؿ ِؾ ُّ
قحك إِ َف ْقفَ ،ؾ ُؼ ْؿ ًَُ ،ؾ َؾ َّا اك َْج َذ َظـْ ُفَ ،ؿ َولَ " :و َي ْس َل ُفقك ََؽ َظ ِـ ُّ
ِمـ ِ
افع ْؾ ِؿ إِ َّٓ َؿؾِ ًقال"َ .ؿ َول إَ ْظ َؿ ُشَ :هؽ ََذا ِيف ِؿ َرا َ تِـَو.
َ
..................
"بوب ؿقل اهلل تعوػ﴿ :ومو ُأوتِق ُتُؿ ِمـ ِ
افع ْؾ ِؿ إِ َّٓ َؿؾِ ًقال﴾( " )1وهذه افسمجي هل كص أيي افؽريؿي ،هذه
ْ َ
َ َ
أيضاو يف هاذا ،وهال طاوهرة يف
خر َجاف
افبخاوري ومساؾؿ ً
ّ
أيي ذـرهو يف شقوق كزوهلو وهق احلديٌ افذي َّ
( )1اإلْسا .85 :
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أن اإلكسون مفاا أويت ِماـ افعؾاؿ ؾعؾقاف ْ
افدٓفي وٓ حتتوج إػ بقون ،فؽـ ادؼصقد يف هذه افسمجي ّ
أن يطؾاى
ٕن مو أويت ِمـ افعؾؿ يعد صق ًئو ً
افزيودة مـف ّ
ؿؾقال ،وهذا ظذ ؿقفف تعوػ فـب ّقف ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وهاق أظؾاؿ
افـوسَ ﴿ :و ُؿ ْؾ َر ِّب ِز ْد ِِن ِظ ْؾ ًا﴾(.)1
َار ْج فاف مساؾؿ ،وظباد
افبخاوري ومل ُ َ
وإشـود احلديٌ ؿقس بـ حػص هق افدارمل افبكيَ ،خ َّر َج فف
ّ
ُي ِّ
افس َّتَّي ،وإظؿش شبؼ ،وابراهقؿ هق افـخعل شبؼ ،وظؾؼؿي هق
افقاحد بـ زيود افبكي ُُم َ َّرج فف يف افؽتى ِّ
ابـ ؿقس وؿد شبؼ ،ؿول :إظؿش :هؽذا يف ؿرا تـو ،يعـل "ومو أوتقا" وإظؿاش اختؾاػ ظؾقاف يف هاذه
افؼرا ة ،ؾؿـفؿ مـ رواهو ـا ادشفقر يف ؿرا ة أيي﴿ :ومو ُأوتِق ُتُؿ ِمـ ِ
افع ْؾ ِؿ إِ َّٓ َؿؾِ ًقال﴾( )2وهل روايي وـقاع
ْ َ
َ َ
َ
ظـف ،ومـفؿ َمـ رواهو ظذ هذه افؼرا ة ﴿ومو أوتقا﴾ ـعقسك بـ يقكس ،فؽـ افروايي إظؿش فقساً ِماـ
افؼرا ات ادتقاترة بؾ ِمـ افؼرا ات افشقاذ.
ِ ِ ِ
ك َؾ ْف ُؿ َب ْع ِ
ض افـ ِ
َّوس َظـْ ُفَ ،ؾ َق َؼ ُعقا ِيف َأ َصدَّ ِمـْ ُف
َب ُ
وب َم ْـ ت ََر َك َب ْع َض آ ْخت َقورَُ ،مَو َؾ َي َأ ْن َي ْؼ ُ َ
ِ
ْسائِ َقؾَ ،ظ ْـ َأ ِّب إِ ْش َح َ
ًَ
افز َب ْ ِر ،ـَوك ْ
وقَ ،ظ ِـ إَ ْش َق ِدَ ،ؿ َولَ :ؿ َول ِيل ا ْب ُـ ُّ
 َحدَّ َثـَو ُظ َب ْقدُ اهللَِّ ْب ُـ ُم َقشكَ ،ظ ْـ إ ْ َ
ِ
ِ
َُّس إِ َف ْق َؽ ـَثِ ًرا َؾ َا َحدَّ َثت َْؽ ِيف اف َؽ ْع َب ِي ُؿ ْؾ ًَُ :ؿو َف ًْ ِيلَ :ؿ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َشا َّؾ َؿَ " :ياو َظوئِ َشا ُي
َظوئ َش ُي ت ُّ

افز َب ْ ِر  -بِ ُؽ ْػ ٍرَ ،فـَ َؼ ْض ًُ اف َؽ ْع َب َي َؾ َج َع ْؾ ًُ َهلو َبو َب ْ ِ
َف ْقَٓ َؿ ْق ُم ِؽ َح ِد ٌ
َّاوس
يٌ َظ ْفدُ ُه ْؿ َ -ؿ َول ا ْب ُـ ُّ
وب َيدْ ُخ ُؾ افـ ُ
غَ :ب ٌ
َ
وب َُي ُْر ُج َ
افز َب ْ ِر
قن " َؾ َػ َع َؾ ُف ا ْب ُـ ُّ
َو َب ٌ
..................
هق "بوب مـ ترك بعض آختقور ُموؾي ْ
ؾفؿ بعض افـوس ظـف :ؾقؼعقا يف أصد مـف" معـك هاذا
أن يؼك ُ
اإلكسون إذا أراد ْ
َ
افبوب ّ
أن ُحيدّّ ث فق ـون يستاى ظاذ هاذا افتحاديٌ مػسادة أظظاؿ ِماـ مػسادة تارك
أن
ِ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقاف وشا ّؾؿ
افتحديٌ :ؾنكف يسك افتحديٌ خشقي مـ وؿقع مػسدة أظظؿ ،واشتشفد بؼصي افـَّ ِّ
ّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ فعوئشي" :فقٓ ؿقماؽ حاديٌ ظفادهؿ
ٕن افبقً مل يؽـ ظذ بـو ابراهقؿ :ؾؼول افـَّ ُّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ترك إظود َة افؽعبي ظذ ؿقاظاد اباراهقؿ
بؽػر فـؼضً افؽعبي وجلعؾً هلو بوبغ" ؾوفـَّ ُّ

( )1ضف.114 :
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خشقي ْ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وشا ّؾؿ ٕهناؿ
أن تتغر ؿريش ظؾقف ،ؾؼد يرتد ويؽػر بوهلل افعظقؿ َمـ ؿد ـون مـ بوفـَّ ِّ
ِ
ـوكقا يعظؿقن افبقً ؽوي َي افتعظقؿ :ؾنذا كؼضف طـقا ًّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يادل ظاذ
أن ذفؽ افػعؾ مـ افـَّ ِّ
ِ
َّبال ّ
صاذ اهلل
ظدم اـساثف وتعظقؿف فؾؽعبي افتل َو ِرثقا
تعظقؿفو مـ اخلؾقؾ ظؾقف ّ
وافسالم ،ؾخق افـَّ ُّ
افصالة ّ
َ
ظؾقف وش ّؾؿ ْ
أن يػفؿقا ذفؽ ؾسك إظود َة افبقً ظذ ؿقاظد ابراهقؿ.
هـوك ظؾؿ وهـوك ؾتقو ،فقس ـؾ ظومل يصؾح ْ
أن يؽقن مػت ًقو ،ادػتل هق افذي يؽقن ظـاده ظؾاؿ ويراظال
إحقال وافظروف افتل يػتل ؾقفو ،ؾشقخ اإلشالم بـ تقؿقي ذـر يف افسقوشي افؼظقي تعرؾقن َّ
َّبل ص ّذ
أن افـَّ َّ
ٕن أدرـتفؿ ٕؿتؾـفؿ ؿتؾ ظود"( )1يؼقل أكف جيقز فاموم ْ
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؿول يف اخلقارجْ " :
أن يسك ؿاتؾفؿ
بوإلمجوع إذا خق مػسد ًةً ،فؽـ ظثان ِمـ بوب افقرع ٕهنؿ ـوكقا يريدوكف هق.
ِ
ون َؿق ٍم ،ـَر ِ
اه َق َي َأ ْن َٓ َي ْػ َف ُؿقا
ص بِوفع ْؾ ِؿ َؿ ْق ًمو ُد َ ْ
وب َم ْـ َخ َّ
َب ُ
َ
قن َأ ُ ِ
ِ
حت ُّب َ
َّوس بِ َا َي ْع ِر ُؾ َ
قشاك َظا ْـ
 َو َؿ َول َظ ٌّعَ " :حدِّ ُثقا افـ َقن َأ ْن ُيؽ ََّذ َب اهللَُّ َو َر ُشق ُف ُف" َحدَّ َثـَو ُظ َب ْقدُ اهللَِّ ْب ُـ ُم َ
وف ب ِـ َخرب ٍ
م عر ِ
قذ َظ ْـ َأ ِّب اف ُّط َػ ْق ِؾ َظ ْـ َظ ِ ٍّع بِ َذفِ َؽ.
َّ ُ
ْ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
 َحدَّ َثـَو إِ ْش َح َُاس
قؿَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُم َعو ُذ ْب ُـ ه َشو ٍمَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـل َأ ِّبَ ،ظ ْـ َؿتَو َدةََ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأك ُ
وق ْب ُـ إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ ٍ
افر ْح ِؾَ ،ؿ َولَ " :يو ُم َعو َذ ْبا َـ َج َب ٍ
اؾ"َ ،ؿا َولَ :ف َّب ْق َ
اؽ َياو
ْب ُـ َموفؽ َأ َّن افـَّبِ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َو ُمعو ٌذ َردي ُػ ُف َظ َذ َّ
اول" :ماو ِماـ َأح ٍ
قل اهللَِّ َو َش ْعدَ ْي َؽَ ،ؿ َولَ " :يو ُم َعو ُذ"َ ،ؿ َولَ :ف َّب ْق َؽ َيو َر ُش َ
َر ُش َ
قل اهللَِّ َو َش ْعدَ ْي َؽ – َث َ
اد
ْ َ
ال ًثاو َ ،-ؿ َ َ
قل اهللَِّ ِ -صدْ ًؿو ِم ْـ َؿ ْؾبِ ِف  -إِ َّٓ َح َّر َم ُف اهللَُّ َظ َذ افـ ِ
َّور"َ ،ؿ َول َيو َر ُش َ
َي ْش َفدُ َأ ْن َٓ إِ َف َف إِ َّٓ اهللَُّ َو َأ َّن ُحم َ َّؿدً ا َر ُش ُ
اقل اهللَِّ:
ِ
ِ
ال ُأ ْخ ِ ِ
ز ِ َهبو ُم َعو ٌذ ِظـْدَ َم ْقتِ ِف ت ََل ُّث ًا.
ز بِف افـ َ
ؼوا َؿ َول" :إِذن َيتَّؽ ُؾقا" َو َأ ْخ َ َ
َأ َؾ َ ُ
َّوس َؾ َق ْس َت ْب ُ
 َحدَّ َثـَو ُم َسدَّ ٌدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ُم ْعت َِؿ ٌرَ ،ؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َأ ِّب َؿ َولَ :ش ِؿ ْع ًُ َأك ََس ْب َـ َموفِ ٍؽَ ،ؿ َولُ :ذـِ َر ِيل َأ َّن افـَّبِ َّلوذ ب ِـ جب ٍؾ" :مـ َف ِؼل اهللََّ َٓ ي ْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّاوس
ؼا افـ َ
ُ
َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول دُ َع ْ َ َ
َ ْ َ
ؼ ُك بِف َص ْق ًئو َد َخ َؾ اجلَـَّ َي"َ ،ؿ َولَ :أَٓ ُأ َب ِّ ُ
وف َأ ْن َيتَّؽِ ُؾقا".
َؿو َل َٓ" :إِ ِِّن َأ َخ ُ
..................

مرؾقظو.
ظع ريض اهلل ظـف
ً
( )1صحقح افبخوري ( )3344مـ حديٌ ّ
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خص بوفعؾؿ ؿق ًمو دون ؿقم ـراهقي ّأٓ يػفؿقا" افبوب افذي ؿبؾف هق ترك افتحديٌ ،أماو هـاو
"بوب َمـ ّ
َّبل ّ
خاص
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يف حديٌ معوذ َخ َّصف،
َّ
ؾفق َتصقص ضوئػي بوحلديٌ دون ضوئػي أخرى ،وافـَّ ُّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ هبذا احلديٌ فعؾي وهل ـراهقي ّأٓ
معوذ هبذا احلديٌ ،وافؼقم أخرون مل حيدثفؿ افـَّ ُّ
ٕهنؿ فق شؿعقا هذا احلديٌ ربا اتؽؾقا ظؾقف :ؾسـقا إظال بـو ظذ ؾفؿفؿ دَِو يؼقفاف رشاقل اهلل
يػفؿقاّ ،
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؾدل ذفؽ ظذ أكف ظـد افتحديٌ ؾال بلس ِمـ ْ
ّ
وُي َّصاقا
أن ُحيادّّ ث ؿق ًماو دون خاريـ ُ َ
بوفتحديٌ دَِو رزؿفؿ اهلل تعوػ ِمـ افػفؿ مـ اشتعال افادفقؾ يف مقضاعف ،وياسك احلاديٌ ؾاال حيادث باف
خرون ،فؽـ ذيطي ْ
أن ٓ يؽقن هذا احلديٌ مو تتعؾؼ بف حوج ُتُفؿ يف ظباودُتؿ فارهبؿ ،هـاوك َؾ ْارق ،يعـال
مثال ببعض افػضوئؾ أو ببعض مو يؽقن يف افققم ِ
اإلكسون أحقو ًكو يسك بعض إحوديٌ ادتعؾؼي ً
أخر ممو هق
ٕن بعض افـوس ؿد يػفؿقكف ظاذ ؽار وجفاف ،ؾوفشاوهد ّ
داخؾ يف مجؾي اإليان بوفققم أخر ّ
َتصاقص
أن
َ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؿول ظع ريض
بعض افـوس بوحلديٌ وترك افتحديٌ فبعض افـوس هذا ُشـّّي ظـ افـَّ ِّ
اهلل ظـف" :حدثقا افـوس با يعرؾقن :تريدون ْ
أن ُيؽذب اهللُ ورشق ُفف" ومؼوفي أمر ادممـغ ظع ريض اهلل تعوػ
ظـف هذه تقاؾؼ احلديٌ ،ذـرهو ادمفػ هـو ّ
َّبل ّ
صذ اهلل
ٕن حتديٌ افـوس بؽؾ ر ؿد َيمول إػ تؽذيى افـَّ ِّ
ُ
مار معـاو يف حاديٌ
ظؾقف وش ّؾؿ ،فؽـ ُحيدث
اإلكسون اف َػ ِف ُؿ ،ثؿ ذـر إشـود ظع ريض اهلل ظـف ،وهذا مثؾ مو ّ
شوبؼ َؿدََّّ م ادتـ ثؿ شوق اإلشـود.
خربقذ وهق ادؽال وـاون ِماـ أهاؾ
ؿول :حدثـو ظبقد اهلل بـ مقشك وشبؼ وهق بوذام ،ظـ ادعروف بـ َّ
افبخوري ومسؾؿ ،ظـ أّب افطػقؾ وهق ظومر بـ واثؾي صحوّب وفاد ظاوم ُأحاد ،ظاـ ظاع
إخبورَ ،خ َّر َج فف
ّ
ّ
ٕن اإلشاـود هـاو رباوظل
افبخوري دوذا
ريض اهلل ظـف بذفؽ ،بعض أهؾ افعؾؿ يؼقل :هذا مؾحؼ بثالثقوت
ّ
فؽـ اثـون مـف صحوبي ،فؽـ ُيشؽؾ ظؾقف أكف فقس بؿرؾقع! ؾفؾ افثالثقوت حتاك فغار ادرؾاقع ؿاد يؽاقن
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أربعي أو ثالثي.
ذفؽٕ ،كف إذا ظـدك ؽر ادرؾقع إذا كظركو إفقف هق يؽقن بقـف وبغ افـَّ ِّ
خر َجاف اإلماوم مساؾؿ حاديٌ معاوذ ريض اهلل تعاوػ ظـاف،
واحلديٌ أخر هق واضح يف افدٓفي وؿد َّ
واشحوق هق بـ راهقيف ،ومعوذ بـ هشوم وهق افدشتقائل.
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ـثرا فؽاـ ؾقاف ؿقفافُ " :ذـِ َار يل"
واإلشـود أخر هق حديٌ معوذ ريض اهلل ظـف افثوبً إشـوده ؿد تؼدم ً
ّ
ٕن معو ًذا ريض اهلل ظـف موت بوفشاوم :وأكاس ـاون بودديـاي ،وهاذا
ؿقل أكس ريض اهلل ظـف " ُذـِ َر يل" دوذا
تلثا" أي َـ ًبو فؾقؿقع يف اإلثاؿ
احلديٌ حدث بف معوذ ظـد مقتف ريض اهلل ظـف ـا يف افروايي افسوبؼي ؿولً " :
فئال يؽقن أدى مو أخذه اهلل تعوػ ظذ أهؾ افعؾؿ ِمـ افبقون ،ومثؾ هذا ؿقفف " ُذـِر يل" حمؿقل ظذ أكف شاؿعف
ِمـ أحد ِمـ افصحوبي ٕكف ٓ يؿؽـ فصحوّب ْ
أن يؼقل ذفؽ ظـ رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وهق مل يـؼؾاف
فؾبخوري أكف كؼؾف ظـ أحد ادخرضمغ وهق ظؿارو باـ مقؿاقن إودي ،وجاو يف
ظـ ظدل! جو يف روايي
ّ
أيضو احلديٌ ِمـ روايي ظؿرو بـ مقؿقن ظـ معوذ ،ؾقؿؽـ أ ْكْف أخذه ِمـ ظؿرو بـ مقؿاقن ويؿؽاـ
افـسوئل ً
أ ْكْف أخذه ِمـ ظبد افرمحـ بـ شؿرة ،يعـل ظبد افرمحـ بـ شؿرة ٕكف ظبد افارمحـ باـ شاؿرة ؿاد روى هاذا
أن يلخاذ ظاـفؿ أكاس باـ موفاؽّ ،
احلديٌ ظـ أكس ريض اهلل ظـف يف افـسوئل و او أؿارب افارواة إػ ْ
ٕن
ُ
َّبل ّ
احلوؾظ ابـ حجر
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ فؽـ مل يممـ بف ،فؽـ ذـر
ادخرضم ظؿرو بـ مقؿقن أدرك ظفدََ افـَّ ِّ
ِ
أكسو هبذا احلديٌ ظـ معوذ ،فؽا ّـ افعؾاا
رمحف اهلل أكف مل يؼػ يف ر مـ ضرق هذا احلديٌ ظذ َمـ حدََّّ ث ً
ً
افطرق ؾـظروا ّ
ً
احتآ – ظبد افرمحـ بـ شؿرة وإمو
أن أؿرب َمـ حيدث ظـف أكس فعؾف –
اشتش ّػقا وكظروا يف
ظـ ظؿرو بـ مقؿقن.
بوب احلقو ِ ِيف ِ
افع ْؾ ِؿ
َ ُ ََ

ِ
ِ
افع ْؾؿ مستَح ٍل وَٓ مس َتؽ ِْز" ،و َؿو َف ْ ِ
وهدٌ  َٓ" :ي َتع َّؾؿ ِ
و َؿ َول َُم َ ِ
ِ
َ
َ ُ ْ ْ َ ُ ْ ٌ َ
َ
اً َظوئ َشا ُي" :ك ْع َ
َ َ ُ
اؿ افـ َِّساو ُ ك َساو ُ إك َْصاور َمل ْ
َي ْؿـَ ْع ُف َّـ احلَ َقو ُ َأ ْن َي َت َػ َّؼ ْف َـ ِيف افدِّ ِ
يـ".

ووي َيَ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو ِه َشوم َظـ َأبِ ِقفَ ،ظـ َزيـَى ابـ ِ
 َحدَّ َثـَو ُحم َ َّؿدُ ْب ُـ َش ََاي ُأ ِّم َشا َؾ َؿ َي،
ْ ْ َ ْ
ٌ ْ
َ
زكَو َأ ُبق ُم َع ِ َ
ال ٍمَ ،ؿ َولَ :أ ْخ َ َ
اذ اهللُ َظ َؾق ِ
َظ ْـ ُأم ش َؾؿ َيَ ،ؿو َف ًَْ :جو ْت ُأم ش َؾ ْق ٍؿ إِ َػ رش ِ
قل اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َٓ
اًَ :ياو َر ُشا َ
قل اهللَِّ َص َّ
اف َو َشا َّؾ َؿ َؾ َؼو َف ْ
ْ
َ ُ
َ ُّ ُ
ِّ َ َ
يستَحقِل ِمـ احل ِّؼَ ،ؾف ْؾ َظ َذ ادَر َأ ِة ِمـ ُؽس ٍؾ إِ َذا اح َت َؾؿ ًْ َؿ َول افـَّبِل ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِف وشا َّؾؿ" :إِ َذا ر َأ ِ
ت ادَاو َ "
ُّ َ
َ
َْ ْ
َ
ْ َ َ َ
ْ َ
ْ ْ
ْ
َ َ
اً ي ِؿقـ ِ
حتتَؾِ ُؿ ادَ ْر َأ ُة َؿ َ
َؾ َغ َّط ًْ ُأ ُّم َش َؾ َؿ َي َ -ت ْعـِل َو ْج َف َفو َ ،-و َؿو َف ًَْ :يو َر ُش َ
ُاؽَ ،ؾابِ َؿ
قل اهللَِّ َأ َو َ ْ
اؿ ،ت َِر َب ْ َ
اولَ " :ك َع ْ
ُي ْشبِ ُف َفو َو َفدُ َهو ".
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 َحدَّ َثـَو إِ ْش َا ِظ ُقؾَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـِل َموفِ ٌؽَ ،ظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ ِديـ ٍَورَ ،ظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ ُظ َؿ َرَ ،أ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ َص َّ
اذ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول" :إِ َّن ِم َـ َّ
اع
ال " َؾ َق َؿ َ
افش َج ِر َص َج َر ًة َٓ َي ْس ُؼ ُط َو َر ُؿ َفوَ ،وه َل َم َث ُؾ ادُ ْساؾ ِؿَ ،حادِّ ُثقِن َماو ه َ
ِ
ِ ِ
وشت َْح َق ْق ًَُ ،ؾ َؼو ُفقاَ :يو َر ُش َ
زكَاو
افـ ُ
اقل اهللََِّ ،أ ْخ ِ ْ
َّوس ِيف َص َج ِر اف َبود َييَ ،و َو َؿ َع ِيف َك ْػز َأ َّهنَو افـ َّْخ َؾ ُيَ ،ؿ َول َظ ْبدُ اهللََِّ :ؾ ْ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿِ " :ه َل افـ َّْخ َؾ ُي" َؿ َول َظ ْبدُ اهللََِّ :ؾ َحدَّ ْث ًُ َأ ِّب بِ َا َو َؿ َع ِيف َك ْػ ِزاَ ،ؾ َؼ َ
ِ َهبو َؾ َؼ َول َر ُش ُ
اول:

ى إِ َ َّيل ِم ْـ َأ ْن َيؽ َ
" ََٕ ْن َتؽ َ
ُقن ِيل ـ ََذا َوـ ََذا".
ُقن ُؿ ْؾت ََفو َأ َح ُّ
..................

أن افسمال ظـ افعؾؿ فقس ؾقف حقو  ،مع َّ
"بوب احلقو يف افعؾؿ" ومرا ُده بذفؽ ّ
أن احلقو ِمـ اإليان ،تؼدم
"بوب احلقو ِمـ اإليان" فؽـ هذا ر وهذا ر خر ،احلقو ِمـ اإليان فؽ ّـ احلقو يف افعؾؿ ٓ يادخؾ يف
ٕن ادطؾقب ِمـ ادسؾؿ ْ
احلقو ِمـ اإليانّ ،
أن يتعؾؿ ،وهلذا يؼقل افعؾا  :إذا اشتحقو يف افعؾؿ ؾفق يف حؼقؼتف
فقس بؿستح! وؿول َموهد ٓ" :يتعؾؿ افعؾؿ مستح وٓ مستؽز" يعـل ّ
أن افعؾؿ ٓ يـوفف مساتح ٕكاف يػاقت
ؽره دوكف ،ؾنذا رأى ؽره دوكف مل يـتػع بف ،وهلاذا
ظؾقف خر ـثر ،وادستؽز هق افذي يتعوطؿ يف كػسف ويرى َ
أهؾ افعؾؿ ذـروا أكف ٓ يؽقن اإلكسون ظودًو حتك يلخذ ممـ ؾقؿف وممـ دوكف ،وهلذا ظـد افعؾا روايي إـاوبر
افبخوري ،روايي افصحوّب ظـ افتوبعل
ظـ إصوؽر ،وروى افصحوبي ظـ افتوبعغ وهل مقجقدة يف صحقح
ّ
ظـ افصحوّب :ؾؾؿ يستـؽر افصحوّب ظـ ْ
أن يروي ظـ افتوبعغ مع جالفي افصحوّب وؿدْْ ِره ،وؿوفً ظوئشاي:
"كعؿ افـسو كسو إكصور مل يؿـعفـ احلقو ْ
أن يتػؼفـ يف افديـ" هذا وصاؾف اإلماوم مساؾؿ يف صاحقحف يف
ِ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظـ احلقض وافتطفر فف ،ؾفل امارأة وإصاؾ يف ادارأة َّأهناو تساتحل
شمال ادرأة افـَّ َّ
وفؽـ دّو ـون احلقو يف بوب افسمال ظـ افديـ ؽر مؼوع :صورت هذا مـؼبي وفاقس بؿذ ّماي ،وأثار َموهاد
ؽرهؿ.
وخر َجف ً
خر َجف افدارمل وافبقفؼل يف مدخؾف وأبق ُكُعقؿ يف ،احلؾقي َّ
افسوبؼ َّ
أيضو ُ
وإشـود احلديٌ إول حمؿد بـ شالم هق افبقؽـدي ،وأبق معوويي :حمؿاد باـ خاوزم ،وهشاوم هاق اباـ
ظروة ،ظـ أبقف ظروة ،ظـ زيـى ابـي أم شؾؿي ،هل بـً ظبد اهلل بـ ظبد إشد ادخزومل أّب شاؾؿي زوج أم
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بعده ،وإكا ُيـسى بعض افـوس إػ أمف فقجاقد
شؾؿي ريض اهلل ظـفو افتل تزوجفو اف َّـ ُّ
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معـك أو ذفَّ ،
َّبل ّ
َّبال
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ :ؾنذا ـوكً زيـاى ابـ ُتُفاو ربقبا َي افـَّ ِّ
ٕن أم شؾؿي ـوكً زوجي افـَّ ِّ
ً
ِ
ّ
مسؾؿ يف صحقحف.
خر َجف اإلموم
ٌ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،وهذا مـ افؼف هلو ،وهذا احلديٌ َّ
مرارا ،فؽ ّـ افشوهد ؾقف ؿقفف "ؾوشتحققً" َّ
ٕن ابـ ظؿار اشاتحقو ،ضقاى
واحلديٌ أخر إشـوده تؼدم ً
ّ
ٕن ابـ ظؿر دَّو اشتحقو ؾوتتاف ؾضاقؾ ٌي وهال اجلاقاب ظاـ شامال
ـقػ يؽقن هذا "بوب احلقو يف افعؾؿ"
َّبل ّ
رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بدظقة ـا دظاو فغاره،
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؾربا فق أ َّكَّف أجوب فدظو فف افـَّ ُّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ظذ ذفؽ ؾنهنو ُت َعدُُّّ ِمـ مـوؿبف ،ؾؼاد
أو أكف أذهى ظـ كػسف ً
أيضو ؾضقؾي ؾؾق صدؿف افـَّ ّ
ؾدل ذفؽ ظذ َّ
ؿول يف احلديٌ" :ؾوشتحققً" َّ
أن احلقو ؿد ُيذهى افػضقؾي فاكساون ،وهلاذا ظؿار ريض اهلل
أحى إ َّيل ِمـ ْ
ظـف دّو حدثف ابـُُف هبذا ،ؿول :ظؿر ريض اهلل ظـفْ " :
أن يؽقن يل ـذا وـذا" ؾلهبؿ
ٕن تؽقن ؿؾ َتَفو ُّ
ـثرا.
وفؽـف يريد صق ًئو ً

وب م ِـ اشت َْح َقو َؾ َلمر َؽر ُه بِوفس َم ِ
ال
ُّ
َب ُ َ ْ
ََ َْ

اـ احلـ َِػق ِ
ِ
ِ
 َحدَّ َثـَو ُم َسدَّ ٌدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َظ ْبدُ اهللَِّ ْب ُـ َد ُاو َدَ ،ظ ِـ إَ ْظ َؿ ِاي،
شَ ،ظ ْـ ُمـْذ ٍر اف َّث ْق ِر ِّيَ ،ظ ْـ ُحم َ َّؿد ا ْب ِ َ َّ
َظ ْـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِّب َضوفِ ٍ
ىَ ،ؿ َولُ :ــ ًُْ َر ُج ًال َم َّذا ً َؾ َل َم ْر ُت ادِ ْؼدَ ا َد ْب َـ إَ ْش َق ِد َأ ْن َي ْس َل َل افـَّبِ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َشا َّؾ َؿ
ِ ِ
افق ُضق ُ ".
َؾ َس َل َف ُفَ ،ؾ َؼ َول" :ؾقف ُ
..................
ِ
ؽره بوفسمال" يعـل َّ
ؾالمر
ظا حيتوج إفقاف ِماـ افعؾاؿ
َ
أن َمـ اشتحقو مـ افسمال ّ
"بوب َمـ اشتحقو ؾلمر َ
ؽره ْ
أن يسلل ؾال بلس بذفؽ ،فؽـف ٓ يدع افسمال! اكتبفقا ،يف إول إذا اشتحقو ،ابـ ظؿر ترك اجلقاب ،فق
أخز أبوه أو أخز ؽره ممـ هق بجوكبف يؿؽـ يتحصؾ ظذ افػضقؾي ،اإلكسون إذا مل يساتطع ْ
أن يسالل بـػساف:
أن يسلل فغره ،وهذا ُشـّّي وهذا ُشـّّي َّ
ؾنن هذا احلقو ٓ يؿـعف ْ
َّ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َأ َؿ ّره ظذ ذفاؽ،
ٕن افـَّ َّ
وهذا احلديٌ رواه مسدد وؿد تؼدم ،ؿول :حدثـو ظبد اهلل بـ داود وهق ابـ ظومر اخلريبل افبكي َخ َّرج ظـف
ُي ََّر َج فف مسؾؿ ،ظـ إظؿش ظـ ٍ
مـذر افثقري وهق مـذر بـ يعذ :أبق يعاذ افثاقري افؽاقيف،
افبخوري ومل َ
ّ
افس َّتَّي ،وحمؿد وهق ابـ احلـػقي :حمؿد بـ ظع بـ أّب ضوفى ُيـسى إػ أمف،
وؿد َخ َّر َج حدي َثف
ُ
أصحوب افؽتى ِّ
خر َجف مسؾؿ يف صحقحف.
واحلديٌ َّ
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بوب ِذـ ِْر ِ
افع ْؾ ِؿ َواف ُػ ْت َقو ِيف ادَ ْس ِج ِد
َ ُ
قدَ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو اف َّؾق ٌُ بـ شع ٍدَ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو كَاوؾِع ،ماق َػ َظب ِ
 حدَّ َثـِل ُؿ َتقب ُي بـ ش ِع ٍاـ ُظ َؿ َار ْب ِ
اد اهللَِّ ْب ِ
اـ
ْ
ٌ َ ْ
َ
ْ ْ ُ َ ْ
َ
َ
َْ ْ ُ َ
خل َّط ِ
اؾ َؾ َؼ َ
قل اهللَِِّ ،م ْـ َأ ْي َـ َت ْل ُم ُركَاو َأ ْن ُ ِهن َّ
وبَ ،ظ ْـ َظ ْب ِد اهللَِّ ْب ِـ ُظ َؿ َرَ ،أ َّن َر ُج ًال َؿو َم ِيف ادَ ْس ِج ِدَ ،ؾ َؼ َولَ :يو َر ُش َ
اول
ا َ
اؾ َأ ْه ُ
افش ْل ِم ِم َـ اجلُ ْح َػ ِيَ ،و ُُيِ ُّ
َر ُش ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿُُ " :يِ ُّؾ َأ ْه ُؾ ادَ ِديـ َِي ِم ْـ ِذي احلُ َؾ ْق َػ ِيَ ،و ُُيِ ُّؾ َأ ْه ُؾ َّ
اؾ
اؾ َأ ْه ُ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َولَ " :و ُُيِ ُّ
قن َأ َّن َر ُش َ
ك َْج ٍد ِم ْـ َؿ ْر ٍن" َو َؿ َول ا ْب ُـ ُظ َؿ َرَ :و َي ْز ُظ ُؿ َ
اؾ افا َق َؿ ِـ ِما ْـ
قلَ :مل َأ ْؾ َؼ ْف َه ِذ ِه ِم ْـ رش ِ
َي َؾ ْؿ َؾ َؿ"َ ،وـ َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ.
َ ُ
َون ا ْب ُـ ُظ َؿ َر َي ُؼ ُ ْ
..................
ِ
ِ
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وشا ّؾؿ
بلهنو جوئزة وٓ بلس هبو ،ؾؼد ُشئؾ افـَّ ُّ
"بوب ذ ْـ ِْر افعؾؿ واف ُػتقو يف ادسجد" يعـل َّ
داخؾ يف ؿقفف تعاوػِ ﴿ :يف بق ٍ
ٌ
اقت َأ ِذ َن اهللَُّ َأ ْن
وافسالم يف ادديـي ،وهذا
ُُ
يف ادسجد وهق مسجده ظؾقف ّ
افصالة ّ
ِ
ٕن افعؾؿ واف ُػتقو ـ َّؾفو ِمـ ِذ ْـ ِْر اهلل ّ
اش ُؿ ُف﴾(َّ )1
جؾ وظال ،ودٓفي احلديٌ مطوبؼي فؾسمجاي،
ُت ُْر َؾ َع َو ُي ْذ َـ ََر ؾ َ
قفو ْ
مرارا.
خر َجف
مسؾؿ يف صحقحف ورجوفف ـؾفؿ شبؼقا ً
ٌ
وهذا احلديٌ َّ
افسوئِ َؾ بِ َل ْـ َث َر ِممَّو َش َل َف ُف
وب َم ْـ َأ َج َ
َب ُ
وب َّ
ْىَ ،ظـ كَوؾِعٍَ ،ظـ اب ِـ ُظؿرَ ،ظ ِـ افـَّبِل ص َّذ اهللُ َظ َؾق ِ
اف َو َشا َّؾ َؿ َو َظ ِ
 َحدَّ َثـَو َد ُمَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ا ْب ُـ َأ ِّب ِذئ ٍاـ
ْ
ِّ َ
ْ ْ
ْ
ََ
افز ْه ِريَ ،ظـ ش ِ
وملٍَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ ُظ َؿ َرَ ،ظ ِـ افـَّبِ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َأ َّن َر ُج ًال َش َل َف ُفَ :مو َي ْؾ َب ُس ادُ ْح ِر ُم َؾ َؼ َولَٓ" :
ُّ ِّ
ْ َ
انَ :ؾانِ ْن َمل َجيِ ِ
ِ
ِ
افز ْظ َػ َار ُ
اد
افاق ْر ُس َأ ِو َّ
افزك َُسَ ،وَٓ َث ْق ًبو َم َّسا ُف َ
َي ْؾ َب ُس اف َؼؿ َ
افَّس ِاو َيؾَ ،وَٓ ُ ْ
قصَ ،وَٓ افع َا َم َيَ ،وَٓ َّ َ
ْ
حت ًَ اف َؽ ْع َب ْ ِ
س اخلُ َّػ ْ ِ
افـَّ ْع َؾ ْ ِ
غ َؾ ْؾ َق ْؾ َب ِ
غ".
غَ ،و ْف َق ْؼ َط ْع ُف َا َحتَّك َيؽُقكَو َ ْ
..................
أن ادسئقل إذا ُشئِؾ ؾودتعغ ظؾقف فزا ًماو ْ
"بوب َمـ أجوب افسوئؾ بلـثر ممو شلفف" يعـل َّ
أن يؽاقن جقاباف
ؾنن زاد يف جقابف مو يرى َّ
ٕن هذا افبقون افذي أوجبف اهللْ :
مطوب ًؼو فؾسمال َّ
أن افساوئؾ حيتاوج إفقاف ؾاال بالس
ُ
َّبل ّ
افرجؾ شلفف ظا يؾبس ادحر ُم ،وافذي يؾبسف ادحرم ـثر،
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يف هذا احلديٌ
بذفؽ ،وافـَّ ُّ
حؾ افؾبوس ،إصؾ يف افؾبوس ّ
ٕن إصؾ ّ
وافسالم با ٓ يؾبسَّ ،
احلؾ ،ؾلجوبف باا هاق
ؾلجوبف ظؾقف ّ
افصالة ّ
( )1افـقر.36 :
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ابَ َ
يَ
ََ َ
خا َر
البَ ََ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
العلَ ََمَََم ََ ََ
ََََ
حَََكََتََ ََ
َشَرَ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعَيَد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ

َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ هق مل يؼؾ فف ٓ :يؾبس افؼؿاقص
حمظقر ظؾقف يف اإلحرام ،فؽـ فق رأيـو إػ جقاب افـَّ ِّ
ٌ
وٓ افعامي وٓ افَّساويؾ وٓ افزاكس وٓ اخلػوف ؾؼط شؽً! ٓ ،ذـر حوفي أخرى مل يسلهلو افساوئؾ وهال
َّبل ّ
صذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أظطوه صق ًئو مل يؽـ هق
حوفي آضطرار ،ظـدكو حوفي اختقور وظـدكو حوفي اضطرار ،ؾوفـَّ ُّ
شلل ظـف ؾؼول" :إذا مل ِ
أشػؾ ِمـ افؽعبغ" ؾدل ذفؽ ظذ َّ
جيد افـعؾغ ؾؾقؾبس اخلػغ و ْفقؼطعفا َ
أن ادسائقل
ُ
افسوئؾ ،وٓ شقا إذا طفرت ظذ افسوئؾ أمورات ظدم ادعرؾي أو آحتقاوج إػ
ؿد جيقى أحقو ًكًو بلـثر ممو شلفف
حؽ ٍؿ مل يؽـ هق شلل ظـف.
افبخوري هبذا احلديٌ  -حديٌ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف ادُ َخ ّرج يف افصحقحغ
ـتوب صحقح
يتؿ
ّ
ُ
وهبذا ُّ
.وأن يقؾؼـو دَِاو حياى وياروْ :
أن جيعؾـو وإيوـؿ هدا ًة مفتديـْ ،
وكسلل اهلل جؾ وظال ْ
وأن يغػار فاماوم
افبخوري رمحف اهلل ْ
ّ
وصذ اهلل ظذ كب ّقـو حمؿد.
خر اجلزا
ّ
وأن جيزيف ظـ اإلشالم َ
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