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ــَت َنْن  ـــُفَدىإَِذا ُرْم ك ال ــَقخَّ  َتَت

 

ـــ  ـــَوَنْن َت ـْ َ ب ِ ـــ  فِ ْلتَل الَحـــؼَّ ِم
 

ـــفُ  ـْ َ بَل ـــ ـــْقٍل َوَم ـــؾَّ َ  ـــَدْع َُّ  َف
 

ـــــلِّ َوَنْصـــــَحب ِ  
 فِ لَِؼـــــْقِل الـَّبِ

 

ـْ ُمـْحَدثبِت إُُمقرِ   َفَؾْؿ َتـُْج ِم

 

  َِغْقـــــرِ الَحـــــِديِث َوَنْرَ ب ِـــــفِ  
 

ُالظ ُ     ٍِريُِاإِلْرَبيلاةو   
ُ  
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F 
ـْ ُوـروِر  ,وكستغػُره ,وكستعقـُف ,هللِ, كحؿُده إّن الحؿَد  وكعـقُذ  ـبهللِ مـ

ـْ سّقئبِت نعؿبلِـب ـْ َيفِد اهللُ َفال ُمِضـؾَّ لـف ,نكػِسـب وم ـْ  ,َم ـْ ُيْضـِؾْؾ فؾـ وَمـ

ّٓ اهللُ وحَده ٓ وريَؽ لـفُ  ّٓ إلَف إ ونوـفُد  ,َتِجَد لُف َولًقب ُمروًدا. ونوفُد نن 

َؿ  ــِف وصــحبِف وســؾَّ ــِف وعؾــك ول ــُده ورســقُلف, صــؾك اهللُ عؾق ننَّ محؿــًدا عب

 تسؾقًؿب َّثقًرا.

ب  عُد   :نمَّ

وجرى الؿتسابؼقن يف مقداكهف إلهك  ،فنّن َأولك ما ُصرفْت إلقف العـاية»

العؾههَؿ  :وشههّؿر إلقههف العههامِؾقن ،وتـههافس فقههف الؿتـافسههقن ،أفضههؾ يايههة

الهذي ٓ كجهاَة  ،ورسهقِل رب  العهالؿقـ ،الؿقروَث طـ خاتِؿ الؿرسهؾقـ

الهذي َمهـ َضِػهَر بهف  ،وٓ فالَح لف يف َداَرْيِف إٓ بهالتعؾقؼ بسهِِِف ،ٕحٍد إٓ بِف

ْاهُع السهعادة  ،فؼد فاز وَيـِؿ ُُ وَمـ ُصِرف طـهف فؼهد َخِسهر وُحهِرم: ٕكهف 

فالقصهقُل إلهك ا   ،ؿان الذي مرِجُعف إلقفوآِخقَُّة اإلي ،الذي مداُرها طؾقف

الل ،وإلك رضقاكف بدوكف ُمحال ـُ الضَّ   .وصؾُع الُفدى مـ يقره هق َطق

وكقههػ ُيقَصههؾ إلههك ا  مههـ يقههر الاريههؼ التههل جعؾفهها هههق سههِحاكف 

هههًة لؿههـ سههؾؽ فقفهها طؾقههف  ،ُمقِصههؾًة إلقههف  ،بعههث رسههقَلف ُهها ُمـاِديهها !ودالَّ

فالِهاُب طهـ السهالؽ يف يقرهها  ،قا، وإلقفا هاِدياوأُامف طؾك أطالمفا داطِ 

هُدود ،َمْسُدود ْْ بهؾ كّؾؿها ازداد َكهْدًحا  ،وهق طـ صريؼ ُهداُه وسهعادتف َم

واجتفههادا، ازداد مههـ ا  َصههْرًدا وإبعههادا: ذلههؽ بلكههف َصههَدَف طههـ الْههراط 

 ،ووُههػ مههع آرار الرجههال ،وأطههرض طههـ الؿههـفج الؼههقيؿ ،الؿسههتؼقؿ
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ـِهَع أن  ،وأْخَؾهَد إلهك أرض التؼؾقهد ،الؼقؾ والؼهالورضل لـػسف بؽثرة  َُ و

ًٓ طؾك أمثالف مـ العِقد    .يؽقن ِطقا

ُِؾ العؾؿ مـاهَجفا  ،ولؿ َيرتِؼ يف درجاتف معاِرَجفا ،لؿ َيسُؾْؽ مـ ُس

ُِف يتؼؾَّع بقـ رياِضف  ،وٓ تلّلؼْت يف َخَؾده أكقاُر بقارُِف وٓ بات ُؾ

 ..... .وحدائِؼف

ُِف حقًّا واطقا ،كان يف سعادة كػسف ساطقا فَحؼٌّ طؾك َمـ أْن  ،وكان ُؾ

ا  ّٓ َيؿؾؽ لف َضرًّ رة َمـ  ْْ ه وسعَقف يف ُك ـْ أْن َيجعَؾ كدَّ َيريَع بـػسف ط

ّٓ ُيـزَلفا يف مـازل  ،وٓ كػعا  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿وأن 

ِْاِؾقن، وَيربُح فقف َيخَسُر فقف ال افنن   يقمً  :﴾ڻ ڻ ڻ ُؿ

قن،   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿الُؿِحؼق

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿, ﴾ڻ

ـق َمـ اّتخذ يقَر ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ، فؿا ض

ََِذ ُسـَّتف وراَر َضفِره وجعؾ خقاصرَ  الرجال وآراَئفا بقـ  الرسقل إماَمف  وَك

وطـد القزن ماذا  ،فسقعؾُؿ يقَم الَعْرض أيَّ بِضاطٍة أضاع ،طقـقف وأماَمف

 الؿتاع
ّ
«أحضر مـ الجقاهر أو ُخْرثِل

(1)
. 

أّن السههـَة الـِقيههَة شههؼقؼُة الؼههرآن، وأ هها  و ــد تؼــّرر عـــد نالــؾ ا ســالم,

الؿْههدُر الثهها  مههـ مْههادر التاههريع، لههذا وجههَع طؾههك إمههة العـايههُة ُهها، 

بق  هُؽ ُها، والهدطقُة إلقفها، والهذَّ وتعظقُؿفا، وتحؽقُؿفا، وتؼديُؿفا، والتؿسق

                                      
 -الؿاِقع مع طقن الؿعِقد  -ٓبـ الؼقّؿ  :هتذيع ســ أبل داود وإيضاح ماؽالتف( 1)

(1/19 - 32). 
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إلههك َحؿههاَلٍت كثقههرةٍ مههـ  -ومهها زالههْت  -ٓسههقّؿا وُههد تعرّضههْت  ،طـفهها

   !لاعـ وآستفزار: ُبغقَة إسؼاصِفا وَصْرِف الـاس طـفاالتاؽقؽ وا

أْن هّقل لؾسـة طؾؿاَر جفابذًة أفذاًذا، ُّعدوا  وِمـ فضؾ اهلل عؾك إّمة

ـُ أهؿقَة السـة،  ؾقا إصقَل الهُؿـقػة، التل ُتِّق الؼقاطَد الاريػة، وأصَّ

ُر  ِؽ ُا وتِؾقِغفا. وُتحذ  ومؽاكَتفا، وشرَففا، وُحّجقَتفا، وضرورَة التؿسق

ـِ فقفا، وآستفزاِر ُا.   مِـ تركِفا، والاع

ْوا لؾ دَّ َْ َحَؿالت الهُؿغِرَضة بالؽْاِػ والتْجريد، ولاِفاتِفا كؿا َت

ْحِض والتْػـقد، حتك َخَؿَد ُأواُرها، وَخَػَت ُسعاُرها، وَضفَر َطقاُرها،  بالدَّ

 دُقٍؼ،  فؾّؾف الحؿُد والؿـّة
ٍّ
  .كؾق ذلؽ َوْفَؼ مـفٍج ِطؾؿل

ـّ تؾَؽ إصقَل والؼقاعَد  ٌػ لؿ َيْجؿْعفا كتاٌب، ولؿ َيْحِقها ُمْـَّ لؽ

، بؾ هل مِثقثٌة يف كتِفؿ ورسائؾفؿ، ويف الؽتع التل -فقؿا أطؾُؿ  -

ترجؿْت لفؿ، ويف كتع السـة والعؼقدة، وكتع الســ وأثار، وكتع 

 طؾقم الحديث، وكتع أصقل الػؼف، ويقِرها مـ الؿْادر.

جؿَع ما تـاثر مـ تؾؽ إصقل والؼقاطد،  لذا حبولُت يف الذا الؽتبِ

ِْؽف ا يف طِارٍة َمقجزٍة َرصقـٍة: حتك َيْسُفَؾ طؾك صالب العؾؿ وإطادَة َس

 ِحْػُظفا وَدْرُسفا.

 :وجؿقِع ُبحقِث هذه السؾسؾة، ههق والفدُف إعظُؿ مـ الذا البحِث 

: لتؽهقَن -بعهَد دراسهتِفا وففِؿفها  -أن يحػَظ صالُع العؾهِؿ ههذه الؿتهقَن 

زاًدا لهف يف صريههؼ الاؾههع والتحْههقؾ، وسهِقاًل إلههك القصههقل إلههك أطؾههك 

ًِها  ـِّقة: ُكْرًة لؾِؿّؾة، وِحػًظا لؾاهريعة، وصؾ تع الِعؾؿّقة، والؿراتع السَّ الرق
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لرضقان ا  تعالك ومغػرتف وجـّتف
(1)

.  

)تؼريب الػـقن,  أن تؽقن مساهؿًة يسقرًة يف إطادة نيًضب, َّؿب نردُت 

 بؿا يـاسع طَْركا وصالَبـا. وتفذيب الؿتقن(

ِقع هذه إصهقل والؼقاطهد يف  ولؼد وجدُت َطـًَتا وماّؼًة شديدًة يف تت

، ويف إطهههادة بـائفههها وتلصهههقؾفا ثاكًقههها، ثهههؿ يف  ًٓ باهههقن دواويهههـ العؾهههؿ أو

ِْؽفا ثالًثا،  تل، وما زلُت ُها صقايتفا وَس ل وِهؿَّ لؽـّـل جؿعُت طؾقفا َهؿ 

فقؿهها  -أُروُزههها وأْطُجُؿفهها وُأُّؾههُع الـظههَر فقفهها، حتههك ٓكههْت واسههتؼامْت 

بػضؾ ا ، وكريؿ َطْقكف، وسابغ َمَدِده -أْحِسُع 
(2)

. 

 :وقد جعلُت هذا الكتاَب يف مقّدمٍة, وأرةعَة عرَش فصًل 

 .أهؿقَة الؿقضقع، والِخّاَة، والؿـفج :فؼد ذكرُت فقفا :نّمب الؿؼّدمةُ 

 :وأّما الفصوُل فهي كالتايل

ُل  ـَِّة. :الَػْصُؾ إوَّ  َتْعِريُػ السُّ

                                      
ـْ َسَؾَؽ َطرِيًؼب َيْؾـَتِؿُس » :ملسو هيلع هللا ىلصُال رسقل ا   :، ُالجار يف حديث أبك هريرة  ( 1) َم

ةِ  َؾ اهللُ َلـُف  ِـِف َطرِيًؼـب إَِلـك اْلَجـّـَ قِف ِعْؾًؿب َسـفَّ
( رُهؿ 8/71أخرجهف مسهؾؿ يف صهحقحف ) .«فِ

(7238). 

ُهد أوصهؾْتـل إلهك كتقجهٍة وهل أّن بحقَث هذه السؾسهؾة  البالـب ُكْؽتٌة ُنحبُّ نْن ُنوقر إلقفب, (2)

هق أشؼق أكقاع التللقػ طؾهك  -وٓ سّقؿا الـثرّيَة مـفا  -أّن وضَع الؿتقن العؾؿّقة  :مػاُدها

، وَجَؾهٍد وصه ٍ، وُِهَؾ ذلهؽ إحاصهٍة  !اإلصالق هٍة وتهلنٍّ ُّ ُِهف كتابُتفها مهـ د وذلهؽ لؿها تتاّؾ

  .بالعؾؿ، وففٍؿ طؿقٍؼ لؿسائؾف

الذيـ كتِقا آَٓف الؿتقن العؾؿّقة مـثقرًة  -سؾًػا وخؾًػا  -وطؾؿاَركا فَرِحَؿ اُ  أئؿَتـا 

تسفقاًل وتقسقًرا طؾك صاّلب العؾؿ، سائاًل الؿقلك جّؾ  !ومـظقمًة يف جؿقع العؾقم والػـقن

 وطّز، أن يجؿعـا ُؿ يف داِر كرامتف، وبَْحِقَحِة جـّتف.
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ـَِّة. :الَػْصُؾ الثبكِل   ِحْػُظ السُّ

ـَِّة َمَع الُؼْروِن. :الَػْصُؾ الثبلُِث   نْحَقاُل السُّ

ا ِعُ  ـَِّة. :الَػْصُؾ الرَّ ـقَّـُة السُّ  ُحجِّ

ـَِّة. :الخبِمُس الَػْصُؾ   َتْعظِقُؿ السُّ

ـَِّة. :الَػْصُؾ السبِدُس  ُؽ  ِبلسُّ  التََّؿسُّ

ـَِّة. :الَػْصُؾ السب ِعُ  ِؽ  بلسُّ  َثَؿَراُت التََّؿسُّ

ـُ  ـَِّة. :الَػْصُؾ الثبِم  َتْبِؾقُغ السُّ

ـَِّة. :الَػْصُؾ التبِسعُ   ُغْرَ ُة السُّ

ـَِّة  :الَػْصُؾ العبِورُ   َوَخَطُرُه.َتْرُك السُّ

رَ  َْ ـَِّة. :الَػْصُؾ الحبِدي َع  نْكَصبُر السُّ

رَ  َْ ـَِّة. :الَػْصُؾ الثبكِل ع  َنْعَداُء السُّ

رَ  َْ ـَِّة. :الَػْصُؾ الثبلَِث ع دُّ َعَؾك َنْعَداِء السُّ  الرَّ

رَ  َْ ـْ َفَعَؾ ذلَِؽ. :الَػْصُؾ الرا َِع ع ـَِّة, وُعؼقَ ُة َم  آْستِْفَزاُء  بلسُّ

 :إعداد التحث منهجي يف

 : ؿُت  نعداِد الذا البحث وفَؼ الؿـفج التبلل

َِْؽُتفا  (1 لّخُْت معا َ ما ُالف أهُؾ العؾؿ يف ههذه الؿِاحهث، ثهؿ سه

ٓسهقؿا  -يف طِارٍة مقجزٍة دُقؼٍة، وربؿا أوردُت كصَّ طِاراتِفؿ كؿا ههل 

طِاراِت السؾػ الْالح
(1)

: وذلهؽ حتهك يسهفؾ حػُظهف وَدْرسهف طؾهك - 

                                      
هْدق وذلؽ ٕن طِاراِت السهؾػ ُهد اشهتؿؾت طؾهك معهاٍن  (1)  ْ كثقهرٍة بللػهاٍظ ُؾقؾهٍة، مهع ال

ََِفار والـققر   .والُعْؿؼ وال
= 
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ولئالَّ ياقل الِحُث كثقهًرا بؽثهرة الـؼهقٓت مهـ الؿْهادر  ؛العؾؿصالب 

مع إثِات جؿقع تؾؽ الـؼقٓت والاهقاهد مهع مْهادرها يف  ،والؿراجع

 حقاشل الِحث. 
                                      = 

ـُ نحؿد الػّراء: - ار: ما باُل كالم السَؾػ أكػُع مـ كالمـا    بل محؿُد   ّْ ُقؾ لَحؿدون الؼ

ِة »  بل: ٕ ؿ تؽؾَّؿقا لِعز  اإلسالم، وكجاِة الـػقس، ورضا الرحؿـ، وكحـ كتؽؾَّؿ لِعزَّ

َُِقِل الخْؾؼالـػس، وصؾِع الد  (.1721( رُؿ )2/399. شعع اإليؿان )«كقا، و

يف كالم السؾػ وإئؿة كؿالؽ والاافعل وأحؿد وإسحاق التـِقُف » و بل ا ـ رجب: -

طؾك ملخذ الػؼف ومدارك إحؽام بؽالٍم وجقٍز مختٍْر ُيػفؿ بف الؿؼْقُد مـ يقر إصالٍة وٓ 

إسفاٍب. ويف كالمفؿ مـ رد إُقال الؿخالػة لؾسـة بللاػ إشارٍة وأحسـ طِارةٍ، بحقُث 

ـْ َفِفَؿف طـ إصا ـْ تاقيُؾ كالِم ُيغـل ذلؽ َم لة الؿتؽؾ ؿقـ يف ذلؽ بعدهؿ، بؾ ربؿا لؿ يتضؿ

 َمـ بعَدهؿ مـ الْقاب يف ذلؽ ما تضّؿـف كالُم السؾػ وإئؿة مع اختْاره وإيجازه. 

ـْ سؽت مـ كثرة الخْام والجدال مـ سؾػ إمة جفاًل وٓ طجًزا، ولؽـ  فؿا سؽت َم

تؽّؾؿ وتقّسع َمـ تقّسع بعَدهؿ ٓختْاصف بعؾٍؿ سؽتقا طـ طؾٍؿ وخاقٍة  . وما تؽّؾؿ َمـ 

ًِّا لؾؽالم وُؾَة ورٍع، كؿا ُال الحسـ  همٓر : »-وسؿع ُقًما يتجادلقن  -دو ؿ، ولؽـ ح

 «. ُقٌم َمؾققا العِادَة، وخػَّ طؾقفؿ الؼقُل، وُؾَّ ورُطفؿ، فتؽؾَّؿقا!

مـ كُثر كالمف وجدالهف وخْهامف  وُد ُفتـ كثقٌر مـ الؿتلخريـ ُذا: فظـققا أنَّ » إلك نن  بل:

يف مسههائؾ الههديـ ففههق أطؾههؿ مؿههـ لههقس كههذلؽ، وهههذا جفههٌؾ محههٌض. واكظههر إلههك أكههابر 

الْحابة وطؾؿائفؿ كلبل بؽر وطؿر وطؾل ومعاذ وابـ مسعقد وزيد بـ ثابت كقػ كاكقا  

الم كالُمفؿ أُؾق مـ كالم ابـ طِاس، وههؿ أطؾهُؿ مـهف. وكهذلؽ كهالُم التهابعقـ أكثهُر مهـ كه

الْحابة، والْحابُة أطؾُؿ مـفؿ. وكذلؽ تابعق التابعقـ كالُمفؿ أكثهُر مهـ كهالم التهابعقـ، 

والتابعقن أطؾُؿ مـفؿ. فؾقس العؾؿ بؽثرة الروايهة وٓ بؽثهرة الؿؼهال، ولؽـهف كهقٌر ُيؼهَذُف يف 

ِ هر طهـ ذلهؽ بعِها ، وُيؿّقز بف بقـف وبقـ الِاصؾ، وُيع راٍت وجقهزٍة الؼؾع، َيػفُؿ بف العُِد الحؼَّ

ؾٍة لؾؿؼاصد  ْ فضؾ طؾؿ السؾػ طؾك طؾؿ الخؾػ )ضؿـ مجؿقع رسائؾ الحهافظ  «.مح

 (.64- 4/63ابـ رجع الحـِؾل( )

ُ ؼ كثقًرا يف صحة أساكقد بعض إُقال الؿـسقبة  تـبقف: ُأحّع أن ُأشقر هـا إلك أكـل لؿ ُأد

ُُِؾ الؿْـ ػقـ لفا يف مْـَّػاهتؿ:  لِعض السؾػ: اكتػاًر بافرتِفا، وصقاِب معـاها، وكثرِة تـا

ي، والخاقع الِغدادي، وابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ، ويقرهؿ:  كاّلاللؽائل، وابـ بّاة، وأجر 

 لذا جرى التـِقف. 
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 الِحهههث بـػهههائس الـقؼهههقٓت و ـــد طـــّرزُت 
َ
طهههـ السهههؾػ  حقاشهههل

ومحّؼؼههل العؾؿههار، بؿهها ٓ َيؽههاد ُيفتههَدى إلقههف يف َمظاّكههف، مّؿهها هههق بؿثابههة 

الارح لؿتـ الؽتاب
(1)

 ، فؾّؾف تعالك الحؿُد والؿـُّة. 

لؽـههل ُههد ُأيّقههُر بعههَض  ،َأحْؾههُت إلههك كههؾ مْههدٍر اُتِسههُت مـههف (2

ك وربؿها أشهرُت إله ،لقّتسؼ الؽالُم ويتـاسع ؛العِارات أو ُأُّدُم أو ُأؤخرُ 

 .)ُيـظر( أو )اكظر( ُِؾ ذكر اسؿ الؿْدر :ذلؽ بؼقلل

ّٓ إذا كهان  ،اكتػقُت يف التقثقؼ باسهؿ الؿْهدر دون اسهؿ مملػهف (3 إ

ًِهها فههتح »كهههه  -أو يؾتههِس بغقههره مؿهها يقافؼههف يف آسههؿ  ،الؿْههدر يري

ػف -«الِاري  .فنكـل أذكر اسَؿ ممل 

لػفِؿههف ُؿههُت بيُههقؿ فؼههراِت الؿههتـ: تسههفقاًل لحػظههف، وتقسههقًرا  (4

 .واستقعابِف

وففههرٍس  ،ففههرٍس لؾؿْههادر والؿراجههع :ُؿههُت بعؿههؾ ففرسههقـ (5

   .لؿقضقطات الِحث

رُتف تحريـًرا  بلَغـب: لقصـقَر مــ يحػُظـف مــ »ففذا كتاٌب ُد  و عُد: حرَّ

                                      
أن يتؽّرمقا بتدريِس هذا الؿتـ  ولذا: فنين نرغب إلك العؾؿبء الػضالء, وإسبتذة الـبالء, (1)

وتػفقِؿف الااّلَب، فؼد جـِّتُفؿ طـاَر التحضقر، ووْطثاَر التحرير والتؼرير، بؿا أودطُتف يف 

كافعٍة كافقة. راجقًا أن َيحثققا الااّلَب طؾك  حقاشقف مـ ُكُؼقٍٓت ُّقؿٍة وافقة، وتؼريراٍت 

 حػظ متـف، والعـاية بارحف، وهؿ ُشركاُر يف إجر إن شار ا  تعالك.

كؿا أرجق مـ العؾؿار وصاّلب العؾؿ أْن ُيتْحػق  بؿا َيظفُر لفؿ مـ مالحظاٍت طؾك الؿتـ 

الاّلحؼة إْن شار اُ  تعالك: والارح، وُيرسؾقها طؾك بريدي، حتك أستدرَكفا يف الاِعاِت 

 .ِحٌؿ بقـ أهؾف كؿا هق معؾقمٌ فنّن الؿرَر ُؾقٌؾ بـػسف، كثقٌر بنخقاكف، كؿا أّن العؾَؿ ر
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ـُ  ف الطبلُب الؿبتدي, وٓ َيستغـل عــف الراغـُب  , قـ ن راكف كب َغب ويستعق

 .«الؿـتفل

ــبَج » :وســّؿقُتف ـــةِمـْف ـَّ : لقؽههقَن مِـفاًجهها ودلههقاًل لؿراشههد الحههؼ  «السُّ

ـْ ففهِؿ السـّههِة، وطؾهك  ُؾُف طؾك جاكٍع َوثقٍؼ مِه  ْ ـْ ُيَح قَر َم
ِْ والُفدى، ولَِق

 ِدَراَيٍة َحَسـٍَة بؼقاطِد العؿِؾ وآّتِاِع.    

نْن يجعَؾـف مػقـًدا مببرًَّـب, ونْن يـػـَع  ـف جؿقـَع  سبئاًل الؿقلك 

ـؽِفؿ  ســة كبـّقفؿ, الؿسؾؿقـ, ويج عَؾف سبًبب لعـقدتِفؿ إلـك ديــفؿ, وتؿسُّ

ببِعفؿ لفب, إكف وللُّ ذلؽ والؼبدُر عؾقف. قفؿ  فب, واتِّ  تلسِّ
ـِ  وُحْس

 .وصّؾك اهللُ عؾك كبقـب محؿد وعؾك ولف وصحبف وسّؾؿ

 

ُإىلُغفَُربًُِّالؾنُي ُالفقري 
ُةِوُأمحَدُ ُيلعي ُةو  ُالقرنُيأمحد 

َنُثلال َْ ل ََ ُ ُنوُشٍرُرجَبُاألصمُيث ٍ
ُوثالثنَيُوأربع ُللٍجرةُنوُاعمُتسػث ٍ ُوألؿ ٍ ُنئث ٍ

ُيفُالروضثُانلتَييثُالرشيفث
ُةطيتَثُاملْحت َرة

ُ
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صْ يُ  الف َ ُالسُّ ُثَُِتْػِريؿ 
ــةِ  -1 ــل الُّؾَغ ـــُة فِ ـَّ ههقَرُة، َحَسههـًَة كاَكههْت َأْم  :السُّ ِريَؼههُة والَعههاَدُة والس  الاَّ

ِِقَحةً  َُ
(1)

  . 

                                      
، ولسان 444، والـفاية يف يريع الحديث وإثر ص3129-5/3128كظر الْحاح ا (1)

 .12/335العرب 

أي  .فالٌن مـ أهؾ السـة :مـ خّص ذلؽ بالاريؼة الؿستؼقؿة الؿحؿقدة، فقؼال ومـفؿ -

ُخذ طؾك  :ملخقذة مـ الَسـَـ وهق الاريؼ: يؼال .مـ أهؾ الاريؼة الؿستؼقؿة الؿحؿقدة

فؿا بعد، والزاهر يف معا  كؾؿات  13/312اكظر هتذيع الؾغة  .َسـَـ الاريؼ وُسـَـف

  .25/322، وتاج العروس 12/336، ولسان العرب 3/229الـاس 

 :وهق كؾ مـ ابتدأ أمًرا طؿؾ بف ُقٌم بعده، ُقؾوهـاك معـك أخّص مـ مجرد السقرة،  -

 .هق الذي سـّف

ـُ َحؿدويْ ؿِ  بل َو   ف أوائهُؾ َسهـّ  يف إصهؾ ُسهـُّة الاريهؼ، وههق صريهٌؼ  السـّةُ » وي:ف الفرَ ُر  

 .«الـاس فْار مسؾًؽا لؿـ بعدهؿ

ّـَ   .قا بف وسؾؽقهف، فاستـق ف ُقمُ لؿ يعرفْ  أمًرا مـ ال   ف: إذا ابتدأصريًؼا مـ الخقر يسـّ  فالنٌ  وس

 ومـف ُقل لِقد:

 مهههههـ َمْعَاهههههٍر َسهههههـْت لفهههههؿ آبهههههاُؤهؿ
 

 ولؽههههههههؾ  ُههههههههقٍم ُسههههههههـٌَّة وإماُمفهههههههها 
 

 وُقل حسان:

 إّن الهههههذوائَع مهههههـ فِفهههههٍر وإخهههههقتِفؿ
 

 ُههههههد بّقـههههههقا سههههههـًّة لؾـههههههاس ُتّتِههههههع 
 

 وُقل ُكْقع بـ رباح:

َل طاِشهههههٍؼ كهههههَل  َسهههههـَـُت الُحهههههعَّ   َأوَّ
 

ـْ َبْقهـِفؿ َوْحهِدي 
ُِْت مِ َِ ـَ الـاِس: إِْذ َأْح

 مِ
 

، والتهههذكرة 367، وجؿفهههرة أشهههعار العهههرب ص315و 13/312هتهههذيع الؾغهههة اكظهههر 

، 12/335(، ولسان العهرب 3/19، والزاهر يف معا  كؾؿات الـاس )2/431الحؿدوكقة 

 .25/342وتاج العروس 
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ُل، فِههل  :َوفِــل آْصــطاَِلِح  -2 ههْدُر إَوَّ َّْ تِههل َكههاَن َطَؾْقَفهها ال ِريَؼههُة الَّ الاَّ

َِاصِـَههِة،  ههاِهَرِة وال ههَقاِل وإَْفَعههاِل الظَّ ُْ ِر إَ
َِههاَداِت، وَسههائِ ْطتَِؼههاَداِت، والِع

ِ
آ

َفَقاِت  َُِفاِت والاَّ ـَ الاق
الِهَؿُة مِ السَّ

(1)
. 

                                      
 ه (1)

ق
، ، وخؾػاؤه الراشدون، وصحابتُف الؽراُم ملسو هيلع هللا ىلصذا ياؿؾ ما كان طؾقف الـِل

، والؿسّقدة 3/1176وبعضفؿ ُيضقػ إلقفؿ التابعقـ أيًضا. اكظر جامع بقان العؾؿ وفضؾف 

، ودلقؾ الػالحقـ 4/446، والؿقافؼات 3/132(، وجامع العؾقم والحؽؿ 1/614)

 .3/162وشرح الؽقكع الؿـقر  ،12/391و  9/125، وفتح الِاري 1/414-415

ّـَ رسقُل ا  » ولذا  بل عؿر  ـ عبد العزيز: ووُٓة إمر بعده ســًا، إخذ ُا  ملسو هيلع هللا ىلصس

، واستؽؿال لااطتف، وُقة طؾك ديـ ا ، لقس ٕحد تغققرها وٓ  تْديؼ لؽتاب ا 

ـْ خالػفا، فؿـ اُتدى بؿا سـقا اهتدى، ومـ استِْر ُا  تِديؾفا، وٓ الـظر يف رأي َم

ه ا   ّٓ ر، ومـ خالػفا واتِع يقر سِقؾ الؿممـقـ و ُْ ه وأصاله جفـؿ وسارت  َب ّٓ ما تق

(، والاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد 129) 72صأخرجف أجّري يف الاريعة  .«مْقًرا

-1/425( والؾػظ لف، والخاقع يف الػؼقف والؿتػؼف 124) 1/94أهؾ السـة والجؿاطة 

 (.3236) 3/1176(، وابـ طِد ال  يف جامع بقان العؾؿ وفضؾف 455) 426

، اجتؿعُت أكا والزهري، وكحـ كاؾع العؾؿ، فؼؾـا: كؽتُع ال» و بل صبلح  ـ َّقسبن: - ـَ سـ

ثؿ ُال: كؽتُع ما جار طـ أصحابف: فنكف سـٌة، فؼؾت أكا: لقس  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؽتِـا ما جار طـ الـِل 

أخرجف معؿر بـ راشد يف «. بسـٍة فال كؽتُِف، ُال: فؽتع ولؿ أكتع، فلكجَح وضقّعُت 

(، والػسقي يف الؿعرفة 3/289(، وابـ سعد يف الاِؼات الؽ ى )11/358الجامع )

 -السػر الثالث  -(، وابـ أبل خقثؿة يف التاريخ الؽِقر 1/641)( و1/627والتاريخ )

(، وأبق زرطة الدماؼل 12/49(، والِالذري يف أكساب إشراف )3/398)( و3/345)

(، والخاقع يف تؼققد العؾؿ 2/261(، وأبق كعقؿ يف حؾقة إولقار )413يف التاريخ )ص:

(، وابـ 3/1176( و)1/223ف )(، وابـ طِد ال  يف جامع بقان العؾؿ وفضؾ126)ص:

 (.55/232( و)32/268طساكر يف تاريخ دماؼ )

سؿعُت أحؿَد يقَر مرٍة، ُيسلل: يؼال لِؿا كان مـ فعؾ أبل بؽر وطؿر » و بل ن ق داود: -

عؾقؽؿ  سـتل وسـة » :ملسو هيلع هللا ىلصوطثؿان وطؾل: سـٌة  ُال: كعؿ. وُال مرًة لحديث رسقل ا  

اها سـًة. ,«الخؾػبء الراوديـ ـُ طِد العزيز  ُال: ٓ، ُقؾ: فسؿَّ ألقس  ُقؾ ٕحؿد: فعؿُر ب
= 
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ـَّـُة الَؽبِمَؾةُ  واَلِذِه اِلَل السُّ
(1)

......................................... 

                                      = 
، ومعاذ، وابـ مسعقد: سـة  ُال: ما 

ّ
هق إماٌم  ُال: بؾك. ُقؾ لف: تؼقل لؿثِؾ ُقِل أبل

 .(377:مسائؾ اإلمام أحؿد )ص «.أدفُعف أن أُقَل، وما ُيعجِـل أن أخالَػ أحًدا مـفؿ

  .الؽامؾة الاامؾةهذا هق تعريُػ السـة  (1)

ا تعريػاُت:  ، ويقهِرهؿ مهـ أصهحاب أمَّ ـَ ، والَعَؼهدّيق ـَ ، وإصهقلقق ـَ الػؼفهاِر، والؿحهّدثق

 -الػـقن لؾسـة، ففل تعريػاٌت ُجزئّقة: ّٕن كؾَّ صائػٍة مـفؿ كظروا لؾسـة مـ جفٍة خاصٍة 

ُٓت كتِع أصحاِب تؾؽ الػـ -لقس هذا محؾق بقا ا   .قنفْؾُتراجْع لفا ماقَّ

ـُ  ولذا  بل عبُد  لؿ أَر أحًدا ُّط أطؾَؿ بالسـة، وٓ بالحديث الذي يدخؾ » مفدي: الرحؿـ  

(، 1/177أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مؼدمة الجرح والتعديؾ ) «.يف السـة، مـ حؿاد بـ زيد

 (، والؾػظ لف.1/63والاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )

الـاُس طؾك وجقٍه: فؿـفؿ مـ هق إماٌم يف السـة إماٌم يف الحديث، ومـفؿ » و بل نيًضب:

«. مـ هق إماٌم يف الحديث، فلما مـ هق إماٌم يف السـة وإماٌم يف الحديث: فسػقان الثقري

يف شرح  (، والاللؽائل1/118أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مؼدمة الجرح والتعديؾ )

 .(37:واكظر إكقار الؽاشػة )ص .(، والؾػظ لف1/62أصقل اطتؼاد أهؾ السـة )

 و د  ّقـ العؾؿبُء الذا الؿعـك الذي نورُت إلقف: -

ـُ  -  ةُ ههذه ههل السهـّ » بعهد أْن ذكهر كحهًقا مهـ تعريهػ السهـة السهابؼ: رجـب فؼبل الحـبفُظ ا ـ

هالسـّ  ُديًؿا ٓ ياؾؼقن اسؿَ  ، ولفذا كان السؾُػ الؽامؾةُ  وي ف، ورُ ة إٓ طؾك ما ياؿؾ ذلهؽ كؾَّ

 جههامع العؾههقم والحؽههؿ .«والػضههقؾ بههـ طقههاض ،وإوزاطههل ،معـههك ذلههؽ طههـ الحسههـ

(3/132.) 

التل كان طؾقفا هق وأصحابف، السالؿُة  ملسو هيلع هللا ىلصُمراُد إئؿة بالسـّة: صريؼُة الـِل » و بل نيًضب: -

ريـ مـ أهؾ الحديث مـ الاِفات والافقات... ثؿ صار يف ُطرف كثقٍر مـ  العؾؿار الؿتلخ 

ويقرهؿ: السـُة طِارٌة طّؿا َسؾَِؿ مـ الاِفات يف آطتؼادات، خاصًة يف مسائؾ اإليؿان با  

ومالئؽتف وكتِف ورسؾف والققم أخر، وكذلؽ يف مسائؾ الؼدر وفضائؾ الْحابة، وصـَّػقا 

 فقف طؾك شػا هؾؽة.يف هذا العؾؿ باسؿ السـة: ٕن خاَره طظقٌؿ، والؿخالَػ 

ب السـُة الؽبمؾُة: ففل الاريُؼ السهالؿُة مهـ الاهِفات والاهفقات، كؿها ُهال الحسهـ،  ونمَّ

كاهػ الؽربهة يف وصهػ أههؾ الغربهة «. ويقكس بـ طِقد، وسػقان، والػضقؾ، ويقهُرهؿ

 .( بتْرف11:)ص
= 
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.................................................................. 

 

 

 

  

                                      = 
ُقلفؿ: فالٌن طؾك السـة ومـ أهؾ السـة، أي هق مقافهٌؼ » و بل ن ق الؼبسؿ إصبفبين: -

 .3/411الحجة يف بقان الؿحجة «. لؾتـزيؾ وإثر يف الػعؾ والؼقل

السههـُة: العؿههُؾ بالؽتهاب والسههـة، وآُتههداُر بْههالح السههؾػ، » و ـبل عؾؿــبء الســؾػ: -

 .3/459الؿْدر كػسف  «.واتِاُع إثر

 ،ف اطتؼهاًدا واُتْهاًداوأصهحابُ  ملسو هيلع هللا ىلصا   كان طؾقف رسهقُل  السـُة: هل ما» و بل ا ـ تقؿقة: -

ًٓ وطؿاًل    .(5/111مجؿقع الػتاوى ) «.وُق

آطتؼهادات،  يف العِهادات ويف السـة يف كالم السهؾػ يتـهاول السهـةَ  لػظُ » و بل نيًضب: -

وإن كان كثقٌر مؿـ صهـػ يف السهـة يؼْهدون الؽهالَم يف آطتؼهادات، وههذا كؼهقل ابهـ 

اُتْاٌد يف سـة خقٌر مهـ اجتفهاٍد يف بدطهة  :مسعقد وأبل بـ كعع وأبل الدردار 

 .(3/212آستؼامة ) .«وأمثال ذلؽ»

ـُ الؼقؿ: -  ِريَؼُة الؿتَِّعُة وجقًبا واستحِاًبا: لؼقلف » و بل ا  َمـ رغب » :ملسو هيلع هللا ىلصالسـُة: هل الاَّ

اِوديـ مـ  عِدي»وُقلف: . «عـ سـتل َفَؾْقَس مـل وُال «. َعَؾْقُؽؿ  سـتل وسـة اْلُخَؾَػبء الرَّ

 «. مـ َخالَػ الّسـَة كػر»ابـ طِاس: 

قُص الّسـة بؿا يجقز َترُكف: اصاالٌح حادٌث. َوإِ  ِْ  ملسو هيلع هللا ىلصَّٓ َفالسـُة َمها سهـّف رسهقُل ا  َوَتْخ

. «ٕمتف مـ واجٍع ومستحٍع، فالسـة ههل الاريؼهة، وههل الاهريعة والؿـفهاج والسهِقؾ

 .(176:تحػة الؿقدود بلحؽام الؿقلقد )ص
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ِي  
ان 
 الن َّ

ُ
ل

صْ يُ  الف َ ُالسُّ ُثُِِحْفظ 
َؾ بِِحْػِظ الُؼْرآنِ  -3 ـَّهِة َكَؿا َتَؽػَّ َؾ اُ  بِِحْػِظ السق َتَؽػَّ

(1)
ؾُزوِم:  بَِاِريِؼ الق

ِزِم ِحْػِظ الُؼْرآِن:  َٓ ـْ 
َنَّ مِ

ِ
  ِحْػَظ َ َقبكِِف, وِحْػَظ لَِسبكِِف, وِحْػَظ َنْعَقاكِف.ٕ

ـَّ  :َوَ َقبُكفُ  الَعَربِقَّةُ  :َولَِسبُكفُ ُة. السق
(2)

ُُقنَ  الُؿْممِـُقنَ  :َوَنْعَقاُكفُ .  هاِد َّْ ال
(3)

 .

ًَِعا  َ َمهْحُػقَضٌة َته
 لِهِحْػِظ الُؼْرآِن.َفِفل

اًضا َجهَؿُعقا ُطُؾقًما َوُفُفقَما، َحتَّك َصاُروا  -4 ْد َهقَّهَل اُ  لَِذلَِؽ ُحػَّ َُ َو

قَما ُْ ُِقِل مِـَْفا إِجَؿاًطا َمْع ْقُه بِالَؼ ـَ َطَؾك َما َتَؾؼَّ ُمهْجِؿِعق
(4)

.  
ِ
َفُفْؿ ُأَمـَاُر ا 

  ،َطَؾك َوْحقِِف الَحهّؼ 
 
ِل ـَ الـَِّ ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالَقاِسَاُة َبْق ي وَبِؼقَِّة الهَخْؾؼ. َحَػَظُة الد 

                                      
، وهذا الذي طؾقف [9]الحجر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وذلؽ يف ُقلف تعالك:  (1)

ْكر يف  .هذه أية الؼرآنُ  أكثُر العؾؿار، وهق أّن الؿراَد بالذ 

ـُ حزٍم  إلك أّن السـَة داخؾٌة أيًضا يف هذه أية أصالًة: ٕ ا مـ جـس وذهع اإلماُم اب

 ڳ ڳ ڳ﴿ إن ا  تعالك ُد ُال:» : بل  .القحل، ففل محػقضٌة كالؼرآن

 فؿضؿقٌن طـد كؾ مـ يممـ با  والققم أخر أّن ما تؽػؾ ا   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

 بؼقلف  ملسو هيلع هللا ىلصبحػظف ففق يقُر ضائع أبًدا، ٓ ياؽ يف ذلؽ مسؾٌؿ، وكالُم الـِل 
ٌ
كؾقف وحل

 ِذكٌر بنجؿاع [4، 2]الـجؿ: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿تعالك: 
ُ
، والقحل

، فؽالمف ضرورًة،   محػقٌظ بحػظ ا   إمة كؾفا، والذكُر محػقٌظ بالـص 

واكظر إكقار  .(3/71اإلحؽام يف أصقل إحؽام )«. مـؼقٌل كؾقف إلقـا، ٓ بّد مـ ذلؽ

 .(29الؽاشػة )ص/

 .(29كظر إكقار الؽاشػة )ص/ا (2)

  .(425اكظر تقسقر الؽريؿ الرحؿـ لؾسعدي )ص/ (3)

كظر ُاطدة يف تقّحد الؿّؾة وتعّدد الارائع )ضؿـ مجؿقطة الرسائؾ الؿـقرية( ٓبـ ا (4)

 .(33/261تقؿقة )(، ومجؿقع فتاوى ابـ 2/143تقؿقة )
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ُسقل، َوُهُؿ  ،َوَخَزَكُتف ـِ الرَّ َُِؾ مِـُْفْؿ َما َرَوْوُه َط َوَأْوِطَقُة الِعْؾِؿ َوَحَؿَؾُتف. ُيْؼ

الؿلُمقُكقَن طَؾْقِف َوالُعُدول
(1)

. 

ُِقه -5 ُدوا لِْؾَحِديِث َوَصَؾ ُِقه ،َتهَجهرَّ وَسَلُلقا َطـُْف  ،َوَرَحُؾقا فِقِف َوَكهَته

ُؾقه. ،وَأْحَؽُؿقه، وَذاَكُروا بِِف وَكَاُروه ُفقا فقِف وَأصَّ  وَتَػؼَّ

ـَ 
ِحقَح مِ َّْ ُُقف، َوال ـَ الهَؿْق

ـَ الهَؿـُْسقخ، َوالهَؿْرُفقَع مِ
َبقَّـُقا الـَّاِسَخ مِ

ـَ الهُؿهْرَسؾ، واله
َؾ مِ ِْ ـَ الهُؿْجَؿؾ، والهُؿْسَتْعَؿَؾ الهُؿَعّؾ، والهُؿتَّ

َر مِ ُؿَػسَّ

ـَ الهَؿْتُروكِقـ، 
ـَ مِ ُِقلِق ـَ الهَؿْجُروِحقـ، والهَؿْؼ

ـَ الهُؿْفَؿؾ، والُعُدوَل مِ
مِ

ـْ َثْؾِع الَؼاِدِحقـ يـ، َوَصاَكُف َط َحتَّك َحِػَظ اُ  بِِفُؿ الد 
(2)

. 

ُاقر، وَيـْهُػقَن َطـُْف َكِذَب  -6 ُدوِر َوالسق ْق َوَما َزاُلقا َيْحَػُظقَكُف فِل ال

ـَّهَػات، َوَجهَؿُعقُه فِل  َْ ـَ َوَزْيَػ َأْهِؾ الُػُجقر، َحتَّك َأْوَدُطقُه الهُؿ ابِق الَؽذَّ

َػات، َفهَقَصَؾ إَِلْقـَا    -الهُؿَملَّ
ِ
ا َصِريًّا َكهَلكَّؿَ  -بَحْؿِد ا  ن، َفـَسَلُل َيضًّ ْٔ ها َكاَن ا

َُِفْؿ فِل الِجـَان.
 َمَراتِ

َ
 اَ  َأْن َيهْجِزَيُفْؿ َطـَّا َخْقَر الَجَزاِر َوَأْن ُيْعؾِل

ّع، َأْو َأْصَؾهَؼ لَِساَكُف فِقِفْؿ بِالَؼْدِح َوالثَّهْؾع،  -7 م  َوالسَّ ـْ َتـَاَوَلهُفْؿ بِالذَّ َفَؿ

ـْ ُح 
ََُع فِل ُحْػَرٍة مِ ـْ ُشَعِع الـ هَػاقَفَؼْد َو

ٍَِة مِ َؼاق، َوَهَقى يف ُشْع َػِر الا 
(3)

. 

                                      
 .بتْرف( 9 – 8شرف أصحاب الحديث )ص/ (1)

 .(1/84يـظر صحقح ابـ حِان ) (2)

ـُ عسبَّر: (3)  هتؽ يف ا  وطادة، مسؿقمة - رحؿة ا  طؾقفؿ -لحقم العؾؿار »  بل الحبفُظ ا 

 ٕطراضفؿ والتـاول، طظقؿ أمره برار مـف هؿ بؿا فقفؿ القُقعة ٕن معؾقمة: مـتؼْقفؿ أستار

الزور وآفيار مرتع وخقؿ، وآختالق طؾك مـ اختاره ا  مـفؿ لـعش العؾؿ خؾؼ ذمقؿ، ب

وآُتدار بؿا مدح ا  بف ُقل الؿتِعقـ مـ آستغػار لؿـ سِؼفؿ وصػ كريؿ، إذ ُال مثـقًا 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿طؾقفؿ يف كتابف وهق بؿؽارم إخالق وضدها طؾقؿ: 
= 
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................................................................... 

 

 

 

  

                                      = 
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

طـ آيتقاب وسّع إمقات  ملسو هيلع هللا ىلصوآرتؽاب لـفل الـِل  [12]الحار: ﴾ٹ ٹ

تِققـ «. جسقؿ، فؾقحذر الذيـ يخالػقن طـ أمره أن تْقِفؿ فتـة أو يْقِفؿ طذاب ألقؿ

 (.39كذب الؿػيي فقؿا كسع إلك إشعري )ص:

الذيـ يعقِقن أهؾ الحديث ويعدلقن طـ مذهِفؿ جفؾٌة »و بل وقُخ ا سالم ا ـ تقؿقة:  - 

أكف ُذكَِر طـده أهُؾ « ابـ أبل ُتقؾة»زكادٌُة مـافؼقن بال ريع. ولفذا لؿا بؾغ اإلماَم أحؿَد طـ 

ويؼقل: زكديٌؼ،  -وهق يـُػُض ثقبَف  -الحديث بؿؽة فؼال: ُقُم سقٍر!! فؼام اإلمام أحؿد 

ف طرف مغزاه. وطقُْع الؿـافؼقـ لؾعؾؿار بؿا جار بف الرسقل زكديٌؼ، زكديٌؼ. ودخؾ بقتَف. فنك

 (.4/96مجؿقع الػتاوى )«. ملسو هيلع هللا ىلصُديٌؿ مـ زمـ الؿـافؼقـ الذيـ كاكقا طؾك طفد الـِل 
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اِلث ُ   الن 
ُ
ل

صْ يُ  الف َ ُالسُّ ََال  ْح
َ
ْرآنُِأ ُِثَُنَعُالق 

8-  
ِ
اَم َرُسقُل ا  ََِقاِن الُؼْرآِن َأْطَظَؿ ُِهَقاٍم،  ملسو هيلع هللا ىلصَُ َوََّبَن َ َقبُكُف َلُف َعَؾك بِ

ـِ   :َكْقَعْق

ٍر  :َ ـَقـبُن الَّؾْػِظ َوالـَّْظؿِ  -ن
ْ
ِف، َوَطَدِم كِْتَؿهاِن َشل ِْؾِقِغ الُؼرآِن ُكؾ  وَذلَِؽ بَِت

ِة َكَؿها ُأكِزَل َطَؾْقِف. ِف إَِلك إُمَّ
 مِـُْف، َوَأَدائِ

ـِ َأْحَؽامِِف  :الـَؿْعـَك والـُحْؽؿِ َ َقبُن  -ِ ِْقِق َوَذلَِؽ بَِتْقِضقِح َمَعاكِقِف، َوَت

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :َََّؿـب َ بَل َتَعبَلكبَِؼْقلِِف َوفِْعؾِِف، 

[44]الـحؾ: ﴾ڦ ڤ ڤ
(1)

 . 

ـَّـُة َمَع اْلُؼْروِن َعَؾك َثاَلَثِة َنْحَقالٍ  -9 والسُّ
(2)

: 

ُل: َدٌة لِـَؿـب إَوَّ اَلِة،  َجبَء فِل الُؼْروِن, ُمَمَِّّ َّْ اِم ال َُ ، وإِ
ِ
َكإَْمِر بِتَْقِحقِد ا 

ْد  َُ ، وَكْحِق َذلَِؽ: َفَقُؽقُن الُحْؽُؿ  َكاِة، وَصْقِم َرمَضاَن، والَحج  وإِيَتاِر الزَّ

ـِ  ََِت بَِدلِقَؾْق ِة. :َث ـّـَ ِِ والسُّ  الؽَِتب

ـــبكِل ــــٌة لَِؿـــ :والثَّ ـْ كَ  الُؼـــْروِن,ب َجـــبَء فِـــل ُمَبقِّـَ ْحهههِق َتههههْؼقِقِد ُمْاَؾهههٍؼ، مِههه

ـِ ُمههْجَؿٍؾ، َأْو َتْقِضهقِح ُمْاهؽِؾٍ  َأوْ  ، َأْو َتِقِهق قِص َطامٍّ ِْ َتهْخ
(3)

 بَِفهَذا 
َ
، َفِفهل

                                      
 .(6-5كظر مـزلة السـة يف اإلسالم )ص/ا (1)

( 447( فؿا بعد، وإطالم الؿقُعقـ )ص/88( و)ص/33-31كظر الرسالة )ص/ا (2)

 .(154(، وُقاطد التحديث )ص/65:الحؽؿقة )صفؿا بعد، والارق 

إكؽ امرٌؤ أحؿُؼ، أتجد يف كتاب ا  » , نكف  بل لرجٍؾ:عـ عؿران  ـ حصقـ  (3)

 ثؿ طّدد طؾقف الْالَة، والزكاَة، وكحَقها  ثؿ ُال لف:»الظفَر أربًعا، ٓ تجفر فقفا بالؼرارة 

ر ذلؽ» را  إن كتاَب ا  أحؽَؿ ذلؽ، وإن السـَة تػس  أخرجف «. أتجُد هذا يف كتاب ا  مػسَّ
= 
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                                      = 
(، 1/325(، وابـ بّاة يف اإلباكة الؽ ى )142طِد ا  بـ الؿِارك يف الؿسـد )ص:

ال   (، وابـ طِد1/327(، والخاقع يف الػؼقف والؿتػّؼف )1/417وأجري يف الاريعة )

 (.3/1193العؾؿ وفضؾف ) يف جامع بقان

قر: -  خِّ ِّْ ف  ـ عبد اهلل  ـ ال ختقبين نّن رجاًل  بل لـُؿطرِّ ٍِ السَّ ثقكا إٓ  وعـ نيق ٓ تحد 

ف:  ، ولؽـّا كريد مـ هق أطؾؿ »بؿا يف الؼرآن، فؼال لف ُمار  ًٓ إّكا وا  ما كريد بالؼرآن بد

 «. بالؼرآن مـّا!
َّ
(، 98( رُؿ )97:أخرجف أبق خقثؿة يف العؾؿ )ص .ملسو هيلع هللا ىلصيعـل الـِل

(، وابـ طِد ال  يف جامع بقان العؾؿ وفضؾف 3/346والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف )

(3/1192). 

 - : أخرجف «. الؼرآُن أحقُج إلك السـة مـ السـة إلك الؼرآن» و بل مؽحقٌل الدمْؼلُّ

(، وابـ باة يف اإلباكة 232)ص/ -كؿا يف كتاب السـة  -حرب الؽرما  يف مسائؾف 

  .(3/1194(، وابـ طِد ال  يف جامع بقان العؾؿ وفضؾف )1/352)

  , (، وال ُاري كؿا يف 3/1192كؿا يف جامع بقان العؾؿ وفضؾف )وَّذا  بل إوزاعلُّ

 .(82شرح السـة )ص/

ـُ مفدي: -  : الرجُؾ إلك الحديث أحقُج مـف إلك إكؾ والارب» و بل عبُد الرحؿـ  

ر الؼرآنَ    .(68:مػتاح الجـة يف آحتجاج بالسـة )ص«. ٕن الحديَث ُيػس 

 - : ـْ حديُث رسقل ا  » و بل ا مبُم الْبفعلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصلقس ُيخالُػ الحديُث الؼرآَن، ولؽ

ّـَ بػرض ا ،  يِّقـ معـك ما أراد، خاًصا وطاًما وكاسًخا ومـسقًخا، ثؿ ُيؾِزم الـاَس ما س

َِِؾ طـ رسقل ا   َُ ِِؾ، ملسو هيلع هللا ىلصفَؿـ  َُ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ ُال ا  تعالك: فعـ ا  

(، وشايف 1/118ومعرفة الســ وأثار )(، 7/242إم )اكظر  .«﴾ہ ہ ۀ

( 
ّ
 يف شرح مسـد الاافعل

ّ
  .(5/551العل

ر الؼرآَن، وهل دٓئُؾ الؼرآن» و بل ا مبم نحؿد: -  شرح أصقل اطتؼاد أهؾ «. السـُة تػس 

 .(1/156السـة والجؿاطة )

بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصورسقُل ا  » يف حّجة القداع: و بل إلببين تعؾقًؼب عؾك  قل جب ر  - 

فقف «: »طِؿؾـا بفأضفركا، وطؾقف يـزُل الؼرآُن، وهق يعرف تلويَؾف، وما طِؿَؾ بف مـ شلٍر 

 
َّ
هق الذي يِقّـ لؾْحابة ما َكَزَل طؾقف مـ الؼرآن، وأكف هق  ملسو هيلع هللا ىلص إشارٌة لاقػٌة إلك أّن الـِل

ٓ  -حتك مـ الْحابة  -وحده الذي يعرف تلويَؾف وتػسقَره حؼَّ الؿعرفة، وأّن يقَره 

ا كغقره -يف هذه الَحجة  ، ولذلؽ كان الْحابُة ملسو هيلع هللا ىلصُيؿؽـف آستغـاُر طـ بقاكف 
= 
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اِضَقٌة َطَؾك الُؼْرآنِ  َُ َحاكَِؿٌة و
(1)

 . 

ــُث  ــُف  :والثَّبلِ ــَؽَت َعـْ ـــِؼال  َس ــًدا ُمْسَت ـــب َجِدي َئٌة ُحْؽًؿ ِْ ــــْ ــْرونُ ُم الُؼ
(2)

 ،
                                      = 

ِّعقن خااه، فؿا طِؿؾ بف مـ شلٍر طِؿؾقا بف -مـ العِادات   .(52:َحّجة الـِل )ص «.يتت

أَما إكف  : كعؿ، ُال:ؽ الحديُث  ُؾُت : أيعجُِ ُال لل الزهريق »  ؽر الفذلل: بل ن ق  (1)

الرجال ففؿ الذيـ ياؾِقن الحديث  ا ذكقرُ فؿ! أمّ ف ممكَّههثُ الرجال ويؽرهُ  عجُع ُذكقرَ يُ 

فؿ ففؿ همٓر الذيـ يؼقلقن: إيش كعؿؾ بالحديث ه، وأما ممكَّههثُ والعؾؿ وطرفقا ُدرَ 

الجامع  .«وإياهؿ تؼضل طؾك الؽتاب  أصؾحـا ا ُ  ما طؾؿقا أن السـةَ وكدع الؼرآن  أوَ 

 .(1/142ٕخالق الراوي وآداب السامع )

«. السـُة ُاضقٌة طؾك الؽتاب، ولقس الؽتاُب بؼاٍض طؾك السـة»  بل يحقك  ـ ن ل َّثقر:و - 

 -(، وحرب الؽرما  يف مسائؾف 592رُؿ ) 1/153أخرجف الدارمل يف الســ )الؿؼدمة( 

(، والؿروزي يف 3/57(، والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف )232)ص: -كؿا يف كتاب السـة 

(، وابـ طِد ال  يف جامع 354و1/352(، وابـ باة يف اإلباكة )122( رُؿ )22السـة )ص:

 (.3/1194بقان العؾؿ وفضؾف )

أن السـة ُد جارت بالؿعـك الْحقح الؿراد مـ آيات الؼرآن: ٕ ا  وُمراُدالؿ  ذلؽ: 

فؿا  4/211، والؿقافؼات 3/1194واكظر جامع بقان العؾؿ وفضؾف  .مِّقـة ومػّسرة لف

 .16و 9بعد، ومـزلة السـة يف اإلسالم ص

ٌظ طؾك طِارة  ولإلمبم نحؿد  ـ حـبؾ -  )السـُة ُاضقٌة طؾك الؽتاب(،  :تحػق

«. ما َأجُسُر طؾك هذا أن أُقَلف، ولؽـل أُقل: إن السـة تػّسر الؽتاب وتِّقـف» :حقث ُال

(، 376:واكظر مسائؾ اإلمام أحؿد ٕبل داود )ص .3/1194جامع بقان العؾؿ وفضؾف 

 .(65:والارق الحؽؿقّة ٓبـ الؼقؿ )ص

، والذي يظفُر أكف ٓ َضْقَر يف استعؿال هذه هذا زيادُة َوَرٍع مـ اإلماِم أحؿَد :  ؾُت  

 .العِارة ما دام معـاها صحقًحا: ولذا استعؿؾفا يقُره مـ السؾػ، وا  أطؾؿ

(2)  
ق
ْيغ فقف  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الِؼْسُؿ هق الذي ضّؾ فقف صقائُػ مـ أهؾ الِدع، ولذا حّذر الـِل مـ الزَّ

ُث  َِحِديثِل, َفَقُؼقُل: َ قْـَـَب » :بؼقلف َ ـِل َواُلَق ُمتَّؽٌِئ َعَؾك َنِريَؽتِِف ُيَحدَّ ُيقِوُؽ َنَحُدَُّْؿ َنْن ُيَؽذِّ

ـْ َحَراٍم  قِف ِم
ـْ َحاَلٍل اْستَْحَؾْؾـَبُه, َوَمب َوَجْدَكب فِ قِف ِم

ُِ اهللِ, َفَؿب َوَجْدَكب فِ ْمـَبُه, َوَ ْقـَُؽْؿ ََِّتب َحرَّ

َم َرُسقُل اهللِ  َٓ َوإِنَّ َمب َحرَّ َم اهللُ  ملسو هيلع هللا ىلص َن ( 38/439أخرجف أحؿد يف الؿسـد ) «.ِمثُْؾ َمب َحرَّ

 .وهق صحقٌح  .(17194رُؿ )
= 
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ْقهرِ  ـَ الاَّ َِاِع، وِذي مِههْخَؾٍع مِه ه ـَ الس  َكَتْحِريِؿ ُكؾ  ِذي َكاٍب مِه
(1)

، وَتحهِريِؿ 

ـَ الهَؿْرَأِة وَخاَلتَِفا تَِفا، وَبْق ـَ الهَؿْرَأِة وَطؿَّ الَجْؿِع َبْق
(2)

. 
                                      = 

 : ، مؿا لقس لف يف ملسو هيلع هللا ىلصُيحّذر بذلؽ مخالػَة الســ التل سـّفا رسقُل ا  »  بل الخطب لُّ

الؼرآن ذِْكٌر، طؾك ما ذهِت إلقف الخقارُج والروافُض، فن ؿ تعّؾؼقا بظاهر الؼرآن وتركقا 

ـت بقاَن الؽتاب، فتحقَّروا وضؾققا  .(4/398معالؿ الســ )«. الســ التل ُد ُضؿ 

, عـ رجٍؾ مـ وِل ن ل خبلد  ـ َنِسقد, نكف سلل عبَد ا -  ٍِ ـَ وعـ مبلٍؽ, عـ ا ـ وفب هلل  

َٓ  :عؿَر فؼبل ، إِكَّا َكِجُد َصاَلَة اْلَخْقِف، َوَصاَلَة اْلَحَضِر فِل اْلُؼْرآِن، َو ـِ ْحَؿ ِِْد الرَّ َيا َأَبا َط

ـُ ُطَؿَر:  َػِر  َفَؼاَل اْب ـَ َأِخل، إِنَّ اَ  »َكِجُد َصاَلَة السَّ ًدا  َيا اْب َٓ ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث إَِلقْـَا ُمَحؿَّ ، َو

 .(7( رُؿ )1/145الؿقصل )«. َكْعَؾُؿ َشْقًئا. َفنِكََّؿا َكْػَعُؾ، َكَؿا َرَأْيـَاُه َيْػَعُؾ 

ـُ ُجَبقر  َِحِديٍث عـ الـَّبِل  -  إِنَّ اَ   :فؼال رجٌؾ مـ أهؾ اْلُؽقَفة ,ملسو هيلع هللا ىلصوحّدث سِعقُد  

ًِا َشِديًدا، وُال !يؼقل كذا كذا أٓ َأَراك تَعاِرض َأحاديَث رسقل ا  » :َفَغضع َسِعقٌد َيض

الحجة يف بقان الؿحجة  «.أطؾَؿ بؽتاب ا  مِـْؽ ملسو هيلع هللا ىلص ! كان رسقُل ا  بؽتاب ا   ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1/348(، واإلباكة الؽ ى )3/232)

ـُ تقؿقة: -  الخقارُج أصُؾ بدطتفؿ أ ؿ ٓ يرون صاطَة الرسقل واتِاَطف فقؿا » و بل ا 

 .(32/124مجؿقع الػتاوى )«. خالػ ضاهَر الؼرآن طـدهؿ، وهذا ترُك واجع

ِه عؾك مـ كبزع يف اعتداد الؿتقّفك عـفب زوُجفب يف  قتفب: -  ـُ الؼقؿ يف َمعرِِض َردِّ  و بل ا 

آطتداد يف الؿـزل حتك تؽقن السـُة مخالػًة  هذا كتاُب ا  لقس فقف ما يـِغل وجقب»

، وهذا  ـُ لف، بؾ يايُتفا أن تؽقن بقاًكا لحؽٍؿ سؽت طـف الؽتاب، ومثُؾ هذا ٓ ُترّد بف السـ

«. بعقـف أن ُتيك السـُة إذا لؿ يؽـ كظقُر حؽؿفا يف الؽتاب ملسو هيلع هللا ىلصالذي حّذر مـف رسقل ا  

 .(5/693زاد الؿعاد )

 - : آستؼراُر دلَّ طؾك أن يف السـة أشقاَر ٓ ُتحْك كثرًة، لؿ ُيـصَّ طؾقفا يف » و بل الْبطبلُّ

الؼرآن: كتحريؿ كؽاح الؿرأة طؾك طؿتفا أو طؾك خالتفا... وما يف معـاه مؿا تؼدم ذكره، وهق 

واضٌح يف أن يف السـة ما لقس يف الؼرآن، وهق كحق ُقل مـ ُال مـ العؾؿار: َتَرَك الؽتاُب 

 (.235 - 4/232الؿقافؼات )«. ـة، وتركت السـُة مقضًعا لؾؼرآنمقضًعا لؾس

خرجف مسؾٌؿ يف صحقحف أحديُث تحريؿ كؾ ذي كاٍب مـ السِاع وذي مخؾٍع مـ الاقر،  (1)

 .( طـ ابـ طِاس 1924رُؿ ) 2/1524
لـفل طـ الجؿع بقـ الؿرأة وطؿتفا أو خالتفا أخرجف الِخاري يف صحقحف احديُث  (2)

= 
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11-  
َ
ـَّهههِة َطَؾههك الُؼههْرآِن، َفِفههل ََحاِديههُث الههَقاِرَدُة فِههل َطههْرِض السق ْٕ هها ا َأمَّ

ٌر 
ْ
حق مِـَْفا َشل

ِْ َٓ َي َأَحاِديُث َباصَِؾٌة 
(1)

 . 

  

                                      = 
( طـ أبل هريرة 1428رُؿ ) 3/1238(، ومسؾؿ يف صحقحف 4832رُؿ ) 5/1965

. 
ّٓ فال، جارت مـ صريؼ (1)  :أحاديَث َطْرض السـة طؾك الؼرآن فنْن وافؼفا ففل حجٌة وإ

طؾل بـ أبل صالع، وأبل هريرة، وابـ طؿر، وثقبان، وطِد ا  بـ جعػر الفاشؿل، 

 .والحسـ الِْري، وكؾقفا شديدة الضعػ أو مقضقطة

(، والسؾسؾة 1/172(، ومجؿع الزوائد )367-1/365اإلباكة ) :اكظر تػصقؾ ذلؽ يف 

( 1422( و)1289( و)1288( و)1287الضههههعقػة والؿقضههههقطة، الحههههديث رُههههؿ )

 (. 5429و)

(، وجامع بقان العؾؿ 12/159معرفة الســ وأثار ) :واكظر الردَّ عؾك الذه الْبفة يف 

(، وشِفات حقل 63(، وإجقبة الؿػقدة لؿفؿات العؼقدة )ص/3/1191وفضؾف )

( فؿا بعد، والسـة الـِقية يف كتابات أطدار اإلسالم لعؿاد 224السـة ودحضفا )ص/

 .(1/331الاربقـل )

ـُ الؼقؿ: -   »  بل ا 
ق
 ،ملسو هيلع هللا ىلصطؾك مـ رّد أحاديَث رسقل ا   أكؽر اإلماُم أحؿُد والاافعل

صاطة »لزطؿف أ ا تخالػ ضاهَر الؼرآن، ولإلمام أحؿد يف ذلؽ كتاٌب مػرٌد سؿاه كتاب 

 ملسو هيلع هللا ىلصوالذي يجع طؾك كؾ مسؾؿ اطتؼاُده: أكف لقس يف ســ رسقل ا   «،ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

 .(65:الارق الحؽؿقة )ص. «الْحقحة سـٌة واحدٌة تخالُػ كتاَب ا 

لؼد كان مـ أثر جؿقد الخقارج طـد ضقاهر » الْقخ محؿد حسقـ الذالبل:و بل  - 

الـْقص الؼرآكقة أ ؿ لؿ يؾتػتقا إلك ما جار مـ إحاديث الـِقية كاسًخا لِعض آيات 

ا لِعض طؿقماتف ًْ  ْ ، أو زائًدا طؾك بعض أحؽامف، ويظفر أن هذا الؽتاب، أو مخ

الؿِدأ ُد تؿؾَّؽ ُؾقَب الخقارج، وتسؾَّط طؾك طؼقلفؿ، فـتج طـف أْن وضع بعُضفؿ طؾك 

إكؽؿ ستختؾػقن مـ بعدي، فؿا جاركؿ طـل »هذا الحديث، وهق:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا  

ي: الزكادُة فؼد ُال طِد الرحؿـ بـ مفد« فاطرضقه طؾك كتاب ا ، وما خالػف فؾقس طـل

التػسقر «. ...( إلخمب نتبَّؿ عـل فبعرضقه عؾك َّتبِ اهللوالخقارج وضعقا حديث: )

 (.212-3/213والؿػسرون )
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عُ  اب ِ
 الّرَ

ُ
ل

صْ يُ جُِّحُ  الف َ ُالسُّ  ثُِي ث 
 َتَعاَلك َكالُؼْرآنِ  -11

ِ
ـَ ا 

 مِ
ٌ
ُة َوْحل َِِقيَّ ـَّهُة الـَّ السق

(1)
ِِْريهُؾ  ، َكهَزَل بَِفها ِج

                                      
إدلة طؾك ذلؽ كثقرٌة مـ الؿـؼقل والؿعؼقل ٓ يتسهع الؿؼهام لهذكرها يف ههذا الؽتهاب  (1)

( فؿا بعد، وإكهقار 1/97يف: اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ حزم ) فاكظرها القجقز،

( فؿا بعهد ، وتهدويـ السهـة الـِقيهة كاهلتف 485(، وحجقة السـة )ص:38الؽاشػة )ص:

 )ص:19وتاقره )ص:
ٌ
 ( فؿا بعد.19(، والسـة الـِقية وحل

ـُ الؼقؿ - ع طؾك طِاده إن ا  سِحاكف وتعالك أكزل طؾك رسقلف َوحقْقـ، وأوج» : بل ا 

 ۈئ ۆئ﴿اإليؿاَن ُؿا، والعؿَؾ بؿا فقفؿا، وهؿا الؽتاُب والحؽؿُة، ُال تعالك: 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿، وُال تعالك: ﴾ېئ ېئ ۈئ

 گ گ گ گ﴿، وُال تعالك: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

والؽتاُب هق الؼرآُن، والحؽؿُة هل السـُة، باتػاق السؾػ. وما أخ  بهف الرسهقُل طهـ ا  

ففق يف وجقب تْديؼف واإليؿان بف كؿا أخ  بهف الهربق تعهالك طؾهك لسهان رسهقلف، ههذا 

إين »أصٌؾ متػٌؼ طؾقف بقـ أههؾ اإلسهالم، ٓ يـؽهره إٓ مهـ لهقس مهـفؿ، وُهد ُهال الـِهل: 

َِ وم  (.75. الروح )ص:«ثَؾف مَعفُنوتقُت الؽتب

السهـة مهع الؽتهاب يف مرتِهة واحهدة مهـ حقهث » و بل الْقُخ عبُد الغـل عبـد الخـبلؼ: -

آطتِار وآحتجاج ُؿا طؾك إحؽام الارطقة. ولِقهان ذلهؽ كؼهقل: مهـ الؿعؾهقم أكهف 

ل مهـ طـهد  ٓ َِّهٌد كزاع يف أن الؽتاب يؿتاز طـ الُسـَّة ويػُضؾ طـفا: بلن لػظف مـزَّ ا ، متع

رة طـهف يف الػضهؾ مهـ ههذه  بتالوتف، معِجٌز لؾِاهر أن يهلتقا بؿثؾهف. بخالففها ، ففهل متهلخ 

 الـقاحل.

ر طهـ  قَّة: بلن تؽقن مرتُِتفها التهلخق ـّ ذلؽ ٓ ُيقجع التػضقَؾ بقـفؿا مـ حقث الحج  ولؽ

التعهارض.  الؽتاب يف آطتِار وآحتجاج: فُتفهدَر وُيعؿهَؾ بهف وحهده لهق حْهؾ بقـفؿها

 مهـ طـهد 
ٌ
قَّهة الؽتهاب إكؿها جهارت مهـ كاحقهة أكهف وحهل وإكؿا كان إمُر كذلؽ: ٕن ُحج 

 مثُؾهف، فقجهع الؼهقُل بعهدم 
ٌ
ا ... والسـَُّة مسهاويٌة لؾؼهرآن مهـ ههذه الـاحقهة: فن ها وحهل

رها طـف يف آطتِار  (. 485حجقة السـة )ص:. «تلخق
= 
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ِهل َكَؿها َكهَزَل بِهالُؼْرآنِ  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك الـَِّ

(1)
َفها . هٌة ُكؾق َ ُحجَّ

لِهَذا: َفِفهل
(2)

هَدٌر  ْْ ، َوَم

                                      = 
َِف التل تعؾَّؼ ُا م ثؿ ذكر  ها الاق ـ يؼقل بتلخر السـَّة طـ الؽتاب يف آطتِار، وردَّ

 بردوٍد دُقؼة.

سهؿعت طهامر بهـ يسهاف  و د نخرج ا مبم البقفؼل  سـده إلك سعقد  ـ الؿغقرة  ـبل: -

 يؼقل: 
َّ
، فنيهاك يها طهامُر أن تؼهقَل ملسو هيلع هللا ىلصإذا بؾغؽ طـ رسهقل ا  »يؼقل: سؿعت إوزاطل

الؿدخؾ إلك الســ الؽ ى . «ا  تِارك وتعالك كان مِؾ غا طـ ملسو هيلع هللا ىلصبغقره: فنن رسقل ا  

 (.48(، واكظر مػتاح الجـة يف آحتجاج بالسـة )ص:322)ص:

 (.1/287وُال كحَق ذلؽ لؿخؾد بـ الحسقـ كؿا يف الػؼقف والؿتػؼف لؾخاقع الِغدادي )

كؿها يـهزل طؾقهف  ملسو هيلع هللا ىلصكهان ج يهؾ يـهزل بالسهـة طؾهك رسهقل ا  »ُال حسهان بهـ طاقهة:  (1)

ُؿههف الؼههرآن ُؿههف إياههها كؿهها يعؾ  أخرجههف ابههـ الؿِههارك يف الزهههد والرُههائؼ «. بههالؼرآن، يعؾ 

(، وحرب 1/474(، والدارمل يف الســ )261:(، وأبق داود يف الؿراسقؾ )ص3/32)

 1/354(، وابـ باهة يف اإلباكهة )232:)ص -كؿا يف كتاب السـة  -الؽرما  يف مسائؾف 

 ذم يف والفروي(، 111) و( 22:)ص السـة يف والؿروزي(،، 246 - 245) و( 355 –

(، 84 - 1/82(، والاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السهـة )3/63م وأهؾف )الؽال

(، وأبق يعؾك يف جزر فقف 1/124(، ويف الػؼقف والؿتػؼف )13:والخاقع يف الؽػاية )ص

ـ إوزاطههل طـهف بههف، وههق أثههٌر (، كؾفههؿ مهـ صههرٍق طه82:سهتة مجهالس مههـ أمالقهف )ص

ـُ حجر يف فتح الِاري ) .صحقٌح  ح إسـاَده الحافُظ اب  .(12/391وُد صحَّ

مـ  ،كان فؼقًفا طابًدا ،هق حسان بـ طاقة الؿحاربل مقٓهؿ الدماؼلوحساُن هذا: 

أما وا  » :ٓ يّْح: فؼد ُال لغقالن الؼدريو ،ُرمل بالؼدر ،ثؼات التابعقـ ومااهقرهؿ

مات بعد العاريـ ومائة وربؿا  «.أطاقَت لساًكا لؿ ُكعَاف، إكا لـعرف باصَؾ ما تليت بفلئـ 

 .بؼل إلك حدود سـة ثالثقـ ومائة 
وهتذيع  (،1/479) قزان آطتدالوم (،79-6/73حؾقة إولقار ) :اكظر ترجؿتف يف

 .(1314( رُؿ )322:)صوتؼريع التفذيع  ،(1/283التفذيع )

أصهقل الهديـ «. َمهـ ردَّ حجهَة الؼهرآن والسهـة ففهق الؽهافرُ »ُال طِهُد الؼهاهر الِغهدادي:  (2)

 .(162:)ص

ع  .(294 – 228شِفات حقل السـة ودحضفا )ص/ :واكظر لؾتقسق
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ُمْسَتِؼؾٌّ لِؾتَّْاِريعِ 
ُِقُلَفا َوالَعَؿهُؾ بَِفها فِهل الَعَؼائِهِد َوأَداِب  ,(1) َُ َة  َيْؾَزُم إُمَّ

َوإَْحَؽام
ام ,(2) َْ دق إَِلْقَفا ِطـَْد التَّـَاُزِع وآْختاَِلِف والِخ َوالرَّ

(3)
. 

هههَؿتَِفا -12 ْْ هههَة اْطتَِؼهههاُد ِط َكَؿهههها َيْؾهههَزُم إُمَّ
(4)

هههَؿِة َصهههاِحَِِفا   ْْ ، ملسو هيلع هللا ىلصَوِط

َوَتْقِحقُدُه بِالتَّْحؽِقِؿ َوالتَّْؼِدْيؿ، وآْكِؼَقاِد َوالتَّْسؾِْقؿ
(5)

ُِقِل  . ل ُسـَّتِِف بِهالَؼ َوَتَؾؼ 

                                      
ـٍ بـػسف، وإن كان ُيروى طّؿـ دون رسهقل ا   ملسو هيلع هللا ىلصحديُث الـِل »ُال اإلمام الاافعل:  (1) مستغ

«. حهههديٌث يخالػهههف لهههؿ ألتػهههت إلهههك مههها خالػهههف، وحهههديُث رسهههقل ا  أولهههك أن ُيمخهههذ بهههف

(، والؿدخؾ إلك الســ الؽه ى 3/175(. واكظر ذم الؽالم وأهؾف لؾفروي )8/514) إم

 (.124لؾِقفؼل )ص:

طقن الؿعِقد «. شلٌر كان حجًة بـػسف ملسو هيلع هللا ىلصمفؿا ثِت طـ رسقل ا  » و بل الخطب ل: - 

(، والسـة الـِقية الؿْدر الثا  لؾتاريع 27:واكظر طؾؿ أصقل الػؼف )ص .(13/323)

   .( فؿا بعد25:اإلسالمل )ص

الحديث حجة بـػسف يف العؼائد وإحؽام، ووجقب إخذ بحديث كظر تؼرير ذلؽ يف: ا (2)

الؿخالػقـ كالهؿا لأللِا ، وحجقة الحديث الـِقي أحاد يف العؼقدة والرد طؾك شِف 

 لؾسؾػل، وحجقة خ  أحاد يف العؼائد وإحؽام لؾؿدخؾل.

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿ :جار طـ مقؿقن بـ مفران، وطاار يف ُقل ا  تعالك (3)

أّن الردَّ إلك ا ، هق الردق إلك كتابف، والردق إلك الرسقل: هق الردق  [59]الـسار: ﴾خب

ُُِض فنلك سـتف.  (، وشرح 1/353( و )1/317اإلباكة ٓبـ باة )إلقف ما دام حقا، فنذا 

 .( بتّْرف1/82أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )

ـُ الؼقؿ:  -  اّتػؼ السؾُػ والخؾُػ طؾك أن الردَّ إلك ا  هق الردق إلك كتابف، والردَّ إلك »وُال اب

 (.42الرسالة التِقكقة )ص/«. الرسقل هق الردق إلقف يف حقاتف، والردق إلك سـتف بعد وفاتف

 .(11:اكظر السـة وحل مـ رب العالؿقـ )ص (4)

يف  ملسو هيلع هللا ىلصكظرُت يف الؿْحػ فقجدُت فقف صاطَة رسقل ا    ـ حـبؾ: نحؿد بل ا مبم  (5)

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ثالثة وثالثقـ مقضًعا، ثؿ جعؾ يتؾق: 

وجعؾ يؽررها، ويؼقل: وما الػتـُة  الارُك، لعؾف أن  [62]الـقر: ﴾ڳ ڳ ڳ

ُِف فُقفؾَؽف، وجعؾ يتؾق هذه أية:   ۋ ٴۇ ۈ﴿يؼع يف ُؾِف شلٌر مـ الزيغ فقزيَغ ُؾ
= 
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َوالتَّْعظِْقؿ، َواإِلْذَطاِن والتَّْؽِرْيؿ
ُدوَن َأْن ُتَعاَرَض بَِرْأٍي َطاصِؾ، َأْو َخَقهاٍل  ,(1)

َباصِهؾ
.............................................  ،َبههْؾ ُيَتَقاَضههُع َلَفهها ,(2)

                                      = 
 .(1/362اإلباكة ) ،[65]الـسار: ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

مـ إمر شلٌر إٓ آتِاع  ملسو هيلع هللا ىلصلقس لـا مع سـة رسقل ا  » و بل ن ق الؼبسؿ إصبفبين: - 

«. والتسؾقؿ، وٓ ُيعرُض طؾك ُقاٍس وٓ يقره، وكؾق ما سقاها مـ ُقل أدمققـ تٌِع لفا

 (.3/436الحجة يف بقان الؿحجة )

، وتؿاُم التسؾقؿ، والتحؽقُؿ الؿحض لؾسـة، مـ صػات ملسو هيلع هللا ىلصوتجريُد الؿتابعة لؾـِل  - 

الـػس الؿاؿئـة، بخالف إّمارة بالسقِر التل تخؾد إلك تحؽقؿ آرار الرجال وأُقالفؿ 

 .(229:اكظر تػْقَؾ ذلؽ يف كتاب الروح ٓبـ الؼقؿ )ص !طؾك القحل

ـُ الؼقؿ: (1)  : فالؼرآُن مؿؾقٌر بف.ملسو هيلع هللا ىلصأّما إدُب مع الرسقل »  بل ا 

فرأس إدب معف: كؿاُل التسؾقؿ لف، وآكؼقاُد ٕمره. وتؾؼ ل خ ه بالؼِقل والتْديؼ،  

م  ا، أو يؼد  ؾف شِفًة أو شؽًّ ؾف معارضَة خقاٍل باصٍؾ، يسّؿقف معؼقٓ. أو يحؿ  دون أن يحؿ 

ده بالتحؽقؿ والتسؾقؿ، وآكؼقاد واإلذطان.  طؾقف آراَر الرجال، وزبآِت أذها ؿ، فققح 

د الؿرِسؾ  مدارج «. بالعِادة والخضقع والذّل واإلكابة والتقكؾ كؿا وحَّ

 .(1/338واكظر شرح الاحاوية ٓبـ أبل العّز ) .(3/265السالؽقـ )

ـُ مقافؼَتف لؾْحقح مـ تؾؽ » و بل نيًضب: -  كحـ كـتُْر لحديث رسقل ا  وكِّق

لؾحديث الْحقح الْريح الذي ٓ القجقه، وأما الِاصُؾ فقؽػقـا باالُكف مـ معارضتف 

ُتغؿز ُـاُتف، وٓ سِقؾ إلك مؼابؾتف إٓ بالسؿع والااطة واإلذطان والؼِقل، ولقس لـا بعده 

ـْ بقـ الؿارق  الِخَقرة، بؾ الِخَقرُة كؾق الخقرة يف التسؾقؿ لف، والؼقل بف، ولق خالػف َم

 .(126:الروح )ص «والؿغرب

َتَتَؾَتا، َفَرَمْت  ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسقَل ا  ،  عـ ن ل الريرة (2) ُْ ـْ ُهَذْيٍؾ ا
ـِ مِ ََُضك فِل اْمَرَأَتْق

ِذي فِل َبْاـَِفا،   َحامٌِؾ، َفَؼتََؾْت َوَلَدَها الَّ
َ
إِْحَداُهَؿا إُْخَرى بَِحَجٍر َفَلَصاَب َبْاـََفا َوْهل

 
 
ُؿقا إَِلك الـَِِّل َْ  اْلَؿْرَأةِ َفَؼَضك َأنَّ ِدَيَة َما فِل َباْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَفاْخَت

ق
ٌِْد، َأْو َأَمٌة، َفَؼاَل َولِل ٌة: َط ـَِفا ُيرَّ

َٓ اْسَتَفؾَّ  َفِؿثُْؾ  َٓ َكَاَؼ َو َٓ َأَكَؾ، َو َٓ َشِرَب َو ـْ   َم
ِ
تِل َيِرَمْت: َكقَْػ َأْيَرُم َيا َرُسقَل ا  الَّ

 
ق
ـْ إِْخَقاِن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِؽ ُيَاّؾ. َفَؼاَل الـَِِّل َؿب اَلَذا ِم بنِ إِكَّ أخرجف الِخاري يف صحقحف  .«ْلُؽفَّ

 .(5758( رُؿ )7/175)

َٓ  وعـ معبذة العدوّية,  بلت: -  ْقَم، َو َّْ سللُت طائاة فؼؾُت: َما َباُل اْلَحائِِض َتْؼِضل ال
= 
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                                      = 
اَلْت:  َُ ٍة، َوَلؽِـ ل َأْسَلُل.  ْؾُت: َلْسُت بَِحُروِريَّ ُُ ٌة َأْكِت   اَلَة  َفَؼاَلْت: َأَحُروِريَّ َّْ َتْؼِضل ال

َٓ ُكْمَمُر بِؼَ » ْقِم، َو َّْ ُِـَا َذلَِؽ، َفـُْمَمُر بَِؼَضاِر ال ق
ِْ اَلةِ َكاَن ُي َّْ أخرجف مسؾؿ يف «. َضاِر ال

 .(225( رُؿ )1/365صحقحف )

هل كسِة إلك َحُرورار، وهل ُريٌة بؼرب الؽقفة، ُال السؿعا :   بل الـقوي عـ الحرورية: 

هق مقضٌع طؾك مقؾقـ مـ الؽقفة، كان أول اجتؿاع الخقارج بف. ُال الفروي: تعاُدوا يف 

أّن صائػًة مـ الخقارج يقجِقن طؾك  هذه الؼرية فـسِقا إلقفا. فؿعـك ُقل طائاة 

وهق خالف إجؿاع الؿسؾؿقـ، وهذا الحائض ُضار الْالة الػائتة يف زمـ الحقض، 

آستػفام الذي استػفؿتف طائاة هق استػفام إكؽار، أي هذه صريؼة الحرورية وبئست 

(. واكظر فتح الِاري ٓبـ 4/37الاريؼة. الؿـفاج يف شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج )

 (. 3/123رجع )

ـَ الؿسهقع: كهؿ يف» و بل ر قعة  ـ ن ل عبد الرحؿـ: -   إصهِع الؿهرأة  سهللُت سهعقَد به

ُال: طاٌر مـ اإلبؾ، فؼؾت: كؿ يف إصِعقـ  ُال: طارون مـ اإلبؾ، ُؾت: كؿ يف ثالثة 

أصابع  ُال: ثالثقن مـ اإلبؾ، فؼؾت: كهؿ يف أربهع أصهابع  ُهال: طاهرون مهـ اإلبهؾ، 

 أكَت  
ٌّ
ُؾت: حقـ َطُظؿ ُجْرُحفا، واشتّدت مْقُِتفا، كؼص َطْؼُؾفا ! فؼال سعقٌد: أطراُل

ـَ أخهلفؼؾُت  ِ ٌت، أو جاهٌؾ متعؾ ٌؿ، فؼهال سهعقد: ههل السهـُة يها ابه مقصهل  «.: بؾ طالٌؿ متث

 .(3378( رُؿ )3/326مالؽ رواية أبل مْعع الزهري )

إكؿا ُال لف ذلؽ مـ أجؾ أن السـة الثابتة طـد »  بل الؼـبزعلُّ عـ  قلف: )نعرا لٌّ نكَت(: 

 .(3/687تػسقر الؿقصل ) .«وإكؿا يػعؾ هذا أهُؾ العراق ،أهؾ الؿديـة ٓ اطياَض فقفا

 .(4/396شرح الزرُا  طؾك الؿقصل ) !تلخُذ بالؼقاس الؿخالػ لؾـص و بل الزر بين: 

 .(7/93واكظر الؿـتؼك شرح الؿقصل لؾِاجل )

ـُ و -  رواه العؾؿار، واحتج بف إئؿة  ملسو هيلع هللا ىلصإذا سؿع أحدكؿ حديثًا طـ رسقل ا  » ة: طّ   بل ا 

 بف، فنكف ُال تعالك: ده ا  العؼالر، فال يعارضف برأيف، وهقى كػسف، فقْقِف ما تقطّ 

وهؾ  ،[62]الـقر: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿

 ُال: بعد اإليؿان، فنن ا   با  العظقؿ، والؽػرُ  هاهـا  هل وا  الاركُ  تدري ما الػتـةُ 

فنكف ُال تعالك:  :شركٌ  يؼقل: حتك ٓ يؽقن [192]الِؼرة: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

يؼقل:  [191]الِؼرة: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: مـ ُتؾؽؿ لفؿ، ثؿ ُال  با  أشدق  الاركُ 
= 
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َُُػ ِطـَْدَها..............  َوُيق
(1)

 َوَهْديِهِف  .
ِ
هْقِل َرُسهقِل ا  َُ َم َطَؾهك  هدَّ َُ ـْ  َفَؿ

َُْقَل َيْقِرِه َوَهْدَيُف َوَصِريَؼُف َفَؼْد َحَِِط َطَؿُؾفُ  وَصِريِؼِف 
(2)

  . 

                                      = 
 [115]الـسار: ﴾ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .1/368اإلباكة « ووفؼـا وإياكؿ لْالح إطؿال ،أطاذكا ا  وإياكؿ مـ هذه إهقال

ـُ الؼقؿ  (1) وهق   بل: .التقاضُع لؾديـ :درجاِت التقاضع، وأشار إلك أن أوَل درجاتفذكر اب

 :وذلؽ بثالثة أشقار .واإلذطان ،وآستسالم لف ،ملسو هيلع هللا ىلصآكؼقاد لؿا جار بف الرسقل 

 ،أن ٓ ُيعاِرض شقئا مؿا جار بف بالٍر مـ الؿعارضات إربعة السارية يف العالؿ إول: 

 .ثؿ ذكر أصحاَبفا .........والسقاسة ،والذوق ،والؼقاس ،بالؿعؼقل :الؿسؿاة

ّٓ َيّتفؿ دلقاًل مـ أدلة الديـ الثبين:   ،أو كاَُص الدٓلة ،بحقث يظـقف فاسَد الدٓلة ،أن 

 ،ومتك طرض لف شلٌر مـ ذلؽ فؾقّتِفؿ ففَؿف .أو أّن يقره كان أولك مـف ،ُاصَرها أو

 :كؿا ُقؾ ،والِؾقَة فقف ،ولقعؾْؿ أن أفَة مـف

ًٓ صهههههحقًحا     وكهههههؿ مهههههـ طائهههههٍع ُهههههق
 

 وآفُتههههههههف مههههههههـ الػفههههههههؿ السههههههههؼقؿ 
 

ـْ تلخههههههههذ إذهههههههههاُن مـههههههههف  ولؽهههههههه
 

 طؾهههههههك ُهههههههدر الؼهههههههرائح والػفهههههههقم 
 

أكف ما اهتؿ أحٌد دلقاًل لؾديـ إٓ وكان الؿتِّفؿ هق الػاسد  :وهؽذا القاُع يف القاُع حؼقؼة 

 .ٓ يف كػس الدلقؾ .ة مـ الذهـ العؾقؾفأف .الؿلفقن يف طؼؾف وذهـف .الذهـ

ويـِق ففؿؽ طـف فاطؾؿ أكف لعظؿتف وشرفف  ،وإذا رأيت مـ أدلة الديـ ما ياؽؾ طؾقؽ 

 ..........ولؿ تمت مػتاحف بعد .وأن تحتف كـًزا مـ كـقز العؾؿ ،استعْك طؾقؽ

ّٓ يجد إلك خالف الـص سهِقاًل الِّتهة الثبلث:  وٓ  .وٓ بؾسهاكف وٓ بػعؾهف ،ٓ بِاصـهف .أن 

وشههرب  ،ففههق كخههالف الهههُؿْؼِدم طؾههك الزكهها :بههؾ إذا أحههسَّ باههلٍر مههـ الخههالف .بحالههف

 .وههق داٍع إلهك الـػهاق .بؾ هذا الخالف أطظهؿ طـهد ا  مهـ ذلهؽ .وُتؾ الـػس ،الخؿر

 .(3/218مدارج السالؽقـ ) ......وهق الذي خافف الؽِاُر وإئؿُة طؾك كػقسفؿ

مدارج السالؽقـ «. َمـ طؿؾ بال اتِاع سـٍة فِاصٌؾ طؿُؾف» نحؿد  ـ ن ل الحقاري:  بل (2)

(2/116).  

ـُ الؼقؿ:  -  أكثُر الـاس ما طـدهؿ خ ٌ مـ السقئات التل ُتحِط الحسـات، وُد »و بل ا 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ ُال تعالك:
= 
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ـْ َأَحاَلَؽ َطَؾك َيْقهِر  -13 َثـَب(وَ ( )َنْخَبَرَكـبَوَم ها ،)َحـدَّ  :َفَؼهْد َأَحاَلهَؽ إِمَّ

. َفَؾهْقَس َبْعهَد الُؼهْرآِن 
ّ
، َأْو َرْأٍي َكْػِسهل

ّ
، َأْو َُِقاٍس َفْؾَسِػل

ّ
َطَؾك َخَقاٍل ُصْقفِل

َثـَب(وَ  )َنْخبََرَكب(وَ  َُِفاُت ال )َحدَّ َّٓ ُش ُت  ُؿَتَؽؾ ِؿقـ، وآَراُر الُؿـَْحهِرفِقـ،إِ َٓ  وَخقها

فِقـ،ال ق  َْ ُؿَتهَػْؾِسِػقـوَُِقاُس ال ُؿَته
(1)

.   

لِقؾ -14 ـْ َفاَرَق الدَّ ِِقؾ. ،َوَم   َفَؼْد َضؾَّ َسَقاَر السَّ
ِ
َٓ َدلِقَؾ إَِلك ا  َو

َِْفا َدلِقُؾ الُؼْرآِن َوال َح ْْ ـَّهة. َوُكؾق َصِريٍؼ َلْؿ َي َجـَّهة، ِسَقى الؽَِتاِب والسق

ـْ ُصُرِق الَجِحْقؿ
 مِ
َ
ـَّهِة َفِفل ِجْقؿ. َوالِعْؾؿُ  ،َوالسق ْقَااِن الرَّ اَم َطَؾْقِف  :َوالاَّ َُ َما 

لِقؾ، َوالـَّافُِع مِـْفُ  ُسْقل :الدَّ َما َجاَر بِِف الرَّ
(2)

.  

ٌة  -15 ِحْقَحِة الهُؿْحَؽَؿِة الهَؿْحُػقَضِة ُحجَّ َّْ وَجِؿقُع إََحاِديِث ال

ُِْؾْغ َدَرَجَة التََّقاُتِر، َهَذا ُهَق َمْذَهُع  ُتقِجُع الِعْؾَؿ َوالَعَؿَؾ، َحتَّك َوَلْق َلهْؿ َت

ِة وَخَؾِػَفا ـْ َسَؾِػ إُمَّ
َجهَؿهاِهقِر الُعَؾَؿاِر مِ

(3)
. 

                                      = 
فحّذر الؿممـقـ مـ ، [3]الحجرات: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

ةٍ بؾ  ملسو هيلع هللا ىلصحِقط أطؿالفؿ بالجفر لرسقل ا   كؿا يجفر بعضفؿ لِعض، ولقس هذا بردَّ

ـق بؿـ ُّدم طؾك ُقل الرسقل   ملسو هيلع هللا ىلصمعْقٌة ُتحِط العؿَؾ وصاحِفا ٓ ياعر ُا، فؿا الظ

«. وهديف وصريؼف ُقَل يقره وهدَيف وصريَؼف  ألقس هذا ُد حِط طؿؾف وهق ٓ ياعر 

 .(11:الْقع مـ الؽؾؿ الاقع )صالقابؾ 

إن أردت  -حدثـا وأخ كا  -الزْم السقاَد طؾك الِقاض »  بل سفؾ  ـ عبد اهلل التستري: (1)

 .(4/94واكظر مجؿقع الػتاوى ) .(2/117مدارج السالؽقـ ) «.أن ُتػؾح

َمـ لؿ يِزن أحقاَلف كؾَّ وٍُت بالؽتاب » و بل ن ق حػص عؿرو  ـ سؾؿ الـقسب قري: -

هْ   .(13/513سقر أطالم الـِالر )«. والسـة، ولؿ يتفْؿ خقاصَره، فال تُعدَّ

ـْ أحالؽ طؾك يقر )أخ كا( و )حدثـا(....» :مِـ ُقلف (2) إلك هـا، كؾقف مـ كالم ابـ  «وَم

  .(469-3/468الؼقؿ ذكره يف مدارج السالؽقـ )

( 1/128( فؿا بعد، واإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ حزم )421)ص/كظر الرسالة ا (3)
= 
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ههٍؿ ِطـْههِد َفههاَل َيهههُجقُز  -16 ـْ تِْؾههَؽ إََحاِديههِث بَِؼههْقِل ُمَعظَّ ٍر مِهه ْ
َردق َشههل

ههةِ  إُمَّ
(1), ...............................................................  

                                      = 
-18/16( فؿا بعد، ومجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة )1/119فؿا بعد، و )

 .(3/374(، والْقاطؼ الؿرسؾة )72و 48و 41، و17

 َّؿب يػعؾ الؿؼؾِّدون مـ نتببع الؿذاالب وغقرالؿ! (1)

ُيقشؽ أن تـْزل طؾقؽؿ حجارٌة مـ السؿار: أُقل: ُال » : ولذا  بل ا ـ عببس - 

(، 1/227أخرجف أحؿد يف الؿسـد )«. وتؼقلقن: ُال أبق بؽر وطؿر!! ،ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا  

(، وابـ طِد ال  يف جامع بقان العؾؿ وفضؾف 1/145والخاقع يف الػؼقف والؿتػؼف )

 .(369 -368(، وابـ حزم يف حجة القداع )ص 3/329)

فنذا كان هذا كالُم ابـ طِاس لؿـ طارضف » (:471تقسقر العزيز الحؿقد )ص: بل يف  

ـَ الرسقل  بنمامف  ملسو هيلع هللا ىلصبلبل بؽر وطؿر وهؿا هؿا! فؿاذا تظـف يؼقل لؿـ يعارض سـ

وصاحع مذهِف الذي يـتسع إلقف، ويجعؾ ُقلف طقاًرا طؾك الؽتاب والسـة، فؿا وافؼف 

 «.ؿستعانُِؾف، وما خالػف رده، أو تلّولف ! فا  ال

 :إِن َأباك  ك طـفا لؿـ سللف عـ مسللٍة, و بل لف:  و بل عبد اهلل  ـ عؿر - 

 .(3/181زاد الؿعاد )« َأَحّؼ َأْن ُيّتَِع، َأو َأمُر َأبل !  ملسو هيلع هللا ىلص أَأْمُر رسقل ا »

ـُ سقريـ رجاًل بحديٍث طـ الـِل » وعـ سعقد  ـ  ْقر, عـ  تبدة,  بل: -   ،ملسو هيلع هللا ىلصحّدث اب

، وتؼقل: ُال ملسو هيلع هللا ىلصأحّدثؽ طـ الـِل »: فؼال ابـ سقريـ .كذا وكذا :ُال فالن :فؼال رجؾ

(، وُال 1/427أخرجف الدارمل يف ســف ). «فالن وفالن: كذا وكذا، ٓ أكؾ ُؿؽ أبدا

 .إسـاده حسـ مـ أجؾ سعقد بـ باقر :محّؼؼف

طجُِت لؼقٍم طرفقا اإلسـاَد وصحَتف، ويذهِقن إلك رأي سػقان، »و بل ا مبم نحؿد:  - 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿وا  تعالك يؼقل: 

أتدري ما الػتـة  الػتـة: الارك: لعؾف إذا ردَّ بعَض ُقلف أن يؼع يف ُؾِف  [62]الـقر: ﴾ڳ

طققن (، 97كتاب التقحقد الذي هق حؼ ا  طؾك العِقد )ص:«. شلٌر مـ الزيغ فقفؾؽ

 (.3/826الرسائؾ وإجقبة طؾك الؿسائؾ )

ٓ ُهقل ٕحهد مهع »: -الؿؾؼـب  نمـبم إئؿـة  -و بل محؿـد  ــ إسـحبق  ــ خزيؿـة  - 

الضههقار الاههارق يف رد شههِفات الؿههاذق الؿههارق «. إذا صههح الخهه  طـههف ملسو هيلع هللا ىلص رسههقل ا 

 .(272:)ص
= 
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لِ .....................................................  َٓ ْسهههتِْد
ِ
َأْو بآ

(1), 

                                      = 
ا يدطق » و بل وقُخ ا سالم: -  ًْ إلك صريؼتف ويقالل لقس ٕحٍد أْن يـَْع لألمة شخ

، وٓ يـَْع لفؿ كالًما ُيقالل طؾقف ويعادي يقَر كالم ا  ملسو هيلع هللا ىلص ويعادي طؾقفا يقَر الـِل

ا  ًْ ورسقلف وما اجتؿعت طؾقف إمة، بؾ هذا مـ فعؾ أهؾ الِدع الذيـ يـِْقن لفؿ شخ

ُقن بف بقـ إمة، يقالقن بف طؾك ذلؽ الؽالم أو تؾؽ الـسِة ويعادون «. أو كالًما يػر 

 .(32/164مجؿقع الػتاوى )

ـُ الؼقؿ: -  كان السؾػ ياتدق طؾقفؿ معارضُة الـْقص بآرار الرجال، وٓ » و بل ا 

ون الؿعارَض طؾك ذلؽ... وَمـ تلمؾ سقرَة الؼقم رأى أ ؿ كاكقا إذا ضفرت لفؿ  يؼرق

 (،2/1263الْقاطؼ الؿرسؾة )«. السـة لؿ يؽقكقا يدطق ا لؼقل أحد كائـًا مـ كان

  .( بتْرف3/328وإطالم الؿقُعقـ )

الػرُق بقـ تجريد متابعة الؿعْقم وإهدار أُقال العؾؿار وإلغائفا، أنَّ » و بل نيًضب: - 

م طؾك ما جار بف ُقَل أحٍد وٓ رأَيف كائـًا مـ كان، بؾ تـظر يف  ّٓ تؼد  تجريد الؿتابعة أن 

، فنذا صحَّ لؽ كظرَت يف معـاه  ًٓ ثاكًقا، فنذا تِقـ لؽ لؿ تعِدل طـف، ولق صحة الحديث أو

ـْ بقـ الؿارق الؿغرب.  خالػؽ َم

وَمعاَذ ا  أن تتػؼ إمُة طؾك مخالػة ما جار بف كِققفا، بؾ ٓ بد أن يؽقن يف إمة مـ ُال بف  

ولق لؿ تعؾْؿف، فال تجعْؾ جفَؾؽ بالؼائؾ بف حجًة طؾك ا  ورسقلف، بؾ اذهْع إلك الـّص 

ـْ لؿ يْؾ إلقؽوٓ تضُعْػ   (.364الروح )ص:«. ، واطؾْؿ أكف ُد ُال بف ُائٌؾ ُاًعا ولؽ

 .وسقليت كالُم الحافظ ابـ رجع طـ هذا فقؿا بعد 

ومثَّؾ  .ذكر ابـ طؼقؾ الحـِؾل أن الؿحؼؼقـ مـ العؾؿار يؿـعقن رد إخِار بآستدٓل (1)

ًٓ بػضؾ الْحابة الؿاكع مـ ضحؽفؿ يف  لذلؽ برّد خ  الؼفؼفة يف الْالة، استدٓ

 .الْالة

َُّػ شعري مؿا ُال ابـ » :وكذا ردق طائاة ُقَل ابـ طِاس يف حديث الرؤية بؼقلفا  لؼد 

 ....فردت خ ه بآستدٓل، فؾؿ ُيعّقْل أهُؾ التحؼقؼ طؾك رد ها «طِاس...

هذا ردٌّ لألخِار بآستدٓل، وٓ يجقز ذلهؽ: ٕن السهــ تهليت »  بؾ الذا:  بل ا ـ عؼقؾ 

اكظهر القاضهح يف أصهقل الػؼهف «. بالعجائع، وههل مهـ أكه  الهدٓئؾ إلثِهات إحؽهام

 .(476-1/475(، والؿسقدة يف أصقل الػؼف )2/375-376)

لػظههف طههـ حههديُث الؼفؼفههة يف الْههالة ُروي طههـ طههدٍد مههـ الْههحابة مرفقًطهها، و  ؾــُت: 

ــاَلةَ » : جههابر ــِد الصَّ ــؿَّ لُِقِع ــْل ُث ــل َصــاَلتِِف َفْؾَقَتَقضَّ
ـــُْؽْؿ فِ ـْ َضــِحَؽ ِم ــ أخرجههف  «.َم

= 
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ـَ 
ٍر مِ ْْ

هارِ َأْو بَِعَؿِؾ مِ َْ إَْم
(1)

فِهل الَعِؼقهَدةِ  :.  َأْو بِهَدْطَقى أكََّفها َوَرَدْت 
(2), 

                                      = 
 .(1/215الدارُاـل يف الســ )

ـُ   وهق حديٌث ٓ يْحق بجؿقع رواياتف، كؿا ُال أبق بؽر الـقسابقري، وابـ الؿـذر، واب

  .الجقزي، وإلِا  ويقرهؿ

( يف كسِة إُقال أثـار كؼؾ 96-95اضاراٌب يف إضقار السـقة لألشؼر )صوُع : تـبقف

 .كالم ابـ طؼقؾ هذا فؾُقّْحح فقف

فقههف )يعـههل الؿالؽّقههة( ُههد كههازطفؿ  هههذا أصههٌؾ » عؿــؾ نالــؾ الؿديـــة: ــبل ا ـــ الؼــقؿ عـــ  (1)

، وُالقا: طؿؾ أههؾ الؿديـهة كعؿهؾ يقهرهؿ مهـ أههؾ إمْهار، وٓ فهرق بهقـ الجؿفقرُ 

طؿؾفؿ وطؿؾ أهؾ الحجاز والعراق والاام: فؿـ كاكت السهـة معفهؿ ففهؿ أههؾ العؿهؾ 

طؾهك بعهض، وإكؿها  بعضهفؿ حجهةً  الؿسؾؿقـ لؿ يؽهـ طؿهُؾ  ِع، وإذا اختؾػ طؾؿارُ الؿتَّ 

ِؿهؾ أو طَ  ،الحجُة اتِاُع السـة، وٓ ُتيك السـُة لؽقن طؿؾ بعض الؿسؾؿقـ طؾك خالففها

َؿؾ بعض إمة طؾك خالففا لُتركهت السهــ وصهارت ـة لعَ الس هؿ، ولق ساغ تركُ ُا يقرُ 

ؿؾ ُا وإٓ فال، والسـة ههل العقهار طؾهك العؿهؾ، طُ  ِؿؾ ُا ذلؽ الغقرُ تًِعا لغقرها. فنْن طَ 

ـْ ولقس العؿؾ طقاًرا طؾك السـة، ولؿ تُ  مهـ إمْهار  يف طؿهؾ مْهرٍ  ُطّ  لـا العْؿةُ  ضؿ

تلثقر لفا يف ترجقح إُقال، وإكؿها التهلثقر  دون سائرها، والجدران والؿساكـ والِؼاع ٓ

 .(3/374إطالم الؿقُعقـ طـ رب العالؿقـ ). «ٕهؾفا وسؽا ا

ـُ رسقل ا   و بل نيًضب: - ـُ لؾعؿؾ: لتعّاؾت سـ ودرست رسقُمفا  ملسو هيلع هللا ىلصولق ُتركْت السـ

وطػت آثاُرها، وكؿ مـ طؿٍؾ ُد اّصرد بخالف السـة الْريحة طؾك تؼادم الزمان وإلك 

أن، وكؾ وٍُت ُتيك سـٌة وُيعؿؾ بخالففا ويستؿر طؾقفا العؿُؾ، فتجد يسقًرا مـ السـة 

ًٓ بف طؾك كقع تؼْقر.   معؿق

ـٍ ُد ُأهؿؾت وُطّاؾ الع ؿُؾ ُا جؿؾًة: فؾق َطؿؾ ُا وخْذ بال حساٍب ما شار ا  مـ سـ

(، ويـظر زاد الؿعاد 3/385الؿْدر كػسف )مـ يعرُففا لؼال الـاس: َتَركَت السـة! 

(1/352).  

إصقلققـ إلك أن خ  أحاد ٓ يمخذ متلخري ر ُؿ مـ ذهع طاّمة الؿتؽؾؿقـ ومـ تلثّ  (2)

 بف يف العؼائد!

إٓ الظـ، وآطتؿاد طؾك الظـ يف العؼائد أن أحاديث أحاد ٓ تػقد وشِفتفؿ يف ذلؽ: 

 !ٓ يسقغ

وُههد كههاُش العؾؿههاُر شههِفاِت هههمٓر وبّقـههقا فسههاَدها وباالَكفهها يف مِاحههث ماّقلههة، بههؾ 
= 
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ُحُدِودِ فِل ال َأوْ 
َِْؾهَقى ,(1) َأْو فِل الهَؿَسائِِؾ الت ل َتُعؿق بَِفها ال

(2)
. َأْو َأكََّفها ِزَيهاَدٌة 

                                      = 
قها بؿْـػاٍت مستؼّؾة، لذا فال حاجة إلطادة ما ُّرروه فقفا هـا ْق   .خ

( 1/127حزم )( فؿا بعد، واإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ 421:يـظر: الرسالة )ص

( فؿا بعد، 18/16( فؿا بعد، ومجؿقع الػتاوى )1/481فؿا بعد، والؿسقدة )

 ( فؿا بعد.3/374والْقاطؼ الؿرسؾة )

إلِها ، وطِهد ا  بهـ  ومؿـ خّصف  ؿملَّػ مستؼّؾ جؿٌع مـ العؾؿـبء والبـبحثقـ مــفؿ:

الؿهدخؾل، وطهامر ج يـ، وطِد العزيز بـ راشد، وأحؿد بـ محؿقد الاـؼقال، وربقع 

بـ حسـ ص ي، ومحؿد بـ جؿقؾ مِارك، وطِد ا  الاريػ، وإمقـ الحهاج محؿهد 

 .أحؿد، ويقُرهؿ

وخههالػ يف ذلههؽ  ذهههع جؿفههقر العؾؿههار إلههك ُِههقل خهه  أحههاد يف إثِههات الحههدود، (1)

 !!الحسـ الؽرخل الحـػل وأبق طِد ا  الِْري فؾؿ يريا إثِاهتا بف أبق

سهػ وأبهق بؽهر الهرازي مهـ أصهحاب اتػؼهت الاهافعقة والحـابؾهة وأبهق يق»  بل أمـدي:

، ويف كهؾ مها يسهؼط  أبل حـقػة، وأكثر الـاس طؾهك ُِهقل خه  القاحهد فقؿها يقجهع الحهدَّ

بالاههِفة، خالفهها ٕبههل طِههد ا  الِْههري والؽرخههل، ودلقههؾ ذلههؽ أكههف يغؾههع طؾههك الظههـ، 

وٕكهف حؽهؿ يجهقز  «يتـقلك السـرائركحـ كحؽـؿ  بلظـبالر, واهلل » :ملسو هيلع هللا ىلصفقجع ُِقلف لؼقلف 

إثِاتف بهالظـ، بهدلقؾ ثِقتهف بالاهفادة، وبظهاهر الؽتهاب، فجهاز إثِاتهف بخه  القاحهد كسهائر 

إحؽام الظـقة، والؿسللة ضـقة فؽان الظـ كافقا فقفا. وسؼقصف بالاِفة لق كان لؽان ماكعا 

اإلحؽهام يف أصهقل إحؽهام «. مـ إطؿال، وإصؾ طدم ذلؽ، وطؾهك مهـ يدطقهف بقاكهف

(، التِْرة 2/886، العدة يف أصقل الػؼف )(3/96الؿعتؿد )(. ويـظر 3/117لممدي )

 (.1/272(، روضة الـاضر )482-1/479(، الؿسقدة )441يف أصقل الػؼف )ص:

لقس  «كحـ كحؽؿ  بلظبالر, واهلل يتقلك السرائر»الحديث الذي ذكره أمدي   ؾُت:

 :ُقُلف وُد ثِت طـ طؿر  .بحديث، وإكؿا هق مـ كالم اإلمام الاافعل 

وإن القحل ُد اكؼاع، وإكؿا  ،ملسو هيلع هللا ىلصإن أكاًسا كاكقا يمخذون بالقحل يف طفد رسقل ا  »

كلخذكؿ أن بؿا ضفر لـا مـ أطؿالؽؿ، فؿـ أضفر لـا خقًرا، أمِـّاه، وُّربـاه، ولقس إلقـا 

اسِف يف سريرتف، ومـ أضفر لـا سقًرا لؿ كلمـف، ولؿ كْدُف، وإن مـ سريرتف شلٌر، ا  يح

اكظر  .(3641( رُؿ )2/169أخرجف الِخاري يف صحقحف )« ُال: إن سريرتف حسـة

 .(4/253التؾخقص الحِقر )

الذيـ رّدوا خ  القاحد فقؿا  -لِعضفؿ، وُقؾ: ٕكثرهؿ  و قؾ: -خالًفب لؾحـػقة َّؾفؿ  (2)
= 
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َطَؾههك َكههص  الُؼههْرآنِ 
(1)

...................................................  

                                      = 
بلن ما تعؿق بف الِؾقى يؽثر السمال طـف وإذا كثر السمال طـف كثر  واحتجقا:تعؿق بف الِؾقى. 

 الجقاب، وإذا كثر الجقاب كثر الـؼؾ، فؾؿا رأيـا الـؼؾ ُد ُّؾ دل طؾك أكف ٓ أصؾ لف!! 

  :وُد رّد طؾقفؿ العؾؿاُر ُقَلفؿ هذا بلجقبة كثقرة، مـفا

 .بؾ يجقز أن يؽثر الجقاب وٓ يؽثر الـؼؾأّكا ٓ كسؾؿ أكف إذا كثر الجقاب كثر الـؼؾ،  - 

يف الجّؿ الغػقر  ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ أن كؼؾ إخِار طؾك حسع الدواطل: ولفذا حج الـِل 

كؿا أن كثقًرا مـ  .والعدد الؽثقر وبّقـ الؿـاسؽ بقاًكا طاًما ثؿ لؿ يروه إٓ كػٌر مـفؿ

أن يؽثر الجقاب وٓ  فنذا كان إمُر كذلؽ جاز .الْحابة كاكقا ٓ َيرون روايَة إخِار

 .يؽثر الـؼؾ

رجعت إلك حديث طائاة يف التؼار الختاكقـ وهق مؿا تعؿ بف  وبلن الْحابة  - 

 .الِؾقى

ـُ خهديج » و بل ا ـ عؿر:  كـّا كخابر أربعقـ سـة وٓ كرى بهذلؽ بلسها حتهك أتاكها رافهُع به

 «. ك طـ ذلؽ فيكـاه لؼقل رافع ملسو هيلع هللا ىلص فلخ  أن الـِل

 يسقغ فقف آجتفاد، فجاز إثِاتف بخ  القاحد كغقره مـ إحؽاموٕكف حؽٌؿ  - 
ٌّ
 .شرطل

وٕن الؼقاس فرٌع مستـٌِط مـ خ  القاحد، فنذا جاز إثِاُت ما تعؿق بف الِؾقى بالؼقاس  - 

 .فأَلْن يجقز بخ  القاحد الذي هق أصؾف أولك

حابة فْار وٕن وجقب العؿؾ بخ  القاحد ثِت بدلقؾ ُاصع وهق إجؿاع الْ - 

كالؼرآن الؿؼاقع بْحتف، فنذا جاز إثِات ما تعؿ بف الِؾقى بالؼرآن جاز إثِاتف أيضا 

 .بخ  القاحد

الؾؿع يف أصقل (، 215:(، التِْرة يف أصقل الػؼف )ص1/255يـظر الػؼقف والؿتػؼف ) 

(، الؿسقدة 125:(، الؿستْػك )ص1/268، أصقل السرخسل )(72الػؼف )ص/

(، اإلحؽام يف أصقل 3/185تؼقيؿ الـظر ) (،278:)ص الؿـخقل(، 1/478)

( العقاصؿ والؼقاصؿ يف الذب 3/395( التؼرير والتحِقر )3/113إحؽام لممدي )

  .(2/54طـ سـة أبل الؼاسؿ )

هذا الؼقل مـ أشـع ما ُرّدت بف إحاديث الْحقحة، وهق دطقى أن الزيادَة طؾك كّص  (1)

ؾؿار هذه الدطقى بردود كثقرة ماّقلة: كظًرا لخاقرهتا الؼرآن كسٌخ، لذا فؼد رّد الع

  .الِالغة طؾك السـة
= 
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اِوي لَِؿهَأْو بَِزْطِؿ ُمهَخاَلَػِة ...................................  ا َرَواهُ الرَّ
(1)

 .

                                      = 
حقث اسيسؾ يف  ومؿـ تْدى لفا فلجاد، وبؾغ الغاية وزاد، اإلماُم ابـ الؼقؿ  

واكظر  .(326 - 3/331رّدها مـ اثـقـ وخؿسقـ وجًفا يف كتابف إطالم الؿقُعقـ )

(، 2/814(، العدة يف أصقل الػؼف )1/117اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ حزم )

(، 94:( الؿستْػك )ص1/442(، ُقاصع إدلة )3/521التؾخقص يف أصقل الػؼف )

 .(1/343( روضة الـاضر )92:الؿحْقل ٓبـ العربل )ص

الؿعْقم: ٕن مخالػة طؿؾ الراوي بخالف ما رواه ٓ ُيرّد بف الحديث الْحقح  (1)

 .الراوي لف لقست معْقمة

ترى كثقًرا مـ الـاس إذا جار الحديث يقافؼ ُقل مـ ُؾده وُد خالػف »  بل ا ـ الؼقؿ:

راويف يؼقل: الحجة فقؿا روى، ٓ يف ُقلف، فنذا جار ُقل الراوي مقافؼا لؼقل مـ ُؾده 

د صح طـده كسُخف، وإٓ والحديث بخالفف ُال: لؿ يؽـ الراوي يخالػ ما رواه إٓ وُ

كان ُدًحا يف طدالتف! فقجؿعقن يف كالمفؿ بقـ هذا وهذا، بؾ ُد رأيـا يف الِاب القاحد، 

 وهذا مـ أُِح التـاُض. 

أن الحديث إذا صح  -وهق الؼْد يف هذا الِاب  -والذي كديـ   بف وٓ يسعـا يقره 

طؾقـا وطؾك إمة ولؿ يْح طـف حديث آخر يـسخف، أن الػرض  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل ا  

مـ كان  إخذ بحديثف وترك كؾ ما خالػف، وٓ كيكف لخالف أحٍد مـ الـاس كائـًا

راويف وٓ يقره: إذ مـ الؿؿؽـ أن يـسك الراوي الحديث، أو ٓ يحضره وَُت الػتقا،  ٓ

فقف تلوياًل مرجقًحا، أو يؼقم يف ضـف ما  أو ٓ يتػاـ لدٓلتف طؾك تؾؽ الؿسللة، أو يتلّول

يعارضف وٓ يؽقن معارًضا يف كػس إمر، أو يؼؾ د يقَره يف فتقاه بخالفف: ٓطتؼاده أكف 

 أطؾؿ مـف وأكف إكؿا خالػف لؿا هق أُقى مـف. 

ّدر اكتػاُر ذلؽ كؾف،  ُُ لؿ يؽـ الراوي  -وٓ سِقؾ إلك العؾؿ باكتػائف وٓ ضـف  -ولق 

ولؿ ُتقجع مخالػُتف لؿا رواه سؼقَط طدالتف حتك تغؾع سقئاُتف حسـاتِف،  معْقًما،

 .(2/28إطالم الؿقُعقـ ) «.وبخالف هذا الحديث القاحد ٓ يحْؾ لف ذلؽ

لؿ يلت مـ ُّدم طؿؾ الراوي طؾك روايتف بحجة تْؾح لالستدٓل » و بل الْقَّبين: -

 .(1/152إرشاد الػحقل )«. ُا

(، 6/355(، الِحر الؿحقط )2/62(، كاػ إسرار )3/185)واكظر تؼقيؿ الـظر 

(، 3/236(، اإلُاج يف شرح الؿـفاج )372: اية السقل شرح مـفاج القصقل )ص
= 



 

38 
 

لِْؾِؼَقههاسِ  :َخاَلَػتَِفههاَأْو مُ 
َأِو الَعْؼههؾِ  ,(1)

(2), ............................  

                                      = 
 .(225:إجابة السائؾ شرح بغقة أمؾ )ص

لقس يف الاريعة شلٌر »  بل ا ـ الؼقؿ: ،الحديث الْحقح ٓ يخالػ الؼقاَس الْحقَح  (1)

ـّ مخالػُتف لؾؼقاس فلحُد إمريـ ٓزٌم فقف وٓ بّد: إما أن طؾك خالف الؼقاس،  وإن ما ُيظ

 يؽقن الؼقاس فاسًدا، أو يؽقن ذلؽ الحؽؿ لؿ يثِت بالـص كقُكف مـ الارع.

طؿها يؼهع يف كهالم كثقهر مهـ الػؼفهار مهـ ُهقلفؿ: )ههذا  -ُدس ا  روَحهف  -وسللت شقَخـا  

بة أو بعضهفؿ، وربؿها كهان ُمجؿًعها طؾقهف، خالف الؼقهاس( لؿها ثِهت بهالـص أو ُهقل الْهحا

كؼقلفؿ: صفارة الؿهار إذا وُعهت فقهف كجاسهة طؾهك خهالف الؼقهاس، وتافقهر الـجاسهة طؾهك 

خههالف الؼقههاس، والقضههقر مههـ لحههقم اإلبههؾ، والػاههر بالحجامههة، والسههؾؿ، واإلجههارة، 

كهؾ والحقالة، والؽتابهة، والؿضهاربة، والؿزارطهة، والؿسهاُاة، والؼهرض، وصهحة صهقم أ

 يف الحج الػاسد، كؾ ذلؽ طؾك خالف الؼقاس، ففؾ ذلؽ صهقاب أم ٓ  
ّ
الـاسل، والؿضل

 (.1/389إطالم الؿقُعقـ )« فؼال: لقس يف الاريعة ما يخالػ الؼقاس

(، التحِقهههر شهههرح التحريهههر 1/482(، الؿسهههقدة )1/229واكظهههر أصهههقل السرخسهههل ) 

طؾك شرح الجالل الؿحؾهل  (، حاشقة العاار3/267(، شرح الؽقكع الؿـقر )4/1828)

 (.2/53( تقسقر التحرير )3/163)

وطؾقف  .أن الـؼؾ الْحقح ٓ يعارض العؼؾ الْريح مـ الؼقاعد الؿؼّررة عـد العؾؿبء: (2)

فنن مـ رّد شقًئا مـ إحاديث الثابتة بدطقى مخالػتفا لؾعؼؾ فؼد أخال: وذلؽ ٕن ا  

 .خؾؼ العؼؾ لقعؼؾ طـف مراَده، وُيسؾِؿ لف ُقاَده، ٓ أن ُيعاِرض خ َه، ويـازَطف أمَره

ـُ خزيؿة: -  بالؼقاس والرأي، والدلقؾ  ملسو هيلع هللا ىلصباب كراهة معارضة خ  الـِل   بل ا مبُم ا 

يجع ُِقلف إذا طؾؿ الؿرُر بف، وإن لؿ يدرك ذلؽ طؼُؾف ورأُيف، ُال  ملسو هيلع هللا ىلص أن أمَر الـِل طؾك

 ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ا  

  .[26]إحزاب:

طؿل، أخ   ابـ لفقعة، وجابر بـ إسؿاطقؾ  كا أحؿد بـ طِد الرحؿـ بـ وهع، كا 

الحضرمل، طـ طؼقؾ بـ خالد، طـ ابـ شفاب، طـ سالؿ بـ طِد ا ، طـ أبقف ُال: ُال 

اٍت: » :ملسو هيلع هللا ىلصالـِل  َكبِء َحتَّك َيْغِسَؾَفب َثاَلَث َمرَّ ـْ َمـَبِمِف َفاَل ُيْدِخْؾ َيَدُه فِل اْ ِ إَِذا اْسَتقَْؼَظ َنَحُدَُّْؿ ِم

ُف  ـَ َطبَفْت َيُدهُ َفنِكَّ ـَ  َبَتْت َيُدُه َنْو َنْي فؼال لف رجٌؾ: أرأيَت إن كان حقًضا  ُال: . «َٓ َيْدِري َنْي

ـُ طؿر وُال: ُأخ ك طـ رسقل ا  َِف اب َْ  وتؼقل: أرأيَت إن كان حقًضا !  ،ملسو هيلع هللا ىلص فَح
= 
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                                      = 
ـُ لفقعة لهقس مؿهـ ُأخهرج حديَثهف يف ههذا الؽتهاب إذا تػهّرد   بل ن ق  ؽر )ا ـ خزيؿة(:  اب

صهحقح ابهـ برواية، وإكؿا أخرجُت هذا الخ : ٕن جابر بـ إسؿاطقؾ معهف يف اإلسهـاد. 

 .(1/75خزيؿة )

ـَ لفقعة صحقُح الحديث إذا كان الراوي طـف   بل إلببين:  التحؼقؼ العؾؿل يؼتضل أن اب

 بـ وهع، وهذا مـ روايتف طـف كؿا ترى، ولف شاهد مضك. أحُد العِادلة، ومـفؿ طِد ا 

 الؿْدر كػسف.

ـُ الؼــقؿ: -  فْههٌؾ يف الاههايقت الثهها : وهههق ُههقلفؿ: إْن تعههارض العؼههؾ والـؼههؾ » و ــبل ا ــ

وجع تؼديؿ العؼهؾ: ٕكهف ٓ يؿؽهـ الجؿهع بقـفؿها، وٓ إباالفؿها، وٓ تؼهديؿ الـؼهؾ: ٕن 

الـؼؾ لِاؾ العؼؾ، وهق أصؾ الـؼؾ، فؾزم باالن الـؼؾ، العؼؾ أصؾ الـؼؾ، فؾق ُدمـا طؾقف 

فقؾزم مـ تؼديؿ الـؼؾ باالن العؼؾ والـؼؾ، فتعقـ الؼسؿ الرابع وههق تؼهديؿ العؼهؾ! ففهذا 

مات:  الاايقت أخق ذلؽ الؼاكقن ففق مِـل طؾك ثالث مؼد 

 ثِقت التعارض بقـ العؼؾ والـؼؾ. إولك: 

 إُسام إربعة التل ُذكرت فقف.اكحْار التؼسقؿ يف  الثبكقة: 

 باالن إُسام الثالثة لقتعقـ ثِقت الرابع. الثبلثة: 

وُد أشػك شقخ اإلسالم يف هذا الِاب بؿا ٓ مزيد طؾقف وبّقـ باالن ههذه الاهِفة وكسهر  

هذا الاايقت يف كتابف الؽِقر )يعـل درر تعارض العؼؾ والـؼؾ( وكحـ كاقر إلك كؾؿات 

ثهؿ ذكهر «. يسقرة هل ُاهرة مهـ بحهره يتضهؿـ كسهره ودحضهف وذلهؽ يظفهر مهـ وجهقه

  اكظههر الْههقاطؼ الؿرسههؾة كسههره وإباالههف! مئتههقـ وواحههًدا وأربعههقـ وجًفهها يف

  .( فؿا بعد2/796)

وصح بف الـؼؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيجع اإليؿان بؽؾ ما أخ  بف الـِل » و بل ن ق محؿد الؿؼدسل: - 

طـف فقؿا شاهدكاه، أو ياب طـا، كعؾؿ أكف حٌؼ وِصدٌق، وسقاٌر يف ذلؽ ما طؼؾـاه 

 .(38:لؿعة آطتؼاد )ص «.وجفؾـاه، ولؿ كاؾع طؾك حؼقؼة معـاه

شرح مختْر الروضة «. تؼرر أن إصؾ ورود الارع طؾك وفؼ العؼؾ» و بل الطقيف: - 

(2/229). 

مـ الؿاروع ما يخالػ الؿعؼقَل، أي الؼقاَس الظاهَر » و بل عالء الديـ البخبري: - 

والدلقَؾ الظاهَر الذي ُطرف أصاًل يف الارع، ولؿ َيِرد أكف يخالػ دلقَؾ العؼؾ طؾك معـك 

ٕن الارع والعؼؾ مـ حجج ا  سِحاكف فال يجقز أن  ;عؼؾ يؼتضل خالف ذلؽأن ال
= 
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ْوِق ....................  َأِو الذَّ
َأْو َما طَؾْقِف الـَّاُس  ,(1)

(2)
.   

17-  :
ِ
ـْ كَِتاِب ا 

ـَّهِة َفُفَق مِ ََِت فِل السق  ڻ﴿ :لَِؼْقلِِف َتَعبَلكَوُكؾق َما َث
                                      = 

يتـاُضا بقجٍف. وذلؽ مثؾ: بؼار الْقم مع إكؾ والارب كاسًقا، وبؼار الْالة مع 

السالم يف الؼعدة ساهًقا، وبؼار الافارة مع سؾس الِقل وأشِاهفا، وإذا كان كذلؽ ٓ 

ف بالرأي طؿاًل بالجفالة ٓ بالعؾؿ، فال يؿؽـ يؿؽـ معرفتف بالرأي فقؽقن العؿؾ فق

 .( بتْرف يسقر2/422كاػ إسرار )«. إطؿال الرأي فقف

اإلطالم بػقائد  «.السـُة إذا وردْت ٓ ُيعيض طؾقفا بالؿعؼقل» و بل ا ـ الؿؾؼِّـ: - 

  .(7/72طؿدة إحؽام )

(، والػْقل يف 2/229)(، ومجؿقع الػتاوى 5/441واكظر مـفاج السـة الـِقية ) 

 .(2/131إصقل )

مْت  !كؿا هق حال ُضاّلل الْقفقة الذيـ ُّدمقا الذوَق والَقْجَد طؾك الـّص  (1) وُد تؼدَّ

 .اإلشارُة إلك مسؾؽفؿ الؿعقّج يف الؿتـ والحاشقة

كان طِد ا  بـ الحسـ يؽثر الجؾقس إلك ربقعة. »  بل عبد اهلل  ـ إسحبق الجعػري: (2)

ُال: فتذاكروا يقًما الســ، فؼال رجٌؾ كان يف الؿجؾس: لقس العؿؾ طؾك هذا!! فؼال 

طِد ا : أرأيت إن كثر الجّفاُل حتك يؽقكقا هؿ الحّؽام، َأَفُفؿ الحجُة طؾك السـة ! ُال 

(، ومـ 522أخرجف ثعؾع يف مجالسف )ص/ «.ربقعة: أشفد أن هذا كالم أبـار إكِقار

 (.37/273( وابـ طساكر يف تاريخ دماؼ )1/282صريؼف الخاقع يف الػؼقف والؿتػؼف )

إٓ أ  ٓ أُقل: الجّفال، بؾ أُقل: أرأيت » :وُد ذكر الااصِل هذا إثر ثؿ طّؼع طؾقف 

ك السـة  ٓ، وٓ إن كثر الؿؼؾدون، ثؿ أحدثقا بآرائفؿ فحؽؿقا ُا، َأَفُفؿ الحجة طؾ

 .(3/373آطتْام )«. كرامة!

يف الرّد طؾك مـ سّقغ إحدى الِدع بحجة طؿؾ  -وُد كؼؾ ُِؾ ذلؽ طـ بعض شققخف  

 يلت فؾؿ ،يػعؾقكف الـاس يزل لؿ هذا بلن ذلؽ ُمـؽِر احتجاج وأما» :ُقَلف - الـاس ُا

ولؿا كثرت الِدع  :ُال .الذيـ ُيؼتدى ُؿ ثِت أ ؿ لؿ يؽقكقا يػعؾقكف الـاس ٕن بالر:

لق كان هذا مـؽًرا لؿا فعؾف  :وتقاصل الـاس طؾقفا: صار الجاهؾ يؼقل ،والؿخالػات

ما أطرف شقئا مؿا أدركُت طؾقف الـاس إٓ الـدار » :«الؿقصل»ثؿ حؽك أثر  .الـاس

 !فؽقػ بزماكـا  ،كثرْت اإلحداثات :ابعقـ يؼقلفنذا كان هذا يف طفد الت :ُال«. بالْالة

 .(3/371الؿْدر كػسف )
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[7]الحار: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 ٱ﴿ :وَ ْقلِفِ  ,(1)

ـب َ َضك  َِجْؾِد  ملسو هيلع هللا ىلص ولَِؼْقلِفِ  ،[82]الـسار: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ َلـؿَّ

اكِل ِمَئـًة وَتْغرِيبِِف َعبًمب ّـَ » :الزَّ َْ ِضَق ِِ اهللِ  َٕ «َ ْقـَـُؽَؿـب  ِؽَِتب
والتَّْغِريُع  ,(2)

                                      
ْات   بل:  عـ عبد اهلل  ـ مسعقد (1) )لعـ اُ  القاشؿات والؿتقّشؿات والؿتـؿ 

لؾحسـ، الؿغق رات خؾَؼ ا ( فِؾغ ذلؽ امرأًة مـ بـل أسٍد ُيؼال لفا أمق  والؿتػؾ جات

 يعؼقب، فجارت، فؼالت: إكف بؾغـل أكؽ لعـَت كقَت وكقَت! 

، وَمـ هق يف كتاب ا   فؼالْت: لؼد ُرأُت ما ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: وما لل ٓ ألعـ َمـ لعـ رسقُل ا   

 ڻ﴿بقـ الؾقحقـ فؿا وجدُت فقف ما تؼقل، ُال: لئـ كـِت ُرأتِقف لؼد وجدتِقف، أما ُرأِت 

  ُالت: بؾك، ُال: فنكف ُد  ك طـف، ُالت: ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

جتفا شقئًا، فن  أرى أهؾَؽ يػعؾقَكف! ُال: فاذهِل فاكظري، فذهِْت فـظرْت فؾؿ تر مـ حا

(، ومسؾؿ 4624أخرجف الِخاري يف صحقحف رُؿ ). «فؼال: لق كاكت كذلؽ ما جاَمَعْتـَا

 (.3135يف صحقحف رُؿ )

لؼل طُِد ا  )بـ مسعقد( رجاًل محرًما طؾقف  وعـ عبد الرحؿـ  ـ يزيد الـخعل  بل: - 

 ُذا آيًة مـ كتاب ا  
َّ
  ُال: كعؿ، ثقاُبف، فؼال: اكزْع طـؽ هذا، فؼال الرجُؾ: تؼرأ َطؾل

ذم الؽالم !! ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الرجُؾ: لؼد أكثروا طؾك رسقل ا   ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 .(3/88وأهؾف )

 (.1/349الـخعل، كؿا يف اإلباكة الؽ ى )وُروي كحُق هذا إثر طـ طِد الرحؿـ بـ يزيد  

 - : شقًئا ُطق   فقف حؽٌؿ إٓ بؿا أحّؾف ا ،  ملسو هيلع هللا ىلصما أحّؾ رسقُل ا  » و بل ا مبُم الْبفعلُّ

وكذلؽ ما حّرم شقًئا ُطق   فقف حؽٌؿ إٓ بؿا حّرم، وبذلؽ ُأمَِر، وكذلؽ افُترَض طؾقف، 

، [42]الزخرف: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ُال ا  جؾ ثـاؤه: 

معرفة «. َفَػَرَض طؾقف آستؿساَك بؿا ُأوحل إلقف، وشفَد لف بلكف طؾك صراٍط مستؼقؿٍ 

 .(12/158الســ وأثار لؾِقفؼل )

ٓ شّؽ أن الؼرآن فقف بقاُن كؾ شلٍر، والسـُة » و بل الْقخ محؿد إمقـ الْـؼقطل: - 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وهل ُقلف تعالك:  ;كؾقفا تدخؾ يف آيٍة واحدٍة مـف 

 .(3/437أضقار الِقان ) «.﴾ہ ہ ہ

 (1697) 2/1234، ومسؾؿ يف صحقحف (3695) 2/184صحقحف أخرجف الِخاري يف  (2)

 .أبل هريرة وزيد بـ خالد الجفـل  ديثمـ ح



 

42 
 

َلْقَس فِل الُؼْرآنِ 
(1)

. 

ـَّهةَ  -18 ـْ أْكَؽَر السق قَّهَتَفا ،َفَؿ ْستِْغـَاَر َطـَْفا  ،َأْو َأْكَؽَر ُحج 
ِ
َطك آ  -َأِو ادَّ

-َوَلْق بالُؼْرآِن 
َر َكَؼَؾَتَفا، ,(2) . .................................... َأْو َكػَّ

                                      
ُحْؽَؿ ا ، وإْن  -وا  أطؾؿ  -يعـل بؽتاب ا  » ن ق جعػر الطحبوي عـ الذا الحديث:  بل (1)

بؽتاب ا : ٕن ا   ملسو هيلع هللا ىلصكان لقس مـْقًصا يف كتاب ا : ٕكّا إكؿا ُِؾـا ُحؽَؿ رسقل ا  

فنذا كان بؽتاب ا   ،﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿تعالك ُال لـا فقف: 

وجع ُِقُل حؽؿف: فنّن كّؾ حؽٍؿ َحَؽَؿُف ففق بؽتاب ا ، وإن كان ذلؽ الحؽؿ لقس 

 (.3/176ذم الؽالم وأهؾف لؾفروي )«. مـْقًصا يف كتاب ا 

باٌب يف أن  (  ب ًب سّؿبه:2/141و د عؼد العاّلمُة الؽتبينُّ يف َّتب ف التراتقب ا دارية ) - 

 .الؼرآن، وأّن الحديث الْحقح ُيتاؾَّع لػُظف أو بعُضف أو معـاه يف الؼرآنالسـَة بـُت 

ـُ جبقر: :ثؿ ُال  َُف يف  ملسو هيلع هللا ىلصما بؾغـل حديٌث طـ رسقل ا  »  بل سعقُد   إٓ وجدُت مْدا

ـُ مسعقد:«. كتاب ا  «. إذا حّدثُتؽؿ بحديٍث أكِلُتؽؿ بتْديؼف مـ كتاب ا » و بل ا 

  .أخرجفا ابـ أبل حاتؿ

 » و بل ا ـ َ رالبن: 
ق
هُرَب أو  ملسو هيلع هللا ىلصما ُال الـِل َُ مـ شلر إٓ وههق يف الؼهرآن، أو فقهف أصهُؾف، 

. وكذا كؾق ما حؽؿ بف أو ُضك بف، وإكؿا ُيدِرك 
َ
 طـف َمـ َطِؿل

َ
َبُعَد، َفِفَؿف َمـ َفِفَؿف، وَطِؿل

ا إلهخ مها كؼهؾ يف ههذ«. الاالُع مـ ذلهؽ بؿؼهدار اجتفهاده، وبهْذل وسهعف، ومؼهدار ففؿهف

 .الِاب، فراجْعف فنكف كػقٌس 

لؽان كافًرا بنجؿاع  ،ٓ كلخذ إٓ ما وجدكا يف الؼرآن :ُال أً لق أن امر»  بل ا ـ حزم: (2)

ما بقـ دلقك الاؿس إلك يسؼ الؾقؾ وأخرى طـد  ولؽان ٓ يؾزمف إٓ ركعةٌ  ،إمة

وُائؾ هذا كافر  .لألكثر يف ذلؽ وٓ حدّ  صالةٍ  ما يؼع طؾقف اسؿُ  ٕن ذلؽ هق أُّؾ  :الػجر

وإكؿا ذهع إلك هذا بعض يالقة الرافضة مؿـ ُد اجتؿعت  .مارك حالل الدم والؿال

 .(3/82اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ حزم ) .«إمة طؾك كػرهؿ

ًٓ كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن مـ أكؽر كقن حديث الـِل  -رحؿؽؿ ا   -اطؾؿقا » و بل السققطل: -  ُق

أو فعاًل بارصف الؿعروف يف إصقل حجًة، َكَػَر وَخَرَج طـ دائرة اإلسالم، وُحار مع 

 القفقد والـْارى، أو مع َمـ شار اُ  مـ فَِرق الؽػرة. 

أتؼهقل بهف  إكهف صهحقٌح، فؼهال لهف ُائهٌؾ: يقًمب حديًثب و ـبل:  روى ا مبُم الْبفعلُّ  

يا هذا أرأيَتـل كْراكًقا  أرأيَتـل خارًجها مهـ كـقسهة  »أبا طِد ا  ! فاضارب، وُال:  يا
= 
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َؾُفؿْ .................  َأْو َضؾَّ
(1)

تَِؾ  ُُ  َّٓ  ، َفنِكَُّف ِزْكِديٌؼ، ُيْسَتَتاُب، َفنِْن َتاَب َوإ

                                      = 
 .«وٓ أُقل بف!! ملسو هيلع هللا ىلصأرأيت يف وسال َزّكاًرا  أروي حديثا طـ رسقل ا  

وأصُؾ هذا الرأي الػاسد أن الزكادَُة وصائػًة مـ ُيالة الرافضة ذهِقا إلك إكؽار آحتجاج  

 (.16 - 15مػتاح الجـة يف آحتجاج بالسـة )ص:«. الؼرآنبالسـة وآُتْار طؾك 

لؾاقخ طِد العزيز بـ « وُكْػر مـ أكؽرها ملسو هيلع هللا ىلصوجقب العؿؾ بسـة الرسقل »واكظر رسالة  

 .باز 
 .أطدار السـة :وسقليت مزيُد بقاٍن لفذا يف الػْؾ الثا  طار 

فؾؿ يؿؽـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصيف الـِل  أرادوا الؼدَح  إكؿا همٓر أُقامٌ » عـ الرافضة:ا مبم مبلؽ   بل (1)

ف ولق كان رجاًل صالًحا لؽان أصحابُ  ،سقرٍ  رجُؾ  :ذلؽ، فؼدحقا يف أصحابف حتك يؼال

(، مـفاج السـة 585:)ص ،اكظر الْارم الؿسؾقل طؾك شاتؿ الرسقل«. !صالحقـ

 .(4/1425( الْقاطؼ الؿرسؾة )4/439(، مجؿقع الػتاوى )7/459الـِقية )

ثؿ مات، كان مع  ،ملسو هيلع هللا ىلصَمـ لِزم السـَة، وسؾِؿ مـف أصحاُب رسقل ا  » نيًضب:و بل  - 

شرح السـة «. الـِققـ والْديؼقـ والافدار والْالحقـ، وإن كان لف تؼْقٌر يف العؿؾ

 .(126:لؾ ُاري )ص

أبها بؽهر، أو طؿهر، أو طثؿهان،  :ملسو هيلع هللا ىلصَمهـ شهتؿ أحهًدا مهـ أصهحاب الـِهل » و بل نيًضـب: - 

تِؾ، وإْن شتؿفؿ بغقر  أو ُُ معاوية، أو طؿرو بـ العاص، فنْن ُال: كاكقا طؾك ضالٍل وكػٍر 

ًٓ شديًدا َؾ َكَؽا ػا )«. هذا مـ مااتؿة الـاس ُكؽ  (، ومـاُهع مالهؽ لؾهزواوي 3/228الا 

 .(82:)ص

 أو أحًدا مـفؿ ففق مِتدعٌ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا   أصحاَب  ـ سّع مَ »  بل ا مبم نحؿد:و - 

 
ٌّ
ِق  ، ٓ يؼِؾ ا ُ مخالٌػ  خِقٌث  رافضل ، بؾ ح ًٓ ، والدطاُر لفؿ فؿ سـةٌ مـف صرًفا وٓ طد

 .(78 ،77:ص)اكظر رسالة السـة . «بآثارهؿ فضقؾةٌ  ، وإخذُ ُؿ وسقؾةٌ  ، وآُتدارُ ربةٌ ُُ 

ف فؿْ بسقر، فاتّ  ملسو هيلع هللا ىلصيذكر أحًدا مـ أصحاب رسقل ا   الرجَؾ  إذا رأيَت » يًضب:و بل ن - 

وابـ تقؿقة يف  ،(329:ص)ذكره ابـ الجقزي يف مـاُع اإلمام أحؿد  «.اإلسالمطؾك 

 .(568:ص)الْارم الؿسؾقل 

فاطؾؿ أكف  ملسو هيلع هللا ىلصيـتؼص أحًدا مـ أصحاب رسقل ا   الرجَؾ  إذا رأيَت » :ْرعةزُ و بل ن ق  - 

 الؼرآنَ ى إلقـا هذا ، وإكؿا أدّ حٌؼ  والؼرآنَ  ،طـدكا حؼٌّ  ملسو هيلع هللا ىلصا   ، وذلؽ أن رسقَل زكديٌؼ 

ـَ   ِاؾقا الؽتاَب لقُ  :كاجرحقا شفقدَ وإكؿا يريدون أن يَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا   أصحاُب  والسـ

 .(49:أخرجف الخاقع بسـده يف الؽػاية )ص «وهؿ زكادُةٌ  ،ُؿ أولك والسـَة، والجرُح 
= 
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                                      = 
فاطؾؿ أكف إكؿا  ملسو هيلع هللا ىلصأكف مـ تـاول أحًدا مـ أصحاب رسقل ا   اطؾؿْ » و بل البر فبري: - 

 .(54:شرح السـة )ص«. وُد آذاه يف ُ ه ،ملسو هيلع هللا ىلصأراد محؿًدا 

وإ   كؾقفهؿ أخقهاٌر أبهراٌر، ملسو هيلع هللا ىلصأصهحاُب رسهقل ا  » و بل ن ق حػـص عؿـر  ــ وـبالقـ: - 

«. ا  بؿحِتفؿ كؾفؿ، وأبرأ مؿـ سِّفؿ، أو لعـفؿ، أو ضّؾؾفؿ، أو خّق ؿ، أو كّػهرهؿ أديـ

 (.353-351أهؾ السـة )ص:الؽتاب الؾاقػ لارح مذاهع 

مـفؿ، وٓ كت أ  أحدٍ  ط يف حّع وٓ كػرّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا   أصحاَب  كحعق » و بل الطحبوي: - 

ِق  مـ أحدٍ  فؿ مـفؿ، وكِغض مـ يِغضفؿ، وبغقر الخقر يذكرهؿ، وٓ كذكرهؿ إٓ بخقر، وح

ـٌ   (.39)ص:العؼقدة الاحاوية . «وصغقانٌ  وكػاٌق  فؿ كػرٌ ، وبغُض وإحسانٌ  وإيؿانٌ  دي

حتك  بل ا مبُم * وُد كان بعُض السؾِػ ُيفاِجرون مـ الِؾد التل ُياتُؿ فقفا الْحابُة،  

آكتؼار «. ٓ يـِغل اإلُامُة بلرٍض يؽقُن العؿُؾ فقفا بغقر الحؼ  والسعق لؾسَؾػ» مبلؽ:

 .(26:يف فضائؾ الثالثة إئؿة الػؼفار ٓبـ طِد ال  )ص

 فِؿـ ذلؽ: 

ـُ حببن عـ جرير  ـ عبد اهلل البجؾل  -  ـَ الؽقفهَة، فؾّؿها وُعهت » :مب  بلف ا  َسَؽ

، خرج مـ الؽقفة هق، وطدي بـ حاتؿ، وحـظؾهة الؽاتهع، وُهالقا: ٓ ُكؼهقؿ بِؾهدٍة  ـُ الػت

 .(2/93)( و2/55الثؼههات ) «.ُياههَتُؿ فقفهها طثؿههاُن، فخرجههقا إلههك ُرُقسههقا وسههؽـقها

(، وشرح أصهقل اطتؼهاد أههؾ السهـة والجؿاطهة 76:)ص واكظر مااهقر طؾؿار إمْار

 .(1365و 7/1361)

ٓ ُأُهقؿ بالؽقفههة، بؾهدٍة ُياهتؿ فقفهها »وبهاع محؿهد بههـ طِهد العزيهز التقؿههل داَره، وُهال:  - 

(، والجهرح 318:)ص -روايهة الهدارمل  -تاريخ ابهـ معهقـ  «.ملسو هيلع هللا ىلصأصحاُب رسقل ا  

 .(12/452(، وتاريخ اإلسالم )8/6والتعديؾ )

هههه( صههاحع الؿختْههر الؿاههفقر يف الػؼههف  224وخههرج أبههق الؼاسههؿ الِخَرُِههل )ت  - 

هها َضَفههَر فقفهها سههعق الْههحابة يف طْههره.  اكظههر صِؼههات الحـابؾههة الحـِؾههل مههـ بغههداد، َلؿَّ

 .(11/337(، والِداية والـفاية )3/75)

ـُ كظقػ الِزاز إفريؼل )ت  -  ا مـ هه( مـ إفريؼقة )تقكس( هربً  255وخرج محؿُد ب

 .(3/212الديِاج الؿذهع ٓبـ فرحقن )الرياسة، ولِهَؿا ضفر فقفا مـ سع  السؾػ. 

ـُ إسؿاطقؾ الاالؼا  الؼزويـل )ت  -  ـُ  592وخرج أحؿُد ب هه( مـ بغداد لؿا أضفر اب

 الْاحع الرفَض ُا. 

ـُ سؽقـة:  هٌف إله»  بل ن ق نحؿد   ك بهالده، جهار  الؼزويـهل لهقاًل فهقدَّطـل وذكهر أكهف متقج 

فؼؾت: إكؽ هفـا صقٌع، وتـػع الـهاَس، فؼهال: معهاذ ا  أن أُهقؿ بِؾهدٍة ُيجفهُر فقفها بسهع  

 .(6/11صِؼات الاافعقة الؽ ى لؾسِؽل ) «.ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل ا  
= 
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ا. .........................................  َكافًِرا ُمْرَتدًّ

  

                                      = 
ـُ حِقع العدوي: حضرُت مجؾَس الرشقد، فَجَرْت )مسللُة  لطقػة: -  ُال الؼاضل طؿُر ب

اة( فتـازع الخْقُم فقفا وَطَؾْت أصقاُتفؿ، فاحتجَّ بعُضفؿ بالحديث الذي رواه  الهُؿهْرَّ

فردَّ بعُضفؿ الحديَث، وُال: أبق هريرة ُمتّفٌؿ فقؿا  ،ملسو هيلع هللا ىلص، طـ الـِل أبق هريرة 

َر ُقَلف! يرويف! وكحا كحَقه الرشقُد  َْ  وكَ

أما الحديُث فْحقٌح، وأبق هريرة رضل ا  تعالك طـف صحقُح الـؼؾ فقؿا يرويف  فؼؾُت: 

 الرشقُد كظَر ُمغَضٍع، فؼؿُت مـ الؿجؾس إلك مـزلل، فؾؿ  .ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـِل 
ّ
فـظر إلل

 فؼال: أِجْع أمقَر 
ّ
يستؼرَّ بل الجؾقُس حتك ُقؾ: صاحُع الارصة بالِاب. فدخؾ إلل

! فؼؾُت: الؾفؿ إكؽ تعؾؿ أ  ُد دافعُت طـ  ـْ الؿممـقـ إجابَة مؼتقٍل، وتحـَّْط، وتؽػَّ

ـَ طؾك أصحابف، فسؾ ْؿـل مـف.  ، وأجؾؾُت كِقَّؽملسو هيلع هللا ىلصصاحِع كِقؽ محؿد   أن ُياَع

 مـ ذهٍع، حاسٌر طـ ذراطقف،   بل: 
ٍّ
فُلدخؾُت طؾك الرشقد، فنذا هق جالٌس طؾك كرسل

ا  أحٌد بالرد  وَدْفِع  ـَ حِقع، ما تؾؼَّ وبقده السقػ، وبقـ يده الـَّْاع، فؾّؿا رآ  ُال: يا اب

لؿممـقـ، إّن الذي حاولَت طؾقف فقف إزراٌر طؾك ُقلل مثَؾؿا تؾّؼقَتـل بف! فؼؾُت: يا أمقَر ا

، وطؾك ما جار بف. فؼال: كقػ ويحؽ  ُؾُت: ٕكف إذا كان أصحاُبف ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا  

ابقـ، فالاريعُة باصؾٌة، والػرائُض وإحؽاُم مـ الْالة والْقام والحج والـؽاح  كذَّ

 وٓ ُتعرف إٓ بقاساتفؿ.  والاالق والحدود، كؾقفا مردودٌة يقُر مؼِقلة: ٕ ؿ رواُتفا،

ـَ حِقع أحقاك ا ! ثؿ أمر لل بعارة   فرجع الرشقُد إلك كػسف، وُال: أن أحققتـل يا اب

(، 67/261(، وتاريخ دماؼ )11/197اكظر الؼْة يف تاريخ بغداد )«. آٓف درهؿ

(، والقايف بالقفقات 31/394(، وهتذيع الؽؿال )3/3وهتذيع إسؿار والؾغات )

  .(1/295(، وحقاة الحققان الؽ ى )33/376)

ػقريق يف   ( مـ 1/255)« الؿجالس القطظقة يف شرح أحاديث خقر ال ية»وطّدها السَّ

  .التل ضفرْت بعد مقتف  كرامات أبل هريرة 

ُة فؼد َذِهَؾ الخؾقػُة الرشقُد الراشُد طـ هذا الؿْؾَؿح الذي كِّفف :  ؾُت  ّْ إْن صّحت الؼ

الؼاضل الػؼقُف فرجع إلك ُقلف، وإٓ ففاروُن الرشقُد مـ أشّد الـاس تعظقًؿا لؾسـة طؾقف 

ف الؿفدي، يف الػْؾ العاشر   .وَكَؼَؾتفا كؿا سقليت يف ُْتف مع طؿ 
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اِمسُ 
 الخ َ

ُ
ل

صْ  الف َ
ُ يُ َتْػِظيم  ُثُِالسُّ

ـَّـةِ  -19 يـ،  َتْعظِقُؿ السُّ ـْ ُأُصقِل الد 
ـْ َأْرَكاِن اإِليؿَ َأْصٌؾ مِ

ـٌ مِ اِن َوُرْك

ْيِغ فِل الَؼْقِل  ـَ الزَّ
َلؾ، َوَيهْحَػُظُف مِ ـَ الزَّ

ُؿ الهُؿْسؾَِؿ مِ ِْ ِق قـ. َيْع بَِخاَتِؿ الـَِّ

ي  ـِ َوَصاَلَبِة اإِليَؿان.َوالَعَؿؾ. َوُهَق َأْطَظُؿ َدلِقٍؾ وُبْرَهان، َطَؾك َمَتاَكِة الد 

ـــِة َيُؽــقنُ  -21 ـَّ ــقُؿ السُّ
ــْقِل الِّؾَســبن وَتْعظِ َفههَقْؾَفُج بَِؿهها فِقههِف َتْعظِههقٌؿ  : َِؼ

َرٌة َلَفا، َوَذبٌّ َطـَْفا، وَدْطهَقٌة إَِلْقَفها ْْ ـَّهِة، َوُك لِؾسق
َوَتْرِيقهٌع فِهل التَّسهؾِقِؿ  ,(1)

                                      
إ  ٕرجق أن يرفَع ا  لاعِة درجاٍت يف »  بل مؼبتؾ  ـ محؿد, سؿعت وَّقًعب يؼقل: (1)

 .(983( رُؿ )5/188ذم الؽالم وأهؾف ) «.ملسو هيلع هللا ىلص الجـة بَذب ف طـ رسقل ا 

ـُ حببن: -  مـ الحّػاظ الؿتؼـقـ، وأهؾ القرع يف الديـ مّؿـ حػظ » و بل ا 
ق
كان الدارمل

وجؿع، وتػّؼف، وصـّػ وحّدث، وأضفر السـة بِؾده، ودطا إلقفا، وذبَّ طـ حريؿفا، 

 .(13/337سقر أطالم الـِالر ) «.وُؿع َمـ خالػفا

ـَ الػضؾ، » ير يؼقل:وَّبن والب  ـ جر - ـَ راهقيف، وصدَُة ب جزى اُ  إسحاَق ب

 .(11/264الؿْدر كػسف )«. وَيْعَؿَر، طـ اإلسالم خقًرا، أحقَْقا السـَة بالؿارق

ـُ الحداد:  بل لل ا ـ سـبن: - ـُ راشد الؼقروا ( يف » و بل ا  ًٓ )هق اب ُربؿا سؿعُت ُؾق

  .(2/97ترتقع الؿدارك )«. ؾِحق ُاداركؿ، وهق َيْفِدُر ويؼقل السـَة، ويُ 

استُخؾػ الؿتقّكُؾ، فلضفر » و بل خؾقػة  ـ خقبط عـ الخؾقػة العببسل الؿتقَّّؾ: -

ر أهؾفا ْْ «. السـَة، وتؽّؾؿ ُا يف مجؾسف، وكتع إلك أفاق برفع الؿحـة، وبْسط السـة، وك

 (.13/21سقر أطالم الـِالر )

ـُ محؿد التقؿل: حتك  بل عـف  بضل البصرة: إ راالقؿُ  الخؾػاُر ثالثٌة: أبق بؽر يقم الرّدة، »  

 «.وطؿر بـ طِد العزيز يف رّد الؿظالؿ مـ بـل أمقة، والؿتقّكؾ يف محق الِدع وإضفار السـة

 (.13/23الؿْدر كػسف )

كان مـ » و بل الذالبلُّ عـ سعقد  ـ محؿد  ـ صبقح الؿغر ل الؿْفقر  ب ـ الحّداد: -

ـُ حارث: لف مؼامات كريؿة، ومقاُػ محؿقدة يف الدفع طـ رؤوس السـة. ُال  اب
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َِههاع ت 
ِ
َلَفهها َوآ

بتِههَداع. َمههَع  ,(1)
ِ
ـَ الهههُؿَخاَلَػِة َوآ َها مِهه هها ُيَضههادق وَتْرِهقههٌع َطؿَّ

ـَ  -اْلتَِزاِم َأْلَػاضَِفا  فِل الَقْطِظ َواإِلْفَتار، َوالهُحْؽِؿ َوالَؼَضار -َما َأْمَؽ
(2)

. 
                                      = 

اإلسالم، والذّب طـ السـة، كاضر فقفا أبا العِاس الؿعجقُل أخا أبل طِد ا  الاقعل 

ـُ الحداد ولؿ يخْػ َسْاقَة سؾاا ؿ، حتك ُال لف  الداطل إلك دولة طِقد ا ، فتؽؾؿ اب

ـْ لف يضُِت، وطـ ولُده أبق محؿد: يا أبِة! اتؼ ا  يف كػس ؽ وٓ تِالغ. ُال: حسِل َم

َُِت   .(14/326الؿْدر كػسف ) «.ديـف َذَب

باصـًهها  ملسو هيلع هللا ىلصمِههـ صريؼهة أهههؾ السههـة والجؿاطههة: اتِهاُع آثههار رسههقل ا  » : ـبل وــقُخ ا ســالم (1)

وضاهًرا. واتِاُع سِقؾ السابؼقـ إولقـ مـ الؿفاجريـ وإكْار. واتِاُع وصقة رسقل ا  

ُؽقا  َِفـب, »حقث ُال:  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َ ْعِدي, َتَؿسَّ ـَ ِم ق ـَ اْلَؿْفِديِّ اِوِدي َعَؾْقُؽْؿ  ُِسـَّتِل َوُسـَِّة اْلُخَؾَػبِء الرَّ

ــنِنَّ َُّــؾَّ  ِْدَعــٍة َضــاَللَةٌ  ُُمــقِر: َف ْٕ ــبَُّْؿ َوُمْحــَدَثبِت ا ــقا َعَؾْقَفــب  ِبلـََّقاِجــِذ, َوإِيَّ العؼقههدة  «.َوَعضُّ

 (.116القاساقة )ص:

يحرم طؾك الؿػتل أن يػتل بضّد لػظ الـص، وإن وافؼ مذهِف، ومثالف: »  بل ا ـ الؼقؿ: (2)

أن ُيسلل طـ رجٍؾ صؾك مـ الِْح ركعًة ثؿ صؾعت الاؿس، هؾ ُيتّؿ صالتف أم ٓ  

 «.فؾُقتِؿَّ َصاَلَتف»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصفقؼقل: ٓ ُيتّؿفا، ورسقُل ا  

ومثؾ أن ُيسلل طّؿـ مات وطؾقف صقام: هؾ يْقم طـف ولققف  فقؼقل: ٓ يْقم طـف ولققف،  

 «.َمـ مبَت وعؾقف صقبٌم صبَم عـف ولقُّف»ُال:   ملسو هيلع هللا ىلصوصاحُع الارع 

ومثؾ أن ُيسلل طـ رجٍؾ باع متاطف ثؿ أفؾس الؿايي فقجده بعقـف، هؾ هق أحؼ بف   

 «.ففق نحؼُّ  ف»فقؼقل: لقس أحؼ بف، وصاحع الارع يؼقل: 

ومثؾ أن ُيسلل طـ رجٍؾ أكؾ يف رمضان أو شرب كاسًقا، هؾ يتّؿ صقَمف  فقؼقل: ٓ يتّؿ  

أمثؾًة أخرى كثقرًة،   وذكر  .....«فؾقتّؿ صقَمف»صقمف، وصاحُع الارع يؼقل: 

  :ثؿ ُال

 ملسو هيلع هللا ىلصوُد كان السؾُػ الاّقُع ياتدق كؽقُرهؿ ويضُِفؿ طؾك مـ طارض حديَث رسقل ا  » 

برأٍي أو ُقاٍس أو استحساٍن أو ُقل أحٍد مـ الـاس كائـًا َمـ كان، ويفجرون فاطؾ ذلؽ، 

ويـؽرون طؾك مـ يضرب لف إمثال، وٓ يسقيقن يقر آكؼقاد لف والتسؾقؿ والتؾؼل 

بالسؿع والااطة، وٓ يخار بؼؾقُؿ التقُػ يف ُِقلف حتك يافد لف طؿؾ أو ُقاس 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يقافؼ ُقل فالن وفالن، بؾ كاكقا طامؾقـ بؼقلف:  أو

 ۋ ٴۇ ۈ﴿، وبؼقلف تعالك: [26]إحزاب: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
= 
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َِّتَِفا وَتْعظِقِؿَفا،  :وَيُؽقُن  ِبْعتَؼبِد الـَجـَبن -21 َُِف َطَؾك َمهَح ْؾ َُ َفَقْعِؼُد 

والَػَرِح بَِفا وَتْؼِديِؿَفا
ُجقِع إَلْقَفا وَتهْحؽِقِؿَفا. ,(1)  والرق

ـَّهِة فِل ُكؾ   : َِعَؿِؾ الَجَقاِرِح وإْرََّبن وَيُؽقنُ  -22 فَقْؼَتِػل َأَثَر السق

َاَػك  ْْ فِل ُكؾ  َجؾِقٍؾ َوَحِؼْقر. َفنِِن  ملسو هيلع هللا ىلصَصِغقٍر َوَكِِْقر، وَيْعَؿُؾ بِهَفْدِي الهُؿ

َّٓ بَِلَثٍر َفَعؾ َّٓ َيهُحؽَّ َرْأَسُف إِ اْسَتَااَع َأ
ـَّهَة َبْقـَُف  ,(2) ِدَر َأْن َيْجَعَؾ السق َُ َوإِْن 

                                      = 
 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿، وبؼقلف تعالك: [65]الـسار: ﴾وئ ەئ

 وأمثالفا. [2]إطراف: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

أكف ُال كذا وكذا، يؼقل: مـ ُال  ملسو هيلع هللا ىلصفُدفْعـا إلك زماٍن إذا ُقؾ ٕحدهؿ: ثِت طـ الـِل  

ُذا ! ويجعؾ هذا دفًعا يف صدر الحديث، أو يجعؾ جفَؾف بالؼائؾ بف حجًة لف يف مخالػتف 

وترك العؿؾ بف، ولق كْح كػسف لَعؾِؿ أن هذا الؽالم مـ أطظؿ الِاصؾ، وأكف ٓ يحّؾ لف دفُع 

بؿثؾ هذا الجفؾ. وأُُِح مـ ذلؽ طذُره يف جفؾف: إذ يعتؼد أن  ملسو هيلع هللا ىلصل ا  ســ رسق

ٍـّ بجؿاطة الؿسؾؿقـ، إذ يـسِفؿ  اإلجؿاَع مـعؼٌد طؾك مخالػة تؾؽ السـة، وهذا سقر ض

وأُُِح مـ ذلؽ طذُره يف دطقى هذا  ،ملسو هيلع هللا ىلصإلك اتػاُفؿ طؾك مخالػة سـة رسقل ا  

الحديث، فعاد إمُر إلك تؼديؿ جفؾف طؾك اإلجؿاع، وهق جفُؾف وطدُم طؾؿف بؿـ ُال ب

 (.4/184يـظر إطالم الؿقُعقـ )«. السـة، وا  الؿستعان

، فؼال (1)  ُضقٌّة لؿ يؽـ لديف فقفا كصٌّ
سلُقل فقفا بُجْفد رأيل، إن  :َطَرضْت ٓبـ مسعقدٍ

كان صقاًبا فؿـ ا ، وإن كان خًاا فؿـل، واُ  ورسقُلف مـف بريٌر، أرى أن ُيػرض لفا 

كْداق كسائفا، وٓ َوْكَس، وٓ َشَاط، ولفا الؿقراُث، وطؾقفا العدُة أربعُة أشفٍر 

شجعل، وطاًرا، وذلؽ بحضرة كاٍس مـ أشجع، فؼام رجٌؾ يؼال لف: معؼؾ بـ سـان إ

 مـا، يؼال لفا: بَروُع  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: أشفد أكؽ ُضقَت بؿثؾ الذي ُضك بف رسقُل ا  
يف امرأةٍ

ة.  ّْ صحقح ابـ بـُت واشؼ، فؿا ُرئل طُِد ا  َفِرح بالٍر بعد اإلسالم كػرحف ُذه الؼ

 .(9/411حِان )

ـُ طؿر إذا ُرئل يف صريٍؼ كلكف » عـ عبصؿ إحقل,  بل: (2) ذكر كؾؿًة مـ شّدة  -كان اب

لْؼ بالحائط، لْؼ، وإن ُقؾ لف:  ملسو هيلع هللا ىلصفنن ُقؾ لف: إن الـِل  - ملسو هيلع هللا ىلصاتِاطف ٕثر رسقل ا  
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                                      = 
 .(1/342أخرجف ابـ باة يف اإلباكة )« ُعد، ُعد، وإن ُقؾ لف: ماك، ماك

ذم الؽالم وأهؾف  «.إٓ بلثرف رأَس  يـِغل لؾرجؾ أن ٓ يحّؽ » سػقبن الثقري:و بل  - 

(3/182 - 181).   

لق أّن أصحاب محؿٍد مسحقا طؾك ُضُػٍر لؿا َيَسْؾُتف: التؿاَس »  و بل إ راالقؿ الـخعل: - 

(، ذم الؿقسقسقـ 1/261(، اإلباكة )6/374الاِؼات الؽ ى )«. الػضؾ يف اتِاطفؿ

 .(12:)ص

لق بؾغـل أ ؿ لؿ يجاوزوا بالقضقر ُضُػًرا لؿا جاوزُت، وكػك بـا طؾك ُقم »ويف لػٍظ:  

 .(263 - 1/261(، اإلباكة )1/397ســ الدارمل )«. إزراًر أن كخالػ أطؿاَلفؿ

ـُ راود الؼقرواين -  يقًما طؾهك أصهحابف وُهد يّاهك ِخـْهَره بقهده، وُهد  وخرج البفؾقُل  

ِخػههُت أن أكههقن  :فههربط يف خـْههره خقًاهها لقههذكرها، ثههؿ ُههال ،كههان أهُؾههف سههللقه حاجههةً 

ثهؿ وّجهف بعهَض أصهحابف وأسهّر إلقهف  .ابتدطُت، فغّاك أصَِعف لهئال يهراه أحهٌد فقؼتهدي بهف

َِف طـ ذلؽ ـَ فروٍخ وصاح ـَ طؿهر كهان  ،إمَر، فسلل اب فجاره فهلخ ه طـهف أّن طِهَد ا  به

ف طـ ِخـْره، وُ ،يػعؾ ذلؽ الحؿُد   الذي لؿ يجعؾـل مّؿـ ابتدع  :الفـّحك ُؾقُل كػَّ

 .(2/97ترتقع الؿدارك )بدطًة يف اإلسالم! 

 ٓ - إطظؿ السقاد بلكف أحؿد اإلمام وصػف الذي - وَّبن محؿد  ـ نسؾؿ الطقسل - 

(، 3/164) الؿقاهع الّؾدكّقة !!لف ملسو هيلع هللا ىلصأكؾ رسقل ا   كقػقةُ  ُيـؼؾ لؿ ٕكف: الِاقخ يلكؾ

  .(19/29واكظر الِداية والـفاية ) .(3/335ومـتفك السقل طؾك وسائؾ القصقل )

سفا أحُدهؿ فؾِس الُخهّػ وابتدأ بالقسار فؽّػر طـف بُؽّر حـاٍة!! فال » و بل الغزالل: - 

يـِغل أن تتساهؾ يف امتثال ذلؽ فتؼقل: هذا مؿا يتعؾؼ بالعادات فال معـك لالتِاع فقف: فنن 

 (.1/144الؿدخؾ ٓبـ الحاج )«. ذلؽ يغؾؼ طـؽ بابًا طظقًؿا مـ أبقاب السعادات

 : والَقْسهُؼ: سهتقن صهاًطا، فهالؿجؿقع سهِعؿائة وطاهرون صهاًطا.  اثـا طار َوْسهًؼا، والُؽـرُّ

. جهرام كقؾق( 1566) -الققم  بؿقزان - جراًما تؼريًِا، فقؽقن الُؽرّ  3175والْاع يساوي 

 يف الؿـقهر والؿْهِاح(، 4/292) إكهقار بحهار ومجؿهع(، 22:ص) العؾهقم مػاتقح اكظر

 الههك الاههرطقة والؿؽايقههؾ الؿههقازيـ تحقيههؾ وبحههث(، 3/522) الؽِقههر الاههرح يريههع

 . مـقع بـ ا  طِد لؾاقخ( 32:ص) الؿعاصرة الؿؼادير

 ( كقؾق جرام مـ الحـاة!! 1566أي أكف تّْدق تؽػقًرا طـ هذه الؿخالػة به ) 

ـَ باٍز  وذَّر الْقُخ عبُد الؽريؿ الخضقر -   يف بعض دروسف، أّن الاقَخ طَِد العزيز ب
= 
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ـَ ُكؾ   ـَّهِة َخْقٌر وَبْق اَد فِل السق َْ
تِ ُْ
ِ
َُؾَّ الَعَؿؾ: َفنِنَّ آ ٍر َجَعؾ، َحتَّك َوإِْن  ْ

َشل

ْجتَِفاِد فِل الِِْدَطةِ 
ِ
ـَ آ

مِ
(1)

. 
                                      = 

ـٍ يسقٍر  ُُِقَؾ وفاتف بزم أراد لَِس كعالِف، فللِسقه  -وهق طؾك سرير الؿرِض يف الؿستاػك 

، فلبك، وَخَؾَعفا، وأمرهؿ أن يِدؤا بالقؿـك!! ًٓ  الـعَؾ القسرى أو

بن يف مؼبٍل لف عـ الْقخ محؿد كبصر الديـ إلببين -  َّْ  : و بل الْقُخ عؾل َخ
أحًدا أحرَص طؾك السـة، وأشدَّ اكتْاًرا لفا،  -فقؿا أطؾُؿ  -وا  ما أبْرْت طقـاَي »

 وأْتَِع لفا مـ إلِا . 

لؼد اكؼؾِْت بف السقارُة ما بقـ ُجّدة والؿديـة الؿـقرة، وَهَرَع الـاُس وهؿ يؼقلقن: يا سّتار،  

َِة: ُقلقا: يا َستِقر، وٓ يا سّتار. فقؼقل لفؿ كاصُر الحديث وهق تحت السقارة الؿـؼ
ؾِ

إّن اهللَ َحقِلٌّ َستِقٌر يحب »تؼقلقا: يا سّتار، فؾقس مـ أسؿائف تعالك السّتار، ويف الحديث: 

ْترَ    !!«السَّ

ّٓ ما   أرأيتؿ َمـ يـُْر السـَة والحديَث يف مثؾ هذا الؿقصـ يف طْركا هذا ! الؾفؿ ٓ، إ

 «.حـِؾ، ويقرهؿا، مـ سؾػ هذه إمةسؿعـا طـ طؿر بـ الخااب، وأحؿد بـ 

ُزرُت الاقَخ إلِا َّ يف الؿستاػك ُِؾ وفاتف بؼؾقؾ،  وذََّر  عُضفؿ مب حبصُؾف,  بل: - 

، فؾؿا دخْؾـا طؾك الاقخ الغرفَة، كان 
ٌّ
 وهق طؾك الػراش، وكان معل أٌخ لقِل

يا شقخ، إذا كان  :لفيتلّلؿ مـ شّدة الؿرض، فسؾَّؿـا طؾقف، فردَّ طؾقـا السالم، فؼؾُت 

 ووضع يَده  .الؽالُم يمّثر طؾقؽ فال تتؽؾْؿ، فـظر لل بعقـقف وضؾَّ ساكًتا
ق
وجار إُخ الؾقِل

َِّ » :الذي يف أبل داود ملسو هيلع هللا ىلصيف يد الاقخ، وأخذ يؼرأ حديَث الـِل  نسلُل اهللَ العظقَؿ ر

سَِع مراٍت، بْقٍت مسؿقٍع لؾاقخ، وهق ما زال آخٌذ بقده،  «العرش العظقؿ نْن يْػقَؽ

فـظرُت إلك يد الاقخ إخرى وإْذ بف َيُعدق مع إخ الؾقِل تؽراَره  .وأكا واٌُػ بجقاره

بارك ا   :حتك اكتفك إُخ مـ الؼرارة، فؼال لف الاقُخ  !الحديث بلصابع يده إخرى

َِّؼ السـَة طؾك الحؼقؼة  فػفؿُت مـ حال الاقخ أكف يريد أنْ  .فقؽ ق ص
َيعؾَؿ: هؾ إُخ الؾقِل

ولقس  !يف الَعد  أم ٓ  فاستغربُت مـف وهق طؾك هذه الحالة يحرص طؾك تاِقؼ السـة

 .الخ ُ كالؿعايـة

ـُ مسعقد  (1) ـَ اْجتَِفاٍد فِل بِْدَطةٍ » : بل عبُد اهلل  
اٌد فِل ُسـٍَّة َخْقٌر مِ َْ

تِ ُْ أخرجف «. ا

(، والدارمل يف الســ 392(، وأحؿد يف الزهد )ص:162الثقري يف حديثف )ص:سػقان 

(، 11/319(، والِالذري يف أكساب إشراف )22(، والؿروزي يف السـة )ص:1/396)
= 
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                                      = 
(، والِقفؼل يف 1/184(، والحاكؿ يف الؿستدرك )12/327والا ا  يف الؿعجؿ الؽِقر )

ـُ باة يف اإلباكة 2/73م وأهؾف )(، والفروي يف ذم الؽال2/38الســ الؽ ى ) (، واب

 (.1/258الؽ ى )

ـُ َّعب: - إّن اُتْاًدا يف سِقٍؾ وسـٍة خقٌر مـ اجتفاٍد يف خالف سِقٍؾ وسـٍة، » و بل ُن لُّ  

ـْ طؾك مـفاج سِقٍؾ وسـةٍ  أخرجف ابـ «. فاكظروا أطؿاَلؽؿ، إْن كان اُتْاًدا واجتفاًدا فْؾتؽ

( 161(، وأحؿد يف الزهد )ص:3/33)  -كعقؿ بـ حؿادزوائد - الؿِارك يف الزهد 

( والؾػظ لف، والاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة 182داود يف الزهد )ص: وأبق

(، 1/353(، وأبق كعقؿ يف الحؾقة )1/259(، وابـ باة يف اإلباكة الؽ ى )1/62)

 (. 12(، وابـ الجقزي يف تؾِقس إبؾقس )ص:1/133وإصِفا  يف الحجة )

ـَ اْجتَِفهاٍد فِهل بِْدَطهٍة، إِكَّهَؽ إِْن َتتَِِّهْع » : و بل ن ق الدرداء -
اٌد فِل ُسـٍَّة َخْقٌر مِ َْ

تِ ُْ ا

ََثهرَ  ْٕ َِْعهَت ا ِريهَؼ َمها اتَّ ـْ ُتْخاِهَل الاَّ َِْتهِدَع، َوَله ـْ َأْن َت أخرجهف الؿهروزي يف السهـة «. َخْقٌر مِه

 .(1/99يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة ) ( والؾػظ لف، والاللؽائل23:)ص

- : أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ  «.اُتْاٌد يف سـٍة خقٌر مـ اجتفاٍد يف بدطةٍ » و بل الْعبلُّ

 .(35/271دماؼ )

كؿهها يف إجقبههة الؿرضههّقة وُروي كحههُقُه طههـ الػضههقؾ بههـ طقههاض، وماههر الههقراق،  -

 .(3/564لؾسخاوي )

اكظر تػْقَؾ ذلؽ يف إجقبة الؿرضقّة  .مرفقًطا ومقُقًفا ومؼاقًطاُروي هذا إثُر  تـبقف:

 .(564 - 3/561فقؿا سئؾ السخاوي طـف مـ إحاديث الـِقّية )

ـَ مـ الطبعبت عؾك ِخالف السـَة: -  ومّؿب جبء يف إكؽبر السؾػ عؾك الؿستؽثري

الزهري، طـ  ( بسـده طـ ابـ شفاب3/245ما أخرجف الفرويق يف ذم الؽالم وأهؾف ) -

أكف رأى رجاًل يْؾل بعد اّصالع الػجر، وهق ُيؽثر  ،طـ ابـ طؿر سالؿ، 

ُبـل طؾك كثرة الْالة !  ـُ طؿر و اه، فؼال لف الرجُؾ: أَترى اَ  يعذ  َِف اب َْ الْالَة! فَح

ُبؽ طؾك ِخالف السـة! ـْ يعذ   «.فؼال: ٓ، ولؽ

عـ ن ل ر بح, عـ ا ـ طـ الثقري،  ( ويقُره،2/53وأخرج طِد الرزاق يف الؿْـػ ) -

ر الرَّقَع  عد طؾقع الػجر فـفبه, فؼبل: يا أبا محؿد! » الؿسقب, نكف رنى رجاًل ُيؽرِّ

ُبؽ طؾك خالف السـة! ـْ يعذ  ُبـل اُ  طؾك الْالة ! ُال: ٓ، ولؽ  صّححف إلِا . «أُيعذ 

وهق سالٌح ُقيٌّ طؾك  ،هذا مـ بدائع أجقبة سعقد بـ الؿسقع »  بل إلببين: 
= 
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ْيِغ  -23 َض َكْػَسُف لِؾزَّ ْد َطرَّ َُ ـَّهة، َو ِؿ السق َر فِل َذلَِؽ َلهْؿ ُيعظ  َّْ َُ ـْ  َفَؿ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ :َ بَل َتَعبَلك َوالِػْتـَهة.

                                      = 
الؿِتدطة الذيـ يستحسـقن كثقًرا مـ الِدع باسؿ أ ا ذكٌر وصالٌة، ثؿ يـؽرون طؾك أهؾ 

السـة إكؽاَر ذلؽ طؾقفؿ، ويتفؿق ؿ بل ؿ ُيـؽرون الذكَر والْالَة!! وهؿ يف الحؼقؼة 

  .(3/326إروار الغؾقؾ )«. إكؿا يـؽرون خالَففؿ لؾسـة يف الذكر والْالة وكحق ذلؽ

لقست الع ُة بؽثرة » :(5/438وُال يف التعؾقؼات الحسان طؾك صحقح ابـ حِان ) 

 «.العؿؾ فؼط، وإكؿا بالعؿؾ الؿقافؼ لؾسـة

ُال رجٌؾ لؿالؽ: مـ أيـ ُأْحِرُم  ُال: مِـ حقُث أْحَرَم رسقُل ا   و بل سػقبن  ـ عققـة: - 

، فلطاد طؾقف مراًرا، ُال: فنْن ِزدُت طؾك ذلؽ  ُال: فال تػعؾ: فن  أخاف طؾقؽ ملسو هيلع هللا ىلص

 ڑ﴿الػتـة، ُال: وما يف هذا مـ الػتـة  إكؿا هل أمقاٌل أزيُدها. ُال: إن اَ  يؼقل 

أية، ُال: وأيق فتـٍة يف هذا  ُال: وأيق فتـٍة أطظُؿ مـ أْن َترى أكَؽ أصَِت  ﴾ک ک

َر طـ َّْ َُ  واختقار ملسو هيلع هللا ىلصف رسقُل ا  فضاًل 
ِ
 ! أْو َترى أّن اختقاَرك لـػسؽ خقٌر مـ اختقار ا 

(، والفروي يف ذم الؽالم 1/362أخرجفا ابـ باة يف اإلباكة الؽ ى ) !!«.ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا  

 (.31(، وأبق شامة يف الِاطث طؾك إكؽار الِدع والحقادث )ص:2/115وأهؾف )

فؼال: إ  أريد أن ُأحرَم مـ الؿسجد، فؼال: ٓ تػعؾ، ُال: إ  ُأريد أن ُأحرَم » ويف روايٍة: 

ـُ العربل بسـده يف أحؽام الؼرآن )«. مـ الؿسجد مـ طـد الؼ !....  .(2/423رواها اب

ـُ تقؿقة: -  ََُع يف هذا الِاب كثقٌر مـ الػؼفار والػؼرار والعامة وكحِقهؿ مّؿـ فقف »  بل ا  َو

ـٌ  ـْ كؾق َمـ لؿ يؽـ ِطؾُؿف وَطؿُؾف يرجع إلك العؾؿ الؿقروث طـ  زهٌد ودي وصالٌح، ولؽ

الرسقل مؼقًَّدا بالاريعة الـِقية لؿ َيْخُؾص مـ إهقار والِدع، بؾ كؾقف أهقاٌر وبدٌع، وُد 

 ذكره الخاقع الِغدادي. 

ـُ َّعب:  ـُ مسعقد وُن لُّ   «. اجتفهاٍد يف بدطهةٍ اُتْاٌد يف سـة خقهٌر مهـ » و د  بل عبُد اهلل  

فاكظروا أطؿاَلؽؿ إن كاكت اُتْاًدا أو اجتفهاًدا أن تؽهقن طؾهك مـفهاج إكِقهار وسهـّتفؿ، 

ويف  .أخرجهاه «َمـ نحـَدَث يف نمركـب الـذا َمـب لـقَس مــف ففـق ردٌّ » :ملسو هيلع هللا ىلصوُد ُال رسقل ا  

  «.َمـ عؿؾ عؿاًل لقس عؾك نمركب ففق ردٌّ » :روايةٍ 

َِّف ورآه، بؾ ٓ   وُد اتػؼ الؿسؾؿقن طؾك أكف لقس ٕحٍد أن يعَِد اَ  بؿا َسـََح لف وأح

 .(75 - 74:تؾخقص كتاب آستغاثة )ص«. يعُِده إٓ بالعِادة الارطقة
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[62]الـقر:  ﴾ڳ ڳ ڳ
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصَلْسُت َتبِرًَّب َوْقًئب ََّبَن َرُسقُل اهللِ » :َوَ بَل َنُ ق َ ْؽرٍ الصّديُؼ 

ـْ َنْمرِِه َنْن َنِزيغَ  ك إِْن َتـَرَُّْت َوْقًئب ِم َْ َّٓ َعِؿْؾُت  ِِف: َفنِكِّل نْخ «َيْعَؿُؾ  ِِف إِ
(2)

. 

ـُ َعْبِد الَعِزيِز  َفب َلَؽ » :َوَ بَل ُعَؿُر ْ  ـَّـِة: فِنِكَّ  -َعَؾْقُؽْؿ  ُِؾُزوِم السُّ

ـَ  ,ِعْصَؿةٌ  - ِنْذِن اهللِ  ـَ َ ْد َعِؾَؿ َمب فِل ِخاَلفَِفب ِم ـَ ّـَ السُّ ـْ َس واْعَؾْؿ َننَّ َم

ِؼ والـُحْؿِؼ  َلِؾ والتََّعؿُّ «الَخَطلِ َوالزَّ
(3)

. 

                                      
ـُ َّثقر: (1) ، وهق ملسو هيلع هللا ىلصأي: طـ أمر رسقل ا   ﴾ک ک ک ک ڑ﴿ُقلف: »  بل ا 

سِقؾف ومـفاجف وصريؼتف وسـتف وشريعتف، فتُقزن إُقاُل وإطؿاُل بلُقالف وأطؿالف، فؿا 

ُُِِؾ، وما خالػف ففق مردوٌد طؾك ُائؾف وفاطؾف، كائـًا ما كان، كؿا ثِت يف  وافؼ ذلؽ 

 «.مـ عؿؾ عؿال لقس عؾقف نمركب ففق رد» أكف ُال: ملسو هيلع هللا ىلصالْحقحقـ ويقرهؿا، طـ رسقل ا  

أي:  ﴾گ گ گ﴿أي: فؾقحذر ولقخش مـ خالػ شريعَة الرسقل باصـًا أو ضاهًرا  

أي: يف الدكقا، بؼتٍؾ،  ﴾ڳ ڳ ڳ گ﴿ يف ُؾقُؿ، مـ كػٍر أو كػاٍق أو بدطٍة،

، أو حٍِس، أو كحق ذلؽ أو  .(6/89تػسقر الؼرآن العظقؿ )«. حدٍّ

( 2/1281(، ومسؾؿ يف صحقحف )2292( رُؿ )4/79أخرجف الِخاري يف صحقحف ) (2)

 .(1759رُؿ )

هذا يا إخقا  الْديؼ إك  يتخقف طؾك كػسف الزيَغ إن »  بل ا ـ  طّة معؾًؼب عؾك َّالمف: 

ـْ زماٍن أضحك أهُؾف يستفزئقن  !ملسو هيلع هللا ىلصهق خالػ شقئًا مـ أمر كِقف 
فؿاذا طسك أن يؽقن مِ

بـِقّفؿ وبلوامره، ويتِاهقن بؿخالػتف، ويسخرون بسـتف ! كسلل ا  طْؿًة مـ الزلؾ، 

 (.1/346اإلباكة )«. وكجاًة مـ سقر العؿؾ

( ومـ 4613) 4/322(، وأبق داود يف الســ 1729) 342أخرجف أحؿد يف الزهد ص (3)

(، 349:(، والػريههابل يف الؼههدر )ص529) 219الؼضههار والؼههدر ص صريؼههف الِقفؼههل يف

، وأجههري يف الاههريعة 1/231(، وابههـ باههة يف اإلباكههة 1/66وابههـ وضههاح يف الِههدع )

 .(2856وصححف إلِا  يف صحقح ســ أبل داود رُؿ ) ،(539) 3/922
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ـَّهَة أَشدَّ التَّْعظِْقؿ -24 َؾُػ ُيَعظ ُؿقَن السق وَلَؼْد َكاَن السَّ
(1)

ُمقَن  ، وُيَؼد 

                                      
ًٓ ٓ يؼقل: ُال رسقُل ا   عـ ن ل عؿرو الْقببين,  بل: (1) ـَ مسعقد حق  ،ملسو هيلع هللا ىلصكـُت أجالس اب

ْطَدة، ويؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصفنذا ُال: ُال رسقُل ا   هؽذا، أو كحق هذا، أو ُريٌع مـ »استؼِؾْتف الر 

(، 8612( رُؿ )9/133أخرجف الا ا  يف الؿعجؿ الؽِقر )« هذا، أو ما شار ا !

 (.22/164(، وابـ طساكر يف تاريخ دماؼ )12/366يف العؾؾ ) والدارُاـل

أن ُقًما مـ أهؾ الِْرة تـازطقا إلك الخؾقػة الؿفدي يف  ٍر مـ  وعـ إ راالقؿ  ـ كبفع: -

أ ار الِْرة، فؼال: إن إرض   يف أيديـا لؾؿسؾؿقـ، فؿا لؿ يؼع لف ابتقاٌع مـفا، يعقد 

ال سِقؾ ٕحٍد طؾقف. فؼال الؼقُم: هذا الـفُر لـا بحؽؿ ثؿـف طؾك كاّفتفؿ ويف مْؾحتفؿ، ف

ـْ نْحقَب نْرًضب َمْقتًة فِفَل َلفُ »: ٕكف ُال: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا   وهذه مقاٌت. فقثع الؿفديق  «.َم

ه بالياب، وُال: سؿعُت لؿا ُال وأصعُت، ثؿ طاد،  ملسو هيلع هللا ىلص طـد ذكر الـِل حتك ألْؼ َخدَّ

 أن تؽقن هذه إرُض مقاًتا حتك ٓ َأْطِرَض فقفا، وكقػ تؽقن َمقاًتا والؿاُر 
َ
وُال: بؼل

( 448:تاريخ الخؾػار )صمحقٌط ُا مـ جقاكِفا ! فنْن أُامقا الِقـَة طؾك هذا سؾَّؿُت. 

 .بتْرٍف يسقر

ـُ جؿب -   عة:و بل ا 
ّ
وإجالُلف وتعظقُؿف واجٌع، وإدُب طـد سؿاع  ملسو هيلع هللا ىلصمحُِة الـِل

 اسِؿف وذكِر سـتف ماؾقٌب وسـٌة. 

 
ّ
 يتغقر لقُكف ويـحـل.  ملسو هيلع هللا ىلصكان مالٌؽ رضل ا  تعالك طـف إذا ذكر الـِل

ـُ محؿد إذا ُذكر الـِل   طـده اصػرَّ لقُكف.  ملسو هيلع هللا ىلصوكان جعػُر ب

 
ّ
ـُ الؼاسؿ إذا ذكر الـِل تذكرة  .ملسو هيلع هللا ىلصيجػق لساُكف يف فِقف: هقًِة لرسقل ا   ملسو هيلع هللا ىلصوكان اب

 .( بتْرٍف يسقر51:السامع والؿتؽؾؿ )ص

َث بحديث أبل ذّر الؼدسل:  وَّبن ن ق إدريَس الَخقٓكِل, -  ْمُت »إذا َحدَّ َيب ِعبَبِدي إِكِّل َحرَّ

 (.4/1994صحقح مسؾؿ )َجثَا طؾك ُركِتْقف.  «الظُّْؾَؿ َعَؾك َكْػِسل

بعد مقتف وتقُقره وتعظقؿف ٓزٌم كؿا  ملسو هيلع هللا ىلصاطؾؿ أّن ُحرمَة الـِل » الؼبضل عقبض:و بل  - 

، وذكر حديثف وسـتف، وسؿاع اسؿف وسقرتف، ملسو هيلع هللا ىلص كان حال حقاتف، وذلؽ طـد ذكره

 ومعامؾة آلف وطيتف، وتعظقؿ أهؾ بقتف وصحابتف. 

ـٍ متهك َذكهره أو ُذكهر طـهده أن يخضهع   بل ن ق إ ـراالقؿ التجقبـل:  واجهٌع طؾهك كهؾ مهمم

ـ مـ حركتهف، ويلخهذ يف هقِتهف وإجاللهف بؿها كهان يلخهذ بهف كػَسهف  ُّر ويسؽ  ويخاع ويتق

كان بقـ يديف، ويتلدب بؿا أّدبـا ا  بف، ُهال الؼاضهل أبهق الػضهؾ: وههذه كاكهت سهقرُة  لق
= 
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َاَػك َهْدَي ال ْْ ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصُؿ ٍر َياَيَة التَّْؼِدْيؿ: اْمتَِثا ْ
 :لَِؼْقِل اهللِ َتَعبَلكفِل ُكؾ  َشل

 ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿

[1]الحجرات:
(1)

. 

ـُ ُعَؿــرَ َعْبــُد َفَفههَذا     اهللِ ْ ــ
 
ِههل ههَقاَل الـَِّ ُْ َُِّع َأ وَأْفَعاَلههف،  ملسو هيلع هللا ىلصَكههاَن َيَتهَتههه

َِاَلَغههًة مِـْههُف فِههل  ْهتَؿههاِم: ُم
ِ
ُس آَثههاَرُه وَأْحَقاَلههف، وَيْفههَتؿق بِههذلَِؽ َياَيههَة آ وَيههَتَؾؿَّ

َِاعِ  ت 
ِ
آ

(2)
. 

                                      = 
الاػا بتعريػ حؼقق الؿْاػك مع حاشقة  «. سؾػـا الْالح وأئؿتـا الؿاضقـ

 .(3/42الاؿـل )

 .وسقليت مزيُد بقاٍن لفذا 

ُمقا(  رن ا ــ عبـبس والضـحبك ويعؼـقِ: (1) بػهتح التهار والهدال، مهـ التؼهّدم، أي  )ٓ َتَؼـدَّ

تتؼّدمقا، وُرأ أخرون بضؿ التار وكسر الدال، مـ التؼهديؿ، وههق فِعهٌؾ ٓزٌم بؿعـهك  ٓ

  بّقـ وتِّقـ.التؼدم، مثؾ 

مقا الؼهقَل والػعهَؾ بهقـ  و قؾ:  هق متعدٍّ طؾهك ضهاهره، والؿػعهقل محهذوف، أي: ٓ ُتؼهد 

(، 4/351(، تػسههقر الِغههقي )2/69اكظههر معهها  الؼههرآن لؾزجههاج )يههدي ا  ورسههقلف. 

 .(12/5(، الدر الؿْقن )5/144الؿحرر القجقز )

أكف  ﴾ڳ گ گ گ گ ک﴿ جرير  سـده عـ ا ـ عببس, يف  قلف: ا ـو د روى  - 

 «.يؼقل: ٓ تؼقلقا خالَف الؽتاب والسـة»ُال: 

 .(33/373جامع الِقان )«. ُكُفقا أن يتؽّؾؿقا بقـ يدْي كالمف» وعـف  سـده  بل: - 

ِّع آثاَر رسقل ا  » مـ ذلؽ مب ذَّره كبفع مقٓه,  بل: (2) فقْؾل فقفا،  ملسو هيلع هللا ىلصكان ابـ طؿر يتت

ـُ طؿر يْعق تحتفا الؿار، حتك ٓ تقِس ملسو هيلع هللا ىلصحتك إن الـِل  «. كزل تحت شجرة، فؽان اب

 .(1/343أخرجف ابـ باة يف اإلباكة )

ـُ طؿر إذا مّر باجرٍة بقـ مؽة والؿديـهة، أكهاخ طـهدها، ثهؿ صهّع يف » وعـف  بل: -  كان اب

 ملسو هيلع هللا ىلص أصؾفا إداوًة مـ ماٍر، وإن لؿ تؽـ إٓ تؾؽ اإلداوة ُهال: وُهال كهافع: وُأرى أن الـِهل

 معجههؿ يف السههِؽل صريؼهف ومههـ(، 75:)ص جزئهف يف طرفههة ابههـ أخرجهف«. فعؾهف، فػعؾههف

 الؿعهروف - وإكْهاري(، 1/341) اإلباكهة يف باة وابـ(، 271-272:)ص الاققخ
= 
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                                      = 
 .(2/1141) الثؼات الاققخ أحاديث يف - الؿاِرْستان بؼاضل

اكتفك إلك ُسِاصة ُقٍم فِال ُائًؿا، فُروي طـ طِدا   ملسو هيلع هللا ىلص وثبت يف الصحقحقـ نّن الـبلّ  - 

ِاصة فقِقل إلقفا ُائًؿا!   .(1/116كقؾ إوصار )بـ طؿر أكف كان يليت تؾؽ السق

كـّا مع ابـ طؿر يف سػر، فؿرَّ بؿؽاٍن، فحاد طـف، فُسئؾ: لؿ فعؾَت » وعـ مجبالد,  بل: - 

أخرجهف ابهـ باهة يف اإلباكههة «. ُت فعهؾ ههذا فػعؾه ملسو هيلع هللا ىلصذلهؽ  فؼهال: إ  رأيهُت رسهقل ا  

(1/342). 

ـَ عؿر ندار راحؾتَف يف الطريؼ مرتقـ نو ثالًثب, فُسئؾ عـ ذلؽ؟ فؼبل: -   و د ُروي نّن ا 

« 
َّ
 .(161:الحقادث والِدع )ص«. أدار راحؾتَف ملسو هيلع هللا ىلص رأيُت الـِل

 -الزبقر حدثـا أبق الؼاسؿ طِد ا  بـ محؿد بـ طِد العزيز، ُال: ُال  و بل ا ـ  طة: - 

ـَ بؽار ، وإذا ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسقل مـ يسؿع ما يحػظ طؿر بـ ا  طِد كان: »ُال - وأحسِف طـك اب

 يف ملسو هيلع هللا ىلصوفعؾ، وكان يتتِع آثاَر رسقل ا   ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يحضْر، سلل َمـ حضر طؿا ُال رسقل ا  

فقُؼال لف يف  ملسو هيلع هللا ىلصكؾ مسجٍد صؾك فقف، وكان يعيض براحؾتف يف كؾ صريؼ مّر ُا رسقُل ا  

 «.ملسو هيلع هللا ىلصؽ، فقؼقل: أتحّرى أن تؼع راحؾتل طؾك بعض أخػاف راحؾة رسقل ا  ذل

ُّْت فَِاـُفؿ وصػْت أذهاُكفؿ، وتعالْت ُؿ الفؿُؿ يف اتِاع »  بل ا ـ  طة:  فؾّؾف َدرق أُقاٍم د

كِقفؿ، وتـاهْت ُؿ الؿحُِة، حتك اتِعقه هذا اإلتِاع، فِؿثؾ َهْدي همٓر العؼالر إخقا  

 .(345-1/344اإلباكة )«. فاهتدوا، ؤثارهؿ فاُتػقا: ترشدوا وُتـْروا وُتج وا

ُهال َأُبهق الاهْعثَار، » لذالبلُّ والق يتؽّؾؿ عـ مسللة الؼـقت يف صالة الػجر:و بل الحبفُظ ا - 

ة التَّابِعقـ:  ـِ الؼـهقِت فِهل الػجهِر، َفَؼهاَل: َمها شهعرُت َأّن أحهًدا »أحُد َأئِؿَّ ـَ طؿهَر طه َسَللُت اب

 «.َيْػَعؾف

ـق  ، ومالزمتف َلُف،  أفقظ ق  والِجؾ  ـِ طؿَر ومتابعتِِف لؾرسقِل فِل الد  طاٌُؾ طارٌف بحاِل اب

ـْ الديَت »كان يجفُر بهه:  ملسو هيلع هللا ىلصيخػك َطَؾْقِف َأن الـَِِّل  قؿ
وُيديُؿ ذلؽ يف اْلػْجر  «.الؾفؿَّ االِدكب فِ

َيْػَعؾف، مـ أصح  جفًرا لق كان ُيديؿ ذلؽ، وهذا الَؼْقل مـ اْبـ طؿر، َما شعرُت َأّن أحًدا 

ٍر يؽقن.
ْ
 َشل

قر، َطـ إِْبَراِهقؿ، َطـ أبل الاْعَثار، فؽلكؽ تسؿُع اْبـ طؿَر يـاُؼ  ُْ َوَرَواُه سؾقؿاُن، َطـ َمـْ

 .(1/334تـؼقح التحؼقؼ )«. بف

ـَ رسههقُل ا   وعـــ عؿــر  ـــ عبــد الــرحؿـ  ـــ مظعــقن,  ــبل: - طثؿههاَن بههـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؿهها َدَفهه

هاتقا : »ملسو هيلع هللا ىلصكاكت صخرٌة ُريٌِة مـ الؼ ، فؼال رسقل ا  مظعقن، وسّقى طؾقف الياب، 
= 
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ـُ َن ِل ُعَبْقٍد الِحَجبِزيُّ  وَ بَل َيِزيُد ْ 
(1)

ََّْـَقعِ ُكـُْت آتِل َمَع  : ْٕ ـِ ا  َسَؾَؿَة ْ 

َحِػ  ْْ تِهل ِطـْهَد الههُؿ ؾ ل ِطـَْد إُْسهُاَقاَكِة الَّ َْ فُق
(2)

 ،َيها َأَبها ُمْسهؾِؿٍ  :َفُؼْؾهُت  ،
                                      = 

فلخرجفا بقده، حتك اكتفك ُا إلك  ملسو هيلع هللا ىلصفثؼؾت طؾك الؼقم، فؼام رسقل ا  « هذه الْخرة

وُال: وكان أهؾ الؿديـة يضعقن ذلؽ طؾك ُِقرهؿ،  .ملسو هيلع هللا ىلصرأس الؼ ، فلثِتفا رسقل ا  

حتك كاكت إمارة مروان، فنكهف أمهر بتسهقية الؼِهقر. ُهال: فُلزيؾهت الْهخرُة طهـ مؽا ها، 

ًِا، فؼههال: ويحههؽ يهها مههروان! أزلههَت شههقًئا وضههعف رسههقُل ا   ـُ طؿههر مغضهه  ملسو هيلع هللا ىلصفجههار ابهه

 .(1/348أخرجف ابـ باة يف اإلباكة ) «.بقده !

ـِ عؿرو د  ّقـ وقُخ ا - لؿ يؽـ » , فؼبل:  سالم سبَب صدور ذلؽ عـ ا 

د الرسقُل  ِْ دون الْالَة يف مؽاٍن لؿ َيؼ ِْ جؿفقُرهؿ )يعـل الْحابَة والتابعقـ( َيؼ

ا، بؾ كان أئؿتُفؿ كعؿر بـ الخااب ويقِره  ًُ الْالَة فقف، بؾ كزل فقف أو صؾك فقف اّتػا

د الْالة يف مؽاٍن صؾك فقف رسقُل ا   ْْ َُ ًدا، وإكؿا ُكؼؾ طـ  ملسو هيلع هللا ىلصيـفك طـ  ْْ َُ ا ٓ  ًُ اّتػا

ى أن يسقَر حقُث سار رسقُل ا  ا ، ويـزَل حقُث كزل، ملسو هيلع هللا ىلصبـ طؿر خاصًة أكف كان يتحرَّ

 
ق
 حقُث صّؾك، وإن كان الـِل

َ
د تؾؽ الِؼعَة لذلؽ الػعؾ، بؾ حْؾ  ملسو هيلع هللا ىلصويّْؾل ِْ لؿ يؼ

ـُ طؿر  ًُا، وكان اب  رجاًل صالًحا شديَد آّتِاع، فرأى هذا مـ آّتِاع. اتػا

 وسائِر العارة ويقِرهؿ وأما أبقه وسائُر الْحابة 
ٍّ
مـ الخؾػار الراشديـ طثؿاَن وطؾل

ـُ طؿر.  ّ بـ كعع فؾؿ يؽقكقا يػعؾقن ما فعؾ اب
 مثِؾ ابـ مسعقد ومعاذ بـ جِؾ وأبل

: وذلؽ أنّ  الؿتب عَة نْن يػعَؾ مثؾؿب َفَعؾ, عؾك القجف الذي َفَعؾ,  وُقُل الجؿفقر أصحق

ـٍ كان ُُْد الْالة والعِادة يف . فنذا ُْد الْالَة ٕجؾ نكف َفَعؾ والعِادَة يف مؽاٍن معّق

ذلؽ الؿؽان متابعًة لف، وأما إذا لؿ يؼْد تؾؽ الِؼعَة فننَّ َُْدها يؽقن مخالػًة ٓ متابعًة 

 .(467 - 17/466مجؿقع الػتاوى )  «.لف

 .هق يزيد بـ أبل طِقد الحجازي أبق خالد إسؾؿل مقلك سؾؿة بـ إكقع (1)

ثؼة. وُال أجري طـ أبل داود: ثؼة. وُال العجؾل:  إسحبق  ـ مـصقر عـ ا ـ معقـ: بل 

 «.الثؼات»حجازي تابعل ثؼة. وذكره ابـ حِان يف 

مات ُِؾ خروج محؿد بـ طِد ا . وُال أبق بؽر بـ مـجقيف: مات سـة  و بل القا دي:

ات ٓبـ حِان (، الثؼ9/382يـظر الجرح والتعديؾ )ست أو سِع وأربعقـ ومائة. 

 .(11/249(،هتذيع التفذيع )5/525)

هذا دالٌّ طؾك أكف كان لؾؿْحػ مقضٌع خاٌص بف، ووُع طـد مسؾؿ   بل الحبفظ ا ـ حجر: (2)
= 
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اَلَة ِطـَْد َههِذِه إُْسهُاَقاَكةِ  َّْ ى ال  ملسو هيلع هللا ىلصفـنِكِّل َرَنْيـُت الـَّبِـلَّ » :َ ـبَل  !َأَراَك َتَتَحرَّ

اَلَة ِعـَْداَلب ى الصَّ «َيَتَحرَّ
(1)

.  

ـِ وَكاَن  ْحَؿ ـُ َعْبِد الرَّ َرِة، َفَجاَر  َنُ ق َسَؾَؿَة ْ  ْْ َِ َجالًِسا فِل َمْسِجِد ال

َثا،  ِريق فَجَؾَس إلْقِف َفَتَحدَّ ْْ َِ ـُ ال َثـَا َأُبق ُهَرْيَرَة،  َفَؼبَل َنُ ق َسَؾَؿَة:الَحَس َحدَّ

 
ِ
ـْ َرُسقِل ا  اَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َراِن فِل الـَّبِر َيْقَم اْلِؼَقبَمةِ »َُ ْؿَس َواْلَؼَؿَر ُيَؽقَّ َّْ , «إِنَّ ال

 
ِ
ـْ َرُسقِل ا  ُثَؽ َط ُُِفَؿها ! َفَؼاَل: إِك ل ُأِحد  : َما َذْك ـُ ! !ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الَحَس

ـُ  َفَسَؽَت الَحَس
(2)

. 

                                      = 
بؾػظ )يْؾل ورار الْـدوق( وكلكف كان لؾؿْحػ صـدوق يقضع فقف. وإساقاكة 

الؿذكقرة حّؼؼ لـا بعُض ماايخـا أ ا الؿتقساة يف الروضة الؿؽّرمة، وأ ا تعرف بلساقاكة 

: لق طرففا الـاس ٓضاربقا طؾقفا الؿفاجريـ، ُال: وروي طـ طائاة أ ا كاكت تؼقل

تاريخ »بالسفام، وإ ا أسّرهتا إلك ابـ الزبقر، فؽان يؽثر الْالة طـدها. ثؿ وجدُت ذلؽ يف 

ٓبـ الـجار، وزاد أن الؿفاجريـ مـ ُريش كاكقا يجتؿعقن طـدها، وذكره ُِؾف « الؿديـة

 (.1/577فتح الِاري ٓبـ حجر )«. أخِار الؿديـة»محؿد بـ الحسـ يف 

(، ومسهههؾؿ يف صهههحقحف 482( )1/189الحهههديث أخرجهههف الِخهههاري يف صهههحقحف ) (1)

  .( كالهؿا طـ يزيد بـ أبل طِقد طـف بف1272( )3/59)

(، وابههـ باههة يف اإلباكههة 1/172الؼْههة أخرجفهها الاحههاوي يف شههرح ماههؽؾ أثههار ) (2)

حفا إلِها   .(86(، وطِد الغـل الؿؼدسل يف ذكهر الـهار )ص/1/329-342) وصهحَّ

  .(134رُؿ ) 1/343يف سؾسؾة إحاديث الْحقحة 

كان ما كان مـ الحسـ يف هذا الحديث إكؽاًرا طؾك أبل سؾؿة، إكؿا كان »  بل الطحبوي: 

با بذلؽ، فؾؿ يؽـ مـ أبل سؾؿة  -وا  أطؾؿ  - لؿا وُع يف ُؾِف أ ؿا ُيؾَؼَقان يف الـار لُِقعذَّ

 لف طـ ذلؽ جقاب.

با أهَؾ الـار   ران يف الـار لقعذ  وجقاُبـا لف يف ذلؽ طـ أبل سؾؿة أن الاؿس والؼؿر إكؿا يؽقَّ

بقـ يف الـار، وأن يؽقكا يف تعذيع مـ يف الـار كسائر مالئؽة ا  الذيـ  ٓ أن يؽقكا معذَّ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ يعذبقن أهؾفا. أٓ ترى إلك ُقلف تعالك:
= 
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ـُ َنَكسٍ َوَكاَن  َل، َوَجَؾَس َطَؾك َصْدِر  َمبلُِؽ ْ  َث َتَقضَّ إَِذا أَراَد َأْن ُيهَحد 

ـَ الهُجُؾقِس َطَؾك 
ـَ مِ َح لِهْحَقَتُف، واْسَتْعَؿَؾ الا ْقَع، وَتهَؿؽَّ فَِراِشِف، َوَسرَّ

َث  َِهٍة، ُثؿَّ َحدَّ اٍر َوَهْقه َُ ُنِحبُّ َنْن ُنَعظَِّؿ َحِديَث  :َفَؼبَل َفِؼقَؾ َلُف فِل َذلَِؽ،  ،َو

ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهللِ 
(1)

. 
                                      = 

أي: مـ تعذيع أهؾ  ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

، وكذلؽ الاؿس والؼؿر هؿا فقفا ُذه الؿـزلة [6]التحريؿ: ﴾ۇئ وئ وئ﴿الـار 

بان فقفا: إذ ٓ ذكقب لفؿا بان ٕهؾ الـار بذكقُؿ، ٓ معذَّ شرح ماؽؾ أثار «. معذ 

 (.4/177(، وفقض الؼدير )165(، واكظر تلويؾ مختؾػ الحديث )ص:1/172)

آثاٌر كثقرٌة طجقٌِة، تدلق أطظَؿ الدٓلة طؾك شّدة تعظقؿف  ُروي طـ اإلمام مالؽ  (1)

 فؿـ ذلؽ:لؾسـة، 

كان مالؽ إذا سئؾ الحديث تقضل وهتقل ولِس ثقابف فؼقؾ  مب  بل مصعب  ـ عبد اهلل: - 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلف يف ذلؽ، فؼال: إكف حديث رسقل ا  

إٓ وهق طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصكان مالؽ ٓ يحدث بحديث رسقل ا   وعـ ن ل مصعب  بل: - 

ًٓ لحديث رسقل ا    .ملسو هيلع هللا ىلصصفارة: إجال

ايتسؾ، وتاقَّع،  ملسو هيلع هللا ىلصكان مالؽ إذا حدث طـ رسقل ا   و بل مطرف  ـ عبد اهلل: - 

ث.   ولِس ثقاًبا ُجُدًدا، ثؿ يحد 

كان مالؽ إذا أتاه الـاس خرجْت إلقفؿ الجارية فتؼقل لفؿ: يؼقل لؽؿ  :نيًضبو بل  -

الاقُخ: تريدون الحديَث أو الؿسائَؾ  فنن ُالقا: الؿسائؾ، خرج إلقفؿ فلتاهؿ. وإن 

ُالقا: الحديث، ُال لفؿ: اجؾسقا، ودخؾ مغتسؾف، فايتسؾ وتاقّع ولِس ثقاًبا ُجُدًدا 

ة، فقخرج ولِس ساجف )الاقؾسان( وتعّؿؿ، ووضع ط ّْ ؾك رأسف صقيؾًة، وُتؾؼك لف الؿـ

ر حتك يػرغ مـ  إلقفؿ وُد لِس وتاّقع وطؾقف الخاقع، ويقضع ُطقٌد، فال يزال يِخ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسقل ا  

كان مالؽ بـ أكس إذا أراد أن يحّدث، تاّفر وتاقّع وتِّخر، ثؿ  و بل معـ  ـ عقسك: - 

 ڻ﴿ :جؾس، فنذا أراد أحٌد أن يرفع صقَتف يف مجؾسف زجره وُال: ُال ا  تعالك 

، فَؿـ رفع صقَتف طؾك صقت [3]الحجرات: ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .ملسو هيلع هللا ىلصفؽلكؿا رفع صقتف فقق صقت الـِل  :ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسقل ا  
= 
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                                      = 
أن يحّدث يف الاريؼ وهق ُائؿ أو يستعجؾ، ُال: أحّع أن أتػّفؿ ما  وَّبن يؽره - 

 .ملسو هيلع هللا ىلصُأحّدث بف طـ رسقل ا  

مّر مالؽ طؾك ابـ أبل  وعـ إ راالقؿ  ـ عبد اهلل  ـ  ريؿ إكصبري  بضل الؿديـة  بل: - 

ث فجازه، فؼقؾ لف، فؼال: إ  لؿ أجد مقضًعا أجؾس فقف، فؽرهت أن  حازم وهق يحد 

 وأكا ُائؿ. ملسو هيلع هللا ىلصسقل ا  آخذ حديث ر

كـت طـد مالؽ وهق يحدثـا، فؾديتف طؼرٌب ستَة طاَر مرًة  و بل عبد اهلل  ـ الؿببرك: - 

! فؾؿا فرغ مـ الؿجؾس ملسو هيلع هللا ىلصومالٌؽ يتغقَّر لقُكف ويُْ  وٓ يؼاُع حديَث رسقل ا  

ًِا! ُال: إكؿا ص ت:  وتػّرق الـاس، ُؾت: يا أبا طِد ا ، لؼد رأيت مـؽ الققم طج

ًٓ لحديث الـِل   .ملسو هيلع هللا ىلصإجال

كـت جالًسا طـد مالؽ، فقُعْت طؾك رأسف َوَزَيَتان،  و بل يحقك  ـ يحقك إكدلسل: - 

قُف، حتك خرجتا مـ تحت فَؿّرتا طؾك ُؾـسقتف، ثؿ دكتا إلك طـؼف، حتك دخؾتا تحت ص

 ثقابف، وما َكَػَضفؿا وما َحّؾ َحِْقَتف!!

الِاَر والتاَر  ملسو هيلع هللا ىلصكان مالُؽ بـ أكس يّتؼل يف حديث رسقل ا   و بل معـ  ـ عقسك: - 

 وكحَقهؿا.

  و ــبل مصــعب  ـــ عبــد اهلل: - 
َّ
يتغقههر لقكههف ويـحـههل حتههك  ملسو هيلع هللا ىلصكههان مالههؽ إذا ذكههر الـِههل

 يْعع ذلؽ طؾك جؾسائف. 

 ما ترون، ولؼد كـُت أرى  :لف يقما يف ذلؽ، فؼالفؼقؾ  
ّ
لق رأيُتؿ ما رأيُت لؿا أكؽرُتؿ طؾل

محؿد بـ الؿـؽدر وكان سقد الؼرار ٓ كؽاد كسللف طـ حديٍث أبًدا إٓ يِؽل حتك 

 !كرحؿف

  
ق
 ملسو هيلع هللا ىلصولؼد كـُت أرى جعػر بـ محؿد، وكان كثقر الدطابة والتِسؿ، فنذا ُذكر طـده الـِل

ولؼد اختؾػُت إلقف زماًكا فؿا  ،إٓ طؾك صفارةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصيُتف يحدث طـ رسقل ا  اصػّر، وما رأ

وٓ يتؽؾؿ  .إما مْؾًقا، وإما صامًتا، وإما يؼرأ الؼرآنَ  :كـُت أراه إٓ طؾك ثالث خْال

  .فقؿا ٓ يعـقف، وكان مـ العؾؿار والعِاد الذيـ يخاقن ا  

فُقـظر إلك لقكف كلكف ُكِزف مـف الدم،  ملسو هيلع هللا ىلصولؼد كان طِد الرحؿـ بـ الؼاسؿ يذكر الـِل 

  !ملسو هيلع هللا ىلصوُد جّػ لساُكف يف فؿف: هقًِة مـف لرسقل ا  

 
ق
بؽك حتك ٓ يِؼك يف  ملسو هيلع هللا ىلصولؼد كـُت آيت طامر بـ طِد ا  بـ الزبقر فنذا ُذكر طـده الـِل

  !طقـقف دمقع
= 
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................................................................... 

 

  

                                      = 
 
ق
فؽلكف ما  ملسو هيلع هللا ىلصولؼد رأيُت الزهريَّ وكان مـ أهـل الـاس وأُرُؿ، فنذا ُذكر طـده الـِل

  !طرفَؽ وٓ طرفَتف

 
ق
 ملسو هيلع هللا ىلصولؼد كـُت آيت صػقان بـ سؾقؿ وكان مـ الؿتعِديـ الؿجتفديـ، فنذا ُذكر الـِل

  !بؽك فال يزال يِؽل حتك يؼقم الـاس طـف وييكقه

 !وُروي طـ ُتادة أكف كان إذا سؿع الحديث أخذه العقيُؾ والزويُؾ 

(، ترتقع الؿدارك 1/37(، إحقار طؾقم الديـ )6/218حؾقة إولقار ) ُيـظر مب تؼّدم يف:

( فؿا بعد، صػة 3/41(، الاػا بتعريػ حؼقق الؿْاػك مع حاشقة الاؿـل )3/14)

(، 1/391(، مرآة الجـان وط ة القؼظان )4/125(، وفقات إطقان )1/296الْػقة )

(، 36:مام مالؽ لؾسققصل )ص(، تزيقـ الؿؿالؽ بؿـاُع اإل12/174الِداية والـفاية )

 (.1/81شجرة الـقر الزكقة )

( أكف هه 562ما ُكؼؾ طـ القزير الْالح يحقك بـ محؿد بـ هِقرة )ت  ومّؿب ُيْبف الذا, -

ـُ شهافع يؼهرأ طؾقهف  ،كان يف مجؾٍس  يهاصٍّ بهقٓة الهديـ والهدكقا وإطقهان إماثهؾ، وابه

ههي ورار ضفههر الههقزير صههراٌخ َبِاههٌع، وصههقاٌح يرتػههع ،الحههديث  ،إْذ فاجههلهؿ مههـ بههاب الس 

ـٌ ساكٌت  ،وارتاع الحاضرون ،فاضارب لف الؿجؾُس  ـُ شافع  ،والقزيُر ساك حتك أ ك اب

  .ُرارَة اإلسـاد ومتـف

ي ولؿ يؾِث أن خرج،  ثؿ أشار القزيُر إلك الجؿاطة طؾك ِرْسؾؽؿ، ثؿ ُام ودخؾ إلك الس 

ـُ شافع والحاضرون، وُالقا: ُد أزطجـا ذلؽ الْقاُح، فجؾ س وتؼدم بالؼرارة، فدطا لف اب

ـُ شافع إلك  َِف، فؼال القزير: حتك يـتفل الؿجؾس! وطاد اب فـا سِ فنن رأى مقٓكا أن يعر 

الؼرارة حتك يابت الاؿُس، وُؾقُب الجؿاطة متعؾ ؼٌة بؿعرفة الحال، فعاودوه، فؼال: كان 

ـٌ صغق ٌر مات حقـ سؿعتؿ الْقاح، ولقٓ تعقـق إمر طؾل بإمر بالؿعروف يف لل اب

! فعجع الحاضرون مـ ملسو هيلع هللا ىلصاإلكؽار طؾقفؿ ذاك الْقاَح، لؿا ُؿُت طـ مجؾس رسقل ا  

 (.6/234(، وشذرات الذهع )3/129ص ه. اكظر ذيؾ صِؼات الحـابؾة )
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ادُِس   السَّ
ُ
ل

صْ  الف َ
يُ ال ُ ُةِالسُّ ك  ُ(1)ثَُِهسُّ

هههـَِّة والَعهههضق َطَؾْقَفههها بِالـَّقاِجهههذِ  -25 هههُؽ بالسق التََّؿسق
(2)

ـْ  ُأُصهههقِل ، مِههه

اإليَؿانِ 
ٍد  ؛(3) َنَّ َخْقَر الَفْدِي َهْدُي ُمحؿَّ

ِ
ملسو هيلع هللا ىلصٕ

(4)
َِهْقهَضاِر،  . ْد تَرَكـَا َطَؾك ال َُ َو

                                      
ٌِ  عــقان: (1) ذكهره ابهـ تغهري بهردي، وسهِط ابهـ «، التؿّسهؽ بالسهــ» لإلمبم الذالبل َّتب

 .حجر، وابـ العؿاد

اكظهر الهذهِل ومـفجهف يف كتابهف  .ٓ كعهرف مـهف كسهخةً   بل الدَّتقر  ْبر عّقاد معـروف: 

 .(313تاريخ اإلسالم )ص/

َعَؾقُْؽْؿ  ُِسـَّتِل َوُسـَِّة » :ملسو هيلع هللا ىلص، وفقف ُال هذا مـاقُق حديث العرباض بـ سارية  (2)

قا َعَؾقَْفب  ِبلـََّقاِجذِ اْلُخَؾَػبِء  ُؽقا  َِفب, َوَعضُّ , َتَؿسَّ ـَ ق ـَ اْلَؿْفِديِّ اِوِدي أخرجف أحؿد يف  «.الرَّ

 .( ويقُره، وهق صحقٌح 17145( رُؿ )38/275الؿسـد )

الـقاجُذ: آخُر إضراس، واحُدها كاجٌذ، وإكؿا أراد بذلؽ الِجدَّ يف لزوم »  بل الخطّب ل: 

السـة، فِْعَؾ َمـ أمسؽ الالَر بقـ أضراسف، وَطضَّ طؾقف: مـًعا لف أن ُيـتزع، وذلؽ أشدق ما 

ًٓ وأسفُؾ اكتزاًطا.   يؽقن مـ التؿّسؽ بالالر، إْذ كان ما يؿسؽف بؿؼاديؿ فؿف أُرُب تـاو

معـاه أيًضا إمُر بالْ  طؾك ما ُيْقِف مـ الؿَضض يف ذات ا ، كؿا يػعؾف وُد يؽقن  

ُِف  .(4/221معالؿ الســ )«. الؿتللُؿ بالقجع ُيْق

ُِ الؽرمبين يف عؼقدتف التل كؼؾفب عـ نئؿة نالؾ السـة والجؿبعة: (3) اإليؿاُن: ُقٌل، »  بل حر

هٌؽ بالسهـة مسهائؾ اإلمهام حهرب بهـ إسههؿاطقؾ كتهاب السهـة مهـ «. وطؿهٌؾ، وكّقهٌة، وتؿسق

 .(38:الؽرما  )ص

  ـبل:  ( عــ جـب ر  ــ عبـد اهلل867( ر ؿ )2/592نخرج مسؾؿ يف صحقحف ) (4)

ْت عقـبه, وعال صقُتف, واوتدَّ غضُبف, حتك َّلكف مـذُر  ملسو هيلع هللا ىلصَّبن رسقُل اهلل  إذا خطب احؿرَّ

بَّؿ»جقٍش يؼقل:   , وَيؼـرِن  ـقـ «َّفـبتقـُ عثـت نكـب والسـبعة », ويؼقل:  «صبَّحؽؿ ومسَّ

ُِ اهللِ, وخقـَر الُفـَدى »إصبعقف السبب ة والقسطك, ويؼقل:  ب  عد, فننَّ خقَر الحديِث َّتب نمَّ

 .الحديث «اُلَدى محؿٍد...

)خقر الفدي هدي محؿد( هق بضؿ الفار وفتح الدال فقفؿا، وبػتح   بل الـقوي يف  قلف: 

الفار وإسؽان الدال أيًضا، ضِاـاه بالقجفقـ. وكذا ذكره جؿاطٌة بالقجفقـ. وُال الؼاضل 
= 
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َّٓ َهالٌِؽ  َٓ َيِزْيُغ َطـَْفا إِ َلْقُؾَفا َكـََفاِرَها، 
(1)

َتهُف َطَؾهك  ملسو هيلع هللا ىلصَوَما َماَت  . َحتَّك َدلَّ ُأمَّ

َشرَّ َما َيْعَؾُؿُف َلُفهؿْ  َخْقِر َما َيْعَؾُؿُف َلهُفْؿ، َوأْكَذَرُهؿْ 
(2)

ُب  . ٌر ُيؼهر  ْ
 َشهل

َ
َوَمها َبِؼهل

ْد بّقـَُف  َُ َّٓ َو ـَ الـَّاِر، إِ
َِاِطُد مِ ـَ الَجـَِّة، وُي

َأَتؿَّ الَِقاِن َوَأْوَفاهُ  ملسو هيلع هللا ىلصمِ
(3)

. 

                                      = 
ره الفرويق  يـاه يف مسؾؿ بالضؿ ويف يقره بالػتح. وبالػتح ذكره الفروي، وفسَّ طقاض: ُرو 

ـُ الفْدي أي طؾك رواية الػتح بالاريؼ، أي أحس ـُ الارق صريُؼ محؿد، يؼال: فالٌن حس

وأما طؾك رواية الضؿ فؿعـاه الدٓلة واإلرشاد. «. اهتدوا ُْدي طؿار»الاريؼة والؿذهع، 

 (.2/369(. واكظر إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ )6/154الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ )

 .والؿراُد هـا القجُف إوُل، وهق الاريؼُة والؿذهُع  

ـُ جبقر يف  قلف تعبلك: -  لزم »ُال:  [83]صف: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ و بل سعقُد  

 .(214و 347-1/346أخرجف ابـ باة يف اإلباكة )«. السـة

وَيعؾؿقن أّن أصهدَق الؽهالم كهالُم » و بل وقُخ ا سالم عـ مـفج نالؾ السـة والجؿبعة: - 

. وُيمثرون كالَم ا  طؾك يقره مـ كالم أصـاف الـاس. ملسو هيلع هللا ىلصا ، وخقَر الفْدي َهْدُي محؿٍد 

مقن َههْدَي محؿهٍد  قا: أههَؾ الؽتهاب والسهـة ملسو هيلع هللا ىلصويؼد   «.طؾهك َههْدِي كهؾ  أحهٍد. ولفهذا ُسهؿق

 (.117العؼقدة القاساقة )ص:

مقطظهة ذرفهت مـفها العقهقن،  ملسو هيلع هللا ىلصا  رسهقل وطظـها   ـبل:  عـ العر بض  ـ سبرية (1)

ووجؾت مـفا الؼؾقب، فؼؾـا: يا رسقل ا ، إن هذه لؿقطظة مهقدع، فؿهاذا تعفهد إلقـها  ُهال: 

أخرجهف الحديث.  « د ترَّتؽؿ عؾك البقضبء لقؾفب َّـفبرالب, ٓ يزيغ عـفب  عدي إٓ البلؽ...»

( 48و) (22طاصههؿ يف السههـة رُههؿ )(، وابههـ أبههل 42( رُههؿ )1/16ابههـ ماجههف يف السههــ )

(، ويف مسهـد الاهامققـ رُهؿ 619( رُهؿ )18/347(، والا ا  يف الؿعجهؿ الؽِقهر )56)و

(، وابهههـ 1/97(، والحهههاكؿ يف الؿسهههتدرك )47(، وأجهههري يف الاهههريعة )ص/3217)

 ( وهق حديث صحقح بارُف وشقاهده.483ال  يف جامع بقان العؾؿ )ص/ طِد

 حًؼب عؾقف نن يدّل نمتف عؾك خقر مب يعؾؿف لفؿ,إكف لؿ يؽـ كبل  بؾل إٓ َّبن » :ملسو هيلع هللا ىلصُال  (2)

( مـ حديث طِد ا  1844( رُؿ )2/1473أخرجف مسؾؿ ) «.ويـذرالؿ ور مب يعؾؿف لفؿ

 .بـ طؿرو بـ العاص 
( طـ أبل ذر 1647رُؿ ) 3/155هذا معـك حديٍث أخرجف الا ا  يف الؿعجؿ الؽِقر  (3)

. 
= 
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َرَن اُ   -26 َُ ْد  َُ بَااَطتِف، َوَجَعَؾ َأْمَرُه َكَلْمِره،  ملسو هيلع هللا ىلصَصاَطَة َرُسقلِِف  َو

ـْ ِشْرَطتِف، َأْو َخَرَج  ـْ َحاَد َط ْجِر َوالتَّْفِدْيد، َم ِدْيد، َوالزَّ َر بِالَقِطقِد الاَّ َوَحذَّ

ِضقَّتِف َُ ـْ 
ـْ َصاَطتِف، َأِو اْبَتَدَع فِل ُسـَّتِف، َأْو َوَجَد فِل َكْػِسِف َحَرًجا مِ َط

(1)
. 

27-  
 
ِل َِِّة الـَِّ ـْ َطاَلَمِة َمهَح

َقالِِف َوَأْفَعالِف،  ملسو هيلع هللا ىلصومِ ُْ ُمَتاَبَعُتُف فِل َجِؿقِع َأ

وَحَرَكاتِِف َوَسَؽـَاتِف، َحتَّك فِل َهْقَئِة َكْقمِِف َوَُِقامِف، َوَصْؿتِِف وَكاَلمِف
(2)

. 

                                      = 
رواه أحؿد والا ا ، ورجال الا ا  رجال  :8/263 بل الفقثؿل يف مجؿع الزوائد  

 الْحقح، يقر محؿد بـ طِد ا  بـ يزيد الؿؼرئ وهق ثؼة.

 .( بتْرف1/331مـ كالم ابـ باة يف اإلباكة ) (1)

ـُ تقؿقة: -  وشريعتف، فؼد أُسؿ ا  بـػسف  ملسو هيلع هللا ىلصكؾق َمـ خرج طـ سـة رسقل ا  » و بل ا 

ـُ حتك يرضك بحؽؿ رسقل ا   سة أكف ٓ يمم يف جؿقع ما ياجر بقـفؿ مـ أمقر  ملسو هيلع هللا ىلصالؿؼدَّ

 (.38/471مجؿقع الػتاوى )«. الديـ والدكقا، وحتك ٓ يِؼك يف ُؾقُؿ حرٌج مـ ُحْؽؿف

هق الؿقزاُن إك ُ، فعؾقف ُتعرُض إشقاُر، طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصإّن رسقَل ا  » : بل سػقبن  ـ عققـة (2)

، وما خالػفا ففق الِاصُؾ  الجامع ٕخالق «. ُخُؾؼف وسقرتف وهديف، فؿا وافؼفا ففق الحؼق

 .(1/79الراوي وآداب السامع )

اطؾؿ أن مػتاَح السعادة يف اتِاع السـة وآُتدار برسقل ا  » و بل ن ق حبمد الغزالل: - 

يف جؿقع مْادره ومقارده وحركاتف وسؽـاتف، حتك يف هقئة أكؾف وُقامف وكقمف  ملسو هيلع هللا ىلص

وكالمف، لست أُقل ذلؽ يف آدابف فؼط: ٕكف ٓ وجف إلهؿال الســ القاردة فقفا، بؾ 

 ڦ ڦ ڦ﴿ذلؽ يف جؿقع أمقر العادات، فِف يحْؾ آتِاع الؿاؾؼ، كؿا ُال تعالك: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ﴿، وُال تعالك: [21]آل طؿران: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

واكظر الرسالة  .(1/142الؿدخؾ ٓبـ الحاج )«. [7]الحار: ﴾ہ ہ ۀ ۀ

 .(81-82(، وحجقة السـة )ص/1/75الؼاقرية )

ِّؾف، فؼال:  : وعـ عب س  ـ ر قعة, عـ عؿر -  أكف جار إلك الحجر إسقد فؼ

« 
َّ
ِّؾتؽ ملسو هيلع هللا ىلصإ  أطؾؿ أكؽ حجر، ٓ تضر وٓ تـػع، ولقٓ أ  رأيت الـِل ِّؾؽ ما ُ «. يؼ

( 3/935(، ومسؾؿ يف صحقحف )1597( رُؿ )3/149أخرجف الِخاري يف صحقحف )

 .(1372رُؿ )
= 
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ـَّه -28 َِهاِع السق هُة َطَؾهك ُوُجهقِب اّت هِة، َوَتْؼهِديِؿَفا لَِذا: َفَؼهْد َأْجَؿهَع إَئِؿَّ

ْخهتاَِلِف 
ِ
َطَؾك آَرائِِفْؿ ِطـَْد التََّعهاُرِض وآ

(1)
ُحقا بهَلنَّ الَحهِديَث إَِذا  ، َوَصهرَّ

                                      = 
يف  ملسو هيلع هللا ىلصحهدثـل أبهل، ُهال: أتقهت رسهقل ا   وعـ معبوية  ـ  رة  ـ إيبس الؿزين  ـبل: -

رهٍط مـ مزيـة، فِايعـاه، وإن ُؿقْف لؿاؾؼ إزرار، ُهال: فِايعتهف ثهؿ أدخؾهت يهدي يف 

جقع ُؿقْف، فؿسست الخاتؿ، ُال طروة: فؿا رأيُت معاويهَة وٓ ابـَهف ُهّط، إٓ ُماؾؼهل 

، وٓ يزّرران أزرارهؿها أبهًدا.  ( 4/55أخرجهف أبهق داود يف السهــ )أزرارهؿا يف شتاٍر وٓ حرٍّ

(، واليمههذي يف الاههؿائؾ 2578( رُههؿ )3/1184(، وابههـ ماجههف يف السههــ )4283رُههؿ )

(، وابـ أبهل شهقِة 1273(، والاقالسل يف الؿسـد )15581(، وأحؿد يف الؿسـد رُؿ )57)

(، 3683( رُهههؿ )293(، وابهههـ الجعهههد يف الؿسهههـد )ص/286-8/285يف الؿْهههـػ )

بؽهر الاهافعل  ( وأبق5453قح )، وابـ حِان يف الْح19/31والا ا  يف الؿعجؿ الؽِقر 

(، والِقفؼهل 122(، وأبق الاهقخ يف أخهالق الـِهل )ص/451يف الػقائد )الغقالكقات( رُؿ )

(، 5837( رُههههؿ )8/383( ويف شههههعع اإليؿههههان )523( رُههههؿ )325يف أداب )ص/

   ( بنسـاٍد صحقح.2284والِغقي يف شرح السـة  )

 .(، ويقره8/79صحقح ابـ حِان ) وُد صّححف إلِا  يف التعؾقؼات الحسان طؾك

ًٓ يخالػ كتاَب ا  تعالك وخ َ الرسقل » مـ ذلؽ  قُل ن ل حـقػة: (1)  ملسو هيلع هللا ىلصإذا ُؾُت ُق

 .(63:إيؼاظ هؿؿ أولل إبْار )ص«. فاتركقا ُقلل

إكؿا أكها باهر، أخاهل وأصهقع فهاكظروا يف رأيهل فؽهؾق مها وافهؼ » و بل مبلؽ  ـ نكس: -

جامع بقان العؾهؿ «. الؽتاب والسـة فخذوا بف، وكؾ مالؿ يقافؼ الؽتاب والسـة، فاتركقه

   .(1425( رُؿ )1/775وفضؾف )

لهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأجؿع الؿسؾؿقن طؾك أن مـ استِاكت لف سـة رسهقل ا  » و بل ا مبم الْبفعل: -

(، مختْهر 3/321يـظهر إطهالم الؿهقُعقـ ) «.يدطفا لؼقل أحٍد كائـًا مهـ كهانيحّؾ لف أن 

(، 3/219(، مهههدارج السهههالؽقـ )364(، الهههروح )ص:622الْهههقاطؼ الؿرسهههؾة )ص:

(، ُاهر 58(، إيؼهاظ هؿهؿ أولهل إبْهار )ص:86(، تحػهة إكهام )ص:34آتِاع )ص:

 (.396القلل )ص:

فؼقلهقا بسهـة رسهقل ا   ملسو هيلع هللا ىلصسـة رسهقل ا   إذا وجدتؿ يف كتابل خالَف » و بل نيًضب: -

(، والؿسهقدة يف أصهقل 235آداب الاافعل ومـاُِف لؾهرازي )ص/«. ودطقا ما ُؾتف ملسو هيلع هللا ىلص

 .(525الػؼف )ص/
= 
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هْؿ َيْعِرُفقهُ  ُُِفْؿ َوإِْن لَّ َصحَّ َفُفق َمْذَه
(1)

ـْ َتْؼؾِقِدِهْؿ وإَْخِذ  ، وَكَفُقا الـَّاَس َط

                                      = 
ث الثؼُة طـ الثؼة حتك يـتفل إلك رسقل ا  إ» و بل نيًضب: -  ففق ثابٌت طـ  ملسو هيلع هللا ىلصذا حدَّ

حديٌث أبًدا، إٓ حديٌث ُوجد طـ رسقل ا   ملسو هيلع هللا ىلص، وٓ ُييك لرسقل ا  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا  

 .(124:الؿدخؾ إلك الســ الؽ ى لؾِقفؼل )ص«. حديٌث يخالػف ملسو هيلع هللا ىلص

ما مـ أحد إٓ ويذهع طؾقف سـٌة »سؿعت الاافعل يؼقل:  و بل الر قع  ـ سؾقؿبن: - 

وتعزب طـف، فؿفؿا ُؾُت مـ ُقٍل، أو أّصؾت مـ أصٍؾ، فقف طـ رسقل ا   ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل ا  

وهق ُقلل،  وطؾك آلف خالف ما ُؾت، فالؼقُل ما ُال رسقل ا   ملسو هيلع هللا ىلص

 مذهِل ففق الحديث صّح  إذا: الؿّاؾِل اإلمام ُقل معـك«. وجعؾ يرّدد هذا الؽالم

 (.122 - 99:ص( )الؿـقرية الرسائؾ مجؿقطة ضؿـ ُصِعت)

لقس ٕحٍد مع رسقل ا  »سؿعت أبا بؽر بـ خزيؿة يؼقل:  و بل ن ق زَّريب العـبري: - 

 سؿعت أبا هاام الرفاطل يؼقل: سؿعت يحقك بـ آدم«. ُقٌل إذا صح الخُ  طـف ملسو هيلع هللا ىلص

الؿدخؾ إلك الســ الؽ ى لؾِقفؼل «. إلك ُقل أحد ملسو هيلع هللا ىلصٓ ُيحتاج مع ُقل الـِل »يؼقل: 

 .(126:)ص

، رسههؿ 1/67حاشهقة ابههـ طابهديـ «. ذا صهح الحههديث ففهق مههذهِلإ»  ـبل ن ـق حـقػــة: (1)

 .(63:، إيؼاظ الفؿؿ )ص1/4الؿػتل )مـ مجؿقطة رسائؾ ابـ طابديـ( 

(، خالصة إحؽام 1/93اكظر الؿجؿقع شرح الؿفذب ) .ومثؾف طـ اإلمام الاافعل - 

 .(5/158(، تاريخ اإلسالم )2/328(، اإلُاج يف شرح الؿـفاج )1/252)

يف الُغْسؾ مـ «: الؿفذب»ويف » (:111)ص:« معـك  قل ا مبم الؿطؾبل»و د جبء يف  - 

ؾـا بف. ُُ  َيْسؾ الؿقت أن الاافعل ُال يف الِقيال: إن صّح الحديُث، 

 إن صّح حديُث ضِاطة، ُؾُت بف. يف آوتراط عـ الْبفعل يف الجديد:« البحر»ويف  

جقب ديـار أو كْػ ديـار. روى هذا وُال يف وطر الحائض: فقف و (:111وفقف )ص: 

 «.الحديَث الاافعل، وكان إسـاده ضعقًػا، فؼال: إن صح، ُؾُت بف

فنن كان يثِت حديث َبْروع بـت واشؼ، فال »  بل الْبفعل: 9/127« ورح السـة»ويف  

 «.ملسو هيلع هللا ىلص  حجة يف ُقل أحد دون الـِل

 طـف وروي. مذهِل ففق الحديث صّح  إذا: - الاافعل يعـل - روي طـف» و بل الـقوي: 

 التّحؾؾ واشياط، الّتثقيع مسللة يف أصحابـا ُذا طؿؾ وُد، مختؾػة بللػاظ الؿعـك هذا

  بالحديث أفتك ومّؿـ. معروف هق مؿا ويقرهؿا، الؿرض بعذر اإلحرام مـ
ّ
 الِقيال
= 
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َٓ ِسقََّؿها إَذا َخاَلِػِت  ِفْؿ، 
ةَ بِآَرائِ إَِدلَّ

(1)
َمهاِم  هَة اإْلِ ُد ُحجَّ ، َأْو َلْؿ َيْعَؾِؿ الهُؿَؼؾ 

ِد فِقَؿها َذَهَع إَِلْقفِ  الهُؿَؼؾَّ
(2)

َؽُف  ـْ ُيْمَخهُذ َطـْهُف اْلِعْؾهُؿ َتههَؿسق . َوَجَعُؾقا مِْعَقاَر َم
                                      = 

 
ّ
 وآخالّا ّي  الؽقا طؾقف وكّص  والّداركل

ق
 رون.، واستعؿؾف مـ أصحابـا الؿحّدثقـ: الِقفؼل

 بخالفف 
ّ
وكان جؿاطٌة مـ متؼّدمل أصحابـا إذا رأوا مسللة فقفا حديٌث ومذهُع الّاافعل

الروض الِاسؿ «. طؿؾقا بالحديث وأفتقا بف ُائؾقـ: مذهُع الّاافعل ما وافؼ الحديث

(1/312).  

 طـ هاام بـ يحقك الؿخزومل أن رجاًل مـ ثؼقػ أتك طؿر بـ الخااب  (1)
وُد كاكت زارت الِقت يقم الـحر، ألفا أن تـػر ُِؾ أن تافر   ،فسللف طـ امرأة حاضت

أفتا  يف مثؾ هذه الؿرأة بغقر  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسقل ا   :ٓ، فؼال لف الثؼػل :فؼال طؿر 

رة ويؼقل فؼام إلقف طؿر  :ما أفتقت، ُال لِهَؿ تستػتق  يف شلٍر ُد  :يضربف بالد 

 .(124:الؿدخؾ إلك الســ الؽ ى لؾِقفؼل )ص  !.ملسو هيلع هللا ىلص أفتك فقف رسقُل ا 

- : ، وٓ يؼقُم معف رأٌي وٓ ُقاٌس: ملسو هيلع هللا ىلصَيسؼُط كؾق شلٍر خالَػ أمَر الـِل » و بل الْبفعلُّ

 .(4/41الســ الْغقر لؾِقفؼل )«. ملسو هيلع هللا ىلصفنّن اَ  ُاع العذَر بؼقلف 

ٓ طذَر طـد ا  يقم الؼقامة لؿـ بؾغف ما يف الؿسللة مـ هذا الِاب » و بل ا ـ الؼقؿ: -

ويقره مـ إحاديث وأثار التل ٓ ُمعارض لفا، إذا كِذها ورار ضفره، وُّؾد مـ  اه 

طـ تؼؾقده، وُال لف: ٓ يحؾ لؽ أن تؼقل بؼقلل إذا خالػ السـة، وإذا صح الحديث 

ذلؽ، كان هذا هق القاجع طؾقف وجقًبا ٓ فسحَة لف  فال تعِْل بؼقلل، وحتك لق لؿ يؼؾ لف

إطالم الؿقُعقـ طـ رب «. فقف، وحتك لق ُال لف خالف ذلؽ لؿ يسعف إٓ اتِاع الحجة

 .(2/334العالؿقـ )

ـُ دُقؼ العقد » و بل الػاّلين: - الؿسائؾ التل خالػ مذهُع كؾ  واحد  جؿع اب

ا واجتؿاًطا يف مجؾٍد ضخٍؿ، وذكر يف أولف أن مـ إئؿة إربعة الحديَث الْحقح اكػرادً 

كسِة هذه الؿسائؾ إلك إئؿة الؿجتفديـ حراٌم، وأكف يجع طؾك الػؼفار الؿؼؾديـ لفؿ 

إيؼاظ «. معرفتفا: لئال يعزوها إلقفؿ: فقؽذبقا طؾقفؿ. هؽذا كؼؾف طـف تؾؿقذه إُدفقي

 .(99:هؿؿ أولل إبْار )ص

بسهتان «. ٓ يحّؾ ٕحهٍد أن َيلُخهذ بؼقلـها مها لهؿ يعؾهؿ مهـ أيهـ أخهذكاه»  بل ا مبم ن ق حـقػة: (2)

(، طؼهههد الجقهههد يف أحؽهههام آجتفهههاد 1/131(، الجهههقاهر الؿضهههقة )227العهههارفقـ )ص:

(، ُار القلل طؾهك حهديث 145(، إرشاد الـّؼاد إلك تقسقر آجتفاد )ص:38والتؼؾقد )ص:
= 
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َّٓ َتَرُكهقهُ  َؽ بَِفا َأَخهُذوا َطـْهُف، َوإِ ـَِّة، َفنِْن َتهَؿسَّ بِالسق
(1)

. وَكهاُكقا َيهَرْوَن َأكَُّفهْؿ 

                                      = 
 (. 381(، ُقاطد التحديث )ص:52(، إيؼاظ هؿؿ أولل إبْار )ص:211القلل )ص:

 بؽالمههل» و ــبل نيًضــب: -
َ
حجههة ا  الِالغههة «. حههراٌم طؾههك مههـ لههؿ يعههرف دلقؾههل أن يػتههل

(، 1/55(، الؿقزان الؽ ى لؾاعرا  )1/146(، كااف اصاالحات الػـقن )1/368)

 (.322جالر العقـقـ يف محاكؿة إحؿديـ )ص:

ملتٍؿ فاجتؿع فقف أربعٌة مـ أصحاب كـُت يف  وروي عـ عصبم  ـ يقسػ نكف  بل: -

حـقػة مـفؿ ُزَفر بـ الفذيؾ وأبق يقسػ وطافقة بـ يزيد وآخر وهق الحسـ بـ زياد،  أبل

بستان العارفقـ  فؽؾفؿ أجؿعقا أكف ٓ يحّؾ ٕحٍد أن يػتل بؼقلـا ما لؿ يعؾؿ مـ أيـ ُؾـا.

 .(89:(، رسالة إكؼاذ الفالؽقـ )ص3/537(، الجقاهر الؿضقة )227:)ص

إكؽ تؽثر الخالف ٕبل حـقػة! فؼال: إن أبا حـقػة ُد ُأويت مـ  وروي عـف نكف  قؾ لف: -

الػفؿ ما لؿ كمت، فلدَرَك بػفؿف ما لؿ ُكدركف، وكحـ لؿ ُكمَت مـ الػفؿ إٓ ما أوتقـا، وٓ 

 بؼقلف ما لؿ كػفؿ مـ أيـ ُال. 
َ
 .(227:بستان العارفقـ )صيسعـا أن كػتل

 وُخهْذ » نحؿد  ـ حـبؾ:و بل ا مبم  -
َّ
ٓ تؼّؾد  وٓ تؼّؾد مالًؽا وٓ الثقريَّ وٓ إوزاطهل

(، إطههالم 367(، الههروح )ص:6/315مجؿههقع فتههاوى ابههـ تقؿقههة )« مههـ حقههث أخههذوا

(، اإلكْهاف يف بقهان 142(، إرشاد الـّؼهاد إلهك تقسهقر آجتفهاد )ص:3/129الؿقُعقـ )

(، طؼههد الجقههد يف أحؽههام 1/368(، حجههة ا  الِالغههة )125أسههِاب آخههتالف )ص:

إرشاد الػحهقل  (،212(، ُار القلل طؾك حديث القلل )ص:38آجتفاد والتؼؾقد )ص:

(، إيؼههاظ هؿههؿ أولههل 61(، الؼههقل الؿػقههد يف أدلههة آجتفههاد والتؼؾقههد )ص:366)ص:

 (. 112إبْار )ص:

أخرجف الدارمل «. إن هذا العؾؿ، ديـ، فؾقـظر الرجؾ طّؿـ يلخذ ديـف»  بل ا ـ سقريـ: (1)

 .(1/297يف الســ )

كاكقا ٓ يسللقن طـ اإلسـاد، ثؿ سللقا بعد لقعرفقا مـ كان صاحع سـة » و بل نيًضب: -

أخرجهف الهدارمل يف السهــ «. أخذوا طـف، ومـ لؿ يؽهـ صهاحع سهـة، لهؿ يلخهذوا طـهف

(1/296). 

كاكقا إذا أتقا الرجؾ يلخذون طـف العؾؿ، كظروا إلك صالتف، » و بل إ راالقؿ الـخعل: -

(، واكظر 1/298أخرجف الدارمل يف الســ )« ون طـفوإلك سؿتف، وإلك هقئتف، ثؿ يلخذ

 .(3/149أداب الارطقة والؿـح الؿرطقة )
= 
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ََثرِ  ْٕ ِريِؼ َما َكاُكقا َطَؾك ا َطَؾك الاَّ
(1)

. 

29-  
ِ
َِاَكْت َلهُف ُسهـَُّة َرُسهقِل ا  ـِ اْسهَت َلههْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَؿها َأْجَؿُعقا َطَؾهك َأنَّ َمه

ـْ َكهانَ  ـَ الـَّهاِس َكائِـًها َمه ـْ َلهُف َأْن َيهَدَطَفا لَِؼهْقِل َأَحهٍد مِه َيُؽ
(2)

ـْ َردَّ  ، َوَأنَّ َمه

                                      = 
كـا كليت الرجؾ، لـلخذ طـف، فــظر إذا صؾك، فنن أحسـفا، » و بل ن ق العبلقة الريبحل: -

«. جؾسـا إلقف، وُؾـا: هق لغقرها أحسـ. وإن أسارها، ُؿـا طـف، وُؾـا: هق لغقرها أسقأ

 .(8/2682(، واكظر بغقة الاؾع يف تاريخ حؾع )1/298لدارمل يف الســ )أخرجف ا

كـُت أرحؾ إلك الرجؾ مسقرة أياٍم ٕسؿع مـف، فلول ما أتػّؼد مـف صالتف،  وعـف  بل: -

فنن أجده يؼقؿفا أُؿت وسؿعت مـف، وإن أجده يضقعفا رجعت ولؿ أسؿع مـف، وُؾت: 

 .(8/2682ريخ حؾع )بغقة الاؾع يف تاهق لغقر الْالة أضقع. 

ُؿ بـا إلك هذا الرجؾ الذي ُد َشَفَر كْػَسف  و بل ن ق يزيد البسطبمل مرًة لخبدمف: -

بالْالح لـزوره، فؾؿا دخال طؾقف الؿسجد تـّخع، ثؿ رمك ُا كحق الؼِؾة، فرجع ولؿ 

فؽقػ يؽقن  ملسو هيلع هللا ىلصيسّؾؿ طؾقف. وُال: هذا يقُر ملمقٍن طؾك أدٍب مـ آداب رسقل ا  

 .(3/465مدارج السالؽقـ )ملمقًكا طؾك ما يّدطقف  

إكا كؼتدي وٓ كِتدي، وكتِع وٓ كِتدع، ولـ كضؾ ما » :  بل عبد اهلل  ـ مسعقد (1)

 .(1/86شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة )«. تؿسؽـا بإثر

 أخرجهف حهربوُروي كحقه طـ الؿسهّقع بهـ رافهع إسهدي أحهد التهابعقـ إثِهات.  -

(، ومههـ صريؼههف الفههروي يف ذم 234:)ص -كؿهها يف كتههاب السههـة  -الؽرمهها  يف مسههائؾف 

 .(1/331(، وإصِفا  يف الحجة يف بقان الؿحجة )3/181الؽالم وأهؾف )

ســ الدارمل «. كاكقا يرون أ ؿ طؾك الاريؼ ما كاكقا طؾك إثر» و بل محؿد  ـ سقريـ: -

 (. 373(، الرسالة القافقة )ص:1/87(، شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة )1/351)

 .(1/351ســ الدارمل )«. ما دام طؾك إثر ففق طؾك الاريؼ» ويف لػٍظ وخر:

ـْ سؾؽ أثار» و بل وبذ  ـ يحقك: - شرح «. لقس صريٌؼ أَُْد إلك الجـة مـ صريؼ َم

 .(1/88أصقل اطتؼاد أهؾ السـة )

أسهؾُؿ الاهرق مهـ آيهيار: صريهُؼ السهؾػ، ولهزوُم » و بل ا ـ ن ـل عثؿـبن الحقـري: -

 .(2/116مدارج السالؽقـ )«. الاريعة

  .وُد تؼّدم تقثقُؼف .هذا مـ كالم اإلمام الاافعل  (2)
= 
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ِ
َفُفههَق َطَؾههك َشههَػا َهَؾَؽههةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَحههِديَث َرُسههقِل ا 

(1)
َبْعههَد  -، َوَأنَّ ُكههؾَّ َأَحههٍد 

                                      = 
رفع القديـ يف الْالة «. أحؼ أن ُتهّتههِع ملسو هيلع هللا ىلصسـة رسقل ا  » و بل سبلؿ  ـ عبد اهلل: -

 .(73:)صلؾِخاري 

، وطثؿاُن يـفك طـ الؿتعة وأن شفدُت طثؿاَن وطؾًقا  و بل مروان  ـ الحؽؿ: -

 أهؾَّ ُؿا لِقؽ بعؿرة وحجة، ُال: 
ٌّ
ما كـُت ٕدع سـَة »ُيجؿع بقـفؿا، فؾؿا رأى طؾل

 .(1562( رُؿ )3/175أخرجف الِخاري يف صحقحف )«. لؼقل أحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الـِل

تقحقدان ٓ كجاة لؾعِد مـ طذاب ا  إٓ ُؿا: تقحقُد » و بل ا ـ ن ل العز الحـػل: -

الؿرِسؾ، وتقحقُد متابعة الرسقل، فال يحاكِؿ إلك يقره، وٓ يرضك بحؽؿ يقره، وٓ يؼػ 

تـػقُذ أمره وتْديُؼ خ ه طؾك طرضف طؾك ُقل شقخف وإمامف وذوي مذهِف وصائػتف ومـ 

َُِِؾ خ َه، و ّٓ فنْن صؾع السالمة، فّقضف إلقفؿ، وأطرض طـ يعظ ؿف، فنن أذكقا لف، كّػذه، و إ

ُلف وكحؿُؾف.  فف طـ مقاضعف، وسّؿك تحريَػف تلوياًل وحؿاًل، فؼال: كُمو  ّٓ حرَّ أمره وخ ه، وإ

 خقٌر لف مـ أن يؾؼاه ُذه الحال. -ما خال اإلشراك با   -فأَلْن يؾؼك العُِد ربَّف بؽؾ ذكع 

، ففؾ يسقغ أن ملسو هيلع هللا ىلص ُعدق كػَسف كلكف سؿعف مـ رسقل ا بؾ إذا بؾغف الحديُث الْحقُح يَ 

ر ُِقَلف والعؿَؾ بف حتك يعرَضف طؾك رأي فالٍن وكالمف ومذهِف ! بؾ كان الػرُض  يمخ 

الؿِادرَة إلك امتثالف، مـ يقر التػاٍت إلك سقاه، وٓ ُيستاؽؾ ُقُلف لؿخالػتف رأَي فالن، 

ْق  ف بؼقاس، بؾ ُتفدر إُقسُة، وُتؾغك لـْقصف، بؾ ُتستاؽؾ أراُر لؼقلف، وٓ ُيعاَرض ك

، كعْؿ هق مجفقل، وطـ  ًٓ ف كالُمف طـ حؼقؼتف، لخقال يسؿقف أصحاُبف معؼق وٓ ُيحرَّ

َُػ ُِقُل ُقلف طؾك مقافؼة فالٍن دون فالٍن، كائـًا َمـ كان  «.الْقاب معزول، وٓ ُيق

 .(339 - 1/338شرح الاحاوية )

(، 2/478ُالف اإلمام أحؿد بـ حـِؾ، كؿا يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة ) (1)

(، والػؼقف والؿتػؼف 1/327(، والحجة يف بقان الؿحجة )1/362واإلباكة الؽ ى )

ؾػل 3/15(، وصِؼات الحـابؾة )1/151) (، والجزر العاشر مـ الؿاقخة الِغدادية لؾس 

(، والعقاصؿ والؼقاصؿ 183بـ الجقزي )ص:(، ومـاُع اإلمام أحؿد 9ٓ)ص:

 (.1/168(، والؿؼْد إرشد )4/339)

، وإذا لؿ كؼّر بؿا جار بف  ملسو هيلع هللا ىلصكؾق ما ُروي طـ الـِل  و بل نيًضب: -  بلساكقَد جقدٍة كُممـ ُا وكؼرق

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :الرسقُل ودفعـاه رددكا طؾك ا  أمره، ُال ا  

(، واإلباكة 6/1182اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )شرح أصقل . [7]الحار: ﴾ہ
= 
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ِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَِّ

(1)
 -  

َّ
ِهل َّٓ الـَِّ ْقلِهِف وُيْتهَرُك إِ َُ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصُيْمَخُذ مِه

(2)
َفها  هُرَق ُكؾَّ ، َوَأنَّ الاق

                                      = 
( 5/326(، والعقاصؿ والؼقاصؿ )6/522(، ومجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة )7/59الؽ ى )

 بتْرف.

َؾػل: -  ف بالؼِقل ضؾَّ » و بل ن ق طبالر السِّ ُكؾق َمـ ردَّ ما صحَّ مـ ُقل الرسقل ولؿ يتؾؼَّ

وبؿااُؼتف الرسقَل إمقـ، واتِاِطف ما يـاؼ طـ الفقى.  ويقى، إْذ كان 

يقَر سِقؾ الؿممـقـ، ُد رفض الديـ، وأسخط اَ  وأرضك إبؾقَس الؾعقـ. ويف الؽتاب 

 ڦ﴿العزيز الذي َطَجَز الُػْحاُر طـ اإلتقان بؿثؾف ولق كان بعُضفؿ لِعض ضفقرا: 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 (.4/263) معالؿ الســ«. [115]الـسار: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ

هذا احياٌز مـ تقّهؿ طدم إخذ بلُقال إكِقار السابؼقـ طؾهقفؿ الْهالة والسهالم: بهؾ  (1)

ِّهف لهذلؽ -كؿها ههق معؾهقٌم  -أُقالفؿ حجٌة يمخذ ُا مالؿ تتعهارض مهع شهريعتـا   .فؾُقتـ

(، ورفههع القههديـ يف الْههالة كالهؿهها لؾِخههاري 14:واكظههر الؼههرارة خؾههػ اإلمههام )ص

 .(319:خ الحديث ومـسقخف لألثرم )ص(، وكاس72:)ص

لقس »  بل ا ـ عببس, ومجبالد, والحؽؿ  ـ عتقبة, والْعبل, ومبلؽ, ونحؿد وغقُرالؿ: (2)

يـظر الؼرارة خؾػ  «.ملسو هيلع هللا ىلصإٓ ُيمخذ مـ ُقلف وُييك إٓ رسقل ا   ملسو هيلع هللا ىلص أحٌد بعد رسقل ا 

اإلمام أحؿد ٕبل (، مسائؾ 72:(، رفع القديـ يف الْالة )ص14:اإلمام لؾِخاري )ص

(، اإلحؽههام يف 2/221(، حؾقههة إولقههار )1/374(، ُههقت الؼؾههقب )376:داود )ص

(، 312:( الؼههرارة خؾههػ اإلمههام لؾِقفؼههل )ص6/145أصههقل إحؽههام ٓبههـ حههزم )

(، مختْر 3/935(، جامع بقان العؾؿ وفضؾف )127:الؿدخؾ إلك الســ الؽ ى )ص

 .(65:الؿممؾ يف الرد إلك إمر إول )ص

 إٓ ُيمخذ مـ ُقلف وُييك. ملسو هيلع هللا ىلصلقس أحٌد بعَد الـِل »و بل إثرم:  - 

وُههد وجههدكا ذلههؽ يف أفضههؾ إمههة بعههد الـِههل صههؾل ا  طؾقههف وسههؾؿ، أمهها سههؿعَت ُههقَل  

:  أبل فؾؿ يجعْؾ لألخ معف مقراًثا. ثؿ ُد وافؼف «، إكف بؿـزلة إب »بؽر الْديؼ يف الجد 

طؾك ذلؽ أيًضا جؿاطٌة، فؾؿ تستقحْش إئؿُة فراَق ُقلهف: ٕكهف ٓ ُيـؽهر أن ُيهيك بعهُض 

 ُقلف وُيمخذ بِعضف. 

فيك الـاُس ُقَلف «. إكف لقس يف إُُذن إٓ خؿسَة طاَر بعقًرا» : وُال أبق بؽر 

 (.319كاسخ الحديث ومـسقخف )ص: «.يف إُُذن كصُػ الدية» :ملسو هيلع هللا ىلصوأخذوا بؼقل الـِل 
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َتَػه ُْ ـِ ا َّٓ َم ُسهقِل َمْسُدوَدٌة َطَؾك الهَخْؾِؼ إِ َِهَع ُسهـََّتف، وَلهِزَم  ،ملسو هيلع هللا ىلصك أَثهَر الرَّ واتَّ

َصِريَؼَتف
(1)

. 

31-  ًٓ ُِق َُ ِة  ـَ ِطـَْد إُمَّ ُِقلِق ِة الهَؿْؼ ـَ إَئِؿَّ
َوْلهُقْعَؾْؿ أكَُّف َلْقَس َأَحٌد مِ

 
ِ
ُد ُمهَخاَلَػَة َرُسقِل ا  ا َيَتَعؿَّ َٓ َجؾِقٍؾ:  ملسو هيلع هللا ىلصَطامًّ ـْ ُسـَّتِِف، َدُِقٍؼ َو

ٍر مِ
ْ
فِل َشل

ُسقِل  ـْ ُسـَّتِف ملسو هيلع هللا ىلصفِنِكَُّفْؿ ُخَؾَػاُر الرَّ
تِف، َوالهُؿْحُققَن لِهَؿها َماَت مِ بِِفْؿ  ،فِل ُأمَّ

اُمقا، وبِِفْؿ َكَاَؼ الؽَِتاُب وبِِف َكَاُؼقا، وبِِفْؿ ُطؾَِؿ الؽَِتاُب  َُ اَم الؽَتاُب وبِِف  َُ

ُؾقاوبِِف َطؿِ 
(2)

. 

31-  
ِ
َّٓ َوَتْذَهُع َطَؾْقِف ُسـٌَّة لَِرُسقِل ا  ِة إِ ـَ إَئِؿَّ

َكَؿها َأكَُّف َلْقَس َأَحٌد مِ

وَتْعهُزُب َطـْفُ  ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

ْد َبَؾَغ ُكؾَّ َواِحٍد  َُ ِـِ  اْطَتَؼَد َأنَّ ُكؾَّ َحِديٍث َصِحقٍح  . َفَؿ

ِة، َأْو إَماًما ُمعقَّـًا، َفُفَق  ـَ إَئِؿَّ
ِِقًحا لً ُمهْخاٌِل َخاَ مِ َُ َفاِحًاا 

(4)
 . 

32-  
 
ِل ـْ َبَؾَغُف َأْمُر الـَِّ َوَطَرَفُف، َأْن َيْسَتْؿِسهَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْلَقاِجُع َطَؾك ُكؾ  َم

                                      
(، 123:يـظهر صِؼهات الْهقفقة )ص . الذا مـ َّالم الجـقد  ـ محؿد البغدادي (1)

(، 1/79الرسهالة الؼاهقرية ) (،1/289(، الػؼقهف والؿتػؼهف )12/357حؾقة إولقهار )

 .(1297:سقر السؾػ الْالحقـ )ص

 .( بتْرف318:(، وطدة الْابريـ )ص8:رفع الؿالم طـ إئؿة إطالم )ص (2)

 .(1/169(، الْقاطؼ الؿرسؾة )197:واكظر الػتقى الحؿقية الؽ ى )ص

(، مختْر الؿممؾ يف الرد 51/289يـظر تاريخ دماؼ ) .  بلف ا مبُم الْبفعلُّ  (3)

 .(3/324(، إطالم الؿقُعقـ )58:إلك إمر إول )ص

ــة: -  ـــ تقؿق ــبل ا  إكؿهها يتػاضههؾ العؾؿههاُر مههـ الْههحابة وَمههـ بعههَدهؿ بؽثههرة العؾههؿ » و 

«. ، ففذا ٓ يؿؽـ ادطاؤه ُطق ملسو هيلع هللا ىلصجقدتف. وأما إحاصُة واحٍد بجؿقع حديث رسقل ا   أو

 .(12:الؿالم طـ إئؿة إطالم )صرفع 

واكظر مجؿقع  .(17:كؿا يف رفع الؿالم طـ إئؿة إطالم )ص   بلف ا ـ تقؿقة (4)

 .(32/328الػتاوى )
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َِاِطِف، َوإِْن  هه بِِف، َوَيَعهضَّ َطَؾْقهِف بِالـََّقاِجهِذ، َوُيِق ـَهُف لؾـَّهاِس، َوَيههَحثَُّفْؿ َطَؾهك ات 

ةِ َخاَلَػ َذلَِؽ  ـَ إُمَّ
َرْأَي ُمَعظٍَّؿ مِ

(1)
ََحهٍد َمهَع ُسـَّههٍة َسهـََّفا 

ِ
َٓ َرْأَي ٕ : فِهنِكَُّف 

 
ِ
ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل ا 

(2)
.  

ِ
َوْلَقْتهُرِك التَّْعِريَج َطَؾك ُكؾ  َمها َخهاَلَػ َصِريهَؼ َرُسهقِل ا 

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َٓ ُيَاههؽق َأنَّ َرُسههقَل ا  ـْ َكههاَن: فِهههنِكَُّف  ههَراِط  ملسو هيلع هللا ىلصَكائِـًهها َمهه  ْ َكههاَن َطَؾههك ال

                                      
ـُ رجب: (1) القاجُع طؾك كّؾ مـ بؾغف أمُر الرسقل وَطَرَفهف أن يِقـهف لألمهة ويـْهح »  بل ا 

 ملسو هيلع هللا ىلصلفؿ، ويلمرهؿ باتِاع أمره، وإن خالػ ذلؽ رأَي طظقٍؿ مـ إمة، فهنن أمهَر الرسهقل 

الحؽؿ «. لً أحؼق أن ُيعّظؿ وُيؼتدى بف مـ رأي معّظٍؿ ُد خالػ أمَره يف بعض إشقار َخاَ 

 .(1/345اكظر مجؿقع رسائؾ ابـ رجع )و .(24:الجديرة باإلذاطة )ص

أمهها تخهافقن أن ُتعهّذبقا، أو ُيخسههػ بؽهؿ، أن تؼقلهقا: ُههال » :  ـبل ا ــ عبـبس (2)

 .( بسـد صحقح1/421أخرجف الدارمل يف الســ )« وُال فالٌن ! ملسو هيلع هللا ىلصرسقُل ا  

أكف كتع إلك الـاس أكهف ٓ رأَي ٕحهٍد مهع سهـٍّة  وصحَّ طـ طؿر بـ طِد العزيز  - 

(، وابـ أبل خقثؿهة يف التهاريخ 1/421أخرجف الدارمل يف الســ ) .ملسو هيلع هللا ىلصسـّفا رسقُل ا  

(، ويف تعظهقؿ ُهدر 94(، والؿروزي يف السهـة رُهؿ )2/352) -السػر الثالث  -الؽِقر 

باكههة الؽهه ى (، وابههـ باههة يف اإل1/432(، وأجههري يف الاههريعة )3/679الْههالة )

(، وابـ طِد ال  يف جامع 6/52(، وابـ حزم يف اإلحؽام يف أصقل إحؽام )1/362)

(، والفروي يف ذم الؽالم 1/528(، والخاقع يف الػؼقف والؿتػؼف )1/781بقان العؾؿ )

 .(5/37( و )2/13وأهؾف )

ـُ عبد البر: - فف، أٓ ترى طؿَر الرأُي ٓ مدخَؾ لف يف العؾؿ مع ثِقت السـة بخال» و بل ا 

ُد كان طـده يف رأيف أّن َمـ َيعِؼُؾ يرُث الديَة، فؾؿا أخ ه الضحاُك بؿا أخ ه، رجع إلقف، 

 .(13/131التؿفقد )«. وُضك بف، واّصرح رأَيف

ـُ  ّطبل: - «. ٓ مدخَؾ لؾـظر مع وجقد الخ ... وٓ ُحّجة ٕحٍد خهالَػ السهـةَ » و بل ا 

واكظههر التقضههقح لاههرح الجههامع الْههحقح ٓبههـ  .(8/256شههرح صههحقح الِخههاري )

 .(22/519الؿؾؼـ )

الجهامع ٕحؽهام «. الخروُج إلهك الـظهر يقهُر جهائٍز مهع وجهقد الخه » و بل الؼرطبل: -

 .(6/323الؼرآن )
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ـَ  ،الهُؿْسَتِؼقؿِ  ـْ َطؾِهَؿ َههَذا فهنَِلك َأْيه ـْ َشؽَّ فِل َهَذا َفَؾهْقَس بُِؿْسهؾٍِؿ. وَمه وَم

َِِغل َيْقُر َصِريَؼتِف  ٍر َيـْ ْ
ـْ ُسـَّتِف  وَأيق َشل الُعُدوُل َط

(1)
. 

 

 

 

  

                                      
 .(13:مـ كالم ابـ ُدامة الؿؼدسل يف كتابف ذّم الؿقسقسقـ )ص (1)
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عُ  اب ِ
 السَّ

ُ
ل

صْ  الف َ
ُال ُ يُ َثَهرَات  ِكُةالسُّ ُثُِهسُّ

ُة اِللَ  -33 ـّـَ ـَ أمِـِْقـ،  السُّ
ـْ َدَخَؾُف َكاَن مِ ْقـ، الَِّذي َم

ِْ  الَح
ِ
ـُ ا  ْْ ِح

ـْ َولَ  َوَباُبفُ  َْطَظُؿ الَِّذي َم ْٕ ـَ الَقاِصؾِْقـ،ا
ـْ  َجُف َكاَن إَلْقِف مِ ِذْي َم َوالَؽْفُػ الَّ

ـَ الـَّاِجْقـ. َتُؼقُم بَِلْهؾَِفا وَ لَ 
ََُعَدْت بِِفْؿ َأْطَؿهالُ َجَل إَِلْقِف َكاَن مِ ُفْؿ، َوَيْسَعك إِْن 

ْهِؾ الَِِدِع َوالـ هَػاِق َأْكَقاُرُهؿْ 
ِ
ـَ َأْيِديِفْؿ إَِذا َصِػَئْت ٕ كُقُرَها بَْق

(1)
. 

ـْ  -34 ْرَطُة الهَؿـِقَعُة لِهَؿ َطَفا، َوالا  ـْ َتَدرَّ قـَهُة لِهَؿ
ِْ  الهُجـَّهُة الَح

َ
َوِهل

َطَفا.   َتَارَّ

َفا َضاٍف  -35  َوَبَقاُكَفا َواٍف، َوُبْرَهاُكَفا َشاٍف.  ،ِوْرُدَها َصاٍف، َوضِؾق

اَلَمة -36 ْستَِؼاَمة، َوالَؽافَِقُة فِل السَّ
ِ
 الَؽافَِؾُة بِآ

َ
ُؿ إَِلك  ،َوِهل ؾَّ َوالسق

ـُقِف اْلَؽَراَمة.  ،َدَرَجاِت َداِر الهُؿَؼاَمة ُْ  َوالَقِسقَؾُة إَِلك الهُؿَقاَفاِة بِ

ؽ، َوُطههْرَوُة ال -37 ههْدَوُة الُؿَتهـَهههس  َِْحههث، َوَطَؾههُؿ ُُ ههؽ. َبهههْحُر اْل ُؿَتَؿس 

َداِب الَعؾِقَّة. ْٔ َُِع ا ـِقَّة، وَمـْ  الِعْؾؿ، َوَمْعِدُن اْلَجَقاِهِر السَّ

ْحُظقظَوَخاِدُمَفا مَ  ،ْحُػقظ، َوُماَلِحُظَفا َمْؾُحقظَحافُِظَفا مَ  -38
(2)

.  

                                      
(، والرسالة التِقكقة 3/28اجتؿاع الجققش اإلسالمقة ) مـ َّالم ا ـ الؼقؿ يف َّتب قف: (1)

 .(42)ص/

أُتقِطُد ُسـّات الرسقل » نوبر إلك الذا الؿعـك الْقُخ محؿد تؼّل الديـ الفاللل يف  صقدتف (2)

 (، بؼقلف:35)ص:« بؿحقها

ّٓ خــــــبدمقَن لســـــــةٍ  ـُ إ  ومــــــب كحــــــ
 

 نتـــْت عــــ كبـــلِّ اهلل ِذي الػـــتِح والـْصـــرِ  
 

ـــــبدُم ُســــــّبِت   الرســـــقِل حقبَتــــــف وخ
 

ـــرِ   ـــدمب صـــبَر يف الؼب ــــ  ع ـــب ِم  َّخبدمف
 

= 
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َواْلهُؿْفَتِدي بَِؿَعالِهِؿَفا َصائٌِر إَِلك  ،بَِفا َطَؾك ِصَراٍط ُمْسَتِؼْقؿُؿْؼَتِدي َوالْ 

 َمهَحؾ  الـَِّعقِؿ الهُؿِؼْقؿ.

ههَؾ اُ  لِ  -39 َؾ َطَؾههْقِفْؿ فِههل َصَؾَِِفهها  ،ِخههْدَمتَِفا َخههَقاصَّ َخْؾِؼههفَأهَّ َوَسههفَّ

َر ُصْرُِف ر ،ُمَتَقط  َْ َت ُْ ـْ َحَؿَؾَفا َوا ـْ َههزَّ أْفـاَكههفَ  ،َفِؿـُْفْؿ َم ا َفهاْجَتـَك َومِـُْفْؿ َم

رؿَّ الثََّؿَر لَ  َْ ا َه
(1)

. 

ـْ  -41 ؿ، َوَم
ِْ ـْ َلِزَمَفا ُط َٓ ُتْدَحُض ُحَجُجَفا. َم َٓ ُتْاَػُل ُسُرُجَفا، َو

ُؼقَن  ـْ َراَم ِخاَلَفَفا َباد. َوالهُؿَتَعؾ  َؽ بَِفا َساد، وَم ـْ َتهَؿسَّ ؿ. َوَم
ِْ ُُ َخاَلَػَفا 

ـَ إَكاِم فِل الَعاِجؾبِفَ  ُِقُصقَن َبْق عاَدِة فِل أِجؾ، والهَؿْغ ا ُهْؿ َأْهُؾ السَّ
(2)

.  

ـــةِ  -41 ـَّ ــِؽ  ِبلسُّ ــل التََّؿسُّ
َِّهههُة الهههَؿـَّانِ  :فِ ، َوَمهَح ـِ ْحَؿ ِرَضههك الههرَّ

(3)
 ،

                                      = 
ـــف عــــ ُعققكِــــب ّٓ َوخُص َِ إ ـــب غـــب  وم

 

ـــرِ   ْْ ـــرِ والـ ْْ ـــقاُره تبَؼـــك إلـــك الح  ونك
   

إلك هـا، هل بعُض طِاراِت كاصر الديـ ابـ الهُؿهـقَّر  «والل الُجـَّة الحصقـُة...»ِمـ  قلف:  (1)

  .(24الؿتقاري طؾك تراجؿ أبقاب الِخاري )ص/ :يف كتابف

تحػة إكظار، »وُد َوِهؿ الاقُخ طُِد الػتاح أبق يّدة فـسِفا يف تحؼقؼف لؽتاب الؾؽـقي 

( إلك الاقخ يحقك بـ محؿد الؿغربل الؿالؽل يف كتابف 37)ص/« بنحقار سـة سقد إبرار

ضرورة آهتؿام بالســ »كتابف وتابعف طؾك هذا القهؿ ال جُس يف «، ضقابط إحاديث»

 (، والتحؼقُؼ أن الاقَخ يحقك الؿغربل كاٌُؾ ٓ ُائٌؾ: لذا جرى التـِقف.25)ص/« الـِقية

 .(1/123« )التؼاسقؿ وإكقاع»هذه بعُض طِارات ابـ حِان يف مؼدمة صحقحف  (2)

لؼد دّلـا مقٓكا الؽريؿ تعالك طؾك صريؼ محِتف، وأرشدكا إلك سِقؾ هدايتف، »  بل ا ـ  طّة: (3)

حقـ  ملسو هيلع هللا ىلصبلُْد الؿذاهع، وأُرب الؿسالؽ، حقـ أطؾؿـا أن محِة ا  هل يف متابعة كِقف 

 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ُال: 

، بؽسِف الِْقرة يف ، فؿـ اتِع رسقلف يف سـتف أورثف ذلؽ محِة ا  [21طؿران: ]آل

 (.1/331اإلباكة )«. إيؿاكف، فقؿا أحؽؿف يف ُؾِف ولساكف، وبالؿغػرة والرضقان يف مقعاده
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َوَتْحِؼقُؼ التَّْقِحقدِ 
(1)

هْرِع،  ُسقِل، َوُمَقاَفَؼُة الاَّ َوَراَحهُة الَؼْؾهِع، ، َوُمَتاَبَعُة الرَّ

ُة الِػَراَسهةِ  َِهَدِن، َوِصهحَّ َوَدَطُة ال
(2)

هَراِط   ْ هْقَااِن، َوُسهُؾقُك ال ، َوَتهْرِيقُؿ الاَّ

الهُؿْسَتِؼْقؿ
والَػْقُز بَِجـَّاِت الـَِّعْقؿ ,(3)

(4)
ـْ َكاِر الَجِحْقؿ

، والـََّجاُة مِ
(5)

: َفهنِنَّ 

                                      
كهان أطظهَؿ تقحقهًدا    ملسو هيلع هللا ىلصكّؾؿا كان الرجُؾ أتَِع لؿحؿهٍد » :ا ـ تقؿقة  بل وقخ ا سالم (1)

وإخالًصا لف يف الديـ، وإذا َبُعَد طـ متابعتف كؼص مـ ديـف بحسع ذلهؽ، فهنذا َكُثهَر ُبْعهُدُه 

ِّهاع الرسهقل «. طـف ضفر فقف مـ الاهرك والِهدع مها ٓ يظفهر فهقؿـ ههق أُهرب مـهف إلهك ات

 .(17/498مجؿقع الػتاوى )

ـْ َطَؿهَر »  بل ا ـ تقؿقة: (2) كان شاه بـ شجاع الؽرما  ٓ تخاهل لهف فِراسهة، وكهان يؼهقل: َمه

ضاهَره باتِاع السـة، وباصـَف بدوام الؿراُِة، ويّض بْهَره طهـ الؿحهارم، وكهّػ كػَسهف طهـ 

الػتهاوى «. : لهؿ ُتخاهْل لهف فِراسهة-وههل أكهُؾ الحهالل  -الافقات وذكر خْؾًة خامسًة 

(. واكظر إياثة الؾفػهان 31/357( و )15/435ى )(، ومجؿقع الػتاو1/393الؽ ى )

 (.1/48مـ مْايد الاقاان )

 .(41:يـظر ذم الؿقسقسقـ )ص (3)

«. لقس صريٌؼ أَُْد إلك الجـة مـ صريؼ َمـ سؾؽ أثهار»  بل وبذ  ـ يحقك القاسطل: (4)

واكظهر مػتهاح الجـهة يف آحتجهاج  .(1/88شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطهة )

 .(65:بالسـة )ص

َُريع، وُتقِصُؾ إلك » (:ـال 711و بل إدريس  ـ َ قَْدَِّقـ الترَّؿبين )ت  عد  -   
 
صريُؼ الـِل

ـْ َطَدَل طـفا َسَؾَؽ إْوطار، وُيخاُف طؾقف  ـْ دخؾفا أدخؾف اُ  داَر الؼرار، وَم الحِقع، فَؿ

 (.816الحجة وال هان طؾك فتقان هذا الزمان )ص:«. مـ طذاِب الـار، وَسَخِط الجِّار

يـظر شرح «. آطتْام بالسـة كجاة»كان َمـ مضك مِـ طؾؿائـا يؼقل: »  بل الزالري: (5)

 .(1/232(، واإلباكة )1/94أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )

شرح أصقل  «.َمـ مات طؾك اإلسالم والسـة فؾف باقٌر بؽؾ خقر»  و بل عبد اهلل  ـ عقن: - 

 (.65(. واكظر مػتاح الجـة يف آحتجاج بالسـة )ص:1/67اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )

دخؾهُت طؾهك أبهل وأكها مـؽسهر، فؼهال: ماَلهَؽ  ُؾهت: مهات » :و بل معتؿر  ــ سـؾقؿبن - 

شرح أصهقل اطتؼهاد «. صديؼ لل. ُال: مات طؾك السـة  ُؾت: كعؿ. ُال: فال تخْػ طؾقف

 (.1/67والجؿاطة )أهؾ السـة 
= 
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ـْ  ـَّهَة مِْثهُؾ َسِػقـَِة ُكقٍح، َم ـْ َتهَخؾََّػ َطـَْفا َيِرَق السق ََِفا َكَجا، َوَم
َركِ

(1)
 . 

42-  َٓ َُِف بِـُقِر الهَؿْعِرَفِة، َو ْؾ َُ َر اُ   ـَّهِة، َكقَّ ـْ أْلَزَم َكْػَسُف آَداَب السق َوَم

ـْ َمَؼاِم ُمَتاَبَعِة الَحِِقِع 
فِل َأَوامِِرِه َوَأْفَعالِِف َوَأْخالُِِف،  ملسو هيلع هللا ىلصَمَؼاَم أْشَرُف مِ

، وفِْعاًل، َوَطْزًما، وَطْؼًدا، وكِقَّهةً َوال ًٓ ْق َُ ِب بِآَدابِِف  تَّهَلدق
(2)

.  

ٌَِع لَِؽْثهههَرِة الَحَسهههـَاِت، َوِرْفَعهههِة  -43 ـَّههههِة َسههه هههَؽ بِالسق َكَؿههها َأنَّ التََّؿسق

َرَجاِت  الههدَّ
(3)

َؿههها اْزَداَد  . ـَّهههِة َوَيْعُظههُؿ ُكؾَّ ـَ بِالسق ؽِق َوَيههْزَداُد َأْجههُر الهههُؿَتَؿس 

إِْطَراُض الـَّاِس َطـَْفا، وَتْرُكُفْؿ َلَفا، َحتَّك َيُؽقَن لِْؾَعامِِؾ الَقاِحِد مِـْهُفْؿ َأْجُر 

َحاَبةِ  َّْ ـَ ال
ـَ مِ َخهْؿِسق

(4)
. 

                                      = 
تقّفل شؼقؼل الؽِقر محؿد كاجل أبق أحؿهد يف مقسهؿ السهـة » و بل كبصر الديـ إلببين: -

( طؾهك طؿهٍؾ صهالٍح إن شهار ا ، يف الجؿهرات آخهَر أيهام التاهريؼ، وههق 1421الؿاضقة )

م إلقف ب قهده جالٌس مع بعض رفاُف الُحّجاج، وُد ذكر لل بعُضفؿ أّن أحَد الجالسقـ معف ُدَّ

القسرى كلًسا مـ الااي، فؼال لف: يا أخل، اْطاِل بقدك القؿـك وٓ تخهالػ السهـة، أو كؿها 

، وحاههركا وإيههاه مههع الـِقههقـ والْههديؼقـ والاههفدار  ُههال، ومههات مههـ سههاطتف!

 (. 34تؾخقص أحؽام الجـائز )ص:«. والْالحقـ، وحسـ أولئؽ رفقؼا

أكس فُذكرت السـُة، فؼال مالؽ: السـُة سػقـُة كـا طـد مالؽ بـ »  بل عبد اهلل  ـ والب: (1)

(، ذم الؽالم 8/228يـظر تاريخ بغداد ) «.كقح، َمـ ركِفا كجا، وَمـ تخّؾػ طـفا يرق

 .(14/9(، تاريخ دماؼ )5/81وأهؾف )

يـظههر صِؼههات الْههقفقة   بلــف ن ــق العبــبس نحؿــد  ـــ محؿــد  ـــ ســفؾ  ـــ عطــبء أَدمــّل. (2)

(، سهههقر السهههؾػ 388(، الزههههد الؽِقهههر )ص:12/223(، حؾقهههة إولقهههار )328)ص:

(، 3/426(، مهدارج السهالؽقـ )3/596(، ماقخة ابـ جؿاطة )1224الْالحقـ )ص:

 (.4/47(، شذرات الذهع )3/622(، الؿقاهع الؾدكّقة )59صِؼات إولقار )ص:

ؾ بف العُِد إلك مقٓه » الـقسب قري: بل ن ق حػص عؿرو  ـ سؾؿ  (3) ـُ ما َيتقسَّ أحس

 .(13/512سقر أطالم الـِالر )«. آفتؼاُر إلقف، ومالزمُة السـة، وصؾُع الؼقت مـ ِحّؾف

(، 4242الذي أخرجف أبق داود بهرُؿ ) جار ذلؽ يف حديث أبل ثعؾِة الخاـل  (4)

ـّ ( 4214(، وابههـ ماجههف بههرُؿ )2258واليمههذي بههرُؿ ) ويقههرهؿ، وفقههف ضههعٌػ، لؽهه
= 



 

79 
 

                                      = 
 مقضع الااهد مـف هـا )أجُر خؿسقـ مـ الْحابة( لف شقاهد يتؼّقى ُا.

ـُ الؼقؿ، فؼال يف الؽافقة الاافقة )ص: (: فٌْؾ فقؿا أطد ا  تعالك 355وُد حّسـف اإلماُم اب

 طـد فساد الزمان. ملسو هيلع هللا ىلصمـ اإلحسان لؾؿتؿّسؽقـ بؽتابف وسـة رسقلف 

 ـة الـــــــالـــــــذا ولؾؿتؿّســـــــؽقـ  ســــــــّ 
 

ـــــ  ـــــبنِ  ؿختبرـ ـــــد فســـــبد ذي إزم  عـ
 

ـــــدَره ـــــُدُر   ـــــقس َيؼ ـــــقٌؿ ل  نجـــــٌر عظ
 

ــــــــــذي نعطــــــــــبه لإلكســــــــــبنِ    إٓ ال
 

ـــــــف ـٍ ل ـــــــق داود يف ســــــــ ـــــــروى ن   ف
 

 ورواه نيضــــــــب نحؿـــــــــُد الْـــــــــقببين 
 

ــــرًءا ـَ اْم ـَ نجــــَر خؿســــق ــــًرا تضــــؿَّ  نث
 

ـــبنِ   ـــرِة الرحؿ ـــَد ِخق ـــْحب نحؿ ــــ َص  ِم
 

ـــــــف ـٌ وِمصـــــــداٌق ل  إســــــــبُده حســـــــ
 

ـــــــف   ـــــــبنِ يف مســـــــؾٍؿ فبففْؿ ـــــــؿ  ق  َفْف
 

 نّن العبــــــبدة و ــــــَت اَلـــــــْرٍج الجــــــرةٌ 
 

, وذاك ذو  رالـــــــــبنِ   ـــــــــب إلـــــــــلَّ  حًؼ
 

ــ الــذا فؽــْؿ ِمـــ الجــرٍة لــؽ نيُّفــب  ـالسُّ
 

ـــــــــــبين  ـــــــــــبلتحؼقؼ ٓ  لم ــــــــــــلُّ    ـ
 

ــــُؿ  ـــــ الجــــرٍة لف ــــْؿ ِم ــــذا وَّ ــــبلال  ؿ
 

  ــــــبل الرســــــقُل وجــــــبء يف الؼــــــرونِ  
 

ــــــف صــــــداٌق مِ الــــــذا وَ   يف الترمــــــذيّ  َل
 

ـــــــــف  ـــــــــبنِ  لؿــــــــــ ل ـــــــــبن واعقت  ُنذك
 

 فـــــذا يف نجـــــر ُمحقـــــل ســــــٍة مبتـــــْت 
 

ــــــف  جِ   ــــــقل رفقُؼ ــــــع الرس ــــــبنِ ك م  ـ
 

 الـــــذا ومصـــــداٌق لـــــف نيًضـــــب نتـــــك
 

ـــــــبنِ   ـــــــف عقـ ــــــــ ل ـــــــذيِّ لؿ  يف الترم
 

 تْــــــــــــبقُف نمتــــــــــــف  غقــــــــــــٍث نّوٌل 
 

 مـــــــــــــف ووِخــــــــــــُره فؿْــــــــــــتبفبنِ  
 

 فؾــــذاك ٓ ُيــــدرى الــــذي الــــق مـفؿــــب  
 

جحـــــبنِ     ـــــد ُخـــــص  بلتػضـــــقؾ والرُّ
 

 سهـة»سؿعت الزهريَّ يؼقل:  معؿر  بل:وعـ  -
ْ
هـّة أفضهُؾ مهـ طِهادة مهائتل «. تعّؾهُؿ السق

 .(4/124أخرجف الفروي يف ذم الؽالم وأهؾف )

 سـة» ويف لػٍظ:
ْ
أخرجهف ابهـ طسهاكر يف تهاريخ دماهؼ «. تعؾقؿ ُسـٍّة أفضُؾ مـ طِادة مائتل

(42/6). 
= 
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ـْ َأْحَقا ُسـَّهًة َفَعِؿَؾ بِفَ  -44 ـْ َطِؿَؾ َوَم ا الـَّاُس، َكاَن َلُف مِْثهُؾ َأْجِر َم

ـْ ُأُجقِرِهْؿ َشْقٌل 
َٓ َيـُْؼُص مِ بَِفا، 

(1)
. 

هقِع فِهل الِِهَدعِ  -45 ُُ ـَ الُق َؿٌة مِه ْْ ـَّهِة ِط َوفِل الَعَؿِؾ بِالسق
فِههنِكَّْف َلهْؿ  ؛(2)

َِْتَؾهك بِالِِهَدعِ  َّٓ ُيقِشهُؽ َأْن ُي ـِ إِ ـَ َِْتَؾ َأَحٌد بَِتْضقِقِع السق ُي
(3)

هْقٌم  َُ ، َوَمها اْبَتهَدَع 

                                      = 
 سـة» ويف لػٍظ:

ْ
 -أخرجف حرب الؽرما  يف مسائؾف «. تعؾقُؿ ُسـٍّة أفضُؾ مـ طِادة مائتل

(، والْابق  يف 8/417(، وابـ حِان يف الثؼات )381:)ص -كؿا يف كتاب السـة لف 

 .(218:طؼقدة السؾػ )ص

ـُ ماجف يف الســ ) (1) ( طـ كثقر بـ طِد ا  بـ طؿرو بـ طقف الؿز  ُال: 1/76أخرج اب

ّـَبُس, » ُال: ملسو هيلع هللا ىلصحدثـل أبل، طـ جدي، أن رسقل ا   ـْ ُسـَّتِل, َفَعِؿَؾ  َِفب ال ّـًَة ِم ـْ َنْحقَب ُس َم

ـْ ُنُجقِراِلْؿ َوقْ  َٓ َيـُْؼُص ِم ـْ َعِؿَؾ  َِفب,  ـْ ا ْتََدَع  ِْدَعًة, َفُعِؿَؾ  َِفب, ََّبَن ََّبَن لَُف ِمثُْؾ َنْجرِ َم ئًب, َوَم

ـْ َعِؿَؾ  َِفب َوقْئًب ـْ َنْوَزاِر َم ـُْؼُص ِم َٓ َي ـْ َعِؿَؾ  َِفب,   ُال إلِا : صحقح لغقره.«. َعَؾقِْف َنْوَزاُر َم

 الـ(: 656 بل يحل  ـ يقسػ الصرصري الحـبؾل )ت  (2)

ـْ ُمتؿســـــًؽب ـــــ ـــــك فؽ ــــــِّة الُؿْثؾ  و بلس
 

 فتؾــــــَؽ طريــــــٌؼ لؾســــــالمة َمْفَقـــــــعُ  
 

ــــُة ُمْؼتــــدٍ   الــــل الُعــــروُة الــــُقثؼك وُحجَّ
 

ــــِدعُ   َِ َمـــــ الــــق ُمْب ــــّت  فــــب نســــبب  َكُب
 

 .(1/222ذيؾ مرآة الزمان لؾققكقـل )

لهؿ ُيضهّقْع أحهٌد فريضهًة مهـ » الــ(: 329 بل ن ق محؿد عبد اهلل  ـ محؿد  ـ مـبزل )ت  (3)

ّٓ يقشهؽ أن ُيِتؾهك الػرائض إٓ ابتاله اُ  بتضققع  الســ، ولؿ ُيَِتَؾ أحٌد بتضققع الســ إ

(، آطتْههام 24الرسههالة الؼاههقرية )ص ،(269يـظههر صِؼههات الْههقفقة )ص «.بالِههدع

(1/169). 

ـُ الؼـقؿ - اطؾهؿ أّن الؼؾهقَب إذا اشهتغؾت بالِهدع أطرضهت طهـ السهــ... وإكؿها » :و بل ا ـ

اشتغؾ كثقٌر مـ الـاس بلكقاٍع مـ العِادات الؿِتََدطة التل يؽرهفا اُ  ورسقُلف: إلطراضهفؿ 

طـ الؿاروع أو بعضف، وإن ُامقا بْقرتف الظاهرة فؼد هجروا حؼقؼَتهف الؿؼْهقدَة مـهف... 

ث كػسف باُتِاس الفهدى والعؾهؿ مـهف ٓ مهـ ب وَمـ أصغك إلك حديث الرسقل ؽؾ قتف، وحدَّ

صات والاَاحات والخقهآت، التهل ههل وسهاوُس  يقره، أيـاه طـ الِدع وأرار والتخرق
= 
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َهها َطؾهْقِفْؿ إَِلهك َيهْقِم  َٓ َيُردق ـَّهِة ُثؿَّ  ـَ السق
َّٓ َكهَزَع اُ  مِْثَؾَفا مِ فِل ِديـِِفْؿ بِْدَطًة إِ

الِؼَقاَمةِ 
(1)

ـْ ، وَ  ًٓ َوفِْعهاًل َكَاهَؼ بِالِحْؽَؿهِة، َوَمه ْق َُ ـَّهَة َطَؾك َكْػِسِف  هَر السق ـْ َأمَّ َم

ًٓ َوفِْعاًل َكَاَؼ بِالِِْدَطةِ  ْق َُ هَر الَفَقى َطَؾك َكْػِسِف  َأمَّ
(2)

  . 

ِق َوآْخههتاَِلِف: فِهههنِنَّ  -46 ـَ التََّػههرق ههَؿٌة مِهه ْْ ـَّهههِة ِط ههِؽ بِالسق َوفِههل التََّؿسق
                                      = 

َض طـهف بؿها ٓ يـػعهف إياثهة «. الـػقس وتخققالهتا، وَمهـ بَُعهَد طهـ ذلهؽ فهال بهدَّ لهف أن يتعهقَّ

 (.1/312الؾفػان مـ مْائد الاقاان )

(، شرح أصقل اطتؼاد 5/132يـظر ذم الؽالم وأهؾف )  بلف حسبن  ـ عطقة الؿحبر ل. (1)

(، 13/442(، تاريخ دماؼ )6/72(، حؾقة إولقار )1/124أهؾ السـة والجؿاطة )

 .(6/27هتذيع الؽؿال )

مـب » :ملسو هيلع هللا ىلصُهال الـِهل  :مـ حديث ُيضقػ بـ الحهارث الثؿهالل ُهال وُروي معـبه مرفقًعب 

ـُ حجر: «.إٓ ُرفع مثُؾفب مـ السـّة نحدَث  قٌم  دعةً  فتح أخرجف أحؿد بسـٍد جقٍد.   بل ا 

 .(38/172) -صِعة دار الرسالة  -وضّعػف محؼؼق الؿسـد  .(12/352الِاري )

الؿراُد بالسـة التل ُتْرَفع طـد »  بل العاّلمُة الؿعّؾؿل يف  قبن معـك حديث ُغضقٍػ الذا: - 

 ارتؽاب الِدطة ُسـٌة ُأخرى يقر الؿؼابؾة لفا. وذلؽ أّن الديـ ُد َكُؿؾ، وُد بّقـ ا  

حؽَؿ جؿقع الحركات والسؽـات يف جؿقع إمؽـة وإزمـة. فاإلكساُن بارتؽابف الِدطة 

 صاحَِة ذلؽ القُت.َيْرف صائػًة مـ وُتف يف فعؾفا، فقضق ع السـَّة التل كاكت 

ومثَّؾُتف بنكاٍر ممَن بالجقاهر الـػقسة، بحقُث ٓ يؿؽـ الزيادُة فقف، فنذا جار إكساٌن لَِقدسَّ  

فا، ولؽـّف ُيخرج مـ الجقاهر التل يف اإلكار  فقف َحًْك مـ زجاٍج أو كحقه، فنّكف ُيؿؽـف دسق

 .(97 - 34/96آثار الاقخ العالمة الؿعّؾؿل )«. بؼدر الؿدسقس أو أكثر

َر السـَة طؾك  (:ـال 298 بل سعقد  ـ إسؿبعقؾ  ـ سعقد الحقري الـقسب قري )ت  (2) مـ أمَّ

ًٓ وفعهاًل كاهؼ بالِدطهة:  َر الفقى طؾك كػسهف ُهق ًٓ وفعاًل كاؼ بالحؽؿة، ومـ أمَّ كػسف ُق

يـظر الؽاػ والِقان طـ تػسقر الؼرآن  .[54]الـقر: ﴾ٿ ٿ ٺ﴿ لؼقلف تعالك:

(، الجهامع 275)( و219الزهد الؽِقر بهرُؿ ) ،(12/344(، حؾقة إولقار  )7/114)

(، الحجههة يف بقههان الؿحجههة 83:(، الرسههالة الؼاههقرية )ص1/145ٕخههالق الههراوي )

 .(3/15(، الاػا )1247:(، سقر السؾػ الْالحقـ )ص3/486)
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ةِ السق  َُ ـَّهَة َمْؼُروَكٌة بِاْلهَجَؿهاَطِة، َواْلِِْدَطَة َمْؼُروَكٌة بِالُػْر
(1)

ـْ َتهَدبََّر الَعاَلههَؿ  . َوَم

ُسهقِل  ُُِف ُمههَخاَلَػُة الرَّ َِ َعَة فِقِف َطؾَِؿ َأنَّ ُكؾَّ َشرٍّ فِهل الَعاَلههِؿ َسه
ُروَر الَقاُِ َوالاق

ـْ َصاَطتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوالُخهُروُج َط
(2)

. 

ـْ  -47
َؼُفَؿها اُ  لَِعالِهٍؿ مِ  َأْن ُيقف 

 
اب  َوإَْطَجِؿل ـْ َسَعاَدِة الاَّ

َوإِنَّ مِ

ـَّهِة َيهْحِؿُؾُفَؿها َطَؾْقَفا َأْهِؾ السق
(3)

.  

                                      
الِدطُة مؼروكٌة بالُػرُة، كؿا أن السـة مؼروكٌة بالجؿاطة، فقؼال: أهُؾ » َّؿب  بل ا ـ تقؿقة: (1)

 .(1/43آستؼامة )«. السـة والجؿاطة كؿا يؼال: أهُؾ الِدطة والُػرُة

ـُ الؼقؿ: (2) ُِف »  بل ا  مـ تدبر العاَلَؿ والاروَر القاُعَة فقف طؾؿ أن كؾ شرٍّ يف العاَلهؿ سِ

 صاطتف، وكؾق خقٍر يف العاَلهؿ فنكف بسِع صاطة الرسقل. مخالػُة الرسقل والخروُج طـ 

وكذلؽ شروُر أخرة وآُٓمفا وطذاُبفا إكؿا هق مـ مقجِات مخالػة الرسقل ومؼتضقاهتا،  

فعاد شرق الدكقا وأخرة إلك مخالػة الرسقل وما ييتع طؾقف، فؾق أن الـاَس أصاطقا 

، وهذا كؿا أكف معؾقٌم يف الارور العامة الرسقَل حؼَّ صاطتف لؿ يؽـ يف إرض شرٌّ  ُطق

والؿْائع القاُعة يف إرض، فؽذلؽ هق يف الار وإلؿ والغؿ الذي يْقع العِد يف 

 (.42الرسالة التِقكقة )ص/ «.كػسف فنكؿا هق بسِع مخالػة الرسقل

 أن يقّفؼفؿا اُ  لعالٍؿ مـ أهؾ »  بل نيقِ السختقبين: (3)
ّ
إّن مـ سعادة الَحَدث وإطجؿل

(، 11(، تؾِقس إبؾقس )ص:1/62يـظر شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )«. السـة

 (.64(، مػتاح الجـة يف آحتجاج بالسـة )ص:73إمر بآتِاع والـفل طـ آبتداع )ص:

عؿة ا  طؾك الااّب إذا َكَسَؽ أْن ُيماخل صاحَع إّن مـ ك» و بل عبد اهلل  ـ وقذِ: - 

 «. سـٍة يحؿُؾف طؾقفا

ؼها لْهاحع سهـٍة » ويف لػٍظ لـف:   إذا َكَسهؽا أن ُيقفَّ
ّ
مِهـ كعؿهة ا  طؾهك الاهاّب وإطجؿهل

 يلخُذ فقف ما َسِؼ إلقهف
َّ
يـظهر شهرح أصهقل اطتؼهاد أههؾ «. يحؿؾفؿا طؾقفا: ٕن إطجؿل

(، تؾِهههقس إبؾهههقس 3/481)( و325 - 1/324اإلباكهههة ) (،1/62السهههـة والجؿاطهههة )

 .(73:(، إمر بآتِاع والـفل طـ آبتداع )ص11:)ص

إذا رأيَت الاابَّ أوَل ما يـال مع أهؾ السـة والجؿاطة » و بل عؿرو  ـ  قس الؿالئل: - 

اكهة اإلب«. فاْرُجف، وإذا رأيتهف مهع أههؾ الِهدع، فاْيهلْس مـهف: فهنن الاهاّب طؾهك أول كاهقئف

(1/325). 
= 
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................................................................... 

 

 

 

  

                                      = 
إن الاابَّ لقـال، فنن آَثَر أن يجالس أهَؾ العؾهؿ كهاد أن يسهؾؿ، وإن مهال » و بل نيًضب: - 

 .(1/326الؿْدر كػسف )«. إلك يقرهؿ كاد َيْعَاع

هرم » و بل محؿد  ـ عببد  ـ مقسك, ثـب الػؾؽل,  بل: - َُ ـُ  ـُ ُرزيهؼ، وسهؾقؿاُن به كان طّؿاُر ب

ِ ل ـُ زيههاد إحؿههر، وسههػقاُن الثههقرّي، أربعههتُفؿ ياؾِههقن الحههديث، وكههاكقا الضهه ، وجعػههُر بهه

ـَ طهقن، فهيك التاهقّع َ أيهقَب وابه
شهرح أصهقل «. يتاقّعقن، فخرج سػقاُن إلك الِْرة فؾؼهل

(، 11/657(. واكظهههر تهههاريخ الرسهههؾ والؿؾهههقك )1/62اطتؼهههاد أههههؾ السهههـة والجؿاطهههة )

 (.143ؾا ي )ص:والؿـتخع مـ ذيؾ الؿذّيؾ كالهؿا ل

يـظهر «. كان أبل ُدريًّا، وأخهقالل روافهض، فلكؼهذ  ا  بسهػقان» و بل يقسػ  ـ نسببط: -

(، تهاريخ 1/62(، شرح أصقل اطتؼهاد أههؾ السهـة والجؿاطهة )373مسـد ابـ الجعد )ص:

 (.73(، إمر بآتِاع والـفل طـ آبتداع )ص:11(، تؾِقس إبؾقس )ص:8/96دماؼ )
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اِمُن 
 الن َّ

ُ
ل

صْ  الف َ
ُ يُ حَـْتلِيؼ  ُثُِالسُّ

ِْههُرورٌ  -48 ـَّهِة َوَكْاُرَها َوَتْعؾِقُؿَفا الـَّهاَس َطَؿهٌؾ َم ِْؾِقُغ السق َت
َأَمهَر بِهِف  ,(1)

 
ق
ِل ، َوَحثَّ طَؾْقِف، َوَدَطا لَِػاِطؾِِف بِالـََّضاَرةِ ملسو هيلع هللا ىلصالـَِّ

(2)
.  

                                      
ـُ وضبح يف َّتب ف البدع والـفل عـفب )ذَّر  (1) ( رسـبلًة طقيؾـًة  عـث  فـب نسـُد  ــ 28ص:ا 

مقسك إلك نسد  ـ الػرات, يحثُّف فقفب عؾك إحقبء السـة وكْرالب, و ْؿـع البدعـة ونالؾفـب, 

 َّبن مـفب  قُلف: 

اطؾْؿ أْي أخل، أكؿا حؿؾـل طؾك الؽتاب إلقؽ، ما َذَكَر أهُؾ بالدك مهـ صهالح مها أطاهاك »

، مـ إكْافؽ الـاَس، وُحْسـ حالهؽ مؿها أضفهرَت مهـ السهـة، وطقِهؽ ٕههؾ الِدطهة، ا 

اك  وكثرة ذِكرك لفؿ، وصعـؽ طؾقفؿ، فَؼَؿَعفهؿ اُ  بهؽ، وشهدَّ بهؽ ضفهَر أههؾ السهـة، وُهقَّ

طؾقفؿ بنضفار طقِفؿ والاعـ طؾقفؿ، فلذّلفؿ اُ  بذلؽ، وصاروا بِدطتفؿ ُمْستييـ، فلباْر 

ذلؽ، واطتدَّ بف أفضهَؾ حسهـاتؽ مهـ الْهالة والْهقام والحهج والجفهاد،  أْي أخل بثقاب

 وأيـ تؼع هذه إطؿال مـ إُامة كتاب ا  وإحقار سـة رسقلف ..... 

فايتـْؿ ذلؽ، واْدُع إلك السـة حتك يؽقن لؽ يف ذلؽ ُأْلػٌة وجؿاطٌة يؼقمقن مؼاَمؽ إْن 

اُب ذلؽ إلك يقم الؼقامة كؿا جار حدث بؽ َحَدٌث: فقؽقكقن أئؿًة بعدك، فقؽقن لؽ ثق

إثر، فاطؿْؾ طؾك بْقرٍة وكقٍة وِحْسٍِة: فقَردق اُ  بؽ الؿِتدَع الؿػتقَن الزائَغ الحائَر، 

: فنكؽ لـ تؾؼك اَ  بعؿٍؾ ُياُِِفُف، وإياك أن يؽقَن لؽ مـ أهؾ ملسو هيلع هللا ىلصفتؽقن َخَؾًػا مـ كِقؽ 

 «.الِدع أٌخ، أو جؾقٌس، أو صاحٌع 

 يف آطتْام )وُد ذكرها 
ق
 .( ويقُره43 - 1/29بتؿامفا الااصِل

ب »يؼهقل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعُت رسقَل ا    بل:  عـ زيد  ـ ثب ت (2) ـَر اهللُ اْمـرَ ًا َسـِؿَع ِمـّـَ َكضَّ

 َِّ ـْ اُلـَق َنْفَؼـُف ِمـْـُف, َوُر ْؼٍف إَِلك َمـ
َِّ َحبِمِؾ فِ َغُف َغْقَرُه, َفُر َحبِمـِؾ فِْؼـٍف َحِديًثب َفَحِػَظُف َحتَّك ُيَبؾِّ

(، واليمهذي يف السهــ 2662( رُهؿ )5/521أخرجف أبهق داود يف السهــ ) «َلْقَس  َِػِؼقفٍ 

 .( وهق صحقح3656( رُؿ )4/222)

: َر ا ُ »ُقلف: »  بل الخطب لُّ معـاه: الدطار لف بالـضارة وهل: الـعؿة والِفجة، يؼال: « َكضَّ

 .(4/187معالؿ الســ )«. بتخػقػ الضاد وتثؼقؾفا، وأجقُدها التخػقػ

 .(1/226مرُاة الؿػاتقح لعؾل ُاري )«. التاديد أكثر» و بل الـقوي:
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َٓ ُيهَخاِصَؿ َطَؾْقَفا، َفنِْن  -49 ـَّهِة، َو اِطل َأْن يهُْخِِهَر بِالسق َِِغل لِؾدَّ ـْ َيـْ
َلؽِ

َّٓ َسَؽَت  َِِؾْت مِـُْف َوإِ ُُ
(1)

 
َ
تِل ِهل َّٓ إِْن َدَطِت الَحاَجُة إَِلك الهُؿَجاَدَلِة بِالَّ ، إِ

ِة َطَؾك  اَمِة الُحجَّ َُ ، َوإِ ـِ الَحهؼ  ِْقِق : لَِت ـُ الهُؿَخالِِػ، َفاَل َبْلَس ِحقـَئِذٍ َأْحَس
(2)

. 

َؾَحُة َتْللِقِػ الُؼُؾقِب  -فِل َبْعِض إَْحَقاِن  -َوإَِذا َتَعاَرَضْت  -51 ْْ َم

َِِّة، َكاَن الَقاِجُع  ـِ الهُؿْسَتَح ـَ َؾَحِة َتْاِِقِؼ َبْعِض السق ْْ َواْجتَِؿهاِع الَؽؾَِؿِة َمَع َم

كََّفا َأْطَظؿُ 
ِ
َؾَحِة َتْللِقِػ الُؼُؾقِب: ٕ ْْ َتْؼِديَؿ َم

(3)
 . 

                                      
ـُ البصري: (1) ِؾْت َحِؿد الؿممـ ٓ ُيداري وٓ ُيؿاري، »  بل الحس ُُ َيـاُر ِحؽؿَة ا ، فنن 

(، ورسالة السجزي إلك 1/477الاريعة لمجري )«. وطال  اَ ، وإن ُرّدْت َحِؿد ا َ 

  .مقضُع الحؿد يف الرّد أكف ُد ُوّفؼ ٕدار ما طؾقف :( ُال السجزي265:أهؾ زبقد )ص

ـُ جؿقؾ: - الرجُؾ يؽقن طالًؿا بالسـة، ُؾت لؿالؽ بـ أكس: يا أبا طِدا ،  و بل الفقثُؿ  

ُُِؾت مـف وإٓ سؽت. رسالة السجزي  اكظر أُيجادل طـفا  ُال: ٓ، ولؽـ ُيخ  بالسـة، فنن 

(، وترتقع الؿدارك 3/926، وجامع بقان العؾؿ ٓبـ طِد ال  )(262إلك أهؾ زبقد )ص:

 (.5/292، والؿقافؼات لؾااصِل )(1/172لؾؼاضل طقاض )

ـُ  - ُؾُت ٕحؿد بهـ حـِهؾ: يها أبها طِهد ا ، أكهقن يف  غبلب الفؿداين القّراق:و بل العببُس  

هْع  ِْ الؿجؾس لقس فقف َمـ َيعرف السهـَة يقهري، فقهتؽؾَّؿ مِتهِدٌع فقهف، أردق طؾقهف  فؼهال: ٓ َتـ

كػَسؽ لفذا، أخ ْه بالسـة وٓ ُتخاصْؿ. فلطهدُت طؾقهف الؼهقَل، فؼهال: مها أراك إٓ ُمخاِصهًؿا! 

 (.1/222(. واكظر أداب الارطقة ٓبـ مػؾح )1/322بؾة ٓبـ أبل يعؾك )صِؼات الحـا

ْؿهف » و بل البر فبري: - إذا سللَؽ الرجهُؾ طهـ مسهللٍة يف ههذا الِهاب وههق ُمسيشهٌد فؽؾ 

وأرشههْده، وإذا جههارك يـههاضرك فاحههذْره، فههنن يف الؿـههاضرة الؿههراَر والجههداَل والؿغالِههَة 

والخْقمَة والغضَع، وُد ُكفقَت طـ جؿقع هذا، وهق ُيزيؾ طـ صريؼ الحّؼ، ولؿ يِؾْغـا 

 .(56:شرح السـة )ص«. دَل أو كاضَر أو خاصؿَ طـ أحٍد مـ فؼفائـا وطؾؿائـا أكف جا

(2) : جزيُّ د َمـ تؽّؾؿ يف السهـة اتِاُطفها وُِقُلفها ٓ مغالِهَة الخْهقم، »  بل السِّ ْْ َُ ـْ مِـ  لِقؽ

رسهالة السهجزي إلهك أههؾ زبقهد «. فنكف ُيعان بذلؽ طؾقفؿ، وإذا أراد الؿغالِة ربؿا ُيؾِهع

 .(264:)ص

يسههقغ أيًضهها أن يههيك اإلكسههاُن إفضههَؾ: لتههللقػ الؼؾههقب، واجتؿههاع »  ــبل ا ـــ تقؿقــة: (3)
= 
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 َكَؿهها َتههرَ 
ق
ِههل َقاِطههِد إِْبههَراِهقَؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَك الـَِّ َُ َِههِة َطَؾههك   إَِطههاَدَة بِـَههاِر الَؽْع

ههَرْيٍش بِاإِلْسهاَلِم: لِههَؿا فِهل إِْبَؼائَِفها  ُُ لِهُؿَعاِرٍض َراِجٍح: َوُهَق َحَدَثاُن َطْفهِد 

ـِ  ي ـَ الهد  ُؾقبِِفْؿ، َوَطهَدِم َتـِْػقهِرِهْؿ مِه ُُ ـْ َتْللِقِػ 
َكَؿا َكاَكْت مِ

(1)
. وَكَؿها َتهَرَك 

هًدا َيؼُتهُؾ َأْصهَحاَبفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َث الـَّهاُس َأنَّ ُمحؿَّ : لِهَئالَّ َيَتَحهدَّ ـَ هْتهَؾ الههُؿـافِِؼق َُ
(2)

 .

ـُ َمْسُعقٍد َطَؾك ُطْثَؿاَن  هَػِر، ُثهؿَّ  َوَكَؿا أْكَؽَر اْب اَلِة فِهل السَّ َّْ إِْتهَؿاَم ال

                                      = 
 
ق
بـاَر الِقت طؾك ُقاطد إبراهقؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالؽؾؿة، خقًفا مـ التـػقر طّؿا يْؾح. كؿا ترك الـِل

لؽقن ُريش كاكقا حديثل طفهٍد بالجاهؾقهة، وخاهل تـػقهَرهؿ بهذلؽ. ورأى أن مْهؾحَة 

 لِـار طؾك ُقاطد إبراهقؿ.آجتؿاع وآئتالف مؼدمٌة طؾك مْؾحة ا

ـُ مسعقد   لهّؿا أكؿؾ الْالَة خؾػ طثؿان، وَأكؽر طؾقف، فؼقؾ لف يف ذلؽ فؼال:  -وُال اب

 «. الخالُف شرٌ » -

ولفذا كصَّ إئؿُة كلحؿد ويقره طؾك ذلؽ بالِسؿؾة، ويف وصؾ القتر، ويقر ذلؽ مؿا  

فقف العدول طـ إفضؾ إلك الجائز الؿػضقل، مراطاَة ائتالف الؿلمقمقـ، أو لتعريػفؿ 

 .(3/181الػتاوى الؽ ى )«. السـة، وأمثال ذلؽ، وا  أطؾؿ

هههد إلهههك » و ـــبل نيًضـــب: -  ِْ تهههللقػ ههههذه الؼؾهههقب بهههيك ههههذه ُيسهههتحعق لؾرجهههؾ أن يؼ

الؼقاطهد «. الؿستحِات: ّٕن مْؾحَة التللقػ يف الديـ أطظُؿ مـ مْؾحة فعؾ مثؾ ههذا

 .(33/427(، ومجؿقع الػتاوى )31:الـقراكقة )ص

ـُ الؼقؿ: -   » و بل ا 
َّ
( طـ إفضؾ إلك الؿػضقل، لؿا فقف مهـ ملسو هيلع هللا ىلصوُد َيـتؼؾ )يعـل الـِل

لــقٓ نّن  قَمــؽ حــديثق عفــٍد  جبالؾقــة »الؿقافؼههة وتههللقػ الؼؾههقب، كؿهها ُههال لعائاههة: 

ففذا ترُك ما هق إولك: ٕجؾ الؿقافؼهة والتهللقػ،  ،«لـؼضُت الؽعبَة وجعؾُت لفب  ب قـ

 .(3/124زاد الؿعاد )«. فْار هذا هق إولك يف هذه الحال

(1)  
ّ
أخرجف الِخاري إطادَة بـار الؽعِة طؾك ُقاطد إبراهقؿ متػٌؼ طؾقف،  ملسو هيلع هللا ىلصحديُث تْرك الـِل

( 4/122(، ومسؾؿ يف صحقحف )1582( رُؿ )3/179يف مقاضع مـ صحقحف، مـفا: )

 .(، مـ حديث طائاة 2212رُؿ )
(، 4925( رُؿ )6/154أخرجف الِخاري يف صحقحف )حديُث ُتْؾ الؿـافؼقـ متػٌؼ طؾقف،  (2)

 .( مـ حديث جابر بـ طِد ا  3584( رُؿ )4/1998ومسؾؿ يف صحقحف )
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ها،  «َورٌّ الِخاَلُف » :وَ بَل َصؾَّك َخْؾَػُف ُمتِؿًّ
(1)

.   

ُجقُع إِلْقَفا وَتْاِِقُؼَفا َبْعَد  ـَّهُة ُمْاَؾًؼا، َبْؾ َيِجُع الرق َٓ ُتْفَجُر السق ـْ 
َلؽِ

ـٍ  َزَواِل تِْؾَؽ الهَؿْػَسَدِة، وَلْق َبْعَد ِحق
(2)

. 

ًَِة  -51 ـْ َحاِل الهُؿَخالِِػ َأكَُّف إِكََّؿا َفَعَؾ َذلَِؽ َرْي
َهَذا إَِذا َلْؿ ُيْعَؾْؿ مِ

ـَ بَِفا، َفنِْن  ؽِق ـَّهِة، َأْو ُبْغًضا َلَفا، َأْو َتحاُماًل َطَؾْقَفا، َأْو َطَؾك الهُؿَتَؿس  ـِ السق َط

ـَّهُة ِحقـَ  ـْ َذلَِؽ، َفاَل ُتْتَرُك السق
ٌر مِ
ْ
َرُح، َبْؾ َيِجُع الَعَؿُؾ َكاَن َشل َٓ ُتاَّ ئٍِذ َو

ـْ َهَذا َشْلُكفُ  َٓ ُيْؾَتهَػُت إَِلك َم َل إَْمِر، َو بَِفا َأوَّ
(3)

. 

 

 

 

  

                                      
(، ومسؾؿ 1284( رُؿ )3/42، أخرجف الِخاري يف صحقحف )أثُر ابـ مسعقد  (1)

 .(1638( رُؿ )3/146يف صحقحف )

ـُ تقؿقة: (2) يجقز ترُك الؿستحّع مـ يقر أن يجقز اطتؼاُد ترك استحِابف: ومعرفُة »  بل ا 

 .(4/426مجؿقع الػتاوى )«. استحِابف فرٌض طؾك الؽػاية: لئال يضقع شلٌر مـ الديـ

ـُ ا مبم نحؿد: (3) ـِ فِل »  بل صبلُح ا  َِْؾك بَِلْرٍض ُيـؽُِروَن فقفا رفَع القدْي سَللُتف طـ رجٍؾ ُي

الة وَيـسِ َّْ ْفَض إِذا فعؾ َذلِؽ! هؾ يجقز لف ترُك الّرْفع  ُال أبل: ٓ َيتْرْك، ال قن إِلقف الرَّ

  .(1/368مسائؾ اإلمام أحؿد رواية ابـف أبل الػضؾ صالح ) «.ولؽـ ُيداريفؿ

(، 1/222(، وأداب الاهرطقة ٓبهـ مػؾهح )2/89واكظر بهدائع الػقائهد ٓبهـ الؼهقؿ )

(، وضهرورة آهتؿهام بالسهــ 349:ك لؾِفهقيت )صوإرشاد أولل الـفهك لهدُائؼ الؿـتفه

 .(95:الـِقية لؾ جس )ص
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اِسعُ   الن 
ُ
ل

صْ يُ  الف َ ُالسُّ ْرَبث  ُثُِؽ 
ههان، َشامِهههَخَة  -52 ههالِِح َرفِقَعههَة الاَّ َّْ ههَؾِػ ال ـَ السَّ ـَّهههُة َزَمهه َكاَكههِت السق

ُِـَْقان، َراِسَخَة إَْرَكان.  ال

َْهههَقار، وَأْصههَحاُب الَؽههاَلِم  -53 ْٕ ُثههؿَّ َكُثههَر َبْعههَد َذلِههَؽ َأْهههُؾ الِِههَدِع َوا

ُؽقَن بَِفا  اُرَها، َوَتَؼؾََّص اْكتَِااُرَها، َوَصاَر َأْهُؾَفا الهُؿَتَؿس  َْ َوأَرار، َفَؼؾَّ َأْك

ةِ  ُيَرَباَر فِل َهِذِه إُمَّ
(1)

. 

ـُ ُعَبْقدٍ  ـْ » :َ بَل ُيقُكُس ْ  ُِ ِمـَْفـب َمـ ـَّـِة, َوَنْغَر ـَ السُّ َِ ِم َلْقَس َوْلٌء َنْغَر

«!َيْعرُِفَفب
(2)

. 

                                      
( مـ حديث ن ـل الريـرة,  ـبل: 145) - 232(  ر ؿ: )1/131جبء يف صحقح مسؾؿ ) (1)

ْساَلُم َغرِيًبب, َوَسَقُعقُد َََّؿب َ َدَن َغرِيًبب, َفُطقَ ك لِْؾُغَرَ بءِ » :ملسو هيلع هللا ىلص  بل رسقل اهلل  «. َ َدَن اْ ِ

ـْ ُسـَّتِل» :(4/214اليمذي )زاد  ـْ َ ْعِدي ِم ـَ ُيْصِؾُحقَن َمب َنْفَسَد الـَّبُس ِم  :وُال .«الَِّذي

 .هذا حديث حسـ

الذيـ ُيحققن سـتل مـ  عدي, ويعّؾؿقكفب » ُقؾ: يا رسقل ا ، وَمـ الغربار  ُال: ويف روايٍة:

كؿا يف السـة  -أخرجفا حرب الؽرما  يف مسائؾف . «ويعّؾؿقكفب عببَد اهلل» ويف لػٍظ: «الـبس

(، والِقفؼل يف الزهد الؽِقر 3/128(، والؼضاطل يف مسـد الافاب )382)ص: -لف 

(، وابـ طِد ال  يف جامع 32(، والخاقع يف شرف أصحاب الحديث )ص:117)ص:

 (.19 - 18(، والؼاضل طقاض يف اإللؿاع )ص:3/997بقان العؾؿ وفضؾف )

 .ضعقػوإسـادها 

(، وكاهػ الؽربهة يف وصهػ أههؾ 1/58شرح أصهقل اطتؼهاد أههؾ السهـة والجؿاطهة ) (2)

 .(64:(، ومػتاح الجـة يف آحتجاج بالسـة )ص219:الغربة )ص

ًِا، وأيرُب مـف َمـ َيعِرففا» وُروي عـف نكف  بل: - ف السـَة فعَرَففا يري «. أصِح َمـ إذا ُطر 

 .(219:كاػ الؽربة يف وصػ أهؾ الغربة )ص
= 
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ـُ َعقَّبشٍ  ـَ اِ ْسـاَلِم فِـل » :َوَ بَل َنُ ق َ ْؽرِ ْ  ـل اِ ْسـاَلِم َنَعـزُّ ِمـ
ـَّــُة فِ السُّ

«َسبئِرِ إَْدَيبنِ 
(1)

.   

ـُ  ُؽْؿ » :الَبْصرِيُّ َوَ بَل الَحَس ُؼـقا َرِحَؿُؽـُؿ اهللُ: فِــنِكَّ ـَّــِة َتَرفَّ َيب َناْلـَؾ السُّ

ـْ نَ ؾِّ الـَّبسِ  «ِم
(2)

. 

                                      = 
كهان ُيؼهاُل: يهليت طؾهك الـهاس زمهاٌن أُهؾق شهلٍر يف ذلهؽ الزمهان: أٌخ » و بل إوزاعـل: -

(، 143:الزههد ٕحؿهد بهـ حـِهؾ )ص«. ُممكٌِس، أو ِدرهٌؿ مهـ حهالٍل، أو طؿهٌؾ يف ُسهـةٍ 

 .(8/255وحؾقة إولقار )

(، 1/65(، وشرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )5/45الؽامؾ ٓبـ طدي ) (1)

 .(3/173والجامع ٕخالق الراوي )

أّما السـُة الؽامؾُة: ففل الاريُؼ السالؿُة مـ الاِفات والافقات كؿا » و بل ا ـ رجب: -

ربة يف ُال الحسـ ويقكس بـ طِقد وسػقان والػضقؾ ويقُرهؿ، ولفذا ُوِصَػ أهُؾفا بالغ

 قٌم صبلحقن  ؾقٌؾ يف »آخر الزمان لؼّؾتفؿ ويربتفؿ فقف، ولفذا ورد يف بعض الروايات: 

، ويف هذا إشارٌة إلك ُّؾة طددهؿ، وُّؾة « قم ُسقٍء َّثقرٍ, َمـ َيعصقِفؿ نَّثُر مّؿـ ُيطقُعفؿ

 كاػ الؽربة يف«. الؿستجقِقـ لفؿ والؼابؾقـ مـفؿ، وكثرة الؿخالػقـ لفؿ والعاصقـ لفؿ

 ( بتْرف يسقر.232وصػ أهؾ الغربة )ص:

(، وكاػ الؽربة يف وصػ أهؾ 1/57شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة ) (2)

 .(219:الغربة ٓبـ رجع )ص

بقـ الغالل والجايف، فاص وا طؾقفها  -وا  الذي ٓ إلف إٓ هق  -ُسـُّتؽؿ » و بل نيًضب: -

رحؿؽههؿ ا ! فههنن أهههؾ السههـة كههاكقا أُههؾَّ الـههاس فقؿهها بؼههل، الههذيـ لههؿ يههذهِقا مههع أهههؾ 

اإلتراف يف إتراففؿ، وٓ مع أهؾ الِدع يف بدطفؿ، وص وا طؾك سـتفؿ حتك َلُؼقا ربَّفؿ، 

(، والؿهروزي يف 1/396أخرجهف الهدارمل يف سهــف ) «.ؽقكهقاف -إن شار ا   -فؽذلؽ 

 .(3/678تعظقؿ ُدر الْالة )

، » ثؿ  بل:
َّ
، ويؼقل هذا: هؾّؿ إلل

َّ
وا  لق أّن رجاًل أدرك هذه الؿـؽرات، يؼقل هذا: هؾّؿ إلل

ياؾُِفا ويسلُل طـفا، إّن هذا لقُعَرُض لف أجٌر طظقٌؿ،  ،ملسو هيلع هللا ىلصفقؼقل: ٓ أريد إٓ سـَة محؿٍد 

 (.232كاػ الؽربة يف وصػ أهؾ الغربة )ص: «.فؽذلؽ فؽقكقا إن شار ا  تعالك

، يؼقل و بل يقكس  ـ عبد إعؾك: -
َّ
إذا رأيُت رجاًل مـ أصحاب »سؿعُت الاافعل

 
َّ
 .(46:شرف أصحاب الحديث لؾخاقع )ص«. حقًّا ملسو هيلع هللا ىلص الحديث، فؽل  رأيُت الـِل

= 
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: ُفْؿ ُغَرَ بءُ » َوَ بَل ُسْػَقبُن الثَّْقِريُّ ِة َخْقًرا: فِـنِكَّ ـّـَ «اْسَتْقُصقا  َِلاْلِؾ السُّ
(1)

. 

َِ » :َوَ بَل الُبَخبِريُّ  ُؽْؿ نَ ؾُّ اْصبُِروا َيب َنْصَحب ـِ َرِحَؿُؽُؿ اهللُ: فِـنِكَّ ـَ السُّ

«الـَّبسِ 
(2)

.   

َأَشدَّ إََسهِػ، َوَيْلَسهْقَن َأْطَظهَؿ إََسهك، إَِذا  َوَلَؼْد َكاُكقا َيْلَسُػقنَ  -54

ـَّهههِة َأْن َتههْذَهَع  ـَّهههِة: َخْقًفهها َطَؾههك السق ـْ ُطَؾَؿهههاِر السق َبَؾَغُفههْؿ َمههْقُت َأَحههٍد مِهه

 َوَتْضَؿِحّؾ، َوَجَزًطا َطَؾك َحَؿَؾتَِفا َأْن َتـْهُؼَص َوَتِؼّؾ.

                                      = 
 يؼهقل:  ويف رواية الر قـع  ــ ن ـل سـؾقؿبن  ـبل:

َّ
إذا رأيهُت رجهاًل مهـ »سهؿعُت الاهافعل

حؾقة إولقار ٕبهل كعهقؿ «. ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الحديث، كل  رأيُت رجاًل مـ أصحاب الـِل 

 .(9/129إصِفا  )

 » :  بل ن ق كعقؿ
ق
مثار والســ تابعا، ويف استـِاط ل كان اإلماُم الاافعل

إحؽام وإُضقة رائعا، وبالؿؼايقس الؿِـقّة طؾك إصقل ُائال، وطـ أرار الػاسدة 

 .الؿْدر كػسف«. الؿخالػة لألصقل طادٓ

(، وتؾِههقس إبؾههقس ٓبههـ الجههقزي 1/64شههرح أصههقل اطتؼههاد أهههؾ السههـة والجؿاطههة ) (1)

 .(7/372(، وسقر أطالم الـِالر )11:)ص

إذا بؾغهؽ طهـ رجهٍؾ بالؿاهرق صهاحِع سهـٍة وآَخهَر بهالؿغرب، فابعهْث » و بل نيًضـب: -

الهقرع ٕحؿهد بهـ حـِهؾ «. إلقفؿا بالسهالم وادُع لفؿها، مها أُهّؾ أههؾ السهـة والجؿاطهة!

(، وحؾقههة إولقههار 1/64(، وشههرح أصههقل اطتؼههاد أهههؾ السههـة والجؿاطههة )194:)ص

 .(3/321(، وأداب الارطقة ٓبـ مػؾح )7/24)

 .(1/113الجامع ٕخالق الراوي لؾخاقع ) (2)

ًبب: ا صريًّا، وآرتساُم بف »  بل الخطقُب البغدادي معؼِّ كان العؾُؿ يف وُت الِخاري يضًّ

طـف،  محِقًبا شفقًّا، والدواطل إلقف أك ُ، والريُِة فقف أكثُر، وُال هذا الؼقَل الذي حؽقـاه

فؽقػ كؼقل يف هذا الزمان مع طدم الاالع، وُؾة الرايع ! وكلّن الااطَر وصَػ ُِؾََّة 

ْقـ مـ أهؾ زماكـا يف ُقلف:  ْ  الؿتخ

ـــــــــقاًل  اُلُؿ  ؾ ـــــــــب كعـــــــــدُّ ـــــــــد َُّـّ  و 
 

 «فؼـــــد صـــــبروا ن ـــــؾَّ مــــــ الؼؾقـــــِؾ! 
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ْختَِقبكِلُّ  ُِ السَّ ـَّــةِ إِكِّ » :َ بَل َنيُّق ـْ َناْلـِؾ السُّ ُجـِؾ ِمـ ُْخَبـُر  َِؿـْقِت الرَّ َٕ  ,ل 

«!َفَؽَلكِّل َنْفِؼُد َ ْعَض َنْعَضبئِل
(1)

. 

ـُ َزْيدٍ  ـبُد ْ  ُؾ ُوَعْقَب » :وَ بَل َحـؿَّ ْختَِقبكِلَّ َواُلَق ُيَغسِّ َِ السَّ َحَضْرُت َنيُّق

, َواُلَق َيُؼقُل  ِِ ـَ الَحْبَحب ـَّـِة ُيرِيُدوَن َنْن  :ْ  ـَ َيَتَؿـَّْقَن َمْقَت َناْلِؾ السُّ إِنَّ الِذي

«﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ُيْطِػُئقا ُكقَر اهللِ  ِلْفَقااِلِفؿ, 
(2)

. 

ُثؿَّ َيُعقُد َغرِيًبب َََّؿـب  ,َ َدَن اِ ْسالَُم َغرِيًبب» :ملسو هيلع هللا ىلصوَ بَل إوزاِعلُّ ِفل  قلِِف 

«َ َدنَ 
(3)

ُف َمب » : ـَّـِة, َحتَّك َمب َنَمب إِكَّ ـْ َيْذاَلُب َناْلُؾ السُّ
َيْذاَلُب اِ ْساَلُم, وَلؽِ

َّٓ َرُجٌؾ َواِحٌد  «َيـْبـَؼك فِل الَبَؾِد ِمـُْفْؿ إِ
(4)

. 

 

 

 

  

                                      
(، وابهـ 179:أخرجف أبق بؽر الؿروزي يف الجزر الثا  مـ حديث يحقك بـ معقـ )ص (1)

 (،2/169(، وأبهههق صهههاهر الؿخّؾهههص يف الؿخّؾْهههّقات )1/145طهههدي يف الؽامهههؾ )

(، والاللؽههائل يف  شههرح أصههقل اطتؼههاد أهههؾ السههـة 2/9كعههقؿ يف حؾقههة إولقههار ) وأبههق

 .(1/59والجؿاطة )

 .(1/61شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة ) (2)

 .(، وُد تؼّدم145) - 323) :( برُؿ1/122أخرجف مسؾؿ يف الْحقح ) (3)

 .(219:كاػ الؽربة يف وصػ أهؾ الغربة )ص (4)

 «.حتك ما يِؼك يف الِؾد مـفؿ إٓ رجٌؾ أو رجالن» ويف لػٍظ:
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ُر   العاش ِ
ُ
ل

صْ  الف َ
ُ يُ حَْرك  َطر هُ السُّ ََ ُِثَُو

َّٓ َأْحَدُثقا فِقِف بَِدًطا، وأَماُتقا  -55 َٓ َيْلتِل َطَؾك الـَّاِس َزَماٌن إِ اْطَؾْؿ َأكَُّف 

ـُ  ـَ فِقِف ُسـَـًا، َحتَّك َتهْحَقا الَِِدُع وَتهُؿقَت السق
(1)

. 

ـُ ُسـَّهًة ُسـَّهةً  -56 ي ـَّهِة، فَقْذَهُع الد  ـِ َتْرُك السق ي ُل َذَهاِب الد  َكَؿا  َوَأوَّ

ةً  ُُقَّ ًة  قَّ ُُ ُِْؾ  َيْذَهُع الَح
(2)

.  

                                      
َّٓ َأْحَدُثقا فِقِف بِْدَطًة، َوَأَماُتقا » عـ عؽرمة, عـ ا ـ عببس,  بل: (1) َما َيْلتِل َطَؾك الـَّاِس َطاٌم إِ

ـُ  ـَ أخرجهف ابهـ وضهاح يف الِهدع والـفهل طـفها «. فِقِف ُسـًَّة، َحتَّك َتْحَقا اْلَِِدُع، َوَتُؿقَت السق

( 12/362(، والاهه ا  يف الؿعجههؿ الؽِقههر )23:(، والؿههروزي يف السههـة )ص3/82)

(، والاللؽهائل يف شهرح أصهقل 1/178(، وابـ باهة يف اإلباكهة الؽه ى )12612رُؿ )

 .(2/612(، والدا  يف الســ القاردة يف الػتـ )1/122اطتؼاد أهؾ السـة )

كقهػ أكهتؿ إذا َلِسهتؽؿ فتـهٌة، يربهق فقفها الْهغقُر، » : و بل عبد اهلل  ـ مسـعقد -

هـُة! ُهالقا:  ويفَرُم فقفا الؽِقُر، ويتخذها الـاُس ُسـًة ! فنن ُيّقر مـفا شلٌر ُقؾ: ُيّقرت السق

ّؾهْت أمـهاُؤكؿ، وكُثهرت  َُ هّراُؤكؿ و ُُ متك يؽقن ذلؽ يا أبا طِد الهرحؿـ  ُهال: إذا كُثهرت 

ؾَّت فؼفاُؤكؿ، والتُ  َُ أخرجهف معؿهر بهـ راشهد يف «. ؿسْت الدكقا بعؿهؾ أخهرةأمراُؤكؿ و

(، وابههـ أبههل شههقِة يف الؿْههـػ  11/259) -ط مههع مْههـػ طِههد الههرزاق  -الجههامع 

(، والااشهههل يف الؿسهههـد 3/176(، وابهههـ وضهههاح يف الِهههدع والـفهههل طـفههها )7/453)

(، 3/594(، وابههـ باههة يف اإلباكههة الؽهه ى )84:(، والخاههابل يف العزلههة )ص3/92)

(، والِقفؼهل يف شهعع اإليؿهان 1/122اللؽائل يف شرح أصقل اطتؼهاد أههؾ السهـة )وال

(، وطـهف ابهـ حهزم يف 1/654(، وابـ طِد ال  يف جهامع بقهان العؾهؿ وفضهؾف )9/312)

 .(6/175اإلحؽام يف أصقل إحؽام )

ـُ »  بل عبد اهلل  ـ الديؾؿل التب عل: (2) بؾغـل أّن أوَل ذهاب الديـ ترُك السـة، َيهذهع الهدي

(، وابهـ 1/322أخرجهف الهدارمل يف السهــ )«. سـًة سـًة، كؿها يهذهع الحِهُؾ ُهقًة ُهقةً 

(، 1/252(، وابههـ باههة يف اإلباكههة الؽهه ى )138:وضههاح يف الِههدع والـفههل طـفهها )ص
= 
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57-  َّٓ َٓ ُتِرَكههْت ُسـَّهههٌة إِ َّٓ اْزَداَدْت ُمِضههقَّا، َو َوَمهها ابُتههِدَطْت بِْدَطههٌة إِ

اْزَداَدْت ُهِقيَّا
(1)

. 

ـِ وَتْرُك الَعَؿِؾ بَِفا، وُمَقافَؼُة الـَّاِس  -58 ـَ َُِع ذلَِؽ: ُهْجَراُن السق وَس

َطَؾك ِخاَلفَِفا، َحتَّك َتْدُرَس ُرُسقُمَفا، وَتْعُػَق آثاُرَها
(2)

.  
                                      = 

شهرح أصهقل اطتؼهاد  (، والاللؽهائل يف3/427وإصِفا  يف الحجة يف بقان الؿحجة )

 .(1/124أهؾ السـة )

 .(5/144كؿا يف حؾقة إولقار ) وُيروى عـ عبد اهلل  ـ محقريز الؼرول كحُقه,

ما ابُتدطْت بدطٌة إٓ ازدادْت ُمِضّقا، وٓ تُركْت ُسـٌة إٓ » : بل عبد اهلل  ـ عؿرو  (1)

 «. هربًا»ويف لػٍظ: «. ازدادْت ُهقّيا

  عـ عبد اهلل  ـ الديؾؿل, وعـ حّسبن  ـ عطقة.وُتروى هذه الؿؼقلة أيًضا 

(، وحؾقههة 1/251(، واإلباكهة الؽه ى )3/81اكظهر الِهدع والـفهل طـفها ٓبهـ وضهاح )

 .(1/124(، وشرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة )6/73إولقار )

: ها :السؼقُط، يؼال والُفقيُّ ُر َيفِقي ُهِقيًّ ْ
ل اكظهر  .إِذا سهؼط مهـ ُطْؾهٍق الهك ُسهْػؾٍ  ،َهَقى الاَّ

 .(6/358(، وهتذيع الؾغة )3/998جؿفرة الؾغة )

ـُ الؿـذر: (2) إذا ثِت الالُر بالسـة وجع إخُذ بف، ولؿ يؽـ ٕحٍد طذٌر يف تركف »  بل ا 

 .(1/424إوسط ) «.وٓ التخّؾػ طـف

ـُ الؼـقؿ: - ـُ رسهقل ا  » و بل ا ـ ـُ لؾعؿهؾ: لتعّاؾهْت سهـ وَدَرَسهت  ملسو هيلع هللا ىلصلهق ُتركهْت السهـ

رسقُمفا وَطَػت آثاُرها، وكهؿ مهـ طؿهٍؾ ُهد اّصهرد بخهالف السهـة الْهريحة طؾهك تؼهادم 

الزمان وإلك أن، وكؾَّ وٍُت ُتيك سـٌة وُيعؿهؾ بخالففها ويسهتؿّر طؾقفها العؿهُؾ، فتجهد 

ًٓ بف طؾك كقع تؼْق  ر. يسقًرا مـ السـة معؿق

ـٍ ُد ُأهؿؾت وُطّاؾ العؿُؾ ُا جؿؾًة: فؾق َطِؿؾ ُا  وخْذ بال حساٍب ما شار اُ  مـ سـ

 .(3/385إطالم الؿقُعقـ )«. مـ يعرُففا لؼال الـاُس: َتَركَت السـة!

أحؼق أن ُتّتَِع، وُييَك ما خالػفا ٕجؾفا، وٓ ُتيك هل  ملسو هيلع هللا ىلصُسـُة رسقل ا  » و بل نيًضب: -

ـُ لخالف َمـ خالػفا  لعدم بؾقيفا لهف،  -ٕجؾ ُقل أحٍد كائـًا َمـ كان، ولق تُركت السـ

ا، وُتركت الحّجُة إلك يقرها، وُهقُل مهـ  -أو لتلويؾفا، أو يقر ذلؽ  ـٌ كثقرٌة جدًّ لُترك سـ

ِاطهف، وُهقُل الؿعْهقم إلهك ُهقل يقهر الؿعْهقم، يجع اتِاطف إلك ُهقل مهـ ٓ يجهع ات
= 
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َُْد  -59 ّـَ فِل اإِلْساَلِم ُسـَّهًة َحَسـًَة، َأْو أْحَقا ُسـَّهًة  ـْ َس لَِذا: َكاَن َم

ـْ 
ـْ َيْقِر َأْن َيـُؼَص مِ

ـْ َبْعِدِه، مِ
ـْ َطِؿَؾ بَِفا مِ ُأمِقَتْت، َفَؾُف َأْجُرَها، وَأْجُر َم

رٌ 
ْ
ُأُجقِرِهْؿ َشل

(1)
. 

ِْهِؾ اْسه -61 َُ ـَّههِة َفَقِجُع َتهَداُرُك َههَذا إَْمهِر  تِْػَحالِِف، َوَذلِهَؽ بِـَْاهِر السق
                                      = 

ّٓ كؾؼاه ُا يقم الؼقامة  .(5/523زاد الؿعاد ) .«وهذه بؾّقٌة كسلل اَ  العافقة مـفا، وأن 

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  (1) ـْ َعِؿـَؾ  َِفـب َ ْعـَدُه, ِمـ ْساَلِم ُسـًَّة َحَسـًَة, َفَؾُف َنْجُراَلب, َوَنْجُر َم ل اْ ِ
ّـَ فِ ـْ َس َم

ْسـاَلِم ُســًَّة َسـقَِّئًة, ََّـبَن َعَؾْقـِف ِوْزُراَلـب  َغْقرِ 
ّـَ فِـل اْ ِ ـْ َسـ ـْ ُنُجقِراِلْؿ َوْلٌء, َوَمـ َنْن َيـُْؼَص ِم

ـْ َنْوَزاِراِلـْؿ َوـْلءٌ  ـْ َغْقرِ َنْن َيــُْؼَص ِمـ ـْ َ ْعِدِه, ِم ـْ َعِؿَؾ  َِفب ِم أخرجهف مسهؾؿ يف  «.َوِوْزُر َم

 .(1217( رُؿ )3/725صحقحف )

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص معـب  قُلف وتؼّدم بُس, ََّـبَن َلـُف ِمْثـُؾ َنْجـرِ َمـ ـْ ُسـَّتِل, َفَعِؿَؾ  َِفب الـّـَ ـْ َنْحَقب ُسـًَّة ِم َم

ـْ  ـْ اْ َتَدَع  ِْدَعًة, َفُعِؿَؾ  َِفب, ََّبَن َعَؾْقـِف َنْوَزاُر َمـ ـْ ُنُجقِراِلْؿ َوْقًئب, َوَم َٓ َيـُْؼُص ِم  َعِؿَؾ  َِفب, 

 َٓ ـْ َعِؿَؾ  َِفب َوْقًئبَعِؿَؾ  َِفب,  ـْ َنْوَزاِر َم ـُ ماجف «َيـُْؼُص ِم  .أخرجف اب

ـُ عبد العزيز - لق كان بؽؾ  بدطٍة ُيؿقُتفا اُ  طؾك َيِدي، وكؾ  سـة » : و بل عؿُر  

ُيـِْعُافا اُ  طؾك َيِدي، َبْضهَعًة مهـ لحؿهل حتهك يهليت آخهُر ذلهؽ طؾهك كػسهل لؽهان يف ا  

 .(22:السـة لؾؿروزي )ص «.يسقرا!

ها. » :و بل نيًضب ًُ  لقٓ أْن ُأْكِعَش سـًة، وُأمقَت بِدطًة، لؿا َسرَّ  أْن أطقَش يف الهدكقا َفَقا
ِ
وا 

«. وَلههَقِددُت أّكههل كّؾؿهها َأْكَعْاههُت سههـًة وَأمههتق بِدطههًة أنَّ ُطْضههًقا مههـ أطضههائل َسههَؼَط معفهها!

 .الؿْدر كػسف

، فاستؼرَض، رجقُت أن ُيخؾػ » العؼقؼة:و بل ا مبُم نحؿُد يف  - إذا لؿ يؽـ طـده ما َيعؼق

ـُ الؿـذر:«. ا  طؾقف، إحقاُر سـةٍ  اإلشراف طؾك «. صدق أحؿُد، اّتِاُع الســ أفضُؾ »  بل ا 

 (.12/295(، والؿغـل ٓبـ ُدامة )2/431مذاهع العؾؿار )

ُههد  ملسو هيلع هللا ىلصأفضهُؾ الؿسهؾؿقـ رجههٌؾ أحقها سهـًة مههـ ُسهــ الرسهقل » و ـبل ا مـبُم البخــبري: -

 (.1/113الجامع ٕخالق الراوي لؾخاقع )« ُأمقتت

ُالت صائػٌة: الؿسُح طؾك الخػقـ أفضُؾ مـ » (:1/441ويف إوسط ٓ ـ الؿـذر ) -

، وُد صعـ فقفا صقائُػ مـ ملسو هيلع هللا ىلصَيْسؾ الرجؾقـ: وذلؽ أ ا مـ الســ الثابتة طـ رسقل ا  

 «.الِدع، فؽان إحقاُر ما صعـ فقف الؿخالػقن مـ الســ أفضَؾ مـ إماتتفأهؾ 
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َوَبث َفهها فِههل الـَّههاسِ 
ي َطَؾْقَفهها، َأِو الَقُِقَعههِة  ,(1) ـَ التََّعههد  ـَ مِهه َوَمـْههِع الهههُؿَتَفاِوكِق

فِقَفا، َأْو فِل َحَؿَؾتَِفا
(2)

. 

ـِ  -61 ـَّـِة َعَؾك َضْرَ ْق   :وَتْرُك السُّ

ُل  ـَّـِة  :إَوَّ ـقَّـِة.َتْرُك السُّ    ِبلُؽؾِّ

ـَ  ي َنَّ الد 
ِ
َؽُف بِالُؼْرآن: ٕ وَفاِطُؾ َذلَِؽ َكافٌِر ِزْكِديٌؼ، َحتَّك َوَلْق َزَطَؿ َتهَؿسق

ان: ُهَؿا َٓ َيـْهَػؽَّ ـِ  ـِ ُمَتاَلِزَمْق ـَّهةُ  :َيُؼقُم َطَؾك َأْصَؾْق الؽَِتاُب والسق
(3)

َكَُّف  .
ِ
ِوٕ

ـْ ُسـَّهِة َكِِق هِف َفَؾْقَس مِـْهفُ  ـْ َرِيَع َط ـْ ُسـَّهِة َكِِق هِف، َوَم َرِيَع َط
(4)

.  

                                      
ـُ ديـبر: (1) ـُ طِد العزيز إلك أهؾ الؿديـة   بل عبُد اهلل   أن اكظروا إلك ما كان »كتع طؿُر ب

السـة «. فاكتِقه: فن  ُد ِخْػُت ُدُروَس العؾؿ وذهاَب العؾؿار ملسو هيلع هللا ىلصمـ أحاديث رسقل ا  

 .(21:لؾؿروزي )ص

يعـل مػْؾ  -يجلر ُقٌم ييكقن مـ السـة مثَؾ هذا » :  بل عبد اهلل  ـ مسعقد (2)

فنن تركتؿقهؿ جاروا بالااّمة الؽ ى. وإكف لؿ يؽـ أهُؾ كتاٍب ُطق إٓ كان أوَل  -إصِع 

 «.ما ييكقن السـة، وإّن آخَر ما ييكقن الْالة، ولقٓ أ ؿ يستحققن ليكقا الْالة

 .(1/123(، وشرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة )1/223الؽ ى )اإلباكة 

َ ـْد َتَرَّْـُت فِـقُؽْؿ  إِكِّـل» :ملسو هيلع هللا ىلص ـبل رسـقل اهلل  ,  ـبل: َّؿب يف حـديث ن ـل الريـرة (3)

َدا َعَؾــلَّ اْلَحــْقَض 
َ ــب َحتَّــك َيــرِ ـْ َيَتَػرَّ َِ اهللِ َوُســـَّتِل, َوَلــ ـْ َتِضــؾُّقا َ ْعــَداُلَؿب: ََِّتــب ـِ َلــ  «َوــْقَئْق

(، والِقفؼهل 1/173(، والحاكؿ يف الؿسهتدرك )5/442أخرجف الدارُاـل يف الســ )

 .( ويقرهؿ12/114يف الســ الؽ ى )

(، والسؾسؾة الْحقحة رُؿ 1/566وصححف إلِا  يف صحقح الجامع الْغقر )

(1761). 

ـْ ُســَّتِل َفَؾـْقَس » الؿتػؼ عؾقف:  َّؿب جبء يف حديث نكس  ـ مبلؽ, (4) ـْ َرِغـَب َعـ َم

ـــل (، ومسهههؾؿ يف صهههحقحف 5262( رُهههؿ )7/3أخرجهههف الِخهههاري يف صهههحقحف )«. ِمـِّ

 .(2469( رُؿ )4/139)

ُال: هذا كِق ل، هذا ِخقاري، اْئتسقا  ملسو هيلع هللا ىلصإن ا  لؿا بعث محؿًدا »  بل الحسـ البصري: -
= 
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                                      = 
ـْ َرِغـَب »بف، ُخذوا يف سـتف وسِقؾف... وكان يؼقل:  لَم ـْ ُســَّتِل َفَؾـْقَس ِمـّـِ ، فؿها أكثهَر «َعـ

تعظهقؿ ُهدر الْهالة لؾؿهروزي «. وما أكثر الرايِقـ طـفا!! ملسو هيلع هللا ىلصالتاركقـ لسـة رسقل ا  

(3/677). 

ٓ طذَر ٕحٍد يتعؿُد ترَك السـة ويذهُع إلك يقرها، ٕكف » و بل ن ق الؼبسؿ إصبفبين: - 

 .(3/436الحجة يف بقان الؿحجة )«. إذا صحَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ٓ ُحّجة لؼقل أحٍد مع رسقل ا 

َمـ طؾؿ السـَة فريع طـفا، ٕجؾ اطتؼاد أن ترك السـة إلك هذا أفضؾ، » و بل ا ـ تقؿقة: - 

لؿ يؽـ معذورا، بؾ هق تحت القطقد الـِقي  ملسو هيلع هللا ىلصوأن هذا الفدي أفضؾ مـ هدي محؿد 

ـْ ُسـَّتِل َفَؾقَْس ِمـِّل»بؼقلف:  ـْ َرِغَب َع  (.1/322الػتاوى الؽ ى ). «َم

أي سؾؽ يقَرها ضاًكا أّن يقَرها خقٌر مـفا، فَؿـ كان كذلؽ ففق بريٌر مـ » و بل نيًضب: - 

بؾ يجع طؾك  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ا  ورسقلف، وُال تعالك: 

، كؿا ثِت ملسو هيلع هللا ىلص كؾ مسؾؿ أن يعتؼد أن خقَر الؽالم كالُم ا ، وخقَر الفدى هدُي محؿد

الػرُان بقـ أولقار الرحؿـ «. طـف يف الْحقح أكف كان يخاع بذلؽ كؾ يقم جؿعة

 .(63:وأولقار الاقاان )ص

إّن العؿَؾ بسـة رسقل ا  هق طؿهٌؾ طؾهك حػهظ » و بل الؽبتب ا سالمل محؿد نسد: - 

مف، وإّن ترَك السـة هق اكحالُل اإلسالم.   كقان اإلسالم وطؾك تؼدق

السـُة الفقؽَؾ الحديديَّ الذي ُام طؾقف صرُح اإلسالم، وإكؽ إذا أزلَت هقؽَؾ  لؼد كاكت 

اإلسالم طؾك مػيق  «.بـاٍر ّما، أفُقدهاؽ أن يتؼّقض ذلؽ الِـاُر كلكف بقٌت مـ َوَرق !

 .(87:الارق )ص

حديُث أكٍس يعؿق كؾَّ َمـ ريع طـ السـة، سقاٌر ريع طـفا بالؽّؾّقة، أم ريع طـ  تـبقف: 

 بعض الســ. 

ـْ يف الحالة الثاكقة ٓ يؾزم مـ ذلؽ كػُره ماؾًؼا، كؿا أكف إن ريع طـفا ٓجتفادٍ ضفر   لؽ

ـُ طؿر ـْ خالػ السـَة : » لف فنكف معذوٌر. ولذا ُال اب صالُة الؿسافر ركعتان، َم

ر ولؿ يضؾ ؾ َمـ خالػ هذه السـة اجتفاًدا، بؾ لهّؿا صّؾك وراَر «، َكَػر ومع هذا فؾؿ يؽػ 

 .(42:اكظر صالة الياويح لأللِا  )صَمـ يرى اإلتؿاَم أتّؿ معف. 

َة: فؾقس كؾق مخاٍل ٓ يجقز تؽػقُر كّؾ َمـ خالػ السـ» و بل وقخ ا سالم ا ـ تقؿقة: - 

مجؿههقع الػتههاوى «. كههافًرا، ٓ سههقؿا يف الؿسههائؾ الدُقؼههة التههل كُثههر فقفهها كههزاُع إمههة

 .( بتْرف يسقر16/424)

 وسقليت كالُم اإلمام مؽحقل وتعؾقؼ ابـ باة طؾقف.
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ّـَ َأنَّ َيْقَرَها َخْقٌر مِـَْفا َوُيْؾَحُؼ  ِفِ  ـَّهُة َفَظ َِقَّـَْت َلُف السق ـْ َت !َم
(1)

. 

ـَّـِة. :والثَّبكِل ـَ السُّ   َتْرُك َوْلٍء ِم

ًِا َفُفَق ُمهْخاٌِل َطاٍص، وَفاِطُؾ  َذلَِؽ ُمِسلٌر، َفنِْن َكاَن الهَؿْتهُروُك َواِج

ُِقنٌ  ٌط َمْغ ْرِع َفُفَق ُمَػر  َوإِْن َكاَن َمـُدوًبا إَِلْقِف فِل لَِساِن الاَّ
(2)

. 

                                      
ـُ تقؿقة: (1) ـّ أّن يقَرها خقٌر مـفا ففق ضالٌّ مِتدٌع، بؾ كافرٌ »  بل ا  «. َمـ تِّقـت لف السـُة فظ

 .(3/259الػتاوى الؽ ى )

َمـ اطتؼد أن الركعتقـ يف السػر ٓ ُتجزئ » و بل يف تعؾقؼف عؾك نثر ا ـ عؿر السب ؼ: -

 .(3/93الػتاوى الؽ ى )«. الؿسافَر َكَػرَ 

ْدر ُرية ُطؼِة  عـ مـصقر الؽؾبل, (2) َُ أّن ِدْحقة بـ خؾقػة، خرج مـ ُريتف بدماؼ الؿزة إلك 

يف رمضان، ثؿ أفار وأفار معف الـاُس، وكره آخرون أن ُيػاروا، فؾؿا رجع إلك ُريتف 

وا  لؼد رأيُت الققَم أمًرا ما كـُت أضـّـل أراه! إّن ُقًما ريِقا طـ هْدي رسقل ا  »ُال: 

«. الؾفؿ اُِضـل إلقؽ»، يؼقل ذلؽ لؾذيـ صامقا، ثؿ ُال طـد ذلؽ: «!وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص

(، والا ا  يف الؿعجؿ الؽِقر 37321( رُؿ )45/326أخرجف أحؿد يف الؿسـد )

ـٌ لغقره4197( رُؿ )4/334)  .( والؾػظ لف، وهق حس

رة مـ الُػسااط إلك اإلسؽـدرية» وعـ عبقد  ـ جبر  بل: - ْْ يف سػقـٍة،  ركُِت مع أبل َب

بهت، ثهؿ دطها  إلهك الغهدار، وذلهؽ يف رمضهان،  فؾؿا دفعـا مهـ َمْرسهاكا أَمهَر بُسهػرتف فُؼر 

قِْت طـها مـازُلـها بعهُد، فؼهال: أتريهُع طهـ سهـة رسهقل ا   رة، وا  ما تغَّ ْْ فؼؾُت: يا أبا َب

حؿهد يف أخرجهف أ ! ُؾُت: ٓ، ُال: فُؽهْؾ. فؾهؿ كهزل ُمػاهريـ حتهك بؾغـها َماُحقَزَكها. ملسو هيلع هللا ىلص

ـٌ لغقره37322( رُؿ )45/328الؿسـد )  .(، وهق حس

قن الؿؽاَن الذي كان بقـفؿ وبقـ العدو ماُحقًزا.  بل السـدي:  أهُؾ الاام ُيسؿق

ففهق ثابهٌت طهـ  ملسو هيلع هللا ىلصإذا حّدث الثؼُة طـ الثؼة حتك يـتفل إلك رسقل ا  » و بل الْبفعل: -

، وٓ كيك لرسقل ا  حهديثًا أبهًدا. إٓ حهديثًا ُوجهد طهـ رسهقل ا  حهديٌث ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا  

يخالػهف، وإذا اختؾػهت إحاديهُث طـههف فهآختالُف فقفها وجفههان: أحهدهؿا: أن يؽهقن ُهها 

كاسٌخ ومـسقٌخ، فـعؿؾ بالـاسخ وكهيك الؿـسهقخ. وأَخهر: أن تختؾهػ، وٓ دٓلهة طؾهك 

لروايتقـ. فنن تؽافلتا ذهُِت إلك أشِف الحديثقـ بؽتاب ا  أّيفا الـاسُخ، فـذهع إلك أثِت ا
= 
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ـَّـُة ُسـَّـَتبنِ » :َ بَل َمْؽُحقٌل   ,ُسـَّـٌة إَْخُذ  َِفب َفرِيَضٌة َوَتْرََُّفب َُّْػرٌ  :السُّ

«َوُسـَّـٌة إَْخُذ  َِفب َفِضقَؾٌة َوَتْرََُّفب إَِلك َغْقراَِلب َحَرٌج 
(1)

. 
                                      = 

(. واكظههر ذم 8/512إم )«. وسههـة كِقههف، فقؿهها سههقى مهها اختؾههػ فقههف الحههديثان مههـ سههـتف

 (.124(، والؿدخؾ إلك الســ الؽ ى لؾِقفؼل )ص:3/175الؽالم وأهؾف لؾفروي )

ـُ  طّبل: -  د  ملسو هيلع هللا ىلصل طـدكا أّن مـ تعّؿد ترَك ســ الـِ» و بل ا  بغقر طذٍر وٓ تلويٍؾ أكف ُمَتَقطَّ

 (.1/236شرح صحقح الِخاري )«. ملثقمٌ 

ـُ رجب: -  َِّاًشا ُد تاب، فؼال: أخ ْ   و بل ا  يـا مـ صريؼ إسحاق الػزاري أكف سلل ك ُرو 

َل وجُفُف  ـ مات طؾك اإلسالم َأُتِرَك وجُفُف طؾك ما كان أم ماذا  ُال: أكثُر ذلؽ ُد ُحق  طؿَّ

 
َّ
ثالَث  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿طـ الِؼِؾة! ُال: فَؽَتَع بذلؽ إلك إوزاطل، فؽتع إلل

َل  ـْ ُحق   (. 88أهقال الؼِقر )ص: وجُفُف طـ الِؼِؾة فنكف مات طؾك يقر السـّة.مراٍت، َم

(، وابـ باة يف اإلباكة 22(،  والؿروزي يف السـة )ص:1/475أخرجف الدارمل يف الســ ) (1)

 (. 1/435(، وأجري يف الاريعة )1/362)

( 4/315وُد ُروي ما ُياِف معـاه مرفقًطا فقؿا أخرجف الا ا  يف الؿعجؿ إوسط ) 

 .مـ حديث أبل هريرة 
ؽؿ )كذا يف الؿاِقع! »  بل ا ـ  ّطة:  ّْ أكا أشرُح لؽؿ صرًفا مـ معـك كالم مؽحقل، يخ

ؽؿ ( ويدطقكؿ إلك صؾع الســ، التل صؾُِفا والعؿُؾ ُا فرٌض، واليُك وإُرُب: يحضق

ـَ التل لزم الخاصَة والعامَة ِطؾُؿفا،  لفا والتفاوُن ُا كػٌر. فاطؾؿقا رحؿؽؿ ا  أن السـ

ـُ التل وردْت تػسقًرا لجؿؾِة َفْرِض  والِحُث والؿسللُة طـفا، والعؿُؾ ُا، هل السـ

 ڱ﴿ :ُف العؿؾ بف إٓ بؾػٍظ ذي بقاٍن وترجؿٍة، ُال ا  الؼرآِن، مؿا ٓ ُيعَرف وج

 ٹ ٹ ٹ ٹ﴿، وُال: ﴾ڭ ڭ ۓ﴿، وُال: ﴾ں ڱ ڱ

، وُال: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿، وُال: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿، وُال: ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿

 فؾقس أحٌد يجد السِقَؾ إلك العؿؾ بؿا اشتؿؾْت طؾقف هذه الجؿُؾ مـ فرائض ا  

بالتقُقػ والتحديد واليتقع، فػرٌض طؾك إمة طؾُؿ الســ  ملسو هيلع هللا ىلصدون تػسقر رسقل ا  

يف تػسقر هذه الجؿؾ مـ فرائض الؽتاب، فن ا أحُد  ملسو هيلع هللا ىلصالتل جارْت طـ رسقل ا  

إصؾقـ الؾذيـ أكؿؾ ا  ُؿا الديـ لؾؿسؾؿقـ، وجؿع لفؿ ُؿا ما يلتقن وما يتؼقن، 

  .(365 - 1/364اإلباكة الؽ ى )«. ، وترُكفا كػًرافؾذلؽ صار إخُذ ُا فرًضا
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ُؾقُبـَا  -62 ُُ ـُ  َٓ َتؾِق َفا، َو ََِؾَفا ُكؾَّ َفا، َوَكْؼ ـَّهِة ُكؾ  ـَ بِالسق
َفاَل ُبدَّ َأْن ُكْممِ

ُِقِل َبْعِضَفا: َبَحَسِع الَعاَداِت َوإَْهَقاِر:  َُ ـْ  ـَّهِة َوَتهـْهِػُر َط َِاِع َبْعِض السق ّت
ِ
ٓ

َراِط الهُؿْسَتِؼقؿِ   ْ ـِ ال َفنِنَّ َهَذا ُخُروٌج َط
(1)

. 

، َحتَّك وَلْق َكاَكْت  -63 ـِ ـَ ـَ السق
ـْ َتهَرَك ُسـَّهًة مِ َواإِلكَؽاُر َسائٌِغ َطَؾك َم

ًَِّة.  ُمْسَتَح

تِل  -64 ـِ الَّ ـَ َفا، َكالسق
ـَّهِة اْزَداَد الـَّؽِقُر َطَؾك َتاِركِ ُد السق وُكؾََّؿا اْزَداَد َتلكق

 
ق
َِِغل  ملسو هيلع هللا ىلصَواَضَع الـِِل َواتِِع، وَكْحِقَها، َفَقـْ ـِ الرَّ ـَ َطَؾْقَفا، مِْثَؾ الِقْتِر، والسق

هَراُح َشَفاَدتِِف، َحتَّك َيُتقَب وُيَراِجعَ  َتْلِديُع َتاِركَِفا، واص 
(2)

 . 

                                      
 .(89:اكظر رفع الؿالم طـ إئؿة إطالم ٓبـ تقؿقة )ص (1)

ّـَ رسقُل ا  » «:َّتبِ الجبمع» بل إسحبق  ـ راالقيف يف  (2) ســًا يقَر الػرائض التل  ملسو هيلع هللا ىلصس

، مثؾ الػار، ملسو هيلع هللا ىلصفرضفا ا ، فال يجقز لؿسؾٍؿ أن يتفاون بالســ التل سـّفا رسقُل ا  

ٌب، إٓ أن  وإضحك، والقتر، وإضحقة، وما أشِف ذلؽ: فنْن تركفا هتاوًكا ُا ففق معذَّ

 الػجر والؿغرب: لؿا وصػفؿا اُ  يفرحؿف ا ي
ْ
ض  ، وإ  ٕخاك يف ركعتل كتابف وحرَّ

فتح الِاري ٓبـ  «.﴾ىت مت خت﴿، وُال: ﴾ک ڑ ڑ﴿ طؾقفا، ُال:

 .(9/133رجع )

«. لهق تركهُت الهركعتقـ بعهد الؿغهرب لخاهقت أن ٓ ُيغػهر لهل» و بل سعقد  ـ جبقـر: - 

 .الؿْدر كػسف

د  ـ خقيز مـداد: -  َمـ استدام ترَك الســ َفَسَؼ. فنن تركفا أهُؾ بؾد، فنن » و بل محؿَّ

ـَ متفاوًكا َفَسَؼ » و بل نيًضب: «.امتـعقا ُحقربقا شرح التؾؼقـ لؾؿازري  «.َمـ ترك السـ

 .(8/74واكظر الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصِل ) .(1/263)

ـُ الؼّصبر: -  «. طـدكا )الؿالؽقة( أّن متعؿَد ترك الُســ لغقر ُطذٍر وٓ تلويٍؾ آثؿٌ » و بل ا 

 .(3/119ض )إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ لعقا

َمـ اطتاد ترَك الســ الرواتع، وتسِقحات الركقع والسجقد، ُتردق » و بل البغقي: - 

التفذيع يف فؼف اإلمام «. شفادتف: لتفاوكف بالســ: فنْن كان يػعؾف أحقاًكا، ٓ ُتردق شفادُتف
= 
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ق
ْد أكَؽَر الـِِل َُ ؾْقهؾِ  ملسو هيلع هللا ىلصو ـَ الَّ هؾ ل مِه َْ َّٓ ُي ـْ  َطَؾك َم

(1)
ـْ َكهاَن  ، وَطَؾهك َمه

                                      = 
(، والؿـفاج شرح 12/32واكظر العزيز شرح القجقز لؾرافعل ) .(8/363الاافعل )

 .(11/322(، وروضة الاالِقـ لؾـقوي )1/167مسؾؿ بـ الحجاج )صحقح 

ــف الـعؿــبين ) -  ــبَزة: 1/446ويف الؿحــقط البرالــبين يف الػؼ ـــ م فتههاوى أهههؾ »ويف »( ٓ 

ـَ حًؼها فؼهد كػهر، وإن رأى «: سؿرُـد ـَ الْؾقات الخؿس، إن لؿ ير السـ رجٌؾ ترك سـ

ـَ حًؼا، مـفؿ مـ ُال: ٓ يلثؿ، والْحقُح أكف  يلثؿ. السـ

، إن تركفا بعذٍر ففق معذوٌر، وإن تركفا بغقر طذٍر ٓ يؽقن  «:الـقازل»ويف   ـَ إذا ترك السـ

 «.معذوًرا، ويسللف اُ  تعالك طـ تركفا، وا  أطؾؿ

ـُ تقؿقة:  -  درر تعارض العؼؾ والـؼؾ «. آستؿراُر طؾك ترك الســ خذٓنٌ »و بل ا 

 .(4/1248ـ الؼقؿ )واكظر الْقاطؼ الؿرسؾة ٓب .(8/66)

 (.3/152اُتضار الْراط الؿستؼقؿ )«. ترُك الســ مـ ِجـس فِعؾ الِدع»و بل نيًضب:  - 

ـُ الحبج:  -  ُال طؾؿاؤكا رحؿة ا  طؾقفؿ يف تارك شلٍر مـ الســ وأداب: إن »و بل ا 

ّٓ ُهِجر مـ أجؾ ما أتك بف  ََِّح لف فعُؾف وُيذمَّ طؾك ذلؽ، فنن أبك أن يرجع وإ القاجع أن ُيؼ

مـ خالف السـة، فؽقػ يؿؽـ أن يؼقل بالجقاز دون كراهٍة مع هذه الـْقص  وُد 

طؾك القؿـ وأكف ارتدى  بـ طِد العزيز  : بؾغـل أن طاماًل لعؿرُال مالؽ 

ت مـ بقـ يديف،  بردًة وكاكت صقيؾًة، فاكجّرت مـ خؾػف، فؼقؾ لف: ارفْع، ارفْع، فاكجرَّ

ْدٍر ! وَطَزَلف َُ  .(1/142الؿدخؾ )«. فؼال لف: هؽذا الالُر ُيجعؾ بغقر 

ـُ الؼقؿ ترَك الســ إحدى العؼِات السِع التل يتسؾَّط ُا الاقااُن طؾك اإلكسان.  -  وَطّد اب

 (.1/329اكظر مدارج السالؽقـ )

ـُ القزير:  -  ــ الخػقػة »و بل ا  ََُاَع جؿاطٌة مـ العؾؿار طؾك تلثقِؿ مـ داوم طؾك ترك السق

 .(8/112والؼقاصؿ ) العقاصؿ «.السفؾة

 وفاصؿَة  وذلؽ حقـؿا أكؽر  (1)
ٍّ
  .طدَم صالهتؿا بالؾقؾ طؾك طؾل

  َطَرَ ف وفبطؿَة  ـَت الـبل ملسو هيلع هللا ىلص , نّن رسقَل اهلل فعـ عؾل  ـ ن ل طبلب 
قبن» لقؾًة, فؼبل: َِْعَثـا بَعَثـَا، «نٓ ُتَصؾِّ   فؼؾُت: يا رسقَل ا ، أكػُسـا بقد ا ، فنذا شار أن َي

 شقًئا، ثؿ سؿعُتف وهق ُمَقلٍّ يضرُب فخَذه وهق 
ّ
فاكْرف حقـ ُؾـا ذلؽ ولؿ َيرجْع إلل

( رُؿ 3/63أخرجف الِخاري يف صحقحف ) .﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿يؼقل: 

 .(775( رُؿ )1/527(، ومسؾؿ يف صحقحف )1137)
= 
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ؾقْ  َؾ ُثؿَّ َتَرَكفُ َيُؼقُم الَّ
(1)

ُػقِف إَُوِل فِل َصهاَلِة  ْق ـِ ال ـَ َط ِري ، وَطَؾك الهُؿَتَلخ 

الَجَؿهاَطةِ 
(2)

 ، وَيْقِر َذلَِؽ.

اَلِة الُجُؿَعِة  وَأْكَؽَر ُطَؿُر َطَؾك ُطْثَؿهاَن  َْ
ِْؽِقِر لِ ـِ التَّ َرُه َط َتَلخق

                                      = 
فهرأى يف  -وكهان ٓ يْهؾ ل مهـ الؾقهؾ  -  وَّؿب جبء يف  صة عبد اهلل  ـ عؿر -

 الِئهر، وإذا لفها ُركهان، 
ّ
الـقم كلّن َمَؾَؽْقـ أخذاه فذهِا بف إلك الـار، فنذا هل َماقّيهٌة كاهل

وإذا فقفا أكاٌس ُد طرففؿ، ُال: فجعؾُت أُقل: أطقذ با  مـ الـار، ُال: فؾؼَقـا َمَؾٌؽ آخُر 

 فؼال لل: لؿ ُتَرْع. فؼّص الرؤيا طؾك أخ
َّ
كِْعـَؿ »فؼهال:  ملسو هيلع هللا ىلصتهف حػْهة، فهلخ ْت ُها الـِهل

ْقؾِ  ـَ الؾَّ ُجُؾ َعْبُد اهللِ َلْق ََّبَن ُيَصؾِّل ِم ، فؽان طُِد ا  بعهُد ٓ يـهام مهـ الؾقهؾ إٓ ُؾهقاًل.  «الرَّ

(، ومسهؾؿ يف صهحقحف 1133( و)1131( رُهؿ )3/49أخرجف الِخاري يف صهحقحف )

  .(3479( رُؿ )4/1937)

ههرت فقههف الرؤيهها طؾههك وجففهها، وفقههف دلقههٌؾ طؾههك »  ــبل الؿفّؾــب: هههذا الحههديث مؿهها ُفس 

شرح صهحقح الِخهاري ٓبهـ باهال  «.ا  طِاَده، وجقاِز تعذيِفؿ طؾك ترك الســ تقّطدِ 

(9/547.) 

ـْ ِمْثَؾ ُفالٍَن ََّبَن » : لعبد اهلل  ـ عؿرو  ـ العبص ملسو هيلع هللا ىلص َّؿب  بل (1) َيب َعْبَد اهللِ, َٓ َتُؽ

ْقؾِ َيُؼقُم  ْقَؾ, َفَتَرَك  َِقبَم الؾَّ (، 1153( رُؿ )3/54أخرجف الِخاري يف صحقحف ) «.الؾَّ

 .(1159( رُؿ )3/814ومسؾؿ يف صحقحف )

ًرا ملسو هيلع هللا ىلص , نن رسـقل اهلل َّؿب يف حديث ن ل سـعقد الخـدري (2)  رنى يف نصـحب ف تـلخُّ

قا  ِــل, َوْلَقــْلَتؿَّ » فؼـبل لفــؿ: ُمقا َفــْلَتؿُّ ُروَن َحتَّــك  َتَؼــدَّ َٓ َيــَزاُل َ ــْقٌم َيَتــَلخَّ ـْ َ ْعــَدَُّْؿ,   ُِؽـْؿ َمــ

َراُلُؿ اهللُ   .(428( رُؿ )1/235أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) «.ُيَمخِّ

َرالؿ اهلل» فؼقلف: حتك يمّخرهؿ اُ  تعالك طـ رحؿتف، أو طظقؿ »  بل الـقوي: «حتك ُيمخِّ

الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج «. فضؾف ورفع الؿـزلة وطـ العؾؿ، وكحق ذلؽ

(4/159). 

ا يف الخقرات، » و بل الـُؿظفري: ًْ ـِ الرجُؾ مسرًطا حري أي يف دخقل الجـة: يعـل: لَِقُؽ

ر طـ الثقاب ودخقل الجـة ر طـ الخقرات تلخَّ الؿػاتقح يف شهرح الؿْهابقح  «.فَؿـ تلخَّ

 .(3/125واكظر شرح الؿْابقح ٓبـ الؿؾؽ ) .(3/336)
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َطَؾك الَؿأَلِ 
ػ   ,(1) َّْ اَمِة ال َُ َدَم َأبِل ُطْثَؿاَن الـَّْفِدي  َوَيْقِرِه إِلِ َُ وَضَرَب 

(2)
. 

اَلةِ   َوَكاَن باَِلٌل  َّْ َداَم فِل ال ُْ ي الهَؿـَاكَِع َوَيْضِرُب إَ ُيَسق 
(3)

. 

ـْ َتَرَك َصاَلَة الِقْتِر، َوَجَعُؾقا َذلَِؽ َجْرًحا فِل  َوَأْكَؽَر َمالٌِؽ وَأْحَؿُد َطَؾك َم

َشَفاَدتِف، َوَصْعـًا فِل َطَداَلتِف
(4)

. 

                                      
( رُؿ 3/582(، ومسؾؿ يف صحقحف )878( رُؿ )3/3أخرجف الِخاري يف صحقحف ) (1)

(845).  

هُد «: »أّيهُة سهاطٍة ههذه » لّؿـب تـلّخر:  بل الـقوي عـ  ـقل عؿـر لعثؿـبن   فقهف تػؼق

آمههام رطقَتههف، وأمههُرهؿ بؿْههالح ديههـفؿ، وآكؽههاُر طؾههك مخههالػ السههـة وان كههان كِقههَر 

 .(6/124الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج ) «.الؼْدر

ـُ أبل شقِة يف الؿْـػ ) (2) وابـ طساكر يف تاريخ  ،(2522( رُؿ )1/229أخرجف اب

 .(477 - 25/476دماؼ )

(، وابـ أبل شقِة يف الؿْـػ 3425( رُؿ )3/47أخرجف طِد الرزاق يف الؿْـػ ) (3)

   .(2524( رُؿ )1/229)

ًؼب   ـُ حزم معؾِّ لقضرب أحًدا ويستِقح بارًة  ما كان طؿُر » عؾك إثرْيـ: بل ا 

مًة طؾك يقر فرٍض.... وهذا بالٌل ما كان لقضرَب أحًدا طؾك يقر الػرض الؿحؾك «. محرَّ

 .( بتْرٍف يسقر279و 3/278بأثار )

ـُ حجر  ؼقلف:  فقف كظٌر: لجهقاز أ ؿها كاكها يرَيهان التعزيهَر طؾهك تهرك » فرّد عؾقف الحبفظ ا 

 .(3/312فتح الِاري )«. السـة

ـْ َمـ تركهف ُأد ب، وكهان ُجْرَحهًة يف » نّمب ا مبُم مبلٌؽ, فؼد  بل يف القتر: (4) لقس فرًضا، ولؽ

واكظر التقضهقح لاهرح الجهامع الْهحقح ٓبهـ الؿؾؼهـ  .(3/321الؿحؾك )«. شفادتف

(، وفهتح الِهاري 6/439(، وكخع إفؽهار يف تـؼهقح مِها  إخِهار لؾعقـهل )8/174)

 .(1/445(، وشرح الزرُا  طؾك الؿقصل )3/489ٓبـ حجر )

ـُ عبد اهلل البزاز: -  ُال أحؿُد يف الرجؾ ييك القتر  ونّمب ا مبُم نحؿُد, فؼبل البروُن  

، هذا ساُُط العدالة هذا رجُؾ ُسقٍر، َييُك سـًة سـَّفا رسقُل ا  »طؿًدا: 

 «. إذا ترك القتر متعّؿًدا
= 
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ـَّهَة، َأْو َخاَلَػَفا، َأْو َطاَرَضَفا بِهَرْأيِِف َبْعَد ِطْؾِؿِف بَِفا،  -65 ـْ َردَّ السق ا َم َأمَّ

ْجِر َوالتَّْلكِقِع، ُمْسَتْقِجٌع لِْؾَفْجِر َوالتَّهْلِديِع، بَِؿها ُيـَاِسُع َفَفَذا ُمْسَتحِ  ؼٌّ لِؾزَّ

َحاَلف، وَيْرَدُع َأْمَثاَلف
(1)

.  
                                      = 

َمـ ترك القتَر متعّؿًدا هذا رجُؾ ُسقٍر: وذلؽ لؼقلف » وكؼؾف ن ق طبلب وصبلح  ؾػظ: 

 «.ملسو هيلع هللا ىلص، وُد أمر الـِل ﴾ک ک ک ک ڑ﴿ تعالك:

 «. َمـ ترك القتر طؿًدا ففق رجُؾ ُسقٍر، وٓ يـِغل أن ُتؼِؾ لف شفادةٌ » لػٍظ:ويف  

(، 3/594(، والؿغـل ٓبـ ُدامة )3/428اكظر: العدة يف أصقل الػؼف ٕبل يعؾك الػرار ) 

 (.9/131(، وفتح الِاري ٓبـ رجع )4/111وبدائع الػقائد ٓبـ الؼقؿ )

فؼد  !الؽالَم يف حّؼ تارك القتر مع أكف كان ٓ يرى وجقَبفُال اإلماُم أحؿُد هذا   ؾُت: 

أراد بذلؽ الؿِالغة يف تلّكده ولؿ ُيرد القجقَب: فنكف ُد  :ُال شؿس الديـ الؿؼدسل

فنْن شار ُضك القتَر وان شار لؿ  ،القتر لقس بؿـزلة الػرض» :صّرح يف رواية حـِؾ فؼال

 .(1/726الارح الؽِقر طؾك متـ الؿؼـع ) .«يؼِضف

ـُ مػؾح  ج كالُمف طؾك أّن الؿداوَم طؾك ترك القتر رايٌع طـ السـة، ُال اب  :وإكؿا ُخر 

إكؿا ُال هذا فقؿـ تركف صقَل طؿره أو أكثَره: فنكف َيػُسؼ بذلؽ، وكذلؽ جؿقُع الســ »

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصا طـ السـة، وُد ُال الراتِة إذا داوم طؾك تركفا: ٕكف بالؿداومة يحُْؾ رايًِ  َم

وٕكف بالؿداومة تؾحؼف التفؿُة بلكف يقُر معتؼٍد لؽق ا سـًة، . «رِغَب عـ ُسـّتل فؾقَس ِمـّل

 .(11/221الػروع )«. وهذا مؿـقٌع مـف

ٓ يجقز ٕحٍد ردُّ ولٍء ثب ٍت مـ السـة, وٓ مخبلػُتف, وٓ معبرضُتف,  ؾ يجُب عؾك َّـّؾ  (1)

 َيؼبَؾ السـَة َّؾَّفب:مسؾٍؿ نن 

ففهق  ملسو هيلع هللا ىلصإذا حّدث الثؼهُة طهـ الثؼهة حتهك يـتفهل إلهك رسهقل ا  »  بل ا مبُم الْبفعّل: - 

وُهد تؼهّدم  .(8/512إم )«. وٓ كيك لرسقل ا  حديًثا أبًدا ،ملسو هيلع هللا ىلصثابٌت طـ رسقل ا  

 .كالُمف بتؿامف

إسـاٌد جقٌد أُرْركا بف، وإذا لؿ ُكؼرَّ بؿا جار بف  ملسو هيلع هللا ىلصكّؾؿا جار طـ الـِل » و بل ا مبُم نحؿد: - 

 ڻ ڻ ڻ﴿ودفعـاه ورددكاه، ردْدكا طؾك ا  أمَره، ُال ا  تعالك:  ملسو هيلع هللا ىلصالرسقُل 

(، وتسؾقة أهؾ الؿْائع 57الؼقؿ )ص:الروح ٓبـ  «.﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ

م بؾػٍظ مؼارٍب.3/32(، ولقامع إكقار الِفقة لؾسػاريـل )332)ص: لؾؿـِجل  (. وُد تؼدَّ

ـُ باة.    .(7/329اكظر اإلباكة الؽ ى )وبـحق هذا ُال اب
= 
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                                      = 
َمـ خالػ إخِاَر التل كؼؾفا العدُل طـ »و بل إ راالقؿ  ـ نحؿد  ـ َوبْ ال البّزار:  - 

َُاٍع يف سـدها، وٓ َجرٍح يف كاُؾقفا، وتجّرأ طؾك رّدها، فؼد هتّجؿ  العدل مقصقلًة، بال 

صِؼات الحـابؾة «. طؾك رّد اإلسالم: ٕن اإلسالَم وأحؽاَمف مـؼقلٌة إلقـا بؿثؾ ما ذكرُت 

(3/125). 

ؾقف أهؾ الحديث والسـة، اإلُراُر با  ومالئؽتف جؿؾُة ما ط»و بل ن ق الحسـ إوعري:  - 

، ٓ يرّدون مـ ملسو هيلع هللا ىلصوكتِف ورسؾف، وما جار مـ طـد ا ، وما رواه الثؼاُت طـ رسقل ا  

 (.1/336مؼآت اإلسالمققـ )«. ذلؽ شقئًا

ـُ عبد البّر:  -  كؾق َمـ خالػ السـَة فؿحُجقٌج ُا، والحؼق يف اتِاطفا، والضالُل »و بل ا 

 .(12/181التؿفقد ) «.فقؿا خالػفا

ثؿ يردقه دون اد طاِر  ملسو هيلع هللا ىلصلقس ٕحٍد مـ طؾؿار إمة ُيثُِت حديثًا طـ الـِل »و بل نيًضب:  - 

ـٍ يف سـده،  كسٍخ طؾقف بلثٍر مثؾِف، أو بنجؿاٍع، أو بعؿٍؾ يجع طؾك أصؾف آكؼقاُد إلقف، أو صع

جامع «. ولق فعؾ ذلؽ أحٌد سؼاْت طدالُتف، فضاًل طـ أن ُيتَّخَذ إماًما، ولِزمف اسُؿ الػسؼ

 (.3/389بقان العؾؿ وفضؾف )

ـُ َ قَْدَِّقـ ا -  ـْ خالَػ ُقَل الـِل » لترَّؿبينُّ:و بل إدريُس   وفعَؾف، ففق طٌِد مـؽقب،  ملسو هيلع هللا ىلصَم

ّٓ أْن يتقب، فحقـئٍذ َيـاُل الؿاؾقب  (. 339الؾؿع يف الحقادث والِدع )ص:«. إ

التلويُؾ الػاسد، كؿا أشار إلك ذلؽ شقُخ مِـ أسالقع رد  إحاديث طـد الؿِتدطة:  تـقير: 

بََؾَغـا أّن بعض أصحاب الؿّريسل »العـقد. فؼد ُال اإلماُم الدارمل:  الؿِتِدطة بِْاٌر الؿّريسل

ُال لف: كقػ تْـع ُذه إساكقد الجقاد التل يحتّجقن ُا طؾقـا يف رّد مذاهِـا، مؿا 

ُيؿؽـ التؽذيُع ُا  مثؾ: سػقان طـ مـْقر طـ الزهري، والزهري طـ سالؿ، وأيقب  ٓ

وابـ طقن طـ ابـ سقريـ، وطؿرو بـ ديـار طـ جابر طـ الـِل، وما أشِففا. ُال: فؼال 

ـْ يالاقهؿ بالتلويؾ، فتؽقكقا ُد َرددُتؿقها بُؾْاٍػ،  الؿّريسل: ٓ تردقوه فتَْػتَِضُحقا، ولؽ

 (. 868 - 3/867كؼض الدارمل طؾك بار الؿريسل )«. ؿ ردَّها بُعـْػ!لؿ يؿؽـْؽُ  إذْ 

ـُ الؼقؿ,  بل: -  لفؿ صريؼان يف » ومـ نسبلقب الؿبتدعة نيًضب يف رّد الســ, مب ذَّره ا مبُم ا 

 رّد الســ:

ها بالؿتاابف مـ الؼرآن أو مـ الســ.  نحدالؿب:   ردق

 جْعُؾفؿ الؿحؽَؿ متااًُا لقعا ؾقا دٓلتف.  الثبين: 

وأمهها صريؼههُة الْههحابة والتههابعقـ وأئؿههة الحههديث كالاههافعل واإلمههام أحؿههد ومالههؽ  
= 
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الُِح  َولَِذا: َّْ َؾُػ ال َؾ مِـُْف  َكاَن السَّ َْ ـْ َح َيْاَتدق َكؽِقُرُهْؿ َطَؾك َم

ـْ َذلَِؽ 
ٌر مِ
ْ
َشل

(1)
.  

َِاَدُة  ـِ َكَؿا َفَعَؾ ُط امِِت َمَع الهُؿْعَتهِرِض َطَؾهك َحهِديِث الـَّْفهِل َطه َّْ ـُ ال ْب

ـِ بِههِدْرَهؿٍ  ْرَههَؿهقهههْ الد 
(2)

ههِذي َرآُه َيْخههِذُف ،  ههٍؾ َمههَع الَّ ـُ ُمَغػَّ  ْبهه
ِ
ِْههُد ا  وَط

(3)
 ،

                                      = 
حـقػة وأبل يقسػ والِخاري وإسحاق فعؽهُس ههذه الاريهؼ، وههل أ هؿ يهردقون  وأبل

ر لفؿ الؿتاابف ويِق ـهف لفهؿ، فتتػهؼ  الؿتاابَف إلك الؿحؽؿ، ويلخذون مـ الؿحؽؿ ما يػس 

ق بعُضفا بعًضها، فن ها  دٓلُتف مع دٓلة الؿحؽؿ، وتقافُؼ الـْقُص بعُضفا بعًضا، وُيْد 

كان مهـ طـهد ا  فهال اخهتالَف فقهف وٓ تـهاُض، وإكؿها آخهتالُف  كّؾفا مـ طـد ا ، وما

 .(3/329إطالم الؿقُعقـ )«. والتـاُُض فقؿا كان مـ طـد يقره

ـُ الؼقؿ: (1) ُِفؿ طؾك َمـ طارض حديَث »  بل ا  كان السؾُػ الاقُع ياتّد كؽقُرهؿ ويض

برأٍي أو ُقاٍس أو استحساٍن أو ُقل أحٍد مـ الـاس كائـًا َمـ كان،  ملسو هيلع هللا ىلص رسقل ا 

يقن يقَر آكؼقاد  ويفجرون فاطَؾ ذلؽ، ويـؽرون طؾك َمـ يضرب لف إمثال، وٓ ُيسق 

ِقلف حتك َيافَد  َُ ُُّػ يف  لف، والتسؾقؿ والتؾؼل بالسؿع والااطة، وٓ يخُار بؼؾقُؿ التق

 ٻ ٻ ٱ﴿ُقَل فالٍن وفالن، بؾ كاكقا طامؾقـ بؼقلف:  لف طؿٌؾ أو ُقاٌس، أو ُيقافَؼ 

. وبؼقلف [26]إحزاب: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿تعالك: 

 ٿ ٺ﴿. وبؼقلف تعالك: [65]الـسار: ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 وأمثالِفا.  [2]إطراف: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ََِت طـ الـِل   أكف ُال كذا وكذا، يؼقل: َمـ ُال  ملسو هيلع هللا ىلصفُدفِْعـا إلك زماٍن إذا ُقؾ ٕحدهؿ: َث

ُذا  ويجعؾ هذا دفًعا يف صدر الحديث! أو يجعؾ جفَؾف بالؼائؾ بف حجًة لف يف مخالػتف 

َح كػَسف لَعؾِؿ أن هذا الؽالَم مـ أطظؿ الِاصؾ، وأكف ٓ َيحؾق لف  َْ وترك العؿؾ بف! ولق َك

 (.4/188إطالم الؿقُعقـ )«. بؿثؾ هذا الجفؾ ملسو هيلع هللا ىلص فُع ســ رسقل ا د

ـُ الْههامت  عـــ ن ــل الؿخــبرق,  ــبل: (2) :  ههك طههـ ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـِههل ذكههر طِههادُة بهه

 ،ملسو هيلع هللا ىلص درهؿقـ بدرهٍؿ، فؼال فالٌن: ما أرى ُذا بلًسا يًدا بقٍد. فؼال طِادُة: أُقل: ُال الـِل

أخرجهف الهدارمل يف سهــف وتؼقل: ٓ أرى بهف بلًسها ! وا  ٓ ُيظؾقـهل وإيهاك َسهؼٌػ أبهًدا. 

 .(457( رُؿ )1/429)

 ملسو هيلع هللا ىلصٓ تخذْف: فنن رسقل ا   نكف رنى رجاًل َيْخِذف, فؼبل لف:  عـ عبد اهلل  ـ مغّػؾ (3)
= 



 

106 
 

ـُ ُطَؿَر َمَع اْبـِِف باَِلٍل فِل اْطتَِراِضِف َطَؾهك َحهِديِث ُخهُروِج الـ َسهارِ   ْب
ِ
ُِْد ا   وَط

إَِلك الهَؿَساِجدِ 
(1)

ـِ َكْعهٍع فِهل ُمَعاَرَضهتِِف ،  ـٍ َمَع ُبَاْقِر ْبه ْق َْ ـُ ُح وِطْؿَراُن ْب
                                      = 

َٓ ُيَصبُد  ِفِ » ك طـ الَخْذف، أو كان يؽره الَخْذف، وُال:  ُف  ,  إِكَّ َٓ ُيـَْؽك  ِِف َعُدوٌّ َصقٌْد, َو

ـَ  , َوَتْػَؼُل اْلَعْق ّـَ ُثؽ طـ رسقل  «َولَؽِـََّفب َ ْد َتْؽِسُر السِّ ثؿ رآه بعد ذلؽ يخذف، فؼال لف: أحد 

أخرجف «. أكف  ك طـ الَخْذف أو كره الَخْذف وأكت تخذف! ٓ ُأكّؾؿؽ كذا وكذا ملسو هيلع هللا ىلصا  

( 2/1547( والؾػظ لف، ومسؾؿ يف صحقحف )5479( رُؿ )7/86الِخاري يف صحقحف )

 (. 1954رُؿ )

وا  ٓ أشفُد لؽ » (:441ويف روايٍة لؾدارمل ر ؿ )«. ٓ أكّؾؿؽ أبًدا»ويف لػٍظ لؿسؾٍؿ: 

 «.جـازًة، وٓ أطقُدك يف مرٍض، وٓ أكؾ ُؿؽ أبًدا

ِّابتقـ ثؿ الرمل ُا، والَخْذف الق:  الـفاية يف يريع  :اكظروضع الحْاة أو الـقاة بقـ الس

 .(3/16الحديث )

فقف مـ الػؼف أن َمـ خالػ السـة أكف ٓ بلس ُجراكف وُاع الؽالم طـف، » بل الؿفؾَّب:  -

ولقس يدخؾ هجراُكف تحت  ل الـِل طـ أن َيفجهر أخهاه فهقق ثهالٍث، يهدلق طؾهك ذلهؽ 

اهال شهرح صهحقح الِخهاري ٓبهـ ب«. الرسقل بذلؽ يف كعع بـ مالهؽ وصهاحِْقف أمرُ 

(5/289). 

فقف هجراُن أهؾ الِدع والػسقق ومـابذي السـة مع الِعؾؿ، وأكف يجقز » :و بل الـقوي -

 .(12/126الؿـفاج يف شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج ) «.هجراُكف دائًؿا

إَِذا اْسـَتْلَذَكْت َنَحـَدَُُّؿ اْمَرَنُتـُف إَِلـك »  بل: ملسو هيلع هللا ىلصنن رسقل اهلل   عـ عبد اهلل  ـ عؿر (1)

ـُ طؿهر، «اْلَؿْسِجِد َفالَ َيْؿـَْعَفب ـُ طِهد ا : إًذا وا  أمـُعفها! فلُِهؾ طؾقهف ابه ، فؼهال فهالُن ابه

ثؽ طهـ رسهقل ا   وتؼهقل: إًذا  ملسو هيلع هللا ىلصفاتؿف َشْتؿًة لؿ أره شتؿفا أحًدا ُِؾف، ثؿ ُهال: أحهد 

اٌظ ولهف ألػه .( ُذا الؾػظ443( رُؿ )1/138أخرجف الدارمل يف ســف )وا  أمـعفا !! 

 .أخرى يف الْحقحقـ ويقرهؿا

ْتَؿة  ؾُت: ـُ الؼائؾ والاَّ ُال بهالل بهـ طِهد ا  بهـ »، فػقف: جار يف رواية ابـ طِد ال  تعقق

 وُال: لعـؽ 
ّ
ْح أهَؾف!! فالتػت إلل طؿر: فؼؾُت أكا: أّما أكا فسلمـُع أهؾل، فؿـ شار فؾُقسر 

! وُههام  ملسو هيلع هللا ىلصا ، لعـههؽ ا ، لعـههؽ ا : تسههؿُعـل أُههقل: إن رسههقل ا   ـَ أمههر أن ٓ ُيْؿههـَْع

ًِا  .(3/277جامع بقان العؾؿ وفضؾف )«. ُمغَض

الؿـفاج يف شرح «. فقف تعزيُر الؿعيض طؾك السـة، والؿعاِرُض لفا برأيف» وي: بل الـق
= 
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فُ »َحِديَث  «الَحَقبُء َخْقٌر َُّؾُّ
(1)

هَؼاَيَة بهَلْكَثَر  هِذي َبهاَع الس  ْرَداِر َمهَع الَّ ، وَأُبق الدَّ

ـْ َوْزكَِفها
مِ

(2)
يـَاِر ،  هِذي أْفَتهك بَِجهَقاِز َبْقهِع الهد  وَأُبهق َسهِعقٍد الُخهْدِريق َمهَع الَّ

                                      = 
  .(4/163صحقح مسؾؿ بـ الحجاج )

كاكت امرأٌة  روى كبفٌع عـ ا ـ عؿر,  بل: -عػب اهللُ عـف  -و خالف مب فعؾ  الٌل الذا  -

لعؿَر تافد صالَة الِْح والعاار يف الجؿاطة يف الؿسجد، فؼقؾ لفا: لِهَؿ تخرجقـ، وُد 

تعؾؿقـ أّن طؿَر يؽره ذلؽ ويغار  ُالت: وما يؿـُعف أن يـفا   ُال: يؿـُعف ُقُل رسقل ا  

(. 922( رُؿ )3/5أخرجف الِخاري يف صحقحف ) «.َٓ َتْؿـَُعقا إَِمبَء اهللِ َمَسبِجَد اهللِ » :ملسو هيلع هللا ىلص

اًفا طـد كتاب ا . وهذا يدّل طؾك أّن طؿَر  ُّ اًفا طـد السـة، كؿا كان و ُّ  كان و

عـ إسحبق  ـ سقيد, نن ن ب  تبدة حـّدث,  ـبل: َّـّـب عــد عؿـران  ــ حصـقـ يف رالـٍط,  (1)

ـُ َّعب, فحدثـب عؿراُن يقمئٍذ,  بل: ْقُر   َْ ـف» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  بل رسقل وفقـب ُ   «الَحَقبُء َخْقـٌر َُّؾُّ

ـُف َخْقـرٌ »ُهال: أو ُهال:  ـُ كعهع: إّكها لـجههد يف بعهض الؽتههع  «,الحَقــبُء َُّؾُّ  -فؼههال ُبَاهْقُر بهه

أّن مـف سؽقـًة ووُاًرا  ، ومـف ضعٌػ! ُال: فغضع طؿراُن حتهك احؿّرتها  -الحؽؿة  أو

ثؽ طـ رسقل ا   فقهف ! ُهال: فلطهاد طؿهراُن  ، وتعارضملسو هيلع هللا ىلصطقـاُه، وُال: أٓ أرى، أحد 

الحديَث، ُال: فلطاد ُبَاقٌر، فغضع طؿراُن، ُال: فؿا زلـا كؼقل فقف: إكف مـّا يا أبها كجقهد، 

(، ومسههؾؿ يف 6117( رُههؿ )8/39أخرجههف الِخههاري يف صههحقحف )إكههف ٓ بههلس بههف. 

 .( والؾػظ لف27( رُؿ )1/64صحقحف )

ــة البخــبري: ثؽ طههـ رسههقل ا  » ويف رواي ثـل طههـ  ملسو هيلع هللا ىلصفؼههال لههف طؿههران: أحههد  وتحههد 

 «.صحقػتؽ !

ثؽ طـ رسقل ا  » (:33/183وعـد نحؿد يف الؿسـد ) وتجقئـل بالؿعاريض!  ملسو هيلع هللا ىلصأحد 

ثؽ بحديٍث ما طرفتُؽ. فؼالقا: يا أبا كُجقْد إكف صق ع الفقى، وإكف وإكف، فؾؿ يزالقا  ٓ أحد 

ث ـَ وحدَّ  «.بف حتك َسَؽ

  .(362:الرطاية لحؼقق ا  لؾحارث الؿحاسِل )صواكظر 

طـ طاار بـ يسار، أن معاوية بـ أبل سػقان باع ِسؼايًة مـ ذهٍع أو َوِرٍق بلكثر مـ  (2)

يـفك طـ مثؾ هذا، إٓ مِثاًل بؿثٍؾ. فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصوز ا، فؼال أبق الدردار: سؿعُت رسقَل ا  

ـْ َيعُذر  مـ معاوية  أكا ُأخ ُه  لف معاوية: ما أرى بؿثؾ هذا بلًسا، فؼال أبق الدردار: َم

، ويخ   طـ رأيف! ٓ أساكـُؽ بلرٍض أكت ُا. ثؿ ُدم أبق الدردار ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل ا  

ـُ الخا اب إلك معاوية: أن ٓ تِقع طؾك طؿر بـ الخااب فذكر ذلؽ لف، فؽتع طؿُر ب
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يـَاِر ُمَتهَػاِضاًل  بِالد 
 َمهَع الههُؿْعَتِرِض َطَؾهك َحهِديِث  ,(1)

ق
َحابِل َّْ َٓ »وُأَسْقٌر ال

ــرٌ  َّٓ َخْق ــبِء إِ ـَ اْلَحَق ــ ــَؽ ِم «َيْلتِق
ـَ  ,(2) ـُ ِسههقِري ههُد ْبهه وُمحؿَّ

ـُ  ,(3) وَوكِقههُع ْبهه
                                      = 
(، ومـ 22( رُؿ )3/624أخرجف مالؽ يف الؿقصل ). «ذلؽ إٓ مثاًل بؿثٍؾ، وزًكا بقزنٍ 

 .وهق صحقح .( ويقُره1/358صريؼف ابـ باة يف اإلباكة الؽ ى )

مخالػَة السـة، ولؽـف رأى أن ما فعؾف ٓ يدخؾ تحت  لؿ يتعّؿْد معاويُة   ؾُت:

 ، لذا جرى التـِقف.ملسو هيلع هللا ىلصهذا الحديث اجتفاًدا مـف، وكؾٌّ ُيمخُذ مـ ُقلف وُيردق إٓ الؿعْقُم 

ُث طـ رسقل ا  »  بل إعرج: سؿعُت ن ب سعقد الخدري, يؼقل لرجٍؾ: (1) أتسؿعـل أحد 

والدرالؿ  بلدرالؿ إٓ ِمثاًل  ؿثٍؾ, وٓ تبقعقا مـفب ٓ تبقعقا الديـبر  بلديـبر, »أكف ُال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 «.عبجاًل  آجٍؾ, ثؿ نكت ُتػتل  ؿب ُتػتل؟! واهلل ٓ ُيمويـل وإيبك مب عُْت إٓ الؿسجُد 

  .وأصُؾ الحديث يف الْحقحقـ .(1/358أخرجف ابـ باة يف اإلباكة الؽ ى )

ـُ طِاس   ؾُت: فنكف كان ُيجقز ربا الػضؾ  :هذا الرجُؾ الؿِفُؿ يف الحديث هق اب

اكظر َُْة رجقطف يف  يف أّول أمره، ثؿ إكف رجع طـف بعد ذلؽ، لهّؿا استِاكت لف السـّة.

هذا حديث صحقح »( وُال: 42 - 3/43(، والؿستدرك )3/435الؽامؾ ٓبـ طدي )

 (.272 - 1/273والػؼقف والؿتػّؼف لؾخاقع )«، اإلسـاد ولؿ يخرجاه ُذه السقاُة

 ملسو هيلع هللا ىلصرجٍؾ مـ أصحاب رسقل ا   -دخْؾـا طؾك ُأَسقٍْر » ُحؿقد  ـ عبد الرحؿـ  بل:عـ  (2)

ـُ معاوية، ُال: يؼقلقن: إّن يزيَد لقس بخقِر أّمة محؿد، وٓ  - حقـ اسُتخؾػ يزيُد ب

ْن تجتؿع أّمُة محؿٍد  َٕ أفؼِففا فِؼًفا، وٓ أطظِؿفا فقفا شرًفا، وأكا أُقل ذلؽ، ولؽـ وا  

ق، أرأيَتؽؿ باًبا لق دخؾ فقف أّمُة محؿٍد أحعق إلل  ملسو هيلع هللا ىلص َوِسَعفؿ، أكان َيعجز  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أن َتػرَّ

ُال كؾق  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رجٍؾ واحٍد لق دخؾ فقف  ُال: ُؾـا: ٓ، ُال: أرأيَتؽؿ لق أن أّمَة محؿٍد 

رجٍؾ مـفؿ: ٓ ُأهريُؼ دَم أخل، وٓ آخُذ مالف، أكان هذا َيسُعفؿ  ُال: ُؾـا: كعؿ. ُال: 

َّٓ َخْقرٌ » :ملسو هيلع هللا ىلصل لؽؿ. ثؿ ُال: ُال رسقُل ا  فذلؽ ما أُق ـَ الَْحَقبِء إِ ، ُال «َٓ َيْلتِقَؽ ِم

ص لؼؿاَن أّن بعَض الحقار ضعٌػ، وبعَضف وُاٌر  !  َْ َُ ُحؿقٌد: فؼال صاحِل: إن يف 

  
َّ
ُال: فلُرِطَدْت َيُد الاقخ، وُال: ُاخرجا مـ بقتل، ُاخرجا مـ داري، ما أدخَؾُؽؿا َطؾل

ـُف حتك َسَؽـ، ُال: ثؿ خرجـا أكا وصاحِلُال: ف أخرجف ابـ سعد يف «. ؿا زلُت ُأسؽ 

 (.1/176(. واكظر ترجؿة ُأَسقْر يف اإلصابة يف تؿققز الْحابة )7/67الاِؼات الؽ ى )

ـُ سقريـ رجاًل بحديٍث طـ الـِل » عـ  تبدة,  بل: (3) فؼال رجٌؾ: ُال فالٌن  ملسو هيلع هللا ىلصحّدث اب

ثؽ طـ الـِل  ـُ سقريـ: أحد  وتؼقل: ُال فالن وفالن كذا وكذا !  ملسو هيلع هللا ىلصكذا وكذا. فؼال اب
= 
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اِح  الَجهههرَّ
(1)

وَهههاُروُن الرِشههقُد ، 
(2)

ََِؾ اُ  َطَؾههقِفْؿ َطْػههَقُه ،  وَيقههُرُهْؿ. أسهه

وَسَؾَؽ بِـَا َسِِقَؾُفْؿ َحتَّك َكْؾَؼاه ،َوِرَضاه
(3)

.   
                                      = 

 .(441( رُؿ )1/138أخرجف الدارمل يف ســف )«. أبًدآ ُأكؾ ؿؽ 

كـّا طـد وكقٍع، فؼال لرجٍؾ طـَده »سؿعُت أبا السائع، يؼقل:   بل ن ق عقسك الترمذي: (1)

، ويؼقل أبق حـقػة: هق ُمْثؾة ! -يعـل هدَيف  - ملسو هيلع هللا ىلصمّؿـ يـظر يف الرأي: أْشَعَر رسقُل ا  

ُال الرجؾ: فنكف ُد ُروي طـ إبراهقؿ الـخعل أكف ُال: اإلشعار ُمثؾٌة، ُال: فرأيت وكقًعا 

ًِا شديًدا، وُال: أُق ، وتؼقل: ُال إبراهقؿ!! ما ملسو هيلع هللا ىلصل لؽ: ُال رسقل ا  يضع يض

أخرجف اليمذي يف ســف «. أحؼَّؽ بلن ُتحَِس، ثؿ ٓ ُتخرج حتك َتـِزع طـ ُقلؽ هذا

 .(1/286(، ومـ صريؼف الخاقع يف الػؼقف والؿتػؼف )3/343)

ـَ خبزم الضرير لقسؿَع مـف  (2) الحديَث, فؼبل َّبن البروُن الروقُد يستدعل ن ب معبوية محؿَد  

صّؾك ا  وسّؾؿ طؾك سقّدي.  ن ق معبوية: مب ذَّرُت عـَده حديَث رسقل اهلل إٓ  بل:

 سؿع حديثًا فقف مقطظٌة يِؽل حتك يِؾَّ الثرى!  وإذا

احتجَّ »وُد حّدثف أبق معاوية يقًما طـ إطؿش، طـ أبل صالح، طـ أبل هريرة، بحديِث:  

فؼال طؿق الرشقد: أيـ التؼقا يا أبا معاوية  فغضع الرشقُد مـ ذلؽ يضًِا  «ودُم ومقسك

َّ بالـ ْاع والسقػ. فُلحضَر ذلؽ، فؼام الـاُس 
شديًدا، وُال: أتعيُِض طؾك الحديث ! طؾل

إلقف ياػعقن فقف، فؼال الرشقُد: هذه زكدٌُة. ثؿ أمر بَسجـف، وُال: ٓ َيخرُج حتك يخ َ  

ذا  فلُسؿ بإيؿان الؿغؾَّظة ما ُال لف أحٌد، وإكؿا كاكْت بادرًة مـل، َمـ ألؼك إلقف ه

 (.4/362(. واكظر ذّم الؽالم وأهؾف لؾفروي )14/21الِداية والـفاية )فلصؾؼف. 

م: (3) ًؼب عؾك مب تؼدَّ ـُ  ّطة معؾِّ فاطت وا يا أولل إبْار، فاتاَن بقـ همٓر العؼالر »  بل ا 

السادة إبرار إخقار الذيـ ُمؾئت ُؾقُبفؿ بالَغقرة طؾك إيؿا ؿ، والاح  طؾك أديا ؿ، 

 وبقـ زماٍن أصِحـا فقف، وكاٌس كحـ مـفؿ وبقـ ضفراَكْقفؿ!

ـُ مغػؾ صاحُع رسقل ا   رحَؿف، ويفجر  ، وسقٌد مـ ساداهتؿ يؼاعملسو هيلع هللا ىلصهذا طُِد ا  ب

، وحؾػ أيًضا طؾك ُاقعتف وهجراكف، ملسو هيلع هللا ىلصحؿقَؿف حقـ طارضف يف حديث رسقل ا  

 وهق يعؾؿ ما يف صؾة إُربقـ، وُاقعة إهؾقـ. 

وأبق سعقد  -حؽقَؿ هذه إمة  ملسو هيلع هللا ىلصسّؿاه رسقُل ا   -وطِادُة بـ الْامت وأبق الدردار 

وُيظفرون الفجرَة إلخقا ؿ: الخدري يظعـقن طـ أوصا ؿ، ويـتؼؾقن طـ بؾدا ؿ، 

ُّػ طـ استؿاع سـتف! ملسو هيلع هللا ىلصٕجؾ َمـ طارض حديَث رسقل ا    ، وتق
= 
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ـَ  -66
ـْ َردَّ َشْقًئا مِ ُع َطَؾك َتْعِجقِؾ ُطُؼقَبِة َم

ائِ َُ َِاُر والَق ِت إَْخ ْد َدلَّ َُ و

ـَّهِة، َأِو استَفاَن بِفِ  السق
(1)

:  

ـِ إَََّْقِع   ـْ َسَؾَؿَة ْ    َفَع
ِ
بِِاهَؿالِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ رُجاًل أَكَؾ طـَْد رُسهقِل ا 

اَل: «َُّْؾ  َِقِؿقـَِؽ »َفَؼاَل:  َُ َٓ َأْسَتاِقُع!  اَل:  َُ َّٓ  .«َٓ اْسَتَطْعَت »،  َمها َمـََعهُف إِ

اَل: َفَؿا َرَفَعَفا إَِلك فِقِف! َُ ُِْر. 
الؽِ

(2)
. 

ـِ عبَّبٍس  ـِ اْ    وَع
 
ِل ـِ الـَِّ اَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط  «َٓ َتْطُرُ قا الـَِّسبَء َلْقاًل » :َُ

اَل  َُ:  
ِ
ََِؾ َرُسقُل ا  افاًِل، َفاْكَسؾَّ َرُجاَلِن إَِلك َأْهؾِقِفَؿا، َوكِاَلُهَؿا  ملسو هيلع هللا ىلصوأُ َُ

!َوَجَد َمَع اْمَرَأتِِف َرُجاًل 
(3)

. 

                                      = 
، وكحهـ َكؾؼهك أههَؾ الزيهغ يف صهِاحـا والؿسهار، فقا لقت شعري، كقػ حاُلـا طـد ا  

حائههديـ طـفهها، وُمْؾِحههديـ فقفهها   ملسو هيلع هللا ىلصيسههتفزئقن بآيههات ا ، ويعاكههدون سههـَة رسههقل ا  

 .(1/359اإلباكة الؽ ى )«. سؾَّؿـا اُ  وإياكؿ مـ الزيغ والزلؾ

باب تعجقؾ طؼقبة مـ بؾغف طـ  ( فؼبل:1/414و د  ّقِ عؾك ذلؽ الدارملُّ يف ســف ) (1)

ْره. ملسو هيلع هللا ىلصالـِل   ُ  حديٌث فؾؿ يعظ ْؿف ولؿ يق

 .(3231( رُؿ )2/1599أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 يف َّتب ـف   بل ن ق عبد اهلل محؿـد  ــ إسـؿبعقؾ  ــ محؿـد  ــ الػضـؾ التقؿـل -

ـِ ومقاضِع التقُقهِػ، فهاكظْر كقهػ » ورح صحقح مسؾؿ: فؾقّتِؼ الؿرُر آستخػاَف بالسـ

طؾهك  ايهة  (، وحاشهقة الا امؾسهل136:بسهتان العهارفقـ )ص «.وصؾ إلقف ُشمُم فِعؾِف

 .( بتْرف يسقر1/185الؿحتاج )

 بال طذٍر. » و بل الـقوي: -
َّ
يف هذا الحديث جقاُز الدطار طؾك َمـ خالػ الحؽَؿ الارطل

 طـ الؿـؽر يف كؾ حاٍل، حتك يف حال إكؾ
ُ
الؿـفاج «. وفقف إمُر بالؿعروف والـفل

 (.12/193شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج )

( مـ 1487(، والِزار يف الؿسـد رُؿ )458( رُؿ )1/429أخرجف الدارمل يف الســ ) (3)

( مهـ صريهؼ أبهل داود 636( 1والاه ا  يف الؿعجهؿ الؽِقهر ) ،صريؼ أبل طامر العؼدي
= 



 

111 
 

ـِ َحْرَمَؾَة َ بَل  ـِ ْ  حَؿ ـْ َعْبِد الرَّ ـِ الهُؿَسق ِع  :وَع َجاَر َرُجٌؾ إَِلك َسِعقِد ْب

ُطُف بَِحجٍّ َأْو ُطْؿَرٍة، فَؼاَل َلفُ  َل: َفنِنَّ َرُسقَل اهللِ  :ُيِقد   ملسو هيلع هللا ىلصَٓ َتْبَرْح َحتَّك ُتَصؾِّ

َّٓ ُمـَبفٌِؼ » :َ بَل  ـَ الـَؿْسِجِد إِ َّٓ َرُجٌؾ َنْخَرَجْتُف  ,َٓ َيـْخُرُج َ ْعَد الـَِّداِء ِم إِ

ْجَعَة إَِلك الـَؿْسِجدِ  ,َحبَجةٌ  ِة،  :فَؼاَل  ,«َواُلَق ُيرِيُد الرَّ إِنَّ أْصَحابِل بِالهَحرَّ

اَل  اَل  :َُ َُ ـْ  :َفَخَرَج، 
َع مِ َُ َفَؾْؿ َيَزْل َسِعقُد ُيقَلُع بِِذْكِرِه َحتَّك ُأْخَِِر َأكَُّف َو

!َراِحَؾتِِف َفاْكَؽَسَرْت َفِخُذهُ 
(1)

. 

 

 

 

  

                                      = 
طهـ ابهـ  ،طهـ طؽرمهة ،طهـ سهؾؿة بهـ وههرام ،كالهؿا طـ زمعهة بهـ صهالح ،الاقالسل

  .مرفقًطا ،طِاس

الحديث يف إسـبده زمعة  ـ صبلح الَجـَدي القؿبين, والق ضعقػ, وسؾؿة  ـ والرام: الق 

مبم نحؿد:
ِ
 روى طـف زمعة أحاديث مـاكقر.  القؿبين,  بل ا 

ــبين: ــبل إلب ـْ   ــ لؽـّفؿهها لقسهها شههديدْي الضههعػ، فُقْستْاههفُد ُؿهها. وذكههر شههقاهَد  لؽ

 -ط الرسهالة  -سـد أحؿد (، وم7/334اكظر سؾسؾة إحاديث الْحقحة ) لؾحديث.

(12/78). 

 .(462( رُؿ )1/412أخرجف الدارمل يف الســ ) (1)

، رجالف كؾفؿ رجال مسؾؿ، إٓ أكف روى لعِد الرحؿـ »:  بل إلببين ـٌ هذا إسـاٌد حس

  .(3/645الثؿر الؿستااب )«. متابعًة كؿا يف )هتذيع التفذيع(

 «.إسـاده مرسٌؾ صحقٌح » (:6/58الصحقحة ) إحبديثو بل يف سؾسؾة 
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َر 
 الخاِدي  َعش َ

ُ
ل

صْ يُ  الف َ ُالسُّ ىَْصار 
َ
ُِثُأ

ًٓ  اُلؿْ  -67 ْق َُ ـَّهَة َوالتَزَمَفا  َِِؾ السق َُ ـْ  وفِْعاًل، َوَردَّ إلْقَفا ِطـَْد  ُكؾق َم

التَّـَاُزِع وآْختاَِلِف 
(1)

َمَفا َطَؾك َرْأيِِف َوَرْأِي َيقِرِه، َوَطؾََّؼ َصَقاَب ،  دَّ َُ َو

ْد  َُ ُِقِت ُوُروِدَها، وَرَجَع إَلْقَفا َبْعَد ِطْؾِؿِف بَِفا، َحتَّك َوَلْق َكاَن  َرْأيِِف َطَؾك ُث

ْقُلُف فِل أَفاِق َأْفَتك بِِخاَلفَِفا  َُ واْكَتَاَر 
(2)

. 

ـَّهههَة َطَؾههك َكْػِسههِف، َوَوَزَن  َواُلــؿْ  -68 ههَؿ السق ـْ َحؽَّ َقاَلههُف ُكههؾق َمهه ُْ بَِفهها َأ

َوَأْحَقاَلفُ  َوَأْفَعاَلفُ 
(3)

َرَهها َطَؾهك َجههِؿقِع َحَرَكاتِهِف َوَسهَؽـَاتِِف  ، َوَخَاَراتِهِف، َوَأمَّ

َِِؾههُف  َفَؿها َواَفَؼَفهها َواْرَتَضههاه، َوَمهها َخاَلَػَفهها َرَفَضههُف َوأَبههاهَُ
(4)

َوَجاَهههَد َكْػَسههُف ، 

                                      
 [59]الـسار: ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿  بل مقؿقن  ـ مفران يف  قلف تعبلك: (1)

ُُ  إلك ا  إلك كتابف، والردق  الردق » وُد  (.1/317اإلباكة )«. ِض إلك سـتفإلك الرسقل إن 

 تؼّدم.

 التؿّسؽ  بلسـة.تؼّدم الؽالُم طؾك ذلؽ يف الػْؾ السادس:  (2)

يف أحقالف  ملسو هيلع هللا ىلصٓ دلقَؾ طؾك الاريؼ إلك ا  إٓ متابعُة الرسقل » حؿزة البغدادي: بل ن ق  (3)

 .(3/427مدارج السالؽقـ )«. وأُقالف وأفعالف

ـُ َّثقر يف  قلف تعبلك: -  أي: طهـ » [62]الـهقر: ﴾ک ک ک ک ڑ﴿ و بل ا 

إُههقاُل ، وهههق سههِقُؾف ومـفاُجههف وصريؼُتههف وسههـُتف وشههريعُتف، فُتههقزن ملسو هيلع هللا ىلص أمههر رسههقل ا 

َِِؾ، وما خالػف ففق مردود طؾهك ُائؾهف وفاطؾهف،  ُُ وإطؿاُل بلُقالف وأطؿالف، فؿا وافؼ ذلؽ 

 .(6/89تػسقر الؼرآن العظقؿ ) «.كائـًا ما كان

ـُ عطبء: (4) َِف بـقر الؿعرفة. وٓ مؼام أشرف »  بل ا  َمـ ألزم كػَسف آداَب السـة كّقر اُ  ُؾ

  .(3/426مدارج السالؽقـ )«. مـ مؼام متابعة الحِقع يف أوامره وأفعالف وأخالُف

ًٓ وفعاًل: كاؼ بالحؽؿة. وَمـ  و بل ن ق عثؿبن الـقسب قري: -  َر السـَة طؾك كػسف ُق َمـ أمَّ

ًٓ وفعاًل: كاؼ بالِدطة. ُال ا  تعالك:  َر الفقى طؾك كػسف ُق  ﴾ٿ ٿ ٺ﴿أمَّ

 (.3/425مدارج السالؽقـ ). [54]الـقر:
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َذلَِؽ فِل َذاِت ا  َطَؾك
(1)

.   

ــؿْ  -69 ـَّهههِة، وَتْعؾِقِؿَفهها،  َواُل ـْ َبههَذَل َمهها فِههل ُوْسههِعِف لِههَتَعؾقِؿ السق ُكههؾق َمهه

َفاِع َطـَْفا وَكْاِرَها، والد 
(2)

ـْ َأْهؾَِفها ال هَرُهْؿ، . وَذبَّ َطه َْ ـَ بَِفها وَك هؽِق ُؿَتَؿس 

                                      
نفضُؾ الجفبد: نْن تجبالَد كػَسؽ والقاَك يف » :ملسو هيلع هللا ىلص بل:  بل رسقل اهلل  عـ ن ل ذر  (1)

( ويقُره. واكظر السؾسؾة الْحقحة 3/349« )الحؾقة»أخرجف أبق كعقؿ يف  «.ذات اهلل 

 (.1496رُؿ )

الؿجبالـُد َمــ جبالـَد كػَسـف يف اهلل » :ملسو هيلع هللا ىلص بل:  بل رسقل اهلل  وعـ فضبلة  ـ عبقد  - 

.» ( 29/274(، وأحؿد يف الؿسهـد )1631( رُؿ )2/317أخرجف اليمذي يف الســ )

  (، والا ا  يف الؿعجؿ4726(، )4634(، وابـ حِان يف صحقحف رُؿ )32951رُؿ )

(: 2/484(، وُههال إلِهها  يف السؾسههؾة الْههحقحة )797( رُههؿ )18/229الؽِقههر )

 «. إسـاده جقد»

هؿ أهؾ الحديث، والذيـ يتعاهدون » «:ٓ تزال طبئػة» بل عؾل  ـ الؿديـل يف حديث:  (2)

ويذبققن طـ العؾؿ، لقٓهؿ ٕهؾؽ الـاَس: الؿعتزلُة، والرافضُة،  ملسو هيلع هللا ىلص مذهَع الرسقل

« الحجة طؾك تارك الؿحجة»رواه كْر الؿؼدسل يف «. والجفؿقُة، وأهُؾ اإلرجار والرأي

 (.68آحتجاج بالسـة لؾسققصل )ص/كؿا يف مػتاح الجـة يف 

كظْركا فرأيـا فرَُة أصحاب الحديث لفا أْصَؾع، »السؿعبين عـ السـة:  الؿظّػرو بل ن ق  - 

َِع، فعؾْؿـا يؼقـًا أ ؿ أهُؾفا دوَن َمـ سقاهؿ مـ  وفقفا أْرَيع، ولفا أْجَؿع، ولِْحاِحفا أْت

يؽـ معف دٓلهٌة طؾقهف مهـ صهـاطتف،  جؿقع الػرق: فنّن صاحَع كؾ  حرفٍة أو صـاطٍة مالؿ

ِْااًِل، ويف الؿعؼهقل  وآلٌة مـ آٓتف، ثؿ اّدطك تؾؽ الْـاطَة، كهان يف دطهقاه طـهد العامهة ُمه

ال، فههنذا كاكههت معههف آُٓت الْههـاطة والِحرفههة، شههفدْت لههف تؾههؽ أُٓت  طـههدهؿ ُمههتَجف 

 بْـاطتف، بؾ شفد لف كؾق مـ طايـف ُِؾ آختِار. 

رأيَت رجاًل ُد فتح باب دّكاكف طؾك َبزٍّ طؾؿَت أكف بّزاٌز وإن لؿ َتخت ْه، وإذا كؿا أكؽ إذا  

 فتح طؾك تؿٍر طؾؿَت أن تّؿاٌر، وإذا فتح طؾك ِطاٍر طؾؿَت أكف طّاار......

فا.   ثؿ كؾق صاحع صـاطٍة وحرفٍة يػتخُر بْـاطتف، ويستاقُؾ ُا، ويجالُس أهَؾفا، وٓ يذمق

ُديًؿا وحديًثا هؿ الهذيـ رحؾهقا يف صؾهع ههذه أثهار  ورأيـا أصحاَب الحديث  

 ، فلخههذوها مههـ معاد هها، وجؿعقههها مههـ مظاك فهها،ملسو هيلع هللا ىلص التههل تههدلق طؾههك ُسههــ رسههقل ا 
= 
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ِفْؿ وَكَسَرُهْؿ، وَردَّ َطَؾْقِفْؿ َباصَِؾُفْؿ وَدَحَرُهؿْ 
وَصاَل َطَؾك َأْطَدائِ

(1)
. 

ههٍر  -وَلَؼههِد اْشههُتِفَر  -71 ْْ
ههٍر ومِ ْْ ـَ إَْطههاَلِم  -فِههل ُكههؾ  َط َػههٌة مِهه

صائِ

ـْ َكاَوَأَههها، َحتَّههك  ب  طـَْفهها، والِؼَقههاِم َطَؾههك َمهه ـَّهههِة، والههذَّ ههاَلَبِة فِههل السق َّْ بِال

ـَّههِة َفَخهاَرا، ولِؾَحهؼ  َمـهاَرا. ُمَتهاَبعُتُفْؿ َسهَعاَدة، والـََّظهُر إِ  َُِحقا لِؾسق َلهْقِفْؿ َأْص
                                      = 

وحػظقها، وايتِاقا ُا، وَدَطْقا إلك اّتِاطفها، وطهابقا َمهـ خالَػفها، وكُثهرْت طـهدهؿ ويف 

ه، والتّؿههاُر بتْؿههره، والعاههاُر بِعْاههره «. أيههديفؿ حتههك اشههتفروا ُهها كؿهها اشههتفر الِههّزاُز بِههز 

 .(92 - 89:آكتْار ٕصحاب الحديث )ص

ِّ عـ نالؾ السـة: (1) ؿعبين يف الذ نالـُؾ َفَج بهذّم أصهحاب الحهديث صهـػان: ُد َله»  بل السِّ

هدو ؿ بالثَّْؾهع والعْقهع! ويـسهِق ؿ إلهك  الؽالم, ونالـُؾ الـرني, ِْ ففهؿ يف كهؾ  وُهٍت َيؼ

 الجفؾ وُّؾة العؾؿ! وإْتِاع السقاد طؾك الِقاض! 

ُيثهاٌر، وُيْثهٌر، وزوامهُؾ أسهػاٍر! وُهالقا: أُاصهقص، وحؽايهات، وأخِهار! وربؿها  و بلقا: 

 ![5]الجؿعة: ﴾گ گ گ ک﴿ُرؤوا: 

 ما َثَؾؿقا إٓ ديـَفؿ، وٓ َسَعقا إٓ يف هالك أكػسفؿ.  ويف الحؼقؼة: 

ّ وصـاطِة الَِّز ! وما لؾحّداديـ وتؼؾقع الِعْار والـظر يف  
وما لألساكَِػة وصقِغ الُحؾل

ِْرٌة  يف الجقاهر ! أَما يؽػقفؿ صدُأ الحديد، وكػٌخ يف الؽِقر، وُشقاُظ الذيؾ والقجف، وُي

َُة! وما ٕهؾ الؽالم وَكْؼِد َحَؿَؾة إخِار ! وما أحسـ ُقَل َمـ ُال:  الَحَد

ـــــــــالءٌ  ـــــــــقس ُيْـــــــــبُفف َ  ـــــــــالٌء ل  َ 
 

ـِ   ــــــ ــــــٍب وِدي ــــــرِ ِذي َحَس  عــــــداوُة غق
 

 ُيـقُؾــــــؽ مـــــــف ِعْرًضــــــب لــــــؿ َيصـــــــْفُ 
 

 وَيرتـــــُع مــــــؽ يف ِعـــــْرٍض َمُصـــــقنِ  
 

تف يّدطقف، ودطقاهؿ الحؼَّ تحجِفؿ طـ مراجعة الحؼ.   ـّ الحؼَّ طزيٌز، وكؾٌّ مع ِطزَّ  لؽ

ُِف   كعْؿ: إّن طؾك الِاصؾ ُضؾؿًة، وإّن طؾك الحؼ ُكقًرا، وٓ ُيِْر كقَر الحؼ إٓ مـ ُحِال ُؾ

ِّط يف ضؾؿههات الفههقى، [42]الـههقر: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿بههالـقر  . فههالؿتخ

ههؼ لؾَعههْقد إلههك الحههؼ، وٓ  ههػ يف الؿؼههال، ٓ ُيقفَّ والؿههيد ي يف مفههاوي الَفَؾَؽههة، والؿتعس 

َيْرُشههد إلههك صريههؼ الفههدى، لَقْظَفههَر ُوُطههقرُة مسههؾؽف، وِطههزق جاكِههف، وتلب قههف إٓ طؾههك أهؾههف، 

«. [128]إكعام: ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿

 .(42 - 29:ٕصحاب الحديث )صآكتْار 
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َِاَدة ِط
(1)

ُِْغِضِفُؿ الهُؿَتَفت ؽ. ؽ، وَيهْفَؾُؽ بِ ِ ِفُؿ الهُؿَتهـَس  ـُ بُِح  . ُيْؿَتَح

ـُ َمْفِديِّ  ـِ ْ  ْحـَؿ بِم إَِذا َرَنْيَت َرُجاًل » :َ بَل َعْبُد الرَّ َّْ ـْ َناْلِؾ ال َرُجاَلِن ِم

ّـَ إَِلْقفِ  ـ
, َوَنُ ق إِْسَحبَق الَػَزاِريُّ  :ُيـِحبُّـُفَؿـب َفبْطَؿئِ ـِ  ,إَْوَزاِعلُّ ََّبَكب إَِمبَمقـْ

ـَّـةِ  «فِل السُّ
(2)

. 

ـُ َسِعقٍد الثََّؼِػلُّ  ُجَؾ ُيـِحبُّ َناْلَؾ الَحِديِث, » :وَ بَل ُ َتقَبـُة ْ  إَِذا َرَنْيَت الرَّ

ـِ  ِد ْ  ـِ ُمحؿَّ , وَنحَؿَد ْ  ـِ َمْفِديِّ ـِ ْ  ْحـَؿ ـِ سِعقٍد, وَعْبِد الرَّ ِمْثَؾ َيـْحَقك ْ 

ـِ َرااَلَقْيِف  ـَ  -َحـْـَبـَؾ, وإِْسَحبَق ْ  ـَّـِة,  -َوَذَََّر َ ْقًمب وَخرِي ُف َعَؾك السُّ ـنِكَّ
فِ

ـْ َخبلَ  ُف ُمْبَتـِدعٌ وَم ِء َفبْعَؾْؿ َنكَّ َٓ «َػ اَلُم
(3)

. 

ـٍ  ـُ َمِعق ـِ َسَؾَؿةَ » :وَ بَل َيـْحَقك ْ  ُؿ فِل َحـّؿـَبِد ْ  ُجَؾ َيَتَؽؾَّ  ,إَِذا َرَنْيَت الرَّ

ِفْؿُف َعَؾك اِ ْساَلمِ  ـِ َعبَّبٍس: َفبتَّ «وِعْؽرَِمَة َمْقَلك اْ 
(4)

. 

ـَ فِل اِ َمبِم  ـُ َنْعقـَ ـِ َحـَْبـَؾ وَ بَل اْ  َنْحـَؿَد ْ 
(5)

: 

                                      
يدطق إلك السـة ويـفك طـ الِدطة  -الـظُر إلك الرجؾ مـ أهؾ السـة » عـ ا ـ عببس,  بل: (1)

يف شرح أصقل اطتؼاد  (، والاللؽائل1/242أخرجف ابـ باة يف اإلباكة الؽ ى ) «.طِادةٌ  -

ؾػل يف جزئف الؿـتَخع 1/54أهؾ السـة ) (، وابـ الجقزي يف 5)ق/ -مخاقط  -(، والس 

 (. 16تؾِقس إبؾقس )ص:

يف شرح  (، والاللؽائل68:أخرجف يعؼقب بـ شقِة يف مسـد طؿر بـ الخااب )ص (2)

 .(7/138(، وابـ طساكر يف تاريخ دماؼ )1/74أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )

(، والخاقههع يف شههرف 1/67أخرجههف الاللؽههائل يف شههرح أصههقل اطتؼههاد أهههؾ السههـة ) (3)

والْههههابق  يف طؼقههههدة السههههؾػ أصههههحاب الحههههديث  ،(71أصههههحاب الحههههديث )ص:

  (. 227)ص:

 .(2/512يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة ) أخرجف الاللؽائل (4)

«. أحؿُد طـدكا محـٌة، َمـ طاب أحؿَد ففق طـدكا فاسٌؼ » و بل فقف نيًضب سػقبُن  ـ وَّقع: (5)

  .(5/186تاريخ بغداد )
= 
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ـُ َحـَْبَؾ ِمـْحـًَة َمْلُمقَكةً   َنْضَحك اْ 
 

ُؽ بِّ َنْح َو ُِح    َؿَد ُيْعَرُف الـُؿَتـَسِّ
 

ًصب ــــَـؼِّ ــــَؿٍد ُمَت َْح ِٕ ـــَت  ــَلنَّ ُســُتقَرُه َسُتَفـــتَُّؽ   وإَِذا َرَنْي َفــبْعَؾْؿ  ِ
(1)

 

                                      = 
أحؿد بـ حـِؾ محـٌة، بف ُيعرف الؿسؾُؿ مـ »و بل ن ق الحسـ الطرخب بذي الفؿذاين:  -

(، والؿحـة طؾك اإلمام أحؿد لعِد الغـل الؿؼدسل 5/233تاريخ دماؼ ) «.الزكديؼ

 .(92:)ص

 و بل ن ق ُمزاحٍؿ الخب بين: -

ـــةً  ـــُد ِمْحـَ ـــبِق َنْحَؿ ـــل أَف ـــْد َصـــبَر فِ  َلَؼ
 

ــــَعؾِ   ْْ  َوَنْمــــُر الــــَقَرى فَِقفــــب َفَؾــــْقَس  ِِؿ
 

ــب ــَد ُمْبِغًض ــاًل ََٕحْؿ ــَقى َجْف ــَرى ذا الَف  َت
 

ـَ َحـَْبـــؾِ َوَتْعـــرُِف ذا    التَّْؼـــَقى ُيِحـــبُّ ا ـــ
 

 .(579:مـاُع اإلمام أحؿد ٓبـ الجقزي )ص

 و بل إسؿبعقؾ  ـ فالن الترمذي: -

 َلَعْؿــــُرَك مــــب َيْفــــَقى َْٕحَؿــــَد َكْؽَبــــةً 
 

ـــِقرُ   ـــِؾ ُمْع ـــب ُِص الَعْؼ ـــبِس إِٓ َك ـَ الـ ـــ  ِم
 

ـــفِ  ـــك   ـــِذي ُيْبَتَؾ ـــْقَم الَّ ـــُة الَق ـــَق الِؿْحـَ  اُل
 

ـــــــــِّلُّ فقـــــــــب َوُيْســــــــَبرُ َفُقْعَتَبــــــــُر    السُّ
 

ةٌ  , َوُ ـــرَّ ـَ  َوـــًجك يف ُحؾـــقِق الُؿْؾِحـــِدي
 

رُ   ــــؿِّ َْ ـِ َناْلـــِؾ الـُّْســــِؽ, َعـــػٌّ ُم َْعـــُق ِٕ 
 

 .(1/65(، ولقامع إكقار الِفقة لؾسػاريـل )574:مـاُع اإلمام أحؿد )ص

(، وتهاريخ 4/382(، وإكساب لؾسهؿعا  )5/186الِقتان يف تاريخ بغداد لؾخاقع ) (1)

(، ومـاُهع اإلمهام 431:(، وتِقهقـ كهذب الؿػهيي ٓبهـ طسهاكر )ص5/232دماؼ )

(، والؿحـهة طؾهك اإلمهام أحؿهد لعِهد الغـهل الؿؼدسهل 659:أحؿد ٓبـ الجهقزي )ص

 .(92:)ص

 .ـ طِد ا  بـ صاهروُتـسع الِقتان أيًضا لؾاافعل، ولؿحؿد ب

 ومّؿب جبء يف الذا نيًضب: -

  ُهال: مِهـ أيهـ أكهَت  ُهال: مهـ أههؾ :  بل رجٌؾ ٕحؿد  ـ حـبؾ  -
ق
َمـ السهـّل

 .
ٌّ
ختقا   ُهال: كعهؿ. ُهال: فلكهت سهـّل ذم الؽهالم وأهؾهف الِْرة. ُال: أتحعق أيقب السَّ

 .(5/127لؾفروي )
= 
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.................................................................. 

 

 

 

 

  

                                      = 
ـُ سـعقد: - إذا رأيَت الرجَؾ مـ أهؾ الِْرة يحع أيقب: فاطؾؿ أكف طؾك » و بل  تقبُة  

 .الؿْدر كػسف« الاريؼ

ـُ عبد اهلل  ـ يقكس: - ِققه » و بل نحؿُد   امُتحـ أهُؾ الؿقصؾ بؿعاىف بـ طؿران، فنن أح

يعـل يحل « ففؿ أهُؾ السـة، وإن أبغضقه ففؿ أهُؾ بدطة، كؿا ُيؿتحـ أهُؾ الؽقفة بقحقك

 .(1/66شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة ). بـ سعقد الؼاان

ـُ زاذان: - سؿعُت طَِد الرحؿـ بـ مفدي يؼقل: إذا رأيَت بْرًيا يحع » و بل حؿبُد  

(، 1/182مؼدمة الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ )«. حؿاَد بـ زيد ففق صاحُع سـة

 .(1/63وشرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة )

ـُ الؿديـل:  - ـُ طقٍن يف الِْريقـ »َد الرحؿـ بـ مفدي يؼقل: سؿعُت طِو بل عؾلُّ   اب

ـّ إلقف. ويف الؽقفققـ مالؽ بـ مغقل. وزائدة بـ ُدامة، إذا  ِّف فاصؿئ إذا رأيَت الرجَؾ يح

ِّف فاْرُج خقَره. ومـ أهؾ الاام إوزاطل وأبق إسحاق الػزاري. ومـ  رأيت كقفًقا يح

(، 64:الؽ لؿحؿد بـ مخؾد )صما رواه إكابر طـ م «.أهؾ الحجاز مالؽ بـ أكس

 .(7/138(، وتاريخ دماؼ )1/63وشرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة )

ـُ القلقــد: - إّكهها لـؿههتحـ الـههاَس بههإوزاطل، فؿههـ ذكههره بخقههٍر طرفـهها أكههف » و ــبل  ؼقــُة  ــ

الؿعرفهة والتهاريخ لؾػسهقي  «.، ومهـ صعهـ طؾقهف طرفـها أكهف صهاحَع بدطهةصاحَع سـة

  .(6/318(، وهتذيع التفذيع )25/176)(، وتاريخ دماؼ 3/428)

 .35/256واكظر الؿعجؿ الؽِقر لؾا ا   .إلك يقر ذلؽ مـ إُقال
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َر 
ِي  َعش َ

ان 
 الن َّ

ُ
ل

صْ يُ  الف َ ُالسُّ ْغَداء 
َ
ُثُِأ

  اُلؿْ  -71
 
ِل ـْ ُسـَِّة الـَِّ

ـْ َردَّ َشْقًئا مِ َِْؾَفا، َمَع ِطْؾِؿِف  ملسو هيلع هللا ىلصُكؾق َم وَلْؿ َيْؼ

ُِقتَِفا َطـْفُ  بُِث
ّـَ بَِغْقهِرَها ,(1) َأِو اْسَت

ـَ  ,(2) َأِو اْبَتَدَع بِْدَطًة َتَخالُِػَفا، َأْو َصَع

فِقَفا، َأْو فِل َكَؼَؾتَِفا
َح بَِتْؽِذيَِِفا ,(3) َأْو َصرَّ

 
(4)

ٍر مِـَْفا
ْ
، َأِو اْسَتْفَزَأ بَِال

(5)
. 

ـُ فِل أَثاِر، َأْو َيُردق أَثاَر، َأْو ُيِريُد  -72 ُجَؾ َيْاَع وإَِذا َسِؿْعَت الرَّ

                                      
ه بغقر َتِؼق ٍة،  ملسو هيلع هللا ىلصَمـ َبَؾَغف طـ رسقل ا  »  بل إسحبق  ـ راالقيف: (1) خ ٌ ُيِؼرق بّْحتف، ثؿ َردَّ

 .(1/99اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ حزم )«. ففق كافرٌ 

ٓ يخرج أحٌد مـ أهؾ الؼِؾة مـ اإلسالم حتك َيردَّ آيًة مـ كتاب ا  » البر فبري:و بل  -

  (21:شرح السـة )ص «ملسو هيلع هللا ىلص، أو يردَّ شقًئا مـ آثار رسقل ا. 

ههف، وهههق كههافٌر بهها   ملسو هيلع هللا ىلصَمههـ َردَّ حههديًثا طههـ رسههقل ا  » و ــبل نيًضــب: - فؼههد َردَّ إثههَر كؾَّ

 .(42:الؿْدر كػسف )ص«. العظقؿ

َفُؼْؾهُت: َههْؾ َبْعهَد » الطقيـؾ:  جبء التحذيُر مـ ذلؽ يف حديث حذيػة  ـ القؿـبن (2)

اَل:  َُ ـْ َخْقٍر  
ر  مِ ـٌ »َذلَِؽ الاَّ اَل: «َكَعْؿ, َوفِقِف َدَخ َُ ـُُف   ْؾُت: َوَما َدَخ ُُ َ ـْقٌم َيْسـَتـُّقَن  َِغْقـرِ »، 

أخرجهف مسهؾؿ يف الْهحقح  الحهديث.« ِمـُْفْؿ َوُتـْؽِـرُ ُسـَّتِل, َوَيْفُدوَن  َِغْقرِ اَلْديِل, َتْعرُِف 

 .(1847( رُؿ )2/1475)

تؼدم يف الػْؾ الرابهع ِذكهُر حهال مهـ تؽؾهؿ يف َكَؼَؾهة السهـة مهـ الْهحابة فَؿهـ بعهَدهؿ،  (3)

 .وذكركا فقف أن الؽالَم فقفؿ َضرٌب مـ الزكدُةٌ 

َمـ جحد أو شّؽ يف حرٍف مـ الؼرآن، أو يف شلٍر جار طـ رسقل ا  »  بل البر فبري: (4)

ًباملسو هيلع هللا ىلص  اَ  مؽذ 
َ
 .(58:شرح السـة )ص«. ، لؼل

ـُ القزير: - « مع العؾؿ أكَّف حديُثف، ُكْػٌر صريٌح  ملسو هيلع هللا ىلصالتؽذيُع لحديِث رسقِل ا  » و بل ا 

 .(3/274العقاصؿ والؼقاصؿ )

 .سقليت فٌْؾ مستؼٌؾ طـ آستفزار بالسـة (5)
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َِْتِدعٌ  َٓ َتُاؽَّ َأكَُّف َصاِحُع َهَقًى ُم ِفْؿُف َطَؾك اإِلْساَلِم، َو َيْقَر أَثاِر، َفاتَّ
(1)

. 

َقائِِػ َكثِقُروَن، يَ  -73 ـَ أَحاِد والاَّ
ـَّهِة مِ ْظَفُروَن فِل ُكؾ  وَأْطَداُر السق

 َزَماٍن. 

74-  
 
ِهل ْد َكَجَؿْت َكَقاِجهُؿُفْؿ، وَبَدَرْت َبَقاِدُرُهْؿ، فِهل َطْفهِد الـَِّ َُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصو

 
ق
ههَرِة التَِّؿقِؿههل ِْ ـَ ُذو الُخَقْي ِة  -ِحقـََؿهها َصَعهه َُ فِههل  -َرْأُس الَخههَقاِرِج الهَؿهههاِر

 
 
ِل ـَ  !ملسو هيلع هللا ىلصَطْدِل الـَِّ ِذي َجاَرُه مِه ْسَؿِة الهَؿهاِل الَقِسقِر الَّ

َِْؾ ُحْؽَؿُف فِل ُِ وَلْؿ َيْؼ

ـِ  !!الَقَؿ
(2)

  . 

                                      
 .(113:هذا مـ كالم ال ُاري يف شرح السـة )ص (1)

 .إحاديَث الـِقيةَ  :ومراُده بأثار 

ـُ طؾك أثار وٓ يؼُِؾفا، أو يـؽُر شقًئا مـ أخِار » و بل نيًضب: -  إذا سؿعَت الرجَؾ ياع

فاّتِفْؿُف طؾك اإلسالم: فنكف رجٌؾ رديُر الؼقل والؿذهع، وإكؿا صعـ  ملسو هيلع هللا ىلص رسقل ا 

، وَطَرْفـا ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابف: ٕكف إكؿا َطَرْفـا اَ ، وَطَرْفـا رسقَل ا   ملسو هيلع هللا ىلصطؾك رسقل ا  

، والدكقا وأخرة بأثار، فنّن الؼرآَن إلك السـة أحقُج مـ  الؼرآَن، وَطَرْفـا الخقَر والارَّ

 .(82:شرح السـة )ص«. آنالسـة إلك الؼر

ُقُلف: إن الؼرآَن أحقُج إلك السـة مـ السـة إلك الؼرآن، »  بل الْقخ حؿقد التقيجري: 

ر الؼرآن وتِق ـ معاكقف وما أراد ا  بف، فؾفذا كان الؼرآُن محتاًجا إلك  معـاه أن السـة تػس 

«. [44]الـحؾ: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ السـة، ُال ا  تعالك:

 .(2:الؼقيؿ طؾك الؿجرم إثقؿ )صالرد 

َثار » و بل ن ق الؼبسؿ إصبفبين: -  ْٔ ُال أهُؾ الّسـة مـ الّسؾػ: إِذا صعـ الرجُؾ طؾك ا

ْساَلم َِِغل َأن ُيتَّفؿ طؾك اإْلِ  .(3/459الحجة يف بقان الؿحجة ) «.َيـْ

  ,  ـبل: عـ جب ر  ـ عبد اهلل (2)
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتهك َرُجهٌؾ َرُسهقَل ا  هَرَفُف مِه َْ بِاْلِجْعَراَكهِة ُمـْ

 
ِ
ههٌة، َوَرُسههقُل ا  ، َوفِههل َثههْقِب بِههاَلٍل فِضَّ ـٍ َيْؼههُِِض مِـَْفهها، ُيْعاِههل الـَّههاَس، َفَؼههاَل: َيهها  ملسو هيلع هللا ىلصُحـَههْق

اَل:  َُ ُد، اْطِدْل،  ـْ َنْعِدُل؟! َلَؼْد ِخْبـَت َوَخِسـْرَت إِْن َلـ»ُمَحؿَّ ـْ َيْعِدُل إَِذا َلْؿ َنَُّ ْؿ َوْيَؾَؽ, َوَم

ـْ َنْعِدُل  ـُ اْلَخاَّاِب «, َنَُّ ُتهَؾ َههَذا اْلُؿـَهافَِؼ،  :َفَؼاَل ُطَؿُر ْب ُْ  َفَل
ِ
َدْطـِل، َيا َرُسهقَل ا 

= 
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ُسقِل  ,الَخَقاِرِج  وَهَذا َدْيَدنُ  -75 ُزوَن َطَؾك الرَّ ْؾهَؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِكَُّفْؿ ُيهَجق  الظق

ُِقَن َصاَطَتُف وُمَتاَبَعَة ُسهـَّتِفِ  !َوالَجْقرَ  َٓ ُيقِج ُغهُف  !و َِؾ  ُقَكُف فقَؿها ُي هد  َْ وإكََّؿها ُي

تِهل ُتَخهالُِػ  ـَّههِة، الَّ ـَ السق َِق ـُهُف مِه ـَ الُؼْرآِن، ُدوَن َمها ُي
َضهاِهَر  -بِهَزْطِؿِفؿ  -مِ

!الُؼْرآنِ 
(1)

. 
                                      = 

َث الـَّبُس َنكِّل َنْ ُتُؾ َنْصَحب ِل, إِنَّ اَلَذا َوَنْصَحبَ ُف َيْؼَرُءوَن اْلُؼْروَن, »َفَؼاَل:  َمَعبَذ اهللِ, َنْن َيَتَحدَّ

ــةِ  َٓ ُيَجــبِوزُ  ِمقَّ ـَ الرَّ ــ ــْفُؿ ِم ــُف َََّؿــب َيْؿــُرُق السَّ ــبِجَراُلْؿ, َيْؿُرُ ــقَن ِمـْ أخرجههف مسههؾؿ يف  «.َحـَ

 .(1262( رُؿ )3/742صحقحف )

ر ضاهَر الؼرآن، أو يؼال: »  بل وقخ ا سالم ا ـ تقؿقة: (1) أما السـُة الؿتقاترُة التل ٓ ُتػس 

تخالػ ضاهَره، كالسـة يف تؼدير كْاب السرُة ورجؿ الزا  ويقر ذلؽ، فؿذهع جؿقع 

مخالػَة السـة،  -أو ُقل بعضفؿ  -السؾػ العؿُؾ ُا أيًضا إٓ الخقارج: فنّن مـ ُقلفؿ 

 وُيحؽك«, ذه الؼسؿَة مب ُنريد  فب وجُف اهلل!إن ال»يف وجفف:  ملسو هيلع هللا ىلصحقث ُال أوُلفؿ لؾـِل 

رة لف، وأما ضاهُر  ملسو هيلع هللا ىلصطـفؿ أ ؿ ٓ يّتِعقكف  إٓ فقؿا بؾَّغف طـ ا  مـ الؼرآن والسـة الؿػس 

ُُقا مـ اإلسالم  الؼرآن إذا خالػف الرسقُل فال يعؿؾقن إٓ بظاهره! ولفذا كاكقا مارًُة َمَر

 كؿا يؿرُق السفُؿ مـ الرمّقة. 

َز أن الرسقل يجقز «. إْن لْؿ نْعِدْل  وَخِسْرَت  لؼد ِخْبَت » ٕولفؿ: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلو بل  فنذا َجقَّ

ـُ ا  طؾك وحقف، فؼد  أن يخقَن ويظؾَؿ فقؿا ائتؿـف ا  طؾقف مـ إمقال وهق معتؼٌد أكف أمق

ـٌ  َز أن يخقن ويظؾؿ فقؿا ائتؿـف مـ الؿال مـ هق صادٌق أمق فقؿا  اتََِّع ضالًؿا كاذًبا، وَجقَّ

 
ق
َٓ َتْلَمـُقكِل؟» ملسو هيلع هللا ىلصائتؿـف ا  طؾقف مـ خ  السؿار: ولفذا ُال الـِل َؿبِء و ـْ يف السَّ  «نَيْلَمـُـل َم

 الذي أوجع ا  صاطتف ملسو هيلع هللا ىلصأو كؿا ُال. يؼقل 
ُ
 إّن أداَر إماكة يف القحل أطظُؿ، والقحل

ْسِؿف. َُ  بُحْؽِؿف و
ُ
 هق القحل

ا لؾؿـؼهقل، كؿها يـؽهر كثقهٌر مهـ أههؾ وُد ُيـؽر همٓر كثقًرا مـ الســ  صعـًا يف العؼهؾ ٓ ردًّ

ـَ الؿتههقاترَة طـههد أهههؾ العؾههؿ، كالاههػاطة والحههقض والْههراط والؼههدر ويقههر  الِههدع السههـ

 ( مـفا.19/73(. واكظر )11/229مجؿقع الػتاوى ) «.ذلؽ

ر مجؿَؾفا دون ما خالػ ضهاهَر » و بل نيًضب: - ؽقن مـ السـة إٓ بؿا َفسَّ الخقارُج ٓ يتؿسَّ

الؼرآن طـدهؿ، فال يرجؿقن الزا ، وٓ يرون لؾسرُة كِْهابًا، وحقـئهٍذ فؼهد يؼقلهقن: لهقس 

 (. 12/48مجؿقع الػتاوى )«. يف الؼرآن ُتُؾ الؿرتدّ 
= 
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ـَ  َْ َ الهُؿْح
اكِل ـَ َأنَّ الزَّ ْجِؿ، َزاِطِؿق َكَؿا َفَعُؾقا فِل َتْؽِذيِِِفْؿ لِهُحْؽِؿ الرَّ

َٓ ُيْرَجؿُ    !ُيْجَؾُد و

اِرَق ُتْؼَاُع َيُدُه فِل الَؼؾِقِؾ والَؽثِقرِ   !وَكَؿا َصـَُعقا فِل َزْطِؿِفْؿ َأنَّ السَّ

ـَّهِة. ـْ َتْؼقِقِد َذلَِؽ فِل السق
ـَ بَِؿا َجاَر مِ  َيْقَر َطابِهئِق

ق هههَئاِت  ُكقِب والسَّ ـَ بِالههذق ههُروا الهههُؿْسؾِِؿق واْسههَتَحؾققا ِدَمههاَرُهْؿ  !وَكَؿهها َكػَّ

ـَ داَر َحْرٍب، وَداَرُههْؿ َداَر إِْيَؿههانٍ  !وَأْمَقاَلُفؿْ  إَِلهك  !وَجَعُؾقا َداَر الهُؿْسؾِِؿق

ـَ الَِِدِع الهُؿـَْؽَرِة.
 يْقِر َذلَِؽ مِ

ـَّـةِ  -76 ـْ َنْعَداِء السُّ افَِضُة, :وِم َفا َأْو َأْكَثَرَها:  الرَّ ـَّهَة ُكؾَّ وا السق ـَ َردق ِذي الَّ

ـْ َبْعَدُهؿْ  َحاَبِة َفَؿ َّْ ـَ ال
!!َصْعـًا مِـُْفْؿ فِل َكَؼَؾتَِفا مِ

(1)
.  

ُؿقَن, :وِمـُْفؿُ  -77 ُمقا الَعْؼهَؾ َطَؾهك الـَّْؼهؾِ  الـُؿَتَؽؾِّ هدَّ َُ ـَ  ِذي الَّ
(2)

، وَلهْؿ 

َِههُموا َشههْقًئا بَلَحاِديههِث  َحههاِد فِههل الَعَؼائِههدِ َيْع ْٔ ا
َمههَع َزْطِؿِفههْؿ َأنَّ َأْهههَؾ  ,(3)

                                      = 
 (.1/188والارق الُحؽؿقة )(، 4/178( مـفا، ومـفاج السـة الـِقية )32/166واكظر ) 

( فؿهها بعههد، وإضههقار السههـّقة 15اكظههر الههرّد طؾههقفؿ يف مػتههاح الجـههة لؾسههققصل )ص/ (1)

 .(22 - 33لألشؼر )ص/

م معـب يف الػصؾ الرا ع كؼُؾ ن قال العؾؿبء يف ذلؽ, ومـف  قُل ا مبم مبلؽ فقفؿ:   و د تؼدَّ

فؾؿ يؿؽـفؿ ذلؽ، فؼدحقا يف أصحابف حتك  ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا همٓر أُقاٌم أرادوا الؼدَح يف الـِل »

 «.يؼال: رجُؾ سقٍر، ولق كان رجاًل صالًحا لؽان أصحاُبف صالحقـ!

ح بلن طؼؾف إذا طارضف » : بل وقخ ا سالم ا ـ تقؿقة (2) والعجُع أّن مـ همٓر مـ ُيْر 

حؿؾ الحديَث طؾك طؼؾف وصّرح بتؼديؿف طؾك  -ٓ سقؿا يف أخِار الْػات  -الحديُث 

 الحديث وجعؾ طؼَؾف مقزاًكا لؾحديث! 

ًحا بتؼديؿهف يف الاههريعة الؿحؿديهة فقؽهقن مههـ   فؾقهَت ِشهْعري هههؾ طؼُؾهف ههذا كههان مْهرَّ

السِقؾ الؿلمقر باتِاطف، أم هق طؼؾ مِتدٍع جاهٍؾ ضهالٍّ حهائٍر خهارٍج طهـ السهِقؾ ! فهال 

 .(4/57واكظر مجؿقع الػتاوى ) .(49كؼض الؿـاؼ )ص/«. حقل وٓ ُقة إٓ با 

م الؽالم طؾك هذا يف (3)   .الػْؾ الرابع تؼدَّ
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لٍ  َٓ !الَحِديِث َأْهُؾ َتْؼؾِقٍد، َلْقُسقا َأْهَؾ َكَظٍر واْستِْد
(1)

. 

قفِقَّـُة, وِمـُْفُؿ: -78 ، الصُّ ـِ ـَ ْوَق الهَؿْذُمقم،  أطَداُر السق ُمقا الذَّ ـَ ُدَّ الِذي

قم!والَقْجَد الهَؿْقُهقم، والَؽْاَػ  ُْ الهَؿْزُطقم، َطَؾك الَقْحِل الهَؿْع
(2)

. 

                                      
مـ العجع أّن أهَؾ الؽالم يزطؿقن أّن أهَؾ الحديث »  بل وقخ ا سالم ا ـ تقؿقة: (1)

والسـة أهُؾ تؼؾقٍد، لقسقا أهَؾ كظٍر واستدٍٓل! وأ ؿ يـؽرون حّجَة العؼؾ. وربؿا ُحؽل 

 إكؽاُر الـظر طـ بعض أئؿة السـة، وهذا مؿا ُيـؽروكف طؾقفؿ. 

: فنّن أهّؾ السـة والحديث ٓ يـؽرون ما جار بف الؼرآن، هذا  فُقؼبل لفؿ:  لقس هذا بحؼٍّ

أصٌؾ متػٌؼ طؾقف بقـفؿ. واُ  ُد أمر بالـظر وآطتِار والتػّؽر والتدّبر يف يقر آيٍة، وٓ ُيعَرُف 

طـ أحٍد مـ سؾػ إمة وٓ أئؿة السـة وطؾؿائفا أكف أكؽر ذلؽ، بؾ كؾقفؿ متػؼقن طؾك 

ـْ وُع إمر بؿ ا جارت بف الاريعة مـ الـظر والتػّؽر وآطتِار والتدّبر ويقر ذلؽ، ولؽ

فن ؿ أكؽروا ما ابتدَطف الؿتؽؾ ؿقن «، الؽالم»ولػظ « الـظر وآستدٓل»اشياٌك يف لػظ 

مـ باصؾ كظرهؿ وكالمفؿ واستدٓلفؿ، فاطتؼدوا أّن إكؽاَر هذا مستؾِزٌم إلكؽار جـس 

 (.4/55(. واكظر مجؿقع الػتاوى )47كؼض الؿـاؼ )ص/ «.الـظر وآستدٓل

ـَ »  بل وقُخ ا سالم: (2) َمـ طارض كتاَب ا  وجادل فقف بؿا يسّؿقف معؼقٍٓت وبراهق

وأذواق، مـ يقر أن يليتَ طؾك ما يؼقلف بؽتاٍب  وأُقسًة، أو ما يسّؿقف مؽاشػاٍت ومقاجقدَ 

ٍل، فؼد جادل يف آيات ا  بغقر سؾاان.   مـزَّ

، ففذه [4]يافر: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿هذه حاُل الؽػار الذيـ ُال فقفؿ:  

حال مـ يجادل يف آيات ا  ماؾًؼا. ومـ الؿعؾقم أن الذي يجادل يف جؿقع آيات ا  ٓ 

 .(1/33آستؼامة ) «.يجادل بسؾاان

ـُ الؼقؿ: -  َطُظؿْت وصقُة الؼقم بالعؾؿ، وحّذروا مـ السؾقك بهال طؾهٍؿ، وأمهروا » و بل ا 

ُجِر َمـ هجر العؾهَؿ وأطهرض طـهف، وطهدِم الؼِهقل مـهف، لؿعهرفتفؿ بؿهآل أمهره، وسهقر 

 طاُِتف يف َسقره. 

وطاّمُة مـ تزكدق مـ السالؽقـ فإلطراضف طـ دواطل العؾؿ، وسهقره طؾهك جهادة الهذوق  

مهدارج السهالؽقـ «. والقجد، ذاهٌِة بف الاريُؼ كؾَّ مذهع، ففذا فتـُتف والػتـهُة بهف شهديدةٌ 

(1/178). 

مت اإلشارُة إلك شلٍر مـ حالفؿ يف الػْؾ الرابع  .وُد تؼدَّ
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َتِغُؾ  ـ » :َحتَّك َ بَل َ بئُِؾُفؿْ  ْْ قفِلَّ َي َثـَب( و)َنْخَبَرَكب( إَِذا َرَنْيَت الصُّ )َحدَّ

«!َفبْغِسْؾ َيَدَك ِمـْفُ 
(1)

. 

ـْ َمقٍِّت » :وَ بَل وَخرُ   الــَحلِّ  ,َنَخْذُتْؿ ِعْؾَؿُؽْؿ َمقِّـًتب َع
ـِ وَنَخْذَكب ِعْؾَؿـَب َع

َٓ َيُؿقُت  ـْ َر ِّـل !الَِّذي  َثـِل َ ْؾبِـل َعـ َثـِل ُفـاَلنٌ  :وَنْكـُتْؿ َتُؼقُلـقنَ  !َحدَّ  ,َحـدَّ

ـَ اُلَق؟  بُلقا ـَ اُلَق؟  بُلقا :وَنْي ـْ ُفاَلٍن وَنْي «!َمبَت  :َمبَت, َع
(2)

. 

اِق  :وِ قَؾ لَثبلٍِث  زَّ ِِْد الرَّ ـْ َط
َٓ َتْرَحُؾ َحتَّك َتْسَؿَع مِ !َأ

(3)
َمب » :فَؼبَل ، 

ِق؟ ـَ الـَؿِؾِؽ الَخـالَّ ـْ َيْسَؿُع ِم اِق, َم زَّ ـْ َعْبِد الرَّ َؿبِع ِم «!َيْصـَُع  ِبلسَّ
(4)

. 

                                      
ــد البســطبمل (1) ــق يزي ــف ن  (، وبْههائر ذوي التؿققههز 3/468اكظههر مههدارج السههالؽقـ ) . بل

  .(4/92لؾػقروز آبادي )

  .(1/265كؿا يف الػتقحات الؿؽقة ٓبـ طربل ) نيًضب.  بلف ن ق يزيد البسطبمل (2)

(، 5/365 - 4(، والرسائؾ والؿسائؾ ٓبـ تقؿقهة )12/318واكظر مجؿقع الػتاوى )

(، ويايهة إمها  يف الهرد طؾهك الـِفها  لأللقسهل 123لؾػؼقهف )ص/ والؽاػ الؿِهدي

(3/441) 

وأحهُد أشهفر «، الؿْهـَّػ»( صهاحُع ههه 311هق طِد الهرّزاق بهـ هّؿهام الْهـعا  )ت  (3)

ثقـ يف طْره  .الؿحد 

(، وبْائر ذوي التؿققز لؾػقروز 1/132(، وإياثة الؾفػان )3/428مدارج السالؽقـ ) (4)

 .(4/92آبادي )

 (.158صِؼات السؾؿل )ص/«. ما أخذكا التْقَف طـ الؼقؾ والؼال!!» وُيـسُب لؾُجـقد: -

 يعـل: طـ فالن: ُال: حدثـا فالن، ُال: حدثـا فالن.....

ع، » و بل نيًضب: - َِف ُذه الثالث، وإٓ تغقرت حاُلف: التؽسق ُأِحعق لؾؿِتدئ أٓ َياغَؾ ُؾ

ف!! ج! وُأحعق لؾْقيف أن ٓ يؼرأ وٓ يؽتع ٕكف أجؿع لفؿ  «. وصؾع الحديث، والتزوق

 .(2/125ُقت الؼؾقب ٕبل صالع الؿؽل )

صؾع الؿعاش، إذا صؾع الرجُؾ الحديَث، أو سافر يف » و بل ن ق سؾقؿبن الداراين: - 

 .(1/27الػتقحات الؿؽقة )«!! تزوج فؼد ركـ إلك الدكقا أو
= 
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                                      = 
ـُ َخػقهػ يقًمها إلهك ابهـ أم  مؽتهقم وجؿاطهٍة مهـ  و بل ا ـ  بَّقيف: -  كظهر أبهق طِهد ا  به

أصحابف يؽتِقن شقًئا، فؼال: ما هذا  ُالقا: كؽتع كذا وكذا. ُال: اشهتغؾقا بهتعؾقؿ شهلٍر 

ِ ُل مِْح يت يف جقع مِْرُعتل، والقرَق يف ُحْجزة  وٓ يغرّكؽؿ كالُم الْقفقة: فن  كـُت ُأخ

قًة إلك أهؾ العؾؿ، فنذا طؾؿقا بل خاصؿق ، وُالقا: ٓ ُتػؾْح! ثهؿ سراويؾل، وأذهُع ُخػْ 

!
َّ
 .(36/512تاريخ اإلسالم )«. احتاجقا إلل

ـُ عر ل: -  يلخذون خؾػاَر طـ سؾٍػ  -يعـل أهَؾ الاريعة  -طؾؿاُر الرُسقم » و بل ا 

إلك يقم الؼقامة، فقُِعُد الـَسُع، وإولقار يلخذون طـ ا ، ألؼاه يف صدورهؿ مـ لُدكف: 

 .(346الؽقاكع الدرية لؾؿـاوي )ص/«. رحؿًة مـف، وطـايًة سِؼت لفؿ طـد رُؿ!!

بً  -  )ابـ طربل( وأمثاُلف « الػْقص»صاحُع » ب َّالمف: بل وقخ ا سالم ا ـ تقؿقة متعؼِّ

 يلخذ بقاساة الؿَؾؽ، فؾفذا 
ق
 يلخذ طـ ا  بال واساة، والـِل

َّ
بـْقا إمَر طؾك أن القلل

 ٓ 
َّ
صار خاتُؿ إولقار أفضَؾ طـدهؿ مـ هذه الجفة! وهذا باصٌؾ وكذٌب: فنن القلل

ًثا ُد ُألؼل إلقف شلٌر، وجع طؾقف يلخذ طـ ا  إٓ بقاساة الرسقل إلقف، وإذا كان  محدَّ

 .(3/338مجؿقع الػتاوى ) «.أن يِزكف بؿا جار بف الرسقُل مـ الؽتاب والسـة

الؿتؽّؾؿقن طـدي خقٌر مـ الْقفقة: ٕن » و بل ن ق القفبء ا ـ عؼقؾ يف كؼد ن قالفؿ: - 

، والْقفقُة ُيقهؿقن التاِقف، فلكثُر كال مفؿ ياقر إلك الؿتؽّؾؿقـ ُد يزيؾقن الاؽَّ

أخذوا طؾَؿفؿ مّقتًا طـ »إسؼاط السػارة والـِقات، فاذا ُالقا طـ أصحاب الحديث: 

فؼد صعـقا يف الـِقات، وطّقلقا طؾك القاُع، ومتك ُأزِرَي طؾك صريٍؼ سؼط إخُذ « مّقت

 طـ الرسقل، وَمـ صرح «، حدثـل ُؾِل طـ ربل»بف. ومـ ُال: 
ٌّ
فؼد صّرح أكف يـل

، ففذه كؾؿٌة مدسقسٌة يف الاريعة، تحتفا هذه الزكدُة. ومـ رأيـاه ُيزري بذلؽ فؼد كػر

 طؾك الـؼؾ طؾؿـا أكف ُد طاَّؾ أمَر الارع. 

ـُ هذا الؼائؾ:   أن يؽقن ذلؽ مـ إلؼار الاقاصقـ، فؼد « حدثـل ُؾِل طـ ربل»وما ُيمَم

، وهذا هق الظاهر: [131]إكعام: ﴾ک ک ڑ ڑ ژ﴿ :ُال ا  

ل طؾك ما ُيؾَؼك يف ُؾِف الذي لؿ َيثُِْت حراستُف مـ ٕكف ترك  الدلقَؾ الؿعْقَم، وطقَّ

 .(222:تؾِقس إبؾقس ٓبـ الجقزي )ص .«القساوس

 ما طؾك الاريعة أضّر مـ الؿتؽّؾؿقـ والؿتّْقفقـ.» و بل وقخ ا سالم ا ـ تقؿقة: - 

شِفات العؼقل، وهمٓر يػسدون إطؿال ويفدمقن  همٓر يػسدون العؼقل بتقّهؿات 

شات  ُقاكقـ إديان. يحِقن الِاآت، وآجتؿاع طؾك الّؾذات، وسؿاع إصقات الؿاق 
= 
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ْنِي, وِمـُْفْؿ: -79 ُِ الرَّ ـَ َأطْ  َنْصَحب ْحَػُظقَها، َقْتُفُؿ إََحاِديُث َأْن يَ الِذي

َفَؼاُسقا إُُمقَر بِآَرائِِفْؿ، َفَضؾققا وَأَضؾققا
(1)

. 
                                      = 

ئقن الاِاَب وإحداَث طؾك الِحث وكثرة السمال  لؾؿعايش والااطات! وأولئؽ يجر 

 (.8/65والـؼؾ )درر تعارض العؼؾ  «.وآطياضات، وتتِع الارع بالؿـاُِضات!

ـُ حجر:  -  ُال بعُض الجفؾة مـ أهؾ التجؾ ل والرياضة: الؼؾُع إذا كان محػقًضا و بل ا 

مع ا  كاكت خقاصُره معْقمًة مـ الخال! وتعؼع ذلؽ أهؾ التحؼقؼ مـ أههؾ الاريهؼ 

الؽتههاب والسههـة، والعْههؿُة إكؿهها فؼههالقا: ٓ ُيؾتػههت إلههك شههلٍر مههـ ذلههؽ إٓ إذا وافههؼ 

رأَس الؿؾفؿقـ ومع ذلؽ  ِقار، وَمـ طداهؿ فؼد يخال، فؼد كان طؿُر لألك هل

فَؿهـ فؽان ربؿها رأى الهرأَي فقخه ه بعهُض الْهحابة بخالفهف فقرجهع إلقهف ويهيك رأَيهف. 

فؼد ارتؽع أطظؿ  أكف يؽتػل بؿا يؼع يف خاصره طؿا جار بف الرسقل  ضـ

: فنكهف ٓ يهلمـ فنكهف أشهدق خًاها« ربهلحدثـل ُؾِل طـ »الخالِ، وأما َمـ بالغ مـفؿ فؼال: 

ُِههف إكؿهها حدثههف طههـ الاههقاان وا  الؿسههتعان.  أن ( 11/245فههتح الِههاري )يؽههقن ُؾ

ْاهر الهقلل طؾهك حهديث الهقلل لؾاهقكا  )ص .يسهقر بتْرف َُ وَحّجهة ، (421:واكظهر 

 .(52:الـِل لأللِا  )ص

ـُ إبراهقؿ: رأيت الجـقَد يف الـقم. فؼؾت: ما فعؾ ا  بؽ  فؼال:  إيؼبظ:  ُال محؿُد ب

صاحْت تؾؽ اإلشارات، ويابت تؾؽ العِارات! وفـقت تؾؽ العؾقم، وكػدت تؾؽ »

 .(2/117مدارج السالؽقـ )«. الرسقم! وما َكَػَعـا إٓ ركعاٍت كـا كركعفا يف إسحار

 ،ملسو هيلع هللا ىلصفا مسدودٌة طؾك الخؾؼ، إٓ مـ اُتػك أثر الرسقل الارُق كؾق »و بل الجـقُد نيًضب:  

 .الؿْدر كػسف«. واتِع سـتف، ولزم صريؼتف. فنن صرق الخقرات كؾفا مػتقحة طؾقف

إياكؿ وأصحاَب الرأي: فن ؿ أطداُر »,  بل: عـ عؿرو  ـ حريث, عـ عؿر  (1)

شرح أصقل «. الســ، أطقتفؿ إحاديُث أن يحػظقها فؼالقا بالرأي، فضؾققا وأضؾققا

 .(1/132اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )

 و د ََُّثر تحذيُر السؾػ مـ الذه الطبئػة: لعظقؿ  ؾقاالب: 

ـُ مسعقد  -    فنكؿا هؾؽ مـ كان ُِؾؽؿ إياكؿ وأرأيت وأرأيت» : بل عبُد اهلل  

بلرأيت وأرأيت  وٓ تؼقسقا شقًئا بالٍر فتزلَّ ُدٌم بعد ثِقهتا، وإذا ُسئؾ أحُدكؿ طّؿا ٓ 

( 9/125أخرجف الا ا  يف الؿعجؿ الؽِقر )«. يعؾؿ فؾقؼْؾ: ٓ أطؾؿ: فنكف ثؾُث العؾؿ

 .(3/137(، والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف )8552رُؿ )
= 
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                                      = 
لقس طاٌم إٓ الذي بعده شرٌّ مـف، وٓ طاٌم خقٌر مـ طام، وٓ ُأمٌة خقٌر مـ » و بل نيًضب: - 

ـْ ذهاُب خقاركؿ وطؾؿائؽؿ، ويحُدث ُقٌم يؼقسقن إمقَر برأيفؿ فقـفدم  ُأمة، ولؽ

 (، والفروي8551( رُؿ )9/125أخرجف الا ا  يف الؿعجؿ الؽِقر ) «.اإلسالُم ويـثؾؿ

 .(3/139يف ذم الؽالم وأهؾف )

إكؽؿ يف زماٍن العؿُؾ فقف خقٌر مـ الرأي، وسقليت زماٌن الرأُي فقف خقٌر مـ » و بل نيًضب: - 

 .(1/224اإلباكة الؽ ى ) يعـل بالسـة.« العؿؾ

ـُ مغقل: -  فُخْذ بف،  ملسو هيلع هللا ىلصما حّدثقك همٓر طـ رسقل ا  »ُال لل الاعِل:  و بل مبلُؽ  

(، وابـ ُتقِة 1/384الدارمل يف الســ ) أخرجف«. وما ُالقه برأيفؿ، فللِؼِف يف الُحّش!

 .(112:يف تلويؾ مختؾػ الحديث )ص

شرح السـة لؾِغقي  «.إكؿا الرأُي بؿـزلة الؿقتة إذا احتجَت إلقفا أكؾَتفا» و بل نيًضب: - 

(1/316). 

ُِؾ وحهادوا طهـ الاريهؼ، » و بل نيًضب: -  إكؿا هؾؽ مـ كان ُِؾؽؿ حقـ تاّعِت ُؿ الُس

جههامع بقههان العؾههؿ وفضههؾف «. وُههالقا يف الههديـ بههرأيفؿ فضههؾقا وأضههؾقا فيكههقا أثههار

(3/1252). 

 » و بل نيًضب: - 
َّ
«. لـزل الؼرآُن كؾقف يسللقكؽ يسللقكؽ! ملسو هيلع هللا ىلصلق أدرك همٓر إرائّققن الـِل

 (1/419اإلباكة الؽ ى )

ـُ الفذيؾ: -  إكؿا كلخذ بالرأي ما لؿ كجد إثر، فنذا جار إثُر تركـا الرأَي » و بل ُزَفُر  

 .(3/382إطالم الؿقُعقـ )«. وأخذكا إثر

ـٍ بـػسف، وإن كان ُيروى طّؿـ دون  ملسو هيلع هللا ىلصحديُث الـِل » و بل ا مبُم الْبفعل: - مستغ

 رسقل ا  حديٌث يخالػف لؿ ألتػْت إلك ما خالػف، وحديُث رسقل ا  أولك أن ُيمخذ

 .(8/514إم ) «.بف

ـُ نحؿد  ـ حـبؾ: - ُؾُت ٕبل: رجٌؾ وُعْت لف مسللٌة، ويف الِؾدة رجٌؾ  و بل عبُد اهلل  

ٓ َيسلْل أهَؾ »مـ أهؾ الحديث فقف ضعٌػ وفؼقٌف مـ أهؾ الرأي، أيقفؿا َيسلل  ُال: 

 .(3/362ذم الؽالم وأهؾف لؾفروي ) «.الرأي، ضعقُػ الحديث خقٌر مـ ُقي  الرأي

ـُ إسؿبعقؾ الؽرمبين: -   ُِ ُقؾ ٕحؿد بـ حـِؾ: رجٌؾ كزلهْت بهف مسهللٌة فؾهؿ  و بل حر

مسهائؾ «. ٓ ُيسلُل أهُؾ الهرأي طهـ شهلٍر الِّتهة»يجْد مـ يسللف، أيسلل أهَؾ الرأي  ُال: 

 .(3/214(، وذم الؽالم وأهؾف )236:)ص -كؿا يف كتاب السـة  -حرب 
= 



 

127 
 

ـــُْفؿْ  -81 ـــِة, :وِم قَّ ـــَة  ِبْلُؽؾِّ ـَّ ــُذوا السُّ ــْقٌم َكَب ُطقَن  َ  وُهههْؿ َمههَع َذلِههَؽ َيههدَّ

َؽ بِالُؼْرآنِ   !التََّؿسق

َُانِ  -81 َٓ َيْػَتهِر ـَّهَة والُؼْرآَن ِصـَْقاِن  ِر َأنَّ السق َٓ وَما َطؾَِؿ َهُم
(1)

.  

 ،
ِ
ـْ كَِتاِب ا 

َفا َتـَْدِرُج َتهْحَت آَيٍة َواِحَدٍة مِ ـَّهَة ُكؾَّ اِلَل َ ْقُلُف َبْؾ إِنَّ السق

﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :َتَعبَلك
(2)

  . 
                                      = 

ـُ يبسقـ  ـ  ْر  ــ - َسهَللُت َأَبها طِهد ا  )أحؿهد بهـ  ن ـل طـبالر اْلَبَؾـِدي: و بل محؿُد  

ْأي، فؼهال: َطَؾْقهؽ بِالسهـِة، َفؼؾهُت لهف: يها أبها طِهد ا ، صهاحُع  حـِؾ( طـ الـّظهر فِهل الهرَّ

ْأي إِكََّؿا ُيِريد َأن يعرف َرْأي َمـ َخالػف، فؼال: َطَؾْقؽ بِالسهـِة.  صِؼهات حديٍث يـظر فِل الرَّ

 .(3/525والؿؼْد إرشد ٓبـ مػؾح ) (،1/237الحـابؾة )

سؿعُت أحؿَد ذكر الِحقََؾ مـ أمر أصحاب الرأي، فؼال: يحتالقن لـؼض  و بل ن ق داود: -

 (.54(، وإباال الحقؾ ٓبـ باة )ص:376مسائؾ اإلمام أحؿد )ص:! ملسو هيلع هللا ىلصســ رسقل ا  

التحذير مـ الرأي ( باًبا يف 375:وُد أفرد اإلماُم أبق داود يف مسائؾ اإلمام أحؿد )ص -

  .وأهؾف

ـُ ُتقِة، فؼد أفرد يف كتابف  ( فْاًل حسـًا يف 123:)ص« تلويؾ مختؾػ الحديث»ومثُؾف اب

 .الرّد طؾك أصحاب الرأي

 يف الؿقافؼات ) -
ق
( طارَة مقاضع ُيؽره السماُل فقفا، مـفا 5/292كؿا ذكر الااصِل

  .«أن يظفر مـ السمال معارضُة الؽتاب والسـة بالرأي :والسابعُ » :ُقُلف

(، والؿههدخؾ إلههك السههــ الؽهه ى لؾِقفؼههل 3/175واكظههر ذم الؽههالم وأهؾههف لؾفههروي )

 .(124:)ص

آُتْاُر طؾك الؽتاب رأُي ُقٍم ٓ َخالَق لفؿ، خهارجقـ طهـ السهـة: إْذ »  بل الْبطبل: (1)

طّقلقا طؾك ما َبـَْقُت طؾقهف مهـ أن الؽتهاَب فقهف بقهاُن كهؾ  شهلر، فهاّصرحقا أحؽهاَم السهـة، 

«. فههلّداهؿ ذلههؽ إلههك آكخههالع طههـ الجؿاطههة، وتلويههؾ الؼههرآن طؾههك يقههر مهها أكههزل ا 

 .(326 - 4/235الؿقافؼات )

سِؼ أْن ذكركا يف الػْؾ العاشر حديَث أبل هريرة يف تهالزم الؽتهاب والسهـة وطهدم وُد  

 .افياُفؿا إلك يقم الؼقامة

 .(7آية ) :سقرة الحار (2)
= 



 

128 
 

ــُعقٍد  ـُ َمْس ــ ــُد اهللِ ْ  ــقُل َعْب ِء َيُؼ َٓ ــُم ــل اَل
ــب » :وفِ ــَتِجُدوَن َ ْقًم َس

ِِ اهللِ, وَ ـْد َكَبـُذوُه َوَراَء ُوُفـقِراِلْؿ, َفَعَؾْقــُؽْؿ  ِـبلِعْؾِؿ,  َيْدُعقَكُؽْؿ إَِلـك ََِّتـب

َع والتَّــَـطُّعَ  َؼ, وَعَؾْقـُؽْؿ  ِبلَعتِـقـِؼ  وإِيَّبَُّْؿ والتَّـَبـدُّ «والتََّعؿُّ
(1)

. 

ْرَداِء  ــدَّ ــق ال ــبَل َنُ  ـــؿِ » :وَ  ــَة الَعبلِ ـــُؽْؿ َزّل ــك َعَؾْق َْ ـــب َنْخ  ,إِنَّ ِمـؿَّ

ــبْلُؼْرونِ  ـــُؿـَبفِِؼ  ِ ــْروُن َحــؼٌّ  ,وِجــَداَل ال ــَلْعاَلِم  ,والُؼ ــبٌر ََّ ــْروِن َمـَ ــك الُؼ وَعَؾ

«الطَّرِيِؼ 
(2)

. 

ــْختَِقبكِلُّ  ُِ السَّ ــق ـــِة َفَؼــبَل » :وَ ــبَل نيُّ ـَّ ُجــَؾ  ِبلسُّ ْثَت الرَّ  :إَِذا َحــدَّ

ـْ اَلَذا َحْسُبـَب الُؼْرونُ  ُف َضبلٌّ  !َدْعـَب ِم «َفبْعَؾْؿ نكَّ
(3)

. 

                                      = 
 .وُد تؼدم بقاُن ذلؽ يف الػْؾ الرابع 

(، والهدارمل 11/353) -الؿاِقع مهع الؿْهـػ  -أخرجف معؿر بـ راشد يف الجامع  (1)

(، 22(، والؿروزي يف السهـة )ص/1/59ابـ وضاح يف الِدع )(، و1/351يف الســ )

(، وابهـ 9/172(، والا ا  يف الؿعجؿ الؽِقهر )4/32والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف )

(، والاللؽههائل يف شههرح أصههقل اطتؼههاد أهههؾ السههـة 1/223باههة يف اإلباكههة الؽهه ى )

(، والخاقع 373(، والِقفؼل يف الؿدخؾ إلك الســ الؽ ى )ص/1/97والجؿاطة )

( 3/1323(، وابـ طِد ال  يف جهامع بقهان العؾهؿ وفضهؾف )1/167يف الػؼقف والؿتػؼف )

  .بللػاظ متؼاربة

ًٓ مـ صريؼ الاامققـ»  بل البقفؼل:  ثؿ أسـده مـ صريؼ «. هذا مرسٌؾ، وُروي مقصق

 طـ ابـ مسعقد. العِاس بـ سالؿ الؾخؿل، طـ ربقعة بـ يزيد، طـ أبل إدريس الخقٓ 

 .السـُة وآّتِاع ومراُده  بلعؾؿ: 

(، وابههـ طِههد الهه  يف جههامع بقههان العؾههؿ 1/319أخرجههف أبههق كعههقؿ يف حؾقههة إولقههار ) (2)

(3/982). 

ـُ سههعد يف الاِؼههات الؽهه ى ) (3) (، والفههروي يف ذم الؽههالم وأهؾههف 7/184أخرجههف ابهه

(، والخاقهههع يف الؽػايهههة 65(، والحهههاكؿ يف معرفهههة طؾهههقم الحهههديث )ص/3/142)

 .( وسـده صحقح3/521(، وإصِفا  يف الحجة يف بقان الؿحجة )16)ص/
= 
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رُِ قنَ  :وِمـُْفؿُ  -82 ْْ الـُؿْسَت
(1)

ـَّهِة،  , ِة السق ُؽقَن فِل ِصحَّ ـَ ُيَاؽ  الِذي

ِر  وفِل ُصُرِق ُوُصقلَِفا إَِلْقـَا، وَيْزُطُؿقَن َأنَّ َأْكَثَرَها إِكََّؿها ُهَق َكتِقَجٌة لِؾتََّاقق

                                      = 
 وُيروى مثُؾف عـ ن ل  ال ة. - 

ًؼب عؾك  -  َؿ يؼهقل: دطـها مهـ الؽتهاب » َّالمف: بل الذالبل معؾِّ ُؾهُت: وإذا رأيهَت الؿهتؽؾ 

والسـة، وهات ما دّل طؾقف العؼؾ! فاطؾْؿ أكف أبق جفؾ. وإذا رأيهَت العهارَف يؼهقل: دطـها 

مهـ الؽتههاب والسههـة والعؼههؾ، وهههات مهها دّل طؾقهف الههذوُق والَقْجههد! فههاطؾْؿ أكههف شههٌر مههـ 

 .(7/398سالم )تاريخ اإل«. إبؾقس، وأكف ذو اتحاٍد وتؾِقس

َؿ الؿِتهدَع يؼهقل: » (:4/472و بل يف سقر نعالم الــبالء )  ُؾهُت أكها: وإذا رأيهَت الؿهتؽؾ 

دْطـا مـ الؽتهاب وإحاديهث أحهاد وههاِت العؼهؾ! فهاطؾْؿ أكهف أبهق جفهؾ. وإذا رأيهَت 

السالَؽ التقحقديَّ يؼقل: دْطـا مـ الـؼؾ ومـ العؼؾ وهات الذوق والقجهد! فهاطؾْؿ أكهف 

ُِـْهَت مـهف، فهاهرْب، وإٓ فاصهرْطف، إ بؾقس ُد ضفر بْهقرة باهر، أو ُهد حهّؾ فقهف، فهنن َج

 «.وابرْك طؾك صدره، واُرْأ طؾقف آيَة الؽرسل، واخـْؼف!

 .(52:واكظر َحّجة الـِل لأللِا  )ص 

إذا سؿعَت الرجَؾ تلتقف بإثر فال يريُده ويريُد الؼرآَن، فال تاؽَّ أكف » و بل البر فبري: - 

 .(54:شرح السـة )ص«. رجٌؾ ُد احتقى طؾك الزكدُة، فُؼْؿ مـ طـده وَدْطفُ 

ْقا أهؾ الؽتاب والؿالحدةهؿ صائػٌة مـ الدارسقـ الغربققـ، مـ  الؿستْر قن: (1) ّْ ، تخ

يف دراسة الاريعة اإلسالمقة، والؾغة العربقة، والػـقن وأداب الارُقة، واهتّؿقا بؼضايا 

العالؿ العربل واإلسالمل، وَخَرُجقا بـظرّياٍت خاقرٍة يف الػؽر والؿـفج، فقفا الؽثقُر مـ 

لقات خدمُة الؼقى آستعؿارية الغربقة، وإرسا -يف الغالع  -الؿغالاات، الغرُض مـفا 

التـْقر: لؿحاربة اإلسالم، والتاؽقؽ يف ثقابتف، حقُث إّن معظَؿُفؿ يعؿُؾ لْالح دوائر 

 آستخِارات الغربقة. 

آستاهراق والؿستاهرُقن لؿْهاػك السهِاطل، وأجـحهة الؿؽهر الثالثهة لؾؿقههدا   اكظـر: 

سهر (، ومهاذا خ1/83(، والدراسات العربقة اإلسالمقة يف أوروبا لؿقاال جحا )52)ص:

(، والؿستاهرُقن وماهؽالت الحضهارة 327:العالؿ باكحاهاط الؿسهؾؿقـ لؾـهدوي )ص

(، والػؽههر اإلسههالمل وصههؾتف بآسههتعؿار الغربههل لؿحؿههد الِفههل 9:لعػههاف صهه ة )ص

 .(16:وآستاراق أهدافف ووسائؾف لؿحؿد فتح ا  الزيادي )ص ،(332:)ص
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 فِل الُؼُروِن الثَّاَلَثِة إُوَلك
 
َقاِسل   والس 

 وآْجتَِؿهاِطل
 
يـِل !!الد 

(1)
. 

هههْد َتهههاَبَعُفْؿ َطَؾهههك َههههَذا الهههـَّْفِج الَخهههاصِِل َبْعهههُض  -83 َُ ـَ و ق  الَعْصـــرِيِّ

ـَ لِْؾِؿؾَّةال !ُؿـَْتِسِِق
(2)

ـِ الهُؿِضؾَّة.  ـَ الِػَت
 مِ
ِ
 َكُعقُذ بِا 

ــَقاءِ وَيالِههُع  -84 ُسههقَل  َناْلــِؾ إاَْل ههاَل بِِخههاَلِف  ملسو هيلع هللا ىلصَيههَرْوَن َأنَّ الرَّ َُ َلههْق 

َُِعقهُ  تِِفْؿ َما اتَّ َٓ  !َمَؼا
ـُف َكَؿا ُيْحَؽك  ,(3)  ُعَبْقـٍد الـُؿْعَتـِزلِــلِّ نكَّ

ـِ ـْ َعْؿـرِو ْ ـ َع

ــبَل  ــبِدِق الـــَؿْصُدوِق(فِههل  َ  )َحــِديِث الصَّ
(4)

ــْق َســِؿْعُت َرُســقَل اهللِ  :   ملسو هيلع هللا ىلصَل

                                      
ومقُػ أصحاب إهقار والػرق مـ ( لألشؼر، 25 - 24:اكظر إضقار السـقّة )ص (1)

(، والسـة الـِقية يف كتابات أطدار اإلسالم 42:السـة ورواهتا لؿحؿد مار الزهرا  )ص

 .(1/142لعؿاد الاربقـل )

  .تقفقؼ صدُل، وأحؿد أمقـ، وإسؿاطقؾ أدهؿ، ومحؿقد أبق ريَّة، ويقرهؿ مـ نمثبل: (2)

ـُ تقؿقة: (3) أهُؾ الِدع يخالػقن السـَة الظاهرَة الؿعؾقمَة. والخقارُج جّقزوا طؾك »  بل ا 

الرسقل كػسف أن يجقَر ويضؾَّ يف سـتف! ولؿ ُيقجِقا صاطَتف ومتابعَتف! وإكؿا صّدُقه فقؿا 

 ضاهَر الؼرآن!  -بزطؿفؿ  -بّؾغف مـ الؼرآن دون ما شرَطف مـ السـة التل ُتخالػ 

ارج يتابعق ؿ يف الحؼقؼة طؾك هذا: فن ؿ يرون أن الرسقل ويالُع أهؾ الِدع يقِر الخق 

لق ُال بخالف مؼالتفؿ لؿا اّتِعقه، كؿا ُيحؽك طـ طؿرو بـ طِقد يف حديث )الْادق 

 .(72 - 19/73مجؿقع الػتاوى ) «.الؿْدوق(

( رُههؿ 4/111مهها أخرجههف الِخههاري يف صههحقحف ) حــديث الصــبدق الؿصــدوق الــق: (4)

( مـ صرٍق طـ إطؿهش، طهـ 3642( رُؿ )4/3226(، ومسؾؿ يف صحقحف )2328)

ثـا رسقُل ا   ،طـ طِد ا  بـ مسعقد زيد بـ وهع،  وهق الْادُق  ملسو هيلع هللا ىلصُال: حدَّ

ـَ َيْقًمب, ُثـؿَّ َيُؽـقُن َعَؾَؼـًة ِمْثـَؾ »الؿْدوُق ُال:  ِف َنْرَ ِعق ـِ ُنمِّ ل َ ْط
إِنَّ َنَحَدَُّْؿ ُيْجَؿُع َخْؾُؼُف فِ

: َذلَِؽ, ُثؿَّ َيُؽقُن ُمْضَغًة ِمْثَؾ َذلَِؽ, ُثـؿَّ َيْبَعـُث اهللُ َمَؾًؽـب, َفُقـْمَمُر  ِـَلْرَ ِع ََِّؾَؿـبٍت, َوُيَؼـبُل َلـفُ 

ُجَؾ ِمــُْؽْؿ َلَقْعَؿـُؾ اَُّْتْب َعَؿَؾُف َوِرزْ  وُح, َفنِنَّ الرَّ قِف الرُّ
َ ُف َوَنَجَؾُف َوَوِؼلٌّ َنْو َسِعقٌد, ُثؿَّ ُيـَْػُخ فِ

َّٓ ِذَراٌع, َفَقْسـبُِؼ َعَؾْقـِف ََِّتبُ ـُف, َفَقْعَؿـُؾ  َِعَؿـِؾ َناْلـِؾ الـّـَ ِة إِ ـَ اْلَجـّـَ بِر. َحتَّك َمب َيُؽقُن َ ْقـَـُف َوَ ـْق

, َفَقْعَؿـُؾ  َِعَؿـِؾ َناْلـِؾ َوَيْعَؿُؾ َحتَّ  ُِ َّٓ ِذَراٌع, َفَقْسبُِؼ َعَؾْقـِف اْلؽَِتـب ـَ الـَّبِر إِ ك َمب َيُؽقُن َ ْقـَُف َوَ ْق

 .والؾػظ لؾِخاري« اْلَجـَّةِ 
= 
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!!َلَرَدْدُتـفُ  ,َيُؼقُلفُ 
(1)

. 

                                      = 
 ومعـك )الْادق الؿْدوق(: أي الْادق يف ُقلف، الؿْدوق فقؿا يلتقف مـ القحل. 

ق( مـ إحاديث الؿستػقضة التل تؾّؼاها حديث )الْادق الؿْدو» : بل ا ـ تقؿقة - 

 .(4/31مجؿقطة الرسائؾ والؿسائؾ )«. أهُؾ العؾؿ بالؼِقل، وأجؿعقا طؾك تْديؼفا

  .وٕالؿّقة الذا الحديث كّص عؾقف إئؿُة يف عؼبئدالؿ - 

هؾًة لهؿ » لؽ  قل ا مبم نحؿد  ـ حـبؾ:فؿـ ذ  ْْ مِـ السـة الاّلزمة التل َمهـ تهرك مـفها َخ

ـْ مـ أهؾفا: اإليؿاُن بالؼدر خقره وشره، والتْهديُؼ بإحاديهث  ـْ ُا لؿ يؽ يؼِْؾفا ويمم

فقف، واإليؿاُن ُا، ٓ ُيؼال: لِههَؿ  وٓ كقهػ  إكؿها ههق التْهديُؼ واإليؿهاُن ُها، وَمهـ لهؿ 

 ذلههؽ وُأحؽِههَؿ لههف، فعؾقههف اإليؿههاُن بههف يعههرْف تػسههقَر الحههديث ويِؾْغههف طؼُؾههف، فؼهه
َ
د ُكػههل

واكظر صِؼهات  .(17أصقل السـة )ص/«. والتسؾقؿ، مثُؾ حديث )الْادق الؿْدوق(

 .(1/341الحـابؾة )

ـُ معـبذ العـبـري: (1) ـَ ُطِقهٍد يؼهقل، وَذَكهَر حهديَث )الْهادق   ـبل معـبُذ  ـ سهؿعُت طؿهرو به

بُتهف! ولهق سهؿعُتف مهـ زيهد بهـ »الؿْدوق(، فؼال:  لق سؿعُت إطؿهَش يؼهقل ههذا لؽذَّ

ـَ مسهعقٍد يؼقلهف مها ُِؾُتهف! ولهق  ُُتف، أو ُهال: لؿها أحُِِتهف! ولهق سهؿعُت ابه وهع لؿا صدَّ

اَ  يؼقلف، لؼؾهُت لهف: لهقس طؾهك  يؼقل هذا لرَدّدُتف!! ولق سؿعُت  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعُت رسقَل ا  

ـا!!! َُ (، 33/139(، وهتذيع الؽؿهال )13/169اكظر تاريخ بغداد )«. هذا أخذَت مقثا

 .(6/124(، وسقر أطالم الـِالر )9/328وتاريخ اإلسالم )

 (:1144( ر ؿ )4/592وكحُقه مب جبء يف ورح نصقل اعتؼبد نالؾ السـة والجؿبعة ) - 

أبهل الفهذيؾ العهاّلف أكهف لؿها ُحؽهل طهـ «: مختؾهػ الحهديث»ُال ابـ ُتقِهة يف كتهاب »

لف طـ طِد ا  بهـ مسهعقد ههذا الحهديث، فؼهال: َكهَذَب طِهُد ا  بهـ مسهعقد طؾهك  ُروي

 !!ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا  

 «.وَكَذَب أبق الفذيؾ الؽافُر الجاحُد، لعـف ا ُ  

وٓ يف يقره مـ كتع ابـ ُتقِة، فؾعّؾف « الحديثتلويؾ مختؾػ »لؿ أجْده يف كتاب   ؾُت: 

 .ساٌُط مـ الـسخة التل اطُتؿَد طؾقفا يف تحؼقؼ الؽتاب، وا  أطؾؿ

أخ كا طِد الرحؿـ »(: 4/591جار يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة ) لطقػة: 

الؼزويـل، ُال: ثـها  بـ أحؿد الؼزويـل، ُال: ثـا طؾل بـ أحؿد بـ محؿد الؿعروف بِالقيف

أبق طؾل الحسهـ بهـ طؾهل بهـ كْهر وههق الاقسهل، ُهال: ثـها محؿهد بهـ يزيهد إسهػاصل 
= 
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ِصـُْقُه فِل الَجْفؾِ وَََّؿب َ بَل 
(1)

َ بَ ِة(فِل   )َحِديِث الذُّ
(2)

وُخُذ فِقِف  َِرْنِي  :

ــبفِرِ  ــِب الَؽ ــْقِل َرُســقِل اهللِ  !الطَّبِق ــُذ  َِؼ َٓ وُخ ــبلِ  !!ملسو هيلع هللا ىلصَو ــُف َع ــَلُل َعـْ َٓ َنْس َؿ و

ـِ  ي !الدِّ
(3)

.  

ا بَِرد  الـَّْؼِؾ  -85 ـَّهِة، إِمَّ ـْ َأكُػِسِفْؿ ُتْفَؿَة ُمَعاَداِة السق وإكََّؿا َيْدفُعقَن َط

ُسقِل  ـَ لِؾرَّ َّٓ َفُفْؿ َلْقُسقا ُمتَِِِّعق ا بَِتْلِويِؾ الهَؿـُْؼقِل َتاَرًة ُأْخَرى، وإِ َتاَرًة، وإِمَّ

ـَّ ملسو هيلع هللا ىلص ـَ بَِلْكَقاِر السق ق َٓ ُمْمَتهؿ  تِل َجاَر بَِفاَحِؼقَؼًة، و هِة الَّ
(4)

. 
                                      = 
 »الِْري محدث الِْرة، ُال: 

َّ
ثُت طهـ  ملسو هيلع هللا ىلصرأيُت الـِل يف الـقم فؼؾت: يا رسهقل ا  ُحهد 

 -أطـهل حهديث الؼهدر  -« حهدثـل الْهادق الؿْهدوق»طِد ا  بـ مسعقد حقُث يؼهقل: 

ثُت بهف. َرِحهؿ اُ  طِهَد ا  بهـ مسهعقد حقهث فؼال: كعهؿ،  إي وا  الهذي ٓ إلهف إٓ ههق َحهدَّ

ث بهف،  ث بف، وَرِحؿ اُ  إطؿهَش حقهث حهدَّ ث بف، وَرِحؿ اُ  زيَد بـ وهع حقث حدَّ حدَّ

ث بف بعد إطؿش ث بف ُِؾ إطؿش، وَرِحؿ اُ  مـ تحدَّ وبـحهقه يف «. وَرِحؿ اُ  َمـ حدَّ

 (.185( رُؿ )1/263ان لؾِقفؼل )شعع اإليؿ

 !!حسـ طِد ا  اليابل :هق الدكتقر (1)

( بسـده طـ 2232( رُؿ )4/122هق ما أخرجف الِخاري يف صحقحف ) حديُث الذُّ ب ة: (2)

ِِ َنَحِدَُّْؿ َفْؾقَْغِؿْسُف, »: ملسو هيلع هللا ىلصُال: ُال الـِل   أبل هريرة ُِ فِل َوَرا َ ب إَِذا َوَ َع الذُّ

ُْخَرى ِوَػبءً ُثؿَّ  ْٕ  «.لَِقـِْزْعُف: َفنِنَّ فِل إِْحَدى َجـَبَحْقِف َداًء, َوا

 .(95:مـاُاة هادئة لِعض أفؽار الدكتقر اليابل لألمقـ الحاج محؿد أحؿد )ص (3)

 ، واهتاٌم لف بالؽالم فقؿا ٓ يعـقف!!ملسو هيلع هللا ىلصوهذا تؽذيٌع صريٌح لؾرسقل  

 ُذا، بؾ ُال لؿـ 
ق
راجعف يف حديث الذبابة: اْشُقوُه وُكُؾقُه!! كسلل ولؿ يؽتِػ هذا الّدطل

 ا  السالمة والؿعافاة.

فؼهد استؿسهؽ بؿها ههق الحجهُة  ملسو هيلع هللا ىلصَمـ اّتِهع ُهقَل الرسهقل »  بل ن ق الؼبسؿ إصبفبين: (4)

ًٓ مّؿهـ احهتّج بهالقاهل الضهعقػ، وُهذا  ـُ حها ُاًعا، وَمهـ احهتّج بالثابهت الؼهقّي أحسه

استِان آّتِاُع مـ يقره، ٕن صاحَع السـة ٓ يّتِع إٓ ما هق إُقى، وأصحاُب إهقار 

 .(3/412الحجة يف بقان الؿحجة )«. وصاحُع الفقى يّتِع ما يفقى

إكؿا يدفعقن طـ كػقسفؿ الُحّجة: إما برّد الـؼؾ: وإما » ـُ تقؿقة عـ نالؾ البدع:و بل ا  -

بتلويههؾ الؿـؼههقل. فقاعـههقن تههارًة يف اإلسههـاد، وتههارًة يف الؿههتـ. وإٓ ففههؿ لقسههقا مّتِعههقـ 
= 
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َٓ ُبدَّ َأْن  -86 َفا، َفَؼائُِؾَفا  ـَّهِة ُكؾق وَهَذا َتْاَتِرُك فِقِف الَِِدُع الهُؿَخالَِػُة لِؾسق

ََِتهْتف َ َما َأْث
ـَّهُة َأْو َيـِْػل ِ َح  ،ُيْثهِِهَت َما َكَػْتُف السق ـَّهُة َأْو ُيَؼ ََِّحْتُف السق َُ ـَ َما  وُيَحس 

ـَهْتف َما َحسَّ
(1)

. 

 

 

 

  

                                      = 
مجؿههقع «. ُمْمتهههّؿقـ بحؼقؼههة السههـة التههل جههار ُهها الرسههقل، بههؾ وٓ بحؼقؼههة الؼههرآن وٓ

 .(19/72الػتاوى )

ـُ تقؿقة: (1) هذا القصُػ تايك فقف الِدُع الؿخالػُة لؾسـة، فؼائُؾفا ٓ بّد أن ُيثِت ما »  بل ا 

 ّٓ ـ ما ُِحْتف السـُة أو يؼِح ما حسـْت السـة! وإ كػْتف السـُة ويـػل ما أثِتتْف السـة، ويحس 

 لؿ يؽـ بدطًة. 

ـّ أهههَؾ الِههدع  وهههذا الَؼههْدُر ُههد يؼههع مههـ بعههض أهههؾ العؾههؿ خًاهها يف بعههض الؿسههائؾ: لؽهه

 .(19/73مجؿقع الػتاوى )«. يخالػقن السـَة الظاهرَة الؿعؾقمة
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َر 
اِلث َ َعش َ

ّ  الن َ
ُ
ل

صْ  الف َ
يُ ال ْغَداءُِالسُّ

َ
ُأ ُلََعَ ُِثُر دُّ

ـْ  -87 ههِة، َوُهههَق مِهه ـَّههِة َواِجههٌع َطَؾههك ُطَؾَؿهاِر إُمَّ دق َطَؾههك َأْطههَداِر السق الهرَّ

ـْ  ائٌِؿ َطَؾك َثْغهَرٍة َطظِقَؿهٍة مِه َُ ، والَؼائُِؿ بِِف 
ِ
َأْطَظِؿ َأْكهَقاِع الِجَفاِد فِل َسِِقِؾ ا 

ُثُغقِر اإلْساَلمِ 
(1)

. 

ـَ  -88 ِة َطَؾك الَحؼ  َضاِهِري ـَ إُمَّ
َٓ َتَزاُل َصائَِػٌة مِ ـْ  ،َو ُهْؿ َم َٓ َيُضرق

                                      
الذبق طـ »سؿعُت يحقك بـ يحقك )الـقسابقري( يؼقل:   بل محؿد  ـ يحقك الذالؾل: (1)

ُال محؿد: ُؾت لقحقك: الرجُؾ يـػؼ مالف، ويتعع «. السـة أفضُؾ مـ الجفاد يف سِقؾ ا 

(. واكظر 4/352ذم الؽالم وأهؾف )«. كعؿ، بؽثقرٍ »كػسف، ويجاهد: ففذا أفضُؾ مـف ! ُال: 

 (.12/518سقر أطالم الـِالر )

الؿّتِع لؾسـة كالؼابض طؾك الجؿر، وهق القهقم طـهدي » الؼبسؿ  ـ ساّلم: و بل ن ق عبقد -

(، وصِؼهات الحـابؾهة 13/427تاريخ بغهداد ) «.أفضؾ مـ ضرب السقػ يف سِقؾ ا  

(، وصِؼههههات 16/237(، وتههههاريخ اإلسههههالم )49/79(، وتههههاريخ دماههههؼ )1/363)

 (.3/41الؿػسريـ لؾداوودي )

ـُ الز قر  - وا  ْٕن أيزَو همٓر الذيـ يهردقون حهديَث رسهقل ا  » :الُحؿقديو بل عبُد اهلل  

هتؿ مهـ إتهراك ملسو هيلع هللا ىلص َّ مـ أْن أيهزَو ِطهدَّ
(. واكظهر 3/157ذم الؽهالم وأهؾهف )«. أحّع إلل

 (.12/619سقر أطالم الـِالر )

َوَرَد  -واُ  أطؾهُؿ  -مراُده بإتراك: الؽػرة: ٕ ؿ كهاكقا كّػهاًرا يف طْهره. وفهقفؿ   ؾُت:

َة َمب َوَدُعـقَُّْؿ, َواْتُرَُّـقا التُّـْرَك َمـب َتَرَُّـقَُّؿْ »الحديُث:  َْ أخرجهف أبهق داود يف  «َدُعقا اْلَحَب

 .( وحسـف إلِا 4223( برُؿ )4/113الســ )

ـُ تقؿقة: - الذبق »طؾك أهؾ الِدع مجاهٌد، حتك كان يحقك بـ يحقك يؼقل:  الرادق » و بل ا 

والجفاُد طؿٌؾ ماؽقٌر لْاحِف يف الظاهر ٓ محالة، وهق «... طـ السـة أفضُؾ مـ الجفاد

ره لؾسـة والديـ، ففؽذا الؿـتْر  ْْ مع الـقة الحسـة ماؽقٌر باصـًا وضاهًرا، ووجُف ُشؽره: ك

 (.4/12مجؿقع الػتاوى ) «هذا القجف لإلسالم والسـة ُياؽر طؾك ذلؽ مـ
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 َوُهْؿ َطَؾك َذلَِؽ 
ِ
 َأْمُر ا 

َ
ـْ َخاَلَػُفْؿ، َحتَّك َيْلتِل َٓ َم َخَذَلهُفْؿ َو

(1)
َيـْهُػقَن  .

ِْاِؾِقـ، وتَ   َتْلِويَؾ الَجاِهؾِقـ، واْكتَِحاَل الهُؿ
ِ
ـِ ا  ـْ ِدي هْحِريَػ الَغالِقـَط

(2)
. 

 
ِ
َْهَؾَؽ الـَّاَس  ملسو هيلع هللا ىلصوَيَتَعاَهُدوَن ُسـَّهَة َرُسقِل ا  َٕ ُهْؿ  َٓ وَيُذبققَن َطـَْفا، وَلْق

َأْهُؾ إَْهَقاِر والَِِدعِ 
(3)

. 

                                      
(، ومسؾؿ يف صحقحف 2641هذا معـك حديٍث أخرجف الِخاري يف صحقحف رُؿ ) (1)

(2/1532). 

ُال أحؿد بـ حـِؾ يف هذه الاائػة: إن لؿ يؽقكقا أهَؾ الحديث، »  بل الؼبضل عقبض:

 فال أدرى َمـ هؿ  

أهؾ الحديث. وُال الِخاري: هؿ  وإكؿا أراد أهَؾ السـة والجؿاطة، وَمـ يعتؼد مذهَع 

واكظر الؿـفاج شرح صحقح  .(6/252إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ ) .«أهُؾ العؾؿ

  .(12/66مسؾؿ بـ الحجاج لؾـقوي )

ـُ وضهههاح يف الِهههدع )ص: (2) (، وأجهههري يف الاهههريعة 35ههههذا كهههصق حهههديٍث أخرجهههف ابههه

( 12/329يف ســف الؽِقر ) (، والِقفؼل1/198(، وابـ باة يف اإلباكة الؽ ى )1/368)

َيـرُِث اَلـَذا »طـ إبراهقؿ بـ طِد الرحؿـ الُعذري، ولػُظف: (. 32972( و )32973برُؿ )

, َوَتْحرِيـَػ  ـَ , َواْكتَِحـبَل اْلُؿْبطِِؾـق ـَ ـْ َُّؾِّ َخَؾٍػ ُعُدوُلـُف, َيـُْػـقَن َعـْـُف َتلِْويـَؾ اْلَجـباِلِؾق اْلِعْؾَؿ ِم

ـَ   وهق مرسٌؾ. «.اْلَغبلِق

ـْ   .وأبل الدردار ،وابـ طؿر، وأبل هريرة ،لف شقاهد مـ حديث طِد ا  بـ طؿرو لؽ

 .(9432( برُؿ )16/347« )مسـده»فلخرجف الِزار يف  ،فلما حديث طِد ا  بـ طؿرو

 .(899( برُؿ )1/252وأما حديث ابـ طؿر، فلخرجف تؿام يف فقائده )

 .(9432( برُؿ )16/347« )مسـده»فلخرجف الِزار يف  ،وأما حديث أبل هريرة

( برُؿ 12/17« )شرح ماؽؾ أثار»فلخرجف الاحاوي يف  ،وأما حديث أبل الدردار

(2884). 

 .(1/83وُد صّححف إلِا  يف ماؽاة الؿْابقح )

هههؿ أهههؾ الحههديث، والههذيـ »«: ٓ تــزال طبئػــٌة...»  ــبل عؾــل  ـــ الؿــديـل يف حــديث (3)

ويهذّبقن طهـ العؾهؿ، لهقٓهؿ، ٕهؾهؽ الـهاَس الؿعتزلهُة  ملسو هيلع هللا ىلصيتعاهدون مهذهَع الرسهقل 
= 
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ِر إَْطَداِر،  -89 َٓ د  َطَؾك َهُم ـَّهَة َكِػقَؾٌة بِالرَّ ـَ الُعَؾَؿهاُر َأنَّ السق ْد بقَّ َُ و

َِِفِفْؿ.  وَدْحِض ُحَجِجِفْؿ، وَكْاِػ ُش

 ِِ ـُ الَخطَّب ـُف َسـَقْلتِل َكـبٌس ُيــَجبِدُلقَكُؽْؿ » :َيُؼـقُل  َفَفَذا ُعَؿُر ْ  إِكَّ

ُبَفبِت الُؼْرونِ  ُْ ِ 
(1)

،  ِِ ـِ َنْعَؾُؿ  ِؽَِتـب ـَ َِ السُّ ـنِنَّ َنْصَحب
: فِ ـِ ـَ َفُخُذواُلْؿ  ِبلسُّ

«اهللِ َتَعبَلك
(2)

. 

َِّهاٍس  ـَ َط ـُ َأبِل َصالٍِع بَِذلَِؽ اْب ق ْب
ِحقـََؿهها َأْرَسهَؾُف  وَأْوَصك َطؾِل

ِة الَخَقاِرِج،  واْدُعُفـْؿ إَِلـك اْذاَلـْب إِلـْقِفْؿ َفَخبِصـْؿُفْؿ, » :َفَؼـبَل َلـفُ لِهُؿَحاجَّ

ـْ َخبِصـْؿُفْؿ  ُف ُذو ُوُجقٍه, َوَلؽِـ ُفْؿ  ِبلُؼْروِن: فِنكَّ َٓ ُتَحبجَّ ـَّـِة, َو ِِ والسُّ الؽَِتب

ـُ َعبَّبسٍ  ـَّـِة. َفَؼبَل اْ  ـَ  : بلسُّ ِِ اهللِ ِمـْـُفْؿ,  !َنْي َنِمقَر الـُؿْمِمـِق فَلَكب نْعَؾُؿ  ِؽَِتب
                                      = 

الحجهة طؾهك »أخرجهف كْهر الؿؼدسهل يف «. والرافضُة والجفؿقُة وأهُؾ اإلرجار والرأي

 .(68:كؿا يف مػتاح الجـة يف آحتجاج بالسـة )ص« تارك الؿحجة

( والرحؾة يف طؾب الحديث 11ولػُظف عـد الخطقب يف ورف نصحبِ الحديث )ص:

هؿ أهؾ الحديث، والذيـ يتعاهدون مذاهَع الرسقل، ويذبقن طـ » (:223)ص:

العؾؿ. لقٓهؿ، لؿ تجد طـد الؿعتزلة والرافضة والجفؿقة وأهؾ اإلرجار والرأي شقئًا 

 «. مـ الســ

 .أي بأيات الؿتااُات (1)

(، وإصِفا  يف 1/419يف الاريعة ) (، وأجري1/22أخرجف الدارمل يف الســ ) (2)

وابـ (، 11(، والؽالبل يف أحاديثف )مخاقط( رُؿ )3/232الحجة يف بقان الؿحجة )

والاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة (، 52أبل زمـقـ يف أصقل السـة )ص/

(، 1/218(، والؿستغػري يف فضائؾ الؼرآن )1/351(، وابـ باة يف اإلباكة )1/132)

 ،(3/132(، وابـ طِد ال  يف جامع بقان العؾؿ )1/562لخاقع يف الػؼقف والؿتػؼف )وا

 .(3/21(، والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف )3/367وابـ حزم يف اإلحؽام )

أخرجهف الاللؽهائل يف شهرح أصهقل  .وُروي كحهُقه طهـ طؾهل بهـ أبهل صالهع  -

  .(1/242ن الؿحجة )(، وإصِفا  يف الحجة يف بقا1/132اطتؼاد أهؾ السـة )
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ـّ الُؼـْروَن َحـّؿــَبٌل ُذو ُوُجـقٍه,  :َعِؾـلٌّ  فِل ُ ُققتِـَب َكـَزَل. َفَؼـبَل  َصـَدْ َت, وَلؽِـ

ـْ َيـِجُدوا َعـَْفب َمِحقًصب ُفْؿ َل : فِنكَّ ـِ ـَ ُفْؿ  بلسُّ ـْ َحبجَّ
. «َتُؼقُل َوَيُؼقُلقَن, َوَلؽِ

ـِ َفههَؾؿْ  هـَ ُفْؿ بِالسق َِهَرٌة. َفَحهاجَّ هٌة ِح َِّاٍس إَِلههْقِفْؿ وَطَؾْقهِف ُحؾَّ ـُ َط ِْهَؼ  َفَخَرَج اْب َت

ةٌ  بَِلْيهِديِفْؿ ُحجَّ
(1)

 . 

ـُ َمالٍِؽ  ، وَسِؿَع أَكُس ْب
َّ
 ُيهَخاِصُؿ إَْشَتهَر الـََّخِعل

ِ
َِْد ا   اْبـَُف َط

ـَّـةِ » :َفَؼبَل لف «َٓ ُتـَخبِصْؿ  ِبْلُؼْروِن, وَخبِصْؿ  بلسُّ
(2)

. 

 

  

                                      
ؿ الْحابة  -أخرجف ابـ سعد يف الاِؼات الؽ ى  (1)  .(1/182الاِؼهة الخامسهة ) -متؿ 

 .مـ مجؿقع روايتقـ

(، 3/145(، واإلتؼههان يف طؾههقم الؼههرآن )1/42وذكههره السههققصل يف الههدر الؿـثههقر )

 .( ويقرها مـ كتِف59:(، ومػتاح الجـة )ص1/288ومعيك إُران )

خاصؿ كػٌر  (  سـده عـ إوزاعل,  بل:1/561الخطقب يف الػؼقف والؿتػؼف )ونخرج  -

ـُ طِاس:  ـَ أبل صالع، فؼال لف اب َّ ب
يا أبا الحسـ: إن الؼرآن َذُلقٌل »مـ أهؾ إهقار طؾل

َحُؿقٌل ذو ُوجقه، تؼقُل ويؼقلقن، خاصْؿفؿ بالسـة، فن ؿ ٓ يستاقعقن أن َيؽِذبقا طؾك 

 «.السـة

 .(3/35أخرجف الفروي يف ذم الؽالم وأهؾف ) (2)

فؼد َمرَّ بابـف وهق يؽؾ ُؿ إشيَ يف اختالف الـاس،  , ومثُؾف عـ ا ـ الز قر -

ف بالسـة»فؼال:  ف بالؼرآن، حاجَّ  .(1/427اإلباكة الؽ ى ) «ٓ تحاجَّ

ـُ الحارث الـخعل، أحُد إباال الؿذكقريـ. وكان ُمااًطا، ألََّع  وإوتُر: هق مالُؽ ب

طؾك طثؿان وُاتَؾف، وكان ذا فْاحٍة وباليٍة. كزل الؽقفَة بعد أن شفد القرمقَك ويقَرها، 

ـُ أبل صالٍع مَِْر فؿات مسؿقًما ُِؾ أن يدخؾفا سـة سٍِع وثالثقـ.  ق ب
ه طؾل ّٓ اكظر وو

 .(516:(، وتؼريع التفذيع )ص4/24ر )سقر أطالم الـِال

 



 

138 
 

َر 
عَ َعش َ اب ِ

 الّرَ
ُ
ل

صْ  الف َ
ُ زَاء  ٍْ يُ االْسخِ َُنْوَُفَػَلَُذلَِكُةِالسُّ ََبث  ق  ُِثُوع 

ِة  -91 دَّ اَبهُة الهر  ـَّهِة ُجْرٌم َكِِقهر، وَذْكهٌع َخاِقهر. َوُههَق َبقَّ آْستِْفَزاُر بالسق

هه ِديَّ ـَ الالرَّ ٌَِع لِْؾُخههُروِج مِهه َنَّ آْسههتِْفَزاَر بِههالَؼْقِل ة، وَسهه
ِ
قَّهههة: ٕ ههِة بِالُؽؾ  ِؿؾَّ

ـٌ  لاِْلْستِْفَزاِر بِالَؼائِِؾ وَتْؽِذيِِفِ ُمَتَضؿ 
(1)

. 

َِتَّهَة، َدقَّ َذلَِؽ  -91 ـَّهِة ال ـَ السق
ٍر مِ

ْ
ََحٍد َأْن َيْفَزَأ بَِال

ِ
َفاَل َيُجقُز ٕ

ًِا  ََِقار، َوَكاَن ُمْسَتْقِج َض َكْػَسُف لِؾ ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفَؼْد َطرَّ ، َفَؿ ُر َأْو َجؾَّ ْ
ل الاَّ

ُدُخقَل الـَّاربِِػْعؾِِف َذلَِؽ 
(2)

، َوَوَجَع َطَؾك أْهِؾ اإِلْساَلِم َزْجُرُه وَهْجُرهُ 
(3)

. 

ها َجاَر  -92 ٍر مِهؿَّ ْ
ـِ اْسَتْفَزَأ بَِال ًَِة َطَؾك َأنَّ َم

َُاصِ ْد َأْجَؿَع الُعَؾَؿهاُر  َُ َو

ُسقُل  َأْو َأْبَغَضُف َفَؼْد َكَػرَ  ملسو هيلع هللا ىلصبِِف الرَّ
(4), ..................................  

                                      
َِهف»  بل إلقسل: (1) روح الؿعها  «. آستفزاُر بؿا جهاؤا بهف )يعـهل الرسهؾ( َيسهتؾزم تؽذي

(4/97). 

لف كافٌر، والقطقُد  الؿتـّؼص ملسو هيلع هللا ىلصأجؿع العؾؿاُر أّن شاتؿ الـِل »  بل محؿد  ـ سحـقن: (2)

«. جاٍر طؾقف بعذاب ا  لف، وحؽُؿف طـد إمة الؼتُؾ، وَمـ شؽَّ يف كػره وطذابف َكَػر

(، والْارم الؿسؾقل ٓبـ 3/315الاػا بتعريػ حؼقق الؿْاػك وحاشقة الاؿـل )

 .(4:تقؿقة )ص

طؾك الؿرر الؿسؾؿ إذا رأى رجاًل يتعاصك شقئًا مـ إهقار والِهدع معتِؼهًدا، أو »  بل البغقي: (3)

يتفاون بالٍر مـ الســ، أْن يفجَره، ويت َّأ مـف، وييَكف حًقها ومقًتها، فهال ُيسهؾ ُؿ طؾقهف إذا لؼَقهف، 

 (.1/334شرح السـة )«. وٓ ُيجقُِف إذا ابتدأ، إلك أن ييك بدطتَف، وُيراِجَع الحؼَّ 

ُِ الْبفعل:» (4) بؿا فقف استفاكٌة ففق كالسّع  ملسو هيلع هللا ىلصكؾق مـ تعّرض لرسقل ا    بل نصحب

 .(537:الْارم الؿسؾقل )ص «.الْريح: فنن آستفاكة بالـِل كػرٌ 

ـُ تقؿقة: -  ُِف بعهد إيؿاكهف» و بل ا  «. آسهتفزاُر بها  وآياتهف ورسهقلف كػهٌر يؽػهر بهف صهاح

 .(315:اإليؿان )ص
= 
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وَكاَفَؼ .......... 
َٓ ُيِريُد َحِؼقَؼَة آْستِْفَزارِ  ,(1)  ًٓ َحتَّك َوَلْق َكاَن َهاِز

(2)
. 

ـَّهههِة ُمَعاَجههٌؾ بِالُعُؼقَبههِة وال -93 ًِهها  -ُؿْسههَتْفِزُئ بِالسق
ل الَعاِجههِؾ فِهه -َيالِ

َِْؾ أِجؾ، َكؿَ  ْت َطَؾك َُ ائُِع والـََّقاِزلا َدلَّ َُ َقاِهُد َوالَق  :َذلَِؽ الاَّ

ــٍس  ـْ نَك ــ ــبَل:فَع ــَرَة » , َ  ــَرَن اْلَبَؼ ــَؾَؿ َوَ  ــَراكِق ب َفَلْس ــٌؾ َكْص ــبَن َرُج ََّ

, َفَعبَد َكْصَراكِق ب, َفَؽـبَن َيُؼـقُل: َمـب َيـْدِري ملسو هيلع هللا ىلصِعْؿَراَن, َفَؽبَن َيْؽُتُب لِؾـَّبِلِّ  َووَل 

                                      = 
ـُ عبد القالبِ يف و بل محؿُد  -  َمـ استفزأ بالٍر مـ ديـ الرسقل » «:كقا ض ا سالم» 

 (.39التِقان شرح كقاُض اإلسالم لؾعؾقان )ص:«. ، أو ثقابف، أو طؼابف: َكَػرَ ملسو هيلع هللا ىلص

باب مـ هزل بالر فقف ذكر ا  أو الؼرآن أو الرسقل » (:117و بل يف َّتبِ التقحقد )ص: 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿وُقل ا  تعالك: 

 ثؿ ذكر َُْة مـافؼل يزوة تِقك. «.﴾ک ک ک

ـُ عثقؿقـ: -  ، كػهٌر ملسو هيلع هللا ىلص، أو سهـة رسهقلف ملسو هيلع هللا ىلصآستفزاُر بها  تعهالك، أو برسهقلف » و بل ا 

ٌة يخُرُج بف اإلكسان مـ اإلسالم  .(3/155مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ )«. َوِردَّ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ :لؼقلف تعالك (1)

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .]التقبة[ ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ـُ العر ل: (2) ،  -أي الؿـافؼقن  -ٓ يخؾق أن يؽقن ما ُالقه »  بل ا  ًٓ مـ ذلهؽ ِجهًدا أو ههز

وهق كقػؿا كان كػٌر، فنن الفزَل بالؽػر كػٌر، ٓ خالف فقف بقـ إمة، فهنن التحؼقهَؼ أخهق 

 .(3/542أحؽام الؼرآن )«. العؾؿ والحؼ، والفزُل أخق الجفؾ والِاصؾ

ـُ الجقزي: -   (.3/375زاد الؿسقر )«. الِجدق والّؾعع يف إضفار كؾؿة الؽػر سقارٌ » و بل ا 

آستفزاُر بالديـ كقػ كان كػٌر با : وذلؽ ٕن آستفزاَر » و بل فخُر الديـ الرازي: - 

 .( بتْرف يسقر16/95مػاتقح الغقع ) «يدّل طؾك آستخػاف

ًٓ فؼهد كػهر ملسو هيلع هللا ىلصكهؾق مهـ تهـّؼص رسهقَل ا  » و بل ا ـ تقؿقـة: -  الْهارم «. جهاًدا أو ههاز

 .(21:الؿسؾقل )ص

ـُ عبد اهلل ول الْقخ: -  َمـ اسهتفزأ بها ، أو بؽتابهف، أو برسهقلف، أو بديـهف، » و بل سؾقؿبُن  

ًٓ لؿ يؼْد حؼقؼَة آستفزار، إجؿاًطا  (.617تقسقر العزيز الحؿقد )ص/«. َكَػَر، ولق هاز
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َّٓ َمب  ٌد إِ َْرُض! ُمَحؿَّ ْٕ َََّتْبُت َلـُف! َفَلَمبَتـُف اهللُ, َفـَدَفـُقُه, َفَلْصـَبَح َوَ ـْد َلَػَظْتـُف ا

ـْ َصـبِحبِـَب  ـقا َعـ ُْ َِ ِمــُْفْؿ َكَب ــب اَلـَر ـٍد َوَنْصـَحب ِِف َلـؿَّ َفَؼبُلقا: اَلَذا فِْعُؾ ُمَحؿَّ

َْرُض! َفَؼبُلقا: اَلـَذا فِْعـُؾ َفَلْلَؼْقُه, َفَحَػُروا َلُف َفَلْعَؿُؼقا, َفَلْصَبَح َوَ ْد َلَػَظتْ  ْٕ ُف ا

ٍد َوَنْصَحب ِِف, ـْ َصبِحبِـَب لَ  ُمَحؿَّ قا َع ُْ َِ ِمــُْفْؿ َفـَلْلَؼْقُه, َفَحَػـُروا َلـُف َكَب ـب اَلَر ؿَّ

َْرُض! َفَعِؾُؿـقا  ْٕ َْرِض َمب اْسَتَطبُعقا, َفَلْصَبَح َوَ ْد َلَػَظْتـُف ا ْٕ َوَنْعَؿُؼقا َلُف فِل ا

ُف َلقْ  ـْ الـَّبِس, َفَلْلَؼْقهُ َنكَّ َس ِم
(1)

.   

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ـْ رُسقِل اهللِ , وَط َ ْقـََؿب َرُجٌؾ َيَتَبْخَتُر » , َ بَل:ملسو هيلع هللا ىلصَع

ـِ َخَسَػ اهللُ  ِِف إَْرَض, َفُفَق َيَتَجْؾَجُؾ فِقَفب فِل ُ ْرَدْي
(2)

 .«إَِلك َيْقِم اْلِؼَقبمة 

ـَبُه  -فَؼبَل َلُف فَتًك  ٍة َلُف: َيب َنَ ب اُلَرْيَرَة, ناَلَؽَذا ََّبَن  -َ ْد سّؿ واُلَق فِل ُحؾَّ

ُر  َِ  َِقِدِه َفَعَثَر َعْثَرًة ََّبَد َيَتـَؽسَّ ل َذلَِؽ الَػَتك الَِّذي ُخِسَػ  ِف؟ ُثؿَّ َضَر ِْ َيْؿ

ـِ َوال ﴾ٹ ٹ ٿ﴿َػِؿ, ِمـَْفب!! َفَؼبَل َنُ ق اُلَرْيَرَة: لِْؾِؿـَْخَرْي
(3)

. 

                                      
( والؾػظ لف، ومسؾؿ يف الْحقح 2617( رُؿ )4/323أخرجف الِخاري يف الْحقح ) (1)

 .(3781( رُؿ )4/3145)

ـَ ُيْخَسُػ بِِف. والَجْؾَجَؾُة: َحركٌة مَع َصْقت. َيتََجْؾَجُؾ فِقَفب: (2) َْرِض ِحق ْٕ  َأْي َيُغقص فِل ا

طؾك صحاح أثار (، وماارق إكقار 1/135اكظر يريع الحديث إلبراهقؿ الحربل ) 

 .(1/384(، والـفاية يف يريع الحديث وإثر )1/151)

(، والفههروي يف ذم الؽههالم وأهؾههف 471( رُههؿ )181:أخرجههف الههدارمل يف سههــف )ص (3)

  .(378( رُؿ )3/233(، وإصِفا  يف الحجة يف بقان الؿحجة )639( رُؿ )4/94)

 .وأصُؾف يف الْحقحقـ بدون ذكر ُْة الؿستفزئ 

فؼد أخزى اُ  ذاك الؿستفزَئ كؿا أخهزى يقهَره مهـ الؿسهتفزئقـ »  بل الْقخ الؿعؾِّؿل: 

آثهار الاهقخ  «.[82]ههقد: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿بديـ ا  ورسؾف وخقار طِهاده 

 .(13/312الؿعّؾؿل )

هذه كرامٌة مـ ا  ٕبل هريرة: إذ اكتؼؿ لف مـ هذا الػتك » و بل الْقخ مصطػك السببعل: 

 .(243:السـة ومؽاكتفا )ص «.العابث!الؿاجـ 
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ـْ  :وَ بَل اِ َمبُم نحَؿُد  ـْ ِطْؽِرَمَة، َط ََِرَكا أيققُب، َط َثـَا إِْسؿاِطقُؾ، َأْخ َحدَّ

 
ِ
ـْ فِل ملسو هيلع هللا ىلصأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل ا 

َؼاِر.  َكَفك َأْن ُيْاَرَب مِ ُِ الس  ق  :َ بَل نيُّ

ـْ فِِل  َِ ِم َؼبِء َفَخَرَجْت َحقَّةٌ َفُلكبِْئُت َننَّ َرُجاًل َورِ !السِّ
(1)

. 

: ِِ الَحِديِث َرُجٌؾ َخِؾقٌع » وَ بَل َنُ ق داُوَد السجستبكِلُّ ََّبَن َمَع َنْصَحب

َؿاَلئَِؽَة َلَتَضُع َنْجـَِحَتَفب إِنَّ الْ » :فِل ِديـِِف, سِؿَع  حِديِث الـبِلِّ 

«َطبلِِب اْلِعْؾِؿ ِرًضب  َِؿـب َيْصـَعُ لِ 
(2)

وَ بَل: فَجَعَؾ ِفل َعِؼبِِف َمَسبِمقَر َحِديٍد,  .

َؿاَلئَِؽِة!! َ بَل: َفَلَصبَ ْتُف َنَََّؾةٌ ِريُد َنْن َنَطَل َنْجـَِحَة النُ 
(3)

   ...................

                                      
  .(7152( رُؿ )13/66الؿسـد ) (1)

طـ إسؿاطقؾ  ،مـ صريؼ مسدد ،(5638( رُؿ )7/113وأصُؾف يف صحقح الِخاري ) 

 .دون ذكر ُقل أيقب يف آخر الحديث ،ُذا اإلسـاد ،ابـ طؾقة

ـُ إطرابل يف الؿعجؿ ) نخرجف  فذا الؾػظ: (2) والِقفؼل يف  (،1629( رُؿ )3/787اب

 .وهق حديٌث صحقٌح  .(1572( رُؿ )2/332شعع اإليؿان )

ُل طؾك وجقٍه: «إِنَّ اْلَؿاَلئَِؽَة َلتََضُع َنْجـَِحتََفب لَِطبلِِب اْلِعْؾؿِ »ُقلف:   بل الخطّب ل: -   ُيتلوَّ

أن يؽقن َوْضُعفا إجـحَة بؿعـك التقاضع والخاقع: تعظقًؿا لحّؼف وتقُقًرا  نحدالب: 

 . [34]اإلسرار: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿لِعْؾؿف، كؼقلف تعالك: 

ـْ ُههقٍم »َوْضههُع الَجـههاح معـههاه الؽههػق طههـ الاقههران: لؾـههزول طـههده، كؼقلههف:  و قــؾ:  مهها مِهه

حؿةُ  ّٓ حّػْت ُُؿ الؿالئؽُة، وياقْتُفؿ الرَّ  «. يذكروَن اَ  إ

د  و قؾ:  ِْ معـاه َبْسط الجـاح وَفْرشفا لاالع العؾؿ لَتحِؿَؾف طؾقفا، فُتِؾَِغف حقُث يُممق ويؼ

معالؿ . «: الؿعقكُة وتقسقُر السعل لف يف صؾع العؾؿ، وا  أطؾؿمـ الِؼاع يف صؾِف، ومعـاه

 .(4/182الســ )

َََّؾة: (3) َٕ ك الققم: )الهَؿَقات( أو )الَغْرَيِريـا(.  ا  هق الؿرض الؿسؿَّ

وهق مقت أكسجة الجسؿ بسِع كؼص إكسجقـ، ويـتج طـ فؼدان أجزار مهـ الجسهؿ  

ًِهها مهها تْههاب القههدان والؼههدمان الؿقسههقطة العربقههة العالؿقههة  ُههذا الؿههرض. لؾههدم، ويال

(17/94). 
= 
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«فِل ِرْجِؾفِ ...................................................... 
(1)

.  

ـُ إســؿبِعقَؾ  ــ ــُد ْ  ــلُّ َزاَد محؿَّ ــبئُِر » :التَّْقِؿ ــَداُه وَس ــاَلُه َوَي ــؾَّْت ِرْج َوَو

«َنْعَضبئِفِ 
(2)

. 

                                      = 
ـُ الزبقر  وِمـ نوفر َمـ ا تُؾَل  بَََّٕؾة مـ الصبلحقـ: -  فػل  اإلماُم الػؼقُف طروة ب

( بسـده طـ الزهري، أن طروة بـ 112كتاب الؿرض والؽػارات ٓبـ أبل الدكقا )ص:

ًِا  ُال: إن شئتؿ، فجار  الزبقر، لؿا وُعت إََكَؾة يف رجؾف، فؼقؾ لف: أٓ كدطق لؽ صِق

الاِقُع، فؼال: أسؼقَؽ شراًبا يزول فقف طؼُؾؽ. فؼال: امِض لالكؽ، ما ضــُت أن َخْؾًؼا 

زول فقف طؼُؾف حتك ٓ َيعِرَف ربَّف! ُال: فقضع الؿـااَر طؾك ركِتف القسرى شرب شراًبا ي

ا! فؾؿا ُاعفا جعؾ يؼقل: لئِـ أخذَت لؼد أبؼقَت، ولئـ  ـُ حقَلف، فؿا سؿعـا ِحسًّ وكح

وكذلؽ هق يف الثؼات ٓبـ ابتؾقَت لؼد طافقَت. ُال: وما ترك جزَأه بالؼرآن تؾؽ الؾقؾة!! 

 .(5/195حِان )

كان ِوْرُده ربَع الؼرآن، يؼرُأه كؾَّ يقٍم يف الؿْحػ كظًرا، ثؿ يؼقم بف يف الؾقؾ! كؿا   ؾُت: 

ـُ أبل خقثؿة يف تاريخف،  ػر الثالث  -روى ذلؽ اب ( بسـده طـ ابـ 3/163) -الس 

ُُاعت رجُؾف، ثؿ طاود حزَبف مـ الؾقؾة الؿؼِؾة»شقذب. إٓ أكف ُال:   «.فؿا تركف إٓ لقؾَة 

ْاُع الُجزر الؿْاب مـ الِدن إبؼاًر طؾك الؽّؾ جائٌز طـد جؿفقر العؾؿار:  فبئدة:  َُ 

إصحق جقاُزه: ٕكف إتالُف بعٍض ٓستِؼار الؽّؾ، كؼاع القد »  بل جالُل الديـ الؿحؾل: 

 .( ُامش حاشقة ُؾققبل وطؿقرة4/364شرح الؿحّؾل لؾؿـفاج )«. لألَكَؾة

ـُ  دامة:  َؾة: فنكف ُيخاف الفالُك بذلؽ العضق، فُلبقح لف إبعاُده، أما ُْاع إكَ » و بل ا 

ف مـف بيكف  .(12/228الؿغـل )«. ودفُع ضرره الؿتقج 

 «.ٓ بلس بؼاع العضق إن وُعت فقف إََكَؾة: لئاّل َتْسري» (:5/361ويف الػتبوى الفـدية ) 

ههؾػل يف الاقققرّيههات ) (1) ومههـ صريؼههف الـههقوي يف بسههتان العههارفقـ  .(3/372أخرجههف الس 

(، والسهػقري يف الؿجهالس القطظقهة 3/293(، والؿـاوي يف فقض الؼدير )135)ص/

  .وإسـاده صحقح .(3/83يف شرح أحاديث خقر ال ية )

(، وكـههقز الههذهع يف تههاريخ حؾههع لسههِط ابههـ العجؿههل 136بسههتان العههارفقـ )ص/ (2)

(1/173). 

ُد هؾؽ  - «إِنَّ اْلَؿاَلئَِؽَة َتَضُع َنْجـَِحتََفب....» -أّن هذا الحديَث خاصًة  ومـ َعَجٍب  - 
= 
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                                      = 
 فؿـ ذلؽ: !!﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿فقف صائػٌة مـ الؿستفزئقـ، 

، ُال: ُال: سؿعُت أبا يحقك زكريا بـ يحقك الساجل«، كتاب السـة»ما رواه الا ا ق يف  - 

، وكهان معـها رجهٌؾ »
َ
ثقـ فلسهرْطـا الؿاهل َُّة الِْرة إلك باب بعض الؿحهد  ُكـّا كؿال يف أز

هههروها!  ـٌ مهههتَّفٌؿ يف ديـهههف، فؼهههال: ارفعهههقا أرجَؾؽهههؿ طهههـ أجـحهههة الؿالئؽهههة ٓ ُتؽس  مهههاج

ْت رجاله وسَؼط أخرجف الخاقع يف الرحؾة «. كالؿستفزئ، فؿا زال مـ مقضعف حتك َجػَّ

( بسههـده طههـ الاهه ا  بههف. ومههـ صريؼههف: داكقههال اليكؿهها  85يث )ص/يف صؾههع الحههد

(، 135/أ/مخاهقط(، والـهقوي يف بسهتان العهارفقـ )ص/28الاافعل يف ماهقختف )ل/

(، 15/853(، والذهِل يف تاريخ اإلسهالم )4/529وابـ تقؿقة كؿا يف مجؿقع الػتاوى )

  (.43والعْؾؿقي يف الؿعقد يف أدب الؿػقد والؿستػقد )ص:

إسـاُد هذه الحؽاية كإخذ بالقديـ أو كرأي العقـ: »  بل الحبفُظ عبُد الؼبدر الّرالبوي: 

 .(3/292فقض الؼدير ) «.ّٕن رواَتفا أطالٌم، وراويفا إمامٌ 

ـُ حؿدون يف التذكرة 2/153وذكره أبق حقان التقحقدي يف الِْائر والذخائر )  (، واب

ًرا:( 5/114(، والزمخاريق يف ربقع إبرار )9/253الحؿدوكقة ) وهؽذا » و بل محذِّ

والِجدق كؾقف  -مـ أدركف الِخذُٓن، وُسؾِع التقفقَؼ، فاستعؿؾ الفزَل يف مقضع الِجّد 

 ڌ ڍ﴿وتخّااه، أْن يتدبََّر ُقَلف تعالك:  -رسقل ا   حقَل كتاب ا  وسـة

، وما ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

أ ؿ كاكقا يتحادثقن، ويتـاشدون إشعار، فنذا ُذكر اُ   ُروي طـ الْحابة 

ـُ اكؼؾِْت حؿالقُؼفؿ كل ؿ مجاكقـ ي  «.وُذكر الد 

ـُ شههعقع:  وكحــُقه, -  ُكـّهها طـههد بعههض »مهها حْههؾ مههـ بعههض الؿعتزلههة، فؼههد ُههال أحؿههُد بهه

َثـا بحديث الـِل   ,«إِنَّ الَْؿاَلئَِؽَة َتَضُع َنْجـَِحتََفب لِطَبلِـِب الِْعْؾـؿِ » :ملسو هيلع هللا ىلصالؿحّدثقـ بالِْرة، فحدَّ

ويف الؿجؾس معـا رجٌؾ مـ الؿعتزلة، فجعؾ يستفزُئ بالحديث، فؼال: وا  ُُٕا رنَّ يهًدا 

، فلصُل ُا أجـحَة الؿالئؽة!! ُال: فػعؾ، وماك يف الـعؾهقـ، فجّػهت رجهاله جؿقًعها، 
َّ
كعؾل

أخرجههف الههديـقري يف الؿجالسههة وجههقاهر العؾههؿ «. ووُعههْت يف ِرجؾْقههف جؿقًعهها إََكَؾههة

ؾػل يف ماقخة الرازي )ص:(، و5/395) (، وابـ ُرشهقْد يف مِهؾر العقِهة 95مـ صريؼف الس 

(، وطؾههل الؼههاري يف مرُههاة 1/64(، وذكههره ابههـ الؼههقؿ يف مػتههاح دار السههعادة )3/224)

 (. 7/276(، والؿِاركػقري يف تحػة إحقذي )1/396الؿػاتقح )

طؼقبة مـ اسهتخػَّ  :فْؾ ( يف3/839ما ذكره الؿستغػري يف دٓئؾ الـِقة ) وكحُقه, - 
= 
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: َؿـُْصـقِر, َحْؾَؼِة الـَّظَرِ  َِجبِمِع الَُّـَّب فِل  وَ بَل الَؼبِضل َنُ ق الطَّقِِّب الطَّبَرِيُّ

اةِ  ـْ َمْسـلَلِة الــُؿَصرَّ ٌِّ ُخَراَسبكِلٌّ َفَسَلَل َعـ َفَجبَء َوب
(1)

لِقِؾ, َوَطبَلـَب  ،  ِبلـدَّ

 َفبْحَتجَّ الـُؿْسَتِدلُّ  َِحِديِث َن ِل اُلَرْيَرَة الَقاِرِد فِقَفـب
(2)

: اَلـَذا ، ُِّ ـب َّْ  َفَؼـبَل ال

ـــق اُلَرْيـــَرَة َغْقـــُر َمْؼبـــقِل  -الَحـــِديُث َغْقـــُر َمْؼُبـــقٍل!  ـــل لْػـــٍظ: فَؼـــبَل: َنُ  وفِ

الَحِديِث!
(3)

ـْ َسـْؼِػ الــَؿْسِجِد َحقَّــٌة   َفَؿـب اْسَتــتَؿَّ ََّاَلَمـُف َحتَّـك َسـَؼَطْت ِمـ

                                      = 
وجهدُت يف كتهاب السهاّلمل، ُهال: سهؿعُت يعؼهقب بهـ »ُهال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصبحديث رسهقل ا  

يقسػ إردبقؾل يؼقل: سؿعُت طِد ا  بـ أبل الدكقا يؼقل: سؿعُت الحسـ بـ شهجاع 

إِنَّ اْلَؿاَلئَِؽَة َلَتَضُع َنْجـَِحَتَفب لَِطبلِِب » ُال: ملسو هيلع هللا ىلصبؾغ بعَض الزكادُة أن الـِل »الؿؽل يؼقل: 

فؼال: وا ! ٕصلنَّ أجـحَة الؿالئؽة! وأخهذ كعؾْقهف، فجعهؾ فقفؿها « اْلِعْؾِؿ ِرًضب  َِؿب َيْصـَعُ 

هها، ويؼههقل:  ًُّ مسههامقَر الحديههد، ويههدا إلههك مجؾههس مالههؽ بههـ أكههس وهههق يههُدقق إرض َد

ر، فسؼط، فؾؿ ُيؿؽـْف الؼقام، فُحِؿهؾ إلهك مـزلهف، فقُعهْت َُٕكِسرنَّ أجـحَة الؿالئؽة! فتعثّ 

ُُاِعتا!  إََكَؾُة يف رجؾْقف حتك 

  : ـُ أخرجف الفروي يف  .«فلكا رأيُتف يؿال كالغزالة، ثؿ صار َزمِـًا إلك أن مات! بل الحس

  .(4/263ذم الؽالم وأهؾف )

أن ُتههربَط الـاُههُة والاههاُة وُتههيَك مههـ الَحْؾههع القههقمقـ التْههريُة: » : ــبل الْــبفعل  (1)

، فقهراه ماهييفا كثقهًرا فقزيهُد يف ثؿـفها، فهنذا ُتركهْت بعهد تؾهؽ  ـٌ والثالثة حتك يجتؿع لفا لِ

 (.2/176هتذيع إسؿار والؾغات )«. الحْؾِة َحْؾًِة أو اثـتقـ، ُطِرف أن ذلؽ لقس بؾِـفا

ُف  َِخْقرِ » :ملسو هيلع هللا ىلصحديث الـُؿصّراة: الق  قلف  (2) ـْ اْ َتبَعَفب  َْعُد َفنِكَّ وا اْ ِ َِؾ َواْلَغـََؿ, َفَؿ َٓ ُتَصرُّ

اَلب َوَصبَع َتْؿرٍ  ـِ َ ْعَد َنْن َيْحَتِؾبََفب, إِْن َوبَء َنْمَسَؽ, َوإِْن َوبَء َردَّ أخرجف الِخاري  «.الـََّظَرْي

 .(1534( رُؿ )2/1158(، ومسؾؿ يف صحقحف )3148( رُؿ )2/72يف صحقحف )

 أّن أبا هريرة لؿ يؽـ فؼقًفا!! -كؿا زطؿ بعُضفؿ  -والسُِع يف ذلؽ  (3)

 وُد ردَّ طؾك هذه الِػْرية أئؿُة العؾؿ: 

 لؿ يؽـ فؼقًفا.  ُقُلفؿ: إّن أبا هريرة »  بل السؿعبين: 

ٓ، بهؾ كهان فؼقًفها، ولهؿ ُيعهَدْم شهقًئا مهـ آِٓت آجتفهاد، وُهد كهان يػتهل يف زمهان   ؾـب: 

 ، وما كان يػتل يف ذلؽ الزمان إٓ فؼقٌف مجتفٌد. الْحابة 
= 
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ـْ  َْقــِِفْؿ,  َِّ ِمـ ـب َّْ , َفــتَبَِعِت الَحـقَّــُة َذلِـَؽ ال ـَ َعظِقَؿٌة, َفـَـَفـَض الـبُس اَلـبِر ِق

                                      = 
وطؾك أكف لؿ يؽـ مـ الؿعروفقـ بالػؼف، فؼهد كهان معروًفها بالضهِط والحػهظ والتؼهقى،  

ُقاصهع إدلهة يف  «.رٌط لؼِهقل روايتهفولؿ يؼؾ أحهٌد مهـ إئؿهة: إن الػؼهَف يف الهراوي شه

 .(1/264إصقل )

ـُ العر ل: -  فنن ُقؾ: إن هذا الحديث يرويف أبق هريرة وطُِد ا  بـ طؿر ولؿ » و بل ا 

يؽقكا فؼقفقْـ، وإكؿا كاكا صالحْقـ! فروايتُفؿا إكؿا ُتؼِؾ يف الؿقاطظ ٓ يف إحؽام! 

 طؾك هذا السمال أصحاُب أبل حـقػة، وكسِقا ذلؽ إلك الاعِل يف أبل هريرة.  واستجرأ

ـُ العر ل:  هَرتف.   بل ا  َْ هذه ُجرأٌة طؾك ا ، واستفاكٌة يف الديـ طـد ذهاب َحَؿَؾتف وَفْؼهد َك

ـْ أحػهُظ مـفؿها  وخاصهًة أبهل )كهذا( هريهرة، وُهد  ـْ أفؼُف مـ أبل هريرة وابـ طؿر  َم َم

 بسط رداَره، 
ق
 شقًئا أبًدا. وكسلل اَ  الؿعافاَة  ملسو هيلع هللا ىلصوَجَؿَعف الـِل

َ
ف إلك صدره، فؿا كسل وضؿَّ

ُُِت إٓ بالاعـ طؾك الْحابة!   .(366 -5/365طارضة إحقذي )«. مـ مذهٍع ٓ َيث

كعههقُذ بهها  مههـ مسههللٍة » (:852و ــبل يف الَؼــَبس يف وــرح مقطــل مبلــؽ  ـــ نكــس )ص: - 

ُُِت لْاحِفا إٓ  ٓ بالاعـ طؾك الْحابة! وأبق هريرة زاهٌد حهافٌظ كالْتهف بركهُة الثهقب َتث

ـْ فؼقًفا لـػعْتف بركُة الحػظ يف كؾ  ما يؼقل  «.الؿجؿقع لف، فؾق لؿ يؽ

كان مـ أوطقة العؾهؿ، ومهـ كِهار أئؿهة الػتهقى، مهع الجاللهة والعِهادة » و بل الذالبل: - 

  .(1/39تذكرة الحػاظ )«. والتقاضع

(، وكاههػ 2/432واكظههر كاههػ الؿاههؽؾ مههـ حههديث الْههحقحقـ ٓبههـ الجههقزي ) 

(، وتحػة إحقذي 8/345(، والِحر الؿحقط لؾزركال )3/559إسرار لؾِزدوي )

 .(13/342(، وآثار الاقخ الؿعؾؿل )2/22(، والَعرف الاذي لؾؽاؿقري )1/39)

( 3/571لؽ يف الؿقصل )ومّؿا يدّل طؾك إمامتف يف الػؼف والػتقى، ما رواه ما  ؾُت: 

( بسـده، طـ معاوية بـ أبل طقاش إكْاري أكف كان جالًسا مع طِد ا  بـ الزبقر 29)

وطاصؿ بـ طؿر بـ الخااب، ُال فجارهؿا محؿد بـ إياس بـ الِؽقر فؼال: إن رجاًل 

ـُ  الزبقر:  مـ أهؾ الِادية صّؾؼ امرأتف ثالًثا ُِؾ أن يدخؾ ُا، فؿاذا تريان  فؼال طُِد ا  ب

إن هذا إمَر ما لـا فقف ُقٌل، فاذهْع إلك طِد ا  بـ طِاس وأبل هريرة فن  تركُتفؿا طـد 

ـُ طِاس ٕبل هريرة: أفتف يا أبا  طائاة، فَسْؾفؿا ثؿ اْئتـا فلخ ْكا، فذهع فسلَلفؿا، فؼال اب

مفا، حتك القاحدُة ُتِِقـُفا، » هريرة فؼد جارْتؽ ُمعِضؾٌة، فؼال أبق هريرة: والثالثُة ُتحر 

ـُ طِاس مثؾ ذلؽ. ُال مالؽ: وطؾك ذلؽ إمُر طـدكا.«، َتـؽح زوًجا يقَره  وُال اب



 

146 
 

ـَ َذالَ  َبْت؟!َفِؼقَؾ َلُف: ُتْب ُتْب. فَؼبَل: ُتْبُت, َفَذاَلَبْت, َفاَل َكْدِري َنْي
(1)

. 

                                      
(، وطارضهة إحهقذي 853الؼهِس يف شهرح مقصهل مالهؽ بهـ أكهس )ص: اكظر الؼصَة يف: (1)

(، ومجؿههقع الػتههاوى 17/126(، والؿـههتظؿ يف تههاريخ الؿؾههقك وإمههؿ )366 5/365)

فقُعْت حقٌة مـ السؼػ، وجارت حتهك دخؾهت الحؾؼهة، وذهِهْت إلهك »قف: ( وف4/528)

(، وسههقر أطههالم الـههِالر 4/254وتههاريخ اإلسههالم )«، ذلههؽ إطجؿههل فضههربْتف فؼتؾْتههف

(، واإلطالم بػقائد طؿدة إحؽام ٓبهـ الؿؾؼهـ 16/199(، والِداية والـفاية )3/619)

، والؿجههالس القطظقههة يف شههرح (1/295(، وحقههاة الحقههقان الؽهه ى لؾههدمقري )7/72)

 (.4/121(، وفتح الؿغقث لؾسخاوي )1/256أحاديث خقر ال ية لؾسػقري )

إسـاُدها أئؿٌة. وأبق هريرة إلقف الؿـتفهك يف حػهظ مها سهؿعف مهـ »  بل الذالبل يف السقر: - 

اة بللػاضهف، فقجهع طؾقـها  الرسقل ، وأدائف بحروفهف، وُهد أّدى حهديث الؿْهرَّ

 «.أصٌؾ برأسف العؿُؾ بف، وهق

ػقري يف الؿجبلس القعظقة: -  ؾ يف » و بل السَّ ُيحتؿؾ أن تؽقن هذه الحقُة َمَؾًؽا تاؽَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصكرامًة لف، فؼد أيَّد اُ  كِقَّـا محؿًدا   صقرة الحّقة، وجار كاصًرا ٕبل هريرة

 «.كثقًرا بذلؽ

ؾْت لف طؼقبُتف مـ الؿستفزئقـ بالسـّة طؿقًما وبلبل هريرة َضؿقؿة:   ـ ُطج   مهؿَّ
الذي اشتفر بالاعـ  الؿدعق: محؿقد ن ق َرّية,طؾك وجف الخْقص، مـ الؿعاصريـ، 

ا طـف سّؿاه  !طؾك أبل هريرة  شقخ »حتك صار ُيعَرف بذلؽ، بؾ أّلػ كتاًبا خاصًّ

 .- والؿضقرُة لقٌن مـ الاعام كان ُيحِقف أبق هريرة  - !!«الؿضقرة
ثـل شقخل إستاُذ الدكتقُر/محؿد ضقار الرحؿـ إطظؿل   طـ شقٍخ  فؼد حدَّ

مْريٍّ مـ أهؾ العؾؿ ُيدَطك/طِد الحؽقؿ حؿادة، كان يعؿؾ معف ُديًؿا يف راباة العالؿ 

 .اإلسالمل بؿؽة

 :  ،الحؽقؿ أكـل أّلػُت كتاًبا طـ أبل هريرة  لؿا طؾؿ الاقُخ طِدُ   بل إعظؿلُّ
 وُال: سلذكر لؽ ًُْة أرجق أن تـاَرها لقعت َ ُا الـاُس. وهق أكـل لؿا سؿعُت 

َّ
جار إلل

 أردُت أن أتعّرف طؾقف. ،بلبل رّيَة هذا وما صدر طـف يف حّؼ أبل هريرة 

فؾؿها وصهؾُت إلهك بقتهف، اسهتلذكُت أوَٓده لؿؼابؾتهف، فرفضهقا بحّجهة أكهف مهريٌض ٓ   بل: 

ُف طؾقف فؼط. فلِذكقا لل، ُهال:  ّٓ التعرق يستاقع مؼابؾَة أحد، فؼؾُت لفؿ: لقس لل يرٌض إ

فؾؿا دخؾُت طؾقف وجدُتف ُمؾؼًك طؾك سريٍر وُد اسقدَّ وجُفُف حتك صهار كالػْحؿهة! وكهان 
= 
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ّـَبِلِّ  ـْ َكْقِمِف, َفاَل َيْغِؿْس » :ملسو هيلع هللا ىلصوَسِؿَع َرُجٌؾ َ ْقَل ال إَِذا اْسَتْقَؼَظ َنَحُدَُّْؿ ِم

ـَ َ بَتْت َيُدُه؟ َٓ َيْدِري َنْي ُف  َكبِء َحتَّك َيْغِسَؾَفب َثاَلًثب: َفنِكَّ «َيَدُه فِل اْ ِ
(1)

َفَؼاَل: ، 

ـَ َباَتْت َيِدي!!  ًة َأَكا َأْدِري َأْي ْد َدَخَؾْت فِل ُدُبهِرِه َمهْحُاقَّ َُ ََِح، َفَقَجَدَها  َفَلْص

َؾعَ  ُْ ـْ َذلَِؽ وَأ إَِلك ِذَراِطِف!! َفَؾْؿ َتْخهُرْج َحتَّك َتاَب َط
(2)

.  
                                      = 

 .هه.اَفِزًطا ويْقُح: ها أبق هريرة! ها أبق هريرة! ُال: فيكُتف وخرجُت. يـظُر إلك الجدار

م، كسلل ا  حسـ الختام، والثِات طؾك اإلسالم، 11/13/1972هؾؽ الؿذكقر يف  

 .حتك كؾؼاه

َتَؾة طثؿان  تذكقب:  َُ ؾْت لف طؼقبُتف يف الدكقا أيًضا، رجٌؾ مـ  ومّؿـ كال مـ الْحابة فُعج 

 :كـُت أصقف »، فعـ شّداد إطؿك، طـ بعض أشقاخف مـ بـل راسع ُال

بالِقت، فنذا رجٌؾ أطؿك ياقف بالِقت وهق يؼقل: الؾفؿ ايػر لل وما أراك تػعؾ! ُال: 

ّـَ ُحرَّ  ُُتؾ طثؿاُن لـْؾاِؿ فؼؾت: أٓ تّتؼل ا   ُال: إّن لل شلًكا، آلقُت أكا وصاحٍع لل لئـ 

ذا رأُسف يف ِحْجر امرأتِف ابـِة الػرافْة، فؼال لفا صاحِل: اكاػل وجفف! فدخؾـا طؾقف، فن

طـ وجفف، فؼالت: لؿ  ُؾت: ألاُؿ ُحرَّ وجفف، ُالت: أما تحػظ صحَِتف مـ رسقل ا  

 رسقل ا  ملسو هيلع هللا ىلص
ْ
، وما ُال لف يف َحْػر بئر ملسو هيلع هللا ىلص، وما ُال فقف رسقُل ا  ملسو هيلع هللا ىلص، وتزويَجف ابـتل

سرة، وما ُال لف: يػر اُ  لؽ ما ُّدمَت وما أّخرَت ! الرومة، وما ُال يف َجفاز جقش العُ 

، فؾاؿُت 
َّ
فاستْحَقك صاحِل فرجع، فؼؾُت: اكاػل طـ وجفف، ُال: فذهِْت تعدو طؾل

ًِا، ُال: فقا  ما  وجَفف!! فؼالت: ما لؽ، يَِّس اُ  يَدك، وأطؿك بَْرك، وٓ يػر لؽ ذك

أخرجف «. وما أرى اَ  يغػر ذكِل خرجُت مـ الِاب حتك يِِست يدي، وطِؿل بْري،

 .(3/829(، والؿستغػري يف دٓئؾ الـِقة )23:ابـ أبل الدكقا يف مجابق الدطقة )ص

باًبا صهقياًل فقؿها  -( فؿا بعد 3/812) -« دٓئؾ الـِقة»يف كتابف  وُد أفرد الؿستغػريق  - 

ورد مههـ إخِههار يف طؼقبههات َمههـ كههال مههـ الْههحابة رضههقاُن ا  طؾههقفؿ، مههـ الرافضههة 

 والـاصِة ويقرهؿ، فراجْعف فنكف كػقٌس.

ومسههؾؿ يف صههحقحف  .(163( رُههؿ )1/42الحههديث أخرجههف الِخههاري يف صههحقحف ) (1)

 .( والؾػظ لف378( رُؿ )1/322)

(، وكـقز الذهع يف 3/51(، وصرح التثريع )136بستان العارفقـ )ص: اكظر الؼصة يف: (2)

(، 3/271(، والؿجالس القطظقة يف شرح أحاديث خقر ال ية )1/173تاريخ حؾع )
= 
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 الُقــقكِقـِلُّ 
ـِ ي ـْ » :وَ ـبَل ُ ْطــُب الــدِّ َ َؾَغـَــب َننَّ َرُجــاًل  ِــَدْيرِ َن ِــل َســاَلَمَة ِمــ

ـَ  ,ََّبَن فِقِف ُمـُجقٌن واْستِْفَتبرٌ َكبِحَقـِة ُ ْصَرى,  َقاُك َوَمب فِقِف ِم َفُذََِّر ِعـَْدُه السِّ

َّٓ فِـل الــَؿْخَرِج  :َفَؼبَل  ,الَػِضقَؾةِ  َٓ َنْسَتبُك إِ َفــَلَخَذ  - !َيْعـِـل ُدُ ــَرهُ  -َواهللِ 

َفَقَضَع  !ْسَعَة َنْوُفرٍ َفَؿَؽَث َ ْعَدُه تِ  ,ِسَقاًَّب َفَقَضَعُف فِل َمـْخَرِجِف ُثؿَّ َنْخَرَجفُ 

ـَؿَؽةِ  ,َوَلًدا َعَؾك ِصَػِة الـُجْرَذانِ  َوَلـُف  ,َلُف َنْرَ َعُة َ ـَقائَِؿ, َوَرْنُسـُف ََّـَرْنِس السَّ

ـب َوَضَعُف َصبَح َذلَِؽ الــَحَقَقاُن َثـاَلَث َصـْقَحبٍت  !ُدُ ـٌر ََُّد ـُرِ إَْرَكِب   ,وَلـؿَّ

ُجؾِ  ُجـُؾ  ,َفـَرَضَخْت َرْنَسـُف َفَؿــبَت  َفَؼبَمْت اْ ـَـُة َذلَِؽ الرَّ َوَعـبَش َذلِـَؽ الرَّ

ـِ  اَلَذا الَحَقَقاُن َ َتَؾـِـل  :وََّبَن َيُؼقُل  ,وَمبَت فِل الثَّبلِِث  ,َ ْعَد َوْضِعِف َلُف َيْقَمْق

ـْ َناْلـِؾ تِْؾـَؽ الـَّبِحَقـِة وُخَطَبـبُء  !وَ طََّع َنْمَعبئِل َوَ ْد َوباَلَد َذلَِؽ َجؿبَعـٌة ِمـ

ـْ َرَنى َذلَِؽ الَحَقَقاِن َحق ب َ ْبَؾ َنْن َيُؿـقَت  ,َؽ الـَؿَؽبنِ َذلِ  َوِمــُْفْؿ  ,َوِمـُْفْؿ َم

ـْ َروُه َ ْعَد َمْقتِفِ  «َم
(1)

. 
                                      = 

طؾك  (، وحاشقة الا امؾسل1/252ومقاهع الجؾقؾ لارح مختْر الخؾقؾ لؾحّااب )

 (.1/259(، وفقض الؼدير )1/185 اية الؿحتاج )

 يف َّتب ـف   بل ن ق عبد اهلل محؿـد  ــ إسـؿبعقؾ  ــ محؿـد  ــ الػضـؾ التقؿـل - 

فؾقّتِؼ الؿرُر آستخػاَف بالســ ومقاضع التقُقهػ، فهاكظر كقهػ » ورح صحقح مسؾؿ:

الا امؾسهل طؾهك  ايهة (، وحاشهقة 136:بسهتان العهارفقـ )ص «.وصؾ إلقف ُشمُم فعؾف

 .( بتْرف يسقر1/185الؿحتاج )

 - : أن يتؾّؼاها بالؼِقل ودفع الخقاصر  ملسو هيلع هللا ىلصيـِغل لؾسامع ُٕقالف » و بل الحبفُظ العرا لُّ

ة لفا، وأكف ٓ ُيضرب ُا إمثال.... وإدُب مع أُقالف بعده كإدب معف يف حقاتف  الرادَّ

ـا إدَب مع  ملسو هيلع هللا ىلص َُ لق سؿعف يتؽّؾُؿ، فـسلل اَ  أن يحػَظ ُؾقَبـا مـ الخقاصر الرديئة، ويرز

  .(3/51صرح التثريع )«. الاريعة الؿاّفرة باصـًا وضاهًرا

( 471 - 17/472(، والِدايههة والـفايههة )137بسههتان العههارفقـ )ص: اكظــر الؼصــة يف: (1)

ُُف، وطؼهد الجؿهان يف تهاريخ أههؾ الزمهان لؾعقـهل ) (، وكـهقز 11 - 3/12والسقاُق سهقا
= 
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ـَ  ثِق ـْ َ ْعِض الـُؿَحدِّ َْخِذ الَحِديِث  :وُحؽَِل َع
ِ
َأكَُّف َرَحَؾ إَِلك ِدَمْاَؼ ٕ

ـْ َشْقٍخ َمْاُفقٍر بَِفا، َفَؼَرَأ ُجْؿَؾًة َلؽِـَُّف َكاَن َيهْجَعُؾ َبْقـَُف وَبْقـَُف ِحَجاًبا، َوَلْؿ  َط

ا َصاَلْت ُماَلَزَمُتُف َلُف، َوَرَأى ِحْرَصُف َطَؾك الَحِديِث، َكَاَػ  َيَر َوْجَفُف، َفَؾهؿَّ

ْتَر، َفَرَأى َوْجَفُف َوْجَف ِحهَؿهارٍ  َلفُ  اْحَذْر َيب ُ ـَلَّ َنْن َتْسبَِؼ  :َفَؼبَل َلفُ  !الس 

ـب َمـرَّ  ِل الَحِديُث  ـنِكِّل َلـؿَّ
اِ َمبَم, فِ

(1)
اْسَتْبَعْدُت ُوُ قَعُف, َفَسَبـْؼُت اِ َمبَم  

!َفَصبَر َوْجِفل َََّؿـب َتَرى
(2)

. 

                                      = 
( والؿجهالس القطظقهة يف شهرح أحاديهث خقهر ال يهة 1/171الذهع يف تاريخ حؾهع )

 (.1/185(، وحاشقة الا امؾسل طؾك  اية الؿحتاج )3/271)

ك َنَحُدَُّْؿ إَِذا » , رفعف: يعـل حديَث ن ل الريرة (1) َْ َٓ َيْخ ك َنَحُدَُّْؿ, َنْو  َْ َنَمب َيْخ

َمبِم, َنْن َيْجَعَؾ اهللُ َرْنَسُف َرْنَس ِحَؿبٍر, َنْو َيْجَعَؾ اهللُ ُصقَرَتُف ُصقَرَة ِحؿَ  «. برٍ َرَفَع َرْنَسُف َ بَْؾ اْ ِ

( والؾػظ لف، ومسؾؿ يف صحقحف 691رُؿ ) (1/142أخرجف الِخاري يف صحقحف )

 .(437( رُؿ )1/232)

(، وفتح الؿؾفؿ شرح صحقح مسؾؿ لؾعثؿا  2/879مرُاة الؿػاتقح ) اكظر الؼصة يف: (2)

 (.2/153وتحػة إحقذي ) (،3/64)

قـ بالارائع والســ: تتؿقؿة:  ؾت لف العؼقبُة أيًضا مـ الؿستخػ   ومِّؿا ورد فقؿـ ُطج 

كان طـدكا رجٌؾ ُيسافر يقَم الجؿعة يْااُد وٓ » :رواه البقفؼل عـ إوزاعل  بلمب  -

كـقز الذهع يف «. يـتظر الجؿعَة! فخرج يقًما فُخِسَػ بِغؾتف فؾؿ يَِؼ مـفا إٓ ُأُذكاها!

 .(1/173تاريخ حؾع )

أن ُقًما سافروا يقم الجؿعة حقـ زوال الاؿس، طؾقفؿ خقاُمفؿ،  وُروي عـ مجبالد, -

 فاحيُقا مِـ يقر أن ُيقُروا كاًرا! الؿْدر كػسف.

وأما اختقاُر أيام إسِقع لؾحجامة، فؼال الخاّلل يف » (:4/55وجبء يف زاد الؿعبد ) -

أخ كا حرب بـ إسؿاطقؾ، ُال: ُؾُت ٕحؿد: ُتؽره الحجامُة يف شلٍر مـ «: جامعف»

 إيام  ُال: ُد جار يف إربعار والسِت.

قـ بـ حسان، أكف سلل أبا طِد ا  طـ الحجامة: أيق يقٍم ُتؽَره  فؼال: يف وفقف طـ الحس

 يقم السِت ويقم إربعار ويؼقلقن: يقم الجؿعة.
= 
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                                      = 
َمههـ »وروى الخههالل طههـ أبههل سههؾؿة، وأبههل سههعقد الؿؼهه ي، طههـ أبههل هريههرة مرفقًطهها: 

ـّ   «.إٓ كػَسف احتجؿ يقَم إربعار أو يقَم السِت، فلصابف بقاٌض أو َبَرٌص فال يؾقم

أخ كا محؿد بـ طؾل بـ جعػر، أن يعؼقب بـ بختان حدثفؿ، ُال: ُسئؾ  و بل الخالل:

أحؿُد طـ الـققرة والحجامة يقَم السِت ويقَم إربعار  فؽرهفا. وُال: بؾغـل طـ رجٍؾ 

ََِرص. ُؾُت لف: كلكف هتاوَن بالحديث   -يعـل يقم إربعار  -أكف تـّقر واحتجؿ  فلصابف ال

 «.ُال: كعؿ

ـْ فقف:3/331وجبء يف أداِ الْرعقة ٓ ـ مػؾح ) ـُ الؼقؿ, لؽ فؼال » (  ـحق مب ذَّر ا 

 «.أحؿُد: ٓ يـِغل ٕحٍد أن يستخّػ بالحديث

َِفؿ، فؽهان آخهَر مها ُالهف:   ولؿب خرج الغقغبُء عؾـك عثؿـبن - أّمها ُؿهقٌص »َخَاه

ـُ سهعقد الغػهاري، فؼهال: «. اُ  )يعـل الخالفَة( فؿا كـُت ٕخؾَعف ُّؿْـِقف فؼام جفجاُه ب

طؽ طِارًة، وكحؿُؾؽ طؾك بعقر، وكـػقؽ إلهك خقه ، فؼهال لهف طثؿهاُن:  ٓ وا ! حتك ُكدر 

أكَت يا كذا وكذا، ُال: فرّده طؾقف، ثؿ أُِؾ يسعك حتهك أخهذ الؼضهقَع مهـ يهده، ُضهقَع 

 
 
َِفا، فْاح بف الـاُس، وبادر الـاُس، وكزل فقضعفا  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـِل طؾك ركِتف، لقؽسرها، فَاَع

طثؿاُن، فدفع طـف َمـ كان حقَلف، حتك دخؾ داَره، ورمك اُ  الغػاريَّ يف ركِتف، فؾؿ يُحْؾ 

 .(3/828دٓئؾ الـِقة لؾؿستغػري ) طؾقف الحقُل حتك مات.

ك الؿـه ، فلخهذ طْهاه فؽسهرها، فؼام جفجاه الغػارّي إلك طثؿان وههق طؾه» ويف روايٍة:

اإلصهابة يف «. فؿا حال طؾك جفجهاه الحهقل حتهك أرسهؾ ا  يف يهده إَكَؾهَة فؿهات مـفها

 .(1/633تؿققز الْحابة )

كان أبل ُيـؽر طذاَب الؼ ، وكان ُيـاَضُر يف ذلؽ، » و بل ن ق عبد اهلل البر ل الػؼقف: -

َيرجع طـ ُقلف، فؽـُت معف يف لقؾٍة يف بقٍت، وكان كائًؿا، فاكتِف مـ كقمف فزًطا، وهق  فال

ْؿ فلوُْد السراَج، فؼؿُت فلوُدُت السراَج، فؼال:  ُُ يؼقل لل: يا أبا طِد ا ! يا أبا طِد ا ! 

ـَ ُدمل، فـظرُت يف باصـ إحدى ُدمقف، فرأيُت طؾقفا أثَر الحريؼ، ُد َكِػاْت   اكظْر باص

! رأيُت يف الـقم كل  دخؾُت الؿؼ َة، فساخْت رجؾل يف ُ ٍ، 
َّ
كْػاًة، فؼال لل: يا بـل

ـَ بعد ذلؽ بعذاب الؼ   .(3/838دٓئؾ الـِقة لؾؿستغػري )«. فاحيُْت. وآَم

ـُ عبد الجببر - الؿؾّؼع بسـدول، أكف َحّج ِسّتقـ َحّجًة، ُهال: بقـها أكها ذات  وذَّر محؿُد  

َؽِؽ مؽة يف حاجٍة لل، إذا أكا بجْؿٍع كثقٍر مـ الـاس، فؼؾُت: أكظُر ما ههذا يقٍم يف بعض ِس 

الجؿُع  فدكقُت مـهف، فهنذا َأْسهقُد تلخهُذه إرُض، فجعهؾ بعُضهفؿ يؼهقل لهِعٍض: ههاتقا 
= 



 

151 
 

................................................................... 

 

 

 

  

                                      = 
ا، فجلَر بُػهموٍس وُمهُروٍر، فجعؾهقا يحػهرون إرَض رجهاَر أْن َيسهتـؼِذوا  فلًسا، هاتقا َمرًّ

وا إلقف أكف ٓ يـػُعفؿ، أمسؽقا، وجعؾ إْسقُد يـزل يف إرض، فؼالقا: إْسقَد، فؾؿا كظر

لف: ويحَؽ! ما كـَت تْـُع  فال يردق طؾقفؿ شقًئا، حتك أخذْتف إرُض إلك ِحْؼقه، فؼهالقا 

لف: ويحَؽ! ما كـَت تْـُع  فال يردق طؾقفؿ، وجعؾ يِؽل حتك أخذْتف إلك صدره، فؼالقا 

ـْ هاهـا طؾهك مها كـهَت أكهَت طؾقهف، فقرتجهُع، فجعهؾ لف: ويحَؽ! ما كـَت ت ْـُع  فؾعّؾ َم

 .(3/842الؿْدر كػسف ) يِؽل، وُال: كـُت أطَؿُد إلك َحَؿام مؽة، فلذبُحفا وآكُؾفا!
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A 

عؾك مب وّفَؼ إلقف, ونعبَن عؾقف, حتك تؿَّ الذا  ويف الختبم نوؽُر اهللَ 

 العؿُؾ عؾك الذا الـحق.

واهللُ نعؾك ونعؾؿ, ونعزُّ ونَّرم, وصؾك اهلل عؾك سقدكب وكبقـب محؿد, 

 .وصحبف وسؾَّؿ وعؾك ولف
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( 
ـة ُ َ ِمن ّ

ْ
 الِعل

ة ُ از َ ج َ  (الأ ِ

َٓ َكبِلَّ َ ْعَدُه. ـْ  اَلُم َعَؾك َم اَلُة والسَّ  الَحْؿُد هللِ َوْحَدُه, َوالصَّ

 و ْعُد:

ّـَ اهللُ عَؾلَّ َنَكب  ............................................. :َفَؼْد َم

ِِ  ُحُضقِر ِ راَءِة ووْرِح  ــَّةِ » :اَلَذا الؽَتـب  :لُؿملِِّػـِف الْـْقِخ  «مـَفـبِج السُّ

ـِ َعِؾــّل الَؼْركِــل  فِــل  -غَػــَر اهللُ َلــُف ولِقالَدْيــِف ونْوــقبِخِف وُطالَّ ِــفِ  -نحَؿـَد ْ ــ

ٍة, ََّبَن وخُراَلب َيـْقمَ  الــ  14    /   /    الــُؿقافَِؼ  .............. َمـجبلَِس ِعدَّ

 .................................... وذلَِؽ  ـــــــــ

ــب  ــْرِحِف َلـَ َْ ــبَم  ِ ــْد َ  ــْقِخ  َفِضــقَؾةُ وَ  َّْ  ............................. :ال

 َوّفَؼُف اهللُ وَ بَرَك فِقِف. 

ِؿقـَؾ ُبـقَل, وَعظِـقَؿ الَػبئِـَدة, وَج ا خـاَلَص والؼَ  َسبئاًِل الَؿْقَلك 

 العبئَِدة.

َؿ. ٍد وَعَؾك ولِِف وَصْحبِِف وَسؾَّ  وَصؾَّك اهللُ َعَؾك َكبقِّـَب ُمحؿَّ
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ُاملصادرُواملراجع  َثَتٌجُةأٌِمي

ههة :ا  بكــة (1 َِههري الؿعههروف بههابـ بَاَّ  :تحؼقههؼ ،لعِقههد ا  بههـ محؿههد الُعْؽ

الاِعهة:  ،دار الراية لؾـار والتقزيهع، الريهاض ،مجؿقطة مـ الِاحثقـ

 .هه1429إولك، 

لتؼههل الهديـ طؾهل بههـ طِهد الؽهايف السههِؽل  :ا  فـبج يف وـرح الؿـفـبج (2

 -دار الؽتههع العؾؿقههة  ،وولههده تههاج الههديـ أبههق كْههر طِههد القهههاب

 .هه1416 ،بقروت

 بهـ محؿهد ابهـ أبهل  :آتببع (3
ّ
لْدر الديـ محؿد بهـ طهالر الهديـ طؾهل

طاصهؿ بهـ طِهد ا   -محؿهد طاها ا  حـقهػ  :تحؼقهؼ .العز الحـػل

 .هه1425الاِعة: الثاكقة،  ،لِـان - طالؿ الؽتع ،الؼريقيت

مجؾهة  .لؿحؿهد تؼهل الهديـ الفاللهل :نُتقعد ُســّبت الرسـقل  ؿحقالـب (4

السهـة الخامسهة، العهدد الثها ،  ،الجامعة اإلسالمقة بالؿديـهة الؿـهقرة

 هه.1293شقال 

لؿحؿهد بهـ إسهؿاطقؾ بهـ صهالح بهـ  :أمـؾإجب ة السبئؾ ورح  غقـة  (5

الؼاضهههل حسهههقـ بهههـ أحؿهههد السهههقايل  :تحؼقهههؼ .محؿهههد الحسهههـل

 ،بقهروت –ممسسة الرسهالة  ،والدكتقر حسـ محؿد مؼِقلل إهدل

 .م1986، إولك الاِعة

تحؼقؼ: طهقاد طِهد ا   ،ٓبـ ُقؿ الجقزية :اجتؿبع الجققش ا سالمقة (6

الاِعههة: إولههك،  ،الريههاض -ماههابع الػههرزدق التجاريههة  ،الؿعتههؼ

 هه.1428
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لعِد الرحؿـ بهـ محؿهد بهـ خؾهػ  :إجق ة الؿػقدة لؿفؿبت العؼقدة (7

الاِعهة: إولهك،  ،مؽتِة دار إرُؿ، الؽقيهت .بـ طِد ا  الدوسري

 .هه1423

روايهة الؼاضهل  :نحبديث الْققخ الثؼبت )الْـفقر  بلؿْـقخة الؽبـرى( (8

أبههل بؽههر محؿههد بههـ طِههد الِههاُل بههـ محؿههد إكْههاري الؿعههروف 

دار طههالؿ  ،حههاتؿ بههـ طههارف العههق  :تحؼقههؼ .بؼاضههل الؿارسههتان

 .هه1433الاِعة: إولك  ،الػقائد

لؿحؿهد بهـ حِهان أبهق حهاتؿ،  :ا حسبن يف تؼريب صـحقح ا ــ حبـبن (9

ُِستل  .ترتقع: إمقر طالر الديـ طؾل بـ بؾِان الػارسهل .الدارمل، ال

ممسسههة  ،حؼؼههف وخههرج أحاديثههف وطؾههؼ طؾقههف: شههعقع إركههموط

 .هه 1428الرسالة، بقروت، الاِعة إولك، 

لتؼل الديـ محؿد بـ طؾهل بهـ  :إحؽبم إحؽبم ورح عؿدة إحؽبم (11

 :تحؼقههؼ .الؿعههروف بههابـ دُقههؼ العقههد ،وهههع بههـ ماقههع الؼاههقري

الاِعههة  ،ممسسههة الرسههالة ،قخ مْههاػك ومههدثر سههـدسمْههاػك شهه

 هه.1436إولك 

 :تحؼقهؼ .أحؿد بهـ طؾهل الهرازي الجْهاص الحـػهل :نحؽبم الؼرون (11

 ،روتبقهه –دار إحقههار الههياث العربههل  ،محؿههد صههادق الؼؿحههاوي

 هه.1425

لعؾل بـ أبهل طؾهل بهـ محؿهد بهـ سهالؿ  :ا حؽبم يف نصقل إحؽبم (12

 -الؿؽتهع اإلسهالمل، بقهروت ،طِد الرزاق طػقػل :تحؼقؼ .أمدي

 لِـان. -دماؼ
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لعؾههل بههـ أحؿههد بههـ سههعقد بههـ حههزم  :ا حؽــبم يف نصــقل إحؽــبم (13

 ،الاهقخ أحؿهد محؿهد شهاكر :تحؼقهؼ .إكدلسل الؼرصِل الظهاهري

 دار أفاق الجديدة، بقروت.

لعِهد ا  بهـ محؿهد بهـ جعػهر الاهفقر بهلبل  :وودا ـف ملسو هيلع هللا ىلص نخالق الـبـل (14

الههدار  ،طْههام الههديـ سههقد الْههِابال :تحؼقههؼ .إصههِفا  الاههقخ

 .هه1412 ،الاِعة الثاكقة ،الؿْرية الؾِـاكقة

اطتـهك بهف  .ٕحؿد بـ الحسقـ بهـ طؾهل بهـ مقسهك الِقفؼهل :أداِ (15

ممسسهة الؽتهع الثؼافقهة،  ،وطؾؼ طؾقف: أبهق طِهد ا  السهعقد الؿـهدوه

 .هه1428 ،إولك: الاِعة لِـان –بقروت 

ــفوداِ  (16 لعِههد الههرحؿـ بههـ محؿههد بههـ إدريههس بههـ  :الْــبفعل ومـب ب

ُدم لف وحؼؼ أصؾف وطؾؼ طؾقهف:  .الؿـذر التؿقؿل، الحـظؾل، الرازي

 الاِعهة ،لِـهان –دار الؽتع العؾؿقهة، بقهروت  ،طِد الغـل طِد الخالؼ

 .هه1434 ،إولك

 ٓبـ مػؾح الؿؼدسهل، تحؼقهؼ:  شهعقع إركهموط أداِ الْرعقة: (17

 هه.1417وطؿر الؼقام، ممسسة الرسالة، الاِعة الثاكقة 

تحؼقهؼ: طِهد الؼهادر  ،لؿحقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي :إذَّبر (18

 ،لِـههان –إركههموط، دار الػؽههر لؾاِاطههة والـاههر والتقزيههع، بقههروت 

 .هه1414

لؿحؿهد بهـ طؾهل  :إروبد الػحقل إلل تحؼقؼ الحؼ مـ عؾؿ إصقل (19

دار  ،الاههقخ أحؿههد طههزو :تحؼقههؼ .الاههقكا بههـ محؿههد بههـ طِههد ا  

 .هه1419الؽتاب العربل، الاِعة إولك 
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لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صهالح بهـ  :إروبد الـؼبد إلك تقسقر آجتفبد (21

 ،صههالح الههديـ مؼِههقل أحؿههد :تحؼقههؼ .محؿههد الحسههـل، الْههـعا 

 .هه1425، إولك الاِعة ،الؽقيت –الدار السؾػقة 

أبهق يعؾهك خؾقهؾ بهـ طِهد ا  بهـ  :عؾؿـبء الحـديثا روبد يف معرفة  (21

د. محؿهد  :تحؼقهؼ ،أحؿد بـ إبراهقؿ بهـ الخؾقهؾ الؼزويـهل الخؾقؾهل

، إولههك: الاِعههة ،الريههاض - مؽتِههة الرشههد ،سههعقد طؿههر إدريههس

 .هه1429

لؿحؿهد بهـ أحؿهد بهـ أبهل سهفؾ شهؿس إئؿهة  :نصقل السرخسـل (22

 .بقروت - دار الؿعرفة .السرخسل

لعِهد ا  محؿهد اإللِقهري الؿعهروف بهابـ أبهل َزَمـِهقـ  :نصقل الســة (23

مؽتِة الغربار إثريهة،  ،طِد ا  بـ محؿد الِخاري :تحؼقؼ .الؿالؽل

 .هه1415 الاِعة إولك، ،الؿديـة الـِقية

حؼؼف وطؾهؼ  .لؿحؿد بـ مػؾح شؿس الديـ الؿؼدسل :نصقل الػؼف (24

هَدَحان  ،مؽتِهة العِقؽهان ،طؾقف وُدم لف: الهدكتقر ففهد بهـ محؿهد السَّ

 هه.1432الاِعة إولك، 

ــبلؼرون (25 ــبن يف إيضــبح الؼــرون   لؿحؿههد إمههقـ الجؽـههل  :نضــقاء البق

 ،لِـههان –دار الػؽههر لؾاِاطههة والـاههر والتقزيههع، بقههروت  .الاههـؼقال

 .هه1415

إردن،  ،مؽتِههة الؿـههار .د. طؿههر سههؾقؿان إشههؼر :إضــقاء الســـقة (26

 .هه1428 ،الاِعة إولك
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إلبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الاهفقر بالاهاصِل.  :آعتصبم (27

الؿؿؾؽهة  ،دار ابهـ الجهقزي ،تحؼقؼ ودراسة: مجؿقطة مـ الِهاحثقـ

 .هه 1439الاِعة إولك،  ،العربقة السعقدية

لؿحؿد بـ أبل بؽر بـ أيهقب ابهـ  :إعالم الؿق عقـ عـ رِ العبلؿقـ (28

دار الؽتههع  ،تحؼقههؼ: محؿههد طِههد السههالم إبههراهقؿ .ُههقؿ الجقزيههة

 .هه1411، إولك الاِعة ،بقروت –العؾؿقة 

ٕحؿهد بهـ  :ا تضبء الصراط الؿسـتؼقؿ لؿخبلػـة نصـحبِ الجحـقؿ (29

دار  ،كاصر طِد الؽهريؿ العؼهؾ :تحؼقؼ .طِد الحؾقؿ ابـ تقؿقة الحرا 

 .هه1419الاِعة السابعة،  ،طالؿ الؽتع، بقروت، لِـان

لؿقسهك بهـ أحؿهد الحجهاوي  :ا  ـبع يف فؼف ا مبم نحؿد  ــ حـبـؾ (31

دار  ،طِهههد الؾاقهههػ محؿهههد مقسهههك السهههِؽل :تحؼقهههؼ .الؿؼدسهههل

 .لِـان –الؿعرفة بقروت 

 :تحؼقهؼ .ٕبل ُطِقد الؼاسهؿ بهـ سهالّم بهـ طِهد ا  الفهروي :إمثبل (31

الاِعهة إولهك،  ،دار الؿلمقن لؾهياث ،الدكتقر طِد الؿجقد ُاامش

   .هه 1422

لعِد الرحؿـ بـ أبل بؽهر، جهالل  :إمر  بٓتببع والـفل عـ آ تداع (32

 ،ذيههع بههـ مْههري بههـ كاصههر الؼحاهها  :تحؼقههؼ .الههديـ السههققصل

 هه.1429 ،ماابع الرشقد

لتؼههل الههديـ أحؿههد بههـ طِههد  :إمــر  ــبلؿعروف والـفــل عـــ الؿـؽــر (33

وزارة الاهئقن اإلسهالمقة  . الحؾقؿ بـ طِد السالم ابهـ تقؿقهة الحهرا
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الاِعهة  ،الؿؿؾؽهة العربقهة السهعقدية -وإوُاف والدطقة واإلرشهاد 

 .هه1418إولك، 

ٕحؿهههد بهههـ طِهههد الهههرحقؿ  :ا كصـــبف يف  قـــبن نســـببِ آخـــتالف (34

 ،تحؼقهؼ: طِهد الػتهاح أبهق يهدة .الؿعروف بهالااه ولهل ا  الهدهؾقي

 .هه1424، الثاكقة الاِعة ،بقروت –دار الـػائس 

طهالر الهديـ أبهق الحسهـ  :ا كصبف يف معرفـة الـراجح مــ الخـالف (35

الـاشهر: دار  ،طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي الدماؼل الْالحل الحـِؾل

   .بدون تاريخ -الاِعة الثاكقة  ،إحقار الياث العربل

مـ الزلؾ والتضـؾقؾ «نضقاء عؾك السـة»إكقار الؽبوػة لؿب يف َّتبِ  (36

طِد الرحؿـ بـ يحل الؿعؾؿل، الاِعة الثاكقهة، الؿؽتهع  والؿجبزفة:

 هه.1425اإلسالمل، بقروت، 

لعِد الرحؿـ بـ أحؿهد بهـ  :نالقال الؼبقر, ونحقال نالؾفب إلك الـْقر (37

باقر طققن. مؽتِة الؿميد، الاهائػ، الاِعهة  :تحؼقؼ .رجع الحـِؾل

 .هه 1413إولك، 

ــداء  ســقد  (38 ــل إ صــبر لال ت  :الؿفــبجريـ وإكصــبرإيؼــبظ الؿــؿ نول

دار  .صالح بـ محؿد بـ كقح بـ طِد ا  الَعْؿري الؿعروف بهالُػالَّ 

 بقروت. -الؿعرفة 

ٕبل شامة الؿؼدسهل، تحؼقهؼ:   الببعث عؾك إكؽبر البدع والحقادث: (39

 هه.1412 ،مافقر سؾؿان، دار الراية، الرياض، الاِعة إولك

الهديـ محؿههد بهـ طِهد ا  بههـ لِهدر  :البحـر الؿحـقط يف نصـقل الػؼــف (41

 هه.1414الاِعة إولك،  ،دار الؽتِل .ُادر الزركال
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إلسهؿاطقؾ بهـ طؿهر بهـ كثقهر الؼرشهل الِْهري ثهؿ  :البداية والـفبيـة (41

 .هه1427 ،دار الػؽر .الدماؼل

الـاشهر دار  ،طهالر الهديـ الؽاسها  : دائع الصـبئع يف ترتقب الْـرائع (42

 .م1983 ،بقروت –الؽتاب العربل 

محؿد أحؿهد :تحؼقؼ .محؿد بـ وضاح الؼرصِل :البدع والـفل عـفب (43

 هه.1411الاِعة إولك  ،دار الْػا الؼاهرة ،دهؿان

 : فجة  ؾـقِ إ ـرار و ـرة عقـقن إخقـبر يف وـرح جقامـع إخبـبر (44

وزارة الاهههئقن اإلسهههالمقة  .لعِهههد الهههرحؿـ بهههـ كاصهههر آل سهههعدي

الاِعهة  ،الؿؿؾؽهة العربقهة السهعقدية -وإوُاف والدطقة واإلرشهاد 

 .هه1432الرابعة، 

ٕحؿد طِهد الحؾهقؿ  : قبن تؾبقس الجفؿقة يف تلسقس  دعفؿ الؽالمقة (45

ماِعهة  ،محؿد بـ طِد الهرحؿـ بهـ ُاسهؿ :تحؼقؼ .بـ تقؿقة الحرا 

 .هه1293 ،الاِعة إولك ،مؽة الؿؽرمة -الحؽقمة 

محّؿد بـ محّؿد بهـ طِهد الهرّزاق  :تبج العروس مـ جقاالر الؼبمقس (46

بقهههدي، تحؼقهههؼ: مجؿقطهههة مهههـ  الحسهههقـل الؿؾّؼهههع بؿرتضهههك الزَّ

 الـاشر: دار الفداية. ،الؿحؼؼقـ

لقحقههك بههـ معههقـ بههـ طههقن  :تــبريخ ا ـــ معــقـ )روايــة الــدوري( (47

مركز الِحهث العؾؿهل  ،د. أحؿد محؿد كقر سقػ :تحؼقؼ .الِغدادي

 الاِعهههة إولهههك، ،مؽهههة الؿؽرمهههة -وإحقهههار الهههياث اإلسهههالمل 

 .هه1299
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ــبريخ نســؿبء الضــعػبء والؽــذا قـ (48 لعؿههر بههـ أحؿههد بههـ طثؿههان  :ت

طِهههد الهههرحقؿ محؿهههد أحؿهههد  :تحؼقهههؼ .الؿعهههروف بههههابـ شهههاهقـ

 هه.1429الاِعة إولك،  ،الؼاؼري

لاؿس الديـ محؿد بهـ  :تبريخ ا سالم ووفقبت الؿْبالقر وإعالم (49

دار الؽتههاب  ،طؿههر طِههد السههالم التههدمري :تحؼقههؼ ،أحؿههد الههذهِل

 .هه1412 الاِعة: الثاكقة، ،العربل، بقروت

 :-السـػر الثبلـث  -التبريخ الؽبقر الؿعروف  تـبريخ ا ــ ن ـل خقثؿـة  (51

 ،صهالح بهـ فتحهل ههالل :تحؼقهؼ .ٕبل بؽر أحؿهد بهـ أبهل خقثؿهة

 ،إولهههك الاِعهههة ،الؼهههاهرة - الػهههاروق الحديثهههة لؾاِاطهههة والـاهههر

 .هه1437

تحؼقهؼ:  .ٕحؿد بـ طؾل بـ ثابهت الخاقهع الِغهدادي :تبريخ  غداد (51

 الاِعهة ،بقروت –دار الغرب اإلسالمل  ،الدكتقر باار طقاد معروف

 .هه1433، إولك

طسهاكر. لعؾل بـ الحسهـ بهـ هِهة ا  الؿعهروف بهابـ  :تبريخ دمْؼ (52

دار الػؽهههر لؾاِاطهههة والـاهههر  ،طؿهههرو بهههـ يرامهههة العؿهههري :تحؼقهههؼ

 .هه1415 ،والتقزيع

 .لعِههد ا  بههـ مسههؾؿ بههـ ُتقِههة الههديـقري :تلويــؾ مختؾــػ الحــديث (53

 .هه1419 ،الاِعة الثاكقة ،ممسسة اإلشراق -الؿؽتع اإلسالمل 

 .إلبهراهقؿ بهـ طؾهل بهـ يقسهػ الاهقرازي :التبصرة يف نصـقل الػؼـف (54

، إولهك الاِعهة دماهؼ –دار الػؽهر  ،د. محؿد حسهـ هقتهق :تحؼقؼ

 .هه1422
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 :تبققـ َّذِ الؿػتري فقؿب كسـب إلـك ا مـبم ن ـل الحســ إوـعري (55

دار  .ٕبل الؼاسؿ طؾل بـ الحسـ بـ هِة ا  الؿعهروف بهابـ طسهاكر

 .هه1424، الثالثة: الاِعة ،بقروت - الؽتاب العربل

لعؾههل بههـ سههؾقؿان الؿههرداوي الدماههؼل التحبقــر وــرح التحريــر:  (56

د. طِههد الههرحؿـ الجهه يـ، د. طههقض  :الْههالحل الحـِؾههل. تحؼقههؼ

الاِعهة إولهك،  ،الريهاض ،الؼر ، د. أحؿهد السهراح، مؽتِهة الرشهد

 .هه1431

تحػة إخقبر  نحقبء سـة سقد إ رار ومعف كخبـة إكظـبر عؾـك تحػـة  (57

ــبر: ـههك بههف طِههد الػتههاح اطت .لؿحؿههد بههـ طِههد الحههل الؾؽـههقي إخق

مؽتههع الؿاِقطههات اإلسههالمقة بحؾههع، الاِعههة إولههك،  ،يههدة أبههق

 .هه1413

لؿحؿهد حقهاة  :تحػة إكبم يف العؿؾ  حـديث الـبـل  (58

صههف  :تحؼقههؼ .بههـ إبههراهقؿ السههـدي الحـػههل كزيههؾ الؿديـههة الؿـههقرة

 سريح، دار ابـ حزم بقروت. بق

الهرحؿـ بهـ أبهل بؽهر لعِهد  :تدريب الراوي يف ورح تؼريب الـقاوي (59

 ،دار إحقههار الههياث العربههل ،هههه1431 ،السههققصل، الاِعههة إولههك

 بقروت.

تدويـ السـة الـبقية كْلتف وتطـقره مــ الؼـرن إول إلـك كفبيـة الؼـرن  (61

ــري ــع الفج دار الفجههرة لؾـاههر  .لؿحؿههد بههـ ماههر الزهههرا  :التبس

 هه.1417والتقزيع، الرياض، الاِعة إولك، 
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ــةالتــذَّرة  (61 لؿحؿههد بههـ الحسههـ بههـ محؿههد بههـ طؾههل بههـ  :الحؿدوكق

 .هه1417 الاِعة إولك، ،حؿدون الِغدادي. دار صادر، بقروت

 :لؿـــ خــرج لــف البخــبري يف الجــبمع الصــحقح ,التعــديؾ والتجــريح (62

لسؾقؿان بـ خؾهػ بهـ سهعد بهـ أيهقب بهـ وارث التجقِهل الؼرصِهل 

دار الؾههقار لؾـاههر  ،د. أبههق لِابههة حسههقـ :تحؼقههؼ .الِههاجل إكدلسههل

 .هه1426، إولك الاِعة، الرياض - والتقزيع

 :تحؼقهؼ .لؿحؿد بـ كْر بـ الحجاج الؿهروزي :تعظقؿ  در الصالة (63

الؿديـهههة  -مؽتِهههة الههدار  ،د. طِههد الهههرحؿـ طِههد الجِهههار الػريههقائل

 .هه1426الاِعة إولك  ،الؿـقرة

الههديـ لؿحؿههد كاصههر  :التعؾقؼــبت الحســبن عؾــك صــحقح ا ـــ حبــبن (64

 .هه1434 الاِعة إولك، ،دار باوزير لؾـار والتقزيع، جدة .إلِا 

 .تػسقر البغقي = معبلؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرون (65

لؿـْقر بـ محؿد بـ طِد الجِار ابـ أحؿد الؿهروزى  :تػسقر الؼرون (66

دار  ،ياسر بـ إبهراهقؿ ويـهقؿ بهـ طِهاس بهـ يـهقؿ :السؿعا . تحؼقؼ

 هه.1418ة إولك، الاِع ،السعقدية - القصـ، الرياض

دار الؽتهع الحديثهة،  .د. محؿد حسقـ الذهِل :التػسقر والؿػسرون (67

 .هه1296 ،الاِعة الثاكقة ،مْر

ٕحؿههد بهـ طؾههل بههـ محؿههد بهـ أحؿههد بههـ حجههر  :تؼريـب التفــذيب (68

الاِعههة  ،سههقريا ،دار الرشههقد ،محؿههد طقامههة :تحؼقههؼ .العسههؼال 

 .هه 1426إولك، 
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لؿحقل الهديـ يحهل بهـ  :والتقسقر لؿعرفة ســ البْقر الـذيرالتؼريب  (69

 ،الاِعههة إولههك ،محؿههد طثؿههان الخاههت :تحؼقههؼ ،شههرف الـههقوي

 .بقروت ،هه، دار الؽتاب العربل1425

لعِهد الهرحؿـ بهـ أحؿهد بهـ رجهع  :تؼرير الؼقاعد وتحريـر الػقائـد (71

الاِعهة  ،دار ابـ طػان ،مافقر بـ حسـ آل سؾؿان :تحؼقؼ .الحـِؾل

 .هه1419إولك، 

لؿحؿهد بهـ  :تؼقيؿ الـظر يف مسبئؾ خالفقة ذائعة, وكبـذ مذالبقـة كبفعـة (71

ان هَّ د. صهالح بهـ كاصهر بهـ صهالح  :تحؼقهؼ .طؾل بـ شعقع ابـ الدَّ

 .هه1433الاِعة إولك،  ،الرياض ،مؽتِة الرشد ،الخزيؿ

الهرحقؿ لزيـ الهديـ طِهد  :التؼققد وا يضبح ورح مؼدمة ا ـ الصالح (72

الؿؽتِهة  ،تحؼقهؼ: طِهد الهرحؿـ محؿهد طثؿهان ،بـ الحسقـ العراُل

 هه.1289الاِعة إولك،  ،السؾػقة بالؿديـة الؿـقرة

لجؿهال الهديـ أبهق الػهرج طِهد الهرحؿـ بهـ طؾهل بهـ  :تؾبقس إ ؾـقس (73

الاِعهة  ،دار الػؽهر لؾاِاطهة والـاهر، بقهروت، لِـهان .محؿد الجقزي

 .هه1431إولك، 

أحؿهد بهـ طؾهل بهـ حجهر العسهؼال ، تحؼقهؼ: د.  الحبقر:التؾخقص  (74

 .شعِان محؿد إسؿاطقؾ، مؽتِة ابـ تقؿقة، الؼاهرة

لعِهد الؿؾهؽ بهـ طِهد ا  بهـ يقسهػ بهـ  :التؾخقص يف نصـقل الػؼـف (75

طِههد ا  جههقلؿ  :تحؼقههؼ .محؿههد الجههقيـل، الؿؾؼههع بنمههام الحههرمقـ

 .بقروت ،قةدار الِاائر اإلسالم ،الـقِالل، وباقر أحؿد العؿري
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لـْر بـ محؿهد بهـ  :تـبقف الغبفؾقـ  لحبديث سقد إكبقبء والؿرسؾقـ (76

حؼؼههف وطؾههؼ طؾقههف: يقسههػ طؾههل  .أحؿههد بههـ إبههراهقؿ السههؿرُـدي

 .هه1431 ،الثالثة الاِعة ،بقروت - بديقي، دار ابـ كثقر، دماؼ

ٕحؿهد بهـ طؾهل بهـ محؿهد بهـ أحؿهد بهـ حجهر  :تفذيب التفـذيب (77

الاِعهة إولهك، ،ماِعهة دائهرة الؿعهارف الـظامقهة، الفـهد ،العسهؼال 

 هه.1236

لجؿال الديـ يقسػ الؿزي، تحؼقؼ: د. باار طهقاد  تفذيب الؽؿبل: (78

 هه.1422معروف، الاِعة الثاكقة، ممسسة الرسالة، بقروت، 

 :تحؼقههؼ .لؿحؿههد بههـ أحؿههد بههـ إزهههري الفههروي :تفــذيب الؾغــة (79

 ،بقهروت –الهياث العربهل  الـاشهر: دار إحقهار .محؿد طقض مرطع

 .م3221، إولك الاِعة

طِهد الػتهاح  :تحؼقهؼ ،لااهر الجزائري :تقجقف الـظر إلك نصقل إثر (81

 حؾع. ،مؽتع الؿاِقطات اإلسالمقة ،أبق يدة

لؿحؿهد أمهقـ بهـ محؿهقد الِخهاري الؿعهروف بهلمقر  :تقسقر التحرير (81

 .بقروت –دار الػؽر  .بادشاه

سؾقؿان بـ طِهد ا  بهـ  :ورح َّتبِ التقحقدتقسقر العزيز الحؿقد يف  (82

الؿؽتهههع  ،زهقهههر الاهههاويش :تحؼقهههؼ .محؿهههد بهههـ طِهههد القههههاب

 .هه1432الاِعة إولك،  ،آسالمل، بقروت، دماؼ

لعِد الهرحؿـ بهـ كاصهر  :تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر َّالم الؿـبن (83

 ،طِههد الههرحؿـ بههـ معههال الؾقيحههؼ :تحؼقههؼ .بههـ طِههد ا  السههعدي

 .هه1432الاِعة إولك  ،ممسسة الرسالة
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ُِستل :الثؼبت (84 دائهرة الؿعهارف  .لؿحؿد بـ حِان بـ أحؿد بـ حِان ال

 . ه1292الاِعة إولك،  ،العثؿاكقة بحقدر آباد الدكـ الفـد

 .لؿعؿههر بههـ راشههد إزدي مههقٓهؿ، أبههق طههروة الِْههري :الجــبمع (85

كار الؿجؾس العؾؿهل بِاكسهتان،  ،تحؼقؼ: حِقع الرحؿـ إطظؿل

 .هه1422 الاِعة الثاكقة، ،وتقزيع الؿؽتع اإلسالمل بِقروت

 .لؿحؿههد بههـ جريهر بههـ يزيههد الاهه ي :جـبمع البقــبن يف تلويــؾ الؼـرون (86

 الاِعههة إولههك، ،ممسسههة الرسههالة ،أحؿههد محؿههد شههاكر  :تحؼقههؼ

 هه.1432

 :الؽؾـؿجبمع العؾـقم والحؽـؿ يف وـرح خؿسـقـ حـديثب مــ جقامـع  (87

لزيـ الديـ طِد الرحؿـ بـ أحؿد بهـ رجهع بهـ الحسهـ، الَسهالمل 

ممسسههة  ،إبههراهقؿ بههاجس -شههعقع إركههاؤوط  :تحؼقههؼ .الحـِؾههل

 هه. 1433الاِعة السابعة،  ،بقروت ،الرسالة

أبهل إشهِال  :تحؼقهؼ ،لققسػ بـ طِد ال  :جبمع  قبن العؾؿ وفضؾف (88

 .الدمام ،دار ابـ الجقزي ،هه1419 ،الاِعة الرابعة ،الزهقري

 :تحؼقؼ ،لؾخاقع الِغدادي :الجبمع ٕخالق الراوي ووداِ السبمع (89

 الرياض. ،مؽتِة الؿعارف ،هه1422 ،محؿقد الاحان

طِههد الههرحؿـ بههـ محؿههد بههـ إدريههس بههـ الؿـههذر  :الجــرح والتعــديؾ (91

كاههر مجؾههس دائههرة  ،التؿقؿههل، الحـظؾههل، الههرازي ابههـ أبههل حههاتؿ

 إحقهار دار تْهقير ،الفـهد - بحقهدر آبهاد الهدكـ -الؿعارف العثؿاكقهة 

 .هه1271 ،إولك: الاِعة ،بقروت - العربل الياث
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حؼؼهف  .لؾحسـ بـ طرفهة بهـ يزيهد العِهدي الِغهدادي :جزء ا ـ عرفة (91

وطؾههؼ طؾقههف وخههرج أحاديثههف وآثههاره: طِههد الههرحؿـ بههـ طِههد الجِههار 

 .هه1426 الاِعة: إولك، ،كار دار إُْك، الؽقيت ،الػريقائل

جزء فقف سـتة مجـبلس مــ نمـبلل وـقخ الحـب ؾـة الؼبضـل ن ـل يعؾـك  (92

محؿهههد بهههـ كاصهههر  :تحؼقهههؼ .ٕبهههل يعؾهههك الػهههرار الحـِؾهههل :الػـــراء

 .هه1435 ،إولك :الاِعة ،دار الِاائر اإلسالمقة ،العجؿل

لؿحؿهد بهـ  :إكـبمجالء إففبم يف فضؾ الصـالة عؾـك محؿـد خقـر  (93

 -شهعقع إركهاؤوط  :تحؼقهؼ .بؽر بـ أيهقب ابهـ ُهقؿ الجقزيهة أبل

، الثاكقهة الاِعهة ،الؽقيهت - كاهر دار العروبهة ،طِد الؼادر إركهاؤوط

 .هه1427

كعؿان بـ محؿهقد بهـ طِهد ا ،  :جالء العقـقـ يف محبَّؿة إحؿديـ (94

 ،ُدم لف: طؾل السقد صِح الؿهد  .أبق ال كات خقر الديـ، ألقسل

 .هه1421 ،ماِعة الؿد 

حؼؼههف  .لؿحؿههد بههـ أبههل الخاههاب الؼرشههل :جؿفــرة نوــعبر العــرِ (95

 ضهة مْهر لؾاِاطهة  ،وضِاف وزاد يف شرحف: طؾل محؿد الِجهادي

 .والـار والتقزيع

ــة (96 لعِههد الؼههادر بههـ محؿههد بههـ   :الجــقاالر الؿضــقة يف طبؼــبت الحـػق

 ،تحؼقهؼ:  طِهد الػتهاح الحؾهق، دار هجهر، .الحـػلا  الؼرشل،  كْر

 .هه1412 ،الاِعة الثاكقة

لؿحؿهد  :حبوقة ا ـ عب ديـ الؿسؿبة رد الؿحتبر عؾك الـدر الؿختـبر (97
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 ،دار الػؽهر .أمقـ بـ طؿر بـ طِهد العزيهز طابهديـ الدماهؼل الحـػهل

 .هه1413الاِعة الثاكقة،  ،بقروت

لعِد الهرحؿـ بهـ محؿهد  :حبوقة الروض الؿر ع ورح زاد الؿستؼـع (98

 هه.1297 ،الاِعة إولك .بـ ُاسؿ العاصؿل الحـِؾل الـجدي

 :حبوــقة العطــبر عؾــك وــرح الجــالل الؿحؾــل عؾــك جؿــع الجقامــع (99

 ،دار الؽتهع العؾؿقهة .لحسـ بـ محؿد بـ محؿهقد العاهار الاهافعل

 .بدون صِعة وبدون تاريخ

بههالااه ولهل ا  ٕحؿد بـ طِد الرحقؿ الؿعروف  :ُحّجة اهلل الببلغة (111

 الاِعهة ،لِـهان –دار الجقؾ، بقهروت  ،السقد سابؼ :الدهؾقي. تحؼقؼ

 .هه1436 ،إولك

ة القداع (111 لعؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسهل الؼرصِهل  :َحجَّ

بقهت إفؽهار الدولقهة لؾـاهر  ،أبق صفقع الؽرمل :الظاهري. تحؼقؼ

 .م1998، الاِعة إولك، الرياض –والتقزيع 

إلسهؿاطقؾ بهـ  :الُحّجة يف  قبن الؿحجـة ووـرح عؼقـدة نالـؾ الســة (112

 .الؿؾؼع بؼهقام السهـة ،محؿد بـ الػضؾ بـ طؾل الؼرشل إصِفا 

الاِعههة  ،الريههاض ،دار الرايههة ،محؿههد بههـ ربقههع الؿههدخؾل :تحؼقههؼ

 هه.1419الثاكقة، 

ــبن (113 ــبن الــذا الزم ــك فتق ــة والبرالــبن عؾ  إلدريههس بههـ بَْقههَدكِقـ :الُحّج

دار  (،الؾؿهع يف الحهقادث والِهدع :اليكؿا  )ماِقع مع كتابف أخر

 .هه1424 ،الاِعة إولك ،بقروت ،ابـ حزم
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 ،دار الؼهرآن الؽهريؿ .لؾاهقخ طِهد الغـهل طِهد الخهالؼ :ُحّجّقة السـة (114

 .هه1427 ،الاِعة إولك ،ألؿاكقا الغربقة

  ـقـ يـدي عثت  بلسـقػ  ملسو هيلع هللا ىلص الحؽؿ الجديرة  ب ذاعة مـ  قل الـبل (115

لههزيـ الههديـ طِههد الههرحؿـ بههـ أحؿههد بههـ رجههع الحـِؾههل.  :الســبعة

 الاِعهههة ،دماهههؼ –دار الؿهههلمقن  ،طِهههد الؼهههادر إركهههاؤوط :تحؼقهههؼ

 .م1992، إولك

أبهق كعهقؿ أحؿهد بهـ طِهد ا  بهـ  :حؾقة إولقبء وطبؼـبت إصـػقبء (116

مْهر،  -السهعادة  ،أحؿد بـ إسحاق بـ مقسك بـ مفران إصِفا 

 .هه1294

لؿحقل الهديـ  :خالصة إحؽبم يف مفؿبت الســ و قاعد ا سالم (117

حؼؼهف وخهرج أحاديثهف: حسهقـ إسهؿاطقؾ  .يحقك بهـ شهرف الـهقوي

 ،آولهههك :الاِعهههة ،بقهههروت - لِـهههان -ممسسهههة الرسهههالة  ،الجؿهههؾ

 .هه1418

لافاب الهديـ، أحؿهد بهـ  :الدر الؿصقن يف عؾقم الؽتبِ الؿؽـقن (118

الهدكتقر  :تحؼقهؼ .بالسؿقـ الحؾِهل يقسػ بـ طِد الدائؿ الؿعروف

 .دار الؼؾؿ، دماؼ ،أحؿد محؿد الخراط

د. محؿههد مْههاػك  دراســبت يف الحــديث الـبــقي وتــبريخ تدويـــف: (119

 هه. 1425إطظؿل، الؿؽتع اإلسالمل، بقروت، 

لؿحؿد طؾل بـ محؿد بـ  :دلقؾ الػبلحقـ لطرق ريبض الصبلحقـ (111

اطتـههك ُهها: خؾقههؾ  .طههالن بههـ إبههراهقؿ الِؽههري الْههديؼل الاههافعل
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 ،الرابعهههة الاِعهههة ،لِـهههان –بقهههروت  ،دار الؿعرفهههة ،مهههلمقن شهههقحا

 .هه1435

 .طِد الغـل بـ طِد القاحد بـ طؾل بهـ سهرور الؿؼدسهل :ذَّر الـبر (111

الاِعهههة  ،دار الِاهههائر اإلسهههالمقة ،أديهههع محؿهههد الغهههزاوي :تحؼقههؼ

 .هه 1415إولك، 

 .إكْهاري الفهرويلعِد ا  بـ محؿهد بهـ طؾهل  :ذم الؽالم ونالؾف (112

 -مؽتِهة العؾهقم والحؽهؿ  ،طِد الهرحؿـ طِهد العزيهز الاهِؾ :تحؼقؼ

 .هه1418الؿديـة الؿـقرة، الاِعة إولك، 

ــقـ ذم (113 أبههل إشههِال  :تحؼقههؼ .ٓبههـ ُدامههة الؿؼدسههل :الؿقسقس

مؽتِهة التقطقهة  -الػاروق الحديثة  ،الزهقري حسـ بـ أمقـ آل مـدوه

 .هه 1427الاِعة إولك  ،اإلسالمقة

 ،د. باهار طهقاد معهروف :الذالبل ومـفجف يف َّتب ـف تـبريخ ا سـالم (114

 .م 1976الاِعة: إولك  ،الؼاهرة ،ماِعة طقسك الِابل الحؾِل

  :تحؼقهؼ .لؿحؿد بـ إدريس بـ العِاس الؿاؾِل الاافعل :الرسبلة (115

 .هه1258الاِعة: إولك،  ،مؽتِف الحؾِل، مْر ،أحؿد شاكر

تحؼقهؼ الاهقخ إسهؿاطقؾ  .ٕحؿد بـ محؿد بـ حـِؾ :رسبلة السـة (116

إكْهاري. كاههر رئاسههة إدارات الِحهقث العؾؿقههة واإلفتههار والههدطقة 

 واإلرشاد.

 .لعِد الؽريؿ بـ هقازن بـ طِد الؿؾهؽ الؼاهقري :الرسبلة الؼْقرية (117

دار  ،تحؼقههؼ: د. طِههد الحؾههقؿ محؿههقد، ود. محؿههقد بههـ الاههريػ

 الؿعارف، الؼاهرة.
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ـــبدات ونصـــقل  (118 ـــة لؿـــذالب نالـــؾ الســــة يف آعتؼ الرســـبلة القافق

 .لعثؿههان بهـ سههعقد بههـ طثؿهان بههـ طؿههر أبهق طؿههرو الههدا  الـديبكبت:

 ،الؽقيههت –دار اإلمههام أحؿههد  ،ديههش بههـ شههِقع العجؿههل :تحؼقههؼ

 .هه 1431 إولك الاِعة

ــبلؽقـ (119 ــبذ الف لؿحؿههد بههـ بقههر طؾههل ال كههقي الرومههل  :رســبلة إكؼ

م لفهها وحؼؼفهها وطؾَّههؼ طؾقفها: الههدكتقر حسههام الههديـ بههـ  .الحـػهل ُههدَّ

 هه.1432الاِعة إولك،  ،مقسك طػاكة

لؿحؿهد أمهقـ  (:ضؿـ مجؿقعة رسبئؾ ا ــ عب ـديـ)رسؿ الؿػتل  (121

تْهقير دار طهالؿ  .بـ طؿر بـ طِد العزيز طابهديـ الدماهؼل الحـػهل

 .الؽتع

ؿ بهـ تقؿقهة ٕحؿهد بهـ طِهد الحؾهق :رفع الؿالم عـ إئؿـة إعـالم (121

الؿؽتِهة العْهرية،  ،طِد ا  بـ إبهراهقؿ إكْهاري :تحؼقؼ .الحرا 

 .بقروت، لِـان

 ــرة العقــــقـ  رفـــع القـــديـ يف )رفــع القـــديـ يف الصـــالة الؿســـؿك  (122

لؿحؿههد بههـ إسههؿاطقؾ بههـ إبههراهقؿ بههـ الؿغقههرة الِخههاري.  الصــالة(:

 ،دار إرُههؿ لؾـاههر والتقزيههع، الؽقيههت ،تحؼقههؼ: أحؿههد الاههريػ

 هه.1424الاِعة إولك، 

دار الؽتهع  .لؿحؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب ابـ ُهقؿ الجقزيهة :الروح (123

 .بقروت –العؾؿقة 

لؿحؿهد بهـ إبهراهقؿ  :الروض الببسؿ يف الذِ عـ سـة ن ل الؼبسـؿ (124
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 .ابهـ الهقزير ،بـ طؾل بـ الؿرتضهك بهـ الؿػضهؾ الحسهـل الؼاسهؿل

 .اطتـك بف: طؾل بـ محؿد العؿران، دار طالؿ الػقائد لؾـار والتقزيع

روضــة الـــبور وجـــة الؿـــبور يف نصــقل الػؼــف عؾــك مــذالب ا مــبم  (125

لؿقفؼ الديـ طِد ا  بـ أحؿد بـ محؿهد بهـ ُدامهة  :نحؿد  ـ حـبؾ

الجؿههاطقؾل الؿؼدسههل ثههؿ الدماههؼل الحـِؾههل، الاههفقر بههابـ ُدامههة 

ان لؾاِاطهة والـاهر والتقزيهع، الاِعهة الثاكقهة ممسسة الرّيه .الؿؼدسل

 هه.1432

لؿحؿهد بهـ الؼاسهؿ بهـ محؿهد بهـ  :الزاالر يف معبين َّؾؿبت الـبس (126

ممسسهة  ،د. حهاتؿ صهالح الضهامـ :تحؼقهؼ .باار، أبق بؽر إكِاري

 .هه1413 ،إولك الاِعة ،بقروت –الرسالة 

 .الاهقِا ٕحؿهد بهـ محؿهد بهـ حـِهؾ بهـ ههالل بهـ أسهد  :الزالد (127

دار الؽتههع العؾؿقههة،  ،وضههع حقاشههقف: محؿههد طِههد السههالم شههاهقـ

 .هه1432 ،إولك الاِعة ،لِـان –بقروت 

طهامر أحؿهد  :تحؼقهؼ .ٕحؿهد بهـ الحسهقـ الِقفؼهل :الزالد الؽبقـر (128

 .م1996، الثالثة الاِعة ،بقروت - ممسسة الؽتع الثؼافقة ،حقدر

 :تحؼقهؼ .واضهح الحـظؾهلطِد ا  بـ الؿِارك بـ  :الزالد والر بئؼ (129

 .بقروت -دار الؽتع العؾؿقة  ،حِقع الرحؿـ إطظؿل

محؿهد كاصهر الهديـ إلِها ، مؽتِهة  سؾسؾة إحبديث الصحقحة: (131

 هه.1415الؿعارف، الرياض، 

 سؾســؾة إحبديــث الضــعقػة والؿقضــقعة ونثرالــب الســقئ يف إمــة: (131
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مؽتِهههة الؿعهههارف،  ،محؿهههد كاصهههر الهههديـ إلِههها ، الاِعهههة الثاكقهههة

 هه.1432الرياض، 

ٕحؿد بـ طؿرو بـ الضحاك بـ مخؾد الاقِا  أبل بؽر بهـ  :السـة (132

 الؿؽتهع اإلسهالمل ،محؿد كاصر الديـ إلِا  :تحؼقؼ .أبل طاصؿ

 .هه1422، إولك الاِعة ،بقروت -

سههالؿ بههـ أحؿههد  :تحؼقههؼ .لؿحؿههد بههـ كْههر الؿههروزي :الســـة (133

 .  هه1428 ،بقروت -ممسسة الؽتع الثؼافقة  ،السؾػل

ــبين لؾتْــريع ا ســالمل (134 ــة الؿصــدر الث د. محؿههد بههـ  :الســـة الـبقي

 ،مجؿع الؿؾهؽ ففهد لاِاطهة الؿْهحػ الاهريػ ،ا  باجعؿان طِد

 .هه1435الؿديـة الؿـقرة، 

مجؿع الؿؾؽ ففهد لاِاطهة  .د. خؾقؾ مال خاصر :السـة الـبقية وحل (135

 .هه1435 ،الؿديـة الؿـقرة ،الؿْحػ الاريػ

د. مْاػك السِاطل، الاِعهة  السـة ومؽبكتفب يف التْريع ا سالمل: (136

 هه.1425الرابعة، الؿؽتع اإلسالمل، بقروت، 

محؿد بـ يزيد الؼزويـل، تحؼقؼ: محؿد فهماد طِهد  ســ ا ـ مبجف: (137

 الِاُل، الؿؽتِة اإلسالمقة، استاكِقل.

السجسهتا ، تحؼقهؼ: طهزت سهؾقؿان بهـ إشهعث  ســ ن ـل داود: (138

دار الحهديث، بقهروت،  ،طِقد الدطاس، وطادل السقد، الاِعة إولك

 هه.1292

طِهههد ا  بهههـ طِهههد الهههرحؿـ الهههدارمل، تحؼقهههؼ:  ســـــ الـــدارمل: (139

 هه. 1413مْاػل ديع الِغا، الاِعة إولك، دار الؼؾؿ، دماؼ،  د.
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حِقههع  :تحؼقههؼ .لسههعقد بههـ مـْههقر بههـ شههعِة الخراسهها  الســــ: (141

، إولهههك: الاِعهههة ،الفـهههد –الهههدار السهههؾػقة  ،الهههرحؿـ إطظؿهههل

 .هه1422

لاهؿس الهديـ محؿهد بهـ أحؿهد بهـ طثؿهان بهـ  :سقر نعالم الـبالء (141

مجؿقطههة مههـ إسههاتذة بنشههراف الاههقخ  :تحؼقههؼ .َُاْيؿههاز الههذهِل

 ،الثالثهههة :الاِعهههة .ممسسهههة الرسهههالة :الـاشهههر .شهههعقع إركهههاؤوط

 .هه1425

إلسؿاطقؾ بهـ محؿهد إصهِفا  الؿؾؼهع  :سقر السؾػ الصبلحقـ (142

دار  ،تحؼقهؼ: د. كهرم بهـ حؾؿهل بهـ فرحهات بهـ أحؿهد .بؼقام السـة

 الراية لؾـار والتقزيع، الرياض.

دار الؼِؾههة  .د. خؾقههؾ مههال خههاصر :وــبفبت حــقل الســـة ودحضــفب (143

 هه.1432الاِعة: إولك،  ،جدة ،لؾثؼافة اإلسالمقة

ـــ الصــالح (144 ــقم ا  ـــ عؾ ــبح م  ،برهههان الههديـ إبـاسههل :الْــذا الػق

 ،الريهاض الاِعهة إولهك ،مؽتِهة الرشهد ،صالح فتحل هؾؾ :تحؼقؼ

 هه.1418

دار الؽتهههع العؾؿقهههة،  ،ٓبهههـ العؿهههاد الحـِؾهههل وـــذرات الـــذالب: (145

 بقروت. 

لفِهة ا  بهـ الحسهـ بهـ  :ورح نصقل اعتؼبد نالؾ السـة والجؿبعـة (146

تحؼقههؼ: أحؿههد بههـ سههعد بههـ  .مـْههقر الاهه ي الههرازي الاللؽههائل

 .هه1432، الثامـة الاِعة ،السعقدية - حؿدان الغامدي، دار صقِة
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لؿحؿهد بهـ  :ورح إر عقـ الـقوية يف إحبديث الصحقحة الـبقيـة (147

 .طؾههل بههـ وهههع بههـ ماقههع الؼاههقري، الؿعههروف بههابـ دُقههؼ العقههد

 .هه1434الاِعة السادسة  ،ممسسة الريان

 :تحؼقهؼ ،لعِد الرحقؿ بـ الحسقـ العراُل :ورح التبصرة والتذَّرة (148

 .بقروت ،دار الجقؾ ،هه1413 ،الاِعة إولك ،محؿقد ربقع

ٓبـ أبل العهز الدماهؼل، تحؼقهؼ: طِهدا   ورح العؼقدة الطحبوية: (149

 ،اليكههل وشههعقع إركههاؤوط، ممسسههة الرسههالة، الاِعههة إولههك

 .هه1428

محؿهد بهـ أحؿهد  لعِد الرحؿـ بهـ :الْرح الؽبقر عؾك متـ الؿؼـع (151

أشههرف  ،دار الؽتههاب العربههل لؾـاههر والتقزيههع .بههـ ُدامههة الؿؼدسههل

 طؾك صِاطتف: محؿد رشقد رضا.

لؿحؿد بهـ أحؿهد بهـ طِهد العزيهز بهـ طؾهل  :ورح الؽقَّب الؿـقر (151

محؿهد الزحقؾهل  :تحؼقهؼ .الػتقحل الؿعروف بهابـ الـجهار الحـِؾهل

 .هه1418الاِعة الثاكقة  ،مؽتِة العِقؽان ،وكزيف حؿاد

محؿههد بههـ صههالح بههـ محؿههد  :الْــرح الؿؿتــع عؾــك زاد الؿســتؼـع (152

 - 1433الاِعههة إولههك،  ،دار الـاههر: دار ابههـ الجههقزي ،العثقؿههقـ

 .هه1438

ــبر (153 ٕحؿههد بههـ محؿههد بههـ سههالمة الؿعههروف  :وــرح مْــؽؾ أث

الاِعههة  ،ممسسههة الرسههالة ،تحؼقههؼ: شههعقع إركههموط .بالاحههاوي

 .هه1415 -إولك 



 

176 
 

ٕحؿد بـ طؾل بهـ ثابهت بهـ أحؿهد بهـ  :الحديثورف نصحبِ  (154

 ،د. محؿهد سهعقد خاهل أويؾهل :تحؼقهؼ .مفدي الخاقع الِغدادي

 .أكؼرة –دار إحقار السـة الـِقية 

يق الِغههدادي :الْــريعة (155  .لؿحؿههد بههـ الحسههقـ بههـ طِههد ا  أُجههر 

 -دار الهقصـ  ،الدكتقر طِد ا  بـ طؿر بـ سؾقؿان الدمقجل :تحؼقؼ

 .هه1432 الاِعة الثاكقة، ،السعقدية/الرياض

حؼؼف وراجهع  .ٕحؿد بـ الحسقـ أبل بؽر الِقفؼل :وعب ا يؿبن (156

 ،كْقصهف وخهرج أحاديثههف: الهدكتقر طِههد العؾهل طِههد الحؿقهد حامههد

أشرف طؾك تحؼقؼف وتخريج أحاديثف: مختهار أحؿهد الـهدوي، مؽتِهة 

الرشد لؾـار والتقزيع بالرياض بالتعهاون مهع الهدار السهؾػقة بِقمِهاي 

 .هه1432 الاِعة إولك، ،بالفـد

ــقق الؿصــطػك (157 ــػ حؼ لؾؼاضههل طقههاض بههـ مقسههك  :الْــػب  تعري

 .هه1429 ،دار الػؽر الاِاطة والـار والتقزيع .القحِْل

ممسسهة  .لؿحؿد بـ طقسك بـ َسْقرة اليمذي :الْؿبئؾ الؿحؿدية (158

 .هه1413، إولك الاِعة ،بقروت –الؽتع الثؼافقة 

ٓبهـ تقؿقهة، تحؼقهؼ: محؿهد  :الصبرم الؿسؾقل عؾك وبتؿ الرسقل (159

 هه.1423محل الديـ طِدالحؿقد، طالؿ الؽتع 

إلسهههؿاطقؾ بهههـ حؿهههاد  :الصـــحبح تـــبج الؾغـــة وصـــحبح العر قـــة (161

الـاشهر: دار  ،تحؼقهؼ: أحؿهد طِهد الغػهقر طاهار ،الػهارابل الجقهري

 . هه1427 الرابعة الاِعة ،بقروت - العؾؿ لؾؿاليقـ



 

177 
 

 .صحقح ا ـ حببن = ا حسبن يف تؼريب صحقح ا ـ حببن (161

ممسسههة يههراس  .لؿحؿههد كاصههر الههديـ إلِهها  :صـحقح ن ــل داود (162

 .هه1432الاِعة إولك  ،لؾـار والتقزيع، الؽقيت

الؿسؿك الجامع الؿسـد الْحقح الؿختْر مهـ  :البخبريصحقح  (163

محؿهد بهـ إسهؿاطقؾ أبهق طِهدا   :وسهــف وأيامهف ملسو هيلع هللا ىلصأمقر رسهقل ا  

شرح وتعؾقؼ د. مْاػك ديهع الِغها. الـاشهر: دار  ،الِخاري الجعػل

 هه.1433الاِعة: إولك،  .صقق الـجاة

صحقح مسؾؿ )الؿسؿك الؿســد الصـحقح الؿختصـر  ـؼـؾ العـدل  (164

ــك رســقل اهلل  ــدل إل مسههؾؿ بههـ الحجههاج أبههق الحسههـ  (:ملسو هيلع هللا ىلصعـــ الع

الـاشهر: دار  ،الؼاقري الـقسابقري، تحؼقؼ: محؿهد فهماد طِهد الِهاُل

 .بقروت - إحقار الياث العربل

 :تحؼقهؼ .لعِد الرحؿـ بـ طؾل بـ محؿهد الجهقزي :صػة الصػقة (165

 .هه1431دار الحديث، الؼاهرة، مْر،  ،أحؿد بـ طؾل

الصالة وحؽؿ تبرَّفب وسقبق صالة الـبل مـ حقـ َّبن يؽبر إلـك نن  (166

الـاشههر: الجػههان  ،محؿههد بههـ أبههل بؽههر بههـ ُههقؿ الجقزيههة :يػــرغ مـفــب

، إولهههك الاِعهههة ،بقهههروت - ُههه ص -دار ابهههـ حهههزم  -والجهههابل 

 .هه1416

لؿحؿد بـ أبهل  :الجفؿقة والؿعطؾةالصقاعؼ الؿرسؾة يف الرد عؾك  (167

 ،طؾل بـ محؿهد الهدخقؾ ا  :تحؼقؼ .بؽر بـ أيقب ابـ ُقؿ الجقزية

الاِعهة: إولهك،  ،دار العاصؿة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السهعقدية

 .هه1428
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لعِهد السهالم بهـ بهرجس آل طِهد  :ضرورة آالتؿبم  بلســـ الـبقيـة (168

   .هه1414إولك، ار، الرياض، الاِعة دار الؿـ .الؽريؿ

لسؾقؿان بـ سهحؿان  :الضقبء الْبرق يف رد وبفبت الؿبذق الؿبرق (169

 .طِد السالم بهـ بهرجس آل طِهد الؽهريؿ :تحؼقؼ .الخثعؿل الـجدي

رئاسة إدارة الِحقث العؾؿقهة واإلفتهار، الريهاض، الاِعهة: الخامسهة، 

 .هه1414

 لسراج الديـ أبل حػص طؿر بهـ طؾهل بهـ أحؿهد :طبؼبت إولقبء (171

مؽتِههة  ،تحؼقههؼ: كههقر الههديـ شههريِف .الاههافعل الؿْههري ابههـ الؿؾؼههـ

 .هه1415 الاِعة الثاكقة، ،الخاكجل، بالؼاهرة

 ،ٕبل الحسقـ ابـ أبهل يعؾهك، محؿهد بهـ محؿهد :طبؼبت الحـب ؾة (171

 .بقروت –الـاشر: دار الؿعرفة  ،محؿد حامد الػؼل :تحؼقؼ

ــبت الصــقفقة (172 طِههد  لؿحؿههد بههـ الحسههقـ الـقسههابقري، أبههل :طبؼ

دار الؽتههع  ،مْههاػك طِههد الؼههادر طاهها :تحؼقههؼ .الههرحؿـ السههؾؿل

 .هه1419، إولك الاِعة ،بقروت –العؾؿقة 

 .لؿحؿد بـ سعد الِغدادي الؿعروف بابـ سهعد :الطبؼبت الؽبرى (173

ولهههك، إ الاِعهههة ،بقهههروت –دار صهههادر  ،إحسهههان طِهههاس :تحؼقهههؼ

 م.1968

لؿحؿهد بهـ أبهل بؽهر ابهـ ُهقؿ  :طريؼ الفجـرتقـ و ـبِ السـعبدتقـ (174

 .هه1294الاِعة الثاكقة،  ،دار السؾػقة، الؼاهرة، مْر .الجقزية

 ٕحؿهد بهـ محؿهد بهـ أحؿهد بههـ :العبوـر مــ الؿْـقخة البغداديـة (175
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هَؾػل )مخاهقط(  ،محؿد بـ إبهراهقؿ ِسهَؾَػف إصهِفا  أبهق صهاهر الس 

 .ُكار يف بركامج جقامع الؽؾؿ التابع لؿقُع الاِؽة اإلسالمقة

لؿحؿههد بههـ أبهل بؽههر ابههـ ُههقؿ  :الصــب ريـ وذخقــرة الْـبَّريـ عـدة (176

دار ابـ كثقهر، دماهؼ، بقروت/مؽتِهة دار الهياث، الؿديـهة  .الجقزية

 هه.1429الؿـقرة، الاِعة الثالثة، 

محؿهد بهـ الحسهقـ بهـ  ،لؾؼاضهل أبهق يعؾهك :العدة يف نصقل الػؼف (177

د أحؿهد  :حؼؼف وطؾؼ طؾقف وخهرج كْهف .محؿد بـ خؾػ ابـ الػرار

 .هه1412الاِعة الثاكقة  بـ طؾل بـ سقر الؿِاركل،

لحؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ الخااب الِسهتل الؿعهروف  :العزلة (178

 هه.1299ة، الثاكق الاِعة ،الؼاهرة –الؿاِعة السؾػقة  .بالخاابل

ٕحؿهد بهـ طِهد الهرحقؿ  :نحؽـبم آجتفـبد والتؼؾقـدالجقد يف  عؼد (179

 ،محع الديـ الخاقهع :تحؼقؼ .الؿعروف بهالااه ولل ا  الدهؾقي

 .الؼاهرة –الؿاِعة السؾػقة 

دار ابهـ  ،أحؿد بـ محؿد بهـ سهالمة الاحهاوي :العؼقدة الطحبوية (181

 .هه1412 ،الاِعة الثاكقة ،بقروت ،حزم

شهِاب  -مؽتِهة الهدطقة  .لعِهد القههاب خهالف :عؾؿ نصقل الػؼـف (181

 .إزهر )طـ الاِعة الثامـة لدار الؼؾؿ(

لؾُؿِعهّز بهـ بهاِديس بهـ الؿـْهقر  :عؿدة الؽتبِ وعّدة ذوي إلببِ (182

ؼهف وُهدم لهف: كجقهع مايهؾ الفهروي، طْهام  .التَّؿقؿل الْـفاجل حؼَّ

 .هه1429 الاِعة إولك، ،مجؿع الِحقث اإلسالمقة، إيران ،مّؽقة
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محؿههد بههـ  :والؼقاصــؿ يف الــذِ عـــ ســـة ن ــل الؼبســؿالعقاصــؿ  (183

إبراهقؿ بـ طؾل بهـ الؿرتضهك بهـ الؿػضهؾ الحسهـل الؼاسهؿل، ابهـ 

حؼؼههف وضههِط كْههف، وخههرج أحاديثههف، وطّؾههؼ طؾقههف: شههعقع  .الههقزير

 ،ممسسههة الرسههالة لؾاِاطههة والـاههر والتقزيههع، بقههروت ،إركههموط

 هه.1415الاِعة الثالثة، 

محؿد أشرف بهـ أمقهر بهـ طؾهل  :ل داودعقن الؿعبقد ورح ســ ن  (184

 ،بقههروت –الـاشههر: دار الؽتههع العؾؿقههة  ،بههـ حقههدر، العظههقؿ آبههادي

 .هه1415، الثاكقة الاِعة

 ،الخؾقؾ بـ أحؿد بهـ طؿهرو بهـ تؿهقؿ الػراهقهدي الِْهري :العقـ (185

الـاشههر: دار  ،د مفههدي الؿخزومههل، د إبههراهقؿ السههامرائل :تحؼقههؼ

 .ومؽتِة الفالل

لعِههد الؾاقههػ بههـ طِههد  :وإجق ــة عؾــك الؿســبئؾعقــقن الرســبئؾ  (186

الهههرحؿـ بهههـ حسهههـ بهههـ محؿهههد بهههـ طِهههد القههههاب آل الاهههقخ  

 .إولك: الاِعة ،الرياض –مؽتِة الرشد  ،حسقـ محؿد:تحؼقؼ

لؿحؿهد بهـ أحؿهد بهـ سهالؿ  :غذاء إلببِ وـرح مـظقمـة أداِ (187

دار الؽتهع  ،محؿد طِد العزيز الخالدي :تحؼقؼ .السػاريـل الحـِؾل

 .هه1432بقروت، الاِعة الثاكقة  -قة العؾؿ

ــبخر (188 تحؼقههؼ: طِههد العؾههقؿ  .لؾؿػضههؾ بههـ سههؾؿة بههـ طاصههؿ :الػ

دار إحقههار الؽتههع العربقههة، طقسههك  ،محؿههد طؾههل الـجههار ،الاحههاوي

 .هه1282 الاِعة إولك، ،الِابل الحؾِل
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 لتؼل الديـ أبل الَعِاس أحؿد بـ طِد الحؾهقؿ ابهـ :الػتبوى الؽبرى (189

 .هه1428الاِعة إولك،  ،الـاشر: دار الؽتع العؾؿقة .تقؿقة الحرا 

أحؿههد بههـ طؾههل بههـ حجههر  :فــتح البــبري وــرح صــحقح البخــبري (191

بقههروت،  -الـاشههر: دار الؿعرفههة  .الػضههؾ العسههؼال  الاههافعل أبههق

ُهام  .رُؿ كتِف وأبقابهف وأحاديثهف: محؿهد فهماد طِهد الِهاُل ،هه1279

 بنخراجف وصححف وأشرف طؾك صِعف: محع الديـ الخاقع. 

ــة الحــديث (191 ــرح نلػق ــث  ْ ــتح الؿغق محؿههد بههـ طِههد الههرحؿـ  :ف

مؽتِهة دار  ،السخاوي، تحؼقؼ: طِد الؽريؿ الخضقر ومحؿد آل ففقد

 .هه1436الاِعة إولك  ،الرياض ،الؿـفاج

طِهد لتؼهل الهديـ أبهق الَعِهاس أحؿهد بهـ  :الػتقى الحؿقية الؽبـرى (192

الحؾقؿ بـ طِد السالم بـ طِد ا  بـ أبل الؼاسؿ بـ محؿد ابـ تقؿقهة 

دار  ،د. حؿهههد بهههـ طِهههد الؿحسهههـ التهههقيجري :تحؼقهههؼ .الحهههرا 

 هه.1435الاِعة الثاكقة  ،الرياض ،الْؿقعل

شههقرويف بههـ شههفردار بههـ شههقرويف بههـ  :الػــردوس  ؿــلثقر الخطــبِ (193

 الفؿذا 
ّ
دار  ،السعقد بـ بسهقق  زيؾهقل :تحؼقؼ .فـاخسرو الديؾؿل

 .هه1426 ،إولك الاِعة ،بقروت –الؽتع العؾؿقة 

ٕحؿد بهـ طؾهل أبهق بؽهر الهرازي الجْهاص  :الػصقل يف إصقل (194

 .هه1414الاِعة الثاكقة،  ،وزارة إوُاف الؽقيتقة .الحـػل

)ضههؿـ مجؿههقع رسههائؾ  فضــؾ عؾــؿ الســؾػ عؾــك عؾــؿ الخؾــػ (195

لعِههد الههرحؿـ بههـ أحؿههد بههـ رجههع  :الحههافظ ابههـ رجههع الحـِؾههل(
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الاِعة الخامسهة  ،مؽتِة أوٓد الاقخ ،كاصر الـجار :تحؼقؼ .الحـِؾل

 .هه1421

ــف والؿتػؼــف (196 ٕبههل بؽههر أحؿههد بههـ طؾههل بههـ ثابههت الخاقههع  :الػؼق

 ابهـ دار ،العهزازي يقسهػ بهـ طادل: تحؼقؼ –هه  463الِغدادي ت 

   .هه1417 ،إولك الاِعة ،الدمام ،الجقزي

ٕبل بؽر محؿد بهـ طِهد ا  بهـ إبهراهقؿ بهـ  :)الغقالكقبت(الػقائد  (197

از حؼؼهف: حؾؿهل كامهؾ أسهعد طِهد  .طِدَوْيف الِغهدادي الاهافعل الِهزَّ

أبهق طِقهدة ماهفقر بهـ حسهـ  الفادي، ُدم لهف وراجعهف وطؾهؼ طؾقهف:

 .هه1417الاِعة إولك،  ،الرياض ،دار ابـ الجقزي ،سؾؿان آل

طِد الهرؤوف بهـ تهاج العهارفقـ  :فقض الؼدير ورح الجبمع الصغقر (198

الؿؽتِهة  ،بـ طؾل بـ زيهـ العابهديـ الحهدادي ثهؿ الؿـهاوي الؼهاهري

 .هه1256 الاِعة إولك، ،مْر ،التجارية الؽ ى

)ضههؿـ مجؿقطههة الرسههائؾ  بعــدة يف تقّحــد الؿّؾــة وتعــّدد الْــرائع  (199

لتؼل الديـ أبل الَعِهاس أحؿهد بهـ طِهد الحؾهقؿ ابهـ تقؿقهة  :الؿـقرية(

 .بقروت ،تْقير دار إحقار الياث العربل .الحرا 

طِهد ا   :تحؼقهؼ .لجعػر بـ محؿد بـ الحسـ بهـ الػريهابل :الؼدر (211

 هه. 1418الاِعة إولك  ،أضقار السؾػ ،بـ حؿد الؿـْقر

ٕحؿههد بههـ الحسههقـ الخراسهها ، أبههق بؽههر  :الؼــراءة خؾــػ ا مــبم (211

دار الؽتههع  ،محؿههد السههعقد بههـ بسههقق  زيؾههقل :تحؼقههؼ .الِقفؼههل

   .هه1425الاِعة إولك،  ،بقروت ،العؾؿقة
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لؿحؿد بـ إسهؿاطقؾ بهـ إبهراهقؿ بهـ الؿغقهرة  :الؼراءة خؾػ ا مبم (212

 ،حؼؼههف وطؾههؼ طؾقههف: إسههتاذ فضههؾ الههرحؿـ الثههقري .الِخههاري

 .هه1422الاِعة إولك  ،الؿؽتِة السؾػقة

 .الِقفؼهلٕحؿد بـ الحسقـ الخراسها ، أبهق بؽهر  :الؼضبء والؼدر (213

 ،الريههاض ،مؽتِههة العِقؽههان ،محؿههد بههـ طِههد ا  آل طههامر :تحؼقههؼ

 هه. 1431الاِعة إولك، 

لؿحؿههد بههـ طؾههل بههـ محؿههد بههـ  : طــر الــقلل عؾــك حــديث الــقلل (214

إبهههراهقؿ إبهههراهقؿ ههههالل، دار الؽتهههع  :تحؼقهههؼ .ا  الاهههقكا  طِهههد

 .الؼاهرة ،الحديثة

ٕبهههل الؿظػهههر، مـْهههقر بهههـ محؿهههد  : قاطـــع إدلـــة يف إصـــقل (215

محؿههد حسههـ محؿههد حسههـ اسههؿاطقؾ  :تحؼقههؼ .السههؿعا  التؿقؿههل

 هه.1418الاِعة إولك،  ،دار الؽتع العؾؿقة، بقروت ،الاافعل

لؿحؿد جؿال الهديـ  : قاعد التحديث مـ فـقن مصطؾح الحديث (216

 -بقهروت -دار الؽتهع العؾؿقهة  ،بـ محؿد سعقد بـ ُاسؿ الؼاسهؿل

 لِـان.

لؿحؿههد بههـ طؾههل بههـ طاقههة  : ــقت الؼؾــقِ يف معبمؾــة الؿحبــقِ (217

دار  ،د. طاصهؿ إبهراهقؿ الؽقهالل :تحؼقؼ .الحارثل، أبق صالع الؿؽل

 .هه1436 الاِعة الثاكقة، ،بقروت -الؽتع العؾؿقة 

لؿحؿد بـ طؾهل بهـ محؿهد  :الؼقل الؿػقد يف ندلة آجتفبد والتؼؾقد (218

 - دار الؼؾهؿ ،طِد الرحؿـ طِد الخالؼ :تحؼقؼ .بـ طِد ا  الاقكا 

 .هه1296الاِعة: إولك،  ،الؽقيت
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لؿقفههؼ الههديـ طِههد ا  بههـ أحؿههد بههـ  :الؽــبيف يف فؼــف ا مــبم نحؿــد (219

 ،محؿد بـ ُدامة الجؿاطقؾل الحـِؾل، الافقر بهابـ ُدامهة الؿؼدسهل

 .هه1414 الاِعة إولك، ،الـاشر: دار الؽتع العؾؿقة

آكتصبر لؾػر ة الـبجقـة الؿعـروف  ـــ )كقكقـة ا ــ الؽبفقة الْبفقة يف  (211

تحؼقههؼ:  ،لؿحؿههد بههـ أبههل بؽههر بهـ أيههقب ابههـ ُههقؿ الجقزيههة :الؼـقؿ(

 - مجؿقطة مـ الِهاحثقـ، الـاشهر: دار طهالؿ الػقائهد لؾـاهر والتقزيهع

 .هه1438 إولك: الاِعة ،مؽة

الؽتبِ الؾطقػ لْـرح مـذاالب نالـؾ الســة ومعرفـة وـرائع الـديـ  (211

تحؼقهؼ:  ،ٕبل حػص طؿر بـ أحؿهد بهـ شهاهقـ : بلســوالتؿسؽ 

د. طِد ا  بـ محؿد الِْقري، مؽتِة الغربار إثرية، الاِعهة إولهك 

 هه.1416

لؿحؿد بـ طؾل ابهـ الؼاضهل  :َّْبف اصطالحبت الػـقن والعؾقم (212

تؼههديؿ  .محؿههد حامههد بههـ محّؿههد صههابر الػههاروُل الحـػههل التفههاكقي

كؼهؾ  ،تحؼقهؼ: د. طؾهل دحهروج ،وإشراف ومراجعة: د. رفقؼ العجؿ

مؽتِههة لِـههان  ،الههـص الػارسههل إلههك العربقههة: د. طِههد ا  الخالههدي

 م.1996 -الاِعة إولك  ،بقروت ،كاشرون

لؿـْقر بـ يقكس بـ صالح الهديـ  :َّْبف الؼـبع عـ متـ ا  ـبع (213

 بقروت. ،دار الؽتع العؾؿقة .ابـ حسـ بـ إدريس الِفقيت الحـِؾل

لعِهد العزيهز بهـ أحؿهد بهـ  :َّْػ إسرار وـرح نصـقل البـزدوي (214

بهدون  ،محؿد، طالر الديـ الِخاري الحـػل. دار الؽتاب اإلسهالمل

 .صِعة وبدون تاريخ



 

185 
 

َّْػ الخػبء ومزيؾ ا لببس عؿب اوتفر مـ إحبديث عؾك نلســة  (215

دسههل، لْههاحِفا مؽتِههة الؼ .إسههؿاطقؾ بههـ محؿههد العجؾههق  :الـــبس

 .هه1251 ،الؼاهرة - حسام الديـ الؼدسل

ٕحؿهد بهـ محؿهد بهـ إبهراهقؿ  :الؽْػ والبقبن عـ تػسـقر الؼـرون (216

مراجعههة وتههدُقؼ:  ،الثعؾِههل. تحؼقههؼ: اإلمههام أبههل محؿههد بههـ طاشههقر

 ،لِـهان –دار إحقهار الهياث العربهل، بقهروت  ،إستاذ كظقر الساطدي

 .هه1433 إولك الاِعة

أبق بؽر أحؿد بهـ طؾهل بهـ ثابهت بهـ أحؿهد  :يف عؾؿ الروايةالؽػبية  (217

 ،إبههراهقؿ حؿههدي الؿههد  :تحؼقههؼ ،بههـ مفههدي الخاقههع الِغههدادي

 الؿديـة الؿـقرة. -الـاشر: الؿؽتِة العؾؿقة 

ٕحؿهد بهـ إبهراهقؿ بهـ محؿهد بهـ  :َّـقز الـذالب يف تـبريخ حؾـب (218

 دار الؼؾههؿ، حؾههع، الاِعههة: إولههك، .خؾقههؾ، سههِط ابههـ العجؿههل

 هه.1417

محؿهد بهـ مؽهرم بهـ مـظهقر اإلفريؼهل، دار صهادر،  لسبن العـرِ: (219

 بقروت.

دار  .إلبراهقؿ بـ طؾل بهـ يقسهػ الاهقرازي :الؾَُّؿع يف نصقل الػؼف (221

 هه.1434الاِعة الثاكقة  ،الؽتع العؾؿقة

دار ابهـ  .إلدريس بـ بَْقهَدكِقـ اليكؿها  :الؾَُّؿع يف الحقادث والبدع (221

 .هه1424 ،الاِعة إولك ،بقروت ،حزم

لؿقفؼ الديـ طِد ا  بـ أحؿد بـ محؿهد بهـ ُدامهة  :لؿعة آعتؼبد (222
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وزارة الامون اإلسالمقة وإوُاف والهدطقة  .الجؿاطقؾل الؿؼدسل

 .هه1432الاِعة الثاكقة،  ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية -واإلرشاد 

بهالقٓر، ٕحؿد بـ يحقك بـ زيد بـ سقار الاهقِا   :مجبلس ثعؾب (223

دار  ،طِههد السههالم هههارون :تحؼقههؼ .أبههق العِههاس، الؿعههروف بثعؾههع

 الؿعارف، الاِعة الخامسة.

محؿههد بههـ  :الؿجــروحقـ مـــ الؿحــدثقـ والضــعػبء والؿتــروَّقـ (224

ُِستل دار  ،محؿهقد إبهراهقؿ زايهد :تحؼقؼ ،حِان بـ أحؿد التؿقؿل، ال

 .هه1296، الاِعة إولك، حؾع –القطل 

لـههقر الههديـ طؾههل بههـ أبههل بؽههر بههـ  :ومـبــع الػقائــدمجؿــع الزوائــد  (225

مؽتِههة الؼدسههل،  ،حسههام الههديـ الؼدسههل :تحؼقههؼ .سههؾقؿان الفقثؿههل

 .هه1414 ،الؼاهرة

أبق زكريا محقل الهديـ يحقهك بهـ شهرف  :الؿجؿقع ورح الؿفذِ (226

 الـقوي. الـاشر: دار الػؽر.

لعِهد العزيهز بهـ  : مجؿقع فتبوى العالمة عبد العزيـز  ــ  ـبز (227

 .أشرف طؾك جؿعف وصِعف: محؿد بـ سعد الاقيعر .طِد ا  بـ باز

لتؼهل الهديـ أبهق العِهاس  :مجؿقع فتبوى وـقخ ا سـالم ا ــ تقؿقـة (228

جؿهع  ،أحؿد بـ طِهد الحؾهقؿ ابهـ تقؿقهة الحهرا  الحـِؾهل الدماهؼل

طِههد الههرحؿـ بههـ ُاسههؿ، مجؿههع الؿؾههؽ ففههد لاِاطههة الؿْههحػ 

 هه.1415 ،الاريػ

لعِهد الحهؼ بهـ يالهع بهـ  :الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتبِ العزيز (229
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تحؼقؼ: طِد السالم طِد الاايف محؿهد، دار الؽتهع  .طاقة إكدلسل

 هه ه 1412 ،الاِعة إولك -لِـان  -العؾؿقة 

لؿحؿد بـ طِد ا  أبهق بؽهر بهـ العربهل  :الؿحصقل يف نصقل الػؼف (231

سهعقد  -سهقـ طؾهل الِهدري ح :تحؼقؼ .الؿعافري آشِقؾل الؿالؽل

 .هه1432، إولك الاِعة ،طؿان –دار الِقارق  ،فقدة

لؿحؿهد بهـ  :مختصر الصقاعؼ الؿرسؾة عؾـك الجفؿقـة والؿعطؾـة (231

اختْهره:  .أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـ ابـ ُهقؿ الجقزيهة

سهقد  :تحؼقهؼ ،محؿد بـ محؿد بـ طِد الؽريؿ الِعؾل ابـ الؿقصؾل

 .هه1433الاِعة إولك  ،رمْ –دار الحديث، الؼاهرة  ،إبراهقؿ

ــر إول (232 ــك إم ــرد إل ــؾ يف ال لاههفاب الههديـ طِههد  :مختصــر الؿمم

 .الههرحؿـ بههـ إسههؿاطقؾ الؿؼدسههل الدماههؼل الؿعههروف بههلبل شههامة

 - مؽتِههة الْههحقة اإلسههالمقة ،صههالح الههديـ مؼِههقل أحؿههد :تحؼقههؼ

 .هه1422 ،الؽقيت

الرحؿـ بـ العِاس بـ طِد الهرحؿـ لؿحؿد بـ طِد  :الؿخؾصقبت (233

وزارة  ،كِقؾ سعد الديـ جهرار :تحؼقؼ .بـ زكريا الِغدادي الؿَخؾ ص

 هه. 1439الاِعة إولك،  ،إوُاف والامون اإلسالمقة لدولة ُار

لؿحؿد بـ أبهل بؽهر بهـ أيهقب بهـ سهعد شهؿس  :مدارج السبلؽقـ (234

ر الؽتهاب تحؼقهؼ: محؿهد حامهد الػؼهل، دا .الديـ ابهـ ُهقؿ الجقزيهة

 .هه1293العربل، بقروت 

لؿحؿد بـ محؿد بـ محؿهد العِهدري الػاسهل الؿهالؽل  :الؿدخؾ (235

 .هه1421 ،دار الػؽر .الافقر بابـ الحاج
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لؿحؿهد بهـ طِهد ا  الحهافظ الِق هع الحهاكؿ  :الؿدخؾ إلـك ا َّؾقـؾ (236

 - دار الهههههدطقة ،د. فهههههماد طِهههههد الؿهههههـعؿ :تحؼقهههههؼ .الـقسهههههابقري

 .اإلسؽـدرية

ٕحؿهههد بهههـ الحسهههقـ بهههـ طؾهههل  :الســـــ الؽبـــرى الؿـــدخؾ إلـــك (237

د. محؿههد ضههقار الههرحؿـ  :تحؼقههؼ .الخراسهها ، أبههق بؽههر الِقفؼههل

 .الؽقيت - دار الخؾػار لؾؽتاب اإلسالمل ،إطظؿل

لعِهد الؼهادر بهـ أحؿهد  :الؿدخؾ إلك مذالب ا مبم نحؿد  ـ حـبؾ (238

د. طِهد ا  بهـ طِهد الؿحسهـ  :تحؼقهؼ .بـ مْاػك بـ محؿد بدران

 .هه1421، الثاكقة الاِعة ،بقروت - اليكل، ممسسة الرسالة

ٕبل داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ باهقر بهـ  :الؿراسقؾ (239

ِجْسههتا   ،شههعقع إركههاؤوط :تحؼقههؼ .شههداد بههـ طؿههرو إزدي الس 

 .هه1428، إولك الاِعة ،بقروت - ممسسة الرسالة

ــل داود السجســتبين( (241 ــة ن  ــد )رواي ــبم نحؿ ٕبههل داود   :مســبئؾ ا م

سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ باقر بـ شداد بهـ طؿهرو إزدي 

ِجْستا  دار  ،محؿهد ُجهة الِقاهار ومحؿهد رشهقد رضها :تحؼقؼ .الس 

 .هه1252الؿعرفة، 

 ،ٕبهل طِهد ا  الحهاكؿ الـقسهابقري :الؿستدرك عؾـك الصـحقحقـ (241

 .بقروت ،دار الؿعرفة ،إشراف يقسػ طِد الرحؿـ الؿرطاؾل

 .لؿحؿد بـ محؿد الغزالهل الاقسهل :الؿستصػك يف عؾؿ إصقل (242

 ،ممسسة الرسالة، بقهروت، لِـهان ،محؿد بـ سؾقؿان إشؼر :تحؼقؼ
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 هه.1417إولك،  :الاِعة

 .لعؾل بهـ الَجْعهد بهـ طِقهد الَجهْقَهري الِغهدادي :مسـد ا ـ الجعد (243

 ،إولهك الاِعهة ،بقهروت - ممسسة كهادر ،تحؼقؼ: طامر أحؿد حقدر

 .هه1412

تحؼقهؼ: مؽتهع التحؼقهؼ بؿمسسهة  مسـد ا مـبم نحؿـد  ــ حـبـؾ: (244

 هه.1431الرسالة، بقروت، الاِعة إولك، 

لسؾقؿان بهـ أحؿهد الؾخؿهل الاهامل، أبهق الؼاسهؿ  :مسـد الْبمققـ (245

 -ممسسة الرسهالة  ،حؿدي بـ طِدالؿجقد السؾػل :تحؼقؼ .الا ا 

 .هه1425 الاِعة إولك، ،بقروت

حؿهدي طِهد  :تحؼقؼ ،لؿحؿد بـ سالمة الؼضاطل :مسـد الْفبِ (246

 ،الاِعهههة إولهههك ،بقهههروت ،ممسسهههة الرسهههالة ،الؿجقهههد السهههؾػل

 هه.1425

أحؿههد بههـ إبههراهقؿ  :تحؼقههؼ .ٔل تقؿقههة :الؿســقدة يف نصــقل الػؼــف (247

 .هه1433 ،الرياض، الاِعة إولك ،دار الػضقؾة ،الذروي

لؿحؿهد بهـ إبهراهقؿ بهـ سهعد ا  بهـ جؿاطهة  :مْقخة ا ـ جؿبعـة (248

دار الغهرب  ،تحؼقؼ: مقفؼ بـ طِد الؼهادر .الؽـا  الحؿقي الاافعل

 .م1988، إولك الاِعة ،لِـان - بقروت -اإلسالمل 

ا  بـ محؿد بهـ ٕبل بؽر بـ أبل شقِة، طِد  :مصـػ ا ـ ن ل وقبة (249

مؽتِهة  ،كؿهال يقسهػ الحهقت :تحؼقهؼ .إبراهقؿ بـ طثؿهان العِسهل

 .هه1429، إولك الاِعة ،الرياض - الرشد
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لؿحقل السهـة، الحسهقـ بهـ مسهعقد  :معبلؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرون (251

طثؿهان جؿعهة  -محؿد طِد ا  الـؿر  :حؼؼف وخرج أحاديثف .الِغقي

الاِعهة  ،دار صقِة لؾـار والتقزيهع ،سؾقؿان مسؾؿ الحرش -ضؿقرية 

 هه.1417 الرابعة،

إلبراهقؿ بهـ السهري بهـ سهفؾ، أبهق إسهحاق  :معبين الؼرون وإعرا ف (251

 ،بقهروت - طهالؿ الؽتهع ،طِد الجؾقؾ طِهده شهؾِل :تحؼقؼ .الزجاج

 .هه1428 إولك الاِعة

ــف (252 محؿههد بههـ طؾههل الاقههع أبههق الحسههقـ  :الؿعتؿــد يف نصــقل الػؼ

ههري  ْْ َِ -دار الؽتههع العؾؿقههة  ،خؾقههؾ الؿههقس :تحؼقههؼ .الؿعتزلههلال

 .هه1422، إولك الاِعة ،بقروت

 .لتاج الديـ طِهد القههاب بهـ تؼهل الهديـ السهِؽل :معجؿ الْققخ (253

 ،تخههريج: شههؿس الههديـ أبههل طِههد ا  ابههـ سههعد الْههالحل الحـِؾههل

الاِعهة  ،دار الغهرب اإلسهالمل ،الدكتقر باار طقاد وآخريـ :تحؼقؼ

 .م3224إولك 

 :تحؼقهؼ .ٕبل الؼاسؿ سؾقؿان بهـ أحؿهد الاه ا  :الؿعجؿ الؽبقر (254

   .الاِعة الثاكقة ،مؽتِة العؾقم والحؽؿ ،حؿدي طِد الؿجقد السؾػل

محؿههد بههـ طِههد ا  الحههاكؿ الـقسههابقري،  معرفــة عؾــقم الحــديث: (255

الؿؽتِههة العؾؿقههة، الؿديـههة  ،تحؼقههؼ: معظههؿ حسههقـ، الاِعههة الثاكقههة

 هه.1297الؿـقرة، 

)ضهؿـ : إذا صـّح الحـديث ففـق مـذالبل الؿّطؾبل ا مبم قل  معـك (256
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لتؼههل الههديـ طؾههل بههـ طِههد الؽههايف  :مجؿقطههة الرسههائؾ الؿـقريههة(

 ،الؿاِعهههة الؿـقريهههة ،محؿهههد مـقهههر الدماهههؼل :تحؼقهههؼ .السهههِؽل

 هه.1242

لؿقفؼ الديـ طِهد ا   :الؿغـل يف فؼف ا مبم نحؿد  ـ حـبؾ الْقببين (257

الاههفقر بههابـ ُدامههة  ،بههـ أحؿههد بههـ محؿههد بههـ ُدامههة الجؿههاطقؾل

 .هه1425 ،إولك الاِعة ،بقروت - الـاشر: دار الػؽر ،الؿؼدسل

لعِد الرحؿـ بـ أبل بؽر، جهالل  :مػتبح الجـة يف آحتجبج  بلسـة (258

الجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، الاِعة الثالثهة،  ،الديـ السققصل

 .هه1429

طِهدا  محؿهد  :تحؼقؼ ،شؿس الديـ السخاوي :الؿؼبصد الحسـة (259

 هه.1299الاِعة إولك  ،بقروت ،دار الؽتع العؾؿقة ،الْديؼ

إلبراهقؿ بـ محؿهد  :الؿؼصد إرود يف ذَّر نصحبِ ا مبم نحؿد (261

د طِد الهرحؿـ بهـ سهؾقؿان  :تحؼقؼ .مػؾحبـ طِد ا  بـ محؿد ابـ 

 .هه1412الاِعة إولك،  ،الرياض ،مؽتِة الرشد ،العثقؿقـ

 ،لسراج الديـ طؿر بـ طؾل إكْاري :الؿؼـع يف عؾقم الحديث (261

 ،دار فقاز ،هه1412 ،الاِعة إولك ،طِد ا  الجديع :تحؼقؼ

 .إحسار - السعقدية

ــؾ: (262 ـــ حـب ــبم نحؿــد   ــب ا م الههديـ أبههق الػههرج طِههد لجؿههال  مـب 

خهاكجل وحؿهدان، بقهروت،  .الرحؿـ بـ طؾهل بهـ محؿهد الجهقزي

 الاِعة الثاكقة.
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ــقم الؼــرون (263 ــبن يف عؾ  .لؿحؿههد طِههد العظههقؿ الزرُهها  :مـبالــؾ العرف

الاِعههة  ،بقههروت ،دار الؽتههاب العربههل ،تحؼقههؼ: فههقاز أحؿههد زمرلههل

 .هه1415 ،إولك

الههديـ أبههق الػههرج طِههد لجؿههال  :الؿـــتظؿ يف تــبريخ الؿؾــقك وإمــؿ (264

محؿهد طِهد الؼهادر  :تحؼقهؼ ،الرحؿـ بهـ طؾهل بهـ محؿهد الجهقزي

الاِعهة  ،دار الؽتهع العؾؿقهة، بقهروت ،طاا، مْاػك طِد الؼادر طاا

 هه. 1413 إولك،

لعِهد ا   :مـتفك السقل عؾك وسبئؾ القصقل إلـك وـؿبئؾ الرسـقل (265

 الاههحاري. 
ّ
دار بههـ سههعقد بههـ محؿههد طِههادي الّؾحجههل الحضههرمل

   .هه1436 الاِعة الثالثة، ،جدة -الؿـفاج 

لِدر الديـ محؿد بـ طِهد ا  بهـ ُهادر  :الؿـثقر يف الؼقاعد الػؼفقة (266

 هه.1425الاِعة الثاكقة،  ،وزارة إوُاف الؽقيتقة .الزركال

ٕبههل حامههد محؿههد بههـ محؿههد  :الؿـخــقل مـــ تعؾقؼــبت إصــقل (267

حؼؼهف وخهرج كْهف وطؾهؼ طؾقهف: الهدكتقر محؿهد  .الغزالل الاقسهل

 ،دماهؼ ،بقهروت لِـهان، دار الػؽهر -دار الػؽر الؿعاصر ،حسـ هقتق

 .هه1419الاِعة الثالثة، 

الهههدار  .لؿحؿهههد كاصهههر الهههديـ إلِههها  :مـزلـــة الســــة يف ا ســـالم (268

 هه. 1424 -الاِعة الرابعة  ،الؽقيت ،السؾػقة

دار ابهـ  .بـ صالح العثقؿقـلؿحؿد  :مـظقمة نصقل الػؼف و قاعده (269

 .هه1436 ،الاِعة إولك ،الدمام ،الجقزي
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 ،ٕحؿههد بههـ طِههد الحؾههقؿ بههـ تقؿقههة الحههرا  :مـفــبج الســـة الـبقيــة (271

الاِعههة إولههك،  ،ممسسههة ُرصِههة ،تحؼقههؼ: د. محؿههد رشههاد سههالؿ

 .هه1426

إلبههراهقؿ بههـ مقسههك بههـ محؿههد الؾخؿههل الغركههاصل  :الؿقافؼــبت (271

دار ابههـ  ،ماههفقر بههـ حسههـ آل سههؾؿان :تحؼقههؼ .الاههفقر بالاههاصِل

 هه.1417الاِعة إولك  ،طػان

ٕحؿد بـ محؿد بهـ أبهك بؽهر  :الؿقاالب الؾدكقة  بلؿـح الؿحؿدية (272

 .مْر -الؿؽتِة التقفقؼقة، الؼاهرة .بـ طِد الؿؾؽ الؼساال 

شههؿس الههديـ محؿههد بههـ أحؿههد  :مقــزان آعتــدال يف كؼــد الرجــبل (273

 ،طهادل أحؿهد طِهد الؿقجهقد ،تحؼقؼ: طؾل محؿد معهقض ،الذهِل

   .م1995 ،بقروت ،دار الؽتع العؾؿقة

طِههد الههرحؿـ  :تحؼقههؼ .لعِههد القهههاب الاههعرا  :الؿقــزان الؽبــرى (274

 .هه1429 -الاِعة إولك  ،طالؿ الؽتع ،طؿقرة

أحؿههد بههـ محؿههد بههـ هههاكل إثههرم  :كبســخ الحــديث ومـســقخف (275

الاِعهههة إولهههك،  ،طِهههد ا  بهههـ حؿهههد الؿـْهههقر :الاهههائل. تحؼقهههؼ

 .هه1432

لِدر الديـ محؿهد بهـ طِهد ا  بهـ  :الـؽت عؾك مؼدمة ا ـ الصالح (276

د. زيهـ العابهديـ بهـ محؿهد بهال  :تحؼقهؼ .ُهادر الزركاهل الاهافعل

 .هه1419، إولك الاِعة ،الرياض -فريج، أضقار السؾػ 

لعِهد الهرحقؿ بهـ الحسهـ بهـ  :السقل وـرح مـفـبج القصـقل كفبية (277
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ّ
الاِعهة  ،لِـهان ،بقهروت ،دار الؽتع العؾؿقهة .طؾل اإلسـقي الاافعل

 هه.1432إولك 

لؿجد الهديـ الؿِهارك بهـ محؿهد  :الـفاية يف يريع الحديث وإثر (278

 .بـ محؿد بهـ محؿهد بهـ طِهد الؽهريؿ الاهقِا  الجهزري ابهـ إثقهر

الؿؽتِههة  ،الاـههاحلمحؿههقد محؿههد  -تحؼقههؼ: صههاهر أحؿههد الههزاوي 

 هه. 1299بقروت،  -العؾؿقة 

لؿحؿد بـ أبل بؽر بهـ أيهقب بهـ  :القابؾ الْقع مـ الؽؾؿ الاقع (279

الـاشهر:  ،تحؼقهؼ: سهقد إبهراهقؿ .سعد شؿس الديـ ابـ ُقؿ الجقزيهة

 .م1999 ،الثالثة الاِعة ،الؼاهرة –دار الحديث 

لعؾههل بههـ طؼقههؾ بههـ محؿههد بههـ طؼقههؾ  :القاضههح يف أصههقل الػؼههف (281

ممسسههة  ،د. طِههدا  بههـ طِههد الؿحسههـ اليكههل :تحؼقههؼ .الحـِؾههل

 هه.1432الاِعة إولك  ،بقروت ،الرسالة
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