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-صلى اهلل عليه وسلم-رقية بنت النبي "الثالثة منهن: ] 

 ["-رضي اهلل عنها

سضٛ -صوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ-سقٚٞ بِت اهِيب ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 ."-اهلل عِٔا

 : (252-2/250)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"١ٖٝٝ   -ضنٞ اهلل عٓٗا-ُضٜق
ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: بِـُْت َرُسْقِل اهلل

َٗا َٗ  : َخِدْيَجُة.َٚٝأ

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب َجَفا ُطْتَبُة ٜقا ـُ : َتَزوَّ ِة. ب  َأبِل َلَفٍب َقْبَؾ الـُُّبقَّ

ٍَ ُ٘ ،ٜنَصا ٜقا َٛاُب  : َقْبَؾ الِفْجَرِة.ََٚق

ا ُأْكِزَلْت:  ـْ َرْأِسَؽ َحَرامٌ َقاَل َأُبْقهُ  ،﴾َتبَّْت َيَدا َأبِل َلَفٍب ﴿َفؾؿَّ
 ،: َرْأِسل مِ

 إِن َلْؿ ُتَطؾِّْؼ بِـَْتُف.

ُخْقِل.  َفَػاَرَقَفا َقْبَؾ الدُّ

َُِت َفاَٜٚأِغًٜ َجَفا ُطْثَؿانُ  ،َوَأَخَقاتَِفا ،: َمَع ُأمِّ  -رضل اهلل طـفؿ-ُثؿَّ َتَزوَّ
(1)

. 

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ـِ َجِؿْقعً : ٜقا  .اَهاَجَرْت َمَعُف إَِلك الَحَبَشِة الِفْجَرَتْق

ُّ ٘ٔ ايٖػاٜل ِٝ ٍَ َعًٜ  َبْعَد ُلْقطٍ ): ٜقا
ِ
ـْ َهاَجَر إَِلك اهلل ُل َم  .(إِكَُّفَؿا َٕوَّ
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 2 "[-رضي اهلل عنها-صلى اهلل عليه وسلم-]الثالثة منهن: "رقية بنت النبي 

َٕ َُا ِٔ ُعِج َٔ َٜٚيَسِت  َٚ 
ِ
ـَ  ،َوبِِف َكاَن ُيْؽـَك ،: َطْبَد اهلل َفـََؼَرُه  ،َوَبَؾَغ ِستَّ ِسـِْق

 َفَؿاَت. ،َفَطِؿَر َوْجُففُ  ،ل َوْجِففِ ِدْيٌؽ فِ 

  ،َوَمِرَضْت ُقَبْقَؾ َبْدرٍ  ،ُثؿَّ َهاَجَرْت إَِلك الَؿِدْيـَِة َبْعَد ُطْثَؿانَ 
ُّ
َفَخؾََّػ الـَّبِل

َقْت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-  "َوالُؿْسؾُِؿْقَن بَِبْدرٍ  ،َطَؾْقَفا ُطْثَؿاَن: َفُتُقفِّ
(1)

. 

٢ٔ َٚا١َٜٝ اِب َٖا ض٢ انُ َغِعٕس ٜفٜأ ادٌ  ،: َأْخَبَرَكا َطػَّ َثـَا َحؿَّ ـُ َزْيدٍ  ،َحدَّ ُّ ب
 ،َأْخَبَرَكا َطؾِل

ـِ مِْفَرانَ  ـْ ُيْقُسَػ ب ـِ َطبَّاسٍ  ،َط ـِ اْب ا َماَتْت ُرَققَُّة بِـُْت َرُسْقِل "َقاَل:  ،َط َلؿَّ

 
ِ
ـِ َمْظُعْقنٍ )َقاَل:  ،اهلل  ."(اْلَحِؼل بَِسَؾِػـَا ُطْثَؿاَن ب

َـّ بَِسْقصِِف.َفَبَؽِت   الـَِّساُء َطَؾْقَفا: َفَجَعَؾ ُطَؿُر َيْضِرُبُف

 
ُّ
ـَ )َوَقاَل:  ،بَِقِدهِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلَخَذ الـَّبِل َـّ َيْبؽِْق  . ُثؿَّ  (َدْطُف

ـَ )َقاَل:  ـِ  ،اْبؽِْق ـَ الَؼْؾِب َوالَعْق
ـْ مِ ْقَطاِن: َفنِكَُّف َمْفَؿا َيُؽ َـّ َوَكِعْقَؼ الشَّ اُك َوإِيَّ

ْحَؿةِ   َوالرَّ
ِ
ـَ اهلل ْقَطانِ  ،َفِؿ ـَ الشَّ ـَ الَقِد َوالؾَِّساِن َفِؿ

ـْ مِ  .(َوَمْفَؿا َيُؽ

 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَؼَعَدْت َفاصَِؿُة َطَؾك َشِػْقِر الَؼْبِر إَِلك َجـِْب َرُسْقِل اهلل

  -وسؾؿ
ِ
َيْؿَسُح  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَجَعَؾْت َتْبؽِل: َفَجَعَؾ َرُسْقُل اهلل

ـْ َطْقـَِفا بَِطَرِف َثْقبِفِ  ْمَع َط  "الدَّ
(2)

. 

 : َهَذا ُمـَْؽٌر.ٝقًُٞت

                                                   
. كطمر كجهو (،8/36)طبقات ابن سعد  (1) ادلرفوع ، (12/258) اإلصابة " كذكر احلافظ يف ": كـر

 كقاؿ: سنده كاه. ،، كنسبو البن مندة"كالذم نفسي بيده إنو أكؿ من ىاجر بعد إبراىيم كلوط  ": بلفظ
 .(8/37)طبقات ابن سعد  (2)
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ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ـِ ُطَؿرَ َٜٚقا ِد ب ـْ َجِؿْقِع "َفَؼاَل:  ،: َذَكْرُتُف لُِؿَحؿَّ
الثَّْبُت ِطـَْدَكا مِ

 
ِ
َقْت َوَرُسْقُل اهلل َواَيِة: َأنَّ ُرَققََّة ُتُقفِّ  ."بَِبْدرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الرِّ

ُف َأَتك َقْبَرَها َبْعَد َبْدٍر َزاِئرً  ،َفَؾَعؾَّ َهَذا فِل َغْقِر ُرَققَّةَ   اَأْو َلَعؾَّ
(1)

. 

          

 

  

                                                   
 .(8/37)طبقات ابن سعد  (1)



 اعشف طوفم
 

4
 4 "[-رضي اهلل عنها-صلى اهلل عليه وسلم-]الرابعة منهن: "أم كلثوم بنت النبي 

صلى اهلل عليه -أم كلثوم بنت النبي "الرابعة منهن: ]

 ["-رضي اهلل عنها-وسلم

-صوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ-أَ كوجَ٘ بِت اهِيب " :باب اعطف غًفو َٚٔ

 ."-سضٛ اهلل عِٔا

 : (253-2/252)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"ّٗ ٣ّ ٝأ ِٛ ًُٞج   -ضنٞ اهلل عٓٗا-ٝن
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: بِـُْت َرُسْقِل اهلل

ُة. ابَعُة الـََّبِقيَّ  الَبْضَعُة الرَّ

ٍُ ـُ َأبِل َلَفٍب ُٜٜكا َجَفا ُطَتْقَبُة ب  ُثؿَّ َفاَرَقَفا. ،: َتَزوَّ

  ،َوَأْسَؾَؿْت 
ِّ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَهاَجَرْت َبْعَد الـَّبِل

َقْت ُأْخُتَفا ُرَققَّ  ا ُتُقفِّ َج بَِفا ُطْثَؿاُن  ،ةُ َفَؾؿَّ  بِْؽٌر  -َتَزوَّ
َ
لِ  -َوِهل  ،فِل َربِْقٍع إَوَّ

 َفَؾْؿ َتؾِْد َلُف. ،َسـََة َثالٍَث 

َِٝت ُٛفِّ  َسـََة تِْسٍع. ،: فِل َشْعَبانَ َُٚت

 
ُّ
َـّ َطْشرً ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل َـّ ُطْثَؿانَ  ،اَلْق ُك ْجُتُف  . (َلَزوَّ

ُٙ ـُ َسْعٍد : َسٜها اْب
(1)

 . 

                                                   
(1) (8/38). 
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٣َٚ ـُ َأبِل إَْخَضرِ ََٚض ْهِريِّ  ،: َصالُِح ب ـِ الزُّ ـْ  ،َط -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط

  -رضل اهلل طـفا-َأكَُّف َرَأى َطَؾك ُأمِّ ُكْؾُثْقمٍ ": 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -بِـِْت َرُسْقِل اهلل

ًة ِسَقَراءَ  -وسؾؿ  "ُحؾَّ
(1)

. 

ٟٗ َٛأقٔس َثـَا اي ـِ ُأَساَمةَ  ،ُفَؾْقٌح : َحدَّ ـْ ِهالَِل ب ـْ َأَكسٍ  ،َط : -رضل اهلل طـف-َط

" 
َّ
َيْعـِل: ُأمَّ -َطَؾك َقْبِرَها  اَجالًِس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرَأْيُت الـَّبِل

ْقَؾة؟)َفَؼاَل:  ،َوَطْقـَاُه َتْدَمَعانِ  -ُكْؾُثْقمٍ   . (فِْقُؽؿ َأَحٌد َلْؿ ُيَؼاِرِف الؾَّ

 ."ْؾَحَة: َأَكاَفَؼاَل َأُبق صَ 

 (اْكِزْل )َقاَل: 
(2)

. 

                                                   
صحيحو  "فقد أخرجو البخارم يف  ،لكن متنو صحيح ،لضعف صاحل بن أيب االخضر ،إسناده ضعيف (1)

قاؿ: أخربين  ،عن الزىرم ،عن شعيب ،يف اللباس: باب احلرير للنساء من طريق أيب اليماف 11/252 "
كأخرجو  ،برد حرير سَتاء -صلى ا عليو كسلم-أنس بن مالك أنو رأل على أـ كلثـو بنت رسوؿ ا 

 (4/49)كاحلاكم  ،(8/38)كابن سعد  (3598)كابن ماجة  ،(8/197)كالنسائي  (2158)أبو داكد 
ىو بكسر السُت كفتح الياء: نوع من الربكد  "حلة سَتاء  "عن أنس ... كقولو  ،من طرؽ عن الزىرم

 كحلة خز. ،كحلة حرير ،فيو خطوط خيالطو حرير كىو على االضافة كلو أمثاؿ كحلة سندس
كاحلاكم  ،(167 ،127 ،3/126)كأخرجو البخارم  ،كالواقدم ضعيف (8/38) أخرجو ابن سعد (2)

عن أنس بن  ،عن ىبلؿ بن علي ،من طريق فليح بن سليماف ،(228 ،3/126)كأمحد  ،(4/47)
صلى ا -قاؿ: كرسوؿ ا  -صلى ا عليو كسلم-قاؿ: شهدنا بنتا للنيب  ،-رضي ا عنو-مالك 

ىل منكم رجل دل يقارؼ  "قاؿ: فقاؿ:  ،قاؿ: فرأيت عينيو تدمعاف ،جالس على القرب -عليو كسلم
من طريق محاد  (4/47)كأخرجو احلاكم  ،قاؿ: فنزؿ يف قربىا ،قاؿ: فانزؿ ،؟ فقاؿ أبو طلحة: أنا"الليلة 

كقد كىم محاد يف تسميتها فقط.   ،كالصواب أهنا أـ كلثـو ،عن أنس فسماىا رقية ،بن سلمة بن ثابت
 أم: دل جيامع أىلو تلك الليلة. "دل يقارؼ": كقولو. كما قاؿ احلافظ
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:  تراجؿ الؿفؿات مـ التابعقـ، ٚعػ٢ إٔ ْصنط َا تبك٢ َٔ ايسضٚؽ

 وأتباع التابعقـ.

 وكذلؽ تراجؿ أصحاب الؿذاهب إربعة.

 وكذلؽ تراجؿ أصحاب إمفات الست.

 وكسلل مـ اهلل طز وجؾ العقن والسداد والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 [-رضي اهلل عنهما-معاوية بن أبي سفيان ]

 ."-سضٛ اهلل عٌِٔا-ًعاٗٙٞ بّ أبٛ طفٚاْ ": َٔ باب اعطف غًفو

 :(162-3/119)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب "

"َٕ َٝا ُٔ ٜأٔبٞ ُغٞف ١َٜٝ ب ٢ٚ ـِ َحْرٍب إَُمِقيُّ -رضل اهلل طـفؿا-ََُعا : َصْخِر ب

ـِ  ـِ ِكالٍَب اْب  ب
ِّ
ـِ ُقَصل ـِ َطْبِد َمـَاٍف ب ـِ َطْبِد َشْؿٍس ب ـَ  ،ُأَمقََّة ب  ،َأمِْقُر الُؿْممِـِْق

  ،َمؾُِؽ اإِلْسالَمِ 
ُّ
ـِ الُؼَرِشل ْحَؿ . ،إَُمِقيُّ  ،َأُبق َطْبِد الرَّ

ُّ
ل  الَؿؽِّ

ُ٘ َٗ ـِ َٚٝأ ـِ َطْبِد َشْؿٍس ب ـِ َربِْقَعَة ب  ِهـُْد بِـُْت ُطْتَبَة ب
َ
ـِ : ِهل َطْبِد َمـَاٍف ب

.
ٍّ
 ُقَصل

ٌَ ِٝ ـَ الؾََّحاِق  ،: إِكَُّف َأْسَؾَؿ َقْبَؾ َأبِْقِف َوْقَت ُطْؿَرِة الَؼَضاءِ ٔق
 َيَخاُف مِ

َ
َوَبِؼل

 
ِّ
ـْ َأبِْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بِالـَّبِل

َّٓ َيْقَم  ،مِ ـْ َما َضَفَر إِْسالَُمُف إِ
َوَلؽِ

 الَػْتِح.

٢ٔ  َسٖسَخ َع
ِّ
اٍت َيِسْقَرًة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- : الـَّبِل  َوَكَتَب َلُف َمرَّ

ِّٜه ِٔ اََٚسٖسَخ ٜأ ـَ ُأمِّ َحبِْقَبةَ َع : َأبِل َبْؽرٍ  ،: ُأْختِِف ُأمِّ الُؿْممِـِْق ـْ  َوُطَؿَر. ،َوَط

ـُ َطبَّاسٍ  ـُ الُؿَسقِِّب  ،َرَوى َطـُْف: اْب انُ  ،َوَسِعْقُد ب ؿَّ َوَأُبق  ،َوَأُبق َصالٍِح السَّ

 
ُّ
كِل َٓ ـِ  ،إِْدِرْيَس الَخْق ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َبْقرِ  ،َوَأُبق َسَؾَؿَة ب ـُ الزُّ َوَسِعْقٌد  ،َوُطْرَوُة ب

ـُ َمْعَدانَ  ،الَؿْؼُبِريُّ  ـُ ُمـَبِّفٍ  ،َوَخالُِد ب اُم ب ـُ َطامٍِر الُؿْؼِرُئ  ،َوَهؿَّ  ب
ِ
 ،َوَطْبُد اهلل
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 8 [-رضي اهلل عنهما-]معاوية بن أبي سفيان 

ـِ َوالَؼاِسُؿ َأُبق َطْبِد  ْحَؿ ـُ َهاكِئ ،الرَّ   ،َوُطَؿْقُر ب
ٍّ
ـُ ُكَسل ـُ  ،َوُطَباَدُة ب َوَسالُِؿ ب

 
ِ
ـَ  ،َطْبِد اهلل ـُ ِسْقِرْي ُد ب ـِ ُشَعْقٍب  ،َوُمَحؿَّ  َوَخْؾٌؼ ِسَقاُهؿ. ،َوَوالُِد َطْؿِرو ب

ِّٜه َٔ ايٖكَشاَب١ٔ ٜأ َٔ  ُ٘ ِٓ  اََٚسٖسَخ َع
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َوالـُّْعَؿاُن  ،َوَأُبق َسِعْقدٍ  ،: َجِرْيُر ب

ـُ َبِشْقرٍ  َبْقِر. ،ب ـُ الزُّ  َواْب

َٝا ُٔ ٜأٔبٞ ايٗسِْ ُٙ ،َشٜنَط اِب ُِٝط إَِذا  ،َجِؿْقاًل  ،َأْبَقَض  ،َأنَّ ُمَعاِوَيَة َكاَن َصِقْياًل ": َٜٚغ

 ."َوَكاَن َيْخِضُب  ،َضِحَؽ اْكَؼَؾَبْت َشَػُتُف الُعْؾَقا

٣َٚ ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ َض : طَ  ،: َسِعْقُد ب رضل -َرَأْيُت ُمَعاِوَيةَ "ـْ َأبِل َطْبِد َربٍّ

ْػَرةِ  -اهلل طـفؿا َهُب  ،َيْخِضب بِالصُّ  "َكَلنَّ لِْحَقَتُف الذَّ
(1)

. 

َٓئِؼً  َمانِ  اُقْؾُت: َكاَن َذلَِؽ  . ،َوالَقْقَم َلْق ُفِعَؾ  ،فِل َذلَِؽ الزَّ ـَ  ْٓسُتْفِج

٣َٚ ـُ ُطَؿرَ ََٚض ْهِريِّ  ،: َطْبُد الجبَّاِر ب ـِ الزُّ ـِ َطْبِد الَعِزْيزِ  ،َط ـْ ُطَؿَر ب ـْ  ،َط َط

ـِ َقاِرٍظ:   ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل َطَؾك مِـَْبِر  -رضل اهلل طـفؿا-ُمَعاِوَيةَ َسِؿَع "إِْبَراِهْقَؿ ب

 
ِ
ـَ ُفَؼَفاُؤُكؿ َيا َأْهَؾ الَؿِدْيـَِة؟ َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل  صؾك اهلل-الَؿِدْيـَِة َيُؼْقُل: َأْي

ةِ  -طؾقف وسؾؿ ـْ َهِذِه الُؼصَّ  ."َكَفك َط

                                                   
  مسهر ذهذا اإلسناد.عن أيب 1/349 "تاريخ دمشق  "أخرجو أبو زرعة يف  (1)
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َٓ َطَؾك َغْقِرَها َأْجَؿَؾ مِـَْفا  ،ُثؿَّ َوَضَعَفا َطَؾك َرْأِسفِ  َفَؾْؿ َأَر َطَؾك َطُرْوٍس َو

 "َطَؾك ُمَعاِوَيةَ 
(1)

. 

َٕ َُا ٢ٔ ُعِج َٕ ب ِٔ ٜأَبا َوُهَق ُغالٌَم  -رضل اهلل طـفؿا-ُمَعاِوَيةُ َكاَن ": ََٚع

ِف ِهـْدٍ  َيْؿِشل َمعَ   َٓ َرَفَعَؽ اهلُل. ،َفَؼاَلْت: ُقؿْ  ،َفَعَثرَ  ،ُأمِّ

 َيـُْظرُ 
ٌّ
 َُٕضـُُّف َسَقُسْقُد َقْقَمُف. ،َوَأْطَرابِل

ْ
 إِكِّل

ِ
ـَ َلُف؟ َفَقاهلل  َفَؼاَل: لَِؿ َتُؼْقلِْق

َّٓ َقْقَمفُ "َقاَلْت:   "َٓ َرَفَعُف إِْن َلْؿ َيُسْد إِ
(2)

. 

ِٜٛي٢ ََ  ُِ ٍَ ٜأِغًٜ ََُط ٜقا  َوَأْجَؿُؾُفؿ. ،: َقِدَم َطَؾْقـَا ُمَعاِوَيُة َوُهَق َأَبضُّ الـَّاسِ ُع

                                                   
كىو يف ابن  ،كباقي رجالو ثقات ،: ىو األيلي أبو الصباح األموم موالىم: ضعيفعبد اجلبار بن عمر (1)

، (315 ،11/314)كالبخارم  (،124 ،3/323)كأخرجو مالك  (،آ/339 ،ب/16/338)عساكر 
كأبو داكد  ،يف اللباس كالزينة: باب ٖترًن الواصلة ... (2127)كمسلم  ،يف اللباس: باب كصل الشعر

عن محيد بن عبد الرمحن بن عوؼ أنو مسع  ،من طرؽ (4/95)كأمحد  (،2781)كالًتمذم  ، (4167)
: -كتناكؿ قصة من شعر كانت بيد حرسي  -معاكية بن أيب سفياف عاـ حج كىو على ادلنرب كىو يقوؿ 

إمنا ىلكت بنو  "كيقوؿ:  ،ينهى عن مثل ىذه -ى ا عليو كسلمصل-أين علماؤكم؟ مسعت رسوؿ ا 
من طريق قتادة عن سعيد بن  (124)كدلسلم رقم احلديث اخلاص  "إسرائيل حُت اٗتذ ىذه نساؤىم 

: إنكم قد أحدثتم زم سوء هنى  -صلى ا عليو كسلم-كإف نيب ا  ،ادلسيب أف معاكية قاؿ ذات يـو
 ،عن سعيد ادلقربم ،عن أبيو ،عن سلرمة بن بكَت ،من طريق ابن كىب (8/144)كللنسائي  ،عن الزكر

فقاؿ: ما باؿ  ،قاؿ: رأيت معاكية بن أيب سفياف على ادلنرب كمعو يف يده كبة من كبب النساء من شعر
أديا امرأة زادت يف  "يقوؿ:  -صلى ا عليو كسلم-ادلسلمات يضعن مثل ىذا؟ إين مسعت رسوؿ ا 

 : اخلصلة من الشعر.كالقصة، بضم القاؼ. "فإنو زكر تزيد فيو ،را ليس منورأسها شع
 .(آ/16/339)ابن عساكر  (2)
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ُٔ إ٢ِغَشاَم ـْ َأبِْقِف: اِب بِإَْبَطِح َأْبَقَض  -رضل اهلل طـفؿا-ُمَعاِوَيةَ َرَأْيُت ": َط

ْأِس َوالؾِّْحَقةِ  َكَلكَُّف َفالٌِج  ،الرَّ
(1)

. 

ٟٗ ِٝط٢ َُِكَعْب ايٗعَب  ٍَ  َعاِوَيُة َيُؼْقُل: َأْسَؾْؿُت َطاَم الَؼِضقَِّة.: َكاَن مُ ٜقا

ُٔ َغِعٕس ـُ ُطَؿرَ اِب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ َأبِل َسْبَرةَ  ،: َحدَّ َثـِل َأُبق َبْؽٍر ب ـْ  ،َحدَّ َط

 :
ِّ
 الَعـِْسل

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ا َكاَن َطاُم ": -رضل اهلل طـفؿا-ُمَعاِوَيةُ َقاَل "ُطَؿَر ب َلؿَّ

  ،الُحَدْيبَِقةِ 
ِ
وا َرُسْقَل اهلل ـِ الَبْقِت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَصدُّ َوَكَتُبقا  ،َط

ل ،َوَقَع اإِلسالَُم فِل َقْؾبِل ،َبْقـَُفؿ الَؼِضقَّةَ  اَك َأْن  ،َفَذَكْرُت ُٕمِّ َفَؼاَلْت: إِيَّ

 ُتَخالَِػ َأَباَك.

 مِ  ،َفَلْخَػْقُت إِْسالَمِل
ِ
 َلَؼْد َرَحَؾ َرُسْقُل اهلل

ِ
ٌق َفَقاهلل ـَ الُحَدْيبَِقِة َوإِكِّل ُمَصدِّ

َة َطاَم ُطْؿَرَة الَؼِضقَِّة َوَأَكا ُمْسؾٌِؿ. ،بِفِ   َوَدَخَؾ َمؽَّ

َـّ َأُخْقَك َخْقٌر مِـَْؽ اَفَؼاَل لِل َيْقمً  ،َوَطؾَِؿ َأُبق ُسْػَقاَن بِنِْسالَمِل
َوُهَق  ،: َلؽِ

 ."َطَؾك ِدْيـِل

َب بِل ،َوَأْضَفْرُت إِْسالَمِل َيْقَم الَػْتِح  ،اَفُؼْؾُت: َلْؿ آُل َكْػِسل َخْقرً   َفَرحَّ

 
ُّ
 "َوَكَتْبُت َلفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

(2)
. 

                                                   
 : ىو البعَت ذك السنامُت.الفاجل (1)
 .(7/416)كانظر ابن سعد  (،16/339)ابن عساكر  (2)
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ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ِٖ ٜقا ـَ اإِلبِؾِ  ،ا: َوَشِفَد َمَعُف ُحـَْقـً ُث
ـَ الَغـَائِِؿ ماَئًة مِ

 ،َفَلْطَطاُه مِ

ـَ ُأْوقِقًَّة.  َوَأْرَبِعْق

َٓ َيِعل َما َيُؼْقُل : ٝقًُٞت  ،َفنِْن َكاَن ُمَعاِوَيُة َكَؿا َكَؼَؾ َقِدْيَؿ اإِلْسالَمِ  ،الَقاِقِديُّ 

 
ُّ
ُػُف الـَّبِل َلَؿا َقاَل  ،؟ َوَلْق َكاَن َأْطَطاهُ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفؾَِؿاَذا َيَتَللَّ

ا ُمَعاِوَيُة َفُص )ِطـَْدَما َخَطَب َفاصَِؿَة بِـَْت َقْقٍس:  َٓ َماَل َلفُ َأمَّ  (ْعُؾْقٌك 
(1)

. 

ٗٞ ٌُ ايَػاٜلٔب ٌَ امٝلٜفٖه  ََْٜٚك
(2)

 
ِّ
ـِ الُؽْقفِل ـْ َأبِل الَحَس َقاَل: َكاَن َزْيُد  ،: َط

(3)
   

ـُ َثابٍِت َكاتَِب الَقْحِل    اَوَكاَن ُمَعاِوَيُة َكاتِبً  ،ب
ِّ
ـَ الـَّبِل صؾك اهلل -فِْقَؿا َبْق

ـَ الَعَرِب. -طؾقف وسؾؿ  َوَبْق

َُٖط٠ٜ  ُٔ ُُِطٚ ب ـِ الَحاِرِث َع  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـِ إَْقَؿرِ  ،: َط ـْ ُزَهْقِر ب ـْ  ،َط َط

ـِ َطْؿٍرو  ب
ِ
 "َقاَل:  ،-رضل اهلل طـفؿا-َطْبِداهلل

ِ
َكاَن ُمَعاِوَيُة َيْؽُتُب لَِرُسْقِل اهلل

(4)
 ."– -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- 

                                                   
 ."تقدـ  "ٖترؼ يف ادلطبوع إذل  (1)
 "كىو ثقة مًتجم يف  ،سكن بغداد ،ىو ادلفضل بن غساف ادلفضل أبو عبد الرمحن الغبليب بصرم األصل (2)

 .(13/124) "تاريخ بغداد 
 ."يزيد  "ٖترؼ يف ادلطبوع إذل  (3)
 رجالو ثقات. (4)
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َٛا١َْٜ ـْ َأبِل َحْؿَزةَ ٜأُبٛ َع ـِ  ،: َط ـِ َطبَّاسٍ َط َقاَل:  ،-رضل اهلل طـفؿا-اْب

  ،ُكـُْت َأْلَعُب َمَع الِغْؾَؿانِ "
ُّ
َوَقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَدَطاكِل الـَّبِل

 (اْدُع لِل ُمَعاِوَيةَ )
َ
 .". َوَكاَن َيْؽُتُب الَقْحل

(ُمْسـَِدهِ )َرَواُه َأْحَؿُد فِل 
 (1)

. 

ُِ ٘ٔ اسٜبأن ِٝ َثـَا ََٚظاَز ٔف ـُ َحْؿَشادَ : َحدَّ ُّ ب
  ،َطؾِل

ٍّ
ـُ َطؾِل َثـَا ِهَشاُم ب َثـَا  ،َحدَّ َحدَّ

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ  َثـَا َأُبق َطَقاَكةَ  ،ُمْقَسك ب  َقاَل: َفَدَطْقُتُف. ،َحدَّ

 َفِؼْقَؾ: إِكَُّف َيْلُكُؾ.

  ،َفَلَتْقُت 
ِ
 ُهَق َيْلُكُؾ. ،َفُؼْؾُت: َيا َرُسْقَل اهلل

 . (َفاْدُطفُ  ،اْذَهْب )َقاَل: 

 َفِؼْقَؾ: إِكَُّف َيْلُكُؾ. ،َفَلَتْقُتُف الثَّاكَِقةَ 

 
ِ
 َفَلْخَبْرُتُف. ،َفَلَتْقُت َرُسْقَل اهلل

 . (َٓ َأْشَبَع اهلُل َبْطـَفُ )َفَؼاَل فِل الثَّالَِثِة: 

 ."َقاَل: َفَؿا َشبَِع َبْعَدَها

ٗٞ َٝأئػ ٤ٛ ُٙ اي َٚا َثـَا َأُبق َطَقاَكةَ َض (َٓ َأْشَبَع اهلُل َبْطـَفُ )فِْقِف: وَ  ،َوُهَشْقؿٌ  ،: َحدَّ
 (2)

. 

                                                   
 .(338، 1/241) "ادلسند  ". كانظر "ادلستدرؾ  "كىو يف  ،كسنده قوم (،1/335) (1)
يف الرب كالصلة: باب من لعنو  (2614)كأخرجو مسلم  ، (2746)رقم  "مسند الطيالسي  "ىو يف  (2)

كاف لو زكاة كأجرا كرمحة من   ،أك سبو أك دعا عليو كليس ىو أىبل لذلك -صلى ا عليو كسلم-النيب 
 .(126 ،4/125)" أنساب االشراؼ  "عن ابن عباس. كانظر:  ،عن أيب محزة القصاب ،طريق شعبة



 اعشف طوفم

1
 [-رضي اهلل عنهما-بن أبي سفيان ]معاوية 

   
 

13 

ـَ  َرُه َبْعُض الُؿِحبِّْق ـْ َيُجْقُع َقاَل  ،َفسَّ َٓ َيُؽْقَن مِؿَّ َٓ َأْشَبَع اهلُل َبْطـَُف: َحتَّك   :

 َيْقَم الِؼَقاَمِة.

ْكَقا اَأْصَقُل الـَّاِس ِشَبعً )َٕنَّ الَخَبَر َطـُْف َأكَُّف َقاَل:   اَأْصَقُلُفؿ ُجْقطً  ،فِل الدُّ

 (َيْقَم الِؼَقاَمةِ 
(1)

. 

الَةُ  -َوَأْشَبُف مِـُْف َقْقُلُف  ،َوالتَّْلِوْيُؾ َركِْقٌؽ  ،: َهَذا َما َصحَّ ٝقًُٞت  َطَؾْقِف الصَّ

 

الَُم  ةِ ): -َوالسَّ ـَ إُمَّ
ـْ َسَبْبُتُف َأْو َشَتْؿُتُف مِ (َفاْجَعْؾَفا َلُف َرْحَؿةً  ،الؾَُّفؿَّ َم

 

(2)
 َأْو َكَؿا َقاَل. ،

ـَ إَُكَؾةِ  اَمْعُدْودً ": -رضل اهلل طـفؿا-–َوَقْد َكاَن ُمَعاِوَيُة 
 ."مِ

َُاَع٠١ ـِ َصالٍِح َد ـْ ُمَعاِوَيَة ب ـِ َسْقٍػ  ،: َط ـْ ُيْقُكَس ب ـِ  ،َط ـِ الَحاِرِث ب  َط

 

                                                   
 (،3351)كابن ماجو  ، (2478). أخرجو من حديث ابن عمر: الًتمذم حديث قوم بشواىده (1)

 "ك "األكسط  "كالطرباين يف  (،2/2) "اجلوع  "كأخرجو من حديث أيب جحيفة: ابن أيب الدنيا يف 
: -رضي ا عنهما-كأخرجو من حديث عبد ا بن عمر  (،31/ 5) "اجملمع  "كما يف   "الكبَت 
كمن حديث سلماف: ابن  (،346 ،3/345)كأبو نعيم  ،كمن حديث ابن عباس: الطرباين ،الطرباين
 . (3351)ماجو 

من  (2612)ك  ،من حديث أيب ىريرة (2611)ك  ،من حديث عائشة (2611)أخرجو مسلم  (2)
 ،اللهم إمنا أنا بشر فأديا رجل من ادلسلمُت سبيتو "كلفظ حديث أيب ىريرة:  ،حديث جابر بن عبد ا

 ."فاجعلها لو زكاة كرمحة  ،أك جلدتو ،أك لعنتو
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  ،ِزَيادٍ 
ِّ
َؿاِطل ـْ َأبِل ُرْهٍؿ السَّ َط

(1)
ـِ  , َسِؿَع ": -رضل اهلل طـف-الِعْرَباضِ َط

 
َّ
ُحْقِر فِل َشْفِر َرَمَضاَن:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل َوُهَق َيْدُطق إَِلك السُّ

 .(َهُؾؿَّ إَِلك الَغَداِء الُؿَباَركِ )

ْؿ ُمَعاِوَيَة الؽَِتاَب )ُثؿَّ َسِؿْعُتُف َيُؼْقُل:  َوقِِف         ،َوالِحَساَب  ،الؾَُّفؿَّ َطؾِّ

 (الَعَذاَب 
(2)

. 

ُٙ َٚا ـُ َمْفِديٍّ َض ـَّةِ  ،: اْب ِريِّ  ،َوَأُبق َصالٍِح  ،َوَأَسُد السُّ ـُ السَّ  َطـُْف. ،َوبِْشُر ب

ََٖصا ٔفٞ ٢ٔ َعَطٜف١ٜ) َٚ : ُمْعَضٌؾ (ُدِع٤ٔ اِب
(3)

َوَأُبق  ،َسَؼَط مِـُْف: الِعْرَباُض  ،

 ُرْهٍؿ.

.  َولِْؾَحِدْيِث َشاِهٌد َقِقيٌّ

٢ٗط٣ ٜأُبٛ َثـَا َسِعقْ َُِػ ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ : َحدَّ ـِ َيِزْيدَ  ،ُد ب ـْ َربِْقَعَة ب ـْ َطْبِد  ،َط َط

 
ِّ
ـِ َأبِل َطِؿْقَرَة الُؿَزكِل ـِ ب ْحَؿ   -الرَّ

ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل

صؾك اهلل طؾقف -َوَكاَن مِ

 ": -وسؾؿ
َّ
 الؾَُّفؿَّ َطؾِّْؿفُ )َقاَل لُِؿَعاِوَيَة:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ الـَّبِل

  

 

                                                   
 ."التهذيب  "كما يف   "السمعي  "كيقاؿ:  (1)
ادلسند  "كباقي رجالو ثقات. كىو يف  ،: لُت احلديث"التقريب  "احلارث بن زياد الشامي قاؿ احلافظ يف  (2)

 .(8/121) "البداية  ". كانظر: (4/127) "
 : ىو احلديث الذم سقط من إسناده اثناف على التوارل.ادلعضل (3)
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(َوقِِف الَعَذاَب  ،َوالِحَساَب  ،الؽَِتاَب 
 (1)

. 

٣ِ ِٝ ُٔ َغًٔ ُُٖس ب ََُش  ٣ٍ ٖٔاٜل ـُ َططِقَّةَ ٜأُبٛ  َثـَا َجَبَؾُة ب ـْ َرُجؾٍ  ،: َحدَّ ـْ  ،َط  َط

ََُد٤ًٕس  ٢ٔ ١َُٜ ب ـِ الَعاصِ  : َأكَُّف َقاَل ََِػًٜ رضل اهلل -َيْلُكُؾ َوُمَعاِوَيُة  ،لَِعْؿِرو ب

ـَ ": -طـفؿ َؽ َهَذا َلِؿْخَضدٌ إِنَّ اْب  َأُقْقُل َهَذا ،َطؿِّ
ْ
َوَقْد َسِؿْعُت  ،َأَما إِكِّل

 
ِ
ْؿُف الؽَِتاَب )َيُؼْقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل ـْ َلُف  ،الؾَُّفؿَّ َطؾِّ َوَمؽِّ

(َوقِِف الَعَذاَب  ،فِل الباِلَدِ 
 (2)

 .ٔ٘ ِٝ  : َرُجٌؾ َمْجُفْقٌل.ٔف

ـْ 
ْهِريِّ َوَجاَء َكْحُقُه مِ ـِ ُرَوْيؿٍ  ،َمَراِسْقِؾ الزُّ ـِ  ،َوَمَراِسْقِؾ ُطْرَوَة ب َوَحِرْيِز ب

 ُطْثَؿاَن.

ُٖٕس ََُش  ُٔ ُٕ ب َٚا ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ ََِط َثـَا َسِعْقُد ب ـُ َيِزْيَد:  ،: َحدَّ َثـِل َربِْقَعُة ب َحدَّ

ـَ َأبِل َطِؿْقَرَة:  ـِ ب ْحَؿ  َسِؿْعُت َرُس "َسِؿْعُت َطْبَد الرَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -ْقَل اهلل

 ،اَمْفِدي   ،االؾَُّفؿَّ اْجَعْؾُف َهاِديً ): -رضل اهلل طـفؿا-لُِؿَعاِوَيةَ َيُؼْقُل  -وسؾؿ

 (َواْهِد بِفِ 
(3)

. 

ُ٘ .َسٖػَٓ  : التِّْرمِِذيُّ

                                                   
 "اإلصابة  "كنسبو احلافظ يف  ،. كىو شاىد دلا قبلورجالو ثقات؛ إال أف سعيد بن عبد العزيز قد اختلط (1)

 يف ترمجة عبد ا بن أيب عمَتة ادلزين إذل الطرباين.
جعلو كأنو آلة االكل.  ،: مفعل من اخلضد شدة االكل كسرعتوكسلضد .(آ/16/343)ابن عساكر  (2)

 : أنو يأكل ّتفاء كسرعة.أم
 .(ب/16/343)كابن عساكر  ،يف ادلناقب (3841)كالًتمذم  (،4/216)أخرجو أمحد  (3)
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ُٔ َقأيح٣ ُٕ ب َٛا َثـَا الَقلِْقدُ َقٞف دٍ  ،: َحدَّ ـُ ُمَحؿَّ َثـَا َسِعْقٌد َكْحَقُه. ،َوَمْرَواُن ب  َحدَّ

ٟٗ ٍَ ٜأُبٛ ُظِضَع١ٜ ايِٖٓكط٢ ٞٗ ،َٜٚقا  ََٚعٖباْؽ ايٖتِطٝقٔف
(1)

َثـَا َأُبق ُمْسِفرٍ  َثـَا  ،: َحدَّ َحدَّ

. ،َسِعْقٌد َكْحَقهُ 
ِ
 َوفِْقِف: َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل

ُٔ امٝلَع٢٤ً َُُس ب َثـَا َمْحُؿْقدٌ ٜأِس َثـَا ُطَؿرُ  ،: َحدَّ ـُ َطْبِد الَقاِحدِ  َحدَّ ـْ  ،ب َط

ـْ َربِْقَعَة:  ،َسِعْقدٍ  ـَ بِآمِدَ  اَأنَّ َبْعثً "َط اِم َكاُكقا ُمَرابِطِْق ـْ َأْهِؾ الشَّ
َوَأنَّ ُطَؿْقَر  ،مِ

ـَ َسْعٍد َكاَن َطَؾك ِحْؿَص  َفَبَؾَغ َذلَِؽ َأْهُؾ  ،َوَولَّك ُمَعاِوَيةَ  ،َفَعَزَلُف ُطْثَؿانُ  ،ب

 ْقِفؿ.َفَشؼَّ َطؾَ  ،ِحْؿَص 

 
ِ
: َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل

ُّ
ـُ َأبِل َطِؿْقَرَة الُؿَزكِل ـِ ب ْحَؿ صؾك اهلل -َفَؼاَل َطْبُد الرَّ

(َواْهِد بِفِ  ،اَمْفِدي   ،االؾَُّفؿَّ اْجَعْؾُف َهاِديً )َيُؼْقُل لُِؿَعاِوَيَة:  -طؾقف وسؾؿ
 (2)

. 

َُٚز ُٔ ٜأٔبٞ َزا َثـَا َمْحُؿْقُد ٜأُبٛ َبٞهط٣ ب ـُ َخالِدٍ : َحدَّ َثـَا الَقلِْقدُ  ،ب ـُ  ،َحدَّ َوُطَؿُر ب

ـْ َسِعْقدٍ  ،َطْبِد الَقاِحدِ  ـِ َيِزْيدَ  ،َط ـْ َربِْقَعَة ب ـْ َأبِل إِْدِرْيَس  ،َط ـْ َطْبِد  ،َط َط

 
ِ
ـِ َأبِل َطِؿْقَرَة: َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل ـِ ب ْحَؿ  َيُؼْقُل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الرَّ

 

                                                   
 ،كالنصرم "،تاريخ دمشق"كأبو زرعة النصرم ىو الدمشقي صاحب  "الرفقي  "ٖترؼ يف ادلطبوع إذل  (1)

 "بفتح النوف كشكوف الصاد نسبو إذل نصر بن معاكية بن بكر بن ىوازف. كقد تصحف يف ادلطبوع إذل 
 ادلطبوع. "تاريخ دمشق  "كدل أجده يف  "النضرم 

قاؿ ياقوت:  ،كآمد: ىي أعظم مدف ديار بكر ،كسعيد ىو ابن عبد العزيز (،آ/344/ 16)ابن عساكر  (2)
 .(ىػ 21فتحت سنة ) ،دجلة زليطة بأكثره ،السود على نشز بٍت باحلجارة ،ىي بلد حصُت ركُت
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 (َواْهِد بِفِ  ،اَمْفِدي   ،االؾَُّفؿَّ اْجَعْؾُف َهاِديً ): -اهلل طـفؿارضل -لُِؿَعاِوَيةَ 
(1)

. 

َٚأقٕس  ُٔ ُُِطٚ ب ـِ َحْؾَبسٍ َع ـْ ُيْقُكَس ب ـْ َأبِل إِْدِرْيَس  ،: َط ا َطَزَل "َقاَل:  ،َط َلؿَّ

ـْ ِحْؿَص  ـَ َسْعٍد َط َفَؼاَل  ،َفَؼاَل الـَّاُس فِل َذلَِؽ  ،َولَّك ُمَعاِوَيةَ  ،ُطَؿُر ُطَؿْقَر ب

َّٓ بَِخْقرٍ  -رضل اهلل طـفؿا-ُمَعاِوَيةَ َٓ َتْذُكُروا "ُطَؿْقٌر:  َفنِكِّل َسِؿْعُت  ،إِ

 
ِ
 (الؾَُّفؿَّ اْهِد بِفِ )َيُؼْقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل

(2)
. 

ُٙ َٚا  َض
(3)

 
ِّ
ْهؾِل ـِ الذُّ   ،: َط

ِّ
ـِ الـَُّػْقؾِل  َطـُْف. ،َط

ُٖاض٣ ُٔ َع ُّ ب ـِ ُسَؾْقَؿاَن َٖٔؿا ـُ الَقلِْقِد ب َثـَا َطْبُد الَعِزْيِز ب : َحدَّ
(4)

َسِؿْعُت  ،

َُّٓه َحِدْيَث  ،-رضل اهلل طـفؿا-إِنَّ ُطَؿَر َولَّك ُمَعاِوَيةَ "َأبِل َيُؼْقُل:   َفَؼاُلقا: َو

. ِـّ  السِّ

  ،َفَؼاَل: َتُؾْقُمْقَكـِل
ِ
َيُؼْقُل:  -وسؾؿصؾك اهلل طؾقف -َوَأَكا َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل

(َواْهِد بِفِ  ،اَمْفِدي   ،االؾَُّفؿَّ اْجَعْؾُف َهاِديً )
 (5)

. 

 َهَذا ُمـَْؼطٌِع.

                                                   
 ؛ غَت أف سعيدا قد اختلط كما مر.رجالو ثقات (1)
 كعمرك بن كاقد مًتكؾ.  ،يف ادلناقب (3843)أخرجو الًتمذم  (2)
 : ىو زلمد بن حيِت.كالذىلي: الًتمذم. أم (3)
 ."سلماف  "ٖترؼ يف ادلطبوع إذل  (4)
 كىو منقطع ألف الوليد بن سليماف دل يدرؾ عمر.  (،ب/16/344)أخرجو ابن عساكر  (5)
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ِٕٝب ُٔ ُؾَع ُُٖس ب ـُ َجـَاٍح ََُش َثـَا َمْرَواُن ب ـِ َمْقَسَرَة:  ،: َحدَّ ـْ ُيْقُكَس ب َأنَّ "َط

 
ِ
رضل اهلل -َؿرَ اْسَتْلَذَن َأَبا َبْؽٍر َوطُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل

َٓ: اهلُل َوَرُسْقُلُف َأْطَؾُؿ. ،فِل َأْمرٍ  -طـفؿا  َفَؼا

 )َفَؼاَل: 
َّ
 . (َأِشْقَرا َطَؾل

 . (اْدُطقا ُمَعاِوَيةَ )ُثؿَّ َقاَل: 

ـٌ  ،َوَأْشِفُدْوُه َأْمَرُكؿ ،َأْحِضُرْوُه َأْمَرُكؿ)َفَؼاَل:   (َفنِكَُّف َقِقيٌّ َأمِْق
(1)

 . 

ُؾْقَكفُ  ،َخْؾٌؼ َكثِْقٌر ُيِحبُّْقَكُف َوَيَتَغاُلْقَن فِْقفِ َوَخَؾَػ ُمَعاِوَيَة  ا َقْد  ،َوُيَػضِّ إِمَّ

اِم َطَؾك ُحبِّفِ  ،َمَؾَؽُفؿ بِالَؽَرِم َوالِحْؾِؿ َوالَعَطاءِ  ا َقْد ُولُِدوا فِل الشَّ َوَتَربَّك  ،َوإِمَّ

َُٓدُهْؿ َطَؾك َذلَِؽ.  َأْو

ـَ  َحاَبةِ  َوفِْقِفْؿ َجَؿاَطٌة َيِسْقَرٌة مِ ـَ َوالُػَضالَءِ  ،الصَّ ـَ التَّابِِعْق
 ،َوَطَدٌد َكثِْقٌر مِ

ـَ الَفَقى  -َوَكَشُموا َطَؾك الـَّْصِب  ،َوَحاَرُبقا َمَعُف َأْهَؾ الِعَراِق 
 مِ
ِ
 .-َكُعْقُذ بِاهلل

 
ٍّ
َّٓ الَخَقاِرَج مِـُْفؿ  -َوَرِطقَُّتُف  -رضل اهلل طـف-كَؿا َقْد َكَشَل َجْقُش َطؾِل  -إِ

ـْ َبَغك َطَؾْقفِ  ،َوالِؼَقاِم َمَعفُ  ،َطَؾك ُحبِّفِ  ي مِـُْفؿ ،َوُبْغِض َم َوَغالَ َخْؾٌؼ  ،َوالتََّبرِّ

 مِـُْفؿ فِل التََّشقُِّع.

ـْ َكَشَل فِل إِْقؾِْقؿٍ   َكْقَػ َيُؽْقُن َحاُل َم
ِ
َّٓ غَ  ،َفبِاهلل فِل  االِقً َٓ َيَؽاُد ُيَشاِهُد فِْقِف إِ

ـَ َيَؼُع َلُف اإِلْكَصاُف َوآْطتَِداُل؟ ،فِل الُبْغضِ  اُمْػِرصً  ،الُحبِّ  ـْ َأْي
َفـَْحَؿُد  َومِ

                                                   
 .(آ/345 ،ب/16/344)ابن عساكر  (1)
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ـَ  ،اهلَل َطَؾك الَعافَِقِة الَِّذي َأْوَجَدَكا فِل َزَماٍن َقِد اْكَؿَحَص فِْقِف الَحؼُّ 
َواتََّضَح مِ

ـِ  َرَفْق ـِ َوَطَرْفـَا َمآِخَذ ُكؾِّ وَ  ،الطَّ ـَ الطَّائَِػَتْق
ْرَكا ،اِحٍد مِ  ،َفَعَذْرَكا ،َوَتَبصَّ

ْؿـَا َطَؾك الُبَغاِة بَِتْلِوْيٍؾ َسائٍِغ فِل الُجْؿَؾةِ  ،َوَأْحَبْبـَا بِاْقتَِصادٍ  ،َواْسَتْغَػْرَكا  ،َوَتَرحَّ

َؿـَا اهلُل:  ،َمْغُػْقرٍ  -إِْن َشاَء اهلُل  -َأْو بَِخَطلٍ  َا اْغِػْر َلـَا ﴿َوُقْؾـَا َكَؿا َطؾَّ َربَـّ

َٓ َتْجَعْؾ فِل ُقُؾْقبِـَا ِغاًل  ـَ َسبَُؼْقكَا بِاإِلْيَؿاِن، َو ِذْي ـَ آَمـُقا َوإِلْخَقاكِـَا الَّ  ﴾لِؾَِّذْي

 . [10الَحْشُر: ]

ْقـَا َأْيًض  ـِ  اَوَتَرضَّ ـِ اْطَتَزَل الَػِرْيَؼْق ـِ َأبِل َوقَّاصٍ  ،َطؿَّ ـِ ُطَؿرَ  ،َكَسْعِد ب  ،َواْب

ـِ َمْسَؾَؿةَ وَ  ِد ب ـِ َزْيدٍ  ،ُمَحؿَّ  َوَخْؾٍؼ. ،َوَسِعْقِد ب

ـَ َحاَرُبقا َطؾِق   ِذْي ـَ الَّ ـَ الَخَقاِرِج الَؿاِرِقْق
ْأَكا مِ . ،اَوَتَبرَّ ـِ ُروا الَػِرْيَؼْق  َوَكػَّ

ـِ  ،َفالَخَقاِرُج ِكالَُب الـَّارِ  ْي ـَ الدِّ
ُفؿ َوَمَع َهَذا َفالَ َكْؼَطُع لَ  ،َقْد َمَرُققا مِ

ْؾَباِن. ،بُِخُؾْقِد الـَّارِ   َكَؿا َكْؼَطُع بِِف لَِعَبَدِة إَْصـَاِم َوالصُّ

٢ٌ امٝلِدتًٜٜك١ٔ ِٝ َٔ اأٜلَبأط ُٔ  :ٜف

١ًٜٜ َٚأث  ِٔ ِّٛع ،َع ـْ ِحْؾِؿِف َواْئتَِؿاكِِف َطَؾك  اَكاَد ُمَعاِوَيُة َأْن ُيْبَعَث َكبِق  ): اََِطٝف
مِ

 . (َكالَِم َربِّل

َُ ِٔ ُعِج َََٕٚع َطَؾك  اَلَؼْد َأْصَبْحَت َأمِْقـً  ،َلَؽ َيا ُمَعاِوَيةُ  اَهـِْقئً ): اََِطٝفّٛع ،ا

َؿاءِ   .(َخَبِر السَّ



 اعشف طوفم
 

2
 20 [-رضي اهلل عنهما-]معاوية بن أبي سفيان 

َِٛغ٢ َُ ِٔ ٜأٔبٞ   َع
ُ
َي َطـْفُ  ،: َكَزَل َطَؾْقِف الَقْحل ا ُسرِّ ا  ،َصَؾَب ُمَعاِوَيةَ  ،َفَؾؿَّ َفَؾؿَّ

 -َكَتَبَفا 
ِّ
َم إَِلك َيْقِم )َقاَل:  -َيْعـِل: آَيَة الُؽْرِسل َغَػَر اهلُل َلَؽ َيا ُمَعاِوَيُة َما َتَؼدَّ

 .(الِؼَقاَمةِ 

ٚٞ َِٛضأْ ٍّ اسٜب َُٚط  ِٔ ٣ٌ ،َع ِٔ َضُد دُ  ،َكَزَل ِجْبِرْيُؾ ": َع َلْقَس َلَؽ  ،َفَؼاَل: َيا ُمَحؿَّ

ـِ اْخَتاَرُه اهلُل لِؽَِتاَبِة َوْحِقفِ  هُ  ،َأْن َتْعِزَل َم رَّ
ـٌ إِكَُّف َأمِ  ،َفَلقِ  ."ْق

ِٔ َغِعٕس ـْ ُكْقرٍ ): اََِطٝفّٛع ،َع
ٌة مِ  . (ُيْحَشُر ُمَعاِوَيُة َوَطَؾْقِف ُحؾَّ

ِٔ ٜأَْؼ٣ ـْ َذَهٍب -ضنٞ اهلل عٓ٘-َع
َيا "َفَؼاَل:  ،: َهَبَط ِجْبِرْيُؾ بَِؼَؾٍؿ مِ

دُ   إَْطَؾك َيُؼْقُل:  ،ُمَحؿَّ
َّ
ـْ َفْقِق )إِنَّ الَعؾِل

َطْرِشل إَِلك َقْد َأْهَدْيُت الَؼَؾَؿ مِ

 بِفِ  ،ُمَعاِوَيةَ 
ِّ
 اَفَذَكر َخَبرً  ،َوُيْعِجَؿُف ... ،َوُيْشؽَِؾفُ  ،َفُؿْرُه َأْن َيْؽُتَب آَيَة الُؽْرِسل

 .َصِقْياًل 

٢ٔ َعٖباؽ٣ ٢ٔ اِب  "َقاَل:  ،-ضنٞ اهلل عُٓٗا-ََٚع
ِّ
ا ُأْكِزَلْت آَيُة الُؽْرِسل َدَطا  ،َلؿَّ

ـْ  ،اَفَؾْؿ َيِجْد َقَؾؿً  ،ُمَعاِوَيةَ 
َوَذلَِؽ َأنَّ اهلَل َأَمَر ِجْبِرْيَؾ َأْن َيْلُخَذ إَْقالََم مِ

َء بَِؼَؾٍؿ. ،َدَواتِفِ 
ْ
 َفَؼاَم لَِقِجل

 
ُّ
ـْ ُأُذكَِؽ ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل

 .(ُخِذ الَؼَؾَؿ مِ

َّٓ اهللُ "َمْؽُتْقٌب َطَؾْقِف:  ،َفنَِذا َقَؾُؿ َذَهٍب   إَِلك َأمِْقـِِف  ،َٓ إَِلَف إِ
ِ
ـَ اهلل

ٌة مِ َهِديَّ

 ."ُمَعاِوَيةَ 
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ََِطٝفّٛع ِٔ َعا٥َٔؿ١ٜ   ُمَعاِوَيَة ": -ضنٞ اهلل عٓٗا-اََٚع
ْ
 َأْكُظُر إَِلك ُسَقْيَؼَتل

ْ
َكَلكِّل

 ."َتْرُفالَِن فِل الَجـَّةِ 

ٍّ ِٔ َعًٔ َـّ َما فِل ُطـُِؼل لُِؿَعاِوَيةَ "َقاَل:  ،-ضنٞ اهلل عٓ٘-َع َقِد  ،ُْٕخِرَج

 َوَأَكا َجالٌِس 
ِ
 اهلل

ُّ
  ،اْسَتْؽَتَبُف َكبِل

ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل

ـْ مِ -َفَعؾِْؿُت َأنَّ َذلَِؽ َلْؿ َيُؽ

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
ـَ اهلل

ـْ مِ
 ."َوَلؽِ

ِٔ َدأبط٣  َسْبَعٌة: الَؼَؾؿُ ): اََِطٝفّٛع ،-ضنٞ اهلل عُٓٗا-َع
ِ
 ،إَُمـَاُء ِطـَْد اهلل

 .(َومِْقَؽائِْقُؾ  ،َوإِْسَرافِْقُؾ  ،َوالؾَّْقُح  ،َوُمَعاِوَيةُ  ،َوَأَكا ،َوِجْبِرْيُؾ 

٢ٔ َثأبٕت ِٜٔس ب ِٔ َظ  -ضنٞ اهلل عٓ٘-َع
ُّ
الَُم  -: َدَخَؾ الـَّبل الَُة َوالسَّ َطَؾْقِف الصَّ

 َوُمَعاِوَيُة  َكائٌِؿ َطَؾك َفِخِذَها. ،َطَؾك ُأمِّ َحبِْقَبةَ  -

 .(َأُتِحبِّْقـَُف؟)َفَؼاَل: 

 َقاَلْت: َكَعؿ.

ُف َأَشدُّ ُحب  )َقاَل:   َأَراُه َطَؾك َرَفاِرِف الَجـَّةِ  ،َلُف مِـِْؽ َلفُ  اَلؾَّ
ْ
 .(َكَلكِّل

ِٔ َدِعٜفط٣  -ضنٞ اهلل عٓ٘-َع
ِّ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َأكَُّف ُأْهِدَي لِؾـَّبِل

َـّ فِل الَجـَّةِ )َوَقاَل:  ،اَفَلْطَطك ُمَعاِوَيَة مِـُْف َثالَثً  ،َسَػْرَجٌؾ  (اْلَؼـِل بِِف
 (1)

. 

                                                   
: كشلن حكم بوضعو أيضا. (4/127) "أنساب االشراؼ  "كىو يف  "،حنن  "ٖترفت يف ادلطبوع إذل  (1)

كمعاكية إمنا أسلم عاـ  ،كجعفر قتل يف مؤتة ،: احلديث غَت ثابتكقاؿ اخلطيب البغدادمابن حباف. 
 فلعن ا الكذابُت. ،الفتح
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 .اُقْؾُت: َوَجْعَػٌر َقِد اْسُتْشِفَد َقْبَؾ ُقُدْوِم ُمَعاِوَيَة ُمْسؾِؿً 

ِٜٜف١ٜ ِٔ ُسَص ـْ ): اََِطٝفّٛع ،-ضنٞ اهلل عٓ٘-ََٚع
ُيْبَعُث ُمَعاِوَيُة َوَطَؾْقِف ِرَداٌء مِ

 . (ُكْقِر اإِلْيَؿانِ 

ِٕٝس ِٔ ٜأٔبٞ َغٔع ـْ َقْبِرِه َطَؾْقِف ): اََِطٝفّٛع ،-عٓ٘ضنٞ اهلل -َع
َيْخُرُج ُمَعاِوَيُة مِ

رِّ َوالَقاُقْقِت  ٌع بِالدُّ ـْ ُسـُْدٍس ُمَرصَّ
 . (ِرَداٌء مِ

ٍّ ِٔ َعًٔ  ،َفَؼاَل: اْسَتْؽتِْب ُمَعاِوَيةَ  ،َأنَّ ِجْبِرْيَؾ َكَزَل ): -ضنٞ اهلل عٓ٘-َع

ـٌ   . (َفنِكَُّف َأمِْق

َِٜط٠ٜ ٜأُبٛ  . (َوُمَعاِوَيةُ  ،َوِجْبِرْيُؾ  ،إَُمـَاُء َثالََثٌة: َأَكا): اّٛعََِطٝف ،َُٖط

َٚأث١ًٜٜ  ِٔ  : بِـَْحِقِه.-ضنٞ اهلل عٓ٘-ََٚع

َِٜط٠ٜ َُٖط  -ضنٞ اهلل عٓ٘-ٜأُبٛ 
َّ
َكاَوَل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َأنَّ الـَّبِل

 . (فِل الَجـَّةِ ُخْذُه َحتَّك ُتَقافَِقـِل بِِف )َوَقاَل:  ،اُمَعاِوَيَة َسْفؿً 

َٓ َأَراُه  ،َغْقَر ُمَعاِوَيةَ  آَ َأْفَتِؼُد َأَحدً ): -ضنٞ اهلل عٓ٘-اََِطٝفّٛع ،ٜأَْْؼ

ـَ َطامً  ـَ الِؿْسِؽ اَسْبِعْق
ـَ ُكـَْت؟ ،: َفنَِذا َكاَن َبْعُد َأْقَبَؾ َطَؾك َكاَقٍة مِ  َفَلُقْقُل: َأْي

الَحِدْيَث  (،َفَقُؼْقُل: فِل َرْوَضٍة َتْحَت الَعْرِش ...
(1)

. 

                                                   
كقاؿ: ىذا  ،يف ترمجة عبد ا بن حفص بو عمر الوكيل (،9/449) "تارخيو "أخرجو اخلطيب يف  (1)

 كنراه شلا كضعو الوكيل.  ،حديث باطل إسنادا كمتنا
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ِِ ٢ٗ ِٔ َبِعٔه َّٓ اهللُ ): ََٚع َٓ إَِلَف إِ ُحبُّ  ،َجاَء ِجْبِرْيُؾ بَِقَرَقِة آٍس َطَؾْقَفا: 

 . (ُمَعاِوَيَة َفْرٌض َطَؾك ِطَباِدي

ََُط ُٔ ُع َلُتَزاِحَؿـِّل َطَؾك َباِب  ،َيا ُمَعاِوَيُة: َأْكَت مِـِّل َوَأَكا مِـَْؽ ): اََِطٝفّٛع ،اِب

 . (الَجـَّةِ 

 .-َواهلُل َأْطَؾُؿ  -َفَفِذِه إََحاِدْيُث َضاِهَرُة الَقْضِع 

ِٗ َثـَا َأبِلاأٜلَق ـَ َراَهَقْيف َيُؼْقُل:  ،: َحدَّ  "َسِؿْعُت اْب
ِّ
ـِ الـَّبِل -َٓ َيِصحُّ َط

ءٌ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ْ
 ."فِل َفْضِؾ ُمَعاِوَيَة َشل

َفا لُِؿَعاِوَيةَ  اَم ُكؾَّ ُه ُطْثَؿاُن. ،َوَقاَل َخؾِْقَػُة: ُثؿَّ َجَؿَع ُطَؿُر الشَّ  َوَأَقرَّ

ُرُه ُطَؿرُ  ـْ ُيَممِّ  -َوُهَق َثْغٌر  -ُثؿَّ ُطْثَؿاُن َطَؾك إِْقؾِْقٍؿ  ،ُقْؾُت: َحْسُبَؽ بَِؿ

 َوإِْن َكاَن  ،بَِسَخائِِف َوِحْؾِؿفِ  َوُيْرِضل الـَّاَس  ،َوَيُؼْقُم بِِف َأَتؿَّ ِقَقامٍ  ،َفَقْضبُِطفُ 

ًة مِـْفُ  َؿ َمرَّ ـِ الَؿؾُِؽ. ،َبْعُضُفْؿ َتَللَّ  َوَكَذلَِؽ َفْؾَقُؽ

 
ِ
ـْ َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

مِـُْف  اَخْقرً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوإِْن َكاَن َغْقُرُه مِ

ُجُؾ َساَد َوَساَس الَعاَلَؿ بَِؽَؿاِل َطْؼؾِفِ  ،َوَأْصَؾَح  ،َوَأْفَضَؾ  ،بَِؽثِْقرٍ   ،َفَفَذا الرَّ

ِة َدَهاِئِف َوَرْأيِِف. ،َوَسَعِة َكْػِسفِ  ،َوَفْرِط ِحْؾِؿفِ   َوُققَّ

 َواهلُل الَؿْقِطُد. ،َوَلُف َهـَاٌت َوُأُمْقرٌ 

 إَِلك َرِطقَّتِِف. اَوَكاَن ُمَحبَّبً 



 اعشف طوفم
 

2
 24 [-رضي اهلل عنهما-]معاوية بن أبي سفيان 

ـَ َس  اِم ِطْشِرْي ـَ َسـَةً  ،ـَةً َطِؿَؾ كَِقاَبَة الشَّ َوَلْؿ َيِفْجُف َأَحٌد  ،َوالِخالََفَة ِطْشِرْي

َوَكاَن ُمْؾُؽُف  ،َوَحَؽَؿ َطَؾك الَعَرِب َوالَعَجؿِ  ،َبْؾ َداَكْت َلُف إَُمؿُ  ،فِل َدْوَلتِفِ 

ـِ  امِ  ،َومِْصرَ  ،َطَؾك الَحَرَمْق  ،َوالَجِزْيَرةِ  ،َوَفاِرسٍ  ،َوُخَراَسانَ  ،َوالِعَراِق  ،َوالشَّ

ـِ   َوَغْقِر َذلَِؽ. ،َوالَؿْغِرِب  ،َوالَقَؿ

١ٜٖٝ ََ ٢ٔ ٝأ ٌَ ب ِٝ َُأع ِٔ إ٢ِغ امِ َع ْفِر  ،: َأنَّ ُطَؿَر َأْفَرَد ُمَعاِوَيَة بِالشَّ َوَرَزَقُف فِل الشَّ

ـَ ِدْيـَارً   .اَثَؿاكِْق

ِٛٝظ اِم ُطْثَؿانُ َٚامٜلِشٝف  .-فؿارضل اهلل طـ-: َأنَّ الَِّذي َأْفَرَد ُمَعاِوَيَة بِالشَّ

ـْ َرُجؾٍ  امَ "َقاَل:  ،َوَط ا َقِدَم ُطَؿُر الشَّ اُه ُمَعاِوَيُة فِل َمْقكٍِب َطظِْقؿٍ  ،َلؿَّ  ،َتَؾؼَّ

ا َدَكا مِـْفُ  ،َوَهْقَئةٍ   َقاَل: َأْكَت َصاِحُب الَؿْقكِِب الَعظِْقِؿ؟ ،َفَؾؿَّ

 َقاَل: َكَعْؿ.

ـْ ُصْقِل ُوُقْقِف ذَ 
 ِوي الَحاَجاِت بَِبابَِؽ؟َقاَل: َمَع َما َبَؾَغـِل َطـَْؽ مِ

 َقاَل: َكَعْؿ.

 َقاَل: َولَِؿ َتْػَعُؾ َذلَِؽ؟

ـُ بَِلْرٍض َجَقاِسْقُس الَعُدوِّ بَِفا َكثِْقرٌ  ـْ ِطزِّ  ،َقاَل: َكْح
َفَقِجُب َأْن ُكْظِفَر مِ

ْؾَطاِن َما ُيْرِهُبُفؿ  اْكَتَفْقُت. ،َفنِْن َكَفْقَتـِل ،السُّ

َّٓ َتَرْكَتـِل فِل مِْثِؾ َرَواِجِب  ٍء إِ
ْ
ـْ َشل  َقاَل: َيا ُمَعاِوَيُة! َما َأْسَلُلَؽ َط
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ِرسِ  ـْ َكاَن َما ُقْؾَت َحؼ   ،الضَّ
َفنِكَُّف  ،َوإِْن َكاَن َباصاًِل  ،إِكَُّف َلَرْأُي َأِرْيٍب  ،اَلئِ

 َلُخْدَطُة َأِدْيٍب.

 َقاَل: َفُؿْركِل.

َٓ آُمُركَ   َٓ َأْكَفاَك.وَ  ،َقاَل: 

ا َأْوَرْدَتُف. ـَ َما َصَدَر َطؿَّ ! َما َأْحَس ـَ  َفِؼْقَؾ: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

ْؿـَاهُ  ْؿـَاُه َما َجشَّ ـِ َمَصاِدِرِه َوَمَقاِرِدِه َجشَّ "َقاَل: لُِحْس
(1)

. 

ٗٞ ٔٓ ٍَ امٜلَسا٥ٔ رضل اهلل -إَِذا َكَظَر إَِلك ُمَعاِوَيةَ  -رضل اهلل طـف-: َكاَن ُطَؿرُ ٜقا

 "َهَذا كِْسَرى الَعَرِب "َقاَل:  ،-طـف
(2)

. 

ُٔ ٜأٔبٞ ٔش٥ِٕب ـْ َدَهاِء ِهَرْقَؾ  اِب
: َقاَل ُطَؿُر: َتْعَجُبْقَن مِ ـِ الَؿْؼُبِريِّ : َط

 َوَتَدُطْقَن ُمَعاِوَيَة؟. ،َوكِْسَرى

٣ٌ َِٓب ُٔ َس َُُس ب ٍَ ٜأِس ُة َسـََة ": -رحؿف اهلل-ٜقا  ،تِْسَع َطْشَرةَ ُفتَِحْت َقْقَساِريَّ

 "َوَأمِْقُرَها ُمَعاِوَيةُ 
(3)

. 

ٍَ َِٝس٠ٜ ٜقا ُٔ َعٔب ُِٜس ب ـَ َٜع٢ : َغَزا ُمَعاِوَيُة ُقْبُرَص َسـََة َخْؿٍس َوِطْشِرْي
(4)

. 

                                                   
عن عبد العزيز  ،من طريق زلمد بن قدامة اجلوىرم 8/124أخرجو ابن أيب الدنيا فيما ذكره ابن كثَت  (1)

 عن شيخ لو. ،بن حيِت
 كنسبو البن أيب الدنيا. ،8/125أكرده ابن كثَت  (2)
 .(1/179)أليب زرعة  "تاريخ دمشق  " (3)
  = عن ،عن الوليد بن مسلم ،من طريق الوليد بن عتبة "تاريخ دمشق  "يف  (1/184)أخرجو أبو زرعة  (4)
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ٟٗ ِٖط٢ ٍَ ايٗع ـَ َسْعدٍ َٜٚقا اَم لُِؿَعاِوَيَة. ،: َكَزَع ُطْثَؿاُن ُطَؿْقَر ب  َوَجَؿَع الشَّ

ٟٚ ِٖط٢ ٢ٔ ايٗع اِم َحتَّك اْسُتْخؾَِػ ُطْثَؿاُن.ٍَٜقا ،ََٚع  : َلْؿ َيـَْػِرْد ُمَعاِوَيُة بِالشَّ

ِٜع٢ ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ ُِٝس ب  َغٔع
ِ
ـِ ُطَبْقِد اهلل ـْ إِْسَؿاِطْقَؾ ب ـِ  ،: َط ـْ َقْقِس ب َط

  ،الَحاِرِث 
ِّ
ـَابِِحل ـِ الصُّ ـْ  ،َط ْرَداءِ َط َما "َقاَل:  ،-رضل اهلل طـف-َأبِل الدَّ

 
ِ
ـْ َأمِْقِرُكؿ َهَذا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرَأْيُت َأْشَبَف َصالًَة بَِرُسْقِل اهلل

-مِ

 "َيْعـِل: ُمَعاِوَيةَ 
(1)

 -. 

ِْٝع ـِ إَْطَؿشِ َٚٔن ـْ َأبِل َصالٍِح  ،: َط َكاَن الَحاِدي َيْحُدو "َقاَل:  ،َط

ـَ  بُِعْثَؿاَن: ـِ  ،فِل َرَجٍب ُثؿَّ اْطَتَؿَر َسـََة ِستٍّ َوَخْؿِسْق ـَ الُحَسْق  ،َوَكاَن َبْقـَُف َوَبْق

ـِ ُطَؿرَ  َبْقرِ  ،َواْب ـِ الزُّ ـِ َأبِل َبْؽرٍ  ،َواْب  َكالٌَم فِل َبْقَعِة الَعْفِد لَِقِزْيَد. ،َواْب

 ُمَتَؽؾٌِّؿ بَِؽالَمٍ 
ْ
 َأْقُتْؾُؽؿ. َفَخَطَب  ،ُثؿَّ َقاَل: إِكِّل

َّ
وا َطَؾل ُفؿ َوَأْضَفَر َأكَّ  ،َفالَ َتُردُّ

 "َوَرَحَؾ َطَؾك َهَذا ،َوَلْؿ ُيـْؽُِروا ،َوَسَؽُتقا ،َقْد َباَيُعقا
(2)

. 

                                                                                                                        
 عن يزيد بن عبيدة. ،بن حصن بن عبلؽ عثماف   =
 "كقد تصحف يف ادلطبوع إذل  -كالصناْتي  "،عبد". إذل "عبيد". كقد ٖترؼ يف ادلطبوع رجالو ثقات (1)

قدـ ادلدينة بعد  ،: ىو عبد الرمحن بن عسيلة ادلرادم أبو عبد ا ثقة من كبار التابعُت- "الضناْتي 
 مات يف خبلفة عبد ادللك. ،ٓتمسة أياـ -صلى ا عليو كسلم-موت النيب 

 "ك (،81 ،8/79)كابن كثَت  (،511 ،3/516) "ابن األثَت  "ك (،314 ،5/313) "الطربم  "انظر  (2)
 للمؤلف. (،262 ،2/251) "تاريخ اإلسبلـ  "ك (،217 ،213) "تاريخ خليفة 
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ٗٞ َِٚظأع ٍَ اأٜل  َوُطْثَؿانَ ٜقا
ٍّ
ـْ َطؾِل ـَ الَبْصِريَّ َط َفَؼاَل:  ،: َسَلَل َرُجٌؾ الَحَس

 َهَذا ،َولَِفَذا َقَراَبٌة َولَِفَذا َقَراَبةٌ  ،َكاَكْت لَِفَذا َسابَِؼٌة َولَِفَذا َسابَِؼةٌ "
َ
 ،َواْبُتؾِل

 َهَذا.
َ
 َوُطْقفِل

 َوُمَعاِوَيةَ 
ٍّ
ـْ َطؾِل  َذا َقَرابٌَة ـــــــــــَفَؼاَل: َكاَن لِفَ  ،-رضل اهلل طـفؿا-َفَسَلَلُف َط

 ."اَواْبُتؾَِقا َجِؿْقعً  ،َولَِفَذا َسابَِؼٌة َوَلْقَس لَِفَذا َسابَِؼةٌ  ،َولَِفَذا َقَراَبةٌ 

ـَ َأْلػً ٝقًُٞت ـْ ِستِّْق
ـِ َكْحٌق مِ ـَ الَػِرْيَؼْق  .ا: ُقتَِؾ َبْق

ٌَ ِٝ  .ا: َسْبُعْقَن َأْلػً َٚٔق

 
ٍّ
اٌر َمَع َطؾِل   ،َوُقتَِؾ َطؿَّ

ِ
ـَ لِؾـَّاِس َقْقُل َرُسْقِل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َوَتَبقَّ

 (َتْؼُتُؾُف الِػَئُة الَباِغَقةُ ): -وسؾؿ
(1)

. 

ُِٝح ٍَ اي٤ً ََِعَؿط٣ ،ٜقا . ،: َماَت ُمَعاِوَيُة فِل َرَجٍب َٚٔعٖس٠٠ ،َٜٚأُبٛ  ـَ  َسـََة ِستِّْق

ٌَ ِٝ  : فِل كِْصِػ َرَجٍب.ٜفٔك

ٌَ ِٝ ـَ مِـُْف.َٚٔق  : لَِثَؿاٍن َبِؼْق

                                                   
كقاؿ: إمنا قتلو الذين جاؤكا  ،إنكاره. كدلا دل يقدر معاكية على كىو حديث صحيح مشهور بل متواتر (1)

صلى -بأف رسوؿ ا  -رضي ا عنو-فأجابو علي  ،بسند صحيح (2/161) "ادلسند  "كما يف   ،بو
 ،إلزاـ مفحم ال جواب عنو -رضي ا عنو-كىذا منو  ،إذف قتل محزة حُت أخرجو -ا عليو كسلم

وف طائفة معاكية ىي الباغية ىو مذىب فقهاء كحجة ال اعًتاض عليها. كما ذىب إليو ادلؤلف من ك
كغَتىم كما  ،منهم مالك كالشافعي كأبو حنيفة كاالكزاعي ،احلجاز كالعراؽ من فريقي احلديث كالرأم
 .(6/663) "فيض القدير  ". نقلو عنو ادلناكم يف "اإلمامة  "قاؿ االماـ عبد القاىر اجلرجاين يف كتاب 
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ـَ َسـًَة. ا: َسْبعً ََٚعاَف  َوَسْبِعْق

ُٙ ٍّ َُِػَٓٔس) ٔفٞ َُِػَُٓس  .اَوِستُّْقَن َحِدْيثً  : ماَئٌة َوَثالََثةٌ (َبٔك

ٟٗ َٛاظ٢ ِٖ ٌَ اأٜل ُٔ ُٙ) َٜٚقِس َع  : فِل ُمَجؾٍَّد.(َُِػََٓس

ِْ َُِػًٔ َٚ  ٟٗ ُ٘ ايُبَداض٢  : َطَؾك َأْرَبَعِة َأَحاِدْيَث.َٚاٖتٜفَل ٜي

ٟٗ  بَِلْرَبَعٍة.  َٚاِْٜفَطَز ايُبَداض٢

ِْ َُِػًٔ  قا. "بَِخْؿَسةٍ  َٚ

 : طام الػتح.-عٓ٘ضنٞ اهلل -أغًِ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غفٝإ 

 : أسؾؿ يف الحديبقة.ٚقٌٝ

 وكتؿ إسالمف خقًفا مـ أبقف، وأضفره طام الػتح. 

 القحل. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كتب بقـ يدي الـبل 

ويذكره كثقر مـ أهؾ العؾؿ بخال الؿممـقـ: ٕن أختف هل أم حبقبة رمؾة 

 ، وهل أم الؿممـقـ إحدى زوجات-رضل اهلل طـفا-بـت أبل سػقان 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

رحؿف -هبا مؾؽ الحبشة الـجاشل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طؼد لؾـبل 

 تعالك، وأمفرها أربعة آٓف. -اهلل

 جؿقًعا. -طـفؿرضل اهلل -وأرسؾ هبا مع طثؿان بـ طػان 
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 : ٚغريٙ -ضمح٘ اهلل-نُا دا٤ شيو يف غٓٔ أبٞ زاٚز 

ـِ  ،-طـفارضل اهلل -مـ حديث ُأمِّ َحبِقَبةَ   ْب
ِ
َأكََّفا َكاَكْت َتْحَت ُطَبْقِد اهلل

 »َجْحٍش َفَؿاَت بَِلْرِض اْلَحَبَشِة 
َّ
 الـَّبِل

ُّ
َجَفا الـََّجاِشل صؾك اهلل طؾقف -َفَزوَّ

  -وسؾؿ
ِ
ٍف َوَبَعَث بَِفا إَِلك َرُسقِل اهلل َٓ صؾك اهلل طؾقف -َوَأْمَفَرَها َطـُْف َأْرَبَعَة آ

ـِ َحَسـَةَ َمَع ُشَرْح  -وسؾؿ «بِقَؾ اْب
(1)

فُ ": َقاَل َأُبق َداُودَ .  َ ُأمُّ
 ."َحَسـَُة ِهل

بعد إسالمف:  -رضل اهلل طـفؿا-وكان مـ شلن معاوية بـ أبل سػقان 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -أكف مـ جؿؾة الصحابة الؽرام 

 مـ جؿؾة إئؿة إطالم. -رضل اهلل طـفؿا-وهق أيًضا 

                                                   
رمحو -كىو يف صحيح أيب داكد األـ لئلماـ األلباين . (2117)أخرجو اإلماـ أبو داكد يف سننو برقم  (1)

 ،ككافقو الذىيب ،ككذا قاؿ احلاكم ،إسناده صحيح على شرط الشيخُت": (، كقاؿ فيو1835برقم ) -ا
رجالو كلهم ثقات رجاؿ  ،كىذا إسناد صحيح": يف إسناده -رمحو ا-مث قاؿ . (كصححو ابن اجلاركد

كقد توبع كما يأيت. كاحلديث أخرجو احلاكم  ،فهو على شرط مسلم كحده ،الشيخُت؛ غَت احلجاج
صحيح على  "من طريق زلمد بن شاذاف اجلوىرم: ثنا معلى بن منصور ... بو. كقاؿ:  (2/181)

 ،ا دل خيرج لو الشيخاف! ككافقو الذىيب! قلت: كىو من أكىامهما؛ فإف ابن شاذاف ىذ"شرط الشيخُت 
كابن  ، (2/88)كىو ثقة. لكن أخرجو النسائي  ،ابل كال أحد من بقية الستة؛ فقد ذكره احلافظ ٘تييزن 

من طرؽ أخرل عن عبد ا بن ادلبارؾ ...  (6/427)كأمحد  (،7/232)كالبيهقي  ، (713)اجلاركد 
ىذا حديث ": (، كقاؿ فيو1534برقم ) -رمحو ا-كىو يف الصحيح ادلسند لئلماـ الوادعي . "بو

 . "صحيح
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صؾك اهلل طؾقف -ففق داخؾ يف كؾ آية، ويف كؾ حديث ثبت طـ الـبل 

، وفقفؿا بقان فضؾ -طـفؿرضل اهلل -فقفؿا الثـاء طؾك الصحابة  -وسؾؿ

 : طؾك طؿقمفؿ.-طـفؿرضل اهلل -الصحابة 

 داخؾ يف فضائؾ خاصة بف. -رضل اهلل طـفؿا-كؿا أكف 

 :(17152)َا دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس بطقِ : َٚٓٗا

ـُ َمْفِديٍّ -ضمح٘ اهلل-قاٍ  ـِ ْب ْحَؿ َثـَا َطْبُد الرَّ ـَ  ،: َحدَّ ـْ ُمَعاِوَيَة َيْعـِل اْب َط

ـِ َسْقٍػ  ،َصالٍِح  ـْ ُيقُكَس ْب ـِ ِزَيادٍ  ،َط ـِ اْلَحاِرِث ْب ـْ َأبِل ُرْهؿٍ  ،َط ـِ  ،َط َط

 
ِّ
َؾِؿل ـِ َساِرَيَة السُّ  َقاَل: َسِؿْعُت  ،-رضل اهلل طـف-اْلِعْرَباِض ْب

ِ
-َرُسقَل اهلل

ُحقِر فِل َشْفِر َرَمَضاَن:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َهُؾؿَّ  "»َوُهَق َيْدُطق  إَِلك السَّ

 ."إَِلك اْلِغَداِء اْلُؿَباَرِك 

ْؿ ُمَعاِوَيَة اْلؽَِتاَب َواْلِحَساَب َوقِِف       "ُثؿَّ َسِؿْعُتُف َيُؼقُل:  الؾُفؿَّ َطؾِّ

«"اْلَعَذاَب 
 (1)

. 

                                                   
برقم  -رمحو ا-كىو يف الصحيحة لئلماـ األلباين . (17151)أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده برقم  (1)

كعبد الرمحن ابن أيب  ،كعبد ا بن عباس ،ركم من حديث العرباض بن سارية": (، كقاؿ فيو3227)
أما حديث  -. ا"كمرسل َحرِيز بن عثماف ،كمرسل ُشريح بن ُعبيد ،كمسلمة بن سُللَّد ،عِمَتة ادلزين

العرباض؛ فَتكيو يونس بن سيف عن احلارث بن زياد عُن أيب ُرىٍم السمعي عن العرباض بن سارية 
        = يقوؿ: ... فذ كره. أخرجو ابن خزدية - -صلى ا عليو كسلم- -السلمي قاؿ: مسعت رسوؿ ا 

 "فضائل الصحابة "كيف  ، (4/127)كأمحد  (،2 278)كابن حباف  (،1938) "صحيحو"يف  =
 "جزئو"كاحلسن بن عرفة يف  ، (2/345) "التاريخ "كالفسوم يف  ، (2723)كالبزار  (،1748)
 "الكامل "كابن عدم يف  (،251/628/ 18) "ادلعجم الكبَت "كالطرباين يف  ، (61/122)
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 : ٚغريٙ -ضمح٘ اهلل-َا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ : َٚٓٗا

ـِ َأبِل ُطَؿْقَرةَ  ـِ ْب ْحَؿ ـْ  ،-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبِد الرَّ
َوَكاَن مِ

 
ِ
  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْصَحاِب َرُسقِل اهلل

ِّ
ـِ الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -َط

ا َواْهِد بِفِ »َأكَُّف َقاَل لُِؿَعاِوَيَة:  -وسؾؿ «الؾَُّفؿَّ اْجَعْؾُف َهاِدًيا َمْفِدي 
(1)

. 

                                                                                                                        
كيف رللس  ، (4/2ؽ ) "جزء من حديثو "كمن ادلخطوطات: أبو القاسم الكتَّاين يف  ، (6/416)

 "جزء البطاقة"كابن محصة يف  ، (1/ 14ؽ ) "األمارل "كابن ِبشراف يف  ، (1/ 188ؽ ) ا. أيضن "البطاقة
 "تاريخ دمشق"كابن عساكر يف  ، (149/1ؽ ) "مشيختو "كأبو طاىر األنبارم يف  (،71/2ؽ)
كلهم عن يونس بو. قلت:   (1/2ؽ ) "جزء من األمارل "كأبو موسى ادلديٍت يف  ، (683ك  16/682)

      = رجالو ثقات، غَت احلارث بن زياد؛ فإنو رلهوؿ دل يوثقو غَت ابن ،كىذا إسناد حسن يف الشواىد
! ليس على "لُت احلديث "كعليو؛ فقوؿ احلافظ فيو:  ،غَت يونس ىذا اكدل يذكر لو راكين  ،حباف =

كديكن أف نُلحق ذهم  ،فبل غرابة إذف أف ذىب إذل تقويتو من سبق ذكرىم من احلفاظ": مث قاؿاجلادة... 
كركل  ،كغَتىا شلا ال رلاؿ بوجو لتقويتها ،احلافظ ابن عساكر؛ فإنو بعد أف ساؽ األحاديث ادلتقدمة

يف  - -صلى ا عليو كسلم- -ال يصح عن النيب "بسنده الصحيح عن إسحاؽ بن راىويو أنو قاؿ: 
كأصح ما ركم يف فضل معاكية حديُث أيب محزة "؛ عقب عليو بقولو: "فضل معاكية بن أيب سفياف شيء

 "،صحيحو "فقد أخرجو مسلم يف  ،- -صلى ا عليو كسلم- -عن ابن عباس أنو كاف كاتب النيب 
اللهم! اجعلو "كبعده حديث ابن أيب عمَتة:  "،اللهم! علمو الكتاب ... "كبعده حديث العرباض: 

  . "...ىادينا مهدينا
: يف صحيح السنن -رمحو ا-كقاؿ اإلماـ األلباين . (3842)أخرجو اإلماـ الًتمذم يف سننو برقم  (1)

كقاؿ الًتمذم: ": (، كقاؿ فيو1969برقم ) -رمحو ا-كىو يف الصحيحة لئلماـ األلباين . "صحيح"
فلعل الًتمذم  ،فكاف حقو أف يصحح ،: رجالو كلهم ثقات رجاؿ مسلمكأقوؿ. "غريبحديث حسن "

 ،كما قاؿ أبو مسهر كابن معُت  ،اقتصر على ٖتسينو ألف سعيد بن عبد العزيز كاف قد اختلط قبل موتو
كإال دل يركه عنو لو مسعو يف حالة  ،لكن الظاىر أف ىذا احلديث تلقاه عنو أبو مسهر قبل اختبلطو

: قلت. "كاف أبو مسهر يقدـ سعيد بن عبد العزيز على األكزاعي  ": السيما كقد قاؿ أبو حامتبلطو. اخت
أفًتاه يقدمو على اإلماـ األكزاعي كىو يركم عنو يف اختبلطو؟!. مث قاؿ: فاالضطراب الذم ادعاه 

ب ليست ألف كجوه االضطرا ،فليس من النوع الذم يضعف احلديث بو ،احلافظ ابن حجر إف سلم بو
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ـٌ َغِريٌب : »-ضمح٘ اهلل-ثِ قاٍ   «.َهَذا َحِديٌث َحَس

 يف قشٝش٘ َٔ فها٥ً٘ -ضمح٘ اهلل-َا شنطٙ اإلَاّ َػًِ : َٚٓٗا

 : (2604) - (96) بطقِ

َثـَا -ضمح٘ اهلل- قاٍ ـُ اْلُؿَثـَّك اْلَعـَِزيُّ : َحدَّ ُد ْب ارٍ  ،ُمَحؿَّ ـُ َبشَّ َثـَا اْب  ،ح َوَحدَّ

ـِ اْلُؿَثـَّك  - ْب
ِ
ـُ َخالِدٍ  -َوالؾَّْػُظ ٓ َثـَا ُأَمقَُّة ْب : َحدَّ َٓ َثـَا ُشْعَبةُ  ،َقا ـْ َأبِل  ،َحدَّ َط

                                                                                                                        
فاختبلط سعيد بن عبد العزيز ": كباجلملةكما يعلم ذلك اخلبَت بعلم مصطلح احلديث.   ،متساكية القوة

ال تصح  ": كأما قوؿ ابن عبد الرب يف احلديث كركاية ابن أيب عمَتةال خيدج أيضا يف صحة احلديث. 
 "اإلصابة  "فقد رده يف  "يب التهذ ". فهو كإف أقره احلافظ عليو يف "كال يثبت إسناد حديثو  ،صحبتو

صلى ا -فقد ساؽ لو يف ترمجتو عدة أحاديث مصرحا فيها بالسماع من النيب  ،أحسن الرد متعجبا منو
           = فمجموعها ،كإف كاف ال خيلوا إسناد منها من مقاؿ ،كىذه األحاديث": مث قاؿ ،-عليو كسلم

كتعقبو ابن فتحوف كقاؿ: ال أدرم  (،فذكره)فعجب من قوؿ ابن عبد الرب  ،يثبت لعبد الرمحن الصحبة =
كبلمها عن ربيعة بن يزيد أنو مسع عبد الرمحن بن   ،ما ىذا؟ فقد ركاه مركاف بن زلمد الطاطرم كأبو مسهر

كفات ابن فتحوف أف ": )قاؿ احلافظ(. "يقوؿ:... -صلى ا عليو كسلم-أيب عمَتة أنو مسع رسوؿ ا 
فما يصنع يف  ،قوؿ: ىب أف ىذا احلديث الذم أشار إليو ابن عبد الرب ظهرت لو فيو علة االنقطاعي

؟ ! فما الذم يصحح الصحبة زائدا -صلى ا عليو كسلم-بقية األحاديث ادلصرحة بسماعو من النيب 
فبل جـر أف  :قلتإخل كبلمو ادلتقدـ.  "مع أنو ليس للحديث األكؿ علة إال االضطراب ...  ،على ىذا

كذكره البخارم كابن سعد كابن الربقي كابن حباف كعبد الصمد بن  ،جـز بصحبتو أبو حامت كابن السكن
كما يف   ،الذين نزلوا محص "الصحابة  "كأبو احلسن بن مسيع يف الطبقة األكذل من  "الصحابة"سعيد يف 

                     = فالعجب منو كيف دل يذكر ىذه األقواؿ أك بعضها على األقل يف ،البن حجر "اإلصابة  "
كذكر فيو قوؿ ابن عبد الرب ادلتقدـ كىو ادلرجوح! كىذا شلا يرشد الباحث  ،كىو األرجح "التهذيب " =

!. كشلا إذل أف رلاؿ االستدراؾ عليو كعلى غَته من العلماء مفتوح على قاعدة: كم ترؾ األكؿ لآلخر
فإف ذلك يشعر العارؼ بأف  ،كما تقدـ  "مسنده"يرجح ىذا القوؿ إخراج اإلماـ أمحد ذلذا احلديث يف 

فاحلديث ": كباجلملةألنو يكوف مرسبل ال مسندا.  ،كإال دلا أخرج لو ،ابن أيب عمَتة صحايب عنده
 ."كىذه الطرؽ تزيده قوة على قوة ،صحيح
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اِب  ـِ َطبَّاسٍ  ،َحْؿَزَة اْلَؼصَّ ـِ اْب َأْلَعُب َمَع َقاَل: ُكـُْت  ،-رضل اهلل طـفؿا-َط

ْبَقانِ    ،الصِّ
ِ
 ،َفَتَقاَرْيُت َخْؾَػ َباٍب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَجاَء َرُسقُل اهلل

َقاَل: َفِجْئُت « اْذَهْب َواْدُع لِل ُمَعاِوَيةَ »َوَقاَل:  ،َقاَل َفَجاَء َفَحَطَلكِل َحْطَلةً 

:  ،َفُؼْؾُت: ُهَق َيْلُكُؾ 
َ
َقاَل: َفِجْئُت « ْدُع لِل ُمَعاِوَيةَ اْذَهْب َفا»َقاَل: ُثؿَّ َقاَل لِل

 «. َٓ َأْشَبَع اهلُل َبْطـَفُ »َفَؼاَل:  ،َفُؼْؾُت: ُهَق َيْلُكُؾ 

ـُ اْلُؿَثـَّك َُمقََّة: َما َحَطَلكِل؟ َقاَل: َقَػَدكِل َقْػَدةً َقاَل اْب
ِ
 .": ُقْؾُت ٕ

رضل -: مـ هذا الحديث لؿعاوية بـ أبل سػقان األٚىل ٚٚد٘ ايفه١ًٝ

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-، أكف مـ دٓئؾ كبقة الـبل -اهلل طـفؿا

وقد طؾؿ أن الؿؾقك وإمراء ُيعترب مـ كعقؿفؿ كثرة إكؾ: فؾفذا دطا 

 بذلؽ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لف الـبل 

 فؽان يلكؾ وٓ يشبع: إٓ أكف يتعب مـ كثرة إكؾ.

قد جاء طـف  -ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق-: أن الـبل ايٛد٘ ايجاْٞ يف ايفه١ًٝ

أكف أيؿا طبد لعـف، أو سبف، وهق لقس لفا بلهؾ: أن يؽقن لف ذلؽ صؾة 

 ورحؿة طـد اهلل طز وجؾ.

 - (88)بطقِ  -ضمح٘ اهلل-نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ 
(2600) : 

ـُ َحْرٍب قاٍ َثـَا ُزَهْقُر ْب َثـَا َجِريرٌ  ،: َحدَّ َْطَؿشِ  ،َحدَّ ْٕ ـِ ا ـْ َأبِل  ،َط َط

َحك ـْ َمْسُروٍق  ،الضُّ ـْ  ،َط َدَخَؾ َطَؾك "َقاَلْت:  ،-رضل اهلل طـفا-َطائَِشةَ َط
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ِ
ءٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

ْ
َٓ َأْدِري َما ُهَق  ،َرُجاَلِن َفَؽؾََّؿاُه بَِشل

ا َخَرَجا ،َوَسبَُّفَؿا ،َفَؾَعـَُفَؿا ،َفَلْغَضَباهُ  ـْ َأَصاَب ُقْؾُت: َيا رَ  ،َفَؾؿَّ  َم
ِ
ُسقَل اهلل

ـَ اْلَخْقِر َشْقًئا
َقاَلْت: ُقْؾُت: َلَعـَْتُفَؿا « َوَما َذاكِ »َقاَل:  ،َما َأَصاَبُف َهَذانِ  ،مِ

َأَو َما َطؾِْؿِت َما َشاَرْصُت َطَؾْقِف َربِّل؟ ُقْؾُت: الؾُفؿَّ إِكََّؿا َأَكا "َقاَل:  ،َوَسَبْبَتُفَؿا

ـَ َلَعـُْتفُ  ،َبَشرٌ   ."َأْو َسَبْبُتُف َفاْجَعْؾُف َلُف َزَكاًة َوَأْجًرا  ،َفَليُّ اْلُؿْسؾِِؿق

ـِ ُكَؿْقرٍ ، قاٍ(2601) - (89)ٚأخطز بطقِ   ْب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ  ،: َحدَّ

َثـَا َأبِل َْطَؿُش  ،َحدَّ ْٕ َثـَا ا ـْ َأبِل َصالٍِح  ،َحدَّ ـْ َأبِل ُهَرْيرَ  ،َط رضل اهلل -ةَ َط

  ،-طـف
ِ
 ،الؾُفؿَّ إِكََّؿا َأَكا َبَشرٌ : »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ َسَبْبُتفُ  ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
َفاْجَعْؾَفا َلُف َزَكاًة  ،َأْو َجَؾْدُتفُ  ،َأْو َلَعـُْتفُ  ،َفَليَُّؿا َرُجٍؾ مِ

 «.َوَرْحَؿةً 

 : ، قاٍ(2602) - (94)ٚأخطز بطقِ 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـِل َهاُروُن ْب  ،َحدَّ

اِطرِ  ـُ الشَّ اُج ْب دٍ  ،َوَحجَّ ـُ ُمَحؿَّ اُج ْب َثـَا َحجَّ : َحدَّ َٓ ـُ ُجَرْيٍج:  ،َقا َقاَل: َقاَل اْب

َبْقرِ   َأكَُّف َسِؿَع  ،َأْخَبَركِل َأُبق الزُّ
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َيُؼقُل:  ،-رضل اهلل طـفؿا-َجابَِر ْب

 َسِؿْعُت َرُسقَل ا
ِ
َوإِكِّل  ،إِكََّؿا َأَكا َبَشرٌ »َيُؼقُل:  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هلل

ـَ َسَبْبُتُف َأْو َشَتْؿُتفُ  ،اْشَتَرْصُت َطَؾك َربِّل َطزَّ َوَجؾَّ  ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
َأْن  ،َأيُّ َطْبٍد مِ

 «.َيُؽقَن َذلَِؽ َلُف َزَكاًة َوَأْجًرا
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ـُ َحْرٍب : ، ٚقاٍ(2603) - (95)ٚأخطز بطقِ  َثـِل ُزَهْقُر ْب َوَأُبق  ،َحدَّ

 
ُّ
َقاِشل ـٍ الرَّ ـُ ُيقُكَس  -َوالؾَّْػُظ لُِزَهْقٍر  -َمْع َثـَا ُطَؿُر ْب : َحدَّ َٓ َثـَا ِطْؽِرَمُة  ،َقا َحدَّ

ارٍ  ـُ َطؿَّ ـُ َأبِل َصْؾَحةَ  ،ْب َثـَا إِْسَحاُق ْب َثـِل  ،َحدَّ ـُ َمالٍِؽ َحدَّ رضل اهلل -َأَكُس ْب

َ ُأمُّ َأَكسٍ  ،َيتِقَؿةٌ  -رضل اهلل طـفا-َكاَكْت ِطـَْد ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ "اَل: قَ  ،-طـف
- ،َوِهل

 -رضل اهلل طـفا
ِ
َفَؼاَل:  ،اْلَقتِقَؿةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَرَأى َرُسقُل اهلل

 ،َفَرَجَعِت اْلَقتِقَؿُة إَِلك ُأمِّ ُسَؾْقٍؿ َتْبؽِل« َٓ َكبَِر ِسـُِّؽ  ،آْكِت ِهَقْف؟ َلَؼْد َكبِْرِت »

 
ِ
 اهلل

ُّ
 َكبِل

َّ
صؾك اهلل -َفَؼاَلْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: َما َلِؽ؟ َيا ُبـَقَُّة َقاَلِت اْلَجاِرَيُة: َدَطا َطَؾل

َٓ َيْؽَبَر ِسـِّل ،-طؾقف وسؾؿ َٓ َيْؽَبُر ِسـِّل َأبَ  ،َأْن  َن  ْٔ َأْو َقاَلْت َقْركِل  ،ًداَفا

  ،َفَخَرَجْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ ُمْسَتْعِجَؾًة َتُؾقُث ِخَؿاَرَها
ِ
صؾك -َحتَّك َلِؼَقْت َرُسقَل اهلل

  ،-اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
َما َلِؽ َيا : »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َلَفا َرُسقُل اهلل

 َأَدَطقْ « ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ 
ِ
 اهلل

َّ
َوَما َذاِك؟ َيا ُأمَّ »َت َطَؾك َيتِقَؿتِل َقاَل: َفَؼاَلْت: َيا َكبِل

َٓ َيْؽَبَر ِسـَُّفا« ُسَؾْقؿٍ  َٓ َيْؽَبَر َقْرُكَفا ،َقاَلْت: َزَطَؿْت َأكََّؽ َدَطْقَت َأْن  َقاَل  ،َو

 
ِ
َيا ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ َأَما  "ُثؿَّ َقاَل:  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَضِحَؽ َرُسقُل اهلل

ـَ َأنَّ   ،َأكِّل اْشَتَرْصُت َطَؾك َربِّل َفُؼْؾُت: إِكََّؿا َأَكا َبَشرٌ  ،َشْرصِل َطَؾك َربِّل َتْعَؾِؿق

َفَليَُّؿا َأَحٍد َدَطْقُت  ،َوَأْغَضُب َكَؿا َيْغَضُب اْلَبَشرُ  ،َأْرَضك َكَؿا َيْرَضك اْلَبَشرُ 

تِل ،َطَؾْقفِ  ـْ ُأمَّ
َوُقْرَبًة  ،َأْن َيْجَعَؾَفا َلُف َصُفقًرا َوَزَكاةً  ،بَِدْطَقٍة َلْقَس َلَفا بَِلْهؾٍ  ،مِ

ُبُف بَِفا مِـُْف َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ   . "ُيَؼرِّ
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ـٍ  ـَ اْلَحِديِث  ،بِالتَّْصِغقرِ  ،ُيَتقَِّؿةٌ ": وَقاَل َأُبق َمْع
 ."فِل اْلَؿَقاِضِع الثَّاَلَثِة مِ

 رضل اهلل-لؿ يؼؾ لؿعاوية  -رضل اهلل طـفؿا-مع أن ابـ طباس 

يدطقه: حتك يؽقن قد تخؾػ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن الـبل  -طـفؿا

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ دطقة الـبل 

-ما رآه مـف، أكف كان  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وإكؿا كان يـؼؾ لؾـبل 

 يلكؾ. -طـفؿرضل اهلل 

-قد سؿعقا هذا الحديث مـ الـبل  -طـفؿرضل اهلل -ثؿ إن الصحابة 

، وما أحد مـفؿ جعؾ هذا الحديث كؼقصة يف معاوية -وسؾؿ صؾك اهلل طؾقف

 ، وٓ مطعـة فقف أبًدا.-رضل اهلل طـفؿا-

أمقر  -رضل اهلل طـفؿا-بؾ قد رضل طـ معاوية بـ أبل سػقان 

: حقث أكف جعؾف أمقًرا طؾك -رضل اهلل طـف-الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب 

 الشام.

، -ضل اهلل طـفؿار-وقد اشتؽك الـاس مؿـ هق أفضؾ مـ معاوية 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -ومـ أهؾ بقت معاوية 

، وهق مـ -رضل اهلل طـف-فؼد اشتؽك الـاس مـ سعد بـ أبل وقاص 

صؾك اهلل طؾقف -جؿؾة العشرة الؿبشريـ بالجـة، وهق مـ أخقال الـبل 

 .-وسؾؿ
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: لؿا اشتؽك مـف -رضل اهلل طـفؿا-ومع ذلؽ طزلف طؿر بـ الخطاب 

 الـاس.

رضل اهلل -خالد بـ القلقد  -رضل اهلل طـف-وطزل طؿر بـ الخطاب 

 .-طـف

-غقر واحد مـ الصحابة  -رضل اهلل طـف-وطزل طؿر بـ الخطاب 

 : لؿا اشتؽك الـاس مـفؿ.-طـفؿرضل اهلل 

رضل -لؿ يعزل معاوية  -رضل اهلل طـف-ومع حزم طؿر بـ الخطاب 

 يف مدة إمارتف طؾك الشام. -اهلل طـفؿا

ولقفا أمقًرا طشريـ  -رضل اهلل طـفؿا-حقث أن معاوية بـ أبل سػقان 

 سـة. 

ثؿ بعد ذلؽ ولقفا خؾقػة طؾقفا طشريـ سـة أيًضا: لؿا تـازل لف الحسـ 

 بالخالفة. -رضل اهلل طـفؿا-بـ طؾل بـ أبل صالب 

 .-رضل اهلل طـفؿا-فؾؿ يؽـ هذا الشلن لؿثؾف 

 .يف اهصخٚخني -سضٛ اهلل عِٔا- ٗٓ٘ داخى يف حذٙح أَ حشاَ بِت ًوخاْ

 :(2788)بطقِ  -ضمح٘ اهلل-ايصٟ دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ 

ـُ ُيقُسَػ قاٍ  ْب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ـْ َمالٍِؽ  ،: َحدَّ ـِ  ،َط  ْب

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ إِْسَحاَق ْب َط

ـِ َمالٍِؽ  ،َأبِل َصْؾَحةَ  ـْ َأَكِس ْب َكاَن "َأكَُّف َسِؿَعُف َيُؼقُل:  ،-رضل اهلل طـف-َط
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ِ
َيْدُخُؾ َطَؾك ُأمِّ َحَراٍم بِـِْت مِْؾَحاَن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

امِِت  -َفُتْطِعُؿُف  ـِ الصَّ َفَدَخَؾ َطَؾْقَفا َرُسقُل  -َوَكاَكْت ُأمُّ َحَراٍم َتْحَت ُطَباَدَة ْب

 
ِ
  ،َؿْتُف َوَجَعَؾْت َتْػؾِل َرْأَسفُ َفَلْصعَ  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ِ
َفـَاَم َرُسقُل اهلل

َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َوَما  ،ُثؿَّ اْسَتْقَؼَظ َوُهَق َيْضَحُؽ  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

؟ َقاَل: 
ِ
 ُغَزاًة فِل َسبِقِؾ "ُيْضِحُؽَؽ َيا َرُسقَل اهلل

َّ
تِل ُطِرُضقا َطَؾل ـْ ُأمَّ

َكاٌس مِ

 
ِ
ةِ  ،اهلل َأْو: مِْثَؾ الُؿُؾقِك َطَؾك  ،َيْرَكُبقَن َثَبَج َهَذا الَبْحِر ُمُؾقًكا َطَؾك إَِسرَّ

ِة    ،َشؽَّ إِْسَحاُق  ،"إَِسرَّ
ِ
اْدُع اهلَل َأْن َيْجَعَؾـِل  ،َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

  ،مِـْفؿْ 
ِ
ُثؿَّ  ،ُثؿَّ َوَضَع َرْأَسفُ  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَدَطا َلَفا َرُسقُل اهلل

؟ َقاَل:  ،اْسَتْقَؼَظ َوُهَق َيْضَحُؽ 
ِ
ـْ »َفُؼْؾُت: َوَما ُيْضِحُؽَؽ َيا َرُسقَل اهلل

َكاٌس مِ

 
ِ
 ُغَزاًة فِل َسبِقِؾ اهلل

َّ
تِل ُطِرُضقا َطَؾل ِل  -« ُأمَّ َقاَلْت:  -َكَؿا َقاَل فِل إَوَّ

 اْدُع ا
ِ
ـَ »َقاَل:  ،هلَل َأْن َيْجَعَؾـِل مِـُْفؿْ َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل لِق ـَ إَوَّ

 ،«َأْكِت مِ

ـِ َأبِل ُسْػَقانَ   ،-رضل اهلل طـفؿا-َفَركَِبِت الَبْحَر فِل َزَماِن ُمَعاِوَيَة ْب

ـَ الَبْحرِ 
ـَ َخَرَجْت مِ ـْ َدابَّتَِفا ِحق  . "َفَفَؾَؽْت  ،َفُصِرَطْت َط

 . (1912)يف قشٝش٘ بطقِ  -ضمح٘ اهلل-ٚأخطد٘ اإلَاّ َػًِ 

ففق أول جقش قد أوجب، وهق أول جقش قد جفزه معاوية بـ أبل 

 .-رضل اهلل طـفؿا-سػقان 
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وكال الجقشقـ الذيـ ذكرا يف الحديث قد جفزا يف طفد معاوية بـ أبل 

 .-رضل اهلل طـفؿا-سػقان 

-لؿ يدن لؿؾؽ مـ مؾقك الؿسؾؿقـ ما دان لؿعاوية بـ أبل سػقان 

 . "العرب، والعجؿ، والػرس، والروم": -طـفؿا رضل اهلل

 إذ لؿ تؼع يف دولتف اضطرابات، وٓ اختالفات، وٓ شلء مـ ذلؽ.

 .عامّلا -سضٛ اهلل عٌِٔا-ٗكاْ ًعاٗٙٞ بّ أبٛ طفٚاْ 

 : دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ  ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ ُحَؿْقِد ْب ـَ َأبِل ُسْػَقانَ َأكَُّف َسِؿَع  ،َط رضل اهلل -ُمَعاِوَيَة ْب

ـْ َشَعرٍ  ،َطاَم َحجَّ َطَؾك الِؿـَْبرِ  -طـفؿا
ًة مِ َوَكاَكْت فِل َيَدْي  ،َفَتـَاَوَل ُقصَّ

 
ٍّ
  ،َفَؼاَل: َيا َأْهَؾ الَؿِديـَةِ  ،َحَرِسل

َّ
ـَ ُطَؾَؿاُؤُكْؿ؟ َسِؿْعُت الـَّبِل صؾك اهلل -َأْي

ـْ مِْثِؾ َهِذِه؟ َوَيُؼقُل:  -طؾقف وسؾؿ ـَ  إِكََّؿا»َيـَْفك َط َهَؾَؽْت َبـُق إِْسَراِئقَؾ ِحق

«اتََّخَذَها كَِساُؤُهؿْ 
(1)

. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف ايكشٝشني

ـِ  ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ ُحَؿْقِد ْب ـَ َأبِل ُسْػَقاَن َأكَُّف َسِؿَع  ،َط رضل اهلل -ُمَعاِوَيَة ْب

ـَ َيْقَم َطاُشقَراَء َطاَم َحجَّ َطَؾك الِؿـَْبِر َيُؼقُل: َيا أَ  ،-طـفؿا ْهَؾ الَؿِديـَِة َأْي

 
ِ
َهَذا َيْقُم »َيُؼقُل:  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُطَؾَؿاُؤُكْؿ؟ َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

                                                   
 .(2127)كاإلماـ مسلم يف صحيحو  (،3468)أخرجو اإلماـ البخارم يف صحيحو  (1)
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ـْ َشاءَ  ،َوَأَكا َصاِئؿٌ  ،َطاُشقَراَء َوَلْؿ َيْؽُتِب اهلُل َطَؾْقُؽْؿ ِصَقاَمفُ  ـْ  ،َفَؿ َفْؾَقُصْؿ َوَم

«َفْؾُقْػطِرْ  ،َشاءَ 
(1)

. 

بالعؾؿاء حتك يـفقا طـ هذا الؿـؽر، وحتك يعؾؿقا الـاس فؽان يـادي 

 أمر ديـفؿ.

ّٔا -سضٛ اهلل عٌِٔا-ٗكاْ ًعاٗٙٞ بّ أبٛ طفٚاْ   .فكٚ

رضل اهلل -َباُب ِذْكِر ُمَعاِوَيَة ": يف قشٝش٘ -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايبداضٟ 

 ."طـف

 : (3764)ثِ أخطز بطقِ 
ـُ بِْشرٍ  :-ضمح٘ اهلل-قاٍ  ـُ ْب َثـَا الَحَس َثـَا الُؿَعاَفك ،َحدَّ ـْ ُطْثَؿاَن  ،َحدَّ َط

ـِ إَْسَقدِ  ـِ َأبِل ُمَؾْقَؽةَ  ،ْب ـِ اْب َبْعَد  -رضل اهلل طـفؿا-ُمَعاِوَيةُ َقاَل: َأْوَتَر  ،َط

ـِ َطبَّاسٍ  ،الِعَشاِء بَِرْكَعةٍ  ْب
ِ
ـَ َطبَّاسٍ َفَلَتك  ،َوِطـَْدُه َمْقًلك ٓ هلل رضل ا-اْب

 »َفَؼاَل:  -طـفؿا
ِ
 «.-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َدْطُف َفنِكَُّف َقْد َصِحَب َرُسقَل اهلل

 :(3765)ٚأخطز بطقِ 

ـُ َأبِل َمْرَيؿَ -ضمح٘ اهلل-قاٍ َثـَا اْب ـُ ُطَؿرَ  ،: َحدَّ َثـَا َكافُِع ْب ـُ  ،َحدَّ َثـِل اْب َحدَّ

ـِ َطبَّاسٍ ِققَؾ  ،َأبِل ُمَؾْقَؽةَ  ْب
ِ
َهْؾ َلَؽ فِل َأمِقِر  ": -طـفؿارضل اهلل -ٓ

ـَ ُمَعاِوَيةَ  َّٓ بَِقاِحَدٍة؟ َقاَل:  ،الُؿْممِـِق  «.إِكَُّف َفِؼقفٌ  ،َأَصاَب »َفنِكَُّف َما َأْوَتَر إِ

                                                   
 .(1129)كاإلماـ مسلم يف صحيحو  (،2113)أخرجو اإلماـ البخارم يف صحيحو  (2)
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 : (3766)بطقِ  -ضمح٘ اهلل-ٚأخطز 

ـُ َطبَّاسٍ -ضمح٘ اهلل-قاٍ  َثـِل َطْؿُرو ْب ـُ َجْعَػرٍ  ،: َحدَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ  ،َحدَّ

َثـَا ُشْعَبةُ  ـْ َأبِل التَّقَّاِح  ،َحدَّ ـَ َأَبانَ  ،َط ـْ  ،َقاَل: َسِؿْعُت ُحْؿَراَن ْب -ُمَعاِوَيَة َط

  ،إِكَُّؽْؿ َلُتَصؾُّقَن َصالَةً »َقاَل:  ،-رضل اهلل طـف
َّ
صؾك اهلل -َلَؼْد َصِحْبـَا الـَّبِل

ـِ َبْعَد « ـُْفَؿاَوَلَؼْد َكَفك طَ  ،َفَؿا َرَأْيـَاُه ُيَصؾِّقَفا -طؾقف وسؾؿ ْكَعَتْق َيْعـِل: الرَّ

 ."الَعْصرِ 

ٌّا, صبّ٘سا -سضٛ اهلل عٌِٔا-ٗكاْ ًعاٗٙٞ بّ أبٛ طفٚاْ   .حوٚ

 ربؿا يلتقف الرجؾ يشتؿف، ويؾعـف، ويسبف: فقضع لف العطاء، ويعػق طـف.

 يلبك أن يتخذ الحراس والبقابقـ طؾك بقتف. -رضل اهلل طـفؿا-وكان 

 : -ضمح٘ اهلل-ٚشيو ملا دا٤ يف غٓٔ أبٞ زاٚز 

َْزِديَّ  ْٕ رضل اهلل -ُمَعاِوَيةَ َقاَل: َدَخْؾُت َطَؾك  ،مـ صريؼ َأَبل َمْرَيَؿ ا

 َكؾَِؿٌة َتُؼقُلَفا اْلَعَرُب  -َفَؼاَل: َما َأْكَعَؿـَا بَِؽ َأَبا ُفاَلٍن  -طـفؿا
َ
َفُؼْؾُت:  -َوِهل

  ،بِفِ َحِديًثا َسِؿْعُتُف ُأْخبُِرَك 
ِ
َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـَ َفاْحَتَجَب ُدوَن َحاَجتِِفؿْ » ـْ َأْمِر اْلُؿْسؾِِؿق
ُه اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ َشْقًئا مِ َّٓ ـْ َو  ،َم
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َقاَل: « َوَفْؼِرهِ  ،اْحَتَجَب اهلُل َطـُْف ُدوَن َحاَجتِِف َوَخؾَّتِفِ  ،َوَخؾَّتِِفْؿ َوَفْؼِرِهؿْ 

"َفَجَعَؾ َرُجاًل َطَؾك َحَقائِِج الـَّاسِ 
(1)

 . 

 -طـفؿرضل اهلل -ومع ذلؽ وقع ما وقع بقـف، وبقـ طؾل بـ أبل صالب 

 جؿقًعا.

مؿا كان يف شلن صػقـ وغقرها مـ الؿقاقع، والحؼ كان مع طؾل بـ 

 جؿقًعا: ٕكف كان خق خؾقػة الؿسؾؿقـ. -طـفؿرضل اهلل -أبل صالب 

، -طـفؿرضل اهلل -وكان يجب طؾك معاوية ومـ معف مـ الصحابة 

 ومـ غقرهؿ مـ الؿسؾؿقـ أن يطقعقه، وأن يبايعقه.

، ويزطؿ أن سقلخذ بدم طثؿان  -رضل اهلل طـف-لؽـ كان معاوية  ًٓ متلو

، أمقر الؿممـقـ: الذي قتؾ ضؾًؿا طؾك يد -رضل اهلل طـف-بـ طػان 

 الخقارج.

                                                   
يف صحيح السنن.  -رمحو ا-. كصححو اإلماـ األلباين (2948)أخرجو اإلماـ أبو داكد يف سننو  (1)

لكن احلديث لو ": (، كقاؿ فيو629ٖتت حديث رقم ) -رمحو ا-كىو يف الصحيحة لئلماـ األلباين 
فاحتجب دكف حاجتهم  ،من كاله ا عز كجل شيئا من أمر ادلسلمُت"إسناد آخر صحيح بلفظ: 

: كمكقاؿ احلا . (2948). أخرجو أبو داكد "كخلتهم كفقرىم احتجب ا عنو دكف حاجتو كخلتو كفقره 
من حديث معاذ مرفوعا بو حنوه. كلو شاىد: . ككافقو الذىيب. كىو كما قاال. "كإسناده شامي صحيح"

ألف فيو  ،كإمنا ىو حسن يف الشواىد "جيد": (3/141)بإسناد قاؿ ادلنذرم  (5/238)أمحد  أخرجو
كالطرباين. كرجاؿ ركاه أمحد ": (5/211) "اجملمع"شريكا القاضي كىو سيء احلفظ. كقاؿ اذليثمي يف 

ىذا ": (، كقاؿ فيو1249برقم ) -رمحو ا-كىو يف الصحيح ادلسند لئلماـ الوادعي !. "أمحد ثقات
 .  "حديث صحيح رجالو رجاؿ الصحيح
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 .قذ أثبت اإلطالَ هوطا٢فتني -ٕ ٗطوٍصوٟ اهلل عوٚ-ٗاهِيب 

 - (149)بطقِ  -ضمح٘ اهلل-ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ 
(1064): 

ـُ اْلُؿَثـَّكقاٍ ُد ْب َثـِل ُمَحؿَّ ـُ َأبِل َطِديٍّ  ،: وَحدَّ َثـَا اْب ـْ ُسَؾْقَؿانَ  ،َحدَّ ـْ  ،َط  َط

ـْ َأبِل َسِعقدٍ  ،َأبِل َكْضَرةَ   »: -رضل اهلل طـف-َط
َّ
صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

تِفِ  -وسؾؿ ـَ الـَّاسِ  ،َذَكَر َقْقًما َيُؽقُكقَن فِل ُأمَّ
ِسقَؿاُهْؿ  ،َيْخُرُجقَن فِل ُفْرَقٍة مِ

ـْ َأَشرِّ اْلَخْؾِؼ  -ُهْؿ َشرُّ اْلَخْؾِؼ »التََّحاُلُؼ َقاَل: 
ـِ  -َأْو مِ َيْؼُتُؾُفْؿ َأْدَكك الطَّائَِػَتْق

 « إَِلك اْلَحؼِّ 
ُّ
َأْو َقاَل  ،َلُفْؿ َمَثاًل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَضَرَب الـَّبِل

 ًٓ مِقََّة »َقْق ُجُؾ َيْرمِل الرَّ َفَقـُْظُر فِل الـَّْصِؾ َفاَل َيَرى  -َأْو َقاَل اْلَغَرَض  -الرَّ

 َفاَل َيَرى َبِصقَرةً  ،َبِصقَرةً 
ِّ
ُػقِق َفاَل َيَرى َوَيـُْظُر فِل الْ  ،َوَيـُْظُر فِل الـَِّضل

 «.َيا َأْهَؾ اْلِعَراِق  ،َوَأْكُتْؿ َقَتْؾُتُؿقُهؿْ »َقاَل: َقاَل َأُبق َسِعقٍد: « َبِصقَرةً 

 : (1064) - (150)ثِ أخطز بطقِ 

وَخ قاٍ ـُ َفرُّ َثـَا َشْقَباُن ْب   ،: َحدَّ
ُّ
اكِل ـُ اْلَػْضِؾ اْلُحدَّ َثـَا اْلَؼاِسُؿ َوُهَق اْب  ،َحدَّ

َثـَا َأُبق َكْضَرةَ  ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  ،َحدَّ َقاَل: َقاَل  ،-رضل اهلل طـف-َط

 
ِ
ـَ : »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل ـَ اْلُؿْسؾِِؿق

 ،َتْؿُرُق َماِرَقٌة ِطـَْد ُفْرَقٍة مِ

ـِ بِاْلَحؼِّ  ائَِػَتْق  «.َيْؼُتُؾَفا َأْوَلك الطَّ

 :(1064) - (151)ٚأخطز بطقِ 
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 قاٍ
ُّ
ْهَراكِل بِقِع الزَّ َثـَا َأُبق الرَّ ـُ َسِعقدٍ  ،: َحدَّ َثـَا َأُبق  ،َوُقَتْقَبُة ْب َقاَل ُقَتْقَبُة: َحدَّ

ـْ َقَتاَدةَ  ،َطَقاَكةَ  ـْ َأبِل َكْضَرةَ  ،َط ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  ،َط  ،-رضل اهلل طـف-َط

 
ِ
تِل فِْرَقَتانِ : »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  ،َتُؽقُن فِل ُأمَّ

ـْ َبْقـِِفَؿا َماِرَقةٌ 
ُهْؿ بِاْلَحؼِّ  ،َفَتْخُرُج مِ َٓ  «.َيؾِل َقْتَؾُفْؿ َأْو

 : (1064) - (152)ٚأخطز بطقِ 
ـُ اْلُؿَثـَّكقاٍ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ َْطَؾك ،: َحدَّ ْٕ َثـَا َطْبُد ا َثـَا َداُودُ  ،َحدَّ ـْ َأبِل  ،َحدَّ َط

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  ،َكْضَرةَ    ،َط
ِ
 ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـَ الـَّاسِ »َقاَل: 
ـِ  ،َتْؿُرُق َماِرَقٌة فِل ُفْرَقٍة مِ اِئَػَتْق َفَقؾِل َقْتَؾُفْؿ َأْوَلك الطَّ

 «. بِاْلَحؼِّ 

رضل اهلل -لب : كان هق طؾل بـ أبل صاٚأقطب ايٛا٥فتني إىل اسبل

 ، ومـ الؿسؾؿقـ.-طـفؿرضل اهلل -، ومـ معف مـ الصحابة -طـف

، ومـ معف مـ -رضل اهلل طـف-: أن معاوية َٚع٢ٓ اسبسٜح أّٜها

 ، ومـ الؿسؾؿقـ: لفؿ أيًضا وجف حؼ. -طـفؿرضل اهلل -الصحابة 

-لؽـ صاحب الحؼ القاضح، الجؾل، الظاهر: هق طؾل بـ أبل صالب 

، ومـ -طـفؿرضل اهلل -ومـ معف مـ الصحابة ، -رضل اهلل طـف

 الؿسؾؿقـ.

، -رضل اهلل طـفؿا-ومع ذلؽ ٓ يحؿؾـا هذا الؼقل طؾك بعض معاوية 

 ، ومـ الؿسؾؿقـ.-طـفؿرضل اهلل -ومـ كان معف مـ الصحابة 
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صؾك اهلل طؾقف -بؾ إن لف مـ الؿقدة وآحرتام، ما لصحابة رسقل اهلل 

 وأرضاهؿ. -طـفؿرضل اهلل -، -وسؾؿ

رضل اهلل -بقابة الصحابة  -رضل اهلل طـف-ومعاوية بـ أبل سػقان 

طـده خبقئة يف قؾبف، وخبث  -رضل اهلل طـف-: فؿـ صعـ يف معاوية -طـفؿ

 .-طـفؿرضل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طؾك صحابة رسقل اهلل 

 :(1955)يف ايؿطٜع١ بطقِ  -ضمح٘ اهلل-أخطز اإلَاّ اآلدطٟ 

َثـَا فكاٍ ُّ َقاَل: َحدَّ
ـِ َشْفَرَياَر اْلَبْؾِخل ـِ ْب ـُ اْلُحَسْق ُد ْب َثـَا َأُبق َبْؽٍر ُمَحؿَّ : َحدَّ

َثـِل َطْبُد  اُق َقاَل: َحدَّ اِب اْلَقرَّ َثـِل َطْبُد اْلَقهَّ َؿِد َقاَل: َحدَّ ـُ َطْبِد الصَّ ُّ ْب
َطؾِل

ـِ َطْؿٍرو َقاَل:  ْب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـِ ْب ْحَؿ ـِ َسِؿْعُت َرُجاًل ، بَِؿْرَو  الرَّ ْب

ِ
َقاَل ٓ

ـُ َطْبِد  -رضل اهلل طـفؿا-ُمَعاِوَيةُ ": -رحؿف اهلل-اْلُؿَباَركِ  َخْقٌر َأْو ُطَؿُر ْب

ـُ اْلُؿَباَركِ ؟. َقاَل: -رحؿف اهلل-اْلَعِزيزِ  ُتَراٌب َدَخَؾ ": -رحؿف اهلل-َفَؼاَل اْب

  َمعَ  -رضل اهلل طـفؿا-فِل َأْكِػ ُمَعاِوَيةَ 
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

ـِ َطْبِد اْلَعِزيزِ  ـْ ُطَؿَر ْب
 ."-رحؿف اهلل-َخْقٌر َأْو َأْفَضُؾ مِ

 :(1956)بطقِ  -ضمح٘ اهلل-ٚأخطز 

َثـَا فكاٍ ـُ ِزَياٍد َقاَل: َحدَّ َثـَا َفْضُؾ ْب ـُ َشْفَرَياَر َقاَل: َحدَّ َثـَا َأُبق َبْؽِر ْب :  َوَحدَّ

 َقاَل: َسِؿْعُت َرُجاًل ، 
ُّ
اِح اْلَؿْقِصؾِل ـُ اْلَجرَّ ـَ ِطْؿَراَن َرَباُح ْب َيْسَلُل اْلُؿَعاَفك ْب

ـُ طَ ": َيا َأَبا َمْسُعقدٍ َفَؼاَل:  ـَ ُطَؿُر ْب ـِ َأبِل ُسْػَقاَن؟. َأْي ـْ ُمَعاِوَيَة ْب
ْبِد اْلَعِزيِز مِ
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ٍد  َٓ ُيَؼاُس بَِلْصَحاِب ُمَحؿَّ صؾك اهلل -َفَرَأْيُتُف َغِضَب َغَضًبا َشِديًدا َوَقاَل: 

َكاتُِبُف َوَصاِحُبُف َوِصْفُرُه َوَأمِقـُُف  -رضل اهلل طـف-َأَحٌد ، ُمَعاِوَيُة  -طؾقف وسؾؿ

 
ِ
 َطَؾك َوْحِل اهلل

ِ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َطزَّ َوَجؾَّ ، َوَقْد َقاَل َرُسقُل اهلل

 َواْلَؿاَلئَِؽِة »
ِ
ـْ َسبَُّفْؿ َفَعَؾْقِف َلْعـَُة اهلل َدُطقا لِل َأْصَحابِل َوَأْصَفاِري َفَؿ

ـَ   «.َوالـَّاِس َأْجَؿِعق

 :(1953)بطقِ  -ضمح٘ اهلل-ٚأخطز 

ـُ َكاِجقَ فكاٍ  : َوَأْكَبَلَكا اْب
ُّ
َْسَقِد اْلِعْجؾِل ْٕ ـِ ا  ْب

ِّ
ـُ َطؾِل ـُ ْب َثـَا ُحَسْق َة َقاَل: َحدَّ

َْطَؿِش َقاَل:  ْٕ ـِ ا ـُ ُكَؿْقٍر، َط  ْب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل : -رحؿف اهلل-َقاَل ُمَجاِهدٌ َقاَل: َحدَّ

 ."ُقْؾُتْؿ: ُهَق اْلَؿْفِديُّ  -رحؿف اهلل-َلْق َرَأْيُتْؿ ُمَعاِوَيَة "

 :(1954)بطقِ  -اهلل ضمح٘-ٚأخطز 
ـُ َسِعقٍد اْلَجْقَهِريُّ قَ فكاٍ َثـَا إِْبَراِهقُؿ ْب ـُ َكاِجَقَة َقاَل: َحدَّ  اَل: ــــــ: َوَأْكَبَلَكا اْب

ـُ  َؿا َأْفَضُؾ ُمَعاِوَيُة َأْو ُطَؿُر ْب َثـَا َأُبق ُأَساَمَة َقاَل: َسِؿْعُتُف َوقِقَؾ َلُف: َأيُّ َحدَّ

 "َفَؼاَل: َطْبِد اْلَعِزيِز؟ . 
ِ
َٓ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْصَحاُب َرُسقِل اهلل

 ."ُيَؼاُس بِِفْؿ َأَحدٌ 

 :(1957)بطقِ  -ضمح٘ اهلل-ٚأخطز 

ٍد فكاٍ ـُ ُمَحؿَّ َثـَا ُزَهْقُر ْب ـُ َشْفَرَياَر، َأْيًضا، َقاَل: َحدَّ َثـَا َأُبق َبْؽِر ْب : َحدَّ

َثـَا َأُبق ِهاَلٍل ،  ـُ اْلُؿَباَرِك َقاَل: َحدَّ ـِ ْب ْحَؿ َثـَا َطْبُد الرَّ اْلَؿْرَوِزيُّ ،: َقاَل: َحدَّ
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ـِ  ـْ َقَتاَدَة َقاَل: ُقْؾُت لِْؾَحَس نَّ َقْقًما َيْشَفُدوَن َطَؾك ُمَعاِوَيَة إِ ": -رحؿف اهلل-َط

 ."َلَعـَُفُؿ اهللُ "َأكَُّف فِل الـَّاِر: َقاَل:  -رحؿف اهلل-

صؾك اهلل -صؾك خؾػ الـبل  -رضل اهلل طـف-معاوية بـ أبل سػقان 

سؿع اهلل لؿـ "يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-، والـبل -طؾقف وسؾؿ

 ."حؿده

 ."ربـا ولؽ الحؿد"يؼقل:  -رضل اهلل طـف-ومعاوية 

يف ؾطح اعتكاز أٌٖ ايػ١ٓ  -ضمح٘ اهلل-شنط اإلَاّ اياليها٥ٞ 
 : (7/1337)ٚازبُاع١ 

ـُ َطْبِد اْلَعِزيزِ " ـْ َسبَّ ُمَعاِوَيةَ  -رحؿف اهلل-َوَضَرَب ُطَؿُر ْب  ل اهلل ـــرض-َم

 ."َأْسَقاًصا -طـفؿا

 

عّ حلٍ ًّ ٙظب ًعاٗٙٞ بّ أبٛ  -سمحٕ اهلل-ٗقذ ط٣ى ػٚخ اإلطالَ 

 ؟-سضٛ اهلل عِٕ-طفٚاْ 

 : (569-567م)يف ايكاضّ املػًٍٛ  -ضمح٘ اهلل-فكاٍ 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فلما مـ سب أحًدا مـ أصحاب رسقل اهلل "

 مـ أهؾ بقتف، وغقرهؿ. 

، وتققػ طـ قتؾف ": فكس أطًل اإلَاّ أمحس ًٓ أكف يضرب ضربا كؽا

 ."وكػره
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صؾك اهلل طؾقف -: سللت أحؿد طؿـ شتؿ أصحاب الـبل يبقاٍ أبٛ طا

 ."الؼتؾ أجبـ طـف ولؽـ أضربف ضربا كؽآ"قال:  -وسؾؿ

صؾك -: سللت أبل طؿـ شتؿ رجال مـ أصحاب الـبل ٚقاٍ عبس اهلل

 ؟ -اهلل طؾقف وسؾؿ

 . "أرى أن يضرب": قاٍ

 ."يضرب": حد فؾؿ يؼػ طؾك الحد، إٓ أكف قال: قًت ي٘

 ."أراه طؾك اإلسالمما ": ٚقاٍ

الذيـ يشتؿقن أو يسبقن أبا بؽر ": سللت أبل مـ الرافضة؟ فؼال: ٚقاٍ

 ."-رضل اهلل طـفؿا-وطؿر 

ٚقاٍ يف ايطغاي١ اييت ضٚاٖا أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ٜعكٛب اإلقٛدطٟ 
أبق بؽر، وطؿر بعد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وخقر إمة بعد الـبل ": ٚغريٙ

 أبل بؽر، وطثؿان بعد طؿر، وطؾل بعد طثؿان. 

 ووقػ ققم.

 وهؿ خؾػاء راشدون مفديقن. 

 بعد همٓء إربعة.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ثؿ أصحاب رسقل اهلل 

خقر الـاس ٓ يجقز ٕحد أن يذكر شقًئا مـ مساويفؿ، وٓ يطعـ طؾك 

 أحد مـفؿ بعقب وٓ كؼص. 
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فؿـ فعؾ ذلؽ: فؼد وجب طؾك السؾطان تلديبف، وطؼقبتف: لقس لف أن 

 يعػق طـف. 

بؾ يعاقبف ويستتقبف: فنن تاب قبؾ مـف، وإن ثبت أطاد طؾقف العؼقبة 

 وخؾده الحبس: حتك يؿقت أو يراجع.

 . "هذا طؿـ أدركف مـ أهؾ العؾؿ": -ضمح٘ اهلل-ٚسه٢ اإلَاّ أمحس

والحؿقدي وسعقد بـ مـصقر  : طـف، وطـ إسحاقٚسهاٙ ايهطَاْٞ

 وغقرهؿ.

ما لفؿ ولؿعاوية؟ ": ٜكٍٛ -ضمح٘ اهلل-مسعت أمحس: ٚقاٍ املُْٝٛٞ

 ."كسلل اهلل العافقة

-يا أبا الحسـ إذا رأيت أحًدا يذكر أصحاب رسقل اهلل ": ٚقاٍ يٞ

 ."بسقء: فاهتؿف طؾك اإلسالم -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

طؾك وجقب تعزيره: واستتابة حتك يرجع  -رضل اهلل طـف-فؼد كص 

 بالجؾد. 

 وإن لؿ يـتف: حبس حتك يؿقت، أو يراجع. 

 ."ما أراه طؾك اإلسالم": ٚقاٍ

 . "واهتؿف طؾك اإلسالم": ٚقاٍ

 ."أجبـ طـ قتؾف": ٚقاٍ
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صؾك اهلل طؾقف -مـ شتؿ أصحاب الـبل ": ٚقاٍ إغشام بٔ ضاٖٜٛ٘

 ."يعاقب ويحبس -وسؾؿ

ومـ سب ": ابـ أبل مقسك قال: َِٓٗ: شابٓاٖٚصا قٍٛ نجري أق

 السؾػ مـ الروافض فؾقس بؽػم، وٓ يزوج. 

بؿا برأها اهلل مـف: فؼد مرق مـ  -رضل اهلل طـفا-ومـ رمك طائشة 

 الديـ ولؿ يـعؼد لف كؽاح طؾك مسؾؿة: إٓ أن يتقب ويظفر تقبتف. 

ققل طؿر بـ طبد العزيز، وطاصؿ إحقل، ": ٖٚصا يف ازب١ًُ

 ."وغقرهؿا مـ التابعقـ

إن طؿر بـ طبد العزيز أتك برجؾ سب طثؿان ": قاٍ اسباضخ بٔ عتب١

فؼال: ما حؿؾؽ طؾك أن سببتف؟ قال: أبغضف قال: وإن أبغضت رجال 

 ."سببتف؟ قال: فلمر بف فجؾد ثالثقـ سقصا

ما رأيت طؿر بـ طبد العزيز ضرب إكساكا ": ٚقاٍ إبطاِٖٝ بٔ َٝػط٠

 ."معاوية فضربف أسقاصاقط إٓ رجؾ شتؿ 

 رواهؿا الاللؽائل. 

صؾك -ٓ يؼتؾ إٓ مـ سب الـبل ": ٚقس تكسّ أْ٘ نتب يف ضدٌ غب٘

: ولؽـ اجؾده فقق رأسف أسقاًصا، ولقٓ أين رجقت أن -اهلل طؾقف وسؾؿ

 قا. "ذلؽ خقر لف لؿ أفعؾ
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 وهذا فقؿـ يسبف بؿا هق دون الؽػر: أي بالشب والشتؿ.

، فعؾقف لعـة اهلل طز وجؾ، -رضل اهلل طـفؿا-أما مـ كػر معاوية 

 والؿالئؽة، والـاس أجؿعقـ.

وهق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؽقػ يؽػر صاحبل، وقد مات الـبل 

 راٍض طـف؟

 وهق ارٍض طـف. -رضل اهلل طـف-وقد مات أبق بؽر الصديؼ 

 وكذلؽ مات طؿر بـ الخطاب رضل وهق راٍض طـف.

 وهق راٍض طـف. -طـفرضل اهلل -وكذلؽ مات طثؿان 

 : سـة ستقـ مـ الفجرة الـبقية.-ضنٞ اهلل عُٓٗا-َات َعا١ٜٚ 

 وققؾ: سـة تسعة وخؿسقـ مـ الفجرة الـبقية.

، يف لقؾة طقد الػطر -رضل اهلل طـفؿا-وقد حاول الخقارج قتؾف 

 الؿبارك.

، ومـ قتؾ خارجة -رضل اهلل طـف-فتؿؽـقا مـ قتؾ طؾل بـ أبل صالب 

 .-رضل اهلل طـفؿا-، ومـ إصابة معاوية -ف اهللرحؿ-بـ زيد 

حقث أهنؿ اكؼسؿقا ثالثة قرق: كؾ واحد مـفؿ يؼتؾ واحًدا مـ 

 .-طـفؿرضل اهلل -الصحابة 
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: ضربف الخارجل يف رأسف كؿا -ضنٞ اهلل عٓ٘-فأَا عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 .-رضل اهلل طـف-تؼدم معـا: حتك مات 

: فضرب نإ مسّٝٓا -عُٓٗا ضنٞ اهلل-ٚأَا َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غفٝإ 

        رضل اهلل -الخارجل بالسقػ فؼطع إلقتف، ولؽـف سؾؿ مـ الؿقت 

 .-طـفؿا

: فلصبح يف ذلؽ الققم محؿقًما، -ضنٞ اهلل عٓ٘-ٚأَا عُطٚ بٔ ايعام 

ورضل اهلل طـ أبقف، أن يصؾل  -رحؿف اهلل-فلمر خارجة بـ زيد بـ ثابت 

رضل اهلل -أكف هق طؿرو بـ العاص بالـاس، فؼتؾف الخارجة، وهق يظـ 

 .-طـف

أرادوا طؿًرا، ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-فكاٍ بعس شيو عُطٚ بٔ ايعام 

 ."وأراد اهلل طز وجؾ خارجة
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-أهل السنة والجماعة فيما جرى بين الصحابة  بيان عقيدة]

 [-عنهمرضي اهلل 

 .-عٍِٔسضٛ اهلل -حلٍ اخل٘ض فٌٚا دش٠ بني اهصخابٞ بٚاْ 

-طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة طدم الخقض فقؿا جرى بقـ الصحابة 

 .-طـفؿرضل اهلل 

 فؽؾفؿ يف الحشر مغػقر لفؿ... دع الصحابة فقؿا جرى بقـفؿ 

 . "العـ يزيد وٓ تزيد": ست٢ َعتسي١ ايعٜس١ٜ ناْٛا ٜكٛيٕٛ

 طـ أبقف.، ورضل اهلل -رحؿف اهلل-ومرادهؿ: بقزيد هق يزيد بـ معاوية 

: يؽػرون، ويسبقن، ويؾعـقن، ويشتؿقن: أَا ايطافه١ قاتًِٗ اهلل

معاوية، طؿرو  بـ العاص، وأبل مقسك إشعري، ويحؽقن طؾقف "

 ."بالـار

: مجد الديـ الؿميدي هذا: الرافضل َٚٔ ٜػ٢ُ بهطغٞ ايعٜس١ٜ

 إثقؿ، الؿعتزلل الخبقث، الذي يؼقل طـ كػسف: 

 اسؿع كالم كؾ جـــــــــد... يا سائؾل طـل وطـ مذهبل 

 وديـل التقحقد والعـــدل... جدي كبل، وإمــــــــامل أبل 
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ففق يعرتف أكف معتزلل، وقد وقػت طؾك بعض كتبف، وهق يحؽؿ طؾك 

، -رضل اهلل طـف-، وطؾك طؿرو بـ العاص -رضل اهلل طـفؿا-معاوية 

 بالـار.

 .-رضل اهلل طـف-وربؿا كذب أبق مقسك إشعري 

عـ يف طبد اهلل بـ طؿرو، وصعـ يف طبد اهلل بـ طؿر، وصعـ يف وص

 .-طـفؿرضل اهلل -طائشة 

 فلي إكصاف لديفؿ؟

 :-سمحٕ اهلل-ًٗظأهٞ ٙضٙذ بّ ًعاٗٙٞ 

ٓ كسبف، ": ، ٖٚٛ-ضمح٘ اهلل-َٔ غًو َػًو اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ 

 ."وٓ كحبف

 ففذا مسؾؽ حسـ.

لقست ثابتة طـف، مـ صريؼ  مع أن كثقًرا مـ التفؿ التل تذكر لقزيد:

 الرافضة: كؿا حؼؼ ذلؽ بعض الؿصـػقـ، وبعض الؿملػقـ.

-هق قائد الجقش الذي أخرب طـف الـبل  -رحؿف اهلل-ويزيد بـ معاوية 

 : بلكف مغػقر لف.-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 :(2924)بطقِ  -ضمح٘ اهلل-نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ 
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َثـِل : قاٍ  َحدَّ
ُّ
َمْشِؼل ـُ َيِزيَد الدِّ ـُ َحْؿَزةَ  ،إِْسَحاُق ْب َثـَا َيْحَقك ْب َقاَل:  ،َحدَّ

ـُ َيِزيدَ  َثـِل َثْقُر ْب ـِ َمْعَدانَ  ،َحدَّ ـْ َخالِِد ْب   ،َط
َّ
ـَ إَْسَقِد الَعـِْسل  ،َأنَّ ُطَؿْقَر ْب

َثُف  امِِت  -َحدَّ ـَ الصَّ َق َكاِزٌل فِل َساَحِة َوهُ -رضل اهلل طـف-–َأكَُّف َأَتك ُطَباَدَة ْب

َثْتـَا  ،َقاَل: ُطَؿْقرٌ  -َوَمَعُف ُأمُّ َحَراٍم  ،ِحْؿَص َوُهَق فِل بِـَاٍء َلفُ  -ُأمُّ َحَرامٍ َفَحدَّ

 ": -رضل اهلل طـفا
َّ
َيُؼقُل:  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأكََّفا َسِؿَعِت الـَّبِل

تِل َيْغُزوَن الَبْحَر َقْد َأْوَجُبقا» ـْ ُأمَّ
ُل َجْقٍش مِ َقاَلْت ُأمُّ َحَراٍم: ُقْؾُت: َيا  ،«َأوَّ

 َأَكا فِقِفْؿ؟ َقاَل: 
ِ
  ،«َأْكِت فِقِفؿْ »َرُسقَل اهلل

ُّ
صؾك اهلل طؾقف -ُثؿَّ َقاَل الـَّبِل

تِل َيْغُزوَن َمدِ : »-وسؾؿ ـْ ُأمَّ
ُل َجْقٍش مِ َفُؼْؾُت: َأَكا  ،«يـََة َقْقَصَر َمْغُػقٌر َلُفؿْ َأوَّ

؟ َقاَل: 
ِ
 «. َٓ »فِقِفْؿ َيا َرُسقَل اهلل

نُا يف صبُٛع ايفتا٣ٚ  -ضمح٘ اهلل-قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ 
(3/413-414) : 

١ُٖٝ ٘ٔ اٞيٜأ٥ٔ ِٝ ََا َعًٜ  َٛ ُٖ َٛاُب  َٓ ": َٚايٖك َٓ ُيَخصُّ بَِؿَحبَِّة َو ـْ َأكَُّف 
ـُ  مِ  . "ُيْؾَع

َٓ ِسقََّؿا إَذا  َوَمَع َهَذا َفنِْن َكاَن َفاِسًؼا َأْو َضالًِؿا َفَاهلُل َيْغِػُر لِْؾَػاِسِؼ َوالظَّالِِؿ 

 َأَتك بَِحَسـَاِت َطظِقَؿٍة. 

ٔ٘ ٟٗ ٔفٞ َقٔشٝٔش ٣َٚ اٞيُبَداض٢ ـِ ُطَؿَر : َٜٚقِس َض ـْ اْب ، َأنَّ -رضل اهلل طـفؿا-َط

 
َّ
ُل َجْقٍش َيْغُزو اْلُؼْسَطـْطِقـِقة َمْغُػقٌر »َقاَل:  -اهلل طؾقف وسؾؿصؾك -الـَّبِل َأوَّ

 . « َلفُ 
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ـَ ُمَعاِوَيَة َوَكاَن َمَعُف َأُبق َأيُّقَب  ُل َجْقٍش َغَزاَها َكاَن َأمِقُرُهْؿ َيِزيَد ْب َوَأوَّ

َْكَصاِريُّ  ْٕ  . -رضل اهلل طـف-ا

ـُ ُمَعاوِ َوَقْد ُيْشَتَبفُ  ـَ َأبِل : َيِزيُد ْب ـِ َأبِل ُسْػَقاَن: َفنِنَّ َيِزيَد ْب ِف َيِزيَد ْب َيَة بَِعؿِّ

َحاَبةِ  ـْ الصَّ
َحاَبِة َوُهَق َخْقُر آِل َحْرٍب. ،ُسْػَقاَن َكاَن مِ ـْ ِخَقاِر الصَّ

 َوَكاَن مِ

ـَ َبَعَثُفْؿ َأُبق َبْؽٍر  ِذي اِم الَّ ُتقِح فِل فُ  -رضل اهلل طـف-َوَكاَن َأَحَد ُأَمَراِء الشَّ

اِم.   الشَّ

 :
ِ
َوَمَشك َأُبق َبْؽٍر فِل ِرَكابِِف ُيقِصقِف ُمَشقًِّعا َلُف َفَؼاَل َلُف: َيا َخؾِقَػَة َرُسقِل اهلل

ا َأْن َأْكِزَل.  ا َأْن َتْرَكَب َوإِمَّ  إمَّ

َفَؼاَل: َلْسُت بَِراكِِب َوَلْسَت بِـَاِزِل إكِّل َأْحَتِسُب ُخَطاَي َهِذِه فِل َسبِقِؾ 

 .
ِ
 اهلل

اِم فِل ِخاَلَفِة ُطَؿَر َولَّك ُطَؿُر   َبْعَد ُفُتقِح الشَّ
َ
ا ُتُقفِّل  -رضل اهلل طـف-َفَؾؿَّ

ـِ طػان َوَأَقاَم ُمَعاِوَيُة  َمَؽاَكُف َأَخاُه ُمَعاِوَيَة َوُولَِد َلُف َيِزيُد فِل ِخاَلَفِة ُطْثَؿاَن ْب

اِم إَلك َأْن َوَقَع َما َوَقَع.  بِالشَّ

ْقتَِصاُر فِل َذلَِؽ 
ِ
ـِ ُمَعاِوَيَة  ،َفاْلَقاِجُب آ ـْ ِذْكِر َيِزيَد ْب ْطَراُض َط َواإْلِ

ـَِّة  َْهِؾ السُّ
ِ
ـْ اْلبَِدِع اْلُؿَخالَِػِة ٕ

ـَ بِِف: َفنِنَّ َهَذا مِ َواْمتَِحاِن اْلُؿْسؾِِؿق

 َواْلَجَؿاَطِة. 
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ـْ الْ 
ـْ َفنِكَُّف بَِسَبِب َذلَِؽ اْطَتَؼَد َقْقٌم مِ

ـَ ُمَعاِوَيَة مِ اِل، َأنَّ َيِزيَد ْب ُجفَّ

ـٌ  ِة اْلَعْدِل: َوُهَق َخَطٌل َبقِّ ؿَّ
، َوَأئِ ـَ الِِحق ـْ َأَكابِِر الصَّ

َحاَبِة، َوَأكَُّف مِ  قا. "الصَّ

 : قد يؼع مـفؿ، ما يؼع مـ الفـات.ٚاألَطا٤

، لقس كشلن -رحؿف اهلل-: فشلن يزيد بـ معاوية ٚيهٔ َع شيو

رضل -، فزيد لقس بصحابل، وأما أبقه معاوية -رضل اهلل طـفؿا-معاوية 

 .-طـفؿرضل اهلل -ففق مـ الصحابة  -اهلل طـفؿا

فالثؾب فقف، والطعـ فقف: صعـ يف خقار سؾػ هذه إمة رضقان اهلل 

 طؾقفؿ.
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 [الفقهاء السبعة]

يف نتاب٘ إعالّ املٛقعني  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ 
(1/19) : 

َرةِ ]  [َفْصٌؾ ُفَؼَفاُء اْلَؿِديـَِة اْلُؿـَقَّ

ِٔ ايٖتأبٔعنَي" َٔ َُٔس١َٕٜٓ  َٕ ٔباٞي ُُٞفُتٛ َٕ اٞي ـَ اْلُؿَسقِِّب َٜٚنا َبْقرِ  ،: اْب ـَ الزُّ  ،َوُطْرَوَة ْب

دٍ  ـَ ُمَحؿَّ ـَ َزْيدٍ  ،َواْلَؼاِسَؿ ْب ـِ َحاِرِث  ،َوَخاِرَجَة ْب ـِ ْب ْحَؿ ـَ َطْبِد الرَّ َوَأَبا َبْؽِر ْب

ـِ ِهَشامٍ  ـَ َيَسارٍ  ،ْب ـِ َمْسُعقٍد.  ،َوُسَؾْقَؿاَن ْب ـِ ُطْتَبَة ْب  ْب
ِ
ـَ َطْبِد اهلل  ْب

ِ
 َوُطَبْقَد اهلل

ِء ُهْؿ اْلُػَؼَفاُء.  َٓ  َوَهُم

ٍَ َٜٚقِس ٌُ ٜفٜكا ِِ اٞيٜكا٥ٔ ُٗ َُ  :َْٜع

ـْ فِل ا ـْ اْلِعْؾِؿ َخاِرَجفْ ... ْلِعْؾِؿ َسْبَعُة َأْبُحٍر إَذا قِقَؾ َم  ِرَواَيُتُفْؿ َلْقَسْت َط

 ُطْرَوُة َقاِســــــٌؿ 
ِ
 َسِعقٌد َأُبق َبْؽٍر ُسَؾْقَؿاُن َخاِرَجـــــفْ ... َفُؼْؾ ُهْؿ ُطَبْقُد اهلل

٣َٛ ٢ٌ اٞيٜفِت ِٖ ِٔ ٜأ َٔ  َٕ ـُ ُطْثَؿانَ ": َٜٚنا ـُ َوَكا ،َوَسالِؿٌ  ،َأَباُن ْب فٌِع َوَأُبق َسَؾَؿَة ْب

ـِ َطْقٍف  ـِ ْب ْحَؿ ـِ  ،َطْبِد الرَّ ـُ اْلُحَسْق ُّ ْب
 ."َوَطؾِل

َُٖؤٜيا٤ٔ ـِ َحْزمٍ ": ََٚبِعَس  ـِ َطْؿِرو ْب ِد ْب ـُ ُمَحؿَّ ٌد  ،َأُبق َبْؽِر ْب َواْبـَاُه ُمَحؿَّ

 
ِ
ـِ ُطْثَؿاَن َواْبـُُف  ،َوَطْبُد اهلل ـُ ُطَؿَر ْب  ْب

ِ
دٌ َوَطْبُد اهلل ـُ اْبـَا  ،ُمَحؿَّ  َواْلُحَسْق

ِ
َوَطْبُد اهلل

ـِ اْلَحـَِػقَّةِ  ِد ْب   ،ُمَحؿَّ
ٍّ
ـِ َطؾِل ِد ْب ـُ ُمَحؿَّ ـُ اْلَؼاِسِؿ  ،َوَجْعَػُر ْب ـِ ْب ْحَؿ َوَطْبُد الرَّ

ـِ َأبِل َبْؽرٍ  ِد ْب ـِ ُمَحؿَّ ـُ اْلُؿـَْؽِدِر. ،ْب ُد ْب  َوُمَحؿَّ
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ْهرِ  ـُ ِشَفاٍب الزُّ ُد ْب ـُ ُكقٍح َفَتاِوَيِف فِل َثاَلَثِة  ،يُّ َوُمَحؿَّ ُد ْب َوَجَؿَع ُمَحؿَّ

ءِ  ،َأْسَػاٍر َضْخَؿٍة َطَؾك َأْبَقاِب اْلِػْؼفِ  َٓ  قا. "َوَخْؾٌؼ ِسَقى َهُم

 : قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ يف نتاب اإلؾاضات إىل أمسا٤ املبُٗات

فؼفاء الػؼفاء السبعة "اطؾؿ أن مـ أفضؾ التابعقـ وكبارهؿ وسادهتؿ: "

 ."الؿديـة

سعقد بـ الؿسقب، وطروة بـ الزبقر، والؼاسؿ ": فػت١ َتفل عًِٝٗ

بـ محؿد بـ أبك بؽر الصديؼ، وخارجة بـ زيد بـ ثابت، وطبقد اهلل بـ 

 ."طبد اهلل بـ طتبة بـ مسعقد، وسؾقؿان بـ يسار

 : ٚيف ايػابع ثالث١ أقٛاٍ

لحاكؿ أبق طبد اهلل : أكف أبق سؾؿة بـ طبد الرحؿـ بـ طقف كؼؾف اأسسٖا

 طـ فؼفاء الحجاز. 

 : أكف سالؿ بـ طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب قالف ابـ الؿبارك. ٚايجاْٞ

: أكف أبق بؽر بـ طبد الرحؿـ بـ الحارث بـ هشام قالف أبق ٚايجايح

 الزكاد. اكتفك. 

يف ؾطس٘ ع٢ً أيفٝ٘ ايػٝٛطٞ  -ضمح٘ اهلل-قاٍ ايعال١َ األثٝٛبٞ  
(2/217) : 

إٓ سؾقؿان فلبقه يسار ٓ  -رضل اهلل طـفؿ-ؿ مـ أبـاء الصحابة وكؾف"

 ."-رحؿف اهلل-صحبة لف: قالف السخاوي 
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يف اعتكاز  -ضمح٘ اهلل-قاٍ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ عبس ايطمحٔ بٔ دربٜٔ 
 : (1/17)أٌٖ ايػ١ٓ 

وفقفؿ مـ لقس  ،: هؿ فؼفاء الؿديـة وأكثرهؿ مـ قريشٖؤال٤ ايػبع١"

 مـ قريش. 

 : طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبة بـ مسعقد مـ هذيؾ. ٚفِٝٗ

 وطروة بـ الزبقر وهق مـ أكابر قريش.

 وقاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر الصديؼ. 

 وسعقد بـ الؿسقب مـ بـل مخزوم مـ أكابر قريش. 

فجده الحارث بـ  ،وأبق بؽر بـ طبد الرحؿـ بـ الحارث بـ هشام

 هشام أخق أبل جفؾ مـ بـل مخزوم. 

 ـ الؿقالل سؾقؿان بـ يسار. وم

 وخارجف بـ زيد بـ ثابت مـ إكصار.

 ،، وهؿ قدوة لؿـ بعدهؿ-طـفؿرضل اهلل -همٓء تالمذة لؾصحابة 

بؾ  ،ولؿ يـؼؾ طـفؿ شلء مـ الؿخالػات ،ولؿ يدخؾقا يف شلء مـ البدع

 اومـ الذيـ بؾغقا العؾؿ وكػع اهلل تعالك بعؾؿفؿ كػعً  ،هؿ مـ حؿؾة العؼقدة

 ."اكبقرً 
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 :بٚاْ طبب تظٌٚتٍٔ باهفكٔا١ اهظبعٞ

 : ٕن الػتقى دارت طؾقفؿ يف زمـفؿ.مسٛا بفكٗا٤ املس١ٜٓ ايػبع١

 : ٕن الحديث دار طؾقفؿ يف زمـفؿ.نُا إٔ ايعبازي١ مسٛا بصيو

رضل اهلل -: سالؿ بـ طبد اهلل بـ طؿر ٚضمبا أنٝف إىل ايفكٗا٤ ايػبع١

 ، ورضل اهلل طـ أبقف وجده.-رحؿف اهلل-بـ الخطاب  -طـفؿا
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 ٞبٚاْ ػ١ٛ ًّ تشمجٞ اهفكٔا١ اهظبع : 

هذلي عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود ال: األول]

 [-رحمه اهلل-المدني

 :(-4/475)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ـِ ُطْتَبَة "  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ب

ِ
.ُطَبْقُد اهلل

ُّ
 الَؿَدكِل

ُّ
 الُفَذلِل

ْبَعةِ  ،َوَطالُِؿَفا ،ُمْػتِل الَؿِدْيـَةِ  ،الَػِؼْقفُ  ،اإِلَمامُ  َأُبق َطْبِد  ،َوَأَحُد الُػَؼَفاِء السَّ

 
ُّ
 الُفَذلِل

ِ
  ،اهلل

ُّ
 إَْطَؿك. ،الَؿَدكِل

َٛ ٜأُخٛ ُٖ ِث َطْقٍن.َٚ  : الُؿَحدِّ

َٛ ُٖ َُا ُعِتَب١ٝ  ُٖ  بََٚدٗس
ِ
 .-رضل اهلل طـفؿا-ـِ َمْسُعْقٍد : َأُخق َطْبِد اهلل

 َأْو ُبَعْقَدَها. ،: فِل ِخالََفِة ُطَؿرَ ُٚٔيَس

ِٔ َوَأبِل َواقٍِد  ،َوَفاصَِؿَة بِـِْت َقْقسٍ  ،َوَأبِل ُهَرْيَرةَ  ،: َطاِئَشةَ ََٚسٖسَخ َع

 
ِّ
ْقثِل   ،الؾَّ

ِّ
ـِ َخالٍِد الُجَفـِل ـِ َطبَّاٍس  ،َوَزْيِد ب ََٓزَمُف َصِقْياًل  -َواْب ـِ ُطَؿرَ  - َو  ،َواْب

ـِ َبِشْقرٍ  ،َوَأبِل َسِعْقدٍ  َوُأمِّ َقْقٍس بِـِْت  ،َوُأمِّ َسَؾَؿةَ  ،َوَمْقُؿْقَكةَ  ،َوالـُّْعَؿاِن ب

ـٍ   .-رضل اهلل طـفؿ-َوَصائَِػةٍ  ،َوَوالِِدهِ  ،مِْحَص

ِٔ ـِ َياِسرٍ  ،: ُطَؿرَ ََٚع اِر ب ـِ ُحـَْقٍػ  ،َوَطؿَّ اهلل  رضل-َوَغْقِرِهؿ ،َوُطْثَؿاَن ب

 .ُمْرَساًل  -طـفؿ
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ُ٘ ِٓ ْهِريُّ  ،: َأُخْقهُ ََٚع   ،َوالزُّ
ُّ
ـُ َسِعْقٍد الَؿاِزكِل ـُ َمالٍِؽ  ،َوَضْؿَرُة ب  ،َوِطَراُك ب

ـُ َأبِل َطاِئَشةَ  َكادِ  ،َوُمْقَسك ب ـُ َكْقَسانَ  ،َوَأُبق الزِّ َوُخَصْقٌػ  ،َوَصالُِح ب

ـُ إِْبَراِهْقؿَ  ،الَجَزِريُّ  ـِ  ،َأُبق الـَّْضرِ  َوَسالِؿٌ  ،َوَسْعُد ب ـُ َيْحَقك ب َوَصْؾَحُة ب

ـُ ُسَفْقؾٍ  ،َصْؾَحةَ  ـُ َأبِل الَجْفِؿ الَعَدِويُّ  ،َوَطْبُد الَؿِجْقِد ب  ،َوَأُبق َبْؽٍر ب

 َوآَخُرْوَن.

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ْعرِ  ،اَفِؼْقفً  ،اَطالِؿً  ،َكاَن ثَِؼةً ": ٜقا  ،َكثِْقَر الَحِدْيِث َوالِعْؾِؿ بِالشِّ

 "َوَقْد َذَهَب َبَصُرهُ 
(1)

. 

ٍَ ٞٗ َٜٚقا ُٔ َعِبٔس اهلٔل ائعِذًٔ َُُس ب َوَكاَن َأَحَد ُفَؼَفاِء  ،َكاَن َأْطَؿَش ": ٜأِس

ـِ َطْبِد  ،لِْؾِعْؾؿِ  اَجامِعً  ،اَصالِحً  َرُجاًل  ،ِثَؼةً  ،الَؿِدْيـَةِ  َوُهَق ُمَعؾُِّؿ ُطَؿَر ب

 ."الَعِزْيزِ 

ٍَ ٜأُبٛ ُظِضَع١ٜ ايٖط َٟٜٗٚقا  ."إَِمامٌ  ،َمْلُمْقنٌ  ،ثَِؼةٌ ": اظ٢

ُٖٕس امٝلَؤٚزُب ََُش  ُٔ ُُِْٛؼ ب ُٜ(2)
ـْ ُطَؿاَرَة  : َط

(3)
ـِ َزْيدٍ    ـْ َمْعَؿرٍ  ،ب ـِ  ،َط  َط

ـَ َطبَّاسٍ "َقاَل:  ،الُزْهِريِّ   ،َوَكاَن َيْخُزُن َطـْفُ  ،َكاَن َأُبق َسَؾَؿَة َيْسَلُل اْب

 ُيْؾطُِػفُ 
ِ
ُه ِطز   ،َوَكـــــاَن ُطَبْقُد اهلل  "اَفَؽاَن ُيِعزُّ

(4)
. 

                                                   
 .(5/251)ابن سعد  (1)
 ، كىو تصحيف."ادلؤذف  "يف األصل  (2)
 كيغلب على الظن أف ما يف الطبقات ىػػػػػػػػػػػػو الصواب. ،كيف الطبقات: محاد بن زيد ،كذا األصل  (3)
 .(5/251)كاخلرب يف ابن سعد  ،: يتحفو بالقليلأم (4)
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ِٕٝب ُٔ َؾٔب دٍ َعِبُس اهلٔل ب ـِ ُمَحؿَّ ـْ َيْعُؼْقَب ب ـِ  ،: َط ِد ب ـِ ُمَحؿَّ ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب َط

ـْ َأبِْقفِ  ،َطْبِد الَعِزْيزِ  ـِ الُزْهِريِّ  ،َط ـَ العُ  اَقاَل: َما َجاَلْسُت َأَحدً  ،َط
َّٓ مِ َؾَؿاِء إِ

َبْقرِ  ،َوَأَرى َأكِّل َقْد َأَتْقُت َطَؾك َما ِطـَْدهُ  ـِ الزُّ  ،َوَقْد ُكـُْت َأْخَتؾُِػ إَِلك ُطْرَوَة ب

َّٓ ُمَعادً    ،اَحتَّك َما ُكـُْت َأْسَؿُع مِـُْف إِ
ِ
َّٓ َوَجْدُت  ،َما َخالَ ُطَبْقَد اهلل َفنِكَُّف َلْؿ آتِِف إِ

 .اْيػً َصرِ  اِطـَْدُه ِطْؾؿً 

٣َٚ يُّ ََٚض ـِ الَؼارِّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِْقفِ  ،: َيْعُؼْقُب ب َقاَل: ُكـُْت َأْسَؿُع  ،َط

 َيُؼْقُل: 
ِ
ـَ َطْبِد اهلل  ب

ِ
َقطُّ َفَلَشاُء  اَما َسِؿْعُت َحِدْيثً "ُطَبْقَد اهلل

(1)
   َّٓ َأْن َأِطَقُف إِ

 ."َوَطْقُتفُ 

٣َٚ ـِ الُزْهِريِّ  ،َيْعُؼْقُب َهَذا: ََٚض َٓ ": َقاَل  ،َط  
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ب

ِ
َكاَن ُطَبْقُد اهلل

َّٓ َوَقْعُت َطَؾْقفِ  َّٓ ِطـَْدُه، إِ َٓ َأِجُدُه إِ  ."َأَشاُء َأْن َأَقَع مِـُْف َطَؾك َما 

ارُ  ػَّ ـُ َخؾِْقؾٍ  ،َأْخَبَرَكا إِْسَحاُق الصَّ اِرِم َأْكَبَلَكا َأُبق الَؿؽَ  ،َأْكَبَلَكا ُيْقُسُػ ب

 
ُّ
ادُ  ،التَّْقِؿل ٍّ الَحدَّ

  ،َأْكَبَلَكا َأُبق ُكَعْقؿٍ  ،َأْكَبَلَكا َأُبق َطؾِل
ُّ
َبَراكِل َثـَا ُسَؾْقَؿاُن الطَّ  ،َحدَّ

 
ُّ
ـُ ُسَؾْقَؿاَن الـَّْقَفؾِل َثـَا َجْعَػُر ب ـُ الُؿـِْذرِ  ،َحدَّ َثـَا إِْبَراِهْقُؿ ب َثـَا َطْبُد  ،َحدَّ َحدَّ

ـُ ال ـِ ب ْحَؿ َكادِ  ،ُؿِغْقَرةِ الرَّ ـِ َأبِل الزِّ ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِْقفِ  ،َط َكَتَب "َقاَل:  ،َط

ـِ َطْبِد الَعِزْيِز: ـِ ُطْتَبَة إَِلك ُطَؿَر ب  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ب

ِ
 ُطَبْقُد اهلل

 

                                                   
 .(4/31)، كتاريخ اإلسبلـ (1/561)، كالصواب ما أثبتناه من ادلعرفة كالتاريخ "حاشا": يف األصل (1)
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ـــــَقرُ  ـْ ِطـِْدِه السُّ
  بِْسِؿ الَِّذي ُأْكِزَلْت مِ

ِ
ا َبْعُد َيا ُطَؿـــــــــــــــــرُ  ،َوالَحْؿُد هلل  َأمَّ

ـْ َطَؾك َحَذٍر َقْد َيـَْػُع الَحــــــــــَذرُ  إِْن ُكـَْت َتْعَؾُؿ َما َتــــــْلتِل َوَما َتـــــَذُر   َفُؽ

َٓ َتْشَتِفل الَؼــــــــ َواْرَض بِِف  ،َواْصبِْر َطَؾك الَؼَدِر الَؿْحُتْقمِ   ـــــَدرُ َوإِْن َأَتاَك بَِؿا 

َّٓ َسَقْتَبُع َيْقمً  َفَؿا َصَػا ْٓمِرٍئ َطْقٌش ُيَســــــــــــرُّ بِِف  َصْػَقُه َكـــــــــــــَدرُ  اإِ
(1)

 

ٟٗ ِٖط٢ ٍَ ايٗع  َبْحرً ٜقا
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ب

ِ
ـْ ُبُحْقِر الِعْؾِؿ  ا: َكاَن ُطَبْقُد اهلل

مِ
(2)

. 

ُٔ ايٖهٖشأى  ُُٖس ب ََُش  ٍَ َٜٞٗٚقا َٔ ـُ ِشَفاٍب َيْلتِل ُطَبْقَد َقاَل َمالٌِؽ : اسٔبَعا : َكاَن اْب

 
ِ
ـَ َطْبِد اهلل  ب

ِ
ـَ الُعَؾَؿاءِ  ،اهلل

ـَ  ،َوَكاَن مِ
ُثُف َوَيْسَتْسِؼل َهَق َلُف الَؿاَء مِ َفَؽاَن ُيَحدِّ

الَةَ  ،البِْئرِ  ُل الصَّ  ُيَطقِّ
ِ
َٓ َيْعَجُؾ َطـَْفا ََٕح  ،َوَكاَن ُطَبْقُد اهلل  ٍد.َو

ـِ َجاءُه َوُهَق ُيَصؾِّل ـَ الُحَسْق َّ ب
 ،َفَجَؾَس َيـَْتظُِرهُ  ،َقاَل: َفَبَؾَغـِل َأنَّ َطؾِل

َل َطَؾْقفِ   فِل َذلَِؽ.  ،َوَصقَّ
ِ
 َفُعْقتَِب ُطَبْقُد اهلل

 
ِ
ـُ بِـِْت َرُسْقِل اهلل َفَتْحبُِسُف َهَذا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوقِْقَؾ: َيْلتِْقَؽ اْب

 الَحْبَس!

ْلَن َأْن ُيَعـَّك ،االؾَُّفؿَّ َغْػرً "َفَؼاَل:  ـْ َصَؾَب َهَذا الشَّ  "َٓ ُبدَّ لَِؿ
(3)

. 

ـُ َخَؾٍػ الَحافِظُ  ـِ ب
ـُ َطْبِد الُؿْعطِل ،َأْخَبَرَكا َطْبُد الُؿْممِ  ،َأْكَبَلَكا ُيْقُسُػ ب

 
ُّ
َؾِػل ـُ َأْحَؿدَ  ،َأْكَبَلَكا َأُبق َصاِهٍر السِّ ـُ  ،َأْكَبَلَكا َكْصُر ب َقاَل: َأْكَبَلَكا َأُبق َحْػٍص ُطَؿُر ب

                                                   
 .(189 ،2/188)اخلرب كاالبيات يف احللية  (1)
 .(1/561)انظر ادلعرفة كالتاريخ  (2)
 من ىذا اجلزء. (388ص )انظر اخلرب بنحوه يف ترمجة علي بن احلسُت  (3)
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ارُ  ـِ َحْرٍب  ،َأْحَؿَد الَبزَّ  ب
ِّ
ـِ َطؾِل ـِ ُطَؿَر ب ـُ َيْحَقك ب ُد ب  ،َأْكَبَلَكا َأُبق َجْعَػٍر ُمَحؿَّ

ـُ َحْرٍب  ُّ ب
َثـِل َطؾِل ـُ ُطَقْقـَةَ  ،َحدَّ َثـَا ُسْػَقاُن ب ـِ ا ،َحدَّ َثُف ُطَبْقُد  ،لُزْهِريِّ َط َحدَّ

 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ب

ِ
ـَ َطبَّاسٍ َسِؿَع  ،اهلل ِجْئُت َأَكا "َيُؼْقُل:  -رضل اهلل طـفؿا-اْب

  ،َوالَػْضُؾ َطَؾك َأَتاٍن َيْقَم َطَرَفةَ 
ُّ
ُيَصؾِّل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوالـَّبِل

ػِّ  ،بِالـَّاسِ  َوَلْؿ َيُؼْؾ  ،َوَتَرْكـَاَها َتْرَتعُ  ،ـَا َطـَْفاَفـََزلْ  ،َفَؿَرْرَكا َطَؾك َبْعِض الصَّ

 
ُّ
 "اَشْقئً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلـَا الـَّبِل

(1)
. 

ٔ٘ ـِ الُزْهِريِّ َٚٔب   ،: َط
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل   ،َط

َّ
صؾك اهلل -َيْبُؾُغ بِِف الـَّبِل

ـْ َباَت َوفِل َيِدِه َغَؿٌر »َقاَل:  -طؾقف وسؾؿ ءٌ َم
ْ
َّٓ  ،َفَلَصاَبُف َشل َـّ إِ َفالَ َيُؾْقَم

 .«َكْػَسفُ 

َقِقيُّ اإِلْسـَادِ  ،َهَذا ُمْرَسٌؾ 
(2)

َفِر. ، ـَ الزَّ
 فِْقِف الَحضُّ َطَؾك َغْسِؾ الَقِد مِ

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ِٝط٣ ،ٜقا َُ ُْ ٢ٔ ُٔ َعِبٔس اهلٔل ب ُُٖس ب ََُش َٚ، ٟٗ َٔٔص َماَت ُطَبْقُد ": َٚايٚتِط

 َسـَةَ 
ِ
ـَ  اهلل  ."َثَؿاٍن َوتِْسِعْق

ٍّ ُٔ َعٔس ُِ ب َِٝج ٍَ اهٜل ٞٚ ،َٜٚقا ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب .ََٚعًٔ ـَ  : َماَت َسـََة تِْسٍع َوتِْسِعْق

                                                   
، من طريق ابن شهاب الزىرم عن عبيد ا ابن عبد ا (156 ،1/155) "ادلوطأ  "كأخرجو مالك يف  (1)

 . (514)، كمسلم (1/472)كىو يف البخارم  -رضي ا عنهما-عن ابن عباس
 ،341 ،2/263)كأمحد  (،2/114 )كالدارمي (3852)كىو حديث صحيح أخرجو موصوال أبو داكد  (2)

قاؿ: قاؿ رسوؿ  ،من طرؽ عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة (3297)كابن ماجو  (،537
. "فبل يلومن إال نفسو  ،من ناـ كيف يده غمر كدل يغسلو فأصابو شيء ": -صلى ا عليو كسلم-ا 

 : الدسم كالزىومة من ريح اللحم.كالغمر



 اعشف طوفم

6
 [-رحمه اهلل-عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني ]األول:

   
 

67 

ٌَ ِٝ   قا .": َغْقُر َذلَِؽ َٚٔق
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 68 "[-ورضي اهلل عن أبيه -رحمه اهلل-]الثاني: "عروة بن الزبير بن العوام 

 اهلل ورضي -رحمه اهلل-عروة بن الزبير بن العوام ": الثاني]

 ["-عن أبيه

 :(434-4/421)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

" 
ِ
ـُ َحَقاِريِّ َرُسْقِل اهلل تِِف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُطْرَوُة اْب ـُ َطؿَّ َواْب

ـِ   ب
ِّ
ـِ ُقَصل ى ب ـِ َطْبِد الُعزَّ ـِ َأَسِد ب ـِ ُخَقْيؾِِد ب اِم ب ـِ الَعقَّ َبْقِر ب َصِػقََّة: الزُّ

  ،َطالُِؿ الَؿِدْيـَةِ  ،اإِلَمامُ  ،كاِلٍَب 
ُّ
 الُؼَرِشل

ِ
  ،إََسِديُّ  ،َأُبق َطْبِد اهلل

ُّ
 ،الَؿَدكِل

ْبَعِة. ،الَػِؼْقفُ   َأَحُد الُػَؼَفاِء السَّ

ِٔ ٍء َيِسْقٍر: لِِصَغِرِه.َسٖسَخ َع
ْ
 : َأبِْقِف بَِشل

ِٔ ْيِؼ.ََٚع دِّ ِف: َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َبْؽٍر الصِّ  : ُأمِّ

ِٔ ـَ َطاِئَشةَ : َخاَلتِفِ ََٚع َزَمَفا ،: ُأمِّ الُؿْممِـِْق َٓ َف بَِفا. ،َو  َوَتَػؼَّ

ِٔ ـِ َزْيدٍ ََٚع ـِ َأبِل َصالٍِب  ،: َسِعْقِد ب  ب
ِّ
ـِ َأبِل َحْثَؿةَ  ،َوَطؾِل  ،َوَسْفِؾ ب

 
ِّ
 الثََّؼِػل

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ  ،َوَجابِرٍ  ،َوُسْػَقاَن ب ـِ  ،َوالَحَس ـِ  ،َوالُحَسْق ِد ب َوُمَحؿَّ

ـِ َطبَّاسٍ  ،َوَأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َوَأبِل ُحَؿْقدٍ  ،َؿةَ َمْسؾَ  ـِ َثابٍِت  ،َواْب َوَأبِل  ،َوَزْيِد ب

ـِ ُشْعَبةَ  ،َأيُّْقَب إَْكَصاِريِّ  ـِ َزْيدٍ  ،َوالُؿِغْقَرِة ب َوَطْؿِرو  ،َوُمَعاِوَيةَ  ،َوُأَساَمَة ب

ـِ الَعاصِ  ـِ َطْؿٍرو ،ب  ب
ِ
ـِ  ،اكِئ بِـِْت َأبِل َصالٍِب َوُأمِّ هَ  ،َواْبـِِف: َطْبِد اهلل َوَقْقِس ب

ـِ ُطَباَدةَ  ـِ ِحَزامٍ  ،َسْعِد ب ـِ ُطَؿرَ  ،َوَحؽِْقِؿ ب رضل اهلل -َوَخْؾٍؼ ِسَقاُهؿ ،َواْب

 .-طـفؿ
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ِٜٝف١ٝ ٍَ َخًٔ  ٜقا
(1)

. ـَ  : ُولَِد ُطْرَوُة َسـََة َثالٍَث َوِطْشِرْي

.  َفَفَذا َقْقٌل َقِقيٌّ

ٌَ ِٝ  َذلَِؽ.: َمْقلُِدُه َبْعَد َٚٔق

ُٔ َعِبٔس اهلٔل َُِكَعُب ب  ٍَ ـْ ِخالََفِة ُطْثَؿاَن.ٜقا
ـَ َخَؾْت مِ  : ُولَِد َلِستِّ ِسـِْق

ََٖط٠ٟ  ٍَ  َٜٚقا
(2)

ـَ  ـُ  ،: ُولَِد َسـََة تِْسٍع َوِطْشِرْي َوَيْشَفُد لَِفَذا َما َرَواُه ِهَشاُم ب

ـْ َأبِْقفِ  ،ُطْرَوةَ  بَ  ،َط ُزكِلَقاَل: َأْذُكُر َأنَّ َأبِل الزُّ  َوَيُؼْقُل: ،ْقَر َكاَن ُيـَؼِّ

ْيِؼ  دِّ ـْ َوَلِد الصِّ
ـْ آِل َأبِل َطتِْقِؼ ... ُمَباَرٌك مِ

 َأْبَقُض مِ

ُه َكَؿا َأَلذُّ ِرْيــــِؼل َأَلذُّ
(3)

    ... 

١ََٜ ـْ ِهَشامٍ ٜأُبٛ ٝأَغا ـْ َأبِْقفِ  ،: َط ـُ َطْبِد "َقاَل:  ،َط ُرِدْدُت َأَكا َوَأُبق َبْؽٍر ب

ـِ َيْقَم الَجَؿؾِ  ْحَؿ "اْسُتْصِغْرَكا ،الرَّ
(4)

. 

٣ٔ ِٝ ََٔع  ُٔ ٢َٝ ب ٍَ َِٜش َفُؽؾُّ َهَذا  ،َكاَن ُطُؿُرُه َيْقَمئٍِذ َثالََث َطْشَرَة َسـَةً ": ٜقا

ـَ   ."ُمَطابٌِؼ: َٕكَُّف ُولَِد فِل َسـَِة َثالٍَث َوِطْشِرْي

                                                   
 .(156)يف تارخيو  (1)
 ككذا يف تاريخ اإلسبلـ للمؤلف. (،11/283)قوؿ مصعب ىذا يف تاريخ ابن عساكر  (2)
 .(آ 11/283)ابن عساكر  (3)
 .(5/179)كابن سعد  (،ب 11/283)ابن عساكر  (4)
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ُِٝط ٍَ ايٗعَب ـُ َصالٍِح َٜٚقا ُّ ب
َثـِل َطؾِل   ،: َحدَّ

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـُ َصالِِح ب َثـِل َطامُِر ب َحدَّ

َبْقرِ  ـِ الزُّ ـِ ُطْرَوَة ب ـِ ُطْرَوةَ  ،ب ـْ ِهَشاِم ب ـْ َأبِْقِف:  ،َط ـِ َأكَُّف َقِدَم الَبْصَرَة َطَؾك "َط اْب

 َفُقَؼاُل َأْكَشَدُه: ،َوُهَق َطامٌِؾ َطَؾْقَفا ،-رضل اهلل طـفؿا-َطبَّاسٍ 

ِب ... َلْقـــــــــــَؽ َقِرْيَبٍة َأُمتُّ بَِلْرَحاٍم إِ  َٓ ُقْرَب بِإَْرَحاِم َما َلْؿ ُتَؼرِّ  َو

ـْ َقاَل َهَذا؟  َفَؼاَل لُِعْرَوَة: َم

ـُ َجْحٍش.  َقاَل: َأُبق َأْحَؿَد ب

 
ِ
ـُ َطبَّاٍس: َفَفْؾ َتْدِري َما َقاَل َلُف َرُسْقُل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل اْب

 ؟

.َٓ  َقاَل: 

 . (َصَدْقَت )َقاَل: َقاَل َلُف: 

 "َما َأْقَدَمَؽ الَبْصَرَة؟"ُثؿَّ َقاَل لِل: 

ِت الَحاُل "ُقْؾُت:   َأْن َيْؼِسَؿ َسْبَع ِحَجٍج  ،اْشَتدَّ
ِ
َوَتَللَّك َحتَّك  ،َوَأَبك َطْبُد اهلل

َبْقرِ  ـَ الزُّ َ َدْي
 ."َيْؼِضل

 "َفَلَقاَم بَِفا َبْعدُ  ،ْرَوُة بِِؿْصرَ ُثؿَّ َلِحَؼ طُ  ،َوَأْطَطاكِل ،َفَلَجاَزكِل"َقاَل: 
(1)

. 

ُٔ ٜأٔبٞ ايٚعَْأز ـْ ِهَشامٍ اِب ـْ َأبِْقفِ  ،: َط َقاَل: ُكـُْت َأَتَعؾَُّؼ بَِشْعٍر فِل َضْفِر  ،َط

 َأبِل.

                                                   
 بركاية سلتلفة. (1/474). كالبيت يف ابن ىشاـ (آ 11/291)أكرده ابن عساكر مطوال  (1)
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٢ٔ ٣َٚ َع ُِٜط ـِ ُذَؤْيٍب  ،: الُزْهِريِّ َٚ ـْ َقبِْقَصَة ب ُكـَّا فِل ِخالََفِة "َقاَل:  ،َط

َوُمْصَعٌب  ،َأَكا ،َوإَِلك آِخِرَها َكْجَتِؿُع فِل َحْؾَؼٍة بِالَؿْسِجِد بِالؾَّْقؾِ ُمَعاِوَيَة 

َبْقرِ  ـِ  ،َوُطْرَوُة اْبـَا الزُّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ـُ َمْرَوانَ  ،َوَأُبق َبْؽٍر ب  ،َوَطْبُد الَؿؾِِؽ ب

ـِ الِؿْسَقرُ  ْحَؿ ْحؿَ  ،َوَطْبُد الرَّ ـُ َطْبِد الرَّ ـِ َطْقٍف َوإِْبَراِهْقُؿ ب ـُ  ،ـِ ب  ب
ِ
َوُطَبْقُد اهلل

ـِ ُطْتَبةَ   ب
ِ
ُق بِالـََّفارِ  ،َطْبِد اهلل ـَ َثابٍِت  ،َوُكـَّا َكَتَػرَّ َوُهَق  ،َفُؽـُْت َأَكا ُأَجالُِس َزْيَد ب

 ،ُمَتَرئٌِّس بِالَؿِدْيـَِة فِل الَؼَضاِء َوالَػْتَقى َوالِؼَراءِة َوالَػَرائِِض فِل َطْفِد ُطَؿرَ 

  ،َؿانَ َوُطثْ 
ٍّ
ـِ ُكَجالُِس َأَبا ُهَرْيَرةَ  ،َوَطؾِل ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ  ،ُثؿَّ ُكـُْت َأَكا َوَأُبق َبْؽٍر ب

 "َوَكاَن ُطْرَوُة َيْغؾُِبـَا بُِدُخْقلِِف َطَؾك َطاِئَشةَ 
(1)

. 

ّْ َٖٔؿا  ٍَ ـْ َأبِْقِف: ٜقا الَِث َما َماَتْت َطائَِشُة َحتَّك َتَرْكُتَفا َقْبَؾ َذلَِؽ بِثَ ": َط

ـَ   "ِسـِْق
(2)

. 

ُٔ ٜفَهاٜي١ٜ ـْ ِهَشامٍ ََُباَضٝى ب ـْ َأبِْقِف:  ،: َط ـُ َشَباٌب: "َط َأكَُّف َكاَن َيُؼْقُل َلـَا َوَكْح

َٓ َتَعؾَُّؿْقنَ  إِْن َتُؽْقُكقا ،َما َلُؽؿ 
(3)

 ،ِصَغاَر َقْقٍم ُيْقِشُؽ َأْن َتُؽْقُكقا ِكَباَر َقْقمٍ   

ْقِخ َأْن َيُؽْقَن َشْقخً  َلَؼْد َرَأْيُتـِل َقْبَؾ َمْقِت َطاِئَشَة  ،َوُهَق َجاِهٌؾ  اَوَما َخْقُر الشَّ

َّٓ  ،بَِلْرَبِع ِحَجٍج َوَأَكا َأُقْقُل  َلْق َماَتِت الَقْقَم َما َكِدْمُت َطَؾك َحِدْيٍث ِطـَْدَها إِ

                                                   
 .(آ 11/284)انظر ابن عساكر  (1)
 .(آ 11/284)ابن عساكر  (2)
 تصحيف. "نكوف  "يف األصل:  (3)
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 الَحِدْيُث َوَلَؼْد َكاَن َيْبُؾُغـِل طَ  ،َوَقْد َوَطْقُتفُ 
ِّ
َحابِل َفَلِجُدُه َقْد  ،َفآتِْقفِ  ،ـِ الصَّ

 "ُثؿَّ َأْسَلُلُف َطـْفُ  ،َفَلْجؾُِس َطَؾك َبابِفِ  ،َقاَل 
(1)

. 

ٗٞ ِٝٔس ايال٤ٔسٔك ُٔ ُٔ َعِبٔس اسٜب ُٕ ب َُا َثـَا َأبِلُعِج ـُ َطْبِد "َقاَل:  ،: َحدَّ َقاَل ُطَؿُر ب

ـْ طُ ": الَعِزْيزِ 
َبْقرِ َما َأِجُد َأْطَؾَؿ مِ ـِ الزُّ  ."َأْجَفُؾفُ  اَوَما َأْطَؾُؿُف َيْعَؾُؿ َشْقئً  ،ْرَوَة ب

ٍَ ٜأُبٛ ايٚعَْأز َوَطْبُد  ،َوَقبِْقَصةُ  ،َوُطْرَوةُ  ،ُفَؼَفاُء الَؿِدْيـَِة َأْرَبَعٌة: َسِعْقدٌ ": ٜقا

ـُ َمْرَوانَ   "الَؿؾِِؽ ب
(2)

. 

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ـْ ُسْػَقانَ : اِب ـِ الُزْهِريِّ  ،َط َٓ  اَرَأْيُت ُطْرَوَة َبْحرً ": َقاَل  ،َط

َٓءُ  ُرُه الدِّ  "ُتَؽدِّ
(3)

. 

َِٛب ُٔ ٜأٜٗ ٢َٝ ب ـْ ِهَشامٍ َِٜش ْؿـَا ُجْزءً "َقاَل:  ،: َط  َما َتَعؾَّ
ِ
 ُجْزٍء َأْو  اَواهلل

ْ
ـْ َأْلَػل

مِ

ـْ َحِدْيِث َأبِل
 "َأْلِػ ُجْزٍء مِ

(4)
. 

ٗٞ َُٔع ـْ َمالٍِؽ اأٜلِق ـِ الُزْهِريِّ  ،: َط ـَ ُصَعْقٍر "َقاَل:  ،َط َسَلْلُت اْب
(5)

ـْ    َط

ـَ الِػْؼفِ 
ٍء مِ

ْ
 َفَؼاَل: َطَؾْقَؽ بَِفَذا. ،َشل

                                                   
 ،. من طريق االصمعي عن ابن أيب الزناد عن ىشاـ عن أبيو(2/177)أكرد بعضها أبو نعيم يف احللية  (1)

 .(ب 11/285)، كابن عساكر (1/551)كانظر ادلعرفة كالتاريخ 
 .(آ 11/284)ابن عساكر  (2)
 .(1/552)كانظر ادلعرفة كالتاريخ  (،ب 11/284)ابن عساكر  (3)
 .(7/32)كانظر تاريخ البخارم  (،آ 11/282)أكرده ابن عساكر مطوال  (4)
 .(411)كأبوه لو صحبة انظر مشتبو النسبة ،شيخ للزىرم ،ىو عبد ا بن ثعلبة بن صعَت ادلازين (5)



 اعشف طوفم

7
 "[-ورضي اهلل عن أبيه -رحمه اهلل-"عروة بن الزبير بن العوام  ]الثاني:

   
 

73 

ـِ الُؿَسقِِّب  ـَ  ،َوَأَشاَر إَِلك اْب  ،َغْقَرهُ  آَ َأَرى َأنَّ َطالِؿً  ،َفَجاَلْسُتُف َسْبَع ِسـِْق

ْلُت إَِلك ُطْرَوةَ  ْرُت بِِف َثَبَج َبْحرٍ  ،ُثؿَّ َتَحقَّ  "َفَػجَّ
(1)

. 

ُٔ ٜأٔبٞ ايٚعَْأز ـِ اِب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـُ ُحَؿْقِد ب ـِ ب ْحَؿ َثـِل َطْبُد الرَّ َقاَل:  ،: َحدَّ

َفَؼاَل  ،َفَرَأْيُت الـَّاَس َقِد اْجَتَؿُعقا َطَؾك َرُجؾٍ  ،َدَخْؾُت َمَع َأبِل الَؿْسِجدَ "

ـْ َهَذا؟  َأبِل: اْكُظْر َم

ْبُت. ،َفَلْخَبْرُتفُ  ،َفنَِذا ُهَق ُطْرَوةُ  ،ـََظْرُت فَ   َوَتَعجَّ

 
َّ
  ،َٓ َتْعَجْب  ،َفَؼاَل: َيا ُبـَل

ِ
صؾك اهلل طؾقف -َلَؼْد َرَأْيُت َأْصَحاَب َرُسْقِل اهلل

 "َيْسَلُلْقَكفُ  -وسؾؿ
(2)

. 

١َٜٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ـِ الُزْهِريِّ : اِب  "الـَّاَس َطَؾك َحِدْيثِفِ َكاَن ُطْرَوُة َيَتَللَُّػ ": َقاَل  ،َط

(3)
. 

ِٝط٣ َُ ُْ ُٔ ٍَ اِب ـْ ِهَشامٍ َٜٚقا ـْ َأبِْقفِ  ،: َط َكاَن ُيَؼاُل: َأْزَهُد الـَّاِس فِل "َقاَل:  ،َط

 ."َطالٍِؿ َأْهُؾفُ 

َُْط ـْ ِهَشامٍ ََِع ـْ َأبِْقِف:  ،: َط ُثؿَّ َقاَل:  ،فِْقَفا فِْؼفٌ  ،َلفُ  اَأكَُّف َأْحَرَق ُكُتبً "َط

"ُت َأكِّل ُكـُْت َفَدْيُتَفا بَِلْهؾِل َوَمالِلَلَقِددْ 
(4)

. 

                                                   
 .(ب 11/284)ابن عساكر  (1)
 .(آ 11/285)ابن عساكر  (2)
 .(431ص )كقد كرره ادلؤلف يف  (،ب 11/285)كابن عساكر  (،2/176)احللية  (3)
 من ىذا اجلزء. (436ص )كانظر  (،5/179)كانظر ابن سعد  (،آ 11/286)ابن عساكر  (4)
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ُٔ ٜأٔبٞ ايٚعَْأز ٘ٔ ،اِب ِٝ ِٔ ٜأٔب ٍَ ،َع ـْ ُطْرَوةَ  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": ٜقا
ْعِر مِ  ،َأْرَوى لِؾشِّ

ْعِر!  َفِؼْقَؾ َلُف: َما َأْرَواَك لِؾشِّ

ءٌ  ،َما ِرَواَيتِل َما فِل ِرَواَيِة َطائَِشةَ "َفَؼاَل: 
ْ
َّٓ  ،َما َكاَن َيـِْزُل بَِفا َشل إِ

 "اَأْكَشَدْت فِْقِف ِشْعرً 
(1)

. 

َُِط٠ٝ ـِ َشْقَذٍب : َن ـِ اْب َكاَن ُطْرَوُة َيْؼَرُأ ُرُبَع الُؼْرآِن ُكؾَّ َيْقٍم فِل ": َقاَل  ،َط

ْقَؾ  ،االُؿْصَحِػ َكَظرً  َّٓ َلْقَؾَة ُقطَِعْت  ،َوَيُؼْقُم بِِف الؾَّ َوَكاَن  ،ِرْجُؾفُ  َفَؿا َتَرَكُف إِ

َوَقَع فِْقَفا أكَِؾُة 
(2)

َصِب َيْثؾُِؿ َحائَِطفُ  ،َفـُِشَرْت  ، اَم الرُّ ُثؿَّ  ،َوَكاَن إَِذا َكاَن َأيَّ

 "َفَقْدُخُؾْقَن َيْلُكُؾْقَن َوَيْحِؿُؾْقنَ  ،َيْلَذُن لِؾـَّاِس فِْقفِ 
(3)

. 

ُِٝط ٔفٞ  ـُ (ايَٖٓػٔب)ايٗعَب َثـَا َيْحَقك ب ـِ الُؿِغْقَرِة  ،َطْبِد الَؿؾِِؽ الُفَدْيِريُّ : َحدَّ َط

 
ِّ
 الَؿْخُزْومِل

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ الَحاِرِث ب ـِ ب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِْقفِ  ،ب ـْ َأبِل َبْؽٍر  ،َط َط

ـِ ِهَشامٍ  ـِ الَحاِرِث ب ـِ ب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َثالََثٍة: لِِذي "َقاَل:  ،ب
الِعْؾُؿ لَِقاِحٍد مِ

ـُُف بِفِ َحَس  ـٍ َيُسْقُس بِِف ِدْيـَفُ  ،ٍب ُيَزيِّ َأْو ُمْخَتبٍِط  ،َأْو ِذي ِدْي
(4)

ُيْتِحُػُف  اُسْؾَطاكً   

                                                   
 .(آ 11/286)ابن عساكر  (1)
 ،2/178). كانظر احللية (الغنغرينا)كىي ادلرض ادلسمى ب  ،كضبط ادلعجم الكبَت: االكلة ،كذا األصل  (2)

179). 
 .(181 – 2/178). كانظر احللية (ب 11/286)ابن عساكر  (3)
 كادلختبط: الذم يسألك ببل كسيلة كال قرابة كال معرفة. ،: طلب ادلعركؼاخلبط (4)
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َٓ َأْطَؾُؿ َأَحدً  ،بِِعْؾِؿفِ  ـْ ُطْرَوةَ  اَو
ـِ َطْبِد  ،َأْشَرَط لَِفِذِه الِخالَِل مِ َوُطَؿَر ب

 "الَعِزْيزِ 
(1)

. 

َٝاض٣ ُٔ ٔع ـِ ٜأَُْؼ ب ـْ ِهَشاِم ب ا اتََّخَذ ُطْرَوُة َقْصَرُه "َقاَل:  ،ُطْرَوةَ : َط َلؿَّ

بِالَعِؼْقِؼ 
(2)

, !
ِ
 َقاَل َلُف الـَّاُس: َجَػْقَت َمْسِجَد َرُسْقَل اهلل

ِهَقةً  َٓ َِٓغَقةً  ،َقاَل: َرَأْيُت َمَساِجَدُهؿ  َوالَػاِحَشَة فِل فَِجاِجِفؿ  ،َوَأْسَقاَقُفؿ 

ا ُهؿ فِْقِف  -َفَؽاَن فِْقَؿا ُهـَالَِؽ  ،َطالَِقةً   "َطافَِقةً  –َطؿَّ
(3)

. 

ٟٗ ِٝط٢ هِ َُِكَعْب ايٗعَب ـْ َجدِّ ـِ ُطْرَوةَ  ،: َط ـْ ِهَشاِم ب ـْ َأبِْقفِ  ،َط  َقاَل: ،َط

 ُمَعاِوَيُة َمْؼَدُمُف الَؿِدْيـَةَ 
َّ
ُثؿَّ  ،َواْسَتـَْشَدكِل ،َوَسَلَلـِل ،َفَؽَشَػـِل ،َبَعَث إَِلل

تَِؽ َصِػقََّة بِـِْت َطْبِد الُؿطَّؾِِب:  َقاَل لِل: َأَتْرِوي َقْقَل َجدَّ

ُهْقِر َطَؾْقِفُؿ  ــــــــــؿُ ... َخاَلْجُت آَباَد الدُّ  َوَأْسَؿاُء َلْؿ َتْشُعْر بَِذلَِؽ َأيِّ

 ُمْسؾِؿُ  -ـَّاُس َقْد َيْزُطُؿ ال -َوَلؽِـَُّف ... َلَعـَذْرُتُف  اَفَؾق َكاَن َزْبٌر ُمْشِركً 

 َوَأْرِوي َقْقَلَفا: ،ُقْؾُت: َكَعؿْ 

 ًٓ ل َرُســـــــــــــْق َٓ َأْبؾِْغ َبـِل َطؿِّ  َفِػْقَؿ الَؽْقُد فِْقـَا َواإِلَمــــــــــــــــارُ   َأ

 
ٍّ
 َوالَػَخـــــــــــــــارُ إَِذا َكُثَر التَّـَاُشُد  َوَسائِْؾ فِل ُجُؿْقِع َبـِل َطــــــــؾِل

                                                   
 ."من السلطاف بارا  ،كبلمها حسيب دين  ": كزاد يف هنايتو (،ب 11/285)ابن عساكر  (1)
ما بُت أرض عركة بن الزبَت  ،كيقاؿ مها عقيقاف: األكرب كىو شلا يلي احلرة ،: موضع بناحية ادلدينةالعقيق (2)

 ."معجم البلداف "كقد حددمها ياقوت يف  ،كالثاين ىو االصغر ،إذل قصر ادلراجل
 .(ب ،آ 11/292)ابن عساكر  (3)
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ْقــــــــــــــــــــَؿ فِْقـَا  َٓ ُكِؼرُّ الضَّ َؿـَا ُكَضــــــــــــارُ  بَِلكَّا  ـْ َتَقسَّ ـُ لَِؿ  َوَكْح

ـْ َأَماثِؾُِؽؿ ِدَيـــــــــــــارُ  َمَتك َكْؼَرْع بَِؿْرَوتُِؽْؿ َكُســــــــْمُكؿ 
ـْ مِ  َوَتْظَع

ـْ َأْهُؾ  ـٌ َوَيْظَع َ َســـــْؽ
َة َوْهل  ُهُؿ إَْخَقاُر إِْن ُذكَِر الِخَقــــــــــارُ  َمؽَّ

 َوَأْيَساُر إَِذا ُحبَّ الَؼَتـــــــــــــــــارُ  َمَجاِزْيُؾ الَعَطاِء إَِذا َوَهبــــــــــــْـَا 

ـُ الَغافُِرْوَن إَِذا َقَدْرَكــــــــــــا   َطْدَوتِـَا اْكتَِصـــــــــــــارُ َوفِْقـَا ِطـَْد  َوَكْح

َقابُِح َيْقَم َجْؿــــــــــــــٍع   بَِلْيِدْيَفا َوَقْد َسَطَع الُغَبــــــــــــــارُ  َوَأكَّا َوالسَّ

ـَ َحْرٍب  ،َوإِكََّؿا َقاَلْت َذلَِؽ فِل َقْتِؾ َأبِل ُأَزْيِفرٍ "َقاَل:   ،ُتَعقُِّر بِِف َأَبا ُسْػَقاَن ب

 ."َوإَْمَقاُل ِطـَْدهُ 

 َقاَل: َفَؼاَل َطْبُد الَؿؾِِؽ فِل َذلَِؽ.

ُجَؾ َحتَّك َيْلُخَذ َسْقَػُف َفَقُؿْقَت َكِرْيؿً   !اَفَؼاَل: َما َتَدُطْقَن الرَّ

ا َرَأى َذلَِؽ  ـْ َذلَِؽ  ،َفَؾؿَّ اِج: َأْن َأْطِرْض َط  "َكَتَب إَِلك الَحجَّ
(1)

. 

َٕ ُٔ َخِّٜها ٍَ اِب  ٜقا
(2)

َوَما بِالَؿِدْيـَِة  ،ُهَق الَِّذي َحَػَر بِْئَر ُطْرَوَة بِالَؿِدْيـَةِ ": 

ـْ َماِئَفا
 . "َأْطَذُب مِ

ِْٜط ـِ ُطْرَوةَ َدط٢ ـْ ِهَشاِم ب ـْ َأْهِؾ إَْهَقاِء َيْذُكُر  اَما َسِؿْعُت َأَحدً "َقاَل:  ،: َط
مِ

 "َأبِل بُِسْقءٍ 
(3)

. 

                                                   
 .(ب 11/291)، كابن عساكر (1/554)ادلعرفة كالتاريخ  (1)
 .(3/257)يف كفيات األعياف  (2)
 .(ب 11/291)ابن عساكر  (3)
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ُٔ َعِبٔس اهلٔل  َُُس ب ٍَ ٜأِس ٜٞٗقا  ": ائعِذًٔ
ٌّ
َبْقِر: َتابِِعل ـُ الزُّ َرُجٌؾ  ،ثَِؼةٌ  ،ُطْرَوُة ب

ـِ  ،َصالٌِح  ـَ الِػَت
ٍء مِ

ْ
 "َلْؿ َيْدُخْؾ فِل َشل

(1)
. 

ُٔ ٔخَطاف٣ ٍَ اِب  "ثَِؼةٌ ": َٜٚقا
(2)

. 

ُٔ إ٢ِغَشاَم ١َٜٝ ب ٢ٚ ََُعا  ٍَ ـْ ُطْرَوةَ ٜقا ـْ َشدَّ الطََّرَف "َقاَل:  ،: َط َما َبرَّ َوالَِدُه َم

 ."َلْقفِ إِ 

ُٔ َقأيح٣ َُٔط ب ـِ ُطْرَوةَ َعا ـْ ِهَشاِم ب ٌد "َقاَل:  ،: َط ُف  -َسَؼَط َأِخل ُمَحؿَّ َوُأمُّ

ـِ َأبِل الَعاِص  ـْ َأْطَؾك َسْطٍح فِل اْصَطْبِؾ الَقلِْقدِ  -بِـُْت الَحَؽِؿ ب
َفَضَرَبْتُف  ،مِ

َوابُّ بَِؼَقائِِؿَفا  "َفَؼَتَؾْتفُ  ،الدَّ
(3)

. 

ْيفِ َفَلَتك  ْيـِل بِِرْجؾِل"َفَؼاَل:  ،ُطْرَوَة َرُجٌؾ ُيَعزِّ َفَؼِد  ،إِْن ُكـَْت ُتَعزِّ

 ."اْحَتَسْبُتَفا

ٍد اْبـَِؽ "َقاَل:  ْيَؽ بُِؿَحؿَّ  ."َبْؾ ُأَطزِّ

 َقاَل: َوَما َلُف؟

ـً  ،َوَتَرْكَت َأْطَضاءً  االؾَُّفؿَّ َأَخْذَت ُطْضقً "َفَؼاَل:  ،َفَلْخَبَرهُ   اَوَأَخْذَت اْب

ا َقِدَم الَؿِدْيـَةَ  ـُ الُؿـَْؽِدرِ  ،َوَتَرْكَت َأْبـَاًء. َفَؾؿَّ  َفَؼاَل: َكْقَػ ُكـَْت؟ ،َأَتاُه اْب

 

                                                   
 .(436ص )كقد كرره ادلؤلف يف  (،ب 11/291)ابن عساكر  (1)
 .(ب 11/291)ابن عساكر  (2)
 .(278، 277)انظر خرب مقتلو يف مجهرة نسب قريش للزبَت  (3)
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ـْ َسَػِركَا َهَذا كََصبًا﴿َقاَل: 
َلَؼْد َلِؼقْـَا مِ

(1)
 . [63الَؽْفُػ: ] ﴾ 

ُٔ َبه٤اض٣ ُِٝط ب ٍَ ايٗعَب َثـِل َغْقُر َواِحٍد: ٜقا ـَ َصْؾَحَة َجاَء إَِلك َأنَّ ِطْقَسك ": َحدَّ ب

ـَ َقِدمَ  َؽ ِرْجؾِل ،ُطْرَوَة ِحْق  ."َفَؼاَل ُطْرَوُة لَِبْعِض َبـِْقِف: اْكِشْػ لَِعؿِّ

  -َفَؼاَل ِطْقَسك: إِكَّا  ،َفَػَعَؾ 
ِ
 َيا َأَبا َطْبِد اهلل

ِ
َراعِ  -َواهلل َٓ  ،َما َأْطَدْدَكاَك لِؾصِّ َو

َباِق   ـَْؽ َلـَا َما ُكـَّا َكْحَتاُج إَِلْقِف: َرْأَيَؽ َوِطْؾَؿَؽ.َوَلَؼْد َأْبَؼك اهلُل مِ  ،لِؾسِّ

اكِل َأَحٌد مِْثَؾَؽ  "َفَؼاَل:  "َما َطزَّ
(2)

. 

ٍَ َٕ ٜقا ُٔ َخِّٜها  اِب
(3)

ـِ َصْؾَحةَ ":  ِد ب ـُ ُمَحؿَّ اُه إِْبَراِهْقُؿ ب ـْ َطزَّ ـَ َم  ،َكاَن َأْحَس

 َما بَِؽ َحاَجٌة إَِلك "َفَؼاَل: 
ِ
ْعِل  ،الَؿْشِل َواهلل َٓ َأَرٌب فِل السَّ َمَؽ  ،َو َوَقْد َتَؼدَّ

ـْ َأْطَضاِئَؽ 
ـْ َأْبـَاِئَؽ إَِلك الَجـَّةِ  ،ُطْضٌق مِ

ـٌ مِ إِْن  -َوالُؽؾُّ َتَبٌع لِؾَبْعِض  ،َواْب

ـْ ِطْؾِؿَؽ َوَرأْ  -َشاَء اهلُل 
َواهلُل  ،ِيَؽ َوَقْد َأْبَؼك اهلُل َلـَا مِـَْؽ َما ُكـَّا إَِلْقِف ُفَؼَراَء مِ

 َثَقابَِؽ 
ُّ
ـُ بِِحَسابَِؽ  ،َولِل ِؿْق  ."َوالضَّ

ُِٝط ٍَ ايٗعَب ـَ َسـَةً ": ٜقا ـُ َسْبٍع َوِستِّْق َ ُطْرَوُة َوُهَق اْب
 "ُتُقفِّل

(4)
. 

َٞٚقاَل  ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٣ِ ،اِب ِٝ َماَت ُطْرَوُة َسـََة َثالٍَث ": ََٚؾَباْب ،َٜٚأُبٛ َُْع

ـَ   ."َوتِْسِعْق

                                                   
 .(ب 11/291)أكرده ابن عساكر مطوال  (1)
 .(آ 11/288)ابن عساكر  (2)
 .(3/256)يف كفيات األعياف  (3)
 .(آ 294/ 11)ابن عساكر  (4)
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79 

 ٍَ َُِٜٚقا َِٝج ٟٗ ،اهٜل َٛأقٔس ِٕٝس ،َٚاي ٣ٔ ،َٜٚأُبٛ ُعَب ِٝ ََٔع  ُٔ ٢َٝ ب َِٜش : َٚايٜفال٤ُؽ ،َٚ

ـَ "  ."َسـََة َأْرَبٍع َوتِْسِعْق

ِٝط٣ ُٔ ُبٜه ٢َٝ ب ٍَ َِٜش .َٜٚقا ـَ  : َسـََة َخْؿِسْق

:ٌَ ِٝ  َغْقُر َذلَِؽ. َٚٔق

ٍُ ُٜٜكا ءٍ  ،: َسـََة إِْحَدى َوماَئةٍ َٚ
ْ
 قا. "َوَلْقَس َهَذا بَِشل
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 -رحمه اهلل-القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ": الثالث]

 ["-ورضي اهلل عن أبيه

 : (60-5/53)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

" 
ِ
ـُ َخؾِْقَػِة َرُسْقِل اهلل ْيِؼ  اْب دِّ ـِ َأبِل َبْؽٍر الصِّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ صؾك -الَؼاِسُؿ ب

ـِ َأبِل ُقَحاَفةَ  -اهلل طؾقف وسؾؿ  ب
ِ
ْيِؼ َطْبِد اهلل دِّ  . -رضل اهلل طـف-َأبِل َبْؽٍر الصِّ

ةُ  ،الَحافِظُ  ،الُؼْدَوةُ  ،اإِلَمامُ  َطالُِؿ َوْقتِِف بِالَؿِدْيـَِة َمَع َسالٍِؿ  ،الُحجَّ

دٍ  ،َوِطْؽِرَمةَ    ،َأُبق ُمَحؿَّ
ُّ
ـِ الُؼَرِشل ْحَؿ   ،َوَأُبق َطْبِد الرَّ

ُّ
 ،ْؽِريُّ البَ  ،التَّْقِؿل

.
ُّ
 الَؿَدكِل

 ُٚٔيَس
ٍّ
ِه اْكؼَطاٌع َطَؾك  ،: فِل ِخالََفِة اإِلَماِم َطؾِل ـْ َجدِّ ـْ َأبِْقِف َط َفِرَواَيُتُف َط

ـَ  ،َفُؽؾٌّ مِـُْفَؿا َلْؿ ُيِحؼَّ َأَباهُ  ،اْكؼَطاعٍ  تِِف ُأمِّ الُؿْممِـِْق َ الَؼاِسُؿ فِل َحْجِر َطؿَّ
َوُربِّل

َف مِـَْفا ،َطاِئَشةَ   َوَأْكَثَر َطـَْفا. ،َوَتَػؼَّ

٢ٔ ٣َٚ َع ـِ َمْسُعْقٍد ََٚض  .- ُمْرَساًل  -: اْب

ِٔ  .- ُمْرَساًل  -: َزْيـََب بِـِْت َجْحٍش ََٚع

ِٔ ـِ َطبَّاسٍ  ،: َفاصَِؿَة بِـِْت َقْقسٍ ََٚع ـِ ُطَؿرَ  ،َواْب َوَأْسَؿاَء بِـِْت ُطَؿْقٍس  ،َواْب

تِفِ  ـِ َخِدْيٍج  ،َوَأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َجدَّ ـِ َخبَّاٍب  ،َوَرافِِع ب  ب
ِ
ـِ  ،َوَطْبِد اهلل  ب

ِ
َوَطْبِد اهلل

 َوَصائَِػٍة. ،َوُمَعاِوَيةَ  ،َطْؿٍرو

ِٔ اٍت ََٚع ـِ َخقَّ ـِ َجاِرَيَة. ،: َصالِِح ب  َيِزْيَد ب
ْ
ِع: اْبـَل ـِ َوُمَجؿِّ ْحَؿ  َوَطْبِد الرَّ
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ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٍَ اِب  ماَئَتا َحِدْيٍث. : َلفُ ٜقا

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ُف ُأمُّ َوَلدٍ َٜٚقا  ،اَرفِْقعً  ،اَطالِؿً  ،َوَكاَن ثَِؼةً  ،ُيَؼاُل َلَفا: َسْقَدةُ  ،: ُأمُّ

 َكثِْقَر الَحِدْيِث. ،اَوِرطً  ،اإَِمامً  ،اَفِؼْقفً 

ُٔ ُعٞكَب١ٜ َِٛغ٢ ب َبْقرِ َُ ـِ الزُّ ـِ َخالِِد ب ِد ب ـْ ُمَحؿَّ ُكـُْت ِطـَْد َطْبِد "َقاَل:  ،: َط

َبْقرِ  ـِ الزُّ  ب
ِ
دٍ  ،اهلل ـَ ُمَحؿَّ  ."َفاْسَتْلَذَن الَؼاِسَؿ ب

َبْقرِ  ـُ الزُّ  ."اْئَذْن َلفُ ": -رضل اهلل طـف-َفَؼاَل اْب

ا َدَخَؾ َطَؾْقفِ   "َمْفَقؿ"َقاَل َلُف:  ،َفَؾؿَّ
(1)

 ؟ 

تف ،َماَت ُفالٌَن ..."َقاَل:   ."َفَذَكَر قصَّ

َبْقرِ  ،َفَقلَّك"َقاَل:  ـُ الزُّ َما َرَأْيُت َأَبا "َوَقاَل:  ،-رضل اهلل طـف-َفـََظَر إَِلْقِف اْب

ـْ َهَذا الَػَتك اَبْؽٍر َوَلَد َولدً 
 . ""َأْشَبَف بِِف مِ

٢ِ ٢ٔ ايٜكأغ ٍَ ،ََٚع َقِد اْسَتَؼؾَُّت  -رضل اهلل طـفا-َطائَِشةُ َكاَكْت ": ٜقا

َلَفا َمَع  اَوُكـُْت ُمالَِزمً  ،َوإَِلك َأْن َماَتْت  ،َوُطَؿرَ بِالَػْتَقى فِل ِخالََفِة َأبِل َبْؽٍر 

َهاتِل  "ُترَّ
(2)

 . 

ـَ َطبَّاسٍ  ـِ  ،َوَقْد َجَؾْسُت َمَع َأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َوُكـُْت َأَجالُِس الَبْحَر اْب َواْب

 ."َفَلْكَثْرُت  ،ُطَؿرَ 

                                                   
 معناىا: ما حالك كما شأنك؟ ،: كلمة يستفهم ذهامهيم: قاؿ اجلوىرم (1)
 كالقوؿ اخلارل عن النفع. ،: مجع ترىة: األباطيلالًتىات (2)
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ـَ ُطَؿرَ -َفَؽاَن ُهـَاَك " َٓ ِطْؾَؿ َلُف  ،َوَرٌع َوِطْؾٌؿ َجؿٌّ  -َيْعـِل: اْب ا  َوُوُقْقٌف َطؿَّ

 ."بِفِ 

َِٛشٕب ُٔ َؾ ـِ َسِعْقدٍ اِب ـْ َيْحَقك ب ُؾُف  اَما َأْدَرْكـَا بِالَؿِدْيـَِة َأَحدً "َقاَل:  ،: َط ُكَػضِّ

 ."َطَؾك الَؼاِسؿِ 

ِْٝب َٖ ـْ َأيُّْقَب ُٚ  ،َأْفَضَؾ مِـْفُ  َرُجاًل َما َرَأْيُت "َفَؼاَل:  -َوَذَكَر الَؼاِسَؿ  -: َط

 َلُف َحالٌَل 
َ
 ."َوَلَؼْد َتَرَك ماَئَة َأْلٍػ َوِهل

ٟٗ  ايُبَداض٢
ٌّ
َثـَا َطؾِل َثـَا ُسْػَقانُ  ،: َحدَّ ـُ الَؼاِسِؿ  ،َحدَّ ـِ ب ْحَؿ َثـَا َطْبُد الرَّ  -َحدَّ

 َيُؼْقُل: -َأْهِؾ َزَماكِِف  َوَكاَن َأْفَضَؾ  -َأكَُّف َسِؿَع َأَباُه  -َوَكاَن َأْفَضَؾ َأْهِؾ َزَماكِِف 

 "َتُؼْقُل: -رضل اهلل طـفا-َطائَِشَة َسِؿْعُت 
ِ
صؾك اهلل -َصقَّْبُت َرُسْقَل اهلل

 "الَحِدْيَث  ،... -طؾقف وسؾؿ
(1)

. 

٣َٚ َكادِ ََٚض ـُ َأبِل الزِّ ـِ ب ْحَؿ ـْ َأبِْقفِ  ،: َطْبُد الرَّ َأْطَؾَؿ  اَما َرَأْيُت َأَحدً "َقاَل:  ،َط

دٍ  ـِ ُمَحؿَّ ـَ الَؼاِسِؿ ب
ـَِّة مِ ُجُؾ ُيَعدُّ َرُجاًل  ،بِالسُّ ـَّةَ  َوَما َكاَن الرَّ  ،َحتَّك َيْعِرَف السُّ

ـَ الَؼاِسؿِ  اَوَما َرَأْيُت َأَحدَّ ِذْهـً 
َبِف َكَؿا  ،مِ ـْ َأْصَحاِب الشُّ

إِْن َكاَن َلَقْضَحُؽ مِ

 ."َيْضَحُؽ الَػَتك

                                                   
كلفظو بتمامو:  ،يف احلج: باب الطيب بعد رمي اجلمار كاحللق قبل االفاضة (3/466)أخرجو البخارم  (1)

 ،كحللو حُت أحل قبل أف يطوؼ ،بيدم ىاتُت حُت أحـر -صلى ا عليو كسلم-طيبت رسوؿ ا "
 ."كبسطت يديها
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٣َٚ ـُ كَِزارٍ : َخالُِد ََٚض ـِ ُطَقْقـَةَ  ،ب ـِ اْب َأْطَؾُؿ الـَّاِس بَِحِدْيِث َطاِئَشَة "َقاَل:  ،َط

 ."َوَطْؿَرةُ  ،َوُطْرَوةُ  ،َثالََثٌة: الَؼاِسؿُ 

ٍَ َٕ َٜٚقا َُا ُٔ ٜأٔبٞ ُعِج ـٍ َيُؼْقُل: َدِعٜفُط ب ـَ َمِعْق ـُ ": َسِؿْعُت َيْحَقك ب  ب
ِ
ُطَبْقُد اهلل

ـِ الَؼاِسؿِ  ،ُطَؿرَ  ـْ  ،َط َتْرَجَؿٌة ُمَشبََّؽٌة ": -رضل اهلل طـفا-َطاِئَشةَ  َط

َهِب   ."بِالذَّ

٣ٕ ِٛ ُٔ َع ٍَ اِب ـَ  ،َكاَن الَؼاِسؿُ ": َٜٚقا ـُ ِسْقِرْي ُثْقَن  ،َواْب ـُ َحْقَقَة ُيَحدِّ َوَرَجاُء ب

ـُ  ،بِالَحِدْيِث َطَؾك ُحُرْوفِفِ  ُثْقنَ  ،َوإِْبَراِهْقؿُ  ،َوَكاَن الَحَس ُّ ُيَحدِّ
ْعبِل  َوالشَّ

"بِالَؿَعاكِل
(1)

. 

ِٝط٣ ُٔ ُبٜه ُُِْٛؼ ب ـِ إِْسَحاَق ُٜ ـِ اْب ٍد "َقاَل:  ،: َط ـَ ُمَحؿَّ َرَأْيُت الَؼاِسَؿ ب

  ،ُيَصؾِّل
ٌّ
َؿا َأْطَؾؿُ  ،َفَجاَء َأْطَرابِل  َأْكَت َأْم َسالٌِؿ؟ ،َفَؼاَل: َأيُّ

 "َفَؼاَل: 
ِ
 ."ُكؾٌّ َسُقْخبُِرَك بَِؿا َطؾِؿَ  ،ُسْبَحاَن اهلل

 َأيُُّؽَؿا َأْطَؾُؿ؟َفَؼاَل: 

                                                   
كاف الراكم عادلا باأللفاظ كمدلوالهتا مجهور العلماء سلفنا كخلفنا على جواز ركاية احلديث بادلعٌت إذا  " (1)

كعليو العمل كما ىو مشاىد يف  ،بصَتا ٔتقادير التفاكت بينها ،خبَتا ٔتا حييل معانيها ،كمقاصدىا
كٕتئ األلفاظ متعددة من كجوه سلتلفة متباينة.  ،فإف الواقعة تكوف كاحدة ،األحاديث الصحاح كغَتىا

كأكثر مركيات الصحابة كالتابعُت بادلعٌت إال فيما يتعبد بلفظو كالتشهد كالقنوت كالصبلة كما ىو من 
فإهنم كانوا حيرصوف على ركايتو باللفظ النبوم. مث إف ىذا  ،-صلى ا عليو كسلم-جوامع حكمو 

فليس ألحد أف يغَت لفظ  ،فة كالكتب الستة كادلسانيد كادلعاجم كغَتىااخلبلؼ ال جيرم يف الكتب ادلصن
كيثبت بدلو فيو لفظا آخر ٔتعناه الف الركاية بادلعٌت إمنا رخص فيها من رخص حُت كاف  ،شيء من كتاب

 ."كىذا غَت موجود فيما اشتملت عليو الكتب ،احلرج شديدا على الركاة يف ضبط األلفاظ
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!
ِ
 َقاَل: ُسْبَحاَن اهلل

 ."َفَؼاَم َطـْفُ  ،َفَسْؾفُ  ،اْكَطؾِْؼ  ،َذاَك َسالِؿٌ "َفَؼاَل:  ،َفَلَطادَ 

ُٔ إ٢ِغَشاَم ٍَ اِب  . "َأَكا َأْطَؾُؿ: َفَقُؽْقُن َتْزِكَقةً ": َكِرَه َأْن َيُؼْقَل: ٜقا

 ."َفَقْؽِذُب َسالٌِؿ َأْطَؾُؿ مِـِّل: "َوَكِرَه َأْن َيُؼْقَل: 

 ."َوَكاَن الَؼاِسُؿ َأْطَؾَؿُفَؿا

ِٖٕب َٚ  ُٔ ٍَ اِب دٍ ": ٜقا ـَ ُمَحؿَّ ـْ ُفَؼَفاِء  ،َذَكَر َمالٌِؽ الَؼاِسَؿ ب
َفَؼاَل: َكاَن مِ

ةِ  ـِ  ،َهِذِه إُمَّ ـَ َكاَن َقْد َثُؼَؾ َوَتَخؾََّػ َط ـَ ِسْقِرْي َثـِل َمالٌِؽ: َأنَّ اْب ُثؿَّ َحدَّ

ـْ َيُحجَّ َأْن َيـُْظَر إَِلك َهْدِي الَؼاِسؿِ  ،الَحجِّ   ،َوَكاِحَقتِفِ  ،َوَلُبْقِسفِ  ،َفَؽاَن َيْلُمُر َم

ُغْقَكُف َذلَِؽ   ."َفَقْؼَتِدي بِالَؼاِسؿِ  ،َفُقَبؾِّ

ٍَ ٟٗ ٜقا ِٝط٢ ـَ ": َُِكَعْب ايٗعَب ـْ ِخَقاِر التَّابِِعْق
 ."الَؼاِسُؿ مِ

ٗٞ ٍَ ائعِذًٔ ـْ ِخ َٜٚقا
ـَ َوُفَؼَفائِِفؿ.: َكاَن مِ  َقاِر التَّابِِعْق

ٍَ  َٜٚقا
ٌّ
  ،: َمَدكِل

ٌّ
 َرُجٌؾ َصالٌِح. ،َكِزهٌ  ،ثَِؼةٌ  ،َتابِِعل

ِٕٝس ُٔ َغٔع ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ٍد َيُؼْقُل:ٜقا ـَ ُمَحؿَّ  : َسِؿْعُت الَؼاِسَؿ ب

ُجُؾ َجاِهاًل   َطَؾْقفِ  َْٕن َيِعْقَش الرَّ
ِ
ـْ َأْن َخْقٌر لَ  ،َبْعد َأْن َيْعِرَف َحؼَّ اهلل

ُف مِ

َٓ َيْعَؾُؿ.  َيُؼْقَل َما 
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ُٖاض٣ ُٔ َع ُّ ب َٖٔؿا  ٍَ ـْ َمالٍِؽ : َٜٚقا ـْ ُأَمَراِء ": َقاَل  ،َط
َأَتك الَؼاِسَؿ َأمِْقٌر مِ

ءٍ  ،الَؿِدْيـَةِ 
ْ
ـْ َشل َّٓ َما  ،َفَسَلَلُف َط َٓ َيُؼْقَل إِ ـْ إِْكَراِم الَؿْرِء َكْػَسُف َأْن 

َفَؼاَل: إِنَّ مِ

 ."بِِف ِطْؾُؿفُ َأَحاَط 

ِٔ ٜأٔبٞ ايٚعَْأز ٍَ ،ََٚع ِء الظَّاِهِر.ٜقا
ْ
ل َّٓ فِل الشَّ  : َما َكاَن الَؼاِسُؿ ُيِجْقُب إِ

ِٖٕب َٚ  ُٔ ـْ َمالٍِؽ: اِب ـَ َطْبِد الَعِزْيزِ ": َط ـْ  ،َأنَّ ُطَؿَر ب
 مِ
َّ
َقاَل: َلْق َكاَن إَِلل

دٍ  ،َهَذا إَْمرِ  ـِ ُمَحؿَّ َّٓ بِالَؼاِسِؿ ب ْبُتُف إِ ٌء َما َطصَّ ْ
 ."َشل

 الَعْفَد َقْبَؾ َذلَِؽ ": َقاَل َمالٌِؽ 
َ
ـُ َطْبِد الَؿؾِِؽ َقْد َولِل  ."َوَكاَن َيِزْيُد ب

ـَ  ،َقؾِْقَؾ الُػْتَقا ،َوَكاَن الَؼاِسُؿ َقؾِْقَؾ الَحِدْيِث ": َقاَل  َوَكاَن َيُؽْقَن َبْقـَُف َوَبْق

ءِ الرَّ 
ْ
ل  . "ُجِؾ الُؿَداَراُة فِل الشَّ

ِذي ُتِرْيُد َأْن ُتَخاِصَؿـِل فِْقِف ُهَق َلَؽ ": َفَقُؼْقُل َلُف الَؼاِسؿُ  َفنِْن َكاَن  ،َهَذا الَّ

َٓ َتْحَؿْدكِل فِْقفِ  ،َفُخْذهُ  ،َفُفَق َلَؽ  ،اَحؼ    ،َفَلْكَت مِـُْف فِل ِحؾٍّ  ،َوإِْن َكاَن لِل ،َو

 ."َوُهَق َلَؽ 

َٚ  الَبْؽِريُّ ٣ََٚض
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب ـْ َأبِْقفِ  ،: ُمَحؿَّ دٍ َط ـُ ُمَحؿَّ َقْد ": : َقاَل الَؼاِسُؿ ب

ِدْيِؼ الَبارِّ الُؿْؼبِِؾ ِطَقًض  ِحِؿ الَعاقِّ الُؿْدبِرِ  اَجَعَؾ اهلُل فِل الصَّ ـْ ِذي الرَّ
 ."مِ

٣َٚ ـُ َخالٍِد الَخقَّاطُ َض اُد ب ـِ  ،: َحؿَّ  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َقاَل:  ،ُطَؿَر الُعَؿِريِّ َط

 ."َوأَخُر َسـََة ِستٍّ  ،َأَحُدُهَؿا َسـََة َخْؿٍس َوماَئةٍ  ،َماَت الَؼاِسُؿ َوَسالِؿٌ "

ٖٝإط ُٔ َخ ِٜٝف١ٝ ب ٍَ َخًٔ ِل َسـََة َسْبعٍ ": َٜٚقا ، َأْو َأوَّ  ."َماَت فِل آِخِر َسـَِة ِستٍّ
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ٍّ ُٔ َعٔس ُِ ب َِٝج ٍَ اهٜل ِٝط٣ ،َٜٚقا ُٔ ُبٜه ٢َٝ ب َِٜش  : َماَت َسـََة َسْبٍع.َٚ

٢َٝ : بُِؼَدْيٍد َظاَز َِٜش
(1)

 . 

٣ٔ ِٝ ََٔع  ُٔ ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ٞٚ ،َٜٚقا ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب ٟٗ ،ََٚعًٔ َٛأقٔس ِٕٝس ،َٚاي  ،َٜٚأُبٛ ُعَب
 : َسـَة َثَؿاٍن َوماَئٍة.َٚايٜفال٤ُؽ

ٟٗ َٛأقٔس ـَ َظاَز اي ـُ َسْبِعْق ـَ َسـَةً أَ  ،: َوُهَق اْب ـِ َوَسْبِعْق . ،ِو اْثـََتْق
َ
 َوَقْد َطِؿل

ٍَ ،ََٚؾٖص اِبٔ َغِعٕس  َطْشَرَة َوماَئةٍ ٜفٜكا
ْ
 َسـََة اْثـََتل

َّ
َوَلْؿ َيْبَؼ إَِلك َهَذا  ،: ُتُقفِل

 .الَقْقِت َأْصاًل 

ٌَ ـُ الَبَراءِ َٜٚنَصا َْٜك ـِ ب . ،: َأُبق الَحَس
ٍّ
ـْ َطؾِل  َط

ٌَ ِٝ  : َغْقُر َذلَِؽ.َٚٔق

ـُ َصاِرٍق  ـُ َخؾِْقؾٍ  ،َأْخَبَرَكا إِْسَحاُق ب ـُ  ،َأْخَبَرَكا ُيْقُسُػ ب َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب

دٍ  ـُ َأْحَؿدَ  ،ُمَحؿَّ ـُ ب ـُ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق ُكَعْقؿٍ  ،َأْخَبَرَكا الَحَس َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر ب

ـُ َأبِل ُأَساَمةَ  ،َخالَّدٍ  َثـَا الَحاِرُث ب ثَ  ،َحدَّ ـُ َسَؾَؿةَ  ،ـَا َيِزْيدُ َحدَّ اُد ب َثـَا َحؿَّ  ،َحدَّ

ـِ َسْخَبَرةَ  ـِ اْب ـِ الَؼاِسؿِ  ،َط ـْ  ،َط  -رضل اهلل طـفا-َطائَِشةَ َط
ِّ
ـِ الـَّبِل -: َط

َـّ ُمْمَكةً »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ «َأْطَظُؿ الـَِّساِء َبَرَكًة َأْيَسُرُه
 (2)

. 

                                                   
. -ميقات أىل الشاـ  -بُت مكة كادلدينة بينها كبُت اجلحفة موضع يف الطريق  (1)  سبعة كعشركف ميبلن
الطفيل بن "كإسناده ضعيف جلهالة ابن سخربة. كبعضهم يسميو:  (،2/186) "حلية األكلياء" (2)

 ،(145، 6/82)كأخرجو أمحد  ،فهو ضعيف ،. كيقاؿ: ىو عيسى بن ميموف ادلدين؛ فإف يكنو"سخربة
من  (2117)كأخرج أبو داكد  ،فأخطا ،ككافقو الذىيب ،كصححو على شرط مسلم ،(2/178)كاحلاكم 

 .(1257)كصححو ابن حباف  ،كسنده صحيح "خَت النكاح أيسره  "حديث عقبة بن عامر مرفوعا 
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ُ٘  ٜأِخَطَد
ُّ
ـِ ُطَؾقَّةَ  ،: الـََّسائِل ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ ب ِد ب ـْ ُمَحؿَّ ـِ َهاُرْوَن. ،َط ـْ َيِزْيَد ب  َط

ُٕ ٤ٛا ٢َٝ ايٜك ٍَ َِٜش  ."الَؼاِسؿَ "َفَذَكَر مِـُْفُؿ:  ،: ُفَؼَفاُء الَؿِدْيـَِة َطْشَرٌة ...ٜقا

ََأيو٠  ٍَ َث الَؼاِسُؿ ماَئَة َحِدْيٍث.َٜٚقا  : َما َحدَّ

٣َٚ ـُ ََٚض ُد ب  : ُمَحؿَّ
ُّ
اِك الِحَزامِل حَّ ـْ َأبِْقفِ  ،الضَّ ـُ َطْبِد َقاَل:  ،َط َقاَل ُطَؿُر ب

 َأْن َأْطَفَد َما َطَدْوُت َصاِحَب إَْطَقِص " :-رحؿف اهلل-الَعِزْيزِ 
َّ
-َلْق َكاَن إَِلل

ـَ ُأَمقَّةَ  َأوْ  -َيْعـِل: إِْسَؿاِطْقَؾ ب
(1)

 ."-َيْعـِل: الَؼاِسؿَ -ُأَطْقِؿَش َبـِل َتِؿْقٍؿ   

٣َٚ ـِ ُحَؿْقدٍ  ،: الَقاِقِديُّ ٜفَط ـْ َأْفَؾَح ب إِكِّل "َفَؼاَل:  ،َأكََّفا َبَؾَغِت الَؼاِسؿَ  ،َط

ـْ َأْهؾِل ِة؟! ،َْٕضُعُػ َط  "َفَؽْقَػ بَِلْمِر إُمَّ

٣ٕ ِٛ ُٔ َع ٍَ اِب ـْ َيْلتِل بِالَحِدْيِث بُِحُرْوفِفِ ": ٜقا  ."َكاَن الَؼاِسُؿ مِؿَّ

ُٔ َغٔع ٢َٝ ب ٍَ َِٜش َٓ َيَؽاُد َيِعْقُب َطَؾك َأَحدٍ ِٕٝسٜقا َفَتَؽؾََّؿ َربِْقَعُة  ،: َكاَن الَؼاِسُؿ 

ا َقاَم الَؼاِسؿُ  ،َفَلْكَثرَ  ،اَيْقمً    -َقاَل  ،َفَؾؿَّ
َّ
 ،َٓ َأَبا لَِغْقِركَ ": -َوُهَق ُمتَّؽٌِئ َطَؾل

ا َيُؼْقُل َصاِحُبـَا  ـَ َطؿَّ ا َيُؼْقُل َربِْقَعُة بَِرْأيِفِ َيْعـِل: طَ -َأُتَراُهؿ َكاُكقا َغافِؾِْق  ."-ؿَّ

ٌُ ِٜ ٢ٛ ٤ٛ ِْٝس اي َُ ـِ َقتََّة ُس ـْ ُسَؾْقَؿاَن ب : َط
(2)

ـُ ُطَبْقِد "َقاَل:  ، َأْرَسَؾـِل ُطَؿُر ب

 إَِلك الَؼاِسِؿ بَِخْؿِس ماَئِة ِدْيـَارٍ 
ُّ
 التَّْقِؿل

ِ
 ."َفَلَبك َأْن َيْؼَبَؾَفا ،اهلل

                                                   
كالذم منع عمر بن عبد العزيز  ،كاألعوص: موضع على أمياؿ من ادلدينة ،كىو خطأ "إذ  "يف األصل  (1)

 كليزيد من بعده. ،ذل كاحد منهما أف سليماف بن عبد ادللك عهد إذل عمر باخلبلفةأف يعهد إ
-رضي ا عنهما-كىو القائل يف رثاء احلسُت بن علي  ،ىو سليماف بن حبيب ااريب يعرؼ بابن قتة (2)

         = :قلت. (112) "تبصَت ادلنتبو  "أذؿ رقاب ادلسلمُت فذلت  : كإف قتيل الطف من آؿ ىاشم



 اعشف طوفم
 

8
 88 "[-ورضي اهلل عن أبيه -رحمه اهلل-]الثالث: "القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق 

 ُٔ ُِٝس اهلٔل ب ٍَ ُعَب ََُطَٜٚقا ُر الُؼْرآَن.ُع َٓ ُيَػسِّ  : َكاَن الَؼاِسُؿ 

ُٖاض٣ ُٔ َع ١ََٝ ب ٍَ ٔعٞهط٢ َة. ا: َسِؿْعُت الَؼاِسَؿ َوَسالِؿً َٜٚقا  َيْؾَعـَاِن الَؼَدِريَّ

٢َٝ ُٔ َِٜش ُِٜس ب ٍَ َظ ـُ الَعالَءِ ٜقا  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل َسَلْلُت الَؼاِسَؿ َأْن "َقاَل:  ،: َحدَّ

 َأَح 
َّ
 َطَؾل

َ
 ،إِنَّ إََحاِدْيَث َكُثَرْت َطَؾك َطْفِد ُطَؿرَ "َوَقاَل:  ،َفَؿـََعـِل ،اِدْيَث ُيْؿؾِل

ا َأَتْقُه بَِفا ،َفـَاَشَد الـَّاَس َأْن َيْلُتْقُه بَِفا ُثؿَّ َقاَل: َمْثـَاَة  ،َأَمَر بَِتْحِرْيِؼَفا ،َفَؾؿَّ

َكَؿْثـَاِة 
(1)

 ."َأْهِؾ الؽَِتاِب   

٣َٚ ـُ ُحؿَ َض ـِ الَؼاِسؿِ  ،ْقدٍ : َأْفَؾُح ب َحاَبِة "َقاَل:  ،َط رضل اهلل -اْختاِلَُف الصَّ

 ."َرْحَؿةٌ  -طـفؿ

٣ِ ٜأُبٛ ِٝ ـُ إِْلَقاَس َُْع َثـَا َخالُِد ب  ،َرَأْيُت َطَؾك الَؼاِسِؿ ُجبََّة َخزٍّ "َقاَل:  ،: َحدَّ

 ."َوِطَؿاَمَة َخزٍّ  ،َوكَِساَء َخزٍّ 

ِٕٝس َُ ُٔ ُس ٍَ ٜأٞفًُٜح ب .: َكاَن َٜٚقا  الَؼاِسُؿ َيْؾَبُس ُجبََّة َخزٍّ

ُٔ َخأيٕس ٤ٛاُف ب ٍَ َع َوِرَداٌء  ،: َرَأْيُت الَؼاِسَؿ َوَطَؾْقِف ُجبَُّة َخزٍّ َصْػَراءُ َٜٚقا

.
ٌّ
 َمْثـِل

ُٔ ايَعاٜل٤ٔ ََُعاُش ب  ٍَ ـْ َخزٍّ َغْبَراءُ َٜٚقا
 ،: َرَأْيُت الَؼاِسَؿ َوَطَؾك َرْحؾِِف َقطِْقَػٌة مِ

ٌر.َوَطَؾْقِف ِرَدا  ٌء ُمَؿصَّ

                                                                                                                        
كنسبها إذل أيب دىبل  ،: طف"معجم البلداف  "لكن البيت كمعو أربعة أبيات أخر أكردىا ياقوت يف  =

 اجلمحي.
 : كتاب كضعو أحبار بٍت إسرائيل بعد موسى عليو السبلـ فيما بينهم على ما أرادكا من غَت كتاب.ادلثناة (1)
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ُٔ َظِبط٣ ٍَ اِب َوَتْحَتُف فَِراٌش  ،: َدَخْؾُت َطَؾك الَؼاِسِؿ َوُهَق فِل ُقبٍَّة ُمَعْصَػَرةٍ َٜٚقا

 ُمَعْصَػٌر.

ُٔ ٜأٔبٞ َبٞهط٣ ٍَ َخأيُس ب َقْد َسَدَل  ،: َرَأْيُت َطَؾك الَؼاِسِؿ ِطَؿاَمًة َبْقَضاءَ َٜٚقا

ـْ ِشْبٍر.
 َخْؾَػُف مِـَْفا َأْكَثَر مِ

ٌَ ِٝ  .اَوَكاَن َقْد َضُعَػ ِجد   ،: َكاَن َيْخِضُب َرْأَسُف َولِْحَقَتُف بِالِحـَّاءِ َٚٔق

ٌَ ِٝ ُر لِْحَقَتُف.َٚٔق  : َكاَن ُيَصػِّ

ٌَ ِٝ  : إِكَُّف َماَت بُِؼَدْيٍد. َٚٔق

ٍَ تِل ُكـُْت ُأَصؾِّل فِْقَفا": ٜفٜكا ـُْقكِل فِل ثَِقابِل الَّ َؽَذا َقِؿْقِصل َوِرَداِئل، هَ  ،َكػِّ

َٓ ُيْبـَك َطَؾك َقْبِرهِ  ـَ َأُبق َبْؽٍر. َوَأْوَصك َأْن   قا. "ُكػِّ
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  ["-رحمه اهلل-سعيد بن المسيب "الرابع: ]

ًّ بين خمضَٗ ًّ أكابش  -سمحٕ اهلل- -طعٚذ بّ املظٚب": ايطابع

 . "قشٙؽ

 :(246-4/217)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ـِ "  ـِ َأبِل َوْهٍب ب  اْب
ُّ
 الَؿْخُزْومِل

ُّ
ـِ َحْزٍن الُؼَرِشل ـُ الُؿَسقِِّب ب َسِعْقُد ب

ـِ َيَؼَظةَ  ـِ َمْخُزْوِم ب ـِ ِطْؿَراَن ب ـِ َطائِِذ ب ٍد  ،الَعَؾؿُ  ،اإِلَمامُ  ،َطْؿِرو ب َأُبق ُمَحؿَّ

 
ُّ
  ،الُؼَرِشل

ُّ
ـَ فِل َزَماكِِف.َوَسقِّ  ،َطالُِؿ َأْهِؾ الَؿِدْيـَةِ  ،الَؿْخُزْومِل  ُد التَّابِِعْق

ـْ ِخالََفِة ُطَؿَر ُٚٔيَس
ـِ َمَضَتا مِ  .-رضل اهلل طـف-: لَِسـََتْق

ٌَ ِٝ ـَ مِـَْفاَٚٔق  بِالَؿِدْيـَِة. ،: َْٕرَبٍع َمَضْق

 .-رضل اهلل طـف-: ُطَؿرَ َضٜأ٣

َُٔع ـَ َثابٍِت  ،اَوَطؾِق   ،: ُطْثَؿانَ ََٚغ  ،َوَطاِئَشةَ  ،اَوَسْعدً  ،َوَأَبا ُمْقَسك ،َوَزْيَد ب

ـَ َطبَّاسٍ  ،َوَأَبا ُهَرْيَرةَ  ـَ َمْسَؾَؿةَ  ،َواْب َد ب -رضل اهلل طـفؿ-َوُأمَّ َسَؾَؿةَ  ،َوُمَحؿَّ

 ِسَقاُهؿ. اَوَخْؾؼً  ،

ٌَ ِٝ ـْ ُطَؿرَ َٚٔق
 .-رضل اهلل طـف-: إِكَُّف َسِؿَع مِ

ِٔ ٣َٚ َع ـِ َكْعٍب ُمْرَساًل ََٚض  ب
ِّ
ـِ ُطَباَدَة  ،َؽ َوباِلٍَل َكَذلِ  ،: ُأَبل َوَسْعِد ب

ْرَداِء َكَذلَِؽ  ،َوَأبِل ذرٍّ  ،َكَذلَِؽ   .-رضل اهلل طـفؿ-َوَأبِل الدَّ
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ِٔ ُ٘ َع َٚاَُٜت  ": َٚض٢
ٍّ
َوُأمِّ  ،َوَطاِئَشةَ  ،َوَأبِل ُمْقَسك ،َوُطْثَؿانَ  ،َوَسْعدٍ  ،َطؾِل

ـِ ُطَؿرَ  ،َشِرْيٍؽ  ـِ َطبَّاسٍ  ،َوَأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َواْب ـِ ِحَزامٍ  ،َواْب   ،َوَحؽِْقِؿ ب
ِ
َوَطْبِد اهلل

ـِ َطْؿٍرو : فِل "-رضل اهلل طـف-َوَأبِل َسِعْقدٍ  ،َوَأبِْقِف الُؿَسقِِّب  ،ب

ـِ ) ِحْقَحْق  .(الصَّ

ـِ َثابٍِت  اِن ب ـْ َحسَّ ـِ ُأَمقَّةَ  ،َوَط   ،َوَصْػَقاَن ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ،َوُمَعاِوَيةَ  ،َوَمْعَؿِر ب

 .(َصِحْقِح ُمْسؾِؿٍ ): فِل - طـفرضل اهلل-َوُأمِّ َسَؾَؿةَ 

ِٔ ُ٘ َع َٚاَُٜت ـِ ُمْطِعؿٍ َٚض٢  .(الُبَخاِريِّ )َوَغْقِرِهَؿا فِل  ،َوَجابِرٍ  ،: ُجَبْقِر ب

ِٔ ُ٘ َع َٚاَُٜت ـِ إَْرَبَعةِ ): ُطَؿَر فِل َٚض٢ ـَ  .(السُّ

ِّٜه ٣َٚ ٜأ ِٔ اََٚض ـِ َثابٍِت َع ـِ َمالٍِؽ  ،: َزْيِد ب رضل اهلل -َوُصَفْقٍب  ،َوُسَراَقَة ب

ـِ ُسْػَقانَ  ،-طـفؿ اِك ب حَّ . ،َوالضَّ
ِّ
ـِ ُطْثَؿاَن التَّْقِؿل ـِ ب ْحَؿ  َوَطْبِد الرَّ

ِٔ ُ٘ َع َٚاَُٜت ـِ َأِسْقٍد فِل َٚض٢ ـِ إَْرَبَعةِ ): َطتَّاِب ب ـَ  َوُهَق ُمْرَسٌؾ. (،السُّ

٢ٔ ٌَ َع  َٜٚأِضَغ
ِّ
: َأبِل َبْؽٍر ال -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: الـَّبِل ـْ ْيِؼ.َوَط دِّ  صِّ

َِٚز: َٕ َظ  َوَأْطَؾَؿ الـَّاِس بَِحِدْيثِِف. ،بِـِْت َأبِل ُهَرْيَرةَ  َٜٚنا

ُ٘ َخًْٞل ِٓ ٣َٚ َع ُِٗ ،َض ِٓ ـُ َصبِْقٍح َٔ   ،: إِْدِرْيُس ب
ُّ
ْقثِل ـُ َزْيِد الؾَّ  ،َوُأَساَمُة ب

ـُ ُأَمقَّةَ  ـُ َحْرَمَؾةَ  ،َوَبِشْقرٌ  ،َوإِْسَؿاِطْقُؾ ب ـِ ب ْحَؿ ـُ  ،َوَطْبُد الرَّ ـِ ب ْحَؿ َوَطْبُد الرَّ

ـِ  ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـُ ُسَفْقؾٍ  ،َوَطْبُد الَؽِرْيِؿ الَجَزِريُّ  ،ُحَؿْقِد ب  ،َوَطْبُد الَؿِجْقِد ب

ـُ ُسَؾْقَؿاَن الَعْبِديُّ   ب
ِ
ـُ َحؽِْقؿٍ  ،َوُطَبْقُد اهلل  ـــــــَوَطَطاٌء الُخَراَس  ،َوُطْثَؿاُن ب

ُّ
  ،اكِل
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 َوُطْؼَبُة.

ُٖٕس ٞٗ ََُش  ائفِطَٜأب
ُّ
امِل اِج السَّ ـُ الَحجَّ َثـَا إِْبَراِهْقُؿ ب ـُ  ،: َحدَّ اُد ب َثـَا َحؿَّ َحدَّ

ـِ َأبِل ِهـْدٍ  ،َسَؾَؿةَ  ـْ َداُوَد ب ـِ الُؿَسقِِّب  ،َط ـْ َسِعْقِد ب ـْ  ،َط -َأبِل ُهَرْيَرَة َط

 ": -رضل اهلل طـف
ِ
ـْ ثَ »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسْقَل اهلل الٌَث َم

َـّ فِْقِف َفُفَق ُمـَافٌِؼ  َث َكَذَب  ،ُك ـْ إَِذا َحدَّ  ،َوإِْن َصاَم َوَصؾَّك َوَزَطَؿ َأكَُّف ُمْسؾٌِؿ: َم

ـَ َخانَ  ،َوإَِذا َوَطَد َأْخَؾَػ   .«َوإَِذا اْئُتِؿ

ُكْقِب. ،َطالٍ  ،َهَذا َصِحْقٌح  ـْ ِكَباِر الذُّ
 فِْقِف َدلِْقٌؾ َطَؾك َأنَّ َهِذِه الِخَصاَل مِ

ُ٘ : ُمْسؾِؿٌ ٜأِخَطَد
(1)

ارِ  ، ـْ َأبِل َكْصٍر التَّؿَّ ـِ َسَؾَؿَة. ،َط اِد ب ـْ َحؿَّ  َط

 ًٓ ِه فِل َكْػِسِف لُِؿْسؾٍِؿ َوَلـَا. اَطالِقً  َفَقَقَع َلـَا َبَد  َمَع ُطُؾقِّ

ـْ َأْطَؾك َحِدْيِث َصاِحِب َفنِنَّ َأْطَؾك َأكْ 
َقاِع اإِلْبَداِل َأْن َيُؽْقَن الَحِدْيُث مِ

 َذلَِؽ الؽَِتاِب.

 .-َواهلُل َأْطَؾُؿ  -َوَيَؼُع َلَؽ بِنِْسـَاٍد آَخَر َأْطَؾك بَِدَرَجٍة َأْو َأْكَثَر 

  ،َأْخَبَرَكا إِْسَحاُق إََسِديُّ 
ُّ
ـُ َوَأكْ  (،ح)َأْكَبَلَكا ُيْقُسُػ أَدمِل َبَلَكا َأْحَؿُد ب

َٓ: ،َسالََمةَ   َقا

 
ُّ
 َوَقاَل أَخُر إَِجاَزًة: ،اَقاَل ُيْقُسُػ َسَؿاطً  ،َأْكَبَلَكا َأُبق الَؿَؽاِرِم إَْصَبَفاكِل

                                                   
النفاؽ الفعلي ال ": كادلراد من النفاؽ ىنايف االدياف باب بياف خصاؿ ادلنافق.  (111) (59)برقم  (1)

 ."االعتقادم الذم خيرج صاحبو عن ادللة
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ادُ  ٍّ الَحدَّ
ـُ َأْحَؿدَ  ،َأْكَبَلَكا َأُبق ُكَعْقؿٍ  ،َأْكَبَلَكا َأُبق َطؾِل َثـَا ُسَؾْقَؿاُن ب َثـَا  ،َحدَّ َحدَّ

 
ُّ
ل ـُ َداُوَد الَؿؽِّ َثـَا َحبِْقٌب َكاتُِب َمالٍِؽ  ،َأْحَؿُد ب ـُ َأِخل  ،َحدَّ َثـَا اْب َحدَّ

ْهِريِّ  ـِ الُزْهِريِّ  ،الزُّ ـِ الُؿَسقِِّب  ،َط ـْ َسِعْقِد ب ـِ َكْعٍب  ،َط  ب
ِّ
ـْ ُأَبل رضل -َط

  ،-اهلل طـف
ِ
َقاَل لِل ِجْبِرْيُؾ: » :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َقاَل َرُسْقُل اهلل

 «لَِقْبِؽ اإِلْسالَُم َطَؾك َمْقِت ُطَؿرَ 
(1)

. 

 َهَذا َحِدْيٌث ُمـَْؽٌر.

ِْٝب : ُمـَْؼطٌِع. اَمَع َأنَّ َسِعْقدً  ،: َلْقَس بِثَِؼةٍ ََٚسٔب
ٍّ
ـْ ُأَبل  َط

ُٔ امٝلِدَتاض٢ ِٜع٢ ب ـِ َزْيدٍ َعِبُس ايَعع٢  ب
ِّ
ـْ َطؾِل ـِ  ،: َط ـُ الُؿَسقِِّب ب َثـِل َسِعْقُد ب َحدَّ

ُه َحْزكً    اَحْزٍن: َأنَّ َجدَّ
َّ
 َما»َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَتك الـَّبِل

 .«اْسُؿَؽ؟

 َقاَل: َحْزٌن.

 .«َبْؾ َأْكَت َسْفٌؾ »َقاَل: 

اكِل بِِف َأَبَقاَي  ! اْسٌؿ َسؿَّ
ِ
 الـَّاِس. َوُطِرْفُت بِِف فِل ،َقاَل: َيا َرُسْقَل اهلل

 
ُّ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَسَؽَت َطـُْف الـَّبِل

 "َفَؿا ِزْلـَا ُتْعَرُف الُحُزْوَكُة فِْقـَا َأْهَؾ الَبْقِت "َقاَل َسِعْقٌد: 
(2)

. 

                                                   
    .(2/175)احللية  (1)
 .(5/119)ابن سعد  (2)
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 َوَمَراِسْقُؾ َسِعْقٍد ُمْحَتجٌّ بَِفا. ،َهَذا َحِدْيٌث ُمْرَسٌؾ 

ِٜٕس َٔ َظ ٖٞ ب ٖٔ َعًٔ ِة.ٜئه  : َلْقَس بِالُحجَّ

ا الَحِدْيُث َفَؿْرِويٌّ بِنِْسـَاٍد َصِحْقٍح ُمتَِّصؾٍ    ،َوَأمَّ
َّ
صؾك -َوَلْػُظُف: َأنَّ الـَّبِل

 .«؟َما اْسُؿَؽ »َقاَل َلُف:  -اهلل طؾقف وسؾؿ

 َقاَل: َحْزٌن.

 .«َأْكَت َسْفٌؾ »َقاَل: 

اكِْقِف َأبِل آَ ُأَغقُِّر اْسؿً "َفَؼاَل:   ."َسؿَّ

 "َزاَلْت تِْؾَؽ الُحُزْوَكُة فِْقـَا َبْعدُ َفَؿا "َقاَل َسِعْقٌد: 
(1)

. 

ُٔ َخأيٕس ٤ٛاُف ب ـْ َأبِل َحْرَمَؾةَ ايَع ـِ الُؿَسقِِّب  ،: َط ـِ اْب َما َفاَتْتـِل "َقاَل:  ،َط

ـَ َسـَةً  الَُة فِل َجَؿاَطٍة ُمـُْذ َأْرَبِعْق  "الصَّ
(2)

. 

ٟٗ ِٛض٢ ُٕ ايٖج َٝا ـِ َحؽِْقؿٍ ُغٞف ـْ ُطْثَؿاَن ب ـَ الُؿَسقِِّب َيُؼْقُل:  ،: َط َسِؿْعُت َسِعْقَد ب

ـَ َسـَةً " ْق
ُن ُمـُْذ َثالَثِ َن الُؿَمذِّ َّٓ َوَأَكا فِل الَؿْسِجدِ  ،َما َأذَّ إِْسـَاُدُه َثابٌِت  ."إِ

(3)
. 

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب ـُ َحاِزٍم: َس َثـَا َيِزْيُد ب ـَ الُؿَسقِِّب َكاَن َيْسُرُد ": َحدَّ َأنَّ َسِعْقَد ب

ْقمَ ا  "لصَّ
(4)

. 

                                                   
كاحلزف: ما غلظ من األرض كىو ضد  ،يف األدب باب اسم احلزف (474، 11/473)أخرجو البخارم  (1)

 .(4965)أم يف خلقو غلظة كقساكة. كأبو داكد  ،يقاؿ: فبلف حزكف ،كاستعمل يف اخللق ،السهل
 .(2/162)احللية  (2)
 .(2/162)احللية  (3)
 .(2/163)احللية  (4)



 اعشف طوفم

9
 "[-رحمه اهلل-"سعيد بن المسيب  ]الرابع:

   
 

95 

 َِٔػَعْط
(1)

ـِ إِْبَراِهْقؿَ  ـْ َسِعْقِد ب ـَ الُؿَسقِِّب َيُؼْقُل:  ،: َط َما َأَحٌد "َسِؿَع اْب

 
ِ
َٓ َأُبق َبْؽرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْطَؾُؿ بَِؼَضاٍء َقَضاُه َرُسْقُل اهلل َٓ  ،َو َو

 ."مِـِّل -رضل اهلل طـفؿ-ُطَؿرُ 

ِٜٕس ُٔ َظ ١ََٝ ب ـْ َكافٍِع: ٝأَغا ـَ ُطَؿرَ َأنَّ ": َط َذَكَر َسِعْقَد  -رضل اهلل طـفؿا-اْب

ـَ الُؿَسقِِّب   -ُهَق "َفَؼاَل:  ،ب
ِ
ـَ  -َواهلل  ."َأَحُد الُؿْػتِْق

٣ٌ َِٓب ُٔ َس َُُس ب ٍَ ٜأِس َٚأسٕس ،ٜقا ُِٝط  ـِ الُؿَسقِِّب ": َٜٚغ ُمْرَسالَُت َسِعْقِد ب

 ."ِصَحاٌح 

ٍَ ٜقَتاَز٠ٝ ٍْ ،َٜٚقا ِٛ ََٞهُش َٚ، ٟٗ ِٖط٢ َٕ ،َٚايٗع ِٚ َما ": - َٚاي٤ًٞفٝغ ٔيٜكَتاَز٠ٜ - َٚآَخُط

ـِ الُؿَسقِِّب  ـْ َسِعْقِد ب
 ."َرَأْيُت َأْطَؾَؿ مِ

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب ٍَ َعًٔ ـَ َأَحدً ": ٜقا ـِ  اَأْوَسَع ِطْؾؿً  آَ َأْطَؾُؿ فِل التَّابِِعْق ـِ اْب مِ

ـَ ُهَق ِطـِْدي أَ  ،الُؿَسقِِّب   ."َجؾُّ التَّابِِعْق

١ًٜٜ ََ ُٔ َسِط ٢ٔ ب َُ ـَ الُؿَسقِِّب َيُؼْقُل : َعِبُس ايٖطِس ـَ ": َسِؿْعُت اْب َحَجْجُت َأْرَبِعْق

ةً   ."ِحجَّ

ٟٗ ِٕٝس اأٜلَِْكاض٢ ُٔ َغٔع ٢َٝ ب ٍَ َِٜش : َكاَن َسِعْقٌد ُيْؽثُِر َأْن َيُؼْقَل فِل َمْجؾِِسِف: ٜقا

ْؿ َسؾِّؿْ "  "الؾَُّفؿَّ َسؾِّ
(2)

. 

                                                   
   .(5/121)كاخلرب يف ابن سعد  ،كىو تصحيف (مسعَت)يف األصل  (1)
 .(2/164)احللية  (2)
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ْٔ ـُ الُؿَسقِِّب : َيُؼْقُل  اَسِؿْعُت َمالِؽً : ََِع اَم ": َقاَل اْب إِْن ُكـُْت َِٕسْقُر إَيَّ

 فِل َصَؾِب الَحِدْيِث الَقاِحدِ 
َ
َقالِل  "َوالؾَّ

(1)
. 

ُٔ ١َٜٓ اِب ِٝ َٝ ـِ َصِرْيٍػ ُع ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب ـِ َيْعُؼْقَب  ،: َط ـْ ُحَؿْقِد ب َسِعْقَد َسِؿَع  ،َط

ـَ الُؿَسقِِّب   َأَحٌد َسِؿَعَفا "َيُؼْقُل: اب
َ
ـْ ُطَؿَر َكؾَِؿًة َما َبِؼل

           َسِؿْعُت مِ

 "َغْقِري
(2)

. 

ٗٞ َِٝبأْ ـِ إَْخـَسِ ٜأُبٛ إ٢ِغَشاَم ايٖؿ ـْ ُبَؽْقِر ب ـِ الُؿَسقِِّب  ،: َط ـْ َسِعْقِد ب  َقاَل: ،َط

َٓ َأِجُد َأَحدً  ،َسِؿْعُت ُطَؿَر َطَؾك الِؿـَْبرِ "  ،َجاَمَع َفَؾْؿ َيْغَتِسْؾ  اَوُهَق َيُؼْقُل: 

َّٓ َطاَقْبُتفُ  ،َأْكَزَل َأْو َلْؿ ُيـِْزْل   "إِ
(3)

. 

                                                   
 .(469 ،468/ 1)ادلعرفة كالتاريخ  (1)
    .(5/121)ابن سعد  (2)
كقد ذكر احلافظ يف هتذيب . "إف سعيدا رأل عمر كمسع منو": رجالو ثقات، كفيو حجة دلن يقوؿ (3)

. "فيو تصريح سعيد بسماعو من عمر ،حديثا كقع لو بإسناد صحيح ال مطعن فيو": (4/87التهذيب )
فقد أخرج البخارم يف  ،عليو الغسلكقد كاف احلكم يف ابتداء اإلسبلـ أف من جامع فأكسل ال جيب 

عن زيد بن خالد اجلهٍت أنو سأؿ عثماف بن عفاف فقاؿ: أرأيت إذا جامع الرجل  (338/ 1)صحيحو 
امرأتو فلم دين؟ قاؿ عثماف: يتوضأ كما يتوضأ للصبلة كيغسل ذكره. قاؿ عثماف: مسعتو من رسوؿ ا 

طالب كالزبَت بن العواـ كطلحة بن عبيد ا فسألت عن ذلك علي بن أيب  ،-صلى ا عليو كسلم-
ا بإجياب الغسل كإف دل ينزؿ. فقد أخرج أمحد  ،كأيب بن كعب  (،5/115)أمركه بذلك. مث صار منسوخن

أيب بن  عن  ،عن سهل بن سعد ،من حديث الزىرم (111)كالًتمذم  (214)كأبو داكد  ،116
كأمركا بالغسل إذا  ،ؿ اإلسبلـ مث ترؾ ذلك بعدادلاء من ادلاء شيء يف أك "قاؿ:  -رضي ا عنو-كعب

: أخرجو أبو داكد كجاء من طريق أخرل: حديث حسن صحيح. كقاؿ الًتمذم. "مس اخلتاف اخلتاف
من طريق أيب حاـز عن سهل بن  (،166 ،1/165)كالبيهقي يف السنن  (194)كالدارمي  (215)

قاؿ: حدثٍت أيب بن كعب: إف الفتيا اليت كانوا يفتوف أف ادلاء من ادلاء كانت رخصة رخصها رسوؿ  ،سعد
=          كأخرجو الدارقطٍت يف سننويف بدء اإلسبلـ مث أمر باالغتساؿ بعد.  -صلى ا عليو كسلم-ا 
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١َٜٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ـِ َسِعْقدٍ اِب ـْ َيْحَقك ب ـِ الُؿَسقِِّب  ،: َط ـِ اْب ـِ "َقاَل:  ،َط ُولِْدُت لَِسـََتْق

ـْ ِخالََفِة ُطَؿرَ 
 ."َمَضَتا مِ

ـَ َوَأْرَبَعَة َأْشُفرٍ "َوَكاَكْت ِخالََفُتُف:   "َطْشَر ِسـِْق
(1)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ـُ َسْعدٍ اي َثـِل ِهَشاُم ب ْهِريَّ  ،: َحدَّ ـْ َأَخَذ  ،َسِؿْعُت الزُّ َؾ َطؿَّ
َوُسئِ

ـُ الُؿَسقِِّب ِطْؾَؿُف؟  َسِعْقُد ب

ٍَ ـِ َثابٍِت ٜفٜكا ـْ َزْيِد ب  .-رضل اهلل طـف-: َط

ـَ َطبَّاسٍ  ،اسْعدً ": ََٚداٜيَؼ ـَ ُطَؿرَ  ،َواْب  ."-رضل اهلل طـفؿ-َواْب

ٚٞ َٚاز٢ ايٖٓٔب ٌَ َع٢ًٜ ٜأِظ -َوُأمِّ َسَؾَؿةَ  ،: َطاِئَشةَ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ- ََٚزَخ

 . -رضل اهلل طـفؿا

ِٔ َٔ َُٔع    ،ُطْثَؿانَ ": ََٚغ
ٍّ
ـِ  ،-رضل اهلل طـفؿ-َوُصَفْقٍب  ،َوَطؾِل ِد ب َوُمَحؿَّ

 َمْسَؾَؿَة.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ وَ   َكاَن َزْوَج اْبـَتِِف. ،ُجؾُّ ِرَواَيتِِف الُؿْسـََدِة َط

ِٔ َٔ َُٔع   .-رضل اهلل طـفؿا-: َأْصَحاِب ُطَؿَر َوُطْثَؿانَ ََٚغ

                                                                                                                        
غوم يف شرح قاؿ البكابن خزدية.  (،229، 228)كقاؿ: صحيح. كصححو ابن حباف  (،46)ص  =

كشلن بقي على ادلذىب األكؿ يف إف اإلكساؿ ال يوجب االغتساؿ سعد بن أيب كقاص، كأبو ": السنة
كذىب إذل قولو سليماف  ،-رضي ا عنهم-أيوب األنصارم كأبو سعيد اخلدرم كرافع بن خديج

 األعمش.
 .    (5/121)ابن سعد  (1)
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ٍُ َٕ ُٜٜكا رضل اهلل -َلْقَس َأَحٌد َأْطَؾَؿ بُِؽؾِّ َما َقَضك بِِف ُطَؿُر َوُطْثَؿانُ ": َٜٚنا

 "مِـْفُ  -طـفؿا
(1)

. 

َِٛغ٢ َُ  ٢ٔ ١ََٜ ب ِٔ ٝقَسا ٍَ ،ََٚع َحاَبُة ": ٜقا ـُ الُؿَسقِِّب ُيْػتِل َوالصَّ َكاَن اْب

 "َأْحَقاءٌ 
(2)

. 

َٕ ٢ٔ َسٖبا ٢َٝ ب ٢ٔ َِٜش ُٖٔس ب ََُش  ِٔ ٍَ ،ََٚع  :ٜقا

ـُ الُؿَسقِِّب  َم فِل الَػْتَقى فِل َدْهِرِه َسِعْقُد ب َفِؼْقُف "َوُيَؼاَل َلُف:  ،َكاَن الُؿَؼدَّ

"اءِ الُػَؼفَ 
(3)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ـُ َزْيدٍ اي َثـَا َثْقُر ب ـْ َمْؽُحْقلٍ  ،: َحدَّ ـُ الُؿَسقِِّب "َقاَل:  ،َط َسِعْقُد ب

"َطالُِؿ الُعَؾَؿاءِ 
(4)

. 

٢ٔ ِٝ ٢ٔ اسٝبَػ ٞٚ ب ِٔ َعًٔ ٍَ ،ََٚع ـَ ": ٜقا
َمُف مِ ـُ الُؿَسقِِّب َأْطَؾُؿ الـَّاِس بَِؿا َتَؼدَّ اْب

 "َوَأْفَؼُفُفؿ فِل َرْأيِفِ  ،أَثارِ 
(5)

. 

َٕ ُٔ ُبِطٜقا ـُ مِْفَرانَ َدِعٜفُط ب  ،َأَتْقُت الَؿِدْيـَةَ "َقاَل:  ،: َأْخَبَركِل َمْقُؿْقُن ب

ـْ َأْفَؼِف َأْهؾَِفا ـِ الُؿَسقِِّب  ،َفَسَلْلُت َط  "َفُدفِْعُت إَِلك َسِعْقِد ب
(6)

. 

                                                   
 .(5/121)ابن سعد  (1)
 .(5/121)ابن سعد  (2)
 .(5/121)ابن سعد  (3)
 .(5/121)ابن سعد  (4)
 .(122 ،5/121)ابن سعد  (5)
 .(5/122)ابن سعد  (6)
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ـِ َطبَّاسٍ  ،قِِّف َٕبِل ُهَرْيَرةَ : َهَذا َيُؼْقُلُف َمْقُؿْقٌن َمَع ُلؼِ ٝقًُٞت رضل اهلل -َواْب

 ."-طـفؿا

ٗٞ ِٝٔس ايٖؿٓٚ َٛٔي ُٔ اي َُُط ب : ُع ـِ َطبَّاٍد الَعَصِريِّ ـْ ِشَفاِب ب َفَلَتْقـَا  ،َحَجْجُت ": َط

ـْ َأْطَؾِؿ َأْهؾَِفا ،الَؿِدْيـَةَ   "َفَؼاُلقا: َسِعْقدٌ  ،َفَسَلْلـَا َط
(1)

. 

.: ُطَؿُر َلْقَس ٝقًُٞت  بِالَؼِقيِّ

ُ٘ .ٜقاٜي
ُّ
 : الـََّسائِل

َِٝػ٢ ُٔ ٔع ُٔ ب ـْ َمالٍِؽ : ََِع ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ َكاَن ": َقاَل  ،َط رحؿف -ُطَؿُر ب

ـَ  -َيْعـِل: َوُهَق َأمِْقُر الَؿِدْيـَةِ -َٓ َيْؼِضل بَِؼِضقٍَّة  - -اهلل َحتَّك َيْسَلَل َسِعْقَد ب

 َفَجاَء. ،َفَدَطاهُ  ،َيْسَلُلفُ  اَفَلْرَسؾ إَِلْقِف إِْكَساكً  ،الُؿَسقِِّب 

ُسْقُل ": َفَؼاَل ُطَؿُر َلفُ   ."إِكََّؿا َأْرَسْؾـَاُه َيْسَلُلَؽ فِل َمْجؾِِسَؽ  ،َأْخَطَل الرَّ

َّٓ َيْلتِْقـِل بِِعْؾِؿفِ ": َوَكاَن ُطَؿُر َيُؼْقُل  ُأْوَتك  َوُكـُْت  ،َما َكاَن بِالَؿِدْيـَِة َطالٌِؿ إِ

ـِ الُؿَسقِِّب   "بَِؿا ِطـَْد َسِعْقِد ب
(2)

. 

٣ٔ ِٝ َِٔػٔه  ُٔ ُّ ب  َغال٤
ُّ
 الُخَزاِطل

ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـِل ِطْؿَراُن ب َسَلَلـِل "َقاَل:  ،: َحدَّ

ـُ الُؿَسقِِّب   فِل ِخالََفِة  ،َفاْكَتَسْبُت َلفُ  ،َسِعْقُد ب
َّ
َفَؼاَل: َلَؼْد َجَؾَس َأُبْقَك إَِلل

 ."َوَسَلَلـِل ،ةَ ُمَعاِويَ 

                                                   
      .(5/122)ابن سعد  (1)
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َّٓ َوَطاُه ": َيُؼْقُل ِطْؿَراُن: َقاَل َسالَّمٌ  ٌء َقطُّ إِ
ْ
 َما َأَراُه َمرَّ َطَؾك ُأُذكِِف َشل

ِ
َواهلل

ـَ الُؿَسقِِّب -َقْؾُبُف  َوإِكِّل َأَرى َأنَّ َكْػَس َسِعْقٍد َكاَكْت َأْهَقَن َطَؾْقِف فِل  -َيْعـِل: اْب

ـْ َكْػِس ُذَباٍب 
 مِ
ِ
 "َذاِت اهلل

(1)
. 

َٕ ُٔ ُبِطٜقا ـُ مِْفَراَن: َدِعٜفُط ب َثـَا َمْقُؿْقُن ب ـَ الُؿَسقِِّب ": َحدَّ َبَؾَغـِل َأنَّ َسِعْقَد ب

ـَ َسـًَة َلْؿ َيْلِت الَؿْسجِ  َ َأْرَبِعْق
ـَ َبِؼل

ـَ مِ َد َفَقِجُد َأْهَؾُف َقِد اْسَتْؼَبُؾْقُه َخاِرِجْق

الَةِ   ."الصَّ

ُٕ ـُ َسَؾَؿةَ : َعف٤ا اُد ب َثـَا َحؿَّ ـُ َزْيدٍ  ،َحدَّ ُّ ب
َثـَا َطؾِل ـِ ُقْؾُت ": َحدَّ لَِسِعْقِد ب

َّٓ َأكََّؽ َجَعْؾَت ": الُؿَسقِِّب  ـَ الَحجِّ إِ
 َطَؾْقَؽ  َيْزُطُؿ َقْقُمَؽ َأنَّ َما َمـََعَؽ مِ

ِ
هلل

ـِ َمْرَواَن.  إَِذا َرَأْيَت الَؽْعَبَة َأْن َتْدُطَق َطَؾك اْب

َّٓ َدَطْقُت اهلَل َطَؾْقِفؿ ،: َما َفَعْؾُت َقاَل  َوإِكِّل َقْد  ،َوَما ُأَصؾِّل َصالًَة إِ

ةً  اَحَجْجُت َواْطَتَؿْرُت بِْضعً  ـَ َمرَّ ٌة َواِحَدٌة  ،َوِطْشِرْي َّ ِحجَّ
َوإِكََّؿا ُكتَِبْت طؾِل

ـْ َقْقمَِؽ َيْسَتِدْيـُْقنَ  اَوإِكِّل َأَرى َكاًس  ،َوُطْؿَرةٌ 
ْقنَ  ،مِ ُثؿَّ  ،َوَيْعَتِؿُرْونَ  ،َوَيِحجُّ

َٓ ُيْؼَضك َطـُْفؿ ،َيُؿْقُتْقنَ  طً  ،َو ٍة َأْو ُطْؿَرٍة َتَطقُّ ـْ ِحجَّ
 مِ
َّ
 ."اَوَلُجُؿَعٌة َأَحبُّ إَِلل

ـَ  َما َحجَّ  ،َلْق َكاَن َكَؿا َقاَل  ،اَما َقاَل َشْقئً ": َفَؼاَل  ،َفَلْخَبْرُت بَِذلَِؽ الَحَس

 
ِ
َٓ اْطَتَؿُروا-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْصَحاُب َرُسْقِل اهلل  "، َو

(2)
. 
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 [: ِفي ِعزَِّة َنْفِسِه َوَصْدِعِه ِبالَحقَِّفْصٌل]

 ُٔ ُّ ب ٣َٔغال٤ ِٝ  َِٔػٔه
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـَا ِطْؿَراُن ب ـِ "َقاَل:  ،: َحدَّ َكاَن لَِسِعْقِد ب

 َطَطاُؤُه. ،افِل َبْقِت الَؿاِل بِْضَعٌة َوَثالَُثْقَن َأْلػً  -رحؿف اهلل-الُؿَسقِِّب 

َحتَّك َيْحُؽَؿ اهلُل  ،َٓ َحاَجَة لِل فِْقَفا"َوَيُؼْقُل:  ،َفَقْلَبك ،َوَكاَن ُيْدَطك إَِلْقَفا

ـَ َبـِل َمْرَوانَ   "َبْقـِل َوَبْق
(1)

. 

١َُٜ ُٔ َغًٜ ُٖاُز ب ـُ َزْيٍد: َس ُّ ب
ـِ الُؿَسقِِّب َأكَُّف قِْقَؾ ": َأْكَبَلَكا َطؾِل -لَِسِعْقِد ب

َٓ َيْبَعُث إَِلْقَؽ -رحؿف اهلل اَج  ُكَؽ  ،: َما َشْلُن الَحجَّ َٓ ُيَحرِّ َٓ ُيْمِذْيَؽ؟ ،َو  َو

 َما َأْدِري": اَل قَ 
ِ
َّٓ َأكَُّف َدَخَؾ َذاَت َيْقٍم َمَع َأبِْقِف الَؿْسِجدَ  ،َواهلل َفَصؾَّك  ،إِ

َٓ ُسُجْقَدَها َٓ ُيتِؿُّ ُرُكْقَطَفا َو ـْ َحَصًك  اَفَلَخْذُت َكػ   ،َصالًَة 
 َفَحَصْبُتُف بَِفا. ،مِ

ٍَ ٕٖ اسٜبٖذاَز ٜقا َِ ٜأ ـُ ": َظَع الَةَ  َما ِزْلُت َبْعُد ُأْحِس  "الصَّ
(2)

. 

٤َٛبٜكأت) ٔفٞ ٢ٔ َغِعٕس (اي (3)الِب
ـُ ِهَشامٍ  ـُ  ،: َأْكَبَلَكا َكثِْقُر ب َثـَا َجْعَػُر ب َحدَّ

َثـَا َمْقُؿْقنٌ  ،ُبْرَقانَ  ـُ َجْعَػرٍ  ،َحدَّ  ب
ِ
َثـَا َأُبق الَؿؾِْقِح  ،َوَأْكَبَلَكا َطْبُد اهلل ـْ  ،َحدَّ َط

ـِ مِْفَرانَ  ـُ َمْرَواَن الَؿِدْيـَةَ "َقاَل:  ،َمْقُؿْقِن ب َفاْمَتـََعْت مِـُْف  ،َقِدَم َطْبُد الَؿؾِِؽ ب

اِثـَا؟ ،َفَؼاَل لَِحاِجبِِف: اْكُظرْ  ،َواْسَتْقَؼظَ  ،الَؼائَِؾةُ  ـْ ُحدَّ
 َهْؾ فِل الَؿْسِجِد َأَحٌد مِ

                                                   
 ادلصدر السابق. (1)
 .(5/129)ابن سعد  (2)
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ـُ الُؿَسقِِّب فِل َحْؾَؼتِفِ  ،َفَخَرَج  ُثؿَّ  ،ُر إَِلْقفِ َفَؼاَم َحْقُث َيـْظُ  ،َفنَِذا َسِعْقُد ب

ْك َسِعْقدٌ  ،ُثؿَّ َولَّك ،َوَأَشاَر إَِلْقِف بُِلْصُبِعفِ  ،َغَؿَزهُ   ."َفَؾْؿ َيَتَحرَّ

. ـَ
َٓ ُأَراُه َفطِ  َفَؼاَل: 

 َوَقاَل: َأَلْؿ َتَركِل ُأِشْقُر إَِلْقَؽ؟ ،ُثؿَّ َغَؿَزهُ  ،َوَدَكا مِـْفُ  ،َفَجاءَ 

 َقاَل: َوَما َحاَجُتَؽ؟

. َقاَل: َأِجْب  ـَ  َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 َأْرَسَؾَؽ؟
َّ
 َفَؼاَل: إَِلل

 َٓ اِثـَا ،َقاَل:  ـْ َقاَل: اْكُظْر َبْعَض ُحدَّ
 َأْهَقَل مِـَْؽ. اَفَؾْؿ َأَرى َأَحدً  ،َوَلؽِ

اثِِف. ،َقاَل: اْذَهْب  ـْ ُحدَّ
 َفَلْطؾِْؿُف َأكِّل َلْسُت مِ

َّٓ َمْجـُْقكً  ،َفَخَرَج الَحاِجُب  ْقَخ إِ  .اَوُهَق َيُؼْقُل: َما َأَرى َهَذا الشَّ

ـُ الُؿَسقِِّب "َفَؼاَل:  ،َفَلْخَبَر َطْبَد الَؿؾِِؽ  ،َوَذَهَب   ."َفَدْطفُ  ،َذاَك َسِعْقُد ب

ُٔ َسِطٕب ُٕ ب َُا ِٝ ٣ِ ،ُغًٜ ُٔ َعأق ُُِطٚ ب ـٍ ََٚع ـُ مِْسؽِْق َثـَا َسالَُّم ب ـْ  ،: َحدَّ َط

ـِ    ِطْؿَراَن ب
ِّ
ـِ َصْؾَحَة الُخَزاِطل  ب

ِ
ـُ َمْرَوانَ "َقاَل:  ،َطْبِد اهلل  ،َحجَّ َطْبُد الَؿؾِِؽ ب

ا َقِدَم الَؿِدْيـَة ـِ  ،َوَوَقَػ َطَؾك َباِب الَؿْسِجدِ  ،َفَؾؿَّ َأْرَسَؾ إَِلك َسِعْقِد ب

ُكفُ  َرُجاًل  -رحؿف اهلل-الُؿَسقِِّب  َٓ ُيَحرِّ  ."َيْدُطْقُه َو

ُسقْ  ـَ  ،ُل َفَلَتاُه الرَّ َواِقٌػ بِالَباِب ُيِرْيُد َأْن  ،َوَقاَل: َأِجْب َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 ُيَؽؾَِّؿَؽ.
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 َحاَجةٌ "َفَؼاَل: 
َّ
ـَ إَِلل َوإِنَّ َحاَجَتُف  ،َوَما لِل إَِلْقِف َحاَجةٌ  ،َما َٕمِْقِر الُؿْممِـِْق

 ."لِل َلَغْقُر َمْؼِضقَّةٍ 

ُسْقُل  َؿَؽ  ،َفَؼاَل: اْرِجعْ  ،َفَلْخَبَرهُ  ،َفَرَجَع الرَّ َٓ  ،َفُؼْؾ َلُف: إِكََّؿا ُأِرْيُد َأْن ُأَكؾِّ َو

ْكُف.  ُتَحرِّ

. ،َفَرَجَع إَِلْقفِ  ـَ  َفَؼاَل َلُف: َأِجْب َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 ًٓ  .َفَردَّ َطَؾْقِف مِْثَؾ َما َقاَل َأوَّ

 فِْقَؽ 
َّ
َم إَِلل َٓ َأكَُّف َتَؼدَّ َّٓ بَِرْأِسَؽ  ،َفَؼاَل: َلْق ُيْرِسُؾ إَِلْقَؽ  ،َما َذَهْبُت إَِلْقِف إِ

ُؿَؽ َتُؼْقُل مِْثَؾ َهَذا! ـَ ُيَؽؾِّ  َأمِْقُر الُؿْممِـِْق

َوإِْن َكاَن ُيِرْيُد َغْقَر  ،َفُفَق َلَؽ  ،اإِْن َكاَن ُيِرْيُد َأْن َيْصـََع بِل َخْقرً "َفَؼاَل: 

 َما ُهَق َقاضٍ  َفالَ َأُحؾُّ َحْبَقتِل َحتَّك ،َذلَِؽ 
َ
 ."َيْؼِضل

دٍ "َفَؼاَل:  ،َفَلْخَبَرهُ  ،َفَلَتاهُ  َّٓ َصالََبةً  ،َرِحَؿ اهلُل َأَبا ُمَحؿَّ "َأَبك إِ
(1)

. 

ََٗصا اإل٢ِغَٓأز ٘ٔ ٔب ِٜٔج ٣ِ ٔفٞ َسٔس ُٔ َعأق ُُِطٚ ب ا اْسُتْخؾَِػ ": َظاَز َع َفَؾؿَّ

 ،َقِد اْجَتَؿَع َطَؾْقِف الـَّاُس  اَفَرَأى َشْقخً  ،َفَدَخَؾ الَؿْسِجدَ  ،َقِدَم الَؿِدْيـَةَ  ،الَقلِْقدُ 

ـْ َهَذا؟  "َفَؼاَل: َم

ـُ الُؿَسقِِّب "َقاُلقا:   ."-رحؿف اهلل-َسِعْقُد ب

ا َجَؾَس  ُسْقُل  ،َأْرَسَؾ إَِلْقفِ  ،َفَؾؿَّ . ،َفَلَتاُه الرَّ ـَ  َفَؼاَل: َأِجْب َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

                                                   
 .(5/129)ابن سعيد  (1)
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ُف َأْرَسَؾَؽ إَِلك َغْقِري. ،ِؿلَفَؼاَل: َلَعؾََّؽ َأْخَطْلَت بِاْس   َأْو َلَعؾَّ

ُسْقَل   َوَهؿَّ بِِف. ،َفَغِضَب  ،َفَلْخَبَرهُ  ،َفَردَّ الرَّ

ٍذ َتِؼقَّةٌ 
 َفَؼاُلقا: ،َفَلْقَبُؾقا َطَؾْقفِ  ،َقاَل: َوفِل الـَّاِس َيْقمئِ

ـَ  َلْؿ َيْطَؿْع  ،َصِدْيُؼ َأبِْقَؽ وَ  ،َوَشْقُخ ُقَرْيشٍ  ،َفِؼْقُف الَؿِدْيـَةِ  ،َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 َمؾٌِؽ َقْبَؾَؽ َأْن َيْلتَِقُف.

 "َفَؿا َزاُلقا بِِف َحتَّك َأْضَرَب َطـْفُ 
(1)

. 

ُٔ َعِبٔس ُٕ ب َُِطا ٝٚٔب - اهلٔل ٔع ٢ٔ امٝلَػ ِٝٔس ب ِٔ ٜأِقَشأب َغٔع َما َطؾِْؿُت فِْقِف ": - َٔ

 ."الِْقـً 

ـِ ٝقًُٞت ـْ َبـِل ُأَمقََّة َوُسْقِء : َكاَن ِطـَْد َسِعْقِد ب
الُؿَسقِِّب َأْمٌر َطظِْقٌؿ مِ

َٓ َيْؼَبَؾ َطَطاءُهؿ. ،ِسْقَرتِِفؿ  َوَكاَن 

َِٝػ٢ ُٔ ٔع ُٔ ب ََِع  ٍَ َثـَا َمالٌِؽ ٜقا ـِ ِشَفاٍب:  ،: َحدَّ ـِ اْب ـِ ُقْؾُت "َط لَِسِعْقِد ب

ْيَت -رحؿف اهلل-الُؿَسقِِّب   َيَة َوَطْقَشَفا َوالَغـََؿ.َوَذَكْرُت َلُف الَبادِ  ،: َلْق َتَبدَّ

 "َكْقَػ بُِشُفْقِد الَعْتَؿةِ "َفَؼاَل: 
(2)

. 

ُٔ َغِعٕس  اِب
ُّ
ل ـِ إََغرِّ الَؿؽِّ ـُ َطَطاِء ب ـُ  ،: َأْكَبَلَكا الَقلِْقُد ب َأْكَبَلَكا َطْبُد الَحِؿْقِد ب

ـْ َأبِل َحاِزمٍ  ،ُسَؾْقَؿانَ  ـَ الُؿَسقِِّب َيُؼْقُل:  ،َط َلَؼْد َرَأْيُتـِل "َسِؿْعُت َسِعْقَد ب

                                                   
    .(131 ،5/129)ابن سعد  (1)
 .(5/131)ابن سعد  (2)
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ةِ  َ الَحرَّ
اِم َلَقْدُخُؾْقَن ُزَمرً  ،َوَما فِل الَؿْسِجِد َأَحٌد َغْقِري ،َلَقالِل  اَوإِنَّ َأْهَؾ الشَّ

 َيُؼْقُلْقَن: اْكُظُروا إَِلك َهَذا الَؿْجـُْقِن.

 َّٓ ْمُت  ،فِل الَؼْبرِ  اَسِؿْعُت َأَذاكً َوَما َيْلتِل َوْقُت َصالٍَة إِ  ،َفَلَقْؿُت  ،ُثؿَّ َتَؼدَّ

 "َوَما فِل الَؿْسِجِد َأَحٌد َغْقِري ،َوَصؾَّْقُت 
(1)

. 

ََٖصا ِٝٔس  ُٔ  : َضِعْقٌػ.َعِبُس اسٜب

ٟٗ َٛأقٔس ـِ الُؿَسقِِّب اي ـِ َسِعْقِد ب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َثـَا َصْؾَحُة ب ـْ َأبِْقفِ  ،: َحدَّ  َقاَل: ،َط

ِة كَ " اَم الَحرَّ اَن َسِعْقٌد َأيَّ
(2)

َوَكاَن ُيَصؾِّل َمَعُفُؿ  ،فِل الَؿْسِجِد َلْؿ َيْخُرْج  

 ."َوَيْخُرُج فِل الؾَّْقؾِ  ،الُجُؿَعةَ 

                                                   
 .5/132ابن سعد  (1)
يقوؿ فيها ابن حـز يف كتابو جوامع  ،كفيها كانت الوقعة ادلشهورة ،ىي حرة كاقم شرقي ادلدينة ادلنورة (2)

 ،-صلى ا عليو كسلم-..أغزل يزيد اجليوش إذل ادلدينة حـر رسوؿ ا "ما نصو:  357السَتة ص 
كىي أيضا أكرب مصائب اإلسبلـ  ،كإذل مكة حـر ا تعاذل. فقتل بقايا ادلهاجرين كاالنصار يـو احلرة

كخيار ادلسلمُت من جلة التابعُت قتلوا جهرا ظلما يف  ،الف أفاضل ادلسلمُت كبقية الصحابة ،كخركمو
كراثت كبالت يف الركضة  ،-صلى ا عليو كسلم-رب كصربا. كجالت اخليل يف مسجد رسوؿ ا احل

حاشا  ،كال كاف فيو أحد ،-صلى ا عليو كسلم-كدل تصل مجاعة يف مسجد النيب  ،بُت القرب كادلنرب
احلكم عند  كمركاف بن ،كلوال شهادة عمرك بن عثماف بن عفاف ،سعيد بن ادلسيب فإنو دل يفارؽ ادلسجد

إف  ،رلـر بن عقبة ادلرم بأنو رلنوف لقتلو. كأكره الناس على أف يبايعوا يزيد بن معاكية على أهنم عبيد لو
صلى ا عليو -كذكر لو بعضهم البيعة على حكم القرآف كسنة رسوؿ ا  ،كإف شاء أعتق ،شاء باع

 ،كأهنب ادلدينة ثبلثا ،بلـ ىتكافأمر بقتلو. فضرب عنقو صربا. كىتك مسرؼ أك رلـر اإلس -كسلم
كانتقل  ،كمدت االيدم إليهم كانتهبت دكرىم -صلى ا عليو كسلم-كاستخف = بأصحاب رسوؿ ا 

توذل ذلك احلصُت بن منَت  ،كرمي البيت ْتجارة ادلنجنيق ،فحوصرت ،ىؤالء إذل مكة شرفها ا تعاذل
         = ،بة ادلرم مات بعد كقعة احلرة بثبلث لياؿكذلك الف رلـر بن عق ،السكوين يف جيوش أىل الشاـ
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 106 ]َفْصٌل: ِفي ِعزَِّة َنْفِسِه َوَصْدِعِه ِبالَحقِّ[

الَةُ  ـْ ِقَبِؾ الَؼْبرِ  اَأْسَؿُع َأَذاكً  ،َقاَل: َفُؽـُْت إَِذا َحاَكِت الصَّ
َحتَّك  ،َيْخُرُج مِ

ـَ الـَّاُس 
"َأمِ

(1)
. 

          

  

                                                                                                                        
فمات بعد احلرة بأقل من ثبلثة  ،ككرل مكانو احلصُت بن منَت. كأخذ ا تعاذل يزيد أخذ عزيز مقتدر =

   اه. "أشهر كأزيد من شهرين. كانصرفت اجليوش عن مكة 
 .(5/132)انظر ابن سعد  (1)
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 [ِذْكُر ِمْحَنِتِه]

ٟٗ َٛأقٔس ـُ َجْعَػرٍ اي  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ـْ َأْصَحابِـَا ،: َحدَّ

َقاُلقا:  ،َوَغْقُرُه مِ

ْهِريَّ َطَؾك الَؿِدْيـَةِ " ـِ َطْقٍف الزُّ ـَ إَْسَقِد ب َبْقِر َجابَِر ب ـُ الزُّ َفَدَطا  ،اْسَتْعَؿَؾ اْب

َبْقِر. ـِ الزُّ  الـَّاَس إَِلك الَبْقَعِة ْٓب

ـُ الُؿَسقِِّب   ."َحتَّك َيْجَتِؿَع الـَّاُس  ،َٓ ": َفَؼاَل َسِعْقُد ب

ـَ َسْقصً  َبْقرِ  ،اَفَضَرَبُف ِستِّْق ـَ الزُّ  ،َفَؽَتَب إَِلك َجابٍِر َيُؾْقُمفُ  ،َفَبَؾَغ َذلَِؽ اْب

 "َدْطفُ  ،دٍ َما َلـَا َولَِسِعقْ "َوَيُؼْقُل: 
(1)

. 

٣ٕ ِٛ ٢ٔ ٜأٔبٞ َع َٛأسٔس ب ِٔ َعِبٔس اي ٍَ ،ََٚع ـُ إَْسَقِد ": ٜقا َطامُِؾ  -َكاَن َجابُِر ب

َبْقِر َطَؾك الَؿِدْيـَِة  ـِ الزُّ ابَِعةِ  -اْب ِة الرَّ َج الَخامَِسَة َقْبَؾ اْكِؼَضاِء ِطدَّ ا  ،َقْد َتَزوَّ َفَؾؿَّ

ـَ الُؿَسقِِّب   َما َربَّْعَت  ،َضَرَب َسِعْقَد ب
ِ
َقاُط َتْلُخُذُه: َواهلل َصاَح بِِف َسِعْقٌد َوالسِّ

 
ِ
ابَِعةِ  ،َطَؾك كَِتاِب اهلل ِة الرَّ ْجَت الَخامَِسَة َقْبؾ اْكِؼَضاِء ِطدَّ   ،َوإِكَّؽ َتَزوَّ

َ
َوَما ِهل

َّٓ َلَقالٍ   َفَسْقَف َيْلتِْقَؽ َما َتْؽَرُه. ،َفاْصـَْع َما َبَدا َلَؽ  ،إِ

َّٓ َيِسْقرً َفَؿا مَ  َبْقرِ  اَؽَث إِ ـُ الزُّ  "َحتَّك ُقتَِؾ اْب
(2)

. 

                                                   
 كما بُت احلاصرتُت منو. (123 ،7/122)ابن سعد  (1)
    . (7/123)ابن سعد  (2)
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 108 ]ِذْكُر ِمْحَنِتِه[

ٟٗ َٛأقٔس ـُ َجْعَػرٍ اي  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ـَ َمْرَواَن "َوَغْقُرُه:  ،: َحدَّ َأنَّ َطْبَد الَعِزْيِز ب

ـَ   بِِؿْصَر َسـََة َأْرَبٍع َوَثَؿاكِْق
َ
ْقِد َوُسَؾْقَؿاَن َفَعَؼَد َطْبُد الَؿؾِِؽ ْٓبـَْقِف: الَقلِ  ،ُتُقفِّل

َوَطامُِؾُف َيْقَمئٍِذ َطَؾك الَؿِدْيـَِة ِهَشاُم  ،َوَكَتَب بِالَبْقَعِة َلُفَؿا إَِلك الُبْؾَدانِ  ،بِالَعْفدِ 

.
ُّ
ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ الَؿْخُزْومِل  ب

ـُ الُؿَسقِِّب َأْن ُيَبا ،َفَباَيُعقا ،َفَدَطا الـَّاَس إَِلك الَبْقَعةِ   ،يَِع َلُفَؿاَوَأَبك َسِعْقُد ب

 َوَقاَل: َحتَّك َأْكُظَر.

ـَ َسْقصً  ـْ َشْعرٍ  ،اَفَضَرَبُف ِهَشاٌم ِستِّْق
َحتَّك َبَؾَغ بِِف  ،َوَصاَف بِِف فِل ُتبَّاٍن مِ

وا بِفِ  ،َرْأَس الثَّـِقَّةِ  ا َكرُّ ْوَن بِل؟ ،َفَؾؿَّ ـَ َتُؽرُّ  َقاَل: َأْي

. ـِ ْج  َقاُلقا: إَِلك السِّ

ْؾُب َفَؼاَل: َواهلل  َٓ َأكِّل َضـَـُْتُف الصَّ  .اَما َلبِْسُت َهَذا التُّبَّاَن َأَبدً  ،َلْق

ـِ  ْج ْوُه إَِلك السِّ  َوَكَتَب إَِلك َطْبِد الَؿؾِِؽ ُيْخبُِرُه بِِخالَفِِف. ،َفَحَبَسفُ  ،َفَردُّ

 -ٌد! َكاَن َوَيُؼْقُل: َسِعقْ  ،َفَؽَتَب إَِلْقِف َطْبُد الَؿؾِِؽ َيُؾْقُمُف فِْقَؿا َصـََع بِفِ 
ِ
 -َواهلل

ـْ َأْن َتْضِرَبفُ 
 "َوإِكَّا َلـَْعَؾُؿ َما ِطـَْدُه ِخالٌَف  ،َأْحَقَج إَِلك َأْن َتِصَؾ َرِحَؿُف مِ

(1)
 . 

ُٔ َقأيح٣ ١َٜٝ ب ٢ٚ ـِ َسِعْقدٍ ََُعا ـْ َيْحَقك ب ـِ الُؿَسقِِّب  ،: َط ـْ َسِعْقِد ب َقاَل:  ،َط

 َٓ َٓ َكارٌ َأْوَصْقُت َأْهؾِل بَِثالٍَث: َأْن   َفنِن ،َوَأْن َيْعَجُؾقا بِل ،َيْتَبَعـِل َراِجٌز َو

 

                                                   
 . (126 ،5/125) ابن سعد (1)
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 َخْقرٌ  
ِ
ـْ لِل ِطـَْد اهلل ا ِطـَْدُكؿ ،َيُؽ  "َفُفَق َخْقٌر مِؿَّ

(1)
 . 

ـِ َأبِل ُأَوْيسٍ   ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـِل َأبِل ،َأْخَبَرَكا إِْسَؿاِطْقُؾ ب ـْ َطْبِد  ،َحدَّ َط

 
ِّ
ـِ الَحاِرِث الَؿْخُزْومِل ـِ ب ْحَؿ ـِ الُؿَسقِِّب اْشتدَّ َوَجُع "َقاَل:  ،الرَّ -َسِعْقِد ب

ـُ ُجَبْقٍر َيُعْقُدهُ  ،-رحؿف اهلل  َطَؾْقفِ  ،َفَدَخَؾ َطَؾْقِف َكافُِع ب
َ
َفَؼاَل َكافٌِع:  ،َفُلْغِؿل

ُفْقُه. َفَػَعُؾقا ـْ أَ  ،َفَلَفاَق  ،َوجِّ ُلقا فَِراِشل إَِلك الِؼْبَؾةِ َفَؼاَل: َم  ،َمَرُكْؿ َأْن ُتَحقِّ

 "َأَكافٌِع؟

 َقاَل: َكَعْؿ.

َٓ َيـَْػُعـِل َتْقِجْقُفُؽؿ ": َقاَل َلُف َسِعْقدٌ   
ِ
ِة َواهلل ـْ َطَؾك الِؼْبَؾِة َوالِؿؾَّ ـْ َلْؿ َأُك

َلئِ

 "فَِراِشل
(2)

. 

ُٔ ٜأٔبٞ ٔش٥ِٕب ـْ َأِخْقِف الُؿِغْقَرِة: اِب َوَقْد  ،َأكَُّف َدَخَؾ َمَع َأبِْقِف َطَؾك َسِعْقدٍ : َط

 َطَؾْقفِ 
َ
ِف إَِلك الِؼْبَؾةِ  ،ُأْغِؿل ا َأَفاَق  ،َفُقجِّ ـْ َصـََع بِل َهَذا"َقاَل:  ،َفَؾؿَّ َأَلْسُت  ،َم

 َحْقُث َما ُكـُْت اُمْسؾِؿً  ااْمَرءً 
ِ
 "؟ َوْجِفل إَِلك اهلل

(3)
. 

ـُ ُطَؿرَ  ُد ب يَّاُت َح  ،َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ـُ الَؼْقِس الزَّ ُد ب َثـِل ُمَحؿَّ ـِ  ،دَّ ـْ ُزْرَطَة ب َط

: َقاَل  ـِ ْحَؿ ـُ الُؿَسقِِّب َطْبِد الرَّ  ُدَك ــإِكِّل ُأْشفِ  ،َيا ُزْرَطةُ ": -رحؿف اهلل-َسِعْقُد ب

                                                   
 .(5/142)ابن سعد  (1)
 ، كما بُت احلاصرتُت منو.(5/142)ابن سعد  (2)
 .(143 ،5/142)ابن سعد  (3)



 اعشف طوفم
 

1
 110 ]ِذْكُر ِمْحَنِتِه[

َـّ بِل َأَحدً  َٓ ُيْمِذَك ٍد   "بِّلَحْسبِل َأْرَبَعٌة َيْحِؿُؾْقكِل إَِلك رَ  ،اَطَؾك اْبـِل ُمَحؿَّ

(1)
. 

ِٕٝس ٢ٔ َغٔع ٢َٝ ب ِٔ َِٜش ٍَ ،ََٚع ـُ الُؿَسقِِّب ": ٜقا ا اْحُتِضَر َسِعْقُد ب رحؿف -َلؿَّ

َّٓ َُٕصْقَن بَِفا  ،َتَرَك َدَكاكِْقرَ  ،-اهلل َفَؼاَل: الؾَُّفؿَّ إِكََّؽ َتْعَؾُؿ َأكِّل َلْؿ َأْتُرْكَفا إِ

 "َحَسبِل َوِدْيـِل
(2)

. 

ـُ  ُد ب ـِ َأبِل َفْرَوَة:  ،ُطَؿرَ َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـِل َطْبُد الَحؽِْقِؿ ب َحدَّ

ـَ الُؿَسقِِّب " ـَ  -رحؿف اهلل-َشِفدُت َسِعْقَد ب  ،َيْقَم َماَت َسـََة َأْرَبٍع َوتِْسِعْق

ـَِة َسـََة الػُ  ،َفَرَأْيُت َقْبَرُه َقْد ُرشَّ َطَؾْقِف الَؿاءُ  َؼَفاِء: َلَؽْثَرِة َوَكاَن ُيَؼاُل لَِفِذِه السَّ

ـْ َماَت مِـُْفؿ فِْقَفا  "َم
(3)

. 

ٍّ ُٔ َعٔس ُِ ب َِٝج ٍَ اهٜل ُة ُفَؼَفاءٍ ": َٜٚقا ـَ ِطدَّ مِـُْفؿ:  ،َماَت فِل َسـَِة َأْرَبٍع َوتِْسِعْق

ـُ الُؿَسقِِّب "  ."َسِعْقُد ب

ٝٚٔب ٢ٔ امٝلَػ َٜٚفا٠ٜ اِب َٗا ٜأٖضَر  ِٝ ـُ ُطَػْقرٍ ": َٚٔف ـُ ُكَؿْقرٍ  ،َسِعْقُد ب . ،َواْب  َوالَقاِقِديُّ

ـُ َسْعٍد ِسَقاُه.  َوَما َذَكَر اْب

٣ِ ِٝ ٍَ ٜأُبٛ َُْع ٞٚ ،َٜٚقا ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب .ََٚعًٔ ـَ  َسـََة َثالٍَث َوتِْسِعْق
َ
 : ُتُقفِّل

                                                   
 ."كال تتبعٍت صائحة تقوؿ يف ما ليس يف  "، كزاد: (5/143)ابن سعد  (1)
 ادلصدر السابق. (2)
 .(5/143)ابن سعد  (3)
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٣ٌ َِٓب ُٔ َس َُُس ب ٍَ ٜأِس ـُ َخالٍِد الَخقَّاُط: َٜٚقا اُد ب َثـَا َحؿَّ ـَ ": َحدَّ  َأنَّ َسِعْقَد ب

ـَ  -رحؿف اهلل-الُؿَسقِِّب   َسـََة َخْؿٍس َوتِْسِعْق
َ
ُل َأَصحُّ  ،ُتُقفِّل  ."َوإَوَّ

ٗٞ ٔٓ ٍَ امٜلَسا٥ٔ ََا ٜقا َٖا  ُٙ ،َٜٚأ ُِٝط  َسـََة َخْؿٍس َوماَئةٍ  َٜٚغ
َ
ـْ َأكَُّف ُتُقفِّل

 َفَغَؾٌط. ،مِ

. ،َوَتبَِعُف َطَؾْقِف َبْعُضُفؿ ـٍ ـِ َمِعْق ـِ اْب  ِرَواَيٌة َط
َ
 َوِهل

ٔ٘ ِٝ ٍَ إ٢ٜي ََا  الَحاكُِؿ َٚ
ِ
 .-َواهلُل َأْطَؾُؿ  -: َأُبق َطْبِد اهلل

  ،آِخُر التَّْرَجَؿةِ 
ِ
 ."َوالَحْؿُد هلل
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 ["أبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام"الخامس: ]

 ."أب٘ بلش بّ عبذ اهشمحّ بّ احلاسخ بّ ٓؼاَ": اشباَؼ

 :(419 -4/416)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ـِ الُؿِغْقَرِة " ـِ ِهَشاِم ب  اْب
ُّ
ـِ الَحاِرِث الَؿْخُزْومِل ـِ ب ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َأُبق َبْؽٍر ب

ـِ َمْخُزْوٍم اإِلَماُم. ـِ ُطَؿَر ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ةِ  ْبَعِة بِالَؿِدْيـَِة الـََّبِقيَّ ِحْقُح َأنَّ  ،َأَحُد الُػَؼَفاِء السَّ : َوالصَّ ـِ ْحَؿ َأُبق َطْبِد الرَّ

 اْسَؿُف ُكـَْقُتُف.

ـْ َساَدِة َبـِل َمْخُزْوٍم. 
 َوُهَق مِ

َٚأيُس  َٛ ُٖ َٚ 
ِ
  ،َوُطَؿرَ  ،َوَطْبِد الَؿؾِِؽ  ،َوَسَؾَؿةَ  ،: َطْبِد اهلل

ِ
 ،َوَأُخق: َطْبِد اهلل

دٍ  ،َوِطْؽِرَمةَ  ،َوَطْبِد الَؿؾِِؽ   َوُأمِّ الَحاِرِث. ،َوَطاِئَشةَ  ،َوَيْحَقك ،ةَ َوُمِغْقرَ  ،َوُمَحؿَّ

 .اَوَكاَن ضِرْيرً 

ِٔ ـِ َياِسرٍ  ،: َأبِْقفِ َسٖسَخ َع اِر ب  ،َوَطاِئَشةَ  ،َوَأبِل َمْسُعْقٍد إَْكَصاِريِّ  ،َوَطؿَّ

 .-رضل اهلل طـف-َوَأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َوُأمِّ َسَؾَؿةَ 

ـِ ُمَعاِوَيةَ  ـِ الَحَؽؿِ  ،َوَكْقَفِؾ ب ـِ ُمطِْقعٍ  ،َوَمْرَواَن ب ـِ ب ْحَؿ َوَأبِل  ،َوَطْبِد الرَّ

 َوَصائَِػٍة. ،َوَأْسَؿاَء بِـِْت ُطَؿْقسٍ  ،َرافٍِع الـََّبِقيِّ 
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ُ٘ ِٓ  َوَطْبُد الَؿؾِِؽ ََٚع
ِ
ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  ،َوُمَجاِهدٌ  ،: اْبـَاُه: َطْبُد اهلل  ،َوُطَؿُر ب

 
ُّ
ْعبِل ـُ َمالٍِؽ  َوِطَراكُ  ،َوالشَّ ـُ ِدْيـَارٍ  ،ب ْهِريُّ  ،َوُطَؿُر ب ـُ  ،َوالزُّ َوَطْبُد َربِِّف ب

ـُ َخالِدٍ  ،َسِعْقدٍ  َٓهُ  ،َوِطْؽِرَمُة ب  َمْق
ٌّ
ـُ ُمَفاِجرٍ  ،َوُسَؿل ـُ  ،َوإِْبَراِهْقُؿ ب  ب

ِ
َوَطْبُد اهلل

ـَ  ،َكْعٍب الِحْؿَقِريُّ  ـُ َأْيَؿ ـُ ُأْختِِف: ا ،َوَطْبُد الَقاِحِد ب ـِ َواْب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ لَؼاِسُؿ ب

ـِ  ْحَؿ  َوَخْؾٌؼ َكثِْقٌر. ،َطْبِد الرَّ

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي َفُردَّ  ،َوَقِد اْسُتْصِغَر َيْقَم الَجَؿؾِ  ،َوَقْد َأَضرَّ  ،: اْسُؿُف ُكـَْقُتفُ ٜقا

 ُهَق َوُطْرَوُة.

َكثِْقَر الَحِدْيِث  ،اَسِخق   ،اَطالِؿً  ،اَفِؼْقفً  ،َوَكاَن ثَِؼةً 
 (1)

. 

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب  ٜقا
(2)

َوَكاَن ُيَؼاُل َلُف: َراِهُب ُقَرْيٍش:  ،: ُولَِد فِل ِخالََفِة ُطَؿرَ 

 .اَوَكاَن َمْؽُػْقفً  ،لَِؽْثَرِة َصالَتِفِ 

ٗٞ ٍَ ائعِذًٔ ُٙ ،َٜٚقا ُِٝط  َٜٚغ
ٌّ
 ِثَؼٌة. ،: َتابِِعل

ُٔ ٔخَطاف٣ ٍَ اِب ـَ َٜٚقا ِة الُؿْسؾِِؿْق ؿَّ
ُيْضَرُب بِِفُؿ  ،ُهَق َوإِْخَقُتفُ  ،: ُهَق َأَحُد َأئِ

الَؿَثُؾ 
(3)

. 

ٍَ َُٚز ٜقا ٍة َكاَن  ،: َكاَن إَِذا َسَجدَ ٜأُبٛ َزا ـْ ِطؾَّ
َيَضُع َيَدُه فِل َصْشِت َماٍء: مِ

 َيِجُدَها.

                                                   
 .(5/218)ابن سعد  (1)
 عن زلمد بن عمر الواقدم. (218 ،5/217)يف الطبقات  (2)
 .(ب 87باريس )انظر ابن عساكر  (3)
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ُٔ َبه٤اض٣ ُِٝط ب ٍَ ايٗعَب ْبَعةِ َٜٚقا ك:  ،: ُهَق َأَحُد ُفَؼَفاِء الَؿِدْيـَِة السَّ َوَكاَن ُيَسؿَّ

ـْ َساَداِت ُقَرْيٍش  ،اِهَب الرَّ 
َوَكاَن مِ

(1)
. 

ُٔ امٝلِٓٔصض٢ ُِ ب ِٝ ٖٔ ٍَ إ٢ِبَطا ـٌ ٜقا َثـَا َمْع َكاِد: ،: َحدَّ ـِ َأبِل الزِّ ـِ اْب  َط

ـُ الُؿَسقِِّب  َكاِد َيْذُكُرُهْؿ: َسِعْقُد ب ـَ َكاَن َأُبق الزِّ ِذْي ْبَعَة الَّ  ،َأنَّ الُػَؼَفاَء السَّ

ـِ  ،َوالَؼاِسؿُ  ،َوُطْرَوةُ  ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ـِ  ،َوَأُبق َبْؽٍر ب  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ب

ِ
َوُطَبْقُد اهلل

ـِ َثابٍِت  ،ُطْتَبةَ  ـُ َزْيِد ب ـُ َيَساٍر  ،َوَخاِرَجُة ب َوُسَؾْقَؿاُن ب
(2)

. 

٣َٚ  ََٚض
ُّ
ْعبِل ـِ  ،: الشَّ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ ُطَؿَر ب َط

(3)
: 

َٓ ُيْػطُِر ...َأنَّ َأَخاُه َأَبا َبْؽٍر َكاَن َيُصقْ  فِل َحِدْيٍث َذَكَرُه  ،ُم َو
(4)

. 

َرَف ٝقًُٞت ـْ َجَؿَع الِعْؾَؿ َوالَعَؿَؾ َوالشَّ ـِ مِؿَّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ  ،: َكاَن َأُبق َبْؽٍر ب

ـْ َخَؾَػ َأَباُه فِل الَجالََلِة.  َوَكاَن مِؿَّ

ٍّ ُٔ َعٔس ُِ ب َِٝج ٍَ اهٜل ُٔ َعِبٔس اهلٔل ايٖت ،ٜقا ٞٗ ب ََٞٗٚعًٔ ُٔ ِٝ ِٝط٣ ،ُٔ َُ ُْ ُٔ ُٔ  ،َٚاِب َٚاِب
٣ٔ ِٝ ُِٜط ،ََٔع ََُط ايٖهط٢ ِٕٝس ،َٚايٜفال٤ُؽ ،َٜٚأُبٛ ُع .َٜٚأُبٛ ُعَب ـَ  : َماَت َسـََة َأْرَبٍع َوتِْسِعْق

                                                   
 .(ب 86)ادلصدر السابق  (1)
 .(ب 87)ادلصدر السابق  (2)
 كما أثبتناه من ابن عساكر كهتذيب ابن حجر. ،كىو تصحيف "عبد العزيز  ": يف األصل (3)
فدخل عليو ابنو كىو مفطر فقاؿ: ما شأنك اليـو  ": آ، ب، ك٘تامو 88اخلرب يف ابن عساكر )باريس(  (4)

فأفتاين أبو ىريرة أف أفطر. فأرسلوا إذل عائشة  ،مفطرا؟ قاؿ: أصابتٍت جنابة فلم أغتسل حىت أصبحت
تصيبو اجلنابة فيغتسل بعدما يصبح مث خيرج رأسو  -صلى ا عليو كسلم-فقالت: كاف النيب  ،يسألوهنا

  ."فيصلي بأصحابو مث يصـو ذلك اليـو  ،يقطر
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٣َٚ   ،: الَقاقِِديُّ ََٚض
ِّ
ـِ َجْعَػٍر الَؿْخَرمِل  ب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل َصؾَّك َأُبق َبْؽٍر "َقاَل:  ،َط

ـُ َطْبِد  ـِ الَعْصرَ ب ْحَؿ  َما  ،َفَسَؼطَ  ،َفَدَخَؾ ُمْغَتَسَؾفُ  ،الرَّ
ِ
َفَجَعَؾ َيُؼْقُل: َواهلل

 .اَأْحَدْثُت فِل َصْدِر َكَفاِري َهَذا َشْقئً 

ْؿَس َغَرَبْت َحتَّك َماَت  ـَ  ،َفَؿا َطؾِْؿُت َأنَّ الشَّ  ،َوَذلَِؽ فِل َسـَِة َأْرَبٍع َوتِْسِعْق

 "بِالَؿِدْيـَةِ 
(1)

. 

 ٍَ ٟٜٗقا َٛأقٔس  اي
(2)

َٗا:  ٍَ ٜي ـْ َماَت مِـُْفؿ": ُٜٜكا  ."َسـَُة الُػَؼَفاِء: لَِؽْثَرِة َم

ٌَ ِٝ .َٚٔق ـَ  : َماَت َسـََة َخْؿٍس َوتِْسِعْق

 
ُّ
ـِ الُؼَرِشل ـُ الُحَسْق ُد ب ـُ ِطَؿادٍ  ،َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ُد ب   ،َأْكَبَلَكا ُمَحؿَّ

ِ
َأْكَبَلَكا َطْبُد اهلل

ـُ ِرَفاَطةَ   أَ  ،ب
ُّ
ـِ الِخَؾِعل اسِ  ،ْكَبَلَكا َأُبق الَحَس ـُ الـَّحَّ ٍد ب َأْكَبَلَكا َأُبق  ،َأْكَبَلَكا َأُبق ُمَحؿَّ

 
ُّ
ـُ َطْبِد إَْطَؾك ،الطَّاِهِر الَؿِدْيـِل َثـَا ُيْقُكُس ب ـُ ُطَقْقـَةَ  ،َحدَّ َثـَا ُسْػَقاُن ب ـِ  ،َحدَّ َط

ـِ َطْبِد ال ،الُزْهِريِّ  ـْ َأبِل َبْؽٍر ب ـِ الَحاِرِث َط ـِ ب ْحَؿ ـْ  ،رَّ -َأبِل َمْسُعْقدٍ َط

 »: -رضل اهلل طـف
ِ
ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسْقَل اهلل : َثَؿ ـْ َكَفك َط

  ،الَؽْؾِب 
ِّ
ـِ  ،َوَمْفِر الَبِغل  «َوُحْؾَقاِن الَؽاِه

(3)
. 

                                                   
 كما بُت احلاصرتُت منهما. (،آ 89 -باريس)كابن عساكر  (،5/218)ابن سعد  (1)
 .(5/218)انظر ابن سعد  (2)
 (3481)كأبو داكد  (1567)كمسلم  (،4/353). كالبخارم (2/656) "ادلوطأ  "أخرجو مالك يف  (3)

كحلواف . (4671)كالنسائي  (2159)كابن ماجو  (2172)ك  (1133)ك  (1276)كالًتمذم 
كالضرب باحلصى كغَت ذلك شلا يتعاناه  ،: ما يأخذه ادلتكهن على كهانتو. كفعل الكهاف كالتنجيمالكاىن

  =  جيوز ألحد أف يأيت أمثاؿ ىؤالء فيسأذلمال ،حراـ كباطل ،العرافوف كادلشعوذكف من استطبلع الغيب
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ٔ٘ َُِْٛؼ: َٚٔب ـُ َوْهٍب إ٢ٜي٢ ُٜ َثـَا اْب ـُ َيِزْيَد  ،: َحدَّ َأْخَبَركِل ُيْقُكُس ب
(1)

ـِ  ، ـِ اْب َط

ـْ َأبِل َبْؽرٍ  ،ِشَفاٍب  َثُف: ،َط ـَ َطْؿٍرو َحدَّ  َأنَّ َأَبا َمْسُعْقٍد ُطْؼَبَة ب

 
ِ
ـُ )َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسْقَل اهلل َـّ ُسْحٌت: َثَؿ َثالٌَث ُه

  ،الَؽْؾِب 
ِّ
ـِ  ،َوَمْفُر الَبِغل  . (َوُحْؾَقاُن الَؽاِه

ُ٘ ـِ ُطَقْقـَةَ َٜٚأِخَطَد : َحِدْيِث اْب ـْ
تَِّة مِ َفاِت السِّ  ،َوَمالٍِؽ  ،: َأْصَحاُب إُمَّ

ـِ الُزْهِريِّ  ،َوالؾَّْقِث  َط
(2)

. 

ُٙ َٚأيُس  َٕ ـَ َٜٚنا ـْ ِكَباِر التَّابِِعْق
ـُ الَحاِرِث مِ ـِ ب ْحَؿ َوَأْشَراِف  ،: َطْبُد الرَّ

  ،ْقَصُػ بِالَعْؼِؾ َوالَػْضؾِ يُ  ،َقْقمِفِ 
ِّ
صؾك اهلل طؾقف -ُولَِد فِل َحَقاِة الـَّبِل

 َوَما َطؾِْؿُت َلُف ُصْحَبًة. -وسؾؿ

  قا ."(َصِحْقِح الُبَخاِريِّ )َلُف ِرَواَيٌة فِل 
          

 
 

  

                                                                                                                        
من أتى "من حديث أيب ىريرة مرفوعنا:  (476، 2/418)أك يصدؽ مقاذلم. فقد أخرج االماـ أمحد  =

 ، إسناده صحيح."أك كاىنا فصدقو ٔتا يقوؿ فقد كفر ٔتا أنزؿ على زلمد ،حائضا أك امرأة يف دبرىا
 كىو تصحيف. "مزيد  ": يف األصل (1)
 انظر ٗتريج احلديث السابق. (2)
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 ["-رحمه اهلل-سليمان يسار"السادس: ]

 . "-سمحٕ اهلل-طوٌٚاْ بّ ٙظاس": ايػازؽ

 : (448-4/444)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ـَ َمْقُؿْقَكَة الَػِؼْقفُ " ُّ َمْقَلك ُأمِّ الُؿْممِـِْق
ـُ َيَساٍر الَؿَدكِل  ،اإِلَمامُ  ،ُسَؾْقَؿاُن ب

 . -َأُبق َأيُّْقَب  ،َوُمْػتِْقَفا ،َطالُِؿ الَؿِدْيـَةِ 

ٌَ ِٝ ـِ َٚٔق ْحَؿ  َوَأبُ  ،: َأُبق َطْبِد الرَّ
ِ
  -ق َطْبِد اهلل

ُّ
ـَ  ،الَؿَدكِل َمْقَلك ُأمِّ الُؿْممِـِْق

ـِ َيَسارٍ  ،َمْقُؿْقَكَة الِفالَلِقَّةِ  . ،َوَطْبِد الَؿؾِِؽ  ،َوَأُخق: َطَطاِء ب
ِ
 َوَطْبِد اهلل

ٌَ ِٝ  ُٕمِّ َسَؾَؿَة. ا: َكاَن ُسَؾْقَؿاُن ُمَؽاَتبً َٚٔق

 : فِل ِخالََفِة ُطْثَؿاَن.ُٚٔيَس

ََِٔٚسٖسَخ  ـِ َثابٍِت َع ـِ َطبَّاسٍ  ،: َزْيِد ب ـِ  ،َوَأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َواْب اِن ب َوَحسَّ

  ،َثابٍِت 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ َخِدْيٍج  ،َوَجابِِر ب ـِ ُطَؿرَ  ،َوَرافِِع ب َوُأمِّ  ،َوَطاِئَشةَ  ،َواْب

  ،َوَمْقُؿْقَكةَ  ،َسَؾَؿةَ 
ِّ
َوَحْؿَزَة  -ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ-َوَأبِل َرافٍِع َمْقَلك الـَّبِل

 
ِّ
ـِ َطْؿٍرو إَْسَؾِؿل ـِ إَْسَقِد  ،ب َو  (،َأبِل َداُودَ )َوَذلَِؽ فِل  -َوالِؿْؼَداِد ب

( 
ِّ
ـِ َماَجفْ )َو  (،الـََّساِئل  . -َوَما ُأَراُه َلِؼَقُف  (اْب

 
ِّ
ـِ َصْخٍر الَبَقاِضل  . -ُمْرَسٌؾ  -َوَسَؾَؿَة ب

 
ِّ
فِؿل ـِ ُحَذاَفَة السَّ  ب

ِ
 . -ُمْرَسٌؾ  - َوَطْبِد اهلل
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ـِ الَعبَّاِس   . -ُمْرَسٌؾ  -َوالَػْضِؾ ب

ذٍ  ،َوَأبِل َسِعْقٍد الُخْدِريِّ  َبقِِّع بِـِْت ُمَعقِّ َحاَبةِ  ،َوالرُّ ـَ الصَّ
رضل -َوَطَدٍد مِ

 .-اهلل طـفؿ

ِّٜه ٢ٟٚ ٜأ َِٜط ِٔ اَٚ ـِ َمالٍِؽ  ،َوُكَرْيٍب  ،: ُطْرَوةَ َع  ،َوَأبِل ُمَراِوٍح  ،َوِطَراِك ب

اِئِب  ،َوَطْؿَرةَ  ـِ السَّ  َوَغْقِرِهْؿ. ،َوُمْسؾِِؿ ب

ـْ َأْوِطَقِة الِعْؾؿِ 
ـِ  ،َوَكاَن مِ َؾُف َطَؾك َسِعْقِد ب بَِحْقُث إِنَّ َبْعَضُفْؿ َقْد َفضَّ

 الُؿَسقِِّب.

ُ٘ ِٓ ْهِريُّ  ،: َأُخْقُه: َطَطاءٌ َسٖسَخ َع ـُ إََشجِّ  ،َوالزُّ ـُ  ،َوُبَؽْقُر ب َوَطْؿُرو ب

ـِ مِْفَرانَ  ،ـَارٍ ِديْ  ـُ َمْقُؿْقِن ب ْأِي  ،َوَسالٌِؿ َأُبق الـَّْضرِ  ،َوَطْؿُرو ب َوَأُبق  ،َوَربِْقَعُة الرَّ

ـُ َحؽِْقؿٍ  ،إَْسَقِد َيتِْقُؿ ُطْرَوةَ  ـُ ُطْتَبةَ  ،َوَيْعَؾك ب َكادِ  ،َوَيْعُؼْقُب ب  ،َوَأُبق الزِّ

ـُ َكْقَسانَ  ـِ َطَطاءٍ  ،َوَصالُِح ب ـُ َطْؿِرو ب ُد ب ـُ ُيْقُسَػ  ،َوُمَحؿَّ ُد ب َوُمَحؿَّ

ـُ َسِعْقٍد إَْكَصاِريُّ  ،الؽِـِْديُّ  ـُ ُيْقُسَػ  ،َوَيْحَقك ب ـُ  ،َوُيْقُكُس ب  ب
ِ
َوَطْبُد اهلل

 
ُّ
ـُ ُشَعْقٍب  ،الَػْضِؾ الَفاِشِؿل ـُ َأبِل َحْرَمَؾةَ  ،َوَطْؿُرو ب ُد ب َوَطْبُد  ،َوُمَحؿَّ

ْح  ـِ َجابِرٍ الرَّ ـُ َيِزْيَد ب ـِ ب ـُ ِطَراكٍ  ،َؿ  َوَخْؾٌؼ ِسَقاُهؿ. ،َوُخَثْقُؿ ب

ٟٗ ِٖط٢ ٍَ ايٗع ـَ الُعَؾَؿاِء.ٜقا
 : َكاَن مِ

ٍَ ٜأُبٛ ايٚعَْأز ـْ ُفَؼَفاِء الَؿِدْيـَِة َوُطَؾَؿائِِفؿَٜٚقا
ـْ َأْدَرْكُت مِ ـْ  ،: َكاَن مِؿَّ مِؿَّ

ـُ الُؿَسقِِّب ُيْرَضك َوُيـَْتَفك إَِلك َقْقلِِفؿ َوَأُبق َبْؽٍر  ،َوالَؼاِسؿُ  ،َوُطْرَوةُ  ،: َسِعْقُد ب
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ـِ  ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ـُ َزْيدٍ  ،ب ـِ ُطْتَبةَ  ،َوَخاِرَجُة ب  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ب

ِ
 ،َوُطَبْقُد اهلل

ـُ َيَسارٍ  ـْ ُكَظَرائِِفؿ ،َوُسَؾْقَؿاُن ب
ٍة ِسَقاُهؿ مِ  ،َأْهُؾ َفْؼفٍ  ،فِل َمْشَقَخٍة َأِجؾَّ

َوَفْضٍؾ  ،َوَصالٍَح 
(1)

. 

١ٖٔٝ ٢ٔ اسٜبَٓٔف ُٖٔس اِب ََُش  ُٔ ُٔ ب ٍَ اسٜبَػ ـْ ٜقا
ـُ َيَساٍر ِطـَْدَكا َأْفَفُؿ مِ : ُسَؾْقَؿاُن ب

ـِ الُؿَسقِِّب  َسِعْقِد ب
(2)

. 

ٟٗ َٛأقٔس  اي
ِّ
ـِ َيِزْيَد الُفَذلِل  ب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـَ َيَساٍر َيُؼْقُل: ،: َط  َسِؿْعُت ُسَؾْقَؿاَن ب

ـُ الُؿَسقِِّب َبِؼقَُّة الـَّاِس.  َسِعْقُد ب

ٝٚٔب َٔ امٝلَػ َِٝس ب ٌَ َٜٞأٔتٞ َغٔع ُِٔعُت ايٖػا٥ٔ ٍُ ،ََٚغ ِٛ َٝٝك اْذَهْب إَِلك ُسَؾْقَؿاَن ": ٜف

ـِ َيَسارٍ   الَقْقمَ  ،ب
َ
ـْ َبِؼل  "َفنِكَُّف َأْطَؾُؿ َم

(3)
. 

ََأيو٠  ٍَ ـْ ": َٜٚقا
ـُ َيَساٍر مِ ـِ َكاَن ُسَؾْقَؿاُن ب ُطَؾَؿاِء الـَّاِس َبْعَد َسِعْقِد ب

َٓ ُيْجَتَرُأ َطَؾْقفِ  ،اَما ُيْقافُِؼ َسِعْقدً  اَوَكاَن َكثِْقرً  ،الُؿَسقِِّب   "َوَكاَن َسِعْقٌد 
(4)

. 

ٟٗ ِٝط٢ َُِكَعْب ايٗعَب  ٍَ ـِ ُطْثَؿانَ : ٜقا ـْ ُمْصَعِب ب ـُ َيَساٍر ": َط َكاَن ُسَؾْقَؿاُن ب

ـَ الـَّاِس َوْجفً   ،َفاْمَتـََع َطَؾْقَفا ،َفَساَمْتُف َكْػَسفُ  ،َفَدَخَؾْت َطَؾْقِف اْمَرَأةٌ  ،اَأْحَس

 َأْفَضُحَؽ. اَفَؼاَلْت: إِذً 

                                                   
 .(652) (أمحد الثالث)ابن عساكر  (1)
 ."كدل يقل أفقو "كزاد:  (1/549) "ادلعرفة كالتاريخ  "كالفسوم يف  (،5/174)ابن سعد  (2)
 .(655) (أمحد الثالث)ابن عساكر  (3)
 .(655) (أمحد الثالث)كابن عساكر  (،1/549)ادلعرفة كالتاريخ  (4)
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 ."َوَهَرَب مِـَْفا ،َوَتَرَكَفا فِل َمـِْزلِفِ  ،َفَخَرَج إَِلك َخاِرٍج 

ٍَ ُٕ ٜقا َُا ِٝ الَمُ -: َفَرَأْيُت ُيْقُسَػ ُغًٜ َأْكَت "َوَكَلكِّل َأُقْقُل َلُف:  -َطَؾْقِف السَّ

 ُيْقُسُػ؟

 "َوَأْكَت ُسَؾْقَؿاُن الَِّذي َلْؿ َتُفؿَّ  ،َأَكا ُيْقُسُػ الَِّذي َهَؿْؿُت  ،َقاَل: َكَعؿْ 
(1)

. 

 إِْسـَاُدَها ُمـَْؼطٌِع.

٣ٔ ِٝ ََٔع  ُٔ ٍَ اِب  : ُسَؾْقَؿاُن ثَِؼٌة.ٜقا

ٍَ ٜأُبٛ ُظِضَع١ٜ  َطابٌِد. ،َفاِضٌؾ  ،: َمْلُمْقنٌ َٜٚقا

ٗٞ ٍَ ايَٖٓػا٥ٔ ِة.َٜٚقا ؿَّ
 : َأَحُد إَئِ

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب  َٜٚقا
(2)

َماَت  ،َكثِْقَر الَحِدْيِث  ،اَفِؼْقفً  ،اَرفِْقعً  ،اَطالِؿً  ،َكاَن ِثَؼةً ": 

"َسـََة َسْبٍع َوماَئةٍ 
(3)

. 

ُ٘  َٜٚنَصا ٜأٖضَخ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـٍ  ،: ُمْصَعُب ب ـُ َمِعْق ـُ َطْبِد  ،َوالَػالَُّس  ،َواْب ُّ ب

َوَطؾِل

 
ُّ
 التَِّؿْقِؿل

ِ
ـَ َسـًَة. ،َوَصائَِػةٌ  ،َوالُبَخاِريُّ  ،اهلل ـُ َثالٍَث َوَسْبِعْق  َوُهَق اْب

. ،: َفَقُؽْقُن َمْقلُِدُه فِل َأَواِخِر َأيَّاِم ُطْثَؿانَ ٝقًُٞت ـَ  فِل َسـَِة َأْرَبٍع َوَثالَِثْق

ِٝط٣ ُٔ ُبٜه ٢َٝ ب ٍَ َِٜش  َسـََة تِْسٍع.َٜٚقا
َ
 : ُتُقفِّل

َػ. ،َوَهَذا َوْهؿٌ  ُف َتَصحَّ  َلَعؾَّ

                                                   
 .(654) (أمحد الثالث)كابن عساكر  (،191 ،2/191)احللية  (1)
 .(5/175)يف الطبقات  (2)
   ."كىو ابن ثبلث كسبعُت سنة "كزاد يف هناية اخلرب:  "عاليا  "لفظ ابن سعد:  (3)
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ِٜٝف١ٝ ٍَ َخًٔ  : َماَت َسـََة َأْرَبٍع.َٜٚقا

ٍّ ُٔ َعٔس ُِ ب َِٝج ٍَ اهٜل  : َسـََة ماَئٍة.َٜٚقا

ََٖصا َؾاٙش َٚ، ُ٘ ِٓ َٔ : ِرَواَيُة الُبَخاِريِّ َٜٚأَؾٗص 
(1)

دٍ  ، ـِ ُمَحؿَّ ـْ َهاُرْوَن ب ـْ  ،َط َط

ـُ الُؿَسقِِّب ": َرُجؾٍ  ـِ  ،َأكَُّف َماَت ُهَق َواْب ـُ الُحَسْق ُّ ب
ـُ َطْبِد  ،َوَطؾِل َوَأُبق َبْؽٍر ب

ـَ  ـِ َسـََة الُػَؼَفاِء: َسـََة َأْرَبٍع َوتِْسِعْق ْحَؿ  ."الرَّ

ـُ َسالََمَة إَِجاَزةً    ،َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب
ِّ
ـْ َأبِل الَؿَؽاِرِم التَّْقِؿل   ،َط

ٍّ
َأْكَبَلَكا َأُبق َطؾِل

ادُ  ـُ َخالَّدٍ  ،َأْكَبَلَكا َأُبق ُكَعْقؿٍ  ،الَحدَّ َثـَا اْب ـُ َأبِل ُأَساَمةَ  ،َحدَّ َثـَا الَحاِرُث ب  ،َحدَّ

ـُ َطَطاءٍ  اِب ب َثـَا َطْبُد الَقهَّ ـُ ُجَرْيٍج  ،َحدَّ َثـَا اْب ـُ ُيْقُسَػ  ،َحدَّ َأْخَبَركِل ُيْقُكُس ب

(2)
ـْ ُسَؾْقؿَ  ، ـِ َيَسارٍ َط ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ "َقاَل:  ،اَن ب َق الـَّاُس َط َفَؼاَل َلُف َكاتُِؾ  ،َتَػرَّ

اِم: َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ  ْثـَا َحِدْيثً  ،َأُخق َأْهِؾ الشَّ   اَحدِّ
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل

صؾك -َسِؿْعَتُف مِ

 .-اهلل طؾقف وسؾؿ

 
ِ
ُل الـَّاِس »َيُؼْقُل:  -سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-َفَؼاَل: َسِؿعُت َرُسْقَل اهلل َأوَّ

 بِفِ  ،ُيْؼَضك فِْقِف َيْقَم الِؼَقاَمِة َثالََثٌة: َرُجٌؾ اْسُتْشِفدَ 
َ
َفُف كَِعَؿفُ  ،َفُلتِل  ،َفَعَرَفَفا ،َفَعرَّ

 َفَؼاَل: َما َطِؿْؾَت فِْقَفا؟

 َقاَل: َقاَتْؾُت فِل َسبِْقؾَِؽ َحتَّك اْسُتَشِفْدَت.

                                                   
 .(1/235)يف التاريخ الصغَت  (1)
 .كىو تصحيف؛ كالصواب من احللية كمصادر التخريج "سيف"يف األصل:  (2)
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 َفَؼْد قِْقَؾ. ،إِكََّؿا َأَرْدَت َأْن ُيَؼاَل: ُفالٌَن َجِرْيءٌ  ،َفَؼاَل: َكَذْبَت 

 فِل الـَّاِر. ،َفُسِحَب َطَؾك َوْجِففِ  ،َفُلمَِر بِفِ 
َ
 َحتَّك ُأْلِؼل

َؿ الِعْؾؿَ   بِفِ  ،َوَقَرَأ الُؼْرآنَ  ،َوَرُجٌؾ َتَعؾَّ
َ
َفُف كَِعَؿفُ  ،َفُلتِل َفَؼاَل: َما  ،َفَعَرفَفا ،َفَعرَّ

 فِْقَفا؟َطِؿْؾَت 

ْؿُتُف فِْقَؽ. ،َوَقَرْأُت الُؼْرآنَ  ،َقاَل: َتَعؾَّْؿُت الِعْؾؿَ   َوَطؾَّ

 َفَؼْد ِقْقَؾ. ،َوُفالَن َقاِرٌئ  ،إِكََّؿا َأَرْدَت َأْن ُيَؼاَل: ُفالٌَن َطالِؿٌ  ،َقاَل: َكَذْبَت 

 َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف إَِلك الـَّاِر. ،َفُلمَِر بِفِ 

ـْ َأْكَقاِع الَؿالِ  َوَرُجٌؾ آَتاُه اهللُ 
 بِفِ  ،مِ

َ
َفُف َكِعَؿفُ  ،َفُلتِل َقاَل: َما  ،َفَعَرَفَفا ،َفَعرَّ

 َطِؿْؾَت فِْقَفا؟

ٍء ُتِحبُّ َأْن ُيـَْػَؼ فِْقفِ 
ْ
ـْ َشل

َّٓ َأْكَػْؼُت فِْقِف َلَؽ. ،َقاَل: َما َتَرْكُت مِ  إِ

 َفَؼْد ِقْقَؾ. ،َجَقادٌ  إِكََّؿا َأَرْدَت َأْن ُيَؼاَل: ُفالَنٌ  ،َفَؼاَل: َكَذْبَت 

 فِل الـَّار ،َفُسِحَب َطَؾك َوْجِففِ  ،َفُلمَِر بِفِ 
َ
 .«َحتَّك ُأْلِؼل

َهَذا َحِدْيٌث َصِحْقٌح 
(1)

. 

٢ٔ َدأبط٣ َِٜس ب ُٔ َٜع٢ ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس ـُ َيَساٍر ِدَمْشَؼ ٜقا   ،: َقِدَم َطَؾْقـَا ُسَؾْقَؿاُن ب

 

                                                   
كأخرجو مسلم يف صحيحو  ،استدركناه منو ،، كما بُت احلاصرتُت ساقط من األصل(2/192)احللية  (1)

، من (2/322)كأمحد  ،يف االمارة باب من قاتل لتكوف كلمة ا ىي العليا فهو يف سبيل ا (1915)
 بو. ،عن سليماف بن يسار ،طريق ابن جريج عن يونس بن يوسف
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امِ َفَدَطاُه َأبِل إَِلك   اَوَصـََع َلُف َصَعامً  ،الَحؿَّ
(1)

 .اَوَكاَن َأُبْقُه َيَساٌر َفاِرِسق   ،

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ـِ َطْبدِ َٜٚقا  ُسَؾْقَؿاُن ُسْقَق الَؿِدْيـَِة َٕمِْقِرَها ُطَؿَر ب
َ
     : َولِل

الَعِزْيِز 
(2)

. 

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٍَ اِب ٟٗ ،ٜقا ِْ ،َٚايُبَداض٢ َُِػًٔ ْقَب.: ُيْؽـَك: َٚ  َأَبا َأيُّ

ِٔ ٜقَتاَز٠ٜ ٍَ ،ََٚع ـْ َأْطَؾِؿ َأْهؾَِفا بِالطَّالَِق  ،: َقِدْمُت الَؿِدْيـَةَ ٜقا  ،َفَسَلْلُت َط

ـُ َيَساٍر  َفِؼْقَؾ: ُسَؾْقَؿاُن ب
(3)

. 

ِٔ ٜأٔبٞ ايٚعَْأز ٍَ ،ََٚع ْهرَ ٜقا ـُ َيَساٍر َيُصْقُم الدَّ َوَكاَن َأُخْقُه  ،: َكاَن ُسَؾْقَؿاُن ب

 اَوُيْػطُِر َيْقمً  ،اَطَطاٌء َيُصْقُم َيْقمً 
(4)

   . 

          

 
 

  

                                                   
 . (651) (أمحد الثالث)ابن عساكر  (1)
 .(5/175)ابن سعد  (2)
 .(655) (أمحد الثالث)ابن عساكر  (3)
  . (654) (أمحد الثالث)ابن عساكر  (4)
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ورضي عن  -رحمه اهلل-خارجة بن زيد بن ثابت"السابع: ]

  [أبيه"

ًّ  -ٗسضٛ اهلل عّ أبٕٚ -سمحٕ اهلل-خاسدٕ بّ صٙذ بّ ثابت  ": ايػابع

 ."األُصاس

 : (441-4/437)يف ايػري  -اهللضمح٘ - ايصٖيبقاٍ اإلَاّ 

ـِ َثابٍِت َأُبق َزْيٍد إَْكَصاِريُّ الَػِؼْقفُ " ـُ َزْيِد ب ـُ اإِلَمامِ  ،َخاِرَجُة ب  ،اإِلَماُم اْب

ْبَعِة إَْطالَمِ  اِريُّ  ،َأُبق َزْيٍد إَْكَصاِريُّ  ،َوَأَحُد الُػَؼَفاِء السَّ .  ،الـَّجَّ
ُّ
 الَؿَدكِل

ٔ٘ َٛٔت ٌٗ إ٢ِخ ِِ ،َٜٚأَد ُٖ  َوَسْعٌد. ،َوَيْحَقك ،َوُسَؾْقَؿانُ  ،: إِْسَؿاِطْقُؾ َٚ

َٛ ُٖ  ٔ٘ َٚ ُٙ أٝل بِْقِع إَْكَصاِريُّ ََٚدٗس ـُ الرَّ اَدِة. ،: َسْعُد ب  َأَحُد الـَُّؼَباِء السَّ

ِٔ ِف: َيِزْيدَ  ،: َأبِْقفِ َسٖسَخ َع ـِ َزْيدٍ  ،َوَطؿِّ ِف: ُأمِّ َسْعٍد بِـِْت  ،َوُأَساَمَة ب َوُأمِّ

ةِ  ،َسْعدٍ  ـِ َأبِل َطْؿَرَة. ،َوُأمِّ الَعالَِء إَْكَصاِريَّ ـِ ب ْحَؿ  َوَطْبِد الرَّ

ـَ الَحِدْيِث.
ـْ بِالُؿْؽثِِر مِ  َوَلْؿ َيُؽ

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع ـُ ُسَؾْقَؿانَ  ،: اْبـُُف: ُسَؾْقَؿانُ َض ـُ َأِخْقِف: َسِعْقُد ب َوَسالٌِؿ َأُبق  ،َواْب

َكاِد  ،الـَّْضرِ  ـِ  -َوُهَق تِْؾِؿْقُذُه فِل الِػْؼِف  -َوَأُبق الزِّ ـُ َأبِل َبْؽٍر ب َوَطْبُد الَؿؾِِؽ ب

ـِ الَحاِرِث  ـِ ب ْحَؿ ـِ ُطْثَؿانَ  ،َطْبِد الرَّ ـُ َطْؿِرو ب  ب
ِ
ـُ  ،َوَطْبُد اهلل َوُطْثَؿاُن ب

ـُ َطْقٍف  ،َحؽِْقٍؿ إَْكَصاِريُّ  ْيَباُج  ،َوُمَجالُِد ب  الدِّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب ـُ  ،َوُمَحؿَّ َواْب

ـِ ُقَسْقطٍ  ،ِشَفاٍب   ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ َحْزمٍ  ،َوَيِزْيُد ب  َوآَخُرْوَن. ،َوَأُبق َبْؽٍر ب
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ٔ٘ ُٚ ِٔ َع ُ٘ َع َٚاَُٜت  . "ُمْرَسَؾةٌ ": َٚض٢

ُٔ ُعٞكَب١ٜ َِٛغ٢ ب َُ  ٍَ ْيِؼ ٜقا دِّ ـَ الصِّ ُف ُقتَِؾ َزَم : َٕنَّ َطؿَّ
(1)

. 

٣َٚ َكادِ  ،: الَقاقِِديُّ ََٚض ـِ َأبِل الزِّ ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِْقفِ  ،َط َكاَن "َقاَل:  ،َط

ـَ ُيْسَلُلْقَن بِالَؿِدْيـَةِ  ِذْي ْبَعُة الَّ ـُ  ،الُػَؼَفاُء السَّ َوُيـَْتَفك إَِلك َقْقلِِفْؿ: َسِعْقُد ب

ـِ  ،الُؿَسقِِّب  ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ـُ َطْبِد  ،ؿُ َوالَؼاِس  ،َوُطْرَوةُ  ،َوَأُبق َبْؽٍر ب  ب
ِ
َوُطَبْقُد اهلل

 
ِ
ـُ َزْيدٍ  ،اهلل ـُ َيَسارٍ  ،َوَخاِرَجُة ب  "َوُسَؾْقَؿاُن ب

(2)
. 

٣َٚ َراَوْرِديُّ ََٚض ـِ ُطَؿرَ  ،: الدَّ  ب
ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل َكاَن الِػْؼُف َبْعَد "َقاَل:  ،َط

 
ِ
ـِ َزْيِد "بِالَؿِدْيـَِة فِل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل َخاِرَجَة ب

ـِ َثابٍِت  ـِ الُؿَسقِِّب  ،ب دٍ  ،َوُطْرَوةَ  ،َوَسِعْقِد ب ـِ ُمَحؿَّ ـِ  ،َوالَؼاِسِؿ ب َوَقبِْقَصَة ب

ـِ َمْرَوانَ  ،ُذَؤْيٍب  ـِ َيَساٍر َمْقَلك َمْقُؿْقَكةَ  ،َوَطْبِد الَؿؾِِؽ ب  ."َوُسَؾْقَؿاَن ب

ِٝط٢ ُٔ ايٗعَب َُِكَعُب ب  ٍَ ـُ َزْيدٍ َكاَن َخارِ ": َٜٚقا ـِ  ،َجُة ب  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َوَصْؾَحُة ب

َوَيْؼِسَؿاِن  ،َوَيـَْتِفل الـَّاُس إَِلك َقْقلِِفَؿا ،َطْقٍف فِل َزَماكِِفَؿا ُيْسَتْػَتَقانِ 

ْورِ  ـَ الدُّ
ـَ َأْهؾَِفا مِ َوَيْؽُتَباِن الَقَثائَِؼ  ،َوإَْمَقالِ  ،َوالـَِّخْقؾِ  ،الَؿَقاِرْيَث َبْق

"لِؾـَّاسِ 
(3)

. 

                                                   
فإف  ،فإف صح قوؿ موسى بن عقبة أف يزيد بن ثابت قتل أياـ اليمامة يف عهد أيب بكر": قاؿ البخارم (1)

 .(1/42)اه. انظر التاريخ الصغَت  "خارجة دل يدرؾ يزيد
 . (ب 5/211)ابن عساكر  (2)
 .(ب 5/211)ابن عساكر  (3)
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٣َٚ ازُ ََٚض ـٌ الَؼزَّ ائِِب  ،: َمْع ـِ السَّ ـْ َزْيِد ب ـُ َطْبِد "َقاَل:  ،َط َأَجاَز ُسَؾْقَؿاُن ب

ـَ َزْيٍد بَِؿالٍ  "َفَؼَسَؿفُ  ،الَؿؾِِؽ َخاِرَجَة ب
(1)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ـُ َكِجْقٍح اي َثـَا ُمْقَسك ب ـِ َيْحَقك  ،: َحدَّ ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب ـُ َزْيِد  -َط ُهَق اْب

ـِ َثابٍِت  ـُ َزْيٍد َما ُقطَِع ": -ب ـَ َطْبِد الَعِزْيِز َكَتَب َأنَّ ُيْعَطك َخاِرَجُة ب َأنَّ ُطَؿَر ب

ْيَقاِن. ـَ الدِّ
 َطـُْف مِ

ـِ َحْزمٍ  إِكِّل َأْكَرُه َأنَّ َيْؾَزَم َأمِْقَر "َفَؼاَل:  ،َفَؿَشك َخاِرَجُة إَِلك َأبِل َبْؽٍر ب

ـْ َهَذا َمَؼاَلةٌ الُؿْممِ 
ـَ مِ  ُكَظَراءُ  ،ـِْق

َ
ـَ بَِفَذا ،َولِل ُفْؿ َأمِْقُر الُؿْممِـِْق  ،َفنِْن َطؿَّ

ـِل بِفِ  ،َفَعْؾُت   َفنِكِّل َأْكَرُه َذلَِؽ َلُف. ،َوإِْن ُهَق َخصَّ

 "َلَػَعْؾُت  ،َوَلْق َوِسَعفُ  ،َٓ َيَسُع الَؿاُل لَِذلَِؽ "َفَؽَتَب ُطَؿُر: 
(2)

. 

ٍَ ٜأِس ٜٞٗقا ُٔ َعِبٔس اهلٔل ائعِذًٔ  ": َُُس ب
ٌّ
ـُ َزْيٍد: َمَدكِل   ،َخاِرَجُة ب

ٌّ
        ،َتابِِعل

 "ثَِؼةٌ 
(3)

. 

ُٔ إ٢ِغَشاَم ـِ َأبِل َطْؿَرَة اِب ـِ ب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـِل َيْحَقك ب : َحدَّ

ـَ َزْيٍد َيُؼْقُل:  ،إَْكَصاِريُّ  ـُ ِغْؾَؿاُن َشَباٌب "َسِؿْعُت َخاِرَجَة ب َرَأْيُتـِل َوَكْح

                                                   
 .(ب 5/211)ابن عساكر  (1)
 .(ب 5/211)ابن عساكر  (2)
 .(ب 5/211)ابن عساكر  (3)
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ـَ ُطْثَؿانَ  ـِ َمْظُعْقٍن َحتَّك  ،َزَم َكا َوْثَبًة الَِّذي َيثُِب َقْبَر ُطْثَؿاَن ب َوإِنَّ َأَشدَّ

 "ُيَجاِوَزهُ 
(1)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ـُ ُمْصَعٍب اي َثـِل إِْسَؿاِطْقُؾ ب ـِ َزْيِد  ،: َحدَّ ـِ َيْحَقك ب ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب َط

ـِ  ـِ َثابٍِت  ،َثابٍِت ب ـِ َزْيِد ب ـْ َخاِرَجَة ب َرَأْيُت فِل الَؿـَاِم َكَلكِّل َبـَْقُت "َقاَل:  ،َط

ـَ َدَرَجةً  ا َفَرْغُت مِـَْفا ،َسْبِعْق َرْت  ،َفَؾؿَّ ـَُة لِل َسْبُعْقَن َسـًَة َقْد  ،َتَفقَّ َوَهِذِه السَّ

 "َفَؿاَت َطـَْفا ،َأْكَؿْؾُتَفا
(2)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ـِ ُحَؿْقدٍ : َح اي ـُ بِْشِر ب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـْ َأبِْقفِ  ،دَّ ـُ  ،َط َقاَل: َقاَل َرَجاُء ب

ـَ "َحْقَقَة:  اَطةَ  ،َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق ـَ َزْيٍد  ،َقِدَم َقاِدٌم السَّ َفَلْخَبَرَكا َأنَّ َخاِرَجَة ب

 َماَت.

َؼ بِنِْحَدى َيَدْيِف َطَؾك ،َفاْسَتْرَجَع ُطَؿرُ   -َوَقاَل: ُثْؾَؿٌة  ،إُْخَرى َوَصػَّ
ِ
 -َواهلل

 "فِل اإِلْسالَمِ 
(3)

. 

ٍَ ِٝط٣ ،ايٜفال٤ُؽ ٜقا َُ ُْ ُٔ ـَ ": َٚاِب  ."َماَت َخاِرَجُة َسـََة تِْسٍع َوتِْسِعْق

ٍّ ُٔ َعٔس ُِ ب َِٝج ٍَ اهٜل ِٝط٣ ،َٜٚقا ُٔ ُبٜه ٢َٝ ب َِٜش َٚ، ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ِٜٝف١ٝ ب : َٚٔعٖس٠٠ ،ََٚخًٔ

 ."ماَئةٍ  َماَت َسـَةَ "

ِٕٝس ٍَ ٜأُبٛ ُعَب ـِ َحْزمٍ ": َٜٚقا ـِ َطْؿِرو ب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ  "َصؾَّك َطَؾْقِف َأُبق َبْؽٍر ب
(1)

. 

                                                   
 .  (1/567)كانظر ادلعرفة كالتاريخ  (،ب 5/212)ابن عساكر  (1)
 ."فمات فيها  "كلفظو:  (،ب 5/212)ابن عساكر  (2)
 .(ب 5/212)ابن عساكر  (3)
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ـِ الَؿْرَداِويُّ  ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ـُ َخَؾٍػ  ،َأْخَبَرَكا إِْسَؿاِطْقُؾ ب ُد ب  ،َأْكَبَلَكا ُمَحؿَّ

ـُ َطَؾْقنَ  ـِ  َأْكَبَلَكا الَبَفاءُ  ،َوَأْكَبَلَكا اْب ْحَؿ َٓ: َأْخَبَرْتـَا ُشْفَدُة الَؽاتَِبةُ  ،َطْبُد الرَّ  ،َقا

الَمِ  ـُ َطْبِد السَّ ُد ب   ،َأْكَبَلَكا َأُبق الَػْضِؾ ُمَحؿَّ
ُّ
ٍد الَبْرَقاكِل ـُ ُمَحؿَّ  ،َأْكَبَلَكا َأْحَؿُد ب

ـِ َيْعُؼْقَب  ِد ب ـِ  ،َقَرْأُت َطَؾك َأبِل َحاتٍِؿ ُمَحؿَّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ُد ب َأْخَبَرُكؿ ُمَحؿَّ

 
ُّ
امِل ـُ ِهَشامٍ  ،الشَّ َثـَا َخَؾُػ ب َكادِ  ،َحدَّ ـُ َأبِل الزِّ َثـَا اْب ـْ َأبِْقفِ  ،َحدَّ ـْ  ،َط َط

ـِ َزْيدٍ  ـْ َأبِْقفِ  ،َخاِرَجَة ب  "َقاَل:  ،َط
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَمَركِل َرُسْقُل اهلل

َؿ كِتَ  ُكـُْت َأْكُتُب َلُف  ،َفَؿا َمرَّ بِل كِْصُػ َشْفٍر َحتَّك َتَعؾَّْؿُت  ،اَب َيُفْقدٍ َأْن َأَتَعؾَّ

 ."َقَرْأُت كَِتاَبُفؿ َلفُ  ،َفنَِذا َكَتُبقا إَِلْقفِ  ،إَِلك َيُفْقٍد إَِذا َكَتَب إَِلْقِفؿ

ٟٗ ُ٘ ايُبَداض٢  ٜأِخَطَد
ِٟٝك (2) ٍَ ،اَتِعًٔ ـْ َأبِْقِف. ،: َوَقاَل َخاِرَجةُ ٜفٜكا  َط

ـْ َشْرِط الُبَخاِريِّ 
َكاِد مِ ـُ الزِّ ـِ ب ْحَؿ  َوُهَق َوَسٌط. ،َوَما َطْبُد الرَّ

ِٖٕب َٚ  ُٔ َكادِ اِب ـُ َأبِل الزِّ ـْ َأبِْقفِ  ،: َأْكَبَلَكا اْب ـُ َزْيدٍ  ،َط َثـِل َخاِرَجُة ب  َقاَل: ،َحدَّ

                                                                                                                        
 .(5/263)انظر ابن سعد  (1)
. كىو حديث  ،كىل جيوز ترمجاف كاحد ،يف االحكاـ باب ترمجة احلكاـ (13/161)برقم  (2) بصيغة اجلـز

، من حديث عبد (5/186)، كأمحد (2716)، كالًتمذم (3645)صحيح أخرجو موصوالن أبو داكد 
-ؿ زيد بن ثابت: أمرين رسوؿ ا قاؿ: قا ،الرمحن بن أيب الزناد عن أبيو عن خارجة بن زيد بن ثابت

 ،فتعلمتو "إين كا ما آمن يهود على كتايب  "كقاؿ:  ،فتعلمت لو كتاب يهود ،-صلى ا عليو كسلم
فكنت أكتب لو إذا كتب كأقرأ لو إذا كتب إليو. كسنده حسن.  ،فلم دير يب نصف شهر حىت حذقتو

كاحلاكم  5/183ككافقو ادلؤلف. كأخرجو أمحد  1/75كقاؿ الًتمذم: حسن صحيح. كصححو احلاكم 
-قاؿ: قاؿ زيد بن ثابت: قاؿ رسوؿ ا  ،من طريق جرير عن األعمش عن ثابت بن عبيد 3/422

فتعلمتها يف  "فتعلمها  "قاؿ:  ،فقلت: ال "أٖتسن السريانية؟ إهنا تأتيٍت كتب  ": -صلى ا عليو كسلم
 سبعة عشر يوما. كإسناده صحيح.
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ـَ إَْكَصاِر َوُهَق َسْؽَراُن َأْكَص 
ـْ  ،فِل َطْفِد ُمَعاِوَيةَ  ااِري  َقَتَؾ َرُجٌؾ مِ َوَلْؿ َيُؽ

َّٓ َلْطٌخ َوُشْبَفةٌ  ُة  ،َطَؾك َذلَِؽ َشَفاَدٌة إِ َٓ َفاْجَتَؿَع َرْأُي الـَّاِس َطَؾك َأْن َيْحؾَِػ ُو

ُؿ إَِلْقِفؿ ،الَؿْؼُتْقلِ   َفَقْؼُتُؾْقُه. ،ُثؿَّ ُيَسؾَّ

ةَ َفَؼَصْصـَا َطَؾقْ  ،َفَركِْبـَا إَِلك ُمَعاِوَيةَ  ـِ الَعاِص:  ،ِف الِؼصَّ َفَؽَتَب إَِلك َسِعْقِد ب

 ُثؿَّ ُيْسؾَِؿُف إَِلْقـَا. ،َأْن ُيْحؾَِػـَا َطَؾك الَؼاتِؾِ  اإِْن َكاَن َما َذَكْرَكاُه َلُف َحؼ  

ـَ  ،َفِجْئـَا بِؽَِتاِب ُمَعاِوَيَة إَِلك َسِعْقدٍ  ٌذ ِكَتاَب َأمِْقِر الُؿْممِـِْق  ،َفَؼاَل: َأَكا ُمـَػِّ

.
ِ
 َفاْغُدوا َطَؾك َبَرَكِة اهلل

ـَ َيِؿْقـً  ،َفَغَدْوَكا َطَؾْقفِ  "اَفَلْسَؾَؿُف إَِلْقـَا َبْعَد َأْن َحَؾْػـَا َخْؿِسْق
(1)

. 

 طؾًؿا غزيًرا. -طـفؿرضل اهلل -فؽؾ همٓء استػادوا مـ الصحابة 

طؾًؿا غزيًرا،  -طـفؿرضل اهلل -فؽؾ همٓء استػادوا مـ الصحابة  

وسقاء يف باب الحديث، وقبؾ ذلؽ يف باب الؼرآن، أو يف باب الػؼف، ويف 

 باب الزهد والقرع.

فـحـ أذ كتؽؾؿ طـ السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ يـبغل لـا أن 

صؾك اهلل -يسقر طؾك سقرهؿ: يف إخذ بؽتاب ربـا، وبسـة كبقـا محؿد 

 .-طؾقف وسؾؿ

 التشفل فؼط. ٓ كتؽؾؿ طـفؿ مـ باب 

                                                   
 .(آ 5/211)بن عساكر ا (1)
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: فقـبغل لـا يف ايعباز٠ -عِٓٗضنٞ اهلل -تطادِ هلِ : يهٔ متط عًٝٓا

 أن كتلسك هبؿ يف العبادة.

: يـبغل لـا أن كتلسك يف ايٛضع -عِٓٗضنٞ اهلل -متط عًٝٓا: تطادِ هلِ 

 هبؿ يف القرع.

يف ايعكٝس٠ ايكشٝش١  -عِٓٗضنٞ اهلل -متط عًٝٓا: تطادِ هلِ 
 ل أن كتلسك هبؿ يف ذلؽ.: يـبغٚاسبطم عًٝٗا

: يـبغل لـا أن كلخذ يف ايفك٘ -ضنٞ اهلل عٓ٘-تطادِ هلِ : متط عًٝٓا

صؾك اهلل -بعؾؿفؿ، الؿلخقذ مـ الؽتاب، والسـة الـبقية الثابتة طـ الـبل 

 .-طؾقف وسؾؿ

وهذا كؾف بخالف الؿبتدطة الذيـ اكؼطعت أساكقدهؿ، طـ القصقل إلك 

فاكؼطع طؾؿفؿ، وكثرة أهقاؤهؿ، وكثرة  :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 تشعباهتؿ، وطظؿ بالؤهؿ طؾك إمة.

-بقـؿا أهؾ السـة حدثـل فالن، طـ فالن، طـ صحابل، طـ رسقل اهلل 

 ، طـ اهلل طز وجؾ.-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 فلخذوا طؾؿفؿ بإساكقد. 

 طؾؿ زهد فقف الـاس، حتك قال بعضفؿ: دطقكا مـ حدثـا، وأخربكا.

 
 



 اعشف طوفم

1
 ورضي عن أبيه"[ -رحمه اهلل-"خارجة بن زيد بن ثابت ]السابع:

   
 

131 

 :(1/14)يف َكس١َ قشٝح َػًِ  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ 

ـِ وأن الرواية ٓ تؽقن إٓ طـ الثؼات وأن " ي ـَ الدِّ
ْسـَاَد مِ َباُب يف َأنَّ اإْلِ

جرح الرواة بؿا هق فقفؿ جائز بؾ واجب وأكف لقس مـ الغقبة الؿحرمة بؾ 

 ."مـ الذب طـ الشريعة الؿؽرمة

 : (15-1/14)يف َكس١َ قشٝش٘  -اهللضمح٘ -أخطز اإلَاّ َػًِ 

بِقعِ -ضمح٘ اهلل-قاٍ  ـُ الرَّ ـُ ْب َثـَا َحَس ـُ َزْيدٍ  ،: َحدَّ اُد ْب َثـَا َحؿَّ ـْ  ،َحدَّ َط

دٍ  ،َوِهَشامٍ  ،َأيُّقَب  ـْ ُمَحؿَّ َثـَا ُفَضْقٌؾ  ،َط َثـَا َمْخَؾُد  ،َوَحدَّ ـْ ِهَشاٍم َقاَل: َوَحدَّ َط

ـٍ  ـُ ُحَسْق ـْ ِهَشامٍ  ،ْب ـَ  ،َط ـِ ِسقِري ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ إِنَّ َهَذا »َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-َط

ـٌ  ـْ َتْلُخُذوَن ِديـَُؽؿْ  ،اْلِعْؾَؿ ِدي  «.َفاْكُظُروا َطؿَّ

بَّاِح -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ  ـُ الصَّ ُد ْب َثـَا َأُبق َجْعَػٍر ُمَحؿَّ َثـَا إِْسَؿاِطقُؾ  ،: َحدَّ َحدَّ

ـُ َزَكِريَّاءَ  َْح  ،ْب ْٕ ـْ َطاِصٍؿ ا ـِ  ،َقلِ َط ـَ َط ـِ ِسقِري َلْؿ  "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-اْب

ْسـَادِ  ـِ اإْلِ ا َوَقَعِت اْلِػْتـَةُ  ،َيُؽقُكقا َيْسَلُلقَن َط قا َلـَا ِرَجاَلُؽؿْ "َقاُلقا:  ،َفَؾؿَّ  ،َسؿُّ

ـَِّة َفُقْمَخُذ َحِديُثُفؿْ  اَل ُيْمَخُذ َوُيـَْظُر إَِلك َأْهِؾ اْلبَِدِع فَ  ،َفُقـَْظُر إَِلك َأْهِؾ السُّ

 .""َحِديُثُفؿْ 

 -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ  
ُّ
ـُ إِْبَراِهقَؿ اْلَحـَْظؾِل َثـَا إِْسَحاُق ْب َأْخَبَرَكا ِطقَسك  ،: َحدَّ

ـُ ُيقُكَس    ،َوُهَق اْب
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ َثـَا ا ـِ ُمقَسك ،َحدَّ ـْ ُسَؾْقَؿاَن ْب َقاَل: َلِؼقُت  ،َط
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َثـِ -رحؿف اهلل-َصاُوًسا  إِْن َكاَن »َقاَل:  ،ل ُفاَلٌن َكْقَت َوَكْقَت َفُؼْؾُت: َحدَّ

 «.َفُخْذ َطـْفُ  ،َصاِحُبَؽ َمؾِق ا

 -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ 
ُّ
اِرمِل ـِ الدَّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ  ْب

ِ
َثـَا َطْبُد اهلل َأْخَبَرَكا  ،: َوَحدَّ

 
َّ
َمْشِؼل ٍد الدِّ ـَ ُمَحؿَّ ـُ َطْبِد اْلَعِزيزِ  ،َمْرَواُن َيْعـِل اْب َثـَا َسِعقُد ْب ـْ ُسَؾْقَؿاَن  ،َحدَّ َط

ـِ ُمقَسك َقاَل: ُقْؾُت  َثـِل بَِؽَذا َوَكَذا-رحؿف اهلل-لَِطاُوسٍ ْب  ،: إِنَّ ُفاَلًكا َحدَّ

 «.َفُخْذ َطـْفُ  ،إِْن َكاَن َصاِحُبَؽ َمؾِق ا»َقاَل: 

 -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ 
ٍّ
ـُ َطؾِل َثـَا َكْصُر ْب  : َحدَّ

ُّ
  ،اْلَجْفَضِؿل

ُّ
َْصَؿِعل ْٕ َثـَا ا  ،َحدَّ

َكادِ  ـِ َأبِل الزِّ ـِ اْب ـْ َأبِقِف َقاَل:  ،َط ُفْؿ َمْلُمقنٌ  ،َأْدَرْكُت بِاْلَؿِديـَِة مِاَئةً "َط َما  ،ُكؾُّ

ـْ َأْهؾِِف  ،ُيْمَخُذ َطـُْفُؿ اْلَحِديُث 
 . "ُيَؼاُل: َلْقَس مِ

ُد -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ  َثـَا ُمَحؿَّ  : َحدَّ
ُّ
ل ـُ َأبِل ُطَؿَر اْلَؿؽِّ َثـَا ُسْػَقانُ  ،ْب  ،َحدَّ

 
ُّ
ٍد اْلَباِهؾِل ـُ َخالَّ َثـِل َأُبق َبْؽِر ْب ـَ  -َوالؾَّْػُظ َلُف  -وَحدَّ َقاَل: َسِؿْعُت ُسْػَقاَن ْب

ـْ مِْسَعٍر َقاَل: َسِؿْعُت  ،ُطَقْقـَةَ  ـَ إِْبَراِهقَؿ َط َٓ »َيُؼقُل:  -رحؿف اهلل-–َسْعَد ْب

 ُيحَ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ُث َط َّٓ الثَِّؼاُت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-دِّ  «.إِ

ـْ َأْهِؾ َمْروَ -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ 
ـِ ُقْفَزاَذ مِ  ْب

ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ْب َثـِل ُمَحؿَّ  ،: َوَحدَّ

ـَ ُطْثَؿاَن َيُؼقُل: َسِؿْعُت  ـَ اْلُؿَباَركِ َقاَل: َسِؿْعُت َطْبَداَن ْب  ْب
ِ
رحؿف -َطْبَد اهلل

ـِ »َيُؼقُل:  ،-اهلل ي ـَ الدِّ
ْسـَاُد مِ ـْ َشاَء َما َشاءَ  ،اإْلِ ْسـَاُد َلَؼاَل َم َٓ اإْلِ  «.َوَلْق
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ـُ َأبِل -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ  َثـِل اْلَعبَّاُس ْب : َحدَّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ْب : وَقاَل ُمَحؿَّ

  ،ِرْزَمةَ 
ِ
ـَ »َيُؼقُل:  ،َقاَل: َسِؿْعُت َطْبَد اهلل َيْعـِل « اْلَؼْقِم اْلَؼَقائِؿُ َبْقـَـَا َوَبْق

ْسـَاَد.  اإْلِ

دٌ : -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ  ـَ ِطقَسك وَقاَل ُمَحؿَّ : َسِؿْعُت َأَبا إِْسَحاَق إِْبَراِهقَؿ ْب

 َقاَل: ُقْؾُت 
َّ
ـِ اْلُؿَباَركِ الطَّاْلَؼاكِل  ْب

ِ
:  ،-رحؿف اهلل-لَِعْبِد اهلل ـِ ْحَؿ َيا َأَبا َطْبِد الرَّ

ََبَقْيَؽ َمَع َصاَلتَِؽ »َجاَء  اْلَحِديُث الَِّذي
ِ
ٕ 

َ
ـَ اْلبِرِّ َبْعَد اْلبِرِّ َأْن ُتَصؾِّل

 ،إِنَّ مِ

: َيا َأَبا إِْسَحاَق «. َوَتُصقَم َلُفَؿا َمَع َصْقمَِؽ 
ِ
ـْ َهَذا؟  ،َقاَل: َفَؼاَل َطْبُد اهلل َطؿَّ

ـِ ِخَراٍش َفَؼاَل:  ـْ َحِديِث ِشَفاِب ْب
ـْ َقاَل؟  ،ثَِؼةٌ َقاَل: ُقْؾُت َلُف: َهَذا مِ َطؿَّ

ـِ ِديـَارٍ  اِج ْب ـِ اْلَحجَّ ـْ َقاَل؟  ،َقاَل: ثَِؼةٌ  ،ُقْؾُت: َط   "َطؿَّ
ِ
ُقْؾُت: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـِ ِديـَاٍر  ،َيا َأَبا إِْسَحاَق ". َقاَل: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- اِج ْب ـَ اْلَحجَّ إِنَّ َبْق

 
ِّ
ـَ الـَّبِل   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَبْق

ِّ
 ،َمَػاِوَز َتـَْؼطُِع فِقَفا َأْطـَاُق اْلَؿطِل

َدَقِة اْختاَِلٌف  ـْ َلْقَس فِل الصَّ
 ."َوَلؽِ
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 [معرفة بعض التابعين وخيارهم]

 ."-اهلل ٍسمحٔ- ًعشفٞ بعض اهتابعني ٗخٚاسٍٓ": باب اعطف غًفو َٔ

 : ِٖٚ نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـٍ  ـَ ُحَصْق   ،-رضل اهلل طـفؿا-مـ حديث ِطْؿَراَن ْب
ُّ
-َقاَل: َقاَل الـَّبِل

ـَ َيُؾقَكُفؿْ  ،َخْقُرُكْؿ َقْركِل: »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ِذي ـَ  ،ُثؿَّ الَّ ِذي ُثؿَّ الَّ

  -« َيُؾقَكُفؿْ 
ُّ
َٓ َأْدِري َأَذَكَر الـَّبِل َبْعُد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل ِطْؿَراُن: 

ـِ َأْو َثالََثًة    -َقْرَكْق
ُّ
إِنَّ َبْعَدُكْؿ َقْقًما : »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل الـَّبِل

َٓ ُيْمَتَؿـُقنَ  َٓ ُيْسَتْشَفُدونَ  ،َيُخقُكقَن َو َٓ َيُػقنَ  ،َوَيْشَفُدوَن َو  ،َوَيـِْذُروَن َو

ـُ  َؿ «َوَيْظَفُر فِقِفُؿ السِّ
(1)

. 

 : شنيٚنُا دا٤ أّٜها يف ايكشٝ

 ابـ مسعقد مـ 
ِ
  ،-رضل اهلل طـف-حديث َطْبِد اهلل

ِّ
ـِ الـَّبِل صؾك اهلل -َط

ـَ َيُؾقَكُفؿْ  ،َخْقُر الـَّاِس َقْركِل»َقاَل:  -طؾقف وسؾؿ ِذي ـَ َيُؾقَكُفؿْ  ،ُثؿَّ الَّ ِذي  ،ُثؿَّ الَّ

 «. َوَيِؿقـُُف َشَفاَدَتفُ  ،ُثؿَّ َيِجلُء َأْقَقاٌم َتْسبُِؼ َشَفاَدُة َأَحِدِهْؿ َيِؿقـَفُ 

َفاَدةِ ": َقاَل إِْبَراِهقؿُ  "َوالَعْفدِ  ،َوَكاُكقا َيْضِرُبقَكـَا َطَؾك الشَّ
(2)

. 

                                                   
 .(2535)كاإلماـ مسلم يف صحيحو  (،2651)أخرجو اإلماـ البخارم يف صحيحو  (1)
 .(2533)كاإلماـ مسلم يف صحيحو  (،2652)أخرجو اإلماـ البخارم يف صحيحو  (2)
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 : -ضمح٘ اهلل-ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ 

  ،-رضل اهلل طـفا-مـ حديث َطائَِشةَ 
َّ
صؾك -َقاَلْت: َسَلَل َرُجٌؾ الـَّبِل

ِذي َأَكا فِقفِ »َأيُّ الـَّاِس َخْقٌر؟ َقاَل:  -اهلل طؾقف وسؾؿ ُثؿَّ  ،ُثؿَّ الثَّاكِل ،اْلَؼْرُن الَّ

«الثَّالُِث 
(1)

. 

 : -ضمح٘ اهلل-ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ 

  ،-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
صؾك اهلل -َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

تِل الْ : »-طؾقف وسؾؿ ـَ ُبِعْثُت فِقِفؿْ َخْقُر ُأمَّ ِذي ـَ َيُؾقَكُفؿْ  ،َؼْرُن الَّ ِذي َواهلُل « ُثؿَّ الَّ

 َٓ َؿاَكةَ »َقاَل:  ،َأْطَؾُؿ َأَذَكَر الثَّالَِث َأْم  َيْشَفُدوَن  ،ُثؿَّ َيْخُؾُػ َقْقٌم ُيِحبُّقَن السَّ

«َقْبَؾ َأْن ُيْسَتْشَفُدوا
(2)

. 

 : -ضمح٘ اهلل-ٚدا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس 

 ابـ مسعقد 
ِ
  ،-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبِد اهلل

ِ
-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ َيُؾقَكُفؿْ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ِذي ـَ  ،َخْقُر الـَّاِس َقْركِل ُثؿَّ الَّ ِذي ُثؿَّ الَّ

ـَ َيُؾقَكُفؿْ  ،َيُؾقَكُفؿْ  ِذي  ،اَداُتُفْؿ َأْيَؿاَكُفؿْ ُثؿَّ َيْلتِل َبْعَد َذلَِؽ َقْقٌم َتْسبُِؼ َشفَ  ،ُثؿَّ الَّ

«َوَأْيَؿاُكُفْؿ َشَفاَداتِِفؿْ 
(3)

. 

                                                   
 .(2536)أخرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو  (1)
 .(2534)أخرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو  (2)
برقم  -رمحو ا-. كىو يف الصحيح ادلسند لئلماـ الوادعي (3594)أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده  (3)

 . "ىذا حديث حسن"، كقاؿ فيو: (1156)
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-وهق مممـ بالـبل  -رضل اهلل طـفؿ-: هق مـ لؼل الصحابلٚايتابع

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 وهؿ خقر، طدد كثقر مـ الـاس.

رضل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد تؾؼقا العؾؿ الصايف مـ صحابة الـبل 

 أجؿعقـ، ورحؿ اهلل التابعقـ. -طـفؿاهلل 

 إلك بعضفؿ. -رضل اهلل طـف-وقد أشركا يف ترجؿة زيد بـ ثابت 

صؾك اهلل طؾقف -: ما يسؿقن بالػؼفاء السبعة، فؼفاء مديـة الـبل ِٖٚ

 : الذي رجعت إلقفؿ الػتقى.-وسؾؿ

 .-رحؿف اهلل-: الحسـ بـ أبل الحسـ البصري ْٚصنط ٖٓا
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  [-رحمه اهلل-الحسن بن أبي الحسن البصري ]

 ."-سمحٕ اهلل-احلظّ بّ أبٛ احلظّ اهبصشٜ " :ْٚصنط ٖٓا

-: يسار أبق سعقد مقلك زيد بـ ثابت إكصاري ٚاغِ أبٞ اسبػٔ

 .-رحؿف اهلل-و -رضل اهلل طـف

 : (588-4/563)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ـُ الَبْصِريُّ "  َأُبق َسِعْقٍد.الَحَس

َٛ ـِ َيَسارٍ ُٖ ـُ َأبِل الَحَس ـُ ب ـِ َثابٍِت  ،َأُبق َسِعْقدٍ  ،: الَحَس َمْقَلك َزْيِد ب

.  إَْكَصاِريُّ

ٍُ ُٜٜكا َٚ.
ِّ
َؾِؿل ـِ َطْؿٍرو السُّ  : َمْقَلك َأبِل الَقَسِر َكْعِب ب

ُ٘ رٍ ٜقاٜي ـُ ُمَطفَّ الَِم ب ـْ َغاِضَرَة بِـِْت َقْرَهدٍ  ،: َطْبُد السَّ . َط
ِّ
 الَعْقفِل

ِٖ ٍَ ُث ـَ الَؿْخُزْومِقَِّة.ٜقا ًَٓة ُٕمِّ َسَؾَؿَة ُأمِّ الُؿْممِـِْق ـِ َمْق  : َوَكاَكْت ُأمُّ الَحَس

ٍُ ُٜٜكا ـِ ُقْطَبَة.َٚ  : َكاَن َمْقَلك َجِؿْقِؾ ب

ُٙ ِٛ ـْ َسْبِل َمْقَسانَ ََٜٚػاْض ٜأُب
: مِ

(1)
ـَ الَؿِدْيـَةَ  ، َج  ،َوُأْطتَِؼ  ،َسَؽ بَِفا فِل  َوَتَزوَّ

ـُ  ،ِخالََفِة ُطَؿرَ   َطَؾْقِف  -َفُقلَِد َلُف بَِفا الَحَس
ِ
ـْ  -َرْحَؿُة اهلل

ـِ َبِؼَقَتا مِ لَِسـََتْق

 ِخالََفِة ُطَؿَر.

                                                   
 : كورة كاسعة كثَتة القرل كالنخل بُت البصرة ككاسط. انظر معجم البلداف.ميساف (1)
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ُِ ٘ٔ َٚاِغ َٚ  : َخْقَرُة.ٝأ

ـُ بَِقاِدي الُؼَرى َوَسِؿَعُف  ،َوَحَضَر الُجُؿَعَة َمَع ُطْثَؿانَ  ،ُثؿَّ َكَشَل الَحَس

ارِ  ،َيْخُطُب   َوَلُف َيْقَمِئٍذ َأْرَبَع َطْشَرَة َسـًَة. ،َوَشِفَد َيْقَم الدَّ

ٍَ ِٝط٣ ٜقا ُٔ َُْك ـْ َمْقَسانَ اسٜبٖذاُز ب
ـِ الَبْصِريِّ مِ  َحامٌِؾ  ،: ُسبَِقْت ُأمُّ الَحَس

َ
َوِهل

 َوَوَلَدْتُف بِالَؿِدْيـَِة. ،بِفِ 

ِٕٝس ُٔ َغٔع ُِٜس ب َٛ ٍَ ُغ َثـِل َأُبق َٜٚقا ـُ "َقاَل:  ،َكِرٍب : َحدَّ ـُ َواْب َكاَن الَحَس

ـَ  ـِ َرَواَحةَ -رحؿة اهلل طؾقفؿا–ِسْقِرْي  ب
ِ
ـِ لَِعْبِد اهلل َوَقِدَما الَبْصَرَة َمَع  ،َمْقَلَقْق

 ."-رضل اهلل   طـف-َأَكسٍ 

اِن.ٝقًُٞت َِٓن َشاذَّ  : الَؼْق

٣ّ ُٔ َغال٤ ُُٖس ب ََُش  ٍَ عَّ ٜقا َثـَا َأُبق َطْؿٍرو الشَّ َكاَكْت "َقاَل:  ،اُب بِنِْسـَاٍد َلفُ : َحدَّ

ـِ فِل الَحاَجةِ  -رضل اهلل طـف-ُأمُّ َسَؾَؿةَ   ،َفَقْبؽِل َوُهَق صِْػٌؾ  ،َتْبَعُث ُأمَّ الَحَس

 ."بَِثْدِيَفا -رضل اهلل طـفا-َفُتْسؽُِتُف ُأمُّ َسَؾَؿةَ 

ِٔ ٣َٚ َع ـٍ ََٚض ـِ ُحَصْق ـِ ُشْعَبةَ  ،: ِطْؿَراَن ب ـِ  ،َوالُؿِغْقَرِة ب ـِ ب ْحَؿ َوَطْبِد الرَّ

ـِ ُجـَْدٍب  ،َسُؿَرةَ    ،َوَسُؿَرَة ب
ِّ
ـِ َبِشْقرٍ  ،َوَأبِل َبْؽَرَة الثََّؼِػل  ،َوَجابِرٍ  ،َوالـُّْعَؿاِن ب

 
ِّ
ـِ َطبَّاسٍ  ،َوُجـُْدٍب الَبَجؾِل ـِ َتْغؾٍِب  ،َواْب ـِ َيَسارٍ  ،َوَطْؿِرو ب  ،َوَمْعِؼِؾ ب

ـِ َسِرْيعٍ  َحاَبةِ  ،َوَأَكسٍ  ،َوإَْسَقِد ب ـَ الصَّ
 -رضل اهلل طـف-َوَخْؾٍؼ مِ

 .-أجؿعقـ
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َٕ َع٢ًٜ .َٜٚقَطٜأ ايٝكِطآ
ِّ
َقاِشل  الرَّ

ِ
ـِ َطْبِد اهلل اَن ب  : ِحطَّ

ِٔ ٣َٚ َع .ََٚض ـَ ـَ التَّابِِعْق
 : َخْؾٍؼ مِ

ُ٘ ِٓ ـُ ُطَبْقدٍ  ،َوَشْقَباُن الـَّْحِقيُّ  ،: َأيُّْقُب ََٚع ـُ َطْقنٍ  ،َوُيْقُكُس ب ْقٌد َوُحؿَ  ،َواْب

  ،الطَِّقْيُؾ 
ُّ
ـُ ِدْيـَارٍ  ،َوَثابٌِت الُبـَاكِل انٍ  ،َوَمالُِؽ ب ـُ َحسَّ ـُ  ،َوِهَشاُم ب َوَجِرْيُر ب

ـُ َصبِْقٍح  ،َحاِزمٍ  بِْقُع ب ـُ إِْبَراِهْقَؿ التُّْسَتِريُّ  ،َوالرَّ ـُ َفَضاَلةَ  ،َوَيِزْيُد ب  ،َوُمَباَرُك ب

ـُ َيِزْيَد الَعطَّارُ  ـُ َخالِدٍ  ،َوَأَباُن ب ُة ب   ،َوُقرَّ
ُّ
ـٍ  ،َوَحْزٌم الُؼَطِعل ـُ مِْسؽِْق  ،َوَسالَُّم ب

ـُ َطْجالَنَ  ازُ  ،َوُشَؿْقُط ب ـُ َراِشدٍ  ،َوَصالٌِح َأُبق َطامٍِر الَخزَّ َوَأُبق َحِرْيٍز  ،َوَطبَّاُد ب

ـِ َقاِضل ِسِجْسَتانَ  ـُ الُحَسْق  ب
ِ
ـُ َطْبِد الَؽِريْ  ،َطْبُد اهلل الُّ َوُمَعاِوَيُة ب ِؿ الضَّ

(1)
، 

 
ُّ
َقاِشل َة الرَّ ـُ ِزَيادٍ  ،َوَواِصٌؾ َأُبق َحرَّ ـُ َشْقَبةَ  ،َوِهَشاُم ب ـُ  ،َوَشبِْقُب ب َوَأْشَعُث ب

  ،بَِرازٍ 
ُّ
اكِل ـُ َجابٍِر الُحدَّ   ،َوَأْشَعُث ب

ُّ
ـُ َطْبِد الَؿؾِِؽ الُحْؿَراكِل  ،َوَأْشَعُث ب

ارٍ  ـُ َسقَّ  َوُأَمٌؿ ِسَقاُهْؿ. ،ِب َوَأُبق إَْشفَ  ،َوَأْشَعُث ب

ِٔ ٜطا٥ٜٔف١ٕ ٢ٍ َع ٣َٚ ٔباإل٢ضَغا  َٜٚقِس َض
ٍّ
 ،َوَلْؿ َيْسَؿْع مِـُْفَؿا ،َوُأمِّ َسَؾَؿةَ  ،: َكَعؾِل

ـْ َأبِل ُمْقَسك
َٓ مِ ـِ َسِرْيعٍ  ،َو ـِ اْب َٓ مِ ـِ َطْؿٍرو ،َو  ب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل

َٓ مِ ـْ  ،َو
َٓ مِ َو

ـِ َتْغؾٍِب  ـْ  ،َطْؿِرو ب
َٓ مِ ـْ َأبِل َبْرَزةَ  ،ِطْؿَرانَ َو

َٓ مِ ـِ َزْيدٍ  ،َو ـْ ُأَساَمَة ب
َٓ مِ  ،َو

                                                   
كإمنا مسي الضاؿ ألنو ضل يف طريق  ،الدين: كليس ىذا من الضبللة يف قاؿ السمعاين يف األنساب (1)

 ككاف من عقبلء أىل البصرة كمتقيهم كثقاهتم. ،مكة
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ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب
َٓ مِ ـِ َطامِرٍ  ،َو ـْ ُطْؼَبَة ب

َٓ مِ ـْ َأبِل َثْعَؾَبةَ  ،َو
َٓ مِ ـْ َأبِل  ،َو

َٓ مِ َو

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َبْؽَرةَ 
َٓ مِ ـْ َجابِرٍ  ،َو

َٓ مِ ـْ َأبِل َسِعْقٍد. ،َو
َٓ مِ  َو

ُ٘ .ٜقاٜي ـٍ ـُ َمِعْق  : َيْحَقك ب

ٟٗ ٍَ ايُبَداض٢ ـْ َدْغَػٍؾ.-رحؿف اهلل-َٜٚقا
ـِ َسَؿاٌع مِ  : َلْؿ ُيْعَرْف لِْؾَحَس

ُٙ ُِٝط ٍَ ٜغ ـِ الُؿَحبِِّؼ ": َٜٚقا ـْ َسَؾَؿَة ب
َلْؿ َيْسَؿْع مِ

(1)
ـَ الَعبَّاسِ  ،

َٓ مِ َٓ  ،َو َو

 
ٍّ
ـْ ُأَبل

 ."مِ

ٍَ َِٝب١ٜ ٜقا ُٔ َؾ ُِٛب ب : َأَخْذُت ": َِٜعٝك ـِ ـِ الَحَس : ُيَؼاُل َط
ِّ
ـِ الَؿِدْيـِل ُقْؾُت ْٓب

ـَ َبْدِري    .ابُِحْجَزِة َسْبِعْق

ٍَ ـَ ُيْرَوى َطـُْفؿ ،: َهَذا َباصٌِؾ ٜفٜكا ِذْي َفَؾْؿ َيْبُؾُغقا  ،َأْحَصْقُت َأْهَؾ َبْدٍر الَّ

ـَ  ـَ الُؿَفاِجِريْ  ،َخْؿِسْق
 ـَ َأْرَبَعٌة َوِطْشُرْوَن.مِـُْفؿ مِ

ُٔ اسٜبِبَشأب ُِٝب ب ٍَ ُؾَع ُ٘ ،َٜٚقا ِٓ ـْ       ": َع
َرَأْيُت ُطْثَؿاَن ُيَصبُّ َطَؾْقِف مِ

 "إِْبِرْيٍؼ 
(2)

. 

ُٕ ٤ٛا ٢َٝ ايٜك ٍَ َِٜش ـْ َسُؿَرةَ َٜٚقا َسِؿْعـَا َأكََّفا ِكَتاٌب  ،: َأَحاِدْيُثُف َط
(3)

. 

 
 

                                                   
كأصحاب احلديث يصحفوف  ،: ابق بكسر الباءقاؿ أبو زلمد العسكرم يف كتاب التصحيف (1)

 .(حبق)كيفتحوف الباء. انظر التاج 
 .(7/157)ابن سعد  (2)
 .(637)من ذيل ادلذيل  ، كادلنتخب(7/157)انظر ابن سعد  (3)
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: َقْد َصحَّ َسَؿاُطُف فِل َحِدْيِث الَعِؼْقَؼِة ٝقًُٞت
(1)

ـْ  ، َوفِل َحِدْيِث الـَّْفِل َط

ـْ َسُؿَرَة 
الُؿْثَؾِة مِ

(2)
. 

ٍَ ٜقَتاَز٠ٝ ـُ َبْدِري  ": َٜٚقا  "بَِحِدْيٍث  اَما َشاَفَف الَحَس
(3)

. 

: َسؿِ  ـِ اُن فِل َأَحاِدْيِث َسُؿَرَة ِرَواَيَة الَحَس ـْ َقاَل َيْحَقك الَؼطَّ
ْعـَا َأكََّفا مِ

اِز  ـٍ الَؼزَّ كَِتاِب َمْع
(4)

. 

ُِط٣ٚ ُٔ َع ُُٖس ب ََُش َٓا  ـَ َيُؼْقُل: َسٖسَث -َأَبا ُهَرْيَرةَ َسِؿْعُت ": َسِؿْعُت الَحَس

ا َغقََّرِت الـَّارُ "َيُؼْقُل:  -رضل اهلل طـف  ."الُقُضْقُء مِؿَّ

ـُ   "آَ َأَدُطُف َأَبدً ": َفَؼاَل الَحَس
(5)

. 

                                                   
كالًتمذم  (،7/166)كالنسائي  (2838)كأبو داكد  (،1/22)، (5/7)حديث العقيقة أخرجو أمحد  (1)

الغبلـ مرهتن  ": -صلى ا عليو كسلم-من طريق احلسن عن مسرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  (1522)
 (9/512)كإسناده صحيح فقد أخرج البخارم  "كحيلق رأسو  ،كيسمى ،بعقيقتو تذبح عنو يـو السابع

قاؿ: أمرين ابن سَتين  ،عن حبيب بن الشهيد ،حدثنا قريش بن أنس ،من طريق عبد ا بن أيب األسود
 فسألتو فقاؿ: من مسرة بن جندب. ،أف أسأؿ احلسن شلن مسع حديث العقيقة

بن ىشاـ عن أبيو عن قتادة عن من طريق معاذ  (2667)حديث النهي عن ادلثلة أخرجو أبو داكد  (2)
 ،فجعل  عليو لئن قدر عليو ليقطعن يده ،أف عمراف أبق لو غبلـ ،احلسن عن اذلياج بن عمراف

حيثنا  -صلى ا عليو كسلم-كاف نيب ا   "فأتيت مسرة بن جندب فسألتو فقاؿ:  ،فأرسلٍت ال سأؿ لو
 ."على الصدقة كينهانا عن ادلثلة 

 .(2/35)، كادلعرفة كالتاريخ (7/159)انظر ابن سعد  (3)
 .(637)، كادلنتخب من ذيل ادلذيل (7/157)انظر ابن سعد  (4)
قولو: كاف آخر األمرين من رسوؿ ا  -رضي ا عنو-. كقد صح من طريق جابر (7/158)ابن سعد  (5)

، كالنسائي (192). كأخرجو أبو داكد "ترؾ الوضوء شلا غَتت النار": -صلى ا عليو كسلم-
 ، كإسناده صحيح.(1/118)
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ُٔ ٘ٔ - َٚاسٜبَػ َوَلْؿ  ،َوَمَراِسْقُؾُف َلْقَسْت بَِذاكَ  ،َفُفَق ُمَدلٌِّس ": - َََع َداٜلٜئت

َٕمِْقِر ُخَراَساَن  اَوَصاَر َكاتِبً  ،َوَكاَن َكثِْقَر الِجَفادِ  ،َيْطُؾِب الَحِدْيَث فِل ِصَباهُ 

ـِ ِزَيادٍ  بِْقِع ب  ."الرَّ

ٗٞ ُٔ ِٝ ُٕ ايٖت َُا ِٝ ٍَ ُغًٜ ـُ َيْغُزو": َٜٚقا ـُ  ،َكاَن الَحَس َ الَبْصَرِة َجابُِر ب
َوَكاَن ُمْػتِل

ْعَثاءِ  ـُ  ،َزْيٍد َأُبق الشَّ  ."َفَؽاَن ُيْػتِل ،ُثؿَّ َجاَء الَحَس

ُٔ َغِعٕس ُُٖس ب ََُش  ٍَ  ٜقا
(1)

ـُ َكاَن ":   ،اَطالِؿً  ،اَجامِعً  -رحؿف اهلل-الَحَس

ةً  ،ثَِؼةً  ،اَفِؼْقفً  ،اَرفِْقعً   ،اَفِصْقحً  ،َكثِْقَر الِعْؾؿِ  ،اَكاِسؽً  ،اَطابِدً  ،اَمْلُمْقكً  ،ُحجَّ

ةٍ  ،اَوِسْقؿً  ،َجِؿْقاًل   ."َوَما َأْرَسَؾُف َفَؾْقَس بُِحجَّ

ٓٞ َُٔع ـْ َأبِْقفِ  ُ: اأٜلِق ـِ  اَما َرَأْيُت َزْكدً ": َقاَل  ،َط ـْ َزْكِد الَحَس
َأْطَرَض مِ

 ."اَكاَن َطْرُضُف ِشْبرً  ،الَبْصِريِّ 

ْؽؾِ  : َكاَن َرُجاًل ٝقًُٞت ْقَرةِ  ،َتامَّ الشَّ ْجَعاِن  ،اَبِفق   ،َمؾِْقَح الصُّ ـَ الشُّ
َوَكاَن مِ

ـَ   ."الَؿْقُصْقفِْق

َِٝع١ٜ ُٔ َضٔب َُِط٠ٝ ب ـِ َزْيدٍ َن ـِ إَْصَبِغ ب ـَ َحْقَشٍب  ،: َط اَم ب َقاَل:  ،َسِؿَع الَعقَّ

" 
ٍّ
َّٓ بِـَبِل ـَ إِ  ."َما ُأَشبُِّف الَحَس

 ِٔ ٍَ ،ٜأٔبٞ ُبِطَز٠ََٜٚع ٍد  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": ٜقا  صؾك–َأْشَبَف بَِلْصَحاِب ُمَحؿَّ

 

                                                   
 .(158، 7/157)يف الطبقات  (1)
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 "مِـْفُ  -اهلل طؾقف وسؾؿ
(1)

. 

٣ٍ ٖٔاٜل  ُٔ ُِٝس ب َُ ْقَخ ": َقاَل َلـَا َأُبق َقَتاَدةَ : ُس  اَفَؿا َرَأْيُت َأَحدً  ،اْلَزُمقا َهَذا الشَّ

ـَ َيْعـِل: -بُِعَؿَر مِـُْف  اَأْشَبَف َرْأيً  الَحَس
(2)

–". 

ََأيٕو  ٢ٔ ِٔ ٜأَْؼ٢ ب ٍَ ،ََٚع ـَ ": ٜقا  ."َفنِكَُّف َحِػَظ َوَكِسْقـَا ،َسُؾقا الَحَس

َٖٛضاُم ْٜٛط اي ََ  ٍَ ـُ ": َٜٚقا ا َضَفَر الَحَس َفُفَق  ،َجاَء َكَلكََّؿا َكاَن فِل أِخَرةِ  ،َلؿَّ

ـَ  ا َطاَي  "ُيْخبُِر َطؿَّ
(3)

. 

 : ََُذأيْس
ِّ
ْعبِل ـِ الشَّ ـِ ": َقاَل  ،َط ـَ الَحَس

 ."َما َرَأْيُت الَِّذي َكاَن َأْسَقَد مِ

٢ِ ١ََٔ اسٜبٜه ِٔ ٜأ  ": ٜقاٜيِت ،َع
ِّ
َقاِشل ُء إَِلك ِحطَّاَن الرَّ ْ

ـُ َيِجل َفَؿا  ،َكاَن الَحَس

ـَ َوْجفً  اَرَأْيُت َشاب    ."مِـُْف! اَقطُّ َكاَن َأْحَس

١ََٜ ِٛ ِٔ ُدِطُث (4)ََٚع
، ٍَ ُر لِْحَقَتُف فِل ُكؾِّ ُجُؿَعةٍ َرَأْيُت الَحَس ": ٜقا  "ـَ ُيَصػِّ

(5)
. 

٣ٍ ٖٔاٜل ْػَرِة.ٜأُبٛ  ـَ ُيَغقُِّر بِالصُّ  : َرَأْيُت الَحَس

ّْ ٍَ َعاض٢ ـُ َسَؾَؿةَ َٜٚقا اُد ب َثـَا َحؿَّ ُر لِْحَقَتُف. ،: َحدَّ ـَ ُيَصػِّ  َقاَل: َرَأْيُت الَحَس

                                                   
 .(2/7)، كأخبار القضاة (7/162)انظر ابن سعد  (1)
 بنحوه. (48 ،2/47)، كادلعرفة كالتاريخ (7/161)ابن سعد  (2)
 .(2/48)انظر ادلعرفة كالتاريخ  (3)
 ىو جرثومة بن عبد ا أبو زلمد النساج موذل ببلؿ بن أيب بردة. (4)
 .(7/161)كانظر ابن سعد  (5)
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ـِ  ـَ الُعَؾَؿاءِ َوَقاَل َقَتاَدُة: َما َجَؿْعُت ِطْؾَؿ الَحَس
َّٓ َوَجْدُت َلُف  ،إَِلك َأَحٍد مِ إِ

ءٌ  ،َطَؾْقفِ  َفْضاًل 
ْ
ـِ الُؿَسقِِّب  ،َغْقَر َأكَُّف إَِذا َأْشَؽَؾ َطَؾْقِف َشل َكَتَب فِْقِف إَِلك َسِعْقِد ب

. ،َقطُّ  اَوَما َجاَلْسُت َفِؼْقفً  ،َيْسَلُلفُ  ـِ َّٓ َرَأْيُت َفْضَؾ الَحَس  إِ

ُِٛب  ٜٗ ٍَ ٜأ ٜٞٗقا َٝأْ ـِ َثالََث ِحَجٍج َما ايٚػِدٔت ُجُؾ َيْجؾُِس إَِلك الَحَس : َكاَن الرَّ

ـِ الَؿْسَلَلِة َهْقَبًة َلُف.  َيْسَلُلُف َط

ََُعإش  ُٔ ََُعاُش ب  ٍَ  ،: ُقْؾُت لأِلَْشَعِث: َقْد َلِؼْقَت َطَطاًء َوِطـَْدَك َمَسائُِؾ َٜٚقا

 َأَفالَ َسَلْلَتُف؟!

ٍَ َّٓ َصُغَر فِل َطْقـِل. اَأَحدً : َما َلِؼْقُت ٜقا ـِ إِ  َبْعَد الَحَس

٣ٍ ٖٔاٜل ٍَ ٜأُبٛ  ـِ  ،: ُكـُْت ِطـَْد َقَتاَدةَ َٜٚقا َفُؼْؾُت:  ،َفَجاَء َخَبٌر بَِؿْقِت الَحَس

 ."َلَؼْد َكاَن َغَؿَس فِل الِعْؾِؿ َغْؿَسةً "

ٟٗ ٍَ ٜأُبٛ ُظِضَع١ٜ ايٖطاظ٢ : قَ َٜٚقا ـُ ٍء: َقاَل الَحَس ْ
 : ُكؾُّ َشل

ِ
صؾك -اَل َرُسْقُل اهلل

 َما َخالَ َأْرَبَعِة َأَحاِدْيَث. ،اَثابِتً  َوَجْدَت َلُف َأْصاًل  -اهلل طؾقف وسؾؿ

ُٖاْز ٍَ َس ـْ ُحَؿْقدٍ : َٜٚقا ـِ ": َقاَل  ،َط ُف َطَؾك الَحَس َرُه  ،َقَرْأُت الُؼْرآَن ُكؾَّ َفَػسَّ

ـْ َقْقلِِف:  ،لِل َأْجَؿَع َطَؾك اإِلْثَباِت   َكَذلَِؽ َسَؾْؽـَاُه فِل ُقُؾْقِب ﴿َفَسَلْلُتُف َط

ـَ  َعَراُء: ] ﴾الُؿْجِرمِقْ ْرُك َسَؾَؽُف اهلُل فِل ُقُؾْقبِِفؿ ،[200الشُّ  "َقاَل: الشِّ
(1)

. 

                                                   
 .(2/41)ادلعرفة كالتاريخ  (1)
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ّْ ـِ : َٖٔؿا ـِ الَحَس ُجُؾ َيْطُؾُب الِعْؾؿَ ": َقاَل  ،َط َفالَ َيْؾَبُث َأْن َيَرى  ،َكاَن الرَّ

ِعفِ  "َوَبَصِرهِ  ،َولَِساكِفِ  ،َوُزْهِدهِ  ،َذلَِؽ فِل َتَخشُّ
(1)

. 

َٔ ِٝ َٔ ايٖتأبٔع َٔ  ١َٔٝ َُأْ ََِطَثٕس ٔفٞ ٔشٞنط٢ ايٖج  ٢ٔ ١َُٜ ب ًٜٞك ِٔ َع ٍَ ،ََٚع ا ": ٜقا َوَأمَّ

ـُ  َّٓ َحِدْيَث َطْفٍد  ،مِـْفُ  اَأْصَقَل ُحْزكً  اَفَؿا َرَأْيـَا َأَحدً  ،الَحَس َما ُكـَّا َكَراُه إِ

َؾَع َطَؾك َبْعِض َأْطَؿالِـَا ،بُِؿِصْقَبةٍ  َٓ َكْدِري َلَعؾَّ اهلَل َقِد اصَّ  ."ُثؿَّ َقاَل: َكْضَحُؽ َو

ٍَ   ،آَ َأْقَبُؾ مِـُْؽؿ َشْقئً ": َٜٚقا
ِ
ـَ آَدَم! َهْؾ َلَؽ بُِؿَحاِرَبِة اهلل -َوَيَحَؽ َيا اْب

ةً َيْعـِل: قُ   .-قَّ

 َلَؼْد َرَأْيُت َأْقَقامً 
ِ
ـَ التَُّراِب َتْحَت  اَواهلل

ْكَقا َأْهَقَن َطَؾك َأَحِدِهْؿ مِ َكاَكِت الدُّ

ُيْؿِسل  اَوَلَؼْد َرَأْيُت َأْقَقامً  ،َقَدَمْقفِ 
(2)

َّٓ ُقْقتً   َٓ َيِجُد ِطـَْدُه إِ َفَقُؼْقُل:  ،اَأَحُدُهْؿ َو

ُف فِل  َبْطـِل. َٓ َأْجَعُؾ َهَذا ُكؾَّ

ُق بَِبْعِضفِ  ُق بِِف َطَؾْقفِ  ،َفَقَتَصدَّ ـْ َيَتَصدَّ ُف َأْجَقُع إَِلْقِف مِؿَّ  "َوَلَعؾَّ
(3)

. 

ٗٞ َٝأْ ُِٛب ايٚػِدٔت ٜٗ ٍَ ٜأ ـَ ": ٜقا  اَلُؼْؾَت: إِكََّؽ َلْؿ ُتَجالِْس َفِؼْقفً  ،َلْق َرَأْيَت الَحَس

 ."َقطُّ 

ـ٢ َُ ٢ٔ اأٜلِع ٍَ ،ََٚع ـُ َيِعل الِحْؽَؿَة َحتَّك َكَطَؼ بَِفاَما َزاَل ": ٜقا  َوَكاَن  ،الَحَس

                                                   
 ٓتبلؼ يسَت. (285، 261) "الزىد  "أكرده أمحد يف  (1)
 بادلعجمة كما أثبتناه من احللية. "ديشي  "يف األصل:  (2)
. (2/134)أكرده أبو نعيم يف احللية  (3)  مطوالن
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ـُ ِطـَْد َأبِل َجْعَػٍر الَباقِرِ  َر الَحَس
ِذي ُيْشبُِف َكالَُمُف َكالََم  ،إَِذا ُذكِ َقاَل: َذاَك الَّ

 "إَْكبَِقاءِ 
(1)

. 

ٟٗ ـِ َقأيْح امٝلٚط ـِ الَحَس ـَ آَدمَ ": َقاَل  ،: َط ُكؾََّؿا َذَهَب  ،امٌ إِكََّؿا َأْكَت َأيَّ  ،اْب

 "َذَهَب َبْعُضَؽ  ،َيْقمٌ 
(2)

. 

ُٔ ٜفَهاٜي١ٜ ـَ َيُؼْقُل:ََُباَضٝى ب  : َسِؿْعُت الَحَس

ْكَقا  اَفَؾْؿ َيْتُرْك فِْقَفا لِِذي ُلبٍّ َفَرًح  ،َفَضَح الَؿْقُت الدُّ
(3)

. 

٣َٚ ـْ َقْؾبِِف  ،َطـْفُ  ،: َثابٌِت ََٚض
ـِ َغْػَؾٌة مِ َقاَل: َضِحُؽ الُؿْممِ

(4)
 قا."

 : بالحسـ البصري.ٖٚٛ املؿٗٛض

 مـ الفجرة الـبقية. 22: سـة ٚيس

 مـ الفجرة الـبقية. 110: سـة ٚتٛيف

 : أكف مـ أفضؾ أهؾ زماكف، ومـ خقرهتؿ.ٜٚصنطٕٚ عٓ٘

، فػسرها أن -رحؿف اهلل-: وقصفا طؾك ابـ سقريـ ضأ٣ أسسِٖ ضؤٜا

 .-رحؿف اهلل-هذا ٓ يؽقن إٓ يف الحسـ البصري 

                                                   
 .(2/45) "ادلعرفة كالتاريخ  "كأكرد الفسوم بعضو يف  (،2/147)احللية  (1)
 .(2/148)احللية  (2)
 من طريق آخر. (258) "الزىد "كأكرده أمحد يف  (،2/149)احللية  (3)
 .(279) "الزىد  "كأكرد حنوه أمحد يف  (،2/152)كاحللية  (،7/171)ابن سعد  (4)
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شبقف بؽالم إكبقاء  -رحؿف اهلل-: أن كالم الحسـ البصري ٜصنطٕٚو

 طؾقفؿ الصالة والسالم.

، -رضل اهلل طـفا-رضع مـ أم سؾؿة  -رضل اهلل طـف-وذلؽ ٕكف 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-زوج الـبل 

 كاكت تعؾؾف بثديفا وهق صغقر.

يف  دطا لف بالػؼف": -رضل اهلل طـف-أن طؿر بـ الخطاب : ٜٚصنطٕٚ

 ."الديـ

: اكتحؾف الؼدرية ولقس مـفؿ: ففق مـ أهؾ السـة والجؿاطة، َٚع شيو

 ومـ أهؾ العؾؿ، ومـ أهؾ الحديث.

 -رحؿف اهلل-: كذب طؾك الحسـ البصري قاٍ بعض أٌٖ ايعًِ

 ضربان مـ الـاس: 

ؼقه لؾـاس بالحسـ.األٍٚ"  : ققم الؼدر رأيفؿ: لُقـَػِّ

 ."وبغض لؾحسـ: وققم يف صدورهؿ شـآن ايجاْٞ

هق مـ خقر أتباع التابعقـ، ومـ -: -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ أٜٛب ايػدتٝاْٞ 

إن الحسـ البصري يتؽؾؿ ": قال، -خقرة العؾؿاء السؾػققـ الؿحؼؼقـ

بالؽالم كلكف الدر، فتؽؾؿ مـ بعده أققام بؽالم يخرج مـ أفقاهفؿ كلكف 

 ."الؼل
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 متقارًيا مـف.ومع ذلؽ ما سؾؿ مـ الحجاج بـ يقسػ: فؼد كان 

-ولؿا ماتت ابـتف رحؿفؿا اهلل: أمر أن يصؾل طؾقفا محؿد بـ سقريـ 

 .-رحؿف اهلل
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  [-رحمه اهلل-اإلمام محمد بن سيرين ]

 ."-سمحٕ اهلل-اإلًاَ حمٌذ بّ طريّٙ ": َِٓٗٚ

-4/606) -ضمح٘ اهلل-يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 
622) : 

ـَ " ـُ ِسْقِرْي ُد ب . -رحؿف اهلل-ُمَحؿَّ  : َأُبق َبْؽٍر إَْكَصاِريُّ

  ،َأُبق َبْؽٍر إَْكَصاِريُّ  ،َشْقُخ اإِلْسالَمِ  ،اإِلَمامُ 
ُّ
َمْقَلك  ،الَبْصِريُّ  ،إََكِسل

 
ِ
ـِ َمالٍِؽ َخاِدِم َرُسْقِل اهلل  .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَكِس ب

ُٙ ِٛ َٕ ٜأُب ـْ َسْبِل َٜٚنا
َجْرَجَراَيا: مِ

(1)
ـَ  ،َتَؿؾََّؽُف َأَكٌس  ،

ُثؿَّ َكاَتَبُف َطَؾك ُأُلْقٍف مِ

اهُ  ،الَؿالِ  َؾ َلُف َماَل الؽَِتاَبِة َقْبَؾ ُحُؾْقلِفِ  ،َفَقفَّ ا  ،َوَطجَّ ـْ َأْخِذِه َلؿَّ
َفَتَؿـََّع َأَكٌس مِ

ـَ التَِّجاَرةِ 
ـَ َقْد َكُثَر َماُلُف مِ -َفَحاَكَؿُف إَِلك ُطَؿَر  ،َوَأَمَؾ َأْن َيِرَثفُ  ،َرَأى ِسْقِرْي

ِؾ. -رضل اهلل طـف  َفَلْلَزَمُف َتْعِجْقَؾ الُؿَمجَّ

َٔ ِٜ ِٝط٢ ُٔ ٔغ ٍَ ٜأَُْؼ ب ـْ ِخالََفِة ُطَؿرَ ": ٜقا
ـِ َبِؼَقَتا مِ ٌد لَِسـََتْق  ،ُولَِد َأِخل ُمَحؿَّ

 ."َوُولِْدُت َبْعَدُه بَِسـٍَة َقابَِؾةٍ 

                                                   
 انظر معجم البلداف. ،من أعماؿ النهركاف األسفل بُت كاسط كبغداد من اجلانب الشرقي : بلدجرجرايا (1)
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ُٔع ـٍ  ،َرْيَرةَ : َأَبا هُ َغ ـَ ُحَصْق ـَ َطبَّاسٍ  ،َوِطْؿَراَن ب ـَ َحاتِؿٍ  ،َواْب  ،َوَطِديَّ ب

ـَ ُطَؿرَ    ،-رضل اهلل طـفؿ-َواْب
َّ
ْؾَؿاكِل َوَأَكَس  ،الَؼاِضل اَوُشَرْيحً  ،َوَطبِْقَدَة السَّ

ـَ َمالٍِؽ   ِسَقاُهؿ. اَوَخْؾؼً  ،-رضل اهلل طـف-ب

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع ـُ ُطَبْقدٍ  ،َوَأيُّْقُب  ،: َقَتاَدةُ َض ـُ َطْقنٍ  ،َوُيْقُكُس ب اءُ  ،َواْب  ،َوَخالٌِد الَحذَّ

انٍ  ـُ َحسَّ   ،َوِهَشاُم ب
ُّ
ـُ َخالِدٍ  ،َوَطْقٌف إَْطَرابِل ُة ب ـُ َمْقُؿْقنٍ  ،َوُقرَّ  ،َوَمْفِديُّ ب

ـُ َحاِزمٍ  ـُ ُسَؾْقؿٍ  ،َوَجِرْيُر ب ُد ب ـُ إِْبَراِهْقؿَ  ،َوَأُبق ِهالٍَل ُمَحؿَّ  ،التُّْسَتِريُّ  َوَيِزْيُد ب

 إََصؿُّ 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ َأبِل َطُرْوَبةَ  ،َوُطْؼَبُة ب   ،َوَسِعْقُد ب

ُّ
 ،َوَأُبق َبْؽٍر ُسْؾَؿك الُفَذلِل

ـٍ  ـُ ُحَصْق ـُ َشْقَبةَ  ،َوَحقَّاُن ب ـُ الُؿِغْقَرةِ  ،َوَشبِْقُب ب ـُ  ،َوُسَؾْقَؿاُن ب َوُخَؾْقُد ب

 َدْطَؾٍج.

ُٔ ٔخَساف٣ ٍَ َخأيُس ب ادٌ ٜقا َثـَا َحؿَّ ـْ  ،: َحدَّ ـَ َط ـِ ِسْقِرْي : -رحؿف اهلل-َأَكِس ب

دٌ " ـْ ِخالََفِة ُطَؿرَ  -رحؿف اهلل-ُولَِد َأِخل ُمَحؿَّ
ـِ َبِؼَقَتا مِ رضل اهلل -لَِسـََتْق

 ."-طـف

ُِ ٍَ اسٜبأن  .-رضل اهلل طـف-: َهَؽَذا َوَجْدُت فِل كَِتابِل: ُطَؿرَ ٜقا

ُٙ ُِٝط ٍَ ٜغ  .-رضل اهلل طـف-: ُطْثَؿانَ َٜٚقا

ُل  ،: الثَّاكِل َأْشَبفُ ٝقًُٞت َُٓهَؿا إَوَّ ِـّ  ،َوَلْق َكاَن َأْو ـَ فِل ِس ـُ ِسْقِرْي َلَؽاَن اْب

ـِ  دً  ،الَحَس  َكاَن َأْصَغَر بَِسـََقاٍت. اَوَمْعُؾْقٌم َأنَّ ُمَحؿَّ
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٢ٍ ٖٚ َُٗس ٔيأٜل ِٔ َِٜؿ ـِ َزْيدٍ  ،: َقْقُل َطاِرمٍ ٜئه اِد ب ـْ َحؿَّ ـَ طَ ": َط ـُ ِسْقِرْي اَش اْب

ـَ َسـَةً  اَكقِّػً   ."َوَثَؿاكِْق

َُٗس ٔيًٖجأْٞ َِٜؿ ـِ ِهالٍَل  ،: َقْقُل َمْقَسَرةَ َٚ ـْ ُمَعؾَّك ب َط
(1)

ـُ  ، َثـَا ُيْقُكُس ب َحدَّ

ـَ "َقاَل:  ،ُطَبْقدٍ  ـُ ِسْقِرْي ُد ب ـَ َسـَةً  ،َماَت ُمَحؿَّ ـُ َثَؿاٍن َوَسْبِعْق  ."َوُهَق اْب

ُٔ ُٖاُز ب ِٜٕس َس ـْ ِهَشامٍ َظ ـَ  ،: َط ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب  ،َحجَّ بِـَا َأُبق الَقلِْقدِ ": َقاَل  ،َط

ـِ َثابٍِت  ،َفَؿرَّ بِـَا َطَؾك الَؿِدْيـَةِ  ـَ  ،َفَلْدَخَؾـَا َطَؾك َزْيِد ب ـُ َسْبَعٌة َوَلُد ِسْقِرْي  ،َوَكْح

. ـَ َِٓء َبـُْق ِسْقِرْي  َفَؼاَل َلُف: َهُم

. ،َوَهَذاِن ُٕمٍّ  ،َوَهَذاِن ُٕمٍّ  ،َذاِن ُٕمٍّ َفَؼاَل َزْيٌد: هَ  ـْ ُأمٍّ
 َوَهَذا مِ

 َقاَل: َفَؿا َأْخَطَل.

فِ  ـْ ُأمِّ
ٍد مِ  ."َوَكاَن َيْحَقك َأَخا ُمَحؿَّ

ٌَ ِٝ فِ َٚٔق ٍد ُٕمِّ  ": َبْؾ َمْعَبٌد َكاَن َأَخا ُمَحؿَّ
(2)

. 

٣ٕ ُٔ َسٖػا ُّ ب َٖٔؿا  ٍَ ٌد ": ٜقا ـَ َصَحابِق  َأْدَرَك ُمَحؿَّ  ."اَثالَِثْق

ُٔ َؾٖب١ٜ َُُط ب ـُ َططِقََّة: ُع َثـَا ُيْقُسُػ ب ـَ َقِصْقرً ": َحدَّ ـَ ِسْقِرْي َطظِْقَؿ  ،اَرَأْيُت اْب

ـِ  ِحِؽ  ،َيْػِرُق َشْعَرهُ  ،َلُف َوْفَرةٌ  ،الَبْط  "َيْخِضُب بِالِحـَّاءِ  ،َكثِْقَر الُؿَزاِح َوالضَّ

(3)
. 

                                                   
 كما أثبتناه من هتذيب الكماؿ. ،ٖتريف "معلى بن االعلم  "يف األصل:  (1)
 .(333 ،5/332)، كتاريخ اخلطيب (7/193)كانظر بن سعد  (،2/58)ادلعرفة كالتاريخ  (2)
 ."كافر اللحية  "كزاد:  (،آ 15/213)ابن عساكر  (3)



 اعشف طوفم
 

1
 152 [-رحمه اهلل-]اإلمام محمد بن سيرين 

٣ٕ ِٛ ُٔ َع ٍَ اِب ٌد َيْلتِل بِالَحِدْيِث َطَؾك ُحُرْوفِفِ َكا": ٜقا ـُ  ،َن ُمَحؿَّ َوَكاَن الَحَس

 ."َصاِحَب َمْعـًَك 

َُاَض٠ٜ ُٔ ُع ُٕ ب ِٛ َثـَا ِهَشامٌ َع ـُ  ،: َحدَّ ُد ب ـْ َأْدَرْكُت: ُمَحؿَّ َثـِل َأْصَدُق َم َحدَّ

. ـَ  ِسْقِرْي

ِفْقدِ  َقاَل  ـُ الشَّ ـِ ِديْ ": َحبِْقُب ب  َما َرَأْيُت  ،ـَارٍ ُكـُْت ِطـَْد َطْؿِرو ب
ِ
َفَؼاَل: َواهلل

 ."مِْثَؾ َصاُوْوسٍ 

 
ُّ
ْختَِقاكِل ـَ " :- اَوَكاَن َجالًِس  -َفَؼاَل َأيُّْقُب السِّ َد ب  َلْق َرَأى ُمَحؿَّ

ِ
َواهلل

ـَ   ."َلْؿ َيُؼْؾفُ  ،ِسْقِرْي

ََُعإش  ُٔ ـَ َطْقٍن َيُؼْقُل: ََُعاُش ب ـِ َما َرَأْيُت مِْثَؾ ": َسِؿْعُت اْب ِد ب ُمَحؿَّ

ـَ   ."ِسْقِرْي

٢ٔ ُعٞكَب١ٜ ِٝٔف ب ِٔ ُخًٜ ٍَ ،ََٚع ـَ َكِسْقَج َوْحِدِه.ٜقا ـُ ِسْقِرْي  : َكاَن اْب

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب ٍَ َس  َٜٚقا
ِّ
ـْ ُطْثَؿاَن الَبتِّل ـْ بِالَبْصَرِة َأَحٌد "َقاَل:  ،: َط َلْؿ َيُؽ

ـَ  ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب  "َأْطَؾَؿ بِالَؼَضاِء مِ
(1)

. 

٢ٔ اسٜبِبَشأب ِٝٔب ب ِٔ ُؾَع ٍَ ،ََٚع  َيُؼْقُل َلـَا: ٜقا
ُّ
ْعبِل َطَؾْقُؽؿ بَِذلَِؽ ": َكاَن الشَّ

ـَ -إََصؿِّ  ـَ ِسْقِرْي  "َيْعـِل: اْب
(1)

-. 

                                                   
دل يكن أحد ذهذه النقرة أعلم  "كلفظهما:  (،5/337)، كتاريخ اخلطيب (7/196)ابن سعد  (1)

أحدا أعلم  -يعٍت البصرة  -ما رأيت ذهذه النقرة  "كلفظو:  (،آ 15/217)كابن عساكر  "بالقضاء..

 ."بالقضاء..
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َُِْٛؼ ُٜ ُٔ ٍَ اِب ـِ فِل َأْشَقاءَ ": َٜٚقا ـَ الَحَس
ـَ مِ ـَ َأْفَط ـُ ِسْقِرْي  "َكاَن اْب

(2)
. 

ِْٛف اأٜلِعَطأب ٍَ َع ـَ الِعْؾِؿ بِالَػَرائِِض َوالَؼَضاِء ": َٜٞٗٚقا ـَ َحَس ـُ ِسْقِرْي َكاَن اْب

 "َوالِحَساِب 
(3)

. 

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب ـْ َطاِصؿٍ َس قً  ،: َط  َيُؼْقُل:  اَسِؿْعُت ُمَقرِّ
َّ
َما َرَأْيُت "الِعْجؾِل

ـَ  ،َأْفَؼَف فِل َوَرِطفِ  اَأَحدً  ـِ ِسْقِرْي ِد ب ـْ ُمَحؿَّ
َٓ َأْوَرَع فِل َفْؼِفِف مِ  "َو

(4)
. 

ِْ ٍَ َعأق ٌد ِطـَْد َأبِل قاِلََبةَ َٜٚقا َر ُمَحؿَّ
 ،اْصِرُفْقُه َكْقَػ ِشْئُتؿ"َفَؼاَل:  ،: َوُذكِ

ُكؿ َوَرطً   "َوَأْمَؾَؽُؽؿ لِـَْػِسفِ  ،اَفَؾَتِجُدكَُّف َأَشدَّ
(5)

. 

ُٖاْز َثـَا َأيُّ َس ـْ َأبِل ِقالََبةَ  ،ْقُب : َحدَّ ـْ َيْسَتطِْقُع َما ُيطِْقُؼ؟! ": َقاَل  ،َط
َومِ

ـَانِ  ٌد َيْرَكُب مِْثَؾ َحدِّ السِّ  "ُمَحؿَّ
(6)

. 

٣ٌ ِٝ َُ ُٔ ُؾ ـِ َطْقنٍ : ايِٖٓهُط ب ـِ اْب ـُ ": َقاَل  ،َط َثالََثٌة َلْؿ َتَر َطْقـَاَي مِْثَؾُفؿ: اْب

ـَ بِالِعَراِق  ٍد بِالِحَجازِ  ،ِسْقِرْي ـُ ُمَحؿَّ امِ  ،َوالَؼاِسُؿ ب ـُ َحْقَقَة بِالشَّ  ،َوَرَجاُء ب

 َفَتَقاَصْقا. ،َكَلكَُّفُؿ اْلَتَؼْقا

                                                                                                                        
 .(آ 218 ،ب 15/217)، كابن عساكر (7/195)ابن سعد  (2)
 ، بنحوه.(ب 15/217)ابن عساكر  (3)
 .(281)، كاجلرح كالتعديل القسم الثاين من اجمللد الثالث (1/91)انظر تاريخ البخارم  (1)
 .(2/56)كادلعرفة كالتاريخ  (،7/196)ابن سعد  (2)
، كادلعرفة كالتاريخ (7/196)كانظر ابن سعد  (،آ 217) (،ب 216) (،آ 15/211)ابن عساكر  (3)

 .(91 ،1/91)، كتاريخ البخارم (334/ 5)، كتاريخ اخلطيب (2/56)
، كاحللية (2/57)ككذا ادلعرفة كالتاريخ  ،بنحوه (7/198)كأكرد ابن سعد  (،آ 15/211)ابن عساكر  (4)

 .(5/337)، كتاريخ اخلطيب (2/267)
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ـْ َأْجِؾ َزْيٍت َكثِْقٍر َأَراَقُف: لَِؽْقكِِف 
ـٌ َكثِْقٌر مِ ـَ َدْي ـِ ِسْقِرْي َوَقْد َوَقَػ َطَؾك اْب

ُرْوِف َفْلَرةً   ."َوَجَد فِل َبْعِض الظُّ

ِٔ َثأبٕت ١َُٜ: َع ُٔ َغًٜ ُٖاُز ب دٌ : َس دٍ ": َقاَل لِل ُمَحؿَّ ـْ  ،َيا َأَبا ُمَحؿَّ َلْؿ َيُؽ

ْفَرةِ  َّٓ َمَخاَفُة الشُّ ـْ ُمَجاَلَستُِؽؿ إِ
َ الَبالَُء َحتَّك ُقْؿُت  ،َيْؿـَُعـِل مِ

َفَؾْؿ َيَزْل بِل

 َطَؾك الَؿْصَطَبِة.

ـَ  ـُ ِسْقِرْي ـٌ َكثِْقرٌ  ،َؾ َأْمَقاَل الـَّاسِ َأكَ  ،َفِؼْقَؾ: َهَذا اْب  "وَكاَن َطَؾْقِف َدْي
(1)

. 

َٛا١َْٜ ٍَ ٜأُبٛ َع ْقِق َٜٚقا ـَ فِل السُّ ـَ ِسْقِرْي َد ب َّٓ  ،: َرَأْيُت ُمَحؿَّ َفَؿا َرآُه َأَحٌد إِ

َذَكَر اهللَ 
(2)

. 

ٗٞ ًٔ ٖٔ ََُط ايَبا ُٔ ُع ُُٖس ب ـْ كُ ": َسِؿْعُت ُسْػَقاَن َيُؼْقُل : ََُش َٓ َلْؿ َيُؽ  َو
ٌّ
ْقفِل

ـَ  ـِ ِسْقِرْي ِد ب  ."َبْصِريٌّ َلُف مِْثُؾ َوَرِع ُمَحؿَّ

ٜٛع٢ ِٝط٣ اأٜلٞق َٖ ِٔ ُظ ـَ إَِذا َذَكَر الَؿْقَت ": ََٚع ـُ ِسْقِرْي ُد ب َماَت ُكؾُّ  ،َكاَن ُمَحؿَّ

 "ُطْضٍق مِـُْف َطَؾك ِحَدةٍ 
(3)

. 

٣ٕ ِٛ ُٔ َع ٍَ اِب ٌد َيَرى َأنَّ َأْهَؾ َٜٚقا ةً : َكاَن ُمَحؿَّ َوَأنَّ  ،إَْهَقاِء َأْسَرُع الـَّاِس ِردَّ

ـَ َيُخْقُضْقَن فِل آَياتِـَا﴿َهِذِه َكَزَلْت فِْقِفؿ:  ِذْي َفَلْطِرْض َطـُْفؿ  ،َوإَِذا َرَأْيَت الَّ

                                                   
 . (5/335)، كتاريخ اخلطيب (2/271)، كاحللية (2/61)، كادلعرفة كالتاريخ (7/19)ابن سعد  (1)
 بنحوه. (2/63)ادلعرفة كالتاريخ  (2)
 .(2/59)،  كادلعرفة كالتاريخ (318)الزىد  (3)
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َأْسَخك  اَوَما َرَأْيُت َأَحدً  ،[68إَْكَعاُم: ] ﴾َحتَّك َيُخْقُضقا فِل َحِدْيٍث َغقِْره

ـِ َطْقنٍ  اَكْػًس  ـِ اْب مِ
(1)

. 

َِ ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ُِ ب ةَ َُِػًٔ ـْ ُقرَّ ـَ "َقاَل:  ،: َط ـِ ِسْقِرْي َفَؼاَل: إِنَّ  ،َأَكْؾُت ِطـَْد اْب

ـْ َأْن ُيْؼَسَؿ َطَؾْقفِ 
 "الطََّعاَم َأْهَقُن مِ

(2)
. 

ٚٞ َٓأْ ِٔ َثأبٕت ايُب ٍَ ،ََٚع ـُ ُمَتَقاِريً ": ٜقا اِج  اَكاَن الَحَس ـَ الَحجَّ
َفَؿاَتْت بِـٌْت  ،مِ

 َفَباَدْرُت إَِلْقِف َرَجاَء َأْن َيُؼْقَل لِل: َصؾِّ َطَؾْقَفا. ،َلفُ 

ـَ  ،َحتَّك اْرَتَػَع َكِحْقُبفُ  ،َفَبَؽك ـِ ِسْقِرْي ِد ب َفُؼْؾ  ،ُثؿَّ َقاَل لِل: اْذهْب إَِلك ُمَحؿَّ

 َلُف: لُِقَصؾِّ َطَؾْقَفا.

ـَ َجاَء الَحَؼائُِؼ  ـَ َأَحدً َأكَّ  ،َفَعَرَف ِحْق ـِ ِسْقِرْي َٓ َيْعِدُل بِاْب  "اُف 
(3)

 قا.

رضل -مقلك أكس بـ مالؽ  -رحؿف اهلل-محؿد بـ سقريـ إكصاري 

 .-اهلل طـف

 مـ الفجرة الـبقية.( 110): سـة تٛيف

 .-رضل اهلل طـف-: يف أواخر خالفة طؿر بـ الخطاب ٚٚيس

 : ثالثقـ صحابًقا.-عِٓٗضنٞ اهلل -أزضى َٔ ايكشاب١ 

                                                   
 يف األصل دل يذكر قائل ىذا. كلعلو أقحم يف النص. (4)
 .(269 ،2/268)انظر احللية  (1)
 .(7/214)انظر ابن سعد  (2)
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: آية يف تعبقر الرؤيا، وإلك أن يعتؿد كثقر مـ الـاس -ضمح٘ اهلل-ٖٚٛ 

 طؾك تػسقره.

وهق وإن كان لؿ يملػ كتاًبا يف تػسقر الرؤيا، وإكؿا تـؼؾ تػاسقره لؾرؤيا 

 يف كتب أهؾ العؾؿ.

 .ٗهٕ قصٞ يف ٗق٘ع اهفأسٝ يف اهضٙت

ٗٞ ٔٓ ٍَ امٜلَسا٥ٔ  َٜٚقا
(1)

ـَ َأْلَػ ِدْرَهؿٍ  اَأَخَذ َزْيتً  َكاَن َسَبُب َحْبِسِف َأنْ ":   ،بَِلْرَبِعْق

َـّ َأكََّفا َوَقَعْت فِل الَؿْعَصَرةِ  ،َفَقَجَد فِل ِزقٍّ مِـُْف َفْلَرةً  ْيَت ُكؾَّفُ  ،َفَظ  ،َوَصبَّ الزَّ

ـَ َسـَةً  ْق
 ."َوَكاَن َيُؼْقُل: إِكِّل اْبُتؾِْقُت بَِذْكٍب َأَذَكْبُتُف ُمـُْذ َثالَثِ

ٍَ  "بَِػْؼرٍ  قا َيُظـُّْقَن َأكَُّف َطقََّر َرُجاًل َفَؽاكُ ": ٜقا
(2)

. 

 : -سمحٕ اهلل-دا١ يف ًكذًٞ اإلًاَ ًظوٍ 

 : يف ؾطح َػًِ -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ 

ـِ وأن الرواية ٓ تؽقن إٓ طـ الثؼات وأن " ي ـَ الدِّ
ْسـَاَد مِ َباُب يف َأنَّ اإْلِ

وأكف لقس مـ الغقبة الؿحرمة بؾ جرح الرواة بؿا هق فقفؿ جائز بؾ واجب 

 ."مـ الذب طـ الشريعة الؿؽرمة

                                                   
 كما أثبتناه من تاريخ اخلطيب كابن عساكر. "ادلديٍت  "يف األصل:  (1)
 .(5/335)كانظر تاريخ اخلطيب  ،، بنحوه(آ 15/226)أكرد ابن عساكر  (2)
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بِقعِ (1/14) -ضمح٘ اهلل-ثِ قاٍ اإلَاّ َػًِ  ـُ الرَّ ـُ ْب َثـَا َحَس  ،: َحدَّ

ـُ َزْيدٍ  اُد ْب َثـَا َحؿَّ ـْ َأيُّقَب  ،َحدَّ دٍ  ،َوِهَشامٍ  ،َط ـْ ُمَحؿَّ َثـَا ُفَضْقٌؾ  ،َط ـْ  ،َوَحدَّ َط

ـٍ  ـُ ُحَسْق َثـَا َمْخَؾُد ْب ـْ ِهَشامٍ  ،ِهَشاٍم َقاَل: َوَحدَّ ـِ ِسق ،َط ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ ـَ ـــــَط  -ِري

ـٌ »َقاَل:  ،-رحؿف اهلل- ـْ َتْلُخُذوَن ِديـَُؽؿْ  ،إِنَّ َهَذا اْلِعْؾَؿ ِدي  «.َفاْكُظُروا َطؿَّ

َثـَا َأُبق(1/15) -ضمح٘ اهلل-ثِ قاٍ اإلَاّ َػًِ  ُد  : َحدَّ َجْعَػٍر ُمَحؿَّ

بَّاِح  ـُ الصَّ ـُ َزَكِريَّاءَ  ،ْب َثـَا إِْسَؿاِطقُؾ ْب َْحَقلِ  ،َحدَّ ْٕ ـْ َطاِصٍؿ ا ـِ  ،َط ـِ اْب َط

ـَ  ْسـَادِ "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-ِسقِري ـِ اإْلِ ا َوَقَعِت  ،َلْؿ َيُؽقُكقا َيْسَلُلقَن َط َفَؾؿَّ

قا َلـَا ِرَجاَلُؽؿْ  ،اْلِػْتـَةُ  ـَِّة َفُقْمَخُذ َحِديُثُفؿْ  ،َقاُلقا: َسؿُّ  ،َفُقـَْظُر إَِلك َأْهِؾ السُّ

 . "َوُيـَْظُر إَِلك َأْهِؾ اْلبَِدِع َفاَل ُيْمَخُذ َحِديُثُفؿْ 
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 ."-سمحٕ اهلل-عاًش بّ ػشاحٚى اهؼعيب ": ٖٚهصا َٔ ايعًُا٤ األخٝاض

 : (312-4/294)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ـِ ِذي ِكَباٍر." ـُ َشَراِحْقَؾ بـ َطْبِد ب : َطامُِر ب ُّ
ْعبِل  الشَّ

ِٚ ٔنَباض٣ . َُٚش ـِ ـْ َأْقَقاِل الَقِؿ
 : َقْقٌؾ مِ

ُّ ََا  َأُبق َطْؿٍرو الَفؿْ  ،: َطالََّمُة الَعْصرِ اإل٢
ُّ
. ،َداكِل

ُّ
ْعبِل  ُثؿَّ الشَّ

ٍُ ُٜٜكا َٚ 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ََٓء  ،: ُهَق َطامُِر ب ـْ َسْبِل َجُؾْق

ُف مِ َوَكاَكْت ُأمُّ
(1)

. 

ُٙ ِٛٔيُس ـِ الَخطَّاِب ََ ـَ َخَؾْت مِـَْفا ،: فِل إِْمَرِة ُطَؿَر ب َفَفِذِه  ،لِِستِّ ِسـِْق

 ِرَواَيٌة.

ٌَ ِٝ ـَ : ُولَِد َسـََة إِْحَدى َٚٔق َقاَلُف َشَباٌب  ،َوِطْشِرْي
(2)

. 

ِٛاٜل٤ُ : فِل َسـَِة َسْبَع َطْشَرةَ َٜٚناَِْت َدًٝ
(3)

. 

                                                   
: قرية بناحية فارس كانت ذها كجلوالء. (12/227)، كتاريخ بغداد (2/425)انظر أخبار القضاة  (1)

أم )مرحلة قزرلرباط  ،كموضعها اليـو يف العراؽ. (ىػ 16سنة )الوقعة ادلشهورة اليت انتصر فيها ادلسلموف 
، (87ص )مستها احلكومة العراقية بالسعدية. انظر معجم البلداف كبلداف اخلبلفة الشرقية  (الرباط االمحر

 .(4/24). كانظر خرب الوقعة يف الطربم (3/16)ككفيات األعياف 
 .(149ص )ىو خليفة بن خياط يف تارخيو  (2)
  (17سنة )كيف تاريخ خليفة، كمعجم ما استعجم  (،ىػ 16سنة )يف الطربم كابن األثَت كمعجم البلداف  (3)

 : سنة تسع عشرة.كقيلكما ىنا. 
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٣َٚ ـُ ُطَقْقـَةَ ََٚض ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ  ،: اْب ِريِّ ب ـِ السَّ   ،َط
ِّ
ْعبِل ـِ الشَّ َقاَل: ُولِْدُت  ،َط

َٓءَ  َطاَم َجُؾْق
(1)

. 

ِريُّ  ،َفَفِذِه ِرَواَيٌة ُمـَْؽَرةٌ  ِفَؿ. ،بُِؿْعَتَؿدٍ  َوَلْقَس السَّ  َقِد اتُّ

َُِْٛؼ ُٜ ٢ٔ ََُس ب ِٔ ٜأِس ـَ ََٚع ُّ َسـََة َثَؿاٍن َوِطْشِرْي
ْعبِل : ُولَِد الشَّ

(2)
. 

َٗا اٍج إَْطَقرِ َُٜٜٚكاض٢ُب ـْ ُشْعَبَة: ،: ِرَواَيُة َحجَّ  َط

ٍَ ٔيٞ ٜأُبٛ إ٢ِغَشاَم ـِ ٜقا  َأْكَبُر مِـِّل بَِسـٍَة َأْو َسـََتْق
ُّ
ْعبِل  : الشَّ

(3)
. 

.ٝقًُٞت ـَ ـِ َوَثالَِثْق  : َوإِكََّؿا ُولَِد َأُبق إِْسَحاَق َبْعد َسـََة اْثـََتْق

ُٔ َغِعٕس ُُٖس ب ََُش  ٍَ  َٜٚقا
(4)

ـْ ِحْؿَقرٍ 
 َوِطَداُدُه فِل َهْؿَداَن. ،: ُهَق مِ

 َوَصؾَّك َخْؾَػُف. -رضل اهلل طـف- ا: َرَأى َطؾِق  ٝقًُٞت

ِٔ َٔ َُٔع  ـْ ََٚغ
ٍة مِ َحاَبةِ : ِطدَّ  .-رضل اهلل طـفؿ-ُكَبَراِء الصَّ

ِٔ ـِ َأبِل َوقَّاصٍ ََٚسٖسَخ َع ـِ َزْيدٍ  ،: َسْعِد ب َوَأبِل ُمْقَسك  ،َوَسِعْقِد ب

ـِ َحاتِؿٍ  ،إَْشَعِريِّ  ـِ َزْيدٍ  ،َوَطِديِّ ب َوَأبِل  ،َوَأبِل َمْسُعْقٍد الَبْدِريِّ  ،َوُأَساَمَة ب

ـِ َسُؿَرةَ  ،ِئَشةَ َوَطا ،َوَأبِل َسْعدٍ  ،ُهَرْيَرةَ  ـِ ُطَؿرَ  ،َوَجابِِر ب ـِ  ،َواْب َوِطْؿَراَن ب

ـٍ  ـِ ُشْعَبةَ  ،ُحَصْق ـِ َطْؿٍرو ،َوالُؿِغْقَرِة ب  ب
ِ
  ،َوَطْبِد اهلل

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ  ،َوَجِرْيِر ب َواْب

                                                   
 .(141) (عاصم عايذ)ابن عساكر  (1)
 .(142)ادلصدر السابق ص  (2)
 .(2/426)انظر أخبار القضاة  (3)
 .(6/246)يف الطبقات  (4)
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ـِ ُطْجَرةَ  ،َطبَّاسٍ  ـِ َسُؿَرةَ  ،َوَكْعِب ب ـِ ب ْحَؿ ـِ ُجـَْدٍب  ،َوَطْبِد الرَّ  ،َوَسُؿَرَة ب

ـِ َبِشْقرٍ  ـِ َطاِزٍب  ،َوالـُّْعَؿاِن ب ـِ  ،َوَزْيِد بـ َأْرَقؿَ  ،َوالَبَراِء ب َوُبَرْيَدَة ب

  ،الُحَصْقِب 
ٍّ
ـِ َطؾِل ـِ ب ـِ ُجـَاَدةَ  ،َوالَحَس  ب

ِّ
ـِ َقْقٍس  ،َوُحْبِشل َوإَْشَعِث ب

  ،الؽِـِْديِّ 
ِّ
ائِل ـِ َخـَْبٍش الطَّ سٍ وَ  ،َوَوْهِب ب ـِ ُمَضرِّ ـِ َطْبِد  ،ُطْرَوَة ب َوَجابِِر ب

 
ِ
ـِ ُحَرْيٍث  ،اهلل  ،َوُأمِّ َسَؾَؿةَ  ،َوَمْقُؿْقَكةَ  ،َوَأبِل َسِرْيَحَة الِغَػاِريِّ  ،َوَطْؿِرو ب

َوَأبِل ُجَحْقَػَة  ،َوُأمِّ َهاكِئ ،َوَفاصَِؿَة بِـِْت َقْقسٍ  ،َوَأْسَؿاَء بِـِْت ُطَؿْقسٍ 

 
ِّ
َقاِئل ـِ َأبِل َأْوَفك َوَطْبدِ  ،السُّ  ب

ِ
ـِ َيِزْيَد إَْكَصاِريِّ  ،اهلل  ب

ِ
َوَطْبِد  ،َوَطْبِد اهلل

ـِ َأْبَزى ـِ ب ْحَؿ َبْقرِ  ،الرَّ ـِ الزُّ  ب
ِ
ـِ  ،َوالِؿْؼَداِم بـ َمْعِد ْيَؽِرَب  ،َوَطْبِد اهلل َوَطامِِر ب

  ،َشْفرٍ 
ِّ
ـِ الَجْعِد الَباِرقِل ـِ َمالٍِؽ إَ  ،َوُطْرَوَة ب  َوَطْقِف ب

ِّ
ـِ  ،ْشَجِعل  ب

ِ
َوَطْبِد اهلل

ـِ إَْسَقِد الَعَدِويِّ  ـِ َمالٍِؽ  ،ُمطِْقِع ب   ،َوَأَكِس ب
ٍّ
ـِ َصْقِػل ِد ب َوَغْقِر  ،َوُمَحؿَّ

َحاَبةِ  ـَ الصَّ
ـَ مِ َِٓء الَخْؿِسْق  .-رضل اهلل طـفؿ-َهُم

ِٔ ـِ  ،َوالَحاِرِث إَْطَقرِ  ،َوإَْسَقدِ  ،: َطْؾَؼَؿةَ ََٚسٖسَخ َع ـِ ب ْحَؿ َوَطْبِد الرَّ

ٍة. ،َوالَؼاِضل ُشَرْيٍح  ،َأبِل َلْقَؾك  َوِطدَّ

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع ادٌ  ،: الَحَؽؿُ َض ـُ َأبِل ِهـْدٍ  ،َوَأُبق إِْسَحاَق  ،َوَحؿَّ ـُ  ،َوَداُوُد ب َواْب

ـُ َأبِل َخالِدٍ  ،َطْقنٍ    ،َوَطاِصٌؿ إَْحَقُل  ،َوإِْسَؿاِطْقُؾ ب
ُّ
امِل  ،َوَمْؽُحْقٌل الشَّ

 وَ 
ُّ
ـِ الُغَداكِل ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ اِئِب  ،َمـُْصْقُر ب ـُ السَّ ـُ مِْؼَسؿٍ  ،َوَطَطاُء ب  ،َوُمِغْقَرُة ب

ـُ ُسْقَقةَ  ُد ب ـُ َأبِل إِْسَحاَق  ،َوُمَجالِدٌ  ،َوُمَحؿَّ ـُ َأبِل َلْقَؾك ،َوُيْقُكُس ب َوَأُبق  ،َواْب
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ـُ َأبِل ِطْقَسك الَحـَّاُط  ،َحـِْقَػةَ  َوِطْقَسك ب
(1)

ـُ َطقَّاٍش الَؿـُْتْقُف  ،  ب
ِ
 ،َوَطْبُد اهلل

 
ُّ
 َوُأَمٌؿ ِسَقاُهؿ. ،َوَأُبق َبْؽٍر الُفَذلِل

ُ٘ ًُٜت ِٝ ـْ َكاَن مِـُْفؿ بِالُؽْقَفةِ َٜٚقٔب . ،: َم
ٌّ
 قِْقَؾ: َشْعبِل

ُِٔكَط َٕ ٔب ِٔ ٜنا ََ َٚ، ٌَ ِٝ .ٔق
ُّ
 : إُْشُعْقبِل

٢ٔ َُ َٝ َٕ ٔباي ِٔ ٜنا ََ َٚ، ُِٗ ٌَ ٜي ِٝ .: آُل ِذي ٔق ـِ  َشْعَبْق

٢ّ َٕ ٔبايٖؿا ِٔ ٜنا ََ َٚ، ٌَ ِٝ .ٔق
ُّ
ْعَباكِل  : الشَّ

َوُأَرى َقبِْقَؾَة َشْعَباَن َكَزَلْت بَِؿْرِج َكْػَر َبْطـَا 
(2)

 اَوُهْؿ َجِؿْقعً  ،َفُعِرَف بِِفؿ ،

ـِ  ـِ َشْعَبْق ـِ َطْؿِرو ب اِن ب َوَلُد َحسَّ
(3)

. 

ٍَ ُِ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ٜقا ـِ َطْؿٍرو َرْهُط َطامٍِر : َفَبـُق اسٜبأن اِن ب ـِ َحسَّ ِّ ب
َطؾِل

 
ِّ
ْعبِل  َتْقءمً  ،َدَخُؾقا فِل ُجْؿُفْقِر َهْؿَدانَ  ،الشَّ

ُّ
ْعبِل َفَؽاَن  ،َضئِْقاًل  اَوَكاَن الشَّ

ِحِؿ.  َيُؼْقُل: إِكِّل ُزْوِحْؿُت فِل الرَّ

ٍَ ـَ  ا: َوَأَقاَم فِل الَؿِدْيـَة َثَؿاكَِقة َأْشُفٍر َهاِربً ٜقا
ـِ  ،الُؿْخَتارِ مِ ـِ اْب َفَسِؿع مِ

ـَ الَحاِرِث إَْطَقرِ  ،ُطَؿرَ 
 اَوَما َكَتَب َشْقئً  ،اَوَكاَن َحافِظً  ،َوَتَعؾََّؿ الِحَساَب مِ

.  َقطُّ

                                                   
كىو يشتهر  ،فإنو قاؿ: كعيسى بن أيب عيسى احلباط كاحلناط كاخلياط ،ثلثو ابن ماكوال تبعا للدار قطٍت (1)

 .(252)باحلاء كالنوف. انظر ادلشتبو للمؤلف 
انظر معجم  "جسرين  "تقع إذل الغرب من قرية  ،من إقليم داعية (الشرقية)من قرل غوطة دمشق  (2)

 علي.البلداف كغوطة دمشق مد كرد 
 .(146 ،145) (عاصم عايذ)انظر ابن عساكر  (3)
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ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب (1)ٜقا
 
ُّ
ْعَباكِل َة الشَّ ـِ ُمرَّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ  ب

ِ
َثـِل  ،: َأْكَبَلَكا َطْبُد اهلل َحدَّ

ـُ َأبِل ُأَمقََّة  ُد ب ـْ َشْعَباَن: مِـُْفؿ: ُمَحؿَّ
 اَأنَّ َمَطرً ": - اَوَكاَن َطالِؿً  -َأْشَقاٌخ مِ

ـَ  ْقُؾ َمْقِضعً  ،َأَصاَب الَقَؿ ـْ َأَزٍج  ،اَفَجَحَػ السَّ َفَلْبَدى َط
(2)

ـْ  
َطَؾْقِف َباٌب مِ

ـْ َذَهٍب  ،َبُفٌق َطظِْقؿٌ َفنَِذا  ،َوُدِخَؾ  ،َفُؽِسَر الَغَؾُؼ  ،ِحَجاَرةٍ 
َفنَِذا  ،فِْقِف َسِرْيٌر مِ

ـْ َوْشٍل  ،اَشَبْرَكاُه َفنَِذا ُصْقُلُف اْثـَا َطَشَر ِشْبرً  ،َطَؾْقِف َرُجٌؾ 
َوإَِذا َطَؾْقِف ِجَباٌب مِ

َهِب  ـْ َذَهٍب  ،َمـُْسْقَجٌة بِالذَّ
ـٌ مِ  ،َراءُ َطَؾك َرْأِسِف َياُقْقَتٌة َحؿْ  ،َوإَِلك َجـْبِِف مِْحَج

ْأِس َوالؾِّْحَقةِ  َوإَِلك َجـْبِِف َلْقٌح َمْؽُتْقٌب فِْقِف  ،َلُف َضْػَرانِ  ،َوإَِذا َرُجٌؾ َأْبَقُض الرَّ

ـُ َطْؿٍرو الَؼْقُؾ  ،بِاْسِؿَؽ الؾَُّفؿَّ َربَّ ِحْؿَقرٍ "بِالِحْؿَقِريَِّة:  اُن ب َأَكا َحسَّ
(3)

،  َٓ إِْذ 

َّٓ اهللُ  َوُمتُّ بَِلِجٍؾ: َأيَّاَم َوْخِزَهْقَد  ،ِطْشُت بَِلَمؾٍ  ،َقْقَؾ إِ
(4)

َوَما َوْخُزَهْقُد؟  ،

:  ،َفُؽـُْت آِخَرُهؿ َقْقاًل  ،َهَؾَؽ فِْقِف اْثـَا َطَشَر َأْلَػ َقْقؾٍ  ـِ َفَلَتْقُت َجَبَؾ ِذي َشْعَبْق

ـَ الَؿْقِت 
 َفَلْخَػَركِل. ،لُِقِجْقَركِل مِ

 ."بِل ُيْدَرُك الثَّْلرُ  ،فِْقِف: َأَكا َقْقٌؾ َوإَِلك َجـْبِِف َسْقٌػ َمْؽُتْقٌب 

                                                   
 .(6/246)يف الطبقات  (1)
 : بناء مستطيل مقوس السقف.االزج (2)
 .(لساف) (يشبهو): ادللك من ملوؾ محَت يتقيل من قبلو من ملوكهم القيل (3)
 ،: الطعن النافذكخز " كاؿ "كما أثبتناه من االشتقاؽ كالتاج.  ،بالذاؿ ادلعجمة كخزىيذ " ": يف األصل (4)

قاؿ ياقوت يف معجم البلداف: كأياـ ىيد أياـ موتاف كانت يف اجلاىلية يف  ىيد " ك"أك ىو الطاعوف. 
: مات فيها. اثنا عشر ألفا. ىكذا ذكره العمراين يف أمساء االماكن كال أدرم ما معناه. قيلالدىر األكؿ. 

 .(145 ،144) (عاصم عايذ)، كابن عساكر (524)كاالشتقاؽ  (،6/246)انظر ابن سعد اىػ 
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ـِ ُؾِعَب١ٝ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َمـُْصْقِر ب   ،: َط
ِّ
ْعبِل ـِ الشَّ َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-َط

" 
ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل

َأْدَرْكُت َخْؿَس ماَئٍة مِ
(1)

 ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ُِٝس ِٜع٢ َغٔع ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ ـْ : ب ـَ  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": َقاَل  ،َمْؽُحْقلٍ َط
َأْطَؾَؿ مِ

 
ِّ
ْعبِل  "الشَّ

(2)
. 

ِْ ِٝ ـُ َسالِؿٍ َُٖؿ   ،: َأْكَبَلَكا إِْسَؿاِطْقُؾ ب
ِّ
ْعبِل ـِ الشَّ َما "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-َط

ـٌ  َّٓ َوَقَضْقُت َطـْفُ  ،َماَت ُذْو َقَراَبٍة لِل َوَطَؾْقِف َدْي َٓ َضَرْبُت َمْؿؾُ  ،إِ لِل  اْقكً َو

ا َيـُْظُر الـَّاُس  ،َقطُّ  ٍء مِؿَّ ْ
َٓ َحَؾْؾُت َحْبَقتِل إَِلك َشل  ."َو

ٖٝاف٣ ُٔ َع ـٍ : ٜأُبٛ َبٞهط٣ ب ـْ َأبِل َحِصْق َقطُّ َكاَن َأْفَؼَف  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": َقاَل  ،َط

.
ِّ
ْعبِل ـَ الشَّ

 مِ

َٓ ُشَرْيٌح؟  ُقْؾُت: َو

 "َلْؿ َأْكُظْر َأْمَرُه  اَوَقاَل: إِنَّ ُشَرْيحً  ،َفَغِضَب 
(3)

. 

ََُذأيٕس  ِٔ ٍَ ،َظا٥َٔس٠ٝ: َع َفَلْقَبَؾ  ،ُكـُْت َمَع إِْبَراِهْقَؿ فِل َأْصَحاِب الُؿالَّ ": ٜقا

 
ُّ
ْعبِل َلْق َأنَّ َأْصَحابِل  ،َفَؼاَل َلُف: َيا َأْطَقرُ  ،َفَؼاَم إَِلْقِف إِْبَراِهْقؿُ  ،-رحؿف اهلل-الشَّ

 َأْبَصُرْوَك.

 ."َفَجَؾَس فِل َمْقِضِع إِْبَراِهْقؿَ  ،َجاءَ ُثؿَّ 

                                                   
 .(2/428)، كأخبار القضاة (254 ،1/253)التاريخ الصغَت للبخارم  (1)
 .(كما بعدىا 167) (عاصم عايذ)انظر ابن عساكر  (2)
 ."دل أبطن أمره  "، كلفظو: (171) (عاصم عايذ)ابن عساكر  (3)
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ٗٞ ُٔ ِٝ ُٕ ايٖت َُا ِٝ ـْ َأبِل مِْجَؾزٍ : ُغًٜ ـَ  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": َقاَل  ،َط
 َأْفَؼَف مِ

ِّ
ْعبِل -الشَّ

ـَ الُؿَسقِِّب  ،-رحؿف اهلل َّٓ َسِعْقَد ب َٓ َصاُوْوَس  ،إِ َٓ َطَطاءً  ،َو ـَ  ،َو َٓ الَحَس  ،َو

ـَ  ـَ ِسْقِرْي َٓ اْب  ."َفَؼْد َرَأْيُت ُكؾَُّفؿ ،َو

ُٔ َضَدا٤ٕ ـُ َأيُّْقَب : َعِبُس اهلٔل ب َثـَا َجِرْيُر ب  َسَلَل َرُجٌؾ ": َقاَل  ،َحدَّ
َّ
ْعبِل -الشَّ

َكك: َشرُّ الثَّالََثِة ُهقَ  -رحؿف اهلل ـْ َوَلِد الزِّ  "َط
(1)

 ؟ 

                                                   
، من طريق (2/214)، كاحلاكم (3963)كأبو داكد  (،2/311)يشَت إذل احلديث الذم أخرجو أمحد  (1)

 ": -صلى ا عليو كسلم-قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ،جرير عن سهيل عن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة
من  (2/215)كسهيل بن أيب صاحل ثقة لكنو تغَت حفظو بأخرة. كأخرجو احلاكم  "كلد الزىن شر الثبلثة 

كأخرجو احلاكم أيضا من طريق  ،طريق أخرل عن أيب عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيو عن أيب ىريرة
أف  -رضي ا عنها-عن عركة قاؿ: بلغ عائشة  ،عن الزىرم ،عن زلمد بن إسحاؽ ،سلمة بن الفضل

فقالت: رحم ا  "ثة كلد الزىن شر الثبل "يقوؿ:  -صلى ا عليو كسلم-أبا ىريرة يقوؿ: إف رسوؿ ا 
إمنا كاف رجل من ادلنافقُت يؤذم رسوؿ  ،دل يكن احلديث على ىذا ،أساء مسعا فأساء إصابة ،أبا ىريرة

فقاؿ  ،مع ما بو كلد زىن ،قيل: يا رسوؿ ا "من يعذرين من فبلف  "فقاؿ:  -صلى ا عليو كسلم-ا 
. (كال تزر كازرة كزر أخرل)كا عز كجل يقوؿ:  "ثة ىو شر الثبل ": -صلى ا عليو كسلم-رسوؿ ا 

من  (13861)  "ادلصنف "كسلمة بن الفضل سلتلف فيو. كباقي رجالو ثقات كأخرج عبد الرزاؽ يف 
عابت  ،قالت: كاف إذا قيل ذلا: ىو شر الثبلثة ،عن عائشة ،عن أبيو ،عن ىشاـ بن عركة ،طريق معمر

كأخرجو أيضا  ،كإسناده صحيح (التزر كازرة كزر أخرل)قاؿ ا:  ،كقالت: ما عليو من كزر أبويو ،ذلك
، عن عائشة قالت: (6/119)عن أبيو. كأخرج أمحد  ،من طريق الثورم عن ىشاـ بن عركة (13861)

عيف. كإسناده ض "ىو أشر الثبلثة إذا عمل بعمل أبويو  ": -صلى ا عليو كسلم-قاؿ رسوؿ ا 
كقد ركل مثلو بإسناد ضعيف عن ابن عباس.  ،. كقاؿ ليس بالقوم(11/58)كأخرجو البيهقي يف سننو 
لو  "كقاؿ:  ،قد أنكر ابن عباس على من ركل يف كلد الزىن أنو شر الثبلثة": كقاؿ صاحب االستذكار

عن علي بن  ،صاحل. ركاه ابن كىب عن معاكية بن "كاف شر الثبلثة ما استوين بأمو أف ترجم حىت تضعو
 .-رضي ا عنهما-طلحة عن ابن عباس
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ُف َوُهَق فِل َبْطـَِفا ،َلْق َكاَن َكَذلَِؽ "َفَؼاَل:  ْر َحتَّك  ،َلُرِجَؿْت ُأمُّ َوَلْؿ ُتَمخَّ

 ."َتؾِدَ 

ِٕٝس َُ ُٔ ُس َثـَا ُحرٌّ اِب ـَ الَؽْقَساكِقَِّة  ،: َحدَّ
ـْ ُمِغْقَرَة: َقاَل َرُجٌؾ مِ َط

(1)
ِطـَْد  

 
ِّ
ْعبِل  ": -رحؿف اهلل-الشَّ

ِّ
ـْ َأْبَغِض َزْوَجاِت الـَّبِل

اهلل صؾك -َكاَكْت َطائَِشُة مِ

 ."إَِلْقفِ  -طؾقف وسؾؿ

 ."َخاَلْػَت ُسـََّة َكبِقَِّؽ "َقاَل: 

ٚٞ ِٔ ٜأٔبٞ َبٞهط٣ اهٝلَصٔي ٢ِ: َع ُٔ ايٜكأغ ٞٗ ب ـَ ": َعًٔ ـُ ِسْقِرْي رحؿف -َقاَل لِل اْب

 -اهلل
َّ
ْعبِل   ،-رحؿف اهلل-: اْلَزِم الشَّ

ِ
َفَؾَؼْد َرَأْيُتُف ُيْسَتْػَتك َوَأْصَحاُب َرُسْقِل اهلل

 "ُمَتَقافُِرْونَ  -اهلل طؾقف وسؾؿصؾك -
(2)

. 

ٞٗ ٔفٞ ٔنَتأب ٔٓ ٢ٔ امٜلَسا٥ٔ ٍَ ٜأُبٛ اسٜبَػ ١َُٔ) ٜقا ـَ ": (اسٔبٞه ـْ َأْي
: مِ

ِّ
ْعبِل قِْقَؾ لِؾشَّ

 َلَؽ ُكؾُّ َهَذا الِعْؾِؿ؟

ْقِر فِل الباِلَدِ  ،َقاَل: بِـَْػِل آْغتَِؿامِ  ٍر َوُبُؽقْ  ،َوَصْبٍر َكَصْبِر الَحَؿامِ  ،َوالسَّ

"َكُبُؽْقِر الُغَراِب 
(3)

. 

                                                   
كقيل: كيساف لقب ادلختار الثقفي.  ،-رضي ا عنو-: ىم أتباع كيساف موذل علي الكيسانية (1)

 ،كجيمعهم القوؿ بأف الدين طاعة رجل ،: فرقة شيعية اعتقدت بإمامها بأنو زليط بالعلـو كلهاكالكيسانية
 (،1/147)فحملهم ذلك على تأكيل االركاف الشرعية على رجاؿ فعطلوىا. انظر ادللل كالنحل 

 .(كيس)كالتاج  (،34)كالفاطميوف يف مصر  (،21)كادلقاالت كالفرؽ 
 .(166) (عاصم عايذ)انظر ابن عساكر  (2)
 ."كصرب كصرب احلمار  "، كلفظو: (163) (عاصم عايذ)ابن عساكر  (3)
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١َٜٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ٍَ اِب ـُ َطبَّاٍس فِل َزَماكِفِ ": ٜقا  فِل  ،ُطَؾَؿاُء الـَّاِس َثالََثٌة: اْب
ُّ
ْعبِل َوالشَّ

 "َوالثَّْقِريُّ فِل َزَماكِفِ  ،َزَماكِفِ 
(1)

. 

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب  ٜقا
(2)

 َضئِْقاًل ": 
ُّ
ْعبِل  ."اُولَِد ُهَق َوَأٌخ َلُف َتْقءمً  ،اَكِحْقػً  ،َكاَن الشَّ

ٗٞ ُٔ َعِبٔس اهلٔل ائعِذًٔ َُُس ب ٍَ ٜأِس ـْ ٜقا
ـَ مِ ـْ َثَؿاكَِقٍة َوَأْرَبِعْق

 مِ
ُّ
ْعبِل : َسِؿَع الشَّ

 
ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

َّٓ َصِحْقحً  َٓ َيَؽاُد ُيْرِسُؾ إِ  .اَقاَل: َو

٣َٚ ـُ َيحْ َض َثـَا َأُبق َداُودَ  ،َقك: َطِؼْقُؾ ب ـْ ُشْعَبةَ  ،َحدَّ   ،َط
ِّ
ـْ َمـُْصْقٍر الُغَداكِل  ،َط

ـِ   َط
ِّ
ْعبِل  "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-الشَّ

ٍّ
 ،َأْو َأْكَثرَ  ،َأْدَرْكُت َخْؿَس ماَئِة َصَحابِل

  ،َوُطْثَؿانُ  ،َوُطَؿرُ  ،َيُؼْقُلْقَن: َأُبق َبْؽرٍ 
ٌّ
 "-رضل اهلل طـفؿ-َوَطؾِل

(3)
. 

ِٚم٣ ََِطُظ  ُٔ ُُِطٚ ب َٖا َع ِٔ ُؾِعَب١ٜ ،َٜٚأ ُٙ َع َٚا ٘ٔ ،ٜفَط ِٝ  ": َٚٔف
ٌّ
 ،َيُؼْقُلْقَن: َطؾِل

َبْقرُ  ،َوَصْؾَحةُ  "فِل الَجـَّةِ  -رضل اهلل طـفؿ-َوالزُّ
(4)

. 

٣ٌ ِٝ ُٔ ٝفَه ـِ ُشْبُرَمةَ اِب ـِ اْب  َسِؿْعُت  ،: َط
َّ
ْعبِل َما "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ

َّٓ  ،َسْقَداَء فِل َبْقَضاَء إَِلك َيْقمِل َهَذاَكَتْبُت  َثـِل َرُجٌؾ بَِحِدْيٍث َقطُّ إِ َٓ َحدَّ َو

  ،َحِػْظُتفُ 
َّ
َٓ َأْحَبْبُت َأنَّ ُيِعْقَدُه َطَؾل  "َو

(5)
. 

                                                   
 .(2/421)، كانظر أخبار القضاة (12/227)تاريخ بغداد  (1)
 .(6/247)يف الطبقات  (2)
 .(156 ،155) (عاصم عايذ)ابن عساكر  (3)
 .(156)ادلصدر السابق  (4)
 .(2/229)، كتاريخ بغداد (6/249)، كانظر ابن سعد (157 )ادلصدر السابق (5)
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 )َهَذا َسَؿاُطـَا فِل 
ِّ
اِرمِل  .(ُمْسـَِد الدَّ

ٌَ ِٝ َُأع ُٔ إ٢ِغ ََأيٝو ب َِْبٜأَْا  ٣ٌ ،ٜأ ِٝ ُٔ ٝفَه َِْبٜأَْا اِب  ُيَخاصُِبَؽ بِفِ ": ٜأ
َّ
ْعبِل  ،َفَؽَلنَّ الشَّ

 
ٌّ
ل َٓ َقَرأَ  ،َوَهَذا َيُدلُّ َطَؾك َأكَُّف ُأمِّ  ."َٓ َكَتَب َو

ٟٗ ٔفٞ ٢ٛ ٘ٔ) ايٜفَػ ِٜٔد (َتاض٢
 (1)

َثـَا الُحَؿْقِديُّ  َثـَا ُسْػَقانُ  ،: َحدَّ ـُ  ،َحدَّ َثـَا اْب َحدَّ

  َسِؿْعُت  ،ُشْبُرَمةَ 
َّ
ْعبِل ـَ َسـًَة "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ َما َسِؿْعُت ُمـُْذ ِطْشِرْي

َّٓ َأَكا َأْطَؾُؿ بِِف مِـْفُ  َرُجاًل  ُث بَِحِدْيٍث إِ ـَ الِعْؾِؿ َما َلْق  ،ُيَحدِّ
َوَلَؼْد َكِسْقُت مِ

 ."اَحِػَظُف َرُجٌؾ َلَؽاَن بِِف َطالِؿً 

ُِٛح ِٝؼ٣ ُْ ُٔ ٜق ـِ ب ـْ ُيْقُكَس ب   ،ُمْسؾِؿٍ  : َط
ِّ
اِسبِل ـْ َواِدٍع الرَّ ـِ  ،َط  َط

ِّ
ْعبِل -الشَّ

ْعرِ  اَما َأْرِوي َشْقئً "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل ـَ الشِّ
َْٕكَشْدُتُؽؿ  ،َوَلْق ِشْئُت  ،َأَقؾَّ مِ

 ."َٓ ُأِطْقدُ  اَشْفرً 

ِٔ َِٜت َع ٢ٚ ةً َُٚض ـْ ُيْقُكَس  ،: ُكْقٍح َمرَّ  َوَواِدٍع. ،َفَؼاَل: َط

ُٔ ُِٛز ب ُُ َٕ ََِش ِٝاٜل َكاَن ُطَؿُر فِل َزَماكِِف َرْأَس ": َسِؿْعُت َأَبا ُأَساَمَة َيُؼْقُل: ٜغ

ـُ َطبَّاٍس فِل َزَماكِفِ  ،الـَّاِس َوُهَق َجامِعٌ   فِل  ،َوَكاَن َبْعَدُه اْب
ُّ
ْعبِل َوَكاَن َبْعَدُه الشَّ

ـُ آَدمَ ُثؿَّ َكاَن  ،َوَكاَن َبْعَدُه الثَّْقِريُّ فِل َزَماكِفِ  ،َزَماكِفِ   "َبْعَدُه َيْحَقك ب
(2)

. 

                                                   
، كانظر (12/229)كىو يف قسم النصوص ادلقتبسة من اجمللد ادلفقود. كاخلرب يف تاريخ بغداد  (3/372) (1)

 .(158) (عاصم عايذ)ابن عساكر 
 .(161) (عاصم عايذ)ابن عساكر  (2)



 اعشف طوفم
 

1
 168 [-رحمه اهلل-]عامر بن شراحيل الشعبي 

ِٜو٠ ـِ ُطَؿْقرٍ َؾط٢ ـْ َطْبِد الَؿؾِِؽ ب ـُ ُطَؿرَ َمرَّ "َقاَل:  ،: َط  -رضل اهلل طـفؿا-اْب

 
ِّ
ْعبِل  اَكَلنَّ َهَذا َكاَن َشاِهدً "َفَؼاَل:  ،َوُهَق َيْؼَرُأ الَؿَغاِزي -رحؿف اهلل-بِالشَّ

 "َوَلُفَق َأْحَػُظ َلَفا مِـِّل َوَأْطَؾؿُ  ،َمَعـَا
(1)

. 

ٖٛاض٣ ُٔ َغ ـِ ٜأِؾَعُب ب ـَ : َط ـِ ِسْقِرْي  ،َقِدْمُت الُؽْقَفةَ "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-اْب

 
ِّ
ْعبِل َحاَبُة َيْقَمِئٍذ َكثِْقرٌ  ،َحْؾَؼٌة َطظِْقَؿةٌ  -رحؿف اهلل-َولِؾشَّ  "َوالصَّ

(2)
. 

١َٜٓ ِٝ َٝ ـْ َداُوَد : اِبٔ ُع ـِ َأبِل ِهـْدٍ َط ـَ  اَما َجاَلْسُت َأَحدً ": َقاَل  ،ب
َأْطَؾَؿ مِ

 
ِّ
ْعبِل  ."-رحؿف اهلل-الشَّ

َٕ َُا ِٝ ُٔ ُغًٜ ُِ ب ٍَ َعأق َأْطَؾَؿ بَِحِدْيِث َأْهِؾ الُؽْقَفِة  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": َٜٚقا

ـَ 
 َوالَبْصَرِة َوالِحَجاِز َوأَفاِق مِ

ِّ
ْعبِل  "-رحؿف اهلل-الشَّ

(3)
. 

١َٜٜ ٢ٚ ََُعا  : َسِؿْعُت إَْطَؿَش َيُؼْقُل: ٜأُبٛ 
ُّ
ْعبِل َٓ " :-رحؿف اهلل-َقاَل الشَّ َأ

ـْ َهَذا إَْطَقِر؟! َيْلتِْقـِل بِالؾَّْقؾِ 
َيْعـِل:  -َوُيْػتِل بِالـََّفاِر  ،َفَقْسَلُلـِل ،َتْعَجُبْقَن مِ

 "–إِْبَراِهْقَؿ 
(4)

. 

َٗإب ـِ بَ ٜأُبٛ ٔؾ ْؾِت ب ـِ الصَّ  َما َبَؾَغ َأَحٌد َمْبَؾَغ "َقاَل:  ،ْفَرامَ : َط
ِّ
ْعبِل -الشَّ

َٓ َأْدِري -رحؿف اهلل  "َأْكَثَر مِـُْف َيُؼْقُل: 
(5)

. 

                                                   
 ادلصدر السابق. (1)
 .(164)ادلصدر السابق  (2)
 .(4/311)احللية  (3)
 .(2/613)ادلعرفة كالتاريخ  (4)
 .(6/251)ابن سعد  (5)
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َٔط٣ ُٔ َعا ـِ إَْسَقدِ َغِعُس ب ـْ ُحَؿْقِد ب ـْ ِطْقَسك الَحـَّاطِ  ،: َط َقاَل "َقاَل:  ،َط

 
ُّ
ْعبِل ـِ اْجَتَؿَعْت فِْقِف  إِكََّؿا َكاَن َيْطُؾُب َهَذا": -رحؿف اهلل-الشَّ الِعْؾَؿ َم

ـْ َكاِسؽً  ،َفنِْن َكاَن َطاقاًِل  ،َخْصَؾَتاِن: الَعْؼُؾ َوالـُّْسُؽ  َقاَل: َهَذا َأْمٌر  ،اَوَلْؿ َيُؽ

اكُ  َّٓ الـُّسَّ ـْ َأْصُؾَبُف. ،َٓ َيـَاُلُف إِ  َفَؾ

ـْ َطاقِاًل  ،اَوإِْن َكاَن َكاِسؽً  َّٓ الُعَؼالَءُ َقاَل: َهَذا َأْمٌر  ،َوَلْؿ َيُؽ ـْ  ،َٓ َيـَاُلُف إِ َفَؾ

 َأْصُؾَبُف.

ـْ َلْقَس فِْقِف َواِحَدٌة 
: َفَؾَؼْد َرِهْبُت َأْن َيُؽْقَن َيْطُؾُبُف الَقْقَم مِ

ُّ
ْعبِل َيُؼْقُل الشَّ

َٓ ُكْسَؽ  ،مِـُْفَؿا  "َٓ َطْؼَؾ َو
(1)

. 

َكاءَ ٝقًُٞت  قا. ": َأُضـُُّف َأَراَد بِالَعْؼِؾ الَػْفَؿ َوالذَّ

، لست سـقـ خؾت -رضل اهلل طـف-: أمرة طؿر بـ الخطاب َٛيسٙ

 مـفا.

 : هق مـ حؿقر، وطداده مـ هؿدان.ٜكٍٛ

 وصؾك خؾػف. -رضل اهلل طـف-: طؾل بـ أبل صالب ضأ٣

 .-طـفؿرضل اهلل -: مـ طدة مـ كربا الصحابة ٚمسع

 ."بقضاءما كتبت سقداء يف ": حافًظا، حتك أكف قال: -ضمح٘ اهلل-ٚنإ 

 : يؾؼبقكف بالؿصحػ: لحػظف، ولؼؾة خطئف.ٚناْٛا

                                                   
 .(226) (عاصم عايذ)ابن عساكر  (1)
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رضل اهلل -أدركت خؿسؿائة مـ الصحابة : َٚٔ أقٛاي٘ ايعع١ُٝ

رضل اهلل      -أبق بؽر، ثؿ طؿر، ثؿ طثؿان، ثؿ طؾل": ، أو أكثر يؼقلقن-طـفؿ

 ."-طـفؿ

 ."، يف الجـة-رضل اهلل طـفؿ-طؾل، والزبقر، وصؾحة": ويؼقلقن

: أن الصحابة كؾفؿ طدول ًف١ٝ، ٚغبٌٝ َطنٞ، ٖٖٚٞٚصٙ ططٜك١ غ

ثؼات، وكؾفؿ يف الجـة، وقد رضل اهلل طز وجؾ طـفؿ، وأرضاهؿ، ورضقا 

 طـف.

، ثؿ طؿر بـ -رضل اهلل طـف-: أبق بؽر الصديؼ ٚأفهًِٗ ع٢ً ايرتتٝب

، ثؿ طؾل -رضل اهلل طـف-، ثؿ طثؿان بـ طػان -رضل اهلل طـف-الخطاب 

 .-اهلل طـفرضل -بـ أبل صالب 

 فؿـ أبك ذلؽ ففق أضؾ مـ حؿار أهؾف.

َٕ ِٝاٜل ُٔ ٜغ ُِٛز ب ُُ ََِش رضل اهلل -َكاَن ُطَؿرُ ": َسِؿْعُت َأَبا ُأَساَمَة َيُؼْقُل: قاٍ 

ـُ َطبَّاسٍ  ،فِل َزَماكِِف َرْأَس الـَّاِس َوُهَق َجامِعٌ  -طـف رضل اهلل -َوَكاَن َبْعَدُه اْب

  ،فِل َزَماكِفِ  -طـفؿا
ُّ
ْعبِل َوَكاَن َبْعَدُه  ،فِل َزَماكِفِ  -رحؿف اهلل-َوَكاَن َبْعَدُه الشَّ

ـُ آَدمَ  ،فِل َزَماكِفِ  -رحؿف اهلل-الثَّْقِريُّ  رحؿف           -ُثؿَّ َكاَن َبْعَدُه َيْحَقك ب

 "-اهلل
(1)

. 

                                                   
 .(161) (عاصم عايذ)ابن عساكر  (1)
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 مـ الفجرة الـبقية. 104: سـة -ضمح٘ اهلل-َات اإلَاّ ايؿعيب 

 ."اثـتقـ وثؿاكقـ سـة": ٚقس بًؼ َٔ ايعُط
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 [-رحمه اهلل-اإلمام محمد ابن شهاب الزهري ]

أمر بالؿعروف، والـاهل طـ الؿـؽر، اإلمام، أول مـ ": َِٚٓٗ أّٜها

 ."كتب وصـػ، وجؿع ألػ، وهذه سـة لف أجرها بنذن اهلل طز وجؾ

 : -ضمح٘ اهلل-دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ 

  ،-رضل اهلل طـف-َأبِل ُهَرْيَرةَ مـ حديث 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َدَطا إَِلك ُهًدى»َقاَل:  ،-وسؾؿ ـْ َتبَِعفُ  ،َم َْجِر مِْثُؾ ُأُجقِر َم ْٕ ـَ ا
َٓ  ،َكاَن َلُف مِ

ـْ ُأُجقِرِهْؿ َشْقًئا
ـْ َدَطا إَِلك َضاَلَلةٍ  ،َيـُْؼُص َذلَِؽ مِ ْثِؿ  ،َوَم ـَ اإْلِ

َكاَن َطَؾْقِف مِ

ـْ َتبَِعفُ  ـْ آَثامِِفْؿ َشْقًئا ،مِْثُؾ آَثاِم َم
«َٓ َيـُْؼُص َذلَِؽ مِ

 (1)
. 

 : (247-5/326)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ْهِريِّ " ـِ -رحؿف اهلل-الزُّ  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  اْب

ِ
ـِ ُطَبْقِد اهلل ـُ ُمْسؾِِؿ ب ُد ب : ُمَحؿَّ

ـِ ُلَميِّ  ـِ َكْعِب ب َة ب ـِ ُمرَّ ـِ ِكالَِب ب ـِ ُزْهَرَة ب ـِ الَحاِرِث ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ِشَفاِب ب

ـِ َغالٍِب    ،َحافُِظ َزَماكِف ،الَعَؾؿُ  ،اإِلَمامُ  ،ب
ُّ
ْهِريُّ  ،َأُبق َبْؽٍر الُؼَرِشل   ،الزُّ

ُّ
 ،الَؿَدكِل

اِم.  َكِزيُؾ الشَّ

٢ٔ ٣َٚ َع ـِ ُطَؿرَ َض   َوَجابِرِ  ،: اْب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  . َقؾِْقاًل  اَشْقئً  -رضل اهلل طـفؿ-ب

ٌُ َُ ُِٜشَت  : َأْن َيُؽْقَن َسِؿَع مِـُْفَؿا. َٚ

                                                   
 .(2764)أخرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو  (1)
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 َوَغْقَرُه.  -رضل اهلل طـف-َوَأْن َيُؽْقَن َرَأى َأَبا ُهَرْيَرةَ 

ُٔ َقأيح٣ َُُس ب َٜٚأِس  ِْ ِٝ ُ٘ ُزَس َُا ٜقاٜي ِٝ ِٛٔيَسٙ ٔف ََ  ٖٕ ـَ ٜفإ٢ َوفِْقَؿا  ،: فِل َسـَِة َخْؿِسْق

. ـَ ـُ َخقَّاٍط: َسـََة إِْحَدى َوَخْؿِسْق  َقاَلُف َخؾِْقَػُة ب

َِٓبَػ١ٝ ٣َٚ َع ـُ َيِزْيدَ ََٚض َثـَا ُيْقُكُس ب ـِ  ،: َحدَّ ـِ ِشَفاٍب َط َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-اْب

 ."َوفدُت إَِلك َمْرَواَن َوَأَكا ُمْحَتؾِؿٌ "

 َفَفَذا ُمَطابٌِؼ لَِؿا َقْبَؾف. 

ِٝط٣َٜٚأَب٢ َشٔي ُٔ ُبٜه ٢َٝ ب ٍَ ،ٜو َِٜش .َٜٚقا ـَ  : ُولَِد َسـََة ِستٍّ َوَخْؿِسْق

ٟٗ ٢ٛ ُِٛب ايٜفَػ ُ٘ َِٜعٝك ٍَ ٜي َٕ ،َسٖت٢ ٜقا ِٛ ِٛٝي ُِٗ َٜٝك  : إِكَُّف َوَفَد إَِلك َمْرَواَن.ٜفإ٢ْٖ

ٍَ ـِ َمْرَواَن. ،: َهَذا َباصٌِؾ ٜفٜكا  إِكََّؿا َخَرَج إَِلك َطْبِد الَؿؾِِؽ ب

ٍَ ـْ َطـَْبَسُة َمْقِضعً  : َلؿْ َٜٚقا  لِؽَِتاَبِة الَحِدْيِث. اَيُؽ

ٗٞ َُُس ائعِذًٔ ٍَ ٜأِس ـِ ُطَؿَر َثالََثَة َأَحاِدْيَث ٜقا ـِ اْب ـُ ِشَفاٍب مِ َوَقاَل  ،: َسِؿَع اْب

َثـَا َمْعَؿرٌ  اِق: َحدَّ زَّ . ،َطْبُد الرَّ ـِ ـِ ُطَؿَر َحِدْيَثْق ـِ اْب ْهِريُّ مِ  َقاَل: َسِؿَع الزُّ

ِٔ: ٝقًُٞت ٣َٚ َع ـِ َسْعدٍ ََٚض ـِ َمالٍِؽ  ،: َسْفِؾ ب  -َوَلِؼَقُف بِِدَمْشَؼ  -َوَأَكِس ب

ـِ َيِزْيدَ  ائِِب ب ـِ ُصَعْقرٍ  ،َوالسَّ ـِ َثْعَؾَبَة ب  ب
ِ
بِْقعِ  ،َوَطْبِد اهلل ـِ الرَّ  ،َوَمْحُؿْقِد ب

ـِ َلبِْقدٍ  ـَ َأبِل َجِؿْقَؾةَ  ،َوَمْحُؿْقِد ب  .-رضل اهلل طـف-ْقِؾ َطامِرٍ َوَأبِل الطُّػَ  ،َوسـق

ـِ َأْزَهرَ  ـِ ب ْحَؿ   ،َوَطْبِد الرَّ
ِّ
ْيؾِل ـِ َطبَّاٍد الدِّ ـِ  ،َوَربِْقَعَة ب ـِ َطامِِر ب  ب

ِ
َوَطْبِد اهلل

ـِ الَحَدَثانِ  ،َربِْقَعةَ  ـِ َأْوِس ب ـِ الُؿَسقِِّب  ،َوَمالِِؽ ب   -َوَسِعْقِد ب
َ
َوَجاَلَسف َثَؿاكِل



 اعشف طوفم
 

1
 174 [-رحمه اهلل-]اإلمام محمد ابن شهاب الزهري 

فَ  ،َسـََقاٍت  ـِ َوقَّاصٍ  -بِِف  َوَتَػؼَّ ـِ الَعبَّاسِ  ،َوَطْؾَؼَؿَة ب ـِ  ،َوَكثِْقِر ب َوَأبِل ُأَماَمَة ب

ـِ  ،َسْفؾٍ  ـِ الُحَسْق  ب
ِّ
َبْقرِ  ،َوَطؾِل ـِ الزُّ   ،َوُطْرَوَة ب

ِّ
َٓكِل  ،َوَأبِل إِْدِرْيَس الَخْق

ـِ ُذَؤْيٍب  ـِ َمْرَوانَ  ،َوَقبِْقَصَة ب   ،َوَطْبِد الَؿؾِِؽ ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ِد  ،َوَسالِِؿ ب َوُمَحؿَّ

ـِ ُمْطِعؿٍ  ـِ ُجَبْقِر ب ـِ َبِشْقرٍ  ،ب ـِ الـُّْعَؿاِن ب ِد ب ـِ َطْبِد  ،َوُمَحؿَّ َوَأبِل َسَؾَؿَة ب

ـِ  ْحَؿ ـِ ُطْتَبةَ  ،الرَّ  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ِ
ـِ إِْسَحاَق الَعامِِريِّ  ،َوُطَبْقِد اهلل  ،َوُطْثَؿاَن ب

ـِ الَحاِرِث  ،ِص َمْقَلك َبـِل َثابٍِت َوَأبِل إَْحقَ  ـِ ب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ  ،َوَأبِل َبْؽٍر ب

دٍ  ـِ ُمَحؿَّ ـِ َسْعدٍ  ،َوالَؼاِسِؿ ب ـِ َثابٍِت  ،َوَطامِِر ب ـِ َزْيِد ب   ،َوَخاِرَجَة ب
ِ
َوَطْبِد اهلل

ـِ َمالٍِؽ  ـِ َكْعِب ب   -َوَأبِل ُطَؿَر  ،ب
ٍّ
ـْ ُبَؾل

ـِ  -َلُف ُصْحَبٌة  ،َرُجٍؾ مِ َوَأَباِن ب

 ُطْثَؿاَن.

ِٔ ـِ َخِدْيٍج ٜفَشٔسُِٜج٘ َع امِِت َمَراِسْقُؾ  ،: َرافِِع ب ـِ الصَّ َأْخَرَجَفا  ،َوُطَباَدَة ب

.
ُّ
 الـََّساِئل

َِٜط٠ٜ َُٖط ِٔ ٜأٔبٞ  ُ٘ َع  .(َجامِِع التِّْرمِِذيِّ ): فِل -ضنٞ اهلل عٓ٘-َٜٚي

ٍَ َعِبُس ايٖطٖظام٢ ْهِريِّ طَ  ،: َأْكَبَلَكا َمْعَؿرٌ ٜقا َكتَب َطْبُد الَؿؾِِؽ إَِلك "َقاَل:  ،ـِ الزُّ

ـِ ُطَؿرَ  اِج: اْقتِد بِاْب  فِل َمـَاِسؽَِؽ. -رضل اهلل طـفؿا-الَحجَّ

 َفآِذكَّا. ،َقاَل: َفَلْرَسَؾ إَِلْقِف َيْقم َطرَفَة: إَِذا َأَرْدَت َأْن َتروَح 

ْؿُس  ،َقاَل: َفَجاَء ُهَق َوَسالِؿٌ  ـَ َزاغِت الشَّ َفَؼاَل: َما  ،َوَأَكا َمَعُفَؿا ِحْق

 َيْحبُِسُف؟
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اُج   َأْن  ،َفَؾْؿ َيـَشْب َأْن َخَرَج الَحجَّ
َّ
ـَ َكتَب إَِلل َفَؼاَل: إِنَّ َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 َوآُخَذ َطـَْؽ. ،َأْقتِدَي بَِؽ 

ٍَ ـَّةَ ": ٜقا  ."الَةَ َفَلوجِز الُخطَبَة َوالصَّ  ،إِْن َأَرْدَت السُّ

ٍَ ٟٗ ٜقا ِٖط٢ ًة. ،ا: َوُكـُْت َيْقَمِئٍذ َصائِؿً ايٗع ـَ الحرِّ ِشدَّ
 َفؾِؼْقُت مِ

ـُ َأبِل َرَباٍح ٝقًُٞت َث َطـُْف: َطَطاُء ب ـُ َطْبِد  -َوُهَق َأْكَبُر مِـُْف  -: َحدَّ َوُطَؿُر ب

ـَ َسـًَة  -الَعِزْيِز  ـُ ِدْيـَارٍ َوَطْؿرُ  -َوَماَت َقْبَؾف بِبِْضٍع َوِطْشِرْي ـُ  ،و ب َوَطْؿُرو ب

ـُ ِدَطاَمةَ  ،ُشَعْقٍب  ـُ َأْسَؾؿَ  ،َوَقَتاَدُة ب ـْ َأْقَراكِفِ  ،َوَزْيُد ب
ـُ  ،َوَصائَِػٌة مِ َوَمـُْصْقُر ب

  ،الُؿْعَتِؿرِ 
ُّ
ْختَِقاكِل ـُ َسِعْقٍد إَْكَصاِريُّ  ،َوَأيُّْقُب السِّ َكادِ  ،َوَيْحَقك ب  ،َوَأُبق الزِّ

ـُ َكْقَسانَ  ـُ َخالِدٍ  ،َوَصالُِح ب َبْقِديُّ  ،َوُطَؼْقُؾ ب ـُ الَقلِْقِد الزُّ ُد ب ُد  ،َوُمَحؿَّ َوُمَحؿَّ

ـُ َأبِل َحْػَصةَ  ـُ َوائِؾٍ  ،ب ـُ الَحاِرِث  ،َوَبْؽُر ب ـُ ُجَرْيٍج  ،َوَطْؿُرو ب َوَجْعَػُر  ،َواْب

ـُ ُبْرَقانَ  ـُ َسْعدٍ  ،ب ـُ الَؿاِجُشْقنِ  َوَطْبُد الَعِزْيزِ  ،َوِزَياُد ب َوَمْعَؿُر  ،َوَأُبق ُأَوْيسٍ  ،ب

ـُ َراِشدٍ    ،ب
ُّ
ـُ َأبِل َحْؿَزةَ  ،َوإَْوَزاِطل ـُ َأَكسٍ  ،َوُشَعْقُب ب َوالؾَّْقُث  ،َوَمالُِؽ ب

ـُ َسْعدٍ  ـُ َسْعدٍ  ،ب ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  ،َوإِْبَراِهْقُؿ ب ـُ ُسَؾْقَؿانَ  ،َوَسِعْقُد ب  ،َوُفَؾْقُح ب

ـُ  ـُ إِْسَحاَق  ،َأبِل ِذْئٍب َواْب ـٍ  ،َواْب ـُ ُحَسْق ـُ َأبِل  ،َوُسْػَقاُن ب َوَصالُِح ب

ـُ َكثِْقرٍ  ،إَْخَضرِ  ـُ َسْعدٍ  ،َوُسَؾْقَؿاُن ب ـُ َبِشْقرٍ  ،َوِهَشاُم ب َوُسْػَقاُن  ،َوُهَشْقُؿ ب

ـُ ُطَقْقـَةَ   َوُأَمٌؿ ِسَقاُهؿ. ،ب

ٍَ ٞٚ ٜقا ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب  َحِدْيٍث " :-رحؿف اهلل-َعًٔ
ْ
ـْ َأْلَػل

 ."َلُف َكْحٌق مِ
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َُٚز ٍَ ٜأُبٛ َزا  الـِّْصُػ مِـَْفا ُمْسـٌَد. ،: َحِدْيُثف َألَػاِن َوماَئَتا َحِدْيٍث َٜٚقا

ـِ َسْعدٍ : ٜأُبٛ َقأيح٣ ـِ الؾَّْقِث ب ـِ  اَما َرَأْيُت َطالِؿً ": َقاَل  ،َط ـِ اْب َقطُّ َأْجَؿَع مِ

ُث فِل التَّرِغقِب  ،ِشَفاٍب  َّٓ َهَذا ،ُيَحدِّ ـُ إِ َٓ ُيحس ـِ  ،َفَتُؼْقُل:  َث َط َوإِْن َحدَّ

َّٓ َهَذا ،الَعَرِب َوإَكَساِب  ـُ إِ َٓ ُيحس ـِ الُؼْرآِن  ،ُقْؾَت:  َث َط َوإِْن َحدَّ

ـَّةِ   ."َكاَن َحِدْيَثف ،َوالسُّ

ُِٝح ٍَ اي٤ً ـُ ِشَفاٍب َطَؾك َطْبِد َٜٚقا .: َقِدَم اْب ـَ ـِ َوَثَؿاكِْق  الَؿؾِِؽ َسـََة اْثـََتْق

ٗٞ ًٔ ِٖ َثـَا َأُبق َصالٍِح ايٗص ـُ َخالِدٍ  ،: َحدَّ َثـَا الَعطَّاُف ب ـْ َطْبِد إَْطَؾك  ،َحدَّ َط

ـِ َأبِل َفْرَوةَ   ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ ِشَفاٍب  ،ب ـِ اْب َأَصاَب َأْهَؾ ": َقاَل  ،-رحؿف اهلل-َط

ْت  ،اَن فِْتـَِة َطْبِد الَؿؾِِؽ الَؿِدْيـَِة َحاَجٌة َزمَ  َّ َأكَُّف َأَصاَبـَا َأْهَؾ  ،َفعؿَّ
َفَؼْد ُخقَِّؾ إَِلل

ـْ َذلَِؽ َما َلْؿ ُيِصْب َأَحدً 
ـْ َأَحٍد َأْخُرُج إَِلْقِف؟ ،االَبْقِت مِ

ْرُت: َهْؾ مِ  َفَتَذكَّ

.
ِ
زَق بَِقِد اهلل  َفُؼْؾُت: إِنَّ الرِّ

َفاْطتؿدُت إَِلك َأْطَظِؿ  ،ُثؿَّ َغَدْوُت إَِلك الَؿْسِجدِ  ،ُثؿَّ َخَرجُت إَِلك ِدَمْشَؼ 

ـُ َكَذلَِؽ  ،َفَجَؾسُت إَِلْقِفؿ ،َمْجؾٍِس َرَأْيُتف إِْذ َأَتك َرُسْقُل َطْبِد  ،َفَبْقـَا َكْح

ًة َسَتْلتِل بَِؿعـَاَها ،الَؿؾِِؽ  صَّ
 . "َوَأنَّ َطْبَد الَؿؾِِؽ َفَرَض َلفُ  ،َفَذَكَر قِ

ٍَ ْهِريِّ َطَؾك الُعَؾَؿاِء َوَمَعُف إَلَقاُح ": ايٚعَْأزٜأُبٛ  ٜقا ُكـَّا َكُطقُف َمَع الزُّ

ُحُػ   ."َيْؽُتُب ُكؾََّؿا َسِؿعَ  ،َوالصُّ
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ُٔ امٝلِٓٔصض٢ ُِ ب ِٝ ٖٔ ـِ َحَؽؿٍ إ٢ِبَطا ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َثـَا َيْحَقك ب ـُ َأبِل  ،: َحدَّ َثـَا اْب َحدَّ

ـِ "َقاَل:  ،ِذْئٍب  ـٌ  ،ِشَفاٍب  َضاَقْت َحاُل اْب امِ  ،َوَرَهَؼُف َدْي  ،َفَخَرَج إَِلك الشَّ

ـَ ُذَؤْيٍب   ."َفَجاَلَس َقبِْقَصَة ب

َٗإب ُٔ ٔؾ ٍَ اِب ـُ َمَعُف َكْسُؿرُ -ضمح٘ اهلل-ٜقا إِْذ َجاَء َرُسْقُل َطْبِد  ،: َفَبْقـَا َكْح

ـْ مِـْ "َفَؼاَل:  ،ُثؿَّ َرَجَع إَِلْقـَا ،َفَذَهَب إَِلْقفِ  ،الَؿؾِِؽ  -ُؽؿ َيْحَػُظ َقَضاَء ُطَؿَر َم

َِٓد؟ -رضل اهلل طـف َفاِت إَْو  فِل ُأمَّ

 ُقْؾُت: َأَكا.

 َقاَل: ُقْؿ.

ـِ َمْرَوانَ  بَِقِدِه  ،َفنَِذا ُهَق َجالٌِس َطَؾك كِْؿِرَقةٍ  ،َفَلدَخَؾـِل َطَؾك َطْبِد الَؿؾِِؽ ب

ـَ َيَدْيِف َشْؿَعةٌ  ،ُمؾَتِحٌػ بِسبْقَبةٍ  ،َوَطَؾْقِف ُغالََلةٌ  ،مِْخَصَرةٌ  َفَؼاَل:  ،َفَسؾَّْؿُت  ،َبْق

ـْ َأْكَت؟  َم

ارً  ،َفاكَتَسْبُت َلفُ  . اَفَؼاَل: إِْن َكاَن َأُبْقَك َلـعَّ ـِ  فِل الِػَت

ـَ  ا َسَؾَػ. ،ُقْؾُت: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق  َطَػا اهلُل َطؿَّ

 َفال: اْجؾِْس.

 َقاَل: َتْؼَرُأ الُؼْرآَن؟ ،َفَجَؾسُت 

 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

 َقاَل: َفَؿا َتُؼْقُل فِل اْمَرَأٍة َتَرَكْت َزْوَجَفا َوَأَبَقْيَفا؟
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ُدُس  ،ُقْؾُت: لَِزْوِجَفا الـِّْصُػ  َفا السُّ . ،َوُٕمِّ
َ
 َوَٕبِْقَفا َما َبِؼل

  ،َوَأخَطْلَت الؾَّْػظَ  ،َقاَل: َأَصبَت الَػْرَض 
َ
َفا ُثُؾُث َما َبِؼل بِْقَفا َوَٕ  ،إِكََّؿا ُٕمِّ

 
َ
 َهاِت َحِدْيَثَؽ. ،َما َبِؼل

ـُ الُؿَسقِِّب ... َثـِل َسِعْقُد ب َفاِت  ،ُقْؾُت: َحدَّ َفَذَكَر َقَضاَء ُطَؿَر فِل ُأمَّ

َِٓد.  إَْو

َثـِل َسِعْقٌد.  َفَؼاَل َطْبُد الَؿؾِِؽ: َهَؽَذا َحدَّ

ـَ   اْقِض َدْيـِل. ،ُقْؾُت: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 َكَعْؿ.َقاَل: 

 ُقْؾُت: َوَتػِرُض لِل.

 
ِ
َٓ َواهلل  َٓ َكجَؿُعُفَؿا ََٕحٍد. ،َقاَل: 

زُت إَِلك الَؿِدْيـَةِ   ."َقاَل: َفتجفَّ

ّٛ ٣َٚ َِْش َٗا اََٚض ِٓ ـُ ُطَػْقرٍ َٔ ـِ َخالِدٍ  ،: َسِعْقُد ب ـْ َططَّاِف ب  َكَؿا َمَضك. ،َط

ِٕٝب ُٔ َؾٔب َُُس ب ٘ٔ ،ٜأِس ِٝ ِٔ ٜأٔب َُِْٛؼ ،َع ُٜ ِٔ ـُ ِشَفاٍب " :َع : -رحؿف اهلل-َقاَل اْب

ـِ إَْشَعِث  ِك اْب َوَطْبُد الَؿؾِِؽ َيْقَمِئٍذ َمشُغقٌل  ،َقِدمُت ِدَمْشَؼ َزَماَن َتَحرُّ

 ."بَِشْلكِف

ِٝط٣ ُٔ ُعٜف ُِٝس ب ٣َٚ َغٔع ـُ ِطْؿَرانَ ََٚض َثـَا َحْػُص ب ـِ َيْحَقك ،: َحدَّ ِريِّ ب ـِ السَّ  ،َط

ـِ ِشَفاٍب  ـِ اْب اَم ُأِرْيُد الَغْزوَ "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-َط َفَلَتْقُت َطْبَد  ،َقِدمُت الشَّ
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َوالـَّاُس َتْحَتف  ،َيُػْقُت الَؼائِؿُ  ،َفَقَجدُتف فِل ُقبٍَّة َطَؾك ُفُرشٍ  ،الَؿؾِِؽ 

 ."ِسَؿاَصانِ 

ُٔ َغِعٕس ـُ ُطَؿرَ اِب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  ،: َحدَّ ـِ ب ْحَؿ َثـَا َطْبُد الرَّ  ،َحدَّ

ْهِريَّ  َٓ َأَكا فِل ِدْيَقانٍ  ،َٓ َماَل لِل ،َكَشلُت َوَأَكا ُغالَمٌ "َيُؼْقُل:  ،َسِؿْعُت الزُّ  ،َو

ـِ ُصَعْقرٍ  ـِ َثْعَؾَبَة ب  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل

 اَوَكاَن َطالِؿً  ،َوُكـُْت َأَتَعؾَُّؿ َكَسَب َقْقمِل مِ

ـُ ُأْخِت َقْقمِل َوَحؾِْقُػُفؿ. ،َذلَِؽ بِ   َوُهَق اْب

ـَ الطَّالَِق  ،َفَلَتاُه َرُجٌؾ 
ـْ َمْسَلَلٍة مِ  بَِفا ،َفَسَلَلُف َط

َّ
َوَأَشار َلُف إَِلك َسِعْقِد  ،َفَعل

ـِ الُؿَسقِِّب.  ب

ِـّ َيْذُكُر َأنَّ  ُجِؾ الُؿِس َٓ ُأَراكِل َمَع َهَذا الرَّ   َفُؼْؾُت فِل َكْػِسل: َأ
ِ
-َرُسْقَل اهلل

َٓ َيْدِري َما َهَذا؟! ،َمَسَح َرْأَسف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  َو

ـِ الُؿَسقِِّب  ِؾ إَِلك َسِعْقِد ب
ائِ ـَ َثْعَؾَبةَ  ،َفاكَطَؾؼُت َمَع السَّ  ،َوَتَركُت اْب

  ،َوَجاَلسُت ُطْرَوةَ 
ِ
ـِ َحتَّك َفؼِ  ،َوُطَبْقَد اهلل ْحَؿ ـَ َطْبِد الرَّ  ،فُت َوَأَبا َبْؽٍر ب

امِ  َحرِ  ،َفَرَحؾُت إَِلك الشَّ ؿُت َحْؾَؼًة  ،َفَدَخؾُت َمْسِجَد ِدَمْشَؼ فِل السَّ َوَأمَّ

ـْ  ،َفـََسَبـِل الَؼْقمُ  ،َفَجَؾسُت فِْقَفا ،ِوَجاَه الَؿؼُصْقَرِة َطظِْقَؿةً 
َفُؼْؾُت: َرُجٌؾ مِ

 ُقَرْيٍش.

َفاِت  َِٓد؟َقاُلقا: َهْؾ َلَؽ ِطْؾٌؿ بِالُحْؽِؿ فِل ُأمَّ  إَْو

ـِ الَخطَّاِب.  َفَلْخَبرُتُفؿ بَِؼْقِل ُطَؿَر ب
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ـِ ُذَؤْيٍب َوُهَق َحامِقَؽ  َوَقْد َسَلَلُف َأمِْقُر  ،َفَؼاُلقا: َهَذا َمْجؾُِس َقبِْقَصَة ب

ـَ   .اَوَقْد َسَلَلـَا َفَؾْؿ َيِجْد ِطـَْدَكا فِل َذلَِؽ ِطْؾؿً  ،الُؿْممِـِْق

ـِ  ،َفاْكَتسْبُت  ،َفـََسَبـِل ،ُرْوُه الَخَبرَ َفَلَخبَ  ،َفَجاَء َقبِْقَصةُ  ـْ َسِعْقِد ب َوَسَلَلـِل َط

 َفَلْخَبرُتف. ،الُؿَسقِِّب َوُكَظَرائِفِ 

. ـَ  َقاَل: َفَؼاَل: َأَكا ُأدِخُؾَؽ َطَؾك َأمِْقِر الُؿْممِـِْق

ْبَح  َوَجَؾسُت  ،ِؽ َفَدَخَؾ َطَؾك َطْبِد الَؿؾِ  ،َفَتبِْعُتف ،ُثؿَّ اْكَصَرَف  ،َفَصؾَّك الصُّ

ْؿُس  ،َطَؾك الَباِب َساَطةً  ـَ َهَذا  ،ُثؿَّ َخَرَج أِذنُ  ،َحتَّك اْرَتَػَعِت الشَّ َفَؼاَل: َأْي

؟
ُّ
 الُؼَرِشل

ُّ
 الَؿِدْيـِل

 ُقْؾُت: َها َأَكا َذا.

ـَ  ـَ َيَدْيِف الُؿْصَحَػ َقْد َأصبَ  ،َفَدَخؾُت َمَعُف َطَؾك َأمِْقِر الُؿْممِـِْق  ،َؼفُ َفَلِجُد َبْق

 ،َفَسؾَّؿُت َطَؾْقِف بِالِخالََفةِ  ،اَوَلْقَس ِطـَْده َغْقُر َقبِْقَصَة َجالًِس  ،َوَأَمَر بِِف َفُرفِعَ 

ـْ َأْكَت؟  َفَؼاَل: َم

ـُ ُمْسؾٍِؿ ... ُد ب  َوَساَق آَباءُه إَِلك ُزْهَرَة. ،ُقْؾُت: ُمَحؿَّ

ه ! ،َفَؼاَل: َأوَّ ـِ اُرْوَن فِل الِػَت  َقْقٌم َكعَّ

َبْقِر. ـِ الزُّ  َمَع اْب
ِ
ـُ ُطَبقِد اهلل  َقاَل: َوَكاَن ُمْسؾُِؿ ب

َِٓد؟ َفاِت إَْو  ُثؿَّ َقاَل: َما ِطـَْدَك فِل ُأمَّ

ـْ َسِعْقدٍ   َوَكْقَػ َحاُلُف؟ ،َفَؼاَل: َكْقَػ َسِعْقدٌ  ،َفَلْخَبرُتف َط
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ـِ  ،َفَلْخَبرُتف ـِ الَحاِرِث ب ـِ ب ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ُثؿَّ ُقْؾُت: َوَأْخَبَركِل َأُبق َبْؽٍر ب

ـْ ُطَؿَر. ،َفَسَلَل َطـْفُ  ،ِهَشاٍم ... ِد َط َٓ َفاِت إَْو ْثُتف الَحِدْيَث فِل ُأمَّ  ُثؿَّ َحدَّ

 َفَؼاَل: َهَذا ُيْؽَتُب بِِف إَِلك أَفاِق. ،َفاْلَتَػَت إَِلك َقبِْقَصةَ 

اَطةَ  َٓ َأِجُده َأْخَؾك مِـُْف السَّ َٓ َأدُخُؾ َبْعَدَها. ،َفُؼْؾُت:   َوَلَعؾِّل 

ـَ َأْن َيِصَؾ َرِحِؿل  َفَعَؾ. ،َوَأْن َيػِرَض لِل ،َفُؼْؾُت: إِْن َرَأى َأمِْقُر الُؿْممِـِْق

 اْكَفْض لَِشْلكَِؽ. ،أنَ  اَقاَل: إِيفً 

 -َفَخَرجُت 
ِ
ـْ كُ  اُمَميًِّس  -َواهلل

ٍء َخَرجُت َلفُ مِ
ْ
َوَأَكا َيْقَمِئٍذ ُمِؼؾٌّ  ،ؾِّ َشل

َٓئؿً  ،ُثؿَّ َخَرَج َقبِْقَصةُ  ،ُمرمٌِؾ   
َّ
َوَقاَل: َما َحَؿَؾَؽ َطَؾك َما  ،لِل اَفَلْقَبَؾ َطَؾل

ـْ َغْقِر َأمِري؟
 َصـَعَت مِ

 -ُقْؾُت: َضـَـُْت 
ِ
َٓ َأُطقُد إَِلْقِف. -َواهلل  َأكِّل 

 َؿـِْزِل.َقاَل: اْئتِـِل فِل ال

َؿا َلبَِث  ،َحتَّك َدَخَؾ َمـِْزَلف ،َوالـَّاُس ُيَؽؾُِّؿقَكف ،َفَؿَشْقُت َخْؾَػ َدابَّتِف َفَؼؾَّ

 َخاِدٌم بِؿاَئِة ِدْيـَارٍ 
َّ
ُثؿَّ  ،َوَأَمَر لِل بَِبْغَؾٍة َوُغالٍَم َوَطْشَرِة َأْثَقاٍب  ،َحتَّك َخَرَج إَِلل

ـَ الغِد َطَؾك ا
ـَ  ،لَبْغَؾةِ َغَدْوُت إَِلْقِف مِ َوَقاَل:  ،ُثؿَّ َأدَخَؾـِل َطَؾك َأمِْقِر الُؿْممِـِْق

ءٍ 
ْ
اَك َأْن ُتَؽؾَِّؿف بَِشل  َوَأَكا َأكِػْقَؽ َأَمَرُه. ،إِيَّ

 َأِن اْجؾِْس. ،َقاَل: َفَسؾَّؿُت 
َّ
 َفَلوَمَل إَِلل
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ـْ َأكَساِب ُقَرْيشٍ  َوَجَعؾُت  ،َفؾُفَق َكاَن َأْطَؾَؿ بَِفا مِـِّل ،ُثؿَّ َجَعَؾ َيْسَلُلـِل َط

 فِل الـََّسِب.
َّ
مِف َطَؾل  َأَتَؿـَّك َأْن َيْؼَطَع َذلَِؽ: لَِتَؼدُّ

 ُثؿَّ َقاَل لِل: َقْد َفَرْضُت َلَؽ َفَرائَِض َأْهِؾ َبْقتَِؽ.

يَقانِ  ـَ ُتِحبُّ َأْن َيُؽْقَن ُثؿَّ َقاَل: أَ  ،ُثؿَّ َأَمَر َقبِْقَصَة َأْن َيْؽُتَب َذلَِؽ فِل الدِّ ْي

ـَ َها ُهـَا  َأْم فِل َبَؾِدَك؟ ،ِدْيَقاُكَؽ َمَع َأمِْقِر الُؿْممِـِْق

ـَ   َأَكا َمَعَؽ. ،ُقْؾُت: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

ـَ َأَمَر َأْن ُتثبَت فِل َصَحاَبتِف ،ُثؿَّ َخَرَج َقبِْقَصةُ  َوَأْن  ،َفَؼاَل: إِنَّ َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

َحاَبةِ  َفالَزْم َباَب  ،َوَأْن َيْرَفَع َفِرْيَضَتَؽ إَِلك َأْرَفَع مِـَْفا ،َيْجِرَي َطَؾْقَؽ ِرزُق الصَّ

ـَ  َحاَبِة َرُجٌؾ. ،َأمِْقِر الُؿْممِـِْق  َوَكاَن َطَؾك َطرِض الصَّ

ـِ  اَفَتَخؾَّػُت َيْقمً   ْػ َبْعَدَها.َفَؾْؿ َأَتَخؾَّ  ،اَشِدْيدً  اَفَجَبَفـِل َجْبفً  ،َأْو َيْقَمْق

ـْ َلِؼْقَت؟  َقاَل: َوَجَعَؾ َيْسَلُلـِل َطْبُد الَؿؾِِؽ: َم

ـْ ُقَرْيٍش.
ـْ َلِؼْقُت مِ  َفَلْذُكُر َم

ـِ إَْكَصارِ  ـَ َأْكَت َط ـِ  ،اَفنِكَّؽ َواِجٌد ِطـَْدهؿ ِطْؾؿً  ،َقاَل: َأْي ـِ اْب ـَ َأْكَت َط َأْي

ـِ َزْيٍد ... ًٓ َوَسؿَّ  ،َسقِِّدِهؿ َخاِرَجَة ب  مِـُْفؿ. ك ِرَجا

 َوَسِؿْعُت مِـُْفؿ. ،َفَسَلْلُتفؿ ،َقاَل: َفَؼِدمُت الَؿِدْيـَةَ 

 َطْبُد الَؿؾِِؽ "َقاَل: 
َّ
ـَ  ،ُثؿَّ ُسَؾْقَؿانَ  ،َفَؾِزمُت اْبـَف الَقلِْقدَ  ،َوُتُقفِل ُثؿَّ ُطَؿَر ب

 ."ُثؿَّ َيِزْيدَ  ،َطْبِد الَعِزْيزِ 
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ـُ  ْهِريَّ َفاْسَتْؼَضك َيِزْيُد ب ِف الزُّ
ـَ  ،َطْبِد الَؿؾِِؽ َطَؾك َقَضائِ َوُسَؾْقَؿاَن ب

 َجِؿْقعً 
َّ
 .اَحبِْقٍب الُؿَحاِربِل

ـَ َطْبِد الَؿؾِِؽ ": َقاَل  َِٓده ،ُثؿَّ َلِزمُت ِهَشاَم ب ْهِريَّ َمَع َأْو  ،َوَصقََّر ِهَشاٌم الزُّ

 ."ُيَعؾُِّؿفؿ َوَيُحجُّ َمَعُفؿ

ِٖٕب َٚ  ُٔ َثـِل يَ اِب ـِ : َحدَّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ  َقاَل: ،ْعُؼْقُب ب

ـِ  ،َلُف ُشَعْقَراٌت صَِقاٌل  ،َقؾِْقَؾ الؾِّْحَقةِ  ،اَقِصْقرً  َرَأْيُتف َرُجاًل   ،َخِػْقَػ الَعاِرَضْق

ْهِريَّ -  .-َيْعـِل: الزُّ

َِٝػ٢ ُٔ ٔع ُٔ ب ْهِريِّ ََِع ـِ َأِخل الزُّ ـِ اْب ل الُؼْرآَن فِل  ،: َط َقاَل: َجَؿَع َطؿِّ

ـَ َلْقَؾًة.  َثَؿاكِْق

ٟٗ ِٝٔس َُ ـْ ُسْػَقانَ : اسٝب ْهِريَّ َرَأْيُت ": َقاَل  ،َط أِس  -رحؿف اهلل-الزُّ َأْحَؿَر الرَّ

 ،ُأَطْقِؿَش  َوَكاَن َرُجاًل  ،اَكَلكَُّف َيجَعُؾ فِْقَفا َكَتؿً  ،فِل ُحؿَرتَِفا اكؽَِػاءٌ  ،َوالؾِّْحَقةِ 

ةٌ  ـَ َوماَئةٍ  ،َوَلُف ُجؿَّ مِ  ،َقِدَم َطَؾْقـَا َسـََة َثالٍَث َوِطْشِرْي  ،َفَلَقاَم إَِلك ِهالَِل الُؿَحرَّ

ـُ ِستَّ َطْشَرَة َسـَةً  ،َسـََة َأْرَبعٍ  ٍذ اْب
 ."َوَأَكا َيْقَمئِ

َُْط ْهِريِّ : ََِع ـِ الزُّ ْت ُركَبتِل ُركَبَة َسِعْقدِ ": -رحؿف اهلل-َقاَل  ،َط ـِ  َمسَّ ب

ـَ   ِسـِْق
َ
 ."الُؿَسقِِّب َثَؿاكِل
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ُِٝط ٔفٞ ُ٘ (ايَٖٓػٔب) ايٗعَب ـٍ ٜي ـُ َحَس ُد ب َثـِل ُمَحؿَّ ـْ َمالٍِؽ  ،: َحدَّ ـِ  ،َط ـِ اْب َط

 ": َقاَل  ،-رحؿف اهلل-ِشَفاٍب 
ِ
ـَ َطْبِد اهلل  ب

ِ
َحتَّك إِْن ُكـُْت  ،ُكـُْت َأخُدُم ُطَبْقَد اهلل

ـْ بِالَباِب؟ ،َأْسَتِؼل َلُف الَؿاَء الَؿالَِح   َوَكاَن َيُؼْقُل لَِجاِرَيتِف: َم

 ."َفَتُؼْقُل: ُغالَُمؽ إَْطَؿُش 

٣َٚ ـُ َسْعدٍ َض ـْ َأبِْقفِ  ،: إِْبَراِهْقُؿ ب ـَ الِعْؾِؿ "َقاَل:  ،َط
ـُ ِشَفاٍب مِ َما َسَبَؼـَا اْب

ءٍ 
ْ
َّٓ َأكَّفُ  ،بَِشل ـْ َصْدِره إِ ا ُيِرْيدُ  ،َكاَن َيُشدُّ َثْقَبف َط َوُكـَّا َتْؿـَُعـَا  ،َوَيْسَلُل َطؿَّ

 ."الَحَداَثةُ 

ٔ٘ ِٝ ِٔ ٜأٔب ُٔ ٜأٔبٞ ايٚعَْأز: َع ٍَ ،اِب ـُ  ،ُكـَّا َكْؽُتُب الَحالََل َوالَحَرامَ ": ٜقا َوَكاَن اْب

ا ا ،َيْؽُتُب ُكؾََّؿا َسِؿعَ  -رحؿف اهلل-ِشَفاٍب  َطؾِؿُت َأكَُّف َأْطَؾُؿ  ،ْحتِقَج إَِلْقفِ َفَؾؿَّ

َوُهَق  ،َيْؽُتُب فِْقَفا الَحِدْيَث  ،َوَبُصَر َطْقـِل بِِف َوَمَعُف َألَقاٌح َأْو ُصُحٌػ  ،الـَّاسِ 

ُؿ َيْقَمِئذٍ   ."َيَتَعؾَّ

ِٔ ٜأٔبٞ ايٚعَْأز ٍَ ،ََٚع ْهِريُّ ُكـُْت َأُصْقُف َأَكا ": ٜقا  َوَمَعفُ  ،-رحؿف اهلل-َوالزُّ

ُحُػ   ."َفُؽـَّا َكضَحُؽ بِفِ  ،إَلَقاُح َوالصُّ

ِٖٕب َٚ  ُٔ ـِ الؾَّْقِث اِب ـُ ِشَفاٍب  ،: َط َما "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-َكاَن اْب

 َقطُّ َفـَِسْقُتُف. ااْسَتقَدطُت َقْؾبِل َشْقئً 

اِح  إِكَُّف "َوَيُؼْقُل:  ،َوَكاَن َيْشَرُب الَعَسَؾ  ،َوُسْمَر الَػْلرِ  ،َوَكاَن َيْؽرُه َأكَؾ التُّػَّ

 ."ُيْذكِرُ 
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ٖٟ ِٖط٢ َّ ََُٜسُح ايٗع  :َٚٔيٜفا٥ٔٔس بٔ ٜأٞقَط

ٍد  ـِ َطَؾك الَؽِرْيِؿ ُمَحؿَّ  َواْذُكْر َفَقاِضَؾُف َطَؾك إَْصَحاِب ... َذْر َذا َوَأْث

ـِ الَجَقاُد بَِؿـــالِِف؟  ـُ ِشَفــ... َوإَِذا ُيَؼاُل: َم ُد ب  اِب قِْقَؾ: الَجَقاُد ُمَحؿَّ

ـِ َيْعِرُفْقَن َمَؽـــــاَكُف   َوَربِْقُع َكاِدْيِف َطَؾك إَْطـــــــــَراِب ... َأْهُؾ الَؿَداِئ

ٍّ ِٗٔس ََ  ُٔ ْهِريُّ ": َيُؼْقُل  اَسِؿْعُت َمالِؽً : اِب َث الزُّ  اَيْقمً  -رحؿف اهلل-َحدَّ

ا َقامَ  ،بَِحِدْيٍث   َفاْسَتػَفْؿُتُف. ،َفَلَخذُت بِِعـَاِن َدابَّتِف ،ُقْؿُت  ،َفَؾؿَّ

َٓ َرَدْدُت َشْقئً  ،َقطُّ  اَفَؼاَل: َتسَتْػِفُؿـِل؟! َما اْسَتػَفؿُت َطالِؿً  َطَؾك َطالٍِؿ  اَو

 ."َقطُّ 

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ـِ َيُؼْقُل: اِب ْحَؿ َثـَا ": َسِؿْعُت َطْبَد الرَّ ْهِريُّ َقاَل َمالٌِؽ: َحدَّ -الزُّ

َفَؼاَل: َأَلْقَس َقْد  ،َفَسَللُتف َطـْفُ  ،ْؿ َأْحَػْظفُ َفؾَ  ،بَِحِدْيٍث َصِقْيؾٍ  -رحؿف اهلل

ْثُتُؽؿ بِِف؟  َحدَّ

 ُقْؾـَا: َبَؾك.

 ُقْؾُت: ُكـَْت َتْؽُتُب؟

.َٓ  َقاَل: 

 ُقْؾُت: َأَما ُكـَْت َتْستِعْقُد؟

.َٓ  َقاَل: 

َٖا َٚا . ،: اإِلَماُم َأْحَؿدُ ََٚض ـِ َمْفِديٍّ ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ  َط
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ُ٘ ـُ َوْهٍب.َتاَبَع  : اْب

ٗٞ َٔ ُٕ ايٖساض٢ َُا ٍَ ُعِج : َسِؿْعُت َمالِؽً ٜقا ٍد الَبْؾَؼاِويُّ ـُ ُمَحؿَّ َثـَا ُمْقَسك ب  ا: َحدَّ

َث "َيُؼْقُل:  ْهِريُّ َحدَّ   ،بِؿاَئِة َحِدْيٍث  -رحؿف اهلل-الزُّ
َّ
َفَؼاَل:  ،ُثؿَّ اْلَتَػَت إَِلل

 َكْؿ َحِػظَت َيا َمالُِؽ؟

.ُقْؾُت:  ـَ  َأْرَبِعْق

! َكْقَػ َكؼَص الِحْػظُ  ،َفَقَضَع َيَدُه َطَؾك َجْبَفتِف
ِ
 ."ُثؿَّ َقاَل: إِكَّا هلل

َِٛغ٢  : َضِعْقٌػ.َُ

َُْط .ََِع
َّ
: َأِطْد َطَؾل : َما ُقْؾُت ََٕحٍد َقطُّ ْهِريِّ ـِ الزُّ  : َط

ُٖٕس ََُش  ُٔ ُٕ ب َٚا َر ": َسِؿَع الؾَّْقَث َيُؼْقُل: ََِط ـُ َتَذكَّ  -رحؿف اهلل-ِشَفاٍب اْب

لُ  اَلْقَؾًة َبْعد الِعَشاِء َحِدْيثً  َفَؿا َزاَل َذاَك َمْجؾُِسف َحتَّك  ،َوُهَق َجالٌِس َيَتَقضَّ

 ."َأْصَبَح 

٢ٗط٣ ٜأُبٛ ْؿطِ َُِػ ـُ السِّ َثـَا َيِزْيُد ب ـِ َيُؼْقُل: ،: َحدَّ ْحَؿ ـَ َطْبِد الرَّ َة ب  َسِؿْعُت ُقرَّ

ـْ " ْهِريِّ َلْؿ َيُؽ َّٓ ِكَتاٌب فِْقِف َكَسُب َقْقمِف -رحؿف اهلل-لِؾزُّ  ."كَِتاٌب: إِ

ُٔ َغِعٕس ُِ ب ِٝ ٖٔ ـَ ِشَفاٍب : َسِؿْعُت إ٢ِبَطا  "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-اْب
َّ
َأْرَسَؾ إَِلل

 َبْعَض َأَحاِدْيثَِؽ.
َّ
 ِهَشاٌم: َأِن اْكُتْب لَِبـِل

ـِ  ـْ َحِدْيَثْق ـْ إِْن ُكـَْت ُتِرْيدُ  ،عُت َبْقـَُفَؿاَما َتابَ  ،َفُؼْؾُت: َلْق َسَلْلَتـِل َط
 ،َوَلؽِ

 الـَّاُس  ،اَفاْدُع َكاتِبً 
َّ
 َكَتْبُت َلُفؿ. ،َفَسَلُلقكِل ،َفنَِذا اْجَتَؿَع إَِلل



 اعشف طوفم

1
 [-رحمه اهلل-محمد ابن شهاب الزهري ]اإلمام 

   
 

187 

َّٓ َقْد َأْكَؼْصـَاَك. ،َفَؼاَل لِل: َيا َأَبا َبْؽرٍ   َما ُأَراَكا إِ

 أَن َهَبطُت إَْوِدَيَة. ،إِكََّؿا ُكـُْت فِل طَراِر إَْرضِ  ،: َكالَّ ٝقًُٞت

ُٙ َٚا ـُ َيِزْيدَ َض ـْ إِْبَراِهْقؿَ  ،: ُكْقُح ب ـِ  ،َط  َكاتَِبْق
َّ
َفاْخَتَؾَػا  ،َوَزاَد فِْقِف: َبَعَث إَِلل

 َسـًَة.
َّ
 إَِلل

ِٖٕب َٚ  ُٔ : اِب ـِ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ْهِريَّ َأنَّ ": َأْكَبَلَكا َيْعُؼْقُب ب  -رحؿف اهلل-الزُّ

ـْ ُطْرَوةَ َكاَن َيْبتَ 
 َكائَِؿةٌ  ،َوَغْقِره ،ِغل الِعْؾَؿ مِ

َ
 ،َفُقققُِظَفا ،َفَقْلتِل َجاِرَيًة َلُف َوِهل

َثـِل ُفالٌَن بَِؽَذا َثـِل ُفالٌَن بَِؽَذا. ،َيُؼْقُل َلَفا: َحدَّ  َوَحدَّ

 َفَتُؼْقُل: َما لِل َولَِفَذا؟

َٓ َتـَْتِػِعل بِفِ  ـْ َسِؿْعُت أنَ  ،َفَقُؼْقُل: َقْد َطؾِؿُت َأكَِّؽ 
َفَلَردُت َأْن  ،َوَلؽِ

 ."َأْسَتذكَِرهُ 

ٟٚ َٛاض٢ ُٔ ٜأٔبٞ اسٜب َُُس ب ـُ ُمْسؾِؿٍ ٜأِس َثـَا الَقلِْقُد ب ْهِريُّ َخَرَج "َقاَل:  ،: َحدَّ -الزُّ

ـْ ِطـِْد َطْبِد الَؿؾِِؽ  -رحؿف اهلل
ـَ الَخْضَراِء مِ

 ،َفَجَؾَس ِطـَْد َذلَِؽ الَعُؿقدِ  ،مِ

َٓءِ  اَفَؼاَل: َيا َأيَُّفا الـَّاُس! إِكَّا ُكـَّا َقْد َمـَعـَاُكؿ َشْقئً  َفَتَعاَلْقا َحتَّك  ،َقْد َبَذلـَاُه لَِفُم

َثُؽؿ.  ُأَحدِّ

 
ِ
  ،َقاَل: َفَسِؿَعُفؿ َيُؼْقُلْقَن: َقاَل َرُسْقُل اهلل

ِ
صؾك اهلل طؾقف -َوَقاَل َرُسْقُل اهلل

 .-وسؾؿ

امِ َفَؼاَل: َيا َأْهَؾ ا َٓ ُخُطٌؿ؟! ،لشَّ ٌة َو  َما لِل َأَرى َأَحاِدْيَثُؽؿ َلْقَسْت َلَفا َأِزمَّ
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ُِٝس َٛٔي ٍَ اي ـْ َيْقَمِئٍذ.ٜقا
َؽ َأْصَحاُبـَا بِإََساكِْقِد مِ  : َفَتَؿسَّ

ٕ٘ آَخَط َِٚد  ِٔ َٔ َٖا  َٛ ٣َٚ َِْش ا َألَزمَ  ،: َأكَُّف َكاَن َيْؿـَُعُفؿ َأْن َيْؽُتُبقا َطـْفُ ََٚض ُف َفَؾؿَّ

 َطَؾك َبـِْقفِ 
َ
ـُ َطْبِد الَؿؾِِؽ َأْن ُيؿؾِل  َأِذَن لِؾـَّاِس َأْن َيْؽُتُبقا. ،ِهَشاُم ب

َُْط ْهِريِّ : ََِع ـِ الزُّ َحتَّك َأْكَرَهـَا  ،ُكـَّا َكْؽَرُه الؽَِتاَب ": َقاَل  ،-رحؿف اهلل-َط

َٓ َأْمـََعُف ُمْسؾِؿً  ،َطَؾْقِف إَُمَراءُ   ."اَفَرَأْيُت َأْن 

ـِ ": َيُؼْقُل  اَسِؿَع َمْعَؿرً : َعِبُس ايٖطٖظام٢ ْهِريِّ ُكـَّا َكَرى َأكَّا َقْد َأْكَثْرَكا َط -الزُّ

ـْ  ،َحتَّك ُقتَِؾ الَقلِْقدُ  ،-رحؿف اهلل
َوابِّ مِ َفاتُِر َقْد ُحِؿَؾْت َطَؾك الدَّ َفنَِذا الدَّ

ْهِريِّ  ،َخَزائِـِفِ  ـْ ِطْؾِؿ الزُّ
 ."-رحؿف اهلل-َيُؼْقُل: مِ

٣َٚ ـِ زَباَلةَ ََٚض ـِ ب ـُ الَحَس ُد ب َراَوْرِديِّ  ،: ُمَحؿَّ ـِ الدَّ ـْ "َقاَل:  ،َط ُل َم َأوَّ

َن الِعْؾَؿ َوَكَتَبُف:  ـُ ِشَفاٍب َدوَّ  ."-رحؿف اهلل-اْب

ٗٞ ًٔ ِٜ ُٔ َْٔعاض٣ اأٜل ـْ ُسْػَقانَ  ،َخأيُس ب ْهِريُّ َأْطَؾَؿ َأْهِؾ الَؿِدْيـَِة. ،َط  َقاَل: َكاَن الزُّ

ٗٞ ٖٖأب ايٖجٜكٔف َٛ ـِ َسِعْقٍد إَْكَصاِريِّ َعِبُس اي ـْ َيْحَقك ب ـُ َقاَل:  ،: َط َقاَل ُطَؿُر ب

ْهِريِّ ": َطْبِد الَعِزْيزِ   ."َما َساَق الَحِدْيَث َأَحٌد مِْثَؾ الزُّ

ُٔ ١َٜٓ اِب ِٝ َٝ ـِ ِدْيـَارٍ : ُع ـْ َطْؿِرو ب ـَ  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": َقاَل  ،َط
َأَكصَّ لِْؾَحِدْيِث مِ

ْهِريِّ  َراِهُؿ مِـْفُ  اَوَما َرَأْيُت َأَحدً  ،الزُّ َكاَكْت ِطـَْده بَِؿـِْزَلِة  ،َأْهَقُن ِطـَْده الدَّ

 ."الَبْعرِ 
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ٟٗ ِٜٓكط٢ ١َُٜ امٔل ـُ ُطَقْقـَةَ ٜأُبٛ َغًٜ َثـَا اْب ـْ َطْؿٍرو ،: َحدَّ ـَ "َقاَل:  ،َط َجاَلسُت اْب

ـَ  ،َطبَّاسٍ  َبْقرِ  ،اَوَجابِرً  ،ُطَؿرَ َواْب ـَ الزُّ ـَ  اَفَؾْؿ َأَر َأَحدً  ،َواْب
َأكَسَؼ لِْؾَحِدْيِث مِ

ْهِريِّ   ."-رحؿف اهلل-الزُّ

ٍَ ٢ٔ َعِػٜهط٣ ٜقا ٢ٌ ب ِٗ ُٔ َغ ُُٖس ب ـَ َحـَْبٍؾ َيُؼْقُل: ََُش : َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب

ْهِريُّ " ـُ الـَّاِس َحِدْيثً  -رحؿف اهلل-الزُّ  ."اُد الـَّاِس إِْسـَادً َوَأْجقَ  ،اَأْحَس

٣ِ ٍَ ٜأُبٛ َسأت ْهِريُّ : َأْثَبُت َأْصَحاِب َأَكٍس: َٜٚقا  ."-رحؿف اهلل-الزُّ

َُِع٠ٜ ُٔ ٜأٔبٞ َس ُِٝب ب ْهِريِّ : ُؾَع ـِ الزُّ ـَ ": َقاَل  ،-رحؿف اهلل-َط
اْخَتَؾػُت مِ

اِم َخْؿًس  ـَ َسـَةً  االِحَجاِز إَِلك الشَّ َٓ  ،اَواِحدً  اَفَؿا اْسَتطَرفُت َحِدْيثً  ،َوَأْرَبِعْق َو

ـْ ُيطِرُفـِل َحِدْيثً   ."اَوَجْدُت َم

١َٜٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ـِ َسْعٍد: اِب ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب ْهِريَّ َسِؿْعُت َأبِل َيْسَلُل ": َط رحؿف -الزُّ

ـَ الُخَؾِع َواإِليالَءِ  -اهلل
ٍء مِ

ْ
ـْ َشل ـَ  ،َط َما  ،اَحِدْيثً  َفَؼاَل: إِنَّ ِطـِْدي َلَثالَِثْق

ٍء مِـَْفا
ْ
ـْ َشل  ."َسَللُتُؿْقكِل َط

ِٝٔح ،ٜأُبٛ َقأيح٣ ٢ٔ اي٤ً ـُ ِشَفاٍب َكاَن ": َع َيْختُِؿ َحِدْيَثف بُِدَطاٍء  -رحؿف اهلل-اْب

ْكَقا  ،َجامِعٍ  ـْ ُكؾِّ َخْقٍر َأَحاَط بِِف ِطْؾُؿَؽ فِل الدُّ
َيُؼْقُل: الؾَُّفؿَّ َأْسَلُلَؽ مِ

ْكَقا َوأِخَرِة.وَ  ،َوأِخَرةِ  ـْ ُكؾِّ َشرٍّ َأَحاَط بِِف ِطْؾُؿَؽ فِل الدُّ
 َأُطقُذ بَِؽ مِ

ـْ َرَأْيُت  ـْ َأسَخك َم
ـْ  ،َفنَِذا َفَرَغ َما َمَعفُ  ،َكاَن ُيْعطِل ،َوَكاَن مِ

َيْسَتؾُِػ مِ

 َوُأْضِعُػ َلَؽ َكَؿا َتْعَؾُؿ. ،َأْسؾِْػـِل َكَؿا َتْعِرُف  ،َيُؼْقُل: َيا ُفالَنُ  ،َطبِْقِدهِ 
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َوَكاَن َيسُؿُر َطَؾك الَعَسِؾ  ،َوَيسِؼْقفُؿ الَعَسَؾ  ،َوَكاَن ُيطِعُؿ الـَّاَس الثَِّرْيدَ 

َراِب َطَؾك َشَرابِِفؿ ُثْقَكا. ،َوَيُؼْقُل: اسُؼقَكا ،َكَؿا َيسُؿُر َأْهُؾ الشَّ  َوَحدِّ

َٓ َيلْ  ،َوَكاَن ُيؽثُِر ُشْرَب الَعَسؾِ  اِح  اُكُؾ َشْقئً َو ـَ التُّػَّ
َوَسِؿْعُتف َيْبؽِل َطَؾك  ،مِ

ـْ َكاَن َيْعَؿُؾ بِِف. ،َوَيُؼْقُل: َيْذَهُب الِعْؾؿُ  ،الِعْؾِؿ بِؾَِساكِف  َوَكثِْقٌر مِؿَّ

ـْ َترُجق َأْن َيُؽْقَن َخَؾػً  ـْ ِطْؾِؿَؽ ِطـَْد َم
 .اَفُؼْؾُت َلُف: َلْق َوَضعَت مِ

 
ِ
َٓ َصَبَر َطَؾْقِف َصْبِري ،َر َأَحٌد الِعْؾَؿ َكْشِريَما َكَش  ،َقاَل: َواهلل َوَلَؼْد ُكـَّا  ،َو

ـِ الُؿَسقِِّب  َّٓ َأْن  ،َكجؾُِس إَِلك اْب ٍء إِ
ْ
ـْ َشل َفَؿا َيْسَتطِْقُع َأَحٌد مِـَّا َأْن َيْسَلَلف َط

ٍء َقْد َكَزَل  ،َيبَتِدَئ الَحِدْيَث 
ْ
ـْ َشل َ َرُجٌؾ َيْسَلَلف َط

 ."بِفِ  َأْو َيْلتِل

٣َٚ ـُ َسْعدٍ : َض ـْ َأبِْقفِ  ،إِْبَراِهْقُؿ ب َما ُرِؤَي َأَحٌد َجَؿَع َبْعَد َرُسْقِل ": َقاَل  ،َط

 
ِ
ـُ ِشَفاٍب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل  ."َما َجَؿَع اْب

ُِٝح ـِ َسِعْقدٍ : اي٤ً ـْ َيْحَقك ب  ": َقاَل  ،َط
َ
ـَ الِعْؾِؿ َما َبِؼل

 ِطـَْد َأَحٍد مِ
َ
َما َبِؼل

ـِ ِشَفاٍب   ."-رحؿف اهلل-ِطـَْد اْب

َثـَا َمْعَؿرٌ : َعِبُس ايٖطٖظام٢ ـْ َرُجؾٍ  ،َحدَّ ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ ": َط : َطَؾْقُؽؿ َقاَل ُطَؿُر ب

ـِ ِشَفاٍب  َٓ َتْؾَؼْقَن َأَحدً  ،َهَذا -رحؿف اهلل-بِاْب ـَِّة الَؿاِضَقِة  اَفنِكَّؽؿ  َأْطَؾَؿ بِالسُّ

 ."مِـْفُ 

ُٔ ُِٝس ب ِٝط٣ َغٔع ـْ َقَتاَدةَ : َبٔؿ ـِ ": َط ـِ اْب  َأَحٌد َأْطَؾَؿ بُِسـٍَّة َماِضَقٍة مِ
َ
َما َبِؼل

 ."–َكَلكَُّف َطـَك َكْػَسف  -َوآَخُر  -رحؿف اهلل-ِشَفاٍب 
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ِٜع٢ ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ ُِٝس ب ًٓ َغٔع  َأْطَؾُؿ بُِسـٍَّة "َيُؼْقُل:  : َسِؿْعُت َمْؽُحْق
َ
َما َبِؼل

ـِ  ـِ ِشَفاٍب َماِضَقٍة مِ  ."اْب

ِْٝب َٖ ! اَما َرَأْيُت َأَحدً ": َسِؿْعُت َأيُّْقَب َيُؼْقُل : ُٚ ْهِريِّ ـَ الزُّ
 َأْطَؾَؿ مِ

؟ ـُ الَبْصِريُّ َٓ الَحَس ـُ ُجَقْيِرَيَة: َو  َفَؼاَل َلُف َصْخُر ب

ْهِريِّ  اَفَؼاَل: َما َرَأْيُت َأَحدً  ـَ الزُّ
 ."َأْطَؾَؿ مِ

٣ِ َُِػًٔ  ُٔ ُِٝس ب َٛٔي ـَ َطْبِد الَعِزْيزِ َس : اي َّٓ ": َيُؼْقُل  ،ِؿْعُت َسِعْقَد ب َما َكاَن إِ

 ."اَبْحرً 

 ًٓ ـُ ِشَفاٍب َأْطَؾُؿ الـَّاسِ ": َيُؼْقُل  ،َوَسِؿْعُت َمْؽُحْق  ."اْب

١َٜٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ٍَ اِب  َيُؼْقُل َٜٚقا
َّ
ـَ  -: َسِؿْعُت َأَبا َبْؽٍر الُفَذلِل َوَقْد َجاَلَس الَحَس

ـَ  ـَ ِسْقِرْي ْهِريَّ -َلْؿ َأَر مِْثَؾ َهَذا َقطُّ ": -َواْب  ."-رحؿف اهلل-َيْعـِل: الزُّ

ٗٞ ٍَ ايَعَسْٔ ـُ ُطَقْقـَةَ : َٜٚقا ْهِريُّ ": َقاَل اْب َأكَُّف َلْقَس  ،َكاُكقا َيَرْوَن َيْقَم َماَت الزُّ

ـَِّة مِـُْف.  َأَحٌد َأْطَؾَؿ بِالسُّ

ـْ َلِؼْقَت؟بَ  ـْ َأْطَؾُؿ َم ـِ َأبِل َحْؿَزَة: ِقْقَؾ لَِؿْؽُحْقٍل: َم ـْ ُشَعْقِب ب  ِؼقَُّة: َط

ـُ ِشَفاٍب.  َقاَل: اْب

؟ ـْ  قِْقَؾ: ُثؿَّ َم

ـُ ِشَفاٍب.  َقاَل: اْب

؟ ـْ  قِْقَؾ: ُثؿَّ َم
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ـُ ِشَفاٍب   ."َقاَل: اْب

ٍَ ٢ِ ٜقا ُٔ ايٜكأغ ـُ ِشَفاٍب َيُؼْقُل: َبؼِ  اَسِؿْعُت َمالِؽً ": اِب َ اْب
َوَما َلُف فِل  ،ل

 ."الـَّاِس َكظِْقرٌ 

َُْط ََِع  ٍَ ـِ ُطَتْقَبَة فِل ": َٜٚقا ْهِريُّ فِل َأْصَحابِِف َكالَحَؽِؿ ب َكاَن الزُّ

 ."َأْصَحابِفِ 

ٌَ ِٝ َُأع ُٔ إ٢ِغ َِٛغ٢ ب َُ  ٍَ ؾِ  ،اَشِفْدُت ُوَهْقبً ": ٜقا ـَ الُؿَػضَّ  ،َوبِْشَر ب

ْهِريَّ  ،َوَغْقَرُهَؿا   اَفَؾْؿ َيِجُدوا َأَحدً  ،َذَكُروا الزُّ
َّ
ْعبِل َّٓ الشَّ  ."َيِؼقُسْقَكف بِِف إِ

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب ٍَ َعًٔ ادٌ  ،: الَحَؽؿُ َأْفَتك َأْرَبَعةٍ ": ٜقا  ،َوَقَتاَدةُ  ،َوَحؿَّ

ْهِريُّ  ْهِريُّ  ،َوالزُّ  ."ِطـِْدي َأْفَؼُفُفؿ -رحؿف اهلل-َوالزُّ

ٍَ ُِٝس  ٜقا ِٜع٢َغٔع ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ ْهِريَّ َجَعَؾ َيِزْيُد ": ب َمَع  اَقاِضقً  -رحؿف اهلل-الزُّ

ـِ َحبِْقٍب   ."ُسَؾْقَؿاَن ب

٣ِ َُِػًٔ  ُٔ ُِٝس ب َٛٔي  اي
ِّ
ـِ إَْوَزاِطل ـِ  ،: َط ْهِريِّ َط َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-الزُّ

ـَِّة َكَجاةٌ " َٓطتَصاُم بِالسُّ  ."ا

٣َٚ ـُ َيِزْيدَ َض  َكْحَقُه. ،َطـْفُ  ،: ُيْقُكُس ب

ٗٞ َِٚظأع ٣َٚ اأٜل ُ٘ ،ََٚض ِٓ ٍَ ،َع  ": ٜقا
ِ
وا َأَحاِدْيَث َرُسْقِل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َأمِرُّ

 ."َكَؿا َجاءْت  -وسؾؿ
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ُِٝح ـِ َربِْقَعةَ : اي٤ً ـْ َجْعَػِر ب ـْ َأْفَؼُف َأْهِؾ ": َط ـِ َمالٍِؽ: َم ُقْؾُت لِِعَراِك ب

 الَؿِدْيـَِة؟

ا َأطْ   َقاَل: َأمَّ
ِ
َوَقَضاَيا َأبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َؾُؿفؿ بَِؼَضاَيا َرُسْقِل اهلل

ـْ َأمِر الـَّاسِ  ،اَوَأْفَؼُفُفؿ فِؼفً  ،َوُطْثَؿانَ  ،َوُطَؿرَ  ،َبْؽرٍ 
: ،َوَأْطَؾُؿُفؿ بَِؿا َمَضك مِ

ـُ الُؿَسقِِّب  ا َأغَزُرُهؿ َحِدْيثً  ،َفَسِعْقُد ب ـْ  ،: َفُعْرَوةُ اَوَأمَّ
َر مِ َٓ َتَشاُء َأْن ُتَػجِّ َو

 َبْحرً 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ِ
رَتفُ  اُطَبْقِد اهلل َّٓ َفجَّ ـُ ِشَفاٍب اَوَأْطَؾُؿُفؿ ِطـِْدي َجِؿْقعً  ،إِ  ،: اْب

 ."إَِلك ِطْؾِؿفِ  اَفنِكَُّف َجَؿَع ِطْؾَؿُفؿ َجِؿْقعً 

ٟٗ ِٝٔس َُ َثـَا ُسْػَقانُ : اسٝب ْهِريِّ ": َحدَّ : َلْق َأكََّؽ َسَؽـَْت -حؿف اهللر-قِْقَؾ لِؾزُّ

  ،الَؿِدْيـَةَ 
ِ
 ،َوَقْبِره -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوُرحَت إَِلك َمْسِجِد َرُسْقِل اهلل

 َتَعؾََّؿ الـَّاُس مِـَْؽ.

ْكَقا"َقاَل:  َوَأرَغَب فِل  ،إِكَُّف َلْقَس َيـَْبِغل َأْن َأْفَعَؾ َحتَّك َأْزَهَد فِل الدُّ

 ."أِخَرةِ 

ِٖ ٜق ُُٕث َٝا ٍَ ُغٞف ؟ا ْهِريِّ ـْ َكاَن مِْثُؾ الزُّ  : َوَم

َلُف ُصْقَرٌة َكبِْقَرٌة  ،بِِزيِّ إَجـَادِ  َجؾِْقاًل  ،اُمحَتِشؿً  -رحؿف اهلل-: َكاَن ٝقًُٞت

 ."فِل َدْوَلِة َبـِل ُأَمقَّةَ 

٣َٚ  : َض
ُّ
ْهِريِّ  ،إَْوَزاِطل ـِ الزُّ َوَتْرُك  ،الـِّْسَقانُ إِكََّؿا ُيْذِهُب الِعْؾَؿ ": َقاَل  ،َط

 ."الُؿَذاكَرةِ 
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ـَ ُطَؿرَ : َعِبُس ايٖطٖظام٢  ب
ِ
 ،َأَردُت َأْصُؾُب الِعْؾؿَ ": َيُؼْقُل  ،َسِؿْعُت ُطَبْقَد اهلل

ـْ َسالٍِؿ؟ ،َفَجَعؾُت آتِل َمَشايَِخ آِل ُطَؿرَ 
 َفَلُقْقُل: َما َسِؿْعَت مِ

َؿا َأَتْقُت َرُجاًل  ـِ ِشَفاٍب َقاَل: َطؾَ  ،مِـُْفؿ َفُؽؾَّ  َفنِكَُّف َكاَن َيْؾَزُمف. ،ْقَؽ بِاْب

امِ  ـُ ِشَفاٍب َيْقَمِئٍذ َكاَن بِالشَّ َفَجَعَؾ اهلُل فِل َذلَِؽ  ،اَفَؾِزمُت َكافِعً  ،َقاَل: َواْب

 ."اَكثِْقرً  اَخْقرً 

َِٓبَػ١ٝ ـْ ُيْقُكَس َع ـِ ِشَفاٍب  ،: َط ـِ اْب ـُ َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-َط َقاَل لِل َسِعْقُد ب

ـْ َتَرَك مِْثَؾَؽ ": الُؿَسقِِّب   ."َما َماَت َم

ُٔ ٜفَهاٜي١ٜ ٌُ ب ـْ ُطَؼْقؾٍ َُٜفٖه ـِ ِشَفاٍب: "َقاَل:  ،: َط َرَأْيُت َطَؾك َخاَتِؿ اْب

ٌد َيْسَلُل اهلَل الَعافَِقةَ   ."ُمَحؿَّ

ٗٞ َٔ ُٔ امٝلِٓٔصض٢ اسٔبَعا ُِ ب ِٝ ٖٔ  : إ٢ِبَطا
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـَا َداُوُد ب  اْعُت َمالِؽً َسؿِ ": َحدَّ

ـْ َأسَخك الـَّاسِ 
ـُ ِشَفاٍب مِ ا َأَصاَب تِْؾَؽ إَْمَقاَل  ،َيُؼْقُل: َكاَن اْب َقاَل  ،َفَؾؿَّ

ْقِؼ "َلُف َمْقَلًك َلُف َوُهَق َيِعُظف:  ـَ الضَّ
َفاْكُظْر َكْقَػ  ،َقْد َرَأْيَت َما َمرَّ َطَؾْقَؽ مِ

 ."َأْمِسْؽ َطَؾْقَؽ َماَلَؽ  ،َتُؽْقنُ 

َٓ ُتَحـُِّؽف التََّجاِرُب  َقاَل:  ."إِنَّ الَؽِرْيَؿ 

ُٖإز ُٔ َس ُِ ب ِٝ ـُ َثْقرٍ َُْع ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـْ َمْعَؿرٍ  ،: َحدَّ ْهِريِّ  ،َط ـِ الزُّ  َقاَل: ،َط

َؿاُع مِـُْف َسَقاٌء   .-إِْن َشاَء اهلُل  -الِؼَراءُة َطَؾك الَعالِِؿ َوالسَّ

ََُط ُٔ ُع ُِٝس اهلٔل ب ٍَ ُعَب ـِ ِشَفاٍب كَِتابً : ٜقا  َفَؼاَل:  ،َكَظَر فِْقفِ  اَدَفعُت إَِلك اْب
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 ."اْرِوِه َطـِّل"

ٗٞ َِٝػَطأْ َٕ ايٜك َٝا ُٔ ٜأٔبٞ ُغٞف ُِ ب ِٝ ٖٔ  إ٢ِبَطا
ُّ
َثـَا الِػْرَيابِل َسِؿْعُت الثَّْقِريَّ  ،: َحدَّ

ْهِريَّ  َأَتْقُت ": َيُؼْقُل    ،-رحؿف اهلل-الزُّ
َّ
ُف: َأُتِحبُّ َلْق َأكََّؽ َفُؼْؾُت لَ  ،َفتَثاقَؾ َطَؾل

 َفَصـَُعقا بَِؽ مِْثَؾ َهَذا؟ ،َأَتْقَت َمَشايَِخ 

 َفَؼاَل: َكَؿا َأْكَت.

 كَِتابً  ،َوَدَخَؾ 
َّ
 ."َفاْرِوِه َطـِّل ،ُخْذ َهَذا": َفَؼاَل  ،اَفَلخَرَج إَِلل

 ."اَفَؿا َرويُت َطـُْف َحرفً 

َُْط ـِ ََِع ْهِريِّ : َط ـْ َكؼِؾ "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-الزُّ
إَِطاَدُة الَحِدْيِث َأَشدُّ مِ

ْخرِ   ."الصَّ

ٜٛا٤ٕ ُٔ َع ٖٖأب ب َٛ ـُ ُطَؿاَرةَ َعِبُس اي ـُ ب َثـَا الَحَس ْهِريَّ "َقاَل:  ،: َحدَّ َأَتْقُت الزُّ

َثـِل. ،َفَللَػْقُتف َطَؾك َبابِف ،َبْعَد َأْن َتَرَك الَحِدْيَث   َفُؼْؾُت: إِْن َرَأْيَت َأْن ُتَحدِّ

 َأَما َطؾِؿَت َأكِّل َقْد َتَركُت الَحِدْيَث؟ َقاَل:

َثـِل ا َأْن ُتَحدِّ ثَؽ. ،َفُؼْؾُت: إِمَّ ا َأْن ُأَحدِّ  َوإِمَّ

ْثـِل  ."َفَؼاَل: َحدِّ

َثـِل الَحَؽؿُ ٜفٝكًُٞت ارِ  ،: َحدَّ ـِ الَجزَّ ـْ َيْحَقك ب رضل اهلل - اَطؾِق  َسِؿَع  ،َط

َحتَّك َأَخَذ َطَؾك َأْهِؾ  ،َأْهِؾ الَجْفِؾ َأْن َيَتَعؾَُّؿقاَما َأَخَذ اهلُل َطَؾك "َيُؼْقُل:  -طـف

 الِعْؾِؿ َأْن َيْعَؾُؿقا.
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ـَ َحِدْيثً  َثـِل بَِلْرَبِعْق  ."اَقاَل: َفَحدَّ

ُٕ ٤ٛا ِٕٝس ايٜك ُٔ َغٔع ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ـْ ُمْرَسِؾ َغْقِرِه: َٕكَُّف ٜقا
ْهِريِّ َشرٌّ مِ : ُمْرَسُؾ الزُّ

ك َوُكؾُّ َما ،َحافِظٌ  َ َسؿَّ
ل َقف. ،َقِدَر َأْن ُيَسؿِّ َٓ ُيِحبُّ َأْن ُيَسؿِّ ـْ   َوإِكََّؿا َيْتُرُك َم

ْهِريِّ َكالُؿْعَضِؾ: َٕكَُّف َيُؽْقُن َقْد َسَؼَط مِـُْف اْثـَانِ ": ٝقًُٞت َٓ  ،َمَراِسْقُؾ الزُّ َو

 َفَؼطْ 
َّ
َحابِل َـّ بِِف َأكَُّف َأسَؼَط الصَّ   َوَلقْ  ،َيُسقُغ َأْن َكُظ

ٍّ
ـْ َصَحابِل َكاَن ِطـَْده َط

ـْ َوْصؾِفِ  ،َٕوَضَحفُ    ،َوَلَؿا َطِجَز َط
ِّ
ـْ َبْعِض َأْصَحاِب الـَّبِل َوَلْق َأكَُّف َيُؼْقُل: َط

ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ْهِريِّ َكُؿْرَسِؾ َسِعْقِد ب ـْ َطدَّ ُمْرَسَؾ الزُّ َوَم

َبْقرِ  ،الُؿَسقِِّب  ـِ الزُّ ُمْرَسُؾف  ،َكَعؿْ  ،َفنِكَُّف َلْؿ َيدِر َما َيُؼْقُل  ،ْحِقِهَؿاَوكَ  ،َوُطْرَوَة ب

 ."َوَكْحِقه ،َكُؿْرَسِؾ َقَتاَدةَ 

٣ِ ـُ َأبِل ُشَرْيٍح ٜأُبٛ َسأت َثـَا َأْحَؿُد ب  َسِؿْعُت  ،: َحدَّ
َّ
افِِعل  -رحؿف اهلل-الشَّ

ْهِريِّ "َيُؼْقُل:  ءٍ  -رحؿف اهلل-إِرَساُل الزُّ
ْ
ـْ  ،َلْقَس بَِشل َٕكَّا َكِجُده َيْرِوي َط

ـِ َأْرَقؿَ   ."ُسَؾْقَؿاَن ب

ٗٞ ََِؿٔك ٢َٝ ايٚس ُٔ َِٜش ُِٜس ب ـُ َحْقَشٍب َظ ُّ ب
َثـَا َطؾِل ـْ َمْؽُحْقلٍ  ،: َحدَّ َوَذَكَر  ،َط

ْهِريَّ  َٓ َأكَُّف َأفَسَد َكْػَسف بُِصحَبِة "َفَؼاَل:  ،-رحؿف اهلل-الزُّ َأيُّ َرُجٍؾ ُهَق؟! َلْق

 ."كِ الُؿُؾقْ 

: لَِؽْقكِِف َكاَن ُمَداِخاًل ": ٝقًُٞت ْهِريِّ ـِ الزُّ َٓ ُيعَتدُّ بِِف َلْؿ َيْلُخْذ َط ـْ    َبْعُض َم
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ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ  ،لِْؾُخَؾَػاءِ 
ةُ  ،َوَلئِ ْهِريِّ  ،َفُفَق الثَّْبُت الُحجَّ ـَ مِْثُؾ الزُّ  رحؿف -َوَأْي

 "؟-اهلل

ِٝع٣ ٔٛ َُ ُٔ ٜأٔبٞ  ُّ ب   :َغاٜل
ِّ
ْختَِقاكِل ـْ َأيُّْقَب السِّ ـْ  اَلْق ُكـُْت َكاتِبً ": َقاَل  ،َط َط

ـِ ِشَفاٍب  ،َأَحدٍ  ـِ اْب  ."َلَؽَتبُت َط

 .": َقْد َأَخَذ َطـُْف َأيُّْقُب َقؾِْقاًل ٝقًُٞت

ٗٞ ِٚٔغ ُِٛب ايٖػُس  َِٜعٝك
ُّ
َثـِل الُحْؾَقاكِل   ،: َحدَّ

ُّ
افِِعل َثـَا الشَّ ل ،َحدَّ َثـَا َطؿِّ  ،َحدَّ

ـِ َطْبِد الَؿؾِِؽ "َقاَل:  ـُ َيَساٍر َطَؾك ِهَشاِم ب  ،َفَؼاَل: َيا ُسَؾْقَؿانُ  ،َدخَؾ ُسَؾْقَؿاُن ب

ـِ الَِّذي َتَقلَّك كِْبَرُه مِـُْفؿ؟  َم

ـِ َسُؾْقٍل.  اْب
ِّ
ـُ ُأَبل  ب

ِ
 َقاَل: َطْبُد اهلل

  ،َقاَل: َكَذبَت 
ٌّ
 .-رضل اهلل طـف-ُهَق َطؾِل

ـُ ِشَفاٍب  .َفَؼاَل  ،َفَسَلَلُف ِهَشامٌ  ،َفَدَخَؾ اْب
ٍّ
ـُ ُأَبل  ب

ِ
 : ُهَق َطْبُد اهلل

  ،َقاَل: َكَذبَت 
ٌّ
 .-رضل اهلل طـف-ُهَق َطؾِل

َؿاِء: إِنَّ اهلَل َأَحؾَّ ": َفَؼاَل  ـَ السَّ
 َلْق َكاَدى ُمـَاٍد مِ

ِ
َٓ َأَبا َلَؽ! َفَقاهلل َأَكا َأْكِذُب 

 . "َما َكَذبُت  ،الَؽِذَب 

َثـِل َسِعْقدٌ  ـُ َوقَّاصٍ  ،َوُطَبْقدٌ  ،َوُطْرَوةُ  ،َحدَّ ـْ  ،َوَطْؾَؼَؿُة ب رضل -َطاِئَشةَ َط

 ": -اهلل طـفا
ٍّ
ـُ ُأَبل  ب

ِ
َقاَل: َفَؾْؿ َيَزِل الَؼْقُم  ،َأنَّ الَِّذي َتَقلَّك كِْبَرُه َطْبُد اهلل

 ."ُيْغُرْوَن بِفِ 
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 َما َكاَن َيـَْبِغل َلـَ  ،: اْرَحْؾ َفَؼاَل َلُف ِهَشامٌ 
ِ
 ا َأْن َكحِؿَؾ َطَؾك مِْثؾَِؽ.َفَقاهلل

َأْو َأْكَت اْغَتَصْبَتـِل َطَؾك َكْػِسل؟  ،َقاَل: َولَِؿ؟ َأَكا اْغَتَصبُتَؽ َطَؾك َكْػِسل

 َفَخؾِّ َطـِّل.

 َٓ  َأْلٍػ. ،َفَؼاَل َلُف: 
ْ
 َوَلؽِـََّؽ اْسَتَدْكَت َأْلَػل

َٓ : َقْد َطؾِؿَت َوَأُبْقَك َقْبَؾَؽ َأكِّل َما َفَؼاَل  اْسَتَدْكُت َهَذا الَؿاَل َطَؾْقَؽ َو

 َطَؾك َأبِْقَؽ.

ْقَخ. َفَلَمرَ َفَؼاَل ِهَشامٌ  َفُلْخبَِر  ،َفَؼَضك َطـُْف َأْلَػ َأْلٍػ  ،: إِكَّا َأْن ُكِفقَِّج الشَّ

ـْ ِطـِْدهِ "َفَؼاَل:  ،بَِذلَِؽ 
 الَِّذي َهَذا ُهَق مِ

ِ
 ."الَحْؿُد هلل

ل:  ـُ "َقاَل َطؿِّ ـَ الِؿَقاهِ  َوَكَزَل اْب
 ،َفَؾْؿ َيِجدْ  ،اَفالَتَؿَس سؾػً  ،ِشَفاٍب بَِؿاٍء مِ

ف ،َوَدَطا إَِلْقَفا َأْهَؾ الَؿاءِ  ،َفَلَمَر بَِراِحَؾتِف َفـُِحَرْت  َفَدَطاُه إَِلك  ،َفَؿرَّ بِِف َطؿُّ

ـَ َأِخل ،الَغَداءِ   اَطًة.إِنَّ ُمُرْوءَة َسـٍَة َتذهُب بُِذلِّ الَقْجِف َس  ،َفَؼاَل: َيا اْب

َّٓ َفامِض َراِشدً  ،اْكِزْل َفاْصَعؿْ  ،َقاَل: َيا َطؿِّ   .اَوإِ

ًة بَِؿاءٍ  َ َطْشَرَة اْمَرَأًة ُطَؿِريَّةً َفَشَؽا إَِلْقِف َأْهُؾ الَؿاءِ  ،َوَكَزَل َمرَّ
 ،: َأنَّ َلـَا َثَؿاكِل

َـّ َخاِدٌم. َـّ َأطَؿاٌر َلْقَس َلُف  َأْي: َلُف

ـُ ِشَفا  اَوَأْخَدَم ُكؾَّ َواِحَدٍة َخاِدمً  ،اٍب َثَؿاكَِقَة َطَشَر َألػً َفاْسَتْسَؾَػ اْب

 ."بَِلْلٍػ 

ِٜع٢ ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ ُِٝس ب ٍَ َغٔع َِٓف ِدْيـَ ٜقا ْهِريِّ َسْبَعَة آ ـِ الزُّ   ،ارٍ ـ: َقَضك ِهَشاٌم َط
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انُ  ،َٓ َتُعْد لِِؿثؾَِفا"َوَقاَل:   ."ُتدَّ

ـَ  ـُ الُؿَسقِِّب  ،َفَؼاَل: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق َثـِل َسِعْقُد ب ـْ  ،َحدَّ -َأبِل ُهَرْيَرةَ َط

 -رضل اهلل طـف
ِ
ـُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َقاَل َرُسْقُل اهلل

َٓ ُيْؾَدُغ الُؿْممِ

ـِ  َتْق ـْ ُجْحٍر َمرَّ
 «مِ

(1)
. 

٤ٖٛباع٢ ُٔ اي ٍَ إ٢ِغَشاُم ب ـْ َمالٍِؽ: ٜقا ْهِريُّ : َط َوَجْدَكا ": -رحؿف اهلل-َقاَل الزُّ

َٓ َتـَػُعف التََّجاِرُب   َّ
ِخل  ."السَّ

ُٔ َعِبٔس اأٜلِع٢ًٜ ُُِْٛؼ ب ُٜ : 
َّ
افِِعل مرَّ َرُجٌؾ "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-َسِؿْعُت الشَّ

ْهِريِّ َوُهَق بَِؼْرَيتِف ُجُؾ ُيِرْيُد الَحجَّ  ،َتاِجٌر بِالزُّ َفَلَخَذ مِـُْف بَِلْرَبِع ماَئِة ِدْيـَاٍر  ،َوالرَّ

فِ إِ  ـْ َحجِّ
َقف ،َلك َأْن َيْرِجَع مِ ْهِريُّ َحتَّك َفرَّ ْهِريُّ فِل  ،َفَؾْؿ َيربَِح الزُّ َفَعَرَف الزُّ

 َوْجِف التَّاِجِر الَؽَراِهَقَة.

ا َرَجعَ  ـَ ِدْيـَارً  ،َقَضاهُ  ،َفَؾؿَّ ْق
 ."ُيـِْػُؼَفا اَوَأَمَر َلُف بَِثالَثِ

ُٔ ُسِذط٣ ٞٗ ب َثـَا الَقلِْقدُ َعًٔ ْهِريِّ ِقْقَؾ "َقاَل:  ،الُؿَققَِّريُّ  : َحدَّ : -رحؿف اهلل-لِؾزُّ

. ـِ ْي  إِكَُّفؿ َيِعقُبْقَن َطَؾْقَؽ َكْثَرَة الدَّ

 َقاَل: َوَكْؿ َدْيـِل؟

 قِْقَؾ: ِطْشُرْوَن َأْلَػ ِدْيـَاٍر.

                                                   
. كاإلماـ مسلم "باب ال يلدغ ادلؤمن من جحر مرتُت"يف األدب:  (439)أخرجو اإلماـ البخارم  (1)

 يف الزىد.   (2998)
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ـٍ  ،َوَأَكا َمؾِلءٌ  اَقاَل: َلْقَس َكثِْقرً  ـَ  ،لِل َخْؿَسُة َأْطُق ـُ َأْرَبِعْق ـٍ مِـَْفا َثَؿ ُكؾُّ َطْق

 ."َأْلَػ ِدْيـَارٍ 

ِٕٝس ُٔ َغٔع ُِٜس ب َٛ َثـَا ِضَؿامٌ ُغ ـِ َخالٍِد:  ،: َحدَّ ـْ ُطَؼْقِؾ ب ـَ ِشَفاٍب َأنَّ "َط –اْب

ُفُفؿ-رحؿف اهلل-  َوَقْد َكَػَد َما  ،َكاَن َيْخُرُج إَِلك إَطَراِب ُيَػؼِّ
ٌّ
َفَجاَء َأْطَرابِل

ْهِريُّ َيَدُه إَِلك ِطَؿاَمتِل ،بَِقِدهِ   ،َوَقاَل: َيا ُطَؼْقُؾ  ،َفَلْطَطاهُ  ،َفَلَخَذَها ،َفؿدَّ الزُّ

 ."مِـَْفا اُأْططِْقَؽ َخْقرً 

٢ٗط٣ َُِػ ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ : ٜأُبٛ  َثـَا َسِعْقُد ب ْهِريَّ ": َقاَل  ،َحدَّ ُكـَّا َكلتِل الزُّ

اِهِب  ٌة قِْبؾِل ِدَمْشَؼ  -بِالرَّ  َمَحؾَّ
َ
ُم َلـَا َكَذا َوَكَذا َلْقكً  -َوِهل  ."اَفُقَؼدِّ

ُٔ َسِطٕب ُٕ ب َُا ِٝ ـِ َزْيدٍ : ُغًٜ اِد ب ـْ َحؿَّ ُث ": َقاَل  ،َط ْهِريُّ ُيَحدِّ ُثؿَّ  ،َكاَن الزُّ

ـْ َأشَعاِرُكؿ َوَأَحاِدْيثِؽؿُ 
اَجةٌ  ،َيُؼْقُل: َهاُتقا مِ إِنَّ لِؾـَّْػِس وَ  ،َفنِنَّ إُُذَن َمجَّ

 ."َحْؿَضةً 

َُْط ْهِريِّ : ََِع ـِ الزُّ َكاَن  ،إَِذا َصاَل الَؿْجؾُِس ": َقاَل  ،-رحؿف اهلل-َط

ْقَطاِن فِْقِف َكِصْقٌب   ."لِؾشَّ

ُٔ إ٢ِؾٜهإب ُُٖس ب ََُش  ٍَ ْهِريُّ ُجـِدي  ": ٜقا  ."اَكاَن الزُّ

 : َكاَن فِل ُرتَبِة َأمِْقٍر.ٝقًُٞت

ٍَ إ٢ِغَشاُم امٝل ٞٗ امٝلٞكط٢ُ ٜقا ٝٚٔب ـِ َأبِل ُكَعْقٍؿ: َػ ـْ َكافِِع ب َأكَُّف َطرَض الُؼْرآَن ": َط

ْهِريِّ   ."َطَؾك الزُّ
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ْهِريُّ ": ٝقًُٞت  ."ُيْقَصُػ بِالِعَباَدةِ  -رحؿف اهلل-َوَكاَن الزُّ

ـُ ِطْقَسك ـُ ب دٍ َفَرَوى َمْع ـُ ُمَحؿَّ َثـِل الُؿـَْؽِدُر ب ـَ َرَأْيُت "َقاَل:  ،: َحدَّ َبْق

ْهِريِّ  ُجْقدِ  -رحؿف اهلل-َطْقـَِل الزُّ  ."َأَثَر السُّ

ُٔ َغِعٕس ُِٝح ب ٍَ اي٤ً ْهِريِّ ُقبٌَّة ُمَعْصَػَرةٌ ": ٜقا َوَطَؾْقِف مِؾَحَػٌة  ،َكاَن لِؾزُّ

 ."ُمَعْصَػَرةٌ 

٣ِ َُِػًٔ  ُٔ ُِٝس ب َٛٔي انَ اي ـُ ِهزَّ َثـِل الَؼاِسُؿ ب ْهِريَّ َسِؿَع  ،: َحدَّ  -رحؿف اهلل-الزُّ

َٓ َيْعَؿُؾ "َيُؼْقُل:  َٓ َيْعَؾؿُ  ،َٓ ُيرِضل الـَّاَس َقْقُل َطالٍِؿ  َٓ َطَؿُؾ َطامٍِؾ   ."َو

ُِ  : ثَِؼٌة.ايٜكأغ

ِٔ ٜأٔبٞ ايٚعَْأز ٍَ ،ََٚع ْهِريُّ ": ٜقا ِطـَْد ِهَشاٍم  اَيؼَدُح َأَبدً  -رحؿف اهلل-َكاَن الزُّ

ـِ َيِزْيدَ  ْبَقانَ  اَوَيذُكُر ُأُمْقرً  ،َوَيِعقُبف ،فِل الَقلِْقِد ب َوَأكَُّفؿ  ،َطظِْقَؿًة َحتَّك َيْذُكَر الصِّ

َّٓ َخْؾُعفُ  ،َيخِضُبْقَن بِالِحـَّاءِ   ."َوَيُؼْقُل لِِفَشاٍم: َما َيِحؾُّ َلَؽ إِ

َٓ َيْسَتطِْقُع َذلَِؽ لِْؾَعْؼِد الَِّذي ُطِؼَد َلفُ  َٓ َيؽَرُه َما َصـََع  ،َفَؽاَن ِهَشاٌم  َو

َب َطَؾْقِف الـَّاَس الزُّ   ،ِطـَْده فِل َكاِحَقِة الُػْسَطاطِ  اَفُؽـُْت َيْقمً  ،ْهِريُّ َرَجاَء َأْن ُيَملِّ

ْهِريِّ لِْؾَقلِْقدِ   َفَؼاَل: َهَذا الَقلِْقُد بِالَباِب. ،َفَجاَء الَحاِجُب  ،َأْسَؿُع َذمَّ الزُّ

 َقاَل: َأدِخْؾُف.

َوَأَكا َأْطِرُف فِل َوْجِف الَقلِْقِد الَغَضَب  ،فَِراِشفَفَلوَسَع َلُف ِهَشاٌم َطَؾك 

ا اْسُتخؾَِػ الَقلِْقدُ  ،َوالَشرَّ    ،َفَؾؿَّ
َّ
ـِ الُؿـَْؽِدرِ  ،َبَعَث إَِلل ـِ الَؼاِسؿِ  ،َوإَِلك اْب  ،َواْب
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 َلْقَؾًة ُمْخؾِقً  ،َوَربِْقَعةَ 
َّ
َم الِعَشاءَ  ،اَقاَل: َفَلرَسَؾ إَِلل َث َح "َوَقاَل:  ،َوَقدَّ ِدْيٌث ُحدِّ

ـَ َذْكَقانَ  ْهِريُّ  ،َوَأْكَت ِطـَْده ،َأَرَأْيَت َيْقَم َدَخؾُت َطَؾك إَْحَقلِ  ،َيا اْب َوالزُّ

 
َّ
ـْ َكالَمِف َشْقئً  ،َيؼَدُح فِل

 ؟اَأَفَتحَػُظ مِ

ـَ   ُف.َأْذُكُر َيْقَم َدَخؾَت َوالَغَضُب فِل َوْجِفَؽ َأْطِرفُ  ،ُقْؾُت: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 
َّ
َوَأَكا  ،َقاَل: َكاَن الَخاِدُم الَِّذي َرَأْيَت َطَؾك َرْأِس ِهَشاٍم َيـُْؼُؾ َذلَِؽ ُكؾَّف إَِلل

ٍء. ،َطَؾك الَباِب َقْبَؾ َأْن َأدُخَؾ إَِلْقُؽؿ
ْ
 َوَأْخَبَركِل َأكََّؽ َلْؿ َتـطِْؼ بَِشل

 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

ـْ َأمْ  ،َقاَل: َقْد ُكـُْت َطاَهدُت اهللَ  َؽـَـِل اهلُل الُؼدَرَة بِِؿْثِؾ َهَذا الَقْقِم َأْن َلِئ

ْهِريَّ   ."-رحؿف اهلل-َأقُتَؾ الزُّ

َٖا َٚا َكادِ  ،: الَقاقِِديُّ َض ـْ َأبِل الزِّ ـْ َأبِْقِف. ،َط  َط

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ْهِريِّ َٜٚقا ـُ َأِخل الزُّ َثـَا اْب َعَد ُهَق "َقاَل:  ،: َحدَّ ل َقِد اتَّ َكاَن َطؿِّ

ـُ  ـِ َطْبِد الَؿؾِِؽ  َواْب ُػ َلْق َقَبَض َطَؾْقفِ  ،ِهَشاِم ب  ."َوَكاَن الَقلِْقُد َيَتَؾفَّ

٣ِ َُِػًٔ  ُٔ ُِٝس ب َٛٔي ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ اي َثـَا َسِعْقُد ب ْهِريُّ  ،: َحدَّ رحؿف -َأْكَبَلَكا الزُّ

 اْقِض َدْيـِل."َقاَل لِِفَشاٍم:  ،-اهلل

 َقاَل: َوَكؿ ُهَق؟

 َة َطَشَر َأْلَػ ِدْيـَاٍر.َقاَل: َثَؿاكِقَ 

 َقاَل: إِكِّل َأَخاُف إِْن َقَضْقُتَفا َطـَْؽ َأْن َتُعقَد.
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ُّ
ـْ ُجْحٍر »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل: َقاَل الـَّبِل

ـُ مِ
َٓ ُيْؾَدُغ الُؿْممِ

ـِ  َتْق  .«َمرَّ

 َفَؼَضاَها َطـُْف.

ْهِريُّ َحتَّك اْسَتَدانَ  َفبِْقَعْت َشْغٌب  ،مِْثَؾَفا َقاَل: َفَؿا َماَت الزُّ
(1)

،  
َ
َفُؼِضل

 ."َدْيـُف

ٗٞ َثـَا ُسْػَقانُ ايَعَسْٔ ـَ َأَكسٍ "َقاَل:  ،: َحدَّ ـَ ُطَؿرَ  ،َرَأْيُت َمالَِؽ ب  ب
ِ
 ،َوُطَبْقَد اهلل

ةَ  ْهِريَّ بَِؿؽَّ َؿاُه َيعِرَضاِن َطَؾْقفِ  ،َأَتَقا الزُّ : إِكِّل ُأِرْيُد الَؿِدْيـََة  ،َفَؽؾَّ ْهِريُّ َفَؼاَل الزُّ

 ."–إِْن َشاَء اهلُل  -َتْلتَِقاِن  ،َوَصِرْيِؼل َطَؾْقُؽَؿا

 ُهَق الُؿَتَؽؾِّؿَ 
ِ
َوَلْؿ َيْسَؿَعا َطَؾْقِف  ،َوَمالٌِؽ َمَعُف َساِكٌت  ،َقاَل: َوَكاَن ُطَبْقُد اهلل

َة َشْقئً   .ابَِؿؽَّ

َُْط ََِع  ٍَ ْهِريَّ َأَتقْ ": ٜقا َصاَفةِ  -رحؿف اهلل-ُت الزُّ  ."َفَجاَلسُتف ،بِالرُّ

ُِٝح ـِ َصالٍِح اي٤ً ـْ ُمَعاِوَيَة ب َثفُ  ،: َط ـِ "َقاَل:  ،َأنَّ َأَبا َجَبَؾَة َحدَّ ُكـُْت َمَع اْب

َفِؼْقَؾ َلُف: لَِؿ َتُصقُم َوَأْكَت ُتػطُِر فِل  ،َفَصاَم َيْقَم َطاُشْقَراءَ  ،ِشَفاٍب فِل َسَػرٍ 

َػِر؟!  َرَمَضاَن فِل السَّ

ـْ َأيَّاٍم ُأَخرَ 
ٌة مِ  ."َوإِنَّ َطاُشْقَراَء َيُػْقُت  ،َقاَل: إِنَّ َرَمَضاَن َلُف ِطدَّ

                                                   
 القرل.: ضيعة خلف كادم شغب: قاؿ ياقوت (1)
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٢ٗط٣ َُِػ ـُ َحْؿَزةَ ٜأُبٛ  َثـَا َيْحَقك ب ْهِريُّ  ،: َحدَّ َثالٌَث ": -رحؿف اهلل-َقاَل الزُّ

َـّ فِل الَؼاِضلإِ  َوَكِرَه  ،َوَأَحبَّ الَؿَحامِدَ  ،َفَؾْقَس بَِؼاٍض: إَِذا َكِرَه الَؿالَمَ  ،َذا ُك

 ."الَعْزَل 

َِٛب ٜٗ ُٔ ٜأ ٢َٝ ب ـِ َأبِل َحبِْقٍب َِٜش ـْ َيِزْيَد ب ـِ ِشَفاٍب  ،: َط ـِ اْب َٓ "َقاَل:  ،َط

 
ِ
  ،ُتـَاضِْر بِؽَِتاِب اهلل

ِ
َٓ بَِؽالَِم َرُسْقِل اهلل  ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َو

٢ِ ُٔ ايٜكأغ ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس ـْ َمالٍِؽ : ٜقا ـُ ِشَفاٍب ": َقاَل  ،َط َقِدَم اْب

يَقانِ  ،َفَلَخَذ بَِقِد َربِْقَعةَ  ،الَؿِدْيـَةَ  َفَؿا َخَرَجا إَِلك  ،َوَدَخالَ إَِلك َبْقِت الدِّ

 ."الَعْصرِ 

َٗإب ُٔ ٔؾ ٍَ اِب  َأنَّ بِالَؿِدْيـَِة مِْثَؾَؽ.: َما َضـَـُْت ٜفٜكا

ٍُ ِٛ َٛ َٜٝك ُٖ َٚ َِٝع١ٝ  ـُ  ا: َما َضـَـُْت َأنَّ َأَحدً ََٚخَطَز َضٔب ـَ الِعْؾِؿ َما َبَؾَغ اْب
َبَؾَغ مِ

 ِشَفاٍب.

ٖٚإز ُٔ ٜأٔبٞ َض ـِ اِب ـِ ِشَفاٍب : َط الَعَؿائُِؿ تِْقَجاُن "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-اْب

َوآضطَِجاُع فِل الَؿْسِجِد ِرَباُط  ،الَعَرِب  َوالَحْبَقُة ِحقَطانُ  ،الَعَرِب 

ـَ   ."الُؿْممِـِْق

ُُِْٛؼ ـِ ِشَفاٍب : ُٜ ـِ اْب اإِلْيَؿاُن بِالَؼَدِر كَِظاُم ": َقاَل  ،-رحؿف اهلل-َط

ـْ بِالَؼَدرِ  ،التَّْقِحْقدِ 
َد َوَلْؿ ُيْممِ ـْ َوحَّ  ."َتقِحْقَده اَكاَن َذلَِؽ َكاِقًض  ،َفَؿ

ُٔ ٜأٔبٞ ُِٝس ب َِ َغٔع ـُ َأيُّْقَب ََِطَٜ َثـَا َيْحَقك ب ـُ َيِزْيدَ  ،: َحدَّ َٓ: ـــــــــــقَ  ،َوَكافُِع ب  ا
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َثـَا ُطَؼْقٌؾ  ـِ ِشَفاٍب  ،َحدَّ ـِ اْب الَِة َأْن "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-َط ـْ ُسـَِّة الصَّ
مِ

ِحْقؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
  ،ُثؿَّ َفاتَِحَة الؽَِتاِب  ،َتؼَرَأ: بِْسِؿ اهلل

ِ
ُثؿَّ َتؼَرَأ بِْسِؿ اهلل

ِحْقؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ  ُثؿَّ َتؼَرَأ ُسْقَرًة. ،الرَّ

ـُ ِشَفاٍب َيْؼَرُأ َأْحَقاكً  َيػَتتُِح ُكؾَّ ُسْقَرٍة مِـَْفا:  ،ُسْقَرًة َمَع الَػاتَِحةِ  اَفَؽاَن اْب

ِحْقؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
ـْ َقَرأَ  ،بِبِْسِؿ اهلل ُل َم ـِ  َوَكاَن َيُؼْقُل: َأوَّ ْحَؿ  الرَّ

ِ
بِْسِؿ اهلل

ِحْقِؿ ِسر   ـِ الَعاصِ  االرَّ ـُ َسِعْقِد ب  ."اَحقِق   َوَكاَن َرُجاًل  ،بِالَؿِدْيـَِة: َطْؿُرو ب

َُِْٛؼ ُٔ ٜأٔبٞ ُٜ ـٌ ": َيُؼْقُل  اَسِؿْعُت َمالِؽً : اِب ـْ  ،إِن َهَذا الِعْؾَؿ َدْي َفاكُظُروا َطؿَّ

ـْ َيُؼْقُل: َقاَل ُفالَنٌ  ،َتلُخُذوَكف ـَ مِؿَّ َقاَل  ،َلَؼْد َأْدَركُت فِل الَؿْسِجِد َسْبِعْق

 
ِ
ـَ َطَؾك َبْقِت َمالٍ  ،َرُسْقُل اهلل َفَؿا َأَخذُت  ،اَلَؽاَن بِِف َأمِْقـً  ،َوإِنَّ َأَحَدُهؿ َلِق اْئُتِؿ

ـْ َأْهِؾ َهَذا الشَّ امِـُْفؿ َشْقئً 
ْهِريُّ َوُهَق  ،ْلنِ : َٕكَُّفؿ َلْؿ َيُؽْقُكقا مِ َوَيْؼَدُم َطَؾْقـَا الزُّ

 َفـَزَدِحُؿ َطَؾك َبابِف. ،َشابٌّ 

ْهِريِّ  ا: َكَلنَّ َمالِؽً ٝقًُٞت  .اَفَظـَّف َشاب   ،اكَخَدَع بِِخَضاِب الزُّ

َٖا َٚا ـْ إِْسَؿاِطْقَؾ  ،: َأُبق إِْسَؿاِطْقَؾ التِّْرمِِذيُّ َض  قا. "َط

 ."سـة واحد وخؿسقـ مـ الفجرة: "-ضمح٘ اهلل-ٚيس اإلَاّ ايعٖطٟ 

 مـ الفجرة.123: سـة ٚتٛيف

 مـ الفجرة.124: سـةٚقٌٝ

 .-رضل اهلل طـفؿا-: مـ طبداهلل ابـ طؿر مسع
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 : ثالثة أحاديث.قٌٝ

 .-رضل اهلل طـف-: مـ أكس بـ مالؽ ٚمسع

 : مـ التابعقـ رضقان اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ.ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً أْ٘

ؿر بـ طبد العزيز الخؾقػة اإلمام مـ : هق وط-ضمح٘ اهلل-ٚنإ 

شغؾ بلمر الخالفة، ومات  -رحؿف اهلل-إقران: إٓ أن طؿر بـ العزيز 

 مبؽًرا.

 : طاش، وتػرغ لؾعؾؿ.-ضمح٘ اهلل-ٚاإلَاّ ايعٖطٟ 

: يلخذ العؾؿ مـ مشايخف، ويرجع -ضمح٘ اهلل-نإ اإلَاّ ايعٖطٟ 

 ويحدث جاريتف. 

 ٓ أففؿ مؿا تؼقل شقًئا. : يا سقدي واهللفهاْت تكٍٛ ي٘

 : إكؿا يريد أن يذاكر الحديث حتك ٓ يـساه.ٖٚٛ

 : الدخقل طؾك إمراء.ٚقس عٝب عًٝ٘

: البعد طـ مجالسة ألٕ ططٜك١ ايػًف ايكاحل ضنٛإ اهلل عًِٝٗ

 إمراء، والبعد طـ الدخقل طؾك إمراء.

يستطقع وذلؽ ٕن كثقًرا مـ الـاس قد ٓ يستطقع أن يؼقل الحؼ، وٓ 

 أن يلمر بالؿعروف، وأن يـفك طـ الؿـؽر.

 وربؿا حصؾت مـ بعض الؿداهـة، وبعض السؽقت طؾك الباصؾ.
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وكثقًرا مـ الـاس ربؿا اغرتوا بف، وضـقا أن بالدخقل طؾك إمراء هل 

 صريؼة السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ.

 : ربؿا أططقه، ومـقه، وسؽت طـ الحؼ.َٚٔ زخٌ ع٢ً األَطا٤

قد أكؽر طؾك مـ يدخؾ طؾك إمراء،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ـبل وال

وٓ يلمرهؿ بالؿعروف، وٓ يتؽؾؿ بالحؼ، ويسؽت طـ الباصـ، وطـ 

 الـفل طـ الؿـؽر.

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

ـَ الَقَؿانِ  َكاَن الـَّاُس َيْسَلُلقَن "َيُؼقُل:  -رضل اهلل طـف-مـ ُحَذْيَػَة ْب

 
ِ
ـِ الَخْقرِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل رِّ  ،َط ـِ الشَّ َوُكـُْت َأْسَلُلُف َط

 إِكَّا ُكـَّا فِل َجاِهؾِقٍَّة َوَشرٍّ  ،َمَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكـِل
ِ
َفَجاَءَكا اهلُل  ،َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل اهلل

؟ َقاَل:  ،بَِفَذا الَخْقرِ  ـْ َشرٍّ
ُقْؾُت: َوَهْؾ َبْعَد َذلَِؽ « ؿْ َكعَ »َفَفْؾ َبْعَد َهَذا الَخْقِر مِ

ـْ َخْقٍر؟ َقاَل: 
رِّ مِ ـٌ  ،َكَعؿْ »الشَّ َقْقٌم َيْفُدوَن »ُقْؾُت: َوَما َدَخـُُف؟ َقاَل: « َوفِقِف َدَخ

؟ َقاَل: « َتْعِرُف مِـُْفْؿ َوُتـْؽِرُ  ،بَِغْقِر َهْدِيل ـْ َشرٍّ
ُقْؾُت: َفَفْؾ َبْعَد َذلَِؽ الَخْقِر مِ

ـْ َأَجاَبُفْؿ إَِلْقَفا َقَذُفقُه فِقَفا ،ٌة إَِلك َأْبَقاِب َجَفـَّؿَ ُدَطا ،َكَعؿْ » ُقْؾُت: َيا َرُسقَل « َم

 
ِ
ـْ ِجْؾَدتِـَا»ِصْػُفْؿ َلـَا؟ َفَؼاَل:  ،اهلل

ُقْؾُت: َفَؿا « َوَيَتَؽؾَُّؿقَن بَِلْلِسـَتِـَا ،ُهْؿ مِ

ـَ َوإَِماَمُفؿْ َتْلُمُركِل إِْن َأْدَرَكـِل َذلَِؽ؟ َقاَل: َتْؾَزُم َج  ُقْؾُت: َفنِْن  ،َؿاَطَة الُؿْسؾِِؿق
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َٓ إَِماٌم؟ َقاَل  ـْ َلُفْؿ َجَؿاَطٌة َو َوَلْق َأْن  ،َفاْطَتِزْل تِْؾَؽ الِػَرَق ُكؾََّفا»َلْؿ َيُؽ

«َحتَّك ُيْدِرَكَؽ الَؿْقُت َوَأْكَت َطَؾك َذلَِؽ  ،َتَعضَّ بَِلْصِؾ َشَجَرةٍ 
 (1)

. 

 : -ضمح٘ اهلل-محس ٚدا٤ يف َػٓس اإلَاّ أ

  ،-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 
ِّ
ـِ الـَّبِل صؾك اهلل -َط

ـَ الـَّاِس  ،َسَقُؽقُن ُأَمَراُء َيْغَشاُهْؿ َغَقاشٍ »َأكَُّف َقاَل:  -طؾقف وسؾؿ
َأْو َحَقاٍش مِ

َقُفْؿ بَِؽِذبِِفؿْ  ،َيْظؾُِؿقَن َوَيْؽِذُبقنَ  ـْ َأَطاَكُفْؿ َطَؾك ُضْؾِؿِفْؿ َوَصدَّ َفَؾْقَس  ،َفَؿ

َٓ َأَكا مِـْفُ  ْقُفْؿ بَِؽِذبِِفؿْ  ،مِـِّل َو ـْ َلْؿ ُيَصدِّ َفَلَكا  ،َوَلْؿ ُيِعـُْفْؿ َطَؾك ُضْؾِؿِفؿْ  ،َوَم

«مِـُْف َوُهَق مِـِّل
 (2)

. 

 : -ضمح٘ اهلل-ٚدا٤ أّٜها يف َػٓس اإلَاّ أمحس 

ََرتِّ  ْٕ ـُ ا َقاَل: إِكَّا َلُؼُعقٌد َطَؾك َباِب  ،-رضل اهلل طـف-مـ حديث َخبَّاُب ْب

 
ِ
ْفِر إِْذ َخَرَج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل َكـَْتظُِر َأْن َيْخُرَج لَِصاَلِة الظُّ

َفُؼْؾـَا:  ،"ا اْسَؿُعق "ُثؿَّ َقاَل:  ،َفُؼْؾـَا: َسِؿْعـَا ،"اْسَؿُعقا "»َطَؾْقـَا َفَؼاَل: 

َٓ  ،إِكَُّف َسَقُؽقُن َطَؾْقُؽْؿ ُأَمَراُء َفاَل ُتِعقـُقُهْؿ َطَؾك ُضْؾِؿِفؿْ »َفَؼاَل:  ،َسِؿْعـَا َو

                                                   
 .(1847)كاإلماـ مسلم يف صحيحو  (،3616)أخرجو اإلماـ البخارم يف صحيحو  (1)
علَّتو سليماف أك أبو  ،كىذا إسناد ضعيف ،. كاحلديث صحيح(11873)أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده  (2)

كمساه حيِت  ،فقاؿ: رجل من قريش ،كدل يسمو حجاج عنو ،فيما قاؿ زلمد بن جعفر عن شعبة ،سليماف
سلف ٖترير القوؿ فيو  ،كىو رلهوؿ ،سليماف بن أيب سليماف (11192)القطاف يف الركاية السالفة برقم 

 ،يف الركاية السالفة ادلذكورة. كباقي رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت. حجاج: ىو ابن زلمد ادلَِصيصي األعور
 . قالو اقق. (11192)ة كقَػَتادة: ىو ابن دعامة السدكسي. كقد سلف ٗترجيو يف الركاي
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ُققُهْؿ بَِؽِذبِِفؿْ  ـْ  ،ُتَصدِّ َقُفْؿ بَِؽِذبِِفْؿ َفَؾ ـْ َأَطاَكُفْؿ َطَؾك ُضْؾِؿِفْؿ َوَصدَّ َفنِكَُّف  َم

 اْلَحْقَض 
َّ
«َيِرَد َطَؾل

 (1)
. 

 : -ضمح٘ اهلل-ٚدا٤ يف َػٓس اإلَاّ ايبعاض 

ـِ ُطَؿرَ    ،-رضل اهلل طـفؿا-مـ حديث اْب
ُّ
صؾك اهلل -َقاَل: َخَرَج الـَّبِل

ـَ اْلَؿَقالِل ،َوفِل اْلَؿْسِجِد تِْسَعُة َكَػرٍ  ،-طؾقف وسؾؿ
ـَ  ،َأْرَبَعٌة مِ

َوَخْؿَسٌة مِ

ـْ َأَطاَكُفْؿ َطَؾك ُضْؾِؿِفؿْ  ،َطَؾْقُؽْؿ ُأَمَراءُ إِكََّفا َسَتُؽقُن »َفَؼاَل:  ،اْلَعَرِب   ،َفَؿ

َقُفْؿ بَِؽِذبِِفؿْ   َأْبَقاَبُفؿْ  ،َوَصدَّ
َ
  ،َوَلْسُت مِـْفُ  ،َفَؾْقَس مِـِّل ،َوَغِشل

َّ
ـْ َيِرَد َطَؾل َوَل

ـْ َلْؿ ُيِعـُْفْؿ َطَؾك ُضْؾِؿِفؿْ  ،اْلَحْقَض  ْقُفْؿ بَِؽِذبِِفؿْ  ،َوَم  ،ُفَق مِـِّلفَ  ،َوَلْؿ ُيَصدِّ

 اْلَحْقَض  ،َوَأَكا مِـْفُ 
َّ
«َوَسَقِرُد َطَؾل

 (2)
. 

 : -ضمح٘ اهلل-ٚدا٤ أّٜها يف َػٓس اإلَاّ أمحس 

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل   ،-رضل اهلل طـفؿا-مـ حديث َجابِِر ْب

َّ
صؾك اهلل -َأنَّ الـَّبِل

ـِ ُطْجَرَة:  -طؾقف وسؾؿ ـْ "»َقاَل لَِؽْعِب ْب
َػَفاءِ َأَطاَذَك اهلُل  مِ : َقاَل  ،"إَِماَرِة السُّ

َػَفاِء؟ َٓ  ،َٓ َيْؼَتُدوَن بَِفْديِل ،ُأَمَراُء َيُؽقُكقَن َبْعِدي": َقاَل  ،َوَما إَِماَرُة السُّ َو

َقُفْؿ بَِؽِذبِِفؿْ  ،َيْسَتـُّقَن بُِسـَّتِل ـْ َصدَّ َفُلوَلِئَؽ  ،َوَأَطاَكُفْؿ َطَؾك ُضْؾِؿِفؿْ  ،َفَؿ

                                                   
. اكمتنن  اسندن  (21174)كىو مكرر  ،. كاحلديث صحيح لغَته(27218)أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده  (1)

 قالو اقق.
يف صحيح الًتغيب  -رمحو ا-. كصححو اإلماـ األلباين (5951)أخرجو اإلماـ البزار يف مسنده  (2)

 .  "لغَتهصحيح "، كقاؿ: (2242)كالًتىيب برقم 
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 َحْقِضل ،ْسُت مِـُْفؿْ َولَ  ،َلْقُسقا مِـِّل
َّ
َٓ َيِرُدوا َطَؾل ْقُفْؿ  ،َو ـْ َلْؿ ُيَصدِّ َوَم

  ،َفُلوَلِئَؽ مِـِّل َوَأَكا مِـُْفؿْ  ،َوَلْؿ ُيِعـُْفْؿ َطَؾك ُضْؾِؿِفؿْ  ،بَِؽِذبِِفؿْ 
َّ
َوَسَقِرُدوا َطَؾل

ـَ ُطْجَرةَ  ْقُم ُجـَّةٌ  ،َحْقِضل. َيا َكْعُب ْب َدَقُة ُتْطِػُئ اْلَخطِقَئةَ  ،الصَّ  ،َوالصَّ

اَلُة ُقْرَباٌن  ـَ ُطْجَرةَ  -َأْو َقاَل: ُبْرَهاٌن  -َوالصَّ َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة  ،َيا َكْعُب ْب إِكَُّف 

ـْ ُسْحٍت الـَّارُ 
ـَ ُطْجَرةَ  ،َلْحٌؿ َكَبَت مِ الـَّاُس َغاِدَياِن:  ،َأْوَلك بِِف. َيا َكْعُب ْب

«َوَباِئٌع َكْػَسُف َفُؿقبُِؼَفا ،ْػَسُف َفُؿْعتُِؼَفاَفُؿْبَتاٌع كَ 
 (1)

. 

          

 

 
  

                                                   
كصححو اإلماـ األلباين . كاحلديث صحيح على شرط مسلم. (14441)أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده  (1)

. كىو يف الصحيح "صحيح لغَته": (، كقاؿ فيو2242يف صحيح الًتغيب كالًتىيب برقم ) -رمحو ا-
 .  (245)برقم  -رمحو ا-ادلسند لئلماـ الوادعي 
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 [تعالى -رحمه اهلل-عمر بن عبد العزيز ]

 ."تعاىل -سمحٕ اهلل-عٌش بّ عبذ اهعضٙض " :َِٚٓٗ

 : (148-5/114)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ِٜع٢" ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ َُُط ب ـِ ": -اهللرحؿف -ُع ـِ الَحَؽِؿ ب ـِ َمْرَواَن إَُمِقيُّ اْب ب

ـِ كاِلٍَب.   ب
ِّ
ـِ ُقَصل ـِ َطْبِد َمـَاٍف ب ـِ َطْبِد َشْؿٍس ب ـِ ُأَمقََّة ب  َأبِل الَعاِص ب

اِهدُ  ،الُؿْجَتِفدُ  ،الَعالََّمةُ  ،الَحافِظُ  ،اإِلَمامُ  قِّدُ  ،الَعابِدُ  ،الزَّ َأمِْقُر  ،السَّ

ـَ َحؼ     ،االُؿْممِـِْق
ُّ
  ،إَُمِقيُّ  ،َأُبق َحْػٍص الُؼَرِشل

ُّ
 ،ُثؿَّ الِؿْصِريُّ  ،الَؿَدكِل

اِهدُ  ،الَخؾِْقَػةُ  اِشدُ  ،الزَّ  َأَشجُّ َبـِل ُأَمقََّة. ،الرَّ

ِٔ ـِ َأبِل َصالٍِب َسٖسَخ َع ـِ َجْعَػِر ب  ب
ِ
ـِ َيِزْيدَ  ،: َطْبِد اهلل اِئِب ب َوَسْفِؾ  ،َوالسَّ

ـِ َسْعدٍ    اَواْسَتْقَهَب مِـُْف َقَدًح  ،ب
ُّ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َشِرَب مِـُْف الـَّبِل

ََأيٕو  ٢ٔ ّٖ ٔبٜأَْؼ٢ ب ٍَ ،-ضنٞ اهلل عٓ٘-َٜٚأ َأْشَبَف َصالًَة  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": ٜفٜكا

 
ِ
ـْ َهَذا الَػَتك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بَِرُسْقِل اهلل

"مِ
 (1)

. 

                                                   
صحيح ": يف صحيح النسائي -رمحو ا-كقاؿ اإلماـ األلباين . (981)أخرجو اإلماـ النسائي يف سننو  (1)

 . "لغَته
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ِّٜه ِٔ اََٚسٖسَخ ٜأ ـِ الُؿَسقِِّب : َع ـِ َطْبِد  ،َوُطْرَوةَ  ،َسِعْقِد ب َوَأبِل َسَؾَؿَة ب

ـِ  ْحَؿ ـِ  ،الرَّ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـِ َقاِرظٍ  ،َوَأبِل َبْؽٍر ب ـِ إِْبَراِهْقَؿ ب  ب
ِ
 ،َوَطْبِد اهلل

ـِ َسْعدٍ  ـِ َسالَمٍ  ،َوَطامِِر ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  َوَصائَِػٍة. ،َوُيْقُسَػ ب

ِٔ ٌَ َع ـِ َطامِرٍ  :َٜٚأِضَغ  َوَغْقِرِهؿ. ،َوَخْقَلَة بِـِْت َحؽِْقؿٍ  ،ُطْؼَبَة ب

ِة آْجتَِفادِ  ؿَّ
ـْ َأئِ

ـَ  ،َوَكاَن مِ اِشِدْي ـَ الُخَؾَػاِء الرَّ
 َطَؾْقِف  -َومِ

ِ
 .-َرْحَؿُة اهلل

ُ٘ ِٓ ـُ َحْزمٍ  -َأَحُد ُشُقْقِخِف  -: َأُبق َسَؾَؿَة َسٖسَخ َع ـُ  ،َوَأُبق َبْؽٍر ب  َوَرَجاُء ب

ـُ الُؿـَْؽِدرِ  ،َحْقَقةَ  ْهِريُّ  ،َواْب ـُ َسِعْقدٍ  ،َوالزُّ   ،َوَطـَْبَسُة ب
ُّ
ْختَِقاكِل  ،َوَأيُّْقُب السِّ

ـُ َطْبَؾةَ  ـِ  ،َوُحَؿْقٌد الطَِّقْيُؾ  ،َوَتْقَبُة الَعـَْبِريُّ  ،َوإِْبَراِهْقُؿ ب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َوَصالُِح ب

 
ُّ
ْقثِل ـُ ُطَؿرَ  ،َزائَِدَة الؾَّ   ،َوَأُخْقُه: َزبَّانُ  ،َواْبـُُف: َطْبُد الَعِزْيِز ب

ِ
ـُ َطْبِد اهلل َوَصْخُر ب

ـِ َحْرَمَؾةَ  ـُ ُطَؿرَ  ،ب  ب
ِ
  ،َواْبـُُف: َطْبُد اهلل

ُّ
َٓكِل ـُ َداُوَد الَخْق َوَأُخْقُه:  ،َوُطْثَؿاُن ب

ـُ َداُودَ  ـُ َطْبِد الَؿؾِِؽ  ،ُسَؾْقَؿاُن ب   َوُطَؿرُ  ،َوُطَؿُر ب
ُّ
ـُ َطامٍِر الَبَجؾِل َوَطْؿُرو  ،ب

ـُ ُمَفاِجرٍ    ،ب
ُّ
ـُ َهاكِئ الَعـِْسل ـُ َأبِل َطَطاٍء الَؽاتُِب  ،َوُطَؿْقُر ب  ،َوِطْقَسك ب

ـُ َأَكسٍ  ـُ َأبِل ُرَققَّةَ  ،َوَغْقالَُن ب ـُ ِزَيادٍ  ،َوَكاتُِبُف: َلْقُث ب  ،َوَأُبق َهاِشٍؿ َمالُِؽ ب

ـُ َأبِل ُسَقيْ  ُد ب  َوُمَحؿَّ
ُّ
ـُ َقْقٍس الَؼاصُّ  ،ٍد الثََّؼِػل ُد ب ـُ  ،َوُمَحؿَّ َوَمْرَواُن ب

ـُ َطْبِد الَؿؾِِؽ إَمِْقرُ  ،َجـَاٍح    ،َوَمْسَؾَؿُة ب
ٍّ
ـُ َطَربِل ـُ  ،َوالـَّْضُر ب َوَكاتُِبُف: ُكَعْقُؿ ب

 
ُّ
 الَؼْقـِل

ِ
َُٓه: ِهالٌَل َأُبق ُصْعَؿةَ  ،َطْبِد اهلل ـُ ِهَش  ،َوَمْق  َوالَقلِْقُد ب

ُّ
 ،اٍم الُؿَعْقطِل

ـُ َسِعْقٍد إَْكَصاِريُّ  ـِ الُؿِغْقَرةِ  ،َوَيْحَقك ب ـُ ُطْتَبَة ب  َوَخْؾٌؼ ِسَقاُهؿ. ،َوَيْعُؼْقُب ب
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ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب  َأْهِؾ الَؿِدْيـَِة. ٜقا
ِّ
ـْ َتابِِعل

َبَؼِة الثَّالَِثِة مِ  : فِل الطَّ

ٍَ ُ٘: ٜفٜكا َٗ َ ُأمُّ َطاِصٍؿ بِـُْت َطاٝأ
ـِ الَخطَّاِب.: ِهل ـِ ُطَؿَر ب  ِصِؿ ب

.ٜقاٝيٛا ـَ ْق  : ُولَِد َسـََة َثالٍَث َوِستِّ

ٍَ َوَكاَن  ،اَكثِْقرً  اَوَرَوى َحِدْيثً  ،َلُف فِْؼٌف َوِطْؾٌؿ َوَوَرعٌ  ،اَمْلُمْقكً  ،: َوَكاَن ِثَؼةً ٜقا

 َطـُْف  ،-رحؿف اهلل- -إَِماَم َطْدٍل 
َ
 .-َوَرِضل

 ُٔ ُِٝط ب ٍَ ايٗعَب ـْ َأَبَقْيفِ ": َبه٤اض٣َٜٚقا
دٌ  ،َوَأُبق َبْؽرٍ  ،: َطاِصؿٌ َوإِْخَقُتُف مِ  ."َوُمَحؿَّ

ٍَ ايٜفال٤ُؽ  َيُؼْقُل : َٜٚقا
َّ
ـُ ُطْرَوةَ  ،إَْطَؿُش ": َسِؿْعُت الُخَرْيبِل  ،َوِهَشاُم ب

ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  ـُ َيْحَقك: ُولُِدوا َسـََة َمْؼَتِؾ الُحَس  ،َوُطَؿُر ب ـِ َوَصْؾَحُة ب َيْعـِل: -ْق

ـَ   ."-َسـََة إِْحَدى َوِستِّْق

ٖٝإط ُٔ َخ ِٜٝف١ٝ ب ٍَ َخًٔ َٚأسٕس ،َٜٚنَصٔيٜو ٜقا ُِٝط   : فِل َمْقلِِدِه.َٜٚغ

ِٝط٣ ُٔ ُعٜف ُِٝس ب ُ٘ َغٔع  ،َحَسـَفُ  ،َرقِْقَؼ الَقْجفِ  ،: َأكَُّف َكاَن َأْسَؿرَ ََٚشٜنَط ٔقٜفَت

ـَ الؾِّْحَقةِ  ،َكِحْقَػ الِجْسؿِ  ـِ غَ  ،َحَس َقْد  ،بَِجْبَفتِِف َأَثُر َكْػَحِة َدابَّةٍ  ،ائَِر الَعْقـَْق

ْقُب.  َوَخَطُف الشَّ

ٗٞ ٜٛٔب ٌُ اشٝب ِٝ َُأع ٍَ إ٢ِغ َرقِْقَؼ  ،َأْبَقَض ": َرَأْيُت ِصَػَتُف فِل َبْعِض الُؽُتِب: َٜٚقا

ـَ الؾِّْحَقةِ  ،َكِحْقَػ الِجْسؿِ  ،َجِؿْقاًل  ،الَقْجفِ  ـِ  ،َحَس بَِجْبَفتِِف َأَثُر  ،َغاِئَر الَعْقـَْق

: َأَشجَّ َبـِل ُأَمقَّةَ  ،َحافِِر َدابَّةٍ  َ
ل ْقُب  ،َفؾَِذلَِؽ ُسؿِّ  ."َوَقْد َوَخَطُف الشَّ
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َِٝع١ٜ ُٔ َضٔب َُِط٠ٝ ب ٍَ َن ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ ": ٜقا إَِلك  -رحؿف اهلل-َدَخَؾ ُطَؿُر ب

فُ  ،َفَضَرَبُف َفَرٌس  ،َوُهَق ُغالَمٌ  ،إِْصَطْبِؾ َأبِْقفِ  َفَجَعَؾ َأُبْقُه َيْؿَسُح َطـُْف  ،َفَشجَّ

مَ   ."َلَسِعْقدٌ  اإِكََّؽ إِذً  ،إِْن ُكـَْت َأَشجَّ َبـِل ُأَمقَّةَ "َوَيُؼْقُل:  ،الدَّ

٣َٚ ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ : ََٚض ـْ َأبِل َقبِْقؾٍ  ،ِضَؿاُم ب ـَ َطْبِد الَعِزْيزِ ": َط -َأنَّ ُطَؿَر ب

فُ  ،َبَؽك َوُهَق ُغالٌَم َصِغْقرٌ  -رحؿف اهلل  َوَقاَلْت: َما ُيْبؽِْقَؽ؟ ،َفَلْرَسَؾْت إَِلْقِف ُأمُّ

 َقاَل: َذَكْرُت الَؿْقَت.

ـَ َبَؾغَفا َذلَِؽ  ،َقاَل: َوَكاَن َيْقَمئٍِذ َقْد َجَؿَع الُؼْرآنَ  ُف ِحْق  ."َفَبَؽْت ُأمُّ

١َُٜ ٜأُبٛ َِٝج ـُ َطبْ َخ ُؾ ب َثـَا الُؿَػضَّ  : َحدَّ
ِ
ـِ َأبِل ِهـْدٍ  ،ِد اهلل ـْ َداُوَد ب َقاَل:  ،َط

ـْ َهَذا الَباِب "
ـُ َطْبِد الَعِزْيِز مِ ـْ َأْبَقاِب  اَيْعـِل: َبابً -َدَخَؾ َطَؾْقـَا ُطَؿُر ب

مِ

ـَ الَؼْقِم:  -الَؿْسِجِد بِالَؿِدْيـَةِ 
َبَعَث إَِلْقـَا َهَذا الَػاِسُؼ َباْبـِِف َهَذا "َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

ـَ َيتَ  ـَ َض َوالسُّ
َوَيِسْقُر بِِسْقَرِة ُطَؿَر  ،َوَزَطَؿ َأكَُّف َيُؽْقُن َخؾِْقَػًة َبْعَدهُ  ،َعؾَُّؿ الَػَرائِ

ـِ الَخطَّاِب   .-رضل اهلل طـف-ب

 َما َماَت َحتَّك َرَأْيـَا َذلَِؽ فِْقِف.
ِ
 َقاَل: َفَؼاَل َلـَا َداُوُد: َفَقاهلل

ـَ الَخطَّا ـْ َوَلِدي َرُجاًل  ،ِب قِْقَؾ: إِنَّ ُطَؿَر ب
َيْؿأُل  ،بَِقْجِفِف َشَترٌ  ،َقاَل: إِنَّ مِ

 ًٓ  ."إَْرَض َطْد

ـِ َطْؿٍروٜفَهاٜي١ََُٜباَضٝى بُٓ  ب
ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل ـْ َكافِعٍ  ،: َط ـُ َقاَل "َقاَل:  ،َط  اْب

ـْ َوَلِد طُ -رضل اهلل طـفؿا-ُطَؿرَ 
ِذي مِ ـْ َهَذا الَّ  َؿَر ـــــــ: َيا َلْقَت ِشْعِري َم
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 ًٓ  ؟!اَوُجْقرً  اَكَؿا ُمؾَِئْت ُضْؾؿً  ،َيْؿَؾُمَها َطْد

ِٝط٣ ُٔ ُعٜف ُِٝس ب َثـَا َيْعُؼْقُب َغٔع ـْ َأبِْقِف:  ،: َحدَّ ـَ َمْرَواَن "َط َأنَّ َطْبَد الَعِزْيز ب

ُب بَِفا -رحؿف اهلل-َبَعَث اْبـَُف ُطَؿرَ  ـِ  ،إَِلك الَؿِدْيـَِة َيَتَلدَّ َوَكَتَب إَِلك َصالِِح ب

َؾَقاِت  ،َكْقَساَن َيَتَعاَهُدهُ  الَة اَفَلْبَطَل َيْقمً  ،َوَكاَن ُيْؾِزُمُف الصَّ ـِ الصَّ َفَؼاَل: َما  ،َط

 َحَبَسَؽ؟

ـُ َشْعِري. َؾتِل ُتَسؽِّ  َقاَل: َكاَكْت ُمَرجِّ

ـِ َشْعِرَك َأْن ُتْمثَِرُه َطَؾك ال ـْ َتْسؽِْق
الَِة.َفَؼاَل: َبَؾَغ مِ  صَّ

ًٓ  ،َوَكَتَب بَِذلَِؽ إَِلك َوالِِدهِ  َؿُف َحتَّك  ،إَِلْقفِ  َفَبَعَث َطْبُد الَعِزْيِز َرُسْق َفَؿا َكؾَّ

 ."َحَؾَؼ َشْعَرهُ 

ِٜع٢ ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ َُُط ب َٕ ُع ـِ َطْبِد ": -ضمح٘ اهلل-َٜٚنا  ب
ِ
َيْخَتؾُِػ إَِلك ُطَبْقِد اهلل

 
ِ
ُص َطؾِق   ،َيْسَؿُع مِـُْف الِعْؾؿَ  ،اهلل  َأنَّ ُطَؿَر َيَتـَؼَّ

ِ
 ،َفَلْقَبَؾ َطَؾْقفِ  ،اَفَبَؾَغ ُطَبْقَد اهلل

 َفَؼاَل:

 َطـُْفؿ؟ -َتَعاَلك-َمَتك َبَؾَغَؽ َأنَّ اهلَل 
َ
 َسِخَط َطَؾك َأْهؾ َبْدٍر َبْعَد َأْن َرِضل

 َوإَِلْقَؽ  ،َقاَل: َفَعَرَف َما َأَرادَ 
ِ
 َٓ َأُطْقُد. ،َفَؼاَل: َمْعِذَرًة إَِلك اهلل

َّٓ بَِخْقرٍ  -رضل اهلل طـف- اَطؾِق   اَفَؿا ُسِؿَع ُطَؿُر َبْعَدَها َذاكِرً   ."إِ

ُٔ َبه٤اض٣ ُِٝط ب ٌَ ايٗعَب ٞٚ ،َْٜك ٢ٔ ايُعِتٔب ـِ َطْبِد ": َع ـْ ُطَؿَر ب
ـَ مِ َل َما اْسُتبِْق َأنَّ َأوَّ

 مِْصرَ 
َ
ِـّ  ،الَعِزْيِز َأنَّ َأَباُه َولِل َفَلَراَد  ،ُيَشؽُّ فِل ُبُؾْقِغفِ  ،َوُهَق َحِدْيُث السِّ
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ُف َأْن َيُؽْقَن َأْكَػَع لِل َوَلَؽ:  ،َيا َأَبِت "َفَؼاَل:  ،إِْخَراَجفُ  َأَو َغْقَر َذلَِؽ؟ َلَعؾَّ

ُؾـِل إَِلك الَؿِدْيـَةِ  َب بِآَدابِفِ  ،َفَلْقُعَد إَِلك ُفَؼَفاِء َأْهؾَِفا ،ُتَرحِّ  ؿ.َوَأَتَلدَّ

َفُف إَِلك الَؿِدْيـَةِ   ."َفاْشُتِفَر بَِفا بِالِعْؾِؿ َوالَعْؼِؾ َمَع َحَداَثِة ِسـِّفِ  ،َفَقجَّ

ـُ َمْرَواَن ِطـَْد َوَفاِة َأبِْقفِ   ،َوَخَؾَطُف بَِقَلِدهِ  ،َقاَل: ُثؿَّ َبَعَث إَِلْقِف َطْبُد الَؿؾِِؽ ب

َمُف َطَؾك َكثِْقٍر مِـُْفؿ تِل قِْقَؾ فِْقَفا: ،َوَقدَّ َجُف َباْبـَتِِف َفاصَِؿَة الَّ  َوَزوَّ

َها  ،بِـُْت الَخؾِْقَػةِ   َوالَخؾِْقَػُة َزْوُجَفا ،ُأْخُت الَخالَئِِػ ... َوالَخؾِْقَػُة َجدُّ

ـَ َيِعْقُبْقَن ُطَؿرَ  ِذْي ـْ َيْحُسُدُه بِنِْفَراصِِف فِل ": -رحؿف اهلل-َوَكاَن الَّ مِؿَّ

 ."َواْختَِقالِِف فِل الِؿْشَقةِ  ،الـِّْعَؿةِ 

٢ٗط٣ َُِػ ٍَ ٜأُبٛ   ُطَؿرُ ": َٜٚقا
َ
ـْ  -رحؿف اهلل-َولِل

الَؿِدْيـََة فِل إِْمَرِة الَقلِْقِد مِ

ـَ  ـَ إَِلك َسـَِة َثالٍَث َوتِْسِعْق  ."َسـَِة ِستٍّ َوَثَؿاكِْق

ـَ بِالَؿِديْ ٝقًُٞت ـِ َوَسْبِعْق ـِ  ،ـَةِ : َلْقَس َلُف آَثاٌر َسـََة ِثـَْتْق ـْ َجابِِر ب
َٓ َسَؿاٌع مِ َو

 
ِ
ـْ َجابِرٍ  ،َوَلْق َكاَن بَِفا َوُهَق َحَدٌث  ،َطْبِد اهلل  ."-رضل اهلل طـفؿا-ََٕخَذ َط

ٖٝاف٣ ُٔ َع ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ ب ةٍ ": َٜٚقا ـُ َطْبِد الَعِزْيِز َغْقَر َمرَّ  ،َحجَّ بِالـَّاِس ُطَؿُر ب

ُلَفا َسـََة تِْسٍع َوَثَؿاكِ  ـَ َأوَّ  ."ْق

ُٔ َغِعٕس ـُ ُطَؿرَ ": اِب ُد ب َكادِ  ،َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ـُ َأبِل الزِّ َثـَا اْب ـْ َأبِْقفِ  ،َحدَّ  َقاَل: ،َط

ِٜع٢  ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ َُُط ب َّ ُع ُٖا ٜقٔس ّٝ-ضمح٘ اهلل-–ٜي َٚأي  ١َٜٓ ِٜ ٜفَك٢٤ً  ،اامٜلٔس
َِٗط   ،ُطْرَوةَ ": َزَعا ٔبَعِؿَط٠ٕ ،ايع٥

ِ
ـَ َيَسارٍ  ،َوُطَبْقَد اهلل  ،َوالَؼاِسؿَ  ،َوُسَؾْقَؿاَن ب

ـِ  ،َوَخاِرَجةَ  ،اَوَسالِؿً  ْحَؿ ـَ َطْبِد الرَّ ـِ َأبِل  ،َوَأَبا َبْؽٍر ب ـَ ُسَؾْقَؿاَن ب َوَأَبا َبْؽٍر ب
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ـِ َربِْقَعةَ  ،َحْثَؿةَ  ـَ َطامِِر ب  ب
ِ
ل إِكِّ "ُثؿَّ َقاَل:  ،َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  ،َفَحِؿَد اهللَ  ،"َوَطْبَد اهلل

َما ُأِرْيُد َأْن َأْقَطَع  ،َطَؾك الَحؼِّ  اَوَكُؽْقُن فِْقِف َأْطَقاكً  ،َدَطْقُتُؽؿ َْٕمٍر ُتْمَجُرْوَن فِْقفِ 

َّٓ بَِرْأِيُؽؿ اَأمرً  ـْ َحَضَر مِـُْؽؿ ،إِ ى اَفنِْن َرَأْيُتؿ َأَحدً  ،َأْو بَِرْأِي َم َأْو  ،َيَتَعدَّ

ـْ َطامٍِؾ ُضالََمةٌ  َّٓ َأْبَؾَغـِل.َفلُ  ،َبَؾَغُؽؿ َط ـْ َبَؾَغُف َذلَِؽ إِ  َطَؾك َم
ِ
ُج بِاهلل  َحرِّ

 ."َواْفَتَرُققا ،اَفَجَزْوُه َخْقرً 

ُٔ َغِعٕس ُِٝح ب َثـِل َقاِدٌم الَبْرَبِريُّ : اي٤ً ـَ َأبِل َطْبِد ": َحدَّ َأكَُّف َذاَكَر َربِْقَعَة ب

ـِ َشْقئً  ْحَؿ ـِ َطْبِد الَعِزْيِز إِْذ َكاَن بِالَؿِدْيـَةِ  االرَّ ـْ َقَضاِء ُطَؿَر ب
َفَؼاَل َربِْقَعُة:  ،مِ

 ."َما َأْخَطَل َقطُّ  ،َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ  ،َكَلكََّؽ َتُؼْقُل: َأْخَطلَ 

ٍَ ٞٗ ٜقا ُٔ ٜأٔبٞ ُظَضاَض٠ٜ ائكِتَبأْ َيُؼْقُل:  اؽً : َسِؿْعُت َمالِ ٜأُبٛ ُظِضَع١ٜ َعِبُس اأٜلَسٔس ب

ـِ َطْبِد الَعِزْيزِ " ًٓ  ،َأَتك فِْتَقاٌن إَِلك ُطَؿَر ب  َوَتَرَك َما
َ
ِطـَْد  َوَقاُلقا: إِنَّ َأَباَكا ُتُقفِّل

 
ِّ
ـَا ُحَؿْقٍد إََمِجل "َطؿِّ

(1)
. 

ا َدَخَؾ  ،-رحؿف اهلل-َفَلْحَضَرُه ُطَؿرُ   َقاَل: َأْكَت الَؼائُِؾ: ،َفَؾؿَّ

ْقَبِة إَْصَؾعِ ... ُحَؿْقٌد الَِّذي َأَمـــــــــــــٌج َداُرُه   َأُخق الَخْؿِر ُذْو الشَّ

 َفَؾْؿ َيـِْزعِ  اَوَكاَن َكِرْيؿــــــــــــــً... َأَتاُه الَؿِشْقُب َطَؾك ُشـــــــْربَِفا 

 ."َقاَل: َكَعؿْ 

                                                   
 : أمج: بلد من أعراض ادلدينة منها محيد االرلي.معجم البلداف " "يف قاؿ ياقوت  (1)
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ٍَ كَ ٜقا َّٓ َسْقَف َأُحدُّ َوَأكََّؽ َلْؿ  ،ْقَرْرَت بُِشْرِب الَخْؿرِ إِكََّؽ أَ  ،: َما ُأَراكِل إِ

 َتـِْزْع َطـَْفا.

ٍَ ـَ ُيْذَهُب بَِؽ؟ َأَلْؿ َتْسَؿِع اهلَل َيُؼْقُل: ٜقا َعَراُء َيتَّبُِعُفُؿ ﴿: َأْيَفاَت! َأْي َوالشُّ

َٓ َيْػَعُؾْقنَ ﴿إَِلك َقْقلف:  ﴾الَغاُوْونَ  َعَراُء: ] ﴾ َوَأكَُّفؿ َيُؼْقُلْقَن َما   - 224الشُّ

226] 

 شربت الؿدام فؾؿ أقؾع ... وطقتبت فقفا فؾؿ أسؿع

َّٓ َقْد ُأْفؾِتَّ  ،َفَؼاَل: َأْوَلك َلَؽ َيا ُحَؿْقدٌ  َوْيَحَؽ َيا ُحَؿْقُد! َكاَن  ،َما َأَراَك إِ

 َوَأْكَت َرُجُؾ ُسْقٍء. ،اَصالِحً  َأُبْقَك َرُجاًل 

ـَا ُيْشبُِف َأَباُه؟ َكاَن َأُبْقَك َرُجَؾ ُسْقءٍ  ،َقاَل: َأْصَؾَحَؽ اهللُ  َوَأْكَت َرُجٌؾ  ،َوَأيُّ

 َصالٌِح.

 ًٓ  َوَتَرَك َما
َ
ِء َزَطُؿقا َأنَّ َأَباُهؿ ُتُقفِّل َٓ  ِطـَْدَك. َقاَل: إِنَّ َهُم

 َقاَل: َصَدُققا.

ـْ َما ،َوَأْحَضَرُه بَِخْتِؿ َأبِْقِفؿ
 َوَهَذا َماُلُفؿ. ،لِلَوَقاَل: َأْكَػْؼُت َطَؾْقِفؿ مِ

 َقاَل: َما َأَحٌد َأَحؼَّ َأْن َيُؽْقَن َهَذا ِطـَْدُه مِـَْؽ.

 َوَقْد َخَرَج مِـِّل 
َّ
َفَؼاَل: َأَيُعْقُد إَِلل

(1)
 ؟! 

                                                   
 "الركض ادلعطار  "كاحلمَتم يف  (،1/191) "معجم ما استعجم"أكرد اخلرب مع االبيات البكرم يف  (1)

البيت األكؿ مستشهدا بو على حذؼ التنوين من  (1/216) "الكامل  "كأنشد ادلربد يف  (،31 ،31)
 ."محيد  "
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ُٔ َخأيٕس ٤ٛاُف ب ـُ َأْسَؾؿَ ايَع َثـَا َزْيُد ب : -رضل اهلل طـف-َأَكٌس َقاَل َلـَا  ،: َحدَّ

" 
ِ
َأْشَبَف َصالًَة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َما َصؾَّْقُت َوَراَء إَِماٍم َبْعَد َرُسْقِل اهلل

ـْ إَِمامُِؽؿ َهَذا 
 مِ
ِ
ـَ َطْبِد الَعِزْيزِ -بَِرُسْقِل اهلل  .-َيْعـِل: ُطَؿَر ب

ُجْقدَ َقاَل َزْيدٌ  ُكْقَع َوالسُّ ُػ الِؼَقاَم  ،: َفَؽاَن ُطَؿُر ُيتِؿُّ الرُّ  «َوالُؼُعْقدَ َوُيَخػِّ

(1)
. 

ُٔ ٜأٔبٞ َقأيح٣ ٌُ ب ِٝ َٗ ٍَ ُغ َفَقَقْػـَا لِـَـُْظَر لُِعَؿَر  ،ُكـُْت َمَع َأبِل َغَداَة َطَرَفةَ ": ٜقا

ـِ َطْبِد الَعِزْيزِ   إِكِّل ََٕرى اهلَل ُيِحبُّ  ،َوُهَق َأمِْقُر الَحاجِّ  ،ب
ِ
َفُؼْؾُت: َيا َأبَتاُه! َواهلل

 ُطَؿَر.

 َقاَل: لَِؿ؟

ةِ ُقْؾُت  ـَ الَؿَقدَّ
َأَبا َوَأْكَت َسِؿْعَت  ،: لَِؿا َأَراُه َدَخَؾ َلُف فِل ُقُؾْقِب الـَّاِس مِ

 -رضل اهلل طـف-–ُهَرْيَرَة 
ِ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َيُؼْقُل: َقاَل َرُسْقُل اهلل

 (،َفَلِحبُّْقهُ  ،اكً َكاَدى ِجْبِرْيَؾ: إِنَّ اهلَل َقْد َأَحبَّ ُفالَ  ،اإَِذا َأَحبَّ اهلُل َطْبدً )

الَحِدْيَث 
(2)

. 

                                                   
عن  ،يف االفتتاح: باب ٗتفيف القياـ كالقراءة من طريق قتيبة (2/166). كأخرجو النسائي سنده حسن (1)

قاؿ:  ،قاؿ: دخلنا على أنس بن مالك فقاؿ: صليتم؟ قلنا: نعم ،عن زيد بن أسلم ،العطاؼ بن خالد
من  -صلى ا عليو كسلم-ما صليت كراء إماـ أشبو صبلة برسوؿ ا  ،يا جارية ىلمي رل كضوءا

 ."كخيفف القياـ كالقعود ،إمامكم ىذا. قاؿ زيد: ككاف عمر بن عبد العزيز يتم الركوع كالسجود
 ،عن أيب ىريرة ،عن أبيو ،من حديث سهيل بن أيب صاحل (158) (157) (2637)أخرجو مسلم  (2)

      =فقاؿ: إين  ،دعا جربيل ،إف ا إذا أحب عبدا ": -صلى ا عليو كسلم-قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 
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ِٔ ٜأٔبٞ َدِعٜفط٣ ايَبأقط٢  ٍَ ،(1)ََٚع َوإِنَّ َكِجْقَبَة َبـِل ُأَمقََّة  ،لُِؽؾِّ َقْقٍم َكِجْقَبةٌ ": ٜقا

ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  ًة َوْحَدهُ  ،ُطَؿُر ب  ."إِكَُّف ُيْبَعُث ُأمَّ

٣َٚ ـِ َمْقُؿْقنٍ  ،: الثَّْقِريُّ َض ـْ َطْؿِرو ب ـِ  ،َط َقاَل: َكاَكِت الُعَؾَؿاُء َمَع ُطَؿَر ب

 َطْبِد الَعِزْيِز َتالَمَِذًة.

َُْط ْهِريِّ ََِع ـْ َأِخل الزُّ  َوُهَق َطَؾك -َكَتَب الَقلِْقُد إَِلك ُطَؿَر ": َقاَل  ،: َط

ـِ الزُّ -الَؿِدْيـَِة   ب
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َبْقرِ : َأْن َيْضِرَب ُخَبْقَب ب

(2)
 ،اَفَضَرَبُف َأْسَقاصً  ،

 ."َفَؿاَت  ،َوَأَقاَمُف فِل الَبْردِ 

ـْ لِل بُِخَبْقٍب  ،َكاَن ُطَؿُر إَِذا َأْثـَْقا َطَؾْقفِ ": ٝقًُٞت          َرِحَؿُفَؿا  -َقاَل: َفَؿ

 ."–اهلُل 

ـَ الَخْؾِؼ َوالُخُؾِؼ ": ٝقًُٞت ُجُؾ َحَس ـَ  ،َكامَِؾ الَعْؼؾِ  ،َقْد َكاَن َهَذا الرَّ َحَس

ْؿِت  َقاَسةِ  ،السَّ ـٍ  اَحِرْيًص  ،َجقَِّد السِّ َفِؼْقَف  ،َوافَِر الِعْؾؿِ  ،َطَؾك الَعْدِل بُِؽؾِّ ُمْؿؽِ

َكاِء َوالَػْفؿِ  ،الـَّْػسِ  اهً  ،َضاِهَر الذَّ   اَقاكِتً  ،اُمـِْقبً  ،اَأوَّ
ِ
َمَع  اَزاِهدً  ،اَحـِْقػً  ،هلل

                                                                                                                        
فأحبوه  ،فيقوؿ: إف ا حيب فبلنا ،مث ينادم يف السماء ،قاؿ: فيحبو جربيل ،فأحبو ،أحب فبلنا =

فيقوؿ: إين  ،دعا جربيل ،كإذا أبغض عبدا ،قاؿ: مث يوضع لو القبوؿ يف األرض ،فيحبو أىل السماء
 ،فأبغضوه ،مث ينادم يف أىل السماء: إف ا يبغض فبلنا ،قاؿ: فيبغضو جربيل ،فأبغضو ،أبغض فبلنا

، (6/221)يحو سلتصرا صح "كأخرجو البخارم يف  "مث توضع لو البغضاء يف األرض  ،قاؿ: فيبغضونو
 ."باب ادلقة من ا": (386 ،11/385)ككصلو يف األدب  ،يف بدء اخللق تعليقا

 : زلمد بن علي بن احلسُت بن علي أمَت ادلؤمنُت ثقة فاضل أخرج حديثو اجلماعة.ىو (1)
كاف خبيب يعلم علما كثَتا مع فضل لو ": (241)ص  نسب قريش " قاؿ مصعب الزبَتم يف " (2)

 ."كصبلح
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ـِ  اَكاصِؼً  ،الِخالََفةِ  ِة الُؿِعْق ْقُه  ،بِالَحؼِّ َمَع قِؾَّ ـَ َمؾُّ ِذْي َؾَؿِة الَّ َوَكْثَرِة إَُمَراِء الظَّ

ا  اَوَأْخَذُه َكثِْقرً  ،َوَكْؼَصُف ُأْططَِقاتِِفؿ ،َوَكِرُهقا ُمَحاَقَؼَتُف َلُفؿ ا فِل َأْيِدْيِفؿ مِؿَّ مِؿَّ

ؿَّ َفَؿا َزاُلقا بِِف َحتَّك َس  ،َأخُذْوُه بَِغْقِر َحؼٍّ  َفاَدُة  ،َؼْقُه السُّ َفَحَصَؾْت َلُف الشَّ

َعاَدةُ  ـَ  ،َوالسَّ اِشِدْي ـَ الُخَؾَػاِء الرَّ
َوالُعَؾَؿاِء  ،َوُطدَّ ِطـَْد َأْهِؾ الِعْؾِؿ مِ

ـَ   ."الَعامِؾِْق

ٌَ ِٝ َُأع ُٔ إ٢ِغ ـِ ُبْرَقانَ : ََُبٚؿُط ب ـْ َجْعَػِر ب ـِ مِْفَرانَ  ،َط ـْ َمْقُؿْقِن ب : َقاَل  ،َط

ـَ َطْبِد الَعِزْيزِ َأتَ " ـُ َكَرى َأكَُّف َيْحَتاُج إَِلْقـَا ،ْقـَا ُطَؿَر ب َّٓ  ،َوَكْح َفَؿا ُكـَّا َمَعُف إِ

 ."َتالَمَِذةً 

ِٔ  َوَغْقِرِه. ،: ُمَجاِهدٍ َٜٚنَصٔيٜو َدا٤َ َع

َٛط٤ٔأ) َٚٔفٞ ـَ َطْبِد الَعِزْيِز. (امٝل  : َبَؾَغـِل َأنَّ ُطَؿَر ب

ُٔ إ٢ِغَشاَم ـْ اِب ـِ َأبِل َحؽِْقٍؿ:  : َط ـَ َطْبِد الَعِزْيِز َسِؿْعُت "إِْسَؿاِطْقَؾ ب ُطَؿَر ب

ـْ َرُجٍؾ َأْطَؾَؿ مِـِّل-رحؿف اهلل-
ـَ الَؿِدْيـَِة َوَما مِ

ا  ،َيُؼْقُل: َخَرْجُت مِ َفَؾؿَّ

امَ   ."َكِسْقُت  ،َقِدْمُت الشَّ

َُْط ْهِريِّ : ََِع ـِ الزُّ ـِ َطْبِد َسَؿْرُت َمَع ": َقاَل  ،-رحؿف اهلل-َط ُطَؿَر ب

ْثُتفُ  ،َلْقَؾةً  -رحؿف اهلل-الَعِزْيزِ  ْقَؾَة َفَؼْد َسِؿْعُتفُ  ،َفَحدَّ ْثَتُف الؾَّ  ،َفَؼاَل: ُكؾُّ َما َحدَّ

 ."َوَلؽِـََّؽ َحِػْظَت َوَكِسْقـَا
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ٌْ ِٝ ـِ ِشَفاٍب : ُعٜك ـِ اْب ـَ َطْبِد الَعِزْيزِ َأنَّ ": -رحؿف اهلل-َط ف رحؿ-ُطَؿَر ب

ِفْقَرةِ  -اهلل ـَ َطْقـَْقِف. اَفَقَجَدُه َقاصِبً  ،َأْخَبَرُه: َأنَّ الَقلِْقَد َأْرَسَؾ إَِلْقِف بِالظَّ  َبْق

يَّانِ  ـُ الرَّ َّٓ اْب َفَؼاَل: َما َتُؼْقُل  ،َقائٌِؿ بَِسْقِػفِ  ،َقاَل: َفَجَؾْسُت َوَلْقَس ِطـَْدُه إِ

ـْ َيُسبُّ الُخَؾَػاَء؟ َأَتَرى َأنْ   ُيْؼَتَؾ؟ فِْقَؿ

 َوَقاَل: َما َلَؽ؟ ،َفاْكَتَفَركِل ،َفَسَؽتُّ 

؟! ،َفَعاَد لِِؿْثؾَِفا ،َفَسَؽتُّ  ـَ  َفُؼْؾُت: َأَقَتَؾ َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 َٓ  َوَلؽِـَُّف َسبَّ الُخَؾَػاَء. ،َقاَل: 

َؾ.ُقْؾُت   : َفنِكِّل َأَرى َأْن ُيـَؽَّ

ـِ  يَّانِ َفَرَفَع َرْأَسُف إَِلك اْب  ."َفَؼاَل: إِكَُّف فِْقِفْؿ َلـَابِفٌ  ،الرَّ

ٚٞ ًٔ ِٜ َِٜس اأٜل ٢ٔ َٜع٢ ِٜع٢ ب ِٔ َعِبٔس ايَعع٢ ٍَ ،َع ـُ  ،َحجَّ ُسَؾْقَؿانُ ": ٜقا َوَمَعُف ُطَؿُر ب

َفَؼاَل  ،َفَلَصاَبُفْؿ َبْرٌق َوَرْطٌد َحتَّك َكاَدْت َتـَْخؾُِع ُقُؾْقُبُفؿ ،َطْبِد الَعِزْيزِ 

ْقَؾِة َقطُّ  ،َيا َأَبا َحْػصٍ ُسَؾْقَؿاُن:   َأْو َسِؿْعَت بَِفا؟ ،َهْؾ َرَأْيَت مِْثَؾ َهِذِه الؾَّ

ـَ    ،َقاَل: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق
ِ
َفَؽْقَػ َلْق َسِؿْعَت َصْقَت  ،َهَذا َصْقُت َرْحَؿِة اهلل

!؟
ِ
 "َطَذاِب اهلل

٣َٚ ـُ ُطَقْقـَةَ ََٚض ـْ َرُجٍؾ:  ،: اْب ـُ "َط : َما -رحؿف اهلل-َطْبِد الَعِزْيزِ َقاَل ُطَؿُر ب

 ."َكَذْبُت ُمـُْذ َطؾِْؿُت َأنَّ الَؽِذَب َيُضرُّ َأْهَؾفُ 



 اعشف طوفم

2
 تعالى[ -رحمه اهلل-بن عبد العزيز ]عمر 

   
 

223 

٢ٕ ِٛ ُٔ امٜلأدُؿ ِٜع٢ ب ـُ ِدْيـَارٍ َعِبُس ايَعع٢  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ـِ ُطَؿرَ  ،: َحدَّ ـِ اْب َقاَل:  ،َط

ُث ": -رحؿف اهلل-َقاَل ُطَؿرُ " ْكَقا  ،إِكَّا ُكـَّا َكَتَحدَّ َوفِل َلْػٍظ: َيْزُطُؿ الـَّاُس َأنَّ الدُّ

ـْ آِل ُطَؿرَ 
 َرُجٌؾ مِ

َ
 َيْعَؿُؾ بِِؿْثِؾ َطَؿِؾ ُطَؿَر. ،َٓ َتـَْؼِضل َحتَّك َيؾِل

ـِ ُطَؿَر بَِقْجِفِف َشاَمةٌ   ب
ِ
 ،َوَكاُكقا َيَرْوَن َأكَُّف ُهقَ  ،َقاَل: َفَؽاَن باِلٌَل َوَلُد َطْبِد اهلل

ـِ َطْبِد الَعِزْيزِ َحتَّك َجاَء ا  ."هلُل بُِعَؿَر ب

ُ٘ َٗ ـِ ُطَؿَر.ٜأ  اْبـَُة َطاِصِؿ ب
َ
 : ِهل

ُٙ َٚا  َطـُْف. ،: َجَؿاَطةٌ َض

ِٜط١َٜٝ٢ َٛ ـْ َكافٍِع: ُد ـْ َوَلِدي -رحؿف اهلل-–ُطَؿَر َبَؾغـَا َأنَّ ": َط
َقاَل: إِنَّ مِ

ـٌ  َرُجاًل  ًٓ  ،بَِقْجِفِف َشْق  ."َيؾِل َفَقْؿألُ إَْرَض َطْد

ـَ َطْبِد الَعِزْيزِ ": َقاَل َكافِعٌ  َّٓ ُطَؿَر ب  ."َفالَ َأْحِسُبُف إِ

٣َٚ ـُ ُطَؿرَ ََٚض  ب
ِ
ـْ َكافِعٍ  ،: ُطَبْقُد اهلل ـُ ُطَؿرَ َكاَن "َقاَل:  ،َط رضل اهلل -اْب

ـْ َوَلِد ُطَؿرَ  ،َلْقَت ِشْعِري"َيُؼْقُل:  -طـفؿا
ـْ َهَذا الَِّذي مِ فِل َوْجِفِف  ،َم

ًٓ  ،َطالََمةٌ   ."َيْؿألُ إَْرَض َطْد

٘ٔ َتٜفٖطَز ـُ َفَضاَلةَ ٔب  َوُهَق َصُدْوٌق. ،َطـْفُ  ،: ُمَباَرُك ب

َِٝع١ٜ ُٔ َضٔب َُِط٠ٝ ب ـِ َيْحَقكَن ِريِّ ب ـِ السَّ ـِ َطبِْقَدةَ  ،: َط ـْ ِرَياِح ب َخَرَج "َقاَل:  ،َط

ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  الَةِ -رحؿف اهلل-ُطَؿُر ب ٌئ َطَؾك َيِدهِ  َوَشْقٌخ  ،إَِلك الصَّ  ،ُمَتَقكِّ

 َفُؼْؾُت فِل َكْػِسل: َهَذا َشْقٌخ َجاٍف.
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ا َصؾَّك َوَدَخَؾ  ْقُخ الَِّذي  ،َفُؼْؾُت: َأْصَؾَح اهلُل إَمِْقرَ  ،َلِحْؼُتفُ  ،َفَؾؿَّ ـِ الشَّ َم

 َكاَن َيتَّؽُِئ َطَؾك َيِدَك؟

 َرَأْيَتُف؟ ،َفَؼاَل: َيا ِرَياُح 

 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

َّٓ َرُجاًل َقاَل:  َفَلْطَؾَؿـِل  ،َأَتاكِل ،َذاَك َأِخل الَخِضرُ  ،اَصالِحً  َما َأْحِسُبَؽ إِ

ةِ   "َوَأكِّل َسَلْطِدُل فِْقَفا ،َأكِّل َسَللِل َأْمَر إُمَّ
(1)

. 

َٜٛئس َٔ اي َٔ ِٜع٢  ٢ٔ َعِبٔس ايَعع٢ ََُط ب  َقْبَؾفُ َٚٔيُع
َ
 ،: اْبـُُف َطْبُد الَؿؾِِؽ الَِّذي ُتُقفِّل

 الِعَراَق  ْبدُ َوطَ 
َ
 الَِّذي َولِل

ِ
ـِ  ،اهلل  الَحَرَمْق

َ
 ،َوَطاِصؿٌ  ،َوَطْبُد الَعِزْيِز الَِّذي َولِل

                                                   
 ،عن ضمرة ابن ربيعة ،من طريق عبد العزيز الرملي (1/577) "تارخيو  "كأخرجو يعقوب بن سفياف يف  (1)

 "احللية  "كأبو نعيم يف  "تارخيو  "عن رياح بن عبيدة كأخرجو أبو عركبة احلراين يف  ،عن السرم بن حيِت
ا اخلرب ضعيف السند تفرد بو ضمرة عن ضمرة بن ربيعة بو. كىذ ،عن أيوب بن زلمد الوزاف (5/254)

من ملك ذا رحم زلـر  "فإنو كإف كاف ثقة أنكر عليو االماـ أمحد حديث  ،كىو معدكد يف مجلة منكراتو
كقاؿ:  ،كأخرجو الًتمذم ،كرده ردا شديدا كقاؿ: لو قاؿ رجل: إف ىذا كذب دلا كاف سلطئا "فهو عتيق 

كىو خطأ عند أىل احلديث. مث إف يف اخلرب ما يدؿ على بطبلنو كىو حياة اخلضر  ،ال يتابع ضمرة عليو
كذكر احلافظ يف  "،البحر ايط  "عليو السبلـ فقد صرح ٔتوتو مجهور أىل العلم فيما نقلو أبو حياف يف 

كأبا الفضل  ،كأبا طاىر ابن العبادم ،كالبخارم ،كعبد ا بن ادلبارؾ ،منهم إبراىيم احلريب "اإلصابة  "
كابن اجلوزم كغَتىم. كنقل عن أيب احلسن بن ادلنادم قولو: ْتثت عن  ،كأبا بكر بن العريب ،بن ناصر

قاؿ:  ،تعمَت اخلضر كىل ىو باؽ أـ ال؟ فإذا أكثر ادلغفلُت مغًتكف بأنو باؽ من أجل ما ركم يف ذلك
كخرب مسلمة بن  ،لعدـ ثقتهم كالسند إذل أىل الكتاب ساقط ،كاألحاديث ادلرفوعة يف ذلك كاىية

قاؿ: كما عدا ذلك كلو من االخبار كلها كاىية الصدكر كاالعجاز  ،كخرب رياح كالريح ،مصقلة كاخلرافة
 ،إما أف تكوف أدخلت على الثقات استغفاال كيكوف بعضهم تعمد ذلك ،ال خيلو حاذلا من أحد أمرين

 ."[34األنبياء: ] ﴾ف مت فهم اخلالدكفأفإ كما جعلنا لبشر بن قبلك اخللد﴿كقد قاؿ تعاذل: 
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  ،َوإِْسَؿاِطْقُؾ  ،َوَحْػٌص 
ِ
 ،َوإِْصَبغٌ  ،َوَيِزْيدُ  ،َوَيْعُؼْقُب  ،َوإِْسَحاُق  ،َوُطَبْقُد اهلل

 َوإِْبَراِهْقُؿ. ،َوآَدمُ  ،َوَزبَّانُ  ،َوالَقلِْقدُ 

"َوَسائُِرُهؿ لَِعالٍَّت  ،إِْبَراِهْقَؿ َكْؾبِقَّةٌ َفُلمُّ 
(1)

 قا. 

لعدلف، ": باشبًٝف١ اشباَؼ -ضمح٘ اهلل-ٚيكب عُط بٔ عبس ايععٜع 

 ."ولػضؾف، ولعؾؿف، ولرده لؾؿظالؿ، ولؿؼارطتف لؾخقارج، ولرده لؾؼدرية

هق مؿـ تطؿئـ لف الـػس أن كشفد ": ست٢ قاٍ فٝ٘ بعض أٌٖ ايعًِ

 ."لف بالجـة

 جؿاع الـاس طؾك الثـاء طؾقف: لصالحف يف كػسف، ولصالحف مع غقره.إل

وفؼ لفذ الطريؼ: بسبب ولده لف، كصحف،  -رحؿف اهلل-ويذكرون أكف 

 ووجف: فاستػاد مـ ولده، فاتجف إلك هذا الطريؼ الؿرضل، 

 : سـتقـ فؼط.-ضمح٘ اهلل-ٚيٞ اشبالف١ 

 يجد مـ يؼبؾفا. حتك أن أحد مـ الـاس لق أراد أن يدفع الزكاة لؿ

 .-رحؿف اهلل-صار الـاس أغـقاء يف زمـ حؽؿف 

          

 

                                                   
فيما ركاه البخارم  -صلى ا عليو كسلم-كمنو قولو  ،: الذين أمهاهتم سلتلفة كأبوىم كاحدأكالد العبلت (1)

كأمهاهتم  ،األنبياء إخوة من عبلت"من حديث أيب ىريرة مرفوعنا:  (2365)كمسلم  (،354 ،6/353)
 ."كدينهم كاحد  ،شىت
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 [ذكر بعض التابعين جملة]

وكؿ هؿ التابعقن الذيـ كػع اهلل طز وجؾ هبؿ اإلسالم، والؿسؾؿقـ، 

 وحػظ اهلل طز وجؾ هبؿ العؾؿ والديـ.

 رضل اهلل-: مؽحقل الشامل، وكافع مقلك طبد اهلل بـ طؿر َِٓٗ

، وأبق صالح -رضل اهلل طـفؿا-، وطؽرمة مقلك ابـ طباس -طـفؿا

ذكقان،  طؿرو بـ ديـار، وطبد اهلل بـ ديـار، وإسقد، ومسروق، وشؼقؼ، 

وإبراهقؿ، ومطرق بـ طبد اهلل بـ الشخقر الذي لؿ يتؾقث بالػتـ، وغقرهؿ 

 كثقر.

اهلل  وإكؿا هذه إشارات لـعؾؿ هبا طظقؿ مـزلة سؾػـا الصالحقـ رضقان

 طؾقفؿ أجؿعقـ.
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 [أئمة المذاهب األربعة]

 ."أ٢ٌٞ املزآب األسبعٞ سمحٍٔ اهلل أمجعني": َٚٔ باب أعطف غًف

وترجؿـا لفؿ هبذه الصقرة، مع أكـا تعترب أن التؿذهب لقاحد مـ هذه 

 الؿذاهب مـ البدع.

حقث أكف أوجب  -رحؿف اهلل-وقد رد العؾؿاء طؾك ابـ رجب الحـبؾل 

 التؿذهب بلحد هذه الؿذاهب.

، رسالة إلك أهؾ القابان، حقث -رحؿف اهلل-وألػ الؿعصقمقة القاباين 

 أرادوا أن يدخؾقا يف اإلسالم: لؽـ لشلم الؿذهبقة تلخروا طـف.

 : ٓ يصح إسالمؽؿ إٓ طؾك الؿذهب الشافعل.قاٍ هلِ ايؿافع١ٝ 

  طؾك الؿذهب الحـػل.: ٓ يصح إسالمؽؿ إٓٚقاٍ هلِ اسبٓف١ٝ

 : ٓ يصح إسالمؽؿ إٓ طؾك الؿذهب الحـبؾل.ٚقاٍ هلِ اسبٓاب١ً

 : ٓ يصح إسالمؽؿ إٓ طؾك الؿذهب الؿالؽل.ٚقاٍ هلِ املايه١ٝ

: بؿا أكـا كخرج مـ كػر إلك كػر، كبؼك طؾك ما كحق فعٓس شيو قايٛا

 فقف.

قدر اهلل  : رسالة إلك أهؾ القابان: لؽـ قد مضكٚأيف هلِ املعكَٛٞ

 طز وجؾ، واهلل الؿستعان.
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  [-رحمه اهلل-اإلمام أبو حنيفة ]

 ."-سمحٕ اهلل-أب٘ حِٚفٞ ": ٚأٍٚ ٖؤال٤ َٔ سٝح املٛيس ٚايتكسّ

 : (403-6/390)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ِٜٝف١ٜ" . -ضمح٘ اهلل-ٜأُبٛ َسٓٔ
ُّ
ـُ َثابِِت التَّْقِؿل  : الـُّْعَؿاُن ب

ـِ ُزْوَصك  ،َطالُِؿ الِعَراِق  ،َفِؼْقُف الِؿؾَّةِ  ،اإِلَمامُ  ـُ َثابِِت ب َأُبق َحـِْقَػَة الـُّْعَؿاُن ب

 
ُّ
  ،التَّْقِؿل

ُّ
ـِ َثْعَؾَبَة. ،الُؽْقفِل  ب

ِ
 َمْقَلك َبـِل َتْقِؿ اهلل

ٍُ ـْ َأْبـَاِء الُػرِس.ُٜٜكا
 : إِكَُّف مِ

ـَ ُٚيَس َحاَبةِ  ،: َسـََة َثَؿاكِْق  .-رضل اهلل طـفؿ-فِل َحَقاِة ِصَغاِر الصَّ

ـَ َمالٍِؽ ََٚضٜأ٣ ا َقِدَم َطَؾْقِفُؿ الُؽْقَفةَ  -رضل اهلل طـف-: َأَكَس ب َوَلْؿ َيثُبْت  ،َلؿَّ

ـْ َأَحٍد مِـُْفؿ.  َلُف َحرٌف َط

ِٔ ٣َٚ َع ـِ َأبِل َرَباٍح ََٚض َطَؾك َما  -َوَأْفَضُؾُفؿ  ،َوُهَق َأْكَبُر َشْقٍخ َلفُ  ،: َطَطاِء ب

 .-َقاَل 

٢ٔ . ََٚع
ِّ
ْعبِل  : الشَّ

ِٔ  .-َوَلْؿ َيِصحَّ  -: َصاُوْوٍس ََٚع

ِٔ ـِ ُسَحْقؿٍ ََٚع ـِ َثابٍِت  ،: َجَبَؾَة ب  .-َوفِل ُلِؼقِِّف َلُف َكَظٌر  -َوِطْؽِرَمَة  ،َوَطِديِّ ب
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ـِ  ـِ ب ْحَؿ ـِ ِدْيـَارٍ  ،ُهْرُمَز إَْطَرِج َوَطْبِد الرَّ َوَأبِل ُسْػَقاَن َصْؾَحَة  ،َوَطْؿِرو ب

ـِ َكافِعٍ  ـِ ُطَؿرَ  ،ب ـِ ُمْسؾِؿٍ  ،َوَقَتاَدةَ  ،َوَكافٍِع َمْقَلك اْب   ،َوَقْقِس ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل َوَطْقِن ب

ـِ ُطْتَبةَ  ـِ َمْسعُ  ،ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ ب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـِ  ،ْقدٍ َوالَؼاِسِؿ ب َوُمَحاِرِب ب

ـِ ِدْيـَارٍ  ،ِدَثارٍ   ب
ِ
ـِ ُطَتْقَبةَ  ،َوَطْبِد اهلل ـِ َمْرَثدٍ  ،َوالَحَؽِؿ ب ـِ  ،َوَطْؾَؼَؿَة ب  ب

ِّ
َوَطؾِل

ـِ ُرَفْقعٍ  ،إَْقَؿرِ    ،َوَطْبِد الَعِزْيِز ب
ِّ
ـِ َأبِل ُسَؾْقَؿاَن  ،َوَططِقََّة الَعْقفِل اِد ب  -َوَحؿَّ

َف  ـِ ِطالََقةَ وَ  –َوبِِف َتَػؼَّ ـِ ُكَفْقؾٍ  ،ِزَياِد ب ـِ ُكَؾْقٍب  ،َوَسَؾَؿَة ب َوِسَؿاِك  ،َوَطاِصِؿ ب

ـِ َحْرٍب  ـِ َبْفَدَلةَ  ،ب ـِ َمْسُرْوٍق  ،َوَطاِصِؿ ب ـِ ُطَؿْقرٍ  ،َوَسِعْقِد ب  ،َوَطْبِد الَؿؾِِؽ ب

ْهِريِّ  ،َوَأبِل َجْعَػٍر الَباقِرِ  ـِ ِشَفاٍب الزُّ ـِ الُؿـَْؽِدرِ  ،َواْب ِد ب َوَأبِل  ،َوُمَحؿَّ

 
ِّ
بِْقِعل ـِ الُؿْعَتِؿرِ  ،إِْسَحاَق السَّ ـِ  ،َوَمـُْصْقِر ب ـِ ُصَفْقٍب  ،َوُمْسؾٍِؿ الَبطِْق َوَيِزْيَد ب

َبْقرِ  ،الَػِؼْقرِ  ـٍ إََسِديِّ  ،َوَأبِل الزُّ ائِِب  ،َوَأبِل َحِصْق ـِ السَّ َوَكاِصٍح  ،َوَطَطاِء ب

 
ِّ
ـِ ُطْرَوةَ  ،الُؿَحؾِِّؿل  َوَخْؾٍؼ ِسَقاُهؿ. ،َوِهَشاِم ب

ِٔ ٣َٚ َع ُ٘ َض ـِ  -َوُهَق َأْصَغُر مِـُْف  -: َشْقَباَن الـَّْحِقيِّ َسٖت٢ إ٢ْٖ : َمالِِؽ ب ـْ َوَط

 .-َوُهَق َكَذلَِؽ  -َأَكٍس 

َٞ ا الِػْؼُف َوالتَّْدقِْقُؼ  ،َواْرَتَحَؾ فِل َذلَِؽ  ،: بَِطَؾِب أَثارِ َُٚعٓٔ ْأِي  َوَأمَّ فِل الرَّ

 َوالـَّاُس َطَؾْقِف ِطَقاٌل فِل َذلَِؽ. ،َفنَِلْقِف الُؿـَْتَفك ،َوغَقامِِضفِ 

ُ٘ ِٓ اِج فِل  ،: َخْؾٌؼ َكثِْقرٌ َسٖسَخ َع  (َتْفِذْيبِفِ )َذَكَر مِـُْفؿ َشْقُخـَا َأُبق الَحجَّ

َِٓء َطَؾك الُؿْعَجِؿ:  َهُم
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ـُ َصْفَؿاَن  بَّاِح  -اَساَن َطالُِؿ ُخرَ  -إِْبَراِهْقُؿ ب ـِ الصَّ ـُ إََغرِّ ب َوَأْبَقُض ب

دٍ  ،الِؿـَْؼِريُّ  ـُ ُمَحؿَّ   ،َوإِْسَحاُق إَْزَرُق  ،َوَأْسَباُط ب
ُّ
ـُ َطْؿٍرو الَبَجؾِل  ،َوَأَسُد ب

 
ُّ
ْقَرفِل ـُ َيْحَقك الصَّ ـُ َهاكِئ. ،َوإِْسَؿاِطْقُؾ ب  َوَأيُّْقُب ب

ـُ َيِزْيَد الـَّْقَسا ـُ َطْقٍن. ،ُبْقِريُّ َوالَجاُرْوُد ب  َوَجْعَػُر ب

ـُ َكْبَفانَ  ٍّ الَعـَِزيُّ  ،َوالَحاِرُث ب
ـُ َطؾِل ـُ ِزَياٍد  ،َوَحقَّاُن ب ـُ ب َوالَحَس

ازُ  ،الؾُّْمُلِميُّ  ـُ ُفَراٍت الَؼزَّ ـُ ب ـِ َططِقََّة  ،َوالَحَس ـِ ب ـُ الَحَس ـُ ب َوالُحَسْق

 
ُّ
ـِ الَؼاِضل ،الَعْقفِل ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ـُ َسْؾؿٍ  ،َوَحْػُص ب اُم ب َوَأُبق ُمطِْقٍع  ،َوَحؽَّ

 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ َأبِل َحـِْقَػةَ  ،الَحَؽُؿ ب اُد ب يَّاُت  ،َواْبـُُف: َحؿَّ ـْ  -َوَحْؿَزُة الزَّ

َوُهَق مِ

 .-َأْقَراكِِف 

ـُ ُمْصَعٍب  . ،َوَخاِرَجُة ب
ُّ
 َوَداُوُد الطَّائِل

 الَػِؼْقفُ َوزُ 
ُّ
ـُ الُفَذْيِؾ التَِّؿْقِؿل ـُ الُحَباِب. ،َفُر ب  َوَزْيُد ب

 
ُّ
قِّل ْؾِت الَؼاِضل ،َوَسابٌِؼ الرَّ ـُ الصَّ ـُ َأبِل الَجْفِؿ  ،َوَسْعُد ب َوَسِعْقُد ب

 
ُّ
ـُ َسالٍَّم الَعطَّارُ  ،الَؼاُبْقِسل   ،َوَسِعْقُد ب

ُّ
ـُ َسالٍِؿ الَبْؾِخل ـُ  َوُسَؾْقَؿانُ  ،َوَسْؾُؿ ب ب

 
ُّ
ـُ ُمَزاِحٍؿ. ،َطْؿٍرو الـََّخِعل  َوَسْفُؾ ب

ـُ إِْسَحاَق  ـُ ُمَحاِرٍب  ،َوُشَعْقُب ب بَّاُح ب اِج. ،َوالصَّ ـُ الَحجَّ ْؾُت ب  َوالصَّ

ـُ الُػَراِت  ،َوَأُبق َطاِصٍؿ الـَّبِْقُؾ  ـُ َحبِْقٍب  ،َوَطامُِر ب ـُ  ،َوَطاِئُذ ب َوَطبَّاُد ب

امِ   ب ،الَعقَّ
ِ
ـُ َيِزْيَد الُؿْؼِرُئ  ،ـُ الُؿَباَركِ َوَطْبُد اهلل  ب

ِ
َوَأُبق َيْحَقك َطْبُد  ،َوَطْبُد اهلل
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ُّ
اكِل اِق  ،الَحِؿْقِد الِحؿَّ زَّ ـُ َخالٍِد  ،َوَطْبُد الرَّ َوَطْبُد  -تِْرمِِذيٌّ  -َوَطْبُد الَعِزْيِز ب

 
ُّ
ٍد الُجْرَجاكِل ـُ ُمَحؿَّ ـُ َأبِل رَ  ،الَؽِرْيِؿ ب ادٍ َوَطْبُد الَؿِجْقِد ب َوَطْبُد الَقاِرِث  ،وَّ

  ،التَّـُّْقِريُّ 
ُّ
َبْقِر الُؼَرِشل ـُ الزُّ  ب

ِ
  ،َوُطَبْقُد اهلل

ُّ
قِّل ـُ َطْؿٍرو الرَّ  ب

ِ
َوُطَبْقُد  ،َوُطَبْقُد اهلل

ـُ ُمْقَسك  ب
ِ
دٍ  ،اهلل ـُ ُمَحؿَّ ـُ َضْبَقاَن الَؼاِضل ،َوَطتَّاُب ب ُّ ب

ـُ  ،َوَطؾِل ُّ ب
َوَطؾِل

ـُ ُمْسِفٍر الَؼاِضل ،َطاِصؿٍ  ُّ ب
ٍد الَعـَْؼِزيُّ  ،َوَطؾِل ـُ ُمَحؿَّ ـٍ  ،َوَطْؿُرو ب َوَأُبق ُقْط

ـُ الَفْقَثؿِ  ـُ ُيْقُكَس  ،َطْؿُرو ب  َوَأُبق ُكَعْقٍؿ. ،َوِطْقَسك ب

ـُ ُمْقَسك   ،َوالَػْضُؾ ب
ُّ
ـُ الَحَؽِؿ الُعَركِل ـٍ  ،َوالَؼاِسُؿ ب ـُ َمْع  ،َوالَؼاِسُؿ ب

ـُ الرَّ   بِْقِع.َوَقْقُس ب

ـُ َأَباٍن الَعـَْبِريُّ  ُد ب   -َوُمَحؿَّ
ٌّ
ـُ بِْشرٍ  -ُكْقفِل ُد ب ـُ  ،َوُمَحؿَّ ُد ب َوُمَحؿَّ

ـِ َأَتَش  ـِ ب   ،الَحَس
ُّ
ْقَباكِل ـِ الشَّ ـُ الَحَس ُد ب   ،َوُمَحؿَّ

ُّ
ـُ َخالٍِد الَقْهبِل ُد ب  ،َوُمَحؿَّ

 إَْكَصاِريُّ 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب ـِ َططِقَّةَ َوُمَحؿَّ  ،َوُمَحؿَّ ـُ الَػْضِؾ ب ـُ  ،ُد ب ُد ب َوُمَحؿَّ

  ،الَؼاِسِؿ إََسِديُّ 
ُّ
ـُ َمْسُرْوٍق الُؽْقفِل ُد ب   ،َوُمَحؿَّ

ُّ
ـُ َيِزْيَد الَقاِسطِل ُد ب  ،َوُمَحؿَّ

ـُ َسالِؿٍ  ـُ الِؿْؼَدامِ  ،َوَمْرَواُن ب ـُ ِطْؿَرانَ  ،َوُمْصَعُب ب ـُ  ،َوالُؿَعاَفك ب ُّ ب
ل َوَمؽِّ

 َؿ.إِْبَراِهقْ 

ْقَؼُؾ  ُّ الصَّ
ـُ َطْبِد الَؽِرْيِؿ الَبْؾِخل   ،َوَكْصُر ب

ُّ
ـُ َطْبِد الَؿؾِِؽ الَعَتؽِل  ،َوَكْصُر ب

 إَْزِديُّ 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ٍد الَؿْرَوِزيُّ  ،َوَأُبق َغالٍِب الـَّْضُر ب ـُ ُمَحؿَّ  ،َوالـَّْضُر ب

 
ُّ
الَِم إَْصَبَفاكِل ـُ َطْبِد السَّ اٍج الَؼاِضلوَ  ،َوالـُّْعَؿاُن ب ـُ َدرَّ ـُ  ،ُكْقُح ب َوُكْقُح ب
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ـُ بِْسَطامَ  ،َوَهْقَذةُ  ،َوُهَشْقؿٌ  ،َأبِل َمْرَيَؿ الَجامِعُ  ـُ  ،َوَوكِْقعٌ  ،َوَهقَّاُج ب َوَيْحَقك ب

ـِ َحاِجٍب  ،َأيُّْقَب الِؿْصِريُّ  ـُ َكْصِر ب ـُ َيَؿانٍ  ،َوَيْحَقك ب ـُ  ،َوَيْحَقك ب َوَيِزْيُد ب

ـُ َهاُرْونَ  ،ُزَرْيعٍ  ـُ ُبَؽْقرٍ  ،َوَيِزْيُد ب َوَأُبق  ،َوَأُبق إِْسَحاَق الَػَزاِريُّ  ،َوُيْقُكُس ب

ِريُّ  ؽَّ   ،َحْؿَزَة السُّ
ُّ
اَغاكِل َوَأُبق ُمَؼاتٍِؾ  ،َوَأُبق ِشَفاٍب الَحـَّاطُ  ،َوَأُبق َسْعٍد الصَّ

َؿْرَقـِْديُّ   َوالَؼاِضل َأُبق ُيْقُسَػ. ،السَّ

َُُس ا ٍَ ٜأِس ٜٞٗقا  ": َأُبق َحـِْقَػةَ : ئعِذًٔ
ٌّ
يَّاِت  ،َتْقِؿل ـْ َرهِط َحْؿَزَة الزَّ

َكاَن  ،مِ

ازً   ."َيبِْقُع الَخزَّ  اَخزَّ

ِٜٝف١ٜ ٢ٔ ٜأٔبٞ َسٓٔ ُٖأز ب ُٔ َس َُُط ب ٍَ ُع ـْ َأْهِؾ َكاُبَؾ َٜٚقا
ا ُزْوَصك: َفنِكَُّف مِ  ،: َأمَّ

 َوُولَِد َثابٌِت َطَؾك اإِلْسالَِم.

ـِ َثْعَؾَبةَ  اك َمْؿُؾْقكً َوَكاَن ُزْوصَ   ب
ِ
َُٓؤُه َلُفؿ ،َفُلطتَِؼ  ،لَِبـِل َتْقِؿ اهلل ُثؿَّ لَِبـِل  ،َفَق

 َقْػٍؾ.

ٍَ ازً ٜقا ـِ ُحَرْيٍث. ،ا: َوَكاَن َأُبق َحـِْقَػَة َخزَّ اُكف َمْعُرْوٌف فِل َداِر َطْؿِرو ب  َوُدكَّ

ٟٗ َٚظ٢ ُٖٕس امٜلِط ََُش  ُٔ ٍَ ايِٖٓهُط ب ـْ يَ َٜٚقا ـِ الـَّْضرِ : َط َقاَل: َكاَن َوالُِد  ،ْحَقك ب

ـْ َكَسا.
 َأبِل َحـِْقَػَة مِ

٣َٚ بِْقعِ ََٚض ـُ الرَّ ـِ إِْدِرْيَس  ،: ُسَؾْقَؿاُن ب ـِ الَحاِرِث ب َأُبق َحـِْقَػَة "َقاَل:  ،َط

ـْ تِْرمِذَ 
 ."َأصُؾُف مِ

٢ٔ امٝلٞكط٢ٟ َُ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس ايٖطِس ـْ ": َٜٚقا
 ."َأْهِؾ َبابَِؾ َأُبق َحـِْقَػَة مِ
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٣َٚ ـِ الُبْفُؾْقلِ ََٚض ـُ إِْسَحاَق ب ـْ َأبِْقفِ  ،: َأُبق َجْعَػٍر َأْحَؿُد ب هِ  ،َط ـْ َجدِّ  ،َط

ـْ َأْهِؾ إَْكَباِر.
 َقاَل: َثابٌِت َوالُِد َأبِل َحـِْقَػَة مِ

ََُس ايٜكأنٞ ُٔ ٜأِس ُّ ب ـِ َشاَذانَ َُٞهَط  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـَا َأْحَؿُد ب  ،الَؿْرَوِزيُّ  : َحدَّ

ـْ َأبِْقفِ  هِ  ،َط ـْ َجدِّ ـِ "َسِؿْعُت إِْسَؿاِطْقَؾ َيُؼْقُل:  ،َط اِد ب ـُ َحؿَّ َأْكَبَلَكا إِْسَؿاِطْقُؾ ب

ـْ َأْبـَاِء َفاِرٍس إَحَرارِ 
ـِ الَؿْرُزَباِن مِ ـِ َثابِِت ب  َما  ،َأبِل َحـِْقَػَة الـُّْعَؿاِن ب

ِ
َواهلل

 ."َوَقَع َطَؾْقـَا ِرقٌّ َقطُّ 

ـَ  ي فِل َسـَِة َثَؿاكِْق  َوُهَق َصِغْقرٌ  ،ُولَد َجدِّ
ٍّ
َفَدَطا َلُف  ،َوَذَهَب َثابٌِت إَِلك َطؾِل

َيتِف   ،بِالَبَرَكِة فِْقِف َوفِل ُذرِّ
ٍّ
 َأْن َيُؽْقَن اْسَتَجاَب َذلَِؽ لَِعؾِل

ِ
ـَ اهلل

ـُ َكْرُجق مِ َوَكْح

 فِْقـَا. -رضل اهلل طـف-

ٍَ  الَػاُلْقَذَج  : َوالـُّْعَؿانُ ٜقا
ٍّ
ـُ الَؿْرُزَباِن َوالُِد َثابٍِت ُهَق الَِّذي َأْهَدى لَِعؾِل ب

 فِل َيْقِم الـَّْقُرْوِز.

ٙٞ ٍَ َعًٔ  : َكْقِرُزْوَكا ُكؾَّ َيْقٍم.ٜفٜكا

ٌَ ِٝ  َفَؼاَل: َمْفِرُجْقَكا ُكؾَّ َيْقٍم. ،: َكاَن َذلَِؽ فِل الَؿفرَجانِ َٚٔق

ُٔ َغِعٕس ا ُُٖس ب ََُش  ٍَ ٜٞٗقا ِٛٔف ـٍ : يَع ـَ َمِعْق  -رحؿف اهلل-َسِؿْعُت َيْحَقك ب

َّٓ بَِؿا  ،ثَِؼةً  -رحؿف اهلل-َكاَن َأُبق َحـِْقَػةَ ": َيُؼْقُل  ُث بِالَحِدْيِث إِ َٓ ُيَحدِّ

َٓ َيْحَػظُ  ،َيْحَػُظف ُث بَِؿا  َٓ ُيَحدِّ  ."َو
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ُٖٕس ََُش  ُٔ ٍَ َقأيُح ب ـٍ َٜٚقا ـَ َمِعْق َيُؼْقُل: َكاَن َأُبق َحـِْقَػَة ثَِؼًة : َسِؿْعُت َيْحَقك ب

 فِل الَحِدْيِث.

٣َٚ ـِ الَؼاِسِؿ بـ ُمْحِرزٍ ََٚض ِد ب ـُ ُمَحؿَّ : َكاَن َأُبق  ،: َأْحَؿُد ب ـٍ ـِ َمِعْق ـِ اْب َط

َٓ َبْلَس بِِف.  َحـِْقَػَة 

ََٖط٠ٟ  ٍَ ْدِق َٜٚقا ـْ َأْهِؾ الصِّ
َوَلَؼْد َضَرَبف  ،ِب َوَلْؿ ُيتََّفْؿ بِالَؽذِ  ،: ُهَق ِطـَْدَكا مِ

ـُ ُهَبْقَرَة َطَؾك الَؼَضاءِ   .اَفَلَبك َأْن َيُؽْقَن َقاِضقً  ،اْب

َٕ ٔنَتاَب١ٟ ُٔ َعال٤ ازُ  ،: َأْكَبَلَكا الؽِـِْديُّ ٜأِخَبَطَْا اِب َأْكَبَلَكا  ،َأْكَبَلَكا الَخطِْقُب  ،َأْكَبَلَكا الَؼزَّ

ـُ َطْؿٍرو ال ،الَخالَُّل  ُّ ب
ـِ َكاٍس  ،َحِرْيِريُّ َأْكَبَلَكا َطؾِل ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ُّ ب

َثـَا َطؾِل َحدَّ

 
ُّ
  ،الـََّخِعل

ُّ
ْقَدَكاكِل ـُ َمْحُؿْقٍد الصَّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـِ  ،َحدَّ ـُ ُشَجاِع ب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

 
ِّ
ـُ َأبِل َمالٍِؽ  ،الثَّْؾِجل ـُ ب َثـَا الَحَس ـْ َأبِل ُيْقُسَػ  ،َحدَّ َقاَل َأُبق "َقاَل:  ،َط

ا َأَرْدُت َصَؾَب الِعْؾؿِ ": -رحؿف اهلل-َحـِْقَػةَ  َوَأْسَلُل  ،َجَعؾُت َأَتَخقَُّر الُعُؾْقمَ  ،َلؿَّ

ِؿ الُؼْرآَن. ـْ َطَقاِقبَِفا. َفِؼْقَؾ: َتَعؾَّ  َط

 َفُؼْؾُت: إَِذا َحِػظُتف َفَؿا َيُؽْقَن آِخُرُه؟

ْبَقاُن َوإَحَداُث  ،َقاُلقا: َتْجؾُِس فِل الَؿْسِجدِ  َٓ  ،َفَقؼَرُأ َطَؾْقَؽ الصِّ ُثؿَّ 

ـْ ُهَق َأْحَػُظ مِـَْؽ   ."َفَتذَهُب ِرَئاَسُتَؽ  ،َأْو ُمَساِويَؽ  ،َيْؾَبُث َأْن َيْخُرَج فِْقِفؿ َم
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ُر فِل َهَذاٝقًُٞت َئاَسِة َقْد ُيِػؽِّ ـْ َصَؾَب الِعْؾَؿ لِؾرِّ َّٓ َفَؼْد َثَبَت َقْقُل  ،: َم َوإِ

َؿ الُؼْرآَن َوَطؾََّؿفُ » :-َصَؾَقاُت اهلُل َطَؾْقِف  -لُؿْصَطَػك ا ـْ َتَعؾَّ «َأْفَضُؾُؽؿ َم
 (1)

. 

ـَ الَؿْسِجِد؟ َوَهْؾ َكْشٌر لِِعؾٍؿ ُيَؼاِرُب 
! َوَهْؾ َمَحؾٌّ َأْفَضُؾ مِ

ِ
َيا ُسْبَحاَن اهلل

 
ِ
ـَ  ،َتْعؾِْقَؿ الُؼْرآِن؟ َكالَّ َواهلل ـَ َلْؿ َيْعَؿُؾقا  َوَهْؾ َصَؾَبٌة َخْقٌر مِ ِذْي ْبَقاِن الَّ الصِّ

ُكقَب؟!  الذُّ

ـْ َلْقَس بِثَِؼٍة. ،َوَأحِسُب َهِذِه الِحَؽاَيَة َمْقُضْقَطةً   َفِػل إِْسـَاِدَها َم

ـْ فِل  ُة الِحَؽاَيِة: َقاَل: ُقْؾُت: َفنِنَّ َسِؿْعُت الَحِدْيَث َوَكَتبُتف َحتَّك َلْؿ َيُؽ َتتِؿَّ

ْكَقا   َأْحَػُظ مِـِّل؟الدُّ

ثَت  ،َقاُلقا: إَِذا َكبِرَت َوَضُعْػَت  َِٓء إَْحَداُث  ،َحدَّ َواْجَتَؿَع َطَؾْقَؽ َهُم

ْبَقانُ  ـْ َأْن َتغَؾطَ  ،َوالصِّ َطَؾْقَؽ فِل  اَفَقِصْقُر َطارً  ،َفَقرُمقَك بِالَؽِذِب  ،ُثؿَّ َلْؿ َتلَم

 َطِؼبَِؽ.

َٓ َحاَجَة لِل فِل َهَذا  ."َفُؼْؾُت: 

َفنِنَّ اإِلَماَم َأَبا َحـِْقَػَة َصَؾَب  ،: أَن َكَؿا َجَزمُت بَِلكََّفا ِحَؽاَيٌة ُمخَتَؾَؼةٌ ٝقًُٞت

ـْ إِْذ َذاَك َيْسَؿُع الَحِدْيَث  ،َوَأْكَثَر مِـُْف فِل َسـَِة ماَئٍة َوَبعَدَها ،الَحِدْيَث  َوَلْؿ َيُؽ

                                                   
كأبو  ،يف فضائل القرآف باب: خَتكم من تعلم القرآف كعلمو (5128)ك  (5127)أخرجو البخارم  (1)

باب: ما جاء  ،يف ثواب القرآف (2199)كالًتمذم  ،باب ثواب قراءة القرآف ،يف الوتر (1452)داكد 
 ،1/57)كأمحد  ،باب: فضل من تعلم القرآف كعلمو ،يف ادلقدمة (211)يف تعلم القرآف. كابن ماجو 

باب: خياركم من تعلم القرآف كعلمو. من حديث  ،يف فضائل القرآف (2/437)كالدارمي  (،69 ،58
 .-رضي ا عنو-عثماف بن عفاف 
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ْبَقانُ  َبْؾ َكاَن َيْطُؾُبف كَِباُر  ،الَِث ماَئِة َسـَةٍ َهَذا اْصطاِلٌَح ُوِجَد َبْعَد ثَ  ،الصِّ

ـْ لِْؾُػَؼَفاِء ِطْؾٌؿ َبْعَد الُؼْرآِن ِسَقاهُ  ،الُعَؾَؿاءِ  َكْت  ،َبْؾ َلْؿ َيُؽ َٓ َكاَكْت َقْد ُدوِّ َو

 .ُكُتُب الِػْؼِف َأصاًل 

 ُثؿَّ َقاَل: ُقْؾُت: َأَتَعؾَُّؿ الـَّْحَق.

 َما َيُؽْقَن آِخُر َأْمِري؟ ،َوالَعَربِقَّةَ  َفُؼْؾُت: إَِذا َحِػظُت الـَّْحقَ 

 َفَلْكَثُر ِرْزِقَؽ ِدْيـَاَراِن إَِلك َثالََثٍة. ،اَقاُلقا: َتؼُعُد ُمَعؾِّؿً 

َٓ َطاِقَبَة َلُف.  ُقْؾُت: َوَهَذا 

عرِ  ـْ َأَحٌد َأشَعُر مِـِّل؟ ،ُقْؾُت: َفنِْن َكَظرُت فِل الشِّ  َفَؾْؿ َيُؽ

 َوإِْن َحَرَمَؽ َهَجقَتف. ،َأْو َيخَؾُع َطَؾْقَؽ  ،ا َفَقَفُب َلَؽ َقاُلقا: َتؿَدُح َهذَ 

َٓ َحاَجَة فِْقِف.  ُقْؾُت: 

 َما َيُؽْقُن آِخُر َأمِرِه؟ ،ُقْؾُت: َفنِْن َكَظرُت فِل الَؽالَمِ 

ـْ ُمَشـََّعاِت الَؽالَمِ 
ـْ َكَظَر فِل الَؽالَِم مِ َٓ َيْسَؾُؿ َم كْ  ،َقاُلقا:   ،َدَقةِ َفُقرَمك بِالزَّ

 .اَأْو َيسَؾُؿ َمْذُمْقمً  ،َفُقؼَتُؾ 

ـْ َوَضَع َهِذِه الُخَراَفةَ  َوَهْؾ َكاَن فِل َذلَِؽ الَقْقِت ُوِجَد  ،ُقْؾُت: َقاَتَؾ اهلُل َم

 ِطْؾُؿ الَؽالَِم؟!!

 َقاَل: ُقْؾُت: َفنِنَّ َتَعؾَّؿُت الِػْؼَف؟

 .اَوإِْن ُكـَْت َشاب   ،َوُتطَؾُب لِْؾَؼَضاءِ  ،َوُتػتِل الـَّاَس  ،َقاُلقا: ُتْسَلُل 



 اعشف طوفم

2
 [-رحمه اهلل-أبو حنيفة ]اإلمام 

   
 

237 

ـْ َهَذاٝقًُٞت
ٌء َأكَػُع مِ

ْ
ْؿُتفُ  ،َفَؾِزمُت الِػْؼفَ  ،: َلْقَس فِل الُعُؾْقِم َشل  ."َوَتَعؾَّ

ٔ٘ ـِ َكاسٍ َٚٔب ـِ َخاِزمٍ  ،: إَِلك اْب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َثـِل َجْعَػُر ب ـُ  ،َحدَّ َثـَا الَقلِْقُد ب َحدَّ

ادٍ  ـِ  ،َحؿَّ ـِ ِزَيادٍ  َط ـِ ب ـِ الُفَذْيؾِ  ،الَحَس ـْ ُزَفَر ب  َسِؿْعُت َأَبا َحـِْقَػَة َيُؼْقُل: ،َط

 فِْقِف بِإََصابِعِ  اُكـُْت َأكُظُر فِل الَؽالَِم َحتَّك َبَؾغُت فِْقِف َمْبَؾغً 
َّ
َوُكـَّا  ،ُيَشاُر إَِلل

ـِ َأبِل ُسَؾْقَؿا اِد ب ـْ َحْؾَؼِة َحؿَّ
 ،اَفَجاءْتـِل اْمَرَأٌة َيْقمً  ،نَ َكجؾُِس بِالُؼْرِب مِ

ـَّةِ  ،َفَؼاَلْت لِل: َرُجٌؾ َلُف اْمَرَأٌة َأَمةٌ  َؼَفا لِؾسُّ ُؼَفا؟ ،َأَراَد َأْن ُيَطؾِّ  َكْؿ ُيَطؾَّ

ادً  ،َفَؾْؿ َأدِر َما َأُقْقُل   ُثؿَّ َتْرِجَع ُتْخبَِركِل. ،اَفَلَمرُتَفا َأْن َتْسَلَل َحؿَّ

ـَ الَحْقِض َوالِجَؿاِع َتْطؾِقَؼةً َفَؼاَل: يُ  ،َفَسَلْلُتفُ 
 َصاِهٌر مِ

َ
ُؼَفا َوِهل ُثؿَّ  ،َطؾِّ

ـِ   َفَؼْد َحؾَّْت لأِلَْزَواِج. ،َفنَِذا اْغَتَسؾْت  ،َيرتُُكَفا َحتَّك َتِحقَض َحْقَضَتْق

 َفَلْخَبَرْتـِل. ،َفَرَجَعْت 

َٓ َحاَجَة لِل فِل الَؽالَمِ  ادٍ  ،َوَأَخذُت َكْعؾِل ،َفُؼْؾُت:   ،َفَجَؾسُت إَِلك َحؿَّ

ـَ الَغدِ  ،َفَلْحَػُظ َقْقَلف ،َفُؽـُْت َأْسَؿُع َمَسائَِؾف
َوُيْخطُِئ  ،َفَلْحَػُظَفا ،ُثؿَّ ُيِعْقُدَها مِ

 َأْصَحاُبف.

َٓ َيْجؾِْس فِل َصْدِر الَحْؾَؼِة بِِحَذائِل َغْقُر َأبِل َحـِْقَػَة.  َفَؼاَل: 

ـَ  َئاَسةِ ثُ  ،َفَصِحبُتف َطْشَر ِسـِْق َؾَب لِؾرِّ َفَلْحَبْبُت َأْن  ،ؿَّ َكاَزَطتـِل َكْػِسل الطَّ

 َوَطزمِل َأْن َأْفَعَؾ  اَفَخَرجُت َيْقمً  ،َأطَتِزَلف َوَأجؾَِس فِل َحْؾَؼٍة لِـَْػِسل
ِّ
 ،بِالَعِشل

ا َرَأْيُتف  َلْؿ َتطِْب َكْػِسل َأْن َأطَتِزَلف. ،َفَؾؿَّ
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ُ
ًٓ  ،َقَراَبٍة َلُف َقْد َماَت بِالَبْصَرةِ  َفَجاءُه تِْؾَؽ الؾَّقَؾَة َكْعل َوَلْقَس َلُف  ،َوَتَرَك َما

 َفَلَمَركِل َأْن َأجؾَِس َمَؽاَكف. ،َواِرٌث َغْقُرهُ 

 َمَسائُِؾ َلْؿ َأْسَؿْعَفا مِـْفُ 
َّ
َّٓ َأْن َخَرَج َحتَّك َوَرَدْت َطَؾل َفُؽـُْت  ،َفَؿا ُهَق إِ

ـِ َفغَ  ،ُأِجْقُب َوَأكُتُب َجَقابِل  ُثؿَّ َقِدَم. ،اَب َشْفَرْي

ـَ َمْسَلَلةً  اَوَكاَكْت َكْحقً  ،َفَعَرضُت َطَؾْقِف الَؿَسائَِؾ  ـْ ِستِّْق
َفَقاَفَؼـِل فِل  ،مِ

ـَ  ـَ  ،َأْرَبِعْق َّٓ ُأَفاِرَقف َحتَّك َيُؿْقَت. ،َوَخاَلَػـِل فِل ِطْشِرْي  َفآَلْقُت َطَؾك َكْػِسل َأ

تَِفا اهلُل َأْطَؾؿُ  اَوَهِذِه َأْيًض  َوَما َطؾِْؿـَا َأنَّ الَؽالََم فِل َذلَِؽ الَقْقِت َكاَن  ،بِِصحَّ

 ."–َواهلُل َأْطَؾُؿ  -َلُف َوُجْقٌد 

ٗٞ ُٔ َعِبٔس اهلٔل ائعِذًٔ َُُس ب ٍَ ٜأِس َثـِل َأبِلٜقا -َقاَل َأُبق َحـِْقَػةَ "َقاَل:  ،: َحدَّ

َّٓ َأَجبُت فِْقفِ  ،: َقِدْمُت الَبْصَرةَ -رحؿف اهلل ٍء إِ
ْ
ـْ َشل َٓ ُأْسَلُل َط  ،َفَظـَـُْت َأكِّل 

ـْ ِطـِْدي فِْقَفا َجَقاٌب  ـْ َأْشَقاَء َلْؿ َيُؽ َّٓ  ،َفَسَلُلقكِل َط َفَجَعؾُت َطَؾك َكْػِسل َأ

ادً   َطْشَرَة َسـَةً  ،َحتَّك َيُؿْقَت  اُأَفاِرَق َحؿَّ
َ
 ."َفَصِحبُتف َثَؿاكِل

ٜٗ ُٔ ٜأ ُِٝب ب ُٞٗؾَع ٔٓ ِٝ ِٜٔف  َِٛب ايٖكط٢
ُّ
اكِل َثـَا َأُبق َيْحَقك الِحؿَّ َأَبا َسِؿْعُت  ،: َحدَّ

َرَأْيُت َكَلكِّل َأكُبُش َقْبَر  ،َرَأْيُت ُرْؤَيا َأفَزَطْتـِل"َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-َحـِْقَػةَ 

 
ِّ
َد َيْسلَ  َفَلَمرُت َرُجاًل  ،َفَلَتْقُت الَبْصَرةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل ُل ُمَحؿَّ

. ـَ ـَ ِسْقِرْي  ب
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  ،َفَسَلَلف
ِ
َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف        -َفَؼاَل: َهَذا َرُجٌؾ َيـُبُش َأْخَباَر َرُسْقِل اهلل

 ."-َوَسؾَّؿَ 

ٟٗ َٚظ٢ ُٖٕس امٜلِط ََُش  ُٔ ُِٛز ب ُُ ََِش ـُ آَدمَ امٝلَشٚسُخ  َثـَا َحامُِد ب َثـَا َأُبق  ،: َحدَّ َحدَّ

ـُ ُمَزاِحؿٍ  ُد ب ـَ الُؿَباَركِ  ،َوْهٍب ُمَحؿَّ  ب
ِ
َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

َٓ َأنَّ اهلَل َأَطاَكـِل بَِلبِل َحـِْقَػَة َوُسْػَقانَ " ُكـُْت َكَسائِِر  ،-رحؿفؿا اهلل تعالك-َلْق

 ."الـَّاسِ 

ِٝط٣ َٖ ُٔ ُظ َُُس ب َثـَا ُس ٜأِس ـُ َأبِل َشْقٍخ : َحدَّ ـُ َطْبِد  ،َؾْقَؿاُن ب َثـِل ُحْجُر ب َحدَّ

ـْ ِغؾَؿاِن َأبِل "َقاَل:  ،الَجبَّارِ 
: َترَضك َأْن َتُؽْقَن مِ ـٍ ـِ َمْع قِْقَؾ لِْؾَؼاِسِؿ ب

 َحـِْقَػَة؟

ـْ ُمَجاَلَسِة َأبِل َحـِْقَػَة.
 َقاَل: َما َجَؾَس الـَّاُس إَِلك َأَحٍد َأْكَػَع مِ

 الَؼاِسُؿ: َتَعاَل َمِعل إَِلْقِف. َوَقاَل َلفُ 

ا َجاَء إَِلْقفِ   ."َوَقاَل: َما َرَأْيُت مِْثَؾ َهَذا ،َلِزَمف ،َفَؾؿَّ

٢ٔ ايٖهط٢ِٜؼ٢ َِٛب ب ٜٗ ُٔ ٜأ ُُٖس ب بَّاِح ََُش ـُ الصَّ َثـَا َأْحَؿُد ب َسِؿْعُت  ،: َحدَّ

 َقاَل: 
َّ
افِِعل  ـِْقَػَة؟قِْقَؾ لَِؿالٍِؽ: َهْؾ َرَأْيَت َأَبا َح "الشَّ

اِرَيِة َأْن َيْجَعَؾَفا َذَهبً  َرَأْيُت َرُجاًل  ،َقاَل: َكَعؿْ  َلَؼاَم  ،اَلْق ُكؾََّؿَؽ فِل َهِذِه السَّ

تِف  ."بُِحجَّ
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ُِط٣ٚ ٢ٔ َع ِٔ ٜأَغٔس ب ْبَح  -رحؿف اهلل-َأنَّ َأَبا َحـِْقَػَة ": ََٚع َصؾَّك الِعَشاَء َوالصُّ

ـَ َسـَةً   ."بُِقُضْقِء َأْرَبِعْق

٣َٚ ـُ الَقلِْقدِ ََٚض ـِ الَؼاِضل َأبِل ُيْقُسَػ  ،: بِْشُر ب َبْقـََؿا َأَكا َأمِشل "َقاَل:  ،َط

َٓ  إِْذ َسِؿْعُت َرُجاًل  ،-رحؿف اهلل-َمَع َأبِل َحـِْقَػةَ  َيُؼْقُل َٔخَر: َهَذا َأُبق َحـِْقَػَة 

 ."َيـَاُم الؾَّقَؾ 

ِٜٝف١ٜ ٍَ ٜأُبٛ َسٓٔ  ": -ضمح٘ اهلل-ٜفٜكا
ِ
ُث َطـِّل بَِؿا َلْؿ َأْفَعْؾ  َواهلل َفَؽاَن  ،َٓ ُيَتَحدَّ

طً  ،ُيْحقِل الؾَّْقَؾ َصالَةً   ."َوُدَطاءً  ،اَوَتَضرُّ

٢ٔ ِٝ َٗ َِٚد  ِٔ َٔ  َٟ ٢ٚ ُف فِل  -رحؿف اهلل-َأنَّ َأَبا َحـِْقَػةَ ": َٜٚقِس ُض َقَرَأ الُؼْرآَن ُكؾَّ

 ."َرْكَعةٍ 

 ٢ٔ ُٖٔس ب ََُش  ُٔ ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس َِٝط٠ٜٔقا  -رحؿف اهلل-َرَأْيُت َأَبا َحـِْقَػةَ ": امٝلٔػ

 ."َطَؾك َرْأِسِف َقَؾـُْسَقٌة َسْقَداُء َصِقْيَؾةٌ  ،ُيْػتِل الـَّاَس بَِؿْسِجِد الُؽْقَفةِ  اَشْقخً 

ُٖٕس ََُش  ٢ٔ ٢ٔ ايِٖٓهط٢ ب ٍَ ،ََٚع َجِؿْقَؾ  -رحؿف اهلل-َكاَن َأُبق َحـِْقَػةَ ": ٜقا

يِح  ،َسِريَّ الثَّْقِب  ،الَقْجفِ  َر الرِّ
  ،َأَتْقُتُف فِل َحاَجةٍ  ،َططِ

ٌّ
 كَِساٌء قرمِسل

َّ
 ،َوَطَؾل

 َوُخْذ كَِساِئل. ،َوَقاَل: َأْططِـِل ِكَساءكَ  ،َفَلَمَر بِنِسَراِج َبغؾِف

ا َرَجعَ  ،َفَػَعؾُت   ُهَق َغؾِْقٌظ. ،َقاَل: َيا َكْضُر! َخجْؾَتـِل بِؽَِساِئَؽ  ،َفَؾؿَّ

ْمُتُف  ،َوُكـُْت َأَخْذُتُف بَِخْؿَسِة َدَكاكِْقرَ َقاَل:  َساٌء َققَّ
ُثؿَّ إِكِّل َرَأْيُتف َوَطَؾْقِف كِ

ـَ ِدْيـَارً  ْق
 ."اَثالَثِ
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ُِٛغَف ِٔ ٜأٔبٞ ُٜ ٍَ ،ََٚع ـِ الـَّاِس ُصْقَرةً  ،َكاَن َأُبق َحـِْقَػَة َرْبَعةً ": ٜقا ـْ َأْحَس
 ،مِ

ا فِل َكْػِسفِ  ،غَؿةً َوَأطَذبِِفؿ كَ  ،اَوَأبَؾِغِفؿ ُكْطؼً   ."َوَأْبَقـِِفؿ َطؿَّ

ِٜٝف١ٜ ٢ٔ ٜأٔبٞ َسٓٔ ُٖأز ب ِٔ َس ٍَ ،ََٚع ـَ  ،َتعُؾْقُه ُسْؿَرةٌ  ،َكاَن َأبِل َجِؿْقاًل ": ٜقا َحَس

ـُ َطاِصٍؿ: َلْق ُوِزَن ِطْؾُؿ اإِلَماِم َأبِل َحـِْقَػَة بِِعْؾِؿ َأْهِؾ َزَماكِفِ  ُّ ب
 ،َوَقاَل َطؾِل

 ."َلَرَجَح َطَؾْقِفؿ

َٝإخ ُٔ ٔغ ٍَ َسٞفُل ب ْعرِ  ،َكالَُم َأبِل َحـِْقَػَة فِل الِػْؼفِ ": َٜٚقا ـَ الشَّ
َٓ  ،َأَدقُّ مِ

َّٓ َجاِهٌؾ   ."َيِعقُبف إِ

ـُ َُ ٢ٔ اأٜلِع َٟ َع ٢ٚ ـْ َمْسَلَلةٍ َُٚض َؾ َط
ـُ َهَذا "َفَؼاَل:  ،: َأكَُّف ُسئِ إِكََّؿا ُيحِس

ـُ َثابِ  ازُ الـُّْعَؿاُن ب  ."َوَأُضـُّف ُبقِرَك َلُف فِل ِطْؾِؿفِ  ،ٍت الَخزَّ

ِْٜط ٍَ َدط٢   ،َتْػَؼفْ  ،: َقاَل لِل ُمِغْقَرُة: َجالِْس َأَبا َحـِْقَػةَ َٜٚقا
َّ
َفنِنَّ إِْبَراِهْقَؿ الـََّخِعل

 َلَجاَلَسف. ،اَلْق َكاَن َحق  

ُٔ امٝلَباَضٔى ٍَ اِب  ِس.: َأُبق َحـِْقَػَة َأْفَؼُف الـَّاَٜٚقا

ٗٞ ٍَ ايٖؿأفٔع  : الـَّاُس فِل الِػْؼِف ِطَقاٌل َطَؾك َأبِل َحـِْقَػَة.َٜٚقا

َؿٌة إَِلك َهَذا اإِلَمامِ ": ٝقًُٞت َٓ  ،اإِلَماَمُة فِل الِػْؼِف َوَدَقائِِؼف ُمَسؾَّ َوَهَذا َأمٌر 

 ."َشؽَّ فِْقفِ 

ٌء 
ْ
 الـََّفاُر إَِلك َدلِْقؾِ إَِذا اْحَتاَج ... َوَلْقَس َيِصحُّ فِل إَْذَهاِن َشل

ـِ  َدْي  .-َوَرِحَؿُف  ،-رضل اهلل طـف-َوِسْقَرُتف َتْحَتِؿُؾ َأْن ُتػَرَد فِل ُمَجؾَّ
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َٞ ُٛفِّ ـَ َوماَئةٍ  ،اَمْسِؼق   ،ا: َشِفْقدً ُت َوَطَؾْقِف  ،َوَلُف َسْبُعْقَن َسـَةً  ،فِل َسـَِة َخْؿِسْق

 .-َواهلُل َأْطَؾُؿ  -ْغَداَد َوَمْشَفٌد َفاِخٌر بِبَ  ،ُقبٌَّة َطظِْقَؿةٌ 

ُ٘ ُٓ ـُ َأبِل َحـِْقَػةَ َٚاِب اُد ب ـٍ  ،َكاَن َذا ِطْؾؿٍ  ،: الَػِؼْقُف َحؿَّ َوَوَرٍع  ،َوَصالٍَح  ،َوِدْي

.  َتامٍّ

 َوالُِده
َ
ا ُتُقفِّل اٌد  ،َوَأْهُؾَفا َغاِئُبْقنَ  ،َكاَن ِطـَْده َوَدائُِع َكثِْقَرةٌ  ،َلؿَّ َفـََؼَؾَفا َحؿَّ

 َفنِكََّؽ َأْهٌؾ. ،َفَؼاَل: َبْؾ َدْطَفا ِطـَْدك ،َحاِكِؿ لَِقَتَسؾََّؿَفاإَِلك ال

ُة الَقالِدِ  ،َفَؼاَل: ِزْكَفا  ُثؿَّ افَعْؾ َما َتَرى. ،َواْقبِْضَفا َحتَّك َتربََأ مِـَْفا ِذمَّ

َ فِل َوْزكَِفا َوِحَسابَِفا َأيَّامً  ،َفَػَعَؾ الَؼاِضل َذلَِؽ 
ادٌ  ،اَوَبِؼل َفَؿا  ،َواْسَتَتَر َحؿَّ

. ـٍ  َضَفَر َحتَّك َأْوَدَطَفا الَؼاِضل ِطـَْد َأمِْق

ُٖاْز َٞ َس ُٛفِّ ـَ َوماَئةٍ ُت  .َكْفاًل  ،: َسـََة ِستٍّ َوَسْبِعْق

ِٔ َٚا٠١َٜ َع ُ٘ ض٢  َوَغْقِره. ،: َأبِْقفِ ٜي

ُ٘ ِٓ ادٍ َسٖسَخ َع ـُ َحؿَّ  قا. "ل الَبْصَرةِ َقاِض  ،: َوَلُدُه: اإِلَماُم إِْسَؿاِطْقُؾ ب

 : سـة ثؿاكقـ مـ الفجرة الـبقية.-ضمح٘ اهلل-ٚيس أبٛ سٓٝف١ 

 : سـة مائة وخؿسقـ مـ الفجرة الـبقية.-ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

وهق وإن كان إماًما متبقًطا طـد أهؾف، إٓ أكف كان طـده مـ العؼائد 

 الؿخالػة، وأراء الؿـحرفة يف باب الػؼف. 
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: يف آخط املكٓف -ضمح٘ اهلل-بٔ أبٞ ؾٝب١ َا قس غٛطٙ اإلَاّ ا

 ."-رحؿف اهلل-كتاب الرد طؾك أبل حـقػة "

 ."يف السـة": َٚا غٛطٙ اإلَاّ عبس اهلل بٔ اإلَاّ أمحس

 . "يف تاريخ بغداد": -ضمح٘ اهلل-َٚا غٛطٙ: اشبٛٝب ايبػسازٟ 

طدة تبقيبات يف صحقحف يرد هبا ": -ضمح٘ اهلل-ٖٚهصا يإلَاّ ايبداضٟ 

 .": إٓ أكف لؿ يسؿف باسؿف-رحؿف اهلل-طؾك أبل حـقػة 

 ."ضعقػ يف الحديث": -ضمح٘ اهلل-ٖٚٛ 

 : طؾك مائة وطشريـ حديًثا، ثؿاكقن حديًثا مـفا ضعقػة.ب٢ٓ َصٖب٘

 ."بلصحاب الرأي والؼقاس": ٜٚٛقفٕٛ عٓس أٌٖ اسبسٜح

، ومحؿد بـ الحسـ الشقباين، أبق يقسػ يعؼقب": َٚٔ أؾٗط أتباع٘

وهؽذا اإلمام الطحاوي، مملػ العؼقدة الطحاوية، وقد وافؼفؿ يف مسللة 

 ."ققل بالؾسان، واطتؼاد بالجـان فؼط"اإليؿان مـ أكف: 

: إلك خروج إطؿال مـ مسؿك اإليؿان: وهذه بدطة لؿ ِٖٚ شٖبٛا

 يقافؼقا طؾقفا: فنن اإلطؿال مـ اإليؿان.

 ."ف أتباع، ولف أكصار، ولف مذهبل": ٚيهٔ َٔ شيو

صؾك اهلل -وقد روي طـد أققال كثقرة تحث طؾك إخذ بحديث الـبل 

 .-طؾقف وسؾؿ
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طؾك رأيف، وطؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وطؾك تؼدم حديث الـبل 

 رأي غقره.
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 [-رحمه اهلل-اإلمام مالك بن أنس األصبحي ]

احملذخ, إًاَ داس اهلذشٝ, ًٗفتٚٔا, أحذ أعٚاْ تابعٛ اإلًاَ ": ٚثاِْٝٗ

 ."-سمحٕ اهلل-, ًاهم بّ أُع اهتابعني

 : (72-8/48)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ََأيٝو"  ُّ ََا .-ضمح٘ اهلل-اإل٢
ُّ
ـِ َمالٍِؽ الَؿَدكِل ـُ َأَكِس ب  : ب

ةِ  ،ُهَق َشْقُخ اإِلْسالَمِ  ُة إُمَّ ـُ  ،َداِر الِفْجَرةِ إَِماُم  ،ُحجَّ  َمالُِؽ ب
ِ
َأُبق َطْبِد اهلل

ـِ ُخَثْقِؾ  ـِ َغْقَؿاَن ب ـِ الَحاِرِث ب ـِ َطْؿِرو ب ـِ َأبِل َطامٍِر ب ـِ َمالِِؽ ب َأَكِس ب
(1)

ـِ   ب

ـِ الَحاِرِث  ـِ  ،َطْؿِرو ب اِد ب ـِ َشدَّ ـِ َزْيٍد ب ـِ َمالِِؽ ب ـُ َطْقِف ب َوُهَق ُذو َأْصَبَح ب

  ،َوُهَق ِحْؿَقُر إَْصَغُر الِحْؿَقِريُّ  ،ُزْرَطةَ 
ُّ
  ،ُثؿَّ إَْصَبِحل

ُّ
َحؾِْقُػ َبـِل  ،الَؿَدكِل

ـْ ُقَرْيشٍ 
 َأَحِد الَعْشَرِة. ،َتْقٍؿ مِ

ِ
ـِ ُطَبْقِد اهلل  َفُفؿ ُحؾَػاُء ُطْثَؿاَن َأِخل َصْؾَحَة ب

َٞ ٖٔ  ُ٘ َٗ ُة.َٚٝأ  : َطالَِقُة بِـُْت َشِرْيٍؽ إَْزِديَّ

َُ َُِٖٜٚأع  َُ٘ بِْقعُ  ،َوُأَوْيٌس  ،: َأُبق ُسَفْقٍؾ َكافِعٌ ا ُد َأبِل  ،َوالـَّْضرُ  ،َوالرَّ َٓ َأْو

 َطامٍِر.

                                                   
عن أيب  ،كحكاه عن زلمد ابن سعد ،ككذا قيده ابن ماكوال كضبطو ،كثاء مثلثة ،ٓتاء معجمة مضمومة (1)

: القاموس " كيف ": جثيل باجليم كحكاه عن الزبَت. كغَتهكقاؿ أبو احلسن الدارقطٍت بكر بن أيب أكيس. 
 .(71)أك ىو باجليم. كسَتد ضبطو عند ادلؤلف ’ خثيل كزبَت جد لؤلماـ مالك
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ِٔ ٟٗ َع ِٖط٢ ٣َٚ ايٗع ْقِف: ُأَوْيٍس َوَأبِل ُسَفْقؾٍ  ،: َوالِِده َأَكسٍ َٜٚقِس َض َوَقاَل:  ،َوَطؿَّ

. ـَ  َمْقَلك التَّْقِؿقِّق

٣َٚ بِْقعِ  ََٚض ِف الرَّ ـْ َطؿِّ  َط
ِ
ـْ كَِباِر ُطَؾَؿاِء  ،َأُبق ُأَوْيٍس َطْبُد اهلل

َوَكاَن َأُبْقُهؿ مِ

. ـَ  التَّابِِعْق

ِٔ ٜأَخَص  َوَصائَِػٍة. ،: ُطْثَؿانَ َع

ََأيٕو َع٢ًٜ اأٜلَقٚح ِٛٔيُس  ـَ ََ -َطاَم َمْقِت َأَكسٍ  ،: فِل َسـَِة َثالٍَث َوتِْسِعْق

  -رضل اهلل طـف
ِ
َوَكَشَل فِل َصْقٍن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َخاِدِم َرُسْقِل اهلل

ٍؾ.  َوَرَفاِهَقٍة َوَتجؿُّ

َِ ًٞ  َوَسالٍِؿ. ،: َوُهَق َحْدٌث ُبَعْقَد َمْقِت الَؼاِسؿِ َٜٚطًَٜب ائع

ِٔ َبْقرِ  ،َوَسِعْقٍد الَؿْؼُبِريِّ  ،: َكافِعٍ ٜفٜأَخَص َع ـِ الزُّ  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ  ،َوَطامِِر ب َواْب

ْهِريِّ  ،الُؿـَْؽِدرِ  ـِ ِدْيـَارٍ  ،َوالزُّ  ب
ِ
 ،َوَخْؾٍؼ َسـَْذُكُرُهؿ َطَؾك الُؿْعَجؿِ  ،َوَطْبِد اهلل

لِ )َوإَِلك َجاكِِب ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفؿ َما َرَوى َطـُْف فِل   َكْؿ َطَدُدُه. (،الُؿَقصَّ

 َوُهْؿ:...إلخ.

ُِٗ ُِٗ ٝن٥ً ِٓ ـْ  ،اَوَثالَُثْقَن َحِدْيثً : ِستُّ ماَئٍة َوِستٌَّة ٜفَع َوِستَُّة َأَحاِدْيَث َطؿَّ

ـَ َحِدْيثً  ،َلْؿ ُيَسؿِّ   .اَواْخُتؾَِػ فِل َذلَِؽ فِل َأَحٍد َوَسْبِعْق

َٛط٤ٔأ) َٚٔفٞ ُة َمَراِسْقَؾ َأْيًض : (امٝل ـِ  اِطدَّ ْهِريِّ َط  ،َوَيْحَقك إَْكَصاِريِّ  ،: الزُّ

ـِ ُطْرَوَة.  َوِهَشاِم ب
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 ٌَ ُٔ َٞٗع ٔٓ ٞٛ ُّ ايٖساَضٝق ََا : َأصَراَف اإل٢
(1)

َفَشَػك  ،َجِؿْقِع َذلَِؽ فِل ُجْزٍء َكبِْقرٍ  

ـَ  َواِة َطـُْف فِل ُجْزٍء َكبِْقٍر ُيَؼاِرُب َطَدُدُهؿ َأْلػً  ،َوَبقَّ  اَوَقْد ُكـُْت َأْفَرْدُت َأْسَؿاَء الرُّ

 َفْؾـَْذُكْر َأْطَقاَكُفؿ: ،َوَأْرَبَع ماَئةٍ 

َث َطـْ  ُف: َأُبق ُسَفْقؾٍ َحدَّ ـْ ُشُقْقِخِف: َطؿُّ
ـُ َأبِل َكثِْقرٍ  ،ُف مِ  ،َوَيْحَقك ب

ْهِريُّ  ـُ َسِعْقدٍ  ،َوالزُّ ـُ الَفادِ  ،َوَيْحَقك ب ـُ َأبِل ُأَكْقَسةَ  ،َوَيِزْيُد ب ـُ  ،َوَزْيُد ب َوُطَؿُر ب

ـِ َزْيدٍ  ِد ب  َوَغْقُرُهؿ. ،ُمَحؿَّ

ٔ٘ ِٔ ٜأٞقَطأْ َٔ ـُ  ،: َمْعَؿرٌ َٚ ـُ الَحاِرِث  ،َوَأُبق َحـِْقَػةَ  ،ُجَرْيٍج  َواْب  ،َوَطْؿُرو ب

 
ُّ
ـُ َأْسَؿاءَ  ،َوالثَّْقِريُّ  ،َوُشْعَبةُ  ،َوإَْوَزاِطل ـُ  ،َوالؾَّْقُث  ،َوُجَقْيِرَيُة ب اُد ب َوَحؿَّ

ـُ َجْعَػرٍ  ،َوَخْؾٌؼ  ،َزْيدٍ  ـُ ُطَقْقـَةَ  ،َوإِْسَؿاِطْقُؾ ب ـُ  ،َوُسْػَقاُن ب  ب
ِ
َوَطْبُد اهلل

َراَوْرِديُّ  ،الُؿَباَركِ  َكادِ  ،َوالدَّ ـُ َأبِل الزِّ ـُ ُطَؾقَّةَ  ،َواْب ـُ َأبِل َزائَِدةَ  ،َواْب  ،َوَيْحَقك ب

ـِ الَػِؼْقفُ  ،َوَأُبق إِْسَحاَق الَػَزاِريُّ  ـُ الَحَس ُد ب ـُ  ،َوُمَحؿَّ ـِ ب ْحَؿ َوَطْبُد الرَّ

ـِ  ،الَؼاِسؿِ  ْحَؿ ـُ َمْفِديٍّ َوَطْبُد الرَّ ازُ  ،ب ـُ ِطْقَسك الَؼزَّ ـُ ب ـُ  ،َوَمْع  ب
ِ
َوَطْبُد اهلل

ـُ َصاِرٍق  ،َوْهٍب  َة ُمْقَسك ب الَمِ  ،َوَأُبق ُقرَّ ـُ َطْبِد السَّ  ،َوَوِكْقعٌ  ،َوالـُّْعَؿاُن ب

ـُ ُمْسؾِؿٍ  اِزيُّ  ،َوَيْحَقك الَؼطَّانُ  ،َوالَقلِْقُد ب ـُ ُسَؾْقَؿاَن الرَّ ـُ َوأَ  ،َوإِْسَحاُق ب َكُس ب

 
ُّ
ْقثِل ـُ َربِْقَعةَ  ،ِطَقاٍض الؾَّ ـُ َخالِدٍ  ،َوَضْؿَرُة ب . ،َوُأَمقَُّة ب ِريِّ ـُ السَّ  َوبِْشُر ب

                                                   
كإما مقيدا  ،كجيمع أسانيده إما مستوعبا ،الداؿ على بقية (أكؿ متنو): أف يذكر طرؼ احلديث االطراؼ (1)

 بكتب سلصوصة.
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ِّٛت ََ  ٔ٘ لِ ): َراِوي اَٚآٔخُط ٜأِقَشأب ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ (الُؿَقصَّ : َأُبق ُحَذاَفَة َأْحَؿُد ب

 
ُّ
ْفِؿل ـَ َطامً  ،السَّ  .(2) اَطاَش َبْعَد َمالٍِؽ َثَؿاكِْق

ـَ َأبِل َرَباٍح.  ،اَوَقْد َحجَّ َقِدْيؿً   َوَلِحَؼ َطَطاَء ب

ٟٗ ِٝط٢ َُِكَعْب ايٗعَب  ٍَ َبْقِر َيُؼْقُل: ": ٜفٜكا ـَ َأبِل الزُّ َثـَا َمالٌِؽ َسِؿْعُت اْب -َحدَّ

ـَ َأبِل َرَباٍح َدَخَؾ الَؿْسِجدَ "َقاَل:  ،-رحؿف اهلل اَكِة  ،َرَأْيُت َطَطاَء ب َوَأَخَذ بُِرمَّ

 ."ُثؿَّ اْسَتْؼَبَؾ الِؼْبَؾةَ  ،الِؿـَْبرِ 

ْٔ ََِع  ٍَ ٟٗ ،ٜقا َٛأقٔس ُٔ ايٖهٖشأى ،َٚاي ُُٖس ب ََُش : َحَؿَؾْت ُأمُّ َمالٍِؽ بَِؿالٍِؽ َٚ

ـَ  َثالََث سـِْق
(1)

. 

ٟٚ َٛأقٔس ٢ٔ اي ٍَ ،ََٚع .ٜقا ـِ  : َحَؿؾْت بِِف َسـََتْق

ََأيو٠ ـُ بِْضَع َطْشَرَة َسـَةً  : الِعْؾؿَ َٜٚطًَب  ؾ لِْؾُػْتَقا ،َوُهَق اْب َوَجَؾَس  ،َوَتَلهَّ

 َشابٌّ  ،َوَلُف إِْحَدى َوِطْشُرْوَن َسـَةً  ،لإِلَِفاَدةِ 
ٌّ
َث َطـُْف َجَؿاَطٌة َوُهَق َحل َوَحدَّ

ـَ أَفاِق فِل آِخِر َدْوَلِة َأبِل َجْعَػٍر الَؿـُْصْقرِ  ،َصِريٌّ 
 ،َوَقَصَدُه َصؾَبُة الِعْؾِؿ مِ

ِشْقدِ  ،َوَما َبْعَد َذلَِؽ   َوإَِلك َأْن َماَت. ،َواْزَدَحُؿقا َطَؾْقِف فِل ِخالََفِة الرَّ

ُل  ِّ الُؿَعدَّ
ـُ َطْبِد الَغـِل ُّ ب

ـِ َطؾِل ـُ َأْخبَ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق الَحَس َرَكا َطْبُد الؾَّطِْقِػ ب

ـُ إِْسَحاَق  ،ُيْقُسَػ  ـُ َأبِل الَؼاِسِؿ الَخطِْقُب  ،َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب ُد ب  ،َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ

:َٓ  َقا

                                                   
 .(12ص )كاالنتقاء  (،1/272 )كالعرب (،4/137)كالوفيات  (،1/111) "ترتيب ادلدارؾ  "انظر  (1)
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ـُ َطْبِد الَباقِل ُد ب ٍد  ،َأْخَبَرَكا َأُبق الَػْتِح ُمَحؿَّ ـِ ُمَحؿَّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ُّ ب
َأْخَبَرَكا َطؾِل

ـِ َمْفِديٍّ  ،إَْكَباِريُّ   ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َأْخَبَرَكا  ،َأْخَبَرَكا َطْبُد الَقاِحِد ب

ـُ َمْخَؾدٍ  ُد ب ـِ َغالٍِب الَعطَّارُ  ،ُمَحؿَّ ـُ َسِعْقِد ب ُد ب َثـَا َأُبق َيْحَقك ُمَحؿَّ  ،َحدَّ

ـُ ُطَقْقـَةَ  َثـَا اْب ـِ ُجَرْيٍج  ،َحدَّ ـِ اْب َبقْ  ،َط ـْ َأبِل الزُّ ـْ َأبِل َصالٍِح:  ،رِ َط ـْ َأبِل َط َط

  -رضل اهلل طـف-ُهَرْيَرةَ 
َّ
َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َيبُؾُغ بِِف الـَّبِل

َـّ الـَّاُس َأْكَباَد اإِلبِِؾ فِل َصَؾِب الِعْؾؿِ » ـْ  اَفالَ َيِجُدْوَن َطالِؿً  ،َلَقْضِرَب
َأْطَؾَؿ مِ

 «َطالِِؿ الَؿِدْيـَةِ 
(1)

. 

 ٣َٚ ُِٜط َٚ١َٜٓ ِٝ َٝ ٢ٔ ُع ٢ٔ اِب ٍَ ،-ضمح٘ اهلل-َع ـُ ": ٜقا ُكـُْت َأُقْقُل: ُهَق َسِعْقُد ب

ـُ َيَسارٍ  ،الُؿَسقِِّب    ،َحتَّك ُقْؾُت: َكاَن فِل َزَماكِِف ُسَؾْقَؿاُن ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ،َوَسالُِؿ ب

 ."َوَغْقُرُهَؿا

 َؼ َلُف َكظِْقٌر بِالَؿِدْيـَِة.َلْؿ َيبْ  ،ُثؿَّ َأْصَبْحُت الَقْقَم َأُقْقُل: إِكَُّف َمالٌِؽ 

َٝاْض ٍَ ايٜكأنٞ ٔع ـْ ُسْػَقاَن.ٜقا ِحْقُح َط  : َهَذا ُهَق الصَّ

                                                   
كالبيهقي:  (،1/91)كاحلاكم  ، (2318)كابن حباف  ، (2682)كالًتمذم  (،2/299)أخرجو أمحد  (1)

عن أيب  ،عن أيب صاحل ،عن أيب الزبَت ،عن ابن جريج ،، كلهم من حديث سفياف بن عيينة( 1/386)
كما   ،كأعلو االماـ أمحد بالوقف ،كقد عنعنا ،إال أف ابن جريج كأبا الزبَت مدلساف ،كرجالو ثقات ،ىريرة

كصححو ابن حباف كاحلاكم ككافقو  ،كمع ذلك فقد حسنو الًتمذم "ادلنتخب  "ذكره ابن قدامة يف 
 الذىيب.
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ُ٘ ِٓ ُٙ َع َٚا ـُ َمْفِديٍّ َض ـٍ  ،: اْب ـُ َمِعْق ـُ ِطَؿاَمةَ  ،َواْب   ،َوُذَؤْيُب ب
ِّ
ـُ الَؿِدْيـِل  ،َواْب

ارٍ  ـُ َبؽَّ َبْقُر ب ـُ َأبِل إِْسَرائِْقَؾ  ،َوالزُّ رُه  ،َوإِْسَحاُق ب ُكؾُُّفؿ َسِؿَع ُسْػَقاَن ُيػسِّ

 َأْو َكاُكقا َيَرْوَكُف. ،َأْو ُأَراهُ  ،َأْو َأْحِسُبفُ  ،َأْو َيُؼْقُل: َوَأُضـُّفُ  ،بَِؿالٍِؽ 

ُٙ ََِعَٓا  ٖٕ ٞٗ ٜأ َٔ ِٚ َِٝط٠ٔ امٜلِدُع طؾُبْقَن الِعْؾَؿ : َما َداَم الُؿْسؾُِؿْقَن يَ ََٚشٜنَط ٜأُبٛ امٝلٔػ

ـْ َطالٍِؿ بِالَؿِدْيـَِة.
 َٓ َيِجُدْوَن َأْطَؾَؿ مِ

ََٖصا ُٕ َع٢ًٜ  ِٛ َٝٝه ـَ الُؿَسقِِّب ٜف ـْ ُشُقْقِخ  ،: َسِعْقَد ب
ـْ ُهَق مِ ُثؿَّ َبْعَدُه َم

ـْ َقاَم َبْعَدُه بِِعْؾِؿفِ  ،ُثؿَّ َمالٍِؽ  ،َمالٍِؽ   َوَكاَن َأْطَؾَؿ َأْصَحابِِف. ،ُثؿَّ َم

ًٞ  ُتٝق
ِ
صؾك اهلل طؾقف -: َكاَن َطالَِؿ الَؿِدْيـَِة فِل َزَماكِِف َبْعَد َرُسْقِل اهلل

ـُ َثابٍِت  ،َوَصاِحَبْقفِ  -وسؾؿ ـُ ُطَؿرَ  ،َوَطاِئَشةُ  ،َزْيُد ب ـُ  ،ُثؿَّ اْب ُثؿَّ َسِعْقُد ب

ْهِريُّ  ،الُؿَسقِِّب  ـُ ُطَؿرَ  ،ُثؿَّ الزُّ  ب
ِ
 ُثؿَّ َمالٌِؽ. ،ُثؿَّ ُطَبْقُد اهلل

ٍَ ١َٜٓ ٜقا ِٝ َٝ ٢ٔ ُع ٢ٔ اِب ُة َزَماكِِف. ،: َمالٌِؽ َطالُِؿ َأْهِؾ الِحَجازِ ََٚع  َوُهَق ُحجَّ

ٗٞ ٍَ ايٖؿأفٔع ََٚبٖط - َٜٚقا  : إَِذا ُذكر الُعَؾَؿاُء َفَؿالٌِؽ الـَّْجُؿ.- ََٚقَسَم 

ُٔ به٤اض٣ ٔفٞ َسٔسِٜٔح ُِٝط ب ٍَ ايٗعَب َـّ الـَّاُس َأْكَبادَ »: ٜقا َكاَن . «اإِلبِؾ... َلَقضِرَب

َث بَِفَذا فِل َحَقاِة َمالٍِؽ  ـُ ُطَقْقـََة إَِذا َحدَّ  ."اُأَراُه َمالِؽً ": َيُؼْقُل  ،ُسْػَقاُن ب

ََاّْ َّ َع٢ًٜ َشٔيٜو َظ ِٖ َضَدَع َبِعُس اٜفٜأٜقا ٍَ ،ُث ـَ َطْبِد ": ٜفٜكا  ب
ِ
ُأَراُه َطْبَد اهلل

اِهدَ   ."الَعِزْيِز الُعَؿِريَّ الزَّ
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ٍَ ا ُٔ َعِبٔس ايَبٚطٜقا َٚأسٕس ،ِب ُِٝط  ـْ َيْؾَحُؼ فِل الِعْؾِؿ َٜٚغ : َلْقَس الُعَؿِريُّ مِؿَّ

 .اَطابِدً  ،اَسقِّدً  اَوإِْن َكاَن َشِرْيػً  ،َوالِػْؼِف بَِؿالٍِؽ 

١َُٜ َِٝج ُٔ ٜأٔبٞ َخ َُُس ب ٍَ ٜأِس َثـَا ُمْصَعٌب ٜقا َكَرى "َقاَل: َأْخَبَرَكا ُسْػَقاُن:  ،: َحدَّ

ـْ َأْخَباِر َمالٍِؽ  ،َحِدْيَث َأكَُّف ُهَق َمالٌِؽ َهَذا ال  ."َوَكاَن ُسْػَقاُن َيْسَلُلـِل َط

ًٓ  ،: َقْد َكاَن لَِفَذا الُعَؿِريِّ ِطْؾٌؿ َوفؼٌف َجقٌِّد َوَفْضٌؾ ٝقًُٞت ا  ،بِالَحؼِّ  َوَكاَن َققَّ

ارً  ًٓ  ،بِالُعْرِف  اَأمَّ ـِ الـَّاسِ  ُمـَْعِز إَِذا َخالَ بِِف َطَؾك  اَوَكاَن َيُحضُّ َمالِؽً  ،َط

ْهدِ  َٓكؼَطاِع َوالُعزَلِة  ،الزُّ  ."–َفَرِحَؿُفَؿا اهلُل  -َوا
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ـَ ُيْشبُِف َمالِؽً  ـْ َبْعِد التَّابِعق
ـْ بِالَؿِدْيـَِة َطالٌِؿ مِ  ،َوالِػْؼفِ  ،فِل الِعْؾؿِ  اَوَلْؿ َيُؽ

ـِ الُؿَسقِِّب  ،َوالحػظِ  ،َوالَجالََلةِ  َحاَبِة مِْثُؾ َسِعْقِد ب  ،َفَؼْد َكاَن بَِفا َبْعَد الصَّ

ْبَعةِ  ـِ  ،َوَصَبَؼتِِفؿ ،َوَكافِعٍ  ،َوِطْؽِرَمةَ  ،َوَسالِؿٍ  ،َوالَؼاِسؿِ  ،َوالُػَؼَفاِء السَّ ُثؿَّ َزْيِد ب

ـِ ِشَفاٍب  ،َأْسَؾؿَ  َكادِ  ،َواْب ـِ َسِعْقدٍ َويَ  ،َوَأبِل الزِّ ـِ ُسَؾْقؿٍ  ،ْحَقك ب  ،َوَصْػَقاَن ب

ـِ  ْحَؿ ـِ َأبِل َطْبِد الرَّ ا َتَػاَكْقا ،َوَصَبَؼتِِفؿ ،َوَربِْقَعَة ب  ،اْشُتِفَر ِذْكُر َمالٍِؽ بَِفا ،َفَؾؿَّ

ـِ َأبِل ِذْئٍب  ـِ الَؿاَجُشْقنِ  ،َواْب ـِ باِلَلٍ  ،َوَطْبِد الَعِزْيِز ب ـِ  َوُفَؾْقِح  ،َوُسَؾْقَؿاَن ب ب

َراَوْرِديِّ  ،ُسَؾْقَؿانَ  َم فِْقِفؿ َطَؾك  ،َوَأقَراكِِفؿ ،َوالدَّ َفَؽاَن َمالٌِؽ ُهَق الُؿَؼدَّ

ـَ أَفاِق  ،اإِلصالَِق 
 .-َتَعاَلك-رحؿف اهلل-َوالَِّذي ُتضَرُب إَِلْقِف آَباُط اإِلبِِؾ مِ

ُِ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل اسٜبأن ـْ  - ٜقا
ـَ بِالَؿِدْيـَةِ َوَذَكَر َساَدًة مِ ِة التَّابِِعْق ؿَّ

ـِ  ،َأئِ َكاْب

ـْ َبْعَدُه  ،الُؿَسقِِّب  ٍَ -َوَم ـَ الـََّقاِحل إَِلك َأَحٍد ٜقا
: َفَؿا ُضِرَبْت َأكَباُد اإِلبِؾ مِ

ـِ  ،َوخالَ طصُرُهؿ ،َحتَّك اْكَؼَرُضقا ،مِـُْفؿ ُدْوَن َغْقِرهِ  ث مِْثُؾ اْب ُثؿَّ َحدَّ

ـِ َسِعْقدٍ  ،َوَربِْقَعةَ  ،ِشَفاٍب  ـِ ُهْرُمزَ  ،َوَيْحَقك ب ـِ َيِزْيَد ب  ب
ِ
َوَأبِل  ،َوَطْبِد اهلل

َكادِ  ـِ ُسَؾْقؿٍ  ،الزِّ َوَلْؿ َيـَْػِرْد َواِحٌد مِـُْفؿ  ،َوُكؾُُّفؿ ُيْػتِل بِالَؿِدْيـَةِ  ،َوَصْػَقاَن ب

َفَؾْؿ َيؼْع بِِفُؿ التَّْلِوْيُؾ  ،َحتَّك َخالَ َهَذا الَعْصرُ  ،بَِلْن ُضِرَبْت إَِلْقِف َأكَباَد اإِلبِؾِ 

 فِل َطالِِؿ َأْهِؾ الَؿِدْيـَِة.
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َث َبْعَدُهؿ َمالٌِؽ  ـَ  ،َفَؽاَن ُمػتِْقَفا ،ُثؿَّ حدَّ
َفُضِرَبْت إَِلْقِف َأكَباُد اإِلبِِؾ مِ

ـْ َكاَن َأقدَم مِـُْف ِسـ   ،َواْطَتَرُفقا َلفُ  ،أَفاِق  ُة َطـُْف مِؿَّ ؿَّ
َكالؾَّْقِث  ،اَوَرَوِت إَئِ

اِم َوُمػتِْقِفؿ ،َوالَؿْغِرِب  ،َطالِِؿ َأْهِؾ مِْصرَ   َطالِِؿ َأْهِؾ الشَّ
ِّ
 ،َوَكإَْوَزاِطل

ِم بِالُؽْقَفةِ  ،َوالثَّْقِريِّ   َوُشْعَبَة َطالِِؿ َأْهِؾ الَبْصَرِة. ،َوُهَق الُؿَؼدَّ

ٍَ ِٕ ٜقا ـُ َسِعقْ إ٢ٜي٢ ٜأ ُه َأُبق : َوَحَؿَؾ َطـُْف َقْبَؾُفؿ َيْحَقك ب َّٓ ـَ َو ٍد إَْكَصاِريُّ ِحْق

ـَ َخَرَج إَِلك  اَفَسَلَل َمالِؽً  ،َجْعَػٍر َقَضاَء الُؼَضاةِ  َأْن َيْؽُتَب َلُف ماَئَة َحِدْيٍث ِحْق

ـُ ُجَرْيٍج َحَؿَؾ َطـُْف. ،الِعَراِق  ـْ َقْبُؾ َكاَن اْب
 َومِ

َدَخْؾُت َطَؾك َأبِل َجْعَػٍر "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-اَسِؿْعُت َمالِؽً : َُِكَعٕب ٜأُبٛ

ـَ  َوإَِذا َطَؾك بَِساصِف  -َيْعـِل: َفْرِشفِ -َوَقْد َكَزَل َطَؾك مَِثاٍل َلُف  ،َأمِْقِر الُؿْممِـِْق

َٓنِ  ،َدابََّتانِ  َٓ َتُبق ٌّ َيْخُرُج ُثؿَّ َيْرِجعُ  ،َما َتُروَثاِن َو
َفَؼاَل لِل:  ،َوَجاَء صبِل

ـْ   َهَذا؟ َأَتْدِري َم

.َٓ  ُقْؾُت: 

ـْ َهْقَبتَِؽ. ،َقاَل: َهَذا اْبـِل
 َوإِكََّؿا َيػَزُع مِ

ـِ َأْشَقاءَ   -ُثؿَّ َقاَل لِل: َأْكَت  ،مِـَْفا َحالٌَل َومِـَْفا َحَرامٌ  ،ُثؿَّ َساءَلـِل َط
ِ
 -َواهلل

 َوَأْطَؾُؿ الـَّاِس. ،َأطَؼُؾ الـَّاسِ 

 َيا َأمِْقَر الُؿمْ 
ِ
َٓ َواهلل !ُقْؾُت:  ـَ  مِـِْق

 َوَلؽِـََّؽ َتؽُتُؿ. ،َقاَل: َبَؾك
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ـْ َبِؼْقُت   َلِئ
ِ
َـّ َقْقَلَؽ َكَؿا ُتؽَتُب الَؿَصاِحُػ  ،ُثؿَّ َقاَل: َواهلل َـّ  ،َْٕكُتَب َوَْٕبَعَث

 ."َفألَْحِؿَؾـَّفؿ َطَؾْقفِ  ،بِِف إَِلك أَفاِق 

ٟٗ ٢ٚ ِٜع٢ ازٜبَط ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ ُٔ ب َثـَا اسٜبَػ ـُ ُيْقُسَػ : َحدَّ  ب
ِ
ـِ  ،َطْبُد اهلل ـْ َخَؾِػ ب َط

ـْ ُهَق َأْطَؾُؿ "َيُؼْقُل:  اُطَؿَر: َسِؿَع َمالِؽً  َما َأَجبُت فِل الَػْتَقى َحتَّك َسَلْلُت َم

ـَ َسِعْقدٍ  ،لَِذلَِؽ؟ َسَلْلُت َربِْقَعةَ  امِـِّل: َهْؾ َتَراكِل َمْقِضعً   ،َوَسَلْلُت َيْحَقك ب

 .َفَلَمَراكِل بَِذلَِؽ 

 َفُؼْؾُت: َفَؾق َكَفْقَك؟

ـْ ُهَق  ،َقاَل: ُكـُْت َأْكَتِفل ُجِؾ َأْن َيبُذَل َكْػَسف َحتَّك َيْسَلَل َم َٓ َيـَْبِغل لِؾرَّ

 َأْطَؾُؿ مِـُْف.

 َفَؼاَل: َما َتَرى؟ ،َقاَل َخَؾٌػ: َوَدَخْؾُت َطَؾْقفِ 

  ،َفنَِذا ُرْؤَيا َبَعَثَفا َبْعُض إِْخَقاكِف
َّ
صؾك اهلل طؾقف -َيُؼْقُل: َرَأْيُت الـَّبِل

 َقْد "َفَؼاَل َلُفؿ:  ،فِل َمْسِجٍد َقِد اْجَتَؿَع الـَّاِس َطَؾْقفِ  ،فِل الَؿـَامِ  -وسؾؿ
ْ
إِكِّل

َقُف َطَؾك الـَّاسِ  اَوَأَمرُت َمالِؽً  ،اَأْو ِطْؾؿً  اَخَبْلُت َتْحَت مِـَْبِري صِْقبً   ،َأْن ُيػرِّ

  اـَّاس َوُهؿ َيُؼْقُلْقَن: إِذً َفاْكَصَرَف ال
ِ
ُذ َمالٌِؽ َما َأمَرُه بِِف َرُسْقُل اهلل صؾك -ُيـَػِّ

 ."َفُؼْؿُت َطـْفُ  ،ُثؿَّ َبَؽك -اهلل طؾقف وسؾؿ
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ُٔ َقأيح٣ َُُس ب ـَ َوْهٍب َيُؼْقُل : ٜأِس : َلَؼْد -رحؿف اهلل-َقاَل َمالٌِؽ ": َسِؿْعُت اْب

ـِ ِشَفاٍب  ـِ اْب ْثُت بَِفا َقطُّ  ،َأَحاِدْيَث َكثِْقَرةً َسِؿْعُت مِ ُث  ،َما َحدَّ َٓ ُأَحدِّ َو

 ."بَِفا

َٕ ِٝاٜل ُٔ ٜغ ُُُٛز ب  ََِش
ُّ
ـُ َداُوَد الِؿْخَراقِل َثـَا إِْسَؿاِطْقُؾ ب َسِؿْعُت  ،: َحدَّ

ْأُي بَِقِدي": َيُؼْقُل  -رحؿف اهلل-اَمالِؽً  َفَؼاَل: َوَربِّ َهَذا  ،َأَخَذ َربِْقَعُة الرَّ

ق   ،َؼامِ الؿَ 
ـُ َأبِل  اَوَسِؿْعُت َمالِؽً  ،َتامَّ الَعْؼؾِ  اَما َرَأْيُت ِطَراقِ َيُؼْقُل: َكاَن َطَطاُء ب

 ."َرَباٍح َضِعْقَػ الَعْؼؾِ 

ُٔ َعِبٔس اأٜلَسٔس ُٔ ب ِٝ  َٜأغ
ُّ
َطْقـِل ـُ الُؿَحبِِّر الرُّ َثـِل ُطَؿُر ب َقِدَم "َقاَل:  ،: َحدَّ

َفَؼاَل لَِفاُرْوَن َوُمْقَسك: اْسَؿَعا  ،َفَلَتاهُ  ،َفَبَعَث إَِلك َمالٍِؽ  ،الَؿْفِديُّ الَؿِدْيـَةَ 

 مِـُْف.

َؿفُ  ،َفَلْطَؾَؿا الَؿْفِديَّ  ،َفَؾْؿ ُيِجْبُفَؿا ،َفَبَعَث إَِلْقفِ  َفَؼاَل: َيا َأمِْقَر  ،َفؽؾَّ

! الِعْؾُؿ ُيْمَتك َأْهُؾُف. ـَ  الُؿْممِـِْق

 ا إَِلْقِف.ِصْقرَ  ،َفَؼاَل: َصَدَق َمالٌِؽ 

ا َصاَرا إَِلْقفِ  ُبُفَؿا: اْقَرْأ َطَؾْقـَا. ،َفَؾؿَّ  َقاَل َلُف ُمَمدِّ

ْبَقاُن َطَؾك  ،َفَؼاَل: إِنَّ َأْهَؾ الَؿِدْيـَِة َيْؼَرُؤوَن َطَؾك الَعالِؿِ  َكَؿا َيْؼَرُأ الصِّ

 ."َأْفَتاُهؿ ،َفنَِذا َأْخَطُموا ،الُؿَعؾِّؿِ 
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ـَ "َفَؼاَل:  ،َفؽؾََّؿف ،َفَبَعَث إَِلك َمالٍِؽ  ،َفَرَجُعقا إَِلك الَؿْفِديِّ  َسِؿْعُت اْب

ـْ ِرَجالٍ 
ْوَضِة مِ َوُهْؿ َيا َأمِْقَر  ،ِشَفاٍب َيُؼْقُل: َجَؿْعـَا َهَذا الِعْؾَؿ فِل الرَّ

ـُ الُؿَسقِِّب  : َسِعْقُد ب ـَ  ،َوَسالِؿٌ  ،َوالَؼاِسؿُ  ،َوُطْرَوةُ  ،َوَأُبق َسَؾَؿةَ  ،الُؿْممِـِْق

ـُ َزْيدٍ َوَخا ـُ َيَسارٍ  ،ِرَجُة ب ـُ ُهْرُمزَ  ،َوَكافِعٌ  ،َوُسَؾْقَؿاُن ب ـِ ب ْحَؿ ـْ  ،َوَطْبُد الرَّ
َومِ

َكادِ  ـُ َسِعْقدٍ  ،َوَربِْقَعةُ  ،َبْعِدِهؿ: َأُبق الزِّ ـُ ِشَفاٍب  ،َوَيْحَقك ب ِء ُيْؼَرُأ  ،َواْب َٓ ُكؾُّ َهُم

َٓ َيْؼَرُؤوَن. ،َطَؾْقِفؿ  َو

 َٓ  ."َفَػَعُؾقا ،َفاْقَرُؤوا َطَؾْقفِ  ،ِصْقُروا إَِلْقفِ  ،ِء ُقْدَوةٌ َفَؼاَل: فِل َهُم

َِٝب١ٝ ـٌ ٝقَت َثـَا َمْع ـْ َمالٍِؽ  ،: َحدَّ َقِدَم َهاُرْوُن ُيِرْيُد ": َقاَل  ،-رحؿف اهلل-َط

ـَ  ،َوَمَعُف َيْعُؼْقُب َأُبق ُيْقُسَػ  ،الحجَّ  َبفُ  ،َفَلَتك َمالٌِؽ َأمِْقَر الُؿْممِـِْق  ،َفَؼرَّ

ا َجَؾَس  ،َوَأكَرَمف ـْ َمْسَلَلةٍ  ،َأْقَبَؾ إَِلْقِف َأُبق ُيْقُسَػ  ،َفَؾؿَّ ُثؿَّ  ،َفَؾْؿ ُيِجْبفُ  ،َفَسَلَلُف َط

! َهَذا "َفَؼاَل َهاُرْوُن:  ،ُثؿَّ َطاَد َفَسَلَلفُ  ،َفَؾْؿ ُيِجْبفُ  ،َطاَد َفَسَلَلفُ 
ِ
َيا َأَبا َطْبِد اهلل

 َقاِضقـَا َيْعُؼْقُب َيْسَلُلَؽ.

َفَؼاَل: َيا َهَذا! إَِذا َرَأيَتـِل َجَؾْسُت َْٕهِؾ الَباصِِؾ  ،َقاَل: َفَلْقَبَؾ َطَؾْقِف َمالٌِؽ 

 ."ُأِجْبَؽ َمَعُفؿ ،َفَتَعاَل 

َثـَا ُقَتْقَبةُ : ايٖػٖطاُز ـً  ،ُكـَّا إَِذا َدَخؾـَا َطَؾك َمالٍِؽ ": َحدَّ  ،اَخَرَج إَِلْقـَا ُمَزيَّ

اًل  ـِ ثَِقابِفِ  ،اُمَطقَّبً  ،ُمَؽحَّ ـْ َأْحَس
َر الَحْؾَؼةَ  ،َقْد َلبَِس مِ  ،َوَدَطا بِالَؿَراِوِح  ،َوَتَصدَّ

 ."َفَلْطَطك لُِؽؾٍّ مِـَّا َمْرَوَحةً 
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ُٔ َغِعٕس ُُٖس ب ـُ ُطَؿرَ ََُش ُد ب َثـِل ُمَحؿَّ رحؿف -َكاَن َمالٌِؽ "َقاَل:  ،: َحدَّ

َؾَقاِت  ،َيْلتِل الَؿْسِجدَ  -اهلل َوَيُعْقُد  ،َوالَجـَائِزَ  ،َوالُجُؿَعةَ  ،َفَقشَفُد الصَّ

 ،ُثؿَّ َتَرَك الُجُؾْقَس  ،َفَقجَتِؿُع إَِلْقِف َأْصَحاُبف ،َوَيْجؾُِس فِل الَؿْسِجدِ  ،الَؿْرَضك

ُف َوالُجُؿَعةَ  ،َوَتَرَك ُشُفْقَد الَجـَائِزِ  ،َفَؽاَن ُيَصؾِّل َوَيـَصِرُف   ،ُثؿَّ َتَرَك َذلَِؽ ُكؾَّ

 ،َوُربََّؿا ُكؾَِّؿ فِل َذلَِؽ  ،َوَكاُكقا َأرَغَب َما َكاُكقا فِْقفِ  ،اُس َذلَِؽ ُكؾَّفُ َواْحَتَؿَؾ الـَّ 

َؿ بُِعذِرهِ   ."َفَقُؼْقُل: َلْقَس ُكؾُّ َأَحٍد َيْؼِدُر َأْن َيَتَؽؾَّ

ًة َوَكَؿاِرَق َمْطُرْوَحٍة فِل َمـِْزلِِف َيْؿـَ  ،َوَكاَن َيْجؾُِس فِل َمـِْزلِِف َطَؾك ِضَجاٍع َلفُ 

ـْ ُقَرْيٍش َوإَْكَصاِر َوالـَّاِس.
ـْ َيْلتِْقِف مِ  َوَيْسَرًة لَِؿ

 َوَكاَن َمْجؾُِسُف َمْجؾَِس َوَقاٍر َوِحؾٍؿ.

ـَ الِؿَراِء َوالؾََّغطِ  ،َكبِْقاًل  ،اَمِفْقبً  َقاَل: َوَكاَن َرُجاًل 
ٌء مِ

ْ
 ،َلْقَس فِل َمْجؾِِسِف َشل

َٓ َرْفُع َصْقٍت  ـِ الَحِدْيِث  ،َو َّٓ فِل  ،َوَكاَن الُغرَباُء َيْسَلُلْقَكُف َط َفالَ ُيِجْقُب إِ

 الَحِدْيِث َبْعَد الَحِدْيِث.

ُيَؼاُل َلُف:  ،َوَكاَن َلُف َكاتٌِب َقْد َكَسَخ ُكُتَبفُ  ،َوُربََّؿا َأِذَن لَِبْعِضِفؿ َيْؼَرُأ َطَؾْقفِ 

َٓ يَ  ،َيْؼَرُأ لِْؾَجَؿاَطةِ  ،َحبِْقٌب  َٓ َيْسَتِػِفُؿ َهْقَبًة لَِؿالٍِؽ  ،ـُْظُر َأَحٌد فِل ِكَتابِفِ َو  ،َو

 ًٓ َوَكاَن َذلَِؽ  ،َوَكاَن َحبِْقٌب إَِذا َقَرَأ َفَلخَطَل َفَتَح َطَؾْقِف َمالٌِؽ  ،َلفُ  َوإِْجالَ

 ."َقؾِْقاًل 

ِٖٕب َٚ  ُٔ  ."َح َفَلفؾَ  ،َما َأْكَثَر َأَحٌد َقطُّ ": َيُؼْقُل  اَسِؿْعُت َمالِؽً : اِب
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ـُ َوْهٍب َسِط١ًَٜٝ َثـَا اْب َٓ ": -رحؿف اهلل-َمالٌِؽ َقاَل لِل  ،: َحدَّ الِعْؾُؿ َيـُْؼُص َو

 ."َوَلْؿ َيَزِل الِعْؾُؿ َيـُْؼُص َبْعَد إَْكبَِقاِء َوالُؽُتِب  ،َيِزْيدُ 

ٗٞ ِٕٛز امٜلٞكٔسٔغ ََِػُع  ُٔ َُُس ب ـُ إِْبَراِهْقَؿ ٜأِس َثـَا إِْسَحاُق ب  : َحدَّ
ُّ
َقاَل:  ،الُحـَْقـِل

ِء "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-َمالٌِؽ َكاَن " َٓ ـْ َهُم
 َما َدَخْؾُت َطَؾك َمؾٍِؽ مِ

ِ
َواهلل

ـْ َصْدِري ،َحتَّك َأِصَؾ إَِلْقفِ  ،الُؿُؾْقكِ 
َّٓ َكَزَع اهلُل َهْقَبَتف مِ  ."إِ

ـُ َوْهٍب: َسِؿْعُت َسِط١ًَٜٝ َثـَا اْب َأْطَؾُؿ َأكَُّف "ُؼْقُل: يَ  -رحؿف اهلل-اَمالِؽً : َحدَّ

 ."َفَساٌد َطظِْقٌؿ َأْن َيَتَؽؾََّؿ اإِلكَساُن بُِؽؾِّ َما َيْسَؿعُ 

ٟٗ ٢ٚ َِٛغ٢ ايٜفِط َُ  ُٔ ُٕ ب ِٚ َبْقِريَّ َيُؼْقُل  اَسِؿْعُت ُمْصَعبً : َٖاُض َسَلَل ": الزُّ

ِشْقُد َمالِؽً   َأْن َيْؼَرَأ َطَؾْقِفؿ. -َوَمَعُف َبـُْقُه  ،َوُهَق فِل َمـِْزلِفِ  - اَهاُرْوُن الرَّ

. ،َقاَل: َما َقَرأُت َطَؾك َأَحٍد ُمـُْذ َزَمانٍ 
َّ
 َوإِكََّؿا ُيْؼَرُأ َطَؾل

 َفَؼاَل: َأخِرِج الـَّاَس َحتَّك َأَقَرَأ َأَكا َطَؾْقَؽ.

. ،َفَؼاَل: إَِذا ُمـَِع الَعامُّ لَِبْعِض الَخاصِّ   َلْؿ َيـَْتِػِع الَخاصُّ

ـَ  ـَ ب  ."َفَؼَرَأ َطَؾْقفِ  ،ِطْقَسك َوَأَمَر َمْع

ِٜؼ٣ َٚ ُٔ ٜأٔبٞ ٝأ ٌُ ب ِٝ َُأع ٍَ ،إ٢ِغ ـْ - -رحؿف اهلل- اَسَلْلُت َخالِل َمالِؽً ": ٜقا َط

رَّ  ،َمْسَلَلةٍ 
لَ  ،َفَؼاَل لِل: قِ ِرْيرِ  ،ُثؿَّ َتَقضَّ َٓ َحْقَل  ،ُثؿَّ َجَؾَس َطَؾك السَّ ُثؿَّ َقاَل: 

.
ِ
َّٓ بِاهلل َة إِ َٓ ُققَّ  َو

َٓ ُيْػتِل َحتَّك َيُؼْقَلَفا.  َوَكاَن 
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ِٖٕب َٚ  ُٔ َّٓ "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-اَمالِؽً : َسِؿْعُت اِب َما َتعؾَّْؿُت الِعْؾَؿ إِ

  ،لِـَْػِسل
َّ
 ."َوَكَذلَِؽ َكاَن الـَّاُس  ،َوَما َتعؾَّؿُت لَِقْحَتاَج الـَّاُس إَِلل

ٌُ ايٜكأنٞ ِٝ َُأع َلْؿ َيْشَفْد َمالٌِؽ الَجَؿاَطَة ": ُمْصَعٍب َيُؼْقُل َسِؿْعُت َأَبا : إ٢ِغ

ـَ َسـَةً  اَخْؿًس   َفِؼْقَؾ َلُف: َما َيْؿـَُعَؽ؟ ،َوِطْشِرْي

 ."َفَلْحَتاُج َأْن ُأَغقَِّرهُ  ،اَقاَل: َمَخاَفَة َأْن َأَرى ُمـَْؽرً 

ٗٞ َٔ ُِ اسٔبَعا ِٝ ٖٔ : إ٢ِبَطا
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُف ب َثـِل ُمَطرِّ رحؿف -َمالٌِؽ لِل  َقاَل ": َحدَّ

؟-اهلل
َّ
 : َما َيُؼْقُل الـَّاُس فِل

ِدْيُؼ َفُقْثـِل": ٝقًُٞت ا الصَّ ا الَعُدوُّ َفَقؼعُ  ،َأمَّ  .  "َوَأمَّ

ُٔ امٝلِٓٔصض٢ ُِ ب ِٝ ٖٔ ـٌ إ٢ِبَطا َثـَا َمْع ـْ  ،َوَغْقُرهُ  ،: َحدَّ َقاَل:  ،-رحؿف اهلل-َمالٍِؽ َط

ـْ َأْرَبَعةٍ " َػفَ َٓ ُيْمَخُذ الِعْؾُؿ َط ـُ السَّ
 ،َوإِْن َكاَن َأْرَوى الـَّاسِ  ،: َسِػْقٍف ُيعؾِ

ـْ َيْؽِذُب فِل َحِدْيِث الـَّاسِ  ،َوَصاِحِب بِْدَطٍة َيدُطق إَِلك َهَقاهُ  َوإِْن ُكـُْت  ،َوَم

ـَ  َد ب : َسِؿْعُت ُمَحؿَّ
ُّ
كِل َٓ ْقَد ٍد الصَّ ـُ ُمَحؿَّ َٓ َأتَِّفُؿُف فِل َأُبق ُيْقُسَػ َأْحَؿُد ب

 َيُؼْقُل: 
َّ
ْقَباكِل ـِ الشَّ َفَؼاَل:  ،َفـََظَر إَِلك َأْصَحابِفِ  ،ُكـُْت ِطـَْد َمالٍِؽ "الَحَس

ُثقُكؿَفَلْكِزُلْقُهؿ  ،اْكُظُروا َأْهَؾ الَؿْشِرِق  َفالَ  ،بَِؿـِْزَلِة َأْهِؾ الؽَِتاِب إَِذا َحدَّ

ُققُهؿ ُبقُهؿ. ،ُتَصدِّ َٓ ُتَؽذِّ  َو

! َأكَرُه َأْن َتُؽْقَن  ،َفَؽَلكَُّف اْسَتْحَقك ،َفَرآكِل ،ُثؿَّ اْلَتَػَت 
ِ
َفَؼاَل: َيا َأَبا َطْبِد اهلل

 ."َهَؽَذا َأْدَرْكُت َأْصَحاَبـَا َيُؼْقُلْقنَ  ،ِغقَبةً 
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ًٞ ـْ َلُف اْطتِـَاٌء بَِلْحَقاِل َبْعِض ُتٝق ـَ اإِلَماِم َقاَلُف َٕكَُّف َلْؿ َيُؽ
: َهَذا الَؼْقُل مِ

َٓ َخَبَر َتَراِجَؿِفؿ ،الَؼْقمِ  ا َخَبَر َحاَل َأيُّْقَب  ،َوَهَذا ُهَق الَقَرعُ  ،َو َٓ َتَراُه َلؿَّ َأ

 َكْقَػ اْحَتجَّ بِفِ 
ِّ
 الِعَراقِل

ِّ
ْختَِقاكِل َوَغْقُر َواِحٍد  ،َوَكَذلَِؽ ُحَؿْقٌد الطَِّقْيُؾ  ،السِّ

ـْ َرَوى َطـُْفؿ.  مِؿَّ

ِٖٔ ِٝط٢ ٌُ ائعَطام٢ ٜنَػ ِٖ ةُ َٜٚأ ُدوُق  ،: فِْقِفُؿ الثَِّؼُة الُحجَّ  ،َوالَػِؼْقفُ  ،َوالصَّ

ِعْقُػ  ،َوالَعابِدُ  ،َوالُؿْؼِرُئ  َوفِل  ،َوالُؿتََّفؿُ  ،َوالَؿْتُروكُ  ،َوفِْقِفُؿ الضَّ

ـِ الصَّ ) ٌء َكثِْقٌر ِجد   (ِحْقَحْق ْ
ـَ  اَشل قِّق

ـْ ِرَواَيِة الِعَراقِ
 .-َرِحَؿُفُؿ اهلُل  -مِ

٢ٌ ُِٔج َٔ ٜن ِٝ َٔ ايٖتأبٔع َٔ  ِ٢ٗ ِٝ ـِ  ،َوَطبِْقَدةَ  ،َوَمْسُرْوٍق  ،: َطْؾَؼَؿةَ َٚٔف  ،َوالَحَس

ـَ  ـِ ِسْقِرْي   ،َواْب
ِّ
ْعبِل َوَأبِل  ،َوَمـُْصْقرٍ  ،َوَقَتاَدةَ  ،ُثؿَّ الَحَؽؿِ  ،َوإِْبَراِهْقؿَ  ،َوالشَّ

ـِ َطْقنٍ  ،إِْسَحاَق  ـِ  ،َوُسْػَقانَ  ،َوُشْعَبةَ  ،ُثؿَّ مِْسَعرٍ  ،َواْب اَدْي َوَخالَِئَؼ  ،َوالَحؿَّ

 .-َرِحَؿ اهلُل الَجِؿْقَع  -َأْضَعافِِفؿ 

َٖا َٚا ٙٔ اسٔبٜها١َٜٝ َض َٖٔص ادِ  ،: الَحاكِؿُ َٚ ـِ الـَّجَّ ـِ العَ  ،َط ـْ ِهالَِل ب ـِ  ،الَءِ َط َط

.
ِّ
َٓكِل ْقَد  الصَّ
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ََُط ٢ٔ ُع َِٝػ٢ ب ِٔ ٔع ٍَ ،َع ـْ  ،اَما َرَأْيُت َقطُّ َبَقاًض ": ٜقا
ـَ مِ َٓ ُحْؿَرًة َأْحَس َو

ـْ َمالٍِؽ  ،َوْجِف َمالٍِؽ 
َٓ َأَشدَّ َبَقاِض َثْقٍب مِ  ."-رحؿف اهلل-َو

 ٌَ َٚأسٕسََْٜٚك ُِٝط  ًٓ ٜغ َأْبَقَض  ،َأشَؼرَ  ،َطظِْقَؿ الَفاَمةِ  ،اَجِسْقؿً  ،: َأكَُّف َكاَن ُصَقا

أِس َوالؾِّْحَقةِ  َٓ ُيْحِػل َشاِرَبف ،َأصَؾعَ  ،َطظِْقَؿ الؾِّْحَقةِ  ،الرَّ  َوَيَراُه ُمْثَؾًة. ،َوَكاَن 

ٌَ ِٝ ـَ َٚٔق ـُ  ،: َكاَن َأْزَرَق الِعْق ـِ  ،َسْعدٍ َرَوى َبْعُض َذلَِؽ: اْب ِف ب ـْ ُمَطرِّ َط

.
ِ
 َطْبِد اهلل

ٗٞ َٔ ُٔ ايٖهٖشأى اسٔبَعا ُُٖس ب ََُش  ٍَ  الثَّْقِب َٜٚقا
َّ
ُيؽثُِر  ،َرِقْقَؼفُ  ،: َكاَن َمالٌِؽ َكِؼل

 اْختاِلََف الؾَُّبقِس.

٣ِ َُِػًٔ  ُٔ ُِٝس ب َٛٔي ٍَ اي َوَرَأْيُتُف  ،َيْؾَبُس الَبَقاَض  -رحؿف اهلل-: َكاَن َمالٌِؽ َٜٚقا

قَجاَن. َّ َيْؾَبَساِن السِّ
 َوإَْوَزاِطل

َُٗب ٍَ ٜأِؾ  ،َجَعَؾ مِـَْفا َتْحَت َذْقـِفِ  ،إَِذا اْطَتؿَّ  -رحؿف اهلل-: َكاَن َمالٌِؽ ٜقا

ـَ َكتَِػْقِف.  َوُيْسِدُل َصَرَفَفا َبْق

ُٔ ٔخَساف٣ ٍَ َخأيُس ب  اَوِثَقابً  اَصْقَؾَساكً  -رحؿف اهلل-: َرَأْيُت َطَؾك َمالٍِؽ َٜٚقا

ًة ِجَقادً   .اَمْرويَّ

َُٗب ٍَ ٜأِؾ ُرْوَرةِ َٜٚقا  َجَؾَس فِل َبْقتِِف. ،: َكاَن إَِذا اْكَتَحَؾ لِؾضَّ
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َُِكَعْب  ٍَ  َوَيَتَطقَُّب. ،: َكاَن َيْؾَبُس الثَِّقاَب الَعَدكِقَّةَ َٜٚقا

٣ِ ٍَ ٜأُبٛ َعأق ثً َٜٚقا ـَ َوْجفً  ا: َما َرَأْيُت ُمَحدِّ ـْ َمالٍِؽ. اَأْحَس
 مِ

ٌَ ِٝ ـَ  ،: َكاَن َشِدْيَد الَبَقاِض إَِلك ُصْػَرةٍ َٚٔق ُر َسَبَؾَتفُ  ،َأَشؿَّ  ،َأْطَق  ،َكاَن ُيَقفِّ

 َوَيْحَتجُّ بَِػْتِؾ ُطَؿَر َشاِرَبُف.

ِٖٕب َٚ  ُٔ ٍَ اِب ًة. ا: َرَأْيُت َمالِؽً َٜٚقا  َخَضَب بِِحـَّاٍء َمرَّ

َُِكَعٕب ٍَ ٜأُبٛ  ـِ َٜٚقا ـْ َأْحَس
 ،اَوَأْجالَُهؿ َطْقـً  ،االـَّاِس َوْجفً : َكاَن َمالٌِؽ مِ

ًٓ  ،اَوَأْكَؼاُهؿ َبَقاًض  ُفؿ ُصْق  فِل َجْقَدِة َبَدٍن. ،َوَأَتؿِّ

ٟٚ َٛأقٔس ٢ٔ اي اَم. ،َلْؿ َيْخِضْب  ،: َكاَن َرْبَعةً ََٚع َٓ َدَخَؾ الَحؿَّ  َو

٢ٔ اسٜباض٢ٔخ ِٔ ٔبِؿط٢ ب ٍَ ،ََٚع  اَؾْقِف َصْقَؾَساكً َفَرَأْيُت طَ  ،: َدَخْؾُت َطَؾك َمالٍِؽ ٜقا

ٍء بِالُؿُؾْقِك. ،ُيَساِوي َخْؿَس ماَئةٍ 
ْ
 َوَقْد َوَقَع َجـَاَحاُه َطَؾك َطْقـَْقِف َأْشَبَف َشل

َُٗب ٍَ ٜأِؾ َوَأْرَسَؾ  ،َجَعَؾ مِـَْفا َتْحَت َحـَؽِف ،: َكاَن َمالٌِؽ إَِذا اْطَتؿَّ َٜٚقا

 َوَغْقِره.َوَكاَن َيَتَطقَُّب بِالِؿْسِؽ  ،َصَرفَفا َخْؾَػفُ 

َٝاْض ٕٙ  َٜٚقِس َغاَم ايٜكأنٞ ٔع ِٛ ُُٚد  ِٔ ؾِِف.َٔ ِة اإِلَماِم َوُوُفقَر َتَجؿُّ ـَ َبزَّ  : ُحْس

ََأيٕو اِخٔتاٜلْف  :ٔفٞ ََْػٔب 

 
ٌّ
 َأْصَبِحل

ٌّ
َػاِقِفؿ َطَؾك َأكَُّف َطَربِل ـُ  ،َمَع اتِّ ِه إَْطَؾك: َطْقُف ب َفِؼْقَؾ فِل َجدِّ

ـِ َسَبلِ  ـِ َكْفالََن ب ـِ َزْيِد ب ـِ َمالِِؽ ب ـِ َكْبِت ب ـِ َربِْقَعَة ب ـِ َطامِِر ب ـِ َزْيِد ب َمالِِؽ ب

ـِ َقْحَطانَ  ـِ َيْعُرَب ب ـِ َيْشُجَب ب . ،ب ـِ  َوإَِلك َقْحَطاَن ِجَؿاُع الَقَؿ
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ـْ ِحْؿَقرٍ َوَلْؿ َيْخَتؾُِػقا َأنَّ إَ 
ـَ مِ ـْ َقْحَطاَن. ،ْصَبِحقِّق  َوِحْؿَقٌر َفِؿ

ـٍ ُمْعَجَؿةٍ  ،َكَعؿْ  ُثؿَّ بِآِخِر الُحُرْوِف َطَؾك  ،َوَغْقَؿاُن فِل َكَسبِِف الَؿْشُفْقِر بَِغْق

 الَؿْشُفْقِر.

ٌَ ِٝ ةِ َٚٔق . ،: ُطْثَؿاُن َطَؾك الَجادَّ  َوَهَذا َلْؿ َيِصحَّ

ٌْ ِٝ َثٍة. ،ةٍ : بَِخاٍء ُمْعَجؿَ َُٚخَج  ُثؿَّ بُِؿَثؾَّ

ُ٘ ـُ َسْعدٍ ٜقاٜي  َوَغْقُرُه. ،: اْب

ِٜؼ٣ َٚ ُٔ ٜأٔبٞ ٝأ ٌُ ب ِٝ َُأع ٍَ إ٢ِغ ٞٗ ،َٜٚقا ٔٓ ٞٛ َثٍة. ،: ُجَثْقٌؾ: بِِجْقؿٍ َٚايٖساَضٝق  ُثؿَّ بُِؿَثؾَّ

ٌَ ِٝ  : َحـَْبٌؾ.َٚٔق

ٌَ ِٝ  َوكاِلَُهَؿا َتْصِحْقٌػ. ،: ِحْسٌؾ َٚٔق

ٍَ َٝاْض ٜقا  .اَكثِْقرً  ااْختاِلَفً  ،ؾَِػ فِل َكَسِب ِذي َأْصَبَح : اْختُ ايٜكأنٞ ٔع
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ُ٘ َّ ٜأْٖ .َتكٖس ـَ  : َسـََة َثالٍَث َوتِْسِعْق

ُ٘ ـُ ُبَؽْقرٍ ٜقاٜي  .َوَغْقُره ،: َيْحَقك ب

ٌَ ِٝ  : َسـََة َأْرَبٍع.َٚٔق

ُ٘ ـِ َطْبِد ٜقاٜي  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب ـُ َوِثْقَؿةَ  ،الَحَؽؿِ : ُمَحؿَّ  َوَغْقُرُهَؿا. ،َوُطَؿاَرُة ب

ٌَ ِٝ . ،: َسـََة َسْبعٍ َٚٔق  َوُهَق َشاذٌّ

ٍَ ٖٝإط ٜقا ُٔ َخ ِٜٝف١ٝ ب ِٜؼ٣ ،َخًٔ َٚ ُٔ ٜأٔبٞ ٝأ ٌُ ب ِٝ َُأع ـْ ِحْؿَقٍر.َٚإ٢ِغ
 : ُذو َأْصَبَح مِ

٢ٔ إ٢ِغَشاَم ٢ٔ اِب َٟ َع ٢ٚ  ،َفَلْخَطلَ  ،َوآَلُف َمَقالِل َبـِل َتْقؿٍ  ا: َأكَُّف َزَطَؿ َأنَّ َمالِؽً َُٚض

 َوَصْعـِِف َطَؾْقِف. ،َوَكاَن َذلَِؽ َأْقَقى َسَبٍب فِل َتْؽِذيِب اإِلَماِم َمالٍِؽ َلفُ 

َجالِ  اَوَقْد َكاَن َمالٌِؽ إَِمامً  دً  ،اَحافِظً  ،فِل َكْؼِد الرِّ  .اُمْتِؼـً  ،اُمَجقِّ

ٗٞ َِٖطأْ ََُط ايٖع ُٔ ُع ٍَ ٔبِؿُط ب ـْ َرُجؾٍ  ا: َسَلْلُت َمالِؽً ٜقا َفَؼاَل: َهْؾ َرَأْيَتُف فِل  ،َط

 ُكُتبِل؟

.َٓ  ُقْؾُت: 

 َلَرَأْيَتُف فِل ُكُتبِل. ،َقاَل: َلْق َكاَن ثَِؼةً 

ـْ ُهَق ِطـَْدُه ثَِؼةٌ  َّٓ َطؿَّ َٓ َيْرِوي إِ ـْ  ،َفَفَذا الَؼْقُل ُيْعطِْقَؽ بَِلكَُّف 
َٓ َيْؾَزُم مِ َو

ـْ ُكؾِّ الثَِّؼاِت َذلَِؽ َأكَّ  ـْ َرَوى َطـُْف  ،ُف َيْرِوي َط ا َقاَل َأنَّ ُكؾَّ َم َٓ َيْؾَزُم مِؿَّ  -ُثؿَّ 
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اظِ  -َوُهَق ِطـَْدُه ثَِؼٌة  ـْ َحاِل  ،َأْن َيُؽْقَن ثَِؼًة ِطـْد َباقِل الُحػَّ
َفَؼْد َيخَػك َطَؾْقِف مِ

َّٓ َأكَُّف بُِؽؾِّ  ،َشْقِخف َما َيْظَفُر لَِغْقِره َجاِل  إِ ي فِل َكْؼِد الرِّ -َحاٍل َكثِْقُر التََّحرِّ

 قا. "-رحؿف اهلل
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 : هق صاحب الؿقصل.-ضمح٘ اهلل-اإلَاّ أْؼ بٔ َايو 

 : مائة وتسعة وسبعقـ مـ الفجرة الـبقية.تٛيف غ١ٓ

 : خؿسة وثؿاكقـ سـة.عٔ عُط

، -رحؿف اهلل-و، -رضل اهلل طـفؿا-: مـ كافع مقلك ابـ طؿر مسع

 وصبؼتف.

ما تحت أديؿ ": يف َٛطأ َايو -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايؿافعٞ 

 ."السؿاء أصح مـ مقصل مالؽ

رحؿف -، واإلمام مسؾؿ -رحؿف اهلل-وهذا قبؾ زمـ اإلمام البخاري 

 ، وقبؾ تللقػ كتبفؿ الصحقحة.-اهلل

 سؾػًقا طؾك إثر. -رحؿف اهلل-وكان اإلمام مالؽ 

بطريؼة السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ وطؼقدهتؿ، يفابف آخًذا 

 صالبف.

 وضرب، يف بعض الؿسائؾ. -رحؿف اهلل-وقد ابتؾل اإلمام مالؽ 
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  [-رحمه اهلل-الشافعي  محمد بن إدريس اإلمام]

 ."-سمحٕ اهلل-اهؼافعٛ حمٌذ بّ إدسٙع اإلًاَ ": ٚثايجِٗ

 : (32-10/5)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"ٗٞ ُّ ايٖؿأفٔع ََا ـِ ُطْثَؿاَن -ضمح٘ اهلل-اإل٢ ـِ الَعبَّاِس ب ـُ إِْدِرْيَس ب ُد ب : ُمَحؿَّ

ـِ َطْبِد  ـِ الُؿطَّؾِِب ب ـِ ِهَشاِم ب ـِ َطْبِد َيِزْيَد ب ـِ ُطَبْقِد ب ائِِب ب ـِ السَّ ـِ َشافِِع ب ب

ـِ ِكالَِب   ب
ِّ
ـِ ُقَصل ـِ َغالٍِب َمـَاٍف ب ـِ ُلَميِّ ب ـِ َكْعِب ب َة ب ـِ ُمرَّ َطالُِؿ  ،اإِلَمامُ  ،ب

  ،َفِؼْقُف الِؿؾَّةِ  ،َكاِصُر الَحِدْيِث  ،الَعْصرِ 
ُّ
 الُؼَرِشل

ِ
  ،َأُبق َطْبِد اهلل

ُّ
ؾِبِل  ،ُثؿَّ الُؿطَّ

 
ُّ
افِِعل   ،الشَّ

ُّ
ل يُّ الَؿْقلِدِ  ،الَؿؽِّ   ،الَغزِّ

ِ
ؾقف صؾك اهلل ط-َكِسْقُب َرُسْقِل اهلل

فِ  -وسؾؿ ـُ َطؿِّ  َفالُؿطَّؾُِب ُهَق َأُخق َهاِشٍؿ َوالِِد َطْبِد الُؿطَّؾِِب. ،َواْب

ِٛٔيُس ََ ةَ اٖتٜفَل  ٌد َيتِْقؿً  ،اَوَماَت َأُبْقُه إِْدِرْيُس َشاب   ،: اإِلَماِم بَِغزَّ فِل  اَفـََشَل ُمَحؿَّ

فِ  ْقَعةَ  ،َحْجِر ُأمِّ ـِ  ،َفَخاَفْت َطَؾْقِف الضَّ ـُ َطاَمْق َلْت بِِف إَِلك َمْحتِِدِه َوُهَق اْب  ،َفَتَحقَّ

ةَ  ْمِل  ،َفـََشَل بَِؿؽَّ ـْ  ،َحتَّك َفاَق فِْقِف إَْقَرانَ  ،َوَأْقَبَؾ َطَؾك الرَّ
َوَصاَر ُيِصْقُب مِ

ْرعِ  ،َطْشَرِة َأْسُفٍؿ تِْسَعةً  َم. ،َؽ َفَبَرَع فِل َذلِ  ،ُثؿَّ َأْقَبَؾ َطَؾك الَعَربِقَِّة َوالشَّ  َوَتَؼدَّ

 َفَساَد َأْهَؾ َزَماكِِف. ،ُثؿَّ ُحبَِّب إَِلْقِف الِػْؼفُ 

ِٔ ٙٔ َع َِ ٔبَبًٜٔس ًٞ  َٜٚأَخَص ائع
ِّ
ْكِجل ـِ َخالٍِد الزَّ َة  -: ُمْسؾِِؿ ب َوَداُوَد  -ُمْػتِل َمؽَّ

ـِ الَعطَّارِ  ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـِ َشافٍِع  ،ب  ب
ِّ
ـِ َطؾِل ِد ب ِف: ُمَحؿَّ ـُ َطؿِّ  -َوَطؿِّ َفُفَق اْب
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ِّ
افِِعل ـِ ُطَقْقـَةَ  -الَعبَّاِس َجدِّ الشَّ ـِ َأبِل َبْؽٍر  ،َوُسْػَقاَن ب ـِ ب ْحَؿ َوَطْبِد الرَّ

 
ِّ
ـِ َسالِؿٍ  ،الُؿَؾْقؽِل ـِ ِطَقاضٍ  ،َوَسِعْقِد ب ٍة. ،َوُفَضْقِؾ ب  َوِطدَّ

 وَ  اَوَلْؿ َأَر َلُف َشْقئً 
ِّ
ـِ ُطَؿَر الُجَؿِحل ـْ َكافِِع ب َة. ،َكْحِقهِ َط  َوَكاَن َمَعُف بَِؿؽَّ

ـَ َسـَةً  -َواْرَتَحَؾ  ـُ َكقٍِّػ َوِطْشِرْي َؾ لإِلَِماَمِة  ،َوُهَق اْب إَِلك  –َوَقْد َأْفَتك َوَتَلهَّ

ـِ َأَكٍس  ،الَؿِدْيـَةِ  ـْ َمالِِؽ ب لَ )َفَحَؿَؾ َط ـْ ِحْػظِِف. ،(الُؿَقصَّ
 َطَرَضُف مِ

ٌَ ِٝ ـْ ِحْػظِِف َٚٔق
 َْٕكَثِرِه.: مِ

ِٔ ٌَ َع َُ ـِ َأبِل َيْحَقك ََٚس َراَوْرِديِّ  -َفَلْكَثَر  -: إِْبَراِهْقَؿ ب  ،َوَطْبِد الَعِزْيِز الدَّ

ـِ َخالِدٍ  ـِ َجْعَػرٍ  ،َوَططَّاِف ب ـِ َسْعدٍ  ،َوإِْسَؿاِطْقَؾ ب  َوَصَبَؼتِِفؿ. ،َوإِبَراِهْقَؿ ب

ِٔ ٢ٔ َع َُ َٝ ـِ َماِزنٍ َٜٚأَخَص ٔباي ِف ب ـِ ُيْقُسَػ الَؼاِضل ،: ُمَطرِّ  ،َوِهَشاِم ب

 َوَصائَِػٍة.

ِٔ : َفِؼْقِف الِعَراِق َٚٔبَبِػَساَز َع ـِ ـِ الَحَس ِد ب ََٓزَمفُ  ،: ُمَحؿَّ َوَحَؿَؾ َطـُْف  ،َو

 ِوْقَر َبِعْقٍر.

ِٔ ـِ ُطَؾقَّةَ ََٚع   ،: إِْسَؿاِطْقَؾ اْب
ِّ
اِب الثََّؼِػل  َوَخْؾٍؼ. ،َوَطْبِد الَقهَّ

َن الِعْؾؿَ  ،َصاكِْقَػ َوَصـََّػ التَّ  ِة ُمتَّبِعً  ،َوَدوَّ ؿَّ
َوَصـََّػ  ،إََثرَ  اَوَردَّ َطَؾك إَئِ

َؾَبُة. ،َوَبُعَد ِصْقُتفُ  ،فِل ُأُصْقِل الِػْؼِف َوُفُرْوِطفِ   َوَتَؽاَثَر َطَؾْقِف الطَّ

ُ٘ ِٓ ـُ َسالَّمٍ  ،: الُحَؿْقِديُّ َسٖسَخ َع ـُ َحـَْبؾٍ َوَأْح  ،َوَأُبق ُطَبْقٍد الَؼاِسُؿ ب  ،َؿُد ب

 
ُّ
ـُ َداُوَد الَفاِشِؿل   ،َوُسَؾْقَؿاُن ب

ُّ
َوَأُبق َثْقٍر  ،َوَأُبق َيْعُؼْقَب ُيْقُسُػ الُبَقْيطِل
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ُّ
ـُ َخالٍِد الَؽْؾبِل ـُ َيْحَقك ،إِْبَراِهْقُؿ ب ـُ َأبِل الَجاُرْوِد  ،َوَحْرَمَؾُة ب َوُمْقَسك ب

 
ُّ
ل   ،الَؿؽِّ

ُّ
ل ...  - (الَحْقَدةِ )َصاِحُب  -َوَطْبُد الَعِزْيِز الَؿؽِّ

ٍّ
ـُ َطؾِل ـُ ب  َوُحَسْق

ٗٞ ٔٓ ٞٛ  ): كَِتاَب َٜٚقِس ٜأٞفَطَز ايٖساَضٝق
ِّ
افِِعل ـِ الشَّ ـْ َلُف ِرَواَيٌة َط .  (َم ـِ  فِل ُجْزَأْي

َوَكاَل َبْعُض الـَّاِس  ،اَوَحِدْيثً  اَقِدْيؿً  ،َوَصـََّػ الؽَِباَر فِل َمـَاقِِب َهَذا اإِلَمامِ 

َّٓ ِرْفَعًة َوَجالََلةً  ،امِـُْف َغض   ـَ َأنَّ َكالََم َأْقَراكِِف  ،َفَؿا َزاَدُه َذلَِؽ إِ ََٓح لِْؾُؿـِْصِػْق َو

َّٓ َوُطقِدَي  ،فِْقِف بَِفَقًى  ـْ َخاَلَػُف إِ َز فِل اإِلَماَمِة َوَردَّ َطَؾك َم ـْ َبرَّ َكُعْقُذ  -َوَقؾَّ َم

ـَ الَفَقى بِ 
 مِ
ِ
قِِّد. -اهلل ِب َهَذا السَّ

ـْ َمـَاقِ  َوَهِذِه إَْوَراُق َتِضقُؼ َط

ُِ ُٖ َٖا َدٗس  ٜفٜأ
ُّ
ؾِبِل ائُِب الُؿطَّ ـْ َحَضَر َبْدرً  ،: السَّ ـْ ُكَبَراِء َم

َمَع  اَفَؽاَن مِ

  ،َفُلِسَر َيْقَمئِذٍ  ،الَجاِهؾِقَّةِ 
ِّ
 .-طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل-َوَكاَن ُيَشبَُّف بِالـَّبِل

َٚأيَسُت٘ ـِ َكْضَؾَة.َٚ َػاُء بِـُْت َأْرَقَؿ ب  الشِّ
َ
 : ِهل

 ََِْٚه١ًٜٝ
ِّ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: ُهَق َأُخق َطْبِد الُؿطَّؾِِب: َجدِّ الـَّبِل

 َأْسَؾَؿ. ،َفُقَؼاُل: إِكَُّف َبْعَد َأْن َفَدى َكْػَسفُ 

ُ٘ َؾأفْع ُٓ َحاَبِة. ،: َلُف ُرْؤَيةٌ َٚاِب  َوُهَق َمْعُدْوٌد فِل ِصَغاِر الصَّ

ُٕ َُا ُٙ ُعِج َٜٚيُس َٚ 
ٌّ
 َٓ َأْطَؾُؿ َلُف َكبِْقَر ِرَواَيٍة. ،: َتابِِعل

ٚٞ ٍُ ايٖؿأفٔع َٛا َٕ ٜأِخ ـَ إَْزِد.َٜٚنا
 : مِ

٢ِ ٢ٔ َعِبٔس اسٜبٜه ِٔ اِب ٍَ ،َع  بِفِ ٜقا
ِّ
افِِعل ا َحَؿَؾْت َوالَِدُة الشَّ نَّ َرَأْت َكلَ  ،: َلؿَّ

ـْ َفْرِجَفا
ُثؿَّ َوَقَع فِل ُكؾِّ َبْؾَدٍة مِـُْف  ،َحتَّك اْكَؼضَّ بِِؿْصرَ  ،الُؿْشَتِري َخَرَج مِ
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ُف الُؿَعبُِّرْوَن َأكََّفا َتؾُِد َطالِؿً  ،َشظِقَّةٌ  ُق  ،َيُخصُّ ِطْؾَؿُف َأْهَؾ مِْصرَ  ،اَفَتَلَولَّ ُثؿَّ َيَتَػرَّ

 فِل الُبْؾَداِن.

 ُمـَْؼطَِعٌة.َهِذِه ِرَواَيٌة 

ٚٞ ِٔ ٜأٔبٞ َعِبٔس اهلٔل ايٖؿأفٔع ـُ َأبِل َحاتٍِؿ  -: ََٚع ـِ َأِخل  -فِْقَؿا َكَؼَؾُف اْب ـِ اْب َط

ـِ َوْهٍب  ـِ "َقاَل:  ،َطـْفُ  ،اْب ةٌ  ،َيْعـِل: الَؼبِْقَؾةَ -ُولِْدُت بِالَقَؿ ُف َأْزِديَّ َقاَل:  -َفنِنَّ ُأمَّ

ْقَعةَ  َّ الضَّ
ل َطَؾل َفنِكِّل  ،َفَتُؽْقَن مِْثَؾُفؿْ  ،َوَقاَلْت: اْلَحْؼ بَِلْهؾَِؽ  ،َفَخاَفْت ُأمِّ

 َأَخاُف َطَؾْقَؽ َأْن ُتْغَؾَب َطَؾك َكَسبَِؽ.

ةَ  َزْتـِل إَِلك َمؽَّ ـَ  ،َفَجفَّ ـُ َطْشِر ِسـِْق  َفِصْرُت إَِلك ،َفَؼِدْمُتَفا َيْقَمِئٍذ َوَأَكا اْب

َٓ َتْشَتِغْؾ بَِفَذا ،َوَجَعْؾُت َأْصُؾُب الِعْؾؿَ  ،َكِسْقٍب لِل َوَأقبِْؾ َطَؾك  ،َفَقُؼْقُل لِل: 

تِل فِل الِعْؾؿِ  ،َما َيـَْػُعَؽ   ."َفُجِعَؾْت َلذَّ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٍَ اِب  ٜقا
َ
اٍد: َقاَل لِل  : َسِؿْعُت َطْؿَرو بـ َسقَّ

ُّ
افِِعل رحؿف -الشَّ

 َسـََتانِ  ،بَِعْسَؼالَنَ ُولِْدُت ": -اهلل
َّ
ا َأَتك َطَؾل ةَ  ،َفَؾؿَّ ل إَِلك َمؽَّ  ."َحَؿَؾْتـِل ُأمِّ

٢ِ ُٔ َعِبٔس اسٜبٜه ٍَ اِب  : َٜٚقا
ُّ
افِِعل ةَ ": -رحؿف اهلل-َقاَل لِل الشَّ  ،ُولِْدُت بَِغزَّ

ـَ َوماَئةٍ  ـِ  ،َسـََة َخْؿِسْق ـَ َسـََتْق َة اْب  . "َوُحِؿْؾُت إَِلك َمؽَّ

 ٍَ ٜٞٗقا ـَ َوْجفً ": امٝلَعْٔ   اَما َرَأْيُت َأْحَس
ِّ
افِِعل ـَ الشَّ

! َوَكاَن -رحؿف اهلل-مِ

ـْ َقْبَضتِفِ  ،ُربََّؿا َقَبَض َطَؾك لِْحَقتِفِ   ."َفالَ َيْػُضُؾ َط
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ُٕ ٍَ ايٖطٔبُٝع امٝلَؤٚش  : َسِؿْعُت ٜقا
َّ
افِِعل ُكـُْت َأْلَزُم "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ

 
َ
ْمل ـْ َكْثَرِة َحتَّ  ،الرَّ

ؾُّ مِ ك َكاَن الطَّبِْقُب َيُؼْقُل لِل: َأَخاُف َأْن ُيِصقَبَؽ السِّ

 ."ُوُققفَِؽ فِل الَحرِّ 

ـَ الَعَشَرِة تِْسَعةً 
 ."َقاَل: َوُكـُْت ُأِصقُب مِ

ٟٗ ِٝٔس َُ ٍَ اسٝب  : ٜقا
َّ
افِِعل فِل  اُكـُْت َيتِْقؿً ": َيُؼْقُل  -رحؿف اهلل-َسِؿْعُت الشَّ

ـْ َلَفا َما ُتْعطِقـِل لِْؾُؿَعؾِّؿِ  ،لَحْجِر ُأمِّ   مِـِّل َأْن  ،َوَلْؿ َيُؽ
َ
َوَكاَن الُؿَعؾُِّؿ َقْد َرِضل

ْبَقاِن إَِذا َغاَب  َػ َطـْفُ  ،َأُقْقَم َطَؾك الصِّ  ."َوُأَخػِّ

ٚٞ ٢ٔ ايٖؿأفٔع ٍَ ،-ضمح٘ اهلل-ََٚع  ،ُكـُْت َأْكُتُب فِل إَكَتاِف َوالِعَظامِ ": ٜقا

ْيَقانِ  ُفْقرَ  ،َوُكـُْت َأْذَهُب إَِلك الدِّ  ."َفَلْكُتُب فِْقَفا ،َفَلْسَتْقِهُب الظُّ

ٖٛإز ُٔ َغ ُُِطٚ ب ٍَ َع  َٜٚقا
ُّ
افِِعل َكاَكْت َكْفَؿتِل ": -رحؿف اهلل-: َقاَل لِل الشَّ

ْمِل  ـْ  ،َوَصَؾِب الِعْؾؿِ  ،فِل الرَّ ْمِل َحتَّك ُكـُْت ُأِصقُب مِ ـَ الرَّ
َطْشَرٍة  َفـِْؾُت مِ

ـِ الِعْؾِؿ. ،َطْشَرةً   َوَسَؽَت َط

 -َفُؼْؾُت: َأْكَت 
ِ
ْمِل  -َواهلل  ."فِل الِعْؾِؿ َأْكَبُر مِـَْؽ فِل الرَّ

ُٜٛع ٞٗ اأٜلٞق ٤ٛا٥ٔ َِ اي ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا َُُس ب ٍَ ٜأِس  ٜقا
ُّ
َثـَا الُؿَزكِل   ،: َحدَّ

َّ
افِِعل َسِؿَع الشَّ

ـَ  َحِػْظُت الُؼْرآَن َوَأَكا"َيُؼْقُل:  ـُ َسْبِع ِسـِْق ـُ  (الُؿَقصَّلَ )َوَحِػْظُت  ،اْب َوَأَكا اْب

 ."َطْشرٍ 

ُٜٛع  : َمْجُفْقٌل.اأٜلٞق
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ٞٚ) َٚٔفٞ َٓأقٔب ايٖؿأفٔع ََ) ٟٚ ـَ َطْبِد الَقاِحِد ٔيآلُبط٢ َبْقَر ب : َسِؿْعُت الزُّ

 
َّ
ـِ ِطْقَسك ،الَفَؿَذاكِل ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ُّ ب

ـَ ُسَؾْقَؿاَن َسِؿْعُت ا ،َأْخَبَرَكا َطؾِل بِْقَع ب لرَّ

 َيْقَم َماَت َأُبق َحـِْقَػَة "َيُؼْقُل: 
ُّ
افِِعل  ."-َرِحَؿُفَؿا اهلُل َتَعاَلك -ُولَِد الشَّ

ٚٞ ٢ٔ ايٖؿأفٔع ٍَ ،-ضمح٘ اهلل-ََٚع ـُ َثالََث َطْشَرَة َسـًَة  ا: َأَتْقُت َمالِؽً ٜقا َوَأَكا اْب

ـَ َسـًَة  ،َكَذا َقاَل  - ـَ َثالٍَث َوِطْشِرْي ـَ َطؿٍّ  -َوالظَّاِهُر أكَُّف َكاَن اْب َقاَل: َفَلَتْقُت اْب

ـْ َيْؼَرُأ َلَؽ. ،اَفَؽؾََّؿ َمالِؽً  ،لِل َوالِل الَؿِدْيـَةِ   َفَؼاَل: اصُؾْب َم

 ُقْؾُت: َأَكا َأقَرُأ.

ٍء َقدْ  ،َفَؼَرْأُت َطَؾْقفِ 
ْ
: َأِطْدُه. َفؽاَن ُربََّؿا َقاَل لِل لَِشل  َمرَّ

ـْ َمْسَلَلةٍ  ،َفَؽَلكَُّف َأْطَجَبفُ  ،اَفُلِطقُدُه ِحْػظً   ،ُثؿَّ ُأْخَرى ،َفَلَجاَبـِل ،ُثؿَّ َسَلْلُتف َط

 ."اَفَؼاَل: َأْكَت ُتِحبُّ َأْن َتُؽْقَن َقاِضقً 

ٚٞ ٢ٔ ايٖؿأفٔع ٣َٚ َع ُِٜط ـَ َأَقْؿُت فِل ُبُطْقِن الَعَرِب ": -رحؿف اهلل-َٚ ِطْشِرْي

َفَؿا َطؾِْؿُت أكَّف َمرَّ بِل َحْرٌف  ،َوَحِػْظُت الُؼْرآنَ  ،آُخُذ َأشَعاَرَها َوُلَغاتَِفا ،َسـَةً 

َّٓ َوَقْد َطؾِْؿُت الَؿْعـَك فِْقِف َوالُؿَرادَ  ـِ  ،إِ اَها ،َما َخالَ َحْرَفْق  ."َأَحُدُهَؿا: َدسَّ

َٖا  : فِْقِف َمْجُفْقٌل.إ٢ِغَٓاُز

 ُٔ ٍَ اِب ٢ِٜقا  : َعِبٔس اسٜبٜه
َّ
افِِعل قرْأُت ": َيُؼْقُل  -رحؿف اهلل-َسِؿْعُت الشَّ

. ـَ ـِ ُقْسَطـْطِْق  الُؼْرآَن َطَؾك إِْسَؿاِطْقَؾ ب
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ـِ َكثِْقرٍ  ،َقَرْأُت َطَؾك ِشْبؾٍ ": َوَقاَل   ب
ِ
 ،َوَأْخَبَر ِشْبٌؾ أكَُّف َقَرَأ َطَؾك َطْبِد اهلل

ـِ َطبَّاسٍ َوَأْخَبَر مُ  ،َوَقَرَأ َطَؾك ُمَجاِهدٍ  رضل اهلل -َجاِهٌد أكَُّف َقَرَأ َطَؾك اْب

 ."-طـفؿا

ٗٞ ٍَ ايٖؿأفٔع الُؼَراُن اْسٌؿ َلْقَس ": َوَكاَن إِْسَؿاِطْقُؾ َيُؼْقُل : -ضمح٘ اهلل-ٜقا

ـْ  ،بَِؿْفؿقزٍ 
ـْ  (َقَرْأُت )َوَلْؿ ُيْمَخْذ مِ

َكاَن ُكؾُّ َما ُقِرَئ  (َقَرْأُت )َوَلْق ُأِخَذ مِ

 ."مِْثُؾ التَّْقَراِة َواإِلْكِجْقؾِ  ،َوَلؽِـَُّف اْسٌؿ لِْؾُؼَرانِ  ،اُقْرآكً 

ِٗ ٣ِ ،اأٜلَق ُٔ ٜأٔبٞ َسأت بِْقُع: َسِؿْعُت َٚاِب َثـَا الرَّ  : َحدَّ
َّ
افِِعل  -رحؿف اهلل-الشَّ

لَ )َوَقْد َحِػْظُت  ،َقِدْمُت َطَؾك َمالٍِؽ ": َيُؼْقُل  َفُؼْؾُت: ُأِرْيُد  ،اَضاِهرً  (الُؿَقصَّ

ـْ َيْؼَرُأ َلَؽ. ،َؿاَطفُ َس   َقاَل: اْصُؾْب َم

َٓ َطَؾْقَؽ َأْن َتْسَؿَع قَِراءتِل  ."َقَرْأُت لِـَْػِسل ،َفنِْن َسُفَؾ َطَؾْقَؽ  ،َفُؼْؾُت: 

ٗٞ ُٖأْ ٢ٔ اسٔب ُٔ اسٜبَػ َُُس ب َثـَا َأُبق ُطَبْقدٍ : ٜأِس  َرَأْيُت ": َقاَل  ،َحدَّ
َّ
افِِعل -الشَّ

ـِ  -رحؿف اهلل ـِ الَحَس ِد ب ـَ ِدْيـَارً  ،ِطـَْد ُمَحؿَّ َوَقْد َكاَن  ،اَوَقْد َدَفَع إَِلْقِف َخْؿِسْق

ـَ ِدْرَهؿً   ."َفاْلَزمْ  ،َوَقاَل: إِِن اْشَتَفقَت الِعْؾؿَ  ،اَقْبَؾ َذلَِؽ َدَفَع إَِلْقِف َخْؿِسْق

ِٕٝس ٍَ ٜأُبٛ ُعَب  : ٜقا
َّ
افِِعل ٍد ": َيُؼْقُل  -رحؿف اهلل-َفَسِؿْعُت الشَّ ـْ ُمَحؿَّ َكَتْبُت َط

دٌ  ،ِوْقَر َبِعْقرٍ  ا َأْطَطاُه ُمَحؿَّ َٓ َتْحَتِشؿْ  ،َوَلؿَّ  ."َقاَل َلُف: 

ـْ َأْحُشُؿَؽ  كَ  ،َقاَل: َلْق ُكـَْت ِطـِْدي مِؿَّ  ."َما َقبِْؾُت بِرَّ
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٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ـُ ُسَؾْقَؿانَ اِب بِْقُع ب َثـَا الرَّ  َسِؿْعُت  ،: َحدَّ
َّ
افِِعل  -رحؿف اهلل-الشَّ

 "َيُؼْقُل: 
ٍّ
ـِ ِحْؿَؾ ُبْختِل ـِ الَحَس ِد ب ـْ ُمَحؿَّ َّٓ  ،َحَؿْؾُت َط َلْقَس َطَؾْقِف إِ

 ."َسَؿاِطل

ِٜر٣ ُٔ ٜأٔبٞ ُغَط َُُس ب ٍَ ٜأِس  : َسِؿْعُت ٜقا
َّ
افِِعل َقْد "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ

ـَ ِدْيـَارً  ٍد ِستِّْق َفَقَضْعُت إَِلك َجـِْب ُكؾِّ  ،ُثؿَّ َتَدبَّْرُتَفا ،اَأْكَػْؼُت َطَؾك ُكُتِب ُمَحؿَّ

 ."-َيْعـِل: ردَّ َطَؾْقفِ - اَمْسَلَلٍة َحِدْيثً 

ِٕٝس ُٔ َغٔع ُٕ ب ِٚ َٖاُض  ٍَ  : َقاَل لِل ٜقا
ُّ
افِِعل َباَن ": -رحؿف اهلل-الشَّ َأَخْذُت الؾُّ

ِم َسـَةً  ،َسـًَة لِْؾِحْػظِ   ."َفَلْطَؼَبـِل َصبَّ الدَّ

ٍَ ٜأُبٛ  ِٕٝسٜقا  ": ُعَب
ِّ
افِِعل ـَ الشَّ

ـُ َطْبِد  ،َما َرَأْيُت َأْطَؼَؾ مِ َوَكَذا َقاَل ُيْقُكُس ب

ٌة َلَقِسَعُفْؿ َطْؼُؾفُ  ،َحتَّك إِكَّف ،إَْطَؾك  ."َقاَل: َلْق ُجِؿَعْت ُأمَّ

ـْ طَ  ،: َهَذا َطَؾك َسبِْقِؾ الُؿَباَلَغةِ ٝقًُٞت
ْؼؾِِف َفنِنَّ الَؽامَِؾ الَعْؼِؾ َلْق َكَؼَص مِ

ْبِع َلَباَن َطَؾْقِف َكْؼٌص َما  َلُف ُكَظَراءُ  ،َكْحُق الرُّ
َ
َفَؾق َذَهَب كِْصُػ َذلَِؽ  ،َوَلَبِؼل

َفَؽْقَػ بِِف َلْق َذَهَب ُثُؾَثا َطْؼؾِِف! َفَؾق َأكََّؽ  ،َلَظَفَر َطَؾْقِف الـَّْؼُص  ،الَعْؼِؾ مِـْفُ 

َلَجاَء مِـُْف َكامُِؾ  ،َصقَّْرَتَفا طؼَؾ َواِحدٍ وَ  ،َأَخْذَت طؼقَل َثالََثِة َأْكُػٍس َمَثاًل 

 ."الَعْؼِؾ َوزَياَدةٍ 
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َُاَع٠١ بِْقعُ َد َثـَا الرَّ ـَ َخالٍِد  ،َسِؿْعُت الُحَؿْقِديَّ  ،: َحدَّ َسِؿْعُت ُمْسؾَِؿ ب

 :
ِّ
افِِعل  َيُؼْقُل لِؾشَّ

َّ
ْكجل  "الزَّ

ِ
 -َفَؼْد  ،َأْفِت َيا َأَبا َطْبِد اهلل

ِ
آَن َلَؽ َأْن ُتْػتِل  -َواهلل

ـُ َخْؿَس َطْشَرَة َسـًَة -  ."–َوُهَق اْب

ْكَبِريُّ  ـُ بِْشٍر الزَّ ُد ب بِْقعِ  ،َوَأُبق ُكَعْقٍؿ اإِلْستَِراَباِذيُّ  ،َوَقْد َرَواَها ُمَحؿَّ ـِ الرَّ  ،َط

ـِ الُحَؿْقِديِّ  . ،َط
ُّ
ْكجل  َقاَل: َقاَل الزَّ

ـْ ُمْسؾِؿٍ  َوَهَذا َأْشَبُف: َفنِنَّ الُحَؿْقِديَّ 
َؿاِع مِ ـِ السَّ َوَما َرَأْيـَا َلُف فِل  ،َيْصُغُر َط

 َطـُْف ِرَواَيًة. (ُمْسـَِدهِ )

َُاَع٠١ بِْقعُ َد َثـَا الرَّ   ،: َحدَّ
ُّ
افِِعل َْٕن َيؾَؼك اهلَل الَعْبُد ": -رحؿف اهلل-َقاَل الشَّ

ـْ َأْن َيْؾَؼاُه بِ 
ْرَك َخْقٌر مِ َّٓ الشِّ ـَ إَهَقاءِ بُِؽؾِّ َذْكٍب إِ

ٍء مِ
ْ
 ."َشل

ٟٗ ُِٝط اإل٢ِغٔتَطاَبأش ـِ آَدَم بِِؿْصرَ ايٗعَب ـُ َيْحَقك ب ُد ب َثـِل ُمَحؿَّ ـُ  ،: َحدَّ َثـَا اْب َحدَّ

 َسِؿْعُت  ،َطْبِد الَحَؽؿِ 
َّ
افِِعل َلْق َطؾَِؿ الـَّاُس َما فِل "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ

وا  ـَ إهَقاِء َلَػرُّ
ـَ إَسدِ  ،مِـْفُ الَؽالَِم مِ

ْوَن مِ  ."َكَؿا يِػرُّ

ٗٞ ُُِْٛؼ ايٖكَسٔف ُٜ ٍَ  ": ٜقا
ِّ
افِِعل ـَ الشَّ

 ،-رحؿف اهلل-َما َرَأْيُت َأْطَؼَؾ مِ

ُثؿَّ َقاَل: َيا َأَبا  ،َفَلَخَذ بَِقِدي ،َوَلِؼَقـِل ،ُثؿَّ اْفَتَرْقـَا ،فِل َمْسَلَلةٍ  اَكاَضْرُتُف َيْقمً 

َٓ َيْسَتؼق ،ُمْقَسك  ."َوإِْن َلْؿ َكتَِّػْؼ فِل َمْسَلَلةٍ  اُؿ َأْن َكُؽْقَن إِْخَقاكً َأ

َفَؿا َزاَل الـَُّظَراُء  ،َوفؼِف َكْػِسفِ  ،: َهَذا َيُدلُّ َطَؾك َكَؿاِل َطْؼِؾ َهَذا اإِلَمامِ ٝقًُٞت

 َيْخَتؾُِػْقَن.
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ٟٗ َٔٔص َثـِل َأُبق الَػْضِؾ الَقاْشِجْرِديُّ ٜأُبٛ َدِعٜفط٣ ايٚتِط َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد  ،: َحدَّ

ـَ أْكَثؿَ   َقاَل: َسَلْلُت َيْحَقك ب
َّ
اَغاكِل  الصَّ

ِ
ـْ َأبِل ُطَبْقدٍ  ،اهلل   ،َط

ِّ
افِِعل َأيُُّفَؿا  ،َوالشَّ

 َأْطَؾُؿ؟

 ،إَِذا َساَطَدْتُف الُؽُتُب  َوَكاَن َرُجاًل  ،ا: َأُبق ُطَبْقٍد َكاَن َيْلتِْقـَا َها ُهـَا َكثِْقرً َقاَل 

ـَ الُؽُتِب 
ـَ التَّْصـِْقِػ مِ ـِ َألَػاضِفِ  ،َكاَن َحَس ُبَفا بُِحْس َٓقتَِداِرِه َطَؾك  ،َوَكاَن ُيَرتِّ

  ،الَعَربِقَّةِ 
ُّ
افِِعل ا الشَّ ـِ َكثِْقرً  ،َوَأمَّ ـِ الَحَس ِد ب  ،فِل الُؿـَاَضَرةِ  اَفَؼْد ُكـَّا ِطـَْد ُمَحؿَّ

 الَعْؼؾِ  َوَكاَن َرُجاًل 
َّ
ـِ  ،لَػْفؿِ َوا ،ُقَرِشل ْه  الَعْؼِؾ َوالَػْفِؿ  ،َوالذِّ

َ
َصافِل

َماغِ   اَوَلْق َكاَن َأْكَثَر َسَؿاطً  -َأْو َكؾَِؿٍة َكْحَقَها  -َسِرْيَع اإِلَصاَبِة  ،َوالدِّ

ٍد  ،لِْؾَحِدْيِث  ُة ُمَحؿَّ ـَ  ،بِفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٓسَتْغـَك ُأمَّ
ـْ َغْقِرِه مِ َط

 ."الُػَؼَفاءِ 

ََِع  ٍَ ِٕٝبٜقا ُٔ َؾٔب ـَ ": َسِؿْعُت الَؿْلُمْقَن َيُؼْقُل : َُُط ب َد ب َقِد امَتَحـُْت ُمَحؿَّ

ءٍ 
ْ
 ."َفَقَجْدُتُف َكاماًِل  ،إِْدِرْيَس فِل ُكؾِّ َشل

ٚٞ ِٓٔت ايٖؿأفٔع ٢ٔ ٔب ُٖٔس ب ََُش  ُٔ َُُس ب ٍَ ٜأِس َِٓن: ٜقا ل َيُؼْق : َسِؿْعُت َأبِل َوَطؿِّ

ـُ " ـَ التَّْػِسْقِر َوالُػْتَقاَكاَن ُسْػَقاُن ب
ٌء مِ

ْ
الَتَػَت إَِلك  ،ُطَقْقـََة إَِذا َجاءُه َشل

 
ِّ
افِِعل  ."َفَقُؼْقُل: َسُؾقا َهَذا ،الشَّ

ُٔ َعِبٔس اهلٔل ُِ ب ِٝ ُٔ ٍَ َت ـَ َسِعْقٍد َيُؼْقُل: َٜٚقا ُكـُْت ِطـَْد ": َسِؿْعُت ُسَقْيَد ب

  ،ُسْػَقانَ 
ُّ
افِِعل ـُ ُطَقْقـََة َحِدْيثً  ،َجَؾَس َفَسؾََّؿ وَ  ،َفَجاَء الشَّ   ،اؼً ــــــــــــَرقِق اَفَرَوى اْب
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.
ِّ
افِِعل  َطَؾك الشَّ

َ
 َفُغِشل

دٍ  ـُ إْدِرْيَس  ،َفِؼْقَؾ: َيا َأَبا ُمَحؿَّ ُد ب ـُ ُطَقْقـَةَ  ،َماَت ُمَحؿَّ إِْن َكاَن ": َفَؼاَل اْب

 ."َفَؼْد َماَت َأْفَضُؾ َأْهِؾ َزَماكِفِ  ،َماَت 

ُِ ـَ َأبِل ُطْثَؿانَ : اسٜبأن ـَ َصاِحٍب  ،َسِؿْعُت َأَبا َسِعْقٍد ب ـَ اْب َسِؿْعُت الَحَس

 
َّ
اِشل بِْقعَ  ،الشَّ ـِ الُؼْرآِن؟ ،َسِؿْعُت الرَّ  َوُسئَِؾ َط

َّ
افِِعل  َسِؿْعُت الشَّ

  ،َفَؼاَل: ُأفٍّ ُأفٍّ 
ِ
ـْ َقاَل: َمْخُؾْقٌق َفَؼْد َكَػرَ  ،الُؼْرآُن َكالَُم اهلل  ."َم

 إِْسـَاٌد َصِحْقٌح.َهَذا 

َُٚز ٣ِ ،ٜأُبٛ َزا ـْ َأبِل َثْقرٍ َٜٚأُبٛ َسأت  َسِؿْعُت  ،: َط
َّ
افِِعل  -رحؿف اهلل-الشَّ

 ."َفَلْفَؾَح  ،َما ارَتَدى َأَحٌد بِالَؽالَمِ "َيُؼْقُل: 

ـِ آَدمَ  ـُ َيْحَقك ب ُد ب ـُ َطْبِد الَحَؽؿِ  ،ُمَحؿَّ َثـَا اْب   ،َحدَّ
َّ
افِِعل -–َسِؿْعُت الشَّ

وا مِـُْف َكَؿا  ،َلْق َطؾَِؿ الـَّاُس َما فِل الَؽالَِم َوإَهَقاءِ "َيُؼْقُل: -ف اهللرحؿ َلَػرُّ

ـَ إََسدِ 
ْوَن مِ  ."َيِػرُّ

َٛأسٔس ُٔ َعِبٔس اي ُِٝط ب ٍد بِِؿْصرَ ايٗعَب ـُ ُمَحؿَّ ُّ ب
ـُ  ،: َأْخَبَركِل َطؾِل ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

ـِ َطْبِد الَحَؽؿِ   ب
ِ
 َبْعَد َأْن َكاَضَر َحْػًص  ،َطْبِد اهلل

ُّ
افِِعل الَػْرَد َيْؽَرُه  اَقاَل: َكاَن الشَّ

 َْٕن ُيْػتِل الَعالُِؿ فُقَؼاُل: َأْخَطَل الَعالِؿُ  ،الَؽالَمَ 
ِ
ـْ  ،َوَكاَن َيُؼْقُل: َواهلل

َخْقٌر َلُف مِ

َؿ َفُقَؼاُل: ِزْكِدْيٌؼ  ـَ الَؽالَِم َوَأْهؾِفِ  ،َأْن َيَتَؽؾَّ
 مِ
َّ
ٌء َأْبَغُض إَِلل

ْ
 ."َوَما َشل
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 َأنَّ الَخَطَل فِل إُُصْقلِ ٝقًُٞت
ِ
َلْقَس  ،: َهَذا َدالٌّ َطَؾك َأنَّ َمْذَهَب َأبِل َطْبِد اهلل

 َكالَخَطلِ فِل آجتَِفاِد فِل الُػُرْوِع.

َٕ َُا ِٝ ُٔ ُغًٜ ُِٝع ب  : َسِؿْعُت ايٖطٔب
َّ
افِِعل ـْ َحَؾَػ "َيُؼْقُل:  -ف اهللرحؿ-الشَّ َم

 
ِ
ـْ َأْسَؿاِء اهلل

اَرةُ  ،َفَحـََث  ،باسٍؿ مِ  َغْقُر َمْخُؾْقٍق  ،َفَعَؾْقِف الَؽػَّ
ِ
 ،َٕنَّ اْسَؿ اهلل

َػا َوالَؿْرَوةِ  ـْ َحَؾَػ بِالَؽْعَبِة َوَبالصَّ اَرةٌ  ،َوَم  ،َٕكَُّف َمْخُؾْقٌق  ،َفَؾْقَس َطَؾْقِف َكػَّ

 ."ُؾْقٍق َوَذاَك َغْقُر َمخْ 

٣ِ ٍَ ٜأُبٛ َسأت َثـَا َحْرَمَؾةُ َٜٚقا  َسِؿْعُت  ،: َحدَّ
َّ
افِِعل َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ

  ،َوُطْثَؿانُ  ،َوُطَؿرُ  ،الُخَؾَػاُء َخْؿَسٌة: َأُبق َبْؽرٍ "
ُّ
ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  ،َوطؾِل  ."َوُطَؿُر ب

ٍَ ِٜر٣ ٜقا ُٔ ُغَط اَن َيُؼْقُل: َأَكا َأْدُطق اهلَل : َسِؿْعُت َيْحَقك الَؼطَّ اسٜباض٢ُخ ب

 
ِّ
افِِعل ُف بِفِ  ،لِؾشَّ  ."َأُخصُّ

ُٔ َخال٤ٕز ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ ب .َٜٚقا
ِّ
افِِعل  : َأَكا َأْدُطق اهلَل فِل ُدُبِر َصالَتِل لِؾشَّ

ٗٞ ِٝٔػ ٍّ ايٜهَطأب ُٔ َعًٔ ُٔ ب ِٝ ٍَ ،اسٝبَػ  : َقاَل ٜقا
ُّ
افِِعل ُكؾُّ ": -رحؿف اهلل-الشَّ

ـَّةِ  ُمَتَؽؾِّؿٍ   ."َفُفَق َهَذَيانٌ  ،َوَما ِسَقاهُ  ،َفُفَق الِجدُّ  ،َطَؾك الؽَِتاِب َوالسُّ

١َُٜ ِٜ ُٔ ُخَع َُاَع٠١ ٜقاٝيٛا ،اِب ـُ َطْبِد إَْطَؾك: َقاَل ََٚد َثـَا ُيْقُكُس ب : َحدَّ

 
ُّ
افِِعل َٓ ُيَؼاُل: -رحؿف اهلل-الشَّ َٓ َكْقَػ  ،لَِؿ لأِلَْصؾِ ":   ."َو

َُِْٛؼ ُٜ ِٔ  َسِؿَع : ََٚع
َّ
افِِعل  ،إَْصُؾ الُؼْرآنُ "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ

ـَّةُ  ـَ الَحِدْيِث الُؿـَْػِردِ  ،َوقَِقاٌس َطَؾْقِفَؿا ،َوالسُّ
 ."َواإِلْجَؿاُع َأْكَبُر مِ
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٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت  ": َسِؿْعُت ُيْقُكَس َيُؼْقُل: اِب
ُّ
افِِعل : -رحؿف اهلل-َقاَل الشَّ

ـْ  ،ُسـَّةٌ  إَْصُؾ ُقْرآٌن َأوْ  َوإَِذا َصحَّ الَحِدْيُث َفُفَق  ،َفِؼَقاٌس َطَؾْقِفَؿا ،َفنِْن َلْؿ َيُؽ

ـَ الَحِدْيِث الُؿـَْػِردِ  ،ُسـَّةٌ 
َوإَِذا  ،َوالَحِدْيُث َطَؾك َضاِهِرهِ  ،َواإِلْجَؿاُع َأْكَبُر مِ

ءٍ  ،َفَؿا َأْشَبَف َضاِهَرهُ  ،احَتَؿَؾ الَحِدْيُث َمَعاكِل
ْ
َما َطَدا  ،َوَلْقَس الُؿـَْؼطُِع بَِشل

ـِ الُؿَسقِِّب  ِع اْب
 َرَأْيُتُف اْسَتْعَؿَؾ الَحِدْيَث الُؿـَْػِرَد.  َوُكاًل  ،ُمـَْؼطِ

ِٝؼ٢ ١َٔٓ ٔفٞ ايٖتٞفًٔ ِٜ ٌُ امٜلٔس ِٖ ٌَ ٜأ َُ الَُم: اغَتِع إَِذا َأْدَرَك »: َقْقَلُف َطَؾْقِف السَّ

ُجُؾ َماَلُف بَِعْقـِفِ  «َفُفَق َأَحؼُّ بِفِ  ،الرَّ
(1)

. 

 ."َواْسَتْعَؿَؾ َأْهُؾ الِعَراِق َحِدْيَث الُعْؿَرى

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت بِْقعُ اِب َثـَا الرَّ   ،: َحدَّ
َّ
افِِعل َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-َسِؿْعُت الشَّ

عِ " ـْ َصالَِة التََّطقُّ
 ."قَِراءُة الَحِدْيِث َخْقٌر مِ

ٍَ ـْ َصالَِة الـَّافَؾةِ  َصَؾُب الِعْؾِؿ َأْفَضُؾ ": َٜٚقا
 ."مِ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت َثـَا ُيْقُكُس اِب  ُقْؾُت  ،: َحدَّ
ِّ
افِِعل َصاِحُبـَا ": -رحؿف اهلل-لِؾشَّ

 َما َقبِْؾُتُف. ،الؾَّْقُث َيُؼْقُل: َلْق َرَأْيَت َصاِحَب َهَقًى َيْؿِشل َطَؾك الَؿاءِ 

َر َلْق َرَأْيُتُف َيْؿِشل فِل الَفَقاءِ   ."َلَؿا َقبِْؾُتفُ  ،َقاَل: َقصَّ

                                                   
. من حديث  َأيَب (1559)كاإلماـ مسلم يف صحيحو  (،2412)أخرجو اإلماـ البخارم يف صحيحو  (1)

ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو  - صلى ا عليو كسلم-يَػُقوُؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ،-رضي ا عنو-ُىَريْػَرَة  -َأْك َقاَؿ: مسَِ
َقْد أَفْػَلَس فَػُهَو َأَحقُّ ِبِو ِمْن  - أَْك ِإْنَسافٍ  -َمْن أَْدَرَؾ َمالَُو بَِعْيِنِو ِعْنَد َرُجٍل »يَػُقوُؿ:  -صلى ا عليو كسلم

 «.َغَْتِهِ 
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ُِٝع ٍَ ايٖطٔب  : َسِؿْعُت ٜقا
َّ
افِِعل َقاَل لَِبْعِض َأْصَحاِب  -رحؿف اهلل-الشَّ

َقاِدَلةُ "الَحِدْيِث:  ـُ إَصِبَّاءُ  ،َأْكُتؿ الصَّ  ."َوَكْح

ٗٞ اِزيُّ َظٜنط٢ٜٖا ايٖػأد ـُ َمْرَدٍك الرَّ َثـِل َأْحَؿُد ب ـَ  ،: َحدَّ  ب
ِ
َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

 فِل َمْجؾِِسفِ 
ِّ
افِِعل ُؿ  ،َصالٍِح َصاِحَب الؾَّْقِث َيُؼْقُل: ُكـَّا ِطـَْد الشَّ َفَجَعَؾ َيَتَؽؾَّ

 
ِّ
ـِ الـَّبِل َوَذَهْبـَا بِِف  ،َفَؽَتْبـَاهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فِل َتْثبِْقِت َخَبِر الَقاِحِد َط

ـِ ُطَؾقَّةَ  ـْ ِغْؾؿَ  ،إَِلك إِْبَراِهْقَؿ ب
َوَكاَن فِل َمْجؾِسِف  ،اِن َأبِل َبْؽٍر إََصؿِّ َوَكاَن مِ

 
ِّ
ْقفِل ا َقَرْأَكا َطَؾْقِف َجَعَؾ َيْحَتجُّ بِنِْبَطالِِف. ،ِطـَْد َباِب الصُّ  َفَؾؿَّ

  ،َفَؽَتْبـَا َما َقاَل 
ِّ
افِِعل ُثؿَّ  ،َوَتَؽؾََّؿ بِنِبَطالِفِ  ،َفـََؼَضفُ  ،َوَذَهبـَا بِِف إَِلك الشَّ

ـِ ُطَؾقَّةَ  ،َكَتْبـَاهُ    ،َفـََؼَضفُ  ،َوجئـَا بِِف إَِلك اْب
ِّ
افِِعل َفَؼاَل: إِنَّ  ،ُثؿَّ ِجْئـَا بِِف إَِلك الشَّ

ـَ ُطؾقََّة َضالٌّ  َقالِّ ُيِضؾُّ الـَّاَس  ،اْب  ."َقْد َجَؾَس بَِباِب الضَّ

ـْ كَِباِر الَجْفِؿقَّةِ ٝقًُٞت
ـَ  َوَأبقُه إِْسَؿاِطْقُؾ  ،: َكاَن إِْبَراِهْقُؿ مِ ثِْق  ،َشْقُخ الُؿَحدِّ

 إَِماٌم.

ٗٞ  : امٝلَعْٔ
َّ
افِِعل ـْ َتَعؾََّؿ الُؼْرآنَ ": َيُؼْقُل  -رحؿف اهلل-َسِؿْعُت الشَّ َطُظَؿْت  ،َم

َؿ فِل الِػْؼفِ  ،قِْقَؿُتفُ  ـْ َتَؽؾَّ ـْ َكَتَب الَحِدْيَث  ،َكَؿا َقْدُرهُ  ،َوَم ُتفُ  ،َوَم  ،َقِقَيْت ُحجَّ

ـْ َكَظَر فِل الؾُّغَ  ـْ َكَظَر فِل الِحَساِب  ،َرقَّ َصْبُعفُ  ،ةِ َوَم ـْ َلْؿ  ،َجُزَل َرَأُيفُ  ،َوَم َوَم

ـْ َكْػَسفُ   ."َلْؿ َيـَْػْعُف ِطْؾُؿفُ  ،َيُص
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ٗٞ َٗأْ ِٜ٘ اأٜلِقَب َٛ ََٗت  ُٔ ُِ ب ِٝ ٖٔ ـَ َطْبِد إَْطَؾك َيُؼْقُل: َقاَل إ٢ِبَطا : َسِؿْعُت ُيْقُكَس ب

 
ُّ
افِِعل ـَ الِعَراِق ": -رحؿف اهلل-الشَّ

َوَلْقَس َلُف َأْصٌؾ فِل  ،ُكؾُّ َحِدْيٍث َجاَء مِ

َّٓ َكِصْقَحَتَؽ  ،اَوإِْن َكاَن َصِحقحً  ،َفالَ َتْؼَبْؾفُ  ،الِحَجازِ   ."َما ُأِرْيُد إِ

ـْ َهَذاٝقًُٞت َّ َرَجَع َط
افِِعل َح َما َثَبَت إِْسـَاُدُه َلُفْؿ. ،: ُثؿَّ إِنَّ الشَّ  َوَصحَّ

 ٣َٚ ُِٜط َُٚ٘ ِٓ َػ  ،: إَِذا َلْؿ ُيقَجْد لِْؾَحِدْيِث َأْصٌؾ فِل الِحَجازِ َع َأْو َقاَل: -ُضعِّ

 .-َذَهَب ُكَخاُطُف 

ٔ٘ ٍّ ايَعأبُس ٔفٞ ٔنَتأب ُٔ َعًٔ ُِ ب ِٝ ٖٔ  ٜأِخَبَطَْا إ٢ِبَطا
ُّ
 ،: َأْخَبَرَكا َزَكِريَّا الُعَؾبِل

ـُ  ،َوَجَؿاَطةٌ  ِل ب َأْخَبَرَكا َشْقُخ اإِلْسالَِم َأُبق  ،ِطْقَسك َقاُلقا: َأْخَبَرَكا َطْبُد إَوَّ

ـْ َخطِّفِ  ،َقاَل: َأَفاَدكِل َيْعُؼْقُب  ،إِْسَؿاِطْقَؾ الَفَرِويُّ 
  ،َوَكَتْبُتُف مِ

ٍّ
َأْخَبْرَكا َأُبق َطؾِل

  ،الَخالِِديُّ 
َّ
ْطَػَراكِل ـِ الزَّ ـَ الُحَسْق َد ب ـَ َسِعْقِد  ،َسِؿْعُت ُمَحؿَّ َسِؿْعُت ُطْثَؿاَن ب

 
َّ
اٍر إَْكَؿاصل ـِ َبشَّ ٍُ ،ب ِٛ ٖٞ َٜٝك ُِٔعُت امٝلَعْٔ ُكـُْت َأْكُظُر فِل الَؽالَِم َقْبَؾ َأْن ": َغ

 
ُّ
افِِعل ا َقِدَم َأَتْقُتفُ  ،َيْؼَدَم الشَّ ـَ الَؽالَمِ  ،َفَؾؿَّ

ـْ َمْسَلَلٍة مِ َفَؼاَل لِل:  ،َفَسَلْلُتُف َط

 ـَ َأْكَت؟َتْدِري َأيْ 

 فِل َمْسِجِد الُػْسَطاِط. ،ُقْؾُت: َكَعؿْ 

َٓ  ،َقاَل ُطْثَؿاُن: َوَتاَراُن َمْقِضٌع فِل َبْحِر الُؼْؾُزمِ  -َقاَل لِل: َأْكَت فِل َتاَراَن 

 َمْسَلَلًة فِل الِػْؼفِ  -َتَؽاُد َتْسَؾُؿ مِـُْف َسِػْقـٌَة 
َّ
 َفَلْدَخَؾ  ،َفَلَجْبُت  ،ُثؿَّ َألَؼك َطَؾل
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َفَجَعْؾُت  ،َأْفَسَد َجَقابِل اَفَلْدَخَؾ َشْقئً  ،َفَلَجْبُت بَِغْقِر َذلَِؽ  ،َأْفَسَد َجَقابِل اَشْقئً 

ءٍ 
ْ
 َأْفَسَدُه. ،ُكؾََّؿا َأَجْبُت بَِشل

ـَُّة َوَأَقاِوْيُؾ الـَّاسِ  َيْدُخُؾُف  ،ُثؿَّ َقاَل لِل: َهَذا الِػْؼُف الَِّذي فِْقِف الؽَِتاُب َوالسُّ

ـَ  ،َهَذا مِْثُؾ  َلُؾ َكثِْقٌر؟ ،َفَؽْقَػ الَؽالَُم فِل َربِّ الَعالِِؿْق  الَِّذي فِْقِف الزَّ

 ."َوَأْقَبْؾُت َطَؾك الِػْؼفِ  ،َفَتَرْكُت الَؽالَمَ 

٣ٌ َِٓب ٢ٔ َس ََُس ب ُٔ ٜأِس ـَ َداُوَد َيُؼْقُل َعِبُس اهلٔل ب َد ب َلْؿ ُيْحَػْظ ": : َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ـَ إَْهَقاءِ فِل َدْهِر 
ٍء مِ

ْ
ِف َأكَُّف َتَؽؾََّؿ فِل َشل ِّ ُكؾِّ

افِِعل َٓ ُكِسَب إَِلْقفِ  ،الشَّ َٓ  ،َو َو

 ."َمَع ُبْغِضِف َْٕهِؾ الَؽالَِم َوالبَِدعِ  ،ُطِرَف بِفِ 

٣َٚ ـِ َحـَْبؾٍ ََٚض ـُ َأْحَؿَد ب  ب
ِ
ـِ َأبِْقفِ  ،: َطْبُد اهلل  إَِذا "َقاَل:  ،َط

ُّ
افِِعل َكاَن الشَّ

َدهُ  ،َبَت ِطـَْدُه الَخَبرُ ثَ  ـْ َيْشَتِفل الَؽالَمَ  ،َوَخْقُر َخْصَؾٍة َكاَكْت فِْقفِ  ،َقؾَّ  ،َلْؿ َيُؽ

ُتُف الِػْؼفُ   ."إِكََّؿا ِهؿَّ

ٗٞ ُٔ ٢ٔ ايٗػًٜ َُ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس ايٖطِس ـِ َٜٚقا ِد ب ـَ ُمَحؿَّ ـِ ب ْحَؿ : َسِؿْعُت َطْبَد الرَّ

 
َّ
َؾِؿل ـِ إَْزَهرِ َسِؿْعُت  ،َحامٍِد السُّ ـَ َطِؼْقِؾ ب َد ب َجاَء َرُجٌؾ إَِلك "َيُؼْقُل:  ،ُمَحؿَّ

ـَ الَؽالَمِ 
ٍء مِ

ْ
ـْ َشل ِّ َيْسَلُلُف َط

َكَؿا  ،َبْؾ َأَكَفك َطـْفُ  ،َفَؼاَل: إِكِّل َأْكَرُه َهَذا ،الُؿَزكِل

 
ُّ
افِِعل   ،َكَفك َطـُْف الشَّ

َّ
افِِعل ُسئَِؾ َمالٌِؽ ": َيُؼْقُل  -رحؿف اهلل-َلَؼْد َسِؿْعُت الشَّ

ـِ الَؽالَِم َوالتَّْقِحْقدِ    ،َط
ِّ
َـّ بِالـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل: ُمَحاٌل َأْن َكُظ

َتُف آْستِـَْجاءَ  ْؿُفُؿ التَّْقِحْقدَ  ،َأكَُّف َطؾََّؿ ُأمَّ   ،َوَلْؿ ُيَعؾِّ
ُّ
-َوالتَّْقِحْقُد َما َقاَلُف الـَّبِل
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َّٓ اهللُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َٓ إَِلَف إِ  «ُأمِْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيُؼْقُلقا: 

ُم َوالَؿاُل   ."َحِؼْقَؼُة التَّْقِحْقدِ  ،َفَؿا ُطِصَؿ بِِف الدَّ

ٗٞ ـَ إِْسَؿاِطْقَؾ َظٜنط٢ٜٖا ايٖػأد َد ب   ،: َسِؿْعُت ُمَحؿَّ
ٍّ
ـَ َطؾِل ـَ ب َسِؿْعُت ُحَسْق

 َيُؼقْ 
َّ
 "ُل: الَؽَرابِْقِسل

َّ
افِِعل َوَدَخَؾ َطَؾْقِف بِْشٌر  ،-رحؿف اهلل-َشِفْدُت الشَّ

ا َتدُطق إَِلْقِف: َأكَتاٌب َكاصٌِؼ  ُّ َفَؼاَل لبِْشٍر: َأْخبِْركِل َطؿَّ
َوَفْرٌض  ،الَؿِريِسل

َؾِػ الَبْحَث فِْقفِ  ،َوُسـٌَّة َقائَِؿةٌ  ،ُمْػَتَرٌض  ـِ السَّ َماَل؟ ،َوَوَجْدَت َط  َوالسُّ

َٓ َفَؼاَل  َٓ َيَسُعـَا ِخالَُففُ  ،بِْشٌر:  َّٓ َأكَُّف   ."إِ

ٗٞ ٍَ ايٖؿأفٔع ـِ الَؽالَِم فِل  ،: َأْقَرْرَت بِـَْػِسَؽ َطَؾك الَخَطلِ ٜفٜكا ـَ َأْكَت َط َفَلْي

 َوَتْتُرُك َهَذا؟ ،ُيَقالِْقَؽ الـَّاُس  ،الِػْؼِف َوإَْخَبارِ 

 َقاَل: َلـَا َكْفَؿٌة فِْقِف.

ا   َقاَل  ،َخَرَج بِْشرٌ َفَؾؿَّ
ُّ
افِِعل َٓ ُيْػؾُِح -رحؿف اهلل-الشَّ  :". 

ُِٝع َٚايٖطٔب ِٛض٣   : َسِؿَعا ٜأُبٛ َث
َّ
افِِعل َما ارَتَدى َأَحٌد "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ

 ."َفَلْفَؾَح  ،بِالَؽالَمِ 

ٗٞ ًٔ َٔ ٌَ امٜلَشا ِٝ َُأع ُٔ إ٢ِغ ُٔ ب ِٝ ٍَ اسٝبَػ : َسَلْلُت ٜقا
ُّ
  : َقاَل الُؿَزكِل

َّ
افِِعل ـْ الشَّ َط

ـَ الَؽالَمِ 
ءٍ "َفَؼاَل:  ،َمْسَلَلٍة مِ

ْ
ـْ َشل ُقْؾَت:  ،إَِذا َأْخَطْلُت فِْقفِ  ،َسْؾـِل َط

ءٍ  ،أْخَطْلَت 
ْ
ـْ َشل َٓ َتْسَلْلـِل َط  ."إَِذا َأْخَطْلُت فِْقِف ُقْؾَت: َكَػْرَت  ،َو
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ٗٞ  َظٜنط٢ٜٖا ايٖػأد
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َد ب ـِ َطْبِد الَحَؽِؿ َيُؼْقُل: َقاَل لِل  : َسِؿْعُت ُمَحؿَّ ب

 
ُّ
افِِعل دُ ": -رحؿف اهلل-الشَّ ـَ الَؽالَمِ  ،َيا ُمَحؿَّ

ٍء مِ
ْ
ـْ َشل  ،إِْن َسَللَؽ َرُجٌؾ َط

ـْ ِدَيةٍ  ،َفالَ ُتِجْبفُ  َقاَل َلَؽ:  ،اَأْو َداَكؼً  ،اَفُؼْؾَت: ِدْرَهؿً  ،َفنِكَُّف إِْن َسَلَلَؽ َط

ـَ الَؽالَمِ  ،َأْخَطْلَت 
ٍء مِ

ْ
ـْ َشل  ."َفَزَلْؾَت َقاَل َلَؽ: َكَػْرَت  ،َوإِْن َسَلَلَؽ َط

ُِٝع ٍَ ايٖطٔب  : َسِؿْعُت ٜقا
َّ
افِِعل ـِ "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ ْي الِؿَراُء فِل الدِّ

ل الَؼْؾَب  ـَ  ،ُيَؼسِّ َغائِ  ."َوُيقِرُث الضَّ

ٍَ َقأيْح َدَعَض٠ٝ بِْقعَ َٜٚقا : َيا َربِْقُع! اقَبْؾ "َيُؼْقُل:  : َسِؿْعُت الرَّ
ُّ
افِِعل َقاَل الشَّ

 
ِ
َـّ فِل َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل َٓ َتُخقَض  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِـِّل َثالََثًة: 

 
ُّ
 .اَغدً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفنِنَّ َخْصَؿَؽ الـَّبِل

َٓ َتْشَتِغْؾ بِالَؽالَمِ  ـْ أَ  ،َو
َؾْعُت مِ  ."ْهِؾ الَؽالَِم َطَؾك التَّْعطِقؾِ َفنِكِّل َقِد اصَّ

ٗٞ َٓ َتْشَتِغْؾ بِالـُُّجقمِ ": ََٚظاَز امٝلَعْٔ  ."َو

ٚٞ ِٝٔػ ٣ٔ ايٜهَطأب ِٝ ِٔ ُسَػ ٍَ ،ََٚع  ": ٜقا
ُّ
افِِعل ٍء  -رحؿف اهلل-ُسئَِؾ الشَّ

ْ
ـْ َشل َط

ـَ الَؽالَمِ 
ـْ َهَذا َحْػًص  ،َفَغِضَب  ،مِ الَػْرَد َوَأْصَحاَبُف َأْخَزاُهُؿ  اَوَقاَل: َسْؾ َط

 ."اهللُ 

ِٗ بِْقعَ األَق  َيُؼْقُل:  ،: َسِؿْعُت الرَّ
َّ
افِِعل َوِدْدُت َأنَّ الـَّاَس "َسِؿْعُت الشَّ

ءٌ  -َيْعـِل: ُكُتَبفُ -َتَعؾَُّؿقا َهَذا الِعْؾَؿ 
ْ
 مِـُْف َشل

َّ
َٓ ُيـَْسَب إَِلل  ."َطَؾك َأْن 
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ٚٞ ٢ٔ ايٖؿأفٔع ُحْؽُؿ ُطَؿَر فِل  ،ُحْؽِؿل فِل َأْهِؾ الَؽالَمِ ": -هللضمح٘ ا-ََٚع

 ."َصبِْقغٍ 

ُٙ ُِٝط َٜٚغ  ٗٞ  : َسِؿْعـَا ايٖعِعٜفَطأْ
َّ
افِِعل ُحْؽِؿل فِل َأْهِؾ "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ

 ،َوُيَطاُف بِِفؿ فِل الَعَشائِرِ  ،َوُيْحَؿُؾقا َطَؾك اإِلبِؾِ  ،الَؽالَِم َأْن ُيْضَرُبقا بِالَجِرْيدِ 

ـَّةَ  ـْ َتَرَك الؽَِتاَب َوالسُّ  ."َوَأْقَبَؾ َطَؾك الَؽالَمِ  ،ُيـَاَدى َطَؾْقِفؿ: َهَذا َجَزاُء َم

ٗٞ ٟٗ َقأسُب ايٖؿأفٔع ٢ٔ اأٜلِؾَعط٢ َُ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس ايٖطِس  ": َٜٚقا
ُّ
افِِعل : َقاَل الشَّ

َقاطِ َمْذَهبِل فِل َأْهِؾ الَؽالَِم   ."َوَتْشِريُدُهْؿ فِل الباِلَدِ  ،َتْؼـِقُع ُرُؤْوِسِفؿ بِالسِّ

ـِ اإِلَماِم.ٝقًُٞت  : َلَعؾَّ َهَذا ُمَتَقاتٌِر َط

ُِٝع  : َسِؿْعُت ايٖطٔب
َّ
افِِعل َطَؾك  اَما َكاَضْرُت َأَحدً "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ

َّٓ َطَؾك الَحؼِّ ِطـِْدي  ."الَغَؾَبِة إِ

ُ٘ ِٓ ٞٗ َع َّٓ َطَؾك الـَِّصقَحِة. ا: َما َكاَضْرُت َأَحدً َٚايٖعِعٜفَطأْ  إِ

ٗٞ  َظٜنط٢ٜٖا ايٖػأد
ُّ
ـُ الَعبَّاِس الـََّساِئل َثـَا َأْحَؿُد ب   ،: َحدَّ

َّ
ْطَػَراكِل  ،َسِؿْعُت الزَّ

 َسِؿْعُت 
َّ
افِِعل ةً فِل الَؽالَ  اَما َكاَضْرُت َأَحدً "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ َّٓ َمرَّ  ،ِم إِ

ـْ َذلَِؽ 
 ."َوَأَكا َأْسَتْغِػُر اهلَل مِ

ٗٞ ُٔ ََُس اي٤ًِد ُٔ ٜأِس ُِٝس ب ـُ َطْبِد إَْطَؾكَغٔع َثـَا ُيْقُكُس ب َسِؿْعُت  ،: َحدَّ

 
َّ
افِِعل ُجَؾ َيُؼْقُل: آْسُؿ َغْقُر "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ إَِذا َسِؿْعَت الرَّ

ك   ،الُؿَسؿَّ
ِّ
ُء َغْقُر الُؿَشل

ْ
ل ْكَدَقةِ  ،َوالشَّ  ."َفاشَفْد َطَؾْقِف بِالزَّ
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ِْٝس َٓ َأْطِرُفُف.َغٔع  : مصِريٌّ 

ِٝع٢ ٢ٔ ايٖطٔب ٣َٚ َع ُِٜط  : َسِؿْعُت َٚ
َّ
افِِعل َيُؼْقُل فِل كَِتاِب  -رحؿف اهلل-الشَّ

ـَ الِعْؾِؿ َٔخرَ  َلْق َأنَّ َرُجاًل ": (الَقَصاَيا)
َوَكاَن فِْقَفا ُكُتُب  ،َأْوَصك بُِؽُتبِِف مِ

ـَ الِعْؾؿِ  ،َلْؿ َتْدُخْؾ فِل الَقِصقَّةِ  ،الَؽالَمِ 
 ."ٕكَُّف َلْقَس مِ

ِٛض٣ ِٔ ٜأٔبٞ َث  : ُقْؾُت ََٚع
ِّ
افِِعل  .اَضْع فِل اإِلْرَجاِء ِكَتابً ": -رحؿف اهلل-لِؾشَّ

 َفَؼاَل: َدْع َهَذا.

 ."َفَؽَلكَُّف َذمَّ الَؽالَمَ 

ُٔ إ٢ِغَش ُُٖس ب ١َََُُٜش ِٜ ٢ٔ ُخَع بِْقَع َيُؼْقُل: اَم ب  ": َسِؿْعُت الرَّ
َّ
افِِعل ا َكؾََّؿ الشَّ َلؿَّ

 ."َفَؼاَل َحْػٌص: الُؼْرآُن َمْخُؾْقٌق  ،َحْػٌص الَػْردُ 

ٗٞ ُ٘ ايٖؿأفٔع ٍَ ٜي  الَعظِْقؿِ ": -رحؿف اهلل-ٜفٜكا
ِ
 ."َكَػْرَت بِاهلل

ٍَ ٞٗ ٜقا  َيـََفك ": امٝلَعْٔ
ُّ
افِِعل ـِ الَخْقِض فِل الَؽالَمِ َكاَن الشَّ  ."َط

ٟٚ ٣ِ ايٖطاظ٢ َثـَا ُيْقُكُس ٜأُبٛ َساَت   ،: َحدَّ
َّ
افِِعل َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-َسِؿْعُت الشَّ

ْؿ بِْشرً  : َكؾِّ
ِّ
ـِ الَؽالَمِ  اَقاَلْت لِل ُأمُّ الَؿِرْيِسل ْؿُتفُ  ،َأْن َيُؽػَّ َط َفَدَطاكِل إَِلك  ،َفَؽؾَّ

 ."الَؽالَمِ 

ٗٞ   :ايٖػأد
ُّ
ـُ ِزَياٍد إُُبؾِّل َثـَا إِْبَراِهْقُؿ ب  َيُؼْقُل:  ،َحدَّ

َّ
َسَلْلُت "َسِؿْعُت الُبَقْيطِل

 
َّ
افِِعل ؟": -رحؿف اهلل-الشَّ

ِّ
افِِضل  ُأَصؾِّل َخْؾَػ الرَّ

 
ِّ
افِِضل َٓ ُتَصؾِّ َخْؾَػ الرَّ َٓ الَؼَدِريِّ  ،َقاَل:  َٓ الُؿْرِجِئ. ،َو  َو
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 ُقْؾُت: ِصْػُفْؿ َلـَا.

ـْ َقاَل: اإِلْيَؿاُن َقْقٌل قَ  ـْ َقاَل: إِنَّ َأَبا َبْؽٍر َوُطَؿَر  ،َفُفَق ُمْرِجٌئ  ،اَل: َم َوَم

ـِ    ،َلْقَسا بِنَِماَمْق
ٌّ
ـْ َجَعَؾ الَؿِشْقَئَة إَِلك َكْػِسفِ  ،َفُفَق َرافِِضل  ."َفُفَق َقَدِريٌّ  ،َوَم

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت بِْقعَ ": اِب   ،َسِؿْعُت الرَّ
َ
 َقاَل لِل

ُّ
افِِعل : َلْق -رحؿف اهلل-الشَّ

ـْ  ،َلَػَعْؾُت  اَأَرْدُت َأْن َأَضَع َطَؾك ُكؾِّ ُمَخالٍػ ِكَتابً 
ـْ َلْقَس الَؽالَُم مِ

َوَلؽِ

ءٌ  ،َشْلكِل
ْ
 مِـُْف َشل

َّ
َٓ ُأِحبُّ َأْن ُيـَْسَب إَِلل  ."َو

 ٝقًُٞت
ِّ
افِِعل ـِ الشَّ  ُمَتَقاتٌِر َط

ُّ
كِل  .-اهلل رحؿف-: َهَذا الـََّػُس الزَّ

ٍَ َٕ ايٜكأنٞ ٜقا ٢ٔ أَبا ُٖٔس ب ََُش  ُٔ ٞٗ ب  َعًٔ
ُّ
اِجل َثـَا َأُبق َيْحَقك َزَكِريَّا السَّ  ،: َحدَّ

 
ُّ
َثـَا الُؿَزكِل َوَما َتَعؾََّؼ بِِف  ،َقاَل: ُقْؾُت: إِْن َكاَن َأَحٌد ُيْخِرُج َما فِل َضِؿقِري ،َحدَّ

افِ  ـْ َأْمِر التَّْقِحْقِد َفالشَّ
 َخاصِِري مِ

ُّ
 ،َوُهَق فِل َمْسِجِد مِْصرَ  ،َفِصْرُت إَِلْقفِ  ،ِعل

ـَ َيَدْيفِ  ا َجَثْقُت َبْق  ،ُقْؾُت: َهَجَس فِل َضِؿقِري َمْسَلَلٌة فِل التَّْقِحْقدِ  ،َفَؾؿَّ

 َفَؿا الَِّذي ِطـَْدَك؟ ،َٓ َيْعَؾُؿ ِطْؾَؿَؽ  اَفَعؾِْؿُت َأنَّ َأَحدً 

ـَ  ،َفَغِضَب   َأْكَت؟ ُثؿَّ َقاَل: أَتْدِري َأْي

 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

 َقاَل: َهَذا الَؿْقِضُع الَِّذي َأْغَرَق اهلُل فِْقِف فِْرَطْقَن.

 
ِ
ـْ َذلَِؽ؟ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَبَؾَغَؽ َأنَّ َرُسْقَل اهلل َماِل َط  َأَمَر بِالسُّ

.َٓ  ُقْؾُت: 
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َحاَبُة؟ َؿ فِْقِف الصَّ  َقاَل: َهْؾ َتَؽؾَّ

.َٓ  ُقْؾُت: 

َؿاِء؟ اَتْدِري َكْؿ َكْجؿً َقاَل:   فِل السَّ

.َٓ  ُقْؾُت: 

 مِؿَّ ُخؾَِؼ؟ ،ُأُفقَلفُ  ،ُصُؾْقَطفُ  ،َقاَل: َفَؽْقَكٌب مِـَْفا: َتْعِرُف ِجـَْسفُ 

.َٓ  ُقْؾُت: 

ـَ الَخْؾِؼ َلْسَت َتْعِرُففُ 
ٌء َتَراُه بَِعْقـَِؽ مِ

ْ
ُؿ فِل ِطْؾِؿ َخالِِؼِف؟! ،َقاَل: َفَشل  َتَتَؽؾَّ

ـْ َمْسَلَلٍة فِل الُقُضْقءِ ُثؿَّ َس  َطَفا َطَؾك َأْرَبَعِة  ،َفَلْخَطْلُت فِْقَفا ،َلَلـِل َط َفَػرَّ

ء مِـُْف. ،َأْوُجفٍ 
ْ
 َفَؾْؿ ُأِصْب فِل َشل

اٍت "َفَؼاَل:  ٌء َتْحَتاُج إَِلْقِف فِل الَقْقِم َخْؿَس َمرَّ
ْ
َوَتَتَؽؾَُّػ  ،َتَدُع ِطْؾَؿفُ  ،َشل

  ،َهَجَس فِل َضِؿقِرَك َذلَِؽ إَِذا  ،ِطْؾَؿ الَخالِِؼ 
ِ
َوإَِلك َقْقلِِف  ،َفاْرِجْع إَِلك اهلل

ِحقْؿ ... إِنَّ فِل َخْؾِؼ ﴿تَعاَلك:  ـُ الرَّ ْحَؿ َّٓ ُهَق الرَّ َٓ إِلَف إِ َوإَِلُفُؽْؿ إَِلٌف َواِحٌد 

َؿاَواِت َوإَْرضِ  بِالَؿْخُؾْقِق ، َفاْسَتِدلَّ [164-163الَبَؼَرُة: ]أَيَة  ﴾...السَّ

َٓ َتَتَؽؾَّْػ ِطْؾَؿ َما َلْؿ َيْبُؾْغُف َطْؼُؾَؽ  ،َطَؾك الَخالِِؼ   ."َو

 قا. "َقاَل: َفُتْبُت 

 : سـة مائة وخؿسقـ مـ الفجرة بغزة.-ضمح٘ اهلل-ٚيس اإلَاّ ايؿافعٞ 

 : سـة مائتقـ وأربعة مـ الفجرة الـبقية.ٚتٛيف
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 سؽـ العراف، وسؽـ مصر، ورحؾ إلك مؽة.

: واسع الباع، وكثقر آصالع، مـ ثؼات أهؾ الحديث، ومـ إَاّ ٖٚٛ

 أئؿة السـة.

: كتاب إم يف الػؼف، وكتاب الرسالة يف أصقل الػؼف، رد بف طؾك ي٘

 الؼرآكققـ، ورد بف طؾك الؿعتزلة الضالقـ: وإن لؿ يسؿفؿ.

مـذ قرأت الرسالة، وأكا أدطق لؾشافعل ": -ضمح٘ اهلل-قاٍ ابٔ َٗسٟ 

 ."يف سجقدي -اهللرحؿف -

أخطز اإلَاّ ابٔ عبس ايرب يف نتاب٘ داَع بٝإ ايعًِ ٚفهً٘ بطقِ 
(1794): 

 قاٍ
ِ
 َوُطَبْقُد اهلل

ُّ
َْكَؿاصِل ْٕ ـُ إِْبَراِهقَؿ ا ُد ْب ـُ كا ُمَحؿَّ َثـَا َخَؾُػ كا اْلَحَس : َحدَّ

ٍد ا ـُ ُمَحؿَّ ـُ ْب : كا اْلَحَس َٓ ـُ إِْبَراِهقَؿ اْلَغْؿِريُّ َقا  َقاَل: َسِؿْعُت ْب
ُّ
ْطَػَراكِل لزَّ

 
َّ
افِِعل ُحْؽِؿل فِل َأْهِؾ اْلَؽاَلِم َأْن ُيْضَرُبقا بِاْلَجِريِد »َيُؼقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ

ـََّة َوَأَخَذ  ،َوُيَطاُف بِِفْؿ فِل اْلَعَشائَِر َواْلَؼَبائَِؾ  ـْ َتَرَك اْلؽَِتاَب َوالسُّ َهَذا َجَزاُء َم

 «.فِل اْلَؽاَلمِ 

 : (1793)طز بطقِ ٚأخ

ـُ فكاٍ ـِ َزَكِريَّا كا ُيقُكُس ْب ـُ َأْحَؿَد ْب ـُ كا َسِعقُد ْب َثـَا َخَؾُػ كا اْلَحَس : َحدَّ

َْطَؾك َقاَل: َسِؿْعُت  ْٕ  َطْبِد ا
َّ
افِِعل ُجَؾ "َيُؼقُل:  -رحؿف اهلل-الشَّ إَِذا َسِؿْعَت الرَّ
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ْسُؿ 
ِ
ك َأِو آ ْسُؿ َغْقُر اْلُؿَسؿَّ

ِ
ـْ َأْهِؾ َيُؼقُل: آ

ك َفاْشَفْد َطَؾْقِف َأكَُّف مِ اْلُؿَسؿَّ

ـَ َلُف  َٓ ِدي  ."اْلَؽاَلِم َو

 : (1795)ٚأخطز بطقِ 

ـْ َأبِل َثْقٍر َقاَل: ُقْؾُت فكاٍ ُّ َط
اِجل  : َوَذَكَر السَّ

ُّ
افِِعل : -رحؿف اهلل-لِؾشَّ

ـْ َتَردَّى فِل اْلَؽاَلِم »َضْع فِل اْلَؽاَلِم َشْقًئا َفَؼاَل:   «.َلْؿ ُيْػؾِْح َم

 ٗٞ ُّ ايٖؿأفٔع ََا ٍَ اٞيإ٢ َة بِاْلِعْؾؿِ ": َتَعاٜي٢ -ضمح٘ اهلل-ٜٚقا َفنِْن  ،َكاضُِروا اْلَؼَدِريَّ

وا بِِف ُخِصُؿقا "َوإِْن َأْكَؽُروا َكَػُروا ،َأَقرُّ
(1)

. 

نُا يف صبُٛع ايفتا٣ٚ  -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ 
 َوَأْحَؿدَوَكَذلَِؽ ": (23/349)

ُّ
افِِعل فِل  -رحؿفؿ اهلل-َقاَل َمالٌِؽ َوالشَّ

 َكَػرَ ": اْلَؼَدِريِّ 
ِ
 . "إْن َجَحَد ِطْؾَؿ اهلل

ِِ ٢ٗ وا بِِف َخَصُؿقا َوإِْن ": َٜٚيٞفٝغ َبِعٔه َة بِاْلِعْؾِؿ َفنِْن َأَقرُّ َكاَضُروا اْلَؼَدِريَّ

 . "َجَحُدوُه َكَػُروا

 ِٔ َُس َع ٌَ ٜأِس َُٟٚٚغ٦ٔ  ."إْن َجَحَد اْلِعْؾَؿ َكَػرَ ": َهْؾ َيْؽُػُر؟ َفَؼاَل: اٞيٜكَسض٢

ـْ ِجـِْس اْلَجْفِؿقَّة
 ."َوِحقـَئٍِذ َفَجاِحُد اْلِعْؾِؿ ُهَق مِ

 ."إذا صح الحديث: ففق مذهبل": -ضمح٘ اهلل-ٖٚٛ ايكا٥ٌ 

                                                   
 .(2/354)شرح الطحاكية البن أيب العز  (1)
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متعصًبا لؽالمف، ولؿذهبف: وأن ربؿا تجد  -رحؿف اهلل-ولؿ يؽـ 

يـتسب إلك الؿذهب الشافعل يتعاصقا التصقف، ويتعاصقن  كثقًرا مؿـ

 الؿسائؾ الؿخالػة لؾشرع، ويدطقن بعد ذلؽ أهنؿ طؾك صريؼتف.
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  ["-رحمه اهلل-حنبل 

 ."-اهللسمحٕ -اإلًاَ املبذى أمحذ بّ حمٌذ بّ حِبى ": ٚضابعِٗ

 :(209-11/177)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"٣ٌ َِٓب ُٔ َس َُُس ب .ٜأِس
ِ
 : َأُبق َطْبِد اهلل

َٛ ـِ  ،اَوَشْقُخ اإِلْسالَِم ِصْدقً  ،ا: اإِلَماُم َحؼ  ُٖ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ  َأْحَؿُد ب
ِ
َأُبق َطْبِد اهلل

ـِ َأَكِس   ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ َحقَّاَن ب  ب

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ إِْدِرْيَس ب ـِ َأَسِد ب ـِ ِهالَِل ب َحـَْبِؾ ب

ـِ  ـِ ُطَؽاَبَة ب ـِ َثْعَؾَبَة ب ـِ ُذْهِؾ ب ـِ َشْقَباَن ب ـِ َماِزِن ب ـِ َقاِسِط ب ـِ َطْقِف ب ب

ـِ   َصْعِب ب
ُّ
ْهؾِل ـِ َبْؽِر َوائٍِؾ الذُّ  ب

ِّ
  ،َطؾِل

ُّ
ْقَباكِل  ،ُثؿَّ الَبْغَداِديُّ  ،الَؿْرَوِزيُّ  ،الشَّ

ِة إَْطالَِم. ؿَّ
 َأَحُد إَئِ

 َٖٜهَصا َغاَم ََْػَب٘
ِ
َواْطَتَؿَدُه َأُبق َبْؽٍر الَخطِْقُب فِل  ،: َوَلُدُه َطْبُد اهلل

 َوَغْقُرُه. (،َتاِرْيِخفِ )

ٍَ اسٜبأف ٣ِ ٔفٞ ٔنَتأبَٜٚقا ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُٖٕس ب ََُش ََُس) ٝغ ٜأُبٛ  َٓأقٔب ٜأِس ََ) :

ـُ َأْحَؿدَ  َثـَا َصالُِح ب َفَساَقُف إَِلك َماِزٍن  ،َقاَل: َوَجدُت فِل ِكَتاِب َأبِل َكَسَبفُ  ،َحدَّ

ـِ ُطَؽابَ  -َكَؿا َمرَّ  - ـِ َثْعَؾَبَة ب ـِ َشْقَباَن ب ـُ ُهَذْيِؾ ب َكَذا َقاَل:  ،ةَ ُثؿَّ َقاَل: اْب

ـِ  -َوُهَق َوْهٌؿ  -ُهَذْيٌؾ  ـِ َأْفَصك ب ـِ ِهـِْب ب ـِ َقاِسِط ب َوَزاَد َبْعَد َوائٍِؾ: اْب

ـِ ُأَدَد  ـِ ُأدِّ ب ـِ َطْدَكاَن ب ـِ َمَعدِّ ب ـِ كَِزاِر ب ـِ َربِْقَعَة ب ـِ َأَسِد ب ـِ َجِدْيَؾَة ب ِّ ب
ُدْطِؿل
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ـِ َقْقذَ  ـِ َكْبِت ب ـِ الُفَؿْقَسِع ب ـِ إِْبَراِهْقَؿ ب ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ ب  َطَؾْقِف  -اِر ب
ِ
َصَؾَقاُت اهلل

-. 

ٟٗ ٢ٛ ٢ِ ايَبَػ ٍَ ٜأُبٛ ايٜكأغ ـُ َأْحَؿدَ َٜٚقا َثـَا َصالُِح ب َفَؼاَل  ،َفَذَكَر الـََّسَب  ،: َحدَّ

َقاِب "فِْقِف:   ."ُذْهٌؾ َطَؾك الصَّ

ٌَ َٖٜهَصا َْٜك َٚ 
ُّ
ـْ َصالٍِح. ،: إِْسَحاُق الَغِسْقؾِل  َط

ْوِريِّ  ا َقْقُل َطبَّاٍس الدُّ ـْ  ،َوَأمَّ
ـِ َأبِل َداُوَد: إِنَّ اإِلَماَم َأْحَؿَد مِ َوَأبِل  َبْؽٍر ب

ـِ َشْقَبانَ  َطُفَؿا الَخطِْقُب  ،َفَقْهؿٌ  ،َبـِل ُذْهِؾ ب ـْ َبـِل  ،َغؾَّ
َوَقاَل: إِكََّؿا ُهَق مِ

ـِ َثْعَؾَبَة. ـِ ُذْهِؾ ب  َشْقَباَن ب

ِٖ ٍَ ُث ـِ َثْعَؾَبَة.ٜقا ـِ َشْقَباَن ب ـُ َثْعَؾَبَة ُهؿ َطؿُّ ُذْهِؾ ب  : َوُذْهُؾ ب

 
ُّ
ْهؾِل ـُ َحـَْبٍؾ الذُّ  َطَؾك اإِلْصالَِق. ،َفَقـَْبِغل َأْن ُيَؼاَل فِْقِف: َأْحَؿُد ب

 الُبَخاِريُّ إَِلْقِفَؿا َمعً 
ِ
 .اَوَقْد َكَسَبُف َأُبق َطْبِد اهلل

ـُ َماكُ  ا اْب َٓ َوَأمَّ ْلنِ  ،ْق  .اَوِهَؿ َأْيًض  ،َفَؿَع َبَصِرِه بَِفَذا الشَّ

ٔ٘ ٍَ ٔفٞ ََْػٔب ـِ َثْعَؾَبةَ َٜٚقا ـِ ُذْهِؾ ب ـِ َشْقَباَن ب ـُ ُذْهِؾ ب َوَما َتاَبَعُف  ،: َماِزُن ب

 َطَؾك َهَذا َأَحٌد.

ـْ َأْجـَاِد َمْروَ 
 مِ
ِ
ٌد َوالُِد َأبِل َطْبِد اهلل ـْ  ،اَماَت َشاب   ،َوَكاَن ُمَحؿَّ

َلُف َكْحٌق مِ

ـَ َسـًَة. ْق
 َثالَثِ

 َأْحَؿُد َيتِقؿً 
َ
 . اَوُربِّل
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ٌَ ِٝ  َحامٌِؾ بِِف.َٚٔق
َ
ـْ َمْرَو َوِهل

َلْت مِ ُف َتَحقَّ  : إِنَّ ُأمَّ

ٍَ َقأيْح ٍَ ٔيٞ ٜأٔبٞ ،ٜفٜكا لِ ٜقا ـَ  ،: ُولِْدُت فِل َربِْقٍع إَوَّ َسـََة َأْرَبٍع َوِستِّْق

 َوماَئٍة.

 ٍَ ـْ َمْروَ َقأيْحٜقا
َء بَِلبِل َحَؿٌؾ مِ

ْ
ُف. ،اَفَؿاَت َأُبْقُه َشاب   ،: ِجل  َفَقلَِقْتُف ُأمُّ

ََُس ُٔ ٜأِس ٍَ َعِبُس اهلٔل ب ١َُٜ ،َٜٚقا َِٝج ُٔ ٜأٔبٞ َخ َُُس ب  : ُولَِد فِل َربِْقٍع أِخِر.َٜٚأِس

ٌْ َِٓب ٍَ َس  َيُؼْقُل : ٜقا
ِ
الَحِدْيَث َسـََة تِْسٍع َصَؾبُت ": َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل

ـَ  ـِ َزْيٍد َوَأَكا فِل َمْجؾِِس ُهَشْقؿٍ  ،َوَسْبِعْق اِد ب  ."َفَسِؿْعُت بَِؿقِت َحؿَّ

ٍَ َقأيْح  َقاَل َأبِل: ٜقا
َّ
ل ُأُذَكل ـِ  ،: َثَؼَبْت ُأمِّ ا  ،َفَؽاَكْت ُتَصقُِّر فِْقِفَؿا ُلْمُلَمَتْق َفَؾؿَّ

  ،ِطـَْدَها َفَؽاَكْت  ،َكَزطُتُفَؿا ،َتَرْطَرْطُت 
َّ
ـْ  ،ُثؿَّ َدَفَعْتُفَؿا إَِلل

َفبِعُتُفَؿا بِـَْحٍق مِ

ـَ ِدْرَهؿً  ْق
 .اَثالَثِ

َُٚز ٍَ ٜأُبٛ َزا  ٜقا
َّ
ْوَرقِل َسِؿْعُت َأْحَؿَد َيُؼْقُل:  ،: َسِؿْعُت َيْعُؼْقَب الدَّ

لِ " ـَ َوماَئةٍ  ،ُولِْدُت فِل َشْفِر َربِْقٍع إَوَّ  ."َسـََة َأْرَبٍع َوِستِّْق
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ـُ َخْؿَس َطْشَرَة َسـَةً " فِل الَعاِم الَِّذي َماَت فِْقِف  ،َصَؾَب الِعْؾَؿ َوُهَق اْب

ـُ َزْيٍد. ،َمالٌِؽ  اُد ب  َوَحؿَّ

ِٔ َٔ َُٔع  ـِ َسْعٍد َقؾِْقاًل ٜفَػ  .: إِْبَراِهْقَؿ ب

ِٔ َٔ ـِ َبِشْقٍر َفَلْكَثَر َٚ َد.: ُهَشْقِؿ ب  َوَجقَّ

ِٔ َٔ َٚ 
ِّ
بِل ـِ َطبَّاٍد الُؿَفؾَّ   ،: َطبَّاِد ب

ِّ
ـِ ُسَؾْقَؿاَن التَّْقِؿل ـِ  ،َوُمْعَتِؿِر ب َوُسْػَقاَن ب

 
ِّ
ارِ  ،ُطَقْقـََة الِفالَلِل ـِ الـَّجَّ ـِ َأبِل َزائَِدةَ  ،َوَأيُّْقَب ب ـِ َهاِشِؿ  ،َوَيْحَقك ب  ب

ِّ
َوَطؾِل

ـِ الَبِرْيدِ  امٍ  ،ب ـِ َتؿَّ اِن ب ٍد الثَّْقِريِّ  ،َوُقرَّ ـِ ُمَحؿَّ اِر ب َوالَؼاِضل َأبِل  ،َوَطؿَّ

  ،ُيْقُسَػ 
ِّ
اكِل ـِ ُكْقٍح الِحؿَّ ـِ ُغَراٍب الَؼاِضل ،َوَجابِِر ب  ب

ِّ
ـِ  ،َوَطؾِل َوُطَؿَر ب

 
ِّ
ـَافِِسل ٍد. ،ُطَبْقٍد الطَّ  َوَأَخَقْيِف: َيْعَؾك َوُمَحؿَّ

ـِ ِزيَ  ـِ الَؿاَجُشْقنِ  ،ادٍ َوالُؿطَّؾِِب ب ـِ َطْبِد الَحِؿْقدِ  ،َوُيْقُسَػ ب  ،َوَجِرْيِر ب

ـِ الَحاِرِث  ؾِ  ،َوَخالِِد ب ـِ الُؿَػضَّ امِ  ،َوبِْشِر ب ـِ الَعقَّ ـِ  ،َوَطبَّاِد ب َوَأبِل َبْؽٍر ب

ـِ الطَُّػاِويِّ  ،َطقَّاشٍ  ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ِد ب ـِ َطْبدِ  ،َوُمَحؿَّ َؿِد  َوَطْبِد الَعِزْيِز ب الصَّ

 
ِّ
ل ـِ ُسَؾْقَؿاَن. ،الَعؿِّ  َوَطْبَدَة ب

ـِ َأبِل َغـِقَّةَ  ـِ َطْبِد الَؿؾِِؽ ب   ،َوَيْحَقك ب
ِّ
ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ الَبَجؾِل َوَأبِل  ،َوالـَّْضِر ب

ـِ َثابٍِت الَجَزِريِّ  ،َخالٍِد إَْحَؿرِ   ب
ِّ
ادِ  ،َوَطؾِل ـِ  ،َوَأبِل ُطَبْقَدَة الَحدَّ َوَطبِْقَدَة ب



 اعشف طوفم
 

2
 296 ]ُشُيْوُخُه[

اءِ    ،ُحَؿْقٍد الَحذَّ
ِّ
اكِل ـِ َسَؾَؿَة الَحرَّ ِد ب ِرْيرِ  ،َوُمَحؿَّ   ،َوَأبِل ُمَعاِوَيَة الضَّ

ِ
َوَطْبِد اهلل

ـِ إِْدِرْيَس...  ب

ُِٗ ٔفٞ ِٓ ٣َٚ َع َٔ َض ِٜ ٘ٔ اي٤ٔص ِٛٔخ ُٝ : ماَئَتاِن َوَثَؿاُكْقَن (امٝلِػَٓٔس) ٜفٔعٖس٠ٝ ُؾ

 َوَكقٌِّػ.

ٍَ َعِبُس اهلٔل َثـِلٜقا  "َقاَل:  ،َأبِل : َحدَّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُّ ب

َثـَا َطؾِل َوَذلَِؽ َقْبَؾ  ،َحدَّ

 ."الِؿْحـَةِ 

ٍَ َعِبُس اهلٔل ءٍ ٜقا
ْ
ْث َأبِل َطـُْف َبْعَد الِؿْحـَِة بَِشل  .": َوَلْؿ ُيَحدِّ

 بَِفَذا الَؼْقِل َأنَّ َأَباُه َلْؿ َيْحِؿْؾ َطـُْف َبْعَد ٝقًُٞت
ِ
 ،االِؿْحـَِة َشْقئً : ُيِرْيُد َطْبُد اهلل

ـِ َأْحَؿَد لَِسائِِر ِكَتاِب   ب
ِ
َّٓ َفَسَؿاُع َطْبِد اهلل ـْ َأبِْقِف َكاَن َبْعَد  (الُؿْسـَدِ )َوإِ

مِ

ـِ  ،الِؿْحـَِة بَِسـََقاٍت  ـَ َوماَئَتْق َوَما َسِؿَع  ،فِل ُحُدْوِد َسـَِة َسْبٍع وَثَؿاٍن َوِطْشِرْي

 َشْقئً 
ِ
ـْ َأبِْقفِ  اَطْبُد اهلل

َّٓ َبْعَد الِؿْحـَةِ  مِ ـْ َغْقِرِه إِ
َٓ مِ َفنِكَُّف َكاَن َأيَّاَم الِؿْحـَِة  ،َو

ُف َيْسَؿُع َبْعُد  ،اُمَؿقِّزً  اَصبِق    .-َواهلُل َأْطَؾُؿ  -َما َكاَن َحؾَّ
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ُ٘ ِٓ ـِ َطـُْف َحِدْيثً  ،ا: الُبَخاِريُّ َحِدْيثً َسٖسَخ َع ـِ الَحَس ـْ َأْحَؿَد ب آَخَر فِل  اَوَط

 الَؿَغاِزي.

ُ٘ ِٓ  َوَأُبق َداُوَد بُِجؿَؾٍة َوافَِرٍة. ،: ُمْسؾِؿٌ ََٚسٖسَخ َع

٣َٚ   ،َأُبق َداُودَ : ََٚض
ُّ
ـُ َماَجفْ  ،َوالتِّْرمِِذيُّ  ،َوالـََّسائِل ـْ َرُجؾٍ َواْب  َطـُْف. ،: َط

ِّٜه ُ٘ ٜأ ِٓ   :اََٚسٖسَخ َع
ِ
ـُ  ،َوَلَداُه: َصالٌِح َوَطْبُد اهلل ِف: َحـَْبُؾ ب ـُ َطؿِّ َواْب

اِق  ،إِْسَحاَق  زَّ  ...،َوُشُقْقُخف: َطْبُد الرَّ

ـُ ُمْقَسك إَْشَقُب  ـُ ب   ،َوالَحَس
ُّ
افِِعل  الشَّ

ِ
 َلْؿ  ،َوَأُبق َطْبِد اهلل

َّ
افِِعل َـّ الشَّ

َلؽِ

ف َثـِل الثَِّؼُة. ،ُيَسؿِّ  َبْؾ َقاَل: َحدَّ

َُٚ٘ ِٓ  َسٖسَخ َع
ِّ
ـُ الَؿِدْيـِل ُّ ب

ـٍ  ،: َطؾِل ـُ َمِعْق ـُ  ،َوُدَحْقؿٌ  ،َوَيْحَقك ب َوَأْحَؿُد ب

ـُ َأبِل الَحَقاِريِّ  ،َصالٍِح    ،َوَأْحَؿد ب
ُّ
ْهؾِل ـُ َيْحَقك الذُّ ُد ب ـُ  ،َوُمَحؿَّ َوَأْحَؿُد ب

 
ُّ
ْوَرِقل ـُ الُػَراِت. ،إِْبَراِهْقَؿ الدَّ  َوَأْحَؿُد ب

ـُ  ارُ  َوالَحَس بَّاِح الَبزَّ ـُ الصَّ   ،ب
ُّ
ْطَػَراكِل بَّاِح الزَّ ـِ الصَّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ـُ ب  ،َوالَحَس

اِطرِ  ـُ الشَّ اُج ب ك ،َوَحجَّ ـُ ُمَرجَّ ـُ َشبِْقٍب  ،َوَرَجاُء ب َوَأُبق قاِلََبَة  ،َوَسَؾَؿُة ب

 
ُّ
َقاِشل ـُ َسْفٍؾ إَْطَرُج  ،الرَّ ـُ َمـُْصقْ  ،َوالَػْضُؾ ب ُد ب  َوُمَحؿَّ

ُّ
َوِزَياُد  ،ٍر الطُّْقِسل

ـُ َأيُّْقَب  . ،ب ْوِريُّ  َوَطبَّاٌس الدُّ
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  ،َوَأُبق َحاتِؿٍ  ،َوَأُبق ُزْرَطةَ 
ُّ
ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ الَؽْرَماكِل َوإِْسَحاُق  ،َوَحْرُب ب

  ،َوَأُبق َبْؽٍر إَْثَرمُ  ،الَؽْقَسُج 
ُّ
ْوِذيُّ  ،َوإِْبَراِهْقُؿ الَحْربِل َوَأُبق  ،َوَأُبق َبْؽٍر الَؿرُّ

 
ُّ
َمْشِؼل ـُ َمْخَؾدٍ  ،ُزْرَطَة الدِّ ُّ ب

  ،َوَبِؼل
ُّ
ؾِل ـُ َأْصَرَم الُؿَغػَّ ـُ  ،َوَأْحَؿُد ب َوَأْحَؿُد ب

َماِديُّ  ـُ ُمالَِطٍب  ،َمـُْصْقٍر الرَّ ـُ َأبِل َخْقَثَؿةَ  ،َوَأْحَؿُد ب ـُ  ،َوَأْحَؿُد ب َوُمْقَسك ب

ٍّ إَبَّارُ  ،َهاُرْونَ 
ـُ َطؾِل ـٌ  ،َوَأْحَؿُد ب  ُمَطقَّ

ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب َوَأُبق َصالٍِب  ،َوُمَحؿَّ

ـُ ُحَؿْقٍد.  َأْحَؿُد ب

ـُ َهاكٍِئ الـَّْقَساُبْقِريُّ  ـُ إِْبَراِهْقؿَ  ،َوإِْبَراِهْقُؿ ب َوَبْدٌر  ،َوَوَلُده: إِْسَحاُق ب

 
ُّ
ـُ َيْحَقك الـَّاقِدُ  ،الَؿَغازلِل ا ب ـُ ُمْقَسك ال ،َوَزَكِريَّ  َوُيْقُسُػ ب

ُّ
َوَأُبق  ،َحْربِل

ٍد ُفْقَرانُ  ـُ َمالٍِؽ الَعطَّارُ  ،ُمَحؿَّ ـُ ُبْخَتانَ  ،َوُطْبُدْوُس ب ـُ  ،َوَيْعُؼْقُب ب َوُمَفـَّك ب

 
ُّ
امِل اُق  ،َيْحَقك الشَّ ٍّ الَقرَّ

ـُ َطؾِل ٍد الَؼاِضل  ،َوَحْؿَداُن ب ـُ ُمَحؿَّ َوَأْحَؿُد ب

.
ُّ
 البِْرتِل

ٍد البَ  ـُ ُمَحؿَّ  ب
ِ
 َوُأَمٌؿ ِسَقاُهؿ. ،َغِقيُّ َوَطْبُد اهلل

ََُع ٍد الَخالَُّل ُجزءً َٜٚقِس َد ـْ َأْحَؿدَ  ا: َأُبق ُمَحؿَّ َواِة َط  ،فِل َتسِؿَقِة الرُّ

 
ٍّ
ـِ َطؾِل ـِ ب ـَ الَحَس

ـْ َجْعَػرٍ  ،َسِؿعـَاُه: مِ   ،َط
ِّ
َؾِػل ـِ السِّ اِج  ،َط رَّ ـْ َجْعَػٍر السَّ  ،َط

ـَ ا ،َطـْفُ  ْقَع ب
اِح َفَعدَّ فِْقِفؿ َوكِ ـَ آَدَم. ،لَجرَّ  َوَيْحَقك ب

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٍَ اِب َوِخطَُّتف  ،: َأْخَبَرَكا َأُبق ُزْرَطَة: َأنَّ َأْحَؿَد َأْصُؾف َبْصِريٌّ ٜقا

َثـَا َصالٌِح  ،بَِؿْروَ   ،َماَت ُهَشْقؿٌ ": َيُؼْقُل  -رحؿف اهلل-َسِؿْعُت َأبِل ،َوَحدَّ
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ـَ َفَخَرجُت إَِلك الُؽْقَفِة َسـََة  ُل َرَحالَتِل إَِلك الَبْصَرِة َسـََة  ،َثالٍَث َوَثَؿاكِْق َوَأوَّ

ـُ  ،َفَؼِدمـَا ،َوَخَرجُت إَِلك ُسْػَقاَن سـََة َسْبعٍ  ،ِستٍّ  َوَقْد َماَت الُػَضْقُؾ ب

 ِطَقاٍض.

ـَ  ،مِـَْفا َثالٌَث َراِجاًل  ،َوَحَججُت َخْؿَس ِحَجٍج  َأْكَػْؼُت فِل إِْحَداَها َثالَِثْق

 .اَهؿً ِدرْ 

ـَ  ـُ الُؿَباَرِك فِل َسـَِة تِْسٍع َوَسْبِعْق ـْ ُهَشْقؿٍ  ،َوَقِدَم اْب
ُل َسَؿاِطل مِ  ،َوفِْقَفا َأوَّ

ـِ الُؿَباَركِ  َوَكَتْبُت  ،َفَؼاُلقا: َقْد َخَرَج إَِلك َصَرُسْقَس  ،َفَذَهْبُت إَِلك َمْجؾِِس اْب

ٍَٓف. ـْ َثالََثِة آ
ـْ ُهَشْقٍؿ َأْكَثَر مِ  َط

يِّ  ،اْق َكاَن ِطـِْدي َخْؿُسْقَن ِدْرَهؿً َولَ   ."َلَخَرجُت إَِلك َجِرْيٍر إَِلك الرَّ

 : َقْد َسِؿَع مِـُْف َأَحاِدْيَث.ٝقًُٞت

ٍَ ـِ َسْعٍد فِل َأْلَقاٍح ": َوَسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل : ٜقا ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب  ،َكَتْبُت َط

ةٍ  ُؿ َواِحَدًة.َفَؽاَن يُ  ،َوَصؾَّْقُت َخْؾَػف َغْقَر َمرَّ  َسؾِّ

ٔ٘ ِٛٔخ ُٝ ِٔ ُؾ َٔ ََُس  ِٔ ٜأِس ٣َٚ َع .َٜٚقِس َض ـُ َمْفِديٍّ  : اْب

اءِ ٜفٜكَطٞأُت ـِ الَػرَّ ـُ ُقَداَمةَ  ،: َطَؾك إِْسَؿاِطْقَؾ ب ـُ  ،َأْخَبْرَكا اْب َأْخَبَرَكا الُؿَباَرُك ب

  ،ُخَضْقرٍ 
ُّ
ـُ ُطَؿرَ َأْخَبَرَكا إِْبَراهِ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َصالٍِب الُقْقُسِػل   ،ْقُؿ ب

ُّ
َأْخَبَرَكا َطؾِل

ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  ـُ َأبِل َحاتِؿٍ  ،ب َثـَا اْب ـُ ِسـَانٍ  ،َحدَّ َثـَا َأْحَؿُد ب َسِؿْعُت َطْبَد  ،َحدَّ

ـَ َمْفِديٍّ َيُؼْقُل:  ـِ ب ْحَؿ ـُ َحـَْبٍؾ ِطـِْدي"الرَّ َفَؼاَل: َكَظرَكا فِْقَؿا  ،َكاَن َأْحَؿُد ب
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َ َكقٌِّػ  ،َأْو فِْقَؿا ُيَخالُِػ َوكِْقٌع الـَّاَس  ،ُيَخالُِػؽؿ فِْقِف َوِكْقعٌ َكاَن 
َفنَِذا ِهل

 ."اَوِستُّْقَن َحِدْيثً 

٣َٚ ـُ َأْحَؿدَ َض ـِ َأبِْقفِ  ،: َصالُِح ب ـَ "َقاَل:  ،َط ـُ ِطْشِرْي َماَت ُهَشْقٌؿ َوَأَكا اْب

 ."َوَأَكا َأْحَػُظ َما َسِؿْعُت مِـْفُ  ،َسـَةً 
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ٟٗ ِٜح٣ ايُعٞهَبط٢ ُٔ َشض٢ ٍَ اِب ـَ َحـَْبؾٍ ": ٜقا َوَكاَن  ،َفَسؾَّؿُت َطَؾْقفِ  ،َصَؾبُت َأْحَؿَد ب

ًٓ  ،اَمخُضقبً  اَشْقخً  ؿَرةِ  ،َأْسَؿرَ  ،ُصَقا  ."َشِديَد السُّ

َُُس ٍَ ٜأِس ـِ ": -ضمح٘ اهلل-ٜقا  ب
ِّ
ـْ َطؾِل

ـَ َسِؿْعُت مِ  ،َهاِشٍؿ َسـََة تِْسٍع َوَسْبِعْق

 ."َوَقْد َماَت  ،َفَلَتْقُتف الَؿْجؾَِس أَخرَ 

تِل َماَت فِْقَفا َمالٌِؽ  ـَُة الَّ َ السَّ
ـَ  ،َوِهل َة َسـََة َسْبٍع َوتِْسِعْق  ،َوَأَقؿُت بَِؿؽَّ

. ـَ اِق َسـََة تِْسٍع َوتِْسِعْق زَّ  َوَأَقْؿُت ِطـَْد َطْبِد الرَّ

ةَ َوَرَأْيُت ا ـَ َوْهٍب بَِؿؽَّ  َوَلْؿ َأْكُتْب َطـُْف. ،ْب

٣ِ ُٔ َسأت ُُٖس ب ََُش  ٍَ  َحـَْبٌؾ ": ٜقا
َ
ـْ  ،َسْرَخَس  -َجدُّ اإِلَماِم  -َولِل

َوَكاَن مِ

طَقةِ  َب  ،َأْبـَاِء الدَّ ـُ ُزَهْقٍر بُِبَخاَرى لَِؽْقكِِف َشغَّ ْثُت َأكَّف َضَرَبف الُؿَسقَُّب ب َفُحدِّ

 الُجـَْد.

ِٔ ٟٚ ََٚع ٢ٛ ٢ٔ َعٖباؽ٣ ايِٖٓش ُٖٔس ب ٍَ ،ََُش ـَ ": ٜقا ـَ َحـَْبٍؾ َحَس َرَأْيُت َأْحَؿَد ب

فِل لِْحَقتِف َشَعَراٌت  ،َلْقَس بِالَؼاكِل اَيْخِضُب بِالِحـَّاِء ِخَضابً  ،َرْبَعةً  ،الَقْجفِ 

 ."ِف إَِزارٌ َوَطَؾقْ  ،اَوَرَأْيُتُف ُمْعَتؿ   ،ابِقًض  اَوَرَأْيُت ِثَقاَبُف ِغالَضً  ،ُسقدٌ 

ٟٗ ِٚٔش ٍَ امٜلٗط ُة ُجُؾقِسف ": َٜٚقا  إَِذا َكاَن فِل الَبْقِت َطامَّ
ِ
َرَأْيُت َأَبا َطْبِد اهلل

 ."اَخاِشعً  اُمَتَربِّعً 
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ا ُة ُخُشقعٍ  ،َفنَذا َكاَن َبرَّ ـْ مِـُْف ِشدَّ َوُكـُْت َأْدُخُؾ َوالُجْزُء فِل َيِدِه  ،َلْؿ َيَتَبقَّ

 ."َيْؼَرأُ 
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 [ِرْحَلُتُه َوِحْفُظُه]

ٍَ َقأيْح  ،َخَرجُت إَِلك الُؽْقَفةِ "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-َأبِل: َسِؿْعُت ٜقا

ل ،َفَحَججُت  ،َفُؽـُْت فِل َبْقٍت َتْحَت َرْأِسل َلبِـَةٌ  ـِ  ،َفَرَجعُت إَِلك ُأمِّ َوَلْؿ َأُك

 اْسَتْلَذكُتَفا.

ٌْ َِٓب ٍَ َس  : َسِؿْعُت َٜٚقا
ِ
ـُ "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-َأَبا َطْبِد اهلل جُت َوَأَكا اْب َتَزوَّ

ـَ َسـَةً   ."اَكثِْقرً  اَفَرَزَق اهلُل َخْقرً  ،َأْرَبِعْق

ٍُ ٔفٞ ٔنَتأب ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ اشٜبال٤ ََُس) ٜقا ََُذ٤ًْس - (ٜأِخاٜلم٢ ٜأِس  َٛ ُٖ َأْمَؾك ": - َٚ

ـِ َأْحَؿدَ  ـُ َصالِِح ب َّ ُزَهْقُر ب
ـَ  ،َطَؾل

ي َطبَّاَسَة بِـَْت الَػْضِؾ: مِ َج َجدِّ َقاَل: َتَزوَّ

َقْت  ،َفَؾْؿ ُيقَلْد َلُف مِـَْفا َغْقُر َأبِل ،الَعَرِب  َج َبْعدَها َرْيَحاَكةَ  ،َوُتُقفِّ َفَقَلَدْت  ،َفَتَزوَّ

ل : َطؿِّ
ِ
َقْت  ،َطْبَد اهلل ـَ  ،ُثؿَّ ُتُقفِّ   ،َفاْشَتَرى ُحْس

ٍّ
َوَوَلَدْت  ،َزْيـََب  َفَقَلَدْت ُأمَّ َطؾِل

ـَ َتْقَأمً  ـَ َوالُحَسْق ََٓدتِِفَؿا ،االَحَس ـَ  ،َوَماَتا بُِؼْرِب ِو ُثؿَّ َوَلَدِت الَحَس

دً  ـَ َسـَةً  ،اَوُمَحؿَّ ـْ َأْرَبِعْق
ِـّ إَِلك َكْحٍق مِ ـَ السِّ

ُثؿَّ َوَلَدْت  ،َفَعاَشا َحتَّك َصاَرا مِ

 ."اَسِعْقدً 

ٌَ ِٝ  َطقَراءَ : َكاَكْت َوالَِدُة ٔق
ِ
. ،َطْبِد اهلل ـَ  َوَأَقاَمْت َمَعُف ِسـِْق

ٟٗ ِٚٔش ٍَ امٜلٗط  : َقاَل لِل ٜقا
ِ
اْخَتَؾْػُت إَِلك ": -رحؿف اهلل-َأُبق َطْبِد اهلل

ْيَقانِ  ،الُؽتَّاِب  ـُ َأْرَبَع َطْشَرَة َسـَةً  ،ُثؿَّ اخَتَؾػُت إَِلك الدِّ  ."َوَأَكا اْب
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َوَوَرِطِف فِل  ،ل َطْؼِؾ َأْحَؿَد َوَحَقاتِف فِل الَؿْؽَتِب َوَذَكَر الَخالَُّل ِحَؽاَياٍت فِ 

َغِر.  الصِّ

ٟٗ ِٚٔش  َيُؼْقُل: َسٖسَثَٓا امٜلٗط
ِ
َماَت ُهَشْقٌؿ َولِل ِطْشُرْوَن ": َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل

  ،َسـَةً 
ُّ
  -َفَخَرجُت َأَكا َوإَْطَرابِل

ِ
 . -َرفِْقٌؼ َكاَن َٕبِل َطْبِد اهلل

ـَ -َفَقَصْؾـَا الُؽْقَفَة  ،َفَخَرْجـَا ُمَشاةَ ً" :َقاَل   -َيْعـِل: فِل َسـَِة َثالٍَث َوَثَؿاكِْق

ـَ ِدْرَهؿً  ،َوِطـَْدُه الَخْؾُؼ  ،َفَلَتقـَا َأَبا ُمَعاِوَيةَ  ًة بِِستِّْق َّ َحجَّ
 ،اَفَلطَطك إَْطَرابِل

َّٓ ِجَراٌب فِْقِف  ،َفاْسَتقَحشُت  ،َفَخَرَج َوَتَرَكـِل فِل َبْقٍت َوحِدي َوَلْقَس َمِعل إِ

 َوَأَضُع َرْأِسل َطَؾْقِف. ،ُكـُْت َأَضُعُف َفْقَق َلبِـَةٍ  ،ُكُتبِل

ًة َشْقئً  ،بَِحِدْيِث الثَّْقِريِّ  اَوُكـْت ُأَذاكُِر َوكِْقعً  َفَؼاَل: َهَذا ِطـَْد  ،اَوَذَكَر َمرَّ

 ُهَشْقٍؿ؟

.َٓ  َفُؼْؾُت: 

َفُلمؾِقَفا  ،َقاُلقا لِل ،َفنَِذا َقامَ  ،َفَلْحَػُظَفا ،الَعْشَر َأَحاِدْيَث  َوَكاَن ُربََّؿا َذَكرَ 

 َطَؾْقِفؿ.

ََُس ُٔ ٜأِس ُخْذ َأيَّ ِكَتاٍب ": -رحؿف اهلل-َقاَل لِل َأبِل ،َٚسٖسَثَٓا َعِبُس اهلٔل ب

ـَ الُؿَصـَِّػ 
ـْ ُكُتِب َوكِْقٍع مِ

ـِ  ،ِشْئَت مِ الَؽالَِم َحتَّك  َفنِْن ِشْئَت َأْن َتْسَلَلـِل َط

 ."َوإِْن ِشْئَت بِاإِلْسـَاِد َحتَّك ُأْخبَِرَك َأَكا بِالَؽالَمِ  ،ُأْخبَِرَك بِاإِلْسـَادِ 



 اعشف طوفم

3
 َوِحْفُظُه[]ِرْحَلُتُه 

   
 

305 

ََُس ُٔ ٜأِس ـَ َوكِْقٍع َيُؼْقُل: َٚسٖسَثَٓا َعِبُس اهلٔل ب ـِ ": َسِؿْعُت ُسْػَقاَن ب َأْحَػُظ َط

ـَ  ـْ َكْحِق َأْرَبِعْق
 ."َسـَةً َأبِْقَؽ َمْسَلَلًة مِ

ـِ الطَّالَِق َقْبَؾ الـَِّؽاِح   ": َفَؼاَل  ،ُسئَِؾ َط
ِّ
ـِ الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -ُيْرَوى َط

  -وسؾؿ
ٍّ
ـْ َطؾِل ـِ َطبَّاس ،َوَط ـَ  ،َواْب ـَ التَّابِِعْق

ـَ مِ َلْؿ َيَرْوا بِِف  ،َوَكقِِّػ ٍ َوِطْشِرْي

 ."اَبْلًس 

ـْ َذلَِؽ   َكَذا ُقْؾُت. ،َفَؼاَل: َصَدَق  ،َفَسَلْلُت َأبِل َط

ٍَ اٍد َيُؼْقُل: ٜقا ـَ َحؿَّ ـَ ": َوَحِػظُت َأكِّل َسِؿْعُت َأَبا َبْؽٍر ب َسِؿْعُت َأَبا َبْؽٍر ب

ـَ ُقْؾَت؟ ـْ َأْي
ـِ َحـَْبٍؾ: مِ َٓ ُيَؼاُل َْٕحَؿَد ب  "َأبِل َشْقَبَة َيُؼْقُل: 

ٖٟ َٔٔص ٌَ ايٚتِط ِٝ َُأع ُِٔعُت ٜأَبا إ٢ِغ ٢ٔ  ،ََٚغ ِٝط٣َِٜصٝنُط َع َُ ُْ ٢ٔ ٍَ ،اِب ُكـُْت ِطـَْد ": ٜقا

ـْ َأْصَحاِب َأبِل َحـِْقَػةَ  -َأْو َقاَل: َجَؿاَطةٌ -َفَجاءُه َرُجٌؾ  ،َوكِْقعٍ 
َفَؼاُلقا َلُف:  ،مِ

ـَ  َفَؾْؿ َيْعِرْفف َوكِْقٌع. َفَبْقـَا  ،َها ُهـَا َرُجٌؾ َبْغَداِديٌّ َيَتَؽؾَُّؿ فِل َبْعِض الُؽْقفِقِّْق

ـُ َحـَْبؾٍ  ـُ إْذ َصَؾَع َأْحَؿُد ب  َفَؼاُلقا: َهَذا ُهَق. ،َكْح

.
ِ
 َفَؼاَل َوِكْقٌع: َها ُهـَا َيا َأَبا َطْبِد اهلل

 الَِّذي ُيـْؽُِرْوَن. ،َفَلفَرُجقا َلفُ 
ِ
ـْ َأبِل َطْبِد اهلل  َفَجَعُؾقا َيْذُكُرْوَن َط

  َوَجَعَؾ َأُبق
ِّ
ـِ الـَّبِل  َيْحَتجُّ بِإََحاِدْيِث َط

ِ
َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف    -َطْبِد اهلل

 .-َوَسؾَّؿَ 

 َفَؼاُلقا لَِقِكْقٍع: َهَذا بَِحْضَرتَِؽ َتَرى َما َيُؼْقُل؟
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ِ
 َأْيٍش َأُقْقُل َلُف؟ ،َفَؼاَل: َرُجٌؾ َيُؼْقُل: َقاَل َرُسْقُل اهلل

.ُثؿَّ َقاَل: َلْقَس الَؼْقُل 
ِ
َّٓ َكَؿا ُقْؾَت َيا َأَبا َطْبِد اهلل  إِ

 -َفَؼاَل الَؼْقُم لَِقِكْقٍع: َخَدَطَؽ 
ِ
 ."الَبْغَداِديُّ  -َواهلل

ّْ ٍَ َعاض٢  اَفُؼْؾُت َلُف َيْقمً  ،َوَضَع َأْحَؿُد ِطـِْدي َكَػَؼَتفُ ": ٜقا
ِ
 ،: َيا َأَبا َطْبِد اهلل

ـَ الَعَرِب.
 َبَؾَغـِل َأكََّؽ مِ

. ،َبا الـُّْعَؿانِ َفَؼاَل: َيا أَ  ـُ ـُ َقْقٌم َمَساِكْق  َكْح

 ."اَوَلْؿ َيُؼْؾ لِل َشْقئً  ،َفَؾْؿ َيَزْل ُيَدافُِعـِل َحتَّك َخَرَج 

ٍُ ٍَ اشٜبال٤ ْوِذيُّ ٜقا   ،: َأْخَبَرَكا الَؿرُّ
ِ
َما "َل: َقا -رحؿف اهلل-َأنَّ َأَبا َطْبِد اهلل

ـَ  َّٓ َبْعَد إَْرَبِعْق جُت إِ  ."َتَزوَّ

ٚٞ َِٚضٔق ََُس ايٖس ِٔ ٜأِس  : ََٚع
ِ
ـْ َأبِل َطْبِد اهلل ـُ َكَتْبـَا ": َقاَل  ،-رحؿف اهلل-َط َكْح

ـْ ِستَِّة ُوُجْقٍه َوَسْبَعٍة َلْؿ َكضبِْطفُ 
ـْ كتبف مِـ َوْجٍف  ،الَحِدْيَث مِ َفَؽْقَػ َيضبُِطف َم

 "َواِحٍد؟!

ََُس ُٔ ٜأِس ٍَ َعِبُس اهلٔل ب : َأُبقَك َيْحَػُظ َألَػ َألِػ َطةَ َقاَل لِل َأُبق ُزرْ ": ٜقا

 ."َحِدْيٍث 

 َفِؼْقَؾ َلُف: َوَما ُيدِريَؽ؟

 ."َفَلَخْذُت َطَؾْقِف إَْبَقاَب  ،َقاَل: َذاَكْرُتفُ 
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ٔٙ َٗٔص  ٜف
ِ
ْوَن فِل  ،: ِحَؽاَيٌة َصِحْقَحٌة فِل َسَعِة ِطؾِؿ َأبِل َطْبِد اهلل َوَكاُكقا َيُعدُّ

رَ    ،َوإََثرَ  ،َذلَِؽ الُؿَؽرَّ
ِّ
رَ  ،َوَفْتَقى التَّابِِعل  َوَكْحَق َذلَِؽ. ،َوَما ُفسِّ

َٓ َتبُؾُغ ُطْشَر مِعَشاِر َذلَِؽ. ُة  َّٓ َفالُؿُتْقَن الَؿرُفقَطُة الَؼِقيَّ  َوإِ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٍَ اِب ـُ َطْؿٍرو: َيا َأَبا ُزْرَطةَ ": ٜقا َأْم  ،َأَأكَت َأْحَػظُ  ،َقاَل َسِعْقُد ب

 َأْحَؿُد؟

 َقاَل: َبْؾ َأْحَؿُد.

 ُقْؾُت: َكْقَػ َطؾِؿَت؟

ُثقهُ  ،َقاَل: َوَجدُت ُكُتَبف ـَ َحدَّ ِذْي ِؾ إَجَزاِء َأْسَؿاُء الَّ
َفَؽاَن  ،َلْقَس فِل َأَوائِ

ـْ َسِؿَعفُ  َٓ َأقِدُر َطَؾك َهَذا ،َيْحَػُظ ُكؾَّ ُجزٍء مِؿَّ  ."َوَأَكا 

ِٔ ٜأٔبٞ ُظِضَع١ٜ ٍَ ،ََٚع َفَبَؾَغْت اْثـَل َطَشَر  ،ُكُتُب َأْحَؿَد َيْقَم َماَت ُحِزَرْت ": ٜقا

ًٓ  ِحؿاًل  َٓ فِل َبطـِِف:  ،َما َكاَن َطَؾك َضفِر ِكَتاٍب مِـَْفا: َحِدْيُث ُفالَنٍ  ،َوِطد َو

َثـَا ُفالَنٌ   ."ُكؾُّ َذلَِؽ َكاَن َيْحَػُظفُ  ،َحدَّ

ٕ٘ َٓٚب َُ  ُٔ ُٔ ب ٍَ َسَػ  ": ُؼْقُل َسِؿْعُت َأَبا ُزْرَطَة يَ : َٜٚقا
ِ
 َأُبق َطْبِد اهلل

َّ
َأخَرَج إَِلل

َفا ُسْػَقاُن ُسْػَقانُ  َثـَا ُفالَنٌ  ،َأْجَزاًء ُكؾُّ َفَظـَـُْتَفا  ،َلْقَس َطَؾك َحِدْيٍث مِـَْفا: َحدَّ

ـْ َرُجٍؾ َواِحدٍ   َفاكَتَخبُت مِـَْفا. ،َط

 
َّ
ا َقَرَأ َذلَِؽ َطَؾل َثـَا َوِكقْ  ،َفَؾؿَّ َثـَا ُفالَنٌ  ،َوَيْحَقك ،عٌ َجَعَؾ َيُؼْقُل: َحدَّ  ،َوَحدَّ

 ."َوَلْؿ َأْقِدْر َأَكا َطَؾك َهَذا ،َفَعِجبُت 
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ٗٞ ُِ اسٜبِطٔب ِٝ ٖٔ ٍَ إ٢ِبَطا  ": ٜقا
ِ
ـَ  ،َرَأْيُت َأَبا َطْبِد اهلل لِق َكَلنَّ اهلَل َجَؿَع َلُف ِطْؾَؿ إَوَّ

ـَ   ."َوأِخِري

٣ٌ ِٔ َضُد ٍَ ،ََٚع ـْ  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": ٜقا
َأْطَؾَؿ بِِػْؼِف الَحِدْيِث َوَمَعاكِْقِف مِ

 َأْحَؿَد.

١َُٜ ُٔ َغًٜ َُُس ب ـَ َراْهَقْيف َيُؼْقُل: ٜأِس ـَ ": َسِؿْعُت اْب ُكـُْت ُأَجالُِس َأْحَؿَد َواْب

ـٍ  َّٓ َأْحَؿدَ  ،َوَكَتَذاَكرُ  ،َمِعْق  ."َفَلُقْقُل: َما فِْؼُفُف؟ َما َتْػِسْقُرُه؟ َفَقسُؽُتْقَن إِ

ٍُٜق ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ اشٜبال٤ ْأِي َوَحِػَظَفا": ا ُثؿَّ َلْؿ  ،َكاَن َأْحَؿُد َقْد َكَتَب ُكُتَب الرَّ

 ."َيْؾَتِػْت إَِلْقَفا

ُٖاؽ٣ ُٔ َؾ ُِ ب ِٝ ٖٔ ٍَ إ٢ِبَطا ـِ ُمْصَعٍب  ا: َسَللـَا َوكِْقعً ٜقا ـْ َخاِرَجَة ب َفَؼاَل:  ،َط

َث َطـْفُ "  ."َكَفاكِل َأْحَؿُد َأْن ُأَحدِّ

ٍُٜق ُٖٕس اشٜبال٤ ََُش  ُٔ ٍَ ايَعٖباُؽ ب اسٍ ا ـُ َشؿَّ َثـَا إِْبَراِهْقُؿ ب َسِؿْعُت  ،: َحدَّ

َِٓن:  اَوكِْقعً  ـَ ِغَقاٍث َيُؼْق َيعـَِقاِن:  -َما َقِدَم الُؽْقَفَة مِْثُؾ َذاَك الَػَتك "َوَحْػَص ب

ـَ َحـَْبٍؾ   ."–َأْحَؿَد ب

ٌَ ِٝ  بِؽَِتاٍب َكبِْقٍر َيشَػُع فِل َأْحَؿدَ  اُحَسْقـً إِنَّ َأْحَؿَد َأَتك ": َٚٔق
َّ
 ،الُجْعِػل

 
ِ
: َيا َأَبا َطْبِد اهلل ـٌ   ،آَ َتجَعْؾ َبْقـِل َوَبْقـََؽ ُمـِعؿً  ،َفَؼاَل ُحَسْق

َّ
ُؾ َطَؾل َفَؾْقَس َتَحؿَّ

َّٓ َوَأْكَت َأْكَبُر مِـْفُ  ،بَِلَحدٍ   ."إِ
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ٍُ ْوِذيُّ اشٜبال٤ َثـَا الَؿرُّ ْوِذيُّ بَِطَرُسْقَس  ،: َحدَّ َسِؿْعُت  ،َأْخَبَرَكا ُخْضٌر الَؿرُّ

ـَ َراْهَقْيف ـَ آَدَم َيُؼْقُل  ،اْب ـُ َحـَْبٍؾ إَِماُمـَا": َسِؿْعُت َيْحَقك ب  ."َأْحَؿُد ب

ٍُ  اشٜبال٤
ٍّ
ـُ َطؾِل ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َثـَا إَْثَرمُ  ،: َحدَّ ـْ َكاَن َمَع  ،َحدَّ َثـِل َبْعُض َم َحدَّ

:  َأبِل
ِ
ـِ آَدمَ "َطْبِد اهلل ـِ  ،َأكَُّفؿ َكاُكقا َيْجَتِؿُعْقَن ِطـَْد َيْحَقك ب َفَقَتَشاَغُؾْقَن َط

ـَ آَدمَ  قُت َبقـَُفَؿا ،الَحِدْيِث بُِؿـَاَضَرِة َأْحَؿَد َيْحَقك ب َوَكاَن َيْحَقك  ،َوَيرَتِػُع الصَّ

ـُ آَدَم َواِحَد َأْهِؾ َزَماكِِف فِل الِػْؼفِ   ."ب

ْوِذيُّ ٍُاشٜبال٤ ـَ َيْحَقك الَؼطَّاَن َيُؼْقُل: ،: َأْخَبَرَكا الَؿرُّ َد ب  َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

مً  ـِ َحـَْبؾٍ  اَرَأْيُت َأبِل ُمَؽرِّ  .-َأْو َقاَل: َحِدْيَثف-َلَؼْد َبَذَل َلُف ُكُتَبف  ،َْٕحَؿَد ب

ٟٗ ِٜط٢ َٛاض٢ ٍَ ايٜك اُن: َٜٚقا : َأْحَؿدَ َما َقِدَم ": َقاَل َيْحَقك الَؼطَّ ـِ  ،َطَؾْقـَا مِْثُؾ َهَذْي

ـٍ  ـِ َمِعْق ـِ َحـَْبؾٍ  ،َوَيْحَقك ب ـْ َأْحَؿَد ب
 مِ
َّ
ـْ َبْغَداَد َأَحبُّ إَِلل

 مِ
َّ
 ."َوَما َقِدَم َطَؾل

ََُس ُٔ ٜأِس ٍَ َعِبُس اهلٔل ب ـِ َسِعْقٍد ": َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل: َٜٚقا َشؼَّ َطَؾك َيْحَقك ب

ـَ 
 ."الَبْصَرةِ َيْقَم َخَرجُت مِ

ُٔ ايَعٖباؽ٢ ُُِطٚ ب ـَ َمْفِديٍّ َع ـِ ب ْحَؿ َذَكَر َأْصَحاَب  -: َسِؿْعُت َطْبَد الرَّ

ـُ َحـَْبؾٍ "َفَؼاَل:  -الَحِدْيِث   ."َأْطَؾُؿُفؿ بَِحِدْيِث الثَّْقِريِّ َأْحَؿُد ب

ـُ َمْفِديٍّ  ،: َفَلقَبَؾ َأْحَؿدُ َقاَل  ـْ َأَراَد َأْن َيـْظُ َفَؼاَل اْب ـَ َكتَِػِل : َم َر إَِلك َما َبْق

 ."َفؾَقـُظْر إَِلك َهَذا ،الثَّْقِريِّ 
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ٟٗ ِٚٔش ٍَ امٜلٗط َحتَّك  ،ُطـِقُت بَِحِدْيِث ُسْػَقانَ ": -رحؿف اهلل-َقاَل َأْحَؿدُ : ٜقا

ـِ  ـْ َرُجَؾْق ـَ آَدمَ  ،َكَتْبُتف َط   ،َحتَّك َكؾَّؿـَا َيْحَقك ب
َّ
َؿ َلـَا إَْشَجِعل َفَؽاَن  ،َفَؽؾَّ

ـْ َغْقِر َأْن َكْسَؿعَ  ،ُيخِرُج إَِلْقـَا الُؽُتَب 
 ."َفـَؽُتُب مِ

ٍّ ِٗٔس ََ  ٢ٔ ٢ٔ اِب ٍَ ،ََٚع َّٓ َذَكْرُت بِِف ُسْػَقانَ  ،َما َكَظرُت إَِلك َأْحَؿدَ ": ٜقا  ."إِ

ََُس ُٔ ٜأِس ٍَ َعِبُس اهلٔل ب ـَ َمْفدِ ": َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل : ٜقا يٍّ َخاَلَػ َوِكْقٌع اْب

ـَ َحِدْيثً  ـْ ِستِّْق
ـْ َحِدْيِث ُسْػَقانَ  افِل َكْحٍق مِ

ـِ َمْفِديٍّ  ،مِ ْب
ِ
 ،َفَذَكْرُت َذلَِؽ ٓ

 ."َوَكاَن َيحؽِْقِف َطـِّل

ٟٗ ِٚض٢ ْوَن ": َسِؿْعُت َأَبا َطاِصٍؿ َيُؼْقُل لَِرُجٍؾ َبْغَداِديٍّ : َعٖباْؽ ايٗس ـْ َتُعدُّ َم

ـْ َأْصحَ 
 "اِب الَحِدْيِث؟ِطـَْدُكُؿ الَقْقَم مِ

ٍَ ـُ َحـَْبؾٍ ٜقا ـٍ  ،: ِطـَْدَكا َأْحَؿُد ب ـُ َمِعْق   ،َوَأُبق َخْقَثَؿةَ  ،َوَيْحَقك ب
ُّ
 ،َوالُؿَعْقطِل

َقْيِديُّ ...  ."َوبِالَبْصَرةِ  اَحتَّك َطدَّ َلُف َجَؿاَطًة بِاْلُؽْقَفِة َأْيًض  ،َوالسُّ

٣ِ ٍَ ٜأُبٛ َعأق ـْ َذَكْرَت َقْد َرَأْيُت َجِؿْقَع ": ٜفٜكا   ،َم
َّ
َلْؿ َأَر مِْثَؾ  ،َوَجاُؤوا إَِلل

ـَ َحـَْبٍؾ  -َذاَك الَػَتك   ."–َيعـِل: َأْحَؿَد ب

ََِدًٜٕس  ُٔ ٍَ ُؾَذاُع ب  َيُؼْقُل: ٜقا
َّ
َقالِِسل ـِ  ": َسِؿْعُت َأَبا الَقلِْقِد الطَّ َما بِالِؿْصَرْي

ـِ َحـَْبؾٍ  ـْ َأْحَؿَد ب
 مِ
َّ
 ."َرُجٌؾ َأكَرُم َطَؾل

٢ٔ َسِطٕبَٚ َٕ ب َُا ِٝ ِٔ ُغًٜ ٣ٌ ،َع ٍَ ٔيَطُد ُ٘ ٜقا ـَ َحـَْبؾٍ ": ٜأْٖ َوَما  ،َسْؾ َأْحَؿَد ب

 ."َيُؼْقُل فِل َمْسَلَلِة َكَذا؟ َفنِكَُّف ِطـَْدَكا إَِمامٌ 
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ٍُ ـُ َسْفؾٍ : اشٜبال٤ ُّ ب
َثـَا َطؾِل انَ ": َقاَل  ،َحدَّ ـٍ ِطـَْد َطػَّ ـَ َمِعْق  ،َرَأْيُت َيْحَقك ب

ـُ َحـَْبؾٍ   َفَؼاَل: َلْقَس ُهـَا الَقْقَم َحِدْيٌث. ،َوَمَعُف َأْحَؿُد ب

ـَ َحـَْبؾٍ   َوَقْد َجاءَك؟ ،َفَؼاَل َيْحَقك: َتُردُّ َأْحَؿَد ب

 َوالَجاِرَيُة َلْقَسْت ُهـَا. ،َفَؼاَل: الَباُب ُمؼَػٌؾ 

 َقاَل َيْحَقك: َأَكا َأفَتُح.

ءٍ َفَتَؽؾََّؿ َطَؾك الُؼػِؾ 
ْ
اٌش َأْيًض  ،َفَػَتَحف ،بَِشل اُن: َأَفشَّ ! اَفَؼاَل َطػَّ

َثُفؿ  ."َوَحدَّ

ٍَ ْوِذيُّ : ٜقا َثـَا الَؿرُّ  َطَؾْقَؽ ": َوَحدَّ
َ
َأْو ُغِشل  -ُقْؾُت َْٕحَؿَد: َأَكاَن ُأغِؿل

ـِ ُطَقْقـََة؟ -َطَؾْقَؽ   ِطـَْد اْب

 فَ  ،َزَحَؿـِل الـَّاُس  ،فِل ِدهؾِقِزهِ  ،َقاَل: َكَعؿْ 
َّ
 َطَؾل

َ
 ."ُلغِؿل

َٟ ٢ٚ ُث َوَقْد َماَت َخْقُر الـَّاِس؟": َأنَّ ُسْػَقاَن َقاَل َيْقَمِئذٍ : َُٚض  "َكْقَػ ُأَحدِّ

٢َٝ ُٔ َِٜش ٢َٖٓٗ ب َُ  ٍَ ـَ ُطَقْقـَةَ ": َٜٚقا َوَطْبَد  ،َوَبِؼقَّةَ  ،اَوَوِكْقعً  ،َقْد َرَأْيُت اْب

اِق  زَّ ـْ َأْحَؿَد فِل ِطْؾِؿِف  َما َرَأْيُت َرُجاًل  ،َوالـَّاَس  ،َوَضْؿَرةَ  ،الرَّ
َأْجَؿَع مِ

 ."َوَذَكَر َأْشَقاءَ  ،َوُزْهِدِه َوَوَرِطف

ٗٞ ََٔػ ِٛ ِٕٝب ايٝك ُٔ َسٔب ُِٛح ب ُْ ٍَ ـِ َحـَْبٍؾ فِل َسـَِة ": َٜٚقا َسؾَّْؿُت َطَؾك َأْحَؿَد ب

ـَ َوماَئٍة بَِؿْسِجِد الَخْقِػ   ."تِل ُفْتَقا َواِسَعةً َوُهَق ُيػْ  ،َثَؿاٍن َوتِْسِعْق
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ِٝذ٣ ِٔ َؾ ـِ َحـَْبؾٍ ": ََٚع ُكـَّا ِطـَْد ": َفَؼاَل  ،َأكَُّف َكاَن ِطـَْدُه كَِتاٌب بَِخطِّ َأْحَؿَد ب

ـِ ُطَقْقـََة َسـَةً  ـَ َحـَْبٍؾ َأيَّامً  ،اْب  ،َفُدلِؾُت َطَؾك َمْقِضِعف ،اَفَػَؼدُت َأْحَؿَد ب

 َأْدُخُؾ؟ ،َفُؼْؾُت: َسالٌَم َطَؾْقُؽؿ ،َؽفٍػ فِل ِجَقادٍ َفنَِذا ُهَق فِل َشبِقٍف بِ  ،َفِجئُت 

.َٓ  َفَؼاَل: 

 ُثؿَّ َقاَل: اْدُخْؾ.

 َفُؼْؾُت: لَِؿ َحَجْبَتـِل؟ ،َوإَِذا َطَؾْقِف قِطَعُة لِْبٍد َخؾٍِؼ  ،َفَدَخْؾُت 

 َفَؼاَل: َحتَّك اْسَتَتْرُت.

 َفُؼْؾُت: َما َشلُكَؽ؟

 َقاَل: ُسِرَقْت ثَِقابِل.

 ،َفاْمَتـَعَ  ،َفَعَرضُتَفا َطَؾْقفِ  ،َفِجئُتُف بِؿاَئِة ِدْرَهؿٍ  ،َقاَل: َفَباَدرُت إَِلك َمـِْزلِل

 .اَفُؼْؾُت: َقْرًض 

ـَ ِدْرَهؿً  ،َفَلَبك َوُقْؾُت: َما َيِحؾُّ َلَؽ  ،َفُؼْؿت ،َوَيْلَبك ،اَحتَّك َبَؾغُت ِطْشِرْي

 َأْن َتؼُتَؾ َكْػَسؽ.

 َقاَل: اْرِجْع.

ـِ ُطَقْقـََة؟ ،عُت َفَرَج  ـِ اْب  مِ
َ
 َفَؼاَل: َأَلْقَس َقْد َسِؿْعَت َمِعل

 ُقْؾُت: َبَؾك.

 َقاَل: ُتِحبُّ َأن َأْكَسَخُف َلَؽ؟
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 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

 .اَقاَل: اْشَتِر لِل َوَرقً 

ـِ   ."َقاَل: َفَؽَتَب بَِدَراِهَؿ اْكَتَسك مِـَْفا َثْقَبْق

ٍَ َعِبُس ايٖطٖظام٢ ـِ َحـَْبؾٍ  اْيُت َأَحدً َما َرأَ ": َٜٚقا ـْ َأْحَؿَد ب
َٓ َأْوَرَع مِ  ."َأفَؼَف َو

ـِ ُجَرْيٍج. ،: َقاَل َهَذاٝقًُٞت  َوَقْد َرَأى مِْثَؾ الثَّْقِريِّ َوَمالٍِؽ َواْب

َٝإخ ُٔ ٔغ ٍَ َسٞفُل ب  ."َما َقِدَم الُؽْقَفَة مِْثُؾ َأْحَؿدَ ": َٜٚقا

٢ٕ َُا َٝ ٍَ ٜأُبٛ اي ـِ الُؿـِْذرِ ُكـْت ُأَشبِّ ": َٜٚقا  ."ف َأْحَؿَد بَِلْرَصاَة ب

٣ٌ اسٜبأفٝغ ِٝ ُٔ ُٔ َد ُِ ب َِٝج ٍَ اهٜل ًة َطَؾك  ،إِْن َطاَش َأْحَؿدُ ": َٜٚقا َسَقُؽْقُن ُحجَّ

 ."َأْهِؾ َزَماكِفِ 

َِٝب١ٝ ٍَ ٝقَت ـُ الُؿَباَركِ ": َٜٚقا ابُّ  ،َخْقُر َأْهِؾ َزَماكـَا اْب َيْعـِل: -ُثؿَّ َهَذا الشَّ

ـَ َحـَْبؾٍ َأْحَؿَد   َفاْطَؾْؿ َأكَُّف َصاِحُب ُسـٍَّة. ،ُيِحبُّ َأْحَؿدَ  َوإَِذا َرَأْيَت َرُجاًل  -ب

 َوالؾَّْقِث 
ِّ
َم َطَؾْقِفؿ. ،َوَلْق َأْدَرَك َطْصَر الثَّْقِريِّ َوإَْوَزاِطل  َلَؽاَن ُهَق الُؿَؼدَّ

؟َفِؼْقَؾ لُِؼَتْقَبةَ  ـَ  : ُيَضؿُّ َأْحَؿُد إَِلك التَّابِِعْق

ـَ   ."َقاَل: إَِلك ِكَباِر التَّابِِعْق

َِٝب١ٝ ٍَ ٝقَت َٓ الثَّْقِريُّ ": َٜٚقا َٓ َأْحَؿدُ  ،َلَؿاَت الَقَرعُ  ،َلْق َْٕحَدُثقا فِل  ،َوَلْق

ـِ  ْي ْكَقا ،الدِّ  ."َأْحَؿُد إَِماُم الدُّ

ـْ ُقَتْقَبَة َكثِْقرً  (ُمْسـِِدهِ ): َقْد َرَوى َأْحَؿُد فِل ٝقًُٞت  .اَط
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ٌَ ِٝ ٞٚ َٚٔق ٢ٗط٣ ايَػٖػأْ َُِػ ِة َأْمَر ِدْيـَِفا؟": أٜلٔبٞ  ـْ َيْحَػُظ َطَؾك إُمَّ  َتْعِرُف َم

 ."-َيْعـِل: َأْحَؿدَ -َقاَل: َشابٌّ فِل َكاِحَقِة الَؿْشِرِق 

ٗٞ ٍَ امٝلَعْٔ  : ٜقا
ُّ
افِِعل إَِذا  ،اَرَأْيَت بَِبْغَداَد َشاب  ": -رحؿف اهلل-َقاَل لِل الشَّ

َثـَا  َقاَل الـَّاُس ُكؾُُّفؿ: َصَدَق. ،َقاَل: َحدَّ

ـْ ُهَق؟ٝقًُٞت  : َوَم

ٍَ ـُ َحـَْبؾٍ ٜقا  .": َأْحَؿُد ب

١ًٜٝ ََ ٍَ َسِط  : َٜٚقا
َّ
افِِعل ـْ َبْغَدادَ ": َيُؼْقُل  -رحؿف اهلل-َسِؿْعُت الشَّ

 ،َخَرجُت مِ

َٓ َأْطَؾؿَ  ،َأْفَضَؾ  َفَؿا َخؾَّػُت بَِفا َرُجاًل  ـِ  ،َٓ َأْفَؼفَ وَ  ،َو ـْ َأْحَؿَد ب
َٓ َأْتَؼك مِ َو

 َحـَْبٍؾ.

ٗٞ ٍَ ايٖعِعٜفَطأْ  : َقاَل لِل َٜٚقا
ُّ
افِِعل ـْ ": -رحؿف اهلل-الشَّ

َما َرَأْيُت َأْطَؼَؾ مِ

  ،َأْحَؿدَ 
ِّ
ـِ َداُوَد الَفاِشِؿل  ."َوُسَؾْقَؿاَن ب

ِٜ٘ َٛ ِٖ ٢ٔ َضا ُٔ إ٢ِغَشاَم ب ُُٖس ب ََُش  ٍَ َثـِل ٜقا ـُ "َقاَل:  ،َأبِل: َحدَّ َقاَل لِل َأْحَؿُد ب

ـْ َلْؿ ُيَر مِْثُؾفُ    ،َحـَْبٍؾ: َتَعاَل َحتَّك ُأِرَيَؽ َم
ِّ
افِِعل  ."َفَذَهَب بِل إَِلك الشَّ

ـِ َحـَْبٍؾ.  مِْثَؾ َأْحَؿَد ب
ُّ
افِِعل  َقاَل َأبِل: َوَما َرَأى الشَّ

َٓ َأْحَؿُد َوَبْذُل َكْػِسفِ   .-ُيِرْيُد الِؿْحـََة  -ُم َلَذَهَب اإِلْسالَ  ،َوَلْق

َٟ ٢ٚ ِٜ٘ َُٚض َٛ ِٖ ٢ٔ َضا ِٔ إ٢ِغَشاَم ب ٍَ ،َع ـَ َخْؾِؼِف.ٜقا  َوَبْق
ِ
ـَ اهلل ٌة َبْق  : َأْحَؿُد ُحجَّ
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ِٜ٘ َٚ ُٔ َعِبُس ُُٖس ب ََُش  ٍَ  َيُؼْقُل : َٜٚقا
ِّ
ـَ الَؿِدْيـِل َّ ب

َأْحَؿُد ": َسِؿْعُت َطؾِل

ـِ ُجَبقْ  ـْ َسِعْقِد ب
 ."َكاَن َلُف ُكَظَراءُ  اٍر فِل َزَماكِِف: َٕنَّ َسِعْقدً َأْفَضُؾ ِطـِْدي مِ

ٚٞ ٔٓ ِٜ ٢ٔ امٜلٔس ٢ٔ اِب ٍَ ،ََٚع ةِ ٜقا دَّ ْيِؼ َيْقَم الرِّ دِّ ـَ بِالصِّ ْي َوبَِلْحَؿَد  ،: َأَطزَّ اهلُل الدِّ

 َيْقِم الِؿْحـَِة.

ِٕٝس ٍَ ٜأُبٛ ُعَب ـِ َٜٚقا َوُهَق َأْفَؼُفُفؿ  -َحـَْبٍؾ : اْكَتَفك الِعْؾُؿ إَِلك َأْرَبَعٍة: َأْحَؿَد ب

 َوَذَكَر الِحَؽاَيَة. ،... -

ِٕٝس ٍَ ٜأُبٛ ُعَب ـُ بِِذْكِر َأْحَؿدَ َٜٚقا ـَِّة  َما َرَأْيُت َرُجاًل  ،: إِكِّل ََٕتَديَّ َأْطَؾَؿ بِالسُّ

 مِـُْف.

ِٝع٢ ُٔ ايٖطٔب ُٔ ب ٍَ اسٜبَػ ـِ َٜٚقا َّٓ بِاْب ـَ َحـَْبٍؾ إِ الُؿَباَرِك فِل  : َما َشبَّفُت َأْحَؿَد ب

 َسْؿتِف َوَهقَئتِف.

ٗٞ ٤َٛبَطأْ  اي
ُّ
ـِ إَْكَؿاصِل ـُ الُحَسْق ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ُكـَّا فِل َمْجؾٍِس "َقاَل:  ،: َحدَّ

ـٍ َوَأُبق َخْقَثَؿةَ  ـُ َمِعْق ـِ َحـَْبؾٍ  ،فِْقِف َيْحَقك ب َفَؼاَل  ،َفَجَعُؾقا ُيثـُْقَن َطَؾك َأْحَؿَد ب

 َهَذا. َرُجٌؾ: َفَبْعَض 

: َوَكْثَرُة الثَّـَاِء َطَؾك َأْحَؿَد ُتْسَتـَؽُر! َلْق َجَؾْسـَا َمَجالَِسـَا بِالثَّـَاِء َفَؼاَل َيْحَقك

 ."َما َذَكرَكا َفَضائَِؾف بَِؽَؿالَِفا ،َطَؾْقفِ 

٣َٚ َعٖباْؽ ٣ٔ ،ََٚض ِٝ ََٔع  ٢ٔ ٢ٔ اِب ٍَ ،َع  ."َما َرَأْيُت مِْثَؾ َأْحَؿدَ ": ٜقا

ٍَ ايٓٗ َٜٞٗٚقا ًٔ ِٝ ـِ ": ٜف ي ـْ َأْطالَِم الدِّ
ـُ َحـَْبٍؾ مِ  ."َكاَن َأْحَؿُد ب
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ٟٗ ِٚٔش ٍَ امٜلٗط ـْ َمْسَلَلةٍ َٜٚقا َؾ َط
َقاَل َأُبق َطْبِد "َفَؼاَل:  ،: َحَضرُت َأَبا َثْقٍر ُسئِ

ـُ َحـَْبٍؾ َشْقُخـَا َوإَِماُمـَا فِْقَفا َكَذا َكَذا  َأْحَؿُد ب
ِ
 ."اهلل

 ُٔ ٍَ اِب ٣َٜٔٚقا ِٝ ـَ ُطَبْقدٍ ": ََٔع َّٓ َثالََثًة: َيَعَؾك ب  إِ
ِ
ُث هلل ـْ ُيَحدِّ  ،َما َرَأْيُت َم

 
َّ
ـَ َحـَْبؾٍ  ،َوالَؼْعـَبِل  ."َوَأْحَؿَد ب

٣ٔ ِٝ ََٔع  ُٔ ٍَ اِب َٓ َأُكْقُن مِْثَؾُف َأَبدً  ،َأَراُدوا َأْن َأُكْقَن مِْثَؾ َأْحَؿدَ  ":َٜٚقا  
ِ
 ."اَواهلل

١َُٜ َِٝج ٍَ ٜأُبٛ َخ َٓ َأَشدَّ مِـُْف َقْؾبً  ،َما َرَأْيُت مِْثَؾ َأْحَؿدَ ": َٜٚقا  ."اَو

٣ّ ُٔ َخِؿَط ٞٗ ب ٍَ َعًٔ ـَ الَحاِرِث َيُؼْقُل: َٜٚقا ـْ ": َسِؿْعُت بِْشَر ب َأَكا ُأسَلُل َط

ـِ َحـَْبٍؾ؟! إِنَّ َأْحَؿَد ُأْدِخَؾ الؽِقرَ   َأْحَؿَر. اَفَخَرَج َذَهبً  ،َأْحَؿَد ب

ٍَ َعِبُس اهلٔل ََُسَٜٚقا ُٔ ٜأِس ـَ ُضِرَب  ب : َقاَل َأْصَحاُب بِْشٍر الَحافِل َلُف ِحْق

 َلْق َأكََّؽ َخَرجَت َفُؼْؾَت: إِكِّل َطَؾك َقْقِل َأْحَؿَد."َأبِل: 

 "َفَؼاَل: َأُتِريُدْوَن َأن َأُققَم َمَؼاَم إَْكبَِقاِء؟!

ُٖٕس ايٖكا٥ُٔؼ ََُش  ُٔ ُِ ب ْوِذيَّ ايٜكأغ َدَخْؾُت َطَؾك ِذي "َيُؼْقُل:  : َسِؿْعُت الَؿرُّ

ـَ  ج ـُ بِالَعْسَؽرِ  ،الـُّْقِن السِّ ٍء َحاُل َسقِِّدَكا؟"َفَؼاَل:  ،َوَكْح ْ
 "َأيُّ َشل

ـَ َحـَْبؾٍ ": َِٜعٓٔٞ  ."-رحؿف اهلل-َأْحَؿَد ب

ٗٞ َِٗطأْ ِّ ُٖإز اي ُٔ َس ُُٖس ب ََُش  ٍَ َأْحَؿُد ": َسِؿْعُت َأَبا َثْقٍر الَػِؼْقَف َيُؼْقُل: َٜٚقا

ـُ َحـَْبٍؾ َأْطَؾُؿ  ـَ الثَّْقِريِّ  -َأْو َأْفَؼُف  -ب
 ."مِ

ٍَ ٞٗ َٜٚقا ُٔ َِٗه ٍّ ازٜب ُٔ َعًٔ  ."َأْحَؿُد َأْفَضُؾ َأْهِؾ َزَماكِفِ ": َِْكُط ب
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ٍَ ٣ِ ٜقا ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ـِ َحـَْبؾٍ ": اِب  َوَأْحَؿَد ب
ِّ
ـِ الَؿِدْيـِل  ب

ِّ
ـْ َطؾِل  ،َسَلْلُت َأبِل َط

 ا َأْحَػُظ؟َأيُُّفؿَ 

ٍَ ـِ ٜفٜكا ـْ ُيِحبُّ  ،َوَكاَن َأْحَؿُد َأْفَؼفَ  ،: َكاَكا فِل الِحْػِظ ُمَتَؼاِرَبْق إَِذا َرَأْيَت َم

 ."َفاْطَؾْؿ َأكُف َصاِحُب ُسـَّةٍ  ،َأْحَؿدَ 

ٍَ ٜأُبٛ ُظِضَع١ٜ ـْ إِْسَحاَق َوَأْفَؼفُ ": َٜٚقا
ـُ َحـَْبٍؾ َأْكَبُر مِ  اَحدً َما َرَأْيُت أَ  ،َأْحَؿُد ب

ـْ َأْحَؿدَ 
 ."َأكَؿَؾ مِ

ٗٞ ًٔ ِٖ ٢َٝ ايٗص ُٔ َِٜش ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـَ  اَجَعؾُت َأْحَؿَد إَِمامً ": َٜٚقا فِْقَؿا َبْقـِل َوَبْق

 
ِ
 ."اهلل

ٍُ ُٖا َٕ ازٜب َِٗطا َٔ  ُٔ ُُٖس ب ََُش  ٍَ  َغْقُر َأْحَؿدَ ": َٜٚقا
َ
 ."َما َبِؼل

١َُٜ ِٜ ُٔ ُخَع ١ُٖٔ اِب ُّ اأٜل٥ٔ ََا ٍَ إ٢ ـَ َسْحُتَقْيف: ٜقا َد ب َسِؿْعُت َأَبا  ،َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

 
َّ
ْمؾِل ـَ الـََّحاِس الرَّ ـَ َحـَْبؾٍ  ،ُطَؿْقٍر ب  ،-رحؿف اهلل-"َفَؼاَل:  ،َوَذَكَر َأْحَؿَد ب

ـَ َما َكاَن َأشَبَفُف! ْكَقا َما َكاَن َأْصَبَرُه! َوَبالَؿاِضْق ـِ الدُّ ـَ َما َكاَن  ،َط الِِحْق َوَبالصَّ

ْكَقا َفَلَباَهاَأْلَحؼَ   ."َوالبَِدُع َفـََػاَها ،ف! ُطِرَضْت َلُف الدُّ

٣ِ ٍَ ٜأُبٛ َسأت  ": ٜقا
َّ
. َقاَل لِل: َأمِؾَّ َطَؾل ـَ ـْ ُطبَّاِد الُؿْسؾِِؿْق

َكاَن َأُبق ُطَؿْقٍر مِ

ـِ َحـَْبؾٍ  اَشْقئً  ـْ َأْحَؿَد ب  ."َط

ٚٞ ِٓٔذ َِٛؾ ِٔ ٜأٔبٞ َعِبٔس اهلٔل ايُب ٣َٚ َع ٍَ ،ََٚض ٍء ": ٜقا
ْ
َما َرَأْيُت َأْجَؿَع فِل ُكؾِّ َشل

ـِ َحـَْبؾٍ  ـْ َأْحَؿَد ب
َٓ َأْطَؼَؾ مِـْفُ  ،مِ  ."َو
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ٍَ َٚاَض٠ٜ َٜٚقا  ُٔ  َصاِحَب َمْعِرَفٍة. ،َصاِحَب ِحػظٍ  ،: َكاَن َأْحَؿُد َصاِحَب فِْؼفٍ اِب

ٗٞ ٍَ ايَٖٓػا٥ٔ ـُ َحـَْبٍؾ الَؿْعِرَفَة َٜٚقا بِالَحِدْيِث َوالِػْؼِف َوالَقَرِع : َجَؿَع َأْحَؿُد ب

ربِ. ْهِد َوالصَّ  َوالزُّ

َٖٛضام٢ ٖٖأب اي َٛ ِٔ َعِبٔس اي ٍَ ،ََٚع  ٜقا
ُّ
ا َقاَل الـَّبِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َلؿَّ

ْوُه إَِلك َطالِِؿفِ »:   «َفُردُّ
(1)

ـِ َحـَْبؾٍ  ، َوَكاَن َأْطَؾَؿ َأْهِؾ  ،َرَددَكاُه إَِلك َأْحَؿَد ب

 ."َزَماكِفِ 

َُٚز ٍَ ٜأُبٛ َزا َٓ ُيذَكُر فِْقَفا  ،َكاَكْت َمَجالُِس َأْحَؿَد َمَجالَِس أِخَرةِ ": َٜٚقا

ْكَقا ـْ َأمِر الدُّ
ٌء مِ

ْ
ْكَقا َقطُّ  ،َشل  ."َما َرَأْيُتُف َذَكَر الدُّ

ُٖٕس َدَعَض٠ٝ ََُش  ُٔ ٍَ َقأيُح ب ـْ َأْدَركُت فِل الَحِدْيِث َأْحَؿُد ": ٜقا ـُ َأْفَؼُف َم ب

 ."َحـَْبؾٍ 

                                                   
عن عمرك بن  ،عن أيب حاـز ،من طريق أنس بن عياض (2/181) "ادلسند  "أخرج االماـ أمحد يف  (1)

أقبلت أنا  ،قاؿ: لقد جلست أنا كأخي رللسا ما أحب أف رل بو محر النعم ،عن جده ،عن أبيو ،شعيب
 ،جلوس عند باب من أبوابو ،-صلى ا عليو كسلم- ،كإذا مشيخة من صحابة رسوؿ ا ،كأخي

 ،فتماركا فيها حىت ارتفعت أصواهتم ،إذ ذكركا آية من القرآف ،فجلسنا حجرة ،فكرىنا أف نفرؽ بينهم
مهبل يا "كيقوؿ:  ،يرميهم بالًتاب ،كقد امحر كجهو ،مغضبا ،-صلى ا عليو كسلم- ،فخرج رسوؿ ا

كضرذهم الكتب بعضها ببعض. إف القرآف  ،باختبلفهم على أنبيائهم ،ذهذا أىلكت األمم من قبلكم ،قـو
 ،نوفاعملوا بو. كما جهلتم م ،فما عرفتم منو ،إمنا نزؿ يصدؽ بعضو بعضا ،دل ينزؿ يكذب بعضو بعضا

 (،85)كابن ماجة رقم  (،2/195)كأخرجو أيضا أمحد سلتصرا بنحوه  ،. كإسناده حسن"فردكه إذل عادلو 
أف تنازعهم كاف يف  (2/196). كقد كقع عند أمحد يف ركاية (21367) "ادلصنف  "كعبد الرزاؽ يف 

 القدر.
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ُٔ َخًٜٕف ٞٗ ب ٍَ َعًٔ  ،َما ُدْمُت بِالِحَجازِ ": َسِؿْعُت الُحَؿْقِديَّ َيُؼْقُل: ٜقا

َٓ َيْغؾُِبـَا َأَحدٌ  ،َوَأْحَؿُد بِالِعَراِق  ـُ َراْهَقْيف بُِخَراَساَن   ."َواْب

ٍُ ِٛ ٣ّ َٜٝك َٔ َغال٤ َِ ب ِٕٝس ايٜكأغ ُِٔعُت ٜأَبا ُعَب إَِلك َأْرَبَعٍة: اْكَتَفك الِعْؾُؿ ": َغ

ـِ َحـَْبٍؾ  ـِ َأبِل َشْقَبَة  -َوُهَق َأْفَؼُفُفؿ فِْقِف  -َأْحَؿَد ب َوُهَق َأْحَػُظُفؿ َلُف  -َوإَلك اْب

-  
ِّ
ـِ الَؿِدْيـِل  ب

ِّ
ـٍ  -َوُهَق َأْطَؾُؿُفؿ بِِف  -َوإَلك َطؾِل ـِ َمِعْق َوُهَق  -َوإَلك َيْحَقك ب

 قا. "–َأكَتُبُفؿ َلُف 

: سـة أربعة وستقـ ومائة مـ الفجرة -رحؿف اهلل-ّ أمحسٚيس اإلَا

 الـبقية، ببغداد.

 : سـة واحد وأربعقن ومائتقـ مـ الفجرة الـبقية.ٚتٛيف

 . -رحؿف اهلل-: إمام أهؾ زماكف ٖٚٛ

 : صاحب كتاب الؿسـد الذي يسؿك بديقان السـة.ٖٚٛ

 .-طـفؿرضل اهلل -: صاحب كتاب فضائؾ الصحابة ٖٚٛ أّٜها

 : صاحب كتاب أصقل السـة، والرد طؾك الجفؿقة.أّٜهاٖٚٛ 

، مـ أجؾ الؼقل بخؾؼ الؼرآن: -رحؿف اهلل-ابتؾل، وسجـ، وضرب 

 فثبت ثبقت الجبال الرواسل.

وثبت اهلل طز وجؾ بف أهؾ السـة والجؿاطة، ومـ ذلؽ الزمـ يـسب 

 هؾفا.: ٕكف طظؿ السـة ّفُعظِّؿ طـد أ-رحؿف اهلل-أهؾ السـة والجؿاطة إلقف 
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كان أحؿد ابـ أبل دؤاد، ومـ إلقف مـ الؿعتزلة الؼضاة الذيـ تؿؽـقا 

 مـ إمراء، ومـ الخؾػاء.

 : اقتؾف يا أمقر الؿممـقـ، ودمف يف طـؼل. فٝكٍٛ أسسِٖ

: يا أحؿد قؾ: الؼرآن مخؾقق: حتك أفؽ فٝأتٞ إيٝ٘ األَري، ٜٚكٍٛ ي٘

صؾك اهلل طؾقف -بل الؼقد طـؽ بقدي. فقؼقل لفؿ: هاتقا لل أثر طـ الـ

، فحقـ أن يعجزوا طـ اإلتقان بلثر، يلمرون بضربف، ويعاقب -وسؾؿ

 الضراب طؾك ضربف.
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 [بيان فتنة خلق القرآن]

 : (254-11/236)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ًة َواِحَدةً "  فِل ِخالََفِة َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر. اَوِديـُُفؿ َقائِؿً  ،َكاَن الـَّاُس ُأمَّ

ا اْسُتْشِفَد ُقْػُؾ َباِب الِػْتـَِة: ُطَؿُر   ،َواكؽسَر الَباُب  -رضل اهلل طـف-َفَؾؿَّ

ِفْقِد ُطْثَؿاَن َحتَّك ُذبَِح َصربً رِّ َطَؾك الشَّ قِت الَؽؾَِؿةُ  ،اَقاَم ُرُؤْوُس الشَّ  ،َوَتػرَّ

ْت َوقَعُة الَجَؿؾِ  .ُثؿَّ  ،َوَتؿَّ ـَ ْق  َوقَعُة ِصػِّ

َحاَبةِ  ،َفَظَفَرِت الَخَقاِرُج  رْت َساَدَة الصَّ َوافُِض  ،َوَكػَّ ُثؿَّ َضَفَرِت الرَّ

 َوالـََّقاِصُب.

ةُ  َحاَبِة َضفرِت الَؼَدِريَّ ـِ الصَّ  ،ُثؿَّ َضفرِت الُؿْعَتِزَلُة بِالَبْصَرةِ  ،َوفِل آِخِر َزَم

َؿُة بُِخَراَس  ـَِّة َوالَجْفِؿقَُّة َوالُؿَجسِّ ـَ َمَع ُضفقِر السُّ اَن فِل َأْثـَاء َطصِر التَّابِِعْق

ـِ  َلُف  ،اُمَتَؽؾِّؿً  اَوَكاَن َذِكق   -َفَظَفَر الَؿْلُمْقُن الَخؾِْقَػُة  ،َوَأْهؾَِفا إَِلك َبْعِد الؿاَئَتْق

َب ِحؽَؿَة الُققَكا ،َفاْستجَؾَب ُكتَب إَوائِؾِ  -َكَظٌر فِل الَؿْعُؼْقِل  َوَقاَم  ،نِ َوَطرَّ

َبْؾ  ،َوَرَفَعِت الَجْفِؿقَُّة َوالُؿْعَتِزَلُة ُرُؤْوَسَفا ،َوَخبَّ َوَوَضعَ  ،فِل َذلَِؽ َوَقَعدَ 

ْقَعةُ   َفنكَُّف َكاَن َكَذلَِؽ. ،َوالشِّ

َة َطَؾك الَؼْقِل بَِخْؾِؼ الُؼْرآنِ  ـَ  ،َوآَل بِِف الَحاُل َأْن َحَؿَؾ إُمَّ َوامَتح

 َفَؾْؿ ُيْؿَفْؾ. ،الُعَؾَؿاءَ 
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ـِ  اَوَخؾَّك َبْعَدُه َشر   ،َوَهَؾَؽ لَِعامِف ْي َة َما َزالْت َطَؾك  ،َوَبالًَء فِل الدِّ َفنِنَّ إُمَّ

 
ِ
 ،َٓ َيْعِرُفْقَن َغْقَر َذلَِؽ  ،َوَوْحُقف َوَتـِْزْيُؾف -َتَعاَلك-َأنَّ الُؼْرآَن الَعظِْقَؿ َكالَُم اهلل

 َمْخُؾْقٌق َمْجُعقٌل َحتَّك َكَبَغ َلُفُؿ الؼَ 
ِ
  ،ْقُل بَِلكَُّف َكالَُم اهلل

ِ
َوأكَّف إِكََّؿا ُيَضاُف إَِلك اهلل

  ،إَِضاَفَة َتشِريٍػ  -َتَعاَلك-
ِ
. ،َكَبقِت اهلل

ِ
 َوَكاَقِة اهلل

 َفَلكؽَر َذلَِؽ الُعَؾَؿاُء.

ِشْقدِ  ـِ الَجْفِؿقَُّة َيظفُرْوَن فِل َدْوَلِة الَؿْفِديِّ َوالرَّ ـِ  َوَلْؿ َتُؽ ا  ،َوإَمِْق َفَؾؿَّ

 الَؿْلُمْقنُ 
َ
 َوَأضفَر الَؿَؼاَلَة. ،َكاَن مِـُْفؿ ،َولِل

٣َٚ  َض
ُّ
ْوَرقِل ـُ إِْبَراِهْقَؿ الدَّ ـِ ُكْقٍح:  ،: َأْحَؿُد ب ِد ب ـْ ُمَحؿَّ ِشْقَد َقاَل "َط : َأنَّ الرَّ

 َيُؼْقُل: الُؼْرآُن مَ 
َّ
ـَ ِغَقاٍث الَؿِرْيِسل  إِْن  ،ْخُؾْقٌق َبَؾَغـِل َأنَّ بِْشَر ب

َّ
ِف َطَؾل َفؾِؾِّ

 ."ْٕقُتَؾـَّف ،َأضَػَركِل بِفِ 

ٍَ ٞٗ ٜقا َِٚضٔق ِشْقدِ  ا: َوَكاَن ُمَتَقاِريً ايٖس ِشْقدُ  ،َأيَّاَم الرَّ ا َماَت الرَّ َوَدَطا  ،َضَفرَ  ،َفَؾؿَّ

الََلِة.  إَِلك الضَّ

ػً  ،َوَكاَضرَ  ،: ُثؿَّ إِنَّ الَؿْلُمْقَن َكَظَر فِل الَؽالَمِ ٝقًُٞت  ُمتققِّ
َ
َطاِء  اَوَبِؼل فِل الدُّ

 إَِلك بِدَطتِِف.

ٟٚ ِٛظ٢ ُٔ ازٜب ٍَ ٜأُبٛ ايٜفَطز٢ ب ـَ الُؿْعَتِزَلةِ ٜقا
ـُقا َلُف الَؼْقَل  ،: َخاَلَطف َقْقٌم مِ َفَحسَّ

ُقْقخِ  ،بَِخؾِؼ الُؼْرآنِ  ُد َوُيَراقُب َبَؼاَيا الشُّ ـَ  ،فُثؿَّ َقِقَي َطْزمُ  ،َوَكاَن َيَتَردَّ َوامَتَح

 الـَّاَس.
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ٔ٘ ُٖٕس ٔفٞ ٔنَتأب ََُش  ُٔ ُِ ب ـِ الؽِـِْديُّ ٜأِخَبَطَْا امٝلَػ٤ً َأْخَبَرَكا  ،: َأْخَبَرَكا َأُبق الُقْؿ

 
ُّ
ْقَباكِل  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر الِحْقِريُّ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر الَخطِْقُب  ،َأُبق َمـُْصْقٍر الشَّ

ـُ َأبِل َصالٍِب  ،الَعبَّاِس إََصؿُّ َأْخَبَرَكا َأُبق  ـُ  ،َأْخَبَرَكا َيْحَقك ب ـُ ب َأْخَبَركِل الَحَس

 
ُّ
ـُ َطْرَطَرةَ  ،َشاَذاَن الَقاِسطِل َثـِل اْب ـُ َأْكَثؿَ  ،َحدَّ َثـِل اْب َقاَل َلـَا ": َقاَل  ،َحدَّ

ـِ َهاُرْونَ  َٓ َمَؽاُن َيِزْيَد ب  ُؼْرآَن َمْخُؾْقٌق.َٕضفرُت َأنَّ ال ،الَؿْلُمْقَن: َلْق

ـَ  ـْ َيِزْيُد َحتَّك ُيتََّؼك؟ ،َفَؼاَل َبْعُض ُجَؾَسائِف: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق  َوَم

 
َّ
َوَتُؽْقُن  ،َيْختؾُِػ الـَّاُس  ،َفَؼاَل: َوْيَحَؽ! إِكِل َأَخاُف إِْن َأْضَفرُتُف َفَقُردُّ َطَؾل

 َوَأَكا َأكرُه الِػْتـََة. ،فِْتـَةٌ 

ُجُؾ: َفَلَكا َأْخُبُر َذلَِؽ مِـُْف.َفَؼاَل ال  رَّ

 َقاَل َلُف: َكَعْؿ.

ـَ  ،َوَقاَل: َيا َأَبا َخالِدٍ  ،َفَجاَء إَِلك َيِزْيدَ  ،َفَخَرَج إَِلك َواِسطَ  إِنَّ َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

الَمَ   َوَيُؼْقُل َلَؽ: إِكِّل ُأِرْيُد َأن ُأْضِفر َخؾَؼ الُؼْرآِن. ،ُيْؼِرُئَؽ السَّ

ـَ  َٓ َيحِؿُؾ الـَّاَس َطَؾك  ،َفَؼاَل: َكذبَت َطَؾك َأمِْقِر الُؿْممِـِْق ـَ  َأمِْقُر الُؿْممِـِْق

َٓ َيْعِرُفْقَكفُ   ،َفنَذا اْجَتَؿَع الـَّاُس فِل الَؿْجؾِسِ  ،َفاقُعدْ  ،اَفنِْن ُكـَْت َصاِدقً  ،َما 

 َفُؼْؾ.

ا َأْن َكاَن الَغدُ   َفَؼاَل َكَؿَؼالتِف. ،َؼامَ فَ  ،اْجَتَؿُعقا ،َقاَل: َفَؾؿَّ
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ـَ  َٓ  ،َفَؼاَل َيِزْيُد: َكَذبَت َطَؾك َأمِْقِر الُؿْممِـِْق َٓ َيْحِؿُؾ الـَّاَس َطَؾك َما  إِكَّف 

 َيْعِرُفْقَكُف َوَما َلْؿ َيُؼْؾ بِِف َأَحٌد.

ـَ  ،َقاَل: َفَؼِدمَ   َؾْقِف.َوَقصَّ طَ  ،ُكـَْت َأْطَؾؿَ  ،َوَقاَل: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 "َقاَل: َوْيَحَؽ ُيْؾعُب بَِؽ!!

ََُس ُٔ ٜأِس ٍَ َقأيُح ب ـِ ": َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل : ٜقا ا َدخؾـَا َطَؾك إِْسَحاَق ب َلؿَّ

َيْعـِل: -َقَرَأ َطَؾْقـَا ِكَتاَب الَِّذي َصاَر إَِلك َصَرُسْقَس  ،إِْبَراِهْقَؿ لِْؾِؿْحـَةِ 

ءٌ ﴿َفَؽاَن فِْقَؿا ُقِرَئ َطَؾْقـَا:  -الَؿْلُمْقنَ 
ْ
قَرى: ] ﴾َلقَْس َكِؿثْؾِِف َشل :  [11الشُّ

ءٍ ﴿
ْ
 . [102إَكَعاُم: ] ﴾َوُهَق َخالُِؼ ُكؾِّ َشل

ِؿقُْع البَِصقْرُ ﴿َفُؼْؾُت:   ."﴾َوُهَق السَّ

ٍَ ـَ الَؼْقمُ ": َقأيْح ٜقا ـْ امتـَع إَِلك الَحْبسِ  ،ُثؿَّ اْمُتِح َف بَِؿ َفلَجاَب  ،َوُوجِّ

ـِ ُكْقٍح  ،َغْقَر َأْرَبَعٍة: َأبِل االَؼْقُم َجِؿْقعً  ِد ب ـِ  ،َوالَؼَقاِرْيِريِّ  ،َوُمَحؿَّ ـِ ب َوالَحَس

اَدَة. اٍد َسجَّ  َحؿَّ

ٌد فِل الَحْبِس َأيَّامً  ،ُثؿَّ َأَجاَب َهَذانِ  َ َأبِل َوُمَحؿَّ
ـْ  ،اَوَبِؼل

ُثؿَّ َجاَء ِكَتاٌب مِ

ـِ  ـِ َزمِقَؾق  ."َصَرُسْقَس بَِحْؿؾِفَؿا ُمَؼقََّدْي

ٗٞ ٤َٛبَطأْ ـُ َأْحَؿدَ اي  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل   ،: َحدَّ

ُّ
َثـِل َأُبق َمْعَؿٍر الَؼطِْقِعل : َقاَل  ،َحدَّ

ْؾَطاِن َأيَّاَم الِؿْحـَةِ " ا ُأْحِضرَكا إَِلك َداِر السُّ ـُ َحـَْبٍؾ قد َوَكاَن َأْح  ،َلؿَّ َؿُد ب
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ا َرَأى الـَّاَس ُيِجْقُبْقنَ  ،أْحِضرَ   ،َفاكتَػَخْت َأْوَداُجف ،اَلقِّـً  َوَكاَن َرُجاًل  ،َفَؾؿَّ

ْت َطقـَاهُ  . ،َواْحؿرَّ ـُ ْق  َوَذَهَب َذلَِؽ الؾِّ

 ٜفٝكًُٞت
ِ
ـُ ُفَضْقؾٍ  ،َفُؼْؾُت: َأْبِشرْ  ،: إِكَّف َقْد َغِضَب هلل َثـَا اْب ـِ ا ،َحدَّ ـِ َط لَقلِْقِد ب

ـِ ُجَؿْقعٍ   ب
ِ
ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ  ،َطْبِد اهلل  ": َقاَل  ،َط

ِ
-َكاَن مِـ َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

ٍء مِـ َأمِر ِديـِف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ْ
ـْ إَِذا ُأِريَد َطَؾك َشل َرَأْيَت َحَؿالِْقَؼ  ،َم

 ."َطْقـَْقِف فِل َرْأسِف َتُدوُر َكلكَّف َمجـُْقنٌ 

ٖٛاؽ٢ ُٔ ايٜك َُُط ب ـِ الؽِـِْديِّ ٜأِخَبَطَْا ُع   ،: َط
ُّ
َأْخَبَرَكا َشْقُخ  ،َأْخَبَرَكا الَؽُرْوِخل

اُف: َسِؿْعُت  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َيْعُؼْقَب  ،اإِلْسالَمِ  ٍد الَخػَّ ـُ ُمَحؿَّ ـُ ب َثـَا الُحَسْق َحدَّ

ـَ َأبِل ُأَساَمَة َيُؼْقُل:   َلـَا َأنَّ َأْحؿَ "اْب
َ
َد ِقْقَؾ َلُف َأيَّاَم الِؿْحـَِة: َيا َأَبا َطْبِد ُحؽِل

 
ِ
َٓ َتَرى الَحؼَّ َكْقَػ َضفَر َطَؾْقِف الَباصُِؾ؟ ،اهلل  َأَو

ـَ الُفَدى إَِلك  ،َقاَل: َكالَّ 
إِن ُضفقَر الَباصِِؾ َطَؾك الَحؼِّ َأْن َتـَْتِؼَؾ الُؼُؾْقُب مِ

الََلةِ  َٓزَمٌة  ،الضَّ  ."لِْؾحؼِّ َوُقُؾْقُبـَا َبْعُد 

ِٗ ا اأٜلَق : َسِؿْعُت َأَبا َجْعَػٍر إَْكَباِريَّ َيُؼْقُل: َلؿَّ ْوِريُّ َثـَا َطبَّاٌس الدُّ : َحدَّ

َفنَذا ُهَق َجالٌِس فِل  ،َفَعَبْرُت الُػَراَت  ،ُأخربُت  ،ُحِؿَؾ َأْحَؿُد إَِلك الَؿْلُمْقنِ 

 َتَعـَّْقَت. ،َػرٍ َفَؼاَل: َيا َأَبا َجعْ  ،َفَسؾَّؿُت َطَؾْقفِ  ،الَخانِ 

ـْ َأجبَت  ،َوالـَّاُس َيؼتُدْوَن بَِؽ  ،َأْكَت الَقْقَم َرأٌس  ،: َيا َهَذاٜفٝكًُٞت
 َلئِ
ِ
َفَق اهلل

َـّ َخؾٌؼ  ،إَِلك َخؾِؼ الُؼْرآنِ  ـَ  ،َوإِْن َأْكَت َلْؿ ُتِجْب  ،َلُقِجْقَب
َـّ َخْؾٌؼ مِ َلَقْؿَتـَِع
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ُجَؾ إِْن َلْؿ َيْؼُتْؾَؽ َفنِكَّؽ َتُؿقُت َوَمَع َهَذا َفنِنَّ ا ،الـَّاِس َكثِْقرٌ  ـَ  ،لرَّ
َُٓبدَّ مِ

َٓ ُتِجْب. ،الَؿْقِت   َفاتَِّؼ اهلَل َو

 َوَيُؼْقُل: َما َشاَء اهلُل. ،َفَجَعَؾ َأْحَؿُد َيْبؽِل

. ،ُثؿَّ َقاَل: َيا َأَبا َجْعَػرٍ 
َّ
 َأِطْد َطَؾل

 ."َوُهَق َيُؼْقُل: َما َشاَء اهللُ  ،َفَلَطْدُت َطَؾْقفِ 

ٗٞ َٔ ٌَ اأٜلَز ِٝ َُأع ٢ٔ إ٢ِغ ُٖٔس ب ََُش  ُٔ َُُس ب ٍَ ٜأِس ـُ ِزَيادٍ ٜقا َثـَا الَػْضُؾ ب  ،: َحدَّ

ـَ َحـَْبٍؾ َيُؼْقُل:  ـْ "َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب
ا َخَرَج مِ َأّوُل َيْقٍم اَمَتَحـف إِْسَحاُق َلؿَّ

ـِ  ،َوَذلَِؽ فِل ُجَؿاَدى أِخَرةِ  ،ِطـِْدهِ  َفؼعَد فِل  ،َسـََة َثَؿاِن َطْشَرَة َوماَئَتْق

ـْ َأَجاَب. ،َمْسِجِده  َفَؼاَل َلُف َجَؿاَطٌة: َأْخبِْرَكا بَِؿ

 .اَفَؽؾَُّؿقُه أْيًض  ،َفَؽلكَُّف َثُؼَؾ َطَؾْقفِ 

ـْ َأْصَحابِـَا 
  -َقاَل: َفَؾْؿ ُيِجْب َأَحٌد مِ

ِ
 .-َوالَحْؿُد هلل

ـْ َأَجاَب  ـْ َواَتاُهؿ َطَؾك َأْكَثِر َما َأَراُدواُثؿَّ َذكَر َم َفَؼاَل: ُهَق َمْجُعقٌل  ،َوَم

 ُمْحَدٌث.

ةً  ًة َمرَّ ـِ  ،َوامَتَحـَُفؿ َمرَّ تق ـِ َمرَّ تق َفَؼاَل لِل: َما َتُؼْقُل فِل  ،َوامَتَحـَـِل َمرَّ

 الُؼْرآِن؟

 َغْقُر َمْخُؾْقٍق.ُقْؾُت 
ِ
 : َكالَُم اهلل
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كِل َثاكَقةً  ،ُثؿَّ َسَللُفؿ ،فِل َكاِحَقةٍ َفَلَقاَمـِل َوَأْجَؾَسـِل  َفَسَللـِل  ،ُثؿَّ َردَّ

 َوَأَخَذكِل فِل التَّشبقِف.

ءٌ ﴿ َفُؼْؾُت:
ْ
ِؿقُْع البَِصقْرُ  ،َلقَْس َكِؿثْؾِِف َشل قَرى:] ﴾َوُهَق السَّ  . [11الشُّ

ِؿقُع الَبِصقُر؟  َفَؼاَل لِل: َوَما السَّ

 ."َفُؼْؾُت: َهَؽَذا َقاَل َتَعاَلك

ٍَ ٞٗ ٜقا ِٓٔذ َِٛؾ َِ ايُب ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ُُٖس ب ِة فِل ََُش قَّ  بِالرَّ
ِ
: َجَعُؾقا ُيَذاكُرْوَن َأَبا َطْبِد اهلل

 التَِّؼقَِّة َوَما ُرِوَي فِْقَفا.

ـْ َكاَن »: -رضل اهلل طـف-َفَؼاَل: َكْقَػ َتْصـَُعْقَن بَِحِدْيِث َخبَّاٍب  إِنَّ َم

ـْ ِدْيـِفِ  ،ُدُهْؿ بِالِؿـَْشارِ َقْبَؾُؽْؿ َكاَن ُيـَْشُر َأَح  ُه َذلَِؽ َط  «َٓ َيُصدُّ
(1)

. 

 ."َفَليِسـَا مِـْفُ 

ٍَ َّٓ َواِحدٌ  ،َلْسُت ُأبالِل بِالَحْبسِ ": َٜٚقا َٓ َقتاًل  ،َما ُهَق َوَمـِْزلِل إِ  َو

ْقِػ  ْقطِ  ،بِالسَّ  ."إِكََّؿا َأَخاُف فِْتـََة السَّ

                                                   
من طريق  (2649)كأبو داكد  ،يف أكؿ االكراه (12/281)كالبخارم  (،111، 5/119)أخرجو أمحد  (1)

صلى ا عليو - ،قاؿ: شكونا إذل رسوؿ ا ،-رضي ا عنو-عن خباب بن االرت ،قيس بن أيب حاـز
قد كاف من  "فقلنا: أال تستنصر لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقاؿ:  ،كىو متوسد بردة لو يف ظل الكعبة ،-كسلم

فيجعل  ،فيوضع على رأسو ،فيجاء بادلنشار ،افيجعل فيه ،فيحفر لو يف األرض ،قبلكم يؤخذ الرجل
فما يصده ذلك عن دينو. كا ليتمن ىذا االمر  ،كديشط بأمشاط احلديد من دكف حلمو كعظمو ،نصفُت

كلكنكم تستعجلوف  ،ال خياؼ إال ا كالذئب على غنمو ،حىت يسَت الراكب من صنعاء إذل حضر موت
". 
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 ": َفَؼاَل  ،َفَسِؿَعُف َبْعُض َأْهؾ الَحْبسِ 
ِ
َّٓ  ،َٓ َطَؾْقَؽ َيا َأَبا َطْبِد اهلل َفَؿا ُهَق إِ

ـَ َيَؼُع الَباِقل ،َسْقَصانِ  َٓ َتْدِري َأْي ي َطـْفُ  ،ُثؿَّ   ."َفَؽَلكَُّف ُسرِّ

ٍَ ـْ َأثُِؼ بِفِ ٜقا َثـِل َم ـِ ُمْصَعٍب  ،: َوَحدَّ ـِ إِْبَراِهْقَؿ ب ِد ب ـْ ُمَحؿَّ َوُهَق  ،َط

ـِ إِْبَراِهْقؿَ  َيْقَمِئٍذ َصاِحُب  َما "َقاَل:  ،ُشرَصِة الُؿْعَتِصِؿ ِخالََفًة َِٕخقِف إِْسَحاَق ب

ْؾَطانَ  اَرَأْيُت َأَحدً  َٓ َخاَلَط الُؿُؾْقكَ  ،َلْؿ ُيَداِخِؾ السُّ ـْ  اَكاَن َأثبَت َقْؾبً  ،َو
مِ

َباِب  ،َأْحَؿَد َيْقَمئِذٍ  َّٓ َكَلمَثاِل الذُّ ـُ فِل َطْقـِِف إِ  ."َما َكْح

َٓا  َٚسٖسَثٓٔٞ َبِعُض ٜأِقَشأب
ِّ
افِِعل ـِ الشَّ ْحَؿ ـْ َأبِل َطْبِد الرَّ َثـِل: ،: َط  َأْو ُهَق َحدَّ

ُف  ،أكَُّفؿ َأْكَػذوُه إَِلك َأْحَؿَد فِل َمحبِسف لُِقَؽؾِّؿُف فِل َمْعـَك التَّؼقَّةِ " َفَؾَعؾَّ

 ُيِجْقُب.

َٓ ُيِجقبـِل.َحتَّك إِذَ  ،َقاَل: َفِصْرُت إَِلْقِف ُأكؾُِّؿفُ   ا َأْكَثرُت َوُهَق 

فِق؟  ُثؿَّ َقاَل لِل: َما َقْقُلَؽ الَقْقَم فِل َسْجَدَتِل السَّ

ـَ َأْحَؿَد َأيَّاَم ُلُزْومِِفُؿ  َوإِكََّؿا َأرسُؾقُه إَِلك َأْحَؿَد لإِلِلِػ الَِّذي َكاَن َبْقـَُف َوَبْق

.
َّ
افِِعل  الشَّ

ـِ كَ  ْحَؿ قَف َفنِنَّ َأَبا َطْبِد الرَّ ُػ َوَيْؾَبُس الصُّ ـْ َيَتَؼشَّ َوَكاَن  ،اَن َيْقَمِئٍذ مِؿَّ

ـَ بَِؿَذاِهبِف الَؿذُمقَمِة. ـْ َقْبِؾ َأْن َيَتَبطَّ
 لِْؾَحِدْيِث مِ

ِّ
افِِعل  َأْحَػَظ َأْصَحاِب الشَّ

َثـِل فِل َأوّ   َبْعَد َما َأْكَبلُتَؽ َأكَُّف َحدَّ
ِ
ْث َأُبق َطْبِد اهلل ِل ِخالََفِة ُثؿَّ َلْؿ ُيَحدِّ

ؾِ  ،ُثؿَّ َقطَعف إَِلك َأْن َماَت  ،الَقاثِِؼ  ـِ الُؿَتَقكِّ َّٓ َما َكاَن فِل َزَم  ."إِ
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ََُس ُٔ ٜأِس ٍَ َقأيُح ب ـِ ٜقا ـْ َبْغَداَد ُمَؼقََّدْي
ـُ ُكْقٍح مِ ُد ب  ،: ُحِؿَؾ َأبِل َوُمَحؿَّ

 َفِصرَكا َمَعُفَؿا إَِلك إَْكَباِر.

 َفَسلَل َأُبق َبْؽٍر إَ 
ِ
ْقِػ  ،ْحَقُل َأبِل: َيا َأَبا َطْبِد اهلل  ،إِْن ُطِرضَت َطَؾك السَّ

 ُتجقُب؟

.َٓ  َقاَل: 

ْحَبةِ  ،ُثؿَّ ُسقَِّرا َوَرَحؾـَا مِـَْفا فِل َجْقِف  ،َفَسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل: ِصرَكا إَِلك الرَّ

ـُ َحـْ  ،َفَعَرَض َلـَا َرُجٌؾ  ،الؾَّْقؾِ   َبٍؾ؟َفَؼاَل: َأيُُّؽؿ َأْحَؿُد ب

 َفِؼْقَؾ َلُف: َهَذا.

اِل: َطَؾك ِرْسؾَؽ.  َفَؼاَل لِْؾجؿَّ

 َوَتْدُخَؾ الَجـََّة؟ ،َما َطَؾْقَؽ َأْن ُتؼتَؾ َها ُهـَا ،ُثؿَّ َقاَل: َيا َهَذا

 َوَمَضك. ،ُثؿَّ َقاَل: َأْستقِدُطَؽ اهللَ 

ْعَر فِل  ،َفَسَلْلُت َطـْفُ  ـْ َربِْقَعَة َيْعَؿُؾ الشَّ
َفِؼْقَؾ لِل: َهَذا َرُجٌؾ مِـ الَعَرِب مِ

ـُ َطامِرٍ  ،الَباِدَيةِ   ."ُيذَكُر بَِخْقرٍ  ،ُيَؼاُل َلُف: َجابُِر ب

ٟٚ َٛاض٢ ُٔ ٜأٔبٞ اسٜب َُُس ب  ٜأِس
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـَا إِْبَراِهْقُؿ ب ـُ "َقاَل:  ،: َحدَّ َقاَل َأْحَؿُد ب

ـْ ": -رحؿف اهلل-ؾٍ َحـْبَ 
َما َسِؿْعُت َكؾَِؿًة ُمـُْذ َوقعُت فِل َهَذا إَْمِر َأقَقى مِ

 َكؾَّؿـِل بَِفا فِل َرحَبِة َصقٍق.
ٍّ
 َكؾَِؿِة َأْطَرابِل

 .اَوإِْن ِطشَت ِطشَت َحِؿقدً  ،اإِْن َيؼتْؾَؽ الَحؼُّ ُمتَّ َشِفقدً  ،َقاَل: َيا َأْحَؿدُ 
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ى َقْؾبِل  ."َفَؼقَّ

ٍَ َقا ََُسٜقا ُٔ ٜأِس ا ِصرَكا إَِلك َأَذَكةَ ": َقاَل َأبِل: ٔيُح ب َوَرَحؾـَا مِـَْفا فِل  ،َفَؾؿَّ

َفَؼاَل: الُبْشَرَى! َقْد َماَت  ،إَِذا َرُجٌؾ َقْد َدَخَؾ  ،َوُفتَِح َلـَا َباُبَفا ،َجْقِف الؾَّْقؾِ 

ُجُؾ   .-َيْعـِل: الَؿْلُمْقنَ -الرَّ

َٓ َأَراهُ َقاَل َأبِل: َوُكـُْت َأدُطق اهللَ   ." َأْن 

ٗٞ ِٓٔذ َِٛؾ َِ ايُب ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ُُٖس ب ـَ َحـَْبٍؾ َيُؼْقُل: ََُش َتبّقـُت ": َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب

ـَ الَؿْلُمْقنِ  َٓ َيجَؿَع َبْقـِل َوَبْق : َدَطقُت اهلَل َأْن  ـِ َوَدَطقُتف  ،اإِلَجاَبَة فِل َدْطَقَتْق

َؾ. َٓ َأَرى الُؿَتَقكِّ  َأْن 

ْومِ  -َماَت بِالَبَذْكُدْوِن  ،أَر الَؿْلُمْقنَ فؾْؿ   .-ُقْؾُت: َوُهَق هنُر الرُّ

 َأْحَؿُد َمحبقًس 
َ
ِة َحتَّك ُبْقيَِع الُؿْعَتِصُؿ إِثَر َمْقِت َأِخْقفِ  اَوَبِؼل قَّ َفُردَّ  ،بِالرَّ

 َأْحَؿُد إَِلك َبْغَداَد.

َه بِذكِر اإِلَمامِ  ُؾ َفنِكَّف َكقَّ ا الُؿَتَقكِّ ا  ،َوالتؿَس آْجتَِؿاَع بِفِ  ،َأْحَؿدَ  َوَأمَّ َفَؾؿَّ

ِؾ َوُيربِّك َطَؾْقفِ  َث َوَلَد الُؿَتَقكِّ اَء لُِقَحدِّ  ،َأْن حَضَر َأْحَؿُد َداَر الِخالََفِة بَِساَمرَّ

ُؾ فِل َصاَقةٍ  ُف مِـَْفا إَِلك َأْحَؿدَ  ،جؾَس َلُف الُؿَتَقكِّ َوَلْؿ َيَرُه  ،َحتَّك كظَر ُهَق َوُأمُّ

 ."َأْحَؿدُ 

ٍَ َقأيْح ـُ ُكْقٍح إَِلك َصَرُسْقَس ": ٜقا ُد ب ا َصَدَر َأبِل َوُمَحؿَّ ا فِل  ،َلؿَّ ُردَّ

 َأقَقاِدِهَؿا.
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ةِ  قَّ ا َصاَر إَِلك الرَّ ا َوَصالَ إَِلك َطاَكةَ  ،ُحِؿال فِل َسِػْقـَةٍ  ،َفَؾؿَّ   ،َفَؾؿَّ
َ
ل ُتُقفِّ

دٌ   ."َأبِل َوَصؾَّك َطَؾْقفِ  ،َوُفؽَّ َققُده ،ُمَحؿَّ

ٌْ َِٓب ٍَ َس : َما َرَأْيُت َأَحدً َٜٚقا
ِ
َوقْدِر  ،َطَؾك حَداَثِة ِسـِّفِ  ا: َقاَل َأُبق َطْبِد اهلل

ـِ ُكْقٍح  ِد ب ـْ ُمَحؿَّ
 مِ
ِ
إِكِّل َْٕرُجق َأْن َيُؽْقَن َقْد ُختَؿ َلُف  ،ِطؾِؿف أققَم بلمِر اهلل

 بَِخْقٍر.

 َقاَل لِل َذاَت َيْقٍم: َيا َأَبا َطْبِد 
ِ
َأْكَت َرُجٌؾ  ،إِكََّؽ َلْسَت مِْثؾِل ،اهلل اهلل ،اهلل

 ُيْؼَتَدى بَِؽ.

ِؼ اهللَ  ،لَِؿا َيُؽْقُن مِـَْؽ  ،َقْد َمدَّ الَخْؾُؼ أطـَاَقُفؿ إَِلْقَؽ    ،َفاتَّ
ِ
 ،َواثُبْت ٕمِر اهلل

 َأْو َكْحِق َهَذا.

ْقُت َطَؾْقفِ  ،َفَؿاَت   َوَدفـُتف. ،َوَصؾَّ

ُـّ َقاَل: بَِعاكَ   ."ةَ َأُض

ٍَ َقأيْح ة َأيَّامً  ،اَوَصاَر َأبِل إَِلك َبْغَداَد ُمَؼقَّدً ": ٜقا ُثؿَّ  ،اَفَؿَؽَث بِالَقاسريَّ

ِة فِل َدرِب  ،ُحبَِس فِل َداٍر اكُتِرَيْت ِطـْد َداِر ُطَؿاَرةَ  َل إَِلك َحْبِس الَعامَّ ُثؿَّ ُحقِّ

 الَؿْقِصؾقَِّة.

ـِ   َوَأَكا ُمَؼقٌَّد. ،َفَؼاَل: ُكـُْت ُأصؾِّل بَلْهِؾ السج
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ا َكاَن فِل َرَمَضاَن َسـََة تِْسَع َطَشَر  ُقْؾُت: َوَذلَِؽ َبْعَد َمْقِت الَؿْلُمْقِن  -َفَؾؿَّ

ـِ إِْبَراِهْقَؿ  - ابَلْرَبَعَة َطَشَر َشْفرً  لُت إَِلك َداِر إِْسَحاَق ب َيْعـِل: َكائَِب -ُحقِّ

 ."-َبْغَدادَ 

ٌْ َِٓب َٖا َس ٍَ ،َٜٚأ  فِل َداِر ُطَؿاَرَة بَِبْغَدادَ ": ٜفٜكا
ِ
فِل إِْصَطْبِؾ  ،ُحبَِس َأُبق َطْبِد اهلل

ـِ إِْبَراِهْقؿَ  ـِ إِْبَراِهْقَؿ: َأِخل إِْسَحاَق ب ِد ب  ،َوَكاَن فِل َحْبٍس َضقٍِّؼ  ،إَمِْقِر ُمَحؿَّ

 َوَمِرَض فِل َرَمَضاَن.

ةِ  ـِ الَعامَّ َل َبْعَد َقؾِْقٍؾ إَِلك ِسْج ـِ َكْحقً  ،ُثؿَّ ُحقِّ ج ـْ  اَفَؿَؽَث فِل السِّ
مِ

ـَ َشْفرً  ْق
 .اَثالَثِ

 ِكَتاَب  ،َوُكـَّا َكْلتِْقفِ 
َّ
َوَرَأْيُتُف ُيَصؾِّل  ،َوَغْقَرُه فِل الَحْبسِ  (اإِلْرَجاءِ )َفَؼَرَأ َطَؾل

الَِة َوالـَّقمِ  ،بِِفؿ فِل الَؼْقدِ  ـْ َحؾَؼِة الَؼقِد َوْقَت الصَّ
 ."َفَؽاَن ُيخِرُج ِرْجَؾُف مِ

ٍَ ََُس ٜقا ُٔ ٜأِس  كؾَّ َيْقٍم ": -رحؿف اهلل-َقاَل َأبِل: َقأيُح ب
َّ
ُف إَِلل َكاَن ُيقجَّ

ـِ  ـِ َرَباٍح  ،بَِرجَؾْق ـُ َأْحَؿَد ب َوأخُر َأُبق ُشَعْقٍب  ،َأَحُدُهَؿا ُيَؼاُل َلُف: َأْحَؿُد ب

امُ  َِٓن ُيـَاضَراكِل ،الحجَّ  بَِؼقدٍ َحتَّك إَِذا َقاَما ُدطِ  ،َفالَ َيَزا
َ
 ،َفِزيَد فِل ُقُققِدي ،ل

 َأْرَبَعُة َأقَقادِ ٍ.
َّ
 َفَصاَر فِل ِرْجؾِل

ا َكاَن فِل الَقْقِم الثَّالِِث    ،َفَؾؿَّ
َّ
 َفُؼْؾُت َلُف: ،َفـَاضَركِل ،َدَخَؾ َطَؾل

؟
ِ
 َما َتُؼْقُل فِل ِطْؾِؿ اهلل

 َقاَل: َمْخُؾْقٌق.
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ِ
 ."ُقْؾُت: َكَػْرَت بِاهلل

ـِ إِْبَراِهْقَؿ: إِنَّ َهَذا َفَؼاَل  ـْ َقْبِؾ إِْسَحاَق ب
ُسْقُل الَِّذي َكاَن َيحضُر مِ الرَّ

. ـَ  َرُسْقُل َأمِْقِر الُؿْممِـِْق

 َفُؼْؾُت: إِنَّ َهَذا َقْد َكػَر.

ابَِعةِ  ْقَؾِة الرَّ ا َكاَن فِل الؾَّ َف  ،َفَؾؿَّ بُِبَغا الَؽبِْقِر إَِلك  -َيْعـِل: الُؿْعَتِصؿَ -َوجَّ

إِكََّفا  ،َيا َأْحَؿدُ "َفَؼاَل:  ،َفُلْدِخؾُت َطَؾك إِْسَحاَق  ،َفَلمرُه بِحؿؾِل إَِلْقفِ  ،إِْسَحاَق 

- 
ِ
ْقِػ  ،َكْػُسؽ -َواهلل َٓ َيؼتُؾؽ بِالسَّ َأْن  -إِْن َلْؿ ُتجْبف  -إِ ٍكَُّف َقْد آَلك  ،إِكَّف 

َٓ  َوَأْن َيْؼُتؾَؽ فِل َمْقِضعٍ  ،َبْعَد َضرٍب  اَيْضِرَبَؽ َضربً  َٓ ُيَرى فِْقِف َشؿٌس َو

ْخُرُف: ] ﴾اإِكَّا َجَعْؾـَاُه ُقْرآكَا َطَربِق  ﴿: -َتَعاَلك-َأَلْقَس َقْد َقاَل اهلُل  ،قؿرٌ   ،[3الزُّ

 ًٓ َّٓ َمْخُؾْققً  َأفَقُؽْقُن َمجعق  ؟اإِ

 [5الػقُؾ:] ﴾َفَجَعَؾُفْؿ َكَعْصٍػ َمْلُكقلٍ ﴿: -َتَعاَلك-َفُؼْؾُت: َفَؼْد َقاَل 

 َأَفَخَؾَؼُفؿ؟

 َقاَل: َفَسَؽَت.

ا ِصرَكا إَِلك الَؿْقِضِع الَؿْعُرْوِف بَِباِب الُبْسَتانِ  َوجلَء  ،ُأخرجُت  ،َفَؾؿَّ

 إَقَقادُ  ،بَدابَّةٍ 
َّ
ـْ ُيْؿِسُؽـِل ،َفُلْركبُت َوَطَؾل ٍة َأْن  ،َما َمِعل َم َفؽِدُت َغْقَر َمرَّ

 َأِخرَّ َطَؾك َوْجِفل لِثَِؼِؾ الُؼققِد.
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َوُأقػَؾ  ،اُثؿَّ ُأدخؾُت َبقتً  ،َفُلْدِخْؾُت ُحْجَرةً  ،َفِجلَء بِل إَِلك َداِر الُؿْعَتِصؿِ 

َٓ سَراَج. ْقِؾ َو  فِل َجْقِف الؾَّ
َّ
 الَباُب َطؾل

 ،َوصْسٌت َمْقُضْقعٌ  ،َفنَذا َأَكا َبنَِكاٍء فِْقِف َماءٌ  ،َفؿددُت َيِدي ،َفلردُت القضقءَ 

لُت َوَصؾَّْقُت.  فتقضَّ

ـَ الَغدِ 
ا َكاَن مِ تِل ،فَؾؿَّ  ،َوشددُت بَِفا إقَقاَد َأحِؿُؾَفا ،َأْخَرْجُت تِؽَّ

 َوَططػُت َسَراويؾِل.

 َفَؼاَل: َأجْب. ،َفَجاَء َرُسْقُل الُؿْعَتِصؿِ 

ُة فِل َيِدي ،َوَأدخَؾـِل َطَؾْقفِ  ،َفَلَخَذ بَِقِدي َوإَِذا  ،َأْحِؿُؾ بَِفا إقَقادَ  ،َوالتِّؽَّ

ـُ َأبِل ُدَواَد َحاِضرٌ  ،الٌِس ُهَق َج  ـْ  اَكثِْقرً  اَوَقْد َجَؿَع َخؾؼً  ،َوَأْحَؿُد ب
مِ

 َأْصَحابِف.

 ادُكف. ،َفَؼاَل لِل الُؿْعَتِصُؿ: ادُكف

 ُثؿَّ َقاَل: اجؾْس. ،َفَؾْؿ َيَزْل ُيْدكِقـِل َحتَّك َقُربُت مِـْفُ 

ُثؿَّ ُقْؾُت: أَتلذُن فِل  ،اًل َفؿؽْثُت َقؾِقْ  ،َوَقد َأثؼؾْتـِل إقَقادُ  ،َفَجَؾْسُت 

 الَؽالَِم؟

 َقاَل: َتَؽؾَّْؿ.

 َفُؼْؾُت: إَِلك َما َدَطا اهلُل َوَرُسْقُلف؟

َّٓ اهلُل. ،َفَسَؽَت ُهـَقَّةً  َٓ إِلَف إِ  ُثؿَّ َقاَل: إَِلك َشَفاَدِة َأْن 
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َّٓ اهلُل. َٓ إِلَف إِ  َفُؼْؾُت: َفَلَكا أشفُد َأْن 

ك  : إِنَّ ُثؿَّ ُقْؾُت  ـَ َطبَّاسٍ جدَّ ا َقِدَم َوْفُد "َيُؼْقُل:  -رضل اهلل طـفؿا-اْب َلؿَّ

 
ِ
ـِ اإِلْيَؿانِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطْبد الؼقِس َطَؾك َرُسْقِل اهلل  ،َسَلُلقُه َط

 . (َأَتْدُرْوَن َما اإِلْيَؿاُن؟)َفَؼاَل: 

 َقاُلقا: اهلُل َوَرُسْقُلف َأْطَؾُؿ.

َّٓ اهللُ َشَفاَدُة َأْن »َقاَل:  دً  ،َٓ إِلَف إِ   اَوَأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
الَةِ  ،َرُسْقُل اهلل  ،َوإَِقاُم الصَّ

َكاةِ  ـَ الَؿْغـَؿِ  ،َوإِْيَتاُء الزَّ
«َوَأنَّ ُتْعُطقا الُخُؿَس مِ

(1)
. 

ـْ َكاَن -َيْعـِل: الُؿْعَتِصؿَ -َقاَل َأبِل: َفَؼاَل  َٓ َأكِّل َوَجْدُتؽ فِل َيِد َم : َلْق

 َما َطَرضُت َلَؽ. ،َقبؾِل

ـَ إِْسَحاَق ُثؿَّ َقاَل  ـِ ب ْحَؿ  َأَلؿ آُمْرَك برفِع الِؿْحـَِة؟ ،: َيا َطْبَد الرَّ

ـَ  ا: اهلُل َأْكَبُر! إِنَّ فِل َهَذا َلَػَرًج َفُؼْؾُت   ."لِْؾُؿْسؾِِؿْق

ـِ َكؾِّْؿف. ،َوَكؾُِّؿقهُ  ،ُثؿَّ َقاَل َلُفؿ: َكاضُِروهُ  ْحَؿ  َيا َطْبَد الرَّ

 َل: َما َتُؼْقُل فِل الُؼْرآِن؟َفَؼا

؟
ِ
 ُقْؾُت: َما َتُؼْقُل َأْكَت فِل ِطؾِؿ اهلل

 اهلُل َخالُِؼ ُكؾِّ ﴿: -َتَعاَلك-َفَؼاَل لِل َبْعُضُفؿ: َأَلْقَس َقاَل اهلُل  ،َفَسَؽَت 

ءٍ 
ْ
ْطُد: ] ﴾َشل  ؟اَوالُؼْرآُن َأَلْقَس َشْقئً  [16الرَّ

                                                   
 .(17)، كأخرجو مسلم (125 ،1/121)أخرجو البخارم  (1)
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ُر ﴿َفُؼْؾُت: َقاَل اهلُل:  ءٍ ُتَدمِّ
ْ
َّٓ َما َأَراَد  [25إَحَؼاُف: ] ﴾ُكؾَّ َشل رْت إِ َفَدمَّ

 اهلُل؟

ـْ َربِِّفْؿ ُمْحَدٍث ﴿َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ: 
ـْ ِذْكٍر مِ

 [2إَْكبَِقاُء: ] ﴾َما َيْلتِقِْفؿ مِ

َّٓ َمْخُؾْققً   ؟اَأَفَقُؽْقُن ُمحَدٌث إِ

ْكرِ  ،ص}َفُؼْؾُت: َقاَل اهلُل:   [1ص: ] {َوالُؼْرآِن ِذي الذِّ

كُر ُهَق الُؼْرآنُ  ، َوتِْؾَؽ  ،َفالذِّ
(1)

ٌَٓم.   لقَس فِْقَفا َألٌػ َو

 : ـٍ ـِ ُحَصْق ْكرَ )َوَذكَر َبْعُضُفؿ َحِدْيَث ِطْؿَراَن ب  ،(إِنَّ اهلَل َخَؾَؼ الذِّ

َثـَا َغْقُر َواِحٍد:  ،َفُؼْؾُت: َهَذا َخطلٌ  ْكرَ »َحدَّ «إِنَّ اهلَل َكَتَب الذِّ
(2)

. 

ـِ َمْسُعْقدٍ : بَِحِدْيِث َٚاستُذٛا ـْ َجـٍَّة »: -رضل اهلل طـف-اْب
َما َخَؾَؼ اهلُل مِ

 
ِّ
ـْ آَيِة الُؽْرِسل

َٓ َأْرٍض َأْطَظَؿ مِ َٓ َسَؿاٍء َو َٓ َكاٍر َو  .«َو

َؿاِء َوإرضِ  َوَلْؿ َيَؼْع  ،َفُؼْؾُت: إِكََّؿا َوَقَع الَخْؾُؼ َطَؾك الَجـَِّة َوالـَّاِر َوالسَّ

 ُؼْرآِن.َطَؾك ال

                                                   
 بالياء ادلثناة من ٖتت. "،كيلك  "إذل:  "تاريخ اإلسبلـ  "صحفت يف  (1)
. أخرجو البخارم "ككتب يف الذكر كل شيء  ": -رضي ا عنو-افوظ من حديث عمراف بن حصُت (2)

صلى ا - ،قاؿ: دخلت على النيب ،عن عمراف بن حصُت (347 ،13/345)ك (،217 ،6/215)
فقاؿ: اقبلوا البشرل يا بٍت ٘تيم. قالوا: قد  ،فإذا ناس من بٍت ٘تيم ،كعقلت ناقيت بالباب ،-عليو كسلم

إذ دل يقبلها بنو  ،فقاؿ: اقبلوا البشرل يا أىل اليمن ،فأعطنا مرتُت. مث دخل عليو ناس من اليمن ،بشرتنا
االمر ما كاف؟ قاؿ: كاف ا كدل يكن  كنسألك عن أكؿ ىذا ،جئناؾ لنتفقو يف الدين ،٘تيم. قالوا: قبلنا

 ."كخلق السموات كاالرض ،ككتب يف الذكر كل شيء ،ككاف عرشو على ادلاء ،شيء غَته
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ِِ ُٗ ٍَ َبِعُه ْب إَِلك  ،َيا َهـََتاهُ »: -رضل اهلل طـف-َخبَّاٍب : َحِدْيث ٜفٜكا َتَؼرَّ

 بَِؿا اْسَتَطْعَت 
ِ
ـْ َكالَمِفِ  ،اهلل

ٍء َأَحبَّ إَِلْقِف مِ
ْ
رَب إَِلْقِف بَِشل ـْ َتَتؼَّ  .«َفنِكََّؽ َل

 ."َفُؼْؾُت: َهَؽَذا ُهقَ 

ٍَ َقأيْح ـُ َأبِلٜقا  ُدَواَد َيـُْظُر إَِلك َأبِل َكالُؿْغَضِب. : َوَجَعَؾ اْب

ُؿ َهَذا ،َفَلُردُّ َطَؾْقفِ  ،: َوَكاَن َيَتَؽؾَُّؿ َهَذاَقاَل َأبِل َفنَِذا  ،َفَلُردُّ َطَؾْقفِ  ،َوَيَتَؽؾَّ

ُجُؾ مِـُْفؿ ـُ َأبِل ُدَوادَ  ،اْكَؼَطَع الرَّ  َفَقُؼْقُل: ،اطرتَض اْب

ـَ   -ُهَق  ،َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق
ِ
 َضالٌّ ُمِضؾٌّ ُمْبَتِدٌع! -َواهلل

 َكاضِروُه. ،: َكؾُِّؿقهُ َفَقُؼْقُل 

َيُؼْقُل  ،َفنَذا اكؼَطعقا ،َفلردُّ َطَؾْقفِ  ،َويؽؾُّؿـِل َهَذا ،َفلردُّ َطَؾْقفِ  ،َفقؽؾُِّؿـِل َهَذا

 الُؿْعَتِصُؿ: َوْيَحَؽ َيا َأْحَؿُد! َما َتُؼْقُل؟

ـَ : َيا َأمِْقَر َفَلُقْقُل    اَأطُطقكِل َشْقئً  ،الُؿْممِـِْق
ِ
َ ْو ُسـَِّة َرُسْقِل اهلل

ِ
ـْ ِكَتاِب اهلل

-مِ

 َحتَّك َأُقْقَل بِِف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ـُ َأبِل ُدَوادَ  ـَِّة؟َفَقُؼْقُل َأْحَؿُد ب َّٓ َما فِل الؽَِتاِب َأِو السُّ َٓ َتُؼْقُل إِ  : َأْكَت 

لَت َتلوياًل َفُؼْؾُت َلفُ  لُت َما ُيحَبُس َطَؾْقفِ  ،َفَلْكَت َأْطَؾؿُ  ،: َتَلوَّ َٓ  ،َوَما َتَلوَّ َو

 ."ُيَؼقَُّد َطَؾْقفِ 

ٌْ َِٓب ٍَ َس  ": ٜقا
ِ
ٍء َما ": -رحؿف اهلل-َقاَل َأُبق َطْبِد اهلل

ْ
 بَِشل

َّ
قا َطَؾل َلَؼِد احتجُّ

َٓ يـَطؾُِؼ لَِساكِل َأن َأحؽَِقُف. ،َيْؼَقى َقْؾبِل  َو
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 ،َوَجَعُؾقا ُيرُغقنَ  ،َوَما َضـَـُتُفؿ َطَؾك َهَذا َحتَّك َسِؿْعُتف ،َأكؽُروا أَثارَ 

َيا َأبَِت لَِؿ ﴿َفاحتججُت َطَؾْقِفؿ بِالُؼْرآِن بَِؼقلِف:  ،َيُؼْقُل الَخْصُؿ َكَذا َوَكَذا

َٓ ُيبِْصرُ  َٓ َيْسَؿُع َو  َأَفَفَذا ُمـَؽٌر ِطـدُكؿ؟ ،[42َمْرَيُؿ: ] ﴾َتْعبُُد َما 

ـَ  ،َشبَّفَ  َفَؼاُلقا:  ."َشبَّفَ  ،َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

ٗٞ ِٓٔذ َِٛؾ َِ ايُب ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ُُٖس ب ََُش  ٍَ َثـِل َبْعُض َأْصَحابِـَا: ٜقا َأنَّ َأْحَؿَد ": َحدَّ

ـَ َأبِل ُدَواَد َأْقَبَؾ َطَؾك َأْحَؿَد ُيَؽؾُِّؿفُ  : َحتَّك َقاَل الُؿْعَتِصؿُ  ،َفَؾْؿ َيْؾَتِػْت إَِلْقفِ  ،ب

؟ ،َيا َأْحَؿدُ 
ِ
ُؿ َأَبا َطْبِد اهلل َٓ ُتَؽؾِّ  َأ

ـْ َأْهِؾ الِعْؾِؿ َفُلكؾَِّؿُف!!
 َفُؼْؾُت: َلْسُت َأْطِرُفُف مِ

ٍَ َقأيْح ـُ َأبِل ُدَواَد َيُؼْقُل: ٜقا ـَ ": َوَجَعَؾ اْب ـْ  ،َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق  َلِئ
ِ
َواهلل

ـْ أَ  ،َأَجاَبَؽ 
 مِ
َّ
ـْ َذلَِؽ َما  ،َوماَئِة َأْلِػ ِدْيـَارٍ  ،لِػ ِدْيـَارٍ َلُفَق َأَحبُّ إَِلل

َفَقُعدُّ مِ

.  َشاَء اهلُل َأْن َيُعدَّ

َـّ َطـُْف بَِقِدي ـْ َأَجاَبـِل ُْٕصؾَِؼُؽ َـّ إَِلْقِف بُِجـِدي ،َفَؼاَل: َلِئ َوََٕصَلنَّ  ،َوَْٕرَكَب

 َطِؼَبُف.

 إِكِّل َطَؾْقَؽ َلَشِػْقٍؼ  ،ُثؿَّ َقاَل: َيا َأْحَؿدُ 
ِ
َوإِكِّل ُْٕشِػُؼ َطَؾْقَؽ َكَشػؼتِل  ،َواهلل

 َما َتُؼْقُل؟ ،َطَؾك اْبـِل َهاُرْونَ 

 َوُسـَِّة َرُسقلِِف. اَفَلُقْقُل: َأطُطقكِل َشْقئً 
ِ
ـْ ِكَتاِب اهلل

 مِ
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ا َصاَل الَؿْجؾُِس   -َيْعـِل ِطـَْدُه -َوَحَبَسـِل  ،َوَقاَل: ُققُمقا ،َضِجرَ  ،َفَؾؿَّ

ـُ إِْسَحاَق ُيَؽؾُِّؿـِل ـِ ب ْحَؿ  َوَقاَل: َوْيَحَؽ! َأِجْبـِل. ،َوَطْبُد الرَّ

ـْ َتلتقـَا؟  َوَقاَل: َوْيَحَؽ! أَلْؿ َتؽ

ـَ  : َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق ـِ ْحَؿ ـَ َسـَةً  ،َفَؼاَل َلُف َطْبُد الرَّ ْق
َيَرى  ،َأْطِرُفف ُمـُْذ َثالَثِ

 لَحجَّ َوالِجَفاَد َمَعَؽ.َصاطَتَؽ َوا

 إِكَُّف َلَعالِؿٌ 
ِ
َوَما َيسقُءكِل َأْن َيُؽْقَن َمِعل َيُردُّ َطـِّل  ،َوإِكَُّف َلَػِؼْقفٌ  ،َفَقُؼْقُل: َواهلل

 َأْهَؾ الِؿَؾِؾ.

؟ اُثؿَّ َقاَل: َما ُكـَْت َتْعِرُف َصالِحً  ِشْقِديَّ  الرَّ

 ُقْؾُت: َقْد َسِؿْعُت بِِف.

بِلَقاَل: َكاَن مُ  َوَأَشاَر إَِلك َكاِحَقٍة  - اَوَكاَن فِل َذلَِؽ الَؿْقِضِع َجالًِس  ،َمدِّ

اِر  ـَ الدَّ
ـِ الُؼْرآنِ  -مِ ُفُقصَِئ َوُسِحَب! َيا  ،َفَلمْرُت بِفِ  ،َفَخاَلَػـِل ،َفَسللـِل َط

ٍء َلَؽ فِْقِف َأدَكك َفَرٍج َحتَّك ُأْصؾَِؼ َطـَْؽ بِ  ،َأْحَؿدُ 
ْ
 َقِدي.َأِجبـِل إَِلك َشل

 َوُسـَِّة َرُسقلِِف. اُقْؾُت: َأطُطقكِل َشْقئً 
ِ
ـْ كَِتاِب اهلل

 مِ

 َوُرِدْدُت إَِلك الَؿْقِضِع. ،َوَقامَ  ،َفَطاَل الَؿْجؾُِس 

ا َكاَن َبْعَد الَؿْغِرِب  ـِ َأبِل َداُودَ  ،فَؾؿَّ ـْ َأْصَحاِب اْب
ـِ مِ  َرُجَؾْق

َّ
َف إَِلل  ،َوجَّ

َء  ،َحتَّك إَِذا َكاَن َوْقُت اإِلفَطارِ  ،َيبِقَتاِن ِطـِْدي َوُيـَاضَراكِل َوُيِؼقَؿاِن َمِعل
ْ
ِجل

 َرَمَضاَن  -َوَيجَتِفَداِن بِل َأْن ُأفطَِر َفالَ َأْفَعُؾ  ،بِالطََّعامِ 
َ
 .-ُقْؾُت: َوَكاَكْت لَقالِل
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ـَ َأبِل ُدوَ  َّ اْب
َف الُؿْعَتِصُؿ إَِلل َفَؼاَل: َيُؼْقُل َلَؽ َأمِْقُر  ،اَد فِل الؾَّْقؾِ َقاَل: َووجَّ

: َما َتُؼْقُل؟ ـَ  الُؿْممِـِْق

ا ُكـُْت َأُردُّ  اَفَلُردُّ َطَؾْقِف َكْحقً   ."مِؿَّ

َٚاَز ُٔ ٜأٔبٞ ُز ٍَ اِب ـٍ ٜفٜكا ـِ َمِعْق ْبَعِة: َيْحَقك ب  َلَؼْد َكَتَب اْسَؿَؽ فِل السَّ
ِ
: َواهلل

 َلَؼْد َساءكِل َأخُذُهؿ إِيَّاَك.وَ  ،َفَؿَحقُتفُ  ،َوَغْقِرهِ 

ـَ َقْد َحَؾَػ َأْن َيْضِرَبَؽ َضْربً  َوَأْن  ،َبْعَد َضرٍب  اُثؿَّ َيُؼْقُل: إِنَّ َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

ْؿَس. َٓ َتَرى فِْقِف الشَّ  ُيْؾِؼَقَؽ فِل َمْقِضٍع 

 ."ُثؿَّ اْكَصَرَف  ،بَِقِدي ِجْئُت إَِلْقِف َحتَّك ُأْصؾَِؼ َطـْفُ  ،َوَيُؼْقُل: إِْن َأَجاَبـِل

ا َأصَبْحـَا َفَؼاَل َلُفؿ:  ،َفَلَخَذ بَِقِدي َحتَّك َذَهَب بِل إَِلْقفِ  ،َجاَء َرُسقُلفُ  ،َفَؾؿَّ

 َوَكؾُِّؿقُه. ،َكاضُِروهُ 

ا َلْقَس  ،َفَلردُّ َطَؾْقِفؿ ،فجعُؾقا ُيـَاضُروكِل ـَ الَؽالَِم مِؿَّ
ٍء مِ

ْ
َفنَذا َجاُؤوا بَِشل

ـَّةِ فِل الؽِتَ   ُقْؾُت: َما أدِري َما َهَذا. ،اِب َوالسُّ

ـَ  ُة َطَؾْقـَا ،َقاَل: َفَقُؼْقُلْقَن: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق َفْت َلُف الحجَّ  ،َثَبَت  ،إَِذا َتَقجَّ

ءٍ 
ْ
َٓ أدِري َما َهَذا. ،َوإَِذا َكؾَّؿـَاُه بَِشل  َيُؼْقُل: 

 َفَؼاَل: َكاضُِروُه.

 َأَراَك َتْذُكُر الَحِدْيَث َوتـتحَؾُف. ،َأْحَؿدُ َفَؼاَل َرُجٌؾ: َيا 
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َكِر مِثُْؾ َحظِّ ﴿َفُؼْؾُت: َما َتُؼْقُل فِل َقْقلِِف:  َٓدُِكؿ لِؾذَّ  ُيْقِصقُْؽُؿ اهلُل فِل َأْو

ـِ   ؟ [11الـَِّساُء: ] ﴾إُكْثَقَقْ

. ـَ  َقاَل: خصَّ اهلُل بَِفا الُؿْممِـِْق

 ؟اَأْو َطبدً  َقاتاًل ُقْؾُت: َما َتُؼْقُل: إِْن َكاَن 

ْقَن بَِظاِهِر  ،َوإِكََّؿا احتججُت َطَؾْقِفؿ بَِفَذا ،َفَسَؽَت  َٕكَُّفؿ َكاُكقا َيحتجُّ

 الُؼْرآِن.

َيْعـِل: َوإِنَّ -احتججُت بِالُؼْرآِن  ،فَحْقُث َقاَل لِل: أَراَك َتـَْتحُؾ الَحِدْيَث 

َصِت الَؼاتَِؾ َوالعبدَ  ـََّة َخصَّ ـَ العؿقمِ َفَلْخَرَج  ،السُّ
 .-ْتُفَؿا مِ

َواِل.  َقاَل: َفَؾْؿ َيَزاُلقا َكَذلَِؽ إَِلك ُقرِب الزَّ

ا ضجرَ   َقاَل: ققُمقا. ،َفَؾؿَّ

ـِ إِْسَحاَق  ،ُثؿَّ َخالَ بِل ـِ ب ْحَؿ ُثؿَّ َقاَم  ،َفَؾْؿ َيَزْل ُيؽؾؿـِل ،َوبَعْبِد الرَّ

 َوُرددُت إَِلك الَؿْقِضِع. ،َوَدَخَؾ 

ا  ْقَؾُة الثَّالَِثةُ َقاَل: َفَؾؿَّ ـْ أمِري  اُقْؾُت: خؾقٌؼ َأْن َيْحُدَث َغدً  ،َكاَكِت الؾَّ
مِ

ءٌ 
ْ
ِؾ بِل: ُأِرْيُد خقطً  ،َشل  .اَفُؼْؾُت لِْؾؿقكَّ

َة إَِلك َسَراويؾِل َمَخاَفَة  ،فشددُت بِِف إقَقادَ  ،َفَجاءكِل بخقطٍ  َورددُت التِّؽَّ

ءٌ 
ْ
ـْ أمِري َشل

 ى.َفلتعرَّ  ،َأْن َيْحُدَث مِ
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ـَ الَغدِ 
ا َكاَن مِ ارِ  ،َفَؾؿَّ ةٌ  ،ُأدخؾُت إَِلك الدَّ َ َغاصَّ

َفَجَعؾُت ُأْدَخُؾ  ،َفنَذا ِهل

ـْ َمْقِضٍع إَِلك َمْقِضعٍ 
ققُف  ،مِ َقاطُ  ،َوَقْقٌم َمَعُفُؿ السُّ َوَغْقُر  ،َوَقْقٌم َمَعُفُؿ السِّ

 َذلَِؽ.

ـِ َكبِْقُر َأَح  ـِ الَؿاضقق ـْ فِل الَققمِْق َٓءِ َوَلْؿ َيُؽ ـْ َهُم
ا اْكَتَفْقُت إَِلْقفِ  ،ٍد مِ  ،َفَؾؿَّ

 َقاَل: اقعْد.

 َكؾُِّؿقُه. ،ُثؿَّ َقاَل: َكاضِروهُ 

ُؿ َهَذا ،َفَجَعُؾقا ُيـَاضُروكِل ُؿ َهَذا ،َفلردُّ َطَؾْقفِ  ،َيَتَؽؾَّ  ،َفلردُّ َطَؾْقفِ  ،َوَيَتَؽؾَّ

 َوَجَعَؾ صقتِل يعُؾق أصَقاَتُفؿ.

ـْ هُ   بَِقِدهِ َفَجَعَؾ َبْعُض َم
َّ
ا َصاَل  ،َق َقاِئٌؿ َطَؾك َرأِسل ُيْقمُئ إَِلل َفَؾؿَّ

اكِل ،الَؿْجؾُِس  اُهؿ ،ُثؿَّ َخالَ بِِفؿ ،َكحَّ كِل إَِلك ِطـِْدهِ  ،ُثؿَّ َكحَّ َوَقاَل:  ،َوردَّ

 َوْيَحؽ َيا َأْحَؿُد! َأجبـِل َحتَّك ُأصؾَؼ َطـَْؽ بَِقِدي.

ـَ  -: َطَؾْقَؽ.. َفَؼاَل  ،فرددُت َطَؾْقِف َكْحَق ردِّي  ،ُخذوهُ  -َوَذَكَر الؾَّع

 َخؾُِّعقُه. ،اسحُبقهُ 

 َوُخؾعُت. ،فُسحبُت 

 
ِّ
ـْ شعِر الـَّبِل

 شعٌر مِ
َّ
فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َوَقْد َكاَن َصاَر إَِلل

ـُ إِْبَراِهْقَؿ َيُؼْقُل: َما َهَذا الؿصروُر؟ ،كؿِّ َقِؿقِصل َّ إِْسَحاُق ب
َف إَِلل  َفقجَّ
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ِ
ـْ شعِر َرُسْقِل اهلل

َوسَعك َبْعضُفؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُقْؾُت: َشْعٌر مِ

 لقخرَق الؼِؿقَص َطـِّل.

َٓ َتخرُققُه.  َفَؼاَل الُؿْعَتِصُؿ: 

 ـِ الؼِؿقِص الَخْرُق بِالّشعِر.َفظــُت َأكَُّف إِكََّؿا ُدِرَئ طَ  ،َفـُزعَ 

 
ٍّ
َقاُط. ،َقاَل: َوَجَؾَس الُؿْعَتِصُؿ َطَؾك ُكْرِسل ـِ َوالسِّ  ُثؿَّ َقاَل: الُعَؼاَبْق

ـِ  َء بِالعَؼابق
ْ
ْت َيَداَي  ،َفِجل ـْ َحَضَر َخْؾِػل: ُخْذ َكاتَِئ   ،َفُؿدَّ َفَؼاَل َبْعُض َم

ـِ بَِقديَؽ   َوُشدَّ َطَؾْقِفَؿا. ،الَخشبَتق

 . "َفتخؾَّعْت َيَداي ،ؾْؿ َأفَفْؿ َما َقاَل ف

ٍَ ٞٗ ٜقا ِٓٔذ َِٛؾ َِ ايُب ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ُُٖس ب ََٓن فِل َأمِر ََُش : َذكُروا َأنَّ الُؿْعَتِصَؿ أ

ـِ  ا طؾَِّؼ فِل الُعَؼابق َحتَّك َأغَراُه  ،َوَرَأى ثَباَتف َوتصِؿقَؿف َوصالَبَتف ،َأْحَؿَد َلؿَّ

ـُ َأبِل ُدوَ  ـَ  ،ادَ َأْحَؿُد ب ِقْقَؾ: َقْد ترَك َمْذَهَب  ،إِْن َتركَتف ،َوَقاَل: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 ."َوَسخَط َقْقَلف. َفَفاجف َذلَِؽ َطَؾك َضربِف ،الَؿْلُمْقنِ 

ٍَ َقأيْح ا جلَء بِالسَقاطِ ": -رحؿف اهلل-َقاَل َأبِل": َٜٚقا كظَر إَِلْقَفا  ،َوَلؿَّ

 َفَؼاَل: ائُتقكِل بَِغْقِرَها. ،الُؿْعَتِصؿُ 

ُمقا. : تؼدَّ ـَ  ُثؿَّ َقاَل لِْؾجالَِّدْي

ُجُؾ مِـُْفؿ َّ الرَّ
ـِ  ،َفَجَعَؾ يتؼدُم إَِلل َقطَع  ،َفَقُؼْقُل َلُف: ُشدَّ  ،فَقْضِربـِل َسقصق

 اهلُل يدَك!
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ك َويتؼدُم آخرُ  ـِ  ،ُثؿَّ َيَتـَحَّ َذلَِؽ: َوُهَق َيُؼْقُل فِل ُكؾِّ  ،فَقْضِربـِل سقصق

 قطَع اهلُل يَدك! ،ُشدَّ 

ا ُضربُت َسْبَعَة َطَشَر سقصً    ،اَفَؾؿَّ
َّ
َفَؼاَل: َيا  -َيْعـِل: الُؿْعَتِصؿُ -َقاَم إَِلل

 -َطالََم َتؼتُؾ َكْػَسؽ؟ إِكِّل  ،َأْحَؿدُ 
ِ
 َطَؾْقَؽ َلشػقٌؼ. -َواهلل

ِء  ،َوَجَعَؾ ُطَجْقٌػ َيـَخُسـِل بَؼائَِؿِة سقِػف َٓ َوَقاَل: َأُتريُد َأْن َتْغؾَِب َهُم

 ُكؾَُّفؿ؟

 َوَجَعَؾ َبْعُضُفؿ َيُؼْقُل: َوْيَؾَؽ! إَِماُمَؽ َطَؾك َرْأسَؽ َقاِئٌؿ.

ـَ   اْقُتْؾُف. ،دُمف فِل ُطـُِؼل ،َوَقاَل َبْعُضُفؿ: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

ـَ  ْؿِس َقائٌِؿ! ،َأْكَت َصائِؿٌ  ،َوَجَعُؾقا َيُؼْقُلْقَن: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق  َوَأْكَت فِل الشَّ

 َما َتُؼْقُل؟ ،َفَؼاَل لِل: َوْيَحَؽ َيا َأْحَؿدُ 

 َأُقْقُل بِِف. اَفَلُقْقُل: َأطُطقكِل َشْقئً 
ِ
 َأْو ُسـَِّة َرُسْقِل اهلل

ِ
ـْ ِكَتاِب اهلل

 مِ

 قطَع اهلُل يَدك. ،َوأوجعْ  ،َوَقاَل لِْؾجالَِّد: تؼدمْ  ،َوَجَؾَس  ،َفَرَجعَ 

 َوَجَعَؾ َيُؼْقُل: َوْيَحؽ َيا َأْحَؿُد! َأِجبـِل. ،ُثؿَّ َقاَم الثَّاكَِقةَ 

 
َّ
 إَِماُمؽ َطَؾك َرأسَؽ َقائٌِؿ! ،َوَيُؼْقُلْقَن: َيا َأْحَؿدُ  ،َفَجَعُؾقا ُيؼبُؾْقَن َطَؾل

ـْ َأْصَحابِؽ فِل هَ 
ـْ صـَع مِ ـِ َيُؼْقُل: َم ْحَؿ َذا إَْمِر َما َوَجَعَؾ َطْبُد الرَّ

 َتْصـَُع؟
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ٍء َلَؽ فِْقِف َأدَكك َفَرٍج َحتَّك ُأصؾَِؼ َطـَْؽ 
ْ
َوالُؿْعَتِصُؿ َيُؼْقُل: َأِجبـِل إَِلك َشل

 بَِقِدي.

ْم. ،ُثؿَّ َرَجعَ   َوَقاَل لِْؾَجالَِّد: تؼدَّ

ـِ  ك ،َفَجَعَؾ َيْضِرُبـِل َسقصق  ،َوُهَق فِل خالَِل َذلَِؽ َيُؼْقُل: ُشدَّ  ،َويتـحَّ

 قطَع اهلُل يَدك.

 َفنَذا إقَقاُد قد أصؾؼْت َطـِّل. ،ُثؿَّ َأفؼُت َبْعدُ  ،َفَذَهَب َطؼؾِل

ـ حَضَر: َكَبْبـَاَك َطَؾك َوْجِفؽ َوَصرحـَا َطَؾك َضفرَك  ،َفؼاَل لِل َرُجٌؾ مِؿَّ

ًة َوُدسـَاَك!  َباِريَّ

 َوَقاُلقا: اشرْب َوَتَؼقَّْل. ،َوَأَتقكِل بَِسِقْيٍؼ  ،َقاَل َأبِل: َفَؿا شعرُت بَِذلَِؽ 

َٓ ُأفطُِر.  َفُؼْؾُت: 

ـِ إِْبَراِهْقؿَ  َء بِل إَِلك َداِر إِْسَحاَق ب
ْ
ـُ  ،َفحضرُت الّظفرَ  ،ُثؿَّ ِجل َم اْب َفَتَؼدَّ

ـْ َصالَتِف ،َفَصؾَّك ،ِسَؿاَطةَ 
ا اْكَػَتَؾ مِ ُم َيسقُؾ فِل  ،َوَقاَل لِل: َصؾَّْقَت  ،َفَؾؿَّ َوالدَّ

 "َثقبَِؽ؟

 .اَوُجرُحف َيثَعُب َدمً  -رضل اهلل طـف-ُطَؿرُ : َقْد َصؾَّك ٝقًُٞت

ٍَ َقأيْح  َطـْفُ  ":ٜقا
َ
 َفَصاَر إَِلك َمـِْزلِِف. ،ُثؿَّ ُخؾِّل

 َطـْفُ 
َ
ـِ ُمـُْذ ُأخَذ إَِلك َأْن ُضرَب َوُخؾِّل َثَؿاكَِقًة  ،َوَكاَن َمؽُثف فِل السج

ـَ َشْفرً   ."اَوِطْشِرْي
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ٔٓ َُٜ٘ٚيٜكِس َسٖسَث َََع ٢ٔ ٜناَْا  ٍَ ،ٞ ٜأَسُس ايٖطدًٜني٢ اي٤ًصٜ ـَ َأِخل": ٜقا  ،َيا اْب

 
ِ
 َطَؾك َأبِل َطْبِد اهلل

ِ
 َما َرَأْيُت َأَحدً  ،َرْحَؿُة اهلل

ِ
َوَلَؼْد َجَعؾُت َأُقْقُل  ،ُيشبُِفف اَواهلل

 
ِ
ف إَِلقـَا بِالطََّعاِم: َيا َأَبا َطْبِد اهلل َوَأْكَت فِل  ،َأْكَت َصائِؿٌ  ،َلُف فِل َوْقِت َما ُيقجَّ

 َمْقِضِع َتِػَئٍة. 

َراِب: َكاِوْلـِل. ،َوَلَؼْد َططَِش   َفَؼاَل لَِصاِحِب الشَّ

هُ  ،َوكظَر فِْقفِ  ،َفَلَخَذهُ  ،فِْقِف َماٌء وَثؾٌج  اَفـَاَوَلف َقَدًح   ،َوَلْؿ يشرْب  ،ُثؿَّ َردَّ

ـْ َصْبِرِه َطَؾك الُجْقِع َوا
ـَ  ،لعطشِ َفَجَعؾُت َأْطَجُب مِ

َوُهَق فِْقَؿا ُهَق فِْقِف مِ

 ."الفقلِ 

ٍَ َقأيْح فِل  اَأْو َرغقػً  ا: َفُؽـُْت َألتؿُس َوَأحَتاُل َأْن ُأوصَؾ إَِلْقِف صَعامً ٜقا

 َفَؾْؿ َأْقِدْر. ،تِْؾَؽ إَيَّامِ 

ده فِل إَيَّاِم الثَّالََثِة َوُهؿ يُ  َفَؿا  ،ـَاضروَكفَوَأْخَبَركِل َرُجٌؾ َحَضَره: َأكَُّف َتػؼَّ

ـَ فِل َكؾَِؿٍة.  َلَح

ِة َقْؾبِف اَقاَل: َوَما َضــُت َأنَّ َأَحدً   ."َيُؽْقُن فِل مِْثِؾ َشَجاَطتِف َوِشدَّ

ٌْ َِٓب ٍَ َس  : َسِؿْعُت ٜقا
ِ
 ،اَذهَب طؼؾِل مَِرارً "َيُؼْقُل: -رحؿف اهلل-َأَبا َطْبِد اهلل

رُب   َكْػِسل ،َفَؽاَن إَِذا ُرفَع َطـِّل الضَّ
َّ
 ،َوإَِذا اْسرتخقُت َوسؼطُت  ،َرجعْت إَِلل

رُب   .اَأَصاَبـِل َذلَِؽ مَِرارً  ،ُرفَِع الضَّ
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ْؿِس بَِغْقِر مَِظؾَّةٍ  اَقاِطدً  -َيْعـِل: الُؿْعَتِصؿَ -َوَرَأْيُتف  َوَقد  -َفَسِؿْعُتف  ،فِل الشَّ

ـِ َأبِل ُدَواَد: َلَؼِد ارتؽبُت إِثْ  -َأفؼُت  ْب
ِ
ُجِؾ. اؿً َيُؼْقُل ٓ  فِل َأمِر َهَذا الرَّ

ـَ   -إِكَُّف  ،َفَؼاَل: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق
ِ
ـْ َغْقِر  ،َكافٌِر ُمشِركٌ  -َواهلل

َقْد َأشَرَك مِ

 َوْجٍف.

ا ُيِرْيُد.  َفالَ يَزاُل بِِف َحتَّك َيصِرَفف َطؿَّ

َٓ إِ  ،َفَؾْؿ َيدْطف ،َوَقْد َكاَن َأَراَد َتخؾَِقتِل باِلَ َضرٍب   ْسَحاق بـ إِْبَراِهْقَؿ.َو

ـِ َأبِل ُدَواَد َبْعَد َما ُضِرَب َأُبق  ْب
ِ
َقاَل َحـَْبٌؾ: َوَبَؾَغـِل َأنَّ الُؿْعَتِصَؿ َقاَل ٓ

: َكْؿ ُضِرَب؟
ِ
 َطْبِد اهلل

ـَ َسقصً  اَأْو َكقِّػً  ،َقاَل: َأْرَبَعةً  ْق
 .اَوَثالَثِ

 : ْهِريُّ  الزُّ
ِ
:َقاَل َأُبق الَػْضِؾ ُطَبْقُد اهلل ْوِذيُّ  َقاَل الَؿرُّ

َٔ - ٝقًُٞت ِٓباظ٢ٜ َٔ اهٝل ِٝ  َٓ ﴿: -َتَعاَلك-َقاَل اهلُل  ،: َيا ُأْسَتاذُ -َٜٚأُبٛ َعِبٔس اهلٔل َب

 . [29الـَِّساُء: ] ﴾َتْؼتُُؾقا َأكُْػَسُؽؿ

ْوِذيُّ   اخرْج َواكظْر. ،َقاَل: َيا َمرُّ

َّٓ اهللُ  اَفَرَأْيُت َخؾؼً  ،َفَخَرجُت إَِلك رحَبِة َداِر الِخالََفةِ   ،َٓ ُيحصقِفؿ إِ

حُػ فِل َأيديِفؿ : َماَذا  ،َوإقالَُم َوالَؿَحابِرُ  ،َوالصُّ ْوِذيُّ َفَؼاَل َلُفُؿ الَؿرُّ

 َتْعَؿُؾْقَن؟

 َفـَْؽُتُبف. ،َقاُلقا: َكـظُر َما َيُؼْقُل َأْحَؿدُ 
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! ُأِض  ،َفَلْخَبَرهُ  ،َفَدَخَؾ  ْوِذيُّ ِء ُكؾَُّفؿ؟!َفَؼاَل: َيا َمرُّ َٓ  "ؾُّ َهُم

َفَفِذِه ِحَؽاَيٌة ُمـَْؼطَِعٌة 
(1)

". 

          

 

  

                                                   
مث قاؿ: ىذا  (331 ،329ص ) "مناقب االماـ أمحد  "ىكذا قاؿ الذىيب. كنقلها ابن اجلوزم أيضا يف  (1)

كما ىانت على ببلؿ نفسو. كقد ركينا عن سعيد بن   ،رجل ىانت عليو نفسو يف ا تعاذل فبذذلا
ادلسيب أنو كانت نفسو عليو يف ا تعاذل أىوف من نفس ذباب. كإمنا هتوف أنفسهم عليهم لتلمحهم 

ألنو قد  ،ال إذل احلاؿ. كشدة ابتبلء أمحد دليل على قوة دينو ،العواقب. فعيوف البصائر ناظرة إذل ادلآؿ
. فسبحاف من أيده "يبتلى ادلرء على حسب دينو  "أنو قاؿ:  ،-عليو كسلم صلى ا- ،صح عن النيب

 كقواه كنصره. ،كبصره
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سجـ يف هذه الػتـة سـقـ،  -رحؿف اهلل-ومع أن اإلمام أحؿد بـ حـبؾ 

 ويف زمـ العديد مـ الخؾػاء. 

-بؾ وقد حؾػ بعض الخؾػاء أكف إن تؿؽـ مـ اإلمام أحؿد بـ حـبؾ 

 لقؼؾتـف قتؾف ما قتؾ هبا أحد. -رحؿف اهلل

أن ٓ يريف اهلل هذا  -رحؿف اهلل-فعـد ذلؽ دطا اإلمام أحؿد بـ حـبؾ 

 .-رحؿف اهلل-الخؾقػة، فؿات وهق يف الطريؼ قبؾ أن يصؾ إلك أحؿد 

طـ كؾ مـ ضؾؿف، إٓ ما كان  -رحؿف اهلل-: طػا اإلمام أحؿد َٚع شيو

 مـ أحؿد بـ أبل دواد، رأس آطتزال، رأس الضالل.

 وهؽذا يرفع اهلل طز وجؾ أئؿة الفدى، ومصابقح الدجك.

 وإن وقعت طؾقف بعض محـة، وبعض ضقؼة: إٓ أن العاقبة لؾتؼقى.
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 [-رحمه اهلل-اإلمام سفيان بن سعيد الثوري ]

 . ٞ غريٍٓ ًؼٔ٘سْٗ, إال أْ ًزآبٍٔ قذ اُذثشتِٗٓان أ٢ٌ

 .-سمحٕ اهلل-اإلًاَ طفٚاْ بّ طعٚذ بّ ًظشٗق اهج٘سٜ : َِٚٓٗ

 : (243-7/229)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"ُٕ َٝا ـِ َرافِِع -رحؿف اهلل-ُغٞف ـِ َحبِْقِب ب ـِ َمْسُرْوٍق الثَّْقِريُّ اْب ـُ َسِعْقِد ب : ب

ـِ َطْبِد  ـِ ب ـِ الَحاِرِث ب ـِ َكْصِر ب ـِ ُمـِْؼِذ ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ِّ
ـِ ُأَبل ـِ َمْقِهَبَة ب  ب

ِ
اهلل

ـِ  ـِ إِْلَقاَس ب ـِ َصابَِخَة ب ـِ ُأدِّ ب ـِ َطْبِد َمـَاَة ب ـِ َثْقِر ب ـِ مِْؾَؽاَن ب ـِ َطامِِر ب َثْعَؾَبَة ب

ـِ َطْدَكاَن. ـِ َمَعدِّ ب ـِ كَِزاِر ب  ُمَضَر ب

ْكَقاَوَكَذا كَ  ـُ َأبِل الدُّ   ،َسَبُف اْب
ِّ
ـِ َخَؾٍػ التَّْقِؿل ِد ب ـْ ُمَحؿَّ َغْقَر َأكَُّف َأسَؼَط  ،َط

 َوالَباقِل َسَقاٌء. ،َوَزاَد َبْعَد َمْسُرْوٍق َحْؿَزةَ  ،َوالَحاِرَث  ،امِـُْف ُمـِْؼذً 

ُ٘ ـُ َطِديٍّ َٜٚنَصٔيٜو َشٜنَط ََْػَب ـُ َسْعدٍ  ،: الَفْقَثُؿ ب ـْ َثْقِر َصابَِخَة. ،َواْب
 َوَأكَُّف مِ

ٍَ ُِٗ ٜقا ـْ َثقِر َهْؿَدانَ ََٚبِعُه
ٍء. ،: ُهَق مِ

ْ
 َوَلْقَس بَِشل

َٛ اظِ  ،: َشْقُخ اإِلْسالَمِ ُٖ ـَ فِل َزَماكِفِ  ،إَِماُم الُحػَّ َأُبق  ،َسقُِّد الُعَؾَؿاِء الَعامِؾِْق

 الثَّْقِريُّ 
ِ
  ،َطْبِد اهلل

ُّ
 . (الَجامِعِ )صـُِّػ ِكَتاِب مُ  ،الُؿْجَتِفدُ  ،الُؽْقفِل

َػاقً ُٚٔيَس ـَ اتِّ  . ا: َسـََة َسْبٍع َوتِْسِعْق
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ـِ  اِدِق َسِعْقِد ب ِث الصَّ َوَصَؾَب الِعْؾَؿ َوُهَق َحَدٌث بِاطتـَاِء َوالِِده الُؿَحدِّ

  ،َمْسُرْوٍق الثَّْقِريِّ 
ِّ
ْعبِل ـْ َأْصَحاِب الشَّ

ـِ طَ  ،َوَكاَن َوالُِدُه مِ ْبِد َوَخْقَثَؿَة ب

ـِ  ْحَؿ ـَ  ،الرَّ ـْ ثَِؼاِت الُؽْقفِقِّْق
. ،َومِ ـَ  َوِطَداُدُه فِل ِصَغاِر التَّابِِعْق

ُ٘ ٣َٚ ٜي تَُّة فِل َدَواِوْيـِِفؿ.َض  : الَجَؿاَطُة السِّ

ُ٘ ِٓ ُدُه: ُسْػَقاُن اإِلَمامُ ََٚسٖسَخ َع َٓ ـُ  ،َوُمَباَركٌ  ،َوُطَؿرُ  ،: َأْو َوُشْعَبُة ب

اِج    ،َوَأُبق َطَقاَكةَ  ،َوَأُبق إَْحَقصِ  ،ةُ َوَزائِدَ  ،الَحجَّ
ُّ
ـَافِِسل ـُ ُطَبْقٍد الطَّ  ،َوُطَؿُر ب

 َوآَخُرْوَن.

ََاَت ـَ َوماَئٍة.َٚ  : َسـََة ِستٍّ َوِطْشِرْي

َِٛب ايَعأبُس ٜٗ ُٔ ٜأ ٢َٝ ب ٍَ َِٜش َثـَا َأُبق الُؿَثـَّكٜقا َسِؿْعُتُفؿ بَِؿْرَو "َقاَل:  ،: َحدَّ

. ،َجاَء الثَّْقِريُّ َيُؼْقُلْقَن: َقْد   َقْد َجاَء الثَّْقِريُّ

 ."َفنَِذا ُهَق ُغالٌَم َقْد َبَؼَؾ َوْجُففُ  ،َفَخَرجُت َأكُظُر إَِلْقفِ 

ه بِِذْكِرِه فِل ِصَغِرهِ ٝقًُٞت ـْ َأْجِؾ َفْرِط َذَكاِئفِ  ،: َكاَن ُيـَقَّ
َث  ،َوِحْػظِف ،مِ َوَحدَّ

.  َوُهَق َشابٌّ

ٍَ َعِبُس ايٖطٖظام٢ ُٙ ،ٜقا ُِٝط ـْ ُسْػَقانَ : َٜٚغ َما اْسَتْقَدْطُت ": َقاَل  ،-رحؿف اهلل-َط

 ."َفَخاَكـِل ،َقطُّ  اَقْؾبِل َشْقئً 

ٝٚنَي: ٝقًُٞت ًٞٔعَطأق ٌٗ إ٢ِغَٓإز ٔي ـْ َمـُْصْقرٍ  ،: ُسْػَقانُ ٜأَد ـْ إِْبَراِهْقؿَ  ،َط ـْ  ،َط َط

. ،َطْؾَؼَؿةَ 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َط
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ٍَ ُؾِعَب١ٝ ُٔ ،َٜٚقا ١َٜٓ َٚاِب ِٝ َٝ ٣ِ ،ُع ٣ٔ ،َٜٚأُبٛ َعأق ِٝ ََٔع  ُٔ ٢َٝ ب َِٜش َٚ، ُِٖ ُِٝط : َٜٚغ

ـَ فِل الَحِدْيِث "  ."ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ َأمِْقُر الُؿْممِـِْق

ُٔ امٝلَباَضٔى ٍَ اِب ـْ َألٍػ َوماَئِة َشْقٍخ ": َٜٚقا ـْ  ،َكَتبُت َط
ـْ َأْفَضَؾ مِ َما َكَتبُت َط

 ."ُسْػَقانَ 

َِٛب  ٜٗ ِٔ ٜأ ََٞٚٚع َٝأْ ٍَ ،ايٚػِدٔت ُؾُف َطَؾك ُسْػَقاَن. ا: َما َلِؼْقُت ُكْقفِق  ٜقا  ُأَفضِّ

٣ِ ِٝ ُٔ ُضَت ٍَ ايَبَطا٤ُ ب ـَ ُطَبْقٍد َيُؼْقُل: َٜٚقا َما َرَأيُت َأْفَضَؾ ": َسِؿْعُت ُيْقُكَس ب

ـْ ُسْػَقاَن.
 مِ

ـَ ُجَبْقرٍ   ،اَوُمَجاِهدً  ،َوَطَطاءً  ،ؿَ َوإِْبَراِهقْ  ،َفِؼْقَؾ َلُف: َفَؼْد َرَأيَت َسِعْقَد ب

 َوَتُؼْقُل َهَذا؟

ـْ ُسْػَقانَ 
 ."َقاَل: ُهَق َما َأُقْقُل: َما َرَأيُت َأْفَضَؾ مِ

ٟٚ ِٗٔس ُٔ امٜل ٍَ اِب ـْ َأْرَبَعٍة ": َٜٚقا
-َأْو مِْثَؾ َأْرَبَعٍة  -َما َرَأْت َطْقـَاَي َأْفَضَؾ مِ

ـَ الثَّ 
ػً  ،ْقِريِّ : َما َرَأيُت َأْحَػَظ لِْؾَحِدْيِث مِ َٓ َأشدَّ َتَؼشُّ ـْ ُشْعَبةَ  اَو

َٓ  ،مِ َو

ـْ َمالٍِؽ 
ـِ الُؿَباَركِ  ،َأطَؼَؾ مِ ـِ اْب ِة مِ َٓ َأكَصَح لأِلُمَّ  ."َو

٣َٚ ـْ ُشْعَبةَ  ،َوكِْقعٌ : ََٚض  ."ُسْػَقاُن َأْحَػُظ مِـِّل": َقاَل  ،َط

١ََٜ ُٔ ٜأٔبٞ ض٢ِظ ِٜع٢ ب ٍَ َعِبُس ايَعع٢  لُِشْعَبَة: َخاَلَػَؽ ُسْػَقاُن. َقاَل َرُجٌؾ ": َٜٚقا

 ."َفَؼاَل: َدَمْغَتـِل

ٍّ ِٗٔس ََ  ُٔ ٍَ اِب ُم ُسْػَقاَن فِل الِحْػِظ َطَؾك َمالٍِؽ ": َٜٚقا  ."َكاَن ُوَهْقٌب ُيؼدِّ
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ُٕ ٤ٛا ٢َٝ ايٜك ٍَ َِٜش ـْ ُشْعَبةَ َٜٚقا
 مِ
َّ
َٓ َيْعِدُلُف َأَحٌد  ،: َلْقَس َأَحٌد َأَحبَّ إَِلل َو

 َأَخْذُت بَِؼْقِل ُسْػَقاَن. ،َذا َخاَلَػُف ُسْػَقانُ َوإِ  ،ِطـِْدي

ٟٗ ِٚض٢ ٍَ َعٖباْؽ ايٗس ـٍ َٜٚقا ـَ َمِعْق ُم َطَؾك ُسْػَقاَن َأَحدً  ،: َرَأيُت َيْحَقك ب  آَ ُيؼدِّ

هدِ  ،َوالَحِدْيِث  ،فِل َزَماكِِف فِل الِػْؼفِ  ٍء. ،َوالزُّ
ْ
 َوُكؾِّ َشل

َِٛشٕب ُٔ َؾ ـَ الُؽْقَفِة  : َسِؿْعُت َأيُّْقَب اِب
 َيُؼْقُل: َما َقِدَم َطَؾْقـَا مِ

َّ
ْختَِقاكِل السِّ

. ـْ ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ
 َأَحٌد َأْفَضُؾ مِ

ٍّ ِٗٔس ََ  ُٔ ٍَ اِب ُّ ُسْػَقاَن الثَّْقِريَّ ُمْؼباًِل َٜٚقا
بِْقِعل  ،: َرَأى َأُبق إِْسَحاَق السَّ

 . [12َمْرَيُؿ: ] {اَوآَتْقـَاُه الُحْؽَؿ َصبِق  }َفَؼاَل: 

ٕٙ ِٛ َُٚد  ِٔ َٔ  َٟ ٢ٚ ِٕٝس ،َُٚض ٢ٔ ُعَب َُِْٛؼ ب ُٜ ِٔ ٍَ ،َع ـْ  ا: َما َرَأيُت ُكْقفِق  ٜقا
َأْفَضَؾ مِ

 ُسْػَقاَن.

ِٝع٣ َٚٔن  ُٔ ُٕ ب َٝا  ُغٞف
ُّ
اكِل َثـَا َأُبق َيْحَقك الِحؿَّ َسِؿَع َأَبا َحـِْقَػَة َيُؼْقُل: َلْق  ،: َحدَّ

ـَ َكاَن ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ فِ   َلَؽاَن فِْقِفؿ َلُف َشْلٌن. ،ل التَّابِِعْق

ِٜٝف١ٜ ِٔ ٜأٔبٞ َسٓٔ ٍَ ،ََٚع  َْٓحَتاَجا إَِلك ُسْػَقاَن. ،: َلْق َحَضَر َطْؾَؼَؿُة َوإَْسَقدُ ٜقا

٣َٚ بَّاِح  ،: َضْؿَرةُ ََٚض ـِ الصَّ ـِ الُؿَثـَّك ب ةِ  ،َط  ،َقاَل: ُسْػَقاُن َطالُِؿ إُمَّ

 َوَطابُِدَها.

ٟٜٗأُبٛ َز َُٚز اسٜبٜفط٢ ـِ َأبِل ِذْئٍب ا ـِ اْب ـْ  ،: َط
ـَ مِ َقاَل: َما َرَأيُت َأْشَبَف بِالتَّابِِعْق

.  ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ
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٣ٔ ٜٛ ٍَ ٜأُبٛ ٜق ـْ ُشْعَبَة: َساَد ُسْػَقاُن الـَّاَس بِالَقَرِع َوالِعْؾِؿ.َٜٚقا  : َط

ٗٞ َٔ ُِٛب اسٜبِهَط ـَ فِل  : َسِؿْعُت ُشْعَبَة َيُؼْقُل:َِٜعٝك ُسْػَقاُن َأمِْقُر الُؿْممِـِْق

 الَحِدْيِث.

١َٜٓ ِٝ َٝ ٢ٔ ُع ٢ٔ اِب ٍَ ،ََٚع ـْ ُسْػَقاَن  : َما َرَأيُت َرُجاًل ٜقا
َأْطَؾَؿ بِالَحالَِل َوالَحَراِم مِ

.  الثَّْقِريِّ

ُٖإز ُٔ َس ُِ ب ِٝ ـِ َوْهٍب َُْع ـِ اْب . ،: َط  َقاَل: َما َرَأيُت مِْثَؾ ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ

٢ٔ امٝلَباَضٔى ٢ٔ اِب ٍَ ،ََٚع َّٓ َوَجْدُتُف ُدْوَن َكْعتِفِ  ،: َما ُكِعَت لِل َأَحٌد َفَرَأيُتفُ ٜقا  ،إِ

. َّٓ ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ  إِ

٣ٌ َِٓب ُٔ َس َُُس ب ٍَ ٜأِس ـْ َتَرى بَِعْقـَْقَؽ مِْثَؾ ُسْػَقاَن َٜٚقا ـُ ُطَقْقـََة: َل : َقاَل لِل اْب

 َتُؿْقَت.الثَّْقِريِّ َحتَّك 

ِٝل٣ ٢ٔ َؾٔك ٢ٔ ب ِٝ ُٔ اسٝبَػ ٞٗ ب  َعًٔ
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َقاَل: َما َأْطَؾُؿ َطَؾك إَْرِض  ،: َط

ـْ ُسْػَقاَن.
 َأْطَؾَؿ مِ

َٝإخ ٢ٔ ٔغ ِٔ َسٞفل٢ ب ٍَ ،ََٚع ـْ  ،: َما َأدَرْكـَا مِْثَؾ ُسْػَقانَ ٜقا
َٓ َأكػَع مِ َو

 ُمَجاَلَستِِف.

١َٜٜ ٢ٚ ََُعا ٍَ ٜأُبٛ  ـَ الثَّْقِريِّ  : َماَٜٚقا
 ،َرَأيُت َقطُّ َأْحَػَظ لَِحِدْيِث إَْطَؿِش مِ

 َأْطَؾَؿ مِـُْف بَِفا. اَفَؿا َرَأيُت َأَحدً  ،َفُقَذاكُركِل بَِحِدْيِث إَْطَؿشِ  ،َكاَن َيْلتِل
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ُٖاض٣ ٢ٔ َع ُٔ َعِبٔس اهلٔل ب ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـَ َسِعْقٍد َيُؼْقُل: َٜٚقا : َسِؿْعُت َيْحَقك ب

ـَ إَْطَؿشِ ُسػْ "
 ."َقاُن َأْطَؾُؿ بَِحِدْيِث إَْطَؿِش مِ

ُٔ َعِطَعَط٠ٜ ٍَ اِب ـْ ُشْعَبةَ َٜٚقا
ـَ َسِعْقٍد َيُؼْقُل: ُسْػَقاُن َأثبَت مِ  ،: َسِؿْعُت َيْحَقك ب

َجاِل.  َوَأْطَؾَؿ بِالرِّ

ِٛض٣ ُِْب ُٔ ُظ ُُٖس ب ََُش  ٍَ  - : َسِؿْعُت الُػَضْقَؾ َيُؼْقُل: َكاَن ُسْػَقانُ َٜٚقا
ِ
َأْطَؾَؿ  -َواهلل

ـْ َأبِل َحـِْقَػَة.
 مِ

ِٜ٘ َٛ َٖ ُٔ َضا ٍَ اِب ـَ َمْفِديٍّ َذَكَر ُسْػَقانَ َٜٚقا ـِ ب ْحَؿ  ،َوُشْعَبةَ  ،: َسِؿْعُت َطْبَد الرَّ

ـَ الُؿَباَركِ  ،اَوَمالِؽً   َفَؼاَل: َأْطَؾُؿُفؿ بِالِعْؾِؿ ُسْػَقاُن. ،َواْب

َِٝب١ٜ ُٔ ٜأٔبٞ َؾ ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ ب  ا: َسِؿْعُت َيْحَقك الَؼطَّاَن َيُؼْقُل: َما َرَأيُت َأَحدً َٜٚقا

ـْ ُسْػَقانَ 
 ُثؿَّ ُشْعَبَة. ،َأْحَػَظ مِ

ٍَ ٔبِؿْط اسٜبأفٞ  : َكاَن الثَّْقِريُّ ِطـَْدَكا إَِماَم الـَّاِس.َٜٚقا

ُ٘ ِٓ ٍَ ،ََٚع  َكَلبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر فِل َزَماكِِفَؿا. ،: ُسْػَقاُن فِل َزَماكِفِ ٜقا

٣ٔ ِٝ ََٔع  ُٔ ٍَ اِب ـْ َأَحٌد َأْطَؾَؿ بَِحِدْيِث إَْطَؿشِ ٜقا َوَأبِل  ،َوَمـُْصْقرٍ  ،: َلْؿ َيُؽ

. ،إِْسَحاَق  ـَ الثَّْقِريِّ
 مِ

ٟٚ ِٔ ٜأٔبٞ إ٢ِغَشاَم ايٜفَعاض٢ ٍَ ،ََٚع .ٜقا  : َما َرَأيُت مِْثَؾ الثَّْقِريِّ

ٍَ ٜأُب ٖٝاف٣َٜٚقا ُٔ َع ُجَؾ َيصَحُب ُسْػَقانَ ٛ َبٞهط٣ ب ْ ََٕرى الرَّ
َفَقْعُظُؿ فِل  ،: إِكِّل

 َطْقـِل.
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َِٚضٜقا٤ُ  ٍَ َُاَع٠١ ،َٜٚقا  : َلْؿ َيَر ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ مِْثَؾ َكْػِسِف.ََٚد

٢ٔ َسِطٕب ِٝٔب ب ِٔ ُؾَع ٍَ ،ََٚع  َٕحِسُب َأكَُّف ُيَجاُء َغدً ٜقا
ْ
ًة بُِسْػقَ  ا: إِكِّل اَن ُحجَّ

 َطَؾك َخْؾِؼفِ 
ِ
ـَ اهلل

 َقْد َرَأيُتؿ ُسْػَقاَن. ،َيُؼْقُل َلُفؿ: َلْؿ ُتْدِرُكقا َكبِقَُّؽؿ ،مِ

ٟٗ َِٝس٠ٜ اآلُدٚط ٍَ ٜأُبٛ ُعَب : َسِؿْعُت َأَبا َداُوَد َيُؼْقُل: َلْقَس َيْخَتؾُِػ ُسْػَقاُن ٜقا

ءٍ 
ْ
َّٓ َيظػُر بِِف ُسْػَقانُ  ،َوُشْعَبُة فِل َشل ـَ َحِدْيثً  ،إِ ـْ َخْؿِسْق

 ،اَخاَلَػُف فِل َأْكَثَر مِ

 الَؼْقُل فِْقَفا َقْقُل ُسْػَقاَن.

٣ٔ ِٝ ََٔع  ٢ٔ ٢َٝ ب ِٔ َِٜش ٍَ ،ََٚع ءٍ ٜقا
ْ
َٓ َكاَن  ،: َما َخاَلَػ َأَحٌد ُسْػَقاَن فِل َشل إِ

 الَؼْقُل َقْقَل ُسْػَقاَن.

٣َٚ ـِ َحاِجٍب َض ـُ َكْصِر ب ـْ َوْرَقاءَ  ،: َيْحَقك ب َقاَل: َلْؿ َيَر الثَّْقِريُّ مِْثَؾ  ،َط

 َكْػِسف.

١َٜٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ٍَ اِب ـُ َطبَّاٍس فِل َزَماكِفِ ٜقا   ،: َأْصَحاُب الَحِدْيِث َثالََثٌة: اْب
ُّ
ْعبِل َوالشَّ

 َوالثَّْقِريُّ فِل َزَماكِِف. ،فِل َزَماكِفِ 

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب ٍَ َعًٔ َٓ َأْطَؾُؿ ُسْػَقاَن ٜقا ٍء َقطُّ : 
ْ
َػ فِل َشل َّٓ فِل  ،َصحَّ إِ

َقاب بِِجْقؿٍ -َكاَن َيُؼْقُل: ُحَػْقـَُة  ،اْسِؿ اْمَرَأِة َأبِل ُطَبْقَدةَ   .-َيْعـِل: الصَّ

٣َٚ ْوِذيُّ ََٚض ـْ  ،: الَؿرُّ ـِ َحـَْبؾٍ َط ـِ اإِلَماُم؟ اإِلَماُم ": َقاَل  ،َأْحَؿَد ب َأَتْدِري َم

ُمُف َأَحٌد فِل َقْؾبِلَٓ يَ  ،ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ   ."َتَؼدَّ

ٍَ ٞٗ ٜقا ِٜٔب ـْ ُسْػَقاَن.اشٝبَط
 : َما َرَأيُت َأْفَؼَف مِ
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١َٜٓ ِٝ َٝ ٢ٔ ُع ٢ٔ اِب ـَ الَؼاِسؿِ ََٚع ـِ ب ْحَؿ ـَ ُسَؾْقؿٍ  ،: َجاَلْسُت َطْبَد الرَّ  ،َوَصْػَقاَن ب

ـَ َأْسَؾؿَ   َفَؿا َرَأيُت فِْقِفؿ مِْثَؾ ُسْػَقاَن. ،َوَزْيَد ب

ٍَ ٜأ ٣ٜٔقا ٜٛ  : َقاَل لِل ُشْعَبُة: إِنَّ ُسْػَقاَن َساَد الـَّاَس بِالَقَرِع َوالِعْؾِؿ.ُبٛ ٜق

َِٝك١ٝ ٍَ ٜقٔب َّٓ َذَكرُت الَؿْقَت  ،ا: َما َجَؾْسُت َمَع ُسْػَقاَن َمْجؾًِس َٜٚقا َما  ،إِ

 لِْؾَؿْقِت مِـُْف. اَكاَن َأْكَثَر ِذْكرً  اَرَأيُت َأَحدً 

٣َٚ  بََٚض
ِ
ـِ َأْسَباطٍ  ،ـُ ُخَبْقٍؼ : َطْبُد اهلل ـْ ُيْقُسَػ ب َقاَل لِل ُسْػَقاُن َبْعَد ": َط

لْ   ."الِعَشاِء: َكاِوْلـِل الِؿْطَفَرَة َأَتَقضَّ

هِ  ،َفَلَخَذَها بَِقِؿْقـِفِ  ،َفـَاَوْلُتفُ  رً  ،َوَوَضَع َيَساَرُه َطَؾك َخدِّ  ُمَػؽِّ
َ
 ،َوكِْؿُت  ،اَفَبِؼل

  ،ُثؿَّ ُقْؿُت َوْقَت الَػْجرِ 
َ
َفُؼْؾُت: َهَذا الَػْجُر َقْد  ،َفنَِذا الِؿْطَفَرُة فِل َيِدِه َكَؿا ِهل

 َصؾَع.

ُر فِل أِخَرةِ  اَطةَ  ،َفَؼاَل: َلْؿ َأَزْل ُمـُْذ َكاَوْلَتـِل الِؿْطَفَرَة َأَتَػؽَّ  ."َحتَّك السَّ

ُٔ ٜأِغَبإط ُِٛغُف ب ُٜ ٍَ ـْ َمْسَلَلٍة َوُهقَ َٜٚقا َؾ الثَّْقِريُّ َط
 ،اَيْشَتِري َشْقئً  : ُسئِ

 َفنِنَّ َقْؾبِل ِطـَْد ِدْرَهِؿل. ،َفَؼاَل: َدطـِل

٣َٚ ـُ الَعالَءِ ََٚض   ،: ُمْقَسك ب
ِّ
ـْ ُحَذْيَػَة الَؿْرَطِشل  َقاَل: ،َط

ٍَ ُٕ ٜقا َٝا َِٓف ِدْرَهٍؿ ُيَحاِسُبـِل اهلُل َطَؾْقَفاُغٞف َأَحبُّ  ،: َْٕن ُأَخؾَِّػ َطْشَرَة آ

ـْ َأْن 
 مِ
َّ
 َأحَتاَج إَِلك الـَّاِس.إَِلل
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ُٔ ازٜبٖطاح٢ ٖٚاُز ب ٍَ َض : َسِؿْعُت الثَّْقِريَّ َيُؼْقُل: َكاَن الَؿاُل فِْقَؿا َمَضك َٜٚقا

ا الَقْقمَ  ،ُيْؽَرهُ  . ،َفَلمَّ ـِ  َفُفَق ُتْرُس الُؿْممِ

ٗٞ ًٔ ٖٔ ُٖٕس ايَبا ََُش  ُٔ ٍَ َعِبُس اهلٔل ب َشاِوُرُه فِل َجاَء َرُجٌؾ إَِلك الثَّْقِريِّ يُ ": َٜٚقا

.  الَحجِّ

ـْ ُيؽَرُم َطَؾْقَؽ  َٓ َتْصَحْب َم َوإِْن  ،َفنِْن َساَويَتف فِل الـََّػَؼِة َأَضرَّ بَِؽ  ،َقاَل: 

َؾ َطَؾْقَؽ اْسَتَذلََّؽ.  َتَػضَّ

! ُتْؿِسُؽ َهِذِه  ،َوَكَظَر إَِلْقِف َرُجٌؾ َوفِل َيِدِه َدَكاكِْقرُ 
ِ
َفَؼاَل: َيا َأَبا َطْبِد اهلل

َكاكِْقَر؟!  الدَّ

ََٓها َلَتَؿـَْدَل بِـَا الُؿُؾْقكُ  ،َقاَل: اْسُؽْت   ."َفَؾْق

ٍَ هدِ  ا: َقْد َكاَن ُسْػَقاُن َرْأًس ٜقا فِ  ،فِل الزُّ فِل  اَرْأًس  ،َوالَخْقِف  ،َوالتََّللُّ

َٓئٍِؿ،  ،فِل الِػْؼفِ  اَرْأًس  ،ارِ فِل َمْعِرَفِة أثَ  اَرْأًس  ،الِحْػظِ   َلْقَمَة 
ِ
َٓ َيَخاُف فِل اهلل

 . ـِ ْي ِة الدِّ ؿَّ
ـْ َأئِ

 مِ

 : اْجَتَفَد فِْقَفا. َواْغُتِػَر َلُف َغْقُر َمْسَلَلةٍ 

.  ،: َتَشقٌُّع َيِسْقرٌ َوفِْقفِ 
ٍّ
 َكاَن ُيَثؾُِّث بَِعؾِل

 بِقِذ. فِل الـَّ  ا: َطَؾك َمْذَهِب َبَؾِدِه َأْيًض َوُهقَ 

ٍُ ُٜٜكا ـْ ُكؾِّ َذلَِؽ. َٚ  : َرَجَع َط

َٓ َيَرى الُخُرْوَج َأْصاًل  ،َوَكاَن ُيـْؽُِر َطَؾك الُؿُؾْقكِ   .َو
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َعَػاِء. ،َوَكاَن ُيَدلُِّس فِل ِرَواَيتِفِ  ـِ الضُّ  َوُربََّؿا َدلََّس َط

ًس  ـُ ُطَقْقـََة ُمَدلِّ ـْ َضِعْقٍػ. ،اَوَكاَن ُسْػَقاُن ب ـْ َما ُطِرَف َلُف َتْدلِْقٌس َط
 َلؽِ

َُُس ـُ َداُودَ ٜأِس َثـَا ُمْقَسك ب َسـََة َثَؿاٍن ": َسِؿْعُت ُسْػَقاَن َيُؼْقُل  ،: َحدَّ

ـَ َوماَئٍة: لِل إِْحَدى َوِستُّْقَن َسـَةً   ."َوَخْؿِسْق

ِْٝع ـَ َٚٔن  َوَماَت َوَلُف َثالٌَث َوِستُّْقَن َسـًَة. ،: ُولَِد ُسْػَقاُن َسـََة َثَؿاٍن َوتِْسِعْق

ِٝع٣ َٚٔن  ُٔ ُٕ ب َٝا َثـَا َأبِل: ُغٞف  ،َماَت ُسْػَقاُن َوَلُف ماَئُة ِدْيـَاٍر بَِضاَطةً ": َقاَل  ،َحدَّ

ـِ َسْقٍػ فِل ُكُتبِفِ  اِر ب َكاَن َلُف  ،َوَلْؿ ُيْعِؼْب ُسْػَقانُ  ،َفَلْحَرَقَفا ،َفَلْوَصك إَِلك َطؿَّ

ـٌ فَ  ٍء َلُف ُْٕختِِف َوَوَلِدَها ،َؿاَت َقْبَؾفُ اْب
ْ
َوَلْؿ ُيقِرْث َأَخاُه  ،َفَجَعَؾ ُكؾَّ َشل

 .االُؿَباَرَك َشْقئً 

َٞ امٝلَباَضٝى ُٛفِّ ـَ َوماَئٍة.َُٚت  : َسـََة َثَؿاكِْق

٣ٔ ِٝ ََٔع  ُٔ ٍَ اِب ـَ  َوُفَضْقَؾ  ،َوإِْسَرائِْقَؾ  ،َوالثَّْقِريَّ  ،ا: َبَؾَغـِل َأنَّ َشِرْيؽً ٜقا ب

ـْ ُفَؼَفاِء الُؽْقَفِة ُولُِدوا بُِخَراَسانَ  ،ِطَقاضٍ 
َكاَن ُيْبَعُث بِآَبائِِفؿ فِل  ،َوَغْقَرُهؿ مِ

ى َبْعُضُفؿ ،الُبُعقِث  ُج َبْعُضُفؿ ،َوَيَتَسرَّ ا َقَػُؾقا ،َوَيَتزوَّ َكَؼُؾْقُهؿ إَِلك  ،َفَؾؿَّ

 َشِفَد ال ،َوَمْسُرْوٌق َجدُّ الثَّْقِريِّ  ،الُؽْقَفةِ 
ٍّ
 .-رضل اهلل طـف-َجَؿَؾ َمَع َطؾِل

َٓا٤ٔ ِٝ ـُ َأْسَباٍط: َكاَن ُسْػَقاُن إَِذا ٜأُبٛ ايَع ـِ ُخَبْقٍؼ: َقاَل ُيْقُسُػ ب  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل : َط

َم.  َأَخَذ فِل ِذْكِر أِخَرِة َيُبقُل الدَّ
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ٍّ ِٗٔس ََ  ُٔ ٢ٔ ب َُ ـْ َرُسْقِل َسِؿْعُت ُسْػَقاَن َيُؼْقُل : َعِبُس ايٖطِس : َما َبَؾَغـِل َط

 
ِ
ًة. ،َحِدْيٌث َقطُّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َّٓ َطِؿْؾُت بِِف َوَلْق َمرَّ  إِ

ٗٞ ََأْ ِٝٔس ايٜهِط َٛٔي ُٔ اي ُِ ب ـَ َأبِل ُبَؽْقٍر َيُؼْقُل: قِْقَؾ َسأت : َسِؿْعُت َيْحَقك ب

: إَِلك َمَتك َتطُؾُب الَحِديْ   َث؟لُِسْػَقاَن الثَّْقِريِّ

ٍَ ـَ الَحِدْيِث ٜقا
َفَلِصْقُر إَِلْقِف؟ إِنَّ الَحِدْيَث َخْقُر  ،: َوَأيُّ َخْقٍر َأَكا فِْقِف َخْقٌر مِ

ْكَقا.  ُطُؾْقِم الدُّ

ُٕ ٤ٛا ٢َٝ ايٜك ْكَقا َِٜش ِطقَِّة َأْن َيطُؾَب الدُّ : َسِؿْعُت ُسْػَقاَن َيُؼْقُل: إِنَّ َأْقَبَح الرَّ

 بَِعَؿِؾ أِخَرِة.

ٍَ  ،ُثؿَّ َدَطا بَِتْؿٍر َوُزْبدٍ  ،َفَلَكَؾفُ  ،: َدَطا الثَّْقِريُّ بَِطَعاٍم َوَلْحؿٍ َعِبُس ايٖطٖظام٢ َٜٚقا

  ،ُثؿَّ َقامَ  ،َفَلَكَؾفُ 
ِّ
ْكِجل ـْ إَِلك الزَّ ُه  ،َوَقاَل: َأْحِس  . (1)َوُكدَّ

ٗٞ ٣ّ ايٚطٜفأع َٖٔؿا ـَ َيَؿانٍ ٜأُبٛ  ـْ ُسْػَقانَ  ،: َسِؿْعُت َيْحَقك ب  ": َقاَل  ،َط
ْ
إِكِّل

 َأْن َأتؽؾََّؿ فِْقفِ 
َّ
َء َيجُب َطَؾل

ْ
ل  ."اَفَلُبقُل َدمً  ،َفالَ َأْفَعُؾ  ،ََٕرى الشَّ

ٍّ ِٗٔس ََ  ُٔ ةَ  ا: ُكـَّا َمَع الثَّْقِريِّ ُجُؾْقًس اِب َوَقاَل: الـََّفاُر َيْعَؿُؾ  ،َفَقَثَب  ،بَِؿؽَّ

 َطَؿَؾف.

َٕ َٝا ِٔ ُغٞف َّٓ َذلَّ َلُف. ،ُه فِل َقْصَعِة َرُجؾٍ : َما َوَضَع َرُجٌؾ َيدَ ََٚع  إِ

َُِْٛؼ ُٜ ُٔ َُُس ب َٓ ُأحِصْقفِ ٜأِس ْؿ  ،: َسِؿْعُت الثَّْقِريَّ َما  َيُؼْقُل: الؾَُّفؿَّ َسؾِّ

ْؿـَا ،َسؾِّؿْ  ْكَقا َوأِخَرِة. ،الؾَُّفؿَّ َسؾِّ  َواْرُزقـَا الَعافَِقَة فِل الدُّ
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٣ٕ َُا َٜ ُٔ ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ـْ ُصْحَبِة َقاِرئٍ ": ْػَقانُ َقاَل ُس : ٜقا
 مِ
َّ
ٌء َأبَغُض إَِلل

ْ
 ،َما َشل

ـْ ُصْحَبِة َفَتًك 
 مِ
َّ
ٌء َأَحبُّ إَِلل

ْ
َٓ َشل  ."َو

٣ّ َٖٔؿا َثـَا َوِكْقعٌ ٜأُبٛ  هُد بَِلْكِؾ ": َسِؿْعُت ُسْػَقاَن َيُؼْقُل  ،: َحدَّ َلْقَس الزُّ

ـِ  ،الَغؾِْقظِ   ."َواْرتَِؼاُب الَؿْقِت  ،َمؾِ َوَلؽِـَُّف قَِصُر إَ  ،َوُلْبِس الَخِش

٣ٕ َُا َٜ ُٔ ٢َٝ ب ةِ ": َسِؿْعُت ُسْػَقاَن َيُؼْقُل : َِٜش َوالَعالُِؿ  ،الَؿاُل َداُء َهِذِه إُمَّ

ةِ  اَء إَِلك َكْػِسفِ  ،َصبِْقُب َهِذِه إُمَّ  قا "َفَؿَتك ُيربُِئ الـَّاَس؟ ،َفنَِذا َجرَّ الَعالُِؿ الدَّ

 : سـة خؿسة وتسعقـ مـ الفجرة.-اهللضمح٘ -ٚيس اإلَاّ غفٝإ 

 : سـة مائة وواحد وستقـ مـ الفجرة.-ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

 وهق أمقر الؿممـقـ يف الحديث.

 وكان إذا رأى الؿـؽر ولؿ يستطع أن يغقره، يبقل دًما.
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 [-رحمه اهلل-اإلمام سفيان بن عيينة الهاللي ]

  سمحٕ -أب٘ حمٌذ اإلًاَ طفٚاْ ابّ عِٚٚٞ اهلالهٛ ": ٖٚهصا قطٜٓ٘

 ."-اهلل

 : (462-8/454)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ـُ ُطَقْقـَةَ " .-رحؿف اهلل-ُسْػَقاُن ب
ُّ
ـِ َأبِل ِطْؿَراَن َمْقُؿْقٍن الِفالَلِل  : ب

ـِ ُمَزاِحؿٍ  ِد ب ـِ ُمَزاِحؿٍ  ،َمْقَلك ُمَحؿَّ اِك ب حَّ  ،اإِلَماُم الَؽبِْقرُ  ،َأِخل الضَّ

  ،َشْقُخ اإِلْسالَمِ  ،َحافُِظ الَعْصرِ 
ُّ
ٍد الِفالَلِل   ،َأُبق ُمَحؿَّ

ُّ
. ،الُؽْقفِل

ُّ
ل  ُثؿَّ الَؿؽِّ

ُٙ ِٛٔيُس  فِل َسـَِة َسْبٍع َوماَئٍة. ،: بِالُؽْقَفةِ ََ

 الؽَِبارَ  ،َبْؾ ُغالَمٌ  ،َوَصَؾَب الَحِدْيَث َوُهَق َحَدٌث 
َ
ـُْفؿ َوَحَؿَؾ طَ  ،َوَلِؼل

ـَ  ،اَجؿ   اِطْؾؿً  دَ  ،َوَأتَؼ َر َدْهرً  ،َوَصـََّػ  ،َوَجَؿعَ  ،َوَجقَّ َوازَدَحَؿ الَخْؾُؼ  ،اَوُطؿِّ

ـَ الباِلَدِ  ،َواْكَتَفك إَِلْقِف ُطُؾقُّ اإِلْسـَادِ  ،َطَؾْقفِ 
َوَأْلَحَؼ إَْحَػاَد  ،َوُرِحَؾ إَِلْقِف مِ

 بِإَجَداِد.

َُٔع . ،َطْشَرَة َوماَئةٍ : فِل َسـَِة تِْسَع َغ ـَ  َوَسـََة ِطْشِرْي

ِٔ ،ََٚبعَس َشٔيٜو َٔ َُٔع  ـِ ِدْيـَاٍر ٜفَػ  .-َوَأْكَثَر َطـُْف  -: َطْؿِرو ب

ـِ َعاَف ـَ َوَماَئَتْق ـِ َوَثَؿاكِْق . ،: إَِلك َسـَِة اْثـََتْق  َوَما ُهَق بِالَؼِقيِّ
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ـْ َصَؾَبِة الَحِدْيِث َيَتَؽؾَّ 
ُك َلُفؿ  ،ُػْقَن الَحجَّ َوَلَؼْد َكاَن َخْؾٌؼ مِ َوَما الُؿَحرِّ

ـِ ُطَقْقـََة: إِلَمامتِِف َوُطُؾقِّ إِْسـَاِدِه. ِّ ُسْػَقاَن ب
 ِسَقى ُلِؼل

اِظ. ـَ الُحػَّ
 َوَجاَوَر ِطـَْدُه َغْقُر َواِحٍد مِ

ُ٘ ِٓ َٔ َع ِٜ ٘ٔ امٝلٞهٔجط٢ ِٔ ٔنَباض٢ ٜأِقَشأب َٔ   ،: الُحَؿْقِديُّ َٚ
ُّ
افِِعل ـُ  ،َوالشَّ   َواْب

ِّ
 ،الَؿِدْيـِل

. ،َوَأْحَؿدُ  َماِديُّ  َوإِْبَراِهْقُؿ الرَّ

ٗٞ ُّ ايٖؿأفٔع ََا ٍَ اإل٢ ـُ ُطَقْقـَةَ ٜقا َٓ َمالٌِؽ َوُسْػَقاُن ب َلَذَهَب ِطْؾُؿ  ،: َلْق

 الِحَجاِز.

ُ٘ ِٓ ٍَ ،ََٚع ـِ ُطَقْقـَةَ ٜقا  ِسَقى ِستَّةِ  ،: َوَجْدُت َأَحاِدْيَث إَحَؽاِم ُكؾََّفا ِطـَْد اْب

ـَ َحِدْيثً  ،َأَحاِدْيَث  ْق
 .اَوَوَجدُتَفا ُكؾََّفا ِطـَْد َمالٍِؽ ِسَقى َثالَثِ

ُح َلَؽ َسَعَة َدائَِرِة ُسْػَقاَن فِل الِعْؾؿِ  َوَذلَِؽ َٕكَُّف َضؿَّ َأَحاِدْيَث  ،َفَفَذا ُيَقضِّ

. ـَ ق ـَ إَِلك َأَحاِدْيِث الِحَجاِزيِّ  الِعَراقِقِّق

 َخْؾؼً  ،َواْرَتَحَؾ 
َ
 ،َوُهَؿا َكظِْقَراِن فِل اإِلْتَؼانِ  ،َما َلِؼَقُفؿ َمالٌِؽ  اَكثِْقرً  اَوَلِؼل

َـّ َمالِؽً 
. ،َفِعـَْدُه َكافِعٌ  ،َأَجؾُّ َوَأْطَؾك اَوَلؽِ  َوَسِعْقٌد الَؿْؼُبِريُّ

ٍّ ِٗٔس ََ  ُٔ ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس ـْ َأْطَؾِؿ الـَّاِس ٜقا
ـُ ُطققـََة مِ بَِحِدْيِث : َكاَن اْب

 الِحَجاِز.

ٟٗ َٔٔص َِٝػ٢ ايٚتِط ٍَ ٜأُبٛ ٔع دً َٜٚقا َيُؼْقُل:  -َيْعـِل: الُبَخاِريَّ - ا: َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ـِ َزْيٍد. اِد ب ـْ َحؿَّ
ـُ ُطَقْقـََة َأْحَػُظ مِ  اْب
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ٍَ َسِط١ًَٜٝ  َيُؼْقُل : ٜقا
َّ
افِِعل ـْ آَلِة  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": َسِؿْعُت الشَّ

الِعْؾِؿ َما فِْقِف مِ

ـِ ُطَقْقـَةَ  ـِ الُػْتَقا مِـْفُ  ،فِل ُسْػَقاَن ب  اَقاَل: َوَما َرَأْيُت َأَحدً  ،َوَما َرَأْيُت َأَكػَّ َط

ـَ َتْػِسْقرً   ."لِْؾَحِدْيِث مِـْفُ  اَأْحَس

ِٖٕب َٚ  ُٔ ٍَ َعِبُس اهلٔل ب َٓ َأْطَؾُؿ َأَحدً ٜقا ـِ  ا:  ـِ اْب  ،ُطَقْقـَةَ  َأْطَؾَؿ بَِتْػِسْقِر الُؼْرآِن مِ

ـْ ُسْػَقاَن.
ـِ مِ ـَ ـُ َحـَْبٍؾ َأْطَؾُؿ بِالسُّ  َوَقاَل: َأْحَؿُد ب

ِْٝع َٚٔن  ٍَ ـِ ُطَقْقـََة َأيَّاَم إَْطَؿِش.ٜقا ـِ اْب  : َكَتْبـَا َط

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب ٍَ َعًٔ ـِ ٜقا ـْ ُسْػَقاَن ب
ـُ مِ ْهِريِّ َأَحٌد َأتَؼ : َما فِل َأْصَحاِب الزُّ

 ُطَقْقـََة.

١َٜٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ٍَ اِب . ،: َحجَّ بِل َأبِلٜقا
ٌّ
ـُ َأبِل َرَباٍح َحل  َوَطَطاُء ب

ٗٞ ُٔ َعِبٔس اهلٔل ائعِذًٔ َُُس ب ٍَ ٜأِس ـُ ُطَقْقـََة َثْبتً َٜٚقا َوَكاَن  ،فِل الَحِدْيِث  ا: َكاَن اْب

ٍَٓف  اَحِدْيُثُف َكْحقً  ـْ َسْبَعِة آ
ـْ َلُف ُكُتٌب. ،مِ  َوَلْؿ َتُؽ

ُٔ ٜأَغٕس ُِٗع ب ٍَ َب ـِ ُطَقْقـََة.": ٜقا  َما َرَأْيُت مِْثَؾ ُسْػَقاَن ب

َٓ ُشْعَبُة؟  َفِؼْقَؾ َلُف: َو

َٓ ُشْعَبةُ   ."َقاَل: َو

٣ٔ ِٝ ََٔع  ُٔ ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ـِ ِدْيـَاٍر.ٜقا  : ُهَق َأْثَبُت الـَّاِس فِل َطْؿِرو ب

ٍّ ِٗٔس ََ  ُٔ ٍَ اِب ـْ َمْعِرَفتِِف بِالُؼْرآِن َوَتْػِسْقِر الَحِدْيِث َٜٚقا
ـِ ُطَقْقـََة مِ  ،: ِطـَْد اْب

. ـْ ِطـَْد ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ  َما َلْؿ َيُؽ
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ٍّ ُٔ َعًٔ ُٔ ب  ٜأِخَبَطَْا اسٜبَػ
ٍّ
ـُ َطؾِل   ،: َأْخَبَرَكا َجْعَػُر ب

ُّ
َؾِػل  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َصاِهٍر السِّ

ـُ َطْبِد الَجبَّارِ َأْخَبَرَكا إِْسَؿاطِ    ،ْقُؾ ب
ُّ
  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َيْعَؾك الَخؾِْقؾِل

َّ
َسِؿْعُت َطؾِل

ـِ َصالٍِح الُؿْؼِرَئ  ـَ َأْحَؿَد ب   ،ب
َّ
 الطُّْقِسل

ٍّ
ـَ َطؾِل ـَ ب َسِؿْعُت  ،َسِؿْعُت الَحَس

 
َّ
َؾِؿل ـَ إِْسَؿاِطْقَؾ السُّ َد ب   ،ُمَحؿَّ

َّ
 َسِؿْعُت الشَّ  ،َسِؿْعُت الُبَقْيطِل

َّ
رحؿف -افِِعل

َفا ِطـَْد َمالٍِؽ  ،ُأُصْقُل إَحَؽاِم َكقٌِّػ َوَخْؿُس ماَئِة َحِدْيٍث ": َيُؼْقُل  -اهلل  ،ُكؾُّ

ـَ َحِدْيثً  َّٓ َثالَِثْق ـِ ُطَقْقـَةَ  ،اإِ َفا ِطـَْد اْب َّٓ ِستََّة َأَحاِدْيَث  ،َوُكؾُّ  ."إِ

 ُرَواُتُف ِثَؼاٌت.

ٞٗايٜكأنٞ ٜأُبٛ ايَعاٜل٤ٔ  ٔٛ َٛأغ ا َسِؿْعُتُف مِـْفُ اي   ،الَخطِْقُب  ،: مِؿَّ
ِ
َأْكَبَلَكا َطْبُد اهلل

 
ُّ
الَمِل ـُ ُمْقَسك السُّ ٍّ الؾُّْقِريَّ  ،ب

ـَ َطؾِل اَر ب ـَ  ،َسِؿْعُت َطؿَّ َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب

 
َّ
ـِ طُ "َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل:  ،الـَّْضِر الِفالَلِل  ،َقْقـَةَ ُكـُْت فِل َمْجؾِِس ُسْػَقاَن ب

 
ٍّ
َفَؼاَل ُسْػَقاُن:  ،َفَؽَلنَّ َأْهَؾ الَؿْسِجِد َتَفاَوُكقا بِِف لِِصَغِرهِ  ،َفـََظَر إَِلك َصبِل

َـّ اهلُل َطَؾقُْؽؿْ ﴿ ـْ َقبُْؾ َفَؿ
 ."[94الـَِّساُء: ] ﴾َكَذلَِؽ ُكـْتُْؿ مِ

ـَ  ،: َيا َكْضرُ ُثؿَّ َقاَل   ،ُصْقلِل َخْؿَسُة َأْشَبارٍ  ،َلْق َرَأْيَتـِل َولِل َطْشُر ِسـِْق

ْيـَارِ  َوَذْيؾِل  ،َوَأكَؿامِل قَِصارٌ  ،ثَِقابِل ِصَغارٌ  ،َوَأَكا كُشْعَؾِة َكارٍ  ،َوَوْجِفل َكالدِّ

ْهِريِّ  ،َأْخَتؾُِػ إَِلك ُطَؾَؿاِء إَمَصارِ  ،َوَكعؾِل كآَذاِن الَػارِ  ،بِِؿْؼَدارٍ  َكالزُّ

ـِ ِدْيـَارٍ  َوَمْؼَؾَؿتِل  ،مِْحَبرتِل َكالَجْقَزةِ  ،ْقـُفؿ َكالِؿْسَؿارِ َأجؾُِس بَ  ،َوَطْؿِرو ب
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ِغْقرِ  ،َفنَِذا َأَتْقُت  ،َوَقَؾِؿل َكالؾَّقَزةِ  ،َكالَؿْقَزةِ  ْقِخ الصَّ ُثؿَّ  ،َقاُلقا: َأْوِسُعقا لِؾشَّ

 ."َضِحَؽ 

ِة َهَذا َكَظٌر:  ـُ َخ فِل صحَّ ـَ َوُهَق اْب ـَ الَؿْذُكْقِرْي
ْؿَس َطْشَرَة َوإِكََّؿا َسِؿَع مِ

 َسـًَة َأْو َأْكَثَر.

٣ٌ َِٓب ُٔ َس َُُس ب ٍَ ٜأِس ـِ َزائَِدَة ٜقا ـِ ب ـُ ُطَقْقـََة َطَؾك َمْع َيْعـِل -: َدَخَؾ ُسْػَقاُن ب

ـِ  ْؾَطانِ  -َأمِْقَر الَقَؿ ـْ َأمِر السُّ
ٍء مِ

ْ
َخ َبْعُد بَِشل ـْ ُسْػَقاُن َتَؾطَّ َفَجَعَؾ  ،َوَلْؿ َيُؽ

 َيِعُظُف.

ٍَ َعًٔ ٜٞٗقا ٤ٛا٥ٔ ُٔ َسِطٕب اي ُأِحبُّ َأْن َتُؽْقَن لِل ": َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل: ٞٗ ب

َث  ـِ ُطَقْقـََة إَِذا َحدَّ  ."َجاِرَيٌة فِل ُغـِْج ُسْػَقاَن ب

ٗٞ ِٛٔف ُٔ َخأيٕس ايٝه ٍَ َضَباُح ب ـَ ُطَقْقـَةَ ٜقا دٍ  ،: َسَلْلُت اْب إِنَّ  ،َفُؼْؾُت: َيا َأَبا ُمَحؿَّ

ٍء َلْقَس َتحَػُظُف الَقْقمَ 
ْ
ُث َطـَْؽ بَِشل  َوَكَذلَِؽ َوكِْقٌع. ،َأَبا ُمَعاِوَيَة ُيَحدِّ

ْقُفؿ  َفنِكِّل ُكـُْت َقْبَؾ الَقْقِم َأْحَػَظ مِـِّل الَقْقَم. ،َفَؼاَل: َصدِّ

ٟٗ ُٔ امٝلَج٢ٖٓ ايَعَٓع٢ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـَ ُطَقْقـََة َيُؼْقُل ٜقا َذلَِؽ لَِرَباٍح فِل  : َسِؿْعُت اْب

ـَ َوماَئٍة.  َسـَِة إِْحَدى َوتِْسِعْق

ٗٞ ًٞٔد ٢َٝ ايَب ُٔ َِٜش َُٔس ب ٍَ َسا ـَ ُطَقْقـََة َيُؼْقُل: ٜقا َرَأْيُت َكَلنَّ ": َسِؿْعُت اْب

ْهِريِّ  ،َأْسـَاكِل َسَؼَطْت  َوَتْبَؼك  ،َفَؼاَل: َتؿقُت َأْسـَاُكَؽ  ،َفَذَكْرُت َذلَِؽ لِؾزُّ

 َأْكَت.
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ثً  ،اَل: َفَؿاَت َأْسـَاكِل َوَبِؼْقُت َأَكاقَ   ."اَفَجَعَؾ اهلُل ُكؾَّ َطُدوٍّ لِل ُمَحدِّ

ـِ اْزِدَحاِم َأْصَحاِب الَحِدْيِث ٝقًُٞت ِة َما َكاَن َيؾَؼك مِ ـْ ِشدَّ
: َقاَل: َهَذا مِ

 َطَؾْقِف َحتَّك ُيْبِرُمْقُه.

ُٔ َدِعٜفط٣ َٝاُخ ب ٍَ ٔغ ـَ ُطَقْقـَ ٜقا ـْ َأْسـََدكِل إَِلك "َة َيُؼْقُل: : َسِؿْعُت اْب ُل َم َأوَّ

ـُ ِكَدامٍ   َحَدٌث  ،إُْسُطَقاَكِة: مِْسَعُر ب
ْ
 ."َفُؼْؾُت َلُف: إِكِّل

ْهِريَّ  ـَ ِدْيـَاٍر. ،َقاَل: إِنَّ ِطـَْدَك الزُّ  َوَطْؿَرو ب

ٟٗ َُع٢ ُِٗط ََ ُٖٕس ايٖطا ََُش ٍَ ٜأُبٛ  اٜقا ـُ َزَكِريَّ َثـَا ُمْقَسك ب ـُ َطْبِد  ،: َحدَّ َثـَا ِزَياُد ب َحدَّ

 
ٍّ
ـِ ُخَزاِطل  ب

ِ
ـَ ُطَقْقـََة َيُؼْقُل:  ،اهلل  ،بِالُؽْقَفةِ  اَكاَن َأبِل َصْقَرفِق  "َسِؿْعُت ُسْػَقاَن ب

ـٌ  ةَ  ،َفَركَِبُف َدْي ـُ ِدْيـَارٍ  ،َفِصْرُت إَِلك الَؿْسِجدِ  ،َفَحَؿَؾـَا إَِلك َمؽَّ  ،َفنَِذا َطْؿُرو ب

َثـِل بَِثَؿاكَِقِة َأَحاِدْيَث   ،َفَلْمَسْؽُت َلُف ِحَؿاَرُه َحتَّك َصؾَّك َوَخَرَج  ،َفَحدَّ

 ."َفَؼاَل: َباَرَك اهلُل فِْقَؽ  ،َفَعَرْضُت إََحاِدْيَث َطَؾْقفِ 

٣َٚ ًُِٔٞ: ََٚض ٣ِ امٝلِػَت َُِػًٔ ـُ ُطَقْقـََة: ٜأُبٛ  ـْ َطْؿٍرو َما َلبَِث ": َقاَل اْب
 َسِؿْعُت مِ

ـَ َسـَةً -ُكْقٌح فِل َقْقمِِف   ."-َيْعـِل: تِْسَع ماَئٍة َوَخْؿِسْق

َِٛغ٢ َُ  ُٔ ُٖٔس ب ََُذا  ٍَ ـَ ُطَقْقـََة َيُؼْقُل: َما َكَتبُت َشْقئً ٜقا َّٓ  ا: َسِؿْعُت اْب إِ

 َحِػظَتُف َقْبَؾ َأْن َأْكُتَبُف.

ُٔ امٝلَباَضٔى ٍَ اِب ـْ ُس ٜقا َؾ ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ َط
ـِ ُطَقْقـَةَ : ُسئِ َذاَك "َفَؼاَل:  ،ْػَقاَن ب

ـِ   ."َما َأْغَرَبفُ  ،َأَحُد إََحَدْي
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ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٍَ اِب  َأَحٌد َغْقُر ": َقاَل لِل َيْحَقك الَؼطَّاُن: َٜٚقا
َّ
ـْ ُمَعؾِِّؿل

 مِ
َ
َما َبِؼل

ـِ ُطَقْقـَةَ  ـَ َسـَةً  ،ُسْػَقاَن ب  ."َوُهَق إَِماٌم ُمـُْذ َأْرَبِعْق

َٜٞٙٚقا  َطَؾك َوْجِف إَْرِض ٍَ َعًٔ
َ
ِؾ َيُؼْقُل: َما َبِؼل ـَ الُؿَػضَّ : َسِؿْعُت بِْشَر ب

ـَ ُطَقْقـََة.  َأَحٌد ُيْشبُِف اْب

٢َٝ ُٔ َِٜش ١ًٜٝ ب ََ ـَ ُطَقْقـََة َقاَل َلُف ََٚسٜه٢ َسِط : َهَذا -َوَأَراُه ُخْبَز َشِعْقٍر  -: َأنَّ اْب

ـَ َسـَةً   .َصَعامِل ُمـُْذ ِستِّْق

ٟٗ ِٝٔس َُ َّٓ  ،َٓ َتْدُخُؾ َهِذِه الَؿَحابُِر َبْقَت َرُجؾٍ ": َسِؿَع ُسْػَقاَن َيُؼْقُل : اسٝب إِ

 ."َأْشَؼك َأْهَؾُف َوَوَلَدهُ 

٣ٌ ََٖط٠ٟ ٔيَطُد  ُٕ َٝا ٍَ ُغٞف  : َما ِحْرَفُتَؽ؟َٜٚقا

 َقاَل: َصَؾُب الَحِدْيِث.

ْر َأْهَؾَؽ بِاإِلْفالَسِ   ."َقاَل: َبشِّ

٣َٚ ـُ الَجْعدِ : ََٚض ُّ ب
ـِ ُطَقْقـَةَ  ،َطؾِل ـِ اْب ـْ  ،َقاَل: َمـ ِزْيَد فِل َطْؼؾِفِ  ،َط

َكَؼَص مِ

 ِرْزقِِف.

َُٚز ُٔ َزا ُِٝس ب ٌَ ُغَٓ ١َٜٓ ،ََْٜٚك ِٝ َٝ ٢ٔ ُع ٢ٔ اِب ٍَ ،َع ـْ َكاَكْت َمْعِصَقُتُف فِل ": ٜقا َم

ْفَقةِ  ـْ َكاَكْت َمْعِصَقُتُف فِل الؽِبْ  ،َفاْرُج َلفُ  ،الشَّ َفنِنَّ آَدَم  ،َفاْخَش َطَؾْقفِ  ،رِ َوَم

ـَ  ،اَوإِْبؾِْقَس َطَصك ُمَتَؽبِّرً  ،َفُغِػَر َلفُ  ،اَطَصك ُمْشَتِفقً   ."َفُؾِع

١َٜٓ ِٝ َٝ ٢ٔ ُع ِٔ ٜناٜلّ اِب َٔ َٚ، ٍَ ْبرُ ": ٜقا ْهُد: الصَّ  ."َواْرتَِؼاُب الَؿْقِت  ،الزُّ
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كَ  ،َوَقاَل: الِعْؾُؿ إَِذا َلْؿ َيـَْػْعَؽ   ."َضرَّ

ٍَ ُٔ َظا٥َٔس٠ٜ ٜقا ُٕ ب َُا ـْ َكْسَؿُع؟ُعِج : مِؿَّ  : ُقْؾُت لُِسْػَقاَن الثَّْقِريِّ

ـِ ُطَقْقـَةَ "َقاَل:   ."َوَزائَِدةَ  ،َطَؾْقَؽ بِاْب

ُٖإز ُٔ َس ُِ ب ِٝ ٍَ َُْع ـِ ُطَقْقـََة. ا: َما َرَأْيُت َأَحدً ٜقا ـْ ُسْػَقاَن ب
ٍق مِ  َأْجَؿَع لُِؿَتَػرِّ

ُٔ َِْك ٞٗ ب ٍَ َعًٔ َٜٞٗٚقا ُٔ َِٗه اِج ط٣ ازٜب ـُ الَحجَّ َثـَا ُشْعَبُة ب َرَأْيُت "َقاَل:  ،: َحدَّ

ـَ ُطَقْقـََة ُغالَمً  ـِ ِدْيـَارٍ  ،ااْب َأْو  ،َوفِل ُأُذكِِف ُقْرطٌ  ،َمَعُف َألَقاٌح َصِقْيَؾٌة ِطـَْد َطْؿِرو ب

 ."َقاَل: َشـٌْػ 

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٍَ اِب ـَ ُطَقْقـََة يَ : َٜٚقا َجاَلْسُت َطْبَد الَؽِرْيِؿ ": ُؼْقُل َسِؿْعُت اْب

ـِ  َوَكاَن َيُؼْقُل َْٕهِؾ َبَؾِدِه: اْكُظُروا إَِلك َهَذا الُغالَِم َيْسَلُلـِل  ،الَجَزِريَّ َسـََتْق

َٓ َتْسَلُلْقكِل  ."َوَأْكُتؿ 

ٗٞ ُٔ ِٗ ١ََٜ ايٖػ َُا ُٔ ٔع ُِٜب ب ٍَ ُشَؤ ـَ ُطَقْقـََة َيُؼْقُل : ٜقا ـْ َسِؿعْ ": َسِؿْعُت اْب
ُت مِ

َسِؿْعُت مِـُْف  -َيْعـِل: َكْثَرةً -َوَأَشاَر بَِقَدْيِف  ،َصالٍِح َمْقَلك التَّْقَأَمِة َهَؽَذا َوَهَؽَذا

 ."َوُلَعاُبُف َيِسْقُؾ 

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس  اَكاَن ُمـَْتِؼدً  ،ا: َفالَ َكْعَؾُؿُف َرَوى َطـُْف َشْقئً ٜفٜكا

َواِة.  لِؾرُّ

ٙٞ ٍَ َعًٔ ْهِريِّ ": َسِؿْعُت ُسْػَقاَن َيُؼْقُل : ٜقا ـَ الزُّ
ـُ ِدْيـَاٍر َأْكَبُر مِ  ،َطْؿُرو ب

ـْ َجابِرٍ 
ْهِريُّ مِـْفُ  ،َسِؿَع مِ  قا. "َوَما َسِؿَع الزُّ
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 : سـة سبعة ومائة مـ الفجرة.-ضمح٘ اهلل-ٚيس غفٝإ اإلَاّ ابٔ ع١ٓٝٝ 

 ومائة مـ الفجرة. : سـة ثؿاكقة وتسعقـ-ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

 : ٚقس قٌٝ يف َٛت٘

ـْ َكاَن َيْبؽِل َوِرًطا َطالًِؿـا   َفْؾَقْبِؽ لإلسـالِم ُسْػَقاَكا... َم

ـِ َأْكَػاَكا... َراُحقا بُِسْػَقاَن َطَؾك َكْعِشــِف   َواْلِعْؾُؿ مؽسقي

 :ٚدا٤ يف س١ًٝ األٚيٝا٤ ٚطبكات االقفٝا٤

َثـَا إِْبَراِهقؿُ قاٍ دٌ  ،: َحدَّ   ،ثـا ُمَحؿَّ
َّ
ـَ َطْؿٍرو اْلَباِهؾِل َد ْب  ،َقاَل: َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ـَ ُطَقْقـَةَ َيُؼقُل: َسِؿْعُت  ُكـُْت َأْخُرُج إَِلك اْلَؿْسِجِد "َيُؼقُل:  ،-رحؿف اهلل-اْب

 ًٓ ُح اْلَخْؾَؼ ، َفنَِذا َرَأْيُت ُكُفق اْلَقْقَم َقِد  َوَمْشَقَخًة َجَؾْسُت إَِلْقِفْؿ ، َفَلَكا ،َفَلَتَصػَّ

ْبَقاُن ، ُثؿَّ َيـُْشُد:  ِء الصِّ َٓ  [البحر الؽامؾ]اْكَتـََػْتـِل َهُم

ِد  َياُر َفُسْدُت َغْقَر ُمَسقَّ ْمَددِ ... َخَؾِت الدِّ ِدي بِالسُّ َؼاِء َتَػرُّ ـَ الشَّ
 َومِ

 : َٔ تٛانع٘ ٜكٍٛ -ضمح٘ اهلل-ٚنإ 

ـُ الؾَُّبقِن إَِذا َما ُلزَّ فِل َقْرنٍ   ... َلْؿ َيْسَتطِْع َصْقَلًة اْلُبْزِل اْلَؼـَاِطقسِ  َواْب

 :(75)نُا دا٤ شيو يف قشٝح ابٔ خعمي١ بطقِ 

َْطَؾكقاٍ ْٕ ـُ َطْبِد ا َثـَا ُيقُكُس ْب ـُ َوْهٍب  ،: َحدَّ ـُ  ،َأْخَبَرَكا اْب َأْخَبَركِل ُيقُكُس ْب

َثـَا ُيقُكُس  ،َيِزيدَ  ـُ َوْهٍب  ،َوَحدَّ َثـَا اْب َثفُ  ،َأْيًضا َحدَّ َثـَا ُطْتَبُة  ،َأنَّ َمالًِؽا َحدَّ َوَحدَّ

 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ اْلُؿَباَركِ  ،ْب ـُ َحؽِقؿٍ  ،َأْخَبَرَكا ُيقُكُس  ،َأْخَبَرَكا اْب َثـَا َيْحَقك ْب  ،َوَحدَّ
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ـُ ُطَؿرَ  ـِ ا ،َوَمالٌِؽ  ،َأْخَبَرَكا ُيقُكُس  ،ثـا ُطْثَؿاُن ْب ْهِريِّ َط ـْ َأبِل إِْدِريَس  ،لزُّ َط

 
ِّ
كِل َٓ ـْ  ،اْلَخْق   ،-رضل اهلل طـف-َأبِل ُهَرْيَرةَ َط

ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ َرُسقَل اهلل

َل َفْؾَقْسَتـْثِرْ »َقاَل:  -وسؾؿ ـْ َتَقضَّ ـِ اْسَتْجَؿَر َفْؾُققتِرْ  ،َم  «. َوَم

ـِ اْلُؿَباَركِ   َأْخَبَركِل َأبُ  ،َوفِل َحِديِث اْب
ُّ
كِل َٓ َأكَُّف َسِؿَع َأَبا  ،ق إِْدِريَس اْلَخْق

ـُ ُطَقْقـَةَ  َؾ اْب
ـْ َمْعـَك َقْقلِِف:  -رحؿف اهلل-ُهَرْيَرَة. َسِؿْعُت ُيقُكَس َيُؼقُل: ُسئِ َط

ـِ اْسَتْجَؿَر َفْؾُققتِرْ » ـُ ُطَقْقـَةَ « َوَم َفِؼقَؾ َلُف َأَتْرَضك بَِؿا َقاَل  ،َقاَل: َفَسَؽَت اْب

ْستَِطاَبُة "قِقَؾ: َقاَل َمالٌِؽ: « َوَما َقاَل َمالٌِؽ؟»َقاَل:  َمالٌِؽ؟
ِ
ْستِْجَؿاُر: آ

ِ
آ

َْحَجارِ  ْٕ ـُ ُطَقْقـَةَ  ،"بِا ُل:َفَؼاَل اْب َوَّ ْٕ  : إِكََّؿا َمَثؾِل َوَمَثُؾ َمالٍِؽ َكَؿا َقاَل ا

 [البحر البسقط]

ـُ الؾَُّبقِن إَِذا َما ُلزَّ فِل َقـــــــْرٍن   َلْؿ َيْسَتطِْع َصْقَلًة اْلُبْزِل اْلَؼـَاِطقسِ ... َواْب

يف طبتكط ايعًٛ يًعًٞ ايػفاض  -ضمح٘ اهلل-ٚشنط اإلَاّ األيباْٞ 
 :(165م)

: سؿعت سقار بـ طبد اهلل الؼاضل: سؿعت قاٍ "(31م)" ٚض٣ٚ"

 بـ سقار قال: 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـِ ْب كـت طـد سػقان بـ طققـة "أخل َطْبُد الْرَحْؿ

فؼال لف  ،وقالقا: جفؿل ،قثب الـاس طؾك بشر الؿريسل حتك ضربقهف

َْمر﴿سػقان: يا دويبة! يا دويبة! ألؿ تسؿع اهلل يؼقل:  ْٕ ؟ ﴾َأٓ َلُف اْلَخْؾُؼ َوا

 ،فلخرب اهلل أن الخؾؼ غقر إمر. ققؾ لسقار: فليش قال بشر؟ قال: سؽت

 ."لؿ يؽـ طـده حجة
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 ."التفذيب": وسقار ثؼة مـ رجال -ضمح٘ اهلل-قاٍ األيباْٞ 

وأما أخقه طبد الرحؿـ فؾؿ أجد لف ترجؿة فقؿا لدي مـ الؿصادر 

 ."أن

أن يبقـ لبشر أن الؼرآن ": -ضمح٘ اهلل-فأضاز اإلَاّ غفٝإ ابٔ ع١ٓٝٝ   

كالم اهلل طز وجؾ، وأكف غقر مخؾقق، وأكف وحل وتـزيؾ، وأن اهلل طز وجؾ 

 ."تؽؾؿ بف حؼقؼة
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  [-رحمه اهلل-الليث بن سعد المبجل اإلمام ]

 ."-سمحٕ اهلل-اإلًاَ اهوٚح بّ طعذ أب٘ احلاسخ اهفٌٔٛ ": َِٚٓٗ

 : (157-8/136)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ُٔ َغِعٔس" ُِٝح ب . ": -ضمح٘ اهلل-اي٤ً
ُّ
ـِ الَػْفِؿل ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ  ب

َياِر الِؿْصِريَّةِ  ،َشْقُخ اإِلْسالَمِ  ،الَحافِظُ  ،اإِلَمامُ  َأُبق الَحاِرِث  ،َوَطالُِؿ الدِّ

 
ُّ
. ،الَػْفِؿل ـٍ ـِ َضاِط ـِ َثابِِت ب  َمْقَلك َخالِِد ب

َٕ ِٛ ِٛٝي ٘ٔ َٜٝك ِٝٔت ٌُ َب ِٖ ـَ الُػرسِ َٜٚأ
ـُ مِ ـْ َأْهِؾ َأْصَبَفانَ  ،: َكْح

ـَ  ،مِ َٓ ُمـَاَفاَة َبْق َو

. ـِ  الَؼْقَلْق

ََُٙ ـْ َأْسَػِؾ َأْطَؿاِل مِْصَر  -: بَِؼْرَقَشـَْدَة ِٛٔيُس
فِل َسـَِة َأْرَبٍع  -َقْرَيٌة مِ

. ـَ  َوتِْسِعْق

ُ٘ ـُ ُبَؽْقٍر.ٜقاٜي  : َيْحَقك ب

ٌَ ِٝ .َٚٔق ـَ  : َسـََة َثالٍَث َوتِْسِعْق

ُٙ ـُ َأبِل َمْرَيَؿ.َشٜنَط  : َسِعْقُد ب

ُل َأَصحُّ  َٕنَّ َيْحَقك َيُؼْقُل: َسِؿْعُت الؾَّْقَث َيُؼْقُل: ُولِْدُت فِل  ،َوإَوَّ

 َسـََة َأْرَبٍع. ،َشْعَبانَ 

ُِٝح ٍَ اي٤ً  : َوَحَجْجُت َسـََة َثالََث َطْشَرَة َوماَئٍة.ٜقا
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َٕ ُٔ َبِسَضا ـُ َطْبِد الَؼاِدرِ ٜأِخَبَطَْا َعِبُس اسٜبأفٔغ ب ـُ  ،: َأْخَبَرَكا ُمْقَسك ب  َوالُحَسْق

ـُ الُؿَباَركِ  ـُ الُؿَميَّدِ  ،ب ـُ َطْسَؽرَ  ،َوَأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب  ،َأْخَبَرَكا َطْبُد الؾَّطِْقِػ ب

بِْقِديِّ  ـِ الزَّ ـُ َأبِل َبْؽٍر ب ـُ ب ـُ َكَرمٍ  ،َوَحَس ـُ َأبِل  ،َوالـَِّػْقُس ب َوَأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب

 َقاُلقا: ،َوَخْؾٌؼ  ،َصالٍِب 

 َأْخَبَرَكا َأُبق ال
ِّ
ـِ الؾَّتِّل ـُ ُطَؿَر ب  ب

ِ
ا َطْبُد اهلل  َقاُلقا ِستَُّتُفؿ: ،ُؿـَجَّ

ْجِزيُّ  ـُ َأبِل َمْسُعْقدٍ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق الَقْقِت السِّ ُد ب َأْخَبَرَكا َأُبق  ،َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ

ـُ َأبِل ُشَرْيٍح  ٍد ب ـُ ُمْقَسك َأْخَبَرَكا  ،َأْخَبَرَكا َأُبق الَؼاِسِؿ الَبَغِقيُّ  ،ُمَحؿَّ الَعالَُء ب

 
ُّ
َثـَا الؾَّْقُث  ،الَباِهؾِل ـْ َكافٍِع:  ،َحدَّ ـَ ُطَؿرَ َأنَّ "َط َكاَن إَِذا  -رضل اهلل طـفؿا-اْب

ةَ  ُجِؾ الـَّْصَراكِقََّة َأِو الَقُفْقِديَّ ـْ كَِؽاِح الرَّ َؾ َط
َم الُؿْشِرَكاِت  ،ُسئِ َقاَل: إِنَّ اهلَل َحرَّ

ـَ  ـَ اإِلْشَراِك َشْقئً  ،َطَؾك الُؿْسؾِِؿْق
َٓ َأْطَؾُؿ مِ ـْ َأْن َتُؼْقَل الَؿْرَأُة َربَُّفا  اَو

َأْكَبَر مِ

. ،ِطْقَسك
ِ
ـْ َطبِْقِد اهلل

 َوُهَق َطْبٌد مِ

ُ٘ الُبَخاِريُّ : ٜأِخَطَد
 (1)

ـْ ُقَتْقَبةَ  ، ـِ الؾَّْقِث. ،َط  َط

َثَفا ،َفِؼْقَف مِْصرَ  -رحؿف اهلل-َكاَن الؾَّْقُث   ،َوَرئِْقَسَفا ،َوُمْحَتِشَؿَفا ،َوُمَحدِّ

ـْ َيػَتِخُر بُِقُجْقِدِه اإِلْقؾِْقؿُ  َوَكاضَِرَها  ،َوَقاِضَقَفا ،بَِحْقُث إِنَّ ُمَتَقلِّل مِْصرَ  ،َوَم

                                                   
. كىذا رأم انفرد بو ابن (كال تنكحوا ادلشركات حىت يؤمن)يف النكاح: باب قولو تعاذل:  (9/367)برقم  (1)

كال حيفظ عن أحد من االكائل أنو حـر نساء أىل الكتاب. كيركل عن عمر أنو كاف يأمر بالتنزه  ،عمر
كال تنكحوا ادلشركات )كاجلمهور على االباحة كقالوا: إف عمـو قولو تعاذل:  ،عنهن من غَت أف حيرمهن

 "جامع البياف  "انظر  (كاصنات من الذين أكتوا الكتاب من قبلكم)سلصوص بقولو تعاذل  (حىت يؤمن
 .(9/367) "فتح البارم  "ك (،367 ،4/362)
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ـْ َتْحِت َأَوامِِره
َوَلَؼْد َأَراَدُه الَؿـُْصْقُر  ،َوَمُشْقَرتِفِ  ،َوَيْرِجُعْقَن إَِلك َرْأِيفِ  ،مِ

ـْ َذلَِؽ. ،قَب َلُف َطَؾك اإِلْقؾِْقؿِ َطَؾك َأْن َيـُ 
 َفاْسَتْعَػك مِ

ِٝٔح ِٔ ٜغَطا٥ٔٔب َسٔسِٜٔح اي٤ً َٔ ْهِريِّ َٚ ـِ الزُّ ـْ َأَكسٍ  ،: َط  ،-رضل اهلل طـف-َط

دً » َحِدْيُث: َّ ُمَتَعؿِّ
ـْ َكَذَب َطَؾل ـَ الـَّارِ  ،اَم

ْأ َمْؼَعَدُه مِ  «َفْؾَقَتَبقَّ
(1)

. 

ُ٘ َبُف. ،: َأُبق ِطْقَسكَقٖشَش  َوَغرَّ

ََِؿَل ٢ٌ ٔز ِٖ ُِٝذ ٜأ ٞٗ َؾ ٢ٗط٣ ايَػٖػأْ َُِػ ٍَ ٜأُبٛ  َفَؽاَن  ،: َقِدَم َطَؾْقـَا الؾَّْقُث ٜقا

ـَ َطْبِد الَعِزْيزِ  َفَؾْؿ َأَر َأَكا َأْخَذ  ،َفَعَرُضقا َطَؾْقفِ  ،َفَلَتاُه َأْصَحاُبـَا ،ُيَجالُِس َسِعْقَد ب

 ك َمالٍِؽ.َحتَّك َقِدمُت َطؾَ  ،اَذلَِؽ َطْرًض 

                                                   
صلى ا عليو -يف العلم: باب ما جاء يف تعظيم الكذب على رسوؿ ا  (2661)أخرجو الًتمذم  (1) 

كقد  ،عن أنس ،كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو من حديث الزىرم ،-كسلم
كمسلم  ،يف العلم (181 ،1/179)ركم ىذا احلديث من غَت كجو عن أنس. قلت: أخرجو البخارم 

عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ  ،عن عبد العزيز بن صهيب ،من طرؽ (3/98)كأمحد  ،يف ادلقدمة (3)
من طريق  (32)كابن ماجو  (،3/223)كأخرجو أمحد  "من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار  "

 ،عن عاصم االحوؿ ،من طريق أيب معاكية (3/113)كأخرجو أمحد  ،عن أنس ،عن ابن شهاب ،الليث
 (167، 166)ك ،عن أنس ،عن التيمي ،من طريق حيِت كإمساعيل (117، 116)عن أنس بن مالك ك

من  (219)ك ،عن أنس ،من طريق شعبة عن محاد (213)ك ،عن أنس ،عن أبيو ،من طريق ادلعتمر
من  (278)ك ،عن أنس ،كرافع ،كعتاب موذل ابن ىرمز ،كعبد العزيز بن رفيع ،عن محاد ،طريق شعبة
 ،من طريق ىاشم (281)ك ،عن أنس ،كسليماف التيمي ،كمحاد بن أيب سليماف ،عن قتادة ،طريق شعبة

 عليو صلى ا-عن أنس كاحلديث متواتر ركاه سبعوف صحابيا عن رسوؿ ا  ،عن عيسى بن طهماف
 للعبلمة مبل علي القارم. (38 ،4) "االسرار ادلرفوعة  "انظر ٗترجيها يف  -كسلم
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٢ٔ َؾٗبَٜٛ٘ ََُس ب ُٔ ٜأِس ـَ َأبِل َمْرَيؿَ َعِبُس اهلٔل ب َسِؿْعُت َلْقَث  ،: َسِؿْعُت َسِعْقَد ب

ـَ َسْعٍد َيُؼْقُل:  ـَ "ب  ."َوَما َكاَزطُت َصاِحَب َهَقًى َقطُّ  ،َبَؾغُت الثََّؿاكِْق

ـِ ٝقًُٞت  ،َوَمالٍِؽ  ،الؾَّْقِث : َكاَكِت إَهَقاُء َوالبَِدُع َخامَِؾًة فِل َزَم

 
ِّ
ـُ َضاِهَرٌة َطِزْيَزةٌ  ،َوإَْوَزاِطل ـَ ـِ َحـَْبؾٍ  ،َوالسُّ ـِ َأْحَؿَد ب ا فِل َزَم  ،َفَلمَّ

ُة إََثرِ  ،َفَظَفَرِت البِدَطةُ  ،َوَأبِل ُطَبْقدٍ  ،َوإِْسَحاَق  ؿَّ
ـَ َأئِ َوَرَفَع َأْهُؾ  ،َواْمُتِح

َفاْحَتاَج الُعَؾَؿاُء إَِلك ُمَجاَدَلتِِفؿ  ،وَلِة َمَعُفؿإَهَقاِء ُرُؤْوَسُفؿ بُِدُخْقِل الدَّ 

ـَّةِ   ،بِالَؿْعُؼْقلِ  اَواْحَتجَّ َطَؾْقِفُؿ الُعَؾَؿاُء َأْيًض  ،ُثؿَّ َكُثَر َذلَِؽ  ،بِالؽَِتاِب َوالسُّ

َبُف  ،َواشَتدَّ الـَِزاعُ  ،َفَطاَل الِجَداَل  َدِت الشُّ  .- َكْسَلُل اهلَل الَعافَِقةَ  -َوَتَقلَّ

ِٝط٣ ُٔ ُبٜه ٍَ اِب َة َسـََة َثالََث َطْشَرَة ": َسِؿْعُت الؾَّْقَث َيُؼْقُل: ٜقا َسِؿْعُت بَِؿؽَّ

ـَ َسـَةً  ـُ ِطْشِرْي ْهِريِّ َوَأَكا اْب ـَ الزُّ
 ."َوماَئٍة مِ

ُٔ ُظٞغَب١ٜ َِٝػ٢ ب ٍَ ٔع ِٝٔح ،َٜٚقا ٢ٔ اي٤ً ٍَ ،َع ـْ َأْصَبَفانَ ٜقا
َفاْسَتقُصقا  ،: َأْصُؾـَا مِ

 .اِفؿ َخْقرً بِ 

ِٝط٣ ُٔ ُبٜه ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ـْ َسِؿَع الؾَّْقَث َيُؼْقُل: ٜقا ـِ ": َأْخَبَركِل َم ـْ ِطْؾِؿ اْب
َكَتبُت مِ

َصاَفةِ  ،اَكثِْقرً  اِشَفاٍب ِطْؾؿً  َٓ  ،َوَصَؾبُت ُرُكقَب الَبِرْيِد إَِلْقِف إَِلك الرُّ َفِخػُت َأْن 

 
ِ
. ،َفَسَلَلـِل ،َوَدَخْؾُت َطَؾك َكافِعٍ  ،َفَتَركُتفُ  ،َيُؽْقَن َذلَِؽ هلل  َفُؼْؾُت: َأَكا مِصِريٌّ

؟ ـْ  َفَؼاَل: مِؿَّ

ـْ َقْقٍس.  ُقْؾُت: َم
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ـُ َكْؿ؟  َقاَل: اْب

ـَ َسـًَة. ـُ ِطْشِرْي  ُقْؾُت: اْب

ـَ  ـِ َأْرَبِعْق ا لِْحَقُتَؽ َفؾِْحَقُة اْب  ."َقاَل: َأمَّ

ٍَ ٜأُبٛ َقأيح٣ قْ ٜقا ـَ َوماَئةٍ : َخَرْجُت َمَع الؾَّ  ،ِث إَِلك الِعَراِق َسـََة إِْحَدى َوِستِّْق

 َوَشِفْدَكا إَْضَحك بَِبْغَداَد. ،َخَرْجـَا فِل َشْعَبانَ 

 
ِّ
ـْ َمـِْزِل ُهَشْقٍؿ الَقاِسطِل ـُ بَِبْغَداَد: َسْؾ َط َفُؼْؾ  ،َقاَل: َوَقاَل لِل الؾَّْقُث َوَكْح

الَمَ َلُف: َأُخْقَك َلْقٌث الِؿْصِريُّ ُيْؼرِ  ـْ  اَوَيْسَلُلَؽ َأْن َتْبَعَث إَِلْقِف َشْقئً  ،ُئَؽ السَّ
مِ

 ُكُتبَِؽ.

 َشْقئً  ،اَفَؾِؼْقُت ُهَشْقؿً 
َّ
 ."َوَسِؿعُتَفا َمَع الؾَّْقِث  ،َفَؽَتبـَا مِـْفُ  ،اَفَدَفَع إَِلل

ٍَ ِٝح٣ ٜقا ًٜ َُ  ٢ٔ ُِٛغَف ب ُٜ ُٔ ُٔ ب ـِ الَخاِدمَ اسٜبَػ َقْد  َوَكانَ  ،: َسِؿْعُت َأَبا الَحَس

ـَ الؽَِبِر فِل َمْجؾِِس ُيْسرٍ 
 مِ
َ
ـِ  ،لُِزَبْقَدةَ  اُكـُْت ُغالَمً "َقاَل:  ،َطِؿل  بِالؾَّْقِث ب

َ
َوُأتِل

َتاَرةِ  ،َطَؾك َرْأِس َستِّل ُزَبْقَدةَ  اَفُؽـُْت َواقِػً  ،َسْعٍد َتْسَتْػتِْقفِ  َفَسَلَلُف  ،َخْؾَػ السِّ

ِشْقدُ  . ،الرَّ ـِ  َجـََّتْق
َ
 َفَؼاَل َلُف: َحَؾْػُت إِنَّ لِل

 : إِكََّؽ َتَخاُف اهلل؟اَفاْسَتْحَؾَػُف الؾَّْقُث َثالَثً 

ـْ َخاَف َمَؼاَم َربِِّف َجـَّتَانِ ﴿َفَؼاَل: َقاَل اهلُل:  ،َفَحَؾَػ َلفُ  : ] ﴾َولَِؿ ـُ ْحَؿ  .[16الرَّ

 ."َقاَل: َفَلقَطَعُف َقَطائَِع َكثِْقَرًة بِِؿْصرَ 

 َفَفَذا َكاَن َقْبَؾ ِخالََفِة َهاُرْوَن. ،: إِْن صحَّ َهَذاٝقًُٞت
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ٟٗ َِ ايَعِبٔس ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـَ ُبَؽْقرٍ ٜقا ـْ َيْعُؼْقَب  ،: َسِؿْعُت اْب ُث َط ُيَحدِّ

ـِ َداُوَد َوِزْيِر الَؿْفِديِّ  ا َقِدَم "َقاَل:  ،ب ـَ َلؿَّ الؾَّْقُث الِعَراَق: َقاَل َأمِْقُر الُؿْممِـِْق

ْقَخ   َفَؼْد َثَبَت ِطـِْدي َأكَُّف َلْؿ َيْبَؼ َأَحٌد َأْطَؾُؿ بَِؿا َحَؿَؾ مِـُْف. ،اْلَزْم َهَذا الشَّ

ٟٗ ٢ٛ ـُ ُبَؽْقرٍ ايٜفَػ َثـَا اْب : َقاَل لِل َأُبق َجْعَػٍر: َتؾِل لِل َقاَل الؾَّْقُث "َقاَل:  ،: َحدَّ

 مِْصَر؟

َٓ َيا َأمِقْ  ـَ ُقْؾُت:  ـْ َذلَِؽ  ،َر الُؿْممِـِْق  َأْضُعُػ َط
ْ
ـَ  ،إِكِّل

 َرُجٌؾ مِ
ْ
إِكِّل

 الَؿَقالِل.

ـْ َضُعَػْت كِقَُّتَؽ فِل الَعَؿؾ لِل ،َفَؼاَل: َما بَِؽ َضعٌػ َمِعل
 ."َوَلؽِ

ِٝط٣ ُٔ ُبٜه َٓا اِب ٍَ ،ََٚسٖسَث دٍ ": ٜقا ـُ ُمَحؿَّ ـْ َقاَل َطْبُد الَعِزْيِز ب َد : َرَأْيُت الؾَّْقَث ِط

 ."َوَقْد َفْرَفَر َأْهَؾ الَحْؾَؼةِ  ،َربِْقَعَة ُيـَاضُِرُهؿ فِل الَؿَساِئؾِ 

ٟٗ ٜأُبٛ ٢ٚ َُِْٛؼ اهٜلَط ُٜ ُٔ  إ٢ِغَشاَم ب
ُّ
اِرمِل َثـَا الدَّ ـُ ُبَؽْقرٍ  ،: َحدَّ َثـَا َيْحَقك ب  ،َحدَّ

ـُ َجِؿْقؾٍ  َثـَا ُشَرْحبِْقُؾ ب َوَكاَن  ،ِهَشاٍم الَخؾِْقَػةِ  َأْدَرْكُت الـَّاَس َأيَّامَ "َقاَل:  ،َحدَّ

ِـّ  ـُ َسْعٍد َحَدَث السِّ ـُ َأبِل َجْعَػرٍ  ،الؾَّْقُث ب  ب
ِ
َوَجْعَػُر  ،َوَكاَن بِِؿْصَر ُطَبْقُد اهلل

ـُ َربِْقَعةَ  ـُ َيِزْيدَ  ،ب ـُ َأبِل َحبِْقٍب  ،َوالَحاِرُث ب ـُ ُهَبْقَرةَ  ،َوَيِزْيُد ب َوإِكَُّفؿ  ،َواْب

قْ  ـْ َحَداَثِة ِسـِّفَيْعِرُفْقَن لِؾَّ ـَ إِْسالَمِف َط  ."ِث َفْضَؾف َوَوَرَطُف َوُحْس

ِٝط٣ ُٔ ُبٜه ٍَ اِب ِٖ ٜقا  : َلْؿ َأَر مِثَؾ الؾَّْقِث.ُث

٣َٚ ـِ ُبَؽْقرٍ ََٚض ـُ َيْحَقك ب ـْ َأبِْقفِ  ،: َطْبُد الَؿؾِِؽ ب  َقاَل: ،َط
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ـَ الؾَّْقِث. اَما َرَأْيُت َأَحدً 
 َأكَؿَؾ مِ

 ُٔ ٍَ اِب ِٝط٣َٜٚقا ْقُث َفِؼْقَف الَبَدنِ ُبٜه  الؾَِّسانِ  ،: َكاَن الؾَّ
َّ
ـُ الُؼْرآَن  ،َطَربِل ُيْحِس

ْعرَ  ،َوالـَّْحقَ  ـَ الُؿَذاَكَرِة. ،َوَيحَػُظ الَحِدْيَث َوالشِّ  َحَس

 ًٓ  َؾُف.َحتَّك َطَؼَد َطْشَرًة: َلْؿ َأَر مِثْ  ،َوَيْعِؼُد بَِقِدهِ  ،َجِؿْقَؾةً  َفَؿا َزاَل َيْذُكُر ِخَصا

ُِٝب ٔفٞ ٔٛ ٌَ اشٜب ٘ٔ) ََْٜٚك ِٜٔد  (َتاض٢
ِّ
ـِ إِْبَراِهْقَؿ الُبْقَشـِْجل ِد ب ـْ ُمَحؿَّ َسِؿَع  ،: َط

ـَ ُبَؽْقٍر َيُؼْقُل:  ْقَب "اْب ـِ َأبِل َأيُّ ـْ َسِعْقِد ب  اَقاَل: َلْق َأنَّ َمالِؽً  ،ُأْخبِْرُت َط

ـْ  اَوَلَباَع الؾَّْقُث َمالِؽً  ،َأْخَرَس  َلَؽاَن َمالٌِؽ ِطـْد الؾَّْقِث  ،َوالؾَّْقَث اْجَتَؿَعا فِْقَؿ

 ."َيِزْيدُ 

ـْ َسِعْقٍد بَِفاٝقًُٞت َث َط ـْ َحدَّ َٓ َيِصحُّ إِْسـَاُدَها: لَِجَفاَلِة َم  اَأْو َأنَّ َسِعْقدً  ،: 

 َحؼَّ الَؿْعِرَفِة. اَما َطَرَف َمالِؽً 

ُٖٕس ََُش  ُٔ ٌُ ب َٖ ُٔ ،ٜأِخَبَطَْا امٝلَؤ ُِ ب َٕ ٔنَتاَب١ٟ َٚامٝلَػ٤ً : َأْخَبَرَكا َأُبق ٜقااٜل ،َعال٤

ـِ الؽِـِْديُّ    ،الُقْؿ
ُّ
ْقَباكِل  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر الَحافِظُ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َمـُْصْقٍر الشَّ

ـُ ِرْزٍق  ٍد الِؿْصِريُّ  ،َأْخَبَرَكا اْب ـُ ُمَحؿَّ ُّ ب
ـُ َأْحَؿَد  ،َأْخَبَرَكا َطؾِل ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

ـِ َأبِل َصْقَبَة الُؿْػِرُض  ـِ ِطَقاِض ب ـَ  ،ب ـُ َسِعْقٍد: َسِؿْعُت اْب َثـَا َهاُرْوُن ب َحدَّ

ـْ َأْهِؾ 
ـْ َأْرَضك مِ َوْهٍب َيُؼْقُل: ُكؾُّ َما َكاَن فِل ُكُتِب َمالٍِؽ: َوَأْخَبَركِل َم

ـُ َسْعدٍ  ،الِعْؾؿِ   ."َفُفَق الؾَّْقُث ب



 اعشف طوفم
 

3
 380 [-رحمه اهلل-]اإلمام المبجل الليث بن سعد 

ٔ٘ ْقِريُّ إَِلك َأبِل َبْؽرٍ : َٚٔب َثـَا الصُّ ـُ ُطَؿَر  ،: َحدَّ ـِ ب ْحَؿ َأْخَبَرَكا َطْبُد الرَّ

 
ُّ
  ،التُِّجْقبِل

ُّ
َرائِِػل ـِ ُمَؾْقٍح الطَّ ـِ َصالِِح ب ـُ ُيْقُسَػ ب ـُ ب َسِؿْعُت  ،َأْخَبَرَكا الَحَس

ـَ ُسَؾْقَؿاَن َيُؼْقُل:  بِْقَع ب ـُ َوْهٍب "الرَّ َٓ َمالٌِؽ َقاَل اْب َلَضؾَّ  ،َوالؾَّْقُث  ،: َلْق

 ."الـَّاُس 

َُُس اأٜلٖباُض ٍَ ٜأِس َثـَا َأُبق َصاِهرٍ ٜقا ـِ َوْهٍب  ،: َحدَّ ـِ اْب َٓ َمالٌِؽ "َقاَل:  ،َط  ،َلْق

  ،َهَؾْؽُت  ،َوالؾَّْقُث 
ِّ
ـِ الـَّبِل ُـّ ُكؾَّ َما َجاَء َط  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُكـُْت َأُض

 ."ُيْػَعُؾ بِفِ 

ٗٞ ُٖٕس ايٖطِغَعٓٔ ََُش  ُٔ ـُ َصالٍِح َدِعٜفُط ب َثـَا ُطْثَؿاُن ب َكاَن َأْهُؾ "َقاَل:  ،: َحدَّ

َثُفؿ بَِػَضائِؾِف ،َحتَّك َكَشَل فِْقِفُؿ الؾَّْقُث  ،مِْصَر َيـَْتِؼُصْقَن ُطْثَؿانَ  قا. ،َفَحدَّ  َفَؽػُّ

ـُ َطقَّاشٍ َحتَّك َكَش  اَوَكاَن َأْهُؾ ِحْؿَص َيـَْتِؼُصْقَن َطؾِق    ،َل فِْقِفؿ إِْسَؿاِطْقُؾ ب

 
ٍّ
ثُفؿ بَِػَضائِِؾ َطؾِل ـْ َذلَِؽ. ،َفَحدَّ قا َط  َفَؽػُّ

َٝاض٣ امٝلٞفط٢ُض ٢ٔ ٔع ََُس ب ُٔ ٜأِس ُُٖس ب َكاَن ": َسِؿْعُت َحْرمَؾَة َيُؼْقُل : ََُش

ـُ َسْعٍد َيِصُؾ َمالِؽً  ـَةِ  االؾَّْقُث ب   َفَؽَتَب  ،بِؿاَئِة ِدْيـَاٍر فِل السَّ
َّ
َمالٌِؽ إَِلْقِف: َطَؾل

. ـٌ  َدْي

ـَ َوْهٍب َيُؼْقُل: َكَتَب َمالٌِؽ إَِلك  ،َفَبَعَث إَِلْقِف بَِخْؿِس ماَئِة ِدْيـَارٍ  َفَسِؿْعُت اْب

 ُأِرْيُد َأْن ُأدِخَؾ بِـْتِل َطَؾك َزْوِجَفا
ْ
ـْ  ،الؾَّْقِث: إِكِّل

ٍء مِ
ْ
َفُلِحبُّ َأْن َتْبَعَث لِل بَِشل

 ُطْصُػٍر.
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ـَ ِحْؿاًل فَ    ،َفَباَع مِـُْف بَِخْؿِس ماَئِة ِدْيـَارٍ  ،اُطْصُػرً  َبَعَث إَِلْقِف بَِثالَثِْق
َ
َوَبِؼل

 ."ِطـَْدُه َفْضَؾةٌ 

ٍَ َُٚز ٜقا ـَ َأْلَػ ِدْيـَاٍر فِل ُكؾِّ ": َقاَل ُقَتْقَبةُ : ٜأُبٛ َزا َكاَن الؾَّْقُث َيْسَتِغؾُّ ِطْشِرْي

. ،َسـَةٍ   َزَكاٌة َقطُّ
َّ
 َوَقاَل: َما َوَجَبْت َطَؾل

ـَ َلِفْقَعَة َأْلَػ ِدْيـَارٍ  َوَأْطَطك  ،َأْلَػ ِدْيـَارٍ  اَوَأْطَطك َمالِؽً  ،َوَأْطَطك الؾَّْقُث اْب

اٍر الَقاِطَظ َأْلَػ ِدْيـَارٍ  ـَ َطؿَّ  َوَجاِرَيًة َتْسَقى َثالََث ماَئِة ِدْيـَاٍر. ،َمـُْصْقَر ب

 ،لِل َطؾِْقٌؾ  اإِنَّ اْبـً  ،َفَؼاَلْت: َيا َأَبا الَحاِرِث  ،اءِت اْمَرَأٌة إَِلك الؾَّْقِث َقاَل: َوَج 

 .َواْشَتَفك َطَساًل 

ـْ َطَسٍؾ. اَأْططَِفا مِْرصً  ،َفَؼاَل: َيا ُغالَمُ 
 مِ

 .": ِطْشُرْوَن َوماَئُة َرْصؾٍ َٚامٔلِطٝط

ِٝٔح ب ٢ٔ اي٤ً ِٝٔب ب ُٔ ُؾَع ٍَ َعِبُس امٜلًٔٔو ب َما ": َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل: ٢ٔ َغِعٕسٜقا

 َزَكاٌة ُمـُْذ َبَؾغُت 
َّ
 ."َوَجَبْت َطَؾل

ٍَ ٜأُبٛ َقأيح٣ ـْ َطَسؾٍ  ا: َسَلَلِت اْمَرأٌة الؾَّْقَث َمـ  َٜٚقا
 َوَقاَل: ،َفَلَمَر َلَفا بِِزقٍّ  ،مِ

َعِة َطَؾْقـَا. ،َسَلَلْت َطَؾك َقَدِرَها  َوَأْطَطْقـَاَها َطَؾك َقَدِر السَّ

ٍَ َِٝب١ٜ ٜقا ُٔ َؾ ُِٛب ب ـُ إِْسَحاَق َِٜعٝك  ب
ِ
َثـِل َطْبُد اهلل ـَ  ،: َحدَّ َسِؿْعُت َيْحَقك ب

 
َّ
ْقَؾِحْقـِل َجٍة إَِلك الؾَّْقِث َتطُؾُب َطَساًل "َقاَل:  ،إِْسَحاَق السَّ  ،َجاءِت اْمَرَأٌة بُِسُؽرَّ
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ـْ َيحِؿُؾ َمَعَفا ِزق  َفَلَمَر  َّٓ َأْن ُيْحَؿَؾ  ،َفَجَعؾت َتْلَبك ،اَم ْقُث َيْلَبك إِ َوَجَعَؾ الؾَّ

ـْ َطَسؾٍ 
 َوَقاَل: ُكعطِْقِؽ َطَؾك َقَدِرَكا. ،َمَعَفا مِ

٣ٔ ِٝ َِٔػٔه  ٢ٔ ٢ٔ اسٜباض٢ٔخ ب ٍَ ،ََٚع ـَ الؾَّْقِث َثَؿَرةً ٜقا
 ،: اْشَتَرى َقْقٌم مِ

َفَلَمَر َلُفؿ  ،ُثؿَّ َدَطا بَِخِريَطٍة فِْقَفا َأْكَقاٌس  ،َفَلَقاَلُفؿ ،َتَؼاُلْقهُ َفاْس  ،َفاْسَتْغَؾْقَها

ـَ ِدْيـَارً  إِكَُّفؿ  ،االؾَُّفؿَّ َغْػرً "َفَؼاَل:  ،َفَؼاَل َلُف اْبـُُف الَحاِرُث فِل َذلَِؽ  ،ابَِخْؿِسْق

ُؾقا فِْقَفا َأَماًل  ـْ َأَمؾِِفؿ بَِفَذاَفَلْحَبْبُت َأْن ُأَطقِّ  ،َقْد َكاُكقا َأمَّ
 ."َضُفؿ مِ

ٗٞ َٕ ايَٖٓػا٥ٔ َُا ُٔ ُعِج َُُس ب ـَ الؾَّْقِث  ،: َسِؿْعُت ُقَتْقَبةَ ٜأِس َسِؿْعُت ُشَعْقَب ب

ـُ َأَكٍس  ،َفَؼِدَم الَؿِدْيـَةَ  ،َمَع َأبِل اَخَرْجُت َحاج  "َيُؼْقُل:  َفَبَعَث إَِلْقِف َمالُِؽ ب

 بَِطَبِؼ ُرَصٍب.

َبِؼ َأْلَػ ِدْيـَارٍ َقاَل: َفَجَعَؾ  ُه إَِلْقفِ  ،َطَؾك الطَّ  ."َوَردَّ

ِٜ٘ َٛ ُٖ ٌُ َغ ِٝ َُأع ـُ َصالٍِح إ٢ِغ  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل َصِحبُت الؾَّْقَث "َقاَل:  ،: َحدَّ

ـَ َسـَةً  َّٓ َمَع الـَّاسِ  ،ِطْشِرْي ك إِ َٓ َيَتَعشَّ ى َو َّٓ بَِؾحٍؿ  ،َٓ َيَتَغدَّ َٓ َيْلُكُؾ إِ َوَكاَن 

َّٓ َأْن َيْؿَرَض   ."إِ

َٝاض٣ امٝلٞفط٢ُض ٢ٔ ٔع ََُس ب ُٔ ٜأِس ُُٖس ب ـُ َطْؿٍرو ََُش َثـَا إِْسَؿاِطْقُؾ ب : َحدَّ

 
ُّ
ـَ َطْبِد الَعِزْيِز َيُؼْقُل:  ،الَغافِِؼل َكاَن الؾَّْقُث َلُف ُكؾَّ َيْقٍم "َسِؿْعُت َأْشَفَب ب

ُلَفاَأْرَبَعُة مَ  ا َأوَّ ْؾَطاِن فِل َكَقاِئبِف  ،َجالَِس َيْجؾُِس فِْقَفا: َأمَّ َبِة السُّ
َفَقجؾُِس لِـَائِ

ْؾَطانُ  ،َوَحَقائِِجف ـَ الَؼاِضل َأمرً  ،َوَكاَن الؾَّْقُث َيغَشاُه السُّ
ـَ  ،اَفنَِذا َأْكَؽَر مِ

َأْو مِ
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ْؾَطانِ  ـَ  ،السُّ َوَيْجؾُِس َْٕصَحاِب  ،تِْقِف الَعزُل َفَقلْ  ،َكَتَب إَِلك َأمِْقِر الُؿْممِـِْق

ُحقا َأْصَحاَب الَحَقاكِْقِت  ،الَحِدْيِث  َؼٌة  ،َوَكاَن َيُؼْقُل: َكجِّ َفنِنَّ ُقُؾْقَبُفؿ ُمَعؾَّ

 بَِلْسَقاقِِفؿ.

َٓ  ،َوَيجؾُِس لَِحَقائِِج الـَّاسِ  ،َفَقْسَلُلْقَكفُ  ،َيغَشاُه الـَّاُس  ،َوَيجؾُِس لِْؾَؿَسائِؾِ 

 َكُبَرْت َحاَجُتُف َأْو َصُغَرْت. ،ُلُف َأَحٌد َفَقُرّدهُ َيْسلَ 

ـِ الَبَؼرِ  َتاِء الَفَرائَِس بَِعَسِؾ الـَّْحِؾ َوَسْؿ َوفِل  ،َوَكاَن ُيطِعُؿ الـَّاَس فِل الشِّ

رِ  ؽَّ ْقِػ َسِقْيَؼ الؾَّْقِز فِل السُّ  ."الصَّ

ٔ٘  : إَِلك الَخطِْقِب َأبِل َبْؽٍر: َأْخَبَرَكا الَبرْ َٚٔب
ُّ
َأْخَبَرَكا َأُبق إِْسَحاَق  ،َقاكِل

ل اُج:  ،الُؿَزكِّ رَّ ـِ َسْعدٍ ": َسِؿْعُت ُقَتْقَبَة َيُؼْقُل َأْخَبَرَكا السَّ -َقَػْؾـَا َمَع الؾَّْقِث ب

ـَ اإِلْسَؽـَْدِريَّةِ  -رحؿف اهلل
: َسِػْقـٌَة فِْقَفا َمْطَبُخف ،مِ ـَ  ،َوَكاَن َمَعُف َثالَُث َسَػاِئ

 َوَسِػْقـٌَة فِْقَفا َأْضَقاُفُف. ،َوَسِػْقـٌَة فِْقَفا َطائَِؾُتفُ 

طِّ  الَُة َيْخُرُج إَِلك الشَّ  َفُقَصؾِّل. ،َوَكاَن إَِذا َحَضرِت الصَّ

ـَ ُشَعْقٌب؟ ،َفَخَرْجـَا لَِصالَِة الَؿْغِرِب  ،َوَكاَن اْبـُُف ُشَعْقٌب إَِماَمفُ   َفَؼاَل: َأْي

.  َفَؼاُلقا: ُحؿَّ

نَ  ،اَم الؾَّْقُث َفؼَ  مَ  ،َوَأَقامَ  ،َفَلذَّ ْؿِس َوُضَحاَها﴿َفَؼَرَأ:  ،ُثؿَّ َتؼدَّ َفَؼَرَأ:  ،﴾َوالشَّ

 . ﴾َفالَ َيَخاُف ُطْؼبَاَها﴿
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َٕ ِٛ ِٛٝي ١َٔٓ َٜٝك ِٜ ٢ٌ امٜلٔس ِٖ َََكأسٔف ٜأ ـَ الَؽاتِِب ": َٜٚنَصٔيٜو ٔفٞ 
ُهَق َغَؾٌط مِ

ِحْقؿِ َوَيْجَفُر: بِبِ  ،ِطـَْد َأْهِؾ الِعَراِق  ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
 ."َوُيسؾُِّؿ تِْؾَؼاَء َوْجِففِ  ،ْسِؿ اهلل

ٟٗ ٢ٛ ـُ ُبَؽْقرٍ : ايٜفَػ  :َقاَل اْب

ـِ َلِفْقَعةَ "َيُؼْقُل:  اَسِؿْعُت الؾَّْقَث َكثِْقرً  ـِ اْب  الَِّذي  ،َأَكا َأْكَبُر مِ
ِ
َفالَحْؿُد هلل

 ."َمتََّعـَا بَِعْؼؾِـَا

ـُ  ـُ الؾَّْقِث ُبَؽْقرٍ ُثؿَّ َقاَل اْب َثـِل ُشَعْقُب ب ـْ َأبِْقفِ  ،: َحدَّ طُت "َقاَل:  ،َط ا َودَّ َلؿَّ

ِة َطْؼؾَِؽ  ،َأَبا َجْعَػٍر بِبِْقِت الَؿْؼِدسِ  ـْ ِشدَّ
َوالَحْؿُد  ،َقاَل: َأْطَجَبـِل َما َرَأْيُت مِ

 الَِّذي َجَعَؾ فِل َرِطقَّتِل مِْثَؾَؽ 
ِ
 ."هلل

ِْٝب ٍَ ُؾَع  ."آَ ُتْخبُِروا بَِفَذا َما ُدمُت َحق  "بِل َيُؼْقُل: : َكاَن أَ ٜقا

َِٝب١ٝ ٍَ ٝقَت ـَ ٜقا ـِ َلِفْقَعَة بَِثالَِث ِسـِْق ـِ اْب َوإَِذا َكَظرَت  ،: َكاَن الؾَّْقُث َأْكَبَر مِ

ـٌ  ـَ َلِفْقَعَة إََب -َوَذا َأٌب  ،َتُؼْقُل: َذا اْب  .-َيْعـِل: اْب

ا اْحَتَرَقْت كُ "َقاَل:  ـِ َلِفْقَعةَ َوَلؿَّ ـَ الَغِد بَِلْلِػ  ،ُتُب اْب
َبَعَث إَِلْقِف الؾَّْقُث مِ

 ."ِدْيـَارٍ 

ُٔ َقأيح٣ اأٜلَؾٗر ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـْ َأْخَرَج َلُؽؿ َهِذِه إََحاِدْيَث ": ُسئَِؾ ُقَتْقَبُة: ٜقا َم

ـْ ِطـِْد الؾَّْقِث؟
 مِ

ـُ الحُ   ."َباِب َفَؼاَل: َشْقٌخ َكاَن ُيَؼاُل َلُف: َزْيُد ب

اٍر َطَؾك الؾَّْقِث  ـُ َطؿَّ  َفَقَصَؾُف بَِلْلػ ِدْيـَاٍر. ،َوَقِدَم َمـُْصْقُر ب



 اعشف طوفم

3
 [-رحمه اهلل-المبجل الليث بن سعد ]اإلمام 

   
 

385 

ـِ َلِفْقَعةَ   ،بَِلْلِػ ِدْيـَارٍ  اَوَوَصَؾ َمالِؽً  ،َفَقَصَؾُف بَِلْلِػ ِدْيـَارٍ  ،َواْحَتَرَقْت َداُر اْب

 َفُفَق ِطـِْدي. ،َوَكَساكِل َقِؿْقَص ُسـُْدسٍ 

َٖا َٚا  : َض
ُّ
ـُ َأْحَؿَد الَفَؿَذاكِل ـِ  ،َصالُِح ب ـِ الُحَسْق  ب

ِّ
ـِ َطؾِل ِد ب ـْ ُمَحؿَّ َط

 
ِّ
ْقَدَكاكِل  ."َسِؿْعُت إََشجَّ  ،الصَّ

ٗٞ َٕ ايَٖٓػا٥ٔ َُا ُٔ ُعِج َُُس ب َيْسَتِغؾُّ ": َيُؼْقُل  اُشَعْقبً َسِؿْعُت  ،: َسِؿْعُت ُقَتْقَبةَ ٜأِس

ـَ ِطْشرِ  ـَِة َما َبْق ـَ َأْلػً َأبِل فِل السَّ ـَ َأْلَػ ِدْيـَاٍر إَِلك َخْؿَسٍة َوِطْشِرْي َتْلتِل َطَؾْقِف  ،اْي

ـٌ  ـَُة َوَطَؾْقِف َدْي  ."السَّ

ٔ٘ ـُ  ،: َأْخَبَرَكا َأُبق ُكَعْقٍؿ الَحافِظُ إَِلك الَخطِْقِب : َٚٔب ـِ ب ْحَؿ َأْخَبَرَكا َطْبُد الرَّ

ـِ َجْعَػرٍ  ِد ب   ،ُمَحؿَّ
ُّ
ْمؾِل ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ الرَّ َثـَا إِْسَحاُق ب ـَ  ،َحدَّ َد ب َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ـَ َأْلَػ ِدْيـَارٍ "ُرْمٍح َيُؼْقُل:  ـِ َسْعٍد فِل ُكؾِّ َسـٍَة َثَؿاكِْق َما  ،َكاَن َدْخُؾ الؾَّْقِث ب

 ."َأْوَجَب اهلُل َطَؾْقِف َزَكاَة ِدْرَهٍؿ َقطُّ 

.: َما َمَضك فِل َدْخؾِ ٝقًُٞت  ِف َأَصحُّ

ٗٞ ٢ٔ َِْذَس٠ٜ ايٖتُٓٛٔخ ُٖٔس ب ََُش  ُٔ َُُس ب ـَ ُرْمٍح َيُؼْقُل: ٜأِس َد ب : َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

َثـِل َسِعْقٌد أَدم ـِ َسْعدٍ "َقاَل:  ،َحدَّ َفَرَجعُت  ،َفَتـَْحـََح لِل ،َمَررُت بِالؾَّْقِث ب

ـْ َيْؾَزُم الَؿْسِجدَ  ،ُخْذ َهَذا الُؼـَْداَق  ،َفَؼاَل لِل: َيا َسِعْقدُ  ،إَِلْقفِ   ،َفاْكُتْب لِل فِْقِف َم

َٓ َغؾََّة. َٓ بَِضاَطَة َلُف َو ـْ   مِؿَّ

 َيا َأَبا الَحاِرِث. اَفُؼْؾُت: َجَزاَك اهلُل َخْقرً 
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ا َصؾَّْقُت  ،ُثؿَّ ِصرُت إَِلك الَؿـِْزلِ  ،َوَأَخْذُت مِـُْف الُؼـَْداَق   َأْوَقدُت  ،َفَؾؿَّ

َراَج  ِحْقؿِ  ،السِّ ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
ـُ ُفالٍَن. ،َوَكَتبُت: بِْسِؿ اهلل  ُثؿَّ ُقْؾُت: ُفالَُن ب

ـُ ُفالٍَن. ،ُثؿَّ َبَدَرْتـِل َكْػِسل  َفُؼْؾُت: ُفالَُن ب

 َيا َسِعْقدُ  ،إِْذ َأَتاكِل آٍت  ،َقاَل: َفَبْقـَا َأَكا َطَؾك َذلَِؽ 
ِ
ك َتْلتِل إِلَ  ،َفَؼاَل: َها اهلل

؟! َماَت الؾَّْقُث  ،اَقْقٍم َطاَمُؾقا اهلَل ِسر  
ٍّ
َأَلْقَس  ،َوَماَت ُشَعْقٌب  ،َفَتْؽِشُػُفؿ َٔدمِل

 الَِّذي َطاَمُؾْقُه؟
ِ
 َمرِجُعُفؿ إَِلك اهلل

ا َأْصَبحُت  ،اَفُؼْؿُت َوَلْؿ َأْكُتْب َشْقئً  ْقَث  ،َفَؾؿَّ  ،َفَتَفؾََّؾ َوْجُففُ  ،َأَتْقُت الؾَّ

ِحْقؿِ  ،َفـََشَرهُ  ،الُؼـَْداَق  َفـَاَوْلُتفُ  ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
َفَؼاَل:  ،َفَؿا َرَأى فِْقِف َغْقَر: بِْسِؿ اهلل

 َما الَخَبُر؟

ا َكانَ  ـَ  ،َفَصاَح َصْقَحةً  ،َفَلْخَبرُتُف بِِصدٍق َطؿَّ
َفاْجَتَؿَع َطَؾْقِف الـَّاُس مِ

َّٓ َخْقٌر. ،َفَسَلُلْقهُ  ،الِحَؾِؼ   َفَؼاَل: َلْقَس إِ

 
َّ
َماَت الؾَّْقُث  ،َصَدقَت  ،َتَبقَّـَْتَفا َوُحِرْمَتَفا ،َفَؼاَل: َيا َسِعْقدُ  ،ُثؿَّ َأْقَبؾ َطَؾل

؟
ِ
 "َأَلْقَس َمرِجُعُفؿ إَِلك اهلل

َُٚز ُٔ َزا ُّ ب َٔٞكَسا  ٍَ ـَ ": َوَكاَن ُيَؼاُل  ،أَدمَ  اَرَأْيُت َسِعْقدً : ٜقا
إِكَُّف مِ

 ."َْٕبَدالِ ا

ٍَ ٜأُبٛ َقأيح٣ قٍَّة َطَؾك َأْصَحاِب ": ٜقا ـْ َفْقِق طؾِّ
ْقُث َيْؼَرُأ بِالِعَراِق مِ َكاَن الؾَّ

 ."َفـََسُخقهُ  ،َرَمقُت بِِف إَِلْقِفؿ ،َفنَِذا َفَرغَ  ،َوالؽَِتاُب بَِقِدي ،الَحِدْيِث 
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٣َٚ ـُ ُشَعْقٍب َض ـْ َأبِْقفِ  ،: َطْبُد الَؿؾِِؽ ب  ،قِْقَؾ لِؾَّْقِث: َأمَتَع اهلُل بَِؽ "َقاَل:  ،َط

 ."إِكَّا َكْسَؿُع مِـْؽ الَحِدْيَث َلْقَس فِل ُكُتبَِؽ 

َما َوِسَعف  ،َفَؼاَل: َأَو ُكؾُّ َما فِل َصْدِري فِل ُكُتبِل؟ َلْق َكَتبُت َما فِل َصْدِري

 ."َهَذا الَؿْرَكُب 

َٖا َٚا ـُ ُيْقُكَس َض ـِ الَحاِرِث  ،: الَحافُِظ اْب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َثـَا َأْحَؿُد ب َثـَا  ،َحدَّ َحدَّ

ـُ َطْبِد الَؿؾِِؽ  ُد ب ـْ َأبِْقِف. ،ُمَحؿَّ  َط

ِٝط٣ ُٔ ُبٜه ٢َٝ ب ْقُث : َِٜش اِج ": -رحؿف اهلل-َقاَل الؾَّ ُكـُْت بِالَؿِدْيـَِة َمَع الُحجَّ

ـِ  رقِْق َ َكثِْقَرُة السِّ
ـِ  ،َوِهل ق َكزطُت  ،نَِذا َبَؾغُت َباَب الَؿْسِجدِ فَ  ،َفُؽـُْت َألَبُس ُخػَّ

 َوَدَخْؾُت. ،َأَحَدُهَؿا

َٓ َتْػَعْؾ َهَذا  : ـُ َسِعْقٍد إَْكَصاِريُّ َفنِكََّؽ إَِماٌم َمـُْظْقٌر إَِلْقَؽ  ،َفَؼاَل َيْحَقك ب

 .-ُيِرْيُد ُلبَس ُخػٍّ َطَؾك ُخػٍّ  -

ُّ  َيُؼْقُل:اأٜلِثَط
ِ
 : َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل

ـَ الؾَّْقِث 
ـَ َأثَبُت مِ ق َِٓء الِؿْصِريِّ ـُ الَحاِرِث  ،َما فِل َهُم َٓ  ،َٓ َطْؿُرو ب َو

ـُ الَحاِرِث ِطـِْدي ،َأَحدٌ  َما  ،ُثؿَّ َرَأْيُت َلُف َأْشَقاَء َمـَاِكْقرَ  ،َوَقْد َكاَن َطْؿُرو ب

ـِ َسْعٍد.  َأَصحَّ َحِدْيَث َلْقِث ب

: إِنَّ إِْكَساكً َفؼَ  ،َوَجَعَؾ ُيْثـِل َطَؾْقفِ 
ِ
َػُف. ااَل َرُجٌؾ َٕبِل َطْبِد اهلل  َضعَّ

َٓ َيْدِري.  َفَؼاَل: 
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ُٔ ظ٢َٜإز ٌُ ب ٍَ ايٜفِه  َصِحْقُح الَحِدْيِث. ،: َقاَل َأْحَؿُد: َلْقٌث َكثِْقُر الِعْؾؿِ َٜٚقا

ٟٗ ِٖط٢ ُٔ َغِعٕس ايٗع َُُس ب ٍَ ٜأِس ـَ َحـَْبٍؾ َيُؼْقُل: َٜٚقا ْقُث ": َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب الؾَّ

 ."َثْبٌت  ،ثَِؼةٌ 

َُٚز ٍَ ٜأُبٛ َزا ـَ َأَصحُّ ": َسِؿْعُت َأْحَؿَد َيُؼْقُل: َٜٚقا ق َلْقَس فِل الِؿْصِريِّ

ـِ َسْعدٍ  اَحِدْيثً  ـَ الؾَّْقِث ب
ـُ الَحاِرِث ُيَؼاِرُبفُ  ،مِ  ."َوَطْؿُرو ب

ُٔ ٍَ َعِبُس اهلٔل ب ََُس َٜٚقا ـْ  اَأَصحُّ الـَّاِس َحِدْيثً ": َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل : ٜأِس َط

ـُ َسْعدٍ  : َلْقُث ب ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َسِعْقٍد الَؿْؼُبِريِّ رضل اهلل -َيْػِصُؾ َما َرَوى َط

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ،-طـف ـْ َأبِْقِف َط  ."-رضل اهلل طـف-َوَما َط

 ."اُهَق َثْبٌت فِل َحِدْيثِِف ِجد  

ٌْ َِٓب ٍَ َس ـِ الَؿْؼُبِريِّ ": ُسئَِؾ َأْحَؿدُ : َٜٚقا ـُ َأبِل ِذْئٍب َأَحبُّ إَِلْقَؽ َط َأِو  ،اْب

ـُ َطْجالََن؟  اْب

ـْ َسَؿاِع َأبِْقفِ 
ـُ َطْجالََن اْخَتَؾَط َطَؾْقِف َسَؿاُطُف مِ   ،َقاَل: اْب

َّ
الؾَّْقُث َأَحبُّ إَِلل

 ."مِـُْفؿ فِل الَؿْؼُبِريِّ 

ٍَ ٞٗ َٜٚقا َٔ ُٕ ايٖساض٢ َُا ـٍ َيُؼْقُل : ُعِج ـَ َمِعْق  ": َسِؿْعُت َيْحَقك ب
َّ
الؾَّْقُث َأَحبُّ إَِلل

ـِ َأيُّْقَب  ـْ َيْحَقك ب  َوَيْحَقك ثَِؼٌة. ،َم

ـْ َكافٍِع؟  ُقْؾُت: َفَؽْقَػ َحِدْيُثُف َط

 ."ِثَؼةٌ  ،َفَؼاَل: َصالٌِح 
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َِ َٜ ََِط ٢ٔ ٜأٔبٞ  ُٔ َغِعٔس ب َُُس ب ٍَ ٜأِس ـٍ : َٜٚقا ـُ َمِعْق الؾَّْقُث ِطـِْدي َأْرَفُع ": َقاَل اْب

ـِ إِْسَحاَق. ـِ اْب  مِ

 َأْو َمالٌِؽ؟ ،ُقْؾُت: َفالؾَّْقُث 

 ."َقاَل: َمالٌِؽ 

٢ٔ َقأيح٣ ََُس ب ِٔ ٜأِس َِٝح - ََٚع ٍَ - ََٚشٜنَط اي٤ً إَِماٌم َقْد َأوَجَب اهلُل َطَؾْقـَا ": ٜفٜكا

فُ  ـْ بِالَبَؾِد  ،َحؼَّ ـِ الَحاِرِث  -َلْؿ َيُؽ  ."مِْثُؾفُ  –َبْعَد َطْؿِرو ب

ٗٞ ٔٛ َٛأغ ََُس اي ُٔ ٜأِس ٌُ ب ِٗ ٍَ َغ ـُ ": َسِؿْعُت الَػالََّس َيُؼْقُل : َٜٚقا َلْقُث ب

ـِ الُؿَباَركِ  ،َسْعٍد َصُدْوٌق  ـِ اْب ُث َط ـَ َمْفِديٍّ ُيَحدِّ  ."َطـْفُ  ،َسِؿْعُت اْب

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب  اَسِري   ،َكثِْقَر الَحِدْيِث  ،َوَكاَن ثَِؼةً  ،بِالَػْتَقىاْسَتَؼؾَّ الؾَّْقُث ": ٜقا

َجالِ  ـَ الرِّ
 ."َلُف ِضَقاَفةٌ  ،اَسِخق   ،مِ

َِٝب١ٜ ُٔ َؾ ُِٛب ب ٍَ َِٜعٝك ْهِريِّ َبْعُض آْضطَِراِب.َٜٚقا ـِ الزُّ  : فِل َحِدْيثِِف َط

ِٝٔح ٢ٔ اي٤ً ٍَ ،-ضمح٘ اهلل-َع ِة إَِلك إَْطَرِج اْرَتَحْؾُت إَِلك اإِلْسَؽـَْدرِ ": ٜقا  ،يَّ

 ."َفَصؾَّْقُت َطَؾْقفِ  ،َفَقَجْدُتُف َقْد َماَت 

ٗٞ ٍَ ائعِذًٔ ٞٗ ،َٜٚقا  ."الؾَّْقُث ثَِؼةٌ ": َٚايَٖٓػا٥ٔ

ُٔ ٔخَطاف٣ ٍَ اِب  ."َصِحْقُح الَحِدْيِث  ،َصُدْوٌق ": َٜٚقا

ٟٗ ِٚض٢ ـٍ : َعٖباْؽ ايٗس ـُ َمِعْق َثـَا َيْحَقك ب َهِذِه ِرَساَلُة َمالٍِؽ إَِلك ": َقاَل  ،َحدَّ

ـُ َصالٍِح َيُؼْقُل فِْقَفا: َوَأْكَت فِل إَِماَمتِؽ َوَفْضؾَِؽ  ،الؾَّْقِث   ب
ِ
َثـَا بَِفا َطْبُد اهلل َحدَّ
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ـْ َأْهِؾ َبَؾِدكَ 
ـْ ِقَبَؾَؽ إَِلْقَؽ  ،َوَمـِْزَلتَِؽ مِ َواْطتَِؿاِدِهؿ َطَؾك َما  ،َوَحاَجِة َم

 ."َجاءُهؿ مِـَْؽ 

َُ ِٖٕبٜأِس َٚ  ٢ٔ ٢ٔ ب َُ ُٔ َعِبٔس ايٖطِس  : َسِؿْعُت ُس ب
َّ
افِِعل  -رحؿف اهلل-الشَّ

َّٓ َأنَّ َأْصَحاَبف َلْؿ َيُؼْقُمقا بِفِ "َيُؼْقُل:  ـْ َمالٍِؽ، إِ
 ."الؾَّْقُث َأْفَؼُف مِ

ٟٗ ٍَ ٜأُبٛ ُظِضَع١ٜ ايٖطاظ٢ ـَ ُبَؽْقٍر َيُؼْقُل: َٜٚقا ـْ الؾَّْقُث َأْفؼَ ": َسِؿْعُت َيْحَقك ب
ُف مِ

َـّ الُحْظَقَة لَِؿالٍِؽ  ،َمالٍِؽ 
 ."–-رحؿف اهلل-َوَلؽِ

ٍَ َسِط١ًَٜٝ  َيُؼْقُل : َٜٚقا
َّ
افِِعل ـْ َمالٍِؽ ": َسِؿْعُت الشَّ

 ."الؾَّْقث َأْتَبُع لأِلََثِر مِ

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب ٍَ َعًٔ  ."الؾَّْقُث َثْبٌت ": َٜٚقا

٣ِ ٍَ ٜأُبٛ َسأت ـِ َفَضاَلةَ ُهَق َأَحبُّ ": َٜٚقا ِؾ ب ـْ ُمَػضَّ
 مِ
َّ
 ."إَِلل

َُٚز ٍَ ٜأُبٛ َزا : َٜٚقا ـِ ـُ الُحَسْق ُد ب َثـِل ُمَحؿَّ : َسِؿْعُت َأْحَؿَد َيُؼْقُل : َحدَّ

َـّ فِل َأْخِذِه ُسُفقَلةً  ،الؾَّْقث ثَِؼةٌ "
 ."َوَلؽِ

ِٝط٣ ُٔ ُبٜه ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ْقُث  :ٜقا  لِل مِْصَر؟َقاَل لِل الَؿـُْصْقُر: َتؾِل ": َقاَل الؾَّ

 َفاْسَتْعَػْقُت.

ُدُه مِْصرَ  ،َقاَل: َأما إِْذ َأَبْقَت  ـِل َطَؾك َرُجٍؾ ُأقؾِّ  ."َفُدلَّ

 ُقْؾُت 
ُّ
ـُ الَحَؽِؿ الُجَذامِل  َوَلُف َطِشْقَرٌة. ،َرُجٌؾ َلُف َصالٌَح  ،: ُطْثَؿاُن ب

َؿ الؾَّْقَث  ،َقاَل: َفَبَؾَغ ُطْثَؿاَن َذلَِؽ  َّٓ ُيَؽؾِّ  قا. "َفَعاَهَد اهلَل َأ
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: سـة أربعة وتسعقـ مـ -ضمح٘ اهلل-ٚيس اإلَاّ ايًٝح بٔ غعس 

 الفجرة.

 : سـة خؿسة وسبعقـ ومائة مـ الفجرة.-ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

 -رحؿف اهلل-اإلمام الشافعل، وشقخ اإلسالم  -رحؿف اهلل-وكان يؼدمف 

 .-رحؿف اهلل-وغقرهؿا مـ أهؾ العؾؿ طؾك اإلمام مالؽ بـ أكس 

-إٓ أن مذهبف اكدثر، ولؿ يؼؿ بف أصحابف كؿا قال ذلؽ اإلمام الشافعل 

 .-رحؿف اهلل

 وهق سـل سؾػل طؾك صريؼة أهؾ الحديث وإثر.

 ."فؼقف أهؾ مصر، ومػتقفا، وطالؿفا": -ضمح٘ اهلل-فكس نإ 

 ."كريًؿا، جقاًدا، سخًقا": -ضمح٘ اهلل-ٚقس نإ 

 : لؿ تجب الزكاة طؾقف يف مالف.ست٢ قٌٝ

 : لف مرطة كاكت تغؾ ثؿاكقـ ألًػا يف العام.-ضمح٘ اهلل-َع أْ٘ 
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 [-رحمه اهلل-اإلمام حماد بن زيد بن دينار ]

 ."-سمحٕ اهلل-محاد بّ صٙذ بّ دِٙاس ": َِٚٓٗ

 : (466-7/456)يف ايػري  -اهللضمح٘ -قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ـُ َزْيدِ " اُد ب .-رحؿف اهلل-َحؿَّ ـِ ِدْرَهٍؿ إَْزِديُّ  : ب

ُث الَقْقِت  ،الثَّْبُت  ،الَحافِظُ  ،الَعالََّمةُ  َمْقَلك  ،َأُبق إِْسَؿاِطْقَؾ إَْزِديُّ  ،ُمَحدِّ

ـِ َحاِزٍم الَبْصِريِّ  ِرْيرُ  ،إَْزَرُق  ،آِل َجِرْيِر ب  َأَحُد إَْطالَِم. ،الضَّ

ـْ ِسِجْسَتانَ 
ُه ِدْرَهٌؿ مِـَْفا. ،َأصُؾُف مِ َ َجدُّ

 ُسبِل

ٍّٟ ِٗٔس ََ  ُٔ ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس ُة الـَّاِس فِل َزَماكِِفؿ َأْرَبَعٌة: ُسْػَقاُن ٜقا ؿَّ
: َأئِ

امِ  ،َوَمالٌِؽ بِالِحَجازِ  ،الثَّْقِريُّ بِالُؽْقَفةِ   بِالشَّ
ُّ
ـُ َزْيٍد وَ  ،َوإَْوَزاِطل اُد ب َحؿَّ

 بِالَبْصَرِة.

٣ٔ ِٝ ََٔع  ُٔ ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ـِ َزْيٍد.َٜٚقا اِد ب ـْ َحؿَّ
 : َلْقَس َأَحٌد َأْثَبَت مِ

ٟٗ ِٛض٢ َِٝػاُب ٢َٝ ايٖٓ ُٔ َِٜش ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ـِ  ا: َما َرَأْيُت َشْقخً َٜٚقا اِد ب ـْ َحؿَّ
َأْحَػَظ مِ

 َزْيٍد.

٣ٌ َِٓب ُٔ َس َُُس ب ٍَ ٜأِس اَٜٚقا ـَ : َحؿَّ ِة الُؿْسؾِِؿْق ؿَّ
ـْ َأئِ

ـُ َزْيٍد مِ ـْ َأْهِؾ  ،ُد ب
مِ

ـِ  ْي ـِ َسَؾَؿَة. ،الدِّ اِد ب ـْ َحؿَّ
 مِ
َّ
 ُهَق َأَحبُّ إَِلل
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ٍّ ِٗٔس ََ  ُٔ ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس ـَّةِ  ا: َلْؿ َأَر َأَحدً َٜٚقا َٓ  ،َقطُّ َأْطَؾَؿ بِالسُّ َو

ـَّةِ  ـِ َزْيٍد. بِالَحِدْيِث الَِّذي َيْدُخُؾ فِل السُّ اِد ب ـْ َحؿَّ
 مِ

ِٔ َٟ َع ٢ٚ -: َرُجُؾ الَبْصَرِة َبْعَد ُشْعَبَة َذاَك إَْزَرُق َقاَل  ،ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ : َُٚض

ادً   .-اَيْعـِل: َحؿَّ

ُٔ ازٜبٖطاح٢ ُِٝع ب َٚٔن  ٍَ َّٓ بِِؿْسَعٍر.ٜقا ـَ َزْيٍد إِ اَد ب  : َما ُكـَّا ُكَشبُِّف َحؿَّ

 ُٕ َُا ِٝ ٍَ ُغًٜ ُٔ َسِطٕبٜقا ـِ َزْيٍد كَِتاٌب ب اِد ب ـْ لَِحؿَّ َّٓ كَِتاُب َيْحَقك  ،: َلْؿ َيُؽ إِ

. ـِ َسِعْقٍد إَْكَصاِريِّ  ب

ٗٞ ُٔ َعِبٔس اهلٔل ائعِذًٔ َُُس ب ٍَ ٜأِس ـُ َزْيٍد ِثَؼةٌ َٜٚقا اُد ب َوَحِدْيُثُف َأْرَبَعُة  ،: َحؿَّ

َِٓف َحِدْيٍث  ـْ َلُف كَِتاٌب. ،َكاَن َيْحَػُظَفا ،آ  َوَلْؿ َيُؽ

ُٔ ٔخَطاف٣ اسٜبأفٝغ ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس ـُ َزْيٍد فِل َٜٚقا اُد ب : َلْؿ ُيخطِْئ َحؿَّ

ـُ الُؿَباَرِك: ،َحِدْيِث َقطُّ   َوفِْقِف َيُؼْقُل اْب

ـَ َزْيدِ ...  اَأيَُّفا الطَّالُِب ِطْؾؿـــــً ــــاَد ب  إِْيِت َحؿَّ

 ُثؿَّ َققَّــــْدُه بَِؼْقـــــــــــدِ ...  اَوِطْؾؿً  اَتْؼَتبِْس ِحْؾؿً 

ٍّ ِٗٔس ََ  ُٔ ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس ـِ َزْيدٍ ٜقا اِد ب ـْ َحؿَّ
َوَمالِِؽ  ،: َما َرَأيُت َأْطَؾَؿ مِ

ـِ َأَكسٍ  ا-َأْفَؼَف مِـُْف  اَوَما َرَأيُت بِالَبْصَرِة َأَحدً  ،َوُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ  ،ب َد َيْعـِل: َحؿَّ

ـَ َزْيدٍ   .-ب

ٍَ آَخُط  َٜٚقا
ِّ
ْختَِقاكِل  َوَأثَبُتُفؿ. ،: ُهَق َأَجؾُّ َأْصَحاِب َأيُّْقَب السِّ
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ِٜٕس ٢ٔ َظ ُٖأز ب ِٔ َس ٍَ ،ََٚع ـَ َسـًَة.ٜقا  : َجاَلْسُت َأيُّْقَب ِطْشِرْي

ٗٞ َٔ ِٕٝس ايٖساض٢ ُٔ َغٔع َُُس ب ٍَ ٜأِس َماَت "ُل: : َسِؿْعُت َأَبا َطاِصٍؿ الـَّبِْقَؾ َيُؼقْ َٜٚقا

ـُ َزْيٍد َيْقم َماَت  اُد ب َٓ َأْطَؾُؿ َلُف فِل اإِلْسالَِم َكظِْقرً  ،َحؿَّ ِف  اَو  -فِل َهقَئتِف َوَدلِّ

 ."-َأُضـُُّف َقاَل: َوَسْؿتِفِ 

ـْ َمالٍِؽ َقؾِْقاًل ٝقًُٞت َر َمْقُتف َط ا  ،َولَِذلَِؽ َقاَل َأُبق َطاِصٍؿ َذلَِؽ  ،: َتَلخَّ َوَلؿَّ

ـِ َزْيدٍ  اِد ب ـُ ُزَرْيٍع بَِؿْقِت َحؿَّ . ،َسِؿَع َيِزْيُد ب ـَ  َقاَل: َماَت الَقْقم َسقُِّد الُؿْسؾِِؿْق

َٕ ُٔ ٔسٖبا ٣ِ ب ٍَ ٜأُبٛ َسأت  َيحَػُظ َحِدْيَثف ُكؾَّف. ،ا: َكاَن َضِرْيرً ٜقا

 : إِكََّؿا َأَضرَّ بَِلَخَرٍة.ٝقًُٞت

ُِٝب ٔٛ ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ اشٜب ـُ َأبِل َطْبَؾةَ ٜقا  ،َوالثَّْقِريُّ  ،: َقْد َرَوى َطـُْف: إِْبَراِهْقُؿ ب

. ،َوَخْؾٌؼ  ـُ َسْفٍؾ التُّْسَتِريُّ  آِخُرُهؿ َوَفاًة: الَفْقَثُؿ ب

ََُكف٢٤  ُٔ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـُ الَقلِْقدِ ٜقا َثـَا َبِؼقَُّة ب َما َرَأيُت بِالِعَراِق "َقاَل:  ،: َحدَّ

ـِ  اِد ب  ."َزْيدٍ  مِْثَؾ َحؿَّ

٣ّ ايَبٖعاُض َٖٔؿا  ُٔ ٍَ َخًُٜف ب  : الُؿَدلُِّس ُمَتَشبٌِّع بَِؿا َلْؿ ُيْعَط.َٜٚقا

 ﴾َوُيِحبُّْقَن َأْن ُيْحَؿُدوا بَِؿا َلْؿ َيْػَعُؾقا﴿: ُهَق َداِخٌؾ فِل َقْقلِِف َتَعاَلك: ٝقًُٞت

 . [188آُل ِطْؿَراَن: ]

ـَ ٝقًُٞت
ٌء مِ

ْ
ةِ  ،الِغشِّ : َوالُؿَدلُِّس فِْقِف َشل َٓ ِسقََّؿا إَِذا  ،َوفِْقِف َطَدُم ُكصٍح لأِلُمَّ

َٓ َيِحؾُّ بَِقْجفٍ  ،ُيْقِهُؿ َأكَُّف َصِحْقٌح  ،َدلََّس الَخَبَر الَقاِهل  بِِخالَِف َباقِل  ،َفَفَذا 
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ـِ َسِعْقٍد: التَّْدلِقُس ُذلٌّ  ،َأقَساِم التَّْدلِقسِ  ـَ َقْقَل َطْبِد الَقاِرِث ب  .َوَما َأْحَس

َُاَع٠١ ـَ َحْرٍب : َد ـَ َزْيٍد َسِؿْعُت ": َسِؿُعقا ُسَؾْقَؿاَن ب اَد ب رحؿف -–َحؿَّ

 ﴿َيُؼْقُل فِل َقْقلِِف:  - -اهلل
ِّ
      ﴾َٓ َتْرَفُعقا َأْصَقاَتُؽْؿ َفْقَق َصْقِت الـَّبِل

 ."[2الُحُجَراُت: ]

ٍَ ْقِت َطَؾْقِف َبْعَد َمْقتِفِ ٜقا ْقِت َطَؾْقِف فِل َحَقاتِفِ  ،: َأَرى َرْفَع الصَّ  ،َكَرفِع الصَّ

 . "َكَؿا ُتـِصُت لِْؾُؼْرآِن َيْعُؿرُ  ،َوَجَب َطَؾْقَؽ َأْن ُتـِْصَت َلفُ  ،إَِذا ُقِرَئ َحِدْيُثفُ 

٣َٚ ـُ َأيُّْقَب َصاِحُب الَبْصِريُّ ََٚض : َسِؿْعُت -َوُهَق َصاِدٌق  -: ُسَؾْقَؿاُن ب

ـَ َمْفِديٍّ  ـِ ب ْحَؿ ـِ َزْيدٍ  اَما َرَأيُت َأَحدً "َيُؼْقُل:  َطْبَد الرَّ اِد ب ـْ َحؿَّ
َٓ  ،َأْطَؾَؿ مِ

َٓ َمالٌِؽ   ."ُسْػَقاُن َو

٤ٖٛباُع َِٝػ٢ اي ُٔ ٔع ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـِ َزْيٍد.َٜٚقا اِد ب ـْ َحؿَّ
 : َما َرَأيُت َأطَؼَؾ مِ

ٗٞ ٔٛ َٛأغ ِٜط٣ اي َٚظ٢  ُٔ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـَ ٜقا  َهاُرْوَن َيُؼْقُل:: َسِؿْعُت َيِزْيَد ب

ِٜٕس ٢ٔ َظ ُٖأز ب ًُٞت ٔيَش  : َهْؾ َذَكَر اهلُل َأْصَحاَب الَحِدْيِث فِل الُؼْرآِن؟ٝق

ـْ ُكؾِّ فِْرَقٍة مِـُْفْؿ َصائَِػةٌ ﴿: َيُؼْقُل  -َتَعاَلك-اهلُل  ،َبَؾك: َقاَل 
َٓ كََػَر مِ  ،﴾ َفَؾْق

أَيَة 
(1)

. 

                                                   
فهذا ": ك٘تامو (87ص ): "الرحلة يف طلب احلديث". كقد أخرجو اخلطيب البغدادم يف [122التوبة: ] (1)

 ."كرجع بو إذل من كراءه فعلمو إياه ،يف كل من رحل يف طلب العلم كالفقو
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ِٚم٣ ََِػُط  ُٔ ٍَ ٜأُبٛ ايَعٖباؽ٢ ب ـَ ٜقا اُر: َسِؿْعُت بِْشَر ب َثـَا َأيُّْقُب الَعطَّ : َحدَّ

ـُ َزْيدٍ "َيُؼْقُل:  -رحؿف اهلل-الَحاِرِث  اُد ب َثـَا َحؿَّ  ،ُثؿَّ َقاَل: َأْسَتْغِػُر اهلل ،َحدَّ

 ."إِنَّ لِِذْكِر اإِلْسـَاِد فِل الَؼْؾِب ُخَقالَءَ 

ُٔ َسِطٕب ُٕ ب َُا ِٝ ٍَ ُغًٜ ـِ : ٜقا اِد ب ـْ َحؿَّ ـُ َأبِل ": َقاَل  ،َزْيدٍ َط َجاءكِل َأَباُن ب

َؿ ُشْعَبَة َأْن َيُؽػَّ َطـِّل. ،َطقَّاشٍ   َفَؼاَل: ُأِحبُّ َأْن ُتؽؾِّ

ـْ  ،َوَأَتاكِل فِل الؾَّْقؾِ  ،اَفَؽػَّ َطـُْف َأيَّامً  ،َفَؽؾَّؿُتف َٓ َيِحؾُّ الَؽػُّ َط َفَؼاَل: إِكَُّف 

 َفنِكَُّف َيْؽِذُب َطَؾك رَ  ،َأَبانٍ 
ِ
 ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُسْقِل اهلل

٣ِ اسٜبأفٝغ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس َثـَا َأبِلٜقا ـُ  ،: َحدَّ َثـَا ُسَؾْقَؿاُن ب َحدَّ

ـَ َزْيٍد َيُؼْقُل:  اَد ب إِكََّؿا َيُدوُرْوَن َطَؾك َأْن َيُؼْقُلقا: َلْقَس "َحْرٍب: َسِؿْعُت َحؿَّ

َؿاِء إَِلٌف   ."–َيْعـِل: الَجْفِؿقََّة -فِل السَّ

٣ّ َُإ َعاض٢ ِٔ ٜأٔبٞ ايِٓٗع ٍَ ،ََٚع  ": ٜقا
ِ
ـُ َزْيٍد: الُؼْرآُن َكالَُم اهلل اُد ب  ،َقاَل َحؿَّ

. ـَ ـْ ِطـَْد َربِّ الَعالِِؿْق
 َأْكَزَلف ِجْبِرْيُؾ مِ

ـَ الُعَؾَؿاِء كَِزاطً ٝقًُٞت َٓ َأْطَؾُؿ َبْق َؾِػ  ،ا:  ِة السَّ ؿَّ
ـْ َأئِ

ـَ َزْيٍد مِ اَد ب  ،فِل َأنَّ َحؿَّ

اِظ َوَأْطَدلِِفؿ ـِ الُحػَّ ـْ َأتَؼ
رحؿف -َطَؾك َسَعِة َما َرَوى  ،اَوَأْطَدمِِفؿ َغَؾطً  ،َومِ

 .-اهلل

ِٛٔيُسٙ ََ. ـَ  : فِل َسـَِة َثَؿاٍن َوتِْسِعْق
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ٟٗ َٖط٢ ِٛ ِٕٝس ازٜب ُٔ َغٔع ُِ ب ِٝ ٖٔ ٍَ إ٢ِبَطا َأَبا ُأَساَمَة َيُؼْقُل: ُكـُْت إَِذا  : َسِؿْعُت ٜقا

ـَ َزْيدٍ  اَد ب َبُف ِكْسَرى ،َرَأيُت َحؿَّ َفُف ُطَؿر  ،ُقْؾُت: َأدَّ  .-رضل اهلل طـف-َوَفؼَّ

ٗٞ ًٔ ِٝ ٍَ اشٜبًٔ ٍد الَحافِظَ ٜقا ـَ ُمَحؿَّ َد  ،: َسِؿْعُت َطْبَد اهلل ب َسِؿْعُت َأَبا ُطَبْقٍد ُمَحؿَّ

ْأِي  ـِ َأِخل ِهالٍَل الرَّ ِد اْب ـَ ُمَحؿَّ  َيُؼْقُل: َكاُكقا  ،ب
ٍّ
ـَ َطؾِل َسِؿْعُت ِهَشاَم ب

ـِ َسَؾَؿَة َأْرَبَعَة َدَواكِقَؼ  اِد ب ـِ  ،َيُؼْقُلْقَن: َكاَن ِطْؾُؿ َحؿَّ َوِطْؾُؿ  ،َوَطْؼُؾُف َداكَِؼْق

ـِ َزْيٍد َداكِ  اِد ب ـِ َحؿَّ  ."َوَطْؼُؾُف َأْرَبَعُة َدَواكِقَؼ  ،َؼْق

ـَ َوماَئةٍ ٝقًُٞت فِل َشْفِر َرَمَضاَن. َوَقاَل  اِوَفاقً  ،: َماَت فِل َسـَِة تِْسٍع َوَسْبِعْق

 َتاِسَع َطَشَر َشْفِر َرَمَضاَن. ،َأُبق َحْػٍص الَػالَُّس: َماَت فِل َيْقَم الُجُؿَعةِ 

ّْ ٍَ َعاض٢ ـْ َرَمَضانَ  : َماَت لَِعْشرٍ َٜٚقا
 َيْقَم الُجُؿَعِة. ،َلَقاٍل َخَؾْقَن مِ

َُٚز ٍَ ٜأُبٛ َزا ـِ َوَأيَّاٍم.َٜٚقا  : َماَت َقْبَؾُف َمالٌِؽ بَِشْفَرْي

َفَؾَؼْد َكاَكا  -َفَرِحَؿُفَؿا اهلُل  -َبْؾ َماَت َقْبَؾُف بِِستَِّة َأْشُفٍر  ،: َهَذا َوْهؿٌ ٝقًُٞت

ـِ  ْي  َؿا مِْثُؾُفَؿا.َما َخؾَِػفُ  ،ُرْكـَل الدِّ

َٗا ِٝ ََاَت ٔف ُة الَعابُِد الُؼْدَوةُ َٚ   ،: بَِقاِسَط الَحافُِظ الُحجَّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َخالُِد ب

انُ  ـُ ُسَؾْقؿٍ  ،الطَّحَّ ُث الُؽْقَفِة َأُبق إَْحَقِص َسالَُّم ب َوُمْػتِل ِدَمْشَؼ  ،َوُمَحدِّ

ـُ ِزَياٍد    -الِفْؼُؾ ب
ِّ
ـُ َسالٍِؿ وَ  -َصاِحُب إَْوَزاِطل  ب

ِ
ُث ِحْؿَص َطْبُد اهلل ُمَحدِّ

.  إَْشَعِريُّ
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َٗا ِٝ الَِّذي ُيْضَرُب بَِشَجاَطتِِف الَؿَثُؾ:  ،: َكاَن َمْصَرُع َمؾِِؽ الَخَقاِرِج َٚٔف

اِري. ـُ َصِرْيٍػ الشَّ  الَقلِْقُد ب

ُٖإز َٛأيٞ َس ِٔ َع َٔ َٗا - َٚ ـُ َبْدَرانَ : َأْخَبَرَكا َطْبُد الَحافِ - َٜٚقِس ٜأٞفَطِزُت  ،ِظ ب

ـُ َأْحَؿدَ  ـُ َطْبِد الَؼاِدرِ  ،َوُيْقُسُػ ب َٓ: َأْكَبَلَكا ُمْقَسك ب ـُ َأْحَؿَد  ،َقا َأْكَبَلَكا َسِعْقُد ب

ـِ الَبـَّاءِ  ـُ َأْحَؿدَ  ،ب ُّ ب
ـُ  ،َأْكَبَلَكا َأُبق َصاِهٍر الُؿَخؾُِّص  ،َأْكَبَلَكا َطؾِل َثـَا َيْحَقك ب َحدَّ

دٍ  ـُ الِؿْؼَدامِ  ،ُمَحؿَّ َثـَا َأْحَؿُد ب ـُ َزْيدٍ  ،َحدَّ اُد ب َثـَا َحؿَّ ـْ َأبِل ِطْؿَراَن  ،َحدَّ َط

 :
ِّ
 الَجْقكِل

ِ
ـَ َطْبِد اهلل َٓ َأْطَؾُؿفُ  -رضل اهلل طـف-َسِؿْعُت ُجـُْدَب ب َّٓ َأكَُّف َقْد  ،َو إِ

 ،َفنَِذا اْخَتَؾْػُتؿ فِْقفِ  ،ُؾْقُبُؽؿاْقَرُؤوا الُؼْرآَن َما اْئَتَؾَػْت َطَؾْقِف قُ »َقاَل:  -َرَفَعُف 

«َفُؼْقُمقا َطـْفُ 
(1)

. 

                                                   
كأخرجو  ،يف فضائل القرآف: باب اقرؤكا القرآف ما ائتلفت عليو قلوبكم (،9/87)كأخرجو البخارم  (1)

عن أيب  ،عن مهاـ ،عن عبد الصمد ،من طريق إسحاؽ بن راىويو ،يف االعتصاـ (،13/289)أيضا: 
 ،م معانيوفإذا اختلفتم يف فه ،: اقرؤكا القرآف ما اجتمعت عليو قلوبكمكمعٌت احلديثعمراف اجلوين. 

صلى - -: حيتمل أف يكوف النهي خاصا بزمنو قاؿ عياضفتفرقوا لئبل يتمادل بكم اخلبلؼ إذل الشر. 
ال يتأسلوا عن أشياء إف )لئبل يكوف ذلك سببا لنزكؿ ما يسؤكىم كما يف قولو تعاذل:  - -ا عليو كسلم

كالزموا االئتبلؼ على ما دؿ عليو : اقرؤكا كحيتمل أف يكوف ادلعٌت. [111ادلائدة: ] (تبد لكم تسؤكم
 ،فاتركوا القراءة ،أك عرض عارض شبهة يقتضي ادلنازعة الداعية لبلفًتاؽ ،فإذا كقع االختبلؼ ،كقاد إليو

صلى ا عليو - -كأعرضوا عن ادلتشابو ادلؤدم للفرقة. كىو كقولو  ،ك٘تسكوا باكم ادلوجب لؤللفة
 ."ما تشابو منو فاحذركىم  فإذا رأيتم الذين يتبعوف ": - -كسلم
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ـِ  : َأْكَبَلَكا َأُبق الَحَس ـِ الَعَؾِقيُّ ـِ َطْبِد الُؿْحِس ـُ َأْحَؿَد ب ُّ ب
َأْخَبَرَكا َطؾِل

 ُحُضْقرً 
ُّ
ـُ َأْحَؿَد الَؼطِْقِعل ُد ب   ،اُمَحؿَّ

ِّ
اُغْقكِل ـِ الزَّ  ب

ِ
ـُ ُطَبْقِد اهلل ُد ب َأْكَبَلَكا ُمَحؿَّ

 .(ح)

ـُ إِْسَحاَق  اِهدُ  ،َوَأْكَبَلَكا َأْحَؿُد ب ٍد الزَّ ـُ ُمَحؿَّ ـُ  ،َأْكَبَلَكا ُطَؿُر ب  ب
ِ
َأْكَبَلَكا ِهَبُة اهلل

 
ُّ
ْبؾِل ـُ ُمَحؿَّ  ،َأْحَؿَد الشِّ ُد ب َٓ: َأْكَبَلَكا َأُبق َكْصٍر ُمَحؿَّ َأْكَبَلَكا َأُبق َصاِهٍر  ،دٍ َقا

َثـَا َأُبق الَؼاِسِؿ الَبَغِقيُّ  ،الُؿَخؾُِّص    ،َحدَّ
ُّ
ْهَراكِل بِْقِع الزَّ َثـَا َأُبق الرَّ َثـَا  ،َحدَّ َحدَّ

ـُ َزْيدٍ  اُد ب ـْ َأيُّْقَب  ،-رحؿف اهلل-َحؿَّ ـْ َكافِعٍ  ،َط ـِ  ،َط ـِ ُطَؿرَ َط ـْ  ،اْب -باِلَلٍ َط

  َأنَّ »: -رضل اهلل طـفؿ
َّ
ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل ـَ الَعُؿقَدْي  ،َصؾَّك َبْق

 .«تِْؾَؼاَء َوْجِفِف فِل َجْقِف الَؽْعَبةِ 

ُ٘ : ُمْسؾِؿٌ ٜأِخَطَد
(1)

، .
ِّ
ْهَراكِل ـِ الزَّ  َط

ٔ٘  : َٚٔب
ِّ
ْهَراكِل ـُ َزْيدٍ إَِلك الزَّ اُد ب َثـَا َحؿَّ ـِ ِدْيـَارٍ  ،: َحدَّ ـْ َطْؿِرو ب ـِ  ،َط ـِ اْب َط

ـْ  ،ُطَؿرَ   »َقاَل:  ،-رضل اهلل طـف-باِلَلٍ َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َصؾَّك َرُسْقُل اهلل

 «فِل الَبْقِت  -وسؾؿ
(2)

. 

ُٔ َعٖباؽ٣ ٍَ اِب إِكََّؿا َكبََّر فِل َكَقاِحْقِف  ،: َلْؿ ُيَصؾِّ فِْقفِ َٜٚقا
(3)

. 

                                                   
 كالصبلة فيها. ،يف احلج: باب استحباب دخوؿ الكعبة للحاج كغَته (،389) (1329)رقم:  (1)
 إسناده صحيح. (2)
 (2127)كأبو داكد:  ،يف احلج: باب من كرب يف نواحي الكعبة (،376 – 3/375)أخرجو البخارم:  (3)

 .(2/297) (الرسالةطبع مؤسسة ) "زاد ادلعاد  "كانظر:  ،
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 َوَهَذا إِْسـَاٌد َصِحْقٌح.

الَةَ َوإِكََّؿا الِعْبَرُة  ـْ َأْثَبَت الصَّ  ."َفنِنَّ َمَعُف ِزَياَدُة ِطْؾؿٍ  ،بَِؼْقِل َم

٣َٚ اِزيُّ َض دٍ  ،: َأُبق َحاتٍِؿ الرَّ ـِ ُمَحؿَّ ـْ ُمَؼاتِِؾ ب َيُؼْقُل:  اَسِؿَع َوكِْقعً  ،َط

ـِ َسَؾَؿةَ " ـِ اْب ـُ َزْيٍد َأْحَػُظ مِ اُد ب َّٓ  ،َحؿَّ ـَ َزْيٍد إِ اَد ب  ."بِِؿْسَعرٍ  َما ُكـَّا ُكَشبُِّف َحؿَّ

َِٛغُر ـْ َيْحَقكإ٢ِغَشاُم ايٜه ـُ َزْيدٍ "َقاَل:  ،: َط اُد ب :  -رحؿف اهلل-َحؿَّ ـْ
َأثَبُت مِ

ـِ ُطَؾقَّةَ  ،َطْبِد الَقاِرِث    ،َواْب
ِّ
اِب الثََّؼِػل ـِ ُطَقْقـَةَ  ،َوَطْبِد الَقهَّ  ."َواْب

ٍَ ٜأُبٛ ُظِضَع١ٜ ـَ َزْيٍد ُدْوَن ": َسِؿْعُت َأَبا الَقلِْقِد َيُؼْقُل: ٜقا اَد ب َيَرْوَن َأنَّ َحؿَّ

 ."ُشْعَبَة فِل الَحِدْيِث 

ّْ ٍَ َعاض٢ ـِ َزْيدٍ َٜٚقا اِد ب َتفُ  ،: َسَلْلُت ُأمَّ َحؿَّ ـَ  ،َوَطؿَّ َفَؼاَلْت إِْحَداُهَؿا: ُولَِد َزَم

ـِ َطْبِد الَؿؾِِؽ.  ُسَؾْقَؿاَن ب

ـِ َطْبدِ َٜٚقاٜئت اأٝلِخَط٣ ـَ ُطَؿَر ب  الَعِزْيِز. : ُولَِد َزَم

ُٔ ٔخَساف٣ ٍَ َخأيُس ب .َٜٚقا ـَ  : ُولَِد َسـََة َثَؿاٍن َوتِْسِعْق

ُٔ َغِعٕس ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـُ َزْيٍد ُيْؽـَك: ٜقا اُد ب َوَكاَن  ،َأَبا إِْسَؿاِطْقَؾ ": َحؿَّ

ةً  ،اَثْبتً  ،َوَكاَن ثَِؼةً  ،اُطْثَؿاكِقً   ."َكثِْقَر الَحِدْيِث  ،حجَّ
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٢ٕ ُٖاَزا ـَ الَؿَشاِيِخ اِؾَتَطٜى اسٜب
ـْ َكثِْقٍر مِ َواَيِة َط َوَرَوى َطـُْفَؿا  ،: فِل الرِّ

ـَ  اَجِؿْقعً  ثِْق ـَ الُؿَحدِّ
ادٍ  ،َجَؿاَطٌة مِ ـْ َحؿَّ ُجؾ مِـُْفؿ َط َلْؿ  ،َفُربََّؿا َرَوى الرَّ

َّٓ بِؼِرْيـَ  ،َيـِْسْبفُ  ـِ ُهَق إِ اَدْي ـِ  ،ةٍ َفالَ ُيْعَرُف َأيُّ الَحؿَّ ـَ الَؼَرائِ
ـَُد مِ َفنِْن َطِرَي السَّ

ـُ َزْيدٍ  -َوَذلَِؽ َقؾِْقٌؾ  - ـُ َسَؾَؿةَ  ،َلْؿ َكؼَطْع بَِلكَُّف اْب َٓ َأكَُّف اْب دُ  ،َو َأْو  ،َبْؾ َكَتَردَّ

ـَ َسَؾَؿةَ  ُره اْب إِْذ ُمْسؾٌِؿ َقِد  ،َوَكُؼْقُل: َهَذا الَحِدْيُث َطَؾك َشْرِط ُمْسؾِؿٍ  ،ُكؼدِّ

 .اْحَتجَّ بِِفَؿا َجِؿْقعً ا

ََّع َُا  ٢ٗ ِٛٔخ ُٝ ِٔ ُؾ ُٔ ـَ اٜف ـُ ِسْقِرْي ـُ َقْقسٍ  ،َوَأيُّْقُب  ،: َأَكُس ب  ،َوإَْزَرُق ب

ـُ ُسَقْيدٍ  ـُ ِسـَانٍ  ،َوإِْسَحاُق ب ـُ َحْرٍب  ،َوُبْرُد ب ـُ َحؽِْقؿٍ  ،َوبِْشُر ب  ،َوَبْفُز ب

اءُ  ،َوُحَؿْقٌد الطَِّقْيُؾ  ،َوالَجْعُد َأُبق ُطْثَؿانَ  ،َوَثابٌِت  ـُ َأبِل  ،َوَخالٌِد الَحذَّ َوَداُوُد ب

ـُ الَحْبَحاِب  ،َوالُجَرْيِريُّ  ،ِهـْدٍ  ـُ َأبِل الـَُّجْقدِ  ،َوُشَعْقُب ب ـُ  ،َوَطاِصُؿ ب َواْب

 َطْقٍن. 

٢ٔ ِٝ َٝاَْ َٛا٤ّ ٔفٞ ايٗػٞف ََٖصا االِؾٔتَطأى َغ  ٌُ َِٔج َٜٜكُع   : َفَلْصَحاُب ُسْػَقانَ َٚ

ـِ ُطَقْقـََة ِصَغارٌ  ،الثَّْقِريِّ ِكَباٌر ُقَدَماءُ  َوَذلَِؽ  ،َلْؿ ُيْدِرُكقا الثَّْقِريَّ  ،َوَأْصَحاُب اْب

ـُ  َثـَا ُسْػَقانُ  ،َفَؿَتك َرَأيَت الَؼِدْيَؿ َقْد َرَوى ،َأْبَق َفُفَق  ،َوَأْبَفؿَ  ،َفَؼاَل: َحدَّ

ـِ َمْفدِ  ،َوُهْؿ َكَقِكْقعٍ  ،الثَّْقِريُّ    ،يٍّ َواْب
ِّ
 َوَأبِل ُكَعْقٍؿ. ،َوالِػْرَيابِل
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ـِ ُطَقْقـََة َبقَّـَفُ  ـِ اْب ا الَِّذي َلْؿ َيْؾَحِؼ الثَّْقِريَّ  ،َفنِنَّ َرَوى َواِحٌد مِـُْفؿ َط  ،َفَلمَّ

ـَ ُطَقْقـَةَ   َفَعَؾْقَؽ بَِؿْعِرَفةِ  ،لَِعَدِم اإِلْلَباسِ  ،َفالَ َيْحَتاُج َأْن َيـِْسَبفُ  ،َوَأْدَرَك اْب

 قا. "َصَبَؼاِت الـَّاسِ 
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 : -سمحٕ اهلل-ٗقذ قٚى يف اإلًاَ محاد بّ صٙذ 

 : (234)نُا يف َعذِ ابٔ املكط  بطقِ 

دٌ قاٍ َثـَا ُمَحؿَّ ـُ ُمَعاِوَيَة َقاَل: َسِؿْعُت  ،: َحدَّ  ْب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ـَ َحدَّ اْب

 [البحر الرمؾ]ُيـِْشُد:  ،-رحؿف اهلل-اْلُؿَباَركِ 

ـَ َزْيدِ ... َأيَُّفا الطَّالُِب ِطْؾًؿــا  اَد ْب  اْئِت َحؿَّ

 ُثؿَّ َققِّْدُه بَِؼْقــــــــــدِ ... َفُخِذ اْلِعْؾَؿ بِِحـــْؾٍؿ 

ـْ آَثا  ـِ ُطَبْقــدِ ... َوَدِع اْلبِْدَطَة مِـ  ِر َطْؿِرو ْب

 :(6/258)ٚدا٤ يف س١ًٝ األٚيٝا٤ ٚطبكات األقفٝا٤ بطقِ 

ـُ َأْحَؿدَ اٍق َثـَا ُسَؾْقَؿاُن ْب َبَّارُ  ،: َحدَّ ْٕ ٍّ ا
ـِ َطؾِل ـُ  ،ثـا َأْحَؿَد ْب ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ

ـِ َشِؼقٍؼ  ـِ ْب ـِ اْلَحَس  ْب
ِّ
َثـِل َأبِل: َقاَل:  ،َطؾِل ـُ اْلُؿَباَركِ َحدَّ  ْب

ِ
- َقاَل َطْبُد اهلل

 [البحر الرمؾ]: -رحؿف اهلل

ـَ َزْيدِ ... ًؿا َأيَُّفا الطَّالُِب ِطْؾــــ اَد ْب  إِيِت َحؿَّ

 ُثؿَّ َققِّْدُه بَِؼْقــــــــــدِ ... َفاْصُؾِب اْلِعْؾَؿ بِِحْؾٍؿ 

ـِ ُطَبْقـدِ ... َوَكَجْفــــٍؿ  ،َٓ َكَثْقرٍ   َوَكَعْؿِرو ْب

ـَ َيِزيَد.َيْعـِل بَِثْقرٍ   : َثْقَر ْب
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 [-رحمه اهلل-اإلمام حماد بن سلمة ]

 . "-سمحٕ اهلل-اإلًاَ محاد بّ طوٌٞ ": َِٚٓٗ

 : (454-7/444)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"١َُٜ ُٔ َغًٜ ُٖاُز ب .-ضمح٘ اهلل-َس ـِ ِدْيـَاٍر الَبْصِريُّ  : ب

ازُ  ،الـَّْحِقيُّ  ،َأُبق َسَؾَؿَة الَبْصِريُّ  ،َشْقُخ اإِلْسالَمِ  ،الُؼْدَوةُ  ،اإِلَمامُ   ،الَبزَّ

 
ُّ
  ،الِخَرقِل

ُّ
ـِ َمالٍِؽ  ،الَبَطائِـِل ـِ ُأْخِت ُحَؿْقٍد الطَِّقْيِؾ.  ،َمْقَلك آِل َربِْقَعَة ب  َواْب

ِٔ َِٚف َع ٣َٚ اسٝبُط ـِ َكثِْقٍر. ،: َطاِصؿٍ َٜٚقِس َض  َواْب

َِٚف ُ٘ اسٝبُط ِٓ ـُ ُطَؿاَرةَ ٜأَخَص َع ُّ ب
. ،: َحَرمِل

ُّ
 َوَأُبق َسَؾَؿَة التَُّبْقَذكِل

 ٍَ اٍر.ُؾِعَب١ٜٝقا ـِ َأبِل َطؿَّ اِر ب ـْ َطؿَّ ـُ َسَؾَؿَة ُيِػْقُدكِل َط اُد ب  : َكاَن َحؿَّ

ُٔ َخأيٕس ُِٝب ب َٖ ُٚ  ٍَ ـُ َسَؾَؿَة َسقُِّدَكا َوَأْطَؾُؿـَا.َٜٚقا اُد ب  : َحؿَّ

٣ٌ َِٓب ُٔ َس َُُس ب ٍَ ٜأِس ـِ ٜقا ـِ َزْيِد ب  ب
ِّ
ـْ َغْقِرِه بَِحِدْيِث َطؾِل

: ُهَق َأْطَؾُؿ مِ

 َطاَن.ُجدْ 

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب ٍَ َعًٔ اِزيِّ ٜقا ـِ ُضَرْيٍس الرَّ ـِ  ،: َكاَن ِطـَْد َيْحَقك ب اِد ب ـْ َحؿَّ َط

َِٓف َحِدْيٍث.  َسَؾَؿَة َطْشَرُة آ

 : َيْعـِل: بِالَؿَؼاصِْقِع َوأَثاِر.ٝقًُٞت
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َُُس ٍَ ٜأِس ـُ ٜقا اُد ب ِّ َحؿَّ
َوُهَق َأْثَبُتُفؿ فِل  ،َسَؾَؿةَ : َأْطَؾُؿ الـَّاِس بَِثابٍِت الُبـَاكِل

 ُحَؿْقٍد الطَِّقْيِؾ.

٣َٚ ـٍ  ،: إِْسَحاُق الَؽْقَسُج ََٚض ـِ َمِعْق ـِ اْب ـُ َسَؾَؿَة: ثَِؼٌة. ،َط اُد ب  َقاَل: َحؿَّ

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب ٍَ َعًٔ ٌة فِل ِرَجالٍ َٜٚقا َوُهَق َأْطَؾُؿ الـَّاِس  ،: ُهَق ِطـِْدي ُحجَّ

 بَِثابٍِت الُبـَا
ِّ
ارٍ  ،كِل ـِ َأبِل َطؿَّ اِر ب ادٍ  ،َوَطؿَّ َؿ فِل َحؿَّ ـْ َتَؽؾَّ َفاتََّفُؿْقُه فِل  ،َوَم

. ـِ ْي  الدِّ

ـْ ُبُحقِر الِعْؾؿِ  ا: َكاَن َبْحرً ٝقًُٞت
َوُهَق  ،َوَلُف َأوَهاٌم فِل َسَعِة َما َرَوى ،مِ

ٌة  ،َصُدْوٌق  ـِ َزْيٍد.  َوَلْقَس ُهَق فِل اإِلتَؼانِ  -إِْن َشاَء اهلُل  -ُحجَّ اِد ب  َكَحؿَّ

ٟٗ َّٓ َحِدْيثً  ،: إِخَراَج َحِدْيثِفِ ََٚتَشاَٜس ايُبَداض٢ َقاِق  اإِ َجف فِل الرِّ َفَؼاَل: َقاَل  ،َخرَّ

ـُ َسَؾَؿةَ  اُد ب َثـَا َحؿَّ ـْ َثابٍِت  ،لِل َأُبق الَقلِْقِد: َحدَّ ـْ َأَكسٍ  ،َط . ،َط
ٍّ
ـْ ُأَبل  َط

ـْ  .َوَلْؿ َيـَحطَّ َحِدْيُثف َط ـِ  ُرْتَبِة الَحَس

ِْ َُِػًٔ ـْ َثابٍِت َوُحَؿْقدٍ  ،: َرَوى َلُف فِل إُُصْقلِ َٚ  بِِفَؿا. الَِؽْقكِِف َخبِْقرً  ،َط

٣ِ ُٔ َعأق ُُِطٚ ب ٍَ َع ـِ َسَؾَؿَة بِْضَعَة َطَشَر َأْلػً  ٜقا اِد ب ـْ َحؿَّ  .ا: َكَتبُت َط

ٗٞ َٝأئػ ٤ٛ اَن َيُؼْقُل : َدِعٜفْط اي ـِ َسَؾَؿَة ": َسِؿْعُت َطػَّ اِد ب ـْ َحؿَّ َكَتبُت َط

 ."ابِْضَعَة َطَشَر َأْلػً 

٣ٍ َٗا ِٓ َٔ  ُٔ ٍَ َسٖذاُز ب ـُ َسَؾَؿةَ َٜٚقا اُد ب َثـَا َحؿَّ . ،: َحدَّ ـِ ْي ِة الدِّ ؿَّ
ـْ َأئِ

 َوَكاَن مِ
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ُِ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل اسٜبأن ـِ َسَؾَؿةَ ٜقا اِد ب  ،: َقْد قِْقَؾ فِل ُسْقء ِحْػِظ َحؿَّ

ـَ َجَؿاَطٍة فِل اإِلْسـَاِد بَِؾْػٍظ َواِحدٍ َوَجْؿعِ  ْج َلُف ُمْسؾٌِؿ فِل  ،ِف َبْق َوَلْؿ ُيخرِّ

ـْ َثابٍِت  ،إُُصْقلِ  ـْ َحِدْيثِِف َط
َّٓ مِ ـْ  ،إِ َقاِهِد َط َوَلُف فِل ِكَتابِِف َأَحاِدْيُث فِل الشَّ

 َغْقِر َثابٍِت.

ٗٞ َُٔش ١َٜٜ ازٝب ٢ٚ ََُعا  ُٔ ٍَ َعِبُس اهلٔل ب اَدانِ  :ٜقا َثـَا الَحؿَّ ـِ َسَؾَؿَة  ،َحدَّ َوَفْضُؾ اْب

ـِ َزْيدٍ  ْرَهِؿ  ،َطَؾك اْب ْيـَاِر َطَؾك الدِّ ِه ِدْيـَارٌ -َكَػْضِؾ الدِّ  ،َيْعـِل: الَِّذي اْسُؿ َجدِّ

ِه ِدْرَهؿٌ  ـِ َزْيٍد الَِّذي اْسُؿ َجدِّ اِد ب ـْ َحؿَّ
َوَهَذا َمْحُؿْقٌل َطَؾك  -َأْفَضُؾ مِ

ا اإِلتَؼانُ  ،َوِدْيـِفِ َجالَلتِِف  ـِ َزْيدٍ  ،َوَأمَّ ُهَق َكظِْقُر َمالٍِؽ فِل  ،َفُؿَسؾٌَّؿ إَِلك اْب

 التََّثبُِّت.

ٗٞ ًٞٔد َُط٣ ايَب ََِع  ُٔ َٗاُب ب ٍَ ٔؾ ـَ إَْبَداِل.ٜقا
ـُ َسَؾَؿَة ُيَعدُّ مِ اُد ب  : َكاَن َحؿَّ

 ،اَفِؼْقفً  ،فِل الَعَربِقَّة اَكبِْقرً  ا: َوَكاَن َمَع إَِماَمتِِف فِل الَحِدْيِث إَِمامً ٝقًُٞت

ـَّةِ  اَرْأًس  ،اَفِصْقحً   َصاِحَب َتَصاكِْقَػ. ،فِل السُّ

ٍّٟ ِٗٔس ََ  ُٔ ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس ـِ َسَؾَؿَة: إِكََّؽ َتُؿْقُت ٜقا اِد ب : َلْق قِْقَؾ لَِحؿَّ

 .اَما َقِدَر َأنَّ َيِزْيَد فِل الَعَؿِؾ َشْقئً  ،اَغدً 

 َكْت َأْوَقاُتُف َمْعُؿْقَرًة بِالتََّعبُِّد َوإَْوَراِد.: َكاٝقًُٞت

ُٕ ٍَ َعف٤ا ـِ َسَؾَؿةَ َٜٚقا اِد ب ـْ َحؿَّ
ـْ ُهَق َأطَبُد مِ ـْ َما َرَأيُت  ،: َقْد َرَأيُت َم

َلؽِ

  ،َوقَِراءِة الُؼْرآنِ  ،َأشدَّ ُمَقاضَِبًة َطَؾك الَخْقرِ 
ِ
 مِـُْف. -َتَعاَلك-َوالَعَؿِؾ هلل
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 ٍَ ِل َأْمِرِه َوآِخِرِه َواِحٌد.َعٖباْؽَٜٚقا : َحِدْيُثف فِل َأوَّ ـٍ ـِ َمِعْق ـِ اْب  : َط

٣َٚ ـُ ُزَهْقرٍ ََٚض ـْ َيْحَقك ،: َأْحَؿُد ب َيَؼُع فِل  اإَِذا َرَأيَت إِْكَساكً ": َقاَل  ،َط

ـِ َسَؾَؿةَ  اِد ب  ."َفاتَِّفْؿُف َطَؾك اإِلْسالَمِ  ،ِطْؽِرَمَة َوَحؿَّ

 ُٔ ٍَ اِب َٜٞٚٚقا ٔٓ ِٜ ُٙ ،امٜلٔس ُِٝط اِد َٜٚغ ـْ َحؿَّ
ـْ فِل َأْصَحاِب َثابٍِت َأْثَبُت مِ : َلْؿ َيُؽ

ـِ َسَؾَؿَة.  ب

ٗٞ َِٛشٔن ٌَ ايٖتُب ِٝ َُأع ُٔ إ٢ِغ َِٛغ٢ ب َُ  ٍَ اَد ٜقا  َما َرَأيُت َحؿَّ
ْ
: َلْق ُقْؾُت َلُؽؿ: إِكِّل

ـَ َسَؾَؿَة َضاِحؽً  ًٓ  ،َلَصَدْقُت  ،اب ا ،َكاَن َمْشُغْق َث  إِمَّ َأْو  ،َأْو َيْؼَرأَ  ،َأْن ُيَحدِّ

  ،ُيسبَِّح 
َ
َؿ الـََّفاَر َطَؾك َذلَِؽ. ،َأْو ُيَصؾِّل  َقْد َقسَّ

ِٝط٣ َٖ ُٔ ُظ َُُس ب ٍَ ٜأِس ـٍ َيُؼْقُل:ٜقا ـَ َمِعْق  : َسِؿْعُت اْب

ـُ َسَؾَؿَة. اُد ب  َأْثَبُت الـَّاِس فِل َثابٍِت: َحؿَّ

ٗٚط٣ ٜٛ َُ  ُٔ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـَ َحـَْبؾٍ : َسَللْ َٜٚقا ـُ َسَؾَؿَة  ،ُت َأْحَؿَد ب اُد ب َفَؼاَل: َحؿَّ

ـَ الثَِّؼاِت 
َّٓ َبِصْقَرًة. ،ِطـَْدَكا مِ  َما َكزَداُد فِْقِف ُكؾَّ َيْقٍم إِ

ٗٞ ُٔ َعِبٔس اهلٔل ائعِذًٔ َُُس ب ٍَ ٜأِس َثـِل َأبِلٜقا ـُ َسَؾَؿَة  ،: َحدَّ اُد ب َقاَل: َكاَن َحؿَّ

ُث َحتَّك   فِل الُؿْصَحِػ. اَكَظرً  ،َيْؼَرَأ ماَئَة آَيةٍ َٓ ُيَحدِّ

ُٖٕس امٝلَؤٚزُب ََُش  ُٔ ُُِْٛؼ ب ُٜ ٍَ الَِة فِل ٜقا ـُ َسَؾَؿَة فِل الصَّ اُد ب : َماَت َحؿَّ

 الَؿْسِجِد.
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ُٔ َعِبٔس اهلٔل ٖٛاُض ب ٍَ َغ َثـَا َأبِلٜقا ـَ َسَؾَؿَة فِل "َقاَل:  ،: َحدَّ اَد ب ُكـُْت آتِل َحؿَّ

ـِ فَ  ،ُسْققِفِ  َفُؽـُْت  ،اَوَلْؿ َيبِْع َشْقئً  ،َشدَّ َجْقَكَتفَ  ،نَِذا َربَِح فِل َثْقٍب َحبًَّة َأو َحبََّتْق

ُـّ َذلَِؽ َيُؼْقُتُف.  َأُض

ٗٞ َِٛشٔن ٍَ ايٖتُب ـَ َسَؾَؿَة َيُؼْقُل: ٜقا اَد ب إِْن َدَطاَك إَمِْقُر لَِتْؼَرَأ ": َسِؿْعُت َحؿَّ

 َفالَ َتْلتِِف. ،[1اإِلْخالَُص: ] {َأَحدٌ ُقْؾ ُهَق اهلُل }َطَؾْقِف: 

٤ٖٛباع٢ ُٔ اي ٍَ إ٢ِغَشاُم ب ـَ َسَؾَؿَة َيُؼْقُل: ٜقا اَد ب ـْ َصَؾَب ": َسِؿْعُت َحؿَّ َم

 
ِ
 . "ُمؽَِر بِفِ  -َتَعاَلك-الَحِدْيَث لَِغْقِر اهلل

ُٖاْز ٍَ َس َث َحتَّك َقاَل لِل أَ َٜٚقا ـْ كِقَّتِل َأْن ُأَحدِّ
 : َما َكاَن مِ

ُّ
ْختَِقاكِل يُّْقُب السِّ

ْث.  فِل الـَّْقِم: َحدِّ

ِٝٔح ُٔ اي٤ً ُِ ب ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ َسأت َثـَا ُمْقَسك ب ـُ َزْيدٍ  ،: َحدَّ اُد ب َثـَا َحؿَّ  َقاَل: ،َحدَّ

ُؿ َشْقئً  اَما ُكـَّا َكلتِل َأَحدً  َمانِ  اَكَتَعؾَّ ـَ َسَؾؿَ  ،بِـِقٍَّة فِل َذلَِؽ الزَّ اَد ب َّٓ َحؿَّ  َة.إِ

ِٝذ٢ ٍَ ٜأُبٛ ايٖؿ ٍد التَّاِجرُ ٜقا ـُ ُمَحؿَّ ـُ ب َثـَا الَحَس ـُ  ،: َحدَّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

ـُ "َقاَل:  ،إِْسَؿاِطْقَؾ الُبَخاِريُّ  اُد ب َسِؿْعُت َبْعَض َأْصَحابِـَا َيُؼْقُل: َطاَد َحؿَّ

 "َفَؼاَل ُسْػَقاُن: َيا َأَبا َسَؾَؿَة! َأُتَرى اهلل َيْغِػُر لِِؿْثؾِل؟ ،َسَؾَؿَة ُسْػَقاَن الثَّْقِريَّ 

ُٖاْز ٍَ َس  إِيَّايٜفٜكا
ِ
ـَ ُمَحاَسَبِة اهلل  َلْق ُخقِّْرُت َبْق

ِ
ـَ ُمَحاَسَبِة َأَبَقيَّ  ،: َواهلل  ،َوَبْق

 
ِ
. ،َْٓخَتْرُت ُمَحاَسَبَة اهلل ـْ َأَبَقيَّ

 َوَذلَِؽ َٕنَّ اهلَل َأرَحُؿ بِل مِ

ٗٞ ٌُ ايَػاٜلٔب ـُ َأَكسٍ امٝلٜفٖه َثـَا ُقَرْيُش ب ـِ َسَؾَؿةَ  ،: َحدَّ اِد ب ـْ َحؿَّ  َما "َقاَل:  ،َط
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ـْ َشْلكِل َأْن َأْرِوَي َأَبدً 
َفَؼاَل لِل:  ،َحتَّك َرَأيُت َأيُّْقَب فِل الـَّْقمِ  اَكاَن مِ

ْث   ."نَّ الـَّاَس ُيْؼبُِؾْقنَ َفنِ  ،َحدِّ

ُٔ ازٜبٖطاح٢ ٍَ إ٢ِغَشاُم ب اِج ٜقا ـُ الَحجَّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َكاَن َرُجٌؾ "َقاَل:  ،: َحدَّ

ـِ َسَؾَؿةَ  اِد ب ـِ  ،َيْسَؿُع َمَعـَا ِطـَْد َحؿَّ ْق َب إَِلك الصِّ
ا َرَجعَ  ،َفَركِ َأهَدى إَِلك  ،َفَؾؿَّ

ًة. اٍد َهِديَّ  َحؿَّ

ُ٘ َس ٍَ ٜي ْثَؽ بَِحِدْيٍث ُٖاْزٜفٜكا ْثُتَؽ. ،: إِْن َقبِْؾُتَفا َلْؿ ُأَحدِّ  َوإِْن َلْؿ َأْقَبْؾَفا َحدَّ

َٓ َتْؼَبْؾَفا ْثـِل ،َقاَل:   ."َوَحدِّ

َٕ ُٔ ٔسٖبا ٍَ اِب ازُ ٜقا ـُ َسَؾَؿَة الَخزَّ اُد ب اٍد: َأُبق َصْخَرةَ  ،: َحؿَّ  ،ُكـَْقُة َأبِل َحؿَّ

اَتف. ـِ كرَّ  َمْقَلك ُحَؿْقِد ب

ٍُ ُٜٜكا  .": َمْقَلك ُقَرْيشٍ َٚ

ٌَ ِٝ ْطَقِة فِل إَوَقاِت.َٚٔق ـَ الُعبَّاِد الُؿَجابِل الدَّ
 : ُهَق ِحْؿَقِريٌّ مِ

ـْ َجاَكَب َحِدْيَثفُ  ـِ َطقَّاشٍ  ،َلْؿ ُيـِْصْػ َم ـِ َأِخل  ،َواْحَتجَّ بَِلبِل َبْؽٍر ب َوَباْب

ْهِريِّ  ـِ ِدْيـَارٍ َوطَ  ،الزُّ  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ ب ْحَؿ اُه لَِؿا َكاَن  ،ْبِد الرَّ َفنِْن َكاَن َتْرُكف إِيَّ

ـْ َأْقَراكِِف مِْثُؾ الثَّْقِريِّ  ،ُيخطُِئ 
َفنِنَّ  ،َوُدْوَكفَؿا َكاُكقا ُيْخطُِئْقنَ  ،َوُشْعَبةَ  ،َفَغْقُرُه مِ

ـْ َتَغقُِّر ِحػْ 
ـْ مِْثَؾ  ،َفَؽَذلَِؽ َأُبق َبْؽرٍ  ،ظِفَزطَؿ َأنَّ َخَطَلُه َقْد َكُثَر مِ َوَلْؿ َيُؽ

اٍد بِالَبْصَرةِ    ،َحؿَّ
ٌّ
 َأْو َجْفِؿل

ٌّ
َّٓ ُمْعَتِزلِل ـْ َيْثؾِْبُف إِ ـَ  ،َوَلْؿ َيُؽ

لَِؿا َكاَن ُيْظِفُر مِ
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ِحْقَحةِ  ـِ الصَّ ـَ ـِ َسؾَ  ،السُّ اِد ب ـُ َطقَّاٍش َمْبَؾَغ َحؿَّ َؿَة فِل َوَأكَّك َيبُؾُغ َأُبق َبْؽٍر ب

 َأْم فِل َضْبطِِف. ،َأْم فِل ِطْؾِؿفِ  ،َأْم فِل َجْؿِعفِ  ،إِْتَؼاكِفِ 

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب ٍَ َس ـِ َسَؾَؿةَ ٜقا اِد ب ـْ َيَتعؾَُّؿ بِـِقٍَّة َغْقَر َحؿَّ َوَما  ،: َما ُكـَّا َكَرى َم

ُؿ بِـِقٍَّة َغْقَرُه. ـْ ُيَعؾِّ  َكَرى الَقْقَم َم

ُٔ إ٢ ُِ ب َُِػًٔ  ٍَ َِٜقا ِٝ ٖٔ ـَ َسَؾَؿَة َيُؼْقُل: ِبَطا اَد ب ُكـُْت َأْسَلُل ": َسِؿْعُت َحؿَّ

ـْ َأَحاِدْيَث ُمْسـََدةٍ  ـَ َأبِل ُسَؾْقَؿاَن َط اَد ب ـْ َرْأيِفِ  ،َحؿَّ  ،َوالـَّاس َيْسَلُلْقَكُف َط

َٓ َجاَء اهلُل بَِؽ  ،َفُؽـُْت إَِذا ِجْئُتفُ   ."َقاَل: 

ِٜٓك ١َُٜ امٔل ٍَ ٜأُبٛ َغًٜ ٟٜٗقا ـَ َسَؾَؿَة َيُؼْقُل: ط٢ اَد ب ُجَؾ ": َسِؿْعُت َحؿَّ إِنَّ الرَّ

 ."َلَقْثُؼُؾ َحتَّك َيِخػَّ 

٣ِ َُِػًٔ  ُٔ ُٕ ب ٍَ َعف٤ا ـُ َسَؾَؿةَ َٜٚقا اُد ب َثـَا َحؿَّ َة "َقاَل:  ،: َحدَّ  -َقِدْمُت َمؽَّ

 
ٌّ
ـُ َأبِل َرَباٍح َحل َدَخْؾُت  ،َفُؼْؾُت: إَِذا َأفَطْرُت  ،فِل َشْفِر َرَمَضانَ  -َوَطَطاُء ب

 ."َفَؿاَت فِل َرَمَضانَ  ،َطَؾْقفِ 

٢ّ ٔفٞ ُِٝذ اإل٢ِغاٜل ٍَ َؾ ِٚم٢) ٜقا ُ٘ (ايٜفاُض ـُ َحـَْبٍؾ: ٜي إَِذا َرَأيَت ": َقاَل َأْحَؿُد ب

ـَ َسَؾَؿةَ  اَد ب ُجَؾ َيغِؿُز َحؿَّ ِفْؿُف َطَؾك اإِلْسالَمِ  ،الرَّ َطَؾك  اْيدً َفنِكَُّف َكاَن َشدِ  ،َفاتَّ

 الُؿْبَتِدَطِة.

ُُِْٛؼ ُٜ ٍَ ـِ َسَؾَؿَة َتَعؾَّْؿُت الَعَربِقََّة. ٜقا اِد ب ـْ َحؿَّ
 : مِ
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ٟٚ ِٜٔس ٢َٝ ايٝع٢ َِٝش َٗا  َٔي ِٝ ٍُ ٔف ِٛ ٠١ٖٝ َٜٝك  :ََِطٔث

َٓ َفاْبؽِِف  ادِ ... َيا َصالَِب الـَّْحِق َأ  َبْعَد َأبِل َطْؿٍرو َوَحؿَّ

ُِٗ ٌَ َبِعُه ـَ اْمَرَأةً : َأنَّ ََْٜٚك َج َسْبِعْق ـَ َسَؾَؿَة َتَزوَّ اَد ب َوَلْؿ ُيقَلْد َلُف  ،َحؿَّ

 َوَلٌد.

ٟٗ ٍَ ايُبَداض٢ َثـَا آَدمُ ٜقا ـَ َسَؾَؿةَ  ،: َحدَّ اَد ب َيْعـِل: -َوَدَطْقُه  ،َقاَل: َشِفدُت َحؿَّ

ْوَلةَ  َٓ "َفَؼاَل:  -الدَّ  
ِ
َِٓء؟ َواهلل  ." َفَعؾُت َأْحِؿُؾ لِْحَقًة َحْؿَراَء إَِلك َهُم

َٟ ٢ٚ ْطَقِة.َُٚض ـَ َسَؾَؿَة َكاَن ُمَجاَب الدَّ اَد ب  : َأنَّ َحؿَّ

َُٚز ٍَ ٜأُبٛ َزا ـِ َسَؾَؿَة ِكَتاٌب ٜقا اِد ب ـْ لَِحؿَّ ـِ  ،: َلْؿ َيُؽ ِسَقى كَِتاِب َقْقِس ب

 َسْعٍد.

٣َٚ ـُ الُؿِغْقَرةِ ََٚض ـِ َسَؾَؿَة:  ،: َطْبُد الَعِزْيِز ب اِد ب ـْ َحؿَّ َثُفؿ "َط َأكَُّف َحدَّ

بِّ  ـْ َرَأيُتُؿْقُه ُيـْؽُِر َهَذا -َطزَّ َوَجؾَّ -بَِحِدْيِث ُكُزْوِل الرَّ  َفاتَِّفُؿْقُه. ،َفَؼاَل: َم

ٚٞ ٔٓ ِٜ ُٔ امٜلٔس ٞٗ ب ٍَ َعًٔ ـُ َسَؾَؿَة ٜقا اُد ب : َقاَل َيْحَقك: َقاَل ُشْعَبُة: َكاَن َحؿَّ

ـِ ِزَياٍد  ِد ب ـْ ُمَحؿَّ  -ُيِػْقُدكِل َط
َّ
َفُؼْؾُت  -َصاِحَب َأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َيْعـِل: الُؼَرِشل

اٌد ُيِػْقُدُه؟ َقاَل: فِْقَؿا َأْطَؾُؿ.  لَِقْحَقك: َكاَن َحؿَّ

ِٕٝس ُٔ َغٔع ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ِٖ ٜقا ـُ َسَؾَؿةَ ُث اُد ب ـْ ِزَياٍد إَْطَؾؿِ  ،: َحؿَّ ـِ  ،َط َوَقْقِس ب

ـِ َسْعٍد َحؼ  إِْن َكاَن َما َحدَّ  ،َسْعٍد َلْقَس بَِذاكَ  ـْ َقْقِس ب ـْ  ،اَث بِِف َط  َفَؾْؿ َيُؽ

ءٍ 
ْ
ادٍ  ،َقْقٌس بَِشل ـْ َحِدْيُث َحؿَّ

ـْ َثابٍِت  ،َوَلؽِ ْرُب  ،َط  ـِل: َأكَُّف ــــــَيعْ –َوَهَذا الضَّ
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 .-َثبٌت فِْقَفا

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب  َٜٚقا
ُّ
 التَِّؿْقِؿل

ِ
َقاَل: َأْخَبَركِل َأُبق َخالٍِد  ،: َأْخَبَركِل َأُبق َطْبِد اهلل

اِزيُّ  ـِ َسَؾَؿةَ  ،الرَّ اِد ب ـْ َحؿَّ ـُ ُمَعاِوَيَة بَِقِدي َوَأَكا ُغالَمٌ "َقاَل:  ،َط  ،َأَخَذ إَِياُس ب

َٓ َتُؿْقُت َحتَّك َتُؼصَّ   َقْد ُقْؾُت: َهَذا لَِخالَِؽ  ،َفَؼاَل: 
ْ
ا إِكِّل َيْعـِل: ُحَؿْقٌد -َأمَّ

.َفؿَ  -الطَِّقْيُؾ  اٌد َحتَّك َقصَّ  ا َماَت َحؿَّ

ٍَ ٜأُبٛ َخأيٕس اٍد: َأْكَت َقَصْصَت؟ٜقا  : ُقْؾُت لَِحؿَّ

 ."َقاَل: َكَعؿْ 

 : الَؼاصُّ ُهَق الَقاِطُظ.ٝقًُٞت

ُٔ َعِبٔس اهلٔل ٞٗ ب ٍَ َعًٔ ـِ َسَؾَؿَة إِْمالًَء؟ٜقا اِد ب  : ُقْؾُت لَِقْحَقك: َحَؿؾَت َطـ َحؿَّ

َّٓ َشْقئً  ،ُكؾََّفا إِمالَءً  ،َقاَل: َكَعؿْ  ْقِق  اإِ ُظ. ،ُكـُْت َأْسَلُلف َطـُْف فِل السُّ  َفَلَتَحػَّ

َثـِل َثـَا؟ ،ُقْؾُت لَِقْحَقك: َكاَن َيُؼْقُل: َحدَّ  َوَحدَّ

ُء بَِفا َطْػقً  ،َقاَل: َكَعؿْ 
ْ
َثـَا ،اَكاَن َيِجل َثـِل َوَحدَّ  ."َحدَّ

ٞٗ ٔفٞ َٗٔك ِٝ ٍَ ايَب ٖٝأت) ٜقا ا َجاَء فِل كَِتاِب (اشٔباٜلٔف َبْعَد  ،لَِشْقِخـَا (اإِلَمامِ ): مِؿَّ

َٓ إِنَّ الَعْبَد َكامَ )إِيَراِد َحِدْيِث:  ـِ َسَؾَؿةَ  ،(َأ اِد ب ادٌ "َقاَل:  ،لَِحؿَّ ا َحؿَّ َفنِكَُّف  ،َفَلمَّ

ـَ  ِة الُؿْسؾِِؿْق ؿَّ
 ."َأَحُد َأئِ

٣ٌ َِٓب ُٔ َس َُُس ب ٍَ ٜأِس ـْ َيغؿِ ٜقا َطَؾك  اَفنِكَُّف َكاَن َشِدْيدً  ،َفاتَِّفْؿفُ  ،ُزهُ : إَِذا َرَأيَت َم

ِـّ  ،َأْهِؾ البَِدعِ  ـَ فِل السِّ ا َصَع َّٓ َأكَُّف َلؿَّ َفؾَِذلَِؽ َلْؿ َيحَتجَّ بِِف  ،َساَء ِحْػُظف ،إِ
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ا ُمْسؾِؿٌ  ،الُبَخاِريُّ  ـْ َثابٍِت  ،َفاْجَتَفَد فِْقفِ  ،َوَأمَّ ـْ َحِدْيثِِف َط
ا َسِؿَع مِؿَّ  ،َوَأْخَرَج مِ

ـْ َغْقِر َثابٍِت  ،مِـُْف َقْبؾ َتَغقُِّرهِ   َطَشَر َحِدْيثً  ،َوَما َط
ْ
فِل  اَفَلْخَرَج َكْحَق اْثـَل

َقاِهدِ  َٓ ُيْحَتجَّ بِِف فِْقَؿا ُيَخالُِػ الثَِّؼاِت  ،ُدْوَن آْحتَِجاِج  ،الشَّ  ،َفآحتَِقاُط َأْن 

ـْ ُجْؿَؾتَِفا.
 َوَهَذا الَحِدْيُث مِ

 ٍَ ٟٜٗقا ٢ٛ ٢ِ ايَبَػ رٍ ٜأُبٛ ايٜكأغ ـُ ُمَطفِّ ُد ب َثـِل ُمَحؿَّ َسَلْلُت َأْحَؿَد "َقاَل:  ،: َحدَّ

ـَ َحـَْبؾٍ  ـَ الثَِّؼاِت  ،ب
ـُ َسَؾَؿَة ِطـَْدَكا مِ اُد ب َّٓ  ،َفَؼاَل: َحؿَّ َما َكزَداُد فِْقِف ُكؾَّ َيْقٍم إِ

 ."َبِصْقَرةً 

ٗٞ َِٛشٔن ١َُٜ ايٖتُب ٍَ ٜأُبٛ َغًٜ ـُ َسَؾَؿةَ : مَ ٜقا اُد ب َوَقْد َأَتك َطَؾْقِف ِستٌّ  ،اَت َحؿَّ

 َوَسْبُعْقَن َسـًَة.

ـِ َمالٍِؽ.ٝقًُٞت  : َفَعَؾك َهَذا َيُؽْقُن َمْقلُِدُه فِل َحَقاِة َأَكِس ب

ٗٞ ٔٓ ٢ٔ امٜلَسا٥ٔ ٍَ ٜأُبٛ اسٜبَػ ـُ َسَؾَؿَة َيْقَم الثُّالََثاءِ َٜٚقا اُد ب فِل ِذي  ،: َماَت َحؿَّ

ةِ  ـَ َوماَئةٍ  ،الِحجَّ ـُ ُسَؾْقَؿاَن. ،َسـََة َسْبٍع َوِستِّْق  َوَصؾَّك َطَؾْقِف: إِْسَحاُق ب

خ َوَفاَتف فِل َهَذا الَعاِم َغْقُر َواِحٍد.ٝقًُٞت  : َكَذا َأرَّ

ٍَ ُِٗ ٜقا  : َماَت َبْعَد ِطْقِد الـَّْحِر.ََٚبِعُه

ٟٗ ٔفٞ ٍَ َؾَباْب ايُعِكٝفط٢ ٘ٔ) َٜٚقا ِٜٔد ادُ  (َتاض٢ ـُ َسَؾَؿةَ  : َحؿَّ َمْقَلك َبـِل َربِْقَعَة  ،ب

ـِ َتِؿْقؿٍ  ـِ َزْيِد َمـَاَة ب ةِ  ،ُيْؽـَك: َأَبا َسَؾَؿةَ  ،ب  َسـََة َسْبٍع. ،َماَت فِل ِذي الِحجَّ
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ٗٞ ِٝٔؿ ُٖٕس ايَع ََُش  ُٔ ُِٝس اهلٔل ب َٖا ُعَب ٍَ ،َٜٚأ ةِ ٜفٜكا َسـََة  ،: َماَت فِل ِذي الِحجَّ

 َوَهَذا َوْهٌؿ. ،ِستٍّ 

َُا٤َٔٚ َٔ ايُعًٜ َٔ ٠١ُٖ ٔنَباْض  ُٖإز ٔفٞ َغ١َٔٓ َغِبع٣ ٜأ٥ٔ َََع َس ُِٗ ،ََاَت  ِٓ : َأُبق َحْؿَزَة َٔ

ُث َمْروَ  ِريُّ ُمَحدِّ ؽَّ ـُ َمْقُؿْقٍن السُّ ُد ب   ،ُمَحؿَّ
ٍّ
ـِ َحل ـُ َصالِِح ب ـُ ب َوالَحَس

 
ُّ
 الَػِؼْقُف الُؽْقفِل

ُّ
ـُ ُمْسؾٍِؿ ال ،الَفْؿَداكِل بِْقُع ب ـٍ  ،َبْصِريُّ َوالرَّ ـُ مِْسؽِْق َوَسالَُّم ب

ُّ الَبْصِريُّ  ،الَبْصِريُّ 
اكِل ـُ الَػْضِؾ الُحدَّ ِريُّ  ،َوالَؼاِسُؿ ب  قا. "َوالسَّ

كان إماًما يف السـة، وهق يف  -رحؿف اهلل-واإلمام حؿاد بـ سؾؿة 

 .-رحؿف اهلل-الحديث أقؾ شئـًا مـ اإلمام حؿاد بـ زيد 

 وكالمفؿا ثؼة يف الحديث.

 : لؿ يعتؿده يف صحقحف.-ضمح٘ اهلل-ٚيهٔ اإلَاّ ايبداضٟ 

 إٓ أكف يف السـة أثبت مـ ذلؽ.
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رحمه -عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك المروزي  اإلمام أبي]

 [-اهلل

 ."-سمحٕ اهلل-أب٘ عبذ اهشمحّ عبذ اهلل بّ املباسن املشٗصٜ " :َِٚٓٗ

 : (389-8/378)ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ُٔ امٝلَباَضٔى" . -ضمح٘ اهلل-َعِبُس اهلٔل ب
ُّ
ـِ َواِضٍح الَحـَْظؾِل  : ب

َأُبق َطْبِد  ،َوَأمِْقُر إَْتِؼَقاِء فِل َوْقتِفِ  ،َطالُِؿ َزَماكِفِ  ،َشْقُخ اإِلْسالَمِ  ،اإِلَمامُ 

َُٓهؿ  َمْق
ُّ
ـِ الَحـَْظؾِل ْحَؿ   ،الرَّ

ُّ
َأَحُد  ،الَغاِزي ،الَحافِظُ  ،ُثؿَّ الَؿْرَوِزيُّ  ،التُّْرِكل

ُف ُخَقاِرْزمقٌَّة. ،إَْطالَمِ   َوَكاَكْت ُأمُّ

ُٙ ِٛٔيُس  : فِل َسـَِة َثَؿاِن َطْشَرَة َوماَئٍة.ََ

َِ ًٞ ًَٜٜٛب ائع ـَ َسـًَة.ٜف ـُ ِطْشِرْي  : َوُهَق اْب

ُ٘ َٝ ِٝذ٣ ٜئك ُّ َؾ ـُ َأَكٍس اٜفٜأٞقَس بِْقُع ب  : ُهَق الرَّ
ُّ
َتَحقََّؾ َوَدَخَؾ إَِلْقِف إَِلك  ،لُخَراَساكِل

ـِ  ج ـَ َحِدْيثً  اَفسِؿَع مِـُْف َكْحقً  ،السِّ ـْ َأْرَبِعْق
ُثؿَّ اْرَتَحَؾ فِل َسـَِة إِْحَدى  ،امِ

ـَ َوماَئةٍ  ـَ  ،َوَأْرَبِعْق ـْ بَؼاَيا التَّابِِعْق ـَ التَّْرَحاِل َوالتَّْطَقاِف  ،َوَأَخَذ َط
 ،َوَأْكَثَر مِ

َواإِلكَػاِق َطَؾك  ،َوفِل التَِّجاَرةِ  ،َوفِل الَغْزوِ  ،َوإَِلك َأْن َماَت فِل َصَؾِب الِعْؾؿِ 

 
ِ
.  ،اإِلْخَقاِن فِل اهلل  َوَتجِفقِزِهؿ َمَعُف إَِلك الَحجِّ

ُٔ امٝلَباَضٔى إ٢ٜي٢ ٌَ اِب ـِ اِضَتَش امِ  ،: الَحَرَمْق  ،َوالَجِزْيَرةِ  ،َوالِعَراَق  ،َومِْصرَ  ،َوالشَّ

. ،َوُخَراَسانَ  ـَ
َث بَِلَماكِ  َوَحدَّ
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ُٔ امٝلَشٚطض٢ ٍَ ٜقِعَُٓب ب ـُ الُؿَباَرِك َمْقَلك َبـِل َطْبِد َشْؿسٍ ٜقا ـْ َتِؿْقٍؿ. ،: اْب
 مِ

ٟٗ ٍَ ايُبَداض٢ ُؤُه لَِبـِل َحـَْظَؾَة.َٜٚقا َٓ  : َو

َُِكَعٕب ٔفٞ  ُٔ ٍَ ايَعٖباُؽ ب َٚ) َٜٚقا ََِط ِٜذ٢  ـِ الُؿَباَرِك : َكاَكْت ُأمُّ َطبْ (َتاض٢  ب
ِ
ِد اهلل

  ،ُخَقاِرزمِقَّةً 
ٌّ
ـْ َهَؿَذانَ  اَوَكاَن َطبدً  ،َوَأُبْقُه ُتْركِل

ـْ َبـِل  ،لَِرُجٍؾ َتاِجٍر مِ
مِ

 إَِذا َقِدَم َهَؿَذانَ  ،َحـَْظَؾةَ 
ِ
 َيخَضُع لَِقالَِدْيِف َوُيَعظُِّؿُفؿ. ،َفَؽاَن َطْبُد اهلل

ٍَ ٜأُبٛ َسٞفل٣ ايٜفال٤ُؽ ٣ٌَٜٚأِس ،ٜقا َِٓب ُٔ َس ـُ الُؿَباَرِك َسـََة َثَؿاِن َُُس ب : ُولَِد اْب

 َطْشَرَة َوماَئٍة.

ُِ َٖا اسٜبأن ِٔ ،َٜٚأ ٣َٚ َع اِديِّ ٜفَط ـَ  ،: َأبِل َأْحَؿَد الَحؿَّ َد ب َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

 
َّ
ـَ ُطْثَؿاَن َيُؼْقُل:  ،ُمْقَسك الَباَشاكِل  "َسِؿْعُت َطْبَداَن ب

ِ
َيُؼْقُل: َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

 ."ُولِْدُت َسـََة تِْسَع َطْشَرَة َوماَئةٍ 

ٟٗ ٢ٛ ٍَ ايٜفَػ ـُ َأبِل إَْزَهرِ َٜٚقا َثـَا بِْشُر ب  َقاَل: ،: َحدَّ

ُٔ امٝلَباَضٔى ٍَ اِب ـَ ٜقا ـ ـُ إِْدِرْيَس السُّ  ب
ِ
َفُؼْؾُت: إِنَّ الَعَجَؿ  ،: َذاَكَركِل َطْبُد اهلل

َقاَد َوَأَكا َصِغْقرٌ  ،َٓ َيَؽاُدْوَن َيحَػُظْقَن َذلَِؽ  ِطـَْدَما  ،َلؽِـِّل َأْذُكُر َأكِّل َلبِسُت السَّ

َقادِ  ،َخَرَج َأُبق ُمْسؾِؿٍ  َغاَر َوالؽَِباَر. ،َوَكاَن َأَخَذ الـَّاَس ُكؾَُّفؿ بِؾبِس السَّ  الصِّ

ٍَ ُٖإز ٜقا ُٔ َس ُِ ب ِٝ ـُ الُؿَباَرِك ُيؽثُِر الُجُؾْقَس فِل َبْقتِفِ َُْع َفِؼْقَؾ َلُف:  ،: َكاَن اْب

َٓ َتْسَتقِحُش؟  َأ
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ِّ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل: َكْقَػ َأْسَتقِحُش َوَأَكا َمَع الـَّبِل

 "َوَأْصَحابِِف؟!

ُٕ ٤ٛا ٣ٕ ايٜك ُٔ ٔغَٓا َُُس ب ٍَ ٜأِس ـَ َزْيدٍ ": ٜقا اَد ب ـَ الُؿَباَرِك َأَتك َحؿَّ  ،َبَؾَغـِل َأنَّ اْب

ـَ َأْكَت؟ ،َسْؿُتفُ  َفَلْطَجَبفُ  ،َفـََظَر إَِلْقفِ  ـْ َأْي  َفَؼاَل: َم

ـْ َأْهِؾ ُخَراَسانَ  ـْ َمْرَو. ،َقاَل: َم
 مِ

ـُ الُؿَباَرِك؟ َقاَل: َتْعِرُف َرُجاًل   ب
ِ
 ُيَؼاُل َلُف: َطْبُد اهلل

 َقاَل: َكَعْؿ.

 َقاَل: َما َفَعَؾ؟

 َقاَل: ُهَق الَِّذي ُيَخاصُِبَؽ.

َب بِفِ  ،َقاَل: َفَسؾََّؿ َطَؾْقفِ   ."َوَرحَّ

ٗٞ ٜٛٔب ٌُ اشٝب ِٝ َُأع ٍَ إ٢ِغ ـِ الُؿَباَرِك: َٜٚقا ـِ اْب اِد ": َبَؾَغـِل َط َأكَُّف حَضَر ِطـَْد َحؿَّ

ـِ َزْيدٍ  َثـَا. ،ب ـِ َأْن ُيَحدِّ ْحَؿ اٍد: َسْؾ َأَبا َطْبِد الرَّ  َفَؼاَل َأْصَحاُب الَحِدْيِث لَِحؿَّ

ـِ  ْحَؿ ُثُفؿَفَؼاَل: َيا َأَبا َطْبِد الرَّ  َفنِكَُّفؿ َقْد َسَلُلْقكِل؟ ،! ُتِحدِّ

! َيا َأَبا إِْسَؿاِطْقَؾ 
ِ
ُث َوَأْكَت َحاِضٌر. ،َقاَل: ُسْبَحاَن اهلل  ُأَحدِّ

. َـّ  َفَؼاَل: َأقَسؿُت َطَؾْقَؽ َلَتْػَعَؾ

ـُ َزْيدٍ  ،َفَؼاَل: ُخُذوا اُد ب َثـَا َأُبق إِْسَؿاِطْقَؾ َحؿَّ َث بَِحْرٍف  ،َحدَّ َّٓ  َفَؿا َحدَّ إِ

ادٍ  ـْ َحؿَّ  ."َط
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ِٚم٣ ََِػُط  ُٔ ٍَ ٜأُبٛ ايَعٖباؽ٢ ب ـُ ُحَؿْقدٍ ٜقا َثـَا اْب َطَطَس َرُجٌؾ ِطـَْد "َقاَل:  ،: َحدَّ

ـِ الُؿَباَركِ  ُجُؾ إَِذا َطَطَس؟ ،اْب ـُ الُؿَباَرِك: َأيش َيُؼْقُل الرَّ  َفَؼاَل َلُف اْب

.
ِ
 َقاَل: الَحْؿُد هلل

 "هللُ َفَؼاَل َلُف: َيْرَحُؿَؽ ا
(1)

. 

ٗٞ َُُس ائعِذًٔ ٍَ ٜأِس ـُ الُؿَباَرِك ثَِؼةٌ ٜقا  ،َرُجٌؾ َصالٌِح  ،َثْبٌت فِل الَحِدْيِث  ،: اْب

ْعرَ   لِْؾِعْؾِؿ. اَوَكاَن َجامِعً  ،َيُؼْقُل الشِّ

َُِكَعٕب  ُٔ ٍَ ايَعٖباُؽ ب  الَحِدْيَث ٜقا
ِ
 ،َوالَعَربِقَّةَ  ،َوالِػْؼفَ  ،: َجَؿَع َطْبُد اهلل

َجاَطةَ  ،َوَأيَّاَم الـَّاسِ  َخاءَ  ،َوالشَّ  َوالَؿَحبََّة ِطـَْد الَػْرِق. ،َوالتَِّجاَرةَ  ،َوالسَّ

ٖٖأب ايٜفٖطا٤ُ َٛ ُٔ َعِبٔس اي ُُٖس ب ََُش  ٍَ ِء ٜقا َٓ : َما َأْخَرَجْت ُخَراَساُن مِْثَؾ َهُم

ـُ الُؿَباَركِ  ـُ ُشَؿْقؾٍ  ،الثَّالََثِة: اْب ـُ َيْحَقك.َوَيحْ  ،َوالـَّْضُر ب  َقك ب

ٗٞ َٔ ُٕ ايٖساض٢ َُا ادٍ ُعِج ـَ َحؿَّ ـَ آَدَم َيُؼْقُل: ،: َسِؿْعُت ُكَعْقَؿ ب  َسِؿْعُت َيْحَقك ب

                                                   
يف األدب: باب إذا عطس كيف يشمت من حديث أيب  (11/512) "صحيحو  "أخرج البخارم يف  (1)

كليقل لو أخوه أك  ،إذا عطس أحدكم فليقل: احلمد  "قاؿ:  -صلى ا عليو كسلم-عن النيب  ،ىريرة
 "ادلصنف  ". كيف "فليقل: يهديكم ا كيصلح بالكم ،فإذا قاؿ لو: يرمحك ا ،صاحبو: يرمحك ا

صلى ا عليو -بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قاؿ: عطس عند رسوؿ ا  (19678)
مشت فبلنا كدل  ،فقاؿ الرجل: يا رسوؿ ا ،كدل يشمت اآلخر ،فشمت أحدمها ،رجبلف -كسلم

 (2991)كمسلم  (،11/514)كأخرجو البخارم . "إف ىذا محد ا كإنك دل ٖتمد  "فقاؿ:  ،تشتمتٍت
 من طريق آخر عن أنس.
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ـِ الُؿَباَركِ  ،ُكـُْت إَِذا َصَؾبُت َدِقْقَؼ الَؿَسائِؾِ  َأيِْسُت  ،َفَؾْؿ َأِجْدُه فِل ُكُتِب اْب

 مِـُْف.

ٗٞ ِٜٕس ايٜفَطا٥ٔٔه ُٔ َظ ٞٗ ب ـُ َصَدَقةَ : َحدَّ َعًٔ ُّ ب
ـَ  ،َثـَا َطؾِل َسِؿْعُت ُشَعْقَب ب

ـُ الُؿَباَرِك َرُجاًل  ،َحْرٍب  َ اْب
ـُ الُؿَباَرِك َأْفَضُؾ مِـُْف. َقاَل: َما َلِؼل َّٓ َواْب  إِ

ـَ مِْثُؾ َأمِْقِر  ْق
ثِ ـُ الُؿَباَرِك فِل الُؿَحدِّ َقاَل: َوَسِؿْعُت َأَبا ُأَساَمَة َيُؼْقُل: اْب

 ِ ـَ فِل الـَّاِس.الُؿْممِـ  ْق

َُِسض٢ٕى  ُٔ َُُط ب ـِ ُع ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َثـَا الَؼاِسُؿ ب ـُ  ،: َحدَّ َثـَا َأْشَعُث ب َحدَّ

 
ُّ
ْقِصل ةَ ": َقاَل  ،ُشْعَبَة الَؿصِّ قَّ ِشْقُد الرَّ ـِ  ،َقِدَم الرَّ َفاْكَجَػَؾ الـَّاُس َخْؾَػ اْب

َفَلشَرَفْت ُأمُّ َوَلٍد َٕمِْقِر  ،ِت الَغَبَرةُ َوارَتَػعَ  ،َوَتَؼطََّعِت الـَِّعاُل  ،الُؿَباَركِ 

ـْ َقْصِر الَخَشِب 
ـْ ُبْرٍج مِ

ـَ مِ  َفَؼاَلْت: َما َهَذا؟ ،الُؿْممِـِْق

ـْ َأْهِؾ ُخَراَساَن َقِدَم.
 َقاُلقا: َطالٌِؿ مِ

 -: َهَذا ٜقاٜيِت
ِ
َّٓ  ،الُؿْؾُؽ  -َواهلل َٓ َيْجَؿُع الـَّاَس إِ َٓ ُمْؾَؽ َهاُرْوَن الَِّذي 

 ."بُِشَرٍط َوَأْطَقانٍ 

ُٔ ُخٖطَظاَش ُٕ ب َُا ٍَ ُعِج ـُ َحقَّانَ ٜقا ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ  ،: َحدَّ ـِ ب ْحَؿ َثـَا َطْبُد الرَّ َحدَّ

 
ُّ
 َقاَل:  ،َزْيٍد الَجْفَضِؿل

ُّ
ـَ الُؿبَ ": َقاَل إَْوَزاِطل  اَرِك؟َرَأْيَت اْب

.َٓ  ُقْؾُت: 

ْت َطْقـَُؽ   ."َقاَل: َلْق َرْأْيَتُف َلَؼرَّ
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١ََٜ ُٔ ٜأٔبٞ ض٢ظ ِٜع٢ ب ٍَ َعِبُس ايَعع٢ ـْ َكاِحقتُِؽؿ َٜٚقا
: َقاَل لِل ُشْعَبُة: َما َقِدَم َطَؾْقـَا مِ

ـِ الُؿَباَرِك.  مِْثُؾ اْب

ٗٞ ِٛٔي ـُ إِْبَراِهْقؿَ ايٖسٝغ َثـَا َطْبُد الَؿِجْقِد ب ـُ َزْمَعةَ  ،: َحدَّ َثـَا َوْهُب ب َثـَا  ،َحدَّ َحدَّ

ـُ َخالِدٍ  ـِ الُؿَباَركِ "َقاَل:  ،ُمَعاُذ ب  ب
ِ
ـِ َطقَّاٍش بَِعْبِد اهلل ْفُت إَِلك إِْسَؿاِطْقَؾ ب  ،َتَعرَّ

ـِ الُؿَباَركِ  َٓ َأْطَؾُؿ َأنَّ اهلَل  ،َفَؼاَل إِْسَؿاِطْقُؾ: َما َطَؾك َوْجِف إَْرِض مِْثُؾ اْب َو

ـْ ِخَصاِل الَخْقرِ َخؾَ 
ـِ الُؿَباَرِك. ،َؼ َخْصَؾًة مِ  ب

ِ
َّٓ َوَقْد َجَعَؾَفا فِل َطْبِد اهلل  إِ

ةَ  ـْ مِْصَر إَِلك َمؽَّ
َثـِل َأْصَحابِل َأكَُّفؿ َصِحُبقُه مِ َفَؽاَن ُيْطِعُؿُفُؿ  ،َوَلَؼْد َحدَّ

ْهَر َصاِئؿٌ  ،الَخبِْقَص   ."َوُهَق الدَّ

ُِ ٍَ اسٜبأن ـِ ُطَؿرَ : َأْخَبَركِ ٜقا ـُ َأْحَؿَد ب ُد ب ـُ  ،ل ُمَحؿَّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

  ،الُؿـِْذرِ 
ُّ
ـُ َسِعْقٍد الطَّائِل َثـِل ُطَؿُر ب   ،َحدَّ

ُّ
ْقفِل ـُ َحْػٍص الصُّ َثـَا ُطَؿُر ب َحدَّ

ْقَصةَ "َقاَل:  ،بَِؿـْبَِج  ـْ َبْغَداَد ُيِرْيُد الَؿصِّ
ـُ الُؿَباَرِك مِ َفَصِحَبُف  ،َخَرَج اْب

قفِقَّةُ  َيا ُغالَُم!  ،َفَؼاَل َلُفؿ: َأْكُتؿ َلُؽؿ َأْكُػٌس َتْحَتِشُؿْقَن َأْن ُيـَػَؼ َطَؾْقُؽؿ ،الصُّ

 َهاِت الطَّْسَت.

 ُثؿَّ َقاَل: ُيؾِؼل ُكؾُّ َرُجٍؾ مِـُْؽؿ َتْحَت الِؿـِديِؾ َما َمَعُف. ،َفَلْلَؼك َطَؾْقِف مِـِْدياًل 

ُجُؾ يُ  ـَ  ،ؾِؼل َطْشَرَة َدَراِهؿَ َفَجَعَؾ الرَّ ُجُؾ ُيؾِؼل ِطْشِرْي َفَلكَػَؼ َطَؾْقِفؿ  ،َوالرَّ

ْقَصةِ    ،ُثؿَّ َقاَل: َهِذِه باِلَُد َكِػقرٍ  ،إَِلك الَؿصِّ
َ
ُجَؾ  ،َفـَْؼِسُؿ َما َبِؼل َفَجَعَؾ ُيعطِل الرَّ

ـَ ِدْيـَارً  ! إِكَّؿَ  ،اِطْشِرْي ـِ ْحَؿ ـَ ِدْرَهؿً َفَقُؼْقُل: َيا َأَبا َطْبِد الرَّ  .اا َأْطَطْقُت ِطْشِرْي
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 ."َفَقُؼْقُل: َوَما ُتـْؽُِر َأْن ُيَباِرَك اهلُل لِْؾَغاِزي فِل َكَػَؼتِفِ 

ُِٝب ٔٛ ٍَ اشٜب ـُ إِْبَراِهْقؿَ ٜقا ٍد الَخالَُّل  ،: َأْخَبَرَكا ُطَؿُر ب َقاُلقا:  ،َوَأُبق ُمَحؿَّ

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ الَؽاتُِب  ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َثـَا إِْسَؿاِطْقُؾ ب ـِ  ،َحدَّ ـُ الَحَس َثـَا َأْحَؿُد ب َحدَّ

  ،الُؿْؼِرُئ 
َّ
ْوَرِقل ـَ َأْحَؿَد الدَّ  ب

ِ
ـِ  ،َسِؿْعُت َطْبَد اهلل  ب

ِّ
ـَ َطؾِل َد ب َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ـِ َشِؼْقٍؼ  ـِ ب ـُ الُؿَباَرِك إَِذا َكاَن َوْقُت "َقاَل:  ،َسِؿْعُت َأبِل ،الَحَس َكاَن اْب

ـْ َأْهِؾ َمْروَ  ،الحجِّ 
 َفَقُؼْقُلْقَن: َكْصَحُبَؽ. ،اْجَتَؿَع إَِلْقِف إِْخَقاُكُف مِ

 َفَقُؼْقُل: َهاُتقا َكَػَؼاتُِؽؿ.

 ،َلُفؿُثؿَّ َيؽَتِري  ،َوُيْؼِػُؾ َطَؾْقَفا ،َفَقْجَعُؾَفا فِل ُصـُْدْوٍق  ،َفَقْلُخُذ َكَػَؼاتِِفؿ

ـْ َمْرَو إَِلك َبْغَدادَ 
َوُيطِعُؿُفؿ َأْصَقَب  ،َفالَ َيَزاُل ُيـِػُؼ َطَؾْقِفؿ ،َوُيْخِرُجُفؿ مِ

ـِ ِزيٍّ  ،َوَأْصَقَب الَحؾَقى ،الطََّعامِ  ـْ َبْغَداَد بَِلْحَس
َوَأكَؿِؾ  ،ُثؿَّ ُيْخِرُجُفؿ مِ

ُسْقِل  ،ُمُروءةٍ  َفَقُؼْقُل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك َيِصُؾقا إَِلك َمِدْيـَِة الرَّ

ـْ ُصَرفَِفا؟
ـَ الَؿِدْيـَِة مِ

 لُِؽؾِّ َواِحٍد: َما َأَمَرَك ِطَقاُلَؽ َأْن َتشَتِرَي َلُفؿ مِ

ةَ  ُفؿ ،َفَقُؼْقُل: َكَذا َوَكَذا. ُثؿَّ ُيْخِرُجُفؿ إَِلك َمؽَّ َقاَل لُِؽؾِّ  ،َفنَِذا َقَضْقا َحجَّ

َة؟َواِحٍد مِـُْفؿ: َما َأَمَرَك  ـْ َمَتاِع َمؽَّ
 ِطَقاُلَؽ َأْن َتشَتِرَي َلُفؿ مِ

 َفَقُؼْقُل: َكَذا َوَكَذا.

ةَ  ،َفَقْشَتِري َلُفؿ ـْ َمؽَّ
َفالَ َيَزاُل ُيـِْػُؼ َطَؾْقِفؿ إَِلك َأْن  ،ُثؿَّ ُيْخِرجُفؿ مِ

ُص ُبُقْقَتُفؿ َوَأْبَقاَبُفؿ ،َيِصْقُروا إَِلك َمْروَ   ،َد َثالََثِة َأيَّامٍ َفنَِذا َكاَن َبعْ  ،َفُقَجصِّ
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وا ،َطِؿَؾ َلُفؿ َولِقَؿًة َوَكَساُهؿ ـُْدوِق  ،َفنَِذا َأَكُؾقا َوُسرُّ  ،َفَػَتَحفُ  ،َدَطا بِالصُّ

َتُف َطَؾْقَفا اْسُؿُف.  َوَدَفَع إَِلك ُكؾِّ َرُجٍؾ مِـُْفؿ ُصرَّ

َم إَِلك  ،ا َدْطَقةً َقاَل َأبِل: َأْخَبَركِل َخادُمُف َأكَُّف َطؿَؾ آخَر َسْػَرٍة َساَفَرهَ  َفَؼدَّ

ـَ ِخَقاكً  َك  ،َفاُلْقَذَج  االـَّاِس َخْؿَسًة َوِطْشِرْي َٓ َفَبَؾَغـَا َأكَُّف َقاَل لِْؾُػَضْقِؾ: َلْق

 َوَأْصَحاَبَؽ َما اتََّجْرُت.

 ."فِل ُكؾِّ َسـٍَة ماَئَة َأْلِػ ِدْرَهؿٍ  ،َوَكاَن ُيـِْػُؼ َطَؾك الُػَؼَراءِ 

ُٔ َخِؿ ٞٗ ب ٣َّعًٔ ـُ ُسَؾْقَؿانَ َط َثـِل َسَؾَؿُة ب ـِ  ،: َحدَّ َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك اْب

 َدْيـً  ،الُؿَباَركِ 
َ
 َفَؽَتَب َلُف إَِلك َوِكقٍؾ َلُف. ،َطَؾْقفِ  اَفَسَلَلُف َأْن َيؼِضل

ا َوَرَد َطَؾْقِف الؽَِتاُب  ِذي َسَللَتُف َقَضاءُه؟ ،َفَؾؿَّ ـُ الَّ ْي  َقاَل َلُف الَقكِقُؾ: َكِؿ الدَّ

 َقاَل: َسْبُع ماَئِة ِدْرَهٍؿ.

َِٓف ِدْرَهؿٍ   َقْد َكَتَب َلُف َأْن ُيْعطَِقُف َسْبَعَة آ
ِ
 ،َفَراَجَعُف الَقِكقُؾ  ،َوإَِذا َطْبُد اهلل

 َوَقاَل: إِنَّ الَغالَِّت َقْد َفـَِقْت.

: إِْن َكاَكِت الَغالَُّت َقْد َفـَِقْت َفَؽَتَب إَِلقْ 
ِ
  اَفنِنَّ الُعْؿَر َأْيًض  ،ِف َطْبُد اهلل

َ
 ،َقْد َفـِل

 ."َفَلِجْز َلُف َما َسَبَؼ بِِف َقؾِؿل

ُٔ امٝلِٓٔصض٢ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـُ إِْسَحاَق ٜقا َثـِل َيْعُؼْقُب ب ـُ  ،: َحدَّ ُد ب َثـِل ُمَحؿَّ َحدَّ

ـُ ا ،ِطْقَسك َوَكاَن َيـِْزُل  ،لُؿَباَرِك َكثِْقَر آختاِلَِف إَِلك َصَرُسْقَس َقاَل: َكاَن اْب

َة فِل َخانٍ  قَّ َوَيْسَؿُع مِـُْف  ،َوَيُؼْقُم بَِحَقائِِجفِ  ،َفَؽاَن َشابٌّ َيْخَتؾُِػ إَِلْقفِ  ،الرَّ
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ةً  ،الَحِدْيَث   َمرَّ
ِ
ا  ،َتعِجاًل َفَخَرَج فِل الـَِّػْقِر ُمْس  ،َفَؾْؿ َيَرهُ  ،َفَؼِدَم َطْبُد اهلل َفَؾؿَّ

ابِّ  ،َرَجعَ  ـِ الشَّ َِٓف ِدْرَهٍؿ. ،َسَلَل َط  َفَؼاَل: َمْحُبْقٌس َطَؾك َطْشَرِة آ

ٍَٓف  ،َفاْسَتَدلَّ َطَؾك الَغِرْيؿِ  َّٓ ُيْخبَِر َأَحدً  ،َوَوَزَن َلُف َطْشَرَة آ َػُف َأ َما  اَوَحؾَّ

ُجُؾ  ،َطاَش  ـُ الُؿَبارَ  ،َفُلْخِرَج الرَّ ـِ  ،كِ َوَسَرى اْب َفَؾِحَؼُف الَػَتك َطَؾك َمْرَحَؾَتْق

ةِ  قَّ ـَ الرَّ
ـَ ُكـَْت؟ َلْؿ َأَرَك! ،مِ  َفَؼاَل لِل: َيا َفَتك َأْي

! ُكـُْت َمْحُبْقًس  ـِ ْحَؿ . اَقاَل: َيا َأَبا َطْبِد الرَّ ـٍ  بَِدْي

 َقاَل: َوَكْقَػ َخؾصَت؟

 َوَلْؿ َأدِر. ،َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ َفَؼَضك َدْيـِل

  ،َقاَل: َفاْحَؿِد اهللَ 
ِ
َّٓ َبْعَد َمْقِت َطْبِد اهلل ُجُؾ إِ  ."َوَلْؿ َيْعَؾِؿ الرَّ

ارٍ ٜأُبٛ ايَعٖباؽ٢ ايٖػٖطاُز ـَ َبشَّ ـُ الُػَضْقؾِ  ،: َسِؿْعُت إِْبَراِهْقَؿ ب ُّ ب
َثـِل َطؾِل  ،َحدَّ

ـِ الُؿَباَرِك: َأْكَت َتْلُمُرَكا بِالزُّ   ،ْهِد َوالتََّؼؾُِّؾ َوالُبْؾَغةِ َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل ْٓب

 َكْقَػ َذا؟ ،َوَكَراَك َتْلتِل بِالَبَضائِعِ 

 
ٍّ
ـَ  ،َوُأكِرَم ِطرِضل ،إِكََّؿا َأْفَعُؾ َذا َُٕصْقَن َوْجِفل ،َقاَل: َيا َأَبا َطؾِل َوَأْسَتِعْق

 بِِف َطَؾك َصاَطِة َربِّل.

ـَ َذا إِ  ـَ الُؿَباَرِك َما َأْحَس  ."ْن َتؿَّ َذاَقاَل: َيا اْب

ُٔ ُغِدُطٕف ـُ َيِزْيدَ ايٜفِتُح ب َثـَا َطبَّاُس ب ـُ ُمْقَسك ،: َحدَّ َثـَا ِحبَّاُن ب َقاَل:  ،َحدَّ

ـَ الَؿاِل فِل الُبْؾَداِن ُدْوَن َبَؾِدهِ "
ُق مِ ـُ الُؿَباَرِك فِْقَؿا ُيَػرِّ   ،ُطقتَِب اْب

ْ
َقاَل: إِكِّل
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َفَلْحَسـُقا َصَؾَبُف  ،َصَؾُبقا الَحِدْيَث  ،ِصْدٌق َأْطِرُف َمَؽاَن َقْقٍم َلُفؿ َفْضٌؾ وَ 

 ،َوإِْن َأَطـَّاُهؿ ،َضاَع ِطْؾُؿُفؿ ،َفنِْن َتَرْكـَاُهؿ ،اْحَتاُجقا ،لَِحاَجِة الـَّاِس إَِلْقِفؿ

ٍد  ِة ُمَحؿَّ ِة َأْفَضَؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َبثُّقا الِعْؾَؿ ُٕمَّ َٓ َأْطَؾُؿ َبْعَد الـُُّبقَّ

ـْ َبثِّ الِعْؾؿِ 
 ."مِ

ٟٗ ِٚض٢ َّٓ ِستَُّة  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": َسِؿْعُت َيْحَقك َيُؼْقُل: َعٖباْؽ ايٗس  إِ
ِ
ُث هلل ُيَحدِّ

ـُ الُؿَباَرِك. ،َكَػرٍ   مِـُْفؿ اْب

٣ِ بَّاعِ ٜأُبٛ َسأت ـُ الطَّ َثـَا اْب ـِ  ،: َحدَّ ـِ اْب ُة َأْرَبَعٌة: ُسْػَقانُ  ،َمْفِديٍّ  َط ؿَّ
 ،َقاَل: إَئِ

ـُ َزْيدٍ  ،َوَمالٌِؽ  اُد ب ـُ الُؿَباَرِك. ،َوَحؿَّ  َواْب

ٍّ ِٗٔس ََ  ٢ٔ ٢ٔ اِب َٟ َع ٢ٚ ٍَ ،َُٚض ـْ  َما َرَأْيُت َرُجاًل ": ٜقا
َأْطَؾَؿ بِالَحِدْيِث مِ

ـَ َطْؼاًل  ،ُسْػَقانَ  َٓ َأْحَس ـْ َمالٍِؽ  َو
َٓ َأقَش  ،مِ ـْ ُشْعَبةَ َو

ِة  ،َػ مِ َٓ َأكَصَح لأِلُمَّ َو

ـِ الُؿَباَركِ  ـِ اْب  ."مِ

ُٔ امٝلَج٢ٖٓ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـَ َمْفِديٍّ َيُؼْقُل : َٜٚقا ـِ ب ْحَؿ َما ": َسِؿْعُت َطْبَد الرَّ

ـَ الثَّْقِريِّ 
َٓ َأَشدَّ  ،َرَأْت َطْقـَاَي مِْثَؾ َأْرَبَعٍة: َما َرَأْيُت َأْحَػَظ لِْؾَحِدْيِث مِ َو

ػً  ـْ ُشْعَبةَ  اَتَؼشُّ
ـْ َمالٍِؽ  ،مِ

َٓ َأطَؼَؾ مِ ـِ الُؿَباَركِ  ،َو ـِ اْب ِة مِ َٓ َأكَصَح لأِلُمَّ  ."َو

ِٕٝط ٜأُبٛ : َأيُُّفَؿا َأْفَضُؾ َْٔؿ ـِ َمْفِديٍّ اٍد: ُقْؾُت ْٓب ـَ َحؿَّ ـُ  ،: َسِؿْعُت ُكَعْقَؿ ب اْب

؟  الُؿَباَرِك َأْو ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ

ـُ الُؿَباَرِك.  َفَؼاَل: اْب
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 ُقْؾُت: إِنَّ الـَّاَس ُيَخالُِػْقَكَؽ.

ُبقا ـِ الُؿَباَركِ  ،َقاَل: إِكَُّفؿ َلْؿ ُيَجرِّ  ."َما َرَأْيُت مِْثَؾ اْب

ِٕٝب ُٔ َسٔب ُِٛح ب ـُ َمْفِديٍّ ُْ َثـَا اْب َثـَ "َقاَل:  ،: َحدَّ ـُ الُؿَباَركِ َحدَّ َوَكاَن  ،ا اْب

 ."َكِسْقَج َوْحِدهِ 

َُِشط٢ظ٣  ٢ٔ ٢ِ ب ٢ٔ ايٜكأغ ُٖٔس ب ََُش  ُٔ َُُس ب ـٍ َيُؼْقُل: ٜأِس ـَ َمِعْق : َسِؿْعُت َيْحَقك ب

ـْ ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ "
ـُ الُؿَباَرِك َأْطَؾُؿ مِ ـَ َمْفِديٍّ َيُؼْقُل: اْب  ."َسِؿْعُت اْب

ُٔ ٜأ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ََٜٔٚقا َٝ ـَ َمْفِديٍّ ِع ـِ ب ْحَؿ َواْجَتَؿَع إَِلْقِف  ،: َسِؿْعُت َطْبَد الرَّ

ـِ  ،َوَسِؿْعَت مِـْفُ  ،َفَؼاُلقا َلُف: َجاَلْسَت الثَّْقِريَّ  ،َأْصَحاُب الَحِدْيِث  ـِ اْب َومِ

 َفَليُُّفَؿا َأْرَجُح؟ ،الُؿَباَركِ 

  اَيْقمً  َقاَل: َلْق َأنَّ ُسْػَقاَن َجِفَد َطَؾك َأْن َيُؽْقنَ 
ِ
 . "َلْؿ َيْؼِدرْ  ،مِْثَؾ َطْبِد اهلل

٢ّ ٖٛا ُٔ ٜأٔبٞ ايَع َثـَا َأبِلاِب ـَ َحْرٍب َيُؼْقُل:  ،: َحدَّ َقاَل "َسِؿْعُت ُشَعْقَب ب

ـِ الُؿَباَركِ  ِف َأْن َأُكْقَن َسـًَة مِْثَؾ اْب ـْ ُطُؿِري ُكؾِّ
 َٕشَتِفل مِ

ْ
َفَؿا  ،ُسْػَقاُن: إِكِّل

َٓ َثالََثَة َأيَّامٍ   ."َأْقِدُر َأْن َأُكْقَن َو

ُٔ امٝلِٓٔصض٢ ُُٖس ب  ََُش
ُّ
َمْشِؼل ـُ َبْحٍر الدِّ َثـَا إِْبَراِهْقُؿ ب ـُ  ،: َحدَّ َثـَا ِطْؿَراُن ب َحدَّ

 
ُّ
ـَ َأْكَت؟ ،َسَلَل َرُجٌؾ ُسْػَقانَ "َقاَل:  ،ُمْقَسك الطََّرُسْقِسل ـْ َأْي  َفَؼاَل: َم

 ـْ َأْهِؾ الَؿْشِرِق.َقاَل: مَ 

 َقاَل: َأَوَلْقَس ِطـَْدُكؿ َأْطَؾُؿ َأْهِؾ الَؿْشِرِق؟
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ـْ ُهَق؟  َقاَل: َوَم

ـُ الُؿَباَرِك.  ب
ِ
 َقاَل: َطْبُد اهلل

 َقاَل: َوُهَق َأْطَؾُؿ َأْهِؾ الَؿْشِرِق؟!

 ."َوَأْهِؾ الَؿْغِرِب  ،َقاَل: َكَعؿْ 

ُٔ امٝلِٓٔصض٢ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ثَ ٜقا  : َوَحدَّ
ُّ
ـِ الُؼَرِشل ـِ الُحَسْق ـُ َأْحَؿَد ب ُد ب  ،ـِل ُمَحؿَّ

ـُ َطْبَدَة َقاَل:  َثـَا َأْحَؿُد ب فِل  اَكاَن ُفَضْقٌؾ َوُسْػَقاُن َوَمْشَقَخٌة ُجُؾْقًس "َحدَّ

ـَ الثَّـِقَّةِ  ،الَؿْسِجِد الَحَرامِ 
ـُ الُؿَباَرِك مِ  َفَؼاَل ُسْػَقاُن: َهَذا َرُجُؾ َأْهؾِ  ،َفَطَؾَع اْب

 الَؿْشِرِق.

 ."َفَؼاَل ُفَضْقٌؾ: َرُجُؾ َأْهِؾ الَؿْشِرِق َوالَؿْغِرِب َوَما َبْقـَُفَؿا

ِٜٕس ُٔ َظ ٞٗ ب ٍَ َعًٔ ـُ َأبِل َجِؿْقؾٍ َٜٚقا ـِ ب ْحَؿ َثـِل َطْبُد الرَّ ُكـَّا "َقاَل:  ،: َحدَّ

ةَ  ـِ الُؿَباَرِك بَِؿؽَّ رِق  ،َحْقَل اْب ْثـَا  ،َفُؼْؾـَا َلُف: َيا َطالَِؿ الشَّ َوُسْػَقاُن َقِرْيٌب  -َحدِّ

 . "َفَؼاَل: َوْيَحُؽْؿ! َطالَِؿ الَؿْشِرِق َوالَؿْغِرِب َوَما َبْقـَُفَؿا -مِـَّا َيْسَؿُع 

َِٗعاَش ٢ٔ ٝق ُٔ َعِبٔس اهلٔل ب ُُٖس ب ََُش  ٍَ : َسِؿْعُت َأَبا الَقِزْيِر َيُؼْقُل: َقِدْمُت َٜٚقا

ـِ ُطَقْقـَةَ  . ،َطَؾك ُسْػَقاَن ب
ِ
 َطْبِد اهلل

ُّ
 َفَؼاُلقا َلُف: َهَذا َوِصل

 
ِ
 قا. "َما َخؾََّػ بُِخَراَساَن مِْثَؾفُ  ،َفَؼاَل: َرِحَؿ اهلُل َطْبَد اهلل

والتابعقن كثقر، وأتباطفؿ أيًضا كثر، كاكقا طؾك السؾػقة وإثر، بعقدون 

 طـ إهقاء، والبدع، والؿحدثات.
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مـ لؿ يذكر ففق طؾك  ولؽـ هذه إشارات إلك بعضفؿ، ولـعرف أن

 صريؼفؿ.
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 [المذهب الزيدي]

: الؿذهب الزيدي لقس مـ ٚتت١ُ إىل َا غبل َعٓا َٔ شنط املصاٖب

 الؿذاهب الؿعتربة.

 : ٖٛ َصٖب َػطٚم بٌ

 : مسروق مـ الؿذهب الحـػل.ايفك٘ يف

 : مسروق مـ الؿذهب الؿعتزلل.ٚيف ايعكس١ٜ

 يحالقن إضفار مذهبفؿ طؾك أكف مـ مذاهب السـة.مع أن الزيدية 

 بؾ هق مـ مذاهب الشقعة.

 : الؿـسقب إلك جابر بـ زيد زوًرا، وهبتاًكا.ٗٓلزا املزٓب اإلباضٛ

: مـ تالمقذ طبد اهلل بـ طباس -ضمح٘ اهلل-دابط بٔ ظٜس : فأبٛ ايؿعجا٤

ؾل بـ أبل ،  ما كان لف أن يؽقن خارجًقا، مميًدا لؼتؾة ط-رضل اهلل طـفؿا-

 وأرضاه، ومميًدا لؾخارجقـ طؾقف. -رضل اهلل طـف-صالب 

 مميًدا لؿذهب آطتزال.

 : يـؽرون الصػات.فاإلبان١ٝ يف ايعكٝس٠

 : لفؿ كثقر مـ إققال الؿخالػة.ٚيف ايفك٘

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 [األئمة الذين جمعوا األمهات الست]

 ."ًعشفٞ األ٢ٌٞ اهزّٙ مجع٘ا األًٔات اهظت": َٔ باب اعطف غًفو

 مع أن الؿملػقـ، والؿصـػقـ، أكثر مـ ذلؽ بؽثقر.

صؾك اهلل طؾقف -لؽـ هذه إمفات الست جؿعت أكثر حديث الـبل 

 ، يف إحؽام، ويف العؼائد.-وسؾؿ

 وما وجد يف غقرها: ففق مقافؼ لفا، أو فقف زيادات يف بعض الؿقاصـ.

هذه إمفات الست: هؿ مـ خقرة أهؾ الحديث يف ومـ قام بتللقػ 

 زمـفؿ، وهؿ أصحاب العؼقدة الصحقحة، والطريؼة الؿرضقة الؿؾقحة.
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 [-رحمه اهلل-صحيح اإلمام البخاري ]

 ."-سمحٕ اهلل-صخٚح اإلًاَ اهبخاسٜ ": ٚأٍٚ ٖصٙ األَٗات ايػت

 البسقطة.وهق أصح كتاب مـصػ يف الحديث طؾك 

 شفد لف العؾؿاء، وطؾك فؼف صاحبف، ومملػف، ومصـػف.

 . "يف أبقابف -رحؿف اهلل-فؼف اإلمام البخاري ": ست٢ قٌٝ

الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر ": ٚاغِ ٖصا ايهتاب

 ."، وســف، وأيامف-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 
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 [-رحمه اهلل-اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ]

 ٓ٘ اإلًاَ أب٘ عبذ اهلل حمٌذ بّ إمساعٚى" :ٚاملؤيف هلصا ايهتاب

 ."-سمحٕ اهلل-اهبخاسٜ 

 : (471-12/391)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"ٟٗ ـِ -ضمح٘ اهلل-ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ايُبَداض٢ ـِ إِْبَراِهْقَؿ اْب ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ ب ُد ب : ُمَحؿَّ

ـِ َبْرِدْزَبف.   الُؿِغْقَرِة ب

ٌَ ِٝ َ َلْػَظٌة بَخاِريَّةٌ  ،: َبْذُدْزَبفَٚٔق
اُع.  ،َوِهل  معـَاَها الزرَّ

َِٝط٠ٝ َِ امٝلٔػ  َوالِل ُبَخاَرىٜأغًٜ
ِّ
 ،اَوَكاَن َمُجْقِسق   ،: َطَؾك َيِدي الَقَؿان الُجْعِػل

ـُ إِْبَراِهْقَؿ الِعْؾَؿ.َوصَ   َؾَب إِْسَؿاِطْقُؾ ب

 
ٍّ
ـُ َطؾِل ـُ ب   ،َفَلْخَبَرَكا الَحَس

ُّ
ـِ  ،َأْخَبَرَكا َجْعَػٌر الَفْؿَداكِل َأْخَبَرَكا َأُبق َصاِهٍر ب

  ،ِسَؾَػةَ 
ُّ
 الَبْرَداكِل

ٍّ
ـُ إِْبَراِهْقؿَ  ،َأْخَبْرَكا َأُبق َطؾِل ـُ َأْخَبَرَكا مُ  ،َأْخَبَرَكا َهـَّاُد ب ُد ب َحؿَّ

دٍ  ،َأْحَؿَد الَحافِظُ  ـُ ُمَحؿَّ ـِ ب ْحَؿ َثـَا َطْبُد الرَّ ـِ  ،َحدَّ ـُ الُحَسْق ُد ب َٓ: ،َوُمَحؿَّ  َقا

ـِ َخَؾٍػ  ـُ َأْحَؿَد ب َثـَا إِْسَحاُق ب َأكَُّف َسِؿَع الُبَخاِريَّ َيُؼْقُل: َسِؿَع َأبِل  ،َحدَّ

ـِ َأَكسٍ  ـْ َمالِِؽ ب
ـَ  ،مِ اَد ب ـَ الُؿَباَرِك بؽؾَتا َيَدْيفِ  ،َزْيدٍ َوَرَأى َحؿَّ  ."َوَصافَح اْب

الٍ : ٝقًُٞت  فِل َشقَّ
ِ
ـَ َوماَئةٍ ": َوُولَِد َأُبق َطْبِد اهلل  ."َسـََة َأْرَبٍع َوتِْسِعْق
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ـُ َأبِل َحاتٍِؿ الُبَخاِريُّ  ُد ب  فِل  ،َقالف َأُبق َجْعَػٍر ُمَحؿَّ
ِ
اُق َأبِل َطْبِد اهلل َورَّ

 َوُهَق جزٌء ضخٌؿ. ،َجْؿَعفُ  (،الُبَخاِريِّ  شَؿائِؾِ )كَِتاِب 

ـِ  ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ  فِْقَؿا َأْخَبَرَكا إِْسَؿاِطْقُؾ ب
ِ
  ،ُثؿَّ إِنَّ َأَبا َطْبِد اهلل

ِ
َأْخَبَرَكا َطْبُد اهلل

ـُ َأْحَؿَد الَػِؼْقُف سـََة ِستَّ َطْشَرَة َوِستِّ ماَئةٍ  ـُ َطْبِد البَ  ،ب ُد ب  ،اقِلَأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ

 
ٍّ
ـُ َطؾِل ـِ الَحافِظُ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر َأْحَؿُد ب ـُ الَحَس  ب

ِ
َأْخَبَرَكا  ،َأْخَبَرَكا ِهَبُة اهلل

ـِ َحْػصٍ  ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ـِ ُسَؾْقَؿانَ  ،َأْحَؿُد ب ـُ َأْحَؿَد ب ُد ب َأْخَبَرَكا  ،َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ

دٍ  ـُ ُمَحؿَّ ُد  ،َخَؾُػ ب َثـَا ُمَحؿَّ  َحدَّ
ُّ
ـِ الَػْضِؾ الَبْؾِخل ـُ َأْحَؿَد ب َسِؿْعُت َأبِل  ،ب

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ فِل ِصَغِرِه فرَأْت َوالِدُتُف فِل الَؿـَاِم ": َيُؼْقُل  ِد ب ذهَبْت طقـَا ُمَحؿَّ

الَم  -إِْبَراِهْقَؿ الَخؾِْقَؾ   َقْد َردَّ اهلُل َطَؾك اْبـِِؽ  ،َفَؼاَل َلَفا: َيا َهِذهِ  -َطَؾْقِف السَّ

  -َأْو َكْثَرِة ُدَطاِئِؽ  ،بصَرُه لَؽْثَرِة ُبَؽاِئِؽ 
ُّ
َفَلْصبْحـَا َوَقْد َردَّ اهلُل  -شؽَّ الَبْؾِخل

 ."َطَؾْقِف بصَرهُ 

٣ِ ٢ٔ ٜأٔبٞ َسأت ُٖٔس ب ََُش ٍَ ،َٚبايٖػٓٔس امٜلأنٞ إ٢ٜي٢  : ": ٜقا
ِ
ُقْؾُت َٕبِل َطْبِد اهلل

 َكْقَػ َكاَن َبْدُء َأمِرَك؟

 ُأْلِفْؿُت ِحْػَظ الَحِدْيِث َوَأَكا فِل الُؽتَّاِب.َقاَل: 

 َفُؼْؾُت: كؿ َكاَن ِسـَُّؽ؟
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ـَ  ـَ الُؽتَّاِب َبْعد العشرِ  ،َأْو َأَقّؾ  ،َفَؼاَل: طشُر ِسـِْق
َفَجَعْؾُت  ،ُثؿَّ خرْجُت مِ

 َوَغْقِرهِ 
ِّ
اخؾِل ـْ  ،ـَّاِس: ُسْػَقانُ فِْقَؿا َكاَن َيْؼَرُأ لِؾ اَفَؼاَل َيْقمً  ،َأْخَتؾُِػ إَِلك الدَّ َط

َبْقرِ  ـْ إِْبَراِهْقؿَ  ،َأبِل الزُّ ـْ إِْبَراِهْقَؿ. ،َط َبْقِر َلْؿ َيْرِو َط  َفُؼْؾُت َلُف: إِنَّ َأَبا الزُّ

َفَؼاَل  ،ُثؿَّ َخَرَج  ،َفُؼْؾُت َلُف: اْرِجْع إَِلك إَْصِؾ َفَدَخَؾ فـَظَر فِْقفِ  ،َفاْكَتَفركِل

 الَُم؟لِل: َكْقَػ ُهَق َيا غُ 

ـُ َطِديٍّ  َبْقُر ب ـْ إِْبَراِهْقؿَ  ،ُقْؾُت: ُهَق الزُّ  ،َوَأْحَؽَؿ كَِتاَبفُ  ،َفَلَخَذ الؼؾَؿ مِـِّل ،َط

 َوَقاَل: صدْقَت.

ـَ رددَت َطَؾْقِف؟ ـُ َكْؿ ُكـَْت ِحْق : اْب  َفِؼْقَؾ لِْؾُبَخاِريِّ

ـُ إِْحَدى َطْشَرَة َسـَةً   ."َقاَل: اْب

ا َصَعـُْت فِل ِس  ـِ الُؿَباَرِك  ،تَّ َطْشَرَة َسـَةً َفَؾؿَّ ُكـُْت َقْد حػظُت كتَب اْب

َٓءِ  ،َوَوكِْقعٍ  ةَ  ،َوطرفُت َكالََم َهُم ل َوَأِخل َأْحَؿَد إَِلك َمؽَّ  ،ُثؿَّ خرْجُت َمَع ُأمِّ

ا َحَجْجُت َرَجَع َأِخل بَِفا! َوتخؾَّْػُت فِل صؾِب الَحِدْيِث.  َفَؾؿَّ

َُ  ُ٘ َٖٚضاٝق  ٍَ ٣َِٜٚقِس ٜقا ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب  ،: َدَخْؾُت بؾَخ َسِؿْعُتُف َيُؼْقُل ": َش

ـْ َكَتْبُت َطـُْف َحِدْيثً  َ َطَؾْقِفؿ لُِؽؾِّ َم
َفَلمؾقُت َألَػ َحِدْيٍث  ،اَفَسَللقكِل َأْن ُأْمؾِل

ـ َكَتْبُت َطـُْفؿ  ."َٕلِػ َرُجٍؾ مؿَّ
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ٍَ ـَ َرُجاًل ": َوَسِؿْعُتُف َقْبَؾ َمْقتف بشفٍر َيُؼْقُل : ٜقا ـْ َألٍػ َوَثَؿاكِْق  ،َكَتْبُت َط

َّٓ َصاِحب َحِدْيٍث  َيِزْيُد  ،َكاُكقا َيُؼْقُلْقَن: اإِلْيَؿاُن َقْقٌل َوطؿٌؾ  ،َلْقَس فِْقِفؿ إِ

 ."َويـؼُص 
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ًُٞت  : -ضمح٘ اهلل-اإلَاّ ايصٖيب -ٝق

" َٔ ِٜ ٘ٔ اي٤ٔص ِٛخ ُٝ َٜٔفٜأِع٢ًٜ ُؾ ِٝ ٢ٔ ايٖتأبٔع ُٙ َع ُِٖ ،َسٖسثٛ  ،: َأُبق َطاِصؿٍ َٚ

ـُ إِْبَراِهْقؿَ  ،َوإَْكَصاِريُّ  ُّ ب
ـُ ُمْقَسك ،َومؽِل  ب

ِ
 ،َوَأُبق الُؿِغْقَرةِ  ،َوُطَبْقُد اهلل

 َوكحُقُهؿ.

ُ٘ ِٚا ٜي َٚ َٔ َض ِٜ ٘ٔ اي٤ٔص ِٛخ ُٝ َِٚغاٝط ُؾ  َٜٚأ
ِّ
ـِ إَْوَزاِطل ـِ َأبِل ِذْئٍب  ،: َط  ،َواْب

ـِ َأبِل َحْؿَزةَ  ،ْعَبةَ َوُش  . ،َوُشَعْقِب ب  َوالثَّْقِريِّ

ُِٗ ِٖ ٜطَبٜك٠١ ٝأِخَط٣ زَْٚ ْقِث  ،: َكَلْصَحاِب َمالٍِؽ ُث ـِ َزْيدٍ  ،َوالؾَّ اِد ب  ،َوَحؿَّ

 َوَأبِل َطَقاَكَة.

ٔ٘ ِٛٔخ ُٝ ِٔ ُؾ َٔ ٤َٛبٜك١ٝ ايٖطأبَع١ٝ  ـِ الُؿَباَركِ َٚاي ـِ ُطَقْقـَةَ  ،: مِْثُؾ َأْصَحاِب اْب  ،َواْب

ـِ َوْهٍب  ـِ ُمْسؾٍِؿ. ،َواْب  َوالَقلِْقِد ب

ِٖ ََٔػ١ٝ ُث ٤َٛبٜك١ٝ اشٜبا  الَِّذي رَوى َطـُْف اي
ُّ
ْهؾِل ـُ َيْحَقك الذُّ ُد ب : َوُهَق ُمَحؿَّ

ُسفُ    ،الَؽثِْقَر َوُيَدلِّ
ُّ
مِل  الُؿَخرِّ

ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب ـُ َطْبِد الرَّ  ،َوُمَحؿَّ ُد ب ِحْقِؿ َوُمَحؿَّ

ـْ َأْقَراكِِف. ،َصاِطَؼة
َِٓء ُهؿ مِ  َوَهُم

َُٔع ـْ َأبِل ُمْسِفرٍ َٜٚقِس َغ
َفَؼاَل: فِل َغْقر  ،َوَشؽَّ فِل َسَؿاِطفِ  ،: مِ

ِحْقِح ) َثـَا َأُبق ُمْسِفرٍ  (الصَّ َثـَا َرُجٌؾ َطـُْف. ،: َحدَّ  َأْو َحدَّ
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٣َٚ ـِ َواِقدٍ َٚض ـِ َطْبِد الَؿؾِِؽ ب ـْ َأْحَؿَد ب   : َط
ِّ
اكِل َوَلْؿ  ،َلِؼَقُف بِالِعَراِق  ،الَحرَّ

 . (3)َيْدُخِؾ الَجِزْيَرَة 

اِزيِّ بَِبْغَداَد سـََة طشر ـِ َمـُْصْقٍر الرَّ  ."َوَقاَل: َدَخْؾُت َطَؾك ُمَعؾَّك ب
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  [ذكر بعض تالميذه]

ِْٝط ُ٘ خًْل ٜنٔج ِٓ ٣َٚ َع ُِٗ ،َض ِٓ َوإِْبَراِهْقُؿ  ،َوَأُبق َحاتِؿٍ  ،التِّْرمِِذيُّ : َأُبق ِطْقَسك َٔ

 
ُّ
ـُ إِْسَحاَق الَحْربِل ْكَقا ،ب ـُ َأبِل الدُّ ـِ  ،َوَأُبق َبْؽٍر ب ـُ َطْؿِرو ب َوَأُبق َبْؽٍر َأْحَؿُد ب

ٍد َجَزَرة ،َأبِل َطاِصؿٍ  ـُ ُمَحؿَّ   ،َوَصالُِح ب
ُّ
 الَحْضَرمِل

ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب َوُمَحؿَّ

 وَ  ،ُمَطقَّـ
ُّ
ـُ َمْعِؼٍؾ الـََّسػل ـُ َكاِجَقةَ  ،إِْبَراِهْقُؿ ب  ب

ِ
ـُ  ،َوَطْبُد اهلل ُد ب َوَأُبق َبْؽٍر ُمَحؿَّ

ـِ ُخَزْيَؿةَ  ـِ ُبَجْقرٍ  ،إِْسَحاَق ب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ـُ  ،َوُطَؿُر ب ُد ب َوَأُبق ُقَرْيٍش ُمَحؿَّ

ـِ َصاِطدٍ  ،ُجْؿَعةَ  ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ـُ ُيْقُسَػ الِػَرْبِريُّ َراِوي  ،َوَيْحَقك ب ُد ب َوُمَحؿَّ

ِحْقِح ) ٍد مِْزَبْزَدة (،الصَّ ـُ ُمَحؿَّ ـُ َأبِل َداُودَ  ،َوَمـُْصْقُر ب ـُ  ،َوَأُبق َبْؽٍر ب َوالُحَسْق

 
ِّ
ـِ إَْشَؼرِ  ،َوالَؼاِسُؿ اْبـَا الَؿَحامِؾِل ِد ب ـُ ُمَحؿَّ  ب

ِ
ـُ  ،َوَطْبُد اهلل ُد ب َوُمَحؿَّ

ـِ َفاِرسٍ  ُسَؾْقَؿانَ    ،ب
ُّ
ـُ َطـَْبٍر الـََّسػل َٓ ُيحَصقَن. ،َوَمْحُؿْقُد ب  َوَأمٌؿ 

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع  . (َصِحْقحفِ ): ُمْسؾٌِؿ فِل َغْقر ََٚض

ٌَ ِٝ ـْ َٚٔق
َقاِم مِ َّ َرَوى َطـُْف فِل الصِّ

َلؽِـ َقْد  ،َوَلْؿ َيِصحَّ  ،(ُسـَـِفِ ): إِنَّ الـََّساِئل

 فِل ِكَتاِب 
ُّ
اِف  (الُؽـَك) َحَؽك الـََّسائِل ـِ َأْحَؿَد الَخػَّ  ب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل  ،لُف َأْشَقاَء َط

. ـِ الُبَخاِريِّ  َط

يِّ ُشُقْقَخ الُبَخاِريِّ َوَأْصَحاَبُف َطَؾك  اِج الِؿزِّ َوَقْد َرتََّب َشْقُخـَا َأُبق الَحجَّ

ـْ َذَكْرُت. االُؿْعَجِؿ كَعاَدتِِف َوَذَكَر َخْؾؼً   ِسَقى َم
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َِْب َُٜٙٚقِس ٜأ ُِٝط َٜٚغ ُٖٕس  ََُش  ُٔ ٌُ ب َٖ ـِ الؾَُّغِقيَّ َأخربَُهؿٜأَْا امٝلَؤ  ،: َأنَّ َأَبا الُقْؿ

ازُ  َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر َأْحَؿُد  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر الَخطِْقُب  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َمـُْصْقٍر الَؼزَّ

 بِـَْقَساُبْقرَ 
ُّ
ـِ الَؼاِضل الَحَرِشل ـُ الَحَس ـَ َسؿِ  ،ب ْعُت َأَبا إِْسَحاَق إِْبَراِهْقَؿ ب

 
َّ
ـِ ُيْقُسَػ الِػَرْبِريِّ  ،َأْحَؿَد الَبْؾِخل ِد ب ـْ ُمَحؿَّ َأكَُّف َكاَن َيُؼْقُل: َسِؿَع  ،َيْرِوي َط

ِحْقِح )كَِتاَب  ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ تِْسُعْقَن َألَػ َرُجؾٍ  (الصَّ ِد ب  َأَحٌد  ،لُِؿَحؿَّ
َ
َفَؿا َبِؼل

 ي.َيْرِوْيِف َغْقرِ 

ٗٞ ٖٔط٣ امٜلٞكٔسٔغ ُٔ ٜطا ُُٖس ب ََُش  ٍَ  ،الُبَخاِريِّ َجَؿاَطةٌ  (َصِحْقَح ): َرَوى َٜٚقا

ـُ َشاكِرٍ  ،مِـُْفؿ: الِػَرْبِريُّ  اُد ب ـَ َمْعِؼؾٍ  ،َوَحؿَّ ِد  ،َوإِْبَراِهْقُؿ ب ـُ ُمَحؿَّ َوَصاهُر ب

ـِ َمْخَؾٍد الـََّسِػَقان.  ب

ُِٝط اسٜبأفٝغ ٜأُبٛ  َٔ ٍَ اأٜل ِٛالَٜٚقا ََاٝن  ُٔ ـِ الُبَخاِريِّ بـ َِْكط٣ ب َث َط ـْ َحدَّ : آِخُر َم

ِحْقِح ) ـْ َأْهِؾ َبْزَدَة. (الصَّ
ٍّ الَبْزِديُّ مِ

ـِ َطؾِل ِد ب ـُ ُمَحؿَّ  َأُبق َصْؾَحَة َمـُْصْقُر ب

َٕ ٔثٜك١ٟ َٞ ،َٜٚنا ُٛفِّ ـَ َوَثالَِث ماَئةٍ ": ُت  ."َسـََة تِْسٍع َوِطْشِرْي

ٞٗ ٔبٔكَطا٤ٔتٜٞأِخَبَطَْا ٜأُبٛ امٜل ٖٔ ِٛ ُٔ إ٢ِغَشاَم اأٜلَبِطٝق َُُس ب : َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر َعأيٞ ٜأِس

 الَبْغَداِديُّ 
ِ
ـُ ِهَبِة اهلل ـِ َقَػْرَجؾٍ  ،َزْيُد ب ـُ الُؿَباَرِك ب َأْخَبَرَكا  ،َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب

ـِ  ـُ الَحَس دِ  ،َطاِصُؿ ب ـُ ُمَحؿَّ ـِ َمْفِديٍّ  َأْخَبَرَكا َطْبُد الَقاِحِد ب َثـَا َأُبق َطْبِد  ،ب َحدَّ

ـَ َوَثالَِث ماَئةٍ  ُّ َسـَة تِْسٍع َوِطْشِرْي
ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ الَؿَحامِؾِل ـُ ب  الُحَسْق

ِ
َثـَا  ،اهلل َحدَّ

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ الُبَخاِريُّ  ُد ب ـُ ُيْقُسَػ  ،ُمَحؿَّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َثـَا ُسْػَقاُن  ،َحدَّ -َحدَّ
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ـْ َأبِل ُبْرَدةَ  -ثَّْقِريَّ َيْعـِل: ال ي َأُبق ُبْرَدةَ  ،َط ـْ َأبِْقِف َأبِل  ،َقاَل: َأْخَبَركِل َجدِّ َط

ِل َما َسِؿْعُت  تَِّة فِل َأوَّ ـَ الُؽُتِب السِّ
ِحْقُح َفُفَق َأْطَؾك َما َوَقَع َلـَا مِ ا الصَّ َوَأمَّ

ـَ وَ  ،الَحِدْيَث  ـِ َوتِْسِعْق  ."ِستِّ ماَئةٍ َوَذلَِؽ فِل َسـَِة اْثـََتْق

ِه الَقْقَم َوُهَق سـَة َخْؿَس َطْشَرَة َوَسْبَع ماَئٍة!! َلْق رحَؾ  َفَؿا َضـَُّؽ بعُؾقِّ

َط. ـْ مسقَرِة َسـٍَة لَسَؿاِطِف لَؿا َفرَّ
ُجُؾ مِ  الرَّ

ـَ  ُه إَِلك َطاِم َثالَِثْق تَِّة َسـَدً  ،َكْقَػ َوَقْد َداَم ُطُؾقُّ إَِلك  اَوُهَق َأْطَؾك الُؽُتِب السِّ

 
ِّ
ـَ إََحاِدْيِث  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

ٍء َكثِْقٍر مِ
ْ
َوَذلَِؽ َٕنَّ َأَبا  ،فِل َشل

ُـّ الَجَؿاَطةِ   َأس
ِ
ُة  ،لِْؾؽبارِ  اَوَأْقَدُمُفؿ ُلِؼق   ،َطْبِد اهلل ؿَّ

ـْ َجَؿاَطٍة َيْرِوي إَئِ َأَخَذ َط

ـْ رجٍؾ َطـُْفؿ. ،الخؿَسةُ   َط
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 [ِذْكُر ِرحلِتِه َوَطَلِبِه َوَتَصاِنْيِفِه]

ٟٗ ٣ِ ايُبَداض٢ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـَ ٜقا َد ب  ُمَحؿَّ
ِ
: َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل

ل ،إِْسَؿاِطْقَؾ َيُؼْقُل: َحَجْجُت  ْػُت فِل صؾِب الَحِدْيث  ،َوَرَجَع َأِخل بُِلمِّ َوتخؾَّ

ا َصعـُْت فِل َثَؿاِن َطْشَرةَ  ـَ  ،َفَؾؿَّ َحاَبِة َوالتَّابِِعْق َجَعؾُت ُأَصـُِّػ قَضاَيا الصَّ

ـِ ُمْقَسك. ،َوَأَقاويَؾُفؿ  ب
ِ
اَم ُطَبْقِد اهلل  َوَذلَِؽ َأيَّ

ِٜذ٢) ٚقٖٓٞفُت ٔنَتاَب   : إِْذ َذاَك ِطـَْد َقْبِر َرُسْقلِ (ايٖتاض٢
ِ
صؾك اهلل طؾقف -اهلل

َقالِل الُؿْؼِؿَرةِ  -وسؾؿ ةٌ  ،فِل الؾَّ صَّ
َّٓ َوَلُف قِ َّٓ َأكِّل  ،َوَقؾَّ اْسٌؿ فِل التَّاِرْيِخ إِ إِ

 َكِرْهُت تطقيَؾ الؽَِتاِب.

 
ٌّ
َؿ  ،وُكـُْت َأختؾُِػ إَِلك الُػَؼَفاِء بَِؿْرَو َوَأَكا َصبِل َفنَِذا ِجْئُت َأستِحل َأْن ُأَسؾِّ

ـْ َأهؾَِفا: كؿ كتبَت الَقْقَم؟ ،ْقِفؿَطؾَ 
ٌب مِ  َفَؼاَل لِل ُمَمدِّ

ـِ ٜفكًُت ـِ  ،: اْثـَْق ـْ َحَضَر الَؿْجؾَِس. ،َوَأَرْدُت بَِذلَِؽ َحِدْيَثْق  َفَضِحَؽ َم

ُِٗ ِٓ َٔ ِْٝذ  ٍَ َؾ َٓ تضحُؽقاٜفٜكا ُف َيْضَحُؽ مِـُْؽؿ َيْقمً  ،:   !!اَفَؾَعؾَّ

ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت ـُ َثَؿاِن َطْشَرَة َسـَةً : َدَخْؾُت َٚغ َوَبْقـَُف  ،َطَؾك الُحَؿْقِديِّ َوَأَكا اْب

ـَ آَخَر اْختاِلٌَف فِل َحِدْيٍث  ـْ  ،َوَبْق ا َبُصَر بِل الُحَؿْقِديُّ َقاَل: َقْد َجاَء َم َفَؾؿَّ

  ،يػِصُؾ َبْقـَـَا
َّ
ـْ ُيَخالُِػفُ  ،َفَعرَضا َطَؾل َأنَّ َوَلْق  ،َفؼضقُت لِْؾُحِؿقديِّ َطَؾك َم

 .اَلَؿاَت َكافِرً  ،ُثؿَّ َماَت َطَؾك دطَقاهُ  ،ُمَخالَِػُف َأَصرَّ َطَؾك ِخالَفِفِ 
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ُٔ اشبال٤ٍ ٍّ ب  ٜأِخَبَطَْا ٜأُبٛ َعًٔ
ُّ
  ،: َأْخَبَرَكا َأُبق الَػْضِؾ الَفْؿَداكِل

ُّ
َؾِػل  ،َأْخَبَرَكا السِّ

 
ُّ
 الَبرَداكِل

ٍّ
ـُ الطُّقُقِريِّ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َطَؾل َٓ: ،َواْب  َقا

ـُ إِْبَراِهْقؿَ  ـُ َأْحَؿَد ُغـَجار ،َأْخَبَرَكا َهـَّاُد ب ُد ب َأْخَبَرَكا َخَؾُػ  ،َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ

ٍد الَخقَّامُ  ـُ ُمَحؿَّ ازَ  ،ب ـَ إِْسَحاَق الَبزَّ ـُ  ،َسِؿْعُت الَػْضَؾ ب َثـَا َأْحَؿُد ب َحدَّ

َثـَ  ،مـَفال الَعابِدُ  ـُ َقاَل َحدَّ ـِ الُبَخاِريِّ َطَؾك َباِب ": ا َأُبق َبْؽٍر إَْطَق كتبـَا َط

 
ِّ
ـِ ُيْقُسَػ الِػْرَيابِل ِد ب  َوَما فِل َوْجِفِف َشْعَرٌة. ،ُمَحؿَّ

ـُ َكْؿ َأْكَت؟  فُؼْؾـَا: اْب

ـُ َسْبَع َطْشَرَة َسـَةً   ."َقاَل: اْب

ُّ ٍَ َخًْٜف اشبٖٝا  َيُؼْقُل:  ،ـَ َمْعِؼؾٍ : َسِؿْعُت إِْبَراِهْقَؿ بَٜٚقا
ِ
َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل

ـِ َراْهَقْيف  اَفَؼاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا: َلْق جؿعُتؿ ِكَتابً  ،ُكـُْت طـَد إِْسَحاَق ب

  امختِصرً 
ِّ
ـِ الـَّبِل  ،َفَقَقَع َذلَِؽ فِل َقؾبِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لُسـَ

 ."َفَلخذُت فِل جؿِع َهَذا الؽَِتاِب 

ِٔ ٍَ.... ََٚع ٟٖ ٜقا ٕٖ ايُبَداض٢ ـْ ُزَهاِء ِستِّ ماَئِة ": ٜأ
َأخرجُت َهَذا الؽَِتاَب مِ

 ."َأْلِػ َحِدْيٍث 

ُٙ ُِٝط َٜٚغ ُٖٕس  ََُش  ُٔ ٌُ ب َٖ ـِ الؽِـِْديُّ ٜأْبٜأَْا امٝلَؤ َأْخَبَرَكا َأُبق  ،: َأْكَبَلَكا َأُبق الُقْؿ

ازُ  ٍد الَعطَّاُر  ،ٍر الَخطِْقُب َأْخَبَرَكا َأُبق َبؽْ  ،َمـُْصْقٍر الَؼزَّ ـُ ُمَحؿَّ ُّ ب
َثـِل َطؾِل َحدَّ

يِّ    ،بِالرَّ
َّ
َقاَل لِل ": َسِؿْعُت الِػَرْبِريَّ َيُؼْقُل  ،َسِؿْعُت َأَبا الَفْقَثِؿ الُؽْشِؿقَفـِل
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ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ  ُد ب ِحْقِح )َما وضعُت فِل ِكَتابِل ": -رحؿف اهلل-ُمَحؿَّ  (الصَّ

َّٓ ا اَحِدْيثً  ـِ  ،غتسؾُت َقْبَؾ َذلَِؽ إِ  ."َوَصؾَّْقُت َرْكَعَتْق

٢ٍ ُٔ اشبال٤  ٜأِخَبِطَْا اِب
ُّ
  ،: َأْخَبَرَكا الَفْؿَداكِل

ُّ
َؾِػل   ،َأْخَبَرَكا السِّ

ِ
َأْخَبَرَكا َأُبق َطْبِد اهلل

اِزيُّ  ـُ الَقلِْقدِ  ،الرَّ  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ـِ بُ  ،َحدَّ ـِ ب ـُ الَحَس  ،ـَْدارٍ َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب

ـُ َطِديٍّ  ازَ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َأْحَؿَد ب ـِ الَبزَّ ـَ الُحَسْق ـَ ب َسِؿْعُت  ،َسِؿْعُت الَحَس

ـَ َمْعِؼؾٍ  َّٓ  ،إِْبَراِهْقَؿ ب َسِؿْعُت الُبَخاِريَّ َيُؼْقُل: َما َأدخؾُت فِل َهَذا الؽَِتاِب إِ

َٓ يطقَل الؽَِتاُب. ،َما َصحَّ  َحاِح كِل  ـَ الصِّ
 َوتركُت مِ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش ٍَ ٜأُبٛ َدِعٜفط٣  : َٜٚقا
ِ
َتْحَػُظ ": ُقْؾُت َٕبِل َطْبِد اهلل

 َجِؿْقُع َما فِْقفِ 
َّ
َٓ يخَػك طؾل  ."َجِؿْقَع َما َأْدَخْؾَت فِل الُؿَصـَِّػ؟ َفَؼاَل: 

ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت اٍت : صـػُت َٚغ  ."َجِؿْقَع ُكُتبِل َثالَث َمرَّ

ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت َِٓء َلْؿ يػفُؿقا َكْقَػ صـَّْػُت ََٚغ : َلْق ُكِشَر َبْعُض ُأْسَتاِذي َهُم

َٓ طرُفقهُ  (،التَّاِرْيَخ ) اٍت  ،َو  ."ُثؿَّ َقاَل: صـَّْػُتُف َثالََث َمرَّ

ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت ـُ َراْهَقْيف كِ ": َٚغ ِذي  (التَّاِرْيِخ )َتاَب َأخذ إِْسَحاُق ب الَّ

ـِ َصاِهرٍ  ،صـَّْػُت   ب
ِ
َٓ ُأِريَؽ  ،َفَؼاَل: َأيَُّفا إَمِْقرُ  ،َفَلدخَؾُف َطَؾك َطْبِد اهلل َأ

 اِسْحرً 
ِ
َب مِـْفُ  ،؟ َقاَل: َفـََظَر فِْقِف َطْبُد اهلل  ."َوَقاَل: َلْسُت َأفُفُؿ َتْصـِْقَػفُ  ،َفَتَعجَّ

ُّ ٍَ َخًْٜف اشبٖٝا ـِ َخَؾٍػ َيُؼْقُل: َدَخَؾ  :َٜٚقا ـَ َأْحَؿَد ب َسِؿْعُت إِْسَحاَق ب

ـِ  ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ إَِلك الِعَراِق فِل آِخِر َسـَِة َطْشٍر َوماَئَتْق ُد ب  ."ُمَحؿَّ
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٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش  ٍَ َدَخْؾُت َبْغَداَد آِخَر ": َسِؿْعُت الُبَخاِريَّ َيُؼْقُل : َٜٚقا

اٍت  ـَ َحـَْبؾٍ  ،َثَؿاِن َمرَّ َفَؼاَل لِل فِل آِخِر َما  ،فِل ُكؾِّ َذلَِؽ ُأَجالُِس َأْحَؿَد ب

 
ِ
ْطُتُف: َيا َأَبا َطْبِد اهلل َوتِصقُر إَِلك ُخَراَساَن؟! َقاَل: َفَلَكا  ،تدُع الِعْؾَؿ َوالـَّاَس  ،َودَّ

 ."أَن َأْذُكُر َقْقَلفُ 

٢ِ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس اسٜبأن ل َما ": َٜٚقا َورَد الُبَخاِريُّ َكْقَساُبْقَر َسـََة تِْسٍع َأوَّ

ـِ  ـِ  ،َوماَئَتْق ـَ َوماَئَتْق ـَ  ،َوَوَرَدَها فِل إَِخْقِر سـََة َخْؿِسْق َفَلَقاَم بَِفا َخْؿَس ِسـِْق

ُث َطَؾك الّدوامِ   ."ُيَحدِّ

ٖٛاؽ٢ ُٔ ايك ـُ الَحرَ ٜأِخَبَطَْا ٜأُبٛ َسٞفل٣ ب  قَِراءًة : َأْخَبَرَكا َأُبق الَؼاِسِؿ ب
ِّ
ْسَتاكِل

ـُ الُؿْسؾَّؿ  ،َطَؾْقِف َسـََة تِْسٍع َوِستِّ ماَئٍة َوَأَكا َحاِضرٌ  ُّ ب
ـِ َطؾِل َأْخَبَرَكا َأُبق الَحَس

ٍد الَخطِْقُب  ،الَػِؼْقفُ  ـُ ُمَحؿَّ ـُ ب ـُ َأْحَؿَد  ،َأْخَبَرَكا الُحَسْق ُد ب َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ

 
ُّ
اكِل َثـِل َأْحَؿُد  ،الَغسَّ ـِ آَدمَ َحدَّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ـُ ُيْقُسَػ  ،ب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ بَِؿـِْزلِِف َذاَت َلْقَؾةٍ ": َقاَل  ،الُبَخاِريُّ  ِد ب َفَلحصقُت  ،ُكـُْت َمَع ُمَحؿَّ

ُؼَفا فِل َلْقَؾٍة َثَؿاِن َطْشَرةَ  ة َطَؾْقِف َأكَُّف َقاَم َوَأْسَرَج َيْسَتذكُر َأْشَقاَء ُيَعؾِّ  ."مرَّ

َٖٛضاُم ٣ِ اي ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش  ٍَ  ": َٜٚقا
ِ
إَِذا ُكـُْت َمَعُف فِل  ،َكاَن َأُبق َطْبِد اهلل

َّٓ فِل الؼقِظ َأْحَقاكً  ،سػرٍ  َفُؽـُْت َأَراُه يؼقُم فِل َلْقَؾٍة  ،اَيْجَؿُعـَا َبْقٌت َواِحٌد إِ

ـَ  ة إَِلك ِطْشِرْي ة َواِحَدٍة َخْؿَس َطْشَرَة مرَّ اَحةَ  ،مرَّ  ،فِل ُكؾِّ َذلَِؽ َيْلُخُذ الَؼدَّ

 ."فُقعؾُِّؿ َطَؾْقَفا ،ُثؿَّ ُيخرُج َأَحاِدْيَث  ،َوُيْسِرُج  ،افُققِري َكارً 
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ٍّ ُٔ َعٔس ٍَ اِب اٍم َيُؼْقُل : َٜٚقا ـَ َهؿَّ ًة ": َسِؿْعُت َطْبَد الُؼّدوِس ب َسِؿْعُت ِطدَّ

ـَ الَؿَشايِِخ 
ـَ َقْبِر  ،مِ ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ تَراِجَؿ َجامِِعِف َبْق ُد ب َل ُمَحؿَّ َيُؼْقُلْقَن: َحقَّ

 
ِ
َوَكاَن ُيَصؾِّل لُِؽؾِّ َتْرَجَؿٍة  ،َومِـَْبِرهِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

ـِ   ."َرْكَعَتْق

ٍَ ِحْقَح )صـّْػُت ": َسِؿْعُت الُبَخاِريَّ َيُؼْقُل :.... َٜٚقا ِستَّ َطْشَرَة  فِل (الصَّ

ـَ اهلل َتَعاَلك ،َسـَةً  ًة فِْقَؿا َبْقـِل َوَبْق  ."َوَجَعؾُتُف ُحجَّ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـَ الـَّْضر َيُؼْقُل : َٜٚقا ُكـَّا ِطـَْد ": َسِؿْعُت َهاكَِئ ب

ـِ ُيْقُسَػ  ِد ب  -ُمَحؿَّ
َّ
هُ  -َيْعـِل: الِػْرَيابِل اِم َوُكـَّا َكَتـَزَّ َباِب فِل  بِالشَّ فِْعَؾ الشَّ

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ َمَعـَا ،َأكِؾ الِػْرَصاِد َوَكْحِقهِ  ُد ب َٓ ُيَزاحؿـَا فِل  ،َوَكاَن ُمَحؿَّ َوَكاَن 

ـُ فِْقفِ  ا َكْح ٍء مِؿَّ ْ
بُّ َطَؾك الِعْؾؿِ  ،َشل

 ."َوُيؽِ

ُٖس ََُش  ٍَ ـَ الُػَضْقؾ َيُؼْقُل : َٜٚقا  َرَأْيُت الـَّ ": َسِؿْعُت الـَّْجَؿ ب
َّ
صؾك اهلل -بِل

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ َيْؿِشل َخْؾَػفُ  ،َكَلكَُّف َيْؿِشل ،فِل الـَّْقمِ  -طؾقف وسؾؿ ُد ب  ،َوُمَحؿَّ

 
ُّ
ـُ إِسَؿاطقَؾ  ،َقَدَمفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفُؽؾََّؿا َرَفَع الـَّبِل ُد ب وضَع ُمَحؿَّ

 
ُّ
 ."َقَدَمفُ  -اهلل طؾقف وسؾؿصؾك -قَدَمُف فِل الؿَؽاِن الَِّذي َرَفَع الـَّبِل

ٍَ  َيُؼْقُل : َٜٚقا
ِ
َكاَن َشْقٌخ َيُؿرُّ بِـَا فِل َمْجؾِِس ": َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل

 
ِّ
اخؾِل   ،الدَّ

َّ
ا ُيعِرُض َطَؾل ِحْقَحِة مِؿَّ  ،َوُأْخبُِرُه بَِؼقلِِفؿ ،َفُلْخبُِرُه بِإََحاِدْيِث الصَّ

 : اَفنَِذا ُهَق َيُؼْقُل لِل َيْقمً 
ِ
َوَقاَل: َبَؾَغـِل َأنَّ  ،رِئقُسـَا فِل َأبق َجاد ،َيا َأَبا َطْبِد اهلل
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 شرَب دَواَء الِحْػِظ ُيَؼاُل َلُف: َبالَُذر
ِ
ـْ  اَفُؼْؾُت َلُف َيْقمً  ،َأَبا َطْبِد اهلل

خؾَقًة: َهْؾ مِ

ُجُؾ   فقـتػُع بِِف لِْؾحػِظ؟ ،دَواٍء يشرُبُف الرَّ

َٓ َأْطَؾؿُ   ُثؿَّ  ،َفَؼاَل: 
َّ
َٓ َأْطَؾُؿ َشْقئً  ،َأقبَؾ طؾل ـْ َكْفَؿِة  اَوَقاَل: 

َأْكَػَع لِْؾحػِظ مِ

ُجؾِ   َوُمَداوَمِة الـََّظِر. ،الرَّ

ـْ ُبَخاَرى ُكُتٌب  ،اَقاَل: َوَذاَك َأكِّل ُكـُْت بِـَْقَساُبْقَر ُمؼقؿً 
 مِ
َّ
 ،َفَؽاَن َتِرُد إَِلل

َـّ فِل الُؽُتِب  ـَ َسالَمف َـّ َقَراَباٌت لِل ُيؼِرئ إَِلك  اَفُؽـُْت َأْكُتُب ِكَتابً  ،َوُك

َـّ َسالَمِل ،ُبَخاَرى ـَ َكَتْبُت  ،َوَأَرْدُت َأْن ُأقِرَئف َـّ ِحْق َّ َأَسامِقف
َفَذَهَب طؾل

َـّ َسالَمِل ،كَِتابِل  ـَ الِعْؾِؿ.َوَما َأَقؾَّ َما َيْذَهُب َطـِّل مِ  ،َوَلْؿ ُأقِرئف

ِء. َٓ  َوَقاَل: َسِؿْعُتُف َيُؼْقُل: َلْؿ تؽـ ِكَتابتِل لِْؾَحِدْيِث َكَؿا َكَتَب َهُم

ـِ اْسِؿِف َوُكـَْقتِِف َوكِْسَبتِِف َوَحْؿؾِِف  ـْ رجٍؾ َسَلْلُتُف َط ُكـُْت إَِذا َكَتْبُت َط

ُجُؾ َففؿً  ،الَحِدْيَث   .اإِْن َكاَن الرَّ

ـْ َسلَ   َأْصَؾُف َوُكسَخَتُف.َفنِْن َلْؿ َيُؽ
َّ
 ْلُتُف َأْن ُيْخِرَج إَِلل

َٓ ُيباُلقَن َما َيْؽُتُبقنَ  ا أخُروَن   ."َوَكْقَػ َيْؽُتُبقنَ  ،َفَلمَّ

ٍَ ْوِريَّ َيُؼْقُل : َٜٚقا ـُ صؾَب  اَما َرَأْيُت َأَحدً ": َسِؿْعُت الَعبَّاَس الدُّ ُيْحِس

ـِ إِْسَؿاِطقْ  ِد ب َٓ يدُع َأْصاًل  ،َؾ الَحِدْيِث مِْثَؾ ُمَحؿَّ َٓ فرطً  َكاَن  َّٓ َقَؾَعُف. اَو  إِ

ـْ َكالَمِِف َشْقئً 
َٓ َتَدُطقا مِ َّٓ َكَتْبُتُؿقهُ  اُثؿَّ َقاَل َلـَا:   ."إِ
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ٍَ ـِ فِل َحاَجٍة َلفُ ": َٜٚقا الَصق  َبْعُض السَّ
ِ
َوَدَطا َلُف  ،َكَتَب إَِلك َأبِل َطْبِد اهلل

 ."ادَطاًء َكثِْقرً 

٘ٔ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔلٜفٜهَتَب إ٢ ِٝ َٓ  ،َسالٌَم َطَؾْقَؽ ": ٜي َفنِكِّل َأْحَؿُد إَِلْقَؽ اهلَل الَِّذي 

َّٓ ُهقَ   ِكَتاُبَؽ َوَفِفْؿُتفُ  ،إَِلَف إِ
َّ
ا َبْعُد: َوَصَؾ إَِلل َوفِل بقتِِف ُيْمَتك الَحَؽُؿ  ،َأمَّ

الَمُ   ."َوالسَّ

ٍَ اَص : َٜٚقا َرَأْيُت َأَبا ": َيُؼْقُل  ،ُمستؿؾِل َصَدَقةَ  ،َسِؿْعُت إِْبَراِهْقَؿ الَخقَّ

 َجالًِس 
ِّ
بل ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ  اُزْرَطَة َكالصَّ ِد ب ـَ َيِدي ُمَحؿَّ ـْ ِطَؾِؾ  ،َبْق َيْسَلُلُف َط

 ."الَحِدْيِث 

          

 
 

  



 اعشف طوفم

4
 ِحْفِظِه َوَسَعِة ِعْلِمِه َوَذَكاِئِه[]ِذْكُر 

   
 

447 

 [ِذْكُر ِحْفِظِه َوَسَعِة ِعْلِمِه َوَذَكاِئِه]

ََُس  ُٔ ٜأِس ُُٖس ب ََُش  ٍَ َِٓذاض ٔفٜٞقا ِٜذ٢ ُبَداَض٣) ٝغ : َسِؿْعُت َأَبا َطْؿٍرو َأْحَؿَد  (َتاض٢

ٍد الُؿْؼِرَئ  ـَ ُمَحؿَّ ـَ ُسَؾْقؿٍ  ،ب ٍد  ،َسِؿْعُت َمِفقَب ب ـَ ُمَحؿَّ َسِؿْعُت َجْعَػر ب

ـْ ": الَؼطَّاَن إَِماَم كرمِْقـَقَة َيُؼْقُل  ـَ إِْسَؿاِطْقؾ َيُؼْقُل: َكَتْبُت َط َد ب  َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ٍَٓف َوَأْكَثر ،َألِػ َشْقٍخ َوَأْكَثر ـْ ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفؿ َطْشَرُة آ َما ِطـِْدي َحِدْيٌث  ،َط

َّٓ َأذُكُر إِْسـَاَدُه   ."إِ

َِٓذاْض ٍَ ٝغ  ٜقا
ُّ
ـُ ِطْؿَراَن الُجْرَجاكِل ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـِ  ،: َوَحدَّ ْحَؿ َسِؿْعُت َطْبَد الرَّ

ٍد الُبَخاِريَّ  ـَ ُمَحؿَّ ـَ إِْسَؿاِطْقَؾ َيُؼْقُل  ،ب َد ب ـْ ": َسِؿْعُت ُمَحؿَّ
َلِؼْقُت َأْكَثَر مِ

اِم َومِْصرَ  اٍت  ،َألِػ َرُجٍؾ َأْهِؾ الِحَجاِز َوالِعَراِق َوالشَّ اِم  ،َلِؼقُتُفؿ َكرَّ َأْهِؾ الشَّ

ـِ  تق اٍت  ،َومِْصَر َوالَجِزْيَرِة مرَّ  ،َوَبالِحَجاِز ِستَّة َأْطَقامٍ  ،َوَأْهِؾ الَبْصَرِة َأْرَبَع َمرَّ

ثِل ُخَراَسانَ  َٓ ُأْحِصل كؿ َدَخْؾُت الُؽْقَفَة َوَبْغَداَد َمَع ُمَحدِّ   ،َو
ُّ
ل مِـُْفُؿ: الَؿؽِّ

ـُ إِْبَراِهْقؿَ  ـُ َيْحَقك ،ب ـُ َشِؼقٍؼ  ،َوَيْحَقك ب ـُ معؿرٍ  ،َوُقَتْقَبةُ  ،َواْب  ،َوِشَفاُب ب

 
ُّ
اِم: الِػْرَيابِل ك خؾؼً  ،َوَأَبا الَقَؿانِ  ،َوَأَبا الُؿِغْقَرةِ  ،َأَبا ُمْسِفرٍ وَ  ،َوَبالشَّ  ."اَوَسؿَّ

ِٖ ٍَ ُث ـَ َقْقٌل  اَفَؿا َرَأْيُت َواِحدً ": ٜقا ْي مِـُْفؿ َيْختؾِػ فِل َهِذِه إَْشَقاِء َأنَّ الدِّ

  ،َوطؿٌؾ 
ِ
 ."َوَأنَّ الُؼْرآَن َكالَُم اهلل
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٣ِ اي ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـَ إِْسَؿاِطْقَؾ َوآَخَر : َٖٛضاُمَٜٚقا َسِؿْعُت َحاِشَد ب

َٓنِ   الُبَخاِريُّ َيْختؾُِػ َمَعـَا إَِلك َمَشايِِخ الَبْصَرِة َوُهَق ": َيُؼْق
ِ
َكاَن َأُبق َطْبِد اهلل

فؽـَّا َكُؼْقل َلُف: إِكَّؽ تختؾُػ  ،َحتَّك َأَتك َطَؾك َذلَِؽ َأيَّامٍ  ،َفالَ َيْؽُتُب  ،ُغالَمٌ 

َٓ َتْؽُتُب معـَ   َفَؿا تصـَُع؟ ،ا و

 َوَأْلححُتَؿا": اَبْعد ستََّة طشَر َيْقمً  اَفَؼاَل َلـَا َيْقمً 
َّ
 ،إِكَّؽَؿا َقْد َأْكَثْرُتَؿا َطَؾل

 َما َكَتْبُتَؿا.
َّ
 َفاْطِرَضا َطَؾل

َفؼرَأَها  ،َفَزاَد َطَؾك َخْؿَسَة َطَشَر َألِػ َحِدْيٍث  ،َفَلْخرْجـَا إَِلْقِف َما َكاَن ِطـْدَكا

ـْ َضفِر الَؼْؾِب  ـْ ِحْػظِفِ  ،ُكؾََّفا َط
 ."َحتَّك َجَعؾـَا ُكْحؽُِؿ ُكُتَبـَا مِ

ٍَ ِٖ ٜقا َٓ  ،اَأَتَرْوَن َأكِّل َأختؾُِػ َهْدرً ": ُث َوُأَضقُِّع َأيَّامِل؟! َفَعرْفـَا َأكَُّف 

ُمُف َأَحدٌ   ."يتؼدَّ

ٍَ َٓنِ : ٜقا ـَ َيْعُدْوَن َخْؾَػُف َكاَن ": َوَسِؿْعُتُفَؿا َيُؼْق ْق ـَ الَبْصِريِّ
َأْهُؾ الَؿْعِرَفِة مِ

َوُيجؾسقُه فِل َبْعِض  ،فِل صؾِب الَحِدْيِث َوُهَق َشابٌّ َحتَّك يغؾُِبقُه َطَؾك َكْػِسفِ 

ِرْيِؼ  ـْ َيْؽُتُب َطـُْف. ،فقجتؿُع َطَؾْقِف َألقٌف  ،الطَّ  َأْكَثرُهؿ مِؿَّ

 ."ْجُففُ َلْؿ َيْخُرْج وَ  اَوَكاَن َشاب  

ٍّ اسٜبأفٝغ ُٔ َعٔس ََُس َعِبُس اهلٔل ب ٍَ ٜأُبٛ ٜأِس َة َمَشايٍِخ َٜٚقا : َسِؿْعُت ِطدَّ

ـَ إِْسَؿاِطْقَؾ الُبَخاِريَّ َقِدَم َبْغَدادَ  َد ب فَسِؿَع بِِف َأْصَحاُب  ،يحُؽْقن َأنَّ ُمَحؿَّ

 ،قا ُمتقهنَا َوَأَساكِْقَدَهاَفؼؾبُ  ،َفاْجَتَؿُعقا َوَطَؿُدوا إَِلك ماَئِة َحِدْيٍث  ،الَحِدْيِث 
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ـَ َهَذا اإِلْسـَاِد َهَذا ـِ َهَذا ،َوَجَعُؾقا َمْت َودفُعقا إَِلك ُكؾِّ  ،َوإِْسـَاَد َهَذا الَؿْت

 ،َفاْجَتَؿَع الـَّاُس  ،َواِحٍد َطْشَرَة َأَحاِدْيَث لُقْؾُؼقَها َطَؾك الُبَخاِريِّ فِل الَؿْجؾِسِ 

ـْ َطَشرتِفِ  َفَسَلَل  ،َواكَتدَب َأَحُدُهؿ
ـْ َحِدْيٍث مِ َٓ َأْطِرُفُف. ،الُبَخاِريَّ َط  َفَؼاَل: 

ـْ آخر َٓ َأطِرُفُف. ،َوَسَلَلُف َط  َفَؼاَل: 

ـْ طشرتِِف.
 َوَكَذلَِؽ َحتَّك فرَغ مِ

ُجَؾ َفِفَؿ. ،َفَؽاَن الػؼَفاُء َيْؾَتِػُت َبْعضُفؿ إَِلك َبْعضٍ   َوَيُؼْقُلْقَن: الرَّ

 َٓ ـْ َكاَن  َفَػَعَؾ  ،ُثؿَّ اكتدَب آخرُ  ،َيْدِري قَضك َطَؾك الُبَخاِريِّ بِالعجزِ َوَم

ُل.  َكَؿا فعَؾ إَوَّ

َٓ َأطِرُفُف.  َوالُبَخاِريُّ َيُؼْقُل: 

َٓ َأطِرُفُف. ،ُثؿَّ الثَّالَِث َوإَِلك تَؿام العشَرِة َأكػسٍ  َٓ يزيُدُهؿ َطَؾك:   َوُهَق 

ا َطؾَِؿ َأكَُّفؿ َقْد فرغُ  ِل مِـُْفؿ ،قاَفَؾؿَّ ا َحِدْيُثَؽ  ،التػَت إَِلك إَوَّ َفَؼاَل: َأمَّ

ُل فؽَذا ـٍ إَِلك  ،َوالثَّالُِث َكَذا إَِلك العشَرةِ  ،َوالثَّاكِل َكَذا ،إَوَّ فردَّ ُكؾَّ مت

 إِْسـَاِدِه.

ـَ مِْثَؾ َذلَِؽ.  َوفعَؾ بِأخري

 ."َفَلَقرَّ َلُف الـَّاُس بِالِحْػظِ 

ـُ َص   .": الؽبُش الـَّطَّاُح اِطٍد إَِذا ذكَرُه َيُؼْقُل َفَؽاَن اْب
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َِٓذاْض ٍَ ٝغ ـُ إِْسَحاَق إََسِديُّ َٜٚقا َثـَا َمـُْصْقُر ب  بـ  ،: َحدَّ
ِ
َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

 
َّ
اُغْقكِل ـِ إِْبَراِهْقَؿ الزَّ ِد ب ْوِذيَّ َيُؼْقُل  ،ُمَحؿَّ ـَ ُمْقَسك الَؿْرَورُّ : َسِؿْعُت ُيْقُسَػ ب

َقْد َقِدَم  ،ُيـَاِدي: َيا َأْهَؾ الِعْؾؿِ  اإِْذ َسِؿْعُت ُمـَاِدي   ،الَبْصَرِة فِل َجامِِعَفاُكـُْت بِ "

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ الُبَخاِريُّ  ُد ب  فرَأيـَا َرُجاًل  ،َوُكـُْت َمَعُفؿ ،َفَؼاُمقا فِل صؾبِفِ  ،ُمَحؿَّ

 ُيَصؾِّل َخْؾَػ إُْسُطَقاَكِة. ،اَشاب  

ا َفَرَغ  الَةِ َفَؾؿَّ ـَ الصَّ
 ،َوسَلُلقُه َأْن َيْعِؼَد َلُفؿ َمْجؾَِس اإِلمالَءِ  ،َأَحدُققا بِفِ  ،مِ

 َفَلَجاهبُؿ.

ـْ َكَذا َكَذا َألٍػ َفَجَؾَس لإِلِمالَِء َوَقاَل: َيا 
ا َكاَن الغُد اْجَتَؿَع َقِرْيٌب مِ َفَؾؿَّ

َثُؽؿَأَكا َشابٌّ َوَقْد َسَلْلُتؿقكِل َأْن ُأح ،َأْهَؾ الَبْصَرةِ  ثُؽؿ بَلَحاِدْيَث  ،دِّ َوسُلحدِّ

ـْ َأْهِؾ بؾِدُكؿ َتْستػقُدْوَن الُؽؾَّ   ."َط

ٍَ  َيُؼْقُل : َٜٚقا
ِ
ْرُت َأْصَحاَب َأَكسٍ ": َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل َفحضركِل فِل  ،َتَػؽَّ

 ."َساَطٍة َثالَُث َمائةٍ 

ٍَ َّٓ َوَسِؿْعُتُف َيُؼْقُل : ٜقا ـِ : َما َقِدْمُت َطَؾك َأَحٍد إِ  َكاَن اكتَػاُطُف بِل َأْكَثر مِ

 اكتَػاِطل بِِف.

ٍَ ـَ ُمَجاهدٍ ٜقا َكاَن ": َسِؿْعُت َأَبا إَْزَهِر َيُؼْقُل  ،: َوَسِؿْعُت ُسَؾْقَؿ ب

ـْ يطُؾُبقَن الَحِدْيَث  َوَأَحبُّقا  ،َفاْجَتَؿُعقا َسْبَعَة َأيَّامٍ  ،بَِسَؿْرَقـَْد َأْرَبُع ماَئٍة مِؿَّ

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ ُمَغالَطَة مُ  ِد ب اِم فِل إِْسـَاِد الِعَراِق  ،َحؿَّ  ،َفَلدخُؾقا إِْسـَاَد الشَّ
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ـِ  ـِ فِل إِْسـَاِد الَحَرَمْق َٓ فِل اإِلْسـَادِ  ،َوإِْسـَاَد الَقَؿ  ،َفَؿا َتَعؾَُّؼقا مِـُْف بَِسْؼَطٍة 

ـِ  َٓ فِل الَؿْت  ."َو

ٟٗ ٍَ ائفَطِبط٢  َيُؼْقُل َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد ا: َٜٚقا
ِ
َما اْستصغرُت َكْػِسل ِطـَْد ": هلل

 
ِّ
ـِ الَؿِدْيـِل  ب

ِّ
َّٓ ِطـَْد َطؾِل  ."َوُربََّؿا ُكـُْت ُأْغِرُب َطَؾْقفِ  ،َأَحٍد إِ

َٚأيٞ ُبَداَض٣ ُٔ ٜأٔبٞ َدِعٜفط٣  َُٝس ب ٍَ ٜأِس ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ َيْقمً َٜٚقا ُد ب : ا: َقاَل ُمَحؿَّ

امِ ُربَّ َحِدْيٍث َسِؿْعُتُف  اِم  ،بِالَبْصَرِة َكَتْبُتُف بِالشَّ َوُربَّ َحِدْيٍث َسِؿْعُتُف بِالشَّ

 َكَتْبُتُف بِِؿْصَر.

 بَؽَؿالِِف؟ َقاَل: َفَسَؽَت 
ِ
"َفُؼْؾُت َلُف: َيا َأَبا َطْبِد اهلل

(1)
. 

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش  ٍَ  َيُؼْقُل : َٜٚقا
ِ
اِرَحَة َما كؿُت البَ ": َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل

ـَ الَحِدْيِث 
َفنَِذا َكْحُق مَئَتل َألِػ  ،َحتَّك َطَدْدُت كؿ َأْدَخْؾُت ُمَصـََّػاتِل مِ

 ."َحِدْيٍث ُمْسـََدةٍ 

ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت ُظَفا ،َما َكَتْبُت ِحَؽاَيًة َقطُّ ": ََٚغ  ."ُكـُْت َأَتَحػَّ

                                                   
كجواز تقطيع احلديث من غَت تنصيص على اختصاره  ،كيعٍت ىذا اف البخارم يرل جواز الركاية بادلعٌت (1)

فكاف الجل ىذا رٔتا كتب  ،: أف البخارم صنف كتابو يف طوؿ رحلتوكسبب ذلكٓتبلؼ مسلم. 
: فقد صنف  أما مسلمكيسوقو ٔتعناه.  ،بل يتصرؼ فيو ،فبل يسوؽ ألفاظو برمتها ،احلديث من حفظو

: كالبخارمكيتحرل يف السياؽ.  ،ككاف يتحرز يف األلفاظ ،كتابو يف بلده ْتضور أصولو يف حياة شيوخو
فاحتاج أف يقطع احلديث الواحد إذا اشتمل على عدة أحكاـ ليورد كل  ،استنبط فقو كتابو من أحاديثو

أما مسلم فلم يعتمد ذلك بل  ،طعة منو يف الباب الذم يستدؿ بو على ذلك احلكم الذم استنبط منوق
 عاطفا بعضها على بعض يف موضع كاحد. ،يسوؽ أحاديث الباب كلها سردا
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ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت  ."ْقَؾةٍ فِل لَ  (آطتَصامِ )صـَّْػُت ِكَتاَب ": ََٚغ

ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت ـَِّة. آَ َأْطَؾُؿ َشْقئً ": َٚغ َّٓ َوُهَق فِل الؽَِتاِب َوالسُّ  ُيحَتاُج إَِلْقِف إِ

ـُ َمْعِرَفُة َذلَِؽ ُكؾُِّف.  َفُؼْؾُت َلُف: ُيؿؽ

 ."َقاَل: َكَعؿْ 

ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت ـُ  ،: ُكـُْت بِـَْقَساُبْقَر َأجؾُس فِل الَجامِعِ َٚغ َفَذَهَب َطْؿُرو ب

  ،ُزَراَرةَ 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـُ َراْهَقْيف إَِلك َيْعُؼْقَب ب  ،َوالِل َكْقَساُبْقرَ  ،َوإِْسَحاُق ب

مذَهُبـَا إَِذا ُرفَِع إَِلْقـَا َغِرْيٌب َلْؿ "َوَقاَل:  ،َفاطتذَر إَِلْقِفؿ ،َفَلخربوُه بِؿَؽاكِل

 ."ا َأمُرهُ َكْعِرْفُف حبسـَاُه َحتَّك َيْظَفَر َلـَ 

ُِٗ ُ٘ َبِعه ٍَ ٜي ـُ تصؾِل": ٜفٜكا َٓ ُتْحِس َفَؽْقَػ  ،َبَؾَغـِل َأكَُّف َقاَل َلَؽ: 

 َتْجؾُِس؟

ٍَ ـْ َذلَِؽ الَؿْجؾِِس َحتَّك ": ٜفٜكا
ـْ هَذا َماُكـْت َأققُم مِ

ٌء مِ
ْ
َلق قِْقَؾ لِل َشل

َِٓف َحِدْيٍث  ةً  ،َأرِوي َطْشَرَة آ الَِة َخاصَّ  ."فِل الصَّ
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٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش ٍَ ٜأبٛدعفط٣  : َسِؿْعُت َبْعَض َأْصَحابِل َيُؼْقُل : ٜقا

ـِ َسالَمٍ " ِد ب ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ  ،ُكـُْت ِطـَْد ُمَحؿَّ ُد ب ا َخَرَج  ،َفَدَخَؾ َطَؾْقِف ُمَحؿَّ َفَؾؿَّ

ُّ تحقَّْرُت 
بِل َّ َهَذا الصَّ

َؿا َدَخَؾ طؾل ـُ َسالٍَم: ُكؾَّ ُد ب   ،َقاَل ُمَحؿَّ
َّ
َوألبَس طؾل

َٓ َأَزاُل َخائِػً  ،َأمر الَحِدْيِث َوَغْقِرهِ   ."َما َلْؿ َيْخُرْج  اَو

ٍَ ٜأُبٛ دعفط٣ ـُ ُمَجاِهٍد َيُؼْقُل : ٜقا ـُْت ِطـَْد كُ ": َسِؿْعُت َأَبا ُطُؿَر ُسَؾقُؿ ب

ـِ َسالٍَم البِْقَؽـِْديِّ  ِد ب ـَ  اَفَؼاَل: َلْق ِجْئَت َقْبُؾ لَرَأْيَت َصبِق   ،ُمَحؿَّ َيْحَػُظ َسْبِعْق

 َألِػ َحِدْيٍث.

ٍَ  : َفَخَرجُت فِل َصَؾبِِف َحتَّك َلِحْؼُتُف.ٜقا

ٍَ ـَ َألَػ ": َأْكَت الَِّذي َيُؼْقُل ": ٜقا  َحِدْيٍث؟إِكِّل َأْحَػُظ َسْبِعْق

ٍَ َّٓ  ،َوَأْكَثر ،َكَعؿْ ": ٜقا ـَ إِ َحاَبِة َوالتَّابِِعْق ـَ الصَّ
َٓ َأجقُئَؽ بَِحِدْيٍث مِ َو

ْفُتَؽ مقلَِد َأْكَثِرِهؿ َوَوَفاَتُفؿ َومَساكـِِفؿ ـْ َحِدْيِث  اَوَلْسُت َأرِوي َحِدْيثً  ،َطرَّ
مِ

ـْ ذَ 
َّٓ َولِل مِ ـَ إِ َحاَبِة َأِو التَّابِِعْق   الَِؽ َأْصٌؾ َأْحَػُظُف ِحْػظً الصَّ

ِ
ـْ ِكَتاِب اهلل  ،َط

 
ِ
 ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوُسـَِّة َرُسْقِل اهلل

ٍَ ٜأُبٛ َدِعٜفط٣  الُبَخاِريَّ َصاَر َٜٚقا
ِ
َثـِل َبْعُض َأْصَحابِل: إِنَّ َأَبا َطْبِد اهلل : َحدَّ

ْرَماِريِّ َطاِئدً   . اإَِلك َأبِل إِْسَحاَق السُّ
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ا َخ  ـْ ِطـِْدِه َقاَل َأُبق إِْسَحاَق َفَؾؿَّ
ِف ": َرَج مِ ـْ َأَراَد َأْن َيـُْظَر إَِلك َفِؼْقٍف بحؼِّ َم

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ َوَأْجَؾَسُف َطَؾك ِحْجِرهِ  ،َوصدقِفِ  ِد ب  ."فؾقـُظْر إَِلك ُمَحؿَّ

ٍَ ٜأُبٛ َدِعٜفط٣ ِد ب": َقاَل لِل َبْعُض َأْصَحابِل: َٜٚقا  ،ـِ َسالَمٍ ُكـُْت ِطـَْد ُمَحؿَّ

ـَ الِعَراِق 
ـَ َقِدَم مِ ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ ِحْق ُد ب َفَلخرَبُه بِِؿْحـَِة  ،َفَدَخَؾ َطَؾْقِف ُمَحؿَّ

ـَ إُُمقرِ  ،الـَّاسِ 
ـُ َحـَْبٍؾ َوَغْقُرُه مِ  ."َوَما صـَع اْب

ُٙ ِٔ سَهَط َُ ُٔ َغاٜلّ ٔي ُُٖس ب ََُش  ٍَ ٙٔ ٜقا ِٓٔس ِٔ ٔع َٔ ُٖا َخَطَز  َأتُرْوَن البِْؽَر ": ٜفًٜ

ـْ َهَذا؟
 "َأَشدَّ حَقاًء مِ

ٍَ ٜأُبٛ َدِعٜفط٣ ـَ َجْعَػٍر َيُؼْقُل : َٜٚقا َلْق َقدْرُت َأْن َأزيَد فِل ": َسِؿْعُت َيْحَقك ب

ـْ ُطُؿِري لػعْؾُت 
ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ مِ ِد ب َفنِنَّ َمْقتِل َيُؽْقُن َمْقَت َرُجٍؾ  ،ُطُؿِر ُمَحؿَّ

 ."َهاُب الِعْؾؿِ َومقُتُف ذ ،َواِحدٍ 

ٍَ ـَ َجْعَػٍر ٜقا ـِ  -َوُهَق البِْقَؽـِْديُّ  -: َوَسِؿْعُت َيْحَقك ب ِد ب َيُؼْقُل لُؿَحؿَّ

َٓ َأْكَت َما اْستطبُت العقَش بُِبَخاَرى"إِْسَؿاِطْقَؾ:   ."َلْق

ٍَ ـَ ُيْقُسَػ َيُؼْقُل : َٜٚقا َد ب  ،َتْقَبةُ ُهَق قُ  ،: ُكـَّا ِطـَْد َأبِل َرَجاءَسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ؽَرانِ  ـْ صالَِق السَّ َؾ َط
ـُ "َفَؼاَل:  ،فُسئِ ِّ َواْب

ـُ الَؿِدْيـِل ـُ َحـَْبٍؾ َواْب َهَذا َأْحَؿُد ب

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ. ،َراْهَقْيف َقْد َساقُفُؿ اهلُل إَِلْقَؽ  ِد ب  َوَأَشاَر إَِلك ُمَحؿَّ

ٍد َأكَُّف إَِذا َكاَن َمْغُؾْقَب  َٓ َيْذُكُر َما ُيحدُث َوَكاَن َمْذَهُب ُمَحؿَّ العؼِؾ َحتَّك 

ءٌ  ،فِل ُسْؽِرهِ 
ْ
ـْ َأمِرِه َشل

َٓ يجقُز طؾقِف مِ  ."َأكَُّف 
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ٍَ ُُٖس ٜقا ا َماَت َأْحَؿُد ََُش ـِ َجْعَػٍر َيُؼْقُل: َلؿَّ ـَ َسِعْقِد ب  ب
ِ
: َوَسِؿْعُت َطْبَد اهلل

ٌد َوإِْسَحاُق  ـُ َحْرٍب الـَّْقَساُبْقِريُّ ركَب ُمَحؿَّ  ُيَشقَِّعاِن ِجـَاَزَتُف.ب

َٕ ِٓٝعُطٚ َِٛض َٜ َِٝػاُب َٓ ٌَ امٜلِعط٢ٜف١ٔ ٔب ِٖ َُُع ٜأ َٕ ،فٝهُِٓت ٜأِغ ِٛ ِٛٝي َٜٝك ـْ َٚ
ٌد َأْفَؼُف مِ : ُمَحؿَّ

 إِْسَحاَق.

ٍَ ـَ َحْػٍص إَْشَؼرَ َٜٚقا َما َرَأْيُت ": َسِؿْعُت طبَداَن َيُؼْقُل  ،: َسِؿْعُت ُطَؿَر ب

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ  ،ـْ َهَذاَأبصَر مِ  ابعقـِل َشاب   ِد ب  ."َوَأَشار بَِقِدِه إَِلك ُمَحؿَّ

ٍَ ـَ مِْسَؿاٍر الَؿْرَوِزيَّ َيُؼْقُل : َٜٚقا ـَ ": َسِؿْعُت َصالَِح ب َسِؿْعُت ُكَعْقَؿ ب

ةِ  ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ َفِؼْقُف َهِذِه إُمَّ ُد ب اٍد َيُؼْقُل: ُمَحؿَّ  ."َحؿَّ

ٍَ ـَ َخالٍِد الَؿْرَوِزيَّ : َسِؿْعُت َٜٚقا دٌ َيُؼْقُل:  ،إِْبَراِهْقَؿ ب َٓ ": َقاَل ُمَسدَّ

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ  ِد ب  ."َيا َأْهَؾ ُخَراَسان ،تخَتاُروا َطَؾك ُمَحؿَّ

ٍَ ـَ ُقَرْيش َيُؼْقُل : َٜٚقا ـُ ُيْقُسَػ َسِؿْعُت ُمْقَسك ب  ب
ِ
: َقاَل َطْبُد اهلل

 :  َيا َأَبا َطْبِد ا"لِْؾُبَخاِريِّ
ِ
ْؼِط. ،اكُظْر فِل ُكُتبِل ،هلل ـَ السَّ

 َوَأْخبِْركِل بَِؿا فِْقِف مِ

 ."َقاَل: َكَعؿْ 

ُُٖس ََُش  ٍَ ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ : َٜٚقا ُد ب َثـِل ُمَحؿَّ ُكـُْت إَِذا َدَخْؾُت َطَؾك ": َقاَل  ،َحدَّ

ـْ َلـَا َغَؾَط ُشْعَبةَ  ـِ َحْرٍب َيُؼْقُل: َبقِّ  ."ُسَؾْقَؿاَن ب

ٍَ َؿ  ،اْجَتَؿَع َأْصَحاُب الَحِدْيِث ": َوَسِؿْعُتُف َيُؼْقُل : ٜقا َفَسَللقكِل َأْن ُأكؾِّ

ـَ َأبِل ُأَوْيٍس لقزيَدُهؿ فِل الِؼَراءةِ   اِطْقُؾ ـــــــــــَفَدَطا إِْسؿَ  ،َفَػَعْؾُت  ،إِْسَؿاِطْقَؾ ب
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َة َدَكاكِْقرٍ  ،الَجاِرَيةَ    َوَقاَل: َيا ،َوَأمَرَها َأْن ُتْخرَج صرَّ
ِ
ْقَفا  ،َأَبا َطْبِد اهلل فرِّ

 َطَؾْقِفؿ.

 ُقْؾُت: إِكََّؿا َأَراُدوا الَحِدْيَث.

َياَدةِ  ـَ الزِّ
َغْقَر َأكِّل ُأِحبُّ َأْن ُيَضؿَّ َهَذا  ،َقاَل: َقْد َأَجْبُتَؽ إَِلك َما صؾْبَت مِ

 ."إَِلك َذاَك لَقْظَفَر َأثرَك فِْقِفؿ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش  ٍَ  َيُؼْقُل: َقاَل لِل َأُبق  :َٜٚقا
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َسِؿْعُت َحاِشَد ب

 : ْهِريُّ ـْ "ُمْصَعِب الزُّ
ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ َأفَؼُف ِطـْدَكا َوَأبصُر بِالَحِدْيِث مِ ُد ب ُمَحؿَّ

ـِ َحـَْبٍؾ.  َأْحَؿَد ب

.  َفِؼْقَؾ َلُف: َجاوزَت الحدَّ

ُجِؾ: َلْق َأْدَرْكَت َمالِؽً  ـِ  ،اَفَؼاَل لِؾرَّ ِد ب َوكظرَت إَِلك َوْجِفِف َووجِف ُمَحؿَّ

 ."لُؼْؾَت: كاِلَُهَؿا َواِحٌد فِل الِػْؼِف َوالَحِدْيِث  ،إِْسَؿاِطْقَؾ 

ٍَ ـَ إِْسَؿاِطْقَؾ َيُؼْقُل : ٜقا ـَ َراْهَقْيف ": َوَسِؿْعُت َحاِشَد ب َسِؿْعُت إِْسَحاَق ب

ابِّ  ـْ َهَذا الشَّ ـِ  -الُبَخاِرّي َيْعـِل: -َيُؼْقُل: اكُتُبقا َط ـِ الَحَس َفَؾق َكاَن فِل َزَم

 ."ْٓحَتاَج إَِلْقِف الـَّاُس لَؿْعِرَفتِِف بِالَحِدْيِث َوفؼِففِ 

ٍَ ـَ ُحْجٍر َيُؼْقُل : ٜقا َّ ب
َأخرَجْت ُخَراَساُن َثالََثًة: َأُبق ": َوَسِؿْعُت َطؾِل

ـَ إِْسَؿاِطْقَؾ  ،ُزْرَطةَ  َد ب ـَ  ،َوُمَحؿَّ  ب
ِ
 َوَطْبَد اهلل

َّ
اِرمِل ـِ الدَّ ْحَؿ ُد  ،َطْبِد الرَّ َوُمَحؿَّ

 ِطـِْدي َأبصُرُهؿ َوَأْطَؾُؿُفؿ َوَأْفَؼُفُفؿ.
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ِ
ـِ ُحْجٍر كَِتاَب َأبِل َطْبِد اهلل  ب

ِّ
ا َقَرَأُه َقاَل:  ،َقاَل: َوَأوردُت َطَؾك َطؾِل َفَؾؿَّ

 َكْقَػ َخؾَّْػَت َذلَِؽ الؽْبش؟

 َفُؼْؾُت: بَِخْقٍر.

َٓ َأطْ   ."َؾُؿ مِْثَؾفُ َفَؼاَل: 

٤ِٔٛ ُٔ ايٖه َُُس ب ٍَ ٜأِس  َٜٚقا
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َد ب ـَ َأبِل َشْقَبَة َوُمَحؿَّ : َسِؿْعُت َأَبا َبْؽٍر ب

َِٓن:  ـِ ُكَؿْقٍر َيُؼْق ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ "ب ِد ب  ."َما رَأيـَا مِْثَؾ ُمَحؿَّ

٣ٌ ٢ٔ سٓٝ ََُس ب ٢ٔ ٜأِس ِٔ َعِبٔس اهلٔل ب َما َأخرجْت ": ُؼْقُل َسِؿْعُت َأبِل يَ : ََٚع

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ  ِد ب  ."ُخَراَساُن مِْثَؾ ُمَحؿَّ

ٗٞ ِٓٔذ َِٛؾ َِ ايُب ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ُُٖس ب ََُش  ٍَ اٍر َسـََة  ا: َسِؿْعُت ُبـَْدارً َٜٚقا ـَ َبشَّ َد ب ُمَحؿَّ

ـِ َيُؼْقُل:  ـَ َوماَئَتْق ِد ب"َثَؿاٍن َوِطْشِرْي  ."ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ َما َقِدَم َطَؾْقـَا مِْثُؾ ُمَحؿَّ

ٍَ َِٝب١ٜ ٜقا ِٔ ٝقَت َحاَبِة لَؽاَن آَيةً ": ََٚع ٌد فِل الصَّ  ."َلْق َكاَن ُمَحؿَّ

ٗٞ ََُصأْ ُِٛغَف اهٜل ُٜ ُٔ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـِ َسِعْقدٍ َٜٚقا َفَجاَء َرُجٌؾ  ،: ُكـَّا ِطـَْد ُقَتْقَبَة ب

 ُيَؼاُل َلُف: َأُبق َيْعُؼْقَب 
ٌّ
ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ  ،َشْعَراكِل ِد ب ـْ ُمَحؿَّ فـؽَس  ،َفَسَلَلُف َط

َؿاءِ  ،َرْأَسفُ  َٓءِ  ،ُثؿَّ رفَعُف إَِلك السَّ َوكظرُت  ،كظْرُت فِل الَحِدْيِث  ،َفَؼاَل: َيا َهُم

ْأِي  َهاَد َوالُعبَّادَ  ،فِل الرَّ َما َرَأْيُت ُمـُْذ طؼْؾُت مِْثَؾ  ،َوَجاَلْسُت الُػَؼَفاَء َوالزُّ

دِ  ـِ إِسَؿاطقَؾ  ُمَحؿَّ  ."ب
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ٌَ ِٝ َُأع ُٔ إ٢ِغ ٍَ َسأؾُس ب ـُ ": َسِؿْعُت ُقَتْقَبَة َيُؼْقُل : َٜٚقا ُد ب َمَثُؾ ُمَحؿَّ

َحاَبةِ  ِف َوَوَرِطِف َكَؿا َكاَن ُطَؿُر فِل الصَّ
َحاَبِة فِل صدقِ  ."إِْسَؿاِطْقَؾ ِطـَْد الصَّ

ٌَ ِٝ َُأع ُٔ إ٢ِغ ٍَ َسأؾُس ب ـَ َٜٚقا َلْؿ يجْئـَا "َحـَْبٍؾ َيُؼْقُل:  : َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ  ِد ب ـْ ُخَراَساَن مِْثُؾ ُمَحؿَّ
 ."مِ

ٍَ ٟٚ ٜقا ٣ِ ايٖطاظ٢ ِٔ ٜأٔبٞ َسأت ـْ َدَخَؾ ": ٚضَٜٚٓا َع ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ َأْطَؾُؿ َم ُد ب ُمَحؿَّ

 ."الِعَراَق 

ُِ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل اسٜبأن ـُ إِْسَؿاطِ ": َٜٚقا ُد ب ْقَؾ الُبَخاِريُّ إَِماُم َأْهِؾ ُمَحؿَّ

ـَ إَْشَعِث  ،الَحِدْيِث  ـَ َسالَمٍ  ،َسِؿَع بُِبَخاَرى َهاُرْوَن ب َد ب ك  ،َوُمَحؿَّ َوَسؿَّ

ـْ ُشُقْقِخفِ  اَخْؾؼً 
 ."مِ

ٍَ ِٖ ٜقا رَ ُث ـَ َأْحَؿَد الُؿَذكِّ َد ب قِِّب ُمَحؿَّ َسِؿْعُت َأَبا َبْؽٍر  ،: َسِؿْعُت َأَبا الطَّ

دَ  ـِ ُخَزْيَؿَة َيُؼْقُل  ُمَحؿَّ ـَ إِْسَحاَق ب َؿاِء َأْطَؾَؿ ": ب َما َرَأْيُت َتْحَت َأديِؿ السَّ

 
ِ
ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بَِحِدْيِث َرُسْقِل اهلل ِد ب ـْ ُمَحؿَّ

َوَأْحَػَظ َلُف مِ

 ."إِْسَؿاِطْقَؾ 

ُِ ٍَ اسٜبأن ِٖ ٜقا ـَ َيْعُؼْقَب الَحافَِظ : ُث َد ب َسِؿْعُت ": َيُؼْقُل َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ـَ َيِدي الُبَخاِريِّ َيْسَلُلُف ُسَماَل  اِج َبْق ـَ الَحجَّ َأبِل َيُؼْقُل: َرَأْيُت ُمْسؾَِؿ ب

 
ِّ
بِل  ."الصَّ
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ٍَ ِٖ ٜقا َل ُث َّ الُؿَعدَّ
ْقَباكِل ـَ َأْحَؿَد الشَّ ـَ ب ـَ  ،: َسِؿْعُت الَحَس َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب

ـِ َمْرَوانَ َرَأْيُت ُمَحؿَّ ": حؿُدْوَن َيُؼْقُل  ـَ إِْسَؿاِطْقَؾ فِل ِجـَاَزِة َسِعْقِد ب  ،َد ب

ـِ إََسامِل َوالُؽـَك َوالِعَؾؾِ   َيْسَلُلُف َط
ِّ
ْهؾِل ـِ َيْحَقك الذُّ ِد ب ـُ  ،َوُمَحؿَّ ُد ب َوُمَحؿَّ

فؿِ   ﴾ُقْؾ ُهَق اهلُل َأَحدٌ ﴿َكَلكَُّف َيْؼَرُأ:  ،إِْسَؿاِطْقَؾ َيُؿرُّ فِْقِف مِْثَؾ السَّ

 . [1إِلخالَص:ا]

ٞٓ ٔبُبَداَض٣ ٛٓٔع ُٔ َخأيٕس امٝلٛ ُُٖس ب ََُش ـُ َسِعْقٍد  ،ٜأِخَبَطَْا  َثـَا ُمَسبُِّح ب َحدَّ

َؿْرَقـْديَّ َيُؼْقُل  ،الُبَخاِريُّ  ـِ السَّ ْحَؿ ـَ َطْبِد الرَّ  ب
ِ
َقْد َرَأْيُت ": َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

ـِ  ـِ  ،الُعَؾَؿاَء بِالِحَجاِز َوالِعَراَقق ِد ب ـْ ُمَحؿَّ
َفَؿا َرَأْيُت فِْقِفؿ َأجؿَع مِ

 ."إِْسَؿاِطْقَؾ 

َِ ٢ٔ ُضِغُت ِٕٚ ب ُٔ محُس ُُٖس ب ََُش  ٍَ اِج َٜٚقا ـَ الَحجَّ َوَجاَء  ،: َسِؿْعُت ُمْسؾَِؿ ب

َوَسقَِّد  ،َدْطـِل ُأَقبِّْؾ رجؾقَؽ َيا ُأْسَتاَذ إُْسَتاِذيـ": إَِلك الُبَخاِريِّ َفَؼاَل 

ثِ  ـَ الُؿَحدِّ  ."َوصبقَب الَحِدْيِث فِل ِطَؾؾِفِ  ،ْق

ٟٗ َٔٔص َِٝػ٢ ايٚتِط ٍَ ٜأُبٛ ٔع َٓ بُِخَراَساَن فِل َمْعـَك ": َٜٚقا َلْؿ َأَر بِالِعَراِق َو

ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ  ِد ب ـْ ُمَحؿَّ
 ."الِعَؾِؾ َوالتَّاِرْيِخ َوَمْعِرَفِة إََساكِْقِد َأْطَؾَؿ مِ

َُُس َٕٔس ٜأِس ٍَ ٜأُبٛ َسا ِٕٚ ايكٖكاُض َٜٚقا ُٔ محُس اِج ب ـَ الَحجَّ  ،: َسِؿْعُت ُمْسؾَِؿ ب

ـَ طقـقفِ  ،َوَجاَء إَِلك الُبَخاِريِّ   َوَقاَل: دطـِل ُأَقبُِّؾ ِرْجؾقَؽ. ،َفَؼبََّؾ َبْق
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ٍَ ِٖ ٜقا ـُ َسالَمٍ ُث ُد ب ثَؽ ُمَحؿَّ   ،: َحدَّ
ُّ
اكِل ـُ َيِزْيَد الَحرَّ َثـَا َمْخَؾُد ب  ،َحدَّ

ـُ  ـْ ُسَفْقؾٍ  َأْخَبْرَكا اْب ـِ ُطْؼَبَة َط ـْ ُمْقَسك ب ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ،ُجَرْيٍج َط ـِ َأبقف َط  ،َط

 
ِّ
ـِ الـَّبِل اَرِة الَؿْجؾِِس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط فِل َكػَّ

(1)
ُتُف؟ ،  َفَؿا ِطؾَّ

ٌَ ِٝ َُأع ُٔ إ٢ِغ ُُٖس ب ََُش  ٍَ َٓ َأْطَؾُؿ بَِفَذا اإِلْسـَاِد فِل  ،: َهَذا َحِدْيٌث َمؾِْقٌح ٜقا َو

ْكَقا َحِدْيثً  َثـَا  ،َغْقَر َهَذا الَحِدْيِث الَقاِحِد فِل َهَذا الَباِب  االدُّ َّٓ َأكَُّف معؾقٌل َحدَّ إِ

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ  َثـَا ُوَهْقٌب  ،بِِف ُمْقَسك ب َثـَا ُسَفْقٌؾ  ،َحدَّ   ،َحدَّ
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َطْقِن ب َط

ٌد: َوَهَذا َأْوَلك ،فُ َقْقلَ  ـْ  ،َقاَل ُمَحؿَّ
ـِ ُطْؼَبَة َسَؿاٌع مِ َٓ ُيذَكُر لُؿْقَسك ب َفنِكَُّف 

 ُسَفْقٍؾ.

َّٓ َحاِسدٌ ": َفَؼاَل َلُف ُمْسؾِؿٌ  ْكَقا  ،َٓ ُيْبِغُضَؽ إِ َوَأشفُد َأكَُّف َلْقَس فِل الدُّ

 ."مِْثُؾَؽ 

          

 

                                                   
أستغفرؾ كأتوب  ،سبحانك اللهم كْتمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت": إذا قاـ العبد أف يقوؿ: ( ك٘تامو1)

عن ابن  ،. كبلمها من طريق حجاج بن زلمد(2/494)كأمحد  ، (3433)و الًتمذم أخرج "إليك 
 (2366)كصححو ابن حباف  ،: حسن غريب صحيحكقاؿ الًتمذمأخربين موسى بن عقبة.  ،جريج

عند أيب داكد من حديث عبد ا بن عمرك : كلو شاىد ،ككافقو الذىيب (،537 ،1/536)كاحلاكم 
كصححو  (،1/537)عند احلاكم كعن جبَت بن مطعم، . (2337)كصححو ابن حباف  (،4857)

عمل اليـو  "عند النسائي يف كعن رافع بن خديج كىو كما قاال.  ،ككافقو الذىيب ،على شرط مسلم
، بعد أف نسبو (11/141) اجملمع" اذليثمي يف " كقاؿكحسنو العراقي.  (،1/537)كاحلاكم  "،كالليلة 

األكسط  "ك "الكبَت  "بلث: كرجالو ثقات. كعن ابن مسعود عند الطرباين يف الث "معامجو  "للطرباين يف 
 .(11/141) "اجملمع  "كما يف   "
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 [َوَفْضِلِه َوَوَرِعِه َوَصاَلِحِهِذْكُر ِعَباَدِتِه ]

ُِ ٍَ اسٜبأن  ٜقا
ُّ
ِطل ـُ َخالٍِد الُؿطَّقِّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ َسِعْقٍد  ،: َحدَّ َثـَا ُمَسبُِّح ب َحدَّ

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ يختُؿ فِل َرَمَضاَن فِل الـََّفاِر ُكؾَّ َيْقٍم َخْتَؿةً  ُد ب  ،َقاَل: َكاَن ُمَحؿَّ

 ."ايِح ُكؾَّ َثالَِث َلَقاٍل بَخْتَؿةٍ َويؼقُم َبْعَد الّتروَ 

ِٝط٣ ٔٓ َُ  ُٔ ٍَ َبٞهُط ب  الُبَخاِريَّ َيُؼْقُل : َٜٚقا
ِ
َأْرُجق َأْن َألَؼك ": َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل

َٓ يَحاسبـِل َأكِّل اغتبُت َأَحدً   ."ااهلَل َو

َوَمـ كَظَر َفك َكالَمِِف فِل الجرِح َوالتعديِؾ َطؾَِؿ  -رحؿف اهلل-: َصَدَق ٝقًُٞت

ُػفُ  ،َورَطُف فِل الَؽالَِم فِل الـَّاسِ  ـْ ُيَضعِّ َفنِكَُّف َأْكَثر َما َيُؼْقُل:  ،َوإِكَصاَفُف فِْقَؿ

َوَكْحق َهَذا. َوَقؾَّ َأْن َيُؼْقَل: ُفالٌَن  ،فِْقِف كظرٌ  ،َسَؽُتقا َطـْفُ  ،ُمـَْؽُر الَحِدْيِث 

اٌب   َأْو َكاَن َيَضُع الَحِدْيَث. ،َكذَّ

ٍَ ُ٘ ٜقا  َفُفَق ُمتََّفٌؿ َواٍه. ،: إَِذا ُقْؾُت: ُفالٌَن فِل َحِدْيثِِف َكَظرٌ َسٖت٢ إ٢ْٖ

ٔ٘ ِٛٔي ََِع٢َٓ ٜق ََٖصا  َٓ ُيَحاسُبـِل اهلُل َأكِّل اغتْبُت َأَحدً َٚ   ،ا: 
ِ
َوَهَذا ُهَق َواهلل

 َغاَيُة الَقَرِع.

ُُٖس ََُش  ٍَ َٖٛضاُم ٜقا ٣ِ اي ُٔ ٜأٔبٞ َسأت َٓ  -َيْعـِل: الُبَخاِريَّ -: َسِؿْعُتُف ب َيُؼْقُل: 

َفُؼْؾُت: إِنَّ َبْعَض الـَّاِس َيـِْؼُؿقَن َطَؾْقَؽ فِل  ،َيُؽْقُن لِل خصٌؿ فِل أِخَرةِ 

ـَا َذلَِؽ ِرَواَيًة َفَؼاَل: إِكََّؿا روي ،َوَيُؼْقُلْقَن: فِْقِف اغتَقاُب الـَّاسِ  (التَّاِرْيخ)كَِتاِب 
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ـْ ِطـِْد َأْكُػِسـَا
  ،َلْؿ َكُؼْؾُف مِ

ُّ
بِْئَس َمْقَلك ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل الـَّبِل

"َيْعـِل: َحِدْيث َطاِئَشةَ  (الَعِشْقَرةِ 
(1)

. 

ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت  َقطُّ ُمـُْذ َطؾِؿُت َأنَّ الِغقَبَة َتُضرُّ َأْهَؾَفا. ا: َما اغتْبُت َأَحدً َٚغ

َحِر َثالََث َطْشَرَة َرْكَعةً   ُيَصؾِّل فِل َوْقِت السَّ
ِ
َوَكاَن  ،َقاَل: َوَكاَن َأُبق َطْبِد اهلل

 َٓ ُيققظـِل فِل ُكؾِّ َما يؼقم.

 َوَلْؿ تققْظـِل. ،: َأَراَك تحِؿُؾ َطَؾك َكْػِسَؽ ٜفٝكًُٞت

َٓ ُأِحبُّ َأْن ُأْفِسَد َطَؾْقَؽ َكقَمَؽ  ،ْكَت َشابٌّ َقاَل: أَ   ."َو

َِٓذاْض ٍَ ٝغ ـُ الُؿْؼِرئِ َٜٚقا َثـَا َأُبق َطْؿٍرو َأْحَؿُد ب ـَ ُمـِْقٍر  ،: َحدَّ َسِؿْعُت َبْؽَر ب

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ ُيَصؾِّل َذاَت َلْقَؾةٍ  ُد ب ْكُبقُر َسْبَع َطْش  ،َقاَل: َكاَن ُمَحؿَّ َرَة فؾسَعُف الزُّ

ًة.  َمرَّ

الَةَ  ا قَضك الصَّ  ."َقاَل: اْكُظُروا َأيش آَذاكِل ،َفَؾؿَّ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ إَِلك ُبْسَتاِن َبْعِض َٜٚقا ُد ب َ ُمَحؿَّ
: ُدِطل

ا َصؾَّك بِالَؼْقِم الظُّْفرَ  ،َأْصَحابِفِ  عُ  ،َفَؾؿَّ ـْ َص  ،َقاَم يتطقَّ
ا َفَرَغ مِ رفَع  ،الَتِفِ َفَؾؿَّ

                                                   
، يف األدب: باب دل (379 ،11/378)كالبخارم  ،، يف حسن اخللق(914 ،2/913)أخرجو مالك  (1)

يف الرب كالصلة: باب مداراة  (2591)كمسلم  ،فاحشا كال متفحشا -صلى ا عليو كسلم-يكن النيب 
عن عائشة أف رجبل استأذف  (6/38)كأمحد  (1996)كالًتمذم  (4791)كأبو داكد  ،من يتقى فحشو

فلما دخل  ،فقاؿ: ائذنوا لو بئس أخو العشَتة كبئس ابن العشَتة ،-صلى ا عليو كسلم-على النيب 
مث ألنت لو القوؿ؟ قاؿ: يا  ،قالت عائشة: فقلت: يا رسوؿ ا قلت لو الذم قلت ،أالف لو القوؿ ،عليو

 ."عائشة إف شر الناس منزلة عند ا يـو القيامة من تركو الناس اتقاء شره 
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ـْ َمَعُف: اكُظْر َهْؾ َتَرى َتْحَت قِؿقِصل َشْقئً  ،ذيَؾ قِؿقِصفِ  ؟ َفنَِذا اَفَؼاَل لَبْعِض َم

ـْ َذلَِؽ  ،ازكبقٌر َقْد َأَبَرُه فِل ستِِّة طشَر َأْو َسْبَعَة َطَشَر َمْقِضعً 
َوَقْد تقرَم مِ

 َجَسُدُه.

َل َما َأَبَرَك؟َفَؼاَل َلُف َبْعُض الَؼْقِم: َكْقَػ َلْؿ  الَِة َأوَّ ـَ الصَّ
 تخرْج مِ

َفا !! ،َقاَل: ُكـُْت فِل ُسْقَرةٍ   "َفَلْحَبْبُت َأْن ُأتِؿَّ

ٍَ ـِ َجْعَػٍر َيُؼْقُل : َٜٚقا ـَ َسِعْقِد ب  ب
ِ
َسِؿْعُت الُعَؾَؿاَء ": َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

دِ  ْكَقا مِْثُؾ ُمَحؿَّ ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ فِل الَؿْعِرَفِة  بِالَبْصَرِة َيُؼْقُلْقَن: َما فِل الدُّ ب

الَِح   ."َوالصَّ

َٖٛضاُم ُِٛغَف اي ُٜ ُٔ ُُٖس ب ََُش ٍَ ٜأُبٛ َدِعٜفط٣  اٍد َٜٚقا ـُ َحؿَّ  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل : َحدَّ

 َقاَل: 
ُّ
ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ "أُمؾِل ِد ب  ."َوِدْدُت َأكِّل َشْعَرٌة فِل َصْدِر ُمَحؿَّ

ُِط٣ٚ ٜأِس ٍَ ٜأُبٛ َع ُٔ َِْكط٣ اشٜبف٤اُفَٜٚقا ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ َُُس ب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ : َحدَّ

 الَعالُِؿ الَِّذي َلْؿ َأَر مِْثَؾُف.
ُّ
 الـَّؼل

ُّ
 التَّؼل

 ."َأطْدُت َهَذا لِؾتَّبقيِب 

ُِ ٍَ اسٜبأن ازُ : َٜٚقا ـُ َحامٍِد الَبزَّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ِد َحدَّ ـَ ُمَحؿَّ ـَ ب : َسِؿْعُت الَحَس

ـِ َج  ا َورَد الُبَخاِريُّ َكْقَساُبْقَر  ،ابِرٍ ب َّ َلؿَّ
ْهؾِل ـَ َيْحَقك الذُّ َد ب َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

الِِح  ُجِؾ الصَّ :  َفاْسَؿُعقا مِـُْف. ،َيُؼْقُل: اْذَهُبقا إَِلك َهَذا الرَّ ـُ َطِديٍّ َوَقاَل اْب

َؿْرَقـْديَّ َيؼُ  ـَ َطْبِد الَجبَّاِر السَّ وِس ب ٌد إَِلك َسِؿْعُت طبَد الُؼدُّ ْقُل: َجاَء ُمَحؿَّ
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ـْ ِوْرِدِه: الؾَُّفؿَّ إِكَُّف َقْد َضاَقْت  ،َأقرَبائِِف بَخْرَتـْؽ
فَسِؿْعُتُف يدُطق َلْقَؾًة إِْذ فرَغ مِ

 إَْرُض بَِؿا َرُحَبْت 
َّ
 َفاْقبِْضـِل إَِلْقَؽ. ،طؾل

فر َحتَّك َماَت   ."َفَؿا تؿَّ الشَّ

ا أَ  َػ َوَقْد ذكرَكا َأكَُّف َلؿَّ ِحْقَح )لَّ ـِ ِطـَْد ُكؾِّ  (الصَّ َكاَن ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق

 ."َتْرَجَؿةٍ 

ٔٙ ُِٝب ٔبإ٢ِغَٓأز ٔٛ ٣َٚ اشٜب ٟٚ ،ََٚض ٢ٔ ائفَطِبط٢ ٍَ ،َع  ": ٜقا
َّ
صؾك اهلل -َرَأْيُت الـَّبِل

ـَ ُتِرْيُد؟ ،فِل الـَّْقمِ  -طؾقف وسؾؿ  َفَؼاَل لِل: َأْي

ـَ "َفُؼْؾُت:  َد ب الَمُ  ،إِْسَؿاِطْقَؾ الُبَخاِريَّ ُأِرْيُد ُمَحؿَّ َ السَّ
 ."َفَؼاَل: َأْقرْئُف مِـِّل

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ُُٖس ب ََُش  ٍَ ْمِل  اركبـَا َيْقمً ": َٜٚقا ـُ بِِػَرْبر ،إَِلك الرَّ  ،َوَكْح

رِب الَِّذي ُيمدِّي إَِلك الُػْرَضةِ   ."َفَخَرْجـَا إَِلك الدَّ

 وتَِد الؼـطَرِة الَِّذي َطَؾك هنِر َوَأَصاَب َسْفُؿ َأبِ  ،فجعؾـَا َكرمِل
ِ
ل َطْبِد اهلل

اَدةَ   َفاْكَشؼَّ الَقتُِد. ،َورَّ

ـْ َدابَّتِفِ   َكَزَل َط
ِ
ا َرآُه َأُبق َطْبِد اهلل ـَ الَقتِدِ  ،َفَؾؿَّ

فَؿ مِ َوترَك  ،َفَلْخَرَج السَّ

.
َ
ْمل  الرَّ

 َوَقاَل َلـَا: ارِجُعقا.

لِل إَِلْقؽ َحاَجٌة  ،َفَؼاَل لِل: َيا َأَبا َجْعَػرٍ  ،َورَجْعـَا َمَعُف إَِلك الَؿـِْزلِ 

 تؼضقَفا؟
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 قؾُت: َأْمُرَك َصاَطٌة.

ةٌ  َعَداَء. ،َقاَل: َحاَجٌة ُمِفؿَّ ُس الصُّ  َوُهَق يتـػَّ

ـْ َمَعـَا: اذهُبقا َمَع َأبِل َجْعَػٍر َحتَّك ُتِعقـقُه َطَؾك َما َسَلْلُتُف.  َفَؼاَل لَِؿ

ُة َحاَج  ؟َفُؼْؾُت: َأيَّ
َ
 ٍة ِهل

ـُ َقَضاءَها؟  َقاَل لِل: تضؿ

. ،ُقْؾُت: َكَعؿْ  ـِ ْأِس َوالَعْق  َطَؾك الرَّ

َفَتُؼْقَل َلُف: إِكَّا َقْد َأخؾؾـَا  ،َقاَل: َيـَْبِغل َأْن َتِصقَر إَِلك َصاِحِب الؼـطَرةِ 

َوتجعؾـَا فِل ِحؾٍّ ،َأْو َتَلُخَذ َثَؿـَفُ  ،َفـُِحبُّ َأْن َتَلَذَن َلـَا فِل إَِقاَمِة َبَدلِفِ  ،بِالَقتِدِ 

ا َكاَن مـَّا . ،مِؿَّ ـُ إَخضِر الِػَرْبِريُّ  َوَكاَن َصاِحَب الؼـطَرِة ُحَؿْقُد ب

الَمَ   السَّ
ِ
ا َكاَن مِـَْؽ  ،َفَؼاَل َلل: َأبؾْغ َأَبا َطْبِد اهلل  ،َوُقْؾ َلُف: َأْكَت فِل ِحؾٍّ مِؿَّ

َأُكْقُن َقْد كذْبُت َغْقَر َأكِّل  ،َوإِْن ُقْؾُت: َكْػِسل ،َؽ الػَداءُ َوَقاَل َجِؿْقُع ُمْؾؽِل لَ 

ـْ ُأِحبُّ َأْن تحَتِشؿـِل فِل َوتٍِد َأْو فِل ُمؾؽِل.  َلْؿ َأُك

َوَقَرَأ فِل َذلَِؽ  ،اَوَأْضَفَر ُسُرْورً  ،َواْستـَارَ  ،َفتفؾََّؾ َوْجُففُ  ،َفَلبؾغُتُف رَساَلَتفُ 

ـْ َخْؿِس ماَئِة َحِدْيٍث  ااِء َكْحقً الَقْقِم َطَؾك الُغربَ 
َق بَِثالَِث ماَئِة  ،مِ َوتصدَّ

 ِدْرَهٍؿ.

ِرْيِر: اجعؾـِل فِل حؾٍّ َيا َأَبا َمْعَشٍر.  َقاَل: َوَسِؿْعُتُف َيُؼْقُل َٕبِل َمْعَشٍر الضَّ

ٍء؟
ْ
ـْ َأيِّ َشل

 َفَؼاَل: مِ
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ُك  ،َقْد ُأْطِجبَت بِفِ وَ  ،َفـََظْرُت إَِلْقَؽ  ،اَحِدْيثً  اَقاَل: رويُت َيْقمً  َوَأْكَت ُتحرِّ

ـْ َذلَِؽ. ،رْأَسَؽ َوَيَدكَ 
ْؿُت مِ  َفتبسَّ

. ،َقاَل: َأْكَت فِل ِحؾٍّ 
ِ
 َرِحَؿَؽ اهلُل َيا َأَبا َطْبِد اهلل

ـُ بِِػَرْبر فِل َتْصـِْقِػِف ِكَتاِب  ،اَقاَل: َوَرَأْيُتُف اْستؾَؼك َطَؾك َقَػاُه َيْقمً  َوَكْح

 .(التَّْػِسْقرِ )

 َوَأْتَعَب َكْػَسُف َذلَِؽ الَقْقِم فِل َكْثَرِة إِْخَراِج الَحِدْيِث.

 ،بَِغْقِر طؾٍؿ َقطُّ ُمـُْذ َطَؼْؾُت  ،اَفُؼْؾُت َلُف: إِكِّل َأَراَك َتُؼْقُل: إِكِّل َما َأْثَبتُّ َشْقئً 

 َفَؿا الَػائَِدُة فِل آْستؾَؼاِء؟

ـَ الثُُّغْقرِ  ،ا الَقْقمَ َقاَل: َأتعْبـَا َأكُػَسـَ 
َخِشْقُت َأْن َيْحُدَث َحَدٌث  ،َوَهَذا ثغٌر مِ

ـْ َأمِر العدوِّ 
َفنِن َغاَفَصـَا الَعُدوُّ َكاَن بِـَا  ،َوآُخَذ ُأهَبةً  ،َفَلْحَبْبُت َأْن َأْسرتيَح  ،مِ

 َحَراٌك.

ْمل َكثِْقرً  َفَؿا َأْطَؾُؿـِل َرَأْيُتُف فِل صقِل َما  ،اَقاَل: َوَكاَن َيْرَكُب إَِلك الرَّ

ـِ  تق َّٓ مرَّ  ،َفَؽاَن ُيِصْقُب الفدَف فِل ُكؾِّ َذلَِؽ  ،صِحْبُتُف َأْخَطَل سفُؿُف الَفَدَف إِ

َٓ ُيْسَبُؼ. اثً  َوَكاَن  َٓ الَؼـَاَبَرى. ،َقطُّ  اَقاَل: َوَسِؿْعُتُف َيُؼْقُل: َما َأكْؾُت ُكرَّ  َو

 ؟ُقْؾُت: ولَِؿ َذاكَ 

ـْ َكَتـِِفَؿا.
ـْ َمِعل مِ  َقاَل: كِرْهُت َأْن ُأوِذَي َم

 ُقْؾُت: َوَكَذلَِؽ البصُؾ الـِّلُء؟
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  َقاَل: َكَعْؿ.
ِّ
ْهؾِل ـِ َيْحَقك الذُّ ِد ب تِِف َمَع ُمَحؿَّ صَّ

 ."–رِحَؿُفَؿا اهلُل  -ِذْكُر قِ

ُِ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ٍَ اسٜبأن ـَ َحامِدٍ : ٜقا َد ب اَز َقاَل  َسِؿْعُت ُمَحؿَّ َسِؿْعُت ": الَبزَّ

ـِ َجابٍِر َيُؼْقُل:  ِد ب ـَ ُمَحؿَّ ـَ ب ا "الَحَس ـَ َيْحَقك َقاَل َلـَا َلؿَّ َد ب َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ الُبَخاِريُّ َكْقَساُبْقرَ  ُد ب ُجِؾ ": َوَرَد ُمَحؿَّ اْذَهُبقا إَِلك َهَذا الرَّ

الِِح َفاْسَؿُعقا مِـْفُ   ."الصَّ

َؿاِع مِـْفُ  ،َفَذَهَب الـَّاُس إَِلْقفِ  َحتَّك َضفَر الَخَؾُؾ فِل  ،َوَأقبُؾقا َطَؾك السَّ

ـِ َيْحَقك ِد ب  ."َوَتَؽؾََّؿ فِْقفِ  ،َفَحَسَدُه َبْعَد َذلَِؽ  ،َمْجؾِِس ُمَحؿَّ

ٍّ ُٔ َعٔس ََُس ب ٍَ ٜأُبٛ ٜأِس ـَ الَؿَشاِيِخ َأنَّ ُمَحؿَّ َٜٚقا
ـَ : َذَكَر لِل َجَؿاَطٌة مِ َد ب

ا َورَد َكْقَساُبْقَر اْجَتَؿَع الـَّاُس َطَؾْقفِ  ـْ َكاَن فِل  ،إِْسَؿاِطْقَؾ َلؿَّ َحَسَدُه َبْعُض َم

ا َرَأوا إِقباَل الـَّاِس إَِلْقفِ  ـْ َمَشاِيِخ َكْقَساُبْقَر َلؿَّ
َواْجتَِؿاَطُفؿ  ،َذلَِؽ الَقْقِت مِ

ـَ إِْسَؿاِطْقَؾ َيُؼْقُل  إِنَّ ": َفَؼاَل َْٕصَحاِب الَحِدْيِث  ،َطَؾْقفِ  َد ب : الؾَّْػُظ ُمَحؿَّ

 ."َفامتحـُقُه فِل الَؿْجؾِسِ  ،بِالُؼْرآِن َمْخُؾْقٌق 

ا حَضَر الـَّاُس َمْجؾَِس الُبَخاِريِّ    ،َقاَم إَِلْقِف َرُجٌؾ  ،َفَؾؿَّ
ِ
 ،َفَؼاَل: َيا َأَبا َطْبِد اهلل

 ُهَق َأْم َغْقُر َمْخُؾْقٍق؟ َمْخُؾْقٌق  ،َما َتُؼْقُل فِل الؾَّْػِظ بِالُؼْرآنِ 

 َفَلطَرَض َطـُْف الُبَخاِريُّ َوَلْؿ ُيِجْبُف.
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ِ
ُجُؾ: َيا َأَبا َطْبِد اهلل ُثؿَّ َقاَل فِل  ،َفَلطرَض َطـْفُ  ،َفَلَطاَد َطَؾْقِف الَؼْقَل  ،َفَؼاَل الرَّ

 َغْقُر َمْخُؾْقٍق الُؼْرآُن َكالَُم  َوَقاَل: ،َفالتَػَت إَِلْقِف الُبَخاِريُّ  ،الثَّالَِثةِ 
ِ
َوَأْفَعاُل  ،اهلل

 العَباِد َمْخُؾْقَقٌة َوآْمتَِحاُن بِْدَطٌة.

ُجُؾ  ُققا َطـُْف. ،َوَشَغَب الـَّاُس  ،فَشَغَب الرَّ  َوَتَػرَّ

  ."َوَقَعَد الُبَخاِريُّ فِل َمـِْزلِفِ 
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 [فصل]

ُِٜذ) ٟٚ (َتاض٢ ـَ َألػً : َيْشَتِؿُؾ َطَؾك ايُبَداض٢ ـْ َأْرَبِعْق
 َوزَياَدًة. اَكْحٍق مِ

ُ٘ ْبِع ماَئِة َكْػٍس. (ايٗهَعٜفا٤ٔ) ٔفٞ َٚٔنَتاُب  : ُدْوَن السَّ

ُِٗ ٔفٞ ِٔ َخٖطَز ٜي ََ ِٝٔش٘) َٚ .( َِقٔش ـِ  : ُدْوَن إَلػق

 
ُّ
 . اُمْخَتصٌر ِجد   (َصِحْقُحفُ )فـ  ،َقاَل َذلَِؽ َأُبق َبْؽٍر الَحازمِل

ـِ الُبَخاِريِّ َوَقْد كؼؾ  ـْ َحَؽك َط ُّ َطؿَّ
ْج فِل  ،اإِلْسَؿاِطْقؾِل َقاَل: َلْؿ َأخرِّ

َّٓ َصِحْقحً   .االؽَِتاِب إِ

ٍَ ِحْقِح َأْكَثُر.ٜقا ـَ الصَّ
 : َوَما تركُت مِ

ِ٢ٗ  :ٔيَبِعٔه

َهــــــــــــــ  َلْق َأْكَصُػــقُه  (َصِحْقُح الُبَخاِريِّ ) َّٓ بَؿاِء الذَّ  ْب َلَؿا ُخطَّ إِ

ـَ الُفَدى َوالعــــَؿك  ـَ الَػَتك َوالَعَطـــــــْب   ُهَق الَػْرُق َبْق دُّ َبْق  ُهَق السَّ

َؿــــــــــــاِء  ُفــــــــــــــْب   َأَساكِْقُد مِْثُؾ ُكُجقِم السَّ  َأَماَم ُمُتْقٍن َكِؿْثِؾ الشُّ

ُســــــــــــْقِل  ـِ الرَّ  َوَداَن بِِف الُعْجُؿ َبْعَد الَعـــــــــَرْب   بِِف َقاَم مِْقَزاُن ِدْي

َٓ َشؽَّ فِْقـــــــِف  ـَ الـَّاِر 
َضك َوالَغَضـــــــــْب   ِحَجاٌب مِ ـَ الرِّ  َتَؿقََّز َبْق

َيــــــــــْب   َوِسْتٌر َرِقْقٌؼ إَِلك الُؿْصــــــــــَطَػك  ـٌ لَِؽْشِػ الرِّ  َوكصٌّ ُمبِْق

َتْب   َأْجَؿَع الَعالُِؿـــــــــــْقَن  اَفَقا َطالِؿً   َطَؾك َفْضِؾ ُرْتَبتِِف فِل الـــــــــرُّ
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َة فِْقَؿا َجَؿْعـــــــــَت  ؿَّ
 َوُفْزَت َطَؾك َرْغِؿِفْؿ بِالَؼَصـــــْب   َسَبْؼَت إَئِ

ـَ  ـَ الـَّاقِؾِــــــــْق
ِعْقَػ مِ ـْ َكاَن ُمتََّفؿً   َكَػْقَت الضَّ  بِالَؽــــــــــــِذْب  اَوَم

ـِ َتْرتِْقبِـــــــــــــفِ   لِْؾَعَجـــــــــــــــــْب  اَوَتْبِقْيبِِف َطَجبً   َوَأْبَرْزَت فِل ُحْس

ََٓك َما َتْشَتِفْقــــــــــــفِ   َوَأْجَزَل َحظََّؽ فِْقَؿا َوَهـــــــــــْب   َفَلطَطاَك َمق

يف سـة أربعة تسعقـ ومائة مـ  :-ضمح٘ اهلل-ٚيس اإلَاّ ايبداضٟ 

 الفجرة.

 : سـة ستة وخؿسقـ ومائتقـ مـ الفجرة الـبقية.-ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

: ثؿ ألحت أمف طؾك اهلل طز قس عُٞ يف قػطٙ -ضمح٘ اهلل-ٚنإ 

 وجؾ بالدطاء: فرد اهلل طز وجؾ بؽرمف طؾقف بصره.

 : قد حج وقد كاهز البؾقغ.-ضمح٘ اهلل-ٚنإ 

لعراق، والشام، ومصر، والحجاز، وغقر ذلؽ مـ إلك ا": ثِ ضسٌ

 ."البؾدان

 ."جبؾ الحػظ": -ضمح٘ اهلل-ٖٚٛ نُا قاٍ عٓ٘ اسبافغ ابٔ سذط 

: يعترب محـة ٓ يبغضف إٓ مبغض لؾديـ، وصاحب ٚنتاب٘ ايكشٝح

 طؼقدة مـحرفة، وسؾقك غقر سقي.

 : ٚي٘ غري شيو َٔ املؤيفات

 كإدب الؿػرد. -1
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 وبر القالديـ. -2

 رفع القديـ.جزء  -3

 الؼراءة خؾػ اإلمام. -4
 خؾؼ أفعال العباد. -5
 التاريخ الؽبقر. -6
 التاريخ الصغقر -7

 وغقر ذلؽ مـ الؿصـػات.
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 [كتاب صحيح مسلم]

 : صحقح مسؾؿ.ٚايهتاب ايجاْٞ

بالؿسـد الصحقح الؿختصر مـ الســ، بـؼؾ العدل طـ ": املعطٚف

 ."-اهلل طؾقف وسؾؿصؾك -العدل، طـ رسقل اهلل 
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-النيسابوري القشيري الحسين مسلم بن الحجاج  اإلمام أبي]

 [-رحمه اهلل

 ."-سمحٕ اهلل-ٓ٘ أب٘ احلظني ًظوٍ بّ احلذاج اهِٚظاب٘سٜ ": َٚؤيف٘

 : (579-12/557)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"٢ٔ ِٝ ِْ ٜأُبٛ اسٝبَػ .-اهلل ضمح٘-َُِػًٔ ـِ ُمْسؾٍِؿ الُؼَشْقِريُّ اِج ب ـُ الَحجَّ  : ب

دُ  ،الَحافِظُ  ،ُهَق اإِلَماُم الَؽبِْقرُ  ةُ  ،الُؿَجقِّ اِدُق  ،الُحجَّ ـِ  ،الصَّ َأُبق الُحَسْق

ـِ كقَشاَذ الُؼَشْقِريُّ  ـِ َوْرِد ب ـِ ُمْسؾِِؿ ب اِج ب ـُ الَحجَّ  ،الـَّْقَساُبْقِريُّ  ،ُمْسؾُِؿ ب

ِحْقِح )َصاِحُب  ـْ َمَقالِل ُقَشْقٍر. ،(الصَّ
ُف مِ  َفَؾَعؾَّ

ٌَ ِٝ .ٔق ـِ  : إِكَُّف ُولَِد: َسـََة َأْرَبٍع َوماَئَتْق

َُأع٘ ٍُ َغ ٖٚ  َٜٚأ
ِّ
ـِ َيْحَقك التَِّؿْقِؿل ـْ َيْحَقك ب

َوَحجَّ  ،: فِل َسـَِة َثَؿاِن َطْشَرَة مِ

ـَ َوُهَق َأمردُ  َة  ،فِل َسـَِة ِطْشِرْي  فَسِؿَع بَِؿؽَّ
ِّ
: الَؼْعـَبِل ـَ

 -َفُفَق َأْكَبُر َشْقٍخ َلُف  -مِ

ـِ ُيْقُكَس  : َأْحَؿَد ب ـْ
 َوَجَؿاَطٍة. ،َوَسِؿَع بِاْلُؽْقَفِة مِ

. ،َوَأسَرَع إَِلك َوَصـِفِ  ـَ  ُثؿَّ اْرَتَحَؾ َبْعَد َأْطَقاٍم َقْبَؾ الثَّالَِثْق

ـِ الَجْعدِ   ب
ِّ
ـْ َطؾِل ِحْقِح )َطـُْف فِل  َلؽِـَُّف َما َرَوى ،َوَأْكَثَر َط  .اَشْقئً  (الصَّ

َُٔع ـِ  ،: بِالِعَراِق ََٚغ  َومِْصَر. ،َوالَحَرَمْق
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ًُِٞٔ ُِط٣ٚ امٝلِػَت ٍَ ٜأُبٛ َع : َأمَؾك َطَؾْقـَا إِْسَحاُق الَؽْقَسج َسـَة إِْحَدى ٜقا

ـَ  َوَقاَل:  ،َفـََظر إَِلْقِف إِْسَحاق ،َوَأَكا َأستؿؾِل ،َوُمْسؾِؿ َيـْتخب َطَؾْقفِ  ،َوَخْؿِسْق

. ـَ ـْ كْعدم الَخْقر َما َأبَؼاك اهلل لِْؾُؿْسؾِِؿْق  َل

ـْ ُمْسؾِؿ ِسَقى َحِدْيث َواِحد. (َجامعف)َلْؿ َيْرِو التِّْرمِِذّي فِل   َط

ُٔ َعَػأنَط ٢ِ ب ٍَ ٜأُبٛ ايٜكأغ َثـِل َأُبق َكْصٍر الَققَكارتِل: َٜٚقا دفع ": َقاَل  ،َحدَّ

 َصالِح بـ َأبِل 
ّ
ـْ لَحاء َشَجَرة بَِخّط ُمْسؾِؿإَِلل

َقْد كتبَفا  ،َصالٍِح َوَرَقة مِ

ـْ َحِدْيِث الَقلِْقد بـ ُمْسؾِؿ
 ."بِِدَمْشَؼ مِ

َٓ يثبت.ٝقًُٞت  : َهَذا إِْسـَاد ُمـَْؼطِع 

١َُٜ ُٔ َغًٜ َُُس ب ٍَ ٜأِس َمان مسؾؿً ": ٜقا فِل  اَرَأْيُت َأَبا ُزْرَطَة َوَأَبا َحاتِؿ يؼدِّ

ِحْقح: َطَؾك َمَشايِخ َطْصرهَؿاَمْعِرَفِة ا  ."لصَّ

ٍُ ِٛ ِٛض٣ َٜٝك ُِٓك ََ ِٝٔ بٔ  ُِٔعُت اسٝبَػ ـَ َراْهَقْيف ذكر ََٚغ : َسِؿْعُت إِْسَحاَق ب

 "َأي َرُجؾ َيُؽْقن َهَذا؟!"َمْعـَاُه:  اَفَؼاَل بِالَػاِرسقَّة َكالَمً  ،امسؾؿً 

١َُٜ ُٔ َغًٜ َُُس ب ٍَ ٜأِس ِٖ ٜقا اكَرة: َوُطِؼد لُؿْسؾِؿ َمجْ ُث َفُذكَِر َلُف َحِدْيٌث  ،ؾُِس الذَّ

اَج  ،َفاْكَصَرَف إَِلك َمـِْزلِفِ  ،َلْؿ َيْعِرفف رَّ َٓ  ،َوَأْوَقَد السَّ ار:  ـْ فِل الدَّ َوَقاَل لَِؿ

 َيْدُخؾ َأَحد مِـُْؽؿ.

ُة تؿر.  َفِؼْقَؾ َلُف: ُأهِدَيت َلـَا َسؾَّ

مقَها.  َفَؼاَل: َقدِّ
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مقَها إَِلْقفِ  ؾِب الَحِدْيث ،َفَؼدَّ َفلصبح َوَقْد  ،َوَيلخذ تؿَرة تؿَرة ،َفَؽاَن َيطَّ

 ."َووجد الَحِدْيث ،فـِل التَّْؿر

َٖا َٚا  الَحاكِؿ.َض
ِ
 : َأُبق َطْبِد اهلل

ٍَ ِٖ ٜقا ـْ َأْصَحابـَا َأكَُّف مِـَْفا َماَت ": ُث
 ."َزادكِل الثَِّؼة مِ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس اظِ ": َٜٚقا ـَ الُحػَّ
َكَتْبُت  ،َكاَن ُمْسؾِؿ ثَِؼة مِ

ّي   ."َفَؼاَل: َصُدْوٌق  ،َوُسئَِؾ َأبِل َطـفُ  ،َطـُْف بِالرَّ

ٍَ ار َيُؼْقُل : ٜأُبٛ ٝقَطِٜـ اسٜبأفغ ٜقا ـَ َبشَّ َد ب ْكَقا ": َسِؿْعُت ُمَحؿَّ اظ الدُّ ُحػَّ

ّي   بَِسَؿْرَقـْدَ  ،رَ َوُمْسؾِؿ بِـَْقَساُبقْ  ،َأْرَبَعة: َأُبق ُزْرَطَة بِالرَّ
ّ
اِرمِل  الدَّ

ِ
 ،َوَطْبد اهلل

د بـ إِْسَؿاِطْقَؾ بُِبَخاَرى  ."َوُمَحؿَّ

َٕ َُِسا ُٔ َس ُِط٣ٚ ب ٍَ ٜأُبٛ َع ـِ الُبَخاِرّي ": ٜقا َسَلْلت الَحافِظ اْبـ طؼَدة َط

 َوُمْسؾِؿ: َأيُفَؿا َأْطَؾؿ؟

د َطالِؿً   َوُمْسؾِؿ َطالِؿ. ،اَفَؼاَل: َكاَن ُمَحؿَّ

د اْلَغَؾط فِل َأْهؾ  ،َيا َأَبا َطْؿٍرو"َفَؼاَل:  ،ات َطَؾْقِف مَرارً فؽّرر َقْد َيَؼع لُؿَحؿَّ

ام  ،َفُربََّؿا ذكر الَقاِحد مِـُْفؿ بُِؽـَْقتِفِ  ،َفـََظر فِْقَفا ،َوَذلَِؽ َأكَُّف َأخذ كتبُفؿ ،الشَّ

ا ُمْسؾِؿ َفَؼؾََّؿا َيَؼع َلُف  ،يتقُهؿ َأكَُّفَؿا اْثـَانِ  ،َويذكره فِل َمْقِضع آخر بِاْسؿف َوَأمَّ

ـَ اْلَغَؾط فِل الِعَؾؾ: َٕكَّف كتب الؿَساكقد
َٓ  ،مِ َوَلْؿ َيْؽُتب الؿَؼاصقع َو

 ."الؿَراسقؾ
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ـَ فِل الِػْؼِف َوالتَّْػِسْقر.ٝقًُٞت َحاَبة َوالتَّابِِعْق  : َطـَك بِالؿَؼاصقع َأْقَقال الصَّ

ُٖ ََُش ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل  ٢ٔ اأٜلِخَطّ اسٜبأفغٜقا َِٛب ب ُٔ َِٜعٝك إِكََّؿا َأْخَرَجْت ": ُس ب

د بـ َيْحَقك اِج  ،َكْقَساُبْقُر َثالََثَة ِرَجال: ُمَحؿَّ َوإِْبَراِهْقؿ بـ  ،َوُمْسؾِؿ بـ الَحجَّ

 ."َأبِل َصالٍِب 

ُٖٕس امٜلاَغِطٔدٔػٞ ََُش  ُٔ ُٔ ب ِٝ ٍَ اسٝبَػ ْعُت َسؿِ ": َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل: َٜٚقا

ِحْقح)صـَّْػُت َهَذا ": َيُؼْقُل  امسؾؿً  ـْ َثالَث ماَئة َأْلػ َحِدْيث  (الُؿْسـَد الصَّ
مِ

 ."َمْسُؿْقَطة

َِٓس٠ ََ  ُٔ ٍَ اِب ـَ َيْعُؼْقَب إَْخَرم َيُؼْقُل َما َمْعـَاهُ : ٜقا َد ب قؾَّ ": َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ـَ ال اَما َيُػْقت الُبَخاِرّي َومسؾؿً 
ا َثَبَت مِ  ."َحِدْيِث مِؿَّ

ُِ ٍَ اسٜبأن  َيُؼْقُل : ٜقا
ّ
َؾِؿل ـِ السُّ ْحَؿ  اَرَأْيُت َشْقخً ": َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد الرَّ

ـَ َكتػقِف. ،َطَؾْقِف ِرَداء حسـ ،حسـ الَقْجف َوالثَِّقاب  َوِطَؿاَمة َقْد َأرَخاَها َبْق

 َفِؼْقَؾ: َهَذا ُمْسؾِؿ.

ْؾَطان م َأْصَحاب السُّ ـَ َأْن َيُؽْقَن ُمْسؾِؿ  ،َفَتَؼدَّ َفَؼاُلقا: َقْد َأمر َأمِْقر الُؿْممِـِْق

ـَ  اِج إَِمام الُؿْسؾِِؿْق ُمقُه فِل الَجامِع ،بـ الَحجَّ  ."َوَصؾَّك بِالـَّاسِ  ،فؽبَّر ،َفَؼدَّ

ٍَ ١َُٜ ٜقا َُس بٔ َغًٜ َخْؿَس  (َصِحْقحف)ُكـْت َمَع ُمْسؾِؿ فِل َتَللِقػ ": ٜأِس

 َطْشَرَة سـَة.

 ."َوُهَق اْثـَا َطشَر َألػ َحِدْيث"اَل: قَ 
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رٝقًُٞت َثـَا ُقَتْقَبةُ  ،: َيْعـِل بِالُؿَؽرَّ ـُ رمح  ،بَِحْقث إِكَُّف إَِذا َقاَل: َحدَّ َوَأْخَبْرَكا اْب

ـِ  ان َحِدْيَثْق َػَؼ َلْػظُفَؿا َأِو اْخَتَؾػ فِل َكؾَِؿة. ،ُيعدَّ  اتَّ

َِٓس٠ ََ  ُٔ ٍَ اسٜبأفٝغ اِب  الـَّْقَساُبْقِرّي الَحافِظ َيُؼْقُل:  : َسِؿْعُت ٜقا
ٍّ
َما "َأَبا َطؾِل

ـْ ِكَتاِب ُمْسؾِؿ
َؿاء كَِتاب َأصّح مِ "َتْحَت َأديؿ السَّ

 (1)
. 

                                                   
 "ك (،2/589) "تذكرة احلفاظ  "ك (،5/194) "كفيات األعياف  "ك (،3/111) "تاريخ بغداد  " (1)

 البداية كالنهاية " كقد قاؿ ابن كثَت يف ". (11/33) "البداية كالنهاية  "ك (،1/188) "جامع األصوؿ 
الذم ىو تلو صحيح البخارم عند أكثر العلماء.  "الصحيح  ": صاحب يف ترمجة مسلم (11/33)

فإف  ،كذىبت ادلغاربة كأبو علي النيسابورم من ادلشارقة إذل تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخارم
كأنو يسوؽ األحاديث بتمامها يف  ،أرادكا تقدديو عليو يف كونو ليس فيو شيء من التعليقات إال القليل

فهذا القدر ال يوازم قوة أسانيد البخارم  ،كال يقطعها كتقطيع البخارم ذلا يف االبواب ،موضع كاحد
كقاؿ ابن حجر خو كمساعو منو. معاصرة الراكم لشي "جامع  "ذلا ما أكرده يف  "الصحيح  "كاختياره يف 

 ،: حصل دلسلم يف كتابو حظ عظيم مفرط دل حيصل ألحد مثلو(11/127) هتذيب التهذيب " يف "
كذلك دلا اختص بو من مجع  ،زلمد بن إمساعيل "صحيح  "ْتيث إف بعض الناس كاف يفضلو على 

كقاؿ االماـ يع كال ركاية ٔتعٌت. كجودة السياؽ كاافظة على أداء األلفاظ كما ىي من غَت تقط ،الطرؽ
: اتفق العلماء رمحهم ا على أف أصح الكتب (14) شرحو لصحيح مسلم " يف " -رمحو ا-النوكم 

كتلقتهما األمة بالقبوؿ. ككتاب البخارم أصحهما  ،البخارم كمسلم "الصحيحاف  "بعد القرآف العزيز: 
كيعًتؼ بأنو  ،كأكثرمها فوائد كمعارؼ ظاىرة كغامضة. كقد صح أف مسلما كاف شلن يستفيد من البخارم

ليس لو نظَت يف علم احلديث. كىذا الذم ذكرناه من ترجيح كتاب البخارم ىو ادلذىب ادلختار الذم 
كقاؿ أبو علي احلسُت بن علي ذؽ كالغوص على أسرار احلديث. قالو اجلماىَت كأىل االتقاف كاحل

 ،ككافقو بعض شيوخ ادلغرب ،: كتاب مسلم أصحالنيسابورم احلافظ شيخ احلاكم أيب عبد ا بن البيع
 يف كتابو " -رمحو ا-كقد قرر االماـ احلافظ الفقيو النظار أبو بكر االمساعيلي كالصحيح األكؿ. 

: ما يف أنو قاؿ -رمحو ا-كركينا عن االماـ أيب عبد الرمحن النسائي كتاب البخارم. : ترجيح  ادلدخل "
: كمن أخصر ما ترجح بو اتفاؽ )القائل النوكم(: قلتىذه الكتب كلها أجود من كتاب البخارم. 

كقد انتخب علمو عليو كخلص ما  ،العلماء على أف البخارم أجل من مسلم كأعلم بصناعة احلديث منو
        = كمجعو من ألوؼ مؤلفة من ،كبقي يف هتذيبو كانتقائو ست عشرة سنة ،تضاه يف ىذا الكتابار 
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ٞٓ بٔ عبَسإ ََهِّ  ٍَ طرضت كَِتابِل َهَذا ": َيُؼْقُل  اَسِؿْعُت مسؾؿً : َٜٚقا

ة  ،َطَؾك َأبِل ُزْرَطةَ  (الُؿْسـَد)  فِل َهَذا الؽَِتاب َأن َلُف ِطؾَّ
ّ
ُفُؽؾُّ َما َأَشار طؾل

 ."َفُفَق الَِّذي َأخرجت ،َوُكّؾ َما َقاَل: إِكَُّف َصِحْقح َلْقَس َلُف طؾَّة ،تركتف اَوسببً 

فؿَدارُهؿ َطَؾك َهَذا  ،َوَلْق َأنَّ َأْهؾ الَحِدْيث َيْؽُتُبْقَن الَحِدْيث َماَئَتل سـَة

 .(الُؿْسـَد)

ُّفَػ ٢ٔ ازٜبِعٔس اأيُت َػً ٞٚ ب ِٔ َعًٔ ٍَ ،َع  .اَوَلؽِـَُّف َكاَن َجْفِؿق   ،: ثَِؼةٌ ٜفٜكا

َِٜس ٢ٔ َٜع٢ ُٖٔس ب ََُش  ِٔ ٍَ ،فَػٜأيت٘ َع َٓ ُيْؽُتب َطـُْف.ٜفٜكا  : 

ٖٖأب َٛ ٢ٔ َعِبٔس اي ُٖٔس ب ََُش  ِٔ ٢ٔ بٔ ٔبِؿط٣ ،ََٚغٜأيت٘ َع َُ  َفقّثؼُفَؿا. ،ََٚعِبس ايٖطِس

َََِٚغٜأيت٘  ِٝ ٖٔ ٜٛٔ بٔ إ٢ِبَطا ِٔ ٜق ٍَ ،َع َٓ ُيْؽُتب َحِدْيثفٜفٜكا  :". 

ََُس اسٜبأنِ ٍَ ٜأُبٛ ٜأِس ارٜقا ٍّ الـَّجَّ
ـُ َطؾِل ُد ب َثـَا َأُبق َبْؽٍر ُمَحؿَّ َسِؿْعُت  ،: َحدَّ

ـَ َأبِل َصالٍِب َيُؼْقُل:  ِحْقِح ): َقْد َأْكَثرت فِل ُقْؾُت لُؿْسؾِؿ"إِْبَراِهْقَؿ ب ـْ  (الصَّ َط

                                                                                                                        
بل نقل  ،كاف مذىبو  -رمحو ا-األحاديث الصحيحة ... كشلا ترجح بو كتاب البخارم أف مسلما  =

عنعن أف اإلسناد ادلعنعن لو حكم ادلوصوؿ ب: مسعت ٔتجرد كوف ادل "صحيحو  "االمجاع يف أكؿ 
كالبخارم ال حيملو على االتصاؿ حىت يثبت  ،كإف دل يثبت اجتماعهما ،كادلعنعن عنو كانا يف عصر كاحد

كىي كونو أسهل  ،كىذا ادلذىب. يرجح كتاب البخارم ... كقد انفرد مسلم بفائدة حسنة ،اجتماعهما
 ارتضاىا كاختار مجع فيو طرقو اليت ،متناكال من حيث انو جعل لكل حديث موضعا كاحدا يليق بو

 ،كأكرد فيو أسانيده ادلتعددة كألفاظو ادلختلفة فيسهل على الطالب النظر يف كجوىو كاستثمارىا ،ذكرىا
فإنو يذكر تلك الوجوه ادلختلفة يف  ،كحيصل لو الثقة ّتميع ما أكرده مسلم من طرقو ٓتبلؼ البخارم

كذلك لدقيقة  ،ذم يسبق إذل الفهم أنو أكذل بوككثَت منها يذكره يف غَت بابو ال ،أبواب متفرقة متباعدة
فيصعب على الطالب مجع طرقو كحصوؿ الثقة ّتميع ما ذكره البخارم من طرؽ  ،يفهمهما البخارم منو

 ىذا احلديث.
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ـِ القهبِل ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ َفَؼاَل: إِكََّؿا كؼُؿقا َطَؾْقِف بعد  ،َوَحالف قد َضفر ،َأْحَؿَد ب

ـْ مِْصرَ 
 ."ُخُرْوِجل مِ

َّٓ َما قؾَّ  (َصِحْقِح ُمْسؾِؿٍ ): َلْقَس فِل ٝقًُٞت ـَ العَقالِل إِ
ـْ  ،مِ ّ َط

َكالَؼْعـَبِل

اد بـ َس  ،َأفؾح بـ ُحَؿْقد ام َوَمالِؽ َوالؾَّْقث ،َؾَؿةَ ُثؿَّ َحِدْيث َحؿَّ َوَلْقَس  ،َوَهؿَّ

َٓ لؾثَّْقِري ،فِل الؽَِتاب َحِدْيث َطال لُشْعَبة َٓ إِلْسَرائِْقؾ. ،َو  َو

 َوُهَق ِكَتاب َكِػقس َكامِؾ فِل َمْعـَاُه. 

اظ ُأطجُبقا بِفِ  ا َرآُه الُحػَّ َأَحاِدْيث فعؿُدوا إَِلك َوَلْؿ َيْسَؿُعقُه لِـُُزولِِف:  ،َفَؾؿَّ

ـِ  ،الؽَِتاب ـْ مرويَّاتِفؿ َطالَِقة بدرَجة َوبَِدَرَجَتْق
 ،َوَكْحق َذلَِؽ  ،فَساققَها مِ

قُه:  ،َحتَّك َأَتقا َطَؾك الَجِؿْقع َهَؽَذا  .(اْلُؿْسَتْخرج َطَؾك َصِحْقح ُمْسؾِؿ)َوَسؿَّ

ِٔ ٝفِطَغإ اسٜبٔسِٜح َٔ ٌَ َشٔيٜو ٔعٖس٠  ُِٗ ،فع ِٓ َٔ : 

ـِ َرَجاءَ َأُبق بؽر " ِد ب د بـ ُمَحؿَّ َوَأبق َطَقاَكة َيْعُؼْقب بـ إِْسَحاَق  ،ُمَحؿَّ

ـٌ  اَوَزاد فِل كَِتابِِف متقكً  -اإِلْسَػَراِيْقـِل  اِهُد َأُبق  -َمْعُرْوَفة َبْعضَفا َلقِّ َوالزَّ

ـُ َحْؿَداَن الِحْقِرّي  دٍ  ،َجْعَػٍر َأْحَؿُد ب ان بـ ُمَحؿَّ َوَأُبق  ،الَػِؼْقف َوَأُبق الَقلِْقِد َحسَّ

اركِل الَفَرِوّي  ٍد الشَّ  بـ  ،َحامٍِد َأْحَؿد بـ ُمَحؿَّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب َوَأُبق َبْؽٍر ُمَحؿَّ

 الَؿاَسْرِجِسل ،َزَكِريَّا الجقزقِل
ٍّ
َوَأُبق ُكَعْقٍؿ َأْحَؿد بـ َطْبِد  ،َواإِلَماُم َأُبق َطؾِل

 
ّ
ـِ َأْحَؿَد إَْصَبَفاكِل  ب

ِ
َٓ يحضركِل ذكرُهؿ أنَ َوآَخ  ،اهلل  ."ُرْوَن 

ٗٞ ٔٓ ٞٛ ٍَ ايٖساَضٝق َٓ َجاَء.ٜقا َٓ الُبَخاِرّي َما َراح ُمْسؾِؿ َو  : َلْق
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ُِ ٍَ اسٜبأن ـْ ضَقاطف  ،: َكاَن َمْتَجر ُمْسؾِؿ َخان َمْحِؿشَٜٚقا
َومَعاشف مِ

ـْ ِجَفة البـَات فِل َداره
ـْ َأطَؼابف مِ

ُت َأبِل َيُؼْقُل: َوَسِؿعْ  ،بُِلسُتَقا. َرَأْيت مِ

ث فِل َخان َمحِؿش" اِج ُيَحدِّ  ،َفَؽاَن َتاّم الَؼاَمة ،َرَأْيُت ُمْسؾِؿ بـ الَحجَّ

ْأس َوالؾِّْحَقة ـَ َكتػقفِ  ،َأْبَقض الرَّ  ."ُيْرِخل صرف ِطَؿاَمتف َبْق

ٍَ ٜأُبٛ ٝقَطِٜـ اسٜبأفغ اِزّي ": ٜقا ؿ بـ َفَجاَء ُمْسؾِ  ،ُكـَّا ِطـْد َأبِل ُزْرَطَة الرَّ

اِج  َؿ َطَؾْقفِ  ،الَحجَّ  َوتَذاكَرا. ،َوَجَؾَس َساَطة ،َفَسؾَّ

ا ذهب َٓف َحِدْيث فِل ": ُقْؾُت َٕبِل ُزْرَطةَ  ،َفَؾؿَّ َهَذا َجَؿَع َأْرَبَعة آ

ِحْقِح )  !(الصَّ

َد بـ َيْحَقك ،َفَؼاَل: َولَِؿ َتَرَك الَباقِل؟ َلْقَس لَِفَذا طؼؾ  ،َلْق َداَرى ُمَحؿَّ

 ."لَصار َرُجاًل 

ٓٞ ِٝس ايَبِطَشٔع ٍَ َغٔع َوَأنَّ  (،َصِحْقح ُمْسؾِؿ)شِفدت َأَبا ُزْرَطَة ذكر ": ٜقا

ائِغ َأّلػ َطَؾك مَثالف م َقْبؾ َأَواكف"َفَؼاَل:  ،الَػْضؾ الصَّ ِء َأَراُدوا التََّؼدُّ َٓ  ،َهُم

 يتسقُقْقَن بِِف. افعؿُؾقا َشْقئً 

َفنَِذا َحِدْيث َْٕسَباط بـ  ،َفَجَعَؾ َيـُْظر فِْقفِ  ،ِب ُمْسؾِؿَرُجؾ بِؽَِتا اَوَأَتاه َيْقمً 

ـَ  ،َكْصرٍ 
ِحْقح)َفَؼاَل: َما َأبعد َهَذا مِ  .(الصَّ

ـَ ُكَسْقر ـَ ب  : َوَهَذا َأَصؿ.َفَؼاَل لِل ،ُثؿَّ َرَأى َقَط



 اعشف طوفم

4
 [-رحمه اهلل-أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ]اإلمام 

   
 

481 

ـْ َأْحَؿَد بـ ِطْقَسكَفَؼاَل  ،ُثؿَّ كظر َكَلكَُّف  ،َوَأَشار إَِلك لَِساكف ،: َوَيْرِوي َط

 ."َيُؼْقُل اْلَؽِذب

َٓءِ  ُثؿَّ َقاَل: ـْ َأْمَثال َهُم ث َط ق  ،َوكظَراءهُ  ،َويرتك اْبـ َطْجالَن ،ُيَحدِّ َوُيَطرِّ

ِحْقح؟ ،َْٕهِؾ البَِدع َطَؾْقـَا ـَ الصَّ
 فَقُؼْقُلقا: َلْقَس َحِدْيثُفؿ مِ

ا َذَهبُت إَِلك َكْقَساُبْقَر َذَكْرُت لُؿْسؾٍِؿ   إِْكَؽار َأبِل ُزْرَطَة.َفَؾؿَّ

ـْ َحِدْيِث َأْسَباط َوَقَطـ َوَأْحَؿد َما َرَواُه ثَِؼاتَفَؼاَل 
َوَقَع  ،: إِكََّؿا َأدخؾت مِ

َِٓء بارتَػاع ،لِل بِـُُزول ـْ َهُم  َفاقتصرت َطَؾْقِفؿ. ،َوَوَقَع لِل َط

 ."َوَأْصؾ الَحِدْيث َمْعُرْوف

يِّ َوَقْد َقِدَم ُمْسؾِؿ َبْعُد إَِلك ا ـِ َواَرةَ  ،لرَّ َفبؾغـِل َأكَُّف َطاتبف َطَؾك  ،َفاْجَتَؿع بِاْب

ِحْقِح ) ق َْٕهِؾ  اَوَقاَل َلُف َكْحقً  ،َوجَػاهُ  (،الصَّ ـْ َقْقل َأبِل ُزْرَطَة: إِنَّ َهَذا ُيَطرِّ
مِ

ْجف َوَلْؿ َأُقْؾ: َما َلْؿ  ،َوَقاَل: إِكََّؿا ُقْؾُت: ِصَحاح ،َفاطتذرَ  ،البَِدع َطَؾْقـَا ُأَخرِّ

ِحْقح لَقُؽْقن مجؿقطً  ،َضِعْقػ ـَ الصَّ
ـْ َيْؽُتبف. اَوإِكََّؿا َأخرجت َهَذا مِ  لَؿ

 ."َوحدثف ،َفؼبؾ طذره

ٞٓ بٔ َعِبَسإ ََهِّ  ٍَ ّ َكْقَساُبْقر َأيَّام ": َٜٚقا
 إَْصَبَفاكِل

ٍّ
َواَفك َداُود بـ َطؾِل

َوحضر َمْجؾِسف َيْحَقك بـ  ،َظرفعؼُدوا َلُف َمْجؾِس الـَّ  ،إِْسَحاق بـ َراْهَقْيف

 
ّ
ْهؾِل اِج  ،الذُّ  َفَزَبَرُه َداُود. ،فجرت مَسلَلة َتَؽؾََّؿ فِْقَفا َيْحَقك ،َوُمْسؾِؿ بـ الَحجَّ

 
ّ
 َوَلْؿ َيـْصره ُمْسؾِؿ. ،َقاَل: اْسُؽْت َيا َصبِل
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؟ ،َوشَؽا إَِلْقِف َداُود ،َفَرَجَع إَِلك َأبِْقفِ  ـْ َكاَن َثؿَّ  َفَؼاَل َأُبْقُه: َوَم

 َوَلْؿ َيـْصركِل. ،َقاَل: ُمْسؾِؿ

ـْ ُكّؾ َما حدثتف بِِف.  َقاَل: َقْد َرَجعت َط

َوَقاَل:  ،َوَبَعَث بِِف إَِلْقفِ  ،َفَجَؿَع َما كتب َطـُْف فِل ِزْكبِْقؾ ،اَفَبَؾَغ َذلَِؽ مسؾؿً 

 ."آَ َأُرِوي َطـَْؽ َأَبدً "

ٍَ ٜأُبٛ  ُِٜقا ـْ َصاِهر بـ َأْحَؿدَ  ،طؾؼت َهِذِه الِحَؽاَية": َعِبٔس اهلٔل اسٜبأن  ،َط

ـْ مؽِل ـِ َيْحَقك ،َط ِد ب  ،َوَقْد َكاَن ُمْسؾِؿ َيْخَتؾِػ َبْعد َهِذِه الَقاقَعة إَِلك ُمَحؿَّ

ة الُبَخاِرّي  ـْ َأجؾ ِقصَّ
 ."َوإِكََّؿا اْكَؼَطع َطـُْف مِ

ـُ إَْخَرِم َأْطَرف بَِذلَِؽ َوَكاَن الَحافِظ َأُبق َطْبِد   ب
ِ
ـِ القحَشة  ،اهلل َفَلخرب َط

 ."إَخقَرة

ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت اِج ُيْظِفر الَؼْقل بِالؾَّْػظَٚغ َٓ َيْؽُتؿفُ  ،: َكاَن ُمْسؾِؿ بـ الَحجَّ  ،َو

ا اْستقصـ الُبَخاِرّي َكْقَساُبْقر َأْكَثر ُمْسؾِؿ آْختاِلَف إَِلْقفِ  ا  ،َفَؾؿَّ ـَ َفَؾؿَّ َوَقَع َبْق

 َما َوَقَع فِل َمْسَلَلة الؾَّْػظ
ّ
ْهؾِل ـَ  ،َوَكاَدى َطَؾْقفِ  ،الُبَخاِرّي َوالذُّ

َومـع الـَّاس مِ

ـْ َكْقَساُبْقر ،َحتَّك ُهِجر ،آْختاِلَف إَِلْقفِ 
َفؼطعف َأْكَثر الـَّاس "َقاَل:  ،َوَساَفَر مِ

 ."َغْقر ُمْسؾِؿ

د بـ َيْحَقك ـْ َقاَل بِالؾَّْػظ: َفالَ يحّؾ َلُف َأْن  ":اَفَؼاَل َيْقمً  ،َفبؾغ ُمَحؿَّ َٓ َم َأ

 ."يحضر َمْجؾِسـَا
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 َوَقاَم َطَؾك ُرُؤْوس الـَّاس. ،َفَلَخَذ ُمْسؾِؿ ِرَداءُه َفْقَق ِطَؿاَمتف

ال  ."ُثؿَّ بعَث إَِلْقِف بَِؿا كتب َطـُْف َطَؾك َضفر جؿَّ

َٓ َيْؽُتؿفُ َوَكاَن ُمْسؾِؿ ُيْظِفر الَؼقْ "َقاَل:   ."ل بِالؾَّْػظ َو

ٓٞ َٕٔس بٔ ايٖؿِطٔق ٍَ ٜأُبٛ َسا د بـ َيْحَقك: ٜقا : َفَؼاَل  ،حَضرت َمْجؾِس ُمَحؿَّ

ـْ َقاَل: َلْػظِل بِالُؼْرآن َمْخُؾْقق" َٓ َم ـَ  ،َأ
َفالَ يحضر َمْجؾِسـَا. َفَؼاَم ُمْسؾِؿ مِ

 ."الَؿْجؾِس

ُِٝب ٔٛ ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ اشٜب ـِ الُبَخاِرّي َكاَن مُ ": ٜقا َحتَّك َأوحش  ،ْسؾِؿ يـَاضؾ َط

د بـ َيْحَقك بَِسبِبِفِ  ـَ ُمَحؿَّ  ."َما َبْقـَُف َوَبْق

ـِ الُبَخاِرّي  ااْكَحَرَف َأْيًض  -لحَدة فِل خؾؼف  - اُثؿَّ إِن مسؾؿً ": ٝقًُٞت  ،َط

اُه فِل  ،اَوَلْؿ َيْذُكر َلُف َحِدْيثً  َٓ َسؿَّ َبِؾ افَتَتح الؽَِتاب بِالحط  (،َصِحْقِحفِ )َو

ـْ  ـْ َرَوى َطـُْف بصقَغة: َط ـْ اْشرتط الؾُِّؼل لَِؿ َطك اإِلْجَؿاع فِل َأنَّ  ،َطَؾك َم َوادَّ

َٓ يَتَققَّػ فِل َذلَِؽ َطَؾك الِعْؾؿ بِالتَؼائِِفَؿا ،الؿَعاصَرة َكافَقةٌ  ـِ  ،َو َووبخ مِ

 اْشرتط َذلَِؽ.

 الُبَخاِرّي َوإِكََّؿا َيُؼْقُل َذلَِؽ أَ 
ِ
  ،ُبق َطْبِد اهلل

ِّ
 بـ الَؿِدْيـِل

ّ
َوُهَق  ،َوَشْقخف َطؾِل

 إَصقب إَْقَقى.

 ."َوَلْقَس َهَذا َمْقِضع بسط َهِذِه الؿَسلَلة
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 ٢ٍ ٚٚ ُٔ َعَػأنَط ٔفٞ ٜأ ٢ِ ب ٍَ اسٜبأفٝغ ٜأُبٛ ايٜكأغ ِٕ  (اأٜلطَطاف)ٜقا ُ٘ َبِعَس ٜأ ٜي
ٟٚ)شنط  ِٝح ايُبَداض٢ اِج  ُثؿَّ ": (َقٔش َفَلَخَذ فِل  ،سؾؽ َسبِقؾُف ُمْسؾِؿ بـ الَحجَّ

 َوَتْصـِْقػف. ،َوَتْرتِْقبف َطَؾك قسِؿْقـ ،َتْخِريج ِكَتابِف َوَتَللِقػف

َوفِل اْلؼسؿ  ،َوقصد َأْن َيْذُكرفِل اْلؼسؿ إَّول َأَحاِدْيث َأْهؾ اإِلْتَؼان

ْدق الَّذِ  ـَ الثَّاكِل َأَحاِدْيَث َأْهؾ الّسْتر َوالصِّ ـَ َلْؿ يبّؾُغقا َدَرَجة اْلُؿَتَثبِّتِق  ،ْي

ـَ َهِذِه إُمـَقة  َفَؿاَت َقْبَؾ اْستَِتام كَِتابف. ،َفَحالت الؿـَقة َبْقـَُف َوَبْق

 ."َغْقر َأنَّ ِكَتابُف َمَع إِطقازه اْشَتَفَر َواكتشر

ُِ ٍَ اسٜبأن ِحْقح): َأَراَد ُمْسؾِؿ َأْن يخرج َٜٚقا َوَطَؾك  ،ة َأقَسامَطَؾك َثالَثَ  (الصَّ

َواة ـَ الرُّ
َّٓ  ،َوَقْد َذَكَر َهَذا فِل َصْدر خطَبتف ،َثالَث َصَبَؼات مِ َفَؾْؿ يؼّدر َلُف إِ

َبَؼة إُْوَلك ـَ الطَّ
 َوَماَت. ،الػَراغ مِ

٣َٛ ََُذٓطز زع  َٞ ٖٔ ََٜكاٜي١  ِٖ شنط اسٜبأنِ  ٍَ ،ُث ـَ ": ٜفٜكا
َٓ َيْذُكر مِ إِكَُّف 

َّٓ َما َرَواُه صَحابِل َمْشُفْقر َلُف َراوَيان ثَِؼَتاِن َفَلْكَثرإََحاِدْيث  ُثؿَّ َيْرِوْيِف َطـُْف  ،إِ

ـْ َبْعدُهؿ ،َراوَيان ثَِؼَتاِن َفَلْكَثر اَأْيًض 
 ."ُثؿَّ َكَذلَِؽ مِ

ٍَ ٖٝأْٞ ٜفٜكا ٍّ ازٜب ّ َأْو َهَذا التَّ ٜأُبٛ َعًٔ
َحابِل  َقْد : الؿَراد بَِفَذا َأنَّ َهَذا الصَّ

ّ
ابِِعل

ـْ حّد الجَفاَلة. ،َرَوى َطـُْف َرُجالَنِ   َخَرَج بِِفَؿا َط

ٍَ ايٜكأنٞ ٔعَٝاض ـِ اخرتَام الؿـَقة ٜقا ِذي َتَلّولف الَحاكِؿ َطَؾك ُمْسؾِؿ مِ : َوالَّ

َبَؼة إُْوَلك. ـَ الطَّ
َّٓ مِ  َلُف َقْبؾ اْستقَػاء َغَرضف إِ
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ٍِٛ فِل َتْؼِسقؿ ُمْسؾِؿ فِل كَِتابِِف الَحِدْيث َطَؾك : إِكَّؽ إَِذا كظرت ٜفٜأَْا ٜأٝق

ـَ الـَّاس َطَؾك َغْقر تؽَرار
َفَذَكَر َأنَّ اْلؼسؿ إَّول َحِدْيث  ،َثالَث َصَبَؼات مِ

اظ.  الُحػَّ

ِٖ ٍَ ُث ـْ َلْؿ ُيقصػ بِالحذق  ،: إَِذا اكؼَضك َهَذاٜقا َأتبعتف بَلَحاِدْيث َم

 َواإِلْتَؼان.

 َٓ َبَؼة إُْوَلكَوذكر َأكَُّفؿ  ـْ  ،حُؼْقَن بِالطَّ ِء َمْذُكْقُرْوَن فِل ِكَتابِِف لَِؿ َٓ َفَفُم

 تدبر إَْبَقاب.

١َٝ ٤َٛبٜك١ ايٖجأْ اُهؿ آخُرْونَ  ،َقْقم َتَؽؾََّؿ فِْقِفؿ َقْقم َٚاي َفَخَرَج َحِدْيثُفؿ  ،َوزكَّ

ـْ ضّعػ َأِو اهتُؿ بِبدَطة  َوَكَذلَِؽ فعؾ الُبَخاِرّي. ،َطؿَّ

ٍَ ايٜكأنٞ ٔعَٝاض ِٖ ٜقا  ،فِعـِْدي َأكَُّف َأَتك بَطَبَؼاتِِف الثَّالَث فِل ِكَتابِفِ ": ُث

ابَِعة َبَؼة الرَّ  ."َوصرح الطَّ

َبَؼة إُْوَلك: ٝقًُٞت َج َحِدْيث الطَّ  . َبْؾ َخرَّ

ا َيْسَتـؽره َْٕهِؾ َوَحِدْيث الثَّاكَِقة:  َّٓ الـَّْزر الَؼؾِْقؾ مِؿَّ َبَؼة الثَّاكَِقة.إِ  الطَّ

َبَؼة الثَّالَِثة : َأَحاِدْيث َلْقَسْت بِالَؽثِْقَرة فِل الشَقاهد ُثؿَّ َخَرَج َْٕهِؾ الطَّ

َج َلُفؿ فِل إُُصْقل َشْقئً  ،َوآطتَباَرات َوالؿَتابَعات َوَلِق  ،اَوقؾَّ َأن َخرَّ

َبَؼة فِل  حِ )اْستقطبت َأَحاِدْيث َأْهؾ َهِذِه الطَّ لَجاَء الؽَِتاب فِل  (،ْقِح الصَّ

ًة ُأْخَرى ة. ،حجؿ َما ُهَق َمرَّ ـْ ُرْتَبة الّصحَّ  َولـزل كَِتابُف بَِذلَِؽ آْستقَعاب َط
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ائِِب َوُهؿ  ،َوَأَبان بـ صؿَعة ،َوَيِزْيد بـ َأبِل ِزَيادٍ  ،َوَلْقث ،: كَعَطاء بـ السَّ

د بـ إِْسَحاَق  ـِ طَ  ،َوُمَحؿَّ د بـ َطْؿِرو ب  َوَصائَِػة َأْمَثالفؿ.  ،ْؾَؼَؿةَ َوُمَحؿَّ

َّٓ الَحِدْيث َبْعد الَحِدْيث إَِذا َكاَن َلُف َأْصؾَفَؾْؿ يخرج َلُفؿ َوإِكََّؿا  ،: إِ

َٓءِ   ،َوَأُبق َداُودَ  (،ُمْسـِِدهِ )َوُيؽثر مِـَْفا َأْحَؿد فِل  ،َيُسقق َأَحاِدْيث َهُم

 
ّ
 َوَغْقرُهؿ. ،َوالـََّساِئل

َعَػاء: َفنَِذا اكحُطقا إِ  َبَؼة َلك إِْخَراج َأَحاِدْيث الضُّ ـَ ُهؿ َأْهؾ الطَّ ِذْي الَّ

ابَِعة  .الرَّ

َوَلْؿ َيْسَتقطُبقَها َطَؾك حسب آَراِئِفؿ َواْجتَِفاَداهتؿ فِل  ،اْخَتاُروا مِـَْفا

 َذلَِؽ.

َبَؼة الَخامَِسة ا َأْهؾ الطَّ : كؿـ ُأجؿع َطَؾك اصَراحف َوتركف لعدم َففؿف َوَأمَّ

. ،اَأْو لَِؽْقكِِف ُمتفؿً  ،َوَضبطف
ّ
 َفقـْدر َأْن يخّرج َلُفؿ َأْحَؿد َوالـََّساِئل

 ."َلؽِـَّف َقؾِْقؾ ،َويقرد َلُفؿ َأُبق ِطْقَسك َفُقَبقِّـُف بَِحسب اْجتَِفاده

َٓ يبقـ   .-َواهلُل َأْطَؾُؿ  -َويقرد َلُفؿ اْبـ َماَجْف َأَحاِدْيث َقؾِْقَؾة َو

 َفنِْن َأورد َبْقـَُف فِل َغالِب إَوَقات. ،مِـَْفا َأُبق َداُودَ  َوقّؾ َما ُيقرد

اِدَسة َبَؼة السَّ ا َأْهؾ الطَّ افَِضة َوالَجْفِؿقَّة الدَطاةَوَأمَّ  ،: كغالَة الرَّ

اِطقـ ابقـ َوالقضَّ ـَ الؿفتقكقـ. ،َوَكالَؽذَّ ْق
 َوَكالَؿْتُرْوكِ
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ْبح د الَؿْصُؾقب ،َكعؿر بـ الصُّ َوَأْحَؿد  ،ُكْقح بـ َأبِل َمْرَيؿَ وَ  ،َوُمَحؿَّ

َما طَدا  ،َفَؿا َلُفؿ فِل الُؽُتب َحْرف ،َوَأبِل ُحَذْيَػَة الُبَخاِرّي  ،الُجقيباِري

َج َلُف َحِدْيثً  ،ُطَؿر ـَ َماَجْف َخرَّ  َفَؾْؿ ُيصب. اَواِحدً  اَفنِنَّ اْب

 قا. "اَواِحدً  اَوَكَذا َخَرَج اْبـ َماَجْف لِْؾَقاِقِدّي َحِدْيثً 

 : سـة ستة ومائتقـ مـ الفجرة الـبقية. -ضمح٘ اهلل-ٚيس اإلَاّ َػِ 

 : سـة واحد وستقـ ومائتقـ مـ الفجرة الـبقية.ٚتٛيف

، وسؾؽ -رحؿف اهلل-: مـ تالمقذ اإلمام البخاري -ضمح٘ اهلل-ٖٚٛ 

 كثقر مـ مسؾؽف، واستػاد مـف، وزاد يف بعض الؿقاصـ.

 وهق مـ أهؾ السـة الجؿاطة.

 : ثاين الؽتب الؿصـػة مـ حقث الصحة والؿـزلة.ٚنتاب٘ قشٝح َػًِ

 وهق يبحث يف طؾؿ الحديث. -رحؿف اهلل-وقد مات 
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 [-رحمه اهلل-المحنة التي وقعت لإلمام البخاري ]

 : فت١ٓ ٚضب١ٓ -ضمح٘ اهلل-ٚقس ٚقع يإلَاّ ايبداضٟ 

 والصقت صقت الؼاري.: أن الؽالم كالم الباري، ٖٚٞ

وألػ كتابف خؾؼ أفعال العباد: لبقان أن الؼرآن كالم اهلل طز وجؾ، 

 ووحقف، وتـزيؾف، وأن أفعال العباد مخؾققة هلل طز وجؾ.

 فؼد كان مقافًؼا ٕهؾ السـة والجؿاطة. 

فؾؿا اشتدت طؾقف الؿحـة، وُصرد مـ بخارى: دطا طؾك كػسف بالؿقت، 

 فؼبضف اهلل طز وجؾ.
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  [اإلمام أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني]

سمحٕ -طِّ اإلًاَ أبٛ داٗد ": ٚثايح ايهتب املكٓف١ يف ٖصا ايباب

 ."-اهلل

 : (221-13/203)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

َُٚز"  اِد.-ضمح٘ اهلل-ٜأُبٛ َزا ـِ َشدَّ ـُ إَْشَعِث ب  : ُسَؾْقَؿاُن ب

ـِ َطامِرٍ  ـِ َطْؿِرو ب ـُ َأبِل َحاتٍِؿ. ،اْب ـِ ب ْحَؿ  َكَذا َأْسَؿاُه َطْبُد الرَّ

ٗٞ ُٔ ِٜع٢ اهٜلأؾ ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـِ َٜٚقا ـِ بِْشِر ب ـُ إَْشَعِث ب : ُسَؾْقَؿاُن ب

اٍد.  َشدَّ

ُٔ َزاَغ١ٜ ٍَ اِب ٟٗ ،َٜٚقا ِٕٝس اآلُدٚط ـِ إِْسَحاَق َٜٚأُبٛ ُعَب ـُ إَْشَعِث ب : ُسَؾْقَؿاُن ب

اٍد.  ـِ َشدَّ ـِ َبِشْقِر ب  ب

ُِٝب ٔفٞ ٔٛ ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ اشٜب ٘ٔ) َٜٚنَصٔيٜو ٜقا ِٜٔد ـِ َوَزادَ  (،َتاض٢ ـَ َطْؿِرو ب : اْب

 ِطْؿَراَن.

ـَّةِ  ،اإِلَمامُ  اظِ  ،َشْقُخ السُّ ُم الُحػَّ ِجْس  ،َأُبق َداُوَد إَْزِديُّ  ،ُمَؼدَّ  السِّ
ُّ
 ،َتاكِل

ُث الَبْصَرِة.   ُمَحدِّ

ـِ ُٚٔيَس ـِ َوماَئَتْق َوَبَرَع فِل َهَذا  ،َوَصـََّػ  ،َوَجَؿعَ  ،َوَرَحَؾ  ،: َسـََة اْثـََتْق

ْلِن.  الشَّ



 اعشف طوفم
 

4
 490 ]اإلمام أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني[

ٍَ ٟٗ ٜقا ِٕٝس اآلُدٚط ـِ ": َسِؿْعُتُف َيُؼْقُل : ٜأُبٛ ُعَب َوَصؾَّْقُت َطَؾك  ،ُولِْدُت َسـََة اْثـََتْق

اَن َسـََة طِ  ـَ َطػَّ ـُ  ،ْشِرْي َوَدَخْؾُت الَبْصَرَة َوُهؿ َيُؼْقُلْقَن: َأْمِس َماَت ُطْثَؿاُن ب

نُ   ."الَفْقَثِؿ الُؿَمذِّ

ِرْيِر َمْجؾًِس  ـْ َأبِل ُطَؿَر الضَّ
 .اَواِحدً  اَفَسِؿْعُت مِ

ـَ  ،: َماَت فِل َشْعَبانَ ٝقًُٞت ـْ َسـَِة ِطْشِرْي
 َوَماَت ُطْثَؿاُن َقْبَؾُف بَِشْفٍر. ،مِ

ُة َأَحاِدْيَث َطالَِقٍة َٕبِل َداُودَ   َلُف. (الـَّاِسِخ )َوكَِتاِب  ،َوَقَع َلـَا ِطدَّ

ْكِج  ـَ الَبْصَرَة َبْعَد َهالَِك الَخبِْقِث َصاِغَقِة الزِّ َوَكاَن  ،َفـََشَر بَِفا الِعْؾؿَ  ،َوَسَؽ

ُد إَِلك َبْغَداَد.  َيَتَردَّ

ُِٝب ٜأُبٛ َبٞهط٣ ٔٛ ٍَ اشٜب ـَ )إِكَُّف َصـََّػ ِكَتاَبُف  : ُيَؼاُل:ٜقا ـَ َوَطَرَضُف  ،اَقِدْيؿً  (السُّ

ـِ َحـَْبؾٍ   َواْسَتْحَسـَُف. ،َفاْسَتَجاَدهُ  ،َطَؾك َأْحَؿَد ب

ِٕٝس ٍَ ٜأُبٛ ُعَب ـَ ِخَداشٍ ": َسِؿْعُت َأَبا َداُوَد َيُؼْقُل: ٜقا َوَلْؿ  ،َرَأْيُت َخالَِد ب

ـْ يُ  ،َأْسَؿْع مِـْفُ  ارِ َوَلْؿ َأْسَؿْع َم ػَّ   ،ْقُسَػ الصَّ
ِّ
ـِ إَْصبَفاكِل ـِ اْب َٓ مِ ـْ  ،َو

َٓ مِ َو

ادٍ  ـِ َحؿَّ  ."َوالَحِدْيُث ِرْزٌق  ،َطْؿِرو ب

ٟٗ ِٕٝس اآلٔدٚط ٍَ ٜأُبٛ ُعَب  ٜقا
ِّ
اكِل ـِ الِحؿَّ ُث َطـ اْب َٓ ُيَحدِّ َٓ  ،: َوَكاَن َأُبق َداُوَد  َو

ـْ ُسَقْيدٍ  ـِ َكاِسٍب  ،َط ـِ اْب َٓ َط َٓ  ،َو ـِ ُحَؿْقدٍ  َو ِد ب ـْ ُمَحؿَّ ـْ ُسْػَقاَن  ،َط َٓ َط َو

ـِ َوكِْقٍع.  ب
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ُٔ َزاَغ١ٜ ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ ب  َٜٚقا
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل -: َسِؿْعُت َأَبا َداُوَد َيُؼْقُل: َكَتْبُت َط

ـُْتُف  ،َخْؿَس ماَئَة َأْلِػ َحِدْيٍث  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ اْكَتَخْبُت مِـَْفا َما َضؿَّ

ـِ )َيْعـِل: كَِتاَب -َهَذا الؽَِتاَب  ـَ َِٓف َحِدْيٍث  -(السُّ جؿعُت فِْقِف َأْرَبَعَة آ

ِحْقَح  ،وثَؿاكِل ماَئِة َحِدْيٍث  َوَيْؽِػل اإِلكَساَن  ،َوَما ُيْشبُِفُف َوُيَؼاِرُبفُ  ،َذَكْرُت الصَّ

ـْ َذلَِؽ َأربعُة 
 َأَحاِدْيَث:لِِدْيـِِف مِ

َٖا  .(إَْطَؿاُل بِالـِّقَّاِت ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقْقلف : ٜأَسُس

َٓ َيْعـِْقفِ ): َٚايٖجأْٞ ـِ إِْسالَِم الَؿْرِء َتْرُكُف َما  ـْ ُحْس
 .(مِ

ـُ ُمْممِـً ): َقْقُلفُ : َٚايٖجأيُح
َحتَّك َيْرَضك َِٕخْقِف َما َيْرَضك  آَ َيُؽْقُن الُؿْممِ

 .(ْػِسفِ لِـَ 

ـٌ ): َٚايٖطأبع  ... الَحِدْيَث. (الَحالَُل َبقِّ

ُِٝب ٔٛ َٖا اشٜب َٚا ـِ إِْبَراِهْقَؿ الَؼاِري َض  ب
ِّ
ـُ َطؾِل ُد ب َثـِل َأُبق َبْؽٍر ُمَحؿَّ : َحدَّ

ـِ  ـِ الَحَس  ب
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َد ب ـِ ُمَحؿَّ ْيـََقِريُّ بَِؾْػظِِف: َسِؿْعُت َأَبا الُحَسْق الدِّ

 الَػَرِض 
َّ
ـَ َداَسَة. ،ل  َسِؿَع اْب

ُ٘ ِٛٝي ـَ  ،مؿـُقعٌ  ،: َيْؽِػل اإِلْكَساَن لِِدْيـِفِ ٜق
َبْؾ َيْحَتاُج الُؿْسؾُِؿ إَِلك َطَدٍد َكثِْقٍر مِ

ِحْقَحِة َمَع الُؼْرآِن. ـِ الصَّ ـَ  السُّ
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ٍُ ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ اشٜبال٤ ُم فِل َزَماكِفِ ٜقا َرُجٌؾ َلْؿ َيْسبِْؼُف  ،: َأُبق َداُوَد اإِلَماُم الُؿَؼدَّ

َرُجٌؾ َوِرٌع  ،َوَبَصِرِه بَِؿَقاِضِعِف َأَحٌد فِل َزَماكِفِ  ،إَِلك َمْعِرَفتِِف بَِتْخِريِج الُعُؾْقمِ 

مٌ  ـُ َحـَْبٍؾ َحِدْيثً  ،ُمَؼدَّ  َكاَن َأُبق َداُوَد َيْذُكُرُه. ،اَواِحدً  اَسِؿَع مِـُْف: َأْحَؿُد ب

اِزيِّ  ،َداُودَ : ُهَق َحِدْيُث َأبِل ٝقًُٞت ـِ َطْؿٍرو الرَّ ِد ب ـْ ُمَحؿَّ ـْ َطْبِد  ،َط َط

ـِ َقْقسٍ  ـِ ب ْحَؿ ـِ َسَؾَؿةَ  ،الرَّ اِد ب ـْ َحؿَّ   ،َط
َّ
ـْ َأبِْقِف: َأنَّ الـَّبِل ـْ َأبِل الُعَشَراِء: َط َط

ـِ الَعتِْقَرةِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـََفا. ،ُسئَِؾ َط  َفَحسَّ

ـْ َأْجؾِفِ  ،َوَهَذا َحِدْيٌث ُمـَْؽرٌ 
ـِ َقْقٍس مِ َؿ فِل اْب ُتُؽؾِّ

 (1)
َوإِكََّؿا الَؿْحُػقُظ  ،

ـَِد َحِدْيُث:  اٍد بَِفَذا السَّ بَّةِ )ِطـَْد َحؿَّ ـَ الؾَّ
َّٓ مِ َكاُة إِ (َأَما َتُؽْقُن الذَّ

 (2)
. 

ٍُ ٍَ اشٜبال٤ ِٖ ٜقا ـُ ُأورَمةَ ُث ُّ اْب
ـُ  ،: َوَكاَن إِْبَراِهْقُؿ إَْصبَفاكِل َوَأُبق َبْؽٍر ب

ـْ َقْدِرهِ 
َٓ َيْذُكُرْوَن َأَحدً  ،َصَدَقَة َيْرفُعْقَن مِ  فِل َزَماكِِف مِْثَؾُف. اَوَيْذُكُروَكُف بَِؿا 

                                                   
كقاؿ : دل يكن بشيء. كقاؿ أمحد: ذىب حديثو. كقاؿ البخارم: ابن مهدم كأبو زرعة. بل كذبو (1)

كىذا احلديث أكرده ادلصنف يف ادليزاف  ،: مًتكؾ احلديثالنسائيكقاؿ : ذاىب احلديث. مسلم
 كذكر أنو ركاه أبو داكد يف غَت سننو. ،يف ترمجة عبد الرمحن بن قيس (،2/583)

 (1481)كالًتمذم:  (،2825). أخرجو أبو داكد: "قاؿ: لو طعنت يف فخذىا الجزأ عنك ": ك٘تامو (2)
: سألت أمحد عن حديث قاؿ ادليموين كيف " التهذيب " ،هوؿ. كأبو العشراء رل (3184)كابن ماجو: 

: ما قاؿقاؿ: ىو عندم غلط كال يعجبٍت كال أذىب إليو إال يف موضع ضركرة.  ،أيب العشراء يف الذكاة
: يف حديثو كامسو كمساعو من أبيو نظر. كقاؿ البخارمأعرؼ أنو يركل عن أيب العشراء حديث غَت ىذا. 

  العشراء.كانظر ترمجة كالد أيب



 اعشف طوفم

4
 أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني[]اإلمام 

   
 

493 

اِظ اإِلْسالَِم  : َكاَن َأُبق َداُوَد َأَحَد ُحػَّ ـَ ـِ َياِسْق ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َوَقاَل َأْحَؿُد ب

 
ِ
فِل  ،َوِطْؾِؿِف َوِطَؾؾِِف َوَسـَِدهِ  -طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل-لَِحِدْيِث َرُسْقِل اهلل

الَِح َوالَقَرعِ  ،َأْطَؾك َدَرَجِة الـُّْسِؽ َوالَعَػاِف  ـْ ُفْرَساِن الَحِدْيِث. ،َوالصَّ
 مِ

ٗٞ ُٔ إ٢ِغَشاَم ايٖكاٜغأْ ُُٖس ب ََُش ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣  ٞٗ ،َٜٚقا ُِ اسٜبِطٔب ِٝ ٖٔ ا َصـََّػ َٚإ٢ِبَطا : َلؿَّ

ـِ )ُوَد كَِتاَب َأُبق َدا ـَ ـَ َٕبِل َداُوَد الَحِدْيُث  (السُّ ـَ لَِداُودَ  ،ُألِْق َطَؾْقِف  ،َكَؿا ُألِْق

الَمُ   الَحِدْيُد. ،السَّ

ُِ ـِ ُمْقَسك: اسٜبأن  ب
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َبْقَر ب ـَ َمْخَؾدٍ  ،َسِؿْعُت الزُّ َد ب  ،َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ا َصـََّػ ِكَتاَب  ،بُِؿَذاكَرِة ماَئة َأْلِػ َحِدْيٍث َكاَن َأُبق َداُوَد َيِػل ": َيُؼْقُل  َوَلؿَّ

ـِ ) ـَ  ،َصاَر ِكَتاُبُف َْٕصَحاِب الَحِدْيِث َكالُؿْصَحِػ  ،َوَقَرَأُه َطَؾك الـَّاسِ  (،السُّ

َٓ ُيَخالُِػْقَكفُ  م فِْقفِ  ،َيتَّبُِعقَكُف َو  ."َوَأَقرَّ َلُف َأْهُؾ َزَماكِِف بِالِحْػِظ َوالتََّؼدُّ

َٕ ِٚ َٖاُض  ُٔ َِٛغ٢ ب َُ ٍَ اسٜبأفٝغ  ْكَقا لِْؾَحِدْيِث َٜٚقا  ،: ُخؾَِؼ َأُبق َداُوَد فِل الدُّ

 َوفِل أِخَرِة لِؾَجـَّة.

َُٔس ُٔ َعِبٔس ايٖك ُٕ ب ٍَ َعال٤ ـْ ُفْرَساِن  ،َسِؿْعُت َأَبا َداُودَ ": َٜٚقا
َوَكاَن مِ

 ."الَحِدْيِث 

َٕ ُٔ ٔسٖبا ٣ِ ب ٍَ ٜأُبٛ َسأت ْكَقا فِْؼفً : َأبُ ٜقا ِة الدُّ ؿَّ
 ،اَوِحْػظً  اَوِطْؾؿً  اق َداُوَد َأَحُد َأئِ

ـِ  ،اَوإِْتَؼاكً  اَوَوَرطً  اَوُكْسؽً  ـَ ـِ السُّ  ."َجَؿَع َوَصـََّػ َوَذبَّ َط
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َِٓس٠ٜ ََ  ُٔ ٍَ اسٜبأفٝغ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ب ـَ ٜقا
ُجقا َوَمقَُّزوا الثَّابَِت مِ ـَ َخرَّ ِذْي : الَّ

َقاِب َأْرَبَعٌة: الُبَخاِريُّ  ،الَؿْعُؾقلِ  ـَ الصَّ
 ،ُثؿَّ َأُبق َداُودَ  ،َوُمْسؾِؿٌ  ،َوالَخَطَل مِ

.
ُّ
 َوالـََّساِئل

ُِ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل اسٜبأن : َأُبق َداُوَد إَِماُم َأْهِؾ الَحِدْيِث فِل َطْصِرِه بِالَ َٜٚقا

اِم وَ  ،َسِؿَع بِِؿْصَر َوالِحَجازِ  ،ُمَداَفَعةٍ  ـِ َوالشَّ َوَقْد َكَتَب  ،َوُخَراَسانَ  ،الِعَراَقْق

ـْ  ،فِل َبَؾِدِه َوَهَراةَ  ،بُِخَراَساَن َقْبَؾ ُخُرْوِجِف إَِلك الِعَراِق  َوَكَتَب بَِبْغالََن َط

ـِ ُمْقَسك ،ُقَتْقَبةَ  ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب يِّ َط   ،َوَبالرَّ
ُّ
َّٓ َأنَّ َأْطَؾك إِْسـَاِدِه: الَؼْعـَبِل  َوُمْسؾِؿُ  ،إِ

ك جَؿاطًة. ـُ إِْبَراِهْقَؿ.... َوَسؿَّ  ب

ُثؿَّ َرَحَؾ َباْبـِِف: َأبِل َبْؽٍر إَِلك  ،بِـَْقَساُبقرَ  اَقاَل: َوَكاَن َقْد َكَتَب َقِدْيؿً 

 ."ُخَراَسانَ 

ِٕٝس اآلُدٚطٟ ٣َٚ ٜأُبٛ ُعَب ـْ َأبِل َداُودَ َض َقاَل: َدَخْؾُت الُؽْقَفَة َسـََة إِْحَدى  ،: َط

ـَ    ،َوِطْشِرْي
ِّ
 ،َوَكاَن َكثِْقَر الُبَؽاءِ  ،َوَما َرَأْيُت بِِدَمْشَؼ مِْثَؾ َأبِل الـَّْضِر الَػَراِدِيِسل

. ـَ ـِ َوِطْشِرْي  َكَتْبُت َطـُْف َسـََة اْثـََتْق

ٟٗ ََُس ايٚػِذع٢ ُٔ ٜأِس ٌُ ب ِٝ ٍَ ايٜكأنٞ اشٜبًٔ ـِ ٜقا ِد ب ـَ ُمَحؿَّ : َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب

 ِدَكا َيُؼْقُل:الؾَّْقِث َقاِضل َبؾَ 

 
ِّ
ِجْسَتاكِل  التُّْسَتِريُّ إَِلك َأبِل َداُوَد السِّ

ِ
ـُ َطْبِد اهلل َفِؼْقَؾ: َيا َأَبا  ،َجاَء َسْفُؾ ب

 َجاءَك َزائِرً 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َب بِفِ  - اَداُوَد: َهَذا َسْفُؾ ب  اَل ــــــــــَفؼَ  –َوَأْجَؾَسُف  ،َفَرحَّ



 اعشف طوفم

4
 أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني[]اإلمام 

   
 

495 

 لِل إَلْقَؽ َحاَجٌة.َسْفٌؾ: َيا َأَبا َداُوَد! 

؟
َ
 َقاَل: َوَما ِهل

 َقاَل: َحتَّك َتُؼْقُل: َقْد َقَضْقُتَفا َمَع اإِلَمَؽاِن.

 َقاَل: َكَعْؿ.

 
ِ
ُث بِِف َأَحاِدْيَث َرُسْقِل اهلل  لَِساَكَؽ الَِّذي ُتَحدِّ

َّ
صؾك اهلل -َقاَل: َأْخِرْج إَِلل

 َحتَّك ُأَقبَِّؾُف. -طؾقف وسؾؿ

 ."إَِلْقِف لَِساَكُف َفَؼبََّؾفُ َفَلْخَرَج 

ُٖٕس ايٖكف٤اُض ََُش  ُٔ ٌُ ب ِٝ َُأع ٣َٚ إ٢ِغ ٞٚ ،َض ٢ٔ ايٖكاٜغأْ ٍَ ،َع ـَ َٕبِل َداُوَد ": ٜقا ُلقِّ

 الَحِدْيُث 
ِّ
ِجْسَتاكِل ـَ لَِداُوَد الَحِدْيدُ  ،السِّ  ."َكَؿا ُلقِّ

َٕ ِٚ َٖاُض  ُٔ َِٛغ٢ ب َُ  ٍَ ـْ َٜٚقا  َأبِل َداُوَد. : َما َرَأْيُت َأْفَضَؾ مِ

ُٔ َزاَغ١ٜ ٍَ اِب ـِ )َيُؼْقُل: َذَكْرُت فِل  ،: َسِؿْعُت َأَبا َداُودَ ٜقا ـَ ِحْقَح  (السُّ الصَّ

ـٌ َشِديٌد َبقَّـُْتُف. ،َوَما ُيَؼاِرَبفُ   َفنِْن َكاَن فِْقِف َوْه

ـَ َما َضْعُػُف  ،بَِذلَِؽ بَِحَسِب اجتَِفاِدهِ  -رحؿف اهلل-: َفَؼْد َوفَّك ٝقًُٞت َوَبقَّ

ـْ َما َضْعُػُف َخِػْقٌػ ُمْحَتَؿٌؾ  ،َوَوْهـُُف َغْقُر ُمْحَتَؿؾٍ  ،َشِدْيدٌ  َفالَ َيْؾَزُم  ،َوَكاَسَر َط

ـْ ُسُؽْقتِِف 
ـِ الَحِدْيِث َأْن َيُؽقَن َحَسـً  -َوالَحاَلِة َهِذِه  -مِ َٓ ِسَقَؿا  ،ِطـَْدهُ  اَط َو

د الَحاِدثإَِذا َحَؽْؿـَا َطَؾك َحدِّ  ـِ بِاصطاِلَِحـَا الؿقلَّ الَِّذي ُهَق فِل  ،الَحَس

ِحْقِح  ـْ َأقَساِم الصَّ
َؾِػ َيُعقُد إَِلك ِقسٍؿ مِ الَِّذي َيِجُب الَعَؿُؾ بِِف  ،ُطْرِف السَّ
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 الُبَخاِريُّ  ،ِطـَْد ُجْؿُفْقِر الُعَؾَؿاءِ 
ِ
قَ  ،َأِو الَِّذي َيْرَغُب َطـُْف َأُبق َطْبِد اهلل ُف َوُيَؿشِّ

ةِ  ،َوَبالَعْؽسِ  ،ُمْسؾِؿٌ  حَّ ـْ  ،َفُفَق َداِخٌؾ فِل َأَداكِل َمَراتِِب الصِّ َفنِكَُّف َلْق اْكَحطَّ َط

ـِ آْحتَِجاِج   ُمَتَجاَذبً  ،َذلَِؽ لَخَرَج َط
َ
ـِ  اَوَلَبِؼل ْعِػ َوالَحَس ـَ الضَّ َفؽَِتاُب  ،َبْق

ـَ الثَّابِِت َما
ْقَخانِ  َأبِل َداُوَد َأْطَؾك َما فِْقِف مِ ـْ َشْطِر  ،َأْخَرَجُف الشَّ

َوَذلَِؽ َكْحق مِ

ـِ  ،الؽَِتاِب  ْقَخْق ُثؿَّ َيؾِْقِف َما  ،َوَرِغَب َطـُْف أَخرُ  ،ُثؿَّ َيؾِْقِف َما َأْخَرَجُف َأَحُد الشَّ

ـْ ِطَؾٍة َوُشُذْوذٍ  اَسالِؿً  ،اَوَكاَن إِْسـَاُدُه َجقِّدً  ،َرِغَبا َطـْفُ 
ا َكاَن ُثؿَّ َيؾِْقِف مَ  ،مِ

ـِ َلقِّـَْقـ َفَصاِطدً  ،اإِْسـَاُدُه َصالِحً  ـْ َوْجَفْق
َيْعُضُد  ،اَوَقبَِؾُف الُعَؾَؿاُء لَِؿِجْقئِِف مِ

َػ إسـَاُدُه لِـَْؼِص ِحْػِظ َراِويفِ  ،ُكؾُّ إِْسـَاٍد مِـُْفَؿا أَخرُ  َفِؿْثُؾ  ،ُثؿَّ َيؾِْقِف َما ُضعِّ

ْقِف َأُبق َداُودَ  ـْ  ،اَوَيْسُؽُت َطـُْف َغالِبً  ،َهَذا ُيَؿشِّ
ْعِػ مِ ـَ الضَّ ُثؿَّ َيؾِْقِف َما َكاَن َبقِّ

َٓ َيْسُؽُت َطـْفُ  ،ِجَفِة َراِوْيفِ  َوَقْد َيْسُؽُت َطـُْف بَِحْسِب  ،اَبْؾ ُيْقِهـُُف َغالِبً  ،َفَفَذا 

 ."َواهلُل َأْطَؾؿُ  ،ُشْفَرتِِف َوَكَؽاَرتِفِ 

ٍَ اسٜبأفٝغ َظٜنط٢ٜٖا اي ٜٞٗقا  َأْصُؾ اإِلْسالَمِ ٖػأد
ِ
َوِكَتاُب َأبِل َداُوَد  ،: ِكَتاُب اهلل

 َطْفُد اإِلْسالَِم.

ـْ كَِباِر الُػَؼَفاءِ ٝقًُٞت
 ،: َكاَن َأُبق َداُوَد َمَع إَِماَمتِِف فِل الَحِدْيِث َوُفـُْقكِِف مِ

ـْ ُكَجَباِء َأْصَحاِب اإلِ  ،َفؽَِتاُبُف َيُدلُّ َطَؾك َذلَِؽ 
ََٓزَم َمْجؾَِسُف  ،َماِم َأْحَؿدَ َوُهَق مِ

ةً  ـْ ِدَقاِق الَؿَسائِِؾ فِل الُػُرْوِع َوإُُصْقِل. ،ُمدَّ  َوَسَلَلُف َط
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ـَِّة َوالتَّْسؾِقِؿ َلَفا َباِع السُّ َؾِػ فِل اتِّ َوَتْرِك الَخْقِض  ،َوَكاَن َطَؾك َمْذَهِب السَّ

 فِل َمَضاِئِؼ الَؽالَِم.

ـُ َُ ٣َٚ اأٜلِع ـْ َض ـْ َطْؾَؼَؿةَ  ،إِْبَراِهْقؿَ  : َط ـُ َمْسُعْقٍد "َقاَل:  ،َط  ب
ِ
َكاَن َطْبُد اهلل

 
ِّ
ِف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُيَشبَُّف بِالـَّبِل  فِل َهْديِِف َوَدلِّ

 فِل َذلَِؽ.
ِ
 َوَكاَن َطْؾَؼَؿُة ُيَشبَُّف بَِعْبِد اهلل

ِٝٔس ُٔ ُٔ َعِبٔس اسٜب ُِٜط ب ٍَ َدط٢ ُّ ُيَشبَُّف بَعْؾَؼَؿَة فِل : َوَكاَن إِْبَراِهقْ ٜقا
ُؿ الـََّخِعل

 َوَكاَن َمـُْصْقٌر ُيَشبَُّف بِنِْبَراِهْقَؿ. ،َذلَِؽ 

ٌَ ِٝ  ،َوَكاَن َوكِْقٌع ُيَشبَُّف بُِسْػَقانَ  ،: َكاَن ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ ُيَشبَُّف بَِؿـُْصْقرٍ َٚٔق

 ."َوَكاَن َأُبق َداُوَد ُيَشبَُّف بَِلْحَؿدَ  ،َوَكاَن َأْحَؿُد ُيَشبَُّف بَقِكْقعٍ 

ٗٞ ٤ٛأب ٍَ اشب  ٜقا
ّ
ٍد الِؿْسؽِل ـُ ُمَحؿَّ  ب

ِ
َثـِل َطْبُد اهلل ـُ  ،: َحدَّ َثـِل َأُبق َبْؽٍر ب َحدَّ

قـَا  ،ُكـُْت َمَع َأبِل َداُوَد بَِبْغَدادَ "َقاَل:  -رحؿف اهلل-َجابٍِر َخاِدُم َأبِل َداُوَد  َفَصؾَّ

 الَعْفدِ -َفَجاءُه إَمِْقُر َأُبق َأْحَؿَد الُؿَقفَّؼ  ،الَؿْغِرَب 
َّ
ُثؿَّ  ،َفَدَخَؾ  -َيْعـِل: َولِل

 َفَؼاَل: َما َجاَء بِإَمِْقِر فِل مِْثِؾ َهَذا الَقْقِت؟ ،َأْقَبَؾ َطَؾْقِف َأُبق َداُودَ 

 َقاَل: ِخالٌَل َثالٌَث.

؟
َ
 َقاَل: َوَما ِهل
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َفَتْعُؿَر  ،لَِقْرَحَؾ إَِلْقَؽ َصَؾَبُة الِعْؾؿِ  ،اَرِة َفَتتَِّخَذَها َوَصـً َقاَل: َتـَْتِؼُؾ إَِلك الَبْص 

ـْ مِْحـَِة  ،َواكَؼَطَع َطـَْفا الـَّاُس  ،َفنِكََّفا َقْد َخِرَبْت  ،بَِؽ 
لَِؿا َجَرى َطَؾْقَفا مِ

ْكِج.  الزِّ

 َفَؼاَل: َهِذِه َواِحَدٌة.

َِٓدي  ـَ )َقاَل: َوتْرِوي َْٕو ـَ  . (السُّ

 َهاِت الثَّالَِثة. ،َقاَل: َكَعؿْ 

ِة. ،اَقاَل: َوُتْػِرُد َلُفؿ َمْجؾًِس  َٓ َيْؼُعُدْوَن َمَع الَعامَّ ََٓد الُخَؾَػاِء   َفنِنَّ َأو

ا َهِذِه َفالَ َسبِْقَؾ إَِلْقَفا  ."َٕنَّ الـَّاَس فِل الِعْؾِؿ َسَقاءٌ  ،َقاَل: َأمَّ

ُٔ َدأبط٣ ٍَ اِب  ،َطَؾْقِف ِسْتٌر  ،َيْحُضُرْوَن َوَيْؼُعُدْوَن فِل كِؿٍّ ِحْقِريٍّ : َفَؽاُكقا ٜقا

ِة.  َوَيْسَؿُعْقَن َمَع الَعامَّ

ُٔ َزاَغ١ٜ ٍَ اِب  ،َفِؼْقَؾ َلُف فِل َذلَِؽ  ،َوُكؿٌّ َضْقٌؼ  ،: َكاَن َٕبِل َداُوَد ُكؿٌّ َواِسعٌ ٜقا

َٓ ُيْحَتاُج إِلَ  ،َفَؼاَل: الَقاِسُع لِْؾُؽُتِب   ْقِف.َوأَخُر 

َُٚز ُٔ ٜأٔبٞ َزا ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ ب : َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل: َخْقُر الَؽالَِم َما َدَخَؾ ٜقا

 إُُذَن بَِغْقِر إِْذٍن.

ٟٗ ِٕٝس اآلُدٚط ٍَ ٜأُبٛ ُعَب ـِ ٜقا : َسِؿْعُت َأَبا َداُوَد َيُؼْقُل: الؾَّْقُث َرَوى َط

ْهِريِّ  ـِ ا ،الزُّ ـْ َأْرَبَعٍة: َط ْهِريِّ َوَرَوى َط ـِ َيِزْيدَ  ،لزُّ : َخالِِد ب ـْ َث َط ـْ  ،َحدَّ َط

ـِ َأبِل ِهالَلٍ  ـِ َسْعدٍ  ،َسِعْقِد ب ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب ـِ َكْقَسانَ  ،َط ـْ َصالِِح ب  ـِ ـــــــــــطَ  ،َط
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. ْهِريِّ  الزُّ

ٍُ ِٛ َُٚز َٜٝك ُِٔعُت ٜأَبا َزا ـُ َهاكِئ َقَدِري  ََٚغ ؾَّ َيْقٍم ماَئة ُيَسبُِّح كُ  ،ا: َكاَن ُطَؿْقُر ب

ـِ الَقلِْقدِ  اُقتَِؾ َصْبرً  ،َأْلِػ َتْسبِقَحةٍ  ُض َطَؾْقِف. ،بَِداَريَّا َأيَّاَم َيِزْيَد ب  َوَكاَن ُيَحرِّ

َُٚز ٍَ ٜأُبٛ َزا دٌ ٜقا َثـَا َطـُْف ُمَسدَّ ٍد َحدَّ ـُ ُمَحؿَّ َقاَل َأُبق ُطَبْقٍد: َفُؼْؾُت  ،: َمْسَؾَؿُة ب

ـِ ُطْرَوةَ  ـْ ِهَشاِم ب َث َط ـْ َأبِْقِف:  ،َٕبِل َداُوَد: َحدَّ ـْ َطاِئَشةَ َط رضل اهلل -َط

ْكَج ): -طـفا هٌ  ،إيَّاُكؿ َوالزِّ  .(َفنِكَُّف َخْؾٌؼ ُمَشقَّ

َث بَِفَذا ـْ َحدَّ ِفْؿُف. ،َفَؼاَل: َم  َفاتَّ

َُٚز ٍَ ٜأُبٛ َزا ةٌ  : ُيْقُكُس َٜٚقا ـُ ُبَؽْقٍر َلْقَس ُهَق ِطـِْدي ُحجَّ   ،ب
ُّ
اِئل ُهَق َوالَبؽَّ

. يِّ ـِ إِْسَحاَق بِالرَّ ـِ اْب
 َسِؿَعا مِ

ُِ ٍَ اسٜبأن  َمْقلُِدُه بِِسِجْسَتانَ ٜقا
ُّ
ِجْسَتاكِل ـُ إَْشَعِث السِّ َوَلُف  ،: ُسَؾْقَؿاُن ب

َخَرَج مِـَْفا فِل َصَؾِب الَحِدْيِث  ،اٌف َولَِسَؾِػِف إَِلك أَن بَِفا ُطَؼٌد َوَأمالٌَك َوَأوقَ 

ـِ َحْرٍب  ،َفَسَؽـََفا ،إَِلك الَبْصَرةِ  ـْ ُسَؾْقَؿاَن ب َؿاَع َط َوَأبِل  ،َوَأْكَثَر بَِفا السَّ

 الـُّْعَؿاَن. 

َُٚز: ٔفٞ ٍَ ٜأُبٛ َزا ٘ٔ) ٜقا ٔٓ  ،ا: َشَبْرُت قِثَّاءة بِِؿْصَر َثالََثَة َطَشَر ِشْبرً (ُغَٓ

ًة َطَؾك َبِعْقرٍ َوَرَأْيُت أُ  ـِ  ،ْتُرجَّ . ،َوَقْد ُقطَِعْت قِْطَعَتْق ـِ  َوُطِؿَؾْت مِْثَؾ طْدَلْق

ا ِسِجْسَتانَ  اإِلقؾِْقُؿ الَِّذي مِـُْف اإِلَماُم َأُبق َداُوَد: َفُفَق إِْقؾِْقٌؿ َصِغْقٌر  ،َفَلمَّ

ـْدِ  ،ُمـَْػِردٌ  ـَ إِْقؾِْقِؿ  ،َغْربِقَُّف َبَؾُد َهَراة ،ُمَتاِخٌؿ إِلقؾِْقِؿ السِّ َوَجـُقبِقَُّف َمَػاَزٌة َبْقـَُف َوَبْق
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 َقاِطَدُة  ،َفاِرَس َوَكْرَمانَ 
َ
تِل ِهل ـَ ُمْؽَراَن الَّ ٌة َبْقـَُف َوَبْق يَّ َوَشْرقِقَُّف َمَػاَزٌة َوبرِّ

ـْدِ   باِلَُد الُؿْؾَتان ،السِّ
ِّ
ْرقِل ُل ا ،َوَتَؿاُم َهَذا الَحدِّ الشَّ  لِفـِْد.َوَشَؿالِقَُّف َأوَّ

ْمؾِ  ـَ  ،َفَلْرُض ِسِجْسَتاَن َكثِْقَرُة الـَّْخِؾ َوالرَّ
ـَ اإِلْقؾِْقِؿ الثَّالِِث مِ

 مِ
َ
َوِهل

ْبَعةِ  : َزَرْكج ،السَّ
َ
 ،َوَطْرُضَفا اْثـََتاِن وَثالَُثْقَن َدَرَجةً  ،َوَقَصَبُة ِسِجْسَتاَن ِهل

َوَطَؾْقَفا َكْفٌر  ،َوبَِفا َجامٌِع َطظِْقؿٌ  ،َوَلَفا ُسْقرٌ  ،َوُتْطَؾُؼ َزَركج َطَؾك ِسِجْسَتانَ 

ـْ َجَزائِِر الَخالَِداِت تِْسٌع َوَثَؿاُكْقَن َدَرَجةً  ،َكبِْقرٌ 
َوالـِّْسَبُة إَِلْقَفا  ،َوُصْقُلَفا مِ

 َأَبا َداُوَد َفَقُؼْقُل:  (ِسْجِزّي ): اَأْيًض 
ُّ
َوَهَؽَذا َيـِسُب َأُبق َطَقاَكَة اإِلْسَػَرايِْقـِل

. ،ْجِزيُّ السِّ  ْجِزيُّ  َوإَلْقَفا ُيـَْسُب ُمْسـُِد الَقْقِت َأُبق الَقْقِت السِّ

ٌَ ِٝ ٤ِٕٞ - َٜٚقِس ٔق َِٝؼ ٔبَؿ ـْ َأطَؿاِل - َٜٚي
ـْ ِسِجْسَتاَن َقْرَيٌة مِ

: إِنَّ َأَبا َداُوَد مِ

ـِ فِل  ،الَبْصَرةِ  ْي  . (َوَفَقاِت إَْطَقانِ )َذَكَرُه الَؼاِضل َشْؿُس الدِّ

ـَ الباِلَدِ َفَلبُ 
ُل َما َقِدَم مِ ـُ َثَؿاِن َطْشَرَة َسـَةً  ،َدَخَؾ َبْغَدادَ  ،ق َداُوَد َأوَّ  ،َوُهَق اْب

ـْ َبْغَداَد إَِلك الَبْصَرِة. ،َوَذلَِؽ َقْبَؾ َأْن َيَرى الَبْصَرةَ 
 ُثؿَّ اْرَتَحَؾ مِ

ٟٗ ِٕٝس اآلُدٚط ٍَ ٜأُبٛ ُعَب  َأُبق َداُوَد: فِل َساٜقا
َ
ال: ُتُقفِّل َسـََة  ،ِدِس َطشر َشقَّ

. ـِ ـَ َوماَئَتْق  َخْؿٍس َوَسْبِعْق

َـّ مِـُْف بَِؼؾِْقؾٍ ٝقًُٞت ـُ إَْشَعِث َأَس ُد ب َلُف فِل  اَوَكاَن َرفِْقؼً  ،: َكاَن َأُخْقُه ُمَحؿَّ

ْحَؾِة.  الرِّ

ِٔ ٢ٟٚ َع  : َأْصَحاِب ُشْعَبَة.َِٜط
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ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع ـُ َض ـُ َأِخْقِف: َأُبق َبْؽٍر ب  َأبِل َداُوَد.: اْب

ََاَت ةٍ  ،: َكْفاًل َٚ   قا. "َقْبؾ َأبِل ُدَواَد بُِؿدَّ

: سـة اثـقـ -ضمح٘ اهلل-ٚيس اإلَاّ غًُٝإ بٔ األؾعح ايػذػتاْٞ 

 ومائتقـ مـ الفجرة.

 : سـة خؿسة وسبعقـ ومائتقـ مـ الفجرة.-ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

 : مـ أكػس الؽتب يف الػؼف.ٚنتاب٘ ايػٓٔ

بإحاديث الؽثقرة، وهق كتاب طؾؾ، وفقف كتاب السـة الدال فؼد حشاه 

 طؾك سؾػقة صاحبف، إلك غقر ذلؽ.
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 ["كتاب جامع الترمذي"الكتاب الثالث: ]

 ."داًع اهرتًزٜ": ايطابع

صؾك اهلل طؾقف -: الجامع الؿختصر مـ الســ طـ رسقل اهلل ٖٚٛ
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رحمه -اإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ]

 [-اهلل

 : (277-13/270)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"ٟٗ َٔٔص ـِ ": -ضمح٘ اهلل-ايٚتِط ـِ ُمْقَسك ب ـِ َسْقَرَة ب ـُ ِطْقَسك ب ُد ب ُمَحؿَّ

اكِ  حَّ  ."الضَّ

ٌَ ِٝ .َٚٔق ـِ َؽ ـِ السَّ ـِ َسْقَرَة ب ـِ َيِزْيَد ب ـُ ِطْقَسك ب ُد ب  : ُهَق ُمَحؿَّ

  ،الَباِرعُ  ،اإِلَمامُ  ،الَعَؾؿُ  ،الَحافِظُ 
ُّ
َؾِؿل ـُ ِطْقَسك السُّ ِريرُ  ،اْب  ،التِّْرمِِذيُّ الضَّ

 َوَغْقَر َذلَِؽ. ،(الِعَؾؾِ )َوِكَتاَب  ،(الَجامِعَ )ُمَصـُِّػ 

ٔ٘ ِٝ ٌَ ،اِخُتًَٔف ٔف ِٝ ِحْقُح َأكَُّف َأَضرَّ فِل ِكَبِرهِ  ،: ُولَِد َأْطَؿكٜفٔك َبْعَد ِرْحَؾتِِف  ،َوالصَّ

 َوكَِتاَبتِِف الِعْؾَؿ. 

 : فِل ُحُدْوِد َسـَِة َطْشٍر َوماَئَتْقـ.ُٚٔيَس

ـِ َفَسِؿَع بِخُ  ،َواْرَتَحَؾ  َوَلْؿ َيْرَحْؾ إَِلك مِْصَر  ،َراَساَن َوالِعَراِق َوالَحَرَمْق

اِم.  َوالشَّ

ُّ ُٙ َسٔسُِٜح ََا ٜفٜأٞقَس َِٓس ـِ  ،: َمالٍِؽ ٔع اَدْي ـِ  ،َوالؾَّْقِث  ،َوالَحؿَّ َوَقْقِس ب

بِْقعِ  ـِ طَ  ،َوَيـِْزُل َحتَّك إِكَُّف َأْكَثَر َطـ الُبَخاِريِّ  ،الرَّ ارٍ َوَأْصَحاِب ِهَشاِم ب  ،ؿَّ

 َوَكْحِقِه. 
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ٟٗ ُ٘ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ايُبَداض٢ ُِٝد ُ٘ َؾ ِٓ : َفَؼاَل التِّْرمِِذيُّ فِل َحِدْيِث َٜٚقِس ٜنَتَب َع

ـْ َأبِل َسِعْقدٍ  ،َططِقَّةَ  َٓ َيِحؾُّ ََٕحٍد َأْن ُيْجـَِب »: -رضل اهلل طـف-َط  :
ُّ
َيا َطؾِل

«فِل الَؿْسَجِد َغْقِري َوَغْقِركَ 
(1)

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ َهَذا ،  ُد ب َسِؿَع مِـِّل ُمَحؿَّ

 الَحِدْيث.

َٕ ٔفٞ ُٔ ٔسٖبا ٍَ اِب ـ َجَؿعَ (ايٚجٜكأت) َٜٚقا َوَصـََّػ  ،: َكاَن َأُبق ِطْقَسك مِؿَّ

 وَذاَكَر. ،وَحِػظَ 

ٗٞ ِٜٔػ ٍَ ٜأُبٛ َغِعٕس اإل٢ِزض٢  .: َكاَن َأُبق ِطْقَسك ُيْضَرُب بِف الَؿَثُؾ فِل الِحْػظِ َٜٚقا

ُِ ٍَ اسٜبأن ـَ َطؾَّؽ َيُؼْقُل : َٜٚقا َماَت الُبَخاِريُّ َفَؾْؿ ُيَخؾِّْػ ": َسِؿْعُت ُطَؿَر ب

ْهدِ  ،فِل الِعْؾِؿ َوالِحْػظِ  ،بُِخَراَساَن مِْثَؾ َأبِل ِطْقَسك َبَؽك َحتَّك  ،َوالَقَرِع َوالزُّ

 َضِرْيرً  ،َطِؿل
َ
. اَوَبِؼل ـَ  ِسـِْق

ٌَ ٜأُبٛ َغِعٕس  َُْٜ٘ٚك ٞٗ ٔبإ٢ِغَٓإز ٜي ِٜٔػ ٍَ ،اإل٢ِزض٢ َِٝػ٢ ٜقا ٕٖ ٜأَبا ٔع : ُكـُْت فِل َصِرْيِؼ ٜأ

ـْ َحِدْيِث َشْقٍخ 
َة َفَؽَتْبُت ُجْزَأْيـ مِ ُـّ َأنَّ  ،َفَقَجْدُتُف َفَسَلْلُتفُ  ،َمؽَّ َوَأَكا َأُض

                                                   
عن سادل بن أيب  ،حدثنا زلمد بن فضيل ،من طريق علي بن ادلنذر (3727) "سنن الًتمذم"ىو يف  (1)

: قلت لضرار بن صرد: ما معٌت ىنا احلديث؟ قاؿ علي بن ادلنذرعن أيب سعيد ...  ،عن عطية ،حفصة
كمع ذلك فقد . كعطية كىو ابن سعد العويف ضعيف. "ال حيل ألحد يستطرقو جنبا غَتم كغَتؾ"قاؿ: 

: إنا حسنو الًتمذم قاؿ النوكم: ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو. قاؿ الًتمذم
ككرد حلديث أيب سعيد شاىد حنوه من ": (3/316) كقاؿ ابن حجر يف "أجوبة ادلشكاة"بشواىده. 

. كانظر "كركاتو ثقات ،عن أبيو ،ية خارجة بن سعدحديث سعد بن أيب كقاص أخرجو البزار من ركا
 .(7/13) "الفتح"
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 َفبَ  ،َفنَِذا َمِعل ُجزآن بَقاض ،َفَلَجاْبـل ،َفَسَللُتفُ  ،الُجْزَأيـ َمِعل
َّ
 َيْؼَرُأ َطَؾل

َ
ِؼل

ـْ َلْػظِفِ 
َفَؼاَل: َأَما َتْستِحل مِـِّل؟  ،ابَقاًض  اَفَرَأى فِل َيِدي َوَرقً  ،َفـََظرَ  ،مِ

ُف. ،َفَلْطَؾْؿُتُف بَِلْمِري  َوُقْؾُت: َأْحَػُظُف ُكؾَّ

 َقاَل: اْقَرْأ.

ْقـِل ،َفَؼَرْأُتُف َطَؾْقفِ  ء؟َوَقاَل: اْسَتْظَفْرَت َقبْ  ،َفَؾْؿ ُيَصدِّ
ْ
 َؾ َأْن َتِجل

ْثـِل بَِغْقِرِه.  َفُؼْؾُت: َحدِّ

ـَ َحِدْيثً  َثـِل بَِلْرَبِعْق  ُثؿَّ َقاَل: َهاِت. ،اَقاَل: َفَحدَّ

 ."َما َأْخَطْلُت فِل َحْرٍف  ،َفَلَطْدُتَفا َطَؾْقفِ 

ٍَ ٟٗ اسٜبأفٝغ ٜقا ِٝط٢ ُِٝدَٓا ٜأُبٛ ايٜفِتح٢ ايٝكَؿ َوُهَقالُؿْسَتِػْقُض  ،بِالَؽْسرِ  ،: تِْرمِذَؾ

 َطَؾك إَلِسـَِة َحتَّك َيُؽْقَن َكالُؿَتَقاتِِر.

ٗٞ ُٔ ايٖػأد َُ ٍَ امٝلؤَت ٍد إَْكَصاِريَّ َيُؼْقُل : َٜٚقا ـَ ُمَحؿَّ  ب
ِ
: َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

ـُ الَقعَؿِريِّ َأكَُّف ُيَؼاَل فِْقف: َتْرمِذ ،ُهَق بَِضؿِّ التَّاء"  ،َوَكَؼَؾ الَحافُِظ َأُبق الَػْتِح ب

 ."بِالَػْتِح 

ٟٚ ٢ٔ َعِبٔس اهلٔل اشٜبايس ِٛض٢ ب ُِٓك ََ  ٍّ ِٔ ٜأٔبٞ َعًٔ ٍَ ،ََٚع : َقاَل َأُبق ِطْقَسك: ٜقا

 ،الِعَراِق َوُخَراَسانَ وَ  ،َوَطَرْضُتُف َطَؾك ُطَؾَؿاِء الِحَجازِ  ،َصـَّْػُت َهَذا الؽَِتاَب "

ـْ َكاَن َهَذا الؽَِتاُب  ،َفَرُضقا بِف َفَؽَلكََّؿا فِل  ،فِل َبْقتِفِ  - (الَجامِعُ )َيْعـِل: -َوَم

 َيَتَؽؾَّؿُ 
ٌّ
 ."َبْقتِِف َكبِل
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َوُهَق  ،َوُرُؤْوُس الَؿَسائِؾِ  ،َوَفَقائُِد َغِزْيَرةٌ  ،ِطْؾٌؿ َكافِعٌ  (الَجامِعِ ): فِل ٝقًٞت

َرُه بَِلَحاِدْيَث َواِهقَّةٍ  ،ُصْقِل اإِلْسالَمِ َأَحُد أُ  َٓ َما َكدَّ  ،َبْعُضَفا َمْقُضْقعٌ  ،َلْق

 َوَكثِقٌر مِـَْفا فِل الَػَضائِِؾ.

ُٔ َعِبٔس اشٜبأيل٢ ٢ِ ب ِٝ ٍَ ٜأُبٛ َِْكط٣ َعِبُس ايٖطٔس َطَؾك َأْرَبَعِة  (الَجامِعُ )": َٜٚقا

 :َأْقَسامٍ 

ِْ تِِف. ٔقِػ  : َمْؼُطْقٌع بِِصحَّ

ِْ ِّ َكَؿا َبقَّـَّا. َٚٔقِػ
 : َطَؾك َشْرِط َأبِل َداُوَد َوالـََّساِئل

ِْ ِديَّةِ َٚٔقِػ  َوَأَباَن َطـ ِطؾَّتِِف.  ،: َأخَرَجُف لِؾضِّ

ِْ َضأبْع َّٓ َحِدْيثً َفَؼاَل  ،َأَباَن َطـْفُ : َٚٔقِػ  َقدْ  ا: َما َأْخَرْجُت فِل ِكَتابِل َهَذا إِ

ابَِعِة َفاْقُتُؾْقُه »ِسَقى َحِدْيِث:  ،َطِؿَؾ بِف َبْعُض الُػَؼَفاءِ  «َفنِْن َشِرَب فِل الرَّ
 (1)

. 

                                                   
عن عاصم بن  ،عن أيب بكر بن عياش ،يف احلدكد من طريق أيب كريب (1444)أخرجو الًتمذم  (1)

من شرب اخلمر ": -صلى ا عليو كسلم-قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ،عن معاكية ،عن أيب صاحل ،ذهدلة
كأمحد  (،4482). كأخرجو من حديث معاكية: أبو داكد "فاقتلوه ،فإف عاد يف الرابعة ،فاجلدكه

كابن ماجو  (،3/159) "شرح معاين اآلثار  "، كالطحاكم يف (111، 97، 96، 95، 4/93)
: كيف الباب قاؿ الًتمذم. (1519)كابن حباف  (،8/313)كالبيهقي  (،4/372)، كاحلاكم (2573)

: قلتكعبد ا بن عمرك.  ،كأيب الرمداء البلوم ،كجرير ،كشرحبيل بن أكس ،كالشريد ،عن أيب ىريرة
كابن ماجو  ،8/314كالنسائي  ، (4484)كأبو داكد  ،291ك 2/281حديث أيب ىريرة أخرجو أمحد 

كاحلاكم  ،3/159 "شرح معاين اآلثار  "كالطحاكم يف  (831) "ادلنتقي  "كابن اجلاركد يف  ، (2572)
. كحديث الشريد ركاه أمحد (2337)كالطيالسي يف مسنده  (1517)كابن حباف  (،4/371)
كاحلاكم  ،4/232. كحديث شرحبيل بن أكس ركاه أمحد (176 ،2/175)كالدارمي  ،389 ،4/388
           = كالطحاكم يف (،2/1/131) "التاريخ الكبَت  ". كحديث جرير ركاه البخارم يف (4/373)
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٣َٛ َسٔسِٜٔح ـَ الظُّْفِر َوالَعْصِر بِالَؿِدْيـَةِ »: َٚٔغ ـْ َغْقِر َخْقٍف َوٓ  ،َجَؿَع َبْق
مِ

«َسَػرٍ 
(1)

. 

ُص فِل  ،َقاٍض َلُف بِنَِماَمتِِف َوِحْػظِِف َوفِْؼِففِ  (َجامُعفُ ): ٝقًٞت ـْ َيَتَرخَّ
َوَلؽِ

د ،َقُبْقِل إََحاِدْيَث  َوَكَػُسُف فِل التَّْضِعقِػ َرْخٌق  ،َوٓ ُيَشدِّ
(2)

. 

                                                                                                                        
. كحديث أيب الرمداء البلوم ركاه ابن عبد (4/371)كاحلاكم  (،3/159) "شرح معاين اآلثار " =

. كحديث عبد ا بن عمرك ركاه أمحد (1/31) "الكٌت  "كالدكاليب يف  ،312 "فتوح مصر  "احلكم يف 
 ،349 ،3/346)كانظر نصب الراية  ،3/159كالطحاكم  (،4/372)كاحلاكم  (،214 ،2/166)

 البن رجب. (5 ،1/4)كشرح العلل  (،278 ،6/277)كرلمع الزكائد 
يف الصبلة: باب ما جاء يف اجلمع بُت الصبلتُت يف احلضر من طريق  (187) "سنن الًتمذم  "ىو يف  (1)

عن ابن عباس  ،عن سعيد ابن جبَت ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن األعمش ،عن أيب معاكية ،ىناد
كبُت ادلغرب كالعشاء بادلدينة من غَت  ،بُت الظهر كالعصر -صلى ا عليو كسلم-قاؿ: مجع رسوؿ ا 

خوؼ كال مطر. قاؿ: فقيل البن عباس: ما أراد بذلك؟ قاؿ: أراد أف ال حيرج أمتو. كىو حديث صحيح 
ك  (1211)كأبو داكد  (،715)كمسلم  ،بشرح السيوطي (1/161) "ادلوطأ  "أخرجو مالك يف 

، كأمحد (2629  ،2614)، كالطيالسي (3/166)، كالبيهقي (972)كابن خزدية  ،(1211)
كقوؿ الًتمذم: دل  .(1/161) "شرح معاين اآلثار  "كالطحاكم يف  (،354 ،349، 283 ،1/223)

: كأما  (219 ،5/218)شرح مسلم  "مردكد ٔتا قالو االماـ النوكم يف  ،يعمل بو أحد من الفقهاء
مث سرد تلك األقواؿ كبُت كىاءىا إذل  ،بل ذلم أقواؿ ،حديث ابن عباس فلم جيمعوا على ترؾ العمل بو

 ،= بعذر ادلرض أك حنوه شلا يف معناه من االعذار أف قاؿ: كمنهم من قاؿ: ىو زلموؿ على اجلمع =
 ،تورل كالركياين من أصحابناكاختاره اخلطايب كادل ،كىذا قوؿ أمحد بن حنبل كالقاضي حسُت من أصحابنا

؛ كذىب مجاعة من األئمة إذل جواز اجلمع يف احلضر للحاجة دلن ال يتخذه عادةكىو ادلختار يف تأكيلو. 
 ،عن أيب إسحاؽ ادلركزم ،كحكاه اخلطايب عن القفاؿ ،كىو قوؿ ابن سَتين كأشهب من أصحاب مالك

أراد اف ال حيرج "يده ظاىر قوؿ ابن عباس: كيؤ  ،كاختاره ابن ادلنذر ،عن مجاعة من أصحاب احلديث
 ، فلم يعللو ٔترض كال غَته."أمتو

 ،تصحيح الًتمذم يف أكثر من ترمجة يف كتابو " ميزاف االعتداؿ " - -رمحو ا- -كقد انتقد الذىيب  (2)
=   فقدكيف احلديث علة ٘تنع من القوؿ بصحتو.  ،كبُت أنو ال يعتمد قولو يف ذلك إذا انفرد ،أك ٖتسينو
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ِٛض٢) ٚٔفٞ ٖٔط٣ (امٜلَٓج ٢ٔ ٜطا : َسِؿْعُت َأَبا إِْسَؿاِطْقَؾ َشْقَخ اإِلْسالِم َيُؼْقل: الِب

ـْ كَِتاِب الُبَخاِريِّ َوُمْسؾِؿٍ ال (َجامِعُ )
َٓ َيِؼُػ َطَؾك  ،تِّْرمِِذيِّ َأْكَػُع مِ َٕكَُّفَؿا 

ُر الَعالِؿُ  َّٓ الُؿَتَبحِّ َدِة مِـُْفَؿا إِ
 َيِصُؾ إَِلك َفاِئَدتِِف ُكؾُّ َأَحٍد. (الَجامِعِ )َو  ،الَػائِ

َِٓذاْض ٍَ ٝغ ُٙ ،ٜقا ُِٝط َسـََة تِْسٍع  ،َطَشِر َرَجٍب  : َماَت َأُبق ِطْقَسك فِل َثالِِث َٜٚغ

ـَ َوماَئَتْقـ بِتِْرمِذَ   قا. "َوَسْبِعْق

                                                                                                                        
: ليس بشيء. قاؿ ابن معُت: - (3/417) –قاؿ يف ترمجة كثَت بن عبد ا بن عمر بن عوؼ ادلزين  =

: كقاؿ الدارقطٍت كغَتهكضرب أمحد على حديثو.  ،: ركن من أركاف الكذبكقاؿ الشافعي كأبو داكد
 ،: رأيتوكقاؿ مطرؼ بن عبد ا ادلدين: ليس بثقة. كقاؿ النسائي: ليس بادلتُت. كقاؿ أبو حامتمًتكؾ. 

الصلح ": فركل من حديثو: كأما الًتمذمدل يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنو ...  ،ككاف كثَت اخلصومة
كقاؿ يف ترمجة حيِت بن ، كصححو. فلهذا ال يعتمد العلماء على تصحيح الًتمذم. "جائز بُت ادلسلمُت

 ،دخل قربا ليبل -صلى ا عليو كسلم- -بعد ذكر حديث ابن عباس أف النيب  :(4/416): دياف
فعند ااققة غالبها  ،فبل يعتد بتحسُت الًتمذم ،: حسنو الًتمذم مع ضعف ثبلثة فيو،فأسرج لو سراج

: قاؿ ابن معُت: قد (3/514كقاؿ يف ترمجة زلمد بن احلسن بن أيب يزيد اذلمداين الكويف ). "ضعاؼ
: مًتكؾ. كقاؿ النسائي ،: ما أراه يسول شيئاكقاؿ أمحد: كاف يكذب كقاؿ مرة ،كدل يكن بثقة ،مسعنا منو

بعد ذكر حديث  مث قاؿ،: ليس بالقوم ... كقاؿ أبو حامت: كذاب. كقاؿ مرة ،: ضعيفكقاؿ أبو داكد
أعطيتو افضل ثواب أيب سعيد اخلدرم مرفوعا: يقوؿ ا: من شغلو قراءة القرآف عن دعائي كمسأليت 

: كاعلم اف (1/395): شرح العلل " كقاؿ ابن رجب يف "فلم حيسن.  ،الشاكرين: حسنو الًتمذم
كىو ما نزؿ عن درجة  -كاحلديث احلسن  ،خرج يف كتابو احلديث الصحيح - -رمحو ا- -الًتمذم 

كال  ،فيها بعض الكبائر ،كاحلديث الغريب ... كالغرائب اليت خرجها -الصحيح ككاف فيو بعض ضعف 
 ،كال أعلمو خرج عن متهم بالكذب ،كال يسكت عنو ،كلكنو يبُت ذلك غالبا ،سيما يف كتاب الفضائل

أك سلتلفا يف إسناده، كيف  ،مركيا من طرؽ ،إال أنو قد خيرج حديثا ،متفق على اهتامو حديثا بإسناد منفرد
كزلمد بن السائب الكليب.  ،سعيد ادلصلوبكعلى ىذا الوجو خرج حديث زلمد بن  ،بعض طرقو متهم

كال يسكت عنو.  ،كيبُت ذلك غالبنا ،كعمن غلب على حديثو الوىم ،قد خيرج عن سيء احلفظ ،نعم
 ،كمن يغلب عليو الوىم خيرج حديثو نادرا ،كمن يهم كثَتا ،كمن يهم قليبل ،كخيرج حديث الثقة الضابط

 كال يسكت عنو. ،كيبُت ذلك
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 : سـة اثـقـ ومائتقـ مـ الفجرة.-ضمح٘ اهلل-ٚيس اإلَاّ ايرتَصٟ 

 : تسعة بعد الؿائتقـ مـ الفجرة.ٚقٌٝ

 : سـة تسعة وسبعقـ ومائتقـ مـ الفجرة.ٚتٛيف

 : ٚي٘ ايعسٜس َٔ ايهتب

 الؽبقر.: كتاب العؾؾ األٍٚ

 : كتاب العؾؾ الصغقر.ايجاْٞ

 : كتاب الشؿائؾ.ايجايح

 : كتاب دٓئؾ الـبقة.ايطابع

 ولف غقر ذلؽ مـ الؽتب الـافعة، والؿصـػات الؿاتعة.

، -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: مع ذكر أحاديث الـبل ٚظاز يف نتاب٘ ايػٓٔ

 أن يذكر لف ما يشفد لف يف الباب، مع ذكر بعض أققال أهؾ العؾؿ.

 -رحؿف اهلل-: بعض العؾؾ التل كص طؾقف اإلمام البخاري ٜٚصنط أّٜها

 ففق تؾؿقذه.

حديًثا واحًدا، وهذا يعترب  -رحؿف اهلل-وقد روى طـف اإلمام البخاري 

 مـ رواية إكابر طـ إصاغر.
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  ["سنن اإلمام النسائي"الكتاب الثالث: ]

 ."اإلًاَ اهِظا٢ٛطِّ ": ايهتاب ايجايح

 ."بالســ الصغرى، أو بالؿجتبك": ٜٚػ٢ُ أّٜها

: طـده الســ الؽربى، وهل غقر هذا -ضمح٘ اهلل-ألٕ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ 

 الؿملػ.

رحؿف -: اإلمام أبل طبد الرحؿـ أحؿد بـ شعقب الـسائل ملؤيفٗا

 .-اهلل
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-النسائي  بن علي اإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب]

 [-رحمه اهلل

 .-سمحٕ اهلل-اإلًاَ أبٛ عبذ اهشمحّ أمحذ بّ ػعٚب اهِظا٢ٛ : ايجايح

 : (136-14/125)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"ٗٞ .-ضمح٘ اهلل-ايَٖٓػا٥ٔ
ٍّ
ـِ َطؾِل ـُ ُشَعْقِب ب ـِ َأْحَؿُد ب ْحَؿ  : َأُبق َطْبِد الرَّ

ـِ  ،َكاقُِد الَحِدْيِث  ،َشْقُخ اإِلْسالَمِ  ،الثَّْبُت  ،الَحافِظُ  ،اإِلَمامُ  ْحَؿ َأُبق َطْبِد الرَّ

 
ُّ
ـِ َبْحِر الُخَراَساكِل ـِ ِسـَاَن ب  ب

ِّ
ـِ َطؾِل ـُ ُشَعْقِب ب   ،َأْحَؿُد ب

ُّ
َصاِحُب  ،الـََّسائِل

ـِ ) ـَ  . (السُّ

. ُٚٔيَس ـِ  : بِـََسا فِل َسـَِة َخْؿَس َطْشَرَة َوماَئَتْق

ََِٜٚطًَٜب ا ًٞ ـِ  ،: فِل ِصَغِرهِ ئع ـَ َوماَئَتْق  ،َفاْرَتَحَؾ إَِلك ُقَتْقَبَة فِل َسـَِة َثالَِثْق

 َفَلْكَثَر َطـُْف.  ،َفَلَقاَم ِطـَْدُه بَِبْغالََن َسـَةً 

ـْ ُبُحْقِر الِعْؾؿِ 
َجالِ  ،َوالَبَصرِ  ،َواإِلْتَؼانِ  ،َمَع الَػْفؿِ  ،َوَكاَن مِ  ،َوَكْؼِد الرِّ

ـِ التَّ   ْللِْقِػ.َوُحْس

 ،َوالِعَراِق  ،َومِْصرَ  ،َوالِحَجازِ  ،َجاَل فِل َصَؾِب الِعْؾِؿ فِل ُخَراَسانَ 

امِ  ،َوالَجِزْيَرةِ  ـَ مِْصرَ  ،َوالثُُّغْقرِ  ،َوالشَّ اُظ إَِلْقفِ  ،ُثؿَّ اْسَتْقَص َوَلْؿ  ،َوَرَحَؾ الُحػَّ

ْلِن.  َيْبَؼ َلُف َكظِْقٌر فِل َهَذا الشَّ

ْقَبِة. اْقبً َمفِ  اَوَكاَن َشْقخً  ـَ الشَّ ِم َحَس  َمؾِْقَح الَقْجِف َضاِهَر الدَّ
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ٍَ ٢ّ  ٜقا ٖٛا ٢ٔ ٜأٔبٞ ايَع ُٖٔس ب ََُش  ُٔ ٢ِ َعِبُس اهلٔل ب َِٔكَط ٜأُبٛ ايٜكأغ ٜقأنٞ 
ٟٗ  ايٖػِعٔس

ُّ
ـُ ُشَعْقٍب الـََّساِئل َثـَا َأْحَؿُد ب ـُ َراْهَقْيف ،: َحدَّ  ،َأْخَبْرَكا إِْسَحاُق ب

ـْ َزَطَؿ َأنَّ  ـِ الُؿَباَرِك: إِنَّ فالََكا َيُؼْقُل: َم ْب
ِ
ـَ َقاَل: ُقْؾُت ٓ ـُ َأْطَق ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

َّٓ َأكَا َفاْطبُْدكِل﴿َقْقَلُف َتَعاَلك:  َٓ إَِلَف إِ ِل َأكَا اهلُل  َمْخُؾْقٌق َفُفَق  [14صف:] ﴾إِكَـّ

 َكافٌِر.

ُٔ امٝلَباَضٔى ٍَ اِب  : َصَدَق. ٜفٜكا

ٗٞ ٍَ ايَٖٓػا٥ٔ  : بَِفَذا َأُقْقُل.ٜقا

٢ٔ ٞٚ ََٚع ٍَ ،ايَٖٓػا٥ٔ .ٜقا ـِ ـِ َسِعْقٍد َسـًَة َوَشْفَرْي  : َأَقْؿُت ِطـَْد ُقَتْقَبَة ب

ـُ بُِزَقاِق الَؼـَاِدْيِؾ بِِؿْصَر. ُّ َيْسُؽ
 َوَكاَن الـََّسائِل

ِـّ   ،ُر لَِباَس الُبُرْوِد الـَّْقبِقَِّة َوالُخْضرِ ُيْمثِ  ،َوَكاَن َكِضَر الَقْجِف َمَع كَِبِر السِّ

 َوُيْؽثُِر آْستَِؿَتاَع. 

َـّ  ،َلُف َأْرَبُع َزْوَجاٍت  ٍة.  ،َفَؽاَن َيْؼِسُؿ َلُف يَّ ـْ ُسرِّ
َٓ َيْخُؾق َمَع َذلَِؽ مِ  َو

ـ، َوُتْخَصك. ُيْقِك، ُتْشرتَى َلُف، َوُتَسؿَّ  َوَكاَن ُيْؽثُِر َأْكَؾ الدُّ

ََ  ٍَ ًَٜب١ٜٔقا ٤ٛ َّٓ َأكَُّف َيْشَرُب الـَّبِْقَذ ٖط٠ٟ َبِعُض اي ـِ إِ ْحَؿ ُـّ َأَبا َطْبِد الرَّ : َما َأُض

تِل فِل َوْجِفِف.  لِؾـُّْضَرِة الَّ

ٍَ آَخُط ؟َٜٚقا َـّ  : َلْقَت ِشْعِري َما َيَرى فِل إِتَقاِن الـَِّساِء فِل َأْدَباِرِه

ِٔ َشٔيٜو ٌَ َع ٍَ: ٜفُػ٦ٔ ٍَ ،ٜقا َٓ َيِصحُّ فِل الُدُبِر  ،الـَّبِْقُذ َحَرامٌ ": ٜفٜكا َو

ءٌ 
ْ
 ."َشل
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ُّ
ـُ َكْعٍب الُؼَرضِل ُد ب َث ُمَحؿَّ ـْ َحدَّ

ـِ َطبَّاسٍ  ،َلؽِ ـِ اْب اسِؼ »َقاَل:  ،َط

 «َحْرَثَؽ َحْقُث ِشْئَت 
(1)

. 

 َفالَ َيـَْبِغل َأْن َيَتَجاَوَز َقْقُلُف.

 ٝقًُٞت
ّ
 الـَّبِل

َ
َٓ َمِحْقَد َطـَْفا هنِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َقْد َتَقَؼـَّا بُِطُرٍق 

ـْ َأْدَباِر الـَِّساِء  َط
(2)

 فِل َذلَِؽ ُمَصـٌَّػ َكبِْقٌر. ،َوَجَزْمـَا بَِتْحِرْيِؿفِ  ،
َ
 َولِل

                                                   
عن يزيد بن عبد ا  ،عن عبد العزيز بن زلمد ،من طريق سعيد بن منصور (7/196)أخرجو البيهقي  (1)

اسق حرثك من  " :بلفظ -رضي ا عنو-عن ابن عباس  ،عن زلمد بن كعب ،بن أسامة بن اذلاد
 ."حيث نباتو 

جيوز للرجل إتياف زكجتو يف : اتفق أىل العلم على أنو (9/116) "شرح السنة  "قاؿ االماـ البغوم يف  (2)
 (فأتوا حرثكم أىن شئتم)كفيو نزلت اآلية. قاؿ ابن عباس:  ،كعلى أم صفة شاء ،قبلها من جانب دبرىا

إمنا  (فأتوا حرثكم أىن شئتم)قاؿ: ائتها من بُت يديها كمن خلفها بعد أف يكوف يف ادلأتى. كقاؿ عكرمة: 
قاؿ: إف شئت فاعزؿ.  (فأتوا حرثكم أىن شئتم)سيب كمثلو عن احلسن. كعن سعيد بن ادل ،ىو الفرج

 ،أم: ىن لكم ٔتنزلة األرض تزرع (نساؤكم حرث لكم)كجل  كإف شئت فبل تعزؿ. كقيل يف قولو عز 
 ،فإف عاد عزر ،فمن فعلو جاىبل بتحرديو هني عنو ،كزلل احلرث ىو القبل. أما االتياف يف الدبر فحراـ

من حديث خزدية بن ثابت: أف  (2/25)كالطحاكم  (،2/213)كأمحد  (،2/361)فركل الشافعي 
. كسنده "ال تأتوا النساء يف أدبارىن ،إف ا ال يستحي من احلق "قاؿ:  -صلى ا عليو كسلم-النيب 

 "، ككصفو احلافظ يف "خبلصة البدر ادلنَت "كابن ادللقن يف  (1299)كصححو ابن حباف  ،صحيح
كأبو داكد  ،(479 ،2/244): بأنو من األحاديث الصاحلة اإلسناد. كأخرج أمحد: (8/143) "الفتح 

يف النكاح: باب النهي عن إتياف  (1923)كابن ماجو  ،يف النكاح: باب جامع يف النكاح (2162)
ملعوف من أتى  " -صلى ا عليو كسلم-من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ،النساء يف أدبارىن

: إسناده صحيح. كلو شاىد عند ابن عدم: 125كرقة  "الزكائد  ". قاؿ البوصَتم يف "امرأة يف دبرىا 
من حديث عقبة بن عامر. كسنده  (4/299) "اجملمع  "كما يف   "األكسط  "كالطرباين يف  ،(3/421)

يف النهي عن إتياف  -كسلمصلى ا عليو -فيتقول بو. كانظر األحاديث اليت صحت عن النيب  ،حسن
 (.7/131) "سَت أعبلـ النببلء  "كما بعدىا ك (4/257) "زاد ادلعاد  "الرجل زكجتو يف الدبر يف 
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َِٓعاَب١ٝ ُٔ ٔس ُِٜط اِب َٛظ٢ ٍَ اي ـَ ُمْقَسك الؿلَ َٜٚقا َد ب  : َسِؿْعُت ُمَحؿَّ
َّ
َصاِحُب  -مقكِل

 َقاَل: َسِؿْعُت َقْقمً 
ّ
 ِكَتاب  االـََّساِئل

ِّ
ـِ الـََّساِئل ْحَؿ ُيـْؽُِرْوَن َطَؾك َأبِل َطْبِد الرَّ

  (الَخَصائِص)
ٍّ
ـِ  -رضل اهلل طـف-لَِعؾِل ْقَخْق  ،َوَتْرَكُف َتْصـِْقَػ َفَضائَِؾ الشَّ

 َكثِْقر ،َفَذَكْرُت َلُف َذلَِؽ 
ٍّ
ـْ َطؾِل  ،َفَؼاَل: َدَخؾُت ِدَمْشَؼ َوالُؿـَْحِرُف بَِفا َط

 َرَجْقُت َأْن َيْفِدَيُفُؿ اهلل َتَعاَلك. (الَخَصاِئصِ )َفَصـَّْػُت كَِتاَب 

َحاَبةِ  َؾ الصَّ
َٓ ُتْخِرُج  ،ُثؿَّ إِكَُّف َصـََّػ َبْعَد َذلَِؽ َفَضائِ َفِؼْقَؾ َلُف: َوَأَكا َأْسَؿُع َأ

 ؟-رضل اهلل طـف-ائَِؾ ُمَعاِوَيَة َفَض 

ٍء ُأْخِرُج؟ َحِدْيَث: 
ْ
َٓ ُتْشبِْع َبْطـَفُ »َفَؼاَل: َأيُّ َشل  «الؾَُّفؿَّ 

(1)
َفَسَؽَت  

ائُِؾ.  السَّ

: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َلَعؾَّ َأْن ُيَؼاْل َهِذِه َمـَْؼَبٌة لُِؿَعاِوَيَة: لَِؼْقلِِف ٝقًُٞت

ـْ َلَعـْتُ ) «ُف َأْو َسَبْبُتُف َفاجَعْؾ َذلَِؽ َلُف َزَكاًة َوَرْحَؿةً الؾَُّفؿَّ َم
(2)

. 

                                                   
 ،عن ابن عباس ،عن أيب محزة القصاب ،من طريق أيب عوانة (2688)برقم  "مسند الطيالسي  "ىو يف  (1)

-مث بعث إليو  ،فقاؿ: إنو يأكل ،بعث إذل معاكية ليكتب لو -صلى ا عليو كسلم-أف رسوؿ ا 
ال أشبع ا بطنو  ": -صلى ا عليو كسلم-فقاؿ رسوؿ ا  ،فقاؿ: إنو يأكل ،-صلى ا عليو كسلم

عن ابن  ،عن أيب محزة القصاب ،يف الرب كالصلة بلفظ آخر عن شعبة (2614). كأخرجو مسلم "
 .(125، 4/126) "أنساب االشراؼ  "عباس. كانظر 

من  (2612)ك  ،من حديث أيب ىريرة (2611)ك  ،من حديث عائشة (2611)أخرجو مسلم برقم  (2)
فأديا رجل  ،اللهم إمنا أنا بشر "كلفظ حديث أيب ىريرة:  ـ،-رضي ا عنو-حديث جابر بن عبد ا 

 ."فاجعلها لو زكاة كرمحة  ،من ادلسلمُت سببتو أك لعنتو أك جلدتو
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ٟٗ ِٕٛ امٔلِكط٢ َُ ََٞأ  ٍَ  َسـََة امٝلَشٚسُخ ،ٜقا
ّ
: َخَرْجـَا إَِلك َصَرُسْقَس َمَع الـََّسائِل

ـِ َحـَْبؾٍ  ،الِػَداءِ  ـُ َأْحَؿَد ب  ب
ِ
ِة: َطْبُد اهلل ؿَّ

ـَ إَئِ
ـُ  ،َفاجَتَؿَع َجَؿاَطٌة مِ ُد ب َوُمَحؿَّ

ـْ َيـَْتِؼل َلُفْؿ َطَؾك  ،َوِكْقَؾَجةُ  ،َوَأُبق أَذانِ  ،إِْبَراِهْقَؿ ُمَربَّعٌ  َفَتَشاَوُروا: َم

 
ِّ
ـِ الـََّساِئل ْحَؿ ُقْقِخ؟ َفَلْجَؿُعقا َطَؾك َأبِل َطْبِد الرَّ  َوَكَتُبقا ُكؾُُّفؿ َباكتَِخابِِف. ،الشُّ

ُِ ٍَ اسٜبأن  َطَؾك َفْؼِف الَحِدْيِث َكثِْقرٌ : َكالَُم الـََّس ٜقا
ِّ
ـْ َكَظَر فِل  ،اِئل  (ُسـَـِفِ )َوَم

ـِ َكالَمِِف.  َتَحقََّر فِل ُحْس

٢ٍ ٖٚ ِٝط٢ ٔفٞ ٜأ ُٔ اأٜلٔث ٍَ اِب ٢ٍ) ٜقا ِٛ َٔع٢ اأٝلُق َلُف َمـَاِسٌؽ َطَؾك  ا:َكاَن َشافِِعق  (َدا

 َوَكاَن َوِرطً 
ِّ
افِِعل  .اُمَتَحّريً  اَمْذَهِب الشَّ

ٌَ ِٝ ـٍ فِل ِزيٍّ َأْكَؽَرهُ  :ٔق ـَ مِْسؽِْق  ،َطَؾْقِف َقَؾـُْسَقٌة َوَقَباءٌ  ،إِكَُّف َأَتك الَحاِرَث ب

ْؾَطانِ  اَوَكاَن الَحاِرُث َخائِػً  ـْ ُأُمقٍر َتَتَعؾَُّؼ بِالسُّ
 ،َطَؾْقفِ  اَفَخاَف َأْن َيُؽْقَن َطقـً  ،مِ

ُء َفَقْؼُعُد َخْؾَػ الَباِب  ،َفَؿـََعفُ 
ْ
َثـَا  ،َوَيْسَؿعُ  َفَؽاَن َيِجل َولَذلَِؽ َما َقاَل: َحدَّ

ـٍ قَِراءًة َطَؾْقِف َوَأَكا َأْسَؿُع. ـُ مِْسؽِْق  الَحاِرُث َوإِكََّؿا َيُؼْقُل: َقاَل الَحاِرُث ب

ِٝط٢ ُٔ اأٜلٔث ٍَ اِب ـْ ": ٜقا ـِ َط ْحَؿ  :َأَصِحْقٌح ُكؾَُّف؟ (ُسـُـِفِ )َوَسَلل َأمِْقٌر َأَبا َطْبِد الرَّ

 َٓ.َقاَل: 

ِحْقَح.  َقاَل: َفاكُتْب َلـَا مِـُْف الصَّ

َد الُؿْجَتـَك  ."َفَجرَّ

. ،: َهَذا َلْؿ َيِصحَّ ٝقًُٞت
ّ
ـِّل ـُ السُّ  َبِؾ الُؿْجَتـَك اْختَِقاُر اْب
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ٟٗ ِٛض٢ َِٝػاُب ٍّ ايٖٓ ٍَ اسٜبأفٝغ ٜأُبٛ َعًٔ : َأْخَبَرَكا اإِلَماُم فِل الَحِدْيِث باِلَ ُمَداَفَعٍة ٜقا

. َأُبق
ُّ
ـِ الـََّساِئل ْحَؿ  َطْبِد الرَّ

ُٔ َِْكط٣ اسٜبأفٝغ َُُس ب ٍَ ٜأُبٛ ٜطأيٕب ٜأِس ـْ َيْصُبُر َطَؾك َما َيْصبُِر َطَؾْقِف َٜٚقا : َم

ـِ ُلِفْقَعَة َتْرَجَؿًة  ؟! ِطـَْدُه َحِدْيُث اْب
ّ
ـْ ُقَتْقَبةَ  -الـََّساِئل ـِ ُلِفْقَعَة  ،َيْعـِل: َط ـِ اْب َط

َث بَِفا.َقاَل: َفَؿا  -  َحدَّ

ٗٞ ٔٓ ٞٛ ٢ٔ ايٖساَضٝق ٍَ ٜأُبٛ اسٜبَػ ـْ ُيْذَكُر ٜقا ٌم َطَؾك ُكؾِّ َم ـِ ُمَؼدَّ ْحَؿ : َأُبق َطْبِد الرَّ

ـْ َأْهِؾ َطْصِرِه.
 بَِفَذا الِعْؾِؿ مِ

ٖٔط٣ ُٔ ٜطا ٍَ اسٜبأفٝغ اِب ـْ َرُجؾٍ ٜقا َّ َط
ْكَجاكِل ٍّ الزِّ

ـَ َطؾِل  ،: َسَلْلُت َسْعَد ب

َؼُف.  َفَقثَّ

.
ُّ
َػُف الـََّسائِل  َفُؼْؾُت: َقْد َضعَّ

ـِ َشْرصً  ْحَؿ ! إِنَّ َٕبِل َطْبِد الرَّ َّ
ـْ َشْرِط  اَفَؼاَل: َيا ُبـَل

َجاِل َأَشدَّ مِ فِل الرِّ

 الُبَخاِريِّ َوُمْسؾٍِؿ.

ـْ ِرَجاِل َصِحْقَحل الُبَخاِريِّ َوُمْسؾِؿٍ 
ـَ َجَؿاَطًة مِ  ."ُقْؾُت: َصَدَق َفنِكَُّف َلقَّ

ُٔ امٝلٜعف٤ط٢ اسٜبأفٝغٜق ُُٖس ب ََُش  ٍَ : َسِؿْعُت َمَشايَخـَا بِِؿْصَر َيِصُػقَن اجتَِفاَد ا

ْقِؾ َوالـََّفارِ   فِل الِعَباَدِة بِالؾَّ
ّ
َوَأكَُّف َخَرَج إَِلك الِػَداِء َمَع َأمِْقِر مِْصِر  ،الـََّساِئل

ـِ الَؿلْ  ـَ ـْ َشَفاَمتِِف َوإَِقاَمتِِف السُّ
ـَ َفُقِصَػ مِ َواْحتَِراِزِه  ،ُثقَرِة فِل َفَداِء الُؿْسؾِِؿق
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ِذي َخَرَج َمَعفُ  ْؾَطاِن الَّ ـْ َمَجالِِس السُّ َٓكبَساِط فِل الَؿْلَكؾِ  ،َط َوَأكَُّف َلْؿ َيَزْل  ،َوا

ـْ ِجَفِة الَخَقاِرِج 
 ."َذلَِؽ َدْأبُف إَِلك َأِن اْسُتْشِفَد بِِدَمْشَؼ مِ

ٗٞ ٔٓ ٞٛ ٍَ ايٖساَضٝق  َكثِْقَر الَحِدْيِث َوَلْؿ : َكاٜقا
ُّ
افِِعل اِد الشَّ ـُ الَحدَّ َن َأُبق َبْؽٍر ب

 
ِّ
ـْ َغْقِر الـََّسائِل ْث َط  َتَعاَلك. ،ُيَحدِّ

ِ
ـَ اهلل ًة َبْقـِل َوَبْق  َوَقاَل: َرِضْقُت بِِف ُحجَّ

ٞٗ ٔفٞ ٤َٛبَطأْ ٍَ اي ٘ٔ) ٜقا ُٔ ـِ الـََّسا(َُِعَذ ْحَؿ َثـَا َأُبق َطبِِد الرَّ  الَؼاِضل :َحدَّ
ُّ
ئِل

 بِِؿْصَر.

 .اَفَذَكَر َحِدْيثً 

َٛا١َْٜ ٔفٞ ٍَ ٜأُبٛ َع ٘ٔ) َٜٚقا ِٝٔش  َقاِضل  (َقٔش
ُّ
ـُ ُشَعْقٍب الـََّساِئل َثـَا َأْحَؿُد ب :َحدَّ

ـُ ُقَداَمَة. ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ  ِحْؿَص: َحدَّ

 .اَفَذَكَر َحِدْيثً 

َِٓس٠ٜ ََ  ُٔ ٣َٚ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ب ِّ الِؿْصِريِّ َوَغْقِرِه: َض
ـْ َحْؿَزَة الَعْؼبِل َأنَّ ": َط

ـْ ُمَعاِوَيةَ  ـْ مِْصَر فِل آِخِر ُطُؿِرِه إَِلك ِدَمْشَؼ َفُسِئَؾ بَِفا َط
 َخَرَج مِ

َّ
َوَما  ،الـََّساِئل

 َجاَء فِل َفَضائِؾِِف.

َٓ  َيْرَضك َرْأًس  َؾ؟ اَفَؼاَل:   بَرْأٍس َحتَّك ُيَػضَّ

ـَ الَؿْسَجدِ  َقاَل: َفَؿا
ُثؿَّ ُحِؿَؾ  ،َزاُلقا َيْدَفُعْقَن فِل ِحْضـَْقِف َحتَّك ُأْخِرَج مِ

 بَِفا.
َ
َة َفُتُقفِّل  إَِلك َمؽَّ

ْمَؾةِ  ،َكَذا َقاَل   ."َوَصَقابُف: إَِلك الرَّ
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ٗٞ ٔٓ ٞٛ ٍَ ايٖساَضٝق ـَ بِِدَمْشَؼ  ا: َخَرَج َحاج  ٜقا َفاَدَة َفَؼاَل: ،َفامُتِح  َوَأْدَرَك الشَّ

ةَ "  ."احِؿُؾقكِل إَِلك َمؽَّ

 بَِفا
َ
َػا َوالَؿْرَوةِ  ،َفُحِؿَؾ َوُتُقفِّل ـَ الصَّ َوَكاَكْت َوَفاُتُف فِل  ،َوُهَق َمْدُفقٌن َبْق

 َشْعَباَن َسـََة َثالٍَث َوَثالَِث ماَئٍة.

َجاِل.َوَأْطَؾَؿُفؿ بِالَحِدْيِث َوا ،َقاَل: َوَكاَن َأْفَؼَف َمَشاِيِخ مِْصَر فِل َطْصِرهِ   لرِّ

َُِْٛؼ ٔفٞ ُٜ ُٔ ِٕٝس ب ٍَ ٜأُبٛ َغٔع ٘ٔ) ٜقا ِٜٔد  (َتاض٢
ُّ
ـِ الـََّساِئل ْحَؿ : َكاَن َأُبق َطْبِد الرَّ

ـِ َوَثالَِث  ،اَثْبتً  اَحافِظً  اإَِمامً  ـْ َسـَِة اْثـََتْق
ـْ مِْصَر فِل َشْفِر ِذي الَؼْعَدِة مِ

َخَرَج مِ

ـَ فِل َيقْ  ،ماَئةٍ  َ بِػَؾْسطِْق
ـْ َصَػرِ َوُتُقفِّل

ـِ لَِثالَِث َطْشَرَة َخَؾْت مِ َسـََة  ،ِم آْثـَْق

 َثالٍَث.

  ،: َهَذا َأصحُّ ٝقًُٞت
ِّ
ـِ الـََّسائِل ـَ ُيْقُكَس َحافٌِظ َيِؼٌظ َوَقْد َأَخَذ َط َوُهَق  ،َفنِنَّ اْب

 بِِف َطاِرٌف.

ـَ 
ـْ َأَحٌد فِل َرْأِس الثَّالَِث ماَئٍة َأْحَػظ مِ  َوَلْؿ َيُؽ

ِّ
ُهَق َأْحَذُق  ،الـََّسائِل

ـْ ُمْسؾِؿٍ 
ـْ َأبِل َداُودَ  ،بِالَحِدْيِث َوِطَؾؾِِف َوِرَجالِِف مِ

ـْ َأبِل ِطْقَسك ،َومِ
َوُهَق  ،َومِ

ـْ  ،َجاٍر فِل مِْضَؿاِر الُبَخاِريِّ  َّٓ َأنَّ فِْقِف َقؾِْقَؾ َتَشقٍُّع َواكِحَراٍف َط َوَأبِل ُزْرَطَة إِ

 ُخُصقِم اإِلَماِم 
ٍّ
 ُيَسامُِحُف. ،كُؿَعاِوَيَة َوَطْؿرو ،َطؾِل

ِ
 َواهلل

 )َوَقْد َصـََّػ 
ٍّ
ا ِكَتاب:  ،فِل الُؽـَك َحافاًِل  اَوكَِتابً  (ُمْسـََد َطؾِل َوَأمَّ

( 
ٍّ
َطَؿؾ َيْقٍم )، َوَكَذلَِؽ ِكَتاب (ُسـَـِِف الَؽبِْقرِ )َفُفَق َداِخٌؾ فِل  (َخَصائِص َطؾِل
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ـِ الَؽبِْقرِ )ُهَق مِـ ُجْؿَؾِة  ،َوُهَق ُمَجؾَّدٌ  (َولْقَؾةٍ  ـَ َوَلُف  ،فِل َبْعِض الـَُّسِخ  (السُّ

َعَػاءِ )َوِكَتاِب  ،فِل ُمَجؾَّدٍ  (التَّْػِسْقرِ )كَِتاِب  ـْ  ،َوَأشَقاء (الضُّ
َوالَِّذي َوَقَع َلـَا مِ

ـِ السُّ  ،مِـْفُ  (الُؿْجَتـَك)ُهَق الؽَِتاُب  (ُسـَـِفِ )  اكتَِخاِب َأبِل َبْؽٍر ب
ّ
َسِؿْعُتُف  ،ـِّل

ؼً    اَمَؾػَّ
ِّ
ـْ َأبِل ُزْرَطَة الَؿْؼِدِسل ـِ َباَقا بِِرَواَيتِِف َط ـِ اْب

ـْ َجَؿاَطٍة َسِؿُعقُه مِ
 ،مِ

ٍد فِل إَْصِؾ. ،لُِؿْعَظِؿفِ  اَسَؿاطً   َوإَِجاَزًة لَِػْقِت َلُف ُمَحدَّ

ٍَ ـُ ٜقا ـِ ب ْحَؿ ٍد َطْبُد الرَّ  : َأْخَبَرَكا َأُبق ُمَحؿَّ
ُّ
وكِل َقاَل: َأْخَبَرَكا  ،َحَؿٍد الدُّ

ارِ  ـِ الَؽسَّ ـُ الُحَسْق  َطـُْف. ،الَؼاِضل َأْحَؿُد ب
ّ
ـِّل ـُ السُّ َثـَا اْب  َحدَّ

ـِ َطالِقً  ـَ ـَ السُّ
ـَ َوَسْبِع ماَئٍة مِ ا ُيْرَوى الَقْقَم فِل َطاِم َأْرَبَعٍة َوَثالَِثْق  اَومِؿَّ

ـَ الطََّفاَرةِ 
ِهَؿا فِل َوْقتِفِ  ،َوالُجُؿَعةِ  ُجْزآِن الثَّاكِل مِ َد الُبقِصقِريُّ بُِعُؾقِّ َوَقْد  ،َتَػرَّ

ـُ َأبِل الَخْقِر بِِفَؿا  فِْقِفَؿا  ،َأْكَبَلكِل َأْحَؿُد ب
ِّ
ـَ الـََّساِئل ـِ الُبقِصْقِريِّ َفَبْقـِل َوَبْق َط

 َخْؿَسة ِرَجاٍل.

 
ِّ
َبَراكِل ـْ َحِدْيِث الطَّ

ـِ  ،وِطـِْدي ُجْزٌء مِ  َط
ِّ
 .اَوَقَع َلـَا بُِعُؾقٍّ َأْيًض  ،الـََّساِئل

ـَ 
 مِ
ُّ
َؾِػل ـِ )َوَوَقَع َلـَا ُجْزٌء َكبِْقٌر اكَتَخَبُف السِّ ـَ ْقِخ َأبِل  (،السُّ ـَ الشَّ

َسِؿْعـَاُه مِ

 
ُّ
: َأْخَبَرَكا َجْعَػٌر الَفْؿَداكِل

ّ
ا التَّـُْقِخل ـِ الُؿـَجَّ  َأْخَبَرَكا َأُبق َصاِهرٍ  ،الَؿَعالِل ب

 
ُّ
َؾِػل   ،السِّ

ُّ
ْوكِل ارِ  ،َأْخَبَرَكا الدُّ ـَ الَؽسَّ

 بَِسَؿاِطِفَؿا مِ
ُّ
ـُ ُدَلٍػ الَػركِل  ،َوَبْدُر ب

 
ّ
ـِّل ـُ السُّ ـُ ُشَعْقٍب  ،َقاَل: َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر ب  ،َأْخَبَرَكا ُقَتْقَبةَ  ،َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب
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َبْقرِ  ،َأْخَبَرَكا الؾَّْقُث  ـْ َأبِل الزُّ ـْ َجابِرٍ  ،َط  -رضل اهلل طـفؿا-َط
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل : َط

اكِدِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـِ الَبْقِل فِل الَؿاِء الرَّ «َأكَُّف َكَفك َط
(1)

. 

ـُ ُحْجٍر: َأْخَبَرَكا َطبِْقَدة بـ ُحَؿْقد ُّ ب
ـِ ُصَفْقٍب  ،َأْخَبَرَكا َطؾِل ـْ ُيْقُسَػ ب  ،َط

ـِ َيَسارٍ  ـْ َحبِْقِب ب ـِ َأْرَقؿِ  ،َط ـْ َزْيِد ب   ،َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َقاَل: َقاَل َرُسْقُل اهلل

ـْ َلْؿ َيْلُخْذ َشاِرَبُف فَؾْقَس مِـَّا»: -وسؾؿ «َم
(2)

. 

ٍّٞ اسٜبأفٝغ ٍَ ٜأُبٛ َعًٔ َّ َما َتُؼقُل فِل َبِؼقََّة؟ٜقا
 : َسَلْلُت الـََّسائِل

َثـَا  َفُفَق ِثَؼٌة. ،َوَأْخَبَرَكا ،َفَؼاَل: إِْن َقاَل: َحدَّ

ٍَ ٞٗ َٜٚقا ُٖٕس املَطأغ ََُش  ُٔ ـُ َدِعٜفُط ب ُد ب َّ َيُؼْقُل: ُمَحؿَّ
: َسِؿْعُت الـََّساِئل

اٌب. اِزيُّ َكذَّ  ُحَؿْقٍد الرَّ

َٔط١ٖٜٔ٢ َِٗس٠ٜ ايَعا َُٚؾ ُٖٕس،  ََُش  ٢ٔ ٞٚ ب َأْخَبَرَكا  ،: َأْخَبَرَكا َجْعَػرٌ ٜقَطٞأُت َع٢ًٜ َعًٔ

 
ُّ
َؾِػل ـُ َصاِهٍر بَِفَؿَذانَ  ،السِّ ُد ب ـِ  ،َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ اِب ب َأْخَبَرَكا َطْبُد الَقهَّ

ـُ َمـَْدةَ إِْسَحاَق َقاَل:   ب
ِ
ِحْقَح ": َقاَل لِل َأُبق َطْبد اهلل ـَ َأْخَرُجقا الصَّ ِذْي الَّ

                                                   
 ،يف الطهارة: باب النهي عن البوؿ يف ادلاء الراكد (1/34) "سنن النسائي  "إسناده صحيح. كىو يف  (1)

كأخرجو  ،ثبلثتهم عن الليث بو ،كقتيبة ،كزلمد بن رمح ،من طريق حيِت بن حيِت (281)كأخرجو مسلم 
 من طريق زلمد بن رمح عن الليث. (343)ابن ماجو 

            كأخرجو أمحد  (،129 8/131) (،1/15) "سنن النسائي"كىو يف  .إسناده صحيح (2)
كقاؿ الًتمذم: حسن صحيح. كيف الباب عن رجل من بٍت  (2762)كالًتمذم  (،368ك 4/366)

 ، كسنده حسن يف الشواىد.(5/411)غفار عند أمحد 
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ـَ الَؿْعُؾْقلِ 
َقا ،َومِقَُّزوا الثَّابَِت مِ ـَ الصَّ

 ،: الُبَخاِريُّ ِب َأْرَبَعةٌ َوالَخَطَل مِ

  ،َوَأُبق َداُودَ  ،َوُمْسؾِؿٌ 
ُّ
ـِ الـََّسائِل ْحَؿ  قا. "َوَأُبق َطْبِد الرَّ

 : سـة خؿسة طشر ومائتقـ مـ الفجرة.-ضمح٘ اهلل-ٚيس اإلَاّ ايٓػا٥ٞ 

 : سـة ثالثة وثالثؿائة مـ الفجرة الـبقية.-ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

ومـ أصحاب العؾؾ، ومـ وهق إمام جؾقؾ، مـ أهؾ الحديث، 

 أصحاب الطريؼ السقية.
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 [-رحمه اهلل-بيان قصة موته ]

: أن ألػ كتاًبا يف فضائؾ وخصائص طؾل -ضمح٘ اهلل-نإ غبب َٛت٘ 

 . -رضل اهلل طـف-بـ أبل صالب 

رضل -فؾؿا دخؾ الشام صؾبقا مـف أن يملػ كتاًبا يف خصائص معاوية 

صؾك اهلل طؾقف -، فؼال لفؿ: ٓ أطؾؿ لف حديث إٓ ققل الـبل -اهلل طـفؿا

 .«ٓ أشبع اهلل بطـؽ»: -وسؾؿ

 : -ضمح٘ اهلل-نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ 

ـِ َطبَّاسٍ  َقاَل: ُكـُْت َأْلَعُب َمَع  ،-رضل اهلل طـفؿا-مـ حديث اْب

ْبَقانِ    ،الصِّ
ِ
 ،َفَتَقاَرْيُت َخْؾَػ َباٍب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَجاَء َرُسقُل اهلل

َقاَل: َفِجْئُت « اْذَهْب َواْدُع لِل ُمَعاِوَيةَ »َوَقاَل:  ،َقاَل َفَجاَء َفَحَطَلكِل َحْطَلةً 

:  ،َفُؼْؾُت: ُهَق َيْلُكُؾ 
َ
َقاَل: َفِجْئُت « اْذَهْب َفاْدُع لِل ُمَعاِوَيةَ »َقاَل: ُثؿَّ َقاَل لِل

ـُ اْلُؿَثـَّك: « َٓ َأْشَبَع اهلُل َبْطـَفُ : »َفَؼاَل  ،َفُؼْؾُت: ُهَق َيْلُكُؾ  َُمقََّة: "َقاَل اْب
ِ
ُقْؾُت ٕ

"َما َحَطَلكِل؟ َقاَل: َقَػَدكِل َقْػَدةً 
(1)

. 

 مـ هذا الحدث. -رحؿف اهلل-فركؾقه، وضربقه: حتك مات 

          

                                                   
 .(2614)أخرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو  (1)
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 [الكتاب الرابع: سنن ابن ماجه]

 .-سمحٕ اهلل-طِّ اإلًاَ ابّ ًادٕ : ٖٚهصا ايهتاب ايطابع

 وقد أضقػ ممخًرا إلك إمفات الست.

 .-رحؿف اهلل-: اإلمام أبل طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويـل ملؤيف٘
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  [-رحمه اهلل-اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن يزيد ابن ماجه ]

 . "-سمحٕ اهلل-أبٛ عبذ اهلل حمٌذ بّ ٙضٙذ اهكضٗٙين " :اإلَاّ

 : (281-13/277)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ـُ َيِزْيدَ " ُد ب ـُ َماَجْف ُمَحؿَّ  -رحؿف اهلل-اْب

ةُ  ،الَؽبِْقرُ  ،الَحافِظُ  ُر.  ،الُحجَّ  الُؿَػسِّ

 
ُّ
ـِ َماَجْف الَؼْزِوْيـِل  ب

ِ
ـِ )ُمَصـُِّػ  ،َأُبق َطْبِد اهلل ـَ َو  ،(التَّاِرْيِخ )َو  (،السُّ

ـَ فِل َطْصِرِه. (،التَّْػِسْقرِ )  َوَحافُِظ َقْزِوْي

.ُٚٔيَس ـِ  : َسـََة تِْسٍع َوماَئَتْق

ٗٞ ًٔ ِٝ ٍَ ايٜكأنٞ ٜأُبٛ َِٜع٢ًٜ اشٜبًٔ َوَوُٓؤُه  ،: َكاَن َأُبْقُه: َيِزْيُد ُيْعَرُف بَِؿاَجفْ ٜقا

 لَِرْبْقَعَة.

ِ٘ ََاَد  ٢ٔ ٢ٔ اِب ٍَ ،-ضمح٘ اهلل-ََٚع ـَ )ِذِه : َطَرْضُت هَ ٜقا ـَ َطَؾك َأبِل ُزْرَطَة  (السُّ

اِزيِّ  َؾْت َهِذِه "َوَقاَل:  ،َفـََظر فِْقفِ  ،الرَّ ُـّ إِْن َوَقَع َهَذا فِل َأْيِدي الـَّاِس َتَعطَّ َأُض

 ."َأْو َأْكَثُرَها ،الَجَقامِعُ 

ـَ َحِدْيثً "ُثؿَّ َقاَل:  َٓ َيُؽقُن فِْقِف َتَؿاُم َثالَِثْق ا فِ  ،اَلَعؾَّ   ،ل إِْسـَاِدِه َضْعٌػ مِؿَّ

 ."َأْو َكْحق َذا

ـُ َماَجْف َحافِظً ٝقًُٞت  َواِسَع الِعْؾِؿ. ،اَصاِدقً  اَكاِقدً  ا: َقْد َكاَن اْب
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ِٔ ُضِتَب١ٔ َٔ َُا ٜغٖض  ٘ٔ) َٚإ٢ْٖ ٔٓ ـَ الَؿـَاِكْقرِ (ُغَٓ
ـَ  ،: َما فِل الؽَِتاِب مِ

َوَقؾِْقٌؾ مِ

 الَؿْقُضْقَطاِت. 

ـَ َحِدْيثً -إِْن َصحَّ  -َوَقْقُل َأبِل ُزْرَطَة  : إََحاِدْيَث ا: َفنِكََّؿا َطـَك بَِثالَِثْق

اقَِطِة.   الؿطرَحِة السَّ

ٌة َفَؽثِْقَرةٌ  َٓ َتُؼْقُم بَِفا ُحجَّ تِل  ا إََحاِدْيث الَّ َفا َكْحُق إَْلِػ. ،َوَأمَّ  َلَعؾَّ

ٗٞ ًٔ ِٝ ٍَ ٜأُبٛ َِٜع٢ًٜ اشٜبًٔ َلُف َمْعِرَفٌة  ،ُمْحَتجٌّ بِفِ  ،ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ  ،َق ثَِؼٌة َكبِْقرٌ : هُ ٜقا

ـِ  ،بِالَحِدْيِث َوِحْػظٌ  امِ  ،اْرَتَحَؾ إَِلك الِعَراَقْق َة َوالشَّ يِّ  ،َوَمؽَّ َومِْصَر َوالرَّ

 َلَؽْتِب الَحِدْيِث.

ٖٔط٣ ُٔ ٜطا ُُٖس ب ََُش ٍَ اسٜبأفٝغ  ـِ َماَجْف بِ َٜٚقا ـَ : َرَأْيُت ْٓب َؿِدْيـَِة َقْزِوْي

َجاِل َوإَْمَصارِ  (اَتاِرْيخً ) َوفِل آِخِرِه بَِخطِّ َصاِحبِِف:  ،إَِلك َطْصِرهِ  ،َطَؾك الرِّ

ـِ   َيْقَم آْثـَْق
ِ
ـِ إِْدِرْيَس: َماَت َأُبق َطْبِد اهلل ـَ َيْقَم الثُّالََثاِء لَِثَؿاٍن  ،َجْعَػِر ب

َوُدفِ

ـْ َرَمَضانَ 
ـَ مِ  ،َوَتَقلَّك َدْفـُف َأَخَقاُه: َأُبق َبْؽرٍ  ،َوَصؾَّك َطَؾْقِف َأُخْقُه: َأُبق َبْؽرٍ  ،َبِؼْق

 
ِ
. ،َوَأُبق َطْبِد اهلل

ِ
 َواْبـُُف: َطْبُد اهلل

.ٝقًُٞت ـِ ـَ َوماَئَتْق  : َماَت فِل َرَمَضاَن َسـََة َثالٍَث َوَسْبِعْق

ٌَ ِٝ  : َسـََة َخْؿٍس.َٚٔق

. ُل َأَصحُّ  َوإَوَّ

ـَ َسـًَة. اَأْرَبعً  َوَطاَش   َوِستِّْق



 اعشف طوفم
 

5
 526 [-رحمه اهلل-]اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن يزيد ابن ماجه 

َٚا١َٜٜ َٓا ض٢ ٘ٔ) َٜٚقَع ٜي ٔٓ  ،َوفِل ُغُضْقِن كَِتابِِف َأَحاِدْيَث  ،: بِنِْسـَاٍد ُمتَِّصٍؾ َطالٍ (ُغَٓ

ـُ الَؼطَّاِن. ـِ ب  ُيِعؾَُّفا َصاِحُبُف الَحافُِظ َأُبق الَحَس

ُٙ ِٛ ـُ َٜٚقِس َسٖسَخ ٔبَبِػَساَز ٜأُخ ٍد الَحَس ـِ َماَجْف   : َأُبق ُمَحؿَّ ـُ َيِزْيَد ب ب

 
ُّ
ـِ  ،الَؼْزِوْيـِل ـَ َوماَئَتْق ـِ َتْقَبَة  ،فِل ُحُدْوِد َسـَِة َثَؿاكِْق ـْ إِْسَؿاِطْقَؾ ب إِْذ َحجَّ َط

 الَحافِِظ.
ِّ
 الَؼْزِوْيـِل

ُ٘ ِٓ َٔ َُٔع  ـُ َكْصٍر.َغ  : الَحافُِظ َأُبق َصالٍِب َأْحَؿُد ب

ُِٔعُت ٢ٔ) ٔنَتاَب َغ ٢ٔ (ُغَٓ ِ٘ اِب : َطْبِد  ،: بَبْعَؾَبؽَّ ََاَد ـِ ْي ـَ الَؼاِضل َتاِج الدِّ
مِ

الَمِ  ـِ َطْبِد السَّ ـَ الؽَِتاِب. ،الَخالِِؼ ب
ِل مِ ـْ َذلَِؽ بِِؼَراءتِل َكْحق الثُُّؾِث إَوَّ

 َومِ

ٔ٘ ْقِخ اإِلَمامِ ََٚسٖسَثٓٔٞ ٔبائهَتأب ٝنِّ ـِ الشَّ  ب ،: َط
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ْي ِؼ الدِّ ـِ ُمَقفَّ

 فِل َسـَِة إِْحَدى َطْشَرَة َوِستِّ ماَئة. اَسَؿاطً  ،ُقَداَمةَ 

ُ٘ ُ٘ ٝن٤ً ُِٔعُت  ََٚغ
ِّ
ْيـِل ـْ َأبِل َسِعْقٍد ُسـُْؼَر الزَّ

ْقِخ  ،: بَِحَؾَب مِ ـَ الشَّ
بَِسَؿاِطِف مِ

ـِ ُيْقُسَػ  ـِ َطْبِد الؾَّطِْقِػ ب ْي ِؼ الدِّ ـْ َأبِل ُزْرَطَة ا ،ُمَقفَّ
 بَِسَؿاِطِفَؿا مِ

ِّ
 ،لَؿْؼِدِسل

مِل ـِ الُؿَؼقِّ ـِ الُحَسْق ِد ب ـْ ُمَحؿَّ ـِ َأبِل الُؿـِْذِر الَخطِْقِب  ،َط ـِ الَؼاِسِؿ ب ـْ  ،َط َط

ـِ الَؼطَّانِ   َطـُْف. ،َأبِل الَحَس

٢ٔ) ََٚعَسُز ٝنُتٔب ِ٘ (ُغَٓ ََاَد  ٢ٔ  .ا: اْثـَاِن وَثالَُثْقَن ِكَتابً اِب

ُٕ ٤ٛا ٢ٔ ايٜك ٍَ ٜأُبٛ اسٜبَػ ـِ ): فِل َٜٚقا ـَ  َأْلٌػ َوَخْؿُس ماَئة َباٍب. (السُّ

ٔ٘ ِٝ ََا ٔف  ١ًٜٝ ُِ َِٓف َحِدْيٍث.َُٚد  : َأْرَبَعُة آ
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ِ٘ ََاَد  ٢ٔ ِٛض إ٢ٜي٢ اِب ٍَ ،ٜفٔباإل٢ِغَٓأز امٜلِصٝن ـُ َحْػصٍ ٜقا َثـَا إِْسَؿاِطْقُؾ ب  ،: َحدَّ

ـُ َطقَّاشٍ  َثـَا َأُبق َبْؽٍر ب ـِ إَْطَؿشِ  ،َحدَّ ـْ َأبِل ،َط ـْ  َط رضل -َجابِرٍ ُسْػَقاَن: َط

 -اهلل طـفؿا
ِّ
ـِ الـَّبِل إَِذا َدَخَؾ الَؿقُِّت »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َط

ْؿُس ِطـَْد ُغُرْوبَِفا َفَقْجؾُِس َيْؿَسُح َطْقـَْقفِ  ،الَؼْبرَ  َوَيُؼْقُل: َدُطقكِل  ،ُمثَِّؾْت َلُف الشَّ

«ُأَصؾِّل
(1)

 . 

َقاُء الَحافُِظ فِل  (الُؿْخَتاَرةِ )َأْخَرَجُف الضِّ
 (2)

ـِ     ، ـِ ب ْي ِؼ الدِّ ـْ ُمَقفَّ َط

 قا. "ُقَداَمةَ 

 : سـة تسعة بعد الؿائتقـ مـ الفجرة.-ضمح٘ اهلل-اإلَاّ ابٔ َاد٘  ٚيس

 : سـة ثالثة وسبعقـ ومائتقـ مـ الفجرة الـبقية.-ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

                                                   
 -كرجالو ثقات إال اف أبا سفياف  ،يف الزىد: باب ذكر القرب كالبلى (4272)ىو يف سنن ابن ماجو  (1)

كقاؿ  ،دل يسمع من جابر سول أربعة أحاديث أخرجها البخارم -كامسو طلحة بن نافع القرشي 
مسع  - كامسو طلحة بن نافع -: إسناده حسن إف كاف أبو سفياف (271)كرقة  الزكائد " البوصَتم يف "

من طريق إمساعيل بن  (779) "صحيحو موارد  "كأخرجو ابن حباف يف  ،من جابر. كليس ىذا منها
 ."اإليلي  "إذل  "األبلي  "كقد تصحف فيو  ،حفص األبلي ذهذا اإلسناد

لو تصانيف مفيدة. ككتابو ىذا منو  ،: زلمد بن عبد الواحد ادلقدسي احلنبلي احلافظ: أحد االعبلـىو (2)
ككاف  ": (29) "الباعث احلثيث  "كدل يتمو. قاؿ احلافظ ابن كثَت يف  ،أجزاء يف ادلكتبة الظاىرية بدمشق

فيما نقلو عنو  ،بعض احلفاظ من مشاخينا يرجحو على مستدرؾ احلاكم. كذكر الزركشي يف ٗتريج الرافعي
 643)أعلى مزية من تصحيح الًتمذم كابن حباف. تويف سنة أنو تصحيحو  "الآلرل  "السيوطي يف: 

 .(ىػ
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الست، وقد حػظقا آٓف إحاديث  ففمٓء هؿ أصحاب إمفات

الـبقية، وأثار الؿروية، وإكؿا اكتػقا بؿا رأوا الػائدة فقف، وآختصار غقر 

 الؿخؾ.

اكتؼقت هذا الؽتاب مـ ": ٜكٍٛ -ضمح٘ اهلل-ٚإال فاإلَاّ ايبداضٟ 

 ."ثالثؿائة ألػ حديث، كؾفا صحقحة

يحػظ  -رحؿف اهلل-كان ": ٖٚهصا اإلَاّ أمحس ٜكٛيٕٛ يف تطمجت٘

 ."ألػ ألػ حديث

 : يحػظ مؾققن حديث.أٟ

وهـاك مملػقن غقر همٓء، وقد كػع اهلل طز وجؾ هبؿ اإلسالم، 

والؿسؾؿقـ: لؽـ ذكر هذه إمفات لجاللتفا، ولعظقؿ مـزلتفا، ولعظقؿ 

 كػعفا، ولحاجة صالب العؾؿ إلقفا، وطدم آستغـاء طـفا. 

الؼقلقة، ": -قف وسؾؿصؾك اهلل طؾ-لؿا حقتف مـ أحاديث الـبل 

 ."والػعؾقة، وآطتؼادية

صؾك اهلل طؾقف -مـ طـد مصـػقفا، إلك الـبل ": ٖٚٞ نتب َػٓس٠

 ."-وسؾؿ

أما صحقح اإلمام البخاري، وصحقح اإلمام مسؾؿ رحؿة اهلل طؾقفؿا، 

فؼد جاوزا الؼـطرة، وٓ كحتاج إلك البحث يف رجالفؿا، وإلك الحؽؿ طؾك 
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رحؿف -مثؾ اإلمام الدارقطـل "يسقرة ردها إئؿة: أحاديثفؿا: أٓ أحرف 

 ."، ومـ إلقف مـ أهؾ الحديث-اهلل

 : ما يؽقن الرد مـ جفة اإلسـاد، ولقس مـ جفة الؿتـ.ٚغايّبا

: فؼد قام أهؾ العؾؿ بخدمتفا، ولؾطالب الذي يستطقع ٚأَا بك١ٝ ايهتب

لـظر أن يبحث طـ الحديث ويحؽؿ طؾقف: أن يحؽؿ طؾقفا، حقث يؼقم با

يف رجال اإلسـاد، ثؿ يحؽؿ طؾقف بؿا يستحؼف وفؼ ققاطد أهؾ الحديث 

 رحؿفؿ اهلل جؿقًعا.
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 [-رحمه اهلل-اإلمام محمد بن جرير الطبري ]

 اإلًاَ حمٌذ بّ دشٙش": َٚٔ املؤيفني ايصٜٔ ْفع اهلل عع ٚدٌ بِٗ

 ."-سمحٕ اهلل-اهطربٜ 

 : (280-14/267)يف ايػري  -اهلل ضمح٘-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ِٜط٢" ُٔ َدط٢ ُُٖس ب .-ضمح٘ اهلل-ََُش َبِريُّ ـِ َكثِْقٍر الطَّ ـِ َيِزْيَد ب  : ب

َبِرّي  ،َطالُِؿ الَعصر ،الؿجتفدُ  ،الَعَؾؿُ  ،اإِلَمامُ  َصاِحُب  ،َأُبق َجْعَػٍر الطَّ

ـْ َأْهِؾ آُمؾ َصَبِرْسَتان. ،التََّصاكِْقِػ الَبِدْيَعة
 مِ

ِٛٔيُس ََٙ . ـِ ـَ َوماَئَتْق  : َسـََة َأْرَبٍع َوِطْشِرْي

َِ ًٞ ـِ َوَأْكَثَر التَّرَحالَٜٚطًَٜب ائع ـَ َوماَئَتْق َولِؼل ُكَبالَء  ،: َبْعد إَْرَبِعْق

َجال ْهر ِطْؾؿً  ،الرِّ ـْ َأفَراد الدَّ
 َوَكْثَرَة َتَصاكِْقػ. ،َوذَكاءً  ،اَوَكاَن مِ

 قؾَّ َأْن َتَرى الُعُققُن مثَؾف. 

 َواستؼرَّ فِل َأَواِخِر َأمره بَِبْغَداَد.

ِة آْجتَِفاد. ؿَّ
ـْ كَِباِر َأئِ

 َوَكاَن مِ

َُِْٛؼ ُٜ ُٔ ِٕٝس ب ٍَ ٜأُبٛ َغٔع ـْ َأْهِؾ آُمؾ": ٜقا
ـُ َجِرْيٍر مِ ُد ب  ،كتَب بِِؿْصرَ  ،ُمَحؿَّ

 ."ْؾِؿفِ َوَصـََّػ َتَصاكِْقػ حسـًَة َتُدلُّ َطَؾك َسَعة طِ  ،َوَرَجَع إَِلك َبْغَدادَ 
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ُِٝب ٔٛ ٍَ اشٜب ـِ َغالِب: َكاَن َأَحُد َٜٚقا ـِ َكثِْقِر ب ـِ َيِزْيَد ب ـُ َجِرْيٍر ب ُد ب : ُمَحؿَّ

ِة الُعَؾَؿاء ؿَّ
 َوُيرجع إَِلك رَأيِف لَِؿْعِرَفتِِف َوَفْضؾف.  ،ُيحؽؿ بَِؼقلف ،َأئِ

ـَ اْلُعُؾقم َما َلْؿ ُيَشاِرْكُف فِْقِف َأَحد 
ـْ َأْهِؾ َطْصره.َوَكاَن َقْد َجَؿَع مِ

 مِ

فِل  اَفِؼْقفً  ،بِالَؿَعاكِل اَبِصْقرً  ،بِالِؼَراءات اَطاِرفً  ،لؽَتاب اهلل اَفَؽاَن َحافِظً 

ـِ َوُصُرقَِفا اَطالِؿً  ،َأْحَؽام الُؼْرآن ـَ َوَكاِسِخَفا  ،َصحقِحَفا َوَسؼقِؿَفا ،بِالسُّ

 َوَمـْسقِخَفا. 

َحاَبة َوالتَّابِ  اَطاِرفً  ـَ بَِلقَقال الصَّ  بَِليَّام الـَّاس َوَأْخَبارهؿ. اَطاِرفً  ،ِعْق

ُ٘  . (َأْخَبار إَُمؿ َوَتاِرْيخِفؿ): الؽَِتاُب الَؿْشُفْقُر فِل َٜٚي

ُ٘  َلْؿ يَصـّػ مثُؾف.  (التَّْػِسْقر): ِكَتاب َٜٚي

اُه  ف.  ،َلْؿ َأَر ِسَقاُه فِل َمْعـَاهُ  (َتْفِذْيب أَثار)َوكَِتاب َسؿَّ  َلؽِـ َلْؿ ُيتِؿَّ

ِٚع٘ َٚٝفُط ٍِٛ ائفٞك٘  ُ٘ ٔفٞ ٝأُق ـْ َأَقاويؾ الُػَؼَفاءَٜٚي
َد  ،: كتٌب َكثِْقَرٌة مِ َوَتَػرَّ

 ."بَِؿَسائَِؾ ُحِػَظت َطـْفُ 

 ،فِل الِػْؼف اإَِمامً  ،فِل التَّْػِسْقر اَرْأًس  ،اَحافِظً  ،اَصاِدقً  ،: َكاَن ثَِؼةً ٝقًُٞت

 الَف. َواإِلْجَؿاع َوآْختِ 

 َطالََّمٌة فِل التَّاِرْيخ َوَأيَّام الـَّاس.

 َوَغْقر َذلَِؽ. ،بِالِؼَراءات َوَبالؾَُّغة اَطاِرفً 

َٕ ـِ الَقلِْقِد.ٜقَطٜأ ايٝكِطآ  : بَِبْقُرْوت َطَؾك الَعبَّاِس ب
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ٓٞ ٢ٔ َدِعٜفط٣ ايفطٜغأْ ََُس ب ُٔ ٜأِس ُٖٕس َعِبُس اهلٔل ب ََُش  ُدُه بآُمؾ.: َأنَّ َمْقلِ َشٜنَط ٜأُبٛ 

ٌَ ِٝ  ،تجتؿُع َطَؾْقِف َأَقاويُؾ الُعَؾَؿاء ا: إِنَّ الُؿْؽَتِػل َأَراَد َأْن يحبَِّس َوقػً َٚٔق

 ،َفُلْخَرجت َلُف َجائَِزة ،لَِذلَِؽ  اَفَلمَؾك َطَؾْقِفؿ ِكَتابً  ،َفَلحضر َلُف اْبـ َجِرْيرٍ 

ـْ َقُبقلَفا
ـْ َقَضاء َحاَجة. ،َفاْمَتـََع مِ

َٓ ُبدَّ مِ  َفِؼْقَؾ َلُف: 

ٍَ مال َيْقم الُجُؿَعةٜقا ـَ َأْن يْؿـَع السُّ  َفَػَعؾ َذلَِؽ. ،: أسَلُل َأمِْقر الُؿْممِـِْق

َفَللَّػ َلُف ِكَتاب  ،فِل الِػْؼف اَوَكَذا التؿَس مِـُْف الَقِزْيُر َأْن يعؿَؾ َلُف ِكَتابً 

ف إَِلْقِف بَِللِػ ِدْيـَار (الَخِػْقػ) َها. ،َفقجَّ  َفَردَّ

ِٝب ٔٛ : اشٜب
ّ
قَرازيُّ الَخْرُجقِشل  الشِّ

ِ
ـُ طبقِد اهلل ُد ب َثـِل َأُبق الَػَرِج ُمَحؿَّ : َحدَّ

قَراِزي ـَ َمـُْصْقر الشِّ اف  ،َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب ـَ َأْحَؿَد الصحَّ َد ب َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

 
ّ
ِجْسَتاكِل ـِ ": َبا الَعبَّاِس الَبْؽِريَّ َيُؼْقُل َسِؿْعُت أَ  ،السِّ ـَ اْب حَؾُة َبْق َجؿعِت الرِّ

ـِ َكْصٍر الَؿْرَوِزّي  ،َواْبـ ُخَزْيَؿةَ  ،َجِرْيرٍ  ِد ب ـِ َهاُرْوَن  ،َوُمَحؿَّ ِد ب َوُمَحؿَّ

وَياكِل بِِؿْصرَ   ،عَوَأَضرَّ بِِفؿ اْلُجق ،َفَلرمُؾقا َوَلْؿ َيْبَؼ ِطـَْدُهؿ َما يُؼقُتُفؿ ،الرُّ

َػَؼ رَأُيُفؿ َطَؾك َأْن َيْسَتفُؿقا  ،َفاْجَتَؿُعقا َلْقَؾًة فِل َمـِْزٍل َكاُكقا َيْلووَن إَِلْقفِ  َفاتَّ

ـْ َخرجْت َطَؾْقِف الُؼرَطُة َسَلَل َْٕصَحابِِف الطََّعام ،َويضرُبقا الُؼْرَطة  ،َفَؿ

ـِ ُخَزْيَؿة َأْمِفؾقكِل َحتَّك ُأَصؾِّل َفَؼاَل َْٕصَحابِِف:  ،َفَخَرجت الؼرَطة َطَؾك اْب

 َصالَة الِخقَرة.



 اعشف طوفم

5
 [-رحمه اهلل-محمد بن جرير الطبري ]اإلمام 

   
 

533 

الَةِ  ـْ َقْبؾ َوالِل مِْصر  ،َقاَل: َفاكدفَع فِل الصَّ
 مِ
ٍّ
ؿقع َوَخِصل َفنَِذا ُهؿ بِالشُّ

ـُ َكْصٍر؟ ،َفَػَتُحقا ،َيَدقُّ الَباب ُد ب  َفَؼاَل: َأيُُّؽؿ ُمَحؿَّ

 َفِؼْقَؾ: ُهَق َذا.

ًة فِْقَفا َخْؿُسقْ  ُد  ،َفَدَفَعَفا إَِلْقفِ  ،اَن ِدْيـَارً َفَلْخَرَج صرَّ ُثؿَّ َقاَل: َوَأيُُّؽؿ ُمَحؿَّ

ـُ َجِرْيٍر؟  ب

ـَ ِدْيـَارً  وَياكِل ،اَفَلطَطاُه َخْؿِسْق ُثؿَّ َقاَل: إِنَّ  ،َواْبـ ُخَزْيَؿةَ  ،َوَكَذلَِؽ لؾرُّ

َفَرَأى فِل الَؿـَاِم َأنَّ الَؿَحامَِد ِجَقاٌع َقْد َصَقْوا  ،بِإَمس إَمِْقَر َكاَن َقاِئاًل 

َرر ،َكْشَحُفؿ   ،َوَأقسَؿ َطَؾْقُؽؿ: إَِذا كػَدْت  ،َفَلكػَذ إَِلْقُؽؿ َهِذِه الصُّ
َّ
َفاْبَعُثقا إَِلل

 ."َأَحَدُكؿ

ٗٞ ُٖٕس ايفطٜغأْ ََُش ٍَ ٜأُبٛ  ِٜد٘) ٔفٞ  َٜٚقا ٤َٛب) َع٢ًٜ (شٌٜ َتاض٢ ِٜذ اي ٍَ ،(ط٢َٟتاض٢ : ٜقا

ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  ٍّ َهاُرْوُن ب
َثـِل َأُبق َطؾِل ا َدَخَؾ َبْغَداد": َحدَّ  ،َأنَّ َأَبا َجْعَػٍر َلؿَّ

ُت مِـَْفا َفسرقت َفَلفَضك بِِف الَحاُل إَِلك بقِع ثَِقابِِف  ،َوَكاَكْت َمَعُف بَِضاَطٌة يتؼقَّ

ل َقِؿقِصفِ  َقائِف: تـَشُط لَتَلِدْيب َبْعِض َولد الَقِزْير َفَؼاَل َلُف َبْعُض َأصد ،َوُكؿَّ

ـِ َخاَقان؟ ـِ َيْحَقك ب  ب
ِ
ـِ طبقد اهلل  َأبِل الَحَس

 َقاَل: َكَعْؿ.

ُجؾ َوَطاد َفَلوَصَؾف إَِلك الَقِزْيِر َبْعَد َأْن َأَطاره  ،َفَلحَؽَؿ َلُف َأمره ،َفَؿَضك الرَّ

بف الَقِزْير َورفَع َمْجؾِس ،َما يؾَبُسفُ  ْفرِ  ،فَفؼرَّ  ،َوَأجَرى َطَؾْقِف َطْشَرة َدَكاكِْقر فِل الشَّ
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اَحة ؾَقات َوالرَّ َوسَلل إِسالَفُف ِرْزَق  ،َفاشرتَط َطَؾْقِف َأوَقاَت صؾبف لِْؾِعؾؿ َوالصَّ

  ،َوأدخؾ فِل ُحْجَرة التََّلِدْيب ،َفَػَعؾ ،َشْفر
ّ
بل َوُهَق َأُبق  -َوَخَرَج إَِلْقِف الصَّ

ا كتَّبف َأَخَذ الَخاِدُم الؾَّْقَح  -َيْحَقك  َفَؾْؿ تبَؼ َجاِرَيٌة  ،َودخُؾقا ُمْسَتْبِشريـ ،َفَؾؿَّ

َّٓ َأهدْت إَِلْقِف صقـقٌة فِْقَفا دَراُهُؿ َودَكاكقر فردَّ الَجِؿْقع َوَقاَل: َقْد ُشقرصُت  ،إِ

ءٍ 
ْ
 َفالَ آُخُذ ِسَقاُه. ،َطَؾك َشل

َٓ  ،إَِلْقِف َوَسَلَلفُ  َفلدخؾتف ،َفَدَرى الَقِزْير َذلَِؽ  َِٓء طبقٌد َوُهؿ  َفَؼاَل: َهُم

 يؿؾُؽقن فعُظؿ َذلَِؽ فِل َكْػِسِف.

َء فَقْؼبؾف
ْ
ل  اَويَؽافُِئُف َأضَعافً  ،َوَكاَن ُربََّؿا َأهَدى إَِلْقِف َبْعُض َأصدَقائِف الشَّ

 ."لِِعَظِؿ ُمروءتف

ٍَ ايٜفطٜغأْٞ  الؿَراِغل َيْذكُ ٜقا
َّ
ُر َأنَّ الُؿْؽَتِػل َقاَل لِْؾَقِزْيِر: ُأِرْيُد : َوَكَتَب إَِلل

 .اَأْن َأقَػ َوقػً 

ََٚظاز َفِؼْقَؾ َلُف:  ،: فردَّ إَلَػ َطَؾك الَقِزْيِر َوَلْؿ َيْؼَبْؾَفاٜفَصٜنَط ائكٖك١ٜ 

ق بَِفا.  تصدَّ

قُ  ،َفَؾْؿ َيْػَعْؾ  ـْ تصدَّ  ."ْقَن َطَؾْقفِ َوَقاَل: َأْكُتؿ َأْوَلك بَِلْمَقالُؽؿ َوَأطَرُف بَِؿ

ُِٝب ٔٛ ٍَ اشٜب  الؾَُّغِقيَّ َيْحؽِل: ٜقا
ِ
ـَ طبقِد اهلل َّ ب

ـَ ": َسِؿْعُت َطؾِل َد ب َأنَّ ُمَحؿَّ

ـَ َورَقة ـَ َسـًَة َيْؽُتُب فِل ُكؾِّ َيْقٍم مِـَْفا َأْرَبِعْق  ."َجِرْير مؽَث َأْرَبِعْق
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ُِٝب ٔٛ ٍَ اشٜب ـْ َأبِل َحامِد َأْحَؿَد ب: ٜقا  َوبؾَغـِل َط
ُّ
ـِ َأبِل َصاِهٍر اإِلْسَػَرايقـِل

ـِ ": َقاَل  ،الَػِؼْقف َأكَّفُ  ِد ب َؾ َتْػِسْقَر ُمَحؿَّ ـِ َحتَّك يحصِّ ق َلْق َسافَر َرُجٌؾ إَِلك الصِّ

ـْ َكثِْقرً   ."اَجِرْيٍر َلْؿ َيُؽ

ُِ ٍَ اسٜبأن  َيُؼْقُل : ٜقا
ٍّ
ـَ َطؾِل ـُ ": َسِؿْعُت ُحَسْقـَؽ ب ل َما َسَلَلـِل اْب َأوَّ

ـِ َجِرْيٍر الطَّربِّي؟ ِد ب ـْ ُمَحؿَّ  ُخَزْيَؿَة َفَؼاَل لِل: كتبَت َط

.َٓ  ُقْؾُت: 

 َقاَل: َولَِؿ؟

َٓ َيظفر خقل َطَؾْقفِ  ،ُقْؾُت: َٕكَّف َكاَن  ـَ الدُّ
َقاَل:  ،َوَكاَكِت الَحـَابَِؾُة تؿـُع مِ

ـْ كتبَت َطـْ  ،بِئس َما َفَعْؾَت  ـْ ُكؾِّ َم ـْ َأبِل  ،ُفؿلقَتَؽ لْؿ َتْؽُتْب َط
َوَسِؿْعَت مِ

 ."َجْعَػرٍ 

ُِ ٍَ اسٜبأن ـَ َباُلقيف َيُؼْقُل: ٜقا ـُ ": َوَسِؿْعُت َأَبا َبْؽٍر ب َقاَل لِل: َأُبق َبْؽٍر ب

ـِ َجِرْيٍر؟": ُخَزْيَؿة ِد ب ـْ ُمَحؿَّ  َبَؾَغـِل َأكَّؽ كتبَت التَّْػِسْقَر َط

 كتبُتف َطـُْف إِْمالًَء. ،ُقْؾُت: َبَؾك

 ُكّؾف؟ َقاَل:

 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

 َقاَل: فِل َأي َسـَة؟

. ـِ ـَ َوماَئَتْق ـَ إَِلك َسـَِة تِْسِعْق ـْ َسـَِة َثالٍَث َوَثَؿاكِْق
 ُقْؾُت: مِ
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ـَ  ،َفاْستَعاَرُه مِـِّل َأُبق َبْؽرٍ "َقاَل:  ُه َبْعد ِسـِْق ُثؿَّ َقاَل: َلَؼْد كظرُت فِْقِف  ،ُثؿَّ َردَّ

لِِف إَِلك آِخره ـْ َأوَّ
ـِ َجِرْيرٍ  ،مِ ِد ب ـْ ُمَحؿَّ

 ،َوَما َأْطَؾُؿ َطَؾك َأديِؿ إَْرِض َأْطَؾَؿ مِ

 ."َوَلَؼْد َضَؾَؿْتُف الَحـَابَِؾة

ٍَ ُٖٕس ايٜفِطٜغأْٞ ٜقا ََُش ـِ َجِرْيٍر كَِتاب ٜأُبٛ  ِد ب ـْ ُكُتِب ُمَحؿَّ
 (التَّْػِسْقر): َتؿَّ مِ

َطك َطالٌِؿ َأْن يَصـِّػ مِـُْف َطْشَرة ُكُتْب  ُكؾُّ كَِتاٍب مِـَْفا َيْحتِقي  ،الَِّذي َلِق ادَّ

 ."َطَؾك ِطْؾٍؿ مػَرد مستؼَصًك لػعؾ

ٔ٘ ِٔ ٝنُتٔب َٔ  ِٖ  إَِلك طصره.  (التَّاِرْيخ): ِكَتاب ََٚت

ِّٜه َجال): كَِتاب اَٚمٖت ٜأ ـَ  (َتاِرْيخ الرِّ َحاَبِة َوالتَّابِِعْق ـَ الصَّ
َوإَِلك ُشُقْقخف  ،مِ

ـَ َلِؼَقُفؿ.  ِذْي  الَّ

ُ٘ َوُهَق َمْذَهُبُف  (لطقػ الَؼْقل فِل َأْحَؽام شَرائِع اإِلْسالَم): ِكَتاب َٚمٖت ٜي

َدهُ  ،الَِّذي اخَتاره  . اَوُهَق َثالََثٌة َوَثَؿاُكْقَن كَِتابً  ،َواحتجَّ َلفُ  ،َوَجقَّ

َُ٘ٚمٖت   . (الؼَراءات َوالتـَِزْيؾ َوالعدد): ِكَتاب ٜي

ُ٘  .(اْختاِلَف ُطَؾَؿاء إَمَصار): ِكَتاب َٚمٖت ٜي

ُ٘ َوُهَق ُمْخَتَصر  (الَخِػْقػ فِل َأْحَؽام شَرائِع اإِلْسالَم): ِكَتاب َٚمت ٜي

 لطقػ. 

ُ٘ يشرُح فِْقَفا َما  ،َوُهَق رَساَلٌة إَِلك َأْهؾ َصَبِرْسَتان (التبصقر): ِكَتاب َٚمٖت ٜي

 . ـِ ْي ـْ ُأُصْقل الدِّ
 تؼؾَّده مِ
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ـْ طَجائِب كتبف (َتْفِذْيب أَثار)ِكَتاب ": َٚابتسٜأ ٔبَتِكٓٔٝف
اْبتَِداء  ،َوُهَق مِ

ا َصحَّ ِطـَْدُه َسـَُدهُ  يُؼ مِؿَّ دِّ َوتؽؾَّؿ َطَؾك ُكؾِّ َحِدْيٍث مِـُْف بِِعَؾؾِِف  ،بَِؿا َأسـده الصِّ

ـَ الَؿَعاكِل  ،َواْختاِلَف الُعَؾَؿاء َوحججُفؿ ،ُثؿَّ فِْؼفف ،َوُصُرقف
َوَما فِْقِف مِ

ّد َطَؾك الُؿْؾِحديـ ،َوالَغريب َفَتؿَّ مِـُْف مسـُد العشَرِة َوَأْهؾ الَبْقت  ،َوالرَّ

 ."َفَؿاَت َقْبَؾ َتَؿامِف ،(ُمْسـد اْبـ َطبَّاسٍ )َوَبْعض  ،َوالؿَقالِل

ُء فِل ماَئة ُمَجؾَّد. : َهَذا َلْق تؿَّ ٝقًُٞت
ْ
 لَؽاَن َيِجل

ٍَ َفَجاَء فِل َكْحٍق  (الطَفاَرة)َفَخَرَج مِـُْف كَِتاب  (الَبسقط): َٚابتسٜأ ٔبٔهَتاب٘: ٜقا

ـْ َألٍػ َوَخْؿِس ماَئة َورَقة
َحاَبة  ،مِ َٕكَّف ذكَر فِل ُكؾِّ َباٍب مِـُْف اْختاِلََف الصَّ

ـَ  ة ُكؾِّ قَ  ،َوالتَّابِِعْق الَة اَوَخَرَج مِـُْف َأْيًض  ،ْقلَوحجَّ َوَخَرَج  ،َأْكَثر كَِتاب الصَّ

ام.  مِـُْف آَداب اْلُحؽَّ

 . (الؿَحاِضر َوالسجالَت)َوكَِتاب 

ـْ كتبف الـػقَسة (َتْرتِْقب الُعَؾَؿاء)َوكَِتاب 
ابتدَأه بآَداب الـُُّػْقِس  ،َوُهَق مِ

ْقفِقَّة ف.  ،َوَأقَقال الصُّ  َوَلْؿ ُيتِؿَّ

 . (الؿـَاسؽ)َوكَِتاب 

ـَّة)َوكَِتاب  ـَ فِْقِف مذَهَبف َواْطتَِؼاَده. ،َوُهَق لطقػ (َشْرح السُّ  َبقَّ

ج (الُؿْسـَد)َوكَِتابف  ـْ  ،الؿخرَّ
 مِ
ُّ
َحابِل َيْلتِل فِْقِف َطَؾك َجِؿْقِع َما َرَواُه الصَّ

ف.  ،َصِحْقٍح َوسؼقؿٍ   َوَلْؿ ُيتِؿَّ
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ُٖا بًػ٘ ـَ َأبِل َداُوَد َتَؽؾََّؿ فِل َحِدْيث َغِدْير ُخؿّ : َأنَّ َأَبا َٜٚي َطؿؾ  ،َبْؽٍر ب

َوتؽؾَّؿ َطَؾك َتْصِحْقِح  ،ُثؿَّ ُطَؿر ،َفبدَأ بِػضؾ َأبِل َبْؽرٍ  (الَػَضائِؾ)كَِتاب 

 َوَلْؿ يتؿَّ الؽَِتاب. ،َواحتجَّ لَِتْصِحْقِحفِ  ،َحِدْيث َغِدير ُخؿّ 

َٓ َتْلُخُذه فِل ا ـْ  ـَ إََذى َوَكاَن مِؿَّ
َٓئِؿ، َمَع َطظِْقؿ َما يؾَحُؼف مِ  لقَمُة 

ِ
هلل

ـَاَطات ـْ َجاِهؾ ،َوالشَّ
 َوُمؾحد.  ،َوَحاسد ،مِ

يـ َوالِعْؾؿ ا َأْهُؾ الدِّ ـَ طؾَؿف ،َفَلمَّ ْكَقا ،فغقُر مـؽري َورفَضُف  ،َوزهَده فِل الدُّ

ـْ َضقَعٍة  - -رحؿف اهلل- -َوقـَاطتف  ،َلَفا
ٍة مِ ـْ حصَّ

بَِؿا َكاَن يرُد َطَؾْقِف مِ

 خؾَّػَفا َلُف َأُبْقُه بَطَبِرْسَتان َيِسْقَرة.

ِٜع٢ ُٔ َعِبٔس ايَعع٢ ُٕ ب ِٚ َٖاُض ٍَ ،ََٚسٖسَثٓٔٞ  : -رحؿف اهلل-َقاَل َأُبق َجْعَػرٍ : ٜقا

ـْ تصـقِػ التَّ "
ْػِسْقر َقْبَؾ َأْن اْستخرُت اهلَل َوسَللتُف الُعْقَن َطَؾك َما كقيُتُف مِ

ـَ   ."َفَلَطاكـِل ،َأْطَؿَؾُف َثالَث ِسـِْق

بَّاِح ايٜكأنٞ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ايٝكَهأعٞ ـُ َكْصٍر بـ الصَّ ُّ ب
َثـَا َطؾِل َثـَا  ،: َحدَّ َحدَّ

ْؿَسار ـُ َأْحَؿَد السِّ  ب
ِ
اق ،َأُبق ُطَؿَر طبقُد اهلل ـُ َطِؼْقٍؾ الَقرَّ  َأنَّ ": َوَأُبق الَؼاِسِؿ ب

ـْ آدم إَِلك ": َأَبا َجْعَػٍر الطَّربِيَّ َقاَل َْٕصَحابِفِ 
َهْؾ َتـَْشُطْقَن لَتاِرْيِخ الَعاَلْؿ مِ

 َوْقتِـَا؟

 َقاُلقا: كؿ قدُره؟

ـَ َألِػ َورَقة ا َتْػـَك إَْطَؿاُر َقْبؾ تَؿامِف! ،َفذكر َكْحق َثالَِثْق  َفَؼاُلقا: َهَذا مِؿَّ
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! مَ 
ِ
 اَتِت الِفَؿؿ.َفَؼاَل: إِكَّا هلل

َِٓف َورَقة ا َأْن َأَراَد َأْن ُيْؿؾِل التَّْػِسْقَر  ،َفاختصَر َذلَِؽ فِل َكْحِق َثالََثِة آ َوَلؿَّ

ـْ َذلَِؽ  اَقاَل َلُفؿ َكْحقً 
ـْ قدر  ،مِ

 ."(التَّاِرْيخ)ُثؿَّ َأمالَُه َطَؾك َكْحٍق مِ

٣ٌ ايٜكأنٞ َٔ ُٔ ٜنا َُُس ب ٍَ ٜأِس ـُ  : َأْرَبَعٌة ُكـُْت ٜقا ُأِحبُّ َبَؼاءُهؿ: َأُبق َجْعَػٍر ب

ـُ َأبِل َخْقَثَؿةَ  ،َوالَبْرَبِري ،َجِرْيرٍ   ب
ِ
َفَؿا َرَأْيُت َأفَفَؿ  ،َوالَؿْعَؿِرّي  ،َوَأُبق َطْبِد اهلل

َٓ َأْحَػظ.  مِـُْفؿ َو

ٍَ ايٜفطٜغأْٞ ـُ َطْبِد الَعِزْيز: َقاَل لِل َأُبق َجْعَػرٍ ٜقا َثـِل َهاُرْوُن ب  : َوَحدَّ

 
ّ
افِِعل َبِرّي: َأضفرُت َمْذَهَب الشَّ ـَ  ،الطَّ اُه  ،َواقتديُت بِِف بَِبْغَداَد طشَر ِسـِْق َوتؾؼَّ

ـِ ُسَرْيج. ار إَْحَقل ُأْسَتاذ اْب ـُ َبشَّ  مِـِّل اْب

ُٕ ِٚ َٖاُض  ٍَ اُه اْجتَِفاُده َوبحُثف إَِلك َما اخَتاَرُه فِل ٜقا ا اتََّسَع طؾُؿف َأدَّ  ُكُتبِِف.: َفَؾؿَّ

ٍَ ايفطٜغأْٞ  الؿَراِغلٜقا
َّ
 الِقَزاَرَة  ،: َوَكَتَب إَِلل

ُّ
ا تؼؾَّد الَخاَقاكِل َقاَل: َلؿَّ

َبِري بَِؿاٍل َكثِْقرٍ  َف إَِلك َأبِل َجْعَػٍر الطَّ ـْ َقُبقلف ،َوجَّ
َفَعرض َطَؾْقِف  ،َفاْمَتـََع مِ

َفَعاتبف َأْصَحابف َوَقاُلقا: َلَؽ فِل  ،َبكَفَعرض َطَؾْقِف الَؿَظالِؿ َفلَ  ،الَؼَضاء َفاْمَتـَعَ 

 َوُتْحقِل ُسـًَّة َقْد َدَرَسْت. ،َهَذا َثَقاب

 ،َفَباكروُه لَِقْرَكَب َمَعُفؿ لؼُبقل َذلَِؽ  ،َوصؿُعقا فِل َقُبقلف الَؿَظالِؿ

ُـّ َأكِّل َلْق رغبُت فِل َذلَِؽ َلـََفْقُتُؿقكِ   ل َطـُْف.َفاكَتَفَرُهؿ َوَقاَل: َقْد ُكـُْت َأُض

 َقاَل: َفاْكَصَرْفـَا َخِجؾقـ.
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َٛاض٢ؽ ُٔ ٜأٔبٞ ايٜف ـِ اإِلَماِم ٜأُبٛ ايٜفِتح ب ـِ َسْفِؾ اْب  ب
ِّ
ـُ َطؾِل ُد ب  -: َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ

ـِ َجِرْيٍر  ِد ب ـَ ": -َصاِحِب ُمَحؿَّ ـَ َجِرْير َوُهَق ُيَؽؾِّؿ اْب َد ب َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

 َوجَرى ذك ،َصالٍِح إَْطَؾؿ
ٍّ
ـُ َجِرْيٍر:  -رضل اهلل طـف-ر َطؾِل ُد ب ُثؿَّ َقاَل ُمَحؿَّ

ـْ َقاَل: إِنَّ َأَبا َبْؽٍر َوطؿر لقَسا بِنَِمامِل هَدًى   َأيش ُهَق؟ ،َم

 َقاَل: مبَتدع.

ـُ َجِرْيٍر إِكَؽارً   .": ُمْبَتِدٌع ُمْبَتِدٌع! َهَذا ُيْؼَتؾَطَؾْقفِ  اَفَؼاَل اْب

ٍَ طبًُس ايَباٜقطٔسٞ ـُ َجِرْيٍر لِـَْػِسِف: :َٜٚقا ُد ب ٍد  َأكشدَكا ُمَحؿَّ َقاَل َأُبق ُمَحؿَّ

ْيـََقِرّي  َثـِل َأُبق َبْؽٍر الدِّ ـْ "َقاَل:  ،الَػْرَغاكِل: َحدَّ ا َكاَن َوقُت َصالَة الظُّفر َم َلؿَّ

 فِْقِف 
َ
ـِ الَِّذي ُتُقفِّل ـُ َجِرْيٍر صؾَب َماًء لِقُ  -فِل آِخره  -َيْقم آْثـَْق َد اْب َجدِّ

ـَ الَعْصر. ،ُوضقءهُ  ر الظُّفر تجؿع بقـَفا َوَبْق  َفِؼْقَؾ َلُف: ُتمخِّ

 ."َوالعصَر فِل َوقتَفا َأتؿَّ َصالَة َوَأحَسـََفا ،َفَلَبك َوَصؾَّك الظُّفر مػرَدة

ُِٗ ِٓ َٔ َُاَع٠١  ِٛٔت٘ َد ََ َٚقَت  ـُ َكامٍِؾ َفِؼْقَؾ َلُف َقْبَؾ ُخُرْوج ٚسهَط  : َأُبق َبْؽٍر ب

ـُ بِفِ رو ـَ اهلل فِْقَؿا َكِدي ة فِْقَؿا َبْقـَـَا َوَبْق ـْ  ،حف: َيا َأَبا َجْعَػٍر! َأْكَت الحجَّ
َفَفْؾ مِ

ـْ َأمر ِدْيـِـَا
ٍء تقصقـَا بِِف مِ

ْ
الََمة فِل َمَعاِدَكا؟ ،َشل  َوبقِّـٍَة َلـَا َكْرُجق بَِفا السَّ

ـُ اهلَل بِِف َوَأوِصْقُؽؿ هُ "َفَؼاَل:  َفاطَؿُؾقا بِِف  ،َق َما َثبَّتُّ فِل ُكُتبِلالَِّذي َأدي

 ."َوَطَؾْقفِ 
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ـَ التشّفد َوَذَكَر اهلل  ،َهَذا َمْعـَاهُ  اَوَكالَمً 
َومسَح َيَدُه  -َطزَّ َوَجؾَّ  -َوَأْكَثَر مِ

َض بَصَرُه بَِقِدهِ  ،َطَؾك َوْجِففِ  ْكَقا. ،َوَغؿَّ  َوَبَسَطَفا َوَقْد َفارَقْت روُحُف الدُّ

 َٕ َُٜٙٚنا ِٛٔيُس ََ. ـِ ـَ َوماَئَتْق  : َسـََة َأْرَبٍع َوِطْشِرْي

ٌَُ ِٔ آ َٔ  ٌَ ا َتَرْطَرَع َوحِػَظ الُؼْرآنََٚضَس  ،َوسؿَح َلُف َأُبْقُه فِل َأسَػاره ،: لؿَّ

ِء إَِلك البؾَدان
ْ
ل ِء َبْعد الشَّ

ْ
ل ه بِالشَّ َوَيُؼْقُل  ،فقؼَتات بِفِ  ،َوَكاَن صقل حَقاتِِف يؿدُّ

  ،ُتف: َأبطَلْت َطـِّل كػَؼُة َوالِديفِْقَؿا َسِؿعْ 
ْ
ل َواضُطِرْرُت إَِلك َأْن فتؼُت ُكؿَّ

 َقِؿقصل َفبِْعُتُفَؿا.

 ،َرَأْيُت َشْطَرهُ  ،فِل َأْرَبَعِة َأجَزاء ،"َغِدْير ُخؿّ ": جؿع صرق َحِدْيث: ٝقًُٞت

 َوجزمُت بُِقُققع َذلَِؽ. ،َفبَفَركِل َسَعُة ِرَواَياتف

ِٜط٣ ٢ٔ َدط٢ ـَ َأبِل َداُوَد ُيْؿؾِل فِل َمـَاقِب ": -ضمح٘ اهلل-قٌٝ ألِب إِنَّ َأَبا َبْؽٍر ب

 
ّ
 .-رضل اهلل طـف-طؾل

ـْ َحارس
 ."َفَؼاَل: تؽبقَرة مِ

َُٚز َٔ اِبٔ ٜأٔبٞ َزا ِٝ ََٚب ِٜط٣  ٢ٔ َدط٢ َٔ اِب ِٝ َٜٚقَع َب َٓ ": َٜٚقِس  َوَكاَن ُكؾٌّ مِـُْفَؿا 

  ."ُيـِْصُػ أخر

ـِ َأبِل َداُودَ َوَكاَكِت  ـِ  ،الَحـَابَِؾُة حزَب َأبِل َبْؽٍر ب ُبقا َطَؾك اْب فَؽُثُروا َوَشغَّ

ـَ الفَقى. ،َوَلِزَم بقَتف ،َوَكالف َأَذًى  ،َجِرْيرٍ 
 مِ
ِ
 َكُعقُذ بِاهلل
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ِٜط٣ ُٔ َدط٢ َٕ اِب ـْ ِرَجال الَؽَؿال": َٜٚنا
َوَما رَأيـَا  ،َوُشـَِّع َطَؾْقِف بَِقِسْقر تشقُّع ،مِ

 . "َّٓ الَخْقرإِ 

ُ٘ ِٓ ِٓكٌ َع ٜ ُِٗ ْجَؾْقـ فِل اْلقُضقء": ََٚبِعُه َوَلْؿ َكَر  ،َأكَُّف َكاَن ُيِجقز مسَح الرِّ

 ."َذلَِؽ فِل ُكُتبِف

َٚبالٜغ١  : َٚأٜلٔبٞ َدِعٜفط٣ ٔفٞ تآٔيٝف٘ عباَض٠٠ 

ُٖا ٜقاي٘ ٔفٞ ٔنَتاب ُٔ َُٔٝس٠) ٜف َٚاأٜلخاٜلم اسب فِل الَؼْقُل ": (اآلَزاب ايٓفَٝػ١ 

ـْ َطَؿؾف 
ـِ الَحال الَِّذي َيِجُب َطَؾك الَعْبد مَراَطاُة َحالف فِْقَؿا َيْصُدُر مِ البَقان َط

ـْ َكْػِسف  َط
ِ
ُه الُؿقكُؾ بِِف "َقاَل:  ،هلل ـْ َأْحَقال الُؿْممِـ َيْغُػُؾ طُدوُّ

َٓ َحاَلَة مِ إِكَُّف 

ـْ ُدَطاِئف إَِلك َسبِقؾفُ  َلُف  اَصاد   ،طرق َربِِّف الُؿْستؼقَؿةبِ  اَوالُؼُعقد َلُف َرَصدً  ،َط

ـَ الُؿـَْظريـ:  -طزَّ ِذْكُرُه  -َكَؿا َقاَل لربِّف  ،َطـَْفا
َْٕقُعَدنَّ َلُفْؿ ﴿إِْذ َجَعَؾُف مِ

ـْ َخْؾِػفؿ ،ِصَراَصَؽ الُؿْستَِؼقْْؿ*
ـِ َأْيِدْيِفْؿ َومِ ـْ بَقْ

 ﴾ُثؿَّ ٔتِقَـَُّفْؿ مِ

ـْ ﴿مِـُْف فِل َتْصِدْيِؼ َضـَِّف َطَؾْقِف إِْذ َقاَل لربِّف:  ا. َصَؿعً [17 ،16إَطَراف:]
َلئِ

َّٓ َقؾِقاًْل  َيتَُف إِ َـّ ُذرِّ ْرَتـِل إَِلك َيْقِم الِؼقَاَمِة َْٕحتَـَِؽ َفَحٌؼ  [62اإِلسَراء:] ﴾َأخَّ

ـُْف َأَمَؾُف َوَتْخقْقبِِف مِ  ،َطَؾك ُكؾِّ ِذي ِحَجًك َأْن ُيْجِفَد َكْػَسُف فِل َتْؽِذيب َضـَّفِ 

ـْ َصاطتف  ،َوَسْعقِِف فِْقَؿا َأْرَغَؿفُ 
ـْ فِعؾ الَعْبد َأبؾُغ فِل مؽروِهِف مِ

َء مِ
ْ
َٓ َشل َو

ـْ ِطْصَقاكِِف َرّبفُ  ،َوِطْصَقاكِِف َأمَره ،َرّبفُ 
َء َأَسرُّ إَِلْقِف مِ ْ

َٓ َشل َباِطف َأمَره ،َو  قا. "َواتِّ
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 [-رحمه اهلل-اإلمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ]

 ."-سمحٕ اهلل-اإلًاَ أب٘ حمٌذ عبذ اهشمحّ ابّ أبٛ حامت " :ٖٚهصا

 : الجرج والتعديؾ. قاسب نتاب

 : التػسقر. ٚقاسب نتاب

 : (269-13/263)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"٢ٔ َُ ـِ إِْدِرْيَس.: َأُبق -ضمح٘ اهلل-َعِبُس ايٖطِس ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ٍد ب  ُمَحؿَّ

ٍد. ،الَحافِظُ  ،الَعالََّمةُ   ُيْؽـَك: َأَبا ُمَحؿَّ

ـِ ُٚٔيَس ـَ َوماَئَتْق . ،: َسـََة َأْرَبِعْق ـَ  َأْو إِْحَدى َوَأْرَبِعْق

َٗا ًٜ ُٔ ١َُٕ َع ُِٝب ٔفٞ َتِطَد ٔٛ ٟٗ اشٜب َِ ايٖطاظ٢ ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ٞٗ ب ٢ٔ َعًٔ ٍَ ٜأُبٛ اسٜبَػ ٢ٔ  ٜقا الِب
٣ِ ـْ َكَظَر إَِلْقفِ  ،َوَبَفاءً  اَقْد َكَساُه اهلُل ُكْقرً  -رحؿف اهلل-َكاَن ": ٜأٔبٞ َسأت  ."ُيَسرُّ َم

ٍُ ِٛ ُ٘ َٜٝك ُِٔعُت ـِ َغ ـَ َوماَئَتْق َوَما  ،: َرَحَؾ بِل َأبِل َسـََة َخْؿٍس َوَخْؿِسْق

ا َبؾْغـَا َذا الُحَؾْقَػة ،احَتَؾْؿُت َبْعدُ  َحْقُث َأْدَرْكُت  ،َفُسرَّ َأبِل ،اْحَتَؾْؿُت  ،َفَؾؿَّ

َة اإِلْسالَمِ  ـِ  ،َحجَّ ْحَؿ ـِ َأبِل َطْبِد الرَّ ِد ب ـْ ُمَحؿَّ
ـَِة مِ َفَسِؿْعُت فِل َهِذِه السَّ

 الُؿْؼِرئ.

ٗٞ ًٔ ِٝ ٍَ ٜأُبٛ َِٜع٢ًٜ اشٜبًٔ ٍد ِطْؾَؿ َأبِْقفِ ٜقا  رحؿة اهلل-َوَأبِل ُزْرَطةَ  ،: َأَخَذ َأُبق ُمَحؿَّ

َجاِل. اَوَكاَن َبْحرً  ،-طؾقفؿ أجؿعقـ  فِل الُعُؾْقِم َوَمْعِرَفِة الرِّ

ـَ َوُطَؾَؿاِء إَمَصاِر. ،َصـََّػ فِل الِػْؼفِ  َحاَبِة َوالتَّابِِعْق  َوفِل اختاِلَِف الصَّ
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ـَ إَْبَداِل. ،اَقاَل: َوَكاَن َزاِهدً 
 ُيَعدُّ مِ

ُ٘: ٝقًُٞت  َأْرَبُع ُمَجؾََّداٍت.  (،ِح َوالتَّْعِديؾِ الَجرْ ): كَِتاٌب َكِػْقٌس فِل ٜي

ِد َطَؾك الَجْفِؿقَّةِ )َوكَِتاُب  ٌد َضْخؿٌ  (الرَّ  اكَتَخْبُت مِـُْف.  ،ُمَجؾَّ

ُ٘ َداٍت  (َتْػِسْقرٌ ): َٜٚي ِة ُمَجؾَّ َتُف آَثاٌر بَِلَساكِْقِدهِ  ،َكبِْقٌر فِل ِطدَّ ـِ  ،َطامَّ ـْ َأحَس
مِ

 التََّػاِسْقِر.

 ٍَ َِٓس٠ٜٜقا ََ  ُٔ ٢َٝ ب ـُ َأبِل َحاتٍِؿ اسٜبأفٝغ َِٜش فِل َألِػ  (الُؿْسـَدَ ): َصـََّػ اْب

ْهدِ )َوِكَتاَب  ،ُجْزءٍ  َوَفَقائَِد  (،الَػَقائِِد الَؽبِْقرِ )َوِكَتاَب  (،الُؽـَك)َوِكَتاَب  (،الزُّ

يِّ )  .(َتْؼِدَمة الَجْرِح َوالتَّْعِدْيؾِ )َوِكَتاَب  (،َأْهِؾ الرَّ

 ُمَجؾٌَّد َكبِْقٌر. (،الِعَؾؾِ ): َوَلُف كَِتاُب ٝقًُٞت

ٟٗ ٍَ ايٖطاظ٢ ٢ٔ ،َٜٚقا َُ ١َُٔ َعِبٔس ايٖطِس ُِٛض ٔفٞ َتِطَد ـَ  :امٜلِصٝن َّ ب
َسِؿْعُت َطؾِل

ٍد الِؿْصِريَّ  ـِ َأبِل َحاتٍِؿ  -ُمَحؿَّ ـُ فِل َجـَاَزِة اْب َقَؾـُْسَقة َطْبِد ": َيُؼْقُل  -َوَكْح

ـَ ا
ـِ مِ ْحَؿ َؿاءِ الرَّ ـَ َسـًَة َطَؾك َوتِْقَرٍة  ،َوَما ُهَق َبَعَجٍب  ،لسَّ َرُجٌؾ ُمـُْذ َثَؿاكِْق

ِرْيِؼ  ،َواِحَدةٍ  ـِ الطَّ  ."َلْؿ َيـَْحِرْف َط

ٍُ ِٛ ََُس ايٜفَطٔنٞ َٜٝك َٔ ٜأِس ٖٞ ب ُِٔعُت َعًٔ ـ َطَرَف َطْبَد  ا: َما َرَأْيُت َأَحدً ََٚغ مِؿَّ

. ـِ َذَكَر َطـُْف َجَفاَلًة َقطُّ ْحَؿ  الرَّ

ٍُ ِٛ ََُس َٜٝك َٔ ٜأِس ُِٔعُت َعٖباَؽ ب ـْ َيْؼَقى ": َبَؾَغـِل َأنَّ َأَبا َحاتٍِؿ َقاَل : ََٚغ َوَم

ـِ َذْكبً  ْحَؿ َٓ َأْطِرُف لَِعْبِد الرَّ  ! ـِ ْحَؿ  ."اَطَؾك ِطَباَدِة َطْبِد الرَّ
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ُِٔعُت َعِب ٍََُٚغ ِٛ ٢ٔ َٜٝك َُ : َلْؿ َيَدْطـِل َأبِل َأشَتِغُؾ فِل الَحِدْيِث َحتَّك َس ايٖطِس

اِزيِّ  ـِ َشاَذاَن الرَّ  ُثؿَّ َكَتْبُت الَحِدْيَث. ،َقَرْأُت الُؼْرآَن َطَؾك الَػْضِؾ ب

ٗٞ ًٔ ِٝ ٍَ اشٜبًٔ ـِ َأبِل َحاتِؿٍ ": ُيَؼاُل: ٜقا يِّ ُختَِؿْت بِاْب ـََّة بِالرَّ ـِ  ،إِنَّ السُّ َوَأَمَر بَِدْف

ـْ ُكُتِب َأبِْقِف َوَأبِل ُزْرَطةَ 
َوَأْوَصك إَِلك  ،َوَوَقَػ َتَصاكِْقَػفُ  ،إُُصْقِل مِ

ِرْستقـِل الَؼاِضل  . "الدَّ

٢ٔ اسٜبأفٜغ َِٜشٔهٞ ِٝ ٢ٔ اسٝبَػ ُٖٔس ب ََُش  َٔ ََُس ب ُِٔعُت ٜأِس ـِ : ََٚغ  ب
ِّ
ـْ َطؾِل َط

ِرْستِْقـِل ـِ الدَّ َفَؿِرَض اْبـُُف  ،َأَبا َحاتٍِؿ َكاَن َيْعِرُف آْسَؿ إَْطَظؿَ َأنَّ ": الُحَسْق

َٓ َيْدُطَق بِفِ  ْكَقا ،َفاجَتَفَد َأْن  َٓ َيـَاُل بِِف الدُّ ِت الِعؾَّةُ  ،َفنِكَُّف  ا اْشَتدَّ  ،َحِزنَ  ،َفَؾؿَّ

َٓ ُيعِؼُب  اْسَتَجْبُت َلَؽ "َفَرَأى َأُبق َحاتٍِؿ فِل َكْقمِِف:  ،َفُعقفِل ،َوَدَطا بِفِ  َوَلؽِـ 

 ."اْبـُؽ

ـِ َمَع َزْوَجتِفِ  ْحَؿ ـَ َسـَةً َفَؽاَن َطْبُد الرَّ  ."اَفَؾْؿ ُيْرَزْق َوَلدً  ،: َسْبِعْق

ٌَ ِٝ َفاَٚٔق  .": إِكَُّف َما َمسَّ

ٟٗ ٍَ ايٖطاظ٢  َيُؼْقُل : َٜٚقا
َّ
ـَ َأْحَؿَد الُخَقاِرْزمِل َّ ب

َسِؿْعُت َطْبَد ": َوَسِؿْعُت َطؾِل

ـَ َأبِل َحاتٍِؿ َيُؼْقُل  ـِ ب ْحَؿ  ،َلْؿ َكْلُكْؾ فِْقَفا َمَرَقةً  ،ُكـَّا بِِؿْصَر َسْبَعَة َأْشُفرٍ ": الرَّ

ُقْقخِ  ٌؿ لَِؿَجالِِس الشُّ  َوَبالؾَّْقِؾ: الـَّْسُخ َوالُؿَؼاَبَؾُة. ،ُكؾُّ َكَفاِرَكا ُمَؼسَّ

َفَرَأيـَا فِل َصِرْيِؼـَا  ،َفَؼاُلقا: ُهَق َطؾِْقٌؾ  ،اَأَكا  َوَرفِْقٌؼ لِل َشْقخً  اَقاَل: َفَلَتْقـَا َيْقمً 

ا ِصرَكا إَِلك الَبْقِت  ،َفاشَتِرَيـَاهُ  ،َسَؿَؽًة َأْطَجَبْتـَا َفَؾْؿ  ،َحَضَر َوْقُت َمْجؾِسٍ  ،َفَؾؿَّ
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 ،يَّامٍ َفَؾْؿ َكَزْل َحتَّك َأَتك َطَؾْقِف َثالََثَة أَ  ،َوَمَضقـَا إَِلك الَؿْجؾِسِ  ،يؿؽـَا إِْصالَحف

ـْ َيْشِقيف. ،اَفَلَكْؾـَاُه كِْقئً  ،َوَكاَد َأْن َيَتَغقَّرَ  ـْ َلـَا َفَراٌغ َأْن ُكْعطَِقْف َم  َلْؿ َيُؽ

َٓ ُيْسَتَطاُع الِعْؾُؿ بَِراَحِة الَجَسدِ   ."ُثؿَّ َقاَل: 

ٟٗ ُِٝب ايٖطاظ٢ ٔٛ ٍَ اشٜب ـِ َثالَُث رْحالٍَت: إُْولَ ": ٜقا ْحَؿ ك َمَع َكاَن لَعْبِد الرَّ

اٍد فِل َسـَِة  ،َوَسـََة ِستٍّ  ،َأبِْقِف َسـََة َخْؿسٍ  ـَ َحؿَّ َد ب ُثؿَّ َحجَّ َوَسِؿَع: ُمَحؿَّ

ـِ  اِم َومِْصرَ  ،ثِـَْتْق َقاِحِؾ َوالشَّ ـَ  ،ُثؿَّ َرَحَؾ بِـَْػِسِف إَِلك السَّ ـِ َوِستِّْق َسـََة اْثـََتْق

ـِ  ـَ  ،ُثؿَّ َرَحَؾ إَِلك َأْصَبَفانَ  ،َوماَئَتْق ـَ  ،فِل َسـَِة َأْرَبٍع َوِستِّْق  ُيْقُكَس ب
َ
َفَؾِؼل

 ."َحبِْقٍب 

ٍُ ِٛ ٖٞ َٜٝك ٔٓ ِٜ ٢ٚ َٛأعٜغ ٜأَبا َعِبٔس اهلٔل ايٜكِع ُِٔعُت اي إَِذا َصؾَّْقَت َمَع َطْبِد ": َغ

ـِ َفَسؾِّْؿ إَِلْقِف َكْػْسَؽ  ْحَؿ  َيْعَؿُؾ بَِفا َما َشاَء. ،الرَّ

ـِ فِل َمَرِض َمْقتِفِ  اَدَخْؾـَا َيْقمً  ْحَؿ َفَؽاَن َطَؾك  ،بِغؾس َطَؾك َطْبِد الرَّ

ُكْقعَ  ،ُيَصؾِّل االِػَراِش َقائِؿً   ."َوَرَكَع َفَلَصاَل الرُّ

ٔ٘ َٔ ِٔ ٜناٜل َٔ َٚ :ٍَ  : َوَجْدُت َأْلَػاَظ التَّْعِدْيِؾ َوالَجْرِح َمَراتَِب : ٜقا

ـٌ َفنَِذا قِْقَؾ   بِِف. اْحُتجَّ  ،: ثَِؼٌة: َأْو: ُمْتِؼ

ْدُق  ،: َصُدْوٌق َوإِن قِْقَؾ  ُف الصِّ َٓ َبْلَس بِفِ  ،َأْو: َمَحؾُّ ـْ ُيْؽَتُب  ،َأْو:  َفُفَق مِؿَّ

 الَؿـِْزَلُة الثَّاكَِقُة. ،َحِدْيُثفُ 
َ
 َوُيـَْظُر فِْقِف َوِهل

 َوُهَق ُدْوَن َما َقْبَؾُف. ،َفُقْؽَتُب َحِدْيُثفُ  ،: َشْقٌخ َوإَِذا قِْقَؾ 



 اعشف طوفم

5
 [-رحمه اهلل-أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ]اإلمام 

   
 

547 

ُيْؽَتُب  ،َفُقْؽَتُب َحِدْيَثُف َوُهَق ُدْوَن َذلَِؽ  ،: َصالُِح الَحِدْيِث ْقَؾ َوإَِذا قِ 

 لالطتَِباِر.

ـٌ َوإَِذا قِْقَؾ   َفُدْوَن َذلَِؽ. ،: َلقِّ

 َبْؾ ُيْعَتَبُر بِِف. ،َفالَ ُيْطَرُح َحِدْيُثفُ  ،: َضِعْقُػ الَحِدْيِث َوإَِذا َقاُلقا

اٌب  ،َأْو: َذاِهُب الَحِدْيِث  ،الَحِدْيِث : َمْتُروُك َفنَِذا َقاُلقا َفالَ ُيْؽَتُب  ،َأْو: َكذَّ

 ."َحِدْيُثفُ 

ُٖٔس ٟٗ ايٖعا ٢ٚ َِ اهٜلَط ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا َُُط ب ٍَ ُع ـُ َأْحَؿَد ٜقا ـُ ب َثـَا الُحَسْق : َحدَّ

ارُ  ػَّ ـَ َأبِل َحاتٍِؿ َيُؼْقُل  ،الصَّ ـِ ب ْحَؿ  ،ا الَغالَءُ َوَقَع ِطـَْدكَ ": َسِؿْعُت َطْبَد الرَّ

ـْ َأْصَبَفانَ  اَفَلْكَػَذ َبْعُض َأْصِدَقاِئل ُحُبْقبً 
ـَ َأْلػً  ،مِ َوَسَلَلـِل َأْن  ،اَفبِْعُتُف بِِعْشِرْي

َوَكَتْبُت إَِلْقِف:  ،َفَلْكَػْؼُتَفا فِل الُػَؼَراءِ  ،َفنَِذا َجاَء َيـِْزُل فِْقَفا ،ِطـَْدَكا اَأْشَتِرَي َلُف َدارً 

َفاكُتْب َطَؾك َكْػِسَؽ  ،َفَبَعَث َيُؼْقُل: َرِضْقُت  ،فِل الَجـَّةِ  اَؽ بَِفا َقْصرً اشَتَرْيُت لَ 

قـَا بَِؿا َضِؿـَْت  ،َفَػَعْؾُت  ،اَصؽ   َٓ َتُعْد لِِؿْثِؾ  ،َفُلِرْيُت فِل الَؿـَاِم: َقْد َوفَّ َو

 ."َهَذا

ِٝٔس ايَبأدٞ َٛٔي ُّ ٜأُبٛ اي ََا ٍَ اإل٢ ـِ ب": ٜقا ْحَؿ  . "ـُ َأبِل َحاتٍِؿ ثَِؼٌة َحافِظٌ َطْبُد الرَّ

ٗٞ ًٞٔد ٢ٌ ايَب ُٔ ايٜفِه ُُٖس ب ََُش ِٝع٢  ٍَ ٜأُبٛ ايٖطٔب ـَ َٜٚقا َد ب : َسِؿْعُت َأَبا َبْؽٍر ُمَحؿَّ

اِزيَّ  ـِ الُجـَْقدِ  ،َمْفَرَوْيف الرَّ ـِ ب ـَ الُحَسْق َّ ب
ـَ  ،َسِؿْعُت َطؾِل َسِؿْعُت َيْحَقك ب

ـٍ َيُؼْقُل: ـُ َطَؾك َأْقَقامٍ إِكَّا  َمِعْق  ـْ ــمِ  ،َلَعؾَُّفؿ َقْد َحطُّقا ِرَحاَلُفؿ فِل الَجـَّةِ  ،َلـَْطَع
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ـِ َسـَة. ـْ ماَئَتْق
 َأْكَثِر مِ

ـْ ماَئَة َسـَةٍ ٝقًُٞت
َٓ َيْبُؾُغ فِل َأيَّاِم َيْحَقك َهَذا الَؼَدِر. ،: َلَعؾََّفا مِ  َفنِنَّ َذلَِؽ 

ِٜ٘ َٚ َِٗط ََ  ُٔ ٍَ اِب ـِ َأبِل َحاتِؿٍ َفَدَخؾْ ": ٜقا ـِ ب ْحَؿ َوُهَق َيْؼَرُأ  ،ُت َطَؾك َطْبِد الرَّ

ْثُتُف بَِفَذا (،الَجْرِح َوالتَّْعِدْيؾِ )َطَؾك الـَّاِس كَِتاَب:  َوارَتَعَدْت  ،َفَبَؽك ،َفَحدَّ

 ."َوَيْسَتِعْقُدكِل الِحَؽاَيةَ  ،َوَجَعَؾ َيْبؽِل ،َحتَّك َسَؼَط الؽَِتاُب  ،َيَداهُ 

َّٓ َفَؽالَُم الـَّاِقِد  ،اَبُف َطَؾك َصِرْيِؼ الَقَجِؾ َوَخْقِف الَعاِقَبةِ : َأَص ٝقًُٞت َوإِ

 
ِ
ـِ اهلل ـَ الـُّْصِح لِِدْي

َعَػاِء مِ ـَِّة. ،الَقِرِع فِل الضُّ ـِ السُّ بِّ َط  َوالذَّ

ُٖٕس ََُش  ُٔ ٢ٔ ب َُ ٖٞ َعِبُس ايٖطِس َُاَع٠١ ،َٜٚقِس ٜنَتَب إ٢ٜي َٔ  ،ََٚد ََُط ب ُُٔعٛا ُع َغ
ٍُ ِٛ ُٖٕس َٜٝك دٍ ََُش ـُ ُمَحؿَّ  ب

ِ
ـِ  ،: َأْخَبَرَكا ِهَبُة اهلل ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ُد ب َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ

ل ،َغْقالَنَ  ٍد  ،َأْخَبَرَكا َأُبق إِْسَحاَق الُؿَزكِّ ـُ ُمَحؿَّ ـِ ب ْحَؿ َأْخَبَرَكا َطْبُد الرَّ

 
ُّ
ـُ ُحَؿْقدٍ  ،الَحـَْظؾِل َثـَا َهاُروُن ب َثـَا  ،َحدَّ ـُ َطـَْبَسةَ َحدَّ َأْخَبَرَكا ُشعَبُة  ،الَػْضُؾ ب

ـِ الَحَؽؿِ  ـِ ُشَعْقٍب  ،َط ـْ َطْؿِرو ب ـْ َأبِْقفِ  ،َط هِ  ،َط ـْ َجدِّ -طبد اهلل بـ طؿرو -َط

 -رضل اهلل طـفؿا
ُّ
الَجاُر َأَحؼُّ بَِسَؼِب »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َقاَل الـَّبِل

 «َداِرِه َأْو َأْرِضفِ 
(1)

. 

                                                   
عن  ،، من طريق حسُت ادلعلم(7/321)كالنسائي  (،391، 4/389). كأخرجو أمحد رجالو ثقات (1)

كابن  (،4/389)كإسناده صحيح. كأخرجو أمحد  ،عن أبيو ،عن عمرك بن الرشيد ،عمرك بن شعيب
من طريق عبد ا ابن عبد الرمحن بن يعلى  (،6/115)كالبيهقي  (،511)كالدارقطٍت  (،645)اجلاركد 
يف الشفعة: باب عرض  (361 ،4/361)كأخرجو البخارم   ،عن أبيو ،عن عمرك بن الشريد ،الطائفي

         = يف البيوع: (7/321)كالنسائي  (،3516)كأبو داكد  (،6/391)كأمحد  ،الشفعة على صاحبها
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 َٞ ُٛفِّ ٣ُِت ُٔ ٜأٔبٞ َسأت مِ اِب ـَ َوَثالَِث ماَئٍة  ،: فِل الُؿَحرَّ َسـََة َسْبٍع َوِطْشِرْي

يِّ   قا. "َوَلُف بِْضٌع َوَثَؿاُكْقَن َسـَةً  ،بِالرَّ
          

 

  

                                                                                                                        
من طرؽ عن إبراىيم بن  (6/115)كالبيهقي  ، (2498)كابن ماجو  ،باب ذكر الشفعة كأحكامها =

 عن أيب رافع. ،عن عمرك بن الشريد ،ميسرة
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 [-رحمه اهلل-اإلمام أبو حاتم الرازي ]

 ."-سمحٕ اهلل-اإلًاَ أب٘ حامت اهشاصٜ " :ٖٚهصا

 : (256-13/247)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"ٟٗ ٣ِ ايٖطاظ٢ ـِ -ضمح٘ اهلل-ٜأُبٛ َسأت ـِ َداُوَد ب ـِ الُؿـِْذر ب ـُ إِْدِرْيَس ب ُد ب : ُمَحؿَّ

 مِْفَراَن.

ـَ  ،الـَّاِقدُ  ،الَحافِظُ  ،اإِلَمامُ  ثِْق   ،َشْقُخ الُؿَحدِّ
ُّ
 الَغَطَػاكِل

ُّ
ـْ َتِؿْقِؿ  ،الَحـَْظؾِل

مِ

ـِ َيْرُبْقع. ـِ َحـَْظَؾَة ب  ب

ٌَ ِٝ ـُ فِل َدْرِب َحـَْظَؾةَ َٚٔق ِّ َٕكَُّف َكاَن َيْسُؽ
. ،: ُطِرَف بِالَحـَْظؾِل يِّ  بَِؿِدْيـَة الرَّ

ـْ ُبُحْقِر الِعْؾؿِ 
َف الباِلَدَ  ،َكاَن مِ ـِ َواإِلْسـَادِ  ،َصقَّ َوَجَؿَع  ،َوَبَرَع فِل الَؿْت

َل َوَج  ،َوَصـََّػ  َح َوَطؾََّؾ. ،َرَح َوَطدَّ  َوَصحَّ

ُٙ ِٛٔيُس ـَ َوماَئٍة.ََ  : َسـََة َخْؿٍس َوتِْسِعْق

ـِ  ُل كَِتابِِف لِْؾَحِدْيِث َكاَن فِل َسـَِة تِْسٍع َوماَئَتْق ـْ ُكَظَراِء  ،َوَأوَّ
َوُهَق مِ

ـْ َصَبَؼتِفِ  ،الُبَخاِريِّ 
َر َبْعَدُه َأْزَيَد مِـ طِ  ،َومِ ـَ َطامً َوَلؽِـَُّف ُطؿِّ  . اْشِرْي

ٗٞ ًٔ ِٝ ٍَ اشٜبًٔ ـْ َرَوى ٜفٜكِس ٜقا بَّاُن الَحافُِظ: َقْد َجَؿْعُت َم : َقاَل لِل َأُبق َحاتٍِؿ الؾَّ

اِزيُّ  ٍَٓف. اَفَبَؾُغقا َقِرْيبً  ،َطـُْف َأُبق َحاتٍِؿ الرَّ ـْ َثالََثِة آ
 مِ
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ـَ  َث فِل َرْحالَتِِف بَِلَماِك ـِ  ،ْبـِفِ َواْرَتَحَؾ َبا ،َوَقْد َحدَّ  بِِف َأْصَحاَب اْب
َ
َوَلِؼل

 َوَوِكْقٍع. ،ُطَقْقـَةَ 

ٍّ ٢ٔ َعٔس ُٖٔس ب ََُش  ُٔ ٣ِ َعِبُس امٜلًٔٔو ب ِٝ ٍَ اسٜبأفٝغ ٜأُبٛ َُْع بِْقُع ٜقا َثـَا الرَّ : َحدَّ

ـَ إِْسَحاَق الَؼاِضل َيُؼْقُل:  ـُ َأبِل َحاتٍِؿ: َسِؿْعُت ُمْقَسك ب ـِ ب ْحَؿ َقاَل َطْبُد الرَّ

ـْ َوالِِدَك.مَ "
 ا َرَأْيُت َأْحَػَظ مِ

ـَ َأبِل َشْقَبةَ  َ َأَبا َبْؽٍر ب
ـَ ُكَؿْقرٍ  ،َوَكاَن َقْد َلِؼل ـٍ  ،َواْب ـَ َمِعْق َوَيْحَقك  ،َواْب

 
َّ
اكِل  ."الِحؿَّ

ٍَ ُِٝب ٜقا ٔٛ ُل اشٜب اِظ إَثَباِت ... َأوَّ ِة الُحػَّ ؿَّ
: َكاَن َأُبق َحاتٍِؿ َأَحَد إَئِ

.َسَؿاِطِف  ـِ  َسـََة تِْسٍع َوماَئَتْق

ِٝذ٢ اسٜبأفٝغ ٍَ ٜأُبٛ ايٖؿ ـِ َيْعُؼْقَب: َسِؿْعُت ٜقا ِد ب ـُ ُمَحؿَّ  ب
ِ
: َحَؽك َلـَا َطْبُد اهلل

 َأَبا َحاتٍِؿ َيُؼْقُل:

ـْ َأْهِؾ َأْصَبَفانَ 
ـُ مِ ـْ َقْرَيِة ُجْرَوَكانَ  ،َكْح

َوَأْهُؾـَا َكاُكقا َيْؼُدُمْقَن َطَؾْقـَا  ،مِ

 ."ُثؿَّ اكَؼَطُعقا َطـَّا ،َقاِة َأبِلفِل َح 

ٗٞ ًٔ ِٝ ٍَ اشٜبًٔ َحاَبةِ  ا: َكاَن َأُبق َحاتٍِؿ َطالِؿً ٜقا ـَ  ،بِاْختاِلَِف الصَّ  ،َوفِْؼِف التَّابِِعْق

ـْ َبْعَدُهؿ ي َوَجَؿاَطةً  ،َوَم اَن  ،َسِؿْعُت َجدِّ ـَ إِْبَراِهْقَؿ الَؼطَّ َّ ب
َسِؿُعقا َطؾِل

 مِْثَؾ َأبِل َحاتٍِؿ! َيُؼْقُل: َما َرَأْيُت 

 
َّ
 َوإِْسَؿاِطْقَؾ الَؼاِضل؟ ،َفُؼْؾـَا َلُف: َقْد َرَأْيَت إِْبَراِهْقَؿ الَحْربِل
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ـْ َأبِل َحاتِؿٍ 
َٓ َأْفَضَؾ مِـْفُ  ،َقاَل: َما َرَأْيُت َأْجَؿَع مِ  ."َو

ٟٗ َِ ايٖطاظ٢ ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ٞٗ ب ٍّ الرَّ َعًٔ
ـُ َطؾِل َثـَا َأْحَؿُد ب امُ : َحدَّ ـَ  ،قَّ َسِؿْعُت الَحَس

 َقاَل: 
َّ
اِرْستِْقـِل ـِ الدَّ ـَ الُحَسْق : َقاَل لِل َأُبق ُزْرَطَة: َيُؼْقُل  ،َسِؿْعُت َأَبا َحاتِؿٍ "ب

 َما َرَأْيُت َأْحَرَص َطَؾك َصَؾِب الَحِدْيِث مِـَْؽ.

ـِ اْبـِل َلَحِرْيٌص. ْحَؿ  َفُؼْؾُت َلُف: إِنَّ َطْبَد الرَّ

ـْ )َفَؼاَل:  ـِ (َأْشَبَف َأَباُه َفَؿا َضَؾؿ َم ـِ َط ْحَؿ اُم: َفَسَلْلُت َطْبَد الرَّ قَّ . َقاَل الرَّ

َؿاِع َلفُ  َٓتِِف َٕبِقفِ  ،اتَِّػاِق َكْثَرِة السَّ  ،ْأُكُؾ َوَأْقَرُأ َطَؾْقفِ ?َفَؼاَل: ُربََّؿا َكاَن ي ،َوُسَما

َوَيْدُخُؾ الَبْقَت فِل َصَؾِب  ،ْقَرُأ َطَؾْقفِ َوَيْدُخُؾ الَخالََء َوأَ  ،َوَيْؿِشل َوَأْقَرُأ َطَؾْقفِ 

ٍء َوَأْقَرُأ َطَؾْقفِ 
ْ
 ."َشل

ٟٗ ِٛض٢ َِٝػاُب ١َُٜ ايٖٓ ُٔ َغًٜ َُُس ب ٍَ ٜأِس ـَ  ،: َما َرَأْيُت َبْعَد إِْسَحاَق ٜقا َد ب َوُمَحؿَّ

اِزيِّ  ـْ َأبِل َحاتٍِؿ الرَّ
َٓ َأْطَؾَؿ بَِؿَعاكِقف. ،َيْحَقك َأْحَػَظ لِْؾَحِدْيِث مِ  َو

ٍّ ُٔ َعٔس ٍَ اِب ـَ َصْػَقانَ ٜقا : َسِؿْعُت َأَبا َحاتٍِؿ َيُؼْقُل  ،: َسِؿْعُت الَؼاِسَؿ ب

ـْ َرَأْيُت َأْرَبَعًة: " ـُ َحـَْبؾٍ  ،آَدمُ "َأْوَرُع َم اِهدُ  ،َوَأْحَؿُد ب ٍد الزَّ ـُ ُمَحؿَّ  ،وَثابُِت ب

اِزيُّ   ."َوَأُبق ُزْرَطَة الرَّ

ٍَ ُِ ٜقا َزاذَ ايٜكأغ ـِ ُخرَّ ـْ َرَأْيُت َفَؼاَل:  ،: َفَذَكْرُتُف لُِعْثَؿاَن ب َأَكا َأُقْقُل َأْحَػُظ َم

ِرْيرُ ": َأْرَبَعةً  ـُ الِؿـَْفاِل الضَّ ُد ب ـُ َطْرَطَرةَ  ،ُمَحؿَّ َوَأُبق  ،َوَأُبق ُزْرَطةَ  ،َوإِْبَراِهْقُؿ ب

 ."َحاتِؿٍ 
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٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٍَ اِب ـَ َطْبِد إَْطَؾك َيُؼْقُل  َسِؿْعُت : ٜقا  ،َأُبق ُزْرَطةَ ": ُيْقُكَس ب

ـَ  ،َوَدَطا َلُفَؿا ،َوَأُبق َحاتٍِؿ إَِماَما ُخَراَسانَ    ."َوَقاَل: َبَؼاُؤُهَؿا َصالٌَح لِْؾُؿْسؾِِؿْق

٣ّ َُٞهَط  ٢ٔ ٢ٔ ب ِٝ ُٔ اسٝبَػ ُُٖس ب ََُش  ٍَ اِطرِ َٜٚقا ـَ الشَّ اَج ب  ،: َسِؿْعُت َحجَّ

ـَ َواَرةَ  ،ُف َأَبا ُزْرَطةَ َوَذَكْرُت لَ    ،َواْب
َّ
اِرمِل َفَؼاَل: َما بِالَؿْشِرِق  ،َوَأَبا َجْعَػٍر الدَّ

 َأْكَبُؾ مِـُْفؿ.

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ارٍ  ،: َسِؿْعُت َأبِلاِب ـُ َطؿَّ ـَ  ،َقاَل لِل ِهَشاُم ب
ء َتْحَػُظ مِ

ْ
َأيُّ َشل

 إَْذَواِء؟

ـِ  ،: ُذو إََصابِعِ ٝقًُٞت َوائِدِ  ،َوُذو الَجْقَش ـِ  ،َوُذو الزَّ َوُذو  ،َوُذو الَقَدْي

 
ّ
ـُ َثالََثةً  ،َفَضِحَؽ  ،َوَطَدْدُت َلُف ِستَّة ،الؾِّْحَقِة الؽاِلبِل  ،َوَقاَل: َحِػْظـَا َكْح

 ."َوِزْدَت َأْكَت َثالََثةً 

ُٔ ٔخَطاف٣ ٢ٔ ب َُ ٍَ اسٜبأفٝغ َعِبُس ايٖطِس ـْ َأْهِؾ إََماَكِة : َكاَن َأُبق َحاتٍِؿ مِ ٜقا

 َوالَؿْعِرَفِة.

ٗٞ َٖٔب١ٝ اهلٔل ايال٤ٞيٜها٥ٔ  ٍَ  .اُمَتَثبِّتً  اَحافِظً  ا: َكاَن َأُبق َحاتٍِؿ إَِمامً َٜٚقا

. ُّ فِل ُشُقْقِخ الُبَخاِريِّ
 َوَذَكَرُه الالَّْلَؽاِئل

ٗٞ ٍَ ايَٖٓػا٥ٔ  : ثَِؼٌة.َٜٚقا

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٍَ اِب ـَ َأبِل ُزْرَطَة َيْقمً ": َيُؼْقُل  َسِؿْعُت َأبِل: ٜقا  اَجَرى َبْقـِل َوَبْق

َوَكَذلَِؽ ُكـُْت َأْذُكُر  ،َفَجَعَؾ َيْذُكُر َأَحاِدْيَث َوطَؾَؾَفا ،َتْؿقِّقُز الَحِدْيِث َوَمْعِرَفُتفُ 
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ُقْقخِ  ،َأَحاِدْيَث َخَطل َوطؾؾَفا ـْ "َفَؼاَل لِل:  ،َوَخَطل الشُّ َيْػُفؿ  َيا َأَبا َحاتٍِؿ! َقؾَّ َم

ـْ  ،َهَذا ـْ َتِجُد َم ـِ َفَؿا َأَقؾَّ َم ـْ َواِحٍد َواْثـَْق
َما َأَطزُّ َهَذا! إَِذا َرَفْعَت َهَذا مِ

ءٍ 
ْ
ـُ َهَذا! َوُربََّؿا َأُشؽُّ فِل َشل َفنَِلك َأْن  ،َأْو َيَتَخاَلُجـِل فِل َحِدْيٍث  ،ُيْحِس

ـْ َيْشِػقـِل مِـُْف. َٓ َأِجُد َم  َأْلَتِؼل َمَعَؽ 

 ."َقاَل َأبِل: َوَكَذلَِؽ َكاَن َأْمِري

ََُس اسٜبأفٝغ ُٔ ٜأِس ـُ َأبِل َصالٍِح َقأيُح ب َثـَا الَؼاِسُؿ ب َسِؿْعُت َأَبا َحاتٍِؿ  ،: َحدَّ

 فِل الُؼـُْقِت؟َتْرَفُع َيَدْيَؽ ": َقاَل لِل َأُبق ُزْرَطةَ : َيُؼْقُل 

 َٓ  َفَتْرَفُع َأْكَت؟ ،ُقْؾُت: 

 َقاَل: َكَعْؿ.

ُتَؽ؟  ُقْؾُت: َفَؿا ُحجَّ

ـِ َمْسُعْقٍد.  َقاَل: َحِدْيُث اْب

ـُ َأبِل ُسَؾْقٍؿ.  ُقْؾُت: َرَواُه َلْقُث ب

 َقاَل: َفَحِدْيُث َأبِل ُهَرْيَرَة؟

ـُ َلِفْقَعَة.  ُقْؾُت: َرَواُه اْب

ـِ   َطبَّاٍس؟ َقاَل: َحِدْيُث اْب

 ُقْؾُت: َرَواُه َطْقٌف.

ُتَؽ فِل َتْركِِف؟  َقاَل: َفَؿا ُحجَّ
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ِ
ـِ َمالٍِؽ: َأنَّ َرُسْقَل اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُقْؾُت: َحِدْيَث َأَكَس ب

َطاءِ » ـَ الدُّ
ٍء مِ

ْ
َٓ َيْرَفُع َيَدْيِف فِل َشل َّٓ فِل آْستِْسَؼاء ،َكاَن  «إِ

(1)
. 

 ."َفَسَؽَت 

ٍَ ٢ٍ ٔنَتأب َٜٚقا ٖٚ ٣ِ ٔفٞ ٜأ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٢ٌ) اِب ِٜ َٚايٖتِعٔس ُ٘ (ازٜبِطح٢  َسِؿْعُت َأبِل ": ٜي

ْأيَيُؼْقُل  ِة َأْصَحاِب الرَّ ـْ ِجؾَّ
ـْ َأْهِؾ الَػْفِؿ مِـُْفؿ ،: َجاءكِل َرُجٌؾ مِ

َوَمَعُف  ،مِ

  ،َدْفَترٌ 
َّ
َقْد َدَخَؾ لَِصاِحبِِف  ،َطلٌ َفُؼْؾُت فِل َبْعِضف: َهَذا َحِدْيٌث َخ  ،َفَعَرَضُف َطَؾل

 َوَسائُِر َذلَِؽ ِصَحاح. ،َوَهَذا ُمـَْؽرٌ  ،َوَهَذا َباصٌِؾ  ،َحِدْيٌث فِل َحِدْيٍث 

ـَ َطؾِْؿَت َأنَّ َذاَك َخَطلٌ  ـَ َأْي
َوَذاَك َكِذٌب؟ َأَأْخَبَرَك  ،َوَذاَك َباصٌِؾ  ،َفَؼاَل: مِ

 بَِلكِل َكَذْبُت فِل َحِدْيِث َكَذا؟َأْو  ،َراِوي َهَذا الؽَِتاِب بَِلكِّل َغؾِْطُت 

 َٓ ـْ َراِوْيفِ  ،ُقْؾُت:  َغْقَر َأكِّل َأْطَؾُؿ َأنَّ َهَذا الَحِدْيَث  ،َما َأْدِري َهَذا الُجْزء َم

 َوَأنَّ َهَذا َباصٌِؾ. ،َخَطلٌ 

ِطل الَغْقَب؟  َفَؼاَل: َتدَّ

                                                   
باب رفع  ،يف االستسقاء (2/429). كحديث أنس أخرجو البخارم (2/76اخلرب يف تاريخ بغداد ) (1)

كاف النيب ال يرفع يديو يف شيء من دعائو إال يف "قاؿ:  (7) (895)كمسلم  ،االماـ يده يف االستسقاء
. كظاىر ىذا احلديث نفي الرفع يف كل دعاء غَت "كإنو يرفع حىت يرل بياض إبطو ،االستسقاء
كىي كثَتة أفردىا البخارم  ،كىو معارض باالحاديث الثابتة يف الرفع يف غَت االستسقاء ،االستسقاء

كألف كساؽ فيها عدة أحاديث.  (،121 ،11/119) "صحيحو "بًتمجتو يف كتاب الدعوات من 
 كاحلافظ يف "مجلة.  كشرح ادلهذب " "، االذكار " احلافظ ادلنذرم جزءا فيها سرد منها النوكم يف "

 : إف ادلنفي يف حديث أنس صفة خاصة ال أصل الرفع.كقد قاؿ العلماء. الفتح "
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َطاُء َغْقٍب.  ُقْؾُت: َما َهَذا ادِّ

لِْقُؾ َطَؾك َما ُقْؾَت؟َقاَل: َفَؿا   الدَّ

ا ُقْؾُت  ـُ  ،ُقْؾُت: َسْؾ َطؿَّ ـُ مِْثَؾ َما ُأْحِس ـْ ُيْحِس َػْؼـَا َطؾِْؿَت َأكَّا َلْؿ  ،َم َفنِْن اتَّ

َّٓ بَِػْفٍؿ.  ُكَجاِزْف َوَلْؿ َكُؼْؾُف إِ

 َقاَل: َوَيُؼْقُل َأُبق ُزْرَطَة َكَؼْقلَِؽ؟

 ُقْؾُت: َكْعؿ.

 َقاَل: َهَذا َطَجٌب.

  ،َقاَل: َفَؽَتَب فِل َكاَغد َألَػاضِل فِل تِْؾَؽ إََحاِدْيَث 
َّ
َوَقْد  ،ُثؿَّ َرَجَع إَِلل

َفَؼاَل: َما ُقْؾَت إِكَُّف  ،َكَتَب َأْلَػاَظ َما َتَؽؾََّؿ بِِف َأُبق ُزْرَطَة فِل تِْؾَؽ إََحاِدْيَث 

 َقاَل َأُبق ُزْرَطَة: ُهَق َباصٌِؾ. ،َكِذٌب 

 ُب َوالَباصُِؾ َواِحٌد.ُقْؾُت: الَؽذِ 

َوَما ُقْؾَت: إِكَُّف  ،َكَؿا ُقْؾَت  ،َقاَل: ُهَق ُمـَْؽرٌ  ،َقاَل: َوَما ُقْؾَت إِكَُّف ُمـَْؽرٌ 

 َقاَل: ُهَق َصِحْقٌح. ،َصِحْقٌح 

ـْ َغْقر ُمَقاَصَلٍة فِقَؿا َبْقـَُؽَؿا
 ."ُثؿَّ َقاَل: َما َأَطَجَب َهَذا! َتتََّػَؼان مِ

َوَأكَّا ُقْؾـَا بِِعْؾٍؿ َوَمْعِرَفٍة َقْد  ،َذلَِؽ َطؾِْؿَت َأكَّا َلْؿ ُكَجاِزْف  ُقْؾُت: َفِعـْدَ 

ِة َما َكُؼْقُلُف َأنَّ ِدْيـَارً  ،ُأْوتِْقـَاهُ  لِْقُؾ َطَؾك ِصحَّ  ،ُيْحَؿُؾ إَِلك الـَّاقِدِ  اَبْفَرًج  اَوالدَّ

 َفَقُؼْقُل: َهَذا َبْفَرٌج.
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ـَ  ـْ َأْي
ـَ ُبْفِرَج  اُقْؾَت: إِنَّ َهَذا َبْفَرٌج؟ َهْؾ ُكـَْت َحاِضرً  َفنِْن قِْقَؾ َلُف: مِ ِحْق

يـَاُر؟  َهَذا الدِّ

.َٓ  َقاَل: 

 وإِْن ِقْقَؾ: َأْخَبَرَك الَِّذي َبْفَرَجُف؟

.َٓ  َقاَل: 

ـَ ُقْؾت؟ ـْ َأْي  قِْقَؾ: َفَؿ

 ُرِزْقُتُف. اَقاَل: ِطْؾؿً 

ـُ ُرِزْقـَا َمْعِرَفَة َذلَِؽ  َوَكَذلَِؽ إَِذا ُحِؿَؾ إَِلك َجْقَهِريٍّ َفصُّ  ،َوَكَذلَِؽ َكْح

ـْ َذا ،َوَفصُّ ُزَجاٍج  ،َياُقْقٍت 
 َوَيُؼْقُل َكَذلَِؽ. ،َيعِرُف َذا مِ

ـُ ُرِزْقـَا ِطْؾؿً  َٓ يَتَفقَُّل َلُف َأْن ُكْخبُِرَك َكْقَػ َطؾِْؿـَا بَِلنَّ َهَذا  ،اَوَكَذلَِؽ َكْح

َة الَحِدْيِث بَِعَداَلِة َكاقِؾِْقفِ  ،َأْو َهَذا ُمـَْؽرٌ  ،َكِذٌب   اَوَأْن َيُؽْقَن َكالَمً  ،َفـَْعَؾُؿ ِصحَّ

ةِ  ـْ َلْؿ َتِصحَّ  ،َيْصُؾُح َأْن َيُؽقَن َكالََم الـُُّبقَّ ِد َم َوَكْعِرُف َسَؼَؿُف َوإِْكَؽاَرُه بَتَػرَّ

 ."َطَداَلُتفُ 

ٍَ  ُقْؾُت َطَؾك َباِب ": َوَسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل : ٜقا
ِّ
َقالِِسل ـْ ": َأبِل الَقلِْقِد الطَّ َم

 َحِدْيثً 
َّ
 ِدْرَهٌؿ  اَلْؿ َأْسَؿْع بِِف َصِحْقحً  اُمْسـَدً  اَغِرْيبً  اَأْغَرَب َطَؾل

َّ
َفَؾُف َطَؾل

ُق بِفِ  ـْ ُدْوَكفُ  ،َوَكاَن َثؿَّ َخْؾٌؼ: َأُبق ُزْرَطةَ  ،َيَتَصدَّ َوإِكََّؿا َكاَن ُمَراِدي َأن ُيْؾَؼك  ،َفَؿ
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َّ
َفَؾْؿ َيَتَفقََّل  ،َفَلْذَهُب َوَأْسَؿَعفُ  ،َفَقُؼْقُلْقَن: ُهَق ِطـَْد ُفالَنٍ  ،َما َلْؿ َأْسَؿْع بِفِ  َطَؾل

 َحِدْيثً 
َّ
 ."إََحٍد َأن ُيْغِرَب َطَؾل

ٍُ ِٛ ُِٔعُت ٜأٔبٞ َٜٝك ُّ َقْد َولَِع بِالتَّْػِسْقِر ": ََٚغ
ـُ َيِزْيَد إَْسَػاصِل ُد ب َكاَن ُمَحؿَّ

بُقا فِل الباِلَدِ ﴿َما َتْحَػُظْقَن فِل َقْقلِِف َتَعاَلك: ": اَفَؼاَل َيْقمً  ،ظِفِ َوَتَحػُّ   ﴾َفـَؼَّ

 . [36ق: ]

 َأْصَحاُب الَحِدْيِث َيـُْظُر َبْعُضُفؿ إَِلك َبْعضٍ 
َ
َثـَا َأُبق "َفُؼْؾُت:  ،َفَبِؼل َحدَّ

ـِ َصالٍِح  ،َصالٍِح  ـْ ُمَعاِوَيَة ب ـِ َأبِل َصْؾَحةَ  ،َط  ب
ِّ
ـْ َطؾِل ـِ َطبَّاسٍ  ،َط ـِ اْب  ،َط

 َقاَل: َضَرُبقا فِل الباِلَِد.

ـَ   ."َفاْستحس

ٍُ ِٛ ُِٔعُت ٜأٔبٞ َٜٝك يَّ ": َغ ـُ َيْحَقك الـَّْقَساُبْقِريُّ الرَّ ُد ب َفَللَؼْقُت  ،َقِدَم ُمَحؿَّ

ْهرِ  ،اَطَؾْقِف َثالََثَة َطَشَر َحِدْيثً  ـْ َحِدْيِث الزُّ
َّٓ َثالََثَة  ،يِّ مِ َفَؾْؿ َيْعِرْف مِـَْفا إِ

ـْ ِطـَْدهُ  ،َأَحاِدْيَث   ."َوَلْؿ َيْعِرْفَفا ،َوَسائُِر َذلَِؽ َلْؿ َتُؽ

ٍُ ِٛ ُِٔعُت ٜأٔبٞ َٜٝك ُل سـٍَة َخَرْجُت فِل َصَؾِب الَحِدْيِث ": َغ َأَقْؿُت َسْبَع  ،َأوَّ

ـَ   ."َأْحَصْقُت َما َمَشْقُت َطَؾك َقَدمِل ِزَياَدًة َطَؾك َألِػ َفْرَسٍخ  ،ِسـِْق

ة. ،: َمَساَفُة َذلَِؽ َكْحُق َأْرَبَعِة َأْشُفرٍ ٝقًُٞت  َسْقَر الَجادَّ

ٍَ ـِ إَِلك مِْصَر َماِشقً  ،: ُثؿَّ َتَرْكُت الَعَدَد َبْعَد َذلَِؽ ٜقا ـَ الَبْحَرْي
 ،اَوَخَرْجُت مِ

ْمَؾِة َماِشقً   ُثؿَّ  ،ُثؿَّ َأْكَطاِكَقَة َوَصَرُسْقَس  ،ُثؿَّ إَِلك ِدَمْشَؼ  ،اُثؿَّ إَِلك الرَّ
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ةِ  ،َرَجْعُت إَِلك ِحْؿَص  قَّ ُكؾُّ َهَذا فِل  ،ُثؿَّ َركِْبُت إَِلك الِعَراِق  ،ُثؿَّ إَِلك الرَّ

ـَ َسـًَة. ـُ ِطْشِرْي ل َوَأَكا اْب  َسَػِري إَوَّ

ـَ 
يِّ َخَرْجُت مِ  ،َفَدَخْؾُت الُؽْقَفَة فِل َرَمَضاَن َسـََة َثالََث َطْشَرةَ  ،الرَّ

 الُؿْؼِرئ َوَأَكا بِالُؽْقَفةِ 
ُّ
ـَ  اُثؿَّ َرَحْؾُت َثاكِقً  ،َوَجاءَكا َكِعل ـِ َوَأْرَبِعْق ُثؿَّ  ،َسـََة اْثـََتْق

ـَ  يِّ َسـََة َخْؿٍس َوَأْرَبِعْق ٍة فِل َسـَِة َوَحَجْجُت َرابِ  ،َرَجْعُت إَِلك الرَّ َع ِحجَّ

. ـَ  َخْؿٍس َوَخْؿِسْق

: اْبـُفُ  ـِ ْحَؿ  قا. "َوَحجَّ فِْقَفا َطْبُد الرَّ
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 [-رحمه اهلل-اإلمام أبو زرعة الرازي ]

 .-سمحٕ اهلل-اإلًاَ أب٘ صسعٞ اهشاصٜ : َِٚٓٗ

 : (80-13/65)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ٟٜٗأُبٛ " ـُ َطْبِد الَؽِرْيِؿ.-ضمح٘ اهلل-ُظِضَع١ٜ ايٖطاظ٢  ب
ِ
 : ُطَبْقُد اهلل

اظِ  ،اإِلَمامُ  ْوٍخ:  ،َسقُِّد الُحػَّ ـِ َفرُّ ـِ َيِزْيَد ب ـُ َطْبِد الَؽِرْيِؿ ب  ب
ِ
ُطَبْقُد اهلل

. يِّ ُث الرَّ  ُمَحدِّ

اي)َوُدُخْقُل  . ،فِل كِْسَبتِِف َغْقُر َمِؼْقسٍ  (الزَّ  َكالَؿْرَوِزيِّ

ُٙ ِٛٔيُس ََ. ـِ  : َبْعَد َكقٍِّػ َوماَئَتْق

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ـِ َصالٍِح َٜٚقِس َشٜنَط اِب  ب
ِ
: َطْبِد اهلل ـْ

: َأنَّ َأَبا ُزْرَطَة َسِؿَع مِ

 
ِّ
ـِ َكِجْقٍح  ،الِعْجؾِل قََّة ب

ـِ َططِ ـِ ب  َسـََة إِْحَدى َطْشَرَة  ،َوالَحَس
َ
ـ ُتُقفِّل َوُهَؿا مِؿَّ

ـِ   ا َبَؾَغـِل.فِقؿَ  ،َوماَئَتْق

ا َوَقَع َغَؾٌط فِل َوَفاتِِفَؿا ا فِل َمْقلِِدهِ  ،فنِمَّ ا فِل ُلِؼقِِّف َلُفَؿا.  ،َوإِمَّ  َوإِمَّ

ُِٝب ٔٛ ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ اشٜب ـْ : ٜقا ـِ إِْبَراِهْقؿَ ": َسِؿَع َأُبق ُزْرَطَة مِ َوَأبِل  ،ُمْسؾِِؿ ب

ـِ ُبَؽْقرٍ  ،َوَأبِل الَقلِْقدِ  ،َوَقبِْقَصةَ  ،ُكَعْقؿٍ   ."َوَيْحَقك ب

ٍَ ـَ َحـَْبؾٍ  اُمْؽثِرً  اُمْتِؼـً  اَحافِظً  ،اَربَّاكِق   ا: َوَكاَن إَِمامً ٜقا  ،... َجاَلَس َأْحَؿَد ب

 َوَذاَكَرُه.
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٢ٌ َبِػَساَز ِٖ ِٔ ٜأ َٔ  ُ٘ ِٓ  ََٚسٖسَخ َع
ُّ
ـُ َأْحَؿدَ  ،: إِْبَراِهْقُؿ الَحْربِل  ب

ِ
 ،َوَطْبُد اهلل

زُ   .َوَقاسٌؿ الُؿَطرِّ

ٟٗ ّْ ايٖطاظ٢ ُٖا ٍَ َت ٍد الؽِـِْديُّ ٜقا ـُ ُمَحؿَّ َثـَا َأُبق ُزْرَطَة  ،: َأْخَبَرَكا َجْعَػُر ب َحدَّ

 
ُّ
َمْشِؼل يِّ ِدَمْشَؼ َقِدْيؿً  ،الدِّ ـْ َأْهِؾ الرَّ

مِـُْفؿ: َأُبق  ،اَقاَل: َقِدَم َطَؾْقـَا َجَؿاَطٌة مِ

ا اكَصَرُفقا  ،َيْحَقك َفْرَخَقْيف مِـُْفؿ: َأُبق َحاتٍِؿ  ،قَؿا َأْخَبَركِل َغْقُر َواِحدٍ فِ  -َفَؾؿَّ

اِزيُّ  اِزيَّ -َرَأْوا َهَذا الَػَتك َقْد َكاَس  -الرَّ َفَؼاُلقا َلُف:  -َيْعـِل: َأَبا ُزْرَطَة الرَّ

.
ِّ
َمْشِؼل  ُكَؽـِّْقَؽ بُِؽـَْقِة َأبِل ُزْرَطَة الدِّ

اِزيُّ بِ  ُركِل َهَذا الَحِدْيَث  ،ِدَمْشَؼ ُثؿَّ َلِؼَقـِل َأُبق ُزْرَطَة الرَّ  ،َوَكاَن ُيَذكِّ

 ."َوَيُؼْقُل: بُِؽـَْقتَِؽ اْكَتـَْقُت 

١ٜ٤ٛ ُٔ َب ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ب ادَ ٜقا ـَ َأْحَؿدَ  ،: َسِؿْعُت الـَّجَّ  ب
ِ
 ،َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

ا َوَرَد َطَؾْقـَا َأُبق ُزْرَطةَ ": َيُؼْقُل  َفَؼاَل لِل َأبِل: َيا ُبـَل! َقِد  ،َكَزَل ِطـَْدَكا ،َلؿَّ

ْقِخ.  اْطَتْضُت بِـََقافِؾِل ُمَذاكَرَة َهَذا الشَّ

ُٖٕس َدَعَض٠ٝ ََُش  ُٔ ٍَ َقأيُح ب ـْ ": َيُؼْقُل  ،َسِؿْعُت َأَبا ُزْرَطةَ : َٜٚقا َكَتْبُت َط

اِزيِّ ماَئَة َأْلِػ َحِدْيٍث  ـِ ُمْقَسك الرَّ ـْ َأبِل َبؽْ  ،إِْبَراِهْقَؿ ب ـِ َأبِل َشْقَبَة َوَط ٍر ب

 ماَئَة َأْلٍػ.

 َأْلَػ  ،َفُؼْؾُت َلُف: َبَؾَغـِل َأكََّؽ َتْحَػُظ ماَئَة َأْلِػ َحِدْيٍث 
َّ
َتْؼِدُر َأْن ُتْؿؾِل َطَؾل

ـْ ِحْػٍظ؟
 َحِدْيٍث مِ
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 َٓ  َطَرْفُت  ،َقاَل: 
َّ
 َطَؾل

َ
 ."َوَلؽِـ إَِذا ُأْلِؼل

ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٢ٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس ـْ ": ٣ِٜقا ُقْؾُت َٕبِل ُزْرَطَة: َيُجْقُز َما َكَتْبَت َط

ـِ ُمْقَسك ماَئَة َأْلٍػ؟  إِْبَراِهْقَؿ ب

 َقاَل: ماَئُة َأْلٍػ َكثِْقٌر.

ـَ َأْلػً   ؟اُقْؾُت: َفَخْؿِسْق

ـَ َأْلػً  ،َقاَل: َكَعؿْ  ـَ َوَسْبِعْق  .اَوِستِّْق

الَ  ـْ َطدَّ ِكَتاَب الُقُضْقِء َوالصَّ َثـِل َم َفَبَؾَغ َثَؿاكَِقَة َطَشَر َأْلَػ  ،ةِ َحدَّ

 ."َحِدْيٍث 

َِٓس٠ٜ اسٜبأفٝغ ََ  ُٔ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ب ـَ َٜٚقا َد ب : َسِؿْعُت َأَبا الَعبَّاِس ُمَحؿَّ

يِّ  ـِ َحْؿَؽَقْيف بِالرَّ ـْ َرُجٍؾ َحَؾَػ بِالطَّالَِق "َيُؼْقُل:  ،َجْعَػِر ب َؾ َأُبق ُزْرَطَة َط
ُسئِ

 ُزْرَطَة َيْحَػُظ ماَئَتل َألِػ َحِدْيٍث َهْؾ َحـَِث؟ َأنَّ َأَبا

 َٓ  ."َفَؼاَل: 

ٍَ ٜأُبٛ ُظِضَع١ٜ ِٖ ٜقا َكَؿا َيْحَػُظ اإِلكَساُن:  ،َأْحَػُظ ماَئَتل َألِػ َحِدْيٍث ": ُث

َوفِل الُؿَذاَكَرِة َثالََث ماَئِة َأْلِػ  [1اإِلْخالُص: ] ﴾ُهَق اهلُل َأَحدٌ  ُقْؾ ﴿

 ."َحِدْيٍث 

. ،ِه ِحَؽاَيٌة ُمْرَسَؾةٌ َهذِ   َوِحَؽاَيُة َصالٍِح َجَزَرَة َأَصحُّ
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ٔٙ َٖٔص ُِٝب  ٔٛ ٣َٚ اشٜب   ،َض
ِّ
قَذْرَجاكِل ـِ َأْحَؿَد السُّ  ب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـَ  ،َط َأكَُّف َسِؿَع اْب

 َمـَْدَة َيُؼْقُل َذلَِؽ.

ٍّ ُٔ َعٔس ََُس ب ٍَ اسٜبأفٝغ ٜأُبٛ ٜأِس يِّ ": َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل: ٜقا َوَأَكا  ،ُكـُْت بِالرَّ

ـَ  اِزْي َفَحَؾَػ َرُجٌؾ بَِطالَِق امَرَأتِِف: َأنَّ َأَبا ُزْرَطَة َيْحَػُظ ماَئَة  ،ُغالٌَم فِل الَبزَّ

 َأْلِػ َحِدْيٍث.

 َفَسَللـَاُه. ،إَِلك َأبِل ُزْرَطةَ  -َأَكا فِقِفؿ  -َفَذَهَب َقْقٌم 

 بِالطَّالَِق؟َفَؼاَل: َما َحَؿَؾُف َطَؾك الَحْؾِػ 

 ."قِْقَؾ: َقْد َجَرى أَن مِـُْف َذلَِؽ 

ٍَ ٜأُبٛ ُظِضَع١ٜ  ."َأْو َكَؿا َقاَل  ،َفنِكََّفا َلْؿ َتْطُؾْؼ َطَؾْقفِ  ،لُِقْؿِسِؽ اْمَرَأَتفُ ": ٜفٜكا

ٍّ ُٔ َعٔس ٍَ اِب ـَ ُطْثَؿاَن التُّْسَتِريَّ ٜقا ـَ ب َسِؿْعُت َأَبا ُزْرَطَة  ،: َسِؿْعُت الَحَس

 ": ُل َيُؼقْ 
ِ
: َقاَل َرُسْقُل اهلل ـُ ٍء َقاَل الَحَس ْ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُكؾُّ َشل

َّٓ َأْرَبَعَة َأَحاِدْيَث  ،َوَجْدُت َلُف َأْصاًل   ."إِ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٍَ اِب ـْ ُيْػتِل فِل َمَسائَِؾ ": َقاَل َأُبق ُزْرَطةَ : َٜٚقا َطِجْبُت مِؿَّ

ـْ  ،الطَّالَِق   ."ماَئِة َأْلِػ َحِدْيٍث  َيْحَػُظ َأَقؾَّ مِ

َِٝب١ٜ ُٔ ٜأٔبٞ َؾ ٍَ اِب ـْ َأبِل ُزْرَطةَ ": َٜٚقا
 ."َما َرَأْيُت َأْحَػَظ مِ

ُِ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل اسٜبأن اِزيَّ َٜٚقا ـَ َأْحَؿَد الرَّ َد ب  ،: َسِؿْعُت َأَبا َجْعَػٍر ُمَحؿَّ

ـِ َواَرةَ  ـَ ُمْسؾِِؿ ب َد ب ُكـُْت ِطـَْد إِْسَحاَق "َقاَل:  ،َيُؼْقُل: َسِؿْعُت ُمَحؿَّ
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ـَ َحـَْبٍؾ َيُؼْقُل:  ،بِـَْقَساُبْقرَ  ـَ الِعَراِق: َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب
ـَ "َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

َصحَّ مِ

َقْد  -َيْعـِل: َأَبا ُزْرَطةَ -َوَهَذا الَػَتك  ،الَحِدْيِث َسْبُع ماَئِة َأْلِػ َحِدْيٍث َوَكْسرٌ 

 ."ِػ َحِدْيٍث َحِػَظ ِستَّ ماَئِة َألْ 

 : َأُبق َجْعَػٍر َلْقَس بِثَِؼٍة.ٝقًُٞت

ٍّ ُٔ َعٔس ـِ َسِعْقدٍ اِب ِد ب ـَ ُمَحؿَّ   ،: َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب
ُّ
َثـِل الَحْضَرمِل  ،َحدَّ

ـَ َأبِل َشْقَبةَ  ـْ َرَأْيَت؟"َوِقْقَؾ َلُف:  ،َسِؿْعُت َأَبا َبْؽٍر ب ـْ َأْحَػُظ َم  َم

اِزيِّ  َقاَل: َما َرَأْيُت َأْحَػظَ  ـْ َأبِل ُزْرَطَة الرَّ
 ."مِ

ُٔ امٝلٞكط٢ ٢ : اِب
ُّ
ـِ َجْعَػٍر الَؼْزِويـِل ِد ب ـُ ُمَحؿَّ  ب

ِ
َثـَا َطْبُد اهلل َسِؿْعُت : َحدَّ

 
َّ
اَغاكِل ـَ إِْسَحاَق الصَّ َد ب ـِ َحـَْبؾٍ ": َيُؼْقُل  ،ُمَحؿَّ  ."َأُبق ُزْرَطَة ُيَشبَُّف بَِلْحَؿَد ب

ُٔ اسٝبَػ ٞٗ ب ٍَ َعًٔ ِٝٔسَٜٚقا ٢ٔ ازٝبَٓ ٢ٔ ب ـِ  ا: َما َرَأْيُت َأَحدً ِٝ َأْطَؾَؿ بَِحِدْيِث َمالِِؽ ب

ـْ َأبِل ُزْرَطةَ  ،َأَكسٍ 
 ."َوَكَذلَِؽ َسائِِر الُعُؾْقمِ  ،ُمْسـَِدَها َوُمـَْؼَطِعَفا مِ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٍَ اِب ـْ َأبِل ُزْرَطةَ ٜقا َؾ َأبِل َط
 ."َفَؼاَل: إَِمامٌ  ،: ُسئِ

َُُط ٍَ ُع ُٕ ٜقا ٤ٛا ٢ٔ إ٢ِغَشاَم ايٜك ُٖٔس ب ََُش  ُٔ ـَ : ب ـَ َأْحَؿَد ب  ب
ِ
َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

ـِ ": َيُؼْقُل  ،َسِؿْعُت َأبِل ،َحـَْبؾٍ  ـْ إِْسَحاَق ب
َما َجاَوَز الِجْسَر َأَحٌد َأْفَؼُف مِ

ـْ َأبِل ُزْرَطةَ  ،َراْهَقْيف
َٓ َأْحَػُظ مِ  ."َو

ٍّ ُٔ َعٔس  َسِؿْعُت َأَبا َيعْ : اِب
َّ
َما َسِؿْعـَا بِِذْكِر َأَحٍد فِل ": َيُؼْقُل  ،َؾك الَؿْقِصؾِل

ـْ ُرْؤَيتِفِ  ،الِحْػظِ 
َّٓ َكاَن اْسُؿُف َأْكَبَر مِ اِزيَّ  ،إِ َّٓ َأَبا ُزْرَطَة الرَّ َفنِنَّ ُمَشاَهَدَتُف  ،إِ
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ـِ اْسِؿفِ  قُ  ،َكاَكْت َأْطَظَؿ مِ  ،ْقِخ َوالتَّْػِسْقرِ َوَكاَن َقْد َجَؿَع ِحْػَظ إَْبَقاِب َوالشُّ

َِٓف َحِدْيٍث   ."َكَتْبـَا َباكتَِخابِِف بَِقاِسَط ِستََّة آ

ٍَ َقأيْح َدَعَض٠ٝ ـُ َشبِْقٍب َٜٚقا َثـَا َسَؾَؿُة ب ـِ  ،: َحدَّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ـُ ب َثـِل الَحَس َحدَّ

ـَ  َثـَا ُزَهْقرٌ  ،َأْطَق َثْتـَا ُأمُّ َطْؿٍرو بِـُْت ِشْؿرٍ  ،َحدَّ ـَ َغَػَؾةَ َس  ،َحدَّ  ،ِؿْعُت ُسَقْيَد ب

ـٍ "َيُؼْقُل:  ُِٜس. "وِطْقٍس ِطْق ـٍ ﴿: ُٜط٢  . [22الَقاقَِعُة: ] ﴾ُحْقٍر ِطقْ

ٍَ َقأيْح بً  ،: َفَللَؼْقُت َهَذا َطَؾك َأبِل ُزْرَطةَ ٜقا َ ُمَتَعجِّ
َفَؼاَل: َأَكا َأْحَػُظ  ،اَفَبِؼل

َِٓف َحِدْيٍث.  فِل الِؼَراءاِت َطْشَرَة آ

 َفَتْحَػُظ َهَذا؟ُقْؾُت: 

 َٓ  ."َقاَل: 

ٍّ ُٔ َعٔس ـَ ُطْثَؿانَ اِب ـَ ب ـَ َواَرةَ  ،: َسِؿْعُت الَحَس َسِؿْعُت  ،َسِؿْعُت اْب

ـَ َراْهَقْيف اِزيُّ "َيُؼْقُل:  ،إِْسَحاَق ب َٓ َيْعِرُفُف َأُبق ُزْرَطَة الرَّ فَؾْقَس  ،ُكؾُّ َحِدْيٍث 

 ."َلُف َأْصٌؾ 

ُِ ٍَ اسٜبأن دٍ  : َسِؿْعُت َٜٚقا ـَ ُمَحؿَّ َسِؿْعُت َأَبا  ،الَػِؼْقَف َأَبا َحامٍِد َأْحَؿَد ب

 
َّ
يِّ ": َيُؼْقُل  ،الَعبَّاِس الثََّؼِػل ـُ َسِعْقٍد إَِلك الرَّ ا اكَصَرَف ُقَتْقَبُة ب َسَلُلقُه َأْن  ،َلؿَّ

َثُفؿ ُثُؽؿ َبْعَد َأْن َحَضَر َمْجؾِِسل َأْحَؿدُ  ،َفاْمَتـَعَ  ،ُيَحدِّ ـُ  ،َفَؼاَل: ُأَحدِّ َواْب

ـٍ    ،َمِعْق
ِّ
ـُ الَؿِدْيـِل ـُ َأبِل َشْقَبةَ  ،َواْب  َوَأُبق َخْقَثَؿَة؟ ،َوَأُبق َبْؽٍر ب

ْثَت بِفِ  اَقاُلقا َلُف: َفنِنَّ ِطـَْدَكا ُغالَمً   ا ــَْؿ يقُ  ،اَمْجؾًِس  اَمْجؾًِس  ،َيْسُرُد ُكؾَّ َما َحدَّ
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 َأَبا ُزْرَطَة.

َث بِِف ُقَتْقَبةُ  ،َقاَل: َفَؼامَ  َثُفؿ ُقَتْقَبةُ  ،َفَسَرَد ُكؾَّ َما َحدَّ  ."َفَحدَّ

ُِط٣ٚ اسٜبأفٝغ ُٔ َع ُِٝس ب ٍَ َغٔع َدَخْؾُت ": َيُؼْقُل  ،َسِؿْعُت َأَبا ُزْرَطةَ : ٜقا

 َيْقَم  ،الَبْصَرةَ 
َّ
اَذُكْقكِل  .اَفَرَوى َحِدْيثً  ،الُجُؿَعةِ َفَحَضْرُت ُسَؾْقَؿاَن الشَّ

 َفَرَدْدُت َطَؾْقِف.

ـُ َأبِل غـَقةَ  َثـَا اْب ـْ َأبِْقفِ  ،ُثؿَّ َقاَل: َحدَّ ـِ إِْبَراِهْقؿَ  ،َط ـْ َسْعِد ب ـِ  ،َط ـْ َكافِِع ب َط

 .«َٓ ِحْؾَػ فِل اإِلْسالَمِ »َقاَل:  ،ُجَبْقرٍ 

ـُ ُسَؾْقَؿانَ  ،َفُؼْؾُت: َهَذا َوْهؿٌ  ـْ  ،َوإِكََّؿا ُهَق َسْعدٌ  ،َوِهَؿ فِْقِف إِْسَحاُق ب َط

ـْ ُجَبْقٍر  ،َأبِْقفِ  َط
(1)

. 

ـْ َيُؼْقُل َهَذا؟  َقاَل: َم

ـُ ُمْقَسك َثـَا إِْبَراِهْقُؿ ب ـُ َأبِل غـَقَة. ،ُقْؾُت: َحدَّ  َأْخَبَرَكا اْب

ـْ َج  ،َفَغِضَب   َعَؾ إََذاَن َمَؽاَن اإِلَقاَمِة؟ُثؿَّ َقاَل لِل: َما َتُؼْقُل فِْقَؿ

                                                   
كأيب  ،من طريق ابن منَت (2925)كأبو داكد  ، (2531)كمسلم  (،4/83)ككذلك أخرجو أمحد  (1)

صلى -عن أبيو عن جبَت بن مطعم قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ،عن سعد بن إبراىيم ،كبلمها عن زكريا  ،أسامة
قاؿ . "دل يزده اإلسبلـ إال شدة  ،كأديا حلف كاف يف اجلاىلية ،ال حلف يف اإلسبلـ ": -ا عليو كسلم

فما كاف منو يف اجلاىلية  ،كاالتفاؽ ،ادلعاقدة كادلعاىدة على التعاضد كالتساعد: أصل احللف: ابن األثَت
 ": -صلى ا عليو كسلم-فذلك الذم كرد النهي عنو بقولو  ،على الفنت كالقتاؿ بُت القبائل كالغارات

كما كما كاف فيو يف اجلاىلية على نصر ادلظلـو كصلة االرحاـ كحلف ادلطيبُت  "ال حلف يف اإلسبلـ 
دل يزده اإلسبلـ إال  ،كأديا حلف كاف يف اجلاىلية": -صلى ا عليو كسلم-جرل رلراه فذلك الذم قاؿ 

 ."شدة 
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 ُقْؾُت: ُيِعْقُد.

ـْ َقاَل َهَذا؟  َقاَل: َم

.
ُّ
ْعبِل  ُقْؾُت: الشَّ

؟
ِّ
ْعبِل ـِ الشَّ ـْ َط  َقاَل: َم

َثـَا َقبِْقَصةُ  ـْ ُسْػَقانَ  ،ُقْؾُت: َحدَّ ـْ َجابِرٍ  ،َط . ،َط
ِّ
ْعبِل ـِ الشَّ  َط

ـْ َغْقُر َهَذا؟  َقاَل: َوَم

َثـَا َأُبق ُكَعْقؿٍ  ،ِهْقؿُ ُقْؾُت: إِْبَرا ـُ َأبِل إَْسَقدِ  ،َوَحدَّ َثـَا َمـُْصْقُر ب ـْ  ،َحدَّ َط

 َطـُْف. ،ُمِغْقَرةَ 

 َقاَل: َأْخَطْلَت. 

ٍّ َدَعَض٠ٝ: ٝقًُٞت ٍَ ٜأُبٛ َعًٔ : َقاَل لِل َأُبق ُزْرَطَة: ُمرَّ بِـَا إَِلك ُسَؾْقَؿاَن ٜقا

 ُكَذاكُِرُه.
ِّ
اَذُكْقكِل  الشَّ

ـْ ِحْػظِفِ  ،َقاَل: َفَذَهْبـَا ُّ َط
اَذُكْقكِل ا  ،َفَؿا َزاَل ُيَذاكُِرُه َحتَّك َطَجَز الشَّ َفَؾؿَّ

ـَ  اَألَؼك َطَؾْقِف َحِدْيثً  ،َأطَقاهُ  ق اِزيِّ ـْ َحِدْيِث الرَّ
 َفَؾؿ َيْعِرْفُف َأُبق ُزْرَطَة. ،مِ

! َحِدْيُث َبَؾدِ 
ِ
ـْ ِطـِْدُكؿ!؟  ،كَ َفَؼاَل ُسَؾْقَؿاُن: َيا ُسْبَحاَن اهلل

َهَذا َمْخَرُجُف مِ

 ُيْخِجُؾفُ  ،َوَأُبق ُزْرَطَة َساكٌِت 
ُّ
اَذُكْقكِل ـْ َحَضَر َأكَُّف َقْد َطَجَز. ،َوالشَّ  َوُيِري َم

ا َخَرْجـَا ـَ َجاَء "َوَيُؼْقُل:  ،َرَأْيُت َأَبا ُزْرَطَة َقِد اْغَتؿَّ  ،َفَؾؿَّ ـْ َأْي
َٓ َأْدِري مِ

 بَِفَذا؟
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 َلُف: َوَضَعُف فِل الَقْقِت كِل َتْعِجَز وَتْخَجَؾ. َفُؼْؾُت 

 َقاَل: َهَؽَذا؟

َي َطـْفُ  ،ُقْؾُت: َكَعؿ  ."َفُسرِّ

ٍّ ُٔ َعٔس ـَ إِْبَراِهْقَؿ الُؿْؼِرَئ اِب َد ب َسِؿْعُت َفْضَؾَؽ  ،: َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

ائِغَ  َفَخَرَج  ،ل ُمْصَعٍب َفِصْرُت إَِلك َباِب َأبِ  ،َدَخْؾُت الَؿِدْيـَةَ ": َيُؼْقُل  ،الصَّ

 َشْقٌخ َمْخُضقٌب 
َّ
َكـِل ،اَوُكـُْت َكاِطًس  ،إِلل ـَ  ،َفَحرَّ ـْ َأْي

َوَقاَل: َيا مردريؽ! مِ

ٍء َتـَاُم؟
ْ
 َأْكَت؟ َأيُّ َشل

يِّ  ،ُقْؾُت: َأْصَؾَحَؽ اهللُ  ـَ الرَّ
ـْ َبْعِض َشاكردي  َأبِل ُزْرَطَة. ،َأَكا مِ

 مِ

َفَؿا َرَأْت َطْقـَاَي  ،َوَغْقَرهُ  اُزْرَطَة َوِجئَتـِل؟ َلِؼْقُت َمالِؽً َفَؼاَل: َتَرْكَت َأَبا 

 مِْثَؾ َأبِل ُزْرَطَة.

بِْقِع بِِؿْصرَ  ؟ ،َقاَل: َوَدَخْؾُت َطَؾك الرَّ ـَ ـْ َأْي
 َفَؼاَل: مِ

. يِّ ـَ الرَّ
 ُقْؾُت: مِ

 اَوإِنَّ اهلَل إَِذا َجَعَؾ إِكَساكً  ،َقاَل: َتَرْكَت َأَبا ُزْرَطَة َوِجْئَت؟ إِنَّ َأَبا ُزْرَطَة آَيةٌ 

ـْ َشْؽؾِفِ  ،آَيةً 
َٓ َيُؽقَن َلُف َثانٍ  ،َأَباَكُف مِ  ."َحتَّك 

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ٍَ اِب ـَ َطْبِد إَْطَؾك َيُؼْقُل : ٜقا َما َرَأْيُت َأْكَثَر ": َسِؿْعُت ُيْقُكَس ب

ـْ َأبِل ُزْرَطةَ  اَتَقاُضعً 
 ."َماَما ُخَراَسانُهَق َوَأُبق َحاتٍِؿ إِ  ،مِ
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ٗٞ َٝأَْذ ُِٛغُف امٜل ُٜ ٍَ  الَؼاِضلَٜٚقا
َّ
ٍد الَؼْزِوْيـِل ـَ ُمَحؿَّ  ب

ِ
 ،: َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

ـُ َطْبِد إَْطَؾك َيْقمً "َيُؼْقُل:  َثـَا ُيْقُكُس ب َثـِل َأُبق ُزْرَطَة. ،اَحدَّ  َفَؼاَل: َحدَّ

ـْ َهَذا؟  َفِؼْقَؾ َلُف: َم

ْكَقاَفَؼاَل: إِنَّ َأبَ  ـَ الدُّ
ْكَقا مِ  ."ا ُزْرَطَة َأْشَفُر فِل الدُّ

٣ِ ُٔ ٜأٔبٞ َسأت ـُ َأْحَؿدَ : اِب ـُ ب َثـَا الَحَس ـَ َحـَْبٍؾ َيْدُطق ": َحدَّ َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب

 ."اهلَل َٕبِل ُزْرَطةَ 

َٝإخ َٔ ٔغ َٛأسس ب ُِٔعُت َعِبَس اي ٍُ ،ََٚغ ِٛ  َكْػِسِف.: َما َرَأى َأُبق ُزْرَطَة مِْثَؾ َٜٝك

ـَ َيْحَقك َيُؼْقُل:  َد ب : َسِؿْعُت ُمَحؿَّ
ُّ
ـُ َطْؿٍرو الَبْرَذِطل َٓ َيَزاُل "َسِعْقُد ب

َوَما َكاَن اهلُل  ،ُيَعؾُِّؿ الـَّاَس  ،الُؿْسؾُِؿْقَن بَِخْقٍر َما َأْبَؼك اهلُل َلُفؿ مِْثَؾ َأبِل ُزْرَطةَ 

َّٓ َوفِْقَفا مِْثُؾ َأبِ   ."ُيَعؾُِّؿ الـَّاَس َما َجِفُؾقهُ  ،ل ُزْرَطةَ لَِقْتُرَك إَْرَض إِ

َٗا ـُ َأبِل َحاتِؿٍ ": َع٤ًٜك ـْ َسِعْقدٍ  ،اْب  ."َط

ٍّ ُٔ َعٔس ـِ َسْؾَؿاَن الَؼطَّانُ اِب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َثـَا َأْحَؿُد ب َثـَا َأُبق َحاتٍِؿ  ،: َحدَّ َحدَّ

اِزيُّ    ،الرَّ
ِ
َثـِل َأُبق ُزْرَطَة ُطَبْقُد اهلل  اَوَفْفؿً  اِطْؾؿً  ،ا َخؾََّػ َبْعَدُه مِْثَؾفُ َومَ  ،َحدَّ

َٓ ُيْرَتاُب فِْقفِ  ،اَوِصَقاَكًة َوِحْذقً  ـَ الَؿْشِرِق َوالَؿْغِرِب  ،َوَهَذا َما 
َٓ َأْطَؾُؿ مِ َو

ْلَن مِْثَؾُف. ـْ َكاَن َيْػَفُؿ َهَذا الشَّ  َم
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ٍّ ُٔ َعٔس ـَ َصْػَقانَ اِب َأْزَهُد ": ا َحاتٍِؿ َيُؼْقُل َسِؿْعُت َأبَ  ،: َسِؿْعُت الَؼاِسَؿ ب

ـْ َرَأْيُت َأْرَبَعةٌ  ـُ َأبِل إَِياسٍ ": َم اِهدُ  ،آَدُم ب ٍد الزَّ ـُ ُمَحؿَّ َوَأُبق ُزْرَطَة  ،وَثابُِت ب

اِزيُّ   ."َوَذَكَر آَخرَ  ،الرَّ

ٗٞ ٍَ ايَٖٓػا٥ٔ  ."َأُبق ُزْرَطَة َراِزيٌّ ثَِؼةٌ ": ٜقا

ٍّ ُٔ َعٔس ٣ِ ب ِٝ ٍَ ٜأُبٛ َُْع ـَ ِخَراٍش َيُؼْقُل : َٜٚقا ـَ ": َسِؿْعُت اْب َكاَن َبْقـِل َوَبْق

َر َطَؾْقفِ  رُت  ،َفُلَذاكَِرهُ  ،َأبِل ُزْرَطَة َمْقِطٌد َأْن ُأَبؽِّ َفَؿَرْرُت بَِلبِل َحاتٍِؿ َوُهَق  ،َفَبؽَّ

 َحتَّك َأضَحك الـََّفاُر. ،َقاِطٌد َوحَدُه: َفَلجَؾَسـِل َمَعُف ُيَذاُكُركِل

ـَ َأبِل ُزْرَطَة َمْقِطدٌ : بَ ٜفٝكًُٞت َفِجْئُت إَِلك َأبِل ُزْرَطَة َوالـَّاُس  ،ْقـِل َوَبْق

ـِ الَؿْقِطِد. ،ُمـَْؽبُّْقَن  َطَؾْقفِ  َت َط  َفَؼاَل لِل: َتَلَخرَّ

ْرُت ٝقًُٞت َوُهَق  ،َفَرِحْؿُتُف لَِقْحَدتِفِ  ،َفَدَطاكِل ،َفَؿَرْرُت بَِفَذا الُؿْسَتْرِشدِ  ،: َبؽَّ

ْسِت. ،مِـَْؽ  اإِْسـَادً َأْطَؾك   َوِصْرَت َأْكَت بِالدِّ

 ."َأْو َكَؿا َقاَل 

ـِ َواَرةَ : ٜأُبٛ ايَعٖباؽ٢ ايٖػٖطاُز ـُ ُمْسؾِِؿ ب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َرَأْيُت َأَبا ": َقاَل  ،َحدَّ

 ،ِل ُكؾَِّفاَفُؼْؾُت َلُف: َما َحاُلَؽ؟ َقاَل: َأْحَؿُد اهلَل َطَؾك إَْحَقا ،ُزْرَطَة فِل الَؿـَامِ 

 َحَضْرُت 
ْ
 َتَعاَلك ،إِكِّل

ِ
ـَ َيَدِي اهلل ! لَِؿ  ،َفَقَقْػت َبْق

ِ
َفَؼاَل لِل: َيا ُطَبْقَد اهلل

ْطَت فِل الَؼْقِل فِل ِطَباِدي؟  َتَذرَّ

! إِكَُّفؿ َحاَوُلقا  ِدْيـََؽ.  ُقْؾُت: َيا َربِّ
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 ."َفَؼاَل: َصَدْقَت 

 بَِطاِهٍر الَخْؾَؼاكِل
َ
 ،َفُضِرَب الَحدَّ ماَئةً  ،َفاْسَتْعَدْيُت َطَؾْقِف إَِلك َربِّل ،ُثؿَّ ُأتِل

 بَِلْصَحابِفِ "ُثؿَّ َقاَل:  ،ُثؿَّ ُأمَِر بِِف إَِلك الَحْبسِ 
ِ
  ،َألِحُؼقا ُطَبْقَد اهلل

ِ
 ،َوبَلبِل َطْبِد اهلل

 
ِ
: ُسْػَقان ،َوَأبِل َطْبِد اهلل

ِ
 ."َبؾٍ َوَأْحَؿد بـ َحـْ  ،َوَمالِؽ ،َوَأبِل َطْبِد اهلل

ِّٜه َٚاَض٠ٜ ٜأ  ٢ٔ ٢ٔ اِب َٖا َع َٚا ـُ َأبِل َحاتِؿٍ اَض ـُ َأِخل َأبِل  ،: اْب َوَأُبق الَؼاِسِؿ اْب

 ُزْرَطَة.

ٍّ ُٔ َعًٔ ُُٖس ب ََُش ٍَ ٜأُبٛ َدِعٜفط٣  َحَضْرَكا َأَبا ُزْرَطَة ": َٖٚضاُم ٜأٔبٞ ُظِضَع١ٜ ،ٜقا

ْقِق  ،بَِؿاشفَران ـُ َواَرةَ  ،ق َحاتِؿٍ َوِطـَْدُه َأبُ  ،َوُهَق فِل السَّ ـُ  ،َواْب َوالُؿـِْذُر ب

َّٓ اهلل»َفَذَكُروا َحِدْيَث التَّْؾِؼْقـ:  ،َوَغْقُرُهؿ ،َشاَذانَ  َٓ إَِلَف إِ ـُقا َمْقَتاُكْؿ:   «َلؼِّ
(1)

  

ـُقهُ  ـْ َأبِل ُزْرَطَة َأْن ُيَؾؼِّ
 َفَؼاُلقا: َتَعاَلقا َكْذُكِر الَحِدْيَث. ،َواْسَتْحَققا مِ

َٚاَض٠ٜ  ُٔ ٍَ اِب َثـَا َأُبق َطاِصؿٍ ٜفٜكا ـُ َجْعَػرٍ  ،: َحدَّ َثـَا َطْبُد الَحِؿْقِد ب ـْ  ،َحدَّ َط

ـُ َأبِل ،َصالٍِح   َوَلْؿ ُيَجاوْزُه. ،َوَجَعَؾ َيُؼْقُل: اْب

٣ِ ٍَ ٜأُبٛ َسأت َثـَا ُبـَْدارَٜٚقا َثـَا َأُبق َطاِصؿٍ  ،: َحدَّ ـِ  ،َحدَّ ـْ َطْبِد الَحِؿْقِد ب َط

ـْ َصالٍِح َوَلْؿ ُيَجاِوزْ  ،ْعَػرٍ َج  َفَؼاَل َأُبق ُزْرَطَة َوُهَق فِل  ،َوالَباُقْقَن َسَؽُتقا ،َط

قِق:  َثـَا ُبـْدارُ "السَّ َثـَا َأُبق َطاِصؿٍ  ،َحدَّ َثـَا َطْبُد الَحِؿْقدِ  ،َحدَّ ـْ َصالِِح  ،َحدَّ َط

                                                   
كالًتمذم:  (،3117)كأبو داكد  (،916). أخرجو من حديث أيب سعيد اخلدرم مسلم حديث صحيح (1)

. كأخرجو من حديث عائشة (917). كأخرجو من حديث أيب ىريرة مسلم (4/5)كالنسائي  (،976)
 . 4/59)النسائي 
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ـِ َأبِل َطِرْيٍب  ةَ  ،ب ـِ ُمرَّ ـْ َكثِْقِر ب ـْ ُمَعاذِ  ،َط ـِ َجَبؾٍ  َط َقاَل:  ،-رضل اهلل طـف-ب

 
ِ
َّٓ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل َرُسْقُل اهلل َٓ إَِلَف إِ ـْ َكاَن آِخُر َكالَمِِف:  َم

«َدَخَؾ الَجـَّةَ  ،اهللُ 
(1)

،  
َ
 .- -رحؿف اهلل-َوُتُقفِّل

 الَحاِكُؿ َوَغْقُرهُ 
ِ
اِق  ،َرَواَها َأُبق َطْبِد اهلل  الَقرَّ

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ِد ب ـْ َأبِل َبْؽٍر ُمَحؿَّ َط

اِزيِّ  ـْ َأبِل َجْعَػٍر بَِفَذا. ،الرَّ  َط

ُٔ امٝلَٓأزٟ ٢ٔ ب ِٝ ٍَ ٜأُبٛ اسٝبَػ َُِْٛؼ ،ٜقا ُٜ ُٔ ِٕٝس ب  َأُبق ُزْرَطَة ": َٜٚأُبٛ َغٔع
َ
ُتُقفِّل

ـَ  ـْ َسـَِة َأْرَبٍع َوِستِّْق
اِزيُّ فِل آِخِر َيْقٍم مِ ـِ  الرَّ َوَمْقلُِدُه َكاَن فِل َسـَِة  ،َوماَئَتْق

ـِ   ."ماَئَتْق

ُِ َٖا اسٜبأن ُٖٔس  ،ٜٚأ ََُش  ٢ٔ ٞٚ ب ٢ٔ َعًٔ ُٖٔس ب ََُش  ٢ٔ ِٝ ١َُٔ ٜأٔبٞ اسٝبَػ ٍَ ٔفٞ َتِطَد ٜفٜكا
ُٖط٢ ٟٚ امٝلَع ٍّ ايٖطاظ٢ ِٗٔس ََ  ٢ٔ ْقُخ ِطـِْدي َصُدْوٌق ": ب َفنِكَُّف َقاَل: َرَأْيُت  ،َهَذا الشَّ

.َأبَ  اِزيَّ  ا ُزْرَطَة الرَّ

 َفُؼْؾُت َلُف: َكْقَػ َرَأيَتُف؟

  ،َوَهِذِه ِصَػُة َأبِل ُزْرَطةَ  ،َأْسَؿرُ  ،َكِحْقٌػ  ،َفَؼاَل: َأْسَقُد الؾِّْحَقةِ 
َ
ل َوَأكَُّف ُتُقفِّ

ـَ َسـَةً  ـُ ِستٍّ َوَخْؿِسْق  ."َوُهَق اْب

                                                   
كقاؿ: صحيح  (،1/315)كاحلاكم  (،3116)كأبو داكد:  (،5/233). كأخرجو أمحد إسناده حسن (1)

كركل عنو مجاعة من  ،ككافقو الذىيب مع أف صاحل بن أيب عريب دل يوثقو غَت ابن حباف ،اإلسناد
: من حديث أيب ىريرة عند ابن حباف ث شاىدكللحديفمثلو ال يرتقي حديثو إذل الصحة.  ،الثقات

من كاف آخر كبلمو ال إلو إال ا عند ادلوت دخل اجلنة  ،لقنوا موتاكم ال إلو إال ا "بلفظ:  (719)
 ."يوما من الدىر كإف أصابو قبل ذلك ما أصابو
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 َوِهَؿ فِل مؼَدار ٝقًُٞت
ِ
ِـّ َأبِل ُزْرَطةَ : َأْحَسُب َأَبا َطْبِد اهلل َفنِكَُّف َقِد اْرَتَحَؾ  ،ِس

: َقبِْقَصة ،بِـَْػِسفِ  ـْ
ـِ  ،َوَأبِل ُكَعْقؿٍ  ،َوَسِؿَع مِ َواهلُل  -َوالظَّاِهُر َأكَُّف ُولَِد َسـََة ماَئَتْق

 قا."–َأْطَؾُؿ 
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 [-رحمه اهلل-اإلمام هبة اهلل بن الحسن الاللكائي ]

 .-سمحٕ اهلل-ٓبٞ اهلل بّ احلظّ اهالهلا٢ٛ : ٖٚهصا

 : (420-17/419)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"ٗٞ .-ضمح٘ اهلل-ايال٤ٞيٜها٥ٔ ـِ َمـُْصْقٍر الطََّبِريُّ ـِ ب ـُ الَحَس  ب
ِ
 : ِهَبُة اهلل

دُ  ،الَحافِظُ  ،اإِلَمامُ  ـِ  ،الُؿْػتِل ،الُؿَجقِّ ـِ ب ـُ الَحَس  ب
ِ
َأُبق الَؼاِسِؿ ِهَبُة اهلل

اِزيُّ  ،َمـُْصْقٍر الطََّبِريُّ    ،الرَّ
ُّ
افِِعل   ،الشَّ

ُّ
 ُمِػْقُد َبْغَداد فِل َوْقتِِف. ،الالَّْلَؽاِئل

َُٔع  الَقِزْيرَغ
ٍّ
ـَ َطؾِل َوَجْعَػر بـ َفـَّاِكل  ،َوَأَبا َصاِهٍر الُؿَخؾِّص ،: ِطْقَسك ب

اِزّي  ـِ بـ الُجـِْديَوأَ  ،الرَّ ار ،َبا الَحَس ٍد الَؼصَّ ـَ ُمَحؿَّ َّ ب
ـَ  ،َوَطؾِل َوالَعالَء ب

دٍ    ،ُمَحؿَّ
ّ
ة. ،َوَأَبا َأْحَؿد الَػَرِضل  َوِطدَّ

َ٘ ْقخ َأبِل َحامِدٍ ََٚتٜفك٤  َوَبَرَع فِل الَؿْذَهب. ،: بِالشَّ

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع   ،: َأُبق َبْؽٍر الَخطِْقُب َض
ِ
ـُ ِهَبِة اهلل ُد ب َوَأُبق َبْؽٍر َأْحَؿُد  ،َوابـُُف ُمَحؿَّ

 
ّ
َرْيثِْقثِل  الطُّ

ٍّ
ـُ َطؾِل الَّر ،ب ُّ السَّ

 الَؽَرِجل
ٌّ
ل ة. ،َوَمؽِّ  َوِطدَّ

ُِٝب ٔٛ ٍَ اشٜب ـَّة اَوَصـََّػ كَِتابً  ،: َكاَن َيْػَفُؿ َوَيْحَػظُ ٜقا َوَطاجَؾْتُف  ،فِل السُّ

ْيـََقرَخَرَج إَِلك ال ،الَؿـقَّة َفَلدركف َأجُؾف بَِفا فِل َشْفِر َرَمَضاَن َسـَة َثَؿان  ،دِّ

 َطْشَرَة َوَأْرَبع ماَئة.
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ٍَ ِٖ ٜقا اء الُعْؽَبِريُّ َقاَل : ُث ـِ َجدَّ ـِ ب ـُ الُحَسْق ُّ ب
َثـِل َطؾِل َرَأْيُت ِهَبَة ": َحدَّ

 الطََّبِريَّ فِل الـَّْقمِ 
ِ
 ؟َفُؼْؾُت: َما َفَعَؾ اهلُل بَِؽ  ،اهلل

ـَّة  ."َقاَل: َغَػَر لِل. ُقْؾُت: بَِؿاَذا؟ َفَؼاَل كؾَؿة خػقَّة: بِالسُّ

ٗٞ ًٔ ِٖ ٍَ ُؾَذاْع ايٗص َّٓ الَقِسْقر.َٜٚقا ـَ الَحِدْيِث إِ
ٌء مِ

ْ
 : َلْؿ يخرج َطـُْف َشل

 كَِتابُف فِل ٝقًُٞت
ّ
َرْيثِْقثِل ـَّة): َقْد َرَوى َطـُْف َأُبق َبْؽٍر الطُّ  قا. "(َشْرح السُّ

: شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة قاسب نتاب -ضمح٘ اهلل-ٖٚٛ 

 والجؿاطة.
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 .-سمحٕ اهلل-اإلًاَ أبٛ بلش حمٌذ بّ احلظني اآلدشٜ : َِٚٓٗ أّٜها

 : (136-16/133)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

"ٟٗ .-ضمح٘ اهلل-اآلُدٚط
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ ب ـُ الُحَسْق ُد ب  :  َأُبق َبْؽٍر ُمَحؿَّ

ُث  ،اإِلَمامُ  ِرْيِػ.  ،الُؼْدَوةُ  ،الُؿَحدِّ  َشْقُخ الَحَرِم الشَّ

 . يُّ  الَبْغَداِديُّ أُجرِّ
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ ب ـُ الُحَسْق ُد ب  َأُبق َبْؽٍر ُمَحؿَّ

َٛأيٝٔف َٗأَ ،َقاسُب ايٖت ـَّةِ )كَِتاُب ": ِٓ ريَعِة فِل السُّ َوِكَتاُب  ،َكبِْقرٌ  (الشَّ

ْؤَيةِ ) ـَ )َوِكَتاُب  (،الُغرباءِ )َوِكَتاُب  (،الرُّ ـَ )َوكَِتاُب  ،(إَْرَبعق  ،(الثََّؿاكِْق

ـَ )َوكَِتاُب  ،(آَداِب الُعَؾَؿاءِ )َوكَِتاُب  دِ )َوكَِتاُب  ،(َمْسَلَلِة الطَّاِئػق  ،(التََّفجُّ

 ."َوَغْقُر َذلَِؽ 

َُٔع  َوُهَق َأكرُب َشْقٍخ ِطـَْدهُ َغ
َّ
ل ـَ َيْحَقك  ،: َأبا ُمْسؾٍِؿ الَؽجِّ َد ب َوُمَحؿَّ

  ،الَؿْرَوِزيَّ 
َّ
اكِل   ،َوَأبا ُشَعْقٍب الَحرَّ

َّ
ـَ َيْحَقك الُحْؾَقاكِل ـَ  ،َوَأْحَؿَد ب ـَ ب َوالَحَس

ُف الَؼطَّانَ  ـِ ُطْؾِقيَّ ِّ ب
ـَ  ،َطؾِل   َوَجْعَػَر ب

َّ
ٍد الِػْرَيابِل ـَ َهاُرْونَ  ،ُمَحؿَّ  ،َوُمْقَسك ب

ـَ َطْؿٍرو الُعْؽَبِريَّ  ـَ َكاجَقةَ  ،َوَخَؾَػ ب  ب
ِ
ـَ َصالٍِح  ،َوَطْبَد اهلل َد ب َوُمَحؿَّ

  ،الُعْؽَبِريَّ 
َّ
َمْشِؼل ـِ َطاِصٍؿ الدِّ ـَ َأْحَؿَد ب ـَ الَعبَّاِس  ،َوَجْعَػَر ب  ب

ِ
َوَطْبَد اهلل

 
َّ
َقالِِسل   ،الطَّ

َّ
ـَ ُشَعْقٍب الَبْؾِخل  الُؿْؼِرَئ  ،َوَحامَِد ب

َّ
ـَ َسْفٍؾ إُْشـَاكِل  ،َوَأْحَؿَد ب
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ـِ َزْكَجَقْيف الَؼطَّانَ  ـَ ُمْقَسك ب ـِ  ،َوَأْحَؿَد ب اَق َداُوَد ب ـَ ُسَؾْقَؿاَن َورَّ َوِطْقَسك ب

ـَ الُحَباِب الُؿْؼِرَئ  ،ُرَشْقدٍ  ـَ ب ٍّ الَحَس
ـَ  ،َوَأبا الَؼاِسِؿ الَبَغِقيَّ  ،َوَأَبا طؾِل َواب

 سَقاُهؿ. اَوخؾؼً  ،َأبِل َداُودَ 

َباٍع. ،اَطابدً  ،اَخقِّرً  ،اَوَكاَن َصُدْوقً   َصاحَب ُسـٍَّة َواتِّ

ُِٝب ٔٛ ٍَ اشٜب ـً ٜقا  َلُف َتَصاكِْقػ. ،ثَِؼةً  ا: َكاَن َديِّ

ُ٘: ٝقًُٞت ِٓ ـِ َسٖسَخ َع ـُ ُطَؿَر ب ـِ ب ْحَؿ ـُ  ،الـََّحاسِ : َطْبُد الرَّ ـِ ب َوَأُبق الُحَسْق

ـُ بِْشَرانَ  ،بِْشَرانَ    ،َوَأُخْقُه َأُبق الَؼاِسِؿ ب
ُّ
ـِ الحَؿامِل  ،َوالؿؼَرُئ َأُبق الَحَس

. ،َوَأُبق ُكَعْقٍؿ الَحافِظُ  ـَ اِج َوالؿَجاوري ـَ الحجَّ
 َوَخْؾٌؼ مِ

ـَ َوَثالَِث ماََاَت ِم َسـََة ِستِّْق َة فِل الُؿَحرَّ ـَ : بَِؿؽَّ ـْ َأبـَاِء الثََّؿاكِْق
 -َئٍة َوَكاَن مِ

 .-َورضل َطـُْف  -رحؿف اهلل-

ـُ َأخربتـَا ِستُّ إَهِؾ بِـُْت طؾَقاَن سـََة سبِع ماَئةٍ  ـِ ب ْحَؿ : َأْخَبَرَكا َطْبُد الرَّ

  ،إِْبَراِهْقؿَ 
ُّ
 . (ح)َأْخَبَرَكا َطْبُد الَحؼِّ الُققُسِػل

ـُ أَ  ُد ب ةٍ َوَأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ـُ  ،بِل َبْؽٍر إََسِديُّ َغْقَر َمرَّ َأْخَبَرَكا ُيْقُسُػ ب

  ،َمْحُؿْقدٍ 
ُّ
َؾِػل َٓ: ،َأْخَبَرَكا َأُبق َصاِهٍر السِّ  َقا

ـِ العالَِّف  ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ُّ ب
ٍد  ،َأْخَبَرَكا َطؾِل َأْخَبَرَكا َطْبُد الَؿؾِِؽ بـ ُمَحؿَّ

يُّ  ،الَقاِطظُ  ـُ َطْؿٍرو الُعْؽَبِريُّ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر أُجرِّ َثـَا َخَؾُػ ب َثـَا  ،َحدَّ َحدَّ

ـُ َأبِل َحاِزمٍ  ،الُحَؿْقِديُّ  َثـَا َطْبُد الَعِزْيِز ب ـِ  ،َحدَّ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـِ الَعالَِء ب  ،َط
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ـِ َأبقِفِ  ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َط  : َأنَّ رَ -رضل اهلل طـف-َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -ُسْقَل اهلل

ـْ َثالٍَث: َوَلٍد َصالٍِح َيْدُطق »َقاَل:  -وسؾؿ
َّٓ مِ ُجُؾ اْكَؼَطَع َطَؿُؾُف إِ إَِذا َماَت الرَّ

 .«َوِطْؾٍؿ ُيـَْتَػُع بِفِ  ،َوَصَدَقٍة َجاِرَيةٍ  ،َلفُ 

َهَذا َحِدْيٌث َصالُِح اإِلسـَاِد َطَؾك شرِط ُمْسؾٍِؿ 
(1)

 َٓ الُبَخاِرّي. ،

ََُس ٢ٔ ٜأِس َٖٔب١ٔ اهلٔل ب  ُٔ َُُس ب ـُ ٜأِخَبَطَْا ٜأِس ـُ إُمـَاِء َأُبق الَبَرَكاِت ب : َأْخَبَرَكا زي

ازُ  ،َطَساكِر ٍّ الَبزَّ
ـُ َطؾِل دٍ  ،َأْخَبَرَكا الُؿَباَرُك ب ـُ ُمَحؿَّ ُّ ب

َأْخَبَرَكا َطْبُد  ،َأْخَبَرَكا َطؾِل

دٍ  ـُ ُمَحؿَّ ـِ  ،الَؿؾِِؽ ب ـُ الُحَسْق ُد ب ـُ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر ُمَحؿَّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

  ،الؾَّْقِث الَجْقَهِريُّ 
ُّ
ـُ ُطَبْقٍد الُؿَحاِربِل ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ  ،َحدَّ َثـَا َقبِْقَصُة ب َحدَّ

ـِ َصريٍػ  ،الؾَّْقِث  ِف ب ـْ ُمَطرِّ ـْ َأبِل إِْسَحاَق  ،َط ـْ  ،َط ـِ الَحاِرِث: َط   َط
ٍّ
–َطؾِل

 »َقاَل: -رضل اهلل طـف-
ِ
َأْن َيْرَفَع  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكَفك َرُسْقُل اهلل

ُجُؾ َصْقَتُف بِالِؼَراءِة َقْبَؾ الَعَتَؿِة َأْو َبْعَدَها  «الرَّ
(2)

. 

ـَ إَفَرادِ 
 قا. "غريٌب مِ

          

                                                   
من ثبلثة  ،يف الوصية: باب ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد كفاتو (1631) "صحيحو  "كىو يف  (1)

، كالنسائي (1376)عن العبلء ذهذا اإلسناد. كأخرجو الًتمذم  ،عن إمساعيل بن جعفر ،طرؽ
عن العبلء بو. كأخرجو أبو داكد  ،عن إمساعيل بن جعفر ،، من طريق علي بن حجر(6/251)
عن العبلء. كأخرجو  ،عن سليماف بن ببلؿ ،ن ابن كىبع ،من طريق الربيع بن سليماف (2881)

مشكل  "كالطحاكم يف  (،6/278)كالبيهقي  (،2/372). كأمحد (38) "األدب ادلفرد  "البخارم يف 
 .(85)ك  (84)كصححو ابن حباف  (241). كيف الباب عن أيب قتادة عند ابن ماجة (1/95) "اآلثار 

 كىو احلارث بن عبد ا االعور اذلمداين. ،إسناده ضعيف لضعف احلارث (1)
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 [-اهللرحمه -اإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ]

ًّٗ املصِفني اهزّٙ قذ اُتفع بٍٔ املظوٌني; ٗإْ كاْ قذ حصوت هلٍ 

 : بعض اهضالت

 .-سمحٕ اهلل-أبٛ بلش أمحذ بّ احلظني اهبٚٔكٛ : ناإلَاّ

 : (170-18/163)يف ايٝػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

[ٗٞ َٗٔك ِٝ ـِ ُمْقَسك. -ضمح٘ اهلل-ايَب  ب
ِّ
ـِ َطؾِل ـِ ب ـُ الُحَسْق  : َأْحَؿُد ب

 َشْقُخ اإِلْسالَِم.  ،الَػِؼْقفُ  ،الثَّْبُت  ،ُهَق الَحافُِظ الَعالََّمةُ 

ـِ ُمْقَسك الُخْسَرْوِجرديُّ  ِّ ب
ـِ َطؾِل ـِ ب ـُ الُحَسْق  ،َأُبق َبْؽٍر: َأْحَؿُد ب

.
ُّ
 الُخَراَساكِل

َٗل ِٝ ـْ َأطْ ََٚب
ة ُقَرى مِ  َؿاِل َكْقَساُبْقر َطَؾك َيْقَمْقـ مِـَْفا.: ِطدَّ

ـَ َوَثالَِث ماَئة فِل َشْعَباَن.ُٚٔيَس  : فِل َسـَِة َأْرَبٍع َوَثَؿاكِْق

ِٔ َٔ َُِؼ َعِؿَط٠ٜ َغ١َٟٓ  ُٔ َخ َٛ اِب ُٖ َٚ َُٔع  ـِ ََٚغ ـِ الُحَسْق ِد ب ـِ ُمَحؿَّ : َأبِل الَحَس

 
ّ
ْرقِل َوَفاتف  ،َوُهَق َأقدُم َشْقٍخ ِطـَْدهُ  ،الَعَؾِقّي: َصاِحِب َأبِل َحامٍِد بـ الشَّ

ـْ َأبِل ُكَعْقٍؿ اإِلسػَرايقـِل: َصاِحِب َأبِل طَقاَكة
َؿاُع مِ َوَرَوى َطـُْف بِاإِلَجاَزة  ،السَّ

 فِل اْلبُققع.

َٔ َٔ َُٔع   الَحافِظََٚغ
ِ
ج بِفِ  ،اَفَلْكَثر ِجد   ،: الَحاِكؿ َأبِل َطْبِد اهلل ـْ  ،َوَتَخرَّ

َومِ

  ،اِهر بـ َمْحِؿش الَػِؼْقفَأبِل صَ 
ّ
 بـ ُيْقُسَػ إَْصَبَفاكِل

ِ
  ،َوَطْبِد اهلل

ٍّ
َوَأبِل َطؾِل
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ْوْذباِري   ،الرُّ
ِّ
َؾِؿل ـِ السُّ ْحَؿ ـِ ُفْقَرك الُؿَتَؽؾِّؿ ،َوَأبِل َطْبِد الرَّ  ،َوَأبِل َبْؽٍر ب

 
ّ
ـِ َطْبِد الَعِزْيِز الُؿَفؾَّبِل ـِ  ،َوالَؼاِضل َأبِل َبْؽٍر الِحْقِرّي  ،َوَحْؿَزة ب َوَيْحَقك ب

ل   ،إِْبَراِهْقَؿ الُؿَزكِّ
ّ
ْقَرفِل ا ،َوَأبِل َسِعْقٍد الصَّ ـِ السؼَّ ِد ب ـِ ُمَحؿَّ ِّ ب

َوَضَػِر  ،َوَطؾِل

ٍد الَعَؾِقيِّ  ـِ َطْبَدان ،بـ ُمَحؿَّ ـِ َأْحَؿَد ب  ب
ِّ
ٍد  ،َوَطؾِل ـِ ُمَحؿَّ َوَأبِل َسْعٍد َأْحَؿَد ب

 
ّ
ْقفِل ّ الصُّ

 الُؿمّمؾِل ،الَؿالِْقـِل
ٍّ
ـِ َطؾِل ـِ ب ِد بـ  ،َوالَحَس َوَأبِل ُطَؿَر ُمَحؿَّ

ـِ البِْسَطامِل ـِ َيْعُؼْقَب الَػِؼْقف ،الُحَسْق ِد ب  َوَخْؾٍؼ ِسَقاُهؿ. ،بِالطاَبَران ،َوُمَحؿَّ

 َوَصـََّػ التََّصاكِْقَػ الـَّافَعَة.  ،َوُبقِرَك َلُف فِل ِطؾؿف

ِِ ُٙ َٜٚي َِٓس ِٔ ٔع  ): َٜٝه
ّ
َٓ  (،ُسـَـ الـََّسائِل ـِ َماَجف)َو َٓ  (،ُسـَـ اْب َجامُِع )َو

 . (َأبِل ِطْقَسك

ُٙ َِٓس ـِ الَحاكِؿ ِوْقُر بعقٍر َأْو َكْحُق َذلَِؽ َب٢ًٜ ٔع  (ُسـَـ َأبِل َداُودَ )َوِطـَْدُه  ،: َط

َف َطَؾك َكاِصر الُعَؿِرّي  ،اَطالِقً   َوَغْقِرِه. ،َوَتَػؼَّ

ًٟ َُٞكٔب َٚايَتٞأٔيٝف اَٚاْكٛع بكط٢ٜت٘   : َع٢ًٜ اٞيذُع 

ـَـ الَؽبِْقر)َفعؿؾ  َػ ِكَتاَب  ،َلْقَس َٕحٍد مِْثُؾفُ  ،فِل طشر ُمَجؾََّدات (السُّ َوَألَّ

ـَـ َوأَثار) َػات)َوِكَتاَب  ،فِل َأْرَبِع ُمَجؾََّدات (السُّ فِل  (إَْسَؿاء َوالصِّ

َوِكَتاَب  ،ُمَجؾَّد (الَبْعث)َوكَِتاَب  ،ُمَجؾَّد (الُؿعتؼد)َوِكَتاَب  ،ُمَجؾَّدتقـ

طَقات)َوكَِتاَب  ،ُمَجؾَّد (التَّرِغقب َوالتَّرهقب) ْهد)َوكَِتاَب  ،ُمَجؾَّد (الدَّ  (الزُّ

 )َوِكَتاَب  ،َثالَث ُمَجؾََّدات (الخالَفَِقات)َوكَِتاَب  ،ُمَجؾَّد
ّ
افِِعل  (ُكُصقص الشَّ
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ة)َب َوِكَتا ،ُمَجؾََّدان ؾ الـُُّبقَّ
ئِ َٓ ِغْقر)َوكَِتاَب  ،َأْرَبع ُمَجؾََّدات (د ـَـ الصَّ  (السُّ

اْلؿْدخؾ إَِلك )َوكَِتاَب  ،ُمَجؾََّدان (ُشَعب اإِلْيَؿان)َوكَِتاَب  ،ُمَجؾَّد َضْخؿ

ـَـ  (َفَضائِؾ إَوَقات)َوكَِتاَب  ،ُمَجؾَّد (أَداب)َوكَِتاَب  ،ُمَجؾَّد (السُّ

ـَ الُؽْبَرى)َوكَِتاَب  ،ُمجقؾقد ـَ )َوكَِتاَب  ،ُمجقؾقد (إَْرَبِعْق إَْرَبِعْق

ْغَرى ْؤَية)َوكَِتاَب  (،الصُّ َمـَاقِب )َوكَِتاَب  (،اإِلْسَراء)َوِكَتاَب  ،ُجْزء (الرُّ

 
ّ
افِِعل َفَضائِؾ )َوِكَتاَب  ،ُمجؾَّد (َمـَاقِب َأْحَؿد)َوِكَتاَب  ،ُمَجؾَّد (الشَّ

َحاَبة َٓ َيحُضركِل ذكرَها. ،جؾدمُ  (الصَّ  َوَأشَقاَء 

ٌَ ٔفٞ ِٝ َُأع ٍَ اسٜبأفٝغ عبس ايَػأفط بٔ إ٢ِغ ٘ٔ) ٜقا ِٜٔد  َطَؾك ": (َتاض٢
ّ
َكاَن الَبْقَفِؼل

اًل  ،بِالَقِسْقر اَقاكِعً  ،سقَرة الُعَؾَؿاء  ."فِل ُزْهده َوَوَرطف ُمَتَجؿِّ

ِّٜه ٍَ ٜأ ـُ الَقِرع ،الَحافُِظ إُُصْقلِل ،: ُهَق َأُبق َبْؽٍر الَػِؼْقفُ اَٜٚقا يِّ َواِحُد  ،الدَّ

بط.  ،َزَماكِِف فِل الِحْػظِ   َوَفرُد َأقَراكف فِل اإِلْتَؼان َوالضَّ

ـْ كَِباِر َأْصَحاب الَحاِكؿ
ـَ العُؾْقم. ،مِ

 َوَيِزْيُد َطَؾك الَحاكِؿ بَِلْكَقاع مِ

ـْ صَباهُ  ،كتَب الَحِدْيَث 
َف َوَبَرعَ  ،َوَحِػظف مِ َـّ إُُصْقل ،َوَتَػؼَّ  ،َوَأَخَذ َف

 ُثؿَّ َصـَّػ.  ،َواْرَتَحَؾ إَِلك الِعَراِق َوالِجَبال َوالِحَجاز

ا َلْؿ َيْسبِْؼُف إَِلْقِف َأَحٌد.   َوتَقالِقُػُف ُتَؼاِرُب َألَػ ُجْزٍء مِؿَّ

ـَ طؾؿ الَحِدْيث َوالِػْؼف ـَ َوو ،َوبَقاِن طؾؾ الَحِدْيث ،جؿع َبْق جِف اْلجؿع َبْق

 إََحاِدْيث. 
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ـْ َبْقَفَؼ إَِلك َكْقَساُبْقرَ  كتَؼاَل َم َٓ ُة ا ؿَّ
َفَلَتك  ،لَسَؿاع الُؽُتب ،صؾَب مِـُْف إَئِ

ـَ َوَأْرَبِع ماَئة َوَطؼُدوا َلُف الَؿْجؾِس لَسَؿاع ِكَتاب  ،فِل َسـَِة إِْحَدى َوَأْرَبِعْق

ة(الَؿْعِرَفة) ؿَّ
 ."، َوحضره إَئِ

ٍَ ُِٝذ ٜقا ٞٓ َؾ َٗٔك ِٝ ُٔ ايَب ٌُ ب ِٝ َُأع ٍّ إ٢ِغ ـَ ايٝكَها٠ ٜأُبٛ َعًٔ َثـَا َأبِل َقاَل: ِحْق : َحدَّ

ـَـ َوأَثار)َيْعـِل: ِكَتاب  -اْبتَدْأُت بتصـِقػ َهَذا الؽَِتاب   (الَؿْعِرَفة فِل السُّ

ـْ َتْفِذْيب َأجَزاء مِـْفُ  -
د ،َوفرغُت مِ َوُهَق  -بـ َأْحَؿَد  َسِؿْعُت الَػِؼْقف ُمَحؿَّ

ـْ َصالِِحل َأْصَحابِل َوَأْكَثرهؿ تاِلََوة َوَأصدقفؿ َلْفَجة 
َرَأْيُت ": َيُؼْقُل  -مِ

 
ّ
افِِعل ـْ َهَذا الؽَِتاب َوُهَق  ،فِل الـَّْقمِ  - -رحؿف اهلل- -الشَّ

َوبَِقِدِه َأجَزاُء مِ

ـْ كَِتاب الَػِؼْقف َأْحَؿد َسْبَعة َأجَزاء 
َأْو َقاَل: قَرْأُتَفا  -َيُؼْقُل: َقْد َكَتبُت الَقْقم مِ

-. 

 ."َوَرآُه َيْعَتدُّ بَِذلَِؽ 

ٍَ افِ ٜقا ـْ إِْخَقاكِل الشَّ  َقاِطدً : َوفِل صَباح َذلِؽ الَقْقم َرَأى َفِؼْقٌف آخر م
َّ
 اِعل

ـْ ِكَتاب الَػِؼْقِف 
فِل الَجامِع َطَؾك سِرير َوُهَق َيُؼْقُل: َقِد اْستػدُت الَقْقَم مِ

 َحِدْيَث َكَذا َوَكَذا.

ٍَ ـَ َأْحَؿَد ": َٜٚأِخَبَطَْا ٜأٔبٞ ٜقا ـَ ب ٍد الَحَس َسِؿْعُت الَػِؼْقف َأَبا ُمَحؿَّ

َؿْرَقـِْدّي الَحافِظ َيُؼْقُل:  ـَ َطْبِد الَعِزْيِز الَؿْرَوِزّي َسِؿعْ "السَّ َد ب ُت الَػِؼْقف ُمَحؿَّ

َؿاِء َيعُؾْقُه كقٌر. اَرَأْيُت فِل الَؿـَاِم َكلنَّ َتابقتً ": َيُؼْقُل   طالَ فِل السَّ
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 َفُؼْؾُت: َما َهَذا؟

 
ّ
 ."َقاَل: َهِذِه َتصـِقَػاُت َأْحَؿد الَبْقَفِؼل

ِٖ ُِٝذ ايٝكَها٠ ُث ٍَ َؾ .: َسِؿْعُت الحِ ٜقا ـَ ـَ الثَّالََثة الَؿْذُكْقِرْي
 َؽاَياِت الثَّالََثة مِ

 َطظِْقَؿُة اْلؼدر ،: َهِذِه ُرْؤَيا حؼٝقًُٞت
ّ
 ،غِزْيَرُة الَػَقاِئد ،َفتَصاكِقُػ الَبْقَفِؼل

د َتَقالِقَػُف مِْثؾ اإِلَمام َأبِل َبْؽرٍ  ـْ َجقَّ ِء  ،قؾَّ َم َٓ َفَقـَْبِغل لِْؾَعالِِؿ َأْن َيعَتـِل بَِفُم

َوَتَؽاثر  ،َوَقْد َقِدَم َقْبَؾ َمْقتف بَِسـَة َأْو َأْكَثر إَِلك َكْقَساُبْقرَ  (ُســَف الَؽبِْقر)ِسقَؿا 

ام َوالـََّقاِحل ،َوَسِؿُعقا مِـُْف ُكُتبفُ  ،َطَؾْقِف الطؾَبةُ   ،َوُجؾَِبْت إَِلك الِعَراِق َوالشَّ

 وَ 
ّ
َمْشِؼل   ،اْطَتـَك بَِفا الَحافُِظ َأُبق الَؼاِسِؿ الدِّ

ّ
ـْ َأْصَحاِب الَبْقَفِؼل

 ،َوَسِؿَعَفا مِ

ـِ الُؿَراِدّي.  َوكؼَؾَفا إَِلك ِدَمْشَؼ ُهَق َوَأُبق الَحَس

ٍَ ٞٓ ٜقا ٔٓ ِٜ َٛ ٢ٔ ٜأٔبٞ امٜلَعأيٞ ازٝب ِٝ ََ ََاّ اسٜبَط ِٔ إ٢ ـْ َفِؼْقٍف َشافعِ ": ََٚبًَٜػَٓا َع
 َما مِ

ٍّ
ل

 
ّ
َّٓ َأَبا َبْؽٍر الَبْقَفِؼل  َطَؾْقِف مِـٌَّة إِ

ّ
َّٓ َولؾَشافِعل   ،إِ

ّ
افِِعل َفنِنَّ الِؿـََّة َلُف َطَؾك الشَّ

 ."لَِتَصاكِْقػف فِل ُكصَرة َمْذَهبِفِ 

 َأْن َيعؿؾ لِـَْػِسِف  ،َهَؽَذا ُهقَ  ،: َأَصاب َأُبق الَؿَعالِلٝقًُٞت
ّ
َوَلْق َشاَء الَبْقَفِؼل

َوَمْعِرَفتف  ،لسَعة طُؾْقمف ،َطَؾك َذلَِؽ  اَيجتفد فِْقِف: َلَؽاَن َقاِدرً  ابً َمْذهَ 

ا َصحَّ فِْقَفا الَحِدْيُث. ،بِآْختاِلَف ؾ مِؿَّ
ح بِـَْصر َمَسائِ  َولَِفَذا تَراُه ُيؾقِّ

ا َسِؿُعقا مِـُْف َما َأَحّبقا فِل َقَدمتف إَخقَرة  ،َوَحَضرت الؿـِقَّة ،مرض ،َوَلؿَّ

: فِل َطاشر َشْفر ُجَؿاَدى إُْوَلكفَ 
َ
ـَ َوَأْرَبِع م ،ُتُقفِّل   ،اَئةـــــَسـَة َثَؿاٍن َوَخْؿِسْق



 اعشف طوفم
 

5
 584 [-رحمه اهلل-]اإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 

ـَ  َؾ َوُكػِّ  َكاِحَقٌة قصبُتَفا  ،َوُطِؿَؾ َلُف َتابقت ،َفُغسِّ
َ
ـَ بِبقفؼ: َوِهل

َفـُِؼَؾ َوُدفِ

 َمْحتِدهُ  ،ُخْسَرْوِجرد
َ
ـْ َكْقَساُبْقر ،ِهل

 َطَؾك َيْقَمْقـ مِ
َ
 اَوَطاَش َأْرَبعً  ،َوِهل

ـَ َسـًَة.  َوَسْبِعْق

ُ٘ ِٓ َٚا٠ َع َٔ ايٗط َٔ  ،بِاإِلَجاَزة ،: َشْقُخ اإِلْسالَِم َأُبق إِْسَؿاِطْقَؾ إَْكَصاِريُّ َٚ

ـُ َأْحَؿدَ  ـِ طبقُد اهلل بـ ُمحَ  ،َوَوَلده إِْسَؿاِطْقُؾ ب ـِ َوَحِػْقده َأُبق الَحَس ِد ب ؿَّ

ـُ َمـَْدة الَحافِظ ،َأْحَؿدَ  ا َيْحَقك ب ـُ الَػْضِؾ  ،َوَأُبق َزَكِريَّ ُد ب  ُمَحؿَّ
ِ
َوَأُبق َطْبِد اهلل

  ،الَػَراِوي
ّ
امِل حَّ ـُ َصاِهٍر الشَّ ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ  ،َوَزاِهُر ب ُد ب َوَأُبق الَؿَعالِل ُمَحؿَّ

 
ّ
َهانَوطبُد الَجبَّار بـ َطْبِد الَقهَّ  ،الَػاِرِسل ٍد  ،اِب الدَّ َوطبُد الَجبَّار بـ ُمَحؿَّ

ٍد الُخَقاِري ،الُخَقاِري ـِ  ،َوَأُخْقُه طبُد الحِؿقد بـ ُمَحؿَّ ْحَؿ َوَأُبق َبْؽٍر َطْبُد الرَّ

ـَ  ـِ الَبحقِري الـَّْقَساُبْقِرّي: الُؿتقَفك َسـَة َأْرَبِعْق ْحَؿ  بـ َطْبِد الرَّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ب

 َوَصائَِػٌة ِسَقاُهؿ. ،َوَخْؿِس ماَئةٍ 

ُ٘ َََع ََاَت  َٚ 
ّ
ـِ َشَؿة إَْصَبَفاكِل ـُ ُطَؿَر ب اِق ب زَّ  ،: َأُبق الطَّقِِّب َطْبُد الرَّ

ـِ الُؿْؼِرئ ـِ سقَدة ،َصاِحُب اْب ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ ب ُّ ب
ـِ َطؾِل  ،َوإَِمام الؾَُّغة َأُبق الَحَس

دُ  اء الَبْغَداِدّي. َوشقُخ الحـَابَؾة الَؼاِضل َأُبق َيْعَؾك ُمَحؿَّ ـِ الَػرَّ ـِ ب ـُ الُحَسْق  ب

َُاّع ََُس َغ ٢ٔ ٜأِس َٖٔب١ٔ اهلٔل ب  ُٔ َُُس ب ٢ٌ ٜأِس ُِٝذ ٜأُبٛ ايٜفِه ـْ َزْيـََب اٜأِخَبَطَْا ايٖؿ : َط

ـِ  ْحَؿ   ،بِـْت َطْبِد الرَّ
ّ
ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ الَػاِرِسل ُد ب َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر  ،َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ
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 الَبقْ 
ُّ
ـِ طبَدان ،َفِؼل ـُ َأْحَؿَد ب ُّ ب

ـُ ُطَبْقدٍ  ،َأْخَبَرَكا َطؾِل َأْخَبَرَكا  ،َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب

ة ـُ ِحجَّ َثـَا َأُبق الَقلِْقدِ  ،َأُبق َبْؽٍر ب ـُ الَعالَِء الَقْشُؽِرّي  ،َحدَّ َثـَا َطْؿُرو ب ـْ  ،َحدَّ  َط

ـِ َسْرج ـِ ِحطَّانَ  ،َصالِِح ب ـْ ِطْؿَراَن ب ـْ  ،َط -رضل اهلل طـفا-–َطاِئَشَة َط

 
ِ
ُيْمَتك بِالَؼاِضل الَعْدِل َيْقَم »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَلْت: َقاَل َرُسْقُل اهلل

ـِ فِل َتْؿَرٍة  ،الِؼَقاَمةِ  ـَ اثـِْق ِة الِحَساِب َما َيَتَؿـَّك َأكَُّف َلْؿ َيْؼِض َبْق ـْ ِشدَّ
َفَقْؾَؼك مِ

«َقطُّ 
(1)

 .ا. َغِرْيٌب ِجد  

َٖٔب١ٔ اهلٔل  ُٔ َُُس ب دٍ ٜأِخَبَطَْا ٜأِس ـُ إُمـَاء الَحَسـ بـ ُمَحؿَّ  ،: َأْخَبَرَكا َزي

ْقَرِجل اِب بـ الشِّ ـُ َطْبِد الَقهَّ ُد ب ان َقاُلقا:  ،َوُمَحؿَّ ـُ َغسَّ ـُ "َواْب ُّ ب
َأْخَبَرَكا َطؾِل

ـِ الَحافِظ ـِ  ،َأْخَبَرَكا َأُبق الَؼاِسِؿ الُؿْسَتْؿؾِل ،الَحَس ـُ الُحَسْق َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب

 
ّ
ـُ ُيْقُسَػ  ،الَبْقَفِؼل  ب

ِ
  ،َأْخَبَرَكا َطْبُد اهلل

ِّ
ـُ إَْطَرابِل ـُ َأبِل  ،َأْخَبْرَكا اْب َثـَا اْب َحدَّ

ْكَقا   ،الدُّ
ّ
 الَؿَدائِـِل

ٍّ
َثـِل َأُبق َطؾِل اد بـ َواِقدٍ  ،َحدَّ ـُ َحؿَّ َثـَا فِْطُر ب َثـَا  ،َحدَّ َحدَّ

ـَ ِدْيـَاٍر َيُؼْقُل "ل: َأبِ  َمالٌِؽ َزاِهد! َأيُّ ُزْهٍد ِطـْد ": َيُؼْقُلْقَن: َسِؿْعُت َمالَِؽ ب

ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  اِهد ُطَؿُر ب ْكَقا َفاغَرًة  ،َمالِؽ َوَلُف ُجبٌَّة َوِكَساء؟ إِكََّؿا الزَّ َأَتْتُف الدُّ

 قا. "َفَلطرَض َطـَْفا ،َفاَها

                                                   
 (،6/75) "ادلسند  "صاحل بن سرج دل يوثقو غَت ابن حباف على عادتو يف توثيق اجملاىيل. كىو يف  (1)

 ، من طريقُت عن عمرك بن العبلء ذهذا اإلسناد.(1563)كصحيح ابن حباف 
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ممول يف باب الصػات، وذلؽ فقؿا  -رحؿف اهلل- إٓ أن اإلمام البقفؼل

 .-رحؿف اهلل-يـؼؾف طـ الخطابل 

 وكتبف كافعة يف باهبا، وٓ سقؿا الســ الؽربى، والصغرى، وغقرها.
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 [-رحمه اهلل-اإلمام الطحاوي ]

 .-سمحٕ اهلل-اإلًاَ اهطخاٜٗ : ٖٚهصا

 :(33-15/27)يف ايػط  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ٟٗ ٢ٚ ٤َٛشا ـِ َسالََمَة.-ضمح٘ اهلل-اي ِد ب ـُ ُمَحؿَّ  : َأُبق َجْعَػٍر َأْحَؿُد ب

ِة َوَفِؼْقُفَفا ،الَحافُِظ الَؽبِْقرُ  ،الَعالََّمةُ  ،اإِلَمامُ  َياِر الِؿْصِريَّ ُث الدِّ َأُبق  ،ُمَحدِّ

ـِ َسؾَ  ـِ َسالََمَة ب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ـِ َطْبِد الَؿؾِِؽ إَْزِديُّ َجْعَػٍر َأْحَؿُد ب  ،َؿَة ب

  ،الطََّحاِويُّ  ،الِؿْصِريُّ  ،الَحْجِريُّ 
ُّ
ـْ َأْهِؾ قرَية  ،الَحـَِػل

َصاِحُب التََّصاكِْقِػ مِ

ـْ َأْطَؿال مِْصر.
 َصَحا مِ

ُٙ ِٛٔيُس ََ. ـِ ـَ َوماَئَتْق  : فِل َسـَِة تِْسٍع َوَثالَِثْق

ِٔ َٔ َُٔع   بـ ِرفَ ََٚغ
ّ
  ،اَطةَ : َطْبِد الَغـِل

ِّ
ـِ  ،َوَهاُرْون بـ َسِعْقٍد إَْيؾِل َوُيْقُكس ب

  ،َطْبِد إَْطَؾك
ِّ
َٓكِل ـِ َطْبِد  ،َوَبْحر بـ َكْصٍر الَخْق  ب

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ِد ب َوُمَحؿَّ

بِْقع بـ ُسَؾْقَؿاَن  ،َوإِْبَراِهْقؿ بـ ُمـِْؼذ ،َوِطْقَسك بـ َمْثُرود ،الَحَؽؿِ  َوالرَّ

 َوَخ  ،الُؿَراِديِّ 
ِّ
ـِ ُقَتْقَبةَ  ،الِف َأبِل إِْبَراِهْقؿ الُؿَزكِل ار ب ـِ َداُوَد  ،َوَبؽَّ َومِْؼَداِم ب

 
ّ
َطْقـِل   ،الرُّ

ِّ
ـِ الَبْرقِل  ب

ِ
  ،َوَأْحَؿد بـ َطْبِد اهلل

ِّ
د بـ َطِؼْقؾ الِػْرَيابِل َوَيِزْيَد  ،َوُمَحؿَّ

ـِ ِسـَان الَبْصِرّي   َوَصَبَؼتفؿ. ،ب
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ـِ َأبِل ِطْؿَراَن  ،الَحِدْيث َوفِل الِػْؼف: فِل ِطْؾِؿ ٚبطَظ ف بِالَؼاِضل َأْحَؿَد ب َوتػؼَّ

 
ّ
 َوَجَؿَع َوَصـََّػ.  ،الَحـَِػل

ٌَ .َٚاِضَتَش ـِ ـَ َوماَئَتْق اِم فِل َسـَِة َثَؿاٍن َوِستِّْق  : إَِلك الشَّ

ف َأْيًض  ،فؾِؼل الَؼاِضل َأَبا َخازم  َطَؾْقِف. اَوتػؼَّ

ِٕٝس ب َُِْٛؼشنطٙ ٜأُبٛ َغٔع ُٜ ُٔ، ٍَ َوَكاَن ثَِؼًة  ،: ِطَداُده فِل َحْجر إَْزدٜفٜكا

 َلْؿ يخؾِّْػ مثَؾف. ،َطاِقاًل  اَفِؼْقفً  اَثْبتً 

 ُثؿَّ َذَكَر مقلَده َومقَتف.

٢ِ ِٓٔع ُٔ َعِبٔس امٝل َُُط ب َأْخَبَرَكا  ،: َأْخَبَرَكا َأُبق الُقَؿـ الؽِـِْدّي إَِجاَزةً ٜأِخَبَطَْا ُع

ـُ  ُّ ب
الَمِ َطؾِل ْقُخ َأُبق إِْسَحاَق فِل  ،َطْبِد السَّ : َقاَل  (صبَؼات الُػَؼَفاء)َأْخَبَرَكا الشَّ

َأَخَذ  ،َوَأُبق َجْعَػٍر الطََّحاِويُّ اكتفْت إَِلْقِف ِرئاَسُة َأْصَحاِب َأبِل َحـِْقَػَة بِِؿْصرَ "

ـْ َأبِل َجْعَػٍر بـ َأبِل ِطْؿَرانَ   ِرِهَؿا.َوَأبِل َخازم َوغق ،الِعْؾَؿ َط

٘ٝ َٕ َؾأفٔع ٞٓ اَٜٚنا ِِٝ امٝلَعْٔ ٖٔ َّ ،َٜٞكَطٝأ َع٢ًٜ ٜأٔبٞ إ٢ِبَطا ِٛ َٜ ُ٘ ٍَ ٜي َٓ ": اٜفٜكا  
ِ
َواهلل

ء
ْ
ـْ َذلَِؽ  ،َجاَء مِـَْؽ َشل

ـِ َأبِل ِطْؿَرانَ  ،َفَغِضَب َأُبق َجْعَػٍر مِ  ،َواْكَتَؼَؾ إِلك اْب

ا َصـّػ ُمْخَتَصره ـْ  اَأَبا إِْبَراِهْقؿ َلْق َكاَن َحق  َرِحَؿ اهلُل "َقاَل:  ،َفَؾؿَّ َر َط لؽػَّ

 ."يِؿقـف

َمَعاكِل )و  (،َأْحَؽام الُؼْرآن)و  (،الّشروط)و  (،اْختاِلَف الُعَؾَؿاء)َصـّػ 

 .(أَثار
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ٍَ ِٖ ٜقا .ُث ـِ ـَ َوماَئَتْق ْق
 : ُولَِد َسـََة َثَؿاٍن َوَثالَثِ

ـَ َوثَ ٜقاٍ  الَث ماَئة.: َوَماَت َسـََة إِْحَدى َوِطْشِرْي

َٕ بٔ َظِبط٣ َُا ِٝ ٍَ ٜأُبٛ ُغًٜ ـْ َكَتْبُت َطـُْف ": َقاَل لِل الطََّحاِوّي : ٜقا ل َم َأوَّ

 
ّ
  ،الَحِدْيث: الُؿَزكِل

ّ
افِِعل ـَ  ،َوَأخذُت بَِؼقل الشَّ ا َكاَن َبْعد ِسـِْق َقِدَم  ،َفَؾؿَّ

ـُ َأبِل ِطْؿَراَن َقاِضقً   ."َوَأخذُت بَِؼقلِف ،فصِحْبُتف ،َطَؾك مِْصرَ  اَأْحَؿُد ب

ـَ الِعْؾؿٝقًُٞت
ـْ َكظر فِل تَقالِقػ َهَذا اإِلَمام َطؾَِؿ محؾَّف مِ َوسَعة  ،: َم

 َمَعاِرفف.

ـِ َطْبَدةَ  ِد ب  ُمَحؿَّ
ِ
ـْ َأبِل ُطَبْقد اهلل َقاِضل مِْصر  ،َوَقْد َكاَن َكاَب فِل الَؼَضاِء َط

. ـِ ـَ َوماَئَتْق  سـََة بِضٍع َوَسْبِعْق

ـِ َطْبَدَة َفَؼاَل: ،َحالفَوترقَّك   فَحَؽك َأكَُّف َحَضَر َرُجؾ ُمْعَترب ِطـْد الَؼاِضل اْب

ـِ َمْسُعْقدٍ   ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل فِ  ،َأيش َرَوى َأُبق ُطَبْقَدَة ب ـْ ُأمِّ ـْ َأبِْقِف؟ ،َط  َط

ـُ ُقَتْقَبةَ -أي الطحاوي-ٜأَْا ٜفٝكًُٞت ار ب َثـَا َبؽَّ َثـَا َأُبق َأْحَؿَد  ،: َحدَّ َحدَّ

َبْقِريُّ  َثـَا ُسْػَقانُ  ،الزُّ   ،َحدَّ
ّ
ـْ َطْبِد إَْطَؾك الثَّْعَؾبِل ـْ َأبِل ُطَبْقَدةَ  ،َط فِ  ،َط ـْ ُأمِّ  ،َط

ـْ َأبِْقفِ    ،َط
ِ
إِنَّ اهلَل لقَغاُر لِْؾُؿْممِـ »َقال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسْقَل اهلل

«َفْؾَقَغْر 
(1)

. 

                                                   
خيطئ يف حديث الثورم.  -كامسو زلمد بن عبد ا بن الزبَت  -رجالو ثقات إال أف أبا أمحد الزبَتم  (1)

 ،يف التوبة: باب غَتة ا تعاذل (276)كمسلم  ،يف النكاح: باب الغَتة (9/281)كأخرج البخارم 
=      عن، من طريق أيب كائل شقيق بن سلمة (436، 425، 1/381)، كأمحد (3531)كالًتمذم 
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ـُ َأبِل َداُودَ  َثـَا بِِف إِْبَراِهْقُؿ ب ـُ َوكِْقعٍ  ،َوَحدَّ َثـَا ُسْػَقاُن ب ـْ َأبِْقفِ  ،َحدَّ ـْ  ،َط َط

ُجؾ: َتْدِري َما َتُؼقُل َوَما تتؽّؾُؿ بِِف؟ ،اُسْػَقاَن مقُقَقفً   َفَؼاَل لِل الرَّ

 ُقْؾُت: َما الَخَبر؟

َورَأيُتَؽ أَن فِل َمْقَدان َأْهِؾ  ،َمْقَداهنِؿَقاَل: رَأيتؽ الَعِشقََّة َمَع الػُؼَفاِء فِل 

ـْ َيْجَؿُع َذلَِؽ. ،الَحِدْيث  َوقؾَّ َم

ـْ فضِؾ اهلل َوإِكَعامِف
 ."َفُؼْؾُت: َهَذا مِ

َُِْٛؼ ُٜ ُٔ ٍَ اِب  فِل ُمستفؾ ِذي الَؼْعَدةِ ٜقا
َ
. ،: ُتُقفِّل ـَ  َسـََة إِْحَدى َوِطْشِرْي

َٔ ِٜ َٚٔعِؿط٢   ،الطََّحاِوّي " :ََاَت غ١َٜٓ إ٢ِسَس٣ 
ُّ
َوَأُبق  ،َوَمْؽُحْقل الَبْقُرْوتِل

 
ُّ
ـُ ُمْؼِرئ ِدَمْشؼ اْبـ َذْكَقان ،َحامٍِد إَْطَؿِشل ـُ َطْبِد  ،َوَأْحَؿُد ب َوَأْحَؿُد ب

ال ـُ َرِزْيـ الَباَشاكِل الَفَرِوّي  ،الَقاِرث الَعسَّ ٍّ ب
ـُ َمْحُبْقب  ،َوَأُبق َطؾِل َوَحاتِؿ ب

  ،الَفَرِوّي 
ُّ
ـِ َأبِل ُهَرْيَرَة إَْصَبَفاكِل ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ـُ ب ٍّ الَحَس

َوَسِعْقُد  ،َوَأُبق َطؾِل

ٍد َأُخق زبِقر الَحافِظ ـُ ُمَحؿَّ َوَشْقخ الُؿْعَتِزَلِة َأُبق َهاِشٍؿ الُجبَّائِل َطْبُد  ،ب

 
ّ
ـُ َأبِل َطؾِل ـُ ُدَرْيد ،الَسالَّم ب َغِة َأُبق َبْؽٍر ب ـُ ُكْقح الُجـَْد  ،َوإَِماُم الؾُّ ُد ب َوُمَحؿَّ

                                                                                                                        
ما من أحد أغَت من ا من أجل ذلك  "رسوؿ ا صلى ا كسلم قاؿ: قاؿ عبد ا بن مسعود  =

، كمسلم (9/281): عند البخارم -رضي ا عنو-أيب ىريرة : عن كيف الباب. "حـر الفواحش
كعن ادلغَتة . (2762)كمسلم  (،9/281): عند البخارم كعن أمساء، (1168)، كالًتمذم (2761)

 . (1499)كمسلم  (،12/154): عند البخارم بن شعبة
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  ،ْيَسابقِري
ُّ
ـُ َيْعُؼْقَب الـَّْقَساُبْقِريُّ  ،َوَأُبق َحامٍِد الَحْضَرمِل َوُيْقُسػ ب

 الَقاِهل.

ِٔ ٣َٚ َع ـِ َأبِل َشْقَبةَ َض  قا. ": َأبِل َبْؽٍر ب

 : شرح مشؽؾ أثار، وشرح معاين أثار.ٚي٘ نتاب

مسائؾ طؼقدتف: إٓ أكف كان : وإن كان حـػل الؿذهب يف بعض ٖٚٛ

 طؾك صريؼة صقبة، وما وقع فقف مـ الزٓت يؽقن اإلكسان فقفا طؾك حذر.

          

 

 
  



 اعشف طوفم
 

5
 592 [-رحمه اهلل-]اإلمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 

 [-رحمه اهلل-اإلمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ]

 .-سمحٕ اهلل-اإلًاَ طوٌٚاْ بّ أمحذ بّ أٙ٘ب اهطرباُٛ : ٖٚهصا

 :(130-16/119)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

ٗٞ ٤َٛبَطأْ ـِ َأيُّْقَب. -ضمح٘ اهلل-اي ـُ َأْحَؿَد ب  : َأُبق الَؼاِسِؿ ُسَؾْقَؿاُن ب

َٛ اُل  ،الثَِّؼةُ  ،الَحافِظُ  ،: اإِلَمامُ ُٖ حَّ اُل  ،الرَّ ُث اإِلسالَمِ  ،الَجقَّ طؾُؿ  ،ُمَحدِّ

ـَ  ري   ،الؿعؿَّ
ُّ
ـِ ُمَطّقٍر الؾَّْخِؿل ـِ َأيُّْقَب ب ـُ َأْحَؿَد ب  ،َأُبق الَؼاِسِؿ ُسَؾْقَؿاُن ب

 
ُّ
امِل   ،الشَّ

ُّ
َبَراكِل  َصاحُب الَؿَعاِجِؿ الثَّالََثِة. ،الطَّ

ُٙ ِٛٔيُس اََ ـِ  ،فِل َشْفِر َصَػرٍ  ،: بِؿديـَِة طؽَّ ـَ َوماَئَتْق ُف  ،سـََة ِستِّْق َوَكاَكْت ُأمُّ

ًة. اِويَّ  َطؽَّ

ٔ٘ ٍُ مَسأع ٖٚ ـَ َٜٚأ  ،َوَحَرَص َطَؾْقفِ  ،َواْرَتَحَؾ بِِف َأُبْقهُ  ،: فِل َسـَِة َثالٍَث َوَسْبِعْق

ـْ َأْصَحاِب ُدَحْقٍؿ. ،َفنِكَُّف َكاَن َصاِحَب َحِدْيٍث 
 مِ

ٔ٘ ٍُ اضذٜبأي ٖٚ ـَ ٜفٜأ   ،: َكاَن فِل َسـَِة َخْؿٍس َوَسْبِعْق
ِّ
َفبِؼل فِل آرتَحاِل َولِؼل

َج  ـْ َأقبَؾ َوَأدبرَ  ،ااِل ستََّة طشَر َطامً الرِّ ْلنِ  ،َوَكَتَب َطؿَّ  ،َوَبَرَع فِل َهَذا الشَّ

َر َدْهرً  ُثقنَ  ،َصِقْياًل  اَوَجَؿَع َوَصـََّػ َوُطؿِّ َورحُؾقا إَِلْقِف  ،َوازدَحَؿ َطَؾْقِف الؿحدِّ

ـَ إَقَطاِر.
 مِ
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َُاَت ـِ َأْو َثالٍَث ٜف ـَ َوَأْرَبِع ماَئةٍ : َسـََة اْثـََتْق ـُ ِريَذَة َطاَم  ،َوَأْرَبعق َوَماَت اْب

. ـَ  َأْرَبعق

ٔ٘ َٛأيٝٔف ِٔ ت َٔ ِغْقرُ ): َٚ ـْ ُكؾِّ َشْقٍخ َحِدْيٌث.  ،: فِل ُمَجؾَّدٍ (الُؿْعَجُؿ الصَّ  َط

َحابِة َوتَراجِؿِفؿ َوَما َرَوْوهُ (الُؿْعَجُؿ الَؽبِْقرُ )َو   ،: َوُهَق ُمْعَجُؿ َأسَؿاِء الصَّ

ـْ َلْقَس فِْقِف ُمْسـُد َأبِل ُهَرْيَرةَ  ـَ  ،َلؽ َحاَبِة الُؿؽثري َٓ اْستقطَب َحِدْيَث الصَّ  ،َو

َداٍت.   فِل َثَؿاِن ُمَجؾَّ

ـَ (الُؿْعَجُؿ إَوسطُ )َو  ـْ  ،: َطَؾك مَشايِِخِف الُؿؽثري ُب َما ِطـَْدُه َط
َوَغَرائِ

 َيُؽقُن َخْؿَس مجؾَداٍت. ،ُكؾِّ َواحدٍ 

َٕ اي ٞٗ َٜٚنا َُا بًػَٓا  -٤َٛبَطأْ ٢ٔ -ٔفٝ ٍُ َع ِٛ َهَذا الؽَِتاُب ": (اأٜلٚغٔط) َٜٝك

 ."ُروحل

ٍّ ُٔ ٜأٔبٞ َعًٔ ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ ب ـْ َكْثَرِة َٜٚقا ِّ َط
َبَراكِل : َسَلَل َأبِل َأبا الَؼاِسِؿ الطَّ

ـَ َسـَةً  ،ُكـُْت َأَكاُم َطَؾك البَقاِري"َفَؼاَل:  ،َحِدْيثِفِ   ."َثالَِثْق

٣ِ ِٝ ٍَ ٜأُبٛ َُْع ـِ ٜقا ـَ َوماَئَتْق ُّ َأْصَبَفاَن سـََة تِْسِعْق
َبَراكِل ُثؿَّ  ،ُثؿَّ َخَرَج  ،: َقِدَم الطَّ

ـَ َسـًَة. اقدَمَفا َفَلَقاَم بَِفا محّدثً   ِستِّْق

َِ اسٜبأفٝغ ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ُٕ ب َُا ِٝ ٍَ ُغًٜ اُل الَؼاِضل: ٜقا إَِذا ": َقاَل َأُبق َأْحَؿَد العسَّ

ـَ َأْلَػ َحِدْيٍث َسؿِ  ِّ ِطْشِرْي
َبَراكِل ـَ الطَّ

ـُ  ،ْعُت مِ َوَسِؿَع مِـُْف َأُبق إِْسَحاَق ب

ـَ َألػً  ْق
ـَ َألػً  ،اَحْؿَزَة َثالَثِ ْقِخ َأْرَبعق  ."كؿؾـَا ،اَوَسِؿَع مِـُْف َأُبق الشَّ



 اعشف طوفم
 

5
 594 [-رحمه اهلل-]اإلمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 

.ٝقًُٞت
ِّ
َبَراكِل َِٓء َكاُكقا ُشُقْقَخ َأْصَبَفاَن َمَع الطَّ  : َهُم

ٍَ ٜأ ٣ِ اسٜبأفٝغٜقا ِٝ ـَ ُبـَْداَر َيُؼْقُل : ُبٛ َُْع َدَخؾُت الَعْسَؽَر ": َسِؿْعُت َأْحَؿَد ب

ـِ  ـَ َوماَئَتْق  ،َوَخَرَج لُقْؿؾِل ،فحضرُت َمْجؾَِس َطْبَدانَ  ،َسـََة َثَؿاٍن َوَثَؿاكِْق

ك يحضَر َفَجَعَؾ الُؿْسَتْؿؾِل َيُؼْقُل َلُف: إِْن َرَأْيَت َأْن ُتؿؾِل؟ َفَقُؼْقُل: َحتَّ 

 
ُّ
َبَراكِل  ."الطَّ

ٍَ  ،َوَمَعُف َأْجَزاءٌ  ،بآخرَ  ابِنَِزاٍر ُمرتديً  ا: َفَلقبَؾ َأُبق الَؼاِسِؿ َبْعَد َساَطٍة متَِّزرً ٜقا

ـَ َكْػًس  ـْ ِطْشِرْي
ـْ بؾَداٍن َشتَّك َحتَّك ُيػقدُهؿ  اَوَقْد تبَعُف َكْحق مِ

ـَ الغرباِء مِ
مِ

 الَحِدْيث.

ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣  ِٜ٘ ٔفٜٞقا َٚ ََِطَز  ُٔ ٘ٔ) ب ِٜٔد  َقْدَمَتُف الثَّاكقَة (َتاض٢
ُّ
َبَراكِل ا َقِدَم الطَّ : َلؿَّ

ـِ ُرْسُتَؿ  ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ٍّ َأْحَؿُد ب
َسـََة َطْشٍر َوَثالَِث ماَئٍة إَِلك َأْصَبَفاَن قبََّؾُف َأُبق َطؾِل

ُف إَِلْقفِ  ،الَعامُؾ  ـَ مع ،َوَأكزَلُف الؿديـَةَ  ،وضؿَّ ـْ  اَوَجَعَؾ َلُف معؾقمً  ،قَكَتفُ َوَأحس
مِ

 َداِر الَخَراِج َفَؽاَن َيْؼبُِضُف إَِلك َأْن َماَت.

دً   كـَقُة َوالِدِه َأْحَؿدَ  ،َأبا ذرٍّ  اَوَقْد كـَّك َولَدُه ُمَحؿَّ
َ
 ."َوِهل

َِٓس٠ٜ ََ  ُٔ ٢َٝ ب ٍَ ٜأُبٛ َظٜنط٢ٜٖا َِٜش ـْ ُيعتؿُد َطَؾْقِفؿ ٜقا : َسِؿْعُت مَشايخـَا مِؿَّ

ْؤَيِة "َيُؼْقُلْقَن:   َحِدْيَث ِطؽرمَة فِل الرُّ
ُّ
َبَراكِل َأمَؾك َأُبق الَؼاِسِؿ الطَّ

(1)
َفَلكؽَر  ،

                                                   
عن ابن عباس  ،عن عكرمة ،عن قتادة ،من طريقُت عن محاد بن سلمة (291، 1/285)أخرجو أمحد  (1)

   =كذكره يف  ،كرجالو ثقات "رأيت ريب تبارؾ كتعاذل": -صلى ا عليو كسلم-قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 
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ـُ َصباصبا الَعَؾِقيُّ  ـَ َيديفِ  ،َطَؾْقِف اْب   ،َورَماُه بَداَوٍة َكاَكْت َبْق
ُّ
َبَراكِل ا َرَأى الطَّ َفَؾؿَّ

َأثـَاِء كالَمِِف: َما تسؽُتْقَن َوتشتغُؾْقَن  َوَقاَل فِل ،َذلَِؽ َواَجَفُف بؽالٍم اختصْرُتفُ 

ِة. َٓ ُيْذَكَر َما َجَرى َيْقَم الَحرَّ  بَِؿا َأْكُتؿ فِْقِف َحتَّك 

ـُ َصباصبا ا َسِؿَع َذلَِؽ اْب  َقاَم َواْطَتَذَر إَِلْقِف َوَكِدَم. ،َفَؾؿَّ

 َكاَن 
َّ
َبَراكِل ـُ َمـَْدَة: َوبؾغـِل َأنَّ الطَّ ـَ الؿَشاهَدةِ ُثؿَّ َقاَل اْب صقَِّب  ،َحَس

ـُ ُلقَقا َحِدْيَث: َكاَن يغسُؾ َحَصك  اقرَأ َطَؾْقِف َيْقمً  ،الُؿَحاَضَرةِ  َأُبق َصاِهٍر ب

ِجَؿاِرِه 
(1)

َػفُ    َفَؼاَل: َما َأَراَد بَِذلَِؽ َيا َأبا َصاهٍر. ،َوَقاَل: ُخِصل حَؿاِرهِ  ،فصحَّ

ِؾ. ،َقاَل: التَّقاضعَ   َوَكاَن َهَذا َكالُؿَغػَّ

َّ ِٛ َٜ ٗٞ ٤َٛبَطأْ ُ٘ اي ٍَ ٜي اَك َيا َأبا الَؼاِسؿِ  ،: َأْكَت َولِدياٜقا َيْعـِل:  ،َقاَل: َوإِيَّ

 ."َوَأْكَت 

َِٓس٠ٜ ََ  ُٔ ٍَ اِب ـِ َجْعَػٍر الَػِؼْقفِ ٜقا ـْ َأْحَؿَد ب ـُ  ،: َووجدُت َط َأْخَبَرَكا َأُبق ُطَؿَر ب

اِب ا  َطْبِد الَقهَّ
ُّ
َؾِؿل  َيُؼْقُل َقاَل:  ،لسُّ

َّ
َبَراكِل ـُ ": َسِؿْعُت الطَّ ٍّ ب

ا َقِدَم َأُبق َطؾِل َلؿَّ

ـِ َفاِرَس  فصبَّ َطَؾك  ،َفَدَخَؾ َطَؾْقِف َبْعُض الُؽتَّاِب  ،َدَخؾُت َطَؾْقفِ  ،ُرْسُتَؿ ب

                                                                                                                        
كرجالو رجاؿ الصحيح. كىو زلموؿ على رؤيتو يف ادلناـ كيف غَت  ،كقاؿ: ركاه أمحد (،1/78) "اجملمع "=

 .(38 ،3/37) "زاد ادلعاد  "االسراء كما ىو مبُت يف 
 ،عن ابن طاككس ،عن زمعة ،: حدثنا ككيع(4/27) "مصنف ابن أيب شيبة  "كيف  ،ال أعلمو يف ادلرفوع (1)

 ."أنو كاف يغسل حصى اجلمار"عن أبيو: 
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ا َخَرَج الَؽاتُِب َأطَطاكِْقَفا ،رجؾِِف َخْؿَس ماَئِة ِدْرَهؿٍ  ا َدَخؾْت بـُتُف ُأمُّ َفَؾؿَّ  ،َفَؾؿَّ

؟ ،َفُؼْؿُت  ،صبَّْت َطَؾك رجؾِِف َخْؿَس ماَئةٍ  ،طدَكانَ  ـَ  "َفَؼاَل: إَِلك َأي

ا َكاَن  ،اَفَؼاَل: ارَفْع َهِذِه َأْيًض  ،: ُقْؿُت لَِئالَّ يؼقَل: جَؾْسُت لَِفَذاٝقًُٞت َفَؾؿَّ

َؿ فِل َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر  ،آخُر َأمِرهِ  ءِ  -طـفؿارضل اهلل -َتَؽؾَّ
ْ
ل  ،بَِبعِض الشَّ

 َفَخَرجُت َوَلْؿ َأُطْد إَِلْقِف َبْعُد.

ُ٘ ِٝ ُٔ َدِعٜفط٣ ايٜفٔك َُُس ب ٍَ ٜأِس ـَ حْؿَدانَ ٜقا  ب
ِ
َوَأبا  ،: َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل

 
َّ
ـِ الَؿِدْيـِل  َيُؼْقُل َيُؼْقُلْقَن:  ،َوغقَرُهَؿا ،الَحَس

َّ
َبَراكِل  َهَذا الؽَِتاُب ": سِؿعـَا الطَّ

 ."(الُؿْعَجَؿ إَوسطَ )َيْعـِل  ،ُروحل

ٟٗ ٢ٛ ُٔ ٜفاض٢َؽ اي٥ًَػ َُُس ب ٢ٔ ٜأِس ِٝ ٍَ ٜأُبٛ اسٝبَػ ـَ الَعِؿْقِد ٜقا : َسِؿْعُت إُْسَتاَذ اب

تِل َأَكا  ئاَسِة َوالقَزاَرِة الَّ ـَ الرِّ
ْكَقا َحالََوًة َألذَّ مِ ُـّ َأنَّ فِل الدُّ َيُؼْقُل: َما ُكـُْت َأض

 َح  ،فِْقَفا
ِّ
 َوَأبِل َبْؽٍر الِجَعابِل

ِّ
َبَراكِل تَّك َشاهدُت مَذاكَرَة َأبِل الَؼاِسِؿ الطَّ

 يغؾُِب َأَبا َبْؽٍر بَؽْثَرِة ِحْػظِفِ  ،بحضرتِل
ُّ
َبَراكِل َوَكاَن َأُبق َبْؽٍر يغؾُب  ،َفَؽاَن الطَّ

َٓ يَؽاُد َأحُدُهؿَ  ،بِػطـَتِِف َوذَكائِِف َحتَّك ارتػعْت َأصقاُتُفؿا  ،ا يغؾُب َصاحَبفُ َو

َّٓ ِطـِْدي ْكَقا إِ : ِطـِْدي َحِدْيٌث َلْقَس فِل الدُّ
ُّ
َفَؼاَل:  ،َفَؼاَل: َهاِت  ،َفَؼاَل الِجَعابِل

 
ُّ
َثـَا َأُبق َخؾِْقَػَة الُجَؿِحل ـُ َأيُّْقَب  ،َحدَّ َثـَا ُسَؾْقَؿاُن ب َث بَِحِدْيٍث  ،َحدَّ  ،َوَحدَّ

: َأْخَبَركَ 
ُّ
َبَراكِل ـُ َأيُّْقَب َفَؼاَل الطَّ َفاسؿْع  ،َومِـِّل َسِؿَعُف َأُبق َخؾِْقَػةَ  ،ا ُسَؾْقَؿاُن ب

  ،مِـِّل َحتَّك َيعُؾق فِْقِف إِسـَاُدكَ 
ُّ
ـْ ــَفَقِدْدت َأنَّ القَزاَرَة َلْؿ ت ،َفخجَؾ الِجَعابِل   ،ؽ
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َّ
َبَراكِل  ."َأْو َكَؿا َقاَل  ،َوفرحُت كػرِحفِ  ،َوُكـُْت َأَكا الطَّ

٢ٕٜأْبؤَْٚا  ٢ّ اي٤ًٖبا ِٔ ٜأٔبٞ املٜهاض  َع
ِّ
ـْ َغاكٍِؿ الُبرِجل ـَ  ،: َط َأكَُّف َسِؿَع ُطَؿَر ب

ـِ الَفْقَثؿِ  ِد ب ِريِّ َيُؼْقُل:  ،ُمَحؿَّ ـَ َأبِل السَّ ـَ ": َقاَل  ،َسِؿْعُت َأبا َجْعَػٍر ب لؼقُت اب

دُت َطَؾْقفِ  ،عَ َفاْمَتـَ  ،اَأْن ُيعقَد لِل َفْقتً  افسَللتف َيْقمً  ،ُطؼَدَة بِالُؽْقَفةِ  َفَؼاَل:  ،فشدَّ

ـْ َأيِّ بؾٍد َأْكَت؟
 مِ

ـْ َأْصَبَفاَن.
 ُقْؾُت: مِ

 َفَؼاَل: َكاِصَبٌة َيـِْصُبْقَن العَداَوَة َٕهِؾ الَبْقِت.

َفًة َوفضالََء َومتشقَِّعًة. َٓ َتُؼْؾ َهَذا َفنِنَّ فِقِفؿ متػؼِّ  َفُؼْؾُت: 

 َفَؼاَل: شقَعُة ُمَعاِوَيَة؟

  ُقْؾُت:
ِ
  ،َٓ َواهلل

ٍّ
ـْ  ،َبْؾ شقَعُة َطؾِل

ٌّ َأطزُّ َطَؾْقِف مِ
َّٓ َوطؾِل َوَما فِقِفؿ َأحٌد إِ

 َما َفاَتـِل ،طقـِِف َوَأهؾِفِ 
َّ
ـِ َأْحَؿَد  ،َفَلَطاَد َطَؾل ـْ ُسَؾْقَؿاَن ب

ُثؿَّ َقاَل لِل: َسِؿْعَت مِ

؟
ِّ
 الؾَّخِؿل

 َٓ  َٓ َأطرفُف. ،َفُؼْؾُت: 

َٓ تسؿع مِـْفُ َفَؼاَل: َيا ُسْبحَ  !! َأُبق الَؼاِسِؿ ببؾِدُكؿ َوَأْكَت 
ِ
َوُتمِذيـِل  ،اَن اهلل

َوَسِؿَع  ،َقْد َسِؿْعُت مِـْفُ  ،ابالُؽْقَفِة َما َأطرُف َٕبِل الَؼاِسِؿ كظقرً  ،َهَذا إََذى

؟ (ُمْسـَدَ )ُثؿَّ َقاَل: َأسؿعَت  ،مِـِّل
ِّ
َقالِِسل  َأبِل َداُوَد الطَّ

.َٓ  َفُؼْؾُت: 
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ـْ َأْصَبَفاَن. ،َقاَل: ضقَّْعَت الحزمَ 
 َٕنَّ مـبَعُف مِ

ـِ َحْؿَزَة؟ ِد ب ـَ ُمَحؿَّ  َوَقاَل: َأتعرُف إِْبَراِهْقَؿ ب

 ُقْؾُت: كعؿ.

 ."َقاَل: قؾَّ َما َرَأْيُت مثَؾُف فِل الِحْػظِ 

َِٓس٠ٜ ََ  ُٔ ٍَ اسٜبأفٝغ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ب  : ٜقا
ُّ
َبَراكِل اِظ  َأُبق الَؼاِسِؿ الطَّ َأحُد الُحػَّ

ـَ  ـْ  ،الؿذكقري َث َط  ": َحدَّ
ِّ
ِحْقِؿ الَبْرقِل ـِ طبِد الرَّ َوَلْؿ يحتؿْؾ سـُُّف  ،َأْحَؿَد ب

ـِ  ،ُلِؼقَّفُ  ـَ َوماَئَتْق  َأْحَؿُد بِِؿْصَر َسـََة ِستٍّ َوِستِّْق
َ
 ."ُتُقفِّل

 َوِهَؿ فِل اْسِؿ َشْقِخِف طبٝقًُٞت
َّ
َبَراكِل اُه َأْحَؿدَ : َقْد مرَّ َأنَّ الطَّ ِحْقِؿ َفَسؿَّ  ،ِد الرَّ

 َهَؽَذا  ،َواْستؿرَّ 
ِّ
ـِ الَبْرِقل ـُ ُيْقُكَس َوَفاَة َأْحَؿَد ب َخ الَحافُِظ َأُبق َسِعْقٍد ب َوَقد َأرَّ

ـَ فِل َشْفِر َرَمَضاَن مِـَْفا ،فِل َمْقِضعٍ  َخَفا فِل َمْقِضٍع آخَر سـََة َسْبِعْق  ،َوَأرَّ

َٓ َقارَب َوَطَؾك الَحالقـ َفَؿا  َوحؿَؾ َطـُْف  ،َوإِكََّؿا َوِهَؿ فِل آْسؿِ  ،لؼَقُف َو

 .
ِّ
ُدْوِسل ـِ ِهَشاٍم السَّ ـْ َطْبِد الَؿؾِِؽ ب

قَرَة الـَّبقَيَة بسَؿاِطِف مِ  السِّ

 
ِّ
ـِ َأبِل سؾؿَة التِّـِّْقِسل : َطْؿِرو ب ـْ ِّ َيْرِوي َط

ـُ الَبْرِقل َوَقْد َكاَن َأْحَؿُد ب

ِحْقِؿ. َوالؽَِباِر الَّ  ـَ َلْؿ ُيْدِرْكُفؿ َأُخْقُه طبُد الرَّ  ِذْي

ِحْقِؿ باسِؿِف َهَذا فِل  َّ َلْؿ يذكْر طبَد الرَّ
َبَراكِل َبْؾ  ،(ُمْعَجِؿفِ )ُثؿَّ إِكَّـَا رَأيـَا الطَّ

اُه بَِلْحَؿَد فِل حرِف إَلِِػ  ،تَؿاَدى َطَؾك الَقْهؿِ  ـِ َأٌخ َثالٌث  ،َوسؿَّ َولفذي
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 الَحافِظُ َوُهَق 
ِّ
ـُ الَبْرِقل ُد ب َعَػاءِ  ،ُمَحؿَّ ُـّ الثَّالََثةِ  ،َلُف ُمملٌَّػ فِل الضُّ  ،َوُهَق َأس

 . ـِ ـَ َوماَئَتْق َ َسـََة تِْسٍع َوَأْرَبعق
 ُتُقفِّل

 َوزلَّ فِل 
ُّ
َبَراكِل  الَِّذي لؼَقُف الطَّ

ِّ
ـِ الَبْرقِل  ب

ِ
ـُ َطْبِد اهلل ِحْقِؿ ب َوَماَت طبُد الرَّ

.تسِؿَقتِ  ـِ ـَ َوماَئَتْق  ِف بَِلْحَؿَد فِل َسـَِة ِستٍّ َوَثَؿاكِْق

ـْ صريِؼِف. 
قَرَة مِ  َوَقْد سِؿعـَا السِّ

 ٢ٔ ٟٗ َع َِٝطاظ٢ ِٛض٣ ايٚؿ ُِٓك ََ  ُٔ َُُس ب ٌَ اسٜبأفٝغ ٜأُبٛ ايَعٖباؽ٢ ٜأِس َٜٚقِس ُغ٦ٔ
ٚٞ ٤َٛبَطأْ ٍَ ،اي  ،َوُهَق ثَِؼةٌ "ُثؿَّ َقاَل:  ،ْيٍث َكَتْبُت َطـُْف َثالََث ماَئِة َأْلِػ َحدِ ": ٜفٜكا

ـْ َشْقٍخ بِِؿْصرَ  َّٓ َأكَُّف كتَب َط ـِ  ،إِ َيْعـِل: اْبـل  ،َوغؾَط فِل اْسِؿفِ  ،َوَكاَكا َأخقي

 
ِّ
 . "الَبْرقِل

ِٝٔف َٔ ايٖتَكأْ َٔ  ٢ِ ـَّةِ ): ِكَتاُب َٚأٜلٔبٞ ايٜكأغ َطاءِ )ِكَتاُب  ،ُمَجؾَّدٌ  (السُّ  (الدُّ

َِٓت ) كَِتاُب  ،ُمَجؾَّدٌ  ُمْسـَُد ) ،َكبِْقرٌ  (ُمسـِد شعبةَ )كَِتاُب  ،مجقؾقدٌ  (الطقا

ـَ )كَِتاُب  ،(ُسْػَقانَ  امِقِّق ِكَتاُب  ،اَكبِْقٌر ِجد   (التَّْػِسْقرِ )كَِتاُب  ،(َمَساكِْقِد الشَّ

ْمِل )ِكَتاُب  ،(إََوائِؾِ ) ِكَتاُب  ،(الـََّقادرِ )كَِتاُب  ،(الؿـَاِسِؽ )ِكَتاُب  ،(الرَّ

ةِ ) ِؾ الـُُّبقَّ
َٓئِ َوَأشَقاُء ِسَقى َذلَِؽ لْؿ كؼْػ  ،(ِطْشَرِة الـَِّساءِ )كَِتاُب  ،ُمَجؾَّدٌ  (د

َمْعِرَفُة ) ،(ُمْسـُد َأبِل َذرٍّ ) ،(ُمْسـُد َأبِل ُهَرْيَرةَ ) ،(ُمْسـَُد َطاِئَشةَ )مِـَْفا  ،َطَؾْقَفا

َحاَبةِ  ْؤَيةُ ) ،(الِعْؾؿُ ) ،(الصَّ  ،(الَػَرائُِض ) ،(الُجقدُ ) ،(فضُؾ الَعرِب ) ،(الرُّ

كَِتاُب إَلقَيِة فِل ِخالََفِة َأبِل َبْؽٍر ) ،(كَِتاُب إَشرَبةِ ) ،(مـَاقُب َأْحَؿدَ )

ـُ َمـَْدَة. ،َوَغْقُر َذلَِؽ  ،(َوُطَؿرَ  َِٓء الَحافُِظ َيْحَقك ب اَها َطَؾك الق  َوَقْد سؿَّ
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اٍظ َوَأِطَقانٍ   َوَلْؿ َكَرَها. ،َوَأكثُرَها َمَساكِْقُد حػَّ

 َرائِجً 
ِّ
َبَراكِل َٓ سقََّؿا فِل َزَماِن  ،فِْقفِ  امرغقبً  ،اَكافؼً  ،اَوَلْؿ َيَزْل َحِدْيُث الطَّ َو

ـِ ِريَذةَ  ـْ َكْحِق ماَئِة َكْػٍس  ،َفَؼْد َسِؿَع مِـُْف َخالَئُِؼ  ،َصاِحبِِف اْب ُّ َط
َؾِػل َوَكَتَب السِّ

ـِ َفا ـْ َأْصَحاِب اْب
  ،ذَشاهمِـُْفؿ َومِ

ُّ
َوَأُبق الَعالَِء  ،َوَكَتَب َأُبق ُمْقَسك الَؿِدْيـِل

ـْ بَؼاَياُهؿ.
ٍة مِ ـْ ِطدَّ ُّ َط

 الَفَؿَذاكِل

َوازدحَؿ الخؾُؼ َطَؾك َخاتَِؿتِِفؿ َفاصَِؿَة الُجقزَداكقَِّة الَؿْقَتِة فِل َسـَِة َأْرَبٍع 

ـَ َوَخْؿِس ماَئةٍ  ـُ َخؾِْقؾٍ  ،َوِطْشِرْي َقاءُ  َواْرَتَحَؾ اْب َُٓد الَحافِِظ َطْبِد  ،َوالضِّ َوَأو

 .
ِّ
َبَراكِل ـَ فِل صؾِب َحِدْيِث الطَّ ِثْق ـَ الُؿَحدِّ

ٌة مِ ِّ َوِطدَّ
 الَغـِل

ـْ َبَؼاَيا الَؿْشَقَخِة ََٕقاربِِفؿ َوصَغاِرِهؿ
امِ  ،َواْستَجاُزوا مِ  ،َوجؾُبقُه إَِلك الشَّ

ـُ جعَقانَ ُثؿَّ َسِؿَعُف بِاإِلَج  ،َوكشُروهُ  ،َورووهُ    ،اَزِة الَعالَِقِة اْب
ُّ
 ،َوالَحاِرثِل

يُّ  ـُ َساَمةَ  ،َوالؿزِّ   ،َواب
ُّ
َوَأْطَؾك  ،َورووُه فِل َهَذا العصرِ  ،َوَأقَراُكُفؿ ،َوالربَزالِل

ـْ َذلَِؽ بِآتَصاِل 
 مِ
َ
ِغْقر)َما َبِؼل رحؿُؽؿ         -َفالَ تػقُتقُه  ،(ُمْعَجؿف الصَّ

 .-اهلُل 

َٜٞٗٚقِس َعاَف  ٤َٛبَطأْ  ."ماَئَة َطاٍم َوطشَرَة َأشفرٍ ": اي

٣ِ اسٜبأفٝغ ِٝ ٍَ ٜأُبٛ َُْع ـْ ِذي الَؼْعَدِة سـََة ٜقا
ـِ بؼقَتا مِ  لؾقَؾتق

ُّ
َبَراكِل  الطَّ

َ
: ُتُقفِّل

ـَ َوَثالَِث ماَئٍة بَلْصَبَفاَن.   ِستِّْق
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ُ٘ ََاَت ابُٓ ـَ َوَثالَ َٚ ـَ : َأبْق ذرٍّ فِل َسـَِة تِْسٍع َوتِْسِعْق ـْ َكقٍِّػ َوِستِّْق ِث ماَئٍة َط

 قا. "َسـَةً 
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 [-رحمه اهلل-اإلمام عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي ]

 .ِٗٓان ًصِفات ُافعٞ غري ًا ركشُا

 .-سمحٕ اهلل-طِّ اإلًاَ اهذاسًٛ : َٚٓٗا

-اإلًاَ عبذ اهلل بّ عبذ اهشمحّ بّ اهفطى ابّ بٔشاَ اهذاسًٛ : ملؤيفٗا

 .-سمحٕ اهلل

 : (232-12/224)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

" ٗٞ َٔ ـِ الَػْضِؾ. -ضمح٘ اهلل-ايٖساض٢ ـِ ب ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ  ب
ِ
 : َطْبُد اهلل

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ َبْفَراَم ب ٍد  ،َأَحُد إَْطالَمِ  ،اإِلَمامُ  ،الَحافِظُ  ،اْب َأُبق ُمَحؿَّ

 
ُّ
  ،التَِّؿْقِؿل

ُّ
اِرمِل . ،ُثؿَّ الدَّ  الَسَؿْرَقـِْديُّ

ّْ ـِ َتِؿْقٍؿ.ََٚزاض٢ ـِ َزْيِد َمـَاَة ب ـِ َحـَْظَؾَة ب ـُ َمالِِؽ ب  : ُهَق اْب

َٖٛف ٍد إََقالِقؿَ ٜط  َوَصـََّػ التََّصاكِْقَػ. ،: َأُبق ُمَحؿَّ

ِٔ ََٚسٖسَخ ـِ َهاُرْونَ َع ـِ ُطَبْقدٍ  ،: َيِزْيَد ب ـِ َطْقنٍ  ،َوَيْعَؾك ب َوبِْشِر  ،َوَجْعَػِر ب

 
ِّ
ْهَراكِل ـِ ُطَؿَر الزَّ   ،ب

ِّ
ـِ َطْبِد الَؿِجْقِد الَحـَِػل  ب

ِ
 ُطَبْقِد اهلل

ٍّ
َوَأِخْقِف: َأبِل  ،َوَأبِل َطؾِل

  ،َبْؽٍر َطْبِد الَؽبِْقرِ 
ِّ
ـِ َبْؽٍر الُبْرَساكِل ِد ب ـِ َجِرْيرٍ  ،َوُمَحؿَّ ـِ  ،َوَوْهِب ب َوالـَّْضِر ب

ـِ الَؼاِسؿِ  - اَوُهَق َأْقَدُمُفْؿ َمْقتً  -ُشَؿْقٍؾ  ـِ  ،َوَأبِل الـَّْضِر َهاِشِؿ ب َوُطْثَؿاَن ب

ـِ َفاِرسٍ    ،ُطَؿَر ب
ِّ
َبِعل ـِ َطامٍر الضُّ ـِ َطامِرٍ  ،َوَسِعْقِد ب ـِ  ،َوإَْسَقِد ب َوَأْحَؿَد ب
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ِّ
ـِ ُمْقَسك ،َوَأبِل َطاِصؿٍ  ،إِْسَحاَق الَحْضَرمِل  ب

ِ
َوَأبِل الُؿِغْقَرِة  ،َوُطَبْقِد اهلل

 
ِّ
َٓكِل   ،الَخْق

ِّ
اكِل   ،َوَأبِل ُمْسِفٍر الَغسَّ

ِّ
ـِ ُيْقُسَػ الِػْرَيابِل ِد ب َوَطْبِد  ،َوُمَحؿَّ

ـِ َطْبِد الَقاِرِث  َؿِد ب انَ  ،َوَأبِل ُكَعْقؿٍ  ،الصَّ ا  ،َوُمْسؾِؿٍ  ،َوَأبِل الَقلِْقدِ  ،َوَطػَّ َوَزَكِريَّ

ـِ َطِديٍّ  انٍ  ،ب ـِ َحسَّ  َوَخْؾٍؼ. ،َوَيْحَقك ب

ٍُ إ٢ٜي٢ ِٓع٢ َٜ ـِ َخقَّاٍط. ،: ُدَحْقؿٍ َٚ  َوَخؾِْقَػَة ب

ُ٘ ِٓ ـُ ُحَؿْقٍد  ،َوالتِّْرمِِذيُّ  ،َوَأُبق َداُودَ  ،: ُمْسؾِؿٌ َسٖسَخ َع قَدُم َوُهَق أَ  -َوَطْبُد ب

ك -مِـُْف  ـُ ُمَرجَّ ارُ  ،َوَرَجاُء ب بَّاِح الَبزَّ ـُ الصَّ ـُ ب اٍر  ،َوالَحَس ـُ َبشَّ ُد ب َوُمَحؿَّ

ـُ َيْحَقك  ،ُبـَْدارٌ  ُد ب  .-َوُهؿ َأْكَبُر مِـُْف  -َوُمَحؿَّ

ِّٜه ٟٗ ٜأ َٔٔص ٣َٚ ايٚتِط ِٔ اَٜٚقِس ض ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ َطـْفُ َع ِد ب ـُ  ،: ُمَحؿَّ ُّ ب
َوَبِؼل

ٍد َجَزَرةُ  ،َوَأُبق َحاتِؿٍ  ،َوَأُبق ُزْرَطةَ  ،َمْخَؾدٍ  ـُ ُمَحؿَّ ـُ َأبِل  ،َوَصالُِح ب َوإِْبَراِهْقُؿ ب

ـِ َفاِرسٍ  ،َصالٍِب  ـُ َأْحَؿَد ب   ،َوَجْعَػُر ب
ُّ
ـُ َأْحَؿدَ  ،َوَجْعَػٌر الِػْرَيابِل  ب

ِ
 ،َوَطْبُد اهلل

ـِ ُبَجْقرٍ  ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ـُ الـَّْضِر الَجاُرْوِديُّ  ،َوُطَؿُر ب ُد ب ـُ ُطَؿَر  ،َوُمَحؿَّ َوِطْقَسك ب

 َوآَخُرْوَن. ،َطـْفُ  (ُمْسـَِدهِ )الَسَؿْرَقـِْديُّ َراِوي 

ٗٞ ًٞٔد َٕ ايَب َُا ِٝ ُٔ ُغًٜ َُٔس ب ٍَ َعِبُس ايٖك ـْ َيْحَقك ٜقا ـَ َحـَْبٍؾ َط : َسَلْلُت َأْحَؿَد ب

 
ِّ
اكِل ـِ  َتَركـَاهُ "َفَؼاَل:  ،الِحؿَّ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ  ب

ِ
 ."َٕكَُّف إَِمامٌ  ،لَِؼقِل َطْبِد اهلل

ٟٗ ِٓٔس َُِطٜق َُٚز ايَػ ُٔ َزا ٍَ إ٢ِغَشاُم ب اشِ َٜٚقا ـَ الشَّ
َفَؼاَل:  ،: َقِدَم َقِرْيٌب لِل مِ

ـَ َحـَْبؾٍ   ،َوَجَعؾُت َأمَدُحفُ  ،َفَجَعْؾُت َأِصُػ َلُف َأَبا الُؿـِْذرِ  ،َأتقُت َأْحَؿَد ب
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َٓ َأْطِرُف َهَذاَفَؼاَل  ـْ َطْبِد  ،َفَؼْد َصاَلْت َغقَبُة إِْخَقاكِـَا َطـَّا ،:  ـَ َأْكَت َط ـْ َأْي
َلؽِ

قِّدِ  ؟ َطَؾْقَؽ بَِذاَك السَّ ـِ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ  ب
ِ
قِّدِ  ،اهلل  ."َطَؾْقَؽ بَِذاَك السَّ

٣َٚ ـُ َكاِطؿٍ َض ـَ َطْبِد ا ،: ُكَعْقُؿ ب َد ب ـِ ُكَؿْقٍر َيُؼْقُل: َقاَل: َسِؿْعُت ُمَحؿَّ  ب
ِ
هلل

ـِ بِالِحْػِظ َوالَقَرِع  ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ  ب
ِ
 . (3)َغَؾَبـَا َطْبُد اهلل

َٖٛضاُم َِ اي ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ٍَ إ٢ِغَشاُم ب  ٜقا
َّ
مِل  الُؿَخرِّ

ِ
ـَ َطْبِد اهلل َد ب : َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

 
ِ
ـَ َأضُفِرُكؿْ َيُؼْقُل: َيا َأْهَؾ ُخَراَساَن! َما َداَم َطْبُد اهلل ـِ َبْق ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َفالَ  ،ب

 َتشَتِغُؾقا بَِغْقِرِه.

ٍَ ـِ ": َوَسِؿْعُت َأَبا َسِعْقٍد إََشجَّ َيُؼْقُل: ٜقا ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ  ب
ِ
َطْبُد اهلل

 ."إَِماُمـَا

ٍُ ِٛ َِٝب١ٜ َٜٝك َٔ ٜأٔبٞ َؾ َٕ ب َُا ُِٔعُت ُعِج ـِ َطْبدِ ََٚغ  ب
ِ
ـِ َأْضَفُر  : َأْمُر َطْبِد اهلل ْحَؿ الرَّ

ـَ الَبَصِر َوالِحْػِظ َوِصَقاَكِة الـَّػِس 
ـْ َذلَِؽ فِْقَؿا َيُؼْقُلْقَن مِ

 .-َطاَفاُه اهلُل -مِ

ُٔ َبٖؿاض٣ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ْكَقا َأْرَبَعةٌ : َٜٚقا اُظ الدُّ يِّ ": ُحػَّ َوُمْسؾٌِؿ  ،َأُبق ُزْرَطَة بِالرَّ

 ب ،بِـَْقَساُبْقرَ 
ِ
ـِ بَِسَؿْرَقـْدَ َوَطْبُد اهلل ْحَؿ ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ  ،ـُ َطْبِد الرَّ ُد ب َوُمَحؿَّ

 ."بُِبَخاَرى

 : َكاَن ُبـَْداٌر َيػَتِخُر بَِؽقكِِفْؿ َحَؿُؾقا َطـُْف.ٝقًُٞت
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٣َٚ ـِ َزْبَركَ ََٚض ـُ َأْحَؿَد ب اِزيِّ  ،: إِْسَحاُق ب ـْ َأبِل َحاتٍِؿ الرَّ ُد "َقاَل:  ،َط ُمَحؿَّ

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ  ـْ َدَخَؾ الِعَراَق  ب ـْ بُِخَراَساَن  ،َأْطَؾُؿ َم ـُ َيْحَقك َأْطَؾُؿ َم ُد ب َوُمَحؿَّ

ـُ َأْسَؾَؿ َأْوَرُطُفؿ ،الَقْقمَ  ُد ب ـِ َأْثَبُتُفؿ ،َوُمَحؿَّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ  ب
ِ
 ."َوَطْبُد اهلل

٣َٚ ـُ َأبِل َحاتِؿٍ ََٚض ـِ ب ْحَؿ ـْ َأبِْقفِ  ،: َطْبُد الرَّ ـُ َطْبِد  ،َط  ب
ِ
َقاَل: َطْبُد اهلل

ـِ إَِماُم َأْهِؾ َزَماكِِف. ْحَؿ  الرَّ

ٚٞ ُٔ ايٖؿِطٔق َٕٔس ب ٍَ ٜأُبٛ َسا ِة الَحِدْيِث ": َٜٚقا ؿَّ
ـْ َأئِ

إِكََّؿا َأْخَرَجْت ُخَراَساُن مِ

ـَ َيْحَقكَخْؿَسةً  َد ب ـَ إِْسَؿاِطْقَؾ  ،: ُمَحؿَّ َد ب ـَ َطْبِد  ،َوُمَحؿَّ  ب
ِ
َوَطْبَد اهلل

ـِ  ْحَؿ اِج  ،الرَّ ـَ الَحجَّ ـَ َأبِل َصالٍِب  ،َوُمْسؾَِؿ ب  ."َوإِْبَراِهْقَؿ ب

ٟٗ َِٝطاظ٢ ِٛض٣ ايٚؿ ُِٓك ََ  ٢ٔ َِ ب ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ُُٖس ب ََُش  ٍَ  َطَؾك َغاَيٍة َٜٚقا
ِ
: َكاَن َطْبُد اهلل

َياَكةِ  ـَ الَعؼِؾ َوالدِّ
ـْ ُيْضَرُب بِِف الؿَ  ،مِ َراَيِة َوالِحْػِظ َم َثُؾ فِل الِحؾِؿ َوالدِّ

اَدةِ  هَّ َوَذبَّ َطـَْفا  ،َأضَفَر ِطْؾَؿ الَحِدْيِث َوأَثاِر بَِسَؿْرَقـْدَ  ،َوالِعَباَدِة َوالزُّ

رً  ،الَؽِذَب   .اَطالِؿً  اَوَفِؼْقفً  ،َكاماًِل  اَوَكاَن ُمَػسِّ

َٕ ُٔ ٔسٖبا ٣ِ ب ٍَ ٜأُبٛ َسأت اِرمِ َٜٚقا ـَ : َكاَن الدَّ اِظ الُؿْتِؼـِْق ـَ الُحػَّ
 مِ
ُّ
َوَأْهِؾ  ،ل

ـْ َحِػَظ َوَجَؿعَ  ـِ مِؿَّ ْي فَ  ،الَقَرِع فِل الدِّ َث  ،وَتَؼػَّ ـََّة  ،َوَصـََّػ َوَحدَّ َوَأضَفَر السُّ

ـْ َحِرْيِؿَفا ،َوَدَطا إَِلْقَفا ،بَِبَؾِدهِ  ـْ َخالَػَفا. ،َوَذبَّ َط  َوَقَؿَع َم

ٔٛ ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣ اشٜب ـَ فِل الَحِدْيِث ُِٝبَٜٚقا الِْق حَّ ـَ  ،: َكاَن َأَحَد الرَّ َوالَؿقُصقفِق

ْدِق  ،بِِحْػظِِف َوَجْؿِعِف َواإِلْتَؼاِن َلفُ  ْهدِ  ،َمَع الثَِّؼِة َوالصِّ  ،َوالَقَرِع َوالزُّ
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 َطَؾك َسَؿْرَقـْدَ 
َ
َدهُ  ،َفَلَبك ،َواْسُتْؼِضل ْؾَطاُن َطَؾْقِف َحتَّك ُيَؼؾِّ َوَقَضك  ،َفَلَلحَّ السُّ

  ،ُثؿَّ اْسَتْعَػك ،َقِضقًَّة َواِحَدةً 
َ
 ،َوكَِفاَيِة الَػْضؾِ  ،َوَكاَن َطَؾك َغاَيِة الَعؼؾِ  ،َفُلْطِػل

َزاَكةِ  َياَكِة َوالِحْؾِؿ َوالرَّ  ،َوآْجتَِفاِد َوالِعَباَدةِ  ،ُيْضَرُب بِِف الَؿَثُؾ فِل الدَّ

َهاِدِة َوالتََّؼؾُّؾِ   .(الَجامِعَ )َو  (التَّْػِسْقرَ )َو  (ْسـَدَ الؿُ )َوَصـََّػ  ،َوالزَّ

َٖٛضاُم َِ اي ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَطا ٍَ إ٢ِغَشاُم ب ـِ َيُؼْقُل : ٜقا ْحَؿ ـَ َطْبِد الرَّ  ب
ِ
: َسِؿْعُت َطْبَد اهلل

ـُ الُؿَباَركِ " ـَ َوماَئةٍ  ،ُولِْدُت فِل َسـَِة َماَت اْب  ."َسـََة إِْحَدى َوَثَؿاكِْق

ٖٝ ُٔ َغ َُُس ب ٍَ ٜأِس ٟٗ اسٜبأفٝغَٜٚقا َٚظ٢ ـُ الَؿْعِرَفةِ " :اض٣ امٜلِط ُّ َحَس
اِرمِل  ،َكاَن الدَّ

َن   ."(التَّْػِسْقرَ )َو  (الُؿْسـَدَ )َقْد َدوَّ

ـِ ََاَت ـَ َوماَئَتْق ـَ  ،َيْقَم التَّرِوَيِة َبْعَد الَعصرِ  ،: فِل َسـَِة َخْؿٍس َوَخْؿِسْق
َوُدفِ

ـَ َسـًَة. ،َيْقَم الُجُؿَعةِ  ،َيْقَم َطَرَفةَ  ـُ َخْؿٍس َوَسْبِعْق  َوُهَق اْب

ٗٞ ًٞٔد َٕ ايَب َٖا ََا  ٢ٔ ََُس ب ٢ٔ ٜأِس ُٖٔس ب ََُش  ُٔ ٞٗ ب ََهِّ ٍَ اسٜبأفٝغ  ُٙ َٜٚقا ُُٔٝص : فِل ٔتً

 َتاِرْيِخ َوَفاتِِف َكْحَق َذلَِؽ.

ٍَ ِٔ ٜقا ََ  َِ ٖٔ َٚ ـَ َٚ َخُف َجَؿاَطٌة َطؾَ  ،: َوَفاُتُف فِل َسـَِة َخْؿِسْق ِل.َفَؼْد َأرَّ  ك إَوَّ

٢ٔ َخًٜٕف ََُس ب ُٔ ٜأِس ٍَ إ٢ِغَشاُم ب ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ الُبَخاِريِّ ٜقا ِد ب  ،: ُكـَّا ِطـَْد ُمَحؿَّ

ـِ  ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ  ب
ِ
 َطْبِد اهلل

ُّ
َس َرْأَسفُ  ،َفَقَرَد َطَؾْقِف كَِتاٌب فِْقِف َكْعل  ،ُثؿَّ َرَفعَ  ،َفـَؽَّ

ْيفِ َوَجَعَؾ َتِسْقُؾ  ،َواْسَتْرَجعَ   ُثؿَّ َأْكَشَل َيُؼْقُل: ،ُدُمْقُطُف َطَؾك َخدَّ

 َأْفَجعُ  -َٓ َأَبا َلَؽ -َوَفـَاُء َكْػِسَؽ ... إِْن َتْبَؼ ُتْػَجْع بِإَِحبَِّة ُكؾِِّفؿ 
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ِٖ ٍَ إ٢ِغَشاُم ُث ُء فِل الَحِدْيِث.ٜقا
ْ
َّٓ َيِجل  : َما َسِؿعـَاُه ُيـِْشُد إِ

 ٝقًُٞت
ُّ
اِرمِل ـِ  اُرْكـً  : َقْد َكاَن الدَّ ْي ـْ َأرَكاِن الدِّ

اِزيُّ   ،مِ َؼُف َأُبق َحاتٍِؿ الرَّ َقْد َوثَّ

َث َطـُْف ُبـَْداٌر َوالؽَِبارُ  ،َوالـَّاُس  ـِ َحـَْبؾٍ  ،َوَحدَّ ـْ َأْحَؿَد ب َوَذَكَر  ،َوَبَؾَغـَا َط

 
َّ
اِرمِل ْكَقا ،الدَّ  َفَؾْؿ َيْؼَبْؾ. ،َفَؼاَل: ُطِرَضْت َطَؾْقِف الدُّ

ٍَ َض ََُطٖد٢ٜقا  ُٔ  َدا٤ُ ب
َّ
اَذُكْقكِل ـَ َراْهَقْيف  ،: َرَأْيُت ُسَؾْقَؿاَن الشَّ َوإِْسَحاَق ب

ك َجَؿاَطًة  -...    -َوَسؿَّ
ِّ
اِرمِل  الدَّ

ِ
ـْ َطْبِد اهلل

 ."َفَؿا َرَأْيُت َأحَػَظ مِ

ٔ٘ ِٜٔج ِٔ َسٔس َٔ َٚ 
ُّ
ٍد الَػاِرِسل ـُ ُمَحؿَّ   ،: َأْخَبَرَكا ُطَؿُر ب

ٍّ
ـُ َطؾِل ـُ ب  ،َوالَحَس

ـِ َطْسَؽرٍ   ب
ِّ
ُة بِـُْت َطؾِل   ،َوَجَؿاَطةٌ  ،َوَهِديَّ

ِّ
ـُ الُحُبْقبِل َأْخَبَرَكا َطْبُد "َقاُلقا:  ،َواْب

 
ُّ
ـُ ُطَؿَر الَحِرْيِؿل  ب

ِ
ـُ ِطْقَسك ،اهلل ِل ب ـِ  ،َأْخَبَرَكا َطْبُد إَوَّ ْحَؿ َأْخَبَرَكا َطْبُد الرَّ

دٍ  ـُ ُمَحؿَّ َقْيفَأْخبَ  ،ب ـُ َحؿَّ  ب
ِ
ـِ الَعبَّاسِ  ،َرَكا َطْبُد اهلل ـُ ُطَؿَر ب  ،َأْخَبَرَكا ِطْقَسك ب

 
ُّ
اِرمِل  الدَّ

ِ
َثـَا َطْبُد اهلل انٍ  ،َحدَّ ـُ َحسَّ َثـَا َيْحَقك ب ـُ باِلَلٍ  ،َحدَّ َثـَا ُسَؾْقَؿاُن ب  ،َحدَّ

ـِ ُطْرَوةَ  ـْ ِهَشاِم ب ـْ َأبِْقفِ  ،َط ـْ َطائَِشةَ  ،َط  - طـفارضل  اهلل-َط
ِّ
ـِ الـَّبِل -: َط

 «كِْعَؿ اإِلَداُم الَخؾُّ »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
(1)

. 

                                                   
يف االطعمة باب  (1841)كالًتمذم  ،يف االشربة: باب فضيلة اخلل كالتأدـ بو (2151)أخرجو مسلم  (1)

كأخرجو من  حديث جابر بن عبد ا مسلم  ،2/111ما جاء يف اخلل كىو يف سنن الدارمي 
 (،7/14)كالنسائي  (،1842)ك (1839)كالًتمذم  (،3821)ك  (3821)، كأبو داكد (2125)

، 389، 371، 364، 353، 314، 3/311)كأمحد  (،2/111)، كالدارمي (3317)كابن ماجة 
391 ،411). 
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ـِ  ،َغِرْيٌب  ،َهَذا َحِدْيٌث َصِحْقٌح  ْقَخْق َواْكَػَرَد ُمْسؾٌِؿ  ،َفرٌد َطَؾك َشْرِط الشَّ

 بِِف.

  ،(َجامِِعفِ ): َأُبق ِطْقَسك فِل اَوَرَواُه َأْيًض 
ِّ
اِرمِل ٍد الدَّ ـْ َأبِل ُمَحؿَّ  ،كاِلَُهَؿا َط

.  َفَقَقَع ُمَقاَفَؼًة بُِعُؾقٍّ

ِدِه بِِف.  ُيْؼَصُد فِل ِرَواَيِة َهَذا الَحِدْيِث: لَِتَػرُّ
ُّ
اِرمِل  َوَقْد َكاَن الدَّ

ٍَ  الَباُب َوَأَكا بَِبْغَدادَ ٜقا
َّ
ـْ َذا؟ ،: َفَؽاَن ُيَدقُّ َطَؾل  َفَلُقْقُل: َم

ُٜٝكا اٍن: ٍُف ـُ َحسَّ  .«كِْعَؿ اإِلَداُم الَخؾُّ »: َيْحَقك ب

ََٗصا اإل٢ِغَٓأز ـْ َطائَِشةَ َٚٔب  -رضل اهلل طـفا-: َط
َّ
صؾك اهلل طؾقف -: َأنَّ الـَّبِل

 .«َٓ َيُجقُع َأْهُؾ َبْقٍت ِطـَْدُهُؿ التَّْؿرُ »َقاَل:  -وسؾؿ

ُ٘   اَجِؿْقعً  ،َوالتِّْرمِِذيُّ  ،: ُمْسؾِؿٌ ٜأِخَطَد
ِّ
اِرمِل ـِ الدَّ ـْ  ،َط

 مِ
ِّ
اِرمِل َوبِِف إَِلك الدَّ

 
ِّ
ـِ الُحُبْقبِل  قا. "ِسَقى اْب

وهـالؽ الؽثقر مـ الؽتب الؿصـػة الـافعة يف باهبا، وإكؿا أشركا إلك 

مفؿات يـبغل لؾسؾػل، ولطالب العؾؿ أن يعرففا مـ أسالفف: حتك يستدل 

 بلققالفؿ، ويلخذ بآثارهؿ، ويروي مـ مروياهتؿ.

ويعؾؿ أن مذهبفؿ لقس بؿؼطقع كؿذاهب أهؾ البدع وإهقاء: التل 

 تـتفل مذاهبفؿ إلك مـ اكتحؾقا صريؼفؿ.

 : يـتفل صريؼفؿ إلك الجفؿ بـ صػقان. نازب١ُٝٗ
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والجفؿ يرويف طـ الجعد بـ درهؿ، والجعد بـ درهؿ  يرويف طـ أبان 

ويف طـ بـ سؿعان، وأبان بـ سؿعان يرويف طـ لقط القفقدي، ولقط ير

 لبقد بـ إطصؿ القفقدي.

 : قائؿة طؾك سؾسؾة يفقدية.فٛطٜك١ ازب١ُٝٗ

: قائؿة طؾك سؾسؾة سؾػقة، يرويفا بُٝٓا ططٜك١ أٌٖ ايػ١ٓ ٚازبُاع١

صؾك اهلل -العؾؿاء إكابر، طـ أمثالفؿ، طـ أمثالفؿ: حتك تصؾ إلك الـبل 

طـ جربيؾ طؾقف السالم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-، وطـ الـبل -طؾقف وسؾؿ

 طـ اهلل طز وجؾ.

 واهلل الؿستعان، والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 610 ]أئمة الهدى ومصابيح الدجى في القرنين: السابع والثامن الهجرين[

أئمة الهدى ومصابيح الدجى في القرنين: السابع والثامن ]

 [الهجرين

: أ٢ٌٞ اهلذ٠ ًٗصابٚح اهذدٟ يف اهكشُني: َٚٔ باب اعطف غًفو

 .اهلذشّٙ "اهظابع, ٗاهجاًّ"
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-شيخ اإلسالم أبو العباس أحمد بن عبد السالم ابن تيمية ]

 [-رحمه اهلل

ػٚخ اإلطالَ اإلًاَ أمحذ بّ عبذ احلوٍٚ بّ عبذ اهظالَ ابّ : َِٚٓٗ

 .-سمحٕ اهلل-تٌٚٚٞ احلشاُٛ أب٘ اهعباغ 

صاحب الؿـاقب الؿشفقرة، وإققال الؿلثقرة، الذي جعؾف اهلل طز  

وجؾ آية يف العؾؿ، ويف الحػظ، وققة الؿـاضرة، ما ترك سبقاًل مـ سبؾ 

 الخقر إلك وكان لف فقف باع، وصاع.

الرافضة، بؾساكف  -رحؿف اهلل-التتار، وجاهد  -رحؿف اهلل-فؼد جاهد 

 وسـاكف.

يف  اهعك٘د  (ٓـ744املت٘فٟ: )ادٜ احلِبوٛ قاي اإلًاَ حمٌذ بّ عبذ اهل

 :بتصشف (533-1ص)اهذسٙٞ ًّ ًِاقب ػٚخ اإلطالَ أمحذ بّ تٌٚٚٞ 

اْلَحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستفديف َوَكْسَتْغِػرُه وكعقذ بِاهلل مـ شرور "

َأْكُػسـَا َومـ سقئات َأطؿالـَا مـ يفده اهلل َفاَل مضؾ َلُف َومـ يضؾؾ َفاَل هادي 

ًدا َطبده لَ  َٓ شريؽ َلُف َوأْشفد َأن ُمَحؿَّ َّٓ اهلل َوحده  َٓ إَِلف إِ ُف َوأْشفد َأن 

 َوَرُسقلف صؾك اهلل َطَؾْقِف وَطؾك آلف َوَصحبف َوسؾؿ َتْسؾِقًؿا كثقًرا.

 : أَا بعس
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ْساَلم  َفَفِذِه كبذة يسقَرة مختصرة فِل ذكر َحال سقدَكا َوَشقخـَا شقخ اإْلِ

 الّديـ 
ّ
َوَرضل َطـُف وأثابف  -رحؿف اهلل-أبل اْلَعبَّاس اْحَؿد بـ َتْقِؿقة َتِؼل

 اْلجـَّة برحؿتف َوذكر بعض مـاقبف َوَبعض مصـػاتف.

مة وبحر اْلُعُؾقم سقد  ْٕ ة ومػتل ا ؿَّ
َئِ ْٕ ْقخ اإِلَمام الربابل إَِمام ا ُهَق الشَّ

ْساَلم اْلحػاظ َوَفاِرس اْلؿَعاكِل وإلػاظ فريد اْلَعْصر وقريع ال ْهر شقخ اإْلِ دَّ

َمان وترجؿان اْلُؼْرآن طؾؿ الزهاد وأوحد اْلعباد قامع  ََكام وطالمة الزَّ ْٕ برَكة ا

ْقخ اإِلَمام  ّ الّديـ َأُبق اْلَعبَّاس اْحَؿد بـ الشَّ
الؿبتدطقـ َوآخر اْلُؿْجَتفديـ َتِؼل

ْقخ اإلِ  َمام اْلَعالَمة اْلَعالَمة شَفاب الّديـ أبل الؿحاسـ طبد الحؾقؿ اْبـ الشَّ

د طبد اهلل  ْساَلم مجد الّديـ أبل الربكات طبد السالم بـ أبل ُمَحؿَّ شقخ اإْلِ

 بـ طبد اهلل اْبـ َتْقِؿقة 
ّ
د بـ اْلخضر بـ َطؾل بـ أبل اْلَؼاِسؿ اْلخضر بـ ُمَحؿَّ

تِل لؿ يْسبؼ إَِلك مثؾَفا. اكِل كزيؾ دمشؼ َوَصاحب التصاكقػ الَّ  اْلَحرَّ

د بـ اْلخضر حج طؾك درب تقؿاء َفَرأى ُهـَاَك صػؾة : إِن قٌٝ جده ُمَحؿَّ

ا َرَجَع وجد اْمَرَأتف قد ولدت َلُف بِـْتا َفَؼاَل َيا َتْقِؿقة َيا َتْقِؿقة فؾؼب بذلؽ.  َفَؾؿَّ

ٍَ اِبٔ ايٓذاض ًدا َكاَكت أمف تسؿك َتْقِؿقة َوَكاَكت ٜقا : ذكر لـا َأن جده ُمَحؿَّ

 َوطرف هبَا.واطظة فـسب إَِلْقَفا 

ـِ َطاشر. ٚيس َؾٝدَٓا ٜأُبٛ اٞيَعٖباؽ ْثـَْق  : بحران َيْقم اإْلِ
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ـَ  661ربقع إول سـة  [شفر]: َثاكِل طشر َٚقٌٝ هـ احدى َوِستِّق

 وِستِؿاَئة.

٘ٔ ٚبإخٛت٘ ْقِؾ ٚغافط ٚايساٙ ٔب : إَِلك الشلم ِطـْد جقر التتار َفَساُروا بِالؾَّ

َواّب فؽاد اْلَعدو يؾحؼفؿ ووقػت َوَمَعُفْؿ اْلؽتب طؾك طجؾة  لعدم الدَّ

 العجؾة فابتفؾقا إَِلك اهلل واستغاثقا بِِف فـجقا وسؾؿقا.

َُٛا زَؿل ـَ وِستِؿاَئة.َٚقس  : فِل أْثـَاء سـة سبع َوِستِّق

ُُٔعٛا اِئؿ بـ كْعَؿة اْلَؿْؼِدِسل ٜفَػ ْقخ زيـ الّديـ اْحَؿد بـ طبد الدَّ : مـ الشَّ

 ُكؾف.  ُجْزء اْبـ َطَرَفة

ِٖ مسع َؾٝدَٓا : اْلؽثقر مـ اْبـ أبل اْلُقْسر، والؽؿال اْبـ طبد، َواْلؿجد ث

بـ َطَساكِر َوَأْصَحاب الخشقطل، َومـ اْلجؿال يحقك بـ الصقرىف، َوأحؿد 

ْقخ َفخر الّديـ بـ الُبَخاِرّي،  بـ أبل اْلَخْقر، َوالَؼاِسؿ إربؾل، َوالشَّ

َؼاِسؿ بـ َطالن، َوأْحَؿْد بـ َشقَبان، َوخؾؼ والؽؿال طبد الرحقؿ، َوأبل الْ 

 كثقر.

ُِٗ ِٓ َٔ  : َأكثر مـ مِاَئتل شقخ.ٚؾٝٛخ٘ اي٤صٜٔ مسع 

تَّة اْلؽَِبار  ات، َوسؿع اْلؽتب السِّ َوسؿع ُمْسـد اإِلَمام َأْحؿد بـ َحـَْبؾ َمرَّ

 وإجزاء. 

 َومـ مسؿقطاتف: ُمْعجؿ الطربابل اْلَؽبِقر. 
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َوَقَرَأ َوكسخ َوتعؾؿ اْلخط والحساب فِل اْلؿؽتب،  وطـل بِاْلَحِديِث،

َوحػظ اْلُؼْرآن، َوَأْقبؾ طؾك اْلِػْؼف، َوَقَرَأ اْلَعَربقَّة طؾك اْبـ طبد الؼقى، ثؿَّ 

 ففؿفا. 

ؾ كتاب ِسقَبَقْيٍف َحتَّك ففؿ فِل الـَّْحق.   َوأخذ يَتَلمَّ

ًٓ كؾًقا: َحتَّك َحاز  بؼ، َوأحؽؿ َوَأْقبؾ طؾك التَّْػِسقر إقبا فِقِف قصب السَّ

 أصقل اْلِػْؼف َوغقر َذلِؽ.

َهَذا ُكؾف: َوُهَق بعد اْبـ بضع طشَرة سـة: فاكبفر أهؾ دمشؼ مـ فرط 

ة حافظتف، َوُسْرَطة إِْدَراكف.  ذكائف، وسقالن ذهـف، َوُققَّ

: َأن بعض َمَشاِيخ اْلعؾَؿاء بحؾب قدم إَِلك دمشؼ َوَقاَل َسِؿعت َٚاتفَل

اَلد بصبل ُيَؼال َلُف اْحَؿد بـ َتْقِؿقة، َوَأكف سريع اْلِحْػظ، َوقد ِجْئت فِل اْلبِ 

ن َما َجاَء  ْٔ َقاِصدا لَعؾل أَراُه َفَؼاَل َلُف خقاط َهِذه َصِريؼ ِكَتابف َوُهَق إَِلك ا

ْقخ  اَطة َيِجلء يعرب طؾقـا َذاِهًبا إَِلك اْلؽتاب َفَجَؾَس الشَّ َفاْقُعْد طـدَكا السَّ

بِل الَِّذي َمَعف اْلحؾَ  بِل َقؾِقال َفؿر صبقان َفَؼاَل اْلخقاط لؾحؾبل هذاك الصَّ

 الؾَّْقح اْلَؽبِقر ُهَق اْحَؿد بـ َتْقِؿقة. 

ْقخ الؾَّْقح َفـظر فِقِف ثؿَّ َقاَل َيا َوَلدي  ْقخ فَجاء إَِلْقِف َفَتـَاول الشَّ فـاداه الشَّ

َفػعؾ فلمؾك َطَؾْقِف مـ متقن  امسح َهَذا َحتَّك أمؾل َطَؾْقؽ َشْقئا تؽتبف

ََحاِديث أحد طشر َأو َثاَلَثة طشر َحِديثا، َوَقاَل َلُف اْقَرأ َهَذا َفؾؿ يزْد طؾك  ْٕ ا
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 فؼرأه َطَؾْقِف 
ّ
َتاَبتف إِيَّاه ثؿَّ َدفعف إَِلْقِف َوَقاَل اْسَؿْعُف َطؾل

َأن َتلمؾف مّرة بعد كِ

 طرضا كلحسـ َما َأْكت سامع. 

ة َأَساكِقد اكتخبفا ثؿَّ َفَؼاَل َلُف يَ  ا َوَلدي امسح َهَذا َفػعؾ فلمؾك َطَؾْقِف طدَّ

ْقخ َوُهَق َيُؼقل إِن َطاَش  َقاَل اْقَرأ َهَذا َفـظر فِقِف َكَؿا فعؾ أول مّرة َفَؼاَم الشَّ

بِل َلَقُؽقكـ َلُف َشْلن َطظِقؿ: َفنِن َهَذا لؿ ير مثؾف َأو َكَؿا َقاَل.  َهَذا الصَّ

ٍَ اٞي َٜٞٓٚقا َٖٔب  الّديـ ": َشأفغ ٜأُبٛ عبس اهلل ايٖص
ّ
ْقخ َتِؼل -َكشل َيْعـِل الشَّ

فِل تصقن َتاّم، وطػاف، وتللف، َوتعبد، واقتصاد فِل الؿؾبس  -رحؿف اهلل

 والؿلكؾ.

َوَكاَن يحضر اْلؿَداِرس، والؿحافؾ فِل صغره، ويـاضر ويػحؿ اْلؽَِبار 

 اْلَبَؾد فِل اْلعؾؿ. َوَيْلتِل بَِؿا يتحقر مِـُْف َأْطَقان 

 : َولف تسع طشَرة سـة، بؾ أقؾ. ٜفأٞفت٢

ْشتَِغال.َٚؾطع
ِ
 : فِل اْلجؿع والتللقػ مـ َذلِؽ اْلَقْقت، وأكب طؾك آ

َٚأيسٙ ََات  : َوَكاَن مـ كبار اْلَحـَابَِؾة وأئؿتفؿ، فدرس بعده بقضائػف َٚ

 فِل اْلَعالؿ. َولف إِْحَدى َوِطْشُروَن سـة، واشتفر أمره، َوبعد صقتف 

: فِل اْلجؿع طؾك كْرِسل مـ حػظف، َٚأخص ٔفٞ َتٞفٔػري اٞيهتاب اٞيَعع٢ٜع

ْرس بتمدة، َوَصقت  َٓ يتعؾثؿ، َوَكَذا َكاَن الدَّ َفَؽاَن ُيقرد اْلؿْجؾس َو

 َجفقِري فصقح.
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فِل ازدياد مـ اْلُعُؾقم ومالزمة  -رحؿف اهلل-ثؿَّ لؿ يربح َشقخـَا 

ْشتَِغال وآشغ
ِ
ْجتَِفاد فِل سبؾ اْلَخْقر َحتَّك آ

ِ
ال َوبث اْلعؾؿ وكشره َوآ

اْكَتَفت إَِلْقِف آمامة فِل اْلعؾؿ َواْلَعَؿؾ والزهد والقرع والشجاطة َواْلَؽرم 

َمر بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفل  ْٕ والتقاضع والحؾؿ واإلكابة َواْلَجالَلة والؿفابة َوا

ْلِجَفاد َمَع الصْدق والعػة والصقاكة َوحسـ َطـ اْلُؿـؽر َوَسائِر َأْكَقاع ا

ْخاَلص وآبتفال إَِلك اهلل َوَكْثَرة اْلَخْقف مِـُْف َوَكْثَرة الؿراقبة َلُف  اْلَؼْصد َواإْلِ

َْخاَلق. ْٕ َطاء إَِلك اهلل َوحسـ ا ؽ بإثر َوالدُّ ة التََّؿسُّ  َوشدَّ

ْبر طؾك ْحَسان إَِلْقِفؿ َوالصَّ مـ آذاه والصػح َطـُف  وكػع اْلخؾؼ َواإْلِ

َطاء َلُف َوَسائِر َأْكَقاع اْلَخْقر  َوالدُّ

 َٕ : َسْقػا مسؾقٓ طؾك اْلُؿَخالػقـ، وشجك فِل حؾقق -ضمح٘ اهلل-َٜٚنا

َْهَقاء الؿبتدطقـ وإماما َقائِؿا بَِبَقان اْلحؼ وكصرة الّديـ َوَكاَن بحرا  ْٕ أهؾ ا

َْمَصار َٓ تؽدره الدٓء وحربا َيْؼَتِدي بِِف  ْٕ إخقار إلباء َصـَّْت بِذكِرِه ا

َْطَصار. ْٕ  وضـت بِؿثؾِِف ا

ٍَ َؾٝدَٓا اٞيَشأفغ ٜأُبٛ اٞيشٖذاز َٓ رأى ُهَق مثؾ َكػسف َوَما ٜقا : َما َرَأْيت مثؾف َو

َٓ أتبع َلفؿا مِـُْف.  َرَأْيت أحدا أطؾؿ بِؽَِتاب اهلل َوسـة َرُسقلف َو

 ١ََ ٍَ اٞيَعال َُاٍ ايٓسٜٔ بٔ ايعًَهاَْٜٞٚقا : َكاَن إِذا ُسئَِؾ َطـ فـ مـ ٜن

 َٓ ، َوحؽؿ َأن أحدا  ـّ َٓ يعرف غقر َذلِؽ اْلَػ امِع َأكف  ل َوالسَّ
ائِ اْلعؾؿ ضـ الرَّ
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يعرفُف مثؾف َوَكاَن اْلُػَؼَفاء مـ َسائِر الطقائػ إِذا َجَؾُسقا َمَعف استػادوا فِل 

َٓ يعرف َأكف َكاضر أحدا مذاهبفؿ مِـُْف َما لؿ َيُؽقُكقا ط رفقه قبؾ َذلِؽ َو

ْرع أم  َٓ تؽؾؿ فِل طؾؿ مـ اْلُعُؾقم َسَقاء َأَكاَن مـ ُطُؾقم الشَّ َفاْكَؼطع َمَعف َو

َّٓ فاق فِقِف َأهؾف والؿـسقبقـ إَِلْقِف َوَكاَكت َلُف اْلَقد الطُّقلك فِل حسـ  َغقرَها إِ

 لتؼسقؿ والتبققـ. التصـقػ وجقدة اْلعباَرة َوالتَّْرتِقب وا
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 [-رحمه اهلل-ذكر بعض مصنفات الشَّْيخ ]

َٔا ًَِعشَفت َٔا ًّ أحب  ِٚ َٓا َأُا أركش بعض ًصِفاتٕ هٚكف َعَو َٗ: 

: َما جؿعف فِل َتْػِسقر اْلُؼْرآن اْلَعظِقؿ، َوَما جؿعف مـ َأْقَقال ٜفُٔ َشٔيو

ََس  ْٕ اكِقد فِل كتبفْؿ، َوَذلَِؽ فِل َأكثر مـ مػسري الّسؾػ الَّذيـ يذكُروَن ا

ـَ مجؾًدا.  ق
 َثاَلثِ

 َوقد بقض َأْصَحابف بعض َذلِؽ َوَكثِقًرا مِـُْف لؿ يؽتبقه بعد. 

 َٕ َية اْلَقاِحَدة َكْحق ماَئة َٜٝكٍٛ -ضمح٘ اهلل-َٜٚنا ْٔ : ُربَؿا صالعت طؾك ا

 . "َوإِْبَراِهقؿ َطؾؿـِل َيا معؾؿ آدم"َتْػِسقر ثؿَّ أسَلل اهلل اْلَػفؿ َوَأُققل: 

َوكـت أذهب إَِلك اْلَؿَساِجد الؿفجقرة َوَكْحقَها، وأمرغ َوْجفل فِل 

 التَُّراب، وأسلل اهلل َتَعاَلك َوَأُققل َيا معؾؿ إِْبَراِهقؿ ففؿـل... إلخ.
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 [شجاعة الشَّْيخ وبأسه ِعْند قتال اْلكفَّار]

ًِري ًّ أًشا٢ٍٔ, ُرٗ دّٙ ََٗهَكذ َأِخربُِٛ َحا ِدب ًّ اِهخذاب اهؼاًٚني, َأ

ًَِعُشٗف ِفٛ اهذٗهٞ, َقاَي َٗصذق هلذٞ   : ًتني, 

"٢ٕ َُِعا َٚقس تَطا٣٤ اٞيَذ َٚعبٔ مبطز ايكفط  ِّٛ ايًِّٜكا٤  ِٝذ َٜ ٍَ يٞ ايٖؿ : َيا ٜقا

 فاَلن أوقػـل مققػ اْلَؿْقت، َقاَل فسؼتف إَِلك ُمَؼابَؾة اْلَعدو، وهؿ مـحدرون

 كالسقؾ تؾقح أسؾحتفؿ مـ َتحت اْلُغَبار الؿـعؼد َطَؾْقِفؿ.

ُ٘ َٜا َغٝٚسٟ ِٖ قًت ٜي : َهَذا مققػ اْلَؿْقت، َوَهَذا اْلَعدو قد أقبؾ َتحت ث

 َهِذه الغربة الؿـعؼدة فدوكؽ َوَما ُتِريُد.

َؿاء، وأشخص َبَصره وحرك َشَػَتْقف َصقيال، ثؿَّ  َقاَل َفرفع صرفف إَِلك السَّ

 اْكَبَعَث وأقدم طؾك اْلِؼَتال. 

 َأكف َدَطا َطَؾْقِفؿ َوَأن دطاءه اْسُتِجقَب مِـُْف فِل تِْؾَؽ 
ّ
َوأما َأكا فخقؾ إَِلل

اَطة.  السَّ

ت َرَأْيتف َحتَّك فتح اهلل َوكصر َقاَل ثؿَّ َحال اْلِؼَتال َبْقــَا وآلتحام َوَما طد

واكحاز التتار إَِلك جبؾ َصِغقر طصؿقا ُكُػقسفؿ بِِف مـ سققف اْلُؿسؾؿقـ 

اَطة َوَكاَن آخر الـََّفار.  تِْؾَؽ السَّ

َقاَل َوإِذا َأكا بالشقخ وأخقف يصقحان بَِلْطَؾك صقتقفؿا تحريضا طؾك 

 اْلِؼَتال وتخقيػا لؾـَّاس مـ اْلِػَرار.
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: َلؽ اْلبَشاَرة بالـصر: َفنِكَُّف قد فتح اهلل َوكصر، َوَها هؿ َٜا َغٝٚسٟ ٜفكًت

التتار محصقرون بَِفَذا السػح َوفِل َغد إِن َشاَء اهلل َتَعاَلك يمخذون َطـ 

 آِخرهؿ.

َقاَل َفَحؿَد اهلل َتَعاَلك َوأْثـك َطَؾْقِف بَِؿا ُهَق َأهؾف، ودطا لل فِل َذلِؽ 

َمِقر الؿقصـ ُدَطاء وجدت  ْٕ بركتف فِل َذلِؽ اْلَقْقت َوبعده. َهَذا َكاَلم ا

 اْلَحاِجب.
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 [بحث للشَّْيخ َمَع أحد الرافضة ِفي عصَمة غير اْلَأْنِبَياء]

ِّٜها : َأكف تَجادل َمَع َكبِقر مـ كرباء أهؾ جبؾ كسروان َلُف اصاَلع َٚسهٞ ٜأ

 طؾك َمْذَهب الرافضة.

َقاَل َوَكاَن الجدل والبحث فِل طصَؿة اإِلَمام، َوطدم طصؿتف، َوفِل َأن 

ـَ طؾك بـ أبل َصالب  َغاِئر  -رضل اهلل طـف-َأمِقر اْلُؿممـِق َمْعُصقم مـ الصَّ

ْقخ حاجف فِل  والؽبائر فِل كؾ َققل َوفعؾ، َوَهِذه َدْطَقى الجؾقؾل َوَأن الشَّ

اَلم. َّٓ لألكبقاء َطَؾْقِفؿ السَّ  َأن اْلِعْصَؿة لؿ تثبت إِ

 -رضل اهلل طـفؿا-َقاَل وإكـل قؾت َلُف: إِن طؾقا َوطبد اهلل بـ َمْسُعقد 

عت، وفتاوى أفتك هبَا كؾ مِـُْفَؿا، َوَأن تِْؾَؽ اْلَػَتاَوى اْختؾَػا فِل مَسائِؾ َوق

فصقب فِقَفا َققل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والؿسائؾ طرضت طؾك الـَّبِل 

 .-رضل اهلل طـف-اْبـ َمْسُعقد 

ْقخ فِل َحِديثف َطـ الؿجادلة َمَع الرافضل الجقؾل،  َهَذا معـك َكاَلم الشَّ

 تفك اكْ َوإِن اْختؾػت اْلعباَرة. 
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 [موقف من َمَواِقف الشَّْيخ ِفي إبَِْطال أهل الطر الدجالين]

َوفِل َيْقم السبت َتاِسع ُجَؿاَدى إولك مـ َهِذه الّسـة سـة خؿس 

َوَسْبعؿائة اْجتؿع جَؿاَطة مـ إحؿدية الرفاطقة ِطـْد َكائِب السؾطـة بِاْلؼصِر 

 
ّ
ْقخ َتِؼل  الّديـ وصؾبقا َأن يسؾؿ إَِلْقِفؿ َحالفؿ.َوحضر الشَّ

َٓ ُيـؽر َطَؾْقِفؿ.  َٓ يعارضفؿ َو  الّديـ 
ّ
ْقخ َتِؼل  َوَأن الشَّ

ا َيْػَعُؾقَكُف.   َوَأَراُدوا َأن يظفروا َشْقئا مِؿَّ

ِٝذ ُِٗ ايٖؿ َٓ يسع أحدا اْلُخُروج ٜفاِْتسَب ٜي ِريَعة، َوَأكف  َباع الشَّ : َوتؽؾؿ بِاتِّ

َٓ فعؾ.َطـَْفا بؼ  قل َو

: َأن َلُفؿ حقال يتحقؾقن هبَا فِل ُدُخقل الـَّار، َوإِْخَراج الّزبد مـ َٚشنط

 الحؾقق.

ُِٗ ٍَ ٜي : مـ َأَراَد ُدُخقل الـَّار فؾقغسؾ جسده فِل اْلحؿام ثؿَّ يدلؽف َٜٚقا

َٓ يْؾَتػت إَِلك َذلِؽ، بؾ ُهَق كقع مـ فعؾ  بالخؾ، ثؿَّ يْدخؾ َوَلق دخؾ 

ال جَّ  طـدَكا، َوَكاُكقا جؿعا كثقرا. الدَّ

ِٝذ َقاحل ٍَ ايٖؿ : شقخ الؿـقبقع َكحـ أحقالـا تـْػؼ ِطـْد التتار، َما تـْػؼ َٜٚقا

ْرع. ام الشَّ  ُقدَّ
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واكػصؾ اْلؿْجؾس طؾك َأهنؿ يخؾعقن أصقاق اْلَحِديد وَطؾك َأن مـ 

 خرج َطـ اْلؽتاب َوالّسـة ضربت رقبتف.

َُمَراء وإكابر وأطقان الدولة.َوحػظ َهِذه اْلَؽؾَِؿة اْلحَ  ْٕ  اِضُروَن مـ ا

ْقخ طؼقب َهِذه اْلَقاقَِعة: ُجْزءا فِل َحال إحؿدية، ومبدئفؿ  َوكتب الشَّ

ر، وأوضح  وأصؾ صريؼتفؿ، َوذكر شقخفؿ َوَما فِل صريؼفؿ مـ اْلَخْقر َوالشَّ

َمر فِل َذلِؽ.  ْٕ  ا
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 [المبتدعين َعَلْيِه لتأليفه الحمويةمحنة الشَّْيخ َوقيام ]

ِٝذ ١َُ ايٖؿ ٞٓ ٔفٞ أِثَٓا٤ ٜنًٜاَ٘ ٔفٞ َتِطَد َٖٔب ٍَ ايٖص  :َٜٚقا

َػات سـة َثَؿان َوتِْسعقـ وِستِؿاَئة " َولؿا صـػ اْلَؿْسَلَلة الحؿقية فِل الصِّ

َمر إَِلك َأن صافقا بِِف طؾك َقَصَبة مـ ِجَفة  ْٕ الَؼاِضل تحزبقا َلُف َوآل هبؿ ا

َٓ يستػتك.  َوُكقِدَي َطَؾْقِف بَِلن 
ّ
 اْلَحـَِػل

 ثؿَّ َقاَم بـصره َصائَِػة آَخُروَن، َوسؾؿ اهلل. 

َمر مـ مصر بَِلن يسئؾ َطـ  ْٕ ا َكاَن سـة خؿس َوَسْبعؿائة َجاَء ا َفَؾؿَّ

 معتؼده َفجؿع َلُف اْلُؼَضاة َواْلُعَؾَؿاء بَِؿْجؾِس َكائِب دمشؼ إفرم.

َأكا كـت ُسئِؾت َطـ ُمْعَتؼد أهؾ الّسـة فلجبت َطـُف فِل ُجْزء مـ  َفَؼاَل 

 ِسـِقـ َوَصَؾبف مـ َداره فلحضر وقرأه.

فـازطقه فِل مقِضعقـ َأو َثاَلَثة مِـُْف َوَصاَل اْلؿْجؾس َفَؼاُمقا واجتؿعقا 

ـِ َأْيضا لتتؿة اْلُجْزء وحاقؼقه. َتْق  مرَّ

تَِّػاق طؾك َأن َهذَ 
ِ
 ا ُمْعَتؼد سؾػل جقد َوَبْعضفْؿ َقاَل َذلِؽ كرهاثؿَّ َوقع آ

َمِقر ركـ الّديـ  ْٕ َوَكاَن الؿصريقن قد سعقا فِل َأمر اشقخ ومألوا ا

 الجاشـؽقر الَِّذي تسؾطـ َطَؾْقِف.
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َفطؾب إَِلك مصر طؾك اْلَبِريد فثاين َيْقم ُدُخقلف اْجتؿع اْلُؼَضاة َواْلُػَؼَفاء 

ِن َلُف خصؿا َواّدطك َطَؾْقِف ِطـْد اْبـ مخؾقف بؼؾعة مصر واكتصب اْبـ َطدْ  َٓ 

الَؼاِضل اْلَؿالِؽِل َأن َهَذا َيُؼقل إِن اهلل تؽؾؿ بِاْلُؼْرآِن بِحرف َوَصقت َوَأكف 

َشاَرة الحسقة.  َتَعاَلك طؾك اْلَعْرش بَِذاتِِف َوَأن اهلل يشار إَِلْقِف اإْلِ

 َوَقاَل أصؾب ُطُؼقَبتف طؾك َذلِؽ.

 الَؼاِضل: َما َتؼقل َيا َفِؼقف، َفَحؿَد اهلل َوأْثـك َطَؾْقِف.َفَؼاَل 

 َفؼقؾ َلُف: أْسرع َما أحضركاك لتخطب.

 َفَؼاَل: أومـع الثَّـَاء طؾك اهلل.

 َفَؼاَل الَؼاِضل: أجب فؼد حؿدت اهلل.

 َفسؽت: فللح َطَؾْقِف.

 َفَؼاَل مـ الحؽؿ فِل.

 .َفَلَشاَر َلُف إَِلك الَؼاِضل اْبـ مخؾقف

َفَؼاَل َأْكت خصؿل، َكقَػ تحؽؿ فِل، َوَغضب واكزطج، وأسؽت 

 الَؼاِضل.

ْقخ وأخقاه وسجـقا بالجب بؼؾعة اْلَجَبؾ َوَجرت ُأُمقر َصِقيَؾة.  فلققؿ الشَّ
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َوكتب إَِلك الشلم كتاب سؾطاين بالخط َطَؾْقِف فؼرىء بالجامع وتللؿ 

َلُفؿ ألػاضا اقرتحقها َطَؾْقِف الـَّاس َلُف ثؿَّ َبِؼل سـة َوكصػا َوأخرج َوكتب 

 وهدد وتقطد بِاْلَؼْتِؾ إِن لؿ َيْؽُتبَفا.

َوأَقام بِؿْصر يؼرئ اْلعؾؿ، ويجتؿع ِطـْده خؾؼ إَِلك َأن تؽؾؿ فِل 

 والؼقكقي 
ّ
آتحادية اْلَؼائِؾقـ بقحدة اْلُقُجقه، وهؿ اْبـ سبعقـ َواْبـ َطَربِل

 وأشباهفؿ.

َْولَِقاء فتحزب َطَؾْقِف صقفقة وفؼراء وَ  ْٕ سعقا فِقِف َوَأكف تؽؾؿ فِل صػقة ا

 َفعؿؾ َلُف محػؾ ثؿَّ اخرجقه طؾك اْلَبِريد.

وُه طؾك مرحؾة مـ مصر َوَرَأوا مصؾحتفؿ فِل اطتؼالف فسجـقه فِل  ثؿَّ ردُّ

 حبس اْلُؼَضاة سـة َوكصػا.

ّر ثؿَّ تظاهروا َفَلْخَرجت ف الدولة طؾك َفجعؾ َأْصَحابف يْدخُؾقَن إَِلْقِف فِل السِّ

 اْلَبِريد إَِلك اإْلْسَؽـَْدريَّة َوحبس بربج مِـَْفا وشـع بَِلكَُّف قتؾ َوَأكف غرق غقر مّرة

ْؾَطان أيده اهلل َتَعاَلك مـ الؽرك وأباد أضداده َبادر  ا َطاد السُّ َفَؾؿَّ

ْقخ إَِلك اْلَؼاِهَرة مؽرما َواْجتؿَع بِِف وحادثف وساره بَِحْضرَ  ة باستحضار الشَّ

 اْلُؼَضاة والؽبار َوَزاد فِل إكرامف.
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ثؿَّ كزل َوسؽـ فِل َدار َواْجتؿَع بعد َذلِؽ بالسؾطان َولؿ يؽـ بعد 

ْقخ  ْؾَطان لؽشػ اْلَعدو َطـ الرحبة َجاَء الشَّ ا قدم السُّ ْؾَطان يْجَتؿع بِِف َفَؾؿَّ السُّ

ْ طشَرة َوَسْبعؿائة ثؿَّ جرت ُأُمقر ومح
 اْكتفك َكاَلمف ـ. إَِلك دمشؼ سـة اْثـََتل
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 [محنة الشَّْيخ ِبِدَمْشق]

ْقخ طؾؿ الّديـ: َوفِل شفر ربقع إول مـ سـة َثَؿان َوتِْسعقـ  َوَقاَل الشَّ

 الّديـ بـ َتْقِؿقة.
ّ
ْقخ اإِلَمام َتِؼل  وِستِؿاَئة َوقع بِِدَمْشؼ محـة لؾشَّ

ُروع فِقَفا مـ أول  ْفر َوَضَفرت َيْقم اْلَخامِس مِـُْف واستؿرت َوَكاَن الشُّ الشَّ

ْفر.  إَِلك آخر الشَّ

َػات َفذكر ًَٚدكٗا َؾ َطـُف مـ حؿاة فِل الصِّ
: َأكف َكاَن كتب َجَقابا ُسئِ

فِقِف َمْذَهب الّسؾػ َورجحف طؾك َمْذَهب اْلُؿَتَؽؾِّؿقـ َوَكاَن قبؾ َذلِؽ بَِؼؾِقؾ 

سقػ الّديـ جاغان فِل َذلِؽ فِل َحال كقابتف أكؽر َأمر الؿـجؿقـ َواْجتؿَع بِ 

بِِدَمْشؼ وققامف َفَؼاَم َكائِب السؾطـة وامتثؾ أمره َوقبؾ َقْقلف َواْلتؿس مِـُْف َكْثَرة 

ْجتَِؿاع بِِف.
ِ
 آ

َفحصؾ بَِسَبب َذلِؽ ضقؼ لَجؿاَطة َمَع َما َكاَن ِطـْدهؿ قبؾ َذلِؽ مـ 

ْقخ وتللؿفؿ لُظُفقره  َوذكره اْلحسـ. َكَراِهَقة الشَّ

ء إَِلك َأْشَقاء َولؿ َيجدوا مساغا إَِلك اْلَؽاَلم فِقِف لزهده َوطدم 
ْ
فاكضاف َشل

ْكَقا َوترك اْلُؿَزاحَؿة طؾك الؿـاصب َوَكْثَرة طؾؿف وجقدة  إقبالف طؾك الدُّ

أجقبتف وفتاويف َوَما يْظفر فِقَفا مـ غزارة اْلعؾؿ وجقدة اْلَػفؿ فعؿدوا إَِلك 



 اعشف طوفم

6
 الشَّْيخ ِبِدَمْشق[]محنة 

   
 

629 

َػات  اْلَؽاَلم فِل العؼقدة لَؽْقهنؿ يرجحقن َمْذَهب اْلُؿَتَؽؾِّؿقـ فِل الصِّ

َقاب.  َواْلُؼْرآن طؾك َمْذَهب الّسؾػ ويعتؼدوكف الصَّ

ْعل  َفلخُذوا اْلَجقاب الَِّذي كتبف َوطِؿُؾقا َطَؾْقِف أوراقا فِل رده ثؿَّ سعقا السَّ

ديد إَِلك اْلُؼَضاة َواْلُػَؼَفاء َواِحًدا َواحِ  ًدا َوأْغروا خقاصرهؿ وحرفقا الشَّ

اْلَؽاَلم وكذبقا اْلَؽِذب اْلَػاِحش وجعؾقه َيُؼقل بالتجسقؿ حاشاه مـ َذلِؽ 

َوَأكف قد أوطز َذلِؽ اْلَؿْذَهب إَِلك َأْصَحابف َوَأن اْلَعقام قد َفسدْت طؼائدهؿ 

ء َواْلِعَقاذ بِاهلل.
ْ
 بذلؽ َولؿ َيؼع مـ َذلِؽ َشل

َشِديدا فِل َأيَّام َكثِقَرة اْلَؿَطر والقحؾ َواْلربد  َوسعقا فِل َذلِؽ سعقا

 َوسعقا فِل َذلِؽ سعقا َشِديدا.

ّ َقاِضل اْلَحـَِػقَّة َيْقمئٍِذ طؾك َذلِؽ َوَمشك 
فقافؼفؿ جالل الّديـ اْلَحـَِػل

 َمَعفؿ إَِلك َدار الَحِديث إشرفقة َوصؾب ُحُضقره َوأْرسؾ إَِلْقِف َفؾؿ يحضر

ْؾَطان إِكََّؿا َوأْرسؾ إَِلقْ  ِف فِل اْلَجقاب إِن العؼائد َلْقَس أمرَها إَِلْقؽ َوإِن السُّ

ا يْخَتص بِِف الَؼاِضل  وٓك لَتحؽؿ َبقـ الـَّاس َوإِن إِْكَؽار اْلُؿـَْؽَرات َلْقَس مِؿَّ

فقصؾت إَِلْقِف َهِذه الرَساَلة فلغروا خاصره وشقشقا قؾبف َوَقاُلقا لؿ 

 مر بالـداء طؾك بطاَلن طؼقدتف فِل اْلَبؾدة.يحضر ورد َطَؾْقؽ َفل
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َفلَجاب إَِلك َذلِؽ َفـُقدَي فِل بعض اْلَبَؾد ثؿَّ َبادر سقػ الّديـ جاغان 

ـ حقلف وأخرق هبؿ َفَرَجُعقا  َوأْرسؾ َصائَِػة َفضرب اْلُؿـَاِدي َوَجَؿاَطة مِؿَّ

 مضروبقـ فِل َغاَية اإلهاكة.

ُسؾ ثؿَّ صؾب سقػ الّديـ جاغان مـ َقا َم فِل َذلِؽ وسعل فِقِف فدارت الرُّ

وإطقان َطَؾْقِفؿ فِل اْلَبَؾد فاختػقا واحتؿك مؼدمفؿ ببدر الّديـ إتابؽل 

َودخؾ َطَؾْقِف فِل َداره َوَسَلَل مِـُْف َأن يجقره مـ َذلِؽ فرتفؼ فِل أمره إَِلك َأن 

 سؽـ غضب سقػ الّديـ جاغان.

ْقخ جؾس َيْقم  ْفر.ثؿَّ إِن الشَّ  اْلُجُؿَعة طؾك َطاَدتف َثالِث طشر الشَّ

َوذكر اْلحؾؿ  ﴾,َوإكَّؽ لعؾك خؾؼ َطظِقؿ﴿: َوَكاَن َتْػِسقره فِل َقْقلف َتَعاَلك

 َوَما َيـَْبِغل اْستِْعَؿالف

افِِعل وواطده  َوَكاَن مقعادا َجؾِقاًل ثؿَّ إِكَّف اْجتؿع بِاْلَؼاِضل إَِمام الّديـ الشَّ

 الَِّذي أَجاب فِقِف َوُهَق اْلَؿْعُروف بالحؿقية.لِؼَراَءة جزئف 

ْفر مـ بؽَرة الـََّفار إَِلك َكْحق الثُُّؾث  َفاْجتؿُعقا َيْقم السبت َرابِع طشر الشَّ

ََحد مقعادا َصقيال مستؿرا وقرئت فِقِف َجِؿقع العؼقدة َوَبقـ ُمَراده  ْٕ مـ َلْقَؾة ا

 ْقِف مـ اْلَحاكِؿ. مـ َمَقاِضع أشؽؾت َولؿ يحصؾ إِْكَؽار َطؾَ 
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 [حلم الشَّْيخ وعفوه َعمَّن ظلمه]

 ١ُٝٔ ِٝ ٞٓ ايٓسٜٔ اِبٔ َت ِٝذ َتٔك ْؾَطان -ضمح٘ اهلل-َٚمسعت ايٖؿ : يذكر َأن السُّ

لؿا جؾسا بالشباك أخرج مـ جقبف َفَتاَوى لَبعض اْلَحاِضريـ فِل َقتؾف 

 واستػتاه فِل قتؾ َبعضفؿ.

فػفؿت َمْؼُصقده َوَأن ِطـْده حـؼا َشِديدا َطَؾْقِفؿ لؿا خؾعقه َوَباَيُعقا َقاَل 

 اْلؿؾؽ الؿظػر ركـ الّديـ بقربس الجاشـؽقر.

ِء َلق َذَهُبقا لؿ  َٓ فشرطت فِل مدحفؿ َوالثـَاء َطَؾْقِفؿ وشؽرهؿ َوَأن َهُم

َما  َتِجد مثؾفؿ فِل دولتؽ أما َأكا ففؿ فِل حؾ مـ َحؼل َومـ جفتل وسؽـت

 ِطـْده َطَؾْقِفؿ .

َقاَل َفَؽاَن الَؼاِضل زيد الّديـ اْبـ مخؾقف َقاِضل اْلَؿالِؽِقَّة َيُؼقل بعد 

ْعل فِقِف َولؿا قدر "َذلِؽ:  َما َرأيـَا أتؼك مـ اْبـ َتْقِؿقة لؿ كبؼ ُمؿؽـا فِل السَّ

 ."طؾقـا َطػا َطـَّا

ْقخ بعد اجتؿاطف بالسؾطان كزل إَِلك  اْلَؼاِهَرة َوسؽـ بِاْلؼرِب ثؿَّ إِن الشَّ

مـ مْشفد اْلُحَسْقـ َوَطاد إَِلك َبث اْلعؾؿ وكشره والخؾؼ يشتغؾقن َطَؾْقِف 

ويؼرأون ويستػتقكف ويجقبفؿ باْلؽاَلم َواْلؽَِتاَبة وإمراء وإكابر َوالـَّاس 

ا َوقع. ُدوَن إَِلْقِف َوفِقِفْؿ مـ يْعَتذر إَِلْقِف ويتـصؾ مِؿَّ  َيَتَردَّ
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ا جرى.فَ   َؼاَل قد جعؾت اْلؽؾ فِل حؾ مِؿَّ

ْقخ كتابا إَِلك َأَقاربف َوَأْصَحابف بِِدَمْشؼ يذكر َما ُهَق فِقِف مـ  َوبعث الشَّ

الـعؿ اْلَعظِقَؿة َواْلَخْقر اْلؽثقر َويْطؾب فِقِف جؿَؾة مـ كتب اْلعؾؿ ُيْرسؾ هبَا 

 إَِلْقِف َوَقاَل فِل َهَذا اْلؽتاب .
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 [بالقلعة َوَما كتب بَها قبل َموته -رحمه اهلل-َوَفاة الشَّْيخ ]

ِٝذ  ِٖ إ٢ٕ ايٖؿ : َبِؼل ُمؼقؿا بالؼؾعة سـَتْقـ َوَثاَلَثة أشفر َتَعاٜي٢ -ضمح٘ اهلل-ث

ة مؽبا طؾك  وأياما ثؿَّ تقّفل إَِلك َرْحَؿة اهلل ورضقاكف َوَما برح فِل َهِذه اْلؿدَّ

ّد طؾك اْلُؿَخالػقـ.اْلِعَباَدة   والتالوة وتصـقػ اْلؽتب َوالرَّ

َوكتب طؾك َتْػِسقر اْلُؼْرآن اْلَعظِقؿ جؿَؾة َكثِقَرة تْشَتؿؾ كػائس جؾقؾة 

وكؽت دققؼة َوَمَعان َلطِقَػة َوَبقـ فِل َذلِؽ َمَقاِضع َكثِقَرة أشؽؾت طؾك خؾؼ 

 مـ ُطَؾَؿاء أهؾ التَّْػِسقر.

د َوكتب فِل اْلَؿْسَلَلة ا ة مجؾدات مِـَْفا كتاب فِل الرَّ تِل حبس بَِسَببَِفا طدَّ لَّ

طؾك اْبـ إخـائل َقاِضل اْلَؿالِؽِقَّة بِؿْصر تعرف بإخـائقة َومِـَْفا كتاب 

افِِعقَّة َوَأْشَقاء َكثِقَرة فِل َهَذا اْلَؿْعـك  د طؾك بعض ُقَضاة الشَّ َكبِقر حافؾ فِل الرَّ

ْقخ فِل السْجـ.َأْيضا ورقة ُأْخَرى مِؿَّ   ا كتبف الشَّ

ْؽر فِل كعؿ َطظِقَؿة تتزايد كؾ َيْقم ويجدد اهلل " َوكحـ َوهلل اْلَحؿد َوالشُّ

َتَعاَلك مـ كعؿف كعؿا ُأْخَرى َوُخُروج اْلؽتب َكاَن مـ اطظؿ الـعؿ َفنِكِّل كـت 

ء مِـَْفا لتؼػقا َطَؾْقِف وهؿ َكرُهقا ُخُروج إ
ْ
خـائقة َحِريًصا طؾك ُخُروج َشل

فاستعؿؾفؿ اهلل َتَعاَلك فِل إِْخَراج اْلَجِؿقع وإلزام الؿـازطقـ بِاْلُقُققِف َطَؾْقِف 

َوبَِفَذا يْظفر َما أرسؾ اهلل بِِف َرُسقلف مـ اْلفدى َوديـ اْلحؼ َفنِن َهِذه 
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اْلؿَسائِؾ َكاَكت ُخْػَقة طؾك َأكثر الـَّاس َفنِذا َضفرت َفؿـ َكاَن َقصده اْلحؼ 

ة اهلل َواْستحؼ َأن يذلف اهلل هداه  اهلل َومـ َكاَن َقصده اْلَباصِؾ َقاَمت َطَؾْقِف حجَّ

 ويخزيف.

تِل  َوَما كتبت َشْقئا مـ َهَذا لقؽتؿ َطـ ُاْحُد َوَلق َكاَن مبغضا وإوراق الَّ

 فِقَفا جقاباتؽؿ غسؾت.

 َوَأكا صقب وطقـاي صقبتان أصقب َما َكاَكَتا.

َٓ تعد َواْلَحْؿد هلل حؿدا كثقرا صقبا َوكحـ فِل كعؿ  َٓ تحصك َو َطظِقَؿة 

 ُمَباَرًكا فِقِف.

ٍَ َٜٚقا ِٖ شنط نًٜاَا  ْحَؿة ": ث كؾ َما َيْؼِضقف اهلل َتَعاَلك فِقِف اْلَخْقر َوالرَّ

اْلَعؾِقؿ ﴿، ﴾إِن َربِّل لطقػ لؿا َيَشاء إِكَّف ُهَق اْلؼقي اْلَعِزيز﴿َواْلحؽَؿة. 

 . ﴾اْلَحؽِقؿ

َّٓ مـ ذُكقبف َٓ يْدخؾ طؾك أحد َضَرر إِ َما َأَصابَؽ مـ َحَسـَة َفؿـ اهلل ﴿: َو

  ﴾.َأَصابَؽ مـ َسقِّئَة َفؿـ كَػسؽ َوَما

َفاْلَعْبد َطَؾْقِف َأن يْشؽر اهلل َوَيْحَؿدُه َدائِؿا طؾك كؾ َحال ويستغػر مـ 

ْستِْغَػار ي
ِ
َٓ يْؼِضل ذُكقبف فالشؽر ُيقجب اْلَؿِزيد مـ الـعؿ، َوآ ْدفع الـؼؿ، َو

َّٓ َكاَن خقرا لف.  ـِ َقَضاء إِ  اهلل لِْؾُؿمم

 .«إِن َأَصاَبتف سراء شؽر، َوإِن َأَصاَبتف ضراء َصرب َفَؽاَن خقرا َلفُ »
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ْقخ وأرسؾفا بعد ُخُروج اْلؽتب مـ ِطـْده بَِلْكَثَر  َوَهِذه القرقة كتبَفا الشَّ

ال قبؾ  َوَفاتف بِـَْحِق شفر َوكصػ. مـ َثاَلَثة أشفر فِل شفر َشقَّ

َولؿا أخرج َما ِطـْده مـ اْلؽتب وإوراق حؿؾ إَِلك الَؼاِضل َطاَلء الّديـ 

 الؼقكقي َوجعؾ َتحت َيده فِل اْلؿدرَسة العادلقة.

ْقخ بعد إْخَراجَفا طؾك اْلِعَباَدة والتالوة والتذكر والتفجد َحتَّك  َوَأْقبؾ الشَّ

 َأَتاُه اْلَقِؼقـ.

ـَ ختؿة اْكتفك  َوختؿ ـَ َأو إِْحَدى َوَثَؿاكِق ة إَِقاَمتف بالؼؾعة َثَؿاكِق اْلُؼْرآن ُمدَّ

اَطة:  ـَ فِل جـَّات وهنر فِل ﴿فِل آخر ختؿة إَِلك آخر اْقَتَربت السَّ إِن اْلُؿتَِّؼق

 . ﴾مْؼعد صدق ِطـْد مؾقؽ مؼتدر

 ثؿَّ كؿؾت َطَؾْقِف بعد َوَفاتف َوُهَق مسجك.

يْؼَرأ َثاَلَثة َأجَزاء يْختؿ فِل طشَرة َأيَّام َهَؽَذا َأْخربكِل َأُخقُه َكاَن كؾ َيْقم 

 زيـ الّديـ.

ة َمرضف بضَعة َوطْشريـ َيْقًما َوأْكثر الـَّاس َما طؾُؿقا بؿرضف  َوَكاَكت ُمدَّ

َّٓ كعقف َفاْشَتدَّ التلسػ َطَؾْقِف َوكثر اْلبؽاء والحزن َودخؾ  َفؾؿ يػجل اْلخؾؼ إِ

َأَقاربف َوَأْصَحابف وازدحؿ اْلخؾؼ طؾك َباب الؼؾعة والطرقات وامتأل إَِلْقِف 

َوَرضل  -رحؿف اهلل-َجامع دمشؼ وصؾقا َطَؾْقِف َوحؿؾ طؾك الرؤوس 

 .بتصرف واختصار قا. "َطـفُ 



 اعشف طوفم
 

6
 636 بالقلعة َوَما كتب بَها قبل َموته[ -رحمه اهلل-]َوَفاة الشَّْيخ 

صاحب الؿـاقب الؿشفقرة، وإققال الؿلثقرة،  -رحؿف اهلل-ففق 

 ػظ، وققة الؿـاضرة.الذي جعؾف اهلل طز وجؾ آية يف العؾؿ، ويف الح

 ما ترك سبقاًل يف الخقر إٓ وكان لف فقف باع، وصاع.

 فؼد جاهد التتار، وجاهد الرافضة، بؾساكف، وسـاكف.

وقد جاهد أهؾ البدع وإهقاء بلصقاففؿ، ورد طؾقفؿ بالؿطقٓت، 

 وبالؿختصرات.

مطؾًعا طؾك الؿذاهب وإققال، وطؾك الؿؾؾ  -رحؿف اهلل-وكان 

 والـحؾ.

 ػل العؼقدة، أثري الطريؼة، كؾ مـ جاء بعده ففق طالة طؾك كتبف.سؾ

وطؾك فتاواه التل صبع مـفا الؽثقر والؽثقر، وفؼد مـفا أيًضا الؽثقر 

 والؽثقر.

فتاواه، فطبعفا  -رحؿف اهلل-: العالمة طبد الرحؿـ بـ الؼاسؿ ٚقس تتبع

 يف سبعة وثالثقـ مجؾًدا.

 يف طشرة مجؾدات. : درء تعارض العؼؾ والـؼؾٖٚهصا ي٘

 : رد طؾك الرافضة والجفؿقة يف أربعة مجؾدات.ٖٚهصا

 : رد طؾك الـصارى يف أربعة مجؾدات.ٖٚهصا

 : الؽثقر مـ الؿصـػات الـافعة يف باهبا.-ضمح٘ اهلل-ٚي٘ 
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: القاسطقة، التل تدرس وتحػظ طـد -ضمح٘ اهلل-َٚٔ أدٌ نتب٘  

ة السؾػ الصالح رضقان طؼقد -رحؿف اهلل-صالب العؾؿ، فؼد سطر فقفا 

 اهلل طؾقفؿ.

وسجـ مرات، وَتَؿإَ طؾقف طؾؿاء الؿذاهب،  -رحؿف اهلل-وقد ابتؾل 

رحؿف -حقـ أن قدر طؾقفؿ طػا طـفؿ، وهذا مـ حؾؿف  -رحؿف اهلل-ولؽـف 

 وصربه طؾك إذى، وإحساكف إلك الخؾؼ. -اهلل

 زاهًدا ورًطا يف الدكقا. -رحؿف اهلل-وكان 

 : عس٠ َػا٥ٌ، َٓٗاٚقس ابتًٞ يف 

 : يف طدم شد الرحؾ إلك قبقر إكبقاء طؾقفؿ الصالة والسالم.فتٛاٙ

 : بعدم صالق الثالث.فتٛاٙ

 وغقرها مـ الػتاوى.

وكاكقا يؽذبقن طؾقف، ويزيدون كؿا هق الحال طؾك طؾؿاء ودطاة أهؾ 

 السـة والجؿاطة يف كؾ زمان، ويف كؾ مؽان.

هؾ السـة والجؿاطة يحرمقن كؾ : أٚدبسِٖ يف ٖصا ايعَإ ٜكٛيٕٛ

 شلء.

وهذا غقر صحقح: ففؿ ما يحرمقن إٓ ما حرمف اهلل طز وجؾ، ورسقلف 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
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ولفذا تجد أهؾ السـة والجؿاطة يستؿتعقن كغقرهؿ: بؿآكؾ 

وبؿشارب، وبؿـاكح، وبؿراكب، وبؿساكـ، وبغقر ذلؽ مؿا أحؾف اهلل طز 

 .-اهلل طؾقف وسؾؿ صؾك-وجؾ، ومؿا أحؾف الـبل 

-وإكؿا الؿحرم هق الحرام الذي حرمف اهلل طز وجؾ، وحرمف الـبل 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

صؾك اهلل -فؾقس لإلكسان أن يحؾ ما حرمف اهلل طز وجؾ، وحرمف الـبل 

 .-طؾقف وسؾؿ

صؾك اهلل طؾقف -ولقس لف أن يحرم ما أحؾف اهلل طز وجؾ، وأحؾف الـبل 

 .-وسؾؿ

 : -ضمح٘ اهلل-نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ 

َلْؿ َكْعُد َأْن ُفتَِحْت َخْقَبُر "َقاَل:  ،-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقدٍ 

 
ِ
فِل تِْؾَؽ اْلَبْؼَؾِة الثُّقِم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَقَقْعـَا َأْصَحاَب َرُسقِل اهلل

َفَقَجَد  ،ُثؿَّ ُرْحـَا إَِلك اْلَؿْسِجدِ  ، َشِديًداَفَلَكْؾـَا مِـَْفا َأْكاًل  ،َوالـَّاُس ِجَقاعٌ 

 
ِ
يَح َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل َجَرِة »الرِّ ـْ َهِذِه الشَّ

ـْ َأَكَؾ مِ َم

َمْت « َفاَل َيْؼَرَبـَّا فِل اْلَؿْسِجدِ  ،اْلَخبِقَثِة َشْقًئا َمْت  ،َفَؼاَل الـَّاُس: ُحرِّ َفَبَؾَغ  ،ُحرِّ
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َّ
َفا الـَّاُس إِكَُّف َلْقَس بِل َتْحِريُؿ َما »َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َذاَك الـَّبِل َأيُّ

«َوَلؽِـََّفا َشَجَرٌة َأْكَرُه ِريَحَفا ،َأَحؾَّ اهلُل لِل
(1)

. 

 : أن هذه دطاوى تتؽر، وطـد ضعػاء العؼقل تتؼرر.ايؿاٖس

 حتك تصبح كلهنا مـ الحؼائؼ الؿسؾؿ هبا.

: أكتؿ تػتقن بتحريؿ الخقار، ادتُعٓا مبذًؼ ٚبعهِٗ ٜكٍٛ ٚقس

والجزر، وحؾب الؿرأة لؾبؼرة، وكحق ذلؽ مـ الدطاوى التل كان قد 

 أثارها آشرتاكققن طؾك الدطقة السؾػقة الؿباركة.

 وإذا بف يجد هذه الؿلكقٓت طؾك صبؼ إكؾ، وٓ محذور فقفا.

ؽؾؿ طؾك مسللة شد الرحؾ ت -رحؿف اهلل-: أن شقخ اإلسالم فايؿاٖس

الؿسجد الحرام، والؿسجد "الؿحرم لغقر الؿساجد الثالثة الؿعؾقمة: 

 ، ففذه هل التل يشرع أن يشد الرحؾ إلقفا."الـبقي، والؿسجد إقصك

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

  ،-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِّ
ـِ الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -َط

َّٓ إَِلك َثالََثِة َمَساِجَد: الَؿْسِجِد الَحَرامِ »َقاَل:  -وسؾؿ َحاُل إِ  ،َٓ ُتَشدُّ الرِّ

ُسقِل  «َوَمْسِجِد إَْقَصك ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَمْسِجِد الرَّ
(2)

. 

                                                   
 .(565)أخرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو  (1)
 .(1397)كاإلماـ مسلم يف صحيحو  (،1189)أخرجو اإلماـ البخارم يف صحيحو  (1)
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 : ٚملا دا٤ أّٜها يف ايكشٝشني

ـِ  ،-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَبل َسِعقٍد الُخْدِريَّ  ُث بَِلْرَبٍع َط ُيَحدِّ

 ال
ِّ
َٓ ُتَسافِِر الَؿْرَأُة »َفَلْطَجْبـَـِل َوآَكْؼـَـِل َقاَل:  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ـَّبِل

َّٓ َمَعَفا َزْوُجَفا َأْو ُذو َمْحَرمٍ  ـِ إِ ـِ الِػْطِر  ،َيْقَمْق َٓ َصْقَم فِل َيْقَمْق َو

ْؿُس  ،َوإَْضَحك ْبِح َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ ـِ َبْعَد الصُّ َٓ َصالََة َبْعَد َصالََتْق َوَبْعَد  ،َو

َحاُل  َٓ ُتَشدُّ الرِّ َّٓ إَِلك َثالََثِة َمَساِجَد َمْسِجِد  ،الَعْصِر َحتَّك َتْغُرَب، َو إِ

«َوَمْسِجِد إَْقَصك َوَمْسِجِدي ،الَحَرامِ 
(1)

. 

ثة فال يشرع شد الرحال إلقفا، بـص هذه وأما غقر هذه الؿساجد الثال

 إحاديث.

يحرم زيارة قبقر إكبقاء، وهق  -رحؿف اهلل-وهؿ قالقا: شقخ اإلسالم 

 لؿ يحرم زيارة قبقر إكبقاء. -رحؿف اهلل-

صؾك اهلل طؾقف -فؿـ كان يف الؿديـة الـبقية لف أن يزور قرب الـبل 

 ، ويشرع لف ذلؽ.-وسؾؿ

ؾدك وأكت تؼصد الؼرب: ففذا ٓ يشرع، بؾ هق ولؽـ تشد الرحؾ مـ ب

 مـ البدع الؿحدثة، وإمقر الؿـفل طـفا.

                                                   
 .(827)كاإلماـ مسلم يف صحيحو  (،1197)أخرجو اإلماـ البخارم يف صحيحو  (1)
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الؿسجد "لؽـ لؾؿسؾؿ أن يشد الرحؾ لزيارة أحد الؿساجد الثالثة: 

 ."الحرام، والؿسجد الـبقي، والؿسجد إقصك

صؾك اهلل طؾقف -ومـ وصؾ إلك الؿديـة الـبقية، وإلك مسجد الـبل 

 يزور قربه.: فؾف أن -وسؾؿ

وإذا كان الؿسؾؿ يف الشام، وُطؾؿ قرب إبراهقؿ طؾقف السالم طؾك ما 

يؼقلقن، فقشرع لؽ أن تزور قرب إبراهقؿ طؾقف السالم: ولؽـ بدون شد 

 الرحؾ، وبدون قصد السػر لؿثؾ هذا الػعؾ.

: أكف ٓ ُيعؾؿ قرب كبل مـ إكبقاء الققم: إٓ قرب كبقـا محؿد َع إٔ ايكشٝح

 فؼط. -اهلل طؾقف وسؾؿصؾك -

 : يلتقن بؿثؾ هذه التعؿقؿات.يهِٓٗ

مضطفًدا مـ  -رحؿف اهلل-: فؼد طاش شقخ اإلسالم َٚع شيو

مات إماًما مـ إئؿة الذيـ يستػاد مـ  -رحؿف اهلل-بعضفؿ، ولؽـف 

 طؾؿفؿ، ومـ كتبفؿ، ومـ فتاواهؿ.

إول، : يف العاشر، أو الثاين طشر مـ ربقع -ضمح٘ اهلل-ٚنإ َٛيسٙ 

 لعام واحد وستقـ بعد الستؿائة مـ الفجرة الـبقية.

: يف طام ثؿاكقة وطشريـ بعد السبعؿائة مـ الفجرة -ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

 الـبقية.
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 يف سجـ الؼؾعة، وكان يقم جـازتف يقًما مشفقًدا. -رحؿف اهلل-وتقيف 
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اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر المعلوم بابن قيم ]

 [-رحمه اهلل-الجوزية 

ٙوٕٚ اإلًاَ أبٛ عبذ اهلل حمٌذ بّ أبٛ بلش اهضسعٛ املعوَ٘ : ٖٚهصا

 .-سمحٕ اهلل-بابّ قٍٚ اجل٘صٙٞ 

 : -ضمح٘ اهلل-تطمج١ طبتكط٠ يإلَاّ ابٔ ايكِٝ 

ـ أبل بؽر بـ أيقب : أبق طبد اهلل الشؿس محؿد بهق الػؼقف إصقلل"

 .(هـ751-691)الزرطل ابـ ققؿ الجقزية 

ودرس طؾك طدد مـ أهؾ العؾؿ بعدما حػظ الؼرآن  ،: يف كـػ والدهْؿأ

وتػؼف بؿذهب الحـابؾة حتك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وسؿع حديث الـبل 

 ،وطؼقدة وطربقة ،اوحديثً  اتػسقرً  ،وتػــ يف طؾقم اإلسالم ،وأفتك ،برع فقف

 وغقر ذلؽ. ،اوصب   اوفؼفً  ،اوسؾقكً 

بشقخ ٓزمف واكتػع بف وهق الشقخ أبق العباس تؼل  اوقد كػعف اهلل كثقرً 

 . (هـ728-661) -رحؿف اهلل-الديـ أحؿد بـ تقؿقة 

حتك  افصاحبف ستة طشر طامً  ،وكجاه اهلل مـ هؾؽة البدع وإهقاء

يف هدايتف مـ مزالؼ  ابعد أن كان سببً  ،أضحك أبرز تالمقذه وأشفرهؿ

 الؿذاهب الػاسدة.
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حتك سجـ معف يف سجـ الؼؾعة  ،اوسجـً  اوسػرً  اوقد ٓزمف حضرً 

 حقث خرج بعدها. (هـ728)إلك وفاة شقخف سـة  (هـ726)بدمشؼ سـة 

ومع اشتغالف بالتعؾؿ والتعؾقؿ فؼد أخذ طـف العؾؿ الجؿ الغػقر مـ 

 الجاكب.  لؿا رزقف اهلل مـ حسـ الخؾؼ ولقـ ،العؾؿاء

 :ٚممٔ اْتفع ب٘

 . (هـ769ت )أخقه الزيـ طبد الرحؿـ بـ الؼقؿ  -1

وأبـاؤه ومـفؿ الربهان إبراهقؿ بـ محؿد بـ الؼقؿ وهق الـحقي  -2

 وابـف طبد اهلل وهق الحافظ الذكل. ،صاحب شرح إلػقة

 والحافظ ابـ طبد الفادي الؿؼدسل الحـبؾل. -3

 ومـفؿ الحافظ الزيـ طبد الرحؿـ بـ رجب الحـبؾل. -4

 ،مـف ا: فؼد ققؾ إكف ما تحت أديؿ السؿاء أوسع طؾؿً أَا عبازت٘ ٚعًُ٘

وتللف ولفج بالذكر وشغػ بالؿحبة  ،وكان ذا طبادة وهتجد وصقل صالة

واإلكابة وآستغػار وآفتؼار إلك اهلل وآكؼقاد لف وآكؽسار بقـ يديف طؾك 

وٓ  ،الؿ أشاهد مثؾف يف ذلؽ. وٓ رأيت أوسع مـف طؾؿً  ،طتبة طبقديتف

 ،ولقس هق بالؿعصقم ،أطرف بؿعاين الؼرآن والسـة وحؼائؼ اإليؿان مـف

وحبس مع الشقخ  ،مثؾف. وقد امتحـ وأوذي مراتولؽـ لؿ أر يف معـاه 

ولؿ يػرج  ،طـف امـػردً  ،تؼل الديـ ـ ابـ تقؿقة ـ يف الؿرة إخقرة يف الؼؾعة
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بتالوة الؼرآن بالتدبر  وكان يف مدة حبسف مشتغاًل  ،طـف إٓ بعد مقت الشقخ

وحصؾ لف جاكب طظقؿ مـ  ،فػتح طؾقف مـ ذلؽ خقر كثقر ،والتػؽر

وتسؾط بسبب ذلؽ طؾك الؽالم يف طؾقم  ،اجقد الصحقحةإذواق والؿق

 والدخقل يف غقامضفؿ. وتصاكقػف مؿتؾئة بذلؽ. ،أهؾ الؿعارف

وكان أهؾ مؽة يذكرون طـف مـ شدة  ،وجاور بؿؽة ،: مرات كثقرةٚسر

 ُيتعجب مـف. االعبادة وكثرة الطقاف أمرً 

الـقكقة وسؿعت طؾقف قصقدتف  ،وٓزمت مجالسف قبؾ مقتف أزيد مـ سـة

 الطقيؾة يف السـة وأشقاء مـ تصاكقػف وغقرها.

 ولف يف الػـقن العؾؿقة ـ يف طؾقم اإلسالم ـ القد الطقلك.

 .(اْت٢ٗ نالّ تًُٝصٙ اسبافغ ابٔ ضدب)

مع شدة محبتف لؾعؾؿ وكتابتف  ،يف أكقاع العؾؿ ا: فؽثقرة جدً أَا تكاْٝف٘

لؽتب ما لؿ يحصؾ حتك اقتـك مـ ا ،ومطالعتف وتصـقػف واقتـاء الؽتب

 لغقره. 

وكتب بقده وبخطف ما ٓ يقصػ شفرًة وكال مـ ذلؽ بعض مصـػات 

 شقخف أبل العباس ابـ تقؿقة.
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 :َٚٔ عٕٝٛ َا نتب ٚأي٤ف

زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد. وصػف ابـ رجب بؽقكف يف أربعة  -1

 .امجؾدات خطقة وهق كتاب طظقؿ جدً 

العالؿقـ. وصػف ابـ رجب بؽقكف يف إطالم الؿققعقـ طـ رب  -2

 ثالثة مجؾدات. طؿدة يف باب الؼضاء.

الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الجفؿقة والؿعطؾة. وصػف ابـ رجب  -3

 بؽقكف يف ثالثة مجؾدات.

 إغاثة الؾفػان مـ مصائد الشقطان. مجؾدان. -4

 هتذيب سـة أبل داود وإيضاح طؾؾف ومشؽالتف. مجؾد. -5

 ،بقان مـازل إياك كعبد وإياك كستعقـ. مجؾدان مدارج السالؽقـ يف -6

 وهق كتاب جؾقؾ الؼدر.

: بعد شقخف ابـ تقؿقة بـحق ثالث -ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف ايعال١َ ابٔ ايكِٝ

 هـ.23/7/751وطشريـ سـة يف وقت طشاء أخرة مـ لقؾة الخؿقس 

 ،ثؿ بجامع جراح ،يف الجامع إمقي اوصؾل طؾقف يقم الخؿقس ضفرً 

 .اوشقعف خؾؼ كثقر جدً 

: وهل أن ابـ الؼقؿ كان قد رأى قبؾ ٚباملٓاغب١ فج١ُ ٖآٖا يٛٝف١

مقتف شقخف ابـ تقؿقة يف الؿـام. فسللف طـ مـزلتف. فلشار ابـ تقؿقة إلك 
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ولؽـ أكت  ،طؾقها فقق بعض إكابر. ثؿ قال لف: وأكت كدت تؾحؼ بـا

وإياهؿ الػردوس إطؾك يف صبؼة ابـ خزيؿة. رحؿ اهلل الجؿقع وأورثـا 

 مـ الجـة.

 ،شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة": إثبات يف مخطقصات إئؿة": َٔ نتاب

 ."والحافظ ابـ رجب ،والعالمة ابـ الؼقؿ

يف شٌٜ طبكات اسبٓاب١ً  -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ ضدب اسبٓبًٞ 
(5/170-176) : 

د ْبـ َأبِل َبْؽر ْبـ أيقب ْبـ َسْعد ْبـ " ُثؿَّ الدمشؼل  ،جريز الزرطلُمَحؿَّ

 ْبـ  ،العارف ،الؿػسر الـحقي ،الػؼقف إصقلل
ِ
شؿس الديـ َأُبق َطْبد اهلل

 شقخـا. ولد سـة إحدى وتسعقـ وستؿائة. ،ققؿ الجقزية

 ،والؼاضل تؼل الديـ ُسَؾْقَؿان ،َوَسِؿَع مـ الشفاب الـابؾسل العابر

 وجؿاطة. ،وأبل َبْؽر ْبـ َطْبد الدايؿ ،وطقسك الؿطعؿ ،وفاصؿة بـت جقهر

وٓزم الشقخ تؼل الديـ وأخذ َطـُْف.  ،وبرع وأفتك ،وتػؼف فِل الؿذهب

 وتػــ فِل طؾقم اإِلسالم. 

وإلقف فقفؿا  ،وبلصقل الديـ ،َوَكاَن طارفا بالتػسقر ٓ يجارى فِقفِ 

ٓ يؾحؼ فِل  ،ودقائؼ آستـباط مـف ،الؿـتفك. والَحِديث ومعاكقف وفؼفف

 َوَلُف فِقَفا القد الطقلك. ،وبالػؼف وأصقلف وبالعربقة ،َذلَِؽ 
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وكالم  ،وكان طالؿا بعؾؿ السؾقك ،وتعؾؿ اْلَؽالم والـحق وغقر َذلَِؽ 

ودقائؼفؿ. َلُف فِل ُكؾ فـ مـ هذه الػـقن القد  ،وإشاراهتؿ ،أهؾ التصقف

 الطقلك.

ٍَ ايصٖيب ٔفٞ املدتكط َوَبْعض رجالف.  ،متقكف: طـل بالَحِديث وٜقا

َوفِل إصؾقـ. َوَقْد حبس  ،ويجقد تؼريره وتدريسف ،َوَكاَن يشتغؾ فِل الػؼف

وإقراء العؾؿ  ،وتصدى لألشغال ،إِلكؽاره شد الرحال إَِلك قرب اْلَخْقؾ ،مدة

 وكشره.

وصقل صالة إَِلك الغاية  ،ذا طبادة وهتجد -رحؿف اهلل-: َوَكاَن ٝقًٞت

 ،واإِلكابة وآستغػار ،وشػػ بالؿحبة ،فج بالذكروتللف ول ،الؼصقى

ـَ يديف َطَؾك طتبة طبقديتف ،وآكؽسار َلفُ  ،وآفتؼار إَِلك اَلؾَّف  ،واإلصراح َبْق

وٓ أطرف بؿعاين  ،وٓ رأيت أوسع مـف طؾؿا ،لؿ أشاهد مثؾف فِل َذلَِؽ 

ولؽـ َلْؿ أَر فِل  ،ولقس ُهَق الؿعصقم ،اْلُؼْرآن والسـة وحؼائؼ اإليؿان مـف

وحبس َمَع الشقخ تؼل الديـ فِل  ،معـاه مثؾف. وقد امتحـ وأويف مرات

 َوَلْؿ يػرج َطـُْف إٓ َبْعد مقت الشقخ. ،مـػردا َطـْفُ  ،الؿرة إخقرة بالؼؾعة

َٕ ٔفٞ َس٠ سبػ٘ فػتح  ،: مشتغال بتالوة الؼرَان بالتدبر والتػؽرَٜٚنا

وحصؾ َلُف جاكب طظقؿ مـ إذواق والؿقاجقد  ،َطَؾْقِف مـ َذلَِؽ خقر كثقر

 ،وتسؾط بسبب َذلَِؽ َطَؾك اْلَؽالم فِل طؾقم أهؾ الؿعارف ،الصحقحة
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 ،وحج مرات كثقرة ،وتصاكقػف مؿتؾئة بَِذلَِؽ  ،والدخقل فِل غقامضفؿ

ة يذكرون َطـُْف مـ شدة العبادة وكثرة الطقاف  ،وجاور بؿؽة. َوَكاَن أهؾ َمؽَّ

وسؿعت َطَؾْقِف  ،. وٓزمت مجالسف قبؾ مقتف أزيد مـ سـةأمرا يتعجب مـف

 وغقرها. ،وأشقاء مـ تصاكقػف ،فِل السـة "قصقدتف الـقكقة الطقيؾة  "

ُ٘ ايعًِ ِٓ  ،واكتػعقا بِفِ  ،: خؾؼ كثقر مـ حقاة شقخف وإلك َأن َماتٚأخص َع

 كابـ َطْبد الفادي وغقره. ،ويتتؾؿذون َلفُ  ،َوَكاَن الػضالء يعظؿقكف

َُٚ٘ ِٓ ٍَ اٞيٜكأنٞ بطٖإ ايسٜٔ ايعضعٞ َع َما َتْحَت أديؿ السؿاء أوسع ": ٜقا

 ."طؾؿا مـف

 ودرس بالصدرية. 

 وأمَّ بالجقزية مدة صقيؾة. 

 وكتب بخطف ما ٓ يقصػ كثرة.

 وصـػ تصاكقػ كثقرة جًدا فِل أكقاع العؾؿ. 

 ،الؽتبواقتـاء  ،وكتابتف ومطالعتف وتصـقػف ،َوَكاَن شديد الؿحبة لؾعؾؿ

 واقتـك مـ الؽتب َما َلْؿ يحصؾ لغقره.

 ،وإيضاح مشؽالتف "هتذيب ســ َأبِل َداُود  ": كتاب فُٔ تكاْٝف٘

 والؽالم َطَؾك َما فِقِف مـ إحاديث الؿعؾقلة مجؾد. 

 مجؾد ضخؿ. "سػر الفجرتقـ وباب السعادتقـ  "كتاب 
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ـَ مـازل  "كتاب   "إياَك َكْعُبُد وإياَك َكْسَتِعقـ  "مراحؾ السائريـ َبْق

 لشقخ اإِلسالم إَْكَصاِري. "مـازل السائريـ  "َوُهَق شرح  ،مجؾدان

 كتاب جؾقؾ الؼؿر. 

ـَ الؽؾؿ الطقب والعؿؾ الصالح  ،طؼد محؽؿ إحباء "كتاب  َبْق

 مجؾد ضخؿ.  "الؿرفقع إلك رب السؿاء 

 مجؾد.  "شرح أسؿاء الؽتاب اْلَعِزيز  "كتاب 

 "زاد الؿسافريـ إَِلك مـازل السعداء فِل هدى خاتؿ إكبقاء  "كتاب 

 مجؾد. 

َوُهَق كتاب  ،أربع مجؾدات "زاد الؿعاد فِل هدى خقر اْلِعَباد  "كتاب 

 طظقؿ جدا. 

وبقان  "جالء إففام فِل ذكر الصالة والسالم َطَؾك خقر إكام  "كتاب 

 أحاديثفا وطؾؾفا مجؾد.

ـِ التحؾقؾ بقان الدل "كتاب   مجؾد.  "قؾ َطَؾك استغـاء الؿسابؼة َط

ـَ الؿردود والؿؼبقل  "كتاب   مجؾد.  "كؼد الؿـؼقل والؿحؽ الؿؿقز َبْق

 َثالث مجؾدات. "إطالم الؿققعقـ َطـ رب العالؿقـ  "كتاب 

 مجؾدان. "بدائع الػقائد  "كتاب 
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  "الشافقة الؽافقة فِل آكتصار لؾػرقة الـاجقة  "كتاب 
َ
الؼصقدة  "َوِهل

 مجؾدان.  "الـقكقة فِل السـة 

 الصقاطؼ الؿـزلة َطَؾك الجفؿقة والؿعطؾة لؿا فِل مجؾدات. "كتاب 

 "صػة اْلَجـَّة  "َوُهَق كتاب  "حادي إرواح إَِلك بالد إفراح  "كتاب 

 مجؾد. 

 مجؾد.  "كزهة الؿشتاققـ وروضة الؿحبقـ  "كتاب 

 مجؾد. "الداء والدواء  "كتاب 

 مجؾد لطقػ.  "تحػة القدود فِل أحؽام الؿقلقد  "كتاب 

 مجؾد ضخؿ.  "مػتاح دار السعادة  "كتاب 

 مجؾد.  "اجتؿاع الجققش اإلسالمقة َطَؾك غزو الػرقة الجفؿقة  "كتاب 

ْقَطان  "كتاب   مجؾد. "مصائد الشَّ

 مجؾد.  "الػرق الحؽؿقة  "كتاب 

 جؾد. م "رفع القديـ فِل الصالة  "كتاب 

 ."مجؾد  "كؽاح الؿحرم  "كتاب 

ة َطَؾك اْلَؿِديـَة   مجؾد.  "تػضقؾ َمؽَّ

 مجؾد. "فضؾ اْلُعَؾَؿاء  "كتاب 

 مجؾد.  "طدة الصابريـ  "كتاب  
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 مجؾد.  "الؽبائر  "كتاب 

 مجؾد.  "حؽؿ تارك الصالة  "كتاب 

 مجؾد.  "كقر الؿممـ وحقاتف  "كتاب 

 . "حؽؿ إغؿام هالل رمضان  "كتاب 

 . "ويحرم مـ لباس الحرير  ،التحرير فقؿا يحؾ "كتاب 

ْقَطان  ،جقابات طابدي الصؾبان "كتاب   ."وأن َما ُهْؿ َطَؾْقِف ديـ الشَّ

 مجؾد. "بطالن الؽقؿقاء مـ أربعقـ وجفا  "كتاب 

ـَ الخؾة والؿحبة "كتاب   مجؾد. "ومـاضرة الخؾقؾ لؼقمف  ،الػرق َبْق

 مجؾد لطقػ. "ؿؾ الصالح الؽؾؿ الطقب والع "كتاب  

 ."الػتح الؼدسل  "كتاب 

 ."التحػة الؿؽقة  "كتاب  

 ."شرح إسؿاء الحسـك  " "أمثال اْلُؼْرآن  "كتاب 

 . "أيؿان اْلُؼْرآن  "كتاب  

 َثالث مجؾدات.  "الؿسائؾ الطرابؾسقة  "كتاب 

 مجؾدان. "الصراط الؿستؼقؿ فِل أحؽام أهؾ الجحقؿ  "كتاب 

 مجؾد لطقػ. "الطاطقن  "كتاب 
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: وقت طشاء أخرة لقؾة الخؿقس ثالث طشريـ -ضمح٘ اهلل-تٛف٢ 

رجب سـة إحدى وخؿسقـ وسبعؿائة. وصؾَّك طؾقف مـ الغد بالجامع 

ـَ بؿؼربة الباب الصغقر ،طؼقب الظفر
وشقعف خؾؼ  ،ُثؿَّ بجامع جراح. َوُدفِ

 .-رضل اهلل طـف-ورئقت َلُف مـامات كثقرة حسـة  ،كثقر

َٕ ٜقِس ضأ٣ قبٌ َٛت٘ مبس٠ فِل  -رحؿف اهلل-: الشقخ تؼل الديـ َٜٚنا

وسللف َطـ مـزلتف؟ فلشار إَِلك طؾقها َفْقَق َبْعض إكابر. ُثؿَّ َقاَل َلُف:  ،الـقم

-رحؿف اهلل-ولؽـ َأْكَت أن فِل صبؼة اْبـ خزيؿة  ،وأكت كدت تؾحؼ بـا

 قا. "

صاحب العبادة، والتللف، والـسؽ، : ٖٛ -ضمح٘ اهلل-فاإلَاّ ابٔ ايكِٝ 

وصاحب آستـباصات العظقؿة، والػفقم الجؾقؾة الجسقؿة، كاضر، وألػ،  

 وصـػ، وسجـ مع شقخف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿفؿا اهلل.

سؾػل العؼقدة، وأثري الطريؼة، وواسع الباع،  -رحؿف اهلل-ولؽـف 

 وكثقر آصالع، وققي آقـاع.

: ٜكٍٛ -ضمح٘ اهلل-َكبٌ بٔ ٖازٟ ايٛازعٞ نإ ؾٝدٓا اإلَاّ 

رحؿف -اإلمام ابـ الؼقؿ "اثـان إذا قرأت يف كتبفؿا جروك إلك مذهبفؿا: "

 .""، واإلمام الشقكاين رحؿة اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ-اهلل

 وذلؽ لؼقة طؾؿفؿا، ولػصاحتفؿا، وكثرة استـباصفؿا.
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س٠ يف نتب َٚكٓفات نجري٠ َفٝ -ضمح٘ اهلل-ٚيإلَاّ ابٔ ايكِٝ 
 : بابٗا، َٚٓٗا

 زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد.  -1

 الصقاطؼ الؿرسؾة يف الرد طؾك الجفؿقة والؿعطؾة.  -2

 إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ.  -3
 صريؼ الفجرتقـ. -4
 مػتاح دار السعادة. -5
 حادي إرواح. -6
 الداء والدواء. -7

 وغقرها مـ الؽتب الـافعة يف باهبا، ،هل كثقرة جًدا.

 يف طصركا هذا، أو قبؾ طصركا هذا: إٓ ويستػقد مـ كتبف.وما مـ طالؿ 

فؽؿ هدى اهلل طز وجؾ مـ أكاس مـ الطرق الخؾػقة، ومـ الطرق 

البدطقة، بسبب قراءهتؿا لؽتب: شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وتؾؿقذه اإلمام 

 ابـ الؼقؿ رحؿفؿا اهلل تعالك.
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استفادوا من كتبهما ورجعوا إلى بعض أهل العلم الذي ]

 [منهج السلف

خريج إزهر، كان  -رحؿف اهلل-: الشقخ خؾقؾ الفراس َِٚٓٗ

 أشعري العؼقدة، كان أشعري العؼقدة، وصقيف الطريؼة. 

، وكتب تؾؿقذة -رحؿف اهلل-فؾؿا قرأ كتب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

ج السؾػ الصالح : فنذا بف يعقد إلك مـف-رحؿف اهلل-اإلمام ابـ الؼقؿ 

 رضقان اهلل طؾقفؿ.

ألػ تػسقًرا فقف  -رحؿف اهلل-: العالمة صديؼ حسـ خان َِٚٓٗ

آطتزال وإشعرية، فلرسؾ إلقف بعض طؾؿاء كجد بعض كتب شقخ 

رحؿف -، وكتب تؾؿقذه اإلمام ابـ الؼقؿ -رحؿف اهلل-اإلسالم ابـ تقؿقة 

مـفج السؾػ الصالح ، ورجع إلك -رحؿف اهلل-، فاستػاد مـفا -اهلل

 رضقان اهلل طؾقفؿ.

حقـ قرأ يف كتب اإلمامقـ: شقخ  -رحؿف اهلل-: اإلمام الشقكاين َِٚٓٗ

، استػاد -رحؿف اهلل-، وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ -رحؿف اهلل-اإلسالم ابـ تقؿقة 

 مـفا ورجع مـفج السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ.

، ولتؾؿقذه -رحؿف اهلل- : شقخ اإلسالم ابـ تقؿقةفهِ هلصٜٔ اإلَاَني

 .-رحؿف اهلل-اإلمام ابـ الؼقؿ 
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مـ جفقد مباركة طؾك إمة اإلسالمقة، وطؾك الدطقة السؾػقة: 

 فجزاهؿا اهلل طز وجؾ خقر الجزاء، ورفع درجاهتؿا يف طؾققـ.
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 [-رحمه اهلل-الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ]

، -رحؿف اهلل-: الحافظ أبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر ابـ كثقر َِٚٓٗ

 صاحب التػسقر.

 .-سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هوخافظ ابّ كجري 

 :ْػب٘ َٚٝالزٙ -1

أبق الػداء  ،: طؿاد الديـالؿمرخ ،الؿحدث ،هق اإلمام الحافظ

إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر بـ ضقء بـ كثقر بـ ضقء بـ درع الؼرشل 

 الشافعل مـ بـل حصؾة.الدمشؼل 

سـة سبعؿائة  ،وهل قرية أمف ،مـ أطؿال بصرى "مِْجَدل": بؼرية ٚيس

 لؾفجرة أو بعدها بؼؾقؾ.

 يف البداية والـفاية. -رحؿف اهلل-كؿا ذكر هق كػسف 

 :ٚقس ٚضز امسٗا يف ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ

ولعؾ ذلؽ وقع تصحقػا. وتقيف والده الخطقب شفاب « مجقدل»

 .-هـ 703الؿجدل سـة  الديـ يف قرية

 كؿا ذكر الؿملػ يف البداية والـفاية ضؿـ ترجؿة مستػقضة لقالده. 
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 :ْؿأت٘ -2

 : يف بقت طؾؿ وديـ. ْؿأ اسبافغ ابٔ نجري

: طؿر بـ حػص بـ كثقر أخذ طـ الـقاوي والػزاري، وكان فأبٛٙ

 وتقىف أبقه وطؿره ثالث سـقات أو كحقها.  ،خطقب قريتف

 .(هـ 707)واكتؼؾت إسرة بعد مقت والد ابـ كثقر إلك دمشؼ يف سـة 

فؼد بذل جفًدا كبقًرا يف رطاية هذه  ،وخؾػ والده أخقه طبد القهاب

 إسرة بعد فؼدها لقالدها. 

 ،وبـا رفقًؼا شػقًقا ،وقد كان لـا شؼقؼا": ٚعٓ٘ ٜكٍٛ اسبافغ ابٔ نجري

تغؾت طؾك يديف يف العؾؿ فقسر ، فاش(هـ 750)وقد تلخرت وفاتف إلك سـة 

 ."اهلل مـف ما تقسر وسفؾ مـف ما تعسر

وقد كشل اإلمام بعد وفاة والده يف رطاية شؼقؼف إكرب الذي قال طـف: 

 «. وبـا رفقؼا شػققا ،كان لـا شؼقؼا»

وقد شفد الؼرن الثامـ الفجري أحداثا طظقؿة يف ضؾ دولة الؿؿالقؽ 

الؽثقرة الؿتقاترة وإوبئة التل حصدت تؿثؾت هبجقم التتار والؿجاطات 

كؿا شفد الحروب مع الصؾقبققـ وكثرة الؿمامرات  ،الؿاليقـ مـ الـاس

 والػتـ بقـ إمراء والقزراء.
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ومع ذلؽ كان يسقد هذا العصر كشاط طؾؿل بارز تؿثؾ يف كثرة 

 الؿدارس وكثرة التآلقػ وخاصة التآلقػ الؿقسقطقة مـفا.

 :ؾٝٛخ٘ -3

 .-رحؿف اهلل- ،بق العباس أحؿد بـ تقؿقةشقخ اإلسالم أ -1

 .-رحؿف اهلل- ،الحافظ أبق الحجاج يقسػ الؿزي -2

 .-رحؿف اهلل- ،الحافظ أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد الذهبل -3

 ."ابـ الشحـة"الشقخ أبق العباس أحؿد الحجار الشفقر بـ  -4

 .-رحؿف اهلل- ،الشقخ أبق إسحاق إبراهقؿ الػزاري -5

 ."ابـ قاضل شفبة"الحافظ كؿال الديـ طبد القهاب الشفقر بـ  -6

 .-رحؿف اهلل- ،اإلمام كؿال الديـ أبق الؿعالل محؿد بـ الزمؾؽاين -7

 .-رحؿف اهلل- ،اإلمام محقل الديـ أبق زكريا يحقك الشقباين -8

 .-رحؿف اهلل- ،اإلمام طؾؿ الديـ محؿد الؼاسؿ الربزالل -9
 .-رحؿف اهلل- ،لشقرازيالشقخ شؿس الديـ أبق كصر محؿد ا -10
 .-رحؿف اهلل- ،الشقخ شؿس الديـ محؿقد إصبفاين -11
 .-رحؿف اهلل- ،طػقػ الديـ إسحاق بـ يحقك أمدي إصبفاين -12
 .-رحؿف اهلل- ،الشقخ هباء الديـ الؼاسؿ بـ طساكر -13
 .-رحؿف اهلل- ،أبق محؿد طقسك بـ الؿطعؿ -14
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 .-رحؿف اهلل- ،طػقػ الديـ محؿد بـ طؿر الصؼؾل -15
 .-رحؿف اهلل- ،الشقخ أبق بؽر محؿد بـ الرضك الصالحل -16
 بارع يف الطب. ،محؿد بـ السقيدي -17

 .-رحؿف اهلل- ،الشقخ أبق طبد اهلل بـ محؿد بـ حسقـ بـ غقالن1 -18

 .-رحؿف اهلل- ،الحافظ أبق محؿد طبد الؿممـ الدمقاصل -19

 .-رحؿف اهلل- ،مقسك بـ طؾل الجقؾل -20

 الؼضاة. قاضل ،جؿال الديـ سؾقؿان بـ الخطقب -21
 شقخ الؼراءات. ،محؿد بـ جعػر الؾباد -22
 .-رحؿف اهلل- ،شؿس الديـ محؿد بـ بركات -23
 .-رحؿف اهلل- ،شؿس الديـ أبق محؿد طبد اهلل الؿؼدسل -24
 الشقخ كجؿ الديـ بـ العسؼالين. -25
 .-رحؿف اهلل- ،جؿال الديـ أبق العباس أحؿد بـ الؼالكسل -26
 .-رحؿف اهلل- ،الشقخ طؿر بـ أبل بؽر البسطل -27
 .-رحؿف اهلل- ،ضقاء الديـ طبد اهلل الزربـدي الـحقي -28
 .-رحؿف اهلل- ،أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ الؿـتزه -29
 .-رحؿف اهلل- ،الشقخ محؿد بـ الزراد -30

 :تالَٝصٙ-4
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 .-رحؿف اهلل- ،الحافظ طالء الديـ بـ حجل الشافعل-1

 .-رحؿف اهلل- ،محؿد بـ محؿد بـ خضر الؼرشل-2

 .-رحؿف اهلل- ،كطاكل الـحقيشرف الديـ مسعقد إ-3

رحؿف - ،شقخ طؾؿ الؼراءات ،محؿد بـ أبل محؿد بـ الجزري-4

 .-اهلل

 .-رحؿف اهلل- ،ابـف محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ كثقر-5

 .-رحؿف اهلل- ،اإلمام ابـ أبل العز الحـػل-6

 .-رحؿف اهلل- ،الحافظ أبق الؿحاسـ الحَسقـل-7

 :َؤيفات٘-5

 :يف عًّٛ ايكطإٓ-أ

: وسقليت الؽالم طؾقف يف الؿبحث الثاين إن تفػري ايكطإٓ ايععِٝ-1

 شاء اهلل تعالك.

والـسخة  ،: وهق مؾحؼ بالتػسقر يف الـسخة الربيطاكقةفها٥ٌ ايكطإٓ-2

وقد اطتؿدت إلحاقف بالتػسقر لؼرب مقضقطف مـ التػسقر: وٕن  ،الؿؽقة

 هاتقـ الـسختقـ هؿا آخر طفد ابـ كثقر لتػسقره.

ت مػردة بتحؼقؼ إستاذ محؿد البـا يف ممسسة طؾقم الؼرآن وقد صبع

 ببقروت.
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 :يف ايػ١ٓ ٚعًَٛٗا-ب

 .أسازٜح األقٍٛ-3

 .ؾطح قشٝح ايبداضٟ-4

: مـف كسخة ايتهٌُٝ يف ازبطح ٚايتعسٌٜ َٚعطف١ ايجكات ٚاجملاٌٖٝ-5

وهل كاقصة ولديَّ  ،يف مجؾديـ (24227)بدار الؽتب الؿصرية برقؿ 

 مصقرة طـفا.

بتحؼقؼ  (هـ 1353): كشر بؿؽة الؿؽرمة سـة اختكاض عًّٛ اسبسٜح-6

رحؿف - ،ثؿ شرحف الشقخ أحؿد شاكر ،الشقخ محؿد طبد الرزاق حؿزة

 .(هـ 1355)وصبع بالؼاهرة سـة  ،-اهلل

: مـف كسخة بدار الؽتب داَع املػاْٝس ٚايػٓٔ اهلازٟ ألقّٛ غٓٔ-7

وكشره ممخًرا الدكتقر طبد الؿعطل أمقـ  ،حديث (184)الؿصرية برقؿ 

 وصبع بدار الؽتب العؾؿقة ببقروت. ،قؾعجل

 .-ضنٞ اهلل عٓ٘- ،َُِػَٓٔس ٜأٔبٞ َبٞهط٣ ايٚكٚسٜل٢-8

: كشره الدكتقر طبد -ضنٞ اهلل عٓ٘- ،َػٓس عُط بٔ اشبٛاب-9

 وصبع بدار القفاء بؿصر. ،الؿعطل أمقـ قؾعجل

 إحؽام الصغرى يف الحديث.-10

 تخريج أحاديث أدلة التـبقف يف فؼف الشافعقة.-11
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تخريج أحاديث مختصر ابـ الحاجب: صبع ممخًرا بتحؼقؼ -12

 وكشر يف مؽة. ،الؽبقسل

 لؾبقفؼل. "الؿدخؾ إلك كتاب الســ"مختصر كتاب -13

 جزء يف حديث الصقر.-14

 جزء يف الرد طؾك حديث السجؾ.-15

 أيام العشرة مـ ذي الحجة.جزء يف إحاديث القاردة يف فضؾ -16

 جزء يف إحاديث القاردة يف قتؾ الؽالب.-17

 جزء يف إحاديث القاردة يف كػارة الؿجؾس.-18

 :يف ايفك٘ ٚأقٛي٘-جـ 

 إحؽام الؽربى.-19

 كتاب الصقام.-20

 أحؽام التـبقف.-21

 جزء يف الصالة القسطك.-22

 جزء يف مقراث إبقيـ مع اإلخقة.-23

 َطَؾْقَفا.جزء يف ا-24
ِ
تِل َلْؿ ُيْذَكِر اْسُؿ اهلل بِقَحُة الَّ  لذَّ

 جزء يف الرد طؾك كتاب الجزية.-25

 جزء يف فضؾ يقم طرفة.-26
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 الؿؼدمات يف أصقل الػؼف.-27

 :يف ايتاضٜذ ٚاملٓاقب-د

أحسـفا  ،: مطبقع طدة صبعات يف مصر وبقروتالبداية والـفاية-28

 الطبعة التل حؼؼفا الدكتقر طؾل طبد الستار وآخرون.

 والـفاية مطبقع يف مصر بتحؼقؼ أحؿد طبد العزيز.

 جزء مػرد يف فتح الؼسطـطقـقة.-29

 : مطبقع باسؿ الػصقل يف سقرة الرسقل بدمشؼ.السقرة الـبقية-30

وقد صبع  ،: مـف كسخة يف شسرتبقتك بنيرلـداصبؼات الشافعقة-31

 ا يف مصر.ممخرً 

: مـف كسخة يف القاضح الـػقس يف مـاقب محؿد بـ إدريس-32

 شسرتبقتك بنيرلـدا.

 مـاقب ابـ تقؿقة.-33

 مؼدمة يف إكساب.-34

 :ثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘-6

أثـك طؾقف  ،مـ أفذاذ العؾؿاء يف طصره ،-رحؿف اهلل- ،كان ابـ كثقر

 معاصروه ومـ بعدهؿ الثـاء الجؿ:
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وسؿعت مع الػؼقف ": صٖيب يف طبكات ؾٝٛخ٘فكس قاٍ اسبافغ اي

ث طؿاد الديـ إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر  ،ذى الػضائؾ ،الؿػتل الؿحدِّ

لف طـاية  ،البصروي الشافعل.. سؿع مـ ابـ الشحـة وابـ الزراد وصائػة

ج وكاضر وصـػ وفسر وتؼدم ،بالرجال والؿتقن والػؼف  ."خرَّ

ث البارع": ٚقاٍ عٓ٘ أّٜها يف املعذِ املدتل  ،اإلمام الؿػتل الؿحدِّ

 ."مػسر كؼال ،محدث متؼـ ،فؼقف متػــ

صاهر شقخـا أبا الحجاج ": ٚقاٍ تًُٝصٙ اسبافغ أبٛ احملاغٔ اسبػٝين

وبرع يف الػؼف والتػسقر والـحق وأمعـ  ،وأفتك ودرس وكاضر ،الؿزي فلكثر

 ."الـظر يف الرجال والعؾؾ

اإلمام العالمة الحافظ طؿاد  الشقخ": ٚقاٍ ايعال١َ ابٔ ْاقط ايسٜٔ

 ."طؾؿ الؿػسريـ ،طؿدة الؿمرخقـ ،ثؼة الؿحدثقـ ،الديـ

ودأب وحصؾ وكتب وبرع  ،ٓزم آشتغال": ٚقاٍ ابٔ تػطٟ بطزٟ

 ."وأفتك ودرس إلك أن تقىف ،يف الػؼف والتػسقر والػؼف والعربقة وغقر ذلؽ

 ،ػاكفةحسـ الؿ ،كان كثقر آستحضار": ٚقاٍ ابٔ سذط ايعػكالْٞ

 ."واكتػع الـاس هبا بعد وفاتف ،سارت تصاكقػف يف البالد يف حقاتف

 ،وزطقؿ أرباب التلويؾ ،إمام روى التسبقح والتفؾقؾ": ٚقاٍ ابٔ سبٝب

 ،وحدث وأفاد ،وأصرب إسؿاع بالػتقى وشـػ ،سؿع وجؿع وصـػ
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واكتفت إلقف  ،واشتفر بالضبط والتحرير ،وصارت أوراق فتاويف إلك البالد

 ."والحديث والتػسقر ،رياسة العؾؿ يف التاريخ

وطؿدة أهؾ الؿعاين  ،كان قدوة العؾؿاء والحػاظ": ٚقاٍ ايعٝين

وكان لف  ،وألػ ،وحدث ،ودرس ،وسؿع وجؿع وصـػ ،وإلػاظ

 ،واشتفر بالضبط والتحرير ،اصالع طظقؿ يف الحديث والتػسقر والتاريخ

ريخ والحديث والتػسقر ولف مصـػات طديدة واكتفك إلقف رياسة طؾؿ التا

 ."مػقدة

 ،أحػظ مـ أدركـاه لؿتقن إحاديث": ٚقاٍ تًُٝصٙ ابٔ سذٞ

وكان أقراكف وشققخف  ،وأطرففؿ بجرحفا ورجالفا وصحقحفا وسؼقؿفا

قؾقؾ  ،وكان يستحضر شقئا كثقرا مـ الػؼف والتاريخ ،يعرتفقن لف بذلؽ

وكظؿ  ،شارك يف العربقة مشاركة جقدةوي ،وكان فؼقفا جقد الػفؿ ،الـسقان

وما أطرف أين اجتؿعت بف طؾك كثرة ترددي إلقف إٓ واستػدت  ،الشعر

 ."مـف

ومعرفة إساكقد والتعؾؾ  ،أقبؾ طؾك حػظ الؿتقن": ٚقاٍ ايساٚزٟ

 ."والرجال والتاريخ حتك برع يف ذلؽ وهق شاب
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 :ٚفات٘ ٚضثاؤٙ-7

شفر شعبان سـة أربع وسبعقـ يف يقم الخؿقس السادس والعشريـ مـ 

ودفـ بؿؼربة الصقفقة طـد شقخف  ،وسبعؿائة تقيف الحافظ ابـ كثقر بدمشؼ

 .-رحؿف اهلل- ،ابـ تقؿقة

ودفـ  ،كاكت لف جـازة حافؾة مشفقدة"أكف  "ٚقس شنط ابٔ ْاقط ايسٜٔ

 ."بقصقة مـف يف تربة شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة بؿؼربة الصقفقة

 :-ضمح٘ اهلل- ،ٚقس قٌٝ يف ضثا٥٘

 وجادوا بدمـــــــع ٓ يبقر غزير... لػؼدك صالب العؾقم تلسػــقا 

 لؽان قؾقال فقـــــــؽ يا بـ كثقر... ولق مزجقا ماء الؿدامع بالدما 

 ترجؿة ابـ كثقر

 :َٚٔ ؾٝٛخ٘

كذكر مـفؿ:  ،درس اإلمام ابـ كثقر طؾك أيدي الؿئات مـ الشققخ

 .(هـ 739ت )لشام الؼاسؿ بـ محؿد الربزالل ممرخ ا

والحافظ ابـ  ،(هـ 744ت )والشقخ يقسػ بـ طبد الرحؿـ الؿزي 

 .(هـ 729ت )الؼالكسل 

 .(هـ 729ت )وإبراهقؿ بـ طبد الرحؿـ الػزاري 
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ت )وابـ الشحـة شفاب الديـ الحجار  ،وكجؿ الديـ ابـ العسؼالين

 . (هـ 730

والشقخ كجؿ الديـ مقسك بـ طؾل بـ  ،وكؿال الديـ ابـ قاضل شفبة

 .(هـ 716ت )محؿد الجقؾل ثؿ الدمشؼل الؿعروف بابـ البصقص 

كؿا أخذ طـ الؼاسؿ ابـ  (هـ 748ت )والحافظ شؿس الديـ الذهبل 

 طساكر وابـ الشقرازي وإسحاق أمدي وغقرهؿ كثقر.

 :ٚفات٘

ت وخرج ،هـ 774شعبان مـ سـة  26تقيف ابـ كثقر يف يقم الخؿقس 

بدمشؼ جؿقع غػقرة لتشققع جـازتف ودفـ بؿؼّر الصقفقة خارج باب الـصر 

 .-رحؿف اهلل-مـ دمشؼ حسب وصّقتف 

 :َٚٔ َكٓٓفات٘ أّٜها

 ،ترك الحافظ ابـ كثقر طشرات الؿملػات يف شّتك الؿقاديـ العؾؿقة

وبشؽؾ خاص يف التاريخ والتػسقر والحديث. وإلقؽ أهؿ مملػاتف 

 الؿطبقطة والؿخطقصة والؿػؼقدة:

 :املؤيفات املٛبٛع١ -أ

: صبع أوٓ ببقٓق طؾك هامش فتح البقان تػسقر الؼرآن الؽريؿ -1

مجؿع »هـ يف حقاشل كتاب  1300ثؿ صبع سـة  ،لؾؼـقجل يف طشرة أجزاء
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وصبع  ،لؾسقد أبل الطقب صديؼ بـ حسـ خان« البقان يف مؼاصد الؼرآن

هـ بلمر مـ السؾطان طبد العزيز بـ طبد  1343بؿطبعة الؿـار بؿصر سـة 

وهبامشف تػسقر البغقي. وأطقد صبعف مختصرا  ،الرحؿـ الػقصؾ إمام كجد

يف خؿسة  ،هـ 1375سـة « طؿدة التػسقر طـ الحافظ ابـ كثقر»باسؿ 

 ؽتبة إزهرية.طـ مخطقصة كػقسة يف الؿ ،أجزاء

وقد اطتؿد الحافظ يف تػسقره العظقؿ هذا أسؾقب تػسقر الؼرآن 

وابتعد طـ اإلسرائقؾقات واكتؼد آطتؿاد طؾقفا إٓ  ،ثؿ بالحديث ،بالؼرآن

وهذا طـدي وأمثالف وأشباهف مـ »فقؿا سؿح بف الشرع. ويف هذا يؼقل: 

ويف « . 1» «يؽبسقن بف طؾك الـاس أمر ديـفؿ ،اختالق بعض زكادقتفؿ

ـَ »مقضع آخر يؼقل: 
ـْ َكثِقٍر مِ ْطَراُض َط ِذي َكْسُؾُؽُف فِل َهَذا التَّْػِسقِر اإْلِ َوالَّ

ـْ تضققع الزمان ولؿا اشتؿؾ طؾقف مـ 
ْسَرائِقؾِقَِّة لَِؿا فِقَفا مِ ََحاِديِث اإْلِ ْٕ ا

 « .2« »الؽذب الؿرّوج طؾقفؿ

 البداية والـفاية: -2

ولعؾ أقدم صبعة مـف كاكت  ،صبع طدة صبعاتمملػ كبقر يف التاريخ 

 ،هـ بؿساطدة الؿؾؽ طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ آل سعقد 1348سـة 

بؿطبعة كردستان العؾؿقة طـ مخطقصة مصقرة يف مؽتبة ولل الديـ 

 بأستاكة.



 اعشف طوفم

6
 [-رحمه اهلل-أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ]الحافظ 

   
 

671 

 جامع الؿساكقد والســ: -3

 38صبع ٕول مرة يف دار الؽتب العؾؿقة يف بقروت يف  ،كتاب ضخؿ

 مجؾدا.

 آجتفاد يف صؾب الجفاد: -4

ثؿ صبع  ،هـ صبعة غقر محؼؼة 1347صبع أوٓ بؿطبعة أبل الفقل سـة 

 هـ ببقروت بتحؼقؼ طبد اهلل طبد الرحقؿ طسقالن. 1401سـة 

 اختصار طؾقم الحديث: -5

بتصحقح الشقخ محؿد طبد الرزاق حؿزة.  ،هـ 1353صبع بؿؽة سـة 

 ثؿ أطاد شاكر صبعف سـة. ،أحؿد شاكربتحؼقؼ  1355وصبع بؿصر سـة 

 مع زيادات يف الشرح. 1370

 أحاديث التقحقد والرّد طؾك الشرك: -6

وأشار إلك أكف  (48/ 2)ذكره بروكؾؿان يف مؾحؼ تاريخ إدب العربل 

 هـ. 1297صبع يف دلفل سـة 

 :املؤيفات املدٛٛط١ -ب

 صبؼات الشافعقة: -7

 78)مـف كسخة خطقة مصقرة بؿعفد الؿخطقصات بالؼاهرة تحت رقؿ 
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وهـاك مخطقصة أخرى يف  ،صقرت طـ كسخة الؽتاين بالرباط (9

 . (3390)شسرتبتل رقؿفا 

 :املؤيفات املفكٛز٠ -ز

 :التؽؿقؾ يف معرفة الثؼات والضعػاء والؿجاهقؾ -8

دي وصبؼات الؿػسريـ لؾداو (471/ 1)ورد ذكره يف كشػ الظـقن 

 . (85ص )وذيؾ تذكرة الحافظ لؾسققصل  (110/ 1)

 الؽقاكب الدراري يف التاريخ: -9

 . (1521/ 2)ذكره حاجل خؾقػة يف كشػ الظـقن 

 سقرة الشقخقـ: -10

وذيؾ تذكرة الحػاظ لؾسققصل  (18/ 7)ورد ذكره يف البداية والـفاية 

 .(361ص )

 القاضح الـػقس يف مـاقب اإلمام محؿد بـ إدريس: -11

 .(111/ 1)، وصبؼات الؿػسريـ (1840/ 2)ذكر يف كشػ الظـقن 

 :نتاب األسهاّ -12

وهق كتاب كبقر لؿ يؽؿؾف وصؾ فقف إلك الحّج وقد ورد ذكره باسؿ 

 .(550/ 1)يف كشػ الظـقن « إحؽام الصغرى يف الحديث»
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 :إحؽام الؽبقرة -13

 . (110/ 1)وصبؼات الؿػسريـ  (253/ 3)ذكر يف البداية والـفاية 

 تخريج أحاديث أدلة التـبقف يف فروع الشافعقة: -14

والبغدادي يف هدية  (125/ 2)ذكره ابـ كثقر يف البداية والـفاية 

 . (215/ 1)العارفقـ 

 اختصار كتاب الؿدخؾ إلك كتاب الســ لؾبقفؼل: -15

 . (4ص )ؾقم الحديث ٓبـ كثقر ورد ذكره يف اختصار ط

 شرح صحقح البخاري: -16

وكشػ الظـقن  ،(36/ 11 ،3/ 3)لؿ يتؿف ذكر يف البداية والـفاية 

 . (110/ 1)وصبؼات الؿػسريـ  (550/ 1)

 السؿاع: -17

 .(1002/ 2)ذكره حاجل خؾقػة يف كشػ الظـقن 

 الطريؼة.: سؾػل العؼقدة، وأثري -ضمح٘ اهلل-فاسبافغ ابٔ نجري 

: فتػسقره هق مـ أحسـ التػاسقر، بـص أهؾ العؾؿ ٚأَا االغتفاز٠ َٓ٘

 يف ذلؽ.

 .-رحؿف اهلل-: متزوج بابـة الحافظ الؿزي -ضمح٘ اهلل-ٚنإ 
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 [-رحمه اهلل-اإلمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ]

 .-سمحٕ اهلل-حمٌذ بّ أمحذ بّ عجٌاْ اهزٓيب : َِٚٓٗ

 : -سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هإلًاَ اهزٓيب 

 :ب١٦ٝ ايصٖيب ْٚؿأت٘: أٚال

قامت دولة الؿؿالقؽ البحرية طؾك أكؼاض الدولة إيقبقة بؿصر 

والشام وتؿؽـ الؿؿالقؽ أن يؽقكقا دولة ققية كان لفا أثر يف إيؼاف التؼدم 

 وتصػقة اإلمارات الصؾقبقة يف بالد الشام. ،الؿغقلل

مشؼ يف هناية الؼرن السابع الفجري ومطؾع الؼرن الثامـ قد وكاكت د

فقفا مـ الؿدارس العامرة  ،أصبحت مركزا كبقرا مـ مراكز الحقاة الػؽرية

طؿؾ طؾك تعؿقرها حؽامفا وبعض  ،ودور الحديث والؼرآن العدد الؽثقر

 الؿقاسقر مـ أهؾفا ٓ سقؿا مـذ طفد كقر الديـ زكؽل.

 ،مـ تػسقر وحديث وفؼف وطؼائد ،ت الديـقةوكاكت العـاية بالدراسا

ولؿ بعد هـاك اهتؿام كثقر بدراسة العؾقم  ،هل السؿة البارزة لفذا العصر

 ..."الفذيان"، و "الصـائع الؿظؾؿة  "الصرفة التل كاكت قد أصبحت مـ 
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: ولد ممرخ اإلسالم يف ٖصٙ ايب١٦ٝ ايفهط١ٜ ٚايعكا٥س١ٜ املهٛطب١

حؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ قايؿاز بـ طبد اهلل شؿس الديـ أبق طبد اهلل م

 هـ.673الذهبل يف شفر ربقع أخر سـة 

سؽـت  ،: تـتفل بالقٓء إلك بـل تؿقؿٚنإ َٔ أغط٠ تطنُا١ْٝ األقٌ

 مديـة مقافارققـ مـ أشفر مدن ديار بؽر.

هـ وقد  661وتقيف سـة  ،: قضك حقاتف فقفاٜٚبسٚ إٔ دس أبٝ٘ قامياظ

قايؿاز ابـ الشقخ طبد اهلل الرتكؿاين الػارقل  "الذهبل:  قال ،جاوز الؿئة

 جد أبل.

تقيف جدكا طـ مئة ": قاٍ يٞ ابٔ عِ ٚايسٟ عًٞ بٔ فاضؽ ايٓذاض

 ."وتسع سـقـ

 وأضر بلخرة.  ،: طؿرقًت

 وكان قد حج. ،"إحدى وستقـ وست مئة ": سـة: ٚتٛيف

 ،مـ طؾؿ : فخر الديـ أبق أحؿد طثؿان أمًقا لؿ يؽـ لف حظٚنإ دسٙ

 ."حسـ القؼقـ باهلل  "لؽـف كان  ،قد اتخذ مـ الـجارة صـعة لف

وتقيف بعد ذلؽ  ،واتخذها سؽـا لف ،ويبدو أكف هق الذي قدم إلك دمشؼ

 هـ وهق يف طشر السبعقـ. 683هبا سـة 

 هـ تؼريبا. 641فؼد ولد سـة  ،: شفاب الديـ أحؿدأَا ٚايسٙ
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 ،وتؿقز ،فربع هبا ،لؿدققق: إلك صـعة الذهب اٚعسٍ عٔ قٓع١ أبٝ٘

 وطرف بالذهبل. 

هـ مـ الؿؼداد  666سـة  "صحقح البخاري  ": فسؿع ٚطًب ايعًِ

 وكان ديـا يؼقم مـ الؾقؾ. ،وحج يف أواخر طؿره ،الؼقسل

 فلطتؼ مـ مالف خؿس رقاب. ،: رخاء وغـكٚقس ٜػطت ي٘ قٓعت٘

سـجر بـ : رجؾ مقصؾل إصؾ هق طؾؿ الديـ أبق بؽر ٚتعٚز َٔ اب١ٓ

 خقرا طاقال مديًرا لؾؿـاشقر بديقان الجقش..."وكان  ،طبد اهلل طرف بغـاه

 وخؾػ خؿسة طشر ألػا  مـ الدكاكقر.

: مؽاكا جعؾت خؾؼا مـ أهؾ دمشؼ يشقعقكف ٚأسً٘ عًُ٘ ٚغٓاٙ َٚط٤ٚت٘

 هـ  697يقم وفاتف يف آخر جؿادى إولك سـة 

 الؽـاين. يممفؿ قاضل الؼضاة يقمئذ طز الديـ ابـ جؿاطة

وكان هق يؼقد اسؿف  ،: كسبة إلك صـعة أبقفٚعطف ضبُس بابٔ ايصٖيب

 ."ابـ الذهبل"

 : مفـة لف يف أول أمره.ٜٚبسٚ أْ٘ اربص قٓع١ أبٝ٘

: الصالح َجٌ " ايصٖيب " ب يصيو عطف عٓس بعض َعاقطٜ٘

 ،وطؿاد الديـ ابـ كثقر ،والحسقـل ،وتاج الديـ السبؽل ،الصػدي

 وغقرهؿ.
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فؽاكت مرضعتف وطؿتف  ،قلتف بقـ أكـاف طائؾة طؾؿقة متديـةوطاش صػ

قد حصؾت طؾك اإلجازة مـ  ،الحاجة أم محؿد ،ست إهؾ بـت طثؿان

وجؿاطة  ،وزهقر بـ طؿر الزرطل ،وجؿال الديـ بـ مالؽ ،ابـ أبل القسر

 وروى الذهبل طـفا. ،وسؿعت مـ طؿر بـ الؼقاس وغقره ،آخريـ

 يف سـة ثؿان وخؿسقـ وست مئة. :َٛيسٙ

 ،: مسعقد بـ طبد اهلل الصالحلٚقس ادب٘ ايصٖيب بعس شيو إىل ؾٝد١

وكان الشقخ  ،ثؿ قرأ طؾقف كحقا مـ أربعقـ ختؿة ،فؾؼـف جؿقع الؼرآن

 لؼـ خؾؼا. ،وكان خقرا متقاضعا برا بصبقاكف ،مسعقد إمام مسجد الشاغقر

 هـ. 720وتقيف سـة 

 : لقسؿع كالم بعضفؿ.إىل صبايؼ ايؿٝٛرٚبسأ ايكيب باسبهٛض 
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 [بس٤ عٓاٜت٘ بًٛب ايعًِ: ثاْٝا]

 ،بدأ الذهبل يعتـل بطؾب العؾؿ حقـؿا بؾغ الثامـة طشرة مـ طؿره

والحديث  ،وتقجفت طـايتف إلك كاحقتقـ رئقستقـ هؿا: الؼراءات

 الشريػ.

والعـاية بدراسة طؾؿ  ،الؽريؿ: اهتؿ الذهبل بؼراءة الؼرآن ايكطا٤ات - أ

إلك شقخ الؼراء جؿال الديـ  ،هـ هق ورفؼة لف 691فتقجف سـة  ،الؼراءات

الؿعروف  ،ثؿ الدمشؼل ،أبل إسحاق إبراهقؿ بـ داود العسؼالين

وكان الػاضؾل قد صحب الشقخ  ،فشرع طؾقف بالجؿع الؽبقر ،بالػاضؾل

ذي اكتفت إلقف رياسة وهق ال ،هـ 643طؾؿ الديـ السخاوي الؿتقىف سـة 

وتصدر لإلقراء برتبة أم  ،وجؿع طؾقف الؼراءات السبع ،اإلقراء يف زماكف

فؽان يؼرئ يف بقتف ويـتفل  ،ولؽـف أصقب بطرف مـ الػالج ،الصالح

فقؿـع  ،ويزداد الػالج طؾك الشقخ ،الذهبل طؾقف إلك أواخر سقرة الؼصص

 هـ... 692ثؿ يؿقت سـة  ،الطؾبة مـ الدخقل طؾقف

 :اسبسٜح:  ب

قد مال  ،وهق يف الثامـة طشرة مـ طؿره ،ويف الققت كػسف كان الذهبل

 واطتـك بف طـاية فائؼة. ،إلك سؿاع الحديث
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واستغرق كؾ حقاتف  ،واكطؾؼ يف هذا العؾؿ حتك؟ صغك طؾك كؾ تػؽقره

ولؼل كثقرا مـ  ،فسؿع ما ٓ يحصك كثرة مـ الؽتب وإجزاء ،بعد ذلؽ

ورافؼف  ،وأصقب بالشره يف سؿاع الحديث وقراءتف ،الشققخ والشقخات

 حتك كان يسؿع مـ أكاس قد ٓ يرضك طـفؿ.  ،ذلؽ صقؾة حقاتف
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 [رحالته في طلب العلم -ثالثا ]

لؿا لذلؽ مـ  ،كان الذهبل يتحسر طؾك الرحؾة إلك البؾدان إخرى

 ،ولؼاء الحػاظ ،وقدم السؿاع ،أهؿقة بالغة يف تحصقؾ طؾق اإلسـاد

 وآستػادة طـفؿ. ،والؿذاكرة لفؿ

 بؾ مـعف يف بعض إحقان. ،إٓ أن والده لؿ يشجعف طؾك الرحؾة

: أبل الػرج طبد الرحؿـ بـ طبد الؾطقػ بـ محؿد بـ قاٍ يف تطمج١

وقد  ": "هـ  (2) 697 599 "وريدة البغدادي الحـبؾل شقخ الؿستـصرية 

 . "ثؿ تركتف لؿؽان القالد ،لقفهؿؿت بالرحؾة إ

 ،واكػرد طـ أقراكف ": " َعطف١ ايكطا٤ ايهباض " ٚقاٍ يف تطمجت٘ َٔ

فنكف كان  ،وما أتجسر خقفا مـ القالد ،وكـت أتحسر طؾك الرحؾة إلقف

وقال يف ترجؿة الؿؽقـ إسؿر الؿؼرئ اإلسؽـدراين  ،" (4)يؿـعـل 

فازددت تؾفػا  ،ولؿا مات شقخـا الػاضؾل "هـ:  692الؿتقىف سـة 

 ." (5)ولؿ يؽـ القالد يؿؽــل مـ السػر  ،وتحسرا طؾك لؼقف

ٓ سقؿا أن آداب صؾب  ،ولؿ يؽـ الذهبل ابـا طاقا يخالػ إرادة والده

 ،ووجقب صاطتفؿا وبرهؿا ،العؾؿ تؼتضل استئذان إبقيـ يف الرحؾة

 وترك الرحؾة مع كراهتفؿا ذلؽ وسخطفؿا.
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أو كان هق البارز بقـ أبـائف يف  ،يبدو لـا أن الذهبل كان وحقد أبقفو

 بحقث كان يخاف طؾقف هذا الخقف كؾف. ،إقؾ

 ،ويظفر أن والده قد سؿح لف بالرحؾة حقـؿا بؾغ العشريـ مـ طؿره

 هـ. 693وذلؽ سـة 

طؾك أكف سؿح لف برحالت قصقرة ٓ يؼقؿ يف كؾ مـفا أكثر مـ أربعة 

 ويرافؼف فقفا بعض مـ يعتؿد طؾقفؿ. ،ؾبأشفر يف إغ

: تشقر الؿصادر إلك رحالت الذهبل ضسالت٘ زاخٌ ايبالز ايؿا١َٝ -أ 

 ولؽـفا ٓ تؼدم لـا طـفا الؽثقر. ،طرضا

: وأكثر فقفا طـ طالء الديـ أبل سعقد سـؼر ٚضسٌ بعس شيو إىل سًب

 ثؿ الحؾبل.  ،بـ طبد اهلل إرمـل

وكعؿ الشقخ كان ديـا ومروءة وطؼال  ،ـفوأكثرت ط ،رحؾت إلقف"قال: 

 وسؿع مـ جؿؾة مـ شققخفا. ،"وتعػػا

: طؾك أن رحؾة الذهبل إلك البالد ضسًت٘ إىل ايبالز املكط١ٜ -ب 

 الؿصرية كاكت مـ أبرز رحالتف الؿبؽرة. 
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 [طبيعة دراساته -رابعا ]

والسؿاع ٓ يشغؾف طـفؿا لؿ يـؼطع الذهبل صقؾة حقاتف طـ الدراسة 

 ."الؿعجؿ الؽبقر  "تدل طؾك ذلؽ معجؿات شققخف ٓ سقؿا  ،شاغؾ

 وكاكت دراستف وسؿاطاتف متـقطة لؿ تؼتصر طؾك الؼراءات والحديث.

يف الـحق طؾك شقخف  "الحاجبقة  "فسؿع  ،وقد طـل بدراسة الـحق

مقفؼ الديـ أبل طبد اهلل محؿد بـ أبل العالء الـصقبل البعؾبؽل الؿتقىف 

 هـ. 695سـة 

وإمام أهؾ إدب يف مصر آكذاك الشقخ هباء  ،ودرس طؾك شقخ العربقة

 هـ. 698الديـ محؿد بـ إبراهقؿ الؿعروف بابـ الـحاس الؿتقىف سـة 

 قع الشعر والؾغة وأداب.إضافة إلك سؿاطف لعدد كبقر مـ مجام

يف  ،فسؿع طددا كبقرا مـفا طؾك شققخف ،واهتؿ بالؽتب التاريخقة

 ،ومعجؿات الشققخ والؿشقخات ،والتاريخ العام ،والسقرة ،الؿغازي

 وكتب الرتاجؿ إخرى.
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 [اتصاالته الشخصية وأثرها في تكوينه الفكري -خامسا ]

 : ِٖٚ: ٚثٝكا بجالث١ َٔ ؾٝٛر شيو ايعكط اتكٌ ايصٖيب اتكاال

جؿال الديـ أبق الحجاج يقسػ بـ طبد الرحؿـ الؿزي الشافعل  -1

 . "هـ  742 - 654 "

وتؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ الؿعروف بابـ تقؿقة  -2

 . "هـ  728 - 661 " ،الحراين

 739 - 665 "وطؾؿ الديـ أبق محؿد الؼاسؿ  بـ محؿد الربزالل  -3

 وترافؼ معفؿ صقؾة حقاهتؿ. ،"هـ 

 وكان أبق الحجاج الؿزي أكربهؿ. ،وكان الذهبل أصغر رفاقف سـا

 ففؿ شققخ وأقران يف الققت كػسف. ،وكان بعضفؿ يؼرأ طؾك بعض

العالمة الحافظ البارع  ": ٚنتب ايصٖيب عٔ ؾٝد٘ ٚضفٝك٘ املعٟ بأْ٘

 أستاذ الجؿاطة محدث اإلسالم. 

خاتؿة الحػاظ وكاقد إساكقد وإلػاظ وهق صاحب ": ٚأْ٘ نإ

 ."معضالتـا ومقضح مشؽالتـا 

: فؽاكت شخصقتف قد اكتؿؾت مـذ أن كان الذهبل شابا يف أَا ابٔ ت١ُٝٝ

لف؟ ؟ الخاصة التل تؼقم يف  ،وكان قد أصبح مجتفدا ،أول صؾبف العؾؿ
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 خصقمات هـ يدخؾ يف 698وابتدأ مـذ سـة  ،أصؾفا طؾك اتباع آثار السؾػ

 ،ويؼقؿ الحدود بـػسف ،طؼائدية حادة مع طؾؿاء طصره مـ الؿخالػقـ لف

 ،ويحارب الؿشعقذيـ مـ أدطقاء التصقف ،ويحؾؼ رؤوس الصبقان

 ،ويدور هق وأصحابف طؾك الخؿارات والحاكات ،ويؿـع مـ تؼديؿ الـذور

ويشتط طؾك  ،ويؼاتؾ بعض مـ يعتؼد فساد طؼقدتف ،ويريؼ الخؿقر

وأخرج رفقؼف  ،بؾ بؾغ إمر بف يف إحدى الؿرات أن دخؾ السجـ ،الؼضاة

 الؿزي مـف بـػسف.

هـ وما  699وضفرت شخصقتف السقاسقة يف الحرب الغازاكقة سـة 

 بعدها. 

فؼد كان لف الدور البارز يف اكتصار الؿؿالقؽ  ،(هـ 702) :ٓ سقؿا سـة

 طؾك الؿغقل يف وقعة شؼحب.

فكاٍ بعس إٔ َسس٘  ،ٚأعذب ب٘ ،ٚقس أسب ايصٖيب ؾٝد٘ ٚضفٝك٘
فؾق حؾػت بقـ  ،وهق أكرب مـ أن يـبف مثؾل طؾك كعقتف": َسسا ععُٝا

وٓ واهلل ما رأى هق مثؾ  ،أين ما رأيت بعقـل مثؾف ،الركـ والؿؼام لحؾػت

 . "كػسف يف العؾؿ

وبالغ  ،: وذكر أن مصـػاتف قد جاوزت إلػضثاٙ بككٝس٠ ،ٚملا َات

 طؾقف مثؾ إمقر سقػ الديـ تـؽز كائب الشام.يف ذكر مساوئ مـ حط 
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 [منزلة الذهبي العلمية -سابعا ]

لعؾ خقر ما يصقر مـزلة الذهبل العؾؿقة واتجاهاتف الػؽرية هق دراسة 

ومدى اهتؿام  ،وتبقان ققؿتفا مؼاركة بؿثقالهتا ،آثاره الؽثقرة التل خؾػفا

والؿساهؿة الػعؾقة التل قدمتفا  ،العؾؿاء والدارسقـ هبا يف العصقر التالقة

 لؾحضارة اإلسالمقة.

ذات وجقه متعددة يستبقـفا  ،استـادا إلك آثاره ،وسقرة الذهبل العؾؿقة

 الباحث الػاحص مـ كقطقة تؾؽ أثار.

ختصرها وأول ما يالحظ الدارس هذا العدد الضخؿ مـ الؽتب التل ا

معظؿفا مـ الؽتب الؽبقرة التل اكتسبت  ،والتل تربل طؾك خؿسقـ كتابا

والتل تعد مـ بقـ أحسـ الؽتب التل  ،أهؿقة طظقؿة طـد الدارسقـ

مؿا يدل طؾك استقعاب الذهبل  ،وضعت يف طصرها وأكثرها أصالة

وتؿتعف بؼدرة مؿتازة  ،ومعرفتف بالجقد إصقؾ مـفا ،لؿملػات السابؼقـ

 آكتػاء.طؾك 

ومؿا يثقر آكتباه أن مختصرات الذهبل لؿ تؽـ اختصارات طادية 

بؾ إن الؿطؾع طؾقفا الدارس لفا بروية  ،يغؾب طؾقفا الجؿقد والـؼؾ

 ،واستدراكات بارطة ،وتعؾقؼات كػقسة ،وإمعان يجد فقفا إضافات كثقرة
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 ،وتصحقحات وتصقيبات لؿملػ إصؾ إذا شعر بقهؿف أو غؾطف

ففق اختصار  ،تدل طؾك معرفتف وتبحره يف فـ الؽتاب الؿختصر ومؼاركات

وهق أمر ٓ يتلتك إٓ لؾباحثقـ  ،مع سد كؼص وتحؼقؼ وكؼد وتعؾقؼ وتدققؼ

 البارطقـ الذيـ أوتقا بسطة يف العؾؿ ومعرفة بػـقكف. 
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 [وفاته وأوالده -ثامنا ]

 ،قبؾ مقتف بلربع سـقـ أو أكثر ،أضر الذهبل يف أخريات سـل حقاتف

فؽان يتلذى ويغضب إذا ققؾ لف: لق قدحت هذا لرجع  ،بؿاء كزل يف طقـقف

ٕكـل ما زال  ،وأكا أطرف بـػسل ،ويؼقل: لقس هذا بؿاء ،إلقؽ بصرك

 بصري يـؼص قؾقال قؾقال إلك أن تؽامؾ طدمف.

الؾقؾ  : لقؾة آثـقـ ثالث ذي الؼعدة قبؾ كصػٚتٛيف برتب١ أّ ايكاحل

وحضر الصالة طؾقف جؿؾة مـ  ،هـ ودفـ بؿؼابر باب الصغقر 748سـة 

العؾؿاء كان مـ بقـفؿ تاج الديـ السبؽل، وقد رثاه غقر واحد مـ تالمذتف 

 مـفؿ الصالح الصػدي، والتاج السبؽل.

 :ٚتطى ايصٖيب ثالث١ َٔ أٚالزٙ عطفٛا بايعًِ ِٖ

وقد أجاز لفا غقر واحد باستدطاء والدها مـفؿ:  ،ابـتف أمة العزيز - 1

شقخ الؿستـصرية رشقد الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل البغدادي 

 . (5) 707الؿتقىف سـة 

هـ وأسؿعف أبقه مـ خؾؼ  708ولد سـة  ،ابـف أبق الدرداء طبد اهلل - 2

 . (3) 754وحدث ومات يف ذي الحجة سـة  ،كثقر
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هـ وسؿع  715ولد سـة  ،يـ أبق هريرة طبد الرحؿـابـف شفاب الد - 3

 مع والده أجزاء حديثقة كثقرة.
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 [فات الذهبينمص -تاسعا ]

 :ايكطا٤ات: أٚال

 . (47/  2بروكؾؿان: الؿؾحؼ )التؾقيحات يف طؾؿ الؼراءات  - 1

 :اسبسٜح: ثاْٝا

 إربعقن البؾداكقة. - 2

 الثالثقن البؾداكقة. - 3

 ."مـ كـت مقٓه فعؾل مقٓه  "صرق حديث  - 4

 الؽالم طؾك حديث الطقر. - 5

 .  (مجامقع 62الظاهرية: )الؿستدرك طؾك مستدرك الحاكؿ.  - 6

 :َكًٛح اسبسٜح ٚآزاب٘: ثايجا

 كتاب الزيادة الؿضطربة.- 7

 صريؼ أحاديث الـزول. - 8

 العذب السؾسؾ يف الحديث الؿسؾسؾ. - 9

 مـقة الطالب ٓ طز الؿطالب. - 10

 .(4577باريس: )الؿققظة يف طؾؿ مصطؾح الحديث  - 11
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 :ايعكا٥س: ضابعا

 أحاديث الصػات. - 12

واكظر  ،مـفا جزء يف الظاهرية)إربعقـ يف صػات رب العالؿقـ - 13

 . (280إلباين: 

 جزء يف الشػاطة.- 14

 جزآن يف صػة الـار.- 15

 . (هـ 1347صبعت بدمشؼ: )الرسالة الذهبقة إلك ابـ تقؿقة - 16

 الروع وآوجال يف كبل الؿسقح الدجال.- 17

 رؤية الباري.- 18

 . (47/  1اكظر بروكؾؿان: الؿؾحؼ: )العرش - 19

 . (هـ 1332صبع غقر مرة مـفا بؿصر: )العؾق لؾعؾل الغػار. - 20

 . (هـ 1356الؼاهرة:  ،مطبقع)الؽبائر. - 21

 ما بعد الؿقت. - 22

 مسللة دوام الـار. - 23

 مسللة الغقبة. - 24

 مسللة القطقد. - 25
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 :ايفك٘ أقٍٛ: خاَػا

 مسللة آجتفاد. - 26

 مسللة خرب القاحد. - 27

 :ايفك٘: غازغا

 تحريؿ أدبار الـساء. - 28

 . (الؿصريةدار الؽتب )تشبقف الخسقس بلهؾ الخؿقس  - 29

 جزء يف الخضاب. - 30

 جزء مـ صالة التسبقح. - 31

 جزء يف الؼفؼفة. - 32

 . (3/  1584كقبرلل.)حؼقق الجار.  - 33

 فضائؾ الحج وأفعالف. - 34

 الؾباس. - 35

 مسللة السؿاع. - 36

 القتر. - 37

 :ايطقا٥ل: غابعا

 جزء يف محبة الصالحقـ. - 38

 دطاء الؿؽروب. - 39
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 ذكر القلدان. - 40

 التعزية الحسـة بإطزة. - 41

 كشػ الؽربة طـد فؼد إحبة. - 42

 ثامـا: التاريخ والرتاجؿ:

 أخبار السد. - 43

 أخبار قضاة دمشؼ. - 44

أيا )أسؿاء مـ طاش ثؿاكقـ سـة بعد شقخ أو بعد تاريخ سؿاع.  - 45

 . (2953صقفقا: 

اإلشارة إلك وفقات إطقان والؿـتؼك مـ تاريخ اإلسالم.  - 46

 . (328إحؿدية بحؾب: )

كسخف كثقرة مـفا بالظاهرية: مجؿقع )اإلطالم بقفقات إطالم  - 47

117) . 

مـف كسخة يف استاكبقل وأخرى )إمصار ذوات أثار.  - 48

 .(بالؿديـة

 . (1973بغداد:  ،مطبقع)أهؾ الؿئة فصاطدا  - 49

 البقان طـ اسؿ ابـ فالن. - 50
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 ،صبع القسقر مـف)تاريخ اإلسالم ووفقات الؿشاهقر وإطالم  - 51

 . (وطـدي كسخة كامؾة مصقرة ،وكسخف مشتتة يف خزائـ الؽتب

 التاريخ الؿؿتع. - 52

وهل أحسـ  1955 1958حقدر آباد  ،مطبقع)تذكرة الحػاظ.  - 53

 . (الطبعات

لقدن:  ،مطبقع)تراجؿ رجال روى طـفؿ محؿد بـ إسحاق.  - 54

1890) . 

ٓ لف )تسؿقة رجال صحقح مسؾؿ الذيـ اكػرد هبؿ طـ البخاري  - 55

 . (2089لل باستاكبقل: 

 تؼققد الؿفؿؾ. - 56

 التؾقيح بؿـ سبؼ ولحؼ. - 57

 جزء أربعة تعاصروا. - 58

 . (هـ 1337حقدر آباد:  ،مطبقع)دول اإلسالم.  - 59

 . (مطبقع)ديقان الضعػاء والؿرتوكقـ  - 60

جسرتبتل بدبؾـ: مجؿقع )ذكر مـ اشتفر بؽـقتف مـ إطقان  - 61

3458) . 

 . (2953أيا صقفقا: )ذكر مـ يمتؿـ ققلف يف الجرح والتعديؾ  - 62
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 ذيؾ اإلشارة إلك وفقات إطقان. - 63

 . (1337حقدر آباد:  ،مطبقع)ذيؾ دول اإلسالم  - 64

 ذيؾ سقر أطالم الـبالء. - 65

 369الظاهرية: مجؿقع )ذيؾ ديقان الضعػاء والؿرتوكقـ.  - 66

 . (حديث

 ذيؾ كتاب الضعػاء ٓبـ الجقزي. - 67

 الذيؾ طؾك ذيؾ كتاب الضعػاء ٓبـ الجقزي. - 68

 . (بدون تاريخ -الؽقيت  ،مطبقع)ذيؾ العرب يف خرب مـ طرب  - 69

مـف يف الظاهرية: مجؿقع:  (1)مختصر )الرد طؾك ابـ الؼطان  - 70

70) . 

 الزٓزل. - 71

 . (وهق هذا الؽتاب)سقر أطالم الـبالء  - 72

 صبؼات الشققخ. - 73

 العباب يف التاريخ. - 74

 . (مطبقع بالؽقيت وفقف كؼص)العرب يف خرب مـ طرب  - 75

 طـقان السقر يف ذكر الصحابة. - 76

 . (تقؿقةيف أصحاب التؼل ابـ )الؼبان  - 77



 اعشف طوفم

6
 مصنفات الذهبي[ -]تاسعا 

   
 

695 

الؿجرد يف أسؿاء رجال كتب ســ اإلمام أبل طبد اهلل بـ ماجة  - 78
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 [-رحمه اهلل-الحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي ]

 -سمحٕ اهلل-احلافظ عبذ اهشمحّ بّ أمحذ ابّ سدب احلِبوٛ : ٚأّٜها

 .تعاىل

 .-سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هوخافظ ابّ سدب احلِبوٛ 

 :اسبافغ ابٔ ضدب ٚؾ٤ْٞ َٔ غريت٘ ايعٛط٠

-تقسع الؿحؼؼقن يف دراسة حقاة العالؿ الجؾقؾ ابـ رجب الحـبؾل 

حتك أْثَروا مؼدمات  ،فتـاولتف إيادي بالبحث وآستؼصاء ،-رحؿف اهلل

لذلؽ آثرت أن ٓ أصقؾ  ،كتبف بتعريػات جؿة طـ هذا العالؿ الؿبجؾ

 واكتػل هبذا الؿختصر طـ حقاتف وآثاره. ،الؽالم يف ذلؽ

 :امس٘ ْٚػب٘ ٚنٓٝت٘

هق اإلمام الحافظ العالمة زيـ الديـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ طبد 

الرحؿان بـ الحسـ بـ محؿد بـ أبل الربكات مسعقد السالمل 

 بابـ رجب.  الؿعروف ،ثؿ الدمشؼل الحـبؾل أبق الػرج ،البغدادي

وقد صغت هذه الـسبة طؾك اسؿف حتك ٓ  ،وهق لؼب جده طبد الرحؿـ 

 يؽاد يعرف إٓ هبا.
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 :َٛيسٙ

كاكت يف  ،طؾك أنَّ وٓدة ابـ رجب ،اتػؼت الؿصادر التل اصؾعت طؾقفا

 بغداد مديـة السالم. 

 يف: ربقع إول سـة ست وثالثقـ وسبعؿئة مـ الفجرة. 

وقد أرخ الحافظ  ،ع مـ كبار العؾؿاء هـاكوقدم دمشؼ مع والده فسؿ

ولعؾف سبؼ قؾؿ مـ  ،وٓدتف يف سـة ست وسبعؿئة -رحؿف اهلل-ابـ حجر 

 واهلل أطؾؿ. ،الـاسخ

 :أغطت٘ ْٚؿأت٘ ٚطًب٘ يًعًِ

التػصقؾ الؽامؾ طـ أسرة هذا  ،لؿ تقفر الؿصادر التل بقـ أيديـا

 حقاتف.وبذلؽ أغػؾت الؽثقر مـ الجقاكب الؿفؿة طـ  ،اإلمام

هل أسطر قؾقؾة قد ألؼت الضقء  ،بؾ قصارى ما طرفـاه يف هذه الؿصادر

وحقاة والده أبل العباس  ،طؾك حقاة جده أبل أحؿد الؿعروف برجب

 ويبدو أكف يـحدر مـ أسرة طؾؿقة طريؼة يف العؾؿ. ،شفاب الديـ أحؿد

: فؽؾ ما ذكره طـف حػقده ابـ رجب هق ققلف: أَا دسٙ عبس ايطمحٔ

غقر مرة ببغداد وأكا  -رجب بـ الحسـ  -قرئ طؾك جدي أبل أحؿد "

 . "حاضر يف الثالثة والرابعة والخامسة
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سـة ست  ،: أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل بـ إبراهقؿ البزارأخربنِ

أخربكا أبق الحسـ محؿد بـ أحؿد بـ طؿر الؼطقعل ...  ،وثؿاكقـ وستؿئة

صؾك اهلل طؾقف -قال: سؿعت الـبل  ،-رضل اهلل طـف-طـ سؾؿة بـ إكقع

 ما لؿ أقؾ فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار»يؼقل:  -وسؾؿ
َّ
 . «مـ يؼؾ طؾل

ويؼرأ طؾقف  ،بعؾؿ الحديث اوهذا الخرب يدل طؾك أن جده كان مفتؿً 

 الـاس.

: ففق الشقخ شفاب الديـ أحؿد ولد يف بغداد وسؿع مـ ٚأَا أبٛٙ

 ثؿ رحؾ مع أوٓده إلك دمشؼ سـة أربع وأربعقـ وسبعؿئة. ،مشايخفا

يـحدر مـ هذه إسرة التل اهتؿت  -رحؿف اهلل-ولؿا كان ابـ رجب 

فؼد كشل كشلة طؾؿقة أهؾتف أن يؽقن يف مصاف العؾؿاء  ،بالعؾقم والؿعارف

فذاع صقتف وكثر مريدوه مـ  ،الؽبار الذيـ صـعقا لإلسالم أزهك أمجاده

وتـقطت فـقكف. فؽاكت بداية صؾبف لؾعؾؿ يف سـ الصغر إذ رحؾ  ،كؾ البالد

فلجازه  ،بف والده إلك بالد أخرى وحصؾ طؾك إجازات مـ بعض الؿشايخ

 مـ طؾؿاء مؽة ومصر وغقرها.  اوسؿع أيًض  ،ابـ الـؼقب وغقره

 .  "إكف اشتغؾ بسؿاع الحديث باطتـاء والده": ٚقٌٝ

باإلضافة إلك أكَّف كان  ،فـ العؾؾيف صـاطة إساكقد و افؼد كان إمامً 

ويشفد لذلؽ ما  ،حتك صار مـ أطالم الؿذهب الحـبؾل ،بالػؼف اطالؿً 
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وهؽذا يؽقن أحد الجفابذة الذيـ  ،خؾػف مـ تراث ضخؿ يف هذه العؾقم

مؿا أدى إلك اكػتاح قرائح العؾؿاء يف الثـاء  ،جؿعقا بقـ الحديث والػؼف

ؿـزلة الؽبقرة التل بؾغفا هذا العالؿ لؿ تزده إٓ أنَّ هذه ال ،طؾقف كؿا سقليت

واجتؿعت طؾقف  ،فؿالت إلقف الؼؾقب بالؿحبة اوتقاضعً  اإٓ صػاًء وخؾؼً 

 الػرق. 

وكاكت مجالس تذكقره لؾؼؾقب ": ٚيف شيو ٜكٍٛ ابٔ ايعُاز

اجتؿعت الػرق طؾقف ومالت الؼؾقب  ،صارطة ولؾـاس طامة مباركة كافعة

 ."بالؿحبة إلقف

وبغض مـ  ،قد جبؾت الؼؾقب طؾك حب مـ أحسـ إلقفاكقػ ٓ و

 أساء إلقفا.

 :ٚفات٘

استعد  ،بعد رحؾة صقيؾة وشاقة مـ الجفاد يف خدمة هذا الديـ العظقؿ

 ،بعد أن أفـك طؿره يف التللقػ والتدريس ،ابـ رجب لؾؼاء ربف الؽريؿ

مـ خالل بقان  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والدفاع طـ سـة الؿصطػك 

 واتباع مـفج السؾػ الؽرام رحؿفؿ اهلل تعالك.  ،صحقح الحديث وسؼقؿف

يف شفر رمضان بدمشؼ بلرض الحؿقرية  ( هـ 795): سـة فٛافاٙ األدٌ

 . نُا قاٍ ابٔ ايعُازوصؾل طؾقف مـ الغد.  ،ببستان كان استلجره
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يف  إن وفاتف كاكت": ٚخايف ابٔ سذط، ٚايػٝٛطٞ ضمحُٗا اهلل فكاال

 . "شفر رجب

 ."يف رجب أو رمضان": ٚؾو أبٛ احملاغٔ ايسَؿكٞ فكاٍ

 ،( هـ 795): أكف ٓ خالف بقـ العؾؿاء يف تؼققد وفاتف بعام َٔ شيو ظبس

 إٓ أهنؿ اختؾػقا يف شفر وفاتف.

: بالباب الصغقر جقار قرب الشقخ الػؼقف أبل الػرج -ضمح٘ اهلل-ُٚزفٔ 

طبد القاحد بـ محؿد الشقرازي ثؿ الؿؼدسل الدمشؼل الؿتقىف يف ذي 

 .( هـ 486)الحجة سـة 

ولؼد حدثـل مـ حػر لحد ابـ رجب ": قاٍ ابٔ ْاقط ايسٜٔ ايسَؿكٞ

 أنَّ الشقخ زيـ الديـ بـ رجب جاءه قبؾ أن يؿقت بليام فؼال لل: احػر لل

 وأشار إلك البؼعة التل دفـ فقفا.  ،اها هـا لحدً 

فؾؿا فرغ كزل يف الؼرب واضطجع فقف فلطجبف قال: هذا  ،قال: فحػرت لف

 جقد ثؿ خرج.

ًٓ  اوقال: فق اهلل ما شعرت بعد أيام إٓ وقد أيت بف مقتً  يف كعشف  محؿق

 فقضعتف يف ذلؽ الؾحد. 

 ."طؾكفرحؿؽ اهلل يا أبا الػرج، ورزقؽ الػردوس إ
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 :ؾٝٛخ٘

 ،طؾك تؾؼل العؾؿ مـ أفقاه الرجال -رحؿف اهلل-حرص ابـ رجب 

 ،فسؿع مـ البعض وأجازه البعض أخر ،فطاف البالد ورحؾ يف أفاق

طـدما رحؾ بف والده مـ مقصـ وٓدتف  ،وكاكت بداية رحؾتف يف سـ الصغر

 بغداد قبة اإلسالم وحاضرة الدكقا إلك دمشؼ. 

ؾتف يف صؾب العؾؿ والتؾؼل طـ الشققخ فرحؾ إلك ومـ هـاك بدأت رح

فلصبح لف طدد غػقر مـ  ،مصر وكابؾس والحجاز والؼدس ومؽة والؿديـة

وكذكر هـا أبرز الشققخ الذيـ أخذ طـفؿ وهؿ مرتبقن حسب  ،الشققخ

 حروف الؿعجؿ.

 :ِٖٚ نُا ًٜٞ

داود بـ إبراهقؿ بـ داود بـ يقسػ بـ سؾقؿان بـ سالؿ بـ مسؾؿ  -1

 .( هـ 752ت )بـ سالمة جؿال الديـ ابـ العطار 

 ،زيـ الديـ أبق الػرج طبد الرحؿان بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد -2

 ،ذكره ابـ رجب يف مشقختف ،أخق شؿس الديـ بـ ققؿ الجقزية الحـبؾل

ٓبـ أبل الدكقا بسؿاطف طؾك الشفاب  "التقكؾ"وقال: سؿعت طؾقف كتاب 

 العابر وتػرد بالرواية طـف.
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طؿاد الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الفادي بـ يقسػ بـ محؿد  -3

 .( هـ 754ت )بـ قدامة الؿؼدسل 

فتح الديـ أبق الحرم محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ أبل الحرم بـ  -4

 .( هـ 765ت )أبل صالب الؼالكسل الحـبؾل 

محؿد بـ إبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ أحؿد بـ قدامة  -5

 .( هـ748)الؿؼدسل 

 ،محؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ أبل الؼاسؿ بـ طـانالؿقدومل:  -6

 .( هـ 754ت )صدر الديـ أبق الػتح 

محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ سالؿ بـ بركات أبق ابـ الخباز  -7

 العبادي الدمشؼل مـ ولد سعد بـ طبادةطبد اهلل إكصاري الخزرجل 

 .( هـ 756ت )

حؿزة بـ مقسك بـ أحؿد الحـبؾل طز الديـ أبق ابـ شقخ السالمقة  -8

 .( هـ 769ت )يعؾك 

أحؿد بـ الحسـ بـ طبد اهلل بـ أبل طؿر الجبؾ  ابـ قاضل -9

 .( هـ 771ت )الؿؼدسل الحـبؾل شرف الديـ 

بؽر بـ أيقب بـ سعد بـ حريز : محؿد بـ أبل ابـ ققؿ الجقزية -10

 .( هـ 751ت )الزرطل الدمشؼل شؿس الديـ الحـبؾل 
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: طبد اهلل بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ كصر بـ ففد ابـ ققؿ الضقائقة -11

الدمشؼل ثؿ الصالحل الحـبؾل الؿروزي العطار أبق محؿد تؼل الديـ 

 .( هـ 761ت )

د الؼادر بـ أبل أبق الربقع طؾل بـ طبد الصؿد بـ أحؿد بـ طب -12

 .( هـ 742ت )الحسـ بـ طبد اهلل البغدادي الحـبؾل 

أبق سعقد العالئل خؾقؾ بـ كقؽؾدي بـ طبد اهلل الشافعل صالح  -13

 .( هـ 761ت )الديـ 

 أبق العباس أحؿد بـ محؿد بـ سؾقؿان الحـبؾل البغدادي. -14

زيـب بـت أحؿد بـ طبد الرحقؿ بـ طبد القاحد بـ أحؿد  -15

 .( هـ 740ت )الؿؼدسقة الؿعروفة ببـت الؽؿال 

 :تالَصت٘

وتػققف طؾقفؿ وتـقع  ،لؿا كان لفذا العالؿ مـْزلة كبقرة بقـ طؾؿاء طصره

أدى إلك تدفؼ صالب العؾؿ طؾقف مـ كؾ  ،فـقكف التل شؿؾت معظؿ العؾقم

ومـ طؾؿف  ،ومـ خؾؼف الرفقع ،ذبف الصايفلقـفؾقا مـ ط ،حدب وصقب

الذيـ أصبحقا  ،فتػؼف طؾك يده الؽثقر مـ طؾؿاء الؿذهب الحـبؾل ،القافر

 فقؿا بعد مـ العؾؿاء العامؾقـ الذيـ يشار إلقفؿ بالبـان.
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وتخرج بف غالب ": - فُٝا ْكً٘ عٓ٘ ابٔ ايعُاز - قاٍ ابٔ سذٞ

ة مـفؿ مرتبقـ حسب حروف وكذكر هـا صائػ ،"أصحابـا الحـابؾة بدمشؼ

 الؿعجؿ. 

 :ِٖٚ نُا ًٜٞ

داود بـ سؾقؿان بـ طبد اهلل الزيـ الؿقصؾل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل  -1

 .( هـ 844ت )سؿع طؾك ابـ رجب شرحف لألربعقـ الـقوية 

الزركشل طبد الرحؿان بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد الزيـ أبق  -2

يعرف  ،الؿصري الحـبؾلذر بـ الشؿس ابـ الجؿال بـ الشؿس 

 . ( هـ 846ت )بالزركشل صـعة أبقف 

شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ محؿد بـ طبادة السعدي  -3

 .( هـ 820ت )قاضل قضاة دمشؼ  ،إكصاري الحـبؾل

شؿس الديـ محؿد بـ أحؿد بـ سعقد الؿؼدسل إصؾ الـابؾسل  -4

 .( هـ 855ت )ثؿ الدمشؼل الحؾبل الؿؽل قاضقفا الحـبؾل 

ت بعد )طالء الديـ طؾل بـ محؿد بـ طؾل الطرسقسل الؿزي  -5

 .( هـ 850

طؿر بـ محؿد بـ طؾل بـ أبل بؽر بـ محؿد السراج الحؾبل  -6

 .( هـ 841ت )إصؾ الدمشؼل الشافعل 
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محب الديـ أبق الػضؾ أحؿد بـ كصر اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ  -7

 ،شقخ اإلسالم وطؾؿ إطالم ،طؿر البغدادي ثؿ الؿصري الحـبؾل

 844ت )الؿعروف بابـ كصر اهلل شقخ الؿذهب ومػتل الديار الؿصرية 

 .( هـ

 ،ابـ الرسام أحؿد بـ أبل بؽر بـ أحؿد بـ طؾل بـ إسؿاطقؾ -8

الشفاب أبق العباس ابـ سقػ الديـ الحؿقي إصؾ الحؾبل الحـبؾل 

 .( هـ 844ت )

لد بـ مقسك الحؿصل ابـ زهرة شؿس الديـ محؿد بـ خا -9

 الؼاضل الحـبؾل.

ابـ الشحام أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ محؿقد بـ  -10

ت )الشفاب إكصاري الحؾبل ثؿ الدمشؼل الصالحل الحـبؾل  ،طبادة

 .( هـ 864

ابـ الؾحام طؾل بـ محؿد بـ طؾل بـ طباس بـ فتقان طالء الديـ  -11

 803ت )ـ الؾحام وهل حرفة أبقف يعرف باب ،البعؾل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل

 .( هـ

ابـ الؿـصػل شؿس الديـ أبق طبقد اهلل محؿد بـ خؾقؾ بـ  -12

 .( هـ 803ت )محؿد بـ صقغان الدمشؼل الحريري الحـبؾل 
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ابـ الُؿَزلِّؼ أبق حػص طؿر بـ محؿد بـ طؾل بـ أبل بؽر بـ  -13

 .( هـ 841ت )محؿد السراج الحؾبل إصؾ الدمشؼل الشافعل 

ابـ الؿغؾل طالء الديـ طؾل بـ محؿقد بـ أبل بؽر السؾؿل ثؿَّ  -14

 .( هـ 828ت )الحؿقي الحـبؾل 

أبق شعر زيـ الديـ طبد الرحؿان بـ سؾقؿان بـ أبل الؽرم بـ  -15

 .( هـ 844ت )أبق الػرج الدمشؼل الصالحل الحـبؾل  ،سؾقؿان

 :ثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘

يدل طؾك مدى  ،ـؼطع الـظقربثـاء م -رحؿف اهلل-حظل ابـ رجب 

فؾؿ كجد  ،وطؾك مؽاكتف العالقة يف قؾقب الـاس ،تقسعف وتبحره يف العؾقم

 ،فالؽؾ كان يحبف ويحرتمف ،مـ العؾؿاء مـ ذكره بسقء أو قدح بشخصقتف

ويتضح هذا  ،وما هذا إٓ دلقؾ طؾك طؾق مـزلتف وطظؿ شلكف يف ذلؽ الققت

 مـ أققالفؿ التل كقرد صائػة مـفا.  اجؾقً 

 :ًٜٞ ٖٚٞ نُا

اإلمام الحافظ الحجة والػؼقف العؿدة ": قاٍ أبٛ احملاغٔ ايسَؿكٞ -1

 ."أحد العؾؿاء الزهاد وإئؿة العباد مػقد الؿحدثقـ واطظ الؿسؾؿقـ

الشقخ الؿحدث الحافظ ... أكثر مـ ": قاٍ اسبافغ ابٔ سذط -2

 ."تك مفرالؿسؿقع وأكثر آشتغال ح



 اعشف طوفم
 

7
 718 [-رحمه اهلل-حافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي ]ال

 ."هق اإلمام الحافظ الؿحدث الػؼقف القاطظ": قاٍ ايػٝٛطٞ -3

اإلمام العالؿ العالمة الزاهد الؼدوة ": قاٍ ابٔ ايعُاز اسبٓبًٞ -4

 ."الربكة الحافظ العؿدة الثؼة الحجة الحـبؾل

وكاكت مجالس تذكقره لؾؼؾقب صارطة ولؾـاس طامة ": اٚقاٍ أّٜه

 ."ومالت الؼؾقب بالؿحبة إلقف ،طؾقف اجتؿعت الػرق ،مباركة كافعة

وٓ يرتدد إلك أحد  ،مـ أمقر الـاس اوكان ٓ يعرف شقئً ": اٚقاٍ أّٜه

 ."وكان يسؽـ بالؿدرسة السؽرية بالؼصاطقـ ،مـ ذوي القٓيات

أي: فـ  -أتؼـ الػـ ": - فُٝا ْكً٘ عٓ٘ ابٔ ايعُاز - ٚقاٍ ابٔ سذٞ

وتخرج بف  ،وصار أطرف أهؾ طصره بالعؾؾ وتتبع الطرق -الحديث 

 ."غالب أصحابـا الحـابؾة بدمشؼ

 وغقر ذلؽ مـ إققال التل حقهتا كتب الرتاجؿ وإطالم.

 :آثاضٙ ايع١ًُٝ

َر ابـ رجب   ،حقاتف وطؿره لخدمة هذا الديـ العظقؿ -رحؿف اهلل-سخَّ

 ف لـا. يتضح ذلؽ مـ خالل مملػاتف وتراثف الضخؿ الذي خؾػ

 . "جؿع كػسف طؾك التصـقػ واإلقراء": قاٍ ايػداٟٚ

إضافة إلك تـقع فـقكف فللَّػ يف التػسقر والحديث والػؼف والتاريخ 

 والقطظ وغقره فلجاد وأبدع. 
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لف الؿملػات السديدة والؿصـػات ": قاٍ أبٛ احملاغٔ ايسَؿكٞ

 . "الؿػقدة

 . "طديدةلف مصـػات مػقدة ومملػات ": ٚقاٍ ابٔ ايعُاز

وكذكر هـا البعض مـ هذه الؿصـػات طؾك سبقؾ الؿذاكرة ٓ طؾك 

 مرتبة حسب الؿقضقطات: ،سبقؾ آستقعاب

 :ايتفػري

 وهق مطبقع. ،تػسقر سقرة اإلخالص -1

 وهق مطبقع. ،تػسقر سقرة الـصر -2

 :اسبسٜح

 وهق مطبقع. ،اختقار إولك يف شرح حديث اختصام الؿأل إطؾك -3

وهق  ،ة العظؿك يف أنَّ حظ الؿممـ مـ الـار الحؿكالبشار -4

 مخطقط.

ٓبـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تحػة إكقاس بشرح وصقة الـبل  -5

 وهق مطبقع. ،طباس

 وهق مخطقط. ،تسؾقة كػقس الـساء والرجال طـد فؼد إصػال -6

 جامع العؾقم والحؽؿ وهق الذي بقـ يديؽ. -7
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: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الحؽؿ الجديرة باإلذاطة مـ ققل الـبل  -8

 وهق مطبقع. ،« بعثت بالسقػ بقـ يدي الساطة»

وتقجد مـف قطعة مخطقصة يف  ،شرح جامع الرتمذي الؽبقر -9

 الؿؽتبة الظاهرية.

 وهق مطبقع. ،شرح طؾؾ الرتمذي -10

يـؼؾ  ،ئزوصؾ بف إلك كتاب الجـا ،فتح الباري يف شرح البخاري -11

 وهق مطبقع. ،مـ كالم الؿتؼدمقـ افقف كثقرً 

 :ايفك٘

 وهق مطبقع. ،آستخراج يف أحؽام الخراج -12

 وهق مخطقط. ،تعؾقؼ الطالق بالقٓدة -13

 وهق مطبقع. ،الؼقاطد الػؼفقة -14

وهق  ،مشؽؾ إحاديث القاردة يف أنَّ الطالق الثالث واحدة -15

 مػؼقد.

 :ايتاضٜذ

 وهق مطبقع. ،طؾك صبؼات الحـابؾةالذيؾ  -16

 وهق مطبقع. ،مختصر سقرة طؿر بـ طبد العزيز -17

 مشقخة ابـ رجب. -18
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 :ايٛعغ ٚايفها٥ٌ ٚايطقا٥ل

 وهق مطبقع. ،أهقال الؼبقر -19

 وهق مطبقع. ،التخقيػ مـ الـار والتعريػ بحال دار البقار -20

 وهق مطبقع. ،الػرق بقـ الـصقحة والتعققر -21

ؾػ طؾك طؾؿ الخؾػ -22  وهق مطبقع.     ،فضؾ طؾؿ السَّ

 وهق مطبقع. ،لطائػ الؿعارف فقؿا لؿقاسؿ العام مـ القضائػ -23

 وغقر ذلؽ مؿا حقتف كتب الرتاجؿ وإطالم.
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 [-رحمه اهلل-يحيى بن شرف النووي أبي زكريا اإلمام ]

 .-سمحٕ اهلل-حيٟٚ بّ ػشف اهِٜ٘ٗ  أبٛ صكشٙا اإلًاَ: َِٚٓٗ

-8/395)يف طبكات ايؿافع١ٝ  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايػبهٞ 
400) : 

د ٖٛ : يحقك بـ شرف بـ مري بـ حسـ بـ ُحَسْقـ بـ حَزام اْبـ ُمَحؿَّ

ْقخ اإِلَمام اْلَعالَمة محقل الّديـ َأُبق َزَكِريَّا.  بـ ُجُؿَعة الـََّقِوّي الشَّ

ة اهلل طؾك الالحؼقـ والداطل شقخ  ريـ، َوحجَّ ْساَلم، أستاذ اْلُؿَتَلخِّ اإْلِ

 إَِلك َسبِقؾ السالػقـ.

سقدا َوَحُصقًرا ولقثا طؾك الـَّػس هصقرا  -رحؿف اهلل-َكاَن يحقك 

ْكَقا إِذا صقر ديـف ربعا معؿقرا َلُف الّزْهد والؼـاطة  وزاهدا لؿ يبال بخراب الدُّ

َٓ ومتابعة السالػقـ مـ  أهؾ الّسـة َواْلَجَؿاَطة والؿصابرة طؾك َأْكَقاع اْلَخْقر 

يصرف َساَطة فِل غقر َصاَطة َهَذا َمَع التػــ فِل َأْصـَاف اْلُعُؾقم فؼفا ومتقن 

 َأَحاِديث َوَأْسَؿاء رجال ولغة وتصقفا َوغقر َذلِؽ.

َداره َوَأكا إِذا أرْدت َأن أجؿؾ تػاصقؾ َفضؾف وأدل اْلخؾؼ طؾك مبؾغ مِؼْ 

ْقخ  ـِ أكشدكقفؿا مـ َلػظف لـَػِسِف الشَّ بؿختصر الَؼْقل وفصؾف لؿ َأْزد طؾك َبْقَتْق

 اإِلَمام.
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لؿا سؽـ فِل قاطة َدار  -رحؿف اهلل-َوَكاَن مـ َحِديثفَؿا َأكف َأطـِل اْلَقالِد 

ـِ َوَأْرَبعقـ َوَسْبعؿائة َكاَن يخرج فِل الؾَّ  ْقؾ الَحِديث إشرفقة فِل سـة اْثـََتْق

َثر الشريػ ويؿرغ َوجفف طؾك اْلبَساط َوَهَذا  ْٕ إَِلك إيقاهنا لقتفجد تجاه ا

َْشَرف اْلَقاقِػ َوَطؾِقِف اْسؿف.  ْٕ  اْلبَساط مـ زَمان ا

ْرس، فلكشدين اْلَقالِد لـَػِسِف:  َوَكاَن الـََّقِوّي يجؾس َطَؾْقِف َوقت الدَّ

 (َلَفا أصبق وآوي طؾك بسط... َوفِل َدار الَحِديث لطقػ معـك )

 (َمَؽاكا َمّسف قــــــدم الـقاوي... َطسك َأكِّل أمس َبحر َوْجــــــفل )

ٟٓ ٢ٚ َٛ ـَ وِستِؿاَئة بـقى. ٚيس ايٖٓ  : فِل اْلؿحرم سـة إِْحَدى َوَثاَلِثق

 َوَكاَن َأبقُه مـ َأهؾَفا الؿستقصـقـ هبَا. 

ْقخ َكاَن َكائِؿا إَِلك جـبف ، َوقد بؾغ مـ اْلُعؿر سبع ِسـِقـ َوذكر َأبقُه َأن الشَّ

ابِع َواْلِعْشريـ مـ شفر َرَمَضان: فاكتبف َكْحق كصػ الؾَّْقؾ.  َلْقَؾة السَّ

ار.  ْقء الَِّذي َمأل الدَّ  َوَقاَل: َيا َأَبت َما َهَذا الضَّ

َْهؾ َجِؿقًعا َقاَل َفؾؿ كر كؾـا َشْقئا َقاَل َوالِده َفعرفت َأكََّفا ْٕ َلْقَؾة  َفاْسَتْقَؼَظ ا

 اْلؼدر.

ٓٞ ِٝذ ٜاغني بٔ ُُٜٛغف ايٖعِضٜنٔؿ ٤ٛط٢ٜٜك١ ايٖؿ ِٝد٘ ٔفٞ اي ٍَ َؾ َرَأْيت ": َٜٚقا

ْقخ محقل الّديـ َوُهَق اْبـ طشر ِسـِقـ بـقى َوالصبقان يؽرهقكف طؾك  الشَّ

 الّؾعب َمَعفؿ، َوُهَق يفرب مِـُْفؿ ويبؽل إلكراهفؿ. 
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َويْؼَرأ اْلُؼْرآن فِل تِْؾَؽ اْلَحال، َفَققع فِل قؾبِل حبف َوجعؾف َأبقُه فِل دكان 

َراء َطـ اْلُؼْرآن.  َٓ يْشَتغؾ بِاْلبقِع َوالشِّ  َفجعؾ 

بِل ُيْرَجك  َقاَل: َفلتقت الَِّذي يؼرئف اْلُؼْرآن فقصقتف بِِف َوقؾت َلُف َهَذا الصَّ

 َويـَْتػع الـَّاس بِِف. َأن يؽقن أطؾؿ أهؾ َزَماكف وأزهدهؿ

َٓ َوإِكََّؿا أكطؼـل اهلل بذلؽ َفذكر َذلِؽ لقالده  َفَؼاَل لل مـجؿ َأْكت َفؼؾت 

ْحتاَِلم
ِ
   قا ."فحرص َطَؾْقِف إَِلك َأن ختؿ اْلُؼْرآن َوقد كاهز آ

 :امس٘

محقل الديـ  [وٓ زكريا لف: ٕكف لؿ يتزوج]: اإلمام أبق زكريا ٖٛ

يحقك بـ أبل  [ل: ٓ أجعؾ يف حؾ مـ لؼبـل محقل الديـوكؼؾ طـف أكف قا]

ي بـ حسـ بـ حسقـ بـ محؿد بـ جؿعة بـ  يحقك شرف بـ مَِرى أو ُمرِّ

 حزام الحزامل الـََّقِوي. 

كسبة لبؾدة كقى السقرية القاقعة إلك الجـقب الغربل مـ دمشؼ ": ٖٚٞ

 . "اكؿ تؼريبً 70طؾك بعد  ،طؾك حدود هضبة الجقٓن مـ أرض حقران

 الحقراين الدمشؼل.

 :َٛيسٙ ٚٚفات٘

: يف العشر إوسط مـ الؿحرم سـة إحدى وثالثقـ وست مائة مـ ٚيس

 بـقى.  ،م1233 ،الفجرة
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رابع والعشريـ مـ  ،: يف لقؾة إربعاء يف الثؾث إخقر مـ الؾقؾٚتٛيف

بـقى أيًضا: وقربه  ،م1277 ،شفر رجب سـة ست وسبعقـ وست مائة

 معروف فقفا إلك الققم.

 :ْؿأت٘

ثؿ قدم بف والده إلك دمشؼ وكان طؿره  ،تعؾؿ وحػظ الؼرآن ببؾدتف كقى

فسؽـ الؿدرسة الرواحقة القاقعة  ،تسع طشرة سـة يف سـة تسع وأربعقـ

 شرقل الؿسجد إمقي ولصقؼتف مـ جفة الشؿال.

 : مع والده سـة إحدى وخؿسقـ وست مائة.سر

 ،ٓ تلخذه يف اهلل لقمة ٓئؿ ،كان مقاجًفا لؾؿؾقك والجبابرة باإلكؽار

 وكان إذا طجز طـ الؿقاجفة كتب الرسائؾ.

 :قفات٘

كان إماًما يف العؾؿ والعبادة والزهد وصقام الدهر والقرع وطدم إضاطة 

 الققت.

 :َؤيفات٘

 : َٓٗا ،ٖٚٞ نجري٠

اد صالب الحؼائؼ إلك إرش" ،"إربعقن الحديث الـبقية" ،"إذكار"

اإليجاز يف مـاسؽ " ،"إصقل والضقابط" ،"معرفة ســ خقر الخالئؼ
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التبقان يف " ،"بستان العارفقـ" ،"اإليضاح يف مـاسؽ الحج" ،"الحج

رياض " ،"روضة الطالبقـ" ،ومختصره ،"آداب حؿؾة الؼرآن

 ،"الؿؼاصد الحسان" ،"الؿجؿقع شرح الؿذهب" ،"الصالحقـ

 ."مـفاج الطالبقـ" ،"شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاجالؿـفاج "

 : ال خيًٛ ظالت -ضمح٘ اهلل-ٚيهٓ٘ 

 : التلويؾ يف باب الصػات.األٚىل

: لف أيًضا فتقى يف مشروطقة التربك بآثار الصالحقـ، وهذا مؿا ايجا١ْٝ

 يـؽر طؾقف.

فالصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ لؿ يـؼؾ طـ أحد مـفؿ أكف تربك بآثار أبل 

-، وقد كان أفضؾ هذه إمة بعد الـبل -رضل اهلل طـف-صديؼ بؽر ال

، وٓ -رضل اهلل طـف-، وٓ بعؿر بـ الخطاب -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

رضل اهلل -، وٓ بعؾل بـ أبل صالب -رضل اهلل طـف-بعثؿان بـ طػان 

 ، وٓ بلحد مـ الـاس.-طـف

 مخالػة يرد. لؽـ يستػاد مـ كتبفؿ ما كان مقافًؼا لؾدلقؾ، وما كان فقف

وكسلل اهلل طز وجؾ أن يرحؿف، وأن يعػق طـف، وكؽقن طؾك حذر مـ 

 مثؾ هذه الزٓت التل وقع فقفا.
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 [-رحمه اهلل-الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ]

 وكثقر هؿ طؾؿاء السـة، يف كؾ زمـ وحقـ، ويف كؾ طصر ومصر.

طز وجؾ هبؿ: إٓ أهنؿ طـدهؿ بعض  وهـاك طؾؿاء أيًضا قد كػع اهلل

 الؿماخذات، ووقد وقعت مـفؿ بعض الزٓت.

 .-سمحٕ اهلل-أمحذ بّ عوٛ بّ حذش اهعظكالُٛ  :ناسبافغ

 : -سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هٕ 

 :ْػب٘ َٚٛيسٙ -1

هق شفاب الديـ: أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ 

 الؿصري طؾل بـ محؿقد بـ أحؿد بـ حجر 
ّ
الؽـاين العسؼالين الشافعل

 الؿقلد والؿـشل والّدار والقفاة الؼاهري.

وتارة  ،: فتارة ذكر محؿقداختًفت املكازض يف اغِ دٓسٙ ايطابع

 والراجح أحؿد كؿا يف الرتجؿة التل كتبفا هق لـػسف. ،أحؿد

هذا هق الؿعتؿد يف ": نُا إٔ ايػداٟٚ أثبت ايٓػب املصنٛض ٚقاٍ

 ."كسبف

وكـاه شقخف العراقل « أبا الػضؾ»ويؽـك « شفاب الديـ: »ٕ ًٜكبٚنا

 غقر أن كـقتف إولك  ،كؿا كـل أبا جعػر« أبا العباس»والعالء بـ الؿحّؾك 
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هل التل ثبتت وصار معروفا  -وهل التل كـاه هبا والده -« أبق الػضؾ»

 هبا.

 :ْػبتاٙ

كسبة  ،صؾ: كؼؾ السخاوي طـ خط ابـ حجر أكف كـاين إايهٓاْٞ -1

 « .كـاكة»إلك قبقؾة 

رأيت بخطف أكف كـاين الـسب وكان : »ٚقاٍ اسبافغ ابٔ سذط عٔ ٚايسٙ

 « .أصؾفؿ مـ طسؼالن

وهل مديـة بساحؾ الشام مـ « طسؼالن»: كسبة إلك ايعػكالْٞ -2

 فؾسطقـ. 

والظاهر أن الؼبقؾة التل يـتؿل إلقفا الحافظ ابـ حجر كاكت قد استؼرت 

طـد ما « صالح الديـ إّيقبل»وما جاورها إلك أن كؼؾفؿ  ،يف طسؼالن

 طؾك أثر الحروب الّصؾقبقة. (هـ 583 -580)خرهبا ما بقـ 

 [الؽامؾ]: ٚقاٍ ابٔ سذط

 مـ طسؼالن الؿؼدسّقة قد بدي... وبؿصر مقلده وأصؾ جدوده 

 :اؾتٗاضٙ بابٔ سذط

  ،ا أو لؼباواختؾػت الؿصادر يف اطتباره اسؿ«: سذط ابٔ» يكس اؾتٗط بـ
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وإذا كان لؼبا هؾ هق لؼب أحد أجداده فطغك طؾك العائؾة كؾفا؟ أم أكف 

 لؼب لحرفة أو مفـة أو صـاطة؟.

 : هق لؼب لبعض آبائف. قاٍ ايػداٟٚ

 : هق لؼب ٕحؿد إطؾك يف كسبف.قٌٝ: ٚيف َٛنع آخط قاٍ

 : بؾ هق اسؿ لقالد أحؿد الؿشار إلقف. ٚقٌٝ

آستدطاء اّلذي كتبف الحافظ ابـ حجر هبقئة إن هذا الرأي يستـد إلك 

 وطؾك الرغؿ مـ الغؿقض اّلذي يؽتـػف: ففق الراجح. ،شعر السابؼ

: بلكف كسبة إلك آل حجر وهؿ ققم يسؽـقن ٚشٖب بعهِٗ إىل ايكٍٛ

الجـقب أخر طؾك بالد الجريد وأرضفؿ قابس ويف شرح ابـ سؾطان 

هق لؼب وإن كان بصقغة أن ابـ حجر « تقضقح الـّخبة»الؼاري طؾك 

 الؽـقة.

 :َٛيسٙ

: يف شعبان سـة ثالث وسبعقـ وسبعؿائة طؾك شاصئ الـقؾ نإ َٛيسٙ

 بؿصر الؼديؿة. 

 :ٚقاٍ

 مائة وسبعقـ اتػاق الؿقلد... شعبان طام ثالثة مـ بعد سبع 
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وكان الؿـزل اّلذي ولد فقف يؼع بالؼرب مـ دار الـحاس ولبث فقف إلك 

فسؽـ بؼاطة جدها مـؽقتؿر الؿجاورة لؿدرستف  ،أن تزوج بلم أوٓده

داخؾ باب الؼـطرة بالؼرب مـ حارة هباء الديـ واستؿر هبا « الؿـؽقتؿرية»

 حتك مات.

كالحظ اختالفا بقـ مرتجؿقف  ،وبقـا كجده ٓ يشقر إلك تاريخ يقم وٓدتف

 يف تحديدهؿ لتاريخ ذلؽ الققم: 

 : يف الثاين طشر مـ شعبان. فصنطٙ ايبكاعٞ ٚايػٝٛطٞ

 : يف الثالث طشر مـ شعبان. ٚشنط ابٔ فٗس ٚابٔ طٛيٕٛ

: يف الثاين والعشريـ مـ شنطٙ ابٔ تػطٟ بطزٟ ٚايػداٟٚ نُا

 شعبان. 

: اطترب مقلده يف الثاين مـ شعبان وهذا بعقد ع٢ً إٔ ايؿٛناْٞ

لة ٓ آحتؿال بسبب كقكف متلخرا أخذ طـ اّلذيـ سبؼقه ويف هذه الحا

 يممـ التحريػ.

: أن يقم مقلد ابـ حجر يـحصر ما بقـ الثاين طشر ٜٚعٗط مما فات

 هـ  773والثاين والعشريـ مـ شعبان سـة 

           : بقـ الثامـ طشر مـ شباط والثامـ والعشريـ مـف مـ سـةأٟ

 م. 1372
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 :ْؿأت٘ ٚأغطت٘

أبقه يف  إذ مات -كؿا طرب هق طـ كػسف -كشل الحافظ ابـ حجر يتقؿا

 وماتت أمف قبؾ ذلؽ وهق صػؾ. ،رجب سـة سبع وسبعقـ وسبعؿائة

تركـل ولؿ أكؿؾ أربع سـقـ وأكا أن أطؼؾف كالذي يتخقؾ : »ٚقاٍ

 «.وأحػظ طـف أكف قال: كـقة ولدي أحؿد أبق الػضؾ ،الشلء وٓ يتحؼؼف

: يف وصاية زكل الديـ أبل بؽر بـ كقر الديـ طؾل ٚأقبح ايٝتِٝ

 
ّ
وورث مآ كثقرا وأصبح رئقسا  ،وكان تاجرا كبقرا بؿصر ،الخروبل

كؿا أوصك بف والده العالمة شؿس الديـ بـ الؼطان اّلذي كان لف  ،لؾتجار

بقالده اختصاص لؽـف لؿ يـصح لف يف تحػقظف الؽتب وإرشاده إلك 

الؿشايخ وآشتغال حتك أكف كان يرسؾ بعض أوٓده إلك كبار الشققخ.. 

 مـ ذلؽ.وٓ يعؾؿف بشلء 

: وكان لف اختصاص بلبل فلسـد إلقف وصقتف فؾؿ ٚقاٍ عٓ٘ ابٔ سذط

 يحؿد تصرفف.

يف  -وتشقر الؿصادر إلك أن كشلة الحافظ ابـ حجر كاكت برغؿ ذلؽ

 غاية العّػة والصقاكة والرئاسة. 
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فؽان  ،وأن الخّروبل الؿذكقر لؿ يلل جفدا يف رطايتف والعـاية بتعؾقؿف

هـ  787وضؾ يرطاه إلك أن مات سـة  ،رتف يف مّؽةيستصحبف معف طـد مجاو

 وكان الحافظ ابـ حجر قد راهؼ ولؿ تعرف لف صبقة ولؿ تضبط لف زّلة.

وأكؿؾ حػظف لؾؼرآن طؾك صدر الديـ محؿد بـ محؿد بـ طبد الرزاق 

وكان آتجاه الثؼايف السائد آكذاك يؼتضل مـ اّلذي يستظفر  ،السػطل

 اما يف صالة الرتاويح يف لقالل شفر رمضان. الؼرآن أن يصّؾل بالـاس إم

غقر أن هذه الػرصة لؿ تتفقل ٓبـ حجر الّصبل الـّابف اّلذي حػظ الؼرآن 

 ولؿ يزل يف التاسعة مـ طؿره. 

وبعد أن حػظ الؼرآن الؽريؿ ضفرت مخايؾ الذكاء الػطري جؾّقة طؾقف 

شقخ ما لبث أن استؽؿؾفا بالتتبع والتحصقؾ حتك صار حافظ طصره و

 اإلسالم.

« طؿدة إحؽام» 786وحػظ بعد رجقطف مع الخّروبل إلك مصر سـة 

« مختصر ابـ الحاجب»لؾؼزويـل و « الحاوي الّصغقر»و  ،لؾؿؼدسل

« مـفج إصقل»و  ،لؾفروي« مؾحة اإلطراب»و  ،إصؾل يف إصقل

ة والتـبقف يف فروع الشافعقّ  ،لؾبقضاوي وألػّقة العراقل وألػّقة ابـ مالؽ

لؾشقرازي وتؿقز بقـ أقراكف بسرطة الحػظ فلشار مرتجؿقه إلك أكف حػظ 

وكان يحػظ الصحقػة مـ الحاوي الصغقر يف  ،سقرة مريؿ يف يقم واحد
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ثالث مرات يصححفا ويؼرؤها طؾك كػسف ثؿ يؼرؤها أخرى ثؿ يعرضفا 

 حػظا. 

: حدث طـفا تالمذتف ففق لؿ يؽـ ٚناْت ي٘ ططٜكت٘ اشباق١ يف اسبفغ

وقد  ،وصرف هؿتف كحق ما يروم حػظف ،وإكؿا بالتلّمؾ ،ػظ بالدرسيح

 وصػ الّسخاوي هذه الطريؼة بلهنا صريؼة إذكقاء.

طؾك مسـد الحجاز طػقػ الديـ طبد  785: سـة ٚمسع قشٝح ايبداضٟ

لؽـف كان يتذكر أكف لؿ  ،وكلكف كسل تػاصقؾ سؿاطف مـف ،اهلل الـشاوري

 لف فقف إجازة شامؾة.وإّكؿا  ،يسؿع جؿقع الصحقح

وآطتؿاد يف ذلؽ طؾك الشقخ كجؿ : »ٚقس بني شيو ابٔ سذط بكٛي٘

الديـ الؿرجاين فنكف أطؾؿـل بعد دهر صقيؾ بصقرة الحال فاطتؿدت طؾقف 

 «.وثققا بف

 :ابٔ سذط احملٓسخ ٚخٛٝب األظٖط

تقلك ابـ حجر الخطابة يف طدة مساجد مـ أكرب الؿساجد بالؼاهرة مثؾ 

 الجامع إزهر، وجامع طؿرو وغقرهؿا مـ الؿساجد الؽربى بالؼاهرة. 

وكان يػد إلقف صالب العؾؿ وأهؾ  ،فؼد كان متبحرا يف العديد مـ العؾقم

وكان يتسؿ بالحؾؿ والتقاضع والصرب كثقر  ،الػضؾ مـ سائر إكحاء

 قام والؼقام. الص
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يف « أمقر الؿممـقـ»حتك لؼب بؾؼب  ،وكان مرجعا يف الحديث الـبقي

 الحديث، وهذا الؾؼب ٓ يظػر بف إٓ أكرب الؿحدثقـ إفذاذ. 

وقد حبب إلك ابـ حجر الحديث وأقبؾ طؾقف بؽؾقتف وصؾبف مـ سـة 

ثالث وتسعقـ ولؽـف لؿ يؾزم الطؾب إٓ مـ سـة ست وتسعقـ فعؽػ 

وتحقل إلك الؼاهرة  ،يـ العراقل وتخرج بف واكتػع بؿالزمتفطؾك الز

فسؽـفا قبقؾ الؼرن وارتحؾ إلك البالد الشامقة والؿصرية والحجازية 

 وأخذ طـ الشققخ وإقران وأذن لف جؾ همٓء يف اإلفتاء والتدريس.

وتصدر لـشر الحديث وقصر كػسف طؾقف مطالعة وقراءة وإقراء وتصـقػا 

صاكقػف التل معظؿفا يف فـقن الحديث وفقفا مـ فـقن وإفتاء وزادت ت

طؾك مائة وخؿسقـ تصـقػا وقد طرف ابـ حجر بالحػظ  -إدب والػؼف

وكثرة آصالع والسؿاع وبرع يف الحديث وتؼدم يف جؿقع فـقكف وأثـك 

طؾقف شققخف يف هذا الشلن وقد سبؼ أكف ولل تدريس الػؼف بالؿدرسة 

بالؿدرسة الجؿالقة الجديدة ثؿ تدريس الشقخقكقة وتدريس الحديث 

الشافعقة بالؿميدة الجديدة ومشقخة البقربسقة يف دولة الؿميد وتدريس 

 
ّ
كؿا تقلك الخطابة  ،الػؼف بالؿدرسة الصالحقة الؿجاورة لإلمام الشافعل

وكاكت أول  ،بالجامع إزهر وبقـ التدريس واإلفتاء ولل مـصب الؼضاء

العشريـ مـ الؿحرم سـة سبع وطشريـ وٓيتف الؼضاء يف السابع و
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وثؿاكؿائة بعد أن امتـع أوٓ ٕكف كان ٓ يمثر طؾك آشتغال بالتللقػ 

والتصـقػ شقئا غقر أن ابـ حجر كؿا يؼقل السخاوي قد كدم طؾك قبقلف 

وضقػة الؼضاء ويؼقل ابـ حجر إن مـ آفة التؾبس بالؼضاء أن بعضفؿ 

وطزل طـ  ،بقضقػة الؼضاء فرجعارتحؾ إلك لؼائل وأكف بؾغف تؾبسل 

الؼضاء وأطقد إلقف مرات وكان أخر وٓيتف الؼضاء إذ طزل كػسف يف 

 الخامس والعشريـ مـ جؿادى أخرة سـة اثـتقـ وخؿسقـ وثؿاكؿائة.

 :ؾٝٛخ٘

بؾغ طدد شققخف بالّسؿاع وباإلجازة وباإلفادة طؾك ما بقـ بخطف كحق 

 أربعؿائة وخؿسقـ كػًسا.

الؿجؿع »وإذا استثـقـا الشققخ الذيـ أجازوا طؿقما فؼد ترجؿ يف  ،

وذكر بعضفؿ أن طدد شققخف بؾغ  ،ٕكثر مـ ستؿائة شقخ« الؿمسس

 ستؿائة كػس سقى مـ سؿع مـف مـ إقران.

 :ؾٝٛر ايكطا٤ات

إبراهقؿ بـ أحؿد بـ طبد القاحد بـ طبد الؿممـ التـقخل الشقخ  -1

 .(هـ 800 -هـ 709)برهان الديـ الّشامل 

 الجزري  -2
ّ
شقخ  (833 -751)محؿد بـ محؿد بـ محؿد الدمشؼل

 الؼراءات وأجاز لف ولقلده محؿد وحثف طؾك الّرحؾة إلك دمشؼ.



 اعشف طوفم
 

7
 736 [-رحمه اهلل-]الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني 

 :ؾٝٛر اسبسٜح

طبد اهلل بـ محؿد بـ محؿد بـ سؾقؿان الـقسابقرّى الؿعروف  -1

 .(هـ 790 -705)بالـشاوري 

 جؿال الديـ  -2
ّ
 الؿؽل

ّ
محؿد بـ طبد اهلل بـ ضفقرة الؿخزومل

 .  (هـ 817 -751)

طبد الرحقؿ بـ الحسقـ بـ طبد الرحؿـ العراقل أبق الػضؾ زيـ  -3

 . (هـ 806 -725)الديـ الحافظ الؽبقر 

 .(807 -735)طؾل بـ أبل بؽر بـ سؾقؿان أبق الحسـ الفقثؿل  -4

 :ؾٝٛر ايفك٘

سك بـ أيقب برهان الديـ إكباسل القرع الزاهد إبراهقؿ بـ مق -1

 . (هـ 802 -725)

 بـ أحؿد بـ الؿؾؼـ  -2
ّ
 . (هـ 804 -723)طؿر بـ طؾل

طؿر بـ رسالن بـ كصقر بـ صالح البؾؼقـل كزيؾ الؼاهرة أبق  -3

 .(هـ 805 -724)شقخ اإلسالم طؾؿ إطالم مػتل إكام  ،حػص

 .(هـ 813 -737)محؿد بـ طؾل بـ طبد اهلل الؼطان الػؼقف  -4

 بـ أحؿد بـ أبل أدمل الشقخ كقر الديـ.  -5
ّ
 طؾل
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 ١ٓٝ  :ؾٝٛر ايعطب

محؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ طبد الرزاق الغؿاري الؿصري  -1

 .(802 -720)الؿالؽل 

 إصؾ بدر الديـ البشتؽل  -2
ّ
محؿد بـ إبراهقؿ بـ محؿد الدمشؼل

 . (هـ 830 -748)ديب الػاضؾ الؿشفقر إ

محؿد بـ يعؼقب بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ طؿر الّشقرازي الشقخ  -3

 .(هـ 817 -729)العاّلمة مجد الديـ أبق الطاهر الػقروزآباذي 

 :َكٓٓفات٘

ٟٓ تًُٝص اسبافغ ابٔ سذط  :قاٍ ايٓؿُؼ ايٓػداٚ

فـقن إدب وزادت تصاكقػف التل معظؿفا يف فـقن الحديث وفقفا مـ »

وإصؾقـ وغقر ذلؽ طؾك مائة وخؿسقـ تصـقػا رزق فقفا مـ  ،والػؼف

اّلذي لؿ يسبؼ « فتح الباري بشرح البخاري»الّسعد والؼبقل خصقصا 

 «.كظقره أمرا طجبا

ٖٚا ٖٞ َطتب١  ،بًػت َكٓفات٘ أنجط َٔ اثٓني ٚثالثني َٚا١٥ تكٓٝف
 :ع٢ً سطٚف املعذِ

 عجزات.أيات الـّقرات لؾخقارق الؿ -1

 اتباع إثر يف رحؾة ابـ حجر. -2

 إتحاف الؿفرة بلصراف العشرة. -3
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 اإلتؼان يف فضائؾ الؼرآن. -4

 إجقبة الؿشرقة طؾك إسئؾة الؿػرقة. -5

 اإلحؽام لبقان ما يف الؼرآن مـ إهبام. -6

 أربعقن حديثا متبايـة إساكقد بشرط الّسؿاع. -7

 أسباب الـزول. -8

 إسئؾة الػائؼة بإجقبة الالئؼة. -9

 آستبصار طؾك الّطاطـ الؿعثار. -10

آستدراك طؾك الحافظ العراقل يف تخريج أحاديث  -11

 اإلحقاء.

 آستدراك طؾك الؽاف الّشاف. -12

 اإلصابة يف تؿققز الّصحابة. -13

 أصراف الؿختارة. -14

 أصراف الّصحقحقـ. -15

 أصراف الؿسـد الؿعتؾل بلصراف الؿسـد الحـبؾل. -16

 اإلطجاب ببقان إسباب. -17

 يف البخاري مـ إطالم.اإلطالم بؿـ ذكر  -18

 اإلطالم بؿـ ولل مصر يف اإلسالم. -19
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 اإلفصاح بتؽؿقؾ الـّؽت طؾك ابـ الصالح. -20

 إفـان يف رواية الؼرآن. -21

 إقامة الّدٓئؾ طؾك معرفة إوائؾ. -22

 إلؼاب. -23

 أمالل ابـ حجر. -24

 اإلمتاع بإربعقـ الؿتبايـة بشرط السؿاع. -25

 اإلكارة يف الّزيارة. -26

 العؿر. إكباء الغؿر بلكباء -27

28- .
ّ
 آكتػاع برتتقب الدار الّدارقطـل

 اكتؼاض آطرتاض. -29

 إكقار بخصائص الؿختار. -30

 اإليـاس بؿـاقب العّباس. -31

 البداية والـفاية. -32

 بذل الؿاطقن بػضؾ الّطاطقن. -33

 البسط الؿبثقث يف خرب الربغقث. -34

 بؾقغ الؿرام بلدّلة إحؽام. -35

 بقان الػصؾ بؿا رجح فقف اإلرسال طؾك القصؾ. -36
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 تبصقر الؿـتبف بتحرير الؿشتبف. -37

 تبققـ العجب بؿا ورد يف فضؾ رجب. -38

 تجريد الّتػسقر. -39

 تحرير الؿقزان. -40

 تحػة أهؾ الّتحديث طـ شققخ الحديث. -41

 تحػة الّظراف بلوهام إصراف. -42

 تخريج أحاديث إذكار لؾـّقوي. -43

 تخريج أحاديث إربعقـ لؾـّقوي. -44

 تخريج أحاديث مختصر ابـ الحاجب. -45

 ربعقـ الـّقوية بإساكقد العؾّقة.تخريج إ -46

 الّتعريج طؾك الّتدريج. -47

 ترجؿة الـّقوي. -48

 تسديد الؼقس يف مختصر مسـد الػردوس. -49

 الّتشقيؼ إلك وصؾ الؿفؿ مـ الّتعؾقؼ. -50

 تصحقح الّروضة. -51

 تعجقؾ الؿـػعة برواية رجال إئؿة إربعة. -52

 الّتعريػ إوحد بلوهام مـ جؿع رجال الؿسـد. -53
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 لّتؼدير بؿراتب الؿقصقفقـ بالّتدلقس.تعريػ أولل ا -54

 تعريػ الػئة بؿـ طاش مائة. -55

 تعّؼبات طؾك الؿقضقطات. -56

 تعؾقؼ الّتعؾقؼ. -57

 تؼريب الّتؼريب. -58

 تؼريب الّتفذيب. -59

 تؼريب الؿـفج برتتقب الؿدرج. -60

 تؼقيؿ الّسـاد بؿدرج اإلسـاد. -61

 الّتؿققز يف تخريج أحاديث القجقز. -62

 هتذيب الّتفذيب. -63

 هتذيب الؿدرج. -64

 تقالل الّتلسقس بؿعالل ابـ إدريس. -65

 تقضقح الؿشتبف لألزدي يف إكساب. -66

 الّتقفقؼ بتعؾقؼ الّتعؾقؼ. -67

 الجقاب الجؾقؾ طـ حؽؿ بؾد الخؾقؾ. -68

 الجقاب الّشايف طـ الّسمال الخايف. -69

 الخصال الؿؽّػرة لؾذكقب الؿؼّدمة والؿمّخرة. -70
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 الخصال القاردة بحسـ آّتصال. -71

 أحاديث الفداية.الّدراية يف مـتخب تخريج  -72

 الّدرر. -73

 الّدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الّثامـة. -74

 ديقان شعر. -75

 ديقان مـظقر الّدرر. -76

 ذيؾ الّدرر الؽامـة. -77

 رّد الؿحرم طـ الؿسؾؿ. -78

 الّرسالة العزية يف الحساب. -79

 رفع اإلصر طـ قضاة مصر. -80

 الّزهر الؿطؾقل يف بقان الحديث الؿعؾقل. -81

 الزهر الـّضر يف أكباء الخضر. -82

الّسبعة الـّقرات يف سبعة أسئؾة طـ الّسقد الشريػ يف  -83

 مباحث الؿقضقع.

 سؾقت ثبت كؾقت: التؼطفا مـ ثبت أبل الػتح الؼاهرّي. -84

 شرح إربعقـ الـّقوّية. -85

 شرح ســ الّترمذي. -86
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 شرح مـاسؽ الؿـفاج. -87

 شرح مـفاج الـّقوي. -88

 شػاء الغؾؾ يف بقان العؾؾ. -89

 الّشؿس الؿثقرة يف معرفة الؽبقرة. -90

 صبؼات الحّػاظ. -91

 لؾزمخشرّي. ،طرائس إساس يف مختصر إساس -92

 طشاريات إشقاخ. -93

 طشرة أحاديث طشارّية اإلسـاد. -94

 طشرة العاشر. -95

 فتح الباري بشرح البخاري. -96

 فضائؾ شفر رجب. -97

 ففرست مروّياتف. -98

 لرجال البخاري. ،فقائد آحتػال يف بقان أحقال الّرجال -99

 لفذه إّمة.الػقائد الجّؿة فقؿـ يجدد الّديـ  -100

 قذى العقـ مـ كظؿ غريب البقـ. -101

 الؼصارى يف الحديث. -102

 الؼقل الؿسّدد يف الّذّب طـ الؿسـد. -103
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 الؽاف الّشاف يف تحرير أحاديث الؽّشاف. -104

 كشػ الّسحر طـ حؽؿ الّصالة بعد القتر. -105

 « .إئّؿة مـ قريش»لّذة العقش بجؿع صرق حديث  -106

 لسان الؿقزان. -107

 لؿػفرس.الؿجؿع الؿمّسس يف الؿعجؿ ا -108

 مختصر البداية والـّفاية ٓبـ كثقر. -109

 مختصر هتذيب الؽؿال. -110

 الرحؿة الغقثّقة طـ الّترجؿة الّؾقثقة. -111

 مزيد الـّػع بؿا رجح فقف الققػ طؾك الرفع. -112

 الؿسؾسؾ بإولّقة بطرق طؾقة. -113

 الؿسـد الؿعتؾل بلصراف الحـبؾل. -114

 الؿشتبف. -115

 الؿطالب العالقة مـ رواية الؿساكقد الّثؿاكقة. -116

 الؿطالب العالقة يف زوائد الّثؿاكقة. -117

 الؿؼرتب يف بقان الؿضطرب. -118

 الؿؼصد إحؿد فقؿـ كـقتف أبق الػضؾ واسؿف أحؿد. -119

 الؿؿتع يف مـسؽ الؿتؿتع. -120
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 الؿـحة فقؿا طؾؼ بف الّشافعل الؼقل طؾك الصحة. -121

 مـسؽ الحج. -122

 الـبل إكبف يف بـاء الؽعبة. -123

 كخبة الػؽر يف مصطؾح أهؾ إثر. -124

 إلباب يف إكساب.كزهة  -125

 كزهة الؼؾقب يف معرفة الؿبدل طـ الؿؼؾقب. -126

 كزهة الـّظر بتقضقح كخبة الػؽر. -127

 الـؽت الحديثقة طؾك كتاب ابـ الّصالح. -128

 هناية التؼريب وتؽؿقؾ الّتفذيب بالتذهقب. -129

 ديقان ابـ حجر. ،الـقرات الّسبعة -130

 هداية الّرواة إلك تخريج الؿصابقح والؿشؽاة. -131

 ؿؼدمة فتح الباري.هدي الّساري ل -132

 :َطن٘ ٚٚفات٘

: بحافظ الدكقا ابـ حجر صقب اهلل مثقاه يف ذي الحجة سـة بسأ املطض

 هـ  852

حقث أصقب بنسفال ورمل دم  ،وكان مرضف قد دام أكثر مـ شفر

 .(ديساكرتي)
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وٓ استبعد أكف أكرم بالشفادة فؼد كان صاطقن : »غري إٔ ايٓػداٟٚ ٜكٍٛ

 «.قد ضفر

: يف أواخر شفر ذي الحجة مـ سـة اثـتقـ ٚح إىل باض٥ٗاثِ أغًِ ايط

 وخؿسقـ وثؿاكؿائة.

كؿا اختؾػقا يف تحديد  ،: يف تحديد تاريخ يقم وفاتفٚاختًف َرتمجٛٙ

كاكت يف لقؾة  -وفاتف -يقم وٓدتف، طؾك أهنؿ يتػؼقن جؿقعا تؼريبا طؾك أهنا

 الّسبت مـ ذي الحجة. 

وهذا يرجع إلك أن  ،سبت مـف: يف تحديدهؿ ٕي ٚاالختالف ٜٓشكط

 إرقام طرضة لؾتحريػ أكثر مـ غقرها. 

 : يف الثامـ والعشريـ مـ ذي الحجة.فذعًٗا بعهِٗ

 : يف التاسع طشر مـف. ٚدعًٗا آخطٕٚ

: يف ثامـ طشر مـ ذي الحجة سـة       ع٢ً سني شنطٖا فطٜل ثايح

 قا "هـ  852

 : بعض ايعالت ٚاألخٛا٤ -ضمح٘ اهلل-ٚسكًت يًشافغ ابٔ سذط 

ربؿا تؾقث ببعض إققال  -رحؿف اهلل-: الحافظ ابـ حجر األٍٚ

 إشعرية يف الصػات.

 : وهؽذا جقز التربك بآثار الصالحقـ.ايجاْٞ
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وهذه الػتقى مردودة، وغقر مؼبقلة: لؿخالػتفا لؿـفج السؾػ الصالح 

 رضقان اهلل طؾقفؿ.
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-ابن الجوزي  بن محمد الفرج عبد الرحمن بن علي اإلمام أبي]

 [-رحمه اهلل

 .-سمحٕ اهلل-اإلًاَ أبٛ اهفشج عبذ اهشمحّ بّ عوٛ ابّ اجل٘صٜ : َِٚٓٗ

 :-سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هإلًاَ ابّ اجل٘صٜ 

: أبق الػرج طبد الرحؿـ بـ طؾل بـ محؿد بـ طؾل ٖٛ مجاٍ ايسٜٔ

 البؽري الحـ
ّ
 الؼرشل التقؿل

ّ
يـتفل كسبف إلك أبل بؽر  ،القاطظ ،بؾل

إحدى محاّل  ،واشتفر بابـ الجقزي كسبة إلك شرطة الجقز ،الصّديؼ

وققؾ: كسبة إلك جقزة كاكت يف دار جّده السابع  ،بغداد بالجاكب الغربل

 جعػر بـ طبد اهلل بقاسط.

 هـ  508: ببغداد سـة ٚيس ابٔ ازبٛظٟ

 هـ  510: سـة ٚقٌٝ

 هـ  514: سـة ٚقٌٝ

ثؿ صؾب العؾؿ  ،ولؿا ترطرع حػظ الؼرآن وقرأه طؾك جؿاطة بالروايات

 طؾك جؿع كثقر مـ العؾؿاء.

فؽان يحضر  ،وقد اشتغؾ بالقطظ وأويت حظا طظقؿا وصقتا بعقدا فقف

مجالسف الؿؾقك والقزراء وإئؿة الؽبار. وكان مجؾسف ٓ يـؼص طـ 

 لجؿع بؿائة ألػ.ألقف كثقرة حتك ققؾ يف بعض مجالسف: إكف حزر ا
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كان ابـ الجقزي إمام طصره يف : »قاٍ ايؿٝذ َٛفل ايسٜٔ املكسغٞ

وكان  ،وكان صاحب فـقن ،وصـّػ يف فـقن العؾؿ تصاكقػ حسـة ،القطظ

 «.وكان حافظا لؾحديث وصـّػ فقف... ،يدّرس الػؼف ويصـّػ فقف

: كؼؿ طؾقف جؿاطة مـ مشايخ أصحابـا وأئؿتفؿ مقؾف إلك ٚقاٍ ابٔ ضدب

واشتّد كؽقرهؿ طؾقف يف ذلؽ.. وٓ ريب أن كالمف  ،التلويؾ يف بعض كالمف

يف ذلؽ مضطرب مختؾػ وهق وإن كان مطؾؼا طؾك إحاديث وأثار 

 فؾؿ يؽـ يحّؾ شبف الؿتؽؾؿقـ وبقان فسادها.

: معّظؿا ٕبل القفاء بـ طؼقؾ متابعا ٕكثر ما يجده ٚنإ ابٔ ازبٛظٟ

طؾقف يف بعض الؿسائؾ. وكان ابـ طؼقؾ بارطا وإن كان قد رّد  ،مـ كالمف

 ولؿ يؽـ تاّم الخربة بالحديث وأثار. ،يف الؽالم

فؾفذا يضطرب تلويؾف يف هذا الباب، وتتؾّقن فقف آراؤه: وأبق الػرج تابع 

 لف يف هذا التؾّقن.

خؿسقـ ومائتقـ  ،فقؿا ققؾ ،بؾغت": ٚتكاْٝف ابٔ ازبٛظٟ نجري٠ دس٠

 . "كتاب

: طـ ابـ الؼطقعل أن ابـ الجقزي كاولف كتابا بخطف ضدب ٚقس ْكٌ ابٔ

 سرد فقف تصاكقػف.
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: أول ما صـّػت وأّلػت ولل مـ العؿر ثالث طشرة قاٍ ابٔ ازبٛظٟ

 سـة.

 -تذكرة إريب يف معرفة الغريب -: الؿغـلَٚٔ تكاْٝف٘ يف ايتفػري

طؿدة الراسخ يف معرفة  -كزهة العققن الـقاضر يف القجقه والـظائر

زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر وهق الؽتاب الذي كؼّدم  -الؿـسقخ والـاسخ

 لف.

مـفاج القصقل إلك طؾؿ  -: دفع شبف التشبفايتٛسٝس ٚعًِ ايهالّويف 

 إصقل.

العؾؾ  -الؿقضقطات -غرر إثر -: جامع الؿساكقدٚيف عًِ اسبسٜح

 الؿتـاهقة يف إحاديث القاهقة.

 ـػ يف الػؼف ويف التاريخ والقطظ وطؾؿ الرجال.كؿا ص

: لقؾة الجؿعة بقـ العشاءيـ الثاين طشر مـ شفر تٛيف ابٔ ازبٛظٟ

 م 1201هـ/ الؿقافؼ:  597رمضان سـة 

 : سبع وثؿاكقن سـة. ٚي٘ َٔ ايعُط

ودفـ  ،وكان الجؿع كثقرا جدا ،وحؿؾت جـازتف طؾك رؤوس الـاس

 مام أحؿد بـ حـبؾ. بباب حرب طـد أبقف بالؼرب مـ اإل
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إكف أفطر جؿاطة مـ كثرة الزحام ": ٚنإ َٜٛا َؿٗٛزا ست٢ قٌٝ

 . "وشدة الحر

 :ٚنإ قس أٚق٢ إٔ ٜهتب ع٢ً قربٙ ٖصٙ األبٝات

 كثرت ذكقبل لـــــــديـف... يا كثقر العػق يا مـــــ 

 الّصػح طـ جرم يديـف... جاءك الؿذكب يرجق 

 الضقػ إحسان إلقــــف... أكا ضقػ وجــــــــزاء 

صاحب وطظ، وصاحب ": -ضمح٘ اهلل-ٚقس نإ اسبافغ ابٔ ازبٛظٟ 

 التػسقر، وغقر ذلؽ مـ الؽتب الؽثقرة الـافعة. 

ًٓ يف الصػات: فقـتبف لؿثؾ هذا. -رحؿف اهلل-ولؽـف   كان ممو

ٕن مـ العؾؿاء مـ كػع اهلل طز وجؾ هبؿ، لؽـ كاكت طـده أخطاء 

 ترتك، ويـتبف لفا.

: الؼرصبل، والؼاضل، والؿازري، وغقرهؿ: فقستػاد مـ طؾؿفؿ، نُجٌ

 ومـ كتبفؿ، ويحذر مـ زٓهتؿ، ومـ أخطائفؿ.
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 [-رحمه اهلل-محمد بن إبراهيم ابن الوزير ]

 حمٌذ بّ إبشآٍٚ: َٚٔ ٖؤال٤ ايعًُا٤ ايصٜٔ ْفع اهلل عع ٚدٌ بِٗ

 .-سمحٕ اهلل-اه٘صٙش اهٌٚين 

الذي كان يف العؾؿ، ويف آصالع، ويف سعة الباع، ربؿا يؼرب مـ صبؼة 

-، وشقخف اإلمام شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة -رحؿف اهلل-اإلمام ابـ الؼقؿ 

 .-رحؿف اهلل

 : -سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هإلًاَ 

 الحّجة اإلمام: ،الؿصؾح الؿجتفد الؿطؾؼ ،الؿجّدد اإلسالمل

 (هـ 840 - 775): ٛظٜطضبُس بٔ إبطاِٖٝ اي

َر يف جؿقع العؾقم "  ،وَبُعَد ِذْكُره ،واشتفر صقُتف ،وفاق إقرانَ  ،تَبحَّ

 وصار ِطْؾُؿف يف إقطار.

ـَ لؿ ُتـْجْب مثؾف ٓ أبعد طـ الصقاب ويف هذا القصػ  لق ُقْؾُت: إنَّ القؿ

 "ما ٓ يحتاج معف إلك غقره ... 

 :ْػب٘

ُر الحافِظُ  ،هق اإلماُم الؿجتفد الؿطَؾؼ ـُ  ،الؿَػسِّ ُث العالمة الُؿْتِؼ الُؿَحدِّ

ةُ  ُؿ الُحجَّ ُّ الػؼقف الُؿَتَؽؾِّ
محؿد بـ إبراهقؿ بـ طؾل بـ " ،إصقلل
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ؾ ،الؿرَتضك ؾ ،بـ محؿد العػقػ ،بـ مـصقر ،بـ الؿػضَّ ابـ  ،بـ الؿػضَّ

 ،بـ يحقك الؿـصقر ،بـ يقسػ ،بـ الؼاسؿ ،بـ طؾل بـ يحقك ،الحجاج

بـ  ،بـ إبراهقؿ ،بـ الُحسقـ بـ الؼاسؿ ،بـ يحقك ،الـاصر بـ أحؿد

ْبط ،بـ الحسـ ،بـ إبراهقؿ ،إسؿاطقؾ ابـ أمقر الؿممـقـ  ،بـ الحسـ السِّ

 الصـعاين. "القؿـل  "اشتفر بابـ القزير  "طؾل بـ أبل صالب 

 :َٛيسٙ ٚٚفات٘

 . "هبجر الظفراويـ مـ شظب  "هـ  775: يف شفر رجب طام ُٚٔيَس

 .اطامً  65هـ طـ  840محرم طام  27: يف ٚتٛيف

 :أغاتصت٘

ـُ إبراهقؿ القزيريف ايًػ١ ايعطب١ٝ ـُ حؿزة بـ  ،: الفادي ب ومحؿُد ب

 مظػر.

ـُ طبد اهلل بـ أبل الخقر القؿـل.يف عًِ ايهالّ ُّ ب
 : طؾل

٢ٍ ايفك٘ يف  بـ محؿد بـ أبل الؼاسؿ.عًِ أقٛ
ُّ
 : طؾل

ـُ محؿديف عًِ ايتفػري٢ ُّ ب
 بـ أبل الؼاسؿ. : طؾل

 بـ حسـ الدواري وغقره مـ مشايخ صعدة.يف عًِ ايفطٚع
ِ
 : طبُد اهلل

ـُ طبد اهلل بـ ضفقرة بؿؽة الؿؽرمة. عًِ اسبسٜح يف ُّ ب
 : طؾل

 : كػقس الديـ العؾقي.ٚيف غريٖا
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ـُ اإلمام الؿطفر الحسـلَٚٔ ؾٝٛخ٘ ودرس طؾك جؿاطة  ،: الـاصُر ب

 طدة.

 :تالَصت٘

وتسابؼقا طؾك ورود َمْشَرِطِف  ،قرون مِـ العؾؿاءوقد تؾؿذ لف الؽث

حام.  ،الصايف  والَؿْقِرُد العذُب كثقُر الزِّ

 :ْٚصنط َٔ َؿٗٛضٟ تالَٝصٙ

واإلمام الـاصر صالح الديـ  ،محؿُد بـ طبد اهلل بـ الفادي القزير

وطبَد اهلل بـ  ،وطبَد اهلل بـ محؿد بـ الُؿَطّفر ،محؿد بـ طؾل بـ محؿد

 محؿد بـ سؾقؿان الحؿزي.

 :َؤيفات٘

وهق أطظؿ  ،العقاصؿ والؼقاصؿ يف الذب طـ سـة أبل الؼاسؿ - 1

 تؼقم بـشره دار البشقر ٕول مرة. ،وأفضؾفا ،كتبف

الربهان الؼاصع يف إثبات الصاكع وجؿقع ما جاءت بف الشرائع ..  - 2

 مطبقع

 التلديب الؿؾؽقيت .. مخطقط - 3

 تحػة الصػقة يف شرح إبقات الصقفقة .. مخطقطال - 4

 إمر بالعزلة يف آخر الزمان .. مخطقط - 5
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 إيثار الحؼ طؾك الخؾؼ .. مطبقع - 6

 ترجقح أسالقب الؼرآن طؾك أسالقب الققكان .. مطبقع - 7

 تـؼقح إكظار يف طؾقم أثار .. مطبقع - 8

 الحسام الؿشفقر .. مخطقط - 9

 واضحة الؿـاهج وفاضحة الػقالج .. مخطقط - 10

 حصر آيات إحؽام الشرطقة .. مخطقط - 11

 الروض الباسؿ يف الذب طـ سـة أبل الؼاسؿ .. مطبقع - 12

 قبقل الُبشرى بالتقسقر لؾُقسرى .. مخطقط - 13

 الؼقاطد .. مخطقط - 14

مجؿع الحؼائؼ والرقائؼ يف مؿادح رب الخالئؼ .. صبع  - 15

 ات مـفمختار

 كصر إطقان .. صبع مختارات مـف - 16

 التػسقر الـبقي .. مخطقط - 17

 :ثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘

 ،والحافظ ابـ حجر العسؼالين ،والسخاوي ،ترجؿ لف اإلمام الشقكاين

والشريػ الػاسل  ،والقجقف العطاب القؿـل ،وصاحب مطالع البدور

 ."العؼد الثؿقـ "الؿالؽل يف كتابف 
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الؿعروف  ،الؿجتفد الؿطؾؼ ،هق اإلماُم الؽبقرُ  ": ؿٛناْٜٞكٍٛ عٓ٘ اي

وسائر الؿدن  ،"وصعدة" ،"صـعاء"بابـ القزير .. قرأ طؾك أكابِر مشايخ 

 ،واشتفر صقُتف ،وفاق إقرانَ  ،وتبحر يف جؿقع العؾقم ،"مؽة"القؿـقة و

 .. "وصار طؾُؿف يف إقطار  ،وَبُعَد ذكُره

 :فٝكٍٛ ،ضأٜ٘ فٜٝ٘ٚكٌ ايؿٛناْٞ إىل تًدٝل 

ولقس ذلؽ  ،َوَجِفَؾف إصاغرُ  ،والحاصؾ أكف رجؾ طرفف إكابرُ  "

ولق  ،فقؿا بعَده مِـ العصقر إلك طصركا هذا كائـبؾ هق  ،بعصره امختًص 

ويف هذا القصػ ما  ،لؿ ُأْبِعْد طـ الصقاب ،قؾُت: إن القؿـ لؿ ُتـِجْب مثَؾف

 ."معف إلك غقره  يحتاجٓ 

وأقر لف الؿقالػ  ،ترجؿ لف الطقائُػ  ": "ٛايع ايبسٚضَ " ٚقاٍ قاسب

 ."والؿخالػ 

 :َهاْت٘ ايع١ًُٝ

 ،"مؽة  "إن صاحب الرتجؿة لؿا ارتحؾ إلك  ": ٜكٍٛ عٓ٘ ايؿٛناْٞ

 . "ابـ ضفقرة  "وقرأ طؾَؿ الحديث طؾك شقخف 

ما أحسـ يا مقٓكا لق اكتسبت إلك اإلمام ": أٟ ابٔ ظٗري٠ :قاٍ ي٘

 ."أو أبل حـقػة ،الشافعل
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ُٔ ايٛظٜط " ٜفػٔهَب أو  ،لق احتجُت إلك هذه الـسب ": ٚقاٍ، " اب

 ."أو حػقده الفادي  ،التؼؾقدات ما اخرتُت غقَر اإلمام الؼاسؿ بـ إبراهقؿ

إكف مؿـ َيْؼُصُر الؼؾُؿ طـ التعريػ بحالف وكقػ ": ثِ قاٍ ايؿٛناْٞ

ـُ شرُح حال مـ ُيزاحؿ أئؿة الؿذاهب إر
بعة فؿـ بعدهؿ مـ إئؿة ُيْؿؽِ

 الؿجتفديـ يف اجتفاداهتؿ.

 وُيضايؼ أئؿة إشعرية والؿعتزلة يف مؼآهتؿ. 

ويتؽؾَّؿ يف الحديث بؽالم أئؿتف الؿعتربيـ مع إحاصتف بحػظ غالب 

ًٓ  اومعرفة رجال إساكقد شخًص  ،الؿتقن  .اومؽاكً  اوزماكً  ،وحا

 ؾك حد َيْؼُصُر طـف القصُػ. وتبحره يف جؿقع العؾقم العؼؾقة والـؼؾقة ط

فنهنا  ،فعؾقف بؿطالعة مصـػاتِف ،ومـ رام أن َيْعِرَف حالف ومؼداَر طؾؿف

فنكف يْسُرُد يف الؿسللة القاحدِة مـ القجقه ما  ،شاهد طدٍل طؾك طؾق صبؼتف

فف بؼصر باطف بالـسبة إلك طؾؿ هذا  ،يبفر ُلبِّ مطالِعف كؿا  "اإلمام  "ُويَعرِّ

 . "يف العقاصؿ والؼقاصؿ  "يػعؾف 

فنكف يقرد كالَم شقخف السقد العالمة طؾل بـ محؿد بـ أبل الؼاسؿ يف 

بنيراد ما ُيزيػف بف مـ الحجج  اثؿ يـسػف كسػً  ،رسالتف التل اطرتض هبا طؾقف

 الؽثقرة التل ٓ يجد العالُؿ الؽبقُر يف ققتف استخراج البعض مـفا.
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فقائد يف أكقاٍع مـ العؾقم ٓ تقجد  وهق يف أربعة مجؾدات يشتِؿُؾ طؾك

 يف شلء مـ الؽتب. 

ولق خرج هذا الؽتاب إلك غقر الديار القؿـقة لؽان مـ مػاخر القؿـ 

وأهؾف ولؽـ أبك ذلؽ لفؿ ما جبؾقا طؾقف مـ غؿط محاسـ بعضفؿ لبعض 

 ."ودفـ مـاقب أفاضؾفؿ

يحتاج بعَده إكف إذا تؽؾَّؿ يف مسللة ٓ  ": اٚقاٍ عٔ َهاْت٘ ايع١ًُٝ أّٜه

 ."الـاضر إلك الـظر يف غقره مـ أي طؾؿ كان 

 :ْجطٙ ٚؾعطٙ

كالمف ٓ ُيشبف كالَم أهِؾ طصره، وٓ  ": ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿٛناْٞ عٓ٘

ـْ بعده.   كالم َم

وقد يليت يف كثقر مـ  ،وابـ تقؿقة ،بؾ هق مـ كؿط كالِم ابـ حزم

ـْ كان  االؿباحث بػقائَد لؿ يلت هبا غقُره كائـً   ."َم

وتؼققد  ،وشعره غالبف يف التقسالت والرقائؼ ،وديقان شعره مجؾد

فنن لف معفؿ  ،الشقارد العؾؿقة والؿجاوبة لؿـ امتحـ بف مـ أهؾ طصره

ويـظؿقن يف  ،وكاكقا يثقرون طؾقف ثقرًة بعَد ثقرة ،قالقَؾ وزٓزَل 

وأفضك ذلؽ إلك أن اطرتض طؾقف شقُخف  ،آطرتاض طؾقف الؼصائدَ 

ٍة فلجابف بؿا تؼدمالؿتؼدم ذ فؽان ُيجاوهبؿ  " ،كُره برسالة مستؼؾَّ
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ـْ يؼقم لف  ،وُيحاولفؿ فقؼفرهؿ بالحجة ،ويصاوُلفؿ ولؿ يؽـ يف زمـف َم

طـ معارضقف .. والذي  لِؽقكف يف صبؼة لقس فقفا أحُد مـ شققخف فضاًل 

يف ذاٍت واحدة لؿ يبؾغ  ايغؾب طؾك الظـ أن شققَخف لق ُجِؿُعقا جؿقعً 

 ."وكاهقؽ هبذا  ،إلك مؼدار طؾؿفطؾؿفؿ 

 :قٛض َٔ ْجطٙ

 ٍَ  ٚايطغاي١ يف َكس١َ نتاب٘ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-قاٍ ٜكف ايطغٛ

صؾك اهلل طؾقف وآلف  افنن اهلل لؿا اختار محؿدً  ،أما بعد": "ايطٚض ايباغِ"

 ًٓ  اوهداه صراصً  ،اققيؿً  اواختار لف ديـً  ،امبقـً  اومعؾؿً  ،اأمقـً  وسؾؿ رسق

وأقسؿ  ،اوجعؾف لؾشرائع الـبقية ختامً  ،اارتضاه لجؿقع البشر إمامً  امستؼقؿً 

 . الف وتعظقؿً  يف كتابف الؽريؿ تبجقاًل 

ُؿقَك فِقَؿا شَجَر ﴿: انطمّي افكاٍ عع قا٥ًٟ فال َوَربَِّؽ ٓ ُيْممِـُقَن َحتَّك ُيَحؽِّ

ا َقَضقْت َويَسؾُِّؿقا َتْسؾِقؿً  ابَقْـَُفْؿ ُثؿَّ ٓ َيِجُدوا يف َأكُْػِسِفْؿ حَرَج ً  .﴾امِؿَّ

ثؿ إكَّف طز وجؾ أثار أشقاَق العارفقـ إلك آقتداء برسقلف بؽثرة الثـاِء 

 طؾقفؿ يف تـزيؾف. 

 ﴿: َجٌ قٛي٘ يف ايتععِٝ هلِ ٚايتبذٌٝ
َّ
ُسقَل الـَّبِل ـَ َيتَّبِعقَن الرَّ ِذي الَّ

َّ الَِّذي يِجُدوكَف مؽتُقبً 
ل  . ﴾ؿ يف التَّقَراِة واإلكِْجقؾِ ِطـَْدهُ  اإُمِّ

 إلك غقر ذلؽ مـ أيات الؽريؿة، الشاهدة لؿتبعقف بالطريؼِة الؼقيؿة. 
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 ،فؾؿا وطت هذه أياُت آذان العارفقـ وتلمؾتفا قؾقُب الصادققـ

 وآستؿاع مـف يف أققالف.  ،َحَرُصقا طؾك آقتداء بف يف أفعالف

فنكَّف طؾُؿ  ":  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚقاٍ َٜٔكُف أسازَٜح ايطغٍٛ ق٢ً اهلل

ل ،الصدِر إّول وهق لعؾقم اإلسالم أصؾ  ،والذي طؾقف بعد الؼرآن الؿعقَّ

 وهق الؿػسر لؾؼرآن بشفادة لتبقـ لؾـاس. ،وأساس

 ُيقحك﴿: اٖٚٛ ايصٟ قاٍ اهلل فٝ٘ تكطحٟي
ٌ
 .﴾إْن ُهق إٓ َوْحل

قث قال يف وهق الذي وصػف الصادق إمقـ بؿؿاثؾة الؼرآن الؿبقـ ح

عف:   . «إكِّل أوتقُت الُؼرآَن َومِْثَؾُف َمَعفُ »التقبقخ لُِؽؾِّ مرتف إمَّ

وهق العؾؿ الذي لؿ يشارك الؼرآن سقاه يف اإلجؿاع طؾك كػر جاحد 

 ،وهق العؾُؿ الذي إذا تجاثت الخصقُم لؾركب ،الؿعؾقم مـ لػظف ومعـاه

وأصؿت  ،ُكؾِّ مـاضؾأْصَؿْت مركاُن كقافؾف  ،وتػاوتت العؾقُم يف الرتب

 ،برهاُن معارفة ُكؾِّ فاضؾ وهق العؾؿ الذي ورثف الؿصطػل الؿختار

 والتابعقن إخقار.  ،والصحابة إبرار

الباققة حسـاُتف يف  ،وهق العؾُؿ الػائضة بركاتف طؾك جؿقع أقالقؿ اإلسالم

وهق العؾؿ الذي صاكف اهلُل طـ طبارات  ،أمة الرسقِل طؾقف السالمُ 

وهق  ،ففل راسػة يف الػال آسػة ،وتؼقدت طـ سؾقك مـاهجف ،الػالسػة

وتجؿؾ بديباج  ،وصؾَّك ،العؾؿ الذي جّؾك اإلسالُم بف يف مقداِن الحجة
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وهق العؾُؿ الػاصؾ حقـ تؾجؾج إلسـُة  ،مالبسف مـ صام هلل وَصؾك

وهق العؾُؿ الذي  ،َع طؿر بـ الخطابالشاهد لف بالػضؾ رجق ،بالخطاب

رت مـف بحاُر العؾقم الػؼفقة وتزيـت بجقاهره  ،وإحؽام الشرطقة ،تػجَّ

وهق العؾؿ الذي  ،والدقائُؼ القطظقة ،والشقاهد الـحقية ،التػاسقُر الؼرآكقة

وهق العؾُؿ  ،وٓ يرغؿ إٓ الؿبتدع الؿرتيِّب ،يؿقُز اهلُل بف الخبقَث مـ الطقب

ؾؽ بصاحبف هنج السالمة ويقصؾف إلك دار الؽرامة. والسارب يف الذي يس

طالؿ بالسـة وٓبس مـ كؾ  ،الشارب مـ حقاض حؼائؼف ،رياض حدائؼف

وهق العؾؿ الذي َيْرِجُع إلقف  ،وسالؽ مـفاح الحؼ إلك الَجـة ،صقف ُجـة

والـحقي  ،والػؼقف وإن برز يف ذكائف وففؿف ،وإن برز يف طؾؿف ،إصقلل

 ،والقاطظ الؿبصر ،رز يف تجقيد لػظف. والؾغقي وإن اتسع يف حػظفوإن ب

 .. "ولرياضف مـتجعقن  ،والصقيف والؿػسر كؾفؿ إلقف راجعقن

إن أسؾقب محؿد بـ إبراهقؿ القزير يف الؽتابة وإن كان يفتؿ بلكاقة 

 ،فسجعف غقُر متؽؾػ يسقُر يف ُسفقلة وُيسر ،الجؿؾة إٓ أهنا غـقة بالؿعاين

 طؿا ُيريد دون حشق أو تؽؾػ. امعربً ،بالؿعاين العظقؿة امؿتؾئً 

 :َعامل ؾدكٝت٘ ٚتفهريٙ

إنَّ محؿَد بـ إبراهقؿ القزير ُيَؿثُِّؾ الشخصقَة الؿسؾؿة التل تؾؼت معالَِؿ 

 قلف ٓ ــــففق َتؾؿقذ لؽتاب اهلل وسـة رس ،تػؽقرها طـ الؼرآن والسـة الـبقية
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 لشلء سقاهؿا.

ويضلء  ،الـبقع الصايف لقستضلء بالـقر اإللفل لؼد اتجف مباشرة إلك

 لألمة الطريؼ.

 ًٓ ـُ إبراهقؿ القزير إمة اإلسالمقة دو  اوفرقً  ،مؿزقة لؼد وجد محؿُد ب

ُر بعُضفا بعًض  ،ومذاهب اوشقعً  ،متـاحرة فاتجف أولَّ ما اتجف إلك  ،اُيؽػِّ

 تػؽقر إمة لقرى هؾ يحِؿُؾ وحدة أم فرقة .. ؟

سع رأى أن يف قؿة التػؽقر الذي أدى إلك الػرقة ويف بحثف القا

طـ  اوآكؼسام يليت دوُر التػؽقر الػؾسػل الذي صاغتف أهقاُء البشر بعقدً 

 ومعـك بالـقر اإللفل الذي ٓ ّيِضؾُّ مـ اهتدى بف وٓ يشؼك. اآهتداء لػظً 

ـَ إبراهقؿ القزير قد َكَفَج يف صريؼ ٚخالق١ ٖصٙ ايسضاغ١ : أن محؿد ب

 ؼ والقضقح وبقـ:الح

فال يـبغل أن يتؽؾػ  ،: أن كؾ ما ٓ مجاَل لؾعؼؾ فقف مـ الغقبقاتاأٟٚي

ٕكف  ،أو اطتساف تلويؾف حتك يؽقَن لديف إمؽاكقة ذلؽ ،العؼؾ الخقض فقف

وهق مع ذلؽ ٓ فائدة ُترجك مـ  ،أو يتقف طـفا ،إما أن يخطكء الحؼقؼة

 ت الحقاة العؿؾقة.الجدال الـظري البحت الذي ٓ صؾة لف بؿجآ

بؾ إهنا تجعؾفؿ يدورون  ،اإن مقضقع طؾؿ الؽالم ومتاهاتف ٓ ُتِػقُد يؼقـً 

 فقؿا ٓ صائؾ تحتف يف بعد طـ التػؽقر السؾقؿ.
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ّٝ وإلك العؿؾ الذي  ،: َوقد َطِؿَؾ طؾك تقجقف إمة إلك مـطؼ الؼرآناثاْ

 وبقـ لألمة أسباَب آختالف. ،رسؿ مـفجف الؼرآن

 :ٚاملعامل اييت ٚنشٗا َا ًٜٞ ،ايٓتا٥رَٚٔ أبطظ 

فؼد كاكقا يؽػرون ويػسؼقن بعَضفؿ  ،ٓ تؽػقر وٓ تػسقؼ بالالزم -أ

 بالزم كالمِِفؿ ولق لؿ يؼقلقه.  ابعًض 

والؿؼايقس  ،وبقـ خدماهتؿ الجؾقؾة لؾحديث ،دافع طـ أئؿة السـة -ب

 ،العؾؿقة التل وضعقها وبحقثفؿ وتراجؿفؿ وتقاريخفؿ يف خدمة السـة

وكػل طـفؿ ما يتفؿقن بف بسبب ما يثبتف فقف البعض مـ  ،وهؿؿفؿ العالقة

ففؿ ٓ  ،مدلقل آرائفؿ يف حرية آختقار والعدل والخروج طؾك الظؾؿة

ؽتاب والسـة يف بؾ إهنؿ طؾك مـفج ال ،يؼقلقن بالجرب وٓ بؿفادكة الظؾؿة

ومـ ثؿ مـحف الؼدرة طؾك الؿضل فقؿا  ،هداية اإلكسان إلك الـجديـ

وما يرتتب طؾك ذلؽ مـ مسمولقة طادلة أمام الؿحقط بؽؾ شلء  ،يختاره

وتؼققد  ،وكذلؽ وضح رأيفؿ يف إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر اطؾؿً 

 مبدأ السؿع والطاطة فال صاطة لؿخؾقق يف معصقة الخالؼ.

َبّقـ وأكد أن الـبَع الصايف لإلسالم هق الؽتاُب وصحقُح السـة وما  -جـ

فؿضقعة لؾعؼؾ ومتاهات تخبط غقر مجدية سبب خالفات  ،طدا ذلؽ

 ومـازطات ٕهنا أهقاء ٓ كتقجَة لفا غقر ذلؽ.
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والتزام  ،وطؿُؾ الصالحات ،إذ الؿطؾقُب مِـ الؿسؾؿ هق اإليؿان

وإمر  ،ؿـفج اإللفل بالدطقة إلك الخقروالصرب طؾك تـػقذ هذا ال ،الحؼ

والتػؽقر يف السؿاوات  ،وتػفؿ ســ اهلل ،والـفل طـ الؿـؽر ،بالؿعروف

 الُؿَتبقـ لفا
ِ
 ،وإرض وما بقـفؿا وما فقفؿا تػؽقر الؿستؽشػ ٔيات اهلل

وبآختصار الؿضل طؾك الصراط الؿستؼقؿ لخقر اإلكسان كػسف يف الدكقا 

ـْ ﴿وأخرة:  كقا وأِخَرةِ َم  َثَقاُب الدُّ
ِ
كقا َفِعـَْد اهلل . ﴾َكاَن ُيِريُد ثَقاَب الدُّ

كقا َحَسـًَة َوفِل أِخَرِة َحَسـَةً ﴿ َا آتِـَا يف الدُّ  . ﴾َربَـّ

وما ٓ صائَؾ تحتف يف  ،ٓ أن يذهب الػؽر فقؿا مـ شلكف مضقعة الققت

 لعبة فؽرية صبقاكقة تـتفل بصرخة يف واد.

ـُ بف ولؿ يجد م -د
ـُ إبراهقؿ القزير وهق يعؿؾ لِؿا يراه ُويممِ حؿد ب

 اوالصػقف الؿتـاحرة الطريَؼ مؿفدً  ،لتقحقد إهقاء الؿتػرقة اصريؼً 

طؾك امتقازاهتؿ  ابؾ لؼد حاربف الـػعققن مؿـ يجد يف أفؽاره خطرً  ،وسفاًل 

 وحاربف مـ َيْخَشْقَن الدطقَة الجامعة غقر الؿػرقة. ،طؾك الـاس

 :اٚدِٗٗ قا٥ّش فكاٍ يف

ـْ َلْقمِل َفُؿْعتَؼِدي  َٓئِؿل ُكػَّ َط فِفِ ... يا  ل يف َتَعرُّ ِّ َوَهـــــــؿِّ
 َقْقُل الـبِل

 َوٓ َتَؾْقُت ِسَقى آَياِت ُمْصحِػفِ ... َفَؿا َقَػْقُت ِسَقى آياِت َمـَْفـــــــِجِف 
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 :اْكٛاع٘ عٔ ايٓاؽ

وتؿشقخ وتقحش يف  ،إكف بعَد هذا أقبؾ طؾك العبادة ": ٜكٍٛ ايؿٛناْٞ

ػ طؾك ما  ،ولؿ يبؼ لف شغؾة بغقر ذلؽ ،واكؼطع طـ الـاس ،الػؾقات وتلسَّ

ـَ معاصريف مع أكف يف  مضك مـ طؿره يف تؾؽ الؿعارك التل جرت بقـَف وبق

والذب طـ السـة والدفع طـ  ،والتدريس ،جؿقعفا مشغقل بالتصـقػ

وكشر طؾؿ  ،والؿـاضؾة ٕهؾ البدع ،وأفاضؾ إمة ،اءأطراض أكابر العؾؿ

الحديث وسائر العؾقم الشرطقة يف أرض لؿ يللػ أهُؾفا ذلؽ ٓ سقؿا يف 

 "وأجُر الؿجاهديـ الؿجتفديـ  ،فؾف أجُر العؾؿاء العامؾقـ ،تؾؽ إيام

 "ربـا إكؽ غػقر رحقؿ. ،ربـا ٓ تجعؾ يف قؾقبـا غال لؾذيـ آمـقا

البؾد القؿـل يف غالب إزمان، ٓ تظفر طؾقمف  ولؽـ طؾؿاء هذا

 وفضائؾفؿ طـد كثقر مـ الـاس، بسبب: 

 : ما يؼع بقـفؿ مـ التـافس يف هذا البؾد.أٟٚيا

ّٝا  : ٓحتؼار كثقر مـ البؾدان لفذا البؾد، إٓ مـ رحؿ اهلل طز وجؾ.ثاْ

: أكف ربؿا ترجؿ لبعض ٚقس أؾاض اإلَاّ ايؿٛناْٞ يف ايبسض ايٛايع

 ؿاء الشام، هق يف مرتبة قاضل، ولقس بذاك العالؿ الـحرير.طؾ

بقـؿا قد تجد العالؿ يف القؿـ، ربؿا ٓ تجد لف مثؾ تؾؽ الرتجؿة 

 العظقؿة الـافعة.



 اعشف طوفم
 

7
 766 [-رحمه اهلل-]محمد بن إبراهيم ابن الوزير 

وقد خرج اإلمام ابـ محؿد بـ إبراهقؿ القزير مـ بقتؼة التؼؾقد، ومـ 

 طؾؿ الؽالم، وصار مـ أئؿة السـة إطالم.

 يدرسف طؾؿ الؽالم فلبك.صؾب مـف بعضفؿ أن 
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 [-رحمه اهلل-قبلي العالمة صالح بن مهدي الُم]

 .-سمحٕ اهلل-كبوٛ اهعالًٞ صاحل بّ ًٔذٜ امُل: َِٚٓٗ أّٜها

إٓ أكف لؿ يتطفر مـ طؼدية الؿعتزلة كؾًقا، مع أكف خرج طؾك أئؿة 

 الؿذاهب يف القؿـ.

 : -اهللسمحٕ -بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هٕ 

 : (292-1/288)يف ايبسض ايٛايع  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ 

د بـ طبد اهلل " َصالح بـ مفدي بـ طؾل بـ طبد اهلل بـ ُسَؾْقَؿان بـ ُمَحؿَّ

 اْبـ ُسَؾْقَؿان بـ أسعد بـ َمـُْصقر الؿؼبؾل ثؿَّ الصـعاين ثؿَّ الؿؽل.

سبع َوَأْرَبعقـ َوألػ مـ الفجرة، يف َقْرَية اْلؿؼبؾ  (1047): فِل سـة ٚيس

 مـ َأطؿال باَِلد كقكبان. 

قِّد اْلَعالَمة َٚأخص اٞيعًِ : َطـ جَؿاَطة مـ أَكابِر ُطَؾَؿاء اْلقؿـ مِـُْفؿ السَّ

د بـ إبراهقؿ بـ اْلؿػضؾ.   ُمَحؿَّ

َيْقم َوبِف تخرج َكاَن يـزل لْؾِؼَراَءة َطَؾْقِف مـ َمِديـَة ثال إَِلك شبام كؾ 

 واكتػع. 
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ثؿَّ دخؾ بعد َذلِؽ صـعاء، َوَجرت َبقـف َوَبقـ طؾؿائفا مـاضرات أوجبت 

ْلتَِػات 
ِ
الؿـافرة لؿا فِقِف مـ الحدة والتصؿقؿ طؾك َما َتْؼَتِضقف إدلة َوطدم آ

 إَِلك التَّْؼؾِقد. 

ة َوَوقعت َلُف امتحاكات ُهـَالؽ َواْست ؼر هبَا َحتَّك َماَت ثؿَّ ارتحؾ إَِلك َمؽَّ

 َثَؿان واحدى طشَرة ماَئة.  1108يف سـة 

كتبت مقلده فِقَؿا طؾؼ بذهـل مـ كتبف فنكف ذكر فِقَفا َما ُيِػقد َذلِؽ َوُهَق 

ـ برع يف َجِؿقع ُطُؾقم اْلؽتاب َوالّسـة وحؼؼ إصقلقـ والعربقة  مِؿَّ

 يف َجِؿقع َذلِؽ. والؿعاين َواْلَبَقان واْلَحِديث َوالتَّْػِسقر وَفاق 

َولف مملػات مؼبقلة كؾَفا ِطـْد اْلعؾَؿاء محبقبة إلقفؿ متـافسقن فِقَفا 

 ويحتجقن برتجقحاتف، َوُهَق حؼقؼ بذلؽ. 

ة وفصاحة وسالسة تعشؼفا إسؿاع وتؾتذ هبَا اْلُؼُؾقب  َوفِل طباراتف ُققَّ

ؿ َفقبؼك طؾك ولؽالمف َوقع فِل إذهان قّؾ َأن يؿعـ يف مطالعتف مـ َلُف فف

 التَّْؼؾِقد بعد َذلِؽ. 

 زّيػف ومّزقف بِِعَباَرة طذبة حؾقة.  اَوإِذا َرْأي كاَلما متفافتً 

َوقد َأكثر اْلَحط طؾك اْلُؿْعَتزَلة فِل بعض اْلؿَسائِؾ الؽالمقة، وَطؾك 

قفِقَّة يف َغالب مسائؾفؿ، وَطؾك اْلُػَؼَفاء  إشعرية فِل بعض آخر، وَطؾك الصُّ

 ر مـ تػريعاهتؿ، وَطؾك اْلُؿحدثقـ فِل بعض غؾقهؿ. يف كثق
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لِقِؾ بِؿـ ُيَخالِػُف َكاِئـا مـ َكاَن.  َٓ يبالل إِذا تؿّسؽ بِالدَّ  َو

 : ٜفُٔ َؤيفات٘ ايفا٥ك١

اة بالؿـار سؾؽ فِقَفا َمْسَؾؽ  َحاِشَقة اْلَبْحر الزخار لإلمام الؿفدي اْلُؿَسؿَّ

لِقِؾ  اإلكصاف، َوَمَع َذلِؽ َفُفَق بشر ُيخطئ ويصقب َوَلؽِـ قد قّقد َكػسف بِالدَّ

َٓ بالؼال والؼقؾ، َومـ َكاَن َكَذلِؽ َفُفَق اْلُؿْجَتفد الَِّذي إِذا أَصاب َكاَن َلُف 

 وإن َأخَطل َكاَن َلُف أجر.  َأْجَراِن،

َٗا ِٓ َٔ  : اْلعؾؿ الشامخ اْطرتض فِقِف طؾك ُطَؾَؿاء اْلَؽاَلم والصقفقة. َٚ

َٗا يف األقٍٛ ِٓ َٔ : كجاح الطَّالِب طؾك ُمْخَتصر اْبـ اْلَحاِجب جعؾف َٚ

ُُصقلِقَّة.  ْٕ  َحاِشَقة َطَؾْقِف ذكر فِقَفا َما يختاره مـ اْلؿَسائِؾ ا

َٗا ٔفٞ ا ِٓ َٔ اف اكتؼد فِقِف طؾك الزمخشري يٖتٞفٔػريَٚ : اإلتحاف لطؾبة اْلَؽشَّ

اِجح َلَدْيِف.  اكثقرً   مـ الؿباحث َوذكر َما ُهَق الرَّ

َٗا ِٓ َٔ َْرَواح الـقافخ وإبحاث الؿسددة جؿع مَباحث تػسقرية َٚ ْٕ : ا

 وحديثقة وفؼفقة وأصقلقة. 

وأشرت فِقَفا إَِلك َساِئر  اأبقاتً َولؿا وقػت َطَؾْقِف يف َأيَّام الطؾب كتبت فِقِف 

 مملػاتف. 

ٖٞٚ: 

 (َبحر خضؿ َجان باإلكصــــــاف... هلل در الؿؼبؾك فـــــــــــــــــنكف )
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َْصَراف... أبحاثف قد سّددت َسْفؿا إَِلك ) ْٕ  (كحر التعّصب مرهػ ا

َْرَواح باإلتحـــــــاف... ومـارة طؾؿ الـجاح لَطالــب ) ْٕ  (مذ رّوح ا

َحاَبة َوطدم التعقيؾ طؾك َتْؼؾِقد وَ  قد َكاَن ألزم َكػسف السؾقك َمْسَؾؽ الصَّ

 أهؾ اْلعؾؿ يف َجِؿقع اْلُػـُقن. 

ُسقل الؿدين  د اْبـ طبد الرَّ ة وقػ طالؿفا الربزكجك ُمَحؿَّ َولؿا سؽـ َمؽَّ

َباء والؿشايخ َفؽتب َطَؾْقِف اطرتاضات  ْٔ د طؾك ا طؾك اْلعؾؿ الشامخ فِل الرَّ

َْرَواح الـقافخ َفَؽاَن َذلِؽ َسَبب اإلكؽار َطَؾْقِف مـ فَ  ْٕ اُه ا رد َطَؾْقِف بؿملػ َسؿَّ

ة وكسبقه إَِلك الزكدقة بَِسَبب طدم التَّْؼؾِقد وآطرتاض طؾك  ُطَؾَؿاء َمؽَّ

 أسالففؿ. 

َمر إلك ُسْؾَطان الروم َفلْرسؾ بعض ُطَؾَؿاء َحضرتف ٓختباره  ْٕ ثؿَّ رفعقا ا

ف إٓ اْلَجِؿقؾ، وسؾؽ مسؾؽف َوأخذ َطـُف بعض أهؾ داغستان َفؾؿ يرمـ

 وكؼؾقا بعض مملػاتف.

َوقد وصؾ بعض اْلعؾَؿاء مـ تِْؾَؽ اْلِجَفة إَِلك صـعاء، َوَكاَن َلُف معرَفة 

يـ بَِصـَْعاء.   بلكقاع مـ اْلعؾؿ َفَؾِؼقتف بؿدرسة آمام شرف الدَّ

 ؾ ُهَق َقَضاء َفِريَضة اْلَحج. َفَسَللتف َطـ َسَبب ارتحالف مـ دياره هَ 

، َوإِكََّؿا اَفَؼاَل لك بِؾَِسان فِل َغاَية الػصاحة والطالقة: أكف لؿ يؽـ مستطقعً 

 خرج لطؾب اْلَبْحر الزخار لإلمام الؿفدي َأْحؿد بـ يحقك. 
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َن لديفؿ َحاِشَقة اْلؿـَار لؾؿؼبؾل، َوقد ولع بؿباحثفا َأْطَقان ُطَؾَؿاء 
ِ
ٕ

 ان وهل خؾػ الروم بَِشْفر َحْسَبَؿا أخربكك بذلؽ. جفاهتؿ داغست

َقاَل وىف َحال مطالعتفؿ واشتغالفؿ بِتِْؾَؽ اْلَحاِشَقة يؾتبس َطَؾْقِفؿ بعض 

أبحاثفا لَؽقهنَا معؾَؼة طؾك اْلؽتاب الَِّذي هل َحاِشَقة َلُف َوُهَق اْلَبْحر فتجّرد 

ة َفَسَلَل َطـُف َفؾؿ يظػر بَِخَبِرِه اْلَؿْذُكقر لطؾب ُكْسَخة اْلَبْحر َووصؾ إَِلك مَ  ؽَّ

 ِطـْد أحد. 

َمِقر  ْٕ د بـ إسؿاطقؾ ا قِّد اْلَعالَمة إبراهقؿ بـ ُمَحؿَّ فؾؼل ُهـَالؽ السَّ

 َفعرفُف َأن كتاب اْلَبْحر َمْقُجقد يف صـعاء، ِطـْد كثقر مـ طؾؿائفا. 

َق مؽب يف َقاَل فقصؾت إلك ُهـَا لَذلِؽ ورأيتف يف اْلَقْقم الثاين َوهُ 

اْلؿدرَسة طؾك ُكْسَخة مـ اْلَبْحر يطالعفا مطالعة مـ َلُف َكَؿال َرْغَبة َوقد سر 

بذلؽ َغاَية السُرور َوَما َرَأْيت مثؾف يف حسـ التَّْعبِقر َواْستِْعَؿال َخالص الؾَُّغة 

 وتحاشل الؾحـ يف مخاصبتف َوحسـ الـغؿة ِطـْد اْلَؽاَلم. 

مف مـ الطَّرب والـشاط َما طالين َمَعف قشعريرة فنين أْدرْكت لَسَؿاع َكاَل 

ة يسقَرة َولؿ يْؽتب  -رحؿف اهلل-َولؽـف  َماَت بعد ُوُصقلف إلك صـعاء بِؿدَّ

ُجقع بِاْلؽتاب اْلَؿْطُؾقب إلك َوصـف.  اهلل َلُف الرُّ

والؿرتجؿ َلُف َمَع اتساع دائرتف فِل اْلُعُؾقم َلْقَس َلُف اْلتَِػات إلك 

اْصطاَِلَحات اْلُؿحدثقـ فِل الَحِديث َولؽـف يْعؿؾ بَِؿا حصؾ َلُف ِطـْده ضـ 
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َّٓ مـ  َٓ يـْؼؾ إحاديث إِ ُُصقل َمَع أكف  ْٕ تف َكَؿا ُهَق اْلُؿْعَترب ِطـْد أهؾ ا ِصحَّ

كإمفات َوَما يْؾَتحؼ هبَا وإذا وجد الَحِديث قد خرج مـ  كتبَفا اْلُؿْعَترَبة

َٓ يبؾغ بِِف إلك  صرق وان َكاَن فِقَفا مـ القهـ َمآ يـتفض َمَعف لالحتجاج َو

ُرْتَبة اْلحسـ لغقره طؿؾ بِِف َوَكَذلَِؽ يْعؿؾ بَِؿا َكاَكت َلُف طؾؾ حػقػقة فقـبغل 

ـ َوقد ذكر يف مملػاتف مـ أشعاره لؾطَّالِب َأن يتثبت يف مثؾ َهِذه الؿقاص

 َولؽـَفا سافؾة بِِخاَلف كثره فنكف فِل الذْرَوة.

َٗا  :ََٚٔ أسػٔ ؾعطٙ أبٝات٘ اي٤ٔت٢ َٜٝكٍٛ ٔفٝ

َحاَبة... قّبح اإللف مػـــــــّرقا )  (َبقـ اْلَؼَراَبة َوالصَّ

٘ٔ ٚأٚي٘ َٛاب أقصع ٔفٝ ٘ٔ بعض داضٚز١ٜ اٞيُٝٔ ٔبَذ ِٝ  :َٚقس أَداب َعًٜ

 (فألكت َأْحَؼر مـ ُذَباَبة... َيا مؼبؾل  اأصرق كرً )

ٍَ ِٖ ٖذاٙ بعض ازباضٚز١ٜ ٜفٜكا  :ث

( 
ّ
َؼاء َبَصره... الؿؼبؾل كاصبل  (أطؿك الشَّ

َوبعده َبقت أقذع فِقِف َوَهَؽَذا َشْلن َغالب أهؾ اْلقؿـ َمَع ُطَؾَؿائفْؿ َوَلَعؾَّ 

جر ا ْٕ  ٕخروي. َذلِؽ لؿا ُيريدُه اهلل َلُفؿ مـ تقفقر ا

قفِقَّة مـ اْلَؽْشػ.   َوَكاَن ُيـؽر َما َيدِطقِف الصُّ

ة َوَكاَن مالصؼً  لؾحرم: َفَؽاَكت  افؿرضت اْبـَتف َزْيـَب يف َبقتف مـ َمؽَّ

 تخربه وهل مـ َوَراء ِجَدار بَِؿا فعؾ يف اْلحرم. 
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خرج إلك َوَكاَن يغؾؼ َطَؾْقَفا مَراًرا، وتذكر َأكََّفا تشاهد َكَذا َوَكَذا: َفق

 اْلحرم فقجد َما َقاَلت َحًؼا. 

ْقخ ": يف بعض َؤيفات٘ -ضمح٘ اهلل-َٚشنط  ة طؾك الشَّ َأكف َأخذ فِل َمؽَّ

إبراهقؿ الؽردي اْلُؿَتَؼّدم ذكره البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن 

 قا. "السابع
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 [-رحمه اهلل-اإلمام محمد بن علي الشوكاني ]

 .-سمحٕ اهلل-اإلًاَ حمٌذ بّ عوٛ اهؼ٘كاُٛ : َِٚٓٗ أّٜها

 .-سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هإلًاَ 

 :ْٚػب٘ امس٘ -1

 هق محؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل الشقكاين ثؿ الصـعاين.

وهؿا  ،«هجرة شقكان»أو إلك « طدين شقكان»: كسبة إلك ٚايؿٛناْٞ

 ،وإلقفا كسب والده ،اسؿان لؼرية واحدة بقـفا وبقـ صـعاء دون مسافة يقم

 ،وهل كسبة طؾك غقر ققاس ٕن الـسب إلك الؿضاف يؽقن إلك صدره

 وكسبة غقر حؼقؼقة كؿا صّرح بف أحد تالمقذه.

رحؿف - ،وفقفا تقيف ودفـ ،إذ فقفا كشل ،: كسبة إلك صـعاءٚايكٓعاْٞ

 تعالك. -اهلل

 :سٙ ْٚؿأتَ٘ٛي -2

مـ شفر ذي الؼعدة سـة  28ولد هبجرة شقكان يف وسط هنار آثـقـ 

 هـ1173

 وٓ التػات إلك غقر هذا التاريخ الذي وصؾـا مقثؼا بخطف وخط ولده.
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ومعروفا  ،وكان أبقه قاضقا وطالؿا ،: بصـعاءْٚؿأ يف سذط ٚايسٙ

والتػّرغ لطؾب  ،فرتّبك آبـ طؾك العػاف والطفارة ،بالطقبة والصالح

 مؽػّقا يف بقت أبقف مـ جؿقع أسباب الحقاة ووسائؾ الرزق. ،العؾؿ

ٞٓ ايٛاغع : بؼراءة الؼرآن وحػظف طؾك جؿاطة ٚقس ابتسأ ذبكًٝ٘ ايعًُ

وجّقده طؾك  ،وختؿف طؾك الػؼقف حسـ ابـ طبد اهلل الفبؾ ،مـ الؿعؾؿقـ

 ،مـ الؿتقنثؿ اكتؼؾ إلك حػظ كثقر  ،جؿاطة مـ مشايخ الؼرآن بصـعاء

و  ،لؾعصقػري« مختصر الػرائض»و  ،لإلمام مفدي يف الػؼف« كإزهار»

« التفذيب»و  ،ٓبـ الحاجب« الشافقة»و « الؽافقة»و  ،لؾحريري« الؿؾحة»

 يف طؾقم البالغة لؾؼزويـل ... وغقرها.« التخؾقص»و  ،لؾتػتازاين

طؾك  ثؿ شرع بالّسؿاع والطؾب ،وقرأ طدة كتب يف التاريخ وإدب

تشؿؾ  ،العؾؿاء البارزيـ يف القؿـ حتك استقىف كّؾ ما طـدهؿ مـ كتب

وكان يف هذه  ،العؾقم الديـقة والؾساكقة والعؼؾقة والرياضقة والػؾؽقة

 والتدريس
ّ
ففق يؾؼل طؾك تالمقذه  ،الؿرحؾة يجؿع بقـ التحصقؾ العؾؿل

ع طـف مـ حتك إذا استقىف كؾ ما طرفف أو سؿ ،ما تؾّؼاه بدوره طـ مشايخف

فؽاكت دروسف الققمقة تزيد طؾك طشرة  ،كتب تػّرغ إلفادة صاّلب العؾؿ

 ،وإصقل ،والحديث ،دروس يف الققم يف فـقن متعّددة مثؾ التػسقر
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وتؼّدم لإلفتاء وهق يف كحق العشريـ مـ  ،والؿـطؼ ،والبقان ،والؿعاين

 ولؿ يعرتض طؾقف شققخف يف ذلؽ. ،طؿره

 :ب٘سٝات٘ ايع١ًُٝ َٚٓاق -3

 ،والحققية والـشاط ،تؿتاز حقاة الشقكاين العؾؿقة بالجد والؿثابرة

وتصّديف  ،وطؿؼ تػؽقره ،وقد ضفر هذا يف اّتساع ثؼافتف ،والذكاء الػطرّي 

وقد لؿسـا هذا مـ خالل كشلتف حقث جؿع بقـ  ،لإلصالح وآجتفاد

كؿا وّفؼ بقـ إلؼاء الدروس الققمقة العديدة  ،الدراسة والتدريس

 والتللقػ.

وكان تحصقؾف مؼتصرا طؾك  ،ومـ الثابت أكف لؿ يرحؾ يف صؾب العؾؿ

وقد طّقض طـ ذلؽ  ،طؾؿاء صـعاء لعدم إذن أبقيف لف يف السػر مـفا

ويف  ،بالّسؿاع واإلجازة والؼراءة لؽؾ ما وقعت طؾقف يده مـ الؽتب

 ،تقىف كّؾ ما طـد طؾؿاء القؿـ مـ كتب ومعارفكؿا اس ،مختؾػ العؾقم

 وزاد يف قراءتف الخاصة طؾك ما لقس طـدهؿ.

تعالك يف حقاتف العؾؿقة مـذ شبابف  -رحؿف اهلل-ولؿ يؼتصر الشقكاين 

بؾ دطا  ،مثؾ الؽثقر مـ طؾؿاء طصره ،وحتك وفاتف طؾك الجؿع والؿحاكاة

والعقدة إلك  ،ر يف إدلةوالـظ ،إلك ثقرة طارمة يف كبذ التعصب والتؼؾقد

هدي الؽتاب والّسـة. وهذا الؿققػ العؾؿل الؿتؿّقز أكسبف تحػزا زائدا 
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واستحضارا دائؿا يف مقاجفة تحّدي الشاكئقـ لف مـ الؿؼؾديـ 

الذيـ أسفؿقا يف  ،وجعؾف يف صؾقعة الؿجّدديـ الؿجتفديـ ،والحاسديـ

 عصر الحديث.يف ال ،إيؼاظ إّمة اإلسالمقة مـ سباهتا العؿقؼ

واكعزالف طـ صاّلب الدكقا ورجال الحؽؿ  ،ورغؿ زهده يف الؿـاصب

واختقر لؾؼضاء العام  ،فنن الدكقا جاءتف صاغرة ،وتػرغف لؾعؾؿ ،والسقاسة

ثؿ جؿع بقـ الؼضاء  ،وهق يف السادسة والثالثقـ مـ طؿره ،يف صـعاء

سار يف و ،فلصبح متقلقا شمون القؿـ الداخؾقة والخارجقة ،والقزارة

مضقػا إلك  ،وسؿعة صقبة ،مؿتعا بشخصقة ققية ،الـاس بلحسـ سقرة

والحؽؿ  ،تجؿع بقـ العؾؿ والعؿؾ ،أمجاد أمتف الؿسؾؿة تجربة فريدة فذة

 والعدالة.

 :َصٖب٘ ٚعكٝست٘ -4

وقد  ،كان مذهب الشقكاين يف مطؾع حقاتف العؾؿقة الؿذهب الزيدّي 

وبرع يف مسائؾف وأحؽامف حتك  ،وأّلػ فقف كتبا ،حػظ أشفر كتب الؿذهب

 ،ثؿ صؾب الحديث وفاق فقف أهؾ زماكف مـ الزيدية وغقرهؿ ،أصبح قدوة

ويدطق إلك آجتفاد ومعرفة إدلة مـ  ،مؿا جعؾف يخؾع ربؼة التؼؾقد

 الؽتاب والّسـّة.
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الؼقل »ويظفر هذا الؿققػ آجتفادّي الؿتؿقز يف رسالة سّؿاها: 

 كبقر سّؿاه: و« الؿػقد يف حؽؿ التؼؾقد
ّ
السقؾ الجّرار »يف كتاب فؼفل

تؽّؾؿ فقف طـ طققن الؿسائؾ الػؼفقة طـد « الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار

وزّيػ ما لؿ يؽـ طؾقف دلقؾ. فؼام  ،وصّحح ما هق مؼّقد بإدلة ،الزيدية

ويتفؿقكف هبدم  ،يجادلقكف ويصاولقكف ،طؾقف الؿؼؾدون والؿتعصبقن

وأّلػ  ،بؼل ثابتا طؾك مققػف ٓ يتزحزح طـفمذهب أهؾ البقت. ولؽـف 

دّر الّسحابة يف مـاقب الؼرابة »كتابا جؿع فقف محاسـ أهؾ البقت سّؿاه 

ولزوم مقآهتؿ ومقّدهتؿ  ،وأضفر فقف وجقب محّبة أهؾ البقت« والصحابة

وأّن دطقتف إلك آجتفاد  ،مؿا دفع طـف هتؿة التعصب حقال مذهب بعقـف

 جؿقعا.تشؿؾ أهؾ الؿذاهب 

ٓٞ  ،: فؽاكت طؼقدة الّسؾػ-تعاىل -ضمح٘ اهلل- -أَا عكٝس٠ ايؿٛناْ

مـ حؿؾ صػات اهلل تعالك القاردة يف الؼرآن والّسـة الصحقحة طؾك 

ولف رسالة يف بقان ذلؽ اسؿفا:  ،ضاهرها مـ غقر تلويؾ وٓ تحريػ

 « .التحػ بؿذهب الّسؾػ»

وتطفقر طؼقدة  ،وقد دطا إلك جاكب ذلؽ إلك كبذ كالم الؿتؽؾؿقـ

وتخؾقص ما دخؾ طؾك حقاة الـاس وتديـفؿ  ،التقحقد مـ مظاهر الشرك

 مـ البدع والخرافات. 
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 :ٚخباق١ نتاب٘ ،ٜٚعٗط ٖصا دًٝا يف نجري َٔ نتب٘

« 
ّ
  طؾك حديث القلل

ّ
 « .قطر القلل

 :َؿاخي٘ ٚتالَٝصٙ -5

وأّلػ كتابا  ،تعالك مموكة هذا البحث -رحؿف اهلل-لؼد كػاكا الشقكاين 

 ،«اإلطالم بالؿشايخ إطالم والتالمقذ الؽرام»يف مشايخف وتالمقذه سّؿاه: 

 «. البدر الطالع»وترجؿ لبعضفؿ يف كتابف: 

 .َٚٔ أبطظ َؿاخي٘

 هـ. 1211الؿتقىف سـة  ،والده طؾل بـ محؿد الشقكاين -1

 هـ. 1211الؿتقىف سـة  ،السقد طبد الرحؿـ بـ قاسؿ الؿداين -2

 هـ. 1197الؿتقىف سـة  ،عالمة أحؿد بـ طامر الحدائلال -3

السقد العالمة إسؿاطقؾ بـ الحسـ بـ أحؿد ابـ اإلمام الؼاسؿ بـ  -4

 هـ. 1206الؿتقىف سـة  ،محؿد

 هـ. 1209الؿتقىف سـة  ،العالمة الؼاسؿ بـ يحقك الخقٓين -5

 هـ. 1208الؿتقىف سـة  ،العالمة طبد بـ إسؿاطقؾ الـفؿل -6

 هـ. 1208الؿتقىف سـة  ،العالمة الحسـ بـ إسؿاطقؾ الؿغربل -7

       الؿتقىف سـة ،السقد اإلمام طبد الؼادر بـ أحؿد الؽقكبائل -8

 هـ. 1207
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السقد العالمة طؾل بـ إبراهقؿ بـ طؾل بـ إبراهقؿ بـ أحؿد بـ  -9

 هـ. 1207الؿتقىف سـة  ،طامر

 هـ. 1247لؿتقىف سـة ا ،السقد العارف يحقك بـ محؿد الحقيت -10

 هـ. 1206الؿتقىف سـة  ،الؼاضل طبد الرحؿـ بـ حسـ إكقع -11

 :َٚٔ أبطظ تالَٝصٙ

الؿتقىف  ،السقد محؿد بـ محؿد بـ زبارة الحسـل القؿـل الصـعاين -1

 هـ. 1281سـة 

 هـ. 1226الؿتقىف سـة  ،محؿد بـ أحؿد السقدي -2

 1223الؿتقىف سـة  ،محؿد بـ أحؿد مشحؿ الصعدي الصـعاين -3

 هـ.

السقد أحؿد بـ طؾل بـ محسـ بـ اإلمام الؿتقكؾ طؾك اهلل  -4

 هـ. 1223الؿتقىف سـة  ،إسؿاطقؾ بـ الؼاسؿ

 ،السقد محؿد بـ محؿد بـ هاشؿ بـ يحقك الشامل ثؿ الصـعاين -5

 هـ. 1251الؿتقىف سـة 

الؿتقىف سـة  ،طبد الرحؿـ بـ أحؿد البفؽؾل الضؿدي الصبقاين -6

 هـ. 1227

 هـ. 1222الؿتقىف سـة  ،أحؿد بـ طبد اهلل الضؿدي -7
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 هـ. 1235الؿتقىف سـة  ،طؾل بـ أحؿد هاجر الصـعاين -8

 هـ. 1240الؿتقىف سـة  ،طبد اهلل بـ محسـ الحقؿل ثؿ الصـعاين -9

الؿتقىف سـة           ،الؼاضل محؿد بـ حسـ الشجـل الذماري -10

 هـ. 1286

 هـ. 1281الؿتقىف سـة  ،حؿد بـ محؿد الشقكاينابـف الؼاضل أ -11

 :نتب٘ َٚؤيفات٘ -6

تعالك يف شخصقتف العؾؿقة الػّذة  -رحؿف اهلل-جؿع اإلمام الشقكاين 

 ثالثة أمقر: 

الذيـ  ،ومـ الؿجدديـ ،: رشحتف إلك أن يعّد مـ أطالم الؿسؾؿقـاألٍٚ

ويجدد روح  ،يحػظ لألمة ديـفا ،يبعث اهلل طؾك رأس كؾ قرن واحدا مـفؿ

 وهذه إمقر الثالثة هل: ،العزة والؿجد فقفا

 : سعة التبحر يف العؾقم طؾك اختالف أجـاسفا.ايجاْٞ

 ،ويسجؾقن كالمف ،: كثرة التالمقذ الؿحؼؼقـ الذيـ يحقطقن بفايجايح

 ويتـاقؾقن كتبف وأفؽاره.

 : سعة التللقػ يف مختؾػ العؾقم والػـقن.ايطابع

التل تركفا  ،أن كتعرف طؾك الؽتب الؿطبقطةويفؿـا يف هذه الػؼرة 

وتجد  ،تـفؾ مـفا العؾؿ والؿعرفة ،الشقكاين تراثا خالدا لألمة اإلسالمقة
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مؿا  ،فقفا الػؽر الصائب الؿستـقر وسط ضالم الجؿقد والتعصب والتؼؾقد

يف كؾ إمصار ويف جؿقع  ،يمكد أن اهلل تعالك يحػظ ديـف ويعؾل كؾؿتف

 وبلقالم الؿملػقـ الـاهبقـ. ،العؾؿاء العامؾقـالعصقر طؾك ألسـة 

 :ٖٚصٙ ايهتب ٖٞ

« إرشاد الثؼات إلك اتػاق الشرائع طؾك التقحقد والؿعاد والـبقات» -1

سـة        ،الؼاهرة -دار الـفضة العربقة -تحؼقؼ إبراهقؿ إبراهقؿ هالل

 هـ.1395

دار  -تحؼقؼ إبراهقؿ هالل ،مع مجؿقطة رسائؾ -« أمـاء الشريعة» -2

 هـ. 1395سـة  -الؼاهرة -الـفضة العربقة

تصحقح إبراهقؿ  -« الؼقل الؿػقد يف أدلة آجتفاد والتؼؾقد» -3

 هـ. 1347الؼاهرة  -صبعة مصطػك البابل الحؾبل -حسـ

تحؼقؼ قاسؿ  -« السقؾ الجرار الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار» -4

 هـ. 1390اهرة الؼ -صبعة مصطػك البابل الحؾبل -غالب أحؿد وآخرون

الؿطبعة  -« إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل» -5

 هـ. 1347الؼاهرة سـة  -الؿـقرية

مطبعة  -الؼاهرة« البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع» -6

 هـ. 1348سـة  -السعادة
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« تحػة الذاكريـ يف شرح طدة الحصـ الحصقـ لإلمام الجزري» -7

 هـ. 1350سـة  -بلصبعة مصطػك الحؾ

مطبعة  -الؼاهرة -« الدراري الؿضقئة يف شرح الدرر البفقة» -8

 هـ. 1340الؿعاهد سـة 

 -الؿطبعة الؿـقرية -« الدر الـضقد يف إخالص كؾؿة التقحقد» -9

 هـ. 1340سـة  -هـ. وصبعة الؿـار 1343الؼاهرة سـة 

رفع الريبة فقؿا يجقز وما »و « شرح الصدور بتحريؿ رفع الؼبقر» -10

 -الؼاهرة« الدواء العاجؾ يف دفع العدو الصائؾ»و « ٓ يجقز مـ الغقبة

 -الؼاهرة -هـ. ومطبعة السـة الؿحؿدية 1343سـة  -الؿطبعة الؿـقرية

 هـ. 1366

عة مطب -الؼاهرة -« الػقائد الؿجؿقطة يف إحاديث الؿقضقطة» -11

 هـ. 1380سـة  -السـة الؿحؿدية

َراَيِة مـ التػسقر» -12 َواَيِة َوالدِّ ـَ َفـَِّل الرِّ مطبعة « َفْتُح اْلَؼِديِر اْلَجامُِع َبْق

 هـ. 1349سـة  -الؼاهرة -مصطػك البابل الحؾبل

مطبعة مصطػك البابل « كقؾ إوصار شرح مـتؼك إخبار» -13

 هـ. 1347الؼاهرة سـة  -الحؾبل



 اعشف طوفم
 

7
 784 [-رحمه اهلل-علي الشوكاني  ]اإلمام محمد بن

 -دار الؽتب العربقة -الؼاهرة« قطر القلل طؾك حديث القلل» -14

 م. 1979سـة 

مطبقع بتحؼقؼ د. « دّر السحابة يف مـاقب الؼرابة والصحابة» -15

 .1984 -دمشؼ -حسقـ العؿري. دار الػؽر

ففـاك كتب  ،وهق غقض مـ فقض ،وهذا ما رأيـاه مطبقطا واصؾعـا طؾقف

ذكرها تالمقذ  ،وأبحاث وأجزاء ،ورسائؾ وفتاوى ،ٓ تزال مخطقصة

وبعضفا أشار إلقفا  ،والعؾؿاء والؿملػقن مؿـ ترجؿ لف ،الشقكاين

وقد أوصؾفا السقد محؿد صديؼ حسـ خان  ،الؿملػ كػسف يف بعض كتبف

 . (114)إلك طدد سقر الؼرآن « أبجد العؾقم»يف 

 :ٚفات٘ -7

ـ ودف -هـ1250جؿادى أخرة مـ سـة  26تقيف الشقكاينّ يف 

 بـ محؿد ،بصـعاء
ّ
وهق يف  ،وقد كان تقيف قبؾف بشفر واحد ابـف: طؾل

فاحتسب إب  ،وطبؼريا فذا كلبقف ،وكان كابغة ،العشريـ مـ طؿره

وأسؽـفؿا فسقح  ،ولؿ يظفر جزطا وٓ حزكا. رحؿفؿا اهلل تعالك ،وتصّبر

  ،جـّاتف
ِ
، -وسؾؿصؾك اهلل طؾقف -وجؿعـا هبؿا تحت لقاء سقدكا َرُسقِل اهلل

 قا. "َأكَُّف سبحاكف وتعالك أكرم مسمول
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تعالك كان قاضل قضاة الؼطر القؿاين، ولف مصـػات  -رحؿف اهلل-ففق 

طظقؿة، وفتاوى جؾقؾة، سارت بػتاواه الركبان، واستػاد مـفا الخاص 

 والعام مـ الؿسؾؿقـ.

 : فتح الؼدير، وهق فقف بعض التلويؾ فقحذر مـفا.َٚٔ َكٓفات٘

 ولف تراجع طـ هذه التلويالت. 

 الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ. "التحػ يف مذاهب السؾػ": نتاب٘ يف

 ولف غقر ذلؽ مـ الؿصـػات الؽثقرة الـافعة يف باهبا.

 ."الػتح الرباين": فتاواه يف اثـل طشًرا مجؾًدا، بعـقان: ٚقس مجعت
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 [-رحمه اهلل-اإلمام محمد بن األمير الصنعاني ]

 .-سمحٕ اهلل-اإلًاَ حمٌذ بّ األًري اهصِعاُٛ : ٖٚهصا

 : -سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هإلًاَ 

 :ْػب٘ َٚٛيسٙ

ََاّ اٞيَشأفغ َٛ اإل٢ د بـ إِْسَؿاِطقؾ بـ َصاَلح بـ ُٖ : َأُبق إِْبَراِهقؿ ُمَحؿَّ

 اْلَؿْعُروف
ّ
د بـ َطؾل .  ُمَحؿَّ

ّ
ـَْعاكِل  بإمقر الحسـل القؿـل الؽحالين الصَّ

: فِل َمِديـَة كحالن فِل َلْقَؾة اْلُجُؿَعة مـتصػ ُجَؿاَدى -ضمح٘ اهلل-ٚيس 

ِخَرة مـ َطام  ْٔ  هـ تِْسَعة َوتِْسعقـ َوألػ مـ اْلِفْجَرة 1099ا

 :ْؿأت٘ ٚبطاعت٘ ٔفٞ اٞيُعًّٝٛ

اْكتؼؾ َوالِده َوَأهؾف مـ كحالن إَِلك صـعاء َفـََشَل هبَا َوأتؿ حػظ اْلُؼْرآن َطـ 

ضفر قؾب وتعفده َأبقُه بالرتبقة والتعؾقؿ َوَكاَن مـ اْلُػَضاَلء الراغبقـ فِل 

ْكَقا ت   هـ  1142اْلعؾؿ الزاهديـ فِل الدُّ

ؿ َطالؿا َفاضال وأسؾؿف إَِلك الـحارير مـ أهؾ اْلعؾؿ َحتَّك تخرج َطَؾْقفِ 

وبرع فِل َجِؿقع اْلُعُؾقم وَفاق إقران َوتػرد برئاسة اْلعؾؿ فِل صـعاء َوتظفر 

َٓ َدلِقؾ َطَؾْقِف مـ أراء  ْجتَِفاِد َوطؿؾ بإدلة َوَكػر َطـ التَّْؼؾِقد وزيػ َما 
ِ
بِآ
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ّ
ْقَكاكِل  اْلِػْؼِفقَّة َوَجرت َلُف َمَع أهؾ طصره خطقب ومحـ ويذكره الشَّ

ة الؿجدديـ لؿعالؿ الّديـ. ؿَّ
ْجتَِفاِد اْلُؿطؾؼ ويعده مـ َأئِ

ِ
 بِآ

ُٝٛخ٘  :ُؾ

 : َوالِده اْلِػْؼف والـحق َواْلَبَقان وطؾقم الّديـ. ٜأخص َعٔ

د  َومـ ُشُققخف الؿعروفقـ: َصاَلح بـ ُحَسْقـ الؽحالين َوزيد بـ ُمَحؿَّ

ْقخ بـ اْلحسـ بـ اْلَؼاِسؿ وٓزمف كؾ َيْقم َحتَّك فر ق َبقـفَؿا مقت الشَّ

امل وطبد اهلل بـ  د اْلَعـِسل وَهاِشؿ بـ يحقك الشَّ ّ بـ ُمَحؿَّ
َواْلَؼاِضل َطؾل

 وطبد الخالؼ بـ الزيـ الزبقِدّي.
ّ
ـَْعاكِل ّ اْلَقزير الصَّ

 َطؾل

 :تالَٝصٙ

ِٜٚيازٙ  : إِْبَراِهقؿ وطبد اهلل َوالَؼاِسؿ. َٔ أدٌ تالَٝصٙ ٜأ

ِ٘ٓ َٔ د قاصـ َوأحؿد بـ َصالح  : طبد الؼادر بـَٚ َأْحؿد َوأحؿد بـ ُمَحؿَّ

َجال َوُمَحّؿد بـ إِْسَحاق َواْلحسـ بـ إِْسَحاق بـ اْلؿْفدي  بـ أبل الرِّ

د بـ إِْسَحاق َوَغقرهؿ خؾؼ كثقر َوقد َكاَن   -رحؿف اهلل-َوإِْسَؿاِطقؾ بـ ُمَحؿَّ

ة والعامة الَّذيـ طِؿُؾقا بِاْجتِ  َفاِدِه وتظفروا بذلؽ كثقر إتباع مـ اْلَخاصَّ

 قرؤا َطَؾْقِف كتب الَحِديث َوفِقِفْؿ جَؿاَطة مـ إجـاد.
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 :َٓاقب٘

َئاَسة والتصدر أكب طؾك اإلفادة والتدريس  لؿا اْستْؽؿؾ أدوات الرِّ

واشتفر بـشر طؾؿ الّسـة الـََّبِقيَّة َوقد وٓه اإِلَمام اْلَؿـُْصقر بِاهلل الخطابة 

تؿر َكَذلِؽ إَِلك َأيَّام َوَلده اإِلَمام اْلؿْفدي ووٓه اْلؿْفدي بَِجامِع صـعاء فاس

 هـ أوقاف صـعاء.1161اْلَعبَّاس سـة 

ال  وبالدها فباشر َأطؿال اْلَقْقػ بِصدق َوَأَماَكة وطػاف َواْستؿّر إَِلك َشقَّ

 هـ 1162سـة 

ؾك بِْعت ثؿَّ اطتذر َطـَْفا َومـ َأطؿالف فِل َهِذه الحؼبة تحريضف اْلؿْفدي ط

اَلة إَِلك َجِؿقع اْلؼرى والؿدن الؿـعزلة فِل اْلَبَقاِدي َوإَِزاَلة  معؾؿقـ لؾصَّ

ُمـؽَرات الؿعتؼدات وإرشاد الـَّاس إَِلك الطَّاَطات َفلْرسؾ اْلؿْفدي جَؿاَطة 

الِحقـ لْؾَعَؿؾ بذلؽ.  مـ الصَّ

 :َكٓفات٘

 : َطتَب١ ع٢ً ُسُطٚف اهلذا٤

ائِؾ شرح بغ -1  قة أمؾ بؿـظقمة الؽافؾ فِل أُصقل اْلِػْؼف. إَِجاَبة السَّ

ْحَراز لؿا فِل أساس البالغة لؾزمخشري مـ كِـَاَية ومجاز.  -2  اإْلِ

ة َتْحِريؿ التـباك.  -3 ْدَراك لضعػ َأِدلَّ  اإْلِ

 إسبال الؿظر شرح كخبة اْلِػؽر.  -4
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ْجتَِفاد.  -5
ِ
 إرشاد الـؼاد إَِلك تقسقر آ

ْرَسال.  -6  إستقػاء اْلؿَؼال فِل َحِؼقَؼة اإْلِ
إكػاس الرحؿاكقة طؾك اإلفاضقة الؿدكقة ِرَساَلة تَتَعؾَّؼ بِخؾؼ َأفَعال  -7

 اْلعباد. 
َْكَقار طؾك كتاب اإليثار.  -8 ْٕ  ا
يَضاح َواْلَبَقان فِل َتْحِؼقؼ ِطَباَرات قَصص اْلُؼْرآن.  -9  اإْلِ

 إيؼاظ الػؽرة لؿراجعة اْلػْطَرة.  -10
 ى الؽئقب بؾؼاء الحبقب مـظقمة َوَشرحَفا فِل الؿعاذ.بشر -11
التحبقر شرح كتاب التَّْقِسقر َأي تقسقر اْلُقُصقل إَِلك َجامع  -12

ُُصقل.  ْٕ  ا
ْلَحاد.  -13 ْطتَِؼاد َطـ درن اإْلِ

ِ
 َتْطِفقر آ

ِغقر ألػة قبؾ اصِّاَلطف طؾك شرح  -14 التَّـِْقير شرح اْلَجامِع الصَّ

 اْلَؿـَاِوّي. 
 تقضقح إفؽار لؿعاين َتـِْؼقح إكظار.  -15
َثر.  -16 ْٕ  َثَؿَرات الـّظر فِل طؾؿ ا
جؿع الشتقت شرح َأْبَقات التثبقت لؾسققصل فِل َطالؿ  -17

 الربزخ والؿعاد. 
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َكاة. -18  َحاِشَقة طؾك اْلَبْحر والزخار مـ كتاب الطََّفاَرة إَِلك الزَّ
 َحاِشَقة طؾك شرح الرضك طؾك الؽافقة.  -19
َراَية -20  شرح اْلِعـَاَية فِل أُصقل اْلِػْؼف.  الدِّ
َمِقر ورتبف طؾك اْلُحُروف  -21 ْٕ ديَقان شعره جؿعف اْبـف طبد اهلل ا

 صػحة.  400َوُهَق فِل َأكثر مـ 
ِرَساَلة فِل الرَساَلة َجَقاب ُسمال َهؾ التحدي بِاْلُؼْرآِن  -22

 ُمْسَتؿر أم يْرَتػع إِذا اختؾت الؾَِّسان. 
َحاح والؼامقس َوَأَبان َأكَُّفَؿا ِرَساَلة فِل الؿػاضؾة  -23 َبقـ الصِّ

 َيْشَتِرَكاِن فِل اْلجؿع َبقـ اْلَحِؼقَؼة َواْلؿَجاز. 
 ِرَساَلة فِل إَِزاَلة أصـام لقثـل اْلِفـْد ألػفا لؾؿفدي اْلَعبَّاس. -24
ْوض الـَِّضقر فِل اْلخطب.  -25  الرَّ
ْوَضة الـدية شرح التُّْحَػة العؾقية.  -26  الرَّ
اَلم  -27  شرح ُبُؾقغ الؿرام. سبؾ السَّ
السْفؿ الصائب لِْؾَؼْقِل اْلَؽاِذب رد هبَا طؾك جَؿاَطة مـ  -28

قَعة َوَقاُلقا إِن تدريسف َتْػِسقر اْلُؼْرآن بالجامع مـ اْلُؿـؽر.   الشِّ
ة  -29 ْقػ الباتر فِل َيِؿقـ الصابر والشاكر اْختَِصار طدَّ السَّ

ـِ اْلؼقؿ.  ْب
ِ
 الصابريـ ٓ
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بْ  -30
ِ
 ـِ َدقِقؼ اْلِعقد. اْلعدة شرح العؿدى ٓ

 فتح اْلَخالِؼ شرح مؿادح رب اْلَخاَلئؼ.  -31
َثر.  -32 ْٕ  قصب السؽر كظؿ كخبة اْلِػؽر فِل طؾؿ ا
 اْلؿَسائِؾ الؿرضقة فِل َبَقان اتَِّػاق أهؾ الّسـة والزيدية.  -33
 مـحة اْلغػار َحاِشَقة طؾك ضقء الـََّفار شرح إزهار.  -34
مـسؽ فِل اْلَحج َوَمَعُف قصقدة َلُف فِل اْلَؿـَاِسؽ طدد أبقاهتا  -35

283 . 
د طؾك أهؾ وحدة اْلُقُجقد.  -36  كْصَرة الؿعبقد فِل الرَّ
 كظؿ ُبُؾقغ الؿرام.  -37
د طؾك َقْقلفؿ َلْقَس فِل ُمْخَتؾػ فِقِف  -38 كَِفاَية التَّْحِرير فِل الرَّ

 َكؽِقر. 
ُُصقل.  -39 ْٕ  ِهَداَية السقل فِل طؾؿ ا
اَلة بَِؿا دّلت ا -40 لققاققت فِل اْلَؿَقاقِقت فِل َبَقان َأْوَقات الصَّ

ة.    َِدلَّ ْٕ  َطَؾْقِف ا

 :ابتال٤ات٘

قد ابتؾك باَلء حسـا ٕجؾ اْلَعَؿؾ بِاْلَحِديِث، َوتجؿع اْلَعقام لَؼتؾف مّرة 

 بعد ُأْخَرى: َوَلؽِـ اهلل طز َوجؾ حػظف مـ كقدهؿ ومؽرهؿ َوَكػاُه شرهؿ.
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ٍَ اي ٜٞٓقا ِٜٛنأْ َٓ ٖؿ كب فِل معاداة مـ َكاَن َكَذلِؽ لؾعامة الَّذيـ  : َوَلْقَس الذَّ

ء مـ الؿعارف العؾؿقة: َفنِكَُّفؿ َأتَباع كؾ كاطؼ. 
ْ
 تعؾؼ َلُفؿ بَِشل

َمر حؼ. َقاُلقا: حؼ.  ْٕ  إِذا َقاَل َلُفؿ مـ َلُف َهْقَئة أهؾ اْلعؾؿ: إِن َهَذا ا

 َباصِؾ.  َوإِن َقاَل: َباصِؾ. َقاُلقا:

 َٓ كب لَجؿاَطة قرؤوا َشْقئا مـ كتب اْلِػْؼف، َولؿ يؿعـقا فِقَفا، َو إِكََّؿا الذَّ

ء مِـَْفا ُمَخالَػة لؾشريعة
ْ
 ."طرُفقا َغقرَها: فظـقا لؼصقرهؿ َأن اْلُؿَخالَػة لَشل

، َوَهَذا ُهَق َشْلن مـ يـتسب إَِلك اْلعؾؿ فِل طصركا، -رحؿف اهلل-صدق 

 فِل ُمَخالَػة اْلعؾؿ فِل طصركا: وفِل ُمَخالَػة اْلَعَؿؾ بِاْلَحِديِث: ففداهؿ اهلل. 

 :َٜٚفات٘

ـِ -ضمح٘ اهلل-ََاَت  : بَِصـَْعاء فِل َيْقم الثُّاَلَثاء َثالِث شْعَبان سـة اْثـََتْق

ـَ َومِاَئة َوأ ـَ سـة. َوَثَؿاكِق  لػ َطـ َثاَلث َوَثَؿاكِق

تِل فِل اْلجـُقب الغربل مـ َمـَاَرة َمْسِجد اْلؿدرَسة َٚزفٔ : بالحقصة الَّ

 م شرف الّديـ: بَِلْطَؾك صـعاء. الؿـسقبة لإْلَِما

َُا٤ ٔفٞ عكطٙ  : َٚقس ضثاٙ مٜجاَع١ َٔ أٜنأبط اٞيعً

ُِٗ ِٓ امل الحسـَٔ د بـ َهاشؿ الشَّ قِّد ُمَحؿَّ ، َوضؿـ : السَّ
ّ
ـَْعاكِل ل الصَّ

د فِل جـَّات اْلخؾد قد وصال   هـ 1182قصقدتف تلريخ َوَفاتف ُمَحؿَّ
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َرْحَؿة َواِسَعة، وكػع بِِعْؾِؿِف وأجزل َلُف الؿثقبة طؾك إَِقاَمتف  -رحؿف اهلل-

الِحقـ  ."الّسـة الـََّبِقيَّة َوَكصره َلَفا ودفاطف َطـَْفا َوَأْطَؾك درجاتف فِل الصَّ

: هق الذي جدد السـة يف -رحؿف اهلل-اإلمام ابـ إمقر الصـعاين  ففذا

 القؿـ، يف زمـ مـ إزمان. 

وكاكت لف دطقة قد اتصؾت مـ شفارة حتك وصؾت إلك الجقف، 

 وكثرت الؿساجد التل يدطق فقفا إلك السـة.

 : سبؾ السالم.َٚٔ أؾٗط نتب٘

ويف صقات همٓء قبؾفؿ، ومثؾفؿ، وبعدهؿ، كثقر مـ إئؿة إطالم، 

يعؾؿ ذلؽ مـ لف طـاية بؿعرفة طؾؿاء السـة، السائرون طؾك صريؼة السؾػ 

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ، أخذون هبدي الـبل 

 ، الحريصقن طؾك كشر العؾؿ والديـ.

اهلل طز وجؾ أحقاءهؿ، والحؿد هلل فرحؿ اهلل طز وجؾ أمقاهتؿ، وحػظ 

 رب العالؿقـ.
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بن حزم األندلسي  بن سعيد اإلمام أبي محمد علي بن أحمد]

 [-رحمه اهلل-

 .-سمحٕ اهلل-اإلًاَ أبٛ حمٌذ عوٛ بّ أمحذ بّ حضَ األُذهظٛ : َِٚٓٗ

 :(212-18/184)يف ايػري  -ضمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايصٖيب 

" ُٔ ٣ّ اِب  ُذو الُػـُْقِن َوالؿَعاِرِف. ،الَبْحرُ  ،: اإِلَماُم إَْوَحدُ -ضمح٘ اهلل- َسِع

ـِ  ـِ َصالِِح ب ـِ َغالِِب ب ـِ َحْزِم ب ـِ َسِعْقِد ب ـُ َأْحَؿَد ب ُّ ب
ٍد َطؾِل َأُبق ُمَحؿَّ

 إَْصؾِ 
ُّ
ـِ َيِزْيَد الَػاِرِسل ـِ ُسْػَقاَن ب ـِ َمْعَداَن ب  ُثؿَّ إَْكدَ  ،َخَؾِػ ب

ُّ
ُلِسل

. ُّ الَقِزْيِديُّ
 الُؼْرُصبِل

ِٝط َٔ ِٜٛي٢ اأٜل ـِ َحْرٍب إَُمِقيِّ ََ ـِ َأبِل ُسْػَقاَن ب  -رضل اهلل طـف-: َيِزْيَد ب

 الَؿْعُروف بَقِزْيد الَخْقر. 

َٔ ِٝ ٔٓ َٔ ِٝط امٝلِؤ َٔ  : َأبِل َحْػٍص ُطَؿر َطَؾك ِدَمْشَؼ.َْا٥ٔب ٜأ

َصاِحُب  ،الظَّاِهِريُّ  ،الَقِزْيرُ  ،إَِدْيُب  ،الُؿَتَؽؾِّؿُ  ،الَػِؼْقُف الَحافِظُ 

ُه َيِزْيد َمْقَلك لأِلَمِْقر َيِزْيد َأِخل ُمَعاِوَية. ،التََّصاكِْقِػ   َفَؽاَن َجدُّ

ُٙ َٕ َدٗس ـْ َدَخَؾ إَْكَدُلس فِل صَحاَبة  َٜٚنا ُل َم ـُ َمْعَداَن ُهَق َأوَّ : َخَؾُػ ب

ـِ  ْحَؿ اخؾ.مؾؽ إَْكَدُلس َطْبِد الرَّ ـِ ِهَشاٍم: الَؿْعُروف بِالدَّ  بـ ُمَعاِوَيَة ب

ـَ َوَثالَِث ماَئة.َٚيس ٍد بُؼْرُصَبة فِل َسـَِة َأْرَبٍع َوَثَؿاكِْق  : َأُبق ُمَحؿَّ

َُٔع  : فِل َسـَِة َأْرَبع ماَئة َوبعدَها. ََٚغ
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ُِٗ ِٓ َٔ ِٔ ٜطا٥ٜٔف١  ـِ َوجف الَجـَّة: َصاِحِب َقأَ ِسؿ بـ : َيْحَقك بـ َمْسُعْقِد ب

: َأبِل ُطَؿَر بـ  ،َفُفَق َأْطَؾك َشْقخ ِطـَْدهُ  ،َأْصَبغ ـْ ـْ َوَيـِْزُل إَِلك َأْن َيْرِوي َط
َومِ

ـِ َأَكس الُعْذِرّي. ،طبِد الربِّ ـِ ُطَؿَر ب  َوَأْحَؿَد ب

َٔ ايٝهُتب َٔ  ُٙ َِٓس ََا ٔع َٛز   ): َٜٚأِد
ّ
ـِ َربقع (ُسـَـ الـََّساِئل ـِ اْب ـِ  ،َيحؿؾف َط َط

ـِ   َطـُْف. ،إَْحَؿر اْب

:ُٙ َِٓس ََا ٔع َِْعٍ  َوَأْطَؾك َما  ،َبْقـَُف َوَبْقـَُف َخْؿَسُة ِرَجال (،َصِحْقُح ُمْسؾِؿ) َٜٚأ

ـَ َوكِْقع فِل َثالََثُة َأْكُػس.  َرَأْيُت َلُف َحِدْيٌث َبْقـَُف َوَبْق

ٍؿ َورَفاهقَّةَْؿٜأ ًٓ َس  اَوِذْهـً  ،اَوُرِزَق ذَكاء ُمػرصً  ،: فِل َتـَعُّ َكِػْقَسًة  اَوُكُتبً  ،قَّا

 َكثِْقَرًة. 

ُٙ َٚأيُس  َٕ ْوَلة الَعامِِريَّة. َٜٚنا ـْ ُكَبَراء َأْهؾ ُقْرُصَبة: َطؿؾ القَزاَرَة فِل الدَّ
 : مِ

ََٚظَض ٍد فِل َشبِْقبتف. َٜٚنَصٔيٜو   : َأُبق ُمَحؿَّ

ٖٟٚي ََٗط ٜأ َٕ ٜقِس  فِل اْلؿـطؼ َوَأجَزاِء وَ  ،: فِل إَدب َوإَْخَبار َوالّشعراَٜٚنا

ـْ َذلَِؽ.  اَفَلثَّرت فِْقِف َتْلثقرً  ،الػؾسَػة
 َلْقَتُف َسؾَِؿ مِ

ُ٘ َع٢ًٜ َتٜأٔيٝف َٚقفُت ٜي مف  ،: َيحضُّ فِْقِف َطَؾك آطتـَاء بِالؿـطؼَٜٚيٜكِس  َوُيَؼدِّ

 َفَتَللَّؿت َلُف.  ،َطَؾك العُؾْقم

ر فِل الـَّْؼؾ ،َفنِكَُّف َرْأٌس فِل طُؾْقم اإِلْسالَم َطديُؿ الـّظقر َطَؾك ُيْبٍس  ،ُمَتَبحِّ

َٓ إُُصْقل. ،فِْقفِ   َوَفْرِط َضاِهِريَّة فِل اْلُػُروع 
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ٌَ ِٝ ًٓ ٔق َف َأوَّ   : إِكَُّف َتَػؼَّ
ّ
اُه اْجتَِفاده إَِلك الَؼْقل بـِػل الؼَقاس  ،لِؾَشافِعل ُثؿَّ َأدَّ

َوالَؼْقِل  ،َوإَْخذ بَِظاِهِر الـَّّص َوطؿقِم الؽَِتاب َوالَحِدْيث ،ُكّؾف َجؾِقِّف َوَخِػقِّف

َوَكاضر  ،َكثِْقَرة اَوَصـََّػ فِل َذلَِؽ كتبً  ،َواْستصَحاب الَحال ،بِالَبَراءة إَْصؾقَّة

 َوبسط لَِساَكف َوقؾَؿف.  ،َطَؾْقفِ 

١ُٖ َََع اأٜل٥ٔ ِِ ََٜتٜأٖزب  ع ،ج العَباَرةَبْؾ َفجَّ  ،: فِل الَخطَّابَٜٚي  ،َوسبَّ َوَجدَّ

ـْ ِجـس فِعؾف.
 َفَؽاَن جَزاُؤه مِ

ِٝف٘ ِٔ َتَكأْ ُ٘ ٜأِعَطَض َع ُِٝح إ٢ْٖ ةِ ٔبَش ؿَّ
ـَ إَئِ

َوكػُروا  ،َوَهَجُروَها ،: َجَؿاَطٌة مِ

 َوُأحرقت فِل َوقت. ،مِـَْفا

َٕ ِٚ َٗا آخُط ـَ الُعَؾَؿاءِ َٚاِعَت٢َٓ ٔب
 اَوَأخذً  ،اْستَػاَدةوَ  اَوَفتَّشقَها اكتَؼادً  ،: مِ

ـَ مؿزوًج  ،َوُمَماخَذة رَّ الّثِؿق ْصِػ بِالَخَرِز الَؿفقـ اَوَرَأوا فِْقَفا الدُّ  ،فِل الرَّ

ًة ُيعجُبْقنَ  ،َفَتاَرٌة َيطرُبْقنَ  ِدِه يفزُؤون. ،َومرَّ ـْ َتَػرُّ
 َومِ

١ًٜٔ ُِ ـْ َقْقلف َوُيْتَرك ،: َفالَؽَؿاُل طِزيزَٚٔفٞ ازٝب
َّٓ َرُسْقل  ،َوُكؾُّ َأَحد ُيْمَخذ مِ إِ

 
ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ة ـُ الـّظؿ َوالـثر. ،َوُيجقد الـَّؼؾ ،َوَكاَن َيـفض بعُؾْقٍم َجؿَّ  َوُيْحِس

ـٌ َوخقر َوَقْد زهد فِل  ،َوُمَصـَّػاُتُف ُمِػقَدة ،َومَؼاصُدُه جِؿْقَؾة ،َوفِْقِف ِدي

ئَ  َٓ َكْجػق َطـْفُ  ،َفالَ كغؾق فِْقفِ  ،َطَؾك الِعْؾؿ اَوَلِزَم َمـِْزلف ُمؽِب   ،اَسةالرِّ َوَقْد  ،َو

 َأْثـَك َطَؾْقِف َقْبؾـَا الؽَِباُر.
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َٕٔس ايػَعأيٞ ٍَ ٜأُبٛ َسا َألػف َأُبق  ا: َوَجْدُت فِل َأْسَؿاء اهلل َتَعاَلك كَِتابً ٜقا

 
ّ
ـُ َحْزٍم إَْكَدُلِسل ٍد ب  َيدلُّ َطَؾك ِطَظِؿ َحِػظف َوَسَقالَن ِذهـف.ُمَحؿَّ

ٍَ ََُس َٜٚقا ُٔ ٜأِس ٢ِ َقأعُس ب ُّ ٜأُبٛ ايٜكأغ ََا ـُ َحْزٍم َأْجَؿَع َأْهؾ اإل٢ : َكاَن اْب

َوَأوسَعفؿ َمْعِرَفة َمَع َتقسعف فِل ِطؾؿ  ،إَْكَدُلس َقاصَبة لعُؾْقم اإِلْسالَم

ـَ البالَغة ،الؾَِّسان
َوالَؿْعِرَفة بِالسقر َوإَْخَبار:  ،َوالّشعر َوُوفقر َحظِّف مِ

ـْ َتَقالِقػف َأْرَبُع 
ٍد مِ َأْخَبَركِل اْبـُف الَػْضؾ َأكَُّف اْجَتَؿع ِطـَْدُه بَِخط َأبِْقِف َأبِل ُمَحؿَّ

ـَ َألِػ َورَقة. ـْ َثَؿاكِْق
 ماَئِة ُمَجؾد َتشتِؿؾ َطَؾك َقِرْيب مِ

ِٝ َُ ٍَ ٜأُبٛ َعِبٔس اهلٔل اسٝب ٟٜٓقا ـُ َحْزٍم َحافِظً ٔس  ،لِْؾَحِدْيِث َوفؼفف ا: َكاَن اْب

ـَّة اُمْستـبطً  ـَ الؽَِتاب َوالسُّ
ً  ،لأِلَحَؽام مِ ة اُمَتَػـِـّ  ،بِِعْؾؿف َطاماًِل  ،فِل ُطُؾْقٍم َجؿَّ

ـَ الّذَكاء
َوَكَرِم الـَْػس  ،َوُسرَطِة الِحْػظ ،َما َرَأيـَا مِْثَؾف فِقَؿا اْجَتَؿع َلُف مِ

َوَما َرَأْيُت  ،َوَباٌع َصِقْيؾ ،َوَكاَن َلُف فِل إَدب َوالّشعر َكَػس َواِسع ،َوالتَّديـ

عر َطَؾك الَبديِف َأسرَع مِـْفُ  ـْ َيُؼْقُل الشِّ َوِشعره َكثِْقر َجَؿعُتف َطَؾك ُحُروف  ،َم

 الُؿْعَجؿ.

٢ِ َقأعس ٍَ ٜأُبٛ ايٜكأغ د  : َكاَن َأُبْقهُ َٜٚقا ـْ َوزَراء الَؿـُْصْقر ُمَحؿَّ
َأُبق ُطَؿَر مِ

 بـ الُؿْستـصر الَؿْرَواكِل ،بـ َأبِل َطامِرٍ 
ِ
ُثؿَّ َوَزَر  ،ُمدبِّر َدْوَلة الُؿَميَّد بِاهلل

ـِ بـ ِهَشامٍ  ،لِؾؿظػر ْحَؿ ٍد لِؾُؿْستظفر َطْبِد الرَّ ُثؿَّ َكبذ َهِذِه  ،َوَوَزَر َأُبق ُمَحؿَّ
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ُثؿَّ  ،َوُطـِل بِِعْؾؿ اْلؿـطؼ َوَبَرَع فِْقفِ  ،َؾ َطَؾك العُؾْقم الشرطقَّةَوَأْقبَ  ،الّطِريَؼة

 َأطرض َطـُْف.

ـِ الّسـَة. اَواكحَرافً  ا: َما َأطرض َطـُْف َحتَّك زرع فِل َباصِـف ُأُمْقرً ٝقًُٞت  َط

ٍَ ـْ َذلَِؽ َما َلْؿ َيـَؾْ ٜقا
ُف َأَحد : َوَأْقَبَؾ َطَؾك طُؾْقم اإِلْسالَم َحتَّك َكال مِ

 بِإَْكَدُلِس َقْبَؾُف.

ُٖٕس ٔفٞ ٔنَتأب ََُش ُٔ ايَعَطٔبٞ َع٢ًٜ ٜأٔبٞ  َٛاقِ) َٜٚقِس َسط٤ ٜأُبٛ َبٞهط٣ ب  ايك

َٛاقِ ٖٔط١ٖٜ٢ (َٚايع ٍَ ،ََٚع٢ًٜ ايع٤ا  أمة سخقَػة": ٜفٜكا
َ
رْت َطَؾك مرتَبة  ،ِهل َتَسقَّ

ـَ َتؾَ  ،َوَتؽؾؿت بَؽالٍَم َلْؿ َكْػفؿف ،َلْقَسْت َلَفا ـْ إِْخَقاهنؿ الَخَقاِرج ِحْق
قُه مِ ؼَّ

 
ّ
ؿ طؾل قـ -رضل اهلل طـف-حؽَّ  "َفَؼاَلْت:  ،َيْقَم صػِّ

ِ
َّٓ هلل  ."َٓ ُحْؽَؿ إِ

ا ُطدُت َوَجْدت  ،َوَكاَن َأّوَل بدَطة لؼقُت فِل رحؾتِل الَؼْقُل بِالَباصِـ َفَؾؿَّ

 الَؼْقل بِالظَّاِهر َقْد مألَ بِِف الَؿْغِرَب. 

ـِ َحْزمسخقٌػ  ـْ َباِدَية إِْشبِقؾِقة ُيْعَرُف بِاْب
كَشَل َوتعؾَّؼ بَِؿْذَهب  ،َكاَن مِ

 
ّ
افِِعل َوَزَطَؿ َأكَُّف  ،َواْستؼؾَّ بِـَْػِسفِ  ،ُثؿَّ خؾع الُؽؾَّ  ،ُثؿَّ اْكتسب إَِلك َداُود ،الشَّ

ة َيضع َوَيرفع  ،َلْقَس فِْقفِ  َيـِْسُب إَِلك ديـ اهلل َما ،َوْيَحؽؿ َوَيشرع ،إَِمام إُمَّ

ـِ الُعَؾَؿاء َما َلْؿ َيؼقُلقا: َتـِػقرً   لِؾُؼُؾْقب مِـُْفؿ. اَوَيُؼْقُل َط

ـْ َصِرْيؼ الُؿشبَِّفة فِل َذات اهلل َوِصَػاتف َػَؼ  ،َفَجاَء فِْقِف بطَقامَّ  ،َوَخَرَج َط َواتَّ

َّٓ بِالَؿَسائِؾ َٓ َبَصَر َلفؿ إِ ـَ َقْقم   ،البفؿ بِالدلقؾ َكاُطقاَفنَِذا صَ  ،َكْقُكُف َبْق
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ـْ َأدب ،َفَقَتَضاحُؽ َمَع َأْصَحابف مِـُْفؿ
َئاَسُة بَِؿا َكاَن ِطـَْدُه مِ  ،َوَطَضَدْتُف الرِّ

بَِؿا َكاَن ُيؾِؼل  ،َوَيحُؿقكف ،َفَؽاُكقا َيحؿؾقكف ،َوبُشَبٍف َكاَن ُيقِرُدَها َطَؾك الُؿُؾْقك

ْرك.  ـْ ُشبف البَِدع َوالشِّ
 إَِلْقِفؿ مِ

ـَ الّرحَؾة َألػقُت حَضرتِل مِـْفؿ َصافَحةوَ 
ـَ َطْقدي مِ َوَكاَر  ،فِل ِحْق

َٓفَحة َوفِل طدِم َأْكَصار إَِلك حَساد  ،َفَؼاسقتفؿ َمَع َغْقر َأقَران ،ضالَلفؿ 

 َوُأْخَرى َيـؽشر  َلفؿ ِضرِسل. ،َتاَرة َتْذَهب َلفؿ َكْػِسل ،َيطمون َطِؼبِل

ـَ إِطَراضٍ  ـِ  ،َطـْفؿ َأْو َتشِغقٍب بِِفؿ َوَأَكا َما َبْق َوَقْد َجاءكِل َرُجٌؾ بُِجزء ْٓب

اُه  َوَجاءكِل  ،َفجردت َطَؾْقِف كَقاِهل ،فِْقِف دَواِهل (كؽت اإِلْسالَم)َحْزم َسؿَّ

ة)َفـََؼْضُتَفا بِرَساَلة  ،آخر بِرَساَلة فِل آْطتَِؼاد ـْ َأْن  (الُغرَّ
َوإَْمُر َأفحش مِ

 ُيـؼض.

ِٛٝي ََٕٜٝك َّٓ َما َقاَل اهللُ ِٛ َٓ َقْقَل إِ  :،  
ِ
َّٓ َرُسْقل اهلل َٓ َكْتَبُع إِ َفنِنَّ اهلَل َلْؿ َيْلمر  ،َو

َٓقتَداِء بَِلحد َٓهتَداء بَِفْدِي بشر. ،بِا َٓ بِا  َو

 َسَخاَفة فِل َتفقيؾ ،فِقجب َأْن َيتحؼُؼقا َأكَّفؿ َلْقَس َلفؿ َدلِقؾ
َ
 ،َوإِكََّؿا ِهل

َٓ َتْستدُلقا َطَؾْقِفؿَفُلوصقُؽؿ  : َأْن  ـِ لقؾ ،بَِقِصقََّتْق َفنِنَّ  ،َوَأن ُتَطالبقهؿ بِالدَّ

َب... إلخ كالمف.  الُؿْبَتِدع إَِذا اْستدلؾت َطَؾْقِف َشغَّ

ٍَ ُٖٕس ٜفٜكا ََُش ََٚشٜنَط ٜأَبا   ٓٞ ٣ّ ايَػأفٔك ُٔ َسِع ََٝػُع اِب ٍَ اي : َأَما َمْحُػْقُضُف َفبحٌر ٜقا

اج اجَومَ  ،َطجَّ ـْ بحره َمرَجان الِحَؽؿ ،اٌء َثجَّ
اجف  ،َيْخُرج مِ َوَيـبت بَِثجَّ
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ـَ  ،َألَػاُف الـِّعؿ فِل ِرَياض الِفؿؿ َوَأرَبك َطَؾك ُكّؾ  ،َلَؼْد َحِػظ طُؾْقَم الُؿْسؾِِؿْق

َٓ  ،َوَكاَن فِل ِصَباُه َيْؾَبس الَحِرْير (اْلؿَؾؾ َوالـحؾ)َوَألَّػ  ،َأْهؾ ديـ َو

ـَ 
ِرْير، َأَحد إَصَقادَيْرَضك مِ َّٓ بِالسَّ  ."الَؿَؽاَكة إِ

ٍَ ُٔ َعِبٔس ايٖػاٜلّ ٜقا ٢ٔ ب ِٜ ُِٝذ عٓع ايٚس َما ": -َوَكاَن َأَحَد الُؿْجَتِفديـ  - ايٖؿ

ـِ َحْزم (الؿحؾَّك)َرَأْيُت فِل ُكُتِب اإِلْسالَم فِل الِعْؾِؿ مِْثؾ  َوِكَتاب  ،ْٓب

ـِ  (الُؿغـِل) ْي ْقِخ ُمَقفَّؼ الدِّ  ."لِؾشَّ

.ٝقًُٞت ـِ ْي ْقُخ طّز الدِّ  : َلَؼْد َصَدَق الشَّ

َُا ُٗ ـَـ الَؽبِْقر): ََٚثأيج  لِؾبقفِؼل. (السُّ

َٗا ـِ طبِد اْلرب. (الّتؿفقد): ََٚضابع  ْٓب

َواِوْيـ ؾ َهِذِه الدَّ ـْ حصَّ ـَ  ،َفَؿ ـْ َأذكَقاء اْلُؿْػتِق
ـَ الُؿَطا ،َوَكاَن مِ لَعة َوَأدم

 .اَفُفَق الَعالِؿ َحؼ   ،فِْقَفا

١ًِٜٝ ََُكٜٓٓفات َدًٔ ٢ٔ َسِعّ   : َٚالِب

َٖا َخْؿَسَة َطَشَر َألػ  (اإِليَصال إَِلك َففؿ كَِتاب الِخَصال): ِكَتاب ٜأٞنَبُط

َوكَِتاب  ،ُمَجؾََّدان (الِخَصال الَحافِظ لِجؿؾ شَرائِع اإِلْسالَم)َوِكَتاب  ،َورَقة

الُؿَحؾَّك فِل شرح الُؿَجؾَّك بِالحجج )َوِكَتاب  ،فِل الِػْؼف ُمَجؾَّد (الُؿَجؾَّك)

ة الَقَداعِ )كَِتاب  ،َثَؿاكِل ُمَجؾََّدات (َوأَثار  ،ماَئة َوِطْشُرْوَن َورَقة (َحجَّ

دِّ َطَؾك إِْسَؿاِطْقَؾ الَؼاِضل)كَِتاب  ِكَتاب  ،ُمَجؾَّد (قسَؿة الَخْؿس فِل الرَّ
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تِل ) َٓف  (َضاِهرَها التَعارض َوكِػل التـَاقض َطـَْفاأَثار الَّ َيُؽْقن َطْشَرة آ

ف ،َورَقة  ،باِلَ َأَساكِْقد (الَجامِع فِل َصِحْقح الَحِدْيث)ِكَتاب  ،َلؽِـ َلْؿ ُيتِؿَّ

ؾ الـّظِريَّة)كَِتاب 
َما اْكَػرد بِِف )كَِتاب  (التَّؾخقص َوالتَّخؾقص فِل الَؿَسائِ

 َمالِؽ َوَأُبق حـِقػَ 
ّ
افِِعل َٕبِل الَحَسـ بـ  (ُمْخَتَصر اْلؿقضح) (،ة َوالشَّ

َوَأبِل  ،اْختاِلَف الُػَؼَفاء الَخْؿَسة َمالِؽ)ِكَتاب  ،ُمَجؾد ،اْلُؿغؾس الظَّاِهِري

  ،َحـِْقَػةَ 
ّ
افِِعل  ،ُمَجؾَّد (التَّصػح فِل الِػْؼف)كَِتاب  (َوَداُود ،َوَأْحَؿد ،َوالشَّ

 ،َثالََثة َكَراِرْيس (ْؾ َطؾَِؿ الُؿْصَطَػك َأطَقان الُؿـَافِؼقـالتَّبققـ فِل هَ )كَِتاب 

اإِلمالَء فِل قَقاطد )َألػ َورَقة. كَِتاب  (اإِلمالَء فِل شرح الُؿَقصَّل)كَِتاب 

اِهِريَّة)كَِتاب  ،اَألػ َورَقة َأْيًض  (الِػْؼف  َألػ َورَقة.  (در الؼَقاطد فِل َفؼف الظَّ

ِّٜه كَِتاب  ،ُمَجؾَّد (الَػَراِئض)ِكَتاب  ،ُمجقؾقد (اإِلْجَؿاع): كَِتاب اٜأ

َؼؾِل) ٍد الصَّ دِّ َطَؾك طبد الَحّؼ بـ ُمَحؿَّ َساَلة البؾَؼاء فِل الرَّ  ،ُمجقؾقد (الرِّ

الِػَصؾ فِل اْلؿَؾؾ )ِكَتاب  ،ُمَجؾََّدان (اإِلحَؽام ُُٕصْقل إَحَؽام)كَِتاب 

ـِ اْطرتض َطَؾك الَػْصؾ)كَِتاب  ،ُمَجؾََّدان َكبِْقَران (َوالـِّحؾ ّد َطَؾك َم  ،َلفُ  (الرَّ

ـْ إِبؾقس َوَسائِر )ِكَتاب  ،ُمَجؾَّد ـَ َط الَقؼقـ فِل َكؼض َتؿقيف الؿعتذِرْي

ـَ  اِزّي )ِكَتاب  ،ُمَجؾَّد َكبِْقر (الُؿْشِركِْق ا الرَّ ـِ َزَكِريَّ ّد َطَؾك اْب  ،ماَئة َورَقة (الرَّ

ّد َطَؾك ِكَتاِب الػِرْيدالتَّرشقد فِل ال)كَِتاب  اوكدي فِل اطرَتاضف  (رَّ ـِ الرَّ ْٓب

ـَ )ِكَتاب  ،َطَؾك الـّبَقات ُمَجؾَّد ـَ الُؿْسؾِِؿْق
لقـ مِ ـْ كػر الؿَتَلوِّ ّد َطَؾك َم  (الرَّ
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التََّؼِرْيب َلْحد )كَِتاب  ،ُمَجؾَّد (ُمْخَتَصر فِل طؾؾ الَحِدْيث)ِكَتاب  ،ُمَجؾَّد

ِكَتاب  ،ُمَجؾَّد (آْستجالَب)كَِتاب  ،ُمَجؾَّد (ظ الَعامِقَّةاْلؿـطؼ بِإَْلَػا

ا َلُف  ،ُمجقؾقد (َكْؼُط اْلَعُروس)ِكَتاب  ،ُمَجؾَّد (َكَسب الَبْرَبر) َوَغْقر َذلَِؽ. َومِؿَّ

اس:  الَة طؿدً ) ،(ُمَراقَبة َأْحَقال اإِلَمام)فِل ُجْزء َأْو ُكرَّ ـْ ترك الصَّ
 ،(امِ

الَة) ،(الُؿَعاَرَضةِرَساَلة ) ـَ ) (،ِرَساَلة الَتلكقد) ،(قصر الصَّ َما َوَقَع َبْق

العَتاب َطَؾك َأبِل ) (،َفَضائِؾ إَْكَدُلس) ،(الظَّاِهِريَّة َوَأْصَحاب الؼَقاس

 
ّ
كِل َٓ ْهد) ،(َمْرَواَن الَخْق َمَراتِب الُعَؾَؿاء ) ،(ِرَساَلة فِل َمْعـَك الِػْؼف َوالزُّ

اإِلضَفار لَؿا ُشـَِّع بِِف َطَؾك ) (،التَّْؾِخقص فِل َأْطَؿال العَباد) ،(َوتَقالِقػُفؿ

الـّؽت الؿقجَزة فِل ) (،الـّبذ الَؽافَِقة)ُجزآن  (زجر الَغاِوي) ،(الظَّاِهِريَّة

ْأي َوالؼَقاس َوالتَّعؾقؾ َوالتَّؼؾقد َساَلة الالَزَمة ) ،ُمَجؾَّد َصِغْقر (َكِػل الرَّ الرِّ

 (الّدَرة فِل َما َيؾزم الُؿْسؾِؿ)ُمَجؾَّد  (ُمْخَتَصر اْلؿَؾؾ َوالـِّحؾ) ،(إَْمرَٕولِل 

وح)ُجزآن  ّد َطَؾك إِْسَؿاِطْقَؾ الَقفقدي) (،َمْسَلَلة فِل الرُّ الَِّذي َألَّػ فِل  ،الرَّ

َؿادحقة فِل اْلَقْطد ) (،الـََّصاِئح الؿـجَقة) ،(َتـَاقض آَيات َساَلة الصُّ الرِّ

بَقان غؾط ُطْثَؿان بـ َسِعْقٍد ) ،(َمَراتِب العُؾْقم) ،(َمْسَلَلة اإِلْيَؿان) ،(طقدَوالق

ـِ ).  (إَْطَقر فِل الُؿْسـَد َوالُؿرسؾ  ْٓب
ّ
اِرمِل َٓت ُطْثَؿان الدَّ َتْرتِْقب ُسَما

ـٍ   ) ،(َمِعْق
ّ
 ،(تسِؿَقة ُشُقْقخ َمالِؽ) ،(طدد َما لُِؽؾِّ َصاِحب فِل ُمسـد َبِؼل

ِرَساَلة فِل َذلَِؽ إَِلك  (بَقان الَػَصاَحة َوالبالَغة)ُجزآن  (قر َوإَخالَقالسِّ )



 اعشف طوفم

8
 [-رحمه اهلل-أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي ]اإلمام 

   
 

803 

ـِ َحْػُصْقَن  َٓ )اْب َقاد ُلْقٌن َأْو  سؿ) ،(َمْسَلَلة َهِؾ السَّ تسِؿَقة ) ،(الحّد َوالرَّ

ـِ َأبِل َطامِرٍ  َعَراء الَقافديـ َطَؾك اْب ء فِل اْلعُروض) ،(الشُّ
ْ
ُمَمّلػ فِل ) ،(َشل

 ،(التَّعؼب َطَؾك إَفؾقؾِل فِل َشرحف لديَقان الؿتـبِّل) ،(الظَّاء َوالَضاد

دِّ َطَؾك َأَكاجقؾ الـََّصاَرى) ،(َغَزَوات الَؿـُْصْقر بـ َأبِل َطامِرٍ )  .(َتللِقػ فِل الرَّ

٢ٔ َسِعّ َوَذَكَر فِْقَفا َأْسَؿاء كتب َلُف فِل  (ِرَساَلة فِل الطِّّب الـّبِقي): َٚالِب

دِّ )َو  (،َمَؼاَلة الَعاَدة)لطِّّب مِـَْفا: ا ّد بِالضِّ َشْرح )َو  ،(َمَؼاَلة فِل شَػاء الضِّ

َوكَِتاب  ،(حّد الطِّّب )َوكَِتاب  ،(بؾَغة الَحؽِْقؿ)َوكَِتاب  ،(َفصقل بؼَراط

ة) إَدوَية )َوكَِتاب فِل  ،(اْختَصار َكالَم َجالقـقس فِل إَمَراض الَحادَّ

بِْقب) وَ  ،(الؿػرَدة ـَ التَّْؿر َوالزَّ َمَؼاَلة فِل )َو  ،(َمَؼاَلة فِل الؿَحاكَؿة َبْق

 َوَأشَقاء ِسَقى َذلَِؽ. (الـَّْخؾ

١َٝ ُٔ ٔزِس ٤ٛاب اِب ٍَ ٜأُبٛ اشٜب ـْ َأكؾ الؾُّبانَ ": ٜقا
ـُ َحْزٍم َقْد َبِرَص مِ  ،َكاَن اْب

ـَ َسـًَة َغْقر َشْفر ،َوَأَصابف َزَماكة ـِ َوَسْبِعْق ـَْتْق
 ."َوَطاَش ثِ

 : ٝقًُٞت
ّ
افِِعل َيْسَتْعَؿؾ الؾُّباَن لُؼَقة  - -رحؿف اهلل- -َوَكَذلَِؽ َكاَن الشَّ

م. ،الِحْػظ َ الدَّ
َد َلُف َرْمل  َفقلَّ

ُٔ ايعط٢ٜف ٍَ ٜأُبٛ ايَعٖباؽ٢ اِب ـِ َحْزٍم َوسقُػ الحَجاِج ": ٜقا َكاَن لَِسان اْب

ـِ   ."َشِؼقَؼْق
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ُٔ ٜطِطَخإ ايرتٔنٞ ُُٖس ب ََُش ٍَ ٜأُبٛ َبٞهط٣  ٍد َطْبُد َٜٚقا : َقاَل لِل اإِلَماُم َأُبق ُمَحؿَّ

د   بـ ُمَحؿَّ
ِ
ـِ الَعَربِل "َيْعـِل:  -اهلل ـُ ": -َوالِد َأبِل َبْؽٍر ب ٍد ب َأْخَبَركِل َأُبق ُمَحؿَّ

 ،َفَجَؾَس  ،َفَدَخَؾ الَؿْسَجدَ  ،َشِفَد ِجـَاَزةَأكَُّف ": َحْزٍم َأن َسَبَب َتَعؾُّؿف الِػْؼف

 ."َفَؼاَل َلُف َرُجٌؾ: ُقْؿ َفصؾِّ تحقَّة الَؿْسَجد ،َوَلْؿ َيركع

ـَ َسـًَة. اَوَكاَن َقْد بؾَغ ِست    َوِطْشِرْي

الَِة َطَؾك الِجـَاَزة ،َفُؼْؿُت َوركعُت "َقاَل:  ـَ الصَّ
ا َرَجعـَا مِ َدَخْؾُت  ،َفَؾؿَّ

ُكْقع ،الَؿْسَجد َلْقَس َذا َوقَت َصالَة  ،َفِؼْقَؾ لِل: اْجؾِْس اْجؾِْس  ،َفَبادرُت بِالرُّ

َوُقْؾُت لأِلْسَتاذ الَِّذي  ،َقاَل: َفاْكَصَرفت َوَقْد َحِزْكُت  -َوَكاَن َبْعد الَعْصر  -

ْقَن. ـِ دحُّ  ب
ِ
 َربَّاكِل: ُدلـِل َطَؾك َدار الَػِؼْقف َأبِل َطْبِد اهلل

ـِل َطَؾك  ،َوَأْطَؾؿُتف بَِؿا جَرى ،ُتفَفؼصد"َقاَل:  َفبَدَأُت  (،ُمَقصَّل َمالٍِؽ )َفدلَّ

ـْ َثالََثة َأْطَقام اَوتَتابعت قَِراءتِل َطَؾْقِف َوَطَؾك َغْقِرِه َكْحقً  ،بِِف َطَؾْقفِ 
َوبَدأُت  ،مِ

 ."بِالؿـَاضَرة

ُٔ ايَعَطٔبٞ ٍَ اِب ِٖ ٜقا ـَ َحْزٍم َسْبَعَة َأطْ ُث َوَسِؿْعُت مِـُْف جِؿْقع  ،َقام: َصِحبُت اْب

ـْ كَِتاب 
 ،َوُهَق ِستُّ ُمَجؾََّدات ،(اْلَػْصؾ)ُمَصـَّػاتف ِسَقى الُؿَجؾَّد إَِخْقر مِ

ـْ ِكَتاب 
ـَ  (اإِليَصال)َوقَرَأَكا َطَؾْقِف مِ َأْرَبع ُمَجؾََّدات فِل َسـَِة ِستٍّ َوَخْؿِسْق

ٍة. ،اَوُهَق َأْرَبَعة َوِطْشُرْوَن مجؾدً  ،َوَأْرَبع ماَئة  َولِل مِـُْف إَِجاَزة َغْقَر َمرَّ
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ٖٝإ َٚإ بٔ َس ََِط ٍَ ٜأُبٛ  ـُ َحْزٍم ": ٜقا َحامِؾ ُفـُْقن  - -رحؿف اهلل- -َكاَن اْب

ـْ َحِدْيٍث َوفؼٍف َوَجَدٍل َوَكَسٍب 
َمَع الُؿَشاَرَكة  ،َوَما َيتعؾَّؼ بَِلِذَيال إَدب ،مِ

ـَ الَؿـطؼ َوالػؾسَػة.  فِل
 َأْكَقاع التََّعالِقؿ الَؼِدْيَؿة مِ

 َٓ ر َطَؾك الُػـُْقن  ـْ َغَؾٍط لِجَراءتف فِل التَّسقُّ
َوَلُف ُكتب َكثِْقَرة َلْؿ َيخُؾ فِْقَفا مِ

 ،َوَضؾَّ فِل ُسُؾْقك الؿَسالؽ ،َفنِكَّفؿ َزَطُؿقا َأكَُّف َزلَّ هـَالؽ ،ِسقََّؿا اْلؿـطؼ

ـْ َلْؿ َيػفؿ َغَرَضفَوَخالػ 
ـّ ُمَخاَلَػَة مِ َٓ  ،َأرسَطاَصالقس َواِضَع اْلَػ َو

 اْرَتاض. 

 ًٓ   َوَمال َأوَّ
ّ
افِِعل ـْ َمْذَهبف َحتَّك ُوِسَؿ  ،إَِلك الـََّظر َطَؾك َرْأي الشَّ َوَكاضؾ َط

ـَ الُػَؼَفاء ،بِفِ 
ذوذ.  ،َفاْسُتْفِدَف بَِذلَِؽ َلَؽثِْقر مِ  َوِطْقَب بِالشُّ

حف ،ؿَّ َطَدل إَِلك َقْقل َأْصَحاب الظَّاِهرثُ  َوثبَت َطَؾْقِف إَِلك  ،َوَجاَدل َطـْفُ  ،َفـؼَّ

 َأْن َماَت. 

ـْ َخاَلَػُف َطَؾك اْسرتَساٍل فِل  ،َوَكاَن يحؿؾ طؾؿف َهَذا َوُيَجادل َطـُْف َم

َواْستـَاٍد إَِلك الَعْفد الَِّذي َأَخَذُه اهلل َطَؾك الُعَؾَؿاِء:  ،َوَمَذٍل بَِلسَراِرهِ  ،صَِباِطفِ 

َٓ َتْؽتُُؿْقَكفُ ﴿ ُـَُّف لِؾـَّاِس َو ، َفَؾْؿ َيُؽ ُيَؾطُِّػ َصْدَطُف بَِؿا ِطـَْدُه بِتعِريض ﴾ لتُبَقِـّ

َٓ بتدِريج ـْ َطارَضُف صؽَّ الَجـَْدل ،َو َوُيـِْشؼف إِكَشاق  ،َبْؾ َيصؽُّ بِِف َم

َحتَّك اْسُتْفِدَف لُػَؼَفاء  ،َوُتققع بِِف الـّدوب ،َفتـِػُر َطـُْف الُؼُؾْقُب  ،لَخْرَدلا

ُروا  ،َوَشـَُّعقا َطَؾْقفِ  ،َوَأْجَؿُعقا َطَؾك تضؾقؾِفِ  ،َفتَؿالُموا َطَؾْقفِ  ،َوقتف َوَحذَّ
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ـْ فِتـتفِ 
ـِ الدكقِّ مِـْفُ  ،سالَصقـفؿ مِ فؿ َط ْقك ُيؼصقكف َفطػؼ الُؿؾُ  ،َوهنقا َطَقامَّ

ـْ ُقرهبؿ ـْ  ،َط
ـْ بالِدِهؿ إَِلك َأِن اْكَتفقا بِِف ُمـَْؼطع َأثِره: َبْؾَدة مِ َوُيَسقُِّرْوَكُف َط

 ."َباِدَية َلْبَؾة

َٛأيٝف٘: ٝقًُٞت ِٔ َت َٔ  .(َتبديؾ الَقُفْقد َوالـََّصاَرى لِؾتَّقَراة َواإِلكجقؾ): كَِتاب َٚ

ُٙ ا - َٜٚقِس ٜأَخَص اٞيُٓٛل ٣ِٜأبعَس ِٔ ٔعً َٔ ِٔ - هلل  ـِ ": َع ـِ الَحَس ِد ب ُمَحؿَّ

 
ّ
ـَ فِْقفِ  ،الَؿْذِحِجل  َفزلزلف فِل َأشَقاء.  ،َوَأمَع

ٌْ ِٝ ََ ِحْقحَٚٔيٞ ٜأَْا  ٍد لَؿَحبَّتف فِل الَحِدْيِث الصَّ َوَمْعِرَفتِِف  ،: إَِلك َأبِل ُمَحؿَّ

 بِِف.

ا  َٓ ُأَوافُِؼُف فِل َكثِْقٍر مِؿَّ َجاِل َوالعؾؾَوإِْن ُكـُْت  َوالَؿَسائِؾ  ،َيؼقُلُف فِل الرِّ

 َوَأقطُع بخطئِِف فِل َغْقِر َما َمْسَلَلٍة.  ،الَبِشَعِة فِل إُُصْقِل َوالػروع

رهَٜٚئهٔ َٓ ُأَكػِّ ُؾفُ  ،:  َٓ ُأَضؾِّ . ،َو ـَ  َوَأْرُجق َلُف العػَق َوالُؿَسامَحة َولؾُؿْسؾِِؿْق

 َعة طُؾْقمِِف. : لَِػْرِط ذَكائِِف َوَس َٜٚأخهُع

ٍُ ِٛ ِٔ َٜٝك ََ  ٍِٛ ُ٘ ٜقِس َشٜنَط ٜق ِٜت  . (الُؿَقصَّل): َأَجؾُّ الُؿَصـََّػاِت ََٚضٜأ

ٍَ َو  ،الُبَخاِرّي َوُمْسؾِؿ (َصحقَحا): َبْؾ َأْوَلك الُؽُتب بِالتََّعظِْقؿ ٜفٜكا

َؽـ) ؿ بـ لَؼاِس  (الؿـتَؼك)َو  ،(ُمـتَؼك اْبـ الَجاُرْودِ )َو  ،(َصِحْقح اْبـ السَّ

  ،ُثؿَّ َبْعَدَها ِكَتاب َأبِل َداُودَ  ،َأْصَبغ
ّ
لَؼاِسؿ بـ  (الؿَصـّػ)َو  ،َوِكَتاب الـََّساِئل

 .(مَصـّػ َأبِل َجْعَػٍر الطََّحاِوّي ) ،َأْصَبغ
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ـِ َماَجف): َما ذكر ٝقًُٞت َٓ  ،(ُسـَـ اْب  ،:َفنِكَُّف َما َرآُهَؿا (َجامِع َأبِل ِطْقَسك)َو

َّٓ َبْعَد َمْقتِِف. َٓ ُأدِخال إَِلك إَْكَدُلِس إِ  َو

ِٖ ٍَ ُث ار): َو ٜقا ُمْسـَد َأْحَؿد بـ )َو  ،(ُمْسـَد اْبـَل َأبِل َشْقَبةَ )َو  ،(ُمْسـَد الَبزَّ

  (ُمْسـَد)َو  ،(ُمْسـَد إِْسَحاق)َو  ،(َحـَْبؾٍ 
ّ
َقالِِسل الَحَسـ بـ  (ُمْسـَد)َو  ،الطَّ

دٍ )َو  (،ُمْسـَد اْبـ َسـَْجر)َو  ،ُسْػَقانَ   بـ ُمَحؿَّ
ِ
َو  ،الُؿْسـَِدي (ُمْسـَد َطْبد اهلل

 )َو  ،(ُمْسـَد َيْعُؼْقب بـ َشْقَبةَ )
ِّ
 بـ الَؿِدْيـِل

ّ
ُمْسـَد اْبـ َأبِل )َو  ،(ُمْسـَد َطؾِل

 .(َغَرَزةَ 

 
ِ
تِل ُأْفِرَدْت لَِؽالَِم َرُسْقل اهلل صؾك اهلل -َوَما جَرى مجَرى َهِذِه الُؽُتب الَّ

 .اِصْرفً  – -طؾقف وسؾؿ

تِل فِْقَفا كالُمُف َوَكالَُم َغْقره مِْثؾ  اِق )ُثؿَّ الُؽُتب الَّ زَّ َو  ،(مَصـّػ َطْبد الرَّ

ـِ َأبِل َشْقَبةَ )  بـ َمْخَؾدٍ ُمَصـَّػ )َو  (،ُمَصـَّػ َأبِل َبْؽٍر ب
َ
د  ،(َبِؼل َوكَِتاب ُمَحؿَّ

اد )ُثؿَّ  ،َوكَِتاب اْبـ الُؿـِْذِر إَْكَبر َوإَْصَغر ،بـ َكْصٍر الَؿْرَوِزّي  ُمَصـَّػ َحؿَّ

ل َمالِؽ بـ َأَكسٍ )و  ،(بـ َسَؾَؿةَ  َل اْبـ َأبِل ِذْئٍب )َو  ،(ُمَقصَّ َل )َو  ،(مقصَّ ُمَقصَّ

 )َو  ،(َوِكْقعُمَصـَّػ )َو  ،(اْبـ َوْهٍب 
ّ
د بـ ُيْقُسَػ الِػْرَيابِل َو  ،(ُمَصـَّػ ُمَحؿَّ

 ،َوفؼف َأبِل ُطَبْقدٍ  ،(َمَسائِؾ َأْحَؿد بـ َحـَْبؾٍ )َو  ،(ُمَصـَّػ َسِعْقد بـ َمـُْصْقرٍ )

 َوفؼف َأبِل َثْقٍر.
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ـُ َحْزٍم: َبْؾ ُرْتَبة ٝقًُٞت َأْن ُيذكر تِْؾَق  (الُؿَقصَّل): َما َأْكَصَػ اْب

ـِ ) ِحْقَحْق  )، َمَع (الصَّ
ّ
َب  (،ُسـَـ َأبِل َداُوَد َوالـََّسائِل َم  ،َلؽـَّف َتَلدَّ َوَقدَّ

ْرف َوَمَفاَبًة فِل  ،فِل الـُُّػْقسِ  اَلَقْقعً  (لِؾؿقصَّل)َوإِنَّ  ،الُؿْسـََدات الـّبقيَّة الصِّ

ٌء.
ْ
َٓ ُيَقاِزهنَا َشل  الُؼؾقب 

َٛاٍ  ُٔ َبِؿٝه ٢ِ ب ٍَ ٜأُبٛ ايٜكأغ ُ٘ (الّصَؾة) اسٜبأفغ ٔفٜٞقا : َقاَل الَؼاِضل ٜي

ـُ َأْحَؿَد:  ِف َيُؼْقُل "َصاِطُد ب ـُ َحْزٍم بخطِّ َّ اْب
ُولِْدُت بُؼْرُصَبة فِل ": َكَتَب إَِلل

 فِل َرَبِض ُمـقة الُؿِغْقَرة
ّ
ْرقِل ْؿس آِخَر َلْقَؾة  ،الَجاكب الشَّ َقْبؾ ُصُؾْقع الشَّ

ـَ َوَثالَِث ماَئة ،إَْربَعاء ـْ َرَمَضاَن َسـََة َأْرَبٍع َوَثَؿاكِْق
بَطالع  ،آخَر َيْقم مِ

ـْ ُكَقْكقِر ،اْلَعْؼَرب
ابِع مِ  ."َوُهَق الَقْقم السَّ

ٍَ َقأعس ـْ خّط اْبـِِف َأبِل َرافِعٍ : ٜقا
َ َطِشقَّة َيْقم ": َوكُؼْؾُت مِ

َأْن َأَباُه ُتُقفِّل

ـَ َوَأْرَبِع ماَئة ،ـْ َشْعَبانَ إََحد لِؾقؾتقـ بؼقَتا مِ  َفَؽاَن  ،َسـَة ِستٍّ َوَخْؿِسْق

ـَ َسـًَة َوَأْشُفرً   .- -رحؿف اهلل- - اُطُؿره إِْحَدى َوَسْبِعْق

٢ٔ َسِعّ ٔفٞ ايٖػ١َٔٓ َََع اِب ََاَت   ِٔ ُٖ َٔ ـُ َٚ ـُ ب : الَحافُِظ َأُبق الَقلِْقِد الَحَس

ْرَبـِْدي ٍد الدَّ ـِ َوالَػِؼْقُف  ،ُمَحؿَّ ِد ب  بـ ُمَحؿَّ
ِ
ـُ َطْبد اهلل َأُبق الَؼاِسِؿ ِسَراُج ب

ِد  ،َقاِضل الَجَؿاَطة بُؼْرُصَبة ،ِسَراج ـِ ُمَحؿَّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َوالَحافِظ َطْبُد الَعِزْيِز ب

 
ّ
ـِ َطاِصٍؿ الـَّْخَشبِل ـِ  ،ب  ب

ِّ
ـُ َطؾِل َوشقُخ الَعَربِقَّة َأُبق الَؼاِسِؿ طبُد الَقاِحد ب

ـِ  ،َبْغَدادَ َبْرَهان بِ  ِد ب ـِ ُمَحؿَّ ـُ َأْحَؿَد ب ُد ب ـِ ُمَحؿَّ َوُمْسـُِد الَقْقِت َأُبق الُحَسْق
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ُّ
اب  ،َحْسـُْقَن الـَّْرِسل ٍد الَخشَّ ـِ ُمَحؿَّ ِّ ب

ـُ َطؾِل ُد ب ُث َأُبق َسِعْقٍد محؿَّ َوالُؿَحدِّ

ـُ َمـُْص  ،الـَّْقَساُبْقِريُّ  ُد ب  قا ."ْقٍر الُؽـُْدِريَوالَقِزْيُر َطِؿْقُد الُؿؾؽ ُمَحؿَّ

: لؽان حري أن -رحؿف اهلل-ولقٓ جؿقد وضاهرية يف اإلمام ابـ حزم 

 يرتبع يف باب الػؼف والعؾؿ.

: كان شديد الظاهرية، وكاكت طـده جفقؿة يف -ضمح٘ اهلل-يهٓ٘ 

إسؿاء والصػات: ولفذا يحذر مـفا، وٓ سقؿا يف كتابف الؿحؾك: 

 ."الؿجؾد إول، والثاين"

 وقد تؿإ طؾقف الؿتؿذهبة وأحرققا كتبف.

 : ٖٚٛ ايكا٥ٌ

 تضؿـف الؼرصاس بؾ هـــق يف صدري... وإن تحرققا الؼرصاس لـ تحرققا الذي 

 أجبقا بعؾؿ كل يرى الـاس مـ يدري... دطقين مـ إحراق رق وفاقـــــــــــــــــــــد 

اكت يف : وزيًرا يف الدولة إمقية التل ك-ضمح٘ اهلل-ٚنإ أبٛٙ 

 إكدلس.

ومع ذلؽ لحؼف مـ الؿحـ، ما ذكر بعضفا، واهلل الؿستعان، والحؿد 

 هلل رب العالؿقـ.

: كتاب الؿحؾك يف الػؼف، إٓ ما تؼدم -ضمح٘ اهلل-َٚٔ أْفؼ نتب٘ 

 معـا مـ ضاهريتف الشديدة.

 : جؿقد يف العؼقدة، وطـده سقالن يف العؼقدة.ٚعٓسٙ أّٜها
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 810 [-رحمه اهلل-بن حزم األندلسي ]اإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد 

 ."اهلل طز وجؾ بتسعة وتسعقـ اسًؿابحصر اسؿاء ": فٗٛ ٜكٍٛ

التبققـ لخطل مـ حصر أسؿاء اهلل ": ٚقس ضززْا عًٝ٘ بطغاي١ ٚأمسٝٓاٖا

 ."يف تسعة وتسعقـ

 ."جؿد يف مقضع السقالن، وسال يف مقضع الجؿقد": ٚهلصا قايٛا فٝ٘

 أي أكف: جؿد بالظاهر يف مقضع السقالن وهق الػؼف.

لؿ يؼؾ بظاهر إدلة، وإكؿا كان وسال يف مقضع الجؿقد يف العؼقدة، و

 يمول، ويحرف الـصقص طـ ضاهرها، وٓ سقؿا يف إسؿاء والصػات.

 ."الػصؾ يف الؿؾؾ والـحؾ": كتاب يف: -ضمح٘ اهلل-ٚي٘ 
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 [بيان المرحلة المتأخرة من الدعوة السلفية]

: الؿقافؼ لؾثالثقـ مـ شفر رمضان الؿبارك لعام ثالثة يف ٖصا ايّٝٛ

 وأربعقـ وأربعؿائة وألػ مـ الفجرة الـبقية. 

اطرف "كـتفل بنذن اهلل طز وجؾ مؿا أردكا ذكره، واإلحالة إلقف بعـقان: 

 . "سؾػؽ

 طؾك الؿرحؾة الؿتلخرة مـ الدطقة السؾػقة. ٚغٝتهُٔ ايهالّ:

 الػرتة.  : التل كان الؿجدد لفا يف هذهٖٚٞ

 -رحؿف اهلل-: اإلمام محؿد بـ طبد القهاب بـ سؾقؿان التؿقؿل ٖٛ

 تعالك.
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 812 [-رحمه اهلل-]اإلمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي 

 [-رحمه اهلل-اإلمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي ]

 .-سمحٕ اهلل-حمٌذ بّ عبذ اه٘ٓاب اهتٌٌٚٛ : اإلَاّ

 : -اهللسمحٕ -بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هإلًاَ حمٌذ بّ عبذ اه٘ٓاب 

: الشقخ محؿد بـ طبد القهاب بـ سؾقؿان بـ طؾل التؿقؿل ٖٛ

 الحـبؾل. 

والؿقافؼ لعام -هـ 1115شؿال الرياض سـة  (العققـة): يف بؾدة ٚيس

 م.1703

 : قبؾ بؾقغف العاشرة. سفغ ايكطإٓ

 : الػؼف الحـبؾل والتػسقر والحديث طؾك والده. زضؽ

 رحؿفؿا اهلل  ،تقؿقة وابـ الؼقؿواطتـك بدراسة كتب شقخ اإلسالم ابـ 

 : مؽة وزار الؿديـة. سر

 : هبا طـ الشقخ طبد اهلل بـ إبراهقؿ. ٚأخص ايعًِ

 : البصرة والشام وأخذ العؾؿ طـ كبار طؾؿائفا. ٚظاض

وقد رأى الشقخ ما بالبالد التل وصؾ إلقفا مـ العؼائد والعادات 

 الػاسدة والبدع الضالة. 
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وكادى بالرجقع إلك كتاب اهلل وتعالقؿ الرسقل  فعزم طؾك الؼقام بدطقتف

وحارب البدع وكادى هبدم إضرحة والؿزارات وإزالة معالؿفا اقتداء بؿا 

وٓقك الؽثقر مـ إذى  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كاكت طؾقف أيام رسقل اهلل 

 حتك جاء كصر اهلل وسؿل بحؼ الؿجدد والؿصؾح.

: محؿد بـ طبد القهاب إلك جقار ربف شفر ذي ٚاْتكٌ ايؿٝذ املكًح

رحؿة  -رحؿف اهلل-هجرية مخؾػا وراءه العؿؾ الصالح 1206الؼعدة سـة 

 واسعة وأسؽـف فسقح جـاتف.
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 814 ]مجدد القرن الثاني عشر[

 [مجدد القرن الثاني عشر]

: محؿد بـ طبد القهاب بـ سؾقؿان بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ ٖٛ

 بـ بريد بـ مشرف التؿقؿل.راشد بـ بريد بـ محؿد 

 : إلك تؿقؿ.ْػب١

 :ٚالزت٘ ْٚؿأت٘

: محؿد بـ طبد القهاب سـة خؿس طشرة بعد الؿائة ٚيس ؾٝذ اإلغالّ

 وإلػ مـ الفجرة الـبقية. 

 يف بقت أضاف إلك شرف الـسب شرف العؾؿ. 

: طبد القهاب كان طالؿا ذا معرفة تامة بالحديث والػؼف فإٕ ٚايسٙ

 ولف أسئؾة وأجقبة.  ،قاضقا ،وغقرهؿا

أكف اصؾع طؾقفا ": "عٓٛإ اجملس يف تاضٜذ ظبس" شنط ابٔ بؿط يف

 . "واستػاد مـفا

 ،: طبد القهاب كان فؼقف زماكف متبحرا يف طؾقم الؿذهبٚغًُٝإ ٚايس

وكان طؾؿاء كجد يف زماكف يرجعقن إلقف يف  ،قد اكتفت إلقف الرياسة يف العؾؿ

 .72ذكر ذلؽ يف صـ ،كؾ مشؽؾة مـ الػؼف وغقره
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رأيت لف سمآت طديدة وجقابات كثقرة وصـػ ": ٚقاٍ بعس شنطٙ

كان معاصرا لؾبفقيت  -أي سؾقؿان  -وذكر أكف  "كتابا يف الؿـاسؽ

 وأكف اجتؿع بف بؿؽة الؿؽرمة. ،الحـبؾل

وهؽذا كان أطؿام الشقخ محؿد بـ طبد القهاب وأبـاء أطؿامف طؾؿاء 

 ذرية اإلمام الؿجدد محؿد بـ طبد القهاب.  كؿا اتصؾ العؾؿ يف ،أجالء

كسلل اهلل أن يستؿر ذلؽ فقفؿ إلك أن يرث اهلل إرض ومـ طؾقفا وما 

 ذلؽ طؾك اهلل بعزيز.
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 816 ]مشايخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب[

 [مشايخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب]

العؾؿ طـ مشايخ  -رحؿف اهلل- تؾؼك اإلمام محؿد بـ طبد القهاب

 كثقريـ كؿا كص طؾقف غقر واحد مـ أئؿة العؾؿ.

 :ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ ال اسبكط أشنط َٔ َؿاخي٘ َٔ ًٜٞ

 .-مػتل كجد  -والده الشقخ طبد القهاب  - 1

 الشقخ طبد اهلل بـ إبراهقؿ بـ سقػ الـجدي الؿدين. -2

مـ مشايخ اإلمام محؿد بـ طبد القهاب اإلمام الؿحدث محؿد  -3

 حقاة السـدي.

وهق طالؿ جؾقؾ أقام  ،الشقخ محؿد الؿجؿقطل صاحب البصرة -4 

 اإلمام محؿد بـ طبد القهاب يؼرأ طؾقف. 

حقـؿا اجتؿع باإلمام محؿد بـ طبد  ،الشقخ طؾك أفـدي الداغستاين -5

 القهاب يف الؿديـة الؿـقرة وأجازه. 

أجاز اإلمام محؿد بـ طبد  ،طبد الؾطقػ العػالؼل إحسائل -6

القهاب بؽؾ ما حقاه ثبت الشقخ طبد الباقل أبل الؿقاهب الحـبؾل قراءة 

 وتعؾؿا وتعؾقؿا. 

 الشقخ إسؿاطقؾ العجؾقين. -7
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 سالؿ البصري. الشقخ طبد اهلل بـ  -8

 الشقخ صبغة اهلل الحقدري.  -9
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 818 ]ثناء أهل العلم على اإلمام محمد بن عبد الوهاب[

 [ثناء أهل العلم على اإلمام محمد بن عبد الوهاب]

حظل شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب مـ ثـاء أهؾ العؾؿ طؾقف 

 وطؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر كذكر مـفؿ مـ يؾل:  ;بالشلء القفقر 

لؼد استػدت مـ ": سٝح ٜكٍٛ فٝ٘: ايٖٛابٚايسٙ ايؿٝذ عبس  -1

 ."أو قريًبا مـ هذا الؽالم ،ولدي محؿد فقائد مـ إحؽام

 .-ضمح٘ اهلل-ايعال١َ األَري ضبُس بٔ إمساعٌٝ ايكٓعاْٞ -2

أكشد فقف قصقدة أثـك طؾقف فقفا بؼقامف بالتقحقد وبنلزامف مـ تحت يده 

 إقامة شعائر اإلسالم. 

 :تًو ايككٝس٠سٝح ٜكٍٛ ايكٓعاْٞ يف 

 وإن كان تسؾقؿل طؾك البعد ٓ يجدي... سالمل طؾك كجد ومـ حؾ يف كجــــــــد 

 رباها وحقاها بؼفؼفة الرطـــــــــــــــــــد... لؼد صدرت مـ سػح صـعا سؼل الحقا 

 أٓ ياصبا كجد متك هجت مـ كجـــــد... سرت مـ أثقر يـشد الريح أن ســــــــرت 

 .س بٔ عًٞ ايؿٛناْٞ قاسب ٌْٝ األٚطاضايعال١َ ضبُ -3

البدر "حقث ذكره يف ترجؿة غالب بـ مساطد أمقر مؽة مـ كتابف  

 1215ويف سـة ": 12، وقال يف جـ "الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع

وصؾ مـ صاحب كجد الؿذكقر أي: طبد العزيز بـ سعقد مجؾدان 

أحدهؿا يشتؿؾ  ،اهلل لطقػان أرسؾ هبؿا إلك حضرة حقٓن اإلمام حػظف
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طؾك رسائؾ لؿحؿد بـ طبد القهاب كؾفا يف اإلرشاد إلك إخالص 

وهل رسائؾ  ،التقحقد والتـػقر مـ الشرك الذي يػعؾف الؿعتؼدون يف الؼبقر

 جقدة مشحقكة بلدلة الؽتاب والسـة. 

والؿجؾد أخر يتضؿـ الرد طؾك جؿاطة مـ الؿؼصريـ مـ سػفاء 

سائؾ متعؾؼة بلصقل الديـ وبجؿاطة مـ صـعاء وصعدة ذكروه يف م

فلجاب طؾقفؿ جقابات محررة مؼررة محؼؼة تدل طؾك أن  ،الصحابة

 الؿجقب مـ العؾؿاء الؿحؼؼقـ العارفقـ بالؽتاب والسـة. 

وقد هدم طؾقفؿ جؿقع ما بـقه وأبطؾ جؿقع ما دوكقه: ٕهنؿ مؼصرون 

وهؽذا  ،فصار ما فعؾقه خزيا طؾقفؿ وطؾك أهؾ صـعاء وصعدة ،متعصبقن

وأرسؾ صاحب كجد مع الؽتابقـ  ،مـ تصدر ولؿ يعرف مؼدار كػسف

الؿذكقريـ بؿؽاتبة مـف إلك سقدي الؿقلك اإلمام فدفع حػظف اهلل جؿقع 

فلجبت طـ كتابف الذي كتب إلك مقٓكا اإلمام حػظف اهلل طؾك لساكف  ،ذلؽ

 ،الجؿاطة الذيـ أرسؾقا إلقف بالؿذكرة ٓ كدري مـ هؿبؿا معـاه: أن 

وإصؾ والجقاب مقجقدان يف  ،وكالمفؿ يدل طؾك أهنؿ جفال

 اهـ. "مجؿقطقـ

 . -رحؿف اهلل-الشقخ محؿقد شؽري إلقسل -4
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 820 ]ثناء أهل العلم على اإلمام محمد بن عبد الوهاب[

أي: اإلمام محؿد بـ طبد  -كان ": (114قـ)قاٍ يف تاضٜذ ظبس 

شديد التعصب لؾسـة كثقر اإلكؽار طؾك مـ خالػ الحؼ مـ  -القهاب 

 العؾؿاء. 

مـ العؾؿاء أمريـ  -: اإلمام محؿد بـ طبد القهاب أٟ - ٚاسباقٌ أْ٘

وكان يعؾؿ الـاس الصالة وأحؽامفا  ،بالؿعروف الـاهقـ طـ الؿـؽر

وقد جد يف تعؾقؿ الـاس وحثفؿ  ،وسائر أركان الديـ ويلمر بالجؿاطات

طاطة وأمرهؿ بتعؾؿ أصقل الديـ وشرائطف وأحؽام الصالة طؾك ال

وأركاهنا وواجباهتا وســفا وسائر أحؽام الديـ وأمر جؿقع أهؾ البالد 

بالؿذاكرة يف الؿساجد كؾ يقم بعد صالة الصبح وبعد العشاءيـ يف معرفة 

 ،اهلل تعالك ومعرفة ديـف اإلسالم ومعرفة أركاكف وما ورد طؾقف مـ أدلة

وأول ما  ،وكسبف ومبعثف وهجرتف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ومعرفة الـبل 

دطا إلقف مـ كؾؿة التقحقد وسائر العبادات التل ٓ تـبغل إٓ هلل: كالدطاء 

والذبح والـذر والخقف والرجاء والخشقة والرغبة والتقكؾ واإلكابة وغقر 

بؾ  ،المفؾؿ يبؼ أحد مـ طقام أهؾ كجد جاهال بلحؽام ديـ اإلس ،ذلؽ

كؾفؿ تعؾؿقا ذلؽ إلك الققم بعد أن كاكقا جاهؾقـ هبا إٓ الخقاص مـفؿ. 

 قا "واكتػع الـاس بف مـ هذه الجفة الحؿقدة
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الؿعروف بابـ  -ايعال١َ ايؿٝذ عبس ايكازض بٔ أمحس بٔ َكٛف٢ -5

 . -بدران الدمشؼل

الؿدخؾ إلك مذهب "وصػ اإلمام محؿد بـ طبد القهاب يف كتابف 

بلكف العالؿ إثري واإلمام الؽبقر ": (229صـ) "حؿد بـ حـبؾاإلمام أ

أخذ  ،ولؿا امتأل وصابف مـ أثار وطؾؿ السـة وبرع يف مذهب أحؿد"قال: 

يـصر الحؼ ويحارب البدع ويؼاوم ما أدخؾف الجاهؾقن يف هذا الديـ 

 الحـػل والشريعة السؿحاء. 

صريؼتف التل هل إقامة وأطاكف ققم وأخؾصقا العبادة هلل وحده طؾك 

التقحقد الخالص والدطقة إلقف وإخالص القحداكقة والعبادة كؾفا بسائر 

 أكقاطفا لخالؼ الخؾؼ وحده... إلخ.
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 822 ]تالمذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب[

 [تالمذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب]

توكٟ اهعوٍ عّ ػٚخ اإلطالَ حمٌذ بّ عبذ اه٘ٓاب عذٝ ًّ اهعوٌا١ 

 :ّ ٙوٛاألدال١ ُزكش ًٍِٔ ً

 سعقد بـ طبد العزيز بـ محؿد بـ سعقد. -1

 حسقـ بـ الشقخ محؿد بـ طبد القهاب الؼاضل يف بؾد الدرطقة.  -2

 طؾل بـ الشقخ محؿد بـ طبد القهاب.  -3
يضرب بف  ،وهق طالؿ جؾقؾ ورع شديد الخقف مـ اهلل طز وجؾ

ولف معرفة تامة بالػؼف والتػسقر وغقر  ،الؿثؾ يف القرع والدياكة

 وقد ُطرض طؾقف الؼضاء فلبك. ،ذلؽ
طبد اهلل بـ الشقخ محؿد بـ طبد القهاب الؼاضل يف الدرطقة زمـ  -4

 وكان آية يف العؾؿ ويف معرفتف ومعرفة فـقكف. ،سعقد
 إبراهقؿ بـ الشقخ محؿد بـ طبد القهاب.  -5
حػقد الشقخ محؿد بـ طبد القهاب اإلمام الؼاضل طبد الرحؿـ  -6

 القهاب.  بـ حسـ بـ الشقخ محؿد بـ طبد
 العالمة الجؾقؾ الؼاضل حؿد بـ كاصر بـ طثؿان بـ معؿر. -7
 قاضل كاحقة القشؿ طبد العزيز بـ طبد اهلل الحصقـ الـاصري. -8
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الشقخ العالؿ الزاهد سعقد بـ حجر قاضل حقصة بـل تؿقؿ يف  -9

 كاحقة الجـقب زمـ طبد العزيز وابـف سعقد.
 قاضل مرات الشقخ حؿد بـ إبراهقؿ بـ حؿد بـ طبد -10

 القهاب بـ طبد اهلل.
 قاضل الدلؿ وكاحقة الخرج محؿد بـ سقيؾؿ. -11
طبد الرحؿـ بـ خؿقس إمام قصر آل سعقد يف الدرطقة  -12

 والؼاضل زمـ طبد العزيز وابـف سعقد.
كان قاضل بؾد العققـة ثؿ  ،الشقخ طبد الرحؿـ بـ كاصر  -13

 كان قاضقا يف إحساء زمـ سعقد وابـف طبد اهلل.
ان العقسجل قاضل الؿحؿؾ الشقخ محؿد بـ سؾط -14

 وإحساء.
الشقخ طبد الرحؿـ بـ طبد الؿحسـ أبق حسقـ قاضل   -15

 حريؿالء وبؾد الزلػك وغقرهؿا.
الشقخ حسقـ بـ طبد اهلل بـ طقدان الؼاضل يف حريؿالء   -16

 زمـ طبد العزيز.
الشقخ طبد العزيز بـ سقيؾؿ. قاضل كاحقة الؼصقؿ زمـ   -17

 د اهلل.وابـف طب ،طبد العزيز وابـف سعقد
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 824 ]تالمذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب[

 حؿد بـ راشد العقيـل قاضل سدير زمـ طبد العزيز. -18
روضة إفؽار "الشقخ العالمة حسقـ بـ غـام صاحب  -19

 ."وإففام
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 اإلمام محمد بن عبد الوهاب[صنفات ]م
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 [مصنفات اإلمام محمد بن عبد الوهاب]

 :صِف اإلًاَ حمٌذ بّ عبذ اه٘ٓاب ًصِفات كجريٝ ُافعٞ ًِٔا

 كتاب التقحقد فقؿا يجب مـ حؼ اهلل طؾك العبقد. -1

 كتاب اإليؿان. -2

 أصقل اإليؿان. -3

 فضائؾ اإلسالم. -4

 فضائؾ الؼرآن. -5

 السقرة الؿختصرة. -6

 السقرة الؿطقلة. -7

 مختصر الصقاطؼ. -8

 مختصر العؼؾ والـؼؾ. -9

 مختصر مـفاج السـة. -10

 مختصر فتح الباري. -11

 مختصر الفدي الـبقي. -12

 مجؿقع الحديث الؿرتب طؾك أبقاب الػؼف. -13

 مختصر الشرح الؽبقر واإلكصاف. -14
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 826 ]مصنفات اإلمام محمد بن عبد الوهاب[

 كشػ الشبفات. -15

 آداب الؿشل إلك الصالة. -16

 آستـباط. -17

 مسائؾ الجاهؾقة. -18

 كتاب الؽبائر. -19

 مػقد الؿستػقد يف حؽؿ تارك التقحقد. -20

 

          

 

  



 اعشف طوفم

8
 آثار دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب[]من 
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 [من آثار دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب]

أعادت ٓزٖ اهذع٘ٝ املباسكٞ اهذّٙ إىل ًا كاْ عوٕٚ يف عٔذ اهظوف 

 :اهصاحل فظٔش هزهم ًّ اآلثاس ًا ٙوٛ

 وسد أبقابف. ،وهدم آثاره ،قؾع أصقل الشرك يف العبقدية -1

الرجقع إلك ما يف الؼرآن والحديث مـ تقحقد إسؿاء والصػات  -2

 د العبقدية بعد أن كاد الجفؾ بذلؽ يعؿ.وتقحق

 رفع غشاوة الجفؾ وكابقس التؼؾقد إطؿك. -3

وذلؽ بتعؾقؿفؿ معـك الشفادتقـ وإلزامفؿ إقامة  ،العـاية بالعامة -4

الصالة وإيتاء الزكاة والصقام وسائر شعائر اإلسالم بعد أن كان بعضفؿ ٓ 

يعرف مـ اإلسالم شقئا غقر مجرد التؽؾؿ بؾػظ الشفادتقـ طؾك ما يف 

 تؾػظفؿ هبا مـ طقج وٓ يؼقمقن بشلء مـ واجباهتؿا.

إصػاء كقران الظؾؿ والػتـ جؿع شؿؾ الؿسؾؿقـ بعد التػرق و -5

 "مختصر مطالع السعقد إلك صقب أخبار آل داود"فػل  ،وتلمقـ السبؾ

 -ومـ محاسـفؿ "ما كصف  80لؾشقخ أمقـ بـ حسـ الحؾقاين الؿدين صـ

وصار كؾ  ،أهنؿ أمـقا البالد التل مؾؽقها -أي آل سعقد حؿاة هذه الدطقة 

أي التل ذكرها الؿختصر  -ما كان تحت مؾؽفؿ مـ هذه الرباري والؼػار 

يسؾؽفا الرجؾ وحده طؾك حؿار بال خطر خصقصا بقـ الحرمقـ  -قبؾ 
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 828 ]من آثار دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب[

وصار جؿقع العرب  ،ومـعقا غزو إطراب بعضفؿ طؾك بعض ،الشريػقـ

كلهنؿ إخقان أوٓد رجؾ  ،طؾك اختالف قبائؾفؿ مـ حضرمقت إلك الشام

إطراب مـ  واكتؼؾت أخالق ،واحد إلك أن طدم الشر يف زمان ابـ سعقد

 التقحش إلك اإلكساكقة.

وتجد يف بعض إراضل الخصبة هذا بقت طـزي وبجـبف بقت طتقبل 

وٓ تجد أحدا يؼقل هذه  ،وكؾفؿ يرتعقن كلهنؿ إخقان ،وبؼربف بقت حربل

 قا. "ديريت وٓ يطلها الغريب مثال كؿا هق مشاهد أن

 الجفاد إلطالء كؾؿة اهلل طز وجؾ. -6

 : َطثٝت٘ بعس تععٜت٘ فٝٗاقاٍ ايؿٛناْٞ يف

 هؿ الـاس أهؾ الباس يعرف فضؾفؿ... لؾؿؼركقـ كؾفؿ  1ٔل الشقخ وأضعاففا

 هداة العروى مـ محتدى فرع وائـــؾ... لؼد جاهدوا يف اهلل حؼ جفـــــــــــــــــاده 

 مائـــــــــــــؾإلك أن أقامقا بالظبك كؾ ... جؿقع بـل الدكقا فؿا لؾؿجـــــــــــــــــادل 
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 [-رحمه اهلل-اإلمام محمد بن عبد الوهاب]وفاة 
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 [-رحمه اهلل-وفاة اإلمام محمد بن عبد الوهاب]

: محؿد بـ طبد القهاب طـ طؿر يـاهز اثـتقـ تٛيف ؾٝذ اإلغالّ

 هـ 1206وتسعقـ سـة طام 

بذل جفده صقؾة ذلؽ العؿر يف صاطة مقٓه وآستعداد لققم الؿعاد 

 قا. "والدطقة إلك اهلل طز وجؾ
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 830 [-رحمه اهلل-]وفاة اإلمام محمد بن عبد الوهاب

فنن هذا اإلمام الجؾقؾ، والعالمة الـبقؾ، جدد اهلل طز وجؾ بف مـار 

 اإلسالم، وأقام اهلل طز وجؾ بف دطائؿ التقحقد.

وكسرت بػضؾ اهلل طز وجؾ بدطقتف قرون الشرك والتـديد، بعد أن 

 استحؽؿت البدطة يف أغؾب البالد اإلسالمقة. 

صؾك اهلل -وطبدت الؼبقر بجقار البقت الؿعظؿ، ويف مديـة رسقل اهلل 

 .-طؾقف وسؾؿ

ويف غقرها: مـ بالد كجد، والحجاز، والتفائؿ، والقؿـ، والعراق، 

 والشام، ومصر.

 دطؽ: مـ بالد العجؿ، وما لحؼ فقفا مـ الػتـ.

داطًقا إلك ما  -رحؿف اهلل-فؼام اإلمام الؿجدد محؿد بـ طبد القهاب 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-دطا إلقف الـبل 

ًٓ َأِن اْطبُُدوا اهلَل ﴿:  ضبكٟكا يكٍٛ اهلل عع ٚدٌ ٍة َرُسق َوَلَؼْد بََعثْـَا فِل ُكؾِّ ُأمَّ

اَلَلُة  ْت َطَؾقِْف الضَّ ـْ َحؼَّ ـْ َهَدى اهلُل َومِـُْفْؿ َم َواْجتَـِبُقا الطَّاُغقَت َفِؿـُْفْؿ َم

َرْ  ْٕ ـَ َفِسقُروا فِل ا بِق  .[16الـحؾ: ]  ﴾ ِض َفاكُْظُروا َكقَْػ َكاَن َطاقِبَُة اْلُؿَؽذِّ

ـِ ﴿: ٚقٍٛ اهلل عع ٚدٌ َٓ ُتْشِرُكقا بِِف َشقْئًا َوبِاْلَقالَِدْي َواْطبُُدوا اهلَل َو

ـِ َواْلَجاِر ذِي اْلُؼْربَك َواْلَجاِر  إِْحَساكًا َوبِِذي اْلُؼْربَك َواْلقَتَاَمك َواْلَؿَساكِق
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 [-رحمه اهلل-اإلمام محمد بن عبد الوهاب]وفاة 
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َٓ ُيِحبُّ ا بِقِؾ َوَما َمَؾَؽْت َأْيَؿاكُُؽْؿ إِنَّ اهلَل  ـِ السَّ اِحِب بِاْلَجـِْب َوابْ ْلُجـُِب َوالصَّ

ًٓ َفُخقًرا  ـْ َكاَن ُمْختَا  .[36الـساء: ] ﴾َم

 .-رحؿف اهلل-وألػ يف ذلؽ، وصـػ، وراسؾ، وكاصح 

 ."كتاب التقحقد الذي هق حؼ اهلل طؾك العبقد": َٚٔ أْفؼ نتب٘

: إصقل الثالثة، والؼقاطد إربع، وكشػ الشبفات، ٚنصيو

 وكقاقض اإلسالم، ولف الؽثقر مـ الؿصـػات الطقبة الؿباركة.

رحؿف - طبد الرحؿـ بـ سعقد إولويسر اهلل طز وجؾ لف التعاون مـ 

، حقث أكف تقافؼ معف طؾك إقامة السـة، وطؾك قؿع البدطة، فـصر اهلل -اهلل

 لتقحقد وأهؾف، وأذل الشرك والتـديد وأهؾف.طز وجؾ هبؿا ا

 الخقر العظقؿ. -رحؿف اهلل-: إلك الدطقة إلك التقحقد مـ ذريتف تتابع ثِ

: حػقده العالمة طبد الرحؿـ بـ حسـ  الذي شرح كتاب َٚٔ شيو

 التقحقد بشرحف الطقب وأسؿاه: فتح الؿجقد بشرح كتاب التقحقد.

مام محؿد بـ إبراهقؿ بـ           : الشقخ الؿبارك اإلٖٚهصا َٔ شضٜت٘

، الؿػتل العام لؾؿؿؾؽة العربقة -رحؿف اهلل-طبد الؾطقػ آل الشقخ 

 السعقدية يف زمـف.

: الشقخ طبد العزيز آل الشقخ حػظف اهلل َِٚٓٗ َٔ املتأخطٜٔ أّٜها

 تعالك مػتل الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف هذا الزمان.
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 832 [-رحمه اهلل-الوهاب]وفاة اإلمام محمد بن عبد 

 كؿا هذه إشارات.وتراجؿفؿ مذكقرة يف مقاصـفا، وإ
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 [-رحمه اهلل-العالمة المفسر أبي عبد اهلل عبد الرحمن بن ناصر السعدي ]الشيخ 

   
 

833 

عبد الرحمن بن ناصر أبي عبد اهلل الشيخ العالمة المفسر ]

 [-رحمه اهلل-السعدي 

اهؼٚخ اهعالًٞ املفظش عبذ اهشمحّ : ٚممٔ ؾٗط يف ٖصٙ اسبكب١ أّٜها

 .-سمحٕ اهلل-بّ ُاصش اهظعذٜ 

 ."تقسقر العزيز الحؿقد": ٖٚٛ َؤيف نتاب ايتفػري

غقر ذلؽ مـ الؿملػات الـافعة يف باهبا، والعؾقم الؿاتعة، شعًرا ولف 

 وكثًرا.

 : -سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ  هٕ 

 :امس٘ ْٚػب٘

طبد الرحؿـ بـ كاصر بـ طبد اهلل بـ كاصر بـ حؿد آل  ،هق أبق طبد اهلل

 مـ كقاصر بـل تؿقؿ. ،سعدي

 :ْؿأت٘

 . 1307/1/12: طام ٚيس يف عٓٝع٠

 : وطؿره أربع سـقـ. ت٘ٚتٛفٝت ٚايس

وكػؾتف زوجة  ،: وطؿره سبع سـقات: فـشل يتقؿ إبقيـثِ تٛيف ٚايسٙ

 وأحبتف كثقًرا.  ،والده
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 834 [-رحمه اهلل-]الشيخ العالمة المفسر أبي عبد اهلل عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

الذي دفع بف إلك حؾؼات  ،فؾؿا شب صار يف بقت أخقف إكرب: حؿد

محب ا لؾعؾؿ  ،وكػاه مئقكة العقش. أما والده فؼد كان حافًظا لؾؼرآن ،العؾؿ

وكان يؼرأ طؾك الـاس الؽتب الـافعة  ،مشفقًرا بالبذل واإلحسان ،وأهؾف

وأما أمف ففل مـ آل  ،ويـقب طـ إمام الؿسجد وخطقبف ،أدبار الصؾقات

 مـ القهبة. ،طثقؿقـ

فحػظ الؼرآن ولؿ يتجاوز الثاكقة طشرة مـ  ،كشل الشقخ كشلة صالحة

 طؿره. 

 : ؾٝٛخ٘

لقة طؾك شققخ بؾده ثؿ اكصرف إلك صؾب العؾؿ وتحصقؾف هبؿة طا

 ومـ أبرزهؿ. ،وغقرهؿ مؿـ وفدوا إلقفا

 .1338إبراهقؿ بـ حؿد بـ جاسر ت  -1

 .1343إبراهقؿ بـ صالح بـ طقسك ت  -2

 .1351صالح بـ طثؿان الؼاضل ت  -3

 .1339صعب بـ طبد اهلل التقيجري ت  -4

 .1322طبد اهلل بـ طايض العقيضل الحربل ت  -5

 .1339طؾل بـ محؿد السـاين ت  -6

 .1361طؾل بـ كاصر أبق وادي ت  - 7
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 [-رحمه اهلل-العالمة المفسر أبي عبد اهلل عبد الرحمن بن ناصر السعدي لشيخ ]ا

   
 

835 

 .1351محؿد إمقـ محؿقد الشـؼقطل ت  -8

 .1385محؿد بـ طبد العزيز بـ ماكع ت  -9

 .1343محؿد بـ طبد الؽريؿ الشبؾ ت  -10

 ،وحرصف طؾك الطؾب ،وقد أطجب بف مشايخف: لذكائف وكبؾف واستؼامتف

وإذا استشفد  ،ػظ كثقًرا مـ الؿتقن طـ ضفر قؾبوكان يح ،وسؿق أخالقف

ا: ٕكف كان يتعاهدها دائًؿا ،هبا لؿ يعـتف آستشفاد وقد تلثر  ،يفذها هذ 

وتؾؿقذه ابـ  ،الشقخ كثقًرا بؿدرسة الشقخقـ: شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

وَبَدا  ،وحث الطالب طؾك قراءهتا ،وشرحفا ،ولخصفا ،فؼرأ كتبفؿا ،الؼقؿ

وصريؼة  ،أثر تتؾؿذه طؾك مملػاهتؿا واضًحا يف كالمف واختقاراتف الػؼفقة

 وحرصف طؾك اتباع الدلقؾ. ،وتحرره مـ ربؼة التؼؾقد ،استـباصف

 :أعُاي٘ ٚتعًُٝ٘

 ،لؿا ضفر كبقغ الشقخ وهق يف َريَعاِن الشباب صار أقراكف يرجعقن إلقف

مـ طؿره جؾس لؾتدريس مع  ولؿا بؾغ الثالثة والعشريـ ،ويستػقدون مـف

صار مرجع الـاس يف بؾده  ،هـ 1350ومـ طام  ،طدم اكؼطاطف طـ الطؾب

 وأصبح طؾقف الؿعقل يف أخذ العؾقم.  ،يف التدريس والُػْتَقا

 :َٚٔ تالَٝصٙ

 .1401إبراهقؿ بـ طبد العزيز الغرير ت  -1
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 836 [-رحمه اهلل-]الشيخ العالمة المفسر أبي عبد اهلل عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

 .1394إبراهقؿ بـ محؿد العامقد ت  -2

 .1395ت حؿد بـ إبراهقؿ الؼاضل  -3

 حؿد بـ محؿد البسام. -4

 حؿد بـ محؿد الؿرزوقل. -5

 .1377سؾقؿان بـ إبراهقؿ البسام ت  -6

 .1386سؾقؿان بـ محؿد الشبؾ ت  -7

 .1372إمام الؿسجد الـبقي ت  ،صالح بـ طبد اهلل الزغقبل -8

 .1411طبد العزيز بـ طؾك بـ مساطد ت  -9

صاحب الؿملػات الؿشفقرة ت  ،طبد العزيز بـ محؿد السؾؿان -10

1422. 

ومجؿع  ،طضق هقئة كبار العؾؿاء ،طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ البسام -11

 الػؼف اإلسالمل.

 .1393طبد اهلل بـ طبد العزيز الخضقري ت  -12

طضق مجؾس الؼضاء إطؾك  ،طبد اهلل بـ طبد العزيز العؼقؾ -13

 سابًؼا.

 .1415طؾل بـ حؿد الصالحل ت  -14

 .1418طؾل بـ زامؾ آل سؾقؿ ت  -15
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 محؿد بـ سؾقؿان البسام. -16

 .1394محؿد بـ صالح الخزيؿ ت  -17

وطضق هقئة كبار  ،أشفر تالمقذ الشقخ ،محؿد بـ صالح العثقؿقـ -18

 .1421العؾؿاء ت 

 .1387محؿد بـ طبد العزيز الؿطقع ت  -19

 محؿد بـ طثؿان الؼاضل. -20

 .1413محؿد بـ مـصقر الزامؾ ت  -21

 ومتع وكػع بالحل. ،رحؿ اهلل الؿقت ،وغقرهؿ كثقر

 :قفات٘ اشٜبًٞك١ٝ ٚاشٝبًٝٔك١ٝ

 ،مشرًبا بالحؿرة ،أبقض الؾقن ،مؿتؾئ الجسؿ ،كان الشقخ قصقر الؼامة

 ،قد ابقضت مع رأسف وهق صغقر ،كث الؾحقة بقضاء ،صؾؼف ،مدور القجف

 وصػاء الؾقن. ،طؾقف كقر يف غاية الحسـ ،ووجفف حسـ

ولف القد  ،أوىف فقفا طؾك الغاية ،: فؽان آية يف مؽارم إخالقَا أخالق٘أ

 ،ٓ يؽاد يشؼ لف غبار يف هذا الؿقدان ،يف كؾ سجقة -بػضؾ اهلل-الطقلك 

والزهد  ،والؼريب والبعقد ،مع ما أوتقف مـ التقاضع الجؿ لؾصغقر والؽبقر

 ،طرضت طؾقف الؿـاصب فلباها ،واإلطراض طـفا مع إقبالفا إلقف ،يف الدكقا

طزيز  ،طػقًػا ،كثقر الحج -رحؿف اهلل-وكان  ،وأقبؾت طؾقف الدكقا فـػاها
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ويعقد  ،يجقب الدطقة ،يسؾؿ طؾك الصغقر والؽبقر ،الـػس مع قؾة ذات يده

تستققػف العجقز والطػؾ الصغقر فقؼضل  ،ويشقع الجـائز ،الؿرضك

إكسان بؿا يصؾحف ويصؾح وكان يؽؾؿ كؾ  ،ويجقب مسائؾفؿ ،حقائجفؿ

 ،أويت قدرة طؾك حؾ الؿعضالت التل تحؾ بالـاس بقسر وسفقلة ،لف

 وطؾك فضِّ الؿـازطات بذكاء وحـؽة.

 ،: لف أخالق أرق مـ الـسقؿقاٍ تًُٝصٙ ايؿٝذ ايعال١َ عبس اهلل ايبػاّ

يتقدد  ،وٓ يماخذ بالجػقة ،ٓ يعاتب طؾك الفػقة ،وأطذب مـ السؾسبقؾ

ويعاشر  ،ويحقل بالطالقة ،يؼابؾ بالبشاشة ،البعقد والؼريبويتحبب إلل 

 ،ويجاذب أصراف الحديث بإكس والقد ،ويجالس بالؿـادمة ،بالحسـك

ويساطد بؿالف وجاهف  ،ويبذل صاقتف ووسعف ،ويعطػ طؾك الػؼقر والصغقر

وسر  ،وقؾب خالص ،بؾسان صادق ،وطؾؿف ورأيف ومشقرتف وكصحف

 مؽتقم.

 ،ٓ تلخذه يف اهلل لقمة ٓئؿ ،كاصًحا لؾخؾؼ ،يف الحؼكؿا كان جريًئا 

 وٓ كزكل طؾك اهلل أحًدا. ،كحسبف كذلؽ واهلل حسقبف

ودقة  ،وسرطة آستحضار ،وقد مدحف واصػقه بؼقة الحافظة

وحسـ  ،وحضقر البديفة ،وصػاء الؼريحة ،وسفقلة الؿلخذ ،آستـباط

حؿؾفؿ  ،مؿا جعؾ ٕحاديثف ومحاوراتف وقًعا يف قؾقب الخؾؼ ،الصقت



 اعشف طوفم

8
 [-رحمه اهلل-العالمة المفسر أبي عبد اهلل عبد الرحمن بن ناصر السعدي ]الشيخ 

   
 

839 

ومـ قرأ كتبف طرف أن وراءها فحاًل مـ فحقل  ،طؾك محبتف والثؼة بف

 العؾؿ.

 ،ودطقة الـاس ،وكشر العؾؿ ،وكان مـ شدة حرصف طؾك كػع الخؾؼ

ومشاركتفؿ يف  ،ٓ يـؼطع طـ زيارهتؿ يف بققهتؿ ،يؽثر آجتؿاع بالـاس

مع ما كان  ،وٓ تخؾ بققاره ،مع دطابة ٓ تسؼط مـ حرمتف ،مـاسباهتؿ

خصقًصا مـ صالب العؾؿ: حرًصا  ،طؾقف مـ شدة الحب والرحؿة لؾػؼراء

 مـ الؽسب والؽد. ،وقطع ما يشغؾفؿ طـف ،مـف طؾك تػريغفؿ لف

 :َٚٔ أُٖٗا: َؤيفات٘

 ،أشفر كتب الشقخ ،تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان -1

وصبع ممخًرا يف  ،ويؼع يف ثؿاكقة مجؾدات ،د كتبف قبؾ بؾقغف إربعقـوق

 بتحؼقؼ الدكتقر: طبد الرحؿـ الؾقيحؼ. ،مجؾد واحد

 الؼقاطد الحسان لتػسقر الؼرآن. -2

وهذه الثالثة يف  ،تقسقر الؾطقػ الؿـان يف خالصة تػسقر الؼرآن -3

 التػسقر.

 ،وقرة طققن إخقار يف شرح جقامع إخبار ،هبجة قؾقب إبرار -4

 وهق يف الحديث.

 الؼقل السديد يف مؼاصد التقحقد. -5
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 سمال وجقاب يف أهؿ الؿفؿات. -6

 التقضقح والبقان لشجرة اإليؿان. -7

 الدرة البفقة شرح الؼصقدة التائقة يف حؾ الؿشؽؾة الؼدرية. -8

الحؼ القاضح الؿبقـ يف شرح تقحقد إكبقاء والؿرسؾقـ مـ  -9

 الؽافقة الشافقة.

 .وهذه الخؿسة كؾفا يف العؼقدة

 وهق كتابـا هذا. ،مـفج السالؽقـ وتقضقخ الػؼف يف الديـ -10

 الؿختارات الجؾقة يف الؿسائؾ الػؼفقة. -11

 اإلرشاد إلل معرفة إحؽام. -12

 الؿـاضرات الػؼفقة. -13

كقر البصائر وإلباب يف أحؽام العبادات والؿعامالت والحؼقق  -14

 بتحؼقؼ: د. خالد السبت. ،وأداب

 .وهذه كؾفا يف الػؼف

 والػروق والتؼاسقؿ البديعة الـافعة. ،الؼقاطد وإصقل الجامعة -15

 رسالة لطقػة جامعة يف أصقل الػؼف الؿفؿة. -16

تحؼقؼ: د. خالد  ،تحػة أهؾ الطؾب يف تجريد ققاطد ابـ رجب -17

 الؿشقؼح.
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 .وهذه يف أصقل الػؼف وققاطده

الرياض الـاضرة والحدائؼ الزاهرة يف العؼائد والػـقن الؿتـقطة  -18

 الػاخرة.

 الخطب الؿـربية. -19

 القسائؾ الؿػقدة لؾحقاة السعقدة. -20

 .لؿسؾؿقـوهذه كؾفا يف محاسـ اإلسالم وقضايا ا

 وقد جؿعت بعد وفاتف. ،الػتاوي السعدية -21

صريؼ القصقل إلك العؾؿ الؿلمقل بؿعرفة الؼقاطد والضقابط  -22

فائدة وقاطدة وضابًطا مـ كالم شقخ اإلسالم  1015وإصقل. ضؿـف: 

 وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ.

بتحؼقؼ تؾؿقذ  ،التعؾقؼ وكشػ الـؼاب طؾك كظؿ ققاطد اإلطراب -23

 وقد ضؿـف ترجؿة مػقدة لشقخف. ،حؿد بـ سؾقؿان البسامالشقخ: م

 :ٚفات٘

فؽان ٓبد لعالجف مـ  ،أصقب الشقخ يف آخر حقاتف بؿرض ضغط الدم

وقد أرسؾت الدولة السعقدية صائرة خاصة كؼؾتف إلك  ،السػر خارج البالد

وذلؽ طام  ،وبؼل هـاك قرابة الشفريـ حتك شػاه اهلل ،فعقلج هبا ،بقروت
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رغؿ هنل  ،وأطاد جؿقع أطؿالف التل كان يزاولفا ،طاد إلك طـقزة ثؿ ،1372

 مؿا كان لف أثر طؾك معاودة الضغط. ،إصباء لف طـ اإلجفاد

بعد أن صؾك العشاء يف الجامع  1376/6/22: لعام ٚيف ي١ًٝ األضبعا٤

 ،وبعد أن أمؾك الدرس الؿعتاد طؾك جؿاطة الؿسجد ،الؽبقر يف طـقزة

فلشار إلك أحد تالمقذه بلن يؿسؽ بقده  ،أحس بثؼؾ وضعػ حركة

ثؿ أفاق  ،فػعؾ لؽـف أغؿل طؾقف َفقَر وصقلف البقت ،ويذهب بف إلك بقتف

ثؿ طاد إلقف اإلغؿاء فؾؿ يتؽؾؿ بعدها  ،وصؿلن الحاضريـ طؾك صحتف

فؼرر أن كزيًػا يف الؿخ قد حصؾ  ،ويف الصباح دطقا لف الطبقب ،حتك مات

لؽـ حال دون  ،فلصدر أمًرا بنسعافف بالطائرة ،برققا لقلل العفدفل ،لف

وطادت مرة أخرى صبقحة  ،كزولفا السحاب الؽثقػ والؿطر الغزير

لؽـفا تؾؼت كبل وفاتف وهل يف الجق  ،الخؿقس لعؾفا تتؿؽـ مـ الفبقط

 فعادت أدراجفا.

 اطامً  69طـ:  ،1376/6/23: قبقؾ فجر الخؿقس ٚناْت ٚفات٘

 العؾؿ والتعؾقؿ والدطقة والتللقػ والتقجقف واإلرشاد. قضاها يف

صالة لؿ تشفد طـقزة لفا مثقاًل  ،: بعد ضفر ذلؽ الققمٚقس قًٞ عًٝ٘

وأسؽـف الػردوس إطؾك مـ  ،رحؿة واسعة -رحؿف اهلل- ،مـ قبؾ

 . "جـاتف
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 [-رحمه اهلل-العالمة عبد الرحمن المعلمي العتمي ]

: الذي كػع اهلل طز وجؾ بف يف القؿـ، ويف الفـد، ايؿٝذ املباضىٚنصيو 

 ويف مؽة، ويف غقر ذلؽ مـ البالد.

 .-سمحٕ اهلل-عبذ اهشمحّ املعوٌٛ اهعتٌٛ : ايعال١َ

لف مملػات يف التػسقر، ويف الػؼف، ويف الرجال، وخرج كتًبا كافعة كاكت 

 دفقـة، الؿخطقصات.
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 .-سمحٕ اهلل-أمحذ ػاكش : ايؿٝذ ايعال١َ احملسخٖٚهصا 

 .-رحؿف اهلل-: مـ حؼؼ مسـد اإلمام أحؿد ٖٚٛ َٔ أٚا٥ٌ

   سمحٕ اهلل–حمٌذ بّ األًني اهؼِكٚطٛ : ٖٚهصا ايؿٝذ ايعال١َ املفػط

 .-اهلل

 : أضقاء البقان.ٖٚٛ قاسب تفػري

بلئؿة : أن الدطقة السؾػقة وهلل الػضؾ والؿـة تعج املِٗ َٔ ٖصا

 الفدى، ومصابقح الدجك.

وٓ يزال اهلل طز وجؾ يبعث لفا طؾك رأس كؾ مائة سـة مـ يجدد لفا 

 أمر ديـفا.
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سماحة الشيخ اإلمام أبي عبد اهلل عبد العزيز بن عبد اهلل بن ]

 [-رحمه اهلل-باز 

ٚنإ َٔ اجملسزٜٔ يف ٖصا ايعَٔ، ٚيف ٖصا ايعكط، ٖٚٛ إَاّ 
-أب٘ عبذ اهلل عبذ اهعضٙض بّ عبذ اهلل بّ باص : املػًُني مساس١ ايؿٝذ

 . -سمحٕ اهلل
 : -سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هإلًاَ 

ٟٚٓي  :امس٘ َٚٛيسٙ: اأ

ُث الػؼقفُ  ،: اإلماُم العالّمةُ ٖٛ  ،مػتل إكام ،شقُخ اإلسالم ،الؿحدِّ

ُد الؼرن الخامس طشر طبد اهلل بـ طبد الّرحؿـ  الّشقُخ طبُد العزيز بـ ،مجدِّ

 بـ محّؿد بـ طبد اهلل آل باز.

: يف مديـة الّرياض يف الققم الّثاين طشر مـ الّشفر الّثاين طشر مـ ُٚيس

 طام ثالثقـ بعد الّثالثؿائة وإلػ.

مـذ  -رحؿف اهلل-وكان  ،: يف أسرٍة كريؿٍة فقفا أهُؾ طؾٍؿ وفضؾٍ ْٚؿٜأ

وقد حػظ  ،وِجدٍّ فقف ،وحرٍص طؾك تحصقؾ العؾؿ ،كشلتف ذا هّؿٍة طالقةٍ 

ـَة  ،ابصقرً  -رحؿف اهلل-وكان  ،الؼرآَن قبؾ البؾقغ وحصَؾ لف مرٌض يف السَّ

ْعِػ حّتك اكتفك  ،ضعَػ فقفا بصُره ،الّسادسة طشرة مـ ُطُؿِره وأخَذ يف الضَّ

ِـّ العشريـ اتؿامً  ـّ اهلل طّز وجّؾ طّقضُف بصقرًة يف قؾبِف ،يف س  اوُكقرً  ،ولؽ
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حّتك كبَغ  ،وِجدٍّ واجتفاٍد يف تحصقؾ العؾؿ ،فـشل طؾك طؾٍؿ وفضؾٍ  ،اوإيؿاكً 

رٍة  ٍـّ مبؽِّ  .-رحؿف اهلل-يف س

ّٝ َِ فُِٓٗ: اثاْ َٓا ؾُٝٛخ٘ ايصٜٔ أخَص عِٓٗ ايعً  :أ

الّشقُخ محّؿد بـ طبد الّؾطقػ بـ طبد الّرحؿـ بـ حسـ بـ الّشقخ  -1

 ؾك الجؿقع.محّؿد بـ طبد القّهاب رحؿُة اهلل ط

والّشقُخ صالح بـ طبد العزيز بـ طبد الّرحؿـ ابـ حسـ قاضل   -2

 الّرياض. 

 والّشقُخ سعد بـ َحَؿد بـ َطتقؼ قاضل الّرياض. -3
 والّشقُخ َحَؿد بـ فارس وكقؾ بقت الؿال.  -4
والّشقُخ سعد َوّقاص البخاريُّ أخذ طـف طؾَؿ الّتجقيد يف مّؽة  -5

 ؿائة وألػ.الؿؽّرمة يف سـة خؿٍس وخؿسقـ وثالث
ـَ صقيؾةً  ،اأّما شقُخف الذي تتؾؿَذ طؾقف كثقرً  -6  ،والذي ٓزمف سـق

ففق سؿاحُة الّشقخ محّؿد بـ إبراهقؿ بـ طبد  ،واستػاَد مـ طؾِؿف

الّؾطقػ بـ طبد الّرحؿـ ابـ حسـ بـ الّشقخ اإلمام محّؿد بـ طبد 

 القّهاب رحؿُة اهلل طؾك الجؿقع.
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وكان  ،اواستػاَد مـ طؾؿف كثقرً  ،َة الؿتـّقطةفؼد َدَرَس طؾقف العؾقَم الؽثقر

رحؿُة اهلل طؾك  ،اويدُطق لف كثقرً  ،ويثـل طؾقف ،ُيِجؾُّ شقَخفُ  -رحؿف اهلل-

 ففمٓء هؿ أبرُز شققخف. ،الجؿقع

َٓا تالَُٝصٙ  :أ

هؿ إّن الغالبّقَة العظؿك "وأستطقُع أن أققَل:  ،ففؿ كثقرون يصعُب طدُّ

وكذلؽ يف كثقٍر مـ  ،الجامعات يف الؽؾّقات الّشرطّقةمـ الُؼضاة وأساتذة 

أو تالمقُذ تالمقِذ  ،الؿعاهد والؿدارس هؿ تالمقُذه أو تالمقُذ تالمقِذه

 . "تالمقِذه

بؾ إّن إفقاَج الخؿسَة إُولك الذيـ تخّرُجقا مـ كؾّقة الّشريعة يف 

ـ وثالثؿائة وهؿ الػقُج إّوُل الذي تخّرج يف طام سّتٍة وسبعق ،الّرياض

وآخُرها الػقُج الذي تخّرج سـة  ،وكذلؽ إفقاُج التل تؾتُفؿ ،وألػ

ـَُة التل تسبُؼ اكتؼاَلُف إلك الجامعة  ،ثؿاكقـ وثالثؿائة وألػ وهل السَّ

ُس يف كؾّقة الّشريعة ففذه إفقاُج الخؿسُة هؿ  ،اإلسالمّقة حقث كان يدرِّ

 أخُذوا طـف مباشرًة.  ،تالمقُذه مباشرةً 

وأّوُل فقٍج تخّرَج وأخَذ طـف العؾَؿ هق الذي تخّرج يف طام سّتٍة وسبعقـ 

 ،ومـ حقـ تخّرُجقا وهؿ إّما يف تدريٍس وإّما يف قضاءٍ  ،وثالثؿائة وألػ

وكذلؽ الّشلُن يف  ،ومـ أخَذ طـ همٓء الؿدّرسقـ هؿ تالمقُذ تالمقِذه
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سقـ يف إفقاج إربعة إخرى. وهؽذا فقؽقن الؽثقُر مـ الُؼض اة والؿدرِّ

أو  ،الجامعات ويف غقرها يف العؾقم الّشرطّقة هؿ كؿا قؾُت إّما مـ تالمقِذه

 أو تالمقِذ تالمقِذ تالمقِذه. ،تالمقِذ تالمقِذه

 أن كـُت مـ تالمقذه الذيـ هؿ يف 
َّ
وقد كان مـ فضؾ اهلل طّز وجّؾ َطَؾل

 -رحؿف اهلل-قخ الػقج الّرابع مـ إفقاج الخؿسة الذيـ أخُذوا طـ الّش 

 وغػَر لف.

وبعد اكتؼالف مـ الؿديـة إلك الّرياض كان لف دروٌس يف جامع اإلمام 

وأخذ طـف العؾؿ  ،ويف أحد الؿساجد الؼريبة مـ مـزلف ،تركل بـ طبد اهلل

مـ تالمقذه  اففمٓء أيًض  ،فقفا كثقرون مـ أساتذة الجامعات وغقرهؿ

 الذيـ أخُذوا طـف العؾَؿ.

ٍُ اييت تٛال١ٖا: اثايّج  :األعُا

٣ٌ ٍُ عُ ٓٚ وكان ذلؽ يف شفر ُجؿادى  ،: ُأسـد إلقف الؼضاُء يف الَخْرِج أ

أي وهق يف الّسابعة  ،أخرة مـ طام سبعٍة وخؿسقـ وثالثؿائة وألٍػ 

واستؿّر يف الؼضاء يف الَخْرِج إلك هناية  ،-رحؿف اهلل-والعشريـ مـ طؿره 

 طام واحٍد وسبعقـ وثالثؿائة وألٍػ.

ِٓ بعس شيو  ث
ّ
وكذلؽ  ،: اكتؼَؾ إلك الّتدريس يف معفد الّرياض العؾؿل

واستؿّر يف هذا العؿؾ إلك هناية طام ثؿاكقـ  ،يف كؾّقة الّشريعة بعد إكشائفا
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وثالثؿائة وألٍػ حقث ُفتحت الجامعُة اإلسالمّقُة يف أّول طام واحٍد 

 اسقسفا كائبً وكان هق الؿباشُر إلكشائفا وتل ،وثؿاكقـ وثالثؿائة وألػ

 .-رحؿف اهلل-لرئقسفا سؿاحة الُؿػتل الّشقخ محّؿد بـ إبراهقؿ 

واستؿّر يف الجامعة مـ العاشر مـ شفر ربقع إّول مـ سـة واحٍد 

وثؿاكقـ وثالثؿائة وألٍػ إلك الّرابع طشر مـ شفر شّقال مـ سـة خؿٍس 

 .اأي أّكف مؽَث فقفا خؿسَة طشَر طامً  ،وتسعقـ وثالثؿائة وألٍػ 

ٌَ ِٓ اْتك : إلك رئاسة إدارة البحقث العؾؿّقة واإلفتاء والّدطقة واإلرشاد ث

 واستؿّر فقفا. 

 ،لؾؿؾؽة اطام   اويف طام أربعة طشر وأربعؿائة بعد إلػ ُطقِّـ مػتقً 

 لفقئة كبار العؾؿاء وإدارة البحقث العؾؿّقة واإلفتاء. اورئقًس 

الّتلسقسل لرابطة العاَلؿ  وباإلضافة إلك ذلؽ كان يؼقُم برئاسة الؿجؾس

 اويؼقُم أيًض  ،ورئاسة الؿجؾس إطؾك العالؿل لؾؿساجد ،اإلسالمل

بعد اكتؼالف  اوأيًض  ،برئاسة الؿجؿع الػؼفل الّتابع لرابطة العاَلؿ اإلسالمل

وكان رئقُسفا إطؾك خادُم  ،يف مجؾسفا إطؾك اطـ الجامعة صاَر طضقً 

وكان إذا غاَب طـ الَجَؾسات ُيـقُب سؿاحَة  ،الحرمقـ الّشريػقـ حػظُف اهللُ 

 .-رحؿف اهلل-الّشقخ طبد العزيز بـ باز 
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ُُ٘: اضابّع  :عً

وكان  ،كؿا يعرُف ذلؽ الخاصُّ والعامُّ  اكبقرً  اطالؿً  -رحؿف اهلل-كان 

وقد كؼَؾ الحافُظ ابـ حجر يف فتح الباري طـ ابـ إطرابل  ،ارّباكق   اطالؿً 

 .اُمعؾِّؿً  طاماًل  اأّكف قال: ٓ ُيؼال لؾعالِؿ رّباينّ حّتك يؽقن طالِؿً 

وداطقٌة إلك اهلل طّز وجّؾ طؾك  ،وقد كان كذلؽ ففق طالٌِؿ وطامٌؾ ومعؾِّؿٌ 

 .-رحؿف اهلل-بصقرٍة 

يـ اوكان إمامً  وقد قال شقُخ اإلسالم ابـ تقؿقة: بالّصرب والقؼقـ  ،يف الدِّ

يـ ًة َيْفُدوَن بَِلْمِركَا﴿قال اهلُل طّز وجّؾ:  ،ُتـاُل اإلمامُة يف الدِّ  َوَجَعْؾـَا مِـُْفْؿ َأئِؿَّ

ا َصبَُروا َوَكاكُقا بِآياتِـَا ُيققِـُقنَ   .﴾َلؿَّ

وحرٌص  ،لقؾلف طـايٌة بالدّ  ،بالحديث والػؼف اطالِؿً  -رحؿف اهلل-وكان 

ؽ هبا جقع إلك إدّلة والّتؿسُّ  ،والحثِّ طؾك سؾقك هذا الؿسؾؽ ،طؾك الرُّ

ُؿ فقف  ،ورجالف ،ومعرفة صحقحف وضعقػف ،بالحديث افؽان معـق   ومـ ُيتؽؾَّ

وكان يف فتاواه ويف دروسف يذكُر ذلؽ فقؼقل: الحديُث الػالينُّ  ،مـفؿ

أو أّكف  ،أو أّكف مرسٌؾ  ،أو أّكف مـؼطعٌ  ،اأو ضعقٌػ: ّٕن يف سـده فالكً  ،صحقٌح 

 أو أّكف كذا. ،كذا
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وهق الؿرجُع يف الػتقى يف داخؾ  ،-رحؿف اهلل-بالػؼف  اوكان معـق  

يرجُع الـّاُس إلقف يف  ،وهق مػتل إكام كؿا ذكرُت  ،الؿؿؾؽة وخارجفا

 مختؾػ الؿسائؾ.

سقاًء  ،ن وجففوبقا ،بدلقؾف اوكان ُيعـك بِذْكِر الؼقل أو الحؽؿ مؼروكً 

 .-رحؿف اهلل- ،كان مـ الؿـؼقل أو مـ الؿعؼقل

يف تعّؼبف طؾك الؼقل الذي يرى أّكف خالُف الّصقاب  -رحؿف اهلل-وكان 

والّصقاُب هق  ،فقؼقل: هذا الؼقُل فقف كظرٌ  ،يف غاية إدب مع أهؾ العؾؿ

ة ومـ يّطؾع طؾك حاشقتف طؾك فتح الباري التل تؼع يف الّثالث ،كذا وكذا

فنّكف طـدما يتعّؼُب الحافَظ ابـ  ،اجؾق   االؿجّؾدات إُولك يجد ذلؽ واضحً 

 ،حجٍر أو مـ يـؼؾ طـف يف بعض الؿسائؾ يبدُأ بؼقلف: هذا الؼقُل فقف كظرٌ 

أّما إذا كان الؼقُل  ،ويذكُر الّدلقَؾ طؾك ذلؽ ،والّصقاُب هق كذا وكذا

لؾّدلقؾ فنّكف يؼقل:  اومخالػً  لؾحؼِّ  اضاهَر البطالن مجاكبً  أو باصاًل  اساقطً 

ققٌل  ،أو ٓ يصحُّ  ،أو هذا الؼقُل غقُر صحقٍح  ،هذا الؼقُل ضاهُر البطالن

 أو ما إلك ذلؽ مـ العبارات. ،باصٌؾ 

ومؽاكٌة  ،ومـزلٌة طالقةٌ  ،قد حصَؾ لف سمدٌد يف العؾؿ -رحؿف اهلل-وكان 

مدد مـ فراٍغ  ،يشفُد بذلؽ الخاصُّ والعامُّ  ،رفقعةٌ  ولؿ يحصؾ هذا السُّ
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دِّ وآجتفاد مـذ كعقمة أضػاره ،وإخالٍد إلك الّراحة  ،وإّكؿا حّصؾف بالجِّ

 ذو هّؿٍة طالقٍة.  ،وهق رجٌؾ طامٌؾ جادٌّ 

 :ٚايٓؿاعُط ٜكٍٛ

 تعبْت يف مرادها إجسادُ ...  اوإذا كاكت الـّػقُس كبارً 

ّٓ بالجِّ  والّتعب والـََّصب  ،دِّ وآجتفادفؾؿ يـؾ ما كال بعد تقفقؼ اهلل إ

وكػع  ،وبذل الجفد والصّحة والعافقة يف آشتغال بالعؾؿ ،والؿشّؼة

 .-رحؿف اهلل- ،الـّاس

ِْ يف  ُّ َػً ُٙ عٓ٘ اإلَا ٞٓ نُا شنط َُٝاَ ٚقس قاٍ حي٢ٝ بٔ أبٞ نجري٣ اي
 ."ٓ ُيستطاُع العؾُؿ براحة الجسؿ": قشٝش٘

 :ٜٚكٍٛ ايٓؿاعُط

 الُجقُد ُيْػِؼُر واإلقداُم قّتاُل ... اَد الـّاُس كّؾفُؿ لقٓ الؿشّؼُة س

يف جؿقع مراحؾ  اُمِجد   اجاد   ،امحتسبً  اصابرً  -رحؿف اهلل-وقد كان 

  وكان طاماًل  ،إلك أن تقّفاُه اهلُل طّز وجّؾ  ،حقاتف
ّ
 ،يف محؾِّ العؿؾ الّرسؿل

ّٓ الّشلء  آ يعرُف وقتً  ،ويف البقت ،ويف الّطريؼ ،ويف الؿسجد لؾّراحة إ

  ،ٓستؼبال الـّاس لالستػتاء -رحؿف اهلل-فباُبف مػتقٌح  ،القسقر

وغقر ذلؽ مـ إمقر التل  ،وصؾب الّشػاطة والُؿساطدة والـُّصح

 يحتاُج إلقفا الـّاُس.
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دِّ  مدَد وهذه الؿـزلَة العالقَة الّرفقعَة بالجِّ ففق إّكؿا حّصَؾ هذا السُّ

 وغػَر لف. -رحؿف اهلل- ،ػس والـّػقسوبذل الـّ  ،وآجتفاد

ُّ ْفٔع٘: اخاَّػ  :عُٛ

وأمِره بالؿعروف  ،ويف ُكصِحف ،لؾـّاس يف طؾِؿف اكافعً  -رحؿف اهلل-كان 

كؾُّ  ،وُمساطدة الـّاس بؿالف وبجاهف ،والّدطقِة إلك الخقر ،وهنقِف طـ الؿـؽر

 ذلؽ مـ أوجف طؿقم كػعف.

يف محاضراتف وكؾؿاتف  ،ظة الحسـةففق داطقٌة إلك اهلل بالحؽؿة والؿقط

 وكتاباتف.

طاة يف خارج الؿؿؾؽة طؾك كػؼة بعض  وكان يؼقم بتعققـ الدُّ

 الؿحسـقـ.

أو  ،مـ طؿقم كػعف كثرُة فتاويف سقاًء طـ صريؼ الؿؼابؾة والؾِّؼاء الؿباشر

كؾُّ ذلؽ كان يحصُؾ مـ  ،أو طـ صريؼ الؿراسؾة ،طـ صريؼ الؿفاتػة

 يف كػع الـّاس. -رحؿف اهلل-سؿاحتف 

طـدما يؼػ طؾك بعض إخطاِء يف بعض الّصحػ  -رحؿف اهلل-وكان 

والؿجالّت ُيـبُِّف طؾقفا بؽؾؿاٍت تـشُر يف الّصحػ أو يف رسائؾ يؽتُبفا 

 وتطبُع مستؼّؾًة.
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معؿقرًة بالعؾؿ والـُّصح والـّػع وإفادة  -رحؿف اهلل-وكاكت مجالُسف 

ُس تحضُرها الؿالئؽُة ّٕكفا معؿقرٌة وهل مجال ،الـّاس واإلحسان إلقفؿ

وغػَر  -رحؿف اهلل- ،بِذْكِر اهلل وبالعؾؿ الـّافع وبالـُّصح وبالـّػع لؾؿسؾؿقـ

 لف.

يف داخؾ  ،وتعؿقر الؿساجد ،طؾك مساطدة الؿحتاجقـ اوكان حريًص 

ويف مؽتبف الخاّص يف بقتف سجالٌّت بلشخاٍص  ،الؿؿؾؽة وخارجفا

 وبجفاٍت مختؾػٍة. 

 :عبازُت٘: اغازّغ

ْكِر  ،وثؿرُة العؾِؿ العؿُؾ  ،بعؾؿف طاماًل  -رحؿف اهلل-كان  فؽان كثقَر الذِّ

طاء ،هلل طّز وجّؾ  وأربعقـ  اوقد حّج سبعً  ،لؾحجِّ  اوكان مالزمً  ،وكثقَر الدُّ

طرفُت هذا لّؿا زاَر مـطؼَة الباحة يف طام ألػ  ،-رحؿف اهلل-حّجًة 

مال أن ذكَر طؿَرُه وأّكف يف وكان مـ ج ،وأربعؿائة يف شعبان ُسئؾ قاب السُّ

ةً  اوأّكف حّج ثؿاكقً  ،ذلؽ الققت يبؾُغ الّسبعقـ مـ الُعُؿرِ   ،وطشريـ َحجَّ

لؾحّج حّتك العام الذي قبؾ  وكان مقاصاًل  ،أخربين بذلؽ أحُد الحاضريـ

ـُ طشر بعد إربعؿائة وإلػ فُقضاُف  ،العام الذي اكصرَم وهق العاُم الّثام

ةً  فقؽقُن طدُد الَحّجات التل حّجفا  ،إلك الّثؿان والعشريـ تسَع طشرة َحجَّ

ًة. اسبعً  -رحؿف اهلل-  وأربعقـ َحجَّ
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ا يدّل طؾك طظؿ طـايتف بالعبادة وآشتغال هبا أّكف  ا وقػُت طؾقف مِؿَّ ومِؿَّ

يف طام سبعٍة وتسعقـ وثالثؿائة وألٍػ يف آخر شفر ذي الؼعدة ذهبُت مـ 

 ،الؿديـة إلك مّؽة لحاجٍة تتعّؾُؼ بالعؿؾ إذ كـُت كائَبف يف الجامعة اإلسالمّقة

فؽان يؿشل  ،وكان يف بقتف مؽان مستطقؾ ،وبتُّ طـده تؾؽ الّؾقؾة يف مـزلف

 يريُد أن يتحّرك ويؼرأ الؼرآَن الؽريؿ. ،ويؼرُأ الؼرآنَ  اآيبً  افقف ذاهبً 

ّؿا كان يف الجامعة دخؾُت معف إلك أذكُر أّكف يف سـٍة مـ الّسـقات ل اوأيًض 

فصّؾك أربَع ركعاٍت وأكا  ،وكـُت بجقاره ،الؿسجد الـّبقّي بعد أذان الظُّفر

ـَ الّراتبَة طشٌر وأّكفا اثـتا طشرة  ،صّؾقُت ركعتقـ ومعؾقٌم أّكف جاَء أّن الّسـ

ّٓ  ،وإكؿُؾ هق اثـتا طشرة  وقال: أكَت ما صّؾقَت إ
َّ
 ولّؿا سّؾؿ التػَت إلل

 فؼال: إّن آثـتل طشرة هل إكؿُؾ وإفضُؾ. ،فؼؾُت: كعؿ ،ركعتقـ

ويـبُِّف ويرشُد  ،لؿا هق إكؿُؾ وإفضُؾ  امالزمً  -رحؿف اهلل-فؽان 

 .-رحؿف اهلل-ويؾػُت الـّظَر إلك تحصقؾ إكؿؾ وإفضؾ 

 :َؤي١فاُت٘: اغابّع

وقد  ،وهل رسائُؾ مػقدٌة وطظقؿةٌ  ،كثقرةٌ  -رحؿف اهلل-ممّلػاُت الّشقخ 

وُصبع مـفا حّتك أن اثـا طشر  ،بدىء بجؿع هذه الّرسائؾ وكذا الػتاوى

تسعُة مجّؾداٍت تتعّؾؼ بالعؼقدة والّدطقة إلك اهلل يف مقضقطات  ،امجؾَّدً 
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ثّؿ الؿجّؾُد العاشُر والحادي طشر والّثاين طشر بدىء فقفا بالػؼف  ،مختؾػة

 بؽتاب الّطفارة وإلك هناية كتاب الجؿعة مـ كتاب الّصالة.

 :َٚٔ َؤي١فات٘

 الػقائد الجؾّقة يف الؿباحث الَػَرِضّقة.

وكتاب الّتحؼقؼ واإليضاح لؽثقٍر مـ مسائؾ الحجِّ والعؿرة والّزيارة 

ـّة. طؾك ضقء الؽتاب وال  سُّ

 : كؼُد الؼقمّقة العربّقة طؾك ضقء اإلسالم والقاقع.َٚٓٗا

 : ثالث رسائؾ يف الّصالة.َٚٓٗا

وهل بدطُة  ،والّتحذير مـ البدع: يشتؿؾ طؾك الّتحذير مـ أربع بدعٍ 

ولقؾة اإلسراء  ،ولقؾة الـّصػ مـ شعبان ،آحتػال بالؿقلد الـّبقّي 

مقة الؿزطقمة مـ الؿدطق أحؿد خادم والّرّد طؾك القصاية الؿـا ،والؿعراج

 الحجرة الـّبقّية.

 :ٚفاُت٘: اتاغّع

: كؿا يعؾُؿ الجؿقُع يف صبقحة يقم الخؿقس الّسابع -ضمح٘ اهلل-تٛفِّٞ 

 قبؾ أذان الػجر بدقائؼ.  ،والعشريـ مـ شفر الؿحّرم

وُدفـ يف مؼربة  ،وُصؾِّل طؾقف يف الؿسجد الحرام بعد صالة الجؿعة

ّٓ اهلُل. ،مّؽة الؿؽّرمةالَعْدِل يف   وشفَد جـازَتُف العدُد الذي ٓ يحصقف إ
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مـ الؿـزلة العظقؿة والؿحّبة يف  -رحؿف اهلل-وذلؽ لؿا لؾّشقخ 

 الـّػقس. 

ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا﴿وأرُجق أن يؽقن مّؿـ قال اهلُل طّز وجّؾ فقفؿ:  ِذي  إِنَّ الَّ

ـُ  ْحَؿ الَِحاِت َسقَْجَعُؾ َلُفُؿ الرَّ  .﴾اُود   الصَّ

ِِ يف اسبسٜح ُٖ إّن اهلل إذا أحبَّ العبَد كادى »: َٚٔ ايصٜٔ دا٤ ٔشٞنُط

ثّؿ ُيـادى يف أهؾ الّسؿاوات: إّن اهلل  ،فلحّبفُ  اجربيؾ وقال: إّكل أحبُّ فالكً 

ثّؿ يقضع لف الَؼبقُل يف  ،فقحبُّف أهُؾ الّسؿاوات ،فلحبُّقه ايحبُّ فالكً 

 .«إرض

 ،وٓ فؼقَد قطٍر أو إقؾقؿٍ  ،وٓ فؼقَد قريٍة أو مديـةٍ  ،ففق لؿ يؽـ فؼقَد أسرةٍ 

 
ّ
 وغػَر لف. -رحؿف اهلل-وإّكؿا هق فؼقُد العاَلؿ اإلسالمل

وأحُد البـقـ  ،مـ البـات ا: أربعًة مـ البـقـ وست  -ضمح٘ اهلل-ٚقس خًف 

 وهق أحؿد مـ صؾبة العؾؿ. 

ولؽـّف خّؾَػ  ،اعً وغػَر لؾّشقخ ولـا جؿق ،وبارك فقفؿ ،أصؾَح اهلُل بـقف

وقد قال طؾقف  ،إلقَف مـ البـقـ الذيـ يستػقدون مـ طؾؿف ويدطقن لف

ّٓ مـ ثالٍث "الّصالُة والّسالُم:  ـُ آدم اكؼطَع طؿُؾف إ صدقٍة  ،إذا مات اب

فلبـاُؤه مـ كسبف وأبـاُؤه  ،"أو ولد صالح يدُطق لف ،طؾؿ يـتػُع بف أو ،جارية

 وغػر لف. -رحؿف اهلل-والؿسؾُؿقن يدطقن لف  ،يف العؾؿ كؾُّفؿ يدطقن لف
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وخؾَػُف يف طؿؾف يف اإلفتاء يف الؿؿؾؽة ورئاسة هقئة كبار العؾؿاء ورئاسة 

إدارة البحقث العؾؿّقة واإلفتاء كائُبف يف اإلفتاء الّشقُخ طبد العزيز بـ طبد اهلل 

 ،سؾٍػ  وجعؾُف خقَر خؾٍػ لخقر ،بـ محّؿد آل الّشقخ حػظُف اهلُل وبارَك فقف

وهق معروٌف يف جّده بآشتغال بالعؾؿ ويف خطبف الـّافعة الؿػقدة يف جامع 

 اإلمام تركل ويف مسجد كؿرة بعرفة.

وكان الؼائؿ بلطؿال رئاسة البحقث العؾؿّقة واإلفتاء والّدطقة واإلرشاد 

قبؾ اكتؼال سؿاحة الّشقخ طبد العزيز بـ باز مـ الجامعة اإلسالمّقة إلقفا 

 خ إبراهقؿ بـ محّؿد ابـ إبراهقؿ آل الّشقخ.هق الّشق

ـْ هؿ مـ أهؾ العؾؿ اوإّكا كػرُح كثقرً   ."إذا رأيـا يف آل الّشقخ َم

: يف السابع والعشريـ مـ شفر محرم، لعام طشريـ -ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

 وأربعؿائة وألػ مـ الفجرة الـبقية.

 : حصؾ طؾك جائزة الؿؾؽ فقصؾ لخدمة اإلسالم.ٚقس

كثقرة ٓ كستطقع أن كذكرها يف مجؾس، وٓ يف مجالس،  ولف جفقد

 ولؽـ هذه إشارات فؼط.

: إذا ذكر -ضمح٘ اهلل-ٚقس نإ ؾٝدٓا َكبٌ بٔ ٖازٟ ايٛازعٞ 

 .-رحؿف اهلل-شػاطاتف، وذكر جفقده، شبفف باإلمام إوزاطل 
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 [-اهللرحمه -محمد بن صالح العثيمين أبي عبد اهلل اإلمام ]

 .-سمحٕ اهلل-حمٌذ بّ صاحل اهعجٌٚني  أبٛ عبذ اهلل اإلًاَ: َِٚٓٗ

 :ْػب٘

هق أبق طبد اهلل محؿد بـ صالح بـ محؿد بـ طثقؿقـ القهقبل 

 .-رحؿف اهلل-التؿقؿل

 :َٛيسٙ

 هـ.1347رمضان الؿبارك  27ولد يف مديـة طـقزة يف 

 :ْؿأت٘

الرحؿـ بـ سؾقؿان آل قرأ الؼرآن الؽريؿ طؾك جده مـ جفة أمف طبد 

فحػظف ثؿ أتجف إلك صؾب العؾؿ فتعؾؿ الخط والحساب -رحؿف اهلل-دامغ

قرأ -رحؿف اهلل-وكان الشقخ طبد الرحؿـ السعدي ،وبعض فـقن إداب

طؾقف مختصر العؼقدة القاسطقة لؾشقخ طبد الرحؿـ السعدي ومـفاج 

 إلػقة.وأجرومقة و ،االسالؽقـ يف الػؼف لؾشقخ طبد الرحؿـ أيًض 

وقرأ طؾك الشقخ طبد الرحؿـ بـ طؾل بـ طقدان يف الػرائض والػؼف 

وقرأ طؾك الشقخ طبد الرحؿـ بـ كاصر السعدي الذي يعترب شقخف إول 
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حقث ٓزمف وقرأ طؾقف التقحقد والتػسقر والحديث والػؼف وأصقل الػؼف 

 والػرائض ومصطؾح الحديث والـحق والصرف.

فعـدما -رحؿف اهلل-لة طظقؿة طـد شقخفوكاكت لػضقؾة الشقخ مـز

إلك الرياض إبان أول تطقره رغب -رحؿف اهلل-أكتؼؾ والد الشقخ محؿد

 يف أن يـتؼؾ معف فضقؾة ولده الشقخ حػظف اهلل. 

إن هذا ٓ يؿؽـ ): -ضمح٘ اهلل-فهتب ي٘ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ ايػعسٟ

 . (أن يؿؽث هـا حتك يستػقد اكريد محؿدً 

يف صريؼة  اإكـل تلثرت بف كثقرً ": -سفع٘ اهلل-ذٜٚكٍٛ فه١ًٝ ايؿٝ

 االتدريس وطرض العؾؿ وتؼريبف لؾطؾبة بإمثؾة والؿعاين وكذلؽ أيًض 

كان  -رحؿف اهلل-تلثرت بف مـ كاحقة إخالق ٕن الشقخ طبد الرحؿـ

طؾك قدر كبقر -رحؿف اهلل-طؾك جاكب كبقر مـ إخالق الػاضؾة وكان 

وكان يؿازح الصغقر ويضحؽ إلك الؽبقر وهق مـ  ،يف العؾؿ والعبادة

 ."اأحسـ مـ رأيت ... أخالقً 

: طبد العزيز بـ باز حقث يعترب شقخف الثاين فابتدأ قطأ ع٢ً مساس١ ايؿٝذ

طؾقف قراءة صحقح البخاري وبعض رسائؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة وبعض 

 الؽتب الػؼفقة.
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مـ جفة  -حػظف اهلل-بازتلثرت بالشقخ طبد العزيز بـ ": ٜكٍٛ ايؿٝذ

 ."وبسط كػسف لؾـاس االعـاية بالحديث وتلثرت بف مـ جفة إخالق أيًض 

ولؿا فتحت الؿعاهد  ،: جؾس لتدريس يف الجامعٖـ1371ٚيف عاّ 

 هـ  1372العؾؿقة يف الرياض التحؼ هبا يف طام 

 ،ودخؾت الؿعفد العؾؿل مـ السـة الثاكقة": -سفع٘ اهلل- ٜكٍٛ ايؿٝذ

بعد أن استلذكت مـ  ،ت بف بؿشقرة مـ الشقخ طؾل الصالحلوالتحؼ

وكان الؿعفد العؾؿل يف  ،الشقخ طبد الرحؿـ السعدي طؾقف رحؿة اهلل

 ،فؽـت يف الؼسؿ الخاص ،ذلؽ الققت يـؼسؿ إلك قسؿقـ خاص وطام

بؿعـك أكف -كؿا يعربون-مـ شاء أن يؼػز اوكان يف ذلؽ الققت أيًض 

 ،يف اثـاء اإلجازة ثؿ يختربها يف أول العام الثاينيدرس السـة الؿستؼبؾة لف 

فنذا كجح اكتؼؾ إلك السـة الؿستؼبؾة لف يف أثـاء اإلجازة ثؿ يختربها يف أول 

فنذا كجح أكتؼؾ إلك السـة التل بعدها وهبذا اختصرت  ،العام الثاين

 . اهـ"الزمـ

يف معفد طـقزة العؾؿل مع مقاصؾة  اوبعد سـتقـ تخرج وطقـ مدرًس 

الدراسة اكتساًبا يف كؾقة الشريعة ومقاصؾة صؾب العؾؿ طؾك يد الشقخ طبد 

 الرحؿـ السعدي.
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تقلك ": -ضمح٘ اهلل-ٚملا تٛف٢ فه١ًٝ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ ايػعسٟ

 إمامة الجامع الؽبقر بعـقزة. 

 والتدريس يف مؽتبة طـقزة القصـقة. 

 باإلضافة إلك التدريس يف الؿعفد العؾؿل. 

ك التدريس يف كؾقتل الشريعة وأصقل الديـ بػرع جامعة ثؿ أكتؼؾ إل

 اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة بالؼصقؿ حتك إن.

 : هقئة كبار العؾؿاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية. باإلناف١ إىل عه١ٜٛ

: كشاط كبقر يف الدطقة إلك اهلل طز وجؾ وتبصقر الدطاة ٚيفه١ًٝ ايؿٝذ

 يف هذا الؿجال.يف كؾ مؽان ولف جفقد مشؽقرة 

قد  -رحؿف اهلل-: أن سؿاحة الشقخ محؿد بـ إبراهقؿٚازبسٜط بايصنط

بؾ اصدر قراره بتعققـف  ،طرض بؾ ألح طؾك فضقؾة الشقخ يف تقلل الؼضاء

 ،لؾؿحؽؿة الشرطقة بإحساء فطؾب مـف اإلطػاء احػظف اهلل تعالك رئقًس 

 -اهلل رحؿف-وبعد مراجعات وإتصال شخصل مـ فضقؾة الشقخ سؿح 

 تعالك بنطػائف مـ مـصب الؼضاء.

 :َؤيفات٘

ولؾشقخ محؿد الصالح العثقؿقـ طدد كبقر مـ الؿملػات الؼقؿة التل 

 اد ــــــــــــــــاكتػع هبا الـاس يف العؼقدة ويف الػؼف وأصقلف ويف القطظ واإلرش
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 والدطقة. 

والتل درس طدد كبقر مـفا بقزارة الؿعارف بالؿؿؾؽة العربقة 

 السعقدية.

 :ْٚصنط ٖٓا َٓٗا َا ٜتعًل بايعكٝس٠

. وهق أول كتاب صبع لف. وقد فتح رب الربية بتؾخقص الحؿقية -1

هـ وهق مطبقع ضؿـ مجؿقع رسائؾ 1380ذي الؼعدة سـة  8فرغ مـف يف 

 يف العؼقدة صبعة مؽتبة الؿعارف بالرياض.

ت بطريؼة : شرح فقف أركان اإليؿان السُكبذ يف العؼقدة اإلسالمقة -2

مبسطة وتعترب هذه الرسالة مؼرر السـة الثالثة الثاكقية يف الؿعاهد العؾؿقة يف 

الؿؿؾؽة يف التقحقد. وهق مطبقع ضؿـ الؿجؿقع السابؼ بؿؽتبة 

 الؿعارف بالرياض.

: وهق مـ أروع ما الؼقاطد الؿثؾك يف صػات اهلل وأسؿائف الحسـك -3

التعؾقؼ طؾقف وقد صبع والحؿد كتب الشقخ العثقؿقـ وقد قؿـا بتخريجف و

 هلل.

: وهق هذا شرح لؿعة آطتؼاد الفادي إلك سبقؾ الرشاد ٓبـ قدامة -4

 الؽتاب وهق مؼرر السـة إولك الثاكقية يف التقحقد يف الؿعاهد العؾؿقة.
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: ذكر فقفا مؾخص ومجؿؾ اطتؼاد أهؾ طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة -5

 إلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة.السـة وهق مـ مطبقطات الجامعة ا

: وهل مؼرر السـة الثاكقة الثاكقية شرح العؼقدة القاسطقة ٓبـ تقؿقة -6

 يف الؿعاهد العؾؿقة يف التقحقد. مطبقع متداول.

رائًعا مـ كالم الشقخ  . ويعترب هذا التػسقر فصاًل تػسقر آية الؽرسل -7

 يف إسؿاء والصػات. مطبقع متداول.

. صبع ضؿـ مجؿقع رسائؾ يف القصقل إلك الؼؿررسالة يف  -8

 العؼقدة.

والتل صبعت أكثر مـ مرة باإلضافة إلك فتاوى الشقخ يف العؼقدة  -9

 ضؿـ كتب الػتاوى لف ويف الؿجالت والصحػ.

: يف السابع والعشريـ مـ رمضان، -ضمح٘ اهلل-ٚيس ايؿٝذ ابٔ عجُٝني 

 .-رحؿف اهلل-لعام سبعة وأربعقـ وثالثؿائة وألػ 

: يف الخامس طشر مـ شفر شقال، لعام واحد -ضمح٘ اهلل-ٚتٛيف 

 وطشريـ وأربعؿائة وألػ مـ الفجرة الـبقية.

 : مـ طؾقم العؼقدة، والػؼف، والتػسقر، والـحق.ٖٚٛ حبط خهِ

 ففق إمام جفبذ، وطالؿ ضرب بعطـ يف جؿقع الػـقن.

 ت.: تعترب مؽتبة لحالفا، تبؾغ مئات الؿجؾداٚنتب٘ َٚؤيفات٘
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: مـ الرسائؾ الؿػردات، فؼد ألػ، وصـػ، ودطا، وما يزال يف زعو

 .-رحؿف اهلل-التدريس إلك قبقؾ وفاتف 

وربؿا: حضر الؿسجد الحرام لؾتدريس، ولإلفتاء، والطبقب بجاكبف، 

وكذلؽ أكبقبة إكسجقـ، ويـؼؾ إلك الؿسجد يف سقارة اإلسعاف: 

 لؿحبتف لؾعؾؿ ولؾتعؾقؿ.

 صادًطا بالحؼ، مرغًبا فقف، داطًقا إلقف، رفقًؼا، رققًؼا. -رحؿف اهلل-وكان 
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ر الدين األلباني اصاإلمام المحدث المجدد العالمة محمد بن ن]

  [-رحمه اهلل-

سمحٕ -احملذخ اهعالًٞ اجملذد حمٌذ بّ ُاصش اهذّٙ األهباُٛ : َِٚٓٗ

 .-اهلل

 : -سمحٕ اهلل-بٚاْ ُبزٝ خمتصشٝ ًّ تشمجٞ اإلًاَ األهباُٛ 

 :ْؿأت٘

هـ  1333: محؿد كاصر الديـ بـ الحاج كقح إلباين طام ٚيس ايؿٝذ

 م. 1914الؿقافؼ 

طـ أسرة فؼقرة  -حقـئذ  -: أشؼقدرة طاصؿة دولة ألباكقا يف َس١ٜٓ

لؾـاس يعؾؿفؿ  افؽان والده مرجعً  ،متديـة يغؾب طؾقفا الطابؼ العؾؿل

 ويرشدهؿ.

: بصحبة والده إلك دمشؼ الشام لإلقامة الدائؿة ٖادط قاسب ايرتمج١

ببالده كحق الحضارة الغربقة  (مؾؽ ألباكقا)فقفا بعد أن اكحرف أحؿد زاغق 

 العؾؿاكقة.

: دراستف آبتدائقة يف مدرسة اإلسعاف الخقري يف أمت ايعال١َ األيباْٞ

 دمشؼ بتػقق.
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فؼد  ،الده الخاص يف الؿدارس الـظامقة مـ الـاحقة الديـقةلرأي و اكظرً 

 قرر طدم إكؿال الدراسة الـظامقة. 

 ،: بتعؾقؿف الؼرآن الؽريؿقاّ َٔ خالي٘ اَطنّع اعًُّٝ اٚٚنع ي٘ َّٓٗذ

وقد ختؿ إلباين  ،وفؼف الؿذهب الحـػل ،والـحق والصرف ،والتجقيد

 ص طـ طاصؿ.طؾك يد والده حػظ الؼرآن الؽريؿ برواية حػ

كؿا درس طؾك الشقخ سعقد الربهاين مراقل الػالح يف الػؼف الحـػل 

هذا يف الققت الذي حرص فقف طؾك حضقر  ،وبعض كتب الؾغة والبالغة

 دروس وكدوات العالمة هبجة البقطار.

: مفـة إصالح الساطات فلجادها: حتك صار مـ أصحاب أخص عٔ أبٝ٘

 الشفرة فقفا. 

لؾؿطالعة  اجقدً  اوقد وفرت لف هذه الؿفـة وقتً  ،فاوأخذ يتؽسب رزقف مـ

وهقلت لف هجرتف لؾشام معرفة بالؾغة العربقة وآصالع طؾك  ،والدراسة

 العؾقم الشرطقة مـ مصادرها إصؾقة.

 بف: تٛدٗ٘ إىل عًِ اسبسٜح ٚاٖتُاَ٘

طؾك الرغؿ مـ تقجقف والد إلباين الؿـفجل لف بتؼؾقد الؿذهب الحـػل 

فؼد أخذ إلباين بالتقجف  ،الشديد مـ آشتغال بعؾؿ الحديثوتحذيره 

فتعؾؿ الحديث يف كحق العشريـ مـ طؿره  ،كحق طؾؿ الحديث وطؾقمف
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-)بلبحاث مجؾة الؿـار التل كان يصدرها الشقخ محؿد رشقد رضا  امتلثرً 

 .(-رحؿف اهلل

الؿغـل طـ حؿؾ "بف: هق كسخ كتاب  ٚنإ أٍٚ عٌُ سسٜجٞ قاّ

رحؿف -)لؾحافظ العراقل  "يف تخريج ما يف اإلحقاء مـ إخبارإسػار 

 مع التعؾقؼ طؾقف. (-اهلل

كان ذلؽ العؿؾ فاتحة خقر كبقر طؾك الشقخ إلباين حقث أصبح 

 آهتؿام بالحديث وطؾقمف شغؾف الشاغؾ.

حتك إن إدارة  ،بذلؽ يف إوساط العؾؿقة بدمشؼ افلصبح معروفً 

خصصت غرفة خاصة لف لقؼقم فقفا بلبحاثف الؿؽتبة الظاهرية بدمشؼ 

باإلضافة إلك مـحف كسخة مـ مػتاح الؿؽتبة حقث  ،العؾؿقة الؿػقدة

 يدخؾفا وقت ما شاء. 

 : َؤيفات٘

 أما طـ التللقػ والتصـقػ، فؼد ابتدأهؿا يف العؼد الثاين مـ طؿره. 

ن : الؿبـقة طؾك معرفة الدلقؾ والػؼف الؿؼارٚنإ أٍٚ َؤيفات٘ ايفك١ٝٗ

 ،ا. وهق مطبقع مرارً "تحذير الساجد مـ اتخاذ الؼبقر مساجد  "كتاب 

 ومـ أوائؾ تخاريجف الحديثقة الؿـفجقة. 
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الروض الـضقر يف ترتقب وتخريج معجؿ الطرباين  ": نتاب اأّٜه

 .اوٓ يزال مخطقصً  "الصغقر

صؾك اهلل طؾقف -كان ٓشتغال الشقخ إلباين بحديث رسقل اهلل 

وقد زاد تشبثف وثباتف طؾك  ،أثره البالغ يف التقجف السؾػل لؾشقخ -وسؾؿ

هذا الؿـفج مطالعتف لؽتب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقف وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ 

 وغقرهؿا مـ أطالم الؿدرسة السؾػقة.

 : -ضمح٘ اهلل-زعٛت٘ 

: راية الدطقة إلك التقحقد والسـة يف سقريا حقث محٌ ايؿٝذ األيباْٞ

مـ مشايخ دمشؼ وجرت بقـف وبقـفؿ مـاقشات حقل مسائؾ زار الؽثقر 

فؾؼل الشقخ لذلؽ  ،التقحقد واإلتباع والتعصب الؿذهبل والبدع

الؿعارضة الشديدة مـ كثقر مـ متعصبل الؿذاهب ومشايخ الصقفقة 

فؽاكقا يثقرون طؾقف العامة والغقغاء ويشقعقن طـف  ،والخرافققـ والؿبتدطة

هذا يف الققت الذي وافؼف طؾك  ،ن الـاس مـفويحذرو "وهابل ضال"بلكف 

والذيـ حضقه  ،دطقتف أفاضؾ العؾؿاء الؿعروفقـ بالعؾؿ والديـ يف دمشؼ

الشقخ طبد  ،العالمة هبجت البقطار ،يف دطقتف ومـفؿ اطؾك آستؿرار قدمً 

الشقخ تقفقؼ  ،الػتاح اإلمام رئقس جؿعقة الشبان الؿسؾؿقـ يف سقريا

 .(رحؿفؿ اهلل)هؾ الػضؾ والصالح وغقرهؿ مـ أ ،البزرة
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 :ْؿاط ايؿٝذ األيباْٞ ايسعٟٛ

 :ْؿط ايؿٝذ يف زعٛت٘ َٔ خالٍ

دروسف العؾؿقة التل كان يعؼدها مرتقـ كؾ أسبقع حقث يحضرها  (أ

صؾبة العؾؿ وبعض أساتذة الجامعات ومـ الؽتب التل كان يدرسفا يف 

 حؾؼات طؾؿقة:

 حؿد بـ طبد القهاب.فتح الؿجقد لعبد الرحؿـ بـ حسـ بـ م -

 الروضة الـدية شرح الدرر البفقة لؾشقكاين شرح صديؼ حسـ خان. -

 أصقل الػؼف لعبد القهاب خالف. -

الباطث الحثقث شرح اختصار طؾقم الحديث ٓبـ كثقر شرح احؿد  -

 شاكر.

 مـفاج اإلسالم يف الحؽؿ لؿحؿد أسد. -

 فؼف السـف لسقد سابؼ. -

: التل بدأت بلسبقع واحد مـ كؾ شفر املٓتع١ُضسالت٘ ايؿٗط١ٜ  (ب

 ،ثؿ زادت مدهتا حقث كان يؼقم فقفا بزيارة الؿحافظات السقرية الؿختؾؼة

باإلضافة إلك بعض الؿـاصؼ يف الؿؿؾؽة إردكقة قبؾ استؼراره فقفا 

هذا إمر دفع بعض الؿـاوئقـ لدطقة إلباين إلك القشاية بف طـد  ،اممخرً 

 إلك سجـف. الحاكؿ مؿا أدى



 اعشف طوفم

8
 [-رحمه اهلل-العالمة محمد بن ناصر الدين األلباني  المحدث المجدد]اإلمام 

   
 

871 

 :قربٙ ع٢ً األش٣ ٖٚذطت٘

مع  ،م كان الشقخ يؼع تحت مرصد الحؽقمة السقرية1960يف أوائؾ 

 مـ اإلطاقة لف.  اوقد سبب ذلؽ كقطً  ،طـ السقاسة االعؾؿ أكف كان بعقدً 

 : فكس تعطض يالعتكاٍ َطتني

حقث اطتؼؾ لؿدة شفر يف قؾعة دمشؼ وهل كػس  67: كاكت قبؾ األٚىل

 67وطـدما قامت حرب  (،ابـ تقؿقة)اطتؼؾ فقفا شقخ آسالم  الؼؾعة التل

 رأت الحؽقمة أن تػرج طـ جؿقع الؿعتؼؾقـ السقاسققـ.

 ،: لؽـ بعدما اشتدت الحرب طاد الشقخ إلك الؿعتؼؾ مرة ثاكقةايجا١ْٝ

بؾ يف سجـ الحسؽة شؿال شرق  ،ولؽـ هذه الؿرة لقس يف سجـ الؼؾعة

وخالل هذه الػرتة حؼؼ  ،كقة أشفروقد قضك فقف الشقخ ثؿا ،دمشؼ

مختصر صحقح مسؾؿ لؾحافظ الؿـذري واجتؿع مع شخصقات كبقرة يف 

 الؿعتؼؾ.

 :دٛا٥ع - اظباظات - أعُاٍ

 :يكس نإ يًؿٝذ دٗٛز ع١ًُٝ ٚخسَات عسٜس٠ َٓٗا

يحضر كدوات العالمة الشقخ محؿد  -رحؿف اهلل-كان شقخـا (1

 ،مع بعض أساتذة الؿجؿع العؾؿل بدمشؼ -رحؿف اهلل-هبجت البقطار 
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 "الحؿاسة"إذ كاكقا يؼرؤون  - -رحؿف اهلل- -مـفؿ طز الديـ التـقحل

 ٕبل تؿام.

اختارتف كؾقة الشريعة يف جامعة دمشؼ لقؼقم بتخريج أحاديث البققع  (2

التل طزمت الجامعة طؾك إصدارها  ،الخاصة بؿقسقطة الػؼف اإلسالمل

 م. 1955طام 

التل شؽؾت يف طفد القحدة بقـ  ،يف لجـة الحديث اطضقً  اختقر (3

 لإلشراف طؾك كشر كتب السـة وتحؼقؼفا. ،مصر وسقريا

أن يتقلك مشقخة  "الفـد"صؾبت إلقف الجامعة السؾػقة يف بـارس  (4

فاطتذر طـ ذلؽ لصعقبة اصطحاب إهؾ وإوٓد بسبب  ،الحديث

 الحرب بقـ الفـد وباكستان آكذاك.

صؾب إلقف معالل وزير الؿعارف يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية الشقخ  (5

أن يتقلك اإلشراف طؾك قسؿ  ،هـ 1388حسـ بـ طبد اهلل آل الشقخ طام 

وقد حالت الظروف دون  ،الدراسات اإلسالمقة العؾقا يف جامعة مؽة

 تحؼقؼ ذلؽ.

قرة لؾؿجؾس إطؾك لؾجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـ ااخقر طضقً  (6

 هـ. 1398هـ إلك  1395مـ طام 
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وألؼك محاضرة  ،لبك دطقة مـ اتحاد الطؾبة الؿسؾؿقـ يف أسباكقا (7

 "الحديث حجة بـػسف يف العؼائد وإحؽام "مفؿة صبعة فقؿا بعد بعـقان 

 ."مـزلة السـة يف اإلسالم"زار قطر وألؼك فقفا محاضرة بعـقان:  (8

رئقس  -رحؿف اهلل-ز بـ باز اكتدب مـ سؿاحة الشقخ طبد العزي (9

إدارة البحقث العؾؿقة واإلفتاء لؾدطقة يف مصر والؿغرب وبريطاكقا 

لؾدطقة إلك التقحقد وآطتصام بالؽتاب والسـة والؿـفج اإلسالمل 

 الحؼ.

حضر بعضفا واطتذر طـ كثقر بسبب  ،دطل إلك طدة ممتؿرات (10

 اكشغآتف العؾؿقة الؽثقرة.

وزار  ،زار الؽقيت واإلمارات وألؼك فقفؿا محاضرات طديدة (11

والتؼك فقفا بالجالقات اإلسالمقة والطؾبة  ،مـ دول أوروبا اأيضا طددً 

 طؾؿقة مػقدة. اوألؼك دروًس  ،الؿسؾؿقـ

وترجؿ  ،ربة طؾك الؿئة ،لؾشقخ مملػات طظقؿة وتحؼقؼات ققؿة (12

 ،وصبع أكثرها صبعات متعددة ومـ أبرزها ،كثقر مـفا إلك لغات مختؾػة

وسؾسؾة إحاديث  ،إرواء الغؾقؾ يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ

سؾسؾة إحاديث الضعقػة  ،الصحقحة وشلء مـ فؼففا وفقائدها



 اعشف طوفم
 

8
 874 [-رحمه اهلل-]اإلمام المحدث المجدد العالمة محمد بن ناصر الدين األلباني 

وصػة صالة الـبل مـ التؽبقر إلك  ،والؿقضقطة وأثرها السقئ يف إمة

 التسؾقؿ كلكؽ تراها.

ـة آختقار لجائزة الؿؾؽ فقصؾ العالؿقة ولؼد كاكت قررت لج (13

 ،م1999هـ / 1419لؾدراسات اإلسالمقة مـ مـح الجائزة طام 

 االجفقد العؾؿقة التل طـقت بالحديث الـبقي تحؼقؼً  "ومقضقطفا 

لػضقؾة الشقخ محؿد كاصر الديـ إلباين السقري  "ودراسة اوتخريجً 

 اديث الـبقي تخريجً لجفقده الؼقؿة يف خدمة الح اتؼديرً  ،الجـسقة

 ودراسة وذلؽ يف كتبف التل تربق طؾك الؿئة. اوتحؼقؼً 

 :ثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘

ما رأيت تحت ": -ضمح٘ اهلل-مساس١ ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ باظ : األٍٚ

بالحديث يف العصر الحديث مثؾ العالمة محؿد كاصر  اأديؿ السؿاء طالؿً 

 . "الديـ إلباين

ان ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-سقل اهلل : طـ حديث رٚغ٦ٌ مساست٘

فسئؾ مـ  "اهلل يبعث لفذه إمف طؾك رأس كؾ مائة سـة مـ يجدد لفا ديـفا

 مجدد هذا الؼرن. 

الشقخ محؿد كاصر الديـ إلباين هق مجدد هذا ": -ضمح٘ اهلل- فكاٍ

 ."العصر يف ضـل، واهلل أطؾؿ
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لؼد كان ": -تعالك حػظف اهلل-فه١ًٝ ايؿٝذ عبس احملػٔ ايعباز: ايجاْٞ

مـ العؾؿاء إفذاذ الذيـ أفـقا أطؿارهؿ يف خدمة السـة  -رحؿف اهلل-

والتللقػ فقفا والدطقة إلك اهلل طز وجؾ وكصرة العؼقدة السؾػقة ومحاربة 

وهق مـ العؾؿاء  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والذب طـ سـة الرسقل ،البدطة

ٓشؽ أن فؼد مثؾ هذا وقد شفد تؿقزه الخاصة والعامة. و ،الؿتؿقزيـ

طؾك ما  االعالؿ مـ الؿصائب الؽبار التل تحؾ بالؿسؾؿقـ. فجزاه اهلل خقرً 

 ."قدم مـ جفقد طظقؿة خقر الجزاء وأسؽـف فسقح جـاتف

فالذي طرفتف ": -رحؿف اهلل-ايعال١َ ضبُس بٔ قاحل ايعجُٝني: ايجايح

طؾك العؿؾ  اأكف حريص جدً  ،طـ الشقخ مـ خالل اجتؿاطل بف وهق قؾقؾ

أما مـ خالل  ،سقاء كان يف العؼقدة أم يف العؿؾ ،ومحاربة البدطة ،بالسـة

رواية  ،وأكف ذو طؾؿ جؿ يف الحديث ،قراءيت لؿملػاتف فؼد طرفت طـف ذلؽ

مـ حقث العؾؿ  ،مـ الـاس اوأن اهلل تعالك قد كػع فقؿا كتبف كثقرً  ،ودراية

وهذه ثؿرة كبقرة  ،ومـ حقث الؿـفاج وآتجاه إلك طؾؿ الحديث

أما مـ حقث التحؼقؼات العؾؿقة الحديثقة فـاهقؽ  ،لؾؿسؾؿقـ وهلل الحؿد

 ."بف

يؼقل ": -رحؿف اهلل-ايعال١َ املفػط ضبُس األَني ايؿٓكٝٛٞ: ايطابع

إن العالمة الشـؼقطل يجؾ الشقخ إلباين ": الشقخ طبد العزيز الفده
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 ًٓ رسف يف الحرم الؿدين يؼطع درسف وهق يف د احتك إذا رآه مارً  ،اغريبً  إجال

ًٓ  اومسؾؿً  اقائؿً   ."لف طؾقف إجال

أطزي كػسل وإخقاين الؿسؾؿقـ يف ": ايؿٝذ عبس اهلل ايعبٝالٕ: اشباَؼ

جؿقع أقطار إرض بقفاة اإلمام العالمة الؿحؼؼ الزاهد الشقخ محؿد 

 ،ويف الحؼقؼة الؽؾؿات تعجز أن تتحدث طـ الرجؾ ،كاصر الديـ إلباين

ومع ذلؽ صار  ،ولق لؿ يؽـ مـ مـاقبف إٓ أكف كشل يف بقئة ٓ تعد بقئة سؾػقة

مـ أكرب الدطاة إلك الدطقة السؾػقة والعؿؾ بالسـة والتحذير مـ البدع 

حتك أن شقخـا طبد اهلل الدويش والذي يعد مـ الحػاظ  ،الؽان كافقً 

: مـذ -اهللرحؿف -يؼقل  ،الـادريـ يف هذا العصر وقد تقيف يف سـ مبؽرة

ومـ بعد  ،قرون ما رأيـا مثؾ الشقخ كاصر كثرة إكتاج وجقدة يف التحؼقؼ

السققصل إلك وقتـا هذا لؿ يلت مـ حؼؼ طؾؿ الحديث هبذه الؽثرة والدقة 

 ."مثؾ الشقخ كاصر

 :يعُّٛ املػًُني -ضمح٘ اهلل-ٚق١ٝ ايعال١َ األيباْٞ

 مـ شرور أكػسـا وكعقذ باهلل ،إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره

 ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،ومـ سقئات أطؿالـا

 طبده ورسقلف.  اوأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن محؿدً 

 وبعد:
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فقصقتل لؽؾ مسؾؿ طؾك وجف إرض وبخاصة إخقاكـا الذيـ 

ـفج يشاركقكـا يف آكتؿاء إلك الدطقة الؿباركة دطقة الؽتاب والسـة طؾك م

 السؾػ الصالح.

ًٓ أٚقِٝٗ ْٚفػٞ ثؿ بآستزادة بالعؾؿ  ،: بتؼقى اهلل تبارك وتعالك أو

 الـافع. 

 . ﴾واتؼقا اهلل ويعؾؿؽؿ اهلل﴿: نُا قاٍ تعاىل

ٓ يخرج طـ كقكف  اوأن يعرفقا طؿؾفؿ الصالح الذي هق طـدكا جؿقعً 

 وطؾك مـفج السؾػ الصالح. ،كتاب وسـة

وآستزادة مـف ما استطاطقا إلك ذلؽ سبقال  وأن يؼركقا مع طؿؾفؿ هذا

وإكؿا يؽقن حجة لفؿ يقم  ،حتك ٓ يؽقن حجة طؾقفؿ ،العؿؾ هبذا العؾؿ

ثؿ أحذرهؿ مـ مشاركة  ،ٓ يـػع مال وٓ بـقن إٓ مـ أتك اهلل بؼؾب سؾقؿ

 ،االؽثقر مؿـ خرجقا طـ الؿـفج السؾػل بلمقر كثقرة.. وكثقرة جدً 

 طؾك الؿسؾؿقـ وطؾك جؿاطتفؿ. "الخروج"يجؿعفا كؾؿة 

يف  -طؾقف الصالة والسالم  -وإكؿا كلمرهؿ بلن يؽقكقا كؿا قال 

 . «كؿا أمركؿ اهلل تبارك وتعالك اوكقكقا طباد اهلل إخقاكً » الحديث الصحقح:

ويف اإلطادة  -كؿا قؾت يف جؾسة سابؼة وأطقد ذلؽ مرة أخرى -وطؾقـا 

 ؿخالػقـ إلقفا. وطؾقـا أن كرتفؼ يف دطقتـا ال ،إفادة
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ادع إلك سبقؾ ربؽ ﴿: اٚإٔ تهٕٛ َع قٛي٘ تباضى ٚتعاىل زا٥ُا ٚأبّس

 .﴾بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة وجادلفؿ بالتل هل أحسـ

وأول مـ يستحؼ أن كستعؿؾ معف هذه الحؽؿة هق مـ كان أشد 

حتك ٓ كجؿع بقـ ثؼؾ دطقة الحؼ التل  ،خصقمة لـا يف مبدئـا ويف طؼقدتـا

 ،طز وجؾ هبا طؾقـا وبقـ ثؼؾ أسؾقب الدطقة إلك اهلل طز وجؾ امتـ اهلل

يف كؾ بالد اإلسالم أن يتلدبقا هبذه أداب  افلرجق مـ إخقاكـا جؿقعً 

ٓ يريدون جزاًء  ،ثؿ أن يبتغقا مـ وراء ذلؽ وجف اهلل طز وجؾ ،اإلسالمقة

 .اوٓ شؽقرً 

 :آخط ٚق١ٝ يًعال١َ احملسخ

ايت أن وكؾ محب لل إذا بؾغف وف أوصل زوجتل وأوٓدي وأصدقائل

 .اأٟٚي :يدطق لل بالؿغػرة والرحؿة

 وأٓ يبؽقن طؾل كقاحة أو بصقت مرتػع.

ّٝ وٓ يخربوا مـ أقاربل وإخقاين إٓ بؼدر ما  ،: أن يعجؾقا بدفـلاٚثاْ

 (طزت خضر أبق طبد اهلل)وأن يتقلك غسؾل  ،يحصؾ هبؿ واجب تجفقزي

 إلطاكتف طؾك ذلؽ. -هق - ومـ يختاره ،جاري وصديؼل الؿخؾص
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لؽل ٓ يضطر مـ يحؿؾ جـازيت  ،: أختار الدفـ يف أقرب مؽاناٚثايّج

وأن يؽقن  ،وبالتالل يركب الؿشقعقن سقاراهتؿ ،إلك وضعفا يف السقارة

 الؼرب يف مؼربه قديؿة يغؾب طؾك الظـ أهنا سقف ٓ تـبش ...

وطؾك مـ كان يف البؾد الذي أمقت فقف أٓ يخربوا مـ كان خارجفا مـ 

 ،حتك ٓ تتغؾب العقاصػ ،إٓ بعد تشققعل -طـ غقرهؿ فضاًل  -أوٓدي 

 لتلخقر جـازيت. افقؽقن ذلؽ سببً  ،وتعؿؾ طؿؾفا

 الؿقلك أن ألؼاه وقد غػر لل ذكقبل ما قدمت وما أخرت.. سائاًل 

أو  ،اأو تصقيرً  ،اسقاء ما كان مـفا مطبقطً  -كؾفا -وأوصل بؿؽتبتل

لؿؽتبة الجامعة اإلسالمقة يف الؿديـة  -بخطل أو بخط غقري -امخطقصً 

وطؾك  ،الؿـقرة: ٕن لل فقفا ذكريات حسـة يف الدطقة لؾؽتاب والسـة

 .-فقفا ايقم كـت مدرًس -مـفج السؾػ الصالح 

 -يقمئذ-ع بصاحبفا كؿا كػ ،مـ اهلل تعالك أن يـػع هبا روادها اراجقً 

 وأن يـػعـل هبؿ وبنخالصفؿ ودطقاهتؿ. ،صالهبا

رب أوزطـل أن أشؽر كعؿتؽ التل أكعؿت طؾل وطؾك والدي وأن ﴿

ترضاه وأصؾح لل يف ذريتل إين تبت إلقؽ وإين مـ  اأطؿؾ صالحً 

 .﴾الؿسؾؿقـ

 هـ 1410جؿادى إول  27
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 :ٚفات٘

: قبقؾ يقم السبت يف الثاين والعشريـ -ضمح٘ اهلل-تٛيف ايعال١َ األيباْٞ

ودفـ  ،م1999الؿقافؼ الثاين مـ أكتقبر  ،هـ1420مـ جؿادى أخرة 

 بعد صالة العشاء.

 :ٚقس عذٌ بسفٔ ايؿٝذ ألَطٜٔ أثٓني

 : تـػقذ وصقتف كؿا أمر.األٍٚ

والتل تؾت هذه  -رحؿف اهلل-: إيام التل مر هبا مقت الشقخ ايجاْٞ

فخشل أكف لق تلخر بدفـف أن يؼع بعض  ،الحرارةإيام كاكت شديدة 

 -رحؿف اهلل-إضرار أو الؿػاسد طؾك الـاس الذيـ يلتقن لتشققع جـازتف 

 .افؾذلؽ أوثر أن يؽقن دفـف سريعً 

بالرغؿ مـ طدم إطالم أحد طـ وفاة الشقخ إٓ الؿؼربقـ مـفؿ حتك 

 يعقـقا طؾك تجفقزه ودفـف. 

إٓ أن آٓف  ،قـ وفات الشقخ وتدفـفباإلضافة إلك قصر الػرتة ما ب

الؿصؾقـ قد حضروا صالة جـازتف حقث تداطك الـاس بلن يعؾؿ كؾ مـفؿ 

 ."أخاه

: يف مديـة اشؼقدرة طاصؿة ألباكقا، لعام ثالثة -ضمح٘ اهلل-ٚيس اإلَاّ 

 وثالثقـ وثالثؿائة وألػ مـ الفجرة الـبقية.
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أخرج البحقثات وقد هنؾ مـ الؿؽتبة الظاهرية، واستػاد مـفا، و

 الؽثقرة.

: أن وجد ورقة ضائعة: ومـ أجؾ هذه -ضمح٘ اهلل-َٚٔ عذٝب أَطٙ 

القرقة، مر طؾك الؿؽتبة الظاهرية كؾفا، وففرسفا، واستػاد مـفا، وأخرج 

 كثقًرا مـ كتبفا.

وما مـ طالؿ، أو صالب طؾؿ، أو داطل إلك اهلل طز وجؾ، يف هذا الزمـ 

 .-رحؿف اهلل-إٓ وهق يستػقد مـ اإلمام إلباين 

سقاء مـ كتبف الحديثقة، أو طؾقمف العؼقدة، أو فتاواه الشرطقة، وكتبف 

 مؽتبة طامة يف ذاهتا.

 : َٚٔ بعض َكٓفات٘ ٖٚٞ نجري٠

 (1420)فؼففا وفقائدها   سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشلء مـ -1

سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة وأثرها السقئ يف إمة   -2

(1420) 

 (1420)إرواء الغؾقؾ يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ   -3

 (1420)  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أصؾ صػة صالة الـبل  -4

 (1420)إم   -صحقح أبل داود  -5

 (1420)صحقح الجامع الصغقر وزيادتف   -6
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 (1420)إم   -ضعقػ أبل داود  -7

 (1420)ضعقػ الجامع الصغقر وزيادتف   -8

 (741)مشؽاة الؿصابقح   -9

 (1420)غاية الؿرام يف تخريج أحاديث الحالل والحرام   -10

 (1420)التعؾقؼات الحسان طؾك صحقح ابـ حبان   -11

 (1420)الثؿر الؿستطاب يف فؼف السـة والؽتاب   -12

 (1420)أحؽام الجـائز   -13

 (287)السـة ٓبـ أبل طاصؿ ومعفا ضالل الجـة لأللباين   -14

 (256)صحقح إدب الؿػرد   -15

 (256)ضعقػ إدب الؿػرد   -16

 (321)متـ الطحاوية بتعؾقؼ إلباين   -17

 (279)مختصر الشؿائؾ   -18

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تحؼقؼ فضؾ الصالة طؾك الـبل  -19

(282) 

 (660)تحؼقؼ بداية السقل   -20

 (676)حقـ لأللباين  تحؼقؼ رياض الصال -21

 (695)تحؼقؼ صػة الػتقى   -22
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 (728)تحؼقؼ اإليؿان ٓبـ تقؿقة   -23

 (728)تحؼقؼ آحتجاج بالؼدر ٓبـ تقؿقة   -24

 (728)تخريج الؽؾؿ الطقب   -25

 (748)مختصر العؾق لؾعؾل العظقؿ   -26

 (795)تحؼقؼ كؾؿة اإلخالص   -27

 (1317)تحؼقؼ أيات البقـات يف طدم سؿاع إمقات   -28

 (1332)تحؼقؼ الؿسح طؾك الجقربقـ والـعؾقـ   -29

 (1350)تحؼقؼ إزالة الدهش والقلف   -30

 (1354)تحؼقؼ حؼقق الـساء يف اإلسالم   -31

 (1420)آداب الزفاف يف السـة الؿطفرة   -32

 (1420)إجقبة الـافعة طـ أسئؾة لجـة مسجد الجامعة   -33

اإلسراء والؿعراج وذكر أحاديثفؿا وتخريجفا وبقان  -34

 (1420)صحقحفا  

 (1420)التقسؾ أكقاطف وأحؽامف   -35

 (1420)الحديث حجة بـػسف يف العؼائد وإحؽام   -36

 (1420)الرد الؿػحؿ   -37

 (1420)تحذير الساجد مـ اتخاذ الؼبقر مساجد   -38
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 (1420)تحريؿ آٓت الطرب   -39

تخريج أحاديث فضائؾ الشام ودمشؼ ٕبل الحسـ  -40

 (1420)الربعل  

 (1420)تخريج مساجؾة طؾؿقة   -41

 (1420)تخريج مشؽؾة الػؼر   -42

تصحقح حديث إفطار الصائؿ قبؾ سػرة بعد الػجر   -43

(1420) 

 (1420)تؾخقص أحؽام الجـائز   -44

 (1420)تؿام الؿـة يف التعؾقؼ طؾك فؼف السـة   -45

 (1420)جؾباب الؿرأة الؿسؾؿة يف الؽتاب والسـة   -46

 (1420)حجة الـبل   -47

 (1420)إلباين   -حؽؿ تارك الصالة  -48

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اجة التل كان رسقل اهلل خطبة الح -49

 (1420)يعؾؿفا أصحابف  

 (1420)دفاع طـ الحديث الـبقي   -50

 (1420)صحقح السقرة الـبقية   -51
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إلباين   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-صػة صالة الـبل  -52

(1420) 

 (1420)إلباين   -صالة الرتاويح  -53

 (1420)صالة العقديـ يف الؿصؾك هل السـة   -54
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 (1420)مقسقطة إلباين يف العؼقدة   -65

 (1420)قصة الؿسقح الدجال   -66

 .(1420)مـزلة السـة يف اإلسالم   -67

 (1420)التقحقد أوٓ يا دطاة اإلسالم   -68

 (1420)صحقح وضعقػ ســ أبل داود   -69
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وغقرها مـ الؿصـػات وهل كثقرة جدا، وبعضفا لؿ يطبع إلك أن، 

 وما يزال مخطقصة.

 طز وجؾ، ورفع درجتف يف طؾققـ. -رحؿف اهلل-ــف

: يف الثاين والعشريـ مـ جؿادى -ضمح٘ اهلل-تٛيف اإلَاّ األيباْٞ 

 أخرة، لعام طشريـ وأربعؿائة وألػ مـ الفجرة الـبقية. 
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أن يعجؾ بدفـف، فؽاكت حقاتف يف سـة، ومقتف يف  -رحؿف اهلل-وأمر 

 سـة.

 تعالك، ورفع درجتف يف أطؾك الػردوس إطؾك. -رحؿف اهلل-ف
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اإلمام المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي ]

 [-رحمه اهلل-الوادعي 

أب٘ فطٜس ظَاْ٘، ٚٚسٝس أٜاَ٘، اإلَاّ ازبٗبص، ؾٝدٓا املٛفل: : َِٚٓٗ

 .-سمحٕ اهلل-عبذ اهشمحّ ًكبى بّ ٓادٜ اه٘ادعٛ 
 : -سمحٕ اهلل-تشمجٞ خمتصشٝ هإلًاَ اه٘ادعٛ 

 ،(وإرض وجعؾ الظؾؿات والـقرالحؿد هلل الذي خؾؼ السؿاوات 

وصالة وسالما طؾك كبقف وطؾك آلف وصحبف دائؿقـ إلك يقم الـػخ يف 

 الصقر.

وبعد: فان إحاديث الـبقية وأثار الؿحؿدية اصؾ العؾقم بعد 

وقد ضؾ أققام طؾك مدى  ،وقاطدة الشريعة وأركان اإليؿان ،الؼرآن

فتخبطقا يف بعض البدع  لغػؾتفؿ طـ هذا إصؾ بعد الؼرآن ،إزمان

حتك أتك طؾك الـاس  ،وما شر مـفا مـ اإللحاد والشركقات ،والضالٓت

زمان ما كان يعرف فقف التعصب لػالن وفالن مـ أرباب التؿذهب وطؾؿاء 

 فؼؾ الخقر وزاد الشر والضقر. ،الؽالم

مـ يجدد لفذه إمة  ،ويف أثـاء ذلؽ كؾف يبعث اهلل طؾك راس كؾ قرن

آ ان القؿـ مع هذا كاكت ٓتزال يف غقاهب  ،ا اكدرس مـ الســالديـ وم

مـ آئؿة الؿحدثقـ  ،مـ التصقف وآطتزال الؿفؾؽات ،الجفآت
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رغؿ اكف كان يتخؾؾ  ،كؿعؿر وطبد الرزاق الؾذيـ صؾبا الحديث مـ أفاق

هذه الػرتة هنضات طؾؿقة طؾك ايدي طؾؿاء اجالء كابـ القزير والصـعاين 

آ ان ثؿرهتا لؿ تؽـ كثؿرة دطقة طبد الرزاق ومعؿر  ،اين وغقرهؿوالشقك

 .-رحؿف اهلل-ثؿ شقخـا 

ويذود طـ سـة  ،ثؿ بعث اهلل لؾقؿـ مـ يجدد لفا الديـ ويحقل الســ

ويـػل طـ الديـ تحريػ الغالقـ  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

 واكتحال الؿبطؾقـ.

داها إلك ما وراء البحار مـ بالد وتع ،فاكبثؼ كقر شع يف القؿـ كؾفا

 ،فصار الـاس بعده إلك الســ وأثار ،العرب والعجؿ وغقرها مـ الديار

 والتشقع وغقرها مـ الغالل. ،وكبذوا التصقف آطتزال

مؼبؾ بـ هادي القادطل ": شيو ايٓٛض ٖٛ ؾٝدٓا ايعال١َ احملسخ

 ."رحؿة اهلل طؾقف

يـفؾقن مـ طؾؿ الؼرآن  ،الديار الذي رحؾ إلقف الطالب العؾؿ مـ سائر

أغاظ أهؾ البدع وإهقاء  ،فاضفر اهلل طؾك يده خقرا طظقؿا ،والسـة وأثار

إلصػاء هذا الـقر الذي كشػ  ،فاجؿعقا كقدهؿ ومؽرهؿ ،والضالٓت

 ،﴾يريدون لقطػئقا كقر اهلل بلفقاهفؿ واهلل متؿ كقره﴿ ،طقارهؿ واضرهؿ

 مرة ٓ تـجح الػؽرة. وأطادوا الؽرة بعد الؽرة ويف كؾ
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تشقيفا لسقرة  ،إلك البفت والؽذب ،ثؿ لجئقا بعد اإلفالس واإلمالق

 ،واستعاكقا طؾك ذلؽ بػئات مـ أهؾ الدكقا والتحزبات ،الشقخ ودطقتف

تبقـا لسبقؾ الدطقة وكؼضا  ،فؼام الشقخ بالخطب والؿحاضرات

سبقؾ الدطقة فبقـ فقف  ،ثؿ ألػ كتابف هذه دطقتـا وطؼقدتـا ،لالفرتاءات

-وتضؿـ الؽتاب ذكر ما ألػف صؾبة العؾؿ وطؾك رأسفؿ شقخـا  ،الؿباركة

 .-رحؿف اهلل

 ،ووضع اهلل فقف بركة جؿة ،تقفقؼا طظقؿا -رحؿف اهلل-وقد وفؼ شقخـا 

كسال اهلل أن -وترغف يف الدكقا  ،فؿع اكف كشا يتقؿا يف حجر ام تـفاه طـ العؾؿ

حتك اكف  ،ومع ترطرطف يف بقئة زيدية صغك طؾقفا الجفؾ ،-يغػر لـا ولفا

ويعاب طؾقف  ،لقحرم فقفا الؼبقؾل مـ امثال الشقخ مـ اتؼان الؼراءة والؽتابة

فؼد صؾب -ومع صؾبف الؿتلخر لؾعؾؿ الشرطل  ،ذلؽ فضال طـ صؾب العؾؿ

ومع هذا  ،العؾؿ يف ارض الحرمقـ وطؿره خؿسة وثالثقن طاما تؼريبا

ؾك يديف خقرا كبقرا بالؿؼاركة مع بعض آئؿة الؿعاصريـ الذيـ ققض اهلل ط

ومع تؽالب آطداء طؾقف مـ كؾ  ،-كشئقا يف اول امرهؿ يف بقئة طؾؿقة 

 ومع حالتف الصحقة الؿرتدية. ،مؽان
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مع كؾ هذا وذاك فؼد اقام اهلل بف القؿـ دطقة مالت آرجاء يف غضقن 

كظقرا يف القؿـ بعد طصر آمامقـ  ٓ تؽاد تسؿع لفذه الدطقة ،طشريـ سـة

 معؿر وطبد الرزاق. 

بالدطقة والتدريس ورث آمة اكثر مـ  -رحؿف اهلل-ومع اكشغالف 

الذي  ،الجامع الصحقح مؿا لقس يف الصحقحقـ)خؿسقـ مملػا مـف 

 إذ هق تتؿة لؾصحقحقـ. ،يساوي وحده الدكقا باسرها

 :زضاغت٘ َٚؿاخي٘

درست يف الؽتب حتك اكتفقت مـ مـفج ": -ضمح٘ اهلل-ٜكٍٛ ايؿٝذ 

ٕكف ما كان  ،ثؿ ضاع مـ العؿر ما شاء اهلل يف غقر صؾب طؾؿ ،الؿؽتب

 ،وكـت محبا لطؾب العؾؿ ،هـاك مـ يرغب أو يساطد طؾك صؾب العؾؿ

 وصؾبت العؾؿ يف جامع الفادي فؾؿ أساطد طؾك صؾب العؾؿ. 

القاطظقـ  فؽـت اسؿع ،وبعد زمـ اغرتبت إلك ارض الحرمقـ وكجد

فاستـصحت بعض القاطظقـ ماهل الؽتب الؿػقدة  ،ويعجبـل وطظفؿ

و ،((وبؾقغ الؿرام)) ،((صحقح البخاري))حتك اشرتيفا؟ فارشد الك 

وأططاين ،((فتح الؿجقد شرح كتاب التقحقد))و ،((رياض الصالحقـ))

 ،وكـت حارسا يف طؿارة الحجقن بؿؽة ،كسقخات مـ مؼررات التقحقد
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وكاكت تعؾؼ بالذهـ ٓن العؿؾ يف بؾدكا طؾك  ،تؾؽ الؽتبفعؽػت طؾك 

 .((فتح الؿجقد))خصقصا  ،خالف ما فقفا

وبعد مدة مـ الزمـ رجعت الك بؾدي اكؽر كؾ ما رايتف مخالػ ما يف 

وكداء  ،وبـاء الؼباب طؾك آمقات ،تؾؽ الؽتب مـ الذبح لغقر اهلل

فؼائؾ يؼقل مـفؿ: مـ  ،فاكؽروا ما اكا طؾقف ،فبؾغ الشقعة ذلؽ ،آمقات

 ،وآخر يرسؾ الك اقربائل يؼقل ان لؿ تؿـعقه فسـسجـف ،بدل ديـف اقتؾقه

مـ أجؾ الدراسة طـدهؿ  (جامع الفادي)وبعد ذلؽ قرروا أن يدخؾقين 

 ويدكدن بعضفؿ بؼقل الشاطر: ،إلزالة الشبفات التل قد طؾؼت بؼؾبل

 ــــــــــالًقا فتؿؽـافصادف قؾًبا خ ***طرفت هقاها قبؾ أن اطرف الفقى 

وبعد ذلؽ دخؾت الدراسة طـدهؿ يف جامع الفادي ومدير الدراسة 

الثالثقـ )ويف  (،العؼد الثؿقـ)فدرست يف  (،مطفر حـش)الؼاضل 

محؿد بـ حسـ )ومـ الذيـ درسقكا فقفا  ،لحابس (الؿسالة وشرحفا

وكـا يف مسللة الرؤية فصار يسخر مـ ابـ خزيؿة وغقره مـ ائؿة  (الؿتؿقز

آ أين ضعػت طـ وضع القد القؿـك طؾك  ،وأكا اكتؿ طؼقديت ،اهؾ السـة

 القسرى يف الصالة وأرسؾت يدي. 

ويف شرح  ،الك الـؽاح مػفقما ومـطققا (متـ إزهار)ودرسـا يف 

 الػرائض كتاب ضخؿ فقق مستقاكا فؾؿ استػد مـف.
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حاشا الـحق فاين درست  ،فؾؿا رأيت الؽتب الؿدرسة غقر مػقدة

قاسؿ بـ )ثؿ صؾبت مـ الؼاضل  ،(قطر الـدى)و  (أجرومقة)طـدهؿ 

فؾؿا  ،واكؽر طؾقـا ذلؽ ثؿ تركـا،(بؾقغ الؿرام)ان يدرسـل يف  (يحل شقيؾ

رايت ان الؽتب الؿؼررة شقعقة معتزلقة قررت اإلقبال طؾك الـحق فدرست 

يف الؿسجد الذي  -رحؿف اهلل- (اسؿاطقؾ حطبة)مرارا طؾك  (لـدىقطر ا)

ويف ذات مرة اتك الك  ،اسؽـ فقف ويصؾل فقف وكان يفتؿ بـا غاية آهتؿام

فـصحتف ان يرتك التـجقؿ فـصحفؿ ان  (محؿد بـ حقرية)الؿسجد 

وكان يؿر بـا بعض  ،فشػعقا لل طـده وسؽت ،يطردوين مـ الدراسة

بؿعـك ان  (قبقؾل صبـ غرارة)ويؼقل:  (الؼطر)يف  الشقعة وكحـ كدرس

 التعؾقؿ ٓ يمثر يف واكا اسؽت واستػقد يف الـحق.

ابا الحسقـ )حتك قامت الثقرة وتركـا البالد وكزلـا الك كجران وٓزمت 

واستػدت مـف خصقصا يف الؾغة العربقة ومؽثت  (مجد الديـ الؿميد

بقـ الجؿفقرية والؿؾؽقة فؾؿا تلكدت ان الحرب  ،بـجران قدر سـتقـ

وسؽـت بـجد قدر  ،ٕجؾ الدكقا طزمت طؾك الرحؾة الك الحرمقـ وكجد

محؿد بـ سـان )شفر وكصػ يف مدرسة تحػقظ الؼرآن التابعة لؾشقخ 

ولؼد كان مؽرما لل لؿا رأى مـ استػاديت ويـصحـل  ،حػظف اهلل (الحدائل

فتغقر طؾل الجق  (،الجامعة اإلسالمقة)باستؿرار مدة حتك يرسؾـل الك 
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 ،فؽـت اشتغؾ ان وجدت شغال ،وطزمت طؾك السػر الك مؽة ،بالرياض

 (يحل بـ طثؿان الباكستاين)واصؾب العؾؿ يف الؾقؾ احضر دروس الشقخ 

 والبخاري ومسؾؿ، وأصالع يف الؽتب. (،تػسقر ابـ كثقر)يف 

 :ٚايتكٝت بؿٝدني فانًني

فؽـت أدرس طـده  ،صاحب معؿرة (يحل إشقل):الؼاضل اسسُٖا

 لؾصـعاين، ويدرسـل يف أي شلء اصؾب مـف.  (سبؾ السالم)يف 

وكان أيًضا يدرسـل  (طبد الرزاق الشاحذي الؿحقيتل)الثاين: الشقخ 

 فقؿا أصؾب مـف.

ثؿ فتح معفد الحرم الؿؽل وتؼدمت لالختبار مع مجؿقطة مـ صؾبة 

 فـجحت والحؿد هلل. ،العؾؿ

ودرست مع  (،طبد العزيز السبقؾ)لشقخ وكان مـ أبرز مشايخـا فقف ا

يف  -رحؿف اهلل- (طبد اهلل بـ حؿقد)بعض صؾبة الؿعفد طـد الشقخ 

يليت بػقائد مـ  -رحؿف اهلل-فؽان  ،بعد العشاء يف الحرم (التحػة السـقة)

-فرتك  ،وكاكت فقق مستقى زمالئل فتؿؾصقا ،وغقره (شرح ابـ طؼقؾ)

 الدرس. -رحؿف اهلل

حػظف  (محؿد السبقؾ)ودرست مع مجؿقطة مـ الطالب طـد الشقخ 

 اهلل شقئا مـ الػرائض.
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وبعد الخروج مـ الؿعفد خرجت لإلتقان بلهؾل مـ كجران فلتقت هبؿ 

 ،وسؽـا بؿؽة مدة الدراسة يف الؿعفد ست سـقـ والدراسة يف الحرم كػسف

 وٓ تسال طـ أكس وراحة كـا فقفا. ،وبركة دراسة الؿساجد معؾقمة

وما اجتؿع ققم يف »إذ يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وصدق الرسقل  

بقت مـ بققت اهلل يتؾقن كتاب اهلل ويتدارسقكف فقؿا بقـفؿ إٓ كزلت طؾقفؿ 

 .«وذكرهؿ اهلل فقؿـ طـده ،وغشقتفؿ الرحؿة ،وحػتفؿ الؿالئؽة ،السؽقـة

ومـ  ،لدروس كؾفا تخدم العؼقدة والديـوا ،الـفار يف دراسة الؿعفد

-بعد العصر الك بعد العشاء يف الحرم كشرب مـ ماء زمزم الذي قال الـبل 

، وكسؿع مـ «أكف صعام صعؿ وشػاء سؼؿ»فقف:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 القاطظقـ الؼادمقـ مـ أفاق ٕداء حج أو طؿرة.

د العزيز بـ طب): الشقخ َٚٔ املسضغني يف اسبطّ بني َػطب ٚعؿا٤

صاحب تقسقر القحققـ يف آقتصار طؾك الؼرآن  (راشد الـجدي

 .-رحؿف اهلل-والصحقحقـ، فازددت يؼقـا ببطالن كالمف 

وكان رجؾ التقحقد ولف معرفة ققية بعؾؿ الحديث ومعرفة صحقحف مـ 

 سؼقؿف.

الشقخ محؿد ": َٚٔ َؿاخيٞ يف اسبطّ املهٞ ايصٜٔ اغتفست َِٓٗ

 . "الصقماللبـ طبد اهلل 
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آية  -رحؿف اهلل-وكان  ،فؼد حضرت طـده حقالل سبعة اشفر أو أكثر

طؾك إين  ،ومـف استػدت كثقرا يف طؾؿ الحديث ،يف معرفة رجال الشقخقـ

 بحؿد ربل مـ ابتدائل يف الطؾب ٓ أحب إٓ طؾؿ الؽتاب والسـة.

وكؾ الدروس  ،وبعد آكتفاء مـ معفد الحرم مـ الؿتقسط والثاكقية

فحقل أكثركا إلك كؾقة  ،اكتؼؾـا إلك الؿديـة إلك الجامعة اإلسالمقة ،ديـقة

السقد محؿد )وأبرز مـ درسـا فقفا الشقخ  ،الدطقة وأصقل الديـ

 الؿصريان. (محؿقد طبد القهاب فائد)، والشقخ (الحؽقؿ

وطـد إن جاءت العطؾة خشقت مـ ذهاب الققت وضقاطف فاكتسبت يف 

 كؾقة الشريعة. 

 : ٔألَطٜ

 : التزود مـ العؾؿ.أسسُٖا

ففل تعترب مراجعة لؿا  ،: إن الدروس متؼاربة وبعضفا متحدةايجاْٞ

وأططقت  ،درسـاه يف كؾقة الدطقة، واكتفقت بحؿد اهلل مـ الؽؾقتقـ

 الؿعترب طـدي هق العؾؿ. ،شفادتقـ وأكا بحؿد اهلل ٓ أبالل بالشفادات

جامعة دراسة طالقة ما يسؿقكف ويف طام اكتفائـا مـ الؽؾقتقـ فتحت يف ال

فتؼدمت ٕخبار الؿؼابؾة وكجحت بحؿد اهلل وهل تخصص  ،بالؿاجستقر

وكان مـ أبرز  ،وبحؿد اهلل حصؾت الػائدة التل احبفا ،يف طؾؿ الحديث



 اعشف طوفم

8
 [-رحمه اهلل-المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ]اإلمام 

   
 

897 

السقد )والشقخ  ،-رحؿف اهلل- (محؿد أمقـ الؿصري)مـ درسـا الشقخ 

بـ محؿد حؿاد )، ويف آخرها الشقخ (محؿد الحؽقؿ الؿصري

 .(آكصاري

يف الحرم  (طبد العزيز بـ باز)وكـت احضر بعض الؾقالل درس الشقخ 

يف جؾساتف  (إلباين)وأحضر كذلؽ مع الشقخ  ،الؿدين يف صحقح مسؾؿ

 الخاصة بطؾبة العؾؿ لالستػادة.

قطر )ومـذ كـت يف الحرم الؿؽل وأكا ادرس بعض صؾبة العؾؿ يف 

وطـد ان كـت بالؿديـة كـت ادرس بعض ،(التحػة السـقة)ويف  (الـدى

ثؿ وطدت اخقاين يف اهلل بدروس  (التحػة السـقة)اخقاين بالحرم الؿدين يف 

الباطث )و (،قطر الـدى)و (،جامع الرتمذي)يف بقتل بعد العصر يف 

واتشرت دطقة كبقرة مـ الؿديـة مألت الدكقا يف مدة ست  (،الحثقث

مؼبؾ بـ )و  ،قن يف تؿقيؾفابعض اهؾ الخقر هؿ الذيـ يسع ،سـقات

واما الرحالت  ،وبعض اخقاكف هؿ الذيـ يؼقمقن بتعؾقؿ اخقاهنؿ (هادي

 ،لؾدطقة الك اهلل يف جؿقع اكحاء الؿؿؾؽة فؿشرتكة بقـ اإلخقان كؾفؿ

حتك  ،والعؿل لؾتعؾؿ ،صالب العؾؿ لؾتزود مـ العؾؿ وإلفادة أخريـ

 استػاد كثقر مـ العامة واحبق الدطقة.
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وصؾت الك القؿـ طدت الك قريتل ومؽثت هبا أطؾؿ آوٓد  ولؿا

فؽلين خرجت لخراب البالد  ،فؿا شعرت الك بتؽالب الدكقا ،الؼرآن

 والديـ والحؽؿ. 

، وٓ شقخ قبقؾة.  ًٓ  واكا آكذاك ٓ اطرف مسمو

 : حسبل اهلل وكعؿ القكقؾ.فأقٍٛ

ؽذا الك وه ،أو الك ذمار ،وإذا ضؼت اذهب الك صـعاء، أو الك حاشد

 دطقة وزيارة لإلخقان يف اهلل. ،تعز، وإب، والحديدة

بعد مشؼة ومساطدة بعض اإلخقان يف -وبعد هذا مؽثت يف مؽتبتل 

وما هل آ ايام وفتحت دروسا مع بعض اإلخقة الؿصريقـ -اسرتدادها 

وبعد هذا مازال صؾبة العؾؿ  ،يف بعض كتب الحديث وبعض كتب الؾغة

ومـ الؽقيت ومـ أرض الحرمقـ وكجد ... وكثقر مـ  ،يػدون مـ مصر

 البالد اإلسالمقة وغقرها.

 والعقائؾ كحق خؿسؿائة طائؾة. ،: ألػ صالبٜٚكسض طًب١ ايؿٝذ حبٛايٞ

 :ايسضٚؽ اييت تًك٢

 تػسقر بـ كثقر بعد الظفر.

 صحقح البخاري بعد العصر.

 وبعده مستدرك الحاكؿ بقـ مغرب وطشاء. ،صحقح مسؾؿ
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 لؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ قبؾ الظفر.الصحقح ا

 الصحقح الؿسـد مـ دٓئؾ الـبقة.

 الجامع الصحقح يف الؼدر.

ثؿ  (شرح ابـ طؼقؾ)كـت أدرس يف )): -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ ايؿٝذ 

 مرضت فرتكت. 

أما إخقاين يف اهلل فاهنؿ قائؿقن بدروس إلخقاهنؿ يف جؿقع الؿجآت 

 العؾؿقة طؾك مستقى الطالب. 

 ،والحديث واصقلف ،والػؼف واصقلف ،والعؼقدة ،التقحقديف: 

والخط واإلمالء وجؿقع ما يحتاج القف الطالب مـ  ،والـحق ،والػرائض

 العؾقم الديـة ووسائؾفا.

وتؾؼك  ،فػل القادي وتحت الشجار ،وإذا ضاق الؿسجد والسؽـات

 طؾؿ صقب وهقاء صقب. ،هـاك الدروس

 والػضؾ يف هذا هلل وحده.

 :فات ايؿٝذ َكبٌبعض َؤي

 الطؾقعة يف الرد طؾك غالة الشقعة.  (1

 تحريؿ الخضاب بالسقاد. (2

 شرطقة الصالة يف الـعال. (3
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 الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول. (4
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-حقل الؼبة الؿبـقة طؾك قرب الرسقل  (5
 الشػاطة. (6
 رياض الجـة يف الرد طؾك أطداء السـة. (7
 الصحقحقـ.الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف  (8
 السققف الباترة إللحاد الشققطقة الؽافرة. (9

 الؿخرج مـ الػتـة. (10
 اإللحاد الخؿقـل يف ارض الحرمقـ. (11
 قؿع الؿعاكد وزجر الحاقد الحاسد. (12
 إجابة السائؾ طـ أهؿ الؿسائؾ. (13
 أحاديث معؾة ضاهرها الصحة. (14
تحػة الشاب الرباين يف الرد طؾك اإلمام محؿد بـ طؾل  (15

 الشقكاين.
 ؾ طؾك الؿعتديـ طؾك كتب العؾؾ.غارة الػص (16
 إيضاح الؿؼال يف أسباب الزلزال. (17
 إطالن الـؽقر طؾك أصحاب طقد الغدير. (18
 إقامة الربهان طؾك ضالل طبد الرحقؿ الطحان. (19
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 فضائح وكصائح. (20
 الربكان لـسػ جامعة اإليؿان. (21
 إسؽات الؽؾب العاوي يقسػ بـ طبد اهلل الؼرضاوي. (22
 والغريب.تحػة الؿجقب طـ أسئؾة الحاضر  (23
 الزكداين ومجؾس الشقرى لؾشقخات يف القؿـ. (24
 صعؼة الزلزال لـسػ أباصقؾ أهؾ الرفض وآطتزال. (25
 (1422)أحاديث معؾة ضاهرها الصحة   (26

 .أسئؾة أم ياسر الػركسقة (27

 أسئؾة بـل بؽر (28

 إرشاد الحائر إلك أجقبة فتاة الجزائر (29

إيضاح الؿؼال يف أسباب الزلزال والرد طؾك الؿالحدة  (30

 الضالل

 اإلخقان الؿػؾسقـ دطاة فتـة (31

 اإللحاد الخؿقـل يف أرض الحرمقـ (32

 الربكان لـسػ جامعة اإليؿان (33

 الجؿع بقـ الصالتقـ يف السػر (34

 الشػاطة (35
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 الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ (36

 (1422)الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول   (37

 الؿجروحقن (38

 (405)  (ط مؼبؾ)الؿستدرك طؾك الصحقحقـ لؾحاكؿ  (39

 لؿؼرتح يف أجقبة أسئؾة الؿصطؾحا (40

 (1422)القاجفة   (41

يف حزبقة طبد الرحؿـ  -رحؿف اهلل-بقان اإلمام القادطل  (42

 العدين وطصابتف

 تحريؿ الخضاب بالسقاد (43

 تحػة الؿجقب طؾك أسئؾة الحاضر والغريب (44

 (1422)تراجؿ رجال الدارقطـل يف ســف   (45

 ٕبل هؿام الصقمعل-ترجؿة اإلمام القادطل  (46

 شقخ مؼبؾ القادطلترجؿة ال (47

 277جؾسة مع الصحػل إلؿاين (48

 حديث السحر (49

 حؽؿ حؿؾ السالح (50

 ذم الؿسللة (51
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 (1422)رجال الحاكؿ يف الؿستدرك   (52

 ردود أهؾ العؾؿ طؾك الطاطـقـ يف حديث السحر (53

 شرطقة الصالة بالـعال القادطل (54

 غارة الػصؾ (55

 فضائؾ آل بقت الـبقة (56

كتابف الؿاتع ذم قال اإلمام القادطل طؾقف رحؿة اهلل يف  (57

 الؿسللة

كتب ومملػات العالمة الشقخ الؿحدث مؼبؾ بـ هادي  (58

 القادطل

 تركل القادطل-كشػ التؾبقس والؿؽر (59

 مجؿقطة الرسائؾ القادطل (60

 مجؿقطة خؿس رسائؾ لإلمام القادطل (61

 مجؿقطة رسائؾ طؾؿقة (62

 مشاهدايت يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية (63

 مؼتؾ الشقخ جؿقؾ الرحؿـ (64

 مؼبؾمؽتبة الشقخ  (65

 مـ فتاوى الصقام لؾشقخ القادطل (66
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 كبذة مختصرة طـ سقرة الشقخ رواها بـػسف (67

-اإلمام القادطل-كبذة يسقرة مـ حقاة أحد أطالم الجريرة (68

 ٕبل هؿام الصقمعل.

كشر الصحقػة يف ذكر الصحقح مـ أققال أئؿة الجرح  (69

 والتعديؾ يف أبل حـقػة

 كصقحة غالقة لؾشباب الؿسؾؿ (70

 كصقحتل ٕهؾ السـة (71

 هذه السرورية فاحذروها. (72

وسعل مربور يف الدفاع  ،: جفد مشؽقر- -ضمح٘ اهلل- ٚيؿٝدٓا َكبٌ

والصرب طؾك تحؿؾ إذى  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ سـة رسقل اهلل 

. ففؾ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هـا وهـاك يف سبقؾ كشر سـة رسقل اهلل 

لطؿ طؾك يستقي همٓء بلكاس وجدوها لؼؿة سائغة؟ هؾ يستقي مـ 

بؿـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وسجـ وصرد يف سبقؾ كشر سـة الـبل  ،وجفف

وجد إمر قد تحقل فاصبح اهؾ السـة واهؾ الحديث لفؿ الؽؾؿة 

 وآحرتام فؿشك يف ركبفؿ.

: لؿ يزد مالف شقًئا مـ وراء طؿؾف العؾؿل، وٓ -ضمح٘ اهلل-ٚؾٝدٓا َكبٌ

 لطؾبة العؾؿ والدطقة الك اهلل. وإكؿا يدفع مـ مالف  ،الدطقة إلك اهلل
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ففؾ يستقي مع مـ أصبح مـ أصحاب إمقال الطائؾة مـ وراء طؿؾف 

 وأخراج الؽتب. ،العؾؿل

كاه طـ الؿـؽر ققال بالحؼ  ،: آمر بالؿعروف-ضمح٘ اهلل-ٚؾٝدٓا َكبٌ 

مـ غقر مداراة ٓ يبالل بؿـ خالػف طـدما يظفر الحؼ. ففق فقؿا يراه حؼا ٓ 

 ،فسبب ذلؽ لف طداوة بعض الـاس ،وٓ يجامؾ بؾ وٓ يداري ،يداهـ

بؾ اذا وجد طؾك احد اضفر كؾ  ،وهق مع هذا ضاهره كباصـف ٓ يؿؽر بلحد

 وضفر طؾك وجفف. ،ما يف كػسف

فؽثقر مـفؿ كاكقا  ،وصؾبتف الؽثقر مـفؿ، بؾ أكثرهؿ كان سببا يف هدايتفؿ

 ،لطؾب العؾؿ الـافع وتقجفقا ،طؾك بدطة التشقع ففداهؿ اهلل بسببف

 ،وبعضفؿ كاكقا مستؼقؿقـ ولؽـفؿ لؿ يؽقكقا متجفقـ لطؾب العؾؿ الـافع

فجعؾ اهلل شقخـا مؼبال سببا يف هدايتفؿ لطريؼ  ،وٓ يعرفقن الطريؼ القف

 فؼد اكتػع بف اققام كثقرون فجزاه اهلل خقر الجزاء. ،العؾؿ الـافع

قضك وٓ صؾب مـاصب وهق رجؾ طؾؿ ودطقة مـ غقر اثارة فتـ وٓ ف

 وٓ رياسة وٓ شفرة.

فؿا مـ سـة يتعؾؿفا  ،ففق يتعؾؿ لقعؿؾ بعؾؿف ،وهق رجؾ طؾؿ وطؿؾ

 آ وهق يبادر بالعؿؾ هبا.
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وهق رجؾ وقاف طـد كصقص الؽتاب والسـة ٓ يستـؽػ أن يرتاجع 

صؾك اهلل -أو سـة رسقل اهلل  ،طـ رايف أذا رده احد بـص مـ كتاب اهلل

 ولق كان طؾك رؤوس إشفاد. ،-طؾقف وسؾؿ

 ،اقؾ شلء مـفا يؽػقف ،وهق رجؾ قـقع: يرضك بالؼؾقؾ مـ أمقر الدكقا

 ،وتػسقر ابـ كثقر ،الؿفؿ طـده أن يعقش بقـ الصحقحقـ وسائر الســ

 وغقرها مـ كتب العؾؿ. ،وكتب الرجال ،وققؾ ذلؽ كتاب اهلل

يرده طـ ققل وٓ  ،وهق رجؾ يصدر بالحؼ ٓ يخاف يف اهلل لقمة ٓئؿ

 ومفؿا خسر يف ذلؽ. ،الحؼ شلء مفؿا كؾػف

ولؽـ يؽػقف ان صقابف اكثر  ،وطؾك أي حال ففق بشر يصقب ويخطئ

ٓ  ،الـاس كابؾ مائة»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكؿا قال الـبل  ،مـ خطئف

 .«تؽاد تجد مـفا راحؾة

 ف. : كريد مـ ذلؽ التعريػ ب-ضمح٘ اهلل-ٚعبٔ إش ْؿطْا تطمج١ ايؿٝذ 

: أن تؽقن حافزا لؾشباب لؽل يجدوا ويجتفدوا يف ْٚطدٛ َٓٗا أٜها

 صؾب العؾؿ الـافع والعؿؾ بف.

الجامع الصحقح مؿا لقس يف )أكثر مـ خؿسقـ مملػا مـف 

 إذ هق تتؿة لؾصحقحقـ. ،الذي يساوي وحده الدكقا بلسرها (،الصحقحقـ

 مـ مؼبؾ بـ هادي القادطل؟
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اسؿ -: أكا مؼبؾ بـ هادي بـ مؼبؾ بـ قائدة -ضمح٘ اهلل-ٜكٍٛ ايؿٝذ 

 مـ قبقؾة آل راشد.  ،الفؿداين القادطل الخاللل -رجؾ 

 : أن وادطة مـ بؽقؾ.ٚؾٝباتٓا ٜكٛيٕٛ

ووادطة يف بالد  ،أكا مـ وادطة التل هل شرق صعدة مـ وادي دماج

ففؿ  ،وأكربها فقؿا اطؾؿ الساكـقن بؾقاء صعدة ،شتك مـ البالد القؿـقة

 ،وبصحقة يف اطؾك دماج تحت جبؾ براش ،قن بدماج شرقل صعدةيسؽـ

والطؾقل بقـ شرقل صعدة وجـقهبا. وبشؿال  ،وآل حجاج ،وبالدرب

 والرزمات يف وادي كشقر. ،وآل رصاس ،وآل كائؾ ،صعدة الزور

وبحاشد غربل الصـعاكقة ويسؿقن وادطة حاشد ٓهنؿ يسؽـقن يف بالد 

 حاشد.

 ووادطة يف ضفران الجـقب. ،وادي كجران ووادطة يف كجران يف أطؾك

وقبائؾ وادطة كغقرهؿ مـ الؼبائؾ القؿـقة التل لؿ تمت حؼفا مـ التقطقة 

وفقفؿ مجؿقطة صقبة قدر أربعقـ شابا مالزمقـ لؾدروس سـذكر  ،الديـقة

فغالب وادطة الذيـ  ،بعضفؿ إن شاء اهلل يف جؿؾة الطالب. وإين أحؿد اهلل

وبعضفؿ  ،بعضفؿ بدافع الديـ ،طـل وطـ الدطقةهؿ بجقار صعدة يدافع 

ولقٓ اهلل ثؿ هؿ لؿا أبؼك لـا أطداء الدطقة صقصا  ،بدافع التعصب الؼبؾل

 شقعة صعدة طقـا وٓ أثرا. 
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: سـة اثـقـ وخؿسقـ وثالثؿائة -ضمح٘ اهلل-ٚقس ٚيس ايؿٝذ ايعال١َ 

 هـ 1944وألػ مـ الفجرة الـبقية الؿباركة، الؿقافؼ لعام 

ربقع  30: مع غروب شؿس السبت -ضمح٘ اهلل-ٚقس ناْت ٚفات٘ 

 م 2001هـ/1422أخر 

 يف مديـة جدة بعد رحؾة طالجقة دامت أكثر مـ سـة.

 ."-بتصرف-مـ كتاب ترجؿة الشقخ مؼبؾ بـ هادي القادطل 

: بعطـ: يف كشر السـة، -ضمح٘ اهلل-ٚقس نطب ؾٝدٓا اإلَاّ ايٛازعٞ 

 ة. والسؾػقة، والدطقة الحؼ

: يف التللقػ، ويف التصـقػ، ويف التحؼقؼ، ويف إمر ٚي٘ دٗٛز َباضن١

 بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر.

: كتًبا قبؾ أن تؼقم الػتـة -ضمح٘ اهلل-ٖٚهصا أيف اإلَاّ ايٛازعٞ 

الحقثقة، ويلمر بنخراجفؿ مـ القؿـ: لسالمتفا، ولسالمة أهؾفا، ولسالمة 

 طؼقدهتا. 

إرشاد أهؾ القؿـ إلك إخراج غالة ":  شيوٚنإ نتاب٘ املٛقٛف يف

 ."الروافض مـ القؿـ

ولؿ يلخذ الحؽام هبذه القصقة، ولؿ يؼبؾ الؿسمولقن هذه الـصقحة: 

 حتك وقع الػلس بالرأس.
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الشباب الؿممـ، بالشباب ": -ضمح٘ اهلل-ٚقس مس٢ ؾٝدٓا ايٛازعٞ 

 ."الؿجرم

 -رحؿف اهلل-وهؿ سبعة طشر واحًدا، اجتؿعقا يف ضحقان،  وهق 

 يسؿقفؿ بالشباب الؿجرم. 

واكظروا ما حؾ بالقؿـ الققم، بسبب فتـتفؿ العظقؿة: إذ كان يؼقدهؿ 

 الدجال: حسقـ بدر الديـ الحقثل طؾقف لعائـ اهلل طز وجؾ ترتا.

: هق شقخـا، وشقخ -ضمح٘ اهلل-ٚاإلَاّ َكبٌ بٔ ٖازٟ ايٛازعٞ 

صؾب العؾؿ طـده، ما لؿ يؼع مشايخـا، وقد حصؾ لف يف زمـف مـ الرحؾة يف 

 يف زمـف. -رحؿف اهلل-ربؿا لإلمام طبد الرزاق بـ هؿام الصـعاين 

بـقت دور الحديث وشقدت، وأكثر مـ طرف السـة والتقحقد يف هذه 

 تعالك. -رحؿف اهلل-البالد القؿـقة مـ صريؼف 

وكثقر مـ السؾػققـ يف العالؿ، الذيـ تؿقزا بالتؿقز والدطقة الحؼة مـ 

 .-رحؿف اهلل-صالبف 

البقان ": ٚقس بٝٓت نجرّيا َٔ فها٥ً٘، ٚمشا٥ً٘، ٚزعٛت٘ يف نتابٞ

 ."الحسـ يف ترجؿة اإلمام القادطل وما أحقاه مـ الســ

 -رحؿف اهلل-: أن مـ طرف الشقخ العالمة القادطل بٝٓت يف خامتت٘

 قال: بلين قصرت يف ترجؿتف، ومـ لؿ يعرفف ضـ أين غؾقت يف ترجؿتف.
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وكحـ إكؿا سؾؽـا بنذن اهلل طز وجؾ مسؾؽ آكصاف، ٓ الغؾق، وٓ 

 آجحاف.
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 [-رحمه اهلل-الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي ]

 .-سمحٕ اهلل-اهؼٚخ أمحذ بّ حيٟٚ اهِذٌٛ : َِٚٓٗ أّٜها

 : -سمحٕ اهلل-بٚاْ تشمجٞ خمتصشٝ هٕ 

 ترجؿة الشقخ أحؿد بـ يحقك بـ محؿد بـ شبقر الـجؿل.

 بؼؾؿ تؾؿقذه محؿد بـ هادي الؿدخؾل.

 ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ،إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره

 ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ سقئات أطؿالـا

طبده  اأن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن محؿدً  وأشفد

صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم  ،ورسقلف

 الديـ.

 :أَا بعس

ومـ رطايتفا:  ،فنن لؾعؾؿاء طؾقـا مـ الحؼقق ما برتكف يتؿ العؼقق))

فؿ يف وتخؾقد محاسـ ،وتدويـ مـاقبفؿ الؿـقػة ،ضبط أحقالفؿ الشريػة

والؿحافظة طؾك حػظ كتائج أفؽارهؿ التل هل مـ أكػس  ،بطقن إوراق

 ومـ ذلؽ: ،إطالق
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وطدم التعرض لؿا يمذيفؿ  ،وإركان ،والجـان ،تعظقؿفؿ بالؾسان

 ،وآستفاكة بؿـاقبفؿ الجزيؾة الجؾقؾة ،بالدخقل يف أطراضفؿ الجؿقؾة

 والتـصب لفؿ بؿـصة الخالف. ،والتؼعد لفؿ بؿراصد آستخػاف

 ،وأثار الؿصطػقية ،وإحاديث الـبقية ،وقد ورد يف أيات الػرقاكقة

 ."ما يؼتضل الـفل طـ ذلؽ وتتخطك بؿـ طؿؾ بف أيؿـ الؿسالؽ

: أحؿد بـ يحقك الـجؿل ٚممٔ ي٘ عًٝٓا ٖصا اسبل ؾٝدٓا ايعال١َ ايؿٝذ

 فجزاه اهلل طـا أفضؾ الجزاء. اـ حػظف اهلل ـ فؼد اكتػعـا بعؾؿف كثقرً 

وقد كثر الطؾب مـ اإلخقة الؿحبقـ لؾشقخ يف كتابة كبذة ولق مختصرة 

قا طؾل يف ذلؽ غاية اإللحاح ،طـف وطـ حقاتف الذاتقة والعؾؿقة وأكا  ،وألحُّ

 ،لعؾؿل بالعجز والؼصقر لدي ،إلقفؿ اواطتذر دائؿً  ،أهترب مـ ذلؽ

فؾؿا رأيت ذلؽ مـفؿ  ،رين مـفؿ أحدولؿ يعذ اولؽـ كؾ ذلؽ لؿ يػد شقئً 

استعـت باهلل تعالك وحده يف كتابة هذه الـبذة الؿختصرة طـ شقخـا ـ 

 حػظف اهلل تعالك.

 :فأقٍٛ

 :امس٘ ْٚػب٘

مػتل مـطؼة  ،الػؼقف ،الؿسـد ،الؿحدث ،هق شقخـا الػاضؾ العالمة

بـ وحامؾ راية السـة والحديث فقفا الشقخ أحؿد بـ يحقك  ،اجازان حالقً 
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د إحدى الؼبائؾ الؿشفقرة  ،محؿد بـ شبقر الـجؿل آل شبقر مـ بـل ُحؿَّ

 بؿـطؼة جازان.

 :ٚالزت٘

ولد الشقخ ـ حػظف اهلل ـ بؼرية الـجامقة يف الثاين والعشريـ مـ شفر 

 ،شقال طام ستة وأربعقـ وثالثؿائة والػ لؾفجرة الـبقية

 سقاه.هـ وكشل يف حجر أبقيـ صالحقـ لقس لفؿا 22/10/1346

ولفذا فؼد كذرا بف هلل ـ أي ٓ يؽؾػاكف بشئ مـ أطؿال الدكقا ـ وقد حؼؼ 

 اهلل ما أرادا.

حتك إهنؿا ٓ يرتكاكف يؾعب بقـ  ،فؽاكا محافظقـ طؾقف محافظة تامة

إوٓد ولؿا بؾغ سـ التؿققز أدخاله كتاتقب الؼرية فتعؾؿ الؼراءة والؽتابة 

-بؾ مجلء الشقخ طبد اهلل الؼرطاوي ـ وقرأ الؼرآن يف الؽتاتقب إهؾقة ق

الذي قدم فقف الشقخ  (هـ1358)ـ ثالث مرات آخرها يف العام  -رحؿف اهلل

 الؼرطاوي.

 ًٓ طؾك الشقخ طبده بـ محؿد طؼقؾ الـجؿل طام  حقث قرأ الؼرآن أو

طؾك الشقخ: يحقك فؼقف طبسل وهق مـ أهؾ القؿـ  اثؿ قرأ أيًض  ،هـ1355

هـ 1358مقة وبؼل هبا ودرس طؾقف شقخـا يف طام وكان قد قدم طؾك الـجا

حصؾت بقـف وبقـ هذا الؿعؾؿ مـاضرة  ،ولؿا قدم الشقخ طبد اهلل الؼرطاوي
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 وقطع﴿وهرب طؾك إثر ذلؽ:  ،ـ ففزم ايف مسللة آستقاء ـ وكان أشعريً 

 .﴾دابر الؼقم الذيـ ضؾؿقا والحؿد هلل رب العالؿقـ

 :ايع١ًُٝ ْؿأت٘

قف الشقخ حسـ بـ وبعدما هرب مدرسفؿ  إشعري تردد الشقخ مع طؿَّ

والشقخ حسقـ بـ محؿد الـجؿققـ طؾك الشقخ طبد اهلل الؼرطاوي  ،محؿد

ويف  (هـ1359)وكان ذلؽ يف طام  ،ولؽـف لؿ يستؿر ايف مديـة صامطة أيامً 

ويف صػر بالتحديد التحؼ شقخـا بالؿدرسة السؾػقة وقرأ  (1360)طام 

ـ طؾك  -رحؿف اهلل-الؼرآن هذه الؿرة بلمر الشقخ طبد اهلل الؼرطاوي ـ 

ـ حقث قرأ طؾقف الؼرآن  -رحؿف اهلل-الشقخ طثؿان بـ طثؿان حؿؾل ـ 

و  (الثالثة إصقل)و  (هداية الؿستػقد)و  (تحػة إصػال)وحػظ  امجقدً 

 وأتؼـ تعؾؿ الخط. (الحساب)و  (الـقوية إربعقـ)

وكان يجؾس يف الحؾؼة التل وضعف الشقخ فقفا إلك أن يتػرق الطؾبة 

ثؿ يـظؿ إلك الحؾؼة الؽربى التل يتقلك الشقخ  ،الصغار بعد صالة الظفر

طبد اهلل الؼرطاوي تدريسفا بـػسف فقجؾس معفؿ مـ بعد صالة الظفر إلك 

 .(الـجامقة)إلك قريتف  اقف الؿذكقريـ سابؼً ثؿ يعقد مع طؿ ،صالة العشاء

ـ أن  -رحؿف اهلل-وبعد أربعة أشفر أذن لف الشقخ طبد اهلل الؼرطاوي ـ 

فؼرأ طؾك  ،يـضؿ إلك هذه الحؾؼة ـ حؾؼة الؽبار ـ التل يدرسفا الشقخ بـػسف
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كتاب )و  ،يف الـحق (أجرومقة)و  ،يف الػرائض (الرحبقة)الشقخ فقفا: 

كزهة )وشرحفا  (كخبة الػؽر)و  ،(البقؼقكقة)و  (بؾقغ الؿرام)و  (التقحقد

العقامؾ يف )و  ،(تصريػ الغزي)و  ،(مختصرات يف السقرة)و  ،(الـظر

بشرح  (العؼقدة الطحاوية)و  ،يف أصقل الػؼف (والقرقات)و  ،(الـحق مائة

ودرس  ،قبؾ أن يروا شرح ابـ أبل العز طؾقفا ،الشقخ طبد اهلل الؼرطاوي

الدراري )مع شرحفا  (الدرر البفقة)و  ،ٓبـ مالؽ (إلػقة)مـ  اشقئً  اأيًض 

ـ وغقر ذلؽ مـ  -رحؿف اهلل-وكالهؿا لؾشقكاين ـ  ،يف الػؼف (الؿضقة

الؽتب سقاء مـفا ما درسقه كؿادة مؼررة كالؽتب السابؼة أو ما درسقه 

أو كاكقا يرجعقن  ،طؾك سبقؾ التثؼػ لبعض الرسائؾ والؽتب الصغقرة

و  (كقر القؼقـ)و  (زاد الؿعاد)و  (كقؾ إوصار)قف طـد البحث كـ إل

 . (إمفات)و  (الؿقصل)

ـ أجزاء  -رحؿف اهلل-وزع طؾقفؿ الشقخ طبد اهلل ـ  (هـ1362)ويف طام 

و  (ســ أبل داود)و  (الصحقحقـ)إمفات الؿقجقدة يف مؽتبتف وهل: 

فؼرؤا طؾقف فقفا ولؿ يؽؿؾقها:  (مقصل اإلمام مالؽ)و  (ســ الـسائل)

 ٕهنؿ تػرققا بسبب الؼحط.

رحؿف -طادوا فؼرؤا طؾقف ثؿ أجازه الشقخ طبد اهلل ـ  (هـ1364)ويف طام 

 تعالك ـ برواية إمفات الست. -اهلل
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-درس طؾك الشقخ إبراهقؿ بـ محؿد العؿقدي ـ  (هـ1369)ويف طام 

 ،إصالح الؿجتؿعـ قاضل صامطة يف ذلؽ الققت كتاب  -رحؿف اهلل

ـ يف الػؼف الؿرتب  -رحؿف اهلل-وكتاب الشقخ طبد الرحؿـ بـ سعدي ـ 

 . (اإلرشاد إلك معرفة إحؽام)طؾك صقغة السمال والجقاب واسؿف: 

كؿا درس طؾك الشقخ طؾك بـ الشقخ طثؿان زياد الصقمالل بلمر مـ 

قامؾ يف الع)ـ يف الـحق كتاب  -رحؿف اهلل-الشقخ طبد اهلل الؼرطاوي ـ 

 وكتب أخرى يف الـحق والصرف. (الـحق مائة

حضر يف حؾؼة الشقخ اإلمام العالمة مػتل الديار  (هـ1384)ويف طام 

لؿدة تؼارب  -رحؿف اهلل-السعقدية الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ 

بؼراءة طبد العزيز  (تػسقر ابـ جرير الطربي)شفران يف التػسقر يف 

الشؾفقب كؿا حضر يف العام كػسف يف حؾؼة شقخـا اإلمام العالمة الشقخ 

يف صحقح  اطبد العزيز بـ باز ـ حػظف اهلل ـ لؿدة شفر وكصػ تؼريبً 

 البخاري بقـ الؿغرب والعشاء.

 :ؾٝٛخ٘

 :ٖٚصا تطتٝبِٗـ  اهلل سفع٘ـ  مما َه٢ ٜتبني يٓا ؾٝٛخ٘

 ؿد العؿقدي ـ قاضل صامطة يف حقـف.ـ الشقخ إبراهقؿ بـ مح 1

 .-رحؿف اهلل-ـ الشقخ حافظ بـ أحؿد الحؽؿل ـ  2
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ـ الشقخ العالمة الداطقة الؿجدد يف جـقب الؿؿؾؽة طبد اهلل  3

ففق أكثر شققخف  ،تعالك ـ وبف تخرج الشقخ أحؿد -رحؿف اهلل-الؼرطاوي ـ 

 إفادة لف.

 ـ الشقخ طبده بـ محؿد طؼقؾ الـجؿل. 4

 قخ طثؿان بـ طثؿان حؿؾل.ـ الش 5

 ـ الشقخ طؾل بـ الشقخ طثؿان زياد الصقمالل. 6

ـ الشقخ اإلمام العالمة مػتل البالد السعقدية السابؼ محؿد بـ  7

 .-رحؿف اهلل-إبراهقؿ آل الشقخ ـ 

 ـ الشقخ يحقك فؼقف طبسل القؿـل. 8

 :تالَٝصٙ

فؿـ أمضك مثؾ  ،ولشقخـا ـ حػظف اهلل تعالك ـ كثقر وكثقر مـ التالمقذ

كؿ يتصقر أن يؽقن  ،هذه الؿدة يف التدريس التل تؼارب الـصػ قرن

 ولق ذهبت أطددهؿ ٓحتجت إلك مجؾد ضخؿ.  ،تالمقذه

 :ٜػتسٍ ب٘ ع٢ً ايباقني فُِٓٗ اٚإمنا أشنط منٛشّد

 ـ شقخـا العالمة الؿحدث كاصر السـة الشقخ ربقع بـ هادي. 1

 محؿد هادي الؿدخؾل.ـ شقخـا العالمة الػؼقف زيد بـ  2

 ـ شقخـا العالؿ الػاضؾ طؾل بـ كاصر الػؼقفل. 3
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فال  ،وإكؿا اكتػقت بذكر همٓء الثالثة لشفرهتؿ يف إوساط العؾؿقة

 يعتب طؾقـا أحد.

 ذكاؤه ـ وفؼف اهلل ـ:

وهاك قصة تدل طؾك ذكائف  ايتؿتع الشقخ بدرجة مـ الذكاء طالقة جدً 

 وحافظتف مـذ صغره ـ حػظف اهلل:

 :اهلل ٚفك٘ـ  ٜكٍٛ ايعِ ايؿٝذ عُط بٔ أمحس دطزٟ املسخًٞ

الـجؿققـ إلك  اوحسقـً  الؿا كان الشقخ أحؿد يحضر مع طؿقف حسـً "

سـة  13هـ ـ وطؿره آكذاك 1359الؿدرسة السؾػقة بصامطة ـ أي يف طام ـ 

كان يسؿع الدروس التل يؾؼقفا الشقخ طبد اهلل الؼرطاوي طؾك تالمقذه 

 ."اوكان يحػظفا حػظً  ،الؽبار

: وهذا هق ما جعؾ الشقخ طبد اهلل الؼرطاوي يؾحؼف بحؾؼة الؽبار قًت

الذيـ كان الشقخ يتقلك تدريسفؿ بـػسف: ٕكف رأى كجابتف وسرطة حػظف 

 وذكائف.

 :أعُاي٘

رحؿف -بؿدارس شقخف الؼرطاوي ـ  اـ: مدرًس  سفع٘ اهللـ  عٌُ ؾٝدٓا

 (الـجامقة)بؼريتف  القضائػ طقـ مدرًس وطـدما بدأت ا ،اـ احتسابً  -اهلل

يف قرية  اومدرًس  اهـ كؼؾ إمامً 1372ويف طام  ،هـ1367وكان ذلؽ يف طام 
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ث)يف  (أبق سبقؾة) هـ 1/1/1374هـ ويف 1374ويف طام  ،(بالُحرَّ

بف حتك طام  اطقـ مدرًس  (صامطة)بالتحديد طـدما فتح الؿعفد العؾؿل يف 

بالؿعفد طؾك أمؾ أن يدرس هـ حقث استؼال مـ التدريس 1384

بالجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الـبقية وسافر إلقفا: لؽـ حصؾت لف ضروف 

 امرشدً  افعاد إلك الؿـطؼة وكتب اهلل لف التعققـ واطظً  ،حالت دون ذلؽ

 بقزارة العدل بؿـطؼة جازان فؼام بالقطظ واإلرشاد أحسـ ققام.

بالؿعفد  امدرًس مـف طاد  1/7وبالتحديد يف  (هـ1387)ويف طام 

هـ 1389ويف ابتداء الدراسة طام  ،حسب صؾبف (جازان)العؾؿل بؿديـة 

حتك أحقؾ طؾك  اوبؼل بف مدرًس  (صامطة)طاد إلك التدريس بؿعفد 

 هـ.1/7/1410التؼاطد يف 

وهق مشتغؾ بالتدريس يف بقتف  ،ومـذ ذلؽ الحقـ إلك كتابة هذه إسطر

الؿـطؼة يف دروس أسبقطقة مع والؿسجد الؿجاور لف ومساجد أخرى يف 

 الؼقام بلمر الػتقى.

وهق يف هذا كؾف قد طؿؾ بقصقة شقخف لف يف مداومتف طؾك التعؾقؿ 

ولف ـ  ،والؿحافظة طؾك الؿتعؾؿقـ وخاصة الغرباء والؿـؼطعقـ مـفؿ

 .افجزاه اهلل طـا خقرً  ،حػظف اهلل ـ طؾك ذلؽ صرب طجقب
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ـ فقاصؾ  -رحؿف اهلل-بقصقة شقخف الؼرطاوي ـ  اوقد طؿؾ أيًض 

وخاصة يف طؾؿل الحديث والػؼف  ،الدراسة والبحث وآستػادة

بارك اهلل يف  ،وأصقلفؿا حتك فاق أقراكف وأصبح لف يف ذلؽ القد الطقلك

 طؿره وطؾؿف وكػع بجفقده.

 :َكٓفات٘ ايع١ًُٝ

 ،: بعضفا صبع وبعضفا لؿ يطبعآثاض ع١ًُٝ نجري٠ـ  سفع٘ اهللـ  يؿٝدٓا

 كسلل اهلل تعالك أن يقسر صبعف حتك يحصؾ آكتػاع بف ومـ ذلؽ:

 ـ أوضح اإلشارة يف الرد طؾك مـ أباح الؿؿـقع مـ الزيارة. 1

 اـ تلسقس إحؽام شرح طؿدة إحؽام ـ صبع مـف جزء صغقر جدً  2

 .اجدً 

 ـ تـزيف الشريعة طـ إباحة إغاين الخؾقعة. 3

 ؼ يف حؽؿ الجفاد.ـ رسالة اإلرشاد إلك بقان الح 4

 ـ رسالة يف حؽؿ الجفر بالبسؿؾة. 5

 ـ فتح الرب القدود يف الػتاوى والردود. 6

ـ الؿقرد العذب الزٓل فقؿا اكتؼد طؾك بعض الؿـاهج الدطقية مـ  7

 العؼائد وإطؿال.
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وغقر ذلؽ مـ الؿملػات الـافعة التل قدمفا لؾؿسؾؿقـ جزاه اهلل خقر 

 والؿسؾؿقـ.الجزاء وكػع بف اإلسالم 

 وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.

 تًُٝصٙ نتب٘

 محؿد بـ هادي بـ طؾل الؿدخؾل

 الؿحاضر بؽؾقة الحديث بالجامعة

 اإلسالمقة بالؿديـة الـبقية
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 [ذكر بعض العلماء في هذا العصر]

 .-اهللرحؿف -: الشقخ العالمة زيد الؿدخؾل أّٜها َِٚٓٗ

 .-رحؿف اهلل-: العالمة ابـ ُحؿقد أّٜها َِٚٓٗ

 : الؽثقر الؽثقر الطقب.َِٚٓٗ

: الشقخ العالمة طبد الؿحسـ العباد َِٚٓٗ ممٔ ٜعاٍ ع٢ً قٝس اسبٝا٠

 حػظف اهلل تعالك الؿدرس يف الحرم الؿدين.

فؼد درس إمفات الست، ولف الؽثقر مـ العؾقم والػفقم، وهق شقخ 

ؼبؾ بـ هادي القادطل رحؿة اهلل طؾقفؿا، ويعترب مـ شقخـا اإلمام م

 مشايخـا.

: الشقخ العالمة صالح الػقزان حػظف اهلل تعالك، لف جفقد ٖٚهصا

 مباركة، ودطقة صقبة، وكصح مقفؼ، وهق أئؿة العؾؿاء يف هذا العصر.

، وقد مات قبؾ -رحؿف اهلل-: الشقخ العالمة صالح الؾحقدان ٖٚهصا

 أيام.

 لف جفقد كافعة، وطؾقم ماتعة. -رحؿف اهلل-وقد كان 

 وهؽذا غقرهؿ كثقر.
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الشيخ العالمة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي ]

 [الحجوري حفظه اهلل

 أبٛ عبذ اهشمحّ حيٟٚ بّ عوٛ: يف بًسْا ايُٝٔ اسببٝب ؾٝدٓا :َِٚٓٗ

 .احلذ٘سٜ حفظٕ اهلل تعاىل

: أبل طبد الرحؿـ يحقك بـ طؾل بـ أحؿد احملسخايعال١َ  ٖٚٛ ؾٝدٓا

 يـ يعؼقب الحجقري حػظف اهلل تعالك.

: شقخـا اإلمام مؼبؾ بـ هادي القادطل رحؿف طؾك دطقتف، ٖٚٛ خًٝف١

 وطؾك داره.

 : تللقًػا، وتصـقًػا، وخطابًة، وتدريًسا.ْفع اهلل عع ٚدٌ ب٘

عة، يعرف ذلؽ : مـ الجفقد الؿباركة، والعؾقم الـافعة الؿاتٚنِ ي٘

 الؿـصػقن، ويـؽرها الؿجحػقن، وٓ طربة هبؿ.

 ومـ مصـػاتف ومملػاتف: 

 أحؽام التقؿؿ -1

 أحؽام الجؿعة -2

 أسئؾة أبل رواحة -3

 أضرار الحزبقة طؾك إمة اإلسالمقة -4

 أيفؿا أقدم الزواج أم صؾب العؾؿ -5
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 استعقـقا بالصرب والصالة -6

 اطتزال الؿبطؾقـ مـ أهؿ مؼاصد الديـ -7

 طبقداطالم الشقخ  -8

 إربعقن الحسان -9

 اإلفتاء طؾك إسئؾة القاردة -10

 آستعاكة طؾك كقائب الحقاة بالصرب والصالة -11

 آستؼامة -12

 الباطث طؾك إكؽارأم الخبائث -13

 التبققـ لجفآت الدكتقر أحؿد بـ كصر صربي -14

 التحذير طـ أهؿ صقارف الخقر -15

 الرتبقف -16

 التـبقف السديد طؾك ما كؼؾ لؾشقخ طبقد -17

 دة طؾك بقان الؿشايخالتـبقفات الؿػق -18

 التقضقح لؿا جاء يف التؼريرات العؾؿقة والـؼد الصحقح -19

 الثؿر الداين -20

 الجؾقس -21

 الجفد الؿقسقر يف تحذير الـاس مـ إثارة الشرور -22
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 الحث والتحريض طؾك تعؾؿ أحؽام الؿريض -23

 الدلقؾ طؾك إكؽار التسجقؾ -24

 الذكر -25

 الرد طؾك جفآت الزطابل -26

ضالٓت الصقيف طؿر بـ السقؾ العريض الجارف لبعض  -27

 حػقظ

 الشقخ فالح هداه اهلل مقلع بالجزاف وقؾة اإلكصاف -28

الصبح الشارق طؾك ضالٓت طبد الؿجقد الزكداين يف  -29

 كتابف تقحقد الخالؼ

 الصػات الؽريؿف -30

 الطبؼات -31

 الؿبادئ الؿػقدة -32

 الؿؽائد الشقطاكقة تحت دطقة الؿرأة الؿسؾؿة إلك الحرية -33

 ـ أسئؾة الؿقضػقـالـصح إمقـ يف إجقبة ط -34

 الـصح الجؿقؾ ٕصحاب التسجقؾ -35

 الـصقحة الؿحتقمة لؼضاة السقء و طؾؿاء الحؽقمة -36

 الققػ -37
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 بقان الؽذب والشطط -38

 بقان ما وقع فقف طبد الرحؿـ العدين -39

 تحذير الـبالء طـ التشبف بالـساء -40

 تساوي حؼد الػرق طؾك أهؾ السـة -41

 تسؾقة صالحل الػؼراء -42

 أحؽام الؼبقرتـبقف الؿسؾؿ الغققر طؾك  -43

 تـبقف ذوي الؾب -44

 تقجقفات الطالب والعقام إلك فؼف آداب الطعام -45

 تقضقح اإلشؽال يف أحؽام الؾؼطة والضقال -46

 حشد إدلة طؾك أن آختالط مـ الػتـ الؿضؾة -47

 حؽؿ إخراج زكاة الػطر كؼقدا -48

 حؽؿ الذبائح لؿستقردة مـ بالد الؽػار -49

 حؽؿ الػقديق يف الؿدارس -50

 يصؾك طؾقف حؽؿ مـ يقلد مقت هؾ -51

 رد الشائعات إلك حؼائؼ البقـات -52

 رسالة يف بقان ما لؿ يثبت فقف حديث مـ إبقاب -53

 سمال بخصقص ما يحدث ببقـ السؾػققـ بؿصر -54
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 سؿاحة الـػقس -55

 شرح إربعقـ الـقوية -56

 شرح ٓمقة ابـ القردي -57

 شرطقة الدطاء طؾك الؽافريـ -58

 شػاطة القلد الؿتقىف هؾ هل مرتبطة بالعؼقؼة طـف -59

 السالؽقـضقاء  -60

 صرق جؿع الؽؾؿة -61

 طدم الحػاظ طؾك الـعؿ طاقبتف الـدم -62

 غذاء إرواح -63

 فتاوى الشقخ يحقك -64

 فتح القهاب -65

 فتقى يف حؽؿ خروج الؿرأة لؾدطقة إلك اهلل -66

فتقى لؾشقخ يحقك بـ طؾل الحجقري حػظف اهلل حقل  -67

 الدراسة اإلختالصقة

 فضؾ آمـاء -68

 فضؾ التسبقح -69
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ختؽ فلكت صالؼ ففؾ قؾت لزوجتل إن صؾعت يف سقارة أ -70

 تعترب

كشػ التؾبقس و الؽذب يف ققل الصقفقة ٓ يقجد شرك  -71

 يف جزيرة العرب

 كؾؿة لؾشقخ يحقك لؿـ يؼقل أكا مع العؾؿاء -72

 لطػ اهلل بالخؾؼ مـ مجازفات الشقخ طبقد -73

 وٓدلأل -74

 ما حؽؿ بـاء الؿـارة -75

 ما شفدكا إٓ بؿا طؾؿـا -76

 ما لؿ يثبت فقف حديث مـ إبقاب -77

طؾك غقر قبقر ثؿ وسع طؾك الؼبقر وما هق مسجد بـل  -78

 مسجد الضرار

 مشاهدايت يف بريطاكقا -79

 مؽتبة يحقك الحجقري -80

 مـ كذبات الؿػؾسقـ الؿبؾسقـ -81

 مقارد الخقر -82

 كصقحة -83
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 كصقحة اإلخقان لعبد الرحؿـ -84

 كصقحة طامة لؾسؾػققـ يف لقبقا -85

 كصقحة ٕهؾ القؿـ -86

 كصقحة لؾتجار بالبعد طـ كشر إضرار -87

 لؾدطقة كصقحة لؾخارجقـ -88

 كؿاذج مـ ثبات إسالف طـد حصقل الػتـ وآختالف. -89

-وأهؾ السـة والجؿاطة بحؿد اهلل طز وجؾ، كؿا قرره اإلمام الـقوي 

ٓ تزال صائػة مـ أمتل طؾك الحؼ »يف شرحف لحديث:  -رحؿف اهلل

 كثقر. -رحؿف اهلل-، وبؿا قرره شقخـا مؼبؾ بـ هادي «ضاهريـ

سؽري، ومـفؿ: الؿسمول، ومـفؿ: مـفؿ: التاجر، ومـفؿ: الع

 الؿفـدس، ومـفؿ: العالؿ، ومـفؿ: صالب العؾؿ، ومـفؿ: العامل.

، وطظؿ صريؼ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؽؾ مـ سؾؽ مسؾؽ الـبل 

، -طـفؿرضل اهلل -السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ، وأحب الصحابة 

لباصـقة، وتـؽر لؾحزبقات، ولؾبدع والخرفات: مـ التصقف، والرفض، وا

 وديـ الخقارج، وغقر ذلؽ.

ففق سـل، سؾػل: وإن كان بدوًيا يعقش يف رأس جبؾ، أو خؾػ غـؿف، 

 أو كان يف أي مؽان كان.
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فالدطقة السؾػقة، والطريؼة الؿرضقة: لقست محصقرة طؾك مـ كان 

 مالزًما لؾؿساجد. 

: كان مـ حػاظ الؼرآن، أو مـ طؾؿاء الحديث، أو كان مـ صالب أٟ

 الؿالزمقـ لحؾؼات العؾؿ. العؾؿ

: هل شامؾة لؽؾ مـ سؾؽ سبقؾفؿ: وإن كان طؾك أي حال كان، مـ بٌ

الرجال، ومـ الـساء، ومـ الصغار، ومـ الؽبار، ومـ العرب، أو مـ 

 العجؿ، ومـ إكس، أو مـ الجـ.

هذا ما أردكا تسطقره يف هذا الشفر الؿبارك، وطسك أن يـػع اهلل طز   

 وجؾ بف، وأسلل اهلل طز وجؾ أن يـػعـا وإياكؿ بؿا قؾـا وسؿعـا.

وسبحاكؽ اهلل ربـا وبحؿدك، ٓ إلف إٓ أكت، أستغػرك ربل وأتقب 

 إلقؽ.
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 1 ....................... ["-رضي اهلل عنها-صلى اهلل عليو وسلم-الثالثة منهن: "رقية بنت النبي ]

 4 ................... ["-ارضي اهلل عنه-صلى اهلل عليو وسلم-الرابعة منهن: "أم كلثوم بنت النبي ]

 7 .................................................... [-رضي اهلل عنهما-أبي سفيان معاوية بن ]

 35 .................. [-رضي اهلل عنهم-أىل السنة والجماعة فيما جرى بين الصحابة  بيان عقيدة]

 35 ............................................................................ [الفقهاء السبعة]

 26 .................. [-رحمو اهلل-هذلي المدنياألول: عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود ال]

 25 ......................... ["-ورضي اهلل عن أبيو -رحمو اهلل-الثاني: "عروة بن الزبير بن العوام ]

  58 ........... ["-عن أبيوورضي اهلل  -رحمو اهلل-الثالث: "القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ]

 08 ................................................... ["-رحمو اهلل-ع: "سعيد بن المسيب الراب]

 181 ...................................................... [َفْصٌل: ِفي ِعزَِّة نَ ْفِسِو َوَصْدِعِو بِالَحق  ]

  187 .............................................................................. [ِمْحَنِتوِ ِذْكُر ]

 116 ............................................. [الخامس: "أبو بكر بن عبد الرحمن بن ىشام"]

 117 .................................................................. [السادس: سليمان يسار]

 164 .......................................................... [السابع: خارجة بن زيد بن ثابت]

 154 ............................................................. [معرفة بعض التابعين وخيارىم]
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 135 ................................................... [-رحمو اهلل-عامر بن شراحيل الشعبي ]
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 176 ............................................. [-رحمو اهلل-اإلمام محمد ابن شهاب الزىري ]

 611 ................................................... [تعالى -رحمو اهلل-عمر بن عبد العزيز ]

 662 ................................................................. [ذكر بعض التابعين جملة]

 667 .................................................................... [أئمة المذاىب األربعة]

 665 ............................................................ [-رحمو اهلل-اإلمام أبو حنيفة ]

 643 .............................................. [-رحمو اهلل-اإلمام مالك بن أنس األصبحي ]

 621 ........................................................................ [ِصَفُة اإِلَماِم َماِلك  ]

 627 ............................................................. [-رحمو اهلل-اإلمام الشافعي ]

 606 ............................. [-رحمو اهلل-رابعهم: اإلمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل ]

 561 .................................................................... [بيان فتنة خلق القرآن]

 538 ............................................... [-رحمو اهلل-اإلمام سفيان بن سعيد الثوري ]

 526 ...............................................[-رحمو اهلل-اإلمام سفيان بن عيينة الهاللي ]

 575 ....................................................... [-رحمو اهلل-اإلمام الليث بن سعد ]

 506 ................................................ [-رحمو اهلل-اإلمام حماد بن زيد بن دينار ]

 484 ....................................................... [-رحمو اهلل-اإلمام حماد بن سلمة ]
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 465 ......................................................................... [المذىب الزيدي]

 460 ...................................................... [األئمة الذين جمعوا األمهات الست]
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 450 .......................................... [اإلمام أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني]

 386 ..................................................... [الكتاب الثالث: كتاب جامع الترمذي]

 385 ......................... [-مو اهللرح-اإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ]

 318 ...................................................... [الثالث: سنن اإلمام النسائي الكتاب]

 311 ............................. [-رحمو اهلل-اإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ]

 366 ............................................................. [-رحمو اهلل-بيان قصة موتو ]

 365 ............................................................ [ماجوالكتاب الرابع: سنن ابن ]

 364 .................................. [-رحمو اهلل-اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن يزيد ابن ماجو ]

 358 ............................................... [-رحمو اهلل-اإلمام محمد بن جرير الطبري ]

 345 ................................... [-رحمو اهلل-اإلمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ]

 338 ...................................................... [-رحمو اهلل-اإلمام أبو حاتم الرازي ]

 328 ...................................................... [-رحمو اهلل-اإلمام أبو زرعة الرازي ]

 374 .......................................... [-رحمو اهلل-اإلمام ىبة اهلل بن الحسن الاللكائي ]

 372 ................................... [-رحمو اهلل-اإلمام أبي بكر محمد بن الحسين اآلجري ]

 370 .................................... [-رحمو اهلل-اإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ]

 357 ............................................................ [-رحمو اهلل-اإلمام الطحاوي ]

 306 ................................... [-رحمو اهلل-اإلمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ]

 286 ...................................... [-رحمو اهلل-اإلمام عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي ]

 218 .......................... [ومصابيح الدجى في القرنين: السابع والثامن الهجرينأئمة الهدى ]

 211 ...................... [-رحمو اهلل-شيخ اإلسالم أبو العباس أحمد بن عبد السالم ابن تيمية ]

 215 ..................................................[-رحمو اهلل-ذكر بعض مصنفات الشَّْيخ ]

 210 .................................................... [قتال اْلكفَّار شجاعة الشَّْيخ وبأسو ِعْند]
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طَال أىل الطر الدجالين] ْْ  266 .................................[موقف من َمَواِقف الشَّْيخ ِفي إِب

 264 ......................................... [الحمويةمحنة الشَّْيخ َوقيام المبتدعين َعَلْيِو لتأليفو ]

 265 ..................................................................... [الشَّْيخ ِبِدَمْشقمحنة ]

 251 ............................................................ [حلم الشَّْيخ وعفوه َعمَّن ظلمو]

 245 ............... [-رحمو اهلل-قيم الجوزية  اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر المعلوم بابن]

 232 ........................ [بعض أىل العلم الذي استفادوا من كتبهما ورجعوا إلى منهج السلف]

 235 ................................ [-رحمو اهلل-الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ]

 274 .................................... [-رحمو اهلل-ان الذىبي اإلمام محمد بن أحمد بن عثم]

 787 ............................ [-رحمو اهلل-الحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي ]

 766 ............................................... [-رحمو اهلل-اإلمام يحيى بن شرف النووي ]

 767 .................................. [-رحمو اهلل-الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ]

 745 ........................... [-رحمو اهلل-اإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ]

 736 ................................................. [-رحمو اهلل-محمد بن إبراىيم ابن الوزير ]

 727 ............................................ [-رحمو اهلل-العالمة صالح بن مهدي المقبلي ]

 774 .............................................. [-رحمو اهلل-اإلمام محمد بن علي الشوكاني ]

 752 ............................................ [-رحمو اهلل-اإلمام محمد بن األمير الصنعاني ]

 704 ........................... [-و اهللرحم-اإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي ]

 511 ................................................. [المرحلة المتأخرة من الدعوة السلفيةبيان ]

 516 ............................... [-رحمو اهلل-اإلمام محمد بن عبد الوىاب التميمي النجدي ]

 514 ................................................................. [مجدد القرن الثاني عشر]

 515 ......................................... [الوىابثناء أىل العلم على اإلمام محمد بن عبد ]

 555 ........................ [-رحمو اهلل-الشيخ العالمة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي ]
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 545 ......................................... [-رحمو اهلل-العالمة عبد الرحمن المعلمي العتمي ]

 543 ............... [-رحمو اهلل-سماحة الشيخ اإلمام أبي عبد اهلل عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ]

 530 ............................................. [-رحمو اهلل-اإلمام محمد بن صالح العثيمين ]

 522 ............... [-رحمو اهلل-مة محمد بن نصار الدين األلباني اإلمام المحدث المجدد العال]

 555 .............. [-رحمو اهلل-اإلمام المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن ىادي الوادعي ]

 011 ....................................... [-رحمو اهلل-الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي ]

 066 ......................................................... [صرذكر بعض العلماء في ىذا الع]

 065 ............... [العالمة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظو اهللالشيخ ]

 051 ................................................................................. [الفهرس]
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