
 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

كبقـا حمؿد  واًمصالة واًمسالم قمغم أذف إنبقاء واعمرؾمؾلم؛ احلؿد هلل رب اًمعاعملم،

 وقمغم آخف وصحبة أمجعلم،

 صمؿ أما سمعد:

غم ضمزأجـ أضمقسمة اًمشقخ اعمحدث مجعت قم ومبعد شمقومقؼ اهلل ؾمبحاكف وشمعامم وومضؾف؛

،ويمان اًمشقخ ذم إضمقسمة قمغم أمريـ؛ ضمقاب ٓ حيتاج ومقف إٓ -طمػظف اهلل  -د.ظماًمد احلايؽ 

دة؛ ًمإليضاح وعمزيد ومائدة. دة، وسمعضفا أضماب هبا قمغم شمػصقؾ واؾمتزا  شمػصقاًل واؾمتزا

وأن  كسلل اهلل أن يـػعـا سمام مجعـا، ومؽؾ ضمزء ؾمقضؿ ذم ـمقاشمف مائة ؾممال وضمقاب،

 يزيدكا قمؾاًم وقمؿاًل.

**** 
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 كـسـبـف:

هق: ظماًمد سمـ حمؿقد سمـ قمكّم سمـ محدان سمـ طمسـ سمـ اًمعبد )احلايؽ( سمـ قمبداًمؾف سمـ 

حمؿد سمـ حمؿقد سمـ ؿمؿس اًمديـ سمـ حمؿد أبق قمرمقش سمـ طمسـ سمـ قمكم سمـ كقومؾ سمـ 

د سمـ إؾمامقمقؾ سمـ طمسـ إؾمامقمقؾ سمـ كقومؾ سمـ طمسـ اعمؾؼب اًمؾقثل سمـ قمكم اًمصقيص سمـ حمؿ

سمـ أمحد أيب اًمؾقث سمـ ؾمعد اًمديـ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد أيب سمؽر سمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ قمكم 

سمـ قمثامن سمـ طمسلم سمـ حمؿد سمـ مقؾمك سمـ حيقك سمـ قمقسك سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ طمسـ سمـ 

د اسمـ قمكم اًمرضا اسمـ مقؾمك اًمؽافمؿ  اسمـ ضمعػر اًمتقاب اًمزيمل اسمـ قمكم اهلادي اسمـ حمؿد اجلقا

ضمعػر اًمصادق اسمـ حمؿد اًمباىمر اسمـ قمكم زيـ اًمعاسمديـ اسمـ احلسلم اسمـ قمكم سمـ أيب ـماًمب، 

 ريض اهلل قمـف،اهلاؿمؿل اًمؼرر اًمعدكاين.

 مـراطمـؾ دراؾمـتـف:

ج اًمثاكقية سمـ "طمل كزال" ذم قماّمن، ذم اًمػرع  أهنك اعمرطمؾة اًمثاكقية مـ مدرؾمة قمبداًمؾف رّسا

 م.8811اًمعؾؿل قمام 

اهلـدؾمة ذم ضمامعة اًمعؾقم واًمتؽـقًمقضمقا؛ ومدرس ومقفا اهلـدؾمة اعمدكقة مّدة  اًمتحؼ سمؽؾقة

قمام واطمد، صمؿ شمرك اًمدراؾمة وهمادر إمم اًمقٓيات اعمتحدة إمريؽقة؛ سمؼصد إيمامل اًمدراؾمة 

 م.8881واًمعؿؾ، وسمؼل هـاك طمتك قمام 

قث رآه ؛ طم-رمحف اهلل  -وىمد شملثر ذم أمريؽا سماًمشقخ اًمداقمقة اًمعالمة )أمحد ديدات( 

 هـاك وطمرض ًمف حمارضة ىمّقؿة، وىمد أومحؿ ومقفا اًمشقخ ديدات أطمد اًمؼساوؾمة اًمـصارى.

اًمذي داومع قمـ اًمعؼقدة  –رمحف اهلل  -وشملثر يمذًمؽ سمشخصقة )ماًمؽقم إيمس( 

 اًمصحقحة؛ طمقث ىمام اًمشقخ احلايؽ سمؽممجة سمعض ما يُمتِب قمـف مـ اإلكجؾقزية إمم اًمعرسمقة.
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اجلامعة إردكقة ذم اًمعام  –م، واًمتحؼ سمؽؾقة اًمنميعة 8881قماد إمم إردن ذم اًمعام 

م؛ ًمدراؾمة اًمعؾؿ اًمنمقمل سمتخصص أصقل اًمديـ، وىمد طمصؾ قمغم درضمة 8881

 م.1008اًمبؽاًمقريقس قمام 

شماسمع دراؾمتف اًمعؾقا ذم اجلامعة إردكقة ذم اًمؽؾقة اعمذيمقرة؛ ومحصؾ مـفا قمغم احاضمستػم 

درضمة امتقاز، ويمان قمـقان أـمروطمتف: "مـفج م سم1002ذم احلديث اًمـبقي اًمنميػ قمام 

 احلاومظ أيب اًمػتح إزدي ذم احلديث وقمؾقمف".

م دراؾمتف ذم سمركامج ديمتقراه احلديث ذم يمؾقة اًمنميعة سمجامعة 1002صمؿ شماسمع ذم قمام 

م اكتؼؾ ًمؾجامعة إردكقة؛ وماًمتحؼ سمؼمكامج ديمتقراه احلديث ذم 1002اًمػممقك، صمؿ ذم اًمعام 

م( سمدرضمة امتقاز، ويمان قمـقان 1001ومحصؾ قمغم درضمة اًمديمتقراه ذم قمام )يمؾقة اًمنميعة، 

أـمروطمتف: "اًمراوي اعمجفقل/ دراؾمة كظرية وشمطبقؼقة ذم يمتاب شمؼريب اًمتفذيب ٓسمـ 

 طمجر".

 ويماكت رؾماًمتف أول رؾماًمة شُمـاىمش ذم ىمسؿ احلديث ذم اجلامعة إردكقة.

 ؿمـقـقظمـف وأؾمـتـاذشمـف:

رع أؾمعد شمّقؿ اخلؾقكّم، صاطمب يمتاب "قمؾؿ ـمبؼات ٓزم إؾمتاذ اعمفـدس اًمبا

 اعمحدصملم" أيمثر مـ ؾمتة أقمقام، ويمان دائؿ اعمذايمرة ًمف.

 ويمان مـ أبرز ؿمققظمف اًمذيـ شمتؾؿذ قمؾقفؿ ذم احلديث ذم اًمدراؾمة اًمـظامقة:

 أ.د قمبد اعمجقد حمؿقد قمبداعمجقد اعمٍمّي. -8

 أ.د حمؿد حمؿد اًمنميػ اعمٍمي. -1

 قُمبقدات. د. حمؿقد َكادي -3

 د. ؾمؾطان اًمعؽايؾة. -2
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 أ.د حمؿد قمقد اًمصاطمب. -2

ؾقباري. -1
ِ
 د. محزة اعم

 د. قمبداًمرزاق أبق اًمبصؾ. -1

ويمان اًمشقخ أثـاء اكتظامف سماًمدراؾمة اجلامعقة حيرض دروس اًمتػسػم واًمػؼف وأصقًمف 

 واًمؾغة اًمعرسمقة.

 ومـ أؿمفر أؾماشمذشمف ذم اًمتػسػم:

 ي.إؾمتاذ اًمديمتقر صالح اخلاًمد -8

 إؾمتاذ اًمديمتقر أمحد كقومؾ. -1

 إؾمتاذ اًمديمتقر أمحد ومريد أبق هزيؿ. -3

 .-رمحف اهلل –اًمديمتقر ومريد اًمسؾامن  -2

 ومـ أؿمفر أؾماشمذشمف ذم اًمػؼف وأصقًمف:

 إؾمتاذ اًمديمتقر قمؿر ؾمؾقامن إؿمؼر. -8

 إؾمتاذ اًمديمتقر قمبداعمجقد اًمصالطملم، ويمان اًمشقخ ٓزمف ؾمـقات ـمقيؾة. -1

 ؾمتاذ اًمديمتقر حمؿد كعقؿ ياؾملم.إ -3

 إؾمتاذ اًمديمتقر حمؿد قمثامن ؿمبػم. -2

 إؾمتاذ اًمديمتقر قمبداعمُعز طمريز. -2
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 ومـ أؾماشمذشمف ذم اًمعرسمقة:

د.  إؾمتاذ اًمديمتقر حمؿد طمسـ قمقا

 .-رمحف اهلل–ويمان ىمد ىمرأ اًمؼرآن قمغم اًمشقخ ظمرض مـصقر 

ن ًمف جماًمس ظماصة معف، ويمان وىمد صاطمب أظمػًما اًمشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ ؿمؼرة، ويما

ومؼف ذم يمثػم مـ ؿمموكف اخلاصة، ويمان يؼّدمف ًمؾصالة ذم مسجده.  يرا

 آصمـاره ومـمًمـػـاشمـف:

 مـفج احلاومظ أيب اًمػتح إزدي ذم احلديث وقمؾقمف. -8

 اًمراوي اعمجفقل/ دراؾمة كظرية وشمطبقؼقة ذم يمتاب شمؼريب اًمتفذيب ٓسمـ طمجر. -1

هماًمقط وإوهام ذم سمحث اًمديمتقر طماشمؿ اًمعقين"، اًمؼقل يمتاب "شمـبقف اعمعتؼم ًمأل -3

 ـه.8211، 8دار احلديث اًمضقائقة ، ط –اعمحّرر ًمؽممجة أيب صاًمح سماذام اعمػرس" 

يمتاب "إدًمة اًمراضمحة ذم كؼض يمتاب اًمطريؼة اًمقاضحة"، وىمد ـُمبع سمعـقان:  -2

ة وحتؼقؼف عمشفقر "اجلائحة اًمػاضحة ذم كؼض يمتاب اًمطريؼة اًمقاضحة ذم متققز اًمصـاسمح

 ـه.8211، 8دار احلديث اًمضقائقة ، ط –طمسـ " 

 سمؾغة ذوي اإلكصاف ذم طمؼقؼة طمديث آقمتؽاف. -2

 اًمـؼد اًمؼقيؿ ًمؽتاب اجلامع ًمػضائؾ اًمؼرآن اًمؽريؿ جلامعف طمسـ اًمسؼاف. -1

ت مـ  -1 مقىمع دار احلديث اًمضقائقة قمغم ؿمبؽة اإلكؽمكت؛ واًمذي يضؿ اًمعنما

 واًمتحريرات ذم احلديث وقمؾقمف. اًمبحقث واًمتؼارير

 ًمف اًمعديد مـ اًمتحؼقؼات وإبحاث واًمدراؾمات همػم اعمطبققمة. -1



 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 

ومـ أمهفا: "إطماديث اًمضعقػة واعمـؽرة واعمعؾقًمة ذم ؾمؾسؾة إطماديث اًمصحقحة" 

 .-رمحف اهلل -ًمؾشقخ إًمباين 

سمعض  ًمؾشقخ مؼآت ذم سمعض اًمؼضايا كنمهتا، سمعض اًمصحػ إردكقة ويمذًمؽ -8

 احلقارات معف.

ـه( قمغم إطمدى اًمؼـقات اًمػضائقة 8230ىمّدم اًمشقخ سمركاجًما يقمقًّا ذم رمضان ) -80

 سمعـقان: )مـ وطمل اًمـبقة(؛ ـمرح ومقف سمعض اًمؼضايا اًمدقمقية اعمفؿة.

 ويمان ًمف أجًضا قمغم اًمؼـاة كػسفا دروس ذم )مصطؾح احلديث( ذم ؿمفر رمضان. -88

 بتػمي[.]كؼؾ مـ مؼال إخ أيب أنس اًم
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ما هل مجؾة اًمػروق إؾماؾمقة سملم مـفج اعمتؼدملم واعمتلظمريـ مـ اعمعتـلم ؾممال/-8

 سمخدمة اًمسـة اعمطفرة ؟

اًمتصحقح سماعمتاسمعات واًمشقاهد: وماعمتلظمرون يرسومقن ذم هذه اعمسلخة، ومقصححقن  -8

 اعمـؽرات وهمػمها.

وي دون اًمـظر إمم اؾمتقعاب طمال اًمراوي: وماعمتلظمرون يلظمذون سمإىم -1 قال ذم اًمرا

 ؾمؼمها وإقمامهلا يمؾفا سمحسب فمروف يمؾ رواية ًمؾراوي.

اقمتامد اعمتلظمريـ قمغم ىمقاقمد اعمصطؾح، وقمدم آًمتػات إمم ومفؿ إئؿة اًمـؼاد  -3

 وقمؿؾفؿ.

هؾ يقضمد ومرق سملم زيادة اًمثؼة وشمػرد اًمثؼة؟ وزم ؾممال آظمر: ًمق أنا ومفؿت ؾممال/-1

 إول وماؾمؿح زم أن أؾملل اًمثاين.

دة اًمثؼة هل ما يرويف اًمثؼة زيادة قمغم همػمه مـ اًمثؼات، وهذه اًمزيادة هل شمػرد مـ زيا

هذا اًمثؼة زادها قمغم مـ ؿماريمف ذم رواية احلديث كػسف قمـ اًمشقخ، وهذه اًمزيادة ٓ شمؼبؾ 

ئـ، ومؼد شمؼبؾ وىمد شمرد، وأما شمػرد اًمثؼة إن يمان  مطؾًؼا وٓ شُمَرّد مطؾًؼا، وإكام كتبع ذم ذًمؽ اًمؼرا

د هق ما يتػرد سمف قمؿـ ؿماريمف ذم اًمرواية قمـ ؿمقخف؛ ومفل كػسفا زيادة اًمثؼة، وإن يمان اًمؼص

 اعمؼصقد شمػرد اًمثؼة سمحديث ما؛ ومنن يمان ممـ حُيتؿؾ شمػرده ومقؼبؾ طمديثف وإٓ ومال.

 ىمطـل ًمق أمؽـ؟ أىمصد قمغم اًمصحقحلم؟ ما طمؼقؼة اؾمتدرايمات اًمدارؾممال/-3

إطماديث ذم اًمصحقحلم: هق أن اعمؼصقد سماؾمتدرايمات اًمدارىمطـل قمغم سمعض 

اًمبخاري ومسؾؿ ىمد أظمرضما قمدًدا مـ إطماديث رأى اًمدارىمطـل أن ذم هذه إطماديث 

قمؾاًل، وهل شمؼارب احائتل طمديث، وىمد أضماب اسمـ طمجر قمغم يمثػم مـفا ذم ذطمف ًمصحقح 
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اكقد اًمبخاري وذم مؼدمة اًمنمح، وسملّم أن ضُمّؾ هذه آكتؼادات مقضمف ًمألؾماكقد، وهذه إؾم

اعمـتؼدة متقهنا ضماءت صحقحة مـ ـمرق أظمرى، وًمؾشقخ مؼبؾ اًمقادقمل مؼدمة ـمقبة طمقل 

 ذًمؽ ذم دمؼقؼف ًمؽتاب اًمدارىمطـل.

 

هؾ شمـؽر احلديث اًمشقاهد واعمتاسمعة سماًمؽؾقة؟ أم شمػصؾ سملم ما يصؾح وما ٓ ؾممال/-2

 يصؾح؟

سم ط وسمغػم ٓ أنؽر اًمتصحقح سماعمتاسمعات واًمشقاهد، ًمؽـ جيب أن يؽقن ذًمؽ سمضقا

شمقؾمع يمام يػعؾف اًمؽثػم مـ اعمعاسيـ وىمبؾفؿ مـ اعمتلظمريـ، ومنذا يماكت اًمشقاهد واهقة؛ ومال 

 شمؼقي سمعضفا اًمبعض، ويمذًمؽ اعمتاسمعات.

كريد مؼاركة وًمق خمتٍمة سملم مـفج اًمشقخ اعمؾقباري واًمشقخ قمبد اًمؽريؿ  ؾممال/-2

فام ويمتبفام احلديثقة كستػقد، اخلضػم، وًمق ًمؽ شمعؼقبات رسيعة ٓ شملظمذ مـ وىمتؽ قمغم ـمريؼت

 ضمزاك اهلل ظمػًما.

اًمشقخ اعمؾقباري مـ اًمذيـ كٍموا مذهب اعمتؼدملم ذم اًمـؼد واإلقمالل، ويمتبف ضمقدة ذم 

هذا اًمباب، وهـاك سمعض اًمؼضايا اًمتل يطرطمفا ما زاًمت كظرية وحتتاج ًمبعض اًمتحرير، 

 وقمؿقًما ومفق ممـ اؾمتػدكا مـف ومـ يمتبف ضمزاه اهلل ظمػًما.

أما اًمشقخ اخلضػم ومؽذًمؽ هق قمغم مـفج اعمتؼدملم ومقام أقمؾؿ، وٓ ظمؼمة زم سمؽتبف، ومؾؿ و

 أـمؾع إٓ قمغم سمعض حتؼقؼاشمف ًمعدم وضمقد اًمقىمت ًمذًمؽ.
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اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل، ؾممال دائاًم يراودين: ذم يمثػم مـ احلآت أىمؾؿ ؾممال/-1

ا، ومفؾ أثاب قمغم ذًمؽ أم ٓ؟ وضمزايمؿ أفماومري دون اؾمتحضار أهّنا قمبادة ـ ؾمــ اًمػطرة ـ كسقاكً 

 اهلل ظمػًما.

وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف، كسلل اهلل أن يثقبؽ قمغم ذًمؽ، ومنذا يمان اعمسؾؿ ذم 

سماًمف أن هذه قمبادة ويتبع ومقفا ؾمـة اًمـبّل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومنذا ما ىمؾؿ أفمػاره ومنكف يثاب 

ـة ذم يمؾ مرة يػعؾ ذًمؽ، ومُقؽتػك سمـقتف إومم، قمغم ذًمؽ إن ؿماء اهلل دون أن يستحرض أهنا ؾم

 واهلل أقمؾؿ.

 ما صحة طمديث: اذيمروا حماؾمـ مقشمايمؿ، واذيمروا أمقاشمؽؿ سمخػم؟ؾممال/-1

 هذا طمديث مـؽر!

أظمرضمف احلايمؿ ذم "اعمستدرك" وصححف، واسمـ طمبان ذم "صحقحف" مـ طمديث قمؿران 

 سمـ أنس اعمؽل قمـ قمطاء قمـ اسمـ قمؿر، سمف.

 مـؽر احلديث يمام ىمال اإلمام اًمبخاري.وقمؿران سمـ أنس: 

ز ضمرح اعمجروطملم مـ اًمرواة أطمقاء  وكؽارة احلديث ذم متـف: أن اًمعؾامء أمجعقا قمغم ضمقا

شًما؛ ومُقذيمر ما يمان ذم إمقات مـ اًمؽػار واًمػساق مـ مساوئ واقمتؼادات ًمؾتحذير مـ  وأمقا

 ذًمؽ.

 وماحلديث مـؽر ؾمـًدا ومتـًا.

 ا اًمعؾؿ وًمق سماًمصلم؟ وضمزايمؿ اهلل ظمػًما؟ما صحة طمديث: اـمؾبقؾممال/-1

 هذا طمديث سماـمؾ ٓ أصؾ ًمف.
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اًمسالم قمؾقؽؿ، س: أقمطاين ؿمؼقؼل مبؾًغا مـ احال ًمؽل أومرىمف يمزيماة ماًمف، ؾممال/-8

وأنا أـمؾب اًمعؾؿ اًمنمقمل، ومفؾ يصح أن آظمذ مـ هذا احال؟ مع اًمعؾؿ أنف ٓ ؾملخـل ومقام 

 ػًما.سومتف، وٓ اقمؽمض أبًدا، وضمزايمؿ اهلل ظم

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

مصارف اًمزيماة صمامكقة معروومة، ومطاًمب اًمعؾؿ اًمنمقمل ُيعطك مـفا؛ ٕنف يدظمؾ ذم 

ء ٓ مـ أضمؾ ـمؾبف ًمؾعؾؿ، ومبفذا آقمتبار يؿؽـؽ إظمذ مـ مال اًمزيماة.  مٍمف اًمػؼرا

 ما هل اعمـفجقة اًمسؾقؿة ذم ـمؾب قمؾؿ احلديث؟ؾممال/-80

 هذا حيتاج ًمتػصقؾ.

 ًمؽـ إصؾ ذم ـمؾب اًمعؾؿ قمؿقًما: أن يؽقن قمغم يد اًمعؾامء اًمثؼات اعمتؼـلم،

ءة، ويمثرة اعمباطمثة واًمسمال، وشمدويـ اإلؿمؽآت  وأثـاء اًمطؾب: حيرص قمغم يمثرة اًمؼرا

واإلضماسمة قمـفا، ويبدأ سمؽتب اعمصطؾح؛ عمعرومة مصطؾحات اًمؼقم، صمؿ يبدأ سماًمؽتب اعمسـدة 

 صمؿ يمتب اًمعؾؾ واعمـاهج...واًمنموطمات، صمؿ يمتب اًمرضمال، 

يسؾط اهلل قمغم أهؾ قمامن ٓ أن  ملسو هيلع هللا ىلصما صحة إطماديث اًمتل دقما ومقفا اًمـبل ؾممال/-88

 قمدوا مـ همػمهؿ؟

 يتداول سمعض اًمـاس طمديًثا ذم ذًمؽ؛ وهق:

: )ادع هلل ٕهؾ قُمامن(، ومؼال اًمـبل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رضماًل ُيؼال ًمف: مازن سمـ همضقسمة ىمال ًمؾـبّل 

، ومؼال مازن: زدين، ومؼال اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: )مهللا : )مهللا اهدهؿ وصمبتفؿ( ملسو هيلع هللا ىلص

ارزىمفؿ اًمعػاف واًمؽػاف واًمرضا سمام ىمدرت هلؿ(، ومؼال مازن: يا رؾمقل اهلل؛ إن اًمبحر 

يـضح سمجاكبـا، ومادُع اهلل ذم مػمشمـا وظمػـا وفمؾػـا، ومؼال قمؾقف اًمصالة واًمسالم: )مهللا وؾمع 

هؿ(، ومؼال مازن: زدين، ومؼال اًمـبل صغم اهلل قمؾقف قمؾقفؿ ذم مػمهتؿ، وأيمثر ظمػمهؿ مـ سمحر
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ا مـ همػمهؿ(، وىمال حازن: )ىمؾ يا مازن: آملم؛ ومنكف  وؾمؾؿ: )مهللا ٓ شمسؾط قمؾقفؿ قمدوًّ

 يستجقب قمـدها اًمدقماء(، ومؼال مازن: آملم.

 ىمؾت: وهذا طمديث سماـمؾ ٓ أصؾ ًمف.

سملم ىمقًمف شمعامم: ]ٓ  اًمّسالم قمؾقؽؿ يا ؿمقخ، سمارك اهلل ًمـا ومقؽؿ؛ يمقػ كجؿعؾممال/-81

 إيمراه ذم اًمديـ[، وىمقًمف: ]شمؼاشمؾقهنؿ أو يسؾؿقن[؟!

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

ٓ شمعارض سملم أيتلم إن ؿماء اهلل شمعامم؛ ومأية إومم معـاها أنف ٓ جُيؼم أطمد قمغم 

أو يدظمؾ ذم  دظمقل اإلؾمالم إذا دومع اجلزية ًمؾؿسؾؿلم، ومـ مل يدومع اجلزية مـفؿ: ُيَؼاشَمؾ

 {، ومفذا طمؽؿ مـ ٓ شممظمذ مـفؿ اجلزية.شُمَؼاشمُِؾقهَنُْؿ َأْو ُيْسؾُِؿقنَ اإلؾمالم، يمام ذم أية اًمثاكقة: }

 اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل. ؾممال/-83

؛ ومؼد ىمال ماًمؽ: قمـ  طمديث اًمصالة ذم معاـمـ اإلسمؾ ذم اعمقـمل ذم إؾمـاده رضمؾ مل ُيَسؿَّ

يلت اسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد وآؾمتذيمار قمـف سمٌمء،  هشام قمـ رضمؾ مـ اعمفاضمريـ، ومل

 وظمّطل َمـ ىمال: قمـ هشام قمـ أبقف. 

 أومقدوكا أدام اهلل قمؾقؽؿ كعؿف، ورزىمؽؿ ومققض ومضؾف وزيادة اًمعؾؿ اًمـاومع.

 مـ رواية حيقك. 280احلديث رىمؿ 

ـَ اعْمَُفاضمِ  ـَ احلديث رواه ماًمؽ قمـ ِهَشاِم سمـ قُمْرَوَة، قمـ أبقف، قمـ َرضُمٍؾ ِم مل َيَر سمِِف  -ِري

ـِ اإِلسمِِؾ؟ ومؼال قمبداًمؾف: "َٓ، -سَمْلؾًما  ؛ َأنَُّف ؾَمَلَل قَمْبَداًمؾف سمـ قَمْؿِرو سمـ اًْمَعاِص: أأصكم ذم قَمَط

ِح اًْمَغـَِؿ". ـْ َصؾِّ ذم ُمَرا  َوًَمِؽ

وأؿمار اسمـ قمبداًمؼم إمم أن اًمرواية قمـ ماًمؽ ذم اعمقـمل هؽذا قمـد مجقع اًمرواة، أي رواه 

 ـ أبقف.قمـ هشام قم
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وظماًمػف ويمقع وقمبدة سمـ ؾمؾقامن ومروياه قمـ هشام، قمـ رضمؾ مـ اعمفاضمريـ، مل يذيمرا 

 ومقف: "قمـ أبقف".

، وهق ىمال اسمـ قمبداًمؼم : "وزقمؿ مسؾؿ أن ماًمًؽا وهؿ ومقف، وأن ويمقًعا ومـ شماسمعف أصاسمقا

، قمـدي فمـ وشمقهؿ ٓ دًمقؾ قمؾقف، ومعؾقم أن ماًمًؽا أطمػظ ممـ ظماًمػف ذم ذًمؽ وأقمؾؿ هبشام

ا يمان قمـدي إٓ ومًها مـ هشام، واهلل أقمؾؿ.  وًمق صح ما كؼؾف همػم ماًمؽ قمـ هشام: َحَ

 وماًمؽ ذم كؼؾف طمجة".

: داومع اسمـ قمبداًمؼم قمـ ماًمؽ وأنف مل خيطئ ذم اًمرواية، وًمق صحت اًمرواية قمـ همػم ىمؾت

ماًمؽ قمـ هشام ومقؽقن اخلطل مـ هشام! يعـل أن هشاًما اضطرب ومقف!! وهذا ومقف إضمحاف 

ؼقؼة مـ اسمـ قمبداًمؼم!! يريد أن يقّهؿ هشام سمـ قمروة مـ أضمؾ دومع اًمقهؿ قمـ اإلمام طم

 ماًمؽ!

 -ويمذًمؽ اهتؿ مسؾاًم أن شمرضمقحف مـ سماب اًمظـ وٓ دًمقؾ قمؾقف! وهذا إضمحاف آظمر مـف 

 !-رمحف اهلل

وماإلمام مسؾؿ قمـده اًمدًمقؾ اًمؼقي قمغم أن ماًمًؽا أظمطل ذم اًمرواية؛ ومؼد ظماًمػ اًمثؼات 

ف ومـفؿ ويمقع وقمبدة، ومعغم ىمقاقمد إئؿة اًمـّؼاد: شمؼدم رواية اجلامقمة قمغم اًمػرد إٓ إذا أجًضا ومق

يمان اًمػرد ًمف مزية ظماصة ذم اًمراوي، واًمظاهر أن ماًمًؽا ؾمؾؽ اجلادة ومروى احلديث قمـ 

 هشام قمـ أبقف، ومقهؿ ومقف، واهلل أقمؾؿ.

 هؾ طمرام أن أضمؾب ٕمل هدية ذم قمقد إم؟ل/ؾمما-82

طمتػال سمام يسؿك سمـ "قمقد إم" هق شمؼؾقد ًمؾؽػار ذم أقمقادهؿ! واًمعؾامء ٓ ؿمؽ أن آ

اعمعاسون مـ أهؾ اًمتؼقى متػؼقن قمغم أن هذا يدظمؾ ذم سماب اًمبدع، ومال جيقز آطمتػال سمف، 

ء اهلدايا ذم هذا اًمققم هق كقع مـ آطمتػال سمف، وقمؾقف ومال جيقز ذًمؽ.  وذا
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سمذًمؽ ذم احلديث اًمصحقح  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد أظمؼم اًمـبل وىمد اسمتؾقت هذه إمة سمتؼؾقد اًمؽػار، 

ا سمشؼم  ملسو هيلع هللا ىلصاًمذي يرويف أبق ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ قمـ اًمـبل  ـَ مـ يمان ىَمْبَؾُؽْؿ ؿِمؼْمً َـّ ؾَمـَ ؛ ىمال: "ًَمَتْتَبُع

؛ اًْمَقُفقُد 
ِ

َوِذَراقًما سمِِذَراٍع طمتك ًمق َدظَمُؾقا ضُمْحَر َضبٍّ شَمبِْعُتُؿقُهْؿ، ىُمْؾـَا: يا َرؾُمقَل اَّللَّ

؟".َوا ـْ  ًمـََّصاَرى؟ ىمال: وَمَؿ

ويؿؽـ إقمطاء إم هدية ذم أي وىمت مـ اًمسـة، ًمؽـ شمعّؿد ذًمؽ ذم ذًمؽ اًمققم ومقف ذًمؽ 

  ملسو هيلع هللا ىلصآشمباع اًمذي طمذر مـف اًمـبل 

 هؾ جيقز اًمؽمطمؿ قمغم أهؾ اًمغـاء واًمتؿثقؾ إذا مات أطمدهؿ؟ؾممال/-82

 هذا ومقف شمػصقؾ:

ء  يـ وآؾمتفزا سمف وسماًمسـّة؛ ومفذا ُيَعّد مـ اًمؽّػار، ومال أما مـ يمان مـفؿ طمرسًما قمغم اًمدِّ

 جيقز اًمؽمطمؿ قمؾقف.

وأما مـ مل يتعرض ًمٌمء يؽػر سمف؛ ومفق وماؾمؼ، واًمػّساق يتػاوشمقن ذم ومسؼفؿ، ومبعض 

 اعمغـلم ىمد ٓ يصؾ إمم ومسؼ سمعض اعمؿثؾلم واًمعؽس..

وهمٓء ٓ ؿمؽ أهنؿ قمصاة ارشمؽبقا اًمؽبائر وكنموا اًمػساد، وإصؾ ضمقاز اًمؽمطمؿ 

قفؿ، وإومم قمدم إفمفار ذًمؽ سملم اًمـاس؛ ًمؽل يـتفل سمؼقتفؿ قمـ هذه اعمعايص، وًمئال قمؾ

م أن ما يػعؾقكف مـ هذه اعمـؽرات أمر هلّم ـماحا أنف جيقز اًمؽمطمؿ قمؾقفؿ.  يظـ اًمعقا

كعؿ، ٓ كخرضمفؿ مـ اًمّديـ إٓ َمـ صمبت ظمروضمف مـفؿ، ًمؽـ كنمهؿ ًمؾػساد ومحؾ 

ا أطمدصمقه مـ سماليا رايتف: جيعؾ اعمسؾؿ احلّؼ مبغًض  َ
ِ

ا هلؿ؛ ومال شمطاوقمف كػسف اًمؽمطمؿ قمؾقفؿ؛ ح

 ذم هذه إمة.

 وَمـ مات مـفؿ؛ وملمره إمم اهلل.
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ؿمقخـا؛ ًمق ذيمرت زم ىمائؿة يمتب يؿؽـ اقمتبارها قمؿدة مصطؾح احلديث، ؾممال/-81

 وضمزاك اهلل ظمػًما.

مزي، يمتب اخلطقب اًمبغدادي؛ ومـفا: اًمؽػاية، ويمتاب اعمحدث اًمػاصؾ ًمؾرامفر

ويمتاب اسمـ اًمصالح، وكؽت احلاومظ اسمـ طمجر قمؾقف، واًمـخبة وذوطمفا، واعمقىمظة ًمؾذهبل، 

وومتح اعمغقث ًمؾسخاوي، وشمقضقح إومؽار ًمؾصـعاين، وأومضؾ يمتاب ًمؾؿعاسيـ ذم هذا 

 اًمباب هق يمتاب اجلديع: حترير قمؾقم احلديث.

 رق؟هؾ اًمظاهرية مذهب مـ اعمذاهب اًمػؼفقة أم ومرىمة مـ اًمػؾممال/-81

 اًمظاهرية مذهب ومؼفل، وُيـسب ًمداود اًمظاهري؛ ٕنف يمان يلظمذ سمظقاهر اًمـصقص.

وأما اعمذهب اًمعؼدي؛ ومفؿ قمغم   ومـ أؿمفر قمؾامء هذا اعمذهب اإلمام اسمـ طمزم ؒ 

 قمؼقدة أهؾ اًمسـة واجلامقمة.

ما هل أومضؾ ـمبعات اًمؽتب اًمستة مـ طمقث ختريج إطماديث واحلؽؿ ؾممال/-81

 ذوطمات اًمؽتب اًمستة؟قمؾقفا؟ وما أومضؾ 

سمرأجل ٓ شمقضمد ـمبعات ضمقدة شمروي فمؿل ـماًمب اًمعؾؿ دمعؾف يرشماح مـ قمـاء إقمادة 

 اًمبحث ذم يمثػم مـ إطماديث!! وأومضؾ ذوطمات اًمؽتب اًمستة:

  ومتح اًمباري ذح صحقح اًمبخاري ٓيـ طمجر، واًمؼطعة اعمطبققمة مـ ذح

 اسمـ رضمب يمذًمؽ.

 احازري واًمؼايض قمقاض. ذح اًمـقوي قمغم صحقح مسؾؿ، ويمذًمؽ ذح 

 .قمقن اعمعبقد ذح ؾمــ أيب داود 

 .حتػة إطمقذي ذح ضمامع اًمؽممذي 

 وطماؿمقة اًمسـدي. ذح مغؾطاي ًمســ اسمـ ماضمف 

 .طماؿمقة اًمسـدي قمغم ؾمــ اًمـسائل، ويمذًمؽ طماؿمقة اًمسققـمل 
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وهـاك اًمؽثػم مـ اًمنموح اعمعاسة، ًمؽـفا شمػتؼر إمم اجِلدة، ويمؾ هذه اًمؽتب سمحاضمة 

 قمـاية أيمثر، ظمال ذح احلاومظ اسمـ طمجر ًمؾبخاري، واهلل أقمؾؿ.إمم 

هؾ يؾزمـل شمصحقح ما أىمع قمؾقف مـ أظمطاء ومـؽرات مـتنمة قمؼم وؾمائؾ ؾممال/-88

اًمتقاصؾ، وظماصة ما يؽقن مـ أظمطاء ًمغقية متعؾؼة سمإدقمقة وإذيمار وكحقها؟ وؾممال 

 آظمر: هؾ جيقز ىمقل: رسمـا ظمؾؼت وملهبرت؟

 اًمعؾؿ؛ ومال سمّد مـ اًمتـبقف قمغم هذه إظمطاء وشمصحقحفا، كعؿ، مـ سماب شمصحقح

وأما ىمقل سمعضفؿ: "رسمـا ظمؾؼت وملهبرت"؛ ومؿعـاها معروف؛ وهق أن اهلل ظمؾؼ وملهبر! 

ويمؾؿة أهبر أي أقمقاه، وملهبره أي قماجلف طمتك اكبفر وقمجز واكؼطع... وهذا ومقف إفمفار ًمعجز 

نميملم قمبادهتؿ ًمألصـام أي رء اإلكسان قمـ مضاهاة ظمؾؼ اهلل، وىمد قماب اهلل قمغم اعم

،  88ًمؼامن: چ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىچظمؾؼقا طمتك يستحؼقا هذه اًمعبادة!! 

 وقمؾقف ومال أرى سملؾًما سماؾمتخدامفا، واهلل أقمؾؿ.

اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف. ما طمؽؿ اًمتؼمع سملقمضاء اجلسؿ سمعد ؾممال/-10

 اعمقت؟

 يماشمف.وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمر

هذه اعمسلخة اظمتؾػ ومقفا أهؾ اًمعؾؿ اعمعاسيـ يمثػًما؛ ومؿـفؿ مـ مـعف، ومال جيقز اًمتؼمع 

 سمإقمضاء مـ صاطمبفا ىمبؾ مقشمف وٓ شمـػذ وصقتف، وٓ جيقز ًمقرصمتف يمذًمؽ.

 ومـفؿ مـ أضمازه سماقمتبار كػع احلل، واعمقت أن ًمـ يـتػع هبذه إقمضاء.

 واعمسلخة ومقفا ظمالف ىمقي.. 

: أنف إن يمان هـاك مـػعة ًمؾحّل مـ أقمضاء هذا اعمقت؛ ومال سملس مـ سمعد قؾ إًمقفواًمذي أم

 وصقة يقيص هبا هق، وأما ورصمتف ومال جيقز هلؿ ذًمؽ؛ ٕن اجلثة ًمقست مؾؽفؿ، واهلل أقمؾؿ.
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هؾ اظمتالف اعمتؼدمقن مع اعمتلظمريـ ذم قمؾؿ احلديث حمصقر؟ طمبذا ًمق ؾممال/-18

 ذيمرشمؿ ذًمؽ، طمػظؽؿ اهلل وهمػر ًمؽؿ.

: ظماًمػ اعمتلظمرون اعمتؼدملم ذم يمثػم مـ اعمسائؾ اعمتعؾؼة سماحلديث، ٕصؾ أن كؼقلا

وظماصة ذم صمؿرة احلديث؛ ذم اًمتصحقح واًمتضعقػ مـ ظمالل اعمتاسمعات واًمشقاهد، ويمقػقة 

 اًمتعامؾ مع اًمرواة، واعمسلخة هلا ذيقل يمثػمة وحتتاج ًمتػصقؾ يمبػم.

 ة؟ما طمؽؿ اًمؼراءة مـ اعمصحػ ذم اًمصالؾممال/-11

 أما ذم اًمػريضة؛ ومال جيقز، وأما ذم اًمـاومؾة؛ ومال طمرج قمـد أهؾ اًمعؾؿ.

 ما مصػم احلققاكات سمعد مقهتا؟ ومفؾ هـاك ضمـة وكار وطمساب؟/ ؾممال-13

 
ِ
اِة اًمَؼْرَكاء  مـ اًمشَّ

ِ
اِة اجلَْؾَحاء كات ٓ شمدظمؾ ٓ ضمـة وٓ كاًرا؛ ومبعد أن ُيَؼاد ًمِؾشَّ احلققا

سًما؛ وهلذا يتؿـك ا سًما.شمصبح شمرا  ًمؽاومر ًمق يمان شمرا

 هؾ ومخذ اًمرضمؾ قمقرة؟/ ؾممال-12

هـاك اظمتالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم ذًمؽ؛ ومؿـفؿ مـ يرى أن اًمػخذ ًمقس سمعقرة، واطمتجقا 

طمرس قمـ ومخذه. ومـفؿ مـ يرى أنف قمقرة،  ملسو هيلع هللا ىلصسمحديث أنس ذم صحقح اًمبخاري أن اًمـبل 

"طمديث أنس  واطمتجقا سمحديث ضَمرهد أن اًمػخذ قمقرة، وىمال اًمبخاري ذم "صحقحف":

أؾمـد وطمديث ضمرهد أطمقط"، يعـل أن إؾمـاد طمديث أنس أصح مـ طمديث ضمرهد.. 

 واًمذي أراه أن طمديث ضمرهد طمديث طمسـ حُيتج سمف، وقمؾقف وماًمػخذ قمقرة.

 ما طمؽؿ شمؼبقؾ اًمرضمؾ ًمؾرضمؾ واعمرأة ًمؾؿرأة ذم اًمقضمف قمـد اًمؾؼاء؟ؾممال/-12

اًمعادات اعمقضمقدة ذم يمثػم مـ هذا إمر ًمقس ومقف ما يؿـع ذم اًمنمع، وهق أىمرب إمم 

سمالدكا، وىمد ُروي قمـ أنس سمـ ماًمؽ ىمال: ىمال رضمؾ: يا رؾمقل اهلل؛ أطمدكا يؾؼك صديؼف، 
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: )ٓ(، ىمال: ومقؾتزمف ويؼّبؾف؟ ىمال: )ٓ(، ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصأجـحـل ًمف؟! ىمال: ومؼال رؾمقل اهلل 

 ومقصاومحف؟ ىمال: )كعؿ إن ؿماء(.

 يصح.وهذا احلديث طمّسـف سمعض اعمعاسيـ، وًمؽـف ٓ 

 ومفذا إمر يرضمع ًمؾعرف، وٓ يقضمد ما يؿـعف، وأيمرهف.

 ما طمؽؿ اًمتصػقؼ واًمتصػػم ذم اعمساسمؼات واًمـدوات وهمػمها؟ؾممال/-11

اظمتؾػ اًمعؾامء ذم ذًمؽ؛ ومؿـفؿ مـ ىمال سملنف ٓ يقضمد أي دًمقؾ واضح قمغم اًمتحريؿ، 

ـ ومعؾ ىمقم ومـفؿ مـ طمّرمفام، وماًمتصػػم م  ومؽرهقه ومؼط، يمام هق ىمقل اسمـ قمثقؿلم ؒ

ڤ     ڤ          ٹ  ٹچ ًمقط، وأنف مـ أقمامل اجلاهؾقة واًمتشبف سماًمؽّػار، وىمد ىمال اهلل قمز وضمؾ:  

 واعمؽاء: اًمصػػم، واًمتصدية: اًمتصػقؼ، وهذا ىمقل اسمـ سماز ؒ، 32إنػال: چ  ڦڦ  ڦڤ  ڤ  

 ويمرهف سمعض اًمعؾامء اًمساسمؼلم؛ يماسمـ طمجر وهمػمه.

ا ومق َ
ِ

ف مـ اًمتشبف سماًمـساء، ويمذًمؽ هق مـ قمادات اًمؽػار، ومل وإفمفر أنف ٓ جيقز؛ ح

ان، وقمادة ما  ملسو هيلع هللا ىلصيؽـ هذا هدي اًمـبل  وٓ صحاسمتف ومـ سمعدهؿ، وٓ يػعؾف إٓ اعمُجَّ

 يصاطمب اًمتصػقؼ اًمصػػم!!

"واًمتصػقؼ مـؽر يطرب وخيرج قمـ آقمتدال،  قال ابن اجلوزي يف "تلبيس إبليس":

ؾف سماعمنميملم ومقام يماكقا يػعؾقكف قمـد اًمبقت مـ اًمتصدية، وشمتـزه قمـ مثؾف اًمعؼالء، ويتشبف وماقم

، 32إنػال: چ  ڦڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ          ٹ  ٹچ وهل اًمتل ذمفؿ اهلل قمز وضمؾ هبا؛ ومؼال: 

 وماعمؽاء: اًمصػػم، واًمتصدية: اًمتصػقؼ".

"واعمؼصقد أن اعمصػؼلم واًمصػاريـ ذم يراع أو وقال ابن القيم يف "إغاثة اللوفان": 

، وًمق أنف جمرد اًمشبف اًمظاهر -يعـل منميمل ىمريش -مزمار وكحقه: ومقفؿ ؿمبف مـ همٓء

ومؾفؿ ىمسط مـ اًمذم سمحسب شمشبففؿ هبؿ، وإن مل يتشبفقا هبؿ ذم مجقع مؽائفؿ وشمصديتفؿ، 

واهلل ؾمبحاكف مل ينمع اًمتصػقؼ ًمؾرضمال وىمت احلاضمة إًمقف ذم اًمصالة إذا كاهبؿ أمر، سمؾ ُأِمروا 
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قًما سماًمعدول قمـف إمم  اًمتسبقح؛ ًمئال يتشبفقا سماًمـساء، ومؽقػ إذا ومعؾقه ٓ حلاضمة، وىمركقا سمف أنقا

ًٓ وومعاًل؟".  مـ اعمعايص ىمق

سمف(؟ؾممال/-11  ما رأجؽ ذم قمبارة: )مـ يمان ؿمقخف يمتاسمف ومخطمه أيمثر مـ صقا

هذه قمبارة مشفقرة ومقفا كقع مـ اًمصحة وًمقست قمغم إـمالىمفا؛ وماًمعؾقم سمعضفا شمطبقؼل 

 دائؿ مع يمتاب، ومـفا همػم ذًمؽ. حيتاج عمعؾؿ

واًمعؾؿ اًمنمقمل طمؼقؼة ٓ سمد ًمف مـ معؾؿ طمتك يتؼـف اًمطاًمب، ومع ذًمؽ ىمد خيطئ 

اعمتعؾؿ يمثػًما أجًضا! واعمؼصقد هبذه اًمعبارة اًمطاًمب اًمذي يلظمذ قمؾؿف ومؼط مـ اًمؽتب وٓ 

يعـل أنف يلظمذ قمـ اًمشققخ، ومفذا رسمام يؽقن ذم قمؾؿف أطمسـ ممـ يلظمذ قمـ اًمشققخ، وهذا ٓ 

 يصقب دائاًم أو أنـا كشجع قمغم ذًمؽ، ًمؽـ أن كطؾؼ هذه اًمعبارة هؽذا ومػقف كظر! واهلل أقمؾؿ.

ؿمقخل أطمسـ اهلل إًمقؽؿ، كعؾؿ أن هـاك أطماديث مؽذوسمة ومؼطققمة ؾممال/-11

 وضعقػة.. إًمخ، ومفؾ جيقز اًمؼقل هبا مـ سماب احلؽؿة واًمػائدة وإظمذ هبا؟

، سمؾ ُيـبف  ملسو هيلع هللا ىلصؽؿة أو كحقه سمنمط أن ٓ شُمـسب ًمؾـبّل يؿؽـ اًمؼقل هبا إذا يمان ومقفا طم

 قمغم أن هذه احلؽؿة أو اًمػائدة ُرويت يمحديث ضعقػ أو مؽذوب.

 ما طمؽؿ اؾمتعامل اًمعطر أثـاء اًمصقام؟ؾممال/-18

 ضمائز، وٓ يمصمر ذم اًمصقام.

 ما اًمؼقل اًمراضمح ذم طمؽؿ حتريؽ إصبع قمـد اًمتشفد ذم اًمصالة؟ؾممال/-30

اًمتشفد ذم اًمصالة ؿماذ! رواه زائدة سمـ ىمدامة وظماًمػ ذم ذًمؽ أطمد  حتريؽ اإلصبع قمـد

قمنم راوًيا مل يذيمروا اًمتحريؽ وإكام اإلؿمارة ومؼط، ومفؾ حُيؽؿ ًمقاطمد مؼاسمؾ أطمد قمنم؟! 

 ومعغم مـفج أهؾ اًمـؼد هذه رواية ؿماذة، ومـ صححفا سملهنا زيادة صمؼة ومؼد أظمطل.
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 ك ومؼط أم قمغم يمؾتَل اًمقديـ؟هؾ يعؼد اًمتسبقح قمغم أصاسمع اًمقد اًمقؿـؾممال/-38

اًمتسبقح ضمائز سمؽؾَتل اًمقديـ، وىمد ضماء ذم طمديث أنف يؽقن سماًمقد اًمقؿـك ومؼط، وهق 

طمديث قمبداًمؾف سمـ قمؿرو سمـ اًمعاص ريض اهلل قمـفام؛ ىمال: "رأجت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

هبا "حمؿد سمـ  وؾمؾؿ يعؼد اًمتسبقح سمقؿقـف"، رواه أبق داود وهمػمه. وًمػظة: "سمقؿقـف" ؿماذة شمػرد

 ىمدامة سمـ أقملم".

وِمـ أهؾ اًمعؾؿ َمـ ذهب إمم أن إومم اًمتسبقح سماًمقؿلم؛ ٕن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف 

وؾمؾؿ يمان يستخدم اًمقد اًمقؿـك ًمألؿمقاء اعمحؿقدة، واًمقرسى ًمغػم ذًمؽ؛ ومبفا ُيستـجك وهمػم 

 ذًمؽ.

رج قمؾقف، واهلل ومؿـ طماومظ قمغم اًمتسبقح سمقؿقـف ومبفا وكعؿت، ومـ ؾمّبح سمشامًمف ومال طم

 أقمؾؿ.

 ما معـك أهؾ اًمػؽمة؟ ؾممال/-31

أهؾ اًمػؽمة هؿ اًمذيـ ماشمقا ذم اًمػؽمة؛ ما سملم ووماة قمقسك قمؾقف اًمصالة وؾمؾؿ وسمعثة كبقـا 

، ومفمٓء مل ُيبعث هلؿ أّي رؾمقل؛ وهلذا اظمتؾػ اًمعؾامء ذم طمؽؿفؿ إمم أيمثر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصحمؿد 

 قمنميـ ىمقًٓ، وهل مسلخة ـمقيؾة اًمذيقل.

 هؾ جيقز ًمبس ظماشمؿ اًمذهب ًمؾطػؾ همػم سماًمغ؟ل/ؾمما-33

 ٓ جيقز؛ ٕن اًمتحريؿ قمغم اًمذيمقر؛ ومقدظمؾ اًمطػؾ همػم اًمباًمغ ذم ذًمؽ أجًضا.

 ما اعمؼصقد سمـ )آل ياؾملم( ذم ؾمقرة اًمصاومات؟ؾممال/-32

  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ هذا ضماء ذم ىمقًمف شمعامم: 

ءة؛ ومؿـ ىمرأها:  {؛ ىمال سملن اعمؼصقد إْل ياؾملم}وىمد اظمتؾػ اعمػرسون ذم هذا شمبًعا ًمؾؼرا

ؾَماَلٌم قَمغَم آل هبا "إًمقاس"، وىمقؾ إن إًمقاس هق إدريس قمؾقف اًمصالة واًمسالم، ومـ ىمرأها: }
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{ سمَِؼْطِع آل مـ َياؾِملَم؛ ومقؽقن اعمؼصقد: "آل حمؿد"، وإرضمح هق إول يمام ذهب َياؾِملمَ 

 إًمقف مجفقر أهؾ اًمتػسػم.

 قمة مـ معاوية واسمـف يزيد؟ما مقىمػ أهؾ اًمسـة واجلامؾممال/-32

صحايّب ضمؾقؾ، وهق قمدل صمؼة، طمصؾ ًمؾؿسؾؿلم ظمػم يمثػم ذم زماكف،  معاوية ؓ

 ًمف اضمتفادات اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ومقفا، وأظمطاؤه مغؿقرة ذم سمحر طمسـاشمف...

وأما وًمده يزيد ومؾف هـات، وهق يمام ىمال اًمذهبل: "ًمف قمغم هـاشمف طمسـة؛ وهل همزو 

ًمؽ اجلقش، وومقفؿ مثؾ أيب أجقب إنصاري"، صمؿ ىمال: "ويزيد اًمؼسطـطقـقة، ويمان أمػم ذ

ء مـ ظمؾػاء اًمدوًمتلم، ويمذًمؽ ذم مؾقك اًمـقاطمل، سمؾ ومقفؿ  ممـ ٓ كسبف وٓ كحبف، وًمف كظرا

 مـ هق ذ مـف".

 هؾ اًمشقعة اًمرواومض يمػار؟ؾممال/-31

 كعؿ؛ اًمرواومض يمّػار، وقمؼقدهتؿ ذيمقة، ويؽػل هذا ذم يمػرهؿ، سمؾ يمػرهؿ أؿمّد مـ

 اًمقفقد واًمـصارى!

 ىمال اًمؼحطاين إندًمز ذم كقكقتف اعمشفقرة:

 أهل احملال وِحسبُة الشيطاِن     ***         ال تعتقد دين الروافض إنوم     

 من كل إنس ناطق أو جان     ***  إن الروافض شّر من وطئ احلصى    

 لم والعدوانورموهُم بالظ     ***       مدحوا النيب وخّونوا أصحابى     

 جدالن عند اهلل منتقضان    ***            حبوا قرابتى وشبوا صحبى       
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 ما صحة طمديث: "زر همبًّا شمزدْد طمبًّا"؟ؾممال/-31

، وىمد ُروي مـ ـمرق يمثػمة مـ طمديث  ملسو هيلع هللا ىلصهذا طمديث مشفقر وٓ يصح قمـ اًمـبّل 

ـ قمؿر وأنس وضماسمر قمكّم وأيب ذر وأيب هريرة وقمبداًمؾف سمـ قمؿرو وأيب سمرزة وقمبداًمؾف سم

 وطمبقب سمـ مسؾؿة ومعاوية سمـ طمقدة، ويمؾفا همرائب، وأؾماكقدها ضعقػة ومـؽرة!

وضماء ذم سمعض أصمار أن هذا احلديث هق مـ ىمقل قُمبقد سمـ قُمؿػم اًمؼاّص اعمؽل اًمتاسمعل 

 اًمثؼة، وهذا أؿمبف، واهلل أقمؾؿ.

 ما صحة طمديث: )اًمتؿس ٕظمقؽ ؾمبعلم قمذًرا(؟ؾممال/-31

 ! وإكام ُيروى مـ يمالم سمعض اًمسؾػ.هذا ًمقس سمحديث

ُروي قمـ ضمعػر سمـ حمؿد ىمال: "إذا سمؾغؽ قمـ أظمقؽ اًمٌمَء شمـؽره ؛ وماًمتؿس ًمف قمذًرا 

 واطمًدا إمم ؾمبعلم قمذًرا ، ومنن أصبتف وإٓ ومؼؾ: ًمعؾ ًمف قمذًرا ٓ أقمرومف".

 وُيروى أجًضا قمـ محدون اًمؼصار سمـحقه.

جفدك؛ ومنن مل دمد ًمف قمذًرا ومؼؾ: وروي قمـ أيب ىمالسمة ىمال: "اًمتؿس ٕظمقؽ اًمعذر سم

 ًمعؾ ٕظمل قمذًرا ٓ أقمؾؿف".

 وُيروى كحقه قمـ اسمـ ؾمػميـ يمذًمؽ.

 ما طمؽؿ ىمقل: "يمّرم اهلل وضمفف" سمعد ذيمر اؾمؿ قمكم سمـ أيب ـماًمب؟ؾممال/-38

ومتققزه قمـ  هق مؽروه؛ ومػقف شمؼؾقد ًمؾشقعة، ومفؿ مـ اظمؽمقمقه ًمغؾقهؿ ذم قمكّم ؓ

 ؽـ كؽمىض قمؾقف يمبؼقة اًمصحاسمة، وٓ كؼؾدهؿ ذم ذًمؽ.همػمه، وكحـ أومم سمعكّم مـفؿ، وًم

"، وإن يمان هذا إصؾ ومقف اجلقاز، وًمؽـ كخاًمػفؿ ذم قمؾقف اًمسالمويمذا ذم ىمقهلؿ: "

 ذًمؽ أجًضا. 



 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 

وما ورد ذم سمعض اًمؽتب مـ هذه إًمػاظ قمـد أهؾ اًمسـة ومليمثره مـ اًمـّّساخ، واهلل 

 أقمؾؿ.

 ـ اًمطقيؾ؟ما صحة طمديث صمعؾبة سمـ قمبد اًمرمحؾممال/-20

 طمديث ُمـؽٌر سماـمؾ!!

 صمعؾبة هذا هق: اسمـ قمبداًمرمحـ إنصاري.

روى اسمـ ؿماهلم وأبق ُكعقؿ مطقًٓ مـ ضمفة ؾمؾقؿ سمـ مـصقر سمـ قمامر، قمـ أبقف، قمـ 

اعمـؽدر سمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر، قمـ أبقف، قمـ ضماسمر: "أن ومتك مـ إنصار يؼال ًمف: صمعؾبة سمـ 

تف  ومبعثف ملسو هيلع هللا ىلصقمبداًمرمحـ يمان خيدم اًمـبل  ذم طماضمة، ومؿر سمباب رضمؾ مـ إنصار ومرأى امرأ

شمغتسؾ، ومؽرر اًمـظر إًمقفا صمؿ ظماف أن يـزل اًمقطمل، ومفرب قمغم وضمفف طمتك أتك ضمبآً سملم 

:  -مؽة اعمديـة ومؼطـفا، ومػؼده اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أرسمعلم يقًما  وهل إجام اًمتل ىماًمقا

: يا حمؿد، إن اهلارب سملم اجلبال يتعقذ يب مـ صمؿ إن ضمؼميؾ كزل قمؾقف ومؼال -ودقمف رسمف وىماله 

اًمـار، وملرؾمؾ إًمقف قمؿر، ومؼال: اكطؾؼ أنت وؾمؾامن ومائتقاين سمف، ومؾؼقفا راع يؼال ًمف: دوماومة، 

ومؼال: ًمعؾؽام شمريدان اهلارب مـ ضمفـؿ، ومذيمر احلديث سمطقًمف ذم إشمقاهنام سمف، وىمصة مرضف 

 ومقشمف مـ ظمقومف مـ ذكبف!!

 ، صمؿ ىمال: "شمػرد سمف مـصقر".ورواه اسمـ مـده خمتًٍما 

ىمال اسمـ طمجر معؼًبا قمغم يمالمف: "ىمؾت: وومقف ضعػ، وؿمقخف أضعػ مـف، وذم اًمسقاق 

 ما يدل قمغم وهـ اخلؼم؛ ٕن كزول ما ودقمؽ رسمؽ وما ىمغم يمان ىمبؾ اهلجرة سمال ظمالف".

مـصقر سمـ قمامر صاطمب قمبادة ومقاقمظ ويمذا ؿمقخف، ومها ًمقسا مـ أهؾ اًمعـاية  ىمؾت:

 ث،سماحلدي
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"ويمان مـ ظمقار قمباد اهلل ممـ ىمال اسمـ طمبان ذم "اعمجروطملم" ذم شمرمجة اعمـؽدر سمـ حمؿد: 

اؿمتغؾ سماًمتؼشػ وىمطعتف اًمعبادة قمـ مراهماة احلػظ واًمتعاهد ذم اإلشمؼان، ومؽان يليت سماًمٌمء 

ا، ومؾام فمفر ذًمؽ ذم روايتف سمطؾ آطمتجاج سملظمباره".  اًمذي ٓ أصؾ ًمف قمـ أبقف شمقمّهً

ذًمؽ ومحديث اعمـؽدر هذا ٓ أصؾ ًمف قمـ أبقف، واًمعجب مـ اسمـ طمبان ومعغم  ىمؾت:

يمقػ أثبت ًمثعؾبة اًمصحبة هبذا احلديث!! ومنكف ذيمره ذم "اًمثؼات": "صمعؾبة سمـ قمبداًمرمحـ 

إنصاري ًمف صحبة، مات ظمقوًما مـ اهلل قمز وضمؾ ذم طمقاة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

 وؾمؾؿ".

 قف ذم إصمبات صحبة صمعؾبة هذا!وماحلديث مـؽر، ومال جيقز آقمتامد قمؾ

ـْ ِذيْمِر اًْمَػاضِمِر؟ اْذيُمُروُه سماَِم ومِقِف يَمْل َيْعِروَمُف اًمـَّاُس ؾممال/-28 ما صحة طمديث: "َأتُْرقَمْقَن قَم

 َوحَيَْذَرُه اًمـَّاُس"؟

 ٓ يصح.

واحلديث رواه اجلارود اًمـقساسمقري ىمال: طمدصمـا هبز سمـ طمؽقؿ، قمـ أبقف، قمـ ضمده ىمال: 

 : )أترقمقن قمـ ذيمر اًمػاضمر؟ اذيمروه سمام ومقف حيذره اًمـاس(. ملسو هيلع هللا ىلص ىمال رؾمقل اهلل

 ىمال اًمعؼقكم: ًمقس ًمذا أصؾ".

: شمػرد سمف اجلارود هذا، ىمال اًمبخاري: "هق مـؽر احلديث، يمان أبق أؾمامة يرمقف ىمؾت

 سماًمؽذب"، وروى قمباس قمـ حيقك سمـ معلم ىمال: "ًمقس سمٌمء".

شمف! وذيمره اسمـ قمدي ذم اًمضعػاء وذيمر هذا احلديث مـ  مـؽرا

 ما صحة أثر: )ًمق يمان اًمػؼر رضماًل ًمؼتؾتف(؟ؾممال/-21

، ًمؽـ مل أىمػ ًمف قمغم إؾمـاد؛ ومال جيقز  هذا إثر ُيـسب ًمعكّم سمـ أيب ـماًمب ؓ

 كسبتف ًمف! وإثر ومقف كؽارة ٓ يصح معفا كسبتف ًمصحايب ضمؾقؾ مثؾ قمكّم،
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ء، وىمد ء مـ قمّد اهلل اًمػؼ وماًمػؼر مـ اهلل قمّز وضمؾ، وسمعض اًمصحاسمة يماكقا مـ اًمػؼرا را

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چف مصارف اًمزيماة، وىمال ؾمبحاك

  چڤ   ڤ    ڤ    ڤٹ  ٹ

ومؿـ يؼقل هذا اًمؼقل سملن اًمػؼر ًمق يمان رضماًل ًمؼتؾف؛ ومػقف اقمؽماض قمغم رء مـ اهلل قمز 

 وضمؾ، وماهلل أراده، ومؽقػ يريد أن يؼتؾف؟!!

ٓصمـلم واخلؿقس، وملطمب أن يعرض : "شمعرض إقمامل يقم ا ملسو هيلع هللا ىلصىمال اًمـبل ؾممال/-23

 قمؿكم وأنا صائؿ".

 هذا طمديث ضعقػ!

أظمرضمف اًمؽممذي مـ ـمريؼ أيب قماصؿ قمـ حمؿد سمـ روماقمة قمـ ؾمفقؾ سمـ أيب صاًمح قمـ 

ىمال: )شمعرض إقمامل يقم آصمـلم واخلؿقس، وملطمب  ملسو هيلع هللا ىلصأبقف قمـ أيب هريرة؛ أن رؾمقل اهلل 

 أن يعرض قمؿكم وأنا صائؿ (.

 ل أبق قمقسك اًمؽممذي: "طمديث أيب هريرة ذم هذا اًمباب طمديث طمسـ همريب".ىما

 واًمصقاب ما رواه مسؾؿ؛ ًمقس ومقف: "وملطمب أن يعرض قمؿكم وأنا صائؿ"!

روى اإلمام مسؾؿ ذم )صحقحف( مـ طمديث ُمْسؾِِؿ سمـ أيب َمْرَيَؿ قمـ أيب َصاًمٍِح ؾمؿع َأبَا 

ًة ىمال: "شُمْعَرُض ا ، وَمَقْغِػُر اهلل قمز وضمؾ ذم ذًمؽ ُهَرْيَرَة َروَمَعُف َمرَّ َقْماَمُل ذم يمؾ َيْقِم ََخِقٍس َواصْمـلَْمِ ْٕ

 ؿمقًئا، إٓ اْمَرأً يماكت سَمْقـَُف َوسَملْمَ َأظِمقِف ؿَمْحـَاُء، وَمُقَؼاُل: اْريمُ 
ِ

ُك سمِاَّللَّ َٓ ُينْمِ قا اًْمَقْقِم ًمُِؽؾِّ اْمِرٍئ 

ـِ طمتك َيْص  ـِ طمتك َيْصَطؾَِحا، اْريُمقا َهَذْي  َطؾَِحا".َهَذْي

 ما طمؽؿ ختؾقؾ اًمؾحقة ذم اًمقضقء؟ؾممال/-22

مل يصح ذم ختؾقؾ اًمؾحقة أي طمديث، وإطماديث اًمقاردة ذم ذًمؽ ضعقػة، ًمؽـ سمعض 

 أهؾ اًمعؾؿ طمسـفا سمؿجؿقع ـمرىمفا قمغم ىماقمدهتؿ ذم ذًمؽ!! وضمعؾقا ذًمؽ ؾمـّة!!



 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 

 ًمؽـ مل يثبت أّي رء ذم هذا.

ايؽ طمػظؽ هلل، ًمؼد وىمع ضمدل ممظمًرا اًمسالم قمؾقؽؿ د. اًمشقخ ظماًمد احلؾممال/-22

؟ صمؿ ما طمؽؿ َمـ أنؽر فمفقره اسملم سمعض اإلظمقة؛ ما طمؽؿ فمفقر حمؿد سمـ قمبد ًٓ ًمؾف اعمفدي أو

ومل يعؽمف سمإطماديث أو ـمعـ سمصحتفا؟ صماًمًثا: ما هق اعمقىمػ اًمنمقمل ٕهؾ اًمسـة واًمسؾػ 

هلل ظمػًما، وكػع سمؽؿ مـ فمفقر اعمفدي؟ وهؾ يؾزم ًمؾؿسؾؿ أن يصّدق أم يؽّذب؟ وضمزايمؿ ا

  إمة.

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

أطماديث اعمفدي يمؾفا ومقفا ضعػ! وىمد صححفا سمعض أهؾ اًمعؾؿ اعمتلظمريـ  أوًٓ:

شمر!  سماًمشقاهد واعمتاسمعات! وىمد أرسومقا ذم هذه اعمسلخة، سمؾ قمدها سمعضفؿ مـ اعمتقا

شمر مـ همػم شملّول يؽقن : أن مـ أنؽرها ومؼد يمػر! ٕن صماكقًاوسمـقا قمغم ذًمؽ،  مـ أنؽر اعمتقا

! ومـفؿ مـ مل يؽػر مـؽرها ًمؽـ خيشك قمؾقف ذم قمؼقدشمف!!  يماومًرا

شمر؛ ٕنف طمؼقؼة  وصماًمًثا: مع وضمقد  -ومفذه اعمسلخة ٓ شمدظمؾ ذم ىمضقة ُمـِؽر اعمتقا

شمر هذا همػم متحؼؼ قمـد أهؾ احلديث اعمتؼدملم،  -إطماديث ومقفا شمرة... واًمتقا ًمقست متقا

قمؾقـا مـ سماب إصقًمقلم اًمذيـ صـػقا ذم قمؾقم احلديث وأوهلؿ احلاومظ اسمـ  وىمد دظمؾ

 اًمصالح متلثريـ هبذا سمعؾؿ اًمؽالم وهمػمه.

وقمؼقدة اعمفدي هل قمؼقدة اعمخّؾص اًمذي يـتظره اًمـاس إلكؼاذهؿ! وهذا يقضمد ذم يمثػم 

قؿ ٓ مما يسؿك سماًمدياكات طمتك إرضقة مـفا اًمتل هل مـ وضع اًمبنم! ومفذا اًمديـ قمظ

يـتظر خمّؾًصا، وقمغم إمة أن شمعؿؾ ًمتحؽقؿ ذع اهلل دون اًمتعؾؼ سمؿثؾ هذه إطماديث اًمتل 

أقمرض قمـ خترجيفا اًمبخاري ومسؾؿ، وإقمراضفؿ قمـ سماب مفؿ مـ أبقاب اًمعؼقدة يمفذا ومقف 

إؿمارة إمم قمدم صحة رء مـ هذه إطماديث، وأما ما ومرسوا سمف أن مـ يصكم ظمؾػ قمقسك 
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ذا ًمقس سمصحقح، سمؾ إن قمقسك هق َمـ يصكم سماًمـاس، وهـاك اظمتالف ذم ًمػظ هق اعمفدي؛ ومف

 اًمرواية، واهلل أقمؾؿ.

 ما طمؽؿ اًمتحـقؽ؟ وهؾ هـاك دًمقؾ قمؾقف؟ؾممال/-21

 اًمتحـقؽ ؾمـة.

 وىمد ورد ذم ذًمؽ أطماديث أظمرضمفا أصحاب اًمصحقح.

ـْ مل وملظمرج اًمبخاري ذم "صحقحف" ذم يمَِتاب اًْمَعِؼقَؼِة، سَماب شَمْسِؿَقِة اعمَ  َ
ِ

ْقًُمقِد هَمَداَة ُيقًَمُد عم

ىمال: )ُوًمَِد زم هُماَلٌم وَمَلتَْقُت سمِِف اًمـبل صغم  َيُعؼَّ قمـف َوحَتْـِقِؽف، مـ طمديث أيب ُمقؾَمك ؓ

يَمِة َوَدوَمَعُف إزم(  هقؿ وَمَحـََّؽُف سمَِتْؿَرٍة َوَدقَما ًمف سمِاًْمؼَمَ ُه إسمرا َوًَمِد أيب ويمان َأيْمؼَمَ  -اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وَمَسامَّ

 ُمقؾَمك.

ـُِّؽُف، وَمَباَل قمؾقف وَمَلتَْبَعُف  ملسو هيلع هللا ىلصىماًمت: )أيت اًمـبل  ▲صمؿ أظمرج قمـ قَماِئَشَة  سمَِصبِلٍّ حُيَ

اَء(.  اْحَ

 : )أهنا مَحََؾْت سمَِعْبِداًمؾَّفِ ▲ صمؿ أظمرج قمـ قُمْرَوة سمـ اًمزسمػم قمـ َأؾْماَمَء سمِـِْت أيب سَمْؽٍر 

، صُمؿَّ 
ٍ
َة، ىماًمت: وَمَخَرضْمُت وأنا ُمتِؿٌّ وَمَلتَْقُت اعْمَِديـََة وَمـََزًْمُت ىُمَباًء وَمَقًَمْدُت سمُِؼَباء سَمػْمِ سمَِؿؽَّ  َأتَْقُت سمـ اًمزُّ

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾ وَمَقَضْعُتُف ذم طَمْجِرِه، صُمؿَّ َدقَما سمَِتْؿَرٍة وَمَؿَضَغَفا، صُمؿَّ شَمَػَؾ ذم ومق
ِ

ف سمِِف َرؾُمقَل اَّللَّ

 
ِ

 دظمؾ ضَمْقوَمُف ِريُؼ رؾمقل اَّللَّ
ٍ
ء َل َرْ صُمؿَّ طَمـََّؽُف سمِاًمتَّْؿَرِة، صُمؿَّ َدقَما ًمف وسمرك قمؾقف،  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؽاَن َأوَّ

ُْؿ ىِمقَؾ هلؿ إِنَّ اًْمَقُفقَد ىمد  َهنَّ ِٕ ؾْماَلِم وَمَػِرطُمقا سمِِف وَمَرطًما ؿَمِديًدا  َل َمْقًُمقٍد ُوًمَِد ذم اإْلِ ويمان َأوَّ

 َحَرشْمُؽْؿ ومال ُيقًَمُد ًَمُؽْؿ(.ؾَم 

 ما صحة طمديث: )اًمؾَُّفؿَّ سَماِرْك ًَمـَا ذِم َرضَمب، َوؿَمْعَباَن، َوسَمؾِّْغـَا َرَمَضاَن(؟ؾممال/-21

 طمديث مـؽر!
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رواه اًمطؼماين ذم "اعمعجؿ إوؾمط" وأبق ُكعقؿ ذم "احلؾقة" مـ ـمريؼ زائدة سمـ أيب 

إذا دظمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصسمـ ماًمؽ، ىمال: )يمان رؾمقل اهلل  اًمرىماد؛ ىمال: طمدصمـا زياد اًمـؿػمي، قمـ أنس

 رضمب ىمال: مهللا سمارك ًمـا ذم رضمب وؿمعبان وسمؾغـا رمضان(.

إٓ هبذا اإلؾمـاد! شمػرد سمف زائدة سمـ  ملسو هيلع هللا ىلص: "ٓ يروى هذا احلديث قمـ اًمـبل ىمال اًمطؼماين

 أيب اًمرىماد".

 ـؽر احلديث".: وزائدة هذا ىمال ومقف اًمبخاري: "مُ ىمؾت

(؟ؾممال/-21 ـْ َأْن ُأبْتغََم وَمَلْصؼِمَ َْن ُأقَمارَم وَمَلؿْمُؽَر َأطَمبُّ إزَِمَّ ِم َٕ  ما صحة طمديث : )

 هذا طمديث مقضقع.

رواه اًمطؼماين ذم "اعمعجؿ إوؾمط"، وأبق ُكعقؿ ذم "اًمطب"، واًمعؼقكم ذم "اًمضعػاء" مـ 

ـِ اًمـَّرْضِ سم  سم
ِ
ء ا ِهقؿ سمـ اًْمؼَمَ ـِ ـمريؼ إسِْمَرا اِج، قَم ـُ احْلَجَّ ـِ َماًمٍِؽ؛ ىَماَل: طمدصمـا ؿُمْعَبُة سم ـِ َأنَِس سْم

 ىَماَل: "يُمـُْت ضَماًمًِسا سَملْمَ َيدَ 
ِ
ْرَداء ـْ َأيِب اًمدَّ ـِ َأيِب ًَمْقغَم، قَم ـِ سم مْحَ ـْ قَمْبِداًمرَّ ـِ قُمَتْقَبَة، قَم ِي احلََؽِؿ سم

َؿ َوُهَق َيْذيُمُر  ِب إَِذا اًمـَّبِلِّ َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ ـْ قَمظِقِؿ اًمثََّقا ُ ًمَِصاطِمبَِفا ِم اًْمَعاوِمَقَة، َوَما َأقَمدَّ اَّللَّ

، وَمُؼْؾُت: سمِ  ِب إَِذا ُهَق َصؼَمَ ـْ قَمظِقِؿ اًمثََّقا ُ ًمَِصاطِمبِِف ِم َليِب ُهَق ؿَمَؽَر، َوَيْذيُمُر اًْمَباَلَء، َوَما َأقَمدَّ اَّللَّ

َْن ُأقَمارَم  َٕ  ،
ِ

ل َيا َرؾُمقَل اَّللَّ  َصغمَّ َوُأمِّ
ِ

، وَمَؼاَل زِم َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ َأْن ُأبَْتغَم وَمَلْصؼِمَ وَمَلؿْمُؽَر َأطَمبُّ إزَِمَّ ِم

 حُيِبُّ َمَعَؽ اًْمَعاوِمَقَة(.
ِ

َّ
ِ

 اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ: )َوَرؾُمقُل اَّلل

ِهقُؿ". َّٓ إسِْمَرا ـْ ؿُمْعَبَة إِ  ىمال اًمطؼماين: "مَلْ َيْرِو َهَذا احْلَِديَث قَم

 ًمذهبل: "طمديث مـؽر"!وىمال ا

ِهقُؿ هذا مؽموك مّتفؿ سمقضع احلديث.  وإسِْمَرا
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ػم، رواه مجاقمة مـ أصحاب واًمصقاب  ف سمـ قمبداًمؾف سمـ اًمّشخِّ أن هذا مـ ىمقل ُمطرِّ

ـِ  ِف سم اعمصـػات مـ ـمرق قمـ ىمتادة وهمقالن وسُمديؾ سمـ مقرسة وصماسمت اًمُبـاين، يمؾفؿ قمـ ُمَطرِّ

ػِم أن خِّ ـِ اًمشِّ ِف سم ".قَمْبِداًمؾَّ ـْ َأِن اسْمَتغَم وَمَلْصؼِمَ َْن ُأقَمارَم وَمَلؿْمُؽَر َأطَمبُّ إزَِمَّ ِم َٕ  ف ىَماَل: "

 ومفق مـ ىمقل مطّرف.

وىمد كسبف اسمـ طمجر ذم "اًمػتح" ٕيب سمؽر اًمّصديؼ، وشمبعف قمغم ذًمؽ اًمعقـل، وومقف كظر! 

 واهلل أقمؾؿ.

 ؾقف ىمصػمة؟اًمسالم قمؾقؽؿ، هؾ ورد طمديث أن اعمسؾؿ شمؽقن ومؽمة اًمؼمزخ قمؾممال/-28

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

ب ذم ىمؼمه، ومـ يثّبتف اهلل ذم اًمؼؼم يػسح  ٓ أقمرف طمديًثا ذم هذا! واعمسؾؿ اًمعايص ُيعذَّ

 ًمف ذم ىمؼمه، ومـفؿ مـ يرى مؼعده مـ اجلـة، ومفذه ىمد شمؽقن ىمصػمة قمؾقف، واهلل أقمؾؿ.

 هؾ اًمرؾمؿ طمرام؟ اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف يا ؿمقخ،ؾممال/-20

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

م، يمام احلال ذم كحت اًمتامصمقؾ وهمػمها مـ اعمجسامت.  رؾمؿ ذوات إرواح طمرا

اًمسالم قمؾقؽؿ يا ؿمقخ، طمديث: "إن اهلل شمؽػؾ زم سماًمشام"، وطمديث :جيتبل ؾممال/-28

 إًمقفا ظمػمشمف مـ ظمؾؼف"، هؾ مها طمديثان صحقحان؟ وضمزاك اهلل ظمػًما.

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

 ٓ يصحان.
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 ما طمؽؿ اًمعطر قمـد سمـات وكساء؟ؾممال/-21

اًمعطر ًمؾـساء ضمائز ذم سمقتفا، ًمؽـ حيُرم قمؾقفا أن خترج مـ سمقتفا وقمؾقفا اًمعطر. وأما 

اًمبـات اًمصغار اًمتل مل يبؾغـ؛ ومإَومم قمدم وضع اًمعطر هلا أجًضا، ويمثػم مـ اًمـاس يتفاوكقن 

ٕهنا صغػمة، وإصؾ ذم ذًمؽ شمرسمقة اًمبـات اًمصغار شمرسمقة صحقحة، وماعمسلخة ٓ ذم ذًمؽ 

 شمتعؾؼ سماحلرمة، وإكام شمتعؾؼ سماًمؽمسمقة قمغم إظمالق وإطمؽام اإلؾمالمقة.

ُرظمص »ما صحة أثر: قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمباس ريض اهلل قمـف ىمال: ؾممال/-23

 ش.ًمؾؿريض اًمتقؿؿ سماًمصعقد

ئب قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمباس مرومققًما ومقىمقوًما، روي قمـ قمطاء سمـ اًمسا

واًمصقاب أنف مقىمقف قمغم اسمـ قمباس. ورواه قمـ قمطاء مجاقمة سماًمقىمػ، وقمطاء يمان ىمد 

اظمتؾط، ًمؽـف ىمد شمقسمع قمؾقف، شماسمعف قمزرة سمـ قمبداًمرمحـ سمـ زرارة اخلزاقمل اًمؽقذم إقمقر، 

 رواه أجًضا قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمباس مقىمقوًما.

 ثر صحقح إن ؿماء اهلل.ومإ

اًمسالم قمؾقؽؿ، هؾ صحقح أنف مل يصح طمديث سمػضؾ ىمراءة ؾمقرة اًمؽفػ ؾممال/-22

 يقم اجلؿعة؟

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف

 كعؿ، ٓ يصح ذم ذًمؽ رء.

 يمقػ أنصح اًمشخص أذا ًمبس اًمتؿقؿة؟ وضمزاك اهلل ظمػًما.ؾممال/-22

ت إطماديث ذم اًمـفل قمـ ذًمؽ، سمؾطػ وأدب، شمبلّم ًمف أن هذا ومقف ذك سماهلل، وىمد صمبت

 ومنن مل يسؿع؛ ومباًمؽمهقب مـ قمذاب اهلل، واهلل يصؾح طماًمف إن ؿماء اهلل.
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 ؟شأنا اًمضحقك اًمؼتَّال»ما صحة طمديث: ؾممال/-21

،  ملسو هيلع هللا ىلصيماسمـ يمثػم ذم "شمػسػمه"! وٓ يصح قمـف ملسو هيلع هللا ىلصهؽذا كسبف سمعض أهؾ اًمعؾؿ ًمؾـبل 

 ذم اًمتقراة يمام ذم سمعض يمتب أهؾ اًمسػم. ملسو هيلع هللا ىلصكام هؽذا وردت صػتف وإ

 .-يمام ىمال اسمـ يمثػم -ومعـاه: أنف ضحقك ذم وضمف وًمّقف، ىمّتال هلامة قمدوه 

اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف، قمغم أظمتل صقام رمضان، وهل شمريد أن ؾممال/-21

 شمطعؿ مسؽلم، ومفؾ جيقز؟

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

َمـ يمان قمؾقف صقام ومقجب ىمضاء ما قمؾقف، وٓ جيقز اإلـمعام إٓ عمـ يمان قمـده مرض  

 مزمـ ٓ يرضمك سمرؤه، واإلـمعام مع اًمؼضاء ومقف ظمالف قمـد أهؾ اًمعؾؿ.

 هؾ يصح طمديث: "يا رؾمقل اهلل؛ يمؿ أضمعؾ ًمؽ مـ صاليت... ؟"؟ؾممال/-21

كؽارة! وهق مـ رواية قمبداًمؾف سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ، وهق ؾمقئ ٓ يصح، واحلديث ومقف 

 احلػظ ٓ حُيتج سمام شمػرد سمف.

اًمسالم قمؾقؽؿ ؿمقخـا احلبقب، يمقػ احلال؟ ؾممازم طمقل اعمزيد ذم متصؾ ؾممال/-28

 إؾماكقد وأصح شمعريػاشمف.

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

 كحؿد إًمقؽؿ اهلل.

 صؾ، قمغم ؾمبقؾ اًمقهؿ واخلطل.هق زيادة رضمؾ ذم اإلؾمـاد اعمت
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 هؾ جيقز ًمؾؿرأة أن شمؾبس اجلقـز؟ؾممال/-10

ة مطؾًؼا "اجلقـز وهمػمه"؛ ٕنف مـ ًمباس  هـاك ِمـ أهؾ اًمعؾؿ َمـ طمّرم ًمبس اًمبـطال ًمؾؿرأ

اًمرضمال، ومػل ًمبسف شمشبف هبؿ، وىمد ًمعـ اهلل اعمتشبفات مـ اًمـساء سماًمرضمال، ومـفؿ َمـ أضمازه 

 ؾًما ومضػاًضا.سمنمط أن شمؾبس ومقىمف ًمبا

وطمؼقؼة إمر أن ًمبس اعمرأة ًمؾبـطال ظمارج سمقتفا وأمام همػم اعمحارم حمرم سماشمػاق، وأما 

ًمبسف أمام حمارمفا؛ ومنن يمان ضقًؼا يمام هق احلال ذم سمـطال اجلقـز؛ ومفذا مما حيرم أجًضا؛ ًمؽمشمب 

ا ًمؾذريعة، وظماصة ذم زمـ ومسدت ومقف إظمالق طمتك مـ اعمح ارم!! وأما اعمػسدة قمؾقف، وؾمدًّ

 أمام اًمزوج؛ ومجائز، وأما ًمبس اعمرأة ًمؾبـطال اجلقـز أمام اًمـساء؛ ومفذا مما أيمرهف، واهلل أقمؾؿ.

 "همػراكؽ"، سمعد اخلروج مـ اخلالء.ؾممال/-18

ِئقُؾ سمـ يقكس، ىمال: طمدصمـا ُيقؾُمُػ سمـ أيب سُمْرَدَة اسمـ أيب مقؾمك  ا رْسَ
هذا احلديث رواه إِ

 إؿمعري، ىمال: ؾمؿعت أيب يؼقل
ِ

: َدظَمْؾُت قمغم قَماِئَشَة وَمَسِؿْعُتَفا شَمُؼقُل: "يمان رؾمقل اَّللَّ

َكَؽ".  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إذا ظَمَرَج مـ اًْمَغاِئِط ىمال: هُمْػَرا

وىمد ىمال ومقف اًمؽممذي: "طمسـ همريب ٓ كعرومف إٓ مـ هذا اًمقضمف"، وسمعضفؿ أقمؾف 

ئقؾ سمف قمـ يقؾمػ! وىمال أبق طماشمؿ اًمرازي: "هق أصح  طمديث ذم هذا اًمباب"، ًمتػرد إرسا

وهذه إصحقة ًمقس سماًمرضورة معـاها صحة احلديث، وصححف احلاومظ اسمـ طمجر ذم 

 "كتائج إومؽار"، وقمؿقًما ومفق طمديث طمسـ ُيعؿؾ سمف.

 ما صحة طمديث: )اًمؾَُّفؿَّ إِكََّؽ قَمُػقٌّ حُتِبُّ اًمَعْػَق وَماقْمُػ قَمـِّل(؟ؾممال/-11

، قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا، واسمـ سمريدة مل احلديث ضعقػ؛ رواه قمبداًمؾف سمـ سُمريدة

 يسؿع مـ قمائشة، ومفق مرؾمؾ.
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ؿمقخـا أطمسـ اهلل إًمقؽ؛ ما صحة طمديث: "أمتل أمة مرطمقمة مـ قمذاب ؾممال/-13

  أظمرة؛ قمذاهبا ذم اًمدكقا اًمزٓزل واًمػتـ"؟

 هذا طمديث مـؽر! ٓ يصح، وىمد صمبت أن هـاك ِمـ هذه إمة َمـ يدظمؾ اًمـّار.

وي قمـ أيب مقؾمك إؿمعري هبذا اًمؾػظ، وهـاك ًمػظ آظمر قمـف أجًضا: )إِنَّ واحلديث رُ 

َة َمْرطُمقَمٌة ضَمَعَؾ اهلُل قَمزَّ َوضَمؾَّ قَمَذاهَبَا سَمْقـََفا، وَمِنَذا يَماَن َيْقُم اًْمِؼَقاَمِة ُدوِمَع إِمَم  ُمَّ ْٕ يُمؾِّ اْمِرٍئ  َهِذِه ا

َْدَياِن، وَمُقؼَ  ْٕ ـْ َأْهِؾ ا ـَ اًمـَّاِر(.ِمـُْفْؿ َرضُمٌؾ ِم  اَل: َهَذا َيُؽقُن وِمَداَءَك ِم

سمف وكؽارشمف؛ ومؼال: "واخلؼُم قمـ اًمـبل َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف  وىمد سملّم اإلمام اًمبخاري اضطرا

سمقن صمؿ خُيَرضمقن يمثر وأبلُم وَأؿمَفر".  َوؾَمؾََّؿ ذم اًمشػاقمة، وأن ىمقًما ُيَعذَّ

 ف اًمسالم؟هؾ مريؿ قمؾقفا اًمسالم أظمت اًمـبل مقؾمك قمؾقؾممال/-12

ٓ، مريؿ ًمقست أظمت مقؾمك قمؾقف اًمصالة واًمسالم، وَمـ ىمال سملن مريؿ أظمت هارون 

ًمؼقًمف شمعامم: }يا أظمت هارون{ وهارون هق أخ عمقؾمك! وهذا ًمقس سمصحقح، وهارون هذا 

  ٹ   ٹ  ٿ چهق أخ عمريؿ طمؼقؼة، ويمان مـ صػاشمف اًمطقبة وقمبادشمف أهنؿ ىماًمقا هلا: 

           ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ            ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ

ومذيمر هـا إخ وإب وإم، وهـاك مـ ىمال سملنف هارون أظمق  ٧٢ - ٧٢: مريم چ  چ  چ  چ

 مقؾمك؛ ٕهنا مـ كسؾف، واهلل أقمؾؿ.

 ؟شمـ همشـا ومؾقس مـا، واعمؽر واخلديعة ذم اًمـار»ما صحة طمديث: ؾممال/-12

 هذا طمديث ٓ يصح.

ـُ اهْلَ  ـْ رواه قُمْثاَمُن سم ـِ طُمَبْقٍش، قَم ـْ ِزرِّ سم ـْ قَماِصٍؿ، قَم صَمـَا َأيِب، قَم ُب، ىمال: طَمدَّ ْقَثِؿ اعْمَُمدِّ

َؿ:  ُ قَمَؾْقِف َوآخِِف َوؾَمؾَّ  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

ـِ َمْسُعقٍد ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اَّللَّ ِف سم ـَا وَمَؾْقَس ِمـَّا، »قَمْبِداًمؾَّ ـْ هَمشَّ َم

 ش.ارِ َواعْمَْؽُر َواخْلَِديَعُة ذِم اًمـَّ 
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َّٓ اسْمـُُف قُمْثاَمُن". َٓ قَمـُْف إِ ـُ اجْلَْفِؿ، َو َّٓ اهْلَْقَثُؿ سم ـْ قَماِصٍؿ إِ  ىمال اًمطؼماين: "مَلْ َيْرِوِه قَم

 : وقماصؿ هق اسمـ أيب اًمـجقد وهق اعمؼرئ اعمعروف وهق ضعقػ ذم احلديث.ىمؾت

ث أيب وىمقًمف: )مـ همشـا ومؾقس مـا( هبذا اًمؾػظ رواه مسؾؿ ذم "صحقحف" مـ طمدي

 هريرة.

وىمقًمف: )اعمؽر واخلديعة ذم اًمـار(؛ ومرواه ؾمعقد سمـ اعمسقب قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف 

 وؾمؾؿ مرؾماًل، وهق ضعقػ.

ما صحة طمديث: )مـ اؾمتغػر ًمؾؿممـلم واعمممـات يمتب اهلل ًمف سمؽؾ مممـ ؾممال/-11

 ومممـة طمسـة(؟

 طمديث ضعقػ.

ـِ ؿَمدَّ  ـْ َيْعغَم سم اِمِت، ىَماَل: رواه قِمقَسك سمـ ؾِمـَاٍن، قَم ـِ اًمصَّ ـْ قُمَباَدَة سْم ـِ َأْوٍس، قَم اِد سْم

َؿ َيُؼقُل:   َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ
ِ

ُ » ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل اَّللَّ ـِ اؾْمَتْغَػَر ًمِْؾُؿْمِمـلَِم َواعْمُْمِمـَاِت يَمَتَب اَّللَّ َم

ـٍ َوُمْمِمـٍَة طَمَسـًَة   ش.ًَمُف سمُِؽؾِّ ُمْمِم

 قف: قمقسك سمـ ؾمـان احلـػل اًمؼسؿكم اًمػؾسطقـل: "واه".وهذا إؾمـاد ضعقػ! وم

 وًمؾحديث ؿمقاهد ٓ شمرشمؼل سمف؛ ٕهنا واهقة، وماًمضعقػ ٓ يتؼقى سمؿثؾف.

 ما صحة طمديث "أنا كبل اًمرمحة واعمؾحؿة"؟ سمقريمت وضمزاك اهلل يمؾ ظمػم.ؾممال/-11

 ىمد اظمتؾػت اًمروايات ذم ذيمر: "كبل اعمؾحؿة" أو "كبل اًمتقسمة"!

مام مسؾؿ ذم "صحقحف" قمـ إؾمحاق سمـ راهقيف، قمـ ضمرير، قمـ ومؼد روى اإل

َؿْمَعِريِّ  ْٕ َة، قمـ أيب قُمَبْقَدَة سمـ قمبداًمؾف سمـ مسعقد، قمـ أيب ُمقؾَمك ا قَْمَؿِش، قمـ قَمْؿِرو سمـ ُمرَّ ْٕ ا
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ِ

ٌد َوَأمْحَ  ملسو هيلع هللا ىلصىمال: "يمان رؾمقل اَّللَّ ؿَّ ل ًمـا َكْػَسُف َأؾْماَمًء ومؼال: أنا حُمَ ُد واعمؼػك َواحْلَاِذُ ُيَسؿِّ

مْحَِة".  َوَكبِلُّ اًمتَّْقسَمِة َوَكبِلُّ اًمرَّ

وظماًمػف قمثامن سمـ أيب ؿمقبة ويقؾمػ سمـ مقؾمك وزهػم سمـ طمرب، ومرووه قمـ ضمرير قمـ 

: "وكبل اًمرمحة وكبل اعمؾحؿة".  إقمؿش هبذا اإلؾمـاد، وىماًمقا

قمـ قمؿرو سمـ مرة ورواه ويمقع ويزيد سمـ هارون، يمالمها قمـ قمبداًمرمحـ اعمسعقدي، 

 قمـ أيب قمبقدة قمـ أيب مقؾمك. وذم رواية يزيد: "وكبل اًمتقسمة واعمؾحؿة".

واًمذي أمقؾ إًمقف أن اًمصقاب ذم اًمرواية: "كبل اًمرمحة وكبل اعمؾحؿة"؛ ٕن أيمثر 

اًمروايات ذيمرت: "كبل اعمؾحؿة"، ويمذًمؽ ضماءت سمؿعـك ضمديد سمخالف "كبل اًمتقسمة"؛ ومفل 

ا ىمال اًمـقوي: "وأما كبل اًمتقسمة وكبل اًمرمحة وكبل اعمرمحة؛ سمؿعـك: "كبل اًمرمحة"؛ وهلذ

ومؿعـاها متؼارب، ومؼصقدها أنف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ضماء سماًمتقسمة وسماًمؽماطمؿ، ىمال اهلل 

 چ  ى   ى  ې    ې   ې  ې   ۉ  ۉ          ۅ  ۅ چ، 18اًمػتح:  چڀ  ڀچشمعامم: 

 سُمعث سماًمؼتال". ملسو هيلع هللا ىلصواهلل أقمؾؿ، وذم طمديث آظمر: كبل اعمالطمؿ؛ ٕنف   ٧٢البلد: 

ما صحة طمديث )إئؿة مـ ىمريش(؟ وما صحة طمديث أن اخلقارج ؾممال/-11

 خيرضمقن مـ اًمعراق؟

ُة مـ ىُمَرْيشٍ »طمديث  ؛ طمديث مشفقر، ًمف ـمرق يمثػمة مجعفا احلاومظ اسمـ طمجر ذم شإَِئؿَّ

 مػرد قمـ كحق مـ أرسمعلم صحاسمقًّا، ؾمامه: 
ٍ
 ش.ًمذة اًمعقش سمطرق إئؿة مـ ىمريش»ضمزء

ُر َواًْمَبْقَفِؼلُّ مـ ـُمُرٍق قمـ  ا  َواًْمَبزَّ
ِ
قَماء يِنُّ ذم اًمدُّ ا ؼَمَ ورواه اًمـََّساِئلُّ قمـ َأنٍَس، وَرَواُه اًمطَّ

 َأنٍَس، وطمّسـ إؾمـاده احلاومظ اسمـ طمجر.

وأظمرضمف أمحد مـ طمديث أيب هريرة ومـ طمديث أيب سمؽر اًمصديؼ، ورضماًمف رضمال 

 اين واحلايمؿ مـ طمديث قمكّم.اًمصحقح ًمؽـ ذم ؾمـده اكؼطاع، وأظمرضمف اًمطؼم
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وهذه اًمطرق وهمػمها ٓ ختؾق مـ مؼال؛ وهلذا طمسـفا سمعضفؿ وصححقها سمؿجؿقع 

 اًمطرق.

سماب »؛ ومؼال: شصحقحف»وىمد اؾمتخدم اإلمام اًمبخاري ًمػظ احلديث ذم اًمؽممجة ذم 

ء مـ ىمريش ؛ ٕنف مل يؽـ رء مـفا قمغم ذـمف ذم اًمصحقح اىمتٍم قمغم اًمؽممجة، وأورد شإمرا

إِنَّ هَذا إَْمَر ذِم »اًمذي صح قمغم ذـمف مما يمدي معـاه ذم اجلؿؾة، ومـفا طمديث معاوية: 

ـَ  ي ُ ذِم اًمـَّاِر قَمغَم َوضْمِفِف، َما َأىَماُمقا اًمدِّ َّٓ يَمبَُّف اَّللَّ ، وطمديث اسمـ قمؿر: شىُمَرْيٍش، َٓ ُيَعاِدهِيْؿ َأطَمٌد إِ

ُل هَذا إَْمُر ذِم ىُمَرْيٍش َما» ، وماؾمتدل اًمبخاري هبذيـ احلديثلم قمغم شسَمِؼَل ِمـُْفُؿ اصْمـَانِ  َٓ َيَزا

 اًمؽممجة اًمتل ذيمرها.

اًمـاس شمبع ًمؼريش ذم هذا اًمشلن؛ مسؾؿفؿ شمبع »وقمـد مسؾؿ مـ طمديث أيب هريرة: 

 ش.عمسؾؿفؿ، ويماومرهؿ شمبع ًمؽاومرهؿ

ُة مـ ىُمَرْيشٍ »واًمذي أراه أن هذا احلديث:  ي سماًمػفؿ، ؛ طمديث طمسـ، سمؾ هق مروشإَِئؿَّ

، سمؾ ىمد صح سمؾػظف قمـ أمػم  ملسو هيلع هللا ىلصأي مما ومفؿف اًمرواة مـ إطماديث اًمصحقحة قمـ اًمـبل 

ا وَمَؼْد َكَزَع ِرسْمَؼَة »أنف ىمال: اعمممـلم قمكّم ؓ ـْ وَماَرَق اجْلاََمقَمَة ؿِمؼْمً ُة مـ ىُمَرْيٍش، َوَم َِٕئؿَّ ا

 ش.اإِلؾْماَلِم مـ قَمـِْؼفِ 

ي قمـف مرومققًما، وًمؽـ اًمقىمػ هق اًمصقاب قمـف، ًمؽـف ذم طمؽؿ اعمرومقع؛ ٕنف وهذا ُرو

يتعؾؼ سمحؽؿ ذقمل، وًمف ؿمقاهد صحقحة يمثػمة، ويبدو أن هذا احلؽؿ يمان معرووًما قمـد 

 اًمصحاسمة وٓ كزاع ومقف، واهلل أقمؾؿ.

 وأما طمديث أن اخلقارج خيرضمقن مـ اًمعراق؛ ومال يقضمد أي رء هبذا اًمؾػظ!

سمقـا يمان َيْؼِسُؿ َذاَت َيْقٍم ىِمْساًم، وَمَؼاَل ُذو  ملسو هيلع هللا ىلصاًمصحقح: أن اًمـَّبِّل  وإكام اًمذي ذم

؛ اقْمِدْل، ىَماَل: 
ِ

ـْ سَمـِل مَتِقٍؿ: َيا َرؾُمقَل اَّللَّ ِة، َرضُمٌؾ ِم ـْ َيْعِدُل إَِذا مَلْ َأقْمِدْل؟»اخلَُقْيٍِمَ ش َوْيَؾَؽ! َم

ْب قُمـَُؼُف، ىَماَل:  وَمَؼاَل قُمَؿُر: اْئَذنْ  ِؼُر َأطَمُديُمْؿ َصاَلشَمُف َمَع »زِم وَمأْلَرْضِ َٓ، إِنَّ ًَمُف َأْصَحاسًما، حَيْ
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ِمقَِّة، ُيـَْظُر إِمَم كَ  ـَ اًمرَّ ْفِؿ ِم ـِ يَمُؿُروِق اًمسَّ ي ـَ اًمدِّ ْصؾِِف َصاَلهِتِْؿ، َوِصَقاَمُف َمَع ِصَقاِمِفْؿ، َيْؿُرىُمقَن ِم

ءٌ  ٌء، صُمؿَّ ُيـَْظُر إمَِم َكِضقِِّف وَماَل ُيقضَمُد وِمقِف وَماَل ُيقضَمُد وِمقِف َرْ ، صُمؿَّ ُيـَْظُر إمَِم ِرَصاوِمِف وَماَل ُيقضَمُد وِمقِف َرْ

َم، خَيُْرضُمقَن قَمغَم طِملِم وُمرْ  ٌء، ىَمْد ؾَمَبَؼ اًمَػْرَث َواًمدَّ ٌء، صُمؿَّ ُيـَْظُر إِمَم ىُمَذِذِه وَماَل ُيقضَمُد وِمقِف َرْ ىَمٍة َرْ

ـَ اًمـَّاسِ  ِة، َأْو ِمْثُؾ اًمَبْضَعِة شَمَدْرَدرُ ِم  ش.، آَيُتُفْؿ َرضُمٌؾ إِطْمَدى َيَدْيِف ِمْثُؾ صَمْدِي اعَمْرأَ

ـَ اًمـَّبِلِّ  ، َوَأؿْمَفُد َأينِّ يُمـُْت َمَع قَمكِمٍّ طِملَم  ملسو هيلع هللا ىلصىَماَل َأبُق ؾَمِعقٍد اخلدري: َأؿْمَفُد ًَمَسِؿْعُتُف ِم

ِذي َكَعَت اًمـَّبِلُّ َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ.ىَماشَمَؾُفْؿ، ومَ   اًْمُتِؿَس ذِم اًمَؼْتغَم وَمُليِتَ سمِِف قَمغَم اًمـَّْعِت اًمَّ

اِوُز »وذم رواية:  َٓ جُيَ  َرـْمًبا، 
ِ

ـْ ِضْئِضِئ َهَذا ىَمْقٌم َيْتُؾقَن يمَِتاَب اَّللَّ ُرُج ِم ُف خَيْ إِكَّ

 ش.طَمـَاضِمَرُهْؿ...

 سمخروضمفؿ، ومخرضمقا زمـ قمكّم. ملسو هيلع هللا ىلصومؼد أظمؼم اًمـبل 

ما صحة طمديث: )اضمتفد رأجؽ؛ ومنن اهلل إذا قمؾؿ مـؽ احلؼ وومؼؽ ؾممال/-18

 ًمؾحؼ(؟

 هذا طمديث مـؽر!

ـُ  ، ىمال: طمدصمـا اهلَْقَثُؿ سم اَذيُمقيِنُّ رواه اسمـ قمسايمر ذم "شمارخيف" مـ ـمريؼ ؾُمَؾْقاَمُن اًمشَّ

َة سم ـْ ؾَمؼْمَ اِر ، قَم ـِ قَمْبِداًْمَغػَّ ـْ ُمَعاِذ سم ـِ هَمـٍْؿ، قَم ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِداًمرَّ ـِ ُكَزٍّ ، قَم ـْ قُمَباَدَة سم ـِ َمْعَبٍد، قَم

 
ِ

، ىُمْؾُت: َيا َرؾُمقَل اَّللَّ ـِ َؿ إمَِم اًْمَقَؿ ُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ  َصغمَّ اَّللَّ
ِ

، إِْن ضَمَبٍؾ، ىَماَل: َحَّا سَمَعَثـِل َرؾُمقُل اَّللَّ

َ إَِذا قَمؾَِؿ ضَماَءيِن َما ًَمْقَس ذِم يِمتَ  ، َومَلْ َأؾْمَؿْع ِمـَْؽ وِمقِف ؿَمْقًئا، ىَماَل: "اضْمَتِفْد َرْأجََؽ؛ وَمِننَّ اَّللَّ
ِ

اِب اَّللَّ

." َؼَؽ ًمِْؾَحؼِّ  ِمـَْؽ احْلَؼَّ َوومَّ

 ىمؾت: شمػرد سمف اهلقثؿ سمـ قمبداًمغػار اًمطائل، وهق يمّذاب يضع احلديث.

 ح(؟ما صحة طمديث: )ٓ وضقء إٓ مـ صقت أو ريؾممال/-10

 ٓ يصح هبذا اًمؾػظ!
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 وىمد وهؿ ومقف ؿمعبة حا اظمتٍمه.

رواه ؿمعبة قمـ ؾمفقؾ سمـ أيب صاًمح قمـ أبقف قمـ أيب هريرة: أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف 

 وؾمؾؿ ىمال: )ٓ وضقء إٓ مـ صقت أو ريح(.

وماظمتٍمه هؽذا ؿمعبة، ورواه أصحاب ؾمفقؾ سمؾػظ: )إذا وضمد أطمديمؿ ذم سمطـف ؿمقًئا 

ف رء أم ٓ؟ ومال خيرضمـ مـ اعمسجد طمتك يسؿع صقشًما أو جيد وملؿمؽؾ قمؾقف؛ أظمرج مـ

 رحًيا(. رواه مسؾؿ ذم اًمصحقح.

 ؾممال/-18

ًمدي صبقة مراهؼة أظمشك قمؾقفا مـ يمتب اجلـ وىمصصفؿ، وهل حتب اًمؼراءة قمـفؿ! أود 

أن شمؼرا قمـ يمتاب "طمقضمـ" وختؼمين إن يمان اعمقضقع يشؽؾ ظمطًرا قمؾقفا؛ ٕن سمعض اًمؽتب 

  تعؾؼة هبذا اًمشلن شمليت سمام ٓ حيؿد قمؼباه مـ شمالقمب اجلـ وأذاهؿ!!وإًمعاب اعم

إن يمان اًمؼصد هبذه اًمؽتب ما شمتحدث ومقف قمـ اجلـ يمؿخؾقىمات، وسمقان صػاهتا ضؿـ 

ومقة؛ ومفذه ٓ ومائدة  مذهب أهؾ اًمسـة؛ ومال سملس، وإن يماكت شمتحدث قمـ اجلـ، وىمصص ظمرا

مـ يتعامؾ سماًمسحر وهمػمه؛ ومفذه جيب أٓ  مـفا! وأما إن يماكت شمتعؾؼ سماًمؽتب اًمتل يعتؿدها

 يتؿؽـ مـفا أطمد، سمؾ جيب طمرىمفا.

 ؾممال/-11

اًمسالم قمؾقؽؿ، هدايا اًمعامل همؾقل، وطمديث: "يمؿ كعػق قمـ اخلادم؟ ىمال: اقمػقا قمـف ذم 

 اًمققم ؾمبعلم مرة"، هؾ يصّحان؟

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف..

ؾ سمـ قمقاش، قمـ حيقك سمـ ؾمعقد، قمـ قمروة طمديث: )هدايا اًمعامل همؾقل( رواه إؾمامقمق

 ىمال: )هدايا اًمعامل همؾقل(، ملسو هيلع هللا ىلصسمـ اًمزسمػم، قمـ أيب محقد: أن رؾمقل اهلل 
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وهذا ضعقػ اإلؾمـاد سمسبب إؾمامقمقؾ سمـ قمقاش، ويملنف خمتٍم مـ احلديث اًمصحقح 

رضماًل قمغم   ملسو هيلع هللا ىلصاًمذي أظمرضمف اًمبخاري قمـ أيب محقد اًمساقمدي ىمال: )اؾمتعؿؾ رؾمقل اهلل 

صدىمات سمـل ؾمؾقؿ يدقمك اسمـ اًمؾُّتبقة، ومؾام ضماء طماؾمبف، ىمال: هذا ماًمؽؿ وهذا هدية! ومؼال 

: "ومفاّل ضمؾست ذم سمقت أبقؽ وأمؽ طمتك شملتقؽ هديتؽ إن يمـت  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

اًمرضمؾ مـؽؿ  صادىًما؟"، صمؿ ظمطبـا ومحؿد اهلل وأثـك قمؾقف، صمؿ ىمال: "أما سمعد؛ ومنين أؾمتعؿؾ

قمغم اًمعؿؾ مما وٓين اهلل، ومقليت ومقؼقل: هذا ماًمؽؿ وهذا هدية أهديت زم، أومال ضمؾس ذم سمقت 

أبقف وأمف طمتك شملتقف هديتف؟ واهلل ٓ يلظمذ أطمد مـؽؿ ؿمقًئا سمغػم طمؼف إٓ ًمؼل اهلل حيؿؾف يقم 

قار، أو ؿماة شمقعر"، اًمؼقامة، ومألقمرومـ أطمًدا مـؽؿ ًمؼل اهلل حيؿؾ سمعػًما ًمف رهماء، أو سمؼرة هلا ظم

 صمؿ رومع يده طمتك روي سمقاض إسمطف يؼقل: "مهللا هؾ سمّؾغُت؟"، سمٍم قمقـل وؾمؿع أذين(.

 وأما طمديث اخلادم:

ـْ اًمَعبَّاِس  ، قَم يِنُ َٓ ومرواه أبق داود واًمؽممذي وأمحد وهمػمهؿ مـ طمديث أيب َهاكٍِئ اخلَْق

ـِ ضُمَؾْقٍد احْلَْجِريِّ ىَماَل: ؾَمِؿْعُت قَمْبَداًمؾَّفِ  ُ قَمَؾْقِف  سم ـَ قُمَؿَر َيُؼقل: ضَماَء َرضُمٌؾ إِمَم اًمـَّبِلِّ َصغمَّ اَّللَّ سم

ـْ اخْلَاِدِم؟ وَمَصَؿَت صُمؿَّ َأقَماَد قَمَؾْقِف اًْمَؽاَلَم وَمَصَؿَت وَمؾَ   يَمْؿ َكْعُػقا قَم
ِ

امَّ َوؾَمؾََّؿ وَمَؼاَل: َيا َرؾُمقَل اَّللَّ

ًة".يَماَن ذِم اًمثَّاًمَِثِة ىَماَل: "اقْمُػقا قَمـُْف ذِم يمُ   ؾِّ َيْقٍم ؾَمْبِعلَم َمرَّ

وىمد اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم راوي احلديث؛ هؾ هق "قمبداًمؾف سمـ قمؿر سمـ اخلطاب" أم 

"قمبداًمؾف سمـ قمؿرو سمـ اًمعاص"! ويملن هذا آظمتالف سمسبب اًمـسخ، ومػل سمعضفا: "قمبداًمؾف 

 سمـ قمؿرو" وذم سمعضفا زيادة "اًمقاو" ومصارت "سمـ قمؿرو"!

أنف: "قمبداًمؾف سمـ قمؿر سمـ اخلطاب"،  -دة ذم أهؾ مٍموهق اًمعؿ –وذهب اسمـ يقكس 

 وشمبعف قمغم ذًمؽ يمثػم مـ أهؾ اًمعؾؿ.

وىمال أبق طماشمؿ اًمرازي: "هق سماسمـ قمؿرو أؿمبف، ًمؽـ اشمػؼ كػسان قمغم اسمـ قمؿر"، يعـل 

أؿمبف سمعبداًمؾف سمـ قمؿرو؛ ٕن اًمعباس سمـ ضُمؾقد مٍمي، وقمبداًمؾف سمـ قمؿرو مٍمي، ًمؽـ 

 ـ قمؿر"؛ ٕن اًمرواة قمغم ذًمؽ أيمثر.مال إمم يمقكف "قمبداًمؾف سم
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وظمؾط إمػم اسمـ مايمقٓ ومذيمر أنف يروي قمـ اسمـ قمؿر وقمبداًمؾف سمـ قمؿرو سمـ اًمعاص!! 

 وهذا ٓ يصح.

وأظمرج اًمبخاري هذا احلديث ذم "شمارخيف اًمؽبػم" ذم شمرمجة "قمباس سمـ ضمؾقد"، وقمرض 

 ًمؾخالف ذم اؾمؿ صحاسمقف، صمؿ ىمال: "وهق طمديث ومقف كظر".

ّػف اًمبخاري، وهق يمذًمؽ؛ ٕن اسمـ ضمؾقد هذا مل يسؿع مـ اسمـ قمؿر، ومفق وماحلديث ضع

 مـؼطع.

 ؾمالم قمؾقؽؿ ؿمقخ؛ هؾ مـ اعمؿؽـ أن شمدقمق اهلل زم سملن يقومؼـل ذم طمقايت؟ؾممال/-13

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

م سملوامره ؾمبحاكف وشمعامم وجيتـب  ما هنك َمـ أراد أن يقومؼف اهلل ذم طمقاشمف ومعؾقف آًمتزا

قمـف، وإدقمقة مقضمقدة سمحؿد اهلل ذم إطماديث اًمصحقحة قمـد اإلماملم اًمبخاري ومسؾؿ 

وهمػممها، وماعمحاومظة قمغم إذيمار دمعؾ اإلكسان يعقش ذم ـمؿلنقـة، وىمد يػعؾ اعمسؾؿ يمؾ ما 

 چ ُأِمر سمف ًمؽـ حيس أنف همػم مقومؼ ذم طمقاشمف، وهذا أمر قمادي؛ وماهلل قمز وضمؾ يبتكم قمباده:

  ڤ    ڤ   ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ

، ومعغم اعمسؾؿ أن يتعؾؿ اًمصؼم واهلل قمز وضمؾ يعقضف قمام أراده ذم هذه احلقاة  ٧١١البقرة:  چ

 سمام هق أطمسـ مـف ذم أظمرة.

 ما طمؽؿ ىمقل )صدق اهلل اًمعظقؿ( قمؼب ىمراءة اًمؼرآن اًمؽريؿ؟ؾممال/-12

ًمثالصمة اًمتل امتدطمفا اًمـبل صغم اهلل اجلؿؾة طمّؼ وٓ ريب ذم ذًمؽ، ًمؽـ أهؾ اًمؼرون ا

 قمؾقف وؾمؾؿ مل يعرومقها، ومل يؼقًمقها مع أن قمـايتفؿ سماًمؼرآن أيمثر ممـ ضماء سمعدهؿ.

وأيمثر اًمعؾامء اعمعاسيـ قمغم سمدقمقتفا يماًمشقخلم اسمـ سماز واسمـ قمثقؿلم وهمػممها، وأفمـ 

 أن اًمشقخ اسمـ ضمؼميـ أضمازها.



 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 

 واًمراضمح أهنا سمدقمة ٓ دمقز.

م ىمقل: صدق اهلل ىمال اًمشقخ سمؽ ر أبق زيد ـ رمحف اهلل ـ ذم يمتاسمف "سمدع اًمؼراء": "وأما اًمتزا

ءة اًمؼرآن اًمعظقؿ، ومؼد ىمال اهلل شمعامم:  اًمعظقؿ ـ سمعد ىمرا

   ٥١آل عمران:  چ  گ   گ  گ        گ  ک   ک      ک   ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ چ 

  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ     ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ وىمال ؾمبحاكف:

  ٢٢النساء:  چ  ٿ  ٿ  ٿ

  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چوىمال ؾمبحاكف: 

 ٧٧٧النساء:  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ   ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ   ڀ  پ

ومع هذا، ومؾقس ذم هذا اًمذيمر رء يمصمر، وما ذيمره سمعض اعمعاسيـ مـ أن ذم اجلامع 

ًمشعب اإليامن ًمؾبقفؼل ما يدل قمغم ذًمؽ، ومفق وهؿ، ومل كر َمـ ذيمره منموقًما ِمـ اًمعؾامء 

ءة  م هذا اًمذيمر: صدق اهلل اًمعظقؿ سمعد ىمرا اعمعتؼميـ، وٓ إئؿة اعمشفقريـ، وهبذا وماًمتزا

م خمؽمع ٓ دًمقؾ قمؾقف، ومفق حمدث، ويمؾ حمدث ذم اًمتعبػمات ومفق سمدقمة، واهلل ا ًمؼرآن: اًمتزا

 أقمؾؿ".

وىمال ذم "معجؿ اعمـاهل اًمؾػظقة": "وىمقل اًمؼائؾ: صدق اهلل اًمعظقؿ ـ ذيمر مطؾؼ، 

ومتؼققده سمزمان أو مؽان، أو طمال مـ إطمقال؛ ٓ سمد ًمف مـ دًمقؾ، إذ إذيمار اعمؼقدة ٓ شمؽقن 

ءة اًمؼرآن، ٓ دًمقؾ قمؾقف، ومقؽقن همػم منموع، إٓ سمد ًمقؾ، وقمؾقف ومنن اًمتزام هذه سمعد ىمرا

مفا ـ واحلال هذه ـ سمدقمة، واهلل أقمؾؿ".  واًمتعبد سمام مل ينمع مـ اًمبدع، وماًمتزا

 هؾ يسـ ًمؾرضمؾ شمغطقة اًمرأس ذم اًمصالة؟ؾممال/-12

ا يعدون طمرس شمغطقة اًمرأس ذم اًمصالة وظمارج اًمصالة يماكت مـ قمادة اًمعرب، سمؾ يماكق

اًمرأس مـ ظمقارم اعمروءة، ويمثػم مـ أهؾ اًمعؾؿ اؾمتحب شمغطقة اًمرأس ذم اًمصالة؛ ٕن أيمثر 

صالشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأصحاسمف ومـ سمعدهؿ يماكت سمتغطقة اًمرأس، وهل مـ سماب 
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ـة ًمؾصالة يمام ذم ىمقًمف شمعامم:  ـ اهلقئة واًمزي   پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چطمس

  ١٧األعراف:  چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ڀڀ    ڀ   ڀ  پ

 ن اًمشقخ إًمباين يؽره ًمؾرضمؾ أن حيرس رأؾمف ذم اًمصالة.ويما

 ما صحة طمديث: )اًمعؿؾ قمبادة(؟ؾممال/-11

 هذا ًمقس سمحديث، وٓ أصؾ ًمف،

 وٓ يقضمد ذم يمتب أهؾ اًمعؾؿ.

وهق مشتفر قمغم أخسـة اًمـاس؛ يعتؼدون أن اًمعؿؾ قمبادة مـ سماب أن اًمشارع احلؽقؿ 

قماًمة قمغم همػمه، ومعؿؾف هذا اؾمتجاسمة ًمذًمؽ طمّث اعمسؾؿ قمغم اًمعؿؾ واًمؽسب، وأٓ يؽقن 

 قمبادة يمضمر قمؾقفا.

َدىمة(؟ؾممال/-11  ما صحة طمديث: )َداُووا َمْرَضايُمْؿ سماًمصَّ

 هذا طمديث ضعقػ، وأصؾف مرؾمؾ.

رواه مقؾمك سمـ قمؿػم اًمؼرر اًمؽقذم اًمرضير، قمـ احلؽؿ سمـ قمتقبة، قمـ إسمراهقؿ، قمـ 

: )داووا مرضايمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصال رؾمقل اهلل إؾمقد سمـ يزيد، قمـ قمبداًمؾف سمـ مسعقد؛ ىمال: ىم

ًمؽؿ سماًمزيماة، وأقمدوا ًمؾبالء اًمدقماء(.  سماًمصدىمة، وطمصـقا أمقا

 : شمػرد سمف مقؾمك سمـ قمؿػم وهق يمذاب!ىمؾت

وهذا احلديث إكام يعرف قمـ احلسـ اًمبٍمي قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مرؾماًل، 

 رواه أبق داود ذم "مراؾمقؾف".
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أظمرى قمـ اسمـ قمؿر وقمبادة سمـ اًمصامت وأيب أمامة وهمػمهؿ، ويمّؾ  وىمد ُروي مـ ـمرق

هذه اًمطرق أؾماكقدها مـؽرة ٓ شمصؾح ًمتؼقية احلديث، ومقبؼك احلديث مرؾماًل مـ مراؾمقؾ 

 احلسـ، ومراؾمقؾ احلسـ واهقة ؿمبف اًمّريح ٓ حيتج هبا؛ ٕنف يمان يلظمذ قمـ يمّؾ أطمد.

 ومفق ذم ؾمبقؾ اهلل طمتك يرضمع(؟ ما صحة طمديث:)َمـ ظمرج ذم ـمؾب اًمعؾؿ؛ؾممال/-11

 هذا طمديث ضعقػ!

شمػرد سمروايتف ظماًمد سمـ يزيد اًمؾمًممي قمـ أيب ضمعػر اًمرازي قمـ اًمرسمقع سمـ أنس قمـ أنس 

 ىمال: )َمـ ظمرج ذم ـمؾب اًمعؾؿ؛ ومفق ذم ؾمبقؾ اهلل طمتك يرضمع(. ملسو هيلع هللا ىلصسمـ ماًمؽ قمـ اًمـبل 

 عف".ىمال اًمؽممذي: "طمسـ همريب، ورواه سمعضفؿ ومؾؿ يروم

وىمال اًمطؼماين: "ٓ يروى قمـ أنس إٓ هبذا اإلؾمـاد، شمػرد سمف أبق ضمعػر اًمرازي وظماًمد 

 سمـ يزيد".

وظماًمد سمـ يزيد هذا رضمؾ صدوق، ًمؽـف ٓ ُيتاسمع قمغم أيمثر طمديثف يمام ىمال اًمعؼقكم، ومؿثؾف 

ٓ يؼبؾ شمػرده ذم أّي طمديث!! ظماصة وأن ـمبؼتف هذه ٓ يؼبؾ ومقفا أهؾ اًمـؼد اًمتػرد مـ 

 اطمبفا؛ ٕن احلديث يمان ىمد اؿمتفر واكتنم، ومؽقػ يتػرد مثؾف سمحديث ذم هذه اًمطبؼة!!ص

اًمسالم قمؾقؽؿ، كحبؽؿ ذم اهلل ؿمقخ ظماًمد، وأود أن أؾمتػرس قمـ أمر؛ وهق: ؾممال/-18

هؾ جيزئ آؾمتحامم "اًمؽمويش" قمـ اًمقضقء ًمؾصالة؟ مثال: أن أؾمتحؿ، صمؿ أخبس وأذهب 

 ًمؾصالة، سمدون وضقء.

 سالم ورمحة اهلل وسمريماشمف..وقمؾقؽؿ اًم

 أطمبؽؿ اهلل اًمذي أطمببتؿقكا ومقف.
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قمـ  -يمغسؾ اًمعقديـ وهمػمه أو همسؾ اًمـظاومة )اًمؽمويش( -ٓ جيزئ اًمغسؾ اعمسـقن 

اًمقضقء، ومال سمد مـ اًمقضقء، وإكام جيزئ ومؼط ذم طمال يمان اًمغسؾ واضمًبا يمغسؾ اجلـاسمة أو 

 اًمغسؾ مـ احلقض وهمػمه.

 اًمـظاومة "اًمؽمويش". ومال سمد مـ اًمقضقء سمعد همسؾ

"ومنن اىمتٍم اعمتطفر قمغم اًمغسؾ دون اًمقضقء  ىمال اخلرؿمقػل "ذح خمتٍم ظمؾقؾ":

أضمزأه، وهذا ذم اًمغسؾ اًمقاضمب، أما همػمه ومال جيزئ قمـ اًمقضقء، وٓ سمد مـ اًمقضقء إذا 

 أراد اًمصالة".

ًمق ": "همسؾ اجلـاسمة جيزئ قمـ اًمقضقء.. وأما وذم "طماؿمقة اًمصاوي قمغم اًمنمح اًمصغػم

يمغسؾ اجلؿعة واًمعقديـ ومال جيزئ قمـ اًمقضقء، وٓ سمد مـ اًمقضقء إذا  –يمان همػم واضمب 

 أراد اًمصالة".

 وقمغم هذه اًمػتقى يمثػم مـ أهؾ اًمعؾؿ اعمعاسيـ يماسمـ سماز واسمـ قمثقؿلم وهمػممها.

ما صحة طمديث: )ٓ شمسلل اًمرضمؾ: ومقؿ رضب امرأتف؟ وٓ شمـؿ إٓ قمغم ؾممال/-10

 وشمر(؟

 طمديث مـؽر!!

ـِ ىَمْقٍس؛ ىَماَل:  ؿَْمَعِث سم ْٕ ـِ ا ، قَم ـِ اعمُْسكِمّ مْحَ ـْ قَمْبِداًمرَّ ، قَم َْوِديُّ ْٕ ِف ا ـُ قَمْبِداًمؾَّ رواه َداُوُد سم

هَبَا، صمُ  تَُف وَمرَضَ ْقِؾ وَمَتـَاَوَل اْمَرأَ ُ قَمـُْف، وَمَؼاَم ذِم سَمْعِض اًمؾَّ ـَ اخْلَطَّاِب َريِضَ اَّللَّ ؿَّ شَمَضقَّْػُت قُمَؿَر سم

 َصغمَّ اهلُل  َكاَدايِن:
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ َـّ قَم َيا َأؿْمَعُث. ىُمْؾُت: ًَمبَّْقَؽ، ىَماَل: اطْمَػْظ قَمـِّل صَماَلصًما طَمِػْظُتُف

َؿ:  َٓ »قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ كِِف َو ـْ إظِْمَقا ـْ يْعَتِؿُد ِم َٓ شَمْسَلْخُف قَمَؿ ُب اْمَرأَتَُف، َو ضُمَؾ وِمقَؿ َيرْضِ َٓ شَمْسَلِل اًمرَّ

َّٓ قَمغَم ِوشْمرٍ َيْعَتِؿُدُهؿْ  َٓ شَمـَْؿ إِ  ش.، َو

ضَماُه". رِّ ؾْمـَاِد َومَلْ خُيَ  ىمال احلايمؿ: "َهَذا طَمِديٌث َصِحقُح اإْلِ
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 واحلديث أظمرضمف أبق داود واًمـسائل واسمـ ماضمف وأمحد واًمطقاًمز وهمػمهؿ.

قمـ قمبداًمرمحـ اعمسكم، واعمسكم هذا ٓ ُيعرف  -وهق صمؼة -شمػرد سمف داود إودي  ىمؾت:

  هذا احلديث! ومفق جمفقل احلال، وطمديثف مـؽر!إٓ ذم

وىمد ذيمر احلاومظ أبق اًمػتح إزدي قمبداًمرمحـ هذا ذم اًمضعػاء، وىمال: "ومقف كظر"، 

 وأورد ًمف هذا احلديث.

 .-رمحف اهلل -وشمصحقح احلايمؿ ٓ يعتؼم هـا؛ إذ هق واؾمع اخلطق ذم اًمتصحقح 

ها هـا، وهل ها هـا، وملما إذا  ما صحة أثر قمبداًمؾف سمـ رسضمس: )شمقضل أنتؾممال/-18

 ظمؾت سمف ومال شمؼرسمـف(؟

 أثر قمبداًمؾف سمـ رسضمس مشفقر سمـحق هذا، وهق صحقح قمـف.

ة:  رواه قماصؿ إطمقل قمـ قمبداًمؾف سمـ رسضمس ىمال ذم وضقء اًمرضمؾ سمػضؾ اعمرأ

ىمال قمبداًمقاطمد اًمراوي قمـ قماصؿ ذم إؿمارشمف: يمان -"اهمتسال مجقًعا، هل هؽذا، وأنت هؽذا 

، وإذا ظمؾت سمف ومال شمؼرسمـَّف"، وذم رواية ؿمعبة قمـ قمبداًمؾف سمـ رسضمس ىمال: -ـفاماإلكاء سمق

"شمتقضل اعمرأة وشمغتسؾ مـ ومضؾ همسؾ اًمرضمؾ وـمفقره، وٓ يتقضل اًمرضمؾ سمػضؾ همسؾ 

 اعمرأة وٓ ـمفقرها".

وىمد روي هذا إثر سماًمرومع أجًضا وٓ يصح! واًمصقاب أنف مقىمقف قمغم قمبداًمؾف سمـ 

 أراء ذم اعمسلخة.رسضمس. ورأجف هق أطمد 

ىمال اًمعقـل ذم "قمؿدة اًمؼاري": "وأما ومضؾ اعمرأة؛ ومقجقز قمـد اًمشاومعل اًمقضقء سمف 

ء ظمؾت سمف أو ٓ، ىمال اًمبغقي وهمػمه: ومال يمراهة ومقف ًمألطماديث اًمصحقحة  أجًضا ًمؾرضمؾ ؾمقا

، ومقف، وهبذا ىمال ماًمؽ وأبق طمـقػة ومجفقر اًمعؾامء، وىمال أمحد وداود: ٓ جيقز إذا ظمؾت سمف

وروي هذا قمـ قمبداًمؾف سمـ رسضمس واحلسـ اًمبٍمي، وروي قمـ أمحد يمؿذهبـا وقمـ اسمـ 
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اعمسقب واحلسـ يمراهة ومضؾفا مطؾًؼا، وطمؽك أبق قمؿر ومقفا َخسة مذاهب؛ أطمدها: أنف ٓ 

سملس أن يغتسؾ اًمرضمؾ سمػضؾفا ما مل شمؽـ ضمـًبا أو طمائًضا، واًمثاين: يؽره أن يتقضل سمػضؾفا 

سمع: ٓ سملس سمنموقمفام مًعا  وقمؽسف، واًمثاًمث: يمراهة ومضؾفا ًمف واًمرظمصة ذم قمؽسف، واًمرا

وٓ ضػم ذم ومضؾفا وهق ىمقل أمحد، واخلامس: ٓ سملس سمػضؾ يمؾ مـفام ذقًما مجقًعا أو ظمال 

 يمؾ واطمد مـفؿ سمف، وقمؾقف ومؼفاء إمصار".

 ما صحة أثر قمطاء: )رأجت مـ حتقض يقًما وحتقض َخسة قمنم(؟ؾممال/-11

 ه.. ًمؽـ ذيمره اًمدارىمطـل سمعد أن روى أثًرا قمـ إوزاقمل،مل أىمػ قمغم إؾمـاد

 ويبدو أنف صحقح، واهلل أقمؾؿ.

ىمال اًمدارىمطـل: طمدصمـا احلسلم سمـ إؾمامقمقؾ، ىمال: طمدصمـا قمباس سمـ حمؿد، ىمال: طمدصمـا 

 حمؿد سمـ مصعب، ىمال: ؾمؿعت إوزاقمل يؼقل: "قمـدكا امرأة حتقض همدوة وشمطفر قمشقة".

ساء؛ َمـ يماكت حتقض يقًما، وَمـ يماكت حتقض َخسة قمنم وىمال قمطاء: "رأجت ِمـ اًمـ

 يقًما".

 ما صحة طمديث: )إن اهلل طمجب اًمتقسمة قمـ يمؾ صاطمب سمدقمة(؟ؾممال/-13

 طمديث مـؽر! ًمف إؾمـادان؛

إول: يرويف سمؼقة سمـ اًمقًمقد، قمـ حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ اًمؽقذم، قمـ محقد اًمطقيؾ، قمـ 

 أنس سمـ ماًمؽ.

ؽقذم اًمؼشػمي، ىمال اسمـ قمدي: "هق مـؽر احلديث جمفقل، : حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ اًمىمؾت

 وهق مـ مشايخ سمؼقة اعمجفقًملم". 

واًمثاين: يرويف هارون سمـ مقؾمك اًمػروي، قمـ أيب ضؿرة أنس سمـ قمقاض، قمـ محقد 

 اًمطقيؾ، قمـ أنس سمـ ماًمؽ.
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: شمػرد سمف هارون سمـ مقؾمك، ىمال اًمذهبل ذم "اعمقزان": "ؿمقخ صدوق مـ ؿمققخ ىمؾت

 صمؿ ذيمر ًمف هذا احلديث، وىمال قمـف: "وهذا مـؽر".اًمـسائل"، 

 ما معـك احلديث اعمبفؿ؟ وما طمؽؿف؟ؾممال/-12

احلديث اعمبفؿ: هق ما يمان ذم إؾمـاده راٍو مبفؿ؛ يمـحق: "قمـ رضمؾ" أو "قمـ امرأة" أو 

 "قمـ اًمثؼة" وكحق ذًمؽ.

كحؽؿ وطمؽؿف: اًمضعػ؛ ًمعدم معرومة طمال هذا اعمبفؿ، ومنن وىمػـا قمؾقف: كرى طماًمف، صمؿ 

 قمغم طمديثف.

ًمقد اًمرواة ووومقاهتؿ؟ؾممال/-12  ما ومائدة معرومة مقا

أهؿ ومائدة ًمذًمؽ: معرومة اًمسامقمات واًمؾؼاء سملم اًمرواة، وسماًمتازم معرومة اشمصال إؾماكقد. 

ًمقد واًمقومقات  ومؾام اؾمتخدم اًمـاس اًمؽذب: اؾمتخدم هلؿ أهؾ اًمعؾؿ اًمتاريخ؛ ومسلخقا قمـ اعمقا

 واًمؾؼاءات وهمػم ذًمؽ.

 مـ هق اعمخرضم؟/ؾممال-11

 اعمُخرضم:

، وقمددهؿ ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصًمؽـ مل يره وأؾمؾؿ سمعد ووماشمف  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أدرك اجلاهؾقة وزمـ اًمـبل 

 يزيد قمغم َخسة وقمنميـ كػًسا.

 يا ؿمقخ؛ أنا قمـدي مشؽؾة؛ حا أصكم يلتقـل وؾمقاس، ومؽقػ أتخؾص مـف؟ؾممال/-11

مـ ّذه، وأن شمتػؾ قمغم يسارك صمالث مرات، يمام ضماء ذم  قمالج ذًمؽ: آؾمتعاذة سماهلل

: َأنَّ قُمْثاَمَن سمـ أيب 
ِ
احلديث اًمذي رواه اإلمام مسؾؿ ذم "صحقحف" مـ طمديث أيب اًْمَعاَلء

ْقَطاَن ىمد طَماَل سَمْقـِل َوسَملْمَ َصاَليِت  ملسو هيلع هللا ىلصاًْمَعاِص أتك اًمـبل  ؛ إِنَّ اًمشَّ
ِ

 ، ومؼال: يا َرؾُمقَل اَّللَّ
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ِ

! ومؼال رؾمقل اَّللَّ َءيِت َيْؾبُِسَفا قَمكَمَّ : )َذاَك ؿَمْقَطاٌن ُيَؼاُل ًمف ظَمـَْزٌب، ومنذا َأطْمَسْسَتُف ملسو هيلع هللا ىلصَوىِمَرا

 مـف، َواشْمِػْؾ قمغم َيَساِرَك صَماَلصًما(. ىمال: "وَمَػَعْؾُت ذًمؽ، وَمَلْذَهَبُف اهلل قَمـِّل".
ِ

ْذ سمِاَّللَّ  وَمَتَعقَّ

 طمديث: )اًمـظاومة مـ اإليامن(؟ما صحة ؾممال/-11

 هذا ًمقس سمحديث.

 . ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ، اإلؾمالم حيث قمغم اًمـظاومة قمؿقًما، ًمؽـ هذا ٓ أصؾ ًمف قمـ اًمـبّل 

 : "هذا طمديث روشمف اًمبؾدية".-مازطًما –وىمد ُكؼؾ قمـ اًمشقخ اًمعؾقان أنف ؾمئؾ قمـف ومؼال 

 قت طمقائجف(؟ما صحة طمديث: )مـ ىمرأ يس ذم صدر اًمـفار ىمضؾممال/-18

 هذا طمديث مـؼطع ٓ يصح.

ومل يصح رء ذم ومضؾ ؾمقرة يس، ومـ أؿمفر إطماديث ذم ؾمقرة يس: )اىمرؤوا قمغم 

 مقشمايمؿ يس(، وًمف ـمرق يمؾفا معؾقًمة.

 ما صحة طمديث: )إذا سُمؾقتؿ وماؾمتؽموا(؟ؾممال/-80

 ٓ يصح.

َف  وُروي ذم طمديث رواه اإلمام ماًمؽ ذم "اعمقـمل" قمـ َزْيِد سمـ أؾمؾؿ: )أن َرضُماًل اقْمؽَمَ

سمَِسْقٍط  ملسو هيلع هللا ىلصقمغم َكْػِسِف سماًمزكك قمغم قَمْفِد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وَمَدقَما ًمف رؾمقل اهلل 

وَمُليِتَ سمَِسْقٍط َمْؽُسقٍر، ومؼال وَمْقَق هذا وَمُليِتَ سمَِسْقٍط ضَمِديٍد مل شُمْؼَطْع صَمَؿَرشُمُف، ومؼال ُدوَن هذا وَمُليِتَ 

َا اًمـاس سمَِسْقٍط  ىمد ُريمَِب سمِِف َوََٓن وَمَلَمَر سمِِف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وَمُجؾَِد صُمؿَّ ىمال: َأهيُّ

ىمد آَن ًَمُؽْؿ ان شَمـَْتُفقا قمـ طُمُدوِد اهلل، مـ َأَصاَب مـ هذه اًْمَؼاُذوَراِت ؿمقئا وَمْؾَقْسَتؽِمْ سمِِسؽْمِ اهلل 

 يِمَتاَب اهلل(.ومنكف مـ ُيْبِدي ًمـا َصْػَحَتُف ُكِؼْؿ قمؾقف 

 وهذا طمديث مرؾمؾ.



 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 

واعمعـك ومقف سمعض إطماديث اًمصحقحة أنف مـ اسمتكم سمٌمء ومال جياهر سمف، ومؾعؾ اهلل 

يتقب قمؾقف، ومـ ضماهر سمؿعصقتف ومػل ذًمؽ اؾمتخػاف سمحؼ اهلل ورؾمقًمف وسمصاحلل 

 اعمممـلم، وومقف رضب مـ اًمعـاد هلؿ! ومؿـ ؾمؽم قمغم كػسف ًمعؾ اهلل يسؽمه يقم اًمؼقامة.

ما صحة طمديث: )مهللا ٓ شملظمذكا مـؽ إٓ إًمقؽ، وٓ شمشغؾـا قمـؽ إٓ ؾممال/-88

 سمؽ(؟

هذا ًمقس سمحديث ومقام أقمؾؿ، وؾمؿعت سمعض اًمدقماة يدقمقن سمف مـ سماب اًمدقماء، وٓ 

 أم ٓ! ملسو هيلع هللا ىلصأدري هؾ يـسبقكف ًمؾـبّل 

 وهذا اًمدقماء ُيشبف أدقمقة اًمصقومقة! وومقف ما ومقف!

ديث: )ًمعـ اهلل اًمداظمؾ ومقـا مـ همػم كسب، واخلارج مـا مـ همػم ما صحة طمؾممال/-81

 ؾمبب(؟

 هذا طمديث مقضقع هبذا اًمؾػظ.

وىمد ضماء ذم حتريؿ أن يـتسب اًمرضمؾ إمم همػم أبقف أطماديث صحقحة؛ مـفا: ما رواه 

س مـ َرضُمٍؾ يؼقل: )ًمق ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام اًمبخاري مـ طمديث أيب َذرٍّ ريض اهلل قمـف َأنَُّف ؾمؿع اًمـبل 

ْ َمْؼَعَدُه مـ  أ قَمك ىَمْقًما ًمقس ًمف وِمقِفْؿ كسب وَمْؾَقَتَبقَّ ـْ ادَّ قَمك ًمَِغػْمِ أبقف وهق َيْعَؾُؿُف إٓ يَمَػَر، َوَم ادَّ

 اًمـَّاِر(.

 
ِ

: )إِنَّ مـ َأقْمَظِؿ اًْمِػَرى َأْن ملسو هيلع هللا ىلصومـ طمديث َواصمَِؾة سمـ إؾْمَؼِع ىمال: ىمال رؾمقل اَّللَّ

قمِ  ضُمُؾ إمم هَمػْمِ أبقف(.َيدَّ  َل اًمرَّ

قَمك إمم هَمػْمِ أبقف وهق ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـبل  ¶ومـ طمديث ؾَمْعٍد وأيب سمؽرة  ىمال: )مـ ادَّ

ٌم(.  َيْعَؾُؿ َأنَُّف هَمػْمُ أبقف وَماجْلَـَُّة قمؾقف طَمَرا
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 (؟ما صحة طمديث: )أضمرؤيمؿ قمغم اًمػتقا أضمرؤيمؿ قمغم اًمـارؾممال/-83

 ٓ يصح.

ـه( قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مرؾماًل.. ويمان 831رواه قُمبقداًمؾف سمـ أيب ضمعػر )ت 

  زاهًدا قماسمًدا ؒ

اًمسالم قمؾقؽؿ، ؿمقخـا مـ يريد أن يتؿؽـ ذم اًمػؼف، ويؽّقن ومقف ]مؾؽة ؾممال/-82

 طمؼقؼقة[؛ ومبامذا شمـصحقكف؟

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

ـماًمب اًمعؾؿ ٓ سمد ًمف أن يؼرأ يمتًبا يمثػمة، وحيرض قمغم اعمشايخ اًمراؾمخلم ذم ختصصاهتؿ؛ 

ومفذا يػتح ًمف إبقاب اعمغؾؼة، وسمؽثرة ىمراءشمف واـمالقمف وطمػظف ٕصقل اعمذاهب سمؽثرة ما 

 يضبط إصقل، وهذا يقرصمف مؾؽة طمؼقؼقة حا أراده.

  أي مؾؽة ذم اًمعؾقم إظمرى.واعمؾؽة اًمػؼفقة ًمقست أمًرا ؾمفاًل يمام هق احلال ذم

ءة سمحث أؾمتاذكا اًمػؼقف إؾمتاذ اًمديمتقر حمؿد قمثامن ؿمبػم "شمؽقيـ اعمؾؽة  وأنصح سمؼرا

اًمػؼفقة"؛ اًمذي سملّم ومقف طمؼقؼة هذه اعمؾؽة، ومؼقمات شمؽقيـفا ًمدى اًمػؼقف، ويمقػقة اًمعؿؾ 

 قمغم رقمايتفا وشمؼقيتفا وشمرؾمقخفا.

 وأهؿ كتائج سمحث أؾمتاذكا ؿمبػم:

ؽة اًمػؼفقة هل: )صػة راؾمخة ذم اًمـػس، حتؼؼ اًمػفؿ عمؼاصد اًمؽالم اًمذي اعمؾ -8

يسفؿ ذم إقمطاء احلؽؿ اًمنمقمل ًمؾؼضقة اعمطروطمة؛ إما سمرّده إمم مظاّكف ذم خمزون اًمػؼف، أو 

 سمآؾمتـباط مـ إدًمة اًمنمقمقة واًمؼقاقمد اًمؽؾقة(. 

 ؽؿة، وآضمتفاد. شمطؾؼ قمغم اعمؾؽة اًمػؼفقة أخػاظ يمثػمة؛ مـفا: اًمبصػمة، واحل -1
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 اعمؾؽة اًمػؼفقة شمتـقع إمم قمدة أنقاع؛ وهل:  -3

 مؾؽة شمؼرير اًمؼقاقمد إصقًمقة وآؾمتـباط اًمػؼفل اعمستؼؾ.  -أ

 مؾؽة آؾمتـباط اًمػؼفل اعمبـل قمغم أصقل اًمغػم.  -ب

 مؾؽة اًمتخريج اًمػؼفل ذم اعمذهب.  -ج

 مؾؽة اًمؽمضمقح اًمػؼفل ذم اعمذهب.  -د

 ر اعمذهب )اًمؼقل اعمعتؿد(. مؾؽة اؾمتحضا -ـه

 مؾؽة اًمؽمضمقح سملم اعمذاهب.  -و

شمؽقيـ اعمؾؽة اًمػؼفقة: ومرض يمػاية؛ سمحقث جيب قمغم اعمجتؿع شمقومػم ومؼفاء ذوي  -2

 مؾؽات ومؼفقة راؾمخة ًمسد طماضماشمف. 

اعمؾؽة اًمػؼفقة رضورية ًمؾػؼقف؛ ًمتحؼقؼ اًمـضقج اًمعؼكم واًمػؽري وما يـتج قمـ  -2

 احلذق ذم اًمػؼف وآؾمتقالء قمؾقف. ذًمؽ مـ أطمؽام ومؼفقة، و

اعمؾؽة اًمػؼفقة رضورية ًمؾؿجتؿع ًمسد طماضماشمف؛ يمؿعاجلة ىمضايا اًمعٍم ومشؽالشمف  -1

ووىمائعف اعمستجدة، وشمرؿمقد مسػمة يمؾ مـ اًمدقمقة اإلؾمالمقة واعممؾمسات احاًمقة 

 اإلؾمالمقة، وشمذًمقؾ ـمريؼ اؾمتئـاف احلقاة اإلؾمالمقة. 

اج إمم اكتؼاء ظماص ًمؾدارؾملم ًمؾػؼف اإلؾمالمل؛ سمحقث شمؽقيـ اعمؾؽة اًمػؼفقة حيت -1

م سماًمقاضمبات اإلؾمالمقة، واهلؿة ذم  يتقومر ومقفؿ: اًمذيماء واًمػطـة، واًمسػمة احلسـة، وآًمتزا

 ـمؾب اًمعؾؿ؛ ًمذًمؽ ٓ سمد مـ شمقضمقف إذيمقــاء وأوائـــؾ اًمطؾـــبة إمم دراؾمة اًمػؼف اإلؾمالمل. 
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اكتؼاء ظماص ًمؾؿدرؾملم ًمؾػؼف اإلؾمالمل؛ سمحقث شمؽقيـ اعمؾؽة اًمػؼفقة حيتاج إمم  -1

يتقومر ومقفؿ: اًمتؿؽـ مـ اًمػؼف وآؾمتقالء قمؾقف، واًمـصح، وإماكة، واًمتحكم سمآداب اًمعؾؿ، 

 ومعرومة ـمرق اًمتدريس. 

شمؽقيـ اعمؾؽة اًمػؼفقة حيتاج إمم مـفج دراد أصقؾ؛ يتضؿـ اًمعؾقم واعمعارف  -8

وقمؾقمفام، واإلمجاع اًمقؼقـل، وأصقل اًمػؼف اعمتضؿـ  اًمتاًمقة: اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـة اًمـبقية

ىمقاقمد آؾمتـباط، وقمؾقم اًمؾغة اًمعرسمقة مـ كحق وسف وًمغة وسمقان وأدب، ومؼاصد 

اًمنميعة، واًمػؼف اإلؾمالمل، واًمؼقاقمد اًمػؼفقة، هذا سماإلضاومة إمم ومفؿ اًمقاىمع اعمعاس سمام ومقف 

ذًمؽ، ورضورات اًمعٍم وطماضماشمف؛ مـ قمؾقم معاسة، وشمغػمات ؾمقاؾمقة واضمتامقمقة وهمػم 

ويتحؼؼ ذًمؽ سمدراؾمة اًمؾغة إضمـبقة، ومداظمؾ اًمعؾقم احلقاشمقة واًمؼاكقكقة، وآضمتامقمقة 

 وآىمتصادية واًمسقاؾمقة، واحلاؾمقب، وهمػم ذًمؽ. 

شمؽقيـ اعمؾؽة اًمػؼفقة حيتاج إمم اشمباع ـمريؼة أصقؾة ذم اًمتدريس؛ شمؼقم قمغم أؾماس  -80

متـ مـ اعمتقن اعمختٍمة ذم مذهب مـ اعمذاهب اًمػؼفقة مـ طمػظ اًمؼرآن واًمسـة، وطمػظ 

اًمصغر، ًمرضورة اًمتلؾمقس، يمام شمؼقم قمغم أؾماس اًمتدرج ذم اًمتعؾقؿ؛ سمحقث يـتؼؾ اعمدرس 

ت إمم اًمؽتب اعمتقؾمطة، ومـ صمؿ إمم اًمؽتب اعمطقًمة، اًمتل  سماًمطاًمب مـ مرطمؾة اعمختٍما

 شمعرض آراء اًمػؼفاء ذم مجقع اعمذاهب. 

اًمػؼفقة شمـؿق وشمؽمؾمخ ذم اًمـػس؛ سماًمؽمضمقح سملم أراء اًمػؼفقة ذم اعمذاهب، اعمؾؽة  -88

واًمتخريج اًمػؼفل ذم اعمذهب، واعمقازكة سملم اعمصاًمح واعمػاؾمد، واعمشاريمة ذم اعمحاورات 

 واعمـافمرات
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 اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف، طمقايمؿ اهلل ؿمقخـا، وسمارك اهلل ومقؽؿ. ؾممال/-82

 حػ ًمغػم اعمتقضئ؟ وضمزايمؿ اهلل ظمػًما.هؾ جيقز مس اعمص

 وقمؾقؽؿ اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف.

اًمصحاسمة اًمذيـ كؼؾت قمـفؿ هذه اعمسلخة ومجفقر اًمتاسمعلم وإئؿة إرسمعة أنف ٓ يؿس 

ا ضماء ذم اًمؽتاب اًمذي يمتبف رؾمقل اهلل  َ
ِ

ًمعؿرو سمـ  ملسو هيلع هللا ىلصاعمصحػ إٓ مـ يمان متقضًئا؛ ح

 يؿس اًمؼرآن إٓ ـماهر(.طمزم: )أن ٓ 

يمتبف ًمف".. وهق أجًضا ىمقل ؾمؾامن اًمػارد  ملسو هيلع هللا ىلصىمال اإلمام أمحد: "ٓ ؿمؽ أن اًمـبل 

 وقمبداًمؾف سمـ قمؿر وهمػممها، وٓ يعؾؿ هلام مـ اًمصحاسمة خماًمػ.

 ومحؾقا يمؾؿة ـماهر قمغم "متقضل".

حدث طمدصًما وظماًمػ ذم ذًمؽ اًمشعبل واًمضحاك، وكسب ٓسمـ قمباس أنف جيقز ًمؾؿ

أصغر أن يؿس اعمصحػ، وهق مذهب اًمظاهرية وكٍمه اسمـ طمزم، ومـ اعمعاسيـ اًمشقخ 

 إًمباين.

ودًمقؾ همٓء: أن احلديث اًمساسمؼ مرؾمؾ، وأن ًمػظ "ـماهر" ًمػظ مشؽمك يطؾؼ قمغم 

 اعمسؾؿ واعمممـ، واعمؼصقد سمف هـا "اعمممـ".

 واًمذي أمقؾ إًمقف اجلقاز، وإومضؾ اًمقضقء، واهلل أقمؾؿ.

ما صحة طمديث: )مهللا أطمقـل مسؽقـًا، وأمتـل مسؽقـًا، واطمنمين ذم زمرة ؾممال/-81

 اعمسايملم(؟

 طمديث مـؽر!
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وىمد ضعػف يمثػم مـ أئؿة احلديث، وصححف سمعض اعمعاسيـ سمؿجؿقع ـمرىمف! ًمؽـ 

 ـمرىمف يمؾفا واهقة ٓ شمؼقي سمعضفا سمعًضا!

 ؟ما صحة طمديث: )اسمـا اًمعاص مممـان: هشام وقمؿرو(ؾممال/-81

 هذا طمديث ضعقػ.

رواه محاد سمـ ؾمؾؿة قمـ حُمَؿد سمـ قَمْؿرو، قَمـ أيب ؾَمَؾَؿة، قَمـ أيب ُهَريرة؛ ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقل 

 
ِ
 : )اسمـا اًمعاص مممـان هشام وقمؿرو(. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ حُمَؿد، قَمـ أيب ؾَم  َٓ َكْعَؾُؿ َرَواُه قَم ر: "َوَهَذا احْلَِديُث  َّٓ ىمال اًمبزا َؾَؿة، قَمـ أيب ُهَريرة إ

 محاد سمـ ؾمؾؿة".

وصححف احلايمؿ ذم "اعمستدرك"، ويمذًمؽ صححف اًمشقخ إًمباين وسمعض اعمعاسيـ؛ 

ٕن رواية حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قمؾؼؿة قمـ أيب ؾمؾؿة قمـ أيب هريرة طمسـة قمـدهؿ! وًمقس 

ٕنف يمان  يمذًمؽ!! ومؼد ضعػ أهؾ اًمـؼد ما يرويف حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قمؾؼؿة قمـ أيب ؾمؾؿة؛

 يسؿع اًمٌمء مـ ىمقل أيب ؾمؾؿة صمؿ يسـده! ومال ُيؼبؾ ما شمػرد سمف.

وماحلديث ضعقػ، ومع هذا ٓ كشؽ سمنيامن هشام وقمؿرو اسمـل اًمعاص ريض اهلل قمـفام؛ 

 ومؼد ماشما قمغم اإليامن، وصحبا كبقـا صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

 ما صحة طمديث: )ًمؽؾ رء قمروس، وقمروس اًمؼرآن اًمرمحـ(؟ؾممال/-81

 طمديث مقضقع.

رواه اًمبقفؼل ذم "ؿُمعب اإليامن" مـ ـمريؼ أمحد سمـ احلسـ دسمقس اعمؼرئ، قمـ حمؿد سمـ 

حيقك اًمؽسائل اعمؼرئ، قمـ هشام اًمقزيدي، قمـ قمكم سمـ محزة اًمؽسائل، قمـ مقؾمك سمـ 

ضمعػر، قمـ أبقف ضمعػر، قمـ أبقف، قمـ قمكم سمـ احلسلم، قمـ أبقف، قمـ قمكم ريض اهلل قمـف؛ ىمال: 

 غم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يؼقل: )ًمؽؾ رء قمروس، وقمروس اًمؼرآن اًمرمحـ(.ؾمؿعت اًمـبل ص
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ء، وهق مـؽر! أمحد سمـ احلسـ ضعقػ، وحمؿد سمـ  ىمؾت: وهذا إؾمـاد مسؾسؾ سماًمؼّرا

 حيقك جمفقل، وهشام جمفقل!

ما صحة طمديث: )إن مـ أؿمد اًمـاس سمالء إنبقاء، صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ، صمؿ ؾممال/-88

 قهنؿ(؟اًمذيـ يؾقهنؿ، صمؿ اًمذيـ يؾ

 طمديث ضعقػ هبذا اًمؾػظ.

وىمد أظمرضمف اًمدارمل واًمـسائل ذم "اًمســ اًمؽؼمى" واسمـ ماضمف، وصححف اًمؽممذي، 

واسمـ طمبان واحلايمؿ، يمؾفؿ مـ ـمريؼ قماصؿ سمـ هبدًمة، قمـ مصعب سمـ ؾمعد سمـ أيب وىماص، 

مثؾ، قمـ أبقف، ىمال: ىمؾت، يا رؾمقل اهلل؛ أي اًمـاس أؿمد سمالء؟ ىمال: )إنبقاء صمؿ إمثؾ ومإ

 يبتغم اًمرضمؾ قمغم طمسب ديـف(.

وأظمرضمف احلايمؿ مـ رواية اًمعالء سمـ اعمسقب قمـ مصعب أجًضا، وأظمرج ًمف ؿماهًدا مـ 

طمديث أيب ؾمعقد، وًمػظف، ىمال: )إنبقاء، ىمال: صمؿ مـ؟ ىمال: اًمعؾامء، ىمال: صمؿ مـ؟ ىمال: 

 اًمصاحلقن( احلديث. وًمقس ومقف ما ذم آظمر طمديث ؾمعد.

ايمؿ مـ طمديث وماـمؿة سمـت اًمقامن أظمت طمذيػة ىماًمت: وأظمرج اًمـسائل وصححف احل

أتقت اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم كساء كعقده، ومنذا سمسؼاء يؼطر قمؾقف مـ ؿمدة احلؿك، 

 ومؼال: )إن مـ أؿمد اًمـاس سمالء إنبقاء، صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ، صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ(.

وأما طمديث  ىمؾت: قماصؿ سمـ هبدًمة هق قماصؿ سمـ أيب اًمـجقد اًمؼارئ وهق ضعقػ!

 اًمعالء ومػمضمع حلديث قماصؿ، ومال يصؾح ؿماهًدا ًمف.

وىمد ؾمئؾ اًمدارىمطـل قمـف؟ ومؼال: "رواه اًمؼاؾمؿ سمـ ماًمؽ واعمحاريب قمـ اًمعالء سمـ 

اعمسقب قمـ قماصؿ سمـ أيب اًمـجقد قمـ مصعب سمـ ؾمعد قمـ أبقف، وىمال اسمـ ومضقؾ قمـ اًمعالء 

صؿ سمـ أيب اًمـجقد قمـ مصعب قمـ أبقف قمـ ؾمعد، واًمصقاب: قمـ اًمعالء سمـ اعمسقب قمـ قما

 قمـ ؾمعد".



 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 

وقمؾقف ومال يصح ىمقل احلايمؿ: "وىمد شماسمع اًمعالء سمـ اعمسقب قماصؿ سمـ هبدًمة قمغم روايتف 

 قمـ مصعب سمـ ؾمعد"؛ ٕن اًمصقاب قمـ اًمعالء سمـ اعمسقب قمـ قماصؿ، ٓ أنف شماسمعف!

وأما طمديث وماـمؿة ومرواه ؿمعبة وزائدة وظماًمد سمـ قمبداًمؾف وهمػمهؿ، قمـ طمصلم سمـ 

تِِف وَماـمَِؿَة ىماًمت: قُمْدُت قمبد اًمرمحـ اًمسؾؿل، ىمال: ؾمؿعت أبا قمبقدة سمـ طمذيػة حيّدث قمـ قَمؿَّ

ك  ِة احْلُؿَّ َؼاُء َيْؼُطُر قمؾقف مـ ؿِمدَّ ، وىمد قَمؾََّؼ اًمسِّ
ٍ
ُ قمؾقف وؾمؾؿ ذم كَِساء  صغم اَّللَّ

ِ
َرؾُمقَل اَّللَّ

هُتَ  ، ًمق َدقَمْقَت وَمَذَهَب قَمـَْؽ ؿِمدَّ
ِ

ا؟ ومؼال: )َأؿَمدُّ اًمـاس سَمالًء إَنْبَِقاُء، صُمؿَّ ومؼؾت، يا َرؾُمقَل اَّللَّ

َْٕمَثُؾ(. احِلُقَن، صُمؿَّ إَْمَثُؾ وَما  اًمصَّ

تِِف ىماًمت:  ، قمـ ظَمْقَثَؿَة، قمـ أيب قُمَبْقَدَة سمـ طُمَذْيَػَة، قمـ قَمؿَّ ورواه ضَمِريٌر قمـ طُمَصلْمٍ

، ما وهق ُيققَمُؽ وىمد قَمؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَدظَمْؾُت قمغم اًمـبل 
ِ

َؼ ؾِمَؼاًء َيْؼُطُر قمغم وُمَماِدِه، ومؼؾت يا َرؾُمقَل اَّللَّ

 ُيَضاقَمُػ قَمَؾْقـَا اًْمَبالُء(.
ِ
 هذا؟ ومؼال: )إكا َمْعنَمَ إَنْبَِقاء

: وملدظمؾ ضمرير سملم طمصلم وأيب قمبقدة: ظمقثؿة، وظماًمػ ذم ًمػظف، وًمػظف أىمرب إمم ىمؾت

إمم صحة هذا إظمػم قمـ وماـمؿة احلديث اًمذي أظمرضمف اًمبخاري حتت هذا اًمباب، واعمقؾ 

 أىمرب، واًمؾػظ أظمر اًمذي مثؾ طمديث قماصؿ يملنف مروي سماعمعـك، واهلل أقمؾؿ.

واإلمام اًمبخاري اؾمتػاد مـف ذم اًمؽممجة، ومؼال: "سماب َأؿَمّد اًمـَّاِس سَماَلًء إَنْبَِقاُء، صُمؿَّ 

ِهقَؿ اًمتَّْقِؿلِّ  َْٕمَثُؾ"، صمؿ ؾماق مـ طمديث إسِْمَرا ـْ قَمْبِداًمؾَِّف، إَْمَثُؾ وَما ـِ ؾُمَقْيٍد، قَم ـِ احلَاِرِث سْم ، قَم

، إِكََّؽ 
ِ

َؿ َوُهَق ُيققَمُؽ، وَمُؼْؾُت: َيا َرؾُمقَل اَّللَّ  َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ
ِ

ىَماَل: َدظَمْؾُت قَمغَم َرؾُمقِل اَّللَّ

، ىُمْؾُت: َذًمَِؽ َأنَّ ًَمَؽ شاَلِن ِمـُْؽؿْ َأضَمْؾ، إيِنِّ ُأوقَمُؽ يَماَم ُيققَمُؽ َرضُم »ًَمُتققَمُؽ َوقْمًؽا ؿَمِديًدا؟ ىَماَل: 

؟ ىَماَل:  ـِ ُ »َأضْمَرْي َر اَّللَّ َّٓ يَمػَّ ـْ ُمْسؾٍِؿ ُيِصقُبُف َأًذى، ؿَمْقيَمٌة وَماَم وَمْقىَمَفا، إِ َأضَمْؾ، َذًمَِؽ يَمَذًمَِؽ، َما ِم

َجَرُة َوَرىَمَفا  ش.هِبَا ؾَمقَِّئاشمِِف، يَماَم حَتُطُّ اًمشَّ

ك ذم طمديث قماصؿ اًمضعقػ؛ أن إنبقاء أيمثر اًمـاس سمالء، ومفذا احلديث يدّل قمغم اعمعـ

 صمؿ مـ يسػم قمغم درهبؿ.



 
 
 

   ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 
 
 
 

 

 ما صحة طمديث: )اًمتائب طمبقُب اهلل(؟ؾممال/-800

 طمديث ضعقػ.

وروى اسمـ أيب اًمدكقا ذم "يمتاب اًمتقسمة"، وأبق اًمشقخ ذم "يمتاب اًمثقاب" مـ طمديث 

سمـ أمحد ذم "زوائد اعمسـد" أنس سمسـد ضعقػ: )إن اهلل حيب اًمشاب اًمتائب(، وًمعبداًمؾف 

وأيب يعغم ذم "مسـده" سمسـد ضعقػ مـ طمديث قمكم: )إن اهلل حيب اًمعبد اعمممـ اعمػتـ 

 اًمتقاب(.

 

 

 


