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حديث علي رضي الله عنه

(كتابُ اهلل فيه نبأُ ما قبلَكه وخربُ مابعدَكه )
دراسة وحتليل
الملخص :
لثنتيذننىل لثجاثجننىل  :أَ لثقننرآَ لثفننراق اننو

توؼلت من الن ه انال لث شنح دؾت ن

راننا لثنذننا نلث ننس ثلمصننلمؽت وت داننن ق

نتائر أبرزاا :
لثنتيذنننننىل لأنؾت :أَ دنننننروا ب نننن

لثنننننرنل

ندنيااق ،دَ اق ملول ب نؼ رنل ن .

ثػريانننق ين ن افنننوَ دلب ن ن لذتصن ن بنننؽت

لثنتيذننننىل لثرلب ننننىل :أَ لثقننننرآَ

لأينننرلَ  ،نانننال بن ن ر منتعنننر لن ن منننر

ن تابنن نأ ٌتننق م ذننس ثن ينن ؼننل لهلل

لث ؽور ،ن لن أانا لث لنق أَ ا يننول
سيف أن ًتلق ي اقع من
آالر،

نا ع لن

ما تؽ ى لذتابٍت لبن

نا
نا ع

ن لثن

ثل باع

د ن

لثنتيذننننننىل لثجانيننننننىل :أَ سنننن ن اح لذتننننننارخ
لهلم لني

لثنتيذننننىل لرتامصننننىل  :أَ ب نننن

نؽننننوؿ

ادن نىل ماشنننىل دؾت

كتع ري ا ،نلثت ييا وت ساه رنلت ا ي ا

لذتارخ لهلم لني.
لي رـي لهلل نن

لي نشلق.
لثصننننىل لثن وانننىل لنتط نننر

نلذتنننابٍت لبننن سذننننر نل مننننا لثقننننر

نن ن

لهلل

تنا

سفنق لثفن ف لي نا  ،الؽوؼننا

أسادانننح لثصنننن لأرب نننىل نمصنننن ل منننا
ألت ب سن ا.

لهلل بي ن ن منا ين لفق نالن ماب ن ا ق)
سص ثػريه ؿتتاب ات نبعولا ه .
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المقذمة :
دَ لذتم هلل ضتم ه ،ننصت ين  ،ننصتػفره ،نن وذ باهلل م ظرنر أنفصنا ،نم
شيئات أ ماثنا  ،م ا ه لهلل ب مفا ث ،نم افلا ب اادي ث  ،نأظ
دال لهلل نس ه ال ظراك ث  ،نأظ
رقبرو ًال متٌرٍ إال ًأَزى يعهًٌٌ)

أَ ستم ل

أَ ال دث

ّب أّيب انرٍّ آينٌا ارقٌا اهلل حق

ه نرشوث

)1

ّب أّ يب اننبض ارقٌا زثكى انرُ خهقكى يٍ َفط ًاحدح ًخهق ينيب شًجيب ًثث ينيًب زجبال كثريا ًَعبء

ًارقٌا اهلل انرُ رعبءنٌٌ ثو ًاألزحبو إٌ اهلل كبٌ عهْكى زقْجب )

)2

ّب أّيب انرٍّ آينٌا ارقٌا اهلل ًقٌنٌا قٌال

ظدّداّ ،صهح نكى أعًبنكىًّ ،غفس نكى ذٌَثكىً ،يٍ ّطع اهلل ًزظٌنو فقد فبش فٌشا عظًْب)  )3أما ب :
لهلل ت اؾت ناو لثعفار ثلقلو نلأب لَ  ،ناو لث ؽمىل

بإَ لثقرآَ لثفراق

ثألمىل ن لثفؼت ،ناو لثفؽا ثيض باهلسه ،شريب لهلل م لثؽ نر نلنتؽاسف ي ا
ييا لثصا ىل ،ت نت

اد نلث ما ب رب ىل لث لرا ; نهلال بق ل تن

باأساداح لثن واىل لثولرد وت بفائا لثقرآَ نمناي  ،نآدل
د رل أال  ،نثول م اعتػا بت ليم نثول م ظتت
ندوه د ذازه ،ناي كتلىل

جري ثابتىل

لمار لذت اح

لثت اما م

نندو

وت ت نال  ،ن ا تين وت توـيض

لثن ؼل لهلل لي نشلق .

نوت اال لث شح أتنانه س اجا م أساداح بفائا لثقرآَ باث رلشىل لثتامىل ثلمؼت
نل شناد نلنتتاب ات نلثعولا  ،ناال لذت اح م
لنتفصرنَ ب

ت ق ،ن

افتب أس يىت

لأاميىل ؿتفاَ ،بق ؼ ر

تابا وت بفائا لثقرآَ دال ذ ره وت

تاب .
مشكلة البحث :سؽوه سيفٍ وت لدترو نلثت اا ل ب

رنل سن اح لني رـني لهلل

ن م د ىل رأا نماا ال وت ؼ ي ن لثت نترتب ل ذثك تف يف لذت اح ،ننتا
تت ت نر سن اح

تنا لهلل بين ن ن منا ين لفق )...نظنولا ه جنرت لن متاب نات

نظولا ترتقي بن دؾت دردنىل لذتصن ثػنريه  ،نأَ تؽنشيض لذتن اح نتفن يف  ،مصن ثىل
) 1ػىضة آٌ عمطان 102 :
) 2ػىضة اليؼاء 1 :
) 3ػىضة ألاحعاب70 :
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م مصائا لالدت اد ،هلا ـولبىت نيول
لثن واىل

م لومىل ث ى أاا لثؽنن ىل ،ب ن ص ؼنوَ لثصننىل

لثفا نلالبرتلر ،نم لو أَ لدترو أسيانا عتتناز دؾت لثت

ن من دنلب ن ،

نلثت ما ب ما وت مؽ ره ،نسذىل يائل الؽوؼا مع ندود م اوثا نفض لثرلني م أاا
لثؽننن ىل ،نلذتص ن عتؽننا بننؽت لأيننرلَ ،نثننو لننت مننرلت ق وت لث لننق ،نأال ننار ل مننا
لث خاري مع أيرلن نسصاده مع ور  )4ناي الري مجاه ل ذثك ،نباهلل لثتوبيا.
مثثج ا البحثث :شننلفت وت

جنني اننال لنتننن ر لالشننتقرلئي ،امننع لثرنلاننات نلأيننوله،

نلنتن ر لالشتن ا ي وت لشتن ايت لنت اني نبياَ لث الالت  ،وت لثصن نلنتؼت ،مع لالشت اله
ل

ا م ن أرى ردشان .

خطة البح :اتفوَ اال لث شح م مق مىل ،نم شجؽت :
لنت شح لأنه :درلشىل شن نمنؼت سن اح لني رـني لهلل نن
لنتخرز من ا ؟ ياه:

شنتفوَ بنؼت ،يلننا منا

تا لهلل بي ن ما ي لفق نال  )...نبي مطاثب:
لي رـي لهلل ن .

لنتطلب لأنه :خترار س اح لذتارخ
لنتطلب لثجاني :درلشىل دشناد لذت اح .
لنتطلب لثجاثح :لنتتاب ات نلثعولا .

لنت شح لثجاني :لنت اني نلثفولئ لثيت تفمن ا لذت اح ،نبي مطل اَ:
لنتطلب لأنه :غراب لذت اح.
لنتطلب لثجاني :لنت اني نلثفولئ لثيت تفمن ا لذت اح .
المثحث األول :دراسة سىذ ومته حذيث علي رضي اهلل عىه (كتاب اهلل فيه وثأ)
املطلب األول ختريا حدي :احلارث عن علي رضي اهلل عجه
أنال :نؾ لذت اح  ،ياه ل ما لثرتمناي رلتن لهلل وت شننن  :سن ثنا
ينناه :س ن ثنا سصننؽت ب ن
لثطائي،

ن بن لتين

لنني لدت فنني ،ينناه :مس ننت لتننس لثساننات ،ن أبنني لنتختننار

لب أالي لذتارخ لأ ور،

غتوـوَ وت لأساداح ب اللت ل

لذتارخ ،ياه :مررت وت لنتصذ بإذل لثنناط
لي بقلت :اا أمري لنتؤمنؽت ،أال ترى أَ لثناط ي

 ) 4اهظط :جاضٍر ؤلاػالم ووفُاث اإلاشاَير وألاعالم (، )266/19والبساًت والنهاًت ( )26/11وملسمت هخاب الجطح والخعسًل ( )10/1و(/7
 )191جطجمت ضكم (. )1086
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الاـول وت لأساداح ،ياه :ني ب لواا؟ يلت :ن ق .ياه :أما دني ي مس ت رشوه لهلل
ؼل لهلل لي نشلق اقوه$ :أال دن ا شتفوَ بتننىل .#بقلنت :منا لنتخنرز من نا انا رشنوه
لهلل؟ ياه" :

تا لهلل بي ن ما ي لفق نال ما ب

لثفؽا ثيض باهلسه ،م تر

ق ،نسفق ما بينفق ،ناو

م د ار يؽم لهلل ،نم لبتػ لهل ى وت غريه أـنل

لهلل ،ناو س ا لهلل لنتتؽت ،ناو لثا ر لذتفيق ،ناو لثؽرليت لنتصتقيق ،او لثاي ال
تساؼ ب لأاولر ،نال تلت ض ب لأثصنىل ،نال اع ع منن لث لمنار ،نال غتلنا لن
لثرد ،نال تنقفي ذائ  ،او لثاي

تنتن لدتن دذ مس تن ستن يناثول{ :دننا مس ننا

يرآنا ذ ا ا ي دؾت لثرظ } طلدت 2 :ص م ياه بن ؼن  ،نمن
سفق ب

ه ،نم د ا دثي ا ى دؾت ؼرليت مصتقيق "

ثانيا  :خترار لذت اح م

راا لذتارخ

ب لتي ياه :س ثنا سصؽت ب
لنتختار لثطائي،

جنر

منا بن أدنر ،نمن

)5

لي  :أالرد ل ما لثرتماي  )6م

راا

لي لدت في ،ياه :مس ت لتس لثسانات ،ن أبني

لب أالي لذتنارخ لأ نور ،ن لذتنارخ ،نأالردن ل منا ألتن بن

سن ا وت لنتصن  )111 /2بريق  ، )704م
ينناه :نذ ننر ستم ن ب ن

راا ا قو  ،س ثنا أبي،

ننب لثقرًتنني ،ن لذتننارخ ب ن

لب دششا

ن لهلل لأ ننور  )7بننا ر

لذت اح شتتؽرل.
نأالرد لب أبي ظني ىل وت لنتؽننف  )125 /6بنريق  )30007من
لي،

رانا سصنؽت بن

لتس لثسانات ،ن أبني لنتختنار لثطنائي ،ن لبن أالني لذتنارخ لأ نور ،ن

لذتارخ،

لي رـي لهلل ن

)8

نأالردن لذتننابٍت لثن لرمي وت شنننن  )2098 /4بننريق  )3374من

راننا ستمن بن

اسا لثربا ي ،س ثنا لذتصؽت لدت فني ،ن لتنس لثسانات ،ن أبني لنتختنار لثطنائي،
لبن أالني لذتنارخ ،ن لذتنارخ  )9نأالردن ل منا لث نسلر وت لنتصنن )71- 70 /3
بننريق  )834من

راننا ين لهلل بن شن  ،ينناه :س ن ثين منني ا قننو ب ن دبننرلايق ب ن

 ) 5اهظط :ػنن الترمصي هخاب فظائل اللطآن /باب ماجاء في فظل اللطآن ( )172 /5حسًث ضكم (. )2906
 ) 6اهظط :ػنن الترمصي( )172 /5ضكم (. )2906
 ) 7اهظط :مؼىس ؤلامام ؤحمس بً حىبل( )111 /2بطكم (.)704
 ) 8اهظط :اإلاصىف في ألاحازًث وآلاجاض( )125 /6بطكم (. )30007
 ) 9اهظط :ػنن الساضمي ( )2098 /4بطكم (.)3374
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ش  ،ياه :نا أبي،
لهلل لأ ور،
ب

ب لثقرًتي،

لذتنارخ بن

لب دششا  ،ياه :نا ستم ب

لي ب أبي اثب ،رـي لهلل نن نرينق  )835من

رانا ستمن

لثرسيق ،ياه :نا ز راا ب
مرن ب مر ،

أبي لث خرتي،

ن نرينق  )836من
لثساات،

ن ي ،يناه :ننا ستمن بن شنلمىل ،ن أبني شنناَ،
لني بن أبني اثنب ،رـني لهلل

لذتارخ ،ن

رانا ستمن بن م منر ،يناه :ننا ماثنك بن شن ري ،يناه :ننا لتنس

أبي لنتختار ،يناه :ننا لبن أالني لذتنارخ لأ نور ،ن لذتنارخ لأ نور ،ن

لي ب أبي اثنب ،رـني لهلل نن
بنريق  )367من

نأالردن أبنو ا لن لنتوؼنلي وت مصنن ه )302 /1

رانا أبني اليجمنىل ،سن ثنا ا قنو بن دبنرلايق ،سن ثين أبني ،ن لبن

دشننشا  ،نذ ننر ستم ن ب ن
نلذتابٍت أبو

)10

ن لهلل لأ ننور ،ن

ننب ،ن لذتننارخ ب ن

لهلل لنترنزي وت ييا لثليا ؿ )173 :م

لنني

)11

راا دششا  ،أال ننا عتين

ب آد  ،ثنا لتس لثسانات ،ثننا أبنو شتتنار لثطنائي ،ن لبن أالني لذتنارخ لأ نور ،ن
لي ب أبني اثنب ،رـني لهلل نن بنا ره  )12نرنله لذتنابٍت أبنو

لذتارخ لأ ور،

رانا ألتن يناه :سن ثنا أبني

اار لنتخلؾ وت لنتخلؽيات  )63 /3بريق  )2000م

ياه :س ثنا دششا ب اوشف لأزر  ،ن ظن يب بن ؼنفولَ ،ن لتنس لثسانات ،ن
لذتارخ،

لني رـني لهلل نن  )13نرنله لث ي قني وت ظن ب ل قتناَ

 )335 /3بريق  )1788م

ن لهلل

أبي دششا ،
ب

مر ب ألت ب

راا أبي لي لثرنذباري ،أال نا أبنو ستمن بن

لي ب ظوذ لنتقرئ بولشنىت يناه :سن ثنا ظن يب بن أبني أانو ،

س ثنا سصؽت لدت في ياه :مس ت لتس لثساات،
لذتارخ لأ ور،

لني رـني لهلل نن  )14نلذتنابٍت لثفرانابي وت

لذتارخ لأ نور ن

بفائا لثقرآَ ؿ )183 :بريق  )79م
ياه :س ثنا ستم ب شلمىل،
لذتنارخ ،ن

أبي لنتختار لثطائي،

لبن أالني

راا أبي د فنر

أبي شيار،

ن لهلل بن ستمن لثنفيلني

مرن ب منر  ،ن أبني لثن خرتي ،ن

لني نوت ؿ )184 :بننريق  )80من

رانا ستمن ينناه :ثننا لذتفنق بن

 ) 10اهظط :مؼىس البزاض( البحطالعداض) ( )71-70 /3بطكم(.)834
 ) 11اهظط :مؼىس ؤبي ٌعلى اإلاىصلي ( )302 /1بطكم (.)367
 ) 12اهظط :مذخصط[كُام اللُل وكُام ضمظان وهخاب الىجط] (ص.)173 :
 ) 13اهظط :املخلصُاث وؤجعاء ؤدطي ألبي طاَطاملخلص( )63 /3بطكم (. )2000
 ) 14اهظط :شعب ؤلاًمان ( )335 /3بطكم (. )1788
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بعري ب شلماَ ياه :س ثنا مرن ب لثقيض لنت ئي
لث خرتي،

لب أالي لذتارخ،

لذتارخ،

لي نوت ؿ )185 :بنريق  )81من

راا أبني بفنر ،ن جمناَ يناال :سن ثنا سصنؽت بن
لنتختار لثطائي،

مرن ب مر لدتميلي،

أبي

لني ،ن لتنس لثسانات ،ن أبني

لبن أالني لذتنارخ ،ن لذتنارخ يناه :داللنت لنتصنذ  ،بنإذل لثنناط

غتوـننوَ وت لأساداننح ينناه :ب ن اللت ل ن
يتي ىل ب ش ي ياه :س ثنا لب هلي ىل،

لنني نوت ؿ )185 :بننريق  )82م ن
الاث ب أبي مرلَ،

راننا

لني بن أبني اثنب

رـي لهلل ن .)15
املطلب الثاني دراسة إسجاد احلدي:
)1

ب لتي :او

ب لتي أبو ستم لثفصني لن لأؼنض ،نيينا :لثفعني
ن لذتمين ثقنىل سنابٍت دنوله ذن تؽنانيف رنى ن

بانت ذمىل نيينا :لمسن

لني بن

اؼق نستم ب بعر نلثنفر ب مشيا ،رنى ن مصلق نلثرتماي نغرياما  ،مات
شنىل تصع نأرب ؽت نمئتؽت
 )2سصننؽت ب ن

)16

لنني لدت فنني :اننو لذتصننؽت ب ن

لنني ب ن لثوثي ن لدت فنني رنى ن الاث ن

لذتص ب لذتر ند فر ب برياَ نلأ مغ رنى ن ل ما ألتن نلبن لثفنرلت يناه
ألت  :ما رأات أبفا منن نمن شن ي بن

نامر  ،يناه لذتنابٍت وت لثتقرانب  :ثقنىل

اب مات شنىل ث خ أن أربع نمائتؽت نث أربع أن متض نمثانوَ شنىل
 )3لتس ب س يب ب

مار لثساات :انو لتنس بن س ينب بن

)17

منار لثسانات لثقنارئ ،

أبو مار لثفووت لثتيمي ،موؾت بين تيق لهلل رنى

س يب ب أبي ثابت  ،نلتناد

ب أبي شليماَ ،نشليماَ لأ مغ رنى ن درار ب

ن لذتمين نسصنؽت لدت فني

نغرياما ،شئا ن لبن م نؽت بقناه :ثقنىل ،نيناه لثنصنائي  :ثنيض بن بن ط  ،رنى ثن
مصلق نلأرب ىل ،مات شنىل شت نمتصؽت نمائىل

)18

 ) 15اهظط :فظائل اللطآن(ص  )185 -184ألاحازًث ( )79و( )80و( )81و(.)82
 ) 16اهظط :الياشف في معطفت مً له ضواًت في الىخب الؼخت( )676 /1جطجمت ضكم ( ، )3524و تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ (/18
 )524جطجمت ضكم (.)3610
 ) 17اهظط :الياشف ( )334 /1جطجمت ضكم ( )1098وجلطٍب التهصًب(ص )167 :جطجمت ضكم (.)1335
 ) 18اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )314 /7جطجمت ضكم (.)1501
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 )4أبو لنتختار لثطائي  :او أبو لنتختار لثطائي

رنى ن شن ي

ووت ييا  :لمسن شن

ب د ري  ،نظراض ب لذتارخ لثقاـي ،نأبني لثن خرتي لثطنائي ،نلبن أالني لذتنارخ
لأ ور ،رنى ن لتس لثساات نظراك  ،نياه لذتابٍت وت لثتقراب :زت وه
 )5لب أالني لذتنارخ لأ نور :لبن أالني لذتنارخ لأ نور رنى ن لذتنارخ ،ن
زت وه م لثصادشىل

)19

لني:،

)20

 )6لذتننارخ لأ ننور لهلمن لني :اننو لذتننارخ ب ن
زاري ،ؼاسب لي  ،رنى

ن لهلل لهلم ن لني لأ ننور لثفننووت أبننو

 :لي ،نلب مصن ود .ن ناَ بقي نا باـن من

لثفوبىل ،نثفن ثؽت لذت اح  ،رنى نن  :لثعن

لمنار

 ،ن طنار بن أبني ربناو ،ن منرن

ب مر  ،نأبو دششا لثص ي ي ،نغرياق ،ياه لب م ؽت :لذتارخ ثيض ب ب ط .نيناه
منر  :ثقنىل ،نيناه لثنصنائي أافننا :ثنيض بن بن ط  ،ينناه لبن أبني دلند:
أبق لثناط ،نأبنر

لثنناط ،نأسصنب لثنناط ،ت لنق لثفنرلئ

من

ناَ لذتننارخ
لني ،نيناه لبن

شريا  :أدر ت أانا لثفوبنىل نانق اقن موَ متصنىل ،من بن أ باذتنارخ لأ نور ثنن
ب ي  ،نم ب أ ب ي ثن باذتنارخ ،ثنق لقمنىل ،ثنق مصنرن  ،ثنق ظنراض  .)21ننقنا
لب أبي سامت وت لدترو نلثت اا:
لذتارخ

اَ ؼاسب

أبي بفر ب أبي يناػ أَ

لب أبي اليجمىل

تب ن اَ غريه أرـ من .نذ ر لب أبي سنامت وت لدتنرو

نلثت اا أَ عتي ب ش ي لثقطاَ

اَ عت خ

لذتارخ لأ ور

)22

نينناه لذتننابٍت وت لثت ننااب :نينناه بنن ظننااؽت وت لثجقننات :ينناه ألتنن بنن ؼننا
لنتؽري :لذتارخ لأ ور ثقىل ما أسفٌت نما أسص ما رنى
بق ياه لثع

اَ افا ياه

لي نأثنن

اف افا وت لذت اح دفتنا

لين  ،يينا ثن
ناَ

ابن وت

رأا ) . )23

 ) 19اهظط :الياشف ( )458 /2جطجمت ضكم ( )6820تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )266 /34جطجمت ضكم ( )7610وجلطٍب التهصًب
جلطٍب التهصًب (ص )671 :جطجمت ضكم (.)8348
 ) 20اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )7761( )485 /34وجلطٍب التهصًب (ص )704 :بطكم (.)8492
 ) 21اهظط :جاضٍر ؤلاػالم ط الخىفُلُت ( )58 /5حطف الحاء(.)20
 ) 22اهظط :الجطح والخعسًل البً ؤبي حاجم ( )78 /3جطجمت ضكم ( )363و(جلطٍب التهصًب (ص )146 :جطجمت ضكم( )1029و تهصًب
الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )249-245 /5و تهصًب التهصًب (.)147 /2
 )23اهظط :تهصًب التهصًب (.)147 /2
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رأي لذتابٍت لثع
نت

وت ظيخ لذتارخ لهلم لني :ياه نن لثعن

أبوسامت نلب لنت اين ،نلنتق أاا لث لق

لثصري اال ستموه م لثع

لثعن

 :يناه لذتنابٍت لثناا وت

ل أنن أرلد باثفنا لرتطن ندال بنألي ظنير انرني

ن  ،نأافا بإَ لثنصائي مع ت نت وت لثرداه ي لستر باذتارخ)
لثتقراب أَ تفااب لثع
نشلق با وت رأا أن

ثلشارخ لهلم لني ثيض وت س اج

لثنن ؼنل لهلل لين

ننناثك وت تق قتن ن

لينننا لن ن أبننني بفنننر ن منننر رـننني لهلل

اَ ؼاسب

تب ن اَ غريه أرـن منن  ،نأَ عتني بن شن ي

ناَ عتن خ ن لذتنارخ لأ نور  ، )25نذ نر لذتنابٍت لبن

بياَ لث لق نبفل بصن ه أَ لثع
لث :

اقوه لب

ناَ لثعن

ين ت لننق من لذتننارخ لننق

م اذ لهلل أَ افوَ لثع

نلثنخ نني مجل ن د ث نىل ن لمننا ندانننا نأًت ن لثع ن

نالبا بنا انو دمنا دلينا،

ويننب ثقوث ن وت لذتننارخ لهلم ن لني،

س ن ثين لذتننارخ ن نناَ أس ن لثفننالبؽت ن اننػت م ن لذتننارخ
دبرل ن وت سننب لنني رـنني لهلل ن ن نتففننيل ث ن
اب لثع

)26

ن لثن وت دنامع

تفلق وت ل ما دبرلايق لثنخ ي ناو ثقنىل  ،نتفلنق

ناثك وت لذتننارخ لأ نور ناننو ؼن ن  ،بننا

)

ت،

لأئمننىل سفمننول بتوثيننا لذتننارخ لأ ننور بقن نقننا لبن أبنني سننامت وت

لدترو نلثت اا :أن
لثقطاَ

 ،نبؽت لذتابٍت وت

ىل ظير نلثرنلاىل ظير آالر ،الؽوؼا ن ما ارني ظيئا الات لا ب

نثننال صتن أَ ب ن

لثفرلئ

)24

اَ ارى ب َ ليا رـي لهلل ن أبفا لثؽشابىل مطلقا،ا ين أَ

لذتنننارخ م تن ن ع  -نانننو
ن ما -نلث

:

ناَ

نالبا

ننا ندفتننا نقننق لي ن

لن غننريه ،نم ن اننا انننا نلهلل أ لننق

)27

ننقا لذتابٍت وت لثت نااب :ن لثن نري ن لبن م نؽت :أَ لذتنارخ ين مسنع من بن
مص ود نثيض ب بن ط ،نيناه جمناَ لثن لرمي  :ن بن م نؽت ثقنىل ،نيناه أبنو سنامت ثنيض
بقوي نال هت عتتر

اج  ،نياه لثنصنائي ثنيض بناثقوي نيناه وت موـنع آالنر ثنيض بن

ب ط نياه زتاث نييا ثلع

نت ختتلف دؾت لذتارخ ياه ن ق أالتلف دثي أت لق منن

24

) اهظط:ػيرؤعالم الىبالء (.)153 /4
 ) 25اهظط :الجطح والخعسًل البً ؤبي حاجم ( )78 /3جطجمت ضكم ( )363و(جلطٍب التهصًب (ص )1029( )146 :و تهصًب الىماٌ في ؤػماء
الطجاٌ (، )249-245 /5و تهصًب التهصًب (.)147 /2
 ) 26اهظط :جامع بُان العلم وفظله ( )1098 /2آلاجاض(.)2145-2144 -2143 -2142
 )27اهظط :جامع بُان العلم وفظله ( ،)1098 /2وػيرؤعالم الىبالء ط الطػالت ( )306 /4و فظائل اللطآن البً هثير(ص.)46 :
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اَ أسصب لثناط ،نياه أظ ح بن شنولر ن بن شنريا  :أدر نت لثفوبنىل

لذتصا

ناو اق موَ متصىل م بن أ باذتنارخ ثنن ب ين نمن بن أ ب ين ثنن باذتنارخ ،نيناه
لي ب زتاان

ن لثعن

ن أبني دننا لثفلن

 :ظن

لرتري بارتري من ق شوا ب غفلىل نلذتارخ لهلمن لني ستن
اقننوه بننا ر ال ن ل ،نينناه ب ن أبنني دلند :
لثناط ت لق لثفرلئ

نأبر
وت رنلات ن

ن

م

ن مثانينىل أن نق مس نول لينا

نناَ لذتننارخ أبق ن لثننناط نأسصننب لثننناط

لي رـي لهلل ن )

لنني رـنني لهلل ن ن

نن ي مثانينىل من لثتناب ؽت

)28

 .ني نثنا لبن م نؽت لذتنارخ

ينناه لب ن م ننؽت :لذتننارخ لأ ننور ي ن مسننع م ن لب ن

مصن ود ،نثننيض بن بن ط ،نينناه لثن لرمي :شن ثت لبن م ننؽت :يلننت :أي ظننير لذتننارخ وت
لي .ياه :ثقىل )

)29

. )31 )30

نياه لذتابٍت لثاا  :ظي ي ثؽت ،يناه لثنصنائي نغنريه :ثنيض بناثقوي نيناه بن أبني
اَ أبق لثناط نأبر

دلند:

لثناط نأسصب لثناط مات شنىل متنض نشنتؽت  )32أينوه:

نال ؼىل لثقوه وت لذتارخ أن ؼ ن بي غلو وت سب لي رـني لهلل نن بلننا ؼن ي
ن لي ب ت  ،نهتا ش ا ات ؽت أن
ش

وت

ن أثن

قات أن
لي م

اَ م أاا لث لق نلثرنلاىل نلثفتوى ،بقن أنرد لبن

اَ افتب لذت اح ن

لني رـني لهلل نن نأَ لينا رـني لهلل

ل لنتن  ،نأَ لذتص نلذتصنؽت

اننا اصنتفتيان  ،نانال دثينا لن

لدت اده وت لث لق ن لو ظ ن بي  ،بن وذ باهلل م لذتص نلثػلو.
ما أَ لثع

لني رـني لهلل نن

نفص ي رنى س اجا

لذتارخ لأ ور

أَ أبا بفر ن منر رـني لهلل ن منا شني ل

نوه أانا لدتننىل

)33

نلذتن اح وت مناينب

أبي بفر ن مر رـي لهلل ن ما .ن ن لثت ما اٌت ر ؼول ما ياث لب
لثع

ويب بقوث وت لذتارخ

لث من أَ

نال نأنن ًتلمن ب نال لثوؼنف ،با نؽناص اقتفني

أَ اقناه ب نن ؼن ن  ،بين تعننيع ،نأنن سؽنا بنؽت لثعن

نلذتنارخ ظنير من سصن

 )28اهظط :تهصًب التهصًب (.)147 /2
 )29اهظط :مذخصطاليامل في الظعفاء (ص.)234 :
 )30اهظط :اليامل في طعفاء الطجاٌ (. )450 /2
 )31اهظط :إهماٌ تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ (.)299 /3
 )32اهظط :الياشف ( )303 /1جطجمت ضكم (. )859
 )33اهظط :ػيرؤعالم الىبالء ط الحسًث (. )406 /2
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لأيرلَ  .نم مقارنىل رنلاىل لذتارخ برنلاات غريه اٌت ر دليا أَ انال لذتن اح لثناي بنؽت
أا انا ثابت

لثن ؼل لهلل لي نشلق بعولا أالر ني أظار دؾت اال لذتنابٍت لبن

جري رلت لهلل وت

تاب بفائا لثقرآَ

)34

.

احلكه علث احلثدي :ب ثاا ااسثجاد ـن يف ; دت اثنىل أبني لنتختنار لثطنائي ،ند اثنىل لبن
أالي لذتارخ لهلم لني نلنتقاه وت لذتارخ لهلم لني.

المطلة الثالث :المتاتعات والشىاهذ
ب

لث شح نلالشتقؽار ت ؽت ثي ندود متاب ات ب شاني دي دؾت لذتنارخ لهلمن لني

تسنه ب ا د اثىل لثطائي نلب أالي لذتارخ لهلم لني ،ن جرت ل ظنولا هلنال لذتن اح
نين ن أظنننار ظنننيب ل شن ن

لبن ن تيمينننىل نلذتنننابٍت لبن ن

نننجري دؾت ندنننود ظنننولا هلنننال

لذت اح  )36 ،)35نشوص أشرد لنتتاب ات نلثعولا نأتفلق ل أشاني اا نمتون ا نباهلل
لثتوبيا .
أوال املتابعات
لنتتاب ىل لأنؾت  :أنرداا لذتابٍت لث لرمي وت شنن بقاه س ثنا ستم ب لث ر ،س ثنا
ز راا ب
لث خرتي،

ي ،س ثنا ستم ب شلمىل،
لذتارخ،

أبي شناَ،

مرن ب مر ،

أبي

لي ياه :ييا :اا رشوه لهلل دَ أمتك شتفتؼت م ب ك،

ياه :بص ه رشوه لهلل ؼل لهلل لي نشلق  -أن شئا  :-ما لنتخرز من ا؟ ياه:
لثفتا لث ساس لثاي {ال ّأرْو انجبطم يٍ ثني ّدّو ًال يٍ خهفو رنصّم يٍ حكْى محْد}  ،م لبتػ
لهل ى وت غريه بق أـل لهلل ،نم نثي اال لأمر م د ار بشفق بػريه يؽم لهلل،
او لثا ر لذتفيق ،نلثنور لنت ؽت ،نلثؽرليت لنتصتقيق ،بي ال م ي لفق ،نن م
ب

ق ،نسفق ما بينفق ،ناو لثفؽا ثيض باهلسه ،ناو لثاي مس ت لدت بلق

تتناا أَ ياثول{ :إَب مسعنب قسآَب عججب ّيدُ إىل انسشد} لآلاىل ،ال غتلا
نالتنقفي

ه ،نال تفن

ذائ  ،ثق ياه لي ثلشارخ :الااا اا أ ور)

جر لثرد،
)37

 )34اهظط :فظائل اللطآن البً هثير(ص.)46 :
35
)اهظط :زضء حعاضض العلل والىلل ( )167 /1لشُر ؤلاػالم ؤحمس بً عبس الحلُم بً جُمُت.
 )36اهظط :فظائل اللطآن البً هثير(ص.)46 :
 )37اهظط :مؼىس الساضمي اإلاعطوف بؼنن الساضمي ط .زاضالبشائط(ص)760 :ضكم (. )3651
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درلشىل دشناد متاب ىل لذتابٍت لث لرمي :
 )1ستم ب لث ر لهلم لني أبو
لثعيخاَ نأاا لثصن
 )2ز راا ب
لثؽشيض

راب لهلم لني لثفووت ثقىل سابٍت رنى ن

)38

ي ب رزاا رنى ن أبو

راب لهلم لني ناللا ثقىل م رداه

)39

 )3ستم ب شلمىل لنترلدي أبو لذتارخ لنتؽري رنى ن مصلق نأبو دلند نلثنصائي بقي
دما ث ت .)40
 )4أبو شناَ ش ي ب شناَ لث كت  ،رنى

ن مرن ب مر  ،ن ن بفر

لثع

ب بفار ناللا ثقىل .)41
 )5مننرن بنن مننر لنتننرلدي لدتملنني لثفننووت رنى نن كتا ننىل منن لثتنناب ؽت ن نن أبنني
لث خرتي لثطائي ثقىل م رداه لثعيخؽت
س ثنا

)42

نياه لب أبني سنامت وت لدتنرو نلثت ن اا

لثرلت ثننا ستمن بن دبنرلايق ننا منرن بن

ا ين لب ش ي

-عت خ م س اح لذتارخ ما

لني يناه

ناَ من سن اح

ناَ عتين

-

ن لهلل بن منر

لذتارخ ) .)43
 )6أبو لث خرتي لثطائي ش ي ب برينز لثطائي موالاق لثفووت رنى

ساافىل رـي

لهلل ن مرش نمسع لذتارخ لأ ور نس يب ب أبي مليفىل نغرياق ثقىل م رداه
لثؽشيض . )44
 )7لذتارخ لأ ور لهلم لني نثق لب م ؽت نلب أبي دلند ،نبي تعيع

)45

تق مت

تركتت .)46
 ) 38اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ()243 /26جطجمت ضكم (.)5529
 )39اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )364 /9جطجمت ضكم (.)1994
 )40اهظط :الياشف في معطفت مً له ضواًت في الىخب الؼخت()175 /2جطجمت ضكم (.،)4879
 ) 41اهظط:ميزان الاعخساٌ في هلس الطجاٌ ط  .زاض اإلاعطفت( )143 /2جطجمت ضكم ( )3207وػيرؤعالم الىبالء ط الطػالت ( )406 /6جطجمت
ضكم ( )166والياشف ( )438 /1جطجمت ضكم (.)1904
 ) 42اهظط:ػيرؤعالم الىبالء ط الطػالت( )196 /5جطجمت ضكم ( .)74و جلطٍب التهصًب (ص )426 :جطجمت ضكم (.)5112
 )43اهظط:ػيرؤعالم الىبالء( )196 /5جطجمت ضكم ()74
 ) 44اهظط :الجطح والخعسًل (.)79 /3
 ) 45اهظط :جامع بُان العلم وفظله ( ،)1098 /2وػيرؤعالم الىبالء ط الطػالت ( )306 /4و فظائل اللطآن البً هثير(ص)46 :و إهماٌ
تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ (.)299 /3

للعلىم اإلوساوية واالجتماعية

141

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتىتر-ديسمثر2017م

ISSN : 2410-1818

حديث علي رضي الله عنه (كتابُ اهلل فيه نبأُ ما قبلَكه وخربُ مابعدَكه ) دراسة وحتليل

| د .عبد الواسع بن ٌحٍى المعزبً األزدي

لذتفق ل لذت اح بصن لث رلمي :س اح سص .
نب اه لنتتاب ىل ترتفع لدت اثىل لثيت أظار دثي ا ل ما لثرتماي قب رنلات هلال
لذت اح م

راا أبي لنتختار

لب أالي لذتارخ لأ ور .نااه لنتتاب ىل أالرد ا

اثك لذتابٍت لثفراابي وت بفائا لثقرآَ م
لثنفيلي ياه :س ثنا ستم ب شلمىل،
لث خرتي،
او

لذتارخ،

لهلل ب ستم ب

م ؽت

راا أبي د فر

أبي شيار،

مرن ب مر ،

لي رـي لهلل ن مربو ا با ره
لي ب نفيا ب زرلع ب

لهلل ب ستم
)47

أبي

 ،نلثنفيلي انا

لي ثقىل سابٍت نثق ألت نلب

)48

لنتتاب ىل لثجانيىل :ياه لذتابٍت أبو اار لنتننخلؾ  :س ثنا ألت ياه :س ثنا أبي ياه:
س ثنا دششا ب اوشف لأزر ،
دششا ،

لذتارخ،

ظ يب ب ؼفولَ،

لتس لثساات،

أبي

لي ياه :ذ ر رشوه لهلل ؼل لهلل لي نشلق لثفؼت،

بقلنا :ما لنتخرز من ا؟ ياه $ :تا لهلل  ،بي ن ما ي لفق ،نبؽا ما بينفق،
نال ما ب

م د ار يؽم لهلل ،نم

ق ،ناو لثفؽا ثيض باهلسه ،م تر

لبتػ لهل ى وت غريه أـل لهلل ،ناو س ا لهلل لنتتؽت ،ناو لثا ر لذتفيق ،ناو
لثؽرليت لنتصتقيق ،ناو لثاي ال تلت ض ب لأثص  ،نال تساؼ ب لأاولر ،نال غتلا
تنت لدت دذ

جر لثرد ،نال اع ع من لث لمار ،نال تنقفي ذائ  ،ناو لثاي

مس ت أَ ياثول{ :إَب مسعنب قسآَب عججب} طلدت 1 :ص  ،م ياه ب ؼ  ،نم سفق ب
ه ،نم ل تؽق ب ا ي دؾت ؼرليت مصتقيق. #بخااا دثيك اا أ ور)

)49

درلشىل دشناد ااه لنتتاب ىل :
 )1ألت ب دششا لثتنوالي :او لذتابٍت ألت ب دششا ب ب لوه لثتنوالي رنى
أبي نغريه ،رنى ن لث لريطين نغريه ،ياه لرتطيب لث ػ لدي:

اَ ياـيا

ثقىل،ؼاسب أد  ،مات شنىل ش ع عر نث خ مائىل .)50
 ) 46اهظط :اإلاطلب الثاوي مً اإلابحث ألاوٌ ص 7مً َصا البحث.
 ) 47اهظط :فظائل اللطآن للفطٍابي (ص )183 :بطكم (.)79
 ) 48اهظط :ػيرؤعالم الىبالء ط الطػالت ( )634 /10جطجمت ضكم (. )221
ُ
ُ َّ
ذلصُاث وؤجعاء ؤدطي ألبي طاَطاإلا ـذ ِلص ( )64 /3بطكم (.)113( -2000
 )49اهظط :اإلا ـ ِ
 )50اهظط :جاضٍر بؼساز وشًىله ( )250 /4جطجمت ضكم (.)1951
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 )2دششا ب ب لوه لثتنوالي :او لذتابٍت دششا ب ب لوه لثتنوالي لأن اري رنى
شفياَ ب

يينىل ندششا ب لأزر نن يع ن ن لثفراابي نلب ؼا

ألت نب لوه،

اَ ثقىل م

ار لأئمىل

)51

نأنالده

.

 )3دششا ب اوشف لأزر  :او لذتابٍت دششا ب اوشف لأزر أبو ستم ثقىل م
رداه لثؽشيشؽت ،سابٍت ياه لب س اَ ن  :م متقين لثولشطيؽت مات شنىل أربع
نتص ؽت نمائىل .)52
 )4ظ يب ب ؼفولَ :او ظ يب ب ؼفولَ أبو عتي لثجقفي لثفووت رنى ن دششا
ب لأزر نغريه نثق ألت نلب م ي ن ذ ره لب س اَ وت لثجقات ،نتفلق لي
لب

ي ،نياه أبو سامت  :افتب س اج نال عتتر ب  ،ياه لنتسي :رنى ث مصلق،

نلثرتماي وت "لثعمائا" ،نلثنصائي .)53
 )5لتس لثساات :ثقىل يارئ تق مت تركتت وت دشناد ل ما لثرتماي  ،رنى ث مصلق
نأؼشا لثصن

ناو مفجر م لثرنلاىل

أبي دششا لثص ي ي

ما وت لثصن

نم ادق لثط لني.
 )6أبو دششا لثص ي ي :او لثتاب ي لدتليا مرن ب

لهلل ب

لذتاظ ي لثفووت ،لذتابٍت ،ظيب لثفوبىل ،ن انت ا ،نست ث ا رنى
ن ي ب سامت ،نلب
ب لث اؿ نرنى

اط ،نلث لر ب
لذتارخ لأ ور ن

از  ،نزا ب أريق ،ن

لي لهلم لني،
 :م اناىل،
لهلل ب

مرن

كتا ىل م لثتاب ؽت  ،ناو ثقىل م رداه

لثعيخؽت ،)54نياه ظ ىل:

اصمع أبو دششا م لذتارخ دال أرب ىل أساداح ،ناقوه

ل ما ألت ب سن ا :

اَ أبو دششا تسنز لمرأ لذتارخ لأ ور بوي ت دثي

ت .)55

 )51اهظط :جاضٍر ؤلاػالم َو َوفُاث اإلاشاَير َوألاعالم( )47 /6جطجمت ضكم ( .) 96
 )52اهظط :مشاَير علماء ألامصاض وؤعالم فلهاء ألاكطاض (ص )281 :جطجمت ضكم ( )1405وإهماٌ تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ
( )122/2جطجمت ضكم (. )437
 )53اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )528 /12جطجمت ضكم ( )2753و ميزان الاعخساٌ في هلس الطجاٌ ( )276 /2جطجمت ضكم
( )3720ومىػىعت ؤكىاٌ ؤلامام ؤحمس بً حىبل في ضجاٌ الحسًث وعلله ( )160/2جطجمت ضكم (.)1171
 )54اهظط :ػيرؤعالم الىبالء ط الطػالت ( )392 /5جطجمت ضكم (.)180
 )55اهظط :جاضٍر ؤلاػالم ووفُاث اإلاشاَيروألاعالم ط الخىفُلُت(.)121 /8
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لذتفق ل شن ااه لنتتاب ىل :دشناداا دي مصلصا باثجقات دؾت لي رـي لهلل ن
ي ـ ف ظ ي ا  ،)56نأما لذتابٍت لث لريطين بريى أَ رنلاىل لتس

دال أَ لذتابٍت لب

أبي لنتختار نثيصت

لثساات لنتع ور

يلت :أما ظ يب بق نثق لأئمىل ن
وَ لتس ارنا
ن لتل

لذتارخ.

أبي دششا

انفرد باثرنلاات با نلبا غريه م لثجقات ،نأما
غريه بليض ب ي أن مس

أبي دششا ن

ا من ما

م

أبي

ل اال لثود أنؾت م غريه شيما ني ث ت أَ لتس مفجر وت لثرنلاىل

دششا  ،نت ق ااه لنتتاب ىل ب ال لثصن هلا أثراا وت ربع لذت اح نباهلل لثتوبيا.
لنتتاب ىل لثجاثجىل :أالرد ا ل ما ألت ب سن ا وت لنتصن
أبي،

لب دششا

ياه :نذ ر ستم ب

بقاه :س ثنا ا قو  ،س ثنا

ب لثقرًتي،

لأ ور ،ياه :يلت :آلتؽت أمري لنتؤمنؽت بألش ثن

لهلل

لذتارخ ب

ما مس ت لث عيىل .ياه :بذئت ب

لث عار ب اللت لي  ،با ر لذت اح ،ياه :ثق ياه :مس ت رشوه لهلل ؼل لهلل لي
نشلق اقوه " :أتاني د اا ،بقاه :اا ستم  ،دَ أمتك شتتلفىل ب ك .ياه :بقلت ث :
ب ا لنتخرز اا د اا؟ ياه :بقاه:
ل تؽق ب صتا ،نم تر

تا لهلل ت اؾت ،ب اقؽق لهلل

الك -مرتؽت -يوه بؽا ،نثيض باهلسه ،ال ختتلق

لأثص  ،نال تفن أ ادي  ،بي ن ما
ائ ب

ق

ا د ار ،م

اَ ي لفق ،نبؽا ما بينفق ،نال ما او

)57

ن اثك أالرد ا لذتابٍت أبو ا ل لنتوؼلي وت مصن ه بقاه :س ثنا أبو اليجمىل،
س ثنا ا قو ب دبرلايق ،س ثين أبي،
لذتارخ ب

لهلل لأ ور،

لب دششا  ،نذ ر ستم ب

ب،

لي ،ياه :مس ت رشوه لهلل ؼل لهلل لي نشلق

اقوه " :أتاني د اا بقاه :اا ستم  ،دَ أمتك شتتلفىل ب ك ،بقلت :ب ا لنتخرز اا
د اا؟ ياه:

تا لهلل ،اقؽق لهلل

ا د ار ،نم ل تؽق ب صتا ،نم تر

الك ،يوه بؽا نثيض باهلسه ،ال ختتلق لأثص  ،نال انفا
ذائ  ،بي ن م

اَ ي لفق ،نال ما او

ائ ب

وه لثرد ،نال تفن
ق"

)58

 ) 56اهظط :اليامل في طعفاء الطجاٌ ()8 /5
 )57اهظط :مؼىس ؤلامام ؤحمس بً حىبل ط الطػالت ( )111 /2بطكم ()704
 )58اهظط :مؼىس ؤبي ٌعلى اإلاىصلي ط .اإلاإمىن ( )302 /1بطكم (.)367
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نأالرد ا لث سلر وت مصن ه بقاه س ثنا
ب دبرلايق ب ش  ،ياه :نا أبي،
لذتارخ ب

ي لهلل ب ش  ،ياه :س ثين مي ا قو

لب دششا  ،ياه :ثنا ستم ب

لهلل لأ ور،

ب لثقرًتي،

لي ب أبي اثب ،رـي لهلل ن ياه :مس ت

رشوه لهلل ؼل لهلل لي نشلق اقوه " :أتاني د اا ؼل لهلل لي نشلق ،بقاه
اا ستم  :دَ أمتك شتتلفىل ب ك ياه :بقلت :بما م لنتخرز اا د اا ياه:
ا تؽق ب م

ا د ار م ل تؽق ب صتا ،نم تر

ال حتلق لأثص  ،نال اجقا
نيفار ما بينفق نال ما او
لذتارخ،
ب

الك يوه بؽا نثيض باهلسه

وه لثرد ،نال افن
ائ ب

ذائ بي ن ما

ق نال ن لق رنى ستم ب

لي ،دال اال لذت اح)

)59

تا لهلل
اَ ي ل

ب لثقرًتي،

 ،نؼرو لب دششا باثصماع م ستم

ب  )60وت رنلاىل لث سلر بارتفع لثت ثيض.

احلكثثه علث إسثثجاد تثثاة املتابعثثة ردنناه ألتن ثقننات بي قننو اننو لبن دبننرلايق بن شن
لثساري او نأبوه ثقتاَ يرظنياَ من ذرانىل ن لثنرلت بن
ا قو ث ت مسا

م ستم ب دششا ب اصار  ،نين ؼنرو لبن دشنشا باثصنماع وت

رنلاننىل لث ننسلر نلذتننارخ ؼ ن ن بين تعننيع
نأظار لذتابٍت لب

نوص رـني لهلل نن ننلثن

مننا شن ا بيفننوَ اننال ل شننناد سصنننا

)61

جري دؾت ااه لنتتاب ىل وت بفائا لثقرآَ ب ن شنرده ذتن اح لذتنارخ

 )59مؼىس البزاض= البحطالعداضط .العلىم والحىم ( )70 /3بطكم (.)834
 )60ؤكىٌ  :ضؤًت حعلُلا لبعظهم مفازٍ ؤن ابً إسحاق ال ًطوي عً دمحم بً هعب اللطظي إال بىاػطت وؤهه لم ٌؼمع مىه  ،وَصا ػير
صحُح فئن ابً اسحاق ًطوي عً دمحم بً هعب بىاػطت وبؼير واػطت هما َى الحاٌ في ضواًت البزاض لهصا الحسًث وكس جبت ػماعه
هصلً في مؼخسضن الحاهم وفي هخاب الشطَعت لآلجطي ،ففي اإلاؼخسضن على الصحُحين للحاهم ( )605 /2بطكم ( )4039كاٌ :
َ
ْ
ُ ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ْ ْ َ َ
ُ
َ
(ح َّس َج َىا َؤ ُبى ْال َع َّباغ ُم َح َّم ُس ْب ًُ ٌَ ْع ُل َ
اقَ ،ك َ
اٌَ :ػ ِم ْعت ُم َح َّم َس ْب ًَ
ىب ،جىا ؤ ْح َم ُس ْب ًُ َع ْب ِس ال َج َّب ِاض ،جىا ًىوؽ بً بىي ٍر ،عً محم ِس ب ًِ ِإسح
ِ
َْ
َ ْ ْ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ
ُلَ ،وإ َّها َل َىج ُس َشل ًَ في ه َخاب َّ
ُم َوماَ
اَّلل في ك َّ
ْ
ْ
صت ْال َخ َبر َع ًْ إ ْب َطاَ َ
ْ
َ
ُ
اع
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
هع ٍب اللط ِظيً ،لىٌِ " :إن ال ِصي ؤمطاَّلل ِإبط ِاَُم ِبصب ِح ِه ِم ًِ ابيُ ِه ِإػم ِ
ِ ِ
ِ
َ َ
َّ َ
ىٌ ح َين َف َط َغ م ًْ ك َّ
صت ْاإلاَ ْص ُبىح مً ْاب َن ْي إ ْب َطاَ َ
َؤ َم َط به م ًْ َش ْبح ْابىه َؤ َّه ُه إ ْػ َماع ُ َ َ َ َ َّ َّ َ َ ُ ُ
ُم َك َ
اٌ{َ :و َبش ْطه ُاٍ ِب ِئ ْس َحاق ه ِب ًُّا ِم ًَ
ِ ِ ِ
ُل ،وش ِلً ؤن اَّلل ًل ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِِ
ُ
ُ
َ ُ ُ
ىٌ ْ ِ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ َ
َ
ىٌ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ
اق َو َل ُه فُه مًَ
َ
َ
َ
ْ
اق َوم ًْ َو َضاء إ ْسحاق ٌعل َ
َّ
ىب} ًل ُ ِ :باب ًٍ و ِباب ًِ اب ًٍ فلم ًىً ًإمط ِبصب ِح ِإسح
الص ِال ِحين}  ،ج َّم ًَل ُ { :فبشطهاَا ِب ِئسح
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ
َّ َ ْ ُ ٌ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
ْ
ْ
َ
ُ
اعُل " [الخعلُم  -مً جلخُص الصَبي]  - 4039ػىت عىه الصَبي في الخلخُص )
اَّلل مىعىز ِبما وعسٍ وما ال ِصي ؤمط ِبصب ِح ِه ِإال ِإػم ِ
ِ
الىاشط :زاض الىخب العلمُت  ،بخحلُم :مصطفى عطا،الطبعت ألاولى  ،ٌ1411وما ضواٍ آلاجطي في هخاب الشطَعت ( )1184 /3بطكم
َ َ ُْ
ََ ْ
َ
اٌَ :ح َّس َج َىا ُم َح َّم ُس ْب ًُ َع َّب ِاز ْبً َآز َم َك َ
(َ : )758ح َّس َج َىا َؤ ُبى َب ْىط ْب ًُ َؤبي َز ُاو َز َك َ
اٌَ :ح َّسجىا َبى ُط ْب ًُ ُػل ُْ َمان ألا ْػ َى ِاض ُّي َ ،ع ًْ ُم َح َّم ِس ْب ًِ ِإ ْس َحاق
ِ
ِ َ ِ
َ
َ
َ ً َّ َ َ َ ً
ُ
َّ َ ُ َ َّ
َّ َّ َ
ُ
الخ ْى َض ُاة َفئ َّه ُه َه َخ َب َها إلاُ َ
َك َ
اَّلل َع َّع َو َج َّل َل ْم ًَ َم َّ
ىس ى
ؽ ِب َُ ِس ٍِ ش ِْئا ِإال جالجتَ :آز ُم َعل ُْ ِه الؼالم  ،و
اٌَ :ػ ِم ْعت ُم َح َّم َس ْب ًَ ه ْع ٍب َ ًُ ،ح ِّسث " :ؤن
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ٌ َّ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َ ُ َ َ َ َ ٌ ْ َ َّ َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ِب َُ ِس ٍِ  ،وطىبى شجطة ِفي الجى ِت ػطػها اَّلل ِبُ ِس ٍِ  ،لِؽ ِفي الجى ِت ػطفت ِإال ِفيها ِمنها فنن  ،وهى ال ِتي كاٌ اَّلل ععوجل{ :ال ِصًً آمىىا وع ِملىا
ُ َ َ
َّ َ
ىبى ل ُه ْم َو ُح ْؼ ًُ َمأب} [الطعس " ]29 :وضجاله جلاث ،.الىاشط :زاض الىطً – الطٍاض  ،جحلُم :ز .عبس هللا السمُجي ،ط:
اث ط
الص ِالح ِ
الثاهُت  َ1420ـ ـ ــ.
وهىىظ
الحلائم
 )61كاٌ الحافظ اإلاىاوي :إػىازٍ حؼً  ،اهظط :جامع ألاحازًث (وَشخمل على جمع الجىامع للؼُىطى والجامع ألاظَط
للمىاوي ،والفخح الىبيرللىبهاوى) ( )203 /1بطكم (.)325
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| د .عبد الواسع بن ٌحٍى المعزبً األزدي

ن ن لثرتمنناي بقنناه" :يلننت":
ستم لب دششا

انفننرد برنلات ن لتننس ب ن س يننب لثساننات ،بننا ي ن رنله

ستم بن

ت  ،ل أن ندَ

نب لثقرًتن

ن لذتنارخ لأ نور ،بن ئ لتنس من

اَ ـ يف لذت اح دال أن دما وت لثقرلر )

)62

لنتتاب ننىل لثرلب ننىل :أالرد ننا لذتننابٍت لثفراننابي وت بفننائا لثقننرآَ ينناه :سن ثنا يتي ننىل ب ن
ش ي ياه :س ثنا لبن هلي نىل ،ن الاثن بن أبني منرلَ ،ن

لني بن أبني اثنب يناه:

مس ت رشوه لهلل ؼل لهلل لي نشلق اقنوه$ :شنتفوَ بتننىل #بقلنت :منا لنتخنرز من نا؟
بقاه رشوه لهلل ؼل لهلل لي نشلق $ :تا لهلل س ندا بين ن ن منا ين لفق ،نالن
ق ،نسفق ما بينفق ،ناو لثفؽا ثيض باهلسه #با ر مجنا سن اح لذتنارخ

ما ب

غري أَ لذترنص مق  ،نمؤالر)
لب ن هلي ننىل نل رشنناه أَ الاث ن ل
لذتارخ

)63

،نااه لنتتاب ىل بي ا ـ ف ندرشاه باثف ف بص ب
لنني رـنني لهلل ن ن ثفن ننا تقننوي رنلاننىل

اصننمع م ن

لي رـي لهلل ن .

لنتتاب ننىل لرتامصننىل :أالرد ننا لذتص ن ب ن رظننيا لث صننفري م ن

راننا لنني ب ن ش ن ي

لثرلزي ،س ثنا ستم ب لتي  ،س ثنا اارنَ ب لنتػنري  ،سن ثنا منرن بن أبني ينيض،
ن ظ ن يب ب ن الاث ن  ،ن شننلمىل ب ن

يننا ن بفننري لثطننائي ،ن أبنني لث ن خرتي

لثطائي،

لي رـي لهلل ن يناه :يناه رشنوه لهلل ؼنل لهلل لين نشنلق دَ د انا

لي لثص

أتاني بقاه :دن شيفوَ وت أميت بتنىل ،بقلت :بما لنتخرز من ا اا د اا؟!

بقاه:

تا لهلل س ندا ،بي ن ما ي لفق ،نال ما ب

ق ،نسفق ما بينفق،

م نثي اال لأمر م د ار بيقفي بػريه اقؽم لهلل ،نم ا تػي لهل ى وت غنريه افنل
لهلل)

)64

دراسة سجد تاة املتابعة
 )1لي ب ش ي لثرلزي  :ياه لرتليلي :سابٍت متق دالا مؽر ،مسع من شنليماَ بن
ألت لثط لني لذتابٍت ،نأيرلن  ،نياه مصلمىل ب ياشق:

اَ ثقىل انتنا باذتن اح

س ثين ن غري نلس  .نتفلق بي لث لر يطين ،مات شنىل تصع نتص ؽت نمائتؽت

)65

 )62اهظط :فظائل اللطآن البً هثير(ص.)45 :
 ) 63اهظط :فظائل اللطآن للفطٍابي (ص )186 :بطكم (.)82
 ) 64اهظط :جعء الحؼً بً ضشُم العؼىطي عً شُىده مً ألامالي (ص )95 :حسًث ضكم (.)93
 ) 65اهظط :الثلاث ممً لم ًلع في الىخب الؼخت ( )210 /7جطجمت ضكم ( )8013وميزان الاعخساٌ ( )131 /3جطجمت ضكم (. )5850
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 )2ستمن بن لتين لثنرلزي  :انو ستمن بن لتين لثنرلزي لذتنابٍت ن ا قنو لثقمني
ندرار ن ن أبنو دلند نلثرتمناي نلبن مادنىل نلبن درانر نلث ػنوي يناه لثناا  :نثقن
كتا ننىل نلأنؾت تر ن  ،نينناه لذتننابٍت وت لثتقرا نب :ستم ن لب ن لتي ن لب ن سينناَ
لثرلزي سابٍت ـ يف ن اَ لب م ؽت سص لثرأي بي  ،م لث اظر مات شنىل مثناَ
نأرب ؽت

)66

 )3اارنَ ب لنتػري لثرلزي :او اارنَ ب لنتػري ب سفيق لث ذلي ،أبنو لتنس لثنرلزي
نثق لب م ؽت نلب ظااؽت ،نالرز س اج وت لثؽنشيض لذتنا ق -وت لنتصنت رك -
نأبو لي لثطوشي لذتابٌتاَ

)67

 )4مننرن بن أبنني يننيض لثننرلزي :مننرن بن أبنني يننيض لثننرلزي لأزر
ؼ ن ث أناا م لثجامنىل

ننووت نننسه لثننري

)68

 )5ظ يب ب الاث لثرلزي :رناى ا  :أاو لثصختياني ،نسنٌتلىل ْب ش
صت ىل ،نشلمىل ْب

بْن لنتصانيبب بْن

يا نستمن بْن مصنلق بْن ظن ا لثسُّاْنريي .راناى انن  :سذناز بْن

دانار ،نسفنا بْن شنلق لثنرلزي ،نزانري بْن م انانىل لدت فني ،ن امْنرن بْن أبني ينيض
لثرلزي  ،ؼ ن نثق لب م ؽت نلثنصائي
 )6شلمىل ب

)69

يا ب سؽؽت لذتفرمي :ثقىل ث ت

 )7بفري ب

)70

لهلل لثطائي :راناى ان  :شان يي بْن دن ري ،ن نر منوؾت لبْن

نزتاا .راناى ان  :دمسا يا ْب مسيع لذتنفي ،نأظ ح ْب شولر ،نشلمىل بْن
رنى ث مصلق نلب ماادا ْ س اجا نلس ل ،نذ ره لب س اَ وت لثجقات

ناط ،
ينا

)71

 )8أبننو لث ن خرتي لثطننائي  :ش ن ي لب ن بننرينز أبننو لث ن خرتي بفننتض لنتوس ن نلنتجنننا بين مننا
م ذمننىل لب ن أبنني مننرلَ لثطننائي مننوالاق لثفننووت ثقننىل ث ننت بي ن تعننيع يليننا
ل رشاه م لثجاثجىل مات شنىل ث خ نمثانؽت

ننجري

اصمع ليا رـي لهلل ن  .)72نيناه

 ) 66اهظط :الياشف ( )166 /2جطجمت ضكم ( ، )4810وجلطٍب التهصًب (ص )475 :جطجمت ضكم ()5834
 ) 67اهظط :إهماٌ تهصًب الىماٌ ( )114 /12جطجمت ضكم (.)4906
 ) 68اهظط :جلطٍب التهصًب (ص )426 :جطجمت ضكم ()5101
 ) 69اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )521 /12جطجمت ضكم (.)2784
 ) 70اهظط :ػيرؤعالم الىبالء ط الطػالت ( )298 /5جطجمت ضكم (.)142
 ) 71اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )766( )246 /4وإهماٌ تهصًب الىماٌ ( )31 /3جطجمت ضكم (. )807
 )72اهظط :تهصًب الىماٌ  32/11جطجمت ضكم ( )2342جلطٍب التهصًب (ص )240 :جطجمت ضكم (.)2380
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لب اان ر :يلت :أبني
ينناه :ال ،بين مننا

ين

ن لهلل ألتن بن سن نا )  :بن بو لثن خرتي مسنع من
 )73ن

لني؟

لنني رـنني لهلل نن  )74نأالننرز ل مننا ألت ن وت

لنتصن أساداح م رنلاىل أبي لث خرتي

أبي

لثرلت لثصنلمي ن

لني رـني

لهلل ن .
 )9لي ب أبي اثب بن

ن لنتطلنب رـني لهلل نن  ،لبن

نق لثنن ؼنل لهلل لين

نشننلق ،نزنز لبنت ن با مننىل  ،ؼننشابي م ن لثصننابقؽت رلبننع لرتلفننار لثرلظ ن ا نأس ن
لث عننر لنت عننرا بادتننننىل منن

لمنننار نبق ننار نظننذ اَ لثؽنننشابىل رـنني لهلل نننن ق

أكت ؽت.
لذتفق ل دشناد ااه لنتتاب ىل  :شن اا ـ يف بص ب لب لتي ندرشاه أبي لث خرتي
لي دال أَ ل ما ألتن انرى أَ لثولشنطىل بنؽت لني نأبني لثن خرتي ين لثصنلماني
ناو ثقىل  )75بتفوَ ااه لنتتاب ىل م

ي لثصلماني ثلشارخ

لي رـي لهلل ن .

ثاويا :الشىاهذ
لثعاا لأنه:

لب مص ود رـي لهلل ن  :أالرد لذتابٍت

ن لثنرزل لثؽنن اني

وت لنتؽنننف ،نلب ن أبنني ظنني ىل وت مؽنننف نل مننا لث ن لرمي وت شنننن كتنني ق م ن
دبرلايق  -او لهلذري -

أبي لأسوؿ،

راننا

لهلل ياه :دَ انال لثقنرآَ مادبنىل

لهلل ،بت لمول م م دبت ما لشتط تق ،دَ اال لثقرآَ س ا لهلل ،نلثننور لنتن ؽت ،نلثعنفار
لثنابع ،ؽمىل نت ـتصك ب  ،نصتا نت لت ن  ،ال اسانؼ بيصنت تب ،نال ا نوز بيقنو  ،نال
تنقفي ذائ  ،نال غتلا

جر لثرد ).....

)76

َ
َ
 ) 73عبُسة الؼلماوي جلت جبت وَى ُع َبُسة بً َع ْمطو ُ ،وٍلاٌْ :ابً ك ِْؽ ْبً َع ْمطو الؼلماوي اإلاطازي ،ؤ ُبى َع ْمطو الىىفي ،وػلمان بؼىىن
َ
َّ
َّ
ََ َ َ
ْ
ُ َ ْ
ْ
اَّلل بً العبير ،وعبس هللا ْبً
الالم بطً مً مطاز ،وَى ابً هاجُت بً مطاز ؤػلم كبل وفاة الى ِبي ملسو هيلع هللا ىلص بؼيخين ولم ًلله  ،وضوي عً :عبس ِ
َ
َ
َ َ
مؼعىز  ،وعلي ْبً ؤبي ط ِالب َض َوي َعىهِ :إ ْب َط ِاَُم الىذعي ،والشعبي والىعمان ْبً ك ِْؽ ،وؤ ُبى ِإ ْس َحاق الؼبُعي وؤبى البذتري الطائي
اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )266 /19جطجمت ضكم ( )3756ومىػىعت ؤكىاٌ ؤلامام ؤحمس بً حىبل في ضجاٌ الحسًث
وعلله ( )45 /2جطجمت ضكم (.)975
 ) 74اهظط :مىػىعت ؤكىاٌ ؤلامام ؤحمس بً حىبل في ضجاٌ الحسًث وعلله( )45 /2جطجمت ضكم ( )975ومىهج ؤلامام ؤحمس في إعالٌ
ألاحازًث ()645/2
 )75اهظط :تهصًب الىماٌ  32/11جطجمت ضكم ( )2342جلطٍب التهصًب (ص )240 :جطجمت ضكم (.)2380
 ) 76اهظط :اإلاصىف ( )375 /3بطكم ( )6017والساضمي في الؼنن (ص )757 :بطكم ( )3634وابً ؤبي شِبت في اإلاصىف ( )125 /6بطكم
(َ1409 ، )30008ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،والحاهم في اإلاؼخسضن على الصحُحين( )741 /1بطكم (.)2040
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لذت اح دشناده اه ن لذتابٍت

لثرزل لثؽن اني بق رنله من

ييننىل ن لهلذنري ن أبني لأسنوؿ ن
أبي لأسوؿ

لهلذري
لهلذري

أبي لأسوؿ

ن لهلل مويوبنا  ،نرنله لبن أبني ظني ىل ن

لهلل مربو ا ،نرنله لث رلمي م

نوَ

راا د فر ب

لهلل مويوبنا  ،نأبنو لأسنوؿ انو نوص بن ماثنك

بن نفننلىل لأظننذ ي لدتعننمي ثقننىل من ردنناه مصننلق
مصلق لثفووت رنى

رانا شنفياَ بن

)77

 ،نأمننا لهلذننري ب ننو دبننرلايق بن

لب أبي أنب نغنريه ن نن ظن ىل ند فنر بن

)78

نوَ

نانو ثنؽت

لذتن اح ،ينناه لرتطيننب :نال أ لمن رنى ن غننري لبن أبنني أنبن  ،نالننرز دمننا لأئمننىل،
نلب ن لث يننع س اج ن وت " ؼننشيشي ما " ،نينناه لذتننا ق وت "
لين

تننا لدتنننائس ":

ذننىل ،نوت موـننع آالننر :ثننيض بنانترتنك دال أَ لثعننيخؽت

ي :نياه لب

ن ي :دفتنا أنفنرنل لين

انننقق

عتتذننا بن  ،نينناه لبن
ن

جنر رنلاتن  ،ن أبني لأسنوؿ ،ن

لهلل ،ن امت ا مصتقيمىل ،نياه أبو سامت :ثيض باثقوي ،نـ ف لثنصائي نلب م ؽت)
لذتفق ل لذت اح :ؼشش لذتنا ق وت لنتصنت رك
ؼا

)80

)79

نت ق ن لثناا  ،ندشنناده

وت لثعولا .

لثعاا لثجاني:

م اذ ب د ا رـي لهلل ن :

أالرد لثط لني وت لثف ري :بقاه س ثنا موش ب

يص ب لنتنار لذتمؽني ،ثننا

ستم ب لنت ارك لثؽوري ،نس ثنا ألت ب لنت ل لث معقي ،ثنا اعا ب
ثنا مرن ب نلي ،

اونض ب ميصر ب سل ض،

أبي ددراض لرتوالني،

منار يناال:
م ناذ

بن د ننا ،ينناه :ذ ننر رشننوه لهلل ؼننل لهلل لين نشننلق اومننا لثفننؼت ب ٌتم ننا نظن داا،
بقنناه لنني بن أبنني اثننب :اننا رشننوه لهلل ،بمننا لنتخننرز من ننا؟ بقنناه" :
س اح ما ي لفق ،نن منا ب ن

تننا لهلل ،بين

ق ،نبؽنا منا بيننفق ،من تر ن من د نار يؽنم

لهلل ،نم ن تت ننع لهل ن ى وت غننريه أـننل لهلل ،اننو س ننا لهلل لنتننتؽت ،نلثننا ر لذتفننيق،
نلثؽرليت لنتصتقيق ،او لثاي نتا مس ت لدت ياثت{ :إَب مسعنب قسآَب عججب} طلدتن 1 :ص انو
 )77اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )445 /22جطجمت ضكم (.)4548
 )78اهظط :الياشف ( )225 /1جطجمت ضكم ( )206و زضء حعاضض العلل والىلل (.)167 /1
 )79اهظط :ميزان الاعخساٌ ( )66 /1و إهماٌ تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ (، )292 /1وػلؼلت ألاحازًث الصحُحت وش يء مً فلهها
وفىائسَا ط .اإلاعاضف (.)265 /2
 )80اهظط :اإلاؼخسضن على الصحُحين( )741 /1بطكم (.)2040

للعلىم اإلوساوية واالجتماعية

149

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتىتر-ديسمثر2017م

ISSN : 2410-1818

حديث علي رضي الله عنه (كتابُ اهلل فيه نبأُ ما قبلَكه وخربُ مابعدَكه ) دراسة وحتليل

| د .عبد الواسع بن ٌحٍى المعزبً األزدي

جنر لثنرد)  )81نمن

لثاي ال ختتلنف بن لأثصن  ،نال ختلقن

رنله أبو ن يق وت لذتليىل ب ال ل شناد  )82نأظار ظيب ل ش
ر )

بقوث رنله لثرتماي ،نرنله أبو ن يق م

رانا لذتنابٍت لثط لنني
لب تيمينىل دؾت انال لثعناا

)83

دراسة ااسجاد
 )1موش ب

يص ب لنتنار لذتمؽني  :رنى ن أبين نألتن بن الاثن لثنوا  ،رنى

ن لثط لني ناو م ي مار ظيوال مسع من ي ا لثجمانؽت نمئتؽت ،ن تب لثنصائي
ن نلمتنع م لثرنلاىل ن ،ـ يف .)84
ماثك بن أننض نلبن

 )2ستم ب لنت ارك لثؽوري  :رنى

م ؽت  ،ثقىل زتمع ل سفٌت ندتقان  ،ياه لب م ؽت:
ب

أبي مص ر  ،نياه أبو دلند :

اَ ردا لثعا ب

ييننىل ن نن لثناالي نلبن
اَ ظيب لث ل افنيت دمعنا

أبي مص ر

)85

 )3ألت ب لنت ل لأش ي لث معقي :ظنيب لثط لنني لثجناني وت انال لذتن اح رنى ن
أبنني دلند نكتا ننىل ن ن ن ل مننا لثنص نائي نغننريه ،ؼ ن ن  ،مننات شنننىل شننت نمثننانؽت
نمئتؽت .)86
 )4اعا ب

مار  :او اعا ب

مار ب نؽري أبو لثوثي لثصلمي ا أاا لثعا ثقنىل

ث ت رنى ن ل ما لث خاري نأاا لثصن .)87
 )5مرن ب نلي  :او مرن بن نلين لثقرظني أبنو سفنؾ لث معنقي منوؾت بنين لمينىل أن
بين ااظق رنى

اونض ب ميصر ب سل ض نثنور بن اسان نزان بن نلين نلثوثين

ب شليماَ بن أبني لثصنائب ناسان بن

ن لثنرلت بن أبني ماثنك ن نن لثوثين بن

مصننلق نستم ن ب ن لنت ننارك لثؽننوري ن ن لهلل ب ن ستم ن لثنفيلنني ناعننا ب ن
نغرياق ،ـن ف لدتم نور ،نيناه ستمن بن لنت نارك لثؽنوري:

مننار

ناَ ات نع لثصنلطاَ

81

) اهظط :اإلاعجم الىبيرللطبراوي ( )84 /20بطكم ( .)160ومؼىس الشامُين ()258/3بطكم (. )2206
 )82اهظط :حلُت ألاولُاء وطبلاث ألاصفُاء (. )253 /5
83
)اهظط :زضء حعاضض العلل والىلل (.)167 /1
 )84اهظط :لؼان اإلايزان ( )215 /8جطجمت ضكم (. )8028
 )85اهظط :ػيرؤعالم الىبالء( )390 /10جطجمت ضكم ( )107وتهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )352 /26جطجمت ضكم (.)5577
86
) اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )487 /1جطجمت ضكم (.)108
87
) اهظط :تهصًب الىماٌ في ؤػماء الطجاٌ ( )242 /30جطجمت ضكم ( )6586و ػيرؤعالم الىبالء ط الطػالت (. )420 /11
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ي  :او هت افتب س اج منع ـن ف )  ، )88نال ؼنىل

ن اَ ؼ نيا ،نياه لب
لثقوه أن ق
لثعا ب

ظتم ول لن تر ن نين

ناَ ستمن بن لنت نارك لثؽنوري انو ردنا

أبي مص ر نمن اؤالا لدترو نلثت اا ب ه

ما يناه أبنو دلند نيناه نن

بن ؼ ن .
 )6اننونض ب ن ميصننر ب ن سل ن ض :اننو اننونض ب ن ميصننر ب ن سل ن ض لث معننقي رنى ن
م اناىلرـي لهلل ن نلب
ب

مرلَ تاب ي ثقىل

مر رـي لهلل ن ما ن ن ش ي بن
ري لثق ر

ن لث سانس نلهلينجق

)89

 )7أبو ددرانض لرتنوالني :انو ائنا لهلل أبنو ددرانض لرتنوالني أسن لأ ن

تناب ي دلينا

رنى نن أبننني ذر نأبننني لثنن ردلر نساافنننىل ن نناد رـننني لهلل نننن ق ن ننن مفشنننوه
نلثساري نربي ىل ب اسا ياه ش ي ب
لث ن ردلر نينناه ب ن
مثانؽت

لث ساس  :اَ نا أانا لثعنا ب ن أبني

ن لث ن  :مسا ن م ن م نناذ ؼننشيض نث ن اننو سنننؽت مننات شنننىل

)90

لذتفق ل لثعاا ب ال ل شناد :س اح ـ يف  )91ثفن شنن اه ؼنا

وت لثعنولا

نلنتتاب ات
لذتفق ل س اح لي رـي لهلل ن ؿتذمو ع لثطر نلنتتاب ات نلثعولا  :س اح
سص ثػريه .
المثحث الثاوي :المعاوي والفىائذ التي تضمىها الحذيث ،وفيه مطلثان:
املطلب األول غريب احلدي:
يوثنن شننتفوَ بيننؼت) :لثفتنننىل ثػننىل  :تنن تي نت نناَع نن من ننا لالبننت ر ،نلالمتشنناَ،
نل سننرل  ،ند ذابننك باثعننير ،نل زلثننىل ،نلثؽننرص ن لثعننير ،نلثقتنناه افننوَ بننؽت

88

) اهظط :تهصًب التهصًب ( )115 /8جطجمت ( ، )191واليامل في طعفاء الطجاٌ (.)207 /6
) 89اهظط :الياشف في معطفت مً له ضواًت في الىخب الؼخت( )404 /2جطجمت ضكم (.)6477
 ) 90اهظط :الياشف في معطفت مً له ضواًت في الىخب الؼخت( )528 /1جطجمت ضكم (.)2552
91
) ضجاله جلاث عسا ضجلين ألاوٌ :ؤحسشُىخ الطبراوي مىس ى بً عِس ى وكس ضواٍ الطبراوي عً شُذين والثاوي :عمطو بً واكس وكس وجله
دمحم بً اإلاباضن الصىضي هما جلسم،وجبعه ابً عسي وجيلم فُه ؤبى مؼهطوجبعه الىاغ ،وعلى ول حاٌ فهى إػىاز صالح في الشىاَس .
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)92

لثناط ،ثق لظت ر لشت ماه ثفٍت لثفتنىل ؿت ن ل ثق ،نلثففر ،نلثقتاه بنؽت لثنناط
بين ه يوثن بنؼت) :لن نيننوع يتناه بنؽت لنتصنلمؽت منع ل تقنناد
نال ماي لفق) يؽنؾ لثصنابقؽت ن ن ماب ن
نم نن

ال غتْلا ن

ق) غينو لنتصنتق ا نأظنرليت لثصنا ىل.

جنر لثنرد) الالناا لثعنير  -باثفنق  -اللوينىل أي :بالينيا -ؼنار

تيقا  -نأاللاا لثجو مجل  ،نأرلد بفجر لثرد)
لثصننام ؽت
راننا
لثناط

جر تردلده ل أثصنىل لثتناثؽت نآذلَ

نرب ب ن أالننرى نلنت نن ال اننااب رننقن

جننر لالشننت ماه بن اننسله غفننا

مننا أنننسه ال تامذ ن لآلذلَ ،نال تص ن من ن لثقلننو ،
)93

نا نرص أنن

لن سننا.

اثنناي افننوَ م ن

ن

.

املطلب الثاني املعاني والفوائد اليت تضنج ا احلدي:
بيفوَ لنترلد م يوث ؼل لهلل لي نشلق شتفوَ بؼت) ل ال ار ن نينوع بنؼت
نجري نهلننا تن ثري ٌتننيق ا ننود باثفننرر لن لنتصننلمؽت; أَ لثتنننفري نن

لمننار لنت نناني

اعري دؾت لثتفجري نلثت ٌتيق ،نلثصؽت وت يوث شتفوَ) تعري دؾت ينر اناه لثفنؼت من
زم لثن و أَ لثصؽت ن أاا لثلػىل أير من شنوص ،نين نينع منا أالن بن ؼنل لهلل
لي نشلق م لثفؼت م يتا شي نا مر رـي لهلل ن  ،ثق يتا شي نا جماَ بن

فناَ

رـي لهلل ن  ،ثنق لثفتننىل بنؽت لني نم انانىل رـني لهلل نن ق  .يوثن بقلنت :منا لنتخنرز
من نننا انننا رشنننوه لهلل؟) وت انننال لثصنننؤله دثينننا لنن بفنننا لثؽنننشابىل رـننني لهلل نننن ق
نسرؼ ق ل

لب لث لق  ،نم ربىل لثولدب ن سلوه لثفؼت.

يوثن ؼننل لهلل لين نشننلق
لثػابر مع رشل ق نأن يائ ق

تننا لهلل بين ن ن مننا ي ن لفق) ا ننين يؽننؾ لأمننق
قوث ت اؾت( :أنَىْ َّأأترِيمىْ َجَأأ انَّأرٍَِّ يِأٍْ قَأجْهِيمىْ قَأٌْوم َأٌ ًَعَأب ٍ ًَثًَُأٌ َ ًَقَأٌْوم

إمثْسَاىِْىَ ًَأَصْحَبةم يَدٍََّْ ًَانتًُؤْرَفِكَأبدِ أَرَأزتيُىْ زُظُأهيُىْ ثمبنتجَِّْنَأبدِ فًََأب كَأبٌَ انهَّأوُ نِأَْظتهًَِيُىْ ًنَكِأٍْ كَأبٌَا أَتفعَأيُىْ َّظتهًُِأٌٌَ )
92

) اهظط :هخاب العين ( )127 /8اإلاؤلف :ؤبى عبس الطحمً الخلُل بً ؤحمس بً عمطو بً جمُم الفطاَُسي البصطي (اإلاخىفىَ170 :ـ)،
املحلم :ز مهسي املخعومي ،ز إبطاَُم الؼامطائي ،الىاشط :زاضومىخبت الهالٌ .والفائم في ػطٍب الحسًث وألاجط( ،)87 /3اإلاؤلف :ؤبى
اللاػم محمىز بً عمطو بً ؤحمس ،العمذشطي جاضهللا (اإلاخىفىَ538 :ـ) ،املحلم :علي دمحم البجاوي -دمحم ؤبى الفظل إبطاَُم ،الىاشط:
زاضاإلاعطفت – لبىان ،الطبعت :الثاهُت والنهاًت في ػطٍب الحسًث وألاجط( )411 /3اإلاؤلف :مجس السًً ؤبى الؼعازاث اإلاباضن بً دمحم بً
دمحم بً دمحم ابً عبس الىطٍم الشِباوي الجعضي ابً ألاجير(اإلاخىفىَ606 :ـ) ،الىاشط :اإلاىخبت العلمُت  -بيروثَ1399 ،ـ 1979 -م ،جحلُم:
طاَطؤحمس العاوي  -محمىز دمحم الطىاحي.
93
) اهظط :اإلاِؼطفي شطح مصابُح الؼىت(.)500 /2
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طلثتوبىل70 :ص نيوث ت اؾت( :رِهتكَ آَّبدُ انتكِزَبةم انتًُجمنيِ َ ،زتهٌ عَهَْْكَ يٍِْ َجَئم يٌُظََ ًَفِسْعٌٌََْ ثمبنتحَقِّ نِقَأٌْو ُّؤْيِنُأٌٌَ )

طلثقؽؾ3 ،2 :ص ،نيوث ؼل لهلل لي نشلق نال ما ب
ثلؽشابىل لثفرل بق حت خ لثقرآَ

ًت ور ل ش

ق) أن ار لنتصتق ا باثنص ىل
ل لث ا

لن بشؽنا ذثنك،

ما أال ش شان نت اؾت بقوث ( :ىٌَُ انَّرُِ أَزْظَمَ زَظٌُنَوُ ثمبنتيُدٍَ ًَ ٍِّم انتحَقِّ نُِْظتيمسَهُ عَهَأَ انأدٍِّّم كهِّأوِ ًَنَأٌْ

كَسمهَ انتًُشْسمكٌٌَ ) طلثتوبىل33 :ص ،نأال لثقرآَ أَ لهلل شيخلا م نشائا لنتولؼ ت ما الا لمن
لثؽشابىل

قوث ت اؾت (ًَانتخَْْمَ ًَانتجمغَبلَ ًَانتحًَِريَ نِزَسْكَجٌُىَب ًَشمّنَخً ًَّختهقُ يَب الرَعْهًٌٌََُ ) طلثنشنا8 :ص بقن

ا ى لهلل ل نصاَ البتفار لثصيارلت نلثطائرلت نلثقطنارلت نلثصنف لثصنرا ىل لث م ينىل
.نيوثن ؼننل لهلل لين نشننلق نسفننق مننا بينننفق) اقؽن بن أَ لثقننرآَ مننن ر يننانوني
ظاما اعما كتيع نولسي لذتيا لثقفائيىل نلأشراىل نلث نثينىل نلثصياشنيىل ،نلاليتؽناداىل
نلنتولراح نغرياا  .نيوث ؼل لهلل لي نشلق ناو لثفؽنا ثنيض بناهلسه) ا نين لثقنرآَ
نلثفؽننا انننا ؿت ن ن لذتننا بفننا سننرص نآاننىل وت

تننا لهلل سننا الظننك بي ن نال مراننىل

قوث ت اؾت (إمٌَّ انَّرٍَِّ ُّحَأب وًٌَ انهَّأوَ ًَزَظُأٌنَوُ أًنَئِأكَ فِأِ انتأأَذَنِّنيَ ،كَزَأتَ انهَّأوُ ألَلْغتهِأجٍََّ أََأب ًَزُظُأهِِ إمٌَّ انهَّأوَ قَأٌمُ

عَصمّصٌ) طلجملادثىل21 ،20 :ص بإَ لثاثىل مفتوبىل ل أ لر لأن ينار نلثرشنا نلث نس مفتوبنىل
أت نناع لأن يننار نلثرشننا ن نناثك لثنؽننر نسصن لث اي ننىل مفتننو نت ن سقننا توسي ن لهلل
نلت ع شننىل رشنوث ؼنل لهلل لين نشنلق  .نيوثن ؼنل لهلل لين نشنلق من تر ن من
د ار يؽم لهلل ) أي م ترك لثقرآَ نلث منا بن نلذتفنق بن
نشلو ا بإَ لهلل اقؽم نا لف ا

قين نظنرا ىل نأال ينا

نا اؽنش لرتنسي نلثنفناه .نيوثن ؼنل لهلل

لي نشلق نم لبتػ لهل ى وت غريه أـل لهلل) ااه لدتملىل لثن واىل ؿت ن يوث ت ناؾت:
( إمٌَّ ىَرَا انتقسْآٌَ َّيْدُِ نِهَّزِِ ىَِِ أَقتٌَوُ ًَُّجَشِّسُ انتًُؤْيِنِنيَ انَّرٍَِّ َّعًَْهٌٌَ انصَّبنِحَبدِ أٌََّ نَيُىْ أَجْسًا كَأجمريًا ) طل شنرلر9 :ص.
نيوث ت اؾت( :قَبلَ اىْجمطَب يِنْيَب جًَِْعًب ثَعْضكىْ نِجَعْض عَدًُ فَئميَّب َّأأترَِْنَّكىْ يِنِّأِ ىُأدًٍ فًََأٍم ارَّجَأعَ ىُأدَاَُ فَأ َّضِأم
ًَال َّشْأأأ أقََ ًَ ،يَأأأ أٍْ أَعْأأأ أسَ َ عَأأأ أٍْ ذِكتأأأ أسمُ فَأأأأأئمٌَّ نَأأأ أوُ يَعِْشَأأأ أخً ضَأأأ أنْكًب ً َحْشُأأأأأسُهُ َّأأأ أٌْوَ انتقَِْبيَأأأ أخِ أَعًَْأأأأأَ)

ط ن 124،123:ص،نيوث ن ؼننل لهلل لي ن نشننلق ناننو س ننا لهلل لنتننتؽت) ا ننين ب ن لثقننرآَ
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قوثن ؼننل لهلل لين نشننلق دَ اننال لثقننرآَ شن ب ربن بين لهلل ن ربن ب ان افق
بتمصفول ب بإنفق ث تفلول نث ت لفول ب ه أب ل)  .)94ن لذت نا) وت

لث نر :

ن

ارد ل ندوه ،من ا :لث

 ،ناو لأماَ نمن نا :لثننور ،نلنتنتؽت :لثقنوي لثعن ا  ،بقناه:

او س ا لهلل لنتتؽت ،أي:

ه نأمان من لث نال  ،نانو ننور ان له ،نلث نر تعن لثننور

لنتمت ن باذت ننا نلرتننيىت ،نمن ن يوث ن ت نناؾت( :حَزَّأأَ َّزَجَ أٍََّْ نَك أىُ انتخَ أْْ انت أأَثَْْضُ يِ أٍَ انتخَ أْْ ِ األَظْ أٌَ ِ)

طلث قر 187 :ص

)95

نيوث ؼل لهلل لي نشلق نانو لثنا ر لذتفنيق ،نانو لثؽنرليت لنتصنتقيق ،انو
لثنناي ال تساننؼ ب ن لأاننولر) لثننا ر لثعننرص ،بنناثقرآَ اننو أظننرص لثفتننب لثصننماناىل
لي نننا ،نلذتفنننيق أي :لوفنننق نٌتمنننا نسفمنننا ثفٌتنننا نم نن ن  ،نلثؽنننرليت

نلنت نننيم

لنتصتقيق م ناه راا لهل ى لثولـنض  ،نلثسانؼ لرتنرنز ن لثؽنول  ،بمن لت نع لثقنرآَ
لثعنرلو  :ال تسانؼ بن لأانولر) أي ال ـتينا بن

بق لت ع لذتا ندانب لهلوى .نيناه ب ن

لأانولر لنتفننلىل ن ن ننر لالشنتقامىل ،نذثننك دظنار دؾت حتراننف لثػناثؽت نلنتشنناه لنتن طلؽت
نت ناا لدتاالؽت)  .)96نيوث ؼل لهلل لي نشلق نال تلت ض ب لأثصنىل ،نال اعن ع منن
لث لمار ،نال غتلا ل

جر لثنرد ،نال تنقفني ذائ ن ) نال تلتن ض بن لأثصننىل) أي

التؽننرب نتػيننره مننا اننو لي ن بيخننتلىت

ن

لثننر بف ن

باث ا نننا ،نلالثت ننناط :لالالنننت يت نلالظنننت اه نم ننن

لنتربننوبؽت نالت ن ض لذتننا

ال غتْلنننا نن

جنننر لثنننرد) الالن ناا

لثعير -باثفق -اللويىل أي :بالييا -ؼار تيقا -نأاللناا لثجنو مجلن  ،نأرلد بفجنر
لثرد)

جر تردلده ل أثصنىل لثتاثؽت نآذلَ لثصام ؽت

رننق
لثقلننو ،

جر لالشت ماه ب اسله غفا راا
اثنناي افننوَ م ن

ن

رب ب

أالرى نلنت نن ال انااب

منا أننسه ال تامذن لآلذلَ ،نال تصن منن

لثننناط .نانناه دس ن ى لآلاننات لنتع ن ود ن اننال

لثفتا لثفراق لنت ارك)  )97يوث ؼل لهلل لي نشلق نال تنقفي ذائ ) م نناه أَ
لثقرآَ اٌت ر من وت

ا زماَ م لث لو نلنت ارص نلنت ذسلت ما ات ؽت ب أن

ن

لهلل

 ) 94حسًث صحُح :صححه ؤلامام ألالباوي في الخعلُلاث الحؼان على صحُح ابً حبان وجمُيزػلُمه مً صحُحه ،وشاشٍ مً
محفىظه ( )223 /1حسًث ضكم ( )122و الؼلؼلت الصحُحت بطكم ( )713مً حسًث ؤبي شطٍح الخعاعي هنع هللا يضر.
 ) 95اهظط :جامع ألاصىٌ في ؤحازًث الطػىٌ (.461 /8
 )96اهظط :اإلاِؼطفي شطح مصابُح الؼىت(.)500 /2
97
) اهظط :اإلاِؼطفي شطح مصابُح الؼىت(.)500 /2
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نأَ ستم ل رشوه لهلل ؼل لهلل لي نشلق ،ناال لنت ن دار ؼرعتا ن لث خناري من
س ن اح أبينني ارااْ نرا رـنني لهلل ن ن  ،ا ن ي لثنب ي نيص ؼاننلهلل لهلل اليْ ن ي انشاننلهللقا ،ينناها$ :ماننا مي ن ا
لأنْ ييااري نا ييٌّ ديثهللا أ ْطييا يم ا لآلاااتي ماا ميجْل أن يم ا ،أنْ آ ام ا ،اليْ ي لث اعار ،نادينبمانا
أنتييت ناسْيًا أنْسااه لثلهلل ديثيب ،ب رْدو أنصي أ ْجاراقْ تاابي ًا اوْ ا لثقيياا امىلي#

ناَا لثهللنايي

)98

ينناه وت بننتض لث نناري لنتننرلد أَ م ذننسلت لأن يننار لنقرـننت بننانقرل

ل ؽنناراق بلننق

اعنناا اا دال م ن سفننراا نم ذننس لثقننرآَ مصننتمر دؾت اننو لثقيامننىل نالري ن ثل نناد وت
أشلوب نب غت ندال اره بانتػي ات ب قتر ؽر من ل ؽنار دال ناٌت نر بين ظنير هتنا
أال ب أن شيفوَ ان ه لن ؼنشىل د نوله نانال أينوى لونتم ت نتفميلن وت لثناي
اننت سصننيىل تعنناا باأبؽننار

ب ن ه نييننا لنت نن أَ لنت ذننسلت لنتاـننيىل

ن ؽا موش نم ذس لثقرآَ تعاا باث ؽري بيفوَ م ات
اعاا ب ؽت لثرأط انقر
ا م دار ب

بنانقرل

نايننىل ؼننا

أدل ا أ جر أَ لثاي

معناا ه نلثناي اعناا ب نؽت لث قنا بنا اعناا ه

لأنه مصتمرل يلت نقتف نٌتنق اناه لأينوله

لن ا وت

ن

نلسن

بإَ ستؽل ا ال اناوت ب ف ب فا ،يوث ب ردو أَ أ وَ أ جراق تاب ا او لثقيامنىل)
رتب اال لثف
الظتماث

ل ما تق

م م ذس لثقرآَ لنتصنتمر ثفجنر بائ تن ن منو نف ن

ل لث و نلذتذىل نل ال ار ؿتا شيفوَ ب ق نف م سفر نم غنا نمن

ند ا نم شيود بشص ترتيب لثردوى لنتا ور ل ذثك نااه لثردنوى ين حتققنت
بإن  -ؼل لهلل لي نشلق  -أ جر لأن يار ت ا ،ني كتع ب ف ق د ذاز لثقرآَ وت
أرب ىل أظنيار :أسن اا :سصن ت ثيفن نلثتئنا
شياي نأشلوب لنتخاثف أشاثيب
بي ن

لمن منع ل ظتناز نلث غنىل ،ثاني نا :ؼنور

أاا لث غىل م لث ر نٌتمنا ننجنرل ستن سنارت

قننوهلق ن ا ت ن نل دؾت ل تينناَ بعننير مجل ن مننع تننوبر دنل نني ق ل ن حتؽننيا ذثننك

نتقرا هلق ل لث ذس ن ،ثاثج ا :ما لظنتما لين من ل ال نار منا مفن من أسنوله
لأمنننق لثصننناثفىل نلثعنننرلئع لثن ن لثر هتنننا

ننناَ ال ا لنننق منن ن ب فن ن دال لثننننادر من ن أانننا

لثفتا  ،رلب ا :ل ال ار ؿتا شني تي من لثفنولئ لثنيت نينع ب فن ا وت لث ؽنر لثن نوي
نب ف ا ب ه نم غنري اناه لأرب نىل آانات نردت بت ذينس ينو وت يفنااا أن نق ال اف لون نا
98

) ؤدطجه البذاضي في صحُحه ن /الاعخصام بالىخاب والؼىت ب /كىٌ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بعثت بجىامع اليلم ( )92/9حسًث ضكم (  )7274مً
حسًث ؤبي َطٍطة هنع هللا يضر.
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نتمين لثي نود لنتنوت نمن نا لثرن نىل لثنيت

ب ذسنل ن ا مع توبر دنل ي ق لن تفاا ن

حتؽننا ثصننام نمن ننا أَ يارئ ن ال قتننا م ن تننردلده نشننام ال قتذ ن نال اننسدلد بفجننر
لثتفرلر دال رلن نثالذ نمن ا أن آاىل باييىل ال ت
نم ارص ال تنقفي ذائ ا نال تنت ي بولئ اا)
أمجلىل م

)99

ما بقيت لثن نيا نمن نا كت ن ث لنو
أيوه  :ندثينك أا نا لثقنارئ لثفنراق

ذائب لثقرآَ لثيت أظار دثي ا اال لذت اح لثن وي لثعراف:

لث ذي ىل لأنؾت  :ذس بؽشار لث ر نظ رلر لث ر

أَ ا تول بصور أن آاىل م مجل ،

ياه ت اؾت ًَإمٌْ كنْزىْ فِِ زَّْت يًَِّب َصَّنتنَب عَهََ عَجْدََِب فَأترٌا ثمعٌُزَحٍ يٍِْ يِثتهِوِ ًَا ْعٌُا شُأيَدَاءَكىْ يِأٍْ ًٌُم انهَّأوِ إمٌْ كنْأزىْ

صَب ِقِنيَ  ،فَئمٌْ نَىْ رَفتعَهٌا ًنٍَْ رَفتعَهٌا فَبرَّقٌا اننَّبزَ انَّزِِ ًَقٌ ُىَب اننَّبضُ ًَانتحِجَبزَحُ أعِدَّدْ نِهتكَأبفِسمٍَّ} طلث قنر ،23 :
24ص ب نال لثوثين بن لنتػنري نتننا شن ثت ينراغ ن رأان وت لثقننرآَ انا انو ظن ر أ شننشر
أدنناب ق لثوثين بن لنتػننري يننائ  :نالثلهللن ي ماننا ميننْفقْ رادننا أ ْلننق بياثْ ظْن ااري مينصنني ،ناثننا أ ْلننق
ذ ص ،نالثلهلل ي ماا اعْ ي لثهللايي ااقوث ظانيْئًا مين ْ ذاثينك .نالثلهللن ي يدَب
بيرادْسيهي ناثا بيقؽيي يهي ناثا بي ظْ ااري لثْ ي
ثيقوْثي ي لثهللايي ااقوه ثشالانا  ،نادينب ثيشاطِّق ماا تاشْتا  ،نادينب ثيا ْلو انماا ا ْل )  .)100نند لثعناا
انا أَ لثقرآَ أ ذس بؽنشار لث نر ند لن ق ا لمنوَ أنن ثنيض

ن

لث عنر ن ظتنر

أس أَ ا تي ؿتجل .
لث ذي ىل لثجانيىل :دال اره بانتػي ات ننيو نا

منا أالن

قوثن ت ناؾت (أمل ،لْغهِجَأذِ انأسوًوُ  ،فِأِ

أَ َََْ األَزْ م ًَىُىْ يٍِْ ثَعْدِ لْغَهَجميمىْ ظََْغتهِجٌٌَُ  ،فِأِ ثمضتأعم ظِأنِنيَ نِهَّأوِ األَيْأسُ يِأٍْ قَجْأم ًَيِأٍْ ثَعْأدُ ًٌَّْيَئِأرٍ َّفتأسَ ُ انتًُؤْيِنُأٌٌَ ،

ثمنَصْأسم انهَّأوِ َّنْصُأسُ يَأٍْ َّشَأأبءُ ًَىُأٌَ انتعَصمّأصُ انأسَّحِْىُ) شننور لثننرن  )5:1اننس

صننرى لثفننرط ديننوػ

لثننرن ب ن ال لثقننرآَ لثفننراق ب سقتننىل لثننرن نبعننر بنؽننراق ل ن لثفننرط ال ن ه بفننع
شنؽت– ن اَ

فار يراغ عت وَ لثفرط أن ق أاا أنثاَ -نلث فع مابؽت لثنج خ دؾت

لثتصنع شنننؽت  ،نين يننامر أبنو بفننر لثؽن اا رـنني لهلل نن أبنني بن اللننف لن مننائيت
يلوؿ– نايىل– ي ا حتراق لثقمار ،بإَ لنتؽر لثرن
أبي بفنر لثؽن اا منائيت ناينىل  ،ندَ

لن لثفنرط دبنع أبني بن اللنف دؾت

ناَ لثنؽنر ثلفنرط لن لثنرن ان بع أبنو بفنر

لثؽ اا رـي لهلل ن أبي ب اللف مائيت نايىل بلما

ناَ انو بن ر لنتؽنر لثنرن

لن

 ) 99اهظط :فخح الباضي شطح صحُح البذاضي ( )7 /9حسًث ضكم ()4981
 ) 100اهظط :جفؼيرابً هثير()267 /8
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لثفرط; ب الا أبو بفر لثرااَ م نرثىل أبي ب اللف مائيت نايىل بذار ب دؾت رشنوه لهلل
ؼل لهلل لي نشلق بقاه :تؽ

ب

)101

لنتصتق ا ناو أَ لثنرن شنوص ت نس

نند لثعاا انا أَ لثقرآَ لثفراق حت خ

بارط ال ه بفع شنؽت نلث فع دنَ لث عر شنؽت ني نيع ذثك نوت لثسم لون د ب نال
م

ذائب لثقرآَ.

لث ذي ىل لثجاثجىل  :ل ذاز لثتعنرا ي بقن بنؽت لثقنرآَ لثفنراق قوبنات لدتنرلئق لثصنريىل
نلثقتا نغرياا ؿتا عتفٍت دمار لثناط نأمولهلق ياه ت اؾت (ًَنَكىْ فِِ انتقِصَبصم حََْبحٌ َّبأًنِِ األَنتجَأبةم

نَعَهَّكىْ رَزَّقٌٌَ ) طلث قر 179 :ص)  ،ب ؽت لهلل س ندا أَ يتا لثقاتا افوَ شن ا ثفنف لثقتنا
لأبراار نب ال عتيا لجملتمع

ل  ،ناال نليع ملموط .

لث ذي ننىل لثرلب ننىل :ل ذنناز لث لمنني وت لثقننرآَ بقنن ذ ننر لثقننرآَ لثفننراق ثفيفننا منن
لذتقائا لث لميىل لنتتنو ىل وت لثفلك نلثطب نلثن ات نلأسيار  ،اصتشيا أَ ا رب ا بعر وت
زم لثن ؼل لهلل لين نشنلق  ،نثفن لث عنر ل تعنفواا وت لث ؽنور لثتاثينىل ث ؽنر
لثن و هتا ان ه دالثنىل يا نىل أَ انال لثقنرآَ

ن

لهلل ننسني لهلل نس ندنا نثنيض من

ن لث عر ندثيك فتاذز م ااه لنت ذسلت:
لثنموذز لأنه :م ذس يرآنيىل وت لذت اح

يلىل لأن صذؽت وت

قات لدتنو لث لينا ،

ياه ت اؾت (فًٍََْ ُّسم ِ انهَّأوُ أٌَْ َّيْدَِّأوُ َّشْأسَ ْ صَأدْزَهُ نِإلمظْأهَبوم ًَيَأٍْ ُّأسم ْ أٌَْ ُّضِأهَّوُ َّجْعَأمت صَأدْزَهُ ضَأِّْقًب حَسَجًأب كَأًَََّأب

َّصَّأأعَّدُ فِأأِ انعَّأأًَبءِ كَأأرَنِكَ َّجْعَأأم انهَّأأوُ انأأسِّجْطَ عَهَأأَ انَّأأرٍَِّ ال ُّؤْيِنُأأٌٌَ ) طلأن ننا 125 :ص حتنن ثت لآلاننىل
لثفرقتنىل أَ لثفنابر غتتنننا نن ما اصنمع لثقننرآَ لثفنراق نافنيا بن ،
لثعخؾ لثاي ارتفع وت

قات لدتو لث ليا  ،ن اف م لوما وت زم لثنن ؼنل لهلل

لي نشلق أَ لأن صذؽت اتوبر بفميات
ل نصنناَ دؾت أ لن .اقننوه د

منا غتتنننا

ري ل شطض لأر

ن لدتننولد لثؽنناني :دَ انناه لذتقننائا

ناقا

لما ؼ

تفن م لومننىل

لن ن ندن ن لثقطنننع وت زمن ن لثنننوسي نال ستن ن ب ن ن ه بقنننرنَ ،ن ت نننرص اننناه لذتقنننائا
ن تفتعننف دال الن ه لثقننرنَ لثج ثننىل لأالننري  ،ن انننت لث لاننىل سينمننا ل تعننف لث ننا
لثفرنصي بليس باشنفاه) نا  1648أَ ـنػىت لهلنولر اقنا

لمنا لرتف ننا ن مصنتوى

 ) 101اهظط :معالم الخنزًل في جفؼيراللطآن ( )260 /6م.
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شننطض لأر  ،نينن هلننت انناه لذتقننائا وت لثقننرَ لث عننرا سينمننا لرت طننت أ نناخ
نًتنننائف أ فنننار لدتصنننق بؽنن ود ل نصننناَ وت

قنننات لدتننو لث لينننا نن تصنننلا لدت ننناه

لثعنننااقىل نر نننو لثطنننائرلت لثعنننرل يىل نلث مودانننىل نلثنفاثنننىل نتقننن
نلثرؼن  ،ن نناَ بننوه بنريت) اننو أنه
نت ن ثري لطتفننا

نشنننائا لث شنننح

يننب اقنو ب رلشننات موشن ىل ن

ننب لثطننريلَ

لثفننػىت لدتننوي ل ن نًتننائف أ فننار لدتصننق ني ن نعننر ننا 1887

تابًا أمساه لثفػىت لدتوي)

)102

لثنموذز لثجاني :م ذس وت لق لثتعراض تن ؽت نًتيفنىل لثناؼنيىل نمصنؤنثيت ا ن لثصنلوك
ث ى ل نصاَ نلذتيولَ ياه ت اؾت ( :كَ نَأئٍِْ نَأىْ َّنْزَأوِ نَنَعْأفَعًب ثمبننَّبصِأَْخِ ََ ،بصِأَْخٍ كَبذِثَأخٍ خَبطِئَأخٍ) شنور
لث لا . 16 ،15 :باثوؼف انا ثلناؼيىل باثفنا نلرتطن مقؽنود نمجنا اناه لآلانىل يوثن
ت اؾت  ( :إمَِِّ رٌََكَّهتذُ عَهََ انهَّوِ زَثِِّ ًَزَثِّكأىْ يَأب يِأٍْ َاثَّأخٍ إمالَّ ىُأٌَ آخِأر ثمنَبصِأَْزِيَب إمٌَّ زَثِّأِ عَهَأَ صِأسَا ٍ يُعْأزَقِْى )

طاود56 :ص  .ني ت ؽت ث لمار لثتعراض ال ه لثقرَ لث عنرا بقنىت أَ لثفنؾ لدت ني من
لنتب لثاي اقنع حتنت لثناؼنيىل انو لنتصنؤنه ن لثصنلوك ثن ى ل نصناَ نلذتينولَ  ،نن يننا
ستم ؼل لهلل لين

ناَ أمينا الا نرص لثقنرلر نلثفتابنىل بفينف قتفن أَ ا نرص

نًتائف لنتب ؟! . )103
لثنمنننوذز لثجاثنننح :م ذنننس لمينننىل سنننوه لثن ن ل ؽت نلثننننريلَ لثنننيت ـتنننأل يي ننناَ لث شنننار
نلويطات نلثنيت ذ رانا لهلل نس ندنا وت يوثن ت ناؾت (ًَانتجَحْأسم انتًَعْأجٌُزم) طلثطنور6 :ص نين
بؽلت لثقنوه ن اناه لنت ذنس نمنا ات لنا ب نا من لأسادانح لثن وانىل ن ن

أانا لثلػنىل

نلثتفصننري نل ذنناز لث لمنني وت لثق نرآَ لثفننراق نلثصنننىل لثن واننىل ، )104نانناه

لن ا من

ذائب لثقرآَ لثاي ال تنقفي ذائ .

 ) 102اهظط :ملخلى ؤَل الخفؼير.)https://vb.tafsir.net/tafsir17635/#.WWyMMIgrLIU( :
 ) 103اهظط :مىكع اإلاهىسغ عبس السائم الىحُل عً ؤلاعجاظالعلمي ((http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-
.)22-17-58/1754--2014
 ) 104اهظط :هخاب البحطٌشهس ؤن دمحما ضػىٌ هللا  ،اإلاؤلف  :ز عبس الىاػع بً ًحيى اإلاععبي ألاظزي  ،الىاشط :اليشطهىض ،ؤإلااهُا 2017م ،
. )3330850949( ISBN
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الخاتمة :
لظنتما انال لث شننح لن مق مننىل نم شنجؽت حتننت م شنح مطاثننب ،نتوؼنلت بين دؾت
لثنتائر لثتاثيىل:
لثنتيذننىل لأنؾت :أَ س ن اح لذتننارخ ن

لنني رـنني لهلل ن ن

شننتفوَ بننؼت ) يلنننا مننا

لنتخرز من ا  )....س اح سص ثػريه.
لثنتيذننىل لثجانيننىل :أَ ب ن
نبػيننا ،
لثتورع

لث لمننار نلذتفنناًت ت رـننول ثلط ن نلثجلننب م ن أيننرلن ق سص ن ل

مننا س ن خ ثلمننا لث خنناري نثلشننارخ لهلم ن لني نغريامننا ن ل ن

اثننب لث لننق

أاا لث لق نلثففا دال نتؽلشىل ظر يىل م ت

ن لي ا سذىل

وت أ رل

لرتو

ًتاار .

قائمة المراجع :
 لب أبي سنامت ،أبنو ستمن

ن لثنرلت بن ستمن بن ددرانض بن لنتننار لثتميمني،

لذتنٌتلي ،لثرلزي لب أبي سامت لنتتوب 327 :ان) ،لدترو نلثت اا البن أبني سنامت،
لثناظننر:

ننىل زتلننض دلئننر لنت ننارص لث جمانيننىل –

ين ر آبنناد لثن

– لهلنن  ،دلر

دسيار لثرتلخ لث ربي – برينت ،لثط ىل :لأنؾت 1271 ،ان . 1952
 لب أبي ظي ىل ،أبو بفر ب أبي ظي ىل،

لهلل ب ستم ب دبرلايق بن

جمناَ بن

الولشيت لث صي لنتتنوب 235 :انن)،لنتؽنف وت لأسادانح نلآلثنار ،لنتؤثنف :لوقنا:
ماه اوشف لذتوت ،لثناظر :مفت ىل لثرظ – لثراا  ،لثط ىل :لأنؾت1409 ،ان
 لب لأثري  ،زت لث ا أبو لثص ادلت لنت ارك ب ستم ب ستم لثعني اني لدتنسري
لبنن لأثننري لنتتننوب 606 :اننن) لثن ااننىل وت غراننب لذتنن اح نلأثر،لثناظننر :لنتفت ننىل
لث لمينننىل – بنننرينت1399 ،انننن  ، 1979-حتقينننا :ننناار ألتن ن لثنننسلنى – ستمنننود
لثطناسي.
 لب لأثري  ،زت لث ا أبو لثص ادلت لنت ارك ب ستم ب ستم لثعني اني لدتنسري
لب لأثري لنتتوب 606 :ان) دامع لأؼنوه وت أسادانح لثرشنوه حتقينا:

ن لثقنادر

لأرنؤنيت ،لثتتمىل حتقيا بعري يوَ ،لثناظر :مفت ىل لذتلولني  ،مط ىل لنت و .
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 لب تيميىل ،تقي لث ا أبو لث ناط ألتن بن

ن لذتلنيق بن

لذترلنني لذتن لني لنتتنوب 728 :انن) ،درر ت نار

ن لثصن

لبن تيمينىل

لث قنا نلثنقنا ،حتقينا :لثن

تور

ستم ن رظنناد شننا  ،لثناظننر :دام ننىل ل مننا ستم ن لب ن ش ن ود ل ش ن ميىل ،لثط ننىل:
لثجانيىل 1411 ،ان . 1991-
 لب

لث  ،أبو مر اوشف ب

لثقنننر

لهلل ب ستم ب

لثن بن

اؼنق لثنمنري

لنتتنننوب 463 :انننن) ،دنننامع بيننناَ لث لنننق نبفنننل  ،حتقينننا :أبننني لأظن ن اه

لثننننساريي ،لثناظننننر :دلر لبننن لدتننننوزي ،لنتملفننننىل لث ربيننننىل لثصننن وداىل ،يت :لأنؾت،
1414ان . 1994 -
 لبن

ن ي ،أبننو ألتن بن

ن ي لدتردنناني لنتتننوب 365 :اننن) لثفامننا وت ـن فار
لنتودود – لي ستم م و  ،ظارك وت حتقيق :

لثرداه ،حتقيا :اده ألت

لثفتاو أبو شنىل ،لثناظر :لثفتب لث لميىل ،ث ناَ،يت.لأنؾت1418 ،ان. 1997
 لبن يطْلوْباػاننا أبننو لثف ن لر زان لث ن ا ياشننق ب ن يطْلوْباػاننا لثصُّنوْدنْنيي لدتمنناثي لذتنفنني
لنتتوب 879 :ان) لثجقات هت

اقع وت لثفتب لثصنتىل ،درلشنىل نحتقينا :ظنادي بن

ستم ب شا آه ن مناَ ،لثناظنر :مر نس لثن مناَ ثل شنوخ نلث رلشنات ل شن ميىل
نحتقيا لثرتلخ نلثرتكتىل ؼن ار ،لثيم  ،لثط ىل :لأنؾت 1432 ،ان . 2011-
 لب

جري  ،أبو لثف لر دمسا يا بن

لنتتوب 774 :ان) تفصري لب

منر بن

نجري لثقرظني لث ؽنري ثنق لث معنقي

جري ،لوقنا :شنامي بن ستمن شن مىل ،لثناظنر :دلر

ي ىل ثلنعر نلثتوزاع ،لثط ىل :لثجانيىل 1420ان . 1999-
 لب

جري ،أبو لثفن لر دمسا ينا بن

منر بن

نجري لثقرظني لث ؽنري ثنق لث معنقي

لنتتوب 774 :ه) لث لاىل نلثن ااىل  ،لثناظر :دلر لثففر  1407 :ان . 1986 -
 لب

جري ،أبو لثفن لر دمسا ينا بن

منر بن

لنتتننوب 774 :اننن) ،بفننائا لثقننرآَ البنن

نجري لثقرظني لث ؽنري ثنق لث معنقي
ننجري  ،لثناظننر  :مفت ننىل لبنن تيميننىل،

لثط ىل :لأنؾت  1416-ان.
 أبننو لنت ننا ي لثنننوري ن ألت ن

ن لثننرزل

ي ن ن ستمننود ستم ن اللي نا  ،موشننو ىل،

أيوله ل ما ألت بن سن نا وت ردناه لذتن اح ن للن ،دلر لثنعنر :نا لثفتنب ،
لثط ىل :لأنؾت 1417 ،ان. 1997/
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 أبو اار لنتخالِّؾ ،ستم ب

لثرلت ب لث ناط بن

ن لثنرلت بن ز رانا

لث ػ لدي لنتخالِّؾ لنتتوب 393 :انن) ،لنتخلؽنيات نأدنسلر أالنرى لوقنا :ن ينا شن
لثنن ا دننرلر ،لثناظننر :نزلر لأنينناص نلثعننؤنَ ل شنن ميىل ث نثننىل يطننر  ،لثط ننىل:
لأنؾت 1429 ،ان . 2008-
 أبو

لهلل ب ستم لثنيصابوري لنت رنص بناب لث ينع

لهلل لذتا ق ،ستم ب

لنتتوب 405 :ان) ،لنتصت رك ل لثؽشيشؽت ،حتقيا :مؽطف

ن لثقنادر طنا،

لثناظر :دلر لثفتب لث لميىل برينت ،يت.لأنؾت. 1990 1411 ،
صي لث ػن لدي لنتتنوب 360 :انن)
 لآلدري ،أبو بفنر ستمن بن لذتصنؽت لآلدنر ُّ
لثعرا ىل لثناظر :دلر لثنو

،لثرانا  ،حتقينا :د.

تنا

ن لهلل لثن ميذي ،يت :لثجانينىل،

 1420ان 1999-
 لأؼ اني ،أبو ن يق ألت ب

ن لهلل بن ألتن بن دشنشا بن موشن بن م نرلَ

لأؼ اني لنتتوب 430 :ان)،سليىل لأنثيار ن قات لأؼنفيار  ،لثناظنر :لثصن اد –
اولر ستابٌتىل مؽر1394 ،ان . 1974-
 لأث اني ،أبو

ن لثنرلت ستمن ناؼنر لثن ا  ،بن لذتناز ننوو بن صتناتي بن آد ،

لأظقودري لأث اني لنتتوب 1420 :انن) ،لثت ليقنات لذتصناَ لن ؼنشيض لبن س ناَ
نـتيينننس شنننقيم منن ؼنننشيش  ،نظننناذه منن ستفوًتن ن  ،لثناظنننر :دلربنننانزار ثلنعنننر
نلثتوزاع ،د – لنتملفىل لث ربيىل لثص وداىل  ،لثط ىل :لأنؾت 1424 ،ان 2003-
 لأث نناني  ،أبننو

ن لثننرلت ستم ن ناؼننر لث ن ا  ،لأظننقودري لأث نناني لنتتننوب :

1420ان) شلصلىل لأساداح لثؽشيشىل نظير م بق ا نبولئن اا ،لثناظنر :مفت نىل
لنت ارص ثلنعر نلثتوزاع ،لثراا  ،لثط ىل :لأنؾت ،نتفت ىل لنت ارص).
 لث خاري ،ستم ب لمسا يا لث خاري لنتتوب 256 :ان ) ؼشيض لث خناري لثناظنر:
دلر ننو لثنذننا مؽننور ن لثصننلطانيىل بإـننابىل تننرييق تننرييق ستم ن بننؤلد ن
لث ايي ،لثط ىل :لأنؾت1422 ،ان ،لوقا :ستم زاري ب ناؼر لثناؼر.
 لث سلر ،أبو بفر ألت بن

منرن بن

ن لرتناثا بن الن د بن

ين لهلل لث تفني

لنت رنص باث سلر لنتتنوب 292 :انن) ،مصنن لث نسلر لث شنر لثسالنار) لوقنا :ستفنوًت
لثرلت زا لهلل ،سقا لأدسلر م  1دؾت ،)9ن اده ب ش

للعلىم اإلوساوية واالجتماعية

161

سقا لأدسلر م 10

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتىتر-ديسمثر2017م

ISSN : 2410-1818

حديث علي رضي الله عنه (كتابُ اهلل فيه نبأُ ما قبلَكه وخربُ مابعدَكه ) دراسة وحتليل

| د .عبد الواسع بن ٌحٍى المعزبً األزدي

دؾت  )17نؼ ن ي

ن لرتنناثا لثعنناب ي سقننا لدتننسر  ،)18لثناظننر :مفت ننىل لث لننو

نلذتفق – لنت انىل لنتنور  ،لثط ىل :لأنؾت ،ب أت  ، 1988نلنت ت . 2009
 لث صيت ،ستم ب س اَ ب ألت ب س اَ لثتميمي ،أبنو سنامت ،لثن لرمي ،لث صنيت
لنتتننوب 354 :اننن)،معااري لم نار لأمؽننار نأ ن

بق ننار لأيطننار ،سقق ن  :مننرزن

ل ن لبننرلايق ،لثناظننر :دلر لثوبننار ثلط ا ننىل نلثنعننر نلثتوزاننع – لنتنؽننور  ،لثط ننىل:
لأنؾت  1411ان . 1991-
 بعري لي منر ،منن ر ل منا ألتن وت د ن ه لأسادانح  ،لثناظنر :نينف لثصن ،
لثط ىل :لأنؾت  1425ان . 2005-
 لث ػ لدي ،أبو بفر ألت ب

لي ب ثابت ب ألت بن م ن ي لرتطينب لث ػن لدي

لنتتوب 463 :ان) ،تاراب بػ لد نذاوث  ،لثااوه :لنتختؽر لوتاز دثي م تاراب لب
لث بيجي ،ثلناا ،ذاا تناراب بػن لد ،البن لثنذنار ،لنتصنتفاد من تناراب بػن لد ،البن
لثنن ميا ي ،لثرد لنن أبننني بفنننر لرتطينننب لث ػنن لدي ،البنن لثنذنننار ) لثناظنننر :دلر
لثفتننب لث لميننىل – بننرينت ،درلشننىل نحتقيننا :مؽننطف

ن لثقننادر طننا ،لثط ننىل:

لأنؾت 1417 ،ان .
 لث ػوي ،ستيي لثصنىل أبو ستم لذتصؽت ب مص ود لث ػوي لنتتوب 510 :انن) م نا
لثتنساننا وت تفصننري لثقننرآَ ،لوقننا :سقق ن نالننرز أساداج ن ستم ن

ن لهلل لثنمننر –

جماَ كت ىل ـمرياىل – شليماَ مصنلق لذتنرػ ،لثناظنر :دلر ي نىل ثلنعنر نلثتوزانع،
لثط ىل :لثرلب ىل 1417 ،ان . 1997 -
 لث ي قي ،ألت ب لذتصؽت ب

لي ب موش لرتصْرانْديردي لرترلشاني ،أبو بفنر

لث ي قني لنتتننوب 458 :اننن) ،ظن ب ل قتنناَ ،سققن نرلدنع نؽوؼن نالننرز أساداجن :
لث ن

تور

ن لث لنني

ن لذتمي ن سام ن  ،أظننرص ل ن حتقيق ن نختننرار أساداج ن :

شتتننار ألت ن لثن ن ني ،ؼنناسب لث ن لر لثصننلفيىل ب وم نناي – لهلن ن  ،لثناظننر :مفت ننىل
لثرظ ثلنعر نلثتوزاع باثراا

باثت انَ مع لثن لر لثصنلفيىل ب وم ناي باهلنن  ،لثط نىل:

لأنؾت 1423 ،ان . 2003-
 لثرتماي ،ستم ب

شوْر ب موشن بن لثفنشاك ،لثرتمناي ،أبنو يصن
يص ب ا

لنتتننوب 279 :اننن) شننن لثرتمنناي حتقيننا نت ليننا :ألت ن ستم ن ظننا ر ،لثناظننر:
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ظنننر ىل مفت نننىل نمط نننىل مؽنننطف لث نننابي لذتلن ن – مؽنننر ،لثط نننىل :لثجانينننىل،
1395ان . 1975 -
 لثتُّوريبيعْنتيي ،بفنا لهلل بن سصن بن سصنؽت بن اوشنف أبنو ن لهلل ،ظن ا لثن ا
لثتُّوريبيعْننتيي لنتتننوب  661 :اننن) لنتيصننر وت ظننرو مؽننابيض لثصنننىل  ،لوقننا :د.

نن

لذتمي ان لني ،لثناظر :مفت ىل نسلر مؽطف لث از ،لثط ىل :لثجانيىل 1429 ،ان -
 2008ان.
 لذتفننري ،أبننو

ن لهلل ،ن ر لث ن ا مػلطنناي ب ن يلننير ب ن

ن لهلل لث فذننري

لنتؽننري لذتفننري لذتنفنني ،لنتتننوب 762 :اننن) د منناه ت ننااب لثفمنناه وت أمسننار
لثرداه ،لوقا :أبو

لثرلت

اده ب ستم

-أبو ستم أشامىل بن دبنرلايق،

لثناظر :لثفارن لذت اجىل ثلط ا ىل نلثنعر ،لثط ىل :لأنؾت 1422 ،ان 2001 -
 لث لرمي ،أبو ستم

لثرلت ب لثففنا بن با نرل بن

لهلل ب

ن لثؽنم

لثن لرمي ،لثتميمنني لثصننمرين ي لنتتننوب 255 :اننن)،شن لثن لرمي  ،حتقيننا :سصننؽت
شليق أش لث لرلني ،لثناظر :دلر لنتػين ثلنعر نلثتوزاع ،لنتملفىل لث ربيىل لثصن وداىل،
لثط ىل :لأنؾت 1412 ،ان . 2000-
 لث لرمي ،أبو ستم

لهلل ب

لثرلت ب لثففنا بن با نرل بن

ن لثؽنم

لث ن لرمي ،لثتميمنني لثصننمرين ي لنتتننوب 255 :اننن) ،شننن لث ن لرمي ،لوقننا :ن يننا
ااظق لثػمري ،لثناظر :دلر لث عائر برينت) ،لثط ىل :لأنؾت1434 ،ان . 2013-
 لثاا  ،مشنض لثن ا أبنو

ن لهلل ستمن بن ألتن بن

جمناَ بن يااْمناز لثناا

لنتتننوب 748 :اننن) ،لثفاظننف وت م ربننىل م ن ث ن رنلاننىل وت لثفتننب لثصننتىل ،لوقننا:
ستم

ولمىل ألت ستم فتنر لرتطينب ،لثناظنر :دلر لثق لنىل ثلجقابنىل ل شن ميىل -

مؤشصىل لو لثقرآَ ،د  ،لثط ىل :لأنؾت 1413 ،ان . 1992 -
 لثاا  ،مشنض لثن ا أبنو
لنتتننوب 748 :اننن) شننري أ ن

ن لهلل ستمن بن ألتن بن

جمناَ بن يااْمناز لثناا

لثن ن ر لثناظننر :دلر لذت ن اح  -لثقنناار  ،لثط ننىل:

1427ان . 2006-
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 لثاا  ،مشنض لثن ا أبنو
لنتتوب 748 :ان شري أ ن

ن لهلل ستمن بن ألتن بن

جمناَ بن يااْمناز لثناا

لثنن ر لوقنا :زتمو نىل من لوققنؽت بإظنرلص لثعنيب

ظ يب لأرنا نيت ،لثناظر  :مؤشصىل لثرشاثىل ،لثط ىل  :لثجاثجىل  1405 ،ان 1985 /
 لثاا  ،مشنض لثن ا أبنو

ن لهلل ستمن بن ألتن بن

جمناَ بن يااْمناز لثناا

لنتتوب 748:ان) ،مينسلَ لال تن له وت نقن لثردناه ،حتقينا :لني ستمن لث ذناني،
لثناظر :دلر لنت ربىل ثلط ا ىل نلثنعر ،برينت – ث ناَ ،لثط ىل :لأنؾت1382 ،ان .
 لثاا  ،مشض لث ا أبنو

ن لهلل ستمن بن ألتن بن

لنتتننوب 748 :اننن)،تاراب ل ش ن
لثص

جمناَ بن يااْمناز لثناا

ننبيننات لنتعننااري نلأ ن  ،لوقننا :مننر

ن

لثت مري ،لثناظر :دلر لثفتا لث ربي ،برينت ،لثط ىل :لثجانيىل 1413 ،ان .

 لثاا  ،مشنض لثن ا أبنو

ن لهلل ستمن بن ألتن بن

لنتتنننوب 748 :انننن)،تاراب ل شنن

جمناَ بن يااْمناز لثناا

ننبينننات لنتعنننااري نلأ نن

 ،لثناظنننر :لنتفت نننىل

لثتوبيقيىل.
 لثاا  ،مشنض لثن ا أبنو
لنتتوب 748 :ان) تاراب ل ش

ن لهلل ستمن بن ألتن بن
نانابيات لنتعااري نالأ

جمناَ بن يااْمناز لثناا
 ،لوقا :لثن

تور بعنار

ولد م رنص ،لثناظر :دلر لثػر ل ش مي ،لثط ىل :لأنؾت. 2003 ،
 لثسشتعري ،أبو لثقاشق ستمود ب

مرن ب ألت  ،لثسشتعري دار لهلل لنتتنوب :

538ان) لثفائا وت غراب لذت اح نلأثر ،لوقا :لي ستم لث ذاني – ستمن أبنو
لثففا دبرلايق ،لثناظر :دلر لنت ربىل – ث ناَ ،لثط ىل :لثجانيىل.
 لثصيو ي ،دامع لأساداح ناعنتما لن كتنع لدتولمنع ثلصنيو

نلدتنامع لأزانر

ن ننوز لذتقنائا ثلمننانى ،نلثفنتض لثفن ري ثلن نان ) لنتؤثنف :ن لثنرلت بن أبني
بفننر ،دن ه لثن ا لثصننيو ي لنتتننوب 911 :اننن) ،ـن ىت نؽوؼن نالننرز أساداجن :
براا م لث ناسجؽت بإظنرلص د لن كت نىل مفنيت لثن اار لنتؽنراىل)،
د.سص

اط ز

نع لن نفقنىل:

.

 لثعنني اني ،أبننو ن لهلل ألت ن ب ن ستم ن ب ن سن ننا ب ن ا ن ه ب ن أش ن لثعنني اني
لنتتوب 241 :ان) مصن ل ما ألت ب سن ا ، ،لوقنا :ظن يب لأرننؤنيت  ،ناده
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مرظ  ،نآالرنَ ،دظرلص :د

ن لوصن لثرت ني ،لثناظنر :مؤشصنىل

ن لهلل بن

لثرشاثىل ،لثط ىل :لأنؾت 1421 ،ان 2001 -
 لثؽنن اني  ،أبننو بفنر
لنتتوب 211 :ان) ،مؽنف

ن لثنرزل بن امنا بن ننابع لذتمننريي لثيمناني لثؽننن اني
لثرزل  ،لوقا :س يب لثرلت لأ ٌتمي ،لثناظنر:

لجمللض لث لمي – لهلن  ،اطلب من  :لنتفتنب ل شن مي – بنرينت ،لثط نىل :لثجانينىل،
1403اننننننننننن.
 لثط لننني ،شننليماَ بنن ألتنن بنن أاننو بنن مطننري لثلخمنني لثعننامي ،أبننو لثقاشننق
ن

لثط لننني لنتتننوب 360 :اننن) لنت ذننق لثف ن ري ثلط لننني، ،لوقننا :لت ن ي ب ن
لجملي لثصلفي ،دلر لثنعر :مفت ىل لب تيميىل – لثقاار  ،لثط ىل :لثجانيىل.

 لثط لننني ،شننليماَ ب ن ألت ن ب ن أاننو ب ن مطننري لثلخمنني لثعننامي ،أبننو لثقاشننق
لثط لنننني لنتتنننوب 360 :انننن) مصنننن لثعننناميؽت  ،لوقنننا :لتنن ي بنن

لجملينن

لثصلفي ،لثناظر :مؤشصىل لثرشاثىل – برينت لثط ىل :لأنؾت. 1984 – 1405 ،
 لث ي ي ،ألت ب

لي ب

لثقادر ،أبو لث اط لذتصنيين لث ين ي ،تقني لثن ا

لنتقراسي لنتتوب 845 :ان) ،شتتؽر لثفاما وت لثف فار ،لوقا :أقتن بن

نارص

لث معننننقي ،لثناظننننر :مفت ننننىل لثصنننننىل ،مؽننننر،لثقاار  ،يت .لأنؾت1415 ،اننننن -
. 1994
 لث صننق ني ،أبننو لثففننا ألتن بن

لنني ب ن ستمن بن ألتن بن سذننر لث صننق ني

لنتتوب 852 :انن) ،تقرانب لثت نااب ،لنتؤثنف :لوقنا :ستمن

ولمنىل  ،لثناظنر :دلر

لثرظي – شوراا ،لثط ىل :لأنؾت. 1986 – 1406 ،
 لث صننق ني ،أبننو لثففننا ألتن بن

لنني ب ن ستمن بن ألتن بن سذننر لث صننق ني

لنتتننوب 852 :اننن) ،ت ننااب لثت ننااب  ،لثناظننر :مط ننىل دلئننر لنت ننارص لثنٌتاميننىل،
لهلن  ،لثط ىل :لثط ىل لأنؾت1326 ،ان.
 لث صننق ني،أبو لثففننا ألت ن ب ن

لنني ب ن ستم ن ب ن سذننر لث صننق ني لنتتننوب :

852انننن) ،ثصننناَ لنتينننسلَ  ،لوقنننا:

ن ن لثفتننناو أبنننو غن ن  ،لثناظنننر :دلر لث عنننائر

ل ش ميىل ،لثط ىل :لأنؾت. 2002 ،
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 لث صننق ني،أبو لثففننا ألت ن ب ن

لنني ب ن ستم ن ب ن سذننر لث صننق ني لثعنناب ي

لنتتنننوب 852 :انننن) ،بنننتض لث ننناري ظنننرو ؼنننشيض لث خننناري ،لثناظنننر :دلر لنت ربنننىل –
برينت1379 ،انن.
 لث صننننفري ،لذتصنن ن بنن ن رظننننيا ،أبننننو ستمنن ن لث صننننفري لنتؽننننري لنتتننننوب :
 370اننن)دسر لذتص ن ب ن رظننيا لث صننفري ن ظننيوال م ن لأمنناثي

ننع :ـننم

زتموع بي ث ثىل م لأدسلر لذت اجيىل ،لوقا :داشق ب ستم بن لتنود لثفذني،
لثناظنننر :مفت نننىل أانننا لأثنننر – دلر غنننرلط ،لثط نننىل :لثجانينننىل 2005 ،بلنن لثنعنننر:
لثفوات .
 لثفرلاي ن ي ،أبننو ن لثننرلت لرتليننا ب ن ألت ن ب ن
لث ؽننري لنتتننوب 170 :اننن)

مننرن ب ن ـتننيق لثفرلاي ن ي

تننا لث ننؽت ،لوقننا :د م ن ي لنتخسنمنني ،د دبننرلايق

لثصامرلئي ،لثناظر :دلر نمفت ىل لهل ه.
 لثفيرْاننابيي،أبو بفننر د فننر ب ن ستم ن بن لذتص ن ب ن لنتصْ نتافا

لثفيرْاننابيي لنتتننوب :

301ان) ،بفائا لثقرآَ ،حتقيا نخترار ندرلشىل :اوشف جمناَ بفنا لهلل د انا،
لثناظر :مفت ىل لثرظ  ،لثراا  ،لثط ىل :لأنؾت 1409 ،ان . 1989 -
 لنت نرْنازيي  ،أبننو

ن لهلل ستم ن ب ن نؽننر ب ن لذتذنناز لنت نرْنازيي لنتتننوب 294 :اننن) ،

لالتؽننراا :لث مننىل ألت ن ب ن

لنني لنتقراننسي ،شتتؽننر ييننا لثليننا نييننا رمفنناَ

ن تننا لثنننوتر ،لثناظنننر :سنن اح أ نننادمي ،بيؽنننا لبنناد – با صنننتاَ  ،لثط نننىل:
لأنؾت 1408 ،ان 1988 -
 لنتسي ،اوشف ب

لثرلت بن اوشنف ،أبنو لذتذناز ،كتناه لثن ا لبن لثس ني

أبنني ستم ن لثقفننا ي لثفلن لنتننسي لنتتننوب 742 :اننن)،ت ااب لثفمنناه وت أمسننار
لثردننناه ،لوقنننا :د .بعنننار نننولد ،لثناظنننر :مؤشصنننىل لثرشننناثىل – بنننرينت ،لثط نننىل:
لأنؾت. 1980 – 1400 ،
 لنتوؼلي،أبو ا ل ألت ب

لي بن لنتجنن بن عتين بن

يصن بن ان ه لثتميمني،

لنتوؼنننلي لنتتنننوب 307 :انننن)،مصن أبننني ا لن ن لنتوؼنننلي  ،لوقنننا :سصنننؽت شنننليق
أش ،لثناظر :دلر لنت موَ ثلرتلخ – دمعا ،لثط ىل :لأنؾت. 1984 – 1404 ،
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