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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
احلمددهلل هلل الددعل يف دد  م ندد   مددال سدد ب مددن الرهدد ل بمايددا مددن ل دد  ال ،ددم يددهلل  ل مددن  دد     ا ددهلل ل 

بعدد ا اهلل ل دد  ال مدد،ل ساددم مددن  مليدد  ويصددنول مددعلم  ،دد، ايو ل كيدد ل باملددا، اهلل اردد  ،ل وي صددرول 
 إلب،يس  هلل لحي هل ونم من  اٍل  ائه  هلل  هللوهل سما لحسن لثر م  ،، العاسل ول  ح لثر العاس  ،يلم.

اجلدددا ،لل الدددعين  مدددهللوا لل يددد  ال دددهلل ل  يعفددد ل  دددن نملدددا، اهلل لريدددن اللددداللل واتملودددال ار  ،دددلل و  ويددد 
املددا،ل  دالف ل ل،املددا،ل  م دد ل  ،د، مفاا دد  الاملددا،ل يم لدد ل ولط،مد ا  مددال الفملعدد  سلدم  مل،فدد ل م ال

يملا،مدد ل بارملبدددابه مددن الاددن ل ولددهلل  ل يفلددال العدداس  دددا   ،دد، اهللل وم اهللل وم نملددا، اهلل بلدد   ،ددم
 . 1يب ل ل  ،يلمل سع  و باهلل من سنت الضالل

بن ثابت امحده اهللل الدعل نملدهلل اهلل  و ل من ايئم  العل لمجع  ،،  ماممللم ارس،م ل لب  حعيف  الع مال
ال وبانسددددملال ولسلاتسدددددملال واجلمل ايدددددا  لدددددلفملدددده ااتملبددددداا والم دددد لل م نددددد ه المددددااب ا عهلليددددد  وبددددن  ال ع

اإلهددنمي  و رنيددا وبددن  ال ،مددال   دداس     ويفدد  ه م الددد ن  ارصددري  والبددامي  وال ددرا  و   ددال سلدد  مدددن 
 عا هلل اتملبااا.لوهع ار

مددن ل دداه هلل  ددن اايدد  سضدائ  ايئمدد ل ومددا ا فمددت  ،دد،  مامملده ايمدد  مددن ب دد  ندد ا،  ددعا  ا لل ب د  
اجليدد  الددعين مج ددد ا بددل ال مددد   ال ،مدديف والفمددر وار دددرم واب،ددا الع يددد  بددهللاوا م بدد  مدددا م تف هددلم مدددن  

  ودد   ددن نددن  ب دد  ال ،مدداا م ب ضددلم ا وددرل ىددا ي دد   وا يددرو لنرا يدد ل وحفددر لاملددهلل الدد ا  ل،
و هلل تالت هدلاملم لبدا حعيفد  امحده اهللل واحدم اهلل مدن و،  دن  درف لويدهل سضدن  دن  درف  مدا  مدن 

  ،ماا ارس،مل.
و هلل وص  اإلما  لب  حعيف  لعجاح بملوميا ال ،م ال اهدع والم د ل احلسدن لدهلل  العداسل حدل وصد  لهللايفد  

 اإلمام  م الهللينل وولك سض  اهلل يؤ يه من يباا.

                                                

هذه خطبة كتاب الرد على اجلهمية والزاندقة لإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا، وقد طبعت رسالته بتحقيق الشيخ صربي سالمة،    1
 ".317/16مية رمحه هللا، ينظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم "وأشار إليها اإلمام ابن تي
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هاٍ  يملمعاه ن   تسالل ولعا سإل اهلل   ا  ويفه  عه اللريدةب اإلتسداتي  والف درب ال بدري  العجاح طم ح و ل 
يل  ا ل  من  طاا ا الصويح. وجتهلل ولك يف،يا م   اا   دا  الدرمحن الدعين تدال ا ا داه   دا  ومدن   

 الع يم الهللائم م يفعال اب،هللل ومن   ائلم:" وايف ،عا ل،مململ  ماما".

لادن ال ،دم ا يسدمل ا  براحد  اجلسدهللل ا  ا ل  ا ردن تدال  دهللاا ن د ا مدن الملمد   وال ،دمل و  و مام  ارململ
بدد  ا بددهلل مددن بددعل اجللددهلل ال  دديم وال  ددت الامدد  لملوصددي  ندديفا مددن ال ،ددمل وحددل يادد ل ارسدد،م الددعل 
ئ   ،ددت هملدده يل يادد ل  مامددا ل،مملمدددل مسددملمرا م ط، دده ل، ،ددم صددابرا  ،ددد، مبددا ه سإتدده  ددهلل مددن الفضدددا

واييف ا ار      ،، ط، ه ل، ،م ما ي يعه  ،د، تفسده م مفاا د  ابدنل و د  م وايصدوا، و  دململ سمدن 
 سضائ  ط،هلل ال ،م البر يف:

لل ال ،ددم بددال حيل مددن  اا ب اهلل ابدد  ل،  ددهلل نمددا م   لدده   ددا : يددؤن احلامدد  مددن يبدداا ومددن يددؤ   -1
ل ونمدا م  د ل اهد ل اهلل صد،، اهلل  ،يده وهد،م:" مدن يدر  ( 269احلام  سمدهلل لون ود ا نمد ا" بال مدرب : 

ل و  له:" م الهللين" يهللل  ،، لل ارمص    ،م الاملدا، والسدع  و ،د   ا لد  2اهلل به و ا يفمله م الهللين"
 من   له: 3لفلملما وما لحسن ما لثر  ن اإلما  لمحهلل

 ت م ار ي  ل،فل ايو اا  ين العيب حممهلل آثاا 

 4سالرلل لي  واحلهللي  هناا احلهللي  ول ،ه ا  ر نب  ن

لل ال ،ددم بالبددر  طريددا    اجلعدد  نمددا م  دد ل اهدد ل اهلل صدد،، اهلل  ،يدده وهدد،م:" مددن هدد،ك طريمددا  -2
ي ،هلل سيده  ،مدا هد،ك اهلل بده طريمدا مدن طدر  اجلعد ل و ل ارنئاد  لملضدع ليفعومللدا ا د،م ل الدهلل ال ،دم ل 

م اياف ل واحليملدددال م يفددد   ارددداا ل و ل سضددد  ال دددال  و ل ال ددال ليسدددمللفر لددده مدددن م السدددماوا  ومددن

                                                

 (  من حديث حديث معاوية رضي هللا عنه.1037( ومسلم )6/152أخرجه البخاري )فتح  2
هـ( ، إمام أهل السنة وفقيه احملدثني ، له من اآلاثر املسند 241 -هـ 164هو أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين البكري الوائلي ) 3

د والورع والرد على اجلهمية ، كما أن له فتاوى مبثوثة يف مسائل طالبه كمسائل ابنه صاحل ومسائل ابنه عبدهللا وغريمها. سري أعالم والزه
 .11/177النبالء 

 . 88ونسبها اخلطيب إىل عبده األصبهاين ، هتذيب شرف أصحاب احلديث /  4
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 ،دد، ال ابددهلل نفضدد  الممددر لي،دد  ال ددهللا  ،دد، هددائر الا انددهلل ل و ل ال ،مدداا واثدد  ايت يدداا ل و ل ايت يدداا ل 
. وهد هلل ولدك لتده يدهللل صداح ه     5ي اث ا  يعااا وا  اها ل  منا واثد ا ال ،دم سمدن لودعه لودع فد" واسدر"

 (.  28  ل  ال   ا :"  منا لب، اهلل من   ا ه ال ،ماا" ب ساطر : وبي  اهلل   ا

وم احلددددهللي  السددددابا   ا ددددع ارنئادددد  ل الددددهلل ال ،ددددم البددددر يف وندددد ل ال ددددال بالبددددري   وايدددد  الع دددد ب  -3
 وسضي،مله  ،، ال ابهلل يل تف ه ممل هللل وال  ا ب الماصرب ا  ص  م الم ا،    مر    ال  ا ب ارمل هللي .

يددع مددن م الادد ل كددهلل  ،مدداا البددر  ويسددمللفر  ددم ولدد    مدد  ال ددال  ددعه الفضددي،   ددال وسيدده لل مج -4
  عهلله ن  ماروه ي ايفله م طريا ال ،م .

لل طالهلل ال ،م البر يف  عةل  اجملا هلل م ه ي  اهلل لم ل اه ل اهلل صد،، اهلل  ،يده وهد،م:" مدن يفداا  -5
. و دهلل لمدر اهلل م المدرآل 6ةلد  اجملا دهلل م هد ي  اهلل"مسجهللل  عا ل ي  ه  ا ب  يمل ،مده لو ي ،مده سلد   ع

الاددرأ لل يعددنل مددن   ددا ه اجملا ددهللين سر دد  ل،ملفمدده م الددهللين ل  ددال   ددا :" ومددا نددال ارؤمعدد ل ليعفددروا ناسدد  
س، ا تفدر مدن ند  سر د  مدعلم طائفد  ليملفملد ا م الدهللين وليعدعاوا  د ملم  وا ايف د ا  لديلم ل ،لدم كدعاول" ب 

 (.122 المل ب  :

لل من ال ،دم البدر يف مدا  د  سدرف  ،د، ند  مسد،م ل سمدهلل  دال صد،، اهلل  ،يده وهد،م:" ط،دهلل ال ،دم  -6
 .7سريض   ،، ن  مس،م"

لل مدن يف،دس مدع  و اتده لدمل ،م ال ،دم البدر يف تدال لابدع يفد ائة مدعن اب م احلدهللي  اربدل ا لل العديب  -7
اهلل يمل ،مد ل المدرآل ويملهللااهد ته بيدعلم ص،، اهلل  ،يه وه،م  ال:" ما من      ملم  ل م بيت مدن بيد   

 .8 ا حفمللم ارنئا  و بيمللم الرمح  و عةلت  ،يلم السايع  وونر م اهلل سيمن  عهلله "

لل اه ل اهلل ص،، اهلل  ،يه وه،م   ا لعانر السدع ل سمدهلل وا  م  احلدهللي   دن اهد ل اهلل صد،، اهلل  -8
سوف ه حل ي ،له   ه ل سر، حام  سمه    من  د    ،يه وه،م لته  ال:" تضر اهلل امراا مسع معا حهلليما

 . 9لسمه معه ل وا، حام  سمه ليس بفميه"

                                                

حديث حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه وحسنه األرانؤوط يف حتقيق جامع ( وغريهم  من 2683( والرتمذي )3641رواه أبو داود ) 5
 .8/6األصول 

 .8/7( من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه  وحسنه األرانؤوط يف حتقيق جامع األصول 227رواه ابن ماجه ) 6
 (.3808( وصحيح اجلامع )183رواه ابن ماجه وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه )  7
 ( عن أيب هريرة رضي هللا عنه.2699مسلم ) رواه  8
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لل ال ،دد   الهلليعيددد   ص صددد  بدددايمر بمل ،يللدددا مدددن بدددل ال ،ددد   ولدددرأ نملماهندددال  دددال   دددا :"  ل الدددعين  -9
م اهلل وي، ددعلم ياملمدد ل مددا لتةلعددا مددن ال يعددا  وا ددهلل  مددن ب ددهلل مددا بيعدداه ل،عدداس م الاملددا، لوائددك ي، ددعل

( ل و ال ص،، اهلل  ،يه وه،م :" من هئ   ،ما  ،مه ساملمه يفاا يد   الميامد  160الن ع ل" ب ال مرب : 
ل وم احلدددهللي   دددن اهددد ل اهلل صددد،، اهلل  ،يددده وهددد،م  دددال:" ب،لددد ا  ددد  ولددد  10م،جمدددا ب،جدددا  مدددن تددداا" 

 . 11آي "

المل حيهلل سمال ه واته:" نلهلل اهلل لتده لل اهلل اهملبلهلل ب و  ال ،م البر يف  ،، ليفّ  مبل   و    -10
 ( ىا يهللل  ،،  ةنيمللم و  هللي،لم.18ا  له  ا    وارنئا  ولول ا ال ،م  ائما بالمسط" ب آل  مرال : 

لل اهلل   ددا  اسددع  ددهللا ال ،مدداا نمددا م   لدده يفدد  و ددن:" يرسددع اهلل الددعين آمعدد ا مددعام والددعين لو دد ا  -11
و دال هد واته:"  د   د  يسدمل ل الدعين ي ،مد ل والدعين ا ي ،مد ل" ب  (ل 11ال ،م  ايفدا " ب اجملا لد  : 

 (.9الةمر : 

لل سمهلل  ،ماا البري    نل لألم  ل سمهلل وا   دن اهد ل اهلل صد،، اهلل  ،يده وهد،م لتده  دال:"  ل  -12
اهلل ا يمدد   ال ،ددم اتملةا ددا يعملة دده مددن العدداس ولاددن يمدد   ال ،ددم بمدد   ال ،مدداا ل حددل  وا لددن ي ددا   ارددا 

 .12ختع العاس ااوها يفلاا ل سسئ، ا س سمل ا بل   ،م سض، ا ول ، ا"ا

لل لثر  ،ملم  رل  ،ديلم اييفدر    يد   الميامد  نمدا م  د ل اهد ل اهلل صد،، اهلل  ،يده وهد،م:"  -13
 وا مددا  اإلتسددال اتم ددع  م،دده  ا مددن ثددن : مددن صددهلل   يفاايدد  لو  ،ددم يعملفددع بدده لو ولددهلل صددا  يددهلل   

ل ،م و   م يهلل  ل ل، ،ماا  عهلل ونر م وي مح ل  ،يلم لنمر مدن لوا  دم الدعين . ب   ل طن، ا13له"
 م من لصنهبم. وه هلل يفريال ل مال ال ،ماا    ي   الميام  لل "الهللال  ،د، ابد  لده ممد  ليفدر سا ،ده"  

 . 14نما م احلهللي  الصويح  ن اه ل اهلل ص،، اهلل  ،يه وه،م

 
                                                                                                                                                                   

 .8/18( عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه وصححه األرانؤوط يف حتقيق جامع األصول 3660( وأبو داود )2685أخرجه الرتمذي ) 9
 (.6160( وصحيح اجلامع )210( وصحيح ابن ماجه )2135رواه الرتمذي وابن ماجه وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي ) 10
 ( عن ابن عمرو رضي هللا عنه.6/361رواه البخاري )فتح  11
 ( عن ابن عمرو رضي هللا عنه .1673( ومسلم )1/174رواه رواه البخاري ) فتح  12
 ( من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.1631رواه مسلم )  13
 وغريه من حديث أيب مسعود األنصاري رضي هللا عنه. 1893رواه مسلم ) 14
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  ه  رااب ه ب العدايفول مدن السدابمل لده م  دعا ال ريدال ويسدميه ومن ل م ما ي ل طالهلل ال ،م م مس
ب دد   ،مددداا اإل ااب "العمعيفدد "ل بددد ل  ددهللاس   امددد  العجددداح ل،ب صددي  ارمصددد  ب ومددن   ااحملدددعاا هبدددا 

 وو  لا لمن ويفال و    ريهلل من مفل   المهللوب.

م الدهللينل سمدهلل بدهللل  بد و م  وحي  لل لصوا، اردعا هلل ارمل   د   دهلل وصد، ا     ايفد   ،يدا مدن اإلمامد 
  معا ولنمر م ل  ا ا و   اإلما  لب  حعيف  الع مال بن ثابت امحه اهلل   ا . 

وحي  لل ممص  ل اينن     ااه    ام  العجاح م ن صديملهل وهدر اجلاوبيد  الدل يف ،دت ىدن  اس 
 ه ومددا  يدد   عددهل يل ولددك  ،يدده يملفددان م تبددر  ،مدده واومليااا ددهل سإتدده لدديس مددن ارعاهددهلل ونددر مجيددع هدد  

 ليس من ممص   ال و . 
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 ار ، ما  الب صي :

وتسد ه   وم لدهلله ل مدن امسدهار ، ما  الب صدي   دن لح حعيفد وبا ئ ول بهللا ا بهلل من م رس  نيفا من  
 ونعيمله ولوا ه وملعمله.

 

  امسه:

يم اهلل بدن ث ، ده مدن بادر بن  وط، بوب ضلم يامل لا  وطدا( المليمديف الاد م مد   بد   دالع مال بن ثابت  
 بن وائ . و ال ب ضلم: ارر بال بهللا من  وطيف.

 

   اايخ وا  ه:

  د. 80هع   لل  حعيف  امحه اهلل ولهلل 

 

 تس ه:

يمال  ته من لبعداا الفدرس. و دال  مدر بدن محدا  بدن لح حعيفد  لمدا  وطديف سإتده مدن ل د  نابد  وولدهلل ثابدت  
اهلل بن ث ، ه س  ملا س ااه  م. و ال العضر بن حممهلل اردرو ل  دن  ن اإلهن  ونال  وطيف ى، نا ل    يم 

كىي بن العضر  دال ندال والدهلل لح حعيفد  مدن تسدا . واو  هد،يمال بدن الربيدع  دن احلداا  بدن   ايدس  دال 
واو  لب  يف فر لمحدهلل بدن لب  حعيف  لص،ه من  رمع .و ال لب    هلل الرمحن ارمرل لب  حعيف  من ل   باب  

 ال ل، ل  ن لبيه  ن يفهلله  ال ثابت والهلل لح حعيف  من ل   ايت اا.   هوا  بن

بدن ارر بدال لتده  دال: مدن لبعداا الع مدال بدن ثابدت وونر الع يب من طريا  مسا يد  بدن محدا  بدن لح حعيفد  
سددااس ايحددراا واهلل مددا و ددع  ،يعددا ا   ددط ولددهلل يفددهللل م هددع  عدداتل وو ددهلل ثابددت     ،دديف و دد  صددل  
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النن  سيه وم وايمله وحنن تريفد  مدن اهلل لل ياد ل اهدملجا، ولدك ل ،ديف ا ديف اهلل  عده سيعدا.  دال سهلل ا له ب
والع مال بن ارر بال والهلل ثابت    العل ل هلل  ل ،ديف الفدال ويف م يد   العد و  سمدال  ،ديف ت ا وتدا ند  يد   

ال لدديس مددن نددري ملعا ي دد  لل  يددهلل العدد و  وارلريفددو يدد  نددال ولددك م ارلريفددال سمددال ملريف تددا ندد  يدد  . 
 وسرحعا    مر  ط به ل ب     م ن  ي  .

و ،يه سيا ل امسه    الع مال بن ثابت بن الع مال بن ارر بال.  ا لل  دعه الروايد  ا ي ثدا هبدا ر الفمللدا 
 الروايا  الام ب ويل  مسا ي  بن محا  ا  م   اوايمله. 

 

 نعيمله: 

 الاعي . انمللر ب ح حعيف ل وا ل ،م ه هلل  عه

 

 لوا ه:

لندلر م ابعده محدا ل  ددال الدع يب  عده: الفميده محددا  بدن لح حعيفد  ندال وا  ،ددم و يدن وصدنح ووا   دا  رددا 
  م والهلله نال  عهلله و ائع نمد ب ول ،لدا  دائ  ل سعم،لدا محدا     احلدانم ليملسد،ملا سمدال بد    لدا  عدهلل  

الهلل   اس   ما  ر  سف   الما يف ولك وبمديف م و هندا سإتك ل   سمال  هنا وا  ضلا حل  نل معلا وم  ال  
  .وحساهبا لياما واهمل  محا  سما ظلر حل لو  لا الما يف  عهلل لمل

  م محا  هع  هت وه  ل ومئ  نلن له اواي   ن لبيه و  ه حهلل   عده ولدهلله اإلمدا   مسا يد  بدن محدا  
 .15 ا يف ال صرب

                                                

 وهو مرجع رئيسي يف هذا املبحث، وما زاد عنه ذكرت مصدره. 403-6/390النبالء سري أعالم  15 
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    ملعمله:

 ةا ا ي يع ابة واي مب .و لب  حعيف  امحه اهلل نال

 

 سض،ه:

ابن مس    ا يف اهلل  عده لل العديب صد،، اهلل   ي ملن لب  حعيف  من صلاا الملاب ل العين يبم،لم حهللي  
ل وما اواه احلانم م ارسملهللا   ن   هلل اهلل بدن بسدر 16 ،يه وه،م  ال:" و  العاس  رين   العين ي، هنم"

وطدد مل رددن طدد مل رددن اآين  ددال اهدد ل اهلل صدد،، اهلل  ،يدده وهدد،م  صدداحهلل العدديب صدد،، اهلل  ،يدده وهدد،م  ددال
ال  من اآين ورن ال  من ال  من اآين وآمدن ح"  دال احلدانم:  دعا حدهللي   دهلل اول ب هداتيهلل  ري د   دن 

. وم 17لتس بن مالك ا يف اهلل  عه ىا  ، تا م لهاتيهلل معلا ول ر،  عه الروايا     الصدو  مدا ونرتداه
وطد مل ردن ال  مدن طد مل ردن اآين  هلل اهلل بن بسر  ال  ال اه ل اهلل ص،، اهلل  ،يده وهد،م ار ملااب  ن  

 دن  ،ممد  بدن وائد   دن لبيده  دال  دال اهد ل اهلل .واواه ال دناين م الا د  18اآين ط مل  دم وحسدن مد ،
مالدك  دال   دن لتدس بدن. واو  م الصل  19ومن ال  من اآين ثنثاط مل رن اآين ص،، اهلل  ،يه وه،م 

 . 20ومن آمن ح ومن ال  من اآينط مل رن اآين  ال اه ل اهلل ص،، اهلل  ،يه وه،م وآله وه،م 

 

                                                

 (.2508( وبنحوه عن عمران بن احلصني رضي هللا عنه يف البخاري )2533( ومسلم )2509رواه البخاري ) 16
 .6994/ 4/96املستدرك  17
 وفيه بقية وأحاديثه غري نقية. 9/99/87األحاديث املختارة  18
 .22/2029اين يف الكبري رواه الطرب  19
 .2/104858املعجم الصغري )الروض الداين(  20
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و هلل ونر الع يب و  ه لته ال  لتس بن مالك را  هلل   ،يلم الا سد  ول يم دت لده حدر   دن لحدهلل مدعلم. 
يفدابر لتده مسدع لبدا حعيفد  ال  لتس بن مالك  د  مدرب ردا  دهلل   ،ديلم الا سد  اواه بدن هد هلل  دن هدين بدن 

 .21يم له

 و هلل ت م ب ضلم من لميف من الصواب  سمال 

 من صوهلل طه ارص ف، ار ملاا              لميف اإلما  لب  حعيف  همل 
 ومسيه ابن احلاا  الاراا               لتسا و  هلل اهلل جن  لتيسلم

 يسااوا مم  ليلم م م  بن        و ا  ابن لوىف وابن واث،  الر ،

 
 .22ولان ل  م ت له اواي   ن لحهلل معلم

 

 ني وه م الرواي  واحلهللي :

 ،دد، مدددا  ددال و ددن البددد يب و ددن يف ،دد  بدددن  ولسضدد،لماو   ددن   دداا بددن لح ابددداح و دد  لنددن نددديخ لدده  
هويم و هللل بن ثابت و  هلل الرمحن بن  رمة اي ريف و مرو بن  يعاا ولح هفيال ط،ود  بدن تداسع وتداسع 

و ملا ب و يس بن مس،م و  ل بن   هلل اهلل بن  مل   والماهم بن   هلل الرمحن بدن   دهلل اهلل بدن م   ابن  مر 
مسد    وحمدداا، بددن  ثدداا و  ددهلل اهلل بدن  يعدداا واحلاددم بددن  ملي دد  و ،ممدد  بدن مرثددهلل و ،دديف بددن اي مددر و  ددهلل 

لي  و اصم بدن ال ةية بن اسيع و  ي  ال  م ومحا  بن لح ه،يمال وبه  فمه و يا  ابن  ن   وه،م  بن ن
ن،يددهلل ومسددا  بددن حددر، و اصددم ابددن هبهلللدد  وهدد يهلل بددن مسددرو  و  ددهلل ار،ددك بددن  مدد  ولح يف فددر ال ددا ر 
وابن نلا، الة درل وحممدهلل بدن ارعادهللا ولح  هدوا  السد ي يف ومعصد ا ابدن ار ملمدر ومسد،م ال  دل ويةيدهلل 

                                                

 .1/169تذكرة احلفاظ  21
 .229 – 1/227شذرات الذهب  22
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حملم،ديف و بدا  بدن  ددروب بدن صدليهلل الفمد  ولح الدةب  ولح حصدل ايهدهللل و  دداا بدن السدائهلل وتاصدح ا
 وو،ا ه ا م 

ول يان يسملعان من الرواي   ن من     وته م السن حل  ته او   ن ني ال العو ل و   لصدلر معده 
 و ن مالك ابن لتس و   نعلك. 

 واو   ن آورين ول يم ت لته لميلم و م: سمهلل او   ن طاووس ول يصح و ارم  وم لميه له ت ر

 ل  م ولك.و   ب ،هلل ا ثاا واا 

 

 ني وه م الفمه:

محددا  بددن لح ا نددك لتدده اهددملفا  مددن نددي وه م الروايدد  واحلددهللي  ولاددن الددعل بدد  م،املدده الفمليدد   دد   
هد،يمالل لهللايفد  لل الددع يب  دال  دن محددا : وبده  فمدهل ىددا يدهللل  ،د، لتدده ا مده من مد  ن دد ب فيد   ددر  

يفم لددهل سمددهلل اووا  ددن لح حعيفدد  لتدده  ددال:  ددهللمت وهدد هلل ارن مدد  ال  ي،دد  حلمددا   صدد  ونر ددا مددن  ددر بدده. 
ال صددرب س ععددت لين ا لهدد ل  ددن ندديفا  ا ليف ددت سيدده سسدد ل ين  ددن لنددياا ل ياددن  عددهللل سيلددا يفددد ا، 

 سج ،ت  ،يف تفسيف لا لساا  محا ا حل مي   سصو مله عاين  برب هع . 

 

 معةل  اوايمله ل،وهللي   عهلل  ،ماا اجلرح والمل هللي :

يف  م سمله و هلليعه ووا ه وصهلل ه م م   م نملهلل اجلرح والمل دهللي ل  دال حممدهلل بدن هد هلل المعاا  ،، لح حع
ال  م مس ت كىي بن م ل يمد ل ندال لبد  حعيفد  ثمد  ا كدهلل  باحلدهللي   ا  دا كف ده وا كدهلل   دا ا 

 كف" .
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بدن حممدهلل بدن و ال صا  بن حممهلل مس ت كىي بن م ل يم ل نال لب  حعيف  ثم  م احلهللي  واو  لمحدهلل 
الماهم بن حمر   ن ابدن م دل ندال لبد  حعيفد  ا بد س بده و دال مدرب  د   عدهللتا مدن ل د  الصدهلل  ول يدمللم 

 بالاع، ولمهلل  ربه ابن    ب  ،، المضاا س مل لل يا ل  ا يا. 

 .23وونره ابن ح ال م م رس  المما 

م اوايدد  احلددهللي  مددع يفنلملددهل ولددعا  ا لتدده ا بددهلل مددن الملع يدده    لل لبددا حعيفدد  ل ياددن مددن ارمل صصددل 
ط ن  ،يه مجع من ل   احلهللي  ل يف   اب   م اوايا ه. سمهلل او  ابن اجل  ل م ارعمل م من طريا لمحدهلل 
بددن هدد يهلل بددن لح مددرأ  ددال هدد لت كددىي بددن م ددل  ددن لح حعيفدد   ددال ا  املددهلل حهلليمدده.و ال   ددهللاهلل بددن 

يف  سض فه يفهللا و ال او  مخسل حهلليما لو د  سيلا.و دال  ،يف بن   هللاهلل ارهللي   ال ه لت  ن لح حع
و دال لبد  بادر لب  حفص  مرو بن  ،يف  دال لبد  حعيفد  لديس باحلداس" مضد ر، احلدهللي  وا ديف احلدهللي  

 .24ابن لح  او  مجيع ما او  لب  حعيف  من احلهللي  مائ  ومخس ل حهلليما لو   لو  ال  ،ط م تصفلا

و  ا  بن ال  ا  وابن ار اا  وونيع و  هلل الر ا  ولب  ت يم    رنده بدن و ال ابن لح حامت: او   عه  بيم 
ار دداا  بدد ورب مس ددت لمل يمدد ل ولددك تددا   ددهلل الددرمحن حددهللث  لمل  ددال مس ددت حممددهلل بددن نمدد  ال  ددهللل يمدد ل  
نعت  عهلل هفيال الم ال سعنر حهلليما سمال ايف  حهللث  سنل بل   عا سمال من     ال لب  حعيفد   دال 

 ،،    م،، ا اح،مل   

 .25تا   هللال بن  ممال  ال مس ت بن ار اا  يم ل نال لب  حعيف  مسايعا م احلهللي 

صدددداحهلل الددددرلل مضدددد ر، احلددددهللي  لدددديس لدددده ن دددد  حددددهللي  الع مددددال بددددن ثابددددت وم الادددد : لبدددد  حعيفدددد  
 .26صويح

                                                

 .2/314معرفة الثقات  23
 .144 – 8/128ترمجته يف املنتظم   24 

 .2062رقم  – 8/449اجلرح والتعديل  25
 .963رقم  -276/ 1الكىن واألمساء 26
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لحددهللام و دهلل ونددر صداحهلل  ددعيهلل الامدال لتدده او  لده ال مددعل م نملددا، ال ،د  مددن يفام ده   لدده مدا اليددت 
 لنددددددددددددددددددددددددع، مددددددددددددددددددددددددن يفددددددددددددددددددددددددابر اجل فدددددددددددددددددددددددديف وا لسضدددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددن   دددددددددددددددددددددددداا بددددددددددددددددددددددددن لح ابدددددددددددددددددددددددداح.

 واو  له العسائيف حهللي  لح ا ين  ن ابن   اس  ال: "ليس  ،، من ل ، هبيم  حهلل".

 و عا يهللل  ،،  ،  مرويا ه ل،وهللي ل لل الفمه م العص ص    نل،ه البا  ل وم ن  و .

 

 معةلمله م الفمه: 

 دال  دراا  ملدهلل يا م الدرلل و  امضده سإليده ارعمللد، والعداس  ،يده  يدال م ولدك.ولما الفمه وال  ال الع يب:
بدددن صدددر  هدددئ  يةيدددهلل بدددن  دددااول لميدددا لسمددده المددد ال لو لبددد  حعيفددد  سمدددال لبددد  حعيفددد  لسمددده وهدددفيال لحفددد" 

اوح بدن   دا ب  دال: نعدت  عدهلل بدن يفدريس هدع  مخسدل . وم   رمجمله مدن  دعيهلل الامدال  دن 27ل،وهللي 
 ه م   لح حعيف  ساه يفع و  يفع و ال: لل  ،م و هلل؟  ال: وما  سيلا ابن يفريس.ي   ومئ  ول ا

 

  نميعه:

لإلمددا  لح حعيفدد  طددن، من مدد لل لوددعوا  عدده الفمدده وطريمدد  ااهددملع األ نمددا لل لدده طنبددا لوددعوا  عدده 
ن واهدهلل بددن الروايد ل سممدن  فمده  ،يدده  سدر بدن ا دعي  و او  ال ددائيف والما ديف لبد  ي هدن وحممددهلل بدن احلسد

 .28 مرو واحلسن بن  يا  ال،ؤلؤل وت ح اجلامع ولب  م يع ال ، يف

 برا يم بن طلمال  ال وراهال ولبي  بن اي ر بن الص اح ارعمرل وله اأ بدن حممدهلل و هدوا  اي ا  
ولههلل بن  مرو ال ج،يف و مسا ي  بن كىي الص م ولي ، بن  ان ا واجلااو  بن يةيهلل العيسداب ال ويف فدر 

ن  دد ل واحلدداا  بددن ت لددال وحيددال بددن  ،دديف ال عددةل واحلسددن بددن  يددا  ال،ؤلددؤل واحلسددن بددن سددرا  المددةا  بدد

                                                

 .1/169تذكرة احلفاظ  27
 .1/169تذكرة احلفاظ  28
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واحلسل بن احلسن ابن   يه ال  م وحفص بن   هلل الدرمحن الما ديف وحادا  بدن هد،م ولبد  م يدع احلادم 
او  ال دائيف و سدر بن   هلل اهلل وابعه محا  بن لح حعيف  ومحةب الةيا  و   من ل راتده وواايفد  بدن مصد هلل و 

بن ا عي  الملميميف الفميه و يهلل بن احل ا، وهابا الر يف وهد هلل بدن الصد،ت الما ديف وهد يهلل بدن لح اجللدم 
الماب هيف وه يهلل بن هن  ال  اا وه،م بن هال ال ، يف وهد،يمال ابدن  مدرو الع  ديف وهدل  بدن مدةاحم 

لع ي  و امر بدن الفدرا  و ائدع ون يهلل بن  هوا  والص اح بن حماا، والص،ت بن احلجايف ولب   اصم ا
ابن ح يهلل و  ا  بن ال  ا  و  هلل اهلل بن ار اا  و  هلل اهلل بن يةيهلل ارمر  ا ولب  كدىي   دهلل احلميدهلل احلمداين 
و  هلل الر ا  و  هلل ال ةية بدن والدهلل  رمدعل و  دهلل الادرأ بدن حممدهلل اجلريفداين و  دهلل اجمليدهلل بدن لح اوا  و  دهلل 

لددةب  المرندديف و  يددهلل اهلل بددن  مددرو الر دديف و  يددهلل اهلل بددن م هدد، و ملددا، بددن الدد اا  الملعدد ال و  يددهلل اهلل بددن ا
حممهلل و ،يف بن ظ يال الما يف و ،يف بن  اصدم و ،ديف بدن مسدلر الما ديف و مدرو بدن حممدهلل ال عمدةل ولبد  
  ن  مرو بن ا يمم و يس، بن ي تس ولب  ت ديم والفضد  بدن م هد، والماهدم بدن احلادم ال درين والماهدم 

الربيع وحممهلل بن لبال ال عنل ند م وحممدهلل بدن ببدر وحممدهلل بدن احلسدن بدن ل د  وحممدهلل  بن م ن و يس بن
ابددن احلسددن البددي اين وحممددهلل بددن والددهلل الدد  يب وحممددهلل بددن   ددهلل اهلل ايتصدداال وحممددهلل بددن الفضدد  بددن   يدد  
وحممهلل بن الماهم ايههللل وحممهلل بن مسرو  الا م وحممهلل بن يةيهلل ال اه يف ومروال بن هدال ومصد هلل 

ارمددهللا  وار دداىف بددن  مددرال ومادديف بددن  بددرا يم وتصددر بددن   ددهلل الاددرأ ال ، دديف الصدديم  وتصددر بددن   ددهلل  بددن
ار،دك ال ملاديف ولبد   الدهلل العضدر بدن   دهلل اهلل اي  ل والعضدر بدن حممدهلل اردرو ل والع مدال بدن   دهلل السدن  

بسد ا  وونيدع وكدىي  ايص لاين وت ح بن  اايف الما يف وت ح بن لح مرأ اجلامع و بيم و د وب و يدايف بدن
بدن ليد ، ارصدرل وكدىي بدن تصدر بددن حايفدهلل وكدىي بدن ميدال ويةيدهلل بددن  ايدع ويةيدهلل بدن  دااول ويد تس بددن 
باددد  ولبددد   هدددوا  الفدددةاال ولبددد  محدددةب السدددارل ولبددد  هددد هلل الصدددا اين ولبددد  ندددلا، احلعددداأ ولبددد  مما ددد  

 السمر عهللل والما يف لب  ي هن.
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 مااتمله م ت ر م اصريه:

سعجدهلل    دهلل اهلل بدن ف  امحه اهلل   ث  ن   م طنبدهل وجندهلل ولدك معمد اا م طيدا  ننملدم  عدهل ويح حعي
ار اا  يم ل ل ا لل اهلل ل دات  بد ح حعيفد  وهدفيال نعدت نسدائر العداس. و عده  دال: مدا اليدت ايفدن لو در 

: لسمدده العدداس لبدد  م  ،سدده وا لحسددن مسملددا وح،مددا مددن لح حعيفدد . و ددال ليضددا نمددا م  ددعيهلل الامددال
 حعيف     ال: ما اليت م الفمه مم،ه. ومهللحه ابن ار اا  سمال: 

 يةيهلل تد دال  ويةيهلل ود ا  اليت لبا حدعديف  ند  ي  

   وا ما  ال ل   اجل ا يف اا  ويع ا بالص ا، ويص فيه

 سمن وا جت ، ل له ت د ا  يمايس من يمايسده بد،دهلل

 مصي ملعا به لمدرام ند د ا  نفاتا سمهلل محدا  ونداتدت

 ولبهلل  ب هلله  ،مدام ندمد ام   سر  مشا   اي دهللاا  دعدا

 وي ،هلل  ،مه فرام  دةيرا  اليت لبا حعيف  حل يؤ د،

 ايفال ال ،م نال هبا بص ا   وا ما اربان   هللاس دلدا

 و ال لب  ت يم: نال لب  حعيف  صاحهلل   ص م ارسائ .

ايفددن لدد  ن،مددك م  ددعا السددااي  لل   ،لددا و  ددا لمددا  فجملدده. و ددال   ددهللاهلل بددن  و ددال م البدداس يف اليددت
 او  احلرح يع ليف ل،عاس لل يهلل  ا م صن م يح حعيف  حلف ه الفمه والسع   ،يلم و ال هفيال المد ال 
  وابددن ار دداا  نددال لبدد  حعيفدد  لسمدده ل دد  اااف م  ماتدده و ددال لبدد  ت دديم نددال صدداحهلل  دد ص م ارسددائ

 .29و ال مايف بن  برا يم نال ل ،م ل   اااف
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ورددا اتملمددهلل ب ددد  ارم  ددل الماهدددم بددن م ددن م يف، هددده مددع صدددلاا ال ، دد  بددل يدددهللل لح حعيفدد ل وب ريمددد  
اهملفةا ي ل جنهلل الر  ار،يفا باحلهلل واإل جا، هبعا ال ال اررحل سمهلل  ي  ل،ماهم بن م دن  ر د، لل  اد ل 

يف،ددس العدداس    لحددهلل لتفددع مددن  السدد  لح حعيفدد  و ددال لدده الماهددم   ددال مددن  ،مددال لح حعيفدد   ددال مددا 
  ليه س،ما يفاا  ليه لةمه و ال ما اليت مم   عا .م يف 

 . 30و ال مايف بن  برا يم نال ل ،م ل    ماته وما اليت م الا سيل لوا  معه

لل   ،لددا و  ددا لمددا  و يدد  رالددك  دد  اليددت لبددا حعيفدد   ددال ت ددم اليددت ايفددن لدد  ن،مددك م  ددعه السددااي  
 فجمله. 

و دن لح ي هدن  دال نددال لبد  حعيفد  اب د  مددن لحسدن العداس صد اب ولب،للددم ت مدا ول دعهبم تلمد  ولبيددعلم 
  ما م تفسه.

 واو  حيال بن م ه، اررو ل  ال هئ  ابن ار اا  مالك لسمه لو لب  حعيف   ال لب  حعيف . 

 . 31حعيف و ال الباس يف العاس م الفمه  يال  ،، لح 

واو  اب يدددهلل  دددن   دددهلل اهلل بدددن ار ددداا   دددال  دددهللمت البدددا   ،ددد، ايو ا ددديف سرليملددده ب ددد و  سمدددال:   يدددا 
وراهدداين مددن  ددعا ار ملددهلل  الددعل وددريف بالا سدد  يادد  لبددا حعيفدد  سريف ددت    بيددل س   ،ددت  ،دد، نملددهلل لح 

يد   المالد  و د  مدؤول حعيف  س وريفت معلا مسائ  من يفيا  ارسائ  وبميت م ولك ثنث  ليدا  سجئدت 
مسجهلل م و ماملم والاملا، م يهللل سمال: لل نيفا  عا الاملا،؟ سعاولملده سع در م مسد ل  معلدا و  دت 
 ،يلا  ال الع مال سما  ال  ائمام ب هلل ما لول حل  رل صهللاام من الاملا،   و ع الاملدا، م نمده   ل دا  

 مددن الع مددال بددن ثابددت  ددعا  ،ددت: ندديخ وصدد،،   لوددريف الاملددا، حددل ل دد،  ،يلددا سمددال:   يددا وراهدداين
 لميمله بال را  سمال:  عا ت ي  من اربدايخ او دهلل ساهدملامر معده.  ،دت:  دعا لبد  حعيفد  الدعل هنيدت  عده.
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 دال الدع يب ب ددهلل تم،ده لمعداا ب دد  مدن  رسدده:  ،دت اإلمامد  م الفمدده و  ائمده مسد،م      ددعا اإلمدا  و ددعا 
 لمر ا نك سيه 

  وا احملايف العلاا     لي                   نيفاوليس يصح م ايو ال 

 حمفةا  لنهملمراا:

 من   سيا اهلل   ا  لل  ي   له له ا، ل ،هلل ال ،م وااهملمراا سيهل سمن  ،ك ايه ا،:

 .سمهلل وسمه اهلل   ا  ل،مل ،م  ،، يهلل محا  الفميه ومن ممله السع ا  ال  ال 

   ا يم   يف ائة السد، ال  ل، اب ومعمللمل  ال الع يب  عه: نالومن ولك اهمللعااه بالملجااب  ن احلايف
ونال ا يم   يف ائة الهللول  ب  يعفا ويؤثر مدن نسد ه لده  اا  وم نعاا  الع هلل: . 32ب  يملجر ويملاسهلل

. و دعا يدهللل  ،د، لتده ل  بدل،ه الملجدااب  دن ال ،دمل 33ن  ب ل م  ابة و عهلله صعا  وليفراا امحه اهلل   ا 
 ،لم ويسمل ل بالمما  م   ااب جتاا ه. ب  يبر   ،،  م

    ومعدده مددا معودده اهلل مددن ونددداا س ددرلل و ددهللاب  ،دد، احلدد اا واإل عدددا . ولدده م ولددك ل ايفيددهلل مددن هدددر
ال هلليل ل وحسن اجل ا،ل سمن ولك لل  ،يف بن  اصم  ال:  و،ُت  ،، لح حعيف  و عهلله َحّجا  ي ودع 

 َ ة  ل  ال: ولَ ا؟  ال: يته يامدرل  دال: سململ دع م ا دع من َن رهل سم،ت ل،وجا   مَل َّع م ا ع ال يافل ا
السدد ا  ل ،دده يامددرل سوايددُت لبددريٍك  ددعه احلاايدد  سضددوك و ددال: لدد   ددر  لبدد  حعيفدد   ياَهدده ل ندده مددع 

ل "وحا، احلسن بن  يا   ال:  سن ايف  ماام م م  دعل   تسديف م لل م  دع  سعده س،دم يمدع 34احلجا 
سباا  ليه سمدال لده لبد  حعيفد : مدا  دعا سمده س حملدال لدكل ولادن او دهلل سصد    ،يهل سجاا    لح حعيف 

ال،ي، ل سف   الريف ل ول يمم  ا ل   مدن ابدع ال،يد  حدل وندر ار  دعل سجداا    لح حعيفد  سد ونهل سمدال 
 .35له:  هلل  ،مت لل البي ال ا يهلل ك  ص،يف حل يعنر ل سلن لمتمت لي،ملك نارام هلل  ةويف 
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   م بددرا  ل،مدؤمعلل سمددهلل يفداا  عدده لتده  ددال: اليدت اايددا لسدة مل  اليددت ند ين لتدد    دن العدديب وم الدرا
صدد،، اهلل  ،يدده وهدد،م س  يددت ال صددرب سدد مر  ايفددن يسدد ل حممددهلل بددن هدد ين سسدد له سمددال  ددعا ايفدد  يعدد   

 لو اا اه ل اهلل ص،، اهلل  ،يه وه،م.

 

 م ا ر المهللوب م ن صي  لح حعيف :

 ن  ،مده الفمدهل سمدهلل وا   دن لبدن مسا د ل لتده  دال: مس دت لبدا حعيفد  يمد ل: مدا صد،يت اح امه و مهلليره ر
 صددنب ُمددع مددا  محددا   ا اهددمللفر  لدده مددع والددهلللل و ين يهددمللفر رددن   ،مددت معدده  ،مددامل لو  ،مملدده  ،مددا.

ا، لح و هلل نال احلهلل ممل ا ا بل البيخ والمل،ميع سمهلل وا   ن  مسا ي  بن محا  بدن لح هد،يمات ته  دال:  د
  ي   م هفر لهل    هلل ل سم،ت له: يا لب ل    لل نيفا نعت لن  ؟  ال: ولتا لا  لته يم ل:    اب .

 .36سمال:    لح حعيف ل ول  لماع  لل ا لاسع طرم  عه س ،ت

  ومددن السددما  ارميدددةب يح حعيفدد  هدد ااه م  تفا ددده  ،دد، ال ددن، واحململدددايفل وحسددن   ام،دده م لدددمل
ىا  رس حم مله م  ، هبم حل تبروا ل  اله وسملهل ولدك لل  مل يد  منيدل الدهلل  ا  لده بالرمحد   و  ا هلل م

 عدددهلل وندددره م  اوس ال ،دددم م نددد  لاف. تسددد ل اهلل مدددن سضددد،ه ل وتسددد ل اهلل إلمامعدددا لل يمللمدددهلله ب اهدددع 
وكم،لددا     امحملددهل ومددن  جائددهلل مددا وا   عدده لتدده نددال ي  دد  بال ضددائع    بلددهللا ل يبدد ل هبددا ايممل دد ل

الا س ل و مع اياباح  عهلله من هدع     هدع ل سيبد ل هبدا حد ائس ايندياني احملدهللثل ول د ا مل ونسد  مل 
ومجيدع حد ائجلمل   يدهللسع بدا يف الدهللتات  مدن ايابداح  لديلمل سيمد ل: لتفمد ا م حد ائجامل وا لمددهللوا  ا 

  ،ديفَّ سديامل و دعه لابداح بضدا ملام؛ سإتده  د  اهلل؛ سإين ما ل  يملام مدن مدا  نديئال ولادن مدن سضد  اهلل
واهلل ىا  ريه اهلل لام  ،، يهللل سما م ا   اهلل ح ل لل ه.وحدهلل  حجدر بدن   دهلل اجل داال  دال: مدا لا  
العداس لنددر   السد  مددن لح حعيفد ل وا لنمددر  نرامدام يصددوابه. و دال حفددص بدن محددةب المرنديف: نددال لبدد  
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 ليه لل   صهلل وا  الس ل سإوا  ا  ه ل  عهل سإل ناتت به سا د  وصد،هل  حعيف  ا ا مر به الريف  سيج،س
 .37و ل مرف  ا ه

   حرصه  ،، لل  ي   ال ،م م  السهل سمهلل وا   ن نريك  ال نال لب  حعيف  ط ي  الصمت نم  ال م 

  دال: ندال لح اا ملما  بار لر وا يئد ل  دا يضدفيف  ،يده ارلابد ل سمدهلل يفداا  دن محدا  بدن لح حعيفد  لتده 
ا يئدد  نمدد  المل  ددر  ي بددا ا يددملا،م  ا يف ابددا وا لدد ف امحدده اهلل سيمددا ا ي عيدده. مجددين   ،دد ه مسددرب حسددن 

 و ن ابن ار اا   ال ما اليت ايفن لو ر م  ،سه وا لحسن مسملا وح،ما من لح حعيف . 
  ن العضر بن حممهلل لته  دال ندال  ب  نال ا ير ، ل نبه لل يليع ا ال م  ب، س ما ا ي،يال سمهلل وا 

لبدد  حعيفدد  مجيدد  ال يفدده هددرل المدد ،   ددر الددريح ل يملدده م حايفدد  و ،دديف نسدداا  رمسدديف سدد مر بإهددرايف بل،دده 
و ال ل    نساا  ووع نسائيف سف ،ت س،ما ايفع  ال يا تضر وج،مل  باسائك     ،ي"  دال ونعدت 

   يعااا. لوع ه خبمس   تات     ين اليمله و ،يه نساا   ممله ثنثل

  .نمرب   ا  ه و عساه امحه اهلل ل سمهلل  ال لب   اصم الع ي  نال لب  حعيف  يسم، ال  دهلل لامدرب صدن ه
 .38وانمللر  عه لته نال كىي ال،ي  صنب و  اا و ضر ا

  )  بد  السدا   و سه من اهلل   ا ل سمهلل او  لعا الماهم بن م ن لل لبا حعيف   ا  لي،د  يدر     لده   دا
 وي ايف ويملضر     الفجر.  46ب الممر والسا   ل  ، ولمر  م  هلل م

  ومن م ا ر المهللوب نهللب وا  ل ووص صدا م ايمد ا اراليد ل سمدهلل يفداا  عده لتده ندال ندرياام حلفدص بدن
  هلل الرمحنل ونال لب  حعيف  ُ لة  ليه ايممل  ل و د  ي يدعل س  د   ليده م ا  د   ملدا ل ول ،مده لل م ثد ،  

ل سددإوا ب ملددهل س ددل. س ددا  حفددص ارملدا ل وتسدد، لل ي ددلل ول ي ،ددم ىددن با ددهل س،مددا  ،ددم لبدد  ندعا ونددعا  ي ددام 
 .39حعيف   صهلل  بممن ارملا  ن،ه

  ربيمله لعفسه  ،، الفضائ  نالصهلل  ل سمهلل وا   ن ارم  بن ايفاا لته  ال يف   لب  حعيفد   ،د، تفسده 
 ياله تفم   صهلل   م،لا.  ل ح،ن باهلل صا  ا لل يملصهلل  بهلليعاا ونال  وا لتفا  ،،  
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وله امحه اهلل ح،م  جيهلل مع ال  ا ل يل من  صهلل  ل،عاس ا بهلل  ولل ي  يده ب د  ايو  مدن يفا د  لو 
ملددرا بددهل ومددن  جيددهلل  صصدده مددا حادداه ابددرييب  ددال: نعددا  عددهلل لح حعيفدد  سمددال ايفدد   ين و دد ت نملابددا 

 ل نعدملم  عملف دد ل هبدعا سداس ، ه. و ددهلل  ،د، و دك    سدنل س  ددهلل   لاب د  آا   ا دم سمددال لبد  حعيفد  
نلهلل ف،مه من اآهل  ال يةيدهلل بدن  دااول مدا اليدت لحدهللا لح،دم مدن لح حعيفد . ومدن ل جدهلل مدا وندر مدن 

 ح،مه  صمله مع من  جاهل سمهلل  ال مساوا ال اا : 

 حل ابمل،يعا ب صوا، ارماييس  نعا من الهللين     الي   م ه  

  ساهمل م، ا الرلل  عهلل الفمر وال ؤس  م ام ا من الس    و  ،ت مااه لد 

 ارلالديس وم ار ا   نما   لما ال ريهلل س مس ا ا   اا  دم

 س،ميه لب  حعيف  سمال:  ج  عا حنن تر يك س     ليه بهللاا م سمال: 

 من الُفمليا ب بهللب طدريفده   وا ما العاُس ي مام  ايس تدا

  ط را  لح حعيَفه   نٍ  من  ل يعا م     مياٍس صدوديحٍ 

َع الفميه هبا و ا ا  َصويَفه ولث مَللا خبٍ  م   وا مسَ 

 س يفابه ب   لصوا، احلهللي : 

 ويفاَا ب  هللَ ٍ  َ َعٍ  ه ديفده   وا وو الرلل واَصَم م  ياس

 وآثاٍا مد درَّ ب ندريفده  ل يعا م بم ل الد،ده سديلدا

َعٍ   فينٍ  ّ    سَام  م ن َسريف  حُمص   َحرامه ب ح حعديفدهُلح 

و ددد ل  ددددعا المائددد   دددد  مضددديفل يل لبددددا حعيفددد  امحدددده اهلل لددده ل لملددددهل وا ميادددن لل يمددددال  تددده لحدددد  سددددرويف 
 احملصعا ل سم له  ،  ا منا له.

  ونال يع ر بإ ابي     ار ا ن الل ظا ر ا الس ال سمهلل  ال ايف  يح حعيفد  ا دا اهلل سداتملف  واصدفر
  و ا ما لح يف العاس ن  و ت    من يم ل  م مم   عا. ولطر  و ال يفةا  اهلل
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 :ومن م ا ر المهللوب ه يه م مصا  العاسل وم حياب احلي ال الان  ل،هللم ل 

وم  اايخ بلهللا  ووسيا  اي يال لل لبدا حعيفد  ندال لده يفداا اهداام ي مد  هندااه سدإوا ايفدع    معةلده لدينم 
 بهلل يل  ويم ل:   ب،   نر، سإوا  ، البرا، سيه لت

 لي   نريل  وههللا  ثدلدر  ل ا  ين ولل سل ل ا  ا

وا يةال يبدر، ويدر    دعا ال يدتل حدل ي ودعه العد   ولبد  حعيفد  يسدمع يسدمع يف، ملده ند  لي،د  وندال لبد  
حعيف  يص،يف ال،ي  ن،ه سفمهلل لب  حعيف  ص  هل سس ل  عه سميد  لده: لودعه ال سدس معدع ليدالل سصد،، لبد  

من  هللهل   انهلل بل،مله ول ،  اا ايم ل ساهمل ول  ،يده سمدال: ائدعت ا لده ول  ،د ا بده اان دام وا  حعيف  الفجر
 هلل  ه يعةل حل ي   ال ساأل سف   به ولكل س هع له ايمد  مدن  ،سدهل و دال لده: مدا حايفملدك؟ سبدفع 

ضام سدع   ا سرندهلل لبد  م يفااه. سمال ايم  ط،م ه ون  من لوع م  ،ك ال،ي،     ي معا  عا س ط،م  م لي
حعيفدد  بل،ملددهل وددريف واإلهدداام م دده ميبدديف واااهل سمددال لدده لبدد  حعيفدد : يددا سددل  دد  ل دد عا ؟ سمددال: بدد  

 حف ت وا يتل سجةا  اهلل و ام  ن حرم  اجل اا.    ا، الريف  ول ي هلل    ما نال يف  . 

ام. سمالدت لده:  ين امدرلب  د يف ل واو  لل امرلب يفاا     لح حعيف    ،هلل معه ث ، وةل س وريف  ا ث بد
 و هنا لمات  س     عا الم ،  ا يم    ،يك.

 سمال: ُوعيه ب اب    اا م.

 سمالت: ا  س ر حل ولتا امرلب  ج   ن  ب.

سمدددال:  ين انددد يت ثدددد بلل س  دددت لحدددهللها بددددرلس اردددال  ا لاب ددد   اا ددددمل س مددديف  دددعا يمدددد    ،ددديفَّ ب اب دددد  
 .40 اا م

 سمال: يا لبا حعيف ل  هلل احملجت    ث ، وة.ويفاا  ليه ايف ل 
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 سمال: ما ل ته؟  ال: نعال ونعا.

 ناا اهلل   ا .سمال له: اصن حل يمعل وآوعه لكل  ل 

سمددا  اا  اجلم دد  حددل و ددعل سمددر بدده الريفدد ل سمددال:  ددهلل و  ددت حايفملددكل ولوددريف  ليدده المدد ،ل س  ج ددهل 
 سمال: يا لبا حعيف ل نم ل ل؟  ال:  اهام.

 سمال الريف : يا لبا حعيف  ما نعت لظعك  ةل.

 بددرين  يعدااامل وبمديف  ددعا  دال: مدا  دةل ل  ين اندد يت ثد بل ب بدرين  يعددااام و ا دمل و ين ب دت لحدهللها ب
 .41بهللا مل وما نعت يابح  ،، صهلليا

  اجلهلليدد  وااهددملمراا ولهلليددهلل ا ددهلل ل سمددهلل و ددع تصددهلل  يعيدده لل يعفددع ايمدد  م الفمدده وااهددملع األ ولل
 يصعع ايفاا  ا اين  ،، مح   ،ك ار،ا .

 مدا لب دهلل لبدا حعيفد  مدن  و ر  اب ف م العاس و ن ابن ار اا :  ،ت لسدفيال المد الل يدا لبدا   دهلل اهللل
 اللي  ل وما مس مله يلملا،  هللوا له  ط.

. بد  ب،ديف م طلدااب  ، ده  ،د، ارسد،مل 42 ال:    واهلل ل مد  مدن لل يسد،ط  ،د، حسدعا ه مدا يدع هلل هبدا
ندديئا  جي ددال سفدديف  دداايخ بلددهللا   ددن هددل  بددن مددةاحم  ددال مس ددت لبددا حعيفدد  يمدد ل: "س بددر   ددا  الددعين 

حسددعه"  ددال: نددال لبدد  حعيفدد  يامددر مددن  دد ل ال،لددم مددن  ددا  بعددا صددهللاه سددإل يسددملم  ل المدد ل سيمل  دد ل ل
  ، بعا  هلل ا س ت له.

  ومن ل  م م ا ر المهللوب م ن صيمله حرصه  ،، بعاا ن صيا  سملي  لم   عده  ،مدهل و دهلل جندح
 دهلل  لميا جناح. ومن طرين  صصه مع  نميعه الل   ل لعا حرصه  ،،  ربيمللم  ،، المل ا دع م الدمل ،م و 

ال ج،دد  مددا اواه ابددن اجلدد  ل م ارعددمل م مدددن طريددا الفضددي  بددن  دداي  دددال نددال لبدد  ي هددن مريضددا ندددهلليهلل 
اررف س ا ه لب  حعيف  مرااا سصاا  ليه آور مرب سرآه ثمين ساه يفع و ال نعت لام،ك ل،مسد،مل ب دهللل 
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ودن بمد ل لح حعيفد  سيده ولئن لصيهلل العاس بك ليمد  ن م دك  ،دم نمد    ا   اهلل لبدا ي هدن ال اسيد  ول
ساا ف ت تفسه واتصرست ويف ه العاس  ليه س مدهلل لعفسده  ،سدا م الفمده و صدر  دن لدةو   ،دس لح حعيفد  
سس ل  عه س ون لته  هلل  مهلل لعفسه  ،سا ولته ب،له ننمك سيه سهلل ا ايفن نال لده  عدهلله  دهللا سمدال صدر 

ث بددا ليمصددره بددهللا م سصدداا  ليدده ب ددهلل ليددا  م     ،ددس ي مدد ، سمدد  لدده مددا  مدد ل م ايفدد   سددع     صدداا 
ط،ددهلل المدد ، سمدددال لدده المصددداا مالددك  عددهللل نددديفا ولتاددره    ل ا، المددد ، ايفددع  ليدده سدددهللسع لدده المددد ، 
ممص اا لله ليفرب سإل  ال له ليفرب سم  لو    و ل  ال ا ليفرب له سم  لو    سصاا  ليه سسد له سمدال 

   دال ا ليفددرب لده سمدال لو دد   سمدا  لبدد  ي هدن مددن لبد  ي هدن لدده اييفدرب سمددال لو د   سع در هددا   
هدا مله سد  ، لبدا حعيفد  سمدال لده مدا يفداا بدك  ا مسد ل  المصداا  دال ليفد   دال هد وال اهلل مدن   دهلل يفددل 
العاس و مهلل  ،سا يملا،م م  ين اهلل و عا  هللاه ا كسدن لل  يدهلل م مسد ل  مدن اإليفدااا  سمدال يدا لبدا 

ب هلل  ص ه سن ليفرب له يته  صدره لعفسده و ل ندال  صدره   د  لل يلصد ه س،ده حعيف   ،م  سمال  ل  صره 
 اييفرب يته  صره لصاح ه    ال من ظن لته يسملل   ن المل ،م س،ي ك  ،، تفسه.

و هلل  ال م اإلند اه والع دائر ردا يف،دس لبد  ي هدن امحده اهلل ل،ملدهللايس مدن  د  وم نعاا  الع هلل:  
ب  حعيف  ايفن سس له  ن مخس مسائ  ايو   صاا يفوهلل المد ، ويفدااه بده ا ن  لح حعيف  لاه   ليه ل

ممصدد اا ل دد  يسددملوا اييفددر ل  ا س يفددا، لبدد  ي هددن يسددملوا اييفددر سمددال لدده الريفدد  لو دد   سمددال ا 
يسدددملوا سمدددال لو ددد      دددال لددده الريفددد  لل ناتدددت المصدددااب   ددد  اجلوددد   اهدددملوا و ا سدددن الماتيددد   ددد  

ف ل  بالسع  سمال بالفرف سمال لو    سمال بالسع  سمال لو    سملو  لبد  الهللو ل م الصنب بالفر 
ي هن سمال الريف  هبما يل الملا   سرف واسع اليهللين هع  المالم  ط  همط م  دهللا  ،د، العداا سيده حلدم 
ومدر   د  يدؤننل ل  ا سمددال لبد  ي هدن يددؤننل س  د ه سمدال ا يدؤننل س  دد ه    دال  ل ندال ال،وددم 

ا   دد  هددم أ ال دد  يلسدد  ثنثددا ويؤندد  و رمدديف ارر دد  و ا يرمدديف الادد  الراب دد  مسدد،م لدده  ويفدد  وميدد  م   ودد
ما ددت و دديف حامدد  معدده  ددهللسن م لل ارمددابر سمددال م ممددابر ارسدد،مل س  دد ه سمددال لبدد  ي هددن م ممددابر 

ادن كد ل ويفللدا ل   العم  س   ه سملود  سمدال م ممدابر اليلد   ال يهندم ي يفلد ل   د ا م    الم ،د  ول
 ن الم ،  حل يا ل ويفه ال لهلل    الم ،  يل ال لهلل م ال  ن تا ل ويفلده    ظلدر لمده ابامسد  ل  ولدهلل 
لريف   ةويفت بل  اول م ا ا    جتهلل ال هللب من ارد   سمدال جتدهلل س  د ه    دال الريفد  ال ندال الدةويف 
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لح حعيفدد  سمددال  ةبيددت   دد  لل لصددر    ود  هبددا ا جتددهلل و ا ويف ددت س ،ددم لبدد  ي هددن  مصد ه س ددا     
 .43نعا م  يفااا  الفي  اتملل، نن  اين اه واهلل ل ،م وبه المل سيا

واو  لل لبددا حعيفدد  نددال و ددهلل نددال المل ،دديم بدداحل اا مسدد  بدداا ب يح حعيفدد ل وبدده يمعددع ابصدد   وار ددالفلل 
مايسد ل     دا  يملا،م م مس ل  من ارسائ  المياهي ل ون ص من ل   ارهلليع  يملسدمعل

ُ
سمدال: مدا  دعه ار

 سإل لول من  اس  ب،يس.

س   دد   ،يدده لبدد  حعيفدد ل سمددال: يددا  ددعال و دد ت الاددن  م  دد  م  دد هل  ب،دديس ا   ،دد، اهلل   ددا  لمددرهل 
دَن اجلْ دن  سَدَفَسداَ  َ دْن لْمدر  َاب ده بل   ال اهلل   ا : (ب ْو  ُدْ،َعا ل،َمنئ َا   اْهُجهلُلوا  َ َ  َسَسَجهللوا  ا  ْب، يَس َنداَل م 

هللينبل و دال: ( ا  ب،ديَس  َنئ َاُ  ُنُ،لم لمْجَُ  ل*  ا  ب،يَس لمَل لْل َيُا َل َمَع السَّدايف 
و ال   ا : (َسَسَجهلَل ار

ددَن الَادداس ريَنبل و ددال: (للْهددُجهلُل ل َمددْن َوَ،ْمددَت ط يعددامب ساهددملان وا   ،دد، اهلل لمددرهل وندد   لمَل َواْهددمَلْاَن وََندداَل م 
مددن ا   ،دد، اهلل   ددا  لمددره سلدد  ندداسرل و ددعا الميدداس الددعل حنددن سيدده ت ،ددهلل سيدده ا  ددا  لمددر اهلل   ددا ؛ يتددا 
تددر ه    لصدد  لمددر اهلل   ددا  م الاملددا،ل لو السددع ل لو  مجددا  الصددواب  والملدداب لل سددن  ددريف مددن لمددر اهلل 

تدا  ليلدا لمدر اهلل   دا ل  دال اهلل   دا :   ا ل ويا ل ال م   ،د، الاملدا، والسدع  واإلمجدا ل سا   عدا م لمر 
در بل سدعون تد دْعُاْمب.      لده: (َواْليَد    ا و  هللوا (يَا ليُدَلا الَّع َل آَمُع ا لطي  ا اهلل ولط   ا الرَُّه َل َولو   ايْمدر  م 

ل؟ سمددال حد ل اا  ددا ل سع مدد  بدد مر اهلل   دا ل و ب،دديس وددالن لمددر اهلل   دا ل وا ه  ،يددهل سايددن يسددمل يا
 .44الريف :  ، ت يا لبا حعيف ل و ُ ُت    اهلل   ا ل سع ا اهلل  ، ك نما ت ا   ،يب

وحهلل  لب  هفيال احلم لل  ال:  ال ابن ندنم : نعدت ندهلليهلل اإل ااا  ،د، لح حعيفد ل سوضدر ار هدمل 
يفد ل سمدالل: ونعت حايفام ي مئٍعل سايفملمع  ،يه     يس ل لل س  فت من حي  ا ي ،م مدن لتدال سجدااه ا 

 يدددددددددددددددددددددددددددا لبدددددددددددددددددددددددددددا حعيفددددددددددددددددددددددددددد ل  صدددددددددددددددددددددددددددهلل ك  دددددددددددددددددددددددددددن لمدددددددددددددددددددددددددددر  دددددددددددددددددددددددددددهلل لهددددددددددددددددددددددددددد ل لو ل جدددددددددددددددددددددددددددةين.
 ال: ما   ؟  ال:   ولهلل ليس     هل سإل  ويفمله ط،ال و ل هريمله ل ملدال و دهلل  جدة   دن  دعال  لد  
مددن حي،ددد ؟ سمددال لددده ل،  ددت: انددد  اجلاايدد  الدددل ير دددا ا لعفسدده  ددد ل    ويفلددا معدددهل سددإل ط،ملدددا ايف دددت 

 ملا ما ا مي،ك.ى، نملكل و ل ل ملا ل 
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 .45 ال: س ،مت لل الريف  سميه من ي مئعل ساففت  ن ونره  ا خب 

  وىا  مهلل  جنهلل لل مدن لندهلل م دا ر المدهللوب م ن صديمله  صدويوه رفدا يم  الفيده بداحل اا ا دا ئل
ومن ما وا   عه ما يفاا م  اايخ بلهللا  حهللثعا حممدهلل بدن سضدي  الةا دهلل  دال: مس دت لبدا م يدع يمد ل مدا  

ولوص،    لح حعيف  و    ائدهلل  دال: سمدهلل  لبد  حعيفد  سداا فع    بدن ندنم  وا  د، ال صدي  ول دا  ايف  
ال يعد  لل سنتدا مدا  ولوصد،  ليده سمددال: لده بدن ندنم  يدا لبدا حعيفدد  اح،دن لل ندل    ندلهللوا فدا  ددال: 

م ل مدد،  لديس  ،دديف ميددل نعدت  ائ ددا  ددال:  د،ت مماليددهلل  يددا لبددا حعيفد   ددال:  دد،ت مماليدهللل مددا  مدد ل
 نس سبلهلل له نا هللال لل سنتا نجه  ،، ال م، ميل ال نل  ه نلهللوا باحلا وا ير .

واو  ليضددا  ددن   ددهلل الددر ا   ددال: نددلهلل  لبددا حعيفدد  م مسددجهلل ابيددن سسدد له ايفدد   ددن ندديفا س يفابدده 
سمدال: ايفدد   ل احلسددن يمدد ل نددعا ونددعا  ددال لبدد  حعيفدد  لو دد  احلسددن  ددال: سجدداا ايفدد  مل دد، ال يفدده  ددهلل 

 ،، ويفله سمال: لتت  م ل لو   احلسن يا بن الةاتي    مض، سما  ل  ويفله وا  ،د ل    دال:   صهلل
   ل واهلل لو   احلسن ولصا، بن مس   .

  ومن م ا ر المهللوب  هلل  ا ملما ب لته مي،ك احلميم  ار ،م ل ولل   ه من ال ،مداا  ،د، و د ل سمدهلل يفداا
ا  ال،ؤلددؤل يمدد ل مس ددت لبددا حعيفدد  يمدد ل   لعددا  ددعا الل و دد  م  رمجملدده م  دداايخ بلددهللا   عاحلسددن بددن  يدد

 لحسددددددددددددن مددددددددددددا  ددددددددددددهللاتا  ،يدددددددددددده سمددددددددددددن يفااتددددددددددددا ب حسددددددددددددن مددددددددددددن   لعددددددددددددا سلدددددددددددد  لو  بالصدددددددددددد ا، معددددددددددددا.
 

 يفل  ه م ا  ال هلل  ال مهللي :

ل يلفدد  اإلمددا  لبدد  حعيفدد  يفاتددهلل ال ميددهللبل سمددهلل نددال لدده مددع ار ملهلل دد  صدد ا  ويفدد ا ل س،دده معدداظرا  
 فيف وب هلل  ن ال هلل  م اجلم، . م لم  هللل  ،، سلم ه،
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او  اب يدددهلل بسدددعهللهل  دددن كدددىي بدددن تصدددرل  دددال: ندددال لبددد  حعيفددد  يفضددد  لبدددا بادددر و مدددرل وكدددهلل  ،يدددام 
و ممدالل وندال يددؤمن باي دهللاال وا يددملا،م م المدهللال ونددال ميسدح  ،د، ابفددلل وندال مددن ل ،دم العدداس م 

  ماته ول ما م.

من  ال: المرآل  ،   سل  م ملهلل ل سن يم لن لحهلٌل بم لهل وا و ن لح ي هنل  ن لح حعيف ل لته  ال: 
 يص،ل لحهلٌل و،فه.

واو  لل ابن ار اا   دهلل   ،د، لح حعيفد ل سمدال لده لبد  حعيفد : مدا  دعا الدعل  ، سديام؟  دال لده: ايفد  
 يمال له يفلم.

  ال: وما يم ل؟  ال: يم ل المرآل  ،  .

 لسَ ا  ل ْم  ْل يَدُم لُ َل  اَّ َنع بامب. سمال لب  حعيف : (َن ُدَرْ  َن، َم م م نْ 

ونال م ،، بن معص ا الرا لل يمدةل: مدا  ا،دم لبد  حعيفد ل وا لبد  ي هدنل وا  سدرل وا حممدهللل وا لحدهلل 
 .46من لصواهبم م المرآلل و منا  ا،م ببر ارريسيفل وابن لح  او 

 
ميدعه السد ي     معداظرب ار ملهلل د ل سمدهلل او  ابدن ومن لهالي ه م حمااب  ال هلل  اا ملما ي  وا  دا   ،يمده لملن

اجل  ل م ارعمل م بسعهلله  ن لح ي هن  ال مس دت لبدا حعيفد  يمد ل  وا ن،مدت المدهللال سإمندا  د  حرسدال 
 ما لل يسات و ما لل يافدر يمدال لده  د   ،دم اهلل م هدابا  ،مده لل  اد ل  دعه ايندياا نمدا  ديف سدإل 

ل لدده لسدد اا  لل يادد ل نمددا  ،ددم لو لاا  لل يادد ل خبددن  مددا  ،ددم سددإل  ددال ا سمددهلل نفددر و ل  ددال ت ددم يمددا
 ال لاا  لل يا ل نما  ،م سمهلل ل ر لته لاا  من ارؤمن اإلميال ومن الاداسر الافدر و ل  دال لاا  لل ياد ل 
خبددن  مددا  ،ددم سمددهلل يف دد  ابدده مملمعيددا مملوسددرا يل مددن لاا  لل يادد ل مددا  ،ددم لتدده ا يادد ل لو يادد ل مددا 

  .47يا ل سإته مملمن مملوسر ومن يف   ابه مملمعيا مملوسرا سل  ناسر ،م لته 
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 واو  اب يددددددددهلل م  االدددددددده"ل لتدددددددده نددددددددال بالا سدددددددد  ايفدددددددد  يمدددددددد ل: ُ ممددددددددال بددددددددن  فددددددددال نددددددددال يل  يددددددددام.
 س  اه لب  حعيف ل سال: ل يملك واط ام يبعملك.

  ال: رن؟ 

ان دد ل نمدد  ال ادداا مدددن   ددال: لريفدد  نددرينل  ددل مدددن ارددالل حدداس" لاملددا، اهللل هدد يفل يمددد   ال،يدد  م
 و   اهلل. 

  ال: م  ول  عا ممعع يا لبا حعيف .

  ال:  ا لل سيه وص، .

  ال: وما  يف؟  ال: يل  ل.

  ال: ُه وال اهللل   مرين لل ل ويف ابعل من يل  ل.

  ال: ا  ف  ؟  ال: ا.

  ال: سالعيب ص،، اهلل  ،يه وه،م  ويف ابعمله من يل  ل!.

 .48سإين  ائهلل    اهلل  ال: لهمللفر اهللل

 و ن لح ال ليهلل ال يالسيف  ال:  هلل  الضوا  الباال الا س ل سمال يح حعيف :  هلل.

 سمال: مم ل  ،؟ سمال: من   لك بملج ية احلامل.

 سمال: لب  حعيف :  ممل،  لو  عاظرين.

  ال: ب  لتاظر .
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 ايف ددددد  لتدددددت مدددددن ندددددئت.  دددددال: سدددددإل اومل،فعدددددا م نددددديفا ىدددددا  عاظرتدددددا سيدددددهل سمدددددن بيددددد  وبيعدددددك؟  دددددال:
 سمددددددددال لبدددددددد  حعيفدددددددد  لريفدددددددد  مددددددددن لصددددددددوا، الضددددددددوا : ا  ددددددددهلل بيععددددددددا سيمددددددددا  مل،ددددددددن سيدددددددده  ل اومل،فعددددددددا.

    ال الضوا : ل ر ، هبعا بي  وبيعك؟.

  ال: ت م.

 سمال لب  حعيف : س تت  هلل يف    الملوايم.

 .49ساتم ع الضوا 
 

 ،د، اب،دا يسد  م  دن المدرآلل  و ن لح ي هدنل  دال: يفداا ايفد     مسدجهلل الا سد  يد   اجلم د ل سدهللاا
ولبد  حعيفدد   ائددهلل  ادد ل سداومل،ن  ادد ل سدداومل،ن العدداس م ولدكل واهلل مددا لحسدد ه  ا نددي اتام  صدد ا م 
صدد اب اإلتددسل حددل اتمللدد،    ح،مملعددا؛ سسدد لعا  علددال وهدد ل ب ضددعا ب ضددامل ولمسدداعا  ددن اجلدد ا،ل و ،عددا 

 ل  دددددددددددد  ار ملددددددددددددهللل بددددددددددددالان .لدددددددددددديس نددددددددددددي عا حا ددددددددددددرامل وتاددددددددددددره لل تملمددددددددددددهلل  باددددددددددددن  حددددددددددددل يادددددددددددد  
س،ما  هلل  لب  حعيف   ،ميعاه بالما هي ل سس لعا  ن اي   وال ،هللل س يف عداهل    ،عدا لده ب دهلل ولدك: ا ديف اهلل 
 عكل و  ت مس ل  سما   لدك سيلدا؟ سا تده ندال م  ، بعدال ولتارتدال وظدن لتده و  دت مسد ل  م عملد ل ولتدا 

 ونددددددددددددددددددددددددعا.  ددددددددددددددددددددددددهلل  ا،معددددددددددددددددددددددددا سيلددددددددددددددددددددددددا ببدددددددددددددددددددددددديفٍا سمددددددددددددددددددددددددال: مددددددددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددددددديف؟  ،ددددددددددددددددددددددددت: نددددددددددددددددددددددددعا
س مسددك هددانملام هددا  ل    ددال: سمددا نددال يفدد ابام سيلددا؟  ُ،عددا: ل تددملا،م سيلددا ببدديفٍال ووبدديعا لل تددملا،م 

 سيلا ببيفٍا سملعاره.

سسر   عهل و ال: يفةانم اهلل و امل احف  ا    وصيل: ا  ا،م ا سيلا وا  س ل ا  علا لبدهللامل اتمللد ا    
احهللل ما لحسهلل  عه ارس ل   عمللديف حدل    دع ل د  اإلهدن  م لته نن  اهلل  ة ويف ل بن  يا ب حر  و 
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 .50لمدددددددددددددددددر ا يم مددددددددددددددددد ل لددددددددددددددددده وا يم دددددددددددددددددهللولل ل اوتدددددددددددددددددا اهلل و يدددددددددددددددددانم مدددددددددددددددددن البدددددددددددددددددي ال الدددددددددددددددددريفيم
 

 ا لته اميف   الفملده مدع هلل ل د  السدع  م بدا، اإلميدالل و د  مفصد  م ندرح ال واويد  ونملدا، اإلميدال 
 لبيخ اإلهن  ابن  يمي  امحه اهلل   ا .

 

    يمه ل،عص ص:

نال لب  حعيف  من لنهلل ار  مل ل،عصد صلو هلل يف د  معلجده وردن    ده لل يمدهلل  الدعص  ،د، ند   د لل 
او  ت ح اجلامع  ن لح حعيف  لته  ال ما يفاا  ن الره ل ص،، اهلل  ،يه وه،م س ،د، الدرلس وال دل سمهلل 

 ال. وما يفاا  ن الصواب  او تا وما نال من    ولك سلم ايفال وحنن ايف

 و ال ونيع مس ت لبا حعيف  يم ل ال  ل م ارسجهلل لحسن من ب   المياس 

 و ال لب  ي هن  ال لب  حعيف  ا يع ليف ل،ريف  لل كهلل   ا  ا كف ه من و ت ما مس ه .

و ددهلل لوا  ابددن اجلدد  ل م ارعددمل م ب دد  المصددص الددل  ددهلل يفلددم معلددا  ددهلل  لوددعه بالعصدد صل سمددن ولددك 
اا  لبا حعيف   ن اسع اليهللين م الرن   سمال لب  حعيف  يريهلل لل ي د  س سدع يهلليده سمدال   له: ه ل ابن ار 

. و   دا مدن المصدص الدل 51له ابن ار اا   ل نال طاا م ايو  سإته ي   م الماتيد  سسدات لبد  حعيفد 
ناتددت  ،ددك يددر  اإلمددا  اليددا   يددر  تددص لو سملدد   صددواح سدد  ه بمدد ل  ددهلل يفلددم معدده الددرس ل ولددعا سمددهلل  

الملصرسا   لضهلل معاظريه نم ال ول  لته بل  م ويفل  ت ره  ول اهدملمااب ابصدم لاسدهلل اجلميدعل ولادن 
 الامال  ةيةل واهلل ارسمل ال. 
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ولي ،م لته بململ ع ارسائ  الل ونر ا ل   ال ،م ىا والن سيلا لب  حعيف  العص صل سإل له امحه اهلل   دا  
هل ولمددا م معاظرا دده سددن يددعنر حجملدده نام،دد ل ولددعا جنددهلل حجملدده م يعدد  م نملددهلل  ددعاا ي يعدده ل ، ملدده م  ،سدد

ل  ا ده ولتده ا ميادن لل يددر  تصدا  رآتيدا لو  ددن ار صد   صد،، اهلل  ،يدده وهد،م و د  يدد  ن ث   ده ولتده حماددم 
    معس ني. ولان ا ميان لل ي،ة  اإلما  بالم ل بعص ا ي ملمهلل ث   هل لو ير  تس ه واهلل ل ،م.

هلل لل ابن لح ندي   م ارصدعن  مدهلل نملابدا لمسداه: نملدا، الدر   ،د، لح حعيفد ل    دال:  دعا مدا ودالن وجن
 .52ص،، اهلل  ،يه وه،م  به لب  حعيف  ايثر العل يفاا  ن اه ل اهلل 

نمدا جنددهلل لل ال  دداال م صددويوه  وا لاا  لل يدر   ،دد،  دد ل ي دد  الا سد  ووص صددا لح حعيفدد  يمدد ل:" 
 دال بددن الملدل ارددرا  بد    العدداس لبدد   س...  يددعنر   لده وي مددهلل  ،يده.  ددال ابدن حجددر:"و دال ب دد  العدا

حعيفدد   ،ددت و ددعا لول م  ددع ونددره سيدده ال  دداال هبددعه الصدديل  وكملمدد  لل يريددهلل بدده لبددا حعيفدد  و دد ه مددن 
. وم صددويح ال  دداال هدد ع  بددرب   ددااب ب،فدد": و ددال ب دد  53الادد سيل ىددن  ددال بددعلك  ددال بددن ب ددال"

 سل سل  م مجي لا  نااب    ل  ال لح حعيف  امحه اهلل. وارس ل  ليست م ر ب واهلل ل ،م.العا

. وبدالع ر 54و هلل ونر ابن اجل  ل م ارعدمل مل ب د  ارسدائ  الدل ودالن سيلدا لبد  حعيفد  صدويح احلدهللي 
ص اايف د  م ن  مس ل  ب ل اإلتصا  جندهلل لل يح حعيفد   دعاا م ند  مسد ل ل ولهد ا،  هللولده  دن الدع

    ما ي،يف:

 ددهلل  صددو  العمدد   ليددهل يل يح حعيفدد  نددروطا م   دد ل احلددهللي   ائددهللب  ددن نددروأ احملددهللثل سلدد   .1
 يب أ لا لالن الراول ما اواهل 

   سدإوا ث ددت ونسدده لروايملدده سددإل اوايملدده  دد  م ملددنب ل  دد   البددك سيلددال  و نيددن يملصدد ا مددن صددواح لل
إمدا لا يم دت تمد  احلدهللي   عده لو ي ،دم لتده معسد نيل وننهدا مداتع لالن حهلليما يفاا من طريمه وحدهللهل س

 من    له.
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   ونعا  وا والن احلهللي  الفر   م ما  البري  ل ومماصهلل ال و هلل ي ،دا  ،يده:  الفد  احلدهللي  الفدر
 ل،مياس اجل،يف.

  ونمدددا  وا نددددال ااول احلدددهللي   دددد  م دددرو  بالفمددددهل يل الفميددده يسددددمل يع لل ي دددن  ددددن الدددعص   عدددداه
 الصويح خبن    ه.

لل يصدح العمدد   ليددهل ولاددن يل،ددهلل  ،دد، ظعدده مددا ميعددع مددن ال مدد  بدده با تدده معسدد وا لو  ص صددا لو  .2
 مميهللا. 

ويضا     ما ه ا لل لبا حعيفد  امحده اهلل مملمدهلل  ال سدابل ول  ادن السدع   دهلل مج دت وصدعفتل ولدعا سا ده 
جنهلل له م الاملهلل السمل   ا حهلليما واحدهللا م  الام  معلال نما لته ل يان ممل صصا م احلهللي ل ولعا ا

العسددائيفل و ددهلل نددال يددعنر احلددهللي  للددرف اهددملعياأ الفمدده معدده ا للددرف الملوددهللي  بدده. ولددي ،م لل الا سدد  
والدل  ديف ب،دهللب لح حعيفدد  ل  ادن مبدمللرب باحلدهللي  بدد  ناتدت م،يئد  ب  ائدن ال ددهلل  مدن الراسضد  وارريفئدد  

   يملبهلل  م    ل الرواي  اتملباا الاع، سيلا.و   مل ولعا جنهلل اإلما  لبا حعيف

 

 اوايا  م      م ه  ه:

مدددن ار دددرو  لل اربدددا   حمددد ا ل،بدددائ ا  وايو ددداا والمصدددص الدددل ي، نلدددا العددداس م  السدددلمل ىدددا ا 
يمل يع ل صومللا . ولبلرب لح حعيفد  امحده اهلل سمدهلل تالده تصديهلل واسدر مدن  ،دك ايهداط  واحلاايدا والدل ا 

م تل والملع يه  ،يلا ىا   يف ه احمل   ال  يم   عا الريف  والر    م  عميح الملاايخ اإلهنميف من احلاايدا   
 ار عي   ،، اإلنا ا  الااوب .

مددا اووا  ددن لح حعيفدد   ددال: رددا لا   ط،ددهلل ال ،ددم يف ،ددت لختدد  ال ،دد   ولهدد ل  ددن سمددن  ،ددك المصددص 
ه سما ياد ل اودره  دال ا جت،دس م ارسدجهلل سيمدرل  ،يدك الصد يال المرآل سم،ت  وا حف مل  ا  لا سمي    ،م 

 دال  ،دت سدإل وايحهللا    ا ي،   لل لريف سيلم من  د  لحفد" معدك لو مسداويك سملدع هلل ائاهدملك. 
مس ت احلهللي  ونمل مله حل ل يان م الهللتيا لحف" م   دال ا  وا ندن  و د فت حدهللثت وايفملمدع  ،يدك 
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 دد من لل  ل،ددط س مدد   بالاددع، سيصدد   ددااا  ،يددك م  م ددك سم،ددت ا  ددؤاا ايحددهللا  والصدد يال   ل 
آودر لمدرل  دال ا حايف    م  عا .    ال  ،ت ل  ،م العو  سم،ت  وا حف ت العود  وال ربيد  مدا ياد ل 

 م دهلل م ،مدا سد نمر ا  ددك  يعدااال    ثنثد   ،ددت و دعا ا  ا  د  لدده  ،دت سدإل ت ددر  م البد ر س،دم ياددن 
ال ا متدهللح  ددعا سيلددهلل لددك لو ل،دع  ،يددك و ل حرمددك  ج  دده  ،دت ا حايفدد  سيدده  ،ددت لحدهلل لندد ر مدد   دد

سدإل ت در  م الادن  مدا ياد ل آودر لمدره  دال ا ا يسد،م مدن ت در م الادن  مدن مبدع ا  الادن  س مد، 
 دال  ،دت سدإل   ،مدت الفمده  دال ا  سد ل و فدل العداس و  ،دهلل ل،مضداا بالةتهلل   سيممل  لو يسد،م مدعم ما . 

 نعت نابا  ،ت ليس م ال ،   نيفا لتفع من  عا س،ةمت الفمه و  ،ممله و ل  

 

و هلل ا  دا الدع يب مدن ويفد ه ممل دهلل بل سفديف هد  ل دن  العد نا: مدن ط،دهلل ال ،دم ل،رئاهد   دهلل يفادر م  دعا 
و ا سمددهلل ث ددت  دد ل ارصدد ف، صدد، ا  اهلل  ،يدده لسضدد،ام مددن   ،ددم المددرآل و ،مدده ل يددا هدد وال اهلل و دد  

ارسجهلل و   تبدر ل ،دم يمداا،   ،ديم المدرآل ندن واهلل و د  ط، د  ود  مدن الصد يال الدعين  حم  لسض  من
 ل ي م، ا العت ، ولحسهلل  عه احلااي  م      سفيف  هعا  ا من ليس بمم .  

وليضا سإل اإلما  لبا حعيف  ط،هلل احلهللي  ولنمر معه م هع  مئ  وب هلل ا ول يان  و وا  يسمع احلهللي  
 نح ويفهلل ب هلل ثن  مئ  هع  ب  نال ي ، ه ن اا ال ،ماا ب  ل يان ل،فملاا  ،دم ب دهلل الص يال  عا اص

المرآل ه اه وا ناتت  هلل  وتت نملهلل الفمده لصدن .    دال: و ا د  اهلل مدن و دع  دعه ابراسد  و د  ندال 
 م ولك ال  ت ويفهلل  ،م الان . 

 

  حددل ب،لددت سيدده م ،لددا يبدداا    سيدده ومددن المصددص الددل  ددرو  لل لبددا حعيفدد   ددال: نعددت لت ددر م الاددن
بايصابع ونعا جن،س بالمر، مدن ح،مد  محدا  بدن لح هد،يمال سجدائمل  امدرلب ي مدا سمالدت   ايفد  لده امدرلب 
لمدد  لاا  لل ي ،ملددا ل،سددع  نددم ي ،ملددا س،ددم ل ا مددا ل دد ل س مر ددا لل  سدد ل محددا ا    ريفددع ختددنين سسدد لمله 

مدا    ،يمدد    ي نلدا حددل لدي  حيضددملل سدإوا ا ملسدد،ت سمددهلل سمدال ي ،ملددا و ديف طددا ر مدن احلددي  واجل
ح،ت لآل وايف سريف ت س ون   سم،دت ا حايفد    م الادن  ولودع  ت ،ديف سج،سدت    محدا  ساعدت 



 بن سعد الدغيثر عبدالعزيز: كتبه الدكتور ____رمحه اهلل  اإلمام أبو حنيفـــــــــــــةمظاهر القدوة يف سرية 

 
33 

لمسع مسائ،ه س حف"   له   ي يهلل ا من اللهلل س حف لا ول ، ا لصوابه سمدال ا  ،دس م صدهللا احل،مد  
 بر هعل   تدا  مل  تفسديف ال ،دهلل ل،رئاهد  س ح  دت لل ل ملةلده وليف،دس  فعائيف    لح حعيف  سصو مله
بال بيف و ةميف لل لس   س،ما اليمله ل   دهلل تفسديف لل ل ملةلده سجدااه  ،دك م ح،م  لعفسيف س ريفت ي ما 

ال،ي،  ت يف  راب  له  دهلل مدا  بال صدرب و در  مداا ولديس لده واا   د ه سد مرين لل ليف،دس مااتده سمدا  د   ا 
 وا    ،ددديف مسدددائ  ل لمس لدددا معددده ساعدددت ليفيدددهلل ولنملدددهلل يفددد اح سلدددا، ندددلرين    دددهلل  لل ودددريف حدددل

س ر ددت  ،يدده ارسددائ  وناتددت حندد ا مددن هددملل مسدد ل  سدد اسم  م لاب ددل ووددالف  م  بددرين س ليددت  ،دد، 
 تفسيف لا لساا ه حل مي  . 

 ددت ندددال لدده ويفددد   واهلل  ددال الدددع يب: و ددعه ليضدددا اهلل ل ،ددم بصدددومللا ومددا  ،معدددا لل الاددن  م ولدددك ال  
 ل ،م.

 

ووندددروا لل لبدددا حعيفددد  امحددده اهلل صددد،، ال بددداا والصددد ح ب  ددد ا لاب دددل هدددع . واو  ببدددر بدددن ال ليدددهلل  دددن 
الما يف لح ي هن  ال بيعما لتا لمبيف مع لح حعيف   و مس ت ايفن يم ل  ور  عا لبد  حعيفد  ا يعدا  

 لس   ساال كىي ال،ي  صنب و ضر ا و  اا.ال،ي  سمال لب  حعفي  واهلل ا يملوهلل      ا ل 

ومم   دعه الروايدا   دن ايئمد  م يفد  ب بامدربل والملبدايك م ث   دا لده ويفدهل اندمللاا العلديف  دن  حيداا 
ال،ي  ن،هل ولب  حعيف  امحه اهلل  هلل مأل هنااه بالمل ،يم مع م اجل  جتاا هل سي  هلل لل ي اص  ال،ي  ن،ه. ولادن 

 راا دده لمددر ا يعاددرل بدد   دد  مبددل ا  عدده امحدده اهلل. سمددهلل اول مددن ويفلددل لل لبددا   ددا ب لح حعيفدد  وطدد ل 
 حعيف   رل المرآل ن،ه م ان  . 
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  ن مله باحلاا :

ابمل،يف لب  حعيف  بالس،   السياهي  م و مله سمهلل يفرب ا م ه سملعد  اردال وسملعد  السدجن س،دم يلملدة لو لو يملد ثرل 
 ام لوا  من لح حعيف  و هلل يفر، بالسياأ وايم ال. ال   هلل اهلل بن ار اا : ما اليت لحهلل

وسدهلل ندال يح حعيفد  مصدا ما  مدع هدد،   بد  لميد    مدع بد  ال  دداسل سمدهلل ندال يدرس  ايوامدر اباصدد   
نمل ليملدده المضدداال و ددهلل اول مددن  دد  ويفدده لل اإلمددا  لبددا حعيفدد   ددر،  دد  مددرب  ،دد، لل ي،دديف المضدداا س،ددم 

هلل   ددفاا البددر ي   ،دد، احلاددم ايمدد ل   ال  اهدديف ار ملددهللئ بالددهللماا  ددهلل. وهدد هلل  ددعا الددرس  لتدده ا يريدد
سمهلل نال ابن    ب  دهلل لاا ه  ،د، المضداا م الا سد  ليدا  مدروال اجل دهللل سد مل و دربه مائد  والممل  وال ،م. 

هدد أ و بددرب لهدد اأ ندد  يدد    بددرب ولصددر  ،دد، اإلمملعددا  س ،دد، هدد ي،ه ونددال اإلمددا  لمحددهلل  وا ونددر ولددك 
 . 55ل، رحم  ،يه اتمل

و دال  هدوا  بدن  بددرا يم الة درل  دن ببددر بدن ال ليدهلل  دال ط،ددهلل ارعصد ا لبدا حعيفدد  سد اا ه  ،د، المضدداا  
وح،ن لي،ل س مل وح،ن  ين ا لس   سمال الربيع احلايفهلل  ر  لم  ارؤمعل ك،ن ولتت ل،ن  ال لمد  

 ا .ارؤمعل  ،، نفااب مييعه ل هللا م  س مر به    السجن سما  سيه ب لهلل

و ن ملي  بدن بدهللي   دال   دا ارعصد ا لبدا حعيفد     المضداا سدامملعع سمدال ل ر دهلل  مدا حندن سيده سمدال ا 
لص،ح  ال نعبت  ال سمدهلل حادم لمد  اردؤمعل  ،ديف لين ا لصد،ح سدإل نعدت ناوبدا سدن لصد،ح و ل نعدت 

ربيدع احلايفدهلل وسيلدا صا  ا سمهلل لون ام لين ا لص،ح سو سده واو  حن  دا  مسا يد  بدن لح لولديس  دن ال
 ددال لبدد  حعيفدد  واهلل مددا لتددا  دد م ل الر دد، سايددن لندد ل مدد م ل اللضددهلل سددن لصدد،ح لددعلك  ددال ارعصدد ا  

  .نعبت ب   ص،ح سمال نين ك  لل     من ياع،

  .و ي   ل لبا حعيف  و  له سمض،  ضي  واحهللب وبميف ي مل   انملا، همل  ليا  و  م

 يمرل ل يم   ال لهلل بالمضاا سضر، وح س وما  م السجن.و ال الفميه لب    هلل اهلل الص
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 وساب لح حعيف :

 .56 ال الع يب:   م نليهللا مسميا م هع  مخسل ومئ  وله ه   ل هع 

 .57و ي   منا ح س يته  ا،م م ليا  ورويف  برا يم  ،، ارعص ا سو س   ما  م السجن 

نددليهللا امحدده اهلل مسدده لميامدده  عصدد ا هدماه السددم سمددا و ددهلل او  لل ارو دال ابددن ال مددا  نددعاا  الددع هلل: 
برا يم  اله م ال ن و ال ابن اي هللل تم،ده ارعصد ا  دن الا سد     بلدهللا  لي ليده المضداا سد مل س ،دن مع  

 ،يده لديف ،ن س ،دن لل ا يف دد  و دال لمد  اردؤمعل ل ددهللا مد   ،د، الافدااب سدد مر بده    احلد س و يد  لتدده 
ا لميامدده مددع  بددرا يم البدد ه بددن   ددهلل اهلل بددن حسددن سمددا  نددليهللا و يدد  لتدده ل ددا  م  ددربه و يدد  هددماه مسدد

المضدداا يدد مل   انددملا، هددمل  ليددا  ومددا  ونددال ابددن   دد ب  ددهلل لاا ه  ،دد، المضدداا م الا سدد  ليددا  مددروال 
اجل ددهللل سدد مل و ددربه مائدد  هدد أ و بددرب لهدد اأ ندد  يدد    بددرب ولصددر  ،دد، اإلمملعددا  س ،دد، هدد ي،ه ونددال 

 . 58  لمحهلل  وا ونر ولك  رحم  ،يه اتملل،اإلما
 

و هلل  م  له يفل،  حم يه ما ا ير اه اهلل   ا ل ب  نال اإلما  لب  حعيف  من لنهلل ارعارين لدهل  سمدهلل بعد ا 
 ،ددد،  دددنه   ددد  ومسدددجهللال و ددد  مسدددجهلل اإلمدددا  اي  دددم م اي  ميددد  ب لدددهللا . ال ابدددن اجلددد  ل م ارعدددمل م 

نال  ن لح حعيف   ،يه وربب  اليمله ولتدا صديب   د   ود ل اللدة بلدهللا      و رل  خبط لح ال ساا بن  مي 
م هع  ثن  ومخسل ولاب مائ  س حدهلل   دعه  م   ،يه ب   لمراا ال نمال همفا    هلل  نر  ار،ك 

الم   وندال  دهلل و دع لهداس مسدجهلل بدل يدهللل  دريح لح حعيفد  سلدهلل  ندر  ار،دك لبعيد  ولدك ومدا كديط 
 لهاها  ونات ا ي ،  ل اياف الص،   س وريف ا لاب مائ  صن من   ا  ار  ،. بالمن وحفروا 

 ال ابن  مي  سم،ت ما يهللايام ل ،ه  هلل وريفدت   امده م  دعه ال  دا  وبميدت الم د  ساا د  مدن ممصد   
 باتيلا. 
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الددعل  ولت  تدا  ،ديف بدن   يددهللاهلل  دن لح احلسدل ارلملدهللل  ددال: ا يصدح لل  دن لبد  حعيفدد  م  دعا ار  دع
 . 59ول سي  س ل ح ل ارمنب يةواول لبا حعيف  ا ي يع ل م   ا ُ بع ا  ،يه الم  . ونال احلايف ير  

ل و ال ابدن و،ادال: وبد  ندر  ب  يم  نه  هلل حهللثت م  رول ممل ور و عا يهللل  ،، لل  ،ك ال هلل  م  
سد،ج  يف  ،د،  دن اإلمدا  ار،ك لب  ه هلل حممهلل بن معص ا اب اا ميف مسمل م ى،ا  السد، ال م،دك نداه ال

 ل وردا سدرم مدن  مدااب ولدك اندهلل  ليلدا م مجا د  يدف   ل وب   عهلله مهللاهد  ن د ب ل،وعلح حعيف  مبلهللام و 
ونددال بعدداا اربددلهلل والم دد  م هددع   سددع ومخسددل ولاب مائدد ل و ددهلل  مددهلل  م ل ل ليبددا هللو ال ...امددن اي يدد

بدد  مبددلهللام  ،دد،  ددن اإلمددا  لح حعيفدد ل ونددعلك  رمجدد  للددهلل لاهددنل حممددهلل والددهلل السدد، ال م،ددك ندداه لتدده 
ويفهلل ه م ب   المل اايخل و هلل  ا،  د  ا ل مدن ليدن تم،ملدهل   ويفدهلل  ب دهلل ولدك لل الدعل بد  مبدلهللام 
والم   لب  ه هلل ارعن ال وال ا ر لل لبا ه هلل بعاها تياب   ن للهلل لاهنل ارعن ال و   نال ار اندر نمدا 

ل سملس ت ال مدااب  ليده هبدعه ال ريدال ويدهللل  ،د، ولدك لل  داايخ ال مدااب م يفر   ا ب الع ا، مع م، نلم
ليا  للهلل لاهنلل لب  ه هلل نال مسمل سيام م ليامهل   اهملمر  ،، وظيفملده م ليدا  ولدهلله م،دك نداهل و دعا 

، و عا ن،ه معار   يمل ويا وي  من ب  ارسجهلل والم    ، .60 منا ونر ه لعجمع بل العم،لل واهلل ل ،م
م بالصددويح(  ددن  ائبدد  ا دديف اهلل  علددا لل ل  هدد،م   سمددهلل ث ددت  ددٍنل يتدده م ددرف ل، ددن وال يدداو بدداهلل.

ونر  لره ل اهلل ص،، اهلل  ،يه وه،م نعيس  ال ا م لاف احل بد  ومدا سيلدا مدن الصد ا. سمدال: بلولئدك 
لص ا لولئك نراا سيه  ،ك ا وا ما  سيلم الريف  الصا  لو ال  هلل الصا  بع ا  ،،  نه مسجهللامل وص اوا 

 .اب،ا  عهلل اهلل(

و ما  علا  الت: برا تُةل بره ل اهلل ص،، اهلل  ،يه وه،م طفا ي درح مخيصد  لده  ،د، ويفلدهل سدإوا ا دملم 
هبا نبفلال سمال د و   نعلك د : ببل ع  اهلل  ،، اليل   والعصاا ل اختعوا    ا لت يائلم مسايفهلل(( كدعا 

 مملفا  ،يه.بر   نهل    لته وبيف لل يمل ع مسجهللامل ما صع  ال ول ا ولك ل

ورس،م  ن يفعهلل، بن   هلل اهلل  ال: مس ت العيب ص،، اهلل  ،يه وهد،م   د  لل ميد   خبمدس و د  يمد ل: 
ب ين لبرل    اهلل لل يا ل   معام و،ي ل سإل اهلل  هلل اختعين و،ينمل نما اختع  بدرا يم و،دينمل ولد  نعدت 
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ينمل اختددع  لبددا باددر و،ددينمل لا و ل مددن نددال  دد ،ام نددات ا يمل ددعول   دد ا لت يددائلم ممل ددعام مددن لمددل و،دد
مسددايفهللل لا سددن  مل ددعوا الم دد ا مسددايفهللل سددإين لهنددانم  ددن ولددك(. ويمحددهلل بسددعهلل يفيددهلل  ددن ابددن مسدد    
ا ددديف اهلل  عددده مرس  دددام: ب ل مدددن ندددراا العددداس مدددن  دددهللانلم السدددا   و دددم لحيددداا والدددعين يمل دددعول الم ددد ا 

 (.مسايفهلل

مسد،م  دن لح ا يدايف  دال:  دال    ،ديّف: بلا لب مدك ل ردا م صدويح ندر ا عاا  ،، المن مملوملم و  ال  ال
 ،ددد، مدددا ب مددد   ،يددده اهددد ل اهلل صددد،، اهلل  ،يددده وهددد،م؟ لا  دددهلل  صددد اب  ا طمسدددمللال وا  دددنام مبدددرسام  ا 

 ه يمله(.

 

 ولو ا...

ايسددعاو و ااهدد  لهدد ا، العجدداح ل،  مدداال لعوددعو حددعو م  تعددا فايفدد     المددرااب ال ا يدد  لسدد  ل نمعددا 
 وتسملع  بهللاهبمل هائن اهلل   ا  ل،جميع المل سيا م الم ل وال م .


