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 تضعيف حديث أبي رزينملن استشكل  الرصنياجلواب 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
، نمن سنئات ر أسرتها، نسيوذ اب هل من شهن دم   هل محدم   نستعينه  نستعفره إنَّ احل

نح   ال ، نأشه  أن ال إل  إال هللا، ، نمن يضلل فال هادي ل دمالها، من يه   هللا فال مضل ل أع
 . ، نأشه  أن دمحماً عب   نرسول شهيك ل

                             . 

                                       

                             . 

                                           

               . 

أال نإن أصدد ا المددالم هللاددالم هللا نيددد ادمحمدد ي هدد ي دمحم نشدده ا مددور  دد   ا نهللاددل    دد  
 .ب ع  نهللال ب ع  ضالل  نهللال ضالل  يف الهار 

 :أما بي  
املديي علد  سدتاالت احلداف  أجوبد   علد عدن عيلنقد   -ابرك هللا فندك  -فق  سألعين أيد  

 "علند  جاللد  الهبدو :"امليي يف ح يث أيب رزين اليقنلد    احلاف  قول  عل  ( )من احلراظ مجاع 
يظهده   أن مدهاد املديي بمالمد  هدكا احلمدر بهمدار  احلد يث، إذ حد يث  :" حنث قلت ميلقاً علن 

ايددعال  هبددك  الدمددل نالملدمددات، ععدد اع  ادمحمدمددر لهقلدد ، فموسدد   هيبدداً مددن  هيدد  مددن ال ييدده ، مدد  
  .( )"من حتهها فهرت:"إسهاد ، يشيه بي م صحع ، نهللادما قال شيب  

 ما نج  ضيف احل يث ؟  - 
 نمن ضير  من اليلدماء ؟  - 
 ؟ أبس  مهاد  سمارع  " علن  جالل  الهبو :" املييأفته هللاالم احلاف  نهللانف  -3
 نما نج  الهمار  ؟  -4

                                                           

 .( حاشن 1 ستال2 ) ( )
 .(42 / )، نابن أيب حامت يف الهح نالعي يل ( 3/3)أيهج  اليقنل  يف الضيراء  ( )
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 تضعيف حديث أبي رزينملن استشكل  الرصنياجلواب 

نصددحح  ، ( )ابدد  ىلايدد  التدده ناحلدد يث أنرد  الدد هللاعور سدديود الردداع ي رىلدد  هللا عيددا  يف هللاع -5
 !نرد عل  من ضير  ؟ فدما عوجنهك ؟

فهددددكا مددددن العواصدددد  علدددد  احلدددد ، يالفدددداً ملددددن يظددددن أن سقدددد   فتددددهرت ابع،اضددددك، نسقدددد ك 
 . التلر  ييين الطين فن 

املتدأل  للدمباحةد ف فهدكا شدأن  الد، احلد ،  تبدل  هحد عليمين بقولدكمل  أسك أعجبينهللادما 
ف ال يلددديم الطددده  اأيددده بهأيددد  سظددده دددل اجعهددداد ن هددد  املتددداال الددد  عهددد  االيدددعال  نامل ارسددد  يف 

 .ناجعهاد 
عل  قول بفد دلنل  قوالً  ( )حال جيوز  ح  أن يهج:"قال شنخ اإلسالم ابن عندمن  رىل  هللا 

لديم حمدر العقلند ف  نال يعير، لقول عل  قول نال قاال عل  قاادل بفدد حجد ف بدل مدن هللادان مقلد اً 
نمن هللاان عهد   مدن اليلدر نالبندان مدا يقولد   د  ذلدك : يييفف نمل يروبف نمل خيطئفلر يهجحف نمل 

نهللا عيدا  قد  . مه  فقبل ما عبني أس  ح  نرد ما عبني أس  اب ل ننقف ما مل يعبني فند  أحد  ا مدهين
 .(3)"... فانت بني الهاس يف قوى ا ذهان هللادما فانت بنههر يف قوى ا ب ان

 .نهللاعبت هك  ا نراا من ابب املباحة  نامل ارس ، للوصول للح  نق  أجبعك إ  ستالك
اليلدمن  ال قنق  يف متاال علوم احل يث نالهمت جدموع من الرواا  احل يةن   لناً اإلجاب  مب

 . نالعيلنل
 "ملن استشكل تضعيف حديث أبي رزين الرصنياجلواب :"بد   نأ نع

 .نسأنرد سص احل يث، مث أجن، عن االسئل  
  اسأل العوفن  نالت اد، نأن يهزقين اإليالف يف القول ناليدمل نهللا

 .نصل  هللا نسلر عل  سبنها دمحم نعل  آل  نصحب  أمجيني 
 هللاعب 

 مل ابزمولأىل  بن عدمه بن سا
 هجهي 44 رمضان  1  اخلدمنس

                                                           

( ) (  3-453). 
 .ف نليل الرواب ما أ بع  ب الل  التناا"يهج "يف ا صل  ( )
 .(33 /35)جمدموع الرعانى : اسظه (3)
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 تضعيف حديث أبي رزينملن استشكل  الرصنياجلواب 

 نص احلديث

كا احلد يث إلندك هبد هللاع، إ  إبهاهنر بن ىلي  اليبدي، هللاعبدت  : قال عب   هل بن إلمام أىل  
بدد  إلندددك، فحدد ع بددكلك عدددين، حدد  ين عبدد  الدددهىلن بددن املفدددد   نقدد  عهفعدد  ن يعددد  علدد  مددا هللاعبدددت  

احليامدد ، حدد  ين عبدد الهىلن بددن عندداأل التدددمي  ا سردداري القبدداا  مددن بددين عدمددهن بددن عددو ، عددن 
بدن ددمحمر بن ا سود بن عب  هللا بن حاج، بدن عدامه بدن املهعرد  اليقنلد ، عدن أبند  عدن عدمد  لقدن  

إ  رسدول هللا  يهج نافد اً  نح  هن  ابن أيب ا سود عن عاصر بن لقن ، أن لقنطاً : قال ددمحمر .عامه
فخهجدت نصداح  : ملسو هيلع هللا ىلص نمي  صاح، ل  يقال ل  هننل بدن عاصدر بدن مالدك بدن املهعرد  قدال لقدن 

هدددا رسدددول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدددني اسرددده  مدددن حدددد قددد مها علددد  رسدددول هللا ملسو هيلع هللا ىلص امل يهددد  استدددال  رجددد،، فأعن
أيهددا الهدداس أال إ  قدد  يبددأت لمددر صددو  مهددك أربيدد  :" ، فقددالصددال  الفدد ا ، فقددام يف الهدداس يطنبدداً 

اعلر لها ما يقدول رسدول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أال مث ليلد  : أايم، أال   يمر أال فهل من امهئ بية  قوم  فقالوا
أال إ  متئول هدل بلفدت، أال ا يدوا  أن ح يث صاحب  أن يلهن  الضالل،ث سرت  أن يلهن  ح ي

فجلددس الهدداس نقدمددت أيب نصدداح  حددد إذا فدده  لهددا فددتاد  : قددال "عينشددوا، أال اجلتددوا أال اجلتددوا
  .نبره 

 ؟  اي رسول هللا ما عه ك من علر الفن،: قلت
ضن ربدك عدي نجدل مبرداعنح :" الفضحك ليدمه هللا نهي رأس ، نعلر أ  أبعف  لتقط ، فق

  .نأشار بن   "مخس من الفن، ال ييلدمها إال هللا، عي نجل
 ؟  نما هن: فقلت
علددر املهندد  قدد  علددر مددد مهندد  أحدد هللار نال عيلدموسدد ، نعلددر مددا يف  دد  قدد  علددر مددا أسددت :" قددال
 نال عيلدمدد ، نعلددر يددوم الفنددث يشدده  علددنمر آزلددني مشددرقني فنظددل يضددحك قدد  علددر أن  دداعر  دد اً 

نعلددددر يددددوم " - لددددن سيدددد م مددددن رب يضددددحك يددددداً : قلددددت: قددددال لقددددن  - " دددددهللار إددددوت إ  قهيدددد،
  .( )"التاع 

اي رسول هللا علدمها ما عيلر الهاس نما عيلر، فأيب من قبنل ال ير قون عر يقها أحد  : قلت
  .من مكحج ال  عهبو علنها، نيةير ال  عوالنها، نعشدعها ال  محن مهها

                                                           

ضدحك ربهدا عدي :"أنرد ح يث أيب رزين من  هي  آيده بلرد   (1 1 رقر 2/23)حنح  سلتل  ا حاديث الر: اسظه ( )
لدن سيد م مدن رب : فقدال. سيدر: عدي نجدل؟ قدال أنيضدحك الدهب: نجل مدن قهدوع عبداد ، نقدهب  دد ، فقدال أبدو رزيدن

 . ف نحته  لفد "يضحك يداً 
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 تضعيف حديث أبي رزينملن استشكل  الرصنياجلواب 

ها ما لبةعر مث يعوىف سبنمر، مث علبةون ما لبةعر، مث عبيث الرنح  فليدمه إدمحمك علبةون فن: قال
فأصبح ربكبيروفب  رما ع ع عل  ظههها من شد ء إال مدات، ناملالامد  الدكين مد  ربدك عدي نجدل 

فأرسددل ربددك عددي نجددل التدددماء هبضدد، مددن عهدد  اليددهأل، فليدمدده  يفراألبضروخلببعريل بببرا،ببح   
ع قعنل نال م فن منت إال شقت القد  عهد  حدد خيلقد  مدن عهد  إدمحمك ما ي ع عل  ظههها من مره 

اي رب أمعدين الندوم، ليهد   : ؟ ملا هللاان مه ، يقول نره  ، فنقول ربك جل نعي م  رأس  فنتعوي جالتاً 
  .أبهل  ابحلنا  حيتب  ح يةاً 

 ؟  اي رسول هللا هللانف جيدميها بي ما متيقها الهايح نالبل  نالتباع: فقلت
: ذلك يف آالء هللا عي نجل ا رض أشدهفت علنهدا نهد  مد ر  ابلند  فقلدت أسبئك مةل: قال
حدد أشدهفت علنهدا  ، مث أرسدل ربدك عدي نجدل علنهدا التددماء فلدر علبدث علندك إال أايمداً ال حتندا أبد اً 

نهدد  شددهب  ناحدد  ، نليدمدده إدمحمددك دمحمددو أقدد ر علدد  أن جيدميمددر مددن املدداء علدد  أن جيدمدد  سبددات ا رض 
  .من مرارعمر، فعهظهنن إلن  نيهظه إلنمرفعخهجون من ا صواء أن 

 ؟ اي رسول هللا هللانف نمحن ملء ا رض نهو شخص ناح  يهظه إلنها نسهظه إلن : قلت
أسبئك مبةل ذلك يف آالء هللا عي نجل الشدمس نالقدمه آي  مه  صفد  نعهنهندما ساع  :" قال

أن يدددهاهللار نعهنسددد  مدددن أن  ناحددد   نيدددهايسمر نال عضدددامون يف رليعهدمدددا، نليدمددده إدمحمدددك دمحمدددو أقددد ر علددد 
 ."عهنهندما نيهايسمر نال عضامون يف رليعهدما

 اي رسول هللا فدما ييدمل بها ربها جل نعي إذا لقنها ؟ : قلت
عيهضددون علندد  ابديدد  لدد  صددرحاعمر، ال نردد  علندد  مددهمر يافندد ، فنأيددك ربددك عددي :"  قددال

أحدد هللار مههددا قطدده ، فأمددا  نجددل بندد    هفدد  مددن املدداء فنهضددح قددبلمر هبددا فليدمدده إدمحمددك مددا خيطددئ نجدد 
املتلر فع ع نجه  مةل الهيط  البنضاء، نأما المافه فعطدمخ  مبةل احلدمر ا سدود، مث يهرده  سبدنمر 

 رو ب  ردب :رووفبأرحدبم ارارةب ي رو ب  مدن الهدار  نيرها عل  أ ه  الرداحلون، فنتدلمون جتدهاً 
  ق  رأيعها، فليدمه إدمحمك فنطليون عل  حوض الهسول عل  أظدمأ نهللا يبهل حوانب:ربكي ريزروجل

، ننددهس مببيروح ببحروادببمرمببإالاروببملرهارودببيريل  ببيردببم روف بب لرمبب را،فبب  روا،حبب  رواأل  
 " الشدمس نالقدمه فال عهنا مههدما ناح اً 

 ؟  اي رسول هللا فنر سبره: قلت: قال
مبثببلرككبب عركببيي،يرذبب ل رو ،ببيرمببير لبب أرا،تببة ريفروبب  رح بب دعراألبضر:" قددال

  "وواج ،برارحي 
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 ؟  اي رسول هللا فبر جنيى من سنئاعها نحتهاعها: قلت: لقا
  "احلته  بيشه أمةادمحما، نالتنئ  مبةلها إال أن ييرو:" قال
 اي رسول هللا فدما اله  نما الهار؟ : قلت: قال
ليدمدده إدمحمددك إن الهددار لتددبي  أبددواب مددا مددههن ابابن إال يتددد الهاهللادد، بنههدمددا سددبيني :" قددال

  "ن  أبواب ما مههن ابابن إال يتد الهاهللا، بنههدما سبيني عاماً ، نإن اله  لةدماسعاماً 
 ؟  اي رسول هللا فيالم سطل  من اله : قلت
علدد  أهنددار مددن عتددل مرددر ، نأهنددار مددن هللاددأس مددا هبددا مددن صدد اع نال س امدد ، نأهنددار :" قددال

ميدد ، مددن لددي مل يعفددد  يدمدد ، نمدداء  ددد آسددن، نبراهللاهدد ، ليدمدده إدمحمددك مددا عيلدمددون، نيددد مددن مةلدد  
  "نأزناج مطهه 
 ؟  قلت اي رسول هللا ألها فنها أزناج أن مههن مرلحات: قال
  "الراحلات للراحلني علكنهنن مةل لكاعمر يف ال سنا نيلكنسمر  د أن ال عوال :" قال

 ؟  أقر  ما محن ابلفون نمهعهون إلن : فقلت: قال لقن 
  .فلر جيب  اله  ملسو هيلع هللا ىلص: قال
 ؟  رسول هللا عالم أابييكاي : قلت
هك، نأن ال علد  إقامد  الردال ، نإيعداء اليهللادا ، نزايل الشد:" فبت  اله  ملسو هيلع هللا ىلص ي   نقدال: قال

  "عشهك اب هل إدمحما  د 
 قلت نإن لها بني املشها ناملفهب؟ : قال

  .يطنه ال ي فقبض اله  ملسو هيلع هللا ىلص ي   نبت  أصابي ، نظن أ  مش،ع شنئاً 
  .ئ إال عل  سرت ما حتل مهها حنث شئها نال جيين عل  امه : قلت: قال

  "حنث شئت نال جيين علنك إال سرتك ذلك لك حتل:" فبت  ي   نقال
 .فاسرهفها عه : قال
  "من أعق  الهاس يف ا ن  ناأيه إن هكين ليدمه إدمحمك إن ح  ت  هنر :" نقال

 من هر اي رسول هللا؟ : بمه بن هللاالبفقال ل  هللاي، بن احل ادي  أح  بين 
  .بهو املهعر  أهل ذلك مههر: قال
هدددل  حددد   دددن مضددد  مدددن يدددد يف : رسدددول هللا اي: فاسردددهفها نأقبلدددت علنددد ؟ فقلدددت: قدددال
 جاهلنعهر؟ 
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 " نهللا إن أابك املهعر  لر  الهار: قال رجل من عهض قهيش:" قال
ل  يب علد  رءنس الهداس فهدمدمدت فلمأس  نق  حده بدني جلد ي نجهد  نحلدمد   دا قدا: قال

 نأهلك؟ : اي رسول هللا: قلتنأبوك اي رسول هللا، مث إذا ا يهى أمجل، ف: أن أقول
نأهلدد  ليدمدده هللا، مددا أعنددت علندد  مددن قدد  عددامهي أن قهشدد  مددن مشددهك، فقددل أرسددلين :" قددال

  "إلنك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فأبشه مبا يتوءك، جته عل  نجهك نبطهك يف الهار
اي رسددول هللا نمددا فيددل هبددر ذلددك نهللادداسوا علدد  عدمددل ال حيتددهون إال إاي ، نهللادداسوا : قلددت: قددال

 حيتبون أهنر مرلحون؟ 
فدمددن عردد  سبندد  هللاددان مددن  ذلددك  ن هللا عددي نجددل بيددث يف آيدده هللاددل سددب  أمددر سبندداً :" قددال

 .( )"الضالني، نمن أ اع سبن  هللاان من املهع ين
                                                           

 : ضينف إسهاد   ( )
 .بهرس الته  ناملنت( 415/ )، نيف الته  (12 2 رقر   /2 ) هللا بن أىل  يف زناا   عل  املته  أيهج  عب 

 . عن إبهاهنر بن ىلي  ب  ( 25  رقر2 5/ )نأيهج  ابن أيب ينةدم  يف العاريخ المبد 
هيقد  املديي يف  دكي، ، نمدن  (422رقدر   /1 )، نالطد ا  يف امليجدر المبدد (3/2)نأيهج  ابن قاس  يف ميجر الردحاب  

 . من  ها عن إبهاهنر بن ىلي  ب  ( 2/334 )، نأيهج  امليي يف  كي، المدمال (334/ 2 )المدمال 
، من  ها (1رقر1 )، نابن الهحاس يف رلي  هللا (4/215)، ناحلاهللار يف املتع رك (421/ )نأيهج  ابن ييإ  يف الرحنح 

 . عن ييقوب عن عب الهىلن بن املفد  ب 
 ".هكا ح يث جام  يف الباب صحنح اإلسهاد، هللالهر م سنون نمل خيهجا :"احلاهللار  قال

فنددد  ييقدددوب بدددن دمحم بدددن عنتددد  اليهدددهي، نهدددو :"بقولددد  ( خمعرددده العلخدددنص-2/3421)نعيقبددد  الدددكه  يف علخدددنص املتدددع رك 
ر بن ا سود املكهللاور فن   ".ضينف، نال يهبف  أن ي يل هكا يف الرحاحف لهمارع ، نجهال  د دمحم 

( 3122رقددددر341)عبدددد الهىلن بددددن عندددداأل املدددد  ، رنى لدددد  أبددددو داند، نقددددال عهدددد  احلدددداف  يف عقهيدددد، العهددددكي، نيف إسددددهاد ، 
 ".مقبول:"
 ".مقبول( :"1 1 رقر 1 )ددمحم  ر بن ا سود الي قنل ، رنى ل  أبو داند، نقال عه  احلاف  يف عقهي، العهكي، ن 

 . الن أي إذا عوبيا نإال فلنها احل يثنهكا إسهاد ضينفف فن  ابن عناأل، نددمحمر مقبو 
 : نايعلف يف إسهاد  

، (411/ )، نمددن  هيقدد  ابددن بشددموال يف  ددوامض ا  دداء (25  رقددر2 5/ )فأيهجدد  ابددن أيب ينةدمدد  يف العدداريخ المبددد 
، نمددددددددن  هيقدددددددد  أبددددددددو سيددددددددنر يف ميهفدددددددد  الرددددددددحاب  (232، 4 5رقددددددددر12 ،  3 / )نأيهجدددددددد  ابددددددددن أيب عاصددددددددر يف التدددددددده  

، نالطددد ا ، نمدددن  هيقددد  املددديي يف  ددددكي، (العددد نين- 3 / )، نأيهجددد  ابدددن القطدددان يف الطدددواالت (2441رقدددر 21 /5)
من  ها عن إبهاهنر بن املهكر،  ها عبد الهىلن بدن املفدد ،  هدا عبد الهىلن بدن عنداأل ا سرداري، عدن ددمحمدر ( 2/334 )المدمال 

 . نل ، عن ج   عب هللا، عن عدم  لقن  بن عامه ب  بن ا سود بن عب هللا بن حاج، بن عامه بن املهعر  اليق
 . فهها جيل  عن ج   عن عدم  



 
 
 
 

7 
 تضعيف حديث أبي رزينملن استشكل  الرصنياجلواب 

                                                                                                                                                                                

( 21 3رقدر11 )عب هللا بن حاج، الي قنل ، رنى ل  أبو داند، نقال عه  احلداف  يف عقهيد، العهدكي، نإسهاد  ضينفف فن  
 ".جمهول:"

ها إبهاهنر بن ىلي ، ح  ها عب امللك بن عناأل ح  ها احلتن بن عل ، ح  ( : 22 3رقر2  /3)نأيهج  أبو داند يف التهن 
التددمي  ا سرداري، عددن ددمحمدر بددن ا سدود بددن عبد هللا بددن حاجد، بددن عدامه بددن املهعرد  اليقنلدد ، عدن أبندد ، عدن عدمدد  لقدن  بددن 

 ...نح  هن  أيضا ا سود بن عب هللا، عن عاصر بن لقن  : عامه قال ددمحمر
 (.1/333)، نحتر  ا شها  (334-2/333 ) كي، المدمال نيف إسهاد  نهر نإسقاع هللادما قال  امليي يف 

 ".هكا ح يث  هي، ج اً، نألراظ  يف بيضها سمار ( :"2/331)نقال ابن هللاةد يف الب اي  نالههاي  
 ". هو ح يث  هي، ج اً ( :"5/52)نقال احلاف  يف  كي، العهكي، 
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رموثر؟رميروجبرضعفراحل:رحميرا، ؤا راألو ر
، نمقبددددول عهدددد  "مقبددددول:"فاحلدددد يث يف إسددددهاد  راناين قددددال احلدددداف  يف هللاددددل ناحدددد  مههدمددددا 

 ننهدكانمل يعابيداف . أس  عقبل رنايع  إذا عوبد  نإن مل يعداب  فلدني أي ضدينف: احلاف  ابن حجه عيين 
 : الهاناين مها 

 . ( )"مقبول:"قال عه  احلاف  عب الهىلن بن عناأل امل  ،  -
 .( )"مقبول:"سود الي قنل ، قال عه  احلاف  ددمحم  ر بن ا  -

 . هللادما أن يف اإلسهاد عل  أيهى نه  االيعال  يف إسهاد 
رم رضعفبرم را،علةيءر؟ر:روحميرا، ؤا را،ثيينر

 : احل يث ضير  مجاع  من أهل اليلرفهكا 
ح يث أيب رزين هكا، خمعلف فن ، نقد  :"قال  هد حنث22 ت اليالم  ابن قعنب  ال يهوري - 

 .(3)"، نالهقل  ل  أعهابظ عتعشه  أيضاً ء من  د هكا الوج  أبلراجا
فن  ييقوب بدن دمحم بدن عنتد  اليهدهي، :" معيقباً عرحنح احلاهللارحنث قال اف  الكه  احل - 

ر بدن ا سدود  نهو ضينف، نال يهبف  أن ي يل هكا يف الرحاحف لهمارع ، نجهال  د دمحم 
 .( )"املكهللاور فن 

 .( )"هكا ح يث  هي، ج اً، نألراظ  يف بيضها سمار :"بقول  احلاف  ابن هللاةد  -3
 .( )"هو ح يث  هي، ج اً :"بقول  احلاف  ابن حجه  -4
إسدددهاد  ضدددينف ددمحمدددر بدددن :" رىلددد  هللا عيدددا  حندددث قدددالاليالمددد  دمحم يبصددده الددد ين ا لبدددا   -5

ِن نمةلهدما ع ب    الهَّىل   : قلت. ال ييهفان: ا سود، نج   عب  هللا بن حاج، قال الكه 
مقبول : ب ن  ع نَّاأٍل ا  س ر ارِيُّ نهو التدمي  القباا  مل يو ق   د ابن حبان نيف العقهي، 

".... (2). 
                                                           

 .(3122رقر341)عقهي، العهكي،  ( )
 .(1 1 رقر 1 )عقهي، العهكي،  ( )
 .(3 3)أتنيل خمعلف احل يث  (3)
 .(2/3421)خمعره العلخنص  (4)
 .(2/331)الب اي  نالههاي   (5)
 .(5/52) كي، العهكي،  (2)
 .(11 ،  3 / )الل اله  ظ (2)
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ح يث أيب رزين م  شههع  نحتدمس بيدض التدلرنني لد  ال يردح :"نقال أيضاً رىل  هللا 
، نفندمدا صدح يف البداب "ال ييده :" من قبل إسهاد ، فن  نهللاند  بدن حد س، قدال الدكه 

 .( )"يفين عه ما 
يالصد  القدول يف احلمدر علد  احلد يث إسد  :"يود الرداع ي رىلد  هللا عيدا  بل قال الد هللاعور سد

حددد يث ضدددينف اإلسدددهادف لهالددد  بيدددض رناعددد  جهالددد  عدددني مددد  سدددالم  معهددد  مدددن رهللااهللاددد  ا لرددداظ، 
يشده  لد  مث شدهع الد هللاعور يف عقويعد  مدن جهد  اسدعقام  ميهدا  نأن لد  مدا  .( ) ...."نخمالر  ا صدول 

 . يف الهروف ا يهى
ما يد ل نم  ذلك فق  أقه ال هللاعور سيود رىل  هللا عيا  أن يف احل يث أرب  مجل مل يقف عل  

 :  (3)نه علنها أن يشه  دمحما 
 ".فأصح ربكيروف  ريفراألبضروخلعريل برا،ح  " -1
 ".حوانب:ر رو   ربكي ريزروجلد :رووفأرحدم ارارة ي رو   " -2
مبببيروح بببحروادبببمرمبببإالاروبببملرهارودبببيريل  بببيردبببم روف ببب لرمببب را،فببب  روا،حببب  ر" -3

 ".واأل  
مبثلركك عركيي،يرذ ل رو ،يرمير لب أرا،تبة ريفروب  رح ب دعراألبضروواج ،ببر" -4

 ."ارحي 
أن شدداه  احلدد يث الددكي يقويدد  هددو مددا هللاددان يف ميهددا  اخلدداف ال الددكي يمددون يف  مببيرم د بب 

احلد يث الضدينف سده اً قد  يمدون صدحنحاً ميدة ملوافقد  :"هللا عيا  قال ا لبا  رىل  ميها  اليام، 
نمحددو  هللاةددد نلمددن "  ددومل ملددن شددفل  عنبدد  عددن عنددوب الهدداس:"ميهددا  لهرددوف الشددهيي  مةددل حدد يث 
 . ذلك  ا ال جيني ستبع  إ  اله  ملسو هيلع هللا ىلص

ن هددكا مهددك علدد  ذهللادده نال فلددنم... نقدد  يمددون صددحنح امليددة ناملبددة ميدداً لشددواه   املقويدد  لدد  
ير سك عه  شقشق  الاهلني نشف، املشا بني فإسها يف زمان هللاةد فن  هللاعاب  قلنل فن  علدمال  نإ  

 .(4)"هللا املشعم  نال حول نال قو  إال اب هل
                                                           

 (. حاشن 13 : ف)القاا  إ  عرحنح اليقاا  هللادما يف عيلنق  عل    ( )
 .(22 )ىلاي  الته   ( )
 (.42 -45 ) ىلاي  الته : اسظه (3)
 .(24)حتهمي آالت الطهب  (4)
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مب ا لررأبن"ريل ببرج ،ب را،إحب ي:" فرحف  ر   راحلبيف رازبز ر رر:وحميرا، ؤا را،ثي،ثر
رناليبتبر؟ر

 . للعرهد نالهال  إن هللاان مهاد احلاف  امليي عضينر :  د نارد  فهكا التتال
ال يد ل علد  عردحنح  نإمدا مدهاد  أن مدا عضددمه  مدن ميداٍن هد  " علن  جاللد  الهبدو "نقول  

 . بع  يف سروف أيهى يف الدمل  نلمن م  ذلك ال يتعطن  عرحنح 
 : نذلك أن احل يث الهبوي يعضدمن أمهين 

 . ول ملسو هيلع هللا ىلصستبع  للهس: ا نل 
 .املية : نالةا 

   .( )"رب ح يث ضينف اإلسهاد صحنح املية:"قال ابن عب ال  
 .( )تو   ح  أن جييم بهتبع  إ  اله  ملسو هيلع هللا ىلص هللادما هو ميهن عال  نصح  املية

مدددا قالددد  الهسدددول ملسو هيلع هللا ىلص  ال يلددديم مدددن صدددح  ميهدددا ف صدددح  ستدددبع  للهسدددول ملسو هيلع هللا ىلصف إذ أن هللادددلإذ 
، قددال املدديي يف جوابدد  عددن ا ربيددني املهتددوب  البددن ندعددان (3)حتددن نلددنس هللاددل حتددن قالدد  الهسددول

نإن  هللادان المددالم  الدكي فنهدا هللاالًمددا حتدًها، نمواعظهدا مددواع  بلنفد ، فلدنس  حددٍ  أن :" (4)املوصدل 
، نإن  هللاان ذلك المالم يف سرت  حًقا، فدإن  هللادلَّ يهت، حهفًا يتعحته  ِمن المالم إ  الهسول ملسو هيلع هللا ىلص

فلن عأم دل هدكا املوضد  فإس د  ميلَّد  أقد ام . ما قال  الهسول  فهو ح  ، نلنس هللال ما هو حد   قالد  الهسدول
  إن  هللاددكاًب علدد َّ لددنس:"نمضددلَّ  أفهددام، نقدد  سبَّدد  الهسددول ملسو هيلع هللا ىلص علدد  ذلددك بقولدد  يف احلدد يث الرددحنح 

ً ا فلنعبو أ مقي   من الهار  اسعه . (5)"هللامكٍب عل  أح ، فدمن هللاكب عل َّ معيدمِ 
 .(2)"من يقل عل  ما مل أقل فلنعبوأ مقي   من الهار:"نأيضاً يتهللا   قول  ملسو هيلع هللا ىلص : قلت 

                                                           

 (.51/ )العدمهن  ملا يف املو أ من امليا  نا ساسن   ( )
 (.24)لأللبا  حتهمي آالت الطهب : اسظه ( )
 (.2/314)للحاف  لتان املنيان : اسظه( 3)
 .(التتال الةالث ناليشهين)احلاف  امليي عل  اسئل  مجاع  من احلراظ أجوب   (4)
 .من ح يث املفد   ( 4رقر1 / )، نمتلر يف الرحنح ( 1  رقر11/ )هج  البخاري يف الرحنح أي( 5)
 . من ح يث سلدم     (11 رقر33/ )أيهج  البخاري يف الرحنح ( 2)
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أسد  عد ل عدن عردحنح  إ  مةدل هدك  مدهاد احلداف  املديي رىلد  هللا عيدا  هو نيتهللا  أن هكا 
مل يطلد  هدك  الملدمد  علد  أحاديدث معرد  علنهدا نأحاديدث معدواعه  احملعدمل   د الرهحي ، بل  اليبار 

 . جمهوالن مل يعابياأفنطلقها عل  ح يث رنا  راناين 
، ناحلداف  الدكه  علدمندك احلداف  ابهعد زنج علدمندك احلداف  املديي ن نيتهللا   أن احلاف  ابن هللاةدد 

ال يهبف  أن ي يل هكا يف الرحاحف لهمارع ، :"الكه   امليي ق  أ لقا عل  احل يث الهمار ، قال
ر بن ا سدود املدكهللاور فند  هدكا حد يث  هيد، جد اً، نألراظد  :"، نقدال احلداف  ابدن هللاةدد "نجهال  د دمحم 

 ".يف بيضها سمار 
فمنف يقال أبس  مدن . ( )"هو ح يث مشهور، هبكا اإلسهاد:"قال احلاف  امليي : فإن قنل 

 الفهاا، ؟
 . من حنث الطهااملشهور أن مهاد احلاف  امليي ابلشهه  عه  احمل  ني ال  :فالواب 

 .نال يليم من ذلك الرح  أيضاً 
نأما إن هللاان مهاد احلاف  امليي عرحنح ف فهكا اجعهاد مه  رىلد  هللا عيدا ، ناليد   ابحلجد  

 .راظ ل  نال لنل، نهكا احل يث مل يرح من جه  إسهاد ، هللادما سب  من عضينف مجاع  من احل
ال ": الجعهاديدد ، قددال احلدداف  الددكه نميلددوم أن متددأل  العحتددني نالعضددينف مددن املتدداال ا

فمدر مدن ! عطدم  أبن للحتن قاع   عه رج هللال ا حاديث احلتدان فنهدا، فدأيب علد  إايس مدن ذلدك
 هل هو حتن؟ أن ضينف؟ أن صحنح؟ : ح يث عهدد فن  احلراظ

فنومدداً يرددر  ابلرددح ، نيومدداً يرددر  : احلدد يث الواحدد بددل احلدداف  الواحدد  يعفددد اجعهدداد  يف 
 !ابحلتن، نلهمبا اسعضير 

فبهددكا . نهددكا حدد ، فددإن احلدد يث احلتددن يتعضددير  احلدداف  عددن أن يهقندد  إ  رعبدد  الرددحنح
 .( )"نلو اسرك عن ذلك، لرح ابعراا. االععبار فن  ضيف ما، إذ احلتن ال يهرك عن ضيف ما

را،إاليبير؟ررميروجب:روحميرا، ؤا را، اكير
 علد  عردهد فالهمار  عطل  نيهاد هبا عرهد من ال حيعدمدل عردهد ، إذ عطلد  الهمدار  عهد  احملد  ني

 .(3)"نق  يي  مرهد الر نا مهمهاً . هو ما اسرهد الهاني الضينف ب : املهمه :"الهانيف قال الكه  
                                                           

 (.1  /4 ) كي، المدمال يف أ اء الهجال  ( )
 (.1 )املوقظ  يف علر مرطلح احل يث  ( )
 (. 4)يف علر مرطلح احل يث  املوقظ  (3)
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 .( )"أىل  ن د  يطلقون املهاهللاد عل  ا فهاد املطلق :"نقال احلاف  
 .( )"املهمه أ لق  أىل  بن حهبل نمجاع  عل  احل يث الرهد الكي ال معاب  ل :"نقال أيضاً 

أ لددد  اإلمددام أىلددد  نالهتددداا  ن دددد ناحدد  مدددن الهقددداد لردد  املهمددده علددد  جمدددهد :"أيضددداً  نقددال
 .(3)"العرهد، لمن حنث ال يمون املعرهد يف نزن من حيمر حل ية  ابلرح  بفد عاض  ييض  

هددو حدد يث :" اإلسددهاد، قددال احلدداف  ابددن حجدده مددار  ابععبددار العرددهد مددن جهدد فأ لقددت اله
 .(4)" هي، ج اً 

نمل أعيهض ملعه  بل أ بت أن املنت حيهف الهنا  عل  سقل ، حنث قلت يف سردس املوضد  املهعقد  
يظهه   أن مهاد امليي بمالمد  هدكا احلمدر بهمدار  احلد يث، إذ حد يث هبدك  الدمدل نالملدمدات، :"

ادمحمدمدددر لهقلددد ، فموسددد   هيبددداً مدددن  هيددد  مدددن ال ييددده ، مددد  ايدددعال  إسدددهاد ، يشددديه بيددد م  ععددد اع 
 ".من حتهها فهرت:"صحع ، نهللادما قال شيب  

ال يهبفد  :"نق  أ ل  احلاف  ابن هللاةدد ناحلداف  الدكه  علد  احلد يث الهمدار ، قدال الدكه  
ر بن ا سود املكهللا ، نقدال احلداف  ابدن هللاةدد "ور فند أن ي يل هكا يف الرحاحف لهمارع ، نجهال  د دمحم 

 ".هكا ح يث  هي، ج اً، نألراظ  يف بيضها سمار :"
نيف احلددد يث أربددد  مجلدددد  ال يوجددد  مدددا يدددد ل علنهدددا أن يشدددده  دمحمدددا هللادمدددا أقدددده الددد هللاعور سدددديود 

 .(5)الراع ي رىل  هللا عيا 
يكبراحلموثرحوب لرا،م ، بركع  را،كييم ربمحبرهللارتعيىلريفر ،:روحميرا، ؤا راخليم ر

ر!محيو را، إ روصححبروب ريلىرم رضعفبر؟رفةيرت ج  ير؟
 هللابداً فالشنخ ال هللاعور سيود الراع ي رىل  هللا عيا  يف هللاعاب  ىلاي  الته  بكل جه ًا  

هللاشنخ اإلسالم ابن عندمن  نابن قنر الوزي    هاناالسعرار  هلنأبل  بالء حتهاً يف ال فاع عن الته  
 . جيا  هللا يداً نجيل  يف موازين حتهاع . دمحما نالهد عل  بيض املخالرني

                                                           

 (. 31/ )ه ي التاري  ( )
 (.432/  )ه ي التاري  ( )
 (.224/ )الهمت عل  هللاعاب ابن الرالح  (3)
 (.5/52) كي، العهكي،  (4)
 (.42 -45 )ىلاي  الته   (5)
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، يف عرحنح احل يث لمن ال يتلر ل  ذلك يف سظهي من جه  اإلسهادرىل  هللا ناجعه  
يف املية الرحنح  م  ا حاديث يف الدمل  نأما معه  فر  الرحنح  هن  عه   ن معه  يعواف  

تب  لله  ملسو هيلع هللا ىلصف قال ا لبا  رىل  هللا فرح  املية ال عتعليم صح  الهاليام ال املية اخلاف 
ح يث أيب رزين م  شههع  نحتدمس بيض التلرنني ل  ال يرح من قبل إسهاد ، فن  نهللان  بن :"

 .( )"، نفندما صح يف الباب ما يفين عه "ال ييه :" ح س، قال الكه 
 
 

فدمن سرت  أيطأت إن فإن نفقت فن  للرواب فدمن هللا ن  ففهكا اجعهادي: نيف اخلعام 
 . نالشنطان نأسعفره هللا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .( حاشن 13 : ف)القاا  إ  عرحنح اليقاا  هللادما يف عيلنق  عل   ( )


