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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
 .نعم

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسـلم للـى يني ـا محمـد وللـى  لـ  
 وصحن  والتابعين لهم بإحساٍن إلى يوم الدين.

ٍَ  َخـَر : "-رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر  َوَقْد ُرِوَي ِمْن َوْجٍ   َخـَر َلـْن َبِبـُ ُهَرْيـَرَة ِبِسـَيا
ــُ َتْفِســيرِ ِ  َِ َوْيــِ   ــِر ْبــُن َمْرَْ َُ َبُبــو َبْر َِ ــاَل اْلَحــا َا ــِن  :َقِريــٍ  ِمــْن َهــَقا ََ ــُد ْبــُن َلْنــِد َ ِ ْب َحــَدَنَ ا ُمَحَم

َيـا ينأبَ  ، قال:َيا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيمَ ينأبَ  ، قال:َحَدَنَ ا َبْحَمُد ْبُن ُزَهْيِر ْبِن َحْرٍب قال: َلْمَرَوْيِ  الَصَفاُر، 
ِِ قال: بينأ ،ِإْسَماِليُل ْبُن ُمْسِلٍم اْلَعْنِدي   : َبَن َبَبا ُهَرْيَرَة َكاَن َمَعُ  ِمْفَتاُح َبْيـ  ُ ِل الَ اِج َيا َبُبو اْلُمَتَوكِ 

َِيِ  َتْمر   َفَتَح اْلَنابَ  ،الَصَدَقِة َوَكاَن  َقَهَ  َيْوًما ََ َوَجَد الَتْمَر َقْد ُبِخَق ِم ْ  ،ََ َخَل َيْوًما  ،ُ  َمْلُء َكف ٍ ََ َوَْ
ِإَذا َقْد ُبِخَق ِمْ ُ  َمْلُء َكف ٍ  ِإَذا َقْد ُبِخَق ِمْ ـُ  ِمْثـُل َذِلـ َ  ، َخَر ََ َخَل َيْوًما  َخَر َناِلًثا ََ َََشـَكا َذِلـَ   ،ُنَم َْ

  ُِ َااَل َل ُ  -َصَلى َ ُ َلَلْيِ  َوَسَلمَ -َبُبو ُهَرْيَرَة ِإَلى الَ ِن ََ   ُ ُتِحـ   »: -َصـَلى َ ُ َلَلْيـِ  َوَسـَلمَ -الَ ِنـ
َِ النـاب َاـل: ُسـْنَحاَن َمـْن َسـَ َر َ »َقـاَل:  ،َقـاَل: َيَعـمْ  «َبَن َتْأُخَق َصاِحَنَ  َهَقا؟ َتَحـ ـِإَذا ََ  «محمـد ََ

َااَل: ُسْنَحاَن َمـْن َسـَ َرَ  محمـد َفَتَح اْلَناَب ََ َقَهَ  ََ ـِإَذا ُهـَو َقـا، ََ ـا َلـُدَو َ ِ ََ ـِ  َقـاَل: َْ ِئم  َبـْيَن َيَدْْ
ََُاـرَ  ٍِ ِمـَن اْلِجـنِ   َْهـِل َبْيـ ُِ  ِخـًقا ِإَل ِْ ِإيِ ُ ََل َبُلـوُْ َمـا ُكْ ـ ْلِ ُ ََ َِ َصاِحُ  َهَقا؟ َقاَل: َيَعْم َْ اَء، َبْي

: َبَليْ  ،ُنَم الَثاِلَثةَ  ،َََ َلى َلْ ُ  ُنَم َلاَْ الَثاِيَيةَ  ُِ ُاْل ُلـَ  اْلَيـْوَم َحَتـى ََ ؟ ََل َبْْ َس َقْد َلاَهْدَتِ ُ َبَل َتُعـوَْ
  ُِ ٍَ ِإَذا  -َصَلى َ ُ َلَلْيِ  َوَسَلمَ -َبْذَهَ  ِبَ  ِإَلى الَ ِن ِإَيـَ  ِإْن َتـَدْلِ ُ َلَلْمُتـَ  َكِلَمـا َقـاَل: ََل َتْفَعـْل ََ

َاَرْبَ  َبَحد  ِمَن الْ  َِ ُقْلَتَها َلْم َْ َقاَل:  ،ِجنِ  َصِغير  َوََل َكِنير  َذَكر  َوََل ُبْيَثى َقاَل َلُ : َلَتْفَعَلَن؟ َقاَل: َيَعمْ َبْي
ُ  اْلَاي وُم{ َما ُهَن؟ َقاَل:  َتَرَكـُ   [255]النارة:}َ ُ ََل ِإَلَ  ِإَل ُهَو اْلَح ُِ  َحَتى َخَتَمَها ََ َة اْلُرْرِس َقَرَب  َْ

َأْبَعدَ  َقَهَ  ََ ََ،   ُِ َقَكَر َذِلَ  َبُبو ُهَرْيَرَة ِللَ ِن َااَل َلُ  َرُسوُل َ ِ  -َصَلى َ ُ َلَلْيِ  َوَسَلمَ -ََ َصَلى َ ُ -ََ
َِ َبَن َذِلَ  َكَقِلَ ؟»: -َلَلْيِ  َوَسَلمَ   .«َبَما َلِلْم

ُ  َلْن َبْحَمَد ْبِن ُمَحَمِد ْبِن ُلنَ   َلـْن ِإْسـَماِليَل ْبـِن  ،َلْن ُشَعْيِ  ْبـِن َحـْرٍب  ،ْيِد َ ِ َوَقْد َرَواُ  الَ َساِئ
ِل َلْن َبِبُ ُهَرْيَرَة ِب ِ  َهـِقِ  ، ُمْسِلٍم َلْن َبِبُ اْلُمَتَوكِ  ًاـا ََ ُِ  ْبِن َكْعٍ  َكاِئَ ة  ِمْثـُل َهـِقِ  َبْْ َُب َوَقْد َتَاَدَم ِْ

 َنََلُث َوَقاِئَع.
ُ ِ (اْلَغِريِ  )َنْيٍد َُِ ِكَتاِب ِقَصة  ُبْخَرى: َقاَل َبُبو لُ  َلـِن  ،: َحَدَنَ ا َبُبو ُمَعاِوَيَة َلْن َبِبُ َلاِصـٍم الَثَاِفـ

 ِ ُ َااَل: َهْل َلـَ   ،الَشْعِن َلِاَيُ  َرُجل  ِمَن اْلِجنِ  ََ ْيِس ََ َلْن َلْنِد َ ِ ْبِن َمْسُعوٍْ َقاَل: َخَرَج َرُجل  ِمَن اإلِْ
َصـاَرَلُ  َبْن ُتَصاِرَلِ ُ؟  ؟ ََ ًة ِإَذا َقَرْبَتَها ِحيَن َتْدُخُل َبْيَتَ  َلْم َيـْدُخْل َشـْيَطان  ِإْن َصَرْلَتِ ُ َلَلْمُتَ   َْ ََ

َهـا اْلِجـن   َهَرـَقا َبْيـُتْم َبي  ََ َااَل: ِإيِ ُ َبَراَ  َضِئيًَل َشِ يًتا َكـَأَن ِذَراَلْيـَ  ِذَراَلـا َكْلـٍ  َب ْم  ُكل ُرـْم بَ َََصَرَلُ  ََ
  ُ ْيِسـ َصـَرَلُ  اإلِْ َصـاَرَلُ  ََ ِيُ ََ َعـاِوْْ ـُ َبْيـَ ُهْم َلَاـِليع  ََ َاـاَل: ِإيِ  َِ ِمـْن َبْيـِ ِهْم؟ ََ ـَة  ،َبْي َاـاَل: َتْاـَرُب  َْ ََ
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ِإَيُ  ََل َْْارَ  ََ  ُِ َخَل َبْيَتُ  إَل خرج الشيطان ول  َخَنخ  ك ـن  الحمـارباْلُرْرِس ِايـَل َلِ  ،َها َبَحد  ِإَذا َْ ْبـِن ََ
ُروَن ِإَل ُلَمُر. َااَل: َمْن َلَسى َبْن َْ : َبْهَو ُلَمُر؟ ََ  َمْسُعوٍْ

ــٍد: الَاــِئيُل: الَ ِحيــُم اْلِجْســِم ــو ُلَنْي ــِة:  ،َقــاَل َبُب ــِة َوُيَاــاُل: ِباْلَحــاِء اْلُمْهَمَل والَ ــَن  ِباْلَ ــاِء اْلُمْعَجَم
َراطُ   ".الا 

وأنهةا تفظةص حةاح ها نةهللا إ هللا   ا  ،فضل آيةة الررية جميع هذه األحاديث والروايات تدور حول 
قرأهةةا نقةةدخ و تةةاله تفظنةةه نةةهللا إ هللا، هةةدار كةةل هةةذه الروايةةات علةةن هةةذا، وهةةا عةةدا  لةة  هةة  

كةةةر للت ةة  يةةادات ييةةيما الةيةةةادر المترةةرر ال ةةةز  فةةة  روايةةة ا ةةة   -عليةةه القةةةالر والسةةالم–  فيهةةا  ر
 هذا هفمد يعت : كأنها يا هفمد.   «محمد ُسْنَحاَن َمْن َسَ َر َ »هردويه، ها ا قال؟ 
 طال : ..........

 لمفمد؟
 طال : ..........

 يم عتدنا. هها في ،ي
 طال : ..........

الرالم علن ث وتها والخ ر كله ه  رواية ا   هردويه ي تع مد عليه كله، هادام ف  القةفيفي  هةا 
 ت رلة  اع  ةاره وي تأويلةه، ي تلة م  لةه هعتةن  ها لتا نه حاجة، والخ ر   ا لم يث ت ي ،ُيغت  عته

 هادام هو لي  نقفيح ف  األحل. احفيف  
 طال : ..........

 نائب فاعل. "ملء"الشيخ يقول عتدك، ه  
 طال : ..........

لة    ا أتذ ه ت  للظاعل؛ ألنه هظعول. ،قد أتذ ،ي ي ذت ههما كانت هشكَّ  ها تقير ُأتر
 طال : ..........

 يت  ه له. كاإ ه  هكاٍإ واحد هأتو  ه  هوقٍع واحد يت  ه له، و  ا كاإ الطعام قليال     انعم 
ُ  ْبـُن َحْمَشـاذَ " ، َحـَدَنَ ا ِبْشـُر ْبـُن ُموَسـى ، قـال:َقاَل اْلَحاِكُم َبُبو َلْنِد َ ِ َُِ ُمْسـَتْدَرِكِ : َحـَدَنَ ا َلِلـ

ََسـِدي  َلـْن َبِبـُ َصـاِلحٍ  اَحَدَن ِ  ، قال:َنَ ا ُسْفَيانُ َحدَ  ، قال:َحَدَنَ ا اْلُحَمْيِدي   قال:  ،َحِريُم ْبُن ُجَنير اْْ
َدُة  ِي »َقـاَل:  -َصـَلى َ ُ َلَلْيـِ  َوَسـَلمَ -َلْن َبِبُ ُهَرْيَرَة َبَن َرُسوَل َ ِ  ـة  َسـيِ  َِيَهـا  َْ ُسـوَرُة اْلَنَاـَرِة 

 ٍِ ُ ِ  اْلُاْر ِن ََل ُتْاَرُب َُِ َبْي ُة اْلُرْرِس  .«َِيِ  َشْيَطان  ِإَل َخَرَج ِمْ ُ !  َْ
َجـا ُ  ،َوَكَقا َرَواُ  ِمْن َطِريٍق ُبْخَرى َلْن َزاِئَدَة َلْن َحِريِم ْبِن ُجَنْيرٍ  ْسـَ اِْ َوَلـْم َُْ رِ   ُنَم َقاَل: َصـِحيُح اإلِْ

ٍء ِسـَ ام  َوِسـَ اُم اْلُاـْر ِن ُسـوَرُة »َوَلْفُظـُ : ، ةَ َكـَقا َقـاَل، َوَقـْد َرَواُ  التِ ْرِمـِقي  ِمـْن َحـِديِئ َزاِئـدَ  ُْ ِلُرـلِ  َشـ
 ِ ُ ـُة اْلُرْرِسـ ُنـَم َقـاَل: َرِريـ   ََل َيْعِرَُـُ  ِإَل ِمـْن َحـِديِئ  «النارة وَيهـا  ْـة هـُ سـيدة  ي الاـر ن:  َْ

َِيِ  ُشْعَنُة َوَضَعَف ُ   .َحِريِم ْبِن ُجَنْيٍر، َوَقْد َتَرَلَم 
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 ُِ َِئَمــِة َوَتَرَكــُ  اْبــُن َمْهــِديٍ  َوَكَقَبــ ُ ُقْلـ  : َوَكــَقا َضــَعَفُ  َبْحَمــُد َوَيْحَيــى ْبــُن َمِعــيٍن َوَرْيــُر َواِحــٍد ِمــَن اْْ
.  الَسْعِدي 

ــُن  ــاِقُ ْب ــُد اْلَن ــَدَنَ ا َلْن ويــ : َح ــُن َمْرُْ ــاَل اْب ــٍد قــايع، قــال: َحــِديئ   َخــُر: َق ــُن ُمَحَم ــا ِليَســى ْب َبْخَنَرَي
 ".اْلَمْرَوِزي  

 طال : ..........
 ع د ال اق     قانع، هشهور. "قايع"

 طال : ..........
 يقول؟ ها ا

 طال : ..........
 أي الروايات؟

 طال : ..........
 أ و ع يد ف  الغريب؟

 طال : ..........
 نعده؟

 طال : ..........
 .هي ها في

 طال : ..........
 و ع يدر: الشخيت، عتدك؟يعت  نعد كلمة ضراط قال أ 

 يعم.طال : 
 ع د هللا. اأناقرأ يا 

 طال : ..........
 نعد أيش؟

 طال : ..........
 هتا حديث ورواه...
 طال : ..........

 كم يطر؟ هوجود ف  غير طي ة؟
 طال : ..........

 عتدك؟
 طال : ..........

 اقرأه، روى الفافص أ و نكر ال يهق .
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 طال : ..........
 مد.الف

 طال : ..........
 قال: حدثتا.

 طال : ..........
 الشخيت هذكورر، ها  كرت الشخيت؟

 طال : ..........
 قال أ و ع يد: الشخيت: الضئيل التفيل، عتد الشيخ.

 طال : ..........
 ها عتدك؟

 طال : قال ببو لنيد: الائيل: ال حيل.
 ها عتدك شخيت؛ ألنها يقطت ه  زاي وتاء.

 ......طال : ....
 أي ؟ قال أ و ع يد: الشخيت: الضئيل التفيل.

ل.   كم ر
ــاِقُ ْبــُن " ــَدَنَ ا َلْنــُد اْلَن ويــ : َح ــُن َمْرُْ ــٍد قــايع، قــال: َحــِديئ   َخــُر: َقــاَل اْب ــُن ُمَحَم ــا ِليَســى ْب َبْخَنَرَي

،  ، قال:اْلَمْرَوِزي    ".َيا ِليَسى ْبُن ُموَسىَبْخَنرَ قال: َبْخَنَرَيا ُلَمُر ْبُن ُمَحَمٍد اْلُنَ اِري 
 ".َبْخَنَرَيا َبِبُ"

 طال : ببُ؟
، " نعم،  ببُ". َبْخَنَرَياقال: ُلَمُر ْبُن ُمَحَمٍد اْلُنَ اِري 

 ".ُرْ َجار، ابن َبْخَنَرَيا َبِبُ، قال: َبْخَنَرَيا ِليَسى ْبُن ُموَسى"قال: 
 هو ُغتجار لق ه. ،ُغتجار ايمه ها هو نا  

 وسى ُر جار بدون ابن.طال : ليسى بن م
  دوإ ا   لق ه هثل ُ تدار وُغتدر وغيره.

 قـال: حـدن اَلْن َلْنـِد َ ِ ْبـِن َكْيسـان،  ،ُرْ َجار َبْخَنَرَيا َبِبُ، قال: َبْخَنَرَيا ِليَسى ْبُن ُموَسى"قال: 
ْعَمرَ  ،َْْحَيى ْبُن َلِايلٍ   ".َلْن َْْحَيى ْبِن َْ

 .ين    عقيلقال حدثتا يفين، قال أت رنا يف
ْعَمرَ  "قال: حدن ا ْحيى، قال: بخنريا ْحيى بن لايل، َلْن ُلَمـَر  ،َلِن اْبِن ُلَمرَ  ،َلْن َْْحَيى ْبِن َْ

 ".ْبِن اْلَ َطاِب 
 طال : ..........
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 يعت  يفين األول زائد؟
 طال : ..........

 الثانية؟ ها
 طال : ..........
 األزهرية يفين...

 ن ْحيى بن ْعمر.طال : ْحيى بن لايل ل
    ا زائدر.

"  َ ََ َيْوٍم ِإَلى الَ اِس َوُهْم َسَماَطا ُرـْم ُْْ ِنُرِيـُ ِبـَأْلَظِم  ،َلْن ُلَمَر ْبِن اْلَ َطاِب َبَيُ  َخَرَج َذا َااَل: َبْ  ََ
ُِ َرُســوَل َ ِ  َِ َســِمْع : َلَلــى اْلَ ِنيــِر َســَاْط َاــاَل اْبــُن َمْســُعوٍْ ــُ اْلُاــْر ِن؟ ََ َِ ــٍة  َصــَلى َ ُ َلَلْيــِ  -  َْ

ٍة َُِ اْلُاْر ِن:»َُْاوُل:  -َوَسَلمَ  ُ  اْلَاي وُم{ َبْلَظُم  َْ  ".«[255]النارة: }َ ُ ََل ِإَلَ  ِإَل ُهَو اْلَح
يةةماطات يعتةة : جماعةةات، والسةةماط الجماعةةة فةة  ُيةةت  أ ةة  داود حةةديث دتةةل علةةيهم وهةةم فةة  

 ي ف  الفوض حديث ف  الفوض.  اب الذ   ف  آتر الرالسماط، يعت : ف  الجماعة ف  الظ
 طال : ..........

 الجماعة.. الجماعة.
َمـاُم َبْحَمـُد: َحـَدَنَ ا ُمَحَمـُد ْبـُن َبْرـر" َْلَظـِم: َقـاَل اإلِْ  ، قـال:َحِديئ   َخُر َُِ اْشِتَماِلِ  َلَلى اْسِم َ ِ اْْ

يـَد ْبـِن الَسـَكِن  قـال: ،ْبـُن َبِبـُ ِزَيـاٍْ  ُلَنْيُد َ ِ  بينأيا ِْ ِِ َي َحـَدَنَ ا َشـْهُر ْبـُن َحْوَشـٍ  َلـْن َبْسـَماَء ِبْ ـ
ُِ َرُسوَل َ ِ  : َسِمْع ِْ َيَتـْيِن  -َصَلى َ ُ َلَلْيـِ  وسـلم-َقاَل َِـُ َهـاَتْيِن اَْ }َ ُ ََل ِإَلـَ  ِإَل ُهـَو ْاـول 

ُ  اْلَاي ـوُم{ ُ  اْلَاي ـوُم{}الـم   َ ُ وَ  [255]الناـرة: اْلَح ِإَن »[ 2، 1] ِل ِلْمـَراَن:  ََل ِإَلـَ  ِإَل ُهـَو اْلَحـ
َْلَظِم  ".«َِيِهَما اْسَم َ ِ اْْ

ُِ  اْلَاي ـوِم{أنهةا فة  ثةالي آيةات ُأضةي   ليهةا آيةة طةه  أتةرى وجاء ف  روايةٍة  ِِ اْلُوُجـوُ  ِلْلَحـ  }َوَلَ ـ
 .[111]ط :

اُوَْ " ُِ  ْبِن َخْشرم ،َلْن ُمسَدْ َوَكَقا َرَواُ  َبُبو َْ َواْبُن َماَجْ  َلْن َبِبُ َبْرِر ْبِن َبِبُ ، َوالتِ ْرِمِقي  َلْن َلِل
َنـُتُهْم َلـْن ِليَسـى ْبـِن ُيـوُيَس   وقـال الترمـقي: حسـن   ،َلـْن ُلَنْيـِد َ ِ ْبـِن َبِبـُ ِزَيـاٍْ بـ  ،َشْيَنَة َنََل

 صحيح.
َِـُ َمْعَ ـى َهـَقا َلـ َُ َ ُ َلْ ـ ُ - ْن َبِبـُ ُبَماَمـةَ َحـِديئ   َخـُر  ويـ : َبْخَنَرَيـا َلْنــُد -َرِضـ : َقـاَل اْبـُن َمْرُْ

َُ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِإْسـَماِليلَ  ، قال:الَرْحَمِن ْبُن ُيَمْيرٍ  ، َبْخَنَرَيـا ِهَشـاُم ْبـُن َلَمـارٍ  ، قـال:َبْخَنَرَيا ِإْسَحا
َبْخَنَرَيا َلْنُد َ ِ ْبُن اْلَعََلِء ْبِن َزْيٍد: َبَيـُ  َسـِمَع اْلَااِسـَم ْبـَن َلْنـِد  قال: اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، ينأيابَ  قال:

ُعُ  َقاَل:  ُث َلْن َبِبُ ُبَماَمَة َيْرََ َِـُ َنـََلٍث: »الَرْحَمِن َُْحدِ  َُ ِبِ  َبَجاَب  ِل َْلَظِم اَلِقي ِإَذا ُْ اْسُم َ ِ اْْ
َمْشـقَ -َوَقاَل ِهَشام   « ِل ِلْمَراَن َوَط َ ُسوَرِة اْلَنَاَرِة وَ  ــ -َوُهَو اْبُن َلَماٍر َخِطيُ  ِْ }َ ُ : َبَمـا اْلَنَاـَرُة ََ
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ــوُم{ ُ  اْلَاي  ــ ــَو اْلَح ــَ  ِإَل ُه ــَراَن:  [255]الناــرة: ََل ِإَل ــُ  ِل ِلْم ُ  َوَِ ــ ــَو اْلَح ــَ  ِإَل ُه }الــم   َ ُ ََل ِإَل
ُِ  اْلَاي وِم{َوَُِ َطَ :  [2، 1َراَن:] ِل ِلمْ  اْلَاي وُم{ ِِ اْلُوُجوُ  ِلْلَح  .[111]َطَ : }َوَلَ 

 ".َحِديئ   َخُر َلْن َبِبُ ُبَماَمَة َُِ ََْاِل ِقَراَءِتَها َبْعَد الَصََلِة اْلَمْرُتوَبةِ 
 طال : ..........

 أيهم؟
 طال : ..........

ن ُع يةةد هللا  ةة  زيةةاد، وقةةال:  إ حةةاح كم حةةديث أ ةة   ةةرزر فةة  الفةةوض لمةةا دتةةل علةةن زيةةاد علةة
 -حةلن هللا عليةه ويةلم–الدحداح، فقال: ها ظتتت أن  ُأتلَّ   لن قوٍم ُيتَ ذوإ نقف ة ريةول هللا 

 يعت : ُيذهوإ  ها.
وهو  ،والفديث أحله ف  القفيح، لر  هذا السياخ فيه هجهول، الُم رز ثالثة ،حفا   أ و  رزر
 ف  الفقيقة أربعة.

 .........طال : .
 اقرأ الستد.

 طال : ..........
 هذا المجهول "وكاإ ف  السماط".

 طال : ..........
 علن كل حال هذا الفديث الذي ُ كرر فيه السماط. 

"  ُ ِمـ ُْْ ويـ : َحـَدَنَ ا ُمَحَمـُد ْبـُن ُمْحـِرِز ْبـِن ُمَسـاِوٍر اْْ  ْبـُن َبْخَنَرَيـا َجْعَفـرُ  ، قـال:َقاَل َبُبو َبْرِر ْبُن َمْرُْ
 ، قـال:َبْخَنَرَيا ُمَحَمُد ْبُن ِحْمَيـرٍ  ، قال:َبْخَنَرَيا الُحَسين ْبُن ِبْشٍر بَطرُسوس ، قال:ُمَحَمِد ْبِن اْلَحَسنِ 

َقـَرَب َمـْن »: -َصـَلى َ ُ َلَلْيـِ  َوَسـَلمَ -َبْخَنَرَيا ُمَحَمُد ْبُن ِزَياٍْ َلْن َبِبُ ُبَماَمـَة َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل َ ِ 
 ََ ُمو ُخوِل اْلَجَ ِة ِإَل َبْن َْ ْمَ ْعُ  ِمْن ُْ ُِ  َلْم َْ َة اْلُرْرِس ُبر ُكلِ  َصََلٍة َمْرُتوَبٍة  َْ ُْ»." 

الفديث الذي ُ كرر ف  ُيت  أ   داود هو الفديث الوحيد الةذي ُينة  أنةه ثالثة ، أ ةو داود هةا فيةه 
الفةديث والُم ةرز هة  رجالةه ثالثةة، لرة  فيةه وي حديث ثالث ، قال نعضهم: فيه ثالث  يعتة  هةذا 

ثالثيةة هةةا فيهةا  شةةكال،  فأحةلهراٍو هجهةول هةو الرانةةع، وعليةه يةدور الفةةديث المرفةوق، أهةا الققةةة 
لر  الرالم علن الفةديث المرفةوق فيةه راٍو لةم ُيسةمَّ، فهةو ربةاع  فة  حقيق ةه، و إ كةاإ الُم ةرز هتةه 

وي حديث ثالث ،  يتمةا ُيوجةد فة  ا ة  هاجةه ثالثيةات،  هاثالثة؛ ولذل  نقول: ُيت  أ   داود ها في
ٌومن هتةةه؛ ألنةةه ه ةأتر، وال رهةةذي قةةالوا: فيةةه اثتةة ، هةةا أجةةةم، وال خةةاري فيةةه إ أو كةذااوالتسةائ  هيةة

 إ، والمستد فيه أكثر ه  ثالثمائة، وهللا المس عاإ.    و إ وعشر اثتا
 طال : ..........

 ثالثيات. ههسلم ها فيه ش ء، ها في
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العةوال  كلهةا رباعيةات، وهتهةا هةا رواه هسةلم نهللايةتاٍد  ،ننر عوال  هسلم للعالئة  فة  جةةٍء حةغيرا
 أحاديث.  أربعةأعلن ه  حفيح ال خاري نةل فيها ال خاري درجة ع  هسلم ف  

ــُ " َِ   ُ ــُ َوبَ  ،َلــِن اْلُحَســْيِن ْبـِن ِبْشــٍر ِبــ ِ  «اْلَيـْوِم َوالَلْيَلــةِ »َوَهَرـَقا َرَواُ  الَ َســاِئ َِ ْخَرَجـُ  اْبــُن ِحَنــاَن 
ًاـا ،َصِحيِحِ  ِمْن َحِديِئ ُمَحَمِد ْبِن ِحْمير ُ  ِمْن ِرَجاِل اْلُنَ ـاِريِ  َبْْ ُهـَو ِإْسـَ اْ  َلَلـى  ،َوُهَو اْلِحْمِص ََ

، َوَقْد َزَلَم َبُبو اْلَفَرِج ْبُن اْلَجْوِزيِ  َبَيُ  َحِديئ  َمْوُضوع    ". َبْلَلمُ َ ُ و ،َشْرِط اْلُنَ اِريِ 
وعلةن كةل حةال ا ة  الجةوزي  ،والفديث الذي ق له عتد ا   هردويه  كره الجوزقان  ف  )األناطيةل 

ل فةة  الُفرةةم نالوضةةع يفكةةم علةةن أحاديةةث ضةةعيظة نأنهةةا هوضةةوعة، وحكةةم علةةن حةةديث  ،ُه سةةه ر
ةاد  ة   ،حس ، وحكم علةن أحاديةث حةفيفة  ةل هتهةا هةا هةو فة  حةفيح ال خةاري هة  روايةة حمَّ

اكر، حكةم عليةه ا ة  الجةوزي نالموضةوعات، وهةذا تويةع غيةر هرضة  هتةه؛ ولةذا يقةول الفةةافص شة
 العراق :   

ــــــــــَرجْ  ــــــــــِ  إْذ َخ ْي َِ ــــــــــاِمُع  ــــــــــَر الَج  َوبْكَث
 

ـــــــىل  ـــــــْ ِم َلَ  ـــــــِق الا  ـــــــَرجْ  ُمْطَل ـــــــا الَف  بَب
يعتةة  ا ةة  الجةةوزي أحاديةةث ضةةعيظة يفكةةم عليهةةا نأنهةةا هوضةةوعة، وهةةذا فيةةه ضةةرر ك يةةر ننيةةر  

 وهذا ضار. ،لواقع ه  تقفيح الفاكم ألحاديث هوضوعة، هذا ضارالضرر ا
ٍُ  َواْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَنةَ " َوْيِ  ِمْن َحِديِئ َلِل  ،َوَجاِبِر ْبِن َلْنِد َ ِ َيْحَو َهَقا اْلَحِديئِ  ،َوَقْد َرَوى اْبُن َمْرَْ

.  َوَلِرْن َُِ ِإْسَ اِْ ُكلٍ  ِمْ َها َضْ م 
ــُن مَ  ــِري  َوَقــاَل اْب ــاٍْ اْلُمْا ــِن ِزَي ــُن اْلَحَســِن ْب ــُد ْب ــَدَنَ ا ُمَحَم ًاــا: َح ــِ  َبْْ َوْي ــُن  ، قــال:ْرَْ ــى ْب ْحَي ــا َْ َبْخَنَرَي

ُرْسُتَوي  اْلَمْرَوِزي   َكِري  َلِن اْلُمَثَ ى ، قال:َبْخَنَرَيا ِزَياُْ ْبُن ِإْبَراِهيمَ  ، قال:ُْ َلْن  ،َبْخَنَرَيا َبُبو َحْمََْة الس 
ةَ  َْشَعِري ِ  ،َلِن اْلَحَسنِ  ،َقَتاَْ ُِ   ،َلْن َبِبُ ُموَسى اْْ َبْوَحى »َقاَل:  -َصَلى َ ُ َلَلْيِ  َوَسَلمَ -َلِن الَ ِن

ُبِر ُكلِ  َصََلٍة مكتوبة -َلَلْيِ  الَسََلمُ -َ ُ ِإَلى ُموَسى ْبِن ِلْمَراَن  ُْ َُِ  ُِ َة اْلُرْرِس  َإيـ  ،َبِن اْقَرْب  َْ
ُبِر ُكلِ  َصََلٍة َمْرُتوَبٍة بجعْل َلُ  َقْلَ  الَشاِكِرينَ بمن ْار   ،َوَنَواَب اْلِ يِنـينَ  ،َوِلَساَن الَقاِكِرينَ  ،ها َُِ ُْ

ِْاينَ  ـدِ  ُِ َقْلَنـُ  ِلْ َِْمـانِ  ،َوَبْلَماَل الصِ  يق  َبْو َلْنـد  امتح ـ ُو َبْو ِصـدِ  َبْو  َوََل ُيَواِظـُ  َلَلـى َذِلـَ  ِإَل َيِنـ
ا. ،«ُبِريُد َقْتَلُ  َُِ َسِنيِل َ ِ   َوَهَقا َحِديئ  ُمْ َرر  ِجدًّ

َُ َمْن َقَرَبَها  : َحَدَنَ ا َُ َحِديئ   َخُر َُِ َبَيَها َتْحَف َبَوَل الَ َهاِر َوَبَوَل الَلْيِل: َقاَل َبُبو ِليَسى التِ ْرِمِقي 
ُ  َْْحَيى ْبُن اْلُمِغيَرِة َبُبو َسَلمَ  ُ  اْلَمِديِ  وِم ٍ  َلـْن َلْنـِد الـَرْحَمِن  ، قال:َة اْلَمْ ُْ َُـَدْْ َبْخَنَرَيـا اْبـُن َبِبـُ 

 ِ ُ َصـَلى َ ُ -َلْن َبِبُ ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسـوُل َ ِ  ،َلْن َبِبُ َسَلَمةَ  ،ُزَراَرَة ْبِن ُمْصَعٍ   َلنْ  ،اْلَمِليِك
ُِ   [3]رـاَر:}ِإَلْيِ  اْلَمِصيُر{  اْلُمْؤِمَن ِإَلى: [1]راَر: }حم{ َقَرَب:َمْن »: -َلَلْيِ  َوَسَلمَ  ـَة اْلُرْرِسـ َو َْ

 َُ ََ ِبِهَما َحَتى ُْْمِس ََ ِبِهَما َحَتى ُْْصـِنحَ  ،ِحيَن ُْْصِنُح ُحِف ُنـَم َقـاَل:  «َوَمْن َقَرَبُهَما ِحيَن ُْْمِسُ ُحِف
َِـُ َلْنــِد الـَرْحَمِن ْبـِن َبِبــُ َبْرـِر ْبــِن َبِبـُ ُمَلْيرــة َوَقـْد َتَرَلــمَ  ،َهـَقا َحـِديئ  َرِريــ    ُُ َبْهـِل اْلِعْلــِم   َبْعـ

ُِ  ِمْن ِقَنِل ِحْفِظ ِ   ".اْلَمِليِك
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 ،يفكمةوإ عليةةه نالضةةع ، والفةديث فةة  فضةةل غةافر فةة  أول يةةورر غةافر عتةةد ال رهةةذي هشةةهور
 لرته هفكومن عليه نالضع  ي يث ت.

ِاـ" يـُئ ُبَخـُر َتَرْكَ اَهـا اْخِتَصـاًرا لهاَوَقْد َوَرَْ َُِ ََ  :ِلَعـَدِم ِصـَحِتَها َوَضـْ ِم َبَسـاِييِدَها َكَحـِديئٍ  ؛َبَحاِْ
َِـُ  ،ِقَراَءِتَها ِلْ َد اْلِحَجاَمِة: َبَيَها َتُاوُم َمَاـاَم ِحَجـاَمَتْينِ  ٍُ  ََُللَ  َِـُ ِكَتاَبِتَهـا  َوَحـِديِئ َبِبـُ ُهَرْيـَرَة 

ٍَ َوُتْلَحـُس اْلَيِد اْلُيْسَرى ِبـ َوْيـِ  َوَرْيـُر  ؛الَْْلَفَراِن َسـْنَع َمـَرا ُهَمـا اْبـُن َمْرَْ َِ َوَلـَدِم ال ِ ْسـَياِن َبْوَرَْ ِلْلِحْفـ
ُة ُمْشَتِمَلة  َلَلى َلْشِر ُجَمٍل ُمْسَتِاَلٍة. ،َذِل َ  َْ  َوَهِقِ  اَْ

َاْوُلُ :  ِئـِق [ ِإْخَنـار  255]الناـرة: }َ ُ ََل ِإَلَ  ِإَل ُهـَو{ََ َلِهَيـِة ِلَجِميـِع اْلَ ََل ُْ ِباإلِْ ُ   ِبَأَيـُ  اْلُمَتَفـرِ  }اْلَحـ
ْاــَرُب:  [255]الناـرة:اْلَاي ـوُم{  ُم ِلَغْيـرِِ  َوَكــاَن ُلَمـُر َْ َُ َبَبــًدا اْلَاـيِ  ُمـو َِـُ َيْفِسـِ  اَلــِقي ََل َْ   ُ َبِي: اْلَحــ

ُو َلْ َهـا ََل َقـَواَم َلَهـا ِبـُدوِن َبْمـرِِ  َكَاْوِلـِ :  (الَاَيام) َِ ُمْفَتِاَرة  ِإَلْيِ  َوُهـَو َرِ ـ ا }َوِمـْن َََجِميُع اْلَمْوُجوَْ
ــــَأْمرِِ { ُِ ِب ــــَماُء َواْْر ــــوَم الَس ــــِ  َبْن َتُا اِت وِم:  َْ ــــر  ــــُ :  ،[25]ال ــــْوم { َوَقْوُل ــــُقُ  ِســــَ ة  َوَل َي }ََل َتْأُخ

ْعَتِريِ  َيْاص  َوََل َرْفَلة  َوََل ُذُهول  َلْن َخْلِاـ ِ  [255]النارة: َبـْل ُهـَو َقـاِئم  َلَلـى ُكـلِ  َيْفـٍس  ،َبْي: ََل َْ
 ِْ ــَن ــا َكَس ــة   ،ِبَم َي َِ ــِ  َخا ــى َلَلْي ء  َوََل َْْ َف ُْ ــُ  َشــ ِغيــُ  َلْ  ٍء ََل َْ ُْ ــ ــلِ  َش ــى ُك ــاِم ، َشــِهيد  َلَل ــْن َتَم َوِم

َاْوُلُ : اْلَاي وِمَيِة َبَيُ  ََل  ْعَتِريِ  ِسَ ة  َوََل َيْوم ، ََ َُ  [255]النارة: }ََل َتْأُخُقُ { َْ َبْي: ََل َتْغِلُنـُ  ِسـَ ة  َوِهـ
َعاُس  َ ِة. ؛[255]النارة: }َوَل َيْوم {َوِلَهَقا َقاَل:  ؛اْلَوَسُن َوال   ََيُ  َبْقَوى ِمَن السِ  ِْ 

َِيَ ـا َرُسـوُل َ ِ َوَُِ الَصِحيِح َلْن َبِبُ ُموَسى َقالَ  ٍَ  -َصـَلى َ ُ َلَلْيـِ  َوَسـَلمَ -: َقاَم  ِبـَأْرَبِع َكِلَمـا
َااَل:  ُ َلُ  َبْن َيَ امَ  ،ِإَن َ َ ََل َيَ امُ »ََ ُع ُ  ،َوََل َيْ َنِغ ُُ اْلِاْسَط َوَيْرََ ُيْرََُع ِإَلْيِ  َلَمُل الَ َهاِر َقْنَل  ،ُْْ ِف

ِْ ُسـُنحاَ  -َبِو الَ ارُ -ِحَجاُبُ  ال  وُر  ،َلَمُل الَلْيِل َقْنَل َلَمِل الَ َهارِ وَ  ،َلَمِل الَلْيلِ  َْحَرَقـ َلـْو َكَشـَفُ  َْ
 .«َوْجِهِ  َما اْيَتَهى ِإَلْيِ  َبَصُرُ  ِمْن َخْلِا ِ 

: َبْخَنَرَيا َمْعَمر   َِ َِـُ َبْخَنَرِيُ اْلَحَرُم ْبُن َبَبا ، قال:َوَقاَل َلْنُد الَرَزا َن َلْن ِلْكِرَمَة َمْوَلى اْبـِن َلَنـاٍس 
ِئَرَة َهْل َيَ اُم  -َلَلْيِ  الَسََلمُ -َبَن ُموَسى  [255]النارة: }ََل َتْأُخُقُ  ِسَ ة  َوَل َيْوم {َقْوِلِ :  َسَأَل اْلَمََل

ِئَرِة َوَبَمَرُهْم َبنْ -َلَْ َوَجلَ -َ ُ  َأْوَحى َ ُ ِإَلى اْلَمََل ًنـا ؟ ََ ُقوُ  َنََل َفَعُلـوا ،ُيَؤرِ  ـََل َيْتُرُكـوُ  َيَ ـاُم ََ ُنـَم  ،ََ
َأْمَسَكُهَما ْرِسَرُهَما ،َبْلَطْوُ  َقاُروَرَتْيِن ََ َقاَل: َََجَعَل َيْ َعُس َوُهَما َُِ َيِدِ  َُِ  ،ُنَم َتَرُكوُ  َوَحَقُروُ  َبْن َْ

ُْخَرى  ، ُ  ُ َوَيْ َعُس َوَيْ نَ َيْ نَ َقاَل: َََجَعَل َيْ َعُس وَ  ،ُكلِ  َيٍد َواِحَدةٍ  َحَتى َيَعَس َيْعَسًة َََاَرَب ِإْحَداُهَما ِباْْ
: ِإَيَما ُهَو َمَثل  َضَرَبُ  َ ُ  َرَسَرُهَما َقاَل َمْعَمر  َِـُ  -َلـَْ َوَجـلَ -ََ  ُِ َْر ْاـول: َرـقل  السـمواَ َواْْ

. ِ  َيَدْْ
ْحَيــىَوَهَرــَقا َرَواُ  اْبــُن َجِريــٍر َلــ ــِن َْ ــَقَكَر ُ  ،ِن اْلَحَســِن ْب ََ َِ ــِد الــَرَزا ــُ  ،َلــْن َلْن ــَو ِمــْن َبْخَنــاِر َبِ  َوُه

لـَْ –ََل َْْ َفـى َلَلْيـِ  ِمْثـُل َهـَقا ِمـْن َبْمـِر َ ِ  -َلَلْيِ  الَسََلمُ -َوُهَو ِمَما ُْْعَلُم َبَن ُموَسى  ،ِإْسَراِئيلَ 
 ل  .     َْ وبي  مُ  -وجلَ 
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َُ ْبـُن َبِبـُ ِإْسـَراِئيلَ ، قـال: َرُب ِمْن َهَقا ُكلِ ِ  اْلَحِديُئ اَلِقي َرَواُ  اْبُن َجِريـرٍ َوَبرْ   ، قـال:َحـَدَنَ ا ِإْسـَحا
َلـْن َبِبـُ ُهَرْيـَرَة  ،َلـْن ِلْكِرَمـةَ  ،َلِن اْلَحَرِم ْبِن َبَبـانَ  ،َلْن ُبَمَيَة ْبِن ِشْنلٍ  ،َحَدْنَ ا ِهَشاُم ْبُن ُيوُسمَ 

ــالَ  ــوَل َ ِ َق ُِ َرُس ــَلمَ -: َســِمْع ــِ  َوَس ــى  -َصــَلى َ ُ َلَلْي ــِ  الَســََلمُ -َْْحِرــُ َلــْن ُموَس ــى  -َلَلْي َلَل
ًنـا ُنـَم َبْلَطـاُ  »اْلِمْ َنِر، َقاَل:  َأَرَقـُ  َنََل َأْرَسـَل َ ُ ِإَلْيـِ  َمَلًرـا ََ َوَقَع َُِ َيْفِس ُموَسى: َهْل َيَ اُم َ ُ؟ ََ

َِـُ ُكـلِ  َيـٍد َقـاُروَرة  َقا ََ ِبِهَمـا ،ُروَرَتْيِن  ْحـَتِف َجَعـَل َيَ ـامُ »َقـاَل:  «َوَبَمـَرُ  َبْن َْ َيـَداُ  َتْلَتِاَيـاِن  وكـاَْ ،ََ
ِْ َيَدا ُ  ُْخَرى، َحَتى َياَم َيْوَمًة ََاْصَطَفَا َيْحِنُس ِإْحَداُهَما َلَلى اْْ ََ َُ َيْسَتْيِا اْيَرَسـَرَِ اْلَااُرورَ  ،ََ  «َتـانِ ََ

ُِ  -َلَْ َوَجلَ -َضَرَب َ ُ »َقاَل:  َْر  .«َمَثًَل: َبَن َ َ َلْو َكاَن َيَ اُم َلْم َتْسَتْمِسِ  الَسَماُء َواْْ
ا ُو ََل َمْرَُوع ، َوَ ُ َبْلَلُم. ،َوَهَقا َحِديئ  َرِري   ِجدًّ َْظَهُر َبَيُ  ِإْسَراِئيِل  َواْْ

َحـَدَنَ ا َبْحَمــُد ْبـُن َلْنــِد الــَرْحَمِن قــال: َحــاِتٍم: َحـَدَنَ ا َبْحَمــُد ْبـُن اْلَااِســِم ْبــِن َلِطَيـَة، َوَقـاَل اْبــُن َبِبـُ 
ََ  ، قال:َبِبُ َلْن َبِبي ِ  اَحَدَن  ، قال:الَدْشترُ  ،َلْن َجْعَفِر ْبِن َبِبُ اْلُمِغيـَرةِ  ،َحَدَنَ ا َبْشَعُئ ْبُن ِإْسَحا

َلِن اْبِن َلَناٍس: َبَن َبِ ُ ِإْسَراِئيَل َقاُلوا: َْا ُموَسى َهْل َيَ اُم َرب َ ؟ َقاَل: اَتُاوا  ،َنْيرٍ َلْن َسِعيِد ْبِن جُ 
اُ  َرب ـُ   ،َ َ  َ اَْ ُاـِم »: -َلـَْ َوَجـلَ -ََ ََ  َ َِـُ َيـَدْْ ُ ـْق ُزَجـاَجَتْيِن  ـَ  ََ ـا ُموَسـى َسـَأُلوَ : َهـْل َيَ ـاُم َرب  َْ

َفَعَل ُموَسى «الَلْيَلةَ  َاـَنَطُهَما ،ََ َوَقَع ِلُرْكَنَتْيِ ، ُنَم اْيَتَعَش ََ َلَما َذَهَ  ِمَن الَلْيِل ُنُلئ  َيَعَس ََ َحَتـى  ،ََ
اْيَرَسَرَتا ِِ الْ َجاَجَتاِن ََ َااَل:  ،ِإَذا َكاَن  ِخُر الَلْيِل َيَعَس َََسَاَط ْا موسى، لو ك ـِ بيـام لسـاطِ »ََ

َرْ  َهَلرْ السمواَ َواْْ ِِ الْ َجاَجَتاِن َُِ َيَد َ  ُِِ ََ َل َ ُ َـ «َكَما َهَلَر ـِ   -لـَْ وجـلَ - َأْيَْ -َلَلـى َيِنيِ 
. -َصَلى َ ُ َلَلْيِ  َوَسَلمَ   ُِ َة اْلُرْرِس َْ  

{َوَقْوُلُ :  ِِ َِـُ اْْر َِ َوَمـا  َِـُ الَسـَماَوا يـَع َلِنيـُدُ  َوَِـُ ِإْخَنـار  ِبـَأَن اْلَجمِ  [255]الناـرة: }َلـُ  َمـا 
َِ َقْهرِِ  َوُسْلَطاِيِ  َكَاْوِلِ : ِِ ِإَل  ِتُ الَرْحَمِن َلْنًدا َلَاْد  ُمْلِرِ  َوَتْح َِ َواْْر }ِإْن ُكل  َمْن َُِ الَسَماَوا

ا{ ْرًْ ا   َوُكل ُهْم  ِتيِ  َيْوَم اْلِاَياَمِة ََ  [.95-93]َمْرَيَم: َبْحَصاُهْم َوَلَدُهْم َلدًّ
َِ [ َكَاْوِلِ : 255]النارة:}َمْن َذا اَلِقي َْْشَفُع ِلْ َدُ  ِإَل ِبِإْذِيِ { َقْوُلُ : وَ  َِـُ الَسـَماَوا }َوَكْم ِمْن َمَلٍ  

ْأَذَن َ ُ ِلَمْن ََْشاُء َوَيْرَضـى{ َوَل }[ َوَكَاْوِلـِ : 26]الـَ ْجِم: ََل ُتْغِ ُ َشَفاَلُتُهْم َشْيًئا ِإَل ِمْن َبْعِد َبْن َْ
َْيِنَياِء: َْْشَفُعوَن ِإَل ِلَمِن اْرَتَاى{ َبَيُ  ََل  -َلَْ َوَجلَ -َوَهَقا ِمْن َلَظَمِتِ  َوَجََلِلِ  َوِكْنِرَياِئِ   ،[28]اْْ

َِـُ الَشـَفاَلةِ  َِـُ َحـِديِئ الَشـَفالَ  ،َيَتَجاَسُر َبَحد  َلَلى َبْن َْْشـَفَع ِلْ ـَدُ  ِإَل ِبِإْذِيـِ  َلـُ    ِتـُ »ِة: َكَمـا 
ـَأِخر   َِ اْلَعــْرِف ََ َيـَدُلِ ُ َمــا َشـاَء َ ُ َبْن َيــَدَلِ ُ َتْحـ ـْع َرْبَســَ  َوُقـْل ُتْســَمْع  ،َســاِجًدا ََ ُنـَم َُْاــاُل: اْرََ

ِخُلُهُم اْلَجَ ةَ »َقاَل:  «َواْشَفْع ُتَشَفعْ  ُأْْ ا ََ َيِحد  ِلُ َحدًّ ََ». 
ــُ :  ــَوَقْوُل ــْيَن َبْي ــُم َمــا َب ْعَل ــْم{}َْ ــِ  ِبَجِميــِع 255]الناــرة: ِديِهْم َوَمــا َخْلَفُه ــى ِإَحاَطــِة ِلْلِم ــل  َلَل ِلي َْ ]

ِئَرِة:  : َماِضيَها َوَحاِضِرَها َوُمْسَتْاَنِلَها َكَاْوِلِ  ِإْخَناًرا َلِن اْلَمََل َِ َ  َلُ  اْلَراِئَ ا }َوَما َيَت ُْل ِإَل ِبَأْمِر َربِ 
 .[64]َمْرَيَم:َفَ ا َوَما َبْيَن َذِلَ  َوَما َكاَن َرب َ  َيِسيًّا{ َما َبْيَن َبْيِديَ ا َوَما َخلْ 
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ٍء ِمْن ِلْلِمِ  ِإَل ِبَما َشـاَء{َوَقْوُلُ :  ُْ َطِلـُع َبَحـد  ِمـْن ِلْلـِم 255]الناـرة: }َوَل ُِْحيُطوَن ِبَش [ َبْي: ََل َْ
ٍء إَل ُْ ُروَن اْلُمَراُْ ََل ََْطِلُعوَن  ،َوَبْطَلَعُ  َلَلْي ِ  -َلَْ َوَجلَ -ِبَما َبْلَلَمُ  َ ُ  َ ِ َلَلى َش َوُيْحَتَمُل َبْن َْ

ٍء ِمـْن ِلْلـِم َذاِتـِ  َوِصـَفاِتِ  ِإَل ِبَمـا َبْطَلَعُهـُم َ ُ َلَلْيـ ِ  ُْ }َوَل ُِْحيُطـوَن ِبـِ  ِلْلًمـا{ َكَاْوِلـِ :  ،َلَلى َشـ
 ".[110]َطَ :

وي  ،علةن هةا ي علةه نةه  ي هةا أطلعهةم عليةه -عةةَّ وجةلَّ –عليةه  والقول األول أعم أنهم ي يطلعةوإ 
 علن ش ٍء ه  هخلوقاته  ي نما أطلعهم هللا عليه.  

{َوَقْوُلُ :  َِ َِ َواْْر ُ  الَسَماَوا [ َقـاَل اْبـُن َبِبـُ َحـاِتٍم: َحـَدَنَ ا َبُبـو َسـِعيٍد 255]الناـرة: }َوِسَع ُكْرِسي 
ََش    ِريَس َحَدَن َ  ، قال:اْْ ِف ْبِن َطِريفٍ  ،ا اْبُن ِإْْ َلـْن َسـِعيِد  ،َلْن َجْعَفِر ْبِن َبِبـُ اْلُمِغيـَرةِ  ،َلْن ُمَطرِ 

ــُ َقْوِلــِ :  ،ْبـِن ُجَنْيــرٍ  َِ {َلـِن اْبــِن َلَنـاٍس  َِ َِ َواْْر ُ  الَسـَماَوا َقــاَل:  [255]الناــرة: }َوِسـَع ُكْرِســي 
ِريَس ِلْلُمُ ، َوَكَقا َرَواُ  اْبُن َجِريٍر مِ   ".ْن َحِديِئ َلْنِد َ ِ ْبِن ِإْْ

تظسةير الررية  نةالعلم هةروي عة  ا ة  ع ةام وبعة  السةل ، وجةاء تظسةيره نموضةع القةدهي  هةة  
 العرش، وييأت  نس  ه  لن نس ة العرش وأنه كةةةة)ي  ش ء، وهللا المس عاإ.

 طال : ..........
 نعم.تأويل 

 طال : ..........
 ع  ا   ع ام؟ ييأت  الرالم. ُيظَ ح لر  هل ُيقح 

ِف ْبِن َطِريٍف بِ " ِريَس َوُهَشْيٍم ِكََلُهَما َلْن ُمَطرِ   ِ .َوَكَقا َرَواُ  اْبُن َجِريٍر ِمْن َحِديِئ َلْنِد َ ِ ْبِن ِإْْ
ُ  ُنَم َقاَل اْبُن َجِريرٍ  ،َقاَل اْبُن َبِبُ َحاِتٍم: َوُرِوَي َلْن َسِعيِد ْبِن ُجَنْيٍر ِمْثُل ُ  : َوَقـاَل  َخـُروَن: اْلُرْرِسـ

ي ِ  ،ُنَم َرَواُ  َلْن َبِبُ ُموَسى ،َمْوِضُع اْلَاَدَمْينِ  دِ   ".ِطينِ َوُمْسِلٍم اْلنُ  ،َوالَاَحا ِ  ،َوالس 
 الَ طي .

 ".ِطينِ َوُمْسِلٍم اْلنَ "
 يعت : ك ير ال ط .

َِـُ َتْفِســيرِِ : َبْخَنَرَيـا " ْه ُ َلــْن  ،َلـْن ُسـْفَيانَ  ،َبُبـو َلاِصــمٍ َوَقـاَل ُشـَجاُع ْبــُن َمْ َلـٍد  َلــْن َلَمـاٍر الـد 
ُ   ،َلْن َسِعيِد ْبِن ُجَنْيرٍ  ،ُمْسِلٍم اْلَنِطينِ   -َصـَلى َ ُ َلَلْيـِ  َوَسـَلمَ -َلِن اْبِن َلَناٍس َقاَل: ُسـِئَل الَ ِنـ
ــْوِل َ ِ  َِ : -لــَْ وجــلَ – َلــْن َق ُ  الَســَماَوا ــي  ــَع ُكْرِس {}َوِس َِ ــرة:  َواْْر ــاَل: 255]النا ــي ُ  »[ َق ُكْرِس

ُر َقْدَرُ  ِإَل َ ُ   .«-َلَْ َوَجلَ -َمْوِضُع َقَدَمْيِ  َواْلَعْرُف ََل َُْادِ 
َوْيـِ  ِمـْن َطِريـِق ُشـَجاِع ْبـِن َمْ َلـٍد اْلَفـََلِس،و  َُ َبُبو َبْرِر ْبُن َمْرَْ َِ ـَقَكَرُ   َكَقا َبْوَرَْ َهَقا اْلَحِديَئ اْلَحا ََ

ْهِ ُ ،َوُهَو َرَلط   َلْن  ،َلْن ُمْسِلٍم اْلَنِطينِ ، َوَقْد َرَواُ  َوِكيع َُِ َتْفِسيرِِ : َحَدَنَ ا ُسْفَياُن َلْن َلَماٍر الد 
رُ  ،َلِن اْبِن َلَناسٍ  ،َسِعيِد ْبِن ُجَنْيرٍ  ُ  َمْوِضُع اْلَاَدَمْيِن َواْلَعْرُف ََل َُْادِ  َبَحـد  َقـْدَرُ . َوَقـْد  َقاَل: اْلُرْرِس

 ِ ُ َلْن  ،َلْن ُمَحَمِد ْبِن ُمَعاذٍ  ،َرَواُ  اْلَحاِكُم َُِ ُمْسَتْدَرِكِ  َلْن َبِبُ اْلَعَناِس ُمَحَمِد ْبِن َبْحَمَد اْلَمْحُنوِب
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َوَقـاَل: َصـِحيح   ،ا ِمْثَلـ ُ َلِن اْبِن َلَناٍس َمْوُقوًَ  ،ِبِإْسَ اِْ ِ  -َوُهَو الَثْوِري  -َلْن ُسْفَياَن  ،َبِبُ َلاِصمٍ 
َجـا ُ  َوْيـِ  ِمـْن َطِريـِق اْلَحـاِكِم ْبـِن ُظَهْيـر اْلَفـَْاِريِ  ، َلَلـى َشـْرِط الَشـْيَ ْيِن َوَلـْم َُْ رِ  َوَقـْد َرَواُ  اْبـُن َمْرَْ

  ُِ يِ  َلْن َبِبيِ  َلْن َبِبُ ُهَرْيَرَة َمْرَُوًلا -َوُهَو َمْتُرو   -اْلُروَِ دِ  ًاا ،َلِن الس   ".َوََل َِْصح  َبْْ
 طال : .............

 الفكم؟
 طال : الَحرم.

 عتدك يا شيخ؟ها ا ه  طريه الفكم    ظهير الظةاري، 
 طال : الحاكم.

 ي الَفرم.
 طال : .............

 أي ؟
 طال : .............

 هذا هو المفظوظ عته أنه هوضع القدهي . اوي هرفوع   اها يقح ي هوقوف  
َِ اْلَعْرفِ وَ " ُ  َتْح ي  َلْن َبِبُ َماِلٍ : اْلُرْرِس دِ  : السم ،َقاَل الس  ي  دِ  َِـُ َجـْوِف اَوَقاَل الس   ُِ َْر واَ َواْْ

 ِ ُ ُ  َبْيَن َيـَدِي اْلَعـْرِف. َوَقـاَل الَاـَحاُ  َلـِن اْبـِن َلَنـاٍس: َلـْو بن السـم ،اْلُرْرِس واَ الَسـْنَع اَواْلُرْرِس
َْرِضـي َِْلــِة  ،َن الَسـْنَع ُبِسـْطنَ َواْْ ُِ  ِإَل ِبَمْ  َِـُ ِسـَعِة اْلُرْرِسـ ٍُ َمـا ُكــَن  ُنـَم ُوِصــْلَن َبْعُاـُهَن ِإَلـى َبْعـ

 ".َاِة َُِ اْلَمَفاَزةِ اْلَحلَ 
 الفْلقة.

َِْلِة اْلَحلْ "  َوَرَواُ  اْبُن َجِريٍر َواْبُن َبِبُ َحاِتٍم.. َاِة َُِ اْلَمَفاَزةِ ِإَل ِبَمْ 
َقاَل: َقاَل اْبُن َزْيٍد: َحَدَنِ ُ َبِبُ َقاَل: َقاَل  ،َبْخَنَرِيُ اْبُن َوْهٍ   ، قال:َقاَل اْبُن َجِريٍر: َحَدَنِ ُ ُيوُيُس وَ 

ِْ »: -َصَلى َ ُ َلَلْيِ  وسلم-َرُسوُل َ ِ  ُِ  ِإَل َكـَدَراِهَم َسـْنَعٍة ُبْلِاَيـ َِـُ اْلُرْرِسـ ما السـمواَ الَسـْنُع 
ُِ َرُسـوَل َ ِ  «َُِ ُتْرس : َسِمْع ُ  »ْاـول:  -َصـَلى َ ُ لليـ  وسـلم-َقاَل: َوَقاَل َبُبو َذرٍ  َمـا اْلُرْرِسـ

 ِِ َْر ََلٍة ِمَن اْْ ِْ َبْيَن َظْهَرْي ََ  .«َُِ اْلَعْرِف ِإَل َكَحْلَاٍة ِمْن َحِديٍد ُبْلِاَي
َوْيِ : َبخْ  ْي  ٍ  َهـَبْخَنَرَيا َلْنُد َ ِ ْبُن وَ  ، قال:َنَرَيا ُسَلْيَماُن ْبُن َبْحَمدَ َوَقاَل َبُبو َبْرِر ْبُن َمْرَْ ، قـال: الغـ
 ".َبْخَنَرَيا ُمَحَمُد ْبُن َبِبُ الَسِري  

 طال : .............
 عتدك وهيب؟ ،عتدنا وهب

 طال : .............
 ُيراجع.
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ُ  َبْخَنَرَيا ُمَحَمُد ْبـُن َبِبـُ الَسـِري  ا"قال:  ِي ُ   ، قـال:ْلَعْسـَاََل َلـِن  ،َبْخَنَرَيـا ُمَحَمـُد ْبـُن َلْنـِد َ ِ الَتِميِمـ
 ِ ُ ُ ِ  ،اْلَااِسِم ْبِن ُمَحَمٍد الَثَاِف َي ِريـَس اْلَ ـْوََل َُ  ،َلْن َبِبـُ ِإْْ ، َبَيـُ  َسـَأَل الَ ِنـ -َلـْن َبِبـُ َذرٍ  اْلِغَفـاِريِ 

َاـاَل َرُسـوُل َ ِ  -َصَلى َ ُ َلَلْيِ  َوَسَلمَ  ََ  ُِ والـقي يفسـُ »: -َصـَلى َ ُ َلَلْيـِ  َوَسـَلمَ -َلِن اْلُرْرِسـ
ََلٍة، َوِإَن ََْاـَل ابيد  ما السم ََ ِِ ُِ  ِإَل َكَحْلَاٍة ُمْلَااٍة ِبَأْر َْرُضوَن الَسْنُع ِلْ َد اْلُرْرِس واَ الَسْنُع َواْْ

ُِ  كَ   .«َفْاِل اْلَفََلِة َلَلى ِتْلَ  اْلَحْلَاةِ اْلَعْرِف َلَلى اْلُرْرِس
ُ  َُِ ُمْسَ ِدِ : َحَدَنَ ا ُزَهْير   ْعَلى اْلَمْوِصِل َُ َبُبو َْ َِ َحَدَنَ ا  ، قال:َحَدَنَ ا اْبُن َبِبُ ُبَرْير ، قال:َوَقاَل اْلَحا

 ََ َُ َ ُ َلْ  ُ - ْن ُلَمرَ لَ  ،َلْن َلْنِد َ ِ ْبِن َخِليَفةَ  ،ِإْسَراِئيُل َلْن َبِبُ ِإْسَحا ِِ اْمـَرَبة   -َرِض َقـاَل: َبَتـ
ُع َ َ َبْن ُيـْدِخَلِ ُ اْلَجَ ـةَ  -َصــَلى َ ُ َلَلْيـِ  َوَسـَلمَ -ِإَلـى َرُسـوِل َ ِ  : اْْ ِِ َااَلــ َعَظـَم الــَرَب  ،ََ َقــاَل: ََ

َرْ »َتَناَرَ  َوَتَعاَلى َوَقاَل:  َوِإَن َلـُ  َبِطيًطـا َكـَأِطيِط الَرحـل اْلَجِديـِد  ،َِ إن كرسـي  وسـع السـمواَ َواْْ
 .«ِمْن ِنَاِل ِ 

ــُهورِ  ــُ ُمْســَ ِدِ  اْلَمْش َِ ــَْاُر  َُ اْلَن َِ ــا ــْد َرَواُ  اْلَح ــيَرْيِهَما ،َوَق ــُ َتْفِس َِ ــٍر  ــُن َجِري ــٍد َواْب ــُن ُحَمْي ــُد ْب  ،َوَلْن
ُِ ال َِـُ ِكَتـاَب ُ  َواْبُن َبِبُ َلاِصٍم  ـَ ِة َلُهَمـاَوالَطَنَراَي َِـُ ِكَتـاِب  ،س  ـَياُء  َُ الاِ  َِ ِمـْن  ة(اْلُمْ َتـار )َواْلَحـا

 ِ ُ ََ الَسِنيِع َوَِـُ َسـَماِلِ  ِمـْن  ،َلْن َلْنِد َ ِ ْبِن َخِليَفَة َوَلـْيَس ِبـَقاَ  اْلَمْشـُهورِ  ،َحِديِئ َبِبُ ِإْسَحا
ا ُنَم ِمْ ُهْم َمْن َيْرِويِ  َلْ ُ  َلنْ  ،ُلَمَر َيَظر    ".َوِمْ ُهْم َمْن َيْرِويِ  َلْ ُ  ُمْرَسًَل  ،ُلَمَر َمْوُقوًَ

.  وهتهم ه  يرويه ع  عمر هريال 
 ".ُمْرَسًَل  لمر َوِمْ ُهْم َمْن َيْرِويِ  َلنْ "

 طال : .............
 يسقط الوايطة لي  هعتاه انقطاق، والراوية المريلة ف  تظسير الط ري.

يُد َُِ" ِْ ًة َرِريَنةً  َوِمْ ُهْم َمْن َي ََُها. ،َمْتِ ِ  ِزَياَْ ْحِق  َوِمْ ُهْم َمْن َْ
َ ةِ  اُوَْ َُِ ِكَتاِبِ  الس  ِمـْن  َوَبْرَرُب ِمْن َهَقا َحِديُئ ُجَنْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َُِ ِصَفِة اْلَعْرِف َكَما َرَواُ  َبُبو َْ

 ".ُسَ ِ  ِ 
َ ة"َُ كتاب   يعت : ف  آتر الر اب.  من ُس   " الس 

َ ةِ َِ "  َوَ ُ َبْلَلُم.، ِمْن ُسَ ِ  ِ  ُ ِكَتاِب الس 
ُِ  َيـْوَم  َِـُ َوْضـِع اْلُرْرِسـ يَئ َلْن ُبَرْيَدَة َوَجاِبٍر َوَرْيِرِهَمـا  َوْيِ  َوَرْيُرُ  َبَحاِْ اْلِاَياَمـِة َوَقْد َرَوى اْبُن َمْرَْ

ةِ اْلَمقْ  ِلَفْصِل اْلَاَااِء، َوالَظاِهُر َبَن َذِلَ  َرْيرُ  َْ  ".ُكوِر َُِ َهِقِ  اَْ
الرري  الذي ُيوضع لظقل القضاء ُيتشأ ف   ل  الوقت، ويجل  عليه الرب لظقل القضةاء، أهةا 

 هذا هس مر  ي  يدي العرش. 
َُ ِلْ ــَدُهمْ " يَن: َبَن اْلُرْرِســ ْســََلِميِ  ُُ اْلُمَتَرلِ ِمــيَن َلَلــى ِلْلــِم اْلَهْيَئــِة ِمــَن اإلِْ ُهــَو اْلَفَلــُ   َوَقـْد َزَلــَم َبْعــ

 ".الَثاِمنُ 
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 الهيئة ه  علم الظل  عتدهم. 
َِنيـرُ " ْوَقُ  اْلَفَلُ  الَتاِسُع َوُهَو اْلَفَلُ  اْْ ِِ اَلِقي ََ َلُ  الَثَواِب َْطَلـُس  ،َوُهَو ََ َوَقـْد َرَْ َذِلـَ   ،َوُيَاـاُل َلـُ : اْْ

 َلَلْيِهْم  َخُروَن.
ُ  ُهـَو اْلَعـْرُف.  :ُجوينر َلِن اْلَحَسـِن اْلَنْصـِري ِ  َوَرَوى اْبُن َجِريٍر ِمْن َطِريقِ  ُاـوُل: اْلُرْرِسـ َبَيـُ  َكـاَن َْ

َُ َرْيُر اْلَعْرفِ  َْخَنـاُر، َوَقـِد  ،َوالَصِحيُح َبَن اْلُرْرِس َناُر َواْْ ِْ َلَلى َذِلَ  اَْ َل َواْلَعْرَف َبْكَنُر ِمْ ُ ، َكَما َْ
َِـُ ِصـَحِتِ  َيَظـر  اْلَتَمَد اْبُن َجِريٍر َللَ  َِـُ َذِلـَ  َوِلْ ـِدي   ،ى َحِديِئ َلْنِد َ ِ ْبِن َخِليَفـَة، َلـْن ُلَمـَر 

 ".َوَ ُ َبْلَلمُ 
 ه  يقول نقولهم ه  الظاليظة والم رلمي  ي  عونهم ُغالتهم ي  عوإ الهيئة.

ــُ : " ــا{َوَقْوُل ُ  ِحْفُظُهَم ــوُْ ــرة: }َوَل َيُئ ــُ  حفــَ الســم َبْي: َل يثالــ  [255]النا واَ واِْر اوَل ُْْررُن
،  نن َيهما ومَ ومَ  ِْ ِ  َوُهَو اْلَااِئُم َلَلى ُكلِ  َيْفـٍس ِبَمـا َكَسـَن َبْيَ ُهَما، َبْل َذِلَ  َسْهل  َلَلْيِ  َِْسير  َلَدْْ

ء   ُْ ِغيـُ  َلْ ـُ  َشـ ء  َوََل َْ ُْ ُُْب َلْ ـُ  َشـ ْعـ ـََل َْ َْشَياِء، ََ َْشـَياُء ُكل َهـا َحِايـَرة   ،الَرِقيُ  َلَلى َجِميِع اْْ َواْْ
ُ  اْلَحِميـُد  ِايـَرة  َوُهـَو اْلَغِ ـ ِ  ُمَتَواِضـَعة  َذِليَلـة  َصـِغيَرة  ِبال ِ ْسـَنِة ِإَلْيـِ ، ُمْحَتاَجـة  ََ اْلَفَعـاُل َلَمـا َبْيَن َيَدْْ

ْفَعُل َوُهْم ُْْسَأُلونَ  ءٍ َوُهَو الْ  ،ُيِريُد، اَلِقي ََل ُْْسَأُل َلَما َْ ُْ ءٍ  ،َااِهُر ِلُرـلِ  َشـ ُْ  ،اْلَحِسـيُ  َلَلـى ُكـلِ  َشـ
َاْوُلُ :  ُ  اْلَعِظيُم ََل ِإَلَ  َرْيُرُ  َوََل َرَب ِسَواُ  ََ ُ  اْلَعِظيُم{الَرِقيُ  اْلَعِل َكَاْوِلِ :  [255]النارة: }َوُهَو اْلَعِل

 .[9]الَرْلِد: }َوُهَو اْلَرِنيُر اْلُمَتَعال{
َِيَها َطِريَاـُة الَسـَلِم الَصـاِلٍح َوَهِقِ  اَْ  َْجَوُْ  َحاِح اْْ يِئ الصِ  ََحاِْ َُ َوَما َُِ َمْعَ اَها ِمَن اْْ ا َهـا و ر  مِ بَ َْ

َْ ِمْن َرْيِر َتْرِييٍم َوََل َتْشِني ٍ   ".َكَما َجاَء
هعلوهةة  و إ كةاإ لهةا هعةان  ألظاظهةا ،هذه طريقة السل  أإ ُتَمر كما جاءت وي ُي عرَّض لريظياتها

كمةا قةةال امهةةام هالةة : نسةة ة ايية واء هعلةةوم، والريةة  هجهةةول. ولةةي  هعتةن هةةذا أنهةةا ُتمةةر كمةةا 
وي ُيعَرف لها هعتن، هعانيهةا هعلوهةة؛ ألنهةا نألظةاٍظ عربيةة هة  كةالم  ،وي ُيع قد لها هعتن ،جاءت

 العرب، وأها الريظيات فال يعلمها  ي هللا.
ن  ُتَمر كما جاءت، كما يقوله أهل ال ظوي ، وبي  أإ نع قةد أإ وفرخن  ي  أإ نقول: لي  لها هعا

 .لها هعان  هعلوهة ف  لغة العرب والريظيات ال   لم نطَّلع عليها ي نعرفها
 وهللا أعلم. 

   
  

 


