
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 : 1ص    1ابن اجلوزي ج  -ادلوضوعات   -
 

/ كتاب ادلوضػوعات لعالمةػة السػعفال امةػاـ لف الفػرج عمحػ الرمحن بػن ععػز بػن اجلػوزي ال ر ػز  1صفحة 
/ الطمحالػػة ام    2اجلػػ ا ام ؿ ضػػمحق    ػػ ق  ب يػػمح عمحػػ الرمحن زل ػػ  ع  ػػاف / صػػفحة  597 - 515

/    ق بسػم اهلل الػرمحن الػرحيم  ال ػمة  السػمـ  3/ صفحة  1966 - 1386 ح وؽ الطمحع زلفوظة
ععػز روػوؿ اهلل و  بالػ  و و و ةالعػػـو لف اموػمـ ع يػ ة  ع ػػم عػاـ ععػز دعػػاةتا لواوػيتا   علػا كتػػاب 
اهلل  الػػػا   وػػػهة لمحيػػػ  السػػػرق    السػػػهة ك ذا ػػػا  محيػػػاف لعستػػػاب   طمحيػػػمح لػػػ  و  كػػػاف الروػػػوؿ السػػػرق ععيػػػ  
صعوات اهلل  الا  مبا ل  ز ةن جواةع السعم  بعيغ ال وؿ يؤدى عن ربػ     ف ػيم دلػا لمػ  ةػن عػروف   ل  
  رػلا عن لةر لدلح إليػ  الػوحز   ل  إجابػة عػن  سػاتؿ بػ ت كيػ  لكسػار الهػاس   ل   المحػ  عػن إحسػاس 

لتالمحػ ه صػعز اهلل ععيػ   وػعم ع يمح حب ائمح هذه احلياة ال ليا    ةا هو كائن بال ها ةػن لحػ اث و و  كػاف 
ظلق كري    مع با ةمحة الالمحارة   آلف كع ا ا    جتاذب لصوا ا    مشوؿ ةالهاها    ع  ػ   دعتػ  و و 
حبيػػت  ػػنؾ ةػػن ويفارهػػا ك لفػػ  السػػاةع   ح ػػائمح ةسػػت رة   ةرػلػػة و  ػػوعل ادلةػػاعر     ت ػػ ج بػػالفطرة   

ععيػػ   وػػعم ظلػػق كريػػ    الػػتا بػػ  ععيػػ  السػػمـ و مػػع بػػا   تغعغػػ  ك لع اع ػػا و كػػاف حل ي ػػ  صػػعز اهلل 
امغلػػػاز ك العفػػػل    الوضػػػوح ادلفالػػػم بامحسػػػاس    اجل ػػػاؿ ك التالمحػػػ     احلػػػم ة ك امي ػػػاع و    يسػػػن 
مح  ةن كحوؿ الةالراا    ة اعع اخلطمحاا    ةةػاه  المحعغػاا   ةػن ال ػ رة   ل  ادلوهمحػة   ةػا ياليهػ  ععػز 

هوالػػ  ك لحادي ػػ  ععيػػ  ال ػػمة  السػػمـ  لك رهػػا ععػػز المح ي ػػة و كسيػػف بالػػذى عالػػ  ععيػػ  لف يهسػػع ععػػز ة
 -( إبػاف حيا ػ  ادلمحاركػة  1السمـ ععز الر ية و !  هي ات و لعذى    ـ ةن الةرح يرغم ع ـ التػ  ين   

م و     ( / ( ادل  ػػود بالتػػ  ين لػػي  رلػرد الستابػػة   بػػ  التػػظليف ادلػػوب ادلػػه  1حفػل     هػػاة  (     
ظػاهرة   بػػ ث ك  ػاريب المحةػػرية   ععػز اةتػػ اد  -كي ػا لالعػػم  -/ الهػػاس كػ  ةػػا عػاؿ و  هػػذه  4صػفحة 

لح اهبا و و   ػل ث لب ا لف حفل جي  كاة  ةالاصر لرج  و و ك  كع ػة لط ػهب هبػا  ػفتاه و و  الػهب 
 ارا  حمحػا   ػظيفرا  حهيهػا و ععػز لف ةه  و ل  ل عهب عه  و مث كاف احلفاظ ععي ا صهو احلفاظ ععز احلياة و إي

ةن حفػل و إظلػا كػاف يةػمحع حاجػة الػهف  الالطةػز و  يهةػ  راحت ػا   غػ  عاصػ  مبػا يسػ ع   للػ  يسػ ع 
ليه   لغ ه ل  لمجياؿ عرب التاريب و  م هو عاة  إ  ذلك و إظلا كاف يس ع لػ  ى غعػة صػادية    كطػرة 

  عػػاج  عػػن امعػػراض   حػػد لػػو لراد و كسيػػف حبالػػ   هػػو ةةػػتاعة و  هػػو ك لع اعػػ  عػػاج  عػػن الت عيػػ  
ادل مح  ادلتع ف ععز احلس ة المحالغة و  الالمحػارة اسوػرة و  ادلالػجل اجلعيػ  و كػذلك كػاف لصػحاب  ععيػ  السػمـ 
و ػلف ػػوف عهػػ  كي ػػا ػلف ػػوف كمةػػ  الالػػادى و ععػػز حػػا للػػ  رلػػرد لداا دلتطعمحػػات حيا ػػ  ادلمحاركػػة ك حعػػ  

wب   وع     ك ةظكع   ةةرب    ك غضمح   رضػاه   ك وػر ره  ح لػ  و  لكضػز روػوؿ اهلل   رحال    ك حر 
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صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم إ  ربػػ  السػػرق و راضػػيا ةرضػػيا و  كمةػػ  زلفػػوظ غػػ  ةستػػوب و  كظلػػ  ععيػػ  السػػمـ 
اجتػاه صػرح  لف لف ينؾ بال  ةو   ةع كتاب اهلل كتابا و الع ػم إم  ػي ا م يػ ل  ك حسػم التػ  ين و  هػو

لياـ لمكت  حػا اعػنح بالضػ م كتابػة ح ي ػ  روػوؿ  -رضز اهلل عه   -ب  لة  ادلؤةها ع ر بن اخلطاب 
   يػ  ف احلػ يت  م  ضػع كيػ  كتػاب و لسػن كالػهب  -اهلل و كظف ذلك    ير ضػ  و  ةضػز لػ  ال ػر ف 

يػػوات غاليػػات   عتػػ  ع ػػر ح -لطعػػهب الفػػؤ برت وػػ ا و كطػػوت ك لعاصػػ ها اذلوجػػاا  -لػػمؿ ذلػػك  -
الفػػار ؽ ادلع ػػم    ع  ػػاف احلػػ، السػػرق    ععػػز ال ػػوى احلسػػيم و  طعحػػة ال ػػاا ادلمحةػػر    الػػ ب  احلػػوارى 
الة ي  و  وواهم  وواهم ك   و مث عت  شلن بال هم احلسا بن ععز  ةال  لةة ةن ال ػاحلا و   راا كػ  

اةت اد ع ر الرا ػ ين و  لاصػة ععػز رضػز اهلل / ل راا  لصحاب   يالة  لح اب و  ععز  5/ صفحة 
عهػػػ  و  ععػػػػز اةتػػػػ اد حسػػػػم امةػػػػويا و  لاصػػػػة ليػػػػاـ ةالا يػػػػة إ  عمحػػػػ ادلعك و    ةطعػػػػع ليػػػػاـ الالمحاوػػػػيا 
 لاصػػة ليػػاـ لف عمحػػ اهلل السػػفاح  لف ةسػػعم اخلراوػػال و ك إبػػاف  عػػك اميػػاـ   طػػورا طػػورا و    سلتعػػف 

و بػػمد ادلسػػع ا و ععػػز  محػػاين امجهػػاس     فػػرؽ امهػػواا  ال وةيػػات  امضلػػاا ةػػن ةال ػػور امرض  الػػمحمد
 الال ػػػػمحيات و  السياوػػػػة ك ل ةػػػػة ادلالركػػػػة و  اميفػػػػارة ك ل ةػػػػة السياوػػػػة و  اذلػػػػوى ةسػػػػتحسم و  الةػػػػر 
ةسػػتطار و  الفػػؤ ي  ػػز بالػػ  هحلػػوع و  احلسػػم لعسػػيف و  الغعػػ. دلػػن ك ػػر لعوالػػ  و و ك هػػذا ادلضػػطرب 

 ػػـو  راا اخل ػػـو   كػػ  يالػػ ز رليػػ   ح بػػ  و الالػػرب ك امغعػػ. بالةػػالر  اله ػػر  ادلػػظيفور عػػرب اميػػاـ وػػالز اخل
 اخلطابػػػة و  الالحلػػػم ك امغعػػػ. بالسيػػػ   الوعيالػػػة  السػػػالاية  ال عايػػػة و  كػػػاف ةػػػن لكالػػػ  السيػػػ     للمحػػػت 
ال عاية   لف ي هع ح يت ععز ظلق ة ارب سلر صحيح   ك لف    جرو      ػسع    تػ  و  يهسػ. 

  الرووؿ السرق ععي  السمـ و متيي ا لةخا ععز ولر   ل  إلمحػاا حبػادث لػ  دملػة   يسػن  عػع ولػذاؾ إ
  مثهب  عع ةؤلرا و ل  ل رة لرلى ل  ةذه. الت م كي  امل اـ   ل  إ ادة مبه محػة   ل  اكتالػاؿ دل عمحػة و 

 - ك ػرة ليػاـ ععػز  ةالا يػة   جرى ذلك   اع ك ل رة  ععة لياـ ع ر  ع  اف لاصة ةن ي ود و    غعمحة
لاصة ةن كػرس و  هاجػهب محػز  ضػع امحاديػت  لسػمحت ا إ  روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم كي ػا  ػم 
ذلػػك ةػػن ليػػاـ    جػػاات  ػػنى ةػػن كػػ  صػػوب    ػػ احم ال ػػحيح لت يعػػ    سػػت ر ك امذهػػاف ةسالػػ  و / 

ال  ػػػػػور ك ةواضػػػػػع العمحػػػػػاب    /  ةػػػػػن  رائ ػػػػػا الغػػػػػرض اخلمحيػػػػػت    السيػػػػػ  لموػػػػػمـ    إحػػػػػمؿ 6صػػػػػفحة 
 التفاهػػػػات ك يفػػػػوب ادل  ػػػػات    الةػػػػرؾ ك ةواضػػػػع التوحيػػػػ     اخلراكػػػػات  النهػػػػات بػػػػ م ةػػػػن احل ػػػػائمح 

( و   طػػور   كػػن  ضػػع احلػػ يت ( ةػػع الػػ ةن   ػػ هور ةػػن لغػػراض احلػػرب  السياوػػة  محالػػا  1 المحػػ ي يات   
 م  ػػػظمث   حػػػد جتػػػا ز الوضػػػع حػػػ  د خلػػػور الهفػػػوس  اضلطػػػاط امغػػػراض إ  لغػػػراض للػػػر د ف ةػػػا بػػػرج 

( رغمحػة كي ػا  2اخل وةات  اخلمكات السياوية  ادلذهمحية إ  التسس. ب    كاونضػاا اخلعفػاا  امةػراا   
ك ليػػ ي م ةػػػن ادلػػاؿ  الضػػػياع   ل  طعمحػػا لعرياوػػػة  اجلػػاه  بالػػػ  ال ػػيهب    ادلمحاهػػػاة عهػػ  الالاةػػػة و  اضلطػػػهب 

ؿ اهلل   لك ػػر كػػظك ر حػػد  صػػعهب إ  حػػ  اخلمحػػ   المحمهػػة  ةػػا امغػػراض ك الوضػػع  السػػذب   ععػػز روػػو 
( ي ػ  بػ   3يةمح  كمـ ال محياف و إ  ح  لل  م يستال م ععز كذاب لف يضع ح ي ا  ي يم لػ  وػه ا    w
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إ  الرووؿ ععي  ال مة  السمـ   ؽل ح ب  عمحيعت  ل  بع    ل  لػوع يفوبػ  ل  طالاةػا ػلمحػ  ل   ػرابا يسػيغ  ل  
هػػا ععػػز غ هػػا و و إ  ةػػا م مايػػة لػػ  ةػػن اخلعػػق  الت ػػريع   بالال ػػ   الهيػػة السػػي ة  ال  ػػ  ك كاك ػػة يؤيفر 

امغعػػػ.    بالمحمهػػػة  الغمحػػػاا  التالػػػا  ك امعػػػ  و  بةػػػر ةػػػن امغلػػػاز ؽلسػػػن   ػػػور ادلوعػػػف بالهسػػػمحة لتهاعػػػ  
ا  ضػػالوه     احلػػ يت   فةػػز الوضػػع كيػػ  و ةػػع  عخػػيا اموػػمحاب ادلمحا ػػرة لهحلػػاح السػػذابا ك  ضػػع ةػػ

( ةػػن عمحيػػ  ذلػػك ةػػا ل ػػ  عػػن ابػػن لف الالوجػػاا للػػ  عػػاؿ حػػا للػػذ لتضػػرب عهػػ  : ل ػػ   1هػػاة  (     
( ر ى لف غيػػػاث بػػػن إبػػػراهيم دلػػػ  ععػػػز  2 ضػػػالهب كػػػيسم لربالػػػة ومؼ حػػػ يت لحػػػـر كي ػػػا  لحعػػػ  و   

ل  جهػاح "   كاف يع و بالرهػاف ععػز احل ػاـ و كػر ى لػ  حػ يت " موػمحمح إم ك لػف ل  حػاكر -ادل  ى 
كسػػساكظه بالةػػرة ومؼ درهػػم و كع ػػا عػػاـ غيػػاث ليخػػرج عػػاؿ ادل ػػ ى : ل ػػ   لف عفػػاؾ عفػػا كػػذاب ععػػز 
روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ك ػػا عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " جهػػاح "  لسػػن لراد ليت ػػرب 

 حػ ه يفميفػا للػف حػ يت ةػا  ( ذكر وفياف ال ػوري للػ   ػع كي ػا لوػه  إ  جػابر بػن عمحػ اهلل 3إليها و   
/ ةػػن امحاديػػت  إ ػػاعت ا بػػا ادلسػػع ا  7يسػػتح  جػػابر لفسػػ  لف يػػذكر  ػػي ا ةه ػػا و     ( / صػػفحة 

بال ػػورة الوبائيػػة ادلالعوةػػة لػػ ى لهػػ  احلػػ يت ععػػز الهحػػو التػػا  : ل م : اضلػػراؼ ادلػػ اج الفسػػري  الالػػاطفال 
وح ل  الػػد عا ػػهب بػػهب حس ػػ  ععػػز ديه ػػا   لعةػػالوب امعحل يػػة الػػد دلعػػهب اموػػمـ ك لع ػػاب الفتػػ

 امكػػراد الػػذين   ػػاهر ا باموػػمـ   يػػة كػػمحالو الي ػػود  امػػوس و يفاليػػا : ةػػات الروػػوؿ السػػرق    كػػاف عػػ د 
ةػن ب ػػز بالػػ  ةو ػػ  ةػػن لصػحاب  الػػذين رل ه   الػػوا ةهػػ  زهػػاا ةائػػة للػف ل  ي يػػ  ف  ػػع ةػػه م ةػػن التػػابالا 

ة و ةػػن سلتعػػػف امجهػػاس    سلتعػػف المح ػػاع و ك غ ػػرة هػػذه الس ػػػرة     ػػابالال التػػابالا ةػػن م ػل ػػز ك ػػر 
 اكت ػاد ضػابق ال ػػحة لعر ايػة   ك ال ةػاف  ادلسػػاف و غاكػ  السػػذابوف الهػاس   ضػالوا ةػػا  ػاا ا و   الػػذر   

( و يفال ػػا : الت ػػػ  السػػذابوف كرصػػة ك ػػرة ةػػا ر اه لة ػػاؿ لف هريػػرة ةػػػن  1بػػ  اوػػتحاؿ ح ػػر ةػػا  ضػػالوه   
كوضػػػالوا ةػػػن امحاديػػػػت  - هػػػز ك ػػػ ة جػػػ ا  -ال ػػػحيحة عػػػن الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػػعم امحاديػػػت 

ادلسذ بػػة  ػػي ا ك ػػ ا لسػػمحوه لعهػػال ععيػػ  ال ػػمة  السػػمـ ز را عػػن طريػػمح لف هريػػرة   ليتػػوه ك ػػ هم ادلسػػذ ب 
ل ا ك ك  ه ال حيح    ليةمح متيي  صحيح  ةن و ي  م و  ع  كاف و  عاش إ  جوار الوضػاعا الةػا

   ضػػاعوف ولػػر ف ةػػن طػػراز سلتعػػف    ػػظمم لعحلػػ.    وػػعو ك ػػم لغػػرب و  ضػػاعوف صػػاحلوف غيػػور ف 
ععػز اموػمـ و يضػالوف احلػ يت    يػػ  ر ف ععػز الروػوؿ ةػا   ي ػ  و   ربػػا هلل وػمححال     لفػا إليػ  و  ةػػا  

محػاس ل ائػ  ذلػك الػ ةن ( لدرؾ ابن ع 1كظمم لمثوا و  م جاا ا ظع ا ةن ال وؿ  ز را و     هاة  (     
ك اؿ ةتحسرا : كها ب ث عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم   كع ا ركػ. الهػاس ال ػال.  الػذلوؿ  ركهػا 

/ ك ػػذا لبػػو ع ػػ ة لػػوح بػػن لف ةػػرق يتال ػػ. وػػور ال ػػروف  احػػ ة  احػػ ة    8احلػػ يت و     ( / صػػفحة 
يهسػمح  إ  الروػوؿ ز را بالػ  لف ي ػهع لػ  كعي مح بس  وورة كضيعة    ير . ذلا كائ ة    يضع كي ا ح ي ا 

وػه ا يهت ػػز ك غالػػ. ةػػا  ضػػع إ  ابػػن عمحػػاس   مث إ  الهػع ععيػػ  ال ػػمة  السػػمـ عػػن طريػػمح عسرةػػة بػػن 
wلف ج   و ك ا كاف لحيالا يركع إ  لف بن كالػ. ل  وػواه و  الالحلػ. ةهػ   ةػن لة الػ  و م يػرى للػ   عػع 
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لفس  العـو حػا عو ػ. كي ػوؿ : دلػا رليػهب ا ػتغاؿ الهػاس الهػاس بف ػ   ك إمث مبا كال  ! ا ع إلي  ي كع عن
لف حهيفػة    ةغػػازى زل ػػ  بػػن إوػػحاؽ    لمػػم لعرضػػوا عػػن ال ػػروف    ضػػالهب هػػذه امحاديػػت حسػػمحة هلل 
 الا  و كذلك  ه. بن ةهمح  و لوعم يال  ي ودية    كاف يضػع احلػ يت ك كضػائ  امع ػاؿ و  كالػ  ة ػ  

مح  الال ي  الذى لوعم بال  ل رالية و و  لةق  ضاعوف ولر ف و يضالوف  يهسػمحوف ةػا كالع  عمح ادلعك بن ع
 ضػػالوا إ  روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ز را و ك كضػػائ  ةػػن لحمحػػوا    ة الػػ. ةػػن لبغضػػوا   مث زبفػػوا 
 ذلا اموالي  ليضا   كيم يتطرؽ إلي ا الةك   ل  يهسةػف ال يػف و  لوػرؼ ك ذلػك ماعػات   كظة ػاؿ
اله اش  ال طيالال  ال العػع  امهػوازى  لف لالػيم  اخلطيػ. و  وػواهم كي ػا  ضػالوا ةػن ةهاعػ.  كضػائ  لف 
بسر ال  يمح  ع ر  ع  اف  ةالا ية رضز اهلل عه م و  ععز الض  ةن هؤما عاةػهب ماعػات للػر  سيػ  

 ل  بػهب ح ػر السي  كيعا   كوضالهب ك ةهاع. ععز رضػز اهلل عهػ  ةػن امحاديػت ادلسػتغربة ةػا م يػ
  ةن لة اؿ : لمح  بن ل ر الذراع    حمحة بن جوين    بةر بن إبػراهيم    عمحػاد بػن يال ػوب    عمحػ  اهلل 
بن داهر و  ةا كاف لبو بسر  م ع ر  م ع  اف  م ععز ك حاجػة إ  ةػ يح ل  إ ػادة ةػن لة ػاؿ هػؤما 

 لادعػػة الػػذين   يسولػػوا برئػػوا بالػػ  ةػػن /  لةػػق غػػ  هػػؤما  هػػؤما ولػػر ف ةػػن ال 9و ععػػم اهلل و / صػػفحة 
ليفر امووية  ادلالوية  ال رد ية  ادل دكية و كاف عل م  ضع احل يت لمحعمحعة امكسار  إكساد ع ائػ  ادلسػع ا 
و ل   لح ز احمل يفوف لمحالو كرؽ ال لادعة  حػ هم زهػاا لربالػة عةػر للػف حػ يت ةسػذ ب ععػز الروػوؿ 

ع ةن ذلك  ل هع ةا صهال  يفميفة لفر كحسػ. هػم : لمحػ  بػن عمحػ اهلل السرق ععي  ال مة  السمـ و  لك 
اجلويمحػػارى    زل ػػ  بػػن عسا ػػة السرةػػال    زل ػػ  بػػن متػػيم الفريػػاف   الػػذين  ضػػالوا عةػػرة ومؼ حػػ يت 
 ح هم  لسمحوها ز را إ  الهع السرق   ليضػعوا هبػا عػن وػمحي  اهلل و    يسػن هػؤما ال ميفػة   كروػاف حعمحػة 

عػػػراف   بػػػ  كػػػاف ههػػػاؾ شلػػػن وػػػا اهم   بػػػ  بػػػ هم  ضػػػاعوف ولػػػر ف ةػػػن لة ػػػاؿ : ابػػػن لف ػلػػػ، لعػػػهب ةػػػن ل
بادل يهة    الواع ى بمحغ اد    زل ػ  بػن وػالي  ادل ػعوب بالةػاـ    ة ا ػ  بػن وػعي اف  راوػاف و    سػن 

  إظلػػا حركػػة الوضػػع  ضػػع امحاديػػت ادلسذ بػػة ععػػز الروػػوؿ السػػرق حركػػة ارجتاليػػة عفويػػة ك كػػ  امحيػػاف 
 طػػورت إ  حركػػة ة ر وػػة هادكػػة    لطػػة  ػػاةعة ذلػػا لطرهػػا  ويفارهػػا و كػػاف ةػػن لتائحل ػػا ادلمحا ػػرة ععػػز 
الال يػػ  ةػػن لجيػػاؿ ادلسػػع ا ك الال يػػ  ةػػن لعطػػارهم    ػػيوع ةػػا م ػل ػػز ةػػن اسراا الغريمحػػة    ال واعػػ  

 ليػػ  ا     الاةعػػهب هبػػا    ر جػػهب الف  يػػة الةػػاذة    الال ائػػ  ال ائفػػة    امكناضػػات اله ريػػة ادلضػػحسة الػػد
ذلػػا   كػػرؽ  طوائػػف ةاليهػػة   لمحسػػهب ةسػػوح ال ر  ػػة  الت ػػوؼ حيهػػا    الفعسػػفة حيهػػا    الالمحػػاد  ال هػػاد 
لحيالػا و  جاكػهب ك غالػ. لحواذلػا السػػعوؾ السػوى  الفسػر  الال ػ  السػػعيم   كضػم عػن رلاكا ػا ال ػػارلة 

ال ػمه السػمـ و إزاا ذلػك و    بػوادر هػذا الطوكػاف  عػ  لستاب اهلل ومححال     ه ى لمحي  السرق ععي    
/ عاةػهب ل ؿ زلا لػة ج يػة لتخعػيا امحاديػت ال ػحيحة  15ل  ك ال رف ال ػال لف يهت ػف / صػفحة 

ةػن ة ػػات املػػوؼ ادل يفػة و  ةػػوكهب لفػػ  لف جالفػػر ادله ػور  كػػاف اةػػراا  واعػا إ  الالعػػم   حفيػػا بالالع ػػاا 
wز ععػز ال ػحيح و  ػ  ذلػذه ادل  ػة ةالػك ابػن للػ  امصػمححال   لػ ة لهػ  إ  كتاب يهفو ال يػف  يمح ػ
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امرض ك زةالػػ  عع ػػا    ػػز    إةػػاـ دار اذلحلػػرة    ك يػػ  ادلسػػع ا    صػػفوة صػػعحاا لهػػ  الػػي ن    ب يػػة 
ةعػػػوؾ محػػػ  و مشػػػر ذلػػػا امةػػػاـ اجلعيػػػ      اصػػػ  العيػػػ  باله ػػػار و غل ػػػع  ؽلحػػػا    ػل ػػػمح  يػػػ عمح و حػػػد 

  ةائػػة للػػف حػػ يت و التخػػ. ةه ػػػا عةػػرة ومؼ  لمحػػذ التسػػالا للفػػا و حيػػت  ضػػح ل يػػػ  اجت الػػهب ل يػػ
زيف ػػػا    عػػػاـ عهػػػ ه الػػػ لي  ععػػػز  ضػػػال ا و مث   يػػػ ؿ لػػػمؿ لربالػػػا وػػػهة دلبػػػا يالػػػرض ةػػػا التخػػػ. ععػػػز 
الستاب  السهة    ي يس ا باسيفار  املمحار   حد رجالهب إ  مخسػ ائة حػ يت ك ػق   هػال كػ  ةػا صػح 

ةرة اسمؼ ادلهتخمحة   ب  ادلائة للف ام   و عاؿ اذلراس ك  العي   ععػز امصػوؿ : إف ةوطػظه ل ي  ةن الال
ةالك كاف ا ت   ععػز  سػالة ومؼ حػ يت   مث   يػ ؿ يهت ػز حػد رجػع إ  وػمحال ائة و  عػاؿ عتيػمح بػن 
هػ  يال وب :  ضع ةالك ةوطظه ععز ضلػو عةػرة ومؼ حػ يت   كعػم يػ ؿ يه ػر كيػ  كػ  وػهة    يسػ ق ة

  حػد ب ػػز هػػذا و ك ػػذا الػػذى صػػهال  ةالػػك  مالػػ  لػػمؿ عرابػػة ل ػػف عػػرف   يالػػ  ةػػن لػػ  ال ػػر ف   بعػػغ 
زهاا مخس ائة كحس.   ةن ةائة للف و  يػا ذلػا ةػن لسػمحة و  ةالػك بػن للػ  هػو الالعػم لاهيػك بػ  كضػ  

وػػػمـ  ععػػػم و  كضػػػ    ػػػز و  عػػػرب ع ػػػ  بال ػػػر الروػػػالة    زةػػػن ال ػػػحابة    ةػػػوطن الػػػ ين    ةسػػػرح ام
كالهب هػذه احملا لػة و ل ؿ زلا لػة لاضػحلة   ةسػتس عة لالهاصػر المح ػاا   لت ػهيف احلػ يت الهمحػوى  مالػ    
 متيي  صحيح  ةن و ي   و لةا زلا مت ابن   اب ال هري ععز رلس ادلائػة ام     مث ابػن ادلاجةػوف / 

بػػن صػػمحيح و ك ػػ  كالػػهب رلػػرد / عمحػػ  الال يػػ  بػػن عمحػػ اهلل    وػػالي  بػػن لف عر بػػة   ل  الربيػػع  11صػػفحة 
إرهاصات ذلذا احل ث اذلاـ الذى يال  حبمح ل طة التحوؿ با ع ر الر اية  الس اع  ةطعػع ع ػر التػ  ين 
و ك ػػذا امةػػاـ زل ػػ  بػػن إ اعيػػ  المحخػػاري اجلالفػػال  ما   مػػع وػػت ائة للػػف حػػ يت ليفهػػاا ا ػػتغال    ػػع  

ميفػة ومؼ للػرى ةسػررة و  مػع امةػاـ ةسػعم كتاب  و صح ل ي  ةه ا لربالة ومؼ ح يت يضاؼ إلي ا يف
بن احلحلػاج ال ةػ ى يفممثائػة للػف حػ يت ليفهػاا ا ػتغال    ػع كتابػ  و صػح ل يػ  ةه ػا عرابػة السػهة ومؼ 
ليضػػا  ة ع ػػا ةسػػررا و  بعػػغ ةػػا ا فػػمح ععيػػ  الةػػيخاف للفػػاف  يفممثائػػة  وػػتة  عةػػر ف حػػ ي ا و لةػػا معػػة ةػػا 

( و  1همح  كمحعغ لك ر ةن معة ةا مال  الةػيخاف ليفهػاا حيا  ػا كمعلػا   مال  إةاـ له  السهة لمح  بن ح
ليفمحهب ةه ا ك ةسه ه يفميفا للفا   ي  عةرة ومؼ ةسررة و  هذا لبو دا د امزدي السحلسػتال يػر ى عهػ  
زل ػػػ  بػػػن بسػػػر بػػػن داوػػػة للػػػ   الػػػ  ي ػػػوؿ : كتمحػػػهب عػػػن روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم مخسػػػ ائة للػػػف 

هب ةه ا ةا ض هت  هػذا الستػاب يالػجل كتػاب السػهن مالػهب كيػ  لربالػة ومؼ حػ يت  مثاظلائػة ح يت التخمح
  ذكػػرت ال ػػحيح  ةػػا يةػػمح    ي اربػػ     يسفػػز املسػػاف ل يهػػ  ةػػن ذلػػك لربالػػة لحاديػػت : لحػػ ها : إظلػػا 

وف ادلػؤةن امع اؿ بالهيػات و و إ  و  ال ػا: : ةػن حسػن إوػمـ ادلػرا  ركػ  ةػا م يالهيػ  و  ال الػت : م يسػ
ةؤةها حد يرضز ملي  ةا يرضز لهفس  و  الرابع : احلمؿ با  احلراـ بػا  بػذ ذلػك ةةػتمح ات و إ  و 

( ك   لك ر ادلةتغعا هبذا الفن لف ةا مال  امةػاـ لمحػ  بعػغ للػف للػف حػ يت و    1    هاة  (     
امةػػػر   ك ػػػذا هػػػو امةػػػاـ ةالػػػك /  لػػػو ذهمحهػػػا لست  ػػػال ال ػػػحيح إ  ادلوضػػػوع ذلالتػػػا  12  ( / صػػػفحة 

wي محهب ك ةوطإه ةا يمحعػغ عرابػة اله ػف ك ادلائػة ةػن معػة ةػا مالػ  و  عهػ  المحخػاري م  سػاد  محعػغ لسػمحة ةػا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ليفمحتػػػػ  ك كتابػػػػ  ةػػػػن ال ػػػػحيح إ  معػػػػة ةػػػػا مالػػػػ       ي ػػػػح ل يػػػػ  كعػػػػم ي محتػػػػ   احػػػػ ا ك ادلائػػػػة و كسيػػػػف 
مةػاـ ةالػك زةالػا  ةسالػا دل ػمحق الػوحز    دعػة امةػاةا بالس  ين وواعلا شلن مع  صهف و و ةع عرب ا

المحخػػاري  ةسػػعم  صػػ ؽ بري  ػػا لعحػػمح  ال ػػواب و إزاا هػػذا الطوكػػاف ةػػن امحاديػػت ادلوضػػوعة   همحػػهب  
كتائػػ. احلػػمح ةػػن لهػػ  احلػػ يت  ل ػػاده    تحػػرى حػػاؿ الػػر اة ةػػن ل عػػة احلػػ يت   كتالػػ ؿ  جتػػرح     ويفػػمح 

ي    كتسةػػف ةػػن  ػػظف رجػػاؿ السػػه  ةػػا كػػاف لاكيػػا     سػػرب ةػػن   ضػػالف     سػػعق الضػػوا ععػػز اموػػال
غوره ةا كاف ةستورا و حد    ال  ههاؾ صفة لرا  إم عركهب    م لمحي ة كي  إم كةػفهب    م لػادرة عهػ  
إم ر يهب    م حاديفة إم د لهب و ةا  العمح ةػن ذلػك مبذهمحػ   ورائػ     ةػا ةػ  ع ائػ ه درجػات حف ػ    

كذلك ةا اعتوره ك سلتعػف لطػوار حيا ػ   ةراحػ  ع ػره   ػيخولت  ةػن اجت ػاع الػذاكرة  لعرال    يول  و  
ل  اخلعق  الوهم و  ةػن امةالػة ك اله ػ  ل  التػ ي    حػد ؼلعػا ةػن كػ  ذلػك إةػا إ  امحتحلػاج بػ    

اليػة  بالػو ل  إ   رك  و بال   فهي  حال  ةن رعة ديه  ل    ػواه  لةػيت  و  ععػز عػا مح هػؤما عػرب ادلائػة ال 
ال ال ػػة    ضػػالهب ادلسػػ ولية كاةعػػة   كح عػػوا ةػػا محعػػوا ةػػن هػػذه امةالػػة      ي هػػوا      يضػػالفوا    جتػػرد ا 
لعذ د عػن ال ػحيح ةػن حػ يت الهػع السػرق  متييػ ة ةػن السػ يم ادل ػهوع و  كػاف ةػه م ععػة ةػن الف  ػاا   

بػن وػال   الةػالال  ال هػرى  ام زاعػال  ع ػر  ك رة ةن احمل يفا   ةه م ووى ةن ذكرلا : الةاكالال  العيػت 
 13بن عمح  الال ي  و  ةن له  الالعم باحل يت  ععع   ل   رجالػ  : ابػن عػ ى    لبػو حػا  ابػن / صػفحة 

/ حمحاف    السفيالاف ال وري  ابن عييهة    احل اداف ابن وع ة  ابن زيػ     لبػو زرعػة    عمحػ  الػرزاؽ  ابػن 
  بػػػن دكػػػا    إوػػػحاؽ بػػػن راهويػػػ     ػلػػػ، بػػػن وػػػالي  ال طػػػاف    لبػػػو لف  ػػػيمحة  ةسػػػ د  ههػػػاد    الفضػػػ

عاصم الهمحي   ابن ادلمحارؾ  ليوب السختيا:     ػالمحة بػن احلحلػاج  الػ ارةز    امةاةػاف اجلعػيمف ػلػ، بػن 
ةالا    ععز بن ادل يجل و  وواهم ك   ةن ل   الفضػ   السػاب ة ك كةػف ةسػتور الوضػاعا   غػ ة هلل 

 ديهػػ  و  كػػاف ةػػه م احلفػػاظ الػػذين كػػالوا لعحلوبػػة الػػ هر  كخػػر ال ةػػاف و  ةػػه م ةػػن غػػاص ك الالعػػ   لهمحيػػ  
عع  احل يت  ةستور لحواؿ الرجاؿ      يسػن ةػه م إم ذ  كطهػة  ذكػاا  ةالركػة  إصػابة  لةالػة    ةػه م 

ا دلػػا عهػػ ه و و  ةػػن بػػرع ك الف ػػ     ل  ػػز احلس ػػة    ةػػه م ةػػن اةػػتحن ك محػػهب لع حهػػة   حسػػمحة هلل  إي ػػار 
كهتيحلػػة ةمحا ػػرة ذلػػذه اله ضػػة  ضػػالهب لمحاديػػت  اموػػالي  عواعػػ   لوػػ   ةػػوازين    لصػػمحح لسػػ  وػػه  
مبحل وع رجال  درجة ةن ال حة ل  عابعية لعطالن  التحلػريح    لصػمحح الةػخا الواحػ  ك رجػاؿ السػه    

دل عػػػا ةػػػػن الر ايػػػة   ةػػػػن يضػػػالف  ل  ي ويػػػ     ؼلػػػػ  بػػػ  ل  ي ي ػػػػ  و  طمحػػػمح ذلػػػػك ععػػػز لوػػػالي  ادلس ػػػػرين  ا
ال حابة  التابالا   ابالي م إ  عا ر طمح ة  ةا جا زها و ك  م لصح ةػا لوػه  لػ ى ل ػاد احلػ يت  لهػ  
اجلػػرح  التالػػ ي  إ  لف بسػػر ال ػػ يمح رضػػز اهلل عهػػ  لغايػػة ل ائػػ  ادلائػػة ال اليػػة ةػػا جػػاا ةػػن امحاديػػت عػػن 

عػن لف بسػر ال ػ يمح عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم طريمح إ اعي  بن لف لال  عن عػي  بػن لف حػاـز 
و  لصػػح ةػػا لوػػه  إ  ع ػػر بػػن اخلطػػاب رضػػز اهلل عهػػ  ةػػن لحاديػػت   ةػػا كالػػهب عػػن طريػػمح ال هػػري عػػن 

/  لصػػح ةػػا  14وػػا  بػػن عمحػػ اهلل عػػن لبيػػ  عػػن جػػ ه ع ػػر عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و / صػػفحة  w
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ةن لحاديت   ةا كاف ةن طريػمح عمحػ اهلل بػن ع ػر عػن ال اوػم لوه  إ  عائةة لـ ادلؤةها رضز اهلل عه ا 
بػن زل ػػ  عػػن عائةػة عػػن روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و  لصػح ةػػا لوػػه  إ  لف هريػرة رضػػز اهلل عهػػ  
ةػػن لحاديػػت   ةػػا كػػاف جػػاا ةػػن طريػػمح ال هػػري عػػن وػػالي  بػػن ادلسػػي. عػػن لف هريػػرة عػػن الهػػع صػػعز اهلل 

الوه ك ةهاعػػ. ععػز رضػػز اهلل عػن ةػػن امحاديػت ادلسذ بػػة   الػد هػػال ك ععيػ   وػعم و ةػػن لة ػاؿ ةػػا  ضػ
ةر محػة   د ف ةرا ػ. الغعػػو  امطػراا الةػػركز   الػد غعػػوا هبػا كيػ  رضػػز اهلل عهػ    عػػوؿ بالضػ م :   عػػن لف 
ذر عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : دلا لورى ف ةررت ععز ةعك جال  ععز وػرير ةػن لػور 

رجعيػ  ك ادلةػرؽ    املػرى ك ادلغػرب    بػا ي يػ  لػوح يه ػر كيػ     الػ ليا كع ػا بػا عيهيػ        إح ى
 اخلعػػمح بػػا ركمحتيػػ     يػػ ه  محعػػغ ادلةػػرؽ  ادلغػػرب   ك عػػهب : يػػا جربيػػ  ةػػن هػػذا   عػػاؿ : هػػذا ع رئيػػ    ػػ ـ 

ع ػػػك ععػػػز   كسػػػعم ععيػػػ    كت ػػػ ةهب  وػػػع هب ععيػػػ    ك ػػػاؿ :  ععيػػػك السػػػمـ يػػػا لمحػػػ    ةػػػا كالػػػ  ابػػػن 
ك عهب :  ه   الرؼ ابن ع ز ععز   ك اؿ :  كيف م لعرك   ع   كعجل اهلل ب محو لر اح اخلمئمح ةػا لػم 
ر حك  ر ح ابن ع ك ععز بن لف طال.   كإف اهلل يتوكا ك ا مبةػي ت  و لرجػ  ادلػما ك وػ    و   عػن 

 ععػػز لػػورا بػػا يػػ ى اهلل عمحػػ  لف وػػع اف عػػاؿ :  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : كهػػهب للػػا 
ؼلعػػمح ودـ بظربالػػة عةػػر للػػف عػػاـ   كع ػػا لعػػمح اهلل ودـ عسػػم ذلػػك الهػػور جػػ  ليػػن   جػػ ا للػػا  جػػ ا ععػػز و 
ر ى ك ادلهاعػػػ. و    لػػػرج ادلػػػما ليضػػػا ك وػػػ    عػػػن لف احل ػػػراا عػػػاؿ : عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ  

ؽ الالػػرش امؽلػػن كرليػػهب كتابػػا ك  تػػ    زل ػػ  روػػوؿ اهلل  وػػعم : ليعػػة لوػػرى ف إ  السػػ اا ل ػػرت إ  وػػا
/    عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ : كهػػا عهػػ  الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  15لي  ػػ  بالعػػز  ل ػػر   بػػ  و / صػػفحة 

كػػإذا طػػائر ك كيػػ  لػػوزة لضػػراا   كظل اهػػا ك ححلػػر الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   كظلػػذها الهػػع صػػعز اهلل 
ها كػػإذا ك جوك ػػا د دة لضػػراا ةستػػوب كي ػػا بامصػػفر : م إلػػ  إم اهلل زل ػػ  ععيػػ   وػػعم ك محع ػػا مث كسػػر 

روػػوؿ اهلل ل ػػر   بالعػػز و لرجػػ  لبػػو اخلػػ  ال ػػ  ين احلػػاك ز و   عػػن احلسػػن بػػن ععػػز عػػاؿ : كػػاف رلس 
روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػ   وػػعم ك ححلػر ععػػز  هػو يوصػػز إليػ    كع ػػا وػرى عهػػ  عػاؿ : يػػا ععػز صػػعيهب 

ؿ : م و عاؿ : الع م إلك  العم لف كاف ك حاجتك  حاجػة لمحيػك و كػرد ععيػ  الةػ   كردهػا الال ر   عا
ععيػػ     غابػػهب الةػػ   و لرجػػ  الػػ  مف و    عػػ  لػػرج احلػػاك ز عػػن ل ػػاا بهػػهب ع ػػي  ة عػػ   لف ػػ  
عالهب : كاف رلس الهع صعز اهلل ععي   وعم ك ححلر ععز   كسره لف يتحرؾ حػد غابػهب الةػ     كعػم 

الال ر   كف ع الهع صعز اهلل ععي   وعم  ذكر ل  ععز لل    ي ػ  الال ػر   كػ عا روػوؿ اهلل صػعز ي   
اهلل ععي   وعم اهلل ع  ج  لف يرد الة   ععي    كظعمحعهب الة   ذلػا لػوار حػد ار فالػهب عػ ر ةػا كالػهب 

صػػعز اهلل  ك  عػػهب الال ػػر ك ػػعز مث رجالػػهب و    لػػرج ليضػػا عه ػػا لف ععػػز بػػن لف طالػػ. دكػػع إ  الهػػع
ععي   وعم    ع  ل صز اهلل إلي  لف غلعع  ب وب كعم ي ؿ كذلك إ  لف لدبرت الة   ي ػوؿ : غابػهب ل   
كادت  غي.   مث إف الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم وػرى عهػ    ك ػاؿ : لصػعيهب يػا ععػز   عػاؿ : م و عػاؿ 

wحػد بعغػهب ل ػف ادلسػحل  الهع صعز اهلل ععي   وعم : الع ػم رد الةػ   ععػز ععػز و كرجالػهب الةػ   
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و    عػػن للػػ  رضػػز اهلل عهػػ  عػػاؿ : بيه ػػا روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ك ادلسػػحل  إذ عػػاؿ صػػعز اهلل 
ععيػػ   وػػعم لالعػػز : هػػذا جربيػػ  ؼلػػربل لف اهلل ع  جػػ  ز جػػك كاط ػػة    ل ػػ   ععػػز    غل ػػا لربالػػا للػػف 

كه ػرت ععػي م الػ ر  اليػاعوت   كابتػ رت  ةعك  ل حػز إ   ػحلرة طػوف لف ال ػري ععػي م الػ ر  اليػاعوت  
/ احلور الالا يعت طن ةن لطمحػاؽ الػ ر  اليػاعوت ك ػم يت اد لػ  بيػه م إ  يػـو ال ياةػة و  16إلي  / صفحة 

للرجػػ  ادلػػما ك وػػ    و   عػػن سلػػ  ج بػػن زيػػ  الػػذهعز لف الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ لالعػػز : لةػػا 
يػـو ال ياةػة ف كػظعـو عػن ؽلػا الالػرش ك ظعػ  كظكسػز حعػة لضػراا عع هب يا ععػز للػ  ل ؿ ةػن يػ عز بػ  

ةػػن حعػػ  اجلهػػة   مث يػػ عز بػػالهمحيا بالضػػ م ععػػز إيفػػر بالػػو كي وةػػوف  ػػاطا عػػن ؽلػػا الالػػرش  يسسػػوف 
حعم لضراا ةن حع  اجلهة لم  إ: للربؾ يا ععػز لف لةػد ل ؿ امةػم ػلاوػمحوف يػـو ال ياةػة   مث لبةػر   

 رابتك ةن كي كع إليػك لػوائز  هػو لػواا احل ػ   سػ  بػ  بػا السػ اطا   ودـ  ميػع ل ؿ ةن ي عز بك ل
لعػػمح اهلل  الػػا  يسػػت عوف ب ػػ  لػػوائز يػػـو ال ياةػػة  طولػػ  ةسػػ ة للػػف وػػهة   وػػهال  ياعو ػػة محػػراا   عمحضػػت  

ل ال ػة ك كضة بيضاا   زج  درة لضراا   ل  يفمث ذ ائ. ةن لور ذتابػة ك ادلةػرؽ  ذتابػة ك ادلغػرب    ا
 وق ال ليا   ةستوب ععي  يفميفة   لوطر : ام ؿ بسم اهلل الرمحن الػرحيم و ال ػال احل ػ  هلل رب الالػادلا 
و ال الت م إل  اهلل زل   رووؿ اهلل   طوؿ كػ  وػطر للػف وػهة  عرضػ  ةسػ ه للػف وػهة و كتسػ  بػالعواا 

بػراهيم ك ظػػ  الالػرش   مث  سسػز حعػػة    احلسػن عػن ؽليهػك  احلسػػا عػن يسػارؾ حػد   ػػف بيػجل  بػا إ
ةن اجلهة   مث يهادى ادلهادى ةن بهب الالرش : لالم امب لبوؾ إبراهيم  لالػم امخ للػوؾ ععػز و لبةػر يػا 
ععػػز و إلػػك  سسػػز إذا كسػػيهب   ػػ عز إذا دعيػػهب    بػػ، إذا حييػػهب و للرجػػ  لمحػػ  ك ادلهاعػػ. و    

اهلل  كيف يستطيع ععز لف ػل ػ  لػواا احل ػ    ك ػاؿ روػوؿ ر اية للرج ا ادلما ك و    عي  : يا رووؿ 
اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم :  كيػػػف م يسػػػتطيع ذلػػػك  عػػػ  لعطػػػز ل ػػػام  ػػػد صػػػربا ك ػػػربي    حسػػػها  
كحسػػن يووػػف    عػػوة ك ػػوة جربيػػ    و  عػػن جػػابر بػػن  ػػرة لمػػم عػػالوا : يػػا روػػوؿ اهلل ةػػن ػل ػػ  رايتػػك 

 ع ػا يػـو ال ياةػة إم ةػن كػاف ػل ع ػا ك الػ ليا   ععػز بػن لف طالػ. يـو ال ياةة   عاؿ : ةن عسػز لف ػل
و للرج  ل اـ ادلعك ك لةالي  و  للرج ادلخعػا الػذهع عػن لف وػالي  لف الهػع صػعز اهلل ععيػ  / صػفحة 

/  وػػػعم كسػػػالفرا ةػػػن لصػػػحاب       يسػػػ  ععيػػػا   كسظلػػػ  رلى ك  جػػػ  ععػػػز   ك ػػػاؿ : يػػػا ععػػػز ةػػػا  17
ذا كسيهب   الطز إذا لعطيهب   و   عػن لف احل ػراا عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل  رضز للك  سسز إ

ععي   وعم : ةن لراد لف يه ر إ  ودـ ك عع      إ  لوح ك ك       إ  إبػراهيم ك حع ػ     إ  ػلػ، 
ل ػػ  ين بػن زكريػا ك زهػػ ه    إ  ةووػز بػن ع ػػراف ك بطةػ    كعيه ػػر إ  ععػز بػن لف طالػػ. و للرجػ  ا

احلاك ز و  عن ابػن عمحػاس رضػز اهلل عه  ػا لف روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : ةػن لراد لف يه ػر 
إ  إبػػراهيم ك حع ػػ     إ  لػػوح ك حس ػػ     إ  يووػػف ك مالػػ    كعيه ػػر إ  ععػػز بػػن لف طالػػ. و 

ق ةػػن ةػػ اج الوضػػاعا  إوػػراك م للرجػػ  ادلػػما ك وػػ    و       لػػ ن كهػػا لوػػ محها بالػػو الةػػر ك إيػػراد ظلػػ
wادل محػػوح ك امطػػراا  ادلػػ يح   كإلهػػا   لالػػػرج ععػػز ةػػا  ضػػالوه ةػػن لحاديػػػت هػػال الةػػرؾ ال ػػراح    السفػػػر 
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المحواح    الفتهة الال ياا   بتظلي  لة  ادلؤةها ععز رضز اهلل عه   لرضػاه و كي ػا ل ردلػا عيهػة شلػا رةػوا بػ  إ  
ة كحسػػ.   حبيػػت م ي ػػ  ل ػػيمح  ةه ػػػا عػػن الةػػطر كػػاةم و بػػ  ل ػػػ  إ ػػرؾ ععػػز رضػػز اهلل عهػػ  ك الهمحػػػو 

  هب هبم  ياطيه م كوضالوا لحاديت جالعوا لالعز رضز اهلل عهػ  كي ػا الةػطر امكضػ  و  الهػال  ػابع لػ  و 
 حا اه عالوا : عن الرباا   عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : ععز ةػجل مبه لػة رلوػال ةػن جسػ ي 

و ك ػاذا لب ػوا لعهػال صػعز اهلل ععيػ   وػعم ةػن الفضػ  ةػع ععػز رضػز اهلل عهػ    ل ػ  جالعػوا و لرج  ادلما 
اله ػػر إ   جػػ  ععػػز عمحػػادة و عػػالوا : عػػن عائةػػة رضػػز اهلل عه ػػا عالػػهب : رليػػهب لبػػا بسػػر يس ػػر اله ػػر إ  

 - 2 جػػػ  ععػػػز   ك عػػػهب : يػػػا لبػػػهب  س ػػػر اله ػػػػر إ   جػػػ  ععػػػز   ك ػػػاؿ : يػػػا بهيػػػة  الػػػهب روػػػػوؿ اهلل   
/ صعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ : اله ػر إ   جػ  ععػز عمحػادة و للرجػ  ابػن  18( / صفحة  1ادلوضوعات 

السػػػ اف ك ادلواك ػػػة و  للػػػرج ة عػػػ  اخلحلهػػػ ى ليضػػػا ةػػػن طريػػػمح للػػػرى ةطػػػوم عػػػن للػػػ  و  للػػػرج ابػػػن لف 
محػل ك ػ ا لمػم الفرات ة ع  ليضا ةطوم عن جابر و  للرج لبػو اخلػ  احلػاك ز ة عػ  عػن ابػن لالعػز و  ادل

يضالوف ةا  ضالوا  يهسمحوف لك ره إ  عائةة  لف بسر رضز اهلل عه  ا   ل  ل ػاا بهػهب ع ػي     كالػهب 
لف الفضػػػ  ةػػػا  ػػػ  ت بػػػ  امعػػػ اا و مث  - كػػػذبوا  -بػػػهب لف بسػػػر رضػػػز اهلل عه  ػػػا و يالهػػػوف بػػػ ع  م 

تويفيػمح  التضػاليف      يػيم لحػواؿ عال ت ال واع  ك ةسػائ  اله ػ   ععػ  احلػ يت    اجلػرح  التالػ ي     ال
الػػػر اة ك اموػػػالي    ضػػػمحطا  ع الػػػة    ا  ػػػام  ال طاعػػػا    عمحػػػوم ل  ردا و حػػػد السةػػػف ال ػػػمحح لػػػذى 
عيهػػا    متيػػ  صػػحيح احلػػ يت ةػػن وػػ ي      لصػػيع  ةػػن ةهحولػػ    بفضػػ  اهلل وػػمححال  الػػذى و  ععػػز 

ة  صػػػعحاا الربيػػػة و إذ   ػػػ ى كريػػػمح ةػػػن لفسػػػ  حفػػػل ديهػػػ    مث بفضػػػ  علػػػة ادلخع ػػػا ةػػػن عع ػػػاا امةػػػ
حفػػاظ م لعتػػظليف  امبالػػة عػػن " ال  ػػات " ةػػن الػػر اة    اعت ػػر ادلؤلفػػوف ك كتػػمح م ععػػز الالػػ  ؿ ةػػن لهػػ  
ال  ة  امةالة  الت محهب  احلفل  ام  ػاف و  ةػن ةت ػ ةال هػذا الفريػمح : امةػاـ لبػو حػا  بػن حمحػاف المحسػد و 

عػػػز و  اخلعيػػػ  بػػػن  ػػػاها و  وػػػواهم و    ػػػ ى كريػػػمح يفػػػاف لعتػػػظليف  لبػػػو احلسػػػن لمحػػػ  بػػػن عمحػػػ اهلل الالحل
 امبالػػة عػػن " الضػػالفاا " ةػػن الػػر اة   بػػذيرا لمةػػة ةػػه م     همحي ػػا لعمحػػاح ا ةػػن التالويػػ  ععػػز ل ع ػػم   
 اعت ػػػر ادلؤلفػػػوف ك كتػػػمح م ععػػػز ذكػػػر ل ػػػاا  لحػػػواؿ امػػػر حا ةػػػن لهػػػ  الغفعػػػة  الػػػوهم  السػػػذب   ضػػػع 

/  ةػػن هػػذا الفريػػمح امئ ػػة احلفػػاظ  19عػػز روػػوؿ اهلل ععيػػ  ال ػػمة  السػػمـ و / صػػفحة امحاديػػت ز را ع
ةػن لة ػاؿ : المحخػػاري  الهسػائال  ابػػن ع ػر  الال يعػػز  الػ ارعطن  لبػػو عمحػ  اهلل الضػػال  الػذهع ك ادلتػػظلرين 

"  ػػذي.  ك كتابػػ  " ةيػػ اف امعتػػ اؿ " الػػذى ع ػػ. ععيػػ  احلػػاكل ابػػن ححلػػر بستابػػ  " لسػػاف ادليػػ اف "  
الت ذي. " و     ى كريمح يفالت لوضع ادلالاجم ك ر اة احل يت عاةة   ال  ػات ةػه م  الضػالفاا و كظبػاف 
الواح  ةػه م عػن ةه لػة كػ      تمحػع حػاؿ لكػراد السػه    طمح ػا ل واعػ  لحس  ػا لهػ  ال رايػة ك للفسػ م و 

ر و   ضػػحهب لحػػواؿ السػػذابا حػػد  ضػػحهب ةرا ػػ. الػػر اة ك الال الػػة بالػػ   تمحػػع ال ػػرائن     ػػز املمحػػا
 الوضػػػاعا و  ةػػػن هػػػذا الفريػػػمح امئ ػػػة احلفػػػاظ ةػػػن لة ػػػاؿ : الةػػػيب زلػػػ. الػػػ ين بػػػن الهحلػػػار المحغػػػ ادي   
w ادلػػػ ى الػػػػذى هػػػذب كتابػػػػ  " الس ػػػاؿ ك ةالركػػػػة الرجػػػػاؿ "    الػػػذهع الػػػػذى جػػػاا ك ادلتػػػػظلرين كالت ػػػػر 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



دلع ػن الػػذى للػف ععيػ  " إك ػاؿ الت ػػذي. "    ػذي. ادلػ ى    كػذلك كالػ  ابػػن لف امػ  احلهمحعػز    ابػن ا
 احلػػاكل ابػػن ححلػػر الػػذى الت ػػره ك " سلت ػػر  ػػذي. الس ػػاؿ " و    ادلت ػػ ةا ةػػن عع ػػاا هػػذا الفػػن 
 لئ تػػػ  ك ػػػرة م يتسػػػع ادل ػػػاـ بهالػػػذكرهم مػػػيال م ك هػػػذه الالحلالػػػة    م إ  ام ػػػارة إ  ةؤلفػػػا م و  ةػػػن 

ايػػة ك ػػ  ف و لهػػا إلػػي م رجالػػة إف  ػػاا اهلل بالػػ  حػػا و بالػػ  كػػ   عػػك ادلتػػظلرين لهػػ  الفضػػ   الالعػػم  ال ر 
ادلراحػػ  الطويعػػة   ةػػن كفػػاح الالع ػػاا ك وػػمحي  كةػػف امكاذيػػ.    كضػػح  وػػائ  الوضػػاعا     سػػعيق 
الضػػوا ععػػز ةػػا  ضػػالوا و كػػاف مبػػ  ةػػن الوصػػوؿ إ  لتػػائع زلػػ دة متاةػػا    تػػوج كػػ  هػػذه اجل ػػود  ب ػػمح 

و كالػػهب مثػػرة هػػذه اجل ػػود كع ػػا لف بػػ د بالفالػػ  كاكػػة امحاديػػت ادلوضػػوعة ة ر لػػة جػػ  اها  بػػ د غايت ػػا 
ب لي  الوضع  اه ا ععي ا  عريهػة السػذب صػارلة هبػا و حػد م يسػوف دلالت ػ  كي ػا ححلػة بالػ  بيػاف    م 
عذر عمح  إلسػاف و  كػاف عطاك ػا ععػز يػ  كريػمح رابػع لةػا   لاعػ  ب ػ     ػابع لتػائع المححػت ك / صػفحة 

/ اموالي   ل   الرجاؿ عرب السها    بجل ععي ا احلسم م بالهسمحة لعسػه    ك ػ  كفػاه كػ  كريػمح ةػن  25
ال ميفػػة ةؤلت ػػا  لسػػن بالهسػػمحة لع ػػؤ ك هػػذه ادلػػرة   إذ هػػو بيػػهب ال  ػػي     غايػػة ادل  ػػود   الػػذى ب محولػػ  

سػػذ با  الال ػػ  بػػ  و غلػػجل اخلسػػار صػػحيحا  الال ػػ  بػػ   ػػتم الفائػػ ة   هػػ ؿ الربكػػة  يتح ػػمح اخلػػ  و  ب محولػػ  ة
 ػل  المحػوار و جتػرد ذلػذه ادل  ػة لئ ػة لكػذاد كمحػار    اصػعوا العيػ  باله ػار   كحل الػوا الس ػ  شلػا م ي ػع بػهب 
ح ػر    كهػػ  ا ععػة كػػ  حػ يت ةه ػػا يفمحػهب عهػػ هم  ضػال  كػػر  ه بسػه ه    لبػػالوا عػن عػػواره  زيػف لسػػمحت  

 هذه ل وصية للرى و   ب ث ك ديػن ةػن لديػاف السػاب ا  إ  الرووؿ السرق صعز اهلل ععي   وعم و
و   ػلػػػ ث لف جتػػػردت طائفػػػة ةػػػن عع ػػػاا لةػػػة    ال محػػػهب ععػػػز اةتػػػ اد الال ػػػور  صػػػايا لػػػال ةػػػن للمحيائ ػػػا   
 هفو عه ا ال يف     هفز عه ا اخلمحت و   سةف التحاؿ ادلمحطعػا       يػر ادلػ  رين و بػ    ػلػ ث لف 

 ػػهفو التحريػػف  التمحػػ ي  عػػن كتاهبػػا السػػ ا ي و ب ػػورة ل  بػػظلرى   ة ع ػػا  همحػػهب طائفػػة ةػػن عع ػػاا لةػػة
حػػ ث ك لةتهػػا ةػػن همحػػوب عع ػػاا اموػػمـ ك محػػاص  غضػػ.  غػػ ة   إزاا لحاديػػت غػػ   ا يػػة لسػػمحهب 
بػاطم لعروػوؿ ععيػ  السػمـ    هػز ل وصػية للػرى خلػ  لةػة للرجػهب لعهػاس و  لػ ن كػاف ك الس ػ  ةػػن 

لراكػػة و و  بالػػو اضلػػراؼ  صػػه ية و كعال ػػري و لػػي  يرجػػع السػػمح. إ     ػػ  ةػػن بػػمد ادلسػػع ا بالػػو 
عع اا امةة   عرب الال ور  حا اهم و بػ  إ  ع ػور ك ةػ ارؾ الالػواـ  ادلتالػادلا و  ال ػراؼ عػن العمحػاب 

ل رمحػ  إ  ال ةور    حفوؿ بادل اهر د ف احل ائمح و  اهلل ادلستالاف و ةن هػذا الفريػمح الرابػع امةػاـ الةػوكا
اهلل ك كتاب  " الفوائ  ام وعة لمحاديت ادلوضوعة "    اجلوزجال    ال   ين   ك كتمح م " ادلوضػوعات 
"  الربيع ك " متيي  الطي. ةن اخلمحيت "    زين الالاب ين الالراعز ك كتاب  " ادلغجل ةػن محػ  اموػفار " ك 

  زل ػػػػ  طػػػػاهر بػػػػن الفتػػػػجل ك كتابػػػػ  "  ػػػػذكرة / كػػػػذلك ةػػػػه م : الالمةػػػػ 21 ػػػػريع امحيػػػػاا و / صػػػػفحة 
ادلوضوعات "  الالمةة مش  ال ين السخا ى ك كتاب  " ادل اص  احلسهة "  احلػاكل لبػو الفضػ  زل ػ  بػن 
طاهر بن ال يسرا: ك كتاب  "  ذكرة ك امحاديت ادلوضوعة " و  ةه م : امةاـ لبػو الفػرج عمحػ الرمحن بػن 

wك كتابػػ  " ادلوضػػوعات " الػػذى هػػو بػػا ليػػ يها اسف و ابػػن اجلػػوزى و  لػػ  ععػػز بػػن زل ػػ  اجلػػوزى ال ر ػػز 
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   كػاف رمحػ  اهلل  597  ػو  عػاـ  515امةاـ اجلعي  لبو الفرج عمح الرمحن بن ععز اجلوزى ال ر ػز عػاـ 
لعحلوبة دهره  ححلة زةال  عع ا   رعا    ز    كاف عػ ق اله ػ  حف ػا  جملػة :  كػاف لك ػر لهػ  ع ػره 

ا و يػػؤدى ةػػا يريػػ  بالالمحػػارة الرائالػػة    السع ػػة الر ػػي ة    لحيالػػا بالةػػالر الرعيػػمح    كالػػهب لػػ  رلػػال    ػػهيف
لعػػوعل الػػذى كػػاف غعػػ. ععيػػ   ػػؤيفر   ػػر ى    كػػاف لعػػرب كهولػػ  عرابػػة إ  لفسػػ     لحمح ػػا إليػػ  يتووػػ  هبػػا 

ر و ةػن لحسػن ةػا ر ى عهػ  عه  رب  لع  وبة  ادلار امجر    كي ا لجوبة بارعة زل ة   ؿ ععػز ذكػاا لػاد
للػػػ   عػػػع لػػػ اع بػػػا لهػػػ  السػػػهة  الةػػػيالة بمحغػػػ اد ك ادلفاضػػػعة بػػػا لف بسػػػر  ععػػػز رضػػػز اهلل عه  ػػػا  رضػػػز 
ادلتهػػازعوف مبػػا غليػػ. بػػ  لبػػو الفػػرج كظعػػاةوا  خ ػػا وػػظل  عػػن ذلػػك    هػػو ك رلعػػ  الػػوعل ععػػز كروػػي  و 

 م يراجػع ك ذلػك و ك ػاؿ لهػ  السػهة : هػػو ك ػاؿ : لكضػع  ا ةػن كالػهب ابهتػ  بتػ  و  لػ ؿ ك احلػػاؿ حػد
لبو بسر مف ابهت  عائةة بهب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم و  عالهب الةيالة : هو ععػز بػن لف طالػ. 
مف كاط ة بههب رووؿ اهلل ععي   وعم بت  و  لي  بال  هذا اجلػواب غايػة   ك التعطػف  حضػور المح ي ػة 

ج    لو ع ػ  إليػ  اةػرت بالػ  الر يػة  الفسػر الطويػ     إةالػاف اله ػر / ةن احلر  22 رعة اخلعوص / صفحة 
دلػػا ح ػػ  ة عػػ  و لةػػا صػػفاا لفسػػ   ل ػػاا ععمحػػ   ليتػػ   وموػػة كطر ػػ  و كػػا ع إليػػ  ي ػػوؿ مبهػػ  ةػػن روػػالة 

( ل  يسػتظلف  ع ػ   ل ػح  : "  إيػاؾ لف  تةػاغ  بالتالمحػ  ةػن غػ  ععػم كػإف لع ػا ك ػ ا ةػن  1طويعة   
دلت ػػوكة ضػػعوا طريػػمح اذلػػ ى إذ ع عػػوا بغػػ  ععػػم و  اوػػن لفسػػك ب ػػوبا ميعػػا م يةػػ ر الػػك ادلت هػػ ين  ا

با له  ال ليا بركالت  ػا    م بػا ادلت هػ ين بضػالت  ا و  حاوػ. لفسػك عهػ  كػ  ل ػرة  كع ػة  لطػرة   
 ػػ  كإلػػك ةسػػ وؿ عػػن ذلػػك و  ععػػز عػػ ر التفاعػػك بػػالالعم يهتفػػع السػػاةالوف    ةػػد   يال ػػ  الػػواعل بالع

زلهب ةوع ت  عن ال عوب ك ا ي ؿ ادلاا عن احلحلر و كم  ال ػن إم بيهػة    م متةػا إم بهيػة    م  ػظكعن 
ل  ة إم بهية    ةع ةطالالة للمؽ السعف  هسةف لك امةػور و و مث ي ػوؿ :  ععيػك بستػاب   ةه ػاج 

ي  اخلػاطر ( كإلػك   ػع ادلري ين (   كإل  يالع ك السعوؾ كاجالعػ  جعيسػك  ةالع ػك     ع ػح كتػاب   صػ
ةواعالات   عح لك لةر ديهك  دلياؾ    بفل كتاب   جهة اله ر ( كإلػ  يسفػز ك  ع ػيح ك  ػك لعف ػ  
و  ةد  ةاغعهب بستاب   احل ائمح ( لطعالك ععػز م ػور احلػ يت    إذا التفػهب إ  كتػاب   السةػف ( 

لتفاوػ  الػػد صػهفت ا امعػػاجم   لبػاف لػك ةسػػتور ةػا ك ال ػػحيحا ةػن احلػػ يت    م  تةػاغعن بستػػ. ا
 ةا  رؾ   ادلغجل (     زاد ادلس  ( لك حاجة ك  ر ةن التفس  و  لةا ةا مالت  لك ةػن كتػاب الػوعل 

( ل ػػػم عػػػن ة  ةػػػة كتػػػاب " صػػػي   1  كػػػم حاجػػػة لػػػك بالػػػ ها إ  زيػػػادة لصػػػم و " و     هػػػاة  (     
/  كي ػا ي ػوؿ بالػ  ةطعال ػا  23  الغ ايل     ( / صفحة اخلاطر " ب يمح الالمةة و ادلوكمح باهلل الةيب زل 

 25رلعػػ ا    التػػاريب  25:  عػػ  عع ػػهب يػػا بػػجل ل: عػػ  صػػهفهب ةائػػة كتػػاب و ك ه ػػا التفسػػ  السمحػػ  ك 
رلع ا    باعز الست. با كمحػار  صػغار و و يسػوف مخػ  رلعػ ات    زلعػ ين  25رلع ا     ذي. ادلسه  

و كفيتك هبذه الت اليف عن اوػتالارة الستػ.  مػع اذلػم ك التػظليف   كالعيػك  يفميفة  لربالة    لع   لك ر 
wبػػاحلفل    إظلػػا احلفػػل رلس ادلػػاؿ    الت ػػرؼ ربػػح    لصػػ ؽ ك احلػػالا ك املتحلػػاا إ  احلػػمح وػػمححال    
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كػػراع حػػ  ده و إ  و  عػػ  صػػهف رمحػػ  اهلل كتػػاب " ادلوضػػوعات " كظكػػاد بػػ   لطػػاب  ل   و  إلػػ  إف كػػاف 
ععي  بالو له  احل يت كابن ال مح  ساهع  ك  صم بالو امحاديت بالوضع   ععػز حػا لمػا  عاب

ليسػػهب إم ضػػاليفة   كػػإف مج الفػػرج رلى ك ذلػػك ةالتػػرب    دليػػ  حاضػػر ك  صػػ  ا بالوضػػع    ةػػربرات 
عػة   تضال صحة امعت ػاد ب ػواب رليػ  و بػرغم ذلػك كػإف كتػاب " ادلوضػوعات " يالػ  ادلرجػع ام   ك م

ةراجع امحاديت ادلوضػوعة و لػذلك ليفػار الستػاب د يػا كمحػ ا  جػ م ك ػ ا لػمؿ ة ػات السػها الػد  عػهب 
ع ر  ظليف  و ةػن ذلػك لف احلػاكل جػمؿ الػ ين السػيوطال ع ػ. ععيػ  بستػاب ل ػاه " الهسػهب المحػ يالات 

وعة ك املمحػػػار ك الػػػرد ععػػػز ادلوضػػػوعات " و مث خل ػػػ  هػػػو لفسػػػ  ك كتػػػاب ولػػػر  ػػػاه " ال لػػػر ادل ػػػه
ادلوضوعة " لضاؼ إلي  بالو زيادات و  ععز الستاب امل  ع . امةاـ لبو احلسن ععػز بػن زل ػ  بػن 

/  عػػ  ا ػػت     24عػػراؽ بستػػاب "  ه يػػ  الةػػريالة ادلركوعػػة عػػن املمحػػار الةػػهيالة ادلوضػػوعة " و / صػػفحة 
سلتعػػػف ال ضػػػايا اذلاةػػػة    كتػػػاب " ادلوضػػػوعات " ععػػػز لبػػػواب لربالػػػة لواوػػػية   عػػػ اةا  ضػػػ ه  ةػػػن  ػػػرح

 امؽلػػػػااات الذكيػػػػة ادلتالع ػػػػة بفهػػػػوف احلػػػػ يت و  كي ػػػػا يعػػػػز ةةػػػػت مت امبػػػػواب ادلػػػػذكورة : ام ؿ : ك ذـ 
السػػػػذب  السػػػػذابا و ال ػػػػال : ك حػػػػ يت " ةػػػػن كػػػػذب ععػػػػز و و إ  " و ال الػػػػت : ك الوصػػػػية بالالهايػػػػة 

وضوعات " ةن امحاديت ادلوضػوعة و  هػذا المحػاب بالت اد الرجاؿ و الرابع : كي ا ا ت   ععي  كتاب " ادل
ػلتوى ععػز ضلػو مخسػا كتابػا   ةر محػة ععػز لسػمح  ر يػ. كتػ. الف ػ  و  هػو ةػن الستػ. اذلاةػة ك رل وعػة 
ةؤلفػػات امةػػاـ لف الفػػرج   ك ػػا يالػػ  ةػػن لهػػم ادلراجػػع اموػػمةية الػػد  هةػػر لع ػػرة ام   ك  ػػاريب ادلستمحػػة 

  ك ذلػػك  ػػظف لك ػػر كتػػ. هػػذا امةػػاـ اجلعيػػ  الػػد    ػػر الهػػور بالػػ   ةػػا لك رهػػا الالربيػػة اموػػمةية و  ػػظل
 الد   يالػرؼ الهػاس عه ػا وػوى امعػ  ةه ػا    ال عيػ  ةػن ل ائ ػا و  غل عػوف لك رهػا و لةػا ةؤلفا ػ  رمحػ  

ذي. رلعػػ ا  ػػ 25رلعػػ ا ادلهػػت م ك  ػػاريب امةػػم  25كتػػاب ةه ػػا : التفسػػ  السمحػػ    155اهلل كه يػػ  عػػن 
رلعػػػ ا  ع ػػػيح ك ػػػـو اسيفػػػار   ععػػػز ادلالػػػارؼ مبػػػن عتيمحػػػة ( الوكػػػا ك كضػػػائ  ادل ػػػطفز عحلائػػػ.  25السػػػهن 

/ كهػػػػوف امكهػػػػاف ك  25المحػػػػ ائع الػػػػذه. ادلسػػػػمحوؾ ك وػػػػ  ادلعػػػػوؾ سلت ػػػػر ادلهػػػػت م ك التػػػػاريب / صػػػػفحة 
سػػ  صػػولة الال ػػ  ععػػز عحلائػػ. ععػػـو ال ػػروف ل ػػق ادلهػػاكع ك الطػػ.  كراوػػة الالػػرب ادلغػػجل ك الف ػػ  زاد ادل

اذلوى للمحار له  الرووخ ك الهاوب  ادلهسوخ ادل ه  ك التاريب  غرائ. املمحار  ػذ ر الال ػود ك  ػاريب 
الال ػػود ر ح امر اح ادل ػػيم  ادل الػػ  صػػي  اخلػػاطر امذكيػػاا  للمحػػارهم ادلختػػار ةػػن للمحػػار ادلختػػار ة ػػ  عػػـ  

ملمحار   وق العساف ةهاعػ. ع ػر بػن اخلطػاب ةهاعػ. الساكن إ  ل رؼ امةاكن كضائ  ال  س  مح رة ا
ع ر بن عمح  الال ي  ةهاع. لمح  بن حهمحػ  جػاةع ادلسػالي   امل ػاب لتيحلػة امحيػاا   سلت ػر امحيػاا ( / 

/ التح يػػمح ك لحاديػػت اخلػػمؼ احلػػ ائمح  ػػرح ةةػػس  ال ػػحيحا دكػػع  ػػمح ة التةػػمحي   الػػرد  26صػػفحة 
ادلغفعا ةه اج ادلري ين جهة اله ر السةف  ووى ذلك ك   و رحػم ععز امس ة  عمحي  إبعي  احل  ز   

اهلل امةػػػاـ اجلعيػػػ   وجػػػ ؿ لػػػ  ادل وبػػػة  امجػػػر    لوػػػمحغ ععيػػػ  كواضػػػ  بػػػره  رمحتػػػ    مبػػػا جاهػػػ  ك وػػػمحي  ربػػػ  
wالسرق    ةا ل ز  عػا: ةػن ةةػ ات و و  جػ ى اهلل امخ السػرق   الها ػر اذل ػاـ   الةػيب زل ػ  بػن عمحػ  
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و لػػ  اجلػػ اا مبػػا بػػذؿ  للفػػمح ك الته يػػ. عػػن لفػػائ  كتػػ. السػػعف  كهػػوز ادلخطوطػػات   إعػػما  احملسػػن
لسع ػػػة اهلل    إظ ػػػار لعػػػ ين ال ػػػحيح و  صػػػعز اهلل ععػػػز روػػػول  السػػػرق  ععػػػز ولػػػ   لصػػػحاب  لمالػػػا و 

/  27عمحػػ الرمحن زل ػػ  ع  ػػاف / صػػفحة  1966لػػوك رب  1386 احل ػػ  هلل رب الالػػادلا و غػػرة رةضػػاف 
دلوضػوعات غلػػرى لةػػر هػػذه الطمحالػة  هػػز ام   ل ػػم عػػن الهسػخة اخلطيػػة الوحيػػ ة باجل  وريػػة   احملفوظػػة ا

بادلستمحة امزهري  و بال    ويرها ب سم الت وير ب ار الستػ. ادل ػرية و كػذلك بالػ  ب يػمح غػاةو للفاظ ػا 
  بامصػػػ  ادلخطػػػوط    عمحارا ػػػا    اوػػػت راا وػػػ ق الهسػػػاخ و كاخلطػػػظ  الغػػػاةو ةػػػن السع ػػػات  الالمحػػػارات 

 ضػػالهاه بػػا  ػػرطتا   ضػػالها صػػواب  بالػػ ه بػػا لكػػواس ةال وكػػة و لةػػا السػػ ق ك ػػ  اوػػت ركهاه اوػػت رااا ةػػن 
ة ال  ك ةراجال  ادلختعفة     ضالهاه ليضا با لعواس ةال وكة   د ف الةرطتا ب اهػة  ذلػك  مكيػا لس ػرة 

الفائػػػ ة  يتضػػػح ادلالػػػجل ك ذهػػػن ال ػػػار  حػػػاؿ  التالعي ػػػات  امكناضػػػات ك اذلػػػواة  ةػػػا لةسػػػن و حػػػد  ػػػتم
ال رااة و  ع  جريها ععز هذه الطري ة دل اياها اعتمحػارا ةػن ادلع ةػة الرابالػة و لةػا ةػا اهتػ يها إليػ  ةػن صػواب و 
كاهلل  كمح إلي      فض  بػ     ليفػاب ععيػ  إف  ػاا اهلل و  لةػا ةػا كػاف ةػن لطػإ ك ػن للفسػها و  الالػذر كيػ  

/ بسػم اهلل الػرمحن الػرحيم للمحظلػا الةػيب امةػاـ الالػا  احلػاكل مػاؿ  29احمل ػمح / صػفحة  للا ةن بػجل ودـ و
الػػػ ين لبػػػو الفػػػرج عمحػػػ الرمحن بػػػن ععػػػز بػػػن زل ػػػ  اجلػػػوزى ال ر ػػػز كي ػػػا كتػػػ. إ  ةػػػن بغػػػ اد وػػػهة مخػػػ  

ساةعػػة   سػػالا  مخػػ  ةائػػة للػػ  عػػاؿ : احل ػػ  هلل ععػػز التالعػػيم محػػ ا يوجػػ. ادل يػػ  ةػػن الت ػػوق    ال ػػمة ال
 التسعيم ععز زل   الهػع السػرق   ادلمحالػوث باذلػ ى إ  ال ػراط ال ػوق   ادل ػ ـ ععػز اخلعيػ   ععػز السعػيم 
  ع ي  ععي  ةػا عهػتم حػريا ععػيسم بػادلؤةها رت ؼ رحػيم ( صػعز اهلل ععيػ   ععػز ولػ   لصػحاب   ل محاعػ  

ن ل ػػػز اهلل ب عػػػ. وػػػعيم ( لي  هػػػا اهلل إ  يػػػـو ظ ػػػور اذلػػػوؿ الال ػػػيم :   يػػػـو م يهفػػػع ةػػػاؿ  م بهػػػوف إم ةػػػ
 إياكم عمح  ذلك احلا   ملذ الال ة    يفمحهب لع اةها إذا زع عهب امعػ اـ الةػ ة    رزعهػا عػوم  كالػم عمحػ  
ال ضػػاا ادلػػ ة    لػػتم صػػحائفها بػػالالفو عمحػػ  جفػػوؼ ععػػم امجػػ   الت ػػاا ادلػػ ة    بػػيو  جوههػػا بال ػػ ؽ 

ةسودة و لةا بالػ  : كػإف بالػو طػمب احلػ يت لا ععػز لف لمػع  يـو لرى الذين كذبوا ععز اهلل  جوه م
لػػػ  امحاديػػػت ادلوضػػػوعة  لعركػػػ  ةػػػن لي طريػػػمح  العػػػم لمػػػا ةوضػػػوعة   كرليػػػهب لف إوػػػالاؼ الطالػػػ. لعالعػػػم 
مبطعوبػػ  يتالػػػا ل وصػػػا عهػػ  ععػػػة الطػػػمب   م وػػي ا لالعػػػم اله ػػػ  كإلػػ  عػػػ  لعػػػرض عهػػ  بالسعيػػػة حػػػد لف 

الالعػػـو ادلوضػػوعة و  ك ػػ ا ةػػن ال  ػػاص يريػػ  ف ادلوضػػوعات    لع ػػا ةػػن ماعػػة ةػػن الف  ػػاا يمحهػػوف ععػػز 
ال هاد يتالمح  ف هبا و  ها للا لع ـ عمح  الةر ع ك ادلطعوب ك وم  سػوف لػذلك لصػوم  اهلل ادلوكػمح و ك ػ  
إععػػم زاد اهلل إر ػػادؾ   ػػو  إوػػالادؾ لف اهلل ع  جػػ   ػػرؼ هػػذه امةػػة  كضػػع ا ععػػز غ هػػا ةػػن امةػػم   

/ لبػػو ال اوػم همحػػة اهلل بػن زل ػػ   35  جػػ  : ك كهػتم لػػ  لةػة للرجػػهب لعهػاس    للمحظلػػا / صػفحة ك ػاؿ ع
بػن عمحػ  الواحػ  بػن احل ػػا الةػيمحال   عػاؿ و للمحظلػا لبػػو ععػز احلسػن بػن ععػػز بػن ادلػذه.   عػاؿ : للمحظلػػا 

لػرزاؽ   عػػاؿ : لمحػ  بػن جالفػػر حػ يفها عمحػػ اهلل بػن لمحػػ  بػن حهمحػ  عػػاؿ : حػ يفجل لف   عػػاؿ : حػ يفها عمحػػ  ا
wللمحظلػػا ةال ػػر عػػن علػػاـ بػػن ةهمحػػ  عػػن لف هريػػرة عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم للػػ  عػػاؿ : " ضلػػن اسلػػر ف 
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السػاب وف يػـو ال ياةػة   بيػػ  لمػم ل  ػوا الستػاب ةػػن عمحعهػا  ل  يهػاه ةػن بالػػ هم " عػاؿ لمحػ  : حػ يفها ػلػػ،   
ةي ػػوف عػػن عمحػ اهلل عػػاؿ : " كهػػا ةػػع الهػػع  عػاؿ : حػػ يفها  ػػالمحة   عػػاؿ : حػ يفها لبػػو إوػػحاؽ عػػن ع ػر  بػػن

صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ك عمحػػة ضلػػوا ةػػن لربالػػا   ك ػػاؿ : ل رضػػوف لف  سولػػوا ربػػع لهػػ  اجلهػػة   ععهػػا : لالػػم   
عػػػاؿ : ل رضػػػوف لف  سولػػػوا يفعػػػت لهػػػ  اجلهػػػة   ععهػػػا : لالػػػم   عػػػاؿ : كػػػو الػػػذى لفسػػػال بيػػػ ه إ: مرجػػػو لف 

اف ةتفػػمح ععػػز صػػحت  ا و للمحظلػػا ابػػن احل ػػا   عػػاؿ : للمحظلػػا ابػػن  سولػػوا ل ػػف لهػػ  اجلهػػة " هػػذاف حػػ ي 
ادلذه. عاؿ : للربلا لمح  بن جالفر   عاؿ : ح يفها عمح اهلل بن لمح    عػاؿ : حػ يفجل لف   عػاؿ : حػ يفها 
ي يػ  عػاؿ : حػػ يفها هبػ  بػػن حسػيم عػػن لبيػ  عػػن جػ ه عػػن الهػع صػػعز اهلل ععيػ   وػػعم   عػاؿ : " لم إلسػػم 

لةػػة للػػتم ل هػػا  لكرة ػػا ععػػز اهلل  الػػا  " و ك ػػ   لتسػػرق هػػذه امةػػة لوػػمحاب هيظهػػا اهلل  وكػػوف وػػمحالا 
ع  جػػػ  ذلػػػا  لكرة ػػػا هبػػػا   ةه ػػػا  كػػػور الال ػػػ   عػػػوة الف ػػػم  جػػػودة الػػػذهن    هبػػػذه ام ػػػياا  الػػػرؼ  جػػػود 

ةهب هػذه ال الع    ي  ر دلي  التوحي   لفز ادل    الةمح     بػذلك يهػاؿ الالعػم  ؼلعػا الال ػ  و  دلػا عػ 
امصػػوؿ عهػػ  عاةػػة بػػجل إوػػرائي  عػػالوا :   اجالػػ  لهػػا إذلػػا ك ػػا ذلػػم وذلػػة (  ل ػػوة لذهػػاف لةتهػػا عػػ رت ععػػز 
حفل ال روف    عػ  كػاف ةػن عػمحع م ي ػرل كتابػ  ةػن ال ػحف و  ب ػوة الف ػم  ع حػوا الالواعػ. ك ػرب ا ععػز 

 ربػك ك ػا م (  كضػائ  لةتهػا    اجل اد  ذلوا الهفوس    ع  عرضهب دلػن عمحعهػا غػ اة ك ػالوا :   اذهػ. للػهب
/  ةا ةي ت ب  ك   إم لف ةن لعحل. ذلك حفػل اهلل ع  جػ  لستابهػا عػن  محػ ي  عػاؿ اهلل  31/ صفحة 

ع  جػ  :   إلػا ضلػػن ل لهػا الػػذكر  إلػا لػ  حلػػاك وف ( ك ػا ؽلسػػن  محػ ي  كع ػة ةهػػ   عػ  بػػ لهب الستػ. عمحعػػ  و 
ورة به ع ػػا لعػػف عػػن وػػعف      يسػػن هػػذا محػػ  ةػػن  ةػن ذلػػك لف وػػهة لمحيهػػا صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ةػػظيف

( عمحع ػا    دلػا   ؽلسػن لحػ  لف يػ ل  ك ال ػروف  ػي ا لػي  ةهػ  للػذ لعػواـ ي يػ  ف ك حػ يت  1امةة   
روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  يه  ػػوف  يمحػػ لوف  يضػػالوف ععيػػ  ةػػا   ي ػػ    كظلةػػظ اهلل ع  جػػ  عع ػػاا 

 ػػػحيح  يفضػػػحوف ال محػػػيح    ةػػػا ؼلعػػػز اهلل ع  جػػػ  ةػػػه م ع ػػػرا ةػػػن يػػػذبوف عػػػن اله ػػػ     يوضػػػحوف ال
الال ور   غ  لف هذا الهس  ع  ع  ك هذا ال ةاف ك ػار لعػ  ةػن عه ػاا ةغػرب و للمحظلػا عمحػ ادلعك بػن لف 
ال اوػػم السر لػػز عػػاؿ : للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  امل ػػاري عػػاؿ : للربلػػا لمحػػ  بػػن إبػػراهيم الت ي ػػال عػػاؿ 

ن احلسا عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن زل ػ  بػن حفػا ال ػ از عػاؿ : حػ يفها عمحػ ادلعك بػن عمحػ  ربػ  للمحظلا محمح ب
الطائز عاؿ ح يفها والي  بن  ػاؾ بػن حػرب عػن لبيػ  عػن جػابر بػن  ػرة عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل 
و  ععيػػ   وػػعم " ػل ػػ  هػػذا الالعػػم ةػػن كػػ  لعػػف ع  لػػ    يهفػػوف عهػػ   ظ يػػ  اجلػػاهعا  التحػػاؿ ادلمحطعػػا "

ك    عػ  كػاف عػ ةاا الالع ػاا يالركػوف صػحيح ادله ػوؿ ةػن وػ ي      ةالعولػ  ةػن وػعي     مث يسػتخرجوف 
حس ػػ   يسػػتهمحطوف عع ػػ    مث طالػػهب طريػػمح المححػػت ةػػن بالػػ هم ك عػػ  هم كي ػػا ل عػػوا    للػػذ ا عػػه م ةػػا 

 م يالركػػوف هػػذبوا   كسػػاف امةػػر ةتحػػاةم إ  لف ولػػهب احلػػاؿ إ  لعػػف م يفرعػػوف بػػا صػػحيح  وػػ يم   
( هسػػذا بامصػػ   لالع ػػا ة ػػحفة ةػػن كع ػػة امةػػم  هػػز لعػػرب  1لسػػرا ةػػن ظعػػيم    م     هػػاة  (     

w/ يظلػػذ ف الةػر ةػػن ةال لػ    كالف يػ  ةػػه م ي عػ  التالعيػػمح ك لػرب حػػ يفها  32لعسػياؽ و     ( / صػفحة 
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ـ امحاديػت ادلهسػرة لرب لربه    ادلتالمح  يه ػ. مجػ  حػ يت م يػ رى ةػن وػطره    ال ػاص يػر ى لعالػوا
 يػػذكر ذلػػم ةػػا لػػو  ػػم ربػػح الالعػػم ةػػا ذكػػره   كيخػػرج الالػػواـ ةػػن عهػػ ه يت اروػػوف المحاطػػ  كػػإذا للسػػر ععػػي م 
عا  عالوا و ع   الها هذا بظلربلا  ح يفها كسم ع  لكسػ  ال  ػاص ةػن اخلعػمح بامحاديػت ادلوضػوعة   كػم 

ةػػالع لهفسػػ  ةػػا عػػ  لبػػيح    كػػم  ػػارؾ ر ايػػة لػوف عػػ  لصػػفر بػػاجلوع  كػػم هػػائم ععػػز  ج ػػ  بالسػػياحة    كػػم 
الالعػػم زع ػػا ةهػػ  سلالفػػة الػػهف  ك هواهػػا ك ذلػػك    كػػم ةػػو  ل مده بالت هػػ   هػػو حػػز    كػػم ةالػػرض عػػن 
ز جت  م يوكي ا ح  ا ك ز م لق  م ذات بال  و ك    اععم  ك ػك اهلل لف امحاديػت ععػز وػتة لعسػاـ 

( ال ػحاح   مث  محالػ  ةسػعم  1ف لبو عمح  اهلل المحخػاري ل ؿ ةػن     ال سم ام ؿ ةا ا فمح ععز صحت   كا
   كػػػاف ةرادعلػػػا احلػػػ يت الػػػذى ير يػػػ  ال ػػػحاج ادلةػػػ ور بالر ايػػػة عػػػن روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم   
 لذلك ال حاج را ياف يف تاف عه  لذلك احل يت   مث ير ي  عه  التػابالال ادلةػ ور بالر ايػة عػن ال ػحابة   

يف تػػاف عهػػ    مث ير يػػ  عهػػ  ةػػن ل محػػاع التػػابالا احلػػاكل ادلػػت ن ادلةػػ ور  لػػ  ر اة يف ػػاة   مث يسػػوف   لػػ  را يػػاف
 يب المحخاري حاك ا ةت ها ك ذه ال رجة الالعيا و  ع  كاف ةسعم بن احلحلػاج لراد لف ؼلػرج ال ػحيح ععػز 

 :  عػ   ركػا لحاديػت جيػ ة يفميفة لعساـ ك الر اة   كع ا كرغ ةن ال سم ام ؿ  و  و عاؿ احلاكم رمحػ  اهلل
الطريمح لهوع احتياط ل را كي    ةه ا لحاديت ر اها ال  ػاة إ  ال ػحاج غػ  لف هػذا ال ػحاج   يسػن لػ  
غ  را   اح  ة   ح يت ةرداس اموع ال  ادلستورد  ذكا دلا   يسن ذلم را  غ  عػي  بػن لف حػاـز   

امصػ   لالػػ  ةوضػػال ا كع ػة لػػرج بالتةػػ ي  و     ( ههػػا بيػػاض ك  1 كػذلك حػػ يت     هػاة  (     
/ عر ة بن ضرس كإل  م را ي ل  إم الةالال   كعػم ؼلرجػا ذلػك    كػذلك حػ يت ع ػ   33( / صفحة 

( دلػا   يسػن لػ  را  غػ  ابهػ  ع ػ    ؼلرجػا ح ي ػ     كػذلك حػ يت ابػن لف ليعػز  1بن عتادة الستال   
بهػػ  عمحػػ الرمحن    كػػذلك حػػ يت عػػي  بػػن لف غػػرزة دلػػا   يسػػن لػػ  غػػ  امل ػػاري دلػػا   يسػػن لػػ  را  غػػ  ا

لف  ائ    يمح بن وػع ة    حػ يت لوػاةة بػن  ػريك  عطمحػة بػن ةالػك دلػا   يسػن ذل ػا را  غػ  زيػاد بػن 
عمعة   عاؿ :  كذلك  ركا لحاديت عن التػابالا إذ   يسػن محػ هم را  غػ  ع ػر  بػن ديهػار    كػذلك 

ن ع  ػػاف  زل ػػ  بػػػن عػػر ة بػػن الػػ ب   وػػػهاف بػػن لف وػػهاف لػػػي  ذلػػم را  غػػ  ال هػػػري   ع ػػر  بػػن لبػػاف بػػػ
 كذلك يووف بن ةسالود ال رعز  عمح  اهلل بن للي  امل اري  عمح  الرمحن بن ادلغ ة  فرد بالر ايػة عػه م 

  ؿ دلػا ػل، بن وػالي  امل ػاري   كعػم ؼلرجػا عػه م    كػذلك كالػم ك لحاديػت غرائػ. ير ي ػا ال  ػاة الالػ
الفرد هبا  احػ  ةػن ال  ػاة  ركاهػا ة ػ  حػ يت الالػما بػن عمحػ الرمحن عػن لبيػ  عػن لف هريػرة لف الهػع صػعز 
اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " إذا الت ػػف  ػػالمحاف كػػم   ػػوةوا حػػد غلػػر رةضػػاف "  عػػ  لػػرج ةسػػعم ك ػػ ا ةػػن 

  و  عػ   ػرؾ لحاديػت ماعػة عػن ح يت الالما ك ال حيح   رؾ هذا  ل محاه  شلا الفرد ب  الالما عن لبي
وبائ م عن لج ادهم لسوف ذلك   يتوا ر إم ةن ح ي  م كح يت ع ػر  بػن  ػالي. عػن لبيػ  عػن جػ ه 
 هب  بن حسيم عن لبي  عن ج ه و  إياس بن ةالا يػة بػن عػرة عػن لبيػ  عػن جػ ه  لجػ ادهم ةػن ال ػحابة 

wل  كينكاف إلراج  و عاؿ ادل ػهف :  اععػم لف و  ع  ير ى احل يت يف ة كيسه ه   مث ير ي  ماعة كم يركالو 
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الذى ذكره احلاكم ةن ا ناط ع لا عن ع لا لي  ب حيح كإم ا ةػا ا ػنطا هػذا    إظلػا ظهػ  احلػاكم 
 عػ ره ك لفسػ   ظهػ  غعػػق    إظلػا عػ  يتفػمح ة ػػ  هػذا    عولػ   ركػػا ر ايػة ةػن لػي  لػػ  غػ  را   احػ  غعػػق 

ادلوضػوعات  3سذا هال بامصػ   لالع ػا ة ػحفة ةػن كع ػة العي ػز و   ( ه 1ليضا "       هاة  (     
/ كػػػػإف المحخػػػػاري  ةسػػػػع ا عػػػػ  للرجػػػػا حػػػػ يت ادلسػػػػي. بػػػػن حػػػػ ف ك  كػػػػاة لف  34(     ( / صػػػػفحة  1

طالػػػ.    يػػػر  عػػػن ادلسػػػي. غػػػ  ابهػػػ  وػػػالي  و  للػػػرج المحخػػػاري حػػػ يت عػػػي  بػػػن لف حػػػاـز عػػػن ةػػػرداس 
 "    لػي  دلػػرداس را  غػ  عػػي   للػرج حػػ يت احلسػن المح ػػري اموػع ال : " يػذه. ال ػػاحلوف ل م ل م

عػػن ع ػػر  بػػن  غعػػ. : " إ: معطػػز الرجػػ   الػػذى لدع لحػػ. إ  "    يػػر ه عػػن ع ػػر  غػػ  احلسػػن ك 
ل ياا ك  ة عه  المحخاري و  للرج ةسعم ح يت امغر ادل ل " إل  ليغاف ععز ععال "    يػر  عهػ  غػ  لف 

 ركاعة الال  ى      يػر  عهػ  غػ  عمحػ اهلل بػن ال ػاةهب    للػرج حػ يت ربيالػة بػن  بردة  للرج ح يت لف
كال. اموع ال      ير  عه  غ  لف وػع ة بػن عمحػ الرمحن ك ػ  كػاف احلػاكم رل كػا ك عولػ     إظلػا ا ػنط 

 ػػػرؾ  المحخػػػاري  ةسػػػعم ال  ػػػة  ام ػػػت ار  عػػػ   ركػػػا ل ػػػياا ك ػػػ ة  رك ػػػا عريػػػ.  ل ػػػياا م جػػػ  لنك ػػػا   ك  ػػػا
المحخاري الر اية عن محاد بن وع ة ةع عع   ب  ت  مل  عي  ل  إل  كاف ل  ربي. ي ل  ك ح ي ػ  ةػا لػي  
ةه      رؾ الر اية عن و   بن لف صاا ملػ  عػ   سعػم ك  اعػ  ةػن لبيػ   عيػ  صػحيف     اعت ػ  ععيػ  

ار ةػرة عػن امع ػ  عػن لبيػ  كعػو  ةسعم دلا  ج ه  ارة ػل ث عػن لليػ  عػن لبيػ    ػارة عػن عمحػ اهلل بػن ديهػ
كػػاف  اعػػ  صػػحيف  كػػاف يػػر ى السػػ  عػػن لبيػػ     ةػػن ام ػػياا الػػد م جػػ  لنك ػػا لف يركػػع احلػػ يت يف ػػة 
كي فػػ  ولػػر كػػنؾ هػػذا م جػػ  لػػ    مف الركػػع زيػػادة  ال يػػادة ةػػن ال  ػػة ة محولػػة إم لف يف ػػ  امك ػػر ف  يركالػػ  

ف يسػػوف عػػ  حفػػل د مػػم    لةػػا  ػػرؾ حػػ يت يف ػػة لسولػػ     احػػ  كال ػػاهر غعطػػ     إف كػػاف ةػػن اجلػػائ  ل
ير  عه  غ   اح  ك محيح مل  إذا صح اله ػ   جػ. لف ؼلػرج و  لةػا حػ يت ع ػر  بػن  ػالي. كػإف  ػاليمحا 
هو ابن زل   بػن عمحػ اهلل بػن ع ػر  بػن الالػاص كػإذا عػاؿ : عػن لبيػ  عػن جػ ه كػإف لراد  ػ ه زل ػ ا كعػي  

 ك ػػ  ل يػػ   ػػالي.   ػػع ةهػػ     إذا   ي ػػ  عػػن جػػ ه عمحػػ اهلل احت ػػ    ب ػػحاف    إف لراد  ػػ ه عمحػػ اهلل
ك ذا عذر دلن  ػرؾ إلػراج هػذا   ك ػذا السػمـ ةةػال. ةػن ذكػر ك ػا ا فػمح المحخػاري  ةسػعم ععػز إلراجػ  

/ ال سػػػم ال ػػػال : ةػػػا الفػػػرد بػػػ  المحخػػػاري ل  ةسػػػعم ك ػػػذا  35 هػػػو ال سػػػم ام ؿ  هػػػو الغايػػػة و / صػػػفحة 
هػػ  م ػػور لهػػ  اله ػػ  و ال سػػػم ال الػػت : ةػػا صػػح وػػه ه ععػػز رلى لحػػ  الةػػػيخا زلسػػـو لػػ  بال ػػحة ع

كيعحمح مبا للرجاه إذا   يالرؼ ل  ععػة ةالالػة    هػذا يالػ   جػوده  ي ػ     عػ  صػهف لبػو عمحػ  اهلل احلػاكم  
كتابا كمح ا  اه ادلست رؾ ععز الةيخا  لػو لػوع  كيػ  بػاف غعطػ  و ال سػم الرابػع : ةػا كيػ  ضػالف عريػ. 

ت    هذا هو احلسن  ي عح المحهاا ععي   الال   ب     عػ  كػاف لمحػ  بػن حهمحػ  ي ػ ـ احلػ يت الضػاليف زل
ععػػػز ال يػػػاس و ال سػػػم اخلػػػاة  : الةػػػ ي  الضػػػالف الس ػػػ  الت لػػػ ؿ   ك ػػػذا  تفػػػا ت ةرا محػػػ  عهػػػ  الالع ػػػاا 

  بادلوضػوعات كمحالض م ي لي  ةن احلساف  ي عم لل  لي  ب وى الت ل ؿ    بالض م يػرى  ػ ة   ل لػ  كيعح ػ
wو  ال سػػػم السػػػادس : ادلوضػػػوعات ادل طػػػوع بظمػػػا زلػػػاؿ  كػػػذب   كتػػػارة  سػػػوف ةوضػػػوعة ك لفسػػػ ا   ػػػارة 
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 وضػػع ععػػز الروػػوؿ صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  هػػز كػػمـ غػػ ه و ك ػػ   لةػػا امعسػػاـ امربالػػة ام ؿ كال عػػ. 
 ز " بالالعػػ  ادلتهاهيػػة ك عهػػ ها وػػاكن    لةػػا ال اوػػم اخلػػاة  : ك ػػ  مالػػهب لسػػم م ػػوره ك كتػػاج ادلسػػ

امحاديػػػت الواهيػػػة "  عػػػ  جػػػردت لػػػك ك ذلػػػك الستػػػاب " ادلوضػػػوعات " إم ل: دلػػػا رليت ػػػا ك ػػػ ة  رليػػػهب 
لعواةػػا عػػ   ضػػالوا لسػػخا  جالعػػوا احلػػ يت الواحػػ  ل راعػػا ك ػػ ة  ركػػهب ذكػػر ةػػا م ؼلفػػز للػػ  ةوضػػوع    رمبػػا  

للفاظػػ   ػػحا ععػػز ال ةػػاف لف يػػذه. كي ػػا  كتمحػػهب بالػػو احلػػ يت ادلطػػوؿ  ركضػػهب بالضػػ  لتطويعػػ   ركاكػػة
لي  كي  كمح  كائػ ة و ك ػ   اععػم لف الػر اة الػذين  عػع ك حػ ي  م ادلوضػوع  السػذب  ادل عػوب ال سػ وا 

/ ال سػػػم ام ؿ : عػػػـو غعػػػ. ععػػػي م ال هػػػ   الت ةػػػف كتغفعػػػوا عػػػن احلفػػػل  36مخسػػػة لعسػػػاـ : / صػػػفحة 
ه ػػا مث حػػ ث ةػػن حف ػػ  كغعػػق   ك ػػؤما  ػػارة يركالػػوف  الت ييػػ   ةػػه م ةػػن ضػػاعهب كتمحػػ  ل  احنعػػهب ل  دك

ادلرو    ارة يسه  ف ادلوعوؼ     ارة ي عمحوف اموػهاد   ػارة يػ لعوف حػ ي ا ك حػ يت و  ال سػم ال ػال : 
عـو   يالػالوا ععػز اله ػ  كس ػر لطػظهم  كحػ  ععػز ضلػو ةػا جػرى لع سػم ام ؿ و  ال سػم ال الػت : عػـو 

 ولػػر لع ػػارهم كخعطػػوا ك الر ايػػة و  ال سػػم الرابػػع : عػػـو غعػػ. ععػػي م يف ػػاة لسػػه م التعطػػهب ع ػػوذلم ك
السمةة  الغفعة   مث ال سم هؤما ك ه م ةن كاف يع ن كيتع ن    ي اؿ ل  : ع  كي ػوؿ و  عػ  كػاف بالػو 

( يضع ل  احلػ يت كيػ  ف  م يالعػم    ةػه م ةػن كػاف يػر ى امحاديػت    إف    1ل مد هؤما ل  و و   
اعا ل  ظها ةهػ  لف ذلػك جػائ  و  عػ  عيػ  لػمحالو ةتغفعػي م : هػذه ال ػحيفة  اعػك   ك ػاؿ : م  سن  

 لسن ةات الذى ر اها كر يت ا ةسالػ  و  ال سػم اخلػاة  : عػـو  ال ػ  ا السػذب   مث ال سػم هػؤما يفميفػة 
 ػواب  ل  هػوا بػ  لعساـ : ال سم ام ؿ : عـو ر  ا اخلطظ ةن غ  لف يالع ػوا للػ  لطػظ   كع ػا عركػوا  جػ  ال

لصر ا ععز اخلطظ للفة ةن لف يهسمحوا إ  غعق و  ال سم ال ال : عـو ر  ا عن كػذابا  ضػالفاتهم يالع ػوف 
 دلسوا ل ااهم كالسذب ةن ل ل ك امر حا  اخلطظ ال محػيح ةػن هػؤما ادل لسػا  هػم ك ةر محػة السػذابا 

ةػػن ر ى عػػجل حػػ ي ا يػػرى للػػ  كػػذب ك ػػو لحػػ  دلػػا عػػ  صػػح عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم للػػ  عػػاؿ : " 
( ههػػا بيػػاض ك امصػ  لالػػ  ةسالػػ   1السػذابا "  ةػػن هػذا ال سػػم عػػـو ر  ا عػن لعػػواـ     هػاة  (     

/ ةا رل هم ة   إبراهيم بن ه بة عػن للػ     كػاف بواوػق  ػيب ػلػ ث عػن  37ر ال  و     ( / صفحة 
لالعػػك  التػػ  ةػػن  ػػريك   ك ػػاؿ ذلػػم : لعػػوؿ  للػػ   ػلػػ ث عػػن  ػػريك   ك يػػ  لػػ  حػػا حػػ ث عػػن للػػ 

لسػم ال ػ ؽ  الػهب هػذا ةػن للػ  عػن  ػريك و  عػ  حػ ث عمحػ اهلل بػن إوػحاؽ السرةػال عػن زل ػ  بػن 
لف يال ػوب   ك يػ  لػ  : ةػات زل ػ  عمحػػ  لف  ولػ  بتسػع وػها و  حػ ث زل ػػ  بػن حػا  الستػال عػن عمحػػ  

ةػن عمحػ  بػن محيػ  بالػ  ةو ػ  بػ مث عةػرة وػهة و بن محيػ    ك ػاؿ لبػو عمحػ اهلل احلػاكم : هػذا الةػيب  ػع 
ال سػػػم الػػػ مث : عػػػـو  ال ػػػ  ا السػػػذب ال ػػػريح م ممػػػم للطػػػظ ا  م ممػػػم ر  ا عػػػن كػػػذاب ك ػػػؤما  ػػػارة 
يسػػذبوف ك اموػػػالي  كػػػ   ف ع ػػػن   بسػػػ الوا ةهػػػ    ػػػارة يسػػػرعوف امحاديػػػت الػػػد ير ي ػػػا غػػػ هم     ػػػارة 

 وا وػػمحالة لعسػاـ : ال سػم ام ؿ : ال لادعػة الػذين ع ػ  ا إكسػػاد يضػالوف لحاديػت  هػؤما الوضػاعوف ال سػ
wالةريالة  إي اع الةك كي ا ك ععوب الالواـ  التمع. بالػ ين   كالمحػ  السػرق بػن لف الالرجػاا    كػاف لػاؿ 
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ةالػػن ابػػن زائػػ ة  ربيػػ. محػػاد بػػن وػػع ة    كػػاف يػػ س امحاديػػت ك كتػػ. محػػاد كػػذلك عػػاؿ لبػػو لمحػػ  ابػػن 
 ػػا للػػذ بػػن لف الالرجػػاا ل ػػز بػػ  زل ػػ  بػػن وػػعي اف ابػػن ععػػز كػػظةر بضػػرب عه ػػ    كع ػػا عػػ ى احلػػاكل   كع

لي ػن بال تػػ    عػػاؿ :  اهلل ل ػػ   ضػػالهب كػػيسم لربالػػة ومؼ حػػ يت لحػػـر كي ػػا احلػػمؿ  لحػػ  كي ػػا احلػػراـ   
بػن  ل   كطر سم ك يـو صوةسم  صوةتسم ك يـو كطركم و للمحظلا ػل، بن ععز عاؿ للمحظلا لمح  بػن ععػز 

يفابػػهب   عػػاؿ : للمحظلػػا لبػػو وػػالي  لمحػػ  بػػن ادلػػاليجل   عػػاؿ : للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن عػػ ى احلػػاكل   عػػاؿ : حػػ يفها 
لمح  بن ععػز ادلػ يجل عػاؿ : حػ يفها لبػو لةيػة عػاؿ : حػ يفها وػعي اف بػن حػرب عػاؿ حػ يفها محػاد ابػن زيػ  و 

/ عػػاؿ :  الػػهب  38ل  عػػاؿ : حػػ يفجل صػػاح.   عػػن محػػاد بػػن زيػػ  عػػن جالفػػر بػػن وػػعي اف / صػػفحة 
ادل  ى ي وؿ : لعر عه ي رج  ةن ال لادعة لل   ضع لربع ةائة ح يت ك ػز بػوؿ ك ليػ ى الهػاس و عػاؿ 
ادل هف :  كاف شلن يضع احل يت ةغ ة بن والي   بياف و عاؿ ابػن ظلػ  : كػاف ةغػ ة وػاحرا    كػاف بيػاف 

 عػ  كػاف ك هػؤما ال لادعػة ةػن ةغفػ  كيػ س زل ي ا ك تع  ا لالػ  بػن عمحػ اهلل ال سػرى  لحرع  ػا بالهػار و 
ك كتابػػ  ةػػا لػػي  ةػػن ح ي ػػ  ك  يػػ  ذلػػك الةػػيب ظهػػا ةهػػ  لف ذلػػك ةػػن ح ي ػػ  و للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب بػػن 
ادلمحػػارؾ احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا عاضػػز ال ضػػاة لبػػو بسػػر الةػػاةال عػػاؿ : للمحظلػػا لبػػو احلسػػن الالسػػ ز عػػاؿ حػػ يفها 

لال يػ  عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن ععػز امبػار عػاؿ حػ يفها عمحػ الرحيم يووف بن ال لي  عػاؿ حػ يفها لبػو جالفػر ا
بن حاـز المحعخز عاؿ حػ يفها احلسػم ابػن ادلمحػارؾ عػاؿ :  الػهب محػاد بػن زيػ  ي ػوؿ :  ضػالهب ال لادعػة ععػز 
روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم لربالػػػة عةػػػر للػػػف حػػػ يت و ال سػػػم ال ػػػال : عػػػـو كػػػالوا ي  ػػػ  ف  ضػػػع 

وؿ ذلػػم الةػػيطاف لف ذلػػك جػػائ   هػػذا ةػػذكور عػػن عػػـو ةػػن ادلسػػادلية و للمحظلػػا احلػػ يت ل ػػرة دلػػذهمح م    وػػ
لبو ةه ور بن جرب ف عن لف زل   اجلوهرى عن ال ارعطن عػن لف حػا  بػن حمحػاف احلػاكل عػاؿ :  الػهب 
عمح اهلل بن ععز ي وؿ :  الهب زل   بن لمح  بن اجلهي  ي وؿ :  الػهب عمحػ اهلل بػن ي يػ  ادلالػرى ي ػوؿ عػن 

له  المح ع رجع عن ب عت  كحلال  ي وؿ : ال ر ا هذا احل يت شلن  ظلذ ل  كإلا كهػا إذا رليهػا رليػا  رج  ةن
جالعها ل  حػ ي ا و للمحظلػا لبػو بسػر زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال المحػ ار عػاؿ : للمحظلػا لبػو زل ػ  اجلػوهرى عػاؿ : للمحظلػا 

جل يووػػف بػػن الفػػرج لبػػو لالػػيم إبػػراهيم بػػن لمحػػ  احلػػر  عػػاؿ : حػػ يفها جالفػػر بػػن زل ػػ  الف يػػاف عػػاؿ حػػ يف
احلعع  إوحاؽ بن المح عوؿ املمحاري عاؿ ح يفها عمح اهلل ابن ي يػ  ادل ػرى عػاؿ حػ يفها ابػن ذليالػة عػاؿ  الػهب 

/  هػػػو ي ػػػوؿ : إف هػػػذه امحاديػػػت ديػػػن كػػػال ر ا ع ػػػن  39 ػػػيخا شلػػػن اخلػػػوارج  ػػػاب  رجػػػع / صػػػفحة 
للمحظلػػا لبػػو ادلال ػػر امل ػػاري عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو زل ػػ   ظلػػذ ف ديػػهسم كإلػػا كهػػا إذا هويهػػا لةػػرا صػػ لاه حػػ ي ا و 

الس رعه ى عاؿ للمحظلا لبػو بسػر ابػن يفابػهب اخلطيػ. عػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػن ععػز بػن لمحػ  بػن إبػراهيم المحػ از 
عػػاؿ حػػ يفها ي يػػ  بػػن إ اعيػػ  اخلػػمؿ عػػاؿ حػػ يفها لبػػو عػػوؼ المحػػ  رى عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل ابػػن لف لةيػػة عػػاؿ 

عػاؿ حػ يفجل  ػيب ذلػم يالػجل الراكضػة عػاؿ : كهػا إذا اجت الهػا اوتحسػها  ػي ا جالعهػاه ح يفجل محاد بػن وػع ة 
حػػ ي ا و للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر احلػػاكل عػػن لف بسػػر بػػن لعػػف الةػػ ازي عػػاؿ  الػػهب احلػػاكم لبػػا عمحػػ اهلل 
wالهيسابوري ي وؿ : زل   بن ال اوم الطالسػا:  كػاف ةػن رتوػاا ادلرج ػة شلػن يضػع احلػ يت ععػز ةػذهمح م 
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محظلػػا لبػػو ادلال ػػر عػػاؿ للػػا عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  السػػ رعه ى عػػاؿ للػػا لبػػو بسػػر بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ : للمحظلػػا لل
ال اضػػز لبػػو احلسػػن ععػػز ابػػن زل ػػ  بػػن حمحيػػ. عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ادلالعػػز امزدي عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن 

لصػحاب احلػ يت ضػع   مح اف عاؿ ح يفها لبو الاليهاا عن لف لل  احلرا: عاؿ : عاؿ ادلختار لرج  ةػن 
ح ي ا عن الهع صعز اهلل ععي   وعم إ: كائن بال ه لعيفة  طال. ل  بنة  لػ ه  هػذه عةػرة ومؼ درهػم 
 لعالة  ةركػوب  لػادـ   ك ػاؿ الرجػ  : لةػا عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم كػم    لسػن الػن ةػن  ػ هب 

ععيػ   وػعم ل كػ    عػاؿ  الالػذات ل ػ   ةن ال حابة  لحطك ةن ال  ن ةا   هب عاؿ عجل الهع صعز اهلل
و  ال سػػػػم ال الػػػػت : عػػػػـو  ضػػػػالوا امحاديػػػػت ك النغيػػػػ.  النهيػػػػ. ليح ػػػػوا الهػػػػاس بػػػػ ع  م ععػػػػز اخلػػػػ  

( ععػز الةػريالة  ةضػ وف كالع ػم لف الةػريالة لاع ػة بتػاج إ   ت ػة  1 ي جر هم عػن الةػر  هػذا  الػاط   
صػػ   لالع ػػا ة ػػحفة ةػػن كع ػػة اكت ػػات و     ( / ( هػػال كػػذلك بام 1ك ػػ  لمت هاهػػا و     هػػاة  (     

/ للمحظلػػػا إ اعيػػػ  بػػػن لمحػػػ  السػػػ رعه ى عػػػاؿ للمحظلػػػا إ اعيػػػ  بػػػن لف الفضػػػ  ام ػػػاعيعال عػػػاؿ  45صػػػفحة 
للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف السػػ  ز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ  الػػهب لبػػا عمحػػ اهلل اله ا لػػ ي عػػاؿ : 

ب ث هبا ةػن الرعػائمح   ك ػاؿ :  ضػالهاها لهرعػمح هبػا ععػوب الالاةػة و ععهب لغمـ لعي  هذه امحاديت الد 
للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز ابػػن يفابػػهب عػػاؿ : حػػ يفجل 
احلسػػن بػػن ععػػز الت ي ػػال عػػاؿ : عػػرلت ععػػز لف بسػػر زل ػػ  بػػن احلسػػن ادل ػػرى عػػاؿ : عػػا  لبػػو جالفػػر بػػن 

 ث غمـ لعي  عن بسر ابن عيسز عن لف عػواف ععػهب لػ  : يػا لبػا عمحػ اهلل إف هػذا الرجػ  الةال ى دلا ح
( ك عػػهب لػػ  لحسػػمحك  الػػهب  1عػػ ق الوكػػاة       عح ػػة للػػهب  م ةػػن ك وػػهك كفسػػر ك هػػذا مث لفتػػ    

ةػػن رجػػ  ي ػػاؿ لػػ  بسػػر بػػن عيسػػز حػػ يفك عػػن بسػػر بػػن عيسػػز هػػذا كسػػسهب  اكنعهػػا كع ػػا كػػاف ةػػن الغػػ  
لبا جالفر عع هب ل: ل رت المحارحة كي ن  الػهب ةهػ  بالمح ػرة ي ػاؿ لػ  بسػر بػن عيسػز كوجػ  م عاؿ : يا 

وػػتا رجػػم و عػػاؿ ادل ػػهف : كػػاف غػػمـ لعيػػ  يت هػػ   ي حلػػن  ػػ وات الػػ ليا  بت ػػوت المحػػاعم   ػػوكا   
ر بػن  غع هب لوواؽ بغ اد يـو ةو   كحسن ل  السعطاف هػذا الفالػ  لسػظؿ اهلل السػمةة و للمحظلػا لبػو ةه ػو 

ل  ف عن لف زل   اجلوهرى عن ال ارعطن عن لف حا  بػن حمحػاف احلػاكل عػاؿ  الػهب عمحػ اهلل بػن جػابر 
ي ػػػوؿ :  الػػػهب جالفػػػر بػػػن زل ػػػ  ام ديػػػن ي ػػػوؿ :  الػػػهب زل ػػػ  بػػػن عيسػػػز الطمحػػػاع   ي ػػػوؿ :  الػػػهب بػػػن 

 ضػالت ا لرغػ. ة  ى ي وؿ دليسرة بن عمح  رب  ةن لين ج هب هبذه امحاديت : ةن عرل كذا كعػ  كػذا عػاؿ 
الهاس كي ا و عاؿ ابن حمحاف  ح يفها ةسحوؿ عػاؿ حػ يفها لبػو احلسػا الرهػا ى عػاؿ وػظلهب عمحػ  اجلمحػار بػن 

( هػػػػال كػػػػذلك بامصػػػػ   لالع ػػػػا  1زل ػػػػ  بػػػػن لف دا د الهخالػػػػال   ك ػػػػاؿ : كػػػػاف لطػػػػوؿ     هػػػػاة  (     
ياةا به ػػػار  كػػػاف / الهػػػاس عياةػػػا بعيػػػ   لك ػػػرهم صػػػ 41ة ػػػحفة ةػػػن له ػػػ  لي المحسػػػاا و     ( / صػػػفحة 

يضػػع احلػػ يت  ضػػالا و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف :  كػػاف لبػػو بةػػر لمحػػ  بػػن زل ػػ  الف يػػ  ادلػػر زى ةػػن لصػػع. لهػػ  
زةالػػة ك السػػهة  لذنػػم عه ػػا  لع ال ػػم دلػػن لالف ػػا    كػػاف ةػػع هػػذا يضػػع احلػػ يت و عػػ   ضػػع ك كضػػائ  

wلاصػػر احلػػاكل للمحظلػا لبػػو بسػػر  عػ  ين ضلػػو لربالػا حػػ ي ا كػػاف ي ػوؿ إ: لحتسػػ. ك ذلػػك و للمحظلػا زل ػػ  بػن
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بػػن لعػػف الةػػ ازي عػػن لف عمحػػ اهلل احلػػاكم عػػاؿ  الػػهب لبػػا ععػػز احلػػاكل ي ػػوؿ  الػػهب زل ػػ  بػػن يػػول  
ادل رى ي وؿ  الهب جالفر بن لمح  بن ل ر ي ػوؿ  الػهب لبػا ع ػار ادلػر زى ي ػوؿ : عيػ  مج ع ػ ة لػوح 

ضػػائ  ال ػػروف وػػورة وػػورة  لػػي  عهػػ  بػػن لف ةػػرق ادلػػر زى ةػػن ليػػن لػػك عػػن عسرةػػة عػػن بػػن عمحػػاس ك ك
لصحاب عسرةة هذا ! ك اؿ : إ: رليهب الهاس لعرضػوا عػن ال ػروف  ا ػتغعوا بف ػ  لف حهيفػة  ةغػازى ابػن 
إوحاؽ كوضػالهب هػذا احلػ يت حسػمحة و  عػ  حسػز ةؤةػ  بػن إ اعيػ  لف رجػم  ضػع ك كضػائ  ال ػروف 

محظلػػػػػا إ اعيػػػػػ  بػػػػػن لمحػػػػػ  للمحظلػػػػػا لبػػػػػو ال اوػػػػػم حػػػػػ ي ا طػػػػػويم و  وػػػػػيظ ز ك كتػػػػػاب الالعػػػػػم إف  ػػػػػاا اهلل و لل
ام اعيعال للمحظلا مح ة الس  ز للمحظلا لبو لمح  بن ع ى  الهب لبا ب ر لمح  بن لال  ي ػوؿ : كػاف  هػ. 
بن حفا ةن ال احلا ةست عةرين وهة م يسعم لح ا و عاؿ لبػو عر بػة    كػاف يسػذب كػذبا كاحةػا 

ا لبػو زل ػ  بػن السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا و للمحظلا لبو ادلال ر امل اري عػاؿ للمحظلػ
زل   بن جالفػر بػن عػمف عػاؿ للمحظلػا لبػو الفػتح زل ػ  بػن احلسػا امزدي حػ يفها احلسػا بػن زل ػ  حػ يفها 
عمحيػػ اهلل بػػن ع ػػر الهػػواري ى عػػاؿ :  الػػهب ػلػػ، بػػن وػػالي  ال طػػاف ي ػػوؿ و ةػػا رليػػهب السػػذب ك لحػػ  لك ػػر 

. إ  اخلػػ   ال هػػ  و ال سػػم الرابػػع : عػػـو اوػػتحلاز ا  ضػػع اموػػالي  لسػػ  كػػمـ حسػػن   ةهػػ  ك ةػػن يهسػػ
/ عمح  الوهاب احلػاكل عػاؿ للمحظلػا ابػن بسػراف ال اضػز عػاؿ للمحظلػا الالتي ػال عػاؿ حػ يفها  42كظلمحظلا / صفحة 

لبػػو يووػف ابػن الػ لي  عػاؿ حػ يفها لبػػو جالفػر الال يعػز عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػػن زل ػ  بػن صػ عة عػاؿ حػ يفها 
زرعة ال ةة ال عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن لالػ  عػن لبيػ  عػاؿ  الػهب زل ػ  بػن وػالي  ي ػوؿ : م بػظس إذا كػاف  
كمـ حسن لف  ضع ل  إوهادا و ال سم اخلاة  : عـو كاف يالرض ذلم غرض كيضػالوف احلػ يت و ك ػه م 

ععػػػز  ةػػن ع ػػ  بػػذلك الت ػػرب إ  السػػعطاف به ػػرة غػػرض كػػػاف لػػ  كغيػػاث بػػن إبػػراهيم كإلػػ  حػػا لدلػػ 
ادل ػػ ى  كػػاف ادل ػػ ى ػلػػ. احل ػػاـ إذا ع اةػػ  محػػاـ ك يػػ  لػػ  حػػ ث لةػػ  ادلػػؤةها ك ػػاؿ حػػ يفها كػػمف عػػن 
كػػمف لف الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " موػػمحمح إم ك ل ػػ  ل  لػػف ل  حػػاكر ل  جهػػاح " كػػظةر لػػ  

اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   ( كػػذاب ععػػز روػػوؿ 1ادل ػػ ى بمحػػ رة   كع ػػا عػػاـ عػػاؿ : ا ػػ   ععػػز ك ػػاؿ للػػ  كتػػظ   
 وعم عاؿ ادل  ى للا محعت  ععػز ذلػك و مث لةػر بػذبح احل ػاـ  ركػو ةػا كػاف كيػ  و  ةػه م ةػن كػاف يضػع 
احل يت جوابا لسائعي  ك ا ر ى ادلاليطز عن إبراهيم بن لف ػل، لل  وػ   عػن رجػ  لعطػز الغػ ؿ احلائػك 

هسػػاج هػػال   كػػاخليوط دلػػن   ك ػػاؿ كهسػػع لػػ   كضػػ  ةهػػ  ليػػوط   ك ػػاؿ صػػاح. ال ػػوب هػػال    عػػاؿ ال
( كػاخليوط لػ   2إبراهيم : ح يفجل ابن جريع عن عطاا عاؿ : إف كاف صاح. ال وب لعطاه إم ردهاا   

   إم ك ز لعحائك و  ةه م ةن كاف يضال  ك ذـ ةن يريػ  لف يذةػ  ك ػا ر يهػ  عػن وػال  بػن طريػف للػ  
العػم   ك ػاؿ : للػا  اهلل ملػ يه م   حػ يفجل عسرةػة عػن رلى ابه  يمحسز   ك اؿ : ةالك   ك ػاؿ : ضػربن ادل

ابن عمحاس عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم عػاؿ : " ةالع ػو صػمحيالسم  ػراركم "  عيػ  دلػظةوف بػن لمحػ  
( إ  الةػػاكالال  إ  ةػػن  محػػع لػػ   راوػػاف   ك ػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن عمحيػػ اهلل حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن  3اسيفػػرى   

w( هسػػذا  ردت الالمحػػارة بامصػػ   احملفػػوظ بػػ ذلا : ل ػػ   ععػػز عفػػاؾ للػػ   1    ةالػػ اف عػػن     هػػاة  ( 
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( هػػػال كػػػذلك  3( هػػػال كػػػذلك بامصػػػ  ليضػػػا  لالع ػػػا ة ػػػحفة ةػػػن كعػػػة لجرهػػػا و    2عفػػػا كػػػذاب و   
/ للػػ  عػػاؿ عػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز  43بامصػ  ليضػػا  لالع ػا ة ػػحفة ةػػن كعػة لم  ػػرى و     ( / صػفحة 

 لةد رج  ي اؿ ل  زل   بن إدري  لضر ععػز لةػد ةػن إبعػي  "  وػهذكر هػذا اهلل ععي   وعم " يسوف ك
كي ا بال  و  عي  حمل   بن عسا ة السرةال إف عوةا يركالوف لي ي م ك الركػوع  بالػ  ركػع الػرلس ةػن الركػوع 
  ك اؿ ح يفها ادلسي. بن  اضح ح يفها عمح اهلل بن ادلمحارؾ عن يووف بػن ي يػ  عػن ال هػري عػن للػ  عػاؿ 

عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم " ةػن ركػع ي يػ  ك الركػوع كػم صػمة لػ  " و ال سػم السػادس : عػـو  :
 ضالوا لحاديت ك ض  امغراب ليطعمحوا  يس ع ةه م و عاؿ لبو عمح  اهلل احلاكم ةػه م إبػراهيم بػن إليسػع 

ععػز حػ يت ذاؾ  هو ابن لف حمحة كاف ػل ث عن جالفر ال ادؽ  هةػاـ بػن عػر ة ك كػ. حػ يت هػذا 
لتستغرب  عك امحاديػت بتعػك اموػالي  و عػاؿ  ةػه م محػاد بػن ع ػر  اله ػيمحجل  هبعػوؿ بػن عمحيػ   لصػـر 
بػن حو ػػ.    ةػه م ةػػن كػاف يػػ عز  ػػاع ةػن   يسػػ ع ةهػ  ليس ػػر ح ي ػػ  و عػاؿ ع ػػر  بػن عػػوف : عػػ ـ 

ا  محػ  ح ي ػػ  إ  ععيهػا  ػيب سلضػوب باحلهػػاا ػلػ ث عػن للػػ  كػاجت ع ععيػ  لعػػمح لك ػر ةػن عةػػرين للفػ
هةػػيم  ي يػػ  بػػن هػػار ف   ك ػػالوا : لحاديػػت صػػحاح  الهاهػػا ةػػن محيػػ   التي ػػال كػػ ل  السػػوؽ كا ػػنى 
ةغػػازى ابػػن إوػػحاؽ  عالػػ  ػلػػ ث عهػػ    ك ػػالوا لػػ  : ليػػن رليتػػ  كمحسػػز  عػػاؿ ال ػػ ؽ يػػ ين كػػ   ػػر   لره 

لكػ م دلػ  ةػع لةػ  ادلػؤةها لسجل للربل لل  عه  ك  عوا الست. و  ر ى ةسعم بن احلحلاج لف ػلػ، بػن 
محا كرلى ك  ةن هبا  محي  الت اف ك ل   يب ععز رلوػ  ديمحػة  لػ  جمحػة كظدلػاه  عػاؿ يػا  ػيب ةػن ل يػهب 
  عػاؿ : اوػػتغهيهب عػػن ميػػع الهػػاس بةػػيخز   عػػاؿ :  ةػػن ل ػػز  ػػيخك   عػػاؿ ام زاعػػال و عػػاؿ ام زاعػػال 

اؿ عػػن وػػفياف بػػن عييهػػة و عػػاؿ / ع ػػن   عػػ 44ع ػػن   عػػاؿ : عػػن ةسحػػوؿ و عػػاؿ  ةسحػػوؿ / صػػفحة 
 وػػفياف ع ػػن ! عػػاؿ عػػن عائةػػة و ك ػػاؿ لػػ  ػلػػ، : يػػا  ػػيب لراؾ  العػػو إ  لوػػف  و ال سػػم السػػابع : عػػـو 
 مح ععػي م احلفػل كضػربوا ل ػ  الوعػهب  رمبػا رل ا لف احلفػل ةالػر ؼ كػظ وا مبػا يغػرب شلػا ػل ػ  ة  ػود هػم 

ى   ممػػػػم ي يػػػػ  ف لحاديػػػػت    ػػػػف   رعػػػػمح ك ػػػػؤما عسػػػػ اف لحػػػػ علا ال  ػػػػاص  ةال ػػػػم الػػػػمحما ةػػػػه م غلػػػػر 
 ال ػػحاح ي ػػ  كي ػػا هػػذا و مث إف احلفػػل يةػػمح ععػػي م  يتفػػمح عػػ ـ الػػ ين  ةػػن ػلضػػرهم ج ػػاؿ كي ولػػوف 
 ل   حسز   ك ي اف يف تاف عن بالو ع ػاص زةالهػا  كعػن ي  ػر الهسػك  التخةػع للػ  حسػز ذل ػا عػاؿ 

: ةػػن كالػ  اليػـو كػذا كعػػ  كػذا    ةػن كالػ  كػػذا : ععػهب يػـو عا ػوراا عػاؿ روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 
كعػػ  كػػذا إ  ولػػر امعػػ  ك ػػام لػػ  :  ةػػن ليػػن حف ػػهب هػػذه امحاديػػت   ك ػػاؿ :  اهلل ةػػا حف ت ػػا    م 
لعرك ا ب  ك  عد ععت ا و عػاؿ ادل ػهف :  م جػـر   ذلػك ال  ػاص  ػ ي  الهالػ  وػاعق اجلػاه م يعتفػهب 

و  عػػ  صػػهف بالػػو ع ػػاص زةالهػػا كتابػػا كػػذكر كيػػ  لف احلسػػن  احلسػػا الهػػاس إليػػ   م لػػ  دليػػا  م ولػػرة 
دلػػم ععػػز ع ػػر بػػن اخلطػػاب رضػػز اهلل عػػه م  هػػو ةةػػغوؿ كع ػػا كػػرغ ةػػن  ػػغع  ركػػع رلوػػ  كرلعلػػا   ك ػػاـ 
ك محع  ػػا   هػػ. لسػػ   احػػ  ةه  ػػا للفػػا  عػػاؿ اجالػػمل ك حػػ  ك ػػا عركػػهب دلولس ػػا كرجالػػا   ػػسراه بػػا 

w. رضز اهلل عهػ    ك ػاؿ ععػز  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ ي ى لبي  ا ععز بن لف طال
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: ع ػػر بػػن اخلطػػاب لػػور ك اموػػمـ  وػػراج مهػػ  اجلهػػة و كرجالػػا كحػػ يفاه   كػػ عا بػػ  اة  عرطػػاس  كتػػ. 
بسم اهلل الرمحن الرحيم ح يفجل وػي ا  ػمحاب لهػ  اجلهػة عػن لبي  ػا ادلر ضػز عػن جػ علا ادل ػطفز للػ  عػاؿ 

ومـ ك ال ليا  وراج له  اجلهة ك اجلهة  ل صز لف جتال  ك كفه  ععز صػ ره كوضػع   كع ػا ع ر لور ام
/  45لصمححوا  ج  ه ععز عػربه  كيػ  صػ ؽ احلسػن  احلسػا  صػ ؽ لبوعلػا  صػ ؽ روػوؿ اهلل / صػفحة 

  صعز اهلل ععي   وعم ع ر لور امومـ  وراج له  اجلهػة و عػاؿ ادل ػهف :  الالحلػ. هبػذا الػذى بعغػهب بػ
الوعاحػػة إ  لف يضػػيف ة ػػ  هػػذا  ةػػػا كفػػاه ح ػػز عرضػػ  ععػػز كمحػػػار الف  ػػاا كستمحػػوا ععػػز   ػػوي. ذلػػػك 
الت ػػهيف   كػػم هػػو عػػرؼ لف ة ػػ  هػػذا زلػػاؿ  مهػػم عركػػوا و  هػػذا ج ػػ  ةتػػوكر   ععػػم بػػ  للػػ  ةػػن لج ػػ  

ت ك كتػاب اجل اؿ الذين ةا مشوا ريح اله    لالع  ع   ال  ةن بالو الطرعيا و عاؿ ادل هف :  عػ  ذكػر 
ال  ػػاص عػػه م طركػػا ةػػن هػػذه ام ػػياا  ةػػا لك ػػر ةػػا يالػػرض ععػػز لحاديػػت ك رلعػػ  الػػوعل كػػ  ذكرهػػا 
ع اص ال ةاف كظردها ععػي م  لبػا لمػا زلػاؿ كيح ػ  ف ععػز حػا لبػا عيػوب  ػغع م حػد ععػهب يوةػا   

كػرت حػ ي ا حػ يفها بػ  عولوا دلن يورد هذه امحاديت ةا يت يظ لسم ةع  جود هذا الهاع  إلفػاؽ زايػف    ذ 
لبو الفتح السر لز عاؿ ح يفها عمح اهلل بػن زل ػ  امل ػاري عػاؿ للمحظلػا إوػحاؽ بػن إبػراهيم عػاؿ  الػهب لبػا 
بسػػر اجلػػوزعز ي ػػوؿ :  الػػهب غػػ   احػػ  ةػػن ةةػػاؼلها يػػذكر ف عػػن زل ػػ  بػػن إوػػحاؽ بػػن ل ؽلػػة للػػ  عػػاؿ 

روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و  ةػػاداـ لبػػو حاةػػ  الةػػرعال ك امحيػػاا م يت يػػظ محػػ  لف يسػػذب ععػػز
للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا ال اضػػز لبػػو 
الالما الواوطال عاؿ للمحظلا لبو لمح  احلسػا بػن ععػز الت ي ػال للػ   ػع زل ػ  بػن إوػحاؽ بػن ل ؽلػة  ل ػر 

 حاة  بحل  با الهاس  السػذب ععػز روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  إ  لف حاة  الةرعال   ك اؿ : حياة لف
 وعم و عاؿ ادل هف : لبو حاة  ا   لمح  بن زل   بن احلسن الهيسابوري يالرؼ بػابن الةػرعال  ػع ةػن 
ةسػػعم بػػن احلحلػػاج  غػػ ه  كػػاف حاك ػػا ةت هػػا و للمحظلػػا لبػػو الالػػ  لمحػػ  بػػن عمحيػػ اهلل بػػن كػػادش عػػاؿ  الػػهب 

زل   بن ععز بن الغريمح ي وؿ  الهب لبا احلسػن الػ ار عطػن ي ػوؿ : يػا لهػ  بغػ اد / ال اضز لبو احلسا 
/ م   هػػوف لف لحػػ ا ي ػػ ر يسػػذب ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  للػػا حػػز و  عػػ   46صػػفحة 

 ر يها عن ابن ادلمحارؾ للػ  عيػ  لػ  هػذه امحاديػت ادل ػهوعة   ك ػاؿ :  الػي  ذلػا اجل ابػذة و ال سػم ال ػال :
الةحاذ ف   ك ه م ع اص  ةه م غ  ع ػاص    ةػن هػؤما ةػن يضػع  لك ػرهم ػلفػل ادلوضػوع و للمحظلػا 
زل   بن عمح  المحاعال المح ار عاؿ للمحظلا ههػاد بػن إبػراهيم الهسػفز عػاؿ للمحظلػا ػلػ، بػن إبػراهيم بػن زل ػ  ادل كػز 

ربي عػاؿ  الػهب جالفػر بػن زل ػ  عاؿ ح يفها ال ب  بن عمح  الواح  عػاؿ حػ يفها إبػراهيم ابػن عمحػ  الواحػ  الطػ
الطيالسال ي وؿ صعز لمحػ  بػن حهمحػ   ػلػ، بػن ةالػا ك ةسػحل  الرصػاكة ك ػاـ بػا ليػ ي م ع ػاص ك ػاؿ 
حػ يفها لمحػػ  بػػن حهمحػػ   ػلػ، بػػن ةالػػا عػػام حػػ يفها عمحػ  الػػرزاؽ عػػن ةال ػػر عػػن عتػادة عػػن للػػ  عػػاؿ : عػػاؿ 

 لعػمح اهلل كػ  كع ػة ةه ػا طػ ا ةه ػاره ةػن ذهػ. رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن عاؿ م إل  إم اهلل
w رية  ةن ةرجاف "  للذ ك ع ة ضلو عةرين  رعة كحلال  لمحػ  بػن حهمحػ  يه ػر إ  ػلػ، بػن ةالػا  ػلػ، 
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يه ػػر إ  لمحػػ    ك ػػاؿ لػػ  : للػػهب ح يفتػػ  هبػػذا   ك ػػاؿ :  اهلل ةػػا  الػػهب هبػػذا إم السػػاعة   كع ػػا كػػرغ ةػػن 
هت ػػر ب يت ػػا عػػاؿ لػػ  ػلػػ، بػػن ةالػػا بيػػ ه  الػػاؿ كحلػػاا ةتوعلػػا الهػػواؿ   ع  ػػ   للػػذ ال طيالػػات   مث عالػػ  ي

ك اؿ ل  ػل، ةن ح يفك هبذا احل يت   ك اؿ : لمح  بن حهمح   ػل، بن ةالػا   ك ػاؿ للػا ػلػ، بػن ةالػا 
 هػػػذا لمحػػػ  بػػػن حهمحػػػ  ةػػػا  الهػػػا هبػػػذا عػػػق ك حػػػ يت روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم   كػػػإف كػػػاف مبػػػ  

 لػا ك ػاؿ لػ  : للػهب ػلػ، بػن ةالػا   عػاؿ : لالػم   عػاؿ :   لزؿ ل ػع لف ػلػ، بػن ةالػا  السذب كالعز غ
لمحمح ةا ب  ت  إم الساعة   عاؿ ل  ػل، كيف عع هب ل: لمحمح   عاؿ كظف لي  ك الػ ليا ػلػ، بػن ةالػا 

ك ػ     لمح  بػن حهمحػ  غ ك ػا   عػ  كتمحػهب عػن وػمحالة عةػر لمحػ  بػن حهمحػ   ػلػ، بػن ةالػا   كوضػع لمحػ 
/ للمحظلا زل   بػن عمحػ ادلعك عػن لف  47ععز  ج      عاؿ : دع  ي ـو ك اـ كادلست    هب ا و / صفحة 

زل ػػػػ  اجلػػػػوهرى عػػػػن الػػػػ ارعطن عػػػػن لف حػػػػا  المحسػػػػد عػػػػاؿ : دلعػػػػهب بػػػػظجر اف ة يهػػػػة بػػػػا الرعػػػػة  حػػػػراف 
لعيفػػة عػػاؿ حػػ يفها  كحضػػرت اجلػػاةع   كع ػػا كرغهػػا ةػػن ال ػػمة عػػاـ بػػا ليػػ يها  ػػاب   ك ػػاؿ : حػػ يفها لبػػو

الوليػ  حػ يفها  ػالمحة عػن عتػادة عػن للػ  عػػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن عضػز دلسػػعم 
حاجة كال  اهلل ب  كذا  كذا " كع ا كرغ دعو     ك عهب رليهب لبا لعيفػة عػاؿ م   ععػهب : كيػف  ػر ى عهػ  

ل هػػػذا اموػػػهاد الواحػػػ   كع ػػػا  الػػػهب حػػػ ي ا     ػػػره   ك ػػػاؿ : إف ادلهاعةػػػة ةالهػػػا ةػػػن ععػػػة ادلػػػر اة للػػػا لحفػػػ
ض  ت  إ  هذا اموهاد و ك    السذابوف  الوضاعوف لعمح ك   عػ  مالػهب ل ػااهم ك كتػاب الضػالفاا 
 ادلن كػػػا    وػػػني ك كػػػ  حػػػ يت لػػػذكره ةػػػن هػػػذا الستػػػاب اوػػػم  اضػػػال   ادلػػػت م بػػػ     كػػػاف ةػػػن كمحػػػار 

. السعػػال    زل ػػ  بػػن وػػالي  الةػػاةال ادل ػػعوب   السػػذابا  هػػ. بػػن  هػػ. ال اضػػز    زل ػػ  بػػن السػػائ
 لبػػو دا د الهخالػػال  إوػػحاؽ ابػػن صليػػع ادلعطػػز  غيػػاث بػػن إبػػراهيم الهخالػػال    ادلغػػ ة بػػن وػػالي  السػػو    
 لمح  بن عمح اهلل اجلويمحارى    ةظةوف بن لمح  اذلر ي    زل   بن عسا ػة السرةػال    زل ػ  بػن ال اوػم 

ر ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر اخلطيػػ. عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن رزؽ عػػاؿ السالسػػا: و للمحظلػػا لبػػو ةه ػػو 
للمحظلػػا همحػػة اهلل بػػن زل ػػ  بػػن حهػػا الفػػراا عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ع  ػػاف ابػػن لف  ػػيمحة عػػاؿ  الػػهب ػلػػ، بػػن 
ةالا ي وؿ : كاف بمحغ اد عـو يضالوف احل يت ةه م إوحاؽ بػن صليػع ادلعطػز  زل ػ  بػن زيػاد اليةػسرى و 

ظلا ال  از عاؿ للمحظلا لبو بسر اخلطي. عاؿ ح يفجل زل   بن ععز ال وري عاؿ للمحظلا لمح  بػن إبػراهيم بػن للمح
/ ح يفها لبػو عمحػ  الػرمحن لمحػ  بػن  ػالي.  48ةرز ؽ ادلال ؿ عاؿ للمحظلا احلسن بن ر يمح عاؿ : / صفحة 

يػػ   وػػعم لربالػػة : ابػػن لف الهسػػائال عػػاؿ : السػػذابوف ادلالر كػػوف بوضػػع احلػػ يت ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل عع
ػلػػػ، بادل يهػػػة    الواعػػػ ى بمحغػػػ اد    ة ا ػػػ  بػػػن وػػػعي اف  راوػػػاف    زل ػػػ  بػػػن وػػػالي   يالػػػرؼ بادل ػػػعوب 
بالةاـ و للمحظلا زاهر بن طاهر عػاؿ للمحظلػا لبػو ع  ػاف ال ػابو: و  لبػو بسػر المحي  ػز عػاؿ للمحظلػا لبػو عمحػ  اهلل 

عمح اهلل زل   ابن الالمحاس الضال ي وؿ  الهب و   بػن السػرى زل   بن عمح اهلل الهيسابوري عاؿ  الهب لبا 
احلاكل ي وؿ : ع   ضع لمحػ  ابػن عمحػ اهلل اجلويمحػارى  زل ػ  بػن عسا ػة السرةػال  زل ػ  بػن متػيم الفػاراف 
wععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم لك ػػر ةػػن عةػػرة ومؼ حػػ يت و للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال عػػاؿ 
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عػػاؿ للمحظلػا لمحػػ  بػػن عمحػ اهلل احلػػاكل عػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػن جالفػػر بػػن وػعم عػػاؿ حػػ يفها للمحظلػا لمحػػ  بػن لمحػػ  
لمح  بن ععز امبار عاؿ ح يفها إبراهيم بن والي  عاؿ ح يفها جالفر بن اليسع عاؿ : رتى  ػالمحة ةت هالػا ك 
  ػ ة احلػر ك يػػ  لػ  إ  ليػػن يػا لبػػا بسػطاـ   عػاؿ : اوػػتال ى ععػز رجػػ  يسػذب ععػػز روػوؿ اهلل صػػعز اهلل
ععي   وعم و ك    ل   رد اهلل كي  هؤما الوضاعا  السذابا بظلمحار لليار كضػحوهم  كةػفوا عمحػاػل م 
 ةا كذب لح  عق إم  اكتضح    يسفز الساذب لف ال عوب  ػظف عمحػوؿ عولػ    كػإف المحاطػ  ة عػم  ععػز 

الوهػػاب عػػاؿ للمحظلػػا بػػن  احلػػمح لػػور  هػػذا ك الالاجػػ     لةػػا ك اسلػػرة كخسػػرامم كي ػػا ةتح ػػمح و للمحظلػػا عمحػػ 
بسراف الةاةال عاؿ للمحظلا لبو احلسن الالتي ال عاؿ للمحظلا يووػف بػن الػ لي  عػاؿ حػ يفها لبػو جالفػر الال يعػز 
عاؿ ح يفها زل   بن عمح اهلل احلضرةال عاؿ ح يفها م ػور بػن ةه ػور عػاؿ حػ يفها لبػو احلػارث ال بيػ ى عػاؿ 

/ عػن ابػن  49 احل يت و  ع  ر يهػا / صػفحة  الهب وفياف ي وؿ : ةا ون اهلل ع  ج  لح ا يسذب ك
ادلمحارؾ لل  عاؿ : لوهم رج  ك السحر لف يسذب ك احل يت مصمحح الهػاس ي ولػوف كػمف كػذاب و للمحظلػا 
لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ : للػػربل لبػػو عمحػػ  اهلل زل ػػ  بػػن عمحػػ  

س اخل از عاؿ : ح يفها لبو زل   وعي اف بن دا د الطووز عػاؿ :  الػهب الواح  عاؿ ح يفها زل   بن الالمحا
لبػػا حسػػاف ال يػػادي ي ػػوؿ :  الػػهب حسػػاف بػػن زيػػ  ي ػػوؿ :   يسػػتالن ععػػز السػػذابا مب ػػ  التػػاريب ي ػػوؿ 
الةيب ك ي اؿ لعةيب   وهة كم  ل ت   كػإذا لعػر مبولػ ه عركهػا صػ ع  ةػن كذبػ  و ك ػ   عػ  لػ ـ ماعػة 

كػػذهبم   ه ػػعوا ةػػن ذلػػك   كظلمحظلػػا زل ػػ  ابػػن لاصػػر احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو وػػ   بػػن   ةػػن السػػذابا ععػػز
وػػال  وػػال  ي  عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن الفضػػ  ال ر ػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن ةرد يػػ  عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن 
احلسػػن الػػ عاؽ عػػاؿ : حػػ يفها زل ػػ  بػػن ع  ػػاف بػػن لف  ػػيمحة عػػاؿ حػػ يفها لف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو  ػػيمحة عػػاؿ :  

ههب لطوؼ بالمحيػهب  رجػ  ةػن عػ اةز ي ػوؿ : الع ػم اغفػر      ةػا لراؾ  فالػ    ك عػهب يػا هػذا عهوطػك ك
لك ر ةن ذلمحك   ك اؿ   دعن   ك عهب ل  : للربل   ك اؿ : إ: كذبهب ععز رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  

لعػهب ععػز  ػيب  وعم مخسا حػ ي ا  طػارت ك الهػاس ةػا لعػ ر لف لرد ةه ػا  ػي ا و  عػاؿ ابػن ذليالػة : د
( الهػػاس كػػم  1 هػػو يمحسػػز   ك عػػهب ةػػا يمحسيػػك   ك ػػاؿ :  ضػػالهب لربػػع ةائػػة حػػ يت لدرةع ػػا ةارةػػاةح   

لدرى كيػػف لصػػهع    عػػ  ر ى ة ػػ  هػػذا وػػعي اف بػػن حػػرب  للػػ  دلػػ  ععػػز رجػػ  ك ػػاؿ : ة ػػاؿ ذلػػك و 
ك الالمحػارة  ( 1 ةرض ل ر بن طريف ك اؿ لالوداه ع  حضر ةن لةرى ةػا  ػر ف    إ:     هػاة  (     

/ كػػػػػػذبهب ك  55(     ( / صػػػػػػفحة  1ادلوضػػػػػػوعات  4  ػػػػػػحيف  لالع ػػػػػػا " لدلعت ػػػػػػا ك  ػػػػػػاريب " و   
لحاديػػت  لوػػتغفر اهلل   ك ػػالوا : ةػػا لحسػػن ةػػا صػػهالهب  محػػهب إ  اهلل ع  جػػ  مث صػػح ةػػن ةرضػػ  ك ػػر ك 

محػػ اهلل احلػػاكم  عػػك امحاديػػت باليه ػػا و للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر عػػن لف بسػػر بػػن لعػػف الةػػ ازي عػػن لف ع
عاؿ  الهب عمح  الال ي  بن عمحػ ادلعك امةػوى عػاؿ  الػهب إ اعيػ  بػن زل ػ  الهحػوي ي ػوؿ  الػهب احملػاةعز 
ي وؿ  الهب لبا الاليهاا ي ػوؿ : للػا  احلػاكل  ضػالها حػ يت كػ ؾ  لدلعهػاه ععػز الةػيوخ بمحغػ اد ك محعػوه إم 

wي محعػػػ  عػػاؿ إ اعيػػ  :  كػػػاف لبػػو الاليهػػػاا ابػػن  ػػيمحة الالعػػػوى كإلػػ  عػػاؿ : م يةػػػمح  ولػػر هػػػذا ل لػػ  و كػػظف لف 
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ػل ث هبذا بال  ةا  اب و ك    ةن التغفي  عوؿ ادلت هػ  عهػ   ػاع ال ػ ح ك السػذابا هػذا غيمحػة    إظلػا 
هو ل يحة لمومـ و كإف اخلرب ػلت   ال  ؽ  السذب  مب  ةػن اله ػر ك حػاؿ الػرا ى   عػاؿ ػلػ، بػن 

ري   ػالمحة  وػفياف ابػن عييهػة عػن الرجػ  يسػذب ك احلػ يت ل  والي  وظلهب ةالك بن لل   وفياف ال و 
ي ػػم لبػػا لةػػره   عػػالوا : لالػػم بػػا لةػػره لعهػػاس و  كػػاف  ػػالمحة ي ػػوؿ :  الػػالوا حػػد لغتػػاب ك اهلل ع  جػػ    
 وػػ   لف يسػػف عػػن بيػػاف و ك ػػاؿ : م ػلػػ  السػػف عهػػ  مف امةػػر ديػػن و عػػاؿ بػػن ة ػػ ى : ةػػررت ةػػع 

اب  اهلل لوم للػ  م ػلػ    لف لوػسهب لسػسهب و  عػاؿ الةػاكالال : إذا ععػم وفياف ال وري برج  ك اؿ كذ
رج  ةن زلػ ث السػذب ةػا يسػال  السػسوت عهػ     م يسػوف ذلػك غيمحػة مف الالع ػاا كاله ػاد    م يسػع 
 الهاع  ك ديه  لف م يمحا ال يوؼ  غ ها و للمحظلا إ اعي  بن لمح  عاؿ للمحظلا ع ر بن عمحي  اهلل المح ػاؿ عػاؿ

/  51للمحظلػػا لبػػو احلسػػا بػػن بةػػراف عػػاؿ للمحظلػػا ع  ػػاف بػػن لمحػػ  الػػ عاؽ عػػاؿ حػػ يفها حهمحػػ  عػػاؿ / صػػفحة 
 الهب لبا عمحػ اهلل ي ػوؿ : ةػا ل ػك ك لف المحخػنى للػ  يضػع احلػ يت و عػاؿ حهمحػ  حػ يفها ػلػ، بػن ةالػا 

ادلمحػػػػارؾ بػػػػن لمحػػػػ   عػػػػاؿ حػػػػ يفها ػلػػػػ، بػػػػن يالعػػػػز عػػػػن زائػػػػ ة عػػػػاؿ : كػػػػاف  اهلل جػػػػابر اجلالفػػػػال كػػػػذابا و للمحظلػػػػا
امل ػػاري عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  السػػ رعه ى عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ لبػػو ال اوػػم 
امزهػػرى عػػػاؿ حػػػ يفها عمحػػ اهلل ابػػػن ع  ػػػاف الػػ عاؽ عػػػاؿ للمحظلػػػا زل ػػػ  بػػن زلعػػػ  عػػػاؿ  الػػهب زل ػػػ  بػػػن بهػػػ ار 

لػػ  ليةػػمح   ععػػز لف لعػػوؿ كػػمف كػػذاب   اجلرجػػال ي ػػوؿ : ععػػهب ممحػػ  بػػن حهمحػػ  يػػا لبػػا عمحػػ اهلل ليةػػ  ك إ
 كمف ضاليف   ك اؿ   : إذا وسهب للهب  وسهب للا ك ػد يالػرؼ اجلاهػ  ال ػحيح ةػن السػ يم و عػاؿ 
ادل هف :  هذا السمـ ةن الالع اا ظاهر ادلالجل كإف الرووؿ صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : ععػيسم بسػهد   

ال  ػاة ةػن غػ هم   عخػيا ال ػحيح ةػن السػ يم    عػ     احملاؿ لي  ةن وهت    ك   لمحػ  هبػذا ععػز ةالركػة
كاف يه . ةهرب احلساف ل د عه  ةا يت ول  امع اا ععي  شلا م يضػر ملػ  عػوؿ ةةػرؾ م يػ ل  ب ولػ  ك 
ال ين  ي ا   كسيف م  ه ب ةػن لػ ب عهػ  دلػ  ةػن يػ ل  ك  ػرع  ةػا لػي  كيػ  و عػاؿ لبوالوكػا ععػز 

لبػػو الفضػػ  اذل ػػ ال : ةمحت عػػة اموػػمـ  الواضػػالوف لمحاديػػت ل ػػ  ةػػن بػػن ع يػػ  الف يػػ  : عػػاؿ  ػػيخها 
ادلعح ين مف ادلعح ين ع   ا إكسػاد الػ ين ةػن لػارج    هػؤما ع ػ  ا إكسػاده ةػن دالػ    ك ػم كظهػ  
بع  والوا ك إكساد لحوال     ادلعح  ف كاحلاضرين ةن لارج   كالػ لما يفتحػوف احل ػن ك ػو  ػر ععػز 

ادلمبسػػا مه و ك ػػ   إذ عػػ  لميػػهب هػػذه الف ػػوؿ الػػد هػػال كامصػػوؿ كظلػػا لر ػػ. هػػذا اموػػمـ ةػػن غػػ  
/  52الستاب كتمحا يةت   ك  كتاب ععز لبواب كظذكره ععػز  ر يػ. الستػ. ادل ػهفة ك الف ػ  / صػفحة 

ليسػػ   الطعػػ. ععػػز طالػػ. احلػػ يت    لذكػػر كػػ  حػػ يت بإوػػهاده  لبػػا ععتػػ   ادلػػت م بػػ   ه ي ػػا لةػػريالتها 
حملاؿ    بذيرا ةن الال   مبا لي  مبةر ع    للا لحرج ععز ةن ير ى ةن كتابهػا هػذا حػ ي ا ةهف ػم عن ا

عن ال  ح كي  كإل  يسوف لائها ععز الةرع   كيف م  ع  للمحظلا همحة اهلل بػن زل ػ  بػن احل ػا عػاؿ للمحظلػا 
لمحػ  ابػن حهمحػ  عػاؿ حػ يفجل احلسن بن ععز بن ادلذه. عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفر عاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن 

wلف عاؿ ح يفها  كيع ح يفها وفياف   المحة عن لمحيت بػن لف يفابػهب عػن ةي ػوف ابػن لف  ػمحي. عػن ادلغػ ة 
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بن  المحة عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن ح ث حب يت  هو يرى لل  كذب ك ػو لحػ  
و عػػاةر امزدي    لبػػو بسػػر الغػػورجز عػػام : السػػذابا "   للرجػػ  ةسػػعم للمحظلػػا السر لػػز عػػاؿ : للمحظلػػا لبػػ

للمحظلا اجلراحز عاؿ ح يفها احملمحوف عاؿ ح يفها النةذي عاؿ وظلهب لبا زل   عمح اهلل بن عمحػ الرمحن عػن هػذا 
احلػ يت   ك عػػهب ةػن ر ى حػػ ي ا يالعػم لف إوػػهاده لطػظ ل  ر ى الهػػاس حػ ي ا ةروػػم كظوػه ه بالضػػ م ل  

الػػم ك هػػػذا احلػػ يت   ك ػػػاؿ : م   إظلػػا ةالػػػجل احلػػ يت لف يػػػر ى ععػػ. إوػػهاده ػلعػػػف لف يسػػوف را يػػػ  د
الرج  احلػ يت    م يالػرؼ لػذلك احلػ يت عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم كظلػاؼ لف يسػوف احملػ ث بػ  
دالم ك هذا احل يت و عاؿ ادل هف :  ل   عحلمحهب ةػن ك ػ  ةػن احملػ يفا طعمحػوا لتس ػ  لحػادي  م كػر  ا 

   يمحيهوها لعهاس  هذا ةن اخلطظ ال محيح  اجلهاية ععز امومـ    لعمحح ةن هذا حػاؿ  امحاديت ادلوضوعة
ادل لسػػا الػػذين يػػر  ف عػػن كػػذاب  ضػػاليف م ػلػػتع بػػ  كيغػػ  ف ا ػػ    ل  كهيتػػ    ل  لسػػمح  ل  يسػػ طوف 
ا ػػػ  ةػػػن اموػػػهاد ل  يسػػػ ول   م يهسػػػمحول  ة ػػػ  لف يسػػػوف ك اموػػػهاد ع ػػػر بػػػن صػػػمحح    هػػػو شلػػػن يضػػػع 
احلػػ يت ك  يػػ  الػػرا ى  ي ػػوؿ : عػػػن ع ػػر  م يهسػػمح   م يػػ رى ةػػن ع ػػػر    عػػ  دلسػػوا زل ػػ  بػػن وػػػالي  
السذاب    كاف عت  ععز ال ل عة ععز  جوه ك  ة ليخفز عاؿ ال ارعطن :  كػاف الهػاس ك اله ػاش   يػر ى 

  بػػػن /  هػػػو كػػػذاب كي ػػػوؿ  ػػػارة حػػػ يفها زل ػػػ 53عػػػن زل ػػػ  بػػػن يووػػػف بػػػن يال ػػػوب الػػػرازي   / صػػػفحة 
طريف بن عاصم   ارة زل   بن لمح اف   ارة زل   بن يووف   ارة زل ػ  بػن عاصػم احلهفػال و  ةػه م ةػن 
يهسػ. الرجػػ  إ  جػ ه لػػ م يالػرؼ ة ػػ  لف ي ػوؿ حػػ يفها زل ػ  بػػن ةووػز  هػػو السػ ؽلز    إظلػػا زل ػ  بػػن 

ضػاليف  ػلت ػ  يول  بن ةووز    كػاف كػي م ةػن يسػوى احلػ يت    هػو لف يسػوف بػا الػرجعا ال  تػا 
لف يسػػوف ال  تػػػاف عػػػ  رلى لحػػػ علا اسلػػر كيسػػػ ق الػػػرا ى ذلػػػك الضػػػاليف ليت ػػ  اخلػػػرب عػػػن ال  ػػػاة  هػػػذه 
جهايات عمحيحة ععػز اموػمـ و ك ػ   عمحػ  الةػر ع ك ذكػر امحاديػت لػذكر لربالػة لبػواب ذكرهػا ةػه م   

ذب ععػػز ةتال ػػ ا " كيػػذكر المحػػاب ام ؿ ك ذـ السػػذب    المحػػاب ال ػػال ك عولػػ  ععيػػ  السػػمـ : " ةػػن كػػ
طػػرؽ احلػػ يت  عػػ د ةػػن ر اه ةػػن ال ػػحابة  السػػمـ ك ةالهػػاه   ظ يعػػ     المحػػاب ال الػػت يػػظةر كيػػ  بالت ػػاد 
الرجػػاؿ  ػلػػذر ةػػن الر ايػػة عػػن السػػذابا  ام ػػولا و  الرابػػع لػػذكر كيػػ  ةػػا يةػػت   ععيػػ  هػػذا الستػػاب ةػػن 

بػن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة الست. و المحاب ام ؿ ك ذـ السذب للمحظلػا إ اعيػ  
عاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف السػ  ز عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها ػلػ، بػن زل ػ  ابػن صػاع  
عاؿ ح يفها زل   بن عمحي  بن عتمحة عاؿ ح يفها ع  ػاف بػن وػالي  عػاؿ حػ يفها ع ػر  بػن يفابػهب عػن إ اعيػ  

عن لف بسر ال  يمح عاؿ : عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " بن لف لال  عن عي  بن لف حاـز 
/ كإلػػ  ي ػػ ى إ  الػػرب  الػػرب ي ػػ ى إ  اجلهػػة و  إيػػاكم  السػػذب   كػػإف  54ععػػيسم بال ػػ ؽ   / صػػفحة 

السػػػذب ي ػػػ ى إ  الفحلػػػور    الفحلػػػور ي ػػػ ى إ  الهػػػار    م يػػػ اؿ الرجػػػ  ي ػػػ ؽ حػػػد يستػػػ. عهػػػ  اهلل 
ذب حد يست. عه  اهلل كذابا " عاؿ ابن ع ى  حػ يفها زل ػ  بػن ةهػ  الطػربي عػاؿ ص  عا    م ي اؿ يس

wح يفها عمحاد بن الولي  عاؿ ح يفها الولي  بن لالػ  امعػراج عػاؿ حػ يفها وػعي اف  ةه ػور عػن لف  ائػ  عػن 
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عمح اهلل عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم عاؿ : " إف الرج  لي  ؽ  يتحرى ال ػ ؽ حػد يستػ. عهػ  
هلل صػػ ي ا    إف الرجػػ  ليسػػذب    يتحػػرى السػػذب حػػد يستػػ. عهػػ  اهلل كػػذابا " و للمحظلػػا ابػػن احل ػػا ا

عاؿ للمحظلا ابن ادلذه. عاؿ للمحظلا لمح  بػن جالفػر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفجل لف عػاؿ حػ يفها 
اهلل ععيػػ   وػػعم : " لبػػو ةالا يػػة عػػاؿ حػػ يفها امع ػػ  عػػن  ػػ يمح عػػن عمحػػ اهلل عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز 

ععػػيسم بال ػػ ؽ كػػإف ال ػػ ؽ ي ػػ ى إ  اجلهػػة    ةػػا يػػ اؿ الرجػػ  ي ػػ ؽ حػػد يستػػ. عهػػ  اهلل صػػ ي ا   
 إياكم  السذب كإف السذب ي  ى إ  الفحلور    ةا يػ اؿ الرجػ  يسػذب  يتحػرى السػذب حػد يستػ. 

بػػن حػػاـز عػػاؿ  الػػهب لبػػا رجػػاا عهػػ  اهلل كػػذابا " و عػػاؿ لمحػػ   حػػ يفها ي يػػ  بػػن هػػار ف عػػاؿ : للمحظلػػا جريػػر 
الالطاردي ػل ث عن  رة بن جه ب عاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " رليػهب العيعػة رجعػا 
ل يػػال كظلػػذا بيػػ ى ك ػػرا ف ععػػز رجػػ   رجػػ  عػػائم ععػػز رلوػػ  بيػػ ه كعػػوب ةػػن ح يػػ  كي لعػػ  ك  ػػ عة 

يعت م هذا الة ؽ ك و يفالػ  ذلػك بػ    ك عػهب كية   حد يمحعغ عفاه   مث ؼلرج  كي لع  ك   ع  اسلر   
: للربا: ع ا رليهب و ك ام : لةػا الرجػ  الػذى رليػهب كإلػ  كػذاب يسػذب السذبػة كتح ػ  عهػ  ك اسكػاؽ 

/ المحػاب  55ك و ي هع ب  ةا رليهب إ  يـو ال ياةة   مث ي هع اهلل  محارؾ   الا  بػ  ةػا  ػاا " و / صػفحة 
ن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا " ذلػػذا احلػػ يت وػػمح. لػػذكره عمحػػ  ذكػػر طرعػػ  للمحظلػػا ال ػػال ك عولػػ  ععيػػ  السػػمـ " ةػػ

زل   بن لاصر عػاؿ للمحظلػا لبػو ةه ػور زل ػ  بػن لمحػ  اخليػاط عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر بػن املضػر عػاؿ حػ يفها 
ع ر بن  اها عاؿ ح يفها المحغوي عاؿ ح يفها ػل، بػن عمح احل يػ  عػاؿ حػ يفها ععػز بػن ةسػ ر عػن صػاا 

بري ة عن لبي  عاؿ : جاا رج  إ  عػـو ك جالػ. ادل يهػة   ك ػاؿ : إف روػوؿ اهلل صػعز  بن حياف عن ابن
اهلل ععي   وعم لةر: لف لحسػم كػيسم بػرلىف    لةػوالسم      كػذا      كػذا    كػاف لطػ. اةػرلة ةػه م 

صػػعز اهلل ععيػػ  ك اجلاهعيػػة كػػظبوا لف ي  جػػوه   مث ذهػػ. حػػد لػػ ؿ ععػػز ادلػػرلة   كمحالػػت ال ػػـو إ  روػػوؿ اهلل 
 وػػػعم   ك ػػػاؿ : كػػػذب عػػػ   اهلل   مث لروػػػ  رجػػػم ك ػػػاؿ إف  ج  ػػػ  حيػػػا كاعتعػػػ     إف للػػػهب  ج  ػػػ  ةيتػػػا 
كحرعػ  بالهػار   كػالطعمح كوجػ ه عػ  لػ غ ك ػات كحرعػ  بالهػار   كالهػ  ذلػك عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل 

محظلػػا زل ػ  بػػن عمحػ ادلعك بػػن لػػ  ف ععيػ   وػػعم : " ةػن كػػذب ععػز ةتال ػػ ا كعيتمحػول ة الػػ ه ةػػن الهػار " و لل
عاؿ للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها احلسػن 
بػػن زل ػػ  بػػن عهػػرب عػػاؿ حػػ يفها احلحلػػاج بػػن يووػػف الةػػاعر عػػاؿ حػػ يفها زكريػػا بػػن عػػ ى حػػ يفها ععػػز بػػن 

: " كػاف حػز ةػن بػجل ليػت ةػن ادل يهػة ععػز ةيعػا ةس ر عن صاا بن حياف عن ابن بري ة عن لبيػ  عػاؿ 
   كػػاف رجػػ  عػػ  لطػػ. ةػػه م ك اجلاهعيػػة كعػػم ي  جػػوه كظ ػػاهم  ععيػػ  حعػػة   ك ػػاؿ : إف روػػوؿ اهلل صػػعز 
اهلل ععي   وعم كسا: هذه احلعة  لةرل لف لحسػم ك لةػوالسم  دةػائسم   مث الطعػمح كهػ ؿ ععػز  عػك ادلػرلة 

  روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ك ػاؿ كػذب عػ   اهلل مث لروػ  / صػفحة الد كاف ػلمح ا كظرو  ال ـو إ
/ رجػػػم   ك ػػػاؿ : إف  ج  ػػػ  حيػػػا    ةػػػا لراؾ جتػػػ ه حيػػػا كاضػػػرب عه ػػػ     إف  ج لػػػ  ةيتػػػا كظحرعػػػ   56

wبالهار و عاؿ كحلاا كوج ه عػ  ل غتػ  لكالػز ك ػات كحرعػ  بالهػار عػاؿ كػذلك عػوؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  
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ذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا زلفػػوظ بػػن  وػػعم " ةػػن كػػ
لمحػػػ  عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو ععػػػز اجلػػػازرى عػػػاؿ للمحظلػػػا ادلالػػػا  بػػػن زكريػػػا عػػػاؿ حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن هػػػار ف لبػػػو حاةػػػ  

اؿ حػ يفها احلضرةال عػاؿ حػ يفها السػرى بػن ي يػ  اخلراوػال عػاؿ حػ يفها لبػو جالفػر زل ػ  بػن ععػز الفػ ارى عػ
دا د بن ال برعاف عاؿ للربل عطاا بن السائ. عن عمح اهلل بن ال ب  عاؿ : عػاؿ يوةػا مصػحاب  ل ػ ر ف ةػا 
 ظ يػػ  هػػذا احلػػ يت " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار "   عػػاؿ عةػػمح رجػػ  اةػػرلة كػػظ ز 

لػػيسم لف ل ضػػيف ك لي بيػػو سم لهع ػػا ةسػػاا   ك ػػاؿ إ: روػػوؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم بال ػػجل إ
  هب   عػاؿ :  كػاف يهت ػر بيتو تػ  ادلسػاا   عػاؿ : كػظ ز رجػ  ةػه م الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم   ك ػاؿ : 
إف كملػػا ل الػػا يػػ عم للػػك لةر ػػ  لف يمحيػػهب ك لي بيو هػػا ةػػا  ػػاا   ك ػػاؿ : كػػذب يػػا كػػمف الطعػػمح ةالػػ  كػػإف 

هػػار    م لراؾ إم عػػ  كفيتػػ    كع ػػا لػػرج الروػػوؿ عػػاؿ لةسهػػك اهلل ع  جػػ  ةهػػ  كاضػػرب عه ػػ   احرعػػ  بال
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ادعػوه   كع ػا جػاا عػاؿ : إ: عػ  كهػهب لةر ػك لف  ضػرب عه ػ   لف برعػ  
بالهػار   كػػإف لةسهػك اهلل ةهػػ  كظضػرب عه ػػ     م برعػ  بالهػػار كإلػ  م يالػػذب بالهػار إم رب الهػػار  م لراؾ 

حلػػاات السػػ اا ك ػػمحهب كخػػرج ليتوضػػظ كعسػػال  لكالػػز   كع ػػا بعػػغ ذلػػك الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ  إم عػػ  كفيتػػ  ك
 وعم عاؿ هو ك الهار " و عاؿ ادل هف :  هذا احل يت لعجل عول  : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا " عػ  ر اه 
اؿ ةن ال حابة عن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم لحػ   وػتوف لفسػا    للػا لذكػره عػه م إف  ػاا اهلل عػ

/ مثالية   سالا ةه م عمح الرمحن بػن عػوؼ  57الةيب  اه    كذكره ك غ  هذه الهسخة عن / صفحة 
   ةػػه م لبػػو بسػػر ال ػػ يمح رضػػز اهلل عهػػ  و للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػ از للمحظلػػا لمحػػ  بػػن 

بػن جالفػر بػػن محػ اف عػػاؿ  ععػز بػن يفابػػهب للمحظلػا زل ػ  بػػن احلسػا بػػن لف وػعي اف ادلالػ ؿ عػػاؿ للمحظلػا لمحػػ 
ح يفها لبو الالمحاس لمح  بن زل   الربايفز عاؿ حػ يفها ععػز بػن زل ػ  عػاؿ حػ يفها حاريفػة بػن هػـر عػاؿ حػ يفها 
عمحػ اهلل بػن بةػر عػن لف كمحةػة عػن لف بسػر ال ػ يمح رضػز اهلل عهػ  عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ  

  كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " و للمحظلػا ادلمحػارؾ بػن  وعم : " ةن كذب ععز ةتال  ا ل  ع ر  ػي ا شلػا لةػرت بػ
لمح  امل اري عاؿ للمحظلا عمحػ اهلل بػن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا لبػو 
ال اوػػم امزهػػرى عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز ابػػن ع ػػر احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ععػػز زل ػػ  بػػن وػػعي اف ادلػػالسز عػػاؿ 

اوػػال عػػاؿ حػ يفها حاريفػػة بػػن هػػـر لبػػو  ػػيب عػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن بةػػر عػػن لف  حػ يفها ع ػػر  بػػن ةالػػك الر 
كمحةػػة امل ػػاري عػػن لف بسػػر ال ػػ يمح عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن  ال ػػ  ععػػز  
 كذبا ل  رد  ي ا شلػا ععتػ  كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " و للمحظلػا لبػو بسػر بػن عمحػ  المحػاعال المحػ از عػاؿ حػ يفها لبػو
يالعز زل   بن احلسا الف ي  عاؿ للمحظلػا لبػو احلسػن ععػز بػن ةالػر ؼ عػاؿ للمحظلػا لبػو زل ػ  بػن صػاع  عػاؿ 
ح يفها عمح اهلل بن حسيم الالطار عاؿ ح يفها ع ار بن هار ف عاؿ ح يفها ال اوم بػن عمحػ اهلل بػن ع ػر  عػن 

عهػ  عػاؿ  الػهب روػوؿ  زل   بن ادلهس ر عن جابر بػن عمحػ اهلل امل ػاري عػن لف بسػر ال ػ يمح رضػز اهلل
wاهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م ع ػػر بػػن 
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اخلطاب رضز اهلل عه  و للمحظلا بن احل ا عاؿ للمحظلا بػن ادلػذه. عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن جالفػر عػاؿ حػ يفها / 
لبو والي  عاؿ حػ يفها دحػا لبػو الغ ػن عػاؿ : / عمح اهلل بن لمح  عاؿ ح يفجل لف عاؿ ح يفها  58صفحة 

عػػػ ةهب ادل يهػػػة كع يػػػهب لوػػػعم ةػػػو  ع ػػػر بػػػن اخلطػػػاب رضػػػز اهلل عهػػػ  ك عػػػهب حػػػ يفجل عػػػن ع ػػػر و ك ػػػاؿ م 
لوػتطيع للػاؼ لف لزيػ  ل  لل ػػا   كهػا إذا ععهػا لال ػػر حػ يفها عػن روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػ   وػعم عػػاؿ : 

 ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا ك ػػو ك للػػاؼ لف لزيػػ  ل  لل ػػا إف روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل
الهار " و للمحظلا ادلمحارؾ بن ععز ال ػ   عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن لمحػ  بػن بيػاف عػاؿ للمحظلػا لبػو ةه ػور زل ػ  بػن 
زل ػػ  السػػواؽ عػػ  للمحظلػػا لمحػػ  بػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم احلػػرف عػػاؿ حػػ يفها بةػػر بػػن لبػػاف عػػاؿ حػػ يفها 

 ػػوؿ موػػعم حػػ يفها كي ػػوؿ : كهػػا ل ػػوؿ لال ػػر حػػ يفها كي ػػوؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل الػػ حا عػػاؿ : كهػػا ل
ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن عمحػػ  المحػػاعال عػػاؿ 
  للمحظلا لبػو يالعػز زل ػ  بػن احلسػا عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن ةالػر ؼ المحػ ار عػاؿ حػ يفها ػلػ، بػن زل ػ  بػن صػاع

عاؿ ح يفها زل   بن ع  اف بن إبراهيم الالمحسز عاؿ ح يفها لمحػ  بػن ػلػ، امحػوؿ عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل ابػن 
إدريػػ  عػػاؿ حػػ يفها ل ػػالت عػػن الةػػالال عػػن عرظػػة بػػن كالػػ. عػػاؿ  الهػػا ع ػػر بػػن اخلطػػاب رضػػز اهلل عهػػ  

وؿ اهلل صػػعز ي ػػوؿ : لععػػوا احلػػ يت عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم    للػػا  ػػريسسم عػػاؿ  الػػهب روػػ
اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيمحتػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م ع  ػػاف بػػن عفػػاف 
رضز اهلل عه  للمحظلػا بػن احل ػا عػاؿ للمحظلػا ابػن ادلػذه. عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن جالفػر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن 

ؾ بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن لمحػػ  بػػن لمحػػ  بػػن حهمحػػ  عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػاؿ حػػ يفها احلسػػا  للمحظلػػا ادلمحػػار 
بيػػاف عػػاؿ للمحظلػػػا زل ػػ  بػػن زل ػػػ  بػػن السػػػواؽ عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػػ  بػػن جالفػػػر ال طيالػػز عػػاؿ للمحظلػػػا إبػػراهيم بػػػن 

/ إ اعيػػػػػ  بػػػػػن لمحػػػػػ   59إوػػػػػحاؽ احلػػػػػرف عػػػػػاؿ حػػػػػ يفها وػػػػػعي اف بػػػػػن دا د اذلػػػػػامشال    للمحظلػػػػػا / صػػػػػفحة 
ظلا مح ة بن يووف عاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػ ى احلػاكل الس رعه ى عاؿ للمحظلا إ اعي  بن وال ة عاؿ للمح

عاؿ للمحظلا زل ػ  بػن ػلػ، بػن وػعي اف عػاؿ حػ يفها عاصػم بػن ععػز عػالوا حػ يفها ابػن لف ال لػاد عػن لبيػ  عػن 
عاةر بن وال  عاؿ  الهب ع  اف ي وؿ : ةا ؽلهالجل لف لحػ ث عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم لف م 

   لسػػن ل ػػ   لسػػ الهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : " ةػػن عػػاؿ لكػػوف ل عػػز صػػحابت  عهػػ  
ععز ةا   لع  كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و عاؿ احلرف :  ح يفها زل   بن محي  عاؿ ح يفها زيػ  بػن احلمحػاب 
عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ةػػود د عػػن زل ػػ  بػػن كالػػ. عػػن لبػػاف عػػن ع  ػػاف عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  

ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و للمحظلػػا ابػػن احل ػػا عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ادلػػذه.  وػػعم : " 
عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفر عاؿ ح يفها عمح اهلل بن لمح  عاؿ ح يفجل لف عاؿ ح يفها عمح  السمح  بػن عمح اميػ  

فػػاف عػػاؿ : عػػاؿ احلهفػػال عػػاؿ حػػ يفها عمح احل يػػ  بػػن جالفػػر عػػن لبيػػ  عػػن زل ػػود بػػن لمحيػػ  عػػن ع  ػػاف بػػن ع
رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن  ال ػ  ععػز كػذبا كعيتمحػول بيتػا ك الهػار " و للمحظلػا لبػو ةه ػور ال ػ از 
wعاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلا لبو طػاهر زل ػ  بػن احلسػا الهاعػ  عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن جالفػر 
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حػ يفها إوػحاؽ بػن راهويػ  حػ يفها لبػو بسػر احلهفػال عػاؿ بن مح اف عاؿ ح يفها جالفر بن زل   الفرياف عاؿ 
حػػ يفها عمح احل يػػ  بػػن جالفػػر عػػن لبيػػ  عػػن زل ػػود بػػن لمحيػػ  عػػن ع  ػػاف بػػن عفػػاف عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ  
 وػػعم عػػاؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م ععػػز بػػن لف طالػػ. رضػػز اهلل 

ا لمحػ  بػن جالفػر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفها لف عػاؿ حػ يفها عه  للمحظلا ابن ادلػذه. عػاؿ للمحظلػ
/ الػػ ا  دى عػػاؿ  65ػلػػ، هػػو ابػػن وػػالي  عػػن  ػػالمحة    للمحظلػػا عمحػػ  ام ؿ عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ادل فػػر / صػػفحة 

ح يفها بن لعا السرلسز عاؿ ح يفها لبو عمح  اهلل الفربرى عاؿ ح يفها المحخاري عاؿ ح يفها ععز بػن اجلالػ  
محظلػا لبػو غالػ. زل ػ  بػن احلسػن ادلػا ردى عػاؿ للمحظلػا لبػو ال اوػم احلسػا بػن زل ػ  اذلػامشال عػاؿ للمحظلػػا    لل

لبو ع ر اذلامشال عاؿ ح يفها ععز بن إوحاؽ ادلادرا: عاؿ ح يفها لبػو عمبػة الرعا ػز عػاؿ حػ يفها ععػز ابػن 
الهب ععيػا ي ػوؿ : عػاؿ الهػع اجلال  عاؿ للمحظلا  المحة عاؿ للربل ةه ور عاؿ  الهب ربالز بن لراش ي وؿ  

صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " م  سػػػذبوا ععػػز كإلػػ  ةػػػن يسػػذب ععػػز يعػػػع الهػػار " للرجػػاه ك ال ػػػحيحا و 
للمحظلا ابن احل ا عاؿ للمحظلا ابن ادلذه. عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  بػن حهمحػ  

امع ػ  عػن حمحيػ. هػو ابػن لف يفابػهب عػن يفالعمحػة  عاؿ ح يفها لف عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن كضػي  عػاؿ حػ يفها
يالػػجل ابػػن ي يػػ  عػػن ععػػز عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول 
ة الػػػػ ه ةػػػػن الهػػػػار " و عػػػػاؿ عمحػػػػ اهلل :  حػػػػ يفها عمحػػػػ امععز بػػػػن محػػػػاد الهروػػػػز عػػػػاؿ حػػػػ يفها بػػػػن عوالػػػػة عػػػػن 

اهلل عهػػ  عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ةػػن  عمحػ امععز عػن لف عمحػ الرمحن عػن ععػز رضػز 
كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و للمحظلا ابن ادلمحارؾ بن ععز ال    عاؿ للمحظلا ععز بػن لمحػ  
بن بياف عاؿ للمحظلا زل   بػن زل ػ  بػن السػواؽ عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن جالفػر ال طيالػز عػاؿ حػ يفها إبػراهيم بػن 

رف ح يفها إوػحاؽ بػن إ اعيػ  عػاؿ حػ يفها جريػر عػن امع ػ  عػن حمحيػ. عػن يفالعمحػة احل ػا: إوحاؽ احل
عػػاؿ  الػػهب ععيػػا ي ػػوؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه 
عح ةن الهار " و عاؿ احلرف :  ح يفها عمح اهلل بػن صػاا عػاؿ حػ يفها كضػي  بػن ةػرز ؽ عػن حمحعػة بهػهب ادل ػ

/ " ةػػن كػػذب  61بهػػهب للػػز ةالػػك بػػن ضػػ رة عالػػهب حػػ يفجل لف لف ععيػػا رضػػز اهلل عهػػ  عػػاؿ / صػػفحة 
ععز رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم   كإظلا ي ةت رلعس  ةن الهار " و للمحظلا لبو بسر بن عمحػ  المحػاعال عػاؿ 

للمحظلػا لبػو زل ػ  ػلػ، بػن للمحظلا ال اضز لبو يالعػز زل ػ  بػن احلسػا عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن ةالػر ؼ المحػ از عػاؿ 
زل ػػػ  بػػػن صػػػاع  عػػػاؿ حػػػ يفجل احلسػػػا بػػػن ابػػػن ععػػػز اموػػػود عػػػاؿ حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن كضػػػي  عػػػاؿ حػػػ يفها 
امع   عن احلسػم بػن عتيمحػة عػن عمحػ الرمحن بػن لف ليعػز عػن ععػز رضػز اهلل عهػ  عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل 

الهػار " و عػاؿ ابػن صػاع  :  حػ يفها  صعز اهلل ععي   وعم : " ةن ي ػوؿ ععػز ةػا   لعػ  كعيتمحػول ة الػ ه ةػن
يال ػوب بػػن إوػحاؽ ال عووػػز عػاؿ حػػ يفها عػػي  بػن حفػػا الػ ارى عػػاؿ حػػ يفها الربيػع بػػن ي يػ  عػػاؿ حػػ يفها 
را   بن صليح احل ا: عػن احلسػم عػن عػي  بػن عمحػاد عػن ععػز ععيػ  السػمـ عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز 

wةػن الهػار " و  ةػه م طعحػة بػن عمحيػ اهلل رضػز اهلل اهلل ععي   وعم " ةن كذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه 
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عه  و للمحظلا عمح الرمحن بن زل   ال  از عاؿ للمحظلا لمح  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للػربل احلسػن بػن لف بسػر 
عاؿ ح يفها لبػو احلسػن زل ػ  بػن ع ػر بػن ةالا يػة بػن إوػحاؽ بػن طعحػة بػن عمحيػ اهلل عػاؿ حػ يفجل لف عػاؿ 

 لف ػل، عاؿ ح يفجل لف ةالا ية عاؿ ح يفجل لف إوػحاؽ عػاؿ حػ يفجل طعحػة ح يفجل لف ةالا ية عاؿ ح يفجل
بػن عمحيػ اهلل عػػاؿ  الػهب روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػعم ي ػػوؿ : " ةػن كػػذب ععػز ةتال ػػ ا كعيتمحػول ة الػػ ه 
ةػػن الهػػػار " و للمحظلػػا لبػػػو بسػػػر بػػن لف طػػػاهر عػػاؿ للمحظلػػػا زل ػػػ  بػػن احلسػػػا بػػن لعػػػف عػػػاؿ للمحظلػػا ععػػػز بػػػن 

لمحػػػ از عػػػاؿ حػػػ يفها ػلػػػ، بػػػن زل ػػػ  بػػػن صػػػاع  عػػػاؿ حػػػ يفها لمحػػػ  بػػػن ةه ػػػور ال يػػػادي عػػػاؿ حػػػ يفها ةالػػػر ؼ ا
وعي اف بن ليوب بن وعي اف بن عيسز بن ةووز بن طعحة بن عمحي اهلل عاؿ حػ يفجل لف عػن جػ ى عػن 

/ طعحة بػن عمحيػ اهلل عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ :  62ةووز بن طعحة عن لبي  / صفحة 
كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػه م الػػ ب  بػػن الالػػواـ رضػز اهلل عهػػ  و للمحظلػػا ععػػز   " ةػن

بن عمحي اهلل ال اغو:  لمح  بػن احلسػن بػن المحهػا  عمحػ  الػرمحن ابػن زل ػ  ال ػ از عػالوا حػ يفها عمحػ  ال ػ   بػن 
عػز عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن احلسػا بػن ادلظةوف عاؿ للمحظلا لمح  بن إبراهيم بن  اذاف للمحظلا ععػز بػن ع ػر اخلت

عمح  اجلمحار ال ر  عاؿ ح يفها إبراهيم بن عرعرة بن الربل  عاؿ حػ يفها لالػ  بػن سلعػ  عػاؿ حػ يفجل ع ػر بػن 
صػاا عػاؿ  الػهب عمحػ اهلل بػن عػر ة ػلػ ث عػن عمحػ اهلل بػن الػ ب  عػن الػ ب  رضػز اهلل عهػ  عػاؿ عػاؿ روػػوؿ 

ةػا   لعػ  كعيتمحػول بيتػا ك الهػار " و  للمحظلػا بػ  ععيػا زل ػ  بػن لف  اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن عاؿ ععز
طاهر المح از عاؿ للمحظلا زل   بن احلسا بن لعف عاؿ للمحظلا ععز بن ةالر ؼ عاؿ للمحظلا ػل، بػن زل ػ  بػن 
صاع  عاؿ ح يفها زل   بن ل ساب عاؿ ح يفها لالػ  بػن سلعػ  عػاؿ حػ يفها جالفػر بػن زل ػ  بػن لالػ  بػن 

ؿ عاؿ  الهب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ي وؿ : " ةن كذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن ال ب  عا
الهػػار " و عػػاؿ لبػػن صػػاع   حػػ يفن إوػػحاؽ بػػن  ػػاها عػػاؿ للمحظلػػا حالػػ  بػػن عمحػػ اهلل عػػن بيػػاف بػػن  بػػرة بػػن 

ةالػك م بػ ث عػن عمح الرمحن عن عاةر بن عمح اهلل بن ال ب  عن لبي  عاؿ : ععهب مج ال ب  بػن الالػواـ : 
روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ك ػػا بػػ ث لصػػحابك   عػػاؿ : ل ػػ  كالػػهب   ةه لػػة   جػػ   لسػػن  التػػ  
ي ػػوؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و للمحظلػػا ابػػن احل ػػا عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ادلػػذه. 

 لف عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن جالفػػر عػػاؿ عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفجل
/  ػػالمحة عػػن جػػاةع بػػن  ػػ اد عػػن عػػاةر بػػن عمحػػ اهلل بػػن الػػ ب  عػػن لبيػػ  عػػاؿ : ععػػهب  63حػػ يفها / صػػفحة 

لعػػ ب  ةػػا  م ل الػػك بػػ ث عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ك ػػا ل ػػع ابػػن ةسػػالود  كملػػا  كملػػا   
ةهػػ  كع ػػة : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه  عػػاؿ : لةػػا إ:   لكارعػػ  ةهػػذ لوػػع هب  لسػػن  الػػهب

ةػػػن الهػػػار " و للمحظلػػػا زل ػػػ  بػػػن لف طػػػاهر عػػػاؿ للمحظلػػػا اجلػػػوهرى عػػػاؿ للمحظلػػػا ابػػػن حيويػػػ  عػػػاؿ للمحظلػػػا لمحػػػ  بػػػن 
ةالػػر ؼ عػػاؿ للمحظلػػا احلسػػا بػػن للف ػػم عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن وػػال  عػػاؿ للمحظلػػا عفػػاف   هػػ. بػػن جريػػر  لبػػو 

ها  المحة عن جاةع بن   اد عاؿ  الػهب عػاةر بػن عمحػ اهلل بػن الػ ب  ػلػ ث عػن الولي  الطيالسال عالوا ح يف
wلبي  عاؿ : ععهب لع ب  ةا  م ل الك ب ث عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ك ا ػل ث كػمف  كػمف 
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  عاؿ : لةا إ:   لكارع  ةهذ لوع هب    لسن  الت  عاؿ : " ةن كذب ععز كعيتمحول ة الػ ه ةػن الهػار " و 
عػػاؿ  هػػ. بػػن جريػػر ك ح ي ػػ  عػػن الػػ ب  :  اهلل ةػػا عػػاؿ ةتال ػػ ا    للػػتم   ولػػوف ةتال ػػ ا و للمحظلػػا إ اعيػػ  
بن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ حػ يفها محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن 

بػن بسػ  عػاؿ حػ يفجل العيػت  عػ ى احلػاكل عػاؿ للمحظلػا احلسػن بػن زل ػ  ادلػ : عػاؿ حػ يفها ػلػ، بػن عمحػ اهلل
عن ابن اذلػاد عػن ع ػر بػن عمحػ اهلل بػن عػر ة عػن عمحػ اهلل بػن الػ ب  عػن الػ ب  للػ   ػع روػوؿ اهلل صػعز اهلل 
ععيػ   وػػعم عػاؿ : " ةػػن حػ ث ععػػز كػذبا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػن الهػػار " و  ةػه م وػػال  بػن لف  عػػاص رضػػز 

للمحظلػا ال اضػز لبػو يالعػز زل ػ  بػن احلسػا عػاؿ للمحظلػا ععػز اهلل عه  للمحظلا لبو بسػر بػن لف طػاهر المحػ از عػاؿ 
بػػن ةالػػر ؼ المحػػ از عػػاؿ للمحظلػػا ػلػػ، بػػن زل ػػ  بػػن صػػاع  عػػاؿ حػػ يفها كضػػ  بػػن وػػ   امعػػرج عػػاؿ حػػ يفها 

/ ابػػن  64وػػعي اف بػػن دا د اذلػػامشال عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ الرمحن بػػن لف ال لػػاد عػػن لبيػػ  عػػن عػػاةر / صػػفحة 
 صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : " ةػػن عػػاؿ ععػػز ةػػا   لعػػ  كعيتمحػػول وػػال  عػػن وػػال  عػػاؿ  الػػهب روػػوؿ اهلل

ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م وػػالي  بػػن زيػػ  بػػن ع ػػر  بػػن لفيػػ  رضػػز اهلل عهػػ  و للمحظلػػا لبػػو وػػال  لمحػػ  بػػن 
زل   ال  ز: عاؿ للمحظلا لبو ععز زل   بن   اح عاؿ ح يفها ع ر بن  ػاها عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن زل ػ  

ؿ حػػ يفها عمحيػػ اهلل ابػػن زل ػػ  الالمحسػػز عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ  الواحػػ  بػػن زيػػاد عػػاؿ حػػ يفجل صػػ عة بػػن اخلراوػػال عػػا
ادل ػػجل عػػاؿ حػػ يفجل جػػ ى ربػػاح بػػن احلػػرث عػػن وػػالي  بػػن زيػػ  عػػاؿ  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم 
ي ػػوؿ : " إف كػػذبا ععػػز لػػي  كسػػذب ععػػز لحػػ    ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و 

 م لبو عمحي ة بن اجلراح رضز اهلل عه  و للمحظلا عمح الرمحن بػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػهب  ةه
عاؿ للمحظلا ال اضز لبو ال اوم عمح الرمحن بن زل   بن ع  اف المححلعز عاؿ حػ يفها جالفػر بػن زل ػ  اخلعػ ى 

ويمحا: عاؿ ح يفها عمحػ اهلل عاؿ ح يفها عمح الرمحن بن عري  بن ل ؽلة عاؿ ح يفها لبو بسر زل   بن و   اجل
بػػن ع ػػر  المح ػػري عػػاؿ حػػ يفها هةػػاـ بػػن وػػال  عػػن جالفػػر بػػن عمحػػ اهلل بػػن لوػػعم عػػن لوػػعم ةػػو  ع ػػر بػػن 
احلسن رضز اهلل عه  عػاؿ حػ يفها ةيسػرة بػن ةسػر ؽ الالمحسػز عػاؿ لبػو عمحيػ ة بػن اجلػراح عػاؿ : عػاؿ روػوؿ 

الػػ ه ةػػن الهػار " و للمحظلػػا إبػراهيم بػػن ديهػػار اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػعم : " ةػػن كػػذب ععػز ةتال ػػ ا كعيتمحػول ة 
الف يػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو الالػػما صػػاع  بػػن وػػيار عػػاؿ  الػػهب لبػػا زل ػػ  عمحػػ اهلل بػػن يووػػف احلػػاكل ي ػػوؿ : 
 الػػهب لبػػػا ةسػػػالود لمحػػ  بػػػن لف بسػػػر احلػػاكل ي ػػػوؿ :  الػػػهب لبػػػا بسػػر زل ػػػ  بػػػن لمحػػ  بػػػن عمحػػػ  الوهػػػاب 

ت ػػع ععيػػ  الالةػػرة ةػػن لصػػحاب الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم اموػػفراييجل ي ػػوؿ : لػػي  ك الػػ ليا حػػ يت اج
/  65شلػػن  ػػ   ذلػػم الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم غػػ  حػػ يت : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا " و / صػػفحة 

عاؿ ادل هف : ععهب ةا  عالهب   ر اية عمح الرمحن بػن عػوؼ إ  اسف    م عركػهب حػ ي ا ر اه عػن روػوؿ 
لفسا    ععػز عػوؿ هػذا احلػاكل ايفهػاف  وػتوف لفسػا إم هػذا احلػ يت  اهلل صعز اهلل ععي  وعم لح   وتوف

و  ةػػه م ابػػن ةسػػالود للمحظلػػا ابػػن احل ػػا عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ادلػػذه. عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفها 
wعمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػاؿ حػػ يفها  كيػػع عػػاؿ حػػ يفها ادلسػػالودي    للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ةه ػػور عػػاؿ 
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ي  بن زل ػ  بػن ةعػة عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن لمحػ  بػن عمحػ الرحيم عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن إبػراهيم بػن للمحظلا إ اع
 اذاف عاؿ ح يفها احلسن ابن زل   بن ل ساب عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ةسػعم ادلػؤدب عػاؿ حػ يفها إوػحاؽ 

اهلل  امزرؽ عن ةسالود كمعلا عن  اؾ عن عمح الرمحن بن عمحػ اهلل بػن ةسػالود عػن لبيػ  عػاؿ : عػاؿ روػوؿ
صعز اهلل ععي   وعم : " ةن كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةػن الهػار " و للمحظلػا لبػن احل ػا عػاؿ للمحظلػا 
ابن ادلذه. عاؿ للمحظلا لمح  بػن جالفػر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفجل لف عػاؿ حػ يفها  هػ. بػن 

هػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : جرير عاؿ ح يفها لف عاؿ  الهب عاص ا ػل ث عن ذر عن عمح اهلل عػن ال
" ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ  
ال ػػ   بػػن ععػػز بػػن ادلػػظةوف عػػاؿ للمحظلػػا عمحيػػ اهلل بػػن زل ػػ  بػػن حيابػػة عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  المحغػػوي 

الي  السوكيػػاف عػػام حػػ يفها يػػول  بػػن بسػػ  عػػن امع ػػ  عػػن عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن ع ػػر  عمحػػ  اهلل بػػن وػػ
طعحػػة بػػن ة ػػرؼ عػػن ع ػػر  بػػن  ػػرحمحي  عػػن عمحػػ اهلل بػػن ةسػػالود عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  
 وعم : " ةن كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و  عاؿ المحغػوي :  حػ يفها لبػو ل ػر الت ػار عػاؿ 

/ ابػػػن هب لػػػة عػػػن ذر عػػػن ابػػػن  66( / صػػػفحة  1ادلوضػػػوعات  5  حػػػ يفها محػػػاد بػػػن وػػػع ة عػػػن عاصػػػم 
ةسالود عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " 
و عاؿ لبو ل ر  ح يفها ععز بن اجلال  عاؿ ح يفها  المحة عن  اؾ عن عمح الرمحن بن عمح اهلل عػن لبيػ  عػاؿ 

ز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػع
ص ي. و للمحظلا إ اعي  بن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  ابػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف 

بػن ععػز  عاؿ للمحظلا لبو لمح  عاؿ ح يفها لمح  بن ععز بن ادل جل عاؿ ح يفها عطن بػن يسػ     للمحظلػا ادلمحػارؾ
عاؿ للمحظلا ععز ابن لمح  بن بيػاف عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن زل ػ  بػن السػواؽ   للمحظلػا لمحػ  بػن جالفػر ال طيالػز 
عاؿ للمحظلا إبراهيم احلرف عاؿ للمحظلا لبو ظفر عام ح يفها جالفػر بػن وػعي اف عػن ع ػر  بػن ديهػار عػن بالػو 

ذب ععػػز كعػػف يػػـو ال ياةػػة لف  لػػ  صػػ ي. عػػن صػػ ي. عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " ةػػن كػػ
يال    ال ة  عاؿ ابن ع ى لف يال   با  ال  ا " كذلك الػذى ؽلهالػجل ةػن احلػ يت و للمحظلػا لبػو بسػر بػن 
لف طاهر عاؿ للمحظلا لبو يالعػز زل ػ  بػن احلسػا عػاؿ حػ يفها ععػز بػن ةالػر ؼ عػاؿ حػ يفها ععػز بػن صػاع  

بػػن حػػا  عػػاؿ حػػ يفها جالفػػر بػػن وػػعي اف عػػن  عػػاؿ حػػ يفها محػػاد بػػن احلسػػا بػػن عهمحسػػة عػػاؿ حػػ يفها وػػيار
ع ر  بن ديهار ع رةاف وؿ ال ب  عن صيفال بن ص ي. عاؿ : ععها مبيها ص ي. يػا لبالػا ةالػك م بػ ث 
عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ك ا ػل ث لصحابك  لصحاب    ك اؿ : لةا إ: عػ   الػهب ةػا  الػوا 

وؿ : " ةن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار    كعػف  لسن ؽلهالجل لف لح ث عه  ا:  الت  ي 
يػػـو ال ياةػػة لف يال ػػ  بػػا  ػػالر ا    لػػن ي ػػ ر ععػػز ذلػػك " و  ةػػه م ع ػػار بػػن ياوػػر و للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن 

/ عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن زل ػػ  السػػواؽ عػػاؿ حػػ يفها  67ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن لمحػػ  بػػن بيػػاف / صػػفحة 
wعػػاؿ حػ يفها إبػػراهيم احلػػرف عػاؿ حػػ يفها عمحيػػ  بػن يالػػي     للمحظلػػا لبػو بسػػر بػػن لف  لمحػ  بػػن جالفػر ال طيالػػز
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طاهر المح ار عاؿ للمحظلا لبو يالعز زل   بن احلسػا عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن ةالػر ؼ عػاؿ حػ يفها ابػن صػاع  عػاؿ 
ةػرق   ح يفجل لمح  بن الربيع   عام : ح يفها يول  بن بسػ    عػام : حػ يفها ععػز بػن بػجل كاط ػة عػن لف 

عاؿ :  الهب ع ارا ي ػوؿ مج ةووػز : للةػ ؾ اهلل ل   سػ ع روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ : " 
ةن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " و للمحظلػا لبػو ةه ػور ال ػ از   عػاؿ : للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  

محػػ  بػن الفضػػ  بػن ل ؽلػػة   عػاؿ حػػ يفها بػن ععػز   عػػاؿ : للمحظلػا عمحػػ ادلعك بػن زل ػػ  الػواعل   عػػاؿ للمحظلػا ل
زل   بن امزهر السا .   عاؿ ح يفها وعي اف الةاذكو:   عاؿ ح يفها ععز ابن ها ػم بػن الربيػ   يػول  
بػػػن بسػػػ    عػػػام حػػػ يفها ععػػػز بػػػن احلػػػ  ر عػػػن لف ةػػػرق عػػػاؿ  الػػػهب ع ػػػار بػػػن ياوػػػر ي ػػػوؿ مج ةووػػػز 

 وػعم عػاؿ : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ام الري : لةا عع هب لف رووؿ اهلل صعز اهلل ععي  
ةن الهار   " و  ةه م ةالاذ بن جمح  و للمحظلا زل   بن ع ر امرةوى عػاؿ للمحظلػا عمحػ  ال ػ   ابػن ادلػظةوف   
عاؿ للمحظلا ععز بن ع ر ال ارعطن   عاؿ ح يفها زل   بن لمح  بن لف ال عع   عاؿ ح يفها ععز بػن احلسػن 

صاا بن عمح اهلل النةذي   عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن احلسػن عػن ل ػي. جحػ ر عػن  النةذي   عاؿ ح يفها
الهال اف بن لالػيم عػن عمحػ الرمحن بػن غػهم عػن ةالػاذ بػن جمحػ  لف روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : " 
ةن كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و للمحظلا لبػو ةه ػور ال ػ از   عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  بػن 
ععػػز بػػن يفابػػهب   عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن احلسػػن بػػن زل ػػ  امزهػػرى   عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن اخلطيػػ. احلػػاكل 

/ ابػن زل ػ   68عاؿ ح يفها جمح  الواوطال    زل   بن لمح  بن لو  اذلر ي    لبو الذر لمح  / صػفحة 
ح يفها  ػالمحة عػن ع ػر   العفل ل    عاؿ ح يفها عمحي اهلل بن جرير بن صعة عاؿ ح يفها لبو ي ي  اذلر ي عاؿ 

بن ةرة عن عمح اهلل عاؿ : عاؿ ةالاذ : يػا ةالةػر الالػرب اعع ػوا ل:  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 
ي ػػوؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م ع محػػة بػػن عػػاةر و للمحظلػػا همحػػة اهلل بػػن 

بن جالفػر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ    عػاؿ حػ يفجل زل     عاؿ للمحظلا احلسن بن ععز   عاؿ للمحظلا لمح  
لف   عػػاؿ حػػ يفها هػػار ف   عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن  هػػ. عػػن ع ػػر  بػػن احلػػارث لف لبػػا عةػػالة ح يفػػ  للػػ  
 ع ع محة بن عاةر ي وؿ :  الهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ : " ةػن كػذب ةػا   لعػ  كعيتمحػول 

حػػز بػػن يػػوةن ادل ػػرى ادلالػػاكرى و للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن ععػػز ال ػػ     عػػاؿ بيتػػا ك ج ػػهم " اوػػم لف عةػػالة 
للمحظلػػا ععػػز بػػن لمحػػ  بػػن بيػػاف   عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن زل ػػ  بػػن السػػواؽ عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن جالفػػر   عػػاؿ 
ح يفها إبػراهيم احلػرف عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عمحػ ادلعك   عػاؿ حػ يفها لبػو صػاا   عػاؿ حػ يفها ابػن ذليالػة عػن 

عةالة  ع ع محة بن ك عاةر   عاؿ :  الهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ : " ةػن عػاؿ ععػز لف 
ةػػا   لعػػ  كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن عمحػػ  المحػػاعال   عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن احلسػػا بػػن 

ر بػػن وػػابمح عػػاؿ لعػػف   عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن ةالػػر ؼ   عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن صػػاع    عػػاؿ حػػ يفها حبػػر بػػن ل ػػ
حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن  هػػ.   عػػاؿ حػػ يفها ع ػػر بػػن احلػػارث لف هةػػاـ بػػن لف رعمحػػة العخ ػػز عػػاؿ  الػػهب ع محػػة 
wبن عاةر ي وؿ  الهب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ي وؿ : " ةن كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة الػ ه ةػن 
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محظلػػا لمحػ  بػػن ععػز ابػػن يفابػهب   عػػاؿ الهػار " و  ةػه م وػػع اف الفاروػز : للمحظلػػا عمحػ الرمحن بػػن زل ػ  عػاؿ لل
/ زل ػػ  بػػن سلعػػ    عػػاؿ  69للمحظلػػا امزهػػرى   عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن ع ػػر احلػػاكل   عػػاؿ حػػ يفها / صػػفحة 

حػػ يفها حػػاـز لبػػو زل ػػ  اجل ػػ  ك اجل محيػػ    عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  ع ػػراف بػػن لف ليعػػز   عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن 
ف عػػاؿ عػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن  كضػػ  بػػن عطػػاا بػػن السػػاي. عػػن لف المحخػػنى عػػن وػػع ا

كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و  ةه م عمح اهلل بن ع ر بن اخلطػاب   للمحظلػا عمحػ الرمحن بػن 
زل   ال  از   عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب   عاؿ للمحظلا لبو ةه ور زل   بن زل   بػن ععػز السػرحال 

ليػػا ػلػػ، بػػن ععػػز ادلػػ بر ك ادلػػ بر   عػػاؿ للمحالػػا لبػػو احلسػػا بػػن ادل تػػ ى ك ادل ػػ ى   ك الػػ بيجل    للمحظلػػاه عا
عاؿ للمحظلا عيسز بن ععز الوزير   عاؿ ح يفها ب ر بن اذلي م   عاؿ ح يفها إبراهيم بن زل   المح ػري   عػاؿ 

روػوؿ اهلل ح يفها والي  ابن ومـ المح ري   عاؿ ح يفها عمح اهلل بن ع ر عػن لػاكع عػن ابػن ع ػر عػاؿ عػاؿ 
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و للمحظلػػا همحػػة اهلل بػػن زل ػػ    
عػػاؿ للمحظلػػا احلسػػا بػػن ععػػز الت ي ػػال   عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  ابػػن جالفػػر   عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ    عػػاؿ 

بن وا  عن لبي  عػن جػ ه لف روػوؿ اهلل ح يفجل لف   عاؿ ح يفها لواةة عاؿ ح يفها عمحي اهلل عن لف بسر 
صعز اهلل ععي   وعم عػاؿ : " إف الػذى يسػذب ععػز يمحػجل لػ  بيػهب ك الهػار " و للمحظلػا لبػو ةه ػور ال ػ از   
للمحظلا لبو بسر لمح  بن ععز احلػاكل ععػز بػن لف ادلالػ ؿ   عػاؿ حػ يفها عمحػ ادلعك بػن إبػراهيم ال رةيسػيجل   

وال اف   عاؿ ح يفها محي  بن ععز اخلمؿ   عاؿ ح يفها جالفػر عػن عػوف عاؿ ح يفها احلسن بن زل   ابن 
عػػن ع اةػػة بػػن ةووػػز عػػن وػػا  عػػن لبيػػ  لف الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا 
كعيتمحول ة ال ه ةن الهػار " و للمحظلػا لبػو بسػر بػن عمحػ  المحػاعال الالػ از ك ال ػ از   عػاؿ للمحظلػا لبػو يالعػز زل ػ  ابػن 

/ ابػػػن  75   عػػػاؿ للمحظلػػػا ععػػػز ةالػػػر ؼ   عػػػاؿ للمحظلػػػا ابػػػن صػػػاع    عػػػاؿ حػػػ يفها عمحػػػ اهلل / صػػػفحة احلسػػػا
حسيم ال طاف عاؿ ح يفها إ اعي  بن هبراـ احل از ك اخلراز   عػاؿ حػ يفها عمحػ الرمحن بػن زيػ  بػن لوػعم عػن 

تمحػول ة الػ ه ةػن لبي  عن ابن ع ر عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعي
الهار " و  ةه م ع ر  بن عمحسة للمحظلػا ادلمحػارؾ بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن لمحػ  بػن بيػاف عػاؿ للمحظلػا زل ػ  
بن زل   بن السواؽ عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفػر بػن محػ اف عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ععػز بػن وػعن ك  ػ يمح   

يػ  بػن لف ةػرق عػاؿ  الػهب عػ ى بػن لرطػاة عاؿ ح يفها الهضر بن مشي  عاؿ حػ يفها زل ػ  ابػن الهػوار عػن ي  
لف ع ر  بن عمحسة عاؿ  الهب الهع صعز اهلل ععي   وعم ي وؿ : " ةن كذب ععز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه 
ةن الهار " و  ةه م لبو ذر الغفاري للمحظلا زل   بػن لاصػر احلػاكل عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن زل ػ  بػن ةيعػ  ك 

بػػن لمحػػ  بػػػن عمحػػ الرحيم عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بسػػر بػػن  ػػاذاف عػػاؿ حػػػ يفها  ةعػػة   عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو طػػاهر زل ػػ 
ال اضػػز احلسػػا بػػن إ اعيػػ  عػػاؿ ك حػػ يفها   زكريػػا لبػػوػل، ادله ػػرى عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ الرمحن بػػن ع ػػر  بػػن 
كضػػعة الالسػػرى ك ال سػػرى   عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػن جػػ ى عػػن لف ذر عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  

wةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م لبػػو عتػػادة للمحظلػػا همحػػة اهلل بػػن زل ػػ    وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز
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عػػاؿ للمحظلػػا احلسػػن بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  ابػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػاؿ 
ظلػا لبػو ح يفها زل   بن عمحي  عاؿ ح يفها   يالجل بن إوحاؽ    للمحظلا عمح  اخلالمح بن عمحػ  ال ػ     عػاؿ للمح

احلسػا اله ػػور عػػاؿ للمحظلػػا ادلخعػػا عػاؿ للمحظلػػا المحغػػوي عػػاؿ حػػ يفها لبػو ر ح المحعػػ ى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو  ػػ اب 
اخليػػاط عػػن زل ػػ  بػػن إوػػحاؽ  العفػػل ممحػػ  عػػاؿ حػػ يفجل ابػػن كالػػ. بػػن ةالػػك عػػن لف عتػػادة عػػاؿ  الػػهب 

اكم  ك رة احلػ يت عػجل ك ػن عػاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ي وؿ ععز ادلهرب : " يا لي ا الهاس     إي
/ كػػم ي ػولن إم ح ػػا  صػػ عا   ك ػػن عػاؿ ععػػز ةػػا   لعػػ  كعيتمحػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  71عػجل / صػػفحة 

للمحظلا لبو ال اوم بن الس رعه ى عاؿ للمحظلا إ اعي  بن لف الفضػ  ام ػاعيعال عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف 
عمحػ اهلل بػػن عػ ى احلػاكل عػػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػػن احلسػا بػن ةسػػـر بػن إبػراهيم السػػ  ز عػاؿ للمحظلػا لبػػو لمحػ  

عػاؿ حػ يفها لبػو حػا  دا د بػن محػاد المحعخػز عػاؿ حػ يفها غيػاث بػن زل ػ  عػاؿ حػ يفها كالػ. بػن عمحػػ الرمحن 
بػػن كالػػ. ابػػن ةالػػك عػػن لبيػػ  عػػاؿ ععػػهب مج عتػػادة : حػػ يفجل بةػػر  التػػ  ةػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  

لف ي ؿ لسال بةر   ي ع  رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم   إ:  التػ  ي ػوؿ  وعم   ك اؿ : إ: للةز 
: " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م حذيفػػة بػػن الي ػػاف للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن لف 
طال. هو المح از عاؿ للمحظلػا لبػو يالعػز زل ػ  بػن احلسػا بػن لعػف عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن ةالػر ؼ عػاؿ حػ يفها 

، بػػن صػػاع  عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن وػػعي اف احلضػػرةال عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بػػمؿ ام ػػالري عػػاؿ ك حػػ يفها   ػلػػ
 ػػريك عػػن ةه ػػور عػػن ربالػػز عػػن حذيفػػة عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز 

عػػاؿ للمحظلػػا ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م حذيفػػة بػػن لوػػي  للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال المحػػ ار 
زل   بن احلسا الف ي  عاؿ للمحظلا ععز بن ةالر ؼ عاؿ ح يفها ابن صاع  عاؿ ح يفها اذليػ م ابػن لالػ  بػن 
ي ي  عاؿ ح يفها عمح اهلل بن عمح الرمحن عاؿ ح يفها ادلز ك ادل جل   ابػن وػالي  عػن عتػادة عػن لف الطفيػ  عػن 

عم : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه لف  رػلة حذيفة بن لوي  عاؿ عاؿ الهع صعز اهلل ععي   و
ةن الهػار " و  ةػه م جػابر بػن عمحػ اهلل للمحظلػا همحػة اهلل بػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا احلسػن بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا لمحػ  
بن جالفر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  بػن حهمحػ  عػاؿ عػاؿ حػ يفجل لف  للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا 

/ ع ػػراف عػػاؿ حػػ يفها لبػػور ؽ الػػربال ك اذل ػػ ال    72محػػ  بػػن زل ػػ  بػػن / صػػفحة ابػػن اله ػػور عػػاؿ للمحظلػػا ل
عاؿ ح يفها محي  بن الربيع عاؿ ح يفها هةيم عام للمحظلا لبو ال ب  ح  للمحظلا زل   بن عمح  المحػاعال عػاؿ للمحظلػا 

ةػػػاـ لبػػو يالعػػز زل ػػ  بػػن احلسػػا عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن ةالػػر ؼ عػػاؿ حػػ يفها لبػػو صػػاع  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ه
الركاعال عػاؿ حػ يفها إ اعيػ  بػن  ػالي. السػ اف عػاؿ حػ يفها ةه ػور بػن ديهػار عػن ي يػ  الغفػ  ك الف يػ     
كمعلا عن جابر عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن 

 ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف الهار " و  للمحظلا زل   بن عمحػ ادلعك بػن لػ  ف عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال
عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو يالعػػز عػػاؿ حػػ يفها وػػوي  بػػن وػػالي  عػػاؿ حػػ يفها ال اوػػم بػػن 
wزل   بن عمح اهلل بن زل   بن ع ي  عن ج ه عن جابر عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن  
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محػػ اهلل بػػن ع ػػر  بػػن الالاصػػز ك الالػػاص   للمحظلػػا كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م ع
همحة اهلل بن زل   عػاؿ للمحظلػا احلسػن بػن ععػز عػاؿ لمحػ  بػن جالفػر عػاؿ للمحظلػا عمحػ اهلل بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفجل 
لف عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ، بػػن إوػػحاؽ عػػاؿ للػػربل لف ك ابػػن   ذليالػػة عػػن ي يػػ  بػػن لف حمحيػػ. عػػن ع ػػر  بػػن 

الهب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ي وؿ : " ةن عاؿ ععػز ةػا   لعػ  الولي  عن عمح اهلل بن ع ر  عاؿ  
كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  للمحظلػػا ععػػز بػػن عمحػػ  الواحػػ  الػػ يهورى عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفها 
ي يػػ  بػػن لف حمحيػػ. عػػن ع ػػر  بػػن الولػػ  ك الوليػػ    عػػن عمحػػ اهلل بػػن ع ػػر  لف روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  

ؿ : " ةػػن عػػاؿ ععػػز ةػػا   لعػػ  كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار ج ػػهم " و للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ  وػػعم عػػا
/ ابػػن الفضػػػ  عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػػن  73للمحظلػػا زل ػػ  بػػن همحػػػة الطػػربي عػػاؿ زل ػػ  بػػػن احلسػػا / صػػفحة 

وػػال اف عػػن  جالفػػر بػػن دروػػتوي  عػػاؿ للمحظلػػا يال ػػوب بػػن وػػفياف عػػاؿ للمحظلػػا وػػع ة بػػن عمحػػ الرمحن عػػاؿ للمحظلػػا
عمح احل يػػ  بػػن جالفػػر عػػن ي يػػ  بػػن لف حمحيػػ. عػػن ع ػػر  بػػن الوليػػ  عػػن عمحيػػ ة عػػن عمحػػ اهلل بػػن ع ػػر  لف 
روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم كػػػاف ي ػػػوؿ : " ةػػػن ي ػػػوؿ ععػػػز ةػػػا   لعػػػ  كعيتمحػػػول ة الػػػ ه ةػػػن الهػػػار " و 

لبػػو بسػػر الربعػػا: للمحظلػػا لمحػػ  بػػن   ةػػه م ادلغػػ ة بػػن  ػػالمحة للمحظلػػا ػلػػ، بػػن يفابػػهب بػػن بهػػ ار للمحظلػػا لف للمحظلػػا
إبراهيم ام اعيعال للربل احلسن بن وفياف ح يفها  كيع عن والي  بن عمحيػ  الطػائز  زل ػ  بػن عػي  عػن 
ععػز بػن ربيالػػة الػ ا  ك الػػوالال   عػن ادلغػ ة عػػاؿ  الػهب روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػػعم ي ػوؿ " إف كػػذبا 

ال ػػػ ا كعيتمحػػػول ة الػػػ ه ةػػػن الهػػػار " و للمحظلػػػا زل ػػػ  بػػػن ععػػػز لػػػي  كسػػػذب ععػػػز لحػػػ  و ةػػػن كػػػذب ععػػػز ةت
عمحػػ ادلعك عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ 
للمحظلا زل   بن احلسن بن  اع  ك  اعة   عاؿ ح يفها لبو لالػيم عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عي ػر عػن ععػز بػن 

ن  المحة  الهب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ي وؿ : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا ربيالة عاؿ : عاؿ ادلغ ة ب
كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و  ةه م ع راف بن ح ا للمحظلا لبو ةه ور الال از ك ال  از   عاؿ للمحظلػا لبػو بسػر 

للمحظلػػا  لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ  الغفػػار بػػن زل ػػ  ادلػػؤدب  احلسػػن ابػػن احلسػػا الهالػػا  عػػام
زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل الةػػاكالال عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ، بػػن ادلختػػار ابػػن ةه ػػور بػػن إ اعيػػ  الهيسػػابوري عػػاؿ حػػ يفها 
زل   بن ةسز ادلر زى عاؿ للمحظلا عمح اهلل بن ادلمحارؾ عن لف همؿ زل   بن وعيم عن محيػ  بػن هػمؿ عػن 

ععػز كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار   ع راف بن ح ا عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم : " ةػن كػذب 
/ للمحظلا لبو بسر بػن لف طػاهر عػاؿ للمحظلػا لبػو يالعػز زل ػ  بػن  74ع  ا  رمبا عاؿ : بالتال   " و / صفحة 

احلسػػػا عػػػاؿ للمحظلػػػا ععػػػز بػػػن ةالػػػر ؼ عػػػاؿ للمحظلػػػا ابػػػن صػػػاع  عػػػاؿ حػػػ يفها لبػػػو اله ػػػر ةضػػػر بػػػن زل ػػػ  بػػػن 
لسػ الز عػاؿ حػ يفها هةػػاـ بػن حسػاف بػن زل ػ  بػػن الضػحاؾ عػاؿ حػ يفها عمحػ ادلؤةن بػن وػػا  بػن ةي ػوف ا

و ين عن ع راف بن ح ا عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول 
ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م لبػػو هريػػرة للمحظلػػا ععػػز بػػن عمحيػػ اهلل  لمحػػ  بػػن احلسػػن  عمحػػ  الػػرمحن عػػاؿ حػػ يفها 

wععػز بػن ع ػر اخلتعػز عػاؿ حػ يفها لمحػ  ابػن احلسػن بػن عمحػ  اجلمحػار عػاؿ  عمح  ال    بن ادلػظةوف عػاؿ للمحظلػا
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للمحظلا لعف بن هةاـ ادل رى عاؿ ح يفها لبػو عوالػة عػن لف ح ػا عػن لف هريػرة  للمحظلػا ابػن احل ػا عػاؿ 
للمحظلا ابن ادلذه. عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفر عاؿ ح يفها عمح اهلل بن لمح  عػاؿ حػ يفجل لف عػاؿ حػ يفها زل ػ  

جالفر عاؿ ح يفها  ػالمحة عػن لف ح ػا عػاؿ  الػهب ذكػواف ػلػ ث عػن لف هريػرة  للمحظلػا عمحػ  الوهػاب  ابن
عػػاؿ للمحظلػػا عاصػػم بػػن احلسػػن عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ع ػػر ابػػن ة ػػ ى عػػاؿ حػػ يفها ع  ػػاف بػػن لمحػػ  الػػ عاؽ عػػاؿ 

ر  عػن ح يفها زل   بن وعي اف الواوطال عاؿ ح يفها زل   بن عمح اهلل امل اري عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ع ػ
لف وػػػع ة عػػػن لف هريػػػرة عػػػاؿ عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : " ةػػػن كػػػذب ععػػػز ةتال ػػػ ا كعيتمحػػػول 
ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر  ع ػػر بػػن لعػػف عػػام للمحظلػػا زل ػػ  بػػن احلسػػن المحػػاعم ى عػػاؿ 

عػاؿ حػ يفها لبػو احلسػا لمحػ   للمحظلا ال اضز لبوالالم الواوطال عاؿ للمحظلا لبو ل ػر لمحػ  بػن زل ػ  الةػاركز
بن زل   المح از عاؿ حػ يفها المحخػاري عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل ابػن ي يػ  عػاؿ حػ يفها وػالي  بػن ليػوب عػاؿ حػ يفجل 
بسر بن ع ر  عن ةسعم بن يسار عػن لف هريػرة عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن ي ػوؿ 

/  للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػاؿ إ اعيػػ  بػػن  75ة ععػػز ةػػا   لعػػ  كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و / صػػفح
وال ه ك ةسال ة   عاؿ للمحظلا مح ة عاؿ للمحظلا ابن ع ى عاؿ للمحظلا لمحػ  بػن محػ  ف الهيسػابوري عػاؿ حػ يفها 
زل ػػ  ابػػن ة ػػاجر عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ةالا يػػة عػػن امع ػػ  عػػن لف صػػاا عػػن لف هريػػرة عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل 

ن كػػذب ععػػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػػ ه ةػػن الهػػار " و للمحظلػػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػػ  صػػعز اهلل ععيػػ   وػػػعم : " ةػػ
 زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن 
عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن إبػػراهيم عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن عمحػػ الرحيم عػػاؿ حػػ يفها ع ػػر  بػػن لف 

اؿ حػػ يفجل صػػ عة عػػاؿ حػػ يفجل زل ػػ  بػػن را ػػ  عػػن الهال ػػاف بػػن را ػػ  عػػن ال هػػري عػػن وػػالي  بػػن وػػع ة عػػ
ادلسػػي. عػػن لف هريػػرة عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " يفميفػػة م يراحػػوف ريػػح اجلهػػة : رجػػ  ادعػػز 

اد   لغ  لبي     رج  كذب    ةػن كػذب ععػز " عييهػة هػذا احلػ يت م  ػر ى عػن ال هػري إم هبػذا اموػه
 صػػ عة هػػو ابػػن عمحػػ اهلل السػػ ا و للمحظلػػا إ اعيػػ  عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة عػػاؿ حػػ يفها ابػػن 
عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن عمحػػ  الواحػػ  عػػاؿ حػػ يفها ةووػػز بػػن ليػػوب عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن 

   وػعم : " ةػن لحػ ث ع  ة عن ة ا   عن ابن و ين عن لف هريرة عاؿ عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ
حػػ يفا ل  و ى زلػػ يفا كالعيػػ  لالهػػة اهلل  ادلمئسػػة  الهػػاس لمالػػا  ععػػز ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا " ة ا ػػ  هػػو 
ابن وػعي اف و  ةػه م الػرباا بػن عػازب للمحظلػا ادلمحػارؾ بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن لمحػ  بػن بيػاف عػاؿ للمحظلػا 

عػػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم احلػػرف عػػاؿ حػػ يفها احلسػػم بػػن زل ػػ  بػػن زل ػػ  بػػن السػػواؽ عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن جالفػػر 
ةووػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن وػػع ة عػػن الفػػرارى ك الفػػ ارى   عػػن طعحػػة بػػن ة ػػرؼ عػػن عمحػػ الرمحن بػػن 

/ عن الرباا عن الهع صعز اهلل ععي   وعم عاؿ : " ةن كذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول  76عووحلة / صفحة 
محظلػا همحػة اهلل عػاؿ للمحظلػا احلسػن بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر بػن ة ال ه ةن الهار " و  ةػه م زيػ  بػن لرعػم لل

wةالك عاؿ ح يفها عمح اهلل بن لمح  عاؿ حػ يفجل لف عػاؿ حػ يفجل إ اعيػ  ابػن إبػراهيم عػن لف حيػاف التي ػز 
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عػػاؿ حػػ يفجل ي يػػ  بػػن حمحػػاف عػػن زيػػ  بػػن لرعػػم عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز 
ال ه ةن الهار " و للمحظلا لبو بسر بن لف طاهر عاؿ للمحظلػا لبػو يالعػز زل ػ  بػن احلسػا عػاؿ ةتال  ا كعيتمحول ة 

للمحظلا ععز بن ةالر ؼ عاؿ للمحظلا ػل، بن صاع  عاؿ ح يفجل لمح  بن ػل، ال ػو  عػاؿ حػ يفها إبػراهيم بػن 
زيػػ  بػػن زل ػػ  بػػن ةي ػػوف عػػاؿ حػػ يفها ةووػػز بػػن ع  ػػاف احلضػػرةال عػػن لف إوػػحاؽ عػػن الػػرباا بػػن عػػازب   

لرعم عام  الها رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم ي ػوؿ : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار 
" و  ةػػه م وػػع ة بػػن امكػػوع للمحظلػػا ابػػن احل ػػا عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ادلػػذه. عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن جالفػػر عػػاؿ 

عػػاؿ حػػ يفها ي يػ  بػػن لف عمحيػػ  عػػن حػ يفها عمحػػ اهلل بػػن لمحػ  عػػاؿ حػػ يفجل لف عػاؿ حػػ يفها الضػػحاؾ بػػن سلعػ  
وع ة بن امكوع عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن 
الهار " و للمحظلا إ اعي  بن لمح  عاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو 

 اهلل بن ة  ى عاؿ لبو ة ال. عػاؿ حػ يفجل زل ػ  بػن إبػراهيم بػن لمح  بن ع ى عاؿ للمحظلا ال اوم بن عمح
ديهار عن ي ي  بن لف عمحي  عن وع ة بن امكوع عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم للػ  عػاؿ : " ةػن حػ ث 

/ للمحظلػا ادلمحػارؾ بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن  77عجل ح ي ا   لععػ  كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " و / صػفحة 
عاؿ للمحظلا زل   بن زل   بن السواؽ عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفػر ال طيالػز عػاؿ حػ يفها إبػراهيم  لمح  بن بياف

بػن إوػحاؽ احلػػرف عػاؿ حػػ يفها لالػ  بػػن حػواش عػػاؿ حػ يفها حػا  بػػن إ اعيػ  عػػن ي يػ  بػػن لف عمحيػ  عػػن 
ل ة الػ ه ةػن وع ة بن امكوع عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةػن عػاؿ ععػز ةػا   لعػ  كعيتمحػو 

الهػػار " و  ةػػه م راكػػع بػػن لػػ يع للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن لمحػػ  بػػن بيػػاف عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن 
السواؽ عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفر عاؿ ح يفها احلرف عاؿ حػ يفها هػار ف بػن عمحػ اهلل عػاؿ حػ يفها يال ػوب بػن 

ن راكػع عػن لبيػ  عػاؿ : " كهػهب عهػ  الهػع زل   عاؿ ح يفها ركاعػة بػن هريػر عػاؿ حػ يفها جػ ى عمحػ الرمحن بػ
صعز اهلل ععي   وعم كحلااه رج  ك اؿ : إف الهػاس يتحػ يفوف عهػك بسػذا   عػاؿ : " ةػا لعػوؿ إم ةػا يهػ ؿ 
ةػػن السػػ اا    ػلسػػم و م  سػػذبوا ععػػز كإلػػ  لػػي  كػػذب ععػػز كسػػذب ععػػز لحػػ  " و للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن 

بػػػن احلسػػػا عػػػاؿ للمحظلػػا ععػػػز بػػػن ةالػػر ؼ عػػػاؿ حػػػ يفها ابػػػن لف طػػاهر عػػػاؿ للمحظلػػػا ال اضػػز لبػػػو يالعػػػز زل ػػ  
صاع ة عاؿ ح يفجل يال وب بن إوحاؽ ابن زيادة عػاؿ حػ يفها يال ػوب بػن زل ػ  ال هػري عػاؿ حػ يفها ركاعػة 
بن اذلرير عاؿ ح يفجل عمح الرمحن بن راكع بن ل يع عن لبي  عاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " 

عػز كسػذب ععػز لحػ  " و  ةػه م للػ  بػن ةالػك للمحظلػا لبػو وػالي  لمحػ  بػن م  سذبوا ععز كعي  كػذبا ع
زل   ال  ز: عاؿ للمحظلا لبو ععز زل   بن   اح عاؿ ح يفها ع ر بن  ػاها عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن زل ػ  
اخلراوػػال عػػاؿ حػػ يفها عمحيػػ اهلل بػػن ع ػػر التػػواريرى ك ال ػػواريرى   عػػاؿ حػػ يفها حرةػػز بػػن ع ػػار عػػاؿ حػػ يفها 

عتػػادة عػػن للػػ  عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول   ػػالمحة بػػن
/ للمحظلا زل   بن عمح  المحاعال المح ار عاؿ للمحظلػا إبػراهيم بػن ع ػر الربةسػز  78ة ال ه ةن الهار " و / صفحة 

wوهػػاب احلػػاكل عػػاؿ عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن إبػػراهيم بػػن ةاوػػز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ةسػػعم السةػػز  للمحظلػػا عمحػػ  ال
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



للمحظلػػا عاصػػم بػػن احلسػػن عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ع ػػر بػػن ة ػػ ى عػػاؿ حػػ يفها ع  ػػاف ابػػن لمحػػ  الػػ  اؽ ك الػػ عاؽ   
عػػػاؿ حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن وػػػعي اف الواوػػػطال عػػػام حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن عمحػػػ اهلل امل ػػػاري عػػػاؿ حػػػ يفجل وػػػعي اف 

ةن كذب ععز كعيتمحػول ة الػ ه ةػن التي ز عن لل  بن ةالك عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " 
الهػار ةتال ػػ ا " و للمحظلػا ععػػز بػن عمحػػ اهلل  لمحػػ  بػن احلسػػن  عمحػ  الػػرمحن بػػن زل ػ  عػػالوا للمحظلػا عمحػػ  ال ػػ   
بػػن ادلػػظةوف عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن ع ػػر اخلتعػػز عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن احلسػػن عػػن للػػ  بػػن ةالػػك عػػاؿ  الػػهب 

لف  لف ال اوػم بيػ ه م يػر ى ععػز لحػ  ةػا   لععػ  إم  رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ي وؿ : "  الذى
 محول ة ال ه ةن الهار " و للمحظلا لمح  بن زل   ال ػو  عػاؿ للمحظلػا لبػو زل ػ  ال ػريفيجل عػاؿ للمحظلػا ابػن حمحابػة 
عاؿ ح يفها المحغوي عاؿ ح يفها لمح  بن إبراهيم الالمح ى عػاؿ حػ يفها ع  ػاف بػن ع ػر عػاؿ حػ يفها  ػالمحة عػن 

الهب لل  بن ةالػك ي ػوؿ : عػاؿ لبػو ال اوػم صػعز اهلل ععيػ   وػعم : ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا محاد عاؿ  
كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ا لمحػػاعال بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو احلسػػن ععػػز بػػن زل ػػ  

بػػن سلعػػ   املمحػاري  للمحظلػػا ععػػز بػن لف ع ػػر عػػاؿ للمحظلػػا لبػو ع ػػر بػػن ة ػ ى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو عمحػ  اهلل زل ػػ 
عاؿ ح يفها محي  بن الربيع  للمحظلا ابن احل ا عاؿ للمحظلا ابن ادلذه. عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفر عاؿ حػ يفها 
عمحػ اهلل بػن لمحػػ  عػاؿ حػػ يفجل لف عػاؿ حػ يفها هةػػيم عػاؿ حػػ يفها عمحػ  الال يػ  بػػن صػ ي. ك عػػن للػ    بػػن 

ال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و ةالػػك عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز ةت
/ ك محػػ ة   بػػن  79للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ ه / صػػفحة 

يووػف عػاؿ للمحظلػػا لبػو لمحػ  بػػن عػ ى عػاؿ حػػ يفها الفضػ  بػن احلمحػػاب عػاؿ حػ يفها ةسػػ د عػاؿ حػ يفها عمحػػ  
ةػػا ؽلهالػػجل لف لحػػ يفسم حػػ ي ا ك ػػ ا إم ل:  الػػهب  الػػوارث عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ  الال يػػ  ة يػػ. عػػن للػػ  عػػاؿ :

روػػوؿ اهلل صػػعز لهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : " ةػػن يتال ػػ  ععػػز السػػذب كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و عػػاؿ ابػػن 
ع ى  للمحظلا زل   بن ػل، بن وعي اف عاؿ ح يفها عاصم بن ععز عاؿ حػ يفها  ػالمحة عػن غيػاث عػاؿ جػاا 

لوم لف للةز لف للطػر حلػ يفتسم بظ ػياا عاذلػا روػوؿ اهلل صػعز اهلل  لل  إ  احلحلاج عاؿ كس الت  ي وؿ
ععي   وعم    الهب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم ي ػوؿ : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن 
الهػػار " و للمحظلػػا ةوهػػوب بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػػن لمحػػ  المحسػػرى عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو طػػاهر ادلخعػػا عػػػاؿ 

ن ل ػػػر بػػػن ػلػػػ  ك ػلػػػ،   عػػػاؿ حػػػ يفها ععػػػز بػػػن ع  ػػػاف ابػػػن لفيػػػ  عػػػاؿ حػػػ يفها ادلالػػػا  بػػػن حػػػ يفها لمحػػػ  بػػػ
وعي اف عاؿ ح يفها ال اوم بن ةالن عن وعي اف التي ز عػن للػ  عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : 

زل ػ   " ةن كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و للمحظلػا عمحػ  الوهػاب احلػاكل عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن
الال اف   ال  ار ( عاؿ للمحظلا إ اعي  بن احلسن ال رصرى عػاؿ حػ يفها احلسػا بػن إ اعيػ  احملاةػ  عػاؿ 
حػػ يفها هػػر ف بػػن إوػػحاؽ اذل ػػ ال ك اذل ػػ ال   عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ةالا يػػة عػػن عاصػػم عػػن للػػ  عػػاؿ : إف 

لهػار " و للمحظلػا عمحػ  الوهػاب الهع صعز اهلل ععي   وعم عاؿ : " ةن كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة الػ ه ةػن ا
wعاؿ للمحظلا لمح  بػن احلسػن بػن المحػاعم ى عػاؿ للمحظلػا لمحػ  ابػن عمحػ اهلل بػن احلسػا احملػاةعز عػاؿ حػ يفها لبػو 
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بسر الةاكالال عاؿ ح يفها زل ػ  ابػن إ اعيػ   زل ػ  بػن وػعي اف بػن احلػارث عػام حػ يفها زل ػ  بػن عمحػ اهلل 
التي ػػز عػػاؿ حػ يفها للػػ  بػن ةالػػك عػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل / عػاؿ حػػ يفها وػعي اف  85امل ػاري / صػػفحة 

صعز اهلل ععي   وعم : " ةن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " و عػاؿ الةػاكالال  حػ يفها زل ػ  
بن وعي اف الواوطال   عاؿ ح يفها الفض  بن دكا عػاؿ حػ يفها عيسػز بػن ط  ػاف احلسػ ز ك احلمحةػز   

روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  عػػاؿ  الػػهب للػػ  بػػن ةالػػك ي ػػوؿ عػػاؿ
للمحظلا لبو ةه ور ال ػ از عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ابػن ع ػر بػن ر ح اله ػر ال 
عاؿ ح يفجل ج ى مةز لف ك لبػو   بسػر زل ػ  بػن ةووػز بػن ادل ػجل الف يػ  عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر لمحػ  بػن 

بن لمحػ  ادلػر زى عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ةهػ ه امصػمح ال عػاؿ حػ يفها بسػر بػن بسػار عػاؿ حػ يفها عابػ  زل   
بن  ريح احلضرةال عاؿ :  الهب لل  بػن ةالػك  للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة 

  عػػاؿ  للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن الضػػحاؾ ابػػن ع ػػر 
ح يفها عيسز بن عمح اهلل  ع راف بن عمح الرحيم  إبراهيم بن ةيح  ك ةهحػ    عػالوا حػ يفها بسػر بػن بسػار 
عاؿ ح يفها عاب  بن  ريح  لل  عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن كذب ك ر ايػة حػ يت 

ن عاؿ للمحظلا لبو ع ػر ة ػ ى عػاؿ كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و للمحظلا عمح  الوهاب عاؿ للمحظلا عاصم بن احلس
حػػ يفها ع  ػػاف بػػن لمحػػ  الػػ عاؽ عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن لف الالػػواـ الريػػاحال عػػاؿ حػػ يفها عػػري  بػػن 
لل  عاؿ ح يفها وعي اف بن التي ز عن لل  بن ةالك عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن  

لبػو وػالي  اخلػ رى للمحظلػا ابػن احل ػا عػاؿ للمحظلػا ابػن كذب ععز ةتال  ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار "  ةػه م 
ادلذه. عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفر عاؿ ح يفها عمح اهلل بن لمحػ  عػاؿ حػ يفجل لف عػاؿ حػ يفها لبػو عمحيػ ة عػاؿ 

/ لف وػالي  لف الهػع صػعز  81ح يفها علاـ بن ػل، عن زي  بن لوعم عن عطػاا بػن يسػار عػن / صػفحة 
يفوا عػجل ك ػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " و للمحظلػا لبػو الفػتح اهلل ععي   وعم عاؿ : " حػ 

بن عمح  المحاعال عاؿ للمحظلا لبو احلسن ععز بن زل   املمحاري عػاؿ للمحظلػا لبػو ع ػر بػن ة ػ ى عػاؿ للمحظلػا لبػو 
 رى عمحػػ  اهلل بػػن سلعػػ  عػػاؿ حػػ يفها محيػػ  بػػن الربيػػع عػػاؿ حػػ يفها هةػػيم حػػ يفها لبػػو هػػر ف عػػن لف وػػالي  اخلػػ

عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةػن الهػار " و للمحظلػا لبػو 
ةه ور الالرار ك ال  از   للمحظلا لبػو بسػر لمحػ  بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا لبػو ع ػر بػن ة ػ ى عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن 

م بػػػن وػػػعي اف الضػػػال عػػػاؿ حػػػ يفها سلعػػػ  عػػػاؿ حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن احلسػػػن بػػػن لػػػاكع المحػػػاهعز عػػػاؿ حػػػ يفها وػػػعي
ال ػػعهب بػػن ديهػػار عػػن ع ػػارة عػػن لف وػػالي  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب 
ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و للمحظلا ادلمحارؾ بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن لمحػ  بػن بهػاف ك بيػاف   

لػا لمحػ  بػن جالفػر ال طيالػز عػاؿ حػ يفها إبػراهيم ابػن إوػحاؽ عاؿ للمحظلا زل   بن زل   بن السواؽ عػاؿ للمحظ
احلرف عاؿ حػ يفها احلوصػز عػاؿ حػ يفها وػالي  عػن لف وػع ة عػن لف لضػرة عػن لف وػالي  عػن الهػع صػعز 
wاهلل ععي   وعم للػ  عػاؿ : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " و  ةػه م عمحػ اهلل بػن عمحػاس 
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 ا عاؿ ح يفها لبػو طالػ. زل ػ  بػن زل ػ  بػن غػيمف عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر زل ػ  بػن للمحظلا همحة اهلل بن احل
عمح اهلل الةاكالال عاؿ ح يفها زل   بن يػول  عػاؿ ع ػر بػن عمحيػ اهلل الالػ  ى عػاؿ حػ يفها وػفياف بػن حمحيػ. 
عن والي  بن لف عر بة عن ليوب السختيا: عن عسرةة عن ابػن عمحػاس عػاؿ عػاؿ الالمحػاس : يػا روػوؿ اهلل 

ذلا لك عري ا ك عريةا    سعم الهاس ةن كوع   يس الوف   ك ػاؿ : " م لزاؿ هسػذا ي ػيمحال غمحػارهم لو ا 
/ اهلل ةػػه م   ك ػػن كػػذب ععػػز ك وعػػ ه  82( / صػػفحة  1ادلوضػػوعات  6 يط ػػوف ع ػػال حػػد يػػرػلن   

ال ػػػ   بػػػن الهػػار " و للمحظلػػػا ععػػػز بػػػن عمحػػػ اهلل  لمحػػػ  بػػػن احلسػػػن  عمحػػ  الػػػرمحن بػػػن سلعػػػ  كػػػالوا حػػػ يفها عمحػػػ  
ادلػػظةوف عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن ع ػػر اخلتعػػز عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن احلسػػن ابػػن عمحػػ  اجلمحػػار ال ػػو  عػػاؿ حػػ يفها 
العيػت بػن محػاد ال ػفار عػاؿ حػػ يفها لبػو عوالػة عػن عمحػ امععز عػن وػػالي  بػن جمحػ  عػن عمحػ اهلل بػن عمحػػاس 

م كإل  ةن كذب ععػز ةتال ػ ا ك ػ  عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ا  وا احل يت إم ةا عع ت
 محػػول ة الػػػ ه ةػػػن الهػػار " و للمحظلػػػا احل ػػػا عػػاؿ للمحظلػػػا ابػػػن ادلػػػذه. عػػاؿ للمحظلػػػا لمحػػػ  بػػن جالفػػػر عػػػاؿ حػػػ يفها 
عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػاؿ حػػ يفها حسػػن    للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن 

لبػو لمحػ  ابػن عػ ى عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػن ادل ػجل عػاؿ ةسال ة عاؿ للمحظلا محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا 
ح يفها يالعز بن ة  ى عاؿ ح يفها لبو عوالة الوضاح عػن عمحػ امععز التغعػع عػن وػالي  بػن جمحػ  عػن ابػن 
عمحاس عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ا  ػوا احلػ يت عػجل إم ةػا عع ػتم كإلػ  ةػن كػذب ععػز 

ةػػن الهػػار " و  ةػػه م ةالا يػػة بػػن لف وػػفياف و للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػرار ك  ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه
ال ػػ از   عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو اذليػػ م ععػػز بػػن إبػػراهيم بػػن حاةػػ  المحػػ ار عػػاؿ 

عمحػ اهلل ح يفها ال اضز لبو ال اوم عمح الرمحن بن احلسن بن لمح  بن زل   امو ي عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن 
بػػن وػػعي اف احلضػػرةال عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن اخلعيػػ  المحغػػ ادي ح و  للمحظلػػا عمحػػ الرمحن عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن 
ععز عاؿ للمحظلا لبو بسػر النةػا: ك الربعػا:   عػاؿ للمحظلػا ع ػر بػن زل ػ  ال يػات عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن هػار ف 

لوا حػ يفها ر ح ح    للمحظلػا لبػو بسػر بػن احلضرةال عػاؿ حػ يفها ععػز بػن ةسػعم  لبػو اخلػ  لوػ  بػن ع ػار عػا
/ ابػن ةالػر ؼ عػاؿ حػ يفها  83لف طاهر عاؿ للمحظلا لبو يالعػز زل ػ  بػن احلسػا عػاؿ للمحظلػا ععػز / صػفحة 

لبو صاع  عاؿ ح يفها كض  بن لف طال. عاؿ ح يفها ع ر ابن حساـ عػام حػ يفها  ػالمحة عػن لف الالػو ك 
ووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا الفيو   عن ةالا ية بن لف وفياف عاؿ عاؿ ر 

كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م السػػاي. بػػن ي يػػ  و للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن ععػػز ال ػػ   عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن 
لمح  بن بياف عاؿ للمحظلا زل   بن زل   بن السواؽ عاؿ للمحظلا جالفر عػاؿ حػ يفها إبػراهيم احلػرف عػاؿ حػ يفها 

 ادلعك ح    للمحظلا زل   بن عمح  المحاعال المح ار عاؿ للمحظلا لبو يالعز زل   بن احلسػا عػاؿ للمحظلػا زل   بن عمح
ععز بن ةالر ؼ عاؿ للربل ػل، ابن صاع ة ك صاع    عاؿ ح يفجل لبو بسر بن زصلوي  عػام حػ يفها لالػيم 

وؿ اهلل صػعز اهلل بن محاد عاؿ ح يفها حا  بن إ اعي  عن زل   بن يووػف عػن السػاي. بػن ي يػ  لف روػ
wععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م لوػػاةة بػػن زيػػ  و للمحظلػػا 
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إ اعي  بن لمح  بن ك الس رعه ى   عاؿ عاؿ لبو ل ػ  زل ػ  بػن زل ػ  الػرحال عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر زل ػ  
عػاؿ للمحظلػا إوػحاؽ بػػن إبػراهيم بػن وػػفياف  بػن عمحػ  الػرزاؽ عػػاؿ حػ يفها زل ػ  ابػن السػػرى بػن ع  ػاف ال  ػػار

عاؿ ح يفها عمح الرمحن بن راكع عاؿ ح يفها ععز بن يفابهب اخل رى احلرزى عن الوازع بن لاكع بػن لف وػع ة 
عن لواةة بن زي  عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن كذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن 

ة كسذب ععي  ك عا ععي  كوج ه ةيتػا     محعػ  امرض و للمحظلػا زل ػ  الهار "  ذلك لل  بالت رجم ك حاج
بػػن لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو وػػ   بػػن وػػال  ي  عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن الفضػػ  ال ر ػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن 
ةرد ي  عاؿ ح يفها عمحػ  المحػاعال بػن عػالع عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن الفضػ  السػفطز عػاؿ حػ يفها عمحػ الرمحن عػاؿ 

/ عػن لف وػع ة عػن لوػاةة عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل  84يفابهب عن الوازع / صػفحة  ح يفها ععز بن
ععيػػ   وػػعم : " ةػػن ي ػػوؿ ععػػز ةػػا   لعػػ  كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار "  ذلػػك للػػ  بالػػت رجػػم كسػػذب ععيػػ  
ن كػػ عا ععيػػ  كوجػػ ه ةيتػػا عػػ  الةػػمح بطهػػ       محعػػ  امرض و  ةػػه م ع ػػر بػػن ةػػرة اجل ػػجل و للمحظلػػا زل ػػ  بػػ

لاصػػر احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  ابػػن زل ػػ  بػػن ةعػػة عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو طػػاهر زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن عمحػػ الرحيم 
 حػػ يفها لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن إبػػراهيم بػػن  ػػاذاف عػػاؿ زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن وػػهمحود ك  ػػمحور   حػػ يفها طػػاهر بػػن 

اؾ بػػن زةػػ  عػػن لف ععػػز بػػن لاصػػح حػػ يفها إبػػراهيم بػػن الوليػػ  الطػػربال حػػ يفها اذليػػ م بػػن عػػ ى عػػن الضػػح
ل ػػاا السسسػػسز عػػن ع ػػر بػػن ةػػرة اجل ػػجل عػػاؿ  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : " ةػػن  
كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهػار " و  ةػه م بريػ ة بػن احل ػي. و للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ ادلعك بػن 

للمحظلػا ابػن عػ ى عػاؿ للمحظلػا لبػو يالعػز  ل  ف عاؿ للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ
عػػن ععػػز بػػن ةسػػ ر ح    للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن لمحػػ  بػػن بيػػاف عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن 
زل ػ  السػػواؽ عػػاؿ للمحظلػػا لمحػ  بػػن جالفػػر ال طيالػػز عػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم احلػػرف عػاؿ حػػ يفها ػلػػ، عػػاؿ حػػ يفها 

بريػ ة عػن لبيػ  عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : " ةػن   ععز بػن ةسػ ر عػن صػاا بػن حيػاف عػن ابػن
كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه " و عػػاؿ ادل ػػهف :  عػػ  ذكرلػػا طرعػػا للػػر عػػن ابػػن بريػػ ة ك ل ؿ هػػذا 
المحاب و  ةه م  ايفعة بن امو ع للمحظلا إ اعي  بن لمح  عاؿ للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن 

لػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا ال اوػػم بػػن عمحػػ اهلل بػػن ة ػػ ى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو يووػػف عػػاؿ للمحظ
ة ػال. عػاؿ حػػ يفجل زل ػ  بػػن إبػراهيم ابػػن ديهػار عػػن لوػاةة بػػن زيػ  عػػن عمحػ  الوهػػاب بػن حبػػهب عػن عمحػػ  

/ المح ري عن  ايفعة بن امو ع عاؿ عاؿ رووؿ اهلل رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم  85الواح  / صفحة 
" إف ةن لكرى الفرى لف لعوؿ ةا   لعػ     لف يػرى املسػاف عيهػ  ةػا    ػر    لف يػ عز إ  غػ  لبيػ  " : 

و للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن لمحػػ  امل ػػاري عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  السػػ رعه ى عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن 
ف بػن لمحػ  الطػربال عػاؿ حػ يفها لبػو يفابهب عاؿ للمحظلا عمح  السمـ بن عمح  الوهاب ال ر ز عاؿ للمحظلا وعي ا

زرعػػة ال ةةػػ ال عػػاؿ حػػ يفها لبػػو الي ػػاف عػػاؿ حػػ يفها جريػػر بػػن ع  ػػاف عػػاؿ حػػ يفجل عمحػػ  الواحػػ  بػػن عمحػػ اهلل 
wالمح ػػري عػػن  ايفعػػة بػػن اموػػ ع عػػاؿ عػػاؿ لػػال اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إف ةػػن لع ػػم الفػػرى لف يػػ عز 
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ةػا    ػر   ي ػوؿ ععػز ةػا   لعػ  " و  ةػه م عمحػ اهلل بػن الػ ب  و الرج  إ  غ  لبي  ل  يرى عيهيػ  ك ادلهػاـ 
للمحظلا همحة اهلل بن لمح  احلريري عاؿ للمحظلا لبو طال. الالةارى عاؿ ح يفها ال ارعطن عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن 
اذلي م بػن لالػ   زل ػ  بػن يووػف بػن وػعي اف عػام حػ يفها لعػف بػن زل ػ  الواوػطال عػاؿ حػ يفها يال ػوب 

عاؿ ح يفها ال ب  بن حمحي. عن لبي  عن عاةر بن عمح اهلل بن الػ ب  عػن لبيػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل ابن زل   
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م عػػي  بػػن وػػال  و 

بػن لمحػ  بػن حهمحػ   للمحظلا ابن احل ا عاؿ للمحظلا ابن ادلذه. عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل
عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػاؿ حػػ يفها حسػػن بػػن ةووػػز عػػاؿ حػػ يفها ابػػن ذليالػػة عػػاؿ ح يفهيػػ  ابػػن همحػػ ة عػػاؿ  الػػهب 
 ػيخا ةػن محػ  ػلػػ ث لبػا متػاـ اجليةػا: للػػ   ػع عػي  بػػن وػال  بػن عمحػادة ي ػػوؿ  الػهب روػوؿ اهلل صػػعز 

لهػار  بيتػا ك ج ػهم " و للمحظلػا اهلل ععي   وعم ي وؿ : " ةن كذب ععز كذبػة ةتال ػ ا كعيتمحػول ةضػحلالا ةػن ا
/ الطػػربي عػػاؿ للمحظلػػا  86إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  السػػ رعه ى عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن همحػػة اهلل / صػػفحة 

لبو احلسن بن الفض  عاؿ للمحظلا عمح اهلل بن جالفر بن دروتوي  عاؿ حػ يفها يال ػوب بػن وػفياف عػالوا حػ يفها 
ا ابػن ليالػة عػن ابػن همحػ ة عػاؿ  الػهب  ػيخا ػلػ ث لبػا متػيم للػ  لبو األوود الهضر بن عمح  اجلمحػار عػاؿ للمحظلػ

 ػػع عػػي  بػػن وػػال  بػػن عمحػػادة ي ػػوؿ إف روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز كذبػػة 
ةتال  ا كعيتمحول ةضحلالا ةن ج ػهم ل  بيتػا   لم  ةػن  ػرب اخل ػر ل ػز عطةػالا يػـو ال ياةػة    كػ  ةسػسر 

اهلل و  ةػػه م عمحػػ اهلل بػػن لف ل   و للمحظلػػا زاهػػر بػػن طػػاهر الهيسػػابوري عػػاؿ للمحظلػػا مخػػر " ابػػن همحػػ ة ا ػػ  عمحػػ 
لبػػو ل ػػر لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن لف حاةػػ  المحغػػ ادي عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو زكريػػا ػلػػ، بػػن إبػػراهيم عػػن حاةػػ  بػػن لف 

 ػ ا كعيتمحػوا الالواـ عن عمح اهلل بن لف ل   عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن كذب ععػز ةتال
ة الػػػ ه ةػػػن الهػػػار " و  ةػػػه م ل س بػػػن ل س ك ل يػػػ    للمحظلػػػا إ اعيػػػ  بػػػن لمحػػػ  عػػػاؿ للمحظلػػػا إ اعيػػػ  بػػػن 
ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عػاؿ حػ يفها لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها بيػاف ابػن لمحػ  بػن ععويػ  ك 

يفجل عمحػػ الرمحن بػػن عمحػػ اهلل بػػن ععويػ    عػػاؿ حػػ يفها دا د بػػن ر ػػي  عػاؿ حػػ يفها إ اعيػػ  بػػن عيػػاش عػاؿ حػػ 
زل ي  عػن لبيػ  عػن ل س بػن ل يػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن كػذب ععػز لمحيػ  ل  
ععػػز عيهيػػ  ل  ععػػز  ال يػػ  كإلػػ  م يػػريح رائحػػة اجلهػػة " و  ةػػه م لبػػو لةاةػػة المحػػاهعز للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن 

للمحظلا لبػو عمحػ  اهلل لمحػ  بػن عمحػ اهلل بػن احلسػا احملػاةعز عػاؿ زل   عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز ابن يفابهب عاؿ 
للمحظلػػا لبػػو وػػ   لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل ال طػػاف عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ، بػػن لف طالػػ. عػػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم   
يالجل ابن بسر الةيمحال   عاؿ ح يفها جالفر بػن الػ ب  عػن ال اوػم عػن لف لةاةػة عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز 

/ للمحظلػا ادلمحػارؾ  87 وعم : " لؽلا رج  كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهػار " و / صػفحة اهلل ععي  
بن ععز عاؿ للمحظلا ععز بن لمح  بن بياف عاؿ للمحظلا زل   بن زل   بػن السػواؽ عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن جالفػر 

هفػػال عػػن وػػعم بػػن رريػػر ك عػػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم احلػػرف عػػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم بػػن زل ػػ  عػػاؿ حػػ يفها عمحيػػ اهلل احل
wزريػر   عػػن بريػػ  بػػن لف ةػػرق عػن  ػػ ر عػػن لف لةاةػػة عػػن الهػػع صػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " ةػػن كػػذب 
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ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و للمحظلا لبو بسر بن لف طاهر عاؿ للمحظلا لبو يالعز زل ػ  بػن احلسػا 
ؿ حػ يفها بةػر بػن ودـ عػاؿ حػ يفها بريػ  ابػن لف ةػرق عاؿ للمحظلا ععز بن ةالر ؼ عػاؿ حػ يفها ابػن صػاع  عػا

عػػن  ػػ ر بػػن حو ػػ. عػػاؿ : دعػػا لةػػ  ةػػن لةػػراا الةػػاـ لبػػا لةاةػػة   كع ػػا جػػاا عػػاؿ : حػػ يفجل حػػ ي ا عػػن 
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم لػي  كيػ    يػ    كغضػ. الةػيب  عػاؿ :  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  

كاذبا يتمحول ب  ة ال ه ةن الهار " و  ةه م لبو ةووػز الغػاك ال للمحظلػا  وعم ي وؿ : " ةن ح ث عجل ح ي ا  
ادلمحارؾ بن ععز عاؿ للمحظلا ابن بياةة ك بياف   عاؿ للمحظلا ابن السواؽ عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن جالفػر عػاؿ حػ يفها 
إبػراهيم احلػرف حػ يفها عتيمحػة عػاؿ حػ يفها ليػت بػن وػال  عػن ع ػر  بػن احلػارث عػن ػلػ، بػن ةي ػوف عػن لف 

ووز الغاك ال لف رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم كاف ولر ةا ع   إ  الهػاس عػاؿ : " ةػن عػاؿ ععػز ةػا ة
  لع  كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و للمحظلا ادلمحارؾ بن لمح  عاؿ للمحظلا عمح اهلل بػن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا 

محػػ  بػػن إبػػراهيم ام ػػاعيعال عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر الربعػػا: عػػاؿ للمحظلػػا ل
احلضرةال   يالػجل ةطيهػا   عػاؿ حػ يفها ضػرار بػن صػرد عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن  هػ. عػن ع ػر  بػن احلػارث 
عن ػل، بن ةي وف عن لف ةووػز الفػاك ز عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " وػيظ  عػـو ةػن 

/  88ف ػوف   ك ػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول / صػفحة بال ى يسظلولسم ح ي ز كم ب يفوهم إم مبا ب
ة ال ه ةن الهار " لبو ةووز ا   ةعك ك ةالػك   بػن عمحػادة و  ةػه م ك لبػو   عرصػاكة حهػذرة بػن ليةػهة 
للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا 

محظلا زل   بن احلسػن بػن عتيمحػة عػاؿ حػ يفها ليػوب بػن ععػز بػن هي ػم عػاؿ حػ يفها لبو لمح  بن ع ى عاؿ لل
زيػػاد بػػن يسػػار عػػاؿ حػػ يفتها عػػ ة بهػػهب لف عرصػػاكة عػػن لبي ػػا عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " 
ح يفوا عجل مبا  س الوف  م ػل  مح  لف يسذب ععز ك ن كذب ععز ل  عاؿ ععػز غػ  ةػا ععػهب بػجل لػ  

 هم ير ع كي  " و للمحظلا لبػو بسػر بػن لف طػاهر عػاؿ للمحظلػا لبػو يالعػز زل ػ  بػن احلسػا عػاؿ للمحظلػا بيهب ك ج
ععز بن ةالر ؼ المح ار عاؿ ح يفها ابن صػاع  عػاؿ حػ يفها إوػحاؽ ال ػيف الطػائفال عػاؿ حػ يفها ليػوب بػن 

رصػػاكة ععػػز بػػن ةسػػعم عػػاؿ حػػ يفجل زيػػاد بػػن يسػػار عػػاؿ حػػ يفتن عػػ ة بهػػهب عيػػاض لمػػا  الػػهب جػػ ها لبػػا ع
ي وؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ح يفوا عجل  م   ولوا إم ح ا  ةن عاؿ عجل ةا   لعػ  يمحػجل 
لػ  ك ج ػهم بيػػهب يرعػع ك ير ػػع   كيػ  " و  ةػػه م رة ػة  ا ػ  ركاعػػة السػ  ز للمحظلػػا زل ػ  بػػن ع ػر امرةػػوى 

احلسػػن الػػ يهورى الضػػراب عػػاؿ حػػ يفها  عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز ابػػن ع ػػر الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن
زل   بن عمح  الال ي  بن ادلمحارؾ عاؿ ح يفها لبو وع ة  ا   ةووز بػن إ اعيػ  الةػودكز عػاؿ حػ يفها محػاد 
بن وع ة عن عاصم بػن لف رة ػة عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول 

روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ ادلعك عػاؿ ة ال ه ةن الهػار " و  ةػه م لبػو راكػع ةػو  
للمحظلػػا لبػػو زل ػػ  اجلػػوهرى عػػن لف احلسػػن الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن لػػوح اجله يسػػابورى عػػاؿ حػػ يفها 
wع ر  بن ةرز ؽ عاؿ للمحظلػا لالػ  بػن احلػارث عػن وػفياف ال ػوري عػن عاصػم بػن عمحيػ اهلل عػن عمحيػ اهلل بػن 
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/ عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن كػذب  89عن لف راكع / صفحة  لف راكع عن لبي 
ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و  ةه م لال  بن عركطة للمحظلا ابػن احل ػا عػاؿ للمحظلػا ابػن ادلػذه. 

ها زل ػ  بػن عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفػر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن زل ػ  عػاؿ حػ يف
بةر عاؿ ح يفها زكريا بن لف زاي ة عاؿ ح يفها لال  بن وع ة عػاؿ حػ يفها ةسػعم لف لالػ  بػن عركطػة عػاؿ 
 الهب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ي وؿ : " ةن كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةػن الهػار " و للمحظلػا 

ؿ : للمحظلا ععػز بػن زل ػ  ادلالػ ؿ عػاؿ للمحظلػا لبو ةه ور ال  از عاؿ للمحظلا لبو بسر لمح  بن ععز بن يفابهب عا
دععػػع بػػن لمحػػ  عػػاؿ إبػػراهيم بػػن ععػػز عػػاؿ حػػ يفها احلسػػا بػػن ععػػز بػػن اموػػود ح  للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن ععػػز 
عاؿ للمحظلا ابن بياف عاؿ للمحظلا لبو ةه ور السواؽ عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفػر عػاؿ حػ يفها إبػراهيم احلػرف عػاؿ 

بػػن بةػػر عػػن زكريػػا بػػن لف زايػػ ة عػػن لالػػ  بػػن اف عػػن ةسػػعم ةػػو  لالػػ  بػػن  ابػػن ظلػػ  عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ 
عركطػػة عػػن لالػػ  عػػاؿ  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول 
ة ال ه ةن الهار " و  ةػه م طػارؽ بػن ام ػيم  الػ  لف ةالػك ام ػحلالز للمحظلػا لبػو بسػر بػن لف طػاهر عػاؿ 

يالعز زل   بػن احلسػا عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن ةالػر ؼ عػاؿ حػ يفها ابػن حاةػ  عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن  للمحظلا لبو
لعف ادل رى عاؿ ح يفها  ريح بن الهال اف عاؿ ح يفها لعف بن لعيفة عن لف ةالك ام ػحلالز عػن لبيػ  

 ةػػه م عػاؿ عػاؿ روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػعم : " ةػن كػػذب ععػز ةتال ػػ ا كعيتمحػول ة الػ ة ةػػن الهػار " و 
لمحػػيق بػػن  ػػريق للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم احلريػػري عػػاؿ : للمحظلػػا لبػػو طالػػ. الالةػػارى عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن ع ػػر 
ال ارعطن عاؿ ح يفها زل   بن جالفر بن ليوب ال اضز عاؿ ح يفها لمح  بن إوحاؽ بػن إبػراهيم بػن لمحػيق 

 الػػهب روػػوؿ اهلل  / لف عػػن لبيػػ  إبػػراهيم عػػن لمحػػيق بػػن  ػػريق عػػاؿ 95بػػن  ػػريق عػػاؿ حػػ يفجل / صػػفحة 
صعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " و  ةػه م ك لبػو   يالعػز 
بن ةرة للمحظلا ادلمحارؾ بن ععز عاؿ للمحظلا ععػز بػن لمحػ  بػن بيػاف عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن زل ػ  بػن السػواؽ عػاؿ 

رف عاؿ ح يفها و   بن زصلعة عػاؿ حػ يفها ال ػمحاح ح يفها لمح  بن جالفر ال طيالز عاؿ : ح يفها إبراهيم احل
بػن زلػارب عػن زل ػػ  بػن عمحػ اهلل بػن يالعػػز عػن لبيػ  عػػن جػ ه لف الهػع صػعز اهلل ععيػػ   وػعم عػاؿ : " ةػػن  
كػػذب ععػػز  ػػي ا ةتال ػػ ا ك  ال ػػ ه   كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م الالػػرس بػػن ع ػػ ة للمحالػػا إ اعيػػ  

ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن
حػػ يفها ععػػز بػػن إبػػراهيم ابػػن اذليػػ م ح  للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن عمحػػ  اجلمحػػار عػػاؿ 
 ػ  للمحظلا للمحظلا لبو زل   عمحػ اهلل بػن احلسػا بػن ع  ػاف اذل ػ ال عػاؿ للمحظلػا الػ ارعطن عػاؿ : حػ يفها لبػو زل

ػلػػ، بػػن صػػاع  عػػام حػػ يفها ػلػػ، بػػن زهػػ ـ ادل ػػرى عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػن الالػػرس بػػن ع ػػ ة عػػاؿ عػػاؿ الهػػع 
صعز اهلل ععي   وعم : " ةن كػذب ععػز كذبػة ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " و هػذا الالػرس بػن ع ػ ة 

  و  ةػػه م ي يػػ  بػػن لػػ  صػػحمحة  مث ولػػر ي ػػاؿ لػػ  الالػػرس بػػن ع ػػ ة يػػر ى عػػن للػػ  بػػن ةالػػك رضػػز اهلل عهػػ
wلوػػ  للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم احلريػػري عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو طالػػ. الغةػػا ى ك الالةػػارى   عػػاؿ حػػ يفها الػػ ارعطن عػػاؿ 
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ح يفها زل   بػن الالمحػاس بػن ة ػراف عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن لف يال ػوب الػ يهورى عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن صػاا 
عػػن جػػ ه لالػػ  ابػػن عمحػػ اهلل ال سػػرى عػػن  ادلعسػػز ك ادلسػػز   عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ، بػػن وػػالي  ال سػػرى عػػن لبيػػ 

لبي  عن ج ه ي ي  بن لو  عن الهع صعز اهلل ععي   وعم عػاؿ : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا كعيتمحػول ة الػ ه 
/  91ةػن الهػػار " و  ةػػه م عفػػاف بػػن حمحيػػ. للمحظلػػا زاهػػر بػػن طػػاهر عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن احلسػػا / صػػفحة 

عمحػػػ اهلل احلػػػاكم عػػػاؿ حػػػ يفجل عمحػػػ اهلل بػػػن يفابػػػهب المحغػػػ ادي عػػػاؿ  المحي  ػػػز عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو عمحػػػ  اهلل زل ػػػ  بػػػن
ح يفها زل   بن إوحاؽ بن إبراهيم بن وع ة امهوازي عاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن عفػاف بػن حمحيػ.  ذكػر لف 
لباه هاجر ةن ةسة إ  ادل يهة ةع الهع صعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 

ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهػار " و  ةػه م رجػ  ةػن لوػعم ةػن ال ػحابة و للمحظلػا ي وؿ : " ةن كذب 
لبو بسر بن لف طاهر عاؿ للمحظلا لبو يالعز زل   بن احلسا عػاؿ : للمحظلػا ععػز بػن ةالػر ؼ عػاؿ حػ يفها ابػن 
 صػػاع  عػػاؿ حػػ يفها يووػػف بػػن ةووػػز ال طػػاف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو لالػػيم عػػاؿ حػػ يفها لبػػو محػػ ة يفابػػهب ابػػن لف
صػػفية عػػاؿ حػػ يفجل وػػا  بػػػن لف اجلالػػ  عػػاؿ حػػ يفجل عمحػػ اهلل بػػػن زل ػػ  بػػن احلهفيػػة : الطع ػػهب ةػػػع لف إ  
صػػػ ر لهػػػا ةػػػن لوػػػعم ةػػػن لصػػػحاب روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم كسػػػ الت  ي ػػػوؿ : " ةػػػن كػػػذب ععػػػز 

لمحظلػػا ابػػن ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و  ةػػه م رجػػ  ولػػر ةػػن ال ػػحابة و للمحظلػػا ابػػن احل ػػا عػػاؿ ل
ادلػػذه. عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  بػػن عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ، بػػن 
وػػالي  عػػاؿ حػػ يفها  ػػالمحة عػػاؿ حػػ يفجل ع ػػر  بػػن ةػػرة عػػاؿ  الػػهب ةػػرة عػػاؿ حػػ يفجل رجػػ  ةػػن لصػػحاب الهػػع 

عػػػز ةتال ػػػ ا كعيتمحػػػول صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم عػػػاؿ : عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : " ةػػػن كػػػذب ع
ة ال ه ةػن الهػار " و  ةػه م رجػ  ولػر ةػن ال ػحابة و للمحظلػا لمحػ  بػن ادل عػز عػاؿ للمحظلػا لبػو زل ػ  بػن لف 
ع  ػػاف الػػ عاؽ عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ععػػز احلسػػن بػػن ال اوػػم بػػن احلسػػن اخلػػمؿ عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن 

عم الطووػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ي يػػ  عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  بػػن صػػاح. لف صػػخرة عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن ةسػػ
ك لالػ  بػن دريػك   عػن رجػ   -لعػ  بػن د ريػك  -الواوطال عن لصمحغ بن ي ي  عن لال  بن ك ػ  عػن 

ةن لصحاب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن ي ػوؿ ععػز 
ار   ك ي  يػا روػوؿ اهلل هػ  ذلػا ةػن عيهػا   عػاؿ / ةا   لع  با عيجل ج هم ة ال ا ةن اله 92/ صفحة 

: لالػػػػم   ل   سػػػػ ع عػػػػوؿ اهلل ع  جػػػػ  : ك إذا رل ػػػػم ةػػػػن ةسػػػػاف باليػػػػ   الػػػػوا ذلػػػػا  غي ػػػػا  زكػػػػ ا   و  ةػػػػن 
ال ػػحابيات عائةػػة لـ ادلػػؤةهيهن رضػػز اهلل عه ػػا و للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن بيػػاف عػػاؿ للمحظلػػا 

عاؿ للمحظلا لمح  بن جالفػر ال طيالػز عػاؿ حػ يفها إبػراهيم بػن إوػحاؽ احلػرف عػاؿ زل   بن زل   بن السواؽ 
حػػ يفها دحػػيم  للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن لف طػػاهر عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن احلسػػا بػػن لعػػف عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن 
ةالر ؼ عاؿ ح يفها ابن صاع  عاؿ ح يفجل احلسن بن عمح  الال ي  احلػر ى عػاؿ بةػر بػن بسػر عػن ام زاعػال 

عن لف وع ة عن عائةة عالهب : عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ةػن عػاؿ ععػز ةػا    عن ح ا
wلعػػػ  كعيتمحػػػول ة الػػػ ه ةػػػن الهػػػار " و  لـ لؽلػػػن حاضػػػهة روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم و للمحظلػػػا لبػػػو ال اوػػػم 
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ن وػػالي  عػػاؿ احلريػػري عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو طالػػ. الالةػػارى عػػاؿ حػػ يفها الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػ
ح يفها محػ ة بػن يووػف بػن يال ػوب اجلالفػال عػاؿ حػ يفها لبػو طػاهر لمحػ  ابػن عيسػز عػاؿ حػ يفجل زل ػ  بػن 
عمحي اهلل بن زل   بن ع ر بن ععز عن لبي  عاؿ ح يفجل بةػر بػن عاصػم عػاؿ حػ يفجل لبػو إوػحاؽ الهسػفز 

   وػعم ي ػوؿ " ةػن  عن والي  بن جمح  عن ابن عمحػاس عػن لـ لؽلػن عالػهب  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ
كذب ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و ك ؤما لح   وػتوف لفسػا ةػن ال ػحابة ر  ا هػذا احلػ يت 
 ع  كالوا مجع  يتورعوف عن الر اية ك ا ذكرلا عن الػ ب   غػ ه   ك ػ  للمحظلػا لبػو بسػر بػن عمحػ  المحػاعال عػاؿ 

  احلرعز عاؿ ح يفها جالفػر الفريػاف عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن للمحظلا لبو زل   اجلوهرى عاؿ للمحظلا إبراهيم بن لمح
الفػػراف ك الفػػرات   عػػاؿ للمحظلػػا ي يػػ  هػػار ف عػػاؿ للمحظلػػا ي يػػ  بػػن هػػار ف عػػاؿ للمحظلػػا  ػػالمحة عػػن لف السػػفر عػػن 

/ عػػاؿ : صػػحمحهب ابػػن ع ػػر غارايتػػ  ك ك ػػا رليتػػ    ػلػػ ث عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   93الةػػالال / صػػفحة 
ا و عػػاؿ الالػػراب ك الفػػرات    حػػ يفها عمحيػػ اهلل بػػن ةووػػز عػػاؿ عػػن إوػػرائي  عػػن لف  وػػعم إم حػػ ي ا  احػػ 

ح ػػا عػػن عػػاةر الةػػالال عػػن ةسػػر ؽ عػػن عمحػػ اهلل بػػن ةسػػالود عػػاؿ حػػ يفها يوةػػا ك ػػاؿ  الػػهب روػػوؿ اهلل 
صعز اهلل ععي   وعم ي وؿ كظلذ   رع ة  رع ت بهال    ك ػاؿ ضلػو هػذا ل  ك ػا عػاؿ و للمحظلػا ابػن احل ػا 

محظلا ابن ادلذه. عاؿ للمحظلا لمح  بػن جالفػر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفن لف عػاؿ حػ يفها عاؿ لل
ػل، بن لف بس  عاؿ ح يفها إورائي  عن لف ح ا عػن ػلػ، بػن  يفػاب عػن ةسػر ؽ عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل 

و هػذا ل   ػػمح   و يوةػا ك ػاؿ عػػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػعم عػػاؿ كرعػ  حػد رعػػ ت بهالػ  مث عػاؿ ضلػػ
بػػذا للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم السػػ رعه ى عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة ابػػن يووػػف عػػاؿ لبػػو لمحػػ  بػػن 
ع ى عاؿ ح يفها إبراهيم بن لومحاط عاؿ ح يفجل زل   ابن عمح الرمحن بن و م عاؿ ح يفها ابن ادلمحػارؾ عػاؿ 

اهلل بػػن ةسػػالود يػػظ  ععيػػ  احلػػوؿ عمحػػ  لف للمحظلػػا رلالػػ  بػػن وػػالي  عػػن الةػػالال عػػن ةسػػر ؽ عػػاؿ : كػػاف عمحػػ 
ػل يفها عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم حبػ يت و  عػاؿ ابػن لف ليعػز : كهػا إذا ل يهػا زيػ  بػن لرعػم ك عهػا 
لػػ  حػػ يفها عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : إلػػا عػػ  كربلػػا  لسػػيها و  احل يػػ  ك احلػػ يت   عػػن 

 ػػ ي  و للمحظلػػا ابػػن احل ػػا عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ادلػػذه. عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن  روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم
جالفػر عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػن لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفجل لف عػاؿ حػػ يفها إ اعيػػ  عػػاؿ حػ يفها لبػػو هػػار ف ال هػػوى ك 
الغهػػوى   عػػاؿ حػػ يفها ةطػػر ؽ ك ةطػػرؼ   عػػاؿ : عػػاؿ   ع ػػراف ابػػن ح ػػا : يػػا ةطػػر ؽ ك ةطػػرؼ   إف  

 ػػ هب ك حػػ يفهب   عػػن لػػال اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػػعم يػػوةا ةتتػػابالا م لعيػػ  حػػ ي ا و مث كهػهب مرى لػػو 
/ ذلػػك  كراهيػػة لػػ  لف رجػػم ةػػن لصػػحاب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػػ   94ل ػػ  زادل بطػػظ عػػن / صػػفحة 

 وعم    ت ك ا     ا   الهب ك ا  الوا  ػلػ يفوف لحاديػت ةػا هػال ك ػا ي ولػوف    ل ػ  عع ػهب لمػم 
عن اخل  : كظلاؼ لف يةمح    ك ا  مح  ذلم و ك   كاف ع ر يهسر ك رة احل يت عػن روػوؿ اهلل  م يظلوف

صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ععػػز ةػػن م يةػػك ك صػػ ع  لتخػػن ك ليحػػنز   غػػ ه و للمحظلػػا ابػػن السػػ رعه ى عػػاؿ 
wن  ػالي. السػائز للمحظلا ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ للمحظلا لمح  بن عػ ى عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػ
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ك الهسائال   عاؿ للمحظلا إوحاؽ بن ةووز عاؿ حػ يفها ةالػن عػاؿ حػ يفها ةالػك بػن للػ  عػن عمحػ اهلل بػن  -
إدري  عن  المحة عػن وػالي  بػن إبػراهيم عػن لبيػ  عػاؿ : بالػت ع ػر بػن اخلطػاب إ  عمحػ اهلل بػن ةسػالود   

ك ػػاؿ : ةػػا هػػذا احلػػ يت الػػذى   إ  لف الػػ رداا    إ  لف ةسػػالود امل ػػاري رضػػز اهلل عػػه م لمالػػا  
 س ػػر ف عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم كحمحسػػ م بادل يهػػة حػػد اوتةػػ   و للمحظلػػا ابػػن احل ػػا عػػاؿ 
للمحظلػػا ابػػن ادلػػذه. عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػاؿ حػػ يفها ابػػن ة ػػ ى 

اهلل بػػن عػػاةر اليح ػػز عػػاؿ  الػػهب ةالا يػػة بػػن لف عػػاؿ عػػن ةالا يػػة بػػن صػػاا عػػن ربيالػػة بػػن ي يػػ  عػػن عمحػػ  
وفياف ي وؿ : إياكم  امحاديت عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم إم ح ي ا كاف ععز ع ػ  ع ػر كػإف 
ع ػػر كػػاف للػػاؼ الهػػاس ك اهلل ع  جػػ  و ك ػػ   عػػ   ػػظ ؿ هػػذا احلػػ يت الػػذى طرعهػػاه  هػػو عولػػ  :   ةػػن  

بػظربع  ػظ يمت    ضػالوا ك ذلػك لحاديػت : التظ يػ  ام ؿ : كذب ععػز ( عػـو ةػن السػذابا ال اصػ ين 
/  ر  ا ك ذلػػك حػػ ي ا   للمحظلػػا لبػػو  95لمػػم عػػالوا السػػذب ععيػػ  لف ي ػػاؿ   وػػاحر ل  رلهػػوف ( / صػػفحة 

وػػال  لمحػػ  بػػن زل ػػ  المحغػػ ادي عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب بػػن لف عمحػػ اهلل بػػن ةهػػ ه عػػاؿ للمحظلػػا لف عػػاؿ للمحظلػػا 
ها ع راف بن بسػار عػاؿ حػ يفها ي يػ  بػن عمحػ  ربػ  عػاؿ حػ يفها ب يػة عػاؿ حػ يفجل إبػراهيم ابػن لي  ة عاؿ ح يف

لدهػػم عػػاؿ حػػ يفجل لعػػا ك لؽلػػن ك ةػػو  ةسػػعم بػػن عمحػػ الرمحن يركالػػ  عػػاؿ ك دلػػا   عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل 
ع ك ععيػػػ   وػػػعم : " ةػػػن كػػػذب ععػػػز ةتال ػػػ ا   عػػػالوا عػػػاؿ ك يػػػا   روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم يسػػػ 

لسػػ ع   ةهػػك احلػػ يت كي يػػ  كيػػ   يػػه ا ك كه يػػ  كيػػ   لػػه ا   ك ػػذا كػػذب ععيػػك   لم ك عػػاؿ : م   
 لسن ةن ح ث ععز ي وؿ للا كذاب ل  واحر " ار ك  هذا   حػ يت ةه طػع    لعػا ك لؽلػن   رل ػوؿ 

ك املفػػاظ  مث مححلػػة كيػػ  دلػػن ي يػػ  الوضػػع ملػػ  لػػو صػػح كػػاف ةالػػجل عػػوذلم ي يػػ   يػػه ا ك ل يػػ   لػػه ا  
الد م    بادلالجل و  هذا جائ  كعػي  كيػ  راحػة دلػن ي  ػ  السػذب ععيػ  و التظ يػ  ال ػال : عػالوا ادلػراد بػ  
ةن كذب ععز ب    و، ك ور    عي. ديجل    احتحلوا حب يت للمحظلا ب  زل ػ  بػن لاصػر عػن لف عػن 

عػاؿ حػ يفها ال اوػم بػن زل ػ  الػ مؿ عػاؿ  احل اد عاؿ ح يفها لبو لاليم احلاكل عاؿ ح يفها وعي اف بن لمح 
ح يفها لو  بن زي  اجل اؿ عاؿ ح يفها زل   بػن الفضػ  بػن عطيػة عػن املػوص بػن حسػيم عػن ةسحػوؿ 
عػػن لف لةاةػػة عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم للػػ  عػػاؿ " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا كعيتمحػػول ة عػػ ه بػػا عيػػجل 

يػػ   وػػعم ك ػالوا : يػػا روػػوؿ اهلل إلػا ضلػػ ث عهػػك ج ػهم كةػػمح ذلػػك ععػز لصػػحاب روػػوؿ اهلل صػعز اهلل عع
باحلػػ يت كه يػػ   لػػه ا ك ػػاؿ لػػي  ذاكػػم   إظلػػا لعػػجل الػػذى يسػػذب ععػػز يريػػ  عيػػع   ػػا اموػػمـ " و 
 هػػذا احلػػ يت م ي ػػح مف زل ػػ  بػػن الفضػػ  عػػ  كذبػػ  ػلػػ، بػػن ةالػػا  الفػػمس  غ علػػا و  عػػاؿ لمحػػ  بػػن 

تػ  السػذب و  التظ يػ  ال الػت : لمػم عػالوا : إذا كػاف السػذب حهمح  : لي  بةر  إظلا  ضع هػذا ةػن ك لي
/ عػػػػاؿ لبػػػو بسػػػر زل ػػػ  بػػػػن ادله ػػػور السػػػ الال : ذهػػػ. بالػػػػو  96م يوجػػػ. ضػػػمم جػػػاز و / صػػػفحة 

السراةيػػة إ  جػػواز  ضػػع امحاديػػت ععػػز الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم كي ػػا م يتالعػػمح بػػ  حسػػم ةػػن ال ػػواب 
w زجرا ذلم عن ادلال ية  اغن ا بظحاديت و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب للمحظلػا هبػا   الال اب  رغيمحا لعهاس ك الطاعة
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إ اعي  بن لف بسر ادل رى عاؿ للمحظلا إ اعي  ابن ةسال ة عاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف السػ  ز عػاؿ للمحظلػا 
لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن صػػاا بػػن لف ع ػػ ة ال ةةػػ ال عػػاؿ حػػ يفها هةػػاـ بػػن 

ؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن عيسػػز بػػن  يػػع عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن لف ال ع عػػ  ك ال عي عػػة   عػػاؿ  الػػهب ع ػػار عػػا
لاكالا ي ػوؿ : عػاؿ ابػن ع ػر عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ةػن عػاؿ ععػز كػذبا ليضػ  الهػاس بغػ  

هلل ع  جػ  : ك إف ععم كإل  با عيجل ج هم يـو ال ياةة    ةا عاؿ ةن حسهة كاهلل  روول  يظةراف هبا عػاؿ ا
اهلل يػػظةر بالالػػ ؿ  امحسػػاف   ح و عػػاؿ ابػػن عػػ ى للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ػلػػ، بػػن وػػعي اف ادلػػر زى عػػاؿ للمحظلػػا 
احلسػػم بػػن ةووػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن وػػع ة احلػػرا: عػػن الالػػرارى الفػػ ارى   عػػن طعحػػة بػػن ة ػػرؼ عػػن 

اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب عمحػػ الرمحن بػػن عووػػحل  عػػن الػػرباا عػػن عػػازب عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز 
( ععػز ةتال ػ ا ليضػ  الهػاس  1ععز ةتال  ا كعيتمحول ة ال ه ةن الهار   مث عػاؿ بالػ  ةػن كػذب ةػن كػذب   

بػ  كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػن الهػػار " و عػػاؿ ابػن عػػ ى  حػػ يفها هبعػوؿ بػػن إوػػحاؽ عػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػن ع ػػر  بػػن 
  عن امع ػ  عػن لف وػفياف عػن جػابر عػاؿ عػاؿ حمحاف عاؿ للمحظلا ب يه  ك ب ية   عاؿ للربل زل   السو 

رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن كذب ععز ةتال  ا ليض  الهاس ب  كعيتمحػول ة الػ ه ةػن الهػار " عػاؿ 
ابػػن عػػ ى  حػػ يفها زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل ابػػن كضػػي  احل  ػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ة ػػالز ك ة ػػيفال   عػػاؿ 

/ ك  97ر بامص     لالع  ةن وػ و الهاوػب و     ( / صػفحة ( التسرا 1ح يفها بال       هاة  (     
ب ية   عن زل   السو  عن امع ػ  عػن لف وػفياف  هػو طعحػة بػن لػاكع عػن جػابر عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل 
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا ليحػػػ  حراةػػا  ػلػػـر حػػمم ل  يضػػ  الهػػاس بغػػ  ععػػػم 

ؿ ابن ع ى  ح يفها الالمحاس بن لمح  بن لف زل   احلسعز عػاؿ حػ يفها زل ػ  كعيتمحول ة ال ه ةن الهار " و عا
بن لباف عاؿ ح يفها يول  بن بس  عن امع   عػن طعحػة هػو ابػن ة ػرؼ عػن ع ػر  بػن  ػرحمحي  عػن 
عمح اهلل لف الهع صعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : " ةػن كػذب ععػز ةتال ػ ا ليضػ  بػ  الهػاس كعيتمحػول ة الػ ه ةػن 

بن ع ى  للمحظلػا ععػز بػن وػال  بػن بةػ  عػاؿ حػ يفها وػ   بػن زصلعػ  ك دصلعػة   عػاؿ حػ يفها الهار " و عاؿ ا
ال محاح بن زلارب عن ع ر  بػن عمحػ اهلل بػن يالعػز بػن ةػرة عػن لبيػ  عػن جػ ه عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز 
 اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن كػػذب ععػػز ةتال ػػ ا ليضػػ  بػػ  الهػػاس كعيتمحػػول ة الػػ ه ةػػن الهػػار " و عػػاؿ ادل ػػهف :
ععهب  هذه امحاديت كع ا م   ح و لةا ام ؿ كإف ابن لف ال عي عة لػي  بةػر عػاؿ المحخػاري م يستػ. 
ح ي ػػ  و  عػػاؿ لبػػو حػػا  بػػن حيػػاف احلػػاكل : هػػو دجػػاؿ ةػػن الػػ جالا يػػر ى ادلوضػػوعات و  لةػػا احلػػ يت 

بػ  يستػ. ك حػ يت  ال ال ك  ي  عن طعحة غ  الف ارى  إظلا كجل ب  زل ػ  بػن وػع ة لضػالف  : عػاؿ ػلػ،
  الالرزةػػز    عػػاؿ الهسػػائال ةػػن ؾ و  لةػػا احلػػ يت ال الػػت  الرابػػع كفي  ػػا زل ػػ  السػػو    عػػاؿ ابػػن عػػ ى  
كػػاف ب يػػة يػػر ى عػػن الضػػالفاا  ي اوػػ م  السػػوك رل ػػوؿ و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب للػػا  م لراه إم الالرزةػػز 

ض  ب  و عوؿ لبو عمحػ  اهلل احلػاكم  هػو ليضا و  لةا احل يت اخلاة  ك   ر ى ةن طريمح ولر  لي  كي  ي
wك  هػػم   يػػول  بػػن بسػػ  ك هػػذا احلػػ يت ك ك   ةوضػػالا : لحػػ علا للػػ  لوػػ ق بػػا طعحػػة  ع ػػر  بػػن 
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/ لوػه ه  احملفػوظ للػ  ةروػ  عػن  98( / صػفحة  1ادلوضػوعات  - 7 رحمحي  لبا ع ػار    ال ػا: للػ    
غػػ  ذكػػر ابػػن ةسػػالود و  لةػػا احلػػ يت السػػادس : ع ػػر  بػػن  ػػرحمحي  عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ةػػن 

كعي  ير ي  غ  ال محاح و عاؿ الال يعز : ال محاح ؼلالف ك ح ي ػ  و التظ يػ  الرابػع : لف بالػو ادلخػذ لا 
ةن الواضالا لحاديت النغي. عاؿ : إظلا هذا الوعيػ  دلػن كػذب ععيػ     ضلػن لسػذب لػ   ل ػوى  ػرع    

ج هػا مبػا يواكػمح احلػمح كسػظف الروػوؿ ععيػ  السػمـ عالػ  و  احتحلػوا مبػا للمحظلػا   م ل وؿ ةا ؼلالف احلمح   كػإذا
ب  إ اعي  بن لمح  الس رعه ى عاؿ للمحظلا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو 

نى لمح  بن ع ى عاؿ ح يفها الولي  ابن محاد الرةعال عػاؿ حػ يفها وػعي اف بػن عمحػ الرمحن عػاؿ حػ يفها المحخػ
بػػن عمحيػػ  عػػاؿ حػػ يفها لف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو هريػػرة عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن حػػ ث 
عجل ح ي ا هو هلل رضا كظلا ععت   بػ  لروػعهب "  هػذا حػ يت باطػ  و عػاؿ ابػن حمحػاف : م ػلػ  امحتحلػاج 

كي ػػػا ل  ػػػا ػلتػػػاج إ  متػػػاـ  بػػػالمحخنى إذا الفػػػرد و  هػػػؤما عػػػ   الػػػاطوا ك اكتػػػا وا   ععػػػز الةػػػريالة  ادعػػػوا لف
كظمتوهػػا بػػآرائ م    إ: موػػتحز ةػػن  ضػػع لعػػواـ  ضػػالوا : لف ةػػن صػػعز كػػذا كعػػ  وػػمحالوف دار ك كػػ  دار 
ومحالوف للف بيهب ك ك  بيهب ومحالوف للف وػرير ععػز كػ  وػرير وػمحالوف للػف جاريػة و  إف كالػهب ال ػ رة 

كػاف لػ  لجػر للػف حػاج  للػف ةالت ػر   م  الحل   لسن هذا  عيق عمحػيح و  كػذلك ي ولػوف : ةػن صػاـ يوةػا
/ المحػػاب ال الػػت ك امةػػر  99 كػػاف لػػ  يفػػواب ليػػوب و  هػػذا يفسػػ  ةػػوازين ة ػػادير امع ػػاؿ و / صػػفحة 

ابالاد ك بالت اد   الرجاؿ  التحػذير ةػن الر ايػة عػن السػذابا  المححػت عػن احلػ يت ادلمحػاين لمصػوؿ ةػاف ك  
ة يسػ ع ةػن بالػو  ي ػوؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل كاف   السرب ام   صاكيا   كساف بالػو ال ػحاب

ععيػػ   وػػعم ةػػن غػػ  ذكػػر ر اة لػػ    ملػػ  م يةػػك ك صػػ ؽ الػػرا ى و  دليػػ  ذلػػك ر ايػػة لف هريػػرة  ابػػن 
عمحػػاس ع ػػة "  للػػذر عةػػ  ك امعػػربا "  هػػذه ع ػػة كالػػهب مبسػػة ك بػػ   ك بػػ ا   اموػػمـ  ةػػا كػػاف لبػػو 

غر عػن ذلػػك و  كػػذلك ر ى ابػػن ع ػر  عػػوؼ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل هريػرة عػػ  لوػػعم    كػاف ابػػن عمحػػاس ي ػػ
ععيػػ   وػػعم ععػػز ععيػػ. بػػ ر  ابػػن ع ػػر   ػلضػػر و  ر ى ادلسػػور بػػن زلرةػػ  ك سلرةػػة    ةػػر اف بػػن احلسػػم 
ع ػػة احل يمحيػػة  وػػػه  ا م ػلت ػػ  ذلػػك مم ػػػا  لػػ ا بالػػ  اذلحلػػػرة بسػػها و  ر ى للػػ  بػػػن ةالػػك حػػػ يت 

رباا بػػن عػػازب : لػػي  كع ػػا ػلػػ يفس وه وػػال هاه ك  الهػػاه   ةػػن روػػوؿ اهلل الةػػ اؽ ال  ػػر مبسػػة    عػػاؿ الػػ
صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم    لسػػػن حػػػ يفها لصػػػحابها مث    ػػػ ؿ اسكػػػات  ػػػ ب حػػػد  عالػػػهب الػػػت م كػػػاحتيع إ  
اعتمحار الال الة و ك د رليهب ح ي ا لارجا عن د ا ين امومـ   كادلوطظ  ةسه  لمح   ال ػحيحا  وػهن 

( لػػػ  ل ػػػ  ةػػػن ال ػػػحاح  احلسػػػاف عػػػرب لةػػػره    إف  1وهػػػا   كػػػال ر كيػػػ    كػػػإف كػػػاف كػػػاف   لف دا د  ضل
ار محهب كي   رليت  يمحاين امصوؿ كتظة  رجاؿ إوهاده  اـ  رب لحواذلم ةن كتابها ادلس ز بالضػالفاا  ادلن كػا 

 عوبػا ل  عػ    كإلك  الرؼ  ج  ال  ح كي  و  ع  يسوف اموهاد كع  يف ػات  يسػوف احلػ يت ةوضػوعا ل  ة
/ جػػرى كيػػ   155( التسػػرار بامصػػ     لالعػػ  ةػػن وػػ و الهاوػػب و     ( / صػػفحة  1    هػػاة  (     

w  لي  ى  هذا لصال. امحواؿ  م يالرؼ ذلك إم اله ػاد    ذلػك يه سػم إ  عسػ ا :   لحػ علا ( لف 
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  كحػػ ث بػػ  يسػػوف بالػػو ال لادعػػة ل  بالػػو السػػذابا عػػ  دس ذلػػك احلػػ يت ك حػػ يت بالػػو ال  ػػات 
بسمةة ص ره ظها ةه  لل  ةن ح ي    ع  ابتعز ماعة ةن السعف مب ػ  هػذا و عػاؿ ابػن عػ ى : كػاف ابػن 
لف الالوجػػػا ربيػػػ. محػػػاد بػػػن وػػػع ة كسػػػاف يػػػ س ك كتمحػػػ  لحاديػػػت و  عػػػاؿ لبػػػو حػػػا  بػػػن حمحػػػاف احلػػػاكل : 

و  كاف لالمحػ  اهلل بػن ربيالػة اةتحن ماعة ةن له  ادل يهة حبمحي. بن لف حمحي. الوراؽ   كاف ي ل  ععي م 
ال  ا  ك الغ ا:   ابن ووا ي ل  ععي  احل يت و  كاف لسفياف بن  كيع بن اجلراح  راؽ ي اؿ لػ  كرطيػ  
ك عرطمحػة   يػ ل  ععيػػ  احلػ يت و  كػػاف عمحػ اهلل بػػن صػاا كا ػ. العيػػت صػ  عا   لسػػن  عالػهب ادلهػػاك  ك 

كاف ل  جار بيه   بيه  ع ا ة  كاف يضع احلػ يت ععػز ح ي   ةن عمح  جار ل     الهب ابن ل ؽلة ي وؿ :  
 يب عمح اهلل ابن صػاا  يستمحػ  ك عرطػاس  ػق يةػمح  لػق عمحػ اهلل  يطرحػ  ك داره ك  وػق كتمحػ  كيحلػ ه 
عمحػ اهلل كيتػػوهم للػػ  لطػػ  كيتحػػ ث بػػ     هػػذا لػػوع ةػػن التغفػػ     عػػ  ي يػػ   غفيػػ  احملػػ ث كػػيع ن كيػػتع ن   

و الغايػة  هػو لف يع ػن ادلسػتحي  كيتع هػ  و للمحظلػا ػلػ، بػن ععػز ادلػ بر لبػو زل ػ   ير فع التغفي  إ  ة ػاـ هػ
بن لف ع  اف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن عمحي  اهلل بن زل   الغرضز ك ال رطال   عػاؿ حػ يفها لبػو صػاا وػ   
ها بػػن إ اعيػػ  الطروووػػػز عػػاؿ حػػ يفها زكريػػػا بػػن ػلػػػ، السػػاجز عػػاؿ حػػػ يفها الربيػػع بػػن وػػػعي اف عػػاؿ حػػػ يف

الةػاكالال عػاؿ عيػ  لالمحػ  الػرمحن بػػن زيػ  بػن لوػعم : حػ يفك لبػػوؾ عػن جػ ؾ لف روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ  
 وػػعم عػػاؿ : إف وػػفيهة لػػوح طاكػػهب بالمحيػػهب وػػمحالا  صػػعهب لعػػف ادل ػػاـ ركالتػػا   عػػاؿ : لالػػم و / صػػفحة 

 عػن  ػيب /   ال سم ال ال ( لف يسوف الرا ى  رها كيس ع احل يت ةن بالو الضالفاا  السذابا 151
ع  عاصره ل   ع ةهػ  كيسػ ق اوػم الػذى  الػ  ةهػ   يػ ل  بػذكر الةػيب و  عػ  كػاف ماعػة يفالعػوف هػذا 
ةه م ب ية بن الوليػ  و عػاؿ لبػو حػا  بػن حمحػاف :  كالػهب  مةػذة ب يػة يسػو ف ح ي ػ   يسػ طوف الضػالفاا 

  ضػاليف ة ػ  حػ يت ةه   رمبا ل هم ادل ل  الس اع ةن  خا  عاؿ عن كمف  يسػوف بيه  ػا كػذاب ل
ر اه عمح اهلل بػن ـ صػاا ك عطػاا   عػن ع محػة بػن عػاةر ـ ف الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : " ةػن  وضػظ 
كظحسن الوضوا دل  ةن لي لبػواب اجلهػة  ػاا " ك ػاؿ رجػ  لالمحػ  اهلل حػ يفها بػ  ةػن حػ يفها بػ      ك ػاؿ 

راهيم   ك يػ  لسػال    ك ػاؿ حػ يفجل زيػاد ع محة ابن عاةر   ك ي   الت  ةه    ك اؿ : م ح يفجل وػال  بػن إبػ
بػػن زلػػراؽ   ك يػػ  ل يػػاد بػػن زلػػراؽ   ك يػػ  ل يػػاد   ك ػػاؿ حػػ يفجل  ػػ ر بػػن حو ػػ. عػػن لف رػلالػػة و  ة ػػ  
هذا إظلا ي ع ك الغ ضة    هػو ةػن هبرجػة ادل لسػا    هػو ةػن لع ػم اجلهايػات ععػز الةػريالة و  ةػن هػذا 

بػن  اوػع عػن لف صػاا عػن لف هريػرة  كع ػم يف ػات    لسػن اجله  لل  يظ  ك احل يت ةال ػر عػن زل ػ  
اسكة ةن لف ةال را   يس ع ةن ابن  اوع  ابن  اوع   يس ع ةن لف صػاا    عػ  ي ػم ال  ػة  م يالػرؼ 
ذلػػك إم كمحػػار احلفػػاظ   ة ػػ  حػػ يت ابػػن وػػ ين عػػن ابػػن ع ػػر عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " 

جل  الػػو ر ركالػػة ةػػن ولػػر العيػػ  " و عػػاؿ لبػػو عمحػػ  اهلل : احلػػاكم إوػػهاده يف ػػات صػػمة العيػػ   اله ػػار ة ػػجل ة ػػ
 ذكر اله ار  هم و  ة   ح يت زل   بن زل   بػن حمحػاف اله ػار عػن لف الوليػ  عػن ةالػك بػن للػ  عػن 

/ عػق "  152ابن   اب عن عائةة عاؿ : " ةػا عػاب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم دلالالػا / صػفحة  w
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م ب ل ل ل  ال  ات  هو باط  ةن ح يت ةالك  إظلا لري  هبػذا اموػهاد " ةػا ضػرب بيػ ه اةػرلة و عاؿ احلاك
( للػػػ  ابػػػن  1عػػػق " و عػػػاؿ :  ل ػػػ  ج ػػػ ت لف لعػػػف ععػػػز الػػػواهم   كعػػػم لعػػػف   إم لف لك ػػػر ظػػػجل إم   

اه و حمحػػاف و  ة ػػ  حػػ يت عائةػػة : " كػػاف إذا رلى ادلطػػر عػػاؿ صػػيمحا لاكالػػا " عػػاؿ احلػػاكم : هػػو ةالعػػوؿ   
عاؿ ادل هف : ععهب كإف عوى ل رؾ  روخهب ك هذا الالعػم ك  ػهب ة ػ  هػذا    إف ضػالفهب كسػ  عهػ    
 إف كػػاف عػػ  عػػ  ةػػن يف ػػم هػػذا بػػ  عػػ  عػػ ـ و  إيػػاؾ لف  سػػ ع احلػػ يت ةػػن كػػذاب ل  ةػػت م ل  شلػػن م 

بػػن ع ػػػر يالػػرؼ ةػػا يػػػر ى كإلػػ  ؼلعػػػق  م يػػ رى و للمحظلػػػا ععػػز بػػػن عمحػػ  الواحػػػ  الػػ يهورى عػػػاؿ للمحظلػػا ععػػػز 
الالػػر ف ك ال ػػ  ين   عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  بػػن إوػػحاؽ ادلػػر دى ك ادلػػر زى   عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ، بػػن 
زل ػ  بػػن لؽلػػن عػػاؿ حػ يفها زاهػػر عػػن ابػػن عػػوف عػن ابػػن وػػ ين عػػاؿ : الالعػم ديػػن كػػال ر ا ع ػػن  ظلذ لػػ  و 

لػ  ف عػاؿ حػ يفها لبػو احلسػن لمحػ   للمحظلا احمل وؿ بن لاصر  ابن عمح ادلعك عام للمحظلا لمح  بن احلسػن بػن
بن زل   الالسالز ك ال طيالز   عاؿ ح يفها زل   بن عمح اهلل بن عمح ادلطع. الةيمحال عػاؿ حػ يفها المحاغهػ ى 
عاؿ ح يفها لوين عاؿ  الهب ةالك بن لل  ي وؿ : إف هذا احل يت ديػن كػال ر ا ع ػن  ظلػذ ف ديػهسم   

هلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  سػػالا رجػػم كع ػػم ي ػػوؿ عػػاؿ  اهلل ل ػػ  لدركػػهب ه هػػا  ل ػػار إ  ةسػػحل  روػػوؿ ا
رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم كعػم ولػذ عػن لحػ  ةػه م حركػا   ممػم   يسولػوا ةػن لهػ  هػذا الةػظف   
 ل   ع ـ ععيها ال هري  هػو  ػاب كازدمحهػا ععػز بابػ  ملػ  كػاف ةػن لهػ  هػذا الةػظف و     هػاة  (     

/ ك ػػ   اععػػم لف حػػ يت ادلهسػػر  153م ةػػن الهاوػػب و     ( / صػػفحة ( زيػػادة حػػرؼ اموػػت هاا  هػػ 1
ي ةالر ل  جعػ  طالػ. الالعػم ةهػ  ك     ععمحػ  ك الغالػ. و للمحظلػا ػلػ، بػن احلسػن عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  
 1بن ععز عاؿ للربل عمحي اهلل ابن لف الفػتح الفاروػز عػاؿ حػ يفها لبػو الالمحػاس زل ػ  بػن ل ػر بػن ل ػر   

 لمحػ  بػن إبػراهيم بػن  ػاذاف عػام للمحظلػا لبػو بسػر بػن لف دا د عػاؿ حػ يفها ادلسػي. ابػن  اضػح  ( بن ةسػـر
عاؿ ح يفها وعيم بن ةسعم ادلسز عػن يػول  بػن ي يػ  عػن ال هػري عػن زل ػ  بػن جمحػ  بػن ةطالػم عػن لبيػ  

ذ ه   كػإ: عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم : " ةػا حػ يفتم عػجل مبػا  هسػر  لػ  كػم  ظلذ لػ  ك  ظلػ
م لعوؿ ادلهسر  لسهب ةن لهع  " و عاؿ ام زاعال : كها لس ع احل يت كهالرض  ععػز لصػحاب  ك ػا يالػرض 
ال رهم ال ائف و ك ا عركوا ةهػ  للػذلا    ةػا للسػر ا ةهػ   ركهػا و للمحظلػا ابػن احل ػا عػاؿ للمحظلػا ابػن ادلػذه. 

حػػ يفجل لف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو عػػاةر عػػاؿ حػػ يفها عػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  عػػاؿ 
وعي اف بن بمؿ عن ربيالة بن لف عمح الرمحن عن عمح ادلعك بن والي  بن ووي  امل اري عػاؿ  الػهب لبػا 
محي   للمحظلا لوي  ي ومف : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " إذا  التم احل يت عجل  الركػ  ععػوبسم 

  ػر ف للػ  ةػهسم عريػػ.   كظلػ  ل مكػم بػ  و  إذا  الػػتم احلػ يت عػجل  هسػػره   عػا لػ  ل ػالاركم  لبةػػاركم   
ععػػػوبسم   هفػػػر ةهػػػ  ل ػػػالاركم   ػػػر ف للػػػ  ةػػػهسم باليػػػ    كظلػػػا لبالػػػ كم ةهػػػ  " و للمحظلػػػا ععػػػز بػػػن عمحػػػ  الواحػػػ  

 -الت ػوى  -ال يهورى عاؿ للمحظلا ععز بن ع ر ال   ين عاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن إبػراهيم بػن  ػاذاف عػاؿ للمحظلػا 
wك المحغػػوي   عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن حهمحػػ  عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ الرمحن عػػن وػػفياف عػػن لبيػػ  عػػن لف يالعػػز ل  عػػن 
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بسػػر بػػػن ةػػػاع  ك ةالػػك   عػػػن الربيػػػع بػػن ليػػػ م عػػػاؿ : إف لعحػػ يت ضػػػواا كضػػػوا اله ػػار يالركػػػ     ظع ػػػة  
الهاوػب و     ( التسػرار بامصػ     لالعػ  ةػن وػ و  1ك ع ة اله ار ك العي     هسره و     هاة  (     

h  المحاب الرابع   ك ذكر الستػ. الػد يةػت   ععي ػا هػذا الستػاب ك المحػاب   ( ذكر ػا  154/ صفحة /
لػػك   لػػتالعم  ر يمح ػػا     الػػرؼ ةواضػػال ا    ليسػػ   ععيػػك ةه ػػا    هػػز مخسػػوف كتابػػا : كتػػاب التوحيػػ     

كضػػائ  ال ػػروف   كتػػاب السػػهة  ذـ كتػػاب امؽلػػاف   كتػػاب ادلمحتػػ ا   كتػػاب املمحيػػاا   كتػػاب الالعػػم    كيػػ  
لهػ  المحػػ ع   كتػػاب الفضػائ   ادل الػػ.    هػػو يه سػم إ  كضػػائ  ام ػػخاص  امةػاكن  اميػػاـ  ة ػػالمح م    
كتاب الط ارة   كتاب ال مة   كتاب ال كاة   كتاب ال ػ عة   كتػاب ك ػ  ك كالػ    ادلالػر ؼ   كتػاب 

كتػػػػاب السػػػفر   كتػػػاب اجل ػػػػاد   كتػػػاب المحيػػػػوع ةػػػ ح السػػػخاا  السػػػػـر   كتػػػاب ال ػػػـو   كتػػػػاب احلػػػع    
 ادلالاةمت   كتاب الهساح   كتاب الهف ات   كتاب امطال ػة   كتػاب ام ػربة   كتػاب العمحػاس   كتػاب 
ال يه    كتاب الطي.   كتاب الهـو   كتاب امدب   كتاب ةالا رة الهاس   كتاب الرب   كتػاب اذلػ ايا    

حسػػاـ السػػعطالية   كتػػاب امؽلػػػاف  الهػػذ ر   كتػػاب ذـ ادلالاصػػػال    كتػػاب امحسػػاـ  ال ضػػايا   كتػػػاب ام
كتػػػاب احلػػػ  د  الال وبػػػات   كتػػػاب ال هػػػ     كيػػػ  امبػػػ اؿ  ال ػػػاحلوف   كتػػػاب الػػػذكر   كتػػػاب الػػػ عاا    
كتػػاب ادلػػواعل   كتػػاب الوصػػايا   كتػػاب ادلمحػػم  الفػػؤ   كتػػاب ادلػػرض   كتػػاب الطػػ.   كتػػاب ذكػػر 

كتػػاب ال محػػور   كتػػاب المحالػػت  لهػػواؿ ال ياةػػة   كتػػاب صػػفة اجلهػػة   كتػػاب صػػفة   ادلػػوت   كتػػاب ادليػػ اف  
الهػػػار   كتػػػاب ادلستمحةػػػع ةػػػن ادلوضػػػع ك ادلوضػػػوع   ععػػػز ال ػػػحابة   كػػػذلك مخسػػػوف كتابػػػا   كػػػ  كتػػػاب 

 155يةت   ععز لبواب   ك ن لراد ح ي ا   طعمح  ك ة ال  ةػن هػذه الستػ. و  اهلل ادلوكػمح و / صػفحة 
ي  باب ك لف اهلل ع  ج  ع ق للمحظلا لبو الفض  زل   بن لاصر احلػاكل عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر / كتاب التوح

لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن ع ػػر بػػن لعػػف الةػػ ازي عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو عمحػػ  اهلل زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل احلػػاكم الهيسػػابوري 
لػربت عػن زل ػ  عاؿ للربل إ اعي  بن زل ػ  بػن الفضػ  بػن زل ػ  ك بػن   السػالرا: ك الةػالرا:   عػاؿ ل

بن وحلاع التعخز ك  حلاع المحعخز   عاؿ للربل حمحاف ابن همؿ عن محاد بن وػع ة عػن لف ادل ػـ  عػن 
عػػاؿ   مةػػن امرض  م ةػػن  ػػاا    qلف هريػػرة عػػاؿ : " عيػػ  يػػا روػػوؿ اهلل ةػػم ربهػػا ةػػن ةػػا ةػػر ر   ك ( 

الال يػػ  بػػن زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن لعػػمح لػػيم كظجراهػػا كالرعػػهب كخعػػمح لفسػػ  ةػػن ذلػػك الالػػرؽ "  عػػ  ر اه عمحػػ  
ةه ه عن زل   بن وحلاع ك  حلاع   ك اؿ كي  : " إف اهلل ع  ج  لعمح الفػرس كظجراهػا كربعػهب ك كالرعػهب 
  مث لعػػمح لفسػػ  ةه ػػا " و هػػذا حػػ يت م يةػػك ك  ضػػال     ةػػا  ضػػع ة ػػ  هػػذا ةسػػعم    إلػػ  دلػػن لرؾ 

و  عػػ  ا ػػم عع ػػاا احلػػ يت بوضػػع هػػذا  ادلوضػػوعات  لدبرهػػا   إذ هػػو ةسػػتحي  مف اخلػػالمح م ؼلعػػمح لفسػػ 
احلػػػػ يت زل ػػػػ  بػػػػن وػػػػحلاع ك  ػػػػحلاع   كظلمحظلػػػػا إ اعيػػػػ  بػػػػن لمحػػػػ  السػػػػ رعه ى عػػػػاؿ للمحظلػػػػا لبػػػػو ال اوػػػػم 
ام ػػاعيعال عػػاؿ حػػ يفها محػػ ة بػػن يووػػف السػػ  ز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو لمحػػ  عمحػػ اهلل بػػن عػػ ى احلػػاكل عػػاؿ : 

لحاديػت ك السػمحي  ك التةػمحي    يهسػمح ا  زل   بػن وػحلاع التعخػز ك  ػحلاع المحعخػز   ةتال ػ. كػاف يضػع
w( ك الالمحػػارة   ػػحيف    1إ  لصػػحاب احلػػ يت ي عػػمح م هبػػا   ةه ػػا حػػ يت الفػػرس و     هػػاة  (     
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 هػػػػز هسػػػػذا بامصػػػػ     ال ػػػػاهر لف الواضػػػػع السػػػػذاب لراد  الركاكػػػػة ظػػػػاهرة " ةػػػػاا ة ػػػػور "   مث ةضػػػػز 
/  وػ   لمحػ  بػن حهمحػ   156و     ( / صػفحة  يةرح ا مبا ي ه  ك احة و  ةا هو إم الس اجة عيه ػا

عه  ك اؿ : ةمحتػ ع صػاح. هػوى و  عػاؿ ال ػوارى ك الفػ ارى   زل ػ  بػن وػحلاع ك  ػحلاع   كػاكر و  عػاؿ 
لبو الفتح زل   بن احلسا امزدي احلاكل : زل   بن وحلاع    حلاع ( كذاب م بػ  الر ايػة عهػ  لسػوا 

ة   هذا احل يت لبػو ادل ػـ   ا ػ  ي يػ  بػن وػفياف المح ػري و عػاؿ  ةذهمح   زيف  ك زيغ    ك ال ين و مث ك
والي  : رليت     لو لعطز درعلا لوضع مخسا حػ ي ا و  عػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : لػي  ح ي ػ  بةػر و  عػاؿ 
الهسائال : هو ةن ؾ و  اععم للها حرصا ك لرجها   ر اة هذا احل يت ععز عػادة احملػ يفا لمحػا ك ليتمحػا   

ا هػػػذا    إم ك  ػػػ  هػػػذا احلػػػ يت م ػلتػػػاج إ  اعتمحػػػار ر ا ػػػ    مف ادلسػػػتحي  لػػػو صػػػ ر عػػػن لمػػػم  ضػػػالو 
ال  ات رد  لس. إلػي م اخلػق و لم  ػرى للػ  لػو اجت ػع لعػمح ةػن ال  ػات كػظلرب ا لف اجل ػ  عػ  دلػ  ك 

الف وػػم اخليػػاط دلػػا لفالههػػا يف ػػت م  م ليفػػرت ك لػػربهم   ممػػم للػػرب ا مبسػػتحي    كسػػ  حػػ يت رليتػػ  ؼلػػ
ادلال وؿ   ل  يهاعو امصوؿ   كاععم للػ  ةوضػوع كػم  تسعػف اعتمحػاره و  اععػم للػ  عػ  غلػر ك كتابهػا هػذا 
ةن امحاديت ةا م يةك ك  ضال    غ  لل  م يتالا لهػا الواضػع ةػن الػر اة    عػ  يتفػمح رجػاؿ احلػ يت  

عػ   سع هػا ك هػذا ك المحػاب كع م يف اة  احل يت ةوضوع ل  ة عوب ل  ة ل     هذا ل س  امةػور     
ادلت ػػ ـ و ال ػػروف كػػمـ اهلل ع  جػػ     كمةػػ  ةػػن صػػفا      صػػفا   ع ؽلػػة    هػػذا يسفػػز ك دليػػ  ع ةػػ  و 

/ احلػ يت ام ؿ : للمحظلػا عمحػ   157 ع  بذلمح لعواـ كوضالوا لحاديت   ؿ ععز عػ ـ ال ػروف : / صػفحة 
  بن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلا ععز بػن لمحػ  احملتسػ. عػاؿ الرمحن بن زل   الالرار   ال  از ( عاؿ للمحظلا لمح

للمحظلا احلسن بن احلسا اذل  ال عاؿ ح يفها لبو ل ر زل   بن هار ف اله ر ال عاؿ ح يفها زل ػ  بػن عمحػ  
بن عاةر الس رعه ى عاؿ ح يفها عتيمحة بن والي  عاؿ ح يفها عمحػ اهلل بػن ذليالػة عػن لف الػ ب  عػن جػابر عػاؿ 

صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن عػػاؿ ال ػػروف سلعػػوؽ ك ػػ  كفػػر " هػػذا حػػ يت م ي ػػح عػػن  عػػاؿ روػػوؿ اهلل
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم و عاؿ ال ارعطن : زل   بن عمحي  يسػذب  يضػع احلػ يت و ال ػال : للمحظلػا 

رعمحػا: عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لمح  بن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا ادلسػي. بػن زل ػ  بػن ادلسػي. ام
ك امرحمحال   عاؿ ح يفها لف عاؿ ح يفها زل   بن ػل، بن رزين ادل ي ز عاؿ ح يفها ع  ػاف بػن ع ػر بػن 
كػػارس عػػاؿ حػػ يفها ك  ػػ  عػػن احلسػػن عػػن للػػ  بػػن ةالػػك عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : "  

  كمة  ةه  بػ ل  إليػ  يالػود كع ا ك ك    ةا ك الس وات  ةا بيه  ا ك و سلعوؽ غ  اهلل  ال روف  ذلك لل
   وػػيحلر لعػػواـ ةػػن لةػػد ي ولػػوف ال ػػروف سلعػػوؽ   ك ػػن عالػػ  ةػػه م كفػػر بػػاهلل الال ػػيم  طع ػػهب اةرل ػػ  ةػػن 
وػػاعت    ملػػ  م يهمحغػػال دلؤةهػػة لف  سػػوف بػػهب كػػاكر إم لف  سػػوف وػػمح ت  بػػال وؿ " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع 

لسػػمح: : كػػاف دجػػام يضػػع احلػػ يت م ػلػػ  ذكػػره إم  ادلػػت م بػػ  زل ػػ  بػػن ػلػػ، بػػن رزيػػن و عػػاؿ لبػػو حػػا  ا
بال ػ ح كيػ  و احلػػ يت ال الػت : للمحظلػػا إ اعيػ  بػػن لمحػ  السػػ رعه ى عػاؿ للمحظلػػا إ اعيػ  ابػػن ةسػال ة عػػاؿ 
wللمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن حػػرب عػػاؿ 
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ع ػػ  عػػن لف صػػاا عػػن لف هريػػرة عػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم للػػ  حػ يفها ابػػن محيػػ  عػػن جريػػر بػن ام
/ م لػػالمح  م سلعػػوؽ    ةػػن عػػاؿ غػػ  ذلػػك ك ػػو كػػاكر " و هػػذا  158عػػاؿ " ال ػػروف كػػمـ اهلل / صػػفحة 

حػػػ يت ةوضػػػوع ععػػػز روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم و عػػػاؿ ابػػػن عػػػ ى : لمحػػػ  بػػػن زل ػػػ  بػػػن حػػػرب 
و  كػػذلك عػػاؿ لبػػو حػػا  بػػن حمحػػاف : كػػاف كػػذابا يضػػع احلػػ يت و  عػػاؿ ةةػػ ور بالسػػذب   ضػػع احلػػ يت 

الػػ ارعطن ةػػن ؾ و  لةػػا ابػػن محيػػ  كا ػػ  زل ػػ  بػػن محيػػ  بػػن حيػػاف ك حمحػػاف      عػػ  كذبػػ  لبػػو زرعػػة  ابػػن 
رارة ك  ارة   و  عػػػاؿ صػػػاا بػػػن زل ػػػ  ةػػػا رليػػػهب لحػػػذؽ بالسػػػذب ةهػػػ   ةػػػن السػػػادكو: ك الةػػػاذكو:   و 

للمحظلػا لبػو ةه ػور الالػ از ك ال ػ از   عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر ابػن يفابػهب اخلطيػ. عػاؿ للمحظلػا لبػو احل يت الرابػع : 
ال اوػػم طعحػػة بػػن ععػػز بػػن ال ػػ ر السهػػا: عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن إبػػراهيم الةػػاكالال عػػاؿ حػػ يفها 

بػػن زل ػػ   لبػػو ع ػػارة زل ػػ  بػػن لمحػػ  ابػػن ادل ػػ ى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو لػػاكع لمحػػ  بػػن ك ػػ  عػػاؿ حػػ يفها جالفػػر
الالابػػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو يال ػػوب امع ػػز عػػن إ اعيػػ  بػػن يال ػػر عػػن زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل ال غةػػز عمحيػػ  ةػػن 
الي ن عاؿ  الهب زلع  ك سلع    بػن وػالي  ي ػوؿ  الػهب ةسػر عا   ي ػوؿ  الػهب عمحػ اهلل بػن ةسػالود ي ػوؿ 

 ػػالمح  م سلعػػوؽ ك ػػػن :  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػػ   وػػعم   ي ػػوؿ ( " ال ػػروف كػػػمـ اهلل   لػػي  ( 
زعم غ  ذلك ك   كفػر مبػا للػ ؿ ععػز زل ػ  صػعز اهلل ععيػ   وػعم " و عػ  اخلطيػ. : هػذا احلػ يت ةهسػر 
ج ا  ك إوهاده غ   اح  ةن ام ولا و عاؿ ال ارعطن :  لبو ع ارة ضاليف ج ا و احلػ يت اخلػاة  : 

هب اخلطيػ. عػاؿ للػربل احلسػن بػن لف طالػ. للمحظلػا عمحػ الرمحن بػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػ
/ ال واس عاؿ : عر  ععػز صػ عة بػن همحػ ة  للػا ل ػع عيػ  لػ   159عاؿ ح يفها يووف بن ع ر / صفحة 

: حػ يفك يووػػف بػن يال ػػوب ادلالػ ؿ عػػاؿ : عػاؿ حػػ يفها حفػا بػػن إبػراهيم عػػاؿ حػ يفها إبػػراهيم بػن الالػػما 
عػن لـ الػ رداا عػن لف الػ رادا عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   اموسه را: عن ب ية بن الولي  عن يفور بػن ي يػ 

 وػػعم عػػاؿ " ةػػن ةػػات  هػػو ي ػػوؿ ال ػػروف سلعػػوؽ ل ػػز اهلل يػػـو ال ياةػػة   جػػ  إ  عفػػاه " و عػػاؿ اخلطيػػ. : 
 ةن با ابن همح ة  ب ية م يالرؼ  يفور بن ي ي    ي رف   ي رؾ ( لـ ال رداا و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب  عػ  

اف ير ى عن ام ولا  الضالفاا  رمبا لو ق ذكرهم  ذكر ةػن ر  ا لػ  عهػ  و  عػ  ر ى ك ذكرلا لف ب ية ك
هذا المحاب لحاديت عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم لي  كي ا  ػر ي محػهب عهػ  و بػاب ةػا ذكػر لف اهلل 

ريفي ػػز عػػاؿ  الػػا  عػػرل طػػ   يػػ  عمحػػ  لعػػمح ودـ للمحظلػػا لبػػو الربكػػات ععػػز المحػػ ار عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز الط
للربلػػا همحػػة اهلل بػػن احلسػػن الطػػربي عػػاؿ للربلػػا ععػػز بػػن زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن بسػػراف عػػاؿ للربلػػا احلسػػن بػػن 
زل ػػػ  بػػػن ع  ػػػاف عػػػاؿ حػػػ يفها يال ػػػوب بػػػن غفيػػػاف    للربلػػػا إ اعيػػػ  بػػػن لمحػػػ  السػػػ رعه ى عػػػاؿ للربلػػػا 

لبػػو لمحػػػ  بػػن عػػػ ى  إ اعيػػ  بػػػن ةسػػال ة ام ػػػاعيعال عػػاؿ للربلػػػا محػػ ة بػػػن يووػػف السػػػ  ز عػػاؿ حػػػ يفها
احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن ةووػػز ابػػن زصلويػػ  ح و  للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب بػػن ادلمحػػارؾ امظلػػاطز عػػاؿ للربلػػا 
زل   بن ادل فر الةاةال عاؿ للربلا لمح  بن زل   الالسالز   الالتي ال ( عاؿ للربلػا يووػف بػن ال ضػي    

w/ زل ػ  بػن إ اعيػ  عػاؿ  115ؿ ح يفها / صفحة ال لي  ( عاؿ للربلا لبو جالفر التاليعز   الال يعز ( عا
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ح يفها إبراهيم بن ادل ػاجر بػن ةسػ ار عػن ع ػر بػن حفػا بػن ذكػواف عػن إبػراهيم ةػو  اخلػرؽ   احلرعػة ( 
عن لج هريرة رضػال اهلل عهػ  عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : " إف اهلل  الػا  عػرل طػ   يػ  عمحػ  

ادلمئسػة ال ػروف عػالوا طػوف مةػػة يهػ ؿ هػذا ععػي م    طػوف مجػػواؼ  لف ؼلعػمح ودـ بػظلف عػاـ كع ػا  الػػهب
ب   هذا    طوف ملسن  تسعم هبذا " هذا ح يت ةوضوع و عاؿ ابػن عػ ى :   لجػ  مبػراهيم حػ ي ا 
للسر ةن هذا مل  م ير ي  غ ه و عاؿ المحخاري : إبراهيم بػن ادل ػاجر ضػاليف ةهسػر احلػ يت و  لةػا ع ػر 

ؿ لمحػػػ  بػػن حهمحػػ  لرعهػػػا ك حرعهػػا   ح ي ػػ  و  عػػػاؿ ػلػػ، بػػن ةالػػػا : لػػي  بةػػر    عػػػاؿ بػػن حفػػا ك ػػا
الهسائال : ةن ؾ احل يت    عاؿ لبو حا  بن حمحاف احلاكل : هذا ةػن ةوضػوع و بػاب  حػز اهلل ع  جػ  
 بعغػػػات سلتعفػػػة للمحظلػػػا إ اعيػػػ  بػػػن لمحػػػ  السػػػ رعه ى عػػػاؿ للمحظلػػػا إ اعيػػػ  بػػػن ةسػػػال ة عػػػاؿ للمحظلػػػا محػػػ ة بػػػن
يووف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن عػ ى احلػاكل عػاؿ حػ يفها إبػراهيم بػن ععػز الغ ػرى عػاؿ حػ يفها عمحػ  الغفػار 
بن عمح اهلل بن ال ب  عاؿ ح يفها الالمحػاس بػن الفضػ  عػاؿ حػ يفها جالفػر بػن الػ ب  عػن ال اوػم عػن لف لةاةػة 

ؿ الالػػرش بالفاروػػية ال ربػػ  ك عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إف كػػمـ اهلل ك الػػذين   حػػو 
الذربػػػة      إف اهلل ع  جػػػ  إذا ل حػػػز لةػػػرا كيػػػ  كػػػوف ك لػػػا   ل حػػػاه بالفاروػػػية ال ربػػػ  ك الذربػػػة   و  إذا 
ل حز لةرا كي    ة ل حاه بالالربية " و طريمح ولر للمحظلا زل   بػن عمحػ ادلعك بػن لػ  ف عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  

 ػر الفاروػز عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها ع ػراف / عػاؿ للمحظلػا ع 111بن ةسػال ة / صػفحة 
بػن ةووػز عػاؿ حػ يفها ةووػز بػن السػه ي عػاؿ حػػ يفها ع  ػاف بػن ـ بػ  الػرمحن الطراي ػز عػاؿ حػ يفها ع ػػر 
بػػن ةووػػز بػػن  جيػػ  عػػن ال اوػػم عػػن لف لةاةػػة عػػاؿ ك عػػاؿ   روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إف اهلل 

ز بالالربية    إذا رضػز للػغ ؿ الػوحز بالفاروػية " هػذا حػ يت ةوضػوؿ كفػز ع  ج  إذا غض. لل ؿ الوح
طري   ام ؿ جالفر بن ال ب       طري   ال ػال ع ػر بػن ةووػز و عػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : كمعلػا لػي  ب  ػة 
و  عاؿ الهسائال  ال ار عطن و كمعلا ةن ؾ و  عػاؿ لبػو حػا  بػن حسػاف احلػاكل كػاف ع ػر ك عػ اد ةػن 

احلػػ يت و عػػاؿ  هػػذا احلػػ يت باطػػ  م لصػػ  لػػ  و بػػاب لبغػػو العغػػات إ  اهلل  الػػا  ر ى إ اعيػػ  يضػػع 
بػػن زيػػاد عػػن عاصػػم ال طػػاف عػػن ادل ػػربى عػػن لف هريػػرة : " إف لبغػػو كػػمـ إ  اهلل  الػػا  الفاروػػية  كػػمـ 

   كػػػمـ لهػػػ  اجلهػػػة  احلوريػػػ  ك اخل ريػػػة    كػػػمـ لهػػػ  الهػػػار احلاريػػػة ك السػػػحلارية -الةػػػيطاف ك الةػػػياطا   
الالربية "  ضػال  إ اعيػ  و عػاؿ ابػن حمحػاف هػو دجػاؿ م ػلػ  ذكػره ك الستػ. إم ععػز ال ػ ح كيػ  و  عػاؿ 
الػ ار عطػػن كػذاب ةػػن ؾ و بػػاب ذكػر لف ميػػع الػػوحز بالالربيػة للمحظلػػا زل ػ  بػػن عمحػػ ادلعك بػن لػػ  ف عػػاؿ 

بن يووف عاؿ للمحظلا لبو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ / مح ة  112للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلا / صفحة 
ح يفها إبراهيم عمح  الغفار بن عمح اهلل بن الػ ب  عػاؿ حػ يفها الالمحػاس بػن الفضػ  امل ػاري عػن وػعي اف عػن 
ال هػػري عػػن وػػالي  عػػن لف هريػػرة عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : "  الػػذى لفسػػال بيػػ ه ةػػا 

يهػ   بيهػ  إم بالالربيػة و مث يسػوف هػو بالػ  يمحعغػ  عوةػ  بعسػامم " هػذا لل ؿ اهلل ةن  حز عق ععػز ك لػال   ب
wح يت م ي ح  وعي اف هو ابن لعم ك لرعػم   عػاؿ لمحػ  لػي  بةػر م يػر ى عهػ  احلػ يت و  عػاؿ ػلػ، 
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لي  بةر م يسا ى كعسا  عاؿ ع  اف بن ععز لي  ب  ػة و  عػاؿ الهسػائال  لبػو دا د  الػ ار عطػن : هػو 
ابػن حمحػاف : يػر ى عػن ال  ػات ادلوضػوعات  لةػا عمحػاس بػن الفضػ  ك ػاؿ ػلػ، لػي  ح ي ػ   ةن ؾ و  عاؿ

بةػػر و  عػػاؿ الهسػػائال : ةػػن ؾ و بػػاب  ةػػمحي  كػػمـ اهلل ع  جػػ  بال ػػواعمح للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن ععػػز ادل ػػرى 
بػػن زل ػػ  عػػاؿ للمحظلػػا احلسػػا بػػن ععػػز بػػن الػػربى عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن ػلػػ، المحسػػري عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  

ال فار عاؿ ح يفها وال اف بن ل ر  للمحظلا زل   بن ع ػر امرةػوى عػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػا بػن اذلهػ ي عػاؿ 
للمحظلا ابن  اها عاؿ لمح  بن زل   بن  اها عاؿ ح يفها لمح  بن زل   بن زيػاد عػاؿ حػ يفها ع  ػاف بػن 

ةالػػك بػن ػلػػ، لبػو غسػػاف عػػاؿ  ةووػز ح و عػػاؿ ابػن  ػػاها    حػ يفها ععػػز بػػن زل ػ  المح ػػري عػاؿ للمحظلػػا
للمحظلا ععز بن عاصم عن الفضػ  بػن عيسػز الرعا ػز عػاؿ حػ يفجل زل ػ  بػن ادلهسػ ر عػاؿ حػ يفها جػابر بػن 

/ صػعز اهلل ععيػ   وػعم " دلػا كعػم اهلل ةووػز يػـو الطػور كع ػ   113عمح اهلل عاؿ عاؿ رووؿ اهلل / صفحة 
( إظلػػا كع تػػك ب ػػوة عةػػرة ومؼ لسػػاف    عػػوة  1 بغػػ  السػػمـ يػػـو لػػاداه ك ػػاؿ لػػ  ك يػػا   ةووػػز ك ػػاؿ  

املسػػن كع ػػا  إف ك  للػػا   لعػػوى ةػػن ذلػػك   كع ػػا رجػػع ةووػػز إ  بػػجل إوػػرائي  عػػالوا يػػا ةووػػز صػػف لهػػا  
كػػمـ الػػرمحن   عػػاؿ : وػػمححاف اهلل إذ م لوػػتطيال  و عػػاؿ يػػا ةووػػز كةػػمح  لهػػا و عػػاؿ ل   ػػر ا إ  لصػػوات 

ز   كػػػمـ  الت ػػػوه عػػػق    إلػػػ  عريػػػ. ةهػػػ   لػػػي  هػػػذا حػػػ يت لػػػي  ال ػػػواعمح الػػػد   ػػػ  بػػػاجم ك بػػػظجع
ب حيح و عاؿ لبوالسختيا: : لو  ل  الفض  للرس كاف لػ ا لػ     عػاؿ ابػن عييهػة : الفضػ  بػن عيسػز 
م  ػػر    عػػاؿ هػػو رحػػ  ك رجػػ    وػػوا عػػ ري و عػػاؿ :  ععػػز ابػػن عاصػػم لػػي  بةػػر    عػػاؿ الهسػػائال : 

هػػػار ف : ةازلهػػػا لالركػػػ  بالسػػػذب و بػػػاب ةػػػا ر ى لف اهلل  الػػػاؿ عػػػرج إ  ةػػػن ؾ احلػػػ يت    عػػػاؿ ي يػػػ  بػػػن 
الس اا  الا  عن ذلك للمحظلا لبو ةه ور بن ل  ف عاؿ للمحظلا لبو زل   احلسا بن ععز بن اجلػوهرى عػن 
لف احلسن عن لف ع ػر الػ ارعطن عػن لف حػا  بػن حمحػاف احلػاكل عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن لمحػ  بػن إبػراهيم 

ا عمحػػ اهلل بػػن وػػعي اف بػػن ع ػػ ة عػػاؿ حػػ يفها بسػػر بػػن زيػػاد المحػػاهعز عػػاؿ حػػ يفها ابػػن ادلمحػػارؾ عػػن عػػاؿ حػػ يفه
والي  بن لف عر ة عن عتادة عػن زرارة بػن ل   عػن لف هريػرة عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 

ك ػ  ههػا ركالتػا   مث  : " دلا لورى ف إ  بيهب ادل  س ةر ف جربي  ب رب لف إبراهيم ك اؿ يا زل ػ  إلػ ؿ
ةر ف بمحيهب حلم ك اؿ ال ؿ ك   هها ركالتا كإف هاههػا  لػ  للػوؾ عيسػز   مث ل ػز ف إ  ال ػخرة ك ػاؿ 

(  1يػػا زل ػػ  ةػػن هػػا ههػػا عػػرج ربػػك إ  السػػ اا    ذكػػر كمةػػا طػػويم لكػػره ذكػػره " و     هػػاة  (     
/ عػاؿ لبػو حػا  هػذا  114( / صػفحة  (     1ادلوضػوعات  8لي اهلل ع  ج  كي ا ع ػ ه الوضػاع و   

ح يت م يةك عواـ لصحاب احل يت لل  ةوضوع   كسيف بالمح ار ك هذا الةظف و  كػاف بسػر بػن زيػاد 
دجام يضع احل يت ععز ال  اة و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب  عػ   ػع بالػو ادلةػذ ك ادلةػمح ة   هػذا احلػ يت 

ا ك  طػظه  طظهػا   اهلل بػوج كتػوهم دلػا ك لفسػ  ةػن ةع عوؿ الهع صػعز اهلل ععيػ   وػعم : ولػر  طيػ   طي ػ
التةػػػمحي  لمػػػا  طيػػػة عػػػ ـ  إظلػػػا ادلػػػراد هبػػػا الوعالػػػة بػػػا ادلةػػػركا  ادلسػػػع ا  عػػػ  لمت ػػػهب  ػػػرح هػػػذا ك كتػػػاب 
wادلس ز " مبه اج الوصوؿ إ  ععم امصوؿ " و باب ع  ة اهلل ع  ج  للمحظلا إ اعي  بػن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا 
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اؿ للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ : عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن لمحػ  إ اعي  بن ةسال ة ع
بن عمح اهلل عاؿ حػ يفها وػفياف بػن بةػر السػو  عػاؿ للمحظلػا بةػر بػن ع ػارة عػن لف ر ؽ عػن عطيػة عػن لف 

لػػػ  وػػػالي  اخلػػػ رى عػػػن الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم ك عولػػػ  : " م   ركػػػ  امب ػػػار ( عػػػالوا إف اجلػػػن  ام
 الةػػياطا  ادلمئسػػة ةهػػذ يػػـو لع ػػوا إ  يػػـو ي ػػاة م ك عيػػاة م   صػػفا  احػػ ا ةػػا لحػػاطوا بػػاهلل ع  جػػ  " 
هذا ح يت م ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم يوهم ع  ة الػذات ععػز  جػ  الةػمحي  ك التةػمحي  

احلػػ يت و عػػاؿ ابػػػن     التحلسػػيم  الػػا  عػػػن ذلػػك و عػػاؿ الال يعػػػز :  بةػػر بػػن ع ػػػارة م يتػػابع ععػػز هػػػذا
حمحاف : م ػلتع بمحةر إذا الفرد    لةا عطية ك   ضالف  اجل اعة و  عاؿ ابن حمحاف : كاف ع   ػع ةػن لف 
وػػالي  اخلػػ رى لحاديػػت كع ػػا ةػػات حػػ  غلػػال  السالػػع ك جالػػ  غلػػال  السعػػال   كػػإذا عػػاؿ السعػػال عػػاؿ 

   كهػػاه لبػػا وػػالي  كػػيطن للػػ  لراد / اهلل ععيػػ   وػػعم حفػػل ذلػػك  ر اه عهػػ 115روػػوؿ اهلل صػػعز / صػػفحة 
اخلػػ رى    إظلػػا لراد السعػػال م ػلػػ  كتػػ. ح ي ػػ  إم ععػػز التالحلػػ. و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب  هػػذا احلػػ يت 
شلػػا لكعهػػ  ع ػػ  السعػػال و بػػاب ذكػػر التػػاج للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  الالػػرار ك ال ػػ از   عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن 

العػػز زل ػػ  بػن ععػػز عػػاؿ حػ يفها لبػػو ال اوػػم عمحػ اهلل بػػن زل ػػ  بػػن ععػز بػػن يفابػػهب عػاؿ للمحظلػػا ال اضػػز لبػو ال
اليسع عاؿ ح يفها احلسن بن لمح  بن إبراهيم بن دي  ك عي    الفاروز عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن وػعي اف بػن 
حمحيػػ. لػػوين عػػاؿ حػػ يفها وػػوي  بػػن عمحػػ  الال يػػ  عػػن محيػػ  عػػن للػػ  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  

ف إ  الس اا ك     الت يهب رليهب رف ع  ج  بيجل  بيهػ  ححلػاب بػارز كرليػهب كػ   وعم : ك دلا   لورى 
 ر ةه  حد رليهب  اجا حبوصوصػا ك سلرصػا   ةػن لؤلػؤ " عػاؿ لبػو الالعػز حػ يفها لبػو اليسػع هبػذا احلػ يت 
ك معػػة لحاديػػت كمحػػ ة هبػػذا اموػػهاد مث رجػػع عػػن ميػػع الهسػػخة  عػػاؿ  علػػهب إذ ر يت ػػا عػػن ابػػن عيػػ   إظلػػا 
حػػػ يفجل   يال ػػػا عاوػػػم بػػػن إبػػػراهيم ادلطػػػز ك ادلطعػػػز   عػػػن لػػػوين و للمحظلػػػا عمحػػػ الرمحن عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو بسػػػر 
اخلطي. عاؿ وظلهب ال هري عن ابن اليسع ك اؿ لي  حبحلػة كهػهب ل عػ  ك   الػ    ةالػ  وػاعة كي ػوؿ إلػك 

يم ادلػػ : لت ػػهب لت ػػة ةهػػذ عالػػ ت و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب لةػػا ابػػن اليسػػع كعػػي  ب  ػػة  عاوػػم بػػن إبػػراه
الػػذى لحػػاؿ ععيػػ  لػػي  بةػػز لصػػم و عػػاؿ الػػ ار عطػػن : هػػو كػػذاب    ة ػػ  هػػذا احلػػ يت م ؼلفػػز للػػ  

( ةالػجل  1(  يةػ  إ  التةػمحي  كساكػظ اهلل ةػن ع ػ  و     هػاة  (      1ةوضوع  لل  ي محػهب المحغيضػة   
ك احلػ يت ادلوضػوع و    المحغو هها غ  ةهاو. لعسياؽ  ي  ر للػ  بريػف عػن المحالضػية إ ػارة إ  التػاج

/ باب ذكر احلحل. للمحظلا زل   بن ع ر امرةوى عاؿ للمحظلا عمحػ  ال ػ   بػن ادلػظةوف  116  ( / صفحة 
عاؿ للمحظلا ال ارعطن عاؿ ح يفها زل   بن لف بسػر الالطػار عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن يووػف بػن لف ةال ػر عػاؿ 

الال يػػ  بػػن لف حػػاـز عػػن لف حػػاـز عػػن حػػ يفها حمحيػػ. بػػن لف حمحيػػ. عػػاؿ حػػ يفها هةػػاـ بػػن وػػال   عمحػػ  
وػ   بػن وػال  لف الهػػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػػاؿ : " بػا اهلل ع  جػ   بػا اخلعػػمح وػمحالا للػف ححلػػاب 
 لعرب اخلعمح إ  اهلل ع  ج  جربي   ةيسائي   إوػراكي   إف بيػه م  بيهػ  لربالػة ححلػ. : ححلػاب ةػن لػار 

w" حػ يت م لصػ  لػ  و عػاؿ الػ ارعطن  فػرد بػ   ححلاب ةن ظع ة  ححلاب ةن غ اـ  ححلػاب ةػن ادلػاا 
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حمحي. بن لف حمحي. و  عاؿ لمح  بػن حهمحػ  : لػي  ب  ػة كػاف يسػذب    عػاؿ ػلػ، : لػي  بةػر    عػاؿ 
الهسائال : ةن ؾ    عاؿ ابن عػ ى : كػاف يضػع احلػ يت و حػ يت ولػر : للمحظلػا عمحػ  الوهػاب بػن ادلمحػارؾ 

الالتي ػال للمحظلػا يووػف بػن الػ لي  عػاؿ حػ يفها لبػو جالفػر زل ػ  بػن عاؿ للمحظلا زل   بن ادل فر عػاؿ : للمحظلػا 
ع ر  الال يعز عاؿ ح يفها زل   بن إ اعي  عاؿ ح يفها ةسز بن إبراهيم عاؿ ح يفها ةووز بػن عمحيػ ة عػن 
ع ػػر بػػن احلسػػم بػػن يفوبػػاف عػػن عمحػػ اهلل بػػن ع ػػر  بػػن الالاصػػز ك الالػػاص    عػػن لف حػػاـز عػػن وػػ   بػػن 

صعز اهلل ععي   وعم : " د ف اهلل  الا  وػمحالوف للػف ححلػاب ةػن لػور  ظع ػة  وال  عام : عاؿ رووؿ اهلل
 ةاا ك م    س ع ةن لال  ك لف     ي ا ةػن حسػن  عػك احلحلػ. إم زه ػهب لفسػ ا " و هػذا حػ يت 
م لص  ل  و كظةا ةووز بن عمحي ة ك اؿ لمح  بن حهمحػ  : م ػلػ  عهػ ي الر ايػة عهػ     عػاؿ ػلػ، : لػي  

/ حػ يت ولػر للمحظلػا  117بن احلسم ك اؿ المحخاري : هو ذاه. احل يت و / صػفحة  بةر :  لةا ع ر
زل   بن عمح  المحاعال بن لمح  عاؿ : للمحظلا لمح  بن لمح  احلػ اد عػاؿ للمحظلػا لبػو لالػيم امعف ػا: عػاؿ حػ يفها 
بػن لو  بن ةووز عاؿ ح يفها يووف ابن زياد عاؿ ح يفها عمح  ادلهالم بن إدري  عن لبي  عن جػ ه  هػ. 

ةهمح  عن لف هريرة " لف رجم ةن الي ود ل ز الهع صعز اهلل ععي   وعم ك اؿ يا روػوؿ اهلل هػ  لححلػ. ك 
احتحل.   اهلل ةػن لع ػ  بةػر غػ  السػ ا ات   عػاؿ لالػم بيهػ   بػا ادلمئسػة الػذين حػوؿ الالػرش وػمحالوف 

ابػػا ةػػن ركػػارؼ ححلابػػا ةػػن لػػور    وػػمحالوف ححلابػػا ةػػن لػػار    وػػمحالوف ححلابػػا ةػػن ظع ػػة    وػػمحالوف ححل
اموتربؽ    ومحالوف ححلابا ةػن ركػارؼ السػه س    وػمحالوف ححلابػا ةػن در لبػيو    وػمحالوف ححلابػا ةػن 

(    وػمحالوف ححلابػا ةػن يفعػع    1در لمحر    ومحالوف ححلابا ةن در لصفر    وػمحالوف ححلابػا ةػن صػا   
ححلابػػا ةػػن  وػػمحالوف ححلابػػا ةػػن ةػػاا    وػػمحالوف ححلابػػا ةػػن غ ػػاـ    وػػمحالوف ححلابػػا ةػػن بػػرد    وػػمحالوف 

ع  ة ك اهلل   الد م  وصف   عاؿ كظلربل عن ةعػك اهلل الػذى يعيػ    ك ػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم 
: صػػ عهب كي ػػا ك مبػػا   للرب ػػك يػػا ي ػػودى   عػػاؿ كػػإف ادلعػػك الػػذى يعيػػ  إوػػراكي  مث جربيػػ  مث ةيسائيػػ  مث 

 ادلػػت م بػػ  عمحػػ  ادلػػهالم    عػػ    ةعػػك ادلػػوت " هػػذا حػػ يت ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم
كذب  لمح   ػل،  عاؿ الػ ارعطن : هػو  لبػوه ةن كػاف و بػاب ذكػر العػوح للمحظلػا زل ػ  بػن لاصػر عػاؿ للمحظلػا 
ادلمحارؾ بن عمح  اجلمحار عاؿ للمحظلا عمح  المحػاعال ابػن لمحػ  الػواعل للمحظلػا زل ػ  بػن جالفػر بػن عػمف عػاؿ حػ يفها 

عاؿ ح يفها زل   بن لمح  الوراؽ عػاؿ حػ يفها وػالي  بػن زل ػ  بػن يفػواف لبو الفتح زل   بن احلسا امزدي 
ك يفواب   عاؿ حػ يفها بسػر بػن عيسػز عػن زل ػ  بػن ع  ػاف احلػ ا: عػن ةالػك بػن ديهػار عػن احلسػن عػن 

( كػػذا هػػال بامصػػ     يتضػػح  1للػػ  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم :     هػػاة  (     
/ " إف هلل لعوحا لحػ   ج يػ  درة  اسلػر ياعو ػة عع ػ  الهػور   كمحػ  ؼلعػمح  118 وجي  ا و     ( / صفحة 

 ب  يرزؽ  ب  ضل،  ب  ظلوت ك  ب  ػل،  ؽلا   و  يال   بذؿ  يفال  ةا يةػاا ك يػـو  ليعػة " هػذا حػ يت 
ةوضػوع و عػاؿ امزدي : زل ػػ  بػن ع  ػػاف ةػن ؾ احلػػ يت و بػاب ةػػن ر ى ةػن  سػػمحيح اهلل ع  جػ  لفسػػ  

wظلػا لبػو ةه ػػور عمحػ  الػػرمحن بػن زل ػػ  ال ػ ار عػػاؿ : للمحظلػا لبػو بسػػر لمحػ  بػػن ععػز ابػػن يفابػهب ح و  للمحظلػػا للمح
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لبو الفتح زل   بن عمح  المحاعال بن وػعي اف عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ك عمحػ    ال ػادر بػن يووػف عػام للمحظلػا لبػو 
اف ك لمحػ    حػ يفها لمحػ  بػن طال. ع ر بن إبراهيم ال هري عاؿ ح يفها لبو بسػر لمحػ  بػن جالفػر بػن لمحػ 

والي  ابن حا  ادلر زى عاؿ للمحظلا إبراهيم بن عيسز ال هطرى عاؿ ح يفها لمح  بػن لف احلػوارى عػاؿ حػ يفها 
الولي  بن ةسعم عاؿ ح يفها العيت بن وال  عن ال هري عاؿ : عاؿ   عمح الرمحن امعػرج حػ يفجل لف ك لبػو 

م ي ػوؿ : " دلػا لوػرى ف إ  السػ اا الت ػز جربيػ  ععيػ  السػمـ   هريرة لل   ع الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػع
إ  وػػ رة ادلهت ػػػز كغ سػػػن ك الهػػػور غ سػػة مث  هحػػػز عػػػجل و ك عػػػهب حمحيػػػع جربيػػ  لحػػػوج ةػػػا كهػػػهب إليػػػك 
 ػػ عن   تهحػػز   عػػاؿ يػػا زل ػػ  الػػك ةوعػػف م يسػػوف لػػال ةروػػ   م ةعػػك ة ػػرب هاههػػا و للػػهب للػػهب ةػػن 

س و كظ ػػال ادلعػػك ك ػػاؿ إف الػػرمحن ع  جػػ  يسػػمحح لفسػػ    كسػػ الهب الػػرمحن اهلل لد: ةػػن ال ػػاب إ  ال ػػو 
(  1ع  ج  ي وؿ : ومححاف اهلل ةا لع م اهلل م إل  إم اهلل عاؿ يالجل لبا هريػرة ععػهب يػا روػوؿ اهلل ةػادلن   

عاؿ هسذا   عاؿ   يا لبا هريرة م  رج ر ح  ةػن جسػ ه حػد يػرا: ل  يػرى ةوضػال  ةػن اجلهػة      ػعز 
ععي  ادلمئسة صفوكا ةا با الس اا  امرض    م يسوف  ر ام اوتغفر اهلل عػاـ ع ػره   كػإذا ةػات  كػ  

( هػال كػذلك بامصػ   ال ػحيح حػذؼ " ةػا " و      1اهلل ع  ج  ب ربه وػتا للػف     هػاة  (     
   يسػػػرب ف اهلل / ةعػػػك يسػػػمححوف اهلل  الػػػاؿ  يال  ػػػوف اهلل  الػػػا     ي ععػػػوف اهلل  الػػػا   119( / صػػػفحة 

ع  ج    كع ا كالعوا ةػن ذلػك  ػي ا كػاف لػ  ك صػحيفت  و كػإذا لػرج ةػن عػربه لػرج وةهػا ةط  هػا م ػل لػ  
الفػػ ع امكػػرب  يتع ػػاه ادلمئسػػة وػػمـ ععػػيسم مبػػا صػػرب  كػػهالم ع ػػال الػػ ار " و عػػاؿ لبػػو بسػػر اخلطيػػ. : هػػذا 

م بن عيسز ال هطرى كإلػ  رل ػوؿ    عػ  ر ى ح يت ةهسر  رجاؿ إوهاده كع م ةالر كوف بال  ة إم إبراهي
لها عن عطاا  ػر ةػن هػذا كظلمحظلػا لبػو ةه ػور عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا لبػو 
ع ػػر احلسػػن بػػػن ع  ػػاف الػػػرب ك احلسػػا بػػن ع  ػػػاف الػػواعل   عػػػاؿ للمحظلػػا لبػػو الالمحػػػاس لمحػػ  بػػػن زل ػػ  بػػػن 

بن ػلػ، احلالػار ك احلفػار   عػاؿ حػ يفها وػالي  بػن ػلػ، امةػوى  يووف الس طز عاؿ ح يفها لبو بسر زل  
ك امزةوى   عاؿ ح يفجل لف ـ ف ابن جريع عن عطاا عػاؿ : " دلػا لوػرى بػالهع صػعز اهلل ععيػ   وػعم إ  
الس اا السابالة عاؿ ل  جربي  ر ي ا كإف ربك ي عز و عاؿ  هو ي عز ة عػاؿ لالػم و عػاؿ ةػا ي ػوؿ   عػاؿ 

  س رب ادلمئسػػة  الػػر ح وػػمح هب رمحػػد غضػػال "  هػػذا إوػػهاد كػػ  رجالػػ  يف ػػات إم للػػ  : ي ػػوؿ وػػمحوح عػػ
ةوعوؼ ععز عطاا كعالع   ال  شلن م يويفمح بػ   م ي محػهب ة ػ  هػذا هبػذا و حػ يت ولػر : للمحظلػا لبػو ةه ػور 

حػ يفها لبػو بن الالراف ك ال  از   عاؿ للمحظلا لبو بسر ابػن يفابػهب عػاؿ للػربل الطهػاب ى ك الطهػالرى   عػاؿ : 
إوحاؽ إبراهيم بن احلسػن بػن ععػز الت ي ػال عػاؿ حػ يفها لبػو ععػز احلسػا بػن ععػز الطال ػال عػاؿ حػ يفها 
ع ار بن ياور اذلر ي عػاؿ حػ يفها دا د بػن عفػاف عػاؿ حػ يفها للػ  بػن ةالػك عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز 

اد عػػ  الػػ ارين كعيطػػع الال يػػ  " هػػذا اهلل ععيػػ   وػػعم : " ي ػػوؿ اهلل  محػػارؾ   الػػا  كػػ  يػػـو : للػػا الال يػػ  ةػػن لر 
ح يت م ي ح عاؿ ابن حمحاف : دا د كاف يضع احل يت ععز لل  بن ةالك    كاف دلا  ضػع / صػفحة 

w/ هذا ورؽ ةه  و كظلمحظلا ال  از عاؿ للمحظلا لبو بسر بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا هػمؿ بػن عمحػ اهلل بػن زل ػ   125
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لسز    عمحيػػ اهلل ابػػن زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن لؤلػػؤ عػػاؿ حػػ يفها الضػػال  ععػػز بػػن زل ػػ  بػػن احلسػػن ادلعسػػز ك ادلػػا
زل ػ  بػػن إ اعيػػ  الػوراؽ عػػاؿ حػػ يفها حاةػػ  ابػن لمحػػ  بػػن زل ػ  ادلػػر زى عػػاؿ حػػ يفها لبػو الالمحػػاس زل ػػ  بػػن 
ل ر بن  يمحة ادلر زى عاؿ ح يفها والي  بن همح ة الالاةري عاؿ ح يفها علػاـ عػن عتػادة عػن للػ  عػاؿ : عػاؿ 

عيػػ   وػػعم : " اف اهلل  محػػارؾ ي ػػوؿ كػػ  يػػـو : للػػا الال يػػ  ةػػن لراد عػػ  الػػ ارين كعيطػػع روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ع
الال ي  "    هذا ةن  ع يا والي  بن همح ة الالاةري و عاؿ ابن ع ى : كاف ػلػ ث بادلوضػوعات و  عػاؿ 
 ابن حمحاف : كاف ػل ث بادلوضوعات عن ال  ات م ػلػ  امحتحلػاج بػ  حبػاؿ و بػاب ك جتعػز اهلل ع  جػ 
لعطػػور للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو 
ع ػػػر عمحػػػ  الواحػػػ  بػػػن زل ػػػ  بػػػن ة ػػػ ى عػػػاؿ حػػػ يفها احلسػػػا بػػػن إ اعيػػػ  احملػػػاةعز عػػػاؿ حػػػ يفها لمحػػػ  بػػػن 

بن ليوب عن ةالا يػة بػن  إ اعي  ادل : عاؿ ح يفها عمح  الال ي  بن ع راف عن ةالا ية بن عمح اهلل عن اجلع 
ةػػرة عػػن للػػ  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " دلػػا جتعػػز اهلل لعحلمحػػ  طػػارت لال  تػػ  وػػتة 
لجمح  كوعالهب يفمث مبسة  يفمث بادل يهة كوعع بادل يهة لح    رعاف  رضوى   عع مبسػة يفمحػ   حػراا    يفػور 

 م لصػػ  لػػ     عمحػػ  الال يػػ  بػػن ع ػػراف يػػر ى " و عػػاؿ لبػػو حػػا  بػػن حمحػػاف احلػػاكل : هػػذا حػػ يت ةوضػػوع 
/ ب  ػػػة    عػػػاؿ المحخػػػاري : ةهسػػػر  121ادلهػػػاك  عػػػن ادلةػػػاه     عػػػاؿ ػلػػػ، بػػػن ةالػػػا : لػػػي  / صػػػفحة 

احلػػ يت م يستػػ. ح ي ػػ     عػػاؿ الهسػػائال : ةػػن ؾ احلػػ يت و حػػ يت ولػػر للمحظلػػا عمحػػ  ام ؿ بػػن عيسػػز 
ظلا لمح  بن الهال اف الالاةال عػاؿ حػ يفها ع ػر بػن  ػاها عػاؿ عاؿ للمحظلا عمح اهلل بن زل   امل اري عاؿ للمح

حػػ يفها احلسػػن ابػػن حمحيػػ. عػػاؿ حػػ يفها لبػػو لةيػػة الطروووػػز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ةسػػ ر عػػاؿ حػػ يفجل لالػػ  لبػػن 
ي ي  بن صمحيح ادل ى عن طعحة بن ع ر  عن عطاا عن ابن عمحاس عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم و 

   طػػايرت يػػـو ةووػػز وػػمحالة لجمحػػ  حل ػػهب باحلحلػػاز  بػػالي ن ةه ػػا بادل يهػػة  " إف ةػػن اجلمحػػاؿ الػػذى ك الػػد
لح    رعاف    مبسة يفػور  يفمحػ   حػراا  بػالي ن حمحػ   ح ػور " عالػ  لبػو ةسػ ر بال ػاد غػ  ةالحل ػة  هػذا 
حػػػ يت لػػػي  ب ػػػحيح و عػػػاؿ لمحػػػ  بػػػن حهمحػػػ  : طعحػػػة بػػػن ع ػػػر  م  ػػػر ةػػػن ؾ احلػػػ يت  كػػػذلك عػػػاؿ 

ةالػػا : لػي  بةػػر ضػػاليف    عػػاؿ لبػػو حػػا  بػن حمحػػاف : يػػر ى عػػن ال  ػػات ةػػا  الهسػائال و  عػػاؿ ػلػػ، بػػن
لػػي  ةػػن لحػػادي  م م ػلػػ  كتػػ. ح ي ػػ   م الر ايػػة عهػػ  إم ععػػز  جػػ  التالحلػػ. و حػػ يت ولػػر : للمحظلػػا 
إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  السػػ رعه ى عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو 

ى عاؿ ح يفها إوحاؽ ابػن زل ػ  بػن إبػراهيم بػن زل ػ  بػن احلسػا بػن عػ  اف ك غػ  اف   عػاؿ لمح  بن ع 
ح يفها لف عن لبيػ  عػن جػ ه عػن الضػحاؾ عػن ليػوب بػن لػوط عػن عتػادة عػن للػ  لف روػوؿ اهلل صػعز 
اهلل ععي   وعم عاؿ : " دلػا جتعػز ربػ  لعحلمحػ  ل ػار بإصػمحال  ك ػن لورعلػا جالعػ  دكػا "  هػذا لػي  ب ػحيح و 

/  لبػػو حػػا   122اؿ ػلػػ، بػػن ةالػػا م يستػػ. حػػ يت ليػػوب   لػػي   ػػر  عػػاؿ الفػػمس   / صػػفحة عػػ
الرازي  الهسائال  السال ى  ال ارعطن : ةن ؾ و  عػاؿ ابػن حمحػاف : ةهسػر احلػ يت جػ ا ر ى ادلهػاك  عػن 

ةسػال ة عػػاؿ  ادلةػاه  كسػاف شلػا ع عػهب يػ اه و طريػمح ولػر للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن w
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للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن ع ى عاؿ ح يفها ععز بن لمح  بن بسطاـ عػاؿ حػ يفها ه بػة 
حػػ يفها محػػاد بػػن وػػع ة عػػاؿ حػػ يفها يفابػػهب المحهػػا: عػػن للػػ  " لف الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػرل :   كع ػػا 

اجلمح  ك اؿ محي  ل ابػهب بػ ث مب ػ  جتعز رب  لعحلمح  جالع  دكاا (   عاؿ للرج له ره ععز إهباة  كساخ 
هذا   عاؿ كضرب بي ه ك ص ري  عاؿ : ي ول  لل   ي ول  رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم لكت ػ  للػا   
" و  هػػذا حػػ يت م ي محػػهب و عػػاؿ ابػػن عػػ ى احلػػاكل : كػػاف ابػػن لف الالرجػػاا ربيػػ. محػػاد بػػن وػػع ة كسػػاف 

 يت عن لف السالادات لمحػ  بػن ةه ػور بػهن احلسػن ي س ك كتمح  هذه امحاديت و باب ذكر اله  ؿ ح
بن ععز بن ال اوم عاؿ للمحظلػا امةػاـ لبػو احلسػن ععػز بػن إبػراهيم السر لػز عػاؿ حػ يفها وػعي اف بػن امحػ  
الطربال عاؿ ح يفها عمح اهلل بن لمح  بن حهمح  عاؿ ح يفجل لف عاؿ ح يفها ةؤة  بػن عمحػ الرمحن عػاؿ حػ يفها 

بن ادل ربى عن عسرةة عن ابن عمحػاس عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم :  لبو لةية بن يالعز عن والي 
" إف اهلل  الػػا  يهػػ ؿ كػػ  ليعػػة مالػػة إ  دار الػػ ليا ك وػػت ائة للػػف ةعػػك كػػيحلع  ععػػز كروػػز ةػػن لػػور   
  با ي ي  لوح ةن ياعو   محراا كي  ل ػاا ةػن ي محػهب الرتيػة  السيفيػة  ال ػورة ةػن لةػة زل ػ  صػعز اهلل ععيػ 
 وػػعم كيمحػػاهال هبػػم ادلمئسػػة و كي ػػوؿ  محػػارؾ   الػػا  :  مى ك هػػؤما   عمحيػػ ى الػػذين   غلحػػ  ل  لعػػاةوا 
وهة لمح،    ؼلاكوا ك اهلل لوةػة مئػم و ل ػ  كم يػا ةمئسػ:  عػ    جػم  مدلعػه م اجلهػة بغػ  حسػاب 

كػػػاف ةػػػن لحسػػػن ك   / هػػػذا حػػػ يت ةوضػػػوع لالػػػن اهلل  اضػػػال   م رحػػػم صػػػالال  كإلػػػ  123" و / صػػػفحة 
لل    ادلةمح ة  لوػوئ م اعت ػادا    ةػا لظهػ  كػاف ي  ػر هػذا إم لعطفػات ك الطغػاة   ةػن ادلةػمح ة الػذين 
  غلالسوا عادلا  هو ع   لف السالادات م لوػال ه اهلل   كإلػ  كػاف يرةػز بسػوا ادلػذه.  صػحمحة ادلمح  ػا 

السرجػز ك السرلػال     ػاه  م يالػرؼ لصػم  عػ   ك ال ين  ععة ادلمحامة بظةر امومـ كػظحعمح ك كػظلتعمح   
كػػره ك كػػـر   اهلل  الػػا  الطػػربال  ةػػن كوعػػ  عػػن ر ايػػة ة ػػ  هػػذا احلػػ يت و للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر عػػن لف 
زكريػػا ػلػػ، بػػن عمحػػ  الوهػػاب بػػن ةهػػ ه عػػاؿ لبػػو السػػالادات كػػذاب زلػػ يمح ةعحػػ  و حػػ يت ولػػر : حػػ يفها 

عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن  عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػرار ك ال ػػ از  
احلسػػن التهػػوحز ك التهػػولز   عػػاؿ حػػ يفها لبػػو احلسػػا زل ػػ  بػػن ععػػز بػػن الةػػيمحة الالعػػوى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو 
ال اوػػم بػػن عمحػػ  الال يػػػ  بػػن إوػػحاؽ بػػن جالفػػػر الالػػاؿ الرةػػ ى ك اله ػػاؿ ال يػػػ ى   عػػاؿ حػػ يفها لبػػو وػػػالي  

اؿ حػ يفجل حبػر بػن ػلػ، عػاؿ حػ يفها عمحػ  السػرق ابػن ر ح عػاؿ حػ يفها عمحػ  الال يػ  احلسن بػن عمحػ  ال ػ   عػ
بن عمح اهلل بن إبراهيم بن عمح الرمحن بن عوؼ عن لبيػ  عػن جػ ه لف رغػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ 

ععػز : " اف ل  ؿ اهلل إ  الةر إعمحال  ععي  ةن غ  ل  ؿ "    ع  ر اه لبػو ععػز ال جػاجال عػن لف احلسػن 
( لػػ  ؿ و هػػذا حػػ يت  1بػػن زل ػػ  عػػن احلسػػن بػػن عمحػػ  ال ػػ     ك ػػاؿ : كيػػ  إعمحالػػ  ععيػػ  ةػػن غػػ  لف   
( هػػال هسػػذا بامصػػػ   1ةوضػػوع م لصػػ  لػػ    كظةػػا عمحػػ  الال يػػ  بػػن إوػػحاؽ ك ػػاؿ :     هػػاة  (     

ةػذه.  / لبو الفػتح بػن لف الفػوارس كػاف لػ  124 هز ةن ومحمح ال عم ك ا هو ظاهر و     ( / صفحة 
wلمحيػػت  ةػػا ك  لةػػا   حبػػر ك ػػو بػػن كمحػػ  السػػ ا و عػػاؿ ػلػػ، بػػن ةالػػا : لػػي  بةػػر م يستػػ. ح ي ػػ    كػػ  
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الهػػػاس لحػػػ. إ  ةهػػػ  و  عػػػاؿ الهسػػػائال  الػػػ ارعطن : ةػػػن ؾ و  لةػػػا عمحػػػ  السػػػرق بػػػن ر ح كػػػذكر لبػػػو حػػػا  
الػرؼ و حػ يت ولػر ك الرازي لل  ةن ؾ احل يت  لةا لبو احلسن الػذى  ػع ةهػ  ال جػاجال ك حل ػوؿ م ي

ذكر اله  ؿ يـو عركة : ح يفها لبو زرعة لمح  بن زل   بن عمح اهلل بن والي  عاؿ ح يفجل جػ ى مج وػالي  
بن احلسن بن جالفر عاؿ ح يفها لبو ععػز احلسػا بػن إوػحاؽ الرعي ػز عػاؿ حػ يفها لبػو زيػ  محػاد بػن دليػ  

المحػاهعز عػاؿ عػاؿ روػوؿ  -لف لةاةػة عن وفياف ال وري عن عي  بن ةسعم عن عمح الرمحن بن وابق عن 
اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " إذا كالهب عةية عركة همحق اهلل  الػا  إ   ػاا الػ ليا كتطعػع إ  لهػ  ادلوعػف 
كي ػػوؿ : ةرحمحػػا بػػ  رى  الواكػػ ين إ  بيػػد    عػػ   ملػػ لن إلػػيسم  موػػا ين رلعسػػسم بهفسػػز   كيهػػ ؿ إ  

ا يسظلوف إم ادل ا   ي وؿ : يا ةمئس: ل ػ  كم ل: عػ  غفػرت ذلػم   عركة كيحل ال م مبغفر    يالطي م ة
كػػم يػػ اؿ كػػذلك إ  لف  غيػػ. الةػػ    يسػػوف إةػػاة م إ  ال لفػػ  ك ادل دلفػػة    م يالػػرج إ  السػػ اا  عػػك 
العيعة   كإذا لوفر ال محح  عفوا عهػ  ادلةػالر احلػراـ  غفػر ذلػم حػد ادل ػا    مث يالػرج إ  السػ اا  يه ػرؼ 
الهػػػاس إ  ةػػػجل " و عػػػاؿ لبػػػو ععػػػز امهػػػوازي    حػػػ يفها ع ػػػر بػػػن دا د بػػػن وػػػع وف عػػػاؿ حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن 
عمحػػػ اهلل الركػػػاعال عػػػاؿ حػػػ يفها ععػػػز بػػػن زل ػػػ  بػػػن ةه ػػػور الهيسػػػابوري عػػػاؿ حػػػ يفها حسػػػا ابػػػن غالػػػ. عػػػن 
ؿ عمحػػ اهلل بػػن ذليالػػة عػػن يػػول  بػػن ي يػػ  عػػن زل ػػ  بػػن إوػػحاؽ عػػن ػلػػ، بػػن عمحػػاد عػػن ل ػػاا عالػػهب : عػػا

/ ع  جػ  ععػػز مػ  لمحػػر ععيػ  إزار  هػػو  125روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػعم : " رليػػهب رف / صػفحة 
ي ػػػػوؿ : عػػػػ   حػػػػهب   عػػػػ  غفػػػػرت   ام ادل ػػػػا    كػػػػإذا كالػػػػهب ليعػػػػة ادل دلفػػػػة   ي ػػػػع  إ  السػػػػ اا الػػػػ ليا 

بػواب السػ اا  امرض   ه رؼ الهاس إ  ةػجل " و    لفػل ولػر : " يهػ ؿ إ  السػ اا الػ ليا   مث يفػتح ل
 عال  ك ي ال    ةال  ادلمئسة " و هػذا حػ يت م يةػك لحػ  ك للػ  ةوضػوع زلػاؿ    م ػلتػاج موػتحالت  
لف يه ر ك رجال    إذ لو ر اه ال  ات كاف ةرد دا    الرووؿ ةه ه لف ػلسز عػن اهلل ع  جػ  ةػا يسػتحي  

بػن لاصػر عػن ػلػ، عمحػ  الوهػاب بػن ةهػ ه عػاؿ :  ععي     لك ر رجال  رلاهي   كي م ضالفاا و للمحظلػا زل ػ 
حػ يت اجل ػاؿ باطػػ  ةوضػوع ععػػز روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػ   وػعم و بػػاب حػ يت لـ الطفيػػ  للمحظلػا لبػػو 
ةه ور عمح الرمحن بن زل   الالرار ك ال  از   عاؿ للمحظلا لبو بسر لمح  بن ععز بن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا احلسػن 

ن عمحػ اهلل الةػاكالال عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن إ اعيػ  النةػذي عػاؿ حػ يفها لالػيم بن لف بسر عاؿ للمحظلا زل   بػ
بن محاد عاؿ ح يفها ابن  ه. عاؿ ح يفها ع ر  بن احلرث عن والي  بن لف هػمؿ عػن ةػر اف بػن ع  ػاف 
عن ع ارة بن عػاةر عػن لـ الطفيػ  اةػرلة لف " لمػا  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم يػذكر للػ  رلى 

  ك ادلهػاـ ك لحسػن صػورة  ػابا ةوكػػورا   رجػمه ك زل ػر ك سل ػر     ععيػ  لالػمف ةػن ذهػػ.   ربػ   الػا
ك  ج   ةراس ك كراش   ةن ذه. " و لةا لاليم ك    يف   عـو    عاؿ ابن عػ ى : كػاف يضػع احلػ يت   

ػلػ ث مب ػ    كاف ػل، ابن ةالا ي حله  ك ر ايت  حػ يت لـ الطفيػ     كػاف ي ػوؿ : ةػا كػاف يهمحغػال لػ  لف
/  لةا ةر اف ك اؿ لبو عمح  الػرمحن الهسػائال :  ةػن  126هذا    لي  لاليم بةر ك احل يت و / صفحة 

wةر اف حد ي  ؽ ععػز ك عػن   اهلل ع  جػ    عػاؿ ة ػجل : وػظلهب لمحػ  عػن هػذا احلػ يت كحػوؿ  ج ػ  
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يضػا ع ػػارة و بػػاب عػجل  عػػاؿ : هػػذا حػ يت ةهسػػر   هػػذا رجػ  رل ػػوؿ   عػػجل ةػر اف و عػػاؿ :  م يالػػرؼ ل
 ػػػظيف  غضػػػمح   رضػػػاه للمحظلػػػا زل ػػػ  بػػػن عمحػػػ ادلك بػػػن لػػػ  ف عػػػاؿ للمحظلػػػا ابػػػن ةسػػػال ة عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو ع ػػػر  
الفاروز عاؿ ح يفها لبو ع ى احلاكل عاؿ ح يفها لمحػ  بػن وػالي  عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن غالػ. عػاؿ حػ يفها 

عػن ال هػري عػن وػا  عػن ابػن ع ػر عمح اهلل بن ليوب بن لف عمج ادلوصعال عاؿ حػ يفها وػفياف بػن عييهػة 
عػػػن الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم عػػػاؿ : " إف اهلل ع  جػػػ  م يغضػػػ. ك كػػػإذا غضػػػ.    سػػػعحهب ادلمئسػػػة 
لغضػػمح    كػػإذا اطعػػع إ  لهػػ  امرض  ل ػػر إ  الولػػ اف ي ػػرل ف ال ػػروف عػػم ك اةػػتم   ربهػػا رضػػز " و هػػذا 

 ابن لف عمج  لحادي   ةهسػرة و عػاؿ ابػن حمحػاف ح يت م ي ح  للفاظ  ةهسرة     ير ه عن وفياف غ 
: يػػر ى عػػن ال  ػػات ةػػا لػػي  ةػػن لحػػادي  م   كػػم يةػػك السػػاةع للػػ  كػػاف يضػػال ا و عػػاؿ ادل ػػهف ععػػهب : 
 غل. لف يالت   ك يالت     لف اهلل  الا  م يتظيفر بةر  م ب ث لػ  صػفة  م يتحلػ د لػ  حػاؿ   كػم  جػ  

 ػػوةة    ل ػػ  لدلػػػ  ماعػػة ةػػن ال لادعػػػة ك لحاديػػت ال ػػفات ل ػػػياا لتسػػعح ادلمئسػػة كػػظمم يريػػػ  ف اخل
يت ػ  ف ك ي  ػػ  ف   هبػػا عيػ. اموػػمـ  ادلػػاؿ الةػػك ك ععػوب ادلػػؤةها و عػػاؿ لبػو حػػا  بػػن حمحػػاف :  
كاف ليوب بن عمح  السمـ  يخا كإل  كاف زل ي ا يػر ى عػن لف بسػرة عػن ابػن ةسػالود لف اهلل إذا غضػ. 

ي  ػ  ععػز محعتػ     كػاف هػذا الرجػ  كػذابا    م ػلػ  ذكػر ة ػ  هػذا احلػ يت  م  الػتفب ععػز الالػرش حػد 
/ يوعػػع الةػػك  127كتابتػػ  إم ك ة ػػ  هػػذا ادلسػػاف لمحيػػاف الطالػػن ك ر ا ػػ     ةػػا لراه ام دهريػػا / صػػفحة 

كإلػػ  ك ععػػوب ادلسػػع ا مب ػػ  هػػذا ادلوضػػوعات و عػػاؿ الػػ ارعطن : إظلػػا اوػػم هػػذا الرجػػ  الػػ ب  لبػػو السػػمـ 
بػػ ث عػػن ليػػوب ابػػن عمحػػ اهلل بػػن ةسػػرر ك ةسػػرز   عػػن ابػػن ةسػػالود ادلهسػػرات و بػػاب ر ى لف اهلل  الػػا  
غلع  با اجلهة  الهار يـو ال ياةة للمحظلا عمح  الوهاب ابن ادلمحػارؾ عػاؿ للمحظلػا ابػن ادل فػر عػاؿ حػ يفها الالتي ػال 

ها إبػراهيم بػن يووػف عػاؿ حػ يفها عاؿ حػ يفها يووػف بػن الػ لي  عػاؿ حػ يفها لبػو جالفػر الال يعػز عػاؿ حػ يف
هةػاـ بػن ع ػار عػاؿ حػػ يفها صػ عة بػن لالػ  عػػاؿ حػ يفها ع  ػاف ابػن لف الالا سػػة عػن وػعي اف بػن حمحيػػ. 
احملػػارج عػػن لف لةاةػػة لف روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " إف اهلل  الػػا  غلعػػ  يػػـو ال ياةػػة ععػػز 

ت م ي ح و عاؿ ػل، بػن ةالػا : ع  ػاف بػن لف الالا سػة ال هطرة الووطز ابا اجلهة  الهار " و هذا ح ي
/ كتػػاب امؽلػػاف بػػاب ذكػػر ةاهيػػة امؽلػػاف للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور عمحػػ الرمحن بػػن  128لػػي  بةػػر و / صػػفحة 

زل   الالرار ك ال  از   عاؿ للمحظلا لبو بسر لمح  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا لبػو لالػيم احلػاكل عػاؿ حػ يفها 
ربال عػػاؿ حػػ يفها ةالػػاد بػػن ادل ػػجل  زل ػػ  بػػن ععػػز عػػام حػػ يفها ال ػػعهب اذلػػر ي عػػاؿ وػػعي اف بػػن لمحػػ  الطػػ

حػػ يفها ععػػز بػػن ةووػػز الرضػػا عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ةووػػز بػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفها لف ك لبػػو   جالفػػر عػػن ابهػػ  
زل   بن ععز عن لبي  ععز بن احلسا عن لبي  احلسػا بػن ععػز عػن لبيػ  عػن ععػز بػن لف طالػ. رضػز 

ؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " امؽلاف ةالركة بال عػ.  عػوؿ بالعسػاف  ع ػ  بامركػاف اهلل عه  عا
"  للمحظلػػا لبػػػو ةه ػػػور الالػػػرار ك ال ػػػ از   عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو بسػػر اخلطيػػػ. عػػػاؿ عػػػاؿ للمحظلػػػا زل ػػػ  بػػػن عمحػػػ ادلعك 

wعػػػاةر بػػػن وػػػعي اف  ال ر ػػػز الػػػواعل عػػػاؿ للمحظلػػػا ع ػػػر بػػػن لمحػػػ  احلػػػاكل عػػػاؿ حػػػ يفها عيػػػ  اهلل بػػػن لمحػػػ  بػػػن
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الطائز عاؿ ح يفجل لف عاؿ ح يفها ععز ابن ةووز بن جالفر عاؿ حػ يفجل لف  للمحظلػا الالػرار ك ال ػ از   عػاؿ 
للمحظلا لبو بسر اخلطي. عاؿ للمحظلا ععز بن زل   بن احلسا احلػرف عػاؿ حػ يفها احلسػا بػن لمحػ  بػن ديهػار 

 ي عاؿ ح يفها عمح اهلل بن عػر ة عػاؿ حػ يفها ععػز عاؿ ح يفجل لبو جالفر بن زل   بن إوحاؽ بن زل   اذلر 
بػن غػػراب ح و  للمحظلػػا ال ػػ از عػاؿ للمحظلػػا اخلطيػػ. عػػاؿ للمحظلػا لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػن عمحػػ اهلل السا ػػ. عػػاؿ للمحظلػػا 
ةه ور بن زل   امصػمح ال عػاؿ حػ يفها إوػحاؽ بػن لمحػ  رةػرؾ ك زبػرؾ   عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن وػ   بػن 

لاصر عاؿ للمحظلػا ادلمحػارؾ بػن عمحػ  اجلمحػار عػاؿ للمحظلػا لبػو إوػحاؽ الربةسػز عػاؿ عاةر المححلعز ح و  للمحظلا ابن 
للمحظلا لبو بسر زل   بن إ اعي  الوراؽ عاؿ ح يفها ععز ابن زل   بن ة ر ف ك ة ر يػ    عػاؿ حػ يفها دا د 

/ عػػالوا : حػػ يفها ابػػن ةووػػز الرضػػا عػػن لبيػػ  كػػذكر ة عػػ   129بػػن وػػعي اف بػػن  هػػ. الضػػوى   / صػػفحة 
 للػ  عػاؿ : "  إعػرار بالعسػاف " هػذا حػػ يت ةوضػوع   ي عػ  روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم و عػػاؿ وػؤام

ال ارعطن : ادلت م بوضع هذا احلػ يت لبػو ال ػعهب اذلػر ي    ابػن عمحػ  السػمـ بػن صػاا و عػاؿ لبػو حػا  
   عػاؿ ابػػن  الػرازي :   يسػن عهػ ي ب ػ  ؽ    ضػرب لبػو زرعػة ععػز ح ي ػ     عػاؿ ابػن عػ ى : ةػت م

حمحاف : م غلوز امحتحلاج ب  و كظةا عمح اهلل بن لمحػ  بػن عػاةر كإلػ  ر ى عػن لهػ  المحيػهب لسػخة باطعػة   
 لةػػا ععػػز بػػن غػػراب ك ػػاؿ السػػال ى : هػػو وػػاعق    عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : حػػ ث بام ػػياا ادلوضػػوعة كمحطػػ  

محػ  ادلوحػ  عػاؿ للمحظلػا ههػاد امحتحلاج ب     لةا زل   بن و    دا د ك حل ومف و  ع  للربلػا ععػز بػن ل
بن إبراهيم الهسفز عاؿ ح يفها لبو بسر لمح  بن زل   بن إبراهيم ادلر زى عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عمحػ الرمحن 
الغفاري عاؿ ح يفها زل   بن ل ر الالطػار ادلػر زى   عػاؿ حػ يفها لبػو ةالػك وػالي  بػن هتػ ة ك همحػ ة   عػاؿ 

لػ  بػن ةالػك عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ح يفها محاد بن وع ة عن يفابهب المحها: عػن ل
امؽلػػػػاف امعػػػػرار بػػػػاهلل  الت ػػػػ يمح بال عػػػػ.  الال ػػػػ  بامركػػػػاف و  هػػػػذا إوػػػػهاد ضػػػػاليف  كيػػػػ  رلاهيػػػػ  و عػػػػاؿ 
الػػ ارعطن :   ػلػػ ث هبػػذا احلػػ يت م ةػػن وػػرع  ةػػن لف ال ػػعهب و بػػاب ك لف امؽلػػاف ي يػػ   يػػه ا كيػػ  

عػػة و كظةػػا حػػ يت ةالػػاذ و كظلمحظلػػا همحػػة اهلل بػػن لمحػػ  احلريػػري عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عػػن ةالػػاذ  لف هريػػرة   ايف
ععػػز ابػػن الفػػتح عػػاؿ للمحظلػػا الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها احلسػػن بػػن لمحػػ  بػػن وػػالي  الرهػػا ى   عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ  

 135( / صػفحة  1ادلوضػوعات  9ادلهالم بن لمح  عاؿ ح يفها ع ار بن ةطػرؼ عػاؿ حػ يفها محػاد عػن   
احلذاا عن ع ر  بن كردى عن عمحػ اهلل بػن ي يػ  بػن اموػود عػن لف اموػود الػ ت  عػن ة ػاذ بػن  / لال 

جمحػػ  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " امؽلػػاف ي يػػ   يػػه ا " عػػاؿ لبػػو حػػا  الػػرازي : كػػاف 
للمحظلػا إ اعيػ  ع ار يسذب و عاؿ ابن ع ى : ةهسر احل يت إف ديه  بواطيػ  و  لةػا حػ يت لف هريػرة : 

بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ 
حػػ يفها لمحػػ  بػػن زل ػػ  ابػػن حػػرب عػػاؿ : حػػ يفها ابػػن محيػػ  عػػن جريػػر عػػن امع ػػ  عػػن لف صػػاا عػػن لف 

يػػه ا  ةػػن عػػاؿ غػػ  هػػذا ك ػػو هريػػرة عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " امؽلػػاف عػػوؿ  ع ػػ  ي يػػ    
wةمحت ع " هذا حػ يت ةوضػوع ععػز روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم  كيػ  وكتػاف لمحػ  بػن زل ػ  بػن حػرب 
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عػػاؿ ابػػن عػػ ى  ابػػن حمحػػاف كػػاف كػػذابا يضػػع احلػػ يت  ابػػن محيػػ  كذبػػ  لبػػو زرعػػة  ابػػن  ارة  غ علػػا و  لةػػا 
عػن  ايفعػة ابػن اموػ ع عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ  ح يت  ايفعػة كػر اه ةالػر ؼ بػن عمحػ اهلل اخليػاط ةػو   ايفعػة 

 وعم لل  عاؿ : " امؽلاف عوؿ  ع   ي يػ   يػه ا " عػاؿ ابػن عػ ى هػذا حػ يت ةوضػوع ةهسػر    عاةػة 
ةػػا ير يػػ  ةالػػر ؼ م يتػػابع ععيػػ  و بػػاب ك لف امؽلػػاف م ي يػػ   م يػػه ا  كيػػ  مخسػػة لحاديػػت : احلػػ يت 

للمحظلػػا لبػػو بسػػر المحي  ػػز    للمحظلػػا ابػػن لاصػػر عػػن لف بسػػر بػػن لعػػف ام ؿ : للمحظلػػا طػػاهر بػػن طػػاهر عػػاؿ : 
الةػػ ازي عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو عمحػػ  اهلل زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل احلػػاكم عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو احلسػػن بػػن ذكويػػ  ادلػػذكر عػػاؿ 
ح يفها جالفر بن وع ة عاؿ ح يفها زل   بن ي ي  عاؿ ح يفها لبو ةطيع ال عز ك المحعخز   عػاؿ حػ يفها محػاد 

/ وػػع ة عػػن لف ادل ػػـ  عػػن لف هريػػرة لف  كػػ  يف يػػف جػػاا ا إ  الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   131فحة بػػن / صػػ
 وعم   كسظلوه عن امؽلاف ه  ي يػ   يػه ا   ك ػاؿ : م و زياد ػ  كفػر  ل  ػ  " و هػذا حػ يت ةوضػوع 

ى عهػػ  بػػم  ػػك  هػػوةن  ضػػع لف ةطيػػع  ا ػػ  احلسػػم بػػن عمحػػ اهلل عػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػ  : م يهمحغػػز لف يػػر  
 ػػر    عػػاؿ ػلػػ، : لػػي  بةػػر    عػػاؿ لبػػو حػػا  الػػرازي : كػػاف لبػػو ةطيػػع ةرج ػػا كػػذابا و عػػاؿ ادل هػػف : 
 ععهب ك هذا احل يت لبو ادل ـ   ع  وػمحمح للػ  كػذاب  عػ  وػرؽ هػذا احلػ يت ةػن لف ةطيػع و لبػو ع ػر  

 ادل ػـ  عػن لف هريػرة ع  اف بن عمح اهلل بن ع ػر  بػن ع  ػاف بػن عفػاف  غػ  لف ػ  كػر اه عػن محػاد عػن لف
عاؿ : " ع ـ  كػ  يف يػف ععػز روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ك ػالوا ج هػاؾ لسػظلك عػن امؽلػاف لي يػ  ل  
يػػه ا   ك ػػاؿ : امؽلػػاف ة محػػهب ك ال عػػوب كاجلمحػػاؿ الر اوػػز  زياد ػػ   ل  ػػال  كفػػر " ع  ػػاف هػػذا كػػذاب 

عمحػػ اهلل يضػػع احلػػ يت ععػػز ال  ػػاة م ػلػػ    عػػ   ع ػػا و عػػاؿ لبػػو حػػا  ابػػن حمحػػاف احلػػاكل : ع  ػػاف بػػن 
كت. ح ي   إم ععز ومحي  امعتمحار ورؽ ح يت لف ةطيػع المحهحػز ك المحعخػز   ك امؽلػاف ي يػ   يػه ا 
 ر اه لها بػا ك للمحظلػا   زاهػر بػن طػاهر عػاؿ للمحظلػا المحي  ػز عػاؿ للمحظلػا لبػو عمحػ  اهلل احلػاكم عػاؿ هػذا احلػ يت 

لبو ادل ـ  إم لف الذى  و  كػربه لبػو ةطيػع مث وػرع  ةهػ  ع  ػاف و احلػ يت باط     إوهاده ظع ات ةه ا 
ال ػػػال : عػػػن لف الالمحػػػاس لمحػػػ  بػػػن زل ػػػ  ال وصػػػز عػػػاؿ حػػػ يفها لبػػػو ع ػػػر   زل ػػػ  بػػػن عمحػػػ اهلل بػػػن لمحػػػ  
الرزجاهز عاؿ ح يفها لبو لمح  عمح اهلل بن ع ى احلاكل عاؿ ح يفها لبو ععػز لمحػ  بػن ععػز بػن زل ػ  عػاؿ 

   بػن كػراـ عػاؿ حػ يفها لمحػ  ابػن عمحػ اهلل الةػيمحال عػاؿ حػ يفها وػفياف بػن عييهػة عػن ال هػري عػن ح يفها زل
( ههػػا بيػػاض ك امصػػ   بػػاعز السػػه  ادلػػظلوؼ هػػو " لبيػػ  " عمحػػ اهلل  1(     هػػاة  (      1وػػا  عػػن   

ععيػػػ  / لف الهػػػع صػػػعز اهلل  132بػػػن ع ػػػر رضػػػز اهلل عه  ػػػا  احلػػػ يت ةوضػػػوع طمحالػػػا     ( و / صػػػفحة 
 وػػػػعم عػػػػاؿ : " امؽلػػػػاف م ي يػػػػ   م يػػػػه ا " هػػػػذا حػػػػ يت ةوضػػػػوع ةػػػػن ةوضػػػػوعات لمحػػػػ  بػػػػن عمحػػػػ اهلل 
اجلويمحارى  هو الةيمحال  هو اذلر ي عاؿ لبو لمح  بن ع ى : كاف يضع احل يت مبن كراـ ععػز ةػا يريػ ه 

جريػػر  الفضػػ  بػػن    كػػاف ابػػن كػػراـ يضػػال ا ك كتمحػػ  عهػػ     يسػػ ي  لمحػػ  بػػن عمحػػ اهلل الةػػيمحال حػػ ث عػػن 
ةووز لحاديت  ضال ا ععي م هو و عاؿ لبو حا  بن حمحاف اجلويمحػارى كػذاب دجػاؿ يضػع احلػ يت ععػز 
wالذين ير ى عه م ةا   ػل يفوا ب    ر ى عه  للوؼ لحاديػت كػاف يضػال ا ععػي م م ػلػ  ذكػره ك الستػ. 
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ف عػاؿ للمحظلػا احلػاكم لبػو عمحػ  إم ععز ومحي  اجلرح كي  و للمحظلا زل   بػن لاصػر عػن لمحػ  بػن ععػز بػن لعػ
اهلل احلػػاكل عػػاؿ  الػػهب لبػػا وػػ   زل ػػ  بػػن وػػعي اف احلهفػػال ي ػػوؿ  الػػهب لبػػا الالمحػػاس زل ػػ  بػػن إوػػحاؽ 
السػػراج ي ػػوؿ  ػػ  ت زل ػػ  بػػن إ ػػاـ يػػ  المحخػػاري  ركػػع إليػػ  كتػػاب ةػػن زل ػػ  كػػراـ يسػػظل  عػػن لحاديػػت 

   م يه ا   كست. زل   بػن إ اعيػ  ععػز ةه ا وفياف بن عييهة عن ال هري عن لبي  عاؿ امؽلاف م ي ي
ظ ػػر كتابػػ  : ةػػن حػػ ث هبػػذا اوػػتوج. الضػػرب الةػػ ي   احلػػمح  الطويػػ  و احلػػ يت ال الػػت : بعغػػن عػػن 
لمح  بن إبػراهيم بػن بركػات عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن احلسػا بػن ععػز عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن جالفػر اخلػوارزةال 

  بػن عمحػ اهلل اجلويمحػارى عػػاؿ حػ يفها وػفياف بػن عييهػػة عػاؿ حػ يفها ةػظةوف بػن لمحػػ  السػع ز عػاؿ حػ يفها لمحػػ
عن ابن طا  س عن لبي  عن ابن عمحاس عن الهع صعز اهلل ععي   وعم عاؿ : " امؽلاف م ي يػ   م يػه ا 
"    هػػػذا ةػػػن ةوضػػػوعات اجلويمحػػػارى ليضػػػا    الػػػذى ر اه عهػػػ   هػػػو ةػػػظةوف ك ػػػ  ك ك ػػػ    ا ػػػ   للػػػ  لحػػػ  

للػػف حػػ يت    عػػاؿ لبػػو حػػا  بػػن حمحػػاف احلػػاكل : كػػاف ةػػظةوف بػػن لمحػػ   الوضػػاعا ذكػػر للػػ   ضػػع ةائػػة
دجػػام ةػػن الػػ جالا و احلػػ يت الرابػػػع : ر اه ةػػظةوف بػػن لمحػػ  بػػن عمحػػػ اهلل بػػن ةالػػك بػػن وػػعي اف عػػػن / 

/ وفياف بن عييهة عن ابن طا س عن لبيػ  عػن ابػن عمحػاس عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل  133صفحة 
اف عوؿ  الال ػ   ػرائال  "  هػذا ةػن ةوضػوعات ةػظةوف بػم  ػك    عػ  ذكرلػا للػ  ةػن ععي   وعم : " امؽل

السذابا و احل يت اخلاة  : " للمحظلا زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال المحػ ار عػن لف زل ػ  اجلػوهرى عػن لف احلسػن 
ك  ال ارعطن عن لف حا  بن حمحاف عػاؿ حػ يفها إبػراهيم بػن وػالي  عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ال اوػم الطالسػا:

الطالسا:   عاؿ ح يفها عمح  الال ي  ابن لال  عاؿ ح يفها وفياف ال وري عن لف هػار ف عػن لف وػالي  عػاؿ 
: عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن زعػػم لف امؽلػػاف ي يػػ   يػػه ا ك ياد ػػ  لفػػاؽ  ل  ػػال  كفػػر 

ن اهلل  التحعػوا السفػر  لاصػ وا ك كإف  ابوا  إم كاضربوا لعهػاع م بالسػيف ل ل ػك لعػ اا الػرمحن كػارعوا ديػ
اهلل   ط ر اهلل امرض ةه م   لم كم صمة ذلم   لم كػم صػـو ذلػم   لم كػم زكػاة ذلػم   لم  م حػع ذلػم 
  لم  م دين ذلم   هم بروا ةن رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم    روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم بػر  

ن ةوضوعات زل   بن ال اوم الطالسا: و عاؿ لبو حػا  بػن حمحػاف : ةه م " هذا ح يت ةوضوع  هو ة
ر ى له  لراواف عن زل   بن ال اوم ل ياا م ػل  ذكرها ك الست.    هو يػظ  ك املمحػار مبػا يةػ   
اخلعمح ععز بطمل  و للمحظلا ابن لاصر عن لف بسر بػن لعػف عػاؿ  الػهب احلػاكم لبػا عمحػ اهلل ي ػوؿ : زل ػ  

لطالسػػػا: ةػػن رتوػػػاا ادلرج ػػة شلػػػن يضػػع احلػػػ يت ععػػز ةػػػذهمح م و بػػاب ك متييػػػ  امؽلػػاف ةػػػن بػػن ال اوػػم ا
الال ػػ  للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن لعػػف عػػن لف عمحػػ الرمحن زل ػػ  بػػن احلسػػا 
ؿ السع ز عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  بػن جالفػر الةػيمحال عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن زل ػ  بػن ععػز اذلػر ي عػا

/ وع ة بػن وػمـ عػن بسػر بػن لهػي  عػن  134ح يفها لمح  بن عمح اهلل اجلويمحارى عاؿ ح يفها / صفحة 
لبػػػاف عػػػن للػػػ  بػػػن ةالػػػك عػػػاؿ عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : " ةػػػن   ؽليػػػ  يفميفػػػة كعػػػي  لػػػ  ك 

w" و هػذا حػ يت اجل اعة ل ي.   ةن   ؽلي  الال   ةن امؽلاف    الرزؽ ةن الال ػ     ادلػوت ةػن ادلػرض 
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ةوضوع  كي  لربالة ةن كوف : اجلويمحارى  وع ة  بسر  لباف غ  ل: م ل م ب  إم اجلويمحػارى    ل ػ   ضػع  
كمةػػا ركيسػػا م ةالػػجل لػػ     السػػاذب م يوكػػمح لع ػػواب و بػػاب اموػػت هاا ك امؽلػػاف كيػػ  لربالػػة لحاديػػت : 

لا عمح الرمحن ابن غػ  اف بػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا لبػو احل يت ام ؿ : عن لف الالما بن ل ر السا . عاؿ للمحظ
الالمحاس بن  ركاف عاؿ ح يفها زل ػ  بػن احلسػا ابػن ععػز عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن جالفػر بػن ععػز عػاؿ حػ يفها 
ةظةوف بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن ةالػك بػن وػعي اف السػال ى عػن لبيػ  عػن لف امحػوص وػمـ بػن 

لػك عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " صػهفاف ةػن وعيم عن وػع ة بػن  رداف عػن للػ  بػن ةا
لةد م  هاذل ا  فاع: : ادلرج ة  ال  رية   عي  : يا رووؿ اهلل ةن ال  رية   عػاؿ : عػـو ي ولػوف م عػ ر   
عي  : ك ن ادلرج ة   عاؿ : عـو يسولوف ك ولر ال ةاف إذا و عوا عن امؽلاف ي ولوف ضلػن ةؤةهػوف إف  ػاا 

" و هػػػػذا حػػػػ يت ةوضػػػػوع ك إوػػػػهاده ةػػػػظةوف الػػػػذى لػػػػي  مبػػػػظةوف    عػػػػ  ذكرلػػػػا ولفػػػػا للػػػػ  كػػػػاف ةػػػػن  اهلل
الوضاعا و  عاؿ ال ارعطن : ةا ح ث هبذا إم وع ة  م يالرؼ عه  إم ةػن ر ايػة عمحػ اهلل بػن ةالػك عػن 

اة ةػػا م يةػػمح  لبيػػ     عمحػػ  اهلل  لبػػوه ةػػن لمح ػػاا ادلرج ػػة و عػػاؿ لبػػو حػػا  بػػن حمحػػاف : ةالػػك يػػر ى عػػن ال  ػػ
حػػػ يت اميفمحػػػات و احلػػػ يت ال ػػػال : عػػػن لف بسػػػر بػػػن عمحػػػ  اهلل بػػػن زل ػػػ  ادلػػػذكر الع ابػػػاذى عػػػاؿ للمحظلػػػا / 

/ لبػػو عمحػػ  اهلل بػػن بالويػػ  الةػػ ازي عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو إوػػحاؽ إبػػراهيم بػػن زل ػػ  اخلمحػػازى عػػاؿ  135صػػفحة 
 ػػ  السسسػػسز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن حػػ يفها إبػػراهيم بػػن زل ػػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو عمحػػ  اهلل بػػن زل ػػ  بػػن زل

ة ا   الرازي عاؿ ح يفها جالفر بن هار ف الواوطال عاؿ ح يفها  الاف بػن ة ػ ى عػن للػ  بػن ةالػك عػن 
الهع صعز اهلل ععي   وعم لل  عاؿ : " إف لةد ععز اخل  ةا   يتحولوا عن ال محعػة    يسػت هوا ك إؽلػامم " 

وػهاده ضػالفاا  لك ػرهم رلاهيػ  و  عػ  ر ى زل ػ  بػن متػيم ةػن و هذا ح يت ةوضوع  ضالت  ادلرج ة    إ
ح يت لل  عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ةػن عػاؿ امؽلػاف ي يػ   يػه ا ك ػ  لػرج ةػن لةػر 
اهلل    ةن عاؿ للػا ةػؤةن إف  ػاا اهلل كعػي  لػ  ك اموػمـ ل ػي. "  ضػال  ابػن متػيم و احلػ يت ال الػت : 

عػػن محػػ  بػػن ل ػػر بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم ععػػز بػػن زل ػػ  بػػن ععػػز  ععػػز ضػػ  ةػػا   ػػ ـ للػػربت
السػػو  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن إبػػراهيم احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ع ػػر  بػػن لف جالفػػر لف 
احلسػػن بػػػن وػػػفياف للػػػربهم عػػػاؿ حػػ يفها ععػػػز بػػػن وػػػع ة عػػػاؿ حػػ يفها يال ػػػوب بػػػن إوػػػحاؽ احلضػػػرةال عػػػاؿ 

عمحػػ اهلل بػػن وػػالي  عػػن لبيػػ  عػػن لف هريػػرة عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   حػػ يفها ةالػػارؾ عػػن عمحػػاد عػػن
 وػػعم : " إف ةػػن متػػاـ إؽلػػاف الالمحػػ  اموػػت هاا لف يسػػت جل كيػػ  " و هػػذا حػػ يت م ي ػػح و عػػاؿ المحخػػاري : 
ةالػػارؾ ةهسػػر احلػػ يت و عػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػ   كػػذلك عمحػػ اهلل بػػن وػػالي   هػػو ابػػن لف وػػالي  ادل ػػربى  عػػاؿ 

بن ةالػا : لػي  بةػر  م يستػ. ح ي ػ  و  عػاؿ ع ػر  بػن ععػز : ةهسػر احلػ يت ةن كػة و احلػ يت ػل، 
الرابع : للمحظلا زل   بن عمح ادلعك عن لف زل   اجلوهرى عن ال ارعطن عن لف حا  بن حمحػاف عػاؿ حػ يفها 

عػن للػ  بػن جالفر بن لمحػ  بػن وػع ة عػاؿ حػ يفها ع  ػاف بػن عمحػ اهلل امةػوى عػاؿ حػ يفها غهػيم بػن وػا  
wةالػػك عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن  ػػك ك إؽلالػػ  ك ػػ  حػػمحق ع عػػ   هػػو ك اسلػػرة 
w
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/ هػػػذا حػػػ يت م ي ػػػح و عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف : غهػػػيم م ػلػػػتع بػػػ  ر ى  136ةػػػن اخلاوػػػر " يػػػن / صػػػفحة 
ب عمةػػة ك ػػاؿ الالحلائػػ. عػػاؿ :  ع  ػػاف يضػػع احلػػ يت ععػػز ال  ػػاة م ػلػػ  كتػػ. ح ي ػػ  إم اعتمحػػارا و بػػا

امؽلاف للمحظلا لبو ةه ور ال  از عاؿ للمحظلا لبو بسر اخلطي. عاؿ للمحظلا لبو بةر عمح اهلل بن احلسا بػن لمحػ  
السحلستال عاؿ ح يفها لبو ال اوم زي  بن ركاعة اذلامشال عاؿ ح يفها زل   بن ػل، عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن 

بػن وػع ة عػن رجػ  عػن لػاكع عػن ابػن ع ػر عػاؿ عػاؿ  ادلالت  عػاؿ حػ يفها عفػاف بػن ةسػعم عػاؿ حػ يفها محػاد
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " م يس   عمح  امؽلاف حد يسوف كي  مخ  ل اؿ : التوكػ  ععػز اهلل 
   التفػويو إ  اهلل    التسػعيم مةػر اهلل    الرضػا ب ضػاا اهلل    ال ػرب ععػز بػما اهلل   إلػ  ةػن لحػػ. هلل 

  ك   اوتس   امؽلاف " و عػاؿ اخلطيػ. : هػذا حػ يت باطػ  هبػذا اموػهاد    ابػن   لبغو هلل  لعطز هلل
ادلالتػػ    يسػػن عػػ   لػػ  ك  عػػهب عفػػاف   كضػػم عػػن لف يسػػوف  ػػع ةهػػ     لراه ةػػن صػػهالة زيػػ  بػػن ركاعػػة   
 كإلػ  كػػاف يضػػع احلػػ يت و بػاب م يضػػر ةػػع امؽلػػاف ع ػػ  للمحظلػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن
يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن زل ػػ  ابػػن ععػػز الطمحيػػ. عػػاؿ للمحظلػػا ع ػػر بػػن إبػػراهيم ادل ػػرى عػػاؿ حػػ يفها بهػػ ار 
المح م: عاؿ ح يفها إبراهيم بن را   عاؿ ح يفها ححلاج بن ل ػ  عػاؿ حػ يفها ادلهػذر بػن زيػاد الطػائز عػن 

صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم زيػػ  بػػن لوػػعم عػػن لبيػػ  عػػن ع ػػر بػػن اخلطػػاب رضػػز اهلل عهػػ  عػػاؿ  الػػهب روػػوؿ اهلل 
ي ػػوؿ : " ك ػػا م يهفػػع ةػػع الةػػرؾ  ػػر كػػذلك م يضػػر ةػػع امؽلػػاف  ػػر " هػػذا حػػ يت م ي ػػح و عػػاؿ 
ع ػػر  بػػن ععػػز الفػػمس : كػػاف ادلهػػذر ابػػن زيػػاد كػػذابا و  عػػاؿ الػػ ارعطن : ةػػن ؾ لػػ  ةهػػاك  و / صػػفحة 

عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ / باب كيفية رلر امومـ يػـو ال ياةػة للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ   137
للمحظلا محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن وػفياف عػاؿ للمحظلػا زل ػود ابػن 
لال  عاؿ ح يفها ةر اف بن زل   عاؿ ح يفها ر  ين عاؿ ح يفجل ةالا ية بن صاا عاؿ عن وػعيم بػن عػاةر 

عيػ   وػعم : " يمحالػت اموػمـ يػـو ال ياةػة ععػز صػورة الرجػ  عن لف لةاةة عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ع
ععي  رداته   كيظ ز الرب كي وؿ : يا رب ةهػك لرجػهب  إليػك لعػود كةػفالن اليػـو ك ةػن  ػ هب و كي ػوؿ 
: عػػ   ػػفالتك عػػاؿ : كيمحسػػق ردااه و عػػاؿ : كتسػػي. إليػػ  الهػػاس   عػػاؿ : ك ػػن  سػػي. إليػػ   سػػي. لدلعػػ  

لعرؼ هذا احل يت إم ةن ح يت ر  ين عن ةالا ية و عػاؿ ادل ػهف ععػهب اجلهة " و عاؿ ابن ع ى : م 
: ر ػ ين هػػو ابػن وػػال  و عػػاؿ ػلػ، : لػػي  بةػػر    عػاؿ الهسػػائال : ةػن ؾ و بػػاب يفػػواب ةػن لوػػعم ععػػز 
يػػ ه رجػػ  للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ 

محػػ اهلل بػػن  ػػ ريار عػػاؿ حػػ يفها وػػعي اف بػػن لمحػػ  الطػػربال عػػاؿ حػػ يفها لعػػف بػػن ع ػػر  للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ع
الالسربى عاؿ ح يفها زل   بػن ةالا يػة الهيسػابوري عػاؿ حػ يفها العيػت بػن وػال  عػن زيػ  بػن لف حمحيػ. عػن 
لف اخلػػ  ةريفػػ  بػػن عمحػػ اهلل عػػن ع محػػة بػػن عػػاةر اجل ػػجل عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ةػػن 

وعم ععز ي يػ  رجػ   جمحػهب لػ  اجلهػة " و عػاؿ وػعي اف :   يركالػ  عػن العيػت إم زل ػ  بػن ةالا يػة و عػاؿ ل
w/ بظحاديػػت ك ػػ ة  138ػلػ، بػػن ةالػػا : لػػي  هػذا احلػػ يت بةػػر    زل ػػ  بػػن ةالا يػة حػػ ث / صػػفحة 
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 عػاؿ  لي  ذلا لص    ةه ا هذا احلػ يت  لػي  بةػر و عػاؿ ادل ػهف ععػهب :  كػاف ػلػ، يرةيػ  بالسػذب و
لمح  بن حهمح   ال ارعطن هو كذاب و  عاؿ الهسػائال ةػن ؾ احلػ يت و  عػ  ر ى هػذا احلػ يت لالػ  بػن 
ع ػػر  عػػن العيػػت و  لالػػ  م ػلػػتع بػػ  و عػػاؿ لمحػػ  : لػػي  ب  ػػة ر ى لحاديػػت بواطيػػ     عػػاؿ ك ر ايػػة : 

:  ي ػػػاؿ إف هػػػذا رليػػػهب لحادي ػػػ  ةوضػػػوعة و  عػػػاؿ ػلػػػ، : لػػػي  ح ي ػػػ  بةػػػر و  عػػػاؿ لبػػػو بسػػػر اخلطيػػػ. 
احلػػ يت م لصػػ  لػػ  ةػػن ر ايػػة ي يػػ  ابػػن لف حمحيػػ.    إظلػػا يػػر ى عػػن لالػػ  بػػن لف ع ػػراف ةػػن عولػػ  و / 

/ كتاب ادلمحت ا باب ك لعمح الة    ال  ر للمحظلا زل   بن لاصر عاؿ للمحظلا لمح  بػن ععػز  139صفحة 
ية عاؿ للمحظلا لبػو احلسػا لمحػ  بػن جالفػر بن ووار عاؿ للمحظلا لبو زل   اجلوهرى عاؿ للمحظلا لبو ع ر بن حو 

بن ادلهادى عاؿ ح يفجل هار ف بن ععز بن احلسم عاؿ حػ يفها لمحػ  بػن عمحػ  الال يػ  ابػن ةػرداس عػاؿ حػ يفها 
عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  بػػن وػػالي  ال ر ػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ةووػػز الةػػيمحال عػػاؿ حػػ يفها وػػع ة بػػن ال ػػعهب 

عاؿ حػ يفها ع ػر بػن صػمحح عػن ة ا ػ  بػن حيػاف عػن  ػ ر بػن  عاؿ ح يفها لبو ععز حاـز بن ادلهذر الاله ي
حو ػػ. عػػن حذيفػػة عػػاؿ لبػػو ععػػز  حػػ يفها امع ػػ  عػػن وػػعي اف بػػن ةووػػز عػػن ال اوػػم بػػن سلي ػػرة عػػن 
ععز بن لف طال.  حذيفة  ابن عمحػاس : " لمػم كػالوا جعووػا ذات يػـو كحلػاا رجػ    ك ػاؿ : إ:  الػهب 

الػػهب رجػػام يتحػػ يفوف ك الةػػ    ال  ػػر ك ػػاؿ :  ةػػا كػػالوا الالحلػػ.   ك ػػاؿ لػػ  حذيفػػة  ةػػا ذاؾ   عػػاؿ  
يتحػػػ يفوف   ك ػػػاؿ : زع ػػػوا لف الةػػػ    ال  ػػػر غلػػػاا هب ػػػا يػػػـو ال ياةػػػة كظم ػػػا يفػػػوراف ع ػػػ اف كي ػػػذكاف ك 
ج هم   ك اؿ ععز  ابن عمحاس  حذيفػة : كػذبوا اهلل لجػ   لكػـر ةػن لف يالػذب ععػز طاعتػ  ك ػاؿ حذيفػة 

عز اهلل ععيػ   وػعم إذ وػ   عػن ذلػك ك ػاؿ إف اهلل ع  جػ  دلػا لبػـر لع ػ  كعػم بيه ا ضلن عه  رووؿ اهلل ص
يمحػػمح ةػػن لع ػػ  غػػ  ودـ لعػػمح مشسػػا ةػػن لػػور عر ػػ  و كظةػػا الػػد كػػاف ك وػػابمح عع ػػ  لف يط سػػ ا  ػلوذلػػا 
ع ػػػرا كإلػػػ  لع  ػػػا د ف الةػػػ   ك الضػػػوا و  ذكػػػر حػػػ ي ا طػػػويم ضلػػػوا ةػػػن جػػػ ا كيػػػ  : " لف الػػػد  طعػػػع 

حت ا ةػػن ادلغػػرب  سػػوف عػػ ر يفػػمث ليػػاؿ   كػػم يالػػرؼ طوذلػػا وػػوى ادلتالمحػػ ين كيسػػتغيت الةػػ   ك صػػمح
بالضػػػ م إ  بالػػػو    لف الةػػػ    طعػػػػع ةػػػن ادلغػػػرب  ةال ػػػا ال  ػػػػر إ  ل ػػػف السػػػ اا مث يالػػػػاداف " و / 

/ هذا ح يت ةوضوع م  ػك كيػ     إوػهاده ماعػة ةػن الضػالفاا  ام ػولا    ع ػر بػن  145صفحة 
ؿ لبػو حػا  ابػن حمحػاف : كػاف يضػع احلػ يت ععػز ال  ػاة م ػلػ  كتػ. ح ي ػ  إم ععػز صمحح لي  بةر عػا

 ج  التالحل. و  احملهة ك هذا احل يت ةن عمحػ  لف ي ػ  إ  ع ػر حػ يت كيػ  لف الةػ    ال  ػر يع يػاف 
ك الهػػار و للمحظلػػا ابػػن ادلعػػك عػػن اجلػػوهرى عػػن الػػ ارعطن عػػن لف حػػا  بػػن حمحػػاف عػػاؿ حػػ يفها ال طػػاف عػػاؿ 

 يفها ع ر  عن ي ي  السيارى عاؿ ح يفها دروهب ابن زياد عن ي ي  بن الرعا ز عن لل  عن الهع صػعز ح
اهلل ععي   وعم عاؿ : " الة    ال  ر يفػوراف ع ػ اف ك الهػار " هػذا م ي ػح و عػاؿ ابػن حمحػاف : م ػلػ  

بػػو احلسػػن ععػػز بػػن امحتحلػػاج بر ايػػة دروػػهب بػػن زيػػاد  عػػاؿ ػلػػ، : م  ػػر و بػػاب كسػػوؼ ال  ػػر للمحظلػػا ل
لمحػػ  ادلوحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا ههػػاد بػػن إبػػراهيم الهسػػفز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ةطيػػع احلسػػن بػػن زل ػػ  الةػػاكالال عػػاؿ 
wحػ يفها لبػو ععػز احلسػن بػن لف احلسػػن ابػن ةووػز الال ػ  عػاؿ حػ يفها لمحػػ  بػن ععػز بػن رزيػن اذلػر ي عػػاؿ 
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بن إوحاؽ عػن ال هػري عػن للػ  عػن ح يفها لمح  بن عمح اهلل اذلر ي عاؿ للمحظلا  ه. بن  ه. عن زل   
الهع صعز اهلل ععي   وعم عاؿ : " إذا السسف ك احملـر كالهب  عك السهة المحما  ال تاؿ   ػغ  السػعطاف 
 كتهة السرباا  التةار ةػن الضػالفاا    إذا السسػف ك صػفر كػاف ل ػا ةػن امةطػار حػد ي  ػر اله  ػاف 

   إذا السسػػف ك ربيػػع ام ؿ كػػاف رلاعػػة  ةػػوت ةػػع  ك المححػػر  هػػو الغايػػة ةػػن ل ػػا امةطػػار  ال حػػوط
لةطار  حرب  برؾ ةعك مبوت ك ػ     إذا السسػف ك مػادى ام   كػاف بػرد  يفعػوج  لةطػار ةػع ةػوت 
ذريػع  هػػو الطػػاعوف    إذا السسػف ك مػػادى اسلػػرة ك ػػو زرع ك ػ   ل ػػ.  وػػالة ةػع عتػػاؿ بػػا الهػػاس 

اموػالار  ػ داد رل ػا  كسػادا    إذا السسػف ك رجػ. ك ػو / ك جػراد      141 يسوف حػراذا / صػفحة 
لةطار   ك ك   "    ذكر حػ ي ا طػويم ةػن هػذا اجلػه  ععػز ادلةػ ور م كائػ ة ك امطالػ  بػ  مف هػذا 
احل يت م يةك ك  ضال     ةن ع  لرب لةر لمح  بن عمح اهلل اذلر ي  هػو اجلويمحػارى ععػم للػ  ةػن ع عػ  

لكػػذب الهػػاس كساكػػظ اهلل ةػػن يضػػع ة ػػ  هػػذه ام ػػياا ادلهاكيػػة لعةػػريالة  م   إف كػػاف  هػػ. بػػن  هػػ. ةػػن
 ػك للػ  ي  ػػ   ػيه ا و  إظلػا لهسػػ. ة ػ  هػذا السػػمـ إ  كتػاب يسػ ز اسيفػػار الالعويػة لسػمحوه إ  داليػػاؿ 
 ذى ال رلا  م ي ح ذلك و باب ك ل  اف الة ور للمحظلا لبو ال اوم احلريػري عػن لف طالػ. الالةػارى 

 يفها لبػػو احلسػػن الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها يال ػػوب بػػن إبػػراهيم عػػاؿ حػػ يفها ع ػػر بػػن  ػػمحة عػػاؿ حػػ يفها عػػاؿ حػػ
إوحاؽ بن إدري  عاؿ ح يفها إبراهيم بػن الالػما عػن وػالي  بػن زيػ  عػن ع محػة عػن لبيػ  زيػ  بػن ع محػة عػن 
ؿ  ػػػػرة بػػػػن جهػػػػ ب عػػػػاؿ : عػػػػاؿ روػػػػوؿ اهلل صػػػػعز اهلل ععيػػػػ   وػػػػعم : " ميػػػػتم  ػػػػ راف وػػػػتا يوةػػػػا " و عػػػػا

الػػ ارعطن :  فػػرد بػػ  إوػػحاؽ بػػن إدريػػ  هبػػذا اموػػهاد و عػػاؿ ػلػػ، : كػػاف إوػػحاؽ يضػػع احلػػ يت و  عػػاؿ 
الهسائال : ةن ؾ احل يت عاؿ ادل هف : ععػهب  ةػا لظػن ةػن  ضػع هػذا يريػ  إم  ػا الةػرع كإلػ  عػ  يػتم 

ذكػر امػرة للمحظلػا لبػو    راف  يفميفة    حو ز رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم لف ؼلرب مبا م يسػوف و بػاب
ةه ور ال  از عاؿ للمحظلا لبو بسر اخلطي. عاؿ للربل ععز بن زل   ابن احلسن ادلالسز عػاؿ للمحظلػا عمحػ اهلل 
بن ع  اف ال فار عاؿ للمحظلا زل   بن ع راف ابن ةووػز ال ػفار عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن ععػز ادلػ يجل عػاؿ 

ن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر بػن لف ةػرق عػن الوليػ  بػن : ععهب مج : إف الةاذكو: ػل ث عن هةاـ بػ
/ الهػع صػعز اهلل  142لف الولي  عن رج   اه كذه. عػجل عػن ةالػاذ بػن جمحػ  عػاؿ " دلػا لراد / صػفحة 

ععي   وعم لف يمحال جل لراه عاؿ إ  الي ن عاؿ إمم وائعوؾ عن امرة كإذا وظلوؾ ك   إما ةػن عػرؽ امكالػز 
كظلسره ل ػ  املسػار  عػاؿ   يسػ ع هةػاـ ةػن لف بسػر بػن ةػرق و للمحظلػا عمحػ  الوهػاب  الد بهب الالرش "

بن ادلمحارؾ احلاكل عاؿ للمحظلا زل   بن ادل فر عاؿ للمحظلا لبو احلسن ال يفال عاؿ ح يفها يووف بػن الػ لي  
يفها عػػاؿ حػػ يفها لبػػو جالفػػر الال يعػػز عػػاؿ حػػ يفها ححلػػاج بػػن ع ػػراف عػػاؿ حػػ يفها وػػعي اف بػػن دا د عػػاؿ حػػ 

هةػػاـ بػػن يووػػف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بسػػر بػػن عمحيػػ اهلل بػػن لف وػػربة عػػن ع ػػر  بػػن لف ع ػػر  عػػن الوليػػ  عػػن 
عمحػػ امععز بػػن حسػػيم عػػن ةالػػاذ بػػن جمحػػ  عػػاؿ : " دلػػا بال ػػجل روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم إ  الػػي ن   

wكالػز الػد بػهب الالػرش " عاؿ : إلك  ظ ز عوةا له  كتاب كإف وظلوؾ عن امرة كػظلربهم لمػا ةػن عػرؽ ام
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و عاؿ الال يعز :  ح يفها لبوال لمحاع ر ح بن الفرج  للمحظلا ابن ل  ف عاؿ ح يفها ابن ةسال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة 
بن يووف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن زل   بن زصلوي  عػاؿ حػ يفها ر ح بػن الفػرج عػاؿ حػ يفها إبػراهيم بػن سلعػ  

م الطػػائفال عػػن ابػػن لف صلػػيح عػػن رلاهػػ  عػػن جػػابر بػػن عػػاؿ حػػ يفها الفضػػ  بػػن سلتػػار عػػن زل ػػ  بػػن ةسػػع
عمح اهلل عاؿ : عاؿ الهع صعز اهلل ععي   وعم : " يا ةالاذ إ: ةروعك إ  عـو له  كتاب كػإذا وػ عهب عػن 
امرة الد ك الس اا ك   هال لالاب حية بػهب الالػرش " و هػذا حػ يت م ي ػح    وػعي اف بػن دا د هػو 

بةر و  لةػا لبػو بسػر بػن لف وػربة ك ػاؿ لمحػ  كػاف يضػع احلػ يت  يسػذب  الةاذكو: و عاؿ ػل، : لي 
   عاؿ الهسائال  الال يعال ةن ؾ احل يت    ع  ذكرلاه ك ر اية عن لف بسر بػن لف ةػرق   كإةػا لف يسػوف 
غعطا ةن الر اة ل   عيطا ةن الةاذكو: و  ابن لف ةرق عاؿ كي  ػلػ، بػن ةالػا لػي  بةػر   عػاؿ  ع ػر  

/ عػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػ  :  زل ػػ  بػػن ةسػػعم الطػػائفال ةػػا  143بػػن لف ع ػػر  م ػلػػتع حب ي ػػ  و / صػػفحة ا
لضػػالف ح ي ػػ   عػػاؿ الال يعػػز : عمحػػ امععز م يتػػابع ععػػز هػػذا احلػػ يت    الفضػػ  ةهسػػر احلػػ يت   عػػاؿ 

محيػ. عػاؿ  ع  ر ى ةن  ج  ولر م ي محهب ليضا و باب ذكر ال وس للمحظلا لبو بسر زل   بػن عمحػ اهلل بػن ح
للمحظلا الالمحاس بن لف الالمحاس الس ائز عاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن زل ػ  بػن احلػارث الت ي ػال عػاؿ حػ يفها لبػو زل ػ  
بن حياف عاؿ ح يفجل يووف بن زل   ادلؤذف عاؿ ح يفها إبراهيم بن الوليػ  اجلسػاس عػاؿ حػ يفجل لبػو ع ػر 

للػػ  عػاؿ : عػػاؿ روػوؿ اهلل صػػعز اهلل الغػرا: عػػاؿ حػ يفها بةػػار بػن عمحيػػ اهلل عػن عطػػاا بػن لف ةي ولػػة عػن 
ععي   وعم : " إذا كاف ال وس كذا ةن ل ؿ السهة ك و عاـ ل .    إذا كاف ةػن ولػر السػهة ك ػو لةػاف 
ةػػػن الغػػػرؽ " و هػػػذا حػػػ يت م ي ػػػح      إوػػػهاده رلاهيػػػ   ضػػػالاؼ    عػػػاؿ لبػػػو حػػػا  الػػػرازي م ػلػػػتع 

ي : بةػػار بػػن عمحيػػ  اهلل ةػػن ؾ احلػػ يت جػػ ا ةهسػػر حبػػ يت عطػػاا بػػن لف ةي ولػػة و  عػػاؿ لبػػو الفػػتح امزد
امةػػر و حػػ يت ولػػر : للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن عمحػػ  اجلمحػػار عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ  المحػػاعال بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن 
جالفػػر بػػن عػػمف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو الفػػتح امزدي احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها لبػػو يالعػػز زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل ادلعطػػز عػػاؿ 

ا: عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن وػػعي اف احلػػرا: عػػاؿ حػػ يفها لعيػػ  بػػن دععػػع عػػن حػػ يفها  هػػ. بػػن حفػػا احلػػر 
عطاا عن ابن عمحاس عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " لةاف مهػ  امرض ةػن الغػرؽ ال ػوس 
ع ح  لةاف مه  امرض ةن املتمؼ ادلوامة ل ري     إذا لالف عري  عمحيعة صارت ةن حػ ب إبعػي  

ع ععز رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم  كي  لعيػ  بػن دععػع  عػ  ضػالف  لمحػ   الػ ارعطن " و  هذا ةوضو 
   عػػاؿ ػلػػ، : لػػي  بةػػر    عػػاؿ الهسػػائال : لػػي  ب  ػػة    كيػػ  زل ػػ  بػػن وػػعي اف احلػػرا: عػػاؿ لبػػو حػػا  

/ احلػ يت    كيػ   هػ. بػن حفػا و عػاؿ لبػو عر بػة كػذاب يضػع احلػ يت  144الرازي ةهسر / صػفحة 
كػػذبا كاحةػػا و عػػاؿ ادله ػػف : ععػػهب  هػػو ادلػػت م بػػ  و بػػاب م ي ػػاؿ عػػوس عػػ ح للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور يسػػذب  

ال ػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو احلسػػن زل ػػ  بػػن ع ػػر بػػن عيسػػز المحعػػ ى 
لوليػ  عػاؿ عاؿ ح يفها احلسن بن والي  بن الفض  اسدةز عػاؿ حػ يفها عمحيػ  الالحلعػز عػاؿ حػ يفها بةػر بػن ا

wح يفها زكريا ابن حسيم احلمحطز عن لف رجاا عن ابن عمحاس عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : 
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" م   ولن عوس ع ح   كػإف عػ ح الةػيطاف    لسػن عولػوا عػوس اهلل  هػو لةػاف ةػن الغػرؽ " و طريػمح ولػر : 
ح يفها لبو لاليم احلػاكل عػاؿ حػ يفها لمحػ   للمحظلا زل   بن عمح  المحاعال بن لمح  عاؿ للمحظلا لمح  بن لمح  عاؿ

بن السه ي عاؿ ح يفها احلسا بن زل   بن حا  عاؿ حػ يفها بةػر بػن الوليػ  عػاؿ حػ يفها زكريػا بػن حسػيم 
احلمحطػػز عػػن لف رجػػاا الالطػػاردي عػػن ابػػن عمحػػاس عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " م   ولػػوا عػػوس 

 ع  ج  ك و لةاف مهػ  امرض " هػذا حػ يت   يرعفػ  غػ  ع ح كإف ع ح  يطاف    لسن عولوا عوس اهلل
زكريا و عاؿ لمح   ػل، لي  بةر    عػاؿ ػلػ، ةػرة لػي  ب  ػة  كػذلك الهسػائال    عػاؿ ابػن ادلػ يجل هالػك 
و بػػاب ذكػػر ة اليػػ  السػػ وات  امرض للمحظلػػا ععػػز بػػن عمحػػ  الواحػػ  الػػ يهورى عػػاؿ للمحظلػػا احلسػػن بػػن ععػػز 

ععز بن لمح  بن كيساف عاؿ ح يفها يووف بن يال ػوب ال اضػز عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن اجلوهرى عاؿ للمحظلا 
/ ك لػػ   145لف بسػػر عػػن ابػػن ع ػػر لف ع  ػػاف وػػظؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػن  فسػػ  / صػػفحة 

ة اليػػ  السػػ وات  امرض     ك ػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : ةػػا وػػظلن عه ػػا لحػػ  و  فسػػ ها م إلػػ  
   اهلل لكرب    ومححاف اهلل  حب  ه   لوتغفر اهلل   م عػوة إم بػاهلل ام ؿ  اسلػر  ال ػاهر  المحػاطن إم اهلل 

بيػػػ ه اخلػػػ  ػلػػػ،  ؽليػػػهب  هػػػو ععػػػز كػػػ   ػػػر عػػػ ير و لةػػػا ل ؿ ل ػػػعة يالػػػجل دلػػػن عاذلػػػا كيحػػػرس ةػػػن إبعػػػي  
 اجلهة    لةا الرابالػة كي  جػ  اهلل  جهوده    لةا ال الية كيالطز عهطارا ك اجلهة    لةا ال ال ة كنكع ل  درجة ك

ةػػن احلػػور الالػػا    لةػػا اخلاةسػػة كعػػ  كي ػػا ةػػن امجػػر ك ػػن حػػع ل  اعت ػػر كي محػػ  ححلػػ     محعػػهب ك   محػػ    
ع ر     كإف ةات ةن يوةه  لتم ل  بطابع الةػ  اا " و  عػ  ر اه الال يعػز عػن لمحػ  بػن زل ػ  بػن عاصػم 

السع ػات و  هػذا حػ يت م ي ػح عػاؿ لةػا امغعػ. ك ػاؿ عن زل   بن لف بسر    كي  لػوع الػتمؼ ك 
ػل، لي  بةػر    لةػا سلعػ  ك ػاؿ ابػن حمحػاف ةهسػر احلػ يت جػ ا يهفػرد مبهػاك  م  ةػمح  لحاديػت ال  ػاة   
 لةػػا عمحػػ الرحيم كسػػذا ك ر ايػػة يووػػف ال اضػػز    ر ايػػة الال يعػػز عمحػػ الرمحن ادلػػ :  هػػو ضػػاليف    هػػذا 

درة الػػػد م  عيػػمح مبه ػػ. روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػػ   وػػعم   ملػػ  ةهػػ ه عػػػن احلػػ يت ةػػن ادلوضػػوعات الهػػا
السػػمـ الركيػػك  ادلالػػجل المحاليػػ  و بػػاب ل ػػاا الهحلػػـو الػػد روهػػا يووػػف ععيػػ  السػػمـ للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب بػػن 
اؿ ادلمحػػارؾ عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ادل فػػر عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن زل ػػ  الالتي ػػال عػػاؿ للمحظلػػا يووػػف بػػن الػػ لي  عػػ

ح يفها لبو جالفر الال يعػز عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن إ اعيػ  ال ػايغ عػاؿ حػ يفها وػالي  بػن ةه ػور عػاؿ حػ يفها 
احلسػػػم بػػػن ظ ػػػ  عػػػن السػػػال ى عػػػن عمحػػػ الرمحن بػػػن وػػػعيق عػػػن جػػػابر بػػػن عمحػػػ اهلل عػػػاؿ : " جػػػاا بسػػػتال 

وػف لمػا وػاج ه الي ودي إ  الهع صعز اهلل ععي   وػعم عػاؿ : يػا زل ػ  للػربل عػن الهحلػـو الػد روهػا يو 
ل  ةا ل اتها   كعػم غلمحػ  الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم بةػر حػد ل ػاه جربيػ  كػظلربه و كظروػ  إ  الي ػودي 

/ للػػػػربل عػػػػاؿ :  146( / صػػػػفحة  1ادلوضػػػػوعات  15ك ػػػػاؿ إف للرب ػػػػك بظ ائ ػػػػا  سػػػػعم   عػػػػاؿ :   
 ػػػػر ح  ادل ػػػمحح  الفيعػػػػمح حػػػ يفاف  طػػػارؽ الػػػػذباؿ  ذ  السهفػػػات  ذ  الفػػػرع   يفػػػػاب  ع ػػػوداف  عػػػاب   ال

 الضيا  الهػور و عػاؿ يالػجل ليػاه  للػ  روهػا ك لكػمح السػ اا وػاج ة لػ    كع ػا عػا رتيػاه ععػز لبيػ  عػاؿ لرى 
wلةرا ةتةتتا غل ال  اهلل و ك اؿ الي ودي هذه  اهلل ل اتها " هذا ح يت ةوضوع ععػز روػوؿ اهلل صػعز اهلل 
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ذا    كيػ  ماعػة ليسػوا بةػر و عػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : ععيػ   وػعم  كػاف  اضػال  ع ػ   ػا اموػمـ مب ػ  هػ
احلسم بػن ط ػ  لػي  بةػر و  عػاؿ الهسػائال : ةػن ؾ احلػ يت  عػاؿ لبػو حػا  بػن حمحػاف يػر ى عػن ال  ػاة 
ادلوضوعات    للمحظلا ابن لاصر عن زل   ابن طاهر احلاكل عاؿ : احلسم كذاب و  لةػا السػ ى ك ػاؿ ابػن 

و حا  الرازي ةػن ؾ و  عػاؿ المحخػاري : م يستػ. ح ي ػ  المحتػة و  عػاؿ لبػو ظل  كذاب و  عاؿ الهسائال  لب
ععز صاا بن زل   كاف يضع احلػ يت و عػاؿ ابػن حمحػاف :  هػذا احلػ يت م لصػ  لػ  ةػن حػ يت روػوؿ 
اهلل صعز اهلل ععي   وعم و  عاؿ الال يعز : م ي ح ك هذا ادلؤ عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم  ػر ةػن 

و بػػاب ك لعػػمح ادلمئسػػة للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب بػػن ادلمحػػارؾ عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ادل فػػر عػػاؿ للمحظلػػا  جػػ  ي محػػهب 
زل ػػ  بػػن ادل فػػر عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو احلسػػن ال ػػيفال عػػاؿ حػػ يفها يووػػف بػػن الػػ لي  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو جالفػػر 

اؿ حػػ يفها الال يعػػز عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن دا د التوةسػػز عػػاؿ حػػ يفها صػػفواف بػػن صػػاا عػػاؿ حػػ يفها الوليػػ  عػػ
ر ح بػػن جهػػػاح عػػػن ال هػػػري عػػػن وػػالي  بػػػن ادلسػػػي. عػػػن لف هريػػػرة عػػاؿ : عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ  
 وعم : " ك السػ اا الػ ليا بيػهب ي ػاؿ لػ  الال ػور حبيػاؿ السالمحػة      السػ اا الرابالػة مػر ي ػاؿ لػ  احليػواف 

ضػة كيخػرج عهػ  وػمحالوف للػف عطػرة ي ل  كي  جربي  ك  يػـو كيػهغ   كيػ  الغ اوػة مث ؼلػرج كيعػتفو التفا
كيخعمح اهلل ةن ك  عطػرة ةعسػا مث يػؤةر ف لف يػظ وا المحيػهب ادلال ػور كي ػعوف كيػ  مث ؼلرجػوف كػم يالػود ف إليػ  
لب ا كيو  ععػي م لحػ هم مث يػؤةر لف ي ػف هبػم ك السػ اا ةوعفػا يسػمححوف اهلل كيػ  إ  لف   ػـو السػاعة " 

ام ؿ بػن عيسػز عػاؿ للمحظلػا عمحػ اهلل بػن زل ػ  امل ػاري عػاؿ  / طريمح ولر : للمحظلا عمح  147و / صفحة 
ح يفجل ععز بن زل   بن احلسن الفاروز إةما لف ععػز بػن عيسػز للػربهم عػاؿ للمحظلػا احلسػن بػن وػفياف 
عاؿ ح يفها زل   بن ادلتوك  الالس مل عاؿ ح يفها الولي  بن ةسعم عاؿ حػ يفها ر ح بػن جهػاح عػن ال هػري 

ن لف هريػرة عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " يػؤةر جربيػ  ك كػ  عن وػالي  بػن ادلسػي. عػ
غػػ اة كيػػ ل  حبػػر الهػػور كيػػهغ   كيػػ  الغ اوػػة مث ؼلػػرج كيهػػتفو التفاضػػة كتسػػ ق ةهػػ  وػػمحالوف للػػف عطػػرة 
ؼلعػػمح اهلل ةػػن كػػ  عطػػرة ةعسػػا كيػػؤةر هبػػم إ  المحيػػهب ادلال ػػور كي ػػعوف كيػػ    مث يػػؤةر هبػػم إ  حيػػت ةػػا  ػػاا 

 يسػػمححوف إ  يػػـو ال ياةػػة " هػػذا حػػ يت ميػػت م بػػ  إم ر ح بػػن جهػػاح كإلػػ  يالػػرؼ بػػ     يتابالػػ  ععيػػ  اهلل
لحػػ  و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يػػر ى عػػن ال  ػػة ةػػا إذا  الػػ  ةػػن لػػي  مبتمححػػر ك هػػذه ال ػػهاعة  ػػ   بالوضػػع و 

 عػػن وػػالي   م  عػاؿ عمحػػ الغجل احلػػاكل : هػػذا حػػ يت ةهسػػر هبػػذا اموػػهاد لػػي  لػػ  لصػػ  عػػن ال هػػري    م
عػن لف هريػػرة  م ي ػػح عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػعم ةػػن هػػذه الطريػػمح  م ةػػن غ هػػا و بػػاب ذكػػر 
ادلمئسػة ادلػوكعا بادلسػاج  ال ميفػػة للمحظلػا عمحػ الرمحن بػن زل ػػ  عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػػن ععػز بػن يفابػهب اخلطيػػ. 

ها لمحػ  بػن جالفػر بػن زل ػ  بػن الفػرج اخلػمؿ عاؿ للمحظلا ال اضز لبوالالم زل   بن ععز الواوطال عاؿ ح يف
عاؿ ح يفها لبو حاة  لمح  بن رجا بن عمحي ة عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن زل ػ  بػن إوػحاؽ المح ػري عػاؿ حػ يفها 
ووي  بن ل ر المحعخز عاؿ ح يفها وفياف ال وري عن محاد عن إبراهيم عن عع  ة عػاؿ : عػاؿ عمحػ اهلل عػاؿ 

w الػػا  يفميفػػة لةػػمؾ ةعػػك ةوكػػ  بالسالمحػػة    ةعػػك ةوكػػ  مبسػػحل ى روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " هلل 
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هػذا    ةعػػك ةوكػ  بادلسػػحل  امع ػز   كظةػػا ادلعػك ادلوكػػ  بالسالمحػة كيهػػادى ك كػ  يػػـو : ةػن  ػػرؾ كػػرائو 
/ ك ك  يـو : ةػن  ػرؾ  148اهلل لرج ةن لةاف اهلل    لةا ادلعك ادلوك  مبسحل ى هذا كيهادى / صفحة 

عي   وعم   يرد احلوض      ركػة  ػفاعة زل ػ  صػعز اهلل ععيػ   وػعم    لةػا ادلعػك وهة زل   صعز اهلل ع
ادلوك  بادلسحل  امع ز كيهادى ك كػ  يػـو ةػن كالػهب طال تػ  حراةػا كػاف ع عػ  ةضػر با بػ  ك  ج ػ  " و 
 عػػاؿ اخلطيػػ. : هػػذا حػػ يت ةهسػػر  رجػػاؿ إوػػهاده كع ػػم يف ػػاة ةالر كػػوف وػػوى المح ػػري  لمحػػ  بػػن رجػػاا 

رل ومف و باب ك ذكر اجلمحاؿ  اممار للمحظلا زل   بن عمحػ ادلعك بػن لػ  ف عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن كإم ا 
ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن ععػز بػن ادل ػجل عػاؿ 

ـ عػػن وػػ   بػػن وػػال  حػػ يفها إوػػحاؽ بػػن لف إوػػرائي  عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن جالفػػر عػػاؿ للػػربل لبػػو حػػاز 
عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم : " لحػ  ركػن ةػن لركػاف اجلهػة " عػاؿ ابػن عػ ى م لععػم ير يػ  
عػػن لف حػػاـز إم عمحػػ اهلل و عػػاؿ الهسػػائال : هػػو ةػػن ؾ احلػػ يت و حػػ يت ولػػر : للمحظلػػا ابػػن لػػ  ف عػػاؿ 

حػ يفها هبعػوؿ بػن إوػحاؽ عػاؿ حػ يفها إ اعيػ  للمحظلا ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة عػاؿ للمحظلػا ابػن عػ ى عػاؿ 
بن لف ل ي  عاؿ ح يفجل ك   بن عمح اهلل بن ع ر  بن عوؼ بن زيػ  ادلػ ل عػن لبيػ  عػن جػ ه عػاؿ : عػاؿ 
روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " لربالػػة لجمحػػ  ةػػن جمحػػاؿ اجلهػػة    لربالػػة لمػػار ةػػن لمػػار اجلهػػة    لربالػػة 

 ا ام جمح  يا روػوؿ اهلل   عػاؿ : لحػ  جمحػ  ػلمحهػا  ضلمحػ  جمحػ  ةػن جمحػاؿ ةمحم ةن ةمحم اجلهة و عي  ك
اجلهػػة    طػػور جمحػػ  ةػػن جمحػػاؿ اجلهػػة    لمحهػػاف جمحػػ  ةػػن جمحػػاؿ اجلهػػة      يػػذكر الرابػػع و  اممػػار : الهيػػ  
 الفػػرات  وػػيحاف  جيحػػاف و  ادلمحػػم بػػ ر  لحػػ   اخلهػػ ؽ  ليػػرب " و هػػذا حػػ يت م ي ػػح عػػن روػػوؿ 

/ ك ػػ  بػػن عمحػػ اهلل ةهسػػر احلػػ يت لػػي   149ععيػػ   وػػعم و عػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػ  / صػػفحة  اهلل صػػعز اهلل
بةػػر و  عػػاؿ ػلػػ، : م لستػػ. ح ي ػػ  و  عػػاؿ الهسػػائال  الػػ ارعطن : ةػػن ؾ احلػػ يت و  عػػاؿ الةػػاكالال : 
هو ركن ةن لركاف السذب و  عاؿ ابن حمحاف : ر ى عن لبي  عػن جػ ه لسػخة ةوضػوعة م ػلػ  ذكرهػا ك 

.  م الر اية عه  إم ععز ج ة التالحل. و باب ذكر الةياطا ح يفها عن لف عمح اهلل زل   بػن ععػز الست
بن ػل، بن وعواف ادلاز: عاؿ للمحظلا لبو ال اوم الفض  بن جالفر الت ي ػال عػاؿ للمحظلػا لبػو  ػيمحة إبػراهيم بػن 

يػ  عػاؿ حػ يفها لف عػن  هػ. ديهار بػن د زبػة عػاؿ حػ يفها الالػما بػن ع ػر  عػاؿ حػ يفها عمحػ  ادلػهالم بػن إدر 
بن ةهمح  عن لف هريرة عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم " إف هلل  الػا   ػياطا ك الػرب لػي  ذلػم 
ععػػز ةػػا ك المححػػر وػػعطاف     ػػياطا ك المححػػر لػػي  ذلػػم ععػػز ةػػا ك الػػرب وػػعطاف     ػػياطا ك اله ػػار 

يػ  لػي  ذلػم ععػز ةػا ك اله ػار وػعطاف     ػياطا ك لي  ذلػم ععػز ةػا ك العيػ  وػعطاف     ػياطا بالع
ال ع ػػة لػػي  ذلػػم ععػػز ةػػا ك الهػػور وػػعطاف     ػػياطا ك الهػػور لػػي  ذلػػم ععػػز ةػػا ك ال ع ػػة وػػعطاف   
  ػػياطا ك ادلهػػاـ لػػي  ذلػػم ععػػز ةػػا ك الي  ػػة وػػعطاف     ػػياطا ك الي  ػػة لػػي  ذلػػم ععػػز ةػػا ك ادلهػػاـ 

لػػػي  ذلػػػم ععػػػز ةػػػا ك الوحػػػ ة وػػػعطاف   ػػػياطا ةوكعػػػوف بالرجػػػاؿ د ف وػػػعطاف     ػػػياطا ك اجل ػػػوع 
wالهسػػػاا     ػػػياطا ةوكعػػػوف بالهسػػػاا د ف الرجػػػاؿ     ػػػياطا ةوكعػػػوف بػػػادلعوؾ د ف ادل عػػػوؾ     ػػػياطا 
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ةوكعػػػػوف بالضػػػػالفاا د ف السمحػػػػار   ػػػػياطا ةوكعػػػػوف بالسمحػػػػار د ف ال ػػػػغار     ػػػػياطا ةوكعػػػػوف بادلسػػػػاج  
ا عهيفػػا عػػن ذكػػر اهلل  عػػن ال ػػمة يطػػرد مم إ  الةػػ وات    إ  العػػذات  إ  يطػػرد ف الهػػاس عه ػػا طػػرد

اموػػواؽ  امػػال   اجل اعػػات    يةػػ وف إلػػي م  ػلمحمحػػوف إلػػي م اجلعػػوس ععػػز ادلالاصػػال الػػد م يال ػػ  م 
ةه ا إم اهلل و ك ن صعز صػمة الغػ اة ك ماعػة مث ذكػر اهلل  الػا   ذكػر بػ  حػد  طعػع الةػ   مث صػعز 

/ ةػن لعػمح اهلل  الػا  ةػن وػاعت   عػك إ  ة ع ػا ةػن الغػ  " و  155بع ركالات   يضػره  ػر / صػفحة لر 
هػػذا حػػ يت م يةػػك ك  ضػػال  ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و  لةػػا عمحػػ  ادلػػهالم ك ػػاؿ لمحػػ  بػػن 

 يت و حهمحػ  : يسػػذب ععػػز  هػػ. و  عػػاؿ ابػػن ادلػػ يجل  لبػػو دا د لػػي  ب  ػػة و  عػػاؿ الفػػمس : ةػػن ؾ احلػػ
 عاؿ المحخػاري ذاهػ. احلػ يت و  عػاؿ الػ ارعطن هػو  لبػوه ةن كػاف و عػاؿ ابػن حمحػاف :  الالػما بػن ع ػر  
م غلوز امحتحلاج ب  حباؿ و عاؿ دا د بن إبراهيم : كاف يسذب و باب لعمح اسدةز  كوائ  لج ائػ  للمحظلػا 

ا محػػ ة بػػن يووػػف السػػ  ز عػػاؿ إ ػػاعز بػػن لمحػػ  السػػ رعه ى عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ حػػ يفه
للمحظلا لبو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها ال اوػم بػن زكريػا عػاؿ حػ يفها وػوي  بػن وػالي  عػاؿ حػ يفها احلسػم بػن 
كضػػػ  الالمحػػػ ى عػػػاؿ حػػػ يفها عطيػػػة عػػػن لف وػػػالي  اخلػػػ رى عػػػاؿ عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : " 

اف دلي     العساف  رمػاف    الضػحك طحػاؿ   الي اف جهاحاف  الرجمف بري اف    امذلاف ع ع    الاليه
 الرئة لف     السعيتاف ةسر    السمح  رمحة    ال عػ. ةعػك   كػإذا كسػ  ادلعػك كسػ  جهػوده    إذا صػعح 
ادلعػك صػعح جهػوده " و طريػمح ولػر : للمحظلػػا زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال عػاؿ للمحظلػػا لمحػ  بػن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا لبػػو 

ف بن لمح  عاؿ ح يفها بسر بن و   عاؿ حػ يفها لالػيم بػن محػاد عػاؿ حػ يفها لاليم احلاكل عاؿ ح يفها وعي ا
ب يػػة بػػن الوليػػ  عػػاؿ حػػ يفجل عتمحػػة بػػن لف حسػػيم عػػن طعحػػة ابػػن لػػاكع عػػن كالػػ. عػػاؿ : " ل يػػهب عائةػػة 
ك عػػهب : هػػ   الػػهب ةػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم لالػػهب املسػػاف   كػػال ري هػػ  يواكػػمح لالػػ: لالػػهب 

وػعم   ك الػهب : الالػهب   ك ػاؿ : عيهػاه هػاد    لذلػاه ع ػع    لسػال   رمػاف    يػ اه الهع صعز اهلل ععي    
/  كعيتػاه ةسػر  151جهاحاف    رجمه بري     كمحػ ه رمحػة    رئتػ  لفػ     طحالػ  ضػحك   / صػفحة 

   ال عػػ. ةعػػك   كػػإذا طػػاب طػػاب جهػػوده    إذا كسػػ  كسػػ  جهػػوده و ك الػػهب :  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز 
وعم يهالهب املساف هسذا " و هذا ح يت ةوضوع ععز رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم و لةػا اهلل ععي    

الطريمح ام ؿ : كفي  عطية ضالف  اجل اعة و  عاؿ ابن حمحػاف : كػاف يسػ ع الطػال ك السعػال   ي ػوؿ : عػاؿ 
  م ػلػػ   عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم كيسهيػػ  لبػػا وػػالي  و  يػػر ى عهػػ  ذلػػك   كػػي ن للػػ  اخلػػ رى 

كتػػ. ح ي ػػ  إم ععػػز وػػمحي  التالحلػػ. و  لةػػا احلسػػم ك ػػاؿ ابػػن عػػ ى م يتابالػػ  ال  ػػاة ععػػز ةػػا يتفػػرد بػػ  و 
 لةا ووي  كساف ػل، ػل   ععي   ي وؿ لػو ع ر ػ  لالذر ػ  و  لةػا الطريػمح املػرى : ك ػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : 

 يػػة و بػػاب حعػػمح ك لعػػمح   طعحػػة لػػي  بةػػر    عتمحػػة ضػػاليف احلػػ يت و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : م ػلػػتع بمح
امر اح للمحظلا زل   بن عمح ادلعك بػن لػ  ف عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا عمحػ  السػرق بػن 
wهوازف عاؿ ح يفها لبو ال اوم بػن حمحيػ. عػاؿ حػ يفها إبػراهيم ابػن رليػ  بػن ي يػ  عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ععػز 
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ن عمح احل يػ  الالحلعػز عػن صػاا بػن جمحػاف ك حيػاف   النةذي عاؿ ح يفها ع ر بن لف ع ر عػن إبػراهيم بػ
عن ابن بري ة عن لبي  عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم عاؿ : " امر اح ك مخسػة لجهػاس   ك املػ  
 اجلػن  الةػياطا  ادلمئسػة  الػر ح    وػػائر اخلعػمح ذلػا للفػاس  ليسػػهب ذلػا لر اح " هػذا حػ يت م ي ػػح و 

ف لػػػي  ب  ػػػة و  عػػػاؿ لبػػػو حػػػا  بػػػن حمحػػػاف : كػػػاف يػػػر ى ادلوضػػػوعات عػػػن عػػػاؿ الهسػػػائال : صػػػاا بػػػن حيػػػا
اميفمحػات   حػد إذا  ال ػا ةػن احلػ يت صػهاعت   ػ   ذلػا بالوضػع و  عػ  جػاا ك ال ػحيح لف الهػع صػػعز 

/ بػػاب لػػا ال عػػ. ك الةػػتاا  152اهلل ععيػػ   وػػعم لالػػن ةػػن ا ػػذ  ػػي ا كيػػ  الػػر ح غرضػػا " و / صػػفحة 
لمحػػاعال بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لالػػيم احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  ا

عمحػ اهلل بػػن زل ػػ  عػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن زكريػا عػػاؿ حػػ يفها ع ػػر بػن ػلػػ، عػػاؿ حػػ يفها  ػالمحة بػػن احلحلػػاج عػػن 
يفور بن ي ي  عن لال  بن ةال اف عن ةالػاذ بػن جمحػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ععػوب 

جل ودـ  عا ك الةتاا    ذلك بظف اهلل  الا  لعمح ودـ ةن طا  الطا يعػا ك الةػتاا " و هػذا حػ يت ب
م ي ح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم  إظلػا هػو زلفػوظ ةػن كػمـ لالػ  بػن ةالػ اف    ادلػت م بركالػ  

:  زل ػػ  بػػن زكريػػا يضػػع ع ػػر بػػن ػلػػ، و عػػاؿ إبػػراهيم امصػػف ا: و هػػو ةػػن ؾ احلػػ يت و عػػاؿ الػػ ارعطن 
احل يت و باب ةا يست. ك رلس ادلولود عمح  لف يول  للمحظلا لبو ةه ور بن ل  ف عن لف زل ػ  اجلػوهرى 
عن لف احلسن ال ارعطن عن لف حا  بػن حمحػاف عػاؿ حػ يفها إوػحاؽ بػن إبػراهيم بػن إ اعيػ  عػاؿ حػ يفها 

محسز عن ابن يفوباف عن عطػاا عػن عمحػ اهلل بػن ع ػر  ليوب بن زل   الوزاف عاؿ ح يفها الولي  بن الولي  الال
لف الهع صعز اهلل ععي   وعم عاؿ " ةا ةن ةولود إم لل  ةستػوب ك  ةػمحيك رلوػ  مخػ  ويػات ةػن كابػة 
وػػػورة التغػػػابن " و هػػػذا حػػػ يت ةوضػػػوع و عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف : م ػلػػػ  امحتحلػػػاج بالوليػػػ  و بػػػاب ضػػػرب 

زل   ال  از عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب اخلطي. عاؿ للمحظلػا  امطفاؿ للمحظلا لبو ةه ور عمح الرمحن بن
عمح  الوهاب بن احلسا بػن ع ػر بػن هػار ف عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ اهلل بػن لعػف بػن  يػهب عػاؿ حػ يفها 

/ اذليػػ م بػػن ادل عػػ. المحعػػ ى عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػاؿ حػػ يفها  153لبػػو احلسػػن ععػػز بػػن إبػػراهيم بػػن / صػػفحة 
الالسػػ مل عػػاؿ حػػ يفها العيػػت بػػن وػػال  عػػن لػػاكع عػػن ابػػن ع ػػر عػػاؿ  الػػهب روػػوؿ اهلل ودـ بػػن لف إيػػاس 

صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ " م  ضػػربوا ل مدكػػم ععػػز بسػػائ م   كمحسػػاا ال ػػال لربالػػة ل ػػ ر  ػػ ادة لف م 
عػػاؿ إلػ  إم اهلل    لربالػػة ل ػػ ر ال ػػمة ععػز زل ػػ  صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم    لربالػة ل ػػ ر دعػػاا لوال يػػ  " و 

اخلطيػػ. : هػػذا احلػػ يت ةهسػػر جػػ ا    رجػػاؿ إوػػهاده كع ػػم ةةػػ ور ف بال  ػػة وػػوى لف احلسػػن المحعػػ ى و 
بػػاب ك ػػم امطفػػاؿ بالضػػ م عػػن بالػػػو للمحظلػػا لبػػو ادلالت ػػر ادلمحػػارؾ بػػن لمحػػػ  بػػن امل ػػاري عػػاؿ للمحظلػػا لبػػػو 

امزهػرى عػاؿ حػ يفها لبػو احلسن زل   ابن ةرز ؽ عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلػا لبػو ال اوػم 
الفض  زل   بن لمح  بن يال ػوب عػاؿ حػ يفجل وػالي  بػن ع  ػاف بػن وػالي  الػوراؽ ح و  للمحظلػا لبػو ةه ػور 
زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك  العفػػل لػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو 

wحػ يفها زل ػ  بػن الطفيػ  لبػو اليسػر احلػرا: عػاؿ  لمح  بن ع ى عاؿ ح يفها احلسا بن عمح اهلل ال طاف عػام
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ح يفها  كيػع عػن  ػمحي. بػن  ػيمحة عػن زل ػ  بػن ادلهسػ ر عػن جػابر عػاؿ : " كهػا عهػ  الهػع صػعز اهلل ععيػ  
 وػػعم كحلػػااه رجػػ  ةػػن امل ػػار ك ػػاؿ إف لبهػػا   دب ةػػن وػػطح إ  ةيػػ اب   كػػادع اهلل لف ي محػػ  مبويػػ  و 

عوةػوا و عػاؿ جػابر : كه ػرت إ  لةػر هائػ  و ك ػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ  عاؿ الهع صػعز اهلل ععيػ   وػعم : 
 وعم : ضالوا ل  صمحيا ععػز السػطح   كوضػالوا لػ  صػمحيا   كػ عاه مث لاغػاه   مث إف ال ػال دب حػد للػذه 
لبواه و ك اؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : هػ   ػ ر ف ةػا عالػ  لػ    عػالوا اهلل  روػول  لععػم و عػاؿ :   

ع ػػز لفسػػك كت تع ػػا و عػػاؿ : إ: للػػاؼ الػػذلوب عػػاؿ و كعالػػ  الال ػػ ة لف  عح ػػك و عػػاؿ  عسػػز كػػ ب  
/ هػػػػذا حػػػػ يت م لةػػػػك ك  ضػػػػال   ةػػػػا لظػػػػن  اضػػػػال  ع ػػػػ  إم  ػػػػا  154إ  السػػػػطح " و / صػػػػفحة 

امومـ و عػاؿ ابػن عػ ى و  زل ػ  بػن الطفيػ  لػي  بػادلالر ؼ   كػم لدرى الػمحما ةهػ  ل  ةػن غػ ه و بػاب 
ار ام ػػاا للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا ػلػػ، بػػن زل ػػ  بػػن التيػػ

احلسا ادلؤدب عاؿ للمحظلا زل ػ  بػن عمحػ اهلل السػو  عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن زل ػ  المحاغهػ ى عػاؿ حػ يفها زل ػ  
عػن لف إوػحاؽ عػن امصػمحغ  بن محي  ال ارى عػاؿ حػ يفها إبػراهيم بػن ادلختػار عػاؿ حػ يفها الهضػر بػن محيػ 

عػن ععػز بػن لف طالػػ. رضػز اهلل عهػ  لف روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػػعم عػاؿ " ةػا ةػػن لهػ  بيػهب كػػي م 
اوم لال إم بالت إلي م ةعسا ي   و م بالغ اة  الالةال " و هػذا حػ يت م ي ػح    إوػهاده ةن كػوف و 

ك   كذبػ  لبػو زرعػة و  عػاؿ الهسػائال لػي  ب  ػة  لةا لصمحغ ك اؿ ػل، م يسا ى  ي ا و  لةا زل   بن محي 
و  عاؿ صاا بن زل   ةا رليهب لحذؽ بالسذب ةه   ةػن الةػاذكو: و بػاب التسػ ية مبح ػ  للمحظلػا زل ػ  
بن عمح ادلعك بن ل  ف عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػاؿ حػ يفها ابػن عػ ى 

اؿ ة ال. عاؿ ح يفها والي  عاؿ ح يفها ةووز بػن لعػا عػن ليػت عاؿ ح يفها ع ر بن احلسا بن ل ر ع
عن رلاه  عن ابػن عمحػاس عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن  لػ  لػ  يفميفػة ل مد كعػم يسػم 
لح هم زل  ا ك   ج   " م يالرؼ إم ةن حػ يت ةووػز و عػاؿ لمحػ  : ليػت ةضػطرب  عػاؿ لبػو زرعػة 

اف : الػػتعق ك ولػػر ع ػػره كسػػاف ي عػػ. اموػػالي   يركػػع ادلراوػػي     ركػػ  : م يةػػتغ  بػػ  و  عػػاؿ ابػػن حمحػػ
/ حػػ يت ولػػر : للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن  155ػلػػ، ال طػػاف  ػلػػ، بػػن ةالػػا  ابػػن ة ػػ ى  لمحػػ  و / صػػفحة 

لمح  عاؿ للمحظلا ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة ابن يووف عاؿ للمحظلػا ابػن عػ ى عػاؿ حػ يفها ةسػز عػاؿ حػ يفها 
ا لالػػ  ابػػن ي يػػ  عػػاؿ حػػ يفها ابػػن لف ذيػػ. عػػن لػػاكع عػػن ابػػن ع ػػر عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل عطػػن عػػاؿ حػػ يفه

صعز اهلل ععي   وعم : " ةن  ل  لػ  يفميفػة كعػم يسػم لحػ هم زل ػ ا ك ػو ةػن اجلفػاة    إذا  يت ػوه زل ػ ا 
ابػػن عػػ ى : كػػم  سػػمحوه    م حبمح ػػوه  م  الهفػػوه  م  ضػػربوه   ػػركوه  ع  ػػوه  كرةػػوا  بػػر ا عسػػ   " و عػػاؿ 

هذا ح يت ةهسر و عاؿ ادل هف : ععهب : عاؿ ػل،  لبػو حػا  الػرازي : لالػ  بػن ي يػ  الال ػرى كػذاب و 
 عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف : يػػػر ى ادلوضػػػوعات عػػػن اميفمحػػػات و حػػػ يت ولػػػر : للمحظلػػػا زل ػػػ  بػػػن لاصػػػر عػػػاؿ للمحظلػػػا 

  بػػن إوػػحاؽ السػػجل عػػاؿ عمحػػ الرمحن بػػن ةهػػ ه عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ععػػز اله ػػاش عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن زل ػػ
wح يفها زل   بن جرير الطربي عاؿ ح يفها لمح  بن عمحػ الرمحن بػن  هػ. عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن عمحػ الرمحن 
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بػػن وػػال  الوعاصػػز عػػاؿ حػػ يفها ع  ػػاف بػػن عمحػػ الرمحن عػػن ع تػػ  عائةػػة بهػػهب وػػال  عػػن لبي ػػا عػػاؿ  الػػهب 
ة    ك اؿ رجػ  لظػن اةػرل  حػاةم   رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ي وؿ : " ه  اةرلة ةن لسائسم حا

ك اؿ : إذا رجالػهب إ  ةه لػك كضػع يػ ؾ ععػز بطه ػا   ػ  زل ػ ا كػإف اهلل ع  جػ  يػظ  بػ  رجػم " و هػذا 
ح يت م ي ح و لةا ع  اف بن عمح الرمحن ك اؿ ػل، لي  بةر و  عاؿ ةػرة كػاف يسػذب و  ضػالف  ابػن 

حمحػػػاف يػػػر ى عػػػن ال  ػػػات ادلوضػػػوعات و  لمحػػػ  بػػػن  ادلػػػ يجل جػػػ ا و  عػػػاؿ الػػػ ارعطن ةػػػن ؾ و  عػػػاؿ ابػػػن
عمح الرمحن ح ث مبام لص  ل  و ح يت ولػر : للمحظلػا ابػن لػ  ف عػاؿ للمحظلػا ابػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة 
عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها الفضػػ  بػػن زل ػػ  بػػن وػػعي اف عػػاؿ حػػ يفها ابػػن ة ػػطفز عػػاؿ / صػػفحة 

 ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػن ػلػػ، بػػن وػػالي  بػػن ادلسػػي. عػػن لف / حػػ يفها ع  ػػاف بػػن عمحػػ الرمحن عػػن زل 156
هريػػرة عػػػاؿ : عػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػ   وػػػعم " م يػػػ ل  الف ػػر بيتػػػا كيػػػ  ا ػػز " و هػػػذا حػػػ يت م 
ي ح    ع  اف بن ة الوف كي  و عاؿ لمح  بن حهمح  : زل   بػن عمحػ ادلعك كػاف يضػع احلػ يت و حػ يت 

س رعه ى عاؿ للمحظلا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػاؿ ولر : للمحظلا إ اعي  بن لمح  ال
للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ، ابػػن عمحػػ الرمحن بػػن لاجيػػة عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن عمحػػ الرمحن بػػن 
ةفض  عاؿ حػ يفها ع  ػاف الطرايفػز عػاؿ حػ يفها لمحػ  الةػاةال عػن لف الطفيػ  عػن ععػز بػن طالػ. عػاؿ : 

صعز اهلل ععي   وػعم " ةػا اجت ػع عػـو عػق ك ةةػورة كػي م رجػ  ا ػ  زل ػ    يػ لعوه ك  عاؿ رووؿ اهلل
ةةور م إم   يمحارؾ ذلم كي  " و عاؿ ابن ع ى : هذا ح يت غػ  زلفػوظ  لمحػ  الةػاةال هػو عهػ ي بػن  

ابػن  كهالة  هو ةهسر احل يت و عاؿ لبو عر بة :  ع  اف الطرائفال عه  عحلائ. ير ى عن رل ولا و عػاؿ
حمحاف م غلوز امحتحلػاج بػ  و حػ يت ولػر : للمحظلػا زل ػ  بػن لاصػر عػاؿ للمحظلػا لبػو ال اوػم عمحػ الرمحن بػن 
لف عمح اهلل بن ةه ه عاؿ للمحظلا زل   بن زل ػ  بػن وػعي اف ادلالػ ا: عػاؿ حػ يفها وػعي اف ابػن لمحػ  الطػربال 

ل هػري عػن للػ  عػاؿ : عػاؿ روػوؿ عاؿ ح يفها إوحاؽ بن إبراهيم ال برى عن عمح  الرزاؽ عػن ةال ػر عػن ا
اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " ةػػا ةػػن لحػػ  ةػػن لةػػد رزعػػ  اهلل  الػػا   لػػ ا ذكػػرا كسػػ اه زل ػػ ا  عع ػػ   محػػارؾ 
الػذى بيػ ه ادلعػك إم حةػػره اهلل  الػا  ععػز لاعػة ةػػن لػوؽ اجلهػة ة  ػ  اجلهمحػػا لطاة ػا ةػن العؤلػؤ الرطػػ. 

تمحخن بػ  ك اجلهػة " و هػذا حػ يت م ي ػح  كػ  رجالػ  يف ػاة ععز رلو   اج ةن لور    إكعي  ةن لور    
/ حػػ يت ولػػر : للمحظلػػا ابػػن لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم بػػن  157 م ل ػػم بػػ  إم ادلالػػ ا: و / صػػفحة 

ةهػ ه عػػاؿ للمحظلػا زل ػػ  ابػن زل ػػ  بػن ادل تػػ ى عػاؿ حػػ يفها احلسػا بػػن لمحػ  بػػن بسػ  عػػاؿ حػ يفها لمحػػ  بػػن 
ؿ حػػ يفها صػػ عة بػػن ةووػػز بػػن متػػيم عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػن محيػػ  الطويػػ  عػػن للػػ  عػػاؿ عمحػ اهلل بػػن الفػػتح عػػا

عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " يوعف عمح اف بػا يػ ى اهلل  الػا  كيػظةر هب ػا إ  اجلهػة و كي ػومف 
لفسػػال  ربهػا مبػا لسػتظه  اجلهػة    لال ػ  ع ػم جتازيهػا   كي ػػوؿ ذل ػا : عمحػ ى لدلػم اجلهػة كػإ: وليػهب ععػز

لف م ي ل  الهار ةن ا   لمح   م زل   " و هذا ح يت م لص  ل  و عاؿ ابن حمحاف صػ عة بػن ةووػز 
wم ػلػػتع بػػػ    يسػػػن احلػػػ يت ةػػػن صػػػهاعت  كػػػاف إذا ر ى ععػػػ. املمحػػػار و حػػػ يت ولػػػر : للمحظلػػػا لبػػػو بسػػػر 
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احلسػػن زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال المحػػ از    لبػػو زل ػػ  ػلػػ، بػػن ععػػز ادلػػ بر عػػام للمحظلػػا لبػػو 
ادل تػػ ى بػػاهلل عػػاؿ حػػ يفها احلسػػا ابػػن لمحػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن بسػػ  عػػاؿ حػػ يفها حاةػػ  بػػن محػػاد بػػن ادلمحػػارؾ 
الالسسري   عاؿ ح يفها إوحاؽ بن وػيار لبػو يال ػوب اله ػيال عػاؿ حػ يفها ححلػاج بػن ادله ػاؿ عػاؿ حػ يفها 

اهعز عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  محاد بن وع ة عػن بػرد بػن وػهاف عػن ةسحػوؿ عػن لف لةاةػة المحػ
 وعم " ةن  ل  ل  ةولود كس اه زل  ا  ربكػا بػ  كػاف هػو  ةولػوده ك اجلهػة " ك إوػهاده هػذا احلػ يت ةػن 
عػػ   سعػػم كيػػ  و حػػ يت ولػػر : للمحظلػػا ابػػن لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن لف عمحػػ اهلل بػػن ةهػػ ه عػػاؿ للمحظلػػا 

للمحظلػػػا إبػػػراهيم بػػػن لمحػػػ  ادلسػػػت عز عػػاؿ حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن لمحػػػ  بػػػن  عمحػػ  ال ػػػ   بػػػن زل ػػػ  الالاصػػػ ز عػػاؿ
 محي. عاؿ ح يفها زل   بػن عتػاب عػاؿ حػ يفها وػعي اف ابػن دا د عػاؿ حػ يفها عمح ػر بػن احلسػن عػاؿ حػ يفها 
ػل، بن وعيم الطائفال عن ابن لف صليح عن رلاه  عن ادلسور بػن سلرةػة عػاؿ  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل 

ةػػا ةػػن ةسػػعم دلػػا ةػػن ز جتػػ   هػػو يهػػوى إف محعػػهب ةهػػ  يسػػ ي  زل ػػ ا إم / صػػفحة  ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ "
/ رزعػػ  اهلل  الػػا  ذكػػػرا    ةػػا كػػاف اوػػػم زل ػػ  ك بيػػػهب إم جالػػ  اهلل  الػػا  ك ذلػػػك المحيػػهب بركػػػة "  158

 هػػذا م ي ػػح و عػػاؿ لبػػو حػػا  الػػرازي : ػلػػ، بػػن وػػعيم م ػلػػتع بػػ   وػػعي اف رلػػر ح  عمح ػػر رل ػػوؿ و  عػػ  
ك هذا المحاب لحاديت لي  كي ا ةا ي ح و باب اله ز عػن   ػغ  ام ػاا للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ   ر ى

عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن 
عػن احلسػن  لال  بن عمح ادلعك بن ةسرح عاؿ ح يفها لف عاؿ ح يفها إوحاؽ بن صليح عن عمحػاد بػن را ػ 

عن لف هريرة عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " م   ولوا ةسػيحل     م ة ػيحف و  مػز عػن 
  ػػغ  ام ػػاا  لف يسػػ ز ال ػػال ععػػواف ل  محػػ  ف ل   ال ػػوس و  عػػاؿ : هػػذه ل ػػاا الةػػياطا " و هػػذا 

ز للػ  كػاف يضػع احلػ يت و ح يت م يةك ك  ضال   م لت م ب  غ  إوحاؽ بن صلػيح كػإمم لمالػوا ععػ
باب اله ز عن التس ي  بالوليػ  للمحظلػا ابػن احل ػا عػاؿ للمحظلػا ابػن ادلػذه. عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن جالفػر عػاؿ 
عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ادلغػػ ة عػػاؿ حػػ يفها ابػػن عيػػاش ععػػز حػػ يفجل 

ع ػر بػن اخلطػاب عػاؿ "  لػ  ملػز لـ وػع ة ز ج  ام زاعال  غ ه عن ال هري عػن وػالي  بػن ادلسػي. عػن
الهع صعز اهلل ععي   وعم غػمـ كسػ وه بالوليػ  ك ػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم  يت ػوه باوػم كػراعهتسم 
ليسولن ك هذه امةة رج  ي اؿ ل  الولي  ذلم ك ذلو    ر ععػز هػذه امةػة ةػن كرعػوف ل وةػ  " و عػاؿ لبػو 

/ هػذا  م ر اه  159باط  ةػا عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم / صػفحة حا  بن حمحاف : هذا لرب 
ع ر  م ح ث ب  والي   م ال هري  م هػو ةػن حػ يت ام زاعػال هبػذا اموػهاد    إ اعيػ  بػن عيػاش دلػا  
كػػرب  غػػ  حف ػػػ  كس ػػر اخلطػػػظ ك ح ي ػػ     هػػػو م يالعػػم و عػػػاؿ ادل ػػهف : ععػػػهب  لالػػ  هػػػذا احلػػ يت عػػػ  

كربه ل  عػ  ر اه  هػو سلػتعق و عػاؿ لمحػ  بػن حهمحػ  : كػاف إ اعيػ  يػر ى عػن كػ  ضػرب و   لدل  ععي  ك
عػػػاؿ ادل ػػػهف : ععػػػهب  عػػػ  رليػػػهب ك بالػػػو الر ايػػػات عػػػن ام زاعػػػال للػػػ  عػػػاؿ : وػػػظلهب ال هػػػري عػػػن هػػػذا 
wاحل يت ك اؿ إف اوتخعف الولي  بن ي ي   إم ك و الولي  بن عمح ادلعك و  هذه الر اية باليػ ة عػن ال ػحة 
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لػػػو صػػػحهب دلػػػهب ععػػػز يفمحػػػوت احلػػػ يت    الوليػػػ  بػػػن ي يػػػ  ل   هبػػػا ةػػػن الوليػػػ  بػػػن عمحػػػ ادلعك ملػػػ  كػػػاف   
ةةػػ ورا بامحلػػاد صػػادل ا ك ةمحػػارزا   بالالهػػاد  عػػ  كػػاف اوػػم كرعػػوف الوليػػ  و بػػاب السػػجل للمحظلػػا ابػػن لػػ  ف 

ها ةالػػػك بػػػن عػػن اجلػػػوهرى عػػػن الػػػ ارعطن عػػن لف حػػػا  المحسػػػد عػػػاؿ حػػ يفها زل ػػػ  بػػػن ادلسػػػي. عػػاؿ حػػػ يف
اخلعيػػ  اليح ػػ ى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ععػػز ال اروػػز عػػاؿ حػػ يفها حمحػػي  بػػن ديهػػار عػػن زيػػ  بػػن لوػػعم عػػن ابػػن 
ع ر عاؿ عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " بػادر ا بظع ػالسم السػجل م  غعػ. ععػي م امل ػاب " هػذا 

غلػػوز امحتحلػػاج بػػ  و  حػػ يت م ي ػػح و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : حمحػػي  بػػن ديهػػار يػػر ى عػػن زيػػ  الالحلائػػ. م
باب اموم احلسن  الوج  احلسن للمحظلا همحة اهلل بن لمح  احلريري عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن ععػز بػن الفػتح عػاؿ 
حػػ يفها الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن سلعػػ  عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ، بػػن حمحيػػ. لبػػو ع يػػ  عػػاؿ حػػ يفها / صػػفحة 

سػػز عػػن ابػػن جػػريع عػػن ابػػن لف ةعيسػػة / لعػػف بػػن لالػػ  المح ػػري عػػاؿ حػػ يفها وػػعيم بػػن ةسػػعم ادل 165
عن ابن عمحاس عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن و اه اهلل ع  ج   ج ا حسػها  ا ػا حسػها 
 جالعػػ  ك ةوضػػػع غػػػ   ػػػائن لػػ  ك ػػػو ةػػػن صػػػفوة اهلل ع  جػػػ  ك لع ػػ  " و هػػػذا حػػػ يت م ي ػػػح   كظةػػػا 

 يت و  عػاؿ لبػو حػا  بػن حيػاف ك حمحػاف   : يػر ى وعيم ك اؿ ػل، لي  ب  ة و  عاؿ الهسائال ةن ؾ احلػ
عن ال  اة ادلوضوعات  عاؿ ال ارعطن : احل   ك هذا احل يت ععز لعف م ععز وػعيم و حػ يت ولػر 
ك ذلػػك ر اه ع ػػر بػػن را ػػ  عػػن ػلػػ، بػػن لف ك ػػ  عػػن لف وػػع ة عػػن لف هريػػرة كػػاف ك لف   روػػوؿ اهلل 

 تم إ  بري ا ك ا بال وه حسػن الوجػ  حسػن اموػم "  هػذا م ي ػح و صعز اهلل ععي   وعم عاؿ : " إذا بال
عاؿ لمح  : ع ر بن را   م يسا ي ح ي    ي ا و  عاؿ ػل، : لي  بةر و  عػاؿ لبػو حػا  بػن حمحػاف : 
يضع احل يت م ػل  ذكره إم بال  ح كي  و باب الوجوه ادلمح  احلػ ؽ السػود للمحظلػا عمحػ الرمحن بػن زل ػ  

ؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلا لبو ال اوم امزهرى  لمح  بن عمحػ اهلل الوكيػع عػام للمحظلػا ال  از عا
زل ػ  بػن احلسػا بػن ةووػػز الهيسػابوري عػاؿ للمحظلػا زل ػػ  بػن طػاهر ال ر ػز عػػاؿ حػ يفها احلسػن بػن صػػاا 

ح و  للمحظلػػا زل ػ  بػػن  المح ػري عػاؿ حػػ يفها إبػراهيم بػػن وػعي اف ال يػػات عػاؿ حػ يفها  ػػالمحة عػن  وبػػة الالهػربي
لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ  احملسػػن بػػن زل ػػ  التػػاجر عػػاؿ للمحظلػػا ةسػػالود ابػػن لاصػػر السحلسػػتال عػػاؿ حػػ يفها لبػػو 
وػػالي   جيػػ  بػػن لف الطيػػ. عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن ع  ػػاف الطػػرازى عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو وػػالي  

 ػػ  بػػن وػػعي اف بػػن وػػا  بػػن كػػالر اذلحلي ػػز احلسػػن بػػن ععػػز بػػن زكريػػا الالػػ  ى عػػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم بػػن زل
/  ػػالمحة عػػاؿ حػػ يفها  وبػػة الالهػػربي عػػن للػػ  بػػن ةالػػك عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل  161عػػاؿ حػػ يفها / صػػفحة 

صعز اهلل ععيػ   وػعم : " ععػيسم بػالوجوه ادلػمح  احلػ ؽ السػود كػإف اهلل يسػتحز لف يالػذب  ج ػا ةعيحػا 
 ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو وػػال  بالهػػار " و طريػػمح ولػػر : للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال

ادلػػاليجل عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم عمحػػ اهلل بػػن احلسػػن بػػن وػػعي اف ادل ػػرى عػػاؿ حػػ يفها احلسػػن بػػن ععػػز بػػن زكػػر 
عاؿ ح يفها ال محاح بن عمح اهلل لبو بةر عاؿ ح يفها  المحة عن  وبة الالهربي عػن للػ  عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل 

w   وػعم : " ععػيسم بػالوجوه ادلػمح  احلػ ؽ السػود كػإف اهلل يسػتحز لف يالػذب  ج ػا ةعيحػا صعز اهلل ععيػ
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بالهػػار " و طريػػمح ولػػر : للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو وػػال  
بػػن ععػػز بػػن زكػػر ادلػػاليجل عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم عمحػػ اهلل بػػن احلسػػن بػػن وػػعي اف ادل ػػرى عػػاؿ حػػ يفها احلسػػن 

عاؿ ح يفها ال محاح بن عمح اهلل لبو بةر عاؿ ح يفها  المحة عن  وبة الالهربي عػن للػ  عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل 
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ععػػيسم باحلػػ ؽ السػػود كػػإف اهلل يسػػتحز لف يالػػذب الوجػػ  احلسػػن بالهػػار " هػػذا 

ا ابػػن عاصػػم بػػن زكػػر الالػػ  ى   حػػ يت ةوضػػوع  ادلػػت م بػػ  لبػػو وػػالي  احلسػػن بػػن ععػػز بػػن زكريػػا بػػن صػػا
 إظلػا ي لسػ  الػر اة لػ م يالػرؼ    هػذه جهايػة عمحيحػػة ةػه م ععػز اموػمـ   كفػز اموػهاد ام ؿ احلسػن بػػن 
صػػاا      ال ػػال لبػػو وػػالي  احلسػػن بػػن ععػػز      ال الػػت احلسػػن بػػن ععػػز بػػن زكػػر    ل ػػ  كػػاف جري ػػا 

 هػو يالعػم لف لك ػر الػنؾ ادلستحسػهة  جػوه م ؽلو ػوف  ععز اهلل ع  ج    مث كيػف يسػت يم لػ  هػذا الوضػع 
كفارا  ي لعوف الهار و عاؿ ابن ع ى : لبػو وػالي  الالػ  ى يضػع احلػ يت   كهػا لت  ػ  بػ  كتي هػ  للػ  هػو 
الذى  ضع و  عاؿ ابن حمحاف : كاف ير ى عن  يوخ   يرهم  يضع ععز ةن يرى  عاؿ الػ ارعطن ةػن ؾ 

/ بػػػػاب ال ركػػػػة ك الالػػػػا كيػػػػ  عػػػػن لف هريػػػػرة  عائةػػػػة و كظةػػػػا  162( / صػػػػفحة  1ادلوضػػػػوعات  11و   
حػػ يت لف هريػػرة كظلمحظلػػا لبػػو ةه ػػور عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن عمحيػػ اهلل 
اخلرعػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن إبػػراهيم الةػػاكالال عػػاؿ حػػ يفها احلػػارث بػػن لف لوػػاةة عػػاؿ حػػ يفها 

لف إ اعي  ادلػؤدب عػاؿ حػ يفها وػعي اف بػن لرعػم عػن ال هػري عػن وػالي  بػن ادلسػي. عػن لف  إ اعي  بن
هريػػرة عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " ةػػن ال رعػػة ؽلػػن " و  لةػػا حػػ يت عائةػػة كظلمحظلػػا زل ػػ  بػػن 

حػػ يفها  عمحػػ ادلعك عػػن لف زل ػػ  اجلػػوهرى عػػن الػػ ارعطن عػػن لف حػػا  المحسػػد عػػاؿ حػػ يفها ابػػن عرعػػرة عػػاؿ
زل   بن ةووز عن عمحادة بن صػ ي. عػن هةػاـ بػن عػر ة عػن لبيػ  عػن عائةػة عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ  
 وػػعم عػػاؿ " ال رعػػة ك الالػػا ؽلػػا " هػػذا حػػ يت م ي ػػح و لةػػا حػػ يت لف هريػػرة كفيػػ  وػػعي اف بػػن لرعػػم 

لػ ارعطن : ةػن ؾ  كيػ  عاؿ لمح  لي  بةر م ير ى عه  و  عاؿ ػل، م يسا ى كعسا و  عػاؿ الهسػائال  ا
إ اعي  ادلؤدب و عاؿ الػ ارعطن : م ػلػتع بػ  و  لةػا حػ يت عائةػة كفيػ  وكتػاف عمحػاد بػن صػ ي. و عػاؿ 
الهسائال هو ةن ؾ  زل   بن ةووز  هو الس ؽلز لس. إ  ج ه مل  زل   ابن يول  بن ةووز و عػاؿ 

بػػاب اله ػػر إ  الوجػػ  احلسػػن للمحظلػػا لبػػو ابػػن حمحػػاف : كػػاف يضػػع احلػػ يت  الػػمحما ك هػػذا احلػػ يت ةهػػ  و 
ةه ور ال  از عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلا لبو عمحي  زل   بن لف ل ػر عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر 
زل   بن زل   الطرازى عاؿ حػ يفها لبػو وػالي  احلسػن بػن ععػز بػن زكريػا عػاؿ للمحظلػا لػراش بػن عمحػ اهلل عػاؿ 

/ ال  از عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز عاؿ للمحظلا لبو لاليم احلػاكل عػاؿ  163ة ح يفجل لل  ح و  للمحظلا / صفح
للمحظلا لبو الطي. احلسن بن عمح  الواح  الالاب  عاؿ للمحظلػا لبػو وػالي  احلسػن بػن ععػز عػاؿ حػ يفها بةػر ابػن 
ةالػػاذ عػػاؿ حػػ يفها بةػػر بػػن ادلفضػػ  عػػن لبيػػ  عػػن لف اجلػػوزاا عػػن ابػػن عمحػػاس عػػام عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل 
ععي   وعم " اله ر إ  الوج  احلسن غلعو المح ر    اله ر إ  الوج  ال محيح يورث السعح " و هذا حػ يت 
wةوضػػوع م لةػػك لف لبػػا وػػالي  هػػو الػػذى  ضػػال     عػػ  ذكرلػػا الطالػػن كيػػ  ك المحػػاب الػػذى عمحعػػ  و حػػ يت 
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 احلػاكم عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر ولر : للمحظلا زاهر بن طاهر عاؿ للمحظلا لبو بسر المحي  ػز عػاؿ للمحظلػا لبػو عمحػ  اهلل
زل ػ  بػػن لمحػ  بػػن هػػار ف الةػاكالال عػػاؿ حػ يفها لمحػػ  بػػن ع ػر عػػن عمحيػ  ال صلػػا: عػػاؿ  الػهب لبػػا المحخػػنى 
 هػػ. بػػن  هػػ. ال  وػػال ي ػػوؿ : كهػػهب لدلػػ  ععػػز الر ػػي   ابهػػ  عػػائم بػػا ي يػػ  كسهػػهب لدةػػن اله ػػر إليػػ  

خػػنى إم  هػػو ػلػػ. رلس اجل ػػمف   كفطػػن عهػػ  دلػػويل  لر جػػال   ك ػػاؿ لػػ  بالػػو ل ةائػػ  ةػػا لرى لبػػا المح
لةػػػ  ادلػػػؤةها   كع ػػػا لف دلعػػػهب ععيػػػ  عػػػاؿ لراؾ  ػػػ ةن اله ػػػر إ  ال اوػػػم  ريػػػ  لف جتالػػػ  ال طاعػػػ  إليػػػك 
ليست. عهك احل يت و ععهب لعيذؾ بػاهلل يػا لةػ  ادلػؤةها لف  ػرةين مبػا لػي  ك    إظلػا إدةػا: اله ػر إليػ  

عػػن لبيػػ  عػػن جػػ ه ععػػز بػػن احلسػػا عػػن لبيػػ  عػػن جػػ ه عػػاؿ عػػاؿ مف جالفػػر بػػن زل ػػ  ال ػػادؽ حػػ يفها 
رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " يفػمث يػ دف ك عػوة المح ػر   اله ػر إ  اخلضػرة    إ  ادلػاا اجلػارى  إ  
الوج  احلسن " و هذا ح يت باط      ه. بن  ه. م ؼلتعػف ك للػ  كػذاب    عػ  كػذب ك املمحػار 

هذا السمـ ك حمح ابه  و هذا إف يفمحهب احلػ يت عػن  هػ.  إظلػا كيػ  زلهػة للػرى  هػو مبواج ة الر ي  مب   
لبو بسػر الةػاكالال كإلػ  لػي  بةػر  يغعػ. ععػز ظهػ  ك ظػجل   للػ  هػو الػذى  ضػع هػذا و عػاؿ احلػاكم لبػو 

/ عػػن عػػـو م يالركػػوف   ك عػػهب لػػ  : إف لمحػػ  بػػن ع ػػر ةػػا لعػػمح بالػػ  و  164عمحػػ  اهلل : حػػ ث / صػػفحة 
سػػر اخلطيػ. : لمحػػ  بػن ع ػػر لحػ  ام ػػولا و بػاب اجت ػػاع حسػن اخلعػػمح  اخلعػمح كيػػ  عػن ابػػن  عػاؿ لبػو ب

ع ر  لف هريرة  لل  و كظةا ح يت ابن ع ر كع  طري اف : الطريمح ام ؿ : للمحظلا زل   بن ع ػر امرةػوى 
 ة عػاؿ للمحظلػا عاؿ للمحظلا لبو احلسا زل ػ  بػن ععػز ادل تػ ى عػاؿ حػ يفها لبػو الفػرج لمحػ  بػن ع ػر بػن ادلسػع

ع ر بن جالفر ابن وعم عاؿ ح يفها ع ر  بن ك  ز ال وري عاؿ ح يفها عاصم بن ععز عػاؿ حػ يفها لػي  ك 
ليت   بن وال  عن لاكع عن ابن ع ػر عػاؿ : عػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ةػا حسػن اهلل لعػمح لحػ  

  عاؿ للمحظلا ابن ةسال ة عاؿ للمحظلػا محػ ة  لع   كظطالم حل   الهار " و الطريمح ال ال : للمحظلا إ اعي  بن لمح
عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن ع ى عاؿ ح يفها احلسػن بػن ععػز الالػ  ى عػاؿ حػ يفها لؤلػؤ ابػن عمحػ اهلل  كاةػ  بػن 
طعحة عام ح يفها العيت بن وػال  عػن لػاكع عػن ابػن ع ػر عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم للػ  عػاؿ : " ةػا 

هػار " و  لةػا حػ يت لف هريػرة كظلمحظلػا لمحػ  بػن عمحػ اهلل بػن كػادش لحسن اهلل لعمح رجػ   لع ػ  كظطال ػ  ال
عاؿ للمحظلا لبو طال. زل   بن ععز بن الفتح عاؿ ح يفها لبو حفا بن  اها عػاؿ حػ يفها المحاغهػ ى عػاؿ 
ح يفها هةاـ بن ع ار عاؿ ح يفها عمح اهلل بن ي ي  المحسري عاؿ حػ يفها لبػو غسػاف ادلػ يجل عػاؿ  الػهب دا د 

وؿ  الهب لبا هريرة ي ػوؿ  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ " م  اهلل ةػا لحسػن بن كراهيع ي 
اهلل ع  ج  لعػمح رجػ   لع ػ  كيطال ػ  الهػار " و  لةػا حػ يت للػ  كظلمحظلػا عمحػ الرمحن بػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا 

بػػو بسػػر / ابػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو عمحيػػ  زل ػػ  بػػن لف ل ػػر عػػاؿ للمحظلػػا ل 165لمحػػ  بػػن ععػػز / صػػفحة 
زل   بن زل   الطرارى ك الطربال   عاؿ للمحظلا لبػو وػالي  الالػ  ى عػاؿ حػ يفها لػراش عػاؿ حػ يفها للػ  بػن 
ةالك عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم " ةػا حسػن اهلل لعػمح اةػر   م لع ػ  كػظطالم حل ػ  الهػار 

wععز  عاؿ ػل، لػي  بةػر   " هذا ح يت م ي محهب و لةا ح يت ابن ع ر كفز الطريمح ام ؿ عاصم بن 
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 ال ػػا: ةػػن ع ػػ  الالػػ  ى  عػػ  ذكرلػػا ولفػػا للػػ  كػػاف يضػػع احلػػ يت و  لةػػا حػػ يت لف هريػػرة كػػإف دا د بػػن 
كػػراهيع عػػ  ضػػالف   ػػالمحة  ػلػػ، و  لةػػا حػػ يت للػػ  ك ػػ    ػػ ـ اجلػػرح ك الالػػ  ى  لػػراش عػػن للػػ  لػػي  

  و بػػاب ععػػز ضػػ  ذلػػك للمحظلػػا بةػػر و عػػاؿ ابػػن عػػ ى هػػو رل ػػوؿ  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف م ػلػػ  امحتحلػػاج بػػ
زل   بن لاصر عاؿ للمحظلا لمح  بن احلسا بن عػري  عػاؿ للمحظلػا إبػراهيم ابػن ع ػر الربةسػز عػاؿ حػ يفها لبػو 
الالمحاس لمح  بن زل   التغعع عاؿ ح يفها عمح اهلل ابن زل   بن إوػحاؽ ادلػر زى عػاؿ حػ يفها دا د بػن ر ػي  

ار عػػن ابػػن ع ػػر عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  عػػاؿ حػػ يفها هػػار ف بػػن زل ػػ  ابػػن بسػػ  بػػن ةسػػ 
 وعم : " لن يال ـ ادلرا ةن لحػ  لعتػا دةاةػة ك  ج ػ  ل  ععػة ك ةالػ  " و هػذا حػ يت م ي ػح و عػاؿ 
ػلػػ، بػػن ةالػػا : هػػار ف بػػن زل ػػ  كػػاف كػػذابا و بػػاب لفػػة العحيػػة كيػػ  عػػن ابػػن عمحػػاس  لف هريػػرة : كظةػػا 

: الطريمح ام ؿ للمحظلا لبو ةه ور ال  از عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر اخلطيػ. ح ح يت ابن عمحاس كع  يفمث طرؽ 
و  للمحظلا ابن لاصر عاؿ للمحظلا عمح اهلل بن ععز امبهووػال عػام للمحظلػا لبػو زل ػ  اجلػوهرى عػاؿ للمحظلػا لبػو عمحيػ  

ز بػػػن / حػػػ يفها ععػػػ 166اهلل زل ػػػ  بػػػن ع ػػػراف ادلرزبػػػا: عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو عمحػػػ  اهلل بػػػن سلعػػػ  عػػػاؿ / صػػػفحة 
احلسا بن ل ساب عػاؿ حػ يفها يووػف بػن الغػرؽ عػاؿ حػ يفها وػسا ابػن لف وػراج عػن ادلغػ ة بػن وػوي  
عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " ةػػن وػػالادة الرجػػ  لفػػة حليتػػ  " و الطريػػمح 

وهرى عػػاؿ للمحظلػػا ادلرزبػػا: ال ػال : للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػن ععػػز السروػػال عػػاؿ للمحظلػػا اجلػػ
عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن سلعػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو جالفػػر ابػػن زل ػػ  بػػن احلسػػا المحهػػ ار عػػاؿ حػػ يفها وػػوي  بػػن وػػالي  عػػاؿ 
ح يفجل ب يػة بػن الوليػ  عػن لف الفضػ  عػن ةسحػوؿ عػن ابػن عمحػاس عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  

الػػت : للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن  وػػعم " ةػػن وػػالادة ادلػػرا لفػػة حليتػػ  " و الطريػػمح ال 
ةسػػػال ة عػػػاؿ للمحظلػػػػا محػػػ ة بػػػن يووػػػػف عػػػاؿ للمحظلػػػا ابػػػػن عػػػ ى عػػػاؿ حػػػػ يفها ةي ػػػوف بػػػن وػػػػع ة عػػػاؿ حػػػػ يفها 
عمح الرمحن بن عمحي اهلل احلعع عاؿ ح يفها لبو دا د الهخالػال عػن حطػاف عػن ابػن عمحػاس عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل 

دة ادلػرا لفػة حليتػ  " و  لةػا حػ يت لف هريػرة كظلمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  صعز اهلل ععي   وػعم : " ةػن وػالا
عاؿ للمحظلا ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة عاؿ للمحظلا ابػن عػ ى عػاؿ حػ يفها ع ػر بػن وػهاف عػاؿ حػ يفها احلسػا 
 ابػن ادلمحػارؾ عػاؿ حػ يفها ب يػة عػاؿ حػ يفها  رعػاا بػػن ع ػر عػن لف ال لػاد عػن امعػرج عػن لف هريػرة عػن الهػػع
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػػعم عػػاؿ : " ةػػن وػػػالادة ادلػػرا لفػػة حليتػػػ  " هػػذا حػػ يت م ي ػػػح و  لةػػا حػػ يت ابػػػن 
عمحاس كفز الطريمح ام ؿ ادلغ ة بن وػالي  و عػاؿ لبػو ععػز احلػاكل : هػو رل ػوؿ  كيػ  وػسا بػن لف وػراج 

زدي هػو كػذاب و عاؿ ابن حمحاف ير ى ادلوضوعات عن اميفمحات  كيػ  يووػف بػن الغػرؽ عػاؿ لبػو الفػتح ام
 167و  لةا الطريمح ال ال كفي  ووي  بن والي   كاف ػل، ػل ػ  ععيػ  كػوؽ احلػ     كيػ  ب يػة   / صػفحة 

/  كػاف ةػن ادل لسػا يػر ى عػن الضػالفاا  ي لسػ م    عػ  عػاؿ ك هػذا احلػ يت عػن لف الفضػ   هػو حبػػر 
غػز لف يػر ى عهػ  و عػاؿ ػلػ، : حبػر بن ك   السػ اا   كسهػاه    يسػ     ليسػا  ةػن يفالػ  ة ػ  هػذا م يهمح

wلػػي  بةػػر م يستػػ. ح ي ػػ  كػػ  الهػػاس لحػػ. إ  ةهػػ  و  عػػاؿ الػػ ارعطن  الهسػػائال ةػػن ؾ و  لةػػا الطريػػمح 
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ال الػت كفيػ  لبػو دا د الهخالػال  كػػاف يضػع احلػ يت و    حػ يت لف هريػرة احلسػػا بػن ادلمحػارؾ و عػاؿ ابػػن 
اؿ ػل، بن والي  م يسػا ى  ػي ا    عػ   ػظ ؿ احلػ يت ع ى ح ث بظوالي   ةتوف ةهسرة  كي   رعاا و ع

 ظ يػ  ظريػػف   كظلمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػو بسػػر بػػن يفابػػهب عػػاؿ : عػػرلت ك كتػػاب لف احلسػػن 
بن الفرات  ط  للمحظلا لبو زل ػ  بػن الالمحػاس الضػال عػاؿ حػ يفها يال ػوب بػن إوػحاؽ الف يػ  عػاؿ : عػاؿ لبػو 

بالو الهاس : إظلػا هػذا احلػ يت   ػحيف إظلػا هػو : ةػن وػالادة ادلػرا لفػة حلييػ  ععز صاا بن زل   عاؿ 
 م ي ػػح حليتػػػ   م حلييػػ  و بػػػاب ةػػ ح ال ػػػعع ك الػػرلس للمحظلػػػا إ اعيػػ  بػػػن لمحػػ  بػػػن عػػ ى احلػػػاكل عػػػاؿ 
 الهب لمح  بن عمح الرحيم   ي وؿ ح يفها رزيػمح بػن زل ػ  السػو  عػاؿ حػ يفها محػاد بػن زيػ  عػن ليػوب عػن 

ابػػػن عمحػػػاس عػػػاؿ : عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم " إف اهلل ط ػػػر عوةػػػا ةػػػن الػػػذلوب  عسرةػػػة عػػػن
بال عالة ك رت و م  إف ععيا م ذلم " و عاؿ ابن ع ى : هذا ح يت باط     كػاف لمحػ  بػن عمحػ الرحيم 
 ععيػػ  احليػػاا ػلػػ ث عػػن عػػـو عػػ  ةػػا وا عمحػػ  لف يولػػ  بػػ هر و بػػاب لمحػػات الةػػالر ك املػػف كيػػ  عػػن جػػابر
 لل   لف هريرة  عائةة : كظةا ح يت جابر كع  طري ػاف : الطريػمح ام ؿ : للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ ادلعك بػن 

/ ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ   168ل  ف عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن / صػفحة 
ها محػاد بػن ةسػع ة عػن بن ع ى عاؿ ح يفها زل   ابن لف السرى عاؿ ح يفها  يب بن لف لال  عاؿ ح يف

ع ػر  بػن ديهػار عػن جػابر عػاؿ : عػاؿ روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " لمحػهب الةػالر ك املػف لةػاف ةػػن 
اجلػػذاـ " و الطريػػمح ال ػػال : للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن 

ع  اف بن ويار عاؿ حػ يفجل ععػز بػن يفابػهب عػن محػ ة ع ى عاؿ ح يفها ع ر بن احلسن احلعع عاؿ ح يفها 
اله ػػيال عػػن ابػػن الػػ ب  عػػن جػػابر عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " لمحػػات الةػػالر ك املػػف 
لةاف ةن اجلػذاـ " و  لةػا حػ يت للػ  كظلمحظلػا إ اعيػ  عػاؿ للمحظلػا ابػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة عػاؿ حػ يفها 

لمحػ  بػن حمحيػ. عػاؿ حػ يفها ديهػار ةػو  للػ  عػن للػ  عػاؿ : عػاؿ روػوؿ  ابن ع ى عاؿ ح يفها زل   بػن
اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم " الةػػػالر ك املػػػف  امذف لةػػػاف ةػػػن اجلػػػذاـ " و  لةػػػا حػػػ يت للػػػ  و كظلمحظلػػػا 
إ اعي  عاؿ للمحظلا ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة عاؿ للمحظلػا ابػن عػ ى عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن لمحػ  بػن حمحيػ. 

ديهػػار ةػػو  للػػ  عػػن للػػ  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " الةػػالر ك املػػف  عػػاؿ حػػ يفها
 امذف لةػػاف ةػػن الف ػػر " و  لةػػا حػػ يت لف هريػػرة كظلمحظلػػا إ اعيػػ  عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة 

ر عػػاؿ عػػاؿ حػػ يفها ابػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن احلسػػن بػػن هػػار ف المحعػػ ى عػػاؿ حػػ يفها إوػػحاؽ بػػن وػػيا
حػػ يفها لبػػو صػػاا عػػاؿ حػػ يفجل ر ػػ ين عػػن ع يػػ  عػػن ابػػن  ػػ اب عػػن لف وػػع ة عػػن لف هريػػرة عػػن الهػػع 
صعز اهلل ععي   وعم عاؿ " الةالر ك املف لةاف ةن اجلذاـ " و  لةا ح يت عائةػة كعػ  وػمحالة طػرؽ و / 

زل ػ  بػن اله ػور للمحظلػػا  / الطريػمح ام ؿ : للمحظلػا عمحػ  الوهػاب بػن ادلمحػارؾ عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن 169صػفحة 
عيسز بن ععز الوزير عاؿ ح يفها المحغوي ح يفها كاة  بن طعحة عاؿ ح يفها لبو الربيػع السػ اؾ عػن هةػاـ 
wبن عر ة عن لبي  عن عائةة عالهب : عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " لمحػات الةػالر ك املػف لةػاف 
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عمحػ ادلعك عػاؿ للمحظلػا لبػو زل ػ  اجلػوهرى عػاؿ للمحظلػا  ( : للمحظلػا زل ػ  بػن 1ةن اجلذاـ " و الطريػمح ال الػت   
ع ر بن زل   ال يات عاؿ للمحظلػا عمحػ اهلل بػن لاجيػة عػاؿ حػ يفها إبػراهيم بػن عمحػ اهلل بػن يسػار الواوػطال عػاؿ 
ح يفها لاليم بن ادلودع عن  وبة الالهربي عاؿ ح يفها هةاـ بن عر ة عن لبي  عن عائةة عالػهب : عػاؿ روػوؿ 

 وعم : " الةالر ك املف لةهة ةن اجلذاـ " و الطريمح الرابػع : للمحظلػا لبػو ةه ػور ال ػ از  اهلل صعز اهلل ععي 
عاؿ للمحظلا لبو بسر اخلطيػ. عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن لف بسػر عػاؿ للمحظلػا عمحػ  ال ػ   بػن ععػز الطسػد عػاؿ 

ـ ابػن عػػر ة حػ يفها ال اوػم ابػن عمحػػ الرمحن املمحػاري عػاؿ حػػ يفها ػلػ، بػن هةػػاـ الس سػار عػاؿ حػػ يفها هةػا
عػػػن لبيػػػ  عػػػن عائةػػػة عالػػػهب : عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم " لمحػػػات الةػػػالر ك املػػػف لةػػػاف ةػػػن 
اجلذاـ " و الطريمح اخلاة  : للمحظلا زاهر بن طاهر عاؿ للمحظلا لبو ع  اف ال ابو:    لبػو بسػر المحي  ػز عػام 

زل ػ  بػن يووػف  حػ يفها لبػو بسػر بػن زل ػ   للمحظلا لبو عمح  اهلل زل   بن عمح اهلل احلاكم عاؿ  الهب الهضػر
بن عمح  س الواعل عاؿ ح يفها لبو ةسعم ادلسي. بن زه  المحغ ادي عاؿ ح يفها ػلػ، بػن هةػاـ الس سػار 
عاؿ ح يفها هةاـ ابن عر ة عن لبي  عن عائةػة عالػهب : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " الةػالر ك 

س : للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب بػػن ادلمحػػارؾ عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ادل فػػر املػػف لةػػاف ةػػن اجلػػذاـ " و الطريػػمح السػػاد
/  175( كػػذلك هػػو بامصػػ   ال ػػحيح للػػ  الطريػػمح ال ػػال و     ( / صػػفحة  1عػػاؿ     هػػاة  (     

للمحظلا الالتي ال عاؿ للمحظلا يووف بن ال لي  عاؿ ح يفها لبو جالفر الال يعػز عػاؿ حػ يفها ع ػر بػن عيسػز بػن 
ها لاليم بػن ادلػورع للػ   وبػة ادلػودع لف  وبػة   الالهػربي عػاؿ حػ يفها هةػاـ بػن عػر ة عػن كاي  اسدةال عاؿ ح يف

لبيػػ  عػػن عائةػػة عالػػػهب : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " الةػػالر ك املػػػف لةػػاف ةػػن اجلػػػذاـ " و 
 اهلل  الطريػػمح السػػابع : للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلك عػػن اجلػػوهرى عػػن الػػ ارعطن عػػن لف حػػا  عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ

بن صاا المحخاري عاؿ ح يفها ع  اف بن ةالمحػ  ادل ػرى عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر الس سػار عػن هةػاـ بػن عػر ة 
عػػن لبيػػ  عػػن عائةػػة عالػػهب عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " الةػػالر ك املػػف لةػػاف ةػػن اجلػػذاـ " و 

ن عػ ى : حػ ث هذا ح يت لػ  صػحة و لةػا حػ يت جػابر كفػز طري ػ  ام ؿ  ػيب بػن لف لالػ  عػاؿ ابػ
عن محاد بن وع ة بظحاديت ةهاك  بواط  و  عاؿ ابن حمحاف : كػاف يػر ى عػن ال  ػاة ادلالضػمت م ػلػتع 
ب  حباؿ      طري   ال ال محػ ة اله ػيال عػاؿ ػلػ، : لػي  بةػر و عػاؿ ابػن عػ ى : يضػع احلػ يت و  لةػا 

ل ػياا ةوضػوعة م ػلػ  ذكػره ك ح يت لل  كفز طري   ام ؿ ديهار و عػاؿ ابػن حمحػاف : يػر ى عػن للػ  
الست. إم بال  ح كي  و  لةا ح يت لف هريرة : كفي  ر ػ ين  هػو ابػن وػال  عػاؿ ػلػ، : لػي  بةػر عػاؿ 
الهسػػائال : ةػػن ؾ احلػػ يت  عػػ  ر اه ع ػػر الوجيػػ  ةػػن حػػ يت ابػػن عمحػػاس عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  

 ػػ  ام ؿ كاةػػ  بػػن طعحػػة و عػػاؿ ػلػػ، بػػن  وػػعم  ع ػػره ك ع ػػر   ةػػن ؾ و  لةػػا حػػ يت عائةػػة كفػػز طري
ةالػػا : لػػي  بةػػر  بالػػ  لبػػو الػػ بيح ك لف الربيػػع   السػػ اف  ا ػػ  ل ػػالت بػػن وػػالي  عػػاؿ هةػػيم : كػػاف 
يسذب  عاؿ ػلػ، : لػي  ب  ػة و  عػاؿ الػ ارعطن : ةػن ؾ رئػز  ػالمح  يوةػا راكمحػا ك يػ  لػ  إ  ليػن   ك ػاؿ 

w/ لعػػوؿ لػػ  م يسػػذب ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز  171ف / صػػفحة لذهػػ. إ  لف الربيػػع ك لف الربيػػع   السػػ ا
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اهلل ععيػػ   وػػعم و  الطريػػمح ال ػػال ير يػػ  لبػػو الربيػػع ليضػػا و  الطريػػمح ال الػػت  السػػادس كيػػ  لالػػيم بػػن ادلػػ رع ك 
ادلػػػودع   و عػػػاؿ الهسػػػائال : لػػػي  ب  ػػػة و  عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف : م غلػػػوز امحتحلػػػاج بػػػ  و عػػػاؿ  الطريػػػمح الرابػػػع 

ع كي  ػل، بن هةاـ الس سار و عاؿ الهسائال : ةن ؾ احلػ يت و  عػاؿ ابػن عػ ى : كػاف  اخلاة   الساب
يضع احل يت  يسرؽ  عػاؿ لمحػ  بػن حهمحػ   عػ  وػ   عػن حػ يت الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " الةػالر 
ك املػف لةػاف ةػػن اجلػذاـ " ك ػاؿ لػػي  ةػن ذا  ػر و  عػػاؿ ػلػ، بػن ةالػػا : هػذا حػ يت باطػػ  لػي  لػػ  

 عػػػاؿ المحغػػػوي : هػػػذا احلػػػ يت عهػػػ ي باطػػػ  و  عػػػ  ر اه عػػػن هةػػػاـ بػػػن عػػػر ة غػػػ  لف الربيػػػع ةػػػن لصػػػ  و 
الضالفاا و  عاؿ لبو حػا  بػن حمحػاف : هػذا ادلػؤ م لصػ  لػ  حػ ث بػ  لبػو الربيػع  ظفػر ععيػ  ك بػ    ػلػ، 
عػػة بػػن هةػػاـ كحػػ ث بػػ   كػػاف يضػػع احلػػ يت ععػػز ال  ػػات و  عػػاؿ ابػػن عػػ ى : وػػرع  ةػػن لف الربيػػع ما

ضالفاا ةه م لاليم بن ادلورع ك ادلودع    يال وب بن الولي   ػلػ، بػن هةػاـ  غػ هم و بػاب ك ذكػر الال ػ  
كي  عن ع ر  ابن ع ر     لف والي     لف ال رداا    لف هريػرة  جػابر  لف لةاةػة  للػ   عائةػة و كظةػا 

للمحظلػا زل ػ  بػن لمحػ  بػن رزؽ عػاؿ  ح يت ع ر للمحظلا لبو ةه ور ال  از عاؿ ح يفها لبو بسر بن يفابهب عػاؿ
ح يفها ع  ػاف بػن لمحػ  الػ عاؽ عػاؿ حػ يفها لمحػ  ابػن إبػراهيم بػن ةعحػاف عػاؿ حػ يفها   ػ  ك  وػي ة   بػن 
ةووػز بػن الفػرات عػاؿ حػ يفها وػع ة بػن الفضػ  عػن ابػن  الػاف عػن ال هػري عػن وػا  عػن لبيػ  عػن ع ػر 

/ الت ػوى  172لسػ   ػر ةالػ لا  ةالػ ف / صػفحة ابن اخلطاب لف الهع صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ " إف 
ععػػػػوب الالػػػػاععا " و هػػػػذا حػػػػ يت م ي ػػػػح و  ابػػػػن  الػػػػاف عػػػػ  كذبػػػػ  ةالػػػػك  ػلػػػػ، و  عػػػػاؿ الهسػػػػائال : 
 الػػػ ارعطن ةػػػن ؾ و  لةػػػا دمثػػػ  ك  وػػػي ة   ك ػػػاؿ عمحػػػ الرمحن بػػػن لف حػػػا  حػػػ ث عػػػن وػػػع ة لحاديػػػت 

ز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا ةوضػػوعة و  لةػػا حػػ يت ابػػن ع ػػر للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ ا
ال اضز لبو بسر لمح  بن احلسا احلر ز عاؿ ح يفها زل   بن يال ػوب امصػم عػاؿ حػ يفها عمحػاس الػ  ري 
عػػاؿ حػػ يفها ةه ػػور بػػن صػػالن ك صػػفر   عػػاؿ حػػ يفها ةووػػز بػػن لعػػا ك لؽلػػن   عػػن عمحػػ اهلل بػػن ع ػػر عػػن 

اهلل ععيػػ   وػػعم " إف الرجػػ  ليسػػوف ةػػن لهػػ  اجل ػػاد  ةػػن  لػػاكع عػػن ابػػن ع ػػر عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز
له  ال مة  ال ياـ  شلن يظةر بادلالر ؼ  يه ز عن ادلهسر  ةا جرى يـو ال ياةة لجػره إم ععػز عػ ر ع عػ  
" و هذا ح يت لي  ب حيح و عػاؿ ابػن حمحػاف : ةه ػور يػر ى ادل عوبػات م غلػوز امحتحلػاج بػ  و  عػاؿ 

 يت إظلػػا ر اه ةووػػز بػػن لعػػا ك لؽلػػن   عػػن عمحيػػ اهلل بػػن ع ػػر عػػن إوػػحاؽ بػػن ػلػػ، بػػن ةالػػا : هػػذا احلػػ
عمح اهلل بن لف كر ة عن لاكع بن لف ع ر  ركع إوحاؽ ةن الووق  إوحاؽ لػي  بةػر و عػاؿ لمحػ  : م 
ػل  عهػ ي الر ايػة عػن إوػحاؽ و  لةػا حػ يت لف وػالي  كظلمحظلػا بػ  زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال عػاؿ للمحظلػا لمحػ  

  عاؿ للمحظلا لبػو لالػيم احلػاكل عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن زل ػ  بػن جالفػر عػاؿ حػ يفها زل ػ  ابػن ع ػراف بن لمح
بػن اجلهيػػ  عػػاؿ حػ يفها زل ػػ  بػػن عمحػػ ؾ عػاؿ حػػ يفها وػػعي اف بػن عيسػػز عػػن ابػػن جػريح عػػن عطػػاا عػػن لف 

 ػػن كػن كيػػ   وػالي  عػاؿ  الػػهب روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػػوؿ : " عسػم اهلل الال ػػ  يفميفػة لجػ اا   ك
wك   ع عػ   ةػن   يسػن كيػ  كػم ع ػ  لػ  : حسػن ادلالركػة    حسػن الطاعػة هلل    حسػن ال ػرب ععػز لةػر 
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/ هػػذا حػػ يت لػػي  ةػػن كػػمـ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و عػػاؿ لبػػو حػػا   173اهلل " و / صػػفحة 
الػػػ رداا كعػػػ   الػػػرازي : وػػػعي اف بػػػن عسػػػز كػػػذاب و  عػػػاؿ ابػػػن عػػػ ى : يضػػػع احلػػػ يت و  لةػػػا حػػػ يت لف

طري اف : الطريمح ام ؿ : للمحظلا عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن 
لمح  بن رزؽ  احلسن بن لف بسر عام للمحظلا جالفر بن زل   بن ل   اخلع ى عاؿ حػ يفها احلػارث بػن لف 

ةيسػػرة عػػن ةووػػز بػػن حاةػػاف ك هاةػػاف   عػػن  لوػػاةة عػػاؿ حػػ يفها دا د بػػن احملػػرب ك احلسػػن   عػػاؿ حػػ يفها
ل  ػػػاف بػػػن عػػػاةر ك عػػػاؿ   عػػػاؿ لبػػػو الػػػ رداا عػػػن الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم للػػػ  عػػػاؿ : " إف اجلاهػػػ  م 
 سةف  إم عن ووه ك ووا    إف كاف ح يفا ظريفػا عهػ  الهػاس    الالاعػ  م  سةػف  إم عػن كضػ   إف  

حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم و عػاؿ  كػاف عيهػا ك عييػا   ة يهػا عهػ  الهػاس " هػذا
لبو دا د السحلستال اةر ةسره ك لعر ةيسرة   بوضع احل يت و  عاؿ ػل، : لي  بةػر و  عػاؿ ابػن محػاد 
: كاف كذابا و  عاؿ الهسائال  ال ارعطن : ةن ؾ و الطريمح ال ال : للمحظلا لمحػ  بػن عمحيػ اهلل بػن كػادش عػاؿ 

ل. الالةارى عاؿ للمحظلا لبو حفا بن  اها عاؿ ح يفها عمحػ اهلل بػن زل ػ  عػاؿ حػ يفها وػريح للمحظلا لبو طا
ك  ػػػريح   بػػػن يػػػول   احلسػػػن بػػػن ال ػػػمحاح عػػػاؿ حػػػ يفها عمح اميػػػ  بػػػن لف دا د عػػػن ةػػػر اف بػػػن وػػػا  عػػػن 
صػفواف بػن ع ػر عػػن وػريح ك  ػريح   بػن عمحيػػ  عػن لف الػ رداا عػن الهػػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػػاؿ : "  

اف إذا بعغػػػ  عػػػن لحػػػ  ةػػػن لصػػػحاب   ػػػ ة عمحػػػادة عػػػاؿ كيػػػف ع عػػػ    كػػػإف عػػػالوا كاةػػػ    عػػػاؿ ةػػػا للعػػػمح كػػػ
صاحمحسم لف يمحعغ    و   عن رج  ولر ك اؿ لي  بالاع    ك اؿ ةا للع   لم يمحعػغ " و هػذا حػ يت م 

عػاؿ ي ح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم و  ةػر اف لػي  بةػر عػاؿ لمحػ  بػن حهمحػ  : لػي  ب  ػة و   
/  لةػػا حػػ يت لف هريػػرة كظلمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػاؿ  174الهسػػائال  الػػ ارعطن : ةػػن ؾ و / صػػفحة 

للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عام للمحظلا لبو طال. الالةارى عام للمحظلا لبو حفو ك حفا   بػن  ػاها عػاؿ 
ابن ال اوػم عػاؿ حػ يفها ػلػز بػن  للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن ع ى عاؿ للربلا عمح الرمحن

صاا الوحاطز ك الوحاظز   عاؿ ح يفها حفا ابن ع ػر عػاؿ حػ يفها الفضػ  بػن عيسػز الركػاعال عػن لف 
ع  ػػاف اذلهػػ ي عػػن لف هريػػرة عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ح و  للمحظلػػا زل ػػ  بػػن احلسػػن احلػػاجز عػػاؿ 

ععػػز بػن زل ػ  بػػن اجل ػم عػاؿ حػػ يفها احلسػن ابػن عركػػة للمحظلػا ابػن ادلوةػػوف عػاؿ للمحظلػا الػػ ارعطن عػاؿ حػ يفها 
عػػاؿ حػػ يفها وػػيف بػػن زل ػػ  بػػن وػػفياف ال ػػوري عػػن الفضػػ  بػػن ع  ػػاف عػػن لف هريػػرة عػػن الهػػع صػػعز اهلل 
ععيػػ   وػػعم للػػ  عػػاؿ : " دلػػا لعػػمح اهلل الال ػػ  عػػاؿ لػػ  عػػ  ك عػػم   ك ػػاـ   مث عػػاؿ لػػ  لدبػػر كػػظدبر   مث عػػاؿ لػػ  

ال  ك ال    ك اؿ ةا لع هب لع ػا هػو لػ  ةهػك  م لكػـر ةهػك  م لكضػ  ةهػك لعمح  كظعمح    مث عاؿ ل  اع
 م لحسن ةهك   بك ولذ    بك لعطز    بك لعػرؼ    إيػاؾ لعاعػ.   لػك ال ػواب  ععيػك الال ػاب 
" و هػػػذا حػػػ يت م ي ػػػح عػػػن روػػػوؿ اهلل عػػػاؿ ػلػػػ، بػػػن ةالػػػا : الفضػػػ  رجػػػ  وػػػوا و عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف : 

ت م ػلػػ  امحتحلػػاج بػػ   لةػػا وػػيف كسػػذاب بإمػػاع م و  لةػػا حػػ يت  حفػػا بػػن ع ػػر يػػر ى ادلوضػػوعا
wجابر رضز اهلل عه  للمحظلا إ اعي  بن لمح  عاؿ للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلا محػ ة بػن يووػف ح و 
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 للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو وػػال  ادلػػاليجل عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن 
ى عاؿ ح يفها احلسا بن إ اعي  عاؿ وعم بػن جمحػارة عػاؿ  الػهب لمحػ  بػن بةػر عػاؿ حػ يفها امعةػز ع 

بػػن وػػع ة بػػن ك يػػ  عػػن عطػػاا عػػن جػػابر بػػن عمحػػ اهلل عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : "  المحػػ  
 رجػػ  ك صػػوةالة ك طػػرت السػػ اا  لعةػػمحهب امرض كػػرلى محػػارا لػػ  يرعػػز ك ػػاؿ يػػا رب لػػو كػػاف / صػػفحة

/ لػػ  ك لػػك   محػػار رعيتػػ  ةػػع محػػاري   كمحعػػغ ذلػػك لمحيػػا ةػػن للمحيػػاا بػػجل إوػػرائي  كػػظراد لف يػػ عو ععيػػ   175
كظ حز اهلل  الا  إلي  إظلا لجازي الالمحاد ععز ع ر ع وذلم " و عاؿ ابن ع ى : هذا حػ يت ةهسػر م ير يػ  

ؾ و  لةػػا حػػ يت لف لةاةػػة هبػػذا اموػػهاد غػػ  لمحػػ  بػػن بةػػ  عػػاؿ ػلػػ، بػػن ةالػػا : لمحػػ  بػػن بةػػ  ةػػن  
كظلمحظلػػػا عمحػػػ  الوهػػػاب بػػػن ادلمحػػػارؾ عػػػاؿ للمحظلػػػا زل ػػػ  بػػػن ادل فػػػر عػػػاؿ للمحظلػػػا الالتي ػػػال عػػػاؿ حػػػ يفها يووػػػف بػػػن 
ال لي  عاؿ ح يفها لبو جالفر الال يعز عاؿ حػ يفها لمحػ  بػن دا د ال وةسػز عػاؿ حػ يفها لبػو علػاـ الوليػ  بػن 

ع ػر بػن لف صػاا الال سػز ك الالتسػز   عػن لف   حلاع عاؿ ح يفجل والي  بن الفضػ  ال ر ػز عػاؿ حػ يفها
غال. عن لف لةاةػة عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " دلػا لعػمح اهلل الال ػ  عػاؿ لػ  لعمحػ  كظعمحػ    
مث عػػاؿ لػػ  لدبػػر كػػظدبر   ك ػػاؿ :  عػػ   ةػػا لع ػػهب لع ػػا هػػو لعحلػػ. إ  ةهػػك   بػػك ولػػذ  بػػك لعطػػز   

 يت م ي ػػػح عػػػن روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم و  وػػػال   لػػػك ال ػػػواب  ععيػػػك الال ػػػاب " و هػػػذا حػػػ
 ع ر  لبو غال. رل ولوف ةهسر  احل يت  م يتابع لح  ةه م ععز ح ي ػ  و  عػ  ر ى هػذا احلػ يت ةػن 
حػػ يت ععػػز  لف هريػػرة  لػػي  كي ػػا ك كيػػ     ػػي ا ي محػػهب و عػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحعػػال : هػػذا احلػػ يت ةوضػػوع 

ي محهب ك هذا ادلؤ  ر و  لةا حػ يت للػ  للمحظلػا عمحػ  الوهػاب احلػاكل  لي  ل  لص  و عاؿ الال يعز :  م
عاؿ للمحظلػا ابػن ادل فػر عػاؿ للمحظلػا الالتي ػال عػاؿ للمحظلػا ابػن الػ لي  عػاؿ حػ يفها الال يعػز عػاؿ حػ يفها لمحػ  ابػن 
زل ػػ  بػػن احلحلػػاج عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن ام ػػالت عػػن دا د بػػن احملػػرب عػػاؿ حػػ يفها ةيسػػرة بػػن عمحػػ  ربػػ  عػػن 

بن عمحي ة عن ال هري عن لل  بن ةالك عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن كالػهب ةووز 
لػػ  وػػخي ة ةػػن ع ػػ   غريػػرة ي ػػا    ضػػره ذلوبػػ   ػػي ا   عيػػ   كيػػف ذاؾ يػػا روػػوؿ اهلل   عػػاؿ ملػػ  كع ػػا 

ععال ػ  /   يعمحػت لف يتػوب  وبػة متحػو ذلوبػ     يمح ػز لػ  كضػ  يػ ل  بػ  اجلهػة   ك 176للطظ / صفحة 
صلػػػػاة لعالاعػػػػ  بطاعػػػػة اهلل  ححلػػػػة ععػػػػز لهػػػػ  ةال ػػػػية اهلل " و هػػػػذا حػػػػ يت ةوضػػػػوع  ضػػػػال  ةيسػػػػرة و عػػػػاؿ 
عمح الرمحن بن ة  ى : ععهب دليسرة هذا احلػ يت الػذى حػ يفهب بػ  ك كضػ  الال ػ  إيػ  هػو   ك ػاؿ هػذا 

  كتػ. ح ي ػ  للا  ضالت  و عاؿ الال يعز :   ضع ةيسرة ك كض  الال   ج ا ك لج اا   كع ا بواطي  م ػلػ
إم اعتمحػػػارا و  عػػػاؿ ابػػػن محػػػاد : كػػػاف ةيسػػػرة كػػػذابا و  عػػػاؿ الهسػػػائال  الػػػ ارعطن : ةػػػن ؾ و  لةػػػا حػػػ يت 
عائةة كظلمحظلا لبو ةه ور ال  ار عاؿ للمحظلا لبو بسر اخلطي. عاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن لمحػ  بػن رزؽ عػاؿ حػ يفها 

حػ يفها دا د بػن احملػرب عػاؿ حػ يفها عمحػاد بػن  جالفر بن زل   اخلع ى عاؿ حػ يفها احلػارث بػن لف لوػاةة عػاؿ 
ك ػػ  عػػن ابػػن جػػريع عػػن عطػػاا عػػن ابػػن عمحػػاس دلػػ  ععػػز عائةػػة رضػػز اهلل عه  ػػا ك ػػاؿ يػػا لـ ادلػػؤةها 
wالرج  ي   عياة   يس ر رعاده  ولر يس ر عياة   ي   رعاده لي  ا لح. إليك   ك اؿ : وػظلهب روػوؿ اهلل 
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" لحسه  ا ع م   ك عهب يػا روػوؿ اهلل لوػظلك عػن عمحاد  ػا   صعز اهلل ععي   وعم ك ا وظلتجل ك اؿ : 
ك اؿ يا عائةة إظلا يسظمف عن ع وذل ا   ك ن كاف لع ػ  كػاف لكضػ  ك الػ ليا  اسلػرة " و هػذا حػ يت 
م ي ح و عاؿ لمح  بػن حهمحػ  : دا د  ػمح  م  ػر    عمحػاد  ركػوه و للمحظلػا ال ػ از عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز 

 يفجل زل   بن ععز ادل رى عاؿ  الهب عمح الغجل بن والي  احلاكل ي وؿ للمحظلا لبػو احلسػن بن يفابهب عاؿ ح
ععز بن ع ر يالجل الػ ار عطػن كتػاب الال ػ   ضػال  لربالػة ل  ذلػم ةيسػرة بػن عمحػ  ربػ  مث وػرع  ةهػ  دا د بػن 

للػػػر مث وػػػرع  احملػػػرب كركمحػػػ  بظوػػػالي  غػػػ  لوػػػالي  ةيسػػػرة   ةسػػػرع  عمحػػػ  الال يػػػ  ابػػػن لف رجػػػاا كركمحػػػ  بظوػػػالي  
/ عػػػػاؿ  177وػػػػعي اف بػػػػن عيسػػػػز السػػػػحل ى   كػػػػظ ز بظوػػػػالي  للػػػػر ل  ك ػػػػا عػػػػاؿ الػػػػ ارعطن و / صػػػػفحة 

ادل ػػهف : ععػػهب  عػػ  ر يػػهب ك الال ػػوؿ لحاديػػت ك ػػ ة لػػي  كي ػػا  ػػر ي محػػهب و ةه ػػا  ػػر ير يػػ  ةػػر اف بػػن 
يسػػز  كع ػػم وػػا   إوػػحاؽ بػػن لف كػػر ة  لمحػػ  بػػن بةػػ   ل ػػر بػػن طريػػف    ابػػن  الػػاف  وػػعي اف بػػن ع

ةن كػػوف    عػػ  كػػاف بالضػػ م يضػػع احلػػ يت كيسػػرع  اسلػػر  يغػػ  إوػػهاده كعػػم لػػر التطويػػ  بػػذكرها و بػػاب 
امعمـ بػظحواؿ ام مد للمحظلػا لبػو الربكػات عمحػ  الوهػاب بػن ادلمحػارؾ احلػاكل عػاؿ للمحظلػا لبػو الفػتح لمحػ  ابػن 

كم للمحظلػػا لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن لمحػػ  احلػػاكل زل ػػ  بػػن لمحػػ  احلػػ اد عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن ةهحلويػػ  لف احلػػا 
للربهم عاؿ للمحظلا الالمحاس بن يووف اذلامشال عاؿ ح يفها ععز بن حرب عاؿ حػ يفها الالػا  بػن ادله ػاؿ عػاؿ 
ح يفجل الولي  بن والي  الربالال عاؿ ح يفجل لبو جمحػ ة بػن زل ػود بػن جمحػ ة عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل 

ها     زيػػر وػػػمحع وػػها كػػػإف رضػػيهب ةسػػا لفتػػػ  ميفهػػد  عةػػػرين  إم ععيػػ   وػػعم : " الولػػػ  وػػي  وػػػمحع وػػ
كاضرب ععز كهف  ك   لعذرت اهلل كيػ  " و هػذا حػ يت ةوضػوع ععػز روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم   
   إوػػهاده رلاهيػػ  م يالركػػوف و بػػاب كػػرب السػػن ك اموػػمـ للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور بػػن لػػ  ف عػػن لف زل ػػ  

سن الػ ارعطن عػن لف حػا  بػن حمحػاف عػاؿ للمحظلػا احلسػن بػن وػفياف عػاؿ حػ يفها وػوي  اجلريرى عن لف احل
ابن والي  عن لوح بن ذكواف عن للي  ليوب بن ذكواف عن احلسن عن لل  عاؿ : عاؿ روػوؿ اهلل صػعز 
اهلل ععيػػػػ   وػػػػعم يالػػػػجل عػػػػن اهلل ع  جػػػػ  " إ: موػػػػتحز ةػػػػن عمحػػػػ ى  لةػػػػد يةػػػػي. رلس لةػػػػد  عمحػػػػ ي ك 

لعذهب ا ك الهار بال  ذلك  ملا لع م عفوا لف لوػن ععػز عمحػ ى   مث لكضػح  و م لزاؿ لغفػر امومـ مث 
/ عػػاؿ ابػػن حمحػػاف :  حػػ يفها زل ػػ  بػػن  178( / صػػفحة  1ادلوضػػوعات  12لالمحػػ ي ةػػا اوػػتغفرل " و   

 ادلسي. عاؿ ح يفها ػل، بػن لػذاـ عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عمحػ اهلل امل ػاري عػن ةالػك بػن ديهػار عػن للػ 
بػػن ةالػػك عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " جػػاال جربيػػ  عػػن اهلل ع  جػػ  للػػ  عػػاؿ  عػػ   
 جػػم    حػػ الي:  ار فػػاع ةسػػال  كاعػػة لع ػػال إ   اوػػتوائال ععػػز عر ػػز إ: موػػتحز ةػػن عمحػػ ى  لةػػد 

ك ك عػهب يػا روػوؿ يةيمحاف ك امومـ مث لعذهب ا   كرليهب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم يمحسػز عهػ  ذلػ
اهلل ةػا يمحسيػك   عػاؿ : بسيػهب إ  ةػن يسػتحز اهلل ةهػ   م يسػتحز ةػن اهلل ع  جػ  " و عػاؿ لبػو حػا  : 
هذا ح يت باط  م لص  ل  و عاؿ ادل هف : ععهب ك اموهاد ام ؿ ووي  بن وػالي   عػ  كػاف ػلػ، بػن 

wجػ ا غلػ. التهسػ. عػن ح ي ػ    ةالا ػل   ععي  ج ا و  لػوح بػن ذكػواف عػاؿ ابػن حمحػاف ةهسػر احلػ يت 
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 ح يت للي  ليوب عػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : ليػوب ةهسػر احلػ يت و عػاؿ ابػن عػ ى : عاةػة ةػا يػر ى ليػوب 
م يهػػابع ععيػػ  و  لةػػا اموػػهاد ال ػػال : عػػاؿ زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل امل ػػاري ي ػػاؿ لػػ  ابػػن زيػػاد و عػػاؿ لبػػو حػػا  

حلػاج بػ  حبػاؿ و بػاب بػذير ةػن بعػغ لربالػا    يغعػ. ير ى عن ال  اة ةا لي  ةن حػ ي  م م غلػوز امحت
لػ ه للمحظلػا زل ػ  بػن لاصػػر عػاؿ للمحظلػا ادلمحػارؾ بػن عمحػػ  اجلمحػار عػاؿ للمحظلػا عمحػ  المحػػاعال ابػن لمحػ  الػواعل عػػاؿ 
للمحظلا زل   بن جالفر بن عمف عاؿ للمحظلا لبو الفتح زل   بن احلسػا امزدي عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن بةػراف 

ؿ للمحظلػا ربػاح بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن ةالػك اذلػر ي عػاؿ حػ يفها وػفياف عػن جريػر بن عمح ادلعك عا
عن الضحاؾ عن ابن عمحاس عاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ةػن ل ػز ععيػ  لربالػوف وػهة كعػم 

/ هػذا حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل  179يغع. ل ه  ره كعيتحل ػ  إ  الهػار " و / صػفحة 
ععيػػ   وػػعم و لةػػا الضػػحاؾ كسػػاف  ػػالمحة م ػلػػ ث عهػػ   يهسػػر لف يسػػوف ل ػػز ابػػن عمحػػاس و عػػاؿ ػلػػ، بػػن 
وػالي  هػو عهػػ لا ضػاليف و  لةػػا جريػر كػػظمالوا ععػز  ركػ  و عػػاؿ لمحػ  م يةػػتغ  حب ي ػ  و  لةػػا ربػاح ك ػػاؿ 

احل ػػا عػػاؿ امزدي ضػػاليف جػػ ا و بػػاب صػػرؼ للػػواع الػػمحما عػػن ادلال ػػرين للمحظلػػا همحػػة اهلل بػػن زل ػػ  بػػن 
للمحظلا لبو ععز بن ادلذه. عاؿ للمحظلا لبو بسػر بػن ةالػك عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفجل لف عػاؿ 
ح يفها لل  ابن عياض عاؿ ح يفجل يووػف بػن لف بػردة عػن جالفػر بػن ع ػر  بػن لةيػة الضػ رى عػن للػ  

ك اموػػمـ لربالػػا وػػهة إم بػػن ةالػػك عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " ةػػا ةػػن ةال ػػر يال ػػر 
صرؼ اهلل عه  للواعا ةن المحما : اجلهوف  اجلذاـ  الربص   كإذا بعػغ مخسػا لػا اهلل ععيػ  احلسػاب   كػإذا 
بعغ وتا رزع  اهلل املابة إلي  مبا ػل.   كإذا بعغ ومحالا لحمح  اهلل  لحمحػ  لهػ  السػ اا   كػإذا بعػغ ال  ػالا 

ي ا     كػإذا بعػغ  سػالا غفػر اهلل ةػا   ػ ـ ةػن ذلمحػ     ةػا  ػظلر   ػز لوػ  عمح  اهلل حسها    جتا ز عن وػ
اهلل ك لرضػػ    ػػفع ك لهػػ  بيتػػ  " و طريػػمح ولػػر : للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن 

بسػر ععز اخلطي. عاؿ للمحظلا احلسن بػن ععػز اجلريػرى عػاؿ للمحظلػا إبػراهيم بػن لمحػ  اخلرعػز عػاؿ حػ يفجل لبػو 
زل   بن ععػز ال هطػرى عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن ةهيػع عػاؿ حػ يفها عمحػاد بػن ادل عػال عػن عمحػ  الواحػ  بػن را ػ  
عن لل  عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم " إذا بعغ الالمح  لربالػا وػهة لةهػ  اهلل  الػا  ةػن المحميػا 

احلسػػاب   كػػإذا بعػػغ وػػتا وػػهة / الػػ مث : اجلهػػوف  اجلػػذاـ  الػػربص   كػػإذا بعػػغ مخسػػا وػػهة لفيػػف عهػػ  
/ رزع  اهلل املابة إلي  دلػا ػلػ.   كػإذا بعػغ وػمحالا وػه  لحمحػ  لهػ  السػ اا   كػإذا بعػغ مثػالا  185صفحة 

وهة ليفمحهب اهلل حسها    زلا وي ا     كإذا بعغ  سالا وػهة غفػر اهلل ةػا   ػ ـ ةػن ذلمحػ   ةػا  ػظلر   ػفع ك 
ذا لوػػ  اهلل ك لرضػػ  " و  عػػ  ر ى عػػن للػػ  ةوعوكػػا للمحظلػػا بػػ  ابػػن لهػػ  بيتػػ   لػػاداه ةهػػاد ةػػن السػػ اا : هػػ

احل ا عاؿ للمحظلا ابن ادلذه. عاؿ للمحظلا ال طيالز عاؿ ح يفها عمح اهلل بن لمح  عاؿ حػ يفجل لف عػاؿ حػ يفها 
لبػػو الهضػػر عػػاؿ حػػ يفها الفػػرخ عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن عػػاةر عػػن زل ػػ  بػػن عمحيػػ اهلل عػػن ع ػػر  بػػن جالفػػر عػػن 

لػك عػاؿ " إذا بعػغ الرجػ  ادلسػعم لربالػا " كػذكر مبالهػاه ةوعوكػا ععػز للػ  و طريػمح ولػر : للمحظلػا لل  بن ةا
wلمح  بن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلا لبػو ععػز احلسػن بػن زل ػ  ابػن ع ػر الهووػز عػاؿ حػ يفها ع ػر بػن لمحػ  
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عػػي  ام دى بػػن ع  ػػاف عػػاؿ حػػ يفها المحغػػوي عػػاؿ حػػ يفها عمحيػػ اهلل بػػن ع ػػر ال ػػواريرى عػػاؿ حػػ يفها عػػ رة بػػن 
عػػاؿ حػػ يفها لبػػو احلسػػن السػػو  عػػن ع ػػر  بػػن ل س عػػاؿ عػػاؿ زل ػػ  بػػن ع ػػر  بػػن ع  ػػاف عػػن ع  ػػاف بػػن 
عفػػاف عػػػن الهػػػع صػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم عػػاؿ : " إذا بعػػػغ الالمحػػػ  امربالػػا لفػػػف اهلل عهػػػ  حسػػاب  كػػػإذا بعػػػغ 

بعػغ مثػالا وػهة يفمحػهب اهلل حسػها    الستا رزع  اهلل املابة إليػ    كػإذا بعػغ وػمحالا لحمحػ  لهػ  السػ اا   كػإذا
 زلا عه  وي ا     كإذا بعغ  سالا وهة غفر اهلل ل  ةا    ـ ةن ذلمح   ةا  ػظلر   ػفال  ك لهػ  بيتػ   كتػ. 
ك له  الس اا لوػ  اهلل ك لرضػ  " و هػذا احلػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم و كظةػا 

و عاؿ ابن حمحاف ير ى ادلهاك  الد م لص  ذلا ةػن كػمـ روػوؿ اهلل  الطريمح ام ؿ كفي  يووف بن لف بردة
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم م ػلػػ  امحتحلػػاج بػػ  حبػػاؿ   ر ى عػػن جالفػػر بػػن ع ػػر   عػػن للػػ  هػػذا احلػػ يت و 

/  لةػػا الطريػػمح ال ػػال كفيػػ  عمحػػاد بػػن عمحػػاد و  181 عػػاؿ ػلػػ، بػػن ةالػػا : يووػػف لػػي  بةػػر و / صػػفحة 
يػ  الت ةػف    كػاف ػلػ ث بػالتوهم كيػظ ز بادلهػاك  كاوػتحمح الػنؾ و  لةػا حػ يت عاؿ ابن حمحػاف غعػ. عع

للػػػ  ادلوعػػػوؼ كفيػػػ  الفػػػرج  هػػػو ابػػػن كضػػػعة و عػػػاؿ ػلػػػ،  الهسػػػائال : هػػػو ضػػػاليف و  عػػػاؿ المحخػػػاري ةهسػػػر 
احل يت و  عاؿ ابن حمحاف ي ع. اموالي   يع ؽ ادلتوف الواهية باموالي  ال ػحيحة م ػلػ  امحتحلػاج بػ  

ةػػا زل ػػ  بػػن عػػاةر ك ػػاؿ ابػػن حمحػػاف ي عػػ. املمحػػار  يػػر ى عػػن ال  ػػات ةػػا لػػي  ةػػن لحػػادي  م و  لةػػا و  ل
زل ػػ  بػػن عمحيػػ اهلل ك ػػو الالػػرزى ك الالرزةػػز   عػػاؿ لمحػػ   ػػرؾ الهػػاس ح ي ػػ     عػػ  ر ى عائػػذ بػػن بةػػ  عػػن 

امةػػة    عطػػاا عػػن عائةػػة عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم للػػ  عػػاؿ : " ةػػن بعػػغ ال  ػػالا ةػػن هػػذه
يالرض    ػلاو.  عيػ  ادلػ  اجلهػة "  فػرد بػ  عايػذ عػاؿ ػلػ، هػو ضػاليف ر ى لحاديػت ةهػاك     عػاؿ 
ابن حمحاف : كاف ك   اخلطظ م ػلتع مبا الفػرد بػ  و  لةػا الطريػمح ال الػت : كفيػ  عػ رة بػن عػي   عػ   ضػالف  

لسػن للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  عػاؿ ػل، و  لبػو احلسػن السػو  رل ػوؿ و بػاب وػؤاؿ وػالة الػرزؽ عهػ  ععػو ا
للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن 
ةي وف اله يال عاؿ ح يفها احلسن بػن عركػة عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن  ػت  ةػو  ع ػر  بػن حريػت عػن عيسػز 

كاف رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم يس ػر هػذا الػ عاا ابن ةي وف عن ال اوم بن زل   عن عائةة عالهب  
" الع م اجالػ  ل وػع رزعػك ععػز عهػ  كػرب وػجل  ال طػاع ع ػرى " و هػذا حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل 

/  182صعز اهلل ععي   وعم و عػاؿ ع  ػاف الػ ارةال  ػلػ، بػن ةالػا : لمحػ  بػن  ػت  ةػن ؾ و / صػفحة 
بػػن ةي ػػوف و بػػاب إكػػراـ ام ػػياخ للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ عػػاؿ الفػػمس  الهسػػائال :  كػػذلك عيسػػز 

للمحظلا لبو بسر بن يفابهب عاؿ للمحظلا لبو لاليم احلاكل عاؿ ح يفها بسر بن لمحػ  بػن زل ػز ك زلػ،   الواوػطال 
عػاؿ حػ يفها يال ػوب ابػػن  يػة عػاؿ حػ يفها ي يػػ  بػن هػار ف عػػن محيػ  عػن للػ  عػػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػػعز 

" ةػػن لكػػـر ذا وػن ك اموػػمـ كظلػػ  عػػ  لكػـر لوحػػا    ةػػن لكػػـر لوحػا ك عوةػػ  ك ػػ  لكػػـر  اهلل ععيػ   وػػعم
اهلل ع  جػػ  " و هػػذا حػػ يت م ي ػػح عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و  بسػػر  يال ػػوب رل ػػومف و 

للمحظلػا ح يت ولر : للمحظلا زل   بن عمح ادلعك عاؿ للمحظلا اجلوهرى عن ال ارعطن عػن لف حػا  المحسػد عػاؿ  w
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عمح اهلل بن زل   السال ى عاؿ ح يفها صخر بػن زل ػ  احلػاجز عػن العيػت بػن وػال  عػن ال هػري عػن للػ  
بن ةالك عن الهع صعز اهلل ععي   وعم عاؿ " غلعوا ادلةػايب كػإف  مححليػ  ادلةػايب ةػن  مححليػ  اهلل " و عػاؿ 

 ةػن ةوضػوعا   و حػ يت  ابن حمحاف : م ب  الر اية عن صػخر و عػاؿ ابػن عػ ى : عاةػة ةػا ير يػ  ةهسػرا
ولر : للمحظلا زل   بن عمحػ  المحػاعال عػاؿ للمحظلػا اجلػوهرى عػن الػ ارعطن عػن لف حػا  عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن 
وفياف عاؿ ح يفها عمح  الال ي  بن ومـ عػاؿ حػ يفها عمحػ  الال يػ  بػن ػلػ، عػاؿ حػ يفها عيسػز بػن يػول  عػن 

بن ع ر عاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  ب ر بن اخلعي  عن ةسعم بن عطية الف ي ز عن عطاا عن ا
 وعم " إف ةن حمح جمؿ اهلل ع  ج  ععز الالمح  إكراـ ذى الةيمحة ادلسعم    رعاية ال ػروف دلػن اوػنعاه " 

/ هذا ح يت م ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم عاؿ لبو حػا  ابػن حمحػاف :  183و / صفحة 
م يةػمح  حػ يت اميفمحػات   إذا ل ػر ادلتمححػر ك ر ايتػ  عػن ال  ػاة ععػم ةسعم بن عطيػة يتفػرد عػن ال  ػاة مبػا 

لما ةال ولة و عاؿ ال ارعطن : الرج  هو وعم م ةسعم و ح يت ولػر : ر ى عػن عمحػ الرحيم بػن حمحيػ. 
الفارياف عػن ابػن عييهػة عػن لف الػ ب  عػن جػابر عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ةػن جػمؿ 

إكػػراـ ذى الةػػيمحة ادلسػػعم " و هػػذا م ي ػػح عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و عػػاؿ ابػػن  اهلل ع  جػػ 
حمحػػاف : م لصػػ  لػػ  ةػػن كػػمـ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  م حػػ ث بػػ  جػػابر  م لبػػو الػػ ب   م ابػػن 

ؿ اهلل عييهػػة    عمحػػ  الػػرحيم كػػاف يضػػع احلػػ يت ععػػز ال  ػػاة كعالعػػ  عػػ   ضػػع لك ػػر ةػػن مخسػػ ائة ععػػز روػػو 
صعز اهلل ععي   وعم و  عاؿ ػل، : عمح الرحيم لي  بةر ح يت ولر : للمحظلا زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال عػاؿ 
للمحظلا اجلوهرى عن ال ارعطن عن لف حا  عػاؿ حػ يفها ععػز بػن لمحػ  بػن حػا  عػاؿ حػ يفها ع ػر بػن زل ػ  

بػن ع ػر لف الهػع صػعز اهلل ععيػ  ال   ال عاؿ ح يفها عمح اهلل بن ع ر  بن غهاق عػن ةالػك عػن لػاكع عػن ا
 وعم عاؿ " الةيب ك بيت  كػالهال ك عوةػ  " و عػاؿ ابػن حيػاف : ابػن غهػاق يػر ى عػن ةالػك ةػا   ػلػ ث 
ب  عق و م ػل  ذكػره ك الستػ. إم ععػز وػمحي  امعتمحػار و بػاب لعػمح الهخعػ  ةػن طػا ودـ كيػ  عػن ععػز 

ا زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن  ابػػن ع ػػر و كظةػػا حػػ يت ععػػز رضػػز الػػ  عهػػ  كظلمحظلػػ
لمح  عاؿ للمحظلا لبو لاليم لمح  بن عمحػ اهلل عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر اسجػرى عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن ػلػ، احلعػوال 
عػػاؿ حػػ يفها  ػػيمحاف ابػػن كػػر خ عػػاؿ حػػ يفها ةسػػر ر بػػن وػػالي  الت ي ػػال عػػن ام زاعػػال عػػن عػػر ة بػػن ر ق / 

ز عػػاؿ   عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " لكرةػػوا ع ػػتسم الهخعػػة / العخ ػػز عػػن ععػػ 184صػػفحة 
كإمػػا لع ػػهب ةػػن كضػػعة طيهػػة ودـ  لػػي  ةػػن الةػػحلر  ػػحلرة لكػػـر ععػػز اهلل ةػػن  ػػحلرة  لػػ ت بت ػػا ةػػرق 
بهػػهب ع ػػراف   كػػظطال وا لسػػااكم الولػػ  الرطػػ. كػػإف   يسػػن رطمحػػا كت ػػرا " و  لةػػا حػػ يت ابػػن ع ػػر كظلمحظلػػا 

( عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن  1اؿ للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة   إ اعي  بن لمح  ع
يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها جالفػػر بػػن لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو صػػاا كا ػػ. 
العيت عاؿ ح يفها  كيع عن امع   عن رلاه  عن ابن ع ر عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 
w" لحسهوا إ  ع ػتسم الهخعػة كػإف اهلل لعػمح ودـ كفضػ  ةػن طيهتػ  كخعػمح ةه ػا الهخعػة " و هػذا حػ يت م 
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ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم و لةا ح يت ععػز كتفػرد بػ  ةسػر ر و عػاؿ ابػن عػ ى : ةسػر ر 
غلػوز امحتحلػاج غ  ةالر ؼ  هو ةهسػر احلػ يت و  عػاؿ ابػن حمحػاف : يػر ى عػن ام زاعػال ادلهػاك  الػد م 

مبػػن ير ي ػػا  ةه ػػا هػػذا احلػػ يت و  لةػػا حػػ يت ابػػن ع ػػر ك ػػاؿ ابػػن عػػ ى كهػػالت م جالفػػر بػػن لمحػػ  بوضػػع 
امحاديػت بػ  لتػي ن ذلػػك  م ل ػك لف جالفػرا  ضػع هػػذا احلػ يت و بػاب ةػا ركػػ. ك الطمحػاع للمحظلػا عمحػػ  

عمحػػ اهلل بػػن احلسػػا اذل ػػذا: عػػاؿ الوهػػاب احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن عمحػػ  اجلمحػػار عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو زل ػػ  
حػػ يفها الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن إبػػراهيم ال ػػاحلال عػػاؿ حػػ يفها لبػػو كػػر ة ي يػػ  بػػن زل ػػ  الرهػػا ى عػػاؿ 
ح يفجل لف عاؿ ح يفها طعحة بن ي ي  عن ام زاعػال عػن ػلػ، بػن لف ك ػ  عػن للػ  عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل 

( التسػػػػرار  1سػػػػالة ك الالػػػػرب   احػػػػ      هػػػػاة  (     صػػػػعز اهلل ععيػػػػ   وػػػػعم " احلسػػػػ  عةػػػػرة لجػػػػ اا  
/ ك الهػػػاس    احليػػػاا عةػػػرة لجػػػ اا كتسػػػالة ك  185بامصػػػ     هػػػو ةػػػن وػػػمحمح ال عػػػم و     ( / صػػػفحة 

الهساا   اح  ك الهاس و  لوم ذلك ةا عوى الرجػاؿ ععػز الهسػاا    اجلػ ة  الالعػو  ععػة الوكػا عةػرة لجػ اا 
س    المحخ  عةػرة لجػ اا كتسػالة ك كػارس   احػ  ك الهػاس " و هػذا حػ يت كتسالة ك بربر   اح  ك الها

م ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم  فرد ب  طعحة بن زي  عاؿ المحخاري : ةهسر احلػ يت و  عػاؿ 
الهسائال : ةن ؾ احل يت و عاؿ ادل هف : ععهب :  لةا لبو كر ة ك اؿ ػلػ، : لػي  بةػر و  عػاؿ الهسػائال 

فػتح امزدي ةػػن ؾ احلػ يت و بػػاب ذكػر ادلسػػوخ للمحظلػا زل ػ  بػػن لاصػر احلػػاكل عػاؿ للمحظلػػا لمحػ  بػػن  لبػو ال
احلسا بن عري  عاؿ ح يفها لبو طال. زل   بن الفتح عاؿ حػ يفها ع ػر بػن زل ػ  عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن 

الفػر بػن وعي اف ابن ام الت عاؿ ح يفها ععز بن جالفر بن زل   عن ةغيت ةو  جالفر بن زل   عػن ج
زل   عن لبي  عػن جػ ه عػن ععػز ععيػ  السػمـ " لف روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم وػ   عػن ادلسػوخ   
ك ػػاؿ هػػم ايفهػػا عةػػر الفيػػ   الػػ ب  اخله يػػر  ال ػػرد  امرلػػ.  الضػػ.  الوطػػواط  الال ػػرب  الالهسمحػػوت  الػػ  

فيػ  كسػاف جمحػارا لوطيػا ع وص  و ي   ال هرة   ك اؿ يا رووؿ اهلل ةا كاف وػمح. ةسػخ م   ك ػاؿ لةػا ال
م يػػ ع رطمحػػا  م يابسػػا    لةػػا الػػ ب كسػػاف رجػػم ةؤل ػػا يػػ ع ك يػػ عو   الرجػػاؿ إ  لفسػػ     لةػػا اخله يػػر 
كساف ةن عـو ل ارى كسظلوا رهبم ل  ؿ ادلائ ة كع ػا ل لػهب ععػي م كػالوا ل ػ  ةػا كػالوا كفػرا  ل ػ ه  سػذيمحا 

رل. كسالهب اةرلة م  ط ر ةػن حػيو  م ةػن غػ  ذلػك      لةا ال رد كي ود اعت  ا ك السمحهب    لةا ام
 لةا الض. كساف لعرابيا يسرؽ احلاج زلحلهػ     لةػا الوطػواط كسػاف يسػرؽ ال  ػار ةػن رتس الهخػ     لةػا 

/ لحػػ     لةػػا الالهسمحػػوت كسالػػهب لةػػرلة  186الال ػػرب كسػػاف رجػػم لػػ اغا م يسػػعم ععػػز لسػػال  / صػػفحة 
رجم ظلاةا يفرؽ با امحمحػة    لةػا وػ ي  كسػاف عةػارا بػالي ن    وحرت ز ج ا    لةا ال ع وص كساف

 لةػػا ال هػػرة كسالػػهب اةػػرلة ل ػػرالية ابهػػة بالػػو ةعػػوؾ بػػجل إوػػرائي   هػػز الػػد كػػؤ هبػػا هػػار ت  ةػػار ت  كػػاف 
ا  ػػػا للاهيػػػ  " و عػػػاؿ عمحػػػ اهلل بػػػن وػػػعي اف : الوطػػػواط الػػػذى يطػػػ   الػػػ ع وص الطيطػػػوى هػػػذا حػػػ يت 

 صعز اهلل ععيػ   وػعم    ةػا  ضػال  إم ةعحػ  ي  ػ   هػن الةػريالة بهسػمحة هػذا إ  ةوضوع ععز رووؿ اهلل
wرووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم ل  ةسػت ا بالػ ين م يمحػا  ةػا كالػ     ادلػت م بػ  ةغيػت و عػاؿ لبػو الفػتح 
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امزدي : لمحيت كػذاب م يسػا ى  ػي ا ر ى حػ يت ادلسػوخ  هػو حػ يت ةهسػر و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب 
ابن حمحيمحة ال حيح كإل  " ةا ةسػب اهلل ع  جػ   ػي ا كحلالػ  لػ  لسػم " يػرد هػذا و حػ يت ولػر  ح يت 

للمحظلا لبو ةه ور عمح الرمحن بن زل   عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  ابػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن 
ؿ حػ يفها وػهي  لف بسر عاؿ ح يفها لبو و   لمح  ابن زل   بػن زيػاد عػاؿ حػ يفها عمحػ  السػرق بػن اذليػ م عػا

بن دا د عاؿ ح يفها الفرج بن كضالة عن ةالا ية بن صاا عن لاكع عاؿ : واكرت ةػع ابػن ع ػر كع ػا كػاف 
ولر العي  عاؿ يا لاكع طعالهب احل ػراا   ععػهب م و ةػر ا ل  يفميفػا مث ععػهب عػ  طعالػهب و عػاؿ م ةرحمحػا هبػا 

 ةػػا  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   م لهػػم و ععػػهب وػػمححاف اهلل   صلػػم وػػاةع ةطيػػع و عػػاؿ ةػػا ععػػهب إم
 وػػعم ل  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " إف ادلمئسػػة عالػػهب يػػا رب كيػػف صػػربؾ ععػػز بػػجل 
ودـ ك اخلطايػػػػا  الػػػػذلوب   عػػػػاؿ إ: ابتعيػػػػت م  عػػػػاكيتسم و عػػػػالوا لػػػػو كهػػػػا ةسػػػػامم ةػػػػا ع ػػػػيهاؾ و عػػػػاؿ : 

التار ا هار ت  ةار ت كه م كظل ز اهلل ععػي م الةػمحمح و ععػهب كالتار ا ةعسا ةهسم كعم يظلوا لف ؼلتار ا ك
/ ي ػػاؿ ذلػػا ال هػػرة كوعالػػهب ك  187:  ةػػا الةػػمحمح   عػػاؿ الةػػ وة و عػػاؿ : كهػػ م كحلػػاات اةػػرلة / صػػفحة 

ععوهب ا كحلال  ك   اح  ةه  ا ؼلفػز عػن صػاحمح  ةػا ك لفسػ  كرجػع إلي ػا لحػ علا مث جػاا اسلػر   ك ػاؿ 
ك ععػال   عػاؿ : لالػم   كطعمحاهػا   ك الػهب : م لةسهس ػا حػد  الع ػال اموػم  ه   عع ك لفسك ةػا  عػع

الذى  الرجػاف بػ  إ  السػ اا   محطػاف كظبيػا   مث وػظمها ليضػا كظبػهب كفالػم   كع ػا اوػتط ت ط سػ ا اهلل  
كػإذا   كوكمحا  عطع لجهحت ا مث وظم التوبة ةن رهب ا كخ علا و ك اؿ إف   ت ا ردد س ػا إ  ةػا كهت ػا ععيػ 

كاف يـو ال ياةة عذبتس ا    إف   ت ا عذبتس ا ك الػ ليا   كػإذا كػاف يػـو ال ياةػة ردد س ػا إ  ةػا كهت ػا 
ععي  و ك اؿ لح علا ل احمح  : إف عذاب ال ليا يه طع  ي  ؿ   كالتارا عذاب ال ليا ععز عػذاب اسلػرة 

ا  علػػػا ةهسووػػػاف بػػػا السػػػ اا  امرض و كػػػظ حز اهلل إلي  ػػػا لف ائتيػػػا بابػػػ  كالطع ػػػا إ  بابػػػ  كخسػػػف هب ػػػ
ةالػػذباف إ  يػػـو ال ياةػػة و هػػذا حػػ يت م ي ػػح    الفػػرج بػػن كضػػالة عػػ  ضػػالف  ػلػػ، و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : 
ي عػػ. اموػػالي   يعػػ ؽ ادلتػػوف الواهيػػة باموػػالي  ال ػػحيحة م ػلػػ  امحتحلػػاج بػػ  و  لةػػا وػػهي  ك ػػ  ضػػالف  

ولػر : للمحظلػا همحػة اهلل بػن لمحػ  اجلريػرى عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن لبو دا د و  عاؿ الهسائال لي  ب  ة و حػ يت 
ععز بن الفتح عػاؿ حػ يفها الػ ارعطن عػاؿ حػ يفها لبػو األوػود عمحيػ اهلل الةػ ازي عػاؿ حػ يفها بسػر بػن بسػار 
عاؿ ح يفها إبراهيم بن ي يػ  عػاؿ حػ يفها ع ػر  بػن ديهػار عػن عمحػ الرمحن بػن السػاي. عػاؿ  الػهب ابػن ع ػر 

ع وػػ ي  عػػاؿ هػػذا وػػ ي  كػػاف عةػػارا ةػػن عةػػارى الػػي ن ي ع  ػػم  يغةػػ م ك سػػخ  اهلل ي ػػوؿ و " دلػػا طعػػ
ع  جػ  كحلالعػ  حيػت  ػر ف " و  عػ  ر اه ع  ػاف بػن عمحػ الرمحن عػن إبػراهيم بػن ي يػ  عػن ع ػر  بػن ديهػػار 
لل  صح. ابن ع ر كع ا طعع و ي  عاؿ لالن اهلل و يم كإ:  الهب الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ : 

/  عػػ   188عةػػارا بػػالي ن ي ع  ػػم  يغ ػػمح م لةػػواذلم ك سػػخ  اهلل ع  جػػ   ػػ ابا " و / صػػفحة " كػػاف 
ر ى ةمحةػر بػػن عمحيػ  عػػن زيػ  بػػن لوػعم عػػن ابػن ع ػػر عػن الهػػع صػعز اهلل ععيػػ   وػعم عػػاؿ : " إف وػػ يم  
:  كػػاف عةػػارا ظعوةػػا ك سػػخ  اهلل  ػػ ابا " و هػػذا احلػػ يت م ي ػػح ةوعوكػػا  م ةركوعػػا و عػػاؿ الػػ ارعطن w
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 فرد ب  إبراهيم بن ي يػ  اخلػوزى عػن ع ػر  بػن ديهػار عػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : إبػراهيم لػي  بةػر و  عػاؿ ةػرة 
لػػي  ب  ػػة و  عػػاؿ الهسػػائال : ةػػن ؾ و  لةػػا بسػػر بػػن بسػػار ك ػػاؿ ػلػػ، لػػي  بةػػر و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : م 

يضػع احلػ يت و حػ يت  غلوز امحتحلاج بال  اف بن عمح الرمحن و  لةػا ةمحةػر ك ػاؿ لمحػ  بػن حهمحػ  : كػاف
ولػػػػر : للمحظلػػػػا ابػػػػن لػػػػ  ف عػػػػاؿ للمحظلػػػػا اجلػػػػوهرى عػػػػن الػػػػ ارعطن عػػػػاؿ حػػػػ يفها لبػػػػو احلسػػػػن زل ػػػػ  بػػػػن لػػػػوح 
اجله يسابورى عاؿ ح يفها لبو عمح  اهلل زل   بن احلسن بن عمح  الال ي  عاؿ ح يفها وفياف ال وري عػن جػابر 

 ععيػ   وػعم ك ػاؿ : " لالػن اهلل وػ يم يفػمث عن لف الطفي  عن ععز  م لراه إم ركالػ  إ  الهػع صػعز اهلل
ةرات   ك ي  ل    ك اؿ إل  كاف عةارا يػمحخ  الهػاس ك امرض بػال عم ك سػخ  اهلل  ػ ابا " و  عػ  ر اه 
 كيػػع عػػن ال ػػػوري ةوعوكػػا  هػػو ال ػػػحيح و  هػػذا م ي ػػح مف ةػػػ اره ععػػز جػػابر اجلالفػػػال و عػػاؿ جريػػػر م 

: ةا رليهب لكذب ةه  و  عػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : م لستػ. ح ي ػ   لوتح  لف لر ى عه  و  عاؿ لبو حهيفة
و باب لعمح ال لػاب  ةػن رت س اخليػ  للمحظلػا ابػن لػ  ف عػاؿ للمحظلػا لبػو زل ػ  عمحػ اهلل بػن لمحػ  السػ رعه ى 
عاؿ ح يفها عمح  الال ي  بػن لمحػ  الستػال عػاؿ حػ يفها لبػو احلسػا عمحػ  الوهػاب بػن جالفػر ابػن ععػز ادليػ ال 

زل   بن عمح اهلل بن لمح  الربالال عاؿ ح يفها ع ر بػن عيسػز امصػمح ال عػاؿ حػ يفها بةػراف بػن عاؿ ح يفها 
عمحػػ ادلعك ادلوصػػعال عػػاؿ حػػ يفها ةووػػز بػػن احلحلػػاج عػػاؿ حػػ يفها ةالػػك بػػن ديهػػار عػػن احلسػػن عػػن للػػ  بػػن 

/ صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : " لع ػهب ال لػاب  ةػن رت س اخليػ     189ةالك عن رووؿ اهلل / صفحة 
لع هب الهح  ةن رت س المح ر " هذا ح يت م ي ح عن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم  لك ػر رجالػ    

رل ولػػوف و بػػاب امةػػر ب تػػ  الالهسمحػػوت للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن عمحػػ  اجلمحػػار عػػاؿ للمحظلػػا 
للمحظلػا لبػو الفػتح امزدي عمح  المحاعال بػن لمحػ  الػواعل عػاؿ للمحظلػا لبػو جالفػر زل ػ  بػن جالفػر بػن عػمف عػاؿ 

عاؿ للمحظلا لبو يالعز لمح  بن ععز بػن ادل ػجل عػاؿ حػ يفها الربيػع بػن يفالعػ. لبػو الفضػ  عػاؿ حػ يفها ع ػر  بػن 
ميػػع عػػاؿ حػػ يفها ابػػن جػػريع عػػن عطػػاه بػػن لف ريػػاح عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ مػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  

 كػاف ي ػاؿ إمػا ةسػب " و عػاؿ امزدي :  هػذا  وعم عن عت  اخلطاطيف    كػاف يػظةر ب تػ  الالهسمحػوت   
ةوضوع   ػل ث ب  هبذا ابن جريع عق  م عطاا  ع ػر  بػن ميػع ةػن ؾ احلػ يت غػ  يف ػة  م ةػظةوف و 
عاؿ ػل، بن ةالا : ع ر  كاف كػذابا لمحي ػا و  عػ  ر ى لبػو وػالي  احلسػن بػن ععػز اخلةػجل بإوػهاد لػ  لف 

: " الالهسمحػوت  ػيطا ك  ػيطاف   ةسػخ  اهلل كػاعتعوه "  هػذا حػ يت رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم عاؿ 
ةوضػػوع  م غلػػوز عتػػ  الالهسمحػػوت و عػػاؿ ػلػػ، بػػن ةالػػا : لبػػو وػػالي  لػػي  بةػػر  عػػاؿ الهسػػائال ةػػن ؾ و / 

/ كتػػػػاب ذكػػػػر ماعػػػػة ةػػػػن املمحيػػػػاا  ال ػػػػ ةاا حػػػػ يت ك ذكػػػػر ودـ ععيػػػػ  السػػػػمـ : للمحظلػػػػا  195صػػػػفحة 
ا ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف السػػ  ز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو لمحػػ  بػػن إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػ

ع ى عاؿ ح يفها حسا بن عمح اهلل ال طاف عاؿ ح يفها هةاـ بػن ع ػار عػاؿ حػ يفها الوليػ  ابػن ةسػعم عػن 
إ اعي  بن راكع عن ادل ربى عن لف هريرة عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم : " لعػمح اهلل ودـ ةػن 

wاجلابيػػة  عحلهػػ  مبػػاا اجلهػػة " و هػػذا حػػ يت م ي ػػح و  إ اعيػػ  بػػن راكػػع عػػ  ضػػالف  لمحػػ   ػلػػ، و  ػػراب 
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 عػػاؿ ػلػػ، ك ر ايػػة : لػػي  بةػػر    الوليػػ  كػػاف ة لسػػا م يويفػػمح بػػ  و  عػػ  صػػح عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل 
ك ذكػػر  ععيػػ   وػػعم للػػ  عػػاؿ : " إف اهلل  الػػا  لعػػمح ودـ ةػػن عمحضػػ  عمحضػػ ا ةػػن ميػػع امرض " و حػػ يت

لوح ععي  السمـ : للمحظلا إ اعي  بن لمح  عاؿ للمحظلا ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة عاؿ للمحظلا ابػن عػ ى عػاؿ 
ح يفها جالفر بن ععز عاؿ ح يفها والي  بن ك   بن عف  عاؿ ابن ذليالة عن ع ر  بن يفابػهب عػن امع ػ  

: " ةر لوح بظوػ  رابػو كضػرب  برجعػ  عن رلاه  عن ابن عمحاس عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم 
كركػػع اموػػ  رلوػػ  كخ ػػ  وػػاع  كعػػم يمحػػهب ليعتػػ  جالعػػهب  ضػػرب ععيػػ   هػػو ي ػػوؿ يػػا رب كعمحػػك ع ػػرل   
كػػظ حز اهلل إليػػػ  لف اهلل م يرضػػز بػػػال عم   للػػػهب ب ل ػػ  " و عػػػاؿ ابػػن عػػػ ى : هػػػذا احلػػ يت هبػػػذا اموػػػهاد 

، بػن ةالػا لػي  بةػر لػي  ب  ػة  م ةػظةوف و باط  و عاؿ ادل ػهف : ععػهب لةػا ع ػر  بػن يفابػهب ك ػاؿ ػلػ
 عاؿ ابن حمحاف ير ى ادلوضوعات عن اميفمحات و  لةا ابػن ذليالػة كػذاه. احلػ يت و  لةػا جالفػر ك ػ  لسػمح  

/ ابػػػن عػػػ ى : كتمحهػػػا عهػػػ   191ابػػػن عػػػ ى إ  جػػػ ه ملػػػ  جالفػػػر بػػػن لمحػػػ  بػػػن ععػػػز و عػػػاؿ / صػػػفحة 
ذلك عاؿ لبو عمحػ  اهلل ال ػوري : هػذا احلػ يت زلفػوظ لحاديت ةوضوعة كها لت    بوضال ا ب  كها لتمحا 

عن رلاه  ةن عول  و ح يت عن عـو لوط : للمحظلا ابػن لػ  ف عػاؿ للمحظلػا اجلػوهرى عػن الػ ارعطن عػن لف 
حا  بن حمحاف عػاؿ ر ى ر ح بػن غطيػف عػن ع ػر بػن ة ػال. بػن الػ ب  عػن عػر ة عػن عائةػة عػن الهػع 

لاديسم ادلهسر عػاؿ ال ػراط " هػذا حػ يت م ي ػح عػاؿ ابػن حمحػاف :  صعز اهلل ععي   وعم : "  يظ وف ك
م ػل  كت. ح يت ر ح  هو الذى ر ى هذا احل يت و ح يت عػن يال ػوب ععيػ  السػمـ : للمحظلػا زل ػ  
بن لاصر عن لف طاهر لمح  ابن احلسن المحاعم ى عن لف لاليم امصف ا: عن جالفػر بػن زل ػ  اخلالػ ي 

زيػاد اله ػاش عػاؿ حػ يفها لبػػو غالػ. بػن بهػهب ةالا يػة بػن ع ػر  عػاؿ حػ يفها جػػ ى  عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر بػن
ةالا ية بن ع ر  عن زائ ة عن ليت عن رلاه  عػن ابػن ع ػر عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " 
عاؿ يال وب إظلا ل سو ةن  جػ ى إ  اهلل   كػظ حز اهلل يػا يال ػوب ل ةػسول إ  لع ػال   كحلالػ  يال ػوب 

لف م يػػػذكر يووػػػف   كمحيه ػػػا هػػػو وػػػاج  ك صػػػم    ػػػع صػػػاػلا ي ػػػيح يػػػا يووػػػف كػػػظف ك ععػػػز لفسػػػ  
وػػحلوده   كػػظ حز اهلل إليػػ  يػػا يال ػػوب عػػ  عع ػػهب ةػػا بػػهب لليهػػك   كػػوع    جػػم  ممالػػن بيهػػك  بػػا 
حمحيمحك    ممالن با ك  حمحي.  حمحيمح    إةا ك ال ليا  إةا ك اسلرة " و عاؿ لبو بسػر اخلطيػ. : هػذا 

يت باطػ  م ضلفطػ  بوجػ  ةػن الوجػوه عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم و عػاؿ  عػ  ر ى زل ػ  بػن ح 
عمحػػ اهلل بػػن للػػز ةي ػػز عػػن جالفػػر اخلالػػ ي عػػن اله ػػاش باموػػهاد الػػذى ذكػػر ةتهػػا غػػ  هػػذا مث ا محالػػ  عػػن 

ةهػػاك   جالفػػر لفسػػ  هػػذا السػػمـ بطولػػ  ةػػن غػػ  لف غلالػػ  لػػ  إوػػهادا و عػػاؿ اخلطيػػ. :  لحاديػػت اله ػػاش
/ حػ يت  192بظوالي  ةةػ ودة و  عػاؿ طعحػة بػن زل ػ  بػن جالفػر : كػاف اله ػاش يسػذب و / صػفحة 

عن يووف ععي  السمـ : للمحظلا زل   بن لاصر عاؿ للمحظلا ادلمحارؾ بن عمح  اجلمحار عاؿ للمحظلػا عمحػ  المحػاعال بػن 
للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن زيػػاد بػػن  لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن جالفػػر بػػن عػػمف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو الفػػتح امزدي عػػاؿ

wلال  عاؿ عر  ععز ادلالعز ابن ة  ى عن لف الفض  امل اري عن جالفر بن الػ ب  عػن ال اوػم عػن لف 
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(  1لةاةة عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " إف كالػهب احلمحعػز لػنى يووػف كتضػع محع ػا "   
م  هػو ابػن عمحػ الرمحن عػاؿ لمحػ  : هػو ةهسػر و  هذا ح يت ةوضوع  ع  اجت الهب كي  وكػات ةه ػا ال اوػ

احلػػ يت حػػ ث عهػػ  ععػػز بػػن زايػػ   ةػػا لراهػػا إم ةػػن ال اوػػم و  عػػاؿ ابػػن حيػػاف كػػاف يػػر ى عػػن لصػػحاب 
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ادلالضمت و  ةه ا جالفر بن ال ب  عاؿ  المحة : كػاف يسػذب و  عػاؿ ػلػ، 

و الفضػػ  امل ػػاري  ا ػػ  عمحػػاس بػػن الفضػػ  عػػاؿ ػلػػ، : لػػي  : لػػي  ب  ػػة  لمالػػوا للػػ  ةػػن ؾ و  ةه ػػا لبػػ
ح ي ػػػ  بةػػػر و  عػػػاؿ الهسػػػائال ةػػػن ؾ و  عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف : م ػلػػػتع بظلمحػػػاره و حػػػ يت عػػػن ةووػػػز ععيػػػ  
السمـ : للمحظلا ععز بػن عمحيػ اهلل ال اغػو: عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن لمحػ  بػن المحسػرى عػاؿ للمحظلػا لبػو عمحػ  اهلل بػن 

عيػػ  بػػن زل ػػ  ال ػػفار عػػاؿ حػػ يفها احلسػػن بػػن عركػػة عػػاؿ حػػ يفها لعػػف بػػن لعيػػة عػػن بطػػة عػػاؿ حػػ يفها إ ا
محي  امعرج عن عمح اهلل بن احلرث عن عمح اهلل بػن ةسػالود عػاؿ : عػاؿ بػالهع صػعز اهلل ععيػ   وػعم " كعػم 
اهلل  الػا  ةووػػز يػـو كع ػػ   ععيػ  جمحػػة صػوؼ  كسػػاا صػوؼ  لالػػمف ةػن جعػػ  محػار غػػ  ذكػز   ك ػػاؿ : 

( ال يػادة ةػن وػ و  1ربال الذى يسع ن ةػن هػذه الةػحلرة   عػاؿ للػا اهلل " و     هػاة  (     ةن ذا الال
/ هػػػػذا حػػػػ يت م ي ػػػػح   كػػػػإف كػػػػمـ اهلل م يةػػػػمح  كػػػػمـ ادلخعػػػػوعا    193الهاوػػػػب و     ( / صػػػػفحة 

عػرج  ادلت م ب  محي   التعف ك اوم لبي  ك ي  ععػز  عيػ  عطػاا  عيػ  ع ػار    لػي  حب يػ  بػن عػي  ام
صػػاح. ال هػػري كإلػػ  سلػػرج عهػػ  ك ال ػػحيحا و عػػاؿ الػػ ارعطن : محيػػ  هػػذا ةػػن ؾ و عػػاؿ لبػػو حػػا  بػػن 
حمحاف ير ى عن عمح اهلل بن احلرث عن عمح اهلل بػن ةسػالود لسػخة كظمػا ةوضػوعة م ػلػتع  ػربه إذا  فػرد و 

اها عػػاؿ حػ يفها ععػواف بػػن حػ يت ولػر : للمحظلػػا زل ػ  بػن ع ػػر عػاؿ للمحظلػا ابػػن ادل تػ ى عػاؿ للمحظلػػا ابػن  ػ
احلسػػا عػػاؿ حػػ يفها مةػػ  بػػن زل ػػ  عػػاؿ وػػعي اف ابػػن وػػع ة اجلهػػايرى عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن يػػول  عػػاؿ 
ح يفها ربػاح بػن زيػ  عػن ةال ػر عػن ال هػري عػن للػ  عػاؿ : عػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم " دلػا كعػم اهلل 

روػػال ةرصػػع بالػػ ر  اجلػػوهر كػػيحلع  ععيػػ  ةووػػز ك امرض كػػاف جربيػػ  يظ يػػ  حبعتػػا ةػػن حعػػ  اجلهػػة  بس
ك كالػػػ  السروػػػال إ  حيػػػهب  ػػػاا  يسع ػػػ  حيػػػت  ػػػاا " و هػػػذا حػػػ يت مصػػػحة لػػػ  و عػػػاؿ ابػػػن عػػػ ى : 
لسػػػعي اف بػػػن وػػػع ة لحاديػػػت ةهسػػػرة و  عػػػاؿ ابػػػن اجلهيػػػ  : كػػػاف يسػػػذب و  عػػػاؿ لبػػػو حػػػا  الػػػرازي ةػػػن ؾ 

 ف عػاؿ للمحظلػا يووػف ابػن ةسػال ة عػاؿ احل يت و لحاديت عن اخلضر : للمحظلا زل   بن عمح ادلعك بػن لػ  
للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػػ ى عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن يووػف بػن عاصػم عػاؿ حػػ يفها 
لمح  بن إ اعي  ال ر ز عاؿ ح يفها عمح اهلل بن لػاكع عػن ك ػ  بػن عمحػ اهلل عػن لبيػ  عػن جػ ه " لف روػوؿ 

ع كمةػا ةػن  رائػ  كػإذا هػو ب ائػ  ي ػوؿ : الع ػم لعػجل ععػز اهلل صعز اهلل ععي   وعم كاف ك ادلسػحل  كسػ 
ةػا يهحليػػن شلػػا لػػوكتن   ك ػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم حػػا  ػػع ذلػػك : لم  ضػػم إلي ػػا للت ػػا   
ك ػػاؿ الرجػػ  : الع ػػم ارزعػػن  ػػوؽ ال ػػاحلا إ  ةػػا  ػػوعت م إليػػ  و ك ػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم 

/ يػػا للػػ  إليػػ  ك ػػ  لػػ  : ي ػػوؿ لػػك  194( / صػػفحة  1ادلوضػػوعات  12ذهػػ.   ملػػ  بػػن ةالػػك : إ
wرووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم يستغفر     كحلااه لل  كمحعغ  ك اؿ الرج  يا لل  لئهب روػوؿ اهلل صػعز 
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اهلل ععي   وعم ك  ارجع   إ  ك ا للهب كرجع كظوػت محت  ك ػاؿ صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػ  لػ  لالػم و ك ػاؿ لػ  
ذهػػ. ك ػػ  لػػ  : إف اهلل كضػػعك ععػػز املمحيػػاا ة ػػ  ةػػا كضػػ  بػػ  رةضػػاف ععػػز الةػػ ور    كضػػ  لةتػػك : إ

ععز امةم ة   ةا كض  يـو اجل الة ععز وػائر اميػاـ   كػذهمحوا يه ػر ف كػإذا هػو اخلضػر ععيػ  السػمـ " و 
عتػػ  ةػػن  عػػ  ر ى هػػذا احلػػ يت ةػػن طريػػمح ولػػر بظلفػػاظ للػػر لبػػو احلسػػا لمحػػ  بػػن جالفػػر بػػن ادلهػػادى  ل 

لطػػ  عػػاؿ للػػربل لبػػو جالفػػر لمحػػ  بػػن الهضػػر الالسػػسري لف زل ػػ  بػػن وػػمـ ادلهيحػػز حػػ يف م عػػاؿ حػػ يفها 
 ضاح بن عمحاد السو  عاؿ ح يفها عاصم بن وعي اف امحوؿ عاؿ حػ يفجل للػ  بػن ةالػك عػاؿ " لرجػهب 

ك ػاؿ   : يػا للػ   ليعة ةن العيا  " لمح  ةػع الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم الط ػور حػد  ػع ةهاديػا يهػادى
صػػ  و عػػاؿ كسػػسهب كاوػػت ع كػػإذا هػػو ي ػػوؿ : الع ػػم لعػػجل ععػػز ةػػا يهحليػػن شلػػا لػػوكتن ةهػػ  و ك ػػاؿ الهػػع 
صعز اهلل ععي   وعم : لو عاؿ للت ا ةال ا    كظف الرجػ  ل ػن ةػا لراد الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم ك ػاؿ : 

صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم   : يػػػا للػػػ  ضػػػع    ارزعػػػن  ػػػوؽ ال ػػػادعا إ  ةػػػا  ػػػوعت م إليػػػ  و ك ػػػاؿ الهػػػع 
الط ور  ائهب هذا ادلهادى ك اؿ ل  ادعز لرووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم لف ياليه  ععػز ةػا ابتال ػ  بػ   ادع 
مةتػػ  لف يظلػػػذ ا ةػػا ل ػػػاهم بػػ  لمحػػػي م بػػػاحلمح عػػاؿ كظ يتػػػ  ك عػػهب رمحػػػك اهلل ادع لروػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ  

  بػػػ   ادع مةتػػػ  لف يظلػػػذ ا ةػػػا ل ػػػاهم بػػػ  لمحػػػي م بػػػاحلمح و ك ػػػاؿ   :  ةػػػن  وػػػعم لف ياليهػػػ  ععػػػز ةػػػا ابتال ػػػ
لروػػعك كسرهػػهب لف للػػربه    لوػػتظةر الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   ك عػػهب لػػ  رمحػػك اهلل  ةػػا يضػػرؾ ةػػن 
لروعن ادع مبػا ععػهب لػك   ك ػاؿ م ل   ػربل مبػن لروػعك و عػاؿ : كرجالػهب إ  روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  

عهب ل  يا رووؿ اهلل إل  لف لف ي عو مبا ععهب حد للربه مبن لروػعن و ك ػاؿ : ارجػع إليػ  ك ػ  لػ   وعم ك 
/ ك ػػاؿ   ةرحمحػػا  195للػػا روػػوؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   كرجالػػهب إليػػ  ك عػػهب لػػ    / صػػفحة 

صػػعز اهلل ععيػػ   بروػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  بروػػول  للػػا كهػػهب لحػػمح لف و يػػ  و اعػػرل ععػػز روػػوؿ اهلل
 وعم ةجل السمـ  ع  ل  يا رووؿ اهلل اخلضر ي رل ععيك السمـ  رمحػة اهلل    ي ػوؿ لػك يػا روػوؿ اهلل إف 
اهلل كضعك ععز الهمحيا ك ا كض    ر رةضاف ععز وائر الة ور    كض  لةتػك ععػز امةػم ك ػا كضػ  

ؿ : الع ػم اجالعػن ةػن هػذه امةػة ادلر ػ ة يـو يـو اجل الة ععز وائر اميػاـ و عػاؿ : كع ػا  ليػهب  التػ  ي ػو 
ادلرحوةة ادلتوب ععي ا " و ذكر ةا ل   ةن لل  يعت ال اخلضر  إلياس ك  ةووم للمحظلا همحة اهلل بن زل ػ  بػن 
احل ا عاؿ للمحظلا لبو طال. بن غيمف عاؿ ح يفها إبراهيم ادل كز عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن إوػحاؽ بػن ل ؽلػة 

زبػ ا عػاؿ حػ يفها ع ػر  بػن عاصػم عػن احلسػن بػن رزيػن عػن ابػن جػريع عػن عاؿ ح يفها زل   بن لمح  بػن 
عطػػاا عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ :  م لعع ػػ  إم ةركوعػػا إ  الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " يعت ػػز اخلضػػر 
 إلياس ععي  ا السمـ ك  عاـ كيحعمح ك   اح  ةه  ا رلس صاحمح   يتفرعػاف عػن هػذه السع ػات : بسػم 

 م يسػوؽ اخلػ  إم اهلل   ةػا  ػاا اهلل م ي ػرؼ السػوا إم اهلل   ةػا  ػاا اهلل ةػا يسػوف ةػن اهلل ةا  ػاا اهلل
لال ػػة ك ػػن اهلل   ةػػا  ػػاا اهلل م حػػوؿ  م عػػوة إم بػػاهلل " و عػػاؿ ابػػن عمحػػاس ةػػن عاذلػػا حػػا ي ػػمحح  حػػا 

wيطاف  السػعطاف ؽلسز ك  يـو  ليعة يفمث ةرات عوك ةن الغرؽ  احلرؽ  السػرؽ  لحسػمح  عػاؿ :  ةػن الةػ
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 ةػػن احليػػة  الال ػػرب حػػد ي ػػمحح  ؽلسػػز و طريػػمح ولػػر ذلػػذا احلػػ يت : للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب بػػن ادلمحػػارؾ عػػاؿ 
للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ادل فػػر عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن زل ػػ  الالتي ػػال عػػاؿ للمحظلػػا يووػػف بػػن الػػ لي  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو 

/ لمحػ   196 يفها زل   بن / صػفحة جالفر الال يعز عاؿ ح يفها زل   بن احلسن  اخلضر بن دا د عاؿ ح
بن زب ا عاؿ ح يفها ع ر  بن عاصم عاؿ ح يفها احلسن بن رزين عاؿ ح يفها ابن جريع عن عطػاا عػن ابػن 
عمحػػاس عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " يعت ػػز اخلضػػر  إليػػاس ك كػػ  ةووػػم كػػإذا لرادا لف يفنعػػا 

 م يسػػوؽ اخلػػ  إم اهلل    م ي ػػرؼ السػػوا إم اهلل    فرعػػا ععػػز هػػذه السع ػػات : بسػػم اهلل   ةػػا  ػػاا اهلل
ةػػا  ػػاا اهلل ةػػا بسػػم ةػػن لال ػػة ك ػػن اهلل   ةػػا  ػػاا اهلل م حػػوؿ  م عػػوة إم بػػاهلل ك ػػن عاذلػػا إذا لةسػػز لةػػن 
ةن احلرؽ  الغرؽ ك السرؽ    الةرؽ حد ي محح    ةن عاذلا حا ي محح يفمث ةرات لةػن احلػرؽ  الغػرؽ 

  حػػد ؽلسػػز " و ذكػػر ةػػا ر ى ةػػن اجت ػػاع اخلضػػر  جربيػػ   ةيسائيػػ   إوػػراكي  للمحظلػػا   الةػػرؽ ك السػػرؽ
زل ػ  بػن عمحػ ادلعك عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  بػن ععػػز بػن يفابػهب عػاؿ للػربل عمحػ  الال يػ  بػن ععػز امزجػػز 
عاؿ ح يفها زل   بن ععز بن عطية احلػاريفز عػاؿ حػ يفها ععػز بػن احلسػن اجل ضػ ز عػاؿ حػ يفها ضػ رة بػن 

ي. ادل  وال عاؿ ح يفها لف عاؿ ح يفها الالػما بػن زيػاد عػن عمحػ اهلل بػن احلسػن عػن لبيػ  عػن جػ ه عػن حمح
ععز ابن لف طال. عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم " غلت ع ك ك  يـو عركة جربيػ   ةيسائيػ  

ائيػ  : ةػا  ػاا اهلل كػ  لال ػة  إوراكي   اخلضر كي وؿ جربي  : ةا  اا اهلل م عوة إم باهلل   ك د ععيػ  ةيس
ك ن اهلل   ك د ععي  إوراكي  : ةا  اا اهلل اخلػ  كعػ  بيػ  اهلل   كػ د ععيػ  اخلضػر : ةػا  ػاا اهلل م ي ػرؼ 
السػػػوا إم اهلل و مث يتفركػػػوف عػػػن هػػػذه السع ػػػات كػػػم غلت الػػػوف إ  عابػػػ  ك ذلػػػك اليػػػـو و عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل 

هذه امربع ة امت حا يستي ل ةن لوةػ  إم  كػ  اهلل بػ  لربالػة  صعز اهلل ععي   وعم ك ا ةن لح  ي وؿ
ةػػػن ادلمئسػػػة ػلف ولػػػ    صػػػػاح. ة الػػػة جربيػػػ  ةػػػػن بػػػا ي يػػػ     صػػػاح. ة الػػػػة ةيسائيػػػ  عػػػن ؽليهػػػػ    
 صاح. ة الػة إوػراكي  عػن يسػاره    صػاح. ة الػة اخلضػر ةػن لعفػ  إ  لف  غػرب الةػ     ةػن كػ  

عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم :  ةػػا ةػػن لحػػ  ي وذلػػا ك يػػـو / وكػػة  عاهػػة  عػػ    ظػػا   حاوػػ  و 
/ عركػػة ةائػػة ةػػرة ةػػن عمحػػ  غػػر ب الةػػ   إم لػػاداه اهلل  الػػا  ةػػن كػػوؽ عر ػػ  : لي عمحػػ ى  197صػػفحة 

ع  لرضيتن  ع  رضيهب عهك كسعن ةػا  ػ هب كمحالػ   حعفػهب معطيهػك " و هػذه امحاديػت باطعػة و لةػا 
لػػاكع و عػػاؿ ػلػػ، بػػن ةالػػا لػػي  بةػػر و  عػػاؿ ععػػز بػػن ادلػػ يجل : يػػر ى لحاديػػت ام ؿ كفيػػ  عمحػػ اهلل بػػن 

ةهسػػرة و  عػػاؿ الهسػػائال : هػػو ةػػن ؾ احلػػ يت و  كيػػ  ك ػػ  بػػن عمحػػ اهلل  هػػو ك ػػ   هػػو ك ػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن 
ع ر  ابن عوؼ ادل ل و عاؿ لمحػ  بػن حهمحػ  : م ػلػ ث عهػ     عػاؿ ةػرة : م يسػا ى  ػي ا    عػاؿ ػلػ، 

ن ةالػػػػا : ح ي ػػػػ  لػػػػي  بةػػػػر م يستػػػػ. و  عػػػػاؿ الهسػػػػائال  الػػػػ ارعطن : هػػػػو ةػػػػن ؾ احلػػػػ يت و  عػػػػاؿ ابػػػػ
الةػػػاكالال : هػػػو ركػػػن ةػػػن لركػػػاف السػػػذب و  عػػػاؿ لبػػػو حػػػا  بػػػن حمحػػػاف : ر ى عػػػن لبيػػػ  عػػػن جػػػ ه لسػػػخة 
 ةوضوعة م ػل  ذكرهػا ك الستػ.    م الر ايػة عهػ  إم ععػز ج ػة التالحلػ. و  لةػا طريػمح ابػن ادلهػادى هػو
wح يت  اه بالوضاح  غػ ه  هػو ةهسػر اموػهاد وػ يم ادلػؤ    يراوػ  اخلضػر بيههػا    ي عػ  و  لةػا حػ يت 
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الت اا اخلضر  إليػاس كفػز طري ػ  احلسػن بػن رزيػن و عػاؿ الػ ارعطن :    ػلػ ث بػ  عػن ابػن جػريع غػ ه و 
ي ػػ  غػػػ  زلفػػوظ و  عػػػاؿ ابػػػن عػػاؿ الال يعػػػز :    يتػػابع ععيػػػ  ةسػػه ا  م ةوعوكػػػا  هػػػو رل ػػوؿ ك اله ػػػ   ح 

ادلهػادى : هػذا حػ يت  اه باحلسػن بػن رزيػن  اخلضػر  إليػاس ةضػيا لسػمحيع  ا و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب  لةػػا 
حػ يت اجت اعػػ  ةػع جربيػػ  كفيػ  عػػ ة رلاهيػ  م يالركػػوف  عػػ  لغػرى لعػػمح ك ػ  ةػػن ادل ووػا بػػظف اخلضػػر 

ن عمحػ  الال يػ   لف لع ػا ك ػ ا ةػن ال ػاحلا رل ه حز إ  اليـو  ر  ا لل  الت ز بالعز بن لف طال.  بال ر بػ
   صػهف بالػػو ةػن  ػػع احلػ يت    يالػػرؼ عععػ  كتابػػا مػػع كيػ  ذلػػك      يسػظؿ عػػن لوػالي  ةػػا ل ػػ    

/ رليهػػاه  كع هػػاه   كواعحلمحػػا  198 التةػػر امةػػر إ  لف ماعػػة ةػػن ادلت ػػهالا بال هػػ  ي ولػػوف : / صػػفحة 
  غلػوز لالاعػ  لف يع ػز  خ ػا كي ػوؿ لػ  الةػخا للػا اخلضػر كي ػ ع  و لذلم كي  عمةة يالركولػ  هبػا    هػ

ذكػػر ةػػا ل ػػ  لف ععيػػا ععيػػ  السػػمـ ل يػػ  للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ 
للربل زل   ابن احلسا امزرؽ عاؿ ح يفها لبو و   لمح  بن زل   بن زياد عػاؿ حػ يفها لمحػ  ابػن حػرب 

ي عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن الوليػ  الالػ : عػن زل ػ  بػن اذلػر ي عػن وػفياف ال ػوري عػن عمحػ اهلل بػن الهيسابور 
زلرز عن ي ي  بن امصم عن ععز بن لف طال. لل  عاؿ " بيها للا لطوؼ بالمحيػهب إذا برجػ  ةتالعػمح بظوػتار 

ن م يتػػرـب باحلػػاح السالمحػة    هػػو ي ػػوؿ : يػػا ةػػن م يةػػغع   ػػع عػػن  ػع   يػػا ةػػن م  غعطػػ  ادلسػػائ    يػػا ةػػ
ادلعحا   لذعن برد عفوؾ  حم ة رمحتك و ععهب : يا عمحػ اهلل لعػ  السػمـ عػاؿ : ل   التػ    ععػهب : لالػم 
و عػػاؿ :  الػػذى لفػػ  اخلضػػر بيػػ ه  كػػاف اخلضػػر هػػؤما م ي ػػوذلن عهػػ  دبػػر ال ػػمة ادلستوبػػة ك لحػػ    إم 

ةػحلر " و هػذا حػ يت م ي ػح    زل ػ  بػن غفرت ذلوب   إف كالهب ة   رةػ  عػاو  عػ د ادلطػر   رؽ ال
اذلر ي رل وؿ    ابن زلرر ك زلرز   ةن ؾ و  عاؿ لمح  :  رؾ الهاس ح يت عمحػ اهلل بػن زلػرر ك زلػرز   و 
 عػػاؿ ابػػن ادلهػػادى : ل يتػػ   كالػػهب بالػػرة لحػػ. إ  ةهػػ  و ذكػػر ةػػا ر ى لف ع ػػر بػػن عمحػػ  الال يػػ  ل يػػ  للمحظلػػا 

بػن همحػة اهلل الطػربي عػاؿ للمحظلػا زل ػ  ابػن احلسػا بػن الفضػ  عػاؿ للمحظلػا  إ اعي  بن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا زل ػ 
عمح اهلل بن جالفر عاؿ ح يفها يال وب بن وفياف عاؿ ح يفها زل   بن عمحػ  الال يػ  الرةعػال عػاؿ حػ يفها ضػ رة 
عن السرى بن ػل، بن رياح بن عمحي ة عػاؿ : " رليػهب رجػم ؽلا ػز ع ػر بػن عمحػ  الال يػ  ةالت ػ ا ععػز يػ ه 

/ ك عػػػهب ك لفسػػػال إف هػػػذا الرجػػػ  لػػػاؼ   كع ػػػا صػػػعز ععػػػهب ةػػػن الرجػػػ  الػػػذى كػػػاف  199حة   / صػػػف
ةالػػك ةالت ػػ ا ععػػز يػػ ؾ ولفػػا   عػػاؿ :  عػػ  رليتػػ  يػػا ريػػاح   ععػػهب : لالػػم و عػػاؿ : إ: مراؾ رجػػم صػػاحلا 
ذاؾ للػػػز اخلضػػػر بةػػػرل ل: وػػػظ   لعػػػ ؿ " و  عػػػ  ر ى ةسػػػع ة عػػػن ع ػػػر للػػػ  ل ػػػز اخلضػػػر   عػػػاؿ لبػػػو 

ادلهادى : حػ يت ةسػع ة كػم  ػر    حػ يت ريػاح كػالريح و عػاؿ  عػ  ر ى عػن احلسػن ب ػاا  احلسا بن
اخلضر  هو ةظلوذ عن غ  ك غػ ه   ةع هػا و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب  عػ  ر ى عػن احلسػن للػ  ةػات و عػاؿ 
ار ابن ادلهادى :  ع  ر ى عن له  الستػاب للػ   ػرب ةػن ةػاا احليػاة  م يويفػمح ب ػوذلم و عػاؿ  ميػع املمحػ

ك ذكر اخلضر  اهية ال   ر  امعحلاز م  عو ةن لةرين إةا لف  سػوف لدلعػهب بػا حػ يت بالػو الػر اة 
wادلتظلرين اوتغفام    إةا لف يسوف ال ـو عركوا حاذلا كر  ها ععز ج ة التالحل. كهسػمحهب إلػي م ععػز  جػ  
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ر و عػػاؿ عػػ   جػػ  :    ةػػا التح يػػمح و عػػاؿ  لك ػػر ادلغفعػػا ةغػػر ر بػػظف اخلضػػر بػػاؽ  التخعيػػ  م يسػػوف لمحةػػ
جالعهػا لمحةػػر ةػن عمحعػػك اخلعػ  ( و عػػاؿ ابػن ادلهػػادى :  للػػربل بالػو لصػػحابها عػن إبػػراهيم احلػرف للػػ  وػػ   
عن  ال   اخلضر كظلسر ذلك  عاؿ هو ةت ادـ ادلوت و عاؿ  وػ   غػ ه ةػن  ال ػ ه    لف طائفػة ةػن لهػ  

 يهت ػف ةهػ   ةػا لل ػز ذكػر هػذا بػا الهػاس إم زةالها ير لػ   يػر  ف عهػ  ك ػاؿ : ةػن لحػاؿ ععػز غائػ.  
الةيطاف و ح يت عن إلياس ععي  السمـ للمحظلا زل ػ  بػن لاصػر احلػاكل عػاؿ للمحظلػا ادلمحػارؾ بػن عمحػ  اجلمحػار 
عاؿ للمحظلا لبو طال. الالةارى عاؿ للمحظلا لبو احلسا ابن للز ةي ز عاؿ ح يفها لبػو ععػز بػن صػفواف عػاؿ 

/ حػػ يفها بػػن ي يػػ   255ؿ حػػ يفجل إبػػراهيم بػػن وػػالي  اجلػػوهرى عػػاؿ / صػػفحة حػػ يفها لبػػو بسػػر ال ر ػػز عػػا
ادلوصعال التي ز ةو  ذلم عاؿ ح يفها لبو إوحاؽ اجلر ػز عػن ام زاعػال عػن ةسحػوؿ عػن للػ  بػن ةالػك 
عػػاؿ : " غ  لػػا ةػػع روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم حػػد إذا كهػػا بفػػع الهاعػػة عهػػ  احلحلػػر إذا ضلػػن ب ػػوت 

جالعن ةن لةة زل   ادلرحوةػة ادلغفػور ذلػا ادلتػاب ععي ػا ادلسػهحلاب ذلػا و ك ػاؿ   روػوؿ اهلل ي وؿ : الع م ا
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : يػػا للػػ  لل ػػر ةػػا هػػذا ال ػػوت   كػػ لعهب اجلمحػػ  كػػإذا رجػػ  لبػػيو الػػرلس  العحيػػة 

ععيػ   وػعم   ععي  يفياب بياض طول  لك ر ةن يفممثائة ذراع كع ا ل ر إ  عاؿ للهب روػوؿ الهػع صػعز اهلل 
ععهب : لالػم و عػاؿ ارجػع إليػ  كػظعره ةػجل السػمـ  عػ  لػ  هػذا للػوؾ إليػاس يريػ  يع ػاؾ   كحلػاا الهػع صػعز 
اهلل ععيػػػ   وػػػعم    للػػػا ةالػػػ  حػػػد إذا كهػػػا عريمحػػػا ةهػػػ    ػػػ ـ الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم   ػػػظلرت   كتحػػػ يفا 

ا كػإذا كيػ  ك ػظة  رةػاف  كػرك    كع ػا طويم كه ؿ ععي  ا ةن السػ اا  ػمح  السػفرة كػ عوال كظكعػهب ةال  ػ
لكعهب ع ػهب كتهحيػهب  جػاات وػحابة كاحت عتػ  لل ػر إ  بيػاض يفيابػ  كي ػا  ػوى بػ  عمحػ  الةػاـ   ك عػهب 
لعهال صػعز اهلل ععيػ   وػعم بػظف للػهب  لةػز هػذا الطالػاـ الػذى لكعهػا ةػن السػ اا لػ ؿ ععيػك   ك ػاؿ الهػع 

: بػ  جربيػ  ك كػ  لربالػا يوةػا لكعػة      كػ  حػوؿ  ػربة صعز اهلل ععي   وعم : وظلت  عهػ  ك ػاؿ : ل ػا
ةن ةاا زةـ     رمبا رليت  ععز اجل. ؽل  بال لو كيةرب  رمبا وػ ال " و هػذا حػ يت ةوضػوع م لصػ  لػ  
و  ي يػػػ  ادلوصػػػعال  لبػػػو إوػػػحاؽ اجلر ػػػز م يالركػػػاف و  عػػػ  ر ى لبػػػو بسػػػر اله ػػػاش لف زل ػػػ  بػػػن إ اعيػػػ  

إلياس ه  علا ك امحياا   ك ػاؿ : كيػف يسػوف هػذا  عػ  عػاؿ الهػع صػعز اهلل المحخاري و   عن اخلضر   
ععيػ   وػػعم : " م يمح ػػز ععػػز رلس ةائػة وػػهة شلػػن هػػو ععػػز ظ ػر امرض لحػػ  " و حػػ يت عػػن دا د ععيػػ  

/ المحسػد  251السمـ للمحظلػا لبػو ةه ػور بػن لػ  ف عػن اجلػوهرى عػن الػ ارعطن عػن لف حػا  / صػفحة 
ن عتيمحة عاؿ ح يفها زل   بن ليوب بن ووي  عاؿ ح يفجل لف عاؿ ح يفجل إبراهيم بػن لف ععيػة عاؿ ح يفها اب

عن لف ال اهرية عن راكع بن ع   عاؿ  الهب الهع صعز اهلل ععي   وعم ي ػوؿ : " عػاؿ اهلل  الػا  لػ ا د : 
كػظ حز إليػ  يػا دا د بهيػهب  يا دا د ابن   ك امرض بيتا   كمحجل دا د بيتا لهفس  عمح  المحيهب الذى لةر بػ   

بيتػػك عمحػػ  بيػػد   عػػاؿ : لي رب هسػػذا ععػػهب كي ػػا عضػػيهب : ةػػن ةعػػك اوػػتظيفر   مث للػػذ ك بهػػاا ادلسػػحل  
كع ا متا وور احلائق و ق   كةسز ذلك إ  اهلل ع  ج    كػظ حز اهلل إليػ  للػ  م   ػعح لف  محػجل   بيتػا 

w ةاا و عػػػاؿ : رب ل   يسػػػن ذلػػػك ك هػػػواؾ و عػػػاؿ : لي رب      عػػػاؿ : دلػػػا جػػػرى ععػػػز يػػػ يك ةػػػن الػػػ
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 زلمحتػػك   عػػاؿ : بعػػز  لسػػه م عمحػػادي  إةػػائال لرمح ػػم   كةػػمح ذلػػك عيػػ  ك ػػاؿ : م بػػ ف كػػإ: وظعضػػز 
بهااه ععز ي ى ابهػك وػعي اف " كػذكر حػ ي ا طػويم    هػو حػ يت ةوضػوع زلػاؿ  تهػ ه املمحيػاا عػن ة عػ  

 لبالػػ  بػػذلك عػػن الرضػػاا كيػػف  عػػ  عػػاؿ  الػػا  ك حػػمح  ي ػػمحح لف ي ػػاؿ لبػػيح لػػ  عتػػ  عػػـو ل  لةػػر بػػذلك مث
الال ػػاة ك  م  ظلػػذكم هب ػػا رلكػػة ك ديػػن اهلل   عػػاؿ ابػػن حمحػػاف :  زل ػػ  بػػن ليػػوب يػػر ى ادلوضػػوعات م 
ػلػػ  امحتحلػػاج بػػ  و حػػ يت عػػن وػػعي اف بػػن دا د ععي  ػػا السػػمـ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػاؿ للمحظلػػا 

 ة عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها إوػحاؽ بػن إبػراهيم الالػ ى إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلا محػ
عاؿ ح يفها زل   بػن لف السػرى عػاؿ  ػيب ابػن لف لالػ  عػاؿ حػ يفها محػاد بػن وػع ة عػن ع ػر  بػن ديهػار 
عن جابر عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم : " كػاف ل ػ  لػا  وػعي اف بػن دا د : م إلػ  إم اهلل 

ؿ اهلل " و هػذا حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم و عػاؿ ابػن عػ ى :  ػيب زل   روػو 
/ حػػ يت  252ابػن لف لالػػ  يػػر ى لحاديػت بواطيػػ  و  عػػاؿ ابػن حمحػػاف : م ػلػػتع بػ  حبػػاؿ و / صػػفحة 

بػن ولر عػن وػعي اف للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة 
يووف عاؿ للمحظلا لبو بسر لمح  بن إبراهيم ام اعيعال عاؿ ح يفها لبو بسػر لمحػ  بػن زل ػ  بػن عمحيػ ة عػاؿ 
ح يفها لمح  بن إ اعي  اجلرجال ح يفها عمح الرمحن ابن عي  ادلسز عاؿ ح يفها إبراهيم بن جمحعػة ال ػهالا: 

ة الفحلر مث لعمحػ  ععيهػا بوج ػ    عن لل  عاؿ : " صعز بها رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ذات يـو صم
ك ي  ل  : يا رووؿ اهلل : لو ح يفتها ح ي ا عن وعي اف بن دا د  ةا كاف ةالػ  ةػن الػريح ك ػاؿ الهػع صػعز 
اهلل ععي   وعم بيها وعي اف بن دا د ذات يـو عاع  إذ دعا بالريح   ك اؿ ذلػا ال عػز بػامرض مث دعػا ب ةػاـ 

ععػػز  جػػ  الػػريح   مث دعػػا بظربالػػة ومؼ كروػػز كوضػػال ا عػػن ؽليهػػ     كػػـ  بػػ  الػػريح مث دعػػا بمحسػػاط كمحسػػط 
 لربالػة ومؼ كروػز كوضػال ا عػن يسػػاره و مث جالػ  ععػز كروػز ةه ػا يالػػجل عمحيعػة ةػن عوةػ    مث عػاؿ لعػػريح 
لععز   كعم   ؿ  س  ك اذلواا و كمحيه ػا هػو يسػ  ك اذلػواا إذا هػو برجػ  عػائم م يػرى بػهب ع ةيػ   ػي ا   

ت سػػك بةػػر    هػػو ي ػػوؿ : وػػمححاف الالعػػز امععػػز   وػػمححاف اهلل الػػذى لػػ  ةػػا ك السػػ وات  م هػػو ةس
 ةا ك امرض  ةا بيه  ػا  ةػا بػهب ال ػرى و ك ػاؿ لػ  وػعي اف : يػا هػذا   ةػن ادلمئسػة للػهب   عػاؿ الع ػم 

م م و عػاؿ م و عاؿ ك ن اجلن   عاؿ الع م م و عاؿ لك ن الةياطا الذين يسسهوف ك اذلػواا   عػاؿ الع ػ
لك ن  ل  ودـ   عاؿ الع م لالم و عاؿ ل  وعي اف : يا هذا   كمح ا ذا لعػهب هػذه السراةػة ةػن ربػك  الػا    
م لرى بػػهب عػػ ةيك  ػػي ا  م للػػهب  ست سػػك بةػػر هػػذا التسػػمحيح  الت عيػػ  ك كيػػك   عػػاؿ : يػػا وػػعي اف 

ؽلػاف بػاهلل     ػ ادة لف م إلػ  إم اهلل إ: كههب ك ة يه  يظكعوف رزؽ اهلل  يالمحػ  ف غػ ه   كػ عو م إ  ام
  كػػظراد ا عتعػػز   كػػ عوت اهلل بػػ عوة ك ػػ  ز ك هػػذا ادلسػػاف الػػذى  ػػرى   ك ػػا دعػػوت ربػػك لف يالطيػػك 
ةعسػػا   يالطػػ  لحػػ ا عمحعػػك    م يالطيػػ  لحػػ ا بالػػ ؾ و عػػاؿ لػػ  وػػعي اف : ك ػػذ كػػم للػػهب ك هػػذا ادلسػػاف 

ع و عػػػاؿ لػػ  :  للػػهب ك هػػذا ادلسػػاف ةهػػذ يفػػػمث / عػػاؿ : ةهػػذ يفػػمث ححلػػ 253الػػذى لرى   / صػػفحة 
wححلػػع    طالاةػػك ةػػن ليػػن   ػػرابك ةػػن ليػػن   عػػاؿ : إذا ععػػم اهلل ج ػػ  ةػػا ف ةػػن جػػوع ل حػػز إ  طػػ  
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ةن هذا اذلواا    كي   ر ةن طالاـ كيطال ن   كإذا  محالهب لهويهب إلي  بيػ ى كيػذه.   كػإذا ععػم ك اهلل 
ن كتهسػس. ادلػاا ك يػ ى وػسمحا   كػإذا ر يػهب لهويػػهب   ج ػ  ةػا ف ةػن عطػ  ل حػز إ  وػحاب كت عػ

إلي  بي ى كيذه. و كمحسز وعي اف حد بسهب ل  ةمئسة ومحع  وات  محعة الالرش و مث عػاؿ ك بسائػ  : 
وػػػمححالك وػػػمححالك ةػػػا لكػػػـر ادلػػػؤةها ععيػػػك إذ جالعػػػهب ادلمئسػػػة  الطػػػ   السػػػحاب لػػػ اةا لولػػػ  ودـ   

ا لع ػهب ك السػ وات لع ػا  م ك امرض لع ػا لحػ. إ  ةػن  لػ  كظ حز اهلل  الا  إليػ  : يػا وػعي اف ةػ
ودـ ةػن ادلػؤةها   ةػن لطػاعجل لوػسهت  جهػ:  ةػػن ع ػال لوػسهت  لػارى " و هػذا حػ يت ةوضػوع  لك ػػر 
ر ا   رل ولوف    عمح  الرمحن بن عي  عاؿ كي  لمح   الهسائال : ةػن ؾ احلػ يت و  عػاؿ لبػو ععػز : صػاا 

 يت و حػ يت عػن عيسػز ععيػ  السػمـ للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ بن زل   كاف يضػع احلػ
للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها 
زل ػػ  بػػن جالفػػر ابػػن ػلػػ،  زيػػر الالطػػار عػػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم بػػن الالػػما عػػاؿ حػػ يفها إ اعيػػ  بػػن عيػػاش عػػاؿ 

ا إ اعيػػ  بػػن ػلػػ، عػػن ابػػن لف ةعيسػػة ع ػػن ح يفػػ  عػػن ابػػن ةسػػالود  ةسػػالود بػػن كػػراـ عػػن عطيػػة حػػ يفه
الالو  عن لف والي  اخل رى يرد إ  رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ح و  للمحظلا زل   بػن عمحػ  المحػاعال بػن 

هلل احلػػاكل عػػاؿ لمحػػ   العفػػل لػػ  عػػاؿ : للمحظلػػا لمحػػ  بػػن لمحػػ  احلػػ اد عػػاؿ حػػ يفها لبػػو لالػػيم لمحػػ  بػػن عمحػػ ا
/ وػػعي اف بػػن لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفها ع ػػر  بػػن إوػػحاؽ بػػن إبػػراهيم احل  ػػز عػػاؿ لبػػو  254حػػ يفها / صػػفحة 

لاليم  ح يفها زل   بن احلسن الي طيجل عاؿ ح يفها زل   بن جالفر بن رزين الالطار عػام حػ يفها إبػراهيم بػن 
ي ػز عػاؿ ةسػػالر عػن عطيػة عػػن لف الالػما عػاؿ حػ يفها إ اعيػػ  بػن عيػاش عػػاؿ حػ يفها إ اعيػ  بػن ػلػػ، الت

وػػالي  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " إف عيسػػز بػػن ةػػرق دلػػا لوػػع ت  لةػػ  ةػػرق إ  الستػػاب 
ليالع ػػ  ادلالعػػم عػػاؿ لػػ  ادلالعػػم اكتػػ. بسػػم   ك ػػاؿ لػػ  عيسػػز : ةػػا بسػػم   عػػاؿ ادلالعػػم م لدرى و ك ػػاؿ لػػ  

م ةعسػػ     اهلل إلػػ  اسذلػػة    الػػرمحن رمحػػن الػػ ليا  اسلػػرة   عيسػػز : بػػاا هبػػاا اهلل  وػػا وػػهاا ك اهلل    ةػػي
 الػػرحيم رحػػيم اسلػػرة و ل ػػ  : املػػف اهلل   المحػػاا هبػػاا اهلل   ج جػػمؿ اهلل   د اهلل الػػ ائم و هػػوز : اذلػػاا 
اا اذلا ية    الوا   ي  مه  الهػار  اد ك ج ػهم   زاى زى لهػ  الػ ليا و حطػز : احلػاا اهلل احلسػيم    الطػ

اهلل الطال. لس  حمح حد يؤدي     اليػاا وى هػ  الهػار  هػو الوجػع و كع ػن : كػاؼ اهلل السػاك   مـ اهلل 
الالعػػيم   ةػػيم اهلل ادلعػػك   لػػوف لػػوف المححػػر و وػػالفا : صػػاد اهلل ال ػػادؽ    الالػػا اهلل الالػػا     الفػػاا اهلل 

لػذى للضػرت ةهػ  السػ وات    الػراا رتيػا الفرد  صاد اهلل ال ػ   و عر ػهب : عػاؼ اجلمحػ  احملػيق بالػ ليا ا
( اهلل يػا ك  ػا   متػهب لبػػ ا " و هػذا حػ يت ةوضػوع زلػػاؿ و  لةػا إ اعيػ  بػػن  1الهػاس ذلػا    وػا وػػن   

عيػػاش ك ػػ  ضػػالف  الهسػػائال  غػػ ه و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف :  غػػ  ك ولػػر ع ػػره كس ػػر اخلطػػظ ك ح ي ػػ   هػػو م 
بػػن ػلػػ، كػػإ: لرى الػػمحما ةهػػ  و عػػاؿ ابػػن عػػ ى : ػلػػ ث عػػن يالعػػم و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب  لةػػا إ اعيػػ  

ال  ػػاة م ػلػػ  الر ايػػة عهػػ  حبػػاؿ و  عػػاؿ الػػ ارعطن : كػػذاب ةػػن ؾ و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب ةػػا ي ػػهع ة ػػ  
w( السػياؽ لمػا  ػذ عر ػهب  ليسػهب وػا  1هذا احل يت إم ةعح  يري   ا امومـ     هػاة  (     
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/ ل  جاهػ  ك غايػة اجل ػ   ععػة ادلمحػامة بالػ ين  255ب و     ( / صفحة لسن اخلطظ ةن الواضع السذا
و  م غلػػوز لف يفػػرؽ حػػر ؼ السع ػػة امت الػػة كي ػػاؿ املػػف ةػػن كػػذا  الػػمـ ةػػن كػػذا    إظلػػا هػػذا يسػػوف ك 
احلػػر ؼ ادل طالػػة كي ػػػاؿ اعتهػػع حبػػرؼ ةػػػن كع تػػ  ة ػػ  عػػػوذلم ك ك ػػيالا : السػػاؼ ةػػػن السػػاك  اذلػػاا ةػػػن 

ك   مع  اضع هذا احل يت ج م  اكرا  إع اةا ع ي ا  ل ز بةر م  فز بر د    السذب كيػ  اذلادى   
و ح يت ولر : للمحظلا إ اعي  بن لمح  عػاؿ للمحظلػا ابػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا لبػو ع ػر  الفاروػز عػاؿ حػ يفها 

بػن عيػاش عػاؿ  ابن ع ى عاؿ ح يفها لمح  بن بةر عاؿ ح يفها عمح  الوهاب ابن   ة عػاؿ حػ يفها إ اعيػ 
ح يفها ع ر بن زل   عن لف ع اؿ عن لل  عن ةالك عاؿ " بيه ػا ضلػن لطػوؼ ةػع روػوؿ اهلل صػعز اهلل 
ععي   وػعم إذ رليهػا بػردا  لػ ا   ك عهػا يػا روػوؿ اهلل ةػا هػذا الػربد  الهػ ا   عػاؿ :  عػ  رليػتم ذلػك   ك عهػا : 

  ب ػػػحيح و عػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف : لبػػػو لالػػم   ك ػػػاؿ : ذاؾ عيسػػػز بػػن ةػػػرق وػػػعم ععػػػز " و هػػذا حػػػ يت لػػػي
ع ػاؿ يػر ى عػن للػ  ل ػياا ةوضػوعة ةػا بػ ث هبػا إلػ  عػق م غلػوز امحتحلػاج بػ  حبػاؿ و حػ يت عػن 
إبعي  للمحظلا إ اعيػ  بػن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة ام ػاعيعال عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن 

 ػػر  عمحػػ ادلؤةن بػػن لمحػػ  بػػن جريػػر الالطػػار عػػاؿ يووػػف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ع
حػػ يفجل لبػػو رجػػاا ةه ػػر بػػن احلسػػم بػػن إبػػراهيم بػػن وػػال  بػػن ةالػػك عػػاؿ حػػ يفها ذليالػػة بػػن عمحػػ اهلل بػػن ذليالػػة 
ادل ػػرى عػػن لف الػػ ب  عػػن جػػابر عالػػهب " كالػػهب اةػػرلة ةػػن اجلػػن  ػػظ ز الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ك لسػػاا 

ك ػاؿ ذلػا : ةػا بطػػظ بػك   عالػهب : ةػات لهػا ةيػهب بػظرض اذلهػ  كػػذهمحهب ةػن عوة ػا كظبطػظت ععيػ  مث ل تػ    
/ رليػهب ك طري ػال و عػاؿ :  ةػا رليػهب    256ك  ال يت م  إ: للربؾ بالحل. ك بظعحل. ةػا   / صػفحة 

عالػػهب : رليػػػهب إبعػػي  عائ ػػػا ي ػػعز ععػػػز صػػخرة   ك عػػػهب لػػ  : للػػػهب إبعػػي    ك ػػػاؿ : لالػػم و ععػػػهب : ةػػػا 
كالعهب  كالعػهب   عػاؿ : دعػز هػذا عهػك و عالػهب :   ػعز  للػهب للػهب   محعك ععز لف لضععهب بجل ودـ   

عاؿ : لالم يا كارغة بهػهب الالمحػ  ال ػاا إ: مرجػو ةػن رف إذا لبػر  عسػ   لف يغفػر   و عػاؿ : ك ػا رليػهب 
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ضػحك كػذلك اليػـو " و هػذا حػ يت زلػاؿ و  ابػن ذليالػة م يويفػمح بػ  كػاف 

  ضالفاا و ح يت ك ذكر يظجوج  ةظجوج للمحظلا لبػو ةه ػور زل ػ  بػن عمحػ ادلعك عػاؿ ي ل  عن كذا با
للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلا محػ ة بػن يووػف السػ  ز عػاؿ حػ يفها لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها 
عمحػػ اف عػػاؿ حػػ يفها ابػػن ة ػػفز   هػػ. بػػن ؽلػػاف عػػام حػػ يفها ػلػػ، بػػن وػػالي  عػػن زل ػػ  بػػن إوػػحاؽ عػػن 

 ػ يمح عػن حذيفػة عػاؿ : " وػػظلهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػن يػظجوج  ةػػظجوج    امع ػ  عػن
ك ػاؿ إلػػ  كػ  لةػػة لربال ائػة للػػف لةػة م ؽلػػوت الرجػػ  ةػه م حػػد يه ػر إ  للػػف ذكػر بػػا ي يػ   ةػػن صػػعمح   
ك  ع  مح  السمح و ععهب يا رووؿ اهلل صف م لها   عاؿ ذلم يفميفػة لصػهاؼ صػهف ةػه م لة ػاؿ امرز و 
ععػػػهب :  ةػػػا امرز   عػػػاؿ : ال ػػػهوبر ة ػػػاؿ  ػػػحلرة الةػػػاـ طػػػوؿ الةػػػحلرة عةػػػرين  ةائػػػة ذراع ك السػػػ اا   
 صهف ةه م عرض   طول  وواا عةرين  ةائة ذراع ك الس اا  هم الذين م ي ػـو ذلػم جمحػ   م ح يػ    

له يػػػر إم  صػػػهف ةػػػه م يفػػػنش لحػػػ هم لذلػػػ   يعتحػػػف بػػػاملرى م ؽلػػػر ف ب عيػػػ   م ك ػػػ   م مػػػ   م  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



لكعوه    ةن ةات ةه م لكعوه   ة  ةت م بالةاـ  واعت م  راوػاف   يةػربوف لمػار ادلةػرؽ  حبػ ة طربيػة 
/ عػاؿ  257" و عاؿ ابن ع ى : هذا ح يت ةهسر ةوضوع  زل   بن إوحاؽ هو الالسا ػال / صػفحة 

لمحظلػا عمحػ  الوهػاب بػن ػلػ، بػن ةالػا : كػذاب و  عػاؿ الػ ارعطن يضػع احلػ يت و حػ يت هاةػة بػن اذلػيم ل
ادلمحػػارؾ عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ادل فػػر بػػن بسػػراف عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن زل ػػ  الالتي ػػال عػػاؿ حػػ يفها يووػػف بػػن 
الػػػ لي  عػػػاؿ حػػػ يفها لبػػػو جالفػػػر الال يعػػػز عػػػاؿ حػػػ يفها ععػػػز بػػػن عمحػػػ  الال يػػػ  عػػػاؿ حػػػ يفها إوػػػحاؽ بػػػن بةػػػر 

يه ػا ضلػن عالػود ةػع روػوؿ اهلل صػعز الساهعز ح يفها لبو ةالةر عن لاكع عن ابن ع ػر عػن ع ػر عػاؿ : " ب
اهلل ععيػػ   وػػعم ععػػز جمحػػ  ةػػن جمحػػاؿ  اةػػة إذ لعمحػػ   ػػيب ك يػػ ه ع ػػا كسػػعم ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل 
ععي   وعم كرد ععي  السمـ  عاؿ لال ة اجلن  ع  م ةن للهب   عػاؿ : للػا هاةػة بػن اذلػيم بػن م عػي  بػن 

عاؿ : م و عاؿ : كسم ل ز لػك ةػن الػ هر   عػاؿ : عػ   إبعي  و عاؿ :  لي  بيهك  با إبعي  إم لبوين
لكهيػػهب الػػ ليا ع رهػػا إم ععػػيم و ععػػهب : ععػػز ذاؾ   عػػاؿ : كهػػهب  للػػا غػػمـ ابػػن لعػػواـ لك ػػم السػػمـ  لةػػر 
بػػاس كػػاـ  وةػػر بإكسػػاد الطالػػاـ  عطيالػػة امرحػػاـ و ك ػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : بػػ   لال ػػر اهلل 

ل  الةاب ادلعتػـ  و عػاؿ : ذر: ةػن التالػ اد إ:  ائػ. إ  اهلل   إ: كهػهب ةػع لػوح ك ع   الةيب ادلتووم 
ةسحل ه ةع ةن وةن ب  ةػن عوةػ  كعػم لزؿ لعا محػ  ععػز دعو ػ  ععػز عوةػ  حػد بسػز ععػي م  لبسػا:  عػاؿ 
ن مجػػـر إ: ععػػز ذلػػك ةػػن الهػػادةا  لعػػوذ بػػاهلل لف لكػػوف ةػػن اجلػػاهعا و عػػاؿ ععػػهب يػػا لػػوح إ: كهػػهب شلػػ

 رؾ ك دـ الة ي  هابي  بن ودـ ك   جت    ةن  وبػة عهػ  ذلػك   عػاؿ يػا هػاـ هػم بػاخل   اكالعػ  و عمحػ  
احلسرة  اله اةة إ: عرلت كي ا لل ؿ اهلل ععز لل  لي  ةن عمح  لاب إ  اهلل بالغػا ذلمحػ  ةػا بعػغ إم  ػاب اهلل 

ب  و عاؿ كهادال : اركػع رلوػك ك ػ  ععي  ك م كتوضظ  اوحل  وحل  ا و عاؿ كفالعهب ةن واع: ةا لةر: 
ل لػهب  وبتػػك ةػػن السػػ اا و عػػاؿ : كخػػررت هلل وػػاج ا و  كهػػهب ةػػع هػػود ك ةسػػحل ه ةػػع ةػػن وةػػن بػػ  ةػػن 

/ حػػد بسػػز ععػػي م  لبسػػا: و  كهػػهب ةػػع  258عوةػػ  كعػػم لزؿ لعا محػػ  ععػػز دعو ػػ  ععػػز عوةػػ  / صػػفحة 
لل ػػاه اسف و  إ: ل يػػهب ةووػػز بػػن ع ػػراف  يووػػف بادلسػػاف ادلسػػا و  كهػػهب لل ػػز إليػػاس ك ام ديػػة    للػػا

كالع ن ةن التوراة  عاؿ ك إف   للهب ل يهب عيسز بن ةرق كاعره ةجل السػمـ و  إ: ل يػهب عيسػز بػن ةػرق 
كظعرل ػػ  ةػػن ةووػػز    إف عيسػػز عػػاؿ   إف ل يػػهب زل ػػ ا كػػاعره ةػػجل السػػمـ ةاداةػػهب الػػ ليا ك ك ػػاؿ   يػػا 

ووؿ اهلل اكال  ف ةا كال  ف ةووز بن ع ػراف كإلػ  عع ػن ةػن التػوراة   هاةة يا ذا امةالة و عاؿ ععهب يا ر 
كالع   رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم وورة ادلرومت  عم يتساالوف  إذا الة   كورت  ادلالػوذ ا  عػ  
هػػو اهلل لحػػ     عػػاؿ اركػػع إليهػػا حاجتػػك يػػا هاةػػة  م  ػػ ع زيار هػػا و عػػاؿ ك ػػمحو روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  

م    يهال  إليها   كعسهب لدرى لحز هو لـ ةيهب " و عاؿ الال يعز :  ح يفها زل   بن ةووػز بػن محػاد  وع
الرببػػري عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن صػػاا ابػػن الهطػػاح عػػاؿ حػػ يفها لبػػو وػػع ة زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل امل ػػاري عػػاؿ 

ةػن جمحػاؿ ةسػة ح يفها ةالك بن ديهار عن لل  عاؿ : " كههب ةع رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم لارجا 
wإذ لعمح   يب ةتوك ا ععز عسازة ك اؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : ةةػية جػجل  لغ تػ    ك ػاؿ لجػ  
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  ك اؿ ةن لي اجلن للهب   عػاؿ للػا هاةػة ابػن اذلػيم بػن م عػي  بػن إبعػي  "  ذكػر ضلػوا ةػن الػذى عمحعػ  و 
لبو طالػ. الالةػارى عػاؿ للمحظلػا ابػن للػز ةي ػز  للمحظلا ابن لاصر عاؿ للمحظلا ادلمحارؾ بن عمح  اجلمحار عاؿ للمحظلا

عاؿ ح يفها ابن صفواف عاؿ ح يفها لبو بسر بن لف ال ليا عاؿ ح يفها زل   بن صاا عاؿ ح يفها لبػو وػع ة 
عاؿ ح يفها ةالك بن ديهار عن لل   ذكر ضلوا ةن احل يت ام ؿ و هػذا حػ يت ةوضػوع م يةػك كيػ  و 

إوػػحاؽ بػػن بةػػر كػػذلك عػػاؿ الال يعػػز    عػػ  ا ف ػػوا ععػػز للػػ  كػػاف   كظةػػا طريػػمح ابػػن ع ػػر كاحل ػػ  كيػػ  ععيػػ 
كػػذابا يضػػع احلػػ يت و  لةػػا طريػػمح للػػ  كاحل ػػ  كيػػ  ععػػز زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل امل ػػاري و عػػاؿ / صػػفحة 

/ ابػػن حمحػػاف : يػػر ى عػػن ال  ػػػاة ةػػا لػػي  ةػػن حػػ ي  م   م ػلػػػوز امحتحلػػاج و بػػ  عػػاؿ الال يعػػػز :  259
ديهػػار ةهسػػر احلػػ يت و عػػاؿ :  كمهػػذين اموػػهادين غػػ  يفابػػهب  م يرجػػع زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل عػػن ةالػػك بػػن 

ةه  ػػا إ  صػػحة  لػػي  لعحػػ يت لصػػ  و حػػ يت زريػػ. بػػن برمثعػػز للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػ از عػػاؿ 
للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن رزؽ عػػاؿ للمحظلػػا ع  ػػاف بػػن لمحػػ  الػػ كاؼ ك 

ح يفها ػل، بن لف طالػ. عػاؿ حػ يفها عمحػ الرمحن بػن إبػراهيم الراوػال عػاؿ حػ يفها ةالػك عػن ال عاؽ   عاؿ 
لػػػاكع عػػػن ابػػػن ع ػػػر عػػػاؿ : " كتػػػ. ع ػػػر بػػػن اخلطػػػاب إ  وػػػال  بػػػن لف  عػػػاص رضػػػز اهلل عه  ػػػا  هػػػو 
بال ادوػػية لف وػػرح كضػػعة ك لضػػعة   بػػن ةالا يػػة إ  حعػػواف كعيغػػ  ععػػز ضػػواحي ا   كوجػػ  وػػال  كضػػعة ك 

كارس   كخرجوا حد ل وا حعواف الالراؽ   كظغار ا ععز ضواحي ا   كظصػابوا غهي ػة  وػمحيا و كػظعمحعوا  يفع  ائة
يسوعوف الغهي ػة  السػع إ  وػفح جمحػ    مث عػاؿ كػادف ك كػظذف   ك ػاؿ : اهلل لكػرب اهلل لكػرب   كػإذا رليػ. 

إم اهلل و عػػػػاؿ : كع ػػػػة ةػػػػن اجلمحػػػػ  ػليمحػػػػ  : كػػػػربت كمحػػػػ ا يػػػػا كضػػػػعة ك يػػػػا لضػػػػعة   عػػػػاؿ : ل ػػػػ   لف م إلػػػػ  
املمص يا كضعة و عػاؿ : ل ػ   لف زل ػ  روػوؿ اهلل و عػاؿ : هػو الهػذير الػذى بةػر بػ  عيسػز بػن ةػرق 
 ععػػز رلس لةتػػ    ػػـو السػػاعة و عػػاؿ : حػػز ععػػز ال ػػمة و عػػاؿ : طػػوف دلػػن ةةػػز إلي ػػا   اظػػ. ععي ػػا و 

ععيػػ   وػػعم  هػػو المح ػػاا مةػػة زل ػػ  و  عػػاؿ : حػػز ععػػز الفػػمح و عػػاؿ : لكعػػح ةػػن لجػػاب زل ػػ ا صػػعز اهلل
عاؿ : كع ا عاؿ اهلل لكرب عاؿ للع هب املمص كع  يػا لضػعة   كحػـر اهلل هبػا جسػ ؾ ععػز الهػار   كع ػا 
كػػرغ ةػػن وذالػػ  ك لذالػػ    ع هػػا ك عهػػا ةػػن للػػهب يرمحػػك اهلل   لةعػػك للػػهب لـ وػػاكن ةػػن اجلػػن لـ طػػائف ةػػن 

لهػػا  كػػ  اهلل   كػػ  روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   كػػ  ع ػػر عمحػػاد اهلل   ل التهػػا صػػو ك كظرلػػا صػػور ك كإ
( /  1ادلوضػػوعات  - 14بػػن اخلطػػاب رضػػز اهلل عهػػ    كػػالفعمح اجلمحػػ  عػػن هاةػػة كػػالرحز لبػػيو الػػرلس   

/  العحيػػػة ععيػػػ  ط ػػػراف ةػػػن صػػػوؼ و عػػػاؿ : السػػػمـ ععػػػيسم  رمحػػػة اهلل و ععهػػػا :  ععيػػػك  215صػػػفحة 
ك اهلل   عػػاؿ للػػا زريػػ. بػػن برمثعػػز  صػػز الالمحػػ  ال ػػاا عيسػػز بػػن ةػػرق السػػمـ  رمحػػة اهلل ةػػن للػػهب يرمحػػ

لوػسهن هػػذا اجلمحػػ     دعػػا   بطػػوؿ المح ػػاا إ  ل  لػػ  ةػػن السػػ اا   كي تػػ  اخله يػػر  يسسػػر ال ػػعي.  يتػػربل 
 شلا ضلعت  اله ارى   كظةا إذ كا ن ل اا زل   صعز اهلل ععي   وػعم كػاعرئوا عػجل ع ػر السػمـ  عولػوا يػا ع ػر
و د  عػارب ك ػ  دلػا امةػر    للػربه هبػذه اخل ػاؿ الػد للػربكم هبػا : يػا ع ػر إذا ظ ػر ةػن هػذه اخل ػاؿ 
wك لةة زل   صعز اهلل ععي   وعم كاذلرب اذلرب   إذا اوتغجل الرجػاؿ بالرجػاؿ  الهسػاا بالهسػاا    التسػمحوا 
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م      يػوعر صػغ هم كمحػ هم     ػرؾ ك غ  ةهاومح م    الت وا إ  غ  ةوالي م      يرحم كمح هم صغ ه
ادلالر ؼ كعم يؤةر     رؾ ادلهسر كعم يهػ  عهػ      العػم عػادل م الالعػم م غلعػ. بػ  الػ لال   الػ راهم    كػاف 
ادلطػػر عي ػػا  الولػػ  غي ػػا    طولػػو ادلهػػارات  كضضػػوا ادل ػػاحف  زلركػػوا ادلسػػاج     لظ ػػر ا الر ػػا   ػػي  ا 

الػ ين بالػػ ليا  اوػتخفوا بالػ ةاا    عطالػػهب امرحػاـ    بيػع احلسػػم  لكػ  الربػػا  المحهػا    ا محالػوا اذلػػوى  بػاعوا
 كاف الغجل ع ا    لرج الرج  ةػن بيتػ  ك ػاـ إليػ  ةػن هػو لػ  ةهػ  كسػعم ععيػ     ركػ. الهسػاا السػر ج مث 
غاب عها عاؿ :  كت. لضعة إ  وال   كت. وال  إ  ع ػر كستػ. ع ػر إ  وػال  : هلل لبػوؾ كػإف روػوؿ 

صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم للربلػػا لف بالػػو ل صػػياا عيسػػز بػػن ةػػرق لػػ ؿ ذلػػك اجلمحػػ  لاحيػػة الالػػراؽ عػػاؿ :  اهلل
كخرج وػال  ك لربالػة ومؼ ةػن ادل ػاجرين  امل ػار حػد ل لػوا ذلػك اجلمحػ  لربالػا يوةػا يهػادى بػامذاف ك  

ار عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو كػػ   عػػهب صػػمة كػػم جػػواب " و للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن عمحػػ  اجلمحػػ
طال. الالةارى عاؿ للمحظلا لبو احلسا بن للز ةي ز عاؿ ح يفها احلسا بن صػفواف عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر 
بن لف ال ليا ال ر ز عاؿ ح يفجل زل   بن ع  اف الالحلعز عاؿ ح يفها وعي اف بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفها زل ػ  

زهػػر عػػن لػػاكع عػػن ابػػن ع ػػر " لف / ابػػن ام 211بػػن حمحيػػ. الرةعػػال عػػن لف ذليالػػة عػػن ةالػػك / صػػفحة 
ع ػػر بالػػت وػػال  بػػن لف  عػػاص رضػػز اهلل عه  ػػا ععػػز الالػػراؽ كسػػار حػػد إذا كػػالوا حبعػػواف لدركتػػ  صػػمة 
الال ػػر  هػػو ك وػػفح جمحع ػػا   كػػظةر ةؤذلػػ  لضػػعة   كهػػادى بػػامذاف ك ػػاؿ اهلل لكػػرب و اهلل لكػػرب و كظجابػػ  

ؿ ل ػ   لف م إلػ  إم اهلل و عػاؿ : كع ػة املػمص و رلي. ةن اجلمح  كربت يا لضعة ك لضعة   كمحػ ا و عػا
عػػاؿ ل ػػ   لف زل ػػ ا روػػوؿ اهلل و عػػاؿ : بالػػت الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   عػػاؿ : حػػز ععػػز ال ػػمة و 
عاؿ المح اا مةة زل   صػعز اهلل ععيػ   وػعم و عػاؿ : حػز ععػز الفػمح و عػاؿ : كع ػة ة محولػ  و عػاؿ : اهلل 

ت كمحػػ ا و عػػاؿ : م إلػػ  إم اهلل و عػػاؿ : كع ػػة حػػمح حرةػػهب هبػػا ععػػز الهػػار و عػػاؿ لكػػرب اهلل لكػػرب عػػاؿ : كػػرب 
ك اؿ ل  لضعة : يا هذا عػ   الهػا كمةػك كظرلػا  ج ػك   كػالفعمح اجلمحػ    كػإذا  ػيب لبػيو الػرلس  العحيػة 
هاةتػػ  ة ػػ  الرحػػز   ك ػػاؿ لػػ  ةػػن للػػهب   عػػاؿ للػػا زريػػ. ابػػن برمثعػػز  صػػز الالمحػػ  ال ػػاا عيسػػز بػػن ةػػرق 
صعز اهلل ععي   وعم دعا   رب  بطوؿ المح ػاا  لوػسهن هػذا اجلمحػ  إ  ل  لػ  ةػن السػ اا كيسسػر ال ػعي. 
 ي تػػ  اخله يػػر  يتػػربل شلػػا ععيػػ  اله ػػارى و ةػػا كالػػ  الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   ععهػػا عػػمحو   كمحسػػز بسػػاا 

بسػػر و عػػاؿ : ةػػا كالػػ      ػػ ي ا حػػد لضػػ. حليتػػ  بالػػ ةوع   مث عػػاؿ : ةػػن عػػاـ كػػيسم بالػػ ه   ععهػػا : لبػػو
ععهػػا عػػمحو و عػػاؿ : ك ػػن عػػاـ كػػيسم بالػػ ه   ععهػػا ع ػػر عػػاؿ : كػػاعرئوه ةػػجل السػػمـ  عولػػوا لػػ  يػػا ع ػػر وػػ د 
 عػػارب كػػإف امةػػر عػػ    ػػارب   ل ػػاؿ إذا رليت ػػا ك لةػػة زل ػػ  صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم كػػاذلرب اذلػػرب : إذا 

  غي ػػػا  ادلطػػػر عي ػػػا    زلركػػػهب ادلسػػػاج   ز عػػػهب اوػػػتغجل الرجػػػاؿ بالرجػػػاؿ  الهسػػػاا بالهسػػػاا    كػػػاف الولػػػ
ادل احف     العػم عػادل م ليظكػ  ديهػارهم  درعل ػم    لػرج الغػجل ك ػاـ لػ  ةػن هػو لػ  ةهػ     كػاف لكػ  
الربػػػا كػػػي م  ػػػركا    ال تػػػ  كػػػي م عػػػ ا   كػػػاذلرب اذلػػػرب و عػػػاؿ كستػػػ. هبػػػا وػػػال  إ  ع ػػػر   كستػػػ. ع ػػػر 

wعم ي وؿ : " ك ذلك اجلمح   صػز عيسػز ابػن ةػرق كػاعره ةػجل ص عهب  الهب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   و
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



/ عػػاؿ  212السػػمـ   كظعػػاـ وػػال  بػػذلك ادلسػػاف لربالػػا صػػمحاحا يهػػادى بػػامذاف  م غلػػاب " و / صػػفحة 
لبو بسر بن لف ال ليا  ح يفها ال عهب بن ةسالود اجلحػ رى عػاؿ حػ يفها محػاد بػن زيػ  عػاؿ حػ يفها عمحيػ اهلل 

   بن ععز عاؿ : " دلا ظ ر وال  ععز حعواف الالراؽ بالت جالولػة بػن لضػعة ك بن ػل، عن لف جالفر زل
الطع. عاؿ كظ يها ععػز غػار ل  يف ػ. كخضػرت ال ػمة عػاؿ : كظذلػهب ك عػهب اهلل لكػرب كظجػابن رليػ. ةػن 
اجلمحػ  كػربت كمحػ ا و عػػاؿ كظجمحػهب كرعػا و عػػاؿ ععػهب ل ػ   لف م إلػ  إم اهلل و عػػاؿ : لع ػهب كالتفػهب ؽليهػػا 

كعػػم لر لحػػ ا و عػػاؿ عالػػهب ل ػػ   لف زل ػػ ا روػػوؿ اهلل عػػاؿ لػػال بالػػت و ععػػهب حػػز ععػػز ال ػػمة و   مشػػام
عػػاؿ كريضػػة  ضػػالهب و ععػػهب حػػز ععػػز الفػػمح و عػػاؿ عػػ  لكعػػح ةػػن لجاهبػػا  اوػػتحلاب ذلػػا و كػػذلك ي ػػوؿ 
كظلتفهب كم لرى لح ا عاؿ : ععهب ججل للهب لـ إ:   كظ ػرؼ ععػز  ػيب لبػيو الػرلس  العحيػة عػاؿ : للػا 

ريػػ. بػػن برمثعػػز ةػػن حػػوارى عيسػػز ابػػن ةػػرق    للػػا ل ػػ   لف م إلػػ  إم اهلل  لف زل ػػ ا روػػوؿ اهلل    للػػ  ز 
جاا باحلمح ةن عه  احلمح ع  عع هب ةسال  كظرد   كحالهب بيجل  بيه  كفػار كػارس   كػظعر صػاحمحك السػمـ 

بػػػػو بسػػػػر بػػػػن و كستػػػػ. وػػػػال  إ  ع ػػػػر و كستػػػػ. ع ػػػػر م يفو هػػػػك الرجػػػػ  كطعػػػػ. كعػػػػم يوجػػػػ  " و  ر اه ل
املمحاري ةن ح يت عمح اهلل بن ع ر  بن عمح الرمحن  هو رل ػوؿ  حػ يت زريػ. بػن برمثعػز حػ يت باطػ  
م لص  ل   لك ر ر ا   رلاهي  م يالركوف و لةا ر اية الراوال عػن ةالػك كعػي  ةػن حػ يت ةالػك عػاؿ لبػو 

ذليالػة كسػاف ػلػ، ابػن وػالي  م بسر اخلطي. ر ى الراوال عن ةالك هذا احل يت ادلهسػر    لةػا ر ايػة ابػن 
يػػرى ابػػن ذليالػػة  ػػي ا    ضػػالف  ػلػػ، بػػن ةالػػا  الفػػمس  الهسػػائال و  عػػاؿ لبػػو زرعػػة : لػػي  شلػػن ػلػػتع بػػ  و 
 عاؿ ابن حمحاف : رليت  ي ل  عن لعواـ ضالفاا ععز لعواـ يف اة ع  روهػم    كػاف م يمحػا  ةػا دكػع إليػ  عػرله 

ي اف بػػن لمحػػ  عػػاؿ ابػػن لف حػػا  كتػػ. عهػػ  لمحػػ  / صػػفحة وػػواا كػػاف ةػػن ح ي ػػ  ل    يسػػن و  كيػػ  وػػع
/  ػلػػػ، مث  غػػػ   للػػػذ ك الةػػػرب  ادلالػػػازؼ كػػػنؾ و  لةػػػا عمحػػػ  الال يػػػ  بػػػن لف ر اد ك ػػػاؿ ععػػػز بػػػن  213

اجلهيػػ  : كػػاف ضػػاليفا  لحادي ػػ  ةهسػػرات و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف كػػاف ػلػػ ث ععػػز التػػوهم  احلسػػمحاف   كسػػ ق 
 يجل   ير  إم ةن  ج  رل وؿ و ح يت ع  بػن وػاع ة للمحظلػا لبػو وػال  امحتحلاج ب  و عاؿ ععز ابن ادل

لمح  بن زل ػ  الػ  ز: عػاؿ لبػو يالعػز زل ػ  بػن احلسػا عػاؿ للمحظلػا عيسػز بػن ععػز عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن 
زل ػ  المحغػػوي عػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػن حسػػاف السػػ جل عػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػن احلحلػػاج العخ ػػز عػن رلالػػ  عػػن 

عمحاس عاؿ " ع ـ  ك  عمح ال ي  ععز رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ك ػاؿ ليسػم يالػرؼ الةالال عن ابن 
ال   بن واع ه اميادي   ك الوا : كعها يالرك  يا رووؿ اهلل و عاؿ : ك ا كال    عػالوا : هعػك و عػاؿ : ةػا 

ا   ةػػن للسػاه بالسػػاظ ععػػز مػػ  لمحػػر  هػػو ؼلطػػ. الهػػاس  هػو ي ػػوؿ : لي ػػا الهػػاس اجت الػػوا  اوػػت الوا  عػػو 
عػػاش ةػػػات  ةػػن ةػػػات كػػات    كػػػ  ةػػػا هػػو وت وت   إف ك السػػػ اا خلػػربا  إف ك امرض لالػػػربا   ة ػػػاد 
ةوضػػػوع  ضػػػالف ك وػػػ ف   ةركػػػوع  صلػػػـو متػػػور  حبػػػار م  غػػػور   لعسػػػم عػػػ  عسػػػ ا ح ػػػا   لػػػ ن كػػػاف ك 

  لرى امرض رضػز ليسػولن وػػخق و إف هلل  الػا  لػػ يها هػو لحػػ. إليػ  ةػن ديػػهسم الػذى للػػتم ععيػ    ةػػا
wالهاس يذهمحوف  م يرجالوف لرضوا كظعاةوا لـ  ركوا كهاةوا   مث عاؿ ليسم ير ى  الره كظلة  ه : ك الػذاهمحا 
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ام لا ةن ال ر ف لها ب ائر دلا رليهب ةواردا لع وت لي  ذلا ة ػادر  رليػهب عػوةال ضلوهػا يسػالز امصػاغر 
: م زلالػػة حيػػت صػػار ال ػػـو صػػائر / صػػفحة  امكػػابر م يرجػػع ادلاضػػال إ   م ةػػن المحػػاعا غػػابر لي هػػهب ل

/ طريمح ولر : للمحظلا زل   بن لاصر عاؿ للمحظلا ادلمحػارؾ بػن عمحػ  اجلمحػار عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن ععػز بػن  214
الفتح عاؿ ح يفها ع ر بن  اها عاؿ ح يفها زل   بن احلسن بن دري  عاؿ ح يفها السػسن بػن وػالي  عػاؿ 

السعال عن لف صاا عن لف هريرة عػاؿ : " دلػا عػ ـ لبػو ذر ععػز روػوؿ ك عاؿ   ابن لف عييهة ادل عال عن 
اهلل صعز اهلل ععي   وعم عاؿ ل  يػا لبػا ذر ةػا كالػ  عػ  بػن وػاع ة ميػادى   عػاؿ : ةػات يػا روػوؿ اهلل و 
عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : رحم اهلل عسا كظ: لل ر إلي  ك وػوؽ عسػاظ  هػو ععػز مػ  ل رؽ 

كر ضلػػو احلػػ يت الػػذى ذكرلػػاه و  عػػ  ر اه السعػػال بإوػػهاد ولػػر ك ػػاؿ عػػن لف صػػاا عػػن ابػػن عمحػػاس " و كػػذ 
 ر ى ةطػػوم ةػػن حػػ يت ابػػن إوػػحاؽ عػػن بالػػو لهػػ  الالعػػم    يسػػ   و  هػػذا احلػػ يت ةػػن ميػػع ج ا ػػ  
باط  عاؿ لبو الفتح امزدي احلاكل : هػو حػ يت ةوضػوع م لصػ  لػ  و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب لةػا الطريػمح 
ام ؿ ك اؿ ػل، بن ةالا : زل   بن احلحلاج كػذاب لمحيػت و  عػاؿ لبػو زرعػة الػرازي : لحادي ػ  ةوضػوعة 
و  عاؿ ال ارعطن : كاف يسذب و  لةا السعال ك اؿ زائػ ة  ليػت  السػال ى : هػو كػذاب و  عػاؿ الهسػائال 

 امغػػػراؽ ك  الػػػ ارعطن ةػػػن ؾ احلػػػ يت و  عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف  ضػػػوح السػػػذب كيػػػ  لظ ػػػر ةػػػن لف ػلتػػػاج إ 
 صف  و  لةا لبو صاا ك اؿ ابن ع ى م لععم لح ا ةن ادلت  ةا رضي   لال  لبػو إوػحاؽ دلسػ  بػمحالو 

/ كتاب الالعم باب طع. الالعم  لو بال ا للمحظلا زل   بن لاصػر عػاؿ للمحظلػا  215له  الالعم و / صفحة 
ععػز بػن زل ػ  بػن بيػاف عػاؿ حػ يفها  زل   بن ععز بن ةي ػوف عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن ععػز الالعػوى عػاؿ للمحظلػا

لمحػػ  بػػن لالػػ  ادلػػرهال عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ععػػز بػػن حمحيػػ. عػػاؿ حػػ يفها الالمحػػاس بػػن إ اعيػػ  عػػاؿ حػػ يفها 
احلسػػن بػػن عطيػػة السػػو  عػػن لف عا سػػة عػػن للػػ  عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " اطعمحػػوا 

ف احلسػػن المحسػػطاةز عػاؿ للمحظلػػا إبػػراهيم بػػن لف ل ػػر الالعػم  لػػو بال ػػا " و طريػػمح ولػػر : للمحظلػا ع ػػر بػػن ل
امصمح ال عاؿ للمحظلا ةه ور بن ل ر بن عمح الرحيم الس رعه ى عاؿ ح يفها اذلي م بن كعي. الةا ػز عػاؿ 
ح يفها الالمحاس بن زل   ال  ري ح و  للمحظلا زل   بن عمح ادلعك بػن لػ  ف عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة 

وف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن ع ى عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن احلسػن بػن عتيمحػة عػاؿ حػ يفها عاؿ للمحظلا مح ة بن يو 
عمحاس بن إ اعي  بػن محػاد عػام حػ يفها احلسػن بػن عطيػة عػاؿ حػ يفها لبػو عا سػة عػن للػ  بػن ةالػك عػاؿ 
عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " اطعمحوا الالعم  لو بال ا كػإف طعػ. الالعػم كريضػة ععػز كػ  ةسػعم 

عاؿ احلػاكم لبػو عمحػ  اهلل الهيسػابوري  فػرد بػ  احلسػن بػن عطيػة و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب  هػذا بريػف ةػن " 
احلػػاكم ملػػ  عػػ  ر اه غػػ  احلسػػن للمحظلػػا بػػ  عمحػػ  الوهػػاب بػػن ادلمحػػارؾ عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ادل فػػر عػػاؿ للمحظلػػا 

  الال يعػػز عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن زل ػػ  الالتي ػػال عػػاؿ حػػ يفها يووػػف بػػن الػػ لي  عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ع ػػر 
جالفػػر بػػن زل ػػ  ال عفػػرال عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن لف  ػػريح عػػاؿ حػػ يفها محػػاد بػػن لالػػ  اخليػػاط عػػاؿ حػػ يفها 
wطريػػف بػػن وػػعي اف لبػػو عا سػػة عػػاؿ  الػػهب للػػ  بػػن ةالػػك عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ " اطعمحػػوا 
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/ هػػذا حػػ يت م ي ػػح  216 الالعػػم  لػػو بال ػػا كػػإف طعػػ. الالعػػم كريضػػة ععػػز كػػ  ةسػػعم " و / صػػفحة
عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و كظةػػا احلسػػن بػػن عطيػػة كضػػالف  لبػػو حػػا  الػػرازي    لةػػا لبػػو عا سػػة 
ك اؿ المحخاري : ةهسر احل يت و عاؿ ابن حمحاف :  هذا احل يت باط  م لص  ل  و باب ععػة التفػاع لهػ  

ن بن لمحػ  الف يػ  عػاؿ للمحظلػا هػمؿ بػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا الالراؽ بالالعم للمحظلا زل   بن لاصر عاؿ للمحظلا احلس
لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن محيػػ  ادلخرةػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن وػػعي اف عػػاؿ حػػ يفها الربيػػع بػػن  غعػػ. عػػاؿ حػػ يفها 
ادلسي. بن  ريك عن جالفر بن الالمحاس عن ابن لمحي  عن لبي  عن ابن ع ر عاؿ عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل 

عع ػا لهػ  الالػراؽ  لعع ػم التفاعػا بػ  " و هػذا حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل  ععي   وعم : " لك ر الهػاس
صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم عػػػاؿ ػلػػػ، بػػػن ةالػػػا : ادلسػػػي. لػػػي  بةػػػر و  عػػػاؿ السػػػال ى : يهسػػػ. الهػػػاس عػػػن 
ح ي   و  عاؿ الهسائال : ةن ؾ احل يت و  عاؿ ابن حمحاف : م غلوز امحتحلاج بػ   عػاؿ لبػو حػا  الػرازي 

 ػػوؿ و بػػاب ادلةػػز حاكيػػا ك طعػػ. الالعػػم كيػػ  عػػن لف بسػػر  ابػػن عمحػػاس  جالفػػر بػػن لسػػطور و :  جالفػػر رل
كظةػػا حػػ يت لف بسػػر كظلمحظلػػا لمحػػ  بػػن عمحيػػ اهلل بػػن كػػادش عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو طالػػ. الالةػػارى عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو 
حفا بن  اها عاؿ ح يفها زل ػ  بػن إبػراهيم امصػطخرى عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن لعػف بػن عمحػ  السػمـ 

دلػػر زى عػػاؿ حػػ يفها ةووػػز بػػن إبػػراهيم ادلػػر زى عػػاؿ حػػ يفها وػػيف بػػن زل ػػ  بػػن للػػهب وػػفياف ال ػػوري عػػن ا
ليت عن طا س عن ابن عمحاس عاؿ : " كهػا جعووػا ك ةسػحل  ةػع لف بسػر ال ػ يمح ك ػرت جهػازة كخعػع 

 الػهب  لبو بسر لالعي  ك اـ ةال ا   ك عها يا لعيفة رووؿ اهلل لعالهب لالعيك حيت يعمح  الهػاس   عػاؿ لالػم
روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم ي ػػػوؿ : ادلا ػػػال احلػػػا  ك طاعػػػة اهلل ع  جػػػ  يػػػ ل  ةه لػػػ   لػػػي  ععيػػػ  

/ الطريػػمح ام ؿ : للمحظلػػا  217لطي ػػة يطالمحػػ  اهلل هبػػا "  لةػػا حػػ يت ابػػن عمحػػاس كعػػ  طري ػػاف : / صػػفحة 
احلػاكل عػاؿ حػ يفها وػعي اف بػن عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلا لبػو لالػيم 

لمحػػ  الطػػربال عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن احلسػػن بػػن وػػ   المححلعػػز عػػاؿ حػػ يفها يووػػف بػػن عمحػػ اهلل المححلعػػز عػػاؿ 
حػػ يفها وػػعي اف ابػػن عيسػػز عػػاؿ حػػ يفها وػػفياف ال ػػوري عػػن ليػػت عػػن طػػا س عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ : عػػاؿ 

ا حفػػاة كػػإف احملتفػػز يضػػاعف لجػػره ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إذا وػػارعتم إ  اخلػػ  كظةةػػو 
ادلهتال  " و الطريمح ال ال : للمحظلػا زاهػر بػن طػاهر عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر المحي  ػز عػاؿ للمحظلػا لبػو عمحػ  اهلل زل ػ  
بػػن عمحػػ اهلل احلػػاكم عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ععػػز زل ػػ  بػػن ععػػز ادلػػذكر عػػاؿ حػػ يفها وػػ   بػػن ع ػػار عػػاؿ حػػ يفها 

بن والي  عن ليت عن رلاه  عن ابػن عمحػاس عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل وعي اف بن عيسز عاؿ ح يفها وفياف 
صعز اهلل ععي   وعم " لم للمح سم بظحمح الهاس يػـو ال ياةػة بػا يػ ى ادلعػك اجلمحػار   ادلتسػارع إ  اخلػ ات 
ةػػا  ػػيا ععػػز ع ةيػػ  حاكيػػا و عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : للػػربل جربيػػ  لف اهلل  الػػا  لػػاظر إ  

ةػػز حاكيػػا ك طعػػ. اخلػػ  "  لةػػا حػػ يت ابػػن لسػػطور كظلمحظلػػا لبػػو حفػػا ع ػػر بػػن ظفػػر عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ  ؽل
همحػػة اهلل بػػن زل ػػ  بػػن احلسػػن عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو احلسػػا زل ػػ  بػػن وػػع اف بػػن الفػػرج التهيسػػز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو 

حسػػيم عػػاؿ احلسػػن السا ػػغرى عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو دا د وػػعي اف بػػن لػػوح عػػاؿ حػػ يفجل لبػػو ال اوػػم ةه ػػور ابػػن  w
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ح يفجل جالفر بن لسطور الر ةال صاح. رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل 
ععي   وعم " ةن ةةز إ  ل  حاكيا كسظظلػا ةةػز ععػز لرض اجلهػة  سػتغفر لػ  ادلمئسػة   سػمحح لعضػاته 

بػراهيم و عػاؿ الػ ارعطن " هذه لحاديت لي  كي ا ةا ي ح و لةا ح يت لف بسر كفز طري   ةووػز بػن إ
/  عػاؿ  218: هو ةن ؾ  كي  ويف و عاؿ لمح  بن حهمح  : لي  بةر كاف يضع احل يت و / صػفحة 

ػل، : كاف كذابا لمحي ا و  عاؿ ال ارعطن : ةن ؾ و  لةا ح يت ابن عمحاس كالطري ػاف ةػن ع ػ  وػعي اف 
سال ى : هػو كػذاب ة ػرح و  عػاؿ ابػن بن عيسز  ع  ذكر ك طريمح رلاه ا    املرى طا وا و عاؿ ال

ع ى : يضع احل يت و  لةا حػ يت ابػن لسػطور كمحاطػ   رجالػ  رل ولػوف    م يالػرؼ جالفػر بػن لسػطور 
   لػػي  ك ال ػػحابة ةػػن ا ػػ  جالفػػر إم جالفػػر بػػن لف طالػػ. و  عػػ  ذكػػر ا مج وػػفياف بػػن احلػػرث  لػػ ا 

حاديػػت ةػػن ادلوضػوعات الػػد  تهػػ ه الةػػريالة ي ػاؿ لػػ  جالفػػر لػ  صػػحمحة  م ي محػػهب ذلػػك و  لععػم لف هػػذه ام
عػن ة ع ػا   كػإف ادلةػز حاكيػا يػؤذى الالػا  ال ػ ـ  م ؽلسػن ةالػ   ػوعز الهحلاوػات و  عػ  رليهػا ك طػػمب 
الالعم ةن ؽلةز حاكيا ع م هبذه امحاديت ادلوضوعة    لو ععم لف هذا م ي ح  لل  ػلتوى ععػز  ػ رة 

 العػم الالعػم ك ال ػمحا للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال المحػ از عػاؿ للمحظلػا ههػاد زه    يفال  كاهلل در الالعم و بػاب 
بن إبراهيم الهسفز عاؿ للمحظلا لبو احلسن ععز بن زل   بن احلسن الفاروز عػاؿ حػ يفها لبػو عمحػ  اهلل زل ػ  
   بن إبراهيم المحعخز عاؿ ح يفها زل   بػن لالػ  بػن ي يػ  عػاؿ حػ يفها عطيػة بػن ب يػة عػاؿ حػ يفها لف ك لبػو

ب ية بن الولي  عن ةال ر ال هري عػن لف وػع ة عػن لف هريػرة عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 
" ةػػن  العػػم الالعػػم  هػػو  ػػاب كػػاف مبه لػػة  وػػم ك ححلػػر    ةػػن  الع ػػ  بالػػ  ةػػا كػػرب ك ػػو مبه لػػة كتػػاب ععػػز 

م يويفػمح بػ      ك لبػو   ظ ر ادلاا " و هذا ح يت م ي ح عن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم    ههػاد 
/ بػاب  219ب ية ة ل  ير ى عن الضالفاا  لصحاب  يسو ف ح ي    ػلػذكوف الضػالفاا ةهػ  و / صػفحة 

ادلعمح ك طع. الالعم كي  عن ةالاذ  لف لةاةة  لف هريرة و كظةا ح يت ةالػاذ كظلمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  عػاؿ 
ؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها ابػػن لف للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػا

ووي  عاؿ ح يفها  يمحاف عاؿ ح يفها احلسن بن  اص  عن اخل ي. بن جحػ ر عػن الهال ػاف بػن لالػيم عػن 
ةالاذ بن جمح  عاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " لػي  ةػن للػمؽ ادلػؤةن ادلعػمح إم ك طعػ. 

ا ابػن لػ  ف عػاؿ للمحظلػا ابػن ةسػال ة عػاؿ حػ يفها لبػو ع ػر  الفاروػز الالعم " و  لةا ح يت لف لةاةة كظلمحظل
عاؿ ح يفها ابػن عػ ى عػاؿ حػ يفها ابػن عتمحػة الرعػز عػاؿ حػ يفها ليػوب الػوزاف عػاؿ حػ يفها ك ػ  بػن بةػ  عػاؿ 
ح يفها ع ر بن ةووػز عػن ال اوػم عػن لف لةاةػة عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " لػي  ةػن 

عػػمح إم ك طعػػ. الالعػػم " و  لةػػا حػػ يت لف هريػػرة للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػاؿ للمحظلػػا للػػمؽ ادلػػؤةن ادل
إ اعي  بن ةسال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػاؿ حػ يفها ابػن عػ ى عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن وػفياف عػاؿ 
حػػ يفها ع ػػر  بػػن ح ػػا السػػمج عػػاؿ حػػ يفها لبوعميفػػة عػػن ام زاعػػال عػػن ال هػػري عػػن لف وػػع ة عػػن لف 

wيرة عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم " محسػ   م ةعػمح إم ك طعػ. الالعػم " و لػي  ك هػذه هر 
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امحاديت  ر ي ح و لةا ام ؿ كإف احلسن بن  اص  هػو ابػن ديهػار  عػ  كذبػ  لمحػ   ػلػ، و  عػاؿ ابػن 
 ػ  و  عػاؿ ابػن ع ى : ة اره ععز اخل ي.  ع  كذبػ   ػالمحة  ػلػ، ال طػاف و  عػاؿ لمحػ  : م يستػ. ح ي

/  لةػػا حػػ يت لف لةاةػػة عػػاؿ ع ػػر بػػن ةووػػز  225حمحػػاف : يػػر ى عػػن ال  ػػاة ادلوضػػوعات و / صػػفحة 
لي  ب  ة و  عاؿ الهسائال  ال ارعطن : هو ةن ؾ و  لةا حػ يت لف هريػرة كػإف ابػن عميفػة ا ػ  زل ػ  بػن 

ى ادلوضػػوعات عػػن ال  ػػاة م ػلػػ  عمحػػ اهلل بػػن عميفػػة و عػػاؿ الػػرازي : م ػلػػتع بػػ  و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يػػر  
ذكره إم ععز ج ة ال  ح كي  و بػاب يفػواب ادلالع ػا للمحظلػا زل ػ  بػن لاصػر عػاؿ للمحظلػا لبػو وػ   زل ػ  بػن 
إبراهيم بن وال  ي  عاؿ للمحظلا لبو الفض  ال ر ز عاؿ للمحظلا لبو بسر بن ةرد ي  عاؿ ح يفها لمح  بػن كاةػ  

سسن عاؿ ح يفها لمح  بن عمحػ اهلل اذلػر ي عػاؿ حػ يفها هةػاـ بػن ابن لعف عاؿ ح يفها ععز بن محاد بن ال
وػػعي اف ادلخر ةػػز ك ادلخ  ةػػز   عػػن ابػػن لف ةعيسػػة عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  
 وػػعم : " ادلالع ػػوف لػػ  الهػػاس كع ػػا لعػػمح الػػذكر جػػ د ه   ع  ػػوهم  م  سػػتظجر هم كتخرجػػوهم   كػػإف 

بسػم اهلل الػرمحن الػرحيم   ك ػاؿ ال ػال بسػم اهلل الػرمحن الػرحيم   كتػ. اهلل بػرااة ادلالعم إذا عاؿ لع ػال عػ  
لع ػػال  بػػرااة لوال يػػ   بػػرااة لع العػػم ةػػن الهػػار " و هػػذا احلػػ يت ةػػن ع ػػ  اذلػػر ي  هػػو اجلويمحػػارى    عػػ  

لػا لبػػو وػمحمح ال ػ ح كيػػ   للػ  كػذاب  ضػػاع و حػ يت ك الػػ عاا لع الع ػا للمحظلػا لبػػو ةه ػور ال ػ از عػػاؿ للمحظ
بسر لمح  بن ععز بن يفابهب اخلطي. عاؿ للمحظلا ععز بن لمح  الرزاز عاؿ ح يفها لبو احلسػن ععػز بػن لمحػ  
ادل ي ػػز عػػاؿ حػػ يفها لف عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ععػػز بػػن إوػػحاؽ المحغػػ ادي عػػاؿ حػػ يفها ةووػػز بػػن زل ػػ  

/ عػن  221ال وةسز عاؿ ح يفها احلسن بن  مح  عن لصـر بػن حو ػ. عػن مةػ  بػن وػالي  / صػفحة 
الضػػحاؾ بػػن ةػػ احم عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " الع ػػم اغفػػر لع الع ػػا 
يفميفا  لط  لع ارهم  بارؾ ذلم ك كسمح م " و هذا حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 

بػػن حمحػػاف : يػػر ى عػػن و عػػاؿ إوػػحاؽ بػػن راهويػػ  : كػػاف مةػػ  كػػذابا و  عػػاؿ ػلػػ، : لػػي  بةػػر و  عػػاؿ ا
ال  ػػػاة ةػػػا لػػػي  ةػػػن حػػػ ي  م م ػلػػػ  كتػػػ. ح ي ػػػ  إم ععػػػز التالحلػػػ. و  لةػػػا لصػػػـر ك ػػػاؿ ػلػػػ، : كػػػذاب 
لمحيػػت و  عػػاؿ المحخػػاري : ةػػن ؾ احلػػ يت و عػػاؿ لبػػو بسػػر اخلطيػػ. :  لةػػا زل ػػ  بػػن ععػػز كةػػيب رل ػػوؿ 

اؿ للمحظلػػػا احلسػػػن بػػػن زل ػػػ  لحادي ػػػ  ةهسػػػرة و حػػػ يت ولػػػر ك ذلػػػك : للمحظلػػػا ال ػػػ از عػػػاؿ للمحظلػػػا اخلطيػػػ. عػػػ
اخلػػمؿ عػػاؿ حػػ يفها يووػػف بػػن ع ػػر ال ػػواس عػػاؿ حػػ يفها لبػػو الطيػػ. بػػن الفرلػػاف عػػاؿ حػػ يفها لف ك لبػػو   
الفرلاف بن د زبة ةو  ادلتوكػ  ععػز اهلل عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن عركػة عػاؿ حػ يفها لبػو ةالا يػة الضػرير زل ػ  

اؿ روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " الع ػػم بػن لػػاـز عػػن امع ػػ  عػن لف  ائػػ  عػػن ابػػن عمحػاس عػػاؿ عػػ
اغفر لع الع ا  لط  لع ارهم  لظع م بػهب ظعػك كػإمم يالع ػوف كتابػك ادلهػ ؿ " و عػاؿ اخلطيػ. : زل ػ  
بن الفرلاف غ  يف ة و ح يت ذكر ع وبة ادلالعم إذا   يال ؿ با ال محياف للمحظلا زل   بن لاصػر عػاؿ للمحظلػا 

وػال  ي  عػاؿ للمحظلػا لبػو الفضػ  ال ر ػز عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر بػن ةرد يػ  عػاؿ  لبو و   زل   بن إبراهيم بػن
wحػػ يفها زل ػػ  بػػن زل ػػ  ابػػن ع ػػر  بػػن زيػػ  عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ةووػػز بػػن الوليػػ  الهيسػػابوري عػػاؿ حػػ يفها 
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احلسن بن به ار اموناباذى عاؿ ح يفها زل   بن يووػف عػن عمحػ الرمحن بػن ال طػاةز عػن لف ادل ػـ  عػن 
رة عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةالعم ال محياف إذا   يالػ ؿ بيػه م كتػ. يػـو ال ياةػة لف هري

/ هػػذا حػػ يت م ي ػػح عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و كظةػػا لبػػو  222ةػع ال ع ػػة " و / صػػفحة 
 طػاةز ك ػاؿ ع ػر  ادل ـ  كساف كذابا  ع  ومحمح ال  ح كي  ك ل ؿ كتاب التوحيػ  و  لةػا عمحػ الرمحن ابػن ال

بػػن ععػػز الفػػمس كػػاف كػػذابا و  هػػذا السػػمـ إظلػػا لالركػػ  ةػػن كػػمـ ةسحػػوؿ و حػػ يت ولػػر ك الػػ عاا بف ػػر 
ادلالع ا للمحظلا زل   بن عمح ادلعك عاؿ للمحظلا إ اعي  بن لف الفض  عاؿ للمحظلػا محػ ة ابػن يووػف عػاؿ للمحظلػا 

فاروػز عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن إوػحاؽ بػن يػول  لبو لمح  بن ع ى عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن دا د بػن ديهػار ال
عاؿ ح يفها وال اف بػن عمحػ ة ال راحػز عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل الالتسػز عػن للػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل 
ععيػػ   وػػعم : " اجت الػػوا  اركالػػوا ليػػ يسم و كاجت الهػػا  ركالهػػا ليػػ يها   مث عػػاؿ : الع ػػم لك ػػر ادلالع ػػا كػػز م 

ز م يػػذه. الػػ ين " و حػػ يت ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  يػػذه. ال ػػروف    اغػػن الالع ػػاا كػػ
 وػػعم و عػػاؿ لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى : هػػذا حػػ يت ةهسػػر و  وػػال اف غػػ  ةالػػر ؼ و  لمحػػ  بػػن إوػػحاؽ م 
يالرؼ ليضا و   يخها زل   بػن دا د كػاف يسػذب و حػ يت ولػر ك ذـ ادلالع ػا : للمحظلػا لبػو ةه ػور بػن 

بػن لف الفضػ  ام ػاعيعال عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن ل  ف عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  ا
عػػ ى عػػاؿ للمحظلػػا ة ػػمحح بػػن ععػػز بػػن ة ػػمحح المحعػػ ى عػػاؿ حػػ يفها ةي ػػوف بػػن امصػػمحغ عػػاؿ حػػ يفها عمحيػػ  بػػن 
إوحاؽ عػاؿ حػ يفها وػيف بػن ع ػر التي ػز عػاؿ : كهػهب جالسػا عهػ  وػال  بػن طريػف اموػساؼ إذ جػاا 

ا بػػجل ةالػػك   ك ػػاؿ ضػػربن ادلالعػػم   ك ػػاؿ  اهلل ملػػ يه م اليػػـو   حػػ يفجل عسرةػػة عػػن ابػػن لػػ  يمحسػػز ك ػػاؿ يػػ
ابن عمحاس عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : "  راركم ةالع ػوكم لععػ  ك لعع ػم   رمحػة ععػز اليتػيم 

اؽ /  لغع  ػػم ععػػز ادلسػػسا "  ر اه إبػػراهيم بػػن عمحػػ اهلل بػػن اجلهيػػ  عػػن عمحيػػ  بػػن إوػػح 223/ صػػفحة 
ك ػػاؿ كيػػ  " ةالع ػػو صػػمحيالسم  ػػراركم "  ر اه إوػػحاؽ بػػن احلسػػن احلػػرف عػػن عمحيػػ  ك ػػاؿ كيػػ  "  ػػرار لةػػد 
ةالع وهػػا " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع بػػم  ػػك    كيػػ  ماعػػة رلر حػػوف    ل ػػ هم ك ذلػػك وػػيف  وػػال  

: كػاف  كسم ك كسمعلا   ةت م بوضع احل يت و  وال  هو ك هذا احلػ يت لعػوى   ػة و عػاؿ ابػن حمحػاف
يضع احل يت ععز الفور و بػاب   ػ ق حضػور رلعػ  الالػا  ععػز غػ ه ةػن الطاعػات ر ى زل ػ  بػن ععػز 
بن ع ر ادلذكر عاؿ ح يفها إوحاؽ بن اجلال  عاؿ حػ يفها لمحػ  بػن عمحػ اهلل اذلػر ي عػاؿ حػ يفها إوػحاؽ بػن 

ع ػر بػن اخلطػاب حبمحح عاؿ ح يفها هةػاـ بػن حسػاف حػ يفها زل ػ  بػن وػ ين حػ يفها عمحيػ ة السػع ا: عػن 
رضػػػز اهلل عهػػػ  عػػػاؿ " جػػػاا رجػػػ  ةػػػن امل ػػػار إ  روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم  للػػػا  ػػػاه  ك ػػػاؿ يػػػا 
رووؿ اهلل إذا حضرت جهازة  حضرت رلع  عا  لي  ا لح. إليك لف ل      ك ػاؿ : إف كػاف لعحلهػازة 

   ةػػن حضػػور للػػف  ةػػن يتمحال ػػا  يػػ كه ا كػػإف حضػػور رلعػػ  عػػا  لػػ  ةػػن حضػػور للػػف جهػػازة  ةػػيال ا
ةػػريو  الػػوده    ةػػن عيػػاـ للػػف ليعػػة لع ػػمة    ةػػن للػػف يػػـو   ػػوة ا    ةػػن للػػف درهػػم  ت ػػ ؽ هبػػا   
w ةػػن للػػف ححلػػة وػػوى الفػػرض    ةػػن للػػف غػػ  ة وػػوى الواجػػ.  غ  هػػا ك وػػمحي  اهلل بهفسػػك  ةالػػك   
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الالعم    لػػ  الػػ ليا  ليػػن   ػػع هػػذه ادلةػػاه  ةػػن ةةػػ   عػػا    لةػػا عع ػػهب لف اهلل يطػػاع بػػالالعم  يالمحػػ  بػػ
 اسلرة ةػن ةػن الالعػم    ةػن  ػر الػ ليا  اسلػرة ةػن اجل ػ    ك ػاؿ رجػ  : عػرااة ال ػروف   ك ػاؿ :  ػلػك 
 ةػػا عػػرااة ال ػػروف بغػػ  ععػػم    ةػػا احلػػع بغػػ  ععػػم    ةػػا اجل الػػة بغػػ  ععػػم   لةػػا عع ػػهب لف السػػهة   ضػػز 

/ هػػػذا حػػػ يت ةوضػػػوع و لةػػػا  224صػػػفحة ععػػػز ال ػػػروف    لف ال ػػػروف م ي ضػػػز ععػػػز السػػػهة   " و / 
ادلذكر ك اؿ لبو بسر اخلطي. : هو ةن ؾ    لةا اذلر ي ك و اجلويمحارى  هو الذى  ضال  و عػاؿ لمحػ  بػن 
حهمح  : إوحاؽ ابن حبمحح لكذب الهاس و بػاب ك ةةػا رة احلاكػة  ادلالع ػا للمحظلػا لبػو ةه ػور ال ػ از عػاؿ 

ا احلسػن ابػن ععػز اجلػوهرى عػاؿ للمحظلػا عمحػ  الال يػ  بػن جالفػر اخلػرؽ للمحظلا لبو بسػر لمحػ  بػن ععػز عػاؿ للمحظلػ
عاؿ ح يفها ععز بن يووف بن ليوب ال عاؽ عاؿ ح يفها لمح  بن زل   بن غال. غمـ لعي  عػاؿ حػ يفها 
زل ػود بػػن غػيمف عػػاؿ حػ يفها الوليػػ  بػن ةسػػعم بػن ةالػػاذ بػن ركاعػػة عػن ععػػز بػن ي يػػ  عػن ال اوػػم عػػن لف 

ؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم " م  ستة  ا احلاكة  م ادلالع ػا " و  عػ  ر اه ػلػ، بػن لةاةة عاؿ : عاؿ روو 
ليوب عػن عمحيػ اهلل بػن زحػر عػن ععػز بػن ي يػ  كػ اد كيػ  " كػإف اهلل ع  جػ  وػعمح م ع ػوذلم  لػ ع الربكػة ةػن 

فيػ  غػمـ لكسعمح م " و  هذا ح يت ةوضوع ععز رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم و كظةػا الطريػمح ام ؿ ك
لعي  عاؿ ال ارعطن : هو ةن ؾ    حسز عه  ابن ع ى لل  عاؿ  ضالها لحاديػت لرعػمح هبػا ععػوب الالاةػة 
و  لةػا ععػز بػن يووػػف كإلػ  م يالػرؼ و  لةػػا الطريػمح ال ػال كفيػ  عمحيػػ اهلل بػن زحػر و عػػاؿ ػلػ، بػن ةالػػا : 

اف : يػر ى ادلوضػوعات عػن لي  بةر  عاؿ لبو ةس ر : هو صاح. ك  ةالضعة و عاؿ لبػو حػا  بػن حمحػ
اميفمحػات    إذا ر ى عػػن ععػػز بػن ي يػػ  ل ػػز بالطاةػػات اجت ػع ك إوػػهاد لػػرب عمحيػػ اهلل بػن زحػػر  ععػػز ابػػن 
ي ي   ال اوم لبو عمح  الرمحن   يسن ةؤ ذلك اخلرب إم شلا ع عػهب ليػ ي م و  عػاؿ الهسػائال  الػ ارعطن : 

بػن الضػو بػن ال ع ػاؿ بػن الػ ذل   كػاف / صػفحة  ععز بن ي ي  ةن ؾ  للمحظلا زل   بػن ضػو ك ػو زل ػ 
/ كػػذابا رلػػاهرا بالفسػػمح و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يػػر ى عػػن لبيػػ  ادلهػػاك  م غلػػوز امحتحلػػاج بػػ   لةػػا لبػػو  225

ع ػارة ك ػػاؿ الػ ارعطن : ضػػاليف جػ ا و بػػاب ذـ احلاكػة للمحظلػػا لبػو ادلال ػػر امل ػاري عػػاؿ للمحظلػا جالفػػر بػػن 
اضز لبو ال اوم التهولز عاؿ ح يفها لبو ع ر بن حيوي  عاؿ ح يفها ع  ػاف ابػن لمح  السراج عاؿ للمحظلا ال 

لمح  ال عاؽ عاؿ  ج ت ك كتاب ح يفها لبو بسر لمح  بن زل   ال و  عاؿ ح يفها لبو إوػحاؽ إبػراهيم 
بن احلسا السو  عاؿ ح يفجل لف عن لبي  عػن جػ ه عػن ابػن عمحػاس عػاؿ : " دلعػهب ادلسػحل  احلػراـ كػإذا 

العز بن لف طال. رضز اهلل عه   حول  ماعة ةن الهػاس إذ دلػ  رجػ  ةػن بػاب ةػن لبػواب ادلسػحل  للا ب
يسالز حد لرج ةن المحاب اسلر و ك اؿ ععز رضػز اهلل عهػ  ععػز بالرجػ  كحلػر بػ  ك ػاؿ ععػز ليػن  ريػ  

ك ععػػز   ك ػاؿ لريػ  المح ػػرة و عػاؿ   ال ػػ  ةػاذا   عػػاؿ لػ  لطعػػ. الالعػم و عػػاؿ ك ػاؿ لػػ  ععػز : يفسعتػػك لةػ
باحلضرة  للهب  ذه. إ  المح رة  طعػ. الالعػم   لي ػا الرجػ  ةػا حركتػك   عػاؿ للػا رجػ  لسػاج عػاؿ ك ػاؿ 
ععز رضز اهلل عه  : اهلل لكرب ي وذلا يفميفا  الهب رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ي ػوؿ : ةػن لدرؾ ةػهسم 

wن اطعػػع ك طػػراز حائػػك لػػػف زةالػػا  طعػػ. كيػػ  احلاكػػة الالعػػم كػػاذلرب اذلػػرب   مث لعمحػػػ  ػلػػ ث ك ػػاؿ : ةػػ
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دةاغ     ةن كعم حائسا  ر ك      ةن ةةز ةع حائك ار فع رزع  و عاؿ ك ػالوا يػا لةػ  ادلػؤةها لليسػوا 
إلوالها ك امومـ   ركالا ك الػ ين   عػاؿ هػم الػذين بػالوا ك السالمحػة  وػرعوا غػ ؿ ةػرق  ع اةػة ػلػ، بػن 

رق ابهػة ع ػراف ععػز الطريػمح كػ لوها ععػز غػ  الطريػمح " و هػذا زكريا   سػة عائةػة ةػن التهػور  اوػت لت م ةػ
( / صػفحة  1ادلوضػوعات  15ح يت م ؼلفز ععز ال محياف اجل عػة للػ  ةوضػوع كػم بػارؾ اهلل ك ةػن   

/  ضال  ك ا لعمحح ةا كال     كيف اجنل ععز السذب ععز رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم  ععػز  226
رل ولػػوف  كولػػ  ععػػز ظ ػػر كتػػاب م ععػػز  ا  يسفػػز ك للػػ  لػػي  بةػػر و بػػاب ععػػز رضػػز اهلل عهػػ   ر ا ػػ  

لػػر ج احلاكػػة ةػػع الػػ جاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  السػػ رعه ى عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا 
مح ة بن يووف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن عػ ى عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن يال ػوب المحخػاري عػاؿ حػ يفها ةووػز 

ا  عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن لف متػيم الفريػاف عػاؿ حػ يفها عمحػ الرحيم بػن حمحيػ. عػاؿ حػ يفها إ اعيػ  بن لف ح
بن ػل، بن عمحي اهلل عاؿ ح يفها وفياف عن ةه ور عن إبراهيم عن عع  ة عن عمح اهلل عاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل 

ز روػػوؿ صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ؼلػػرج الػػ جاؿ  ةالػػ  وػػمحالوف للػػف حائػػك " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع ععػػ
اهلل صعز اهلل ععي   وعم  كي  وكات و لةا إ اعي  بن ػل، ك اؿ ابن عػ ى : ػلػ ث عػن ال  ػاة بالمحواطيػ  
و  عاؿ ابػن حمحػاف : يػر ى ادلوضػوعات عػن ال  ػاة  ةػا م لصػ  لػ  م بػ  الر ايػة عهػ  حبػاؿ و عػاؿ :  عمحػ  

سػػ ائة حػػ يت ععػػز روػػوؿ اهلل الػػرحيم بػػن حمحيػػ. يضػػع احلػػ يت ععػػز ال  ػػاة  لالعػػ  عػػ   ضػػع لك ػػر ةػػن مخ
صعز اهلل ععي   وعم عاؿ :  زل   بن متيم كاف يضع احلػ يت ليضػا و بػاب بسػا كتابػة بسػم اهلل الػرمحن 
الرحيم كي  عن لف هريرة  لل  و كظةا ح يت لف هريرة كظلمحظلا زاهر بن طػاهر عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر المحي  ػز 

ها لبػو زكريػا ػلػ، بػن زل ػ  الالهػربي عػاؿ حػ يفها لبػو عمحػ  اهلل زل ػ  عاؿ للمحظلػا لبػو عمحػ  اهلل احلػاكم عػاؿ حػ يف
/ ابن الضحاؾ المحعخز عن عمح اهلل بن ع ػر بػن الرةػاح عػاؿ  227بن وفياف عاؿ ح يفها عمحاس / صفحة 

ح يفها لبو ةالا ية عن امع   عن لف صاا عن لف هريرة عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " 
 الرمحن الرحيم    يالػور اذلػاا الػد ك اهلل كتػ. اهلل لػ  للػف للػف حسػهة  زلػز عهػ  للػف ةن كت. بسم اهلل

للػػف وػػي ة " و  لةػػا حػػ يت للػػ  : للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن يفابػػهب اخلطيػػ. عػػاؿ 
ز عػاؿ حػ يفها للمحظلا زل   بن ع ر بن بس  ادل رى عاؿ للمحظلا لبػو احلسػن زل ػ  بػن ةه ػور ابػن حػا  الهو ػ

لمحػ  بػن زل ػػ  بػن لف  ػػح ة اخلتعػز عػاؿ حػػ يفها لبػو وػػا  الػر اس عػن لف حفػػا الالمحػ ى عػػن لبػاف عػػن 
للػ  بػن ةالػػك عػاؿ عػػاؿ روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػ   وػػعم : " ةػن كتػػ. بسػم اهلل الػػرمحن الػرحيم كحسػػه ا 

اجلمحػار عػاؿ للمحظلػا عمحػ  المحػاعال بػن  غفر ل  " و طريمح ولر : للمحظلا زل   بن لاصػر عػاؿ للمحظلػا ادلمحػارؾ بػن عمحػ 
لمح  الواعل عاؿ ح يفها زل   بن جالفر بن عمف عاؿ ح يفها لبو الفتح امزدي عاؿ حػ يفها عمحػ الرمحن بػن 
احلسن بن ليوب عاؿ ح يفها لبو وا  الالما ابن ةسعم عاؿ ح يفها لبو حفا الالمح ى عػن لبػاف عػن للػ  

ةػػػن كتػػػ. بسػػػم اهلل الػػػرمحن الػػػرحيم كحلػػػوده ك كحلودهػػػا   عػػػاؿ عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : " 
w ال ي ػػػا هلل غفػػػر لػػػ   لفػػػف عػػػن  ال يػػػ   إف كالػػػا كػػػاكرين " و هػػػذاف حػػػ ي اف م ي ػػػحاف عػػػن روػػػوؿ اهلل 
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صعز اهلل ععي   وعم و لةػا ام ؿ ك ػاؿ لبػو حػا  بػن حمحػاف : عمحػاس بػن الضػحاؾ دجػاؿ يضػع احلػ يت و 
ةػػا ال ػػال كظبػػاف ضػػاليف جػػ ا    لبػػو حفػػا كظ ػػ  ةهػػ  ضػػالفا عػػاؿ :  هػػذا  ػػر ةوضػػوع م  ػػك كيػػ  و  ل

عػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػ  : حرعهػػا ح ي ػػ  و  عػػاؿ ػلػػ، : لػػي  بةػػر و  عػػاؿ الهسػػائال : ةػػن ؾ احلػػ يت و  لبػػو 
وػػا  ا ػػ  الالػػما بػػن ةسػػع ة و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : م ػلػػ  امحتحلػػاج بػػ  و  عػػاؿ لبػػو الفػػتح امزدي : كػػاف 

/ بػاب  228لف يػر ى عهػ  و  عػاؿ زل ػ  بػن طػاهر : هػو كػذاب و / صػفحة رج  ووا م ػل  دلن عرك  
ال مة ععز الهع صعز اهلل  وػعم ك الستػاب كيػ  عػن لف بسػر  لف هريػرة و كظةػا حػ يت لف بسػر كظلمحظلػا 
إ اعي  بن لمح  عاؿ للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  ابػن عػ ى 

ح يفها زل   بن احلسن احملػارج عػاؿ حػ يفها عمحػاد بػن يال ػوب عػاؿ حػ يفها لبػو دا د الهخالػال عػن ليػوب عاؿ 
بن ةووز عن ال اوم بن زل   عن لف بسر عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن كتػ. عػجل 

لمحظلػا زل ػ  عع ا كست. ةال  صمة ععز   ي ؿ ك لجر ةا عر  ذلػك الستػاب " و  لةػا حػ يت لف هريػرة ل
بن لاصر عاؿ للمحظلا احلسا بن لمح  الف ي  عاؿ ح يفها ععز بن زل   عاؿ ح يفها لمح  بن إوػحاؽ الطيػجل 
عاؿ ح يفها ععز بن احلسا عاؿ ح يفها زل ػ  بػن ػلػ، عػاؿ حػ يفها إوػحاؽ بػن  هػ. الالػمؼ عػاؿ حػ يفها 

عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل بةر بن عمحي  عاؿ ح يفها لاـز بن حسيم عن ي ي  بن عياض عن لف هريرة 
ععيػػ   وػػعم : " ةػػن صػػعز ععػػز ك كتػػاب    ػػ ؿ ادلمئسػػة  سػػتغفر لػػ  ةػػا داـ ا ػػز ك الستػػاب " و هػػذاف 
حػػ ي اف ةوضػػوعاف ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و لةػػا ام ؿ ك ػػاؿ ابػػن عػػ ى :  ضػػال  لبػػو دا د 

  ي يػ  بػػن عيػػاض و عػػاؿ ػلػ، : لػػي  بةػػر و وػػ   الهخالػال  كػػاف  ضػػاعا بإمػػاع الالع ػاا و  لةػػا ال ػػال كفيػػ
ةالك عن ابن  الاف ك اؿ كذاب   ك ي  كي ي  بن عياض عاؿ لكذب  لكػذب و  عػاؿ الهسػائال : ةػن ؾ 
احل يت  كي  إوحاؽ بن  ه. عاؿ الػ ارعطن : كػذاب ةػن ؾ ػلػ ث بامباطيػ  و  عػاؿ ابػن حمحػاف يضػع 

مةػػ  عػػن الضػػحاؾ عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ ةػػر روػػوؿ اهلل احلػػ يت و بػػاب للػػذ امجػػرة ععػػز التالعػػيم ر ى 
/  وػعم مبركػاس ادلالعػم ك ػاؿ إيػاؾ  حطػ. ال ػمحياف  لمحػ  الرعػاؽ    إيػاؾ  229صعز اهلل ععيػ  / صػفحة 

 الةرط ععز كتاب اهلل " و هذا ح يت م ي ح    ع  ذكرلا ولفا عن إوحاؽ بن راهوي  لف مةػم كػاف  
 يت و حػػ يت ولػػر : ر ى حسػػا بػػن زل ػػ  التفعيسػػز عػػاؿ حػػ يفها كػػذابا    عػػن الهسػػائال للػػ  ةػػن ؾ احلػػ

احلضرةال عاؿ ح يفها زل   بن حساف عػن عمحػ امععز عػن زيػاد عػن احلسػن عػن للػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل 
صعز اهلل ععي   وعم : " لم لح يفسم عن لجر يفميفة   ك ي  ةػن هػم يػا روػوؿ اهلل   عػاؿ : لجػر ادلالع ػا 

" و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع و  احلضػػرةز  زل ػػ   حسػػاف رلاهيػػ  م يالركػػوف و  زيػػاد  ادلػػؤذلا  امئ ػػة حػػراـ 
ي اؿ ل  ابن لف زيػاد و عػاؿ ػلػ، : لػي  بةػر و  عػاؿ الهسػائال : ةػن ؾ و حػ يت ولػر : ر ى صػاا بػن 
بيػاف ال  فػز عػػن الفػرات بػػن السػائ. عػػن ةي ػوف ابػػن ة ػراف عػػن ابػن ع ػػر عػاؿ : " مػػز روػوؿ اهلل صػػعز 

وعم عن التالعيم  امذاف بػامجرة   ك ػن كالػ  ذلػك كالعيػ  لالهػة اهلل  ادلمئسػة  الهػاس لمالػا " و اهلل ععي    
wهػػذا م ي ػػح ليضػػا و عػػاؿ الػػ ارعطن : صػػاا بػػن بيػػاف  الفػػرات بػػن السػػائ. ةن كػػاف و حػػ يت ععػػز ضػػ  
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يسػػة عػػن هػػذه امحاديػػت عػػاؿ ابػػن عػػ ى : ر ى ع ػػر بػػن احملػػـر المح ػػري عػػن يفابػػهب احلفػػار عػػن ابػػن لف ةع
عائةػػة عالػػهب " وػػظلهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػن كسػػ. ادلالع ػػا   ك ػػاؿ : إف لحػػمح ةػػا للػػذ 
ععي  امجػر كتػاب اهلل " و عػاؿ ابػن عػ ى : لال ػر  لحاديػت ةهػاك   يفابػهب م يالػرؼ  احلػ يت ةهسػر و / 

عػػن لف حػػا  بػػن  / بػػاب لةػػر الالعػػم للمحظلػػا ابػػن لػػ  ف عػػاؿ للمحظلػػا اجلػػوهرى عػػن الػػ ارعطن 235صػػفحة 
حمحاف عاؿ للمحظلا ةسحوؿ عاؿ ح يفها زل   بن ها م عاؿ ح يفها ووي  بن عمح  الال يػ  عػاؿ حػ يفها لػوح بػن 
ذكػػواف عػػن لليػػ  ليػػوب بػػن ذكػػواف عػػن احلسػػن عػػن للػػ  لف روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ " لم 

جػود امجػودين    للػا لجػود  لػ  ودـ   للربكم بظجود امجودين   عالوا بعز يا رووؿ اهلل و عاؿ كػإف اهلل ل
 لجػػودهم ةػػن بالػػ ى رجػػ  ععػػم عع ػػا كهةػػر عع ػػ    كيمحالػػت يػػـو ال ياةػػة لةػػة  حػػ ه ك ػػا يمحالػػت الهػػع لةػػة 
 حػػ ه " و عػػاؿ لبػػو حػػا  : هػػذا حػػ يت ةهسػػر باطػػ  م لصػػ  لػػ  و  لػػوح بػػن ذكػػواف غلػػ. التهسػػ. عػػن 

:  ليػوب ةهسػر احلػ يت و بػاب املػمص ك لةػر ح ي   لع هاك   سلالفت  اميفمحات و عاؿ ػل، بن ةالا 
الالعم للمحظلا لبو ال اوم اجلريرى عاؿ للمحظلا لبو طالػ. الالةػارى عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر زل ػ  بػن لمحػ  بػن لف 
ال عع عاؿ ح يفها زل   بن والي  احلمحاؿ عاؿ ح يفها إ اعي  ابػن ػلػ، عػاؿ حػ يفها ةسػالر عػن عطيػة الالػو  

اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إذا كػػاف يػػـو ال ياةػػة  ضػػالهب ةهػػابر ةػػن لػػور عػػن ابػػن ع ػػر عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ 
ععي ػػا عمحػػاب ةػػن كضػػة ةف  ػػة بالػػ ر  اليػػاعوت  ال ةػػرد ةسععػػة بالػػ يمحاج  السػػه س  اموػػتربؽ   مث يهػػادى 
ةهػػػادى الػػػرمحن ع  جػػػ  لف ةػػػن محػػػ  إ  لةػػػد عع ػػػا ػل عػػػ  إلػػػي م يػػػرد بػػػ  اهلل ع  جػػػ  لجعسػػػوا ععي ػػػا   مث 

/  231جلهػػة " و عػػاؿ الػػ ارعطن :  فػػرد بػػ  إ اعيػػ  عػػن ةسػػالر  هػػو كػػذاب ةػػن ؾ و / صػػفحة يػػ لعوف ا
باب صفة ةن يهتفع بالالعم  ةن م يهتفع بػ  للمحظلػا ابػن لاصػر عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن إبػراهيم عػاؿ للمحظلػا زل ػ  

ري عػػاؿ حػػ يفها بػػن الفضػػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بسػػر بػػن ةرد يػػ  عػػاؿ حػػ يفها عمح احل يػػ  بػػن عمحػػ الرمحن الهيسػػابو 
ععز بن احلسػن الػذهعز عػاؿ حػ يفها عيسػز بػن ةووػز عػن ع ػر عػن صػمحح عػن ك ػ  بػن زيػاد عػن احلسػن 
عن ععز عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم " ةػن طعػ. الالعػم هلل   ي ػ. ةهػ  بابػا إم ازداد بػ  ك 

يهتفػػػع بػػػالالعم كيتالع ػػػ     ةػػػن  لفسػػػ  ذم    الهػػػاس  واضػػػالا  هلل لوكػػػا    الػػػ ليا اجت ػػػادا   كػػػذلك الػػػذى
طع. الالعم لع ليا  ادله لة عه  الهاس  احل وة عه  السعطاف   ي . ةه  بابا إم ازداد بػ  ك لفسػ  ع  ػة 
 بػػػاهلل اغػػػنارا    الػػػ ين جفػػػاا   كػػػذلك الػػػذى م يهتفػػػع بػػػالالعم كعيسػػػف عػػػن احلحلػػػة ععػػػز لفسػػػ   اله اةػػػة 

عػػز روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم    ادلػت م بػػ  ع ػػر بػػن  اخلػ ى يػػـو ال ياةػػة " و هػذا حػػ يت ةوضػػوع ع
( و  1صػػمحح و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يضػػع احلػػ يت ععػػػز ال  ػػاة و  عػػاؿ لبػػو الفػػتح امزدي : كػػذاب كػػػاةر   

 عػػاؿ الػػ ارعطن : ةػػن ؾ و بػػاب بػػذؿ الالعػػم لطالمحيػػ  للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن 
ال اوم امزهرى عاؿ ح يفها ععز بن ع ر احلرف عاؿ ح يفها لبو يال ػوب إوػحاؽ ابػن ععز عاؿ للربل لبو 

دظل ر عاؿ ح يفها إوحاؽ بن لف إورائي  عاؿ ح يفها عمح  ال   س بػن حمحيػ. عػن عسرةػة عػن ابػن عمحػاس 
wعػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " يػػا إلػػوا:  هاصػػحوا ك الالعػػم  م يسػػتم بالضػػسم بالضػػا كػػإف 
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( هػال كػذلك بامصػ   عػ   الػذر  1ة الرج  ك عع   ل   ةن ليالت  ك ةال  " و     هػاة  (     ليال
/ عػػػػاؿ الػػػػ ارعطن :  فػػػػرد بػػػػ  عمحػػػػ   232 وجي  ػػػػا    لالع ػػػػا ة ػػػػحفة ةػػػػن " ل ػػػػر " و     ( / صػػػػفحة 

بػن ال   س و عاؿ ابن ادلمحارؾ : مف لعطػع الطريػمح لحػ. إ  ةػن ك لف   لر ى عػن عمحػ  ال ػ  س و  عػاؿ ا
حمحػػاف : كػػاف يضػػع احلػػ يت ععػػز ال  ػػاة و بػػاب م يالعػػم إم ةػػن يسػػتحمح للمحظلػػا عمحػػ  ام ؿ بػػن عيسػػز عػػاؿ 
للمحظلا عمح اهلل بن زل   امل اري عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن وال  ي  عاؿ للمحظلا لبو ع ػر  بػن محػ اف عػاؿ 

لػػا ع ػػر بػػن احلسػػا اخلفػػاؼ عػػاؿ للمحظلػػا حاةػػ  بػػن  ػػالي. ح و  للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال المحػػ از عػػاؿ للمحظ
حػػ يفها ع ػػر بػػن زل ػػ  بػػن ال يػػات عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل يالػػجل ابػػن لاجيػػة عػػام حػػ يفها الربيػػع بػػن  غعػػ. ح و 
 للمحظلػػػا لبػػػو ةه ػػػور ال ػػػ از عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو بسػػػر اخلطيػػػ. عػػػاؿ للمحظلػػػا الالتي ػػػال عػػػاؿ حػػػ يفها ع  ػػػاف بػػػن لمحػػػ  

ابر بن ياوا  عمح  الال ي  بن ععػز عػام للمحظلػا ادلخعػا عػام الالحلعز ح و  للمحظلا ػل، بن ععز عاؿ للمحظلا ج
ح يفها المحغوي عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن بسػار عػام حػ يفها ػلػ، بػن ع محػة بػن لف الاليػ ار عػن زل ػ  بػن جحػادة 
عن لل  بن ةالك عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم " م  طرحػوا الػ ر ك لكػواه السػمب " و عػاؿ 

الجل الالعم و  عاؿ امل ػاري يالػجل الف ػ  و للمحظلػا ال ػ از للمحظلػا لبػو بسػر اخلطيػ. عػاؿ حػ يفها ابن بسار لظه  ي
بةرى بن عمح اهلل الر ةال عػاؿ حػ يفها لبػو ال اوػم طعحػة بػن ع ػر بػن ععػز احلػذاا عػاؿ حػ يفها المحغػوي عػاؿ 

اهلل  حػػ يفها زل ػػ  بػػن بسػػار عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ، بػػن ع محػػة عػػن زل ػػ  بػػن جحػػادة عػػن للػػ  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ
صػعز اهلل ععيػ   وػػعم : " م  الع ػوا الػػ ر ك لعهػاؽ اخلهػػازير " و عػاؿ الػ ارعطن :  فػػرد بػ  ػلػػ، بػن ع محػػة و 

/ الهسػائال  233عاؿ ادل هف : ععهب  هو ادلت م ب  و عاؿ ػل، بػن ةالػا : لػي  بةػر و  عػاؿ / صػفحة 
ابػن حمحػاف : يػر ى ادلوضػوعات عػن : لي  ب  ة و  عاؿ ابػن عػ ى : عاةػة ةػا ير يػ  م يتػابع ععيػ  و  عػاؿ 

اميفمحات م غلوز امحتحلاج ب  حبػاؿ و بػاب إي ػار الةػمحاف ععػز ام ػياخ بػالالعم للمحظلػا لبػو ادلال ػر امل ػاري 
عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو احلسػػن لػػن ةػػرز ؽ عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر اخلطيػػ. عػػاؿ للمحظلػػا احلسػػن بػػن لمحػػ  بػػن بةػػار عػػاؿ 

ها ع ػػراف بػػن ةووػػز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو طػػاهر عػػاؿ حػػ يفها الوليػػ  حػػ يفها زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن زل ويػػ  عػػاؿ حػػ يف
ادلوعرى عاؿ حػ يفها ال هػري عػاؿ حػ يفها عمحي ػة عػاؿ : عػاؿ زيػ  بػن يفابػهب عػاؿ لهػا روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  
 وعم " اوتودعوا الالعم امح اث إذ رضيت وهم " و هذا حػ يت ةوضػوع ععػز روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  

لولي  كذاب و  عاؿ لمح  : لي  بةػر و بػاب اموػت ادة ةػن الالعػم للمحظلػا لبػو ةه ػور  وعم و عاؿ ػل، : ا
ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ للػػربل لبػػو الفػػرج الطهػػاج ى عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن ع ػػر اخلتعػػز عػػاؿ 
ا ح يفها لبو ال اوم عيسز بن وعي اف عػاؿ حػ يفها دا د بػن ر ػ  عػاؿ حػ يفها إبػراهيم بػن مشػاس عػاؿ حػ يفه
ب ية بن الولي  عن احلسم بػن عمحػ اهلل عػاؿ حػ يفجل ال هػري عػن وػالي  بػن ادلسػي. عػن عائةػة عالػهب : عػاؿ 
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم " إذا ل ز ععز يـو م لزداد كي  عع ا كم بورؾ   ك طعوع الةػ   ذلػك 

ن لاصػر عػن لف الفضػ  بػن اليـو " و هذا ح يت م ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم و للمحظلػا ابػ
wلػػ  ف عػػاؿ : عػػاؿ لهػػا لبػػو عمحػػ  اهلل ال ػػوري : هػػذا حػػ يت ةهسػػر م لصػػ  لػػ  عػػن ال هػػري  م ي ػػح عػػن 
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/ صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم م لععػػم حػػ ث بػػ  غػػ  احلسػػم  ركػػ  ابػػن ادلمحػػارؾ  مػػز  234روػػوؿ اهلل / صػػفحة 
عػاؿ ادل ػهف : ععػهب    ر ايػة عػاؿ ػلػ، لمح  عن ح ي   و  عاؿ ػل، بن ةالا : لي  ب  ػة  م ةػظةوف و 

بػػػن ةالػػػا : احلسػػػم لػػػي  بةػػػر و  عػػػاؿ لبػػػو حػػػا  بػػػن حمحػػػاف : هػػػو كػػػذاب و  عػػػاؿ الهسػػػائال  الػػػ ارعطن : 
ةػػن ؾ احلػػ يت و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يػػر ى ادلوضػػوعات عػػن اميفمحػػات بػػاب  ػػا الط ػػع مهػػ  الالعػػم للمحظلػػا 

ؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف إ اعي  بػن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  عػا
عاؿ ح يفها لبو لمح  بن ع ى عاؿ ح يفها لبو عر بة عاؿ ح يفها لمحػ  بػن بسػار بػن لف ةي ولػة عػاؿ حػ يفها 
زل   بن ةسع ة عن لارجػة بػن ة ػال. عػن لف ةال ػر عػن لوػاةة بػن زيػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل 

مه  الالعم الط ع " و هذا ح يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   ععي   وعم " إف ال فا ال مؿ
 وعم و  زل   بن ةسع ة ع  ضالف  املسائز  لبو زل   اخلػمؿ جػ ا    لارجػة بػن ة ػال. ل ػ  ضػالفا 
ةهػػ  و  عػػاؿ ػلػػ، : لارجػػة لػػي  ب  ػػة و  عػػاؿ ةػػرة : لػػي  بةػػر و  عػػاؿ لبػػو الفػػتح امزدي ةػػن ؾ و  عػػاؿ 

ػلػػػ  امحتحلػػػاج  ػػػربه و بػػػاب لف الالعػػػم م يةػػػمحع ةهػػػ  كيػػػ  عػػػن لف هريػػػرة  عائةػػػة و كظةػػػا ابػػػن حمحػػػاف : م 
ح يت لف هريره كع  طري اف : الطريمح ام ؿ للمحظلا زل   بن عمح  المحاعال ابن لمح  عاؿ للمحظلا مح  بػن لمحػ  

عػاؿ حػ يفها زل ػ  احل اد عاؿ للمحظلا لبو لاليم لمح  بن عمح اهلل احلاكل عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن زل ػ  بػن ةسػز 
/ ح يفها لمحػ  بػن يووػف عػاؿ حػ يفها ع ػر بػن عمحػ اهلل بػن رزيػن  235بن ع ر  بن هةاـ عاؿ / صفحة 

عن زل   يالجل ابن الفض  عن التي ز عن ابن و ين عن لف هريرة عن الهع صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ " 
م    عػا ةػن ل ػر " و الطريػمح لربع م يةمحالن ةن لربع : لرض ةن ةطر    لل ػز ةػن ذكػر    عػا  ةػن ععػ

ال ػػال : للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن ادل ػػرى للمحظلػػا زل ػػ  بػػن إوػػحاؽ المحػػاعرحز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو احلسػػا بػػن ةتػػيم عػػاؿ 
ح يفها مح ة بن ال اوم ح  للمحظلا عمح  الوهاب احلاكل عاؿ للمحظلا زل   بن ادل فر عاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن زل ػ  

ؿ حػ يفها لبػو جالفػر الال يعػز عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  بػن لف ةيسػرة الالتي ال عػاؿ للمحظلػا ابػن الػ لي  عػا
عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن احلسػن بػن زبالػة عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن زل ػ  بػن عحلػمف عػن لبيػ  عػن جػ ه عػاؿ : 
عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم " لربع م يةمحالن ةن لربع : لرض ةن ةطر    م لل ػز ةػن ذكػر    م 

اله ػػر    م الالػا  ةػػن الالعػػم " و  لةػا حػػ يت عائةػػة كظلمحظلػا ابػػن لػػ  ف عػاؿ للمحظلػػا ابػػن ةسػػال ة الالػا ةػػن 
عػاؿ للمحظلػا محػ ة ابػن يووػػف عػاؿ للمحظلػا ابػن عػ ى عػػاؿ حػ يفها ع ػر بػن وػهاف عػػاؿ حػ يفها عمحػاس بػن الوليػػ  

الهػع صػعز اخلمؿ عاؿ ح يفها عمح  السمـ بن عمح  ال   س عػن هةػاـ بػن عػر ة عػن لبيػ  عػن عائةػة عػن 
اهلل ععي   وػعم للػ  عػاؿ " لربػع م يةػمحالن ةػن لربػع : لرض ةػن ةطػر    عػا ةػن ل ػر    لل ػز ةػن ذكػر   
 طال. ععػم ةػن ععػم " و هػذا حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم و لةػا الطريػمح ام ؿ 

حػػ يت لهػ  السػػذب و كػالفرد بػ  زل ػػ  بػن الفضػػ  بػن عطيػػة و عػاؿ لمحػػ  بػن حهمحػػ  : لػي  بةػػر ح ي ػ  
 عػػاؿ ػلػػ، : لػػي  بةػػر كػػاف كػػذابا  كػػذلك عػػاؿ السػػال ى  الفػػمس و  عػػاؿ الهسػػائال : ةػػن ؾ احلػػ يت و 

w/ حمحػاف : يػر ى ادلوضػوعات عػن اميفمحػات م ػلػ  كتػ. ح ي ػ  إم ععػز وػمحي   236 عاؿ ابن / صػفحة 
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   عاؿ ةرة كاف كذابا و  عػاؿ الهسػائال امعتمحار و  لةا الطريمح ال ال : كفي  ابن زبالة عاؿ ػل، : لي  ب  ة 
: ةػػن ؾ احلػػ يت و  لةػػا حػػ يت عائةػػة كفيػػ  عمحػػاس بػػن الوليػػ  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف يػػر ى الالحلائػػ. م غلػػوز 
امحتحلػػػػػاج بػػػػػ  حبػػػػػاؿ  م كتػػػػػ. ح ي ػػػػػ  إم لمعتمحػػػػػار و عػػػػػاؿ  عمحػػػػػ  السػػػػػمـ يػػػػػر ى ادلوضػػػػػوعات م غلػػػػػوز 

: م يػر ى عػن هةػاـ هػذا إم عمحػ  السػمـ و  امحتحلاج بػ  و عػاؿ :  احلػ يت ةوضػوع و  عػاؿ ابػن عػ ى
 عػػاؿ الال يعػػز م يػػر ى هػػذا السػػمـ عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ةػػن ج ػػة   محػػهب و بػػاب الرمحػػة 
لعالػػا  إذا  معػػ. بػػ  ال ػػمحياف كيػػ  عػػن ابػػن عمحػػاس  للػػ  و كظةػػا حػػ يت ابػػن عمحػػاس كظلمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  

وهرى عن ال ارعطن عن لف حا  بن حمحاف عاؿ ح يفها ع ر بػن وػهاف المحاعال المح از عاؿ للمحظلا لبو زل   اجل
عاؿ ح يفها لمح  بن الفض  ال ائغ عاؿ ح يفها لوح بػن اذليػ م عػاؿ حػ يفها  هػ. بػن  هػ. عػن ابػن جػريع 
عن عطاا عن ابن عمحاس عاؿ عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ارمحػوا يفميفػة : ع يػ  عػـو ذؿ    غػجل 

دلػػا  تمعػػ. بػػ  ال ػػمحياف " و  لةػػا حػػ يت للػػ  كعػػ  طري ػػاف : الطريػػمح ام ؿ : للمحظلػػا عمحػػ  عػػـو اكت ػػر    عا
احلػمح بػن عمحػ  اخلػالمح عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن ةػرز ؽ ال عفػػرال عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػػا 

زي عػػن لف عمحػػ  الغفػػار بػػن زل ػػ  ادلػػؤدب عػػاؿ حػػ يفها ع ػػار بػػن عمح اميػػ  عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ة ا ػػ  الػػرا
/ ابػن ةالػك عػاؿ عػاؿ روػو اهلل  237الالمحاس جالفر بن هار ف عن  الاف بن ادل  ى عن للػ  / صػفحة 

صعز اهلل ععي   وػعم " ارمحػوا يفميفػة : غػجل عػـو اكت ػر  ع يػ  عػـو عػ  ذؿ    ك ي ػا  تمعػ. بػ  اجل ػاؿ " و 
عػػن الػػ ارعطن عػػن لف حػػا  عػػػاؿ الطريػػمح ال ػػال : للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػاؿ للمحظلػػػا احلسػػن بػػن ععػػز 

حػػ يفها ابػػن عتيمحػػة عػػاؿ حػػ يفها يووػػف بػػن ها ػػم عػػاؿ حػػ يفها ي يػػ  بػػن لف ال رعػػاا عػػاؿ حػػ يفجل عيسػػز بػػن 
ط  اف عن لل  بن ةالك عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم : " لرمحػوا ةػن الهػاس يفميفػة : ع يػ  

هػػذا حػػ يت ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   عػػـو ذؿ    غػػجل عػػـو اكت ػػر    عادلػػا بػػا اجل ػػاؿ " و
 وعم و لةا ح يت ابن عمحاس كفي   هػ. بػن  هػ.  كػاف لكػذب الهػاس و لةػا حػ يت للػ  كفػز الطريػمح 
ام ؿ  الاف  هو رل وؿ م يالػرؼ و    ال ػال عيسػز بػن ط  ػاف و عػاؿ ابػن حمحػاف : يتفػرد بادلهػاك  عػن 

دل هف : ععهب  إظلا يالػرؼ هػذا ةػن كػمـ الفضػي  بػن عيػاض للمحظلػا ادلةاه  م غلوز امحتحلاج ب  و عاؿ ا
ب  ابن لاصر عاؿ للمحظلا لمحػ  بػن ععػز بػن لعػف عػاؿ للمحظلػا احلػاكم لبػو عمحػ  اهلل الهيسػابوري عػاؿ :  الػهب 
إ اعي  بن زل   بن الفض    ي وؿ :  الهب ج ى ي وؿ  الهب وػالي  بػن ةه ػور ي ػوؿ : عػاؿ الفضػي  

يػ  عػـو ذؿ    غهيػا اكت ػر    عادلػػا بػا اجلػاؿ " و بػاب لزهػ  الهػاس ك الالػا  ج الػػ  بػن عيػاض " لرمحػوا ع  
للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى 

هضػػر عػاؿ حػػ يفها ةووػز بػػن عيسػز احلػػوازى عػاؿ حػػ يفها عمحػاد بػػن زل ػ  بػػن صػ ي. عػػاؿ حػ يفها ي يػػ  بػن ال
/ عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ادلهػذر عػن جػابر لف روػوؿ اهلل صػعز  238اما الز عن ادلهذر بن زياد / صفحة 

اهلل ععي   وعم عاؿ : " ةن لزه  الهاس ك الالا    عي  يا رووؿ اهلل له  بيت  و عػاؿ م و ج الػ  " و هػذا 
wالػو الالع ػاا  ادلػت م بػ  ادلهػذر و ح يت ةوضوع ععز رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم    إظلػا يػر ى عػن ب

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



/ لبػػواب  تالعػػمح بػػال روف بػػاب ك  239عػػاؿ الفػػمس : كػػاف كػػذابا و  عػػاؿ الػػ ارعطن : ةػػن ؾ و / صػػفحة 
كضائ  السور للمحظلا عمح  الوهاب بن ادلمحارؾ عاؿ للمحظلا زل   بن ادل فر بن بسراف عاؿ للمحظلا لمح  بػن زل ػ  

اؿ ح يفها لبو جالفر زل   ابن ع ر  الال يعػز عػاؿ حػ يفجل ععػز بػن الالتي ال عاؿ للمحظلا يووف بن ال لي  ع
احلسن بن عاةر عاؿ ح يفها زل   بن بسار عاؿ ح يفها ب يع بن حمحاف لبو اخلعي  عاؿ حػ يفها ععػز بػن زيػ  
بن جػ عاف  عطػاا ابػن لف ةي ولػة كمعلػا عػن زر بػن حمحػي  عػن لف بػن كالػ. عػاؿ : عػاؿ   روػوؿ اهلل 

" يا لف ةن عرل كابػة الستػاب لعطػز ةػن امجػر كػذكر وػورة وػورة  يفػواب  الي ػا إ  صعز اهلل ععي   وعم 
ولر ال روف " و للمحظلا ادلمحارؾ بن ل  ف بن عمح ادلعك عاؿ لمح  بن احلسن بن ل  ف عاؿ للمحظلػا لبػو طػاهر 

د السحلسػتال زل   بن ععز بن الالمؼ عاؿ للمحظلا ع  اف بن زل   اسدةز عاؿ للمحظلا لبػو بسػر بػن لف دا  
إذلا عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عاصػم عػاؿ حػ يفها  ػمحابة بػن وػوار عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عمحػ  الواحػ  عػن ععػز 
بػن زيػ  بػػن جػ عاف  عطػاا ابػػن لف ةي ولػة عػن زر بػػن حمحػي  ك حمحػي    عػػن لف بػن كالػ. عػػاؿ : " إف 

ي ػػا ةػػػر ا  عػػػاؿ إف روػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػ   وػػػعم عػػػرض ععػػز ال ػػػروف ك الهسػػػة الػػد يػػػات ك ةػػػات   ك
جربي  ععيػ  السػمـ لةػر: لف لعػرل ععيػك ال ػروف  هػو ي رئػك السػمـ و ك ػاؿ لف ك عػهب دلػا عػرل ععػز روػوؿ 
اهلل صعز اهلل ععي   وعم ك ا ك ل   كالػهب   لاصػة كح ػجل ب ػواب ال ػروف شلػا عع ػك اهلل  لطعالػك ععيػ  

امجػر كظظلػا عػرل يفع ػز ال ػروف  لعطػز ةػن امجػػر    عػاؿ لالػم يػا لف لؽلػا ةسػعم عػرل كابػة الستػاب لعطػز ةػن 
كظظلا    ؽ ععز ك  ةؤةن  ةؤةهة    ةن عرل وؿ ع راف لعطز بس  وية ةه ػا لةالػا ععػز جسػر ج ػهم   
 ةػػن عػػرل وػػورة الهسػػاا لعطػػز ةػػن امجػػر كظظلػػا   ػػ ؽ ععػػز كػػ  ةػػن  ريفػػ  ة ايفػػا    ةػػن عػػرل ادلائػػ ة لعطػػز 

وػػػي ات  ركػػػع لػػػ  عةػػػر درجػػػات بالػػػ د كػػػ  ي ػػػودى  / عهػػػ  عةػػػر 245عةػػػر حسػػػهات  زلػػػز / صػػػفحة 
 ل رال  هف  ك ال ليا    ةن عرل وورة املالاـ صعز ععيػ  وػمحالوف للػف ةعػك    ةػن عػرل امعػراؼ جالػ  

(    ةن عرل املفاؿ لكوف ل   فيالا   اه ا  بػر  ةػن الهفػاؽ    ةػن عػرل يػول   1اهلل بيه   با إبعي    
ن كذب بيول   ص ؽ ب   بال د ةػن غػرؽ ةػع كرعػوف    ةػن عػرل لعطز ةن امجر عةر حسهات بال د ة

وػورة هػود لعطػز ةػن امجػر عةػر حسػهات بالػ د ةػن صػ ؽ لػوح  كػذب بػ     ذكػر ك كػ  وػورة يفػػواب 
 الي ا إ  ولر ال روف " و  ع  كرؽ هذا احلػ يت لبػو إوػحاؽ ال العػع ك  فسػ ه كػذكر عهػ  كػ  وػورة ةهػ  

 ى ك ذلك  م لعحل. ةه  ا مم ا ليساةن لصػحاب احلػ يت    إظلػا ةا ؼل  ا   محال  لبو احلسن الواح
عحلمحػػػهب ةػػػن لف بسػػػر بػػػن لف دا د كيػػػف كرعػػػ  ععػػػز كتابػػػ  الػػػذى صػػػهف  ك كضػػػائ  ال ػػػروف  هػػػو يالعػػػم للػػػ  
حػػ يت زلػػاؿ    لسػػن  ػػره م ػػور احملػػ يفا كػػإف ةػػن عػػاد م  هفيػػمح حػػ ي  م  لػػو بالمحواطيػػ     هػػذا عمحػػيح 

وؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم لل  عاؿ : " ةن ح ث عجل ح ي ا يػرى للػ  كػذب ةه م مل  ع  صح عن رو
ك و لح  السػاذبا " و  هػذا حػ يت كضػائ  السػور ة ػهوع بػم  ػك      إوػهاد الطريػمح ام ؿ بػ يع و 

( بػػػن عمحػػػ  الواحػػػ  عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف : ةهسػػػر  2عػػػاؿ الػػػ ارعطن :  هػػػو ةػػػن ؾ      الطريػػػمح ال ػػػال سلعػػػ    
wا يهفػرد مبهػاك  م  ةػمح  لحاديػت ال  ػاة    عػ  ا فػمح بػ يع  سلعػ  ععػز ر ايػة هػذا احلػ يت عػن احل يت جػ 
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ععز بن زي     ع  عاؿ لمح   ػل، : ععػز بػن زيػ  لػي  بةػر و  بالػ  هػذا كػهف  احلػ يت يػ ؿ ععػز للػ  
ك ك ة ػػهوع كإلػػ  عػػ  اوػػتف  ك اوػػتهف    السػػور  ذكػػر ك كػػ   احػػ ة ةػػا يهاوػػمح ا ةػػن ال ػػواب بسػػمـ ركيػػ

( هػػال كػػذلك  1مايػػة الػػرب دة م يهاوػػ. كػػمـ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم    عػػ      هػػاة  (     
( لػي  ك وػػه  احلػػ يت ادلػػذكور سلعػػ  بػػن عمحػػ   2بامصػ   ي ضػػز السػػياؽ ب ولػػ  بالػػ  إبعػػي  ححلابػػا و   
ر ليضػا ةيسػرة بػن / ر ى ك كضػائ  السػو  241الواح   إظلا كي  زل    ال ػحيح سلعػ  و     ( / صػفحة 

عمح  رب  و عاؿ عمح الرمحن بن ة  ى : ععهب دليسرة ةن ليػن ج ػهب هبػذه امحاديػت ةػن عػرل كػذا كعػ  كػذا   
عػػاؿ  ضػػالت  لرغػػ. الهػػاس كيػػ  و للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ادل فػػر الةػػاةال عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو 

تي ال عاؿ حػ يفها ػلػ، بػن لمحػ  ادلخ  ةػز عػاؿ احلسن الالتي ال عاؿ للمحظلا يووف بن ال لي  عاؿ ح يفها الال
ح يفها لمح  بن زل   بن ةتهوي  عاؿ  الهب ععز بن احلسا ي وؿ  الهب ابن ادلمحارؾ ي ػوؿ ك حػ يت لف 
بػػن كالػػ. عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " ةػػن عػػرل وػػورة كػػذا كعػػ  كػػذا " عػػاؿ ابػػن ادلمحػػارؾ لظػػن ال لادعػػة 

الف يػػ   ادلمحػػارؾ بػػن ععػػز ال ػػ   عػػام للمحظلػػا ععػػز بػػن زل ػػ  ابػػن الالػػمؼ  ضػػالت  و للمحظلػػا إبػػراهيم بػػن ديهػػار 
عػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػػن ععػز بػن لمحػ  بػػن ع ػر احل ػاهز عػاؿ للمحظلػػا احلسػن بػن زل ػ  عػػاؿ للمحظلػا احلسػن بػػن 
ععز بن ػل، بػن وػمـ الػ اةغال عػاؿ  الػهب زل ػ  بػن الهضػر الهيسػابوري ي ػوؿ  الػهب زل ػود بػن غػيمف 

هب ةؤةم ي وؿ ح يفجل  يب بفضائ  وور ال روف الذى ير ى عن لف بن كال.   ك عػهب لعةػيب ي وؿ  ال
ةن حػ يفك   ك ػاؿ حػ يفجل رجػ  بادلػ اين  هػو حػز ك ػرت إليػ  ك عػهب ةػن حػ يفك   ك ػاؿ حػ يفجل  ػيب 
بواوق  هو حز ك رت إلي    ك اؿ ح يفجل  يب بالمح رة ك رت إلي  ك اؿ ح يفجل  ػيب بالمحػاداف ك ػرت 

بيػػ ى كػػظدلعن بيتػػا كػػإذا كيػػ  عػػـو ةػػن ادلت ػػوكة  ةال ػػم  ػػيب   ك ػػاؿ : هػػذا الةػػيب حػػ يفجل    إليػػ    كظلػػذ
ك عهب يا  يب ةن ح يفك   ك اؿ   ػل يفجل لح   لسها رليها الهػاس عػ  رغمحػوا ةػن ال ػروف كوضػالها ذلػم هػذا 

طيػ. عػاؿ للمحظلػا احل يت لي ركوا  جوه م إ  ال روف و للمحظلا لبو ةه ور بن ل  ف عاؿ للمحظلا لبو بسػر اخل
 16ال اضػػػز لبػػػو الالػػػما الواوػػػطال عػػػاؿ حػػػ يفها لبػػػو بسػػػر ادلفيػػػ  عػػػاؿ حػػػ يفها اذليػػػ م بػػػن لعػػػف الػػػ  ري   

/ عػػاؿ حػػ يفها زل ػود بػػن غػػيمف عػػاؿ  الػهب ادلؤةػػ  ذكػػر عهػػ ه احلػػ يت  242( / صػػفحة  1ادلوضػوعات 
جل رجػ  يف ػة  ػاه   عػاؿ الذى ير ى عن لف عن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم ك كضػ  ال ػروف   ك ػاؿ حػ يف

( عػػػاؿ ل يػػػهب ادلػػػ ائن كع يػػػهب الرجػػػ  الػػػذى يػػػر ى هػػػذا احلػػػ يت   ك عػػػهب لػػػ   1حػػػ يفجل رجػػػ  يف ػػػة  ػػػاه   
حػػػ يفجل كػػػإ: لريػػػ  لف و ػػػز المح ػػػرة   ك ػػػاؿ هػػػذا الرجػػػ  الػػػذى  التػػػ  ةهػػػ  بواوػػػق   كظ يػػػهب  اوػػػق كع يػػػهب 

 ػػز المح ػػرة   ك ػػاؿ إف هػػذا الةػػيب الةػػيب   ك عػػهب إ: كهػػهب بادلػػ ائن كػػ لن ععيػػك الةػػيب   إ: لريػػ  لف و
الذى  الت  ةه  هو بالسم   كظ يهب المح رة كع يػهب الةػيب بػالسم   ك عػهب لػ  حػ يفجل كػإ: لريػ  عمحػاداف   
ك ػػاؿ إف الةػػيب الػػذى  الهػػاه ةهػػ  بالمحػػاداف   كظ يػػهب عمحػػاداف كع يػػهب الةػػيب ك عػػهب ا ػػمح اهلل ةػػا حػػاؿ هػػذا 

طا مث المح ػػػػرة كػػػ لعهب ععيػػػك كػػػػظلربل ب  ػػػة هػػػػذا احلػػػ يت الػػػذى ل يػػػػهب ادلػػػ ائن  ع  ػػػهب ععيػػػػ  مث  اوػػػ
wاحل يت   ك اؿ : إلػا اجت الهػا كرليهػا الهػاس عػ  رغمحػوا عػن ال ػروف  زهػ  ا كيػ   للػذ ا ك هػذه امحاديػت   
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ك الػػػ لا كوضػػػالها ذلػػػم هػػػذه الفضػػػائ  حػػػد يرغمحػػػوا كيػػػ  و بػػػاب ك ذكػػػر وػػػورة المح ػػػرة للمحظلػػػا ابػػػن لػػػ  ف عػػػن 
ا  عاؿ ر ى يال وب بن الولي  ادل : عن ةووز بن ع محػة عػن لػاكع عػن اجلوهرى عن ال ارعطن عن لف ح

ابن ع ر عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم " لػو متػهب المح ػرة يفممثائػة ويػة لتسع ػهب المح ػرة ةػع الهػاس 
" و هذا حػ يت ةوضػوع م عفػا اهلل ع ػن  ضػال  ملػ  ع ػ  عيػ. اموػمـ هبػذا و عػاؿ لمحػ  بػن حهمحػ  :  

(  1ةػػن السػػذابا ععػػز ال  ػػاة م ػلػػ  كتػػ. ح ي ػػ  إم ععػػز التالحلػػ. و     هػػاة  (     كػػاف يال ػػوب 
/ بػػػاب ك عػػرااة ويػػػة السروػػػال بالػػػ   243التسػػرار بامصػػػ     لالعػػػ  ةػػػن لصػػ  السػػػياؽ     ( و / صػػػفحة 

ا ال مة كي  عن ععز  جابر  لف لةاةة : كظةا ح يت ععز رضز اهلل عه  كظلمحظلػا زاهػر بػن طػاهر عػاؿ للمحظلػ
لبو بسر المحي  ز عاؿ للمحظلا لبو عمح  اهلل احلاكم عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن صػاا بػن هػال عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن 
إوػػحاؽ بػػن ال ػػمحاح عػػاؿ حػػ يفها لف عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ع ػػر  ال ر ػػز عػػن مةػػ  بػػن وػػالي  عػػن لف 

اهلل ععيػػ   إوػػحاؽ اذل ػػ ال عػػن عمحػػ الال ى عػػاؿ  الػػهب ععػػز بػػن لف طالػػ. ي ػػوؿ  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز
 وعم ي وؿ " ةن عرل وية السروال ك دبػر كػ  صػمة   ؽلهالػ  ةػن دلػوؿ اجلهػة إم ادلػوت " و هػذا حػ يت 
م ي ح و عمح الال ى م يالرؼ    مة  ع  كذب  لبو دا د الطيالسال  ابن راهوي  و  عػاؿ الػرازي  الهسػائال 

. و  لةػا حػ يت جػابر كعػ  طري ػاف و هو ةن ؾ و  عاؿ ابن حمحاف : م ػلػ  كتػ. ح ي ػ  إم ععػز التالحلػ
: الطريػمح ام ؿ : للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  عػػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػػاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػػاؿ 
للمحظلا لبو لمح  ع ى عاؿ ح يفها احلسا بن ةووز ابن لعػف ادلروػغز عػاؿ حػ يفها إوػحاؽ بػن زريػمح عػاؿ 

عاؿ ح يفها ابػن جػريع عػن لف الػ ب  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز ح يفها إ اعي  بن ػل، بن عمحي اهلل التي ز 
اهلل ععي   وعم " ةن عػرل ويػة السروػال ك دبػر كػ  صػمة لرعػهب وػمحع  ػوات كعػم يعتػ م لرع ػا حػد يه ػر 
اهلل ع  ج  إ  عائع ا كيغفػر لػ    مث يمحالػت اهلل ع  جػ  ةعسػا كيستػ. حسػها    ؽلحػو وػي ا   إ  الغػ  ةػن 

اؿ ابن عػ ى : هػذا حػ يت باطػ  م ير يػ  عػن ابػن جػريع إم إ اعيػ     كػاف ػلػ ث  عك الساعة " و ع
/  ةػػا م لصػ  لػػ   244عػن ال  ػاة امباطيػػ  و  عػاؿ ابػػن حمحػاف : يػػر ى ادلوضػوعات عػن ال  ػػاة / صػفحة 

 عن اميفمحات م ب  الر اية عه  حباؿ و  عاؿ ال ارعطن : كذاب ةن ؾ و  عػاؿ لبػو الفػتح امزدي ركػن ةػن
لركاف السذب و الطريمح ال ال : للمحظلا عمح اهلل بن ععػز ادل ػرى عػاؿ للمحظلػا عمحػ  الواحػ  بػن حعػواف عػاؿ للمحظلػا 
لبػو ل ػر لمحػ  بػن زل ػػ  الهروػز عػاؿ للمحظلػا عمحػػ  المحػاعال بػن عػالع عػاؿ حػػ يفها إ اعيػ  بػن إبػراهيم ال طػػوا: 

ي يػ  عػن ةػو  الػ ب  عػن جػابر عػاؿ  عاؿ ح يفها عمح احل ي  بن صاا عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن زل ػ  عػن لف
عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم " ةػػػن عػػػرل ويػػػة السروػػػال ك دبػػػر كػػػ  صػػػمة ةستوبػػػة لعطػػػز ععػػػوب 
الةػػاكرين  يفػػواب الهمحيػػا  لع ػػاؿ ال ػػادعا    بسػػق اهلل ععيػػ  ؽليهػػ   رمحػػ     ؽلهالػػ  ةػػن دلػػوؿ اجلهػػة إم 

   لحػػ هم عػػ  وػرع  ةػػن الطريػمح ام ؿ و  لةػػا حػػ يت عػمحو ةعػػك ادلػوت ر حػػ  " و  هػػذا طريػمح كيػػ  رلاهيػ
لف لةاةة كظلمحظلا زل   بن ع ر امرةوى عاؿ للمحظلا ابن ادلظةوف عػاؿ للمحظلػا الػ ارعطن عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن 
wوعي اف بن ام الت عاؿ ح يفها هار ف ابن زياد الهحلار  ععػز بػن صػ عة امل ػاري عػام حػ يفها زل ػ  بػن 
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اد امذلػػا: عػػن لف لةاةػػة عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " ةػػن عػػرل ويػػة محػػ  عػػن زل ػػ  بػػن زيػػ
السروػػال دبػػر كػػ  صػػمة ةستوبػػ    ؽلهالػػ  ةػػن دلػػوؿ اجلهػػة إم لف ؽلػػوت " و عػػاؿ الػػ ارعطن : غريػػ. ةػػن 
ح يت امذلا: عن لف لةاةة  فرد ب  زل   بن مح  عه  و عاؿ يال وب بػن وػفياف : لػي  بػال وى و بػاب 
ك عرااة الفابة  وية السروال ع ي. ال مة للمحظلا لبو زل   عمح اهلل بن ععػز ادل ػرى عػاؿ للمحظلػا لبػو ةه ػور 
زل   بن لمح  اخلياط عاؿ للمحظلا لبو طاهر لمح  بن احلسػن المحػاعم ى عػاؿ للمحظلػا عمحػ ادلعك بػن بةػراف عػاؿ 

/ زلمحػػور ادلسػػز عػػاؿ  245 حػػ يفها دععػػع عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن لضػػر بػػن لالػػ  عػػاؿ زل ػػ  بػػن / صػػفحة
ح يفها احلارث بن ع   ح و  للمحظلا زل   بن لاصر عاؿ للمحظلا لمح  بن احلسا بػن عػري  عػاؿ للمحظلػا زل ػ  
بػػن ععػػز بػػن الفػػتح عػػاؿ حػػ يفها ع ػػر بػػن لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم بػػن لمحػػ  الػػ  رعز عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن 

حػػ يفها احلػػارث بػػن ع ػ  عػػن جالفػػر بػػن زل ػػ  عػػن احلسػن ادلالػػ ؿ عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن جالفػر ادلسػػز عػػاؿ 
لبيػػ  عػػن جػػ ه عػػن ععػػز عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " إف كابػػة الستػػاب  ويػػة السروػػال 
 ويتا ةن وؿ ع راف     اهلل إ  ولر اسية     ك ع  الع م ةالػك ادلعػك إ  عولػ   يػرزؽ ةػن يةػاا بغػ  

 محطهػػػا إ  لرضػػػك إ  ةػػػن يال ػػػيك   عػػػاؿ اهلل ع  جػػػ  : إ: حسػػػاب   ةالع ػػػات بػػػالالرش ي عػػػن يػػػا رب 
حعفهب م ي رل كن لح  ةن عمحادي دبر ك  صمة إم جالعهب اجلهة ة ػواه  إم لوػسهت  ح ػ ة ال ػ س  إم 
ل رت إلي  باليجل ادلسهوف ك ك  يـو  سالا ل رة    إم عضيهب ل  كػ  يػـو وػمحالا حاجػة لدلاهػا ادلغفػرة   

(  لعذ ػػ  ةهػػ  " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع  فػػرد بػػ   1    إم ل ػػر   ةػػن كػػ  عػػ      إم ل ػػر   ةػػن كػػ  عػػ
احلارث بن ع   و عاؿ لبو حا  بن حمحاف : كاف احلارث شلن ير ى عػن اميفمحػات ادلوضػوعات و ر ى هػذا 
احل يت  م لص  ل   عاؿ لبو بسر زل   بن إوحاؽ بن ل ؽلة : احلارث كذاب  م لصػ  ذلػذا احلػ يت و 

 ػهف : ععػهب كهػهب عػ   الػهب هػذا احلػ يت ك زةػن ال ػمحا كاوػتال عت  ضلػوا ةػن يفميفػا وػهة حلسػػن عػاؿ ادل
ظجل بالر اة كع ا عع هب لل  ةوضوع  ركت  ك اؿ   عائ  : للي  هو اوتال اؿ لػ    ععػهب اوػتال اؿ اخلػ  

سػػرار ( الت 1يهمحغػػز لف يسػػوف ةةػػر عا   كػػإذا عع هػػا للػػ  كػػذب لػػرج عػػن ادلةػػر عية و     هػػاة  (     
/ بػاب ك كضػ  يػ  كيػ  عػن ععػز  للػ   246بامص  كذلك  هو ةن ومحمح امعمـ و     ( / صػفحة 

 لف بسػػر ال ػػ يمح  لف هريػػرة و كظةػػا حػػ يت ععػػز ععيػػ  السػػمـ كظلمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  
اؿ حػ يفها لمحػ  بػن جالفػر بن ععز احلػاكل عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر الربعػا: عػاؿ للمحظلػا لبػو ةه ػور المحو ػهحلز عػ

بن ل ر احل اؿ عاؿ ح يفها الالمحاس بن إ اعيػ  الرعػز عػاؿ حػ يفها إ اعيػ  بػن ػلػ، المحغػ ادي عػن وػفياف 
ال وري عن لف إوحاؽ عن احلارث عن ععز عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم " ةػن  ػع وػورة 

  عةرين ححلة    ةن كتمح ا   ػرهبا لدلعػهب ي  ع لهب عةرين ديهارا ك ومحي  اهلل    ةن عرلها ع لهب ل
جوكػ  للػف ي ػػا  للػف لػػور  للػف بركػػة  للػف رمحػػة  للػف رزؽ    ل عػػهب ةهػ  كػػ  غػ   داا " و  عػػ  ر ى 
لمحػػ  بػػن هػػار ف عػػن ع ػػر  بػػن ليػػوب عػػن زل ػػ  بػػن إ اعيػػ  بػػن عيػػاش عػػن لبيػػ  عػػن ال ػػوري ضلػػوه و  لةػػا 

wلمحػ  بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا لبػو ةه ػور عمحػ اهلل بػن عيسػز حػ يت للػ  كظلمحظلػا لبػو ةه ػور الفػ از عػاؿ للمحظلػا 
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بن إبػراهيم احملتسػ. عػاؿ حػ يفها لبػو الطيػ. لمحػ  ابػن زل ػ  بػن الالمحػاس بػن ها ػم اله ا لػ ي عػاؿ حػ يفها 
زل   بن عمح  بن عاةر الس رعه ى عاؿ ح يفها ع اـ بن يووف عػاؿ حػ يفها  ػالمحة عػن محيػ  الطويػ  عػن 

 صػعز اهلل ععيػ   وػعم " وػورة يػ   ػ عز ك التػوراة ادلال ػة   عيػ  يػا لل  بػن ةالػك عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل
روػػػوؿ اهلل  ةػػػا ادلال ػػػة   عػػػاؿ : لالػػػم صػػػاحمح ا  ػػػ  الػػػ ليا  اسلػػػرة   سابػػػ  عهػػػ  بعػػػوى الػػػ ليا   ػػػ كع عػػػن 
صػػاحمح ا كػػ  وػػوا    ضػػز لػػ  كػػ  حاجػػة    ةػػن عرلهػػا عػػ لهب لػػ  عةػػرين ححلػػة    ةػػن  ال ػػا عػػ لهب لػػ  

  ةػػن كتمح ػػا   ػػرهبا لدلعػػهب جوكػػ  للػػف لػػور  للػػف ي ػػا  للػػف بركػػة  للػػف رمحػػة للػػف ديهػػار ك وػػمحي  اهلل
/  لةػػا حػػ يت لف بسػػر كظلمحظلػػا ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر  247 ل عػػهب ةهػػ  كػػ  غػػ   داا " و / صػػفحة 

لمحػػ  بػػن ععػػػز عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػػ اهلل بػػن زل ػػ  بػػػن لمحػػ  بػػن الفعػػػو السا ػػ. عػػاؿ للمحظلػػػا لمحػػ  بػػن عمحػػػ الرمحن 
ؽ عػػاؿ حػػ يفها لبػػو جالفػػر زل ػػ  بػػن ل ػػر بػػ  ةه ػػور ال ػػائغ عػػاؿ حػػ يفها ابػػن لف ل يػػ  عػػاؿ حػػ يفجل الػػ عا

زل ػػ  بػػن عمحػػ الرمحن بػػن لف بسػػر اجلػػ عا: عػػن وػػعي اف بػػن ةرعػػاع عػػن هػػمؿ عػػن ال ػػعهب عػػن لف بسػػر 
 ال  يمح رضز اهلل عه  عن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم كػذكر ضلػو احلػ يت الػذى عمحعػ  و  لةػا حػ يت
لف هريرة كظلمحظلا ادلمحارؾ بن ل  ف عاؿ للمحظلا لمح  بن احلسن ابن ل  ف عاؿ للمحظلا لبو طالػ. بػن الالػمؼ 
عاؿ لةا ع  اف بن زل   عاؿ ح يفها ابػن لف دا د عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن زكريػا عػاؿ حػ يفها ع  ػاف بػن اذليػ م 

اهلل ععيػ   وػعم " ةػن عػرل يػ  ك  عاؿ ح يفها هةاـ عن احلسن عػن لف هريػرة عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز
ليعػػة لصػػمحح ةغفػػورا لػػ     ةػػن عػػرل الػػ لاف ليعػػة اجل الػػة لصػػمحح ةغفػػورا لػػ  " و هػػذا احلػػ يت ةػػن ميػػع طرعػػ  
باطػ  لػػ  لصػػ  لػ  و لةػػا حػػ يت ععػز كػػإف ادلػػت م بػ  إ اعيػػ  بػػن ػلػ، و عػػاؿ ابػػن عػ ى ػلػػ ث عػػن ال  ػػاة 

ةػػا لمحػػ  بػػن هػػار ف كا  ػػ  ابػػن عػػ ى بوضػػع احلػػ يت و بالمحواطيػػ  و  عػػاؿ الػػ ارعطن : كػػذاب ةػػن ؾ    ل
 لةا ح يت لل  ك اؿ ال ارعطن : زل   بن عمح  يسذب  يضع و  لةا حػ يت لف بسػر ك ػاؿ الهسػائال : 
زل ػػ  بػػن عمحػػ الرمحن اجلػػ عا: ةػػن ؾ احلػػ يت و  لةػػا حػػ يت لف هريػػرة ك ػػاؿ الػػ ارعطن : زل ػػ  بػػن زكريػػا 

/  248عػ  ر ى ةركوعػا  ةوعوكػا  لػي  كي ػا  ػر ي محػهب و / صػفحة  يضع احل يت و عاؿ : هذا احلػ يت
بػػاب كضػػ  وػػورة الػػ لاف عػػ  ذكرلاهػػا ك احلػػ يت ادلت ػػ ـ    عػػ  للمحظلػػا اجلريػػرى عػػاؿ للمحظلػػا الالةػػارى عػػاؿ 
حػػ يفها الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها ابػػن صػػاع  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو هةػػاـ الركػػاعال عػػاؿ حػػ يفها زيػػ  بػػن احلمحػػاب عػػاؿ 

عػػن ػلػػ، بػن لف ك ػػ  عػػن لف وػػع ة عػن لف هريػػرة عػػن الهػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  حػ يفها ع ػػر بػػن را ػ 
لل  عاؿ : " ةن عػرل وػورة الػ لاف ك ليعػة لصػمحح يسػتغفر لػ  وػمحالوف للػف ةعػك "  فػرد بػ  ع ػر عػاؿ لمحػ  
بن حهمح  : ع ر بػن را ػ  م يسػا ى  ػي ا و عػاؿ ابػن حمحػاف : يضػع احلػ يت م ػلػ  ذكػره ك الستػ. إم 

ل ػػ ح كيػػ  و بػػاب ك لػػ  ؿ اعػػرل بسػػم ربػػك للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب با
عاؿ ح يفجل ععز ابن زل ػ  الػ يهورى عػاؿ حػ يفها محػ ة بػن يووػف عػاؿ حػ يفها إ اعيػ  بػن لمحػ  بػن زل ػ  

ؿ حػ يفجل زل ػ ين اسجرى عاؿ ح يفها إبراهيم بن زل   اخلواص عاؿ ح يفها احلسن بن زل   بن ال محاح عا
wإدري  الةاكالال عاؿ ح يفجل ةالك بن لل  عن ربيالة ابػن لف عمحػ الرمحن عػن لػاكع عػن ابػن ع ػر عػاؿ : " 
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دلػػا الػػ ؿ اهلل  الػػا  :   اعػػرل باوػػم ربػػك الػػذى لعػػمح ( عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم دلالػػاذا كتمح ػػا يػػا 
ح  وػحل  ال عػم  وػحل ت الهػوف و عػاؿ ةالػاذ ةالاذ   كع ا بعغ   كم م  طال   اوحل   اعنب ( وحل  العو 

 الهب العوح  ال عم  الهوف  هم ي ولوف : الع م اركع ب  ذكرا الع م احطػق بػ   زرا   الع ػم اغفػر بػ  ذلمحػا و 
عاؿ ةالاذ :  وحل ت  للربت رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم كسػحل     للػذ ةالػاذ العػوح  ال عػم  الهػوف 

حػ يت ةوضػوع م  ػك  للػا ل ػم بػ  إ اعيػ  اسجػرى  ةػا لبػرد هػذا /  هز ال  اة كستمح ا ةالػاذ " و هػذا 
/ الوضػػع    ةػػا لبالػػ   اضػػال  عػػن الالعػػم   كػػإف هػػذه السػػورة ل لػػهب مبسػػة و  ةالػػاذ إظلػػا لوػػعم  249صػػفحة 

بادل يهة و باب كض  وورة التا للمحظلا عمح الرمحن بػن زل ػ  للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للػربل لبػو 
هرى عاؿ ح يفها زل   بن عمح اهلل بن الةخ  عاؿ ح يفها لبو الالمحػاس زل ػ  ابػن بيػاف بػن ةسػعم ال اوم امز 

ال  فز عاؿ ح يفها احلسن بن عركة عاؿ حػ يفها عمحػ الرمحن بػن ة ػ ى عػن ةالػك بػن للػ  عػن ال هػري عػن 
 بػاف لهػا لل  عاؿ : " دلا ل لهب وورة التا ععز رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم كػرح ذلػا كرحػا  ػ ي ا حػد

  ة كرح  كسظلها ابن عمحاس بال  ذلك عػن  فسػ ها ك ػاؿ لةػا عولػ   الػا   التػا ( كػمحمد الةػاـ    ال يتػوف 
( كمحمد كعسطا    طور ويها ( طورويها الذى كعم اهلل ع  ج  ععي  ةووز    هذا المحع  امةػا ( كمحعػ  

عيػػ   وػػعم   مث رددلػػاه لوػػف  وػػاكعا ( ةسػػة   ل ػػ  لع هػػا املسػػاف ك لحسػػن   ػػوق ( زل ػػ  صػػعز اهلل ع
عمحػػػاد الػػػمت  الالػػػ ى   إم الػػػذين وةهػػػوا  ع عػػػوا ال ػػػاحلات ( لبػػػو بسػػػر  ع ػػػر   كع ػػػم لجػػػر غػػػ  شلهػػػوف ( 
ع  ػػاف بػػن عفػػاف   ك ػػا يسػػذبك بالػػ  بالػػ ين ( ععػػز بػػن لف طالػػ.   للػػي  اهلل بػػظحسم احلػػاك ا ( لف 

هػػذا حػػ يت ةوضػػوع بػػارد الوضػػع باليػػ  عػػن ال ػػواب بال ػػك كػػي م لمحيػػا  مالػػك ععػػز الت ػػوى يػػا زل ػػ  " و 
كاحل   كي  ععز ابن بياف ال  فز   كسظلػ  عػ   معػ. بػال روف و عػاؿ لبػو بسػر اخلطيػ. : كػ  ر ايػة لظلػ    

( غ  ابن بياف  لرى الالعة ةػن ج تػ  و بػاب كضػ  عػو هػو اهلل لحػ  للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا  1
( هػال كػذلك بامصػ   عػ   الػذر  وجي  ػا و  1بػن يووػف     هػاة  (      ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا محػ ة

/ عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو لمحػػػ  بػػػن عػػػ ى عػػػاؿ حػػػ يفها عػػػمف ح و  للمحظلػػػا عمحػػػ  اجلمحػػػار بػػػن  255    ( / صػػػفحة 
إبػػراهيم ابػػػن ةهػػػ ه عػػػاؿ للمحظلػػػا لمحػػػ  بػػػن عمحػػػ الرمحن الػػػذكوا: عػػػاؿ للمحظلػػػا لمحػػػ  بػػػن ةووػػػز ابػػػن ةرد يػػػ  عػػػاؿ 

ععػز عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عتيمحػة عػام حػ يفها عيسػز ابػن محػاد عػاؿ حػ يفها لػي  ك ليػت    ح يفجل زل   بن
بػػن وػػال  عػػن اخلعيػػ  بػػن ةػػرة عػػن احلسػػن بػػن احلسػػن الس  وػػز عػػن وػػالي  بػػن ع ػػر  عػػن للػػ  عػػن الهػػع 
صعز اهلل ععي   وعم لل  عاؿ : " ةن عرل ع  هو اهلل لح  ععز ط ارة ةائػة ةػرة كط ػره لع ػمة يمحػ ل بفابػة 

لستػػاب   كتػػ. اهلل لػػ  بسػػ  حػػرؼ عةػػر حسػػهات    زلػػا عهػػ  عةػػر وػػي ات    ركػػع لػػ  عةػػر درجػػات   ا
 بػػجل لػػ  ةائػػة ع ػػر ك اجلهػػة    ركػػع لػػ  ةػػن الال ػػ  ك يوةػػ  ذلػػك ة ػػ  ع ػػ  لػػال    كظظلػػا عػػرل ال ػػروف يفميفػػا 

الالػػرش  ػػذكر  يفميفػػا ةػػرة    هػػز بػػرااة ةػػن الةػػرؾ  زلضػػرة لع مئسػػة  ةهفػػرة لعةػػياطا    ذلػػا د ى حػػوؿ 
صاحمح ا حد يه ر اهلل إلي    كإذا ل ر إلي  ك     يالذب  لب ا " زاد ابن ةه ه عاؿ : "  ةن عػرل عػ  هػو اهلل 
wلحػػػ  ةػػػائ: ةػػػرة غفػػػر اهلل لػػػ  لطي ػػػة مخسػػػا وػػػهة إذا اجتهػػػ. ل ػػػام لربالػػػا : الػػػ ةاا  امةػػػواؿ  الفػػػر ج 
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يػ   وػعم   عػاؿ ػلػ، بػن ةالػا  الهسػائال :  ام ربة " و هذا ح يت ةوضوع ععز روػوؿ اهلل صػعز اهلل عع
اخلعي  ضاليف و  عػاؿ ابػن حمحػاف : ةهسػر احلػ يت عػن ادلةػاه  ك ػ  الر ايػة عػن اماهيػ  و بػاب م ي ػاؿ 
وػػورة كػػذا للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن ععػػز ادل ػػرى عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ  الواحػػ  بػػن ععػػواف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ل ػػر لمحػػ  بػػن 

اعال بن عالع عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عمحػ اهلل بػن ةطػا عػاؿ حػ يفها لعػف بػن زل   الهروز عاؿ للمحظلا عمح  المح
هةاـ عاؿ ح يفها عمحاس عن ةووز بن لل  عن لبي  لل  عن الهع صعز اهلل ععي   وػعم عػاؿ " م   ولػوا 
وػػػورة وؿ ع ػػػراف  م وػػػورة الهسػػػاا  كػػػذلك ال ػػػروف كعػػػ  و  لسػػػن عولػػػوا السػػػورة الػػػ: يػػػذكر كي ػػػا وؿ ع ػػػراف  

 1/ لمح  عاؿ بن حهمح  : هذا ح يت ةهسػر  لحاديػت عتػي     251كع  " و / صفحة   كذلك ال روف
( لحاديػػت ةهػػاك   عػػاؿ ػلػػ، : عتػػي  لػػي  بةػػر  عػػاؿ الفػػمس ةػػن ؾ و بػػاب يفػػواب  ػػا  ال ػػروف للمحظلػػا 
 ععز بن عمح اهلل بن ل ر عاؿ للمحظلا لبو جالفر زل   بن لمح  بن ادلسع ة عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن وػالي  بػن
ووي  عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر زل ػ  بػن ال اوػم املمحػاري عػاؿ حػ يفها السػ ؽلز عػاؿ حػ يفها يػول  بػن عمحيػ اهلل 
الال ػػػ ى عػػػاؿ حػػػ يفها دا د بػػػن حبػػػر السرةػػػال عػػػن ةسػػػعم بػػػن  ػػػ اد عػػػن عمحيػػػ  بػػػن ع ػػػ  عػػػن عمحػػػادة بػػػن 

راا ػ  كإلػ  يطػرد ال اةهب عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم " إذا عاـ لح كم ةن العي  كعيحل ر ب 
ب راا ػػػػ  ةػػػػردة الةػػػػياطا  كسػػػػاؽ اجلػػػػن    إف ادلمئسػػػػة الػػػػذين ك اذلػػػػواا  وػػػػساف الػػػػ ار ي ػػػػعوف ب ػػػػم   
 يسػػ الوف ل راا ػػ    كػػإذا ةضػػهب هػػذه العيعػػة ل صػػهب العيعػػة ادلسػػتظلفة ك الػػهب بف ػػال لسػػاعا    كػػول ععيػػ  

ل    كػإذا غسػعوه  كفهػوه جػاا ال ػروف لفيفة   كإذا حضر   الوكاة جاا ال روف كوعف عه  رلوػ   هػم يغسػعو 
كػػ ل  حػػد صػػار بػػا صػػ ره  كفهػػ    كػػإذا دكػػن  جػػاا ةهسػػر  لسػػ  لػػرج حػػد صػػار كي ػػا بيهػػ   بيه  ػػا 
كي ػػومف إليػػك عهػػا كإلػػا لريػػ  لف لسػػظل    كي ػػوؿ :  اهلل ةػػا للػػا مبفارعػػ  لبػػ ا حػػد لدلعػػ  اجلهػػة   كػػإف كهت ػػا 

ر إلي  كي وؿ ه   الركن   كي ػوؿ : ةػا لعركػك كي ػوؿ : للػا ال ػروف لةرمتا كي  بةر كةظلس ا و عاؿ : مث يه 
الػػذى كهػػهب لوػػ ر ليعػػك  لظ ػػز مػػارؾ  لةهالػػك  ػػ و ك   الػػك  ب ػػرؾ كظبةػػر ك ػػا ععيػػك بالػػ  ةسػػظلة 
ةهسػػر  لسػػ  ةػػن هػػم  م حػػ ف و عػػاؿ مث يالػػرج ال ػػروف إ  اهلل ع  جػػ  كيسػػظل  لػػ  كرا ػػا  ديفػػارا  عهػػ يم و 

 عهػػػ ي  ةػػػن لػػػور اجلهػػػة  يػػػا ا ةػػػن يػػػا ا اجلهػػػة كيح عػػػ  للػػػف ةعػػػك ةػػػن ة ػػػرف  كيػػػظةر لػػػ  بفػػػراش  ديفػػػار
( هػال كػذلك بامصػ     لػي  هػو ةػن رجػاؿ السػه  ك احلػ يت  1ةمئسة  اا ال ليا       هاة  (   

/ كيسػػمح  م إليػػ   252ادلػػذكور و  لالػػ  با ػػ    ػػحيف ةػػن " عمحػػاس " ادلػػذكور بالسػػه  و     ( / صػػفحة 
: ه  اوتوحةهب بالػ ى كػإ:   لزؿ حػد لةػر اهلل بفػراش  ديفػار ةػن اجلهػة  عهػ ي  ةػن اجلهػة  ال روف كي وؿ

 يػػا ا ةػػن اجلهػػة كيح عولػػ  مث يفر ػػول  ذلػػك الفػػراش  يضػػالوف الػػ يفار عهػػ  رجعيػػ   اليػػا ا عهػػ  رجعيػػ  
يعحلػػوا ك  اليػػا ا عهػػ  صػػ ره مث يضػػحلالول  ععػػز  ػػ ة امؽلػػن مث ؼلرجػػوف عهػػ  كػػم يػػ اؿ يه ػػر إلػػي م حػػد 

السػػػ اا   مث يركػػػع لػػػ  ال ػػػروف ك عمحعػػػة ال ػػػرب كيووػػػع لػػػ  ةسػػػ ة مخػػػ  ةائػػػة عػػػاـ ل  ةػػػا  ػػػاا اهلل   مث ػل ػػػ  
اليا ا كيضال  عه  ةهخري  مث يظ  لهع  كػ  يػـو ةػرة ل  ةػر ا كيظ يػ   ػربهم  يػ عو ذلػم بػاخل   ال ػواب   

w. وػوا ل ػاهم كػ  يػـو ةػرة ل  ةػر ا كمحسػز كإف  العم لح  ةن  ل ه ال روف بةره بذلك  إف كػاف ع محػ  ع ػ
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ععػػي م حػػد يػػهفب ك ال ػػور " و  عػػ  ر اه الال يعػػز عػػن إبػػراهيم بػػن زل ػػ  عػػن ع ػػر  بػػن ةػػرز ؽ عػػن دا د 
لبسق ةن هذا و هذا ح يت م ي ح عن رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم    ادلػت م بػ  دا د و عػاؿ ػلػ، 

ر ى عهػػػ  حػػػ يت ال ػػػروف لػػػي  بةػػػر و  عػػػاؿ الال يعػػػز :  بػػػن ةالػػػا : دا د الطفػػػارى ك الطفػػػا ى   الػػػذى
حػػ يت دا د باطػػ  م لصػػ  لػػ    مث كيػػ  السػػ ؽلز    كػػاف  ضػػاعا لعحػػ يت و بػػاب يفػػواب حػػاكل ال ػػروف 
للمحظلا ععز بن عمح  الواح  ال يهورى عاؿ للمحظلا احلسن بن زل   اخلمؿ عاؿ للمحظلا لمح  بػن جالفػر ال طيالػز 

ق عػاؿ حػ يفها لعػف بػن هةػاـ عػن بةػر بػن ظلػ  عػن ال اوػم ةػو  لالػ  عاؿ ح يفها إدري  بػن عمحػ  السػر 
بػػن ي يػػ  عػػاؿ للػػربل لبػػو لةاةػػة المحػػاهعز لف روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " ةػػن عػػرل يفعػػت ال ػػروف 

/ لعطػػز  253لعطػػز يفعػػت الهمحػػوة    ةػػن عػػرل يفع يػػ  لعطػػز يفع ػػز الهمحػػوة    ةػػن عػػرل ال ػػروف كسظظلػػا / صػػفحة 
ا    ي ػػاؿ لػػ  يػػـو ال ياةػػة اعػػرل  ارعػػ  لسػػ  ويػػة درجػػة حػػد يهحلػػ  ةػػا ةالػػ  ةػػن ال ػػروف    ي ػػاؿ لػػ  الهمحػػوة كع ػػ

لعمحو كي محو بي ه مث ي اؿ ل  : لعمحو كي محو بي ه مث ي ػاؿ لػ  ل ػ رى ةػا ك يػ يك   كػإذا ك يػ ه الي ػجل 
م و عػاؿ لمحػ  : اخلع       املػرى الهالػيم " و هػذا حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػع

 رؾ الهاس ح يت بةر    عاؿ ةرة : ػل، بن الالما كػذاب يضػع احلػ يت  بةػر ابػن ظلػ  لوػول حػام ةهػ  
و  عاؿ ػل، بن والي  : كاف ركها ةن لركاف السذب و  عاؿ لبو حا  الرازي : ةن ؾ و  عػاؿ ابػن حمحػاف : 

ضػمت و بػاب حفػاظ ال ػروف عركػاا لهػ   ال اوم ير ى عن لصحاب ر و  اهلل صعز اهلل ععي   وػعم ادلال
اجلهة كي  عن احلسا بن ععز  لل  و كظةا ح يت احلسا كظلمحظلا زل   بن عمح ادلعك عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن 
ععز بن يفابهب عػاؿ حػ يفها لبػو احلسػا زل ػ  بػن احلسػن امهػوازي عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن زل ػود ابػن لػرزاد 

ا اخل اةػػز عػػاؿ حػػ يفها إوػػحاؽ بػػن إبػػراهيم ةػػو  ميػػع بػػن عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن وػػ   بػػن ليػػوب عػػاؿ حػػ يفه
جارية عاؿ ح يفها عمح اهلل بن ةاهاف عػاؿ حػ يفها كايػ  ادلػ : عػاؿ حػ يفجل وػسيهة ابهػة احلسػا بػن ععػز عػن 
لبي ا عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم " محعة ال روف عركاا لهػ  اجلهػة " و هػذا حػ يت م ي ػح 

عػػاؿ لمحػػ  : هػػو ةػػن ؾ احلػػ يت و  عػػاؿ ػلػػ، : لػػي  ب  ػػة و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : م و  كايػػ  لػػي  بةػػر و 
غلػػوز امحتحلػػاج بػػ  و  لةػػا حػػ يت للػػ  كظلمحظلػػا اجلريػػرى عػػاؿ للمحظلػػا الالةػػارى عػػاؿ حػػ يفها الػػ ارعطن عػػاؿ 
حػػ يفها لبػػو عمحػػ  اهلل بػػن سلعػػ  حػػ يفها عهػػمح  بػػن إ اعيػػ  ال ػػ از عػػاؿ حػػ يفها رلا ػػع ابػػن ع ػػر  عػػاؿ حػػ يفها 

/ صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم "  254عيػػػت بػػػن وػػػال  عػػػن ال هػػػري عػػػن للػػػ  عػػػاؿ عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل / صػػػفحة ال
املمحيػػػاا وػػػادة لهػػػ  اجلهػػػة    الالع ػػػاا عػػػواد لهػػػ  اجلهػػػة    لهػػػ  ال ػػػروف عركػػػاا لهػػػ  اجلهػػػة " و هػػػذا حػػػ يت 
ز ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و عػػاؿ لبػػو حػػا  بػػن حمحػػاف : رلا ػػع يضػػع احلػػ يت ععػػ

ال  اة م ػل  ذكره إم بال  ح كيػ  و  عػاؿ لبػو الفػتح امزدي : هػو كػذاب و بػاب يفػواب ةػن حفػل ال ػروف 
ل ػػرا للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػن اجلػػوهرى عػػن الػػ ارعطن عػػن لف حػػا  بػػن حمحػػاف عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن 

وؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  ادل ػػاجر عػػن لف ةالا يػػة عػػن عمحيػػ اهلل بػػن ع ػػر بػػن لػػاكع عػػن ابػػن ع ػػر عػػاؿ عػػاؿ روػػ
w وعم " ةن حفل ال روف ل را لفف عن لبوي  الالذاب  إف كالا كاكرين " و عاؿ لبو حا  : هػذا ةوضػوع 
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بم  ك كي  و  زل   بػن ادل ػاجر يضػع احلػ يت ععػز ال  ػاة    ي يػ  ك املمحػار ال ػحاح للفاظػا يسػوي ا 
ة ةػػن  ػػسز الف ػػر  هػػو ػلفػػل ال ػػروف ععػػز ةػػذه. لفسػػ     كػػاف يهتحػػ  ةػػذه. السػػوكيا و بػػاب ع وبػػ

للمحظلا عمحػ  الوهػاب بػن ادلمحػارؾ عػاؿ للمحظلػا ابػن بسػراف عػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػن الالتي ػال عػاؿ حػ يفها يووػف بػن 
لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو جالفػػر الال يعػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن إ اعيػػ  عػػاؿ حػػ يفها دا د بػػن احملػػرب عػػاؿ حػػ يفها 

حاؾ عن ابن عمحاس عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ومـ بن ي ي  ال ارى عن جويرب عن الض
ةن عع   اهلل ال روف مث  سز الف ر كت. اهلل الف ر بػا عيهيػ  إ  يػـو ال ياةػة " و هػذا حػ يت م ي ػح و 
 دا د بن ومـ  جويرب  الضحاؾ كع م رلر حػوف و عػاؿ الال يعػز : م ػلفػل إوػهاد هػذا احلػ يت  م ةتهػ  

/ باب حمح ال ػارى ك بيػهب ادلػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ ادلعك عػاؿ للمحظلػا ابػن  255/ صفحة  م لص  ل  و 
ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة عاؿ ح يفها ابن ع ى عاؿ ح يفها ععز بن لمح  بن ةر اف عػاؿ حػ يفها ابػن لف عػرزة 

ة عػن عاؿ ح يفها احلسم بن وع اف عاؿ ح يفها ع ر  بن ميع عن جويرب عن الضحاؾ عن اله اؿ ابن وػرب 
ععػػز عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " ةػػن عػػرل ال ػػروف كعػػ  ةائتػػا ديهػػار كػػإف   يالط ػػا ك الػػ ليا 
لعطي ا ك اسلرة " و هذا ح يت م ي ح عن رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم و عػاؿ ػلػ، : ع ػر  ابػن 

ؿ الهسػائال  الػ ارعطن : هػو ميع كذاب لمحيت و عاؿ ابػن حمحػاف : يػر ى ادلوضػوعات عػن اميفمحػات و  عػا
 جػػويرب ةن كػػاف و عػػاؿ ادل ػػهف ععػػهب : إظلػػا هػػذا يػػر ى ةػػن كػػمـ ععػػز رضػػز اهلل عهػػ   إف كػػاف م   محػػهب 
الر ايػة بػػ  و للمحظلػا زاهػػر بػن طػػاهر عػاؿ للمحظلػػا لبػو بسػػر المحي  ػز عػػاؿ حػ يفها لبػػو عمحػ  اهلل احلػػاكم عػاؿ حػػ يفها 

ف عاؿ ح يفجل ععز بن وع ة عاؿ ح يفها عمح ادلعك بػن هػار ف لبو الولي  الف ي  عاؿ ح يفها احلسن بن وفيا
بػػن عهػػنة عػػن لبيػػ  عػػن جػػ ه عػػن ع  ػػاف رضػػز اهلل عهػػ  للػػ  عػػاؿ ذلػػك و عػػاؿ ػلػػ، : عمحػػ ادلعك بػػن هػػار ف  
كذاب و  عاؿ ابن حمحاف : يضع احل يت و باب إكاعػة امهػوف ب ػرااة ال ػروف ععيػ  للمحظلػا عمحػ  الوهػاب عػاؿ 

ؿ للمحظلػا الالتي ػال عػاؿ حػ يفها ابػن الػ لي  عػاؿ حػ يفها الال يعػز  حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  للمحظلا ابػن ادل فػر عػا
بػػن حهمحػػ  عػػاؿ حػػ يفها لف حبػػ يت حػػ يفهاه لالػػ  بػػن إبػػراهيم ادلػػؤدب عػػاؿ حػػ يفها وػػمـ بػػن رزيػػن  حػػ يفها / 

/ امع   عن   يمح عن ابن ةسالود عاؿ " بيهػا للػا  الهػال صػعز اهلل ععيػ   وػعم ك بالػو  256صفحة 
طرعػػات ادل يهػػة إذا برجػػ  عػػ  صػػرع   كػػ لوت ةهػػ   عػػرلت ك لذلػػ  كاوػػتوى جالسػػا   ك ػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل 
ععيػػػ   وػػػعم : ةػػػا ذا عػػػرلت ك لذلػػػ  يػػػا ابػػػن لـ عمحػػػ    ك عػػػهب : كػػػ اؾ لف  لةػػػز و عػػػرلت   لكحسػػػمحتم لظلػػػا 

بال ػػجل بػػاحلمح لػػو عرلهػػا لع هػػاكم عمح ػػا  للسػػم إليهػػا م  رجالػػوف ( ك ػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم :  الػػذى 
/  257ةػػوعن ععػػز جمحػػ  لػػ اؿ " ك ػػاؿ لف : هػػذا احلػػ يت ةوضػػوع   هػػذا حػػ يت السػػذابا و / صػػفحة 

لبواب  تالعمح بالعػـو احلػ يت بػاب ك ةػن يؤلػذ عهػ  الالعػم للمحظلػا ععػز بػن لمحػ  ادلوحػ  عػاؿ للمحظلػا ههػاد بػن 
ز بػن احلغػا احلػاكل عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن إبراهيم عاؿ للمحظلا لبو بسر بػن الفضػ  عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن ععػ

ل رؼ المحعخز عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن  ػ يمح بػن إبػراهيم عػاؿ حػ يفها  ػ يمح ح و  للمحظلػا احمل ػ اف ابػن لاصػر 
w ابن عمح  المحاعال عام للمحظلا مح  بن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا لبػو لالػيم احلػاكل عػاؿ حػ يفها لبػو ال اوػم زيػ  بػن ععػز 
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ة ر يػػ  عػػاؿ حػػ يفها يووػػف بػػن محػػ اف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو وػػالي  المحعخػػز  بػػن لف بػػمؿ عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن
 للمحظلػا ابػن لاصػػر عػاؿ للمحظلػا لبػػو وػ   زل ػػ  بػن إبػراهيم عػػاؿ حػ يفها لبػػو الفضػ  زل ػ  بػػن الفضػ  ال ر ػػز 
عاؿ للمحظلا لبو بسر بػن ةرد يػ  عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن ععػز بػن حمحػي  الػوازةز عػاؿ حػ يفها عيسػز ابػن زل ػ  

محظلا زل   بن ع ػر  بػن ححلػر لبػو وػالي  المحعخػز عػاؿ حػ يفها  ػ يمح بػن إبػراهيم عػاؿ حػ يفها الربةسز عاؿ لل
عمحاد بن ك   عن لف ال ب  عن جابر عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم " م جتعسوا ةع كػ  عػا    

ن السػػرب إم عػػا  يػػ عوكم ةػػن مخػػ  إ  مخػػ  : ةػػن الةػػك إ  الي ػػا    ةػػن الالػػ ا ة إ  اله ػػيحة    ةػػ
إ  التواضع    ةن الرياا إ  املػمص    ةػن الرغمحػة إ  الرهمحػة "  عػاؿ زل ػ  بػن  ػ يمح : ةػن الرغمحػة إ  
ال هػػ  و هػػذا لػػي  ةػػن كػػمـ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و عػػاؿ لبػػو لالػػيم احلػػاكل كػػاف  ػػ يمح يالػػل 

ةػن احلػ يت للمحظلػا لبػو الربكػات بػن  لصحاب  ك اؿ هذا كوهم كيػ  الػر اة كركالػوه و بػاب عمحػوؿ ةػا يواكػمح احلػمح
ادلمحارؾ احلاكل امظلاطز عاؿ للمحظلا ابن بسراف الةاةال عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن زل ػ  الالتي ػال عػاؿ للمحظلػا يووػف 

/ ليػوب عػاؿ حػ يفها جػ  عػوف  258( / صػفحة  1ادلوضػوعات  17بن ال لي  عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن   
ن عمحي اهلل بن   يمح عن لف هريرة لف الهع صػعز اهلل ععيػ  الرةادي عاؿ ح يفها ل الت بن ل ار عن عتادة ع

 وعم عاؿ " إذا ح يفتم عجل حب يت يواكمح احلمح كخػذ ا بػ  حػ يفهب ل    لحػ ث " و عػاؿ الال يعػز : لػي  
ذلذا العفل عن الهع صعز اهلل ععي   وعم إوػهاد ي ػح و  ام ػالت ك لم ػالت   هػذا غػ  حػ يت ةهسػر 

ر و  ذكر لبو وعي اف اخلطاف عن السػاجز عػن ػلػ، بػن ةالػا عػاؿ : هػذا و عاؿ ػل، : ل الت لي  بة
احلػػ يت  ضػػالت  ال لادعػػة و عػػاؿ اخلطػػاف : هػػو باطػػ  م لصػػ  لػػ    عػػاؿ :  عػػ  ر ى ةػػن حػػ يت ي يػػ  ابػػن 
ربيالػػة عػػن لف ام ػػالت عػػن يفوبػػاف و  ي يػػ  رل ػػوؿ  لبػػو ام ػػالت م يػػر ى عػػن يفوبػػاف إظلػػا يػػر ى عػػن لف 

ن يفوبػاف و بػاب يفػواب ةػن بعغػ  حػ يت كال ػ  بػ  للمحظلػا ع ػر بػن ه اػة ال ػواؼ عػاؿ للمحظلػا ل اا الرحال ع
ععز بن لمح  بن بياف عاؿ للمحظلػا عمحػ اهلل بػن ػلػ، عػن عمحػ  اجلمحػار السػسرى عػاؿ حػ يفها إ اعيػ  بػن زل ػ  
 ػ   ال فار عاؿ ح يفها احلسن بن عركة  ح يفها لال  بن حساف الرعز عن كرات بن وعي اف  عيسز بػن ك

كمعلا عن جابر بن عمح اهلل عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ةػن بعغػ  عػن اهلل ع  جػ   ػر 
كي  كضيعة كظلذ ب  إؽلالا ب   رجاا يفواب  لعطاه هلل ذلك إف   يسػن كػذلك " و هػذا حػ يت م ي ػح عػن 

ياضػػػز و عػػاؿ ػلػػػ، :  هػػػو  روػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػ   وػػػعم    لػػو   يسػػػن ك إوػػهاده وػػػوى لف جػػابر المح
كػػذاب و  عػػاؿ الهسػػائال : ةػػن ؾ احلػػ يت و  كػػاف الةػػاكالال ي ػػوؿ : ةػػن حػػ ث عػػن لف جػػابر المحياضػػز 

/ باب اله ز لف يست. الهاوػب عهػ  الفػراغ بعػغ للمحظلػا زل ػ  بػن لػ  ف  259بيو اهلل عيهي  و / صفحة 
يفها زل   بن جالفػر اذل ػ ال عػاؿ حػ يفها عاؿ للمحظلا اجلوهرى عن ال ارعطن عن لف حا  ابن حمحاف عاؿ ح 

جالفػػر بػػن محػػ اف الػػ يهورى عػػاؿ حػػ يفها ةسػػعم بػػن عمحػػ اهلل عػػن الفضػػ  بػػن ةووػػز الةػػيمحال عػػن زل ػػ  بػػن 
ع ػػر  عػػن لف وػػع ة عػػن لف هريػػرة عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إذا كػػرغ لحػػ كم كػػم 

wععيػ  اهلل " و هػذا حػ يت ةوضػوع ععػز روػوؿ اهلل  يست. ععي  بعغ   كإف بعغ إوػم  ػيطاف  لسػن يستػ.
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صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم    ةػػا لبػػرده ةػػن  ضػػع و عػػاؿ لبػػو حػػا  و م لصػػ  ذلػػذا ك حػػ يت روػػوؿ اهلل صػػعز 
اهلل ععيػػ   وػػعم  ةسػػعم بػػن عمحػػ اهلل يػػر ى ادلوضػػوعات عػػن ال  ػػاة م ػلػػ  ذكػػره ك الستػػ. إم ععػػز وػػمحي  

ذف للمحظلػا السر لػز عػاؿ للمحظلػا امزدي  الغػورجال عػام للمحظلػا اجلراحػز ال  ح كي  و باب  ضع ال عم ععز ام
عاؿ ح يفها احملمحوف عاؿ ح يفها النةذي عاؿ ح يفها عتيمحة عاؿ عمحي اهلل بن احلارث عن عهمحسػة عػن زل ػ  بػن 
زاذاف عػػن لـ وػػالي  عػػن زيػػ  بػػػن يفابػػهب عػػاؿ " دلعػػهب ععػػز روػػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  بػػا ي يػػػ   

الت  ي ػػوؿ : ضػػع ال عػػم ععػػز لذلػػك كإلػػ  لذكػػر لع  عػػز " و هػػذا حػػ يت م ي ػػح لةػػا عهمحسػػة كا ػػ. كسػػ 
ك ػػو ابػػن عمحػػ الرمحن المح ػػري و عػػاؿ ػلػػ، لػػي  بةػػر و  عػػاؿ الهسػػائال ةػػن ؾ  عػػاؿ لبػػو حػػا  الػػرازي كػػاف 

/ بػػػاب ةػػػآؿ  265يضػػػع احلػػػ يت و  لةػػػا زل ػػػ  بػػػن زاذاف ك ػػػاؿ المحخػػػاري م يستػػػ. ح ي ػػػ  و / صػػػفحة 
 يت للمحظلا ال ػ از عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر بػن يفابػهب اخلطيػ. عػاؿ حػ يفجل زل ػ  بػن ععػز ال ػوري لصحاب احل

عػػاؿ للمحظلػػا احلسػػا بػػن ميػػع عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن يووػػف بػػن يال ػػوب الرعػػز عػػاؿ حػػ يفها وػػعي اف بػػن لمحػػ  
ؿ الطػػربال عػػاؿ حػػ يفها إوػػحاؽ الػػ برى عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ  الػػرزاؽ عػػن يال ػػر عػػن ال هػػري عػػن للػػ  عػػاؿ عػػا

رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم : " إذا كػاف يػـو ال ياةػة جػاا لصػحاب احلػ يت بظيػ ي م احملػابر كيػظةر اهلل 
عػػ   جػػ  جربيػػ  لف يػػظ ي م كيسػػظذلم  هػػو لععػػم هبػػم كي ػػوؿ ةػػن للػػتم   كي ولػػوف ضلػػن لصػػحاب احلػػ يت   

لمحػػ، ك دار الػػ ليا " و كي ػػوؿ اهلل ع  جػػ  ادلعػػوا اجلهػػة ععػػز ةػػا كػػاف ةػػهسم   طػػاؿ ةػػا كهػػتم   ػػعوف ععػػز 
عػػاؿ اخلطيػػ. هػػذا حػػ يت ةوضػػوع  احل ػػ  كيػػ  ععػػز الرعػػز  اهلل لععػػم و بػػاب ك ذكػػر الةػػالراا للمحظلػػا عمحػػ  
الوهػػاب بػػن ادلمحػػارؾ احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن بسػػراف ال اضػػز عػػاؿ للمحظلػػا الالتي ػػال عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن الػػ لي  عػػاؿ 

سػػز عػػاؿ حػػ يفها وػػ   بػػن حبػػر ادلػػر زى ك عػػاؿ   حػػ يفها حػػ يفها الال يعػػز عػػاؿ حػػ يفها الفضػػ  بػػن عمحػػ اهلل الالت
الهضر بن زلرر عن زل   ابن ادلهس ر عن جابر بػن عمحػ اهلل عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " مف ؽلتعػر 
جػػوؼ لحػػ كم عيحػػا لػػ  ةػػن لف ؽلتعػػر  ػػالرا هحليػػهب بػػ  " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع  الهضػػر م يتػػابع ععػػز 

اف : م غلوز امحتحلاج بالهضػر  إظلػا يالػرؼ هػذا احلػ يت بػالسعال عػن هذا  م يالرؼ إم ب  و عاؿ ابن حمح
لف صػػاا  ليسػػا بةػػر و عػػاؿ الةػػيب : لالػػ  ةػػراده لف احلػػ يت ةػػن هػػذه الطريػػمح هبػػذه ال يػػادة ةوضػػوع  إم 
كفػػز ال ػػحيحا ةػػن حػػ يت لف هريػػرة " مف ؽلتعػػر جػػوؼ لحػػ كم عيحػػا لػػ  ةػػن لف ؽلتعػػر  ػػالرا " و / 

إلةػاد الةػالر بالػ  الالةػاا للمحظلػا عمحػ  الوهػاب بػن ادلمحػارؾ عػاؿ للمحظلػا عػاؿ للمحظلػا  / حػ يت ك 261صفحة 
ابػػن بسػػراف ال اضػػز عػػاؿ للمحظلػػا الالتي ػػال عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن الػػ لي  عػػاؿ حػػ يفها الال يعػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن 
بػن عمحػ  س بػن كاةػ  عػاؿ حػ يفها لبػو لي  ػة زهػ  بػن حػرب عػاؿ حػ يفها ي يػ  بػن هػار ف عػاؿ للمحظلػا ع عػة ا

وػػوي  المحػػاهعز عػػن عاصػػم بػػن سلعػػ  عػػن لف ام ػػالت ال ػػهالا: عػػن  ػػ اد بػػن ل س عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل 
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " ةػػن عػػرض بيػػهب  ػػالر بالػػ  الالةػػاا اسلػػرة     محػػ  لػػ  صػػمة  عػػك العيعػػة " و هػػذا 

عػػػ اد  حػػػ يت ةوضػػػوع عػػػاؿ الال يعػػػز م يالػػػرؼ إم بالاصػػػم  م يتػػػابع ععيػػػ  و عػػػاؿ ادل ػػػهف :  عاصػػػم ك
wام ػػولا و عػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػ  : ع عػػة بػػن وػػوي  ةضػػطرب احلػػ يت و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف كػػاف ك ػػ  اخلطػػظ 
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كاح  الوهم كع ا ك ر ذلك ك ر ايت  و ق امحتحلػاج  ػربه و حػ يت ك حفػل الالػرض بإعطػاا الةػالراا 
ا  بػن حمحػاف عػاؿ ر ى للمحظلا زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال المحػ از عػن لف زل ػ  اجلػوهرى عػن الػ ارعطن عػن لف حػ

إوػحاؽ بػن إبػػراهيم عػن ػلػ، بػػن لكػ م عػػن ةمحةػر ابػن إ اعيػػ  عػن ةالا يػػة بػن صػاا عػػن لف ال اهػرة عػػن 
جمحػػ  بػػن لفػػ  عػػن عػػوؼ ابػػن ةالػػك ام ػػحلالز عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " ةػػن لراد بػػر 

بػػػن إبػػػراهيم ةػػػن  لػػػ  حه عػػػة   ال يػػػ  كعػػػيالق الةػػػالراا " و عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف هػػػذا حػػػ يت باطػػػ     إوػػػحاؽ
الغسي  كاف ي عػ. املمحػار  يسػرؽ امحاديػت و بػاب ذـ التالمحػ  بغػ  ك ػ  للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال بػن 

/ لبػو لالػيم احلػاكل عػاؿ حػ يفها وػ   بػن  262لمح  عاؿ للمحظلا لمح  بن لمح  احل اد عاؿ للمحظلػا / صػفحة 
 يفها زل ػػ  بػن إبػػراهيم الةػاةال عػػاؿ حػ يفها ب يػػة بػػن إ اعيػ  الواوػػطال عػاؿ حػػ يفها زل ػود بػػن زل ػ  عػػاؿ حػ

الولي  عن يفور بن ي ي  عن لال  بن ةال اف بن  ايفعة عاؿ عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ادلتالمحػ  
بغ  ك   كاحل ار ك الطاحولة " و هذا ح يت م ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم و  ادلػت م بػ  

اؿ ابػػن حمحػػاف : كػاف يضػػع احلػػ يت م ػلػ  امحتحلػػاج بػػ  و بػاب ذـ باوػػ  الف  ػػاا زل ػ  بػػن إبػػراهيم و عػ
للمحظلا عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلا زل   ابن طعحة الهالا  عػاؿ حػ يفها 

 ال اهػ  لبو احلسن عمح الرمحن بن إبراهيم بن زل   بن ػل، الهيسابوري عاؿ ح يفها زل   بن ع ر بػن حفػجل
عاؿ ح يفها إوحاؽ بن إبراهيم عاؿ ح يفها لال  بن ي ي  بن جالفر السو  عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن لف ذيػ. 
عػػػن لػػػاكع عػػػن ابػػػن ع ػػػر عػػػن الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم عػػػاؿ : " يػػػظ  ععػػػز لةػػػد زةػػػاف بسػػػ  الف  ػػػاا 

حػ يت م ي ػػح بالضػ م بالضػػا    يغػار بالضػػ م ععػز بالػػو كتغػاير التيػػوس بالضػ م ععػػز بالػو " و هػػذا 
عػػػػن روػػػػوؿ اهلل صػػػػعز اهلل ععيػػػػ   وػػػػعم  إوػػػػحاؽ بػػػػن إبػػػػراهيم ةػػػػت م بوضػػػػع احلػػػػ يت و بػػػػاب ذـ  غةػػػػز 
السػمطا ةػن الالع ػػاا للمحظلػا زاهػر بػػن طػاهر عػاؿ للمحظلػػا لبػو بسػر المحي  ػػز عػاؿ للمحظلػا لبػػو عمحػ  اهلل زل ػ  بػػن 

ابػن عيسػز عػاؿ حػ يفها إبػراهيم عمح اهلل احلاكم عاؿ ح يفها زل   بػن يال ػوب عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن احلحلػاج 
بن روتم عاؿ ح يفها ع ػر لبػو حفػا الالمحػ ى عػن إ اعيػ  بػن  يػع عػن للػ  بػن ةالػك عػاؿ عػاؿ روػوؿ 

/ " الالع ػػاا لةهػػاا الروػػ  ععػػز الالمحػػاد ةػػا   ؼلػػالطوا السػػعطاف  263اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : / صػػفحة 
سػػػعطاف ك ػػػ  لػػػالوا الروػػػ   اعت لػػػوهم " و  عػػػ  ر اه  يػػػ لعوا ك الػػػ ليا   كػػػإذا دلعػػػوا ك الػػػ ليا  لػػػالطوا ال

زل   بن ةالا ية الهيسابوري عن زل ػ  بػن ي يػ  عػن إ اعيػ  بػن  يػع و هػذا حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ 
اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   كظةػػا ع ػػر الالمحػػ ى ك ػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػ  : حرعهػػا ح ي ػػ  و  عػػاؿ ػلػػ، : لػػي  

إبػػػراهيم بػػن روػػػتم ك ػػاؿ ابػػن عػػػ ى : لػػي  مبالػػر ؼ  لةػػػا زل ػػ  بػػػن بةػػر و  عػػاؿ الهسػػػائال : ةػػن ؾ  لةػػا 
ةالا ية ك اؿ لمح  : هو كذاب و باب ك ةسازلة الالع اا للمحظلا لبو ةه ور زل   بن عمح ادلعك بػن لػ  ف 
عاؿ للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلا محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها زل ػ  

 اف عاؿ ح يفها والي  بن رمحة عاؿ ح يفها زل   بػن  ػالي. بػن  ػا ر عػن طعحػة بػن ي يػ  ابن لمح  بن مح
wعن ةووز بن عمحي ة عن وػالي  بػن لف ههػ  عػن لف ةووػز ام ػالري عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  
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سػم  وعم : " يمحالت اهلل الالع اا يـو ال ياةة كي وؿ يا ةالةر الالع اا إ:   لضػع عع ػال كػيسم إم لالع ػال ب
     لضع عع ال كيسم معذبسم   الطع وا ك   غفرت لسم  ي وؿ اهلل ع  ج  م ب ر ا عمح ا و يتػ  عع ػا 
كػػػإ:   لح ػػػره " و عػػػاؿ ابػػػن عػػػ ى : هػػػذا احلػػػ يت هبػػػذا اموػػػهاد باطػػػ  و عػػػاؿ لمحػػػ  بػػػن حهمحػػػ  : م بػػػ  

عحػة بػن زيػ  و حػ يت عه ي الر اية عػن ةووػز بػن عمحيػ ة و عػاؿ ابػن حمحػاف :  م ػلػ  امحتحلػاج  ػرب ط
ولر ك ذلك : للمحظلا ابن ل  ف عاؿ للمحظلػا ك إ اعيػ  بػن   ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة عػاؿ للمحظلػا ابػن عػ ى 
عػػػاؿ حػػػ يفها احلسػػػا بػػػن عمحػػػ اهلل ال طػػػاف عػػػاؿ حػػػ يفها عػػػاةر بػػػن وػػػهاف عػػػاؿ حػػػ يفها ع  ػػػاف بػػػن عمحػػػ الرمحن 

اموػػ ع عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز  / لف لةاةػػة ل   ايفعػػة ابػػن 264ال ر ػػز عػػن ةسحػػوؿ عػػن / صػػفحة 
اهلل ععي   وعم : " إذا كاف يـو ال ياةة مع اهلل الالع اا ك اؿ إ:   لوػتودع حس ػال ععػوبسم  للػا لريػ  لف 
لعػػذبسم   لدلعػػوا اجلهػػة " هػػذا م ي ػػح و عػػاؿ لبػػو عػػر ة : ع  ػػاف عهػػ ه عحلايػػ. يػػر ى عػػن رل ػػولا و 

 غلوز امحتحلاج ب  باب زيارة ادلمئسػة عمحػور الالع ػاا للمحظلػا  عاؿ ابن حمحاف : ير ى عن ضالاؼ ي لس م م
لبو ةه ور ال  از عاؿ للمحظلا لبو بسر لمح  بن ععز عػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػا لمحػ  بػن زل ػ  اليػ از عػاؿ للمحظلػا 
 عيسػز بػن ععػز الػوزير ح و  للمحظلػا عمحػ اهلل بػن ععػز ادل ػرى عػاؿ للمحظلػا طػراد بػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا لبػو الفػػتح
بن ادلسع ة عاؿ للمحظلا لبو وػالي  احلسػن بػن عمحػ اهلل الهحػوي عػام حػ يفها لبػو عمحػ  اهلل ععػز بػن احلسػا بػن 
حرب الطائز عاؿ حػ يفها لبػو السػسا الطػائز عػاؿ حػ يفجل عمحػ اهلل بػن صػاا الي ػال عػاؿ حػ يفجل لبػو علػاـ 

: " عػاؿ   روػوؿ اهلل  ال ر ز عػن وػعي اف بػن ادلغػ ة عػن عػي  بػن ةسػعم عػن طػا س عػن لف هريػرة عػاؿ
صعز اهلل ععي   وعم : يػا لبػا هريػرة ععػم الهػاس ال ػروف   الع ػ  كإلػك إف ةػهب  للػهب كػذلك زارت ادلمئسػة 
عربؾ ك ا ي ار المحيهب الالتيمح    ععم الهاس وهد  إف كرهوا ذلك    إف لحمحمحهب لف م  وعػف ععػز ال ػراط 

رليػػك " و هػػذا حػػ يت م ي ػػح عػػن روػػوؿ اهلل طركػػة عػػا حػػد  ػػ ل  اجلهػػة كػػم بػػ ث ك الػػ ين حػػ يفا ب
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم    عػػ  غطػػز بالػػو الػػر اة عػػورة ك عػػواره   بػػظف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو علػػاـ ال ر ػػز  هػػذا 
عه ي ةن لع م اخلطظ لف ي رج بسذاب و  ا   زل   بن رلي.   عاؿ ػل، بن ةالػا : كػذاب عػ  اهلل و 

اب ذـ ةػن   يال ػ  بػالالعم للمحظلػا زل ػ  بػن لاصػر احلػاكل عػاؿ  عاؿ لبو حا  الرازي : ذاه. احلػ يت و بػ
/ ابػػن لمحػػ  احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن  265للمحظلػػا احلسػػن بػػن لمحػػ  الف يػػ  عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  / صػػفحة 

عمح اهلل الةاكالال عاؿ ح يفها جالفر ال ايغ عاؿ ح يفها لال  بن ي ي  لبو اذليػ م عػاؿ حػ يفها جمحػارة ك جهػادة 
ح يفها ةهػ ؿ بػن ععػز عػن لف لالػيم عػن زل ػ  بػن زيػاد السػع ز عػن ةالػاذ بػن جمحػ  عػاؿ   بن ةغع  عاؿ 

عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إف ةػػن كتهػػة الالػػا  لف يسػػوف السػػمـ لحػػ. إليػػ  ةػػن اموػػت اع   
ن    السمـ  ه يمح  زيادة  م يؤةن ععز صاحمح  كي  اخلطظ      ال  هب ومةة  غهم و  ةػن الالع ػاا ةػ

ؼلػػ ف عع ػػػ   م ػلػػػ. لف يوجػػػ  عهػػػ  غػػػ ه كػػػذاؾ ك الػػ رؾ ام ؿ ةػػػن الهػػػار و  ةػػػن الالع ػػػاا ةػػػن يسػػػوف ك 
عع ػ  مبه لػػة السػعطاف كػػإف رد ععيػػ   ػر ةػػن عولػػ    ػوف بةػػر ةػػن ح ػ  غضػػ. كػػذاؾ ك الػ رؾ ال ػػال ةػػن 

م يػػرى لهػػ  الهػػار و  ةػػن الالع ػػاا ةػػن غلالػػ  ح ي ػػ   غرائػػ. عع ػػ  ك لهػػ  الةػػرؼ  اليسػػار ةػػن الهػػاس    w
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احلاجػػة لػػ  لهػػم   كػػذاؾ ك الػػ رؾ ال الػػت ةػػن الهػػار و  ةػػن الالع ػػاا ةػػن يسػػتف ه ال هػػو  الالحلػػ. كػػإف  عػػل 
عهف  إف  عل للف كذاؾ ك ال رؾ الرابع ةن الهػار و  ةػن الالع ػاا ةػن ل ػ. لفسػ  لعفتيػا كيفػد باخلطػظ 

لالع ػاا ةػن يػتالعم ةػن الي ػود  اله ػارى  اهلل يمحغو ادلتسعفا كذاؾ ك ك ال رؾ اخلاة  ةن الهػار و  ةػن ا
ليغ ر عع   كذاؾ ك ال رؾ السادس ةن الهار و  ةن الالع اا ةن يتخػذ عع ػ  ةػر اة  لػمحم  ذكػرا ك الهػاس 
كػذاؾ ك الػػ رؾ السػػابع ةػػن الهػػار و بال ػػ هب كيػػ  يغعػ. الةػػيطاف    إيػػاؾ لف  ضػػحك ةػػن غػػ  عحلػػ.   

ت زل ػ  بػػن لاصػر عػاؿ لبػػو وػ   بػن وػػال  ي  عػاؿ للمحظلػا لبػػو ل  متةػز ك غػ  لرب " و  للمحظلػا هبػػذا احلػ ي
الفض  زل   بػن الفضػ  ال ر ػز عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر بػن ةرد يػ  عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن عمحيػ اهلل عػاؿ حػ يفها 
ععز بن احلسن بن وعم عػاؿ حػ يفها لبػو األزهػر الهيسػابوري عػاؿ حػ يفها كػرد س السػو  عػاؿ حػ يفها طعحػة 

بػػن احلػػارث عػػن ي يػػ  عػػن ابػػن لف حمحيػػ. عػػن لف يووػػف ادلالػػاكرى عػػن ةالػػاذ  بػػن زيػػ  احل  ػػز عػػن ع ػػر 
/ هػػذا حػػ يت باطػػ  ةسػػه ا  ةوعوكػػا   ي عػػ   266ابػػن جمحػػ  كػػذكره مبالهػػاه ةوعوكػػا    يركالػػ  و / صػػفحة 

رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم  م ةالاذ و    اموهاد ام ؿ لال  بن ي ي  عػاؿ ػلػ،  لبػو حػا  الػرازي : 
ذاب    جهػػادة بػػن ادلغعػػ  عػػاؿ عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  : عرضػػهب ععػػز لف لحاديػػت  الت ػػا ةػػن جهػػادة   هػػو كػػ

كظلسرها  عاؿ هال ةوضوعة  هز كػذب و عػاؿ ابػن حمحػاف : كػاف ي عػ. اموػالي   يركػع ادلراوػي     ةهػ ؿ 
طعحػة بػن  بن ععز ع  ضالف  لمح   ػل،  الهسائال و  عاؿ ابن حياف : يسػتحمح الػنؾ و    الطريػمح ال ػال

زيػػ  و عػػاؿ الهسػػائال : ةػػن ؾ احلػػ يت و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : م ػلػػ  امحتحلػػاج  ػػربه و بػػاب ع وبػػة كسػػ ة 
الالع اا للمحظلا احمل  اف ابن لاصر  ابن عمح  المحاعال عام للمحظلا مح  بن لمح  عػاؿ للمحظلػا لبػو لالػيم احلػاكل عػاؿ 

عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ ادلعك بػػن إبػػراهيم اجلهػػ ي حػػ يفها وػػعي اف بػػن لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفها ةووػػز بػػن زل ػػ  السػػ يجل 
عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن عمحػػ  الال يػػ  الال ػػرى عػػن لف طوالػػة عػػن للػػ  بػػن ةالػػك عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ  
 وعم " لع بالية لورع إ  كس ة محعة ال روف ةه م إ  عمحػ ة ام يفػاف   كي ولػوف يمحػ ل بهػا عمحػ  عمحػ ة ام يفػاف 

يالعم " و  ع  ر اه جابر بن ةرز ؽ اجل ى عن الال ػرى و  هػو حػ يت    كي اؿ ذلم لي  ةن ععم ك ن م
م ي ػػػح عػػػن روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم    إظلػػػا  ضػػػال  ةػػػن ي  ػػػ   هػػػن الالع ػػػاا    إظلػػػا  محػػػ ل ك 
الال ػػاب بػػامع م جرةػػا    جػػـر السفػػر لع ػػم ةػػن جػػـر الفسػػمح    ذلػػذا كعػػز ال ػػحيحا " ل ؿ ةػػا ي ضػػز 

و  جػػابر بػػن ةػػرز ؽ لػػي  بةػػر و  لالػػ  عمحػػ ادلعك اجلػػ ى للػػذه ةهػػ  و عػػاؿ ابػػن بػػا الهػػاس ك الػػ ةاا " 
حمحػاف : م غلػوز امحتحلػاج  ػابر بػن ةػرز ؽ كإلػ  ر ى هػذا احلػ يت  هػو لػرب باطػ    ةػا عالػ  روػػوؿ اهلل 

/ كتػػاب السػػهة  ذـ المحػػ ع بػػاب اكػػناؽ هػػذه امةػػة  267صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  م ر اه للػػ  و / صػػفحة 
  الوهػػاب بػػن ادلمحػػارؾ عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن بسػػراف عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن بسػػراف عػػاؿ للمحظلػػا الالتي ػػال عػػاؿ حػػ يفها للمحظلػػا عمحػػ

زل   بن ةر اف ال ر ز عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عمحػادة الواوػطال عػاؿ حػ يفها ةووػز ابػن إ اعيػ  عػاؿ حػ يفها 
عاؿ عػاؿ روػوؿ  ةالاذ بن ي  ال يات عاؿ ح يفها امبرد بن ام رس عن ػل، بن والي  عن لل  بن ةالك

wاهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : "  فػػػنؽ لةػػػد ععػػػز وػػػمحالا ل  إحػػػ ى  وػػػمحالا كرعػػػة كع ػػػم ك اجلهػػػة إم كرعػػػة 
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 اح ة عالوا : يػا روػوؿ اهلل ةػن هػم   عػاؿ : ال لادعػة  هػم ال  ريػة "  عػ  ر اه لمحػ  بػن عػ ى احلػاكل ةػن 
: للمحظلا عمح  الوهػاب عػاؿ للمحظلػا ابػن  ح يت ةووز بن إ اعي  عن لعف بن ي  عن امبرد و طريمح يفا:

بسراف عاؿ للمحظلا الالتي ػال عػاؿ حػ يفها يووػف بػن الػ لي  عػاؿ حػ يفها الال يعػز عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن ععػز 
بن لال  العي ز عاؿ ح يفها لاليم بن محاد عاؿ ح يفها ػل، بن ؽلاف عن ياوػا ال يػات عػن وػال  بػن وػالي  

عػػاؿ روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػعم : "  فػػنؽ لةػػد ععػػز للػز ػلػػ، بػػن وػالي  امل ػػاري عػػن للػ  عػػاؿ 
بضع  ومحالا كرعة كع ا ك اجلهػة إم كرعػة  احػ ة  هػز ال لادعػة " و طريػمح يفالػت : للمحظلػا اجلريػرى عػاؿ للمحظلػا 
الالةارى عاؿ ح يفها ال ارعطن عاؿ ح يفها لبو بسر زل   بػن ع  ػاف ال ػي م: عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن دا د 

( عػاؿ حػ يفها لبػو إ اعيػ  اميعػز حفػا بػن ع ػر  1اؿ حػ يفها ع  ػاف بػن عفػاف ال ر ػز   السحلستال ع
( عػػاؿ  1عػػن ةسػػالر عػػن وػػال  بػػن وػػالي  عػػاؿ  الػػهب للػػ  بػػن ةالػػك ي ػػوؿ و  الػػهب     هػػاة  (     

الةػيب : ع  ػاف بػن عفػػاف هػذا وػحل ى  ضػاع    لػػي  ك ر اة احلػ يت ةػن ا ػ  ع  ػػاف بػن عفػاف وػػوى 
/ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  268هػػذا ك الوضػػاع    اهلل لععػػم و     ( / صػػفحة لةػػ  ادلػػؤةها مث 

ي وؿ : "  فنؽ لةد ععز بضع  ومحالا كرعة كع ا ك اجلهة إم ال لادعػة و عػاؿ للػ  : كهػا لػراهم ال  ريػة " 
بػرد  كػاف و هذا احل يت م ي ح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم و عػاؿ عع ػاا ال ػهاعة :  ضػال  ام

 ضاعا كذابا    للذه ةه  ياوا ك ع. إوهاده  لعط   وػرع  ع  ػاف بػن عفػاف و  لةػا امبػرد ك ػاؿ زل ػ  
بػػن إوػػحاؽ بػػن ل ؽلػػة : كػػذاب  ضػػاع و  لةػػا ياوػػا ك ػػاؿ ػلػػ، : لػػي  ح ي ػػ  بةػػر و  عػػاؿ الهسػػا: : 

ح ي ػػ  إم ععػػز وػػمحي   ةػػن ؾ احلػػ يت و  لةػػا ع  ػػاف ك ػػاؿ عع ػػاا اله ػػ  : ةػػن ؾ احلػػ يت م ػلػػ  كتػػ.
امعتمحػػار و  لةػػا حفػػا بػػن ع ػػر ك ػػاؿ لبػػو حػػا  الػػرازي : كػػاف كػػذابا  عػػاؿ الال يعػػز : ػلػػ ث عػػن امئ ػػة 
بالمحواطيػػ  و عػػاؿ ادل ػػهف :  هػػذا احلػػ يت ععػػز هػػذا العفػػل م لصػػ  لػػ    بعػػز و عػػ  ر اه عػػن روػػوؿ اهلل 

ع ر  لبو ال رداا  ةالا يػة  ابػن عمحػاس  صعز اهلل ععي   وعم ععز بن لف طال.  وال  بن لف  عاص  ابن
 جابر  لبو هريرة  لبو لةاةة   ايفعة  عوؼ بن ةالك  ع ػر  بػن عػوؼ ادلػ ل   عػالوا كيػ  "  احػ ة ك اجلهػة 
 هػز اجل اعػة " و بػاب ذـ المحػػ ع للمحظلػا زاهػر بػػن طػاهر عػاؿ للمحظلػا لبػػو بسػر لمحػ  بػػن احلسػا المحي  ػز عػػاؿ 

عمح اهلل احلاكم عاؿ ح يفجل لبو بسر زل   بن لمحػ  بػن بالويػ  عػاؿ حػ يفها لمحػ  للمحظلا لبو عمح  اهلل زل   بن 
بن ععز امبار عاؿ ح يفها زل   بن ة فز عاؿ حػ يفها ب يػة بػن الوليػ  عػاؿ حػ يفها عيسػز بػن إبػراهيم عػاؿ 
حػػ يفها ةووػػز بػػن لف حمحيػػ. عػػاؿ حػػ يفجل احلسػػم ال  ػػا  عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " 

/ هػػذا حػػ يت م  269ادلف ػػع  احلػػاؿ ادلضػػعع  الةػػر الػػذى م يه طػػع إظ ػػار المحػػ ع " و / صػػفحة  امةػػر
ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم و عاؿ احلػاكم : عيسػز ابػن إبػراهيم ال ر ػز  اهػز احلػ يت مبػرة 

اعيػ  بػن ةسػال ة و بػاب اله ػز عػن الركػوف إ  ادلمحت عػة للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا إ 
عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ للمحظلا لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن جالفػر بػن حمحيػ. الطػربي 
wعاؿ ح يفجل لبو بسػر لمحػ  بػن زل ػ  بػن ععػز بػن احلسػن بػن  ػ يمح عػاؿ حػ يفجل لف عػن جػ ى عػاؿ للمحظلػا 
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الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم "  لبػػو محػػ ة السػػسرى عػػن إبػػراهيم ال ػػائغ عػػن لػػاكع عػػن ابػػن ع ػػر عػػاؿ : عػػاؿ
إيػػاكم  الركػػوف إ  لصػػحاب امهػػواا كػػإمم بطػػر ا الهال ػػة  لظ ػػر ا المح عػػة  لػػالفوا السػػهة    لط ػػوا بالةػػمح ة 
 واب وا الةيطاف و عوذلم امكك  لكع م السحهب    ديه م الهفاؽ  الرياا ي عوف لعخ  إذلا    لعةػر إذلػا 

لمالػا " و عػاؿ ابػػن عػ ى : هػذا حػ يت كػذب ةوضػوع ععػز روػػوؿ    ععػي م لالهػة اهلل  ادلمئسػة  الهػاس
اهلل صعز اهلل ععي   وعم و  لمح  بن زل   بن ععز كاف يضػع احلػ يت و بػاب التةػار الةػياطا ي  ػر ف 
المح ع للمحظلا عمح  الوهاب احلاكل عاؿ للمحظلا زل   بن ادل فر للمحظلا لمح  بن زل   الالتي ال عػاؿ للمحظلػا يووػف 

عاؿ ح يفها الال يعز عاؿ ح يفها زل   بن إ اعي  عاؿ ح يفها احلسن بن ععز عاؿ حػ يفها حيػوة بن ال لي  
بن  ريح عاؿ ح يفها ب ية عن ال محاح ابن رلال  عن عطية عػن لف وػالي  عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل 

دا د ك  ععي   وعم : " إذا كاف وهة مخ   يفميفا  ةائة لرج ةردة الةػياطا كػاف حمحسػ م وػعي اف ابػن
/ هػػػذا  275ج يػػػرة الالػػػرب كػػػذه.  سػػػالة لعةػػػارهم إ  الالػػػراؽ غلػػػادلومم  عةػػػر بالةػػػاـ " و / صػػػفحة 

ح يت ةوضوع و عاؿ الال يعز : صمحاح بن رلالػ  رل ػوؿ    م يالػرؼ إم هبػذا احلػ يت  م يتػابع ععيػ   م 
 بن بةر و كظةػا حػ يت لص  ذلذا احل يت و باب إهالة له  المح ع كي  عن ابن ع ر  ابن عمحاس  عمح  اهلل

ابػن ع ػػر كظلمحظلػػا زل ػػ  بػن عمحػػ  المحػػاعال بػػن لمحػ  عػػاؿ للمحظلػػا محػػ  بػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لبػو لالػػيم احلػػاكل عػػاؿ 
للمحظلا لمح  بن جالفر بن وعم عاؿ للمحظلا لمح  ابن ععز امبار عاؿ ح يفها لبو زياد عمحػ الرمحن بػن راكػع عػاؿ 

لف ر اد عػن لػاكع عػن ابػن ع ػر عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز ح يفها احلسػا بػن لالػ  عػن عمحػ  الال يػ  بػن 
اهلل ععي   وعم " ةن لعرض عػن صػاح. ب عػة بوج ػ  بغضػا لػ  ك اهلل و ةػم اهلل ععمحػ  لةهػا  إؽلالػا    ةػن 
الت ػر صػػاح. ب عػة لةهػػ  اهلل يػػـو الفػ ع امكػػرب    ةػن وػػعم ععػػز صػاح. ب عػػة  ل يػ  بالمحةػػرى  اوػػت محع  

ا للػػ ؿ اهلل ععػػز زل ػػ  صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " و  لةػػا حػػ يت ابػػن عمحػػاس كظلمحظلػػا مبػػا يسػػر ك ػػ  اوػػتخف مبػػ
إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن عػػ ى عػػاؿ 
ك ح يفها إبراهيم بن إ اعي  عاؿ ح يفها الربيع بن وعي اف عػاؿ حػ يفها هبعػوؿ بػن عمحيػ  عػاؿ حػ يفها عمحػ ادلع

بن جريع عاؿ  الهب عطاا يذكر عن ابن عمحاس عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ " ةػن  عػر لهػ  
المحػػػ ع ك ػػػػ  لعػػػػاف ععػػػػز هػػػػ ـ اموػػػمـ " و  لةػػػػا حػػػػ يت عمحػػػػ اهلل بػػػػن بةػػػر كظلمحظلػػػػا زل ػػػػ  بػػػػن لف ال اوػػػػم 

 يفها زل ػ  بػػن المحغػ ادي عػػاؿ للمحظلػا محػػ  بػن لمحػػ  بػن عمحػػ اهلل احلػاكل عػػاؿ حػ يفها احلسػػن بػن عػػمف عػاؿ حػػ
زل ػ  الواوػطال عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن ةالا يػة عػن بسػر عػاؿ حػ يفها عيسػز بػن يػول  عػن يفػور بػن ي يػ  عػػن 

/ صػعز اهلل ععيػ   وػعم " ةػن  271لال  بن ةال اف عن عمح اهلل بن بةر عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل / صفحة 
 اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ  عػػر صػػاح. ب عػػة ك ػػ  لعػػاف ععػػز هػػ ـ اموػػمـ " و  لةػػا حػػ يت عائةػػة كظلمحظلػػا إ

للمحظلا ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ ح يفها ابػن عػ ى عػاؿ حػ يفها هةػاـ ابػن لالػ  ال ةةػ ال 
عػػاؿ حػػ يفها احلسػػن بػػن ػلػػ، اخلةػػجل عػػن هةػػاـ بػػن عػػر ة عػػن لبيػػ  عػػن عائةػػة عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ  

wا امحاديػػػت كع ػػػا باطعػػػة  وػػػعم عػػػاؿ " ةػػػن  عػػػر صػػػاح. ب عػػػة ك ػػػ  لعػػػاف ععػػػز هػػػ ـ اموػػػمـ " و هػػػذ
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ةوضوعة ععز رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم و لةا ح يت ابن ع ر كفيػ  عمحػ  الال يػ  بػن لف د اد و عػاؿ 
ابن حمحاف : كاف ػل ث ععز التوهم  احلسمحاف كس ق امحتحلاج ب  و  لةا حػ يت ابػن عمحػاس كفيػ  هبعػوؿ 

و  لةػػا حػػ يت ابػػن بةػػر كفيػػ  لمحػػ  بػػػن  و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : كػػاف يسػػرؽ احلػػ يت م غلػػوز امحتحلػػاج بػػ 
ةالا يػة و عػػاؿ ابػػن عػػ ى : حػػ ث بامباطيػػ  و  لةػػا حػ يت عائةػػة كفيػػ  اخلةػػجل و عػػاؿ ابػػن عػػ ى : هػػذا 
ح يت باط  ةوضوع اخلةجل يػر ى عػن ال  ػاة ةػام لصػ  لػ  و  عػاؿ ػلػ، : لػي  بةػر و عػاؿ ادل ػهف : 

اخلػػربة و بػػاب ةػا ي ػػهع عهػػ  حػػ  ث املػػتمؼ ععػهب  إظلػػا يػػر ى ضلػػو هػذا عػػن الفضػػي   ل رائػػ  ةػن لهػػ  
للمحظلػػا ابػػن لػػ  ف عػػن اجلػػوهرى عػػن الػػ ارعطن عػػن لف حػػا  عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن يال ػػوب بػػن إوػػحاؽ 
اخلطيػػػ. عػػػػاؿ حػػػػ يفها عمحيػػػ اهلل زل ػػػػ  بػػػػن احلػػػاريفز عػػػػاؿ حػػػػ يفها زل ػػػ  بػػػػن احلػػػػارث عػػػاؿ حػػػػ يفها زل ػػػػ  بػػػػن 

ؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " إذا كػػاف ولػػر عمحػػ الرمحن السػػع ا: عػػن لبيػػ  عػػن ابػػن ع ػػر عػػاؿ : عػػا
ال ةػػػاف  التعفػػػهب امهػػػواا كالعػػػيسم بػػػ ين لهػػػ  المحاديػػػة      ر ايػػػة : بػػػ ين لهػػػ  المحاديػػػة  الهسػػػاا " و هػػػذا 

/ ةالػا : زل ػ  بػن  272ح يت م ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم و عاؿ ػلػ، بػن / صػفحة 
بةػػر و عػػاؿ لبػػو حػػا  : حػػ ث زل ػػ  عػػن لبيػػ  بهسػػخة  ػػيمحة مبػػائ: احلػػارث  زل ػػ  بػػن عمحػػ الرمحن ليسػػا 

ح يت كع ا ةوضوعة م ػل  امحتحلػاج بػ     م ذكػره ك الستػ. إم  الحلمحػا و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب  عػ  
ر يها عن ع ر بن عمح  الال ي  لل  عاؿ " ععيسم ب ين له  المحادية "  ادلراد  رؾ اخلوض ك السمـ  التسػعيم 

ب ك ذكػػر ال ػػ ر للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن بسػػراف عػػاؿ للمحظلػػا الالتي ػػال عػػاؿ حػػ يفها لع ه ػػوؿ و بػػا
يووف ابن ال لي  عاؿ ح يفها الال يعز عاؿ ح يفها إبراهيم بن زل   عاؿ ح يفها جالفر بػن حسػن بػن كرعػ  

اف يػػـو عػػن لبيػػ  عػػن لف غالػػ. عػػن لف لةاةػػة عػػاؿ  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ " إذا كػػ
ال ياةػػة مػػع اهلل ام لػػا  اسلػػرين ك صػػالي   احػػ  كالسػػالي  ةػػن  جػػ  ل  ةػػ  ةوضػػالا   كيهػػادى ةهػػاد ةػػن 
بػػهب الالػػرش : لم ةػػن بػػرا ك بػػرل   ربػػ  ةػػن ذلمحػػ  كعيػػ ل  اجلهػػة " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع  ادلػػت م بوضػػال  

ةهػاك  و عػاؿ ػلػ، : جالفر بن حسن  كاف ع ريا كوضع احل يت ععز ةذهمح  و عاؿ ابن عػ ى : لحادي ػ  
حسن لي  بةػر و حػ يت ولػر : للمحظلػا ابػن احل ػا عػاؿ للمحظلػا لبػو طالػ. بػن غػيمف عػاؿ للمحظلػا إبػراهيم 
بػػن زل ػػ  ادل كػػز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن محػػ  ف عػػاؿ حػػ يفها عيسػػز بػػن لمحػػ  المحعخػػز عػػاؿ حػػ يفها 

يػ م عػن  ػاؾ بػن حػرب عػن طػارؽ بػن إوحاؽ بن الفرات ادل رى عاؿ ح يفها لال  بن عمحػ الرمحن لبػو اذل
 ػ اب عػن ع ػر بػن اخلطػاب عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " بال ػهب داعيػا  ةمحعغػا  لػػي  / 

( و عػػاؿ  1/ إ  ةػػن اذلػػ ى  ػػر و  جالػػ  إبعػػي  ة يهػػا  لػػي  إليػػ  ةػػن الضػػملة  ػػر "    273صػػفحة 
باله ػػ     م يالػػرؼ ذلػػذا احلػػ يت لصػػ  و  الال يعػػز : لالػػ  بػػن عمحػػ الرمحن لػػي  مبالػػر   اله ػػ  ك مبالػػر ؼ

 عػػاؿ الػػ ارعطن : لالػػ  هػػذا رل ػػوؿ م لعع ػػ  ر ى  ػػي ا غػػ  هػػذا احلػػ يت و حػػ يت ولػػر : للمحظلػػا عمحػػ  
ام ؿ بن عيسز عاؿ للرب ها لـ عرى وز ك عػ ى   بهػهب عمحػ  ال ػ   اذلرمثيػة عالػهب للمحظلػا عمحػ الرمحن بػن 

w ػ  عمحػػ  بػػن الال يػػ  عػاؿ حػػ يفها دا د بػػن ر ػي  عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ،  لمحػ  امل ػػاري عػػاؿ حػ يفها عمحػػ اهلل ابػػن زل
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كظبو زريا عػن ةووػز بػن عمح ػة عػن لف الػ ب  عػن جالفػر بػن زل ػ  عػن لبيػ  عػن جػابر عػاؿ " بيه ػا روػوؿ 
اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم جػػال  ك ةػػم ةػػن لصػػحاب  إذ دلػػ  لبػػو بسػػر  ع ػػر ةػػن بالػػو لبػػواب ادلسػػحل  

اس يت ػػار ف    عػػ  ار فالػػهب لصػػوا م يػػرد بالضػػ م ععػػز بالػػو حػػد الت ػػوا إ  ةال  ػػا عيػػاـ ك ك ػػاـ   ةػػن الهػػ
الهع صعز اهلل ععي   وعم ك اؿ : ةا الذى كههب متار ف   ع  ار فالهب كيػ  لصػوا سم  ك ػر لغطسػم و ك ػاؿ 
بالض م : يا رووؿ اهلل  ر  سعػم كيػ  لبػو بسػر  ع ػر كالتعفػا كالتعفهػا م لتمك  ػا   ك ػاؿ :  ةػا ذلػك 

ا ك ال ػػ ر و ك ػػاؿ لبػػو بسػػر ي ػػ ر اهلل اخلػػ     م ي ػػ ر الةػػر و  عػػاؿ ع ػػر : ي ػػ ر علػػا اهلل ميالػػا و   عػػالو 
كسها ك ذلػك لت ػارى   ك ػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : معضػز بيهس ػا كيػ  ب ضػاا إوػراكي  بػا 

لػذى بال ػجل بػاحلمح إم ػا جربي   ةيسائي  ك اؿ بالػو ال ػـو :  عػ   سعػم كيػ  جربيػ   ةيسائيػ    ك ػاؿ :  ا
م ؿ اخلعمح  سعم كي    ك اؿ جربي  ة الة ع ر    عاؿ ةيسائي  : ة الة لف بسػر   ك ػاؿ جربيػ  : لةػا إف 
التعفهػا التعػف لهػػ  السػ وات   ك ػ  لػػك ك عػاض بيػجل  بيهػػك   كتحػا ك ػا إ  إوػػراكي  ك ضػز بيه  ػػا 

ف ةػػن عضػػائ    عػػاؿ : ل جػػ. ال ػػ ر لػػ ه   ػػره عضػػاا هػػو عضػػائال بيهس ػػا و ك ػػالوا : يػػا روػػوؿ اهلل ةػػا كػػا
( يال  ةػن ةالػجل ةػا لمػ  وػمحس  و لػو كػاف حس ػة و !  1 ضره  لفال   حعوه  ةره ك ذا     هاة  (     

/ عضػائال بيهس ػا و مث  274(     ( / صػفحة  1ادلوضػوعات  18 ة ع  كعتة ةػن كعتػات الوضػاعا و   
محػػ    ك ػػاؿ : يػػا لبػػا بسػػر إف اهلل لػػو يةػػاا لف يال ػػز ةػػا ضػػرب ععػػز كتػػف لف بسػػر ل  كخػػذه  كػػاف إ  جه

لعمح إبعي    ك اؿ لبو بسر : لوتغفر اهلل كالهب ةػجل يػا روػوؿ اهلل زلػة ل  هفػوة   م لعػود لةػر ةػن هػذا 
لبػػ ا و عػػاؿ : ك ػػا عػػا د حػػد ل ػػز اهلل ع  جػػ  " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع بػػم  ػػك    ادلػػت م بػػ  ػلػػ، لبػػو 

 : هػػػو دجػػػاؿ هػػػذه امةػػػة و عػػػاؿ بػػػن عػػػ ى : كػػػاف يضػػػع احلػػػ يت  يسػػػرؽ و زكريػػػا : عػػػاؿ ػلػػػ، بػػػن ةالػػػا
حػػ يت ولػػر : للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن عػػ ى عػػاؿ 
ح يفها ال اوم بن العيػت الراوػال عػاؿ حػ يفها هةػاـ بػن ع ػار حػ يفها إبػراهيم بػن لعػا عػاؿ حػ يفها حبػر بػن  

ا عن لف حاـز عن وػ   بػن وػال  عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ " ةػا كالػهب زل عػة إم كهي  الس ا
 درهبػػا التسػػذي. بال ػػ ر " و طري ػػال ولػػر : للمحظلػػا زاهػػر بػػن طػػاهر عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن احلسػػا 

اؿ حػ يفها جالفػر المحي  ز عاؿ للمحظلا لبو عمحػ  اهلل زل ػ  بػن عمحػ اهلل احلػاكم عػاؿ للػربل لبػو زل ػ  بػن زيػاد عػ
بن لمح  احلاكل عاؿ ح يفها احلسا بن ةه ور عاؿ حػ يفها عيسػز بػن إبػراهيم اذلػامشال عػاؿ حػ يفها حبػر بػن  
كهي  عن لف حاـز عن لف هريرة عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػا كالػهب زل عػة عػق إم 

ز اهلل ععيػػ   وػػعم  هػػو ةػػن ع ػػ  لصػػع ا التسػػذي. بال ػػ ر " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػع
حبػر ابػن كهيػ  ر اه عػن لف حػاـز عػن وػ    ر اه عػػن لف حػاـز عػن لف هريػرة و عػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : حبػػر 
بػن كهيػػ  لػي  بالةػػر م يستػػ. ح ي ػ  كػػ  الهػاس لحػػ. إ  ةهػػ  و حػ يت ولػػر : للمحظلػا ابػػن السػػ رعه ى 

/ ابػػن يووػػف عػػاؿ حػػ يفها ابػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها  275عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة / صػػفحة 
wلمحػػ  بػػن جالفػػر بػػن لمحػػ  المحغػػ ادي عػػاؿ حػػ يفها وػػوار بػػن عمحػػ اهلل ال اضػػز عػػاؿ حػػ يفها ةالت ػػر بػػن وػػعي اف 
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عاؿ ح يفها لبو احلسن يالجل ي ي  بن هار ف كذا كهاه عن جالفر بن احلارث عن ي ي  ابن ةيسػرة عػن عطػاا 
: عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " إف لسػػ  لةػػة رلووػػا اخلراوػػال عػػن ةسحػػوؿ عػػن لف هريػػرة عػػاؿ 

 إف رلػػوس هػػذه امةػػة ال  ريػػة كػػم  الػػود هم إذا ةرضػػوا  م   ػػعوا ععػػي م إذا ةػػا وا " و هػػذا م ي ػػح عػػن 
روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و عػػاؿ ػلػػ، : جالفػػر بػػن احلػػارث لػػي  بةػػر    عػػ  ر اه غسػػاف بػػن لاعػػ  

عػػن امع ػػ  عػػن لف صػػاا عػػن لف هريػػرة عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   عػػن لف ام ػػ . الهخالػػال
 وعم ضلوه و عاؿ لبو حا  الرازي : غساف رل وؿ  هذا احل يت باط  و طريمح ولر : للمحظلا ععػز بػن عمحػ  
الواح  الػ يهورى عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن ع ػر ال ػ  ين عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ععػز بػن وػوي  عػاؿ حػ يفها لمحػ  

زل ػػ  الالسػػسري عػػاؿ حػػ يفها لبػػو الوليػػ  عمحػػ ادلعك بػػن ػلػػ، بػػن عمحػػ اهلل بػػن بسػػ  عػػاؿ حػػ يفها لف عػػاؿ بػػن 
حػػ يفها احلسػػن بػػن عمحػػ اهلل بػػن لف عػػوف ال  فػػز عػػن رجػػاا بػػن احلػػارث عػػن رلاهػػ  عػػن لف هريػػرة عػػاؿ عػػاؿ 

   إف لسػػ  لةػػة روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " يسولػػوف ع ريػػة مث يسولػػوف زلادعػػة مث يسولػػوف رلووػػا 
رلووػػا  إف رلػػوس لةػػد ادلسذبػػة بال ػػ ر   كػػإف ةرضػػوا كػػم  الػػود هم    إف ةػػا وا كػػم  تمحالػػوا ذلػػم جهػػازة " و 
هذا ح يت م ي ح  كيػ  رلاهيػ  و عػاؿ لبػو عمحػ  الػرمحن الهسػائال : هػذا احلػ يت باطػ  كػذب و حػ يت 

محظلػا هػمؿ بػن زل ػ  احلفػار عػاؿ للمحظلػا لبػو ولر : للمحظلا زل   بن لاصػر عػاؿ للمحظلػا لبػو ععػز بػن المحهػا عػاؿ لل
الفتح لمح  بن زل   بن احلسن مب ر عاؿ للمحظلػا لبػو عمحػ  اهلل زل ػ  بػن عيسػز عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن لمحػ  

/ لبػػو حفػػا ع ػػر  بػػن ععػػز بػػن حبػػر السػػ اا عػػاؿ حػػ يفها  276بػػن ةه ػػور احلػػرف عػػاؿ حػػ يفها / صػػفحة 
 يمح الهػػاجز عػػن لف وػػالي  اخلػػ رى عػػاؿ عػػاؿ الهػػع صػػعز ةالت ػػر بػػن وػػعي اف عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػن لف ال ػػ

اهلل ععيػػػ   وػػػعم : " إف اهلل لالػػػن لربالػػػة ععػػػز لسػػػاف وػػػمحالا لمحيػػػا و ععهػػػا : ةػػػن هػػػم يػػػا روػػػوؿ اهلل   عػػػاؿ : 
ال  رية  اجل  ية  ادلرج ة  الر اكو و ععها : يا رووؿ اهلل ةػا ال  ريػة   عػاؿ : الػذين ي ولػوف بػاخل  ةػن اهلل 

عػػي    لم لف اخلػػ   الةػػر ةػػن اهلل ك ػػن عػػاؿ غػػ  ذلػػك كالعيػػ  لالهػػة اهلل و ععهػػا : يػػا روػػوؿ اهلل  الةػػر ةػػن إب
ك ػػا اجل  يػػة   عػػاؿ : الػػذين ي ولػػوف إف ال ػػروف سلعػػوؽ   لم إف ال ػػروف غػػ  سلعػػوؽ   ك ػػن عػػاؿ غػػ  ذلػػك 

اف عػػوؿ بػػم ع ػػ  ععهػػا : يػػا كالعيػػ  لالهػػة اهلل و ععهػػا : يػػا روػػوؿ اهلل ك ػػا ادلرج ػػة   عػػاؿ : الػػذين ي ولػػوف امؽلػػ
روػػوؿ اهلل ك ػػا الػػر اكو   عػػاؿ : الػػذين يةػػت وف لبػػا بسػػر  ع ػػر   لم ك ػػن لبغضػػ  ا كالعيػػ  لالهػػة اهلل " و 
هػػػذا حػػػ يت م  ػػػك ك  ضػػػال  و  زل ػػػ  بػػػػن عيسػػػز  احلػػػرج رل ػػػومف و لحاديػػػت ك ذـ ادلرج ػػػة للمحظلػػػػا 

عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها وػالي   إ اعي  بػن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا ابػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة
بن ها م عاؿ ح يفها لمح  بن إبراهيم بن ةووز عاؿ حػ يفها ع ػر  بػن ها ػم عػاؿ حػ يفها وػعي اف بػن لف  
كرؽلة ح يفجل لال  ابن ةي ػوف عػن الضػحاؾ عػن ابػن عمحػاس لف روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : " 

" و عػاؿ ابػن عػ ى : حػ يفجل لمحػ  بػن ةووػز عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن  إف لس  لةة ي ودا  ي ود لةد ادلرج ػة
وػالي  عػػاؿ حػػ يفها وػػريع بػػن يػػول  عػاؿ حػػ يفها ابػػن عييهػػة عػػن ابػػن طػا س عػػن لبيػػ  عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ " 

/ يتسع ػوف  277و   رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم عن ادلرج ة ك اؿ : لالن اهلل ادلرج ػة عػـو / صػفحة  w
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 لف ال ػػػمة  ال كػػػاة  احلػػػع ليسػػػهب بفريضػػػة و كػػػإف ع ػػػ  كحسػػػن    إف   يال ػػػ  ععػػػز امؽلػػػاف بغػػػ  ع ػػػ  
كعي  ععي   ر " و عاؿ ابن ع ى : ح يفها لمحػ  بػن عػاةر عػن ع ػر بػن حفػا عػن ةالػر ؼ بػن عمحػ اهلل 
اخلياط عن  ايفعة بن امو ع عن الهع صعز اهلل ععي   وػعم عػاؿ : " لػو لف ةرج ػا ل  عػ ريا ةػات كػ كن مث 

يفة لياـ لوج   ج   إ  غ  ال محعػة " و هػذه امحاديػت ةوضػوعات ععػز روػوؿ اهلل صػعز اهلل لمح  بال  يفم
ععيػػ   وػػعم و لةػػا ام ؿ كفيػػ  وػػعي اف بػػن لف كرؽلػػة  لمحػػ  بػػن إبػػراهيم عػػاؿ ابػػن عػػ ى : ير يػػاف ادلهػػاك  و 

 ػ  بػن وػالي  هػو  عاؿ ابن حمحاف : م غلوز امحتحلاج بظمح   م بال ػر و  لةػا ال ػال ك ػاؿ ابػن عػ ى : زل
امزرؽ يضػػػع احلػػػػ يت و  لةػػػػا ال الػػػػت ك ػػػاؿ ابػػػػن عػػػػ ى : حػػػػ يت ةالػػػر ؼ ةهسػػػػر جػػػػ ا م يتػػػػابع ععيػػػػ  و 
حػػ يت ولػػر ك ذـ الال ػػمحية  ال  ريػػة للمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب عػػاؿ للمحظلػػا ادل فػػر عػػاؿ للمحظلػػا الالتي ػػال عػػاؿ حػػ يفها 

عػػػاؿ حػػػ يفها وػػػعي اف بػػػن  يووػػػف بػػػن لمحػػػ  عػػػاؿ حػػػ يفها الال يعػػػز عػػػاؿ حػػػ يفها جالفػػػر بػػػن زل ػػػ  بػػػن احلسػػػن
عمحػػ الرمحن عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن  ػػالي. بػػن  ػػابور عػػاؿ حػػ يفها هػػار ف بػػن هػػار ف عػػن رلاهػػ   عػػن ابػػن 
عمحاس عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " هػمؾ لةػد ك يفػمث : الال ػمحية  ال  ريػة  الر ايػة ةػن 

ز اهلل ععيػػ   وػػعم    عػػ  لروػػع  ( " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػع 1ك عػػن   غػػ  يفمحػػهب   
هار ف ك هذه الر اية عن رلاهػ   إظلػا هػو عػن ابػن  الػاف عػن رلاهػ  كػنؾ ذكػر ابػن  الػاف ملػ  كػذاب و 

(  هػذا ةػن لعحلػ.  1عاؿ الال يعز :  عػ  حػ يفهاه يووػف بػن ةووػز عػاؿ حػ يفها ععػز     هػاة  (     
ف هػػو مبهحلػػاة ةػػن الةػػك  ر ػلػػا مكاذيمحػػ  الالحلػػ. لف يضػػع الوضػػاع احلػػ يت   يػػذـ بػػ  الوضػػاعا و ليسػػو 

/ ابػػن ححلػػر عػػاؿ حػػ يفها ب يػػة بػػن الوليػػ  عػػاؿ حػػ يفها هػػار ف بػػن  278  ظييػػ ا دل ػػاهي  و     ( / صػػفحة 
هػار ف لبػو الالػػما امزدي عػن عمحػ اهلل بػػن زيػاد عػن رلاهػػ  عػن ابػن عمحػػاس عػن الهػع صػػعز اهلل ععيػ   وػػعم 

هبػػذا احلػػ يت و حػػ يت ولػػر ك ذـ ادلرج ػػة  ال  ريػػة  الػػر اكو  مب عػػ   ابػػن زيػػاد هػػو ابػػن  الػػاف  هػػو ادلػػت م
 اخلوارج للمحظلا ابن ل  ف عاؿ للمحظلا اجلوهري عػن الػ ارعطن عػن لف حػا  بػن حمحػاف عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن 
ادلسي. عاؿ ح يفها زل   بن ػل، بن رزين عاؿ ح يفها لبو عمحاد ال اه  عن سلع  بن احلسا عن هةػاـ بػن 

سػػن عػػن للػػ  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ادلرج ػػة  ال  ريػػة  الػػر اكو حسػػاف عػػن احل
 اخلػػوارج يسػػع. ةػػه م ربػػع التوحيػػ  كيع ػػوف اهلل ع  جػػ  كفػػارا لالػػ ين سلعػػ ين ك الهػػار " و هػػذا حػػ يت 
ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف " زل ػػ  بػػن ػلػػ، بػػن رزيػػن دجػػاؿ يضػػع 
احل يت م ػل  ذكره إم بال  ح كيػ  و عػاؿ :  لبػو عمحػاد م ػلػ  امحتحلػاج بػ  و حػ يت ولػر : للمحظلػا لبػو 
ال اوػػم اجلريػػرى عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو طالػػ. الالةػػارى عػػاؿ حػػ يفها الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها احلسػػن بػػن ععػػز عػػاؿ 

معػػرج عػن لف هريػػرة عػػن حػ يفها لمحػػ  بػن زل ػػ  ادلسػػز عػاؿ حػػ يفها عمحػػ الرمحن بػن لف ال لػػاد عػػن لبيػ  عػػن ا
( اجل ػ  "  1ع  اف ابن عفاف عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " لن يوعع عمح ا لعػجل ععيػ    

عاؿ ال ارعطن : ةا كتمحت  إم عه  و عاؿ ادل هف : ععهب  هو لبو والي  احلسػن بػن ععػز الالػ  ى السػذاب 
wال بامص   ادلالجل غػ  ظػاهر و     ( / صػفحة ( كذلك ه 1الوضاع  ع  ومحمح ذكره و     هاة  (     

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



/ كتاب الفضائ   ادل ال.  هو ةه سم إ  كضػائ  ام ػخاص  امةػاكن  اميػاـ  ة ػالمح م و لبػواب  279
ذكػػر ام ػػخاص لبػػواب ك كضػػائ  لمحيهػػا صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم بػػاب ذكػػر للػػ  م لػػال بالػػ ه ر ى اذليػػ م بػػن  

ن عمحػػ اهلل بػػن ةال ػػ  عػػن لبيػػ  ةال ػػ  بػػن زيػػاد عػػن زل ػػ  بػػن كعيػػ. الةا ػػز عػػن لف الالمحػػاس بػػن وػػريع عػػ
وػػالي  ادل ػػعوب عػػن محيػػ  عػػن للػػ  لف روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " للػػا لػػا  الهمحيػػا م لػػال 
بال ى إم لف يةاا اهلل " و هذا اموت هاا ةوضوع  ضال  زل   بػن وػالي    دلػا كػاف يػ عو إليػ  ةػن امحلػاد 

ماعػػة ةػػن امئ ػػة ةػػه م لبػػو عمحػػ  اهلل احلػػاكم رمحػػ  اهلل و  هػػذا الرجػػ  هػػو لبػػو عمحػػ   ػػ   ععيػػ  بظلػػ   ضػػال  
الرمحن زل   بن والي  بن لف عي  عتعػ  ادله ػور ك ال ل عػة  صػعمح  و عػاؿ وػفياف ال ػوري  لمحػ  بػن حهمحػ  

حػػ يت : كػػاف زل ػػ  بػػن وػػالي  كػػذابا      ر ايػػة عػػن لمحػػ  للػػ  عػػاؿ : عتعػػ  لبػػو جالفػػر ك ال ل عػػة  ح ي ػػ  
ةوضػػػػوع و  عػػػػاؿ المحخػػػػاري  الهسػػػػائال : هػػػػو ةػػػػن ؾ احلػػػػ يت و  عػػػػ  كػػػػاف ماعػػػػة ةػػػػن لصػػػػحاب احلػػػػ يت 
ي لسوف هذا الرج   رها إ  ك رة الر اية  ب س ا كالعوا   كإف   لي  ة ػ  هػذا بالػ  ادلالركػة حبالػ  م ػلػ  و 

و عػاؿ عمحػ اهلل بػن لمحػ  عاؿ ابن ظل  : الالي. ععز ةن ر ى عه  بال  ادلالركػة بػ  كإلػ  كػذاب يضػع احلػ يت 
: ابن ووادة عع. له  الةاـ ا   ععز ةائػة إوػم  كػذا  كػذا إوػم عػ  مالت ػا ك كتػاب  هػو الػذى لكسػ  

/ عػػاؿ ادل ػػهف : ععػهب  الػػذى  صػػ  إليهػػا ةػن   ليسػػ م  سػػالة عةػػر  ج ػػا :  285حػ ي  م و / صػػفحة 
وى و ال ػػال زل ػػ  بػػن وػػالي  ام ؿ زل ػػ  بػػن وػػالي  بػػن حسػػاف هسػػذا كػػاف يػػر ى عهػػ  ػلػػ، بػػن وػػالي  امةػػ

امو ي هسذا كاف ير ى عه  والي  بن لف همؿ و  ال الػت زل ػ  بػن وػالي  بػن حسػاف بػن عػي  هسػذا  
كاف ير ى عه  زل   بن عحلمف و  الرابع لبو عمح  الػرمحن الةػاةال هسػذا كػاف يػر ى عهػ  بسػر بػن لهػي  

و  السادس زل   بن لف عػي  هسػذا  و  اخلاة  زل   ابن حساف هسذا كاف ير ى عه  ةر اف بن ةالا ية
ر ى عهػػ  ةػػر اف بػػن ةالا يػػة ليضػػا و  السػػابع زل ػػ  بػػن غػػاا كػػذلك ر ى عهػػ  عمحػػ الرحيم بػػن وػػعي اف ك 
بالو الر ايػات و  ال ػاةن زل ػ  الطػربي كػذلك ر ى عهػ  عمحػ الرمحن بػن اةػر  ال ػي  و  التاوػع زل ػ  بػن 

  الةػػػاةال كػػػذلك ر ى عهػػػ  لبػػػو ةالا يػػػة الضػػػرير الطػػػربي كػػػذلك ذكػػػره ػلػػػ، بػػػن ةالػػػا و  الالا ػػػر لبػػػو عػػػي
 احلػػادي عةػػر لبػػو عػػي  زل ػػ  بػػن عمحػػ الرمحن كػػذلك ر ى عهػػ  لبػػو ةالا يػػة ك بالػػو الر ايػػات و  ال ػػػا: 
عةػػر زل ػػ  بػػن زيهػػ. و  ال الػػت عةػػر زل ػػ  بػػن لف زكريػػا  الرابػػع عةػػر زل ػػ  بػػن لف احلسػػن و  اخلػػاة  

اؿ الال يعػز و  السػادس عةػر لبػو عمحػ  اهلل الةػاةال حسػاه عةر زل   بن حساف الطربي و ذكر هػذه امعػو 
لبو الالمحػاس بػن ع ػ ة و  السػابع عةػر لبػو عمحػ  الػرمحن امزدي حسػاه لبػو حػا  بػن حمحػاف و  ال ػاةن عةػر 
زل ػػ  بػػن عمحػػ الرمحن و  التاوػػع عةػػر الربضػػز و ذكرعلػػا اخلطيػػ. لبػػو بسػػر و  عػػ  عػػاؿ الال يعػػز : رمبػػا عػػالوا 

عمح  السرق  غ  ذلك ععز ةالػجل التالمحيػ  هلل  يهسػمحول  إ  جػ ه  يسهػوف اجلػ  و عػاؿ عمح اهلل  عمح  الرمحن   
لبو حا  بن حمحاف : كاف هذا الرج  ي وؿ : إ: م ع السع ة احلسهة كػم لرى بظوػا لف للةػر ذلػا إوػهادا 

هػػذا   كػػم ػلػػ  ذكػػره ك الستػػ. إم ععػػز  جػػ  ال ػػ ح كيػػ  و عػػاؿ ادل ػػهف : ك ػػذا الرجػػ  هػػو الػػذى  ضػػع 
wاموهاد ليوعع ك ععوب الهاس الةك   كإف ظ ر كمححػمح  جػ  طري ػا و  عػ  صػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل 
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/  مهػػ  الةػػاـ ولػػر يةػػارك   281ععيػػ   وػػعم للػػ  عػػاؿ : " للػػا لػػا  الهمحيػػا م لػػال بالػػ ى " و / صػػفحة 
ر ى عهػ  عمحػ اهلل  ك ا    اوم لبي   ج ه ي اؿ ل  زل   بػن وػالي  ابػن حسػاف الالمحسػز ةػن لهػ  محػا  

بن وا  ح ي ا ك الفتهة يركال     ر ى عه  ععز بػن عيػاش ليضػا و ذكر ػ  ليالػرؼ      يػذكره المحخػاري ك 
 ارؼلػػػ  و بػػػاب ك ذكػػػر الت الػػػ  إ  امصػػػمب و للمحظلػػػا ععػػػز بػػػن لمحػػػ  ادلوحػػػ  عػػػاؿ للمحظلػػػا ههػػػاد بػػػن إبػػػراهيم 

اؿ للمحظلا لبػو صػاا لعػف بػن زل ػ  بػن إ اعيػ  الهسفز عاؿ ح يفها لبو احلسن ععز بن زل   بن بسراف ع
عاؿ ح يفها احلسا بن احلسن بػن الوضػاح  زلمحػوب بػن يال ػوب عػام حػ يفها ػلػ، ابػن جالفػر بػن لعػا عػاؿ 
ح يفها ععز بن عاصػم عػن عطػاا بػن السػاي. عػن ةػرة اذل ػ ال عػن ابػن عمحػاس عػاؿ : ععػهب يػا روػوؿ اهلل 

   لهػػػػمحق إ  امرض  للػػػػا ك صػػػػعمح     ركمحػػػػهب السػػػػفيهة ك ليػػػػن كهػػػػهب  ودـ ك اجلهػػػػة   عػػػػاؿ كهػػػػهب ك صػػػػعمح
صػػػع. لف لػػػوح    عػػػذكهب ك الهػػػار ك صػػػع. لف إبػػػراهيم     يعتػػػمح   لبػػػواف عػػػق ععػػػز وػػػفاح     يػػػ ؿ 
يه عن ةن امصمب الطاهرة إ  امرحاـ اله ية ة ػذبا   م يتةػال.  ػالمحاف إم كهػهب ك لػ  علػا   كظلػذ 

  التػػػػوراة بةػػػػر ف      امصليػػػػ   ػػػػ را ز    ةػػػػرؽ امرض لػػػػوج ال    السػػػػ اا اهلل   بػػػػالهمحوة ةي ػػػػاعال   
لػػػرتيد    رعػػػز ف ك  ائػػػ      ػػػمح ف ا ػػػا ةػػػن ل ائػػػ  كػػػذ  الالػػػرش زل ػػػود  للػػػا زل ػػػ       ذلػػػك ي ػػػوؿ 
حسػػاف بػػن يفابػػهب : ةػػن عمحع ػػا طمحػػهب ك ال ػػمؿ      ةسػػتودع حػػا ؼل ػػف الػػورؽ مث وػػسههب الػػمحمد م 

 لطفػػػة  م ععػػػمح كػػػذكر امبيػػػات عػػػاؿ : " كحةػػػهب امل ػػػار ك ػػػ  دلػػػال  " و هػػػذا حػػػ يت بةػػػر   للػػػهب  م
ةوضوع ع   ضال  بالو ال  اص    ههاد م يويفمح ب   لالع  ةن  ضع  يخ  ل  ةن  ػيب  ػيخ  ععػز لف 

/ هػػار ف ةػػا زلهػػا لالركػػ  بالسػػذب و  عػػاؿ ػلػػ، :  282ععػػز بػػن عاصػػم عػػ  عػػاؿ كيػػ  : ي يػػ  بػػن / صػػفحة 
لف الت  ػػة بػػ  لع تػػظلرين لليػػمح كاميفمحػػات لعالمحػػاس بػػم لػػمؼ و بػػاب ك  ػػرؼ لصػػع  للمحظلػػا لػػي  بةػػر إم 

اجلريرى عاؿ للمحظلا الالةارى عاؿ ح يفها ال ارعطن ال ارعطن عاؿ حػ يفها عمحيػ اهلل بػن ةووػز امل ػاري عػاؿ 
ة ػال. عػن  ح يفها عمح اهلل بن زل   ابن ي ي  احلهفال عاؿ ح يفها عمح اف بن ع  اف عاؿ حػ يفها لارجػة بػن

ابػػن جػػريع عػػن عطػػاا عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ عػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " لم إف كػػ  وػػمح.  لسػػ. 
ةه طع يـو ال ياةة إم ومحع  لسع   كحل ز رج  ع اـ الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم ك ػاؿ ةػا لسػمحك   عػاؿ 

ةػا ػلػـر ععػز   إف اهلل ل حػز : الالرب و عاؿ ك ا وػمحمحك   عػاؿ : ادلػوا  ػلػ  ذلػم ةػا ػلػ     ػلػـر ععػي م 
إ  لف ك م   للرج ك ورية إم ك      ؽل، ك ؽليػجل   رجػ  ةػن الالػرب كػإف   يسػن كػاف ةػن ادلػوا  كػإف 
  يسػػن كالهػػاس ك ػػاـ ك ك ػػاـ   م لػػ  كػػي م و يػػا وػػع اف لػػي  لػػك لف  ػػهسح لسػػااهم  م  ػػظةر هبػػم   إظلػػا 

عم لف  حلرة ل  ةن  حلر  ملػرجن ةه ػا  هػز  ػحلرة الالػرب " للتم الوزراا  هم امئ ة    لو لف اهلل ع
و  فرد ب  لارجة عن ابن جريع عاؿ ػل، : لي  ب  ػة و  عػاؿ لمحػ  مبهػ  : م  ستػ. ح ي ػ  و  عػاؿ ابػن 
حمحاف : م ػل  امحتحلاج  ربه و باب ك إكراـ لبوي   ج ه للربت عن لف احلسػا ػلػ، بػن احلسػا بػن 

اؿ للمحظلا لبو عمح  اهلل زل   بن ععز بن احلسا احلسجل عاؿ حػ يفها زيػ  بػن حاجػ. عػاؿ إ اعي  الالعوى ع
wح يفها زل   بن ع ار الالطار عاؿ ح يفجل ععز بن زل   بن ةووز الغطفا: عاؿ حػ يفها زل ػ  ابػن هػار ف 
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/ حػ يفها ععػز  283الالعوى عػاؿ حػ يفجل زل ػ  بػن ععػز بػن محػ ة الالمحاوػال عػاؿ حػ يفجل لف عػاؿ / صػفحة 
ةووػػز بػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػن جالفػػر بػػن زل ػػ  عػػن لبيػػ  عػػن ععػػز بػػن لف طالػػ. عػػاؿ : عػػاؿ  بػػن

روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " هػػمحق ععػػز جربيػػ  ك ػػاؿ يػػا زل ػػ  إف اهلل ي رئػػك السػػمـ  ي ػػوؿ إ: 
 حرةهب الهار ععز صع. لل لك  بطن محعػك  ححلػر كفعػك و ك ػاؿ يػا جربيػ  بػا     ك ػاؿ لةػا ال ػع.
كالمحػػ  اهلل  لةػػا الػػمحطن كآةهػػة بهػػهب  هػػ.    لةػػا احلحلػػر كالمحػػ  يالػػجل عمحػػ ادلطع.  كاط ػػة بهػػهب لوػػ  " و هػػذا 
حػػ يت ةوضػػوع بػػم  ػػك  إوػػهاده ك ػػا  ػػرى و عػػاؿ بالػػو حفػػاظ لراوػػاف : كػػاف لبػػو احلسػػا ػلػػ، بػػن 

ك ػػػ   م احلسػػػا الالعػػػوى راكضػػػيا غاليػػػا    كػػػاف يػػػ عز اخلمكػػػة حبػػػيمف ك حبػػػيمف      اجت ػػػع ععيػػػ  لعػػػمح  
ؼلتعػف ادلسػع وف لف عمحػ ادلطع. ةػات كػػاكرا    كػاف لروػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػعم يوة ػذ مثػاف وػػها و 
 لةػػا عمحػػ اهلل كإلػػ  ةػػات  روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم محػػ   م لػػمؼ للػػ  ةػػات كػػاكرا    كػػذلك وةهػػة 

وػػ  كإمػػا لوػػع هب  بايالػػهب  م ةا ػػهب  لروػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم وػػهب وػػها و كظةػػا كاط ػػة بهػػهب ل
 تعق هبؤما و باب إومـ وةهة بهػهب  هػ. للمحظلػا ػلػ، بػن ععػز ادلػ بر عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  بػن ععػز 
بن يفابهب عاؿ للمحظلا ال اضز لبو الالما الواوطال عاؿ ح يفها احلسا بن ععز بػن زل ػ  احلهفػال عػاؿ حػ يفها 

 ػػر بػػن ليػػوب السالػػع عػػاؿ حػػ يفجل زل ػػ  بػػن ػلػػ، ال هػػري لبػػو طالػػ. ع ػػر بػػن الربيػػع ال اهػػ  عػػاؿ حػػ يفها ع
لبوغ لة عاؿ ح يفجل عمح  الوهاب بن ةووز عاؿ ح يفجل ةالك بن للػ  عػن لف ال لػاد عػن هةػاـ بػن عػر ة 
عػػن عائةػػة عالػػهب : " حػػع بهػػا روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ححلػػة الػػوداع ك ػػر ف ععػػز ع محػػة احلحلػػوف 

روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم   مث إلػػػ  لػػػ ؿ ك ػػػاؿ : يػػػا محػػػ    هػػػو بػػػاؾ حػػػ ين ةغػػػتم و كمحسيػػػهب لمحسػػػاا
اوت سػػسز كاوػػته ت إ  جهػػ. المحالػػ  ك سػػت عػػجل طػػويم مث إلػػ  عػػاد إ   هػػو كػػرج ةمحتسػػم   ك عػػهب لػػ  

/ بػاؾ حػ ين ةغػتم كمحسيػهب لمحسائػك  284بظف للهب  لةز يا رووؿ اهلل ل لهب ةن عه ي  للػهب / صػفحة 
م كالػػم ذا يػػا روػػوؿ اهلل   ك ػػاؿ ذهمحػػهب ل ػػرب ل ػػز وةهػػة كسػػظلهب اهلل لف مث إلػػك عػػ ت إ   للػػهب كػػرح ةمحتسػػ

ػليي ا كظحياها كآةههب ف  ردها اهلل ع  ج  " و هذا ح يت ةوضوع بم  ػك  الػذى  ضػال  ععيػ  الف ػم 
عػ ق الالعػم إذ لػو كػاف لػ  ععػم لالعػم لف ةػن ةػات كػاكرا م يهفالػ  لف يػؤةن بالػ  الرجالػة م بػ  لػو وةػن عهػ  

يهتفػػع    يسفػػز ك رد هػػذا احلػػ يت عولػػ   الػػا  :   كي ػػهب  هػػو كػػاكر (  عولػػ  ك ال ػػحيح : "  ادلالايهػػة  
اوػػػتظذلهب رف لف لوػػػتغفر مج كعػػػم يػػػظذف   "  زل ػػػ  بػػػن زيػػػاد هػػػو اله ػػػاش  لػػػي  ب  ػػػة  لمحػػػ  بػػػن ػلػػػ، 

ل ػك و عػاؿ  زل   بن ػل، رل ومف  ع  كاف لعواـ يضالوف لحاديت  ي ووما ك كتػ. ادلغفعػا ك  ي ػا ل  
 ػػيخها لبػػو الفضػػ  بػػن لاصػػر : هػػذا حػػ يت ةوضػػوع  لـ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ةا ػػهب بػػامبواا 
بػػا ةسػػة  ادل يهػػة  دكهػػهب ههػػاؾ  ليسػػهب بػػاحلحلوف و بػػاب ذكػػر لبيػػ   ع ػػ  لف طالػػ. للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور 

بو لاليم احلاكل عاؿ ح يفها لبػو عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لبو بسر لمح  بن ععز ابن يفابهب عاؿ للمحظلا ل
بسر زل   بن كارس بن مح اف الالمح ى عاؿ ح يفجل لطػاب بػن عمحػ  الػ اق امروػو  عػاؿ حػ يفها ػلػ، ابػن 
wادلمحارؾ عن  ريك عن ةه ور عن ليت عن رلاه  عن رلاه  عن ابن عمحاس عاؿ :  الهب الهػع صػعز اهلل 
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ع ػػػز لف طالػػ.  للػػػز ةػػػن الرضػػاعة يالػػػجل ابػػػن ععيػػ   وػػػعم ي ػػوؿ : "  ػػػفالهب ك هػػػؤما الهفػػر : ك لف   
السال ية ليسولوا ةن بال  المحالت همحاا " و هذا ح يت ةوضوع بػم  ػك و كظةػا ليػت كضػاليف    ةه ػور 

/ عػػاؿ  285  يػػر  عهػػ   ػػي ا لضػػالف     ػلػػ، بػػن ادلمحػػارؾ  ػػاةز رل ػػوؿ    لطػػاب ضػػاليف و / صػػفحة 
زل ػػود ادلػػذه. و عػػاؿ لبػػو لالػػيم : كػػاف راكضػػيا  لبػػو احلسػػن بػػن الفػػرات :  زل ػػ  بػػن كػػارس لػػي  ب  ػػة  م

غاليا ك الركا ضاليفا ك احل يت و    ال حيحا لف لبػا طالػ. ذكػر لروػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 
ك اؿ : " هو ك صح اح ك ضحضاح   ةن الهار " و باب كضع  ععز املمحيػاا للمحظلػا وػالي  بػن لمحػ  بػن 

زل ػػ  بػػن الػػ يهع عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن ععػػز الػػوراؽ عػػاؿ للمحظلػػا المحهػػا عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ل ػػر زل ػػ  بػػن 
زل   بن السرى الت ار عاؿ ح يفها لبو عمح  اهلل غمـ لعي  عاؿ حػ يفها ععػز بػن محػاد المحػ ار عػن زل ػ  بػن 
جابر الي اةز عاؿ ح يفها همح ة بن عمح اهلل عن لف إوحاؽ عن عطاا بػن لف ربػاح عػن عمحػ اهلل ابػن عمحػاس 

: " لرح ةن ادل يهة لربالوف رجم ةن الي ود ك الوا : الطع وا بها إ  هذا الساهن حد لو ػ  ك  ج ػ  عاؿ 
 لسذب  كإل  ي وؿ : إل  رووؿ رب الالادلا إذ لرج ععي م ع ر بن اخلطاب ةن عه  الهع صػعز اهلل ععيػ  

الي ػود هػذا السػمـ ةػن   وعم    ع ر ي وؿ ةا لحسن ظن زل   بػاهلل  لك ػر  ػسره دلػا لعطػاه   كسػ الهب
ع ػػػر   ك ػػػػالوا : ةػػػػا ذاؾ زل ػػػػ   لسػػػػن ذاؾ ةووػػػػز بػػػن ع ػػػػراف كع ػػػػ  اهلل   كضػػػػرب ع ػػػػر بيػػػػ ه إ   ػػػػالر 
الي ودي  جال  يضرب  ك ربهب الي ود   ك الوا : ةر ا بها ل ل  ععػز زل ػ  لةػسو إليػ    كع ػا دلعػوا ععيػ  

 صعز اهلل ععي   وعم : ةن ظع سػم   عػالوا   عاؿ الي ود : يا زل   لالطز اجل ية  ل عم   ك اؿ رووؿ اهلل
: ع ر بن اخلطاب   ك اؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : ةا كاف ع ر لي عم لح ا حػد يسػ ع ةهسػرا 
  ك اؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم لمحمؿ : لدع   ع ر كخرج بمؿ   ك اؿ : يا ع ػر و عػاؿ : لمحيػك 

ؿ : يػا ع ػر   ظع ػهب هػؤما الي ػود   ك ػاؿ ع ػر :  الػذى لفػ  و عاؿ : لج. لمحيك ك ل  ع ػر   ك ػا
ع ر بي ه لو لف بي ى ويفا لضربهب لعهاع م لمالػا   ك ػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم    يػا ع ػر 

/ لرجهب ةن عه ؾ  للا لعوؿ ةا لحسن ظن زل   باهلل  لك ػر  ػسره دلػا لعطػاه  286  عاؿ : / صفحة 
 ػػ   لسػػن ذاؾ ةووػػز بػػن ع ػػراف كظغضػػمحول كويػػ  لفسػػال لةووػػز لػػ  ةهػػك   ك الػػهب الي ػػود ةػػا ذاؾ زل

ك ػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : ةووػػػز للػػػز  للػػػا لػػػ  ةهػػػ  عػػػ  لعطيػػػهب لكضػػػ  ةهػػػ    كالحلمحػػػهب 
الي ود ةن ذلك   ك الهب : هذا لردلػا و ك ػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : ةػا ذاؾ   ك الػهب الي ػود 

 لػػوح لػػ  ةهػػك    ةووػػز لػػ  ةهػػك :  عيسػػز لػػ  ةهػػك    وػػعي اف لػػ  ةهػػك و : ودـ لػػ  ةهػػك   
ك اؿ الهع صعز اهلل ععي   وعم : كذبتم ب  للا لػ  ةػن هػؤما لمالػا  للػا لكضػ  ةػه م ك الػهب الي ػود : 
للػػػهب   عػػػاؿ : للػػػا و عػػػالوا : هػػػات بيػػػاف ذلػػػك ك التػػػوراة و ك ػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم ادع   

اهلل بػػػن وػػمـ  التػػػوراة بيػػجل  بيػػػه م و عػػالوا : لالػػػم و ك ودـ لػػ  ةهػػػك   عػػاؿ : كعػػػم   عػػػالوا : مف اهلل عمحػػ 
لع   بي ه  لفب كي  ةن ر ح  و ك ػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : ودـ لف  ل ػ  لعطيػهب لػ ا ةهػ  

wإم اهلل  ل ػػ   لف زل ػػ ا  إف ادلهػػادى يهػػادى كػػ  يػػـو مخػػ  ةػػرات ةػػن ادلةػػرؽ إ  ادلغػػرب ل ػػ   لف م إلػػ 
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روػػػوؿ    م ي ػػػاؿ ودـ روػػػوؿ اهلل    لػػػواا احل ػػػ  بيػػػ ى يػػػـو ال ياةػػػة  لػػػي  بيػػػ  ودـ و ك الػػػهب الي ػػػػود : 
صػػ عهب يػػا زل ػػ   هػػذا ةستػػوب ك التػػوراة و عػػالوا : هػػذه  احػػ ة   ك الػػهب الي ػػود : ةووػػز لػػرب ةهػػك و 

اهلل كع ػ  بظربالػة ومؼ كع ػة  لربػع ةائػة  لربالػا   ك اؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم :      عػالوا : مف
كع ة      يسع ك بةر و ك اؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : ل   لعطيهب لكضػ  ةهػ  و عػالوا :  ةػا 
ذاؾ   عػػػاؿ عولػػػ   الػػػا  ك كتابػػػ  : ك وػػػمححاف الػػػذى لوػػػرى بالمحػػػ ه لػػػيم ةػػػن ادلسػػػحل  احلػػػراـ إ  ادلسػػػحل  

  حد ل ز ف السػ اا السػابالة  جػا زت وػ رة ادلهت ػز عهػ  جهػة ادلػظ ى امع ز   محعن ععز جهاح جربي
حد  الع هب بساؽ الالرش   كهودى ةػن كػوؽ الالػرش : يػا زل ػ  إ: ك للػا   اهلل م إلػ  إم للػا    رليػهب رف 
ع  ج  ب عع ك ذا لكض  ةن ذلك و ك الهب الي ود : ص عهب يا زل    هذا ةستػوب ك التػوراة    عػاؿ : 

/  لوح لػ  ةهػك و عػاؿ :      عػالوا : مف وػفيهت  اوػتوت ععػز  287يفهتاف و عالوا : / صفحة ها اف ا
اجلودى و ك اؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم : ل ػ  لعطيػهب لكضػ  ةهػ  و عػالوا :  ةػا ذاؾ   عػاؿ : إف 

السػػابالة   رلػػراه ةػػن اهلل  الػػا  ي ػػوؿ :   إلػػا لعطيهػػاؾ السػػويفر ك ػػ  لربػػك  اضلػػر ( كػػالسويفر مػػر ك السػػ اا 
بػػهب الالػػرش   ععيػػ  للػػف ع ػػر   حةيةػػ  ال عفػػراف  رضراضػػ  الػػ ر  اليػػاعوت   رابػػ  ادلسػػك امبػػيو   
 مةد و عالهب الي ود : صػ عهب يػا زل ػ ها هػو ةستػوب ك التػوراة و عػالوا : هػذه يفػمث و عػالوا : إبػراهيم 

وا : مف اهلل ا ػذه لعػيم و ك ػاؿ روػوؿ اهلل ل  ةهك و ك اؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم :      عػال
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : إبػػراهيم لعيػػ  اهلل  للػػا حمحيمحػػ  و  عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم :  ػػ ر ف 
مى  ػػػر  يػػػهب زل ػػػ ا    ػػػا: زل ػػػ ا ا ػػػتمح ا ػػػز ةػػػن ا ػػػ   هػػػو احل يػػػ   للػػػا زل ػػػ   لةػػػد احل ػػػاد ف و 

لك ػػر ةػػن ذلػػك و ك الػػهب الي ػػود : هػػذه لربػػع و ك الػػهب الي ػػود :  ك الػػهب الي ػػود : صػػ عهب يػػا زل ػػ  هػػذا
عيسػػػػز لػػػػ  ةهػػػػك و ك ػػػػاؿ :    : عػػػػالوا : مف عيسػػػػز صػػػػال  ذات يػػػػـو ع محػػػػة بيػػػػهب ادل ػػػػ س   كحلػػػػاات 
الةػػياطا لتح عػػ    كػػظةر اهلل جربيػػ  كضػػرب  هاحػػ  امؽلػػن  جػػوه م كظل ػػاهم ك الهػػار و ك ػػاؿ روػػوؿ اهلل 

لعطيهب ل ا ةه  ال عمحػهب ةػن عتػاؿ ادلةػركا يػـو بػ ر  للػا جػائع  ػ ي  اجلػوع صعز اهلل ععي   وعم : ل   
  كع ػػػا ال ػػػركهب اوػػػت محعتن اةػػػرلة ي وديػػػة  ععػػػز رلوػػػ ا جفهػػػة    اجلفهػػػة جػػػ ى ةةػػػوى    ك  ػػػا وػػػسر 
ك الػػهب : يػػا زل ػػ   احل ػػ  هلل الػػذى وػػع ك  ل ػػ  لػػذرت هلل لػػذرا إذا ال عمحػػهب ةػػن هػػذا الغػػ   مذحبػػن هػػذا 

يه   ممحعهػػ  إ  زل ػػ  ليظكعػػ    كه لػػهب كضػػربهب بيػػ ى كيػػ  كاوػػتهطمح اجلػػ ى كاوػػتوى ععػػز اجلػػ ى  م ػػو 
لربع عائ ا  عاؿ : يا زل   م  ظكػ  ةػجل كػإ: ةسػ ـو و ك الػهب الي ػود : صػ عهب يػا زل ػ ا هػذا لك ػر ةػن 
ف ذلػػك و عػػالوا : هػػذه مخػػ  ب يػػهب  احػػ ة  ل ػػـو و عػػالوا : وػػعي اف لػػ  ةهػػك و ك ػػاؿ :      عالػػهب : م

اهلل وخر ل  الةياطا  اجلػن  املػ   الريػاح  عع ػ  كػمـ الطػ   اذلػواـ و ك ػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  
/  الريػػاح ك ػػ  وػػخر   الػػرباؽ  288 وػػعم : لػػ ن كػػاف اهلل وػػخر لػػ  الةػػياطا  اجلػػن  املػػ  / صػػفحة 

 ه كحػػواكر اخليػػ   ذلمح ػػػا  لػػ ةن الػػ ليا حبػػذاك ها    هػػز دابػػة ةػػن د اب اجلهػػة  ج ػػ  كوجػػ  ودةػػز حػػواك
wكػػذب المح ػػرة كػػوؽ احل ػػار  د ف المحغػػ  وػػرج  ةػػن يػػاعوت لمحػػر  ركابػػ  ةػػن در لبػػيو ة ةػػـو بسػػمحالا للػػف 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



زةػاـ ةػن الػذه.   ذلػا جهاحػػاف ةسعػمف بالػ ر  اليػاعوت   ةستػوب بػػا عيهيػ  م إلػ  إم اهلل زل ػ  روػػوؿ 
التوراة هذا لك ػر ةػن ذاؾ و  عالػهب الي ػود :  اهلل و ك الهب الي ود : ص عهب يا زل   ها هو ذا ةستوب ك

ل    لف م إل  إم اهلل  ح ه م  ػريك لػ   للػك ك  لف   زل ػ ا عمحػ ه  روػول  " و هػذا حػ يت م لةػك 
ك  ضػػال    ك ػػا لج ػػ   اضػػال   ةػػا لرؾ لف ػػ   لبػػرده    لػػوم ل: ل ػػم بػػ  غػػمـ لعيػػ  كإلػػ  عػػاةز كػػذاب 

ا احلػػ يت و    إوػػهاده زل ػػ  بػػن جػػابر و عػػاؿ ػلػػ، بػػن ةالػػا : ل عػػهب إف  اضػػال  ع ػػ   ػػا اموػػمـ هبػػذ
لي  بةر و  عاؿ لمح  بن حهمح  : م ػل ث عه  إم ةن هػو  ػر ةهػ   ةػا كػاف ة ػ  ذلػك يمحعػغ بػ  اجل ػ  
إ   ضػع ة ػ  هػذا    ةػا هػو إم ةػن ع ػ  غػمـ لعيػ  و حػ يت ولػر ك كضػع  ععػز املمحيػاا للمحظلػا عمحػ  

  بػػن لاصػػر احلاك ػػاف  ةوهػػوب بػػن لمحػػ  العغػػوى  ع ػػر بػػن ظفػػر ادل ػػرى  عمحػػ  الوهػػاب بػػن ادلمحػػارؾ  زل ػػ
اخلالمح بن لمح  اليووفال عالوا للمحظلا لبو بسر لمح  بن ادل فػر بػن وووػن عػاؿ للمحظلػا لبػو ال اوػم عمحػ الرمحن 
 بػػن عمحيػػ اهلل احلرعػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  محػػ ة بػػن الالمحػػاس الػػ ه اف عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن عيسػػز بػػن حيػػاف
ادل اين ادلالر ؼ بظف السسا عاؿ ح يفها زل   بن ال محاح عاؿ للمحظلػا ععػز بػن احلسػن السػو  عػن إبػراهيم 
بػػن اليسػػع عػػن لف الالمحػػاس الضػػرير عػػن اخلعيػػ  بػػن ةػػرة عػػن ػلػػ، المح ػػري عػػن زاذاف عػػن وػػع اف عػػاؿ : " 

 عػف ععيهػا كسػػعم  حضػرت الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم ذات يػـو كػإذا بػػظعراف ك جػاؼ   راجػ  بػ  ى عػ 
كرددلا ععي  السمـ ك اؿ : يا عـو ليسم زل   روػوؿ اهلل   ك ػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم : للػا زل ػ  / 

/ رووؿ اهلل و ك اؿ امعراج : ل   لي هػهب بػك عمحػ  لف لراؾ    لحمحمحتػك ةػن عمحػ  لف لل ػاؾ  289صفحة 
ل ػاؿ و عػػاؿ : وػػ  ع ػا بػػ ا لػػك و    صػ عهب بػػك عمحػ  لف لرى  ج ػػك    لسػػن لريػ  لف لوػػظلك عػػن 

ك اؿ : ك اؾ لف  لةز و للي  اهلل ع  ج  كعم ةووز   عاؿ بعز و عاؿ :  لعمح عيسػز ةػن ر ح ال ػ س 
  عػػاؿ بعػػز و عػػاؿ :  ا ػػذ إبػػراهيم لعػػيم    اصػػطفز ودـ   عػػاؿ بعػػز و عػػاؿ : بػػظف للػػهب  لةػػز لي  ػػر 

 ػػمحق ععيػػ  جربيػػ  ك ػػاؿ : اهلل ي رئػػك السػػمـ لعطيػػهب ةػػن الفضػػ    كػػظطرؽ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ك
ك رد   ععػػػز  -زد  - هػػػو يسػػػظلك ع ػػػا هػػػو لععػػػم بػػػ  ةهػػػك كي ػػػوؿ يػػػا حمحيػػػع   لطرعػػػهب اركػػػع رلوػػػك   

امعػػػراج جوابػػػ  و عػػػاؿ : لعػػػوؿ ةػػػا ذا يػػػا جربيػػػ    عػػػاؿ اهلل ي ػػػوؿ إ: كهػػػهب ك إف كهػػػهب ا ػػػذت   إبػػػراهيم 
ةووػػز ك امرض ك ػػ  كع تػػك  للػػهب ةالػػز ك السػػ اا لعػػيم ك ػػ  ا ػػذ ك ةػػن عمحػػ  حمحيمحػػا    إف كع ػػهب 

 الس اا لكض  ةن امرض    إف كههب لع هب عيسػز ةػن ر ح ال ػ س ك ػ  لع ػهب إ ػك عمحػ  لف للعػمح 
اخلعمح بظلفز وػهة    ل ػ   ط ػهب ك السػ اا ةوط ػا   يطػظه لمحػ  عمحعػك  م يطػؤه لحػ  بالػ ؾ    إف كهػهب 

هب ةائػ  للػف لػال  لربالػة  عةػرين للػف لػال ةػا لع ػهب ع  اصطفيهب ودـ ك   لت هب املمحياا    ل   لع ػ
لع ا لكـر ععز ةهك    ةن يسوف لكـر ععز ةهك    ل ػ  لعطيتػك احلػوض  الةػفاعة  الهاعػة  ال ضػي. 
 ادلي اف  الوج  امع ر  اجل   اممحر  التاج  اذلػرا ة  احلػع  الال ػرة  ال ػروف  كضػ   ػ ر رةضػاف  الةػفاعة  

 ياةػػة ععػػز رلوػػك شلػػ  د   ػػاج ادلعػػك ععػػز رلوػػك ةال ػػود    ل ػػ  عرلػػهب كع ػػا لػػك حػػد ظػػ  عر ػػز ك ال
wا ك ةع ا ز كم لذكػر ك ةوضػع حػد  ػذكر ةالػز    ل ػ  لع ػهب الػ ليا  لهع ػا معػرك م كراةتػك ععػز 
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 ةه لتػػك عهػػ ي  لػػومؾ يػػا زل ػػ  ةػػا لع ػػهب الػػ ليا " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع م  ػػك كيػػ       إوػػهاده 
لبػػػو السػػػسا  إبػػػراهيم ةػػػن اليسػػػع و عػػػاؿ الػػػ ارعطن : لبػػػو السػػػسا ضػػػاليف رل ولػػػوف  ضػػػالفاا  الضػػػالفاا 

/  ػل، المح ري ةن كاف و عاؿ لمح  بن حهمحػ  : حرعهػا  295( / صفحة  1ادلوضوعات  19 إبراهيم   
ح يت ػل، المح ري و  عاؿ الفمس : كاف كذابا ػل ث لحاديػت ةوضػوعة و  عػاؿ الػ ارعطن : ةػن ؾ و 

: للمحظلػػا عمحػػ  ام ؿ عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو إ اعيػػ  عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  امل ػػاري عػػاؿ للمحظلػػا  حػػ يت ولػػر ك ذلػػك
ع ػر بػن إبػراهيم عػاؿ زل ػ  بػن لمحػ  امزهػرى عػػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن إوػحاؽ السػال ى عػاؿ حػ يفها إبػػراهيم 

ن لف بن اجلهي  ح يفها ابن لف ةرق عاؿ حػ يفها ةسػع ة عػاؿ حػ يفها زيػ  بػن  اعػ  عػن ال اوػم بػن سلي ػرة عػ
هريرة عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ا ذ اهلل إبراهيم لعػيم  ةووػز صليػا  ا ػذل حمحيمحػا   
مث عاؿ :  ع    جػم  م يفػرف حمحيػع ععػز لعيعػال  صلػ، " و هػذا حػ يت م ي ػح الفػرد بر ايتػ  عػن زيػ  

 امزدى : ةػن ؾ و بػاب كضػع  ععػز  ةسع ة و عاؿ ػل، : ةسع ة لي  بةر و  عػاؿ الهسػائال  الػ ارعطن
ةووز و للمحظلا عمح  ام ؿ عاؿ للمحظلػا لبػو إ اعيػ  امل ػاري عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن إبػراهيم الهيسػابوري عػاؿ 
للمحظلا لمح  بن جالفر ال طيالز عاؿ ح يفها زل   بن يول  عاؿ ح يفها بةر بن عمحي  عاؿ حػ يفها ةووػز بػن 

ي  اليةػسرى عػن جػابر بػن عمحػ اهلل عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز والي  الراوال عػن عتػادة عػن وػعي اف بػن عػ
اهلل ععيػػ   وػػعم " إف اهلل لعطػػز ةووػػز السػػمـ  لعطػػال الرتيػػة  كضػػعن بادل ػػاـ احمل ػػود  احلػػوض ادلػػور د " 
هػػذا حػػ يت ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم    ادلػػت م بػػ  زل ػػ  بػػن يػػول   هػػو السػػ ؽلز 

اؿ ابػػن حمحػػاف : لالعػػ  عػػ   ضػػع لك ػػر ةػػن للػػف حػػ يت و بػػاب  سػػعيم عيسػػز  كػػاف  ضػػاعا لعحػػ يت و عػػ
ععػػز لمحيهػػا ععيػػ  السػػمـ ر ى لبػػو ع ػػاؿ هػػمؿ بػػن زيػػ  بػػن يسػػار بػػن بػػوم عػػن للػػ  عػػاؿ : " بيهػػا ضلػػن / 

/ ةع رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم إذ رليها بردا  لػ ى ك عهػا : يػا روػوؿ اهلل ةػا هػذا الػربد  291صفحة 
ؿ : ع  رليت وه   ععها : لالم و عػاؿ : ذاؾ عيسػز بػن ةػرق وػعم ععػز " و عػاؿ المحخػاري : لبػو  اله ى   عا

ع ػػاؿ ك ح ي ػػ  ةهػػاك  و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يػػر ى عػػن للػػ  ل ػػياا ةوضػػوعة ةػػا حػػ ث هبػػا للػػ  عػػق م 
  بػن غلوز امحتحلاج ب  حباؿ و باب ك لل  لحسن ةن ك   ر للمحظلػا لبػو ةه ػور عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ

ععز عاؿ للمحظلا لبو احلسا ععز بػن زل ػ  ادلالػ ؿ عػاؿ للمحظلػا ع  ػاف بػن لمحػ  الػ عاؽ عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر 
زل   بن عمح اهلل بن إبراهيم ام ها: عػاؿ حػ يفها هةػاـ بػن ع ػار عػاؿ حػ يفها  كيػع عػن  ػالمحة عػن زلػارب 

زل ػػ  إف اهلل ي ػػرل ععيػػك  عػػن جػػابر عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " هػػمحق ععػػز جربيػػ  ك ػػاؿ يػػا
السػػمـ    ي ػػوؿ : ك يػػا   حمحيػػع إف كسػػوت حسػػن يووػػف ةػػن لػػور السروػػال    كسػػوت حسػػن  ج ػػك 
ةن لور عر ز و  ةا لع ػهب لع ػا لحسػن ةهػك يػا زل ػ  " و هػذا حػ يت ةوضػوع    ادلػت م بػ  لبػو بسػر 

ك ر اه   بإوػهاد ولػر عػن  ام ها:  كاف يضع احل يت و عاؿ ال ارعطن و ام ها: كذاب دجاؿ  ع  روه
ععػػز بػػن اجلالػػ  عػػن  ػػالمحة عػػن ةه ػػور عػػن لف  ائػػ  عػػن ةسػػر ؽ عػػن لف هريػػرة عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ  
w وػعم  غػػ  إوػػهاده ةػػرت للػػرى ك ػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل الػػرازي عػػاؿ حػػ يفها الفضػػ  بػػن ةووػػز عػػن 
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بػن ةسػالود عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ  وعي اف الطوي  عن زي  بن  ه. عن عمح اهلل بن غال. عػن عمحػ اهلل 
 وػعم    كػ  ذلػك ةػن ع عػ  و بػاب ك كضػ  عرعػ  للمحظلػػا لبػو ةه ػور ال ػ از عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػػن 

/ لبػو وػالي  زل ػ  بػن ةووػز عػاؿ حػ يفها لبػو عمحػ  اهلل زل ػ  بػن عمحػ اهلل  292يفابهب عػاؿ للمحظلػا / صػفحة 
ح يفها بةػر بػن وػمححاف ك وػيحاف   عػاؿ حػ يفها حعػمح   ال فار ح يفها إبراهيم بن إ اعي  السيوطال عاؿ

عػػػاؿ حػػػ يفها وػػػفياف ال ػػػوري عػػػن لف ال لػػػاد عػػػن امعػػػرج عػػػن لف هريػػػرة عػػػاؿ عػػػاؿ رجػػػ  : يػػػا روػػػوؿ اهلل إ: 
ز جػػهب ابهػػد  إ: لحػػ. لف  اليهػػن و عػػاؿ : ةػػا عهػػ ي  ػػر  لسػػن ال ػػجل غػػ ا  ج ػػجل ةالػػك ب ػػار رة  اوػػالة 

الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم يسػػػي  الالػػػرؽ ةػػػن ذراعيػػػ  حػػػد ةػػػم الػػػرلس  عػػػود  ػػػحلرة و عػػػاؿ كحلػػػاا  جالػػػ  
ال ار رة   مث عاؿ : لذها  لةػر لهعػك إذا لردت لف  طيػ. لف  غ ػ  هػذا الالػود ك ال ػار رة كتطيػ. بػ  و 
عاؿ : كسالهب إذا  طيمحهب  ػم لهػ  ادل يهػة رػلػا طيمحػة كسػ وا بيػهب ادلطيمحػا " و هػذا حػ يت ةوضػوع  هػو 

( و  عػاؿ ابػن حمحػاف : م  1عاؿ ال ارطجل : هو ةػن ؾ  عػاؿ امزدي :  اه داةػر    شلا ع عت  ي ا حعمح  و
ػلػ  امحتحلػػاج بػػ  حبػاؿ و بػػاب ذكػػر ةػػا جػرى لػػ  ليعػػة ادلالػػراج للمحظلػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر 

تيػع عػام لمح  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للػربل لمحػ  بػن زل ػ  الالتي ػال  لبػو طػاهر زل ػ  بػن عمحػ  الواحػ  المح
ح يفها ادلالاكا بن زكريا عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن محػ اف عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ةسػع ة الواوػطال حػ يفها ي يػ  بػن 
هار ف عاؿ ح يفها لال  احلذاا عن لف عمبة عن ابن عمحاس عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " 

ل يػػن ةعػػك ةػػن لػػور ععػػز وػػرير ةػػن لػػور إف اهلل كضػػ  ادلروػػعا ععػػز ادل ػػربا   دلػػا بعغػػهب السػػ اا السػػابالة 
كسع هب ععي  كرد ععز السمـ   كظ حز اهلل إلي  : يسعم ععيك صف،  لمح، كعػم   ػم لػ     عػ    جػم  
لت ػػوةن كػػم   الػػ  إ  يػػـو ال ياةػػة " و عػػاؿ اخلطيػػ. : هػػذا احلػػ يت باطػػ  ةوضػػوع  رجػػاؿ إوػػهاده كع ػػم 

   لالع ػػا ة ػػحفة ةػػن " ل ػػر "     ( و / صػػفحة ( هسػػذا هػػال بامصػػ 1يف ػػاة وػػوى     هػػاة  (     
/ زل   بن ةسع ة    رليهب همحة اهلل بن احلسن الطربي يضالف زل   بن ةسع ة     الػهب احلسػن  293

بن زل   اخلمؿ ي وؿ : هو ضاليف ج ا و باب ل اا ةراكمح   وػمح  للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ ادلعك عػن لف 
ابػػن حمحػػاف احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها بةػػر بػػن عمحػػ اهلل المحعػػ ى عػػاؿ زل ػػ  اجلػػوهرى عػػن الػػ ارعطن عػػن لف حػػا  

ح يفها  الي. بن ليوب عاؿ ح يفها ع  اف بن عمح الرمحن عاؿ حػ يفها ععػز بػن عػر ة عػن عمحػ ادلعك بػن لف 
وعي اف عن عطاا  ع ر  بن ديهػار عػن ابػن عمحػاس عػاؿ : " كػاف لروػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم وػيف 

ةن كضة  كي  حعمح كضة    كاف يس ز ذا الف ار    كالػهب لػ  كػرس  سػ ز زلعز عائ ت  ةن كضة    لالع  
ذا السػػػ اد    كالػػػهب لػػػ  كهالػػػة  سػػػ ز ذا ك ذات   اجل ػػػع    كالػػػهب لػػػ  درع ةو ػػػحة بهحػػػاس  سػػػ ز ذا 
الف وؿ ك ذات الفضوؿ      كالهب ل  رلن  س ز ال رعر    كاف ل  كػرس ل ػ ر يسػ ز ادلرجتػ     كػاف لػ  

   كاف ل  ورج يس ز ال اج    كالهب ل  بغعة  س ز دل ؿ    كالػهب لػ  لاعػة  كرس لدهم يس ز السس.
 سػػ ز ال  ػػواا    كالػػهب لػػ  ةػػروة  سػػ ز ادل لػػة    كػػاف لػػ  ة ػػراض يسػػ ز ادل سػػوؼ ك ادل ةػػوؽ   " و 
wهذا ح يت ةوضوع  كي  وكػات ةه ػا عمحػ ادلعك  هػو الالرزةػز  عػ   ركػ   ػالمحة  ةه ػا ععػز بػن عػر ة و عػاؿ 
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ر و  عػػاؿ لبػػو حػا  الػػرازي : ةػن ؾ احلػػ يت و  عػػاؿ ابػن حمحػػاف : يضػع احلػػ يت و  ةه ػػا ػلػ، : لػػي  بةػ
ع ػر بػن عمحػ الرمحن    عػ  عػ حوا كيػ  و بػاب  سعػيم محػاره يال ػور لػ  ر ى زل ػ  بػن ة يػ  لبػو جالفػر ةػػو  
بػػجل ها ػػم عػػن لف حذيفػػة ةووػػز بػػن ةسػػالود عػػن عمحػػ اهلل بػػن حمحيػػ. اذلػػذ  عػػن لف عمحػػ الرمحن السػػع ز 

/  كالػػهب لػػ  صػػحمحة عػػاؿ : " دلػػا كػػتح اهلل ع  جػػ  ععػػز لمحيػػ  ليػػرب لصػػاب   294لف ةه ػػور / صػػفحة  عػػن
ةػػػن وػػػ    لربالػػػة لز اج لالػػػاؿ  لربالػػػة لز اج لفػػػاؼ  عةػػػرة ل اؽ ذهػػػ.  كضػػػة  محػػػار لوػػػود و عػػػاؿ كسعػػػم 
 الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم احل ػػار   ك ػػاؿ لػػ  : ةػػا ا ػػك   عػػاؿ ي يػػ  بػػن  ػػ اب للػػرج ةػػن لسػػ  جػػ ى
وتا محارا كع م   يركمح  إم لال    يمحمح ةػن لسػ  جػ ى غػ ه  م ةػن املمحيػاا غػ ؾ و ل وعالػك لف  ػركمحن 
 ع  كههب لرج  عمحعػك ةػن الي ػود  كهػهب لع ػر بػ  ع ػ ا  كػاف غليػع بطػن  يضػرب ظ ػرى و ك ػاؿ لػ  الهػع 

 كػاف الهػع صػعز اهلل ععيػ  صعز اهلل ععي   وعم ع   يتك يالفػور يػا يالفػور و ل ةػت ال املػاث   عػاؿ م و 
 وعم يركمح  ك حاجة كإذا ل ؿ ععي  ك عه    بالت ب  إ  باب الرج  كيظ ز المحاب كي رع  برلو  كػإذا لػرج 
إليػ  صػاح. الػ ار ل ةػظ إليػ  لف لجػ. روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم و كع ػا عػمحو روػوؿ اهلل صػػعز اهلل 

التي ػاف كػندى كي ػا ك ػارت عػربه و ج عػا ةهػ  ععػز روػوؿ ععي   وػعم جػاا إ  ب ػر كالػهب مج اذليػ م ابػن 
اهلل صعز اهلل ععي   وعم " و هذا ح يت ةوضوع كعالن اهلل  اضال  كإل    ي    إم ال ػ ح ك اموػمـ   
 اموػت  اا بػ  و عػاؿ لبػػو حػا  بػ  حمحػاف : م لصػػ  ذلػذا احلػ يت  إوػهاده لػػي  بةػر  م غلػوز امحتحلػػاج 

إروػػاؿ عطػػف إليػػ  للمحظلػػا ابػػن لػػ  ف عػػن اجلػػوهرى عػػن الػػ ارعطن عػػن لف حػػا   مبح ػػ  بػػن ة يػػ  و بػػاب
المحسد عاؿ ح يفها ةسحوؿ عاؿ ح يفها يول  بن عمح امععز عاؿ ح يفها ابن  هػ. عػاؿ حػ يفها حفػا بػن 
ع ػر عػن ع يػ  عػػن ابػن  ػ اب عػػن عمحيػ اهلل بػن عمحػ اهلل عػػن ابػن عمحػاس : " لف جربيػػ  ععيػ  السػمـ ل ػػز 

 ععيػػ   وػػعم ب طيػػف   ك ػػاؿ : إف اهلل ع  جػػ  ي رئػػك السػػمـ    بال ػػجل إليػػك هبػػذا ال طػػف الهػػع صػػعز اهلل
/ عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : هػػذا ةػػا لػػ  لصػػ  يرجػػع إليػػ  و  حفػػا بػػن ع ػػر م غلػػوز  295لتظكعػػ  " و / صػػفحة 

امحتحلػػاج بػػ  حبػػاؿ و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب  حفػػا هػػذا عػػ  ر اه ةػػن حػػ يت للػػ   للمحظلػػا اجلريػػرى عػػاؿ 
الالةػػارى عػػاؿ حػػ يفها الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها دععػػع عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ععػػز بػػن زيػػ  عػػاؿ حػػ يفها للمحظلػػا 

إبػػراهيم بػػن ادلهػػذر حػػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن  هػػػ. عػػن حفػػا بػػن ع ػػػر بػػن ع يػػ  عػػػن ال هػػري عػػن للػػػ  " لف 
جربي  ل ز رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ب طف ةن عه. ك اؿ إ  ربػك ي رئػك السػمـ  لروػعن إليػك 

ذا ال طػػف كظلػػذه الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " و بػػاب  المحػػ ه  هحلػػر لسػػائ  عمحػػ  ةو ػػ  للمحظلػػا ال ػػ از عػػاؿ هبػػ
للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا يووػف بػن ربػاح المح ػري عػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػن ععػز بػن احلسػا 

ن محاد المحغػ ادي عػاؿ حػ يفها بن به ار عاؿ للمحظلا احلسن بن لمح  بن كي  عاؿ ح يفها الالمحاس بن إ اعي  ب
زل ػػ  ابػػن احلحلػػاج عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن عمحػػ الرمحن بػػن وػػفيهة عػػن لبيػػ  وػػفيهة عػػاؿ : "  المحػػ  روػػوؿ اهلل 
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عمحػػ  ةو ػػ  بةػػ رين    اعتػػ ؿ الهسػػاا حػػد صػػار كػػالسع  المحػػا  " و هػػذا حػػ يت م 

wاج هػػو لبػػو عمحػػ  اهلل بػػن ادل ػػفر ةػػو  بػػجل ي ػػح عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم و  زل ػػ  بػػن احلحلػػ
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ها م و عاؿ لمح  بن حهمحػ  :  ركػهب ح ي ػ  و  عػاؿ ػلػ،  لبػو دا د : لػي  ب  ػة و  عػاؿ الهسػائال  ةسػعم 
 ال ارعطن : ةن ؾ و باب ذكر  كا   صعز اهلل ععي   وعم للمحظلا زل   بن عمح  المحاعال بن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا 

لػػا لبػػو لالػػيم لمحػػ  بػػن عمحػػ اهلل احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها وػػعي اف بػػن لمحػػ  عػػاؿ لمحػػ  بػػن زل ػػ  احلػػ اد عػػاؿ للمحظ
حػ يفها زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن الػػرباا عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ  ادلػػهالم بػن إدريػػ  بػػن وػػهاف عػػن لبيػػ   هػػ. بػػن ةهمحػػ  عػػن 

/ إ  ولػر  296جابر بن عمحػ اهلل  ابػن عمحػاس عػام : " دلػا ل لػهب ك إذا جػاا ل ػر اهلل  الفػتح   / صػفحة 
ؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم يػػا جربيػػ  لفسػػال عػػ  لاليػػهب و عػػاؿ جربيػػ  : اسلػػرة لػػ  لػػك ةػػن السػػورة عػػا

ام    لسوؼ يالطيك ربػك كنضػز و كػظةر روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم بػمم يهػادى ال ػمة جاةالػة 
ادلهػرب    كاجت ع ادل اجر ف  امل ار إ  ةسحل  رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ك ػعز بالهػاس   مث صػال 

كح   اهلل  ليفجل ععي    مث لط. لطمحػة  جعػهب ةه ػا ال عػوب  بسػهب ةه ػا الاليػوف   مث عػاؿ : لي ػا الهػاس 
إ: لال كههب لسم و ك الوا ج اؾ اهلل ةن لال ل ا كع   كههب لها كامب الرحيم  كػامخ الهاصػح ادلةػفمح   

ادلوع ػػػة احلسػػػهة كحلػػػ اؾ اهلل عهػػػا لديػػػهب روػػػامت اهلل  لبعغتهػػػا  حيػػػ     دعػػػوت إ  وػػػمحي  ربػػػك باحلس ػػػة   
لكض  ةا جازى لمحيا عػن لةتػ  و ك ػاؿ ذلػم ةالا ػر ادلسػع ا للػا للةػ كم بػاهلل  حب ػال ععػيسم ةػن كالػهب لػ  
عمحعػػز ة ع ػػة كعػػي م كعي ػػتا ةػػجل   كعػػم ي ػػم إليػػ  لحػػ    كهػػا  ػػ هم اهلل كعػػم ي ػػم إليػػ  لحػػ    كها ػػ هم 

 ػة كعػي م كعي ػػتا ةػجل عمحػ  ال  ػاص ك ال ياةػة   ك ػػاـ ال ال ػة : ةالا ػر ادلسػع ا ةػن كالػػهب لػ  عمحعػز ة ع
ةػػن بػػا ادلسػػع ا  ػػيب كمحػػ  ي ػػاؿ لػػ  عسا ػػة   كتخطػػز ادلسػػع ا حػػد  عػػف بػػا يػػ ى الهػػع صػػعز اهلل 
ععي   وعم ك اؿ ك اؾ لف  لةز   لوم للك لا   ها ةرة بال  ةػرة للػرى ةػا كهػهب بالػذى ل  ػ ـ ععػز  ػر 

ح اهلل ععيهػا  كهػا ك امل ػراؼ حػاذت لػاع: لاعتػك كه لػهب عػن الهاعػة ةهك   كههب ةالػك ك غػ اة كع ػا كػت
 دلػػػوت ةهػػػك معمحػػػ  كخػػػذؾ كركالػػػهب ال ضػػػي. كضػػػربهب لاصػػػر  كػػػم لدرى لكػػػاف ع ػػػ ا ةهػػػك لـ لردت 
ضػػرب الهاعػػة   ك ػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : يػػا عسا ػػة لعيػػذؾ حبػػمؿ اهلل لف يتال ػػ ؾ روػػوؿ 

الضػرب   يػا بػمؿ الطعػمح إ  ةهػ ؿ كاط ػة  ائتػجل بال ضػي. ادل ةػوؽ   ك الػهب اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم ب
كاط ػة  ةػا ي ػهع لف بال ضػي. ادل ةػوؽ  لػي  هػذا يػـو حػع  م يػـو غػ اة   ك ػاؿ يػا كاط ػة ةػا لغفعػػك 
ع ا كي  لبوؾ إف رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم يودع ال ين  يفارؽ ال ليا  يالطػز ال  ػاص ةػن لفسػ    

كاط ػػة يػػا بػػمؿ    ةػػن الػػذى  طيػػ. لفسػػ  لف ي ػػتا ةػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   يػػا ك الػػهب 
/  احلسػػػا ي وةػػػاف إ  هػػػذا الرجػػػ  كي ػػػتا ةه  ػػػا  م ي عالػػػ   297بػػػمؿ لذف ك ػػػ  لعحسػػػن / صػػػفحة 

ي تا ةن رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم   كػ ل  بػمؿ ادلسػحل     دكػع ال ضػي. إ  روػوؿ اهلل صػعز 
ععي   وعم ك كع رووؿ اهلل " صػعز اهلل ععيػ   وػعم ال ضػي. إ  عسا ػة   كع ػا ل ػر لبػو بسػر  ع ػر  اهلل

إ  ذلػػك عاةػػا ك ػػام يػػا عسا ػػة هػػا ضلػػن بػػا يػػ يك كػػاعتا ةهػػا  م   ػػتا ةػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  
اهلل ع  جػػ    وػػعم   ك ػػاؿ ذل ػػا الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : إةػػو يػػا لبػػا بسػػر  للػػهب يػػا ع ػػر ك ػػ  عػػرؼ

wةسالس ػػا  ة اةس ػػا   ك ػػاـ ععػػز بػػن لف طالػػ. رضػػز اهلل عهػػ  ك ػػاؿ يػػا عسا ػػة إلػػا ك احليػػاة بػػا يػػ ى 
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رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم  م  طي. لفسال لف  ضرب رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم ك ػذا ظ ػرى 
عيػ   وػعم و ك ػاؿ الهػع صػعز  بطن اعتا ةجل بيػ ؾ  اجعػ : ةائػة  م   ػتا ةػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ع

اهلل ععي   وعم يا ععز اعال  ك   عرؼ اهلل ع  ج  ة اةك  ليتك    عاـ احلسن  احلسا ععي  ػا السػمـ 
ك ػػام يػػا عسا ػػة للػػي   العػػم للػػا وػػمحطا روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   كال  ػػاص ةهػػا كال  ػػاص ةػػن 

اهلل ععيػػ   وػػعم : اعالػػ ا يػػا عػػرة عيػػجل م لسػػز اهلل روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ك ػػاؿ ذل ػػا الهػػع صػػعز 
لس ا هذا ادل اـ   ك اؿ الهع صعز اهلل ععيػ   وػعم : يػا عسا ػة اضػرب إف كهػهب ضػاربا   ك ػاؿ يػا روػوؿ 
اهلل ضػػربتن  للػػا حاوػػر عػػن بطػػن   كسةػػف عػػن بطهػػ  صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  صػػاح ادلسػػع وف بالمحسػػاا   

وؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم   كع ػػػا ل ػػػر عسا ػػػة إ  بيػػػاض بطػػػن  عػػػالوا لػػػرى عسا ػػػة ضػػػاربا بطػػػن روػػػ
روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم كظلػػ  ال محػػاطز   ؽلعػػك لف لكػػ. ععيػػ  ك محػػ  بطهػػ   هػػو ي ػػوؿ : كػػ اؾ لف 
 لةز و  ةن  طيمح لفس  لف ي تا ةهك   ك ػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم إةػا لف  ضػرب  إةػا لف  الفػو 

ك رجػاا لف يالفػػو اهلل عػجل ك ال ياةػة و ك ػػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػػ   وػعم : ةػػن لراد   ك ػاؿ عػ  عفػػوت عهػ
لف يه ػػػر إ  ركي ػػػال ك اجلهػػػة كعيه ػػػر إ  هػػػذا الةػػػيب   ك ػػػاـ ادلسػػػع وف كحلالعػػػوا ي محعػػػوف ةػػػا بػػػا عيهيػػػ    
 ي ولػػػوف : طوبػػػاؾ طوبػػػاؾ لعػػػهب الػػػ رجات الالعػػػز  ةراك ػػػة روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم   / صػػػفحة 

/ ك ػػرض روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ةػػن يوةػػ   كػػاف ةرضػػ  مثاليػػة عةػػر يوةػػا يالػػوده الهػػاس    298
 كاف صعز اهلل ععي   وػعم  لػ  يػـو اميفهػا  بالػت يػـو اميفهػا  عػمحو يػـو اميفهػا   كع ػا كػاف يػـو امحػ  

اهلل  بركا ػ    ال ػمة يف   ك ةرض  كظذف بػمؿ مث  عػف بالمحػاب كهػادى السػمـ ععيػك يػا روػوؿ اهلل  رمحػة 
يرمحػػك اهلل و كسػػ ع روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم صػػوت بػػمؿ ك الػػهب كاط ػػة يػػا بػػمؿ إف روػػوؿ اهلل 
صعز اهلل ععي   وعم اليـو ةةغوؿ بهفس    ك ل  بمؿ ادلسحل    كع ا لوػفر ال ػمحح عػاؿ  اهلل م لعي  ػا 

 عػػاـ بالمحػػاب  لػػادى السػػمـ ععيػػك يػػا روػػوؿ ل  لوػػتظذف وػػي ى روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   كرجػػع 
اهلل  رمحة اهلل و ال مة يرمحػك اهلل   كسػ ع روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم صػوت بػمؿ ك ػاؿ ادلػ  يػا 
بمؿ إف رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ةةغوؿ بهفس  ةػر لبػا بسػر ي ػعز بالهػاس و كخػرج  يػ ه ععػز لـ 

طاع رجائال  الف اـ ك ال  ػاـ   ظ ػرى ليتػجل    عػ ل لةػال  إذ  لػ  ن رلو   هو ي وؿ يا غويفاه باهلل  ال 
  ل ػػ   ةػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم هػػذا اليػػـو و مث عػػاؿ يػػا لبػػا بسػػر لم إف روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل 
ععيػػ   وػػعم لةػػرؾ لف   ػػعز بالهػػاس   كت ػػ ـ لبػػو بسػػر  كػػاف رجػػم رعي ػػا   كع ػػا ل ػػر إ  لعػػو ادلسػػاف ةػػن 

اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم   يت الػك لف لػر ةغةػيا ععيػ   صػاح ادلسػع وف بالمحسػاا   كسػ ع روػوؿ رووؿ 
اهلل صعز اهلل ععي   وعم ضحليع الهاس   ك اؿ ةا هذه الضحلة   ك الوا ضػحلة ادلسػع ا لف ػ ؾ يػا روػوؿ 

 ػػػعز بالهػػػاس اهلل كػػػ عا الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم ععيػػػا  الالمحػػػاس كا سػػػظ ععي  ػػػا كخػػػرج إ  ادلسػػػحل    ك
ركالتا لفيفتا مث لعمح  بوج   ادلعيح ععػي م ك ػاؿ يػا ةالةػر ادلسػع ا لوػتودعسم اهلل   للػتم ك رجػاا اهلل 
w لةال     اهلل لعيف: ععيسم   ةالا ر ادلسع ا   ععيسم با  اا اهلل  حفػل طاعتػ  ةػن بالػ ى كػإ: ةفػارؽ 
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الػ ليا و كع ػػا كػاف يػػـو اميفهػػا ا ػت  بػػ  امةػػر    الػ ليا و هػػذا ل ؿ يػـو ةػػن ليػػاـ اسلػرة  ولػػر يػـو ةػػن ليػػاـ
كػػظ حز اهلل  الػػا  إ  ةعػػك ادلػػوت لف اهػػمحق إ  حمحيػػع  صػػف، زل ػػ  ك لحسػػن صػػورة  اركػػمح بػػ  ك عػػمحو 

/ عػاؿ : السػمـ ععػيسم يػا لهػ   299ر ح    ك محق ةعك ادلػوت كوعػف بالمحػاب  ػمح  لعػراج مث / صػفحة 
دلمئسػػة و و لدلػػ    ك الػػهب عائةػػة لفاط ػػة لجيػػع الرجػػ    ك الػػهب بيػػهب الهمحػػوة  ةالػػ ف الروػػالة  سلتعػػف ا

كاط ػػػة : وجػػػرؾ اهلل ك شلةػػػاؾ يػػػا عمحػػػ اهلل إف روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم ةةػػػغوؿ بهفسػػػ    كهػػػادى 
ال اليػػػة   ك الػػػهب عائةػػػة يػػػا كاط ػػػة لجيػػػع الرجػػػ    ك الػػػهب كاط ػػػة : وجػػػرؾ اهلل ك شلةػػػاؾ يػػػا عمحػػػ اهلل إف 

 ععيػػ   وػػعم ةةػػغوؿ بهفسػػ    مث دعػػا ال ال ػػة ك ػػاؿ السػػمـ ععػػيسم يػػا لهػػ  بيػػهب الهمحػػوة روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل
 ةالػػػ ف الروػػػالة  سلتعػػػف ادلمئسػػػة لدلػػػ  كمبػػػ  ةػػػن الػػػ لوؿ و كسػػػ ع روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم 
صػػػوت ةعػػػك ادلػػػوت ك ػػػاؿ يػػػا كاط ػػػة ةػػػن بالمحػػػاب   ك الػػػهب يػػػا روػػػوؿ اهلل إف رجػػػم بالمحػػػاب يسػػػتظذف ك 

كظجمحهاه ةرة بال  للرى كهادى ك ال ال ة صو ا اعةػالر ةهػ  جعػ ى  ار الػ ت ةهػ  كرائ ػال ك ػاؿ ذلػا ال لوؿ 
الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم يػػا كاط ػػة ل ػػ رين ةػػن بالمحػػاب   هػػذا هػػادـ العػػذات  ةفػػرؽ اجل اعػػات   هػػذا 

دلػ  يرمحػػك اهلل ةرةػ  امز اج    ةػو  ام مد   هػػذا سلػرب الػػ  ر    عػاةر ال محػور   هػػذا ةعػك ادلػػوت   ل
يا ةعك ادلوت   ك ل  ةعك ادلوت ععز رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم ك ػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  
 وعم : يا ةعك ادلوت ج تن زائرا ل  عابضا   عػاؿ : ج تػك زائػرا  عابضػا  لةػرل اهلل ع  جػ  لف م لدلػ  

 رجالػهب إ  رف و ك ػاؿ روػوؿ اهلل صػعز ععيك إم بإذلك  م لعػمحو ر حػك إم بإذلػك   كػإف لذلػهب  إم
اهلل ععي   وعم : يا ةعك ادلوت لين لعفهب حمحيع جربي    عاؿ لعفت  ك السػ اا الػ ليا  ادلمئسػة يال  لػ  
كيك   ك ا كاف لورع لف ل اه جربي  ك ال  عه  رلو    ك ػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : يػا جربيػ  

ا  عهػػ  اهلل   ك ػػاؿ لبةػػرؾ يػػا حمحيػػ. اهلل ل:  ركػػهب لبػػواب السػػ اا عػػ  هػػذا الرحيػػ  ةػػن الػػ ليا كمحةػػرل مبػػ
كتحػػػهب    ادلمئسػػػة عػػػ  عػػػاةوا صػػػفوكا صػػػفوكا بالتحيػػػة  الرػلػػػاف ػليػػػوف ر حػػػك يػػػا زل ػػػ  و ك ػػػاؿ لوجػػػ  رف 
احل ػػ  كمحةػػرل يػػا جربيػػ    عػػاؿ لبةػػرؾ لف لبػػواب اجلهػػة عػػ  كتحػػهب    لمارهػػا عػػ  لطػػردت  ل ػػحلارها عػػ  

/ احل ػػػ  كمحةػػػرل يػػػا  355عػػػ  زيهػػػهب ل ػػػ ـ  ر حػػػك يػػػا زل ػػػ    عػػػاؿ لوجػػػ  رف / صػػػفحة  ػػػ لهب  حورهػػػا 
جربيػػ  و عػػاؿ لبػػواب الهػػ اف عػػ  لطمح ػػهب ل ػػ ـ  ر حػػك يػػا زل ػػ  عػػاؿ لوجػػ  رف احل ػػ  كمحةػػرل يػػا جربيػػ  و 
عاؿ للهب ل ؿ  اكع  ل ؿ ةةفع ك ال ياةة و عاؿ لوج  رف احل   كمحةػرل يػا جربيػ  عػاؿ جربيػ  يػا حمحيػع 
عم  سظلن   عاؿ لوظلك عن غ ز  علز   ةن ل راا ال روف ةن بال ى   ةن ل ػواـ رةضػاف ةػن بالػ ى   
ةن حلحلاج بيهب اهلل احلراـ ةن بال ى   ةن مة: ادل فاة ةن بال ى   عاؿ : لبةػر يػا حمحيػ. اهلل كػإف اهلل 

ا زل ػػ  و عػػاؿ : ع  جػػ  ي ػػوؿ : عػػ  حرةػػهب اجلهػػة ععػػز ميػػع املمحيػػاا  امةػػم حػػد  ػػ لع ا للػػهب  لةتػػك يػػ
اسف طابػػهب لفسػػال لدف يػػا ةعػػك ادلػػوت كالتػػ  ك ػػا لةػػرت و ك ػػاؿ ععػػز رضػػز اهلل عهػػ  : إذا للػػهب عمحضػػهب 
ك ن يغسعك !  كيم لسفهك    ةن ي عز ععيك    ةن ي ل  ال رب   ك ػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم 

wإذا للػتم كػرغتم ةػن غسػعز : لةا الغس  كاغسعن للػهب  ابػن عمحػاس ي ػ. ععيػك ادلػاا  جربيػ  يفال س ػا   كػ
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كسفهول ك يفميفة ليفواب ج د  جربي  يظ ين حبهوط ةن اجلهة   كػإذا للػتم  ضػالت ول ععػز السػرير كضػالو: 
ك ادلسػػػحل   الرجػػػػوا عػػػػجل   كػػػػإف ل ؿ ةػػػن ي ػػػػعز ععػػػػز الػػػػرب ةػػػن كػػػػوؽ عر ػػػػ  مث جربيػػػػ  مث ةيسائيػػػػ  مث 

صفوكا م يت  ـ ععز لحػ  و ك الػهب كاط ػة : اليػـو إوراكي  مث ادلمئسة زةرا ةرا   مث ادلعوا ك وةوا صفوكا 
الفػراؽ ك ػػد لل ػػاؾ   ك ػػاؿ ذلػا : يػػا بهيػػة  ع يػػن يػػـو ال ياةػة عهػػ  احلػػوض  للػػا لوػ ز ةػػن يػػرد ععػػز احلػػوض 
ةػػن لةػػد و عالػػهب كػػإف   لل ػػك يػػا روػػوؿ اهلل   عػػاؿ  ع يػػن عهػػ  ادليػػ ف  للػػا ل ػػفع مةػػ: و عالػػهب : كػػإف   

عػػاؿ  ع يػػن عهػػ  ال ػػراط  للػػا للػػادى رب وػػعم لةػػد ةػػن الهػػار و كػػ لا ةعػػك ادلػػوت لل ػػك يػػا روػػوؿ اهلل   
كالػػاو عػػمحو ر ح روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   كع ػػا بعػػغ الػػر ح إ  الػػركمحتا عػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ  

كػػػرف  وػػػعم ل ه   كع ػػػا بعػػػغ الػػػر ح إ  السػػػرة لػػػادى الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم  اكربػػػاه   ك الػػػهب كاط ػػػة  
لسربػػك يػػا لبتػػاه   كع ػػا بعػػغ الػػر ح المحهػػ  ة ك ال هػػ تة   عػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم يػػا جربيػػ  ةػػا ل ػػ  

/ ععيػػ   وػػعم   ك ػػاؿ روػػوؿ  351ةػػرارة ادلػػوت   كػػو  جربيػػ   ج ػػ  عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل / صػػفحة 
يػػمح لفسػ  ك لف   يه ػػر إليػػك اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػعم كرهػػهب اله ػر إ    ك ػػاؿ ج يػػ  يػا حمحيػػع  ةػن  ط

 للػػهب  الػػاو وػػسرات ادلػػوت   ك ػػمحو روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم كغسػػع  ععػػز بػػن لف طالػػ.  ابػػن 
عمحاس ي ػ. ادلػاا  جربيػ  ععيػ  السػمـ ةال  ػا   كسفػن ب ميفػة ليفػواب جػ د  محػ  ععػز السػرير مث لدلعػوه 

يػ  الػرب ةػن كػوؽ عر ػ   الػا     ػ س ادلسحل    ضالوه ك ادلسحل   لرج الهاس عه    كظ ؿ ةن صػعز عع
  مث جربيػػ  مث ةيسائيػػ  مث إوػػراكي  مث ادلمئسػػة زةػػرا زةػػرا و عػػاؿ : عػػاؿ ععػػز رضػػز اهلل عهػػ  : ل ػػ   الهػػا ك 
ادلسحل  عل  ة    لر ذلم  خ ا كس الها ها فا ي تف  هو ي وؿ : ادلعوا رمحسم اهلل ك عوا ععػز لمحػيسم 

صػػفوكا ك ػػا لةرلػػا روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم كسربلػػا بتسمحػػ   صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   كػػ لعها ك  هػػا
جربي   صعيها ععز رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ب مة جربي  ةا    ـ ةها لح  ععػز روػوؿ اهلل صػعز 
اهلل ععي   وعم    دل  ال رب ععز بن لف طال.  ابن عمحػاس  لبػو بسػر ال ػ يمح    دكػن روػوؿ اهلل صػعز 

م   كع ػا ال ػرؼ الهػاس عالػهب كاط ػة لالعػز : يػا لبػا احلسػن دكهػتم روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  اهلل ععي   وع
 وعم   عػاؿ لالػم و عالػهب كيػف طابػهب للفسػسم لف ب ػوا الػناب ععػز روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم   

ز يػا كاط ػة لةا كاف ك ص  ر كم لرووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم الرمحػة   لةػا كػاف ةالعػم اخلػ    عػاؿ بعػ
   لسػن لةػر اهلل ع  جػ  الػػذى م ةػرد لػ  و كحلالعػهب  محسػػز   تػ ب  هػز   ػوؿ : يػػا لبتػاه اسف ال طػع عهػػا 
جربي     كاف جربي  يظ يهػا بػالوحز ةػن السػ اا " و هػذا حػ يت ةوضػوع زلػاؿ كاكػظ اهلل ةػن  ضػال   عػمحح 

روػػػوؿ صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم  م ةػػػن يةػػػا الةػػػريالة مب ػػػ  هػػػذا التخعػػػيق المحػػػارد  السػػػمـ الػػػذى م يعيػػػمح بال
بال ػػحابة    ادلػػت م بػػ  عمحػػ  ادلػػهالم بػػن إدريػػ  و عػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػ  : كػػاف يسػػذب ععػػز  هػػ. و  عػػاؿ 
ػل، : كذاب لمحيت و  عاؿ ابن ادل يجل  لبو دا د : لي  ب  ػة  عػاؿ ابػن حمحػاف : م ػلػ  امحتحلػاج بػ  و 

/ بػػاب ك ال ػػمة ععيػػ  للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از  352 عػػاؿ الػػ ارعطن : هػػو  لبػػوه ةن كػػاف و / صػػفحة 
wعاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابػهب عػاؿ حػ يفجل لبػو بسػر زل ػ  بػن احلسػا بػن إبػراهيم الػوراؽ  يالػرؼ بػابن 
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اخلفػػاؼ عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  ال ػػائغ عػػاؿ حػػ يفها بةػػر بػػن ةووػػز بػػن صػػاا عػػاؿ حػػ يفها لبػػو عمحػػ  
عػػن عمحػػ الرمحن ادلسػػالودي عػػن عاصػػم عػػن لف  ائػػ  عػػن عمحػػ اهلل عػػن الهػػع  الػػرمحن عمحػػ اهلل ابػػن ي يػػ  ادل ػػرى

صعز اهلل ععي   وعم عن جربي  عن ةيسائي  عن إوراكي  عن الركيع عن العوح احملفوظ عػن اهلل  الػا  : " 
رب للػػ  لظ ػػر ك العػػوح احملفػػوظ لف ؼلػػرب الركيػػع    لف ؼلػػرب الركيػػع إوػػراكي   لف ؼلػػرب إوػػراكي  ةيسائيػػ   لف ؼلػػ

ةيسائيػ  جربيػػ   لف ؼلػػرب جربيػػ  زل ػػ ا بظلػ  ةػػن صػػعز ععيػػك ك اليػػـو  العيعػة ةائػػة ةػػرة صػػعيهب ععيػػ  للفػػز 
صػػمة    ضػػز لػػ  للػػف حاجػػة   ليسػػرها لف يالتػػمح ةػػن ال ػػار " و عػػاؿ اخلطيػػ. : هػػذا احلػػ يت باطػػ  هبػػذا 

ابػن اخلفػاؼ التعػػف  اموػهاد  الرجػاؿ ادلػذكور ف ك إوػهاده كع ػم ةالر كػوف وػوى ابػن ال ػائغ و   ػرى لف
إوهاده  رك. احل يت ععي     لسخة بةر بن ةووز عن ادل رى ةالر كة  لػي  هػذا كي ػا    عػ  ر ى عػن 
ادل رى ةن طريمح ة عم : ح يفهيػ  لبػو صػاا لمحػ  بػن عمحػ ادلعك الهيسػابوري عػاؿ للػربل لبػو وػالي  احلسػن 

بػن كػورؾ عػاؿ حػ يفها لف عػاؿ حػ يفها بن ععػز بػن  ػ اب ال رةػوف عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن زل ػ  بػن زل ػ  
لبو ةيسرة ع از بن عمح اهلل بن عػ از المح ػري عػاؿ حػ يفها ععػز بػن زل ػ  اجله يسػابورى عػاؿ حػ يفها ال اوػم 
بن ده م عاؿ ح يفها لبو عمح  الرمحن ادل رى عاؿ ح يفها ادلسالودي عن عاصم عػن زر عػن ابػن ةسػالود عػن 

يػػ  عػػن إوػػراكي  عػػن الركيػػع عػػن العػػوح احملفػػوظ عػػن اهلل الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػن جربيػػ  عػػن ةيسائ
ع  جػػ   وػػاؽ احلػػ يت و عػػاؿ اخلطيػػ. : ةػػن ههػػا للػػذه اخلفػػاؼ  لل عػػ  ععػػز ال ػػائغ و بػػاب ذكػػر  اعػػ  
ل ػػمة ةػػن ي ػػعز ععيػػ  للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ / 

للػػرزاز عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل الةػػاكالال عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن / للمحظلػػا ععػػز بػػن لمحػػ   353صػػفحة 
يول  بن ةووز عاؿ ح يفها عمح ادلعك بن عري. امصػ الال عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ةػر اف عػن امع ػ  عػن 
لف صاا عن لف هريرة عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ةن صػعز ععػز عهػ  عػربي  التػ    

 ك  اهلل ع   ج  ةعسا يمحعغن  كفػز لةػر دليػاه  ولر ػ   كهػهب لػ   ػ ي ا ل   ػفيالا "  ةن صعز ععز لائيا 
و هذا ح يت م ي ح    زل   بن ةر اف هو السػ ى و عػاؿ ػلػ، : لػي  ب  ػة و  عػاؿ ابػن ظلػ  : كػذاب 
 و  عاؿ السال ى : ذاه. و  عاؿ الهسائال : ةن ؾ و  عاؿ ابن حمحػاف : م ػلػ  كتػ. ح ي ػ  إم اعتمحػارا و
عاؿ الال يعز : م لص  ذلذا احل يت ةن حػ يت امع ػ   لػي  مبحفػوظ و بػاب ة ػ ار لمح ػ  ك عػربه ةيتػا 
للمحظلا زل   بن عمح ادلعك عن اجلوهرى عن ال ارعطن عن لف حا  بػن حمحػاف عػاؿ للمحظلػا احلسػن بػن وػفياف 

ن عمحػ  الال يػ  عػن ي يػ  عاؿ ح يفها هةاـ بن لال  امزرؽ عاؿ ح يفها احلسن ابن ػل، اخلةجل عن والي  بػ
بن لف ةالك عن لل  بن ةالػك عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػا ةػن لػال ؽلػوت كي ػيم 

( لربالػػا صػػمحاحا حػػد  ػػرد إليػػ  ر حػػ  " عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : هػػذا حػػ يت باطػػ  ةوضػػوع    1ك عػػربه إم   
لػ  و  عػاؿ ػلػ، : احلسػن لػي  بةػر و  احلسن بن ػل، ةهسػر احلػ يت جػ ا يػر ى عػن ال  ػاة ةػا م لصػ  

 عػػاؿ الػػ ارعطن : ةػػن ؾ و بػػاب ك كضػػ  لف بسػػر ال ػػ يمح رضػػز اهلل عهػػ  عػػ   ال ػػ. عػػـو ملػػمؽ ذلػػم 
w( هسػذا  رد احلػػ يت بػػادلخطوط  1يػ عوف الت سػػك بالسػهة كوضػػالوا مج بسػػر كضػائ      هػػاة  (     
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 م ةػػن ع ػػ  ةالارضػػة الراكضػػة مبػػا  ضػػالهب /  كػػي 354ركيسػػا  ركػػا كتػػ   فضػػح  اضػػال  و     ( / صػػفحة 
لالعز ععي  السمـ    كم الفري ا ععز اخلطظ    ذالك السػي اف غهيػاف بالفضػائ  ال ػحيحة ال ػرػلة عػن 
اوتالارة   رص و احل يت ام ؿ ك لف اهلل  الا  يتحلعز مج بسر لاصػة كيػ  عػن للػ   جػابر  لف هريػرة 

ؽ و الطريػمح ام ؿ : للمحظلػا لبػو ةه ػور ال ػ از عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر  عائةة و كظةا ح يت لل  كع  يفميفة طر 
لمح  بن ععز اخلطي. عاؿ للمحظلا زل   بن لمح  بن رزؽ عاؿ ح يفها زل   بػن يووػف بػن محػ اف اذل ػ ال 
عاؿ ح يفها زل   بن عمح  بن عاةر عاؿ ح يفها عمح  بن محي  عاؿ ح يفها عمحػ  الػرزاؽ عػاؿ حػ يفها ةال ػر عػن 

عاؿ : " دلا لرج رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ةػن الغػار للػذ لبػو بسػر بغػرزه كه ػر الهػع  عتادة عن لل 
صعز اهلل ععي   وػعم إ   ج ػ  ك ػاؿ : يػا لبػا بسػر لم لبةػرؾ   عػاؿ : بعػز كػ اؾ لف  لةػز و عػاؿ إف اهلل 

: للمحظلػػا عمحػػ  ام ؿ يتحلعػػز لعخمئػػمح يػػـو ال ياةػػة عاةػػة  يتحلعػػال لػػك يػػا لبػػا بسػػر لاصػػة " و الطري ػػال ال ػػال 
بن عيسز عاؿ للمحظلا عمح اهلل بن زل   امل اري عاؿ للمحظلا إ اعيػ  بػن إبػراهيم بػن زل ػ   عمحػ  الػرمحن بػن 
مح اف المح ر ى عاؿ ح يفها بهوس بن لمح  بن بهوس عاؿ ح يفها لبػو لعيفػة اجل حػز عػاؿ حػ يفها ي يػ  بػن 

ي   وعم مج بسػر : " إف اهلل يتحلعػز لعخمئػمح هار ف عن محي  عن لل  عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل عع
عاةػػة  يتحلعػػال لػػك لاصػػة " و الطريػػمح ال الػػت : للمحظلػػا ععػػز بػػن عمحيػػ اهلل عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن احلسػػا عػػاؿ 
حػػ يفها زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن لعػػف عػػاؿ حػػ يفها ع ػػر بػػن زل ػػ  بػػن عيسػػز اجلػػوهرى عػػاؿ للمحظلػػا إبػػراهيم بػػن 

اضز  زل ػ  بػن وػالي  بػن ة ػراف عػام حػ يفها ع ػر  بػن عػوف عػاؿ ة  ى عاؿ ح يفها السسن بن والي  ال 
ح يفها ي ي  بن هار ف التسنى عػن عتػادة عػن للػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم مج بسػر : 

/ امكػرب   عػاؿ :  ةػػا رضػواف اهلل امكػرب يػػا روػوؿ اهلل   عػػاؿ :  355" لم لبةػرؾ برضػواف اهلل / صػػفحة 
ذا كاف يـو ال ياةة يتحلعز لعهاس عاةة  لك لاصة " و  لةا ح يت جػابر كعػ  لربالػة طػرؽ إف اهلل ع  ج  إ

: الطريمح ام ؿ : للمحظلا زل   بن عمح  المحاعال بن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا محػ  بػن لمحػ  احلػ اد عػاؿ للمحظلػا لبػو لالػيم 
عم عػام حػ يفها لمح  بن عمح اهلل عاؿ ح يفها لبو ععز بػن زل ػ  بػن لمحػ  ابػن احلسػن  زل ػ  بػن ع ػر بػن وػ

يووف بن احلسم عاؿ ح يفها زل   بػن لالػ  عػاؿ حػ يفها ك ػ  بػن هةػاـ عػاؿ حػ يفها جالفػر بػن برعػاف عػن 
زل   بن ووعة عن زل   بػن ادلهسػ ر عػن جػابر عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " يػا لبػا بسػر 

ا الرضػواف امكػرب   عػاؿ : يتحلعػز اهلل لعطاؾ اهلل الرضواف امكرب   ك اؿ ل  بالو ال ـو : يػا روػوؿ اهلل  ةػ
ك اسلػػرة لالمحػػاده ادلػػؤةها عاةػػة  يتحلعػػال مج بسػػر لاصػػة " و  لةػػا ب يػػادة للفػػاظ لبػػو ل ػػر عمحػػ  اجلمحػػار بػػن 
إبراهيم بن عمح  الوهاب بن ةه ه عاؿ للمحظلا لبوالالم زل ػ  بػن عمحػ  اجلمحػار الفروػا: ك الفريػاف   عػرااة ععيػ  

، بن جالفر السرا: عاؿ للمحظلا وعي اف بػن لمحػ  بػن ليػوب عػاؿ حػ يفها يووػف بػن   عاؿ للمحظلا ععز بن ػل
احلسػم الضػػال اخليػػاط عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن لالػػ  اخلتعػػز عػاؿ حػػ يفها ك ػػ  بػػن هةػػاـ عػػن جالفػػر بػػن برعػػاف 
عػػن زل ػػ  بػػن وػػوعة عػػن زل ػػ  بػػن ادلهسػػ ر عػػن جػػابر بػػن عمحػػ اهلل عػػاؿ : " كهػػا عهػػ  الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ  

wذ جااه  ك  عمح ال ي    كتسعم بالض م  لغا ك السمـ   كالتفهب الهع إ  لف بسػر ك ػاؿ : يػا لبػا  وعم إ
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بسر  الهب ةا عالوا   عاؿ لالم يا رووؿ اهلل  ك  ت    عاؿ : كظجمح م يا لبا بسػر كظجػاهبم لبػو بسػر  ػواب 
  ك ػػاؿ بالػػو ال ػػـو :  ةػػا    ك ػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : يػػا لبػػا بسػػر لعطػػاؾ اهلل الرضػػواف امكػػرب

 25الرضواف امكرب   ك اؿ : يتحلعز اهلل ع  جػ  لالمحػاده ادلػؤةها عاةػة    يتحلعػال مج بسػر لاصػة " و   
/ الطريػػمح ال ػػال : للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور بػػن لػػ  ف عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن  356( / صػػفحة  1ادلوضػػوعات 

  بػن عػ ى ح و  للمحظلػا لبػو ةه ػور ال ػ از عػاؿ للمحظلػا ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ
لمحػ  بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو طالػػ. ع ػػر بػػن إبػػراهيم عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن صػػاا امهبػػري ح و 
 للمحظلا ال  از عاؿ للمحظلا لمح  بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا لبػوالالم الواوػطال عػاؿ حػ يفها ادلالػا  بػن زكريػا عػاؿ حػ يفها 

ار ف احلضػػرةال ح و  للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن هػػ
امزهػػرى عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن ع ػػر الػػ ارعطن عػػاؿ حػػ يفها احلسػػا بػػن إ اعيػػ  عػػام حػػ يفها ععػػز بػػن عمحػػ ة 

اهلل ععيػ  عاؿ ح يفها ػل، بن وػالي  ال طػاف عػن ابػن لف ذئػ. عػن زل ػ  بػن ادلهسػ ر عػاؿ عػاؿ الهػع صػعز 
 وػػعم : " إف اهلل ليتحلعػػز لعهػػاس عاةػػة  يتحلعػػال مج بسػػر لاصػػة " و الطريػػمح ال الػػت : للمحظلػػا ال ػػ از عػػاؿ 
للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل السػػراج عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو حاةػػ  

عفػاف الالػاةري عػاؿ حػ يفها ػلػ، بػن لف  لمح  بن ععز بػن حسػهوي  ادل ػرى عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن ععػز بػن 
ك   عاؿ ح يفها ابن لف ذي. عن زل   بن ادلهس ر عن جابر عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم : 
" إف اهلل يتحلعػػز ادلػػؤةها عاةػػة  يتحلعػػال مج بسػػر لاصػػة " و الطريػػمح الرابػػع : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  

ا زل   بن جالفر اخلرعز  زل   بن ع ػر بػن بسػ  عػام للمحظلػا لبػو ال اوػم عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز عاؿ للمحظل
ع ػػر بػػن زل ػػ  ابػػن عمحػػ اهلل النةػػذي عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػاس الةػػسعز  لبػػو وػػالي  لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن عمحيػػ اهلل 
اخلمؿ عام ح يفها احلسن بن عركة عاؿ ح يفها لبػو ةالا يػة عػن امع ػ  عػن لف الػ ب  عػن جػابر عػاؿ عػاؿ 

عز اهلل ععي   وعم مج بسر : " يا لبػا بسػر لم لبةػرؾ   عػاؿ : بعػز يػا روػوؿ اهلل   عػاؿ : إف اهلل الهع ص
يتحلعز لعخمئمح عاةة  لك لاصة " و  لةا ح يت لف هريرة كظلمحظلا زل   بن عمح ادلعك عػاؿ للمحظلػا احلسػن 

عػػاؿ للمحظلػا زل ػػ  بػػن  / اجلػػوهرى عػن لف احلسػػن الػػ ارعطن عػن لف حػػا  المحسػد 357بػن ععػػز / صػفحة 
لمح  ابن الفرج عاؿ حػ يفها لمحػ  بػن زل ػ  بػن ع ػر بػن يػول  عػاؿ حػ يفها لف عػن ابػن لف ال لػاد عػن لبيػ  
عن امعرج عن لف هريرة عاؿ : " دلا ع ـ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ةػن الغػار يريػ  ادل يهػة للػذ لبػو 

بعػػػز بػػػظف للػػػهب  لةػػػز يػػػا روػػػوؿ اهلل   عػػػاؿ : إف اهلل  بسػػػر بغػػػرزه ك ػػػاؿ : لم لبةػػػرؾ يػػػا لبػػػا بسػػػر   عػػػاؿ :
ع  جػػ  يتحلعػػز لعخمئػػمح يػػـو ال ياةػػة عاةػػة  يتحلعػػال لػػك لاصػػة " و  لةػػا حػػ يت عائةػػة كظلمحظلػػا ععػػز بػػن 
عمحي اهلل بن ل ر عاؿ للمحظلا ععز بن لمح  بن المحسرى عاؿ للمحظلا لبو عمح  اهلل بن بطػة عػاؿ حػ يفها لبػو زل ػ  

ؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  احلػػرا: عػػاؿ حػػ يفها لبػػو عتػػادة عمحػػ اهلل بػػن  اعػػ  عػػاؿ احلسػػن بػػن ععػػز بػػن زيػػ  عػػا
ح يفها ابن جريع عن هةاـ بن عر ة عػن لبيػ  عػن عائةػة لف روػوؿ اهلل صػعز اهلل و ععيػ   وػعم عػاؿ مج 
w: " لم لبةػػػػرؾ برضػػػػواف اهلل امكػػػػرب   عػػػػاؿ بعػػػػز يػػػػا روػػػػوؿ اهلل عػػػػاؿ إف اهلل ع  جػػػػ  يتحلعػػػػز لعهػػػػاس عاةػػػػة 
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تحلعال لك لاصة " هذا احلػ يت م ي ػح ةػن ميػع طرعػ  و لةػا حػ يت للػ  كفػز الطريػمح ام ؿ زل ػ   ي
بػػن عمحػػ  و عػػاؿ لبػػو بسػػر اخلطيػػ. : هػػذا حػػ يت م لصػػ  لػػ  عهػػ  ذ ى ادلالركػػة باله ػػ  كي ػػا لالع ػػ     عػػ  

ل ػػال  ضػػال  زل ػػ  بػػن عمحػػ  إوػػهادا  ةتهػػا و عػػاؿ الػػ ارعطن : زل ػػ  بػػن عمحػػ  يسػػذب  يضػػع و    الطريػػمح ا
بهػػوس  هػػو رل ػػوؿ م يالػػرؼ و  الطريػػمح ال الػػت ك رلاهيػػ   لحػػ هم عػػ  وػػرع  ةػػن زل ػػ  بػػن عمحػػ  و  لةػػا 
ح يت جابر كالطريمح ام ؿ  فرد ب  زل   بن لال   ع  كذبوه    الطريمح ال ػال كيػ  ععػز بػن عمحػ ة و عػاؿ 

محظلػػا لبػػو بسػػر اخلطيػػ. عػػاؿ : الػػ ارعطن : كػػاف يضػػع احلػػ يت    لةػػا الطريػػمح ال الػػت كظلمحظلػػا ال ػػ از عػػاؿ لل
احل   كي  ععز لف حاة  بن حسهوي  كإل    يسن يف ة و عاؿ  يػر ى لف لبػا حاةػ   عػع إليػ  حػ يت ععػز 

/  ػع ةػن  358بن عمح ة كركمح  ععز هذا اموهاد ةع للا م لالعم لف احلسن بن ععز بػن عفػاف / صػفحة 
ابػػع ك ػػاؿ لبػػو الفػػتح ابػػن لف الفػػوارس : ك لف ال اوػػم ػلػػ، بػػن لف ك ػػ   ػػي ا  اهلل لععػػم و  لةػػا الطريػػمح الر 

ل ػػر و  لةػػا حػػ يت لف هريػػرة ك ػػو حػػ يت للػػ  ام ؿ  لػػرى لف لمحػػ  بػػن زل ػػ  ابػػن ع ػػر الي ػػال وػػرع  
 غػػ  إوػػهاده و عػػاؿ لبػػو حػػا  الػػرازي  ابػػن صػػاع  : كػػاف الي ػػال كػػذابا و  عػػاؿ الػػ ارعطن ةػػن ؾ احلػػ يت 

ديػت ةهػاك   بهسػب عحلايػ. و  لةػا حػ يت عائةػة كفيػ  عمحػ اهلل بػن  اعػػ   عػاؿ ابػن حمحػاف : حػ ث بظحا
عػػاؿ لمحػػ   ػلػػ، : لػػي  بةػػر و  عػػاؿ الهسػػائال : ةػػن ؾ احلػػ يت و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : غفػػ  ةػػن ام  ػػاف 
 حػػ ث ععػػز التػػوهم كوعالػػهب ادلهػػاك  ك للمحػػاره و احلػػ يت ال ػػال ك كضػػ  لف بسػػر للمحظلػػا وػػالي  بػػن المحهػػا 

و ل ػػر زل ػػ  بػػن زل ػػ  الػػ يهع عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن ع ػػر بػػن ععػػز الػػوراؽ عػػاؿ للمحظلػػا عػػاؿ للمحظلػػا لبػػ
زل ػػ  بػػن السػػرى الت ػػار عػػاؿ حػػ يفها جالفػػر بػػن زل ػػ  الطيالسػػال عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن دا د ال ةةػػ ال عػػن 
عز زل   بن زياد عن ةي وف  هو ابن ة راف عن ادلسي. بن عمح الرمحن عن حذيفة بن الي اف عػاؿ : " صػ

بها رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم صمة الفحلػر كع ػا الفتػ  ةػن صػم   عػاؿ ليػن ال ػ يمح لبػو بسػر   كعػم 
غلمحػ  لحػػ    ك ػػاـ عائ ػا ععػػز ع ةيػػ  ك ػػاؿ ليػن ال ػػ يمح لبػػو بسػر   كظجابػػ  ةػػن ولػػر ال ػفوؼ يػػا لمحيػػك يػػا 

بسػػر ةػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ  لمحيػػك يػػا روػػوؿ اهلل   عػػاؿ اكرجػػوا مج بسػػر لدف ةػػجل يػػا لبػػا بسػػر   كػػ لا لبػػو 
 وػػعم   ك ػػاؿ يػػا لبػػا بسػػر حل ػػهب ةالػػز الركالػػة ام     عػػاؿ يػػا روػػوؿ اهلل كهػػهب ةالػػك ك ال ػػف ام ؿ   
كسػػػربت  اوػػػتفتحهب احل ػػػ  ك رل ػػػا كووػػػوس إ  بةػػػر ةػػػن الط ػػػور   كحل ػػػهب إ  بػػػاب ادلسػػػحل  كػػػإذا للػػػا 

لبػػيو ةػػن العػػذ  لعػػذب ةػػن الةػػ   هبػػا ف ي تػػف  ي ػػوؿ  راؾ كالتفػػهب كػػإذا ب ػػ س ةػػن ذهػػ. شلعػػوا ةػػاا 
/ ةستػػوب ععيػػ  م إلػػ  إم اهلل زل ػػ  روػػوؿ ك اهلل    359 لبػػا ةػػن ال بػػ  ععيػػ  ةهػػ ي  للضػػر / صػػفحة 

لبػػػو بسػػػر ال ػػػ يمح   كظلػػػذت ادلهػػػ ي  كوضػػػالت  ععػػػز ةهسػػػع كتوضػػػظت لع ػػػمة  لوػػػمحغهب الوضػػػوا  رددت 
صػم  ةالػػك يػػا روػوؿ اهلل   ك ػػاؿ الهػػع ادلهػ ي  ععػػز ال ػ س كعح تػػك  للػػهب راكػع الركالػػة ام   كت  ػػهب 

صعز اهلل ععي   وعم يا لبا بسر و لبةر إف الذى  ضظؾ لع مة جربيػ   الػذى ةهػ لك ةيسائيػ     الػذى 
لةسػػك ركمحػػ: حػػد حل ػػهب الركػػوع إوػػراكي  " هػػذا حػػ يت ةوضػػوع بػػم  ػػك    ادلػػت م بػػ  زل ػػ  بػػن زيػػاد و 

wو  عػػاؿ ػلػػ، : كػػذاب لمحيػػت و  عػػاؿ السػػال ى  عػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػ  : هػػو كػػذاب لمحيػػت يضػػع احلػػ يت
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 ال ارعطن : كذاب و  عاؿ الهسائال  المحخاري  الفمس  لبو حا  الرازي : ةن ؾ احلػ يت  عػ  ععمحػوا هػذا 
كحلالعوه لالعز بن لف طالػ. رضػز اهلل عهػ  و للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال المحػ ار عػاؿ للمحظلػا ههػاد بػن إبػراهيم 

احلسػػن ععػػز بػػن يووػػف بػػن زل ػػ  بػػن احلحلػػاج الطػػربي عػػاؿ حػػ يفها لبػػو عمحػػ  اهلل الهسػػفز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو 
احلسا بن جالفر اجلرجال عاؿ ح يفها إ اعي  بن إوحاؽ بن وعي اف الضػال عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ععػز 
السفر و: عاؿ ح يفجل محي  الطوي  عن لل  بن ةالك عاؿ : " صعز بهػا روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 

ر كظبطػػظ ك ركوعػػ  ك الركالػػة ام   حػػد ظههػػا للػػ  ع وػػ ا  غفػػ    مث ركػػع رلوػػ  ك ػػاؿ  ػػع اهلل صػػمة الال ػػ
دلن مح ه مث ل  ج  ك صم    وػعم   مث لعمحػ  بوج ػ  مث ج ػا ععػز ركمحتيػ  مث رةػز بطركػ  إ  ال ػف ام ؿ 

: ةػا  م لرى ابػن يتف  ل صحاب  مث إ  ال ػف ال ػال مث إ  ال ػف ال الػت يتف ػ هم رجػم رجػم مث عػاؿ 
ع ز ععز بن لف طال.   كظجاب  ععز ةن ولر ال فوؼ لمحيك يا روػوؿ اهلل   ك ػاؿ : ادف ةػجل يػا ععػز 
و ك ا زاؿ يتخطز لعهاؽ ادل اجرين  امل ار حد دلا ةهك ك ةه      ك اؿ ةا لعفك عػن ال ػف ام ؿ 

    كػػإذا هبػػا ف ي تػػف ةػػن   عػػاؿ  ػػسسهب ل: ععػػز ط ػػر   يػػا حسػػن يػػا حسػػا يػػا كضػػة كعػػم ػلمحػػجل لحػػ
 رائال : يا لبا احلسن التفهب   كالتفهب كإذا للا بسط  ةن ذهػ. كيػ  ةػاا  ععيػ  ةهػ ي    كظلػذت ادلهػ ي  

/ كتط ػرت كػم لدرى  315كوضالت  ععز ةهسع  ل  ةظت إ  ادلاا كػإذا ادلػاا يفػيو ععػز كفػز / صػفحة 
   وػعم ك  ج ػ   ضػ   إ  صػ ره  عمحػ  بػا ةن  ضع السط   ادله ي    كتمحسم رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ

عيهي   عاؿ : لم لبةرؾ   إف السط  ةن اجلهة  ادلاا  ادله ي  ةن الفرد س امععز    الذى هيظؾ لع ػمة 
جربي     الذى ةه لك ةيسائي     الذى لف  زل   بي ه ةا زاؿ إوػراكي  عابضػا ععػز ركمحػ: حػد حل ػهب 

ةػػجل   لحػػ  ععػػز حمحػػك    اهلل  ةمئستػػ  ػلمحولػػك كػػوؽ السػػ اا " و هػػذا ةالػػز كيعػػوةن ك ف و لم كػػم يعػػو 
حػػ يت ةوضػػػوع ليضػػػا ةػػػن محيػػػ  إ   ػػػيخها بػػػا رل ػػػوؿ  كػػػذاب و احلػػػ يت ال الػػػت : للمحظلػػػا لبػػػو ةه ػػػور 
ال  از عاؿ للمحظلا لبػو بسػر لمحػ  بػن ععػز ابػن يفابػهب اخلطيػ. عػاؿ حػ يفجل احلسػن بػن ععػز بػن ادلػذه. ةػن 

ح يفجل لبو ال اوم هار ف بن لمح  الالمؼ ادلالر ؼ بال طاف إةما عػاؿ حػ يفها لبػو  لص  كتاب  الالتيمح عاؿ
بسر لمح  بن زل   بن إ اعي  اسدةز عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن ةه ػور ال يػادي عػاؿ حػ يفها عمحػ  الػرزاؽ عػاؿ 
للمحظلػػا ةال ػػر عػػن ال هػػري عػػن للػػ  بػػن ةالػػك عػػن عائةػػة عالػػهب : " كالػػهب ليعػػد ةػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل 

عي   وعم كع ا ض جل  إياه الفراش ععهب يا رووؿ اهلل للسهب لكـر لز اجػك ععيػك   عػاؿ بعػز يػا عائةػة ع
  ععهب : كح يفن عن لف بفضيعة   عاؿ ح يفجل جربيػ  لف اهلل  الػا  دلػا لعػمح امر اح التػار ر ح لف بسػر 

را ك اجلهػة ةػن درة بيضػاا ال  يمح ةن با امر اح كحلال   راهبا ةن اجلهة  ةااها ةن احليواف  جال  لػ  ع ػ
ة اصرها كي ا ةن الذه.  الفضػة المحيضػاا    إف اهلل  الػا  و  ععػز لفسػ  لف م يسػعمح  حسػهة  م يسػظل  
عن وي ة    إ: ض ههب ك ا ض ن اهلل ععز لفسػ  ام ليسػوف ك يسػوف     ضػحليالا ك حفػر   م لليسػا 

ا عائةػػػة   بػػػايع ععػػػز ذلػػػك جربيػػػ   ةيسائيػػػ  ك  حػػػ      م لعيفػػػة ععػػػز لةػػػد ةػػػن بالػػػ ى إم لبػػػوؾ يػػػ
w ع  ت لمكت  براية بيضاا  ع   لواتة بهب الالرش و عاؿ اهلل  الا  لع مئسػة رضػيتم مبػا رضػيهب لالمحػ ي 
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كسفػػز بظبيػػك كخػػرا لف بػػايع لػػ  جربيػػ   ةيسائيػػ   ةمئسػػة السػػ اا  طائفػػة ةػػن الةػػياطا يسػػسهوف المححػػر 
  لسػهب ةهػ  و عالػهب عائةػة ك محعػهب للفػ   ةػا بػا عيهيػ    / كعػي  ةػجل 311ك ن   ي مح  هذا / صفحة 

ك اؿ : حسمحك يا عائةة ك ػن لسػهب بظةػ    كػواهلل ةػا للػا لمحيػ    ك ػن لراد لف يتػربل ةػن اهلل كعيتػربل ةهػك يػا 
عائةة " و عاؿ اخلطي. : م ي محهب هذا احلػ يت    رجػاؿ إوػهاده كع ػم يف ػات  لالعػ  ذلػذا الةػيب ال طػاف 

ل: عػػ  رليتػػ  ةػػن حػػ يت زل ػػ  بػػن بابةػػاذ يػػر ى ةهػػاك  عػػن ال  ػػات    عػػ  كػػاف ك ل  لدلػػ  ععيػػ  ةػػع 
لصػػ  ابػػن ادلػػذه. لحاديػػت صػػاحلة عػػن هػػر ؿ ال طػػاف   عػػن المحغػػوي    وػػظلهب ابػػن ادلػػذه. عهػػ  ك ػػاؿ :  
كاف يسػسن دار المحطػيح الالعيػا عهػ  دار إوػحاؽ    يسػن شلػن ل ػن بػ  السػذب  م  عح ػ  الت  ػة ملػ    

لعح يت  م ػلسه   كاف ةن له  ال روف  اخل  و عاؿ ادل هف : ععهب هذا عػ  لدلػ  ععيػ   يسن يت  ى
لغفعت   ك   ةن له  ال ين  غع. ععي م الغفعة و  ر ى هذا احل يت بالو الهاس كخعػق كيػ   زاد  ل ػا 

ر زل ػ  بػن ع ػر و للمحظلا لبو الفتح زل   بن عمح  المحاعال عاؿ للمحظلا لبو الفض  بن ل  ف عاؿ للمحظلػا لبػو بسػ
بن جالفر اخلرعز عاؿ للمحظلا لبو ال اوم ع ر بن عمح اهلل النةذي عاؿ للمحظلا ج ى لبو بسػر بػن عمحيػ اهلل بػن 
ةػػػرز ؽ عػػػاؿ حػػػ يفها عمحاوػػػظبو الفضػػػ  الةػػػسعز عػػػاؿ حػػػ يفها عمحػػػ  ال ػػػ   لبػػػو الالمحػػػاس اذلػػػامشال عػػػاؿ حػػػ يفها 

الػرزاؽ عػاؿ للمحظلػا ةال ػر عػن ال هػري عػن احلسا بن ععز اسدةز عاؿ ح يفها لباف بن ي ي  عاؿ ح يفها عمح  
ابن عمحاس عن عائةة ععهب : كح يفن عن لف بةر ك اؿ للربل جربيػ  ععيػ  السػمـ عػن اهلل ع  جػ  للػ  
دلا لعمح امر اح التار ر ح لف بسر ال  يمح ةن با امر اح بال  الهمحيا  ادلروػعا   كحلالػ   رابػ  ةػن ادلػاا 

لػػ  ك اجلهػة ع ػػرا ةػػن ياعو ػة بيضػػاا كي ػػا ة اصػ  ةػػن العؤلػػؤ الرطػػ.      جالػ  ةػػااه ةػػن احليػواف    جالػػ  
 إف اهلل  الػػػا  ضػػػ ن   لف م يسعفػػػ  وػػػي ة  م يسػػػعمح  حسػػػهة    إ: ضػػػ ههب لف م يسػػػوف   ضػػػحليع ك 

/ إم لبو بسػر ال ػ يمح   كمحػايع ععػز ذلػك جربيػ   ةيسائيػ   312حفر   م لعيفة ةن بال ى / صفحة 
هلل ع  جػػ  برايػػة ةػػن درة بيضػػاا    ع ػػ  لػػواته بػػهب الالػػرش   كسفػػز مبيػػك كخػػرا   لف  عػرج  مكتػػ  إ  ا

بايع لػ  جربيػ   ةيسائيػ   لهػ  السػ وات  لهػ  امرضػا    وػهة ك يفعػة   ةػن الةػياطا  طػرؼ ةػن اجلػن 
لػػػات ف ك المححػػػر    للػػػذ ةي اعػػػ  ععػػػز الػػػوح    ك ػػػن لف هػػػذا كعػػػي  ةػػػجل  لسػػػهب ةهػػػ  " و  للمحظلػػػا هبػػػذا 

يت لبو ادلال ر امل اري عن لف غالػ. زل ػ  بػن احلسػن المحػاعم: عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ع ػر اخلرعػز احل 
كذكره إم لل  عاؿ ح يفها احلسا بن لباف ابػن يػ د و  هػذا احلػ يت م يتالػ ى لبػو ك لبػا   ال اوػم النةػذي 

ر للػ  كالػ  سلعػق م يػ رى ل  ج ه لبا بسر بن ةرز ؽ   ععػز لف كيػ  ةػن التخعػيق ك اموػهاد  ادلػؤ ةػا يهػ
ةػػا ي ػػوؿ و احلػػ يت الرابػػع : للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن 
يووف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن ع ى عاؿ ح يفها احلسن بػن ععػز الالػ  ى عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن ععػز بػن 

 وديػػا ل ػػز لبػػا بسػػر ال ػػ يمح رضػػز اهلل عهػػ  را ػػ  الواوػػطال عػػاؿ حػػ يفها هةػػيم عػػن محيػػ  عػػن للػػ  " لف ي
ك اؿ  الذى بالت ةووػز  كع ػة  سعي ػا إ: محمحػك و عػاؿ كعػم يركػع لبػو بسػر بػ  رلوػا  ا لػا بػالي ودى   
wك ػمحق جربيػػ  ععػػز الهػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػعم  عػػاؿ يػػا زل ػ  إف الالعػػز امععػػز ي ػرل ععيػػك السػػمـ  ي ػػوؿ 
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 لحمحػػك إف اهلل ع  جػػ  عػػ  لحػػاد عهػػ  ك الهػػار حعتػػا م  وضػػع لػػك عػػ  لعي ػػودي الػػذى عػػاؿ مج بسػػر إ:
املسػػاؿ ك ع ةػػ     م امغػػمؿ ك عه ػػ  حلمحػػ  لبػػا بسػػر عػػاؿ   كمحالػػت الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم كػػظلربه 
اخلػػرب   كركػػع طركػػ  إ  السػػ اا  عػػاؿ ل ػػ   لف م إلػػ  إم اهلل  للػػك زل ػػ  روػػوؿ اهلل و  الػػذى بال ػػك  ةػػا 

بسػػػر إم حمحػػػا و ك ػػػاؿ الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : ههي ػػػا لحػػػاد اهلل عهػػػك الهػػػار حبػػػذا ك هػػػا ازددت مج 
/ هػػذا حػػ يت ةوضػػوع ادلػػت م بػػ  الالػػ  ى كإلػػ  كػػاف  313 لدلعػػك اجلهػػة حلمحػػك لبػػا بسػػر " و / صػػفحة 

محظلػػا لبػػو يضػػع احلػػ يت و  للمحظلػػا بػػ  وػػالي  بػػن لمحػػ  المحهػػا عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ل ػػر زل ػػ  بػػن زل ػػ  الػػ يهع عػػاؿ لل
بسػػر زل ػػ  بػػن ع ػػر بػػن ععػػز بػػن لعػػف عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن السػػرى الت ػػار عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن لمحػػ  
ادل ػػرى  لبػػو عمحػػ  اهلل غػػمـ لعيػػ  عػػام حػػ يفها احلسػػن بػػن را ػػ  عػػاؿ حػػ يفها هةػػيم كػػذكره و  غػػمـ لعيػػ   

عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر كذاب و  المح رى رل وؿ و احل يت اخلاة  : للمحظلا لبو ةه ػور عمحػ الرمحن بػن زل ػ  
لمح  ابن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلا زل   بن ععز بن يال وب ادلال ؿ عاؿ ح يفها زل   ابن اخلضػر بػن زكريػا 
ادل ػرى عػاؿ حػػ يفها زل ػ  بػػن عمحػ اهلل بػػن يفابػهب ام ػػها: عػاؿ حػ يفها ػلػػ، بػن ةالػػا عػاؿ حػػ يفها عمحػ اهلل بػػن 

بن لف ليعز عن الرباا بػن عػازب عػن الهػع صػعز  إدري  عاؿ للمحظلا  المحة عن ع ر  بن ةرة عن عمح الرمحن
اهلل ععي   وعم عاؿ : " إف اهلل ا ذ مبراهيم ك لععز ععيا عمحػة بيضػاا ةالع ػة بال ػ رة  نع ػا ريػاح الرمحػة 
  لع محة لربالة ومؼ باب كع ا ا تاؽ لبو بسر إ  اجلهة الفتح ةه ا بػاب يه ػر إ  اهلل ع  جػ  هسػذا عػاؿ 

" و هذا ح يت ةوضوع شلا ع عتػ  يػ  ام ػها:  كػاف كػذابا يضػع احلػ يت و عػاؿ الػ ارعطن  ا ذ مبراهيم
: ام ػػها: كػػذاب دجػػاؿ و عػػاؿ لبػػو بسػػر اخلطيػػ. : ةػػن ركػػ. هػػذا احلػػ يت ععػػز ة ػػ  هػػذا اموػػهاد ك ػػا 
ا ب ز ةن اطراح احلة ة  اجلرلة ععز السذب  ي ا و عاؿ ادل هف ععػهب :  عػ  ر ى لهػا طريػمح ولػر : للمحظلػ
لبو ةه ور ال  از عاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز اخلطيػ. عػاؿ للمحظلػا احلسػن بػن احلسػا الهالػا  عػاؿ للمحظلػا لمحػ  
ابػن ل ػػر بػػن عمحػػ اهلل الػػذارع عػػاؿ حػػ يفها صػػ عة بػػن ةووػز  عمحػػ  اهلل بػػن محػػاد عػػام حػػ يفها لمحػػ  بػػن حهمحػػ  

عز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : " عاؿ ح يفها عمح  الػرزاؽ عػن ةال ػر عػن ال هػري عػن وػا  عػن لبيػ  عػن الهػع صػ
لدلػر مج بسػػر ال ػ يمح رضػػز اهلل عهػ  ك لععػػز ععيػا عمحػػة ةػن ياعو ػػة بيضػاا ةالع ػػة بال ػ رة  نع ػػا ريػػاح 

/ لربالة ومؼ باب يه ر إ  اهلل ع  ج  بغػ  ححلػاب " و عػاؿ اخلطيػ. :  314الرمحة   لع محة / صفحة 
ذين الرجعا  علا رل ػومف    احل ػ  كيػ  عهػ ي ععػز هذا احل يت باط   م لععم ر اه ووى الذارع عن ه

الػػذارع   كإلػػ  شلػػا  ضػػالهب يػػ اه    اهلل لععػػم و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب هػػذا الػػذارع كظلػػ  بعغػػ  عػػن ام ػػها: 
كسرع   رك. ل  إوػهادا و  عػ  ذكرلػا عػن الػ ارعطن للػ  عػاؿ : الػذارع كػذاب دجػاؿ و احلػ يت السػادس : 

ال  از عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز احلاكل عاؿ ح يفجل احلسػن بػن زل ػ  اخلػمؿ عػاؿ للمحظلا عمح الرمحن بن زل   
ح يفها لبػو بسػر بػن  ػاذاف عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عمحػ اهلل بػن إبػراهيم بػن يفابػهب ام ػها: عػاؿ حػ يفها حهمحػ  
بن إوحاؽ عػاؿ حػ يفها  كيػع عػن  ػالمحة عػن احلحلػاج عػن ة سػم عػن ابػن عمحػاس عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ  

wؿ : " هػػمحق ععػػز جربيػػ   ععيػػ  طهفسػػة  هػػو ةتحلعػػ  هبػػا   ك عػػهب يػػا جربيػػ  ةػػا ل لػػهب إ  ك ة ػػ   وػػعم عػػا
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هػػذا الػػ ى   عػػاؿ إف اهلل  الػػا  لةػػر ادلمئسػػة لف جتعػػ  ك السػػ اا كتحلعػػ  لف بسػػر ك امرض " و هػػذا شلػػا 
عػػن ةالركتػػ    ع عتػػ  يػػ  ام ػػها: الػػذى ذكرلػػاه ولفػػا    كػػاف ةػػع كولػػ  يضػػع احلػػ يت جػػاهم باله ػػ  باليػػ ا 

كإلػػ  لػػو ععػػم لف حهػػمحم   يػػ رؾ  كيالػػا    يػػر  عهػػ  ةػػا ذكػػر هػػذا و احلػػ يت السػػابع : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن 
زل   عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب عػاؿ للمحظلػا ال اضػز لبػوالالم الواوػطال عػاؿ للمحظلػا لبػو ع ػر  ع  ػاف 

ى عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن زلفػػوظ ادلخرةػػز عػػاؿ بػػن زل ػػ  ادل ػػرى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن صػػاا ادل ػػر 
ح يفها لمح  بن زل   اذلر ي عاؿ ح يفها إوػحاؽ بػن راهويػ  عػاؿ حػ يفها وػفياف بػن عييهػة عػن ال هػري عػن 
لاكع عػن ابػن ع ػر عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " : دلػا  لػ  لبػو بسػر ال ػ يمح رضػز اهلل عهػ  

ة عػػ ف ك ػػاؿ :  عػػ    جػػم  م دلعػػك إم ةػػن ػلػػ. هػػذا / جهػػ 315لعمحػػ  اهلل ع  جػػ  ععػػز / صػػفحة 
ادلولػػود يالػػجل لبػػا بسػػر " عػػاؿ اخلطيػػ. : باطػػ  هبػػذا اموػػهاد      إوػػهاده غػػ   احػػ  ةػػن ام ػػولا و عػػاؿ 
ادل ػػهف : ععػػهب  عػػ  للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال بػػن وػػع اف عػػاؿ للمحظلػػا احلسػػن ابػػن عمحػػ ادلعك بػػن يووػػف 

مؿ عاؿ ح يفها لبو بسر بن  ػاذاف عػاؿ حػ يفها لبػو  ػاكر ةسػرة بػن عمحػ اهلل اخلػادـ عاؿ للمحظلا لبو زل   اخل
عاؿ للمحظلا لمح  بن المحها عاؿ للمحظلا لبو ل ر ال يهع عاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن ع ػر بػن ععػز بػن لعػف عػاؿ للمحظلػا 

اهويػػ  زل ػػ  بػػن السػػرى الت ػػار عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن ع ػػ ة بػػن لػػوح الهيسػػابوري عػػاؿ حػػ يفها إوػػحاؽ بػػن ر 
كػػػذكره    الت ػػػار عػػػ  للسػػػر ا ععيػػػ   ػػػي ا    م صػػػحة ذلػػػذا احلػػػ يت و احلػػػ يت ال ػػػاةن ك لمكتػػػ  : للمحظلػػػا 
عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز عاؿ ح يفها عمحػ  الوهػاب بػن احلسػا بػن ع ػر بػن برهػاف عػاؿ 

ار عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن حػػ يفها زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن لعػػف بػػن  يػػهب عػػاؿ حػػ يفها ع  ػػاف بػػن وػػالي  الت ػػ
ةه ور رح عاؿ ح يفها زل   بن ة ال. ال رعسا: عن ع ر بػن إبػراهيم بػن لالػ  ال ر ػز عػن عيسػز بػن 
ععز عن لبي  عن ج ه عمح اهلل بن عمحاس عاؿ : " دلػا ل لػهب ك إذا جػاا ل ػر اهلل  الفػتح   جػاا الالمحػاس إ  

ظمه عػن ذلػك   ك ػاؿ يػا عمحػاس يػا عػم روػوؿ ععز ك اؿ ل  عم بها إ  رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم كسػ
اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم إف اهلل جالػػ  لبػػا بسػػر لعيفػػ: عػػن ديػػن اهلل   حيػػ  كػػا الوا لػػ   فعحػػوا    لطيالػػوا 
 ر   ا و عاؿ الالمحاس : كظطاعوه  اهلل كر   ا " و طريمح ولر : للمحظلا لبو ةه ور ال  از عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر 

لػػا ابػػن رزؽ عػػاؿ حػػ يفها ع  ػػاف بػػن لمحػػ  الػػ عاؽ عػػاؿ حػػ يفها إوػػحاؽ بػػن إبػػراهيم لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظ
/ ععػز  316اخلتعز عاؿ ح يفها ع ر بن إبراهيم بن لال  بن عمح الرمحن عاؿ ح يفها عيسػز بػن / صػفحة 

بػن عمحػ اهلل بػن الالمحػاس عػن لبيػ  عػن جػ ه الالمحػاس عػاؿ : عػاؿ روػوؿ هلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " يػا عػػم إف 
  لبا بسر لعيف: ععز دين اهلل   حي  كظطيالوه بال ى  ت  ا  اعت  ا ب   ر   ا و عاؿ ابػن عمحػاس : اهلل جال

كفالعػػػػوا كر ػػػػ  ا " : هػػػػذا حػػػػ يت م ي ػػػػح  ةػػػػ ار الطػػػػري ا ععػػػػز ع ػػػػر بػػػػن إبػػػػراهيم  هػػػػو السػػػػردى عػػػػاؿ 
عػػاؿ  الػػ ارعطن : كػػاف كػػذابا يضػػع احلػػ يت و  عػػ  ر ى لبػػو بسػػر اجلػػوزعز ةػػن حػػ يت لف وػػالي  لف ع ػػر

عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " دلا عرج ف إ  الس اا ععهب الع ػم اجالػ  اخلعيفػة ةػن بالػ ى ععػز 
wبن لف طال. كارجتهب الس وات    هتف بػن ادلمئسػة ةػن كػ  جالػ. يػا زل ػ  اعػرل ك  ةػا  ةػاا ف إم لف 
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" و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع  يةػػاا اهلل   عػػ   ػػاا اهلل لف يسػػوف ةػػن بالػػ ؾ لبػػا بسػػر ال ػػ يمح رضػػز اهلل عهػػ 
 ضال  يووف بن جالفر    كاف يضع احل يت و احل يت التاوع ك لمكت  ليضا : للمحظلػا ابػن لػ  ف عػن 
اجلوهرى عن ال ارعطن عن لف حا  بن حمحاف عاؿ ح يفها احلسػا بػن إوػحاؽ امصػمح ال عػاؿ حػ يفها لبػو 

عاؿ ح يفها لبو إوحاؽ الف ارى عػن سلعػ   هار ف إ اعي  بن زل   بن يووف عاؿ ح يفها ادلالعز بن الولي 
بن احلسا عػن هةػاـ بػن حسػاف عػن ابػن وػ ين عػن لف هريػرة عػاؿ : " بيه ػا جربيػ  ةػع الهػع صػعز اهلل 
ععي   وعم إذ ةر جربي  ك لبو بسر   ك اؿ هذا لبو بسر ك اؿ ل الرك  يػا جربيػ    عػاؿ لالػم إلػ  ك السػ اا 

لتس ي  حعػيم عػري     إلػ   زيػرؾ ك حيا ػك  لعيفتػك بعػ  ةو ػك " ل  ر ةه  ك امرض    إف ادلمئسة 
و عاؿ ابن حمحاف : م غلوز امحتحلاج بإ اعي  بػن زل ػ  كإلػ  ي عػ. اموػالي   يسػرؽ امحاديػت و  عػاؿ 
زل ػػ  بػػن طػػاهر : هػػو كػػذاب و احلػػ يت الالا ػػر : للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن امعػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم 

/ ابػػػػن لمحػػػػ  بػػػػن المحسػػػػرى عػػػػاؿ للمحظلػػػػا لبػػػػو لمحػػػػ  عمحػػػػ اهلل بػػػػن زل ػػػػ  بػػػػن لف ةسػػػػعم  317ععػػػػز / صػػػػفحة 
الفرضى اؿ ح يفها لبو بسر زل   بن ػل، ال و  عاؿ ح يفها إبراهيم بن ك ػ  عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن زل ػ  
اؿ اخلراوػػال ح و  للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػ

ح يفها لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن حفػا السػال ى عػام حػ يفها إوػحاؽ بػن بةػر بػن ة ا ػ  
 العفل لعخراوال عاؿ ح يفها جالفر بن وال  الساهعز عاؿ حػ يفها ليػت بػن لف وػعيم عػن رلاهػ  عػن ابػن 

اؿ روػوؿ اهلل عمحاس عاؿ : " ذكر لبو بسر ال  يمح رضز اهلل عه  عه  روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ك ػ
صعز اهلل ععي   وعم :  ةن ة   لف بسر كذبن الهاس  ص عن  وةن ف  ز جن ابهت   للفػمح ةالػ   جاهػ  
ةالػػز ك جػػي  الالسػػرة   لم إلػػ  يػػظ  يػػـو ال ياةػػة ععػػز لاعػػة ةػػن لػػوؽ اجلهػػة عوائ  ػػا ةػػن ادلسػػك  الالهػػرب   

  حعتػػاف لضػػرا اف ةػػن وػػه س  اوػػتربؽ  رحع ػػا ةػػن ال ةػػرد املضػػر    زةاة ػػا ةػػن العؤلػػؤ الرطػػ.   ععيػػ
ػلػاكجل يػػـو ال ياةػة  لحاكػػ    كي ػاؿ هػػذا زل ػ  روػػوؿ اهلل  هػذا لبػػو بسػر ال ػػ يمح رضػز اهلل عهػػ  " و هػػذا 
ح يت م ي ح  ادلت م ب  إوحاؽ و عاؿ لبو بسر بػن لف  ػيمحة    ةووػز بػن هػار ف احل ػاؿ هػو كػذاب 

ن : كػػذاب ةػػن ؾ ك عػػ اد ةػػن يضػػع احلػػ يت و  عػػاؿ و  عػػاؿ الفػػمس : ةػػن ؾ احلػػ يت و  عػػاؿ الػػ ارعط
ابن حمحاف : كاف يضع ععز ال  اة م ػل  كت. ح ي   إم ععز التالحلػ. و احلػ يت احلػادى عةػر : للمحظلػا 
لبو ةه ور ال  از عاؿ للمحظلا لبو بسر بن يفابهب عاؿ للمحظلا زل   بن ع ػر بػن بسػ  عػاؿ حػ يفجل لبػو عمحػ  اهلل 

يم الضرير عاؿ ح يفها لبو ع ر زل   بن لمحػ  احلعي ػز  ذكػر للػ  ةػن ل مد حعي ػة زل   بن لمح  ابن إبراه
السػػال ية عػػاؿ حػػ يفها ودـ بػػن لف إيػػاس عػػن ابػػن لف ذئػػ. عػػن ةالػػن ابػػن الوليػػ  عػػن لالػػ  بػػن ةالػػ اف عػػن 

/  وػػػعم : " إذا كػػاف يػػػـو ال ياةػػة ل ػػػ.  318ةالػػاذ بػػػن جمحػػ  عػػػاؿ عػػاؿ الهػػػع صػػعز اهلل ععيػػػ  / صػػفحة 
هرب اةاـ الالرش  ل . مج بسر كروز كيحلع  ععي  كيهادى ةهػاد يالػك ةػن صػ يمح بػا لعيػ  مبراهيم ة

 حمحيػػ. " و هػػذا حػػ يت م ي ػػح  لبػػو عمحػػ  اهلل الضػػرير عػػػ ـ بغػػ اد  ةالػػ  كتػػ. طريػػة غػػ  لصػػوؿ  كػػػاف 
محػ  ةسفوكا كعالع  لدلع  هذا ك ح ي      احلعي ال م يالرؼ و احل يت ال ال عةر : للمحظلػا إ اعيػ  بػن ل w
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عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها ةووػػز بػػن إبػػراهيم عػػاؿ حػػ يفها 
احلسن ابن عركة عاؿ ح يفها عمح اهلل بن إبراهيم الغفاري عن عمح الرمحن بن زي  بن لوعم عن وػالي  بػن لف 

إ  السػ اا ك ػا ةػررت بسػ اا  والي  عن لف هريػرة عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " عػرج ف
إم  جػػ ت كي ػػا ا ػػز زل ػػ  روػػوؿ اهلل  لبػػو بسػػر ال ػػ يمح لعفػػال " و هػػذا حػػ يت م ي ػػح و عػػاؿ ابػػن 
حمحػػاف : الغفػػاري يضػػح امحاديػػت  لةػػا عمحػػ الرمحن كػػا ف وا ععػػز  ضػػاليف  و احلػػ يت ال الػػت عةػػر : للمحظلػػا 

عك بػػن يووػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػو زل ػػ  اخلػػمؿ زل ػ  بػػن عمحػ  المحػػاعال بػػن وػع اف عػػاؿ للمحظلػا احلسػػن بػػن عمحػ ادل
عاؿ ح يفها زل   بن إ اعيػ  الػوراؽ عػاؿ حػ يفها ال اضػز لبػو جالفػر زل ػ  بػن صػاا بػن ذريػح عػاؿ حػ يفها 
ل ر بن عمح الرمحن الو اا عاؿ ح يفها لمح  بػن بةػر عػاؿ حػ يفها عيسػز بػن ةي ػوف عػن ال اوػم بػن زل ػ  

ععي   وعم : " م يهمحغز ل ـو كي م لبو بسػر يػؤة م غػ ه " و عن عائةة عالهب : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل 
هػذا حػػ يت ةوضػوع ععػػز روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػ   وػػعم : لةػا عيسػػز ك ػاؿ المحخػػاري ةهسػر احلػػ يت و 

/ احلػ يت  319 عاؿ ابن حمحاف م ػلتع بر ايت  و  لةا لمحػ  بػن بةػ  ك ػاؿ ػلػ، هػو ةػن ؾ و / صػفحة 
ام ؿ عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو إ اعيػػػ  عمحػػػ اهلل بػػػن زل ػػػ  امل ػػػاري عػػػاؿ للمحظلػػػا إبػػػراهيم  الرابػػػع عةػػػر : للمحظلػػػا عمحػػػ 

ادلذكز عاؿ ح يفها زل   بن ي ي  عاؿ ح يفها إبراهيم ابن  ريك عاؿ ح يفها لمح  بن يول  عاؿ حػ يفها لبػو 
احلارث الوراؽ عن بسر ابن لهي  عن زل   بن والي  عػن عمحػادة بػن لهسػز عػن عمحػ الرمحن بػن غػهم عػن 

اذ بن جمح  عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " إف اهلل يسػره ك السػ اا لف ؼلطػر لبػو بسػر ك ةال
امرض " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم م ير يػػ  عػػن بسػػر بػػن لهػػي  إم 

. احلػ يت و لبو احلارث  ا ػ  ل ػر بػن محػاد و عػاؿ ػلػ، : هػو كػذاب و  عػاؿ ةسػعم بػن احلحلػاج : ذاهػ
 عػػػػاؿ الهسػػػػائال لػػػػي  ب  ػػػػة و احلػػػػ يت اخلػػػػاة  عةػػػػر : ر ى هػػػػار ف بػػػػن زل ػػػػ  ادلسػػػػت عز عػػػػن يالعػػػػز بػػػػن 
ام  ؽ عن ابن جػراد عػاؿ : " كهػا عهػ  روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم كػظ ز بفػرس كركمحػ  مث عػاؿ يركػ. 

ي  بةػػر و عػػاؿ هػػذا ةػػن كػػاف لعيفػػة بالػػ ى كركمحػػ  لبػػو بسػػر ال ػػ يمح " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع و  يالعػػز لػػ
المحخاري : م يست. ح ي    عاؿ ابن حمحاف : دلا كرب يالعز اجت ػع ععيػ  ةػن م ديػن لػ  كوضػالوا لػ  لسػخة 
كح ث هبا م ػل  الر اية عه  حباؿ و عػاؿ ادل ػهف :  عػ   ركػهب لحاديػت ك ػ ة ير  مػا ك كضػ  لف بسػر 

 ةػػػا لزاؿ ل ػػػع الالػػػواـ ي ولػػػوف عػػػن    ك ه ػػػا صػػػحيح ادلالػػػجل لسهػػػ  م ي محػػػهب ةه ػػػوم    ةه ػػػا ةػػػا لػػػي  بةػػػر
روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم للػػ  عػػاؿ : " ةػػا صػػ. اهلل ك صػػ ري  ػػي ا إم  صػػمحمحت  ك صػػ ر لف بسػػر 
 إذا ا ت هب إ  اجلهة عمحعهب  يمحة لف بسر    كههب للػا  لبػو بسػر كفروػال رهػاف وػمح ت  كػا محالن  لػو وػمح ن 

ال حيح  م ك ادلوضوع  م كائ ة ك امطالػة مب ػ  هػذه ام ػياا و /  م محالت  " ك ل ياا ةا رليها ذلا ايفرا ك
/ بػػاب ك كضػػ  ع ػػر بػػن اخلطػػاب احلػػ يت ام ؿ : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  عػػاؿ للمحظلػػا  325صػػفحة 

لمح  بن ععز عاؿ للمحظلا زل   بن لمح  بن رزؽ عاؿ للمحظلا ع  اف بن لمح  ال عاؽ عاؿ حػ يفها إوػحاؽ بػن 
wز عػػاؿ حػػػ يفها ع ػػر بػػػن إبػػراهيم بػػػن لالػػ  عػػػاؿ حػػ يفها ةرحػػػـو بػػن لرطمحػػػاف عػػاؿ حػػػ يفها عاصػػػم  ػػها اخلتعػػػ
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امحوؿ عن زي  بن يفابهب عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ل ؿ ةن يالطػز كتابػ  بي يهػ  ةػن 
 هػػذه امةػػة ع ػػر بػػن اخلطػػاب  لػػ   ػػالاع كةػػالاع الةػػ     عيػػ  كػػظين لبػػو بسػػر   عػػاؿ   كػػ  ادلمئسػػة إ 
اجلهات " و هذا ح يت م ي ح    ادلت م بػ  ع ػر  يالػرؼ بػالسردي و عػاؿ الػ ارعطن : كػاف كػذابا يضػع 
احلػػ يت و احلػػ يت ال ػػال : للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة عػػاؿ 

الوعػاد عػاؿ حػ يفها بةػر بػن  للمحظلا ابن ع ى عاؿ ح يفها ععز بن احلسن بن ع ي  عاؿ ح يفها زكريػا بػن ػلػ،
بسر عن لف بسر بن عمح اهلل بن لف ةرق عن ض رة بن حمحي. عن غضيف بن احلػرث عػن بػمؿ بػن ربػاح 
عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " لػػو   لبالػػت كػػيسم لمحالػػت ع ػػر " و عػػاؿ ابػػن عػػ ى  حػػ يفها 

  ػة عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن  اعػ  عػاؿ ع ر بن احلسن بن ةضر احلعع عاؿ ح يفها ة ال. بن وال  لبػو لي
ح يفها حيوة بن  ريح عػن بسػر ابػن ع ػر  عػن ةةػرح بػن هاعػاف عػن ع محػة بػن عػاةر عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل 
ععز اهلل ععي   وعم " لو   لبالت كيسم لمحالت ع ر " هذاف حػ ي اف م ي ػحاف عػن رغػوؿ اهلل صػعز اهلل 

ذابا السمحػار و عػاؿ ابػن عػ ى : كػاف يضػع احلػ يت   ( كػاف ةػن السػ 1ععي   وعم و لةا ام ؿ : ػل،   
( لي  ك وػه  احلػ يت ادلػذكور  1( بن عمح اهلل بن     هاة  (      2 لةا ال ال ك اؿ لمح  :  ػل،   

 2ةن ي عز ػل،  لال  ادل هف لراد زكريا بن ػل،  ي تضز السياؽ لف يسوف " كفي  زكريػا بػن ػلػ، " و   
ن " ةالػا " إذ لػي  لالمحػ اهلل بػن  اعػ   لػ  ضػ ن رجػاؿ السػه  ادلػذكور و     ( / ( ي    ادل هف ػلػ، بػ

/  اعػػ  لػػي  بةػػر و  عػػاؿ الهسػػائال : ةػػػن ؾ احلػػ يت و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : ال عمحػػهب ععػػػز  321صػػفحة 
ةةرح صػحائف  كمحطػ  امحتحلػاج بػ  و احلػ يت ال الػت : للمحظلػا ععػز بػن عمحػ اهلل عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن لمحػ  

ؿ للمحظلا لبػو عمحػ  اهلل بػن بطػة عػاؿ للمحظلػا لبػو ععػز إ اعيػ  بػن زل ػ  ال ػفار عػاؿ حػ يفها احلسػن المحسرى عا
بن عركة عاؿ ح يفجل الولي  بن الفض  الغربى عاؿ ح يفجل إ اعي  بن عمحي  بن لاكع المح ري عػن محػاد بػن 

روػػوؿ اهلل  الهحلالػػز ك الهخالػػال   عػػن عع  ػػة عػػن ع ػػار بػػن ياوػػر عػػاؿ : عػػاؿ -لف وػػعي اف عػػن إبػػراهيم 
صعز اهلل ععي   وػعم : " ل ػا: جربيػ  ولفػا   ك عػهب : يػا جربيػ  حػ يفجل بفضػائ  ع ػر ك السػ اا   ك ػاؿ 

ةػػا  -: يػػا زل ػػ  لػػو حػػ يفتك بفضػػائ  ع ػػر ك السػػ اا ةػػا لمحػػت لػػوح ك عوةػػ  للػػف وػػهة إم مخسػػا عاةػػا 
  : هػػذا حػػػ يت لفػػذت كضػػائ  ع ػػػر    إف ع ػػر حسػػهة ةػػػن حسػػهات لف بسػػر " و عػػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػػ

ةوضوع  م لعرؼ إ اعي  و  عاؿ لبو الفتح امزدي : هو ضاليف و طريمح ولر : للمحظلا ععز بػن عمحيػ اهلل 
عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن لمحػػ  المحهػػ ار عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  الالسػػربى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن 

ن رزؽ اهلل عػاؿ حػ يفها حمحيػ. بػن لف احلسا عاؿ ح يفها زل   بن عمح احل ي  الواوطال عاؿ ح يفها زل   ب
يفابػػهب عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن عػػاةر اموػػع ال عػػن ابػػن  ػػ اب عػػن وػػالي  بػػن ادلسػػي. عػػن لف ابػػن كالػػ. 
عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم : " كػاف جربيػ  يػذاكر: لةػر ع ػر   ك عػهب : يػا جربيػ  اذكػر   

ة ػػ  ةػػا جعػػ  لػػوح ك عوةػػ  ةػػا بعغػػهب كضػػائ   كضػػائ  ع ػػر  ةػػا لػػ  عهػػ  اهلل   ك ػػاؿ : لػػو جعسػػهب ةالػػك
wع ػػػر  ليمحسػػػا اموػػػمـ بالػػػ  ةو ػػػك يػػػا زل ػػػ  ععػػػز ع ػػػر " و  هػػػذا غػػػ  صػػػحيح و عػػػاؿ ػلػػػ، بػػػن ةالػػػا : 
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( /  1ادلوضػوعات  21عمح اهلل بن عاةر لي  بةر و  عاؿ ابن حمحػاف : كػاف ي عػ. اموػالي   ادلتػوف و   
لحاديػػػت : احلػػػ يت ام ؿ : للمحظلػػػا لبػػػو الفػػػتح  / بػػػاب غل ػػػع كضػػػائ  لف بسػػػر  ع ػػػر  كيػػػ  322صػػػفحة 

زل   بن عمح  المحاعال عاؿ للمحظلا لبو الفض  بن ل  ف عاؿ للمحظلا لبػو بسػر زل ػ  بػن ع ػر بػن جالفػر اخلرعػز 
( لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن  1عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم ع ػػر ابػػن زل ػػ  بػػن عمحيػػ اهلل النةػػذي عػػاؿ للمحظلػػا جػػ ى   

عفػػاف عػػاؿ حػػ يفها محػػاد بػػن وػػع ة عػػاؿ للػػربل يفابػػهب عػػن للػػ  عػػاؿ عػػاؿ  عمحيػػ اهلل بػػن ةػػرز ؽ عػػاؿ حػػ يفها
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " دلا عرج ف جربي  ععي  السمـ رليهب ك الس اا لػيم ةوعوكػة ةسػرجة 
ةعحل ػػػة م  ػػػر ث  م  محػػػوؿ  م  الػػػرؽ   رت وػػػ ا ةػػػن اليػػػاعوت اممحػػػر   حواك هػػػا ةػػػن ال ةػػػرد املضػػػر   

الال محػػاف ك الال يػاف   امصػفر ذ ات لجهحػػة   ك يػ  : دلػػن هػذه   ك ػاؿ جربيػػ  ععيػ  السػػمـ :  لبػ اما ةػن 
هػػذه حملػػع لف بسػػر  ع ػػر يػػ  ر ف اهلل ع  جػػ  ععي ػػا يػػـو ال ياةػػة " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع بػػم  ػػك  ةػػا 

و  (  عػ  يػ ل  ة ػ  هػذا ك حػ يت ادلغفعػا ةػن لهػ  احلػ يت 1يتال ى لبػا ال اوػم النةػذي ل  جػ ه   
 اهلل لععػػػم و احلػػػ يت ال ػػػال : للمحظلػػػا زل ػػػ  بػػػن عمحػػػ  المحػػػاعال بػػػن لمحػػػ  عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو زل ػػػ  احلسػػػن ابػػػن 
عمح ادلعك بن زل   بن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو زل ػ  احلسػن بػن زل ػ  اخلػمؿ عػاؿ حػ يفها يووػف بػن ع ػر 

ةػن  لػ  لف ليػوب ال اه  عاؿ ح يفها زل   بػن ال اوػم بػن بهػهب كالػ. عػاؿ حػ يفها ععػز احلسػن امل ػاري 
عػػاؿ حػػ يفها ة ػػ ى بػػن هػػمؿ الراوػػال عػػاؿ حػػ يفها لبػػاف بػػن لف عيػػاش عػػن احلسػػن عػػن لف هريػػرة عػػن الهػػع 
صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ : "  فػػالرت اجلهػة  الهػار ك الػهب الهػار لعحلهػػة : للػا لع ػم ةهػك عػ را   عالػػهب : 

( هػو لبػوه ك ػا هػو ظػاهر ةػن السػياؽ  1          عالهب : مف ك الفراعهة  اجلمحابرة  ادلعوؾ     هاة  (
/  لبهااهػػػا   كػػػظ حز اهلل ع  جػػػ  إ  اجلهػػػة لف  323ك وػػػه  احلػػػ يت    لػػػي  جػػػ ه و     ( / صػػػفحة 

عو  : ب    الفضػ  إذ زيهػجل اهلل بػظف بسػر  ع ػر " و هػذا حػ يت ةوضػوع  كيػ  زلػن ك ػ ة و لةػا احلسػن 
 ػػن ؾ و  عػاؿ ك كػػاف    ػػالمحة ي ػوؿ : مف لز: لحػػ. إ  ةػػن لف كإلػ    يسػػ ع ةػن لف هريػػرة  لةػػا لبػاف ك

لحػػػ ث عهػػػ  و  لةػػػا ة ػػػ ى ك ػػػاؿ ػلػػػ، بػػػن وػػػالي  : كػػػذاب و  عػػػاؿ ػلػػػ، بػػػن ةالػػػا : هػػػو ةػػػن ادلالػػػر كا 
بالسػػذب   ضػػع احلػػ يت و  عػػاؿ الهسػػائال  الػػ ارعطن : ةػػن ؾ و احلػػ يت ال الػػت : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن 

عز بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا لبػو وػال  ادلػاليجل عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر زل ػ  بػن لعػف زل   عاؿ للمحظلا لمح  بن ع
بػػن حيػػاف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن إبػػراهيم ام ػػها: عػػاؿ حػػ يفها وػػرى بػػن ادلفعػػ  عػػاؿ 
ح يفها لبو لواةة عن ةسالر عن إبراهيم السسسسز عن لف لال  عن عمح اهلل بػن لف ل   عػاؿ : " رليػهب 

صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ةتس ػػا ععػػز ععػػال  إذا لبػػو بسػػر  ع ػػر عػػ  لعػػمحم ك ػػاؿ : يػػا لبػػا احلسػػن لحمح  ػػا الهػػع 
كمححمح  ػػا  ػػ ل  اجلهػػة " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع    هػػو شلػػا  ضػػال  ام ػػها:    عػػ  ذكرلػػاه ولفػػا  للػػ  كػػاف 

للمحظلػا لبػو بسػر  يضع احل يت    ع  ر اه ةػرة للػرى كركػ. لػ  إوػهادا ولػر للمحظلػا بػ  لبػو ةه ػور ال ػ از عػاؿ
اخلطيػػ. عػػاؿ للمحظلػػا عمحيػػ اهلل بػػن لف الفػػتح عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بسػػر بػػن  ػػاذاف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن 
wعمحػػ اهلل ام ػػها: عػػاؿ حػػ يفها وػػرى بػػن ةغعػػ  وػػهة إحػػ ى  وػػمحالا  ةػػائتا عػػاؿ حػػ يفها إ اعيػػ  بػػن ععيػػة 
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   وػػعم ةتس ػػا ععػػز ععػػز بػػن لف عػػن ليػػوب عػػن لػػاكع عػػن ابػػن ع ػػر عػػاؿ : " رليػػهب الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ
طالػػػ. كػػػإذا لبػػػو بسػػػر  ع ػػػر عػػػ  لعػػػمحم ك ػػػاؿ لػػػ  : يػػػا لبػػػا احلسػػػن لحمح  ػػػا كمححمح  ػػػا  ػػػ ل  اجلهػػػة " و عػػػاؿ 

/ مف وػػريا  324اخلطيػػ. : لػػو   يػػذكر التػػاريب كػػاف للفػػز لمحعيتػػ   لوػػن لفضػػيحت     ذلػػك / صػػفحة 
هف ععػػهب : عػػ  ر ى لهػػا هػػذا احلػػ يت ةػػن ةػػات وػػهة يفػػمث  مخسػػا    لالعػػم لمكػػا ك ذلػػك و عػػاؿ ادل ػػ

طريمح لف هريرة لسن ر اي  رل وؿ للمحظلا بػ  لبػو ةه ػور ال ػ از عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز عػاؿ للمحظلػا ابػن رزؽ 
عاؿ ح يفها عمحػ  المحػاعال بػن عػالع عػاؿ حػ يفها لبػو الالمحػاس زل ػ  بػن إوػحاؽ ال ػفار عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن 

ل لػػاد عػػن امعػػرج عػػن لف هريػػرة عػػاؿ : " لػػرج الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ  ةسػػز عػػاؿ حػػ يفها ابػػن عييهػػة عػػن لف ا
 وػػعم ةتس ػػا ععػػز ععػػز بػػن لف طالػػ. رضػػز اهلل عهػػ  كاوػػت محع  لبػػو بسػػر  ع ػػر ك ػػاؿ لػػ  : يػػا ععػػز لبػػ. 
هػػػذين الةػػػيخا   عػػػاؿ لالػػػم يػػػا روػػػوؿ اهلل   عػػػاؿ : لحمح  ػػػا  ػػػ ل  اجلهػػػة " و  هػػػذا حػػػ يت غريػػػ. ةػػػن 

ةػػػن حػػػ يت وػػػفياف  فػػػرد بػػػ  احلسػػػن بػػػن ةسػػػز  هػػػو رل ػػػوؿ غػػػ  ةالػػػر ؼ و  حػػػ يت لف ال لػػػاد    غريػػػ.
احلػ يت الرابػع : للمحظلػػا ال ػ از عػاؿ للمحظلػػا لمحػ  بػػن ععػز عػاؿ للمحظلػػا ال هػري عػػاؿ حػ يفها لمحػ  بػػن إبػراهيم بػػن 
 اذاف عاؿ ح يفها ةسرة بػن إبػراهيم اخلػادـ عػاؿ حػ يفها لبػو زرعػة عمحيػ اهلل بػن عمحػ  السػرق الػرازي وػهة مثػاف 

وتا  ةائتا عاؿ ح يفها وعي اف بن حرب عاؿ ح يفها محاد بن زي  عػاؿ حػ يفها عمحػ  الال يػ  ابػن صػ ي.   
عػن للػػ  بػػن ةالػك عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إف اهلل  الػػا  ك كػ  مالػػة ةائػػة للػػف 

  ػا ك ةػن اعتػمح هػم ةػع عتيمح ةن الهار إم رجعا كإم ػا يػ لمف ك لةػد  ليسػا ةػه م    إف اهلل م يالت 
لهػػ  السمحػػائر ك طمح ػػت م ة ػػف ين ةػػع عمحػػ ة ام يفػػاف : ةػػمحغو لف بسػػر ـ  ةػػر    لػػي  هػػم دالعػػوف ك 
اموػػمـ  إظلػػا هػػم ي ػػود هػػذه امةػػة   مث عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : لم لالهػػة ععػػز ةػػمحغو لف 

طيػػ. : هػػذا احلػػ يت كػػذب ةوضػػوع   بسػػر  ع ػػر  ع  ػػاف  ععػػز رضػػز اهلل عػػه م " و ع ػػاؿ لبػػو بسػػر اخل
 الرجػػاؿ ادلػػذكور ف ك إوػػهاده كع ػػم يف ػػاة وػػوى ةيسػػرة  احل ػػ  ععيػػ  كيػػ  ععػػز للػػ  عػػ  ذكػػر  اعػػ  ةػػن لف 

/ احل يت اخلاة  : للمحظلا لبو ةه ور بن ل  ف عػاؿ للمحظلػا  325زرعة بال  ةو   بظربع وها و / صفحة 
لف حػػػا  بػػن حمحػػػاف عػػػاؿ حػػػ يفها لمحػػ  بػػػن ةووػػػز بػػػن  لبػػو زل ػػػ  اجلػػػوهرى عػػػن لف احلسػػن الػػػ ارعطن عػػػن

الفض  بن ةال اف عاؿ ح يفها زكريا بن دري  عاؿ حػ يفها محيػ  عػن للػ  عػاؿ : " ولػا الهػع صػعز اهلل ععيػ  
 وػػعم بػػا كتفػػال لف بسػػر  ع ػػر   عػػاؿ ذل ػػا : للت ػػا  زرائػػال ك الػػ ليا  للت ػػا  زرائػػال ك اسلػػرة   ةػػا ة عػػز 

 ػػ  طػػائر يطػػ  ك اجلهػػة كظلػػا جؤجػػؤ الطػػائر    للت ػػا جهاحػػاه  للػػا  للت ػػا لسػػرح ك ة عس ػػا ك اجلهػػة إم ك 
اجلهة    للا  للت ا لػ  ر رب الالػادلا    للػا  للت ػا ل الػ  ك رلػال  اجلهػة   ك ػام لػ  يػا روػوؿ اهلل    اجلهػة 

وجػاـ ةػن ع ػ. ةػن   رلال    ك اؿ ذل ا : لالم كي ا رلػال   ذلػو   ك ػام لػ  لي  ػر ذلػو اجلهػة   عػاؿ ذلػا
كربيػػػهب لمحػػػر    محع ػػػا الػػػ ر الرطػػػ. كيخػػػرج ريػػػح ةػػػن بػػػهب وػػػاؽ الالػػػرش ي ػػػاؿ ذلػػػا الطيمحػػػة كت ػػػور  عػػػك 
امجسػاـ كيخػرج صػوت يهسػز لهػ  اجلهػة ليػاـ الػ ليا  ةػا كػاف كي ػا " و هػذا حػ يت ةوضػوع  ضػال  زكريػا 

wلف لػ  ةائػة  مخسػا  يفميفػا  بن دري  و عاؿ لبو حا  السمحد : كاف يضع احل يت ععز محي  الطوي   يػ عم
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وهة و م ػل  ذكره إم ععز ومحي  ال  ح كيػ  و احلػ يت السػادس : للمحظلػا لبػو الفػتح زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال 
عاؿ للمحظلا لبو زل   احلسن بن عمحػ ادلعك بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا احلسػن بػن زل ػ  اخلػمؿ عػاؿ حػ يفها لمحػ  

بػن ععػز ح و  للمحظلػا لبػو ةه ػور عمحػ الرمحن بػن زل ػ  عػاؿ  ابن إبراهيم  لمح  بػن عػر ة عػام حػ يفها احلسػن
للمحظلا لمح  بن ععز عاؿ للمحظلا امزهرى عاؿ للمحظلا لمح  ابن إبراهيم بن احلسػن عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن ععػز 
الالػػ  ى ح و  للمحالػػا لبػػو ادلال ػػر امل ػػاري عػػاؿ للمحظلػػا جالفػػر بػػن لمحػػ  السػػراج عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن احملسػػن 

حػػ يفها لبػػو ع ػػر بػػن حيويػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو وػػالي  الالػػ  ى  هػو احلسػػن بػػن ععػػز عػػاؿ حػػ يفها   التهػولز عػػاؿ
/ لف هريػػرة  326كاةػػ  بػػن طعحػػة عػػاؿ حػػ يفها ابػػن ذليالػػة عػػاؿ حػػ يفها وػػالي  بػػن لف وػػالي  عػػن / صػػفحة 

 عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إف ك السػػ اا الػػ ليا مثػػالا للػػف ةعػػك يسػػتغفر ف اهلل دلػػن
لح. لبو ك لبا   بسر  ع ر      الس اا ال الية مثالا للػف ةعػك يعالهػوف ةػن لبغػو لبػا بسػر  ع ػر " و 
عػاؿ اخلطيػػ. : هػػذا احلػ يت  ضػػال  الالعػػوى عػن كاةػػ  بػػن عمحػػ اهلل  إظلػا ير يػػ  عمحػػ  الػرزاؽ بػػن ةه ػػور عػػن 

هف : ععهب للمحظلػا حبػ يت لف عمح اهلل ال اه  عن ابن ذليالة  لي  مبحفوظ ةن ح يت ابن ذليالة و عاؿ ادل 
عمحػػ  الػػرزاؽ ادلمحػػارؾ بػػن ععػػز ال ػػو  عػػاؿ للمحالػػظ زل ػػ  بػػن ادلختػػار بػػن ادلؤيػػ  عػػاؿ للمحظلػػا إبػػراهيم بػػن ع ػػر 
الربةسػػز عػػاؿ للمحظلػػا ع ػػر بػػن زل ػػ  السووػػز عػػاؿ حػػ يفها محػػ ة بػػن ع ػػر المحػػ از عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ  الػػرزاؽ بػػن 

ابػن ذليالػة عػن وػالي  بػن لف وػالي  كػذكر ة ػ  حػ يت  ةه ور بن لباف عاؿ ح يفها لبو عمح  اهلل ال اهػ  عػن 
كاة  وواا و  ع  ر ى لها هبذا اموهاد ععز زيادة كي  للمحظلا عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لمح  بػن ععػز 
عاؿ حػ يفجل احلسػن بػن لف طالػ. عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن الالمحػاس اخلػ اف عػاؿ حػ يفها لبػو ال اوػم احلسػن بػن 

ال اكم ى ح و  للمحظلا ععز بن عمحي  اهلل عاؿ للمحظلا ععز بن لمحػ  المحسػرى عػاؿ إدري  بن زل   بن  اذاف 
للمحظلا لبو عمح  اهلل بن بطة عاؿ ح يفجل لبو عيسز ةووػز بػن زل ػ  الفسػطاطز عػام حػ يفها عمحػ  الػرزاؽ بػن 
الي  ةه ور المحه ار عاؿ ح يفها لبو عمح  اهلل الس رعه ى الراه. عػاؿ حػ يفها ابػن ذليالػة عػن وػالي  بػن لف وػ

ادل ػػػربى عػػػػن لف هريػػػػرة عػػػاؿ عػػػػاؿ الهػػػػع صػػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػػعم " إف ك السػػػػ اا الػػػ ليا مثػػػػالا للػػػػف ةعػػػػك 
يستغفر ف دلن لح. لف ك لبا   بسر  ع ػر      السػ اا ال اليػة مثػالوف ك مثػالا   للػف ةعػك يعالهػوف ةػن 

اؿ ادل ػػهف : ععػهب لبػػو عػ \لبغػو لبػا بسػػر  ع ػر    ةػن لحػػ. ميػع ال ػػحابة ك ػ  بػر  ةػػن الهفػاؽ " و 
/ الالػػ  ى ذلػػذا احلػػ يت إوػػػهادا  327ب هػػوؿ  عػػ  صػػهع احلسػػن بػػن ععػػز / صػػفحة   عمحػػ  اهلل ال اهػػ  ة

ولر : للمحظلا عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لمح  ابن ععز بن يفابهب عاؿ للمحظلا لمح  بػن زل ػ  بػن إوػحاؽ 
وػػالي  الالػػ  ى عػػاؿ حػػ يفها طػػالوت بػػن عمحػػاد ادل ػػرى عػػاؿ للمحظلػػا ع ػػر بػػن إبػػراهيم بػػن ك ػػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو 

اجلح رى عاؿ ح يفها الربيع بن ةسعم ال ر ز عػن زل ػ  بػن زيػاد عػن لف هريػرة عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز 
اهلل ععيػ   وػػعم : " إف ك السػػ اا الػػ ليا مثػػالا للػػف ةعػك يسػػتغفر ف اهلل دلػػن لحػػ. لبػػا بسػػر  ع ػػر      

لػػف ةعػػك يعالهػػوف ةػػن لبغػػو لبػػا بسػػر  ع ػػر " و  هػػذا اموػػهاد صػػحيح السػػ اا ال اليػػة مثػػالوف ك مثػػالا   ل
w رجالػػ  كع ػػم يف ػػاة ك ػػ  ل ػػز الالػػ  ى لةػػرا ع ي ػػا  ار سػػ. لةػػرا عمحيحػػا ك اجلػػرلة بوضػػع هػػذا   لع ػػم ةػػن 
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جرل   ك ح يت ابن لاليالة و عاؿ ابن ع ى : كاف الال  ى يسرؽ احل يت  يضع احل يت ك ا لت  ػ  بػ  
 يت و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : كػػاف يػػر ى عػػن  ػػيوخ   يػػرهم  يضػػع ععػػز ةػػن رلى و لتي هػػ  للػػ  هػػو يضػػع احلػػ

 عاؿ ال ارعطن : ةن ؾ و احل يت السابع : للمحظلا عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لمح  بػن ععػز بػن يفابػهب 
عاؿ للربل لمح  بن ع ر بن ععز ال اضز عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز بن زل ػ  بػن اجل ػم عػاؿ حػ يفها زل ػ  

جرير الطربي عاؿ ح يفجل ع ر بن إ اعي  بػن رلالػ  عػاؿ حػ يفها ابػن كضػي  عػن ابػن جػريع عػن عطػاا  بن
عن لف ال رداا عن الهع صعز اهلل ععي   وعم عاؿ : " رليػهب ليعػة لوػرى ف ك الالػرش كرلػ ة لضػراا كي ػا 

" و هػػذا حػػ يح ك  ةستػػوب بهػػور لبػػيو : م إلػػ  إم اهلل زل ػػ  روػػوؿ اهلل لبػػو بسػػر ال ػػ يمح ع ػػر الفػػار ؽ
ح يت   م ي ح    ادلت م ب  ع ر بن إ اعيػ  عػاؿ ػلػ، : لػي  بةػر كػذاب دجػاؿ وػوا لمحيػت  عػاؿ 

/ احلػ يت ال ػاةن : للمحظلػا إ اعيػ  بػن لمحػ  عػاؿ  328الهسائال  ال ارعطن : ةػن ؾ احلػ يت و / صػفحة 
لمحػ  بػن احلسػن بػن زل ػ  التهيسػز  ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ للمحظلا ابػن عػ ى عػاؿ للمحظلػا

عػػاؿ حػػ يفجل عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  بػػن هػػار ف عػػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم بػػن عمحيػػ  الت ػػار عػػن يال ػػوب ابػػن اجل ػػم عػػاؿ 
ح يفها زل   بن  اع  عن ادلسالودي عن ع ر ةو  عفرة عن لل  بن ةالك عاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل 

يستتاب    ةن و. عتػ   م يػ   ػاب    ةػن وػ. لبػا  ععي   وعم : " ةن اكنى ععز اهلل كذبا عت   م
( ع ر عت   م يستتاب    ةػن وػ. ع  ػاف جعػ  احلػ     ةػن  1بسر عت   م يستتاب  ةن ك و.     

وػػػ. ععيػػػا جعػػػ  احلػػػ    عيػػػ  يػػػا روػػػوؿ اهلل   كرعػػػهب بػػػا لف بسػػػر  ع ػػػر  ع  ػػػاف  ععػػػز   عػػػاؿ مف اهلل 
 كي ػا لػ كن " و عػاؿ ابػن عػ ى المحػاعم: : هػذا ةػن يال ػوب لع ن  لعػمح لبػا بسػر  ع ػر ةػن  ربػة  احػ ة 

 ذكػػر عػػن ةةػػاؼل   ضػػاليف  و طريػػمح لمحغضػػ  : للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم السػػ رعه ى عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن 
احلسػػا ادلػػر زى عػػاؿ حػػ يفها لف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو زل ػػ  عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  بػػن يووػػف عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن 

ا زل   بن زكريا الهيسابوري عاؿ ح يفها لمحػ  بػن صػاا عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر بػن والي  اممخي ز عاؿ ح يفه
عيػػػاش عػػػن لف اليسػػػع عػػػن لف امحػػػوص عػػػن عمحػػػ اهلل بػػػن ةسػػػالود عػػػاؿ  الػػػهب روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ  
 وعم ي وؿ : " ك  ةولود يول  يذر ععز ور   ةن  ربة   كػإذا طػاؿ ع ػره رده اهلل إ   ربتػ  الػد لع ػ  اهلل 

ه ػػػا  للػػػا  لبػػػو بسػػػر  ع ػػػر لع هػػػا ةػػػن  ربػػػة  احػػػ ة  كي ػػػا لػػػ كن " هػػػذا حػػػ يت م ي ػػػح   زل ػػػ   لمحػػػ  ة
ةطالػػوف كي  ػػا  كيػػ  رلاهيػػ  ةػػه م لبػػو اليسػػع و احلػػ يت التاوػػع : للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن 

سػػن بػػن يػػول  ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن زل ػػ  الضػػمحالز عػػاؿ حػػ يفها احل
( ةسامػا  1عاؿ ح يفها لبو هةاـ يالجل لصـر بن حو . عاؿ ح يفها عػرة بػن لالػ  عػن     هػاة  (     

/ الضػػحاؾ عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   329بيػػاض بامصػػ  و     ( / صػػفحة 
لا ام ؿ كػػام ؿ " و (    ع ػػر ال الػػت  الهػػاس بالػػ  1 وػػعم : " للػػا ام ؿ  لبػػو بسػػر ادل ػػ  ك ادل ػػعز   

هػػذا حػػ يت ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػػ   وػػعم و عػػاؿ ػلػػ، : لصػػـر كػػذاب لمحيػػت و  عػػػاؿ 
wالمحخػػاري  ةسػػعم  الهسػػائال : ةػػن ؾ و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف كػػاف يضػػع احلػػ يت ععػػز ال  ػػاة و بػػاب ك كضػػاف 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ع  اف بػن عفػاف رضػز اهلل عهػ  كيػ  لحاديػت : احلػ يت ام ؿ : ك رتيػة روػو 
ليعػة ادلالػراج حػورا لال  ػاف    عػ  ر ى ذلػك عػن ابػن ع ػر  ع محػة بػن عػاةر  الػ  و كظةػا حػ يت ابػن ع ػر 
كظلمحظلا لبو ةه ور ال  از عاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ حػ يفجل عمحػ  الال يػ  بػن لمحػ  السهػا: عػاؿ 

محظلا إبراهيم بن زل   بن صاا بن وهاف عػاؿ حػ يفها زل ػ  ابػن للمحظلا متاـ بن زل   بن عمح اهلل الرازي عاؿ لل
وعي اف بن هةاـ عاؿ حػ يفها  كيػع عػن ابػن لف ذتيػ. عػن لػاكع عػن ابػن ع ػر عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز 
اهلل ععيػػػػ   وػػػػعم : " دلػػػػا لوػػػػرى   إ  السػػػػ اا ك ػػػػرت إ  السػػػػ اا السػػػػابالة وػػػػ ق ك ححلػػػػري  فاحػػػػة   

حػػوراا     ػػػ  ك عػػهب ذلػػػا  سع ػػال دلػػػن للػػهب   عالػػػهب : لع  تػػوؿ الةػػػ ي   كظلػػذ ا كالفع ػػػهب   كخػػرج ةه ػػػا
عع اف بن عفاف رضز اهلل عه  و  لةا ح يت ع محػة كعػ  طري ػاف : الطريػمح ام ؿ : للمحظلػا بػ  عمحػ الرمحن بػن 
زل   ال  ي  عاؿ للمحظلا لمح  بن ععز ابن يفابهب عاؿ للمحظلا ععز بن لف ععز المح ري عاؿ ح يفها عمحػ اهلل بػن 

/ ةاه د امصػمح ال عػاؿ  335(  التا  لعفائ  ةن اخلي  الساب ة و     ( / صفحة  1هاة  (         
ح يفها زل   بن زل   بػن وػعي اف المحاغهػ ى عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل ابػن وػعي اف بػن يووػف بػن يال ػوب عػاؿ 

عػػاؿ : عػػاؿ  حػػ يفها العيػػت بػػن وػػال   حػػ يفها ي يػػ  بػػن لف حمحيػػ. عػػن لف اخلػػ  عػػن ع محػػة بػػن عػػاةر اجل ػػجل
رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم : " دلػا عػرج بػن إ  السػ اا دلعػهب جهػة عػ ف   كظعطيػهب  فاحػة   كع ػا 
 ضالهب ك ي ى الفع هب عػن حػوراا عيهػاا ةرضػية   كػظف ل ػفار عيهي ػا ة ػادق لجهحػة الهسػور ك عػهب دلػن 

لمحظلػػا عمحػػ  الوهػػاب بػػن ادلمحػػارؾ للػػهب   عالػػهب لعخعيفػػة ادل تػػوؿ ظع ػػا ع  ػػاف بػػن عفػػاف " و الطريػػمح ال ػػال : ل
عاؿ للمحظلا زل   بن ادل فر عاؿ للمحظلا الالتي ال عاؿ للمحظلا يووف بن لمح  عػاؿ للمحظلػا لبػو جالفػر الال يعػز عػاؿ 
ح يفها زل   بن لمح  بن الهضر امزدي عاؿ ح يفها عمح الرمحن بن عفاف عاؿ حػ يفها عمحػ الرمحن بػن إبػراهيم 

لف حمحيػػ. عػػن لف اخلػػ  عػػن ع محػػة بػػن عػػاةر عػػاؿ : عػػاؿ الهػػع ال ةةػػ ال عػػن ليػػت بػػن وػػال  عػػن ي يػػ  بػػن 
صعز اهلل ععي   وعم : " دلػا عػرج ف إ  السػ اا دلعػهب جهػة عػ ف   كوعالػهب ك كفػز  فاحػة   كالفع ػهب 
عػػن حػػوراا ةرضػػية ل ػػػفار عيهي ػػا ة ػػادق لجهحػػة الهسػػػور و ك عػػهب دلػػن للػػهب   ك الػػػهب : للػػا لعخعيفػػة ةػػػن 

ف " و  لةػا حػ يت للػ  كعػ  يفميفػة طػرؽ : الطريػمح ام ؿ : للمحظلػا لبػو ةه ػور بال ؾ ادل توؿ ع  اف بػن عفػا
ال  از عاؿ للمحظلا لبو بسر لمح  بن ععز عاؿ للمحظلػا لبػو الفػرج عمحػ  الوهػاب بػن احلسػا عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن 

اهيم عمح اهلل بن لعف ابن  يهب عاؿ ح يفها لبو هةاـ زل   بن إبراهيم بػن الالمحػاس الطػائز عػاؿ حػ يفها إبػر 
بن عمح اهلل الفاروز عاؿ ح يفها ػل، بن  محي. السع ز عاؿ ح يفها محيػ  الطويػ  عػن للػ  بػن ةالػك عػاؿ 
عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " دلعهب اجلهػة كتها لػهب  فاحػة كسسػر ا كخػرج ةه ػا حػوراا ل ػفار 

/ الطريػػػمح  331ة عيهي ػػػا كػػػري  الهسػػػر   ك عػػػهب : دلػػػن للػػػهب   ك الػػػهب : لال  ػػػاف بػػػن عفػػػاف " و / صػػػفح
ال ال : للمحظلا ععز بػن عمحيػ اهلل عػاؿ للمحظلػا لبػو زل ػ  ال ػريفيجل عػاؿ حػ يفها لبػو حفػا السهػا: عػاؿ حػ يفها 
إبراهيم بن حمحي  ادلال ؿ عاؿ ح يفها زل   ابن السرى ال هطرى عاؿ ح يفها ػلػ، بػن  ػمحي. عػن محيػ  عػن 

wهػة كوضػالهب ك يػ ى  فاحػة كحلالعػهب لععمح ػا لل  عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " دلعػهب اجل
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ك يػػ ى   كمحيهػػا للػػا لععمح ػػا الفع ػػهب عػػن حػػوراا ةرضػػية كػػظف حاجمحي ػػا ة ػػادق الهسػػور ك عػػهب : دلػػن للػػهب   
ك الهب لع  توؿ ظع ػا ع  ػاف بػن عفػاف " و الطريػمح ال الػت : ر اه الالمحػاس بػن زل ػ  الالعػوى عػن ع ػار بػن 

عػػن للػػ  كػػذكره و هػػذا حػػ يت م ي ػػح عػػن روػػوؿ اهلل هػػار ف ادلسػػت عز عػػن محػػاد بػػن وػػع ة عػػن يفابػػهب 
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم كظةػػا حػػ يت ابػػن ع ػػر كفيػػ  زل ػػ  بػػن وػػعي اف بػػن هةػػاـ و عػػاؿ ابػػن عػػ ى : كػػاف 
يوص  احل يت  يسرع  و  عاؿ ابن حمحاف : م غلوز امحتحلاج ب  حباؿ و  عػاؿ لبػو بسػر اخلطيػ. : رجػاؿ 

 لةا ح يت ع محػة  امصػمح ال ك اموػهاد ام ؿ م يويفػمح بػ  و  عمحػ  اموهاد يف اة وواه  احل   كي  ععي  و 
الػػرمحن ابػػن عفػػاف ك اموػػهاد ال ػػال رل ػػوؿ و  لةػػا حػػ يت للػػ  ك ػػ ار الطػػري ا ام لػػا ععػػز ػلػػ، بػػن 
 ػمحي. و عػػاؿ ابػن حمحػػاف : حػػ ث عػن ال ػػوري مبػػا   ػلػ ث بػػ  ك ػذا م غلػػوز امحتحلػػاج بػ  و  لةػػا الطريػػمح 

اس بػػن زل ػػ  الالعػػوى عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يػػر ى عػػن ع ػػار بػػن هػػار ف ةػػا م لصػػ  لػػ  و عػػاؿ ال الػػت كفيػػ  عمحػػ
 هذا احلػ يت  ػر م لصػ  لػ  ةػن كػمـ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم  م ةػن حػ يت للػ   م يفابػهب 
 م محاد و عاؿ الال يعز : هذا احل يت ةوضوع م لص  ل  و عاؿ ادل هف : ععهب  ع  عع. هػذا احلػ يت 

لهػاس كحلالعػ  لالعػز ععيػ  السػمـ : للمحظلػا لبػو ةه ػور ال ػ از عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا بالو ا
/ ابن لف بسر عاؿ للمحظلا ةسـر بن لمح  بػن زل ػ  ال اضػز عػاؿ حػ يفها لبػو جالفػر  332احلسن / صفحة 

ؿ حػ يفها ػلػ، لمحػ  بػن عيسػز بػن ععػز بػن ةاهػاف الػرازي عػاؿ حػ يفها لبػو غسػاف زل ػ  بػن ع ػر  زلػيع عػا
بن ةالا عاؿ ح يفها جرير عن امع   عن عطية عن لف وػالي  لف روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػاؿ 
: " دلػػا لوػػرى ف دلعػػػهب اجلهػػة كهػػػا لن جربيػػ  ععيػػػ  السػػمـ  فاحػػ  كالفع ػػػهب ل ػػفا كخػػػرج ةه ػػا حػػػوراا 

يت م ي ػح  لحسػمح  ال عػ. ك عهب ذلا : دلن للهب   عالهب لالعػز بػن لف طالػ. ععيػ  السػمـ " و هػذا حػ 
ععز بالو الر اة ل  لدلع  بالو ادلتال محا ععػز وػعيم و  عطيػ  عػ  ضػالف   ػالمحة  لمحػ   ػلػ، و احلػ يت 
ال ال : للمحظلا زل   بن عمح ادلعك بن ل  ف عاؿ للمحظلا إ اعي  بن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بػن يووػف عػاؿ 

إبػػػراهيم بػػن حمحػػػاف عػػاؿ حػػػ يفها العيػػت بػػػن احلػػػارث  للمحظلػػا لبػػػو لمحػػ  بػػػن عػػ ى عػػػاؿ حػػ يفها عمحػػػ  السػػػرق بػػن
المحخػػاري عػػاؿ حػػ يفها ع  ػػاف بػػن زكػػر عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن زيػػاد عػػن زل ػػ  بػػن عحلػػمف عػػن لف الػػ ب  عػػن 
جػػابر : " لف روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ل ػػز  هػػازة رجػػ  كعػػم ي ػػ  ععي ػػا ك يػػ  لػػ  يػػا روػػوؿ اهلل ةػػا 

هػذا   عػاؿ إلػػ  كػاف يػمحغو ع  ػاف لبغضػػ  اهلل " و طريػمح ولػر : للمحظلػػا رليهػاؾ  ركػهب ال ػمة ععػػز لحػ  إم 
ععز بن عمحي اهلل ال اغػو: عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن لمحػ  المحهػ ار عػاؿ للمحظلػا عمحيػ اهلل بػن زل ػ  الف يػ  عػاؿ حػ يفها 
لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن هةػػاـ امظلػػاطز عػػاؿ حػػ يفها ػلػػ، بػػن لف طالػػ. عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن ع ػػراف املهسػػز 

حػػ يفها زل ػػ  بػػن زيػػاد عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن عحلػػمف عػػن لف الػػ ب  عػػن جػػابر عػػاؿ "  ػػو  رجػػ  ةػػن عػػاؿ 
امل ار   كظ يها الهع صعز اهلل ععي   وعم كظلربلاه  هاز   كعم ي   ععي  ك كهاه مث رجالها ك عهػا عػ  دكهػاه 

 رمحػػهب ععيػػ  ك ػػا بػػاؿ هػػذا   رمحػػ  اهلل كعػػم يػػرحم ععيػػ    ك عهػػا يػػا روػػوؿ اهلل ةػػا للربلػػاؾ مبيػػهب إم صػػعهب   
w/ الطري ػػاف ععػػز زل ػػ  بػػن زيػػاد و عػػاؿ لمحػػ   333عػػاؿ إلػػ  كػػا  يػػمحغو ع  ػػاف لبغضػػ  اهلل " و / صػػفحة 
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بن حهمح  : هو كذاب لمحيت يضع احلػ يت و  عػاؿ ػلػ، : كػذاب لمحيػت و  عػاؿ السػال ى  الػ ارعطن :  
ن ؾ احلػ يت و  عػاؿ ابػن حمحػاف : كػػاف كػذاب و  عػاؿ المحخػاري  الهسػائال  الفػمس  لبػو حػا  الػرازي : ةػ

يضػػػع احلػػػ يت ععػػػز ال  ػػػاة م ػلػػػ  ذكػػػره ك الستػػػ. إم ععػػػز  جػػػ  ال ػػػ ح كيػػػ  و احلػػػ يت ال الػػػت : للمحظلػػػا 
زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ حػػ يفها لبػػو لمحػػ  بػػن 

 يفها لمحػ  بػن زل ػ  المح ػري عػاؿ حػ يفها ع ػر  بػن كايػ  ع ى عاؿ ح يفها زل ػ  بػن دا د بػن ديهػار عػاؿ حػ
عػػن ةووػػػز بػػن يسػػػار عػػػن احلسػػن عػػػن للػػ  عػػػاؿ عػػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػ   وػػػعم : " إف هلل وػػػيفا 
ةغ ػػودا ك غ ػػ ه ةػػاداـ ع  ػػاف بػػن عفػػاف حيػػا   كػػإذا عتػػ  ع  ػػاف جػػرد ذلػػك السػػيف كعػػم يغ ػػ  إ  يػػـو 

اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم    كيػػػ  ع ػػػر بػػػن كايػػػ  عػػػاؿ ابػػػن ال ياةػػػة " و هػػػذا حػػػ يت ةوضػػػوع ععػػػز روػػػوؿ 
ادل اين : كاف يضع احل يت و  عاؿ ال ارعطن : ةن ؾ و  عػاؿ ابػن عػ ى :  كػاف زل ػ  بػن دا د يسػذب 
و احلػػػ يت الرابػػػع : للمحظلػػػا ابػػػن لػػػاعر  وػػػال  اخلػػػ  عػػػام للمحظلػػػا ادلمحػػػارؾ بػػػن عمحػػػ  اجلمحػػػار عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو زل ػػػ  

ظلػػا لبػػو ع ػػر بػػن حيويػػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ع ػػر  الال  ػػال عػػاؿ للمحظلػػا احلسػػا الالحلعػػز ح و اجلػػوهرى عػػاؿ للمح
 للمحظلا إ اعي  بن لمح  عاؿ للمحظلا إ اعي  ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن 

الحلعػز عػاؿ للمحظلػا ع ى عػاؿ حػ يفها لبػو ع ػر عمحػ اهلل بػن ع  ػاف بػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا احلسػا بػن عمحػ اهلل ال
عمح  الال ي  بن لف حا  عػن لبيػ  عػن وػ   بػن وػال  عػاؿ : "  صػف لهػا روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 
ذات يـو اجلهة   ك اـ إلي  رج  ك اؿ : يا رووؿ اهلل ل  اجلهػة بػرؽ   عػاؿ : لالػم    الػذى لفسػال بيػ ه إف 

جلهة " و هذا ح يت ةوضػوع    ادلػت م بػ  / كتربؽ ل  ا 334ع  اف ليتحوؿ ةن ةه ؿ إ  ةه ؿ / صفحة 
احلسػػا بػػن عمحيػػ  اهلل و عػػاؿ الػػ ارعطن : كػػاف يضػػع احلػػ يت و احلػػ يت اخلػػاة  : للمحظلػػا ابػػن لاصػػر عػػاؿ 
للمحظلػا ادلمحػارؾ بػن عمحػ  اجلمحػػار عػاؿ للمحظلػا عمحػ  المحػاعال بػػن لمحػ  الػواعل عػاؿ للمحظلػا لبػػو جالفػر زل ػ  بػن عػػمف 

حلػاكل عػاؿ حػ يفها لبػو بسػر لمحػ  بػن زل ػ  بػن عمحػ  اخلػالمح عػاؿ حػ يفها زكريػا عاؿ للمحظلػا لبػو الفػتح امزدي ا
ابػن ػلػ، بػن وػالي  عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ي يػ  السػػو  عػن ةي ػوف بػن ة ػراف عػن ابػن عمحػاس عػاؿ : " رليػػهب 
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ك ةهػاةال ععػز بػرذ ف لبعػمح كػ لوت ةهػ   ععيػ  ع اةػة ةػن لػور ةالتحلػرا هبػا 

جعيػػ  لالػػمف لضػػرا اف كسػػعم ععػػز كػػرددت ععيػػ   ععػػهب : يػػا روػػوؿ اهلل عػػ  ا ػػت   ػػوعال إليػػك كػػظين    ر 
للػػهب   كتمحػػػادر عػػػاؿ إف ع  ػػاف بػػػن عفػػػاف لصػػمحح عر وػػػا ك اجلهػػػة  عػػ  دعيػػػهب إ  عروػػػ  " عػػػاؿ امزدي : 
عػػن إبػػراهيم بػػن ةه ػػوش يضػػع احلػػ يت  ضػػالا و احلػػ يت السػػادس : للمحظلػػا ابػػن لػػ  ف عػػاؿ للمحظلػػا اجلػػوهرى 

ال ارعطن عن لف حا  بن حمحاف عاؿ ح يفها لبػو يالعػز عػاؿ حػ يفها  ػيمحاف بػن كػر خ عػاؿ حػ يفها طعحػة بػن 
زي   ي اؿ ل  طعحة بن ي ي  الةاةال عن عمحيػ ة بػن حسػاف عػن عطػاا السهحلػارا: عػن جػابر عػاؿ : " بيهػا 

ر  ع  ػاف  ععػػز ك ػػاـ ضلػن ةػػع روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػعم ك لفػػر ةػػن ادل ػاجرين كػػي م لبػو بسػػر  ع ػػ
الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم إ  ع  ػػاف كاعته ػػ  مث عػػاؿ : للػػهب  لػػ، ك الػػ ليا  اسلػػرة " و هػػذا حػػ يت م 
wلصػػػػ  لػػػػ   م صػػػػحة و ك ػػػػاؿ ابػػػػن حمحػػػػاف : طعحػػػػة م ػلػػػػ  امحتحلػػػػاج  ػػػػربه    عمحيػػػػ ة بػػػػن حسػػػػاف يػػػػر ى 
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: عمحيػػ ة ةػػن ؾ احلػػ يت و طريػػمح  ادلوضػػوعات عػػن ال  ػػاة كمحطػػ  امحتحلػػاج بػػ  و  عػػاؿ لبػػو الفػػتح امزدي
ولر : للمحظلا ععز بػن عمحيػ اهلل للمحظلػا ععػز بػن لمحػ  للمحظلػا ابػن بطػة حػ يفجل لبػو زل ػ  بػن عمحػ اهلل بػن جالفػر 

/ وػػوار عػػن لارجػػة بػػن ة ػػال. عػػن عمحػػ اهلل  335حػػ يفها احلسػػن بػػن عركػػة حػػ يفها  ػػمحالة بػػن / صػػفحة 
عيهػا ذات يػػـو ك ػاؿ : هػػا ههػا طعحػػة   عػػاؿ احل ػ ى عػػن لبيػ  عػػاؿ : " كهػهب شلػػن حضػر ع  ػػاف كظ ػػرؼ ع

لالم و عاؿ : لة  ك اهلل لةا  العم لف رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم جػاا ذات يػـو  ضلػن جعػوس كخػرج 
ععيها مث وعم ك اؿ : ليظلذ ك  رج  ةهسم بي  جعيس    لي  ك ال ليا  اسلرة   كظلذت للػهب بيػ  كػمف 

ز اهلل ععيػػػ   وػػػعم بيػػػ ى ك ػػػاؿ : هػػػذا جعيسػػػز   لػػػ، ك الػػػ ليا  كػػػمف بيػػػ  كػػػمف   كظلػػػذ روػػػوؿ اهلل صػػػع
 اسلػػرة   عػػاؿ طعحػػة : الع ػػم لالػػم و عػػاؿ احل ػػ ى : كالػػمـ ل ا ػػ  رجػػم عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  
 وػػعم هػػذا كيػػ    كال ػػرؼ ك وػػمحال ائة ةػػن عوةػػ  " و هػػذا حػػ يت م ي ػػح و عػػاؿ ػلػػ، : لارجػػة لػػي  

ي ل  عن السذابا كوعع ك ح ي   ادلوضوعات و  عػ  ر يػهب لحاديػت ك  بةر    عاؿ ابن حمحاف : كاف
ذـ ع  اف : احل يت ام ؿ : للمحظلا ادلمحارؾ بن ععز عاؿ للمحظلا  حلاع بن كارس عػاؿ للمحظلػا لبػو طػاهر زل ػ  
بن لمح  ام ها: عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن لمحػ  بػن ع ػر احل ػاةز عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن زل ػ  بػن لف عػي  عػاؿ 

ها لبو بسر بن عمحي  ال ر ز عػاؿ حػ يفهب عػن كاةػ  بػن طعحػة عػاؿ حػ يفها ابػن ذليالػة عػاؿ حػ يفها ي يػ  ح يف
بن ع ر  ادلالاكرى للػ   ػع لبػا يفػور الف  ػز عػاؿ : عػ ةهب ععػز ع  ػاف ك ػال  ابػن عػ ي  ةهػرب روػوؿ اهلل 

ععيػػ   وػػعم  صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  عػػاؿ لم إف عمحػػ اهلل بػػن ةسػػالود حػػ يفجل للػػ   ػػع روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل
ي ػػوؿ : " لم إف ع  ػػاف لضػػ  ةػػن عيمحػػ  ععػػز كالع ػػا ك عتمحػػة ععػػز عفع ػػا   كػػ لعهب ععػػز ع  ػػاف كظلرب ػػ  
ك اؿ : كػذب  اهلل ابػن عػ ي  ةػا  ال ػا ةػن ابػن ةسػالود  م  ال ػا ابػن ةسػالود ةػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل 

ر اة  إظلػا هػو ةػن  ػرص ععي   وعم " و هذا حػ يت م لةػك ك للػ  كػذب  لسػها ضلتػاج إ  الطالػن ك الػ
/ احلػػ يت ال ػػال يةػػارب  إ  دـ ع  ػػاف : للمحظلػػا زاهػػر بػػن طػػاهر عػػاؿ للمحظلػػا  336ابػػن عػػ ي  و / صػػفحة 

لبو بسر المحي  ز عاؿ للمحظلا لبو عمح  اهلل زل   بن عمح اهلل احلاكم عػاؿ للمحظلػا لبػو وػالي  ابػن لف بسػر بػن لف 
اؿ حػػ يفها زل ػػ  ابػػن لػػوح السػػال ى عػػاؿ حػػ يفها ـ ةػػر  بػػن ع  ػػاف عػػاؿ حػػ يفها زكريػػا بػػن ػلػػ، بػػن حػػوي رة عػػ

امزهر الالتسز عن ابن جريع عن عطاا عن ابن عمحاس عاؿ : " دعا روػوؿ اهلل ععػز اهلل ععيػ   وػعم ك ػاؿ 
: الع م اعطف ععز ابن ع ز ععز و عاؿ كظ ػاه جربيػ  ك ػاؿ : ل  لػي  عػ  كالػ  بػك ربػك   عػ  عضػ ؾ 

ع ائػػػػ     لف بسػػػػر ال ػػػػ يمح  هػػػػو رمحػػػػة اهلل ك عمحػػػػاده و  ع ػػػػر بػػػػابن ع ػػػػك ععػػػػز  هػػػػو وػػػػيف اهلل ععػػػػز ل
الفار ؽ كظع هم ك كاع دهم    زراا   ا رهم ك لةرؾ  عا   هبم ع  ؾ  م يػ اؿ ديهػك عائ ػا حػد ي عمحػ  
رج  ةػن بػجل لةيػة " و هػذا حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم   كظةػا ع ػر بػن امزهػر 

كػػاف يضػػع احلػػ يت  عػػاؿ الهسػػائال : ةػػن ؾ و  عػػاؿ الػػ ارعطن كػػذاب و  عػػاؿ ابػػن   ك ػػاؿ لمحػػ  بػػن حهمحػػ  :
حمحػػاف و كػػاف يضػػع ععػػز ال  ػػاة م ػلػػ  ذكػػره ك الستػػ. إم ععػػز وػػمحي  ال ػػ ح كيػػ  و  لةػػا زكريػػا بػػن ػلػػ، 
wك اؿ ػل، : هو رج  ووا ػل ث بظحاديت يستظه  لف ػلفػر لػ  ب ػر كيع ػز كي ػا و عػاؿ ابػن عػ ى : كػاف 
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ظحاديػػت ك ة الػػ. ال ػػحابة و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب  امليػػمح لسػػمحة هػػذا احلػػ يت إليػػ  و بػػاب ك ػلػػ ث ب
كضػػائ  ال ميفػػة لف بسػػر  ع ػػر  ع  ػػاف كيػػ  لحاديػػت : احلػػ يت ام ؿ : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػ از 

الةػاكالال عػاؿ عاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا ال اضػز لبػو الفػرج زل ػ  بػن لمحػ  بػن احلسػن 
حػػػ يفها لبػػػو بسػػػر لمحػػػ  بػػػن جالفػػػر بػػػن ةالػػػك ال طيالػػػز عػػػاؿ حػػػ يفها لمحػػػ  ابػػػن زل ػػػ  ال اضػػػز عػػػاؿ حػػػ يفها 
امحتيػاطز عػاؿ حػػ يفها ععػز بػن ميػػ  عػن جريػر بػػن عمح احل يػ  عػن ليػػت عػن رلاهػ  عػػن ابػن عمحػاس عػػاؿ 

ب ععػػػز  رعػػػة /  وػػػعم : " ةػػػا ك اجلهػػػة  ػػػحلرة إم ةستػػػو  337عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ  / صػػػفحة 
زل ػػػ  روػػػوؿ اهلل لبػػػو بسػػػر ال ػػػ يمح ع ػػػر الفػػػػار ؽ ع  ػػػاف ذ  الهػػػورين " و اوػػػم امحتيػػػاطز احلسػػػن بػػػػن 
عمحػ الرمحن بػػن عمحػػاد لبػػو ععػز و عػػاؿ لبػػو حػػا  بػػن حمحػاف : هػػذا باطػػ  ةوضػػوع  ععػز بػػن ميػػ  كػػاف يضػػع 

يت عػن جريػر غػ  ععػز و احل يت م ب  الر اية عه  حباؿ و  عاؿ لبو لمح  بن ع ى :   يظت هبذا احلػ 
 ععز ػل ث بالمحواطي  عن يف اة الهاس كيسرؽ السرؽ و  ع  ورؽ هذا احل يت ةه  رج  ي اؿ ل  ةالػر ؼ 
بن لف ةالر ؼ المحعخز  ع  ورع  ولر   كظلمحظلا زل   بن ع ر امرةوى عػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػا بػن اذلهػ ي 

الػػ عاؽ عػػاؿ حػػ يفها إوػػحاؽ بػػن إبػػراهيم عػػاؿ عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  الفرضػػز عػػاؿ حػػ يفها ع  ػػاف بػػن لمحػػ  
ح يفجل ال اوم بن ععز السػو  عػاؿ حػ يفها عمحػ  الال يػ  بػن ع ػر  اخلراوػال عػن جريػر كػذكره إم اخلراوػال 
رل وؿ و احل يت ال ال : للمحظلا لبػو ةه ػور ال ػ از عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  بػن ععػز ابػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا 

عػػاؿ للمحظلػػا ع  ػػاف بػػن لمحػػ  الػػ عاؽ عػػاؿ للمحظلػػا إوػػحاؽ بػػن إبػػراهيم اخلتعػػز عػػاؿ زل ػػ  بػػن عمحيػػ اهلل احلهػػائز 
حػػ يفها لبػػو بسػػر عمحػػ  الػػرمحن بػػن عهػػاف ال ػػو  عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن رليػػ. ال ػػائغ عػػاؿ حػػ يفها جالفػػر بػػن 
زل ػػ  عػػن لبيػػ  عػػن جػػ ه عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ليعػػة لوػػرى ف رليػػهب ععػػز الالػػرش 

 إل  إم اهلل زل   رووؿ اهلل لبو بسر ال  يمح ع ػر الفػار ؽ ع  ػاف ذ  الهػورين ي تػ  ة عوةػا " و ةستوبا م
هذا ح يت م ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم و  لبػو بسػر ال ػو   زل ػ  بػن رليػ. كػذاباف   

مـ / بػػػػاب ك كضػػػػائ  ععػػػػز ععيػػػػ  السػػػػ 338( / صػػػػفحة  1ادلوضػػػػوعات  22عالػػػػ  ػلػػػػ، بػػػػن ةالػػػػا و   
كضػػائع  ال ػػحيحة ك ػػ ة غػػ  لف الراكضػػة     هػػع كوضػػالهب لػػ  ةػػا يضػػع  م يركػػع  حو ػػيهب حا ػػيت  ةػػن 
امحتحلػػػػاج إ  المحاطػػػػ  : كػػػػاععم لف الراكضػػػػة يفميفػػػػة لصػػػػهاؼ : صػػػػهف  الػػػػوا  ػػػػي ا ةػػػػن احلػػػػ يت كوضػػػػالوا 

الفػر : لحاديت  زاد ا  ل  ػوا و  صػهف   يسػ الوا كػناهم يسػذبوف ععػز جالفػر ال ػادؽ  ي ولػوف عػاؿ ج
 عاؿ كمف و  ال هف ال الت : عواـ ج عة ي ولوف : ةا يري  ف شلا يسػوغ ك الال ػ   شلػا م يسػوغ و  ل ػ  
 ضػػالهب الراكضػػة كتابػػا ك الف ػػ    ػػوه ةػػذه. امةاةيػػة    ذكػػر ا كيػػ  ةػػا ؼلػػرؽ إمػػاع ادلسػػع ا بػػم دليػػ  

للمحظلا لمح  بن ادل فر بن وووػن عػاؿ  لصم و للمحظلا عمح  الوهاب بن ادلمحارؾ  زل   بن لاصر احلاك اف عاؿ
للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن عمحيػػ اهلل اخلرعػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  محػػ ة بػػن زل ػػ  الػػ ه اف عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن 
عيسز بن حمحاف ادل اين عاؿ ح يفها عيسز ابػن زل ػ  ادلستػ. عػاؿ للمحظلػا  هػ. بػن ب يػة عػاؿ حػ يفها زل ػ  

wبػػن ةغػوؿ عػػن لبيػػ  عػػاؿ عػاؿ الةػػالال : يػػا ةالػػك لػػو لردت لف  بػن ححلػػر المحػػاهعز عػػن عمحػ الرمحن بػػن ةالػػك
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يالطو: رعاهبم عمحي ا ل  لف ؽلع ػوا ك ؽلػم ا   بيػد ذهمحػا ععػز لف لكػذب ذلػم ععػز ععػز لفالعػوا    لسػن  اهلل 
(   لػو كػالوا ةػن  1م كذبهب لب ا و يا ةالك إ: ع  دروهب امهواا كع ا كعم لر عوةا لمحمح ةن اخلةية   

وا محػػرا ل  ةػػن الطػػ  كػػالوا رمخػػا و لحػػذركم اسراا ادلضػػعة   ػػرها الراكضػػة   لحػػرع م ععػػز الهػػار الػػ  اب كػػال
 لفػػاهم ةػػن المحعػػ اف   لفػػز عمحػػ اهلل بػػن وػػمحظ إ  وػػاباط    لفػػز غػػ ه و  زلهػػة الراكضػػة زلهػػة الي ػػود عالػػهب 

وؿ ععػز    عالػهب الي ػود الي ود م ي عح ادلعك إم ك وؿ دا د و  عالهب الراكضة م   ػعح امةػارة إم ك 
(  ردت كػػػذلك باألصػػػعال ك  1م ج ػػػاد ك وػػػمحي  اهلل حػػػد ؼلػػػرج ادلسػػػيح الػػػ جاؿ       هػػػاة  (     

/  عالػػػػهب  339وػػػػياؽ كػػػػمـ الةػػػػالال  م يػػػػ رى  وجي  ػػػػا إم لف  سػػػػوف   احلمحةػػػػة ( و     ( / صػػػػفحة 
 ةػػػتمحك ال هحلػػػـو    كػػػذلك  الراكضػػة م ج ػػػاد حػػػد ؼلػػػرج ادل ػػػ ى    الي ػػػود يػػؤلر ف صػػػمة ادلغػػػرب حػػػد

الراكضػػة    الي ػػود يولػػػوف عػػن ال محعػػػة  ػػي ا    كػػػذلك الراكضػػة    الي ػػػود  سػػ ؿ لبواهبػػػا  كػػذلك الراكضػػػة   
 الي ود لرعوا التوراة    كذلك الراكضة لرعوا ال روف و  الي ود يستحعوف دـ كػ  ةسػعم    كػذلك الراكضػة 

راكضة    الي ود يمحغضػوف جربيػ   ي ولػوف هػو عػ  لا ةػن و  الي ود م ير ف طمؽ يفمث  ي ا    كذلك ال
ادلمئسػػة  كػػذلك الراكضػػة ي ولػػوف : غعػػق بػػالوحز    كضػػعهب صػػهف ةػػن الي ػػود  اله ػػارى ععػػز الراكضػػة 
  ػػػعتا و وػػػ عهب الي ػػػود ةػػػن لػػػ  لهػػػ  ةعػػػتسم   عػػػالوا لصػػػحاب ةووػػػز    وػػػ عهب اله ػػػارى ك ػػػالوا : 

عػتسم   ك ػالوا : حػوارى زل ػ     لةػر ا باموػتغفار ذلػم لصحاب عيسز    و عهب الراكضة ةن  ػر لهػ  ة
كسمحوهم و للمحظلا عمح  الوهاب احلاكل عاؿ للمحظلا ابن ادل فر عاؿ للمحظلا الالتي ػال عػاؿ حػ يفها يووػف بػن لمحػ  
عاؿ ح يفها الال يعز عاؿ ح يفها لبػو لوػاةة اله ػيال عػاؿ  الػهب لبػا دا د السحلسػتال ي ػوؿ  الػهب ػلػ، بػن 

عػػػن الالػػػما بػػػن عمحػػػ الرمحن ك ػػػاؿ لحسػػػن لحوالػػػ  عهػػػ ي للػػػ  عيػػػ  لػػػ  عهػػػ  ةو ػػػ  لف م ةالػػػا ي ػػػوؿ  وػػػ   
 سػػتغفر اهلل   عػػاؿ م لرجػػو لف يغفػػر اهلل     ك ػػ   ضػػالهب ك كضػػ  ععػػز بػػن لف طالػػ. وػػمحالا حػػ ي ا و 
 ها ضلن لذكر ةن ةستوح  ادلوضوعات و احل يت ام ؿ كي ا لعمح ةه  ععػز بػن لف طالػ. : للمحظلػا لبػو 

ال ػ از عػػاؿ للمحظلػا لبػػو بسػر لمحػػ  بػن ععػػز بػن يفابػػهب عػاؿ للػػربل ععػز بػػن احلسػن بػػن زل ػ  الػػ عاؽ  ةه ػور
عاؿ ح يفها زل   بن إ اعي  الوراؽ عاؿ حػ يفها إبػراهيم بػن احلسػا بػن دا د الالطػار عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن 

عػػاؿ عػػاؿ لعػػف ادلػػر زى عػػاؿ حػػ يفها ةووػػز بػػن إبػػراهيم عػػاؿ حػػ يفها ةووػػز بػػن جالفػػر عػػن لبيػػ  عػػن جػػ ه 
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم " لع ػهب للػا  هػار ف بػن ع ػراف  ػلػ، بػن زكريػا  ععػز بػن لف طالػ. ةػن 

/ هػػذا حػػ يت ةوضػػوع ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  ادلػػت م بػػ   345طيهػػة  احػػ ة " / صػػفحة 
محػاف : كػاف ةغفػم يع ػن ادلر زى عاؿ ػل، بن ةالا : هػو كػذاب و  عػاؿ الػ ارعطن : ةػن ؾ و  عػاؿ ابػن ح

كيػتع ن كاوػتحمح الػنؾ و  عػ  ر ى جالفػر بػن لمحػ  بػن ععػز بػن بيػاف عػن زل ػ  بػن ع ػر الطػائز عػن لبيػػ  
وػػفياف عػػن دا د بػػن لف ههػػ  عػػن الوليػػ  بػػن عمحػػ الرمحن عػػن ظلػػ  احلضػػرى عػػن لف ذر عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل 

الالػرش عمحػ  لف ؼلعػمح اهلل ودـ بػظلفز عػاـ  صعز اهلل ععي   وعم : " لع هب للا  ععز ةن لػور  كهػا عػن ؽلػا
wمث لعػػمح اهلل ودـ كال عمحهػػا ك لعػػمب الرجػػاؿ مث جععهػػا ك صػػع. عمحػػ ادلطع.   مث  ػػمح ا الػػا ةػػن ا ػػ  كػػاهلل 
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زل ود  للا زل      اهلل امععػز  ععػز ععيػا " و هػذا  ضػال  جالفػر بػن لمحػ   كػاف راكضػيا يضػع احلػ يت و 
ع و احلػ يت ال ػال : ك   ػ ـ إوػمة  : للمحظلػا عمحػ  الوهػاب بػن ادلمحػارؾ عاؿ ابن ع ى : كهػا لتػي ن للػ  يضػ

عػػاؿ للمحظلػػا عاصػػم بػػن احلسػػن عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ع ػػر بػػن ة ػػ ى عػػاؿ حػػ يفها ع  ػػاف بػػن لمحػػ  الػػ عاؽ عػػاؿ 
ح يفها زل   بن وعي اف الواوطال عاؿ ح يفها سلوؿ بػن إبػراهيم الالمحػ ى عػاؿ حػ يفها عمحػ الرمحن بػن اموػود 

محي اهلل بن لف راكػع عػن عمحػ اهلل ابػن عمحػ الرمحن عػن لبيػ  عػن لف ليػوب امل ػاري عػاؿ عػاؿ عن زل   بن ع
روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ل ػػ  صػػعهب ادلمئسػػة ععػػز ععػػز وػػمحالا وػػها    ذلػػك للػػ    ي ػػ  

لمحظلػػا ةالػػز رجػػ  غػػ ه " و طريػػمح ولػػر : للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور بػػن لػػ  ف عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ ل
مح ة بن يووف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن ع ى عاؿ ح يفها زل   بن دبي  عاؿ حػ يفها السػرى بػن ي يػ  عػاؿ 
حػ يفها وػػ   بػن صػػاا عػاؿ حػػ يفها عمحػػاد ابػن عمحػػ  ال ػ   عػػن للػػ  عػاؿ : عػػاؿ روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  

/  341/ صػػفحة   وػػعم : " صػػعز ععػػز ادلمئسػػة  ععػػز ععػػز بػػن لف طالػػ. وػػمحع وػػها    ي ػػال ا     
 ركع   ادة لف م إل  إم اهلل ةن امرض إ  الس اا إم ةجل  ةن ععػز بػن لف طالػ. " و هػذا حػ يت م 
ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم و لةا الطريمح ام ؿ كفيػ  زل ػ  بػن عمحيػ  اهلل و عػاؿ ػلػ، : لػي  

بػػن عػػ ى : عمحػػاد ضػػاليف غػػاؿ ك التةػػيع و بةػػر و  عػػاؿ المحخػػاري : ةهسػػر احلػػ يت و  لةػػا ال ػػال ك ػػاؿ ا
عػػاؿ الال يعػػز : هػػو ضػػاليف يػػر ى عػػن للػػ  لسػػخة عاةت ػػا ةهػػا كػػ   عاةػػة ةػػا يػػر ى ك كضػػائ  ععػػز ععيػػ  
السػػمـ ك ػػاؿ لبػػو حػػا  الػػرازي : ضػػاليف احلػػ يت جػػ ا ةهسػػره    عػػ  ر ى هػػذا عػػن ععػػز ععيػػ  السػػمـ و 

بػن لمحػ  بػن لف ال ػ ر عػاؿ للمحظلػا لبػو زل ػ  عمحػ اهلل بػن للمحظلا إ اعي  بن لمح  عاؿ للمحظلا لبو طاهر زل   
لمح  بن زل   احلرا: عاؿ للمحظلا احلسن بن ر يمح عاؿ للمحظلا لبو عمح  الرمحن لمح  بػن  ػالي. الهسػائال عػاؿ 
ح يفها لمح  بن وعي اف عاؿ ح يفها عمحي اهلل عاؿ ح يفها الالػما بػن صػاا عػن ادله ػاؿ بػن ع ػر  عػن عمحػادة 

و ي عاؿ عاؿ ععز بػن لف طالػ. رضػز اهلل عهػ  : " للػا عمحػ اهلل  للػو روػول   للػا ال ػ يمح بن عمح اهلل ام
امكػرب م ي وذلػا بالػػ ى إم كػاذب و صػػعيهب عمحػ  الهػاس وػػمحع وػها " و  هػػذا ةوضػوع  ادلػت م بػػ  عمحػاد بػػن 

ا و  لةػا عمح اهلل و عاؿ ععز بن ادل يجل كاؿ ضاليف احل يت و  عاؿ امزدي : ر ى لحاديت م يتابع ععي ػ
ادله اؿ كنك   المحة  عاؿ لبػو بسػر اميفػـر : وػظلهب لبػا عمحػ اهلل عػن حػ يت ععػز " للػا عمحػ اهلل  للػو روػول  
 للا ال ػ يمح امكػرب " ك ػاؿ اضػرب ععيػ  كإلػ  حػ يت ةهسػر و  عػ  للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال المحػ از عػاؿ 

عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن عمحػ الرمحن بػن ةػرز ؽ  للمحظلا إبراهيم بن ع ر الربةسز عاؿ للمحظلا لبو زل ػ  ابػن ةاوػز
عاؿ ح يفها إ اعي  بن إبراهيم بن بساـ عاؿ  الهب  المحة يالجل ابن صفواف عن لجعح بن وع ة بػن ك يػ  

/ عػػن حمحػػة بػػن جػػوين عػػاؿ  الػػهب ععيػػا ععيػػ  السػػمـ ي ػػوؿ : " عمحػػ ت اهلل ع  جػػ  ةػػع  342/ صػػفحة 
ةػن هػذه امةػػة مخػ  وػها ل  وػمحع وػها " و  هػػذا روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عمحػػ  لف يالمحػ ه رجػ  

ح يت ةوضوع ععز ععز ععي  السمـ   لةا حمحة كم يسا ى حمحة كإل  كذاب و عػاؿ ػلػ، : لػي  ح ي ػ  
wبةػػػر و  عػػػاؿ السػػػال ى : غػػػ  يف ػػػة و  عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف : كػػػاف غاليػػػا ك التةػػػيع  اهيػػػا ك احلػػػ يت و  لةػػػا 
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هسػػر و  عػػاؿ لبػػو حػػا  الػػرازي : م ػلػػتع حب ي ػػ  و  عػػاؿ ابػػن امجعػػح ك ػػاؿ لمحػػ  : عػػ  ر ى غػػ  حػػ يت ة
حمحػػاف : كػػاف م يػػ رى ةػػا ي ػػوؿ و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب  شلػػا يمحطػػ  هػػذه امحاديػػت للػػ  لػػمؼ ك   ػػ ـ 
إوػػمـ ل غلػػة  ي يػػ   لف بسػػر  لف ع ػػر لوػػعم ك وػػهة وػػهب ةػػن الهمحػػوة بالػػ  لربالػػا كسيػػف ي ػػح هػػذا و 

العفػل و للمحظلػا عمحػ  الوهػاب بػن ادلمحػارؾ  زل ػ  بػن لاصػر احلاك ػاف للمحظلػا  طريمح ولر ذلذا احل يت بغ  هذا
لبو ععز زل   ابن والي  بن لمح اف عاؿ للمحظلا احلسن بن احلسا بن د ةا عاؿ للمحظلا لمحػ  بػن ل ػر الػذارع 
عػػاؿ حػػ يفها صػػ عة بػػن ةووػػز عػػاؿ حػػ يفها زيػػ  بػػن احلسػػا بػػن جالفػػر الالعػػوى عػػاؿ حػػ يفها لف عػػاؿ  الػػهب 

 وؿ :  الهب جالفر بن زل   يػذكر عػن لبيػ  عػن وبائػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم الفض  ي
: " عرضهب ععز لةد ك ادلي اؽ ك ص  ر الذر بظ ائ م  ل اا وبائ م    كاف ل ؿ ةػن وةػن ف  صػ عن 

 " و هػذا ععز بن لف طال. ععي  السمـ كساف ل ؿ ةن وةن ف  ص عن حا بال ػهب ك ػذا ال ػ يمح امكػرب
م لةػػك للػػ  ةػػن ع ػػ  الػػذارع كإلػػ  كػػاف كػػذابا يضػػع احلػػ يت و احلػػ يت ال الػػت : للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  

/ احلػ اد عػاؿ حػ يفها لبػو لالػيم لمحػ  بػن عمحػ  اهلل  343المحاعال بن لمح  عاؿ للمحظلا مح  بن لمحػ  / صػفحة 
احلضػػرةال عػاؿ حػػ يفها لالػ  بػػن عػاؿ حػ يفها إبػػراهيم بػن لمحػػ  بػن لف ح ػا عػػاؿ حػ يفها زل ػػ  بػن عمحػ اهلل 

لال  الالمح ى عاؿ ح يفها بةر بػن إبػراهيم امل ػاري عػن لػور بػن ي يػ  عػن لالػ  بػن ةالػ اف عػن ةالػاذ بػن 
جمحػػ  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " يػػا ععػػز لل ػػ ك بػػالهمحوة  م لمحػػوة بالػػ ى    ػػم 

ل كػػػػاهم بال ػػػػ  اهلل    لعػػػػوة م بػػػػظةر اهلل   الهػػػػاس بسػػػػمحع  م ػلاجػػػػك كيػػػػ  لحػػػػ  ةػػػػن عػػػػري  : ل ذلػػػػم إؽلالػػػػا   
 لعس  م بالسوية    لع ذلم ك الرعية    لب رهم بال ضية    لع   م عه  اهلل ة ية يػـو ال ياةػة " و هػذا 
ح يت ةوضوع  ادلت م ب  بةر بن إبراهيم و عػاؿ ابػن عػ ى  ابػن حمحػاف : كػاف يضػع احلػ يت ععػز ال  ػاة 

ب ارى ك اد كي  ك  ى للػ   عػع إليػ  كغػ  إوػهاده  زاد ك للفاظػ  للمحظلػا بػ  و عاؿ ادل هف : ععهب  ع  ر اه ام
ػل، بن ادل بر عاؿ للمحظلا لبو ةه ور زل   بن زل ػ  ابػن عمحػ  الال يػ  الالسػربى عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  عمحيػ اهلل 

ى عػػاؿ بػػن زل ػػ  بػػن لمحػػ  الفرضػػز عػػاؿ حػػ يفها جالفػػر بػػن اخلػػواص عػػاؿ حػػ يفجل احلسػػن بػػن عمحيػػ اهلل امبػػ ار 
ح يفجل إبراهيم بن والي  عاؿ حػ يفجل ادلػظةوف عػاؿ حػ يفجل الر ػي  عػاؿ حػ يفجل ادل ػ ى عػاؿ حػ يفجل ادله ػور 
عاؿ ح يفجل لف عاؿ ح يفجل لف عاؿ ح يفجل لف عمح اهلل بػن عمحػاس عػاؿ  الػهب ع ػر بػن اخلطػاب ي ػوؿ : "  

 سػوف  احػ ة ةػػه ن ك كفػوا عػن ععػز كع ػ   الػهب ةػن روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػ   وػعم كيػ  ل ػام مف 
وؿ اخلطػػاب لحػػ. إ  شلػػا طعالػػهب ععيػػ  الةػػ     كهػػهب للػػا  لبػػو بسػػر  لبػػو عمحيػػ ة ك لفػػر ةػػن لصػػحاب 
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم كالت يها إ  باب لـ وع ة  ععز لػائم ععػز المحػاب   ك عهػا لردلػا روػوؿ اهلل 

اهلل ععي   وػعم كهرةػا ك ك رلػا   إليػ  كا سػظ  صعز اهلل ععي   وعم ك اؿ ؼلرج إليسم   كخرج رووؿ اهلل صعز
عن ععز بن لف طال. ععي  السػمـ   مث ضػرب بيػ ه ععػز ةهسمحػ    مث عػاؿ إلػك سلاصػم سل ػم للػهب ل ؿ 

/ ادلػػػؤةها إؽلالػػػا  لعع  ػػػم بظيػػػاـ اهلل    ل كػػػاهم بال ػػػ ه    لعسػػػ  م بالسػػػوية    لرك  ػػػم  344/ صػػػفحة 
wلػػهب عضػػ ي  غاوػػعز  داكػػن    ادلت ػػ ـ إ  كػػ   ػػ ي ة  كري ػػة   بالرعيػػة    لع   ػػم ةػػودف ك ة يػػة    ل
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 لػػن  رجػػع بالػػ ى كػػاكرا    للػػهب  ت ػػ ةن بعػػواا احل ػػ    ػػذ دعن حوضػػز مث عػػاؿ ابػػن عمحػػاس :  ل ػػ  ةػػات 
ععز ععي  السػمـ ب ػ ر روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم  بسػطة ك الالةػرة  بػذؿ لع ػاعوف  ععػم الته يػ  

امعراف " و هذا ح يت باط  ةن ع   امب ارى  كاف كذابا    عػ  ر اه لبػو بسػر   ك   ك التظ ي   عتمت
بػن ةرد يػػ  عػػن لف بسػػر بػػن كاةػػ  عػػن ععػػز بػػن ادلمحػارؾ الربيالػػال عػػن إبػػراهيم بػػن وػػالي     لالػػ  ابػػن ادلمحػػارؾ 

بػن لمحػ  للذه ةن امب ارى و احل يت الرابع : للمحظلا لمحػ  بػن ععػز بػن احملعػز عػاؿ للمحظلػا لبػو ال اوػم ععػز 
السػرى عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػػ  عمحيػ اهلل بػن زل ػ  بػػن لمحػ  بػن لف ةسػعم الفرضػز عػػاؿ حػ يفها لبػو بسػر زل ػػ  
بػػن ػلػػ، بػػن عمحػػ اهلل ال ػػو  عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن ع ػػر  لبػػو بسػػر المحػػ از عػػاؿ حػػ يفها عمحػػاد بػػن يال ػػوب عػػاؿ 

لبيػ  عػن جػ ه عػن لف ذر عػاؿ : ح يفها ععز بن ها ػم بػن الي يػ  عػن زل ػ  بػن عمحيػ اهلل بػن لف راكػع عػن 
 الػػهب الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ لالعػػز بػػن لف طالػػ. رضػػز اهلل عهػػ  : " للػػهب ل ؿ ةػػن وةػػن ف   
 للػهب ل ؿ ةػن ي ػػاكحن يػـو ال ياةػة    للػػهب ال ػ يمح امكػرب    للػػهب الفػار ؽ  فػرؽ بػػا احلػمح  المحاطػػ    

طريػمح ولػر : للمحظلػا زاهػر بػن طػاهر عػاؿ للمحظلػا لمحػ    للهب يالسوب ادلؤةها    ادلاؿ يالسػوب السػاكرين " و
بن احلسا المحي  ز عاؿ للمحظلا لبو عمح  اهلل زل   بػن عمحػ اهلل احلػاكم عػاؿ  الػهب زل ػ  بػن ععػز اموػفرايجل 
عاؿ ح يفها لمح  بن زل   بن إ اعي  عاؿ ح يفها ةذكور بن وػعي اف عػاؿ حػ يفها لبػو ال ػعهب اذلػر ي عػاؿ 

/ لف راكػػع ة عػػ  وػػواا   إم للػػ   345ؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن عمحيػػ اهلل بػػن / صػػفحة حػػ يفها ععػػز بػػن هةػػاـ عػػا
عػػاؿ : "  ادلػػاؿ يالسػػوب ال ع ػػة " و  عػػ  ر ى ةػػن طريػػمح ابػػن عمحػػاس للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك عػػاؿ للمحظلػػا 
إ اعيػػ  ابػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن وػػالي  الػػرازي عػػاؿ حػػ يفها 

 اهلل بن داهر بن ػل، الرازي عاؿ ح يفجل لف عن امع   عػن عهايػة اموػ ي عػن ابػن عمحػاس عػاؿ : " عمح
وتسوف كتهة كإف لدرك ا لح  ةهسم كالعي    عتا : كتاب اهلل  ععز بن لف طال. رضػز اهلل عهػ    كػإ: 

    ل ؿ ةػػػن  الػػػهب روػػػوؿ اهلل ععػػػز اهلل ععيػػػ   وػػػعم ي ػػػوؿ  هػػػو ولػػػذ بيػػػ  ععػػػز : هػػػذا ل ؿ ةػػػن وةػػػن ف
ي ػػاكحن يػػـو ال ياةػػة    هػػو كػػار ؽ هػػذه امةػػة   يفػػرؽ بػػا احلػػمح  المحاطػػ  هػػو يالسػػوب ادلػػؤةها    ادلػػاؿ 
يالسػػػوب ال ع ػػػة    هػػػو ال ػػػ يمح امكػػػرب    هػػػو بػػػاف الػػػذى ل  ػػػز ةهػػػ     هػػػو لعيفػػػ: ةػػػن بالػػػ ى " هػػػذا 

: يػػػػر ى ادلهػػػػاك  عػػػػن حػػػ يت ةوضػػػػوع و لةػػػػا الطريػػػمح ام ؿ : كفيػػػػ  عمحػػػػاد بػػػػن يال ػػػوب و عػػػػاؿ ابػػػػن حمحػػػاف 
ادلةػاه  كاوػتحمح الػنؾ    كيػ  ععػز بػن ها ػم و عػاؿ ابػن حمحػاف : كػاف يػر ى عػن ادلةػاه  ادلهػاك   كػاف 
غاليػػػا ك التةػػػيع و عػػػاؿ الةػػػيب عمحػػػاد بػػػن يال ػػػوب : للػػػرج عهػػػ  المحخػػػاري ك صػػػحيح  و  كيػػػ  زل ػػػ  بػػػن 

بػػػو ال ػػػعهب اذلػػػر ي  كػػػاف كػػػذابا راكضػػػيا عمحيػػػ اهلل و عػػػاؿ ػلػػػ، : لػػػي  بةػػػر و  لةػػػا الطريػػػمح ال ػػػال : كفيػػػ  ل
لمحي ا   ك   اجت ع عمحاد  لبو ال عهب ك ر ايت  عن ععز بػن ها ػم   كػاهلل لععػم لي  ػا وػرع  ةػن صػاحمح  
و  عػ  ذكرلػا ععػز بػن ها ػم  زل ػ  بػن عمحيػ اهلل و  لةػا طريػمح ابػن عمحػاس كػادلت م بػ  عمحػ اهلل بػن داهػر كإلػ   

: لي  بةر   ةا يست. عه  إلسػاف كيػ  لػرب و احلػ يت اخلػاة   كاف غاليا ك الركو عاؿ ػل، بن ةالا
w: للمحظلا زل   بن لاصر عاؿ للمحظلا لبو ععز احلسن بن لمحػ  احلػ اد عػاؿ للمحظلػا لبػو لالػيم احلػاكل عػاؿ حػ يفها 
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وعي اف بن لمح  الطربال عاؿ ح يفها إوحاؽ بن إبراهيم بن عمحاد ال برى عاؿ حػ يفها عمحػ  الػرزاؽ عػن لبيػ  
/ عػن ابػن ةسػالود عػاؿ : " كهػهب ةػع الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم ليعػة  كػ  اجلػن  346/ صفحة  عن ةيها

عاؿ كتهف  ك عهب ةا  ظلك يا رووؿ اهلل   عػاؿ لاليػهب إ  لفسػال يػا ابػن ةسػالود و ععػهب كاوػتخعف عػاؿ 
  ةن   ععهب لبػو بسػر   كسػسهب مث ةضػز وػاعة مث  ػهف  و ك عػهب ةػا  ػظلك بػظف  لةػز يػا روػوؿ اهلل   

ؿ : لاليػهب إ  لفسػال عػاؿ ععػهب : كاوػتخعف و عػاؿ ةػن   ععػهب : ععػز بػن لف طالػ. و عػاؿ :  الػػذى عػا
لفسال بي ه ل ن لطاعوه لي لعن اجلهة لمالا لكهالا " و هذا ح يت ةوضوع  احل   كيػ  ععػز ةيهػا  هػو 

الالػاض ب ػر  ةو  لالمح  الرمحن بن عوؼ  كاف يغعو ك التةيع و عاؿ ػلػ، بػن ةالػا : لػي  ب  ػة  ةػن ةيهػا
لةػػ  حػػد يػػتسعم ك لصػػحاب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم    عػػاؿ لبػػو حػػا  الػػرازي : كػػاف يسػػذب و 
احل يت السادس : للمحظلا ػل، ععز الطراح عاؿ للمحظلا لبو ةه ور زل   بػن عمحػ  الال يػ  عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  

واص عػاؿ حػ يفجل احلسػن بػن عمحيػ اهلل عمح اهلل بػن زل ػ  بػن زل ػ  الفرضػز عػاؿ حػ يفها جالفػر ابػن زل ػ  اخلػ
امب ارى عاؿ ح يفجل إبراهيم ابن والي  عاؿ ح يفجل ادلظةوف عاؿ ح يفجل الر ي  عػن جػ ى ادل ػ ى عػن لبيػ  
ادله ور عن لبي  عن لبي  عن ابػن عمحػاس عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم لالعػز ععيػ  السػمـ : 

ب ارى  كاف كذابا و احل يت السابع : للمحظلا زل ػ  بػن عمحػ ادلعك " للهب  اريفال " و هذا ح يت شلا ع ع  ام
عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ حػػ يفها ابػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن 
جالفر بن ي ي  عػاؿ حػ يفها إ اعيػ  بػن عمحػ اهلل بػن ةي ػوف عػاؿ حػ يفها لبػو ةالا يػة ال عفػرال عمحػ الرمحن بػن 

وفياف ال وري عن وع ة بن ك ي  عن لف صادؽ عن وع اف عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز عي  عاؿ ح يفها 
/ ل لسػػػم إوػػػمةا ععػػػز بػػػن لف طالػػػ. "  347اهلل ععيػػ   وػػػعم : " ل لسػػػم  ر دا ععػػػز احلػػػوض / صػػفحة 

هذا ح يت م ي ح و عاؿ لمح  بن حهمح  : لبػو ةالا يػة ال عفػرال   يسػن ح ي ػ  بةػر ةػن ؾ    كػذلك 
ال : ةن ؾ و  عاؿ المحخاري  ةسعم : ذه. ح ي   و  عاؿ لبو زرعة : كذاب و  عاؿ لبػو ععػز عاؿ الهسائ

بػػن زل ػػ  : كػػاف يضػػع احلػػ يت و  عػػ  ر ى هػػذا احلػػ يت وػػيف بػػن زل ػػ  عػػن ال ػػوري و  وػػيف  ػػر ةػػن 
لف ةالا يػػة و احلػػ يت ال ػػاةن : للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور بػػن لػػ  ف عػػاؿ للمحظلػػا اجلػػوهرى عػػن الػػ ارعطن عػػن لف 
حػػػا  بػػػن حمحػػػاف المحسػػػد عػػػاؿ حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن وػػػ   بػػػن ليػػػوب عػػػاؿ حػػػ يفها ع ػػػار بػػػن رجػػػاا عػػػاؿ حػػػ يفها 
عمحيػػ اهلل بػػن ةووػػز عػػاؿ حػػ يفها ةطػػر بػػن ةي ػػوف اموػػساؼ عػػن للػػ  بػػن ةالػػك لف الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ  
 وػػعم عػػاؿ : " إف للػػز   زيػػرى  لعيفػػ: ةػػن لهعػػز  لػػ  ةػػن ل ػػرؾ بالػػ ى   ي ضػػز ديػػجل  يهحلػػ   عػػودي 

ز بػػن لف طالػػ. رضػػز اهلل عهػػ  " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : ةطػػر بػػن ةي ػػوف يػػر ى ععػػ
ادلوضػػوعات عػػن اميفمحػػات م بػػ  الر ايػػة عهػػ  و احلػػ يت التاوػػع ك للػػ  لػػ  المحةػػر : كيػػ  عػػن ععػػز  ابػػن 

ععػػز بػػن ةسػػالود و كظةػػا حػػ يت ععػػز كظلمحظلػػا لبػػو ةه ػػور عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن 
يفابهب عاؿ للمحظلا عمحي اهلل بن لف الفتح  ععػز بػن لف ععػز عػام حػ يفها زل ػ  بػن ادل فػر احلػاكل عػاؿ حػ يفها 
wعمحػػ اهلل بػػن جالفػػر ال العػػع عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ةه ػػور الطووػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ك ػػ  السػػو  عػػاؿ 
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ؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  حػػ يفها امع ػػ  عػػن عػػ ى بػػن يفابػػهب عػػن زر عػػن عمحػػ اهلل عػػن ععػػز عػػاؿ عػػاؿ روػػو 
 وعم : " ةن   ي   ععز ل  الهاس ك   كفػر " و  اةػا حػ يت ابػن ةسػالود : للمحظلػا زاهػر بػن طػاهر عػاؿ 
للمحظلا لبو بسر المحي  ز عػاؿ للمحظلػا احلػاكم لبػو عمحػ  اهلل الهيسػابوري عػاؿ حػ يفجل زل ػ  بػن ععػز بػن عمحػ ؾ / 

عمحػ  السػرق    كػاف إةػاـ لهػ  التةػيع ك زةالػ   / الةالال لبػو لمحػ  اجلرجػال    اوػم عمحػ ؾ 348صفحة 
  عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن ةووػػز الف يػػ  ال  ػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن  ػػحلاع ال عحلػػز عػػاؿ حػػ يفها حفػػا بػػن 
ع ػػر السػػو  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ةالا يػػة عػػاؿ عػػاؿ امع ػػ  :  ريػػ  لف لحػػ يفك حبػػ يت م غمحػػار ععيػػ    ععػػهب 

ح يفجل رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم عن جربي  للػ  عػاؿ   لالم و عاؿ ح يفجل لبو  ائ  عن عمح اهلل عاؿ 
: " يا زل   ععز ل  المحةر ةن لف ك   كفػر " و  لةػا حػ يت جػابر كعػ  طري ػاف : الطريػمح ام ؿ : للمحظلػا 
عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لمح  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا احلسػن بػن لف طالػ. عػاؿ حػ يفها زل ػ  

 ػػ  ال طيالػػز عػػاؿ حػػ يفجل لبػػو زل ػػ  احلسػػن بػػن زل ػػ  بػػن ػلػػ، بػػن احلسػػن بػػن جالفػػر بػػن إوػػحاؽ بػػن زل
الالعوى صاح. كتػاب الهسػ. عػاؿ حػ يفها إوػحاؽ بػن إبػراهيم ال ػهالا: عػاؿ حػ ل ا عمحػ  الػرزاؽ بػن علػاـ 
عاؿ للمحظلات وفياف ال وري عن زل   بن ادلهس ر عن جػابر عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " 

  المحةػر ك ػن لف ك ػ  كفػر " و الطريػمح ال ػال : للمحظلػا إبػراهيم بػن ديهػار الف يػ  عػاؿ للمحظلػا لبػو ععػز ععز ل
زل   بن والي  بن لمح اف عاؿ للمحظلا لبو ععز احلسن بن احلسا بن د ةا عاؿ للمحظلا لمحػ  ابػن ل ػر الػذارع 

 يفها امع ػػػ  عػػػن لف عػػػاؿ حػػػ يفها صػػػ عة بػػػن ةووػػػز عػػػاؿ حػػػ يفها لف عػػػاؿ حػػػ يفها ػلػػػ، بػػػن يالعػػػز عػػػاؿ حػػػ
(   1وفياف عن جابر عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ععػز لػ  المحةػر ك ػن لف ك ػ  لف   

كفر " و  لةا ح يت لف والي  كظلمحظلا إ اعيػ  بػن لمحػ  السػ رعه ى عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ 
يفها احلسػػن بػػن ععػػز امهػػوازي عػػاؿ حػػ يفها للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ 

( التسػرار بامصػ     لالعػ  ةػن لصػ  السػياؽ و      1ةال ر بن و   عاؿ ح يفها لمح      هاة  (     
/ ابػػن وػػا  لبػػو  ػػرة عػػاؿ حػػ يفها  ػػريك عػػن امع ػػ  عػػن عطيػػة عػػن لف وػػالي  عػػن  349( / صػػفحة 

ة " و هذا حػ يت م ي ػح عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل الهع صعز اهلل ععي   وعم لل  عاؿ : " ععز ل  الربي
ععيػػ   وػػعم و لةػػا حػػ يت ععػػز كفيػػ  زل ػػ  بػػن ك ػػ  السػػو   هػػو ادلػػت م بوضػػال    كإلػػ  كػػاف  ػػياليا و  عػػاؿ 
لمح  بن حهمحػ  ة عهػا ك حرعهػا   ح ي ػ  و  عػاؿ ابػن ادلػ يجل : كتمحهػا عهػ  عحلائػ.  لططػهب ععػز ح ي ػ  و 

و  لةا ح يت ابػن ةسػعود كفيػ  حفػا بػن ع ػر  لػي  بةػر    زل ػ    عاؿ ابن حمحاف : م ػلتع ب  حباؿ
بػػن  ػػحلاع ال عحلػػز    عػػ  وػػمحمح ك ل ؿ الستػػاب للػػ  كػػذاب    ادلػػت م بػػ  اجلرجػػال الةػػيالال و  لةػػا حػػ يت 
جابر كفػز الطريػمح ام ؿ لبػو زل ػ  الالعػوى    يػر ه غػ ه  هػو ةهسػر احلػ يت      الطريػمح ال ػال الػذراع   

ل ارعطن لل  كذاب دجاؿ و  لةا ح يت لف وػالي  كفيػ  لمحػ  بػن وػا  و عػاؿ ابػن حمحػاف  ع  ذكرلا عن ا
: م ػل  امحتحلاج ب  كإل  يػر ى عػن ال  ػاة الطاةػات و احلػ يت الالا ػر ك ذكػر ة يهػة الالعػم    كيػ  عػن 
بػػن ععػز  ابػن عمحػاس  جػابر و كظةػا حػ يت ععػز رضػز عهػ  كعػ  مخسػة طػرؽ و الطريػمح ام ؿ : للمحظلػا ععػز  w
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عمحي اهلل ال اغو: عاؿ للمحظلا ععز بن لمح  المحسرى عاؿ للمحظلػا لبػو عمحػ  اهلل بػن بطػة الالسػربى عػاؿ حػ يفها لبػو 
ععز زل   بن لمحػ  بػن ال ػواؼ عػاؿ حػ يفها لبػو ةسػعم إبػراهيم بػن عمحػ اهلل المح ػري عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن 

عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز  ع راف الر ةال عػاؿ حػ يفها  ػريك عػن وػع ة بػن ك يػ  عػن ال ػهاحبز عػن ععػز
اهلل ععيػػ   وػػعم : " للػػا دار احلس ػػة  ععػػز باهبػػا " و الطريػػمح ال ػػال : للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال بػػن لمحػػ  
عاؿ للمحظلا لمح  بن لمح  احل اد عاؿ ح يفها لبو لاليم لمح  بن عمح اهلل احلاكل عاؿ للمحظلا لبػو لمحػ  زل ػ  بػن 

/ حػ يفها  355وفياف عاؿ ح يفها عمح احل ي  بن حبػر عػاؿ / صػفحة لمح  اجلرجال عاؿ ح يفها احلسن بن 
 ريك عن وع ة بن ك ي  عن ال هاحبز عن ععز بن لف طال. رضز اهلل عه  عاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز 
اهلل ععي   وعم : " للا دار احلس ة  ععز باهبا " و الطريمح ال الت : للمحظلا ععز بن عمحي اهلل عاؿ للمحظلػا ععػز 

محسرى عاؿ للمحظلا عمحي اهلل بن زل   الالسربى عاؿ ح يفها لبػو بسػر زل ػ  بػن ال اوػم الهحػوي عػاؿ بن لمح  ال
حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن لاجيػػة عػػاؿ حػػ يفها ك لبػػو   ةه ػػور  ػػحلاع بػػن  ػػحلاع عػػاؿ حػػ يفها عمح احل يػػ  بػػن حػػرب 
 المح ػري عػػاؿ حػ يفها  ػػريك عػػاؿ حػ يفها وػػع ة بػػن ك يػ  عػػن لف عمحػ الرمحن عػػن ععػػز عػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " للػػا ة يهػػة الف ػػ   ععػػز باهبػػا " و الطريػػمح الرابػػع : ر اه لبػػو بسػػر ابػػن ةرد يػػ  ةػػن 
ح يت احلسن بن زل   عن جرير عن زل   بن عي  عن الةالال عن ععػز عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل 

رد يػػ  ةػػن طريػػمح احلسػػن بػػن ععيػػ   وػػعم : " للػػا دار احلس ػػة  ععػػز باهبػػا " و الطريػػمح اخلػػاة  : ر اه ابػػن ة
ععػػز عػػن لبيػػ  عػػن روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم للػػ  عػػاؿ : " للػػا ة يهػػة الالعػػم  ععػػز باهبػػا   ك ػػن لراد 
الالعػػػم كعيػػػظت المحػػػاب " و  لةػػػا حػػػ يت ابػػػن عمحػػػاس كعػػػ  عةػػػرة طػػػرؽ : الطريػػػمح ام ؿ : للمحظلػػػا لبػػػو ةه ػػػور 

يفابهب عػاؿ للمحظلػا احلسػا بػن ععػز ال ػ  ى عػاؿ  عمح الرمحن بن زل   عاؿ للمحظلا لبو بسر لمح  بن ععز بن
ح يفها لمح  بن ععز ال   ى ح يفها إبراهيم بن لمحػ  بػن لف ح ػا حػ يفها زل ػ  بػن عمحػ اهلل لبػو جالفػر 
احلضػػرةال حػػ يفها جالفػػر بػػن زل ػػ  المحغػػ ادي الف يػػ  حػػ يفها لبػػو ةالا يػػة عػػن امع ػػ  عػػن رلاهػػ  عػػن ابػػن 

عيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : " للػػا ة يهػػة الالعػػم  ععػػز باهبػػا   ك ػػن لراد عمحػػاس عػػاؿ :  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ع
الالعػػم كعيػػظت المحػػاب " و الطريػػمح ال ػػال : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب / 

/ عاؿ للمحظلا لمح  بن زل   الالتي ػال حػ يفها عمحػ اهلل بػن زل ػ  بػن عمحػ اهلل الةػاه  حػ يفها لبػو  351صفحة 
كاذ ية الطحاف حػ يفها لبػو عمحػ  اهلل لمحػ  بػن زل ػ  بػن ي يػ  بػن وػعيم عػاؿ حػ يفجل رجػاا بػن  بسر لمح  بن

وػع ة حػ يفها لبػو ةالا يػة الضػري  ك الضػرير   عػن امع ػ  عػن رلاهػ  عػن ابػن عمحػاس عػاؿ عػاؿ روػػوؿ اهلل 
مح ال الػػت : صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " للػػا ة يهػػة الالعػػم  ععػػز باهبػػا ك ػػن لراد الالعػػم كعيػػظت المحػػاب " و الطريػػ

للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر بػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن لف ععػػز عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن 
ادل فػػر عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن  ػػابور عػػاؿ حػػ يفها ع ػػر بػػن إ اعيػػ  بػػن رلالػػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو 

عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  ةالا يػػة الضػػري  ك الضػػرير   عػػن امع ػػ  عػػن رلاهػػ  عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ 
w وػػػعم " للػػػا ة يهػػػة الالعػػػم  ععػػػز باهبػػػا ك ػػػن لراد الالعػػػم كعيػػػظت المحػػػاب " و الطريػػػمح الرابػػػع : للمحظلػػػا ععػػػز بػػػن 
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عمحي اهلل عاؿ للمحظلا ععز بن لمحػ  بػن المحسػرى عػاؿ للمحظلػا عمحيػ اهلل بػن زل ػ  الالسػربى حػ يفها لمحػ  بػن زل ػ  
يػ  بػن رلالػػ  حػ يفها لبػو ةالا يػة عػن امع ػ  عػن رلاهػ  عػن ابػػن بػن ي يػ  ال عفػرال حػ يفها ع ػر بػن إ اع

عمحػػاس عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " للػػا ة يهػػة الالعػػم  ععػػز باهبػػا ك ػػن لراد باهبػػا كعيػػظت 
ععيا " و الطريمح اخلاة  : للمحظلػا عمحػ الرمحن بػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا زل ػ  

بن رزؽ عاؿ للمحظلا لبػو بسػر ةسػـر بػن لمحػ  بػن ةسػـر ال اضػز عػاؿ حػ يفها ال اوػم بػن عمحػ الرمحن بن لمح  
املمحاري عاؿ للمحظلػا لبوال عػهب عمحػ  السػمـ بػن صػاا بػن وػعي اف بػن ةيسػرة اذلػر ي عػاؿ حػ يفها لبػو ةالا يػة 

 يهػػة الالعػػم عػػن امع ػػ  عػػن رلاهػػ  عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " للػػا ة
 ععػػػز باهبػػػا " و الطريػػػمح السػػػادس : للمحظلػػػا إغ اعيػػػ  بػػػن لمحػػػ  السػػػ رعه ى عػػػاؿ للمحظلػػػا إ اعيػػػ  / صػػػفحة 

/ ابن ةسال ة عاؿ للمحظلػا محػ ة بػن يووػف عػاؿ للمحظلػا لبػو لمحػ  بػن عػ ى عػاؿ حػ يفها عمحػ الرمحن بػن  352
اؿ حػػ يفها لبػػو ةالا يػػة عػػن وػػعي اف بػػن ةووػػز بػػن عػػ ى عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن وػػع ة لبػػو ع ػػر  اجلرجػػال عػػ

امع   عن رلاه  عن ابن عمحاس عاؿ : عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " للػا ة يهػة الالعػم  ععػز 
باهبا ك ن لراد ة يهة الالعم كعيظ ا ةن باهبا " و الطريػمح السػابع : للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ ادلعك بػن لػ  ف عػاؿ 

عػػاؿ للمحظلػػا ابػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن حفػػا عػػاؿ حػػ يفها للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة 
وػػالي  بػػن ع محػػة لبػػو الفػػتح السػػو  عػػاؿ حػػ يفها امع ػػ  عػػن رلاهػػ  عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل 
صػػعز اهلل ععيػػػ   وػػعم : " للػػػا ة يهػػػة الالعػػم  ععػػػز باهبػػا ك ػػػن لراد الالعػػػم كعيظ ػػا ةػػػن عمحػػ  باهبػػػا " و الطريػػػمح 

عيػ  بػػن لمحػ  للمحظلػػا ابػػن ةسػال ة للمحظلػػا محػ ة للمحظلػػا ابػػن عػ ى حػػ يفها لبػو وػػالي  الالػػ  ى ال ػاةن : للمحظلػػا إ ا
ح يفها احلسن بن ععز بن را   ح يفها لبػو ةالا يػة حػ يفها امع ػ  عػن رلاهػ  عػن ابػن عمحػاس عػاؿ : عػاؿ 

ةػن باهبػا "  رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " للا ة يهة الالعم    ععز باهبػا ك ػن لراد ة يهػة الالعػم كعيظ ػا
و الطريػػمح التاوػػع : للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور بػػن لػػ  ف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو زل ػػ  اجلػػوهرى عػػن لف احلسػػن الػػ ارعطن 
عن لف حا  المحسد عاؿ ح يفها احلسا بن إوحاؽ امصػمح ال عػاؿ حػ يفها إ اعيػ  بػن زل ػ  بػن يووػف 

ن رلاهػ  عػن ابػن عمحػاس عػاؿ : عػاؿ عاؿ ح يفها لبو عمحي  ال اوم ابن ومـ عن لف ةالا ية عن امع   ع
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " للا ة يهة الالعم  ععز باهبػا   ك ػن لراد الػ ار كعيظ ػا ةػن عمحػ  باهبػا " و 
الطريػػمح الالا ػػر : ر اه لبػػو بسػػر بػػن ةرد يػػ  ةػػن حػػ يت احلسػػن بػػن ع  ػػاف عػػن زل ػػود بػػن لػػ اش عػػن لف 

ظلمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  السػػ رعه ى عػػاؿ للمحظلػػا إ اعيػػ  /  لةػػا حػػ يت جػػابر ك 353ةالا يػػة و / صػػفحة 
بػػن ةسػػال ة عػػاؿ للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى عػػاؿ حػػ يفها الهال ػػاف ابػػن بسػػر ف 
المحع ى  زل   بن لمح  بن ادلؤةػ   عمحػ  ادلعػك بػن زل ػ  ح و  للمحظلػا عمحػ الرمحن بػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا لمحػ  

و طالػ. ػلػػ، بػػن ععػز ابػػن ال وػػسرى عػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػر بػػن ادل ػػرى عػاؿ للمحظلػػا لبػػو بػن ععػػز عػاؿ للمحظلػػا لبػػ
الطي. زل   بن عمح  ال    ال عاؽ عاؿ ح يفها لمح  بن عمح اهلل لبو جالفر ادلست. عاؿ للمحظلػا عمحػ  الػرزاؽ 

محػ اهلل عاؿ للمحظلا وفياف عن عمح اهلل بن ع  اف بن لي م عػن عمحػ الرمحن ابػن هب ػاف عػاؿ  الػهب جػابر بػن ع w
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عػػاؿ :  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم يػػـو احل يمحيػػة  هػػو ولػػذ بيػػ  ععػػز و  عػػاؿ ابػػن عػػ ى ولػػذ 
بضمحع ععز " هذا لة  الربرة  عا   الفحلرة   ةه ور ةن ل ره   سلذ ؿ ةن لذل  ؽلػ  هبػا صػو   للػا ة يهػة 

المحػػاب " و  عػػ  ر اه لمحػػ  بػػن الالعػػم  ععػػز باهبػػا ك ػػن لراد الالعػػم  عػػاؿ ابػػن عػػ ى ك ػػن لراد الػػ ار كعيػػظت 
طػػاهر بػػػن حرةعػػة بػػػن ػلػػ، ادل ػػػرى عػػن عمحػػػ  الػػرزاؽ ة عػػػ  وػػواا   إم للػػػ  عػػاؿ " ك ػػػن لراد احلسػػم كعيػػػظت 
المحػػاب " هػػذا حػػ يت م ي ػػح ةػػن ميػػع الوجػػوه و لةػػا حػػ يت ععػػز ك ػػاؿ الػػ ارعطن : عػػ  ر اه وػػوي  بػػن 

 ة   يسػػػػ ع ةػػػن ال ػػػهاحبز و عػػػػاؿ غفعػػػة عػػػن ال ػػػهاحبز   يسػػػػه ه  احلػػػ يت ةضػػػطرب غػػػػ  يفابػػػهب  وػػػع
ادل هف : ععهب مث ك الطريمح ام ؿ زل   بن ع ر الر ف و عاؿ ابػن حمحػاف : كػاف يػظ  عػن ال  ػاة مبػا لػي  
ةن لحادي  م م غلوز امحتحلاج ب  حباؿ و    الطريمح ال ال  ال الت عمح احل ي  بن حبر و عػاؿ ابػن حمحػاف 

ا لػي  ةػن حػ ي  م م غلػوز امحتحلػاج بػ  حبػاؿ و    الطريػمح : كاف يسرؽ احلػ يت  ػلػ ث عػن ال  ػاة مبػ
/  354( / صػػػفحة  1ادلوضػػػوعات  23الرابػػػع زل ػػػ  بػػػن عػػػي   هػػػو رل ػػػوؿ و    اخلػػػاة  رلاهيػػػ  و   

 لةا ح يت ابن عمحاس كفز الطريمح ام ؿ جالفر بن زل   المحغ ادي  هو ةت م بسػرعة هػذا احلػ يت و    
 ع  ا  وه بسرعت  ليضا و    الطريمح ال الت  الرابػع ع  ػاف بػن إ اعيػ  و  الطريمح ال ال : جابر بن وع ة

عاؿ ػل، بن ةالا : لي  بةر كػذاب لمحيػت رجػ  وػوا و  عػاؿ الػ ارعطن ةػن ؾ و    الطريػمح اخلػاة  
لبػػو ال ػػعهب اذلػػػر ي    عػػ  وػػمحمح للػػػ  كػػذب  هػػػو الػػذى  ضػػع هػػػذا احلػػ يت ععػػز لف ةالا يػػػة  وػػرعة ةهػػػ  

لطريػػمح السػػادس : لمحػػ  بػػن وػػع ة و عػػاؿ ابػػن عػػ ى : ػلػػ ث عػػن ال  ػػاة بالمحواطيػػ   يسػػرؽ ماعػػة و    ا
امحاديػػت و    الطريػػمح السػػابع : وػػالي  بػػن ع محػػة و عػػاؿ ابػػن عػػ ى : هػػو رل ػػوؿ غػػ  يف ػػة و    الطريػػمح 
ال اةن : لبو والي  الال  ى السذاب صراحا الوضاع و    الطريمح التاوػع : إ اعيػ  بػن زل ػ  بػن يووػف 
و عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف و يسػػػرؽ امحاديػػػت  ي عػػػ. اموػػػالي  م ػلػػػوز امحتحػػػاج بػػػ  و    الطريػػػمح الالا ػػػر : 
احلسػػن بػػن ع  ػػاف و عػػاؿ ابػػن عػػ ى : كػػاف يضػػع احلػػ يت  لةػػا حػػ يت جػػابر كفػػز طري ػػ  ام ؿ لمحػػ  بػػن 

ةعػػة و عمحػػ اهلل ادلستػػ. و عػػاؿ ابػػن عػػ ى : كػػاف يضػػع احلػػ يت ى    طري ػػ  ال ػػال لمحػػ  بػػن طػػاهر بػػن حر 
عاؿ ابن ع ى : كاف لكذب الهاس و عاؿ ػل، بن ةالا : هذا احل يت كػذب لػي  لػ  لصػ  و  عػاؿ ابػن 
ع ى : هذا احل يت ةوضوع يالرؼ بظف ال عهب    ع  ر اه ماعة ورعوه ةه  و  عاؿ لبو حا  بػن حمحػاف 

 م رلاهػػ   م  : هػذا لػػ  م لصػػ  لػػ  عػػن روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  لػػي  ةػن حػػ يت ابػػن عمحػػاس
امع    م ح ث ب  لبو ةالا ية    ك  ةن ح ث هبذا ادلؤ إظلا ورع  ةن لف ال عهب  إف ععػ. إوػهاده 

/  عػػ  عػػ   355و  عػػ  وػػ   لمحػػ  بػػن حهمحػػ  عػػن هػػذا احلػػ يت ك ػػاؿ : عػػمحح اهلل لبػػا ال ػػعهب و / صػػفحة 
 زل ػػػ  بػػػن جالفػػػر الالمحػػػ ى   الػػ ارعطن ماعػػػة شلػػػن وػػػرع    لحػػػ هم ع ػػػر بػػػن إ اعيػػػ  بػػػن رلالػػػ     ال ػػػا:

 ال الت زل   بن يووف  يب مه  الرى ح ث ب  عن  يب رل وؿ عن لف عمحيػ     الرابػع  ػيب  ػاةز 
ح ث ب  عن هةاـ بن ع ار عن لف ةالا ية    ذكر ابن حمحػاف لاةسػا    هػو ع  ػاف بػن لالػ  الال  ػاف 

wامحتحلػػػاج بػػػ  و  عػػػػاؿ ر ى عػػػن عيسػػػز بػػػن يػػػول  عػػػن امع ػػػ  عػػػن رلاهػػػ  عػػػن ابػػػن عمحػػػاس  م ػلػػػ  
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الػػ ارعطن : إظلػػا ر اه عػػن عيسػػز بػػن يػػول  ع  ػػاف بػػن عمحػػ اهلل امةػػوى و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف :  كػػاف يضػػع 
احل يت ععز ال  اة و  ذكر ابن ع ى وادوا ك ػاؿ :  وػرع  لمحػ  بػن وػع ة عػن لف ال ػعهب كحػ ث بػ  

عػػهب  عػػ  حػػ يفها بسػػابع  هػػو رجػػاا عػػن لف ةالا يػػة    كػػاف ػلػػ ث عػػن ال  ػػاة بالمحواطيػػ  و عػػاؿ ادل ػػهف : ع
بن وع ة  ب اةن  هػو جالفػر ابػن زل ػ  المحغػ ادي  بتاوػع  هػو لبػو وػالي  الالػ  ى  بالا ػر  هػو ابػن ع محػة 
 كػػ  هػػؤما ر  ه  حػػ يفوا بػػ     احلػػ يت م لصػػ  لػػ  و احلػػ يت احلػػادى عةػػر : ك رد الةػػ   لػػ  : للمحظلػػا 

للمحظلا الالتي ال عاؿ ح يفها يووػف بػن لمحػ  عػاؿ حػ يفها عمح  الوهاب احلاكل عاؿ للمحظلا زل   بن ادل فر عاؿ 
الال يعػػز عػػاؿ حػػ يفها لمحػػ  بػػن دا د عػػاؿ حػػ يفها ع ػػار بػػن ةطػػرح و  للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ  
الوهاب بػن ةهػ ه  العفػل لػ  عػاؿ للمحظلػا لف عػاؿ حػ يفها ع  ػاف بػن لمحػ  التهيسػز عػاؿ حػ يفها لبػو لةيػة عػاؿ 

عػػام حػػ يفها كضػػي  ابػػن ةػػرز ؽ عػػن إبػػراهيم بػػن احلسػػن بػػن احلسػػا عػػن كاط ػػة  حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن ةووػػز
بههب احلسا ـ ف ل اا بههب ع ي  عالهب : " كاف رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم يػوحز إليػ   رلوػ  ك 
ححلر ععز رضز اهلل عه  كعػم ي ػ  الال ػر حػد غربػهب الةػ     ك ػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 

طاعتك  طاعة روولك كاردد ععي  الة   و عالهب ل ا كرليت ا غربهب مث رليت ا طعالػهب بالػ  : إل  كاف ك 
/ هػػذا حػػ يت ةوكػػوع بم ػػك  عػػ  اضػػطرب الػػر اة كيػػ  كػػر اه وػػالي  بػػن  356ةػػا غربػػهب " و / صػػفحة 

ةسػػالود عػػن عمحيػػ اهلل بػػن ةووػػز عػػن كضػػي  بػػن ةػػرز ؽ عػػن عمحػػ الرمحن بػػن عمحػػ اهلل بػػن ديهػػار عػػن ععػػز بػػن 
اط ػػػة بهػػػهب ععػػػز عػػػن ل ػػػاا  هػػػذا  عػػػيق ك الر ايػػػة    لمحػػػ  بػػػن دا د لػػػي  بةػػػر و عػػػاؿ احلسػػػن عػػػن ك

الػػ ارعطن : ةػػن ؾ كػػذاب و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : كػػاف يضػػع احلػػ يت و  ع ػػار بػػن ةطػػر عػػاؿ كيػػ  الال يعػػز :  
كاف ػل ث عن ال  اة بادلهاك   عاؿ ابن ع ى : ةن ؾ احل يت و  كضي  بن ةرز ؽ ضالف  ػلػ، و  عػاؿ 

ن حمحػػاف : يػػػر ى ادلوضػػوعات  ؼلطػػػر ععػػز ال  ػػػاة و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػػهب  عػػ  ر ى هػػػذا احلػػ يت ابػػػن ابػػ
 ػػػاها عػػػاؿ حػػػ يفها لمحػػػ  بػػػن زل ػػػ  بػػػن وػػػالي  اذل ػػػ ال عػػػاؿ حػػػ يفها لمحػػػ  بػػػن ػلػػػ، ال ػػػو  عػػػاؿ حػػػ يفها 
عمحػػ الرمحن ابػػن  ػػريك عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػن عػػر ة بػػن عمحػػ اهلل عػػن عةػػ  عػػاؿ : دلعػػهب ععػػز كاط ػػة بهػػهب 

ز بػػػن لف طالػػػ. رضػػز اهلل عػػػه م كحػػػ يفتن لف ل ػػاا بهػػػهب ع ػػػي  حػػ يفت ا لف ععػػػز بػػػن لف طالػػػ. و ععػػ
 كػػذر حػػ يت رجػػوع الةػػ   لػػ  و  هػػذا حػػ يت باطػػ  و لةػػا عمحػػ الرمحن بػػن  ػػريك عػػن لبيػػ    ك ػػاؿ لبػػو 
إلػػ   حػػا  الػػرازي : هػػو  اهػػز احلػػ يت و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب   ك لةػػا   للػػا كػػم ل ػػم هبػػذا إم ابػػن ع ػػ ة ك

كػػاف راكضػػيا ػلػػ ث مب الػػ. ال ػػحابة و للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر اخلطيػػ. عػػاؿ حػػ يفها 
ععز بن زل   ابن ل ػر عػاؿ  الػهب محػ ة بػن يووػف ي ػوؿ : كػاف لمحػ  بػن زل ػ  بػن وػالي  بػن ع ػ ة ك 

جل لبػػا بسػػر  ع ػػر جػػاةع برايفػػا ؽلعػػز ة الػػ. لصػػحاب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ل  عػػاؿ الةػػيخا يالػػ
كنكهب ح ي   م لح ث عه  بةر  ةا  الهب ةه  بال  ذلك  ي ا و للمحظلا لبو ةه ور ال  از عاؿ للمحظلػا لبػو 

/ طػاهر عػػاؿ وػ   الػ ارعطن  للػػا ل ػع عػػن  357بسػر اخلطيػ. عػػاؿ حػ يفها محػ ة بػػن زل ػ  بػػن / صػفحة 
wلبػػا بسػػر بػػن لف غالػػ. ي ػػوؿ :  لف الالمحػػاس بػػن ع ػػ ة ك ػػاؿ : كػػاف رجػػ  وػػوا و  عػػاؿ ابػػن عػػ ى :  الػػهب
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ابن ع  ة م يت ين باحل يت مل  كاف ػل ػ   ػيولها بالسوكػة ععػز السػذب يسػوى ذلػم لسػخا    يػظةرهم 
لف ير  هػا  عػػ   ي هػػا ذلػػك ةهػػ  ك غػػ   ػػيب بالسوكػة و  عػػ  ر اه ابػػن ةرد يػػ  ةػػن حػػ يت دا د بػػن كػػراهيع 

   وػػعم    رلوػػ  ك ححلػػر ععػػز بػػن لف طالػػ. رضػػز عػػن لف هريػػرة عػػاؿ : " لػػاـ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ
اهلل عه       يسن صعز الال ر حد غربهب الة     كع ا عاـ الهع صػعز اهلل ععيػ   وػعم دعػا لػ  كػردت 
ععي  الة   حد صعز مث غابهب يفالي  "  دا د ضػاليف ضػالف   ػالمحة و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب  ةػن  غفيػ  

ة    يػػػتع ح إ  عػػػ ـ الفائػػػ ة   كػػػإف صػػػمة الال ػػػر بغيمحوبػػػة  اضػػػع هػػػذا احلػػػ يت للػػػ  ل ػػػر إ  صػػػورة كضػػػيع
الةػػ   صػػارت عضػػاا كرجػػوع الةػػ   م ياليػػ ها لداا و    ال ػػحيح عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " 
إف الة     بمح  ععز لح  إم ليو ع " و احل يت ال ال عةػر : للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ ادلعك عػاؿ للمحظلػا 

لف حا  بن حمحاف عاؿ ح يفها زل   بن جالفر المحغػ ادي عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن  اجلوهرى عن ال ارعطن عن
وػػعي اف بػػن احلػػارث بػػن ع ػػر امبعػػز عػػن لف ذيػػ.  إبػػراهيم بػػن وػػال   ي يػػ  ابػػن عيػػاض  ةالػػك بػػن للػػ  
عالوا ح يفها ال هري عن والي  بن ادلسػي. عػن وػال  ابػن لف  عػاص عػاؿ  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  

 ةرة لالعز رضػز اهلل عهػ  : " إف ادل يهػة م   ػعح إم ف ل  بػك " و عػاؿ لبػو حػا  : لػي   وعم ي وؿ غ 
هػذا اخلػرب ةػػن حػ يت ابػن ادلسػػي.    م ةػن حػػ يت ال هػري  م ةػن حػػ يت ةالػك ك ػو باطػػ  و ةػا عالػػ  
رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عػق    حفػا بػن ع ػر كػاف كػذابا و  عػاؿ الال يعػز : حفػا ػلػ ث عػن 

/ احلػػ يت ال الػػت عةػػر ك لف اله ػػر إ   ج ػػ  عمحػػادة و كيػػ  عػػن لف  358ئ ػػة بالمحواطيػػ  و / صػػفحة ام
بسر ال  يمح  ع  اف  ابن ةسالود  ةالاذ  ابن عمحػاس  جػابر  لف هريػرة  للػ   يفوبػاف  ع ػراف بػن ح ػا 

ل  حػ ي عػاؿ  عائةة و كظةا ح يت لف بسر كع  طري اف : الطريمح ام ؿ : ح يفجل زل ػ  بػن لاصػر احلػاك
حػػػ يفجل زل ػػػ  بػػػن ععػػػز الهروػػػز  حػػػ ي عػػػاؿ حػػػ يفجل لبػػػو عمحػػػ  اهلل زل ػػػ  بػػػن احلسػػػجل  حػػػ ي عػػػاؿ حػػػ يفجل 
ال اضػػز زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل اجلالفػػال  حػػ ي عػػاؿ حػػ يفجل لبػػو احلسػػا زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن سلػػ ـ   حػػ ي عػػاؿ 

رزاؽ  حػ ي ح يفجل زل   بن احلسن الرعز  ح ي عاؿ ح يفجل ةؤة  بن إهاب  ح ي عاؿ ح يفجل عمحػ  الػ
عاؿ ح يفجل ةال ر  حػ ي عػاؿ حػ يفجل ال هػري  حػ ي عػن عػر ة عػن عائةػة عػن لف بسػر عػاؿ عػاؿ روػوؿ 
اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : " اله ػػػر إ  ععػػػز بػػػن لف طالػػػ. عمحػػػادة " و الطريػػػمح ال ػػػال : للمحظلػػػا زل ػػػ  بػػػن 

المحسػد عػاؿ : رليػهب احلسػن  عمح ادلعك عاؿ للمحظلا احلسن بن ععز عن اجلوهرى عن ال ارعطن عن لف حػا 
بن ععز بػن زكريػا الالػ  ى عػ  حػ ث عػن لف الربيػع ال هػرال  زل ػ  بػن عمحػ  امععػز ال ػهالا: عػام حػ يفها 
عمحػػ  الػػرزاؽ عػػاؿ للمحظلػػا ةال ػػر عػػن ال هػػري عػػن عػػر ة عػػن عائةػػة عػػن لف بسػػر ال ػػ يمح رضػػز اهلل عهػػ  عػػاؿ 

  ععػز عمحػادة " و  لةػا حػ يت ع  ػاف : للمحظلػا ػلػ، عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " اله ػر إ   جػ
بن احلسن بن المحها للمحظلا لبو احلسا بن امبهووال عاؿ للمحظلا لبو ل ػر زل ػ  بػن لمحػ  ادلػ ابغز عػاؿ حػ يفها 
زل ػػ  بػػن احلسػػن بػػن ععػػز اجلرجػػال حػػ يفها زل ػػ  بػػن لف وػػالي  احلػػاكل للمحظلػػا لبػػو الالمحػػاس لمحػػ  بػػن ها ػػم 

wالفػػر بػػن احلسػػا بػػن ع ػػر ال يػػات حػػ يفها زل ػػ  بػػن غسػػاف امل ػػاري عػػن يػػول  الطرائفػػال عػػاؿ حػػ يفجل ج
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/ لكػ م ال اضػز كػذكر ا  359ةو  الر ي  عاؿ : كههب  اعفا ععز رلس ادلظةوف  عهػ ه ػلػ، بػن / صػفحة 
ععيا  كضع    ك اؿ ادلظةوف  الهب الر ي  ي وؿ  الهب ادل  ى ي وؿ  الهب لف ي وؿ  الػهب جػ ى ي ػوؿ 

ي وؿ : رجع ع  اف إ  ععز رضػز اهلل عه  ػا كسػظؿ ادل ػ  إليػ  ك ػار إليػ  كحلالػ  ػلػ   الهب ابن عمحاس 
اله ر إلي    ك اؿ ل  ععز : يا ع  اف ةالك ب  اله ر إ    ك اؿ  الهب رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 

محػػ  عػػاؿ ي ػػوؿ : " اله ػػر إ  ععػػز عمحػػادة " و  لةػػا حػػ يت ابػػن ةسػػالود كظلمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال بػػن ل
للمحظلػػا لمحػػ  ابػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لالػػيم لمحػػ  بػػن عمحػػ اهلل احلػػاكل عػػاؿ حػػ يفها لبػػو اذليػػ م لمحػػ  بػػن لمحػػ  
اذل  ال عاؿ ح يفها احلسن بن لمحاش عاؿ ح يفها هار ف بن حػا  عػاؿ حػ يفها ػلػ، بػن عيسػز الرةعػال عػن 

 وػػعم للػػ  عػاؿ : " اله ػػر إ   جػػ   امع ػ  عػػن إبػراهيم عػػن عع  ػػة عػن عمحػػ اهلل عػػن الهػع صػػعز اهلل ععيػ 
ععػز عمحػادة " و  لةػا حػ يت ةالػاذ : للمحظلػا لبػو ةه ػور ال ػ از عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػػهب 
عاؿ للمحظلا ععز بن لمح  الوزاف عاؿ للمحظلا زل   بن إ اعي  الػرازي عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن ليػوب عػاؿ حػ يفها 

عػن لف صػاا عػن لف هريػرة عػاؿ : رليػهب ةالػاذ بػن جمحػ  يػ ق اله ػر  هوذة بن لعيفة عاؿ للمحظلا ابن جػريع
إ  ععػػز بػػن لف طالػػ. ععيػػ  السػػمـ   ك عػػهب و ةػػا لػػك  ػػ ق اله ػػر إ  ععػػز كظلػػك    ػػره   ك ػػاؿ  الػػهب 
رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ي ػوؿ : " اله ػر إ   جػ  ععػز عمحػادة " و  لةػا حػ يت ابػن عمحػاس : للمحظلػا 

بػن ععػز بػن ةي ػوف عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن احملسػن التهػولز عػاؿ للمحظلػا عمحػ اهلل بػن إبػراهيم بػن  زل   بن لاصػر
جالفر ال يهع عاؿ ح يفها زل   بن وفياف احلهائز عاؿ حػ يفها ع  ػاف بػن يال ػوب الالطػار عػاؿ حػ يفها زل ػ  

الهػػع  بػػن زل ػػ  المح ػػري عػػن احل ػػا: عػػن ابػػن كضػػي  عػػن ي يػػ  بػػن لف زيػػاد عػػن رلاهػػ  عػػن ابػػن عمحػػاس لف
صعز اهلل ععي   وعم عاؿ : " اله ر إ  ععز عمحادة " و  لةػا حػ يت جػابر كظلمحظلػا لبػو ال اوػم همحػة اهلل بػن 

/ لبػو طالػ. زل ػ  بػن ععػز الالةػارى عػاؿ حػ يفها ععػز بػن ع ػر  365لمح  اجلريرى عاؿ للمحظلػا / صػفحة 
ها الالمحػاس بػن بسػار الضػال عػاؿ ال ارعطن عاؿ ح يفها لبو والي  احلسن بن ععز بن زكريا المح ري عاؿ حػ يف

حػػ يفها لبػػو بسػػر اذلػػذ  عػػن ابػػن الػػ ب  عػػن جػػابر عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " اله ػػر إ  
ععػػز عمحػػادة " و  لةػػا حػػ يت لف هريػػرة كظلمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر للمحظلػػا زل ػػ  بػػن ععػػز بػػن ةي ػػوف عػػاؿ للمحظلػػا 

اهيم عػػاؿ حػػ يفها احلسػػن بػػن ععػػز بػػن زكػػر المح ػػري عػػاؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن ادلخػػهف  عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن إبػػر 
لمح  بن عمح ة عاؿ ح يفها وفياف بن عييهة عن امع   عػن لف صػاا عػن لف هريػرة لف روػوؿ اهلل صػعز 
اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " اله ػػر إ   جػػ  ععػػز عمحػػادة " و عػػاؿ حػػ يفها احلسػػن بػػن ععػػز  حػػ يفها إوػػحاؽ بػػن 

ؿ حػػ يفها  ػػالمحة عػػن امع ػػ  عػػن لف صػػاا عػػن لف هريػػرة عػػن الهػػع صػػعز اهلل لؤلػػؤ عػػاؿ حػػ يفها ع  ػػاف عػػا
ععيػ   وػػعم و  لةػا حػػ يت للػ  كعػػ  يفميفػة طػػرؽ : الطريػمح ام ؿ : للمحظلػػا إ اعيػ  بػػن لمحػ  عػػاؿ للمحظلػا ابػػن 
ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة بن يووف عاؿ للمحظلا لبو لمح  بن عػ ى عػاؿ حػ يفها احلسػن بػن ععػز الالػ  ى عػاؿ 

ا احلسن بن ععز بن را   الواوطال عاؿ ح يفها هةػيم عػن محيػ  عػن للػ  عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ  ح يفه
w وػػػعم عػػػاؿ : " اله ػػػر إ   جػػػ  ععػػػز عمحػػػادة " و الطريػػػمح ال ػػػال : للمحظلػػػا إ اعيػػػ  بػػػن لمحػػػ  عػػػاؿ للمحظلػػػا ابػػػن 
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بػن ادل ػجل عػاؿ  ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة عاؿ للمحظلا ابن ع ى عاؿ حػ يفها حاجػ. بػن ةالػك عػاؿ حػ يفها ععػز
حػػ يفجل عمحيػػ  اهلل بػػن ةووػػز عػػاؿ حػػ يفجل ةطػػر بػػن لف ةطػػر عػػن للػػ  بػػن ةالػػك عػػاؿ عػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل 
ععي   وعم : " اله ر إ   جػ  ععػز عمحػادة " و الطريػمح ال الػت : ر اه لبػو بسػر بػن ةرد يػ  ةػن طريػمح زل ػ  

حػػػ يت يفوبػػػاف كظلمحظلػػػا  /  لةػػػا 361بػػػن ال اوػػػم اموػػػ ي عػػػن  ػػػالمحة عػػػن عتػػػادة عػػػن للػػػ  و / صػػػفحة 
إ اعي  عاؿ للمحظلا ابن ةسال ة عاؿ للمحظلا مح ة عاؿ ح يفها ابن عػ ى عػاؿ حػ يفها حاجػ. عػاؿ حػ يفها ععػز 
بن ادل جل عاؿ ح يفجل احلسن بن عطيػة المحػ از عػاؿ حػ يفجل ػلػ، بػن وػع ة بػن ك يػ  عػن لبيػ  عػن وػا  عػن 

ععػػز عمحػػادة " و  لةػػا حػػ يت ع ػػراف : ر ى لبػػو يفوبػػاف عػػاؿ عػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " اله ػػر إ  
بسػر بػػن ةرد يػ  عػػاؿ حػ يفها لمحػػ  بػن إوػػحاؽ ابػػن بهحلػاب عػػاؿ حػ يفها زل ػػ  بػن يػػول  بػن ةووػػز عػػاؿ ك 
ح يفها   إبراهيم بن إوحاؽ اجلالفال عاؿ ح يفها عمح اهلل بن عمح  رب  الالحلعز عاؿ حػ يفها  ػالمحة بػن احلحلػاج 

الي  اخل رى عن ع راف بن ح ا عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز عن عتادة عن محي  بن عمح الرمحن عن لف و
اهلل ععيػ   وػعم : " اله ػر إ  ععػز عمحػادة " و  لةػا حػ يت عائةػة : للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال بػن لمحػػ  
عاؿ للمحظلا مح  بن لمح  عاؿ للمحظلا لبو لاليم احلاكل عاؿ ح يفها لبو ل ػر لمحػ  بػن احلسػا الهيسػابوري عػاؿ 

ن ةووز الهيسابوري عاؿ ح يفها احلسا بن ةووػز الس سػار عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن عمحػ ؾ ح يفها احلسن ب
عاؿ ح يفها عمحاد بن ص ي. عاؿ ح يفها هةاـ بن عر ة عن لبي  عػن عائةػة عالػهب : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز 
اهلل ععي   وعم : " اله ر إ   جػ  ععػز عمحػادة " هػذا حػ يت م ي ػح ةػن ميػع طرعػ  و كظةػا حػ يت لف 

عػػاؿ لحػػ  السػػوكيا الغػػمة ك الطريػػمح ام ؿ وػػرع  كػػر اه  اهلل لععػػم هػػ  هػػو اجلالفػػال ل   ػػيخ  و    بسػػر 
الطريػػػمح ال ػػػال الالػػػ  ى السػػػذاب الوضػػػاع و عػػػاؿ لبػػػو حػػػا  بػػػن حمحػػػاف : م يةػػػك عػػػواـ احملػػػ يفا لف هػػػذا 

  هػذا ععػز ةوضوع و ةار ى ال  يمح هذا عق  م عائةة  م عر ة  م ال هري  م ةال ػر   ك ػن  ضػع ة ػ
ال هرال  ال هالا:  علا ةت ها له  المح رة كمحاحلرى لف  حلر ر ايا      ع  كاف الال  ى يػر ى عػن  ػيوخ   
يػػػرهم  يضػػػع ععػػػز ةػػػن رلى    لالعػػػ  عػػػ  حػػػ ث عػػػن ال  ػػػاة مبػػػا ي يػػػ  ععػػػز للػػػف حػػػ يت ةوضػػػوعة وػػػوى 

  الالػػػػػ  ى / ذكرلػػػػػا عػػػػػن ابػػػػػن عػػػػػ ى للػػػػػ  عػػػػػاؿ : عاةػػػػػة ةػػػػػا حػػػػػ ث بػػػػػ 362ادل عوبػػػػػات و  عػػػػػ  / صػػػػػفحة 
ةوضػػوعات  كهػػا لتػػي ن للػػ  هػػو الػػذى  ضػػال ا و  عػػ  ر اه لبػػو بسػػر بػػن ةرد يػػ  ةػػن حػػ يت حاريفػػة بػػن لف 
الرجػػاؿ و عػػاؿ لمحػػ  : حاريفػػة لػػي  بةػػر و  عػػاؿ ػلػػ، بػػن ةالػػا : م يستػػ. ح ي ػػ   ر اه ليضػػا ةػػن طريػػمح 

الود كفيػ  ػلػ، بػػن ولػر كيػ  ضػالاؼ  رلاهيػػ  و  لةػا حػ يت ع  ػاف كر ا ػػ  رلاهيػ  و  لةػا حػ يت ابػػن ةسػ
عيسػز و عػػاؿ ػلػػ، بػن ةالػػا : ةػػا هػو بةػػر  م يستػػ. ح ي ػػ  و  لةػا حػػ يت ةالػػاذ كفيػ  زل ػػ  بػػن ليػػوب 
 م يالرؼ لل   ع ةن هوذة  م ر ى عهػ  و عػاؿ ابػن حمحػاف : يػر ى ادلوضػوع م ػلػ  امحتحلػاج بػ  و  لةػا 

ذاب و  عػاؿ لمحػ  بػن حهمحػ  : كػاف ح يت ابن عمحاس كفز الطريمح ام ؿ احل ػا: و عػاؿ ابػن ظلػ  : هػو كػ
يسػػذب ج ػػارا ةازلهػػا لالركػػ  يسػػرؽ امحاديػػت  كيػػ  ي يػػ  بػػن لف زيػػاد و عػػاؿ ابػػن ادلمحػػارؾ : ك م   ار بػػ  ك 
wلر يػػػ     عػػػاؿ الهسػػػائال : ةػػػن ؾ احلػػػ يت و  لةػػػا حػػػ يت جػػػابر كفيػػػ  الالػػػ  ى السػػػذاب  هػػػو ادلػػػذكور ك 
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بن ععز بػن صػاا بػن زكريػا بػن ػلػ، بػن صػاا بػن عاصػم  ح يت لف هريرة  إظلا ي لس  الر اة مل  احلسن
بن زكر لبو والي  الال  ى و  لةا ح ي ا لل  كفز طري   ام ؿ الال  ى ليضا      طري ػ  ال ػال ةطػر ابػن 
لف ةطػػر  اوػػم لف ةطػػر ةي ػػوف و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يػػر ى ادلوضػػوعات عػػن اميفمحػػات م بػػ  الر ايػػة عهػػ    

وػػ ي و عػػاؿ لمحػػ  : لحادي ػػ  ةوضػػوعة و  عػػاؿ الػػ ارعطن : يسػػذب و  لةػػا حػػ يت    الطريػػمح ال الػػت ام
يفوباف كإل    ير ه غ  ػل، بن وع ة بن ك ي  و عاؿ ابن ظلػ  : لػي  شلػن يستػ. ح ي ػ  و  عػاؿ ػلػ، بػن 

/  لةػا حػ يت  363ةالا : لي  بةر م يست. ح ي ػ  و  عػاؿ الهسػائال : ةػن ؾ احلػ يت و / صػفحة 
  زل ػ  بػن يػول  السػ ؽلز  عػ  كػذبوه    ةػن طريػمح لالػ  طعيػمح  عػ  ضػالفوه    ةػن طريػمح كيػ  ع راف كفي

رلاهي   لةا ح يت عائةػة كػم يالػرؼ إم ةػن حػ يت عمحػادة بػن صػ ي. و  عػاؿ الهسػائال : هػو ةػن ؾ و 
ابػػع  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يػػر ى ادلهػػاك  عػػن ادلةػػاه  حػػد إذا  ال ػػا ادلمحتػػ ى  ػػ   ذلػػا بالوضػػع و احلػػ يت الر 

عةػػر ك وػػ  امبػػواب غػػ  بابػػ  : كيػػ  عػػن وػػال  بػػن لف  عػػاص  ابػػن عمحػػاس  زيػػ  بػػن لرعػػم  جػػابر و كظةػػا 
ح يت وال  كع  طري اف : الطريػمح ام ؿ : للمحظلػا ابػن احل ػا عػاؿ للمحظلػا ابػن ادلػذه. عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن 

ا لطػػر عػػن عمحػػ اهلل بػػن جالفػػر عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػاؿ حػػ يفها ححلػػاج عػػاؿ حػػ يفه
 ػريك عػػن عمحػػ اهلل بػػن الػػرعيم السهػػا: عػػاؿ : " لرجهػػا إ  ادل يهػة زةػػن اجل ػػ  كع يهػػا وػػال  بػػن ةالػػك هبػػا   
ك اؿ : لةر رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم بس  امبواب الةارعة ك ادلسحل    رؾ باب ععػز " و الطريػمح 

طاهر زل   بن لمح  ابن ال  ر عاؿ للمحظلػا لبػو زل ػ  عمحػ اهلل ال ال : للمحظلا إ اعي  بن لمح  عاؿ للمحظلا لبو 
بن لمح  اجلرا: عاؿ للمحظلا احلسن بن ر يمح عاؿ ح يفها لمح  بن  الي. الهسائال عاؿ ح يفها لمح  بن ػلػ، 
عاؿ ح يفها ععز ابن عادـ عاؿ للمحظلا إوػرائي  عػن عمحػ اهلل بػن  ػريك عػن احلػارث بػن ةالػك عػاؿ : " ل يػهب 

بػػن لف  عػػاص ك عػػهب : هػػ   الػػهب لالعػػز بػػن لف طالػػ. ةه محػػة   عػػاؿ : كهػػا ةػػع روػػوؿ  ةسػػة كع يػػهب وػػال 
اهلل صعز اهلل ععي   وعم كهودى كيها ليم ليخرج ةن ك ادلسحل  إم وؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم   
عاؿ : كع ا لصمحح ل اه ع     ك اؿ : يػا روػوؿ اهلل للرجػهب لصػحابك  لع اةػك  لوػسههب هػذا الغػمـ   
ك ػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : ةهػػا للػػا بالػػذى لةػػرت بػػإلراجسم  م بإوػػساف هػػذا الغػػمـ إف اهلل 

( هسػذا بامصػ   لالع ػا ة ػحفة ةػن " ةطػر " بػن ةطػر و    1ع  ج  هو لةر ب  " و     هػاة  (     
عػػػاؿ للمحظلػػػا /  لةػػػا حػػػ يت ابػػػن ع ػػػر كظلمحظلػػػا ابػػػن احل ػػػا عػػػاؿ للمحظلػػػا ابػػػن ادلػػػذه.  364  ( / صػػػفحة 

ال طيالز عاؿ ح يفها عمح اهلل بن لمحػ  عػاؿ حػ يفجل لف عػاؿ حػ يفها  كيػع عػن هةػاـ ابػن وػال  عػن ع ػر بػن 
را ػػػ  عػػػن ابػػػن ع ػػػر " لف الهػػػع صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم وػػػ  امبػػػواب ك ادلسػػػحل  إم بػػػاب ععػػػز " و  لةػػػا 

بػن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا محػ  بػن ح يت ابػن عمحػاس كعػ  طري ػاف : الطريػمح ام ؿ : للمحظلػا زل ػ  بػن عمحػ  المحػاعال 
لمح  عاؿ للمحظلا لبو لاليم احلاكل عاؿ ح يفها زل   بن لمحػ  بػن احلسػن عػاؿ حػ يفها لبػو  ػالي. احلػرا: عػاؿ 
حػػ يفها ػلػػ، بػػن عمح احل يػػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو عوالػػة عػػن لف بعػػع عػػن ع ػػر  بػػن ةي ػػوف عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ 

wدلسػػحل  كع ػػا إم بػػاب ععػػز "    لفػػل " كسػػ ت عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " وػػ  ا لبػػواب ا
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لبػػواب ادلسػػحل  إم بػػاب ععػػز " كسػػاف يػػ ل  ادلسػػحل     هػػو جهػػ.  هػػز طري ػػ  لػػي  لػػ  طريػػمح غػػ ه و 
الطريػػػمح ال ػػػال : للمحظلػػػا ػلػػػ، بػػػن ععػػػز بػػػن الطػػػراح عػػػاؿ للمحظلػػػا لبػػػو ةه ػػػور زل ػػػ  ابػػػن زل ػػػ  بػػػن عمحػػػ  الال يػػػ  

بػن زل ػ  بػن لمحػ  الفرضػز عػاؿ حػ يفها جالفػر بػن زل ػ  اخلػواص  الالسربى عاؿ للمحظلا لبو لمح  بػن عمحيػ اهلل
عػػاؿ حػػ يفجل احلسػػن بػػن عمحيػػ اهلل امبػػ ازي عػػاؿ حػػ يفجل إبػػراهيم بػػن وػػالي  عػػاؿ حػػ يفجل ادلػػظةوف عػػاؿ حػػ يفجل 
الر ي  عاؿ حػ يفجل ادل ػ ى عػاؿ حػ يفجل ادله ػور عػن لبيػ  عػن لبيػ  عػن ابػن عمحػاس لف الهػع صػعز اهلل ععيػ  

السمـ : " إف ةووز ععي  السمـ وظؿ ربػ  عػ   جػ  لف ي  ػر ك يط ػر   ةسػحل ه   وعم عاؿ لالعز ععي 
ذلػػػار ف  ذريتػػػ   إ: وػػػظلهب اهلل ع  جػػػ  لف يط ػػػر ةسػػػحل ي لػػػك  لػػػذريتك ةػػػن بالػػػ ؾ   مث لروػػػ  إ  لف 
بسر لف و  بابك كاونجع  عاؿ كال  هذا بغ ى   عي  م   عاؿ و  ع  طاعػة كسػ  بابػ  و مث لروػ  إ  

ابػػك   ك ػاؿ : كالػػ  هػػذا بغػػ ى   ك يػ  بػػظف بسػػر   ك ػػاؿ   ك لف بسػر لوػػوة كسػػ  بابػػ    مث ع ػر وػػ  ب
/ ععي ػا السػمـ بسػػ   365لروػ  إ  الالمحػاس بػن عمحػ ادلطع. وػػ  بابػك   كع ػا  الػهب كاط ػػة / صػفحة 

امبػػواب لرجػػهب كحلعسػػهب ععػػز باهبػػا    ةال ػػا احلسػػن  احلسػػا ععي  ػػا السػػمـ كظم ػػا الةػػمحمف  لػػاض 
اس ك ذلػػػك   ك ػػػال  روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم ادلهػػػرب ك ػػػاؿ : " ةػػػا للػػػا وػػػ دت لبػػػوابسم    م الهػػػ

كتحػهب بػاب ععػػز  لسػن اهلل وػ  لبػػوابسم  كػتح بػػاب ععػز " و  لةػا حػػ يت زيػ  بػن لرعػػم كظلمحظلػا إ اعيػػ  
زل ػػ  عمحػػ اهلل بػػن بػن لمحػػ  السػػ رعه ى عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو طػػاهر زل ػػ  بػػن لمحػ  بػػن لف ال ػػ ر عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو 

لمحػػ  احلػػرا: عػػاؿ للمحظلػػا احلسػػن بػػن ر ػػيمح عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن  ػػالي. الهسػػائال عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن جالفػػر 
عاؿ ح يفها عوؼ بن ةي وف لف عمح اهلل عن زي  بن لرعم عاؿ : " كاف لهفر ةن لصحاب روػوؿ اهلل صػعز 

عز اهلل ععيػ   وػػعم : وػػ  ا هػػذه امبػػواب اهلل ععيػ   وػػعم لبػػواب  ػػارعة إ  ادلسػحل    ك ػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػ
إم باب ععز   كػتسعم ك ذلػك الهػاس : ك ػاـ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم كح ػ  اهلل  ليفػجل ععيػ    مث 
عػػاؿ : لةػػا بالػػ  كػػإ: لةػػرت بسػػ  هػػذه امبػػواب غػػ  بػػاب ععػػز ك ػػاؿ كيػػ  عػػائعسم    اهلل ةػػا وػػ د   ك ةػػا 

محالتػػ  " و  لةػػا حػػ يت جػػابر كظلمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ وػػ دت    م كتحػػهب  لسػػن لةػػرت بةػػر كا 
للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن غالػػ. عػػاؿ عرللػػا ععػػز لف حفػػا بػػن بةػػراف 
ح يفسم لبو عمح اهلل جالفر بن زل   بن جالفر بن احلسن عاؿ ح يفها زل   بن ة ػ ى ادلي ػو: عػاؿ حػ يفها 

ؿ حػػ يفها  ػػالمحة عػػاؿ  الػػهب زيػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ حػػ يفجل زل ػػ  بػػن ععػػز للػػ   ػػع عمحػػ  الال يػػ  بػػن اخلطػػاب عػػا
جػػابر بػػن عمحػػ اهلل ي ػػوؿ  الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ : " وػػ  ا امبػػواب كع ػػا إم بػػاب 
ععز  ل ةظ بي ه إ  ععز " هذه امحاديػت كع ػا باطعػة م ي ػح ةه ػا  ػر و لةػا حػ يت وػال  كالطري ػاف 

 ػػريك عػػاؿ السػػال ى : كػػاف كػػذابا    عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : كػػاف غاليػػا ك التةػػيع ر ى عػػن  ععػػز عمحػػ اهلل بػػن
/ ال  ػاة    عػ  ر يػهب الطريػمح ام ؿ عػن عمحػ اهلل بػن الػرعيم    366اميفمحات ةا م يةمح  ح يت / صػفحة 

  ال الية عن احلرث ابن ةالك و عاؿ الهسائال : م لعرك  ا و لةػا حػ يت ابػن ع ػر كفيػ  هةػاـ بػن وػال  و
wعػاؿ ػلػ، بػػن ةالػا : لػػي  بةػر و  عػاؿ لمحػػ  : لػي  هػػو زلسػم احلػ يت و  لةػػا حػ يت ابػػن عمحػاس كفػػز 
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الطريػمح ام ؿ لبػػو بعػػع  ا ػػ  ػلػػ، بػػن وػػعيم و عػػاؿ لمحػػ  : ر ى لبػػو بعػػع حػػ ي ا ةهسػػرا " وػػ  ا امبػػواب " 
  : كػاف يسػذب  عاؿ ابن حمحاف و كاف لبػو بعػع ؼلطػر و     عػك الطريػمح ػلػ، بػن عمح احل يػ  و عػاؿ لمحػ

ج ارا و  لةا الطريمح ال الية كال   امب ازي  كاف كذابا يضع احل يت و  عػ  ر ى لهػا ةػن طريػمح لف ةي ولػة 
عن عيسز ادلمئز عن ععز بن احلسا عن لبي  عن ععز عاؿ ةسعم بن احلحلاج : لبو ةي ولػة ا ػ  وػعيم  

ركػوه  لةػا حػ يت زيػ  بػن لرعػم كفيػ  ةي ػوف كاف يمحيػع ال ػور و عػاؿ لبػو الفػتح امزدي :  عيسػز ادلمئػز  
ةػو  عمحػ الرمحن بػػن  ػرة و عػػاؿ ػلػ، ابػػن وػالي  : هػػو م  ػر و  لةػػا حػ يت جػػابر كتفػرد بػػ  لبػو عمحػػ  اهلل 
الالعوى هبذا اموهاد  م ي ح إوهاده  كي  رلاهيػ  و ك ػذه امحاديػت كع ػا ةػن  ضػع الراكضػة عػابعوا بػ  ك 

 " و  ا امبػواب إم بػاب لف بسػر " و  للمحظلػا ابػن احل ػا عػاؿ للمحظلػا هبا   احل يت ادلتفمح ععز صحت  ك
ابن ادلذه. عاؿ للمحظلا لمح  بػن جالفػر عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن لمحػ  بػن حهمحػ  عػاؿ حػ يفجل لف عػاؿ حػ يفها 
لبػػو عػػاةر عػػاؿ حػػ يفها كعػػيح عػػن وػػا  عػػن لف اله ػػر عػػن بةػػر بػػن وػػالي  عػػن لف وػػالي  عػػاؿ : " لطػػ. 

ز اهلل ععي   وعم الهاس ك اؿ : إف ةن لةن الهاس ععز ك صحمحت   ةالػ  لبػا بسػر  لػو كهػهب رووؿ اهلل صع
/ ع  جػػ  م ػػذت لبػػا بسػػر    لسػػن للػػوة اموػػمـ  ةود ػػ    م  367ةتخػػذا لعػػيم غػػ  رف / صػػفحة 

يمح ػػػز ك ادلسػػػحل  بػػػاب إم وػػػ  إم بػػػاب لف بسػػػر " و للرجػػػ  المحخػػػاري  ةسػػػعم ك ال ػػػحيحا  للػػػرج 
ري ةن ح يت ابن عمحاس لف رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم : " وػ  ا عػجل كػ  لولػة ك ادلسػحل  المحخا

غػػ  لولػػة لف بسػػر " و  عػػ  ر ى بالػػو احملػػ لفا ك ادلتحػػذل ا   ك حػػ يت لف بسػػر زيػػادة  م   ػػح و 
  الػواعل عػاؿ حػ يفها للمحظلا زل   بن عمح  المحاعال المح ار عاؿ للمحظلا لبو زل   اجلوهرى عاؿ للمحظلا ع ر ابن لمح

احلسػػن بػػن حمحيػػ. بػػن عمحػػ ادلعك عػػاؿ حػػ يفها ك ػػ  بػػن وػػعي اف عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن صػػاا عػػاؿ حػػ يفها 
العيػػت بػػن وػػال  عػػن ػلػػ، بػػن وػػالي  عػػن للػػ  بػػن ةالػػك : " لف روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم لطػػ. 

ؿ الهػاس وػ  ا امبػواب كع ػا الهاس ك اؿ و  ا هذه امبػواب الةػارعة ك ادلسػحل  إم بػاب لف بسػر   ك ػا
إم بػػاب لعيعػػػ    ك ػػػاؿ : إ: رليػػػهب ععػػػز لبػػػواهبم ظع ػػػة  رليػػػهب ععػػػز بػػػاب لف بسػػػر لػػػورا كسالػػػهب اسلػػػرة 
لع م ععي م ةن ام   " و عاؿ لبػو بسػر اخلطيػ. : هػذا  هػم مف العيػت كػاف يػر ى صػ ر هػذا احلػ يت 

ا    كػاف يػر ى ةػن عولػ  : " وػ  ا امبػواب  عن ػل، بن والي  عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ةه طال
كع ا " إ  ولره عن ةالا ية بن صاا ةه طالا    كػاف ليضػا يروػ  احلػ ي ا و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب  عمحػ  
اهلل بن صاا هػو كا ػ. العيػت  هػو الػذى عػ  لعػق السػ   هػو رلػر ح  كػذلك ةالا يػة بػن صػاا رلػر ح و 

ي  عاؿ ح يفها زل   بن لمح  ابن إبراهيم عػاؿ حػ يفها زل ػ  احل يت اخلاة  عةر : ر ى لبو بسر بن ةرد  
بن ػل، ح يفها إوحاؽ بن الفيو عػاؿ للمحظلػا وػع ة بػن حفػا عػاؿ حػ يفها لبػو حفػا السهػ ى عػن ك ػ  

/ لف الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ لالعػػز : " إلػػ  م ػلػػ   368الهػػواعن عطيػػة عػػن لف وػػالي  / صػػفحة 
 ى  غ ؾ " هذا ح يت م صحة ل   إظلػا هػو ةمحػجل ععػز وػ  امبػواب مح  لف غله. ك هذا ادلسحل  غ

w( و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : كػػاف غلػػال  السعػػال  1غػػ  بابػػ   كيػػ  وكػػات و لةػػا عطيػػة كػػاجت الوا ععػػز  ضػػاليف    
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كي وؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم   كػ  ى ذلػك عهػ   يسهيػ  لبػا وػالي    كػي ن للػ  لراد اخلػ رى 
ح ي   إم ععز التالحل.    لةا ك   الهوا كضالف  الػرازي  الهسػائال و  عػاؿ السػال ى : زائػغ و م ػل  كت. 

 عػػاؿ ابػػن عػػ ى : كػػاف غاليػػا ك التةػػيع ةفرطػػا كيػػ  و احلػػ يت السػػادس عةػػر ك للػػذ زلمحتػػ  ععػػز المحةػػر 
ز عػاؿ للمحظلػا  الةحلر : ح يفها ادلمحارؾ بػن ععػز ال ػ   لف ػا عػاؿ للمحظلػا لبػو الػهحلم بػ ر بػن عمحػ اهلل الةػيخ

ال اضز لبو احلسن زل   بن زل   بن عمح اهلل المحيضا ى عػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػن لمحػ  بػن زل ػ  ابػن ع ػراف 
بػن ةووػز ادلالػػر ؼ بػابن اجلهػػ ي عػاؿ حػ يفجل لػػايل إبػراهيم بػػن لمحػ  عػاؿ حػػ يفها الفضػ  بػػن احلمحػاب عػػاؿ 

ؿ : " كهػا يوةػا ةػع ععػز بػن لف للمحظلا لال  بن ل اش عاؿ ح يفها محػاد بػن وػع ة عػن يفابػهب عػن للػ  عػا
طال. رضػز اهلل عهػ  ك السػوؽ كػرلى بطيخػا كحػ  درعلػا مث دكالػ  إ  بػمؿ  عػاؿ : اذهػ. بػ  كا ػنى بػ  
بطيخا   ك ضز  ةضيها ةال  إ  ةه ل     ل ػز بػمؿ بػالمحطيب كظلػذ ععػز ةهػ   احػ ة ك ورهػا مث ذاع ػا كػإذا 

لػ رهم    لعمحػ  حػد لحػ يفك عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  ةرة ك اؿ : يػا بػمؿ لػذ المحطػيب كػرده  ائتهػا با
 وػػعم حبػػ يت و كع ػػا رجػػع بػػمؿ عػػاؿ : يػػا بػػمؿ إف حمحيػػع روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ    يػػ ه 
ععػز ةهسػز : يػا لبػا احلسػن إف اهلل عػ  للػذ زلمحتػك ععػز المحةػر  الةػحلر  ال  ػر  ادلػ ر   ك ػن لجػاب     

ب عولػػ  : اجت الػػوا ععػػز  ضػػاليف  م ي ػػح و عػػاؿ ػلػػ، بػػن ةالػػا ك ر ايػػة زبػػ  ( عػػاؿ الةػػي 1هػػاة  (     
/ إ  حمحك عذب  طػاب    ةػا   غلػ.  369ابن اذلي م : عطية الالو  لي  ب  بظس و     ( / صفحة 

إ  حمحك لمحت  ةر    إ: لظن هذا المحطيب   غلػ. " و هػذا حػ يت ةوضػوع   اضػال  لبػرد ةػن الػ عع   
مح إظلا يسوف دلا يال    ةا يتال ى اجله ي و عاؿ لبػو بسػر اخلطيػ. : كػاف يضػالف ك ر ايتػ  كإف للذ ادلوايفي

 يطالن ععي  ك ةذهمح    وظلهب امزهرى عن ابن اجله ي ك اؿ : لي  بةػر و  عػاؿ الالتي ػال : كػاف يرةػز 
لمحظلػػا لبػػو بالتةػػيع و احلػػ يت السػػابع عةػػر ك صػػياح الهخػػ  بفضػػع  : للمحظلػػا إبػػراهيم بػػن ديهػػار الف يػػ  عػػاؿ ل

ععز زل   بن والي  بن لمح اف عػاؿ للمحظلػا لبػو ععػز احلسػن بػن احلسػا ابػن ردةػا عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر لمحػ  
بن ل ر الذارع عاؿ ح يفها ص عة بن ةووز عاؿ ح يفها لف عاؿ حػ يفها الرضػز عػن لبيػ  ةووػز بػن جالفػر 

  احلسػا بػػن ععػز بػػن لف عػن جالفػر بػػن زل ػ  عػن لبيػػ  زل ػ  بػن ععػػز عػن لبيػ  ععػػز بػن احلسػا عػػن لبيػ
طال. عن لبي  ععز ععي  السمـ عاؿ : " لرجهب ةع رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم ذات يػـو ظلةػال ك 
طرعػػات ادل يهػػة إذ ةررلػػا بهخػػ  ةػػن طلع ػػا صػػاحهب طلعػػة بػػظلرى : هػػذا الهػػع ادل ػػطفز  ععػػز ادلر ضػػز   مث 

لاهػػػا ك ػػػاحهب رابالػػػة  اةسػػػة : هػػػذا لػػػوح ج لاهػػػا ك ػػػاحهب يفاليػػػة ب ال ػػػة : ةووػػػز  للػػػوه هػػػار ف   مث ج  
 إبػػراهيم   مث ج لاهػػا ك ػػاحهب وادوػػة بسػػابالة : هػػذا زل ػػ  وػػي  ادلروػػعا    هػػذا ععػػز وػػي  الوصػػيا و 
كتمحسم رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم مث عػاؿ : يػا ععػز إظلػا  ػز طلػ  ادل يهػة صػحائيا ملػ  صػاح بفضػعال 

ا   كػػػم رعػػػز اهلل ةػػػن ع عػػػ     م لةػػػك للػػػ  ةػػػن ع ػػػ   كضػػػعك " و  هػػػذا ةػػػن لبػػػرد ادلوضػػػوعات  لعمحح ػػػ
الذارع و  ع  ذكرلا عن ال ارعطن لل  عاؿ : هػو دجػاؿ كػذاب و احلػ يت ال ػاةن عةػر ك عػرض امطفػاؿ 
wععز زلمحت  : للمحظلا ابن ل  ف عاؿ للمحظلا اجلوهرى عن ال ارعطن عن لف حا  المحسػد عػاؿ ر ى احلسػن بػن 
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/ عػػن لمحػػ  بػػن عمحػػ ة الضػػال عػػن ابػػن عييهػػة عػػن لف الػػ ب   375/ صػػفحة (  1ادلوضػػوعات  24ععػػز   
عػػن جػػابر عػػاؿ : " لةرلػػا روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم لف لالػػرض ل مدلػػا ععػػز ك ععػػز ل مدلػػا   حػػ. 
ععػز بػػن لف طالػػ. رضػز اهلل عهػػ  " عػػاؿ لبػو حػػا  : هػػذا حػ يت باطػػ     عػػ    ػ ـ لف احلسػػن بػػن ععػػز 

 يت و احلػػ يت التاوػػع عةػػر ك لف حمحػػ  يظكػػ  السػػي ات : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػػن الالػػ  ى كػػاف يضػػع احلػػ
زل   عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز اخلطيػ. عػاؿ للػربل لمحػ  بػن لف جالفػر ال طيالػز عػاؿ حػ يفها لبػو ال اوػم 
عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  ادلالػػ ؿ عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو الالمحػػاس لمحػػ  بػػن وػػيمحوي  ادلوصػػعال عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن ةسػػع ة 

واوطال عاؿ حػ يفها ي يػ  بػن هػار ف عػاؿ للمحظلػا محػاد بػن وػع ة عػن ليػوب عػن عطػاا عػن ابػن عمحػاس عػاؿ ال
عػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : " حػػػ. ععػػػز بػػػن لف طالػػػ. يظكػػػ  السػػػي ات ك ػػػا  ظكػػػ  الهػػػار 
احلطػػػ. " عػػػاؿ اخلطيػػػ. : رجػػػاؿ إوػػػهاده بالػػػ  زل ػػػ  بػػػن ةسػػػع ة كع ػػػم ةالر كػػػوف يف ػػػاة    احلػػػ يت باطػػػ  

ك. عن هذا اموهاد    زل   بن ةسػع ة عػ  ضػالف  املسػا: ك الملسػائز    لبػو زل ػ  اخلػمؿ جػ ا و ةر 
احل يت الالةر ف ك  ةمحي   باملمحياا : للمحظلا زاهر بن طاهر عاؿ للمحظلا لبو بسر المحي  ز عػاؿ للمحظلػا عمحػ اهلل 

سػػػع ة بػػػن  ارة عػػػاؿ حػػػ يفها احلػػاكم عػػػاؿ حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن لمحػػػ  بػػػن وػػػالي  الػػػرازي عػػػاؿ حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن ة
عمحيػػ اهلل بػػن ةووػػز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو ع ػػر امزدي عػػن لف را ػػ  احلػػربا: عػػن لف احل ػػرا عػػاؿ  الػػهب روػػوؿ 
اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم ي ػػػوؿ : " ةػػػن لراد لف يه ػػػر إ  ودـ ك عع ػػػ     لػػػوح ك ك  ػػػ     إبػػػراهيم ك 

 بطةػ  كعيه ػر إ  ععػز بػن لف طالػ. " و هػذا حس      ػل، بن زكريا ك زهػ ه    ةووػز بػن ع ػراف ك
ح يت ةوضوع و  لبو ع ر ةػن ؾ و احلػ يت احلػادى  الالةػر ف ك ذكػر ا ػ  ك ال ػروف : للمحظلػا ػلػ، بػن 

/ ادلػػ بر عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب عػػاؿ حػػ يفها لبػػو احلسػػن لمحػػ  بػػن ععػػز  371ععػػز / صػػفحة 
بػراهيم بػن  ػاذاف عػاؿ حػ يفجل لبػو احلسػن ععػز بػن ع ػر  اجلريػرى عػاؿ المحادا عاؿ للمحظلا لبو بسر لمحػ  بػن إ

للمحظلا زل   بن إ اعي  الرعز عاؿ ح يفها زل   بن ع ر  احلوضز المح از عاؿ ح يفها ةووز بػن إدريػ  عػن 
لبي  عن ج ه عػن ليػت عػن رلاهػ  عػن ابػن عمحػاس عػاؿ  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ : " 

 الةػػػػ    ضػػػػحاها    اوػػػػم ععػػػػز بػػػػن لف طالػػػػ.  ال  ػػػػر إذا  مهػػػػا    اوػػػػم احلسػػػػن  ا ػػػػز ك ال ػػػػروف :
 احلسػػا :  اله ػػار إذا جمهػػا    اوػػم بػػجل لةيػػة :  العيػػ  إذا يغةػػاها " و عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  
 وػػعم : " إف اهلل بال ػػجل روػػوم إ  لع ػػ  كظ يػػهب عريةػػا   ك عػػهب ذلػػم : ةالا ػػر عػػري  إ: عػػ  ج ػػتسم بالػػ  

ل ليا   رؼ اسلػرة للػا روػوؿ اهلل إلػيسم   ك ػالوا : كػذبهب لسػهب بروػوؿ اهلل   كظ يػهب بػجل ها ػم ك عػهب ا
ذلػػػم : ةالا ػػػر بػػػجل ها ػػػم إ: عػػػ  ج ػػػتسم بالػػػ  الػػػ ليا   ػػػرؼ اسلػػػرة للػػػا روػػػوؿ اهلل إلػػػيسم   ك ػػػالوا   : 

يالػجل لبػا طالػ. ص عهب   كآةن ف ةؤةه م ععػز بػن لف طالػ. رضػز اهلل عهػ   صػ عن كػاكرهم كحمحػا:   
  كمحالػػت اهلل بعوائػػ  كركػػ ه ك بػػجل ها ػػم   كعػػواا اهلل كيهػػا إ  يػػـو ال ياةػػة    لػػواا إبعػػي  ك بػػجل لةيػػة إ  لف 
  ػػـو السػػاعة    هػػم لعػػ اا لهػػا   ػػالمح م لعػػ اا لةػػالمحها " و عػػاؿ اخلطيػػ. : عػػاؿ لهػػا ابػػن المحػػادا : مث ل يػػهب 

w:  هػػذا احلػػ يت ةهسػػر جػػ ا بػػ  هػػو ةوضػػوع      ععػػز بػػن ع ػػر  اجلريػػرى كسػػ الت  ةهػػ  و عػػاؿ اخلطيػػ. 
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إوػػهاده يفميفػػة رل ولػػوف : احلوضػػز  ةووػػز بػػن إدريػػ   لبػػوه  م ي ػػح بوجػػ  ةػػن الوجػػوه و احلػػ يت ال ػػال 
 الالةػر ف ك ذكػر لمكتػ  : للمحظلػػا عمحػ  الوهػاب احلػػاكل عػاؿ للمحظلػا زل ػػ  بػن ادل فػر عػػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػػن 

  عاؿ ح يفها الال يعز عاؿ ح يفها لمح  بن احلسا عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن الالتي ال عاؿ ح يفها يووف بن لمح
محي  عاؿ ح يفها وع ة ابن الفض  عن زل   بن إوحاؽ عن حسيم بن جمح  عػن احلسػن بػن وػفياف عػن 

/ امصمحغ بن وفياف السعػال عػن عمحػ ادلعك بػن ةػر اف عػن لف هريػرة عػن وػع اف عػاؿ : "  372/ صفحة 
 ععي   وعم ععهب : يا رووؿ اهلل إف اهلل   يمحالػت لمحيػا إم بػا لػ  ةػن يعػز بالػ ه وظلهب رووؿ اهلل صعز اهلل

ك   با لك   عاؿ : م و مث وػظلت  بالػ  ذلػك ك ػاؿ : لالػم ععػز بػن لف طالػ. " و هػذا حػ يت ةوضػوع 
   كيػػػ  حسػػػيم بػػػن جمحػػػ  و عػػػاؿ ػلػػػ، : لػػػي  بةػػػر و  عػػػاؿ السػػػال ى : كػػػذاب و  عػػػاؿ الال يعػػػز :  اهػػػز 

 احلسػػػػن  امصػػػػمحغ رل ػػػػومف   م يالركػػػػاف إم ك هػػػػذا احلػػػػ يت و    هػػػػذا اموػػػػهاد وػػػػع ة بػػػػن احلػػػػ يت   
الفضػػ  و عػػاؿ ابػػن ادلػػ يجل رةيهػػا ح ي ػػ     كيػػ  زل ػػ  بػػن محيػػ   عػػ  كذبػػ  لبػػو زرعػػة  ابػػن  ارة    عػػاؿ ابػػن 

 اهلل بػػن حمحػاف : يتفػػرد عػن ال  ػػاة ادل عوبػات و احلػػ يت ال الػػت  الالةػر ف ك ذلػػك ليضػا : حػػ يفهب عػن عمحػػ
احلسػػا ابػػن لمحػػ  بػػن جالفػػر عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم ل ػػر بػػن ععػػز الف يػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن إبػػراهيم بػػن 
لمح  عاؿ حػ يفها زل ػ  بػن احلسػا ادلالػر ؼ بػابن احلحلحمحػا عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن جالفػر بػن ععػز الت ي ػال 

 اضػػح عػػن زل ػػ  بػػن ةػػر اف عػػن  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو زل ػػ  عمحػػ اهلل بػػن ةهػػ  الػػ اةغال عػػاؿ حػػ يفها ادلسػػي. بػػن
السعػػال عػػن لف صػػاا عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ : " دلػػا عػػرج بػػالهع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم إ  السػػ اا السػػابالة 
 لراه اهلل ةػػن الالحلائػػ. ك كػػ   ػػاا   كع ػػا لصػػمحح جالػػ  ػلػػ ث الهػػاس ةػػن عحلائػػ. ربػػ  كسذبػػ  ةػػن لهػػ  

 اا و ك ػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم ةسة ةن كذب   ص ع  ةن ص ع    كاله  ذلك ال و صلم ةػن السػ
: ك دار ةن  عػع هػذا الػهحلم ك ػو لعيفػ: ةػن بالػ ى و عػاؿ كطعمحػوا ذلػك الػهحلم كوجػ  ه ك دار ععػز بػن 
لف طالػػ. رضػػز اهلل عهػػ    ك ػػاؿ لهػػ  ةسػػة : ضػػ  زل ػػ   غػػوى    هػػوى إ  لهػػ  بيتػػ     ةػػاؿ إ  ابػػن 

ل لػػهب هػػذه السػورة : ك  الػػهحلم إذا هػوى   ةػػا ضػػ   ع ػ  ععػػز ابػن لف طالػػ. رضػػز اهلل عهػ    كالهػػ  ذلػك
/ هػذا حػ يت  373صاحمحسم  ةا غوى    ةا يهطمح عن اذلوى   إف هو إم  حػز يػوحز " و / صػفحة 

ةوضوع م  ك كي     ةا لبرد الذى  ضال   ةا لبال  ةا ذكر      إوػهاده ظع ػات ةه ػا لبػو صػاا بػاذاـ 
ف السػ ى    ادلػت م بػ  السعػال و عػاؿ لبػو حػا  ابػن حمحػاف :   هو كذاب    كذلك السعػال  زل ػ  ابػن ةػر ا

كػاف السعػػال ةػػن الػػذين ي ولػػوف : إف ععي ػػا   ؽلػهب  إلػػ  يرجػػع إ  الػػ ليا    إف رل ا وػػحابة   عػػالوا : لةػػ  
ادلؤةها كي ا   م ػل  امحتحلػاج بػ  و عػاؿ ادل ػهف عالػهب :  الالحلػ. ةػن  غفيػ  ةػن  ضػع هػذا احلػ يت  

 ح ك الال وؿ ةن لف الهحلم ي ػع ك دار  ي محػهب حػد يػرى    ةػن بع ػ  للػ   ضػع هػذا كيف ر . ةا م ي
احل يت ععز ابن عمحاس  كاف الالمحاس ك ابن عمحاس   ك زةن ادلالراج ابن وػهتا كسيػف يةػ    عػك احلالػة 
 ير ي ا و  ع  ورؽ هذا احل يت باليه  عـو  غ  ا إوهاده كح يفهب عػن محػ  بػن ل ػر بػن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا 
wزل ػػػ  بػػػن احلسػػػػا ابػػػن لمحػػػػ  بػػػن داليػػػار ال ػػػػو  عػػػاؿ للمحظلػػػػا لبػػػو ععػػػز عمحػػػػ الرمحن بػػػن زل ػػػػ  بػػػن كضػػػػالة 
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الهيسابوري عاؿ للمحظلا لبو الفض  ل ر بن زل   بن يال وب الالطار عاؿ ح يفها وعي اف ابػن لمحػ  بػن ػلػ، 
إبػػراهيم ادل ػػرى  بػػن ع  ػػاف ادل ػػرى عػػاؿ حػػ يفها لبػػو عضػػاعة ربيالػػة بػػن زل ػػ  الطػػائز عػػاؿ حػػ يفها يفوبػػاف بػػن

عاؿ ح يفها ةالػك بػن غسػاف اله ةػعال عػاؿ حػ يفها يفابػهب عػن للػ  بػن ةالػك عػاؿ : " ال ػو كوكػ. ععػز 
ع ػػ  روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   ك ػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " ال ػػر ا إ  هػػذا السوكػػ.   

ك ةهػػ ؿ ععػػز بػػن لف طالػػ.  ك ػػن ال ػػو ك داره ك ػػو اخلعيفػػة ةػػن بالػػ ى و عػػاؿ : كه رلػػا كػػإذا هػػو ال ػػو
ك ػػاؿ ماعػػة ةػػن الهػػاس : عػػ  غػػوى زل ػػ  ك حػػ. ععػػز بػػن لف طالػػ.   كػػظل ؿ اهلل  الػػا  : ك  الػػهحلم إذا 
هوى إ  عول   حز يوحز    هذا هػو احلػ يت ادلت ػ ـ إظلػا وػرع  بالػو هػؤما الػر اة كغػ  ا إوػهاده و  ةػن 

/  م حا لػ  ؿ هػذه  374 زةن ادلالراج / صفحة  غفيع   ضال  إياه ععز لل  كإف للسا   يسن مبسة ك
السػورة   مف ادلالػػراج كػاف عمحػػ  اذلحلػرة بسػػهة    للػػ  إظلػا عػػرؼ روػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػ   وػػعم بادل يهػػة و 
   هػػذا اموػػهاد ظع ػػات و لةػػا ةالػػك اله ةػػعال ك ػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يػػظ  ععػػز ال  ػػاة مبػػا م يةػػمح  حػػ يت 

للو ذ  الهوف ادل رى ضاليف ك احل يت    لبو عضاعة ةهسر احلػ يت ةن كػ  اميفمحات    لةا يفوباف ك و 
   لبو الفض  الالطار  وعي اف بن لمح  رل ومف و احل يت الرابع  الالةػر ف ك الوصػية إليػ  ير يػ  وػع اف 

لبػو عمحػ    ل  لربع طرؽ : الطريمح ام ؿ : للمحظلا زل   بن لاصر عاؿ للمحظلػا ادلمحػارؾ بػن عمحػ  اجلمحػار عػاؿ للمحظلػا
اهلل ال وري عاؿ ح يفها عمح الغجل بن والي  عاؿ للمحظلا لبو بسر لمح  بن زل   الهروز عاؿ ح يفها زل ػ  بػن 
احلسا ام ها: عاؿ ح يفها إ اعيػ  بػن ةووػز السػ ى عػاؿ حػ يفها ع ػر بػن وػال  المح ػري عػن إ اعيػ  

هػػا وػػع اف ك عهػػا : ةػػن  صػػز بػػن زيػػاد عػػن جريػػر بػػن عمح احل يػػ  السهػػ ى عػػن ل ػػياخ ةػػن عوةػػ  عػػاؿ : " ل ي
روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم   عػػػاؿ : وػػػظلهب روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم ةػػػن  صػػػي    ك ػػػاؿ : 
 ص،  ةوضع ورى    لعيف: ك لهعز    لػ  ةػن للعػف بالػ ى ععػز بػن لف طالػ. " و الطريػمح ال ػال 

ر للمحظلػػا عمحػػ  المحػػاعال بػػن لمحػػ  الػػواعل حػػ يفها : للمحظلػػا زل ػػ  ك بػػن   لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن عمحػػ  اجلمحػػا
زل   بن جالفر بن عمف ح يفها لبو الفتح زل   بػن احلسػا امزدي حػ يفها اذليػ م بػن لعػف حػ يفها زل ػ  
بػػن لف ع ػػر الػػ  رعز حػػ يفها لوػػود بػػن عػػاةر بػػن  ػػاذاف حػػ يفها جالفػػر بػػن لمحػػ  عػػن ةطػػر عػػن للػػ  بػػن 

اهلل صػػعز اهلل ععيػػػ   وػػعم : ةػػن  صػػػي    ك ػػاؿ لػػػ  ةالػػك عػػاؿ : " ععػػػهب لسػػع اف الفاروػػز : وػػػ  روػػوؿ 
وػع اف : يػػا روػوؿ اهلل ةػػن  صػيك   عػػاؿ : ةػن كػػاف  صػػز ةووػز   عػػاؿ : يو ػع بػػن لػوف و عػػاؿ : كػػإف 
 ص،   اريفز   ي ضز ديجل  يهحل  ةوعػ ى  لػ  ةػن للعػف بالػ ى ععػز بػن لف طالػ. رضػز اهلل عهػ  " 

بػػػػن لف طػػػػاهر عػػػػاؿ للمحظلػػػػا لبػػػػو زل ػػػػ  اجلػػػػوهرى عػػػػن  / الطريػػػػمح ال الػػػػت : للمحظلػػػػا زل ػػػػ  375و / صػػػػفحة 
ال ارعطن عن لف حا  بن حمحاف عػاؿ حػ يفها عمحػ اهلل بػن زل ػود بػن وػعي اف عػاؿ حػ يفها الالػما بػن ع ػراف 
عن لال  بن عمحي  الالتسز لف ع اـ عن لل  عن وػع اف عػن الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم للػ  عػاؿ لالعػز 

ورى  لػ  ةػن ل ػرؾ بالػ ى " و الطريػمح الرابػع : للمحظلػا عمحػ  الوهػاب  بن لف طال. : " هذا  ص،  ةوضع
wعػػاؿ للمحظلػػا ابػػن بسػػراف عػػاؿ حػػ يفها الالتي ػػال عػػاؿ حػػ يفها يووػػف عػػاؿ حػػ يفها الال يعػػز عػػاؿ حػػ يفها إبػػراهيم بػػن 
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زل   عاؿ ح يفها عمح  الال يػ  بػن اخلطػاب عػاؿ حػ يفها ععػز بػن ها ػم عػن إ اعيػ  عػن جريػر بػن  ػراحي  
عػػن وػػع اف عػػاؿ عػػاؿ الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : "  صػػ، ععػػز ابػػن لف طالػػ. " و  عػػن عػػي  بػػن ةيهػػاه

هذا م ي ح بالطريمح ام ؿ   كفي  إ اعيػ  بػن زيػاد و عػاؿ ابػن حمحػاف : م ػلػ  ذكػره ك الستػ. إم ععػز 
 يت ومحي  ال  ح كي     عاؿ الػ ارعطن : ةػن ؾ    عػاؿ عمحػ الغجل بػن وػالي  احلػاكل : لك ػر ر اة هػذا احلػ

رل ولوف  ضالفاا و  لةػا الطريػمح ال ػال كفيػ  ةطػر بػن ةي ػوف و عػاؿ المحخػاري : ةهسػر احلػ يت    عػاؿ لبػو 
الفتح امزدي : ةن ؾ احل يت    كي  جالفر    ع   سع وا كي  و  لةا الطريمح ال الػت كفيػ  لالػ  بػن عمحيػ  

ععػػز ج ػػة التالحلػػ. و عػػاؿ و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : يػػر ى عػػن للػػ  لسػػخة ةوضػػوعة م ػلػػ  كتػػ. ح ي ػػ  إم 
 1ادل هف ععهب : لح  الرجعا  ضع احل يت  اسلر ورع  ةه  و  لةا الطريمح الرابػع كػإف عػي  ك بػن     

( ةيهػػاه ةػػن كمحػػار الةػػيالة    م يتػػابع ععػػز هػػذا احلػػ يت    إ اعيػػ  بػػن زيػػاد عػػ  ذكرلػػا ال ػػ ح كيػػ  و     
/ احلػػ يت اخلػػاة   الالةػػر ف ك  376حة ( ك ةسامػػا بيػػاض بامصػػ  و     ( / صػػف 1هػػاة  (     

الوصية ليضا : للمحظلا ععز بن عمحي اهلل ال اغػو: عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن زل ػ  الس سػار عػاؿ حػ يفها عيسػز بػن 
ععػػز الػػوزير عػػاؿ حػػ يفها المحغػػوي عػػاؿ حػػ يفها زل ػػ  بػػن محيػػ  الػػرازي عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن رلاهػػ  عػػاؿ حػػ يفها 

ن لف ربيالػػة اميػػادي عػػن ابػػن بريػػ ة عػػن لبيػػ  عػػاؿ عػػاؿ الهػػع زل ػػ  بػػن إوػػحاؽ عػػن  ػػريك بػػن عمحػػ اهلل عػػ
صعز اهلل ععي   وعم : " لس  لال  صز    إف ععيا  ص،   اريفز " و طريػمح ولػر : للمحظلػا زاهػر بػن طػاهر 
عاؿ للمحظلا لبو بسر المحي  ز عاؿ للمحظلا احلاكم لبو عمح  اهلل الهيسابوري عاؿ للمحظلا زل ػود بػن زل ػ  لبػو زل ػ  

عز عػػاؿ حػػ يفها لبػػو حفػػا زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن رازبػػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو عمحػػ  الػػرمحن لمحػػ  بػػن عمحػػ اهلل ادلطػػو 
الفريالػػػا: عػػػاؿ حػػػ يفها وػػػع ة بػػػن الفضػػػ  عػػػن زل ػػػ  بػػػن إوػػػحاؽ عػػػن  ػػػريك بػػػن عمحػػػ اهلل عػػػن لف ربيالػػػة 

اريفػا   اميادي عن ابن بريػ ة عػن لبيػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " إف لسػ  لػال  صػيا    
 إف  صػػ،   اريفػػػز ععػػز بػػػن لف طالػػػ. رضػػز اهلل عهػػػ  " هػػذا حػػػ يت م ي ػػػح و لةػػا الطريػػػمح ام ؿ كفيػػػ  
زل   بن محي   عػ  كذبػ  لبػو زرعػة  ابػن  ارة و    الطريػمح ال ػال الفريالػا: و عػاؿ ابػن حمحػاف : كػاف يػر ى 

هػػا حػػ يت وػػع ة بػػن الفضػػػ  و عػػن ال  ػػاة ةػػا لػػي  ةػػن لحػػادي  م    كيػػ  وػػػع ة و عػػاؿ ابػػن ادلػػ يجل : رةي
احلػػ يت السػػادس  الالةػػر ف ك الوصػػية ليضػػا : للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال بػػن لمحػػ  عػػاؿ للمحظلػػا محػػ  بػػن 
لمح  عاؿ ح يفها لبو لاليم امصػف ا: عػاؿ حػ يفها زل ػ  بػن لمحػ  بػن ععػز حػ يفها زل ػ  بػن ع  ػاف بػن لف 

عػاب  عػػن احلػارث بػػن ح ػ ة عػػن ال اوػم بػػن  ػيمحة حػ يفها إبػػراهيم بػن زل ػػ  بػن ةي ػػوف حػ يفها ععػػز بػن 
جه ب عن لل  عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " يا لل  اوػس.    ضػواا   مث عػاـ ك ػعز 

/  وػػي   377ركالتػػا   مث عػػاؿ : يػػا للػػ  ل ؿ ةػػن يػػ ل  ععيػػك ةػػن هػػذا المحػػاب لةػػ  ادلػػؤةها / صػػفحة 
عػػاؿ للػػ  : ك عػػهب الع ػػم اجالعػػ  رجػػم ةػػن امل ػػار   إذ  ادلروػػعا  عائػػ  الغػػ  احملحلعػػا  لػػا  الوصػػيا و

جػػػاا ععػػػز ععيػػػ  السػػػمـ و عػػػاؿ : ةػػػن هػػػذا يػػػا للػػػ    ك عػػػهب : ععػػػز   ك ػػػاـ ةستمحةػػػرا كاعته ػػػ  " و هػػػذا 
wحػػػ يت م ي ػػػح و عػػػاؿ ػلػػػ، بػػػن ةالػػػا : ععػػػز بػػػن عػػػاب  لػػػي  بةػػػر و  عػػػ  ر ى هػػػذا احلػػػ يت جػػػابر 
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كػػاف جػػابر كػػذابا    عػػاؿ لبػػو حهيفػػة : ةػػا ل يػػهب لكػػذب اجلالفػػال عػػن لف الطفيػػ  عػػن للػػ  و عػػاؿ زائػػ ة :  
ةهػػ  و احلػػ يت السػػابع  الالةػػر ف ك الوصػػية ليضػػا : للمحظلػػا ععػػز بػػن عمحػػ  الواحػػ  الػػ يهورى عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو 
زل   احلسن بن زل   اخلمؿ عاؿ ح يفها احلسن بن لمح  ابن حرب عاؿ ح يفها احلسن بن زل   بػن ػلػ، 

إوحاؽ ال ر ز ح يفها إبراهيم بن عمح اهلل ح يفها عمح  الػرزاؽ للمحظلػا ةال ػر عػن  الالعوى عاؿ ح يفها زل   بن
زل ػ  عػػن عمحػػ اهلل بػػن ال ػػاةهب عػػن لف ذر عػػاؿ  الػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ " للػػا لػػا  
الهمحيػػا   كػػذلك ععػػز  ذريتػػ  ؼلت ػػوف ام صػػياا إ  يػػـو ال ياةػػة " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع الفػػرد بػػ  احلسػػن 

 زل   الالهوى ك الغهوى   و عاؿ بن 
احلفػػاظ : كػػاف راكضػػيا و  كيػػ  إبػػراهيم بػػن عمحػػ اهلل و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : كػػاف يسػػرؽ احلػػ يت  يسػػوي   يػػر ى 
عن ال  اة ةا لي  ةن لحادي  م  اوتحمح النؾ و احل يت ال اةن  الالةػر ف ك إةمئػ  ععيػ   صػية : للمحظلػا 

حلسػػا بػػن ليػػوب عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ععػػز بػػن  ػػاذاف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  اخلػػمؿ للمحظلػػا ععػػز بػػن ا
احلسن ععز بن زل   بن ال ب  عاؿ ح يفها ععز بن احلسن بن ل اؿ السو  عػاؿ حػ يفها احلسػا بػن ل ػر 
بن ة احم عاؿ ح يفجل لف عاؿ ح يفها لبوعركحلة عن عطية عاؿ : " ةرض روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم 

    عػاؿ  كالػهب عهػ ه حف ػة  عائةػة   ك ػاؿ ذل ػا : لروػم إ  لعيعػال   كظروػعتا إ  ادلرض الذى  و  كي
لف بسر كحلاا كسعم  دل  كحلع    كعم يسن لعهال صعز اهلل ععي   وعم حاجة   ك ػاـ كخػرج / صػفحة 

/ مث ل ػػر إلي  ػػا ك ػػاؿ : لروػػم إ  لعيعػػال   كظروػػعتا إ  ع ػػر   كحلػػاا كسػػعم  دلػػ    كعػػم يسػػن  378
صػعز اهلل ععيػ   وػػعم حاجػة   ك ػاـ كخػػرج   مث ل ػر إلي  ػا ك ػػاؿ : لروػم إ  لعيعػال   كظروػػعها إ  لعهػال 

ععز   كحلاا كسعم  دل    كع ا جع  لةرعلا ك اةتا و عػاؿ : يػا ععػز ادع صػحيفة  د اة   كػظةعز روػوؿ 
يالعػم ةػػا ك اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم  كتػ. ععػػز   ػ   جريػر و مث طويػهب ال ػحيفة و ك ػػن حػ يفسم للػ  

ال ػػػحيفة إم الػػػذى لةمهػػػا ل  كتمح ػػػا ل   ػػػ  ها كػػػم   ػػػ عوه " و هػػػذا حػػػ يت م ي ػػػح عػػػن روػػػوؿ اهلل 
صعز اهلل ععي   وعم   ك و ةه طع ةن حيت لف عطية  ابالال   مث عػ  ضػالف  ال ػوري  هةػيم  لمحػ   ػلػ، 

كػاف ل ػر زائغػا عػن احلػمح      ل ر بن ة احم ع  ضالف  ال ارعطن و  عػاؿ إبػراهيم بػن يال ػوب اجلوزجػا: :
ةػائم  لراد بػذلك غعػػوه ك الػركو   كإلػ  كػػاف غاليػا  كػاف يػػر ى عػن الضػالفاا لحاديػػت ةهػاك  و احلػػ يت 
التاوػػع  الالةػػر ف ك للػػ  لػػ  ةػػن  عػػف بالػػ  روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن لمحػػ  

يفها عمحي اهلل بن ةووػز حػ يفها ةطػر اموػساؼ عػن عاؿ للمحظلا ابن لف وفياف عاؿ ح يفها ععز بن و   ح 
لل  عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ععز للز  صاحال  ابن ع ز  ل  ةن ل ػرؾ بالػ ى   
ي ضز ديجل  يهحل  ةوع ى " و هذا ح يت م ي ح    ادلت م ب  ةطر بن ةي وف عاؿ ابػن حمحػاف : يػر ى 

ه  و احلػ يت ال ميفػوف ك للػ  لحػمح باخلمكػة ةػن لف بسػر : للمحظلػا ادلوضوعات عن اميفمحات م ب  الر اية ع
عمح  الوهاب بن ادلمحػارؾ عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن ادل فػر عػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػن الالتي ػال عػاؿ حػ يفها يووػف ابػن 
wال لي  ح يفها لبو جالفر الال يعز ح يفها زل   بن لمح  الوراوػجل حػ يفها ػلػ، بػن ادلغػ ة الػرازي حػ يفها زاكػر 
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ن رجػػ  عػػن احلػػارث بػػن زل ػػ  عػػن لف الطفيػػ  عػػاةر ابػػن  ائعػػة السهػػا: عػػاؿ : " كهػػهب ععػػز المحػػاب يػػـو عػػ
الةػورى كار فالػهب امصػوات بيػه م   كسػ الهب ععيػا رضػػز اهلل عهػ  ي ػوؿ : بػايع الهػاس مج بسػر  للػػا  اهلل 

رب بالضػ م / بامةر ةه   لحمح   كس الهب  لطالػهب سلاكػة لف يرجػع الهػاس كفػارا يضػ 379ل   / صفحة 
رعػاب بالػو بالسػيف   مث بػايع الهػاس ع ػر  للػػا  اهلل ل   بػامةر ةهػ   لحػمح   كسػ الهب  لطالػهب سلاكػػة لف 
يرجػػع الهػػاس كفػػػارا يضػػرب بالضػػػ م رعػػاب بالػػػو بالسػػيف   مث للػػػتم  ريػػ  ف لف  محػػػايالوا ع  ػػاف إذف ل ػػػع 

ال ػمح  م يالركولػ      لطيع   إف ع ر جالعن ك مخسػة لفػر للاوػا دوػ م م يالػرؼ   كضػم ععػي م ك 
كعها كيػ   ػرع وػواا    لق اهلل لػو ل ػاا لف ل سعػم مبػا م يسػتطيع عػربي م  عحل ػي م  م ادلالاهػ  ةػه م  م 
ادلةرؾ رد ل عة ةه ػا لفالعػهب   مث عػاؿ : لةػ  سم اهلل لي ػا الهفػر ميالػا   لكػيسم لحػ  لػ  عػم ة ػ  ع ػز 

: الع م م و عاؿ : لكػيسم لحػ  لػ  لخ ة ػ  للػز جالفػر  مح ة لو  اهلل  لو  روول   وي  الة  اا   عالوا
ذى اجلهػاحا ادلو ػز بػاجلوهر يطػ  هب ػا ك اجلهػة حيػت يةػاا   عػالوا : الع ػم م و عػاؿ : لكػيسم لحػ  لػ  
ة ػػ  وػػمحطز احلسػػن  احلسػػا وػػي ى  ػػمحاب لهػػ  اجلهػػة   عػػالوا : الع ػػم م و عػػاؿ : لكػػيسم لحػػ  لػػ  ز جػػة  

ع ػػم م و عػػاؿ : لكػػيسم لحػػ  كػػاف لعتػػ  دلةػػركال عػػري  عهػػ  كػػ   ػػ ي ة  هػػ ؿ ك  جػػال كاط ػػة   عػػالوا : ال
برووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم ةػجل   عػالوا : الع ػم م و عػاؿ : لكػيسم لحػ  كػاف لع ػم غهػاا عػن روػوؿ 
اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم حػػا اضػػطحلالهب ععػػز كرا ػػ    عيتػػ  بهفسػػز  بػػذلهب لػػ  ة حلػػة دةػػز   عػػالوا و 

ؿ : لكػػيسم لحػػ  كػػاف يظلػػذ اخل ػػ  غػػ ى  غػػ  كاط ػػة ععي ػػا السػػمـ   عػػالوا : الع ػػم م و الع ػػم م و عػػا
عػػاؿ : لكػػيسم لحػػ  كػػاف لػػ  وػػ م ك احلاضػػر  وػػ م ك الغائػػ.   عػػالوا : الع ػػم م و ك ػػاؿ : لكػػاف لحػػ  

وؿ اهلل غ ى حا و  لبواب ادل ػاجرين  كػتح بػاف   ك ػاـ إليػ  ع ػاه محػ ة  الالمحػاس ك ػاؿ ك ك ػام   يػا روػ
وػػػ دت لبوابهػػػا  كتحػػػهب بػػػاب ععػػػز   ك ػػػاؿ روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : ةػػػا للػػػا كتحػػػهب بابػػػ   م 
و دت لبوابسم   ب  اهلل كتح باب   و  لبوابسم   ك الوا : الع م م و عاؿ : لكيسم لح  متػم اهلل لػوره ةػن 

اؿ : لكػػيسم لحػػ  لاجػػاه روػػوؿ اهلل السػ اا غػػ ى حػػا عػػاؿ ك  وت ذا ال ػػرف ح ػػ      عػػالوا : اذلػػم م و عػػ
/ ةػػػرة غػػ ى حػػا عػػػاؿ اهلل ك يػػا لي ػػػا الػػذين وةهػػػوا إذا  385صػػعز اهلل ععيػػ   وػػػعم يفهػػد عةػػػرة / صػػفحة 

لػػػاجيتم الروػػػوؿ ك ػػػ ةوا بػػػا  ك يػػػ ى   صلػػػواكم صػػػ عة     عػػػالوا : الع ػػػم م و عػػػاؿ : لكػػػيسم احػػػ   ػػػو  
حفر ػ  غػ ى   عػػالوا : الع ػم م " و هػذا حػػ يت  غ ػو روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػعم حػد  ضػػالت  ك

ةوضػػوع م لصػػ  و  زاكػػر ةطالػػوف كيػػ  و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : عاةػػة ةػػا ير يػػ  م يتػػابع ععيػػ     كػػاف ك كالػػهب   
لحادي ػػػ  ة عوبػػػة   مث عػػػ  ر اه عػػػن رجػػػ    يسػػػ ال   لالعػػػ  الػػػذى  ضػػػال  و عػػػاؿ الال يعػػػز :  عػػػ  حػػػ يفجل بػػػ  

محي  الػرازي  لوػ ق الرجػ  ام ػوؿ   عػاؿ :  هػذا ع ػ  ابػن محيػ    جالفر بن زل   عاؿ ح يفها زل   بن 
 ال واب ةا عال  ػل، بن ادلغ ة عن رج  عاؿ :  هذا احل يت م لص  لػ  عػن ععػز و  عػ  ذكرلػا عػن لف 
زرعة  ابن  ارة لم ا كذبا زل   بن محي  و احل يت احلادى  ال ميفػوف ك ار فاعػ  ععػز لف بسػر ك امعػ  

wظلا لبو ةه ور ال  از عاؿ للمحظلا لبو بسر لمح  بن ععز بن يفابهب عاؿ للربل لبػو طػاهر زل ػ  بػن ععػز : للمح
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بػن املمحػػاري عػػاؿ حػػ يفها ال اضػز لبػػو احلسػػن زل ػػ  بػػن عمحػ اهلل بػػن زل ػػ  ابػػن محػاد عػػاؿ حػػ يفها احلسػػن بػػن 
بػن ععػز عػاؿ حػ يفها احلسػن  هةاـ بن ع ر  عاؿ ح يفها زل   بن زكريا الغمف ح  للمحظلا ال  از للمحظلا لمحػ 

بػن احلسػػا الهالػػا  عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ل ػػر الػػذارع عػػاؿ حػػ يفها صػػ عة بػػن ةووػػز عػػام حػػ يفها الالمحػػاس بػػن 
بسار عاؿ ح يفها عمح اهلل بن ادل جل عن ع   مثاةػة بػن عمحػ اهلل عػن للػ  بػن ةالػك عػاؿ : " بيه ػا روػوؿ اهلل 

لصػحاب  إذ لعمحػ  ععػز بػن لف طالػ. ععيػ  السػمـ    صعز اهلل ععي   وعم جال  ك امع  عػ  لطػاؼ بػ 
كوعػػػف  وػػػعم    ل ػػػر رلعسػػػا اوػػػتحمح لف غلعػػػ  كيػػػ     ل ػػػر روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم ك  جػػػوه 
لصحاب  لي م يووع لػ     كػاف لبػو بسػر جالسػا عػن ؽلػا روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم كت حػ ح لػ  عػن 

كحلػػاا كحلعػػ  بػػا الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  بػػا لف بسػػر و عػػاؿ رلعسػػ   عػػاؿ : هاههػػا يػػا لبػػا احلسػػن   
/ مث لعمحػ  ععػز  381لل  بن ةالك : كرليهب السػر ر ك  جػ  روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم / صػفحة 

لف بسر ك اؿ : يا لبا بسر إظلا يالرؼ الفض  مه  الفض  ذ    الفض  "  العفػل لعغػمف و هػذا حػ يت 
طن :  زل ػػ  بػػن زكريػػا الغػػمف كػػاف يضػػع احلػػ يت و عػػاؿ :  الػػذارع كػػذاب دجػػاؿ و ةوضػػوع و عػػاؿ الػػ ارع

عاؿ ادل هف ععػهب :  ال ػاهر لف الغػمف  ضػال   لف الػذارع وػرع  و  عػ  ر اه الغػمف بإوػهاد ولػر : للمحظلػا 
راهيم بػن ال  از للمحظلا لمح  بن ععػز للمحظلػا ععػز بػن طع ػة ك طعحػة   بػن زل ػ  ادل ػرى حػ يفها عمحػ اهلل بػن إبػ

ليػوب حػ يفها جالفػر بػػن ععػز احلػاكل حػػ يفها زل ػ  بػن زكريػا الغػػمف حػ يفها عمحيػ اهلل بػػن عائةػة للمحظلػا محػػاد 
بػػن وػػع ة عػػن يفابػػهب عػػن للػػ  عػػاؿ : " دلػػ  لبػػو بسػػر ال ػػ يمح ععػػز روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػػعم 

  ع ع ل    عاؿ لػ  الهػع كحلع  عه ه مث اوتظذف ععز بن لف طال. ك ل    كع ا روه لبو بسر   ح ح ل    
صعز اهلل ععي   وعم :   كالعهب هذا يػا لبػا بسػر   ك ػاؿ : إكراةػا لػ   إع اةػا يػا روػوؿ اهلل   ك ػاؿ : إظلػا 
يالػػرؼ الفضػػ  مهػػ  الفضػػ  ذ   الفضػػ  " و احلػػ يت ال ػػال  ال ميفػػوف ك ذكػػر اذلػػا ف   م وػػيف إم ذ  

لػػ  ف للمحظلػػا إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف  الف ػػار  م كػػد إم ععػػز : للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور بػػن
للمحظلا لبو لمح  بن ع ى ح يفها إوحاؽ بن إبراهيم بن يول  ح يفها عيسز بن ة راف حػ يفها زلػوؿ حػ يفها 
عمح الرمحن بن اموود عن زل   بن عمحيػ اهلل ابػن لف راكػع عػن لبيػ  عػن جػ ه لف راكػع عػاؿ : " كالػهب رايػة 

ععي   وعم يـو لح  ةع ععز بن لف طال.    كالهب راية ادلةػركا ةػع طعحػة بػن لف رووؿ اهلل صعز اهلل 
طعحة كذكر احل يت و  ذكر كيػ  لف كػ  ةػن كػاف ػل ػ  رايػة ادلةػركا ي تعػ  ععػز رضػز اهلل عهػ  حػد عػ  
 سػالة للفػػ  محعوهػا  عػػتع م ععػز  عتػػ  ماعػة ةػػن رتوػػائ م ػل ػ  ععػػي م   ك ػاؿ جربيػػ  : يػا زل ػػ  هػػذه 

/ ععي   وعم : للا ةه   هو ةجل و مث  الها صػائحا ي ػيح  382اواة   ك اؿ الهع صعز اهلل / صفحة ادلو 
ك الس اا  هو ي وؿ : م وػيف إم ذ  الف ػار  م كػد إم ععػز بػن لف طالػ. " و هػذا حػ يت م ي ػح 

لػركو و  عػ     ادلت م ب  عيسز بن ة راف و عاؿ ابن ع ى : ح ث بظحاديت ةوضوعة  هو زلػنؼ ك ا
ر ى لبػػو بسػػر ةرد يػػ  ةػػن حػػ يت ػلػػ، بػػن وػػع ة بػػن ك يػػ  عػػن لبيػػ  عػػن عسرةػػة عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ : 
wصاح صػائح يػـو لحػ  ةػن السػ اا : " م وػيف إم ذ  الف ػار  م كػد إم ععػز بػن لف طالػ. " عػاؿ ابػن 
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  بةػػر و  عػػاؿ  ػػ  ك حمحػػاف   : ػلػػ، بػػن وػػع ة لػػي  شلػػن يستػػ. ح ي ػػ  و  عػػاؿ ػلػػ، بػػن ةالػػا : لػػي
الهسائال : ةن ؾ احل يت و  ر ى ابن ةرد ي  ةن ح يت ع ار ابن للهب وفياف عن طريمح احله عال عػن 
لف جالفػػر زل ػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ : " لػػادى ةهػػاد ةػػن السػػ اا يػػـو بػػ ر ي ػػاؿ لػػ  رضػػواف : م وػػيف إم ذ  

احلػ يت ال الػت  ال ميفػوف ك  الف ار    م كد إم ععز بن لف طال. " و عػاؿ الػ ارعطن : ع ػار ةػن ؾ و
لل  غ  دجاؿ : للمحظلا عمح  الوهاب احلاكل عاؿ للمحظلا زل   بن ادل فر عاؿ للمحظلا الالتي ال عاؿ للمحظلا يووػف 
بن لمحػ  عػاؿ حػ يفها الال يعػز عػاؿ حػ يفها ععػز بػن عمحػ  الال يػ  عػاؿ حػ يفها لبػو لالػيم عػاؿ حػ يفها ةووػز بػن 

: " لطػ. لبػو بسػر  ع ػر كاط ػة ك ػاؿ الهػع صػعز اهلل  عي  احلضرةال عاؿ  الػهب ححلػر بػن عهػمح  عػاؿ
ععي   وعم : هػال لػك يػا ععػز لسػهب بػ جاؿ " و هػذا حػ يت ةوضػوع  ضػالة ةووػز بػن عػي   كػاف ةػن 
غمة الر اكو  يع . ع فور اجلهة    هو إف  اا اهلل ةن محػ  الهػار    عػ  غ ػو ك هػذه ادل ػلػة لالعػز 

ث بظحاديػػػت رديػػػة بواطيػػػ  و احلػػػ يت الرابػػػع  ال ميفػػػوف ك للػػػ  لبػػػا بسػػػر  ع ػػػر و عػػػاؿ الال يعػػػز :  هػػػو ػلػػػ 
ححلة اهلل : للمحظلا ةه ور ال  از عػاؿ للمحظلػا لبػو بسػر بػن يفابػهب عػاؿ للػربل عمحػ  الال يػ  بػن ععػز الػوراؽ عػاؿ 

/ إ اعيػػ  عػػاؿ حػػ يفها لبػػو احلسػػن زل ػػ  بػػن ام ػػالت لف لمحػػ  الطػػائز  383حػػ يفها زل ػػ  بػػن / صػػفحة 
بػػن زل ػػ  بػػن ة ػػال. عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن ادل ػػجل ال  ػػرى عػػاؿ حػػ يفها عمحيػػ اهلل بػػن عػػاؿ حػػ يفها احلسػػا ا

ةووز عاؿ حػ يفجل ةطػر بػن لف ةطػر عػن للػ  عػاؿ : " كهػهب عهػ  الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم كػرلى ععيػا 
ة محم ك اؿ : للا  هذا ححلة ععز لةد يـو ال ياةة " و هذا ح يت ةوضػوع    ادلػت م بوضػال  ةطػر و عػاؿ 

 بػػن حمحػاف : يػػر ى ادلوضػوعات عػػن اميفمحػات م بػ  الر ايػػة عهػ  و احلػػ يت اخلػاة   ال ميفػػوف ك لبػو حػا 
اكتخػػار ةعسيػػ  بػػ  : للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب اخلطيػػ. عػػاؿ 

عػػاؿ حػػ يفها  حػػ يفجل امزهػػرى عػػاؿ حػػ يفها عمحيػػ اهلل بػػن ع  ػػاف بػػن ػلػػ، عػػاؿ حػػ يفها ععػػز بػػن زل ػػ  ادل ػػرى
عمح الرمحن ابن ةالا ية الالتال عاؿ ح يفها زل   بن إبراهيم الالػو  عػاؿ حػ يفها لمحػ  بػن احلسػم الربامػز عػاؿ 
ح يفها  ريك بن عمح اهلل عن لف الوعػاص الالػاةري عػن زل ػ  بػن ع ػار بػن ياوػر عػن لبيػ  ع ػار بػن ياوػر 

لف طالػػػ. ليفتخػػراف ععػػز ميػػػع  عػػاؿ  الػػهب الهػػع صػػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػػوؿ : " إف حػػاك ز ععػػز بػػن
احلف ة بسيهو لت  ا ةع ععز إم ا   ي ال ا إ  اهلل  الػا  بةػر ةهػ  وػخق ك يسػخق   اهلل ع  جػ  " و 
عػػاؿ اخلطيػػ. :  للربليػػ  ععػػز بػػن احلسػػن بػػن زل ػػ  بػػن لف ع  ػػاف الػػ عاؽ عػػاؿ حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن إبػػراهيم 

احلػاكل حػ يفها زل ػ  بػن احل ػا السػو  حػ يفها زل ػ   بن ليوب بن ةاوز المح از عاؿ ح يفها جالفر بن ععز
بن عمح الرمحن بن لةي  الر اوز حػ يفها لمحػ  بػن إبػراهيم الالػو  عػن  ػريك عػن لف الوضػاح عػن زل ػ  
بن ع ار بن ياور عن لبي  للػ   ػع الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ : " إف حػاك ز ععػز بػن لف طالػ. 

 ا ةال     ذلك لم ا   يال  ا إ  اهلل ع  ج  بةر يسخط  ةهػ  ععيػ  ليفتخراف ععز ميع احلف ة لسوم
/ إ   384" و عػػاؿ اخلطيػػ. :    إوػػهاده غػػ   احػػ  ةػػن ام ػػولا و  عػػ   عػػع هػػذا احلػػ يت / صػػفحة 

wلف وػػالي  احلسػػن بػػن ععػػز الالػػ  ى كويفػػ. ععيػػ   ر اه عػػن احلسػػن بػػن ععػػز بػػن را ػػ  عػػن  ػػريك عػػن لف 
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يغػػػن بػػػ    مف لبػػػا وػػػالي  الالػػػ  ى كػػػاف كػػػذابا لكاكػػػا  ضػػػاعا و عػػػاؿ اخلطيػػػ. : الوعػػػاص   ك ػػػن روه كػػػم 
 حػ ث هةػػاـ بػػن زل ػػ  بػن لمحػػ  بػػن ععػػز لبػػو زل ػ  التي ػػز السػػو  بالسوكػػة حػ يفها لبػػو حفػػا ع ػػر بػػن 
لمح  السها: ح يفها عمح اهلل بن زل   المحغوي ح يفها ععز بػن اجلالػ  للمحظلػا  ػريك عػن لف الوعػاص الالػاةري 

بػن ع ػػار بػػن ياوػر عػػن لبيػػ  ع ػار بػػن ياوػػر عػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إف عػن زل ػػ  ا
حػػاك ز ععػػز بػػن لف طالػػ. ليفتخػػراف ععػػز وػػائر احلف ػػة بسيهػػو لت  ػػا ةػػع ععػػز ابػػن لف طالػػ.    ذلػػك 
يت لم ا   ي ال ا إ  اهلل بسخط  " و عاؿ اخلطي. : ح يفجل ال وري لف ا عاؿ حػ يفها هةػاـ هبػذا احلػ 

عػاؿ ال ػػوري كطالمحتػ  بػػإلراج لصػع  كوعػػ ل بػػذلك مث طالمحتػ    كػػذكر للػ    غلػػ ه   مث راجالتػ    كػػذكر للػػ  
لجت   ك طعمح     ي  ر ععي    ك عهب ل  :  م    ر ععيػ  لبػ ا و  الػذى عهػ  المحغػوي عػن ععػز بػن اجلالػ  

ال  ػػاة و  لرى لػػك لف  ػػق زل ػور ةةػػ ور زلفػػوظ م يػػ اد كيػػ   م يػػه ا ةهػػ  و  وػػيحسم لبػػو جالفػػر ةػػن 
ععػػػػز هػػػػذا احلػػػػ يت  م  ػػػػذكره   ك ػػػػاؿ   : ل  ػػػػن ف ل:  ضػػػػالت  ل  ركمحتػػػػ    ك عػػػػهب : هػػػػذا م يػػػػؤةن   
كسػػسهب عػػجل   مث حػػ ث بػػ  بالػػ  ذلػػك و عػػاؿ اخلطيػػ. : هػػذا احلػػ يت إظلػػا يػػر ى ةػػن طريػػمح ة عػػم  هػػو 

الػػذارع  كػػاف كػػذابا  ضػػاعا  الطريػػمح الػػذى   ػػ ـ  هػػو حػػ يت م لصػػ  لػػ  و عػػاؿ ادل ػػهف ععػػهب :  عػػ  ر اه
عن ص عة بن ةووز و عاؿ ػل، : لي  ص عة بةر و للمحظلا ب  عمحػ  الوهػاب بػن ادلمحػارؾ  زل ػ  بػن لاصػر 
احلاك ػػاف  ةوهػػوب بػػن لمحػػ  العغػػوى عػػالوا للمحظلػػا لبػػو ععػػز زل ػػ  بػػن وػػالي  بػػن لمح ػػاف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ععػػز 

/ الفػػتح  385بػػن ل ػػر بػػن عمحػػ اهلل بػػن / صػػفحة احلسػػن بػػن احلسػػا بػػن د ةػػا عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  
الذارع عاؿ ح يفها ص عة بػن ةووػز عػاؿ حػ يفها لف عػاؿ حػ يفها  ػريك عػن لف  عػاص الالػاةري عػن زل ػ  
بن ع ار بن ياور عن لبي  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " إف حػاك ز ععػز بػن لف طالػ. 

ي ػػال ا إ  اهلل بةػػر ةهػػ  يسػػخق اهلل ع  جػػ  " و احلػػ يت  يفتخػػراف ععػػز ميػػع احلف ػػة    ذلػػك لم ػػا  
السادس  ال ميفوف ك لف بغض  يعحمح بالي ود : للمحظلا عمح  الوهاب احلاكل عاؿ للمحظلػا بػن بسػراف عػاؿ للمحظلػا 
الالتي ال عاؿ للمحظلا ابػن الػ لي  عػاؿ حػ يفها الال يعػز حػ يفها عمحػ اهلل بػن هػار ف حػ يفها ععػز بػن عػرين حػ يفها 

ي يػ  عػن هبػ  بػن حسػيم عػن لبيػ  عػن جػ ه عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن اجلار د بػن 
ةات    ععمح  بغو لالعز بن لف طال. كعي ػهب ي وديػا ل  ل ػراليا " و هػذا حػ يت ةوضػوع    ادلػت م بػ  
 ععز بن عرين و عاؿ الال يعز : هو  ضع هذا احل يت و  عػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : هػو كػذاب لمحيػت و  عػاؿ
المحغػػوي : كػػاف يسػػذب و احلػػ يت السػػابع  ال ميفػػوف ك ةةػػاركة إبعػػي  ك محػػ  ةػػن يمحغضػػ  و عػػ  ر ى ةػػن 
حػ يت ابػػن ةسػالود  ابػػن عمحػاس و كظةػػا حػ يت ابػػن ةسػالود كظلمحظلػػا لبػو ةه ػػور ال ػ از عػػاؿ للمحظلػا لبػػو بسػػر 

ؿ حػ يفها لبػو عمحػ  اهلل لمح  ابن ععز عاؿ للمحظلا ععز بن لمح  ادل رى عاؿ ح يفها ع  اف بن لمح  ال عاؽ عػا
زل ػ  بػػن لمحػػ  بػػن ػلػػ، بػػن بسػػار عػػاؿ حػػ يفها إوػحاؽ بػػن زل ػػ  الهخالػػال حػػ يفها لمحػػ  بػػن عمحػػ اهلل الغػػ ا: 
ح يفها ةي وف بن لف اموود عن امع   عػن لف  ائػ  عػن عمحػ اهلل عػاؿ : عػاؿ ععػز بػن لف طالػ. ععيػ  

wة محػػ  ععػػز  ػػخا ك صػػورة الفيػػ   هػػو السػػمـ : " رليػػهب الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عهػػ  ال ػػفا  هػػو 
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يعالهػػ  ك عػػهب ةػػن هػػذا الػػذى  عالهػػ  يػػا روػػوؿ اهلل   ك ػػاؿ : هػػذا الةػػيطاف الػػرجيم   ك عػػهب  اهلل يػػا عػػ   اهلل 
( / صػػػفحة  1ادلوضػػوعات  25معتعهػػك  مرػلػػن امةػػػة ةهػػك   ك ػػػاؿ : ةػػا هػػذا ج ائػػػال ةهػػك   ععػػػهب   

ةػا لبغضػك لحػ  عػق إم  ػاركهب لبػاه ك رحػم لةػ  " و /  ةا ج اتؾ ةجل يا ع   اهلل   عاؿ :  اهلل  386
 لةا ح يت ابن عمحاس كظلمحظلا عمح الرمحن بن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز ابػن يفابػهب عػاؿ للمحظلػا عمحيػ اهلل 
بن لمح  بػن ع  ػاف ال ػ    لمحػ  بػن ع ػر بػن ز ج المحو ػهحلز عػاؿ حػ يفها إوػحاؽ بػن لف إوػرائي  عػاؿ 

ن جػريع عػن رلاهػ  عػن ابػن عمحػاس عػاؿ : " بيهػا ضلػن بفهػاا السالمحػة  روػوؿ ح يفها ححلاج بن زل   عػن ابػ
اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ػلػػ يفها إذ لػػرج ععيهػػا شلػػا يعػػز الػػركن الي ػػال  ػػر ع ػػيم كػػظع م ةػػا يسػػوف ةػػن 
الفيعػػة   عػػاؿ : كتفػػ  روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  عػػاؿ لالهػػهب ل  عػػاؿ ل يػػهب  ػػك إوػػحاؽ عػػاؿ : 

طالػػ. ععيػػ  السػػمـ : ةػػا هػػذا يػػا روػػوؿ اهلل   عػػاؿ : ل  ةػػا  الركػػ  يػػا ععػػز   عػػاؿ : اهلل  ك ػػاؿ ععػػز بػػن لف
 روػػول  لععػػم و عػػاؿ : هػػذا إبعػػي  و عػػاؿ : كويفػػ. إليػػ  ك ػػمحو ععػػز لاصػػيت   جذبػػ  ك ػػاؿ : يػػا روػػوؿ اهلل 

ة مث عػاؿ : لعتع    عاؿ : ل  ةا عع هب لل  ع  لج  إ  يـو الوعهب ادلالعـو و عاؿ كنك  ةن ي ه كوعػف لاحيػ
ةػػا   لػػك يػػا ابػػن لف طالػػ.  اهلل ةػػا لبغضػػك لحػػ  إم  عػػ   ػػاركهب لبػػاه كيػػ  و اعػػرل ةػػا عػػاؿ اهلل  الػػا  : ك 
 ارك م ك امةواؿ  ام مد   " و هذا ح يت ةوضوع و لةػا حػ يت ابػن ةسػالود كإلػ  ع ػ  إوػحاؽ بػن 

: كػاف إوػحاؽ ةػن الغػمة  إليػ   زل   الهخالال  هو الذى ي اؿ ل  إوحاؽ اممحر و عاؿ لبو بسر اخلطي.
 هسػ. الطائفػػة ادلالر كػػة باموػػحاعية  هػز شلػػن يالت ػػ  ك ععػػز امذليػػة عػاؿ  لحسػػ. لف حػػ يت ابػػن عمحػػاس 
وػػرؽ ةػػن هػػذا احلػػ يت  ركػػ. ععػػز ذلػػك اموػػهاد و عػػاؿ ادل ػػهف ععػػهب :  هػػذا هػػو ال ػػاهر  لف إوػػحاؽ 

لف بسػػر بػػن يفابػػهب لف ابػػن لف امزهػػر   ضػػع حػػ يت ابػػن ةسػػالود كسػػرع  ابػػن لف امزهػػر و  عػػ  ذكرلػػا عػػن 
/ احلػ يت ال ػاةن  ال ميفػوف ك زلمحتػ  و كيػ  عػن الػرباا  387كاف يضع امحاديت ععز ال  ػاة و / صػفحة 

 زيػ  بػن لرعػػم و كظةػا حػ يت الػػرباا كظلمحظلػا زل ػ  بػػن لاصػر احلػاكل عػػاؿ للمحظلػا لبػو احلسػػا ادلمحػارؾ ابػن عمحػػ  
لمحػػ  الػػواعل عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن جالفػػر بػػن عػػمف عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو الفػػتح اجلمحػػار عػػاؿ للمحظلػػا عمحػػ  المحػػاعال بػػن 

امزدي احلػػاكل عػػاؿ للمحظلػػا ع ػػر بػػن وػػالي  بػػن وػػهاف حػػ يفها إوػػحاؽ بػػن إبػػراهيم الهحػػوي حػػ يفها ي يػػ  بػػن 
هار ف ح يفها  المحة عن لف إوحاؽ عن الرباا عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وػعم : " ةػن لحػ. لف 

ي. الرط. ال ر الػذى غروػ  اهلل بيػ ه كعيست سػك حبػ. ععػز بػن لف طالػ. ععيػ  السػمـ يت سك بال ض
" و عػػاؿ امزدي : كػػاف إوػػحاؽ بػػن إبػػراهيم يضػػع احلػػ يت و  لةػػا حػػ يت زيػػ  للمحظلػػا لبػػو ال اوػػم اجلريػػرى 

سػن للمحظلا لبو طال. زل   بن ععز بن الفتح حػ يفها الػ ارعطن حػ يفها احلسػن بػن ععػز بػن زكريػا حػ يفها احل
ابن ععز بن را   ح يفها  ريك عن امع   عن حمحي. بن لف يفابهب عن لف الطفيػ  عػن زيػ  ابػن لرعػم 
عاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن لحػ. لف يست سػك بال ضػي. اممحػر الػذى غروػ  اهلل 

ا كتمحتػػ  إم بيػػ ه ك جهػػة عػػ ف كعيست سػػك حبػػ. ععػػز بػػن لف طالػػ. ععيػػ  السػػمـ " و عػػاؿ الػػ ارعطن : ةػػ
wعهػػ  و عػػاؿ ادل ػػػهف ععػػهب :  هػػػو الالػػ  ى السػػػذاب الوضػػاع  لالعػػ  وػػػرع  ةػػن الهحػػػوي و احلػػ يت التاوػػػع 
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 ال ميفوف ك ةهع ال طر بمحغض  : للمحظلا زل ػ  بػن عمحػ ادلعك عػاؿ للمحظلػا إ اعيػ  بػن ةسػال ة عػاؿ للمحظلػا محػ ة 
ى حػ يفها زل ػ  بػن محػاد لبػو عمحػ  بن يووف عاؿ ح يفها ابن ع ى ح يفها احلسن بن ع ار بن زياد التسػن 

اهلل الط رال ح يفها عمح  الرزاؽ عن يال ر عن ال هري عن عسرةة عن ابن عمحاس عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز 
اهلل ععي   وعم : " إف اهلل ةهع عطر ادلطر بجل إورائي  بسػوا رلي ػم ك للمحيػائ م    إلػ  ؽلهػع عطػر ةطػر هػذه 

/ عػػػاؿ ابػػػن عػػػ ى : هػػػذا عهػػػ ي  388لسػػػمـ " و / صػػػفحة امةػػػة بمحغضػػػ م ععػػػز بػػػن لف طالػػػ. ععيػػػ  ا
 ضال  احلسن بن ععز الط ػرال  كػاف يضػع احلػ يت و  الط ػرال صػ  ؽ و  عػاؿ عمحػ اف : احلسػن كػذاب 
و احل يت امربالوف ك محع  راية رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم ك ال ياةة و كي  عن لل   جابر بػن  ػرة 

ه  كظلمحظلا زل   بن عمح  المحاعال بن لمح  عاؿ للمحظلا مح  بن لمحػ  عػاؿ للمحظلػا و كظةا ح يت لل  رضز اهلل ع
لبػػو لالػػيم لمحػػ  بػػن عمحػػ اهلل حػػ يفها زل ػػ  بػػن محيػػ  حػػ يفها ععػػز بػػن وػػراج ادل ػػرى حػػ يفها زل ػػ  بػػن كػػ  ز 
حػ يفها لبػو ع ػر  م هػػ  بػن عمحػ اهلل حػػ يفها ةالت ػر بػن وػػعي اف عػن لبيػ  عػػن هةػاـ بػن عػػر ة عػن لبيػ  عػػاؿ 

لل  بن ةالك عاؿ : " بال جل الهع صعز اهلل ععي   وعم إ  لف برزة اموع ال ك ػاؿ لػ   للػا ل ػع :  ح يفها
يػػا لبػػا بػػرزة إف رب الالػػادلا ع ػػ  إ  ع ػػ ا ك ععػػز بػػن لف طالػػ.   ك ػػاؿ : إلػػ  رائػػ  اذلػػ ى  ةهػػار امؽلػػاف 

ياةػػة  صػػاح. رايػػد يػػـو ال ياةػػة    إةػاـ ل ليػػائال يػػا لبػػا بػػرزة ععػػز بػػن لف طالػػ. لةيػجل عػػ ا ك غػػ ا   ك ال 
ععز ةفا يح ل ائن رمحة رف "  لةا ح يت جابر كظلمحظلا زل   بن لف طاهر للمحظلػا اجلػوهرى عػن الػ ارعطن 
عن لف حا  بن حمحاف ح يفها ععز بن احلسن بن لعف ح يفها ل ر بن دا د بن طػوؽ حػ يفها عمحػ  الال يػ  

ن  اؾ عن جابر بػن  ػرة عػاؿ : " عػالوا يػا روػوؿ اهلل ةػن بن اخلطاب ح يفها لاصح بن عمح اهلل احملع ز ع
ػل ػػ  رايتػػك يػػـو ال ياةػػة   عػػاؿ الػػذى محع ػػا ك الػػ ليا ععػػز بػػن لف طالػػ. ععيػػ  السػػمـ " و لةػػا احلػػ يت 
ام ؿ ك ػػػاؿ لبػػػو بسػػػر اخلطيػػػ. :   لر لمهػػػ  غػػػ  هػػػذا و  عػػػاؿ لبػػػو الفػػػتح امزدي : م هػػػ  غػػػ  يف ػػػة  م 

وؿ و  عػػاؿ ابػػن عػػ ى : مهػػ  رل ػػوؿ يػػر ى عػػن ال  ػػاة ادلهػػاك  ر ى هػػذا احلػػ يت ةػػظةوف  هػػو ليضػػا رل ػػ
المحاط  ك كضػ  ععػز  الػمحما ةهػ  و  لةػا حػ يت جػابر ك ػاؿ ػلػ، : لاصػح لػي  ب  ػة    عػاؿ ةػرة : لػي  

/  عػػػػاؿ الفػػػػمس : ةػػػػن ؾ احلػػػػ يت و  عػػػػاؿ ابػػػػن حمحػػػػاف : يتفػػػػرد بادلهػػػػاك  عػػػػن  389بةػػػػر و / صػػػػفحة 
اؿ لبو لمح  بن ع ى : هو ةن ةتةػيالال السوكػة ر ى حػ يت الرايػة  هػو غػ  زلفػوظ و  عػ  ادلةاه  و  ع

ر ى لبو بسر بن ةرد ي  هذا احل يت ةن طرؽ لي  كي ػا ةػا ي ػح و  الالحلػ. ةػن حػاكل احلػ يت كيػف 
اهيػة ير ى ةا يالعم لل  باط     م يمحا ةا يالع   و إف هػذا خليالػة لعةػرع و  عػ  ذكرلػا ك كتػاب الالعػ  ادلته

ةن ح يت عيسز بن عمح اهلل بن ع ر بن ععػز بػن لف طالػ. عػن لبيػ  عػن جػ ه عػن ععػز لف روػوؿ اهلل 
صعز اهلل ععي   وعم عاؿ ل  : " ةالك لواا احل    للػهب ب عػ  " و  ذكرلػا عػن ابػن حمحػاف للػ  عػاؿ عيسػز 

ؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  ير ى عن وبائ  ل ياا ةوضوعة و احل يت احلػادى  امربالػوف ك  ر د رايتػ  ععػز روػو 
 وعم يػـو ال ياةػة : للمحظلػا زل ػ  بػن لاصػر احلػاكل عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن ععػز بػن ةي ػوف للمحظلػا لبػو عمحػ  اهلل 
wزل ػػ  بػػن ععػػز احلسػػجل حػػ يفها ال اضػػز زل ػػ  بػػػن عمحػػ اهلل اجلالفػػال حػػ يفها احلسػػا بػػن زل ػػ  بػػن الفػػػرزدؽ 
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رات ال ػ از حػ يفها لبػو عمحػ  الػرمحن ادلسػالودي ح يفها احلسن بن ععز بن ب يػع حػ يفها ػلػ، ابػن حسػن بػن كػ
 هػػو عمحػػ اهلل بػػن عمحػػ ادلعك عػػن احلػػارث بػػن ح ػػ ة عػػن صػػخر بػػن احلسػػم الفػػ ارى عػػن حمحػػاف بػػن احلػػارث 
امزدي عن الربيع بن مي  الضػال عػن ةالػك بػن ضػ رة الر اوػز عػن لف ذر الغفػاري لف روػوؿ اهلل صػعز 

ة ععػز لةػ  ادلػؤةها  إةػاـ الغػر احملحلعػا   كػظعـو كآلػذ بيػ ه اهلل ععي   وػعم عػاؿ : "  ػرد ععػز احلػوض رايػ
كيمحياض  ج     جوه لصحاب  كظعوؿ : ةا لعفت ول ك ال  عػا بالػ ى   كي ولػوف :  محالهػا امكػرب  صػ عهاه 
 وزرلػػػا امصػػػغر  ل ػػػرلاه  عا عهػػػا ةالػػػ    كػػػظعوؿ رد ا ر ا ةػػػر ين ك رد ا ةػػػر ا   كيةػػػربوف  ػػػربة م ي   ػػػوف 

ا و  جػػ  إةػػاة م كالةػػ   الطالالػػة   جػػوه م كػػال  ر ليعػػة المحػػ ر ل  كظضػػوإ صلػػم ك السػػ اا " و بالػػ ها لبػػ 
هذا ح يت م ي ح عن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم  إوهاده ة عم    كي  رلاهي  م يالركػوف  سلرجػ  

لمحظلػا إبػراهيم بػن / احل يت ال ال  امربالوف ك إلفاد ل رجة إليػ  ةػن اجلهػة : ل 395ةن السوكة و / صفحة 
ديهار الف ي  عاؿ للمحظلا لبو ععز بن لمح اف عاؿ للمحظلا احلسن بن احلسػا بػن د ةػا عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن ل ػر 
الػػذارع عػػاؿ حػػ يفها صػػ عة بػػن ةووػػز عػػاؿ حػػ يفها وػػع ة ابػػن  ػػمحي. حػػ يفها عمحػػ  الػػرزاؽ حػػ يفها يال ػػر عػػن 

لف طال. ع ػر  بػن  د  دلػ  ععػز الهػع  ال هري عن عر ة بن ال ب  عن ابن عمحاس عاؿ : " عت  ععز بن
صعز اهلل ععي   وعم كع ا روه الهع صػعز اهلل ععيػ   وػعم كػرب  كػرب ادلسػع وف   ك ػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ  
 وعم : الع م اعق ععز بن لف طال. كضػيعة    الط ػا لحػ ا عمحعػ   م  الط ػا لحػ ا بالػ ه   ك ػمحق جربيػ  

و ك ػاؿ إف اهلل ع  جػ  ي ػرل ععيػك السػمـ  ي ػوؿ لػك حػ، هبػذه ععػز  ععي  السػمـ  ةالػ  ل رجػة ةػن اجلهػة
بن لف طال.   ك كال ا إلي  كالفعفهب ك ي ه كع تا   كإذا كي ا حريرة بيضاا ةستوب كي ا وػطرين ب ػفرا 
: بية ةن الطال. الغال. إ  ععز بن لف طال. " و هذا حػ يت م لةػك ك  ضػال   لف  اضػال  الػذارع 

عطن : هػػو كػػذاب دجػػاؿ و احلػػ يت ال الػػت  امربالػػوف ك ذكػػر عػػن احلسػػن  احلسػػا ععي  ػػا و عػػاؿ الػػ ار 
السػػمـ : للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو عمحػػ  اهلل زل ػػ  بػػن لف ل ػػر احل يػػ ى عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو ععػػز 

  ػػاف بػن لمحػػ  احلسػن بػن عمحػػ الرمحن المحيػع عػاؿ للمحظلػػا لبػو ال اوػم عمحيػػ اهلل بػن زل ػ  السػػ طز عػاؿ للمحظلػا ع
ال عاؽ للمحظلا عمح اهلل بن يفابهب ح يفها لف عن اذلذي  بن حمحي. عػن لف عمحػ اهلل السػ رعه ى عػن زل ػ  بػن  
ك ػػ  السػػو  عػػن امصػػمحغ بػػن لمحا ػػة عػػاؿ : " ةػػرض احلسػػن  احلسػػا رضػػز اهلل عه  ػػا كالادعلػػا روػػوؿ اهلل 

سػن   الػذر إف عاكػا اهلل ع  جػ   لػ يك صعز اهلل ععي   وعم  لبو بسر  ع ر ك اؿ ع ر لالعز : يا لبا احل
لف ب ث هلل ع  ج   سرا و ك اؿ ععز رضز اهلل عه  : إف عاكا اهلل ع  ج   لػ ى صػ هب هلل يفميفػة ليػاـ 
 سرا    عالهب كاط ة ة   ذلك    عالهب جارية ذلم ووداا لوبية : إف عاكػا اهلل وػي ى صػ هب ةػع ةػوا  

ح اهلل ةػػا بػػالغمةا  هػػم صػػياـ  لػػي  عهػػ هم ععيػػ   م  / كظصػػمححوا عػػ  ةسػػ 391يفميفػػة ليػػاـ   / صػػفحة 
ك     كالطعمح ععز رضز اهلل عه  إ  رج  ةن الي ػود ي ػاؿ لػ  جػار بػن مشػر الي ػودي ك ػاؿ : لػ  لوػعفن 
يفميفػػة وصػػع ةػػن  ػػال     لعطػػن جػػ ة صػػوؼ يغ ذلػػا لػػك بيػػهب زل ػػ  صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم   عػػاؿ كظعطػػاه 

wز كاط ػة رضػز اهلل عه ػا  عػاؿ : د لػك كػاغ   هػذا    عاةػهب اجلاريػة كاحت ع  ععػز بػهب يفوبػ   دلػ  ععػ
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إ  صاع ةن الةال  كطحهت   عحلهت  كخمح ت ةه  مخسة لعراص  صعز ععز ععي  السػمـ ادلغػرب ةػع الهػع 
صعز اهلل ععيػ   وػعم  رجػع كوضػع الطالػاـ بػا ي يػ   عالػ  ا ليفطػر ا  إذا ةسػسا بالمحػاب ي ػوؿ : يػا لهػ  

سا ةن ةساكا ادلسع ا ععز بابسم لطال ػول لطال سػم اهلل ععػز ةوائػ  اجلهػة   عػاؿ : بيهب زل     ةس
كركع ععز ي ه  ركالهب كاط ة  احلسا    للةػظ ي ػوؿ : يػا كاط ػة ذات السػ اد  الي ػا   لةػا  ػرى المحػائ  
إ  ادلسػسا عػػ  جػػاا إ  المحػػاب لػػ  حهػػا   يةػسو إ  اهلل  يسػػتسا حرةػػهب اجلهػػة ععػػز الضػػها   ي ػػوى 

الهػػػار إ  وػػػحلا كظجابتػػػ  كاط ػػػة : لةػػػرؾ يػػػا ابػػػن عػػػم  ػػػع طاعػػػ    ةػػػا  ةػػػن لػػػـو  م  ضػػػاع  لرجػػػو إف 
لطال ػػهب ةػػن رلاعػػ  كػػ كالوا الطالػػاـ إ  ادلسػػسا و  ذكػػر حػػ ي ا طػػويم ةػػن هػػذا اجلػػه  ك كػػ  يػػـو يهةػػ  

ضػيحتا ك الف ػيحا   لبيا ا  جتيمح  كاط ة مب ع ا ةن لرؾ الةالر  لكس ه شلا عػ  لػ ه اهلل ع  جػ  ذيهػك الف
عػػػن ة عػػػ   لجع  ػػػا ك إحالػػػة الطفعػػػا بإعطػػػاا السػػػائ  السػػػ    كعػػػم لر لف لطيػػػ  بػػػذكر احلػػػ يت لركاكتػػػ  
 ك اعػػة ةػػا حػػوى      ولػػره لف الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ععػػم بػػذلك ك ػػاؿ : " الع ػػم للػػ ؿ ععػػز وؿ 

إذا جفهػػة  فػػور شلعػػواة / صػػفحة زل ػػ  ك ػػا لل لػػهب ععػػز ةػػرق   مث عػػاؿ : ادلعػػال سلػػ عك   كػػ لعهب و كػػ
/ يفريػػ ا  عراكػػا ك غراكػػا   ةسععػػة بػػاجلوهر    ذكػػر ةػػن هػػذا اجلػػه  " و  هػػذا حػػ يت م يةػػك ك  392

 ضال   لو   ي ؿ ععز ذلػك إم ام ػالار الركيسػة  امكالػاؿ الػد يتهػ ه عه ػا ل ل ػك السػادة و عػاؿ ػلػ، بػن 
  بػن حهمحػ  : حرعهػا حػ يت زل ػ  بػن ك ػ  و  لةػا لبػو ةالا : لصمحغ بن لمحا ة م يسا ى  ػي ا و  عػاؿ لمحػ

عمح  اهلل الس رعه ى كم يويفمح ب  و احل يت الرابع  امربالوف ك ةالال ػة الروػوؿ لػ  عهػ  ةو ػ  : للمحظلػا زل ػ  
بن ع ر امرةوى عاؿ للمحظلا عمح  ال ػ   بػن ادلػظةوف عػاؿ للمحظلػا ععػز بػن ع ػر الػ ارعطن حػ يفها احلسػن بػن 

حلعز ح يفها ععز بن احلسا بػن ع محػة حػ يفها احلسػا ابػن لبػاف حػ يفها عمحػ اهلل بػن ةسػعم زل   بن بةر المح
ادلمئػػز عػػػن لبيػػ  عػػػن إبػػػراهيم عػػن عع  ػػػة  اموػػود عػػػن عائةػػػة عالػػهب : عالػػػهب روػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ  
مث   وػػعم  هػػو ك بيت ػػا دلػػا حضػػره ادلػػوت : " ادعػػوا إ  حمحيػػع   كػػ عوت لػػ  لبػػو ك لبػػا   بسػػر   كه ػػر إليػػ 

 ضػػع رلوػػ  مث عػػاؿ : ادعػػوا إ  حمحيػػع   كػػ عوا لػػ  ع ػػر   كع ػػا ل ػػر إليػػ   ضػػع رلوػػ  مث عػػاؿ : ادعػػوا إ  
حمحيع   ك عهب :  يعسم ادعوا ل  ععز بن لف طال. كػواهلل ةػا يريػ  غػ ه   كع ػا روه كػرد ال ػوب الػذى كػاف 

عػػاؿ الػػ ارعطن : ةػػن ؾ و     ععيػػ  مث لدلػػ  ك لدلعػػ    كيػػ  كعػػم يػػ ؿ زلت ػػه  حػػد عػػمحو  يػػ ه ععيػػ  " و
ال حيح عن عائةة : " عػمحو روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم بػا وػحري  ضلػرى " و احلػ يت اخلػاة  
 امربالػوف ك   ي ػػ  برتيػػة عػػورة الروػػوؿ ععيػػ  السػػمـ : للمحظلػػا وػال  اخلػػ  بػػن زل ػػ  عػػاؿ للمحظلػػا زل ػػ  بػػن 

المحخػػاري عػاؿ للمحظلػػا عمحػ الغجل بػن وػػالي  احلػاكل حػػ يفها  لف ل ػر احل يػ ى عػػاؿ للمحظلػا عمحػػ الرحيم ابػن لمحػ 
لبو احلسن ععز ابن عمحػ اهلل بػن الفضػ  الت ي ػال لف عمحػ اهلل بػن زيػ اف حػ يف م حػ يفها هػار ف بػن لف بػردة 

/ عػن السػائ.  393ح يفجل للز حسا عن ػل، بن يالعز عن عمح اهلل بن ةووز عن ال هري / صػفحة 
ز اهلل ععيػػ   وػػعم : " لف ك لػػن   يػػرى جتػػرد  ل  عػػور ز إم ععػػز " و بػػن ي يػػ  عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػع

wهػػذا حػػ يت ةوضػػوع    ادلػػت م بػػ  عمحػػ ادلعك بػػن ةووػػز  هػػو ع ػػ  بػػن ةووػػز الػػوجي ز و عػػاؿ ادل ػػهف : 
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عع. الرا ى ا   مج  ضالف  كػذلك عػاؿ الػ ارعطن و عػاؿ ادل ػهف : ععػهب  هػذا ةػن احملػن الال ي ػة الػد 
ن احملػػ يفا  ػػ لي  الضػػاليف  امػػر ح    هػػذه حيعػػة ع ي ػػة ععػػز الةػػرع   ملػػ  إذا   عػػ  زؿ كي ػػا ك ػػ  ةػػ

يالػرؼ لحسػن ال ػن بػػ  كال ػ  بر ايتػ  و عػػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : ع ػػ  بػن ةووػز لػػي  ب  ػة و  عػاؿ الهسػػائال 
 ال ارعطن : ةن ؾ و  عاؿ ابن ع ى : هػو ك عػ اد ةػن يضػع احلػ يت ةتهػا  إوػهادا و احلػ يت السػادس 

مربالوف ك  كػاة ععػز ععيػ  السػمـ : للمحظلػا عمحػ  الوهػاب عػاؿ للمحظلػا زل ػ  بػن ادل فػر عػاؿ للمحظلػا لمحػ  بػن  ا
ع ػػرب الالتي ػػال عػػاؿ حػػ يفها يووػػف بػػن الػػ لي  حػػ يفها لبػػو جالفػػر الال يعػػز حػػ يفها زل ػػ  بػػن ةػػرداس حػػ يفها 

موػػساؼ عػػن زل ػ  بػػن بسػػ  احلضػػرةال حػػ يفها جالفػػر بػػن وػػعي اف عػن زل ػػ  بػػن ععػػز السػػو  عػػن وػػال  ا
لصػػمحغ بػػن لمحا ػػة عػػاؿ عػػاؿ ععػػز رضػػز اهلل عهػػ  : " إف لعيعػػال حػػ يفجل ل: لضػػرب لسػػمحع عةػػرة متضػػز ةػػن 
رةضػػاف  هػػز العيعػػة الػػد ركػػع كي ػػا عيسػػز " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع و كظةػػا لصػػمحغ ك ػػاؿ ػلػػ، : م يسػػا ى 

ضػػع احلػػ يت  ػػي ا   عػػاؿ  م ػلػػ  محػػ  لف يػػر ى عػػن وػػال  اموػػساؼ و عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : كػػاف وػػال  ي
ععز الفور و احل يت السابع  امربالػوف ك ذكػر ركوبػ  يػـو ال ياةػة : للمحظلػا عمحػ الرمحن ابػن زل ػ  عػاؿ للمحظلػا 
لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب للمحظلػػا عمحيػػ اهلل بػػن زل ػػ  بػػن عمحيػػ اهلل الهحلػػار حػػ يفها زل ػػ  بػػن ادل فػػر حػػ يفها عمحػػ  

ا ععػػز بػػن ادل ػػجل ال  ػػرى حػػ يفها زيػػ  بػػن / حػػ يفه 394اجلمحػػار بػػن لمحػػ  بػػن عمحيػػ اهلل الس سػػار / صػػفحة 
احلمحػػاب حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن ذليالػػة حػػ يفها جالفػػر بػػن ربيالػػة عػػن عسرةػػة عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل 
صعز اهلل ععي   وعم : " ةػا ك ال ياةػة راكػ. غ لػا ضلػن لربالػة   ك ػاـ إليػ  ع ػ  الالمحػاس ك ػاؿ  ةػن هػم يػا 

   ج  ػػػا كوجػػػ  املسػػػاف  لػػػ ها كخػػػ  الفػػػرس  عرك ػػػا ةػػػن لؤلػػػؤ  روػػػوؿ اهلل   عػػػاؿ لةػػػا للػػػا كالعػػػز الػػػرباؽ
 لذلاها زبرج  اف لضرا اف  عيهاهػا ة ػ  كوكػ. ال هػرة  ت ػ اف ة ػ  الهحل ػا ادلضػيها ك ادلضػي تا   ذل ػا 
 الاع ة    الاع الة   بع اا زلحلعة  ضر ةرة   ه ز للرى يتحػ ر ةػن ضلرهػا ة ػ  اجل ػاف ةضػطربة ك 

   ذل. المح رة و طويعػة اليػ ين  الػرجعا   لظمك ػا كػظظمؼ اذلػر ةػن زبرجػ  للضػر احلعمح و لد: ذلمح ا ة
جتػػ  ك ةسػػ ها   شلرهػػا كػػالريح    هػػز ة ػػ  السػػحابة ذلػػا لفػػ  كػػهف  اسدةيػػا  سػػ ع السػػمـ   ف  ػػ    
  هػػز كػػوؽ احل ػػار  د ف المحغػػ  و عػػاؿ الالمحػػاس :  ةػػن يػػا روػػوؿ اهلل   عػػاؿ  للػػز صػػاا ععػػز لاعػػة اهلل الػػد
عفر هػػا ك ع رهػػا   عوةػػ  و عػػاؿ الالمحػػاس :  ةػػن   عػػاؿ ع ػػز محػػ ة بػػن عمحػػ ادلطع. لوػػ  اهلل  لوػػ  روػػول  
وػي  الةػ  اا ععػز لػاع: و عػػاؿ الالمحػاس :  ةػن يػا روػػوؿ اهلل   عػاؿ  للػز ععػز ععػػز لاعػة ةػن لػوؽ اجلهػػة 

وف ركهػا ةػا ةػن زةاة ا ةن لؤلؤ رط. ععي ا زل ػ  ةػن يػاعوت ععػز رلوػ   ػاج ةػن لػور   لػذلك التػاج وػمحال
ركن إم  كيػ  ياعو ػة محػراا  ضػر لعراكػ. ادلخػ. ععيػ  حعتػاف  بيػ ه لػواا احل ػ     هػو يهػادى : ل ػ   لف 
م إلػػ  إم اهلل  لف زل ػػ ا روػػوؿ اهلل   كت ػػوؿ اخلمئػػمح : ةػػا هػػذا إم لػػال ةروػػ  ل  ةعػػك ة ػػرب   كيهػػادى 

حاةػػ  عػػرش هػػذا ععػػز بػػن لف طالػػ.  صػػز ةهػػاد ةػػن بطهػػاف الالػػرش : لػػي  هػػذا لمحيػػا  م ةعسػػا ة ربػػا  م 
روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم  إةػػاـ ادلت ػػا  عائػػ  الغػػر احملحلعػػا " و طريػػمح ولػػر : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن 
wزل ػ  للمحظلػػا لمحػ  بػػن ععػػز بػن يفابػػهب للمحظلػػا لبػو الوليػػ  احلسػن بػػن زل ػػ  ال ربهػ ى للمحظلػػا زل ػػ  بػن لمحػػ  بػػن 
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زل ػػ  بػػن ل ػػر بػػن لعػػف  لعػػف بػػن زل ػػ  بػػن إ اعيػػ  عػػاؿ حػػ يفها / زل ػػ  بػػن وػػعي اف احلػػاكل للمحظلػػا 
/ لبو ع  اف والي  بن وعي اف ح يفها لبو الطي. حا  بن ةه ور احله عػال حػ يفها ادلفضػ   395صفحة 

بن وعيم عن امع   عن عمحاية امو ي عن امصمحغ بن لمحا ػة عػن ابػن عمحػاس عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز 
ل ياةػػة ركػػ. غ لػػا ضلػػن لربالػػة   عػػاؿ ك ػػاـ إليػػ  ع ػػ  الالمحػػاس ك ػػاؿ لػػ  : كػػ اؾ اهلل ععيػػ   وػػعم : " لػػي  ك ا

لف  لةز للهب  ةن   ك ك اؿ   لةا للا كالعز دابة اهلل الػرباؽ    لةػا للػز صػاا كالعػز لاعػة اهلل الػد ع ػرت 
   ع ز مح ة لو  اهلل  لو  روول  ععػز لػاع: الالضػمحاا    للػز  ابػن ع ػز  صػ ري ععػز بػن لف طالػ. 
رضز اهلل عه  ععز لاعة ةػن لػوؽ اجلهػة ة  ػة ال  ػر رجع ػا ك رحع ػا   ةػن زةػرد للضػر ةضػمح. بالػذه. 
اممحػر   رلوػػ ا ةػػن السػػاكور امبػػيو  ذلمح ػػا ةػػن الالهػرب ام ػػ .  عوائ  ػػا ةػػن ادلسػػك امذكػػر  عه  ػػا ةػػن 

حل   كم ؽلر مبم ةن ادلمئسػة لؤلؤ ععي ا عمح  ةن لور اهلل   باطه ا عفو اهلل  ظاهرها رمحة اهلل   بي ه لواا ا
إم عالوا : هذا ةعك ة رب ل  لال ةرو  ل  حاة  عرش رب الالادلا   كيهادى ةهػاد ةػن لػ لاف الالػرش ل  
عاؿ ةن بطهاف الالرش : لي  هذا ةعسا ة ربا  م لمحيا ةروم  م حاة  عػرش رب الالػادلا و هػذا ععػز بػن 

ادلت ػا  عائػ  الغػر احملحلعػا إ  جهػاف رب الالػادلا   لكعػح ةػػن  لف طالػ. ععيػ  السػمـ لةػ  ادلػؤةها  إةػاـ
ص ع   لاب ةن كذب    كعو لف عاب ا عمح اهلل با الػركن  ادل ػاـ للػف عػاـ  للػف عػاـ حػد يسػوف كالةػن 
المحػػا     ل ػػز اهلل ةمحغضػػا سؿ زل ػػ  لكمحػػ  اهلل ععػػز ةهخػػره ك لػػار ج ػػهم " و هػػذا حػػ يت م ي ػػح عػػن 

 ععي   وػعم   كظةػا الطريػمح ام ؿ كػابن ذليالػة ذاهػ. احلػ يت   كػاف ػلػ، بػن وػالي  م رووؿ اهلل صعز اهلل
يراه  ي ا    ضالف  ػل، ابن ةالا  كاف ي ل  عن ضالفاا و  لةػا الطريػمح ال ػال ك ػاؿ لبػو بسػر اخلطيػ. : 

ةػػا امصػػمحغ رجالػػ  كػػي م غػػ   احػػ  رل ػػوؿ  ولػػر ف ةالر كػػوف بغػػ  ال  ػػة    ادلفضػػ  ك عػػ اد ام ػػولا    ل
ك اؿ ػل، م يسا ى  ي ا و احل يت ال اةن  امربالوف ك صالوده ععز ادلهػرب يػـو ال ياةػة : للمحظلػا / صػفحة 

/ اجلريرى للمحظلا الالةارى ح يفها ال ارعطن ح يفها لبو الالمحػاس لمحػ  بػن ععػز ادلػرهال حػ يفها إ اعيػ   396
ة عػن ال هػري عػن للػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل بن ةووز ح يفها ععز بن ي ي  الذهعز حػ يفها وػفياف بػن عييهػ

صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػػعم : " إذا كػػػاف يػػػـو ال ياةػػػة ل ػػػ.   ةهػػػرب طولػػػ  يفميفػػػوف ةػػػيم   مث يهػػػادى ةهػػػاد ةػػػن 
بطهاف الالرش : لين زل     كظجي.   كي اؿ   ارؽ   كظكوف لعمه و عػاؿ : مث يهػادى ال اليػة : ليػن ععػز 

كػػػػيالعم ميػػػػع اخلمئػػػػمح لف زل ػػػػ ا وػػػػي  ادلروػػػػعا    لف ععيػػػػا وػػػػي   بػػػػن لف طالػػػػ.   كيسػػػػوف د ل ك عػػػػاه  
ادلؤةها و عاؿ لل  بن ةالك : ك اـ إلي  رج  ك اؿ : يا رووؿ اهلل ةن يمحغو ععيا بالػ  هػذا   ك ػاؿ : يػا 
للار امل ار م يمحغض  ةػن عػري  إم  ػ ز  م ةػن امل ػار إم ي ػودى    م ةػن الالػرب إم دعػز    م 

اس إم   ز " و هذا ح يت ةوضوع ععز رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم و  ععػز بػن ي يػ  ةن وائر اله
رل وؿ    ادلت م ب  إ اعي  بن ةووز كاف غاليا ك التةيع    كػاف لبػو بسػر بػن لف  ػيمحة يسػ ي  الفاوػمح 

لػػػا لبػػػو طالػػػ. و احلػػػ يت التاوػػػع  امربالػػػوف ك ذكػػػر كسػػػو   يػػػـو ال ياةػػػة : للمحظلػػػا لبػػػو ال اوػػػم اجلريػػػرى للمحظ
wالالةػػارى حػػ يفها الػػ ارعطن حػػ يفها زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن لف الػػ عع حػػ يفها وػػع اف بػػن  وبػػة للػػربل زل ػػ  بػػن 
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احلحلاج ح يفها احلسم بن ظ   عن ةيسرة بن حمحي. اله  ي عن ادله اؿ بن ع رة عن زل   بػن ععػز بػن 
عه  عاؿ عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل احلهفية  عمح  اهلل ابن احلارث بن لوك  عن ععز بن لف طال. رضز اهلل 

ععي   وعم : " يا ععز إف ل ؿ لعمح اهلل يسسز يـو ال ياةة إبراهيم ععي  السػمـ   كيسسػز يفػوبا لبيضػا 
  مث ي اـ عن ؽلا الالرش   مث لدعز كظكسػز يفػوبا للضػرين   مث لعػاـ عػن يسػار الالػرش   مث  ػ عز للػهب 

ؽليجل   لك ػا  رضػز يػا ععػز لف  ػ عز إذا دعيػهب     سسػز يا ععز كتسسز يفوبا للضرين   مث   اـ عن 
/ إذا كسػػػيهب  لف  ةػػػفع إذا  ػػػفالهب   " و عػػػاؿ الػػػ ارعطن :  فػػػرد بػػػ  ةيسػػػرة   فػػػرد بػػػ   397/ صػػػفحة 

احلسػم بػن ظ ػػ  عهػ  و عػػاؿ ػلػ، بػن ةالػػا : احلسػم كػػذاب و  عػاؿ السػال ى : وػػاعق و  عػاؿ الهسػػائال : 
ف يػػػر ى عػػػن ال  ػػػاة ادلوضػػػوعات و احلػػػ يت اخل سػػػوف ك كضػػػ  ةػػػن ؾ احلػػػ يت و  عػػػاؿ ابػػػن حمحػػػاف : كػػػا

 ػػيالت  : ر ى لبػػو بسػػر بػػن ةرد يػػ  حػػ يفها وػػعي اف ابػػن لمحػػ  حػػ يفها زل ػػ  بػػن احلسػػا بػػن حفػػا حػػ يفها 
عمحػػاد بػػن يال ػػوب حػػ يفها ػلػػ، بػػن ديهػػار عػػن ع ػػر  بػػن إ اعيػػ  اذل ػػ ال عػػن لف إوػػحاؽ عػػن عاصػػم بػػن 

اهلل ععيػ   وػعم : " ة عػز ة ػ   ػحلرة للػا لصػع ا  ععػز كرع ػا    ض رة عن ععز عاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز
 احلسػػن  احلسػػا مثر ػػا    الةػػيالة  رع ػػا   كػػظى  ػػر ؼلػػرج ةػػن الطيػػ. إم الطيػػ.   " عػػاؿ ابػػن حمحػػاف :  
كػػػاف عمحػػػاد بػػػػن يال ػػػوب راكضػػػيا داعيػػػػة   ر ى ادلهػػػاك  عػػػػن ادلةػػػاه  كاوػػػتحمح الػػػػنؾ و احلػػػ يت احلػػػػادى 

اجلهػػة : للمحظلػػا ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز حػػ يفها احلسػػن بػػن لف طالػػ.   اخل سػػوف ك دلػػوؿ  ػػيالت 
ح يفها لمح  بن إبراهيم حػ يفها صػاا بػن لمحػ  بػن يووػف المحػ از حػ يفها ع ػاـ بػن احلسػم حػ يفها ميػع بػن 
ع   المح ري ح يفها ووار عن زل   بن جحادة عن الةالال عن ععز عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  

" للهب   يالتك ك اجلهة " و هذا ح يت م ي ح و  ووار لي  ب  ة و عاؿ ابن ظل  : ميػع ةػن  وعم : 
لكػػذب الهػػاس و  عػػاؿ ابػػن حمحػػاف : كػػاف يضػػع احلػػ يت و احلػػ يت ال ػػال  اخل سػػوف ك للػػ  م غلػػاز ععػػز 

بػػن ععػػز بػػن  ال ػػراط إم بإجاز ػػ  : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب للمحظلػػا لمحػػ 
احلسا التوزى للمحظلا احلسن بن احلسا الف ي  ح يفها لبو ال اوم عمحي اهلل بن لؤلؤ السػاجز للمحظلػا ع ػر بػن 

/ وػوار لػايل حػ يفها  398 اص  بالمح رة عاؿ  الهب و   بن عمحػ اهلل ي ػوؿ للػربل زل ػ  بػن / صػفحة 
عػػاؿ : دلػػا حضػػرت  كػػاة لف  ةالػػك بػػن ديهػػار حػػ يفها احلسػػن بػػن لف احلسػػن المح ػػري عػػن للػػ  بػػن ةالػػك

 الػػهب ععػػز بػػن لف طالػػ. رضػػز اهلل عهػػ  ي ػػوؿ : " ادلتفروػػوف ك الهػػاس لربالػػة : اةرل ػػاف  رجػػمف   كظةػػا 
ادلػػرلة ام   ك ػػفرا بهػػهب  ػػالي. دلػػا  فروػػهب ك ةووػػز عالػػهب ك يػػا لبػػهب اوػػتظجره إف لػػ  ةػػن اوػػتظجرت 

ل ـو كي  ةػن ال اهػ ين   عػاؿ اهلل  الػا  ك  عػاؿ ال وى امةا      الرج  ام ؿ الال ي  ععز ع   يووف  ا
الذى ا ناه ةن ة ػر مةرل ػ  لكرةػال ة ػواه عسػز لف يهفالهػا ل  لتخػذه  لػ ا   و  لةػا ادلػرلة ال اليػة كخ غلػة 
بههب لويع  دلػا  فروػهب ك الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم  عالػهب لال  ػا : عػ   هسػ هب ر حػال ر ح زل ػ  بػن 

ةػة كػ  جن إيػاه و  لةػا الرجػ  اسلػر كػظبو بسػر ال ػ يمح دلػا حضػر   الوكػاة عػاؿ : عمحػ اهلل   إلػ  لػال هػذه ام
wإ: ع   فروهب لف لجال  امةر بالػ ى ك ع ػر ابػن اخلطػاب رضػز اهلل عهػ    ك عػهب إف جتالع ػا ك غػ ه م 
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  لرضز   ك اؿ : ورر ن  اهلل مورلك ك لفسك مبا  الت  ةن رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم   ك عهب لػ
:  ةا هو   عػاؿ :  الػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم ي ػوؿ : ععػز ال ػراط ع محػة م غلوزهػا لحػ  إم 
 ػػواز ةػػن ععػػز بػػن لف طالػػ. رضػػز اهلل عهػػ    ك ػػاؿ ععػػز : لم لوػػرؾ ك لفسػػك ك ع ػػر مبػػا  التػػ  ةػػن 

. جػوازا دلػن يسػ. لبػا رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم   ك اؿ :  ةا هو   ك اؿ : عاؿ   يا ععز م  ست
بسر  ع ر كإم ا وي ا ك وؿ لهػ  اجلهػة بالػ  الهمحيػا و عػاؿ للػ  : كع ػا لكضػهب اخلمكػة إ  ع ػر عػاؿ   
ععز : يا لل  إ: طالالػهب رلػارى الالعػم ةػن اهلل  الػا  ك السػوف كعػم يسػن   لف لرضػز بغػ  ةػا جػرى ك 

اهلل    عػػ   الػػهب روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػابمح ععػػم اهلل  إراد ػػ  لوكػػا ةػػن لف يسػػوف ةػػن اعػػناض ععػػز
 وعم ي وؿ : للػا لػا  الهمحيػا  للػهب يػا ععػز لػا  ام ليػاا " و عػاؿ اخلطيػ. : هػذا احلػ يت ةوضػوع ةػن 

/ احلػػ يت ال الػػت  اخل سػػوف  399ع ػػ  ال  ػػاص    ضػػال  ع ػػر بػػن  اصػػ  ل   ضػػع ععيػػ  و / صػػفحة 
اهر للمحظلػػػا لبػػػو بسػػػر المحي  ػػػز للمحظلػػػا لبػػػو عمحػػػ  اهلل زل ػػػ  بػػػن ك هػػػذا ادلالػػػجل : للمحظلػػػا لبػػػو ال اوػػػم زاهػػػر بػػػن طػػػ

عمحػػػ اهلل حػػػ يفجل عطيػػػة بػػػن وػػػالي  عػػػن عمحػػػ اهلل امل لسػػػال عػػػاؿ حػػػ يفها ال اوػػػم بػػػن عع  ػػػة امهبػػػري حػػػ يفجل 
ع  اف بن جالفر ال يهورى ح يفها إبراهيم بن عمح اهلل ال ػاع ي حػ يفها ذ  الهػوف ادل ػرى حػ يفها ةالػك بػن 

لبيػ  عػن ععػز عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " إذا مػع اهلل  لل  عن جالفػر بػن زل ػ  عػن
ام لػػا  اسلػػرين يػػـو ال ياةػػة  ل ػػ. ال ػػراط ععػػز جسػػر ج ػػهم     غلػػ  لحػػ  إم ةػػن كالػػهب ةالػػ  بػػرااة 
بومية ععز بن لف طال. ععي  السػمـ " و هػذا حػ يت ة طػوع ةوضػوع للػذ ةػن بػا احلسػم  ذى الهػوف 

وػػرع  شلػػن  ضػػال     إبػػراهيم بػػن عمحػػ اهلل ةػػن ؾ و احلػػ يت الرابػػع  اخل سػػوف ك هػػذا ادلالػػجل : عػػ   ضػػال  ل  
للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ از عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو لالػػيم احلػػاكل حػػ يفها لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن 

رلاهػ  كارس الالمح ى ح يفجل لف كػارس بػن محػ اف بػن عمحػ الرمحن حػ يفجل جػ ى عػن  ػريك عػن ليػت عػن 
عػػن طػػا س عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ : " ععػػهب لعهػػال صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم لعهػػار جػػواز   عػػاؿ : لالػػم   ععػػهب : 
 ةا هو   عاؿ ح. ععز بن لف طال. ععي  السمـ " عػاؿ لبػو لالػيم : كػاف زل ػ  بػن كػارس راكضػيا غاليػا 

  ك ادلػذه. و احلػ يت  ضاليفا ك احل يت  عاؿ لبو احلسن بن الفرات : كاف غ  يف ػة  م زلػود ك زل ػود
اخلاة   اخل سوف ك هذا ادلالجل : للمحظلا ال  از عاؿ للمحظلا لبو بسر اخلطي. للمحظلا ععز بن لف ععػز ادلالػ ؿ 
ح يفها ع ر بن زل   بن إبراهيم المححلعز ح يفها لبو ععز لمح  بػن صػ عة المحمحػع حػ يفها عمحػ اهلل بػن دا د بػن 

عسر بن لمح  بػن عسػر ةػو  ععػز ابػن لف طالػ. عػن لبيػ  عمحي ة امل اري ح يفها ةووز بن ععز ح يفها 
عػػن جػػ ه عػػن كالػػ. بػػن لوكػػ  عػػن بػػمؿ بػػن محاةػػة عػػاؿ : " لػػرج ععيهػػا روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم 

/ ك ػاؿ : ةػا لضػحسك يػا روػوؿ اهلل  455ضاحسا ةستمحةرا ك اـ إلي  عمح الرمحن ابن عوؼ   / صػفحة 
 الػػػا  دلػػا لراد لف يػػػ  ج ععيػػا كاط ػػة لةػػػر ةعسػػا لف ي ػػػ   ػػحلرة طػػػوف   عػػاؿ : بةػػارة ل تػػػجل ةػػن رف لف اهلل 

ك  ها كته رت صػساكا  إلةػظ اهلل ةمئسػة كػالت طوا   كػإذا كالػهب ال ياةػة يفػارت ةمئسػة ك اخلعػمح كػم يػر ف 
wزلمحػا لهػػا لهػػ  المحيػهب زلضػػا إم دكالػػوا إليػػ  كتابػا   بػػرااة ةػػن الهػار كمحػػا للػػز  ابػػن ع ػز  ابهػػ: كسػػاؾ رجػػاؿ 
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اا ةػػن لةػػد ةػػن الهػػار " و عػػاؿ اخلطيػػ. : رجػػاؿ هػػذا احلػػ يت ةػػا بػػا بػػمؿ  ع ػػر بػػن زل ػػ  كع ػػم  لسػػ
رل ولػػوف و احلػػ يت السػػادس  اخل سػػوف ك إدلالػػ  ةػػن ػلمحػػ  : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  عػػاؿ للمحظلػػا لبػػو 

ن ععػػز بسػػر زل ػػ  بػػن ععػػز اخليػػاط عػػاؿ للمحظلػػا لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن دروػػهب عػػاؿ للمحظلػػا ع ػػر بػػن احلسػػن بػػ
ام ها: عاؿ للربل إوحاؽ بن زل   بن لباف الهخالال حػ يفها ػلػ، بػن عمح احل يػ  احل ػا: حػ يفها  ػريك 
بن عمح اهلل عاؿ : كها عهػ  امع ػ  ك ةرضػ  الػذى ةػات كيػ  كػ ل  ععيػ  لبػو حهيفػة  ابػن لف ليعػز  ابػن 

ك ل ؿ يػػـو ةػػن ليػػاـ اسلػػرة  ولػػر  ػػربةة كالتفػػهب لبػػو حهيفػػة إليػػ    ك ػػاؿ لػػ  : يػػا لبػػا زل ػػ  ا ػػمح اهلل كإلػػك 
يـو ةن لياـ ال ليا    ع  كهػهب بػ ث ك ععػز بػن لف طالػ. رضػز اهلل عهػ  بظحاديػت لػو لةسػسهب عه ػا  
كػػػاف لػػػ ا لػػػك   عػػػاؿ : ك ػػػاؿ امع ػػػ  : ادل عػػػز ي ػػػاؿ هػػػذا   اوػػػه  ل   اوػػػه  ل حػػػ يفجل لبػػػو ادلتوكػػػ  

اهلل ععي   وعم : " إذا كاف يـو ال ياةػة عػاؿ اهلل  الهاجز عن لف والي  اخل رى عاؿ : عاؿ رووؿ اهلل صعز
   لالعػػز بػػن لف طالػػ. رضػػز اهلل عهػػ  : لدلػػم اجلهػػة ةػػن لحمحس ػػا  ادلػػم الهػػار ةػػن لبغضػػس ا و  ذلػػك 
عولػػ   الػػا  : ك لل يػػا ك ج ػػهم كػػ  كفػػار عهيػػ    عػػاؿ : ك ػػاؿ لبػػو حهيفػػة عوةػػوا م غلػػر بػػظظ ر ةػػن هػػذا   

و عػػاؿ كػػواهلل ةػػا ج لػػا المحػػاب حػػد ةػػات امع ػػ  " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع عوةػػوا م غلػػر بػػظطم ةػػن هػػذا 
 كػػذب ععػػػز امع ػػػ     الواضػػع لػػػ  إوػػػحاؽ الهخالػػال    عػػػ  ذكرلػػػا ولفػػا للػػػ  كػػػاف ةػػن الغػػػمة ك الػػػركو 

/ احلػ يت السػابع  اخل سػوف  451السذابا   مث ع   ضػال  ععػز احل ػا:  هػو كػذاب ليضػا و / صػفحة 
لسػمـ ععػز روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عمحػ  لعػمح امجسػاد : للمحظلػا زل ػ  ك  سعيم ر ح ععز ععيػ  ا

بن لاصر عاؿ للمحظلا ادلمحارؾ بن عمح  اجلمحار للمحظلا عمح  المحاعال بػن لمحػ  للمحظلػا زل ػ  بػن جالفػر بػن عػمؽ عػاؿ 
يػوب بػن للمحظلا لبو الفتح امزدي احلاكل ح يفها ها م بن ل   ح يفها  يمحاف بن زل   ح يفها عمح اهلل بػن ل

لف عػػمج عػػاؿ حػػ يفجل لف عػػن لف جالفػػر زل ػػ  بػػن ععػػز بػػن حسػػا عػػن لبيػػ  عػػن جػػ ه ععػػز عػػاؿ : عػػاؿ 
روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " إف اهلل ع  جػػ  لعػػمح امر اح عمحػػ  امجسػػاد بػػظلفز عػػاـ   مث حط ػػا 

هػػػذا حػػػ يت بػػػهب الالػػػرش   مث لةرهػػػا بالطاعػػػة   كػػػظ ؿ ر ح وػػػع هب ععػػػز ر ح ععػػػز ععيػػػ  السػػػمـ " و 
ةوضوع و عاؿ امزدي : عمح اهلل بن ليوب  لبوه كذاباف م ب  الر اية عه  ا و احلػ يت ال ػاةن  اخل سػوف 
: للمحظلا عمح  الوهػاب عػاؿ للمحظلػا عاصػم بػن احلسػن عػاؿ للمحظلػا لبػو ع ػر بػن ة ػ ى حػ يفها ع  ػاف بػن لمحػ  

لهحلػرا: عػاؿ حػ يفها لالػ  بػن إ اعيػ  الس اؾ ح يفها زل   بن لمح  ابن ادل ػ ى حػ يفها الالمحػاس بػن ي يػ  ا
عن هةاـ بن عر ة عن لبي  عن عائةة عالهب : " ععهب يا رووؿ اهلل ةن ل  ةن بال ؾ   عاؿ لبػو بسػر   
ععهب : ك ػن لػ  الهػاس بالػ  لف بسػر   عػاؿ ع ػر و عالػهب كاط ػة : يػا روػوؿ اهلل     ػ  ك ععػز  ػي ا و 

لفس   ي ا " و هذا حػ يت ةوضػوع ععػز روػوؿ اهلل صػعز عاؿ يا كاط ة ععز لفسال ك ن رليتي  ي وؿ ك 
اهلل ععيػػ   وػػعم و عػػاؿ ابػػن عػػ ى : لالػػ  يضػػع احلػػ يت ععػػز يف ػػاة ادلسػػع ا و  عػػاؿ لبػػو الفػػتح امزدي : 
هػو كػػذاب و عػاؿ الػػ ارعطن :  زل ػ  بػػن ادل ػ ى ضػػاليف و احلػ يت التاوػػع  اخل سػوف : للمحظلػػا زل ػ  بػػن 

wف للمحظلػا الػ ارعطن حػ يفها احلسػن بػن زل ػ  بػن بةػر حػ يفها ععػز بػن احلسػا ع ر امرةوى للمحظلا ابن ادلػظةو 
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/ إ اعيػػ  بػن لبػػاف عػػن لاصػػح بػن عمحػػ الرمحن عػػن  ػػاؾ  452( / صػػفحة  1ادلوضػػوعات  26حػ يفها   
بن حرب عن لل  بن ةالػك عػاؿ " كػاف ععػز بػن لف طالػ. ععيػ  السػمـ ةريضػا   كػ لعهب ععيػ   عهػ ه 

عه  ا جالسػاف كحلاوػهب عهػ ه   ك ػا كػاف إم وػاعة كحلػاا الهػع صػعز اهلل ععيػ  لبو بسر  ع ر رضز اهلل 
 وعم كحلعػ  ك ةسػاف  جالػ  يه ػر ك  ج ػ    ك ػاؿ لبػو بسػر  ع ػر رضػز اهلل عه  ػا يػا لػال اهلل م لػراه 
بػ  إم دلا ب  ك إم دلائهب   ك اؿ لػن ؽلػوت هػذا اسف  لػن ؽلػوت هػذا إم ة تػوم " و عػاؿ الػ ارعطن : الفػرد 

لاصػػح    يػػر ه عهػػ  غػػ  إ اعيػػ  بػػن لبػػاف و عػػاؿ ادل ػػهف : ععػػهب  لةػػا لاصػػح ك ػػاؿ ػلػػ، : لػػي  ب  ػػة و 
 عاؿ الفمس : ةن ؾ احل يت و  لةا إ اعي  ك اؿ لمح  ح ث بظحاديػت ةوضػوعة كنكهػاه و  عػاؿ ػلػ، 

 ؾ احلػ يت و  عػاؿ ابػن  لبو حا  الرازي : هو كذاب و  عاؿ المحخاري  ةسعم  الهسائال  ال ارعطن : ةػن 
حمحاف يضع ععز ال  اة و باب ك كضائ  امربالة  كي  لحاديت : احل يت ام ؿ : للمحظلا لبو ةه ػور ال ػ از 
عػػاؿ لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز اخلطيػػ. عػػاؿ : حػػ يفهب عػػن عمحػػ  الوهػػاب بػػن احلسػػن ال ةةػػ ال حػػ يفها لبػػو 

اغال عػػػاؿ حػػػ يفجل ضػػػرار بػػػن وػػػ   حػػػ يفها ال اوػػم عمحػػػ اهلل ح ابػػػن لمحػػػ  بػػػن زل ػػػ  الت ي ػػػال ادلالػػػر ؼ بالغمحػػػ
احلسػن بػن عركػة حػ يفها لبػو حفػػا امبػار عػن محيػ  عػن للػ  عػػاؿ عػاؿ   ععػز ابػن لف طالػ. رضػػز اهلل 
عهػػ  عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " يػػا ععػػز إف اهلل لةػػر: لف ل ػػذ لبػػا بسػػر  الػػ ا    ع ػػر 

للػػػتم لربالػػػة عػػػ  للػػػذ اهلل لسػػػم ادلي ػػػاؽ ك لـ الستػػػاب م  ةةػػػ ا    ع  ػػػاف وػػػه ا    للػػػهب يػػػا ععػػػز ظ ػػػ ا و
ػلمحسم إم ةؤةن   ز    م يمحغضسم إم ةهاكمح   ز للتم لعفػاا لةػد    ع ػ  ذةػ:    ححلػ: ععػز لةػد 

/ عػػاؿ اخلطيػػ. : هػػذا حػػ يت ةهسػػر جػػ ا م لععػػم ر اه هبػػذا اموػػهاد إم ضػػرار ابػػن  453" و / صػػفحة 
ومف و احل يت ال ال : للمحظلػا همحػة اهلل بػن زل ػ  بػن احل ػا للمحظلػا لبػو طالػ. و    عه  الغمحاغال  علا رل 

بػن غػػيمف للمحظلػا لبػػو بسػػر الةػاكالال حػػ يفها زل ػػ  بػن ع  ػػاف بػػن لف  ػيمحة حػػ يفها احلسػػن ابػن صػػاا حػػ يفها 
احلسػػن بػػن احلسػػن الهروػػز حػػ يفها لصػػمحغ بػػن الفػػرج عػػن المحمحػػع ابػػن زل ػػ  عػػن لف وػػعي اف اميعػػز عػػن ابػػن 

عػػػن ع ػػر  بػػػن ديهػػػار عػػن ابػػػن عمحػػػاس عػػاؿ عػػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ   وػػعم : " إذا كػػػاف يػػػـو  جػػريع
ال ياةػػة لػػادى ةهػػاد بػػهب الالػػرش ليػػن لصػػحاب زل ػػ    كيػػؤ ز بػػظف بسػػر  ع ػػر بػػن اخلطػػاب  ع  ػػاف بػػن 
 عفاف  ععز رضز اهلل عه م   كي اؿ مج بسػر عػف ععػز بػاب اجلهػة كظدلػ  ةػن  ػ هب برمحػة اهلل  رد ةػن
  هب بالعم اهلل ع  ج     ي اؿ لال ر عف ععز ادليػ اف ك  ػ  ةػن  ػ هب برمحػة اهلل  لفػف ةػن  ػ هب بالعػم 
اهلل و عاؿ  يسسز ع  اف بن عفاف حعتا كي اؿ ل  المحس  ا كإ: لع ت  ا  ادلر  ا حا للةػظت لعػمح 

لع  ػا اهلل الس وات  امرض    يالطز ععز بن لف طال. رضز اهلل عه  ع ػز عووػع ةػن الةػحلرة الػد 
 الػا  بيػ ه ك اجلهػػة كي ػاؿ لػ  ذد الهػػاس عػن احلػوض " و  عػػ  ر اه لصػمحغ عػن وػػعي اف بػن عمحػ امععز عػػن 
ابػن جػػريع    ر اه لصػػمحغ عػػن السػرى بػػن زل ػػ  عػػن لف وػعي اف اميعػػز عػػن ابػػن جػريع    هػػذا يػػ ؿ ععػػز 

لمحػػ  بػػن احلسػػن السػػو  عػػن  عػيق ةػػن لصػػمحغ ل  شلػػن ر ى عهػػ       إوػػهاده ماعػػة رل ولػػوف و  عػػ  ر اه 
w كيع عاؿ ال ارعطن : هو ةن ؾ و  عاؿ ابن حمحاف : يضع احل يت ععز ال  ػاة و  ر اه إبػراهيم بػن عمحػ اهلل 
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ادل ي ز عن ححلاج بن زل   عػن ابػن جػريع و عػاؿ ابػن حمحػاف : إبػراهيم يسػرؽ احلػ يت  يسػوي   يػر ى 
ن كػػا و احلػػ يت ال الػػت : للمحظلػػا ابػػن لػػ  ف عػػن ال  ػػاة ةػػا لػػي  ةػػن لحػػادي  م كيسػػتحمح لف يسػػوف ةػػن ادل

/ لف حػػا  بػن حمحػاف حػػ يفها محػ ة بػػن دا د بػن وػػعي اف  454عػن اجلػوهرى عػػن الػ ارعطن عػػن / صػفحة 
بػػن الربيػػع حػػ يفها كػػادح بػػن رمحػػة عػػن احلسػػن بػػن لف جالفػػر عػػن لف الػػ ب  عػػن جػػابر عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل 

 ال ػػائم ك لةػػد ةػػن بالػػ ى    ع ػػر حمحيػػع يهطػػمح عػػن لسػػال صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : " لبػػو بسػػر  زيػػرى 
 ع  اف ةجل  ععز للز  صاح. لوائز " و هذا ح يت ةوضوع    كادح لي  بةر و عاؿ ابػن حمحػاف : 
يػػػر ى عػػػن ال  ػػػاة ادل عوبػػػات حػػػد يسػػػمحمح إ  ال عػػػ. للػػػ  ادلتال ػػػ  ذلػػػا   كاوػػػتحمح الػػػنؾ و  عػػػاؿ لبػػػو الفػػػتح 

بػػن لف جالفػػر كنكػػ  لمحػ  و  عػػاؿ ػلػػ، : لػػي  بةػػر  عػػاؿ الهسػػائال :  امزدي : هػو كػػذاب و  لةػػا احلسػػن
ةػػن ؾ احلػػ يت و احلػػ يت الرابػػع : للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر للمحظلػػا ادلمحػػارؾ بػػن عمحػػ  اجلمحػػار للمحظلػػا لبػػو طالػػ. 
الالةػػارى حػػػ يفها لبػػػو احلسػػػن زل ػػػ  بػػػن عمحػػػ  الال يػػػ  الربدعػػػز حػػػ يفها لبػػػو اجلػػػي  طػػػاهر بػػػن احلسػػػا الف يػػػ  

بػػن همحػػ ة بػػن ععػػز ادلوصػػعال حػػ يفها ع ػػر بػػن العيػػت حػػ يفها زل ػػ  بػػن جالفػػر حػػ يفها ععػػز بػػن  حػػ يفها صػػ عة
زل   الطهاكسز ح يفها ةووػز بػن لعػف حػ يفها محػاد بػن لف وػعي اف عػن إبػراهيم عػن لف وػالي  اخلػ رى 
عاؿ : " بيه ا ضلن جعػوس عهػ  روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم إذ هػمحق جربيػ  ةػن اجلهػة ك ػاؿ : السػمـ 

عيػػك يػػا زل ػػ  إف اهلل ع  جػػ  عػػ  لبفػػك هبػػذه السػػفرجعة   كسػػمححهب السػػفرجعة ك كػػف الهػػع صػػعز اهلل ع
ععي   وعم بظصهاؼ العغات   ك عها يا رووؿ اهلل  سمحح هذه السفر جعة ك كفػك   ك ػاؿ :  الػذى بال ػجل 

ورة   ك  بػاحلمح لمحيػا ل ػ  لعػمح اهلل عػ   جػػ  ك جهػة عػ ف للػف للػف ع ػػر   ك كػ  ع ػر للػف للػف ة  ػػ
كػػ  ة  ػػورة للػػف للػػف وػػرير   ععػػز كػػ  وػػرير حػػوراا   جتػػرى ةػػن بػػهب كػػ  وػػرير لربالػػة لمػػار   مػػر ةػػن 
مخر    مر ةن عس     مر ةن وعسمحي     مػر ةػن لػذ   ععػز كػ  مػر للػف  ػحلرة ك كػ   ػحلرة للػف 
رعػػة للػػف غ ػػن   ك كػػ  غ ػػن للػػف للػػف وػػفرجعة   بػػهب كػػ  وػػفر جعػػة للػػف للػػف  رعػػة   بػػهب كػػ    

/ لسػػ  ةعػػك للػػف للػػف جهػػاح بػػهب كػػ  جهػػاح للػػف للػػف رلس   ك  455للػػف للػػف ةعػػك   / صػػفحة 
كػػ  رلس للػػف للػػف  جػػ    ك كػػ   جػػ  للػػف للػػف كػػم   ك كػػ  كػػم للػػف للػػف لسػػاف يسػػمحح اهلل ع  جػػ  
بظلف للف لغة م يةمح  بالضػ ا بالػو    يفػواب ذلػك التسػمحيح حملػع لف بسػر  ع ػر  ع  ػاف  ععػز ععػي م 

ـ " و هذا ح يت ةوضوع    ةا للؤ هذا الوضع    ةا لكح  هذا احملاؿ و  ص عة بػا همحػ ة كػاف السم
ػل ث عن اماهي    ك اؿ لمح  بن حهمح  : م لح ث عن زل   بن جالفر بةر لب ا و عاؿ ابػن حمحػاف : 

 از للمحظلػػا  ةووػػز بػػن ظ ػػ  ةػػن ؾ و بػػاب ك كضػػ  احلسػػن  احلسػػا ععي  ػػا السػػمـ للمحظلػػا لبػػو ةه ػػور ال ػػ
لبو بسر لمحػ  بػن ععػز للمحظلػا لبػو احلسػن ععػز ابػن احلسػن بػن ةطػر اجلراحػز حػ يفها زل ػ  بػن احلسػا بػن 
وػػالي  بػػن لبػػاف اذل ػػ ال حػػ يفها لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن ححلػػاج يالػػجل بػػن ر ػػ ين ح و  للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن 

الطػربال للمحظلػا ابػن ر ػ ين عػاؿ  زل   للمحظلا لمح  بن ععػز للمحظلػا لبػو لالػيم احلػاكل حػ يفها وػعي اف بػن لمحػ 
wللمحظلػػا محيػػ  بػػن ععػػز المححلعػػز حػػ يفها ابػػن ذليالػػة عػػن لف عةػػالة عػػن ع محػػة بػػن عػػاةر عػػاؿ : عػػاؿ روػػوؿ اهلل 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



صعز اهلل ععي   وعم : " دلا اوت ر له  اجلهة ك اجلهة عالهب اجلهة يا رب للي   عػ  ن للػك  ػ يهن بػركها 
 احلسػػا   عػػػاؿ : ك اوػػهب اجلهػػة ةيسػػا ك ػػا متػػي  الالػػػر س " و ةػػن لركالػػك   عػػاؿ : ل  لزيهػػك باحلسػػن 

لفػػػل اجلراحػػػز  ح ي ػػػ  ل  و طريػػػمح ولػػػر : للمحظلػػػا لبػػػو ال اوػػػم اجلريػػػرى للمحظلػػػا لبػػػو طالػػػ. الالةػػػارى حػػػ يفها 
ال ارعطن ح يفها لبو جالفر زل   بن احلسا بن والي  حػ يفها لمحػ  بػن زل ػ  بػن ر ػ ين حػ يفها محيػ  بػن 

ن ذليالة عن لف عةالة عػن ع محػة ابػن عػاةر عػاؿ : عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ  ععز بن إدري  ح يفها اب
 وعم : " إذا كاف يـو ال ياةػة عالػهب اجلهػة : يػا رب للسػهب  عػ  ن لف  ػ يهن بػركها ةػن لركالػك   كي ػوؿ 

/ ل  لزيهػػك باحلسػػن  احلسػػا   عػػاؿ : كت ػػي  ك ػػا متػػي  الالػػر س " و عػػاؿ  456اهلل ع  جػػ  / صػػفحة 
محة  عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععيػ   وػعم : " احلسػن  احلسػا  ػفا الالػرس  ليسػا مبالع ػا " و  عػ  ر ى ع 

ابن عمحاس للمحظلا زل   بن لاصر للمحظلا ادلمحارؾ بن عمح  اجلمحار للمحظلا عمح  المحاعال لمحػ  حػ يفها زل ػ  بػن جالفػر 
لواحػػ  حػػ يفها زل ػػ  بػػن للػػز بػػن عػػمف حػػ يفها لبػػو الفػػتح امزدي احلػػاكل حػػ يفها لمحػػ  بػػن عػػاةر بػػن عمحػػ  ا

غساف ح يفها زل   بن ع محة بن هـر الس  وز ح يفها لبو سلهػف لػوط بػن ػلػ، عػن السعػال عػن لف صػاا 
عن ابن عمحاس عاؿ عاؿ رووؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم " دلػا لعػمح اهلل اجلهػة عػاؿ ذلػا لةػا  رضػا لف زيهػهب 

س الالػر س ليعػة عروػ ا  اهتػ ت   ك ػاؿ اهلل ذلػا : ركها ةهك باحلسن  احلسا   ك اوهب اجلهة برلو ا ةو 
  عع ػػهب ذا   عالػػهب :  ػػوعا ةػػجل إلي  ػػا " و  عػػ  ر ى ةػػن حػػ يت عائةػػة   كظلمحظلػػا زل ػػ  بػػن لف طػػاهر 
للمحظلا اجلػوهرى عػن الػ ارعطن عػن لف حػا  بػن حمحػاف حػ يفها احلسػن بػن لمحػ  امصػطخرى حػ يفها الفضػ  

ابر السسائال عن  كيع عػن هةػاـ بػن عػر ة عػن لبيػ  عػن عائةػة بن يووف ال ضمحا: ح يفها احلسن بن ص
عالػػهب عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : دلػػا لعػػمح اهلل ع  جػػ  الفػػرد س عالػػهب يػػا رب زيػػجل   كػػظ حز 
إلي ا ع  زيهتك باحلسن  احلسا " و هذا احل يت ةن كػ  الوجػوه م ي ػح   كفػز الطػري ا ام لػا محيػ  

ي  ح ي   بةر    ابن ذليالة  هػو ذاهػ. احلػ يت    ابػن ر ػ ين عػاؿ ابػن عػ ى و  بن ععز عاؿ ػل، و ل
كػػذبوه  للسػػر ا ععيػػ  ل ػػياا و    حػػ يت ابػػن عمحػػاس لبػػو صػػاا السعػػال  لبػػو سلهػػف  كع ػػم كػػذابوف و    
ح يت عائةة احلسن بن صابر و عاؿ ابن حمحػاف : هػو ةهسػر الر ايػة جػ ا عػن اميفمحػات و عػاؿ  لػي  ذلػذا 

/ بػػػاب ك كضػػػ  احلسػػػا كيػػػ  لحاديػػػت احلػػػ يت ام ؿ ك  457صػػػ  يرجػػػع إليػػػ  و / صػػػفحة احلػػػ يت ل
ك ائػ  بػإبراهيم للمحظلػػا لبػو ةه ػػور ال ػ از للمحظلػػا لبػو بسػػر بػن يفابػػهب للمحظلػا لبػػو احلسػن ععػػز بػن لمحػػ  بػن ع ػػر 

ن عيسػز ادل رى ح يفها زل   بن احلسن اله اش ح يفها ػل، بن زل   بن عمح ادلعك اخلياط ح يفها إدري  بػ
ادلخ  ةز ح يفها ي ي  بن احلمحاب ح يفها وػفياف ال ػوري عػن عػابوس بػن لف ظمحيػاف عػن لبيػ  عػن ابػن عمحػاس 
عاؿ " كههب عه  الهع صعز اهلل ععي   وػعم  ععػز كخػذه اميسػر ابهػ  إبػراهيم  ععػز كخػذه امؽلػن احلسػا 

رب الالػادلا كع ػا وػرى عهػ  عػاؿ بن ععز  ارة ي مح  هذا   ارة ي مح  هذا و إذا همحق ععي  جربي  بوحز ةن 
: ل ا: جربيػ  ةػن رف ك ػاؿ يػا زل ػ  إف ربػك ي رئػك السػمـ  ي ػوؿ لػك لسػهب لمال  ػا كاكتػ  لحػ علا   
wكه ػػر الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم إ  إبػػراهيم كمحسػػز    ل ػػر إ  احلسػػا كمحسػػز   مث عػػاؿ : إف إبػػراهيم لةػػ  
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ا كاط ػة  لبػوه ععػز ابػن ع ػز  حل ػال  دةػز و  ةػد ةػات لةة  ةد ةات   ػل ف ععي  غ ى    لـ احلسػ
ح لػػهب ععيػػ  ابهػػد  حػػ ف ابػػن ع ػػز  ح لػػهب للػػا ععيػػ     للػػا ل يفػػر حػػ : ععػػز ح م ػػا   يػػا جربيػػ  ي ػػمحو 

( بإبراهيم عاؿ ك محو بال  يفمث   كساف الهع صعز اهلل ععي   وعم إذا رلى احلسػا  1إبراهيم و ك يت    
ه  ر ػف يفهايػاه  عػاؿ كػ يهب ةػن ك يتػ  بػإبجل إبػراهيم " و هػذا حػ يت ةوضػوع ة محم عمحع   ضػ   إ  صػ ر 

عمحح اهلل  اضال  ك ا لك ال   م لرى اسكة كي  إم ةن لف بسر اله ػاش كإلػ  دلػ  ابػن صػاع  كيػ  ك ػاؿ ػلػ، 
ك بن   زل   بػن عمحػ ادلعك اخليػاط كت ليسػ  إيػاه دليػ   ػر و عػاؿ طعحػة بػن زل ػ  الةػاه  : كػاف اله ػاش 

ذب ك احل يت و  عاؿ الربعا: : ك  ح ي   ةهسر و عاؿ اخلطيػ. : دلػ  اله ػاش ابػن صػاع  ك هػذا يس
( لي احلسػا و     ( /  1احل يت و عاؿ :  ةن ر ى ة   هػذا وػ طهب ع التػ    ػرؾ     هػاة  (     

ذا / امحتحلػػػاج بػػػ  و    حػػػ يت اله ػػػاش ةهسػػػ  بظوػػػالي  ةةػػػ ورة و  عػػػاؿ الػػػ ارعطن : هػػػ 458صػػػفحة 
احل يت باط   لحس. لل   عع إ  اله اش كتاب لرج  غ  ةويفوؽ ب  و  ع   ضػال  ك كتابػ  ل   ضػع لػ  
ععػػز لف زل ػػ  بػػن صػػاع  ك ػػن للػػ  ةػػن صػػحيح ح ي ػػ  كػػر اه ك ػػن للػػ  ك لف    اعػػ  ةػػن ابػػن صػػاع  و 

بػن يفابػهب للمحظلػا زل ػ   احل يت ال ال ك  اريب عت  احلسا : للمحظلا لبػو ةه ػور ال ػ از للمحظلػا لمحػ  ابػن ععػز
بػػن احلسػػا امزرؽ للمحظلػػا جالفػػر بػػن زل ػػ  اخلالػػ ي حػػ يفها زل ػػ  بػػن عمحػػ اهلل بػػن وػػعي اف حػػ يفها لمحػػ  بػػن 
ػل، بن زكريا ح يفها إ اعي  ابن لباف للربل حمحاف بػن ععػز عػن وػال  بػن ظريػف عػن لف جالفػر عػن لف 

ا بػن ععػز ععػز رلس وػتا ةػن ة ػاجري وع ة عالهب عاؿ رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : " ي ت  حس
" و هػػػذا حػػػ يت ةوضػػػوع    وػػػال  بػػػن طريػػػف عػػػ  وػػػمحمح للػػػ  ةػػػن رت س السػػػذابا الوضػػػاعا و احلػػػ يت 
ال الػػت ك عتػػ  وػػمحالا للفػػا ب تعػػ  : للمحظلػػا ال ػػ از للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز اخلطيػػ. للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ع  ػػاف بػػن 

بػػػن  ػػػ اد السػػػ الز عػػػاؿ حػػػ يفها لبػػػو لالػػػيم حػػػ يفها صػػػمحاح حػػػ يفها زل ػػػ  بػػػن إبػػػراهيم الةػػػاكالال حػػػ يفها زل ػػػ  
عمحػ اهلل بػػن حمحيػ. بػػن لف يفابػهب عػػن لبيػ  عػػن وػالي  بػػن جمحػ  عػػن ابػن عمحػػاس عػاؿ : " ل حػػز اهلل ع  جػػ  
إ  زل   صعز اهلل ععي   وعم ل: ع  عتعهب بيح، بن زكريا ومحالا للفا  إ: عا ػ  بػابن بهتػك وػمحالا للفػا 

و عػػػاؿ الػػػ ارعطن : زل ػػػ  بػػػن  ػػػ اد م يستػػػ. ح ي ػػػ  و  عػػػاؿ   وػػػمحالا للفػػػا " و هػػػذا حػػػ يت م ي ػػػح
الربعا: : ضاليف ج ا    ع  ر اه ال اوم بن إبػراهيم السػو  عػن لف لالػيم  هػو ةهسػر احلػ يت و عػاؿ لبػو 

/ احلػػ يت الرابػػع ك ع وبػة عا ػػ  احلسػػا :  459حػا  بػػن حمحػاف : هػػذا احلػػ يت م لصػ  لػػ  و / صػفحة 
   للمحظلا لمح  بن ععز بن يفابهب اخلطي. عاؿ للربل امزهػرى عػاؿ للمحظلػا ادلالاكػا بػن للمحظلا عمح الرمحن بن زل

زكريا عاؿ ح يفها زل   بن ي يػ  بػن لف امزهػر حػ يفها ععػز بػن ةسػعم الطووػز حػ يفها وػالي  بػن عػاةر عػن 
ليػهب عابوس بن لف ظمحياف عن لبي  عن جػ ه عمحػ اهلل عػاؿ  حػ يفها ةػرة للػرى عػن لبيػ  عػن جػابر عػاؿ : " ر 

رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم  هو يفحلح ةػا بػا كخػذي احلسػا  ي محػ  زبيمحتػ   ي ػوؿ لالػن اهلل عا عػك و 
عاؿ جابر : ك عهب يػا روػوؿ اهلل  ةػن عا عػ  ععػهب ك عػاؿ   رجػ  ةػن لةػد يػمحغو عةػ   م يهالػ   ػفاع:  

wمح " و عػاؿ اخلطيػ. : هػذا كظ: بهفس  با لطمحاؽ اله اف  رو.  ارة   طفو للرى إف جوك  لي وؿ غمح غ
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ح يت ةوضوع إوهادا  ةتها  م لبال  لف يسوف ابن لف امزهر  ضال   ر اه عن عابوس عن لبيػ  عػن جػ ه 
   ذلك اوم لف ظمحياف ح ا بن جه ب  جه ب م لػ رى لكػاف ةسػع ا ل  كػاكرا كضػم عػن لف يسػوف 

   احلػ يت و كسػاد ولػر   ي ػف  ر ى  ػي ا و  لبػو ظمحيػاف عػ  لدرؾ وػع اف  ععػز بػن لف طالػ. و عػاؿ
 اضال  ععي  كيغ ه  هػو لف وػالي  بػن عػاةر ب ػرى   يػ رؾ عابووػا    كػاف عػابوس عػ ؽلا ر ى عهػ  ال ػوري 
 كمحار السوكيا  ةن ولر ةن لدرك  جرير بػن عمح احل يػ     لػي  لسػالي  بػن عػاةر ر ايػة إم عػن المح ػريا 

السػػمـ كي ػػا لحاديػػت : احلػػ يت ام ؿ ك الهطفػػة الػػد لاصػػة  اهلل لععػػم و بػػاب ك كضػػ  كاط ػػة ععي ػػا 
لع ػػهب ةه ػػا : كيػػ  عػػن ع ػػر  ابػػن عمحػػاس  عائةػػة لةػػا حػػ يت ع ػػر رضػػز اهلل عهػػ  كعػػ  طري ػػاف : الطريػػمح 

/ ابػػن لػػ  ف  415ام ؿ : للمحظلػػا لبػػو الفػػتح زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال بػػن لمحػػ  للمحظلػػا لبػػو الفضػػ  / صػػفحة 
سر بن ع يسة عام للمحظلا لبو بسر الةاكالال حػ يفجل  الػة بهػهب محػ اف بػن للمحظلا لبو ع ر بن دروهب  لبو ب

ةووز املمحاري عاؿ ح يفجل لف ح يفها ع ر بن زياد ال وبا: عاؿ حػ يفجل عمحػ  الال يػ  بػن زل ػ  عػاؿ حػ يفجل 
زي  بن لوعم عن لبي  عن ع ر بن اخلطاب رضز اهلل عهػ  عػاؿ عػاؿ الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " دلػا لف 

 لػ ى ةػن ل غلػة ل حػز اهلل إ  لف لةسػك عػن ل غلػة    كهػهب ذلػا عا ػ ا   كسػظلهب اهلل لف غل ػع  ةات
بيجل  بيه ا   كظ ال جربي  ك   ر رةضاف ليعة لربع  عةرين  ةال  طمحمح ةػن رطػ. اجلهػة ك ػاؿ : يػا زل ػ   

ريػح ذلػك ك  ةن هذا   اعع ل غلة العيعة   كفالعهب   كح عػهب بفاط ػة   ك ػا ل  ػهب كاط ػة إم  جػ ت 
الرطػػ.  هػػو عن ػػا إ  يػػـو ال ياةػػة " و الطريػػمح ال ػػال : للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ ادلعك للمحظلػػا احلسػػن بػػن ععػػز 
اجلػػوهرى حػػ يفها ابػػن حيويػػ  حػػ يفها لبػػو بسػػر بػػن املمحػػاري حػػ يفها لبػػو الالمحػػاس بػػن ةسػػر ؽ حػػ يفها لمحػػ  بػػن 

 يػ  الػ را ردى عػن زيػ  بػن لوػعم عػن عمحي اهلل ح يفها عاوم بن احلسن ح يفها ع ر  بن زياد ح يفها عمح  الال
ع ر بن اخلطاب رضز اهلل عه  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " دلػا ةػات  لػ ى ةػن ل غلػة 
ل حػػػز اهلل إ  لف م  غةػػػ ا  كهػػػهب ذلػػػا عا ػػػ ا   كسػػػظلهب اهلل لف غل ػػػع بيػػػجل  بيه ػػػا   كظ ػػػال جربيػػػ  ليعػػػة 

مح كيػ  رطػ. ك ػاؿ : كػ  ةػن هػذا الرطػ.  لغػ  ل غلػة   اجل الة ليعة لربع  عةػرين ةػن رةضػاف  ةالػ  طمحػ
كفالعهب   كح عػهب بفاط ػة   ك ػا ل  ػهب كاط ػة عػق إم  جػ ت ريػح ذلػك الطيػ. كي ػا " و  لةػا حػ يت 
ابن عمحاس للمحظلا ػل، بن ععز ادل بر عاؿ للمحظلا لبو ةه ور زل   ابػن زل ػ  بػن عمحػ  الال يػ  الالسػربى حػ يفها 

رضػػز للمحظلػػا جالفػػر بػػن زل ػػ  اخلػػواص حػػ يفجل احلسػػن بػػن عمحيػػ اهلل امبػػ ارى لبػػو لمحػػ  عمحيػػ اهلل بػػن زل ػػ  الف
حػػ يفجل إبػػراهيم بػػن وػػالي  حػػ يفجل ادلػػظةوف عػػن الر ػػي  عػػن ادل ػػ ى عػػن ادله ػػور عػػن لبيػػ  عػػن جػػ ه عػػن / 

/ ابن عمحاس عاؿ : " كاف الهع صعز اهلل ععيػ   وػعم يس ػر عمحػ  كاط ػة   ك الػهب عائةػة يػا  411صفحة 
  كاط ة   ك اؿ ذلا الهع صعز اهلل ععي   وعم : ليعة لورى ف دلعهب اجلهػة كػظطال ن ةػن لال اهلل  س ر عمح

ميػع مثارهػا ك ػػار ةػاا ك صػػعال   كح عػهب ل غلػػة بفاط ػة   كػإذا ا ػػت هب إ   عػك ال  ػػار عمحعػهب كاط ػػة 
 ؿ : كظصػػي. ةػػن رائحت ػػا  عػػك ال  ػػار الػػد لكعت ػػا " و  لةػػا حػػ يت عائةػػة كعػػ  لربالػػة طػػرؽ : الطريػػمح ام

wللمحظلػػا همحػػة اهلل بػػن زل ػػ  بػػن احل ػػا للمحظلػػا لبػػو طالػػ. زل ػػ  بػػن زل ػػ  بػػن غػػيمف للمحظلػػا إبػػراهيم بػػن زل ػػ  
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ادل كػػز حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن لمحػػ  بػػن عاصػػم للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ام ححلػػم ادلػػر زى حػػ يفها لبػػو ةالػػاذ الهحػػوي عػػن 
عمحعػهب كاط ػ  جالعػهب لسػالك ك هةاـ بن عر ة عن لبي  عن عائةة عالهب " ععهب يا روػوؿ اهلل ةالػك إذا 

ك  ػػػا كظلػػػك  ريػػػ  لف  عال  ػػػا عسػػػم   عػػػاؿ : يػػػا عائةػػػة إلػػػ  دلػػػا لوػػػرى ف إ  السػػػ اا العػػػن ك لدلعػػػن   
جربيػػػ  اجلهػػػة كهػػػا لن  فاحػػػة كظكعت ػػػا ك ػػػارت لطفػػػة ك صػػػعال كع ػػػا ل لػػػهب ةػػػن السػػػ اا  اعالػػػهب ل غلػػػة   

الطريػػػمح ال ػػػال : للمحظلػػػا عمحػػػ الرمحن بػػػن زل ػػػ  كفاط ػػػة ةػػػن  عػػػك الهطفػػػة كع ػػػا ا ػػػت هب إ  اجلهػػػة عمحعت ػػػا " و 
ال ػ از للمحظلػا لمحػ  بػن ععػز بػن يفابػهب للمحظلػا زل ػ  بػن لمحػ  بػن رزؽ حػ يفها لبػو احلسػا لمحػ  بػن زل ػ  بػػن 
ع ي  الف ػ  حػ يفها لبػو بسػر عمحػ اهلل بػن زل ػ  بػن طرلػاف حػ يفها زل ػ  بػن اخلعيػ  المحعخػز حػ يفها لبػو بػ ر 

ـ بػن عػر ة عػن لبيػ  عػن عائةػة عالػهب " ععػهب يػا روػوؿ اهلل ةالػك إذا  حلاع بن الولي  السسول عن هةػا
جاات كاط ة ك محعت ا جتال  لسالك ك كي ا كعػ  كظلػك  ريػ  لف  عال  ػا عسػم   عػاؿ : لالػم يػا عائةػة إ: 
دلا لورى ف إ  الس اا لدلعػن جربيػ  اجلهػة كهػا لن ةه ػا  فاحػة كظكعت ػا ك ػارت لطفػة ك صػعال   كع ػا 

هب ل غلػػة   كفاط ػػة ةػػن  عػػك الهطفػػة  هػػز حػػوراا إلسػػية كع ػػا ا ػػت هب إ  اجلهػػة عمحعت ػػا " و / ل لػػهب  اعالػػ
/ الطريػػمح ال الػػت : للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  للمحظلػػا لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن ععػػز اخليػػاط للمحظلػػا  412صػػفحة 

سػػا بػػن لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن دروػػهب للمحظلػػا لبػػو احلسػػا ع ػػر بػػن احلسػػن ام ػػها: حػػ يفها لبػػو عمحػػ  اهلل احل
زل   بن حا  بن عمحي اهلل الالحل  ك الالحلعز   ح يفها عمح  الال يػ  بػن عمحػ اهلل اذلػامشال عػاؿ : كهػهب للػا  لبػو 
ععال ال وعسا: ك ماعة كي م غػمـ لعيػ  كػذكر ا كاط ػة   ك ػاؿ غػمـ لعيػ  : حػ يفجل حسػا بػن حػا  

عػهب يػا روػوؿ اهلل ةػا  لراؾ إذا ح يفها وفياف بن عييهة عن هةاـ بن عر ة عػن لبيػ  عػن عائةػة عالػهب " ع
عمحعهب كاط ة لدلعػهب لسػالك ك كي ػا كظلػك  ريػ  لف  عال  ػا عسػم   عػاؿ : لالػم إف جربيػ  الػر ح امةػا 
ل ؿ إى باله ود عطف ةن اجلهة كظكعهب  جاةالهب ل غلة   كول ت كاط ة   كػإذا ا ػت هب إ  اجلهػة عمحعت ػا 

ل  إم اهلل هذا عػن روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم هبػذا ك ز حوراا إلسية " و عاؿ ك اؿ عمح  الال ي  : م إ
اموػػهاد    اهلل م كتمحتػػػ  إم عائ ػػػا ععػػػز رجعػػز  م كتمحتػػػ  إم ك رعػػػة  اةيػػػة مبػػاا الػػػذه. و عػػػاؿ ك ػػػاـ ععػػػز 
رجعي   جاا ه بورعة  اةية  مباا الذه. كست. احل يت و الطريػمح الرابػع : للمحظلػا زل ػ  بػن لف طػاهر للمحظلػا 

بن ععز عن لف احلسػن الػ ارعطن عػن لف حػا  المحسػد حػ يفها زل ػ  بػن الالمحػاس ال ةةػ ال حػ يفها احلسن 
عمح اهلل بن يفابهب بن حساف اذلامشال ح يفها عمح اهلل بن  اع  لبو عتادة احلرا: عن وفياف ال وري عػن هةػاـ 

ك عػهب : يػػا روػػوؿ  بػن عػػر ة عػن عائةػػة " لف الهػػع صػعز اهلل ععيػػ   وػػعم كػاف ك ػػ ا ةػػا ي محػ  ضلػػر كاط ػػة  
اهلل لراؾ  فالػػ   ػػي ا    فالعػػ   ػػي ا    فالعػػ  و عػػاؿ : ل  ةػػا عع ػػهب يػػا محػػ اا لف اهلل ع  جػػ  دلػػا لوػػرى ف 
إ  السػػ اا لةػػر جربيػػ  كػػظدلعن اجلهػػة   عفػػن ععػػز  ػػحلرة ةػػا رليػػهب لطيػػ. ةه ػػا رائح ػػا  م لطيػػ. مثػػرا   

 413ةه ػا لطفػة   كع ػا صػرت إ  / صػفحة  كظعمح  جربي  يفرؾ  يطال ن   كخعػمح اهلل ع  جػ  ك صػعال
/ الػػػ ليا  اعالػػػهب ل غلػػػة كح عػػػهب بفاط ػػػة   كع ػػػا ا ػػػت هب إ  رائحػػػة  عػػػك الةػػػحلرة مشالػػػهب ضلػػػر كاط ػػػة 
wكوج ت رائحة  عك الةحلرة ةه ا  لما ليسهب ةن لسػاا لهػ  الػ ليا    م  التػ  ك ػا يالتػ  لهػ  الػ ليا " و 
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ضػػػال  كسيػػػف بػػػادلتمححر و  ل ػػػ  كػػػاف الػػػذى  ضػػػال  هػػػذا حػػػ يت ةوضػػػوع م يةػػػك ادلمحتػػػ   ك الالعػػػم ك   
لج   اجل اؿ باله    التاريب   كإف كاط ة  ل ت عمح  الهمحوة     وػها    عػ   ع فػ  ةهػ  ماعػة لج ػ  
ةهػػ  كتالػػ دت طرعػػ     ذكػػره اموػػراا كػػاف ل ػػ  لفضػػيحت  كػػإف اموػػراا كػػاف عمحػػ  اذلحلػػرة بسػػهة بالػػ  ةػػوت 

وػػها   كالعػػز عػػوؿ ةػػن  ضػػع هػػذا احلػػ يت يسػػوف لفاط ػػة يػػـو ل غلػػة   كع ػػا هػػاجر لعػػاـ بادل يهػػة عةػػر 
ةػػات الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عةػػر وػػها  ل ػػ ر    ليػػن احلسػػن  احلسػػا  علػػا ير يػػاف عػػن روػػوؿ اهلل 
صعز اهلل ععي   وعم    ع  كاف لفاط ة ةن الال ر ليعة ادلالراج ومحع عةرة وهة   كسػمححاف ةػن كضػح هػذا 

سػػ  و  ل ػػ  عحلمحػػهب ةػػن الػػ ارعطن كيػػف لػػرج هػػذا احلػػ يت مبػػن غػػيمف مث اجلاهػػ  الواضػػع   ععػػز يػػ  لف
لرج  مج بسر الةاكالال ل راه لعحلمحتػ  صػحت    مث   يػتسعم ععيػ     يمحػا للػ  ةوضػوع    غايػة ةػا يالتػذر 
بػػػ  لف ي ػػػوؿ هػػػذا م ؼلفػػػز عػػػن الالع ػػػاا    إظلػػػا م ؼلفػػػز ععػػػز الالع ػػػاا و ك ػػػن ليػػػن يالعػػػم اجل ػػػاؿ الػػػذين 

 كيف ي هع ب وؿ الهع صعز اهلل ععيػ   وػعم : " ةػن ر ى عهػ  حػ ي ا يػرى للػ  كػذب ك ػو  يس الوف هذا
لح  الساذبا " و  إظلا يذكر الالع اا ة   هذا ك كت. اجلرح  التال ي  ليمحيهوا حػاؿ  ضػال  كظةػا ك ادلهت ػز 

 ػػػا ال وبػػػاف  كػػػاف   التخػػػريع كػػػذكره عمحػػػيح إم لف يتسع ػػػوا ععيػػػ  و  لةػػػا الطريػػػمح ام ؿ  ال ػػػا: عػػػن ع ػػػر كفي 
كذابا و عاؿ الػ ارعطن : كػاف يضػع احلػ يت و  عػاؿ ابػن عػ ى : كػا ػلػ ث بالمحواطيػ   يسػرؽ احلػ يت و 

 414 لةا ح يت ابن عمحاس كفي  امب ارى    ع  ذكرلا كي ا   ػ ـ للػ  كػذاب يضػع احلػ يت و / صػفحة 
 ححلػم  عػ  كذبػ  عع ػاا اله ػ    /  لةا ح يت عائةة كالطريمح ام ؿ م يالػرؼ إم ةػن ر ايػة لمحػ  بػن ام

   الطريمح ال ال زل   بن اخلعي  و عػاؿ ابػن حمحػاف : كػاف يضػع احلػ يت م ػلػ  ذكػره    الطريػمح ال الػت 
غػػمـ لعيػػ   عػػ  ذكرلػػا كي ػػا ةضػػز للػػ  كػػذاب يضػػع احلػػ يت و    الطريػػمح الرابػػع لبػػو عتػػادة  عػػ  كالػػهب 

 عػ  عػاؿ ػلػ، بػن ةالػا : لبػو عتػادة لػي  بةػر و  عػاؿ  غع. ععي  السمةة  الغفعة ك   دس ك ح ي   و 
الهسػػػائال : ةػػػن ؾ احلػػػ يت و  عػػػاؿ المحخػػػاري :  ركػػػوه و عػػػاؿ ادل ػػػهف : كػػػال ر إ  الػػػتمؼ للفػػػاظ هػػػذا 
احلػػ يت   عػػيق الػػر اة كيػػ   ذكػػرهم للػػ  كػػاف يػػ ل  لسػػال  ك كي ػػا زلػػاؿ م جػػ  لػػ    ملػػ  إظلػػا رل ػػ  عائةػػة 

  دلول  بالائةة    ع  كػاف لفاط ػة يوة ػذ ةػن الال ػر ضلػو ةػن عةػرين وػهة   ععز ةا زع وه يفال  هذا بال
 ة ػ  هػذا م يفالعػػ  إم الػ  ج    م ػلػػوز لػمب كساكػػظ اهلل ةػن دس هػػذه ال محػائح ةػػن ادله ػومت و احلػػ يت 
 ال ػػال ك ذكػػر حسػػن كاط ػػة ععي ػػا السػػمـ : للمحظلػػا لبػػو بسػػر زل ػػ  بػػن لف طػػاهر المحػػ از للمحظلػػا ال اضػػز لبػػو
احلسػػا بػػن ادل تػػ ى حػػ يفها لبػػو الفػػرج احلسػػن ابػػن لمحػػ  حػػ يفها عمحػػ اهلل بػػن زل ػػ  بػػن جالفػػر بػػن  ػػاذاف 
ح يفها لمح  بن زل   بن ة راف احل اؿ ح يفجل احلسن بن صاح. الالسسر ح يفجل ععز بػن زل ػ  حػ يفجل 
بػػن لف زل ػػ  بػػن ععػػز حػػ يفجل ف ععػػز بػػن ةووػػز الرضػػا حػػ يفجل لف ةووػػز بػػن جالفػػر حػػ يفجل لف جالفػػر 

زل   عن لبي  زل   بن ععز عن جػابر بػن عمحػ اهلل عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " دلػا لعػمح 
اهلل ودـ ععي  السمـ  حواا  محخنا ك اجلهة  عام ةا لعمح اهلل لع ا لحسن ةهػا   كمحيه ػا علػا كػذلك إذا علػا 

wيطفػر امب ػار   ععػز رلوػ ا  ػاج    ب ورة جارية   يػر الػراا ف لحسػن ةه ػا   ذلػا لػور  الةػالا: يسػاد 
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لذلي ا عرطاف   ك ػام يػا رب ةػا هػذه اجلاريػة   عػاؿ صػورة كاط ػة بهػهب زل ػ  وػي ة  لػ ؾ   ك ػاؿ ةػا هػذا 
/ عػػاؿ : ك ػػا هػػذا ال رطػػاف    415التػػاج ععػػز رلوػػ ا   عػػاؿ هػػذا بالع ػػا ععػػز بػػن لف طالػػ. و / صػػفحة 

ال عمح  لف للعفػك ك للع ػك   بػظلفز عػاـ " و هػذا عاؿ ابهاها احلسن  احلسا  ج  ذلك ك غاةو عع 
ح يت ةوضوع  احلسن بن ععز صاح. الالسسر هو احلسن بن ععز بن زل   بن ةووز بن جالفر لبػو 
زل ػػ  الالسػػسري ولػػر ةػػن  الت ػػ  كيػػ  الةػػيالة امةاةػػة و ر ى هػػذا احلػػ يت عػػن وبائػػ   لػػي  بةػػر و بػػاب 

: احلػ يت ام ؿ : للمحظلػا عمحػ  الوهػاب احلػاكل عػاؿ  ذكر    يع كاط ة بالعز ععي  ا السػمـ  كيػ  لحاديػت
للمحظلػػا ابػػن ادل فػػر للمحظلػػا الالتي ػػال حػػ يفها يووػػف بػػن لمحػػ  حػػ يفها الال يعػػز حػػ يفها زل ػػ  بػػن يووػػف الضػػال 
ح يفها إ اعي  بن ةووػز الفػ ارى حػ يفها بةػر بػن الوليػ  اذلػامشال حػ يفها عمحػ الهور ادلسػ الز عػن  ػالمحة بػن 

بػراهيم عػاؿ حػ يفجل ةسػر ؽ عػن عمحػ اهلل بػن ةسػالود عػاؿ  الػهب روػوؿ اهلل احلحلاج بن ع ر  بن ةػرة عػن إ
صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ي ػػوؿ ك غػػ  ة  محػػوؾ  ضلػػن لسػػ  ةالػػ  : " إف اهلل ع  جػػ  لةػػر: لف لز ج كاط ػػة ةػػن 
ععػػز كفالعػػهب ك ػػاؿ   جربيػػ  : إف اهلل عػػ  بػػجل جهػػة ةػػن لؤلػػؤ ع ػػ.   بػػا كػػ  ع ػػمحة إ  ع ػػمحة لؤلػػؤة ةػػن 

بالػػػػذه.    جالػػػ  وػػػ وك ا زبػػػػر جػػػ ا للضػػػر    جالػػػػ  كي ػػػا طاعػػػات ةػػػػن لؤلػػػؤ ةسععػػػػة يػػػاعوت ةةػػػ  دة 
باليػػاعوت " و  ذكػػر حػػ ي ا طػػويم  ضػػال  عمحػػ الهور   كػػذا ك كتػػاب الال يعػػز و ك ػػاؿ الال يعػػز  كػػاف يضػػع 
احل يت و عاؿ ادل هف ععػهب :  عػ  ر اه لهػا زل ػ  بػن لاصػر ةػن حػ يت إ اعيػ  بػن ةووػز الفػ ارى عػن 

ور ك اؿ كي  :  جال  ذلا غركا لمحهة ةن كضة  لمحهة ةػن ذهػ.  لمحهػة ةػن در  لمحهػة ةػن يػاعوت بةر عن عمح اله
 لمحهة ةن زبرج    مث جال  كي ا عيولا  همحع ةن لواحي ا  حف ػا باممػار    جالػ  ععػز اممػار عمحابػا ةػن در 

 / بسموػ  الػذه.  حفػهب بػظلواع الةػحلر    بػجل ك كػ  غ ػن بيتػا    جالػ  416ع   ػ هب / صػفحة 
ك ك  عمحة لريسة ةن درة بيضػاا غةػاتها السػه س  اموػتربؽ    كػرش لرضػ ا بػال عفراف  الالهػرب  ادلسػك   
 جالػػ  ك كػػ  عمحػػة حػػوراا    ال محػػة ذلػػا ةائػػة بػػاب ععػػز كػػ  بػػاب جاريتػػاف   ػػحلر اف   ك كػػ  عمحػػة ةفػػرش 

ة   عػاؿ : بهاهػا اهلل  كتاب   ةستوب حوؿ ال ياب وية السروال و ك عهب : يا جربي  دلن بػجل اهلل هػذه اجلهػ
 الػػا  لالعػػز  كاط ػػة وػػوى جهام ػػا بفػػة لبف ػػا هبػػا  لعػػر عيهيػػك يػػا روػػوؿ اهلل " و احلػػ يت ال ػػال ك ذكػػر 
ص اع ا : للمحظلا إبراهيم بن ديهار الف ي  للمحظلا لبو ععز زل   بن والي  بن لمح اف للمحظلػا احلسػن بػن احلسػا 

عمح اهلل بن لمح   زل   بن لمح  السا محاف حػ يفها ع ػر بػن بةػر بن د ةا للمحظلا لمح  بن ل ر الذراع ح يفها 
عػػن ععػػز بػػن ةسػػ ر عػػن لف ػلػػ، ال تػػات عػػن زل ػػ  عػػن ابػػن عمحػػاس عػػاؿ عػػاؿ روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ  
 وػػعم : " يػػا ععػػز إف اهلل ز جػػك كاط ػػة  جالػػ  صػػ اع ا امرض   ك ػػن ةةػػز ععي ػػا ةمحغضػػا لػػك متسػػز 

ماعػػػة رلر حػػػوف إم لف ادلػػػت م بوضػػػال  الػػػذراع   كإلػػػ  كػػػاف كػػػذابا حراةػػػا " و  هػػػذا حػػػ يت ةوضػػػوع  كيػػػ  
 ضاعا و احل يت ال الت ك ذكر اخلطمحػة الػد لطمح ػا روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم عهػ  ع ػ  لساح ػا 
و كي  عن جابر  لل  و كظةا ح يت جابر : للمحظلا زل   بن لاصر للمحظلا لمحػ  بػن احلسػا بػن عػري  للمحظلػا 

w ػر الربةسػز حػ يفها لبػػو بسػر زل ػ  بػن إ اعيػ  حػ يفجل عمحػػ  المحػاعال ابػن عػالع ال اضػز حػػ يفها إبػراهيم بػن ع
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زل   بن زكريا بن ديهار حػ يفها  ػالي. بػن  اعػ  حػ يفها حسػا بػن زيػ  عػن عمحػ اهلل بػن احلسػن بػن احلسػن 
ا عن زي  بن ععز بن احلسا عن لبي  عن جابر بن عمح اهلل عاؿ : لطػ. الهػع صػعز اهلل ععيػ   وػعم حػ

ز ج ععيػػػا ةػػػن كاط ػػػة ععي  ػػػا السػػػمـ ك ػػػاؿ : احل ػػػ  هلل احمل ػػػود بهال ػػػ  ادلالمحػػػود ب  ر ػػػ    المحػػػالغ / صػػػفحة 
/ وػػعطال    ادلرهػػوب ةػػن عذابػػ    ادلرغػػوب إليػػ  كي ػػا عهػػ ه   الهاكػػذ لةػػره ك  ائػػ   لرضػػ    الػػذى  417

 لكػرة م بهمحػي م زل ػ  صػعز  لعمح اخلعمح ب  ر      ةيػ هم بظحساةػ     لحس  ػم بال  ػ     لعػ هم ب يهػ   
اهلل ععي   وعم و إف اهلل  الا  جال  ادل ػاهرة لسػمحا مح ػا  لةػرا ةفنضػا     ػع بػ  امرحػاـ  لل ة ػا املػاـ 
  ك اؿ ع  ج     هو الذى لعمح ةن ادلاا بةػرا كحلالعػ  لسػمحا  صػ را  كػاف ربػك عػ يرا ( كػظةر اهلل ع  جػ  

 ع ره غلرى إ  لجع     لك عضاا ع ر    لسػ  عػ ر لجػ     غلرى إ  عضائ     عضاته غلرى إ  ع ره  
 لسػػػ  لجػػػ  كتػػػاب   ؽلػػػح اهلل ةػػػا يةػػػاا  ي محػػػهب    عهػػػ ه لـ الستػػػاب و مث إف اهلل ع  جػػػ  لةػػػر: لف لز ج 
كاط ػػة ةػػن ععػػز    عػػ  ز جتػػ  ععػػز لربػػع ةائػػة ة  ػػاؿ ةػػن كضػػة إف رضػػز بػػذلك   مث دعػػا بطمحػػمح ةػػن بسػػر 

تمح ػوا   كمحيهػا ضلػن لهت ػ. إذ دلػ  ععػز ععيػ  السػمـ   ك ػاؿ الهػع صػعز اهلل كوضال  با ليػ يها   مث عػاؿ ال
ععيػػ   وػػعم : يػػا ععػػز لةػػا عع ػػهب لف اهلل عػػ   جػػ  لةػػر: لف لز جػػك كاط ػػة    عػػ  ز جست ػػا ععػػز لربػػع 
ةائػػة ة  ػػاؿ كضػػة إف رضػػيهب   عػػاؿ ععػػز ععيػػ  السػػمـ : عػػ  رضػػيهب عػػن اهلل ع  جػػ   عػػن روػػول    ك ػػاؿ 

ععيػػ   وػػعم : مػػع اهلل بيهس ػػا    لوػػال  جػػ ك ا    بػػارؾ ععيس ػػا    للػػرج ةهس ػػا ك ػػ ا  الهػػع صػػعز اهلل
طيمحػػا و عػػاؿ جػػابر : ل ػػ  للػػرج اهلل ةه  ػػا ك ػػ ا طيمحػػا : احلسػػن  احلسػػا ععي  ػػا السػػمـ " و  لةػػا حػػ يت 

بػػن  ػػاذاف للػػ  : للمحظلػػا زل ػػ  بػػن لاصػػر للمحظلػػا احلسػػن بػػن لمحػػ  بػػن الهمحػػا للمحظلػػا لبػػو ععػػز احلسػػن بػػن لمحػػ  
حػػ يفها لبػػػو بسػػػر زل ػػػ  بػػػن الالمحػػػاس بػػػن صلػػػيح حػػػ يفها لبػػػو احلسػػػن زل ػػػ  بػػػن مػػػار بػػػن ع ػػػار التي ػػػز حػػػ يفها 
عمحػػ ادلعك بػػن حمحػػاف ال ةةػػ ال حػػ يفها زل ػػ  بػػن ديهػػار حػػ يفها هةػػيم عػػن يػػول  بػػن عمحيػػ  عػػن احلسػػن عػػن 

ع ػا وػرى عهػ  عػاؿ   لل  بن ةالك عاؿ : " بيها للا عه  الهع صعز اهلل ععي   وعم إذا غةػي  الػوحز   ك
: يا لل    رى ةا جاال ب  جربيػ  ةػن عهػ  صػاح. الالػرش ع  جػ    عػاؿ ععػهب : بػظف ك للػهب    لةػز 

/ لةػػر: لف لز ج كاط ػة ةػػن ععػز   كػػادع    418 ةػا جػػااؾ بػ  جربيػػ    عػاؿ : إف اهلل  الػػا  / صػفحة 
كالطع ػػهب كػػ عو م   كع ػػا للػػذ ا لبػػا بسػػر  ع ػػر  ع  ػػاف  طعحػػة  الػػ ب   بالػػ  م ةػػن امل ػػار و عػػاؿ : 

ة اع هم عاؿ : احل   هلل احمل ود بهال     ادلالمحود ب  ر ػ    ادلطػاع بسػعطال    ادلرهػوب ةػن عذابػ    الهاكػذ 
لةػػره ك لرضػػ    ائػػ    الػػذى لعػػمح اخلعػػمح ب  ر ػػ     ةيػػ هم بظحساةػػ     لعػػ هم ب يهػػ     لكػػرة م بهمحػػي م 

ادل ػػػاهرة لسػػػمحا مح ػػػا    ح ػػػا مزةػػػا   ػػػح ك   ػػػع   بػػػ  امرحػػػاـ  ععيػػػ  السػػػمـ و مث إف اهلل  الػػػا  جالػػػ 
 لل ة ػػا املػػاـ   ك ػػاؿ ع  جػػ     هػػو الػػذى لعػػمح ةػػن ادلػػاا بةػػرا كحلالعػػ  لسػػمحا  صػػ را  كػػاف ربػػك عػػ يرا ( 
 لةر اهلل غلرى إ  عضػائ     عضػاته غلػرى إ  عػ ره    لسػ  عضػاا عػ ر    لسػ  عػ ر لجػ     لسػ  لجػ   

يةػػاا  ي محػػهب    عهػػ ه لـ الستػػاب و مث إف اهلل  الػػا  لةػػر: لف لز ج كاط ػػة ةػػن ععػػز  كتػػاب   ؽلػػح اهلل ةػػا
w ل ػػ  كم ل: عػػ  ز جػػهب كاط ػػة ةػػن ععػػز ععػػز لربػػع ةائػػة ة  ػػاؿ كضػػة   كػػإف رضػػز بػػذلك ععػػز و عػػاؿ : 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 كػػاف ععػػز ععيػػ  السػػمـ غائمحػػا عػػ  بال ػػ  روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم ك حاجػػة و مث لةػػر لهػػا بطمحػػمح كيػػ  
ر كوضػػال  بػػا ليػػ يها  عػػاؿ الت محػػوا   كمحيهػػا ضلػػن لهت ػػ. لعمحػػ  ععػػز ععيػػ  السػػمـ   كتمحسػػم إليػػ  روػػوؿ اهلل بسػػ

صعز اهلل ععي   وعم  عاؿ : يػا ععػز إف اهلل لةػر: لف لز جػك كاط ػة    إ: عػ  ز جتس ػا ععػز لربػع ةائػة 
كرا   كع ػا ركػع رلوػ  عػاؿ ة  اؿ كضة و عاؿ ك اؿ : ع  رضيهب يا روػوؿ اهلل و مث إف ععيػا لػر وػاج ا  ػا 

لػػ  روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم : بػػارؾ اهلل لس ػػا  بػػارؾ كيس ػػا  لوػػال  جػػ ك ا  للػػرج ةهس ػػا الس ػػ  
الطي. " و هذا ح يت ةوضوع  ضػال  زل ػ  بػن زكريػا كوضػع الطريػمح ام ؿ إ  جػابر   ضػع هػذا الطريػمح 

يػػػمح ال اليػػػة لسػػػمحة إ  جػػػ ه ك ػػػاؿ زل ػػػ  بػػػن إ  للػػػ  و عػػػاؿ الػػػ ارعطن : كػػػاف يضػػػع احلػػػ يت    را ي الطر 
ديهػػػار  هػػػو زل ػػػ  بػػػن زكريػػػا بػػػن ديهػػػار و احلػػػ يت الرابػػػع ك لطمحػػػة جربيػػػ  لهساح ػػػا : للمحظلػػػا لبػػػو ةه ػػػور 
عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  للمحظلػػا لبػػو بسػػر لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب للمحظلػػا لبػػو بسػػر الربعػػا: للمحظلػػا عمحػػ اهلل بػػن / 

للمحظلػػا زل ػػ  بػػن عمحػػ  المحػػاعال للمحظلػػا لمحػػ  بػػن احلسػػن بػػن لػػ  ف / إبػػراهيم بػػن ةاوػػز ح و    419صػػفحة 
للمحظلا لبو ععز بن  اذاف للمحظلا لبو بسر زل   بن احلسن بن ة سم ح و  للمحظلا ابػن عمحػ  المحػاعال عػاؿ للمحظلػا 
محػػ  بػػن لمحػػ  للمحظلػػا لمحػػ  بػػن عمحػػ اهلل احلػػاكل حػػ يفها زل ػػ  بػػن ع ػػر بػػن وػػعم حػػ يفها لبػػو ع ػػر  لمحػػ  بػػن 

  احل  ػز بػن لف الػ لي  حػ يفها لف حػ يفها عمحيػ اهلل بػن ةووػز حػ يفها وػفياف ال ػوري عػن لال  بن ع ػر 
امع   عن إبراهيم عن عع  ة بن عمحػ اهلل بػن ةسػالود عػاؿ : " لصػاب كاط ػة بهػهب روػوؿ اهلل صػعز اهلل 

وػي ا ععي   وعم صمحيحة الالرس رع ة ك اؿ ذلا رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم : يا كاط ة إف اهلل ز جػك 
ك الػ ليا  إلػ  ك اسلػػرة دلػن ال ػػاحلا   يػا كاط ػػة إلػ  دلػا لردت لف لةعسػػك بالعػز لةػػر اهلل ع  جػ  جربيػػ  
ك ػػاـ ك السػػ اا الرابالػػة ك ػػف ادلمئسػػة صػػفوكا مث لطػػ. ععػػي م جربيػػ  ك  جػػك ةػػن ععػػز مث لةػػر  ػػحلر 

م يوة ػػػذ لك ػػػر شلػػػا للػػػذ اجلهػػػاف كح عػػػهب ةػػػن احلعػػػز  احلعػػػ  مث لةرهػػػا كه ر ػػػ  ععػػػز ادلمئسػػػة ك ػػػن للػػػذ ةػػػه 
صاحمح  ل  لحسن كخر ب  إ  يـو ال ياةة و عالهب لـ وع ة : كع   كالهب كاط ػة  فخػر ععػز الهسػاا حػا  
كػػاف ل ؿ ةػػن لطػػ. ععي ػػا جربيػػ  ععيػػ  السػػمـ " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع    ادلػػت م بػػ  لالػػ  بػػن ع ػػر  

فياف بػن زل ػ  الفػ ارى عػن عمحيػ اهلل احل  ز عاؿ جالفر الفريا: : ك الفرياف   كاف يسػذب    عػ  ر اه وػ
بػػن ةووػػز و عػػاؿ ابػػن عػػ ى : يسػػرؽ امحاديػػت  يسػػوى اموػػالي       ح ي ػػ  ةوضػػوعات و عػػاؿ ابػػن 
حمحػػاف : م غلػػوز امحتحلػػاج بػػ  و احلػػ يت اخلػػاة  كي ػػا جػػرى عهػػ  زكاك ػػا : للمحظلػػا لبػػو غالػػ. زل ػػ  بػػن 

محظلا زل   بن زل   بػن سلعػ  حػ يفها جالفػر اخلعػ ى ح احلسن ادلا ردى للمحظلا لبو بسر لمح  بن الطري يه ز لل
و  للمحظلػػا عمحػػ الرمحن بػػن زل ػػ  ال ػػ از للمحظلػػا لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن يفابػػهب حػػ يفها زل ػػ  بػػن لمحػػ  بػػن رزؽ للمحظلػػا 
لمح  بن زل   بن رةيح عػام حػ يفها ادلفضػ  بػن زل ػ  اجلهػ ي حػ يفها عمحػ الرمحن بػن زل ػ  بػن للػهب عمحػ  

/ المح ري ح يفها  المحة عن لف مح ة عن ابن عمحػاس عػاؿ : "  425/ صفحة  الرزاؽ ح يفها  وبة بن ععواف
دلا زكهب كاط ة إ  ععز ععي  السمـ كاف الهع صعز اهلل ععي   وعم ع اة ا  جربي  ععػز ؽليه ػا  ةيسائيػ  
wععز يسارها  ومحالوف للف ةعػك لعف ػا يسػمححوف اهلل  الػا   ي  وػول  حػد طعػع الفحلػر " و هػذا حػ يت 
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اؿ ابػن حمحػاف :  وبػة بػن ععػواف يػر ى عػن  ػالمحة    لهػ  الالػراؽ ةػا لػي  ةػن لحػادي  م و  لةػا ةوضوع و ع
ابن للهب عمح  الرزاؽ ك ا لالرؼ لف ا   إم لمح  بن عمح اهلل و عاؿ ػل، بن ةالا : هو كذاب لػي  ب  ػة 

: للمحظلػا  و عاؿ لبو لاليم امصف ا: :  لمح  بن زل   بن رةػيح ضػاليف و احلػ يت السػادس ك ذلػك ليضػا
زل   بن لاصر للمحظلا لمح  بن احلسن ابن المحها للمحظلا لبو احلسن بن احل اةز للمحظلا لبو بسر اسجػرى حػ يفها 
لبػػو عمحػػ  اهلل ابػػن سلعػػ  حػػ يفها لبػػو احلسػػن لمحػػ  بػػن زل ػػ  بػػن للػػ  بػػن ال رةطػػز حػػ يفها ةالمحػػ  بػػن ع ػػر  

وػػوؿ اهلل لطػػ. إليػػك كاط ػػة ذ   المح ػػري حػػ يفها جالفػػر عػػن وبائػػ  لف ل ػػاا بهػػهب ع ػػي  عالػػهب : " يػػا ر 
اموهاف  امةواؿ ةن عري  كعم    ج م  ز جت ا هذا الغمـ   كع ا كاف ةػن العيػ  بالػت روػوؿ اهلل صػعز 
اهلل ععي   وعم إ  وع اف الفاروػز ك ػاؿ : ائتػجل بمحغعػد الةػ محاا   كظ ػاه هبػا كح ػ  ععي ػا كاط ػة    كػاف 

 وػػػعم يسػػػوع ا كمحيهػػػا هػػػو كػػػذلك إذ  ػػػع حسػػػا لعػػػف ظ ػػػره وػػػع اف ي ودهػػػا  روػػػوؿ اهلل صػػػعز اهلل ععيػػػ  
كالتفهب كإذا هو  ربي   ةيسائيػ   إوػراكي   مػع ةػن ادلمئسػة ك ػ  : ك ػاؿ يػا جربيػ  ةػا للػ لسم   عػالوا : 
لل لهػا لػ ؼ كاط ػة إ  ز ج ػا   كسػرب جربيػػ    مث كػرب ةيسائيػ    مث كػرب إوػراكي    مث كػربت ادلمئسػػة   مث  

اهلل ععي   وعم   مث كرب وع اف ك ار التسمح  لعف الالرائ  وهة ةن  عػك العيعػة   كحلػاا كرب الهع صعز 
/ يػا ععػز  421هبا كظدلع ا إ  ععز ععي  السمـ    لجعس ا إ  جهمح  ععػز احل ػ    مث عػاؿ / صػفحة 

 اجالػػ  : هػػذه ةػػجل ك ػػن لكرة ػػا ك ػػ  لكػػرةجل    ةػػن لهامػػا ك ػػ  لهػػالن   مث عػػاؿ : الع ػػم بػػارؾ ععي  ػػا 
بيه  ػػا ذريػػة طيمحػػة إلػػك  يػػع الػػ عاا " و هػػذا حػػ يت ةوضػػوع م  ػػك كيػػ  و  ل ػػ  لبػػ ع الػػذى  ضػػال    
ل راهػػا إ  ليػػن ركمحػػهب  بػػا المحيتػػا لطػػوات    عولػػ  روػػوؿ اهلل صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم " يسػػوع ا  وػػع اف 

ائ ا   مث وػع اف كػاف ي ودها " ووا لدب ةن الواضع  جرلة   إذ جال  رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم وػ
حيه ػذ ةةػغوؿ ك ةةػػغوم   بػالرؽ      يسػن ؼلعػػا ةػن كتابتػ  بالػػ     ةػا يتالػ ى هػػذا احلػ يت ال رةطػػز 
ل  ةالمح ا لف يسوف لح علا  ضػال  و احلػ يت السػابع ك لمػا كالػهب م بػيو : للمحظلػا عمحػ الرمحن بػن زل ػ  

ععػػز بػن عيػػاض ال اضػػز    لبػو ل ػػر ععػػز بػػن للمحظلػا لمحػػ  بػػن ععػز بػػن يفابػػهب للمحظلػا لبػػو زل ػػ  عمحػ اهلل بػػن 
لمح  الوراؽ عام للمحظلا زل   بن لمح  بن ميع الغسال ح يفها حا  بن محي  بػن يػول  لبػو بسػر الةػال ى 
ح يفها لبو ع ارة لمح  بػن زل ػ  حػ يفها احلسػن بػن ع ػر  بػن وػيف الس  وػز حػ يفها ال اوػم بػن ةطيػ. 

عمحػاس عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " ابهػد  ح يفها ةه ور بن ص عة عن لف ةالمح  عن ابػن
كاط ة حوراا ودةية   بو     ط ػت    إظلػا  اهػا كاط ػة مف اهلل  الػا  كط  ػا  زلي ػا ك زلمحي ػا   ةػن 
الهار " و عاؿ اخلطي. : ك إوهاد هذا احل يت ةن ام ولا غ   اح   لي  ب ابهب و عاؿ ادل هف ععػهب 

سػػ ت ا حػػ يت ولػػر : للمحظلػػا زل ػ  بػػن لاصػػر للمحظلػػا احلسػػن بػن لمحػػ  بػػن المحهػػا للمحظلػػا هػػمؿ :  عػ  ر ى ك  
بن زل   للمحظلا لبو بسر زل   بن إوحاؽ امهوازي ح يفها زل   بػن زكريػا الغػمف حػ يفها ابػن ع ػ  حػ يفها 

اؿ الهػع صػعز بةر بن إبراهيم امل اري عن ام زاعال عن ػل، بن لف ك   عػن لبيػ  عػن لف هريػرة عػاؿ عػ
/ هػػػذا  422اهلل ععيػػػ   وػػػعم : " إظلػػػا  يػػػهب كاط ػػػة مف اهلل  الػػػا  كطػػػم زلمحي ػػػا عػػػن الهػػػار " و / صػػػفحة  w
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ع   الغمف و  ع  ذكرلػا عػن الػ ارعطن للػ  كػاف يضػع احلػ يت و احلػ يت ال ػاةن ك برؽل ػا  ذريت ػا عػن 
اةال للمحظلػا الالتي ػال للمحظلػا يووػف بػن لمحػ  حػ يفها الهار : للمحظلا عمح  الوهاب بن ادلمحارؾ للمحظلا لبو ادل فػر الةػ

الال يعػػز حػػ يفها ةطػػا حػػ يفها لبػػو كريػػ. حػػ يفها ةالا يػػة بػػن هةػػاـ عػػن ع ػػر بػػن عتػػاب عػػن عاصػػم عػػن زر 
عػػن عمحػػ اهلل عػػن الهػػع صػػعز اهلل ععيػػ   وػػعم عػػاؿ : " إف كاط ػػة لح ػػههب كرج ػػا كحرة ػػا اهلل  ذريت ػػا ةػػن 

لمحػ  بػن زل ػ  الػ  ز: للمحظلػا لبػو ععػز زل ػ  بػن   ػاح حػ يفها ع ػر الهار " و طريمح ولر : للمحظلا لبػو وػال  
بػن  ػاها حػ يفها عمحػ اهلل بػن وػػعي اف  زل ػ  بػن زهػ  بػن الفضػ  ح  للمحظلػػا لبػو ةه ػور بػن لػ  ف للمحظلػػا 
إ اعيػػ  بػػن ةسػػال ة للمحظلػػا محػػ ة بػػن يووػػف حػػ يفها لبػػو لمحػػ  بػػن عػػ ى حػػ يفها ابػػن لاجيػػة حػػ يفها ععػػز بػػن 

يػػة بػػن هةػػاـ حػػ يفها ع ػػر بػػن غيػػاث عػػن عاصػػم بػػن لف الهحلػػود عػػن زر بػػن حمحػػي  عػػن ادل ػػجل حػػ يفها ةالا  
عمح اهلل بن ةسالود عاؿ عاؿ روػوؿ اهلل صػعز اهلل ععيػ   وػعم : " كاط ػة لح ػههب كرج ػا كحػـر اهلل ذريت ػا 
ععػػز الهػػار " و الطري ػػاف : ععػػز ع ػػر بػػن غيػػاث  ي ػػاؿ كيػػ  ع ػػر   عػػ  ضػػالف  الػػ ارعطن و  عػػاؿ كػػاف ةػػن 

لةيالة و  عاؿ ابن حمحاف : يػر ى عػن عاصػم ةػا لػي  ةػن ح ي ػ     لالعػ   الػ  ك الػتمط عاصػم  يوخ ا
 امحتحلاج بر ايت  واعق إذا الفرد و  عػاؿ الػ ارعطن : إظلػا حػ ث هبػذا ع ػر عػن عاصػم بػن زر عػن الهػع 

إف احلػ يت صعز اهلل ععي   وعم كر اه عه  ةالا ية عن هةاـ كظكس ه   هم كي  و عػاؿ ادل ػهف ععػهب : مث 
زل ػػوؿ ععػػز ذريت ػػا الػػذين هػػم ل مدهػػا لاصػػة احلسػػن  احلسػػا وػػي ا  ػػمحاب لهػػ  اجلهػػة    كػػذلك كسػػره 
زل   بن ععز بن ةووػز الرضػز   ك ػاؿ هػو لػاص لعحسػن  احلسػا و احلػ يت التاوػع ك رلي  ػا ب يػاب 

عمحػ  اهلل زل ػ  بػن عمحػ اهلل / المحي  ػز للمحظلػا لبػو  423ال ـ : للمحظلا زاهر بن طاهر للمحظلا لبو بسر / صػفحة 
احلػػاكم حػػ يفها زل ػػ  بػػن بسػػطاـ بػػن احلسػػن حػػ يفها لبػػو ععػػز لمحػػ  بػػن ععػػز بػػن ة ػػ ى بػػن صػػ عة الرعػػز 
ح يفها لف ح يفها ععز بن ةووز الرضز ح يفها لف ح يفها جالفػر بػن زل ػ  عػن لبيػ  عػن ععػز بػن احلسػا 

عز اهلل ععيػ   وػعم : " بةػر ابهػد عن لبي  عػن ععػز بػن لف طالػ. رضػز اهلل عهػ  عػاؿ عػاؿ روػوؿ اهلل صػ
كاط ػػة  ةال ػػا يفيػػاب ة ػػمحوغة بػػ ـ كتتالعػػمح ب ائ ػػة ةػػن عػػوائم الالػػرش   كت ػػوؿ : يػػا عػػ ؿ احسػػم بيػػجل  بػػا 
عا    ل ى   كيحسم مبه:  رب السالمحة " و هػذا حػ يت ةوضػوع بم ػك  ةػا يتالػ ى ابػن ة ػ ى  ابػن 

الالمحػاس بػن الوليػ  عػن لالػ  الواوػطال عػن بيػاف بسطاـ و احل يت الالا ػر ك عولػ  غضػوا لب ػاركم : ر ى 
عن الةالال عن لف جحيفػة عػن ععػز ععيػ  السػمـ : " إذا كػاف يػـو ال ياةػة لػادى ةهػاد ةػن  راا احلحلػاب 
يا له  اجل ع غضوا لب اركم عػن كاط ػة بهػهب زل ػ  صػعز اهلل ععيػ   وػعم حػد متػر " و عػاؿ ابػن حمحػاف : 

/ الت ػػز حب ػػ  اهلل اجلػػ ا ام ؿ ةػػن   424ن : كػػذاب و / صػػفحة م غلػػوز امحتحلػػاج بػػ  و  عػػاؿ الػػ ارعط
كتػػاب " ادلوضػػوعات "  يعيػػ  اجلػػ ا ال ػػال  ل لػػ  بػػاب كضػػ  ك لهػػ  المحيػػهب  زلمحػػي م  ةػػا  رد ك ذلػػك ةػػن 

 امحاديت ادلوضوعة ادلهسوبة ز را إ  رووؿ اهلل صعز اهلل ععي   وعم 
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