
  

 
 
 

 

 

 

  ًِهِف ٌءِسُج

 :يِثِدَح ُفِعَض

ُّىَى )) ًُِر َما ُقِلُت َأَنا َوالهَِّب ًُِر الدَُّعاِء ُدَعاُء َيِىِم َعَرَفَة، َوَخ َخ

ِمِو َقِبِلٌ: َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َوِحَدُه َلا َشِريَك َلُه، َلُه امُلِلُك َوَلُه 

ٌٍِء َقِديٌر  ((احَلِمُد َوُيَى َعَلى ُكلِّ َش

 

 :ختريج

 ِِّرَثاأَل ِِّفِيَرالُع ِِّلَع ِوِب ٍوَسَح ِوِب ِِّلَعأبٌ احلسو 

 نَيِمِلِسُمِلِلَو ،ِهِخًَِشِلَو ،ِهِيَداِلَىِلَو ،ُهَل اهلُل َرَفَغ

 

 

 

 ةُلَسِلْسِ                

 رَوَائِعِ البِحَارِ فِي تَخْرِيجِ اآلثَارِ      
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 بسم اهلل الرَِّحَمِو الرَِّحًِم

 رب زدنٌ علمّا

 األثرية املقدمة
 

 
لددس دددملهلل ادل،دددلال ال لددس هاددو ال دد  و احلمددهلل ر  ا ااملدد دلال الااوددسال الاا ددسم  

 أمجملا.
 أما بعد:

ََِ  َررَ   ))فهدد ا ءدددي يددهلليف  اختملدد  د ثدد،ي  يددهللي     َِ َْ ُُ َِررر َِررا ُِ ُا َِا ررُ  دُّرردء َخيرْ
ُ َوْحَدُه ََل َش َِِك َُُّو  َُُّو ددلُْلُك وَ  ََن ِمْن قَرْبِلي: ََل ِإََُّو ِإَلَّ دَّللَّ ُ  َما قُرْلُت َأََن َودُّنَِّبيء ُو َُّ َوَخيرْ

ٍُ َقِدِ    ََِلى ُكلِّ َشْي  ََ بملنت فملو ضمل  احلهللي   لس ط،يقد  أىدا احلدهللي ل  ((دحلَْمُد َوُى
بددا  دد ملد احلددهللي  الدددقملمول ال   النالاألثدد،ل الادد ا  دلدد   دد   لفدد   ددز ااندد      ملددد 

 ادل تمل ن.
قرررررا  شرررررين ديمرررررهَ دبرررررن ةيميررررر  لترررررو     ))قاِرررررد   ليلررررر    دُّ َمرررررل 

)ال  جيدد أ أن يملتمددهلل د ااةدد،يمل   لددس األي ييدد  اا ددململ   اادد  : (ٖٗٔودَُّمرريل (( ) 
 امل ت   مل   أال ي ن (. اىد

جيب أن نتمل هلل   ابألي يي  ااف بت    ابألي يي  اا ململ  ل ا ا  ال قلُت: 
 االهم دلم دلم.

الى ا اجلدي  ز دل لتن  ادل   ل  إبذن   تمل ىل  ))دل ل   الائع اا     د ث،ي  
(ل اا  أدأل   تمل ىل أن يملظم اان ع هب ل الأن يمل ، ق  ذل  با أىا اامللمل 7اآلاث (( )

 الطل تو ق  ً  ي ن ً.
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ددِا ا ِ  ... فدددالأمحددهلل    ددد الءددا اادد إ ي دد،   لبدد م ىدد ا اا  دد  َذاِددَ  ِ ددزض َف ض
َن  اَلَ َلس اان     .[38 ي د ] َ َلملدض
ل  شملخ  ااملس   احملهللث ف أإ بز   أن س ااةك، الااتقهللي، لىل ف مل و  دخل اَ:

اا إ أد ل   هلل   احلمملهللإ األث،إ ي ظو  ل الن ع بو األ    لس  ،اءملتو ذل ا اجلدي 
ل الأدأل   ااملظملم أن جيملا ى ا ااملما د   اأيز ي ن تول الأن ي،فع   أن ين ع بو

الدل  أظه،ه  ز  نه    نداتو د ااهللنمل  الاآلخ،الل  لس تمللملمو ان  اا ن  اان  ي  ااو مل  ل
 اا ل  ااو حل مهنع هللا يضرل فجداه   خ اً.

 ك بو                                              
في                                                 ِلي بن حسن دُّعِ 
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 َمِو الرَِّحًِمِحبسم اهلل الرَّ

 َكمِتِحوَر َكِلِضربِّ يسِّر وَأِعِو بَف

 
 

ََ قَراَ :  ا ٍ دَُّعر و بنِ  ٍ مْ َِ  بنِ   ِ  دِ بْ َِ  نْ َِ  ََِلْيرِو َوَمرلَّ  ُ ََرلَّى دَّللَّ رُ  ))َأنَّ دُّنَّرِيَّ  َخيرْ
ُ َوْحَدهُ  ََن ِمْن قَرْبِلي: ََل ِإََُّو ِإَلَّ دَّللَّ ُ  َما قُرْلُت َأََن َودُّنَِّبيء ََِ َ َ   َوَخيرْ  َِ َْ ُُ َِر َِا ُِ ُا َِا  ََل دُّدء

ٍُ قَرِدِ   َش ِ  ََِلى ُكلِّ َشْي  ََ َكراَن َأْك َررُ  ((. و  لودِر : ))َِك َُُّو  َُُّو ددلُْلُك َوَُُّو دحلَْمُد َوُى
ََِلْير ََرلَّى دَّللَُّ  ُِ َلُمَِ  ِ   َِا ََِ  َرَ :ُا  ََ َْ ََ َِرر ََل ِإَُّرَو ِإَلَّ  ُ َوْحرَدُه ََل َشر َِِك َُّرُو   ِو َوَمرلَّ

ٍُ َقِدِ   َُُّو دُُّْمْلُك َوَُُّو دحلَْ  ََِلى ُكلِّ َشْي  ََ ُ   َوُى  ((.ْمُد  بَِيِدِه دخْلَيرْ
 منك   حدِث  

(ل الأمحددددددهلل د ))  ددددددنهلله(( 3585ح 1191صأخ،ءددددددو اا  دددددد إ د ))دددددددننو(( )
 316ص 5الاا ملهقدددددددددددددددددد  د ))شددددددددددددددددددملب ا  دددددددددددددددددد ن(( )ج (ل6961ح 548ص 11)ج
الأبدددددد  طدددددد ى، ادلخلدددددد  د  (ل192ح 369ص(ل الد ))ف دددددد ئا األالقدددددد  (( )3489ح
(( (1)البكددددددددد، بدددددددددز بكددددددددد   د ))أي ييفدددددددددو ل(1437ح 232ص 2ادلخلودددددددددمل  (( )ج))
الاا ددد له  د ))أخ دددد    (ل64ح 169الاحملددد  ل  د ))ااددددهلل  ي(( )ص (ل29ح 168)ص

(؛ 185الابددددددددز اجلدددددددد أإ د )) فدددددددد  اا دددددددد،ام(( )ص ل(2759ح 321ص 4ج كدددددددد (( )
 2ز(( )جل الاا،افملد  د ))ااتدهللالي(79ص 1الاا ىيب د )) ملجم شدمل خو(( )ج إبدن ييزل

 لالبكددد، بدددز بكددد   لال  دددهلل ااملديدددد بدددز د لال الح لََنفِدددع   ا ِ  بضدددزِ  َ  ضدددهللِ  دددز ط،يددد   (168ص

                                                 

  خت  ع ضمز  ))مجه،ال األءداي احلهلليفمل ((.( 1)
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ملضهلل   مجململهم الاان ، بز مشملا َ زض مَح  ِي بضِز َأِب محم
ل َ دزض أَبملدِول َ دزض (1) ،ال بضدِز شمدمَلملضب  ل َ زض َ مض

هِ   أبا  ظ  نهللىم. بو َءهللِ 
دددددزلمَ   الىددددد ا ددددددنهلله ضدددددململ   دددددز أءدددددا قلرررررُت: ل الامسدددددو ِلبدضدددددَ،اِىململ هلل بدددددز َأِب محملدددددهللم 

  نكد،ل الىد  ىد  محد ي بدز َأِب محملدهللل المحد ي اقدباألَنضو  ِإ  ااد ق ل أب  ِلبدضدَ،اِىململ ادلدهلل ل ال 
 احلهللي .
هلل  نو ابز يج،  )ضململ (ل الق ل َق لَ    اَلقَد َل  د، ال (لاملضَس ِبَق إ ِد احلَدهلِلي )  َأمحض

ي)  اَلقَدد َل  ددى (لَأَي ِييفددو َ نَدد ِل ) ددملضهلِلإ   (لاَددملضَس َيهلِليفددو ِبَةدد ض الاىدد  احلَددهلِلي  )  اَلقَدد َل اا  
القددد ل  ل  ) نكددد، احلددهللي (اَلقَددد َل أَبمدد  َيدد ِ   (ل منكدد، احلَددهلِلي )  قَدد َل اا مَخددد  ِإ  الَ  (لَضددمِلمل 
 (لَضدددمِلمل  احلَدددهلِلي )  أَبمددد  أ ضَ ددد  ااددد،اأإقددد ل الَ  القددد ل  ددد،ال  )ضدددمل  ه(ل (لضدددمل اادد ىيب  )

هلل اَلَ  ملنَ  دديقلدب األ ل   دسً  َلد َن شدملخه ً )  اَلَق َل ابضز يَ  ن (لاملضَس بِِفَق )  اَلَق َل اان َ  ِئ   
ِتَج ج ب،الايتدو لاَليلضدق ِبِو ااضَمْتض اَلَ  يمللم لي هم اَلقَد َل  (لفَدَلم   لف، َذِا  ِد أخ   ه َبختا اِ يض

اَ قمختضِن    (2)(.َضمِلمل )  ااهلل 
َغ،ِيددب   َيَ ددز   َىددَ ا َيددهلِلي   ) :(ٜٔٔٔ  ))مررننو(( )  لتررو   قررا  دُّذمرر  

وِ  دَ  أَبمد  ِلبدضدَ،اِىملَم األَنضَود  ِإ   لِ زض َىَ ا ااَ ءض ملضدهلل ل اَلىم ملضدهلل  ىمدَ   زلمَم دهللم بضدزم َأِب محم اَلمَح  يم بضزم َأِب محم
ْنَد َأْىِل دحلَِدِثِ  لَمهلِليِن  ااض  ِِ  ِّ َِ ََ ِِبَُّق  اىد .(َوَُّْيَس ُى

                                                 
 .ل الالقع د بملض ادلو ي  ))أب  لب،اىملم(((أِب محملهلل()د بز ) ل الغ ه( الالقع  نهلل أمحهلل1)
(ل ال))تق،يدب ااتهد يب(( ادو 132ص 9ال))هت يب ااته يب((  بز يج، )ج (ل112ص 25))هت يب ااكم ل(( المدإ )ج( انظ،  2)

الااتملدهلليا((  ال))اجلد،ح (ل308ص 1(ل ال))اا دمل  ي ااك د (( الملقمللد  )ج54ص 3))اا مل  ي الادل اللدا((  بدز اجلد أإ )جال (ل666)ص
ال))ييدد ان  (ل542ص 1ج(ل ال)) ملدددان ا  تددهللال(( اددو )188ص 1(ل ال))ادل ددن د اا ددمل  ي(( الدد ىيب )ج149ص 3 بددز أِب يدد   )ج

ال))حبددد،  ل(119(ل ال))اا دددمل  ي ااوددد  (( ادددو )ص70ص 1ال))ااتددد  يل ااك ددد (( ال خددد  إ )ج (ل348ال 100اا دددمل  ي(( ادددو أي ددد ً )ص
 .(282ص 2ج(ل ال))اجمل،اليا((  بز ي  ن )11ص 3ال))ااك  ا((  بز  هللإ )ج (ل136ااهللم((  بز   هلل اذل يإ )ص
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) الاه (؛ مث قررا : ٕٕ٘  ٖي   ))رلمررا دُّاود(ررد(( ) ودحلرردِث أولاه دذلي مرر
 أمحهللل ال الاتو   ثق ن(. اىد

 الاملس لم  ق ل  محو  .   قلُت:
 لحرر  بررن ِبيررد   ب هنع هللا يضر  و ُّررِلرري بررن أ   ا َدىد مررن حرردِثوُّلحرردِث شرر

ا  ودبن ِم  لضي   ِنهما   و راب  برن ِبرد   لضري     ودبن أ  دحلسنيبن كِ 
َل بن سل م  و   وددلطلب بن ِبد    وِن  : هنع هللا يضرددلس

 .( أما حدِث ِلي بن أ   اُّب هنع هللا يضرٔ)
 :ََ ََِلْيِو َوَمرلَّ ََلَّى  ُ  َُ قَاَ : قَاَ  َلُمَُ  دَّللَِّ  ََِلْيِو دُّسََّه َِِليٍّ   ِإنَّ َأْك َررَ  ))َِْن 

ُِ َمْن َكاَن قَرْبِلي ِمَن دْْلَْنِبَيا َِا ُ  َوْحرَدُه ََل ُا ََِ َ َ  َأْن َأقُرََ : ََل ِإَُّرَو ِإَلَّ دَّللَّ  ََ َْ َِاِ(ي َِر ُِ َوُا
ََرِ    ََّ دْ َعرْل ِ  َب ٍُ َقِدِ     دُّلَُّه ََِلى ُكلِّ َشْي  ََ َش َِِك َُُّو  َُُّو دُُّْمْلُك  َوَُُّو دحْلَْمُد  َوُى

َل د  دُّلَّ  َل د  َوِ  قَرْلررِي نُرر َِْْعرري نُرر َل د   َوِ   ََّ نُرر ررْ  ِِ َأْمررِ    دُّلَُّهرر ررْدِل   َوَِسِّ ََ  َْ ََّ دْشررَ  ُهرر
َنِ  دَُّْقْْبِ  َوَش ِّ َمرا َِِلرُ  ِ  دُّلَّْيرِل   َِل  َوِ  رْ َءُدوِل  َوَشَ اِت دْْلُُم دِس دُّ َُذ ِبَك ِمْن َوْمََ ُِ َأ

َُ  َوِمْن شَ  َلِ َوَش ِّ َما َِِلُ  ِ  دُّنرََّهاِل  َوَش ِّ َما ةَرُهبء ِبِو دُّ ََِّي ُى دِ(ِق دُّدء ََ  ((. ِّ بَر
 ((ااددهلل  ا  ااك دد د ))ال  (ل117ص 5د ))دددننو ااكدد )(( )ج أخ،ءددو اا ملهقدد 

ل الابز قهللا د  د (195ح 373)صل الد ))ف  ئا األالق  (( (537ح 159ص 2ج)
دددَ  يَدملضقمددد اَ  أِب  دددز ط،يددد  (/ط/أ69ق/))ف دددا يددد م اا اليددد  ال ،فددد (( ) مَل نَ  بضدددزِ  يم دم ددد ض  دم

َددالأَ  ثَدَن   م َدددس بضددزم  م َدملضددهلَلاَلل َ ددزض  قِ  َ الض ملم ااددهلل  اىِ ،َ بدضددهلل بددز لمحض ثَدَن   م َدملضددهللم ا ِ  بضددزم  م َدددسل َيددهلل  ل َيددهلل 
[بضزم ]َأِخملِول اَلىمَ  َ  ضهللم ا ِ  

 بو.  م َدملضهلَلاَل اا، َبِ إ ل َ زض َ ِل     (1)

                                                 

ي م اا الي  ال ،ف (( )) ز(( بهللل  ز ))بز((ل الىد  خختدأ الااتود يب  دز ادلود ي  األخد،)؛ الالقع  نهلل ابز قهللا   د ))( 1)
 فتن و.



ًُِر الدَُّعاِء ُدَعُجِسٌء ِفًِه  َضِعُف َحِديِث: ) ُّىَى ِمِو َقِبِلٌَخ ًُِر َما ُقِلُت َأَنا َوالهَِّب  ((اُء َيِىِم َعَرَفَة، َوَخ
  
7 7 

 الى ا دنهلله  نك،ل الاو  لت ن  قلُت:
 ب إ ل الى   نك، احلهللي .  دس بز   ملهللال بز نةملط اا، ِ  دْلوىل:

ق ل  نو أب  ي    ) نك، احلهللي (ل الق ل  ل  بز اجلنملهلل  )  الك احلهللي (ل 
الق ل  ى  )املس بةئ(ل الق ل  ،ال  )ضململ (ل الق ل  ،ال  )   ت  حبهلليفو(ل الق ل  ،ال  
) ال) أي يي   ن ل (ل الق ل ابز يج،  )ضململ (ل الق ل اان  ئ   )ضململ (ل الق ل 

 (ل الق ل اذلملفم   )ضململ (ل الق ل أمحهلل  )اض،ا  لس يهللي  ااهللا قختن  )ضململ
  دس بز   ملهللال(ل الق ل أي  ً  ) نك، احلهللي (ل الق ل أي  ً  )  حتا اا،الاي   ز   دس 
بز   ملهللال(ل الق ل أمحهلل  )  تكتب  ز أ بمل  ال نهم   دس بز   ملهللال(ل الق ل  ل  بز 

 (1) ىم.  هلل  ادلد   )ضململ   هللث أبي يي   ن ل (ل الضمل و غ
 ا نقخت ع با   هلل   بز   ملهللالل ال ل  بز أِب ط اب هنع هللا يضر. دُّ اني :

  (2)(.َ  ضهللم ا ِ  بضزم  م َدملضهلَلاَل َ زض َ ِل     م،ضَدا  )  َق َل أَبم  أم ضَ  َ 
تَدَ د، َي بِدِو  م َددس ) (:ٚٔٔ  ٘  ))مرننو دُّكرْب((( )  لتو   قا  دُّبيهقيو 

 (. اىدهنع هللا يضرَ ِلملًّ   َأخم هم  ُِْدِلكْ اَلَلَض  لَضِعيف  ىمَ  بضزم  م َدملضهلَلاَل الَ 
 ودخ لف ِلى مَمى بن ِبيد :

 أ(   وده ِبيد   بن مَمى  ودخ لف ِليو:

                                                 

(ل ال))اا مل  ي 468ص 6(ل ال))هت يب ااته يب(( )ج786انظ،  ))تق،يب ااته يب((  بز يج، )ص (1)
(ل ال))اا مل  ي الادل اللا(( 160ص 4(ل ال))اا مل  ي ااك  (( الملقملل  )ج147ص 3الادل اللا((  بز اجل أإ )ج

ال))اجملمع(( (ل 73ص 2و )ج(ل ال))اات  يل األالدط(( ا127(ل ال))اا مل  ي ااو  (( ال خ  إ )ص224الن  ئ  )ص
 (.283ص 8الهملفم  )ج

(ل ال))ء  ع 97(ل ال))ادل،ادملا((  بز أِب ي   )ص310ص 5 بز يج، )ج ))هت يب ااته يب((انظ،   (2)
 (.181(ل ال))حت   اات وملا(( المل،اق  )ص214اات وملا(( الملسئ  )ص
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َِرنْ  َأبَُ َُُِمَف َِرْعُقَُب بْرُن ُمرْفَيانَ *   وده   وَأْتَرد برن إبْررَ دِىيَ دُّردَّْوَلِقي ِكَهُ َرا 
ُِبَرْيررَدَ  ُِبَرْيرُد دَّللَِّ بْررُن مُ  َِْبررُد دَّللَِّ بْررُن   ََ َِررْن َأِخيرِو  َوُىرر ُِبَرْيررَدَ    ََرَنا ُمََمرى بْررُن  ََمررى  َحرردَّ

َِِليٍّ  َِْن   بو. دُّ ََّبِ  ء  
 ((ااددهلل  ا  ااك دد (ل الد ))117ص 5أخ،ءددو اا ملهقدد  د ))دددننو ااكدد )(( )ج

 (ل الابز قهللا د  د195ح 373ل الد ))ف  ئا األالق  (( )ص(537ح 159ص 2ج)
 /ط/أ(.69))ف ا ي م اا الي  ال ،ف (( )ق/

َِ َ ** ولوده  ِِيء زُلَمَُّد ْبُن َِاَِِد ْبِن لِ َا َوَُُِمُف ْبُن ُمََمرى قَراََل:   َأبَُ ِىَشاٍَ دُّّ ِ َا
َِرْن  َقرِ  ء   َِرِن دْْلَ َر ِّ دُِّْمنرْ ُِبَرْيُد دَّللَِّ ْبُن ُمََمرى دَُّْعْبِسريء  َأْخبَررَ ََن قَررْيس    ََرَنا  َخِليَفرَ  َحدَّ

 ُِ َِررا َِْنررُو قَرراَ : َكرراَن َأْك َرررُ  ُا  ُ َِِلرريٍّ  َلِضررَي دَّللَّ َِررْن  ررنْيٍ   ََ ََِلْيررِو  دُّنرريبْررِن ُح ررلَّى  ُ  ََ
 َِ َِِشيََّ    ََ ََّ َلبِّ ))َ َ َ : َوَملَّ ا نَرُقرَُ   َُّرَك شَلر د  حْلَْمُد َكَمرا نَرُقرَُ   َوَخر ْ د َُّكَ   دحْلَْمدُ  دُّلَُّه
ررَهِ  َوُنُسررِكي َِررَ دِب   ََ َُذ بِررَك ِمررْن  ُِرر دِ   َأ ََ َوزَلْيَرراَ  َوشَلَرراِ   َوِإَُّْيررَك َمررِِ   َوِإَُّْيررَك ََررر

َذُ  ُِر َُ  َوَأ ُُ بِرِو دُّر ََِّي ََّ ِإّّنِ َأْمأََُُّك ِمرْن َخرْ ِ َمرا َيِري َمِ ِو  َوَشَ اِت دْْلَْمِ  دُّلَُّه  دَُّْقْْبِ َوَوْمََ
ُُ ِبِو دُّ ِّ ِبَك ِمْن شَ  َُ  ِّ َما َيِي  ((.ََي

الاا ملهقددددد  د  (ل2841ح 1338ص 2ابدددددز خد ددددد  د )) ددددد مل و(( )ج أخ،ءدددددو
 167احملدددددددد  ل  د ))ااددددددددهلل  ي(( )صال  (ل2779ح 501ص 5))شددددددددملب ا  دددددددد ن(( )ج

 (.62ح
َددهللإ ااضكمد ِد  زلمَم دهلل َأِب  لقدملس بدز اا، بملدع الى ا دنهلله ضدململ   دز أءدا قلُت: ل األض

 الى  ضململ  احلهللي .
ي) بدددز  ملدددا   دددى  ندددو قَددد لَ  َ  )  اَلقَددد َل  ددد، ال (لَضدددمِلمل )  اَلقَددد َل  ددد، ال (لاَدددملضَس ِبَةددد ض

تب َيهلِليفو ختَدأ ِد َل َن يتةدملع الََلد َن لفد )  اَلقملا أِلَمحضَهلل َل ت،ك اان    َيهلِليفو َق لَ  (ليكض  اخلَض
الََلدددد َن ابضددددز  (لاددددملس يهلليفددددو بةددددئالقدددد ل أمحددددهلل  دددد،ال  ) (لاحلَددددهلِلي  ال ال) َأَي ِييدددد   منكددددَ،ال
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ددددددملضهلِلإ   لالاللملددددددع ي ددددددمل  نو لااضَمددددددهلِليِن   اَ قمختضِن   (لَددددددد ِقط)  اَلقَدددددد َل اا   َضددددددمِلمل  )  اَلقَدددددد َل ااددددددهلل 
دددد،مالك احلَددددهلِلي )  اَلقَدددد َل اان َ دددد ِئ    (لاحلَددددهلِلي  القدددد ل أبدددد  يدددد    )اددددملس بقدددد إل الزللددددو  (لَ تدض

 ددهللالق القدد ل أبدد  أ  دد   )اددا(ل القدد ل اادد ىيب  ) ااوددهللقل يكتددب يهلليفددول ال   ددت  بددو(ل
تت ملددت َيهلِليفددو ف،أيتددو َ دد ِيق  ِل   أَنددو دلدد  لدد  )  اَلقَدد َل ابضددز ي َدد ن (ل دد د ن  ددول دددملئ احل

ددت     خا َ َلملضددِو فملجملددب ِفملددِو ثَِقدد  اِببضنِددِو فَدَ َقملددت ِد ااضَمنَدد ِل  ِد  اَِلايَتددو َف دض َددد َي ي ظددو فملددهللض
 (1)(.اجمل ن  

َداِي   ))قا  دُّعهمر  مقبرل برن ىرو   ((َرح أحااِرث معلر  هاى ىرا دُّاا  دُّر
 (. اىدضململ ) :قيس بن دُّ بيا؛ ِن (ٜ٘ٔ) 

 ف ا،اءد أنو ضململ . قلُت:
ب دُّ ه ِب(( )  ل  (:ٖٛٙقا  دحلا ظ دبن حج  لتو     ))ةقِ  ) هللالق 

 ت    دل  َلِ َ الأيخا  لملو ابن و    املس  ز يهلليفو فَ هلل َث بو(. اىد
 (2)ا ت   ه سلتلخت ً. الى  لىل اا مل  أق،ا  ز ل نو  هللالق ًل الاألالىل  هللم قلُت:

بررد دَُّررمد  ِلرري بررن  بررت ؛واتبررا ِبيررد   بررن مَمررى  ودحلسررن بررن ِطيرر   ِو
 :ِلى منده وم نو

                                                 

(ل 391ص 8(ل ال))هت يب ااته يب((  بز يج، )ج25ص 24))هت يب ااكم ل(( المدإ )ج انظ،  (1)
ال))اا مل  ي ااك  ((  (ل88اا مل  ي الادل اللا(( الن  ئ  )صال)) (ل19ص 3))اا مل  ي الادل اللا((  بز اجل أإ )جال

 2(ل ال))ادل ن د اا مل  ي(( ال ىيب )ج128ص 7ل ال))اجل،ح الااتملهلليا((  بز أِب ي   )ج(469ص 3الملقملل  )ج
(ل ال))اا مل  ي 156ص 7ال))اات  يل ااك  (( ال خ  إ )ج (ل391ص 3ال)) ملدان ا  تهللال(( او )ج (ل526ص

 .(131(ل ال))حب، ااهللم((  بز   هلل اذل يإ )ص115)ص ااو  (( او
 (.183الانظ،  ))اختسط اا،الاال اافق  (( الهلللت     هلل اجل    )ص (2)
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نململم د ))أخ     أِبال  ل(3520ح 1173 نهلل اا   إ د ))دننو(( )ص
ل (581ح 217بك، ااة فمل  د ))اا ملسنمل  (( )ص الأِب (ل266ص 1أ  ه ن(( )ج

 .(13ح 160ف (( )صالابز    ل، د ))ف ا ي م  ، 
َددهللإ ااضكمد ِد  أِب لقدملس بدز اا، بملدع الى ا دنهلله ضدململ   دز أءداقلُت:  ل زلمَم دهلل األض

 .؛ لم  تقهللمالى  ضململ  احلهللي 
)ى ا يهللي  غ،يب  (:ٖٚٔٔقا  ديماَ دُّذم   لتو     ))مننو(( ) 

  ز ى ا اا ءول الاملس لدن يه اباق إ(. 
 367ص 5ج) ((شملب ا   ن)الل ا  اتبملهم    ن  نهلل اا ملهق  د )

ثَدَن   بضزِ  ِلبدضَ،اِىملمَ  ي ِ ،ِ طَ  زض  ِ  (3560ح ل َيهلل  ثَدَن  قَدملضس  ثَدَن  َ    نمل َيهلل  َ،ضِب ل َيهلل  َ  َق احلض ِلدض
ل َ زض َ ِل     ل َ زض َخِلملَ َ  بضِز َيِوا  ََغ،   بو. األض

ل ددهللإ ااضكمد ِد زلمَم دهلل األضَ  َأِب  لقدملس بدز اا، بملدع الى ا دنهلله ضدململ   دز أءداقلُت: 
 الى  ضململ  احلهللي ؛ لم  تقهللم.

ددَ ِإ   ؛بدد،اىملم بددز لددد  ق احلدد،ِبالخدد ا  ل ِ  بضددِز  ممَلدد ذ  ااضمَلندض فَددد َ ددزم بضددزم ااضمم د  تنددو   احلَض
ََغدد،ِ  بضددِز ااو دد   ِحل َ ددزض َخِلملَ ددَ  بضددِز   ددز فدد،الاه ل ثندد  قَدددملضسم بضددزم اا، بملددِعل َ ددِز األض ددِلم  َ   دد نم بضددزم  م ض
ل َ ِضَ  ا  م َ نضوم َق َل  َق َل َ دم لم ا ِ   َ يم  ل َ زض َ ِل    َأْ َضُل َمرا ))ل س  م َ َلملضِو اَلَدل َم  َواض 

ُ َوْحررَدُه  ََل َشرر َِِك َُّررُو  َُّررُو دُُّْمْلررُك  ََِ  َررَ  ََل ِإَُّررَو ِإَلَّ دَّللَّ َِِشرريََّ   ََن قَرْبِلرري  قُرْلررُت َأََن َودُّنَِّبيءرر
ٍُ َقِدِ   َوَُُّو دحلَْ  ََِلى ُكلِّ َشْي  ََ  ((.ْمُد  َوُى

(ل الد ))ف دددددددا  ةددددددد، ذإ 874ح 273أخ،ءدددددددو ااختددددددد ا  د ))اادددددددهلل  ي(( )ص
 (.51ح 55احلج (( )ص
َددهللإ ااضكمد ِد  َأِب  لقدملس بدز اا، بملدع الى ا دنهلله ضدململ   دز أءداقلُت:  ل زلمَم دهلل األض

 الى  ضململ  احلهللي ؛ لم  تقهللم.
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 :ولوده وكيا  ودخ لف ِليوب( 
َمررف بررن ِلرري قرراَل: حرردَنا  ^(  رر وده أبررَ ىشرراَ دُّ  رراِي ََرَنا  ِو وَِكيررا   َحرردَّ

َِْنُو قَاَ :   ُ َِِليٍّ  َلِضَي دَّللَّ َِْن  ُِبَرْيَدَ    ََرلَّى ))ُمََمى ْبُن  ُِ َلُمرَِ  دَّللَِّ  َِا َكاَن َأْك َرُ  ُا
ََِلْيوِ    ُ   َ َ ََِ َِِشيََّ    ََ  َوْحَدُه ََل َشر َِِك َُّرُو  َُّرُو دَُّْمِلرُك َوَُّرُو دحْلَْمرُد  ََل ِإََُّو ِإَلَّ دَّللَُّ َوَملَّ

َل د   َِْْعري نُر ََّ دْ َعرْل ِِ ِ   ٍُ قَرِدِ    دُّلَُّهر َِلَرى ُكرلِّ َشرْي  ََ رُ   َوُىر ُُيِْيي َوُيُِيُت  بَِيِدِه دخْلَيرْ
َل د  ررِ   نُرر ََ َلد   َوِ  َب ررر و  قلررري نرر ََّ دْ ِفررْ  ِِ َذنْررِي  َوَِسِّ َْ ِِ دُّلَُّهررر ْ  ِِ َأْمررِ    َودْشرررَ 

َِررَ دِب  ََّررْدِل  َوِمررْن َشررَ اِت دْْلَْمررِ   َوِمررْن  دَس دُّ ََ َُذ بِررَك ِمررْن َوْمرر ُِرر ََّ ِإّّنِ َأ ررْدِل   دُّلَُّهرر ََ
َُذ ِبَك ِمْن َش ِّ َما َِِلرُ  ِ  دُّلَّْيرِل َوَشر ِّ َمرا َِِلرُ  ِ  دُّنرََّهراِل  َوَشر ِّ  ُِ ََّ ِإّّنِ َأ َمرا  دَُّْقْْبِ  دُّلَُّه

دِ(ِق دُّدَّْى ِ ةَرُهبء ِبِو دُّ َِّيَ  ََ  ((.َُ  َوَش ِّ بَر
 (.63ح 168أخ،ءو احمل  ل  د ))ااهلل  ي(( )ص

  دددس بددز   ملددهللال بددز نةددملط اا، ِبدد إ ل الىدد   نكدد، الىدد ا ددنهلله الاه  ددز أءددا  قلررُت:
 احلهللي ؛ لم  تقهللم.

ُِبَرْيررَدَ   ِررن  ^^( ولوده دبررن أ  شرريب  َِررْن ُمََمررى بْررِن  َِررْن وَِكيررا    َِررْن َأِخيررِو  
 .بو َِِليٍّ 

 10ال)ج ل(15349ح 563ص 5ج) ((ودددددددن أخ،ءددددددو ابدددددددز أِب شددددددمل   د ))ادل
 .(40ص 6الابز   هلل اا  د ))ااتمهملهلل(( )ج (ل30150ح 142ص

 الى ا دنهلله  نك،ل الاو  لت ن  قلُت:
   دس بز   ملهللال بز نةملط اا، ِب إ ل الى   نك، احلهللي ؛ لم  تقهللم. دْلوىل:
 قخت ع با   هلل   بز   ملهللالل ال ل  بز أِب ط اب هنع هللا يضر؛ لم  تقهللم.ا ن دُّ اني :

ا.ٕ)  ( وأما حدِث  لح  بن ِبيد   بن كِ 



ًُِر الدَُّعاِء ُدَعُجِسٌء ِفًِه  َضِعُف َحِديِث: ) ُّىَى ِمِو َقِبِلٌَخ ًُِر َما ُقِلُت َأَنا َوالهَِّب  ((اُء َيِىِم َعَرَفَة، َوَخ
  

02 02 

ََلَّى  ُ  ُِبَرْيِد دَّللَِّ ْبِن َك ٍِِا: َأنَّ دُّنَِّيَّ  ََ قَاَ :  َِْن َ ْلَحَ  ْبِن  َأْ َضُل ))ََِلْيِو َوَملَّ
ََِ َ َ   وَ   ََ َْ ُِ َِر َِا ُ  ََل ِإَُّرَو ِإَلَّ دَّللَُّ دُّدء َْ ََن ِمرْن قَرْبِلري: قَرر  َوْحرَدُه َأْ َضُل َما قُرْلُت َأََن َودُّنَِّبيء

 ((.ََل َش َِِك َُّوُ 
الاا ملهقدددددد  د  (ل8125ح 378ص 4  ددددددهلل اادددددد،أاق د ))ادلوددددددن (( )ج أخ،ءددددددو

 2(ل الد ))ددددددننو ااوددددد ،)(( )ج117ص 5ال)ج (ل284ص 4))ددددددننو ااكددددد )(( )ج
الد ))ف د ئا  (ل536ح 157ص 2الد ))ااهلل  ا  ااك  (( )ج (ل1677ح 188ص

 الايددددددد   دددددددى -214ص 1ال  اددددددد  د ))ادل طدددددددأ(( )ج ل(191ح 367)صاألالقددددددد  (( 
 الايد  اادىد،إ(ل -621ح 245ص 1 الاي   دى االملفد (ل ال)ج-422ص 1االملف (ل ال)ج

 157ص 7الاا  دد إ د ))شدد،ح اا ددن (( )ج (ل الايدد  اادىدد،إ-1462ح 565ص 1ال)ج
ل الاا ددد له  د ))أخ ددد    كددد (( (65ح 170احملددد  ل  د ))اادددهلل  ي(( )صال  (ل1929ح
بدددز   مختَددد،ِ    ال  ل ودددملب الأِب ل دددى االملفدد   دددز ط،يددد  (؛ سلتودد،اً 2760ح 321ص 4)ج

ل َ دزض أَِاِي بضدِز َأِب أَِاي ل َ د ضىَل ابضدِز بدز أندس ل َ دزض َ  اِد الابز بكد  لال  هلل اا،أاق ل  هلل  
ل َ زض طَلض َ   بو. َ  بضِز  م َدملضهلِل ا ِ  بضِز َل،ِيد  َ مل  ش 

 أِب لاخلدا دد  بددز ل،يدددطل دد  بددز   ملددهلل   الىدد ا دددنهلله ضددململ   ددز أءددا  قلررُت:
(؛ فهددد  365؛ لمددد  د ))تق،يدددب ااتهددد يب((  بدددز يجددد، )صااف افددد ل الىددد  ادلختددد،  ثقددد 

 أ دا  ز اانيب ملسو هيلع هللا ىلص.
ت بملا؛ لم  ن   لس ذا  ابز الااخت ق  ااف اف   ااخت ق  اا دختس  ز ااقلُت: 

 (.36يج، د )) قهلل   تق،يب ااته يب(( )ص

َىدددَ ا ) :(ٕٗٛ  ٗ ) ((دُّكرررْب( ومرررننقرررا  دحلرررا ظ دُّبيهقررري لترررو     ))
 (. اىد م،ضَدا  
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َىددَ ا ) (:ٚٔٔ  ٘وقررا  دحلررا ظ دُّبيهقرري لتررو     ))مررننو دُّكررْب((( ) 
لموم َضمِلمل   ي  هَخَ، َ  ض م ً  َن ل اَلَقهللض  ماِلَإ َ زض َ  ِا   إبِِدض  م،ضَدا    (. اىدل اَلاَل ض

َدت دُّكبرررر قررررا  دحلررررا ظ دُّبيهقرررري لتررررو     ))و   :(ٚ٘ٔ  ٕ ) ((دُّرررردِ
ل اَلااضمم،ضَددام ) دَ  َضدمِلمل   َن ي  هَخَ، َ  ض مد ً  اَلىم َقخِتع ل اَلَقهللض  ماِلَإ ِ زض َيهلِليِ  َ  ِا   إبِِدض اَلَىَ ا  مندض

 (. اىدىمَ  ااضَم ض م ظم 
)ىددد ا  (:ٖٛٙدحلرررا ظ دُّبيهقررري لترررو     )) ضرررا(ل دْلوقرررات(( ) وقرررا  

(. اىد   ،دا ي ز ل القهلل  مالإ  ز يهللي    ا      ً  إبدن ي  هخ، َف  لوم ضململ  
 اىد .(َىَ ا َيهلِلي    م،ضَدا  ) :(ٚ٘ٔ  ٚ ) ((شَ  دُّسن قا  دُّبغَ    ))و 

 الاختل   لس   ا  بز أنس فملو  قلُت:
برد دُّر قد   برن ِبرد   ُمطَر ِّ   و   وأبَ مَرعب  (   وده ُيىي دُّلي يأ ودبرن   ِو
َِررْن َماُِّرركبكرر  َِررْن َ ْلَحررَ  بْررِن بررن أنررس      ٍَ َِيَّررا ىَل دبْررِن  َْ َِررْن ِقََيِا بْررِن َأِ  ِقََيٍا  َمرر   

 بو. ُِبَرْيِد دَّللَِّ ْبِن َك ِِاٍ 
(ل الاا ملهقدددددد  د 8125ح 378ص 4أخ،ءددددددو   ددددددهلل اادددددد،أاق د ))ادلوددددددن (( )ج

 2(ل الد ))ددددددننو ااوددددد ،)(( )ج117ص 5(ل ال)ج284ص 4و ااكددددد )(( )ج))ددددددنن
(ل الد ))ف د ئا 536ح 157ص 2(ل الد ))ااهلل  ا  ااك  (( )ج1677ح 188ص

 الايددددددد   دددددددى -214ص 1(ل ال  اددددددد  د ))ادل طدددددددأ(( )ج191ح 367األالقددددددد  (( )ص
 الايد  اادىد،إ(ل -621ح 245ص 1 الاي   دى االملفد (ل ال)ج-422ص 1االملف (ل ال)ج

 157ص 7 الايدد  اادىدد،إ(ل الاا  دد إ د ))شدد،ح اا ددن (( )ج-1462ح 565ص 1جال)
(ل الاا ددد له  د ))أخ ددد    كددد (( 65ح 170(ل الاحملددد  ل  د ))اادددهلل  ي(( )ص1929ح
 (.2760ح 321ص 4)ج



ًُِر الدَُّعاِء ُدَعُجِسٌء ِفًِه  َضِعُف َحِديِث: ) ُّىَى ِمِو َقِبِلٌَخ ًُِر َما ُقِلُت َأَنا َوالهَِّب  ((اُء َيِىِم َعَرَفَة، َوَخ
  

04 04 

ىَل  ب( ولوده َْ َُْيٍّ  َمر َِْن  ََرَنا َماُُِّك ْبُن َأَنٍس    َِْبُد دُّ َّْتَِن ْبُن َُيْىَي دَُّْمَدّنء  َحدَّ
رلَّ  ََ َِْن َأِ  ُىَ ِْرَ َ   قَاَ : قَاَ  َلُمَُ  ِ   ََاٍُِّح   َِْن َأِ   ََ: َأِ  َبْكٍ    ََِلْيرِو َوَمرلَّ  ُ ى دَّللَّ

ُِ قَرْبِلرري ََل ِإَُّررَو ِإَلَّ  ُ )) ِ  دْْلَْنِبيَررا َْ ِِ َوقَررر َْ ََِ  َررَ   َوَأْ َضررُل قَررر  َِ َْ ُُ َِررر َِررا ُِ ُا َِا َأْ َضررُل دُّرردء
رُ   َوُىر َوْحَدُه ََل  َِلَرى ُكرلِّ َش َِِك َُُّو  َُُّو دُُّْمْلُك  َوَُُّو دحْلَْمُد  ُُيْيِري َوُيُِيرُت  بِيَرِدِه دخْلَيرْ  ََ

ٍُ َقِدِ     .((َشْي
ل الابدددز   ددد ل، (3778ح 500ص 5جأخ،ءدددو اا ملهقددد  د ))شدددملب ا  ددد ن(( )

 (.472ص 5ل الابز  هللإ د ))ااك  ا(( )ج(11ح 158)ص ((ف ا ي م  ،ف د ))
ل الىد   دهللث  دز   دهلل ااد، محضَز بدز  دى ااضمدهللِ  الى ا ددنهلله  نكد،  دز أءدا  :قلتُ 

 اافق   ابدلن ل .
 (1)(. هللث َ ز اافِ َق   اِباضَمَن ِل ِ )   هللإ َق َل ابضز
 الى  َغَلَط د ى ا لمن   الاه مج     ز   ا   ،دًس.  قلُت:

اهم أَبمدددد  َ  ضددددهلِل َىَكددددَ ا َ الَ  ) (:ٓٓ٘  ٘قررررا  دُّبيهقرررري   ))شررررعب ديُيرررران(( ) 
َ  َ اَلاهم َ  ِا   ِد ااضممَ ط ِأ  م،ضَدًس   (. اىداا، محضَِز بضزم َ ضَىل اَلَغَلَط ِفملِو ِلمن 

ََ ِ   وقا  دبن ِساك    )) ب  لو   دهلل ااد،محز  يَ ت ،  ) :(ٛ٘ٔ)  (( ضل ِ
 أ(. اىدالى   ،دا  د ادل ط

 نكدد،  ددز   ادد   ددز الىدد ا ) (:ٕٚٗ  ٘وقررا  دبررن ِررد    ))دُّكامررل(( ) 
َ  ددهلل اادد،محز بددز َ ضددى ىدد ال اَلَ  ددهلل  مسدد ل َ ددز أِب  دد حلل َ ددز أِب ى،يدد،ال   ي،اليددو  نددو غدد 

اا،محز غ   مل،ال  الى ا احلهللي  د ادل طأ  ز أاي بز أِب أاي  دز طل د  بضدِز  مَ ملدهلل ا ِ  
 اىد .(بضِز لمَ،يضد   ز اانيب  لملو اا سم  ،دس

                                                 

 .(472ص 5ل ال))ااك  ا((  بز  هللإ )ج(101ص 2انظ،  ))اا مل  ي الادل اللا((  بز اجل أإ )ج (1)
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أن يددهللي  أِب ى،يدد،ال هنع هللا يضر شدد ىهللاً ال ددهللي ؛ بددا ىدد  القددهلل أخختددأ  ددز قدد ل  قلررُت:
 خختأ  ز  اال ل الأنك،ه  لملو احل ف  اا ملهق ل الابز    ل،ل الابز  هللإ. 

 الادل،دا  ز أق  م احلهللي  اا ململ ل فس  ت  بو د ااة،يمل  ادلخته،ال. قلُت:
 وأما حدِث دبن ِم  لضي   ِنهما.( ٖ)

دُّنري   ودْلنبيراُ قبلرو ِشري  ِ  ر  َل كران ِامر  اِراُ )) :ِن دبن ِم  قا 
ك ُّو ُّو دحلمد وُّو ددللك وىَ ِلى كل شيُ قدِ   .((إُّو إَل   وحده َل شِ 

ف دددددددا  ةددددددد، ذإ (ل الد ))875ح 274أخ،ءدددددددو ااختددددددد ا  د ))اادددددددهلل  ي(( )ص
(  ددز 12ح 159ل الابددز   دد ل، د ))ف ددا يدد م  ،فدد (( )ص(52ح 56)ص ((احلجدد 
ثندد   ال  ددهلل   بددز د بددز   ملددهلل   ا بددز ىدد  الن اا  ددهللايإ  دد يب أِب ثدد  اا  ددط،يدد  

أمحهلل بز لب،اىملم ادل  ل  ثن  فد،ج بدز ف د ا   دز  دى بدز ددململهلل األنود  إ  دز َنفدع  دز 
 بو.ابز  م، 

دد     َأِب  ااتد نمدد خ  فدد،ج بددز فَ دد ا  ددز أءددا  ددد قطالىدد ا دددنهلله  قلررُت: فَ دد ا  ااة 
مِو   .ال هللث  ز  ى بز دململهلل مبن ل  ي ل الى  ضململ  احلهللاحلِض

َضددددمِلمل  )  اَلاان َ دددد ِئ    لقَدددد َل  ددددى بددددز  ملِدددداقدددد ل  نددددو ابددددز يجدددد،  )ضددددململ (ل ال 
القدد ل أبدد  يدد    ) ددهللالق يكتددب يهلليفددول ال   ددت  بددو يهلليفددو  ددز  ددى بددز  (لاحلَددهلِلي 

هلل لذا يدهللث  دز  دى بدز ددململ(ل الق ل أمحدهلل  )َضمل  م هم الق ل اا ىيب  ) دململهلل فملو لنك  (ل
َلدد َن شل ددز يقلددب )  اَلقَدد َل ابضددز ي َدد ن (ل منكدد، احلَددهلِلي )  اَلقَدد َل اا مَخدد  ِإ   (ل(1)أتددس مبندد ل 

ََد نملهلِل ااو ِ ملَ   ََد نملهلل اَليلضدق ااضممتم ن ااضَ اِىمَل  اِبألض ِتَج ج ِبوِ  لاألض  (2)(.َ   ا اِ يض
                                                 

 ال الايتو ىن   ز  ى بز دململهللل فتن و. قلُت: (1)
 (ل260ص 8(ل ال))هت يب ااته يب((  بز يج، )ج156ص 23هت يب ااكم ل(( المدإ )ج))انظ،   (2)

(ل ال))اا مل  ي الادل اللا(( 4ص 3ج))اا مل  ي الادل اللا((  بز اجل أإ )ال (ل620ال))تق،يب ااته يب(( او )ص
= 
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 وأما حدِث دبن أ  حسني.( ٗ)
ََ َِِن دْبِن َأِ  ُحَسنْيٍ  قَ  ََ: اَ : قَاَ  َلُمَُ  دَّللَِّ  ََِلْيِو َوَملَّ َِاِ(ي ))لَّى  ُ  َأْك َرُ  ُا

ُ َوْحرَدُه ََل َشر َِِك َُّرُو  َُّرُو دُُّْمْلرُك  َوَُّرُو دحلَْ  ُِ قَرْبِلي ِبَعَ  َرَ  ََل ِإَُّرَو ِإَلَّ دَّللَّ ُِ دْْلَْنِبَيا َِا ْمرُد َوُا
ٍُ ُُيِْيي َوُيُِيُت  وَ  ََِلى ُكلِّ َشْي  ََ  ((.َقِدِ   ُى

 10)ج ل(15350ح 563ص 5ج) ((وددددددددن أخ،ءددددددددو ابددددددددز أِب شددددددددمل   د ))ادل
ل الَِلملددع   ددز ط،يدد   (40ص 6الابددز   ددهلل اادد  د ))ااتمهملددهلل(( )ج (ل30151ح 142ص
ل َ ِز ابضِز َأِب يمَ اض   اان ،َ زض   بو. بضِز َ َ،ِب  

محز بز ابز أِب ي ا ى    هلل   بز   هلل اا،  ز أءا   مل االى ا دنهلله  قلُت:
ل  ادلكددد  الىددد  َل يدددهلل ك اانددديب ملسو هيلع هللا ىلصل ألندددو  دددز ااخت قددد  اخل   ددد ؛ لمددد  د فَ  ض  دددا ااند دددأِب يم 

 (.406))تق،يب ااته يب((  بز يج، )ص
 .بن ِبد   هنع هللا يضر وأما حدِث  اب ( ٘)

ررلَّ  ََ َِْبررِد ِ   قَرراَ : قَرراَ  َلُمررَُ  ِ   ََ:  ى دَّللَُّ َِررْن َ رراِبِ  بْررِن  َمررا ِمررْن ))ََِلْيررِو َوَمررلَّ
ََْ ِهررِو  مثَّ َِرُقررَُ : ََل ِإَُّررَو ِإَلَّ  ُ  لَررَ  ِب ِقررِف  َرَيْسرر َرْقِبُل دُِّْقبرْ َْ ََِ  َررَ  ِِبَُّْم َِِشرريََّ   ٍَ َِِقررُف   ُمْسررِل

ٍُ َقِدِ   ِما ََِلى ُكلِّ َشْي  ََ (َرَ  َمر ٍَّ   مثَّ َِرْقرَ أُ َوْحَدُه ََل َش َِِك َُُّو  َُُّو دُُّْمْلُك َوَُُّو دحْلَْمُد َوُى
 ََ َِلَرى ِإبْررَ دِىي رلَّْيَت  ََ رٍد َكَمرا  ََِلى زُلَمَّ ََلِّ   ََّ ََ ُ  َأَحُد ِماَ(َ  َم ٍَّ   مثَّ َِرُقَُ : دُّلُه ُقْل ُى

َْ ِماَ(َ  َم ٍَّ  ِإَلَّ قَاَ   ُ ةَرَعاىَل  َنا َمَعُه ََِليرْ يد  رلَِيد   َو ََ ِإنََّك تَِ : ََي َمَهِ(َكِِ َما َوآِ  ِإبْرَ دِىي
                                                 = 

 7  )ج(ل ال))اجل،ح الااتملهلليا((  بز أِب ي 462ص 3(ل ال))اا مل  ي ااك  (( الملقملل  )ج87الن  ئ  )ص
ال))يي ان  (ل343ص 3ج(ل ال)) ملدان ا  تهللال(( او )509ص 2(ل ال))ادل ن د اا مل  ي(( ال ىيب )ج114ص

 (ل114(ل ال))اا مل  ي ااو  (( او )ص134ص 7ال))اات  يل ااك  (( ال خ  إ )ج (ل317اا مل  ي(( او أي ً  )ص
(ل ال))اجمل،اليا((  بز ي  ن 141ص 7ال))ااك  ا((  بز  هللإ )ج (ل125ال))حب، ااهللم((  بز   هلل اذل يإ )ص

 (.207ص 2ج)
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ََرلَّى  َِلَريَّ  َو ََِ َ ِِن  َوَأَْرََن  َِظََّمِِن  َو َِْبِد  َىَ د؟  َمبََّحِِن  َوَىلََّلِِن  وََكبرََّ ّن  َو  ُُ َ َاد
 َِ َْ َمرأََُِِّن  ْبرِد  ََِلى نَِبيِّي  دْشَهُدود َمَهِ(َكِِ َأّّنِ َقْد َ َفْ ُت َُّرُو  َوَشرفَّْعُ ُو ِ  نَرْفِسرِو  َوَُّر

َْ َىَ د ََُّشفَّْعُ ُو ِ   ِقِف ُكلِِّه َْ  .(( َأْىِل دَُّْم
ل الابدددز   ددد ل، (3780ح 502ص 5أخ،ءدددو اا ملهقددد  د ))شدددملب ا  ددد ن(( )ج

ثَدَن  َ  ضددهللم  أِب ط،يدد   ددز (15ح 163د ))ف ددا يدد م  ،فدد (( )ص َدد ِ  ل َيددهلل  ِلبدضددَ،اِىملَم ااتد ،ضمجم
دهلِل بضدِز دمد َقَ ل اا، محضَِز بضزم زلمَم هلل  ااخت لضِ     ثَدَن  َ  ضدهللم ااد، محضَِز بضدزم زلمَم دهلل  ااضممَ د ِ ِب ل َ دزض زلمَم  ل َيدهلل 
 بو. َ زض َء ِبِ، بضِز َ  ضهلِل  ِ  َ زض زلمَم هلِل بضِز ااضممنضَكهلِلِ ل

الىدد ا  تنددو  نكدد،ل الدددنهلله ضددململ   ددز أءددا   ددهلل اادد،محز بددز د ااختل دد ل  قلررُت:
 الى  رله ل. 

َِ  -ٙٓٔ  ٕ(( ) َأَماُِّيرررروِ ))اِ ظ دبْررررن حجرررر  ِ  َوأولاُه دحْلَرررر دُّرررراُِ ددلَررررن
َ ي(؛  (. ماَلاتو للهم   ث ق ن ِل   ااختل   َفإن وم رَلضهم ل) :َوقَا َ  ُّلسي

َىددددَ ا َ ددددْتض  ) (:ٕٓ٘  ٘قررررا  دُّبيهقرررري لتررررو     ))شررررعب ديُيرررران(( ) و 
َن ِيِه َ زض يدمنضَ بم ِلىَل ااض  ِعل اَل م َأ ضَلمم َغ،ِيب  اَلاملضَس ِد ِلدض  (. اىدَ ضض

 وأما حدِث ددلطلب.( ٙ)
ََلَّى  ُ  ََ قَراَ : َِِن دُُّْمطَِّلِب َأنَّ دُّنَِّيَّ  ََِلْيِو َوَملَّ  (( ََ َْ ُِ َِرر َِا ِإنَّ ِمرْن َأْ َضرِل دُّردء

ََن قَربْ  ُ  َأََن  َوَما قَاَ  دُّنَِّبيء  ((.َو ِإَلَّ دَّللَُّ ِلي: ََل ِإَُّ ََِ َ َ   َوِإنَّ َأْ َضَل َما َأقَُ
(ل الق ام اا ن  األ د ه   369ح 429أخ،ءو  ل  بز يج، د ))يهلليفو(( )ص

دددد(  ددددز طدددد،يقا  ددددز 2509ح 271ص 3د ))اا غملددددب الاا ىملددددب(( )ج َأِب  ال بضددددزِ ،ِ َ مض
، الل َ ِز ااضممخت ِلِب   بو.َ مض
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الىدد ا دددنهلله ضددململ   ددز أءددا ادلختلددب بددز   ددهلل   بددز ينختددب ادلخدال دد ل  قلررُت:
ىدددد  لفدددد  ااتددددهللاملس الا  ددددد ل  ددددز اا،ابملدددد ؛ لمدددد  د ))تق،يددددب ااتهدددد يب((  بددددز يجدددد، ال 

 (ل فه  أ دا  ز اانيب ملسو هيلع هللا ىلص.756)ص
َل بن سل م ( ٚ)  .هنع هللا يضر وأما حدِث ددلس

ررلَّ  ََ َِْنررُو قَرراَ : قَرراَ  َلُمررَُ  دَّللَِّ   ُ ِل بْررِن سَلَْ َمررَ   َلِضررَي دَّللَّ ََ ََِلْيررِو ى دَّللَُّ َِررِن دُِّْمْسرر  
 :ََ ََن قرَ ))َوَملَّ َُ ِبِو دُّنَِّبيء ُ  َما َ ا ََِ َ َ   َوَخيرْ  َُ َْ ُِ َِر َِا ُ  دُّدء  ((.ْبِلي ََل ِإََُّو ِإَلَّ دَّللَُّ َخيرْ

َ دزِ  يد ِ ،ِ طَ  زض ( ِ د3ح 111أخ،ءو ابز  ،ياليو د ))أ  املو(( )ص َ خِتمل دَ ل ثند   بضدزِ  احلَض
ددهلِل بضددزِ  ددَ ِ  بضددِز سَلضَ،َ ددَ ل   أَبمدد  َ ملضَةدد، ل َ ددزض زلمَم  ددِ، بضددِز َ  ضددهلِل اادد، محضَِزل َ ددِز ااضِم ض ل َ ددزض َأِب َبكض َلملضددب 

 بو.َ ِضَ  ا  م َ نضوم 
ضددململ   ددز أءددا أِب  ملةدد، صلددملد بددز   ددهلل اادد،محز اا ددنهللإل الىدد ا دددنهلله  قلررُت:
 الى  ضململ .

ددتلَط(ل ال  ل  ددز اا  يددد ل أَدددز  الاخض ل قَدد َل ابضددز  ددهللإقدد ل  نددو ابددز يجدد،  )ضددململ  
ََدددد نملهلل)  اَلقَددد َل ابضدددز منددد  (لتملددد،  التنكددد،)  الابدددز  هدددهللإ  لاَلقَددد َل  دددى (لَلددد َن   ددد  األض
القدد ل أبدد   (لاَددملضَس ِبَقدد إ ِد احلَددهلِلي )  اَلقَدد َل  ددى  دد، ال (لَضددمِلمل )  الااددهلل اقختن لاَلاان َ دد ِئ   

 (1)(. منك، احَلهلِلي )  اَلَق َل اا مَخ  ِإ   ي    )املس بق إ د احلهللي (ل
 ف حلهللي    يود أبِب ى  الأ  . :قلتُ 

                                                 

ال))اا مل  ي  (ل798ال))تق،يب ااته يب((  بز يج، )ص (ل322ص 29انظ،  ))هت يب ااكم ل(( المدإ )ج (1)
(ل ال))ادل ن د اا مل  ي(( 562ص 8ل ال))اجل،ح الااتملهلليا((  بز أِب ي   )ج(157ص 3الادل اللا((  بز اجل أإ )ج

ال))اات  يل  (ل408(ل ال))يي ان اا مل  ي(( او أي ً  )ص11ص 5ال)) ملدان ا  تهللال(( او )ج (ل694ص 2ال ىيب )ج
 .(311ص 8(ل ال))ااك  ا((  بز  هللإ )ج114ص 8ااك  (( ال خ  إ )ج
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؛ فه  شهلليهللال اا مل ل ف فختز الش اىهلل احلهللي    تديهلل احلهللي  ل  ضمل  ً  قلُت:
 .ذل ا ت،شهلل
 
 

-ى د آخُ  ما و َّقِن  ُ مبحانو وةعاىل إُّيو   ةَنيف ى د دُّك اِب دُّنَّا ِا ددلُبالك 
 ُ  َُ َِه أْن ِك ب ِ بو أ  -إن شا   د   وُيطَّ ِِن  يو ِوقلد  ما(ه  ل ِّ  لَّ و

ّلى  ُ ومّلَ وِبلكَ   وأن جيعلو ِ ِنده َََِ دُّقيامِ  ُاخ د ... َو
حبو أمجعني  لى آُّو  َو  ِلى نبينا زلمٍد  ِو

َدَن أِن دحلمُد    وآخ  اِ
 لبِّ دُّعادلني


