ِ
حدثين أبو َخْيثَمةَ ُزَهْي ر بن حر ٍ
يع عن َك ْه َم ٍ
س عن عبد اللَّ ِه بن بَُريْ َد َة عن حيىي بن
ب حدثنا َوك ٌ
َ ُ َْ
ِ
س عن ابن
يَ ْع َمَر ح وحدثنا عُبَ ْي ُد اللَِّه بن ُم َع ٍاذ الْ َعْن ََِب ُّ
ي َوَه َذا َحديثُهُ حدثنا أيب حدثنا َك ْه َم ٌ
ت أنا
صَرةِ َم ْعبَ ٌد ْ
اْلُ َه ِ ُّ
ين فَانْطَلَ ْق ُ
بَُريْ َدةَ عن حيىي بن يَ ْع َمَر قال كان أ ََّوَل من قال يف الْ َق َد ِر بِالْبَ ْ
ِ
ِ
َصح ِ
اج ْ ِ
اب رسول
ي َح َّ
َو ُُحَْي ُد بن عبد الرُحن ا ْْلِ ْم ََِي ُّ
َح ًدا من أ ْ َ
ْي أو ُم ْعتَمَريْ ِن فَ ُق ْلنَا لو لَقينَا أ َ
اب د ِ
اخ ًًل الْ َم ْس ِج َد
اللَّ ِه فَ َسأَلْنَاهُ َع َّما يقول َه ُؤََل ِء يف الْ َق َد ِر فَ ُوفِّ َق لنا عبد اللَّ ِه بن عُ َمَر بن ْ
اْلَطَّ ِ َ
احِِب أَح ُدنَا عن ََيِينِ ِه و ْاْلخر عن ِِشالِ
َن ص ِ
ِ
فَا ْكتَ نَ ْفتُه أنا وص ِ
َّ
احِِب َسيَ ِك ُل الْ َك ًَل َم إيل
أ
ت
ن
ن
ظ
ف
ه
َ
َ
ْ
َ
َ ُ
َ
ُ ََ
َ
َ َُ
ِ
اس يقرؤون الْ ُقْرآ َن َويَتَ َق َّفُرو َن الْعِلْ َم َوذَ َكَر من َشأِْنِِ ْم
فقلت أَبَا عبد الرُحن إنه قد ظَ َهَر قبَ لَنَا نَ ٌ
ِ
َوأَنَّ ُه ْم يَْزعُ ُمو َن أَ ْن ََل قَ َد َر َوأ َّ
َِّ بر منهم َوأَنَّ ُه ْم
َخِ َْبُه ْم أ ِّ
يت أُولَِِ َ
َن ْاْ َْمَر أُنُ ٌ
َ فَأ ْ
ٌ قال فذذا لَق َ
َن ِْ ِ ِ ِ
ِ
ب رآء ِم ِّين والَّ ِذي َحيلِ ِِ
ُح ٍد ذَ َهبًا فَأَنْ َف َقهُ ما قَبِ َل اهلل
ْ ُ
َحده ْم مثْ َل أ ُ
ٌ به عبد اللَّه بن عُ َمَر لو أ َّ َ
َُ ُ َ
ِ
ِ
اْلَطَّ ِ
ات
منه حىت يُ ْؤِم َن بِالْ َق َد ِر ُُثَّ قال حدثين أيب عُ َمُر بن ْ
اب قال بَْي نَ َما ََْن ُن عْن َد رسول اللَّه ذَ َ
ٍ
اب َش ِد ُ ِ
اض الثِّي ِ
الس َف ِر وَل
َّع ِر ََل يَُرى عليه أَثَُر َّ
يَ ْوم إِ ْذ طَلَ َع َعلَْي نَا َر ُج ٌل َش ِد ُ
يد َس َواد الش َ
يد بَيَ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ض َع َك َّفْي ِه على فَ ِخ َذيِْه وقال يا
َسنَ َد ُرْكبَتَ ْيه إىل ُرْكبَتَ ْيه َوَو َ
س إىل النبي َفأ ْ
يَ ْع ِرفُهُ منَّا أ َ
َح ٌد حىت َجلَ َ
اْل ْس ًَلِم فقال رسول اللَّ ِه ِْ
َخِ َْبِِّ عن ِْ
اْل ْس ًَل ُم أَ ْن تَ ْش َه َد أَ ْن ََل إِلَهَ إَل اهلل َوأ َّ
َن ُحمَ َّم ًدا
حممد أ ْ
َّ ِ ِ
الص ًَلةَ َوتُ ْؤِِت َّ
ت إليه َسبِ ًيًل قال
يم َّ
وم َرَم َ
استَطَ ْع َ
ضا َن َوََتُ َّج الْبَ ْي َ
ت إن ْ
الزَكا َة َوتَ ُ
صَ
رسول الله َوتُق َ
َ
ِ
اْلَيَ ِ
َخِ َْبِِّ عن ِْ
ان قال أَ ْن تُ ْؤِم َن بِاللَّ ِه َوَم ًَلئِ َكتِ ِه
ص ِّدقُهُ قال فَأ ْ
ص َدقْ َ
ت قال فَ َعجْب نَا له يَ ْسأَلُهُ َويُ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
اْلحس ِ
ت قال فَأ ْ ِ ِ
ِ
ان
ص َدقْ َ
َوُكتُبِه َوُر ُسله َوالْيَ ْوم ْاْلخ ِر َوتُ ْؤم َن بِالْ َق َد ِر َخ َِْيه َو َشِّرِه قال َ
َخ َْبِّ عن ْ ْ َ
اع ِة قال ما
َخِ َْبِِّ عن َّ
قال أَ ْن تَ ْعبُ َد اللَّهَ َكأَنَّ َ
الس َ
َ تََراهُ فَِذ ْن مل تَ ُك ْن تََراهُ فذنه يََر َاك قال فَأ ْ
َعلَم من َّ ِ
ِ
َخِ َْبِِّ عن إمارهتا قال أَ ْن تَلِ َد ْاْ ََمةُ َربَّتَ َها َوأَ ْن تََرى
الْ َم ْسُِ ُ
السائ ِل قال فَأ ْ
ول عنها بأ ْ َ

ِ
ِ
ت َملِيًّا ُُثَّ قال يل يا عُ َمُر
ْ
اْلَُفا َة الْعَُرا َة الْ َعالَةَ ِر َعاءَ الشَّاء يَتَطَ َاولُو َن يف الْبُ ْن يَان قال ُُثَّ انْطَلَ َق فَلَبِثْ ُ
أَتَ ْد ِري من َّ ِ
ِِ
يل أَتَا ُك ْم يُ َعلِّ ُم ُك ْم ِدينَ ُك ْم
السائ ُل قلت اهلل َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم قال فذنه ج َْب ُ
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