
ُر بن َحْرٍب حدثنا وَِكيٌع عن َكْهَمٍس عن عبد اللَِّه بن بُ َرْيَدةَ  عن حيىي بن  حدثين أبو َخْيَثَمَة ُزَهي ْ
يَ ْعَمَر ح وحدثنا ُعبَ ْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ اْلَعْنََبِيُّ َوَهَذا َحِديثُُه حدثنا أيب حدثنا َكْهَمٌس عن ابن 
بُ َرْيَدَة عن حيىي بن يَ ْعَمَر قال كان أَوََّل من قال يف اْلَقَدِر بِاْلَبْصَرِة َمْعَبٌد اْْلَُهيِنُّ فَاْنطََلْقُت أنا 

ْْيِ أو ُمْعَتِمرَْيِن فَ ُقْلَنا لو َلِقيَنا َأَحًدا من َأْصَحاِب رسول َوُُحَْيُد ب ن عبد الرُحن اْلِْْمََيِيُّ َحاجَّ
ا يقول َهُؤََلِء يف اْلَقَدِر فَ ُوفَِّق لنا عبد اللَِّه بن ُعَمَر بن اْلَْطَّاِب َداِخًًل اْلَمْسِجَد  اللَّهِ  َفَسأَْلَناُه َعمَّ

َصاِحِِب َأَحُدنَا عن ََيِيِنِه َواْْلَخُر عن ِِشَالِِه َفظَنَ ْنُت َأنَّ َصاِحِب َسَيِكُل اْلَكًَلَم إيل فَاْكتَ نَ ْفُتُه أنا وَ 
ُروَن اْلِعْلَم َوذََكَر من َشْأِِنِْم  فقلت أَبَا عبد الرُحن إنه قد َظَهَر ِقبَ َلَنا نَاٌس يقرؤون اْلُقْرآَن َويَ تَ َقفَّ

ََ فََأْخَبُْهْم َأِِّّ بر  منهم َوأَن َُّهْم َوأَن َُّهْم يَ ْزُعُموَن َأْن ََل  ٌٌ قال فذذا َلِقيَت أُولَِِ َْمَر أُُن ْْ  َقَدَر َوَأنَّ ا
ََحِدِهْم ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا فَأَنْ َفَقُه ما قَبِ  ٌُ بِِه عبد اللَِّه بن ُعَمَر لو َأنَّ ِْ َل اهلل بُ َرآُء ِمينِّ َوالَِّذي حَيِْل

َنَما ََنُْن ِعْنَد رسول اللَّهِ منه حىت يُ ْؤِمَن بِ  َذاَت  اْلَقَدِر ُُثَّ قال حدثين أيب ُعَمُر بن اْلَْطَّاِب قال بَ ي ْ
َفِر وَل  َعِر ََل يُ َرى عليه أَثَ ُر السَّ َنا َرُجٌل َشِديُد بَ َياِض الث َِّياِب َشِديُد َسَواِد الشَّ يَ ْوٍم ِإْذ طََلَع َعَلي ْ

ْيِه على َفِخَذْيِه وقال يا يَ ْعرِفُُه ِمنَّا َأَحٌد حىت جَ  َلَس إىل النبيَفَأْسَنَد رُْكَبتَ ْيِه إىل رُْكَبتَ ْيِه َوَوَضَع َكفَّ
ْسًَلِم فقال رسول اللَّهِ  ًدا  حممد َأْخَبِّْ عن اْْلِ ْسًَلُم َأْن َتْشَهَد َأْن ََل ِإَلَه إَل اهلل َوَأنَّ حُمَمَّ اْْلِ

ًَلَة َوت ُ  رسول اللَّهِ  ْؤِتَ الزََّكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوََتُجَّ اْلبَ ْيَت إن اْسَتطَْعَت إليه َسِبيًًل قال َوتُِقيَم الصَّ
َيَاِن قال َأْن تُ ْؤِمَن بِاللَِّه َوَمًَلِئكَ  قُُه قال فََأْخَبِّْ عن اْْلِ َنا له َيْسأَلُُه َوُيَصدِّ ِتِه َصَدْقَت قال فَ َعِجب ْ

ْحَساِن وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَ ْوِم  اْْلِخِر َوتُ ْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخَْيِِه َوَشرِِّه قال َصَدْقَت قال فََأْخَبِّْ عن اْْلِ
اَعِة قال ما  ََ تَ َراُه فَِذْن مل َتُكْن تَ َراُه فذنه يَ َراَك قال فََأْخَبِّْ عن السَّ قال َأْن تَ ْعُبَد اللََّه َكأَنَّ

ََمُة رَب َّتَ َها َوَأْن تَ َرى اْلَمْسُِوُل عنها بَِأْعَلَم من السَّ  ْْ اِئِل قال فََأْخَبِّْ عن إمارهتا قال َأْن تَِلَد ا



َياِن قال ُُثَّ اْنطََلَق فَ َلِبْثُت َمِليًّا ُُثَّ  اِء يَ َتطَاَوُلوَن يف اْلبُ ن ْ  قال يل يا ُعَمُر اْْلَُفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة رَِعاَء الشَّ
اِئُل قلت   اهلل َوَرُسولُُه َأْعَلُم قال فذنه ِجَْبِيُل أَتَاُكْم يُ َعلُِّمُكْم ِديَنُكمْ  أََتْدرِي من السَّ

 

 :ختريج اْلديث
ووجوب اْلَيان بذثبات قدر  رواه مسلم يف صحيحه كتاب اْلَيان باب بيان اْلسًلم واْلَيان واْلحسان

، وأُحد   1/36القول يف حقه اهلل سبحانه وتعاىل وبيان الدليل على التَبي ممن َل يؤمن بالقدر وإغًلظ
، وابن  8/79، السنن الصغرى للنسائي كتاب اْلَيان وشرائعه باب نعت اْلسًلم  1/11يف املسند 

، وابن خزَية يف صحيحه كتاب املناسَ باب فرض اْلج على  1/42ماجة يف سننه باب يف اْلَيان 
ْلَيان وشرائعه باب نعت اْلسًلم ، والسنن الكَبى للنسائي كتاب ا 2/149من استطاع إليه سبيًل 

كتاب اْلج باب إثبات فرض اْلج على من استطاع إليه سبيًل وكان  ، والبيهقي يف الكَبى 6/148
، والرتمذي يف سننه كتاب اْلَيان باب ما جاء يف وصٌ جَبيل   4/324حرا بالغا عاقًل مسلما

، صحيح ابن حبان  2/442ب يف القدر ، سنن أبو داود كتاب السنة با 1/6اْلَيان واْلسًلم  للنِب
، وأخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اْلَيان باب سؤال  1/287كتاب اْلَيان باب فرض اْلَيان 

 من حديث أيب هريرة 1/49له  عن اْلَيان واْلسًلم واْلحسان وعلم الساعة وبيان النِب جَبيل النِب


