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 ،وبعدبسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ثنا حممود حدثناكما عند الطرباىن فال شك أن التفرق الذى تشهده األمة والذى أخرب به النىب صلى اهللا عليه وسلم 
"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال مالك بن أنس عن سعيد بن حيىي عن سفيان بن اهللا عبد نا بقية بن وهب
 اليوم عليه أنا ما على كان من قال الفرقة تلك وما قالوا واحدة إال النار يف كلها فرقة وسبعني ثالثة األمة هذه تفترق

واألمان ومنهج  عامل طريق النجاةأوجب على العلماء الربانيني ىف كل زمان ومكان حتديد وبيان مقد ) ١ " (وأصحايب
هذا البيان الذى تنوعت فيه أساليب علماء وحكام السلف ما بني الدفاع هذه اجلماعة الىت تسلك بأصحاا سبل اجلنان 

عن املنهج الذى كان عليه النىب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعون هلم بإحسان أو بتقدمي النصح هلذه الفرق الىت 
نهجها عن سبيل النجاة مما كان عليه النىب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته ىف سالف األزمان وسلكت مسلك خرجت مب

من الدفاع والنصيحة متعني على احلكام والعلماء فأما وكال املقامني تباع اهلوى واجلهل وسبل الشيطان اهلالكني من ا
أهل  ال وهو ثغر محاية جناب الدين من أيدى العابثني وتغيريتعيينه على احلكام فألم يقفون على ثغر ال يسده غريهم أ

وهو ما ال يستطيعه إال احلكام بل ال يستطيع أحد محاية الدين كحماية احلاكم له حىت واملبتدعني وحيل املضلني  اهلوى
بس من هذا النور واليد الىت العلماء أنفسهم فالدين هو حلقة النور الىت يلتف حوهلا العلماء ليميزوا بني اليد الىت متتد لتقت

وينذرهم شرها  بأعلى صوته ليحذر الناس من هذه األيدى اخلبيثة وأقصى ما يستطيعه العامل أن يصيحمتتد لتعبث فيه 
لكن الذى يستطيع أن يقطع هذه األيدى قبل أن متتد لتعبث وتغري ىف دين اهللا هو احلاكم الذى ملا واله اهللا احلكم فإنه قد 

لن يسأل عنه بني يدى اهللا ما الشرع بني يديه وواله من الدين وحفظه والقيام عليه ما ال يستطيعه غريه ووضع أمانة 
لكل خري وأن يعينهم على محل هذه األمانة الثقيلة إنه وىل ذلك والقادر  سواه أسأل اهللا أن يهدى حكامنا ويرشدهم 

فظة على دين اهللا من حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل عليه وأما تعيينه على العلماء فألم العدول األمنة احل
  وقدرسبحانه وتعاىل شاء كان اهللا عز وجل قد شرع لكل من مات تقسيم ماله وتركته بني ورثته فقد ذافإاجلاهلني 
 من بعدهم على الذين يقومون  فهم ورثة األنبياء علماء أمتهإالبني النىب صلى هللا عليه وسلم مرياثقسم  يال أحبكمته

إال أهل الذكر وهو العامل وهم أهل الذكر الذين ال يسأل ىف شرع اهللا غريهم إذ ال يسأل ىف دين اهللا منهجهم ودعوم 
املشهود له باخلشية والعدالة املتفقه يف الدين الراسخ يف العلم الذي يؤمن بكل ما جاء من عند اهللا حمكمه ومتشاه ويرد 

 من كتاب اهللا يأمر باملعروف ويأتيه وينهي عن املنكر وال يأتيه يوافق قوله فعله وفعله قوله إذا خوف املتشابه إيل احملكم
باهللا ختوف وإذا ذكر باهللا تذكر العلم عنده آية حمكمة وسنة قائمة وال أدري يرد املتنازع فيه إيل الكتاب والسنة يعلم 

لدين بفهم السابقني األولني متبع هلم بإحسان إيل يوم الدين ال اإلسناد وصحته وال يعدل عنه إيل الرأي يفهم نصوص ا
يتدين وال يتسمت بالبدع وينكر وحيارب ويصلح ما غري من الدين واخترع يعظم ويقدس آثار النيب والسنن ويعي 

 يقول فيما وحيفظ الكثري من احلديث واخلرب ال يقبل يف دين اهللا عرض أدين وال يفيت ألجل مال أو سلطة ال يستحيي أن
 فلما كان عليه النيب ال أعلم ال أعلم ويرجع عما تبني له أنه ذل فيه وأخطأ مذهبه ما صح من احلديث وإن تعصب 

فهوفإن كان هذا وال خيشي أحدا إال اهللا والصحابة والتابعون من الدين القيم النفيس وفوق كل ذلك يبلغ رساالت اهللا 
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تهد الذي يسأل ويؤجر يف احلالني إما بني أجر أو أجرين وإن كان غري ذلك فال يسأل ا وارث علم النيب وسنته وهو

وإن أفيت كان التحريف والزيغ والضالل وتوسيد األمر لغري أهله من الرجال واحلق يقبل وإن قال به شيطان وال يستفيت 
 .واهللا املستعان به شيخ الزمان ل مردود وإن أفيتوالباط

وأما النصيحة فهى ال تقتصر على عامل أو حاكم ألا حق لكل مسلم على كل مسلم كما صح عن نبينا صلى اهللا عليه 
 بن الليث حدثنا : قال رمح بن حممد حدثنا : قال سفيان بن احلسن أخربناىف احلديث الذى أخرجه ابن حبان وسلم 
 عن الداري متيم عن ليث بين من يزيد بن عطاء عن السمان صاحل أيب بن سهيل عن األنصاري سعيد بن حيىي عن سعد

 ولكتابه هللا"  : قال ؟ اهللا رسول يا ملن : قالوا مرات ثالث " النصيحة الدين"   (قال أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  )٢( " )وعامتهم للمؤمنني أو املسلمني وألئمة ولرسوله

البيت مما صح عنهم إىل الشيعة ىف كل زمان ومكان إشفاقا عليهم ونصحا ل  أسوقها من كالم آه مائة نصيحةوعليه فهذ
هلم وأخذا بأيديهم عن هذا اهلالك البني الذى أوقعهم فيه سوء معتقدهم مث معذرة إىل رم عما يكون قد جهلوه أو خفى 

نا اهلدى والسداد وأن جيعله لوجهه خالصا وينفع به العباد وأن عليهم من أمور دينهم ولعلهم يتقون واهللا أسأل أن يرزق
 .يتقبله مبنه وفضله وجيعله فكاكا لرقابنا من النار إنه وىل ذلك وأهله والقادر عليه 

هو انتقاء ما صح من أقوال آل البيت ىف نصيحة الشيعة من مصنفات أهل احلديث مع ذكر  ف
 -:م عليه وذلك ألموراإلسناد إليهم واحلك

لبيان أنه ليس كل مصنف أو كالم يقال فيه قال على بن أىب طالب قال أبو جعفر الباقر قال جعفر الصادق ـ : أوال
كتب الشيعة يسوقون األقوال إىل األئمة دون إسناد ـ يقبل على إطالقه وإمنا ال بد أن يكون له كثري من وهذا حال 

ناد صحيحا فأنا أدين رىب جل وعال بأن الدعوة باإلسناد ال تقل ىف أمهيتها أبدا عن إسناد والبد أن يكون هذا اإلس
  ."اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء "  وىف هذا الباب يقول ابن املبارك الدعوة باملنت سواءا بسواء

املفترض فيه أنه مؤلف حديثى فمن يذكره إذن أنه إن مل يذكر الذى يفترض فيه أنه مشتغل باحلديث ىف مؤلف :  ثانيا 
فهذا ابن كثري رمحه اهللا مل يذكر بينه وبني املصنفني إسنادا ىف التفسري ورغم ذلك يسوق أسانيد املصنفني إىل النىب صلى 
ا اهللا عليه وسلم رغم أنه يصحح بعضها وحيكم على إسنادها وكذلك فعل البوصريى ىف إحتاف اخلرية وغريمها وعلى هذ

النهج أسري إن شاء هللا تعاىل فاحلاصل أنه إن جاز للغوى ىف كتابه اللغوى أو لألصوىل ىف كتابه األصوىل أو للفقيه ىف 
كتابه الفقهى أن يسقط ذكر اإلسناد إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم فإنه ال ينبغى للمشتغل باحلديث أن يسقط ذكر 

 .اإلسناد ال سيما ىف مؤلفه احلديثى
 العتقادى بأنه ما انتشر وكثر الضعيف واملوضوع ىف الكتب تارة وعلى ألسنة الوعاظ تارة أخرى إال يوم أن سقط :ثالثا

 أوىل وأهون ولئن  فألن سقط عندهم فسقوطه عند غريهماإلهتمام  بذكر اإلسناد على األقل ىف كتب املشتغلني باحلديث
  دون ذكر اإلسناد وهو يعلم أنه صحيح فسيقول غريه قال النىب قال املشتغل باحلديث قال النىب صلى اهللا عليه وسلم
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صلى اهللا عليه وسلم دون ذكر اإلسناد وهو ال يعلم أنه ضعيف أو موضوع ولو علم هذا وتعلم أنه البد قبل قال النىب 
  لكان ذلك أزود عن سنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم وأردع ملن ليس من أهلمن ذكر إسناد مث معرفة حكم هذا اإلسناد

نسب إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم قوال أو فعال دون أن يعلم صحته وحاله فالسند هو حائط الصد عن هذا الفن أن ي
 . واله اهللا عليهاملنت والذى إذا هدمه املشتغل باحلديث فقد جرأ غري أهله أن خيوض فيه وغاب عن ثغره الذى

أن الرجوع إىل تصحيحات من سبقنا من علمائنا أصل الميكن اإلستغناء عنه ولكن ال جيوز أبدا إطالق اإلعتماد : رابعا
واإلقتصار عليه إذ ىف اإلقتصار عليه ـ أى بالنسبة للمشتغل باحلديث ـ غش واضح وعدم نصح ال خيفى فمن ذا الذى 

؟ وكم استدرك الصغار أوهاما على أئمة كبار وكم فات املتقدمني ما بينه لنا املتأخرون ال يهم ؟ ومن ذا الذى ال خيطئ 
أكرب من كل والكل ىف مقامه حمفوظ واحترامه علينا واجب ألن املقام نصح للدين وهللا ولرسوله وألئمة املسلمني وهو 

دمني وفقط بقول من قال بعدم تصحيح ني وما أشبه قول القائل بالوقوف على تصحيحات املتقإمام وعامل أو تعصب مش
وقد ذهب ابن الصالح إىل أنه قد تعذر ىف هذه األعصار " املتأخر إن مل ينص املتقدم وفيه قال الشيخ أمحد شاكر

اإلستقالل بإدراك الصحيح مبجرد اعتبار األسانيد ومنع ـ بناء على هذا ـ من اجلزم بصحة حديث مل جنده ىف أحد  
ا على صحته ىف شئ من مصنفات أئمة احلديث املعتمدة املشهورة وبىن على قوله هذا أن ما الصحيحني وال منصوص

صححه احلاكم من األحاديث ومل جند فيه لغريه من املعتمدين تصحيحا وال تضعيفا حكمنا بأنه حسن إال أن تظهر فيه علة 
وقويت معرفته أن حيكم بالصحة والضعف توجب ضعفه وقد رد العراقى وغريه قول ابن الصالح هذا وأجازوا ملن متكن 

أن ابن الصالح ذهب إىل ما ذهب إليه بناء : والذى أراه . على احلديث بعد الفحص عن إسناده وعلله وهو الصواب 
على القول مبنع االجتهاد بعد األئمة فكما حظروا االجتهاد ىف الفقه أراد ابن الصالح أن مينع اإلجتهاد ىف احلديث 

نعم فالبد من ".  قول مبنع االجتهاد قول باطل البرهان عليه من كتاب وال سنة وال جتد له شبه دليل قال! وهيهات 
طالب علم يتدرب على هذا الفن حيكم على األسانيد صحة وضعفا مث يعرض على الشيخ الذى يصحح ويهذب ويرىب 

 الترمذى وابن خزمية وابن حبان واحلاكم فينضج الصغري ليكون خلفا للكبري ولو كان هذا األمر حكرا على أحد لتوقف
بعد صحيح الشيخني ولتوقف من جاء بعدهم من احملققني كاملنذرى والنووى والذهىب وابن حجر واملناوى والبوصريى 
وغريهم والذين اهتموا باحلكم على هذه األسانيد صحة وضعفا جيل يسلم جيل فاحلديث حبر ال ساحل له تفىن أعمار 

دراك آخره وسرب أغواره بل لك أن تعلم أن ما كتب من مسانيد السنة منذ تدوينها إىل انتهاء عصر احملدثني دون إ
 أيدينا منها اليوم إال ما بني الثالثني ا ـ وهذا على قدر جهلى ـ وليس بني مسندنيالرواية يربوا على املائة واخلمس

والريب أنه كلما  ومأسور ىف مكتبات الشرق والغرب واألربعني مسندا والباقى ما بني مفقود ـ حواىل مخسن تقريبا ـ
كانت املصادر احلديثية حتت أيدى املشتغل باحلديث أكثر كلما كان حكمه أضبط وأدق وقد يكتشف املتأخر ذا صحة 

ا واجلواب فإن تركتنأم ننصح لدين اهللا تعاىل ؟ قف فيه على حكم من سبقنا ونتعصب ما ضعفه أو لينه املتقدم  فهل نتو
 .الذنوب واخلطايا فسيعلم املتعصبون لألئمة من أشد منا حبا ونصحا لعلمائنا ولدين ربنا 
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بن  حممد بن الواحد عبد القاسم أبو أخربناذكرت ىف هذا املؤلف ما أخرجه البيهقى ىف املدخل إىل السنن : خامسا 
  مساك عن ، أسباط عن ، محاد بن عمرو ثنا ، حازم بن أمحد ثنا ، دحيم بن جعفر أبو أبنا ، بالكوفة ، جارالن بن إسحاق

 مل وثبت قضاء أو فتيا من عنه اهللا رضي علي به تكلم شيء إذابلغنا"  : قال أنه عباس ابن عن ، عكرمة عن ، حرب بن
: قال حرب بن مساك عن شعبة أخربنا: قال الطيالسي داود بوأ سليمانوىف رواية ابن سعد من طريق  " غريه إىل جناوزه
وكذا باب حرص على رضى )٣( " نعدوها ال بفتيا علي عن ثقة حدثنا إذا" :  قال عباس بن عن حيدث عكرمة مسعت

ناد اهللا عنه على اإلنتفاع مبا يبلغه من السنة واتباعها وحترى ماصح منها دون ضعيفها  فكيف بعد ذلك أسقط ذكر اإلس
 واحلكم عليه ؟

الذى وإن انتهى تدوينه بانقراض عصر الرواية األمة ـ بل هو شرف هذه األمة ـ  أليس اإلسناد هو خصيصة : سادسا 
لكن مل ينتهى حتقيقه ؟ بل ال زالت هناك جمالس التحديث واإلجازات احلديثية الىت ال تقل ىف أمهيتها أبدا عن اإلجازة 

 .إنه وىل ذلك والقادر عليه أن حيييها ىف األمة مرة أخرى سأل اهللاواملقرأة القرآنية والىت أ
 

أن ىف ذكر اإلسناد إحالة إىل القارئ إن كان من أهل هذا الفن فلو ذكر اإلسناد ىف املؤلف وحكم عليه بالصحة : سابعا 
هو ماال يتحقق ىف حالة حىت ظاهرة خفيت على األول وفيطلع فيه على علة خفية قادحة أوأو احلسن مثال قد يأتى إخر 

 .حذف اإلسناد وال ريب أن األول أوىل وأنصح 
 

أن ذكر اإلسناد فيه بال شك إحياء لعلم الرجال واإلهتمام به فدوام طرق اآلذان باألسانيد وذكرها يولد ىف األمة : ثامنا 
 من يتحرك هلذا العلم ويشتغل به ويتخصص فيه فأيهما خنتار ؟

 

 ".           والسداد اهلدى ا سل علي يا" سؤال ا اهلدى والسدى وقول النبى صلى ا عليه وسلم لعلى   باب) ١(

 . باب تأويل أحاديث النبى صلى ا عليه وسلم مبا هو أهيأ وأهدى وأتقى  تعاىل ) ٢(

 .ر على رضى ا عنه من اتباع اهلوى وأنه يصد عن احلق باب حتذي) ٣(

 .باب وجوب ومواالة أصحاب النبى صلى ا عليه وسلم مجيعا) ٤(

 رجل حيب ا "باب حمبة ا عز وجل ورسوله صلى ا عليه وسلم لعلى وقوله صلى ا عليه وسلم فيه ) ٥(
 ". ورسوله وحيبه ا ورسوله

 أحبين فقد عليا أحب من"الة على رضى ا عنه فى ا وقال النبى صلى ا عليه وسلم  باب وجوب موا)٦(
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 ".ا أحب فقد أحبين من و
  حيبكال" باب حب النبى صلى ا عليه وسلم لعلى ومواالته له ودفاعه عنه وفيه قال صلى ا عليه وسلم ) ٧(

 ". إال مؤمن وال  يبغضك إال منافق 
 . حب الصحابة لعلى ومواالهتم له ودفاعهم عنه بـــاب )٨    (

  .باب حب آل البيت من حب النبى صلى ا عليه وسلم وبغضهم من بغضه) ٩    (
 . باب محل أبى بكر للحسن بن على على عاتقه ومداعبته )١٠(

 . ا عنه ومدى علمه باب ثناء عائشة على على رضى) ١١(

 .باب مداعبة عمر للحسني بن على وتقدميه على ابنه وثناءه على آل البيت ) ١٢(

  ..باب ذب الصحابة عن آل البيت ودفاعهم عنهم ودعا سعد بن أبى وقاص على من سب عليا )١٣(

  أن ا  ولعلذا سيدإن ابنى ه" باب صلح معاوية وآل البيت وقول النبى صلى ا عليه وسلم للحسن  )١٤(
 .  "املسلمني من عظيمتني فئتني بني به يصلح

 .  باب بيعة احلسن بن على ملعاوية وإصالحه بني أمة حممد )١٥(

 . باب إجالل وحب الصحابة للنبى صلى ا عليه وسلم وآل بيته ) ١٦(

 " . يدخلوا فى حبى النارليحبنى قوم حتى " باب التحذير من الغلو فى حب آل البيت وقول على ) ١٧   (

  . "حقنا فوق ترفعونا وال اإلسالم حب  أحبونا"باب لزوم االعتدال فى حب آل البيت وقول على بن احلسني  )١٨    (

 )تطِْهريا ويطَهركُم الْبيِت أَهلَ الرجس عنكُم ِليذِْهب اللَّه يِريد ِإنما( باب دعاء النبى آلل البيت ولغريهم وقول ا تعاىل) ١٩(

  " . كافة الناس به يعم مل بشيء وسلم عليه ا صلى ا رسول خصنا ما"  باب قول على )٢٠(

)صلى النيب كان ما" باب قول على  ) ٢١ الناس  عنكتمه شيئا إيل يسر سلم و عليه ا. " 
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 . باب أنصح نصيحة من آل بيت النبى صلى ا عليه وسلم للشيعة )٢٢(   

 .باب نصيحة آل البيت ملن يعتقد من الشيعة بعصمة األئمة اإلثنى عشر وافرتاض طاعتهم ) ٢٣(

 باب رواية على عن النبى حتريم الكذب عليه صلى ا عليه وسلم واشتداد الوعيد عليه وأنه) ٢٤(
 .ه النار  يدخل صاحب

  دعأل أكن مل"باب اعتصام على بسنة النبى صلى ا عليه وسلم وشدة حرصه على اتباعها وقال على ) ٢٥(
 " .الناس من أحد لقول وسلم عليه ا صلى ا رسول سنة

 . باب من مل يعرف فضل أبى بكر وعمر فقدجهل السنة )٢٦(

)٢٧(عنه  باب منزلة أبى بكر وعمر من النبى صلى ا خري هذه األمة بعد " عليه وسلم وقال على رضى ا 
 " .نبيها أبوبكر وعمر

 ...".اجلنة أهل كهول سيدا هذان" باب رواية على عن النبى صلى ا عليه وسلم قوله فى أبى بكر وعمر )٢٨(     

  .باب ثناء آل البيت على والية أبى بكر ) ٢٩    (
)    ٣٠ ( ناصح عمر إن" عنه باب قول على رضى ا فنصحه ا ا ."  
  .باب آل البيت حيكمون مبا حكم به أبو بكر وعمر فى مرياث فاطمة) ٣١    (
  .باب حرص على رضى ا عنه على اتباع سنة النبى وأبى بكر وعمر من بعده) ٣٢    (
  ."وعمر بكر أبو بعدي من باللذين اقتدوا" وسلم باب اتباع آل البيت لسنة أبى بكر وعمر وقال النبى صلى ا عليه) ٣٣    (
 .يرتضى عليهما" خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"باب قول على رضى ا عنه ) ٣٤    (

 .باب تصحيح على رضى ا عنه خطأ من اعتقدمن الشيعة أنه خري هذه األمة بعد نبيها) ٣٥    (
  .أبا بكر وعمر مها خري الناس بعد رسول اباب تعليم على آل البيت أن ) ٣٦(     
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 ".عمر وثلث بكر أبو وصلى ا رسول سبق"باب قول على ) ٣٧(    
 .وسلم وسنتهباب ثناء على رضى ا عنه على خالفتى أبى بكر وعمر وأهنما سارا على عمل النبى صلى ا عليه ) ٣٨    (
 .باب خري صحابة رسول ا أبو بكر) ٣٩    (
 .باب عمر خري صحابة رسول ا بعد أبى بكر) ٤٠    (
  "يتوالمها وهو إال بييت أهل من أحدا أدركنا وما" باب حب ومواالة آل البيت ألبى بكر وعمر وقال أبو جعفر ) ٤١    (
 .حبب ومواالة أبى بكر وعمرباب نصيحة آل البيت وأمرهم للشيعة ) ٤٢    (
 .باب دعاء واستغفار آل البيت ألبى بكر وعمر) ٤٣    (

 جلدته إال وعمر بكر أبي على أحد يفضلين ال" باب حد من فضل عليا على أبى بكر وعمر وقول على رضى ا عنه ) ٤٤ (   

 . "املفرتي حد
  .باب آل البيت ال يقعون فى أبى بكر وعمر) ٤٥(    
 . "نفاق وعمر بكر أبي بغض"باب دعاء آل البيت على من تربأ من أبى بكر وعمر وقال حمارب بن دثار ) ٤٦(    
 .باب ذب آل البيت عن عرض أبى بكر وعمر باللسان واليد) ٤٧ (   
 بغض أبى بكر وعمر "وقال أبو اسحاق السبيعى  باب براءة أهل البيت ممن أبغض أبا بكر وعمر أوتربأ منهما أو ذكرمها بشر) ٤٨(    

 ".من الكبائر 
 . "بأهل له ليسا مااتقوا ا وال تقولوا فى أبى بكر وعمر " باب قول احلسن بن حممد بن احلنفية للشيعة ) ٤٩(    
 .باب حتذير آل البيت للشيعة من سب أبى بكر وعمر) ٥٠(    
  ".توبة له يتيسر عليه ا رضوان عمر وبكر أبا يسب رجال أرى ما" احلسن بن ا عبد باب قول )٥١(    
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 . باب حد من سب أبا بكر وعمر أو أحدا من الصحابة رضى ا عنهم)٥٢   (
  .باب ما جاء فى قتل من سب أبا بكر وعمر أو غريمها من الصحابة كالرافضة وغريهم) ٥٣   (
 . ما جاء فى قتال اإلمام للرافضة إذا مرقت من الدينباب ) ٥٤   (
 اللَّه كَانَ وما( وقول ا تعاىل باب ما جيب على اإلمام بعدالنصيحة وإقامة احلجة من اإلعتزال إذا رجع عن غري قتال) ٥٥   (

 .)يتقُونَ ما لَهم يبين حتى هداهم ِإذْ بعد قَوما ِليِضلَّ
 .باب ماجاء فى تفضيل عثمان بعد أبى بكر وعمر رضى ا عنهم) ٥٦ (  

 .باب نفى حممد بن احلنفية أى كراهية بني عثمان وعلى رضى ا عنهما) ٥٧   (
  .باب دعاء على باللعنة على قتلة عثمان) ٥٨   (
  .باب شهادة على لعثمان بالتقوى واإلميان) ٥٩   (
  .بةباب فى مناقب الصحا) ٦٠   (
  . باب معرفة حق الصحابة وفضلهم وحفظ حرمتهم وسبقهم والعفو عن إساءهتم) ٦١   (
  .باب رواية آل البيت عن أبى بكر وعمر وسائر الصحابة رضى ا عنهم) ٦٢   (
  .باب آل البيت يسألون صحابة رسول ا ويستفتوهنم ويتعلمون منهم) ٦٣   (
 .ة األئمة وافرتاض طاعتهم  باب تكذيب آل البيت لعصم)٦٤   (

 يف لبشر طاعة ال"  : قال سلم و عليه ا صلى النيب عن عنه ا رضي على باب طاعة األمري واإلمام فى املعروف وقال) ٦٥   (

  ".ا معصية
 .ملن جترأ بغري علم على القضاء واإلفتاء " وأهلكت هلكت" باب قول على ) ٦٦   (
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  .باب الفتوى على ا بغري علم من أظلم الظلم والعامل يرد السائل إىل األعلم) ٦٧(   
 . باب ال يسأل يف الدين إال أهل الذكر والتحذير من سؤال اجلهال واتباعهم )٦٨   (

 .سنة واتباعهاوحترى ماصح منها دون ضعيفهاباب حرص على رضى ا عنه على اإلنتفاع مبا يبلغه من ال) ٦٩   (
  .باب آل البيت يتبعون السنة كما يتبعون القرآن ال فرق بينهما) ٧٠   (
  . باب أول من مجع القرآن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان)٧١   (
  .باب ثناء على على مجع أبى بكر وعثمان للقرآن) ٧٢   (
 فاقرأوا أحرف سبعة على أنزل القرآن هذا إن"  حياة النبى وقوله صلى ا عليه وسلم باب وجود االختالف فى القراءة فى )٧٣   (

 ". منها تيسر ما
  .باب عقيدة آل البيت فى القرآن وأنه كالم ا غري خملوق) ٧٤(   
ليه وسلم والتحذير من  اإلحلاد  باب وجوب اإلميان  بأمساء ا وصفاته  كما أثبتها تعاىل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى ا ع)٧٥(   
 .فيها
  )أَحدا اللَِّه مع تدعوا فَلَا ِللَِّه الْمساِجد وأَنَّ( باب األمر بتسوية القبور واألضرحة وقال تعاىل) ٧٦(   
 )الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلَا( باب النصيحة البالغة إىل أهل القبور واألضرحة وقوله تعاىل) ٧٧(   
 .باب النهى عن اإلستغفار للمشركني ومواالهتم ) ٧٨(   
  .باب تكذيب آل البيت لعقيدة الرجعة فى على رضى ا عنه وفى غريه) ٧٩(   
  .عقيدة آل البيت فى القدر وتعليم على رضى ا عنه أصحابه وجوب اإلميان به) ٨٠(   
  .من العبادة والعملباب وجوب اإلميان بالقدر وأنه ال مينع العبد ) ٨١(   
 .باب قول آل البيت فى القدرية الذين ال يؤمنون بالقدر) ٨٢(   
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  .باب وجوب اإلميان بشفاعة النبى صلى ا عليه وسلم وشفاعة من أخرب بشفاعتهم النبى صلى ا عليه وسلم) ٨٣(
 .بيت فى التقية متى تكون من باب الرخصة ومتى تكون من باب الكذب احملرمباب قول آل ال) ٨٤(
  .باب حتذير على بن أبى طالب من ترك األمر باملعروف والنهى عن املنكر) ٨٥(
  .باب صالة آل البيت وراء كل من استقبل القبلة وقرأ القرآن فى غري تقية) ٨٦(
)٨٧ ( عليه وسلم حتريم املتعة والنهى عنهاباب رواية آل البيت عن النبى صلى ا.  
 . باب على بن أبى طالب يرد على ابن عباس فتواه بإباحة املتعة) ٨٨(
  .باب تطبيق احلدود فى عهد أمري املؤمنني على بن أبى طالب رضى ا عنه) ٨٩(
  .باب حتذير على رضى ا عنه من التقول كذبا على رسول ا صلى ا عليه وسلم) ٩٠(
 .باب بيان على رضى ا عنه صفة وضوء النبى صلى ا عليه وسلم وأن فيه غسل القدمني ال مسحهما) ٩١(

 الْمراِفِق ِإلَى وأَيِديكُم وجوهكُم فَاغِْسلُوا الصلَاِة ِإلَى قُمتم ِإذَا آمنوا الَِّذين أَيها يا(  باب ما جاء فى تأويل قوله تعاىل )٩٢(

  .  )الْكَعبيِن ِإلَى وأَرجلَكُم ِبرُءوِسكُم وامسحوا
  .أى للتيمم به" طهور يل الرتاب وجعل"باب رواية على عن النبى قوله صلى ا عليه وسلم ) ٩٣(
 الرجل يضع أن يؤمرون الناس كان :" سعد بن  سهلباب رواية على رضى ا عنه صفة صالة النبى صلى ا عليه وسلم وقال) ٩٤(

 . "الصالة يف اليسرى ذراعه على اليمنى اليد
  . باب رواية على عن النبى صلى ا عليه وسلم ما يقال من الدعاء فى الصالة)٩٥(
  ."فأدوا زكاة األموال " باب رواية على عن النبى قوله صلى ا عليه وسلم ) ٩٦(
  .من األنفال من الغنيمة والفئباب قول آل البيت فى اخلمس وبيان أنه يؤخذ ) ٩٧(
 . باب قول آل البيت فى مصرف سهم ا ورسوله وسهم ذى القربى من اخلمس وحكمها بعد وفاة النبى صلى ا عليه وسلم)٩٨(
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 .ضان باب رواية على عن النيب صلى ا عليه وسلم اإلجتهاد فى رم)٩٩(
 .باب رواية أبى جعفر الباقر مناسك حجة النبى صلى ا عليه وسلم) ١٠٠(
 )رِحيم غَفُور واللَّه ويستغِفرونه اللَِّه ِإلَى يتوبونَ أَفَال( باب قول ا تعاىل) ١٠١(


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الحافظ " وقال الذھبى " ثقة "  أبو عبد اهللا الواسطى وثقھ الدارقطنى وقال منویھ بن محمدرجالھ ثقات ومحمود ھو بن  إسناد حسن )١(

 المعروف مدمح أبو الواسطى زیاد بن آدم بن عبید بن سابور بن عثمان بن  ھوبقیة بن وھب و" المفید العالم وكان من بقایا الحفاظ  فى بلده 
 قال عائشة أبي بن عقبة بن  فھوسفیان بن اهللا عبدأما وقد احتج بھ مسلم  و" ثقة"  وثقھ ابن معین والخطیب والذھبى وغیرھم وقالوا بوھبان

لھیثمى فى وقد قال ا اإلمام الحافظ النجارى األنصارى قیس بنفھو  سعید بن یحیىوذكره ابن حبان فى ثقاتھ وأما " لیس بھ بأس " أبو حاتم 
لھ قلت بل  " الثقات في حبان ابن ذكره وقد ھذا حدیثھ على یتابع ال: العقیلي قال سفیان بن اهللا عبد وفیھ الصغیر في الطبراني رواه" المجمع 

 سفیان نع الحفري داود أبو حدثنا غیالن بن محمود  حدثنا)٢٦٤١(الترمذى فى سننھ   كما عندشاھد من حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص
 لیأتین  "وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال : قال عمرو بن اهللا عبد عن یزید بن اهللا عبد عن األفریقي زیاد بن الرحمن عبد عن الثوري
 لإسرائی بني وإن ذلك یصنع من أمتي في لكان عالنیة أمھ أتى من منھم كان إن حتى بالنعل النعل حذو إسرائیل بني على أتى ما أمتي على

 علیھ أنا ما قال اهللا رسول یا ھي ومن قالوا واحدة ملة إال النار في كلھم ملة وسبعین ثالث على أمتي وتفترق ملة وسبعین ثنتین على تفرقت
رجالھ ثقات غیر عبد الرحمن ھذا وقد وثقھ یحیى بن سعید القطان وأحمد بن صالح المصرى لكن الجمھور ضعیف وھذا إسناد  " وأصحابي
محمد  رأیت و ، غیره و )لعلھ أراد ابن معین (القطان یحیى ضعفھ ، الحدیث أھل عند ضعیف"  : الترمذى قالیفھ وھو األرجح  على تضع

ومن ثم فزیادة قولھ صلى اهللا لكن یستشھد بحدیثھ كما قال األلبانى  " الحدیث مقارب ھو : یقول و ، أمره یقوى) أى البخارى ( إسماعیل ابن
 إال النار في  كلھا" وغیره بلفظ  من قبیل الحسن وقد صح الحدیث عند ابن ماجة "وأصحابي الیوم علیھ أنا ما على كان من" علیھ وسلم 

.واهللا أعلم " الجماعة وھي واحدة  
 عطاء بن النعمان بن العزیز عبد بن عامر ابن بسند صحیح والحسن بن سفیان ھو )٤٥٧٤(وابن حبان ) ٥٥( صحیح أخرجھ مسلم )٢(

    ". اإلمام الحافظ الثبت"الذھبىقال و" صدوق " ھ ابن أبى حاتم وقال وثق
)٣( حسن وسیأتى فى باب)إن شاء اهللا تعالى ) ٨.
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 باب  عليه وسلم لعلى  وقول النبى صلى اد اهلدى والسدسؤال ا سل علي يا" ا اهلدى ا 
 )١(.) الْحِكيم الْعِليم أَنت ِإنك علَّمتنا ما ِإلَّا لَنا ِعلْم لَا سبحانك(   وقال تعاىل"والسداد

 } ٤١٨/ مسند أىب يعلى{

 اهللا رسول قال : قال علي عن : بردة أيب عن كليب بن عاصم حدثنا املفضل بن بشر حدثنا عمر بن اهللا بيدع حدثنا -
 تسديدك بالسداد واذكر الطريق هدايتك باهلدى واذكر وسددين اهدين اللهم : قل علي يا" : وسلم عليه اهللا صلى
 )٢ (.  "السهم

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .)٣٢( البقرة آیة )١(
 علي یا(ولفظ ، سناد صحیح رجالھ ثقات رجال الشیخین غیر عاصم بن كلیب فمن رجال مسلم وھذا إ،  )٢٧٢٥(  صحیح أخرجھ مسلم )٢(

 ......علیا سمعت یقول بردة أبا سمعت لقا كلیب بن عاصم عن شعبة حدثنا قال) ١٦١(خرجھ الطیالسى فى المسندأ) والسداد الھدى اهللا سل
  .سناده صحیحإبھ و
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تعاىلباب تأ  عليه وسلم مبا هو أهيأ وأهدى وأتقى ويل أحاديث النبى صلى ا . 

 }١٠٩٢/ زوائد عبد اهللا ىف مسند أبيه {
 عبد أيب عن البختري أيب عن مرة بن عمرو عن عمشاأل عن جرير ثنا حرب بن زهري خيثمة أبو حدثين اهللا عبد قال -

 والذي أهيأ هو الذي به فظنوا حديثا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن حدثتم إذا"  : علي قال قال السلمي الرمحن
 . "تقىأ هو والذي أهدى هو
 

 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
سناد صحیح رجالھ كلھم ثقات من رجال إ وغیرھما وھذا  ، واألرنؤوط،)٣٣١/١( فى اتحاف الخیرةلبوصیرىصحیح صححھ ا )١(

 . وجریر ھو بن عبد الحمید بن قرط الضبى ، أبو عبد اهللا الرازى الكوفى القاضى ،الشیخین
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنه باب حتذير على جل وعال لداود  رضى ا من اتباع اهلوى وأنه يصدعن احلق وقول ا
)كُمفَاح نياِس بالن قلَا ِبالْحِبِع وتى توالْه ِضلَّكفَي نِبيِل عِإنَّ اللَِّه س ِضلُّونَ الَِّذيني نِبيِل عاللَِّه س ملَه 

ذَابِد عشا يدوا ِبمسن مواِب ي١(.) الِْحس( 
 

 }٢١٥ / الزهد ملعاىف بن عمران{

 عليكم أختوف ما أخوف إن"  : قال ، طالب أيب بن علي عن ، العامري مهاجر عن ، اإليامي زبيد عن ، سفيان حدثنا -
 وارحتلت ، اآلخرة فينسي األمل طول وأما ، احلق عن فيصد اهلوى اتباع فأما ، األمل وطول ،  اهلوى اتباع : اثنتني
 الدنيا أبناء من تكونوا وال ، اآلخرة أبناء من فكونوا ، بنون منهما واحدة ولكل ، مقبلة اآلخرة وارحتلت ، مدبرة الدنيا

 )٢(  ".عمل وال حساب وغدا ، حساب وال عمل اليوم ،
 بينهما تقض فال اخلصمان إليك جلس إذا علي يا قلبه واهد لسانه ثبت اللهم" ودعا النىب صلى اهللا عليه وسلم لعلى

 ما أو بعد قضاء على اختلف فما قال القضاء لك تبني ذلك فعلت إذا فإنك األول من مسعت كما اآلخر من تسمع حىت
 )٣( ".بعد قضاء على أشكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .)٢٦( ص أیة )١(
سناد صحیح ومھاجر العامرى ھو وغیرھما وھذا إ) ٨٨١(حمد فى فضائل الصحابة وأ) ١٠٦١٣( صحیح أخرجھ البیھقى فى الشعب )٢(

 كعب بن عمرو بن الكریم عبد بن الحارث بن زبیدیامي ھو بن معین لھ وزبید اإلا ونقل توثیق مھاجر بن شماس ترجم لھ ابن أبى حاتم
قال أبو و " منھ خیرا رأیت ما"  : شعبة قال ثقة من رجال الشیخین الكوفى ، اهللا عبد أبو یقال و ، الرحمن عبد أبو ، اإلیامى یقال و ، الیامى

 أنھ) ٩/٢٨٩(وفى  تھذیب الكمال للمزى  " الصحابة من أحدا یلق لم فیمن المدیني بن وذكره"  )١٧٦/ ١ (سعید العالئى فى جامع التحصیل
سعید بن  بن  وغیرھم ممن سمع علیا وغیره من الصحابة وسفیان ھو..." .بیر وعبد الرحمن بن ابى لیلى روى عن الشعبى وسعید بن ج" 

 .مسروق الثورى 
 واألرنؤوط )٢٥٩٩( فى اإلرواء وحسنھ األلبانى)٧٠٢٥ ( والحاكم والذھبى)٥٠٦٥ (صححھ ابن حبانالحدیث و بمجموع طرقھ حسن )٣(
الصواب ( قال الطائي إبراھیم بن عیسى بن القاسم وحدثنا : قال الواسطي سھل أبي بن سھل ثناحد )١٦١٠( أخرجھ اآلجرى فى الشریعةو

 اهللا رسول بعثني لما"  : قال وجھھ اهللا كرم طالب أبي بن علي عن ، جحیفة أبي عن ، األقمر بن علي عن ، سفیان عن ، مؤمل حدثنا : )قاال
 ثم صدري على یده فوضع : قال لي علم وال ویسألوني قوم إلى ترسلني إنك ، اهللا رسول یا  :قلت : قال الیمن أھل إلى وسلم علیھ اهللا صلى
 األول من سمعت كما ، اآلخر من تسمع حتى تقضین فال الخصمان یدیك بین قعد فإذا ؛ لسانك ویثبت ، قلبك سیھدي وجل عز اهللا إن « : قال

سناد رجالھ ثقات عدا وھذا إ"  بعد قضاء في شككت ما أو قاضیا زلت فما : عنھ اهللا رضي علي قال » القضاء لك یتبین أن أحرى فإنھ ؛
عیسى ففیھ ضعف ولكن معھ سھل بن أبى سھل الواسطى وثقھ الخطیب وقال ثقة وقد أخرجھ وكیع القاضى فى أخبار القضاة القاسم بن 

 لوال أن فیھ مؤمل بن إسماعیل وفیھ كالم كثیر  صحیحا  أوعن سھل ثنا مؤمل دون ذكر القاسم واسناد اآلجرى كاد أن یكون حسنا)١/٨٧(
و ما اعتمده فیھ یعقوب بن سفیان ومحمد بن نصر المروزى ھووبع فیھ  الحدیث فیما ت أو صحیححسنال یحتج بھ إذا انفرد فھو حاصلھ أنھ 

 حاتم فیھ وقال أبو" الغلط كثیر الحفظ سیىء نكا ألنھ ، فیھ ) یتثبت ( و یتوقف أن وجب بحدیث انفرد إذا المؤمل" وغیرھما فقال األخیر 
بینما قال ابن سعد والدارقطنى ثقة كثیر الخطأ وھو ماعتمده فیھ الھیثمى  الساجى وابن حجر أیضا  فیھوھو ما اعتمده" صدوق كثیر الخطأ "

 =اھر صنیع وإن كان ظ(ن یحمل علیھ قول من قال بتصحیح حدیثھ كالحاكم  وھذا ماینبغى أ )٧/٢٧١(فى المجمع 
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.................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

قد توبع و من قال بتحسینھ كابن القطان والمنذرى والبوصیرى وأ)  المستدرك تصحیح روایتھ ولو لم یتابع وھو بعید واهللا أعلمالحاكم فى = 
 -:منھا مؤمل بوكیع كما فى الطرق األخرى للحدیث والتى 

 علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنھ اهللا رضي على عن حنش عن سماك عن شریك عن وكیع ثنا )٧٤٥( ما أخرجھ أحمد فى مسنده -١
 األول من سمعت كما اآلخر من تسمع حتى تكلم فال الخصمان إلیك جلس إذا : وسلم
 - :سناد ضعیف لحال شریك وسماكوھذا إ
 تغیر ، كثیرا یخطىء صدوق وقال ابن حجر  جدا الحفظ سىء ثقة صدوق شریك:  شیبة بن یعقوب قالما شریك فھو عبد اهللا النخعى  أ:أوال

وھو ما اعتمده مسلم فى صحیحھ حیث أخرج لھ متابعة  وقد تابع شریك فى ھذا اإلسناد زائدة بن قدامة  بالكوفة القضاء ولى منذ حفظھ
 بن حنش عن حرب بن سماك حدثنا قالوا اذمع بن وسلیمان وزائدة شریك حدثنا قال) ١٢٥(وسلیمان بن معاذ كما عند الطیالسى فى المسند

..... القضاء من بكثیر لي علم ال السن حدیث وأنا تبعثني قلت الیمن إلى وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول بعثني لما  " :قال علي عن المعتمر
    ".الخ 

 بحدیثھ وقد وثقھ أبوداود والعجلى وقاال االعتباروضعفھ فیھ واهللا أعلم قول من قال ب حنش بن المعتمر الذى یروى عن على والراجح :ثانیا 
 بینما ضعفھ النسائى وقال لیس بالقوى وأبو أحمد الحاكم وقال لیس )عتبارى لإلأ(  وقال أبو حاتم صالح س بھثقة وابن عدى وقال ال بأ

 حفروا بالیمن ناسا أن "خریج حدیث  فى تفى التلخیص الحبیركما (  بالمتین عندھم وابن حزم وقال ساقط مطروح وابن حجروقال ضعیف
وذكره العقیلى وابن الجارود والساجى فى الضعفاء وقال البخارى یتكلمون فى حدیثھ وقال البزار حدث )  "....فیھا األسد فوقع ، لألسد زنیة

 یحتج ال ممن صار حتى الثقات حدیث تشبھ ال بأشیاء على عن ینفرد ، األخبار فى الوھم كثیر كانعنھ سماك بحدیث منكر وقال ابن حبان 
   -:نما أخرجھ من طریق آخر وھو اآلتى ج حدیثھ ھذا فى صحیحھ من طریقھ وإقلت ولذا  لم یخر  بحدیثھ

  
 بن عمرو حدثنا ، األحمسي إسماعیل بن محمد حدثنا ، بالموصل الجوزي علي بن أحمد بن محمد أخبرنا ) ٥٠٦٥(  صحیح ابن حبان-٢

وھو غیر محفوظ ولعلھ من خطأ أسباط إذ ،  بھ .....علي عن ، عباس ابن عن ، عكرمة عن ، سماك عن ، نصر بن أسباط حدثنا ، حماد
  بھ ......عنھ اهللا رضي على عن حنش عن سماك عن نصر بن أسباط عن حماد بن عمرو ثنا من طریق أبى بكر )١٢٨٦ (أخرجھ أحمد

 بن محمدحفظ وأضبط بال شك من  الحافظ وھو أ شیبة أبى بن بكر أبوھو حمد  رواه عن عمرو بن حماد عند أألن الذىوھو المحفوظ 
سباط وھو صدوق لكنھ كثیر الخطأ رجح عندى أنھ من خطأ أ عن عمرو بن حماد عند ابن حبان وإن كان األ الذى روىاألحمسي إسماعیل

 عن مجاھد عن مسلم عن عمر بن ورقاء ثنا سوار بن ةشباب من طریق )٧٠٠٣(فى المستدرك  الحاكم وال تقوى روایة أسباط ھذه ما أخرجھ
 ألن فیھ" بنحوه دون قولھ إذا أتاك الخصمان .....فقال علیا الیمن إلى سلم و علیھ اهللا صلى النبي بعث"  : قال عنھما اهللا رضي عباس ابن

"  : حبان بن حاتم أبو قال و  "اختلط"  :وقال ابن معین"  جدا الحدیث منكر: "مسلم بن كیسان وھو ضعیف جدا ومع ضعفھ قال الفالس 
سناد من تخالیطھ ومن ثم یكون المحفوظ ھو ما رواه  شریك بن عبد  قلت فلعل ھذا اإل "بھ یحدث ما یدرى ال فكان ، عمره آخر فى اختلط

 ھذا  وقد أخرجھ منيعل عن المعتمر بن حنش عن حرب بن سماك اهللا النخعى وزائدة بن قدامة وسلیمان بن معاذ وأسباط من طریق 
فى ) ٣٧١( وأبى یعلى )٧٠٢٥ ( والحاكم فى المستدرك)٣٥٨٢ (بوداود فى السننوأفى المسند ) ٧٤٥(حمد  وأ)١٢٥ (الطریق الطیالسى

 رى السابقسناد حسن فى الشواھد والمتابعات فإذا انضم إلیھ اسناد اآلج وغیرھم كثیر وھو إ)١٩٩٤٠ (المسند والبیھقى فى السنن الكبرى
 .واهللا أعلملى الحسن رتقى إإ
  

 أبي عن مرة بن عمرو عن األعمش عن یحیى حدثني ولكن بدون قولھ إذا أتاك الخصمان وغیره  فى المسند)٦٣٦( ما أخرجھ أحمد -٣
 بینھم یكون قوم إلى تبعثني قلت قال السن حدیث وأنا الیمن إلى وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول بعثني( عنھ اهللا رضي على عن البختري

 ویحیى  صحیح لكنھ مرسلهسندو) بعد أثنین بین قضاء في شككت فما قال قلبك ویثبت لسانك سیھدى اهللا ان قال بالقضاء لي علم وال أحداث
 على عن مضرب بن حارثة عن إسحاق أبي عن إسرائیل ثنا آدم بن یحیى ثنا )٦٦٦( أیضا  فى المسند ثم أخرجھ أحمدھو بن سعید القطان

 .واهللا أعلم بنحوه  وسنده صحیح عنھ اهللا رضي
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     عليه وسلم   باب وجوب ومواالة أصحاب النبى تعاىل  مجيعا صلى ا اِبقُونَ(  وقول االسو 

 جنـاتٍ  لَهم وأَعد عنه ضواور عنهم اللَّه رِضي ِبِإحساٍن اتبعوهم والَِّذين والْأَنصاِر الْمهاِجِرين ِمن الْأَولُونَ
 أحـب  من "وقال النبى صلى ا عليه وسلم       )١( )الْعِظيم الْفَوز ذَِلك أَبدا ِفيها خاِلِدين الْأَنهار تحتها تجِري
 )٢(." منافق إال يبغضهم وال مؤمن إال حيبهم ال" وفى رواية " ا أبغضه األنصار أبغض ومن ا أحبه األنصار

 }٢٩٠ ـ٥٤/ تاريخ دمشق {
 

 عبد بن يزيد ثنا حبيب بن احلسن علي أبو ثنا نصر أيب بن حممد أبو أنبأنا الصويف العزيز عبد ثنا العلوي القاسم أبو أنبأنا
 هللا وليكم إمنا ( علي بن حملمد قلت"  قال سليمان أيب بن امللك عبد عن يونس بن عيسى ثنا مسهر أبو ثنا الصمد
  علي قال علي هو يقولون فإم قلت قال ) وسلم عليه اهللا صلى ( النيب أصحاب هم قال ) آمنوا والذين ورسوله
 )٣(".  منهم

 
 
 
 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .)١٠٠(التوبة آیة   )١(
 بن محمد ثنا عبید بن محمد ثناواللفظ لھ ) ١٠٨٣٢(بنحوه وأحمد فى مسنده ) ٧٢٧٢(ان وابن حب) ٣٧٨٣(صحیح أخرجھ البخارى  )٢(

 وثقھ ابن معین اللیثى وقاص بن علقمة بن محمد بن عمرو وھو صحیحجید أوسناد  وھذا إفذكره... ھریرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو
روایة أخرى والحاكم وقالو لیس بھ بأس بینما لینھ یعقوب بن شیبة وقال والنسائى فى روایة وقاال ثقة وابن المبارك وابن عدى والنسائى فى 

 وقد شیخ ھو و ، حدیثھ یكتب ، الحدیث صالح وقال أبو حاتم یستضعف ، الحدیث كثیر كان وابن سعد وقال ھو ما الضعف إلى و ، وسط ھو
ا جودھا ابن كثیر وقال یصحح لھ الترمذى واأللبانى فى ذھب الدارقطنى والحاكم والذھبى والبوصیرى والمناوى إلى تصحیح روایتھ بینم

  . وحسنھا ابن الصالح والھیثمى وقال ھو ثقة حسن الحدیث وابن حجر واأللبانى وغیرھمموضع 
 سنالح ابن العباس بن الحسن بن العباس بن إبراھیم بن علي القاسم أبو الدولة نسیب ھو العلوي القاسم أبوسناد صحیح رجالھ ثقات  إ)٣(

 زین علي بن الباقر محمد بن الصادق جعفر الھاشمیین سید بن إسماعیل بن علي بن محمد بن علي بن حسین الجن أبي الرئیس السید ابن
 الحسیني العلوي طالب أبي بن علي االمام بن الحسین اهللا عبد أبي وریحانتھ وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول سبط الشھید بن العابدین
 االمام، الشیخ  النسیب والذھبى وقال متسننا وكان الوراقین بخطوط أصول لھ مكثرا، ثقة كان محدث وثقھ ابن عساكر وقال امام.الدمشقي
  =والجماعة، السنة أھل من ممدحا، ونبیال محدثا، وثقة محتشما، وسیدا معظما، صدرا كان وشیخھا دمشق خطیب النسیب، الشریف المحدث
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التمیمي، سلیمان بن علي بن محمد بن أحمد بن العزیز عبد محمد، أبوھو  الصوفي العزیز عبدو علیھ یثني أحد كل والروایة، ثرواأل= 
 الحافظ، االمام والذھبى وقال المذھب سلیم صدوقا، التالوة، كثیر كان وثقھ الخطیب وقال  ثقة أمین واألكفانى الصوفي  الكتاني، الدمشقي،

 بن الرحمن  عبد ھونصر أبي بن محمد أبو و ،وابن ماكوال وقال كتب عنى وكتبت عنھ وھو مكثر متقن  دمشق محدث الصدوق، فیدالم
تانى  وثقھ الكالعفیف بالشیخ المعروف الرئیس المعدل، الدمشقي التمیمي، نصر أبي بن محمد أبو حبیب بن معروف بن القاسم بن عثمان

 علم لما عنھ التحدیث قطع ثم  أنھ حدث عنھالكندي زبان بن سلیمان بن أحمدعن فى تاریخ اإلسالم  ونقل الذھبى وقال كان ثقة عدال مأمونا
 ،)وثقھ النسیب( األھوازي علي وأبو ،) وثقھ الكتانى (نظیف بن رشأوقد روى عنھ جمع من الثقات مثل  قلت ولم ینقل لنا من ضعفھ ضعفھ
 الرحمن عبدولم یذكروه بجرح بل وثقھ الكتانى كما بینا وأثنى علیھ آخرون فقال عنھ ) ھ الخطیب والذھبىوثق (الكتاني أحمد بن العزیز وعبد
 ساداٍت، شاھدُت قد" : نظیف بن رشأ حدیثًا وقال عنھ ذكر ثم " تقدمھ مع وُزھدًا وإتقانًا إسنادًا مثلھ ألٍف من خیرًا وكان"  :بدمشق عثمان بن
 بن اهللا عبد بن الصمد عبد بن محمد بن  ھو یزید و، فاألرجح فیھ توثیقھ واهللا أعلم "نعی قرة كان نصر، يأب بن محمد أبي مثل رأیت ما

ابن ابى حاتم وقال فى روایة والدارقطنى وقاال ثقة و وثقھ النسائى ھاشم بنى مولى ، الدمشقى القاسم أبو ، موالھم ، القرشى ذكوان بن یزید
 عبد ھو أبو مسھرو، ال ثقة والذھبى وقال ثقة حافظ والنسائى فى روایة أخرى وابن حجر وقاال صدوق ثقة صدوق وأبو سعید بن یونس وق

 أبو ، السبیعى إسحاق أبى بنوعیسى بن یونس ھو  الدمشقى مسھر أبو الغسانى مسھر بن ذرامة أبى : األعلى عبد بن مسھر بن األعلى
عبد الملك بن أبى و  ، وھما ثقتان من رجال الشیخین )مرابطا الشام نزل ، یونس بن إسرائیل أخو ( الكوفى ، محمد أبو یقال و عمرو

حمد وابن معین فى روایة  وثقھ ابن القطان وأالكوفى ، اهللا عبد أبو قیل و ، سلیمان أبو قیل و ، محمد أبو ، العرزمى میسرة سلیمان
 الحدیث فى ثبت ثقةوقال  العجلى اهللا عبد بن  أحمد وقال ثقة حجة وصلىالمو عمار بن اهللا عبد بن  محمدوالدرقطنى والنسائى وقالوا ثقة و

والترمذى وقال ثقة مأمون وأبو زرعة  ثبتا مأمونا ثقة كان:  وابن سعد وقال ثقة أنفسھم من فزارىوأبو نعیم وقال ثقة متقن فقیھ وفى روایة 
وابن حجر  صدوقوقال  والساجى والذھبى وقال ثقة یخطئ -نھ مال الیھ  كأ–وقال ال بأس بھ وفى روایة أنھ نقل توثیق ابن معین وأحمد لھ 

 فحدیثھ صحیح مالم یكن من أخطاءه  وذلك الحتجاج مسلم  كما قال ابن حباننھ ثقة ربما أخطأھ أوھام فالراجح فیھ واهللا أعلم أوقال صدوق ل
لبانى وغیرھم كثیر و صحح روایتھ  عبد الھادى والعینى واألأحمد ابنبھ وابن حبان وابن خزیمة وقد اعتمد توثیقھ الترمذى ومحمد بن 

 أبى بن على بن الحسین بنھو  ومحمد بن على  ،رنؤوط وغیرھم وابن حجر والعینى واأللبانى واألحمد بن عبد الھادىكم ومحمد بن أحاال
  . ثقة من رجال الشیخینالباقر جعفر أبو ، المدنى الھاشمى القرشى طالب
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 ٢٠

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم فيه عليه وسلم لعلى وقوله صلى ا عز وجل ورسوله صلى ا باب حمبة ا" 
 ".رجل حيب ا ورسوله وحيبه ا ورسوله

 }٣٩٧٢،٢٨٤٧/صحيح البخارى{

 أيب بن علي كان"  : قال عنه اهللا رضي سلمة عن عبيد أيب بن يزيد عن حامت حدثنا مسلمة بن اهللا عبد حدثنا -   
 و عليه اهللا صلى النيب عن أختلف أنا فقال رمدا وكان خيرب يف سلم و عليه اهللا صلى النيب عن ختلف عنه اهللا رضي بطال
 اهللا يفتح ورسوله اهللا حيبه رجل غدا الراية ليأخذن أو غدا الراية ألعطني ( قال فتحت اليت الليلة بتنا فلما به فلحق سلم
 ". عليه ففتح فأعطاه علي هذا فقيل نرجوها فنحن ) . عليه

 ليلتهم الناس فبات ) . ورسوله اهللا وحيبه ورسوله اهللا حيب يديه على يفتح رجال غدا الراية ألعطني( "  - وىف رواية 
 وجع به يكن مل كأن فربأ له ودعا عينيه يف فبصق عينيه يشتكي فقيل ) . علي أين ( فقال يرجونه كلهم فغدوا يعطى أيهم

 مبا وأخربهم اإلسالم إىل ادعهم مث بساحتهم ترتل حىت رسلك على انفذ ( فقال ؟ مثلنا يكونوا حىت همأقاتل فقال فأعطاه
 )١( ".  )النعم محر لك يكون أن من لك خري بك رجال اهللا يهدي ألن فواهللا عليهم جيب


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هما أصح كتب السنة ألنهما إشترطا أال يخرجا فى  كتابيهما إال ما صح عن رسول ارى ومسلم صحيح البخ) ١(
 وألن األمة قد أجمعت من غير نكير على صحة ما فيهما لذا ال يعلق على أحاديثهما  صلى اهللا عليه وسلماهللا

    .مبالصحة لكون ذلك  مستقر ومعروف لدى آحاد المسلمين وعوامهم قبل شيوخهم وعلمائه
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 ٢١

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عليه وسلم وقال النبى صلى ا عنه فى ا أحب من "باب وجوب مواالة على رضى ا 
 )١( ." ا أحب فقد أحبين من و أحبين فقد عليا
 }١٩٣٢١/مسند أمحد{

 الرحبة يف الناس عنه عاىلت اهللا رضي علي مجع"  : قال الطفيل أيب عن فطر ثنا قاال املعىن نعيم وأبو حممد بن حسني ثنا -
 ثالثون فقام قام ملا مسع ما خم غدير يوم يقول سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مسع مسلم امرئ كل اهللا أنشد هلم قال مث
 قالوا أنفسهم من باملؤمنني أوىل اىن أتعلمون للناس فقال بيده أخذه حني فشهدوا كثري ناس فقام نعيم أبو وقال الناس من
 شيئا نفسي يف وكأن فخرجت قال عاداه من وعاد وااله من وال اللهم مواله فهذا مواله كنت من قال اهللا رسول يا نعم

 اهللا رسول مسعت قد تنكر فما قال وكذا كذا يقول عنه تعاىل اهللا رضي عليا مسعت اىن له فقلت أرقم بن زيد فلقيت
 )٢(  ".له ذلك يقول سلم و عليه اهللا صلى

 )٣( ". مواله فعلي مواله كنت من"  : بريدة عن باسع بنوىف رواية 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

( أخرجھ الحاكم فى المستدرك بسند جید وصحیح  صححھ الحاكم والذھبى والسیوطى واأللبانى وحسنھ الھیثمى وابن القیم والمناوى  )١(
 -: نإال أوھو صحیح كما قال الحاكم والذھبى والسیوطى واأللبانى ـ  "٩" فى باب وسیأتىـ  ) ٤٦٤٨

عید بن أوس لم یخرج لھ الشیخان قاال صحیح على شرط الشیخین ولیس ھو على شرطھما  ألن س ) ٤٦٤٨(   تصحیح الحاكم والذھبى:والأ
وأبو داود ذكر بالغا عنھ فى تفسیر أسنان ) نذر عشیرتك األقربین وأ(نما أخرج لھ الترمذى حدیثا فى تفسیر سورة الشعراء قولھ تعالى وإ

 والعجلونى لروایتھ لذا قلنا اإلبل وھو صدوق لھ أوھام وحدیثھ ال یرتقى الى الصحیح  وإنما حسن الحدیث ویرتقى الى الجید لتجوید العراقى
  .سناده ھذا جیدفى إ
) "١/١٥٠ " تاریخ الخلفاء( فقال  السیوطى م سلمةابن القیم وقد عنوا بذلك حدیث أ و تصحیح السیوطى واأللبانى وتحسین الھیثمى:ثانیا

بسند حسن بینما قال ) "٢/٣٦٠ " الصواعق المحرقة( وابن القیم ) "٩/١٨٠ " مجمع الزوائد( خرجھ الطبرانى بسند صحیح وقال الھیثمى أ
 ولیس السند بالصحیح سلمة أم عن صحیح بسند ) ١ / ٥ / ١٠ " ( قاةالمنت الفوائد " في المخلص رواه"  ١٢٩٩ " فى الصحیحة األلبانى

 األزدينما ھو ضعیف ألن كال الطریقین طریق الطبرانى وطریق أبى الطاھر المخلص فیھ أبو جابر محمد بن عبد الملك إوال بالحسن و
حاتم وقال لیس بقوى وھكذا قال أغلب من ترجم لھ كابن  بل ضعفھ أبو  ـ أى بذكره لھ فى الثقات ـ  لم یوثقھ اال ابن حبانالمكي ثم البصري

أبى حاتم فى الجرح والتعدیل والذھبى فى التاریخ وابن حجر فى التھذیب وغیرھم وھذا الكالم منھم رحمھم اهللا محمول على ثالثة أوجھ 
خر غیر ھذا الضعیف كابن زنجویھ الحافظ نھم ظنوا محمد بن عبد الملك آأ:  الثانى أن كل واحد منھم إعتمد على تصحیح اآلخر  :األول

 ) واهللا أعلم مكة نزیل الطبرى مروان أبووھو فى الغالب (وابن أبى الشوارب وغیرھما من الثقات ممن تحتمل روایتھم عن الحكم بن محمد 
فاسناد الحدیث عند  وعلى كٍل -عد  وھو مستب–بى حاتم لھ  بن عبد الملك وقدموه على تلیین أنھم اعتمدوا توثیق ابن حبان لمحمدأ:  الثالث

 احبني فقد علیا أحب من(  "٢/٧٥١ " كما ذھب الى ذلك المناوى فى التیسیر بشرح الجامع الصغیر[[حسن على أقل األحوال الحاكم جید أو 
لى الصحة واهللا الحدیث إوشاھد أم سلمة وإن كان فیھ لین یرتقى ب]] حسن واسناده الفارسي ) سلمان عن ك ) ( ابغضني فقد علیا ابغض ومن
  .أعلم

 فى لبانى واأل)٧/٧٤( فى الفتح  وابن حجر)٤٦٥٢ ( والحاكم والذھبى)٦٩٣١ (انصححھ ابن حب صحیح حدیث من كنت مواله) ٢(
 وأبو نعیم ھو الفضل بن دكین رجالھ ثقات سناده صحیحإ وطریق أحمد ھذا واألرنؤوطواستوعب أكثر طرقھ رحمھ اهللا ) ١٧٥٠( الصحیحة

  .المروذى المؤدب ، على أبو یقال و ، أحمد أبو ، التمیمى بھرام بن محمد بن وحسین ھو الطلحى التیمى القرشى زھیر بن حماد بن عمرو
 .الباب القادم  صحیح وسیأتى بھذا اللفظ  فى )٣(
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 ٢٢

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه وسلم لعلى ومواالته له ودفاعه عنه باب حب النبى صلى ا وفيه قال صلى ا 
 )١( ". ال حيبك إال مؤمن وال  يبغضك إال منافق"  عليه وسلم

 

 }٢٢٩٩٥/محدأمسند {
 علي مع غزوت"  :قال بريدة عن عباس بن عن جبري بن سعيد عن احلكم عن غنية أيب ابن ثنا دكني بن الفضل ثنا -

 اهللا رسول وجه فرأيت نقصتهفت عليا ذكرت سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول على قدمت فلما جفوة منه فرأيت اليمن
 مواله كنت من قال اهللا رسول يا بلى قلت أنفسهم من باملؤمنني أوىل ألست بريدة يا فقال يتغري سلم و عليه اهللا صلى
 )٢(  ".مواله فعلي

 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
   .وقال حسن صحیح) ٣٧٣٦(والترمذى ) ٦٩٢٤(ن حبان فى صحیحھ  واب )٧٨(  صحیح أخرجھ مسلم )١(
 عتیبة بن والحكم ھو الكوفى الخزاعى غنیة أبى بن حمید بن الملك عبدبى غنیة ھو ال الشیخین وابن أسناد صحیح رجالھ ثقات رج إ)٢(

   .الكندى عدى بن عدى مولى ، الكوفى ، عمر أبو یقال و ، اهللا عبد أبو یقال و ، محمد أبو ، الكندى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حب الصحابة لعلى ومواالهتم له ودفاعهم عنه بـــاب. 
 }مسند البزار{

 بن عامر مستع : قال مسمار بن بكري نا : قال ايد عبد بن الكبري عبد احلنفي بكر أبو نا : قال املثىن بن حممد حدثنا -
 اهللا صلى اهللا رسول قاهلن ثالثا ذكرت ما أسبه ال : قال عليا سبت أن مينعك ما لسعد رجل قال"  : قال حيدث سعد
 أسبه ال : قال ؟ إسحاق أبا يا هن ما رجل له فقال النعم محر من إيل أحب منهن واحدة يل قال يكون ألن وسلم عليه
 وأهل أهلي هؤالء اللهم : قال مث ثوبه حتت فأدخلهما ابنيه وعلى فاطمة ابنته وعلى عليه فأحىن الوحي عليه نزل حني
 مين تكون أن ترضى أال له فقال ؟ والصبيان النساء مع خلفتين : علي له فقال غزاها غزوة يف خلفه حني أسبه وال بييت
 : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال حني خيرب يوم ذكرت ما أسبه وال بعدي نبوة ال أنه إال موسى من هارون مبرتلة

 أين : ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ناس هلا فتطاول يديه على اهللا يفتح وسوله اهللا بهحي رجال غدا الراية ألعطني
 ذلك ذكره ما واهللا فال : قال عليه اهللا ففتح الراية أعطاه مث عينه يف فبصق فدعوه ادعوه : قال هو ذا هو : فقالوا ؟ علي

)١(".املدينة من خرج حىت حبرف الرجل
 وقال )٢( ". ىل أن أصل من قرابىتة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب إلقراب"  : على يترضاه فقالىلوجاء أبو بكر إ

واستقضى عثمان عليا واستفتاه واتبع قضاءه وفتواه  )٣(  ".راض عنه وهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تويف:" عمر
 شئ بلغنا إذا  : " وقال ابن عباس)٤ ( ".» عنه اهللا يرض عثمان منهم «  احلسىن منا هلم سبقت الذين إن : "وقال على

  )٥ (".غريه إىل جناوزه مل وثبت قضاء أو فتيا من علي به تكلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سناد صحیح رجالھ ثقاتوھذا إ) ٢٤٠٤(صحیح أخرجھ مسلم  )١(
    . )١٧٥٩( ومسلم ، ) ٣٧١٢(ى صحیح أخرجھ البخار )٢(
"  بابووصلھ فى )  عنھ اهللا رضي الحسن أبي الھاشمي القرشي طالب أبي بن علي مناقب ( فى باب  صحیح علقھ البخارى بھذا اللفظ )٣(

 ھؤالء من ألمرا بھذا أحق أحدا أجد ما" ولفظھ ) ٣٧٠٠(فى حدیث مقتل عمر " عنھ اهللا رضي عفان بن عثمان على تفاقواإل البیعة قصة
 " الرحمن وعبد وسعدا وطلحة والزبیر وعثمان علیا فسمى راض عنھم وھو وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول توفي الذین الرھط أو النفر

 . )٥٦٧( وأخرجھ مسلم 
 سعد بن یوسف عن بشر أبو حدثني قال شعبة عن سعید بن یحیى نا أبي ناقال  )٧٧١(خرجھ عبد اهللا فى فضائل الصحابة صحیح أ )٤(

رجالھ ثقات وأبو بشر  سناد صحیحوھذا إ " عثمان منھم الحسنى منا لھم سبقت الذین نإ"  : یعني یقول علیا سمعت قال حاطب بن محمد عن
 . واهللا أعلمالواسطى بشر أبو ، الیشكرى ، وحشیة أبى  إیاس بن جعفرھو 

 أبنا ، بالكوفة ، النجار بن إسحاق بن محمد بن الواحد عبد القاسم أبو أخبرنا المدخل الى السنن الكبرىأخرجھ البیھقى فى حسن لغیره  )٥(
"  : قال أنھ عباس ابن عن ، عكرمة عن ، حرب بن سماك عن ، أسباط عن ، حماد بن عمرو ثنا ، حازم بن أحمد ثنا ، دحیم بن جعفر أبو

  -:لما یأتى سناد ضعیفوھذا إ"  غیره إلى نجاوزه لم وثبت قضاء أو فتیا من عنھ اهللا رضي علي بھ تكلم شيء إذابلغنا
آخر  ترجمتھ ملخصانظر (  والمتابعات الشواھد فى  بھویعتبر تفرد إذا بحدیثھ یحتج الضعیف  لحال أسباط وھو بن نصر الھمدانى  :أوال 

 شعبة أخبرنا: قال الطیالسي داود أبو یمانسل أخبرنا) ٣٣٨/ ٢(ولكن تابعھ شعبة بن الحجاج كما عند ابن سعد فى الطبقات الكبرى ) التعلیق
  ".نعدوھا ال بفتیا علي عن ثقة حدثنا إذا" :  قال عباس بن عن یحدث عكرمة سمعت: قال حرب بن سماك عن

 وحدثنا زھیر بن أحمد قال وألن روایة سماك عن عكرمة فیھا اضطراب وقد تابعھ المنھال بن عمرو بنحوه كما فى اإلستیعاب  :ثانیا 
  =علي عن الثبت أتانا إذا كنا" : قال. عباس ابن عن جبیر بن سعید عن المنھال عن میسرة عن شریك حدثنا: قال الوھاب عبد نب یلفض
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 اهللا يرحم ورسوله اهللا صدق" وكانت تترحم عليه وتقول  ) ١ ( ".نه أعلم من بقي بالسنةأ"   عائشة عن علىوقالت
  وسلمانوقالت أم سلمة) ٢ ( ".ورسوله اهللا صدق قال إال يعجبه شيئا يرى ال كالمه من كان إنه عنه اهللا رضي عليا

 من و أبغضين فقد عليا أبغض من و وجل عز اهللا أحب فقد أحبين من و أحبين فقد عليا أحب من" نه قال أعن النىب 
 وكان معاوية بن أىب سفيان يعطى العطايا واجلوائز للحسن واحلسني فيقبالا منه) ٣(. "وجل عز اهللا أبغض فقد أبغضين

  .ىل اهللا واهللا يهدى اىل سواء السبيل آمنين على وآل البيت ويتقربون حببهم إوكذا كان سائر الصحابة حيبو )٤(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 سناد حسن إ بھ قلت وھذازھیر بن أحمد حدثنا قاسم حدثنا: قال الوارث عبد وحدثنا  قالأخرجھ ابن عبد البر فى اإلستیعاب " بھ نعدل لم =

 محمد أبو االندلس محدث العالمة الحافظ ماماإل  " قال الذھبىناصح بدل واضح: وقیل - ناصح بن یوسف بن محمد ابن  أصبغ بن قاسم
وثقھ  الجیم بضم جبرون ابن سفیان بن الوارث عبدو ، "واالتقان الحفظ مع باالندلس االسناد علو إلیھ  انتھى.أمیة بني مولى القرطبي،

 قال ابن حجر ثقة وشریك الكوفى السكرى القناد محمد أبو ، الغطفانى إبراھیم بن  ھوالوھاب عبد بن  فضیل والثقة المحدث الذھبى وقال 
  تاریخ دمشققد أخرجھ ابن عساكر فى  و نمر ومیسرة ھو بن حبیب النھدى والمنھال ھو بن عمرو األسدىھو ابن عبد اهللا بن أبى

فاألثر ومن ثم یضا لكنھ من طریق سماك عن عكرمة أ " نعدوھا ال افتیب علي عن ثقة حدثنا إذا : " قال عن ابن عباس  بسنده ) ٤٢/٤٠٧(
  . الطرق واهللا أعلمقل األحوال بمجموع ھذهاء اهللا على أن شحسن إ

 
وابن المقرئ فى جمھرة األجزاء والباغندى فى األمالى والطبرى فى  تھذیب ) ٤٢/٤٠٧ (ابن عساكر فى تاریخ دمشق حسن أخرجھ )١(

 علیا إن  :لعائشة قیل : قالت ، دجاجة بنت جسرة عن ، فلیت عن ، سفیان حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا واللفظ لھ اآلثار
أفلت بن (  ـ و فلیت وقد حسن ابن القطان روایة أفلت أسناد حسن وھذا إ» بالسنة بقي من أعلم ھو « : قالت . عاشوراء یوم بصیام أمر

 وأنكر على من أسقط مرویات جسرة كابن حزم وغیره وقد ـ) خلیفة العامرى ویقال الذھلى ویقال الھذلى قال الذھبى وابن حجر صدوق
"  ن لھا إدراكا وفى روایة الباغندى فى الصحابة وقال ابن حجر ویقال أعجلى والذھبى وذكرھا ابن حبان فى ثقاتھ وعدھا أبو نعیموثقھا ال
  ".» بالسنة بقي من أعلم ھو « : قالت ، طالب أبي بن علي : قالوا ؟ » بصومھ یأمركم من « : فقالت ، عاشوراء صوم عائشة عند ذكر

األرنؤوط حسنھ بینما  صحیح هسناد وقال إ)٧/٢٨١( فى البدایة والنھایة  بنحوه وابن كثیر)٢٦٥٧ (م والذھبىك صححھ الحاصحیح )٢(
 بن اهللا عبد عن سلیم بن یحیى حدثني الطباع عیسى بن إسحاق ثناوغیره ) ٦٥٦(حمد فى مسنده مطوال  أخرجھ أوقدسناده حسن إوقال 
"   فذكره ...عنھا اهللا رضي عائشة على فدخل شداد بن اهللا عبد جاء"  : قال القارىء روعم بن عیاض بن اهللا عبید عن خیثم بن عثمان

 إسرائیل أبى بن إسحاقب توبع فیھ اسحاق بن عیسى الطباع إن شاء اهللا تعالى ـ   ـوللحدیث طرق أخرى یرتقى بھا الى الصحیحسناده جید وإ
 فى  فأخرجھ أبى یعلىأما طریق   كما عند البیھقىیم بعبد اهللا بن واقدویحیى بن سل كما عند أبى یعلى )  المروزىكامجرا بن إبراھیم وھو(

 القاري عمرو بن عیاض بن اهللا عبید عن خثیم بن عثمان بن اهللا عبد عن سلیم بن یحیى حدثنا إسرائیل أبي بن إسحاق حدثنا )٤٧٤(المسند 
 بن علي ثنا الحافظ اهللا عبد أبو وأخبرنا) ١٦٥١٨(أخرجھ فى السنن الكبرى ف ما طریق البیھقى أو، فذكره  ...شداد بن اهللا عبد جاء أنھ

 عن خثیم بن عثمان بن اهللا عبد عن واقد بن اهللا وعبد سلیم بن یحیى ثنا العبدي كثیر بن محمد ثنا السدوسي علي بن ھشام ثنا العدل حمشاذ
  .بھ.... الھاد بن شداد بن اهللا عبد

   ).١(تعلیق ) ٦(باب بق تخریجھ فى صحیح وس )٣(
 كانا والحسین الحسن نأ"  أبیھ عن یحیى بن جعفر عن إسماعیل بن حاتم حدثنا )٢٠٣٣٠(صحیح أخرجھ ابن أبى شیبة فى المصنف  )٤(

 بن على بن الحسین بن على بن محمد بنوسنده صحیح وقولھ جعفر بن یحیى تصحیف والصواب أنھ جعفر الصادق  " معاویة جوائز یقبالن
 حدثنا : قال حسان بن یحیى حدثنا : قال مسكین بن محمد حدثني : قال ناجیة ابن وأنبأنا) ٢٠٢٠(  عند اآلجرى فى الشریعة كماطالب ىأب

  " اهللا رحمھ معاویة جوائز یقبالن كانا ، عنھما اهللا رضي ، والحسین ، الحسن أن "، أبیھ عن ، محمد بن جعفر عن ، بالل بن سلیمان
 وثقھ الخطیب وقال كان ثقة ثبتا ناجیة بن محمد بن اهللا عبد بن محمد بن اهللا عبد محمد أبوالھ ثقات وابن ناجیة ھو وسنده صحیح رج

.الصادق الحافظ االماموالذھبى وقال   
 وایةر فى ثقة وقال معین ابن وثقھ ویغرب الخطأ كثیر لكنھ صدوق الكوفى نصر أبو یقال و یوسف أبو ، اهلمداىن نصر بن أسباط (*)

 حجر وابن بأس بھ یكن لم وقال ھارون بن وموسى أھوج كان أنھ غیر بأس بھ یكن لم وقال روایة فى نعیم بوأو صدوق وقال والبخارى
 أخرى روایة فى نعیم وأبو الصحیح عن ھذا أبعد ما وقال زرعة أبو ضعفھ بینما ثقاتھ فى حبان ابن وذكره یغرب الخطأ كثیر صدوق وقال

  سماك غیر وعن قلت ـ علیھا یتابع ال حرب بن سماك عن أحادیث روى وقال الضعفاء فى الساجى وذكره بالقوى لیس وقال والنسائى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ومنقلت  حمدأ فیھ توقف الذھبى وقال ضعفھ وكأنھ أدرى ال أسباط أحادیث عن سئل لما أحمد قال اسماعیل بن حرب وقال ـ كالسدى
 یوم غنما الناس انتھب : قال ، عباس ابن عن ، الحكم بن ثعلبة عن ، سماك عن ، نصر بن أسباط رواه ما العلل أصحاب اھذكر التى أخطاءه
 أى (فقاال النھبة یصلح ال أنھ : وقال ، فأكفئت بالقدور فأمر ، وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول فجاء ، منھا یطبخون فجعلوا ، فذبحوھا ، خیبر
 رواه ما وكذا عباس ابن بینھما لیس ، وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن ، الحكم بن ثعلبة عن ، سماك ھو إنما ، خطأ ھذا): رعةز وأبو حاتم أبو

 اغتسل ومن الفریضة من وتجزي ونعمت فبھا توضأ من"  اهللا رسول قال قال عباس ابن عن عكرمة عن السدي عن نصر بن أسباط
  ".الفریضة من وتجزئ قولھ دون السیاق بنفس والمحفوظ أفضل فالغسل
 من وكذا كذا وعنده الدنیا أرید ال محمد یقول الیھود قالت : حدیث الغرائب أطراف فى طاھر بن محمد الفضل أبي ذكره ماأفراده  ومن

 .نصر بن أسباط بھ تفرد المقدسى الفضل أبو قال الحدیث . . . النساء
 وحسن وفاطمة لعلى قال وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن  "أرقم بن زید عن سلمة، أم مولى صبیح عن السدى، عن أسباط، رواه ما وكذا

 االستیعاب فى البر عبد ابن ماخرجھ وكذا أسباط بھ تفرد االعتدال میزان فى الذھبى قال " سالمتم لمن وسلم حاربتم لمن حرب أنا: وحسین
 بن عمرو حدثنا قال عمر بن اهللا عبد حدثنا قال إبراھیم بن داود حدثنا الق یوسف أبو المبارك بن یعقوب حدثنا قاسم بن خلف حدثنا قال

 مأل كان قد قال وسلم علیھ اهللا صلى النبي بن إبراھیم بلغ كم مالك بن أنس سألت : "قال السدي عن الھمداني نصر بن أسباط حدثنا قال محمد
 . "وسلم علیھ اهللا صلى بیاءاألن آخر نبیكم ألن لیبق یكن لم ولكن نبیًا لكان بقي ولو مھده

 أبو علیھ أنكر حینما مسلم بھ اعتذر ما یوافق ما وھذا والمتابعات الشواھد فى ویعتبر تفرد إذا بحدیثھ یحتج ال أنھ أعلم واهللا فیھ فالراجح
 وقطن اسباط حدیث نم أدخلت نما إ() ١/٢٥( مسلم على شرحھ فى النووى ذكر كما فقال نسیر بن وقطن ألسباط احتجاجا إخراجھ زرعة
 وأصل ذلك على فأقتصر بنزول منھم أوثق روایة من عندي ویكون بارتفاع عنھم إلى وقع ربما أنھ اال شیوخھم عن الثقات رواه قد ما وأحمد

 تحل ال ةالنھب إن " حدیث ١٦٧٣( فى الصحیحة فقال أسباط فى اهللا رحمھ األلبانى الشیخ عتمدها ما وھو) الثقات رواة من معروف الحدیث
ما رواه یحسن  مع العلم بأن الحاكم ذھب إلى تصحیح روایتھ وقد)تفرد إذا بھ یحتج فال ، الحافظ قال كما الخطأ كثیر نصر بن أسباط ( )"

ب ما اعتمده ابن حجر فى المطالظاھر  وھو )التفسیر عنھ روى السدي، راویة كان(ا قال ابن سعد فى طبقاتھ ألنھ كمعن السدى فى التفسیر 
البوصیرى كذا قال و..... " أھلھا فحاصر) َبَلْنَجر (إلى ربیعة بن سلمان مع غزونا: "قال خیر عبد عن تھ عن السدىروایفى تحسینھ العالیة 

 . واهللا أعلم"٤٤٦٩اتحاف الخیرة  "فى نفس الروایة السابقة وھى من قبیل التفسیر 
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 ٢٦


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم وبغضهم باب حب آل البيت من حب ا من بغضهلنبى صلى ا.
}٤٦٤٨/ املستدرك {  

 ثنا األنصاري أوس بن سعيد زيد أبو ثنا الرياحي العوام أيب بن بكر أبو ثنا ببغداد املقري حيىي بن عثمان بن أمحد أخربين
 و عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت : قال لعلي حبك أشد ما لسلمان رجل قال : قال النهدي عثمان أيب (*)نع عوف
 )١ (أبغضين فقد عليا أبغض من و أحبين فقد عليا أحب من : يقول سلم

 )٢( أبغضين فقد أبغضهما ومن أحبين فقد واحلسني احلسن أحب من : ـ سلم و عليه اهللا صلى ـ اهللا رسول قال: 
 )٣( هذين فليحب أحبين منوقال النىب صلى اهللا عليه وسلم 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "عوف عن"وھو خطأ والصواب " عوف بن"  فى المطبوع (*)

   .)١( ، تعلیق )٦(فى باب سناد جید وسبق تخریجھ  صحیح وھذا إ)١(
فى  واأللبانى )٦٧٦٢/٢ ( فى اتحاف الخیرة والبوصیرى)٢/٧٥١ (لتیسیر فى امناوى وال)٤٧٧٧ ( صحیح صححھ الحاكم والذھبى)٢(

 أبي بن داود عن سفیان عن وكیع حدثنا . محمد بن علي حدثنا )١٤٣( سناده األرنؤوط وأخرجھ ابن ماجة وغیرهوقوى إ)٢٨٩٥(الصحیحة 
 فقد والحسین الحسن أحب من" : علیھ وسلم  صلى اهللاهللا رسول قال قال ھریرة أبي عن حازم أبي عن مرضیا وكان الجحاف أبي عوف
 وغیره  لى الصحة أقرب وقد تابع أبا الجحاف سالم بن أبى حفصة كما عند أحمدوھو إوھذا اسناد جید  " أبغضني فقد أبغضھما ومن أحبني

 أبو فقال القصة فذكر الحسن مات میو لشاھد اني یقول حازم أبا سمعت قال سالم عن سفیان ثنا الولید بن اهللا عبد ثنا )١٠٨٨٤(بسند حسن 
ث صحیح واهللا ومن ثم فالحدی"  أبغضني فقد أبغضھما ومن أحبني فقد أحبھما من"  : یقول وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت: ھریرة
 .أعلم

 )٦٧٦٢/١( یرىسناده البوص بینما حسن إ)٩/٢٨٧ ( وجود إسناده الھیثمى)٧٨٨ (ة وابن خزیم)٦٩٧٠ ( صحیح صححھ ابن حبان)٣(
 بن علي حدثنا موسى بن اهللا عبید حدثنا خیثمة أبو حدثنا) ٥٣٦٨(بى یعلى واألرنؤوط وغیرھم وأخرجھ أ) ٣١٢(فى الصحیحة لبانى واأل

 على الحسین و الحسن وثب سجد فإذا یصلي وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول كان"  : قال مسعود بن اهللا عبد عن زر عن عاصم عن صالح
 وسنده  "ھذین فلیحب أحبني من : وقال حجره في وضعھما الصالة قضى فلما دعوھما أن : إلیھم أشار یمنعوھما أن أرادوا فإذا ظھره

 لى بن صالح فمن رجال مسلم وثقھ ابن سعد وابن معین فى روایة والعجلى وابن حجر وقالوا ثقةصحیح رجالھ ثقات رجال الشیخین غیر ع
 قال الحاكم فى المستدرك خطاءه حدیثھ مالم یكن من أتوثیقھ وتصحیح ب  قول من قاللشیخان متابعة والمعتمد فیھوعاصم بن بھدلة أخرج لھ ا

 من إمام ھو إذ النجود أبي بن عاصم بأخبار باالحتجاج الكتاب ھذا في أصلتھ ما على صحیحة كلھا اهللا عبد عن زر عن عاصم" (٨٦٦٩"
  .علمواهللا أ) المسلمین أئمة




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٧


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب محل أبى بكر للحسن بن على على عاتقه ومداعبته.
 }٣٥٤٢/ صحيح البخارى{

 رضي بكر أبو صلى :"قال احلارث بن عقبة عن مليكة أيب ابن عن حسني أيب بن سعيد بن عمر عن عاصم أبو حدثنا -
 بعلي شبيه ال بالنيب شبيه بأيب وقال عاتقه على فحمله الصبيان مع يلعب احلسن ىفرأ ميشي خرج مث العصر عنه اهللا

  ". يضحك وعلي
 .أمجعني عنهم ا رضيف
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 ٢٨


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنهثناء عائشة على علىباب ومدى علمه  رضى ا.
 }ىأماىل الباغند{

 ، عاشوراء صوم عائشة عند ذكر"  : قالت ، جسرة عن ، فليت عن ، الثوري سفيان ثنا ، عقبة بن يصةقب حدثنا -
 )١( ".» بالسنة بقي من أعلم هو « : قالت ، طالب أيب بن علي : قالوا ؟ » بصومه يأمركم من « : فقالت

 )٢( ".مين كبذل أعلم فإنه فسله عليا ائت" وقالت عائشة ملن سأهلا عن املسح على اخلفني 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 مشھور واسط، محدث"  وقال الذھبى وثقھ الحارث بن سلیمان بن محمد  والباغندى الذى معنا ھو)٨( تخریجھ فى باب حسن وسبق )١(

 أخرى روایة فى الدارقطنى ضعفھ بینما  "مستقیمة كلھا روایاتھ"  وقال والخطیب"  بھ بأس ال"  وقال روایة فى والدارقطنى"  صدوقا كان
 قال"  ضعیف"  وقال الفوارس أبى وابن) ضعیف مرة وقال بھ بأس ال مرة فقال فیھ الدارقطنى كالم إختلف الخطیب قال("  ضعیف"  وقال

 ضعف من كل فیھ وقع الذى وھو أعلم واهللا الصواب وھو لتق  "ولده بالضعف عنى نماإ الفوارس أبى ابن لعل"  االسالم تاریخ فى الذھبى
 وأما . واهللا أعلم كلھ ھذا عن بعید وھو األب محمد علىوغیره  واإلختالط التدلیس من االبن محمد فى ماقیل فحملوا األب سلیمان بن محمد
 بھ یحتجون شیوخنا كافة رأیت"  وقال والخطیب  "ةثق كان" وقال الحافظ زھیر بن أحمد بن محمد وثقھ قد فاالبن سلیمان بن محمد بن محمد

 ابن وقال "حفظھ من یرویھ كان بھ حدث ما عامة أن وبلغني عارفا حافظا فھما الحدیث كثیر كان"  یضاأ وقال ."الصحیح فى لھ ویخرجون
 االزدي بكر، أبي المحدث ابن بكر، أبو العراق محدث الكبیر، الحافظ االمام" وقال الذھبى فى السیر   "الحدیث كثیر كان" خیثمة أبى

 وصفھ التدلیس سئ مدلس ثقتھ مع وھو بالطلب معروفا یزل لم"  األھوازى عبدان وقال "ببغداد الشأن ھذا أئمة أحد الباغندي، الواسطي
 ثم رفاقھ، بعض من یسمع مخلط، مدلس الباغندي ": الضعفاء  في الدارقطني وقال   "أیضا ومصحف التدلیس خبیث فقال االسماعیلى بذلك

 "سرق وربما یسمع، لم بما یحدث التدلیس، كثیر"  وفى روایة قال  "الخطأ كثیر وھو وثالثة اثنین كانوا وربما شیخھ، وبین بینھ من یسقط
 الباغندي، بنا عن االسماعیلي بكر أبا سألت:  البرقاني قالو "داود أبى بن بكر أبى من أحفظ وھو ویدلس یخلط كان " عبدان بن أحمدقال و

 مظاھر ابن لي قال الراسبي ابن قال  "التدلیس سوید من تعلم كأنھ أیضا، ومصحف التدلیس، ثیخب ولكنھ الكذب، قصد في أتھمھ ال" : فقال
 یقول رأیتھ ثم فالن عن كتابي وفي فالن ذكره مواضع في كتبھ في ووجدت حدثنا یقول أن على الشره یحملھ ولكن یكذب ال الرجل ھذا"

 أمر من یثبت لم ":  قال الخطیب"  ویدلس یخلط ألنھ قال؟  لم لھ قیل فیھ أدخلھ لم الصحیح خرجت لو"  عبدان بن بكر أبو قال "  " أخبرنا
 فھو( قلت وقد اتھمھ بالكذب ابنھ أبو ذرـ  "الصحیح في ویخرجونھ بھ، یحتجون شیوخنا كافة ورأیت التدلیس، سوى بھ یعاب ما الباغنديبن 
 .واهللا أعلم) ٥٥/١٦٦(ـ  وابراھیم االصبھانى كما فى ترجمتھ فى تاریخ دمشق ) ابنھ وكذبھ ابنھ كذب الذى وىالرا

 
 
 بن محمد حدثنا -واللفظ لھ ) ٥٥٢( وابن ماجة فى صحیحیھما ،)١٩٤(وابن خزیمة ، )١٣٢٧(وابن حبان ) ٢٧٦( صحیح أخرجھ مسلم)٢(

 على المسح عن عائشة سألت  :"قال ھانئ بن شریح عن مخیمرة بن القاسم سمعت قال الحكم عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد حدثنا . بشار
 . نمسح أن یأمرنا وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول كان فقال المسح عن فسألتھ علیا فأتیت . مني بذلك أعلم فإنھ فسلھ علیا ائت فقالت  الخفین
 عمر أبو یقال و ، اهللا عبد أبو یقال و ، محمد أبو ، الكندى عتیبة بن الحكمده صحیح والحكم ھو سنا وإ" أیام ثالثة وللمسافر ولیلة یوما للمقیم

 ثقة حافظ بندار ، البصرى بكر أبو ، العبدى عثمان بن ثقة من رجال الشیخین ومحمد بن بشار ھو الكندى عدى بن عدى مولى ، الكوفى ،
 ثقة حافظ من رجال  )شعبة ربیب كان و ، الكرابیس صاحب ( بغندر المعروف ، البصرى اهللا عبد أبو ، الھذلىومحمد بن جعفر ھو 

 .الشیخین
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 باب مداعبة عمر للحسني بن على وتقدميه على ابنه وثناءه على آل البيت. 
 }١٤١ -١/ تاريخ بغداد {

 بن محاد نا قال الربيع أبو نا قال هارون بن موسى نا قال املعدل أمحد بن دعلج أنبأنا قال رزق نب أمحد بن حممد أخربنا -
 على وهو اخلطاب بن عمر على أتيت"   :قال علي بن احلسني حدثين قال حنني بن عبيد عن سعيد بن حيىي نا قال زيد
 معه وأجلسين وأخذين منرب أليب يكن مل عمر الفق أبيك منرب إىل واذهب أيب منرب عن انزل فقلت إليه فصعدت املنرب

 لو بين يا قال أحد علمنيه ما واهللا فقلت علمك من يل فقال مرتله إىل يب انطلق نزل فلما يدي خنصر أقلب فجعلت
 أرك مل فقال بعد فلقيين معه ورجعت عمر بن فرجع بالباب عمر وبن مبعاوية خال وهو يوما فأتيته قال تغشانا جعلت
 باالذن أحق أنت فقال معه ورجعت عمر بن فرجع بالباب عمر وبن مبعاوية خال وأنت جئت اين املؤمنني أمري اي فقلت
 )١( ".أنتم مث اهللا رؤوسنا يف ترى ما أنبت وامنا عمر بن من
 هذا لبس تكثر إنك"  : له فقيل ، له برد لبس يكثر  ـ رضى اهللا عنه ـطالب أيب بن علي كان : قال ، السفر أيب عنو

 )٢ (".وجل عز اهللا فنصحه وجل عز اهللا ناصح عمر إن ، عمر وصفيي وحبييب خليلي كسانيه : فقال ، الربد
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ا قاال إال أن تصحیح السیوطى وھو صحیح كم) ١/١٢٤( فى تاریخ الخلفاء  والسیوطى)٢/٧٧( فى اإلصابة صححھ ابن حجر صحیح )١(

 وھو منقطع إلرسالھ ألن " صحیح إسناده.   ......المنبر على یخطب الخطاب بن عمر كان : قال البختري أبي عن عساكر ابن أخرج" قال 
ثقات رجالھ " كما قال ابن حجر"  صحیح هسنادإأما طریق الخطیب فى التاریخ فو "ھو عن عمر مرسل " أبا البخترى  كما قال أبو زرعة 

 بغداد، شیخ المعمر، المتقن، المحدث، ماماإل"   قال الذھبى فى السیرالحسن أبو رزقویھ ابنحمد بن رزق ھو محمد بن أرجال الشیخین عدا 
 ابن وثقی البرقاني وسمعت.......  للتالوة مدیما عتقاد،اال حسن والكتابة، السماع كثیر صدوقا ثقة كان وثقھ الخطیب وقال ......البزاز
 عبد بن ھارون بن موسىو  ونبلھ وفضلھ أمانتھ في قصة لھ وذكر مأمونا ثقة كانعلج بن أحمد وھوثقة وثقھ الدارقطنى وقال ود" . رزقویھ

 ." ثقة حافظ كبیر"قال ابن حجر البغدادى الحمال اهللا
 ، الواسطي بكر أبي بن محمد بن أحمد حدثنا لھ  واللفظ)٤ (والدار قطنى فى فضائل الصحابة )٣١٩٩٧( صحیح أخرجھ ابن أبى شیبة )٢(

 أبي بن علي كان"  : قال ، السفر أبي عن ، حوشب بن خلف عن ، الولید بن شجاع بدر أبو نا : قال ، عثمان أبو نصر بن سعدان نا : قال
 اهللا ناصح عمر إن ، عمر وصفیي وحبیبي خلیلي كسانیھ : فقال ، البرد ھذا لبس تكثر إنك : لھ فقیل ، لھ برد لبس یكثر السالم علیھ طالب

 فى فیھ للكتانى كالم غیر ترجمة على لھ أعثر مھو أبو ذر ولف بكر أبي بن محمد بن أحمد أماسناده قوى وإ "وجل عز اهللا فنصحھ وجل عز
 قطب القاضي بن علّي الفتح أبي الدین عالء اإلسالم شیخ بن إبراھیم الفتح أبو الدین برھان ھو"   : القلقشندي ترجمة فى الفھارس فھرس
 في كما األولیة حدیث وروى فقال  ـالقلقشندى شیوخ ضمن فذكرهـ  القلقشندي الدین جمال الشافعي القرشي عالن بن إسماعیل بن أحمد الدین

 الواسطي بكر أبي نب محمد بن أحمد الشھاب عصره مسند سندًا أعالھم شیخًا، وعشرین مائة عن عددھم یزید المشایخ من جمع عن فھرستھ
 . بسعدان فلقب سعید، اسمھ عثمان وإنما أبو البزاز، البغدادي الثقفي منصور، بنوسعدان بن نصر ھو ، واهللا أعلم  توثیقھ رجحواأل المقدسي

 السكونى  الولیدأبو بدر شجاع بن وأما الصدوق المحدث العالم الشیخوثقھ أبو حاتم وقال صدوق والدارقطنى وقال ثقة مأمون والذھبى وقال 
فقد وثقھ ابن معین وقال ثقة وأبو زرعة والعجلى وقاال ال بأس بھ وأحمد وقال صدوق والمروزى وقال أرجو أن یكون صدوقا وابن حجر 

بسند  )٤(قطنى فى الفضائل الدارثم أخرجھ  وقال صدوق ورع لھ أوھام ونقل ابن خلفون عن ابن نمیر توثیقھ وذكره ابن حبان فى ثقاتھ 
 علیھ علي خرج"  : قال ، السفر أبي عن ، حوشب بن خلف نا : قال ، عبید بن یعلى نا : قال ، جدي نا : قال ، أحمد بن محمد حدثناصحیح 
( ات وأما عن سماع أبى السفر ھذا سند متصل رجالھ ثقو"  اهللا فناصحھ ناصح عمر إن ، عمر خلیلي كسانیھ ھذا : فقال ، برد وعلیھ السالم
 =من على فقال ابن ) د بن یحمد ثقة من رجال الشیخینسعیوھو 
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 الحسن أبو أنبأنا .إسحق أبو عنھ روى خبرھا، من شیئًا وروى عنھ، اهللا رضي علي مع صفین شھد"  :السفر أبولب فى بغیة الطالعدیم = 
: قال الباقالني طاھر أبو أخبرنا: قال الفراء بن الحسین أبو أخبرنا: قال ابالخش بن أحمد بن اهللا عبد محمد أبي عن البغدادي اهللا عبد أبي بن

 إسحق أبي بن یونس أو إسحق أبي عن سعد بن عمر حدثني: قال نصر حدثني: قال سلیمان بن یحیى حدثنا: قال شاذان بن علي أبو أخبرنا
 قتلنا ثم صفًا فقتلنا بالعمائم أنفسھم قیدوا قد صفوف خمس وجدناھم بصفین یعني یومئذ الناس التقى لما" : قال السفر أبي عن إسحق أبي عن
وكذا ساقھ ابن مزاحم " دبره یولي عراقي وال شامي األرض على وما الرابع، الصف إلى وخلصنا صفوف ثالث قتلنا حتى صفًا

 -:ولألثر طرق أخرى نلخص أھمھاوقعة صفین  مؤلفھ فى) ھـ٢١٢ت(المنقرى
 ھبیرة بن أحمد بن محمد بن ھبیرة علي أبو حدثنا من طرق عدة عن أبى السفر )٤، ٣، ٢ (في فضائل الصحابة ورواه الدار قطني -١

 بن سھل بن محمد  حدثنا،.... :قال ، معاویة بن مروان حدثنا : قال بنھاوند میسرة بن اهللا عبد بن أحمد میسرة أبو حدثنا : قال الشیباني
 : قال ، جدي نا : قال ، شیبة بن یعقوب بن أحمد بن محمد حدثنا،....، خازم بن محمد حدثنا : قال ، عرفة بن الحسن نا : قال ، الكاتب الفضل

 أبي بن بكر أبو نا : قال ، إسحاق بن موسى نا : قال ، الواسطي محمد بن جعفر حدثنا، ....معاویة أبو ثنا : قال ، األحول یحیى بن أحمد نا
 ..... لبسھ یكثر كان برد السالم علیھ علي على رئي  :قال ، السفر أبي عن ، حوشب بن خلف أربعتھم عن، ....معاویة أبو ثنا : قال ، شیبة

 .فذكره 
 رئي قال ، التیمي حیان أبي عن ، معاویة أبو أخبرنا ، الجعد بن علي حدثنا بسند مرسل أیضا )٢٢١ (خوان ورواه ابن أبي الدنیا في اإل ـ٢

سناد صحیح الي أبي حیان التیمي إفذكره دون زیادة قولھ علیھ السالم وھو المحفوظ وھذا ...لبسھ یكثر كأنھ ثوب طالب أبي بن علي على
نما رواه عن أبیھ سعید بن حیان عن  عنھ مرسلة والغالب أن أبا حیان إ ھـ لم یدرك علیا وروایتھ١٤٥ المتوفي حیان بن سعید بن یحیىوھو 

 . اهللا أعلم وعلي فھو الذي أدرك علیا وروي عنھ
 بن الفرج سماع في وجدت : قال ، قریش بن اهللا عبد نا : قال ، علي بن إسماعیل حدثنا )٤( فى فضائل الصحابة أما طریق الدار قطني  ـ٣

 وعلیھ ، السالم علیھ علي إلینا خرج : قال ، شرحبیل بن عمر عن ، حوشب بن خلف عن ، دینار بن منصور عن ، ثابت بن علي نا ، یمان
 بین من خارجة نفسھ أن ظننا حتى بكى ثم ، رأسھ بھ فقنع البرد رفع ثم ، السالم علیھ الخطاب بن عمر خلیلي كسانیھ برد ھذا : فقال ، برد

  - :ففیھ ثالث علل جنبیھ
ثقة من كبار ( شرحبیل بن وعمرو ) ھـ١٤٠ت بعد  صغارالتابعین عاصروا الذین منثقة (  حوشب بن خلف احتمال االنقطاع بین : أوال

 .وان كان طریق ابن شبة النمیرى فى تاریخ المدینة یقوى احتمال إدراكھ لھ واهللا أعلم ) ھـ ٦٣التابعین ت 
 وقال بأس بھ لیس حاتم أبو وقال منصور بن دینار ضعفھ ابن  معین والبخاري والنسائي والعقیلي وأبو زرعة فى سؤاالت البرذعى :ثانیا 
واعتمد تضعیفھ الھیثمى فى المجمع وابن حجر فى تعجیل المنفعة وقال  )ال عن ابن حجر فى تعجیل المنفعةنق (صالح كوفي زرعة أبو

  .ثقات قوم عنھ روى وقد حدیثھ یجمع ضعفھ مع وھواألخیر 
 .ن یمان مجھول ولم أجد من ترجم لھ الفرج ب:ثالثا 

 قال، حوشب بن خلف عن أبان، بن محمد حدثنا قال، الملك عبد بن شامھ حدثنا)٣/٩٣٩(  أما طریق ابن شبة النمیري في تاریخ المدینة- ٤
  .الخ ........یمانیة بردة وعلیھ القصر من عنھ اهللا رضي علي علینا خرج: قال كبیرا شیخا اهللا عبد أصحاب من رجال أدركت

 صاحب عبد اهللا - إستبعدنا إدراك خلف لھالذى -كون ھو عمرو بن شرحبیل الھمدانى فاسناد ضعیف لجھالة شیخ خلف بن حوشب  إال أن ی
  .سناد حسن واهللا أعلم فى فضائل الصحابة فإن كان فھذا إبن مسعود والذى صرح بھ عند الدارقطنى

ال عند الدار قطني في فضائل الصحابة فقد رواھا في دون قولھ علیھ السالم  ولم أرھا إثر صحیح ان شاء اهللا تعالي  ولكن لحاصل أن األ فا
یضا بغیر ھذه الزیادة وسنده أعلي وأضبط ن ابي شیبة قد رواه في مصنفھ عن أبي السفر أیع طرق االثر عن ابي السفر في حین أن ابجم

بي الدنیا وكذا رواه بدون ھذه الزیادة ابن أبي السفر وغیره بدون ھذه الزیادة فقال علي رضي اهللا عنھ  اآلجرى في الشریعة عن أوكذا رواه
یضا ولكن قال على  حوشب عن صاحب ابن مسعود بدونھا أبي حیان التیمي بسند مرسل وابن شبة النمیرى عن خلف بن عن أفي اإلخوان

  .علمبزیادة قولھ رضي اهللا عنھ واهللا أرضى اهللا عنھ وعلي ھذا یتبین شذوذ زیادة قولھ علیھ السالم  ویكون المحفوظ ما ذكرناه بدونھا أو 

فضائل الصحابة للدارقطنى على حسب ترقیم ص فحات المخط وط لع دم ت وافر النس خة المطبوع ة       ثار لرقمى آل التخریج ا  : ملحوظة (*)
وق د أف ادنى ف ى طریق ة الع زو إل ى        (  فى قائمة الفھارس فى آخر الكت اب إن ش اء اهللا تع الى   وسیأتى توثیق مصدر المخطوط ورقمھ تحت یدى   

  . ) تعالىسامى العربى حفظھ اهللا / المخطوط فضیلة الشیخ 
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 ودعا سعد بن أبى وقاص على من سب  باب ذب الصحابة عن آل البيت ودفاعهم عنهم
 )١( .عليا

 }٦٣٦٩/ مصنف عبد الرزاق{

 العاص بن سعيد قفا يف دفعي وهو احلسن مات حني حسينا شهدت  :"قال حازم أيب عن سامل عن الثوري أخربنا قال -
 فقال هريرة أبو قام عليه صلوا فلما قال يومئذ املدينة على أمري وسعيد قدمتك ما السنة )أا (فلوال تقدم يقول وهو

 من يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت قال مث فيها يدفنونه تربة وسلم عليه اهللا صلى نبيكم بن على أتنفسون
 )١(  ".أبغضين فقد أبغضهما ومن أحبين فقد أحبهما

وكان احلسن قد استأذن عائشة أن يدفن جار النبى صلى ا عليه وسلم فأذنت له وآثرته به على نفسها ثم منعه بعض بنى أمية فأنكرت عليهم 
 .عائشة وأبو هريرة وكذا دافع غري واحد من الصحابة عن عرض على وآل البيت فرضى ا عنهم أمجعني

 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 محمد بن اهللا عبد أنا : قال ، الرحمن عبد بن محمد أنا" دار الحدیث . ط "  )٢٣٦١(أخرجھ الاللكائى فى أصول اإلعتقاد صحیح  )١(

 ، لھ أرض من سعد أقبل"  : قال ، سعد بن عامر عن ، القرشي نب محمد حدثني : قال ، علیة ابن نا : قال ، رشید بن داود نا : قال ، البغوي
 تسب أن إلى ترید ما ویلك : فقال ، إغراء زاده فكأنما ، فنھاه ، وعلیا والزبیر طلحة یسب ھو فإذا فاطلع ، رجل على عكوف الناس فإذا

 ، المسجد ودخل فتوضأ ، دارا فدخل فانطلق . األنبیاء من انبی تخوفني فكأنما ، ھیھ : فقال ، علیك ألدعون أو لتنتھین ، منك خیر ھم أقواما
 بختیة وتخرج : قال . للمؤمنین آیة تكون آیة بھ الیوم فأرني إیاھم سبھ أسخطك خیر منك لھم سبق قد أقواما سب قد ھذا كان إن اللھم : قال ثم
 : قال . طفئ حتى فتطؤه ، قوائمھا بین فتجعلھ ، عنھ الناس رقویتف ، إلیھ تنتھي حتى ، شيء یردھا ال نادة فالن بني دار من) أنثى الجمل(

وسنده صحیح محمد بن عبد الرحمن ھو بن  " إسحاق أبا لك اهللا استجاب ، إسحاق أبا لك اهللا استجاب : ویقولون الناس یتبعھ رأیتھ فأنا
 عبدأبو القاسم ھو  والبغوى ھو  "الصدوق المعمر ثالمحد الشیخ " والذھبى وقال " ثقة " العباس أبو طاھر المخلص وثقھ الخطیب وقال 

 االصل، البغوي القاسم أبو العصر، مسند المعمر، الحجة االمام الحافظ شاھنشاه، بن سابور بن المرزبان بن العزیز عبد بن محمد بن اهللا
 موسى سألت: االشناني الحسن بن عمر قال.لھ ومدحھ علیھ، وثناؤه البغوي، توثیق موسى عن المحفوظ  الخطیب قال والمولد الدار البغدادي

 الفضل أبو ، موالھم الھاشمىھو  رشید بن  داود ولھ لقیل الثقة، فوق: لھ یقال أن النسان جاز لو صدوق، ثقة: فقال البغوي، عن ھارون بن
 القرشى خالد بن الحارث بن مإبراھی بن محمد األسدى ومحمد بن القرشى ھو مقسم بن إبراھیم بن  إسماعیل وابن علیة ھوالخوارزمى

 . وعامر بن سعد بن أبى وقاص واألربعة ثقات من رجال الشیخینالمدنى اهللا عبد أبو ، التیمى
حتى .... شھدت الحسین (قول أبى حازم  وھو صحیح كما قال الذھبى إال أن )٤٧٩٩(سناده حسن والحدیث صححھ الحاكم والذھبى إ )٢(

 شیعى غالى ولذا قلت فى الحدیث إال أنھفى  صدوق قال ابن حجرن قبیل الحسن ألجل سالم بن أبى حفصة ھو م) قول أبى ھریرة المرفوع 
 ٦٦٨٥(  الكبرىخرجھ البیھقى فى السننوقد أ ـ ) ٩( فى باب انظر ـ  سبقكمافھو صحیح قول أبى ھریرة المرفوع  السند ھذا أنھ حسن وأما

  .واهللا أعلم بھ ......  حازم أبي عن سالم عن الثوري والحاكم فى المستدرك وغیرھما كلھم من طریق)
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عليه وسلم للحسن باب صلح معاوية وآل البيت وقول النبى صلى ا "ن ابنى هذا سيدإ 
جعفر الباقر حممد بن على بن احلسني عن أبى و " املسلمني من عظيمتني فئتني بني به يصلح أن ا ولعل

 )١(". ا رمحه معاوية جوائز يقبالن كانا ، عنهما ا رضي ، واحلسني ، احلسن أن "
}٢٧٠٤/ صحيح البخارى{ 

 معاوية علي بن احلسن واهللا استقبل"  يقول احلسن مسعت قال موسى أيب عن سفيان حدثنا حممد بن اهللا عبد حدثنا -
 خري واهللا وكان معاوية له فقال أقراا تقتل حىت تويل ال كتائب ألرى إين العاص بن عمرو فقال بالاجل أمثال بكتائب
 إليه فبعث بضيعتهم يل من بنسائهم يل من الناس بأمور يل من هؤالء وهؤالء هؤالء هؤالء قتل إن عمرو أي الرجلني
 فاعرضا الرجل هذا إىل اذهبا فقال كريز بن عامر بن اهللا وعبد مسرة بن الرمحن عبد مشس عبد بين من قريش من رجلني
 قد املطلب عبد بنو إنا علي بن احلسن هلما فقال إليه فطلبا له وقاال فتكلما عليه فدخال فأتياه إليه واطلبا له وقوال عليه
 فمن قال يسألكو إليك ويطلب وكذا كذا عليك يعرض فإنه قاال دمائها يف عاثت قد األمة هذه وإن املال هذا من أصبنا

 رسول رأيت يقول بكرة أبا مسعت ولقد احلسن فقال فصاحله به لك حنن قاال إال شيئا سأهلما فما به لك حنن قاال ذا يل
 هذا ابين إن ويقول أخرى وعليه مرة الناس على يقبل وهو جنبه إىل علي بن واحلسن املنرب على وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 ". املسلمني من عظيمتني فئتني بني به يصلح أن اهللا ولعل سيد
 .احلديث ذا بكرة أيب من احلسن مساع لنا ثبت إمنا اهللا عبد بن علي يل قال اهللا عبد أبو قال


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
)١( صحیح سبق تخریجھ فى باب)٨(.









PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٣
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عنهماحلسن بن على ملعاويةباب بيعة ا ١(. وإصالحه بني أمة حممد رضى ا( 
 }١٣٥٥/ محد فضائل الصحابة أل{

 ما معاوية كلم يوم علي بن احلسن قال" : قال سريين ابن : يعين ، أنس عن ، عون ابن عن ، عدي أيب بن حممد نا  -
 أحقهم وكنت ، وسلم عليه اهللا صلى حممد ةأم بني أصلح أن رأيت وإين غريي نيب جده رجل « : وجابلق جابرس بني

 )٢( ".» حني إىل ومتاع لكم فتنة لعله أدري وال معاوية بايعنا قد إنا أال بذاك
 معاوية بيعتنا عطيناأ قد ناإو جتدوه مل خيأ وغري غريي نيب جده رجال وجابلس جابلق بني ابتغيتم لو واهللا" وىف رواية 

 )٣( ".حني إىل ومتاع لكم فتنة لعله ادري ما واهللا اهراقها من خري املسلمني دماء حقن أن يناأور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكانھ من فتحول إلیتھ في مسموم بخنجر أقیصر ابن لھ یقال أسد بني من رجل طعنھوكان الحسن لما سار إلى المدائن لمالقاة معاویة ( )١(
 والیوم مسباأل أبي قتلتم فیكم خیر ال نھأ علمت فقد قریة أھل من اهللا لعنة علیكم وقال كسرى قصر األبیض ونزل متاعھ فیھ انتھب ذيال

 لھ یسلم أن على األمر لھ ویسلم الصلح یسألھ سفیان أبي بن معاویة إلى معھ وكتب فأرسلھ رحبياأل سلمة بن عمرو دعا ثم ھذا بي تفعلون
 یسب وال بیتھ وأھل وولده أبیھ أھل عیال معھ ومن ھو منھ ویتحمل علیھ التي ومواعیده دینھ منھ فیقضي المال بیت لھ یسلم خصال ثالث
 ) سأل ما عطاهأو ذلك إلى معاویة فأجابھ بقي ما المدینة إلى عام كل فارس رضأ من بجردأ ودار فسا خراج إلیھ یحمل نأو یسمع وھو علي

 بن احمد أنا العباس بن محمد أنا علي بن الحسن أنا الباقي عبد بن محمد بكر أبو خبرناأ) ٢٦٤/ ١٣(ریخ دمشق أخرجھ ابن عساكر فى تا
 وغیرھم السفر أبي وعن أبیھ عن إسحاق أبي بن یونس وعن الشعبي عن مجالد عن عبید أبو أنا سعد بن محمد نع الحسین نا معروف
 أن فیھ مبھم وھو أبو عبید وھو من شیوخ ابن سعد فى الطبقات یروى عنھ بالكنیة دون أن رجالھ ثقات إالسناده فذكره مطوال وإ....... 

یصرح باسمھ ولو عرف وثبت توثیقھ لصح السند أما باقى رجال السند فمحمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن 
 الذین الثالثة وأحد وشاعره، وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول صاحب بن اهللا عبد بن الحارث بن مشجعة بن وھب بن ثابت بن الربیع بن

خلفوا كعب بن مالك األنصاري وثقھ الذھبى وقال وقرأت علیھ الكثیر، وكان ثقة، فھمًا، ثبتًا، حجة والحسن بن على ھو أبو محمد، الحسن 
بن علي بن محمد بن الحسن الشیرازي ثم البغدادي، الجوھري، المقنعي وثقھ الخطیب وقال كان ثقة أمینا والذھبى وقال الشیخ، االمام، 
المحدث الصدوق، مسند اآلفاق ومحمد بن العباس ھو بن محمد ابن زكریا بن یحیى البغدادي الخزاز ابن حیویھ، أبو عمر من علماء 

المحدثین  وثقھ الخطیب وقال كان ثقة والبرقانى وقال كان ثقة ثبت حجة والذھبى وقال اإلمام المحدث الثقة المسند وأحمد بن معروف بن 
بشر بن موسى أبو الحسن الخشاب وثقھ الخطیب وقال كان ثقة والحسین بن محمد بن عبد الرحمن بن فھم بن محرز بن إبراھیم أبو علي 

جد ھذا عن الدار قطنى واألرجح أ ثقة وثقھ الخطیب وقال كان ثقة ونقل الذھبى فى تاریخ االسالم أن الدارقطنى لینھ وقال لیس بالقوى ولم
 ومقطوعھ مسنده للحدیث الحفظ كثیر العلوم في مفتنًا مفتیًا المجلس حسن كان "القاضي كامل بن أحمدتوثیقھ واهللا أعلم لما قالھ عنھ 

 بن یحیى صحبت یقول وسمعتھ العراقیین مذھب إلى یمیل الفقھ في متوسطًا فصیحًا بالرجال والمعرفة والشعر والنسب األخبار وألصناف
 بن الحسن وصحبت المسند فأخذت خیثمة أبا وصحبت النسب عنھ فأخذت اهللا عبد بن مصعب وصحبت الرجال معرفة عنھ وأخذت معین

حماد سجادة فأخذت عنھ الفقھ وقال عنھ الذھبى الحافظ، العالمة، النسابة، االخباري" ومحمد بن سعد ھو بن منیع القرشى الھاشمى موالھم 
 الحداد عبیدة أبو ، موالھم السدوسى واصل بن الواحد عبد الحافظ الصدوق وأبو عبید  مبھم كما سبق ولعلھ یكون البصرى اهللا عبد أبو ،

سحاق س ابن أبى إسناد رجالھ ثقات غیر مجالد فھو ضعیف ولكن تابعھ یون یروى عن یونس بن أبى اسحاق وباقى اإل وھو ممنالبصرى
. ثقة من رجال الصحیح وقد سبق الكالم عنھ وأنھ أدرك علیا واهللا أعلم فھو بن یحمدأبو السفر سعیدأما و  
.اد صحیح رجالھ ثقات رجال الشیخینسن إ)٢(  
 بن محمد أنا علي بن الحسن أنا الباقي عبد بن محمد بكر أبو خبرناأ )٢٧٥/ ١٣ (لغیره اخرجھ ابن عساكر فى تاریخ دمشق صحیح )٣(

 معاویة ورد زمن كان لما قال محمد عن عوف نا خلیفة بن ھوذة أنا سعد بن محمد أنا محمد بن الحسین نا عروفم بن احمد أنا العباس
 العبدى جمیلة أبى بن وعوف ھو صدوققال أبو حاتم والذھبى وابن حجر  ألجل ھوذة بن خلیفة سناد حسن فذكره مطوال  وھذا إالكوفة

. ومحمد ھو بن سیرین وكالھما ثقة من رجال الشیخین )أعرابیا یكن لم و ( ابىباألعر المعروف ، البصرى سھل أبو ، الھجرى  
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 الناس كرهأ كنت أين الناس آيها يا فقال الناس خيطب احلسن قام معاوية احلسن صاحل ملا"  قال دينار بن عمرووقال 
 اهللا نأو حممد أمة لصالح به حدث حق أو مين به حقأ حقه إليه ديتأ حق لذي خرهآ صلحتأ وأنا احلديث هذا ولأل
 )٤(. "حني إىل ومتاع لكم فتنة لعله دريأ نإو فيك يعلمه لشر أو عندك يعلمه خلري احلديث هذا معاوية يا والك قد
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 بن جعفر أبو أنا قالوا البنا ابنا اهللا عبد وأبو غالب وأبو الفراء بن الحسین أبو خبرناأ )١٣/٢٧٥ (تاریخ دمشقأخرجھ ابن عساكر فى  )٤(
 بن حاتم عن السھمي بكر بن اهللا عبد عن سلمان بن حمدأ حدثني بكار بن الزبیر نا سلیمان بن احمد أنا المخلصي بن طاھر أبو أنا المسلمة

 فى موضع خرجھ ابن عساكركما أنھ محمد بن سعد مان غلط والصواب أیحمد بن سل حسن وأ بھ واسنادهردینا بن عمرو عن صغیرة أبي
 بن محمد نع الحسین نا معروف بن حمدأ أنا العباس بن محمد أنا علي بن الحسن أنا الباقي عبد بن محمد بكر أبو خبرناأ )٢٦٦/ ١٣ (آخر
 للفتنة الناس كرهأ نكا الحسن أن یعلم كان معاویة أن "دینار بن عمرو عن صغیرة أبي بن تمحا نا السھمي حبیب بن بكر بن اهللا عبد أنا سعد
 األمر ھذا ولیجعلن لیسمینھ حي والحسن حدث بھ حدث أن عھدا معاویة عطاهأو سرا وبینھ بینھ الذي فأصلح الحسن إلى بعث علي توفي فلما
 قد نيإ قال فجلست اجلس ھناه یا وقال ثوبي فجذب القوم أخذت إذا الحسن عند جالسل أني واهللا جعفر ابن قال الحسن منھ توثق فلما إلیھ

 طالت فقد الحدیث ھذا وبین معاویة بین خليأو فأنزلھا المدینة إلى عمدأ أن رأیت قال ھو ما قلت قال علیھ تتابعني أن حبأ نيإو رایا رأیت
 خیرا محمد أمة عن اهللا جزاك جعفر ابن فقال الثغور یعني الفروج وعطلت بلالس وقطعت األرحام فیھا وقطعت الدماء فیھا وسفكت الفتنة
 قال علیھ تتابعني أن احب واني رأیا رأیت قد أني خيأ أي فقال فأتاه حسین إلى فبعث الحسین لي ادع الحسن فقال الحدیث ھذا على معك فأنا
 مراأ ردتأ ما واهللا الحسن فقال معاویة وتصدق قبره في علیا تكذب أن باهللا عیذكأ الحسین قال جعفر البن قال الذي علیھ فقص قال ھو ما

 ولد أكبر أنت قال غضبھ الحسین رأى فلما قال امري قضيأ حتى علیك فأطینھ بیت في قذفكأ أن ھممت لقد واهللا غیره إلى حالفتني إال قط
 اصلحت وأنا الحدیث ھذا ولأل الناس اكره كنت أني الناس آیھا یا فقال الحسن فقام لك بدا ما فافعل تبع ألمرك مرناأو خلیفتھ وأنت علي
 الحدیث ھذا معاویة یا والك قد اهللا وان ) وسلم علیھ اهللا صلى ( محمد أمة اصالح بھ حدث حق أو مني بھ احق حقھ إلیھ ادیت حق لذى اخره
 ذلك المزى فى تھذیب الكمالورجح   وإسناده حسن "نزل ثم  حین إلى ومتاع لكم فتنة لعلھ ادري فان " فیك یعلمھ لشر أو عندك یعلمھ لخیر

 عن صغیرة أبي بن حاتم حدثنا قال السھمي بكر بن اهللا عبد وأخبرنا سعد بن محمد قال(فقال ) ٢٤٧/ ٦ (فساقھ من طریق محمد بن سعد
. ) فذكره ......معاویة أن دینار بن عمرو  
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  عليه وسلم وآل بيتهللباب إجالل وحب الصحابة نبى صلى ا. 
 
 }٢٤٢٣/صحيح مسلم {

 ابن وهو ( عكرمة حدثنا حممد بن النضر حدثنا قاال العنربي عبدالعظيم بن وعباس اليمامي الرومي بن عبداهللا حدثين -
 حىت لشهباءا بغلته واحلسني واحلسن وسلم عليه اهللا صلى اهللا بنيب قدت لقد"  :  قال أبيه عن إياس حدثنا ) عمار

 ".خلفه وهذا قدامه هذا وسلم عليه اهللا صلى النيب حجرة أدخلتهم
أن احلسن واحلسني  وغريهم وجابر بن عبد ا والرباء بن عازب وأبو هريرة وعن النبى صلى ا عليه وسلم روى لنا حذيفة وأبو سعيد اخلدرى

 .ىل ا حبا ال غلو فيه وال جفاءإون على وسائر آل البيت ويتقربون حببهم وكذا كان سائر الصحابة حيبون وجيل )١( سيدا شباب أهل اجلنة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 - )٩/٢٩٤(والھیثمى)٦٩٦٠(وابن حبان  حسن صحیح  وقال)٣٧٦٨ ( والترمذى)٤٧٧٩ (صححھ الحاكم والذھبى متواتر صحیح )١(

ووافق المناوى على تواتره ـ واستفاض فى بیان ) ٧٩٦( فى الصحیحة  واأللبانىوقال ھو متواتر) ١/١٠٢٧ ( والمناوى–سناده حسن وقال إ
 إسرائیل ثنا محمد بن حسین ثناقال  )٢٣٣٧٧( أحمد و) ٣٢١٧٧( ابن أبى شیبة فى مصنفھ وأخرجھ واألرنؤوط وغیرھمطرقھ رحمھ اهللا ـ

وإسناده صحیح رجالھ ثقات رجال الشیخین .  فذكره فى آخره....حذیفة عن حبیش بن زر عن عمرو بن نھالالم عن حبیب بن میسرة عن
غیر میسرة بن حبیب وھو النھدى فأخرج لھ البخارى فى األدب المفرد وأبو داود والترمذى والنسائى وثقھ أحمد وابن معین وقاال ثقة 

بخارى دون مسلم ووثقھ ابن معین فى روایة والعجلى وقاال ثقة والدارقطنى وقال صدوق  الكوفى أخرج لھ الاألسدىھو  عمرو بن المنھالو
 لم و فرجعت ، الطنبور صوت منھ فسمعت عمرو بن منھال منزل أتیت"  : شعبة عن جریر بن وھب رك شعبة وغیره لھ فقالتسبب وأما 
 روایتھ من رد و ، المنھال یضعف حزم بن محمد أبو كان"  : القطان بن الحسن أبو قال و.  "یعلم ال كان عسى سألتھ فھال : قلت . أسألھ

 إلى تجاوز إن إال بجرح لیس ھذا فإن : قال المتقدمة حكایتھ فذكر . . . ، حازم أبى ابن حكى فیما حرج المنھال على لیس و ، البراء حدیث
 وأبو الحسن بن القطان الغالب ."غیرھما و العجلى و معین ابن وثقھ قد و ، ظاھر تعسف بھذا جرحھ و ، عنھ ذلك یصح لم و ، تحریم حد

 الحمیري إبراھیم بن یحیى بن الملك عبد بن محمد بن علي الحسن أبو القاضي المجود الناقد الحافظ العالمة االمام الشیخ( أنھ واهللا أعلم 
 "٢٢/٣٠٦أعالم سیر ) " القطان بابن المعروف المالكي الفاسي المغربي الكتامي
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 عنهباب التحذير من الغلو فى حب آل البيت وقول على ليحبنى قوم حتى  " رضى ا 
 . "يدخلوا فى حبى النار

 }٩٥٢/فضائل الصحابة ألمحد{
 حيب يف النار يدخلوا حىت قوم ليحبين"  : علي قال : قال السوار أيب عن ، التياح أيب عن ، شعبة عن ، وكيع ثنا قال -
 )١(."بغضي يف النار يدخلوا حىت قوم غضينوليب ،

 "غال ومبغض غال حمب : رجالن يف هلك"  :وقال على
 )٢ ("يهلك ىف رجالن حمب مفرط ومبغض مفرط" وىف رواية 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقیل حسان بن حریث قیل و حریث بن حسان اسمھ قیل البصرى العدوى السوار أبوسناد صحیح رجالھ ثقات رجال الشیخین و إ)١(

   .الضبعى حمید بن یزید البصرى أبوالتیاح والربیع بن ھوحجیر وقیل منقذ وقیل حریف
 سمعت : قال ، أبیھ عن ، جحیفة أبي بن عون عن ، خباب بن ھالل ثنا ، العوام بن عباد حدثناصحیح  أخرجھ ابن منیع فى المسند  )٢(  

 عن ، ھالل عن ، عباد وعن » غال ومبغض غال محب : رجالن في ھلك « : والوسطى السبابة بأصبعھ وأشار المنبر على یقول ، علیا
قول  لتحسین حدیث ھالل بن خبابعند من اعتمد سناد حسن  وھذا إاألصبعین یذكر لم أنھ إال مثلھ ، علي عن ، یحدث سمعتھ : قال ، زاذان

 واأللبانى وصحیح عند من اعتمد فیھ قول من  والمناوىعینىمنذرى والعراقى وال كال"بأخرة  تغیرصدوق" أنھل بن خباب ھالابن حجر فى 
 وابن شاھین والذھبى الغالبى غسان بن المفضل و ، الموصلى عمار بن اهللا عبد بن  محمدوثقھ وقد وثقھ أحمد وابن معین وأبو حاتم 

 وقد اعتمد توثیقھ الھیثمى فى المجمع "السن كبر من موتھ قبل یقال تغیر وكانصدوق " حاتم على قولھ ثقة  ـ وزاد أبو وغیرھم وقالوا ثقة
 " وغیره الترمذي لھ یصحح ثقة وھو الكوفي العبدي خباب بن ھالل" وقال ) ٤/١١٠(فى أكثر من موضع وابن كثیرفى البدایة والنھایة 

ابن حجر فى  خرجھوطریق ابن منیع ھذا أ  ھو األرجح واهللا أعلم روایتھ الحاكم واألرنؤوط صحح احتج بھ ابن حبان وابن خزیمة وقدقلت و
 عن ، مرة بن عمرو عن ، األعمش عن ، نمیر ابن نا ، عفان ابن نا ابن االعرابى فى المعجم من طریق آخر  كما أخرجھ مطالب العالیةال

م سناده صحیح لكنھ مرسل أبو البخترى سعید بن فیروز ل وإمفرط  ومبغض ، مفرط محب رجالن في یھلك : قال علي عن ، البختري أبي
 عنھ اهللا رضي علیا سمعت قال مریم أبي عن حكیم بن نعیم عن وكیع ناقال ) ١٣٣٩(حمد فى الفضائل یدرك علیا وروایتھ عنھ مرسلة وأ

 یقول یھلك في رجالن مفرط غال ومبغض اسناده صحیح رجالھ ثقات إال أن :- 
أوال: أن نعیم بن حكیم المدائنى  مع ثقتھ لكن لھ ما ینكر وقد وثقھ ابن معین فى روایة والعجلى والذھبى وقالوا ثقة وابن حجر وقال صدوق 

 لم وذكره ابن حبان فى ثقاتھ بینما ضعفھ بن معین فى روایة أخرى ومحمد بن سعد وقال بھ بأس ال ، صدوقخراش وقال لھ أوھام وابن 
 عینھ تغلب أن مخافة العشاء قبل أربع تقدیم مسعود ابن عن لھ أورد و ، مناكیر أحادیثھزدى وقال واأل بالقوى لیسوقال  سائىوالن بذاك یكن
عتمده فیھ الذھبى فى التعلیق  ا وقد كنت ترددت بین كونھ ثقة لھ ماینكر وھو ظاھر ماحدیثھ یقوم ال ، المكتوبة عوض فتكون ، یموت أو

 حبان ابن وثقھ حكیم بن نعیم "فقال فى المجمع   وغیره– فى موضع –كونھ لین الحدیث وھو ما اعتمده فیھ الھیثمى على المستدرك وبین 
یضا لتوثیقھ إضافة الى  تصحیح الحاكم والذھبى فى موضع آخر ثم اعتماد البوصیرى أ لكن لما رأیت  اعتماد توثیقھ لھ  "لین وفیھ وغیره

.روایتھ ترجح عندى األول واهللا تعالى أعلى وأعلموابن حجر والبوصیرى وغیرھم  ل  
ثانیا : بالنسبة ألبى مریم وھو الثقفى اعتمد كثیر من المحققین قول الحافظ فیھ فى التقریب مجھول وقول الدار قطنى أبو مریم الثقفى عن 

ى ثقاتھ  وذكر  والذھبى وقال ثقة وذكره ابن حبان فقةث الحنفي مریم أبو قیسعمار مجھول والمعتمد فیھ واهللا أعلم أنھ ثقة وثقھ النسائى وقال 
یاس بن ضبیح الذى كان مع  نعم  ألن الحنفى غیر الثقفى فاألول ھو إ قلتالحنفي مریم أبو قیسن النسائى وھم فى قولھ الحافظ فى التھذیب  أ

ما الثقفى فھو غیره ویسمى قیسا كما ذھب بصرة أ وحسن اسالمھ وتولى قضاء المسیلمة وقتل زید بن الخطاب فى الیمامة ثم أسلم بعد ذلك
ن من وثقھ كالذھبى وقع فى عدم التفریق بین الحنفى ورجح الشیخ رحمھ اهللا أ) قیسا تسمیتھ في أخطأ النسائي أن(األلبانى إلى ھذا أیضا فقال 

 وُنعیم عبدالملك ،وعنھ الدرداء وأبي علي عن : يالثقف مریم أبو :"الكاشف في الذھبي قول من یترشح الذي ھو التفریق وعدم (والثقفى فقاًل
یاس بن إ قلت وھذا وھم من الذھبى رحمھ اهللا ألن الذى تولى قضاء البصرة ھو الحنفى .)"البصرة قضاء ولي ، ثقة ، حكیم ابنا یعلى األصل

ضبیح ولیس الثقفى  كما بینا  لكن السؤال اآلن ھل أراد النسائى والذھبى  بتوثیقھما الحنفى أم الثقفى ؟ والراجح واهللا أعلم أنھما أرادا الثقفى 
 الذى معنا وذلك لألسباب اآلتیة  :-

األول :  أن حتمال خطأ النسائى فى قولھ قیس كاحتمال خطأه فى قولھ الحنفى واألرجح أنھ أراد توثیق قیس أبا مریم الثقفى واخطأ فى قولھ 
  = أن لي یظھر الذي(كیف یوثق من ال یعرفھ والدلیل على ھذا قول ابن حجر فى التھذیب  الحنفى ألن النسائى ال یعرف أبا مریم الحنفى ف
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حاتم أبو قال كما الترجمة صاحب الثقفي مریم أبو ھو قیسا یسمى الذي أن والصواب قیسا یسمى الحنفي مریم أبا أن قولھ في وھم النسائي =
 المؤلف نقل كما التمییز في ذكره نعم الثقفي قیس مریم أبو فیھا إنما للنسائي الكنى كتاب من علیھا وقفت التي النسخة أن على حبان بنوا

 من إال یذكر لم نھأل النسائي یذكره ولم الثقات في حبان وابن ماكوال وابن أحمد وأبو المدیني ابن قال كما إیاس اسمھ الحنفي مریم أبو وأما
  .فیتقوى بذلك أن النسائى أراد توثیق قیس الذى یكنى أبا مریم الثقفى فأخطأ بقولھ الحنفى ) اسمھ عرف

الثانى : أن ظاھر كالم ابن حجر السابق یدل على أنھ اعتمد كون النسائى أراد توثیق أبا مریم الثقفى وترجح عندى ھذا اإلتجاه بتصحیح ابن 
   .حجر لروایتھ فى المطالب العالیة

الثالث : أن الذھبى وإن خلط فى ترجمة الثقفى فى الكاشف بقولھ ولى قضاء البصرة لكن األرجح انھ أراد توثیق الثقفى إذ انھ قال فى نفس 
 )د البصرة قضاء ولي ثقة حكیم ابنا )والصواب نعیم( ویعلى الملك عبد وعنھ الدرداء وأبي علي عن الثقفي مریم أبو(الترجمة فى الكاشف 

 أبو أى عبد الملك ونعیم إنما یرویان عن  أبى مریم الثقفى ال الحنفى ویدل على ھذا أیضا ان الذھبى ترجم لھ فى میزان اإلعتدال فقال وھما
 ثقة الحنفي قیس مریم أبو: النسائي قال حكیم بن عبدالملك وأخوه حكیم، بن نعیم وعنھ.وعمار على، عن.كوفى: ویقال ، المدائني الثقفى مریم
 كما ترجم الذھبى فى تاریخ االسالم .حدیثھ یصح لم عمار عن الراوى: وقیل.اثنان ھما وقیل قیس المدائني الثفقى مریم أبو:  حاتم أبو لوقا

راد بتوثیقھ الثقفى ال الحنفى فالحاصل أنھ بتقویة توثیق النسائى أنھ فرق بینھما وأنھ ى والثقفى ترجمة مستقلة فدل على ألكل من الحنف
  .علمعنھ الجھالة وثبت توثیقھ  واهللا أبى ألبى مریم الثقفى تكون قد ارتفعت والذھ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وال اإلسالم حب  أحبونا"باب لزوم االعتدال فى حب آل البيت وقول على بن احلسني 
 . "حقنا فوق ترفعونا
 }٤٨٢٥/املستدرك {

 عبد ثنا قادم بن علي ثنا غرزة أيب بن حازم بن أمحد ثنا بالكوفة الشيباين دحيم بن علي بن حممد جعفر أبو أخربنا -
 العراق أهل يا : علي فقال الكوفيني من قوم فجاء احلسني بن علي عند كنا " :قال سعيد بن حيىي عن حرب بن السالم
 فإن قدري فوق ترفعوين ال الناس أيها يا : سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : يقول أيب مسعت اإلسالم حب أحبونا

 )١(  ".نبيا اختذه ما بعد و : فقال املسيب بن لسعيد فذكرته نبيا يتخذين أن قبل عبدا اختذين اهللا
 اإلسالم حب أحبونا الناس أيها يا  ":يقول أدركته، هامشي أفضل وكان حسني، بن علي مسعت: قال سعيد بن حيىي عنو

 حىت تقولون ما بنا زال ما فواهللا اإلسالم حب أحبونا" ية وىف روا) ٢(. "عارا علينا صار حىت حبكم بنا برح فما
 )٣( ".الناس إىل بغضتمونا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" بو حاتم  أقالعلى بن قادم ألجل   وھذا اسناد مختلف فیھ)٢٥٥٠( قى الصحیحة  واأللبانى)٤٨٢٥ (صحیح صححھ الحاكم والذھبى )١(
ـ "ثقة" ـ نعم قال العجلى فى معرفة الثقات " العجلى : یعنى ـ صالح ابن قالھ ، ثقة ھو" " : الثقات " فى خلفون ابن  قال و"محلھ الصدق

 ثم ،التشیع إلى یمیل كان فإنھ للتشیع، عنھ الكتابة في وقصرت الكوفي قادم بن علي حدثنا "وقال یعقوب بن سفیان فى المعرفة والتاریخ 
 قال نمفى التعلیق على حدیث (وقال فى نتائج األفكارـ "  یتشیع صدوق"  وقال ابن حجر "ثقة ھو: وقالوا عنھ كتبوا قد كھولنا عامة وجدت

 بینما "ضعیف من قبل التشیع  "  ـ ....) العظیم العرش رب ھو و توكلت علیھ ھو إال إلھ ال علیھ توكلت اهللا ربى أمسى إذا و أصبح إذا
فمن اعتمد قول من وثقھ قال "  صدوق فیھ ضعف"  وقال الساجى  " ضعیف" وابن معین وقال"منكر الحدیث " فھ ابن سعد وقال ضع

انظر تاریخ االسالم فصل فى معجزاتھ (مد فیھ فول من قال أنھ صدوق حسن حدیثھ كالذھبى  اعتمنوبتصحیح روایتھ كالحاكم واأللبانى 
واألحوذى فقاال فیھ  ) ....."خباء إلى مربوطة بظبیة وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول مّر"  الذھبى على حدیث   فى تعلیقصلى اهللا علیھ وسلم

 جعفر أبو دحیم بن علي بن محمدأما ولھ أحادیث عن الثورى وفى التشیع فیھا ضعف وإن كان  أنھ صدوق صدوق وھو األرجح واهللا أعلم 
 ووثقھ متقنا كان: وقال ، "الثقات " في حبان ابن كبیر،ذكره مسند  لھبى عرزة  أن ثقة صدوقا وابن  وثقھ الذھبى وقال كاالكوفي الشیباني

الصواب  (قاسم بن علي حدثنا ، الصوفي یحیى بن أحمد حدثناوقد أخرجھ الدوالبى فى الذریة الطاھرة  الصدوق الحافظ االمام،الذھبى وقال 
فذكره ... :  الحسین بن علي فقال الكوفیین من نفر فجاءه حسین بن  علي :قال ، سعید بن یحیى عن ، حرب بن السالم عبد حدثنا ، )بن قادم

وللحدیث طرق أخرى یرتقى " ھو ثقة ) " ١٠/٢٦٥(فى المجمع  قال الھیثمى )شیخ الدوالبى (وسنده حسن أیضا وأحمد بن یحیى الصوفى
 سعید بن یحیى عن سفیان عن األشجعي ثنا الولید بن خلف حدثنا)  ٩٥٢(ثمىكما فى زوائد الھی منھا ما أخرجھ الحارث بھا إلى الصحیح

"  نبیا یتخذني أن قبل عبدا اتخذني اهللا نإ حقي فوق ترفعوني ال " :وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال حسین بن علي عن األنصاري
 ویقال أبو الولید العتكى البغدادى وثقھ یعقوب بن شیبة  لجوھريا الولید أبو ویقال جعفر أبووسنده صحیح لكنھ مرسل خلف بن الولید ھو 

 وثقھ ابن معین األشجعى ، الرحمن عبد ابن یقال و ، الرحمن عبید بن اهللا عبیدوقال ثقة ثقة وابن معین وأبو حاتم وقاال ثقة واألشجعى ھو 
   . كما سیأتى فى الطبقاتھو الثورى ومنھا ما أخرجھ ابن سعدقالوا ثقة احتج بھ الشیخان وسفیان ى والذھبى وابن حجر وئالعجلى والنساو
: قال سعید بن یحیى عن زید بن حماد حدثنا: قال الفضل بن عارم أخبرنا: قال) ٥/٢١٤(صحیح أخرجھ ابن سعد فى الطبقات الكبرى  )٢(

  "عارا علینا صار حتى حبكم بنا برح فما ماإلسال حب أحبونا الناس أیھا یا" : یقول أدركتھ، ھاشمي أفضل وكان حسین، بن علي سمعت
  . صحیح رجالھ ثقات من رجال الشیخینهاسنادو
: قال سعید بن یحیى أخبرنا: قال زید بن حماد حدثنا: قال مسلم بن عفان أخبرنا) ٥/٢١٤( صحیح أخرجھ ابن سعد فى الطبقات الكبرى )٣(

رجالھ ثقات رجال ستاده صحیح  وإ "الناس إلى بغضتمونا حتى تقولون ما ابن زال ما فواهللا اإلسالم حب أحبونا"  حسین بن علي قال
 .الشیخین
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 باب ا(  تعاىلدعاء النبى آلل البيت ولغريهم وقول امِإن ِريدي اللَّه ذِْهبِلي كُمنع سجالر 

 )١(.)تطِْهريا ويطَهركُم الْبيِت أَهلَ
 }٢٦٦٣٩/مسند أمحد {

 جلل سلم و عليه اهللا صلى النيب ان " :سلمة أم عن حوشب بن شهر عن زبيد عن سفيان ثنا الزبريي أمحد أبو ثنا -
 وطهرهم الرجس عنهم اذهب اللهم وخاصيت بييت أهل هؤالء اللهم قال مث كساء وفاطمة وحسني وحسن علي على

 )٢"(خري ايل انك قال منهم أنا اهللا رسول يا سلمة أم فقالت اتطهري
 إن بلى « : قال ؟ البيت أهل من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يا ألست "وىف رواية عطاء بن يسار أن ام سلمة قالت 

 اهللا صلى اهللا رسول عهد على يدعون عنه اهللا رضي بكر أيب آل كان" وقال أبو جعفر حممد بن على الباقر )٣" (اهللا شاء
 )٤" (موسل عليه اهللا صلى حممد آل وسلم عليه
 وقد صح أن النبى صلى الدين يف ومواالهتم مجيعهم حمبتهم عليناأنه و بيته أهل يف وأزواجه آله دخول من هو معلومما يؤكد وهذا

  كما صح تطهريا وطهرهم الرجس عنهم اذهب اللهم وخاصيت بييت أهل هؤالء اللهما عليه وسلم  جللهم بكساء ثم دعا فقال 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٣( األحزاب آیة )١(
 )١/٣٢٧( فى اإلعتقاد للبیھقى  حھ الحاكموبنحو ھذا اللفظ صح) ٣٨٧١(الترمذى  األلبانى واألرنؤوط وحسنھ صححھ صحیح )٢(

سناد حسن من أجل شھر بن حوشب وھو صدوق حسن حدیثھ البخارى وغیرھم وھذا إنة وقال صحیح اإلسناد  فى شرح السوالبغوى
 بن محمد حدثنا )١٣٥١( مطوال ابن أبى عاصم فى السنةولھ شاھد من حدیث ابن عباس اخرجھ ذى وابن حجر والبوصیرى وغیرھم والترم
 ودعا قال ".......، عباس ابن عن ، میمون بن عمرو عن ، بلج أبي سلیم بن یحیى عن ، عوانة أبو حدثنا ، حماد بن یحیى حدثنا ، المثنى
 عنھم فأذھب وخاصتي بیتي أھل ھؤالء اللھم « : قال ثم ثوبا علیھم ومد ، وفاطمة وعلیا والحسین الحسن وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول
 قال ابن حجر صدوق ربما أخطأ وقال فى حیى بن سلیم الفزارى من أجل أبى بلج ی أو صحیح  وسنده حسن." تطھیرا وطھرھم ، الرجس

وقد قلت  "الجمھور عند روایتھ قبول في یقدح ال وذلك التشیع بسبب جماعة وضعفھ وجماعة والنسائي معین بن وثقھ) " ١٨٢ /١٠(الفتح 
لبانى واألرنؤوط وغیرھم تحسین روایتھ وجودھا اعتمد توثیقھ الھیثمى وذھب الحاكم والذھبى الى تصحیح روایتھ بینما اعتمد الترمذى واأل

خرى عن غیر واحد من الصحابة كابى سعید الخدرى والحسن بن على وواثلة بن األسقع وغیرھم وكذا وللحدیث طرق أااللبانى فى موضع 
 . ـ یرتقى بھا إلى الصحیح  واهللا أعلمم سلمة من طرق متعددة ـ وسیأتى بعضھاأعن 

 عبد وأبو مرة غیر الحافظ اهللا عبد أبو أخبرنا )٢٦٨٣(أخرجھ البیھقى فى السنن الكبرىم والبغوى وغیرھما  صحیح صححھ الحاك)٣(
 ثنا مكرم بن الحسن ثنا یعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو أصلھ من السلمي الحسین بن محمد الرحمن
 إنما { أنزلت بیتي في" : قالت سلمة أم عن یسار بن عطاء عن نمر أبي بن شریك عن دینار بن اهللا عبد بن الرحمن عبد ثنا عمر بن عثمان
 والحسن وعلي فاطمة إلى وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول فأرسل قالت } تطھیرا ویطھركم البیت أھل الرجس عنكم لیذھب اهللا یرید

 اهللا شاء إن بلى قال البیت أھل من أنا أما اهللا رسول یا فقلت قالت أھلي ھؤالء والسمي القاضي حدیث وفي بیتي أھل ھؤالء فقال والحسین
 اهللا شاء إن بلى قال البیت أھل من أنا أما (قلت وزیادة قول أم سلمة  رواتھ ثقات سنده صحیح حدیث ھذا )أى الحاكم (اهللا عبد أبو قال "تعالى
 خالد بن موسى بن محمد بن الحسین بن محمدفأما السلمى وھو  من لفظ السلمى والقاضىلیست من لفظ أبى عبد اهللا الحاكم وإنما ھى ) تعالى
 محلھ" فھو مع كونھ إمام حافظ محدث صاحب تصانیف قال الخطیب السلمي زدي،األ سراق، بن قبیصة بن سعید بن زاویة بن سالم بن

قلت وقد روى عنھ " وتفسیرا سننا وصنف للصوفیة، دویرة لوعم وأبوابا، وتراجم شیوخا جمع مجودا، حدیث، صاحب ذلك مع وكان كبیر،
 عمر(وأبو منصور الجورى ) أحمد بن عبد الملك وثقھ الخطیب وقال ثقة (وأبو صالح المؤذن جمع من الثقات على رأسھم الحاكم والبیھقى 

 الرواة والمشایخ  لكن مع ذلك اتھمھ ولھ سؤاالت للدارقطنى عن أحوال) وثقھ الذھبى وقال ثقة الجوري موسى بن محمد بن أحمد بن
 = ثقة، غیر السلمي الرحمن عبد أبو كان: النیسابوري القطان یوسف بن محمد لي قال: الخطیب قال النیسابورى یوسف بن محمدبالوضع 
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 وطهر ذنبه اغفر اللهم"ودعا ملن إستأذنه فى الزنا ) ١"(اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل "صلى ا عليه وسلم دعا البن عباسكذلك أن النبى 
 أو مكة كحبنا املدينة إلينا حبب اللهم " )٣(ودعا للمدينة " اللهم ارحم األنصار واملهاجرة"ودعا لألنصار واملهاجرين ) ٢" (فرجه وحصن قلبه
اللهم اهد من ساء فهمه وغري ذلك كثري ولكل منقبته وفضله ف)٤( "  اجلحفة إىل محاها وانقل لنا وصححها مدنا ويف صاعنا يف لنا بارك اللهم أشد

 .نك هتدى من تشاء إىل صراط مستقيم وضل عقله إ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
طیل فى تصانیفھ وإن  فاألولى فیھ طرح حدیثھ وما رواه من األباالحدیث في القويب ھو وما وقال الذھبى االحادیث للصوفیة یضع وكان= 

 وثالث وخمسین نیف سنة بالتصنیف ابتدأ - العراق إلى یعني - رحلة ولھ(الذھبى فى السیر كان ھذا ال یمنع أن لھ تصانیف مقبولة كما قال 
 جزء، مئة ثالث ذلك وغیر والمشایخ بواباأل جمع من وسلم علیھ اهللا لىص النبي أحادیث وفي جزء، مئة سبع  القوم علوم في وصنف مئة،

قال السمعانى  ، الحرشي الحیري حفص بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن أحمد بكر أبووأما القاضى فھو ) مقبولة تصانیفھ وكانت
 روى الحداد، وبكیر دحیم وابن عدي وابن االصم عن وحدث والحجاز، العراق إلى رحل العلم، غزیر فاضل نیسابور، قاضي"فى األنساب 

 من جماعة في الحافظان المؤذن صالح وأبو البیھقي الحسین بن أحمد بكر أبو عنھ وأكثر التاریخ، في وذكره الحافظ اهللا عبد أبو الحاكم عنھ
 منھ وسمعت مجلسھ وأحضرت الشیروي الحسین بن محمد بن الغفار عبد بكر أبو المشایخ بقیة عنھ روى من وآخر نیسابور، وأھل الغرباء
نسخة وقد وجدت لھا متابعة قویة فى ال سیما قلت فروایة الحفاظ وإكثار البیھقى عنھ تشیر إلى تحسین حالھ وقبول زیادتھ ھذه  " عنھ

 عنكم لیذھب اهللا یرید إنما سلمة أم بیت في نزلت ، اآلیة ھذه أن"  عطاء عن ، شریك ثنا ، إسماعیل ثنا ، علي حدثنا إسماعیل بن جعفر
 بلى « : قال ؟ البیت أھل من وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول یا ألست : البیت جانب من سلمة أم فقالت  تطھیرا ویطھركم البیت أھل الرجس

" تطھیرا ویطھركم لبیتا أھل الرجس عنكم لیذھب اهللا یرید إنما : قال ثم وحسین ، وحسن ، فاطمة على فطرحھ ثوبا أخذ ثم » اهللا شاء إن
 نسخة وفي" "٦/٢٧٥"أما عن توثیق نسبة نسخة اسماعیل بن جعفر لھ فقد ذكرھا الحافظ فى الفتح وأكثر النقل منھا فقال  {.سناده صحیحوإ

 فجعل عمر إلى بالھرمزان موسى أبو معي بعث قال أنس عن حمید عن عنھ حجر بن علي عن خزیمة بن طریق من جعفر بن إسماعیل
 بن علي روایة جعفر بن إسماعیل نسخة في رویناه  كذلك) "٨٨٨٨(وقال فى اإلصابة فى ترجمة نافع بن صبرة ."  …یتكلم فال یكلمھ رعم

 ."… إسماعیل شیوخ على مرتبة أحادیثھ أجزاء أربعة في وھي إسماعیل عن حجر
 قال ، عیینة ابن نا : قال ، مكرم بن عقبة نا : قال ، شریك بن إبراھیم نا : قال أبي حدثنا )١٠( أخرجھ الدار قطنى فى فضائل الصحابة )٤(
 عن ، محمد بن جعفر عن ، سفیان نا : قال ، عمر أبي ابن نا : قال ، یوسف بن ھارون نا : قال أبي وحدثني ، أبیھ عن ، محمد بن جعفر نا: 
 بن محمد حدثنا وسلم علیھ اهللا صلى محمد آل وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول عھد على یدعون عنھ اهللا رضي بكر أبي آل كان : قال ، أبیھ
وھذه بمثلھ  ، ....محمد بن جعفر عن ، عیینة بن سفیان نا : قال ، النعمان بن ناسریج :قال ، جدي حدثني : قال ، شیبة بن یعقوب بن أحمد

كما ھو معلوم ورجال الدارقطنى ثقات رجال الشیخین أسانید صحیحة لكن األثر مرسل فمحمد بن على لم یدرك النبى صلى اهللا علیھ وسلم 
 والد الدار قطنى وھو ثقة وثقھ الخطیب وابراھیم بن شریك وثقھ الدارقطنى وقال ثقة وعقبة بن مكرم ثقة من مھدي بن أحمد بن عمرغیر 

 العدنى عمر أبى بن یحیى بن محمدو رجال مسلم وھارون بن یوسف وثقھ اإلسماعیلى وقال الدارقطنى والخطیب كان ثبتا وابن ابى عمر ھ
 عند ابن األخرى الحدیث طرق فى جاء كما جعفر من یسمعھ لم عیینة بن سفیانقیل أن و  الحافظ الصدوق من رجال مسلماهللا عبد أبو ،

 ولم محمد بن رجعف عن حدثونا قال عیینة بن سفیان ثنا یونس بن ھشام ثنا حفص بن الحسین بن محمد أخبرنا )٢/١٣٢ (عدى فى الكامل
 :عیینة بن سفیان عن یونس، بن ھشام وقال اهللا رسول آل سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رسول عھد على یدعون بكر أبي آل كان قال منھ أسمعھ
ذا ھ و.وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول آل: اهللا رسول عھد على یدعون بكر أبي آل كان: قال منھ، أسمعھ ولم محمد بن جعفر عن حدثونا

  -:ال تعتبر علة قادحة وذلك لآلتىلى ابن عیینة لكنھ محمول على اإلتصال إن شاء اهللا وقول ابن عیینة بعدم سماعھ من جعفر إسناد صحیح إ
 وغیره – وسریج بن النعمان  السابقین عند الدارقطنى وقال المزى العدني عمر أبي بن یحیى بن محمد أن سفیان عنعنھ كما فى طریقى -١
) ذلك نحو أبیھ عن محمد، بن جعفر عن عیینة، بن سفیان عن واحد، وغیر العدني، عمر أبي بن یحیى بن محمد قالو( تھذیب الكمال  فى-

نھ مدلس لكن احتملھا األئمة واعتمدھا أصحاب الصحیح ولذلك عده ابن حجر فى المرتبة الثانیة من المدلسین وھى وعنعنة سفیان رغم أ
 كإبن ثقة عن اال یدلس ال كان أو كالثوري روى ما جنب في تدلیسھ وقلة مامتھإل الصحیح في لھ وأخرجوا تدلیسھ ةاالئم احتمل منمرتبة 
 . عیینة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٧ (وكذا أخرجھ العشارى فى فضائل الصدیق أن ابن عیینة صرح بالسماع كما فى طریق عقبة بن مكرم السابق عند الدارقطنى -٢

ومثل ابن عیینة  فذكره.... أبیھ عن محمد بن جعفر حدثنا عیینة ابن حدثنا مكرم بن عقبة حدثنا شریك بن إبراھیم حدثنا أبي حدثنا علي حدثنا
 .ال یمكن أن یصرح بالسماع إال إذا كان سمعھ بالفعل من جعفر

 وھو األقرب واهللا بالتحدیث فصرح ذلك بعد منھ معھس ثم فعنعنھ جعفر عن بواسطة األول فى سمعھ أنھ من المحتمل أن یكون سفیان قد -٣
  .أعلم

 فى والبوصیرى)٧٠٥٥( وابن حبان )٦٢٨٠ ( الحاكم والذھبى كامالبھذا اللفظ و صححھ) ١٤٣( صحیح أخرج البخارى شطره األول )١(
 بن اهللا عبد عن حماد ثنا الصمد دعب ثناقال ) ٣١٠٢ ( فى المسندوأحمد )٣٢٢٢٣( وغیرھم وأخرجھ ابن أبى شیبة )٦٨٦٣(إتحاف الخیرة 

 اللیل من وضوءا لھ فوضعت میمونة بیت في وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول كان"  : قال عباس بن عن جبیر بن سعید عن خثیم بن عثمان
قات وعبد الصمد ھو بن  رجالھ ث وسنده صحیح ".التأویل وعلمھ الدین في فقھھ اللھم فقال عباس بن اهللا عبد ھذا لك وضع میمونة لھ فقالت

  . وحماد ھو بن سلمة العنبرى التمیمى سعید نبعبد الوارث 
 ثنا )٢٢٢٦٥ (  فى المسندوأخرجھ أحمد واألرنؤوط وقاال رجالھ رجال الصحیح   والھیثمى وقال اسناده جید صحیح صححھ العراقى)٢( 

فذكره  ... فقال وسلم علیھ اهللا صلى النبي أتى شابا فتى نإ: " قال امةأم أبي عن عامر بن سلیم ثنا )الصواب حریز(جریر ثنا ھارون بن یزید
 یقال و ، عثمان أبو ، المشرقى الرحبى أسعد بن أحمر بن جبر بن عثمان بن وسنده صحیح وجریر تصحیف والصواب حریز وھو  "مطوال

  . ثقة من رجال البخارىالحمصى الشامى ، عون أبو
 .)انصر األنصار والمھاجرة (ولفظ مسلم  )٥٢٤(ومسلم ) ٣٩٠٦( صحیح أخرجھ البخارى )٣(
 .)١٣٧٦(ومسلم ) ١٨٨٩( صحیح أخرجھ البخارى )٤(
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  رسول خصنا ما"باب قول على صلى ا كافة الناس به يعم مل بشيء وسلم عليه ا ". 

 }١٩٧٨ /مسلم صحيح {
 القاسم مسعت قال شعبة حدثنا جعفر بن حممد حدثنا قاال ) املثىن البن واللفظ ( بشار بن وحممد املثىن بن حممد حدثنا -
 قال الطفيل أيب عن حيدث بزة أيب بن
 اهللا رسول خصنا ما فقال ؟ بشيء وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولـ وىف رواية هل خصكم ـ  أخصكم علي سئل :"

 لعن ( فيها مكتوب صحيفة فأخرج قال هذا سيفي قراب يف كان ما إال كافة الناس به يعم مل بشيء وسلم عليه اهللا صلى
 .")حمدثا آوى من اهللا ولعن والده لعن من اهللا ولعن األرض منار سرق من اهللا ولعن اهللا لغري ذبح من اهللا

 نسبغ أن أمرنا فإنه أشياء بثالثة إال الناس دون بشيء وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول خصنا ما واهللا"وقال ابن عباس 
 )١(."اخليل على احلمر نرتي وال الصدقة نأكل وال الوضوء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واللفظ لھ )  ١٤١( النسائى فى المجتبى خرجھواأللبانى وأ )١٧٥ (ابن خزیمةوقال حسن صحیح  و) ١٧٠١(ترمذى ال صحیح صححھ )١(

 عبد إلى جلوسا كنا"  قال عباس بن اهللا عبید بن اهللا عبد حدثني قال جھضم أبو حدثنا قال حماد حدثنا قال عربي بن حبیب بن یحیى أخبرنا
وثقھ أحمد ھو موسى بن سالم  أبو جھضم  حماد ھو بن زید بن درھم األزدى الجھضمى وسناده صحیح وإو" فذكره .... فقال عباس بن اهللا

  ."  ثقة أنھ فى یختلفوا لم" وابن معین وأبو زرعة وقالوا ثقة وقال ابن عبد البر 
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  صلى النيب كان ما" باب قول على الناس  عنكتمه شيئا إيل يسر سلم و عليه ا" . 

 }٦٠٢/ مسند أىب يعلى {

 : قال واثلة بن عامر الطفيل أبو حدثنا : قال حيان بن منصور حدثنا الفزاري يةمعاو بن مروان حدثنا خيثمة أبو قال -
 كان ما : وقال فغضب ؟ إليك يسر سلم و عليه اهللا صلى النيب كان ما : فقال رجل فأتاه طالب أيب بن علي عن كنت"

 أمري يا هن ما : فقال : قال : أربع بكلمات حدثين قد أنه غري الناس كتمه شيئا إيل يسر سلم و عليه اهللا صلى النيب
 منار غري من اهللا ولعن حمدثا آوى من اهللا ولعن اهللا لغري ذبح من اهللا ولعن والديه لعن من اهللا لعن : قال : قال ؟ املؤمنني
 ."األرض

 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  سناد صحیحوھذا إ) ٨٥٥(حمد فى مسنده وأ) ١٩٧٨( صحیح أخرجھ مسلم )١(
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 ٤٤

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه وسلم للشيعة باب أنصح نصيحة من آل بيت النبى صلى ا. 

 }٨٢ -٦ /  للمزىذيب الكمال{

 بن أمحد بن على احلسن أبو و ، احلداد ابن سالمة بن إبراهيم بن سالمة اخلري أىب بن أمحد العباس أبو )بذلك( أخربنا -
 بن شيبان بن أمحد العباس أبو و ، الدرجى ابن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم إسحاق أبو و ، البخارى ابن الواحد عبد

 ابن قال . إذنا اللبان حممد بن حممد بن أمحد املكارم أبو القاضى أنبأنا : البخارى ابن و اخلري أىب ابن قال . الشيباىن تغلب
 ابن و ، الدرجى ابن و ، أيضا البخارى ابن قال و . إذنا الراراىن الرجاء أىب بن خليل سعيد أبو أيضا أنبأنا و : اخلري أىب

 احلداد احلسن بن أمحد بن احلسن على أبو أخربنا : قالوا . إذنا الصيدالىن نصر بن أمحد ابن حممد جعفر أبو أنبأنا : شيبان
 : قال ، فارس بن أمحد بن جعفر بن اهللا عبد حدثنا : قال ، احلافظ اهللا عبد بن أمحد نعيم أبو أخربنا ، قال ، عليه قراءة ،

  : قال مرزوق بن الفضيل حدثنا : شبابة حدثنا : قال ، الثقفى عاصم بن حممد جعفر أبو حدثنا
 اهللا أطعنا فإن ، هللا أحبونا وحيكم" : فيهم يغلو ممن لرجل يقول هو و احلسن بن اهللا عبد أخا احلسن بن احلسن مسعت
 أهل و ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قرابة ذو إنكم : الرجل له فقال : قال . فأبغضونا اهللا عصينا إن و ، فأحبونا

 هو من بذلك لنفع بطاعته عمل بغري ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من بقرابة نافع اهللا كان لو وحيكم : فقال ، بيته
 احملسن يؤتى أن ألرجو إىن اهللا و . ضعفني العذاب منا للعاصى يضاعف أن ألخاف إىن اهللا و ، أمه و أباه ، منا إليه أقرب
 ، به خيربونا مل مث اهللا دين من )تقولون (يقولون ما كان إن أمهاتنا و آباؤنا بنا أساء لقد : قال مث : قال . مرتني أجره منا
 بأن أحق و ، حقا عليهم أوجب و ، منكم قرابة منهم ربأق كنا اهللا و فنحن ، فيه يرغبونا مل و ، عليه يطلعونا مل و

 إن ، بعده الناس على للقيام و ، األمر هلذا عليا اختار رسوله و اهللا إن : تقولون كما األمر كان لو و ، منكم فيه يرغبونا
 أو ، أمره كما فيه يقوم أن ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمر ترك إذ جرما و خطيئة ذلك ىف الناس ألعظم على كان
 فعلى مواله كنت من : " لعلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقل أمل : الرافضى له فقال : قال ، الناس إىل فيه تعذر
 الناس على القيام و السلطان و اإلمرة بذلك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يعىن لو إن ، اهللا و أما : قال ؟ " مواله

 هذا إن الناس أيها : هلم لقال و ، البيت حج و رمضان صيام و الزكاة و بالصالة هلم أفصح اكم ، بذلك هلم ألفصح
 اهللا رسول للمسلمني كان الناس أنصح فإن ، شىء هذا وراء من كان فما ، أطيعوا و له فامسعوا ، بعدى من أمركم وىل

 . " وسلم عليه اهللا صلى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن شبابة أخبرنا قال) ٣١٩ /٥ (خرجھ ابن سعد فى الطبقات الكبرى وأأعالھا و األسانید أصح من ھذا صحیح صححھ المزى وقال )١(
بن   رجالھ ثقات  مع تفصیل فى فضیل سناده صحیحإ فذكره  والحسن بن الحسن سمعت قال مرزوق بن الفضیل أخبرني قال الفزاري سوار

 ).٣٠(مرزوق وسیأتى فى باب 
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 ٤٥

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باب نصيحة آل البيت ملن يعتقد من الشيعة بعصمة األئمة اإلثنى عشر وافرتاض طاعتهم.  

 }٣٢٤ -٥/الطبقات الكربى البن سعد {

 هل": قلت جعفر عمي علي بن وحسني علي بن عمر  سألت:قال مرزوق بن فضيل أخربنا: قال سوار بن شبابة أخربنا
 ما واهللا ال: فقاال جاهلية؟ ميتة مات فمات ذمل له يعرف مل ومن ذلك له تعرفون طاعته مفترضة إنسان البيت أهل كمفي

 إن لعلي كانت أا تزعمون مرتلة هذه إن. اهللا رمحك: علي بن لعمر فقلت قال. كذاب فهو فينا هذا قال من. فينا هذا
. إليه أوصى احلسن إن للحسني كانت مث. إليه أوصى عليا إن للحسن نتكا مث. إليه أوصى وسلم، عليه اهللا صلى النيب،

 فما أيب ملات واهللا: فقال. إليه أوصى عليا إن علي بن حملمد كانت مث إليه، أوصى احلسني إن احلسني بن لعلي كانت مث
 بن املعلى: قلت قال رؤ؟اخل خنيس ما اخلرؤ خنيس هذا بنا، متأكلون إال هؤالء إن واهللا! اهللا قاتلهم. حبرفني أوصى
 املعلى أضلهم حني عقوهلم اهللا لبس قوم من أتعجب طويال فراشي على لفكرت واهللا خنيس، بن املعلى نعم: قال خنيس،

  ."خنيس بن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 )٧٩ ( صحیح وسیأتى فى باب )١(
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 ٤٦

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم واشتداد الوعيد عليه ب اب رواية على عن النبى حتريم الكذب عليه صلى ا
 أكذب أن من إيل أحب السماء من أخر ألن فوا"وقال على رضى ا عنه  الناروأنه يدخل صاحبه 

 لمس و عليه ا صلى ا رسول على أقول نأ من إىل أحب األرض إىل السماء من أقع ألن "أو " عليه
 )١( ". يقل مل ما

 }٦٢٩/ مسند أمحد {

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت قال ربعيا مسعت قال منصور ثنا شعبة عن حيىي ثنا -
  )٢ (".النار يلج علي يكذب من فإنه علي تكذبوا ال":

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ثنا قاال جعفر بن ومحمد مھدي بن الرحمن عبد ثنا) ١١٢٧(وأحمد فى المسند ) ١٠٦٦(ومسلم ) ٦٩٣٠(صحیح أخرجھ البخارى )١(

 من أقع فألن حدیثا سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رسول عن حدثتكم إذا : عنھ اهللا رضي على قال قال أبیھ عن جحیفة أبي بن عون عن شعبة
 .فذكره وسنده صحیح .... السماء

سناد صحیح رجالھ ثقات رجال الشیخین ویحیى ھو بن سعید بن فروخ القطان وھذا إ) ١( مسلم فى مقدمة الصحیح خرجھأ صحیح )٢(
 بن حراش بن وربعى ھو ربیعة بن اهللا عبد بن المعتمر بن ومنصور ھو الحدیث فى المؤمنین أمیر  الحافظ الكبیر وشعبة ھو ابن الحجاج

 .الكوفى مریم أبو ، العبسى ثم الغطفانى بجاد بن اهللا عبد بن عمرو بن جحش
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 ٤٧

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم وشدة حرصه على اتباعها وقال على باب اعتصام على بسنة النبى صلى ا 
 )١( ".الناس من أحد لقول وسلم عليه ا صلى ا رسول سنة دعأل أكن مل"  رضى ا عنه

 }٨٧٣/ مسند أمحد {

 علي مسح" : قال حبيش بن زر عن عمرو بن املنهال عن الكناين عتبة بن ربيعة ثنا الفزاري معاوية بن مروان ثنا - 
  )٢ ( ".يتوضأ سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت هكذا وقال يقطر أن أراد حىت الوضوء يف رأسه عنه اهللا رضي

 مث املغرب فيصلي يرتل يظلم أن كاد إذا حىت الشمس غربت إذا يسري كان طالب أيب بن علي أن " وعن عمر بن على
 )٣ ("يصلي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت هكذا يقول مث أثرها على العشاء يصلي مث فيأكل بعشائه يدعو

 عقبةال مجرة رمى حىت يلىب أمسعه أزل فلم املزدلفة من عنه اهللا رضي علي بن احلسني مع أفضت" : قال عكرمة عنو
 اهللا صلى النيب مع أفضت فقال فسألته العقبة مجرة رمى حىت يليب أمسعه أزل فلم املزدلفة من أيب مع أفضت فقال فسألته
 )٤ ( ".العقبة مجرة رمى حىت يليب أمسعه أزل فلم املزدلفة من وسلم عليه
 اهللا رسول رأيت هكذا قال مث ضوئهو فضل وشرب ثالثا ثالثا توضأ" : نهأ عنه اهللا رضي على عن قيس بن حية أيب عنو

 )٥(".فعل وسلم عليه اهللا صلى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحسین بن على عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا واللفظ لھ) ١١٣٩(وأحمد فى المسند ) ١٥٦٣(صحیح أخرجھ البخارى  )١ (
 . صحیحهسنادالحدیث وإ......  علیا وعثمان دتشھ : قال انھ لحكما بن مروان عن

  .صحیح رجالھ ثقات إسناد )٢(
 عن علي بن عمر بن محمد بن اهللا عبد عن أسامة أبو أنبأ قال إبراھیم بن إسحاق أنبأ) ١٥٧١(حسن أخرجھ النسائى فى السنن الكبرى  )٣(

 وھو بن نصر البخارى ومحمد بن عمر بن على قال ابن حجر في كل إبراھیم بن حاقإسسناد حسن ألجل بھ وھذا إ  .......جده عن أبیھ
 عن أبیھ عن علي بن عمر بن محمد بن اهللا عبد عن أسامة أبو حدثنا شیبة أبي بن بكر أبو حدثنا) ٤٦٤(منھما صدوق وھو عند أبى یعلى 

الحاكم  صححقد ه وثقھم جمیعا الذھبى واعتمد الھیثمى توثیقھم وبوه وجد وأعلي بن عمر بن محمد بن اهللا عبد بھ وسنده حسن و ....جده
بینما ضعفھا ابن حجر بتلیینھ لعبد اهللا فقال فى تجویدھا  واعتمد األرنؤوط  واحتج بھا ابن حبان وابن خزیمةروایة عبد اهللا عن أبیھ عن جده

 "الضعیفة ( وألجل ھذا تراجع األلبانى عن تصحیحھا  "ینل فیھ اهللا وعبد) "٨/١٣٩(وقال فى الفتح  " السادسة من مقبول" التھذیب 
  ")٢/٧٤( المعاد كما نقلھ ابن القیم فى زادفقال لقطان بین تحسینھا وتضعیفھا ابینما تردد ابن واعتمد تضعیف ابن حجر لعبد اهللا  ")١٠٩٩

 في عباسا سلم و علیھ اهللا صلى النبي زار لفضلا عمھ عن عباس بن اهللا عبد بن عباس عن جریج ابن حدیث من أحكامھ في الحق عبد قال
 صیام في سلمة أم عن ھذا حدیثھ وذكر عمر بن محمد حال یعرف وال ضعیف ذكر كما ھو : القطان ابن قال ضعیف إسناده : قال ثم لنا بادیة
 عمر بن محمد بن اهللا عبد ابنھ ھعن ویرویھ حالھ یعرف ال ھذا عمر بن ومحمد لھ مصححا الحق عبد عنھ سكت : وقال واألحد السبت یوم
 . األرجح أنھا من قبیل الحسن واهللا أعلموھو   "أعلم واهللا حسنا أراه فالحدیث حالھ أیضا تعرف وال

وأحمد "  الجمرة بلغ حتى یلبي یزل لم وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن" ) ١٢٨١( صحیح أخرجھ مسلم من حدیث الفضل بن العباس )٤(
 بھ وسنده حسن ألجل محمد بن اسحاق بن عكرمة عن صالح بن أبان عن إسحاق بن عن سلمة بن محمد ثناواللفظ لھ ) ٩١٥(فى المسند 

وھو مدلس وقد عنعن لكنھ صرح بالتحدیث كما عند البیھقى فى السنن  ) جماعة صححھ قد و حسن حدیثھ... كان صدوقا (یسار قال الذھبى  
 قال إسحاق بن عن بكیر بن یونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا یعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ اهللا عبد أبو أخبرنا) ٩٣٨٨(الكبرى
 . بھ ...عكرمة عن صالح بن أبان حدثني

 بن اهللا عبد ثنا) ٩٧١(من حدیث النزال بن سبرة عن على وھذا اللفظ  أخرجھ أحمد فى المسند ) ١٦(  بنحوه صحیح صححھ ابن خزیمة)٥(
 ھكذا قال ثم وضوئھ فضل وشرب ثالثا ثالثا توضأ" : نھأ عنھ اهللا رضي على عن قیس بن حیة أبي عن إسحاق أبو ثنا سفیان ثنا الولید
 عن روى و : أحمد أبو الحاكم قال : المزى قال  وسنده حسن ألجل أبى حیة بن قیس الوادعى"فعل وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول رأیت
  = اسمھ فى یختلف "  :ماكوال بن نصر أبو وقال .  "یسمى ال"  : زرعة أبو وقال . اسمھ یعرف ال ، محفوظا كان إن عنھ عمرو بن المنھال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب من مل يعرف فضل أبى بكر وعمر فقدجهل السنةوالشعبىوقال مسروق  
 )١( ".السنة من فضلهما ومعرفة ، وعمر بكر أبي  حب"

 }١٨٦٣ / الشريعة لآلجرى {

 بن حممد عن ، بكري بن يونس حدثنا : قال عمرو بن مصرف حدثنا : قال الكويف مطني حدثنا : قال سعيد أبو حدثنا -
 )٢(."السنة جهل فقد عنهما اهللا رضي وعمر بكر أيب فضل جهل من" : يقول جعفر أبا مسعت : قال ؛ ، إسحاق

 )٣ ( ".بالسنة جهلهم من واجلهاالت البدع من نشأ ما مهاوغري والرافضة الشيعة من نشأ إمنا واهللا صدق"قال ابن القيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وثقھ"  : القطان ابن قال ." شیخ"  : أبیھ عن ، حنبل بن أحمد بن اهللا عبد وقال.  "الحارث بن عامر : ویقال . نصر بن عمرو : فیقال= 
والترمذى   قلت وقد حسن حدیثھ البغوى "نمیر ابن وثقة"  " : الكنى " فى الجارود ابن وقال  "هوغیر السكن ابن حدیثھ ححص و ، بعضھم

 حدثني وكیع ثنا )١٠٠٥(فى المسند أیضا بسند صحیح  من حدیث النزال بن سبرة عن على  للحدیث طریق آخر أخرجھ أحمدووغیرھما  
 وھو فشرب الرحبة في ماء من بكوز دعا الظھر صلى لما عنھ اهللا رضي علیا نأ"   :سبرة بن النزال عن میسرة بن الملك عبد عن شعبة
 .وسنده صحیح واهللا أعلم " الحدیث ...  قائم

 بن محمد نا : قال ، عبید بن أحمد أخبرنا" دار الحدیث . ط "  )٢٣٢٢ ( بسند حسنالاللكائى فى أصول اإلعتقادقول مسروق أخرجھ ) ١( 
 بكر أبي حب " : قال ، مسروق عن ، الشعبي عن ، سلمة بن خالد نا : قال ، سفیان نا : قال ، آدم بن محمود نا : قال ، المروزي ویھحمد

 أحمد بكر أبو: ِبْیريابن  "ھو  ـ كما قال ابن حجر فى تبصیر المنتبھ بتحریر المشتبھ ـ وأحمد بن عبید  " السنة من فضلھما ومعرفة ، وعمر
قلت وقد أكثر ھبة اهللا بن الحسن الاللكائى فى  " وغیره ُمَبّشر بن اهللا عبد بن علي عن الواسطي، ِبیري بِن َسْھل بن الفضل بن یدُعب بن

 المعمر المحدثاإلخراج عن شیخھ ھذا ـ أى ابن بیرى أحمد بن عبید ـ عن على بن عبد اهللا بن مبشر وابن بیرى وثقھ الذھبى وقال 
 بن حمدم" وابن حمدویھ ھو كما قال الذھبى فى السیر   "كان ثقة صدوقا "  أنھ قال الحوزي علي بن میسونقل عن خ واسط شیخ الصدوق،
"  وثقھ الذھبى وقال  "الغازي: یقول وبعضھم فاز، قریة أھل من بالفاء الفازي، المروزي نصر أبو المتقن، الحافظ االمام سھل، ابن حمدویھ
 الرحمن عبد أبو یقال و أحمد أبو ھو آدم بن حمودم و "حافظان نبیالن ثقتان: طاھر بن الفضل بن وعلي زي،المرو حمدویھ بن محمد حدثنا

 القرشى اهللا عبد بن المغیرة بن ھشام بن العاص بنھو  سلمة بن خالد وثقھ ابن حجر وقال صدوق وسفیان ھو بن عیینة والمروزى ،
 بالنصب و باإلرجاء رمى صدوق" وابن حجر وقال " ثقة "  وثقھ ابن معین وأحمد وقاال اءبالفأف المعروف ، الكوفى سلمة أبو ، المخزومى

 وكالھما من الكوفى عائشة أبو ، الوادعى الھمدانى اهللا عبد بن أمیة بن مالك بن األجدع بنوالشعبى عامر بن شراحیل ومسروق ھو" 
 بھ ..... قال الشعبي عن سلمة بن خالد عن عیینة بن حدثنا) ٣١٩٣٧(علیھ اوقوفمن كالم الشعبى فقد أخرجھ ابن أبى شیبة م وأما التابعین

 وسنده صحیح 
 
)٢(أخرجھ عبد اهللا فى فضائل الصحابة  أو جید حسن )ألجل محمد بن  أو جیدسناد حسنوھذا إ ) ١٨٥/ ٣ ( وأبو نعیم فى الحلیة) ١٠٨ 

 وھو مدلس لكنھ صرح وغیرھممد بن حنبل وابن نمیر وابن البرقى  صاحب المغازى صدوق حسن حدیثھ أحالمدنى یسار بناسحاق وھو 
 بھا وحدث دمشق قدم جریر جریر بن محمد وراق الوراق الدینوري سعید أبو سعید بن یحیى بن محمد بن عمرو  ھوسعید أبو و ،سماعبال
ثقة " وقال ) أى الكتانى (أحمد بن العزیز عبد وثقھ الطبري جریر بن محمد جعفر وأبي مطین الحضرمي اهللا عبد بن محمد جعفر أبي عن

 بمطین الملقب الحضرمي، سلیمان بن اهللا عبد بن محمد جعفر، أبو الكوفة، محدث الصادق، الحافظ الشیخھو  الكوفى مطین و، " مأمون
" : الناقد عمرو وقال  "حافظا كان"  حمدأ وقال " متقنا كان"  الذھبى وقال"  حافظ ثقة"  وقال والخلیلى  "جبل ثقة"  وقال الدارقطنى وثقھ
 بن السرى بن  ھوعمرو بن مصرف و، " الرجال نقد منھ نتعلم سلیمان إلى بنا اذھب: حنبل بن أحمد لي فقال بغداد الشاذكوني سلیمان قدم

.ثقاتھ فى حبان ابن وذكره"  ثقة"  وقالوا حجر وابن والذھبى عنھ وروى الرازى زرعة أبو وثقھ الیامى مصرف
)٣( الصواعق المحرقة البن القیم)ئمة أھل البیت  ونسبھ إلى بعض أ) ١/١٦٥.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه وسلم عنه باب منزلة أبى بكر وعمر من النبى صلى ا وقال على رضى ا 
)١(."بوبكر وعمرخري هذه األمة بعد نبيها أ"

 }٣٦٢ـ ١/ اإلعتقاد للبيهقى{

 مصعب أبو ثنا الدامغاين خالد بن أمحد العباس أبو ثنا هانئ بن صاحل بن حممد جعفر أبو ثنا احلافظ اهللا عبد أبو أخربنا -
 احلسني بن علي مسعت احلسني بن علي من أفقه هامشيا رأيت ما" قال أنه أبيه عن حازم أيب بن العزيز عبد ثنا الزهري
 مرتلتهما قال مث القرب إىل بيده فأشار سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عند وعمر بكر أيب مرتلة كيف يسأل وهو يقول
 )٢.("ضجيعاه مها الساعة منه كمرتلتهما اجلواب يف وقال العزيز عبد عن الزهري حممد بن يعقوب ورواه  ـالساعة منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .)٣٤( صحیح وسیأتى فى باب )١(
 أبوه و حازم أبي بن العزیز وعبد الزھري مصعب أبو صحیح سنادغیره وھذا إو) ٢٢٣(رجھ أحمد فى فضائل الصحابة یح أخصح )٢(

. أعلم واهللا اهللا عبد أبو الحاكم وثقھما ثقتان ھانئ بن صالح بن ومحمد الدامغاني خالد بن أحمد والشیخین رجال من ثقات الحسین بن وعلي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم قوله فى أبى بكر وعمر باب سيدا هذان" رواية على عن النبى صلى ا 
..."اجلنة أهل كهول

 }٦٠٢/ مسند أمحدزوائد عبد اهللا على {

 احلسن عن اليمامي عمر بن اهللا عبد عن اليمامي يعىن يونس بن عمرو ثنا الواسطي بقية بن وهب حدثين اهللا عبد قال -
 بكر أبو فأقبل وسلم عليه اهللا صلى النيب عند كنت " :قال عنه اهللا رضي على عن أبيه عن أيب حدثين حسن بن زيد بن

 )١.( "واملرسلني النبيني بعد وشباا اجلنة أهل كهول سيدا هذان على يا فقال عنهما اهللا رضي وعمر
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
)١(  ححھ ابن حبان  صحیح لغیره ص)اهللا عب د ، س ناد حس ن   وھ ذا إ واألرنؤوط ) ٨٢٤(من حدیث أبى جحیفة واأللبانى فى الصحیحة   ) ٦٩٠٤ 
وللحدیث طرق أخرى عن على وغی ره منھ ا م ا أخرج ھ اب ن      ،  قال أبو حاتم وابن حجر صدوق      الیمامى ، عمر بن اهللا عبد یقال و ، محمد بن

 جحیف ة  أبي بن عون عن مغول بن مالك حدثنا خنیس بن بكر بن القدوس عبد حدثنا الواسطي لھیثما بن صالح شعیب أبو حدثنا )١٠٠(ماجة    
وس نده  " والمرس لین  النبی ین  إال واآلخ رین  األول ین  الجن ة  أھ ل  كھ ول  س یدا  وعم ر  بك ر  أب و  " وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال أبیھ عن

 ب ن  محم د  ح دثني  ق ال  )٢٠٠(  وما أخرجھ عبد اهللا فى فض ائل الص حابة  " صدوق " ھبى صالح بن الھیثم قال أبو حاتم وابن حجر والذ    حسن  
ب ھ وس نده ص حیح وللح دیث ط رق أخ رى ع ن أن س            .... ھری رة  أب ي  ع ن  الش عبي  ع ن  إسحاق أبي بن یونس قثنا قتیبة بن سالم قثنا بندار بشار

     .ومن ثم فالحدیث صحیح إن شاء اهللا تعالى وابن عباس وغیرھما
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بى بكرباب ثناء آل البيت على والية أ. 

 }١٤٨/ فضائل الصحابة ألمحد وىف{

 من مسعه ، أبيه عن ، جعفر عن ، عيينة ابن ثنا لوين جعفر أبو األسدي حبيب بن سليمان بن حممد ثنا اهللا عبد قال -
 )١ ( ." مثله الناس من أحد ولينا فما بكر أبو ولينا " : قال جعفر بن اهللا عبد

 )٢ ( ".علينا وأحناه بنا أرمحه خليفة فخري عنه اهللا رضي بكر أبو ولينا"وىف رواية 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .سناد صحیح رجالھ ثقاتوھذا إ) ٤٤٦٨ ( صحیح صححھ الحاكم والذھبى)١(
 سلیم بن یحیى حدثنا : قال حرب بن زھیر خیثمة أبو حدثنا : قال أیضا القاسم أبو وأنبأنا )١٢٤٧(ریعة أخرجھ اآلجرى فى الش صحیح )٢(

 فخیر « عنھ اهللا رضي بكر أبو ولینا : قال عنھم اهللا رضي الطیار جعفر بن اهللا عبد عن ، أبیھ عن ، محمد بن جعفر حدثنا : قال الطائفي
 بن سابور بن المرزبان بن العزیز عبد بن محمد بن اهللا عبدده صحیح رجالھ ثقات أبو القاسم ھو   وسن» علینا وأحناه بنا أرحمھ خلیفة

 موسى عن المحفوظ  الخطیب قال والمولد الدار البغدادي االصل، البغوي القاسم أبو العصر، مسند المعمر، الحجة االمام الحافظ شاھنشاه،
 جاز لو صدوق، ثقة: فقال البغوي، عن ھارون بن موسى سألت: االشناني الحسن بن عمر قال.لھ ومدحھ علیھ، وثناؤه البغوي، توثیق
 ثقة یخطئ الخراز الحذاء المكى زكریا أبو یقال و ، محمد أبو ، الطائفى القرشى ھو سلیم بن یحیى و لھ لقیل الثقة، فوق: لھ یقال أن النسان

  ویعقوب بن سفیان وقال بأس بھ لیس وقال  كثیر الحدیث والنسائى فى روایة وثقھ ابن معین والعجلى وقاال ثقة ومحمد بن سعد وقال ثقة
 وابن حجر وقال صدوق سئ الحفظ والذھبى وقال ثقة وذكره ابن الحدیث فى یھم  صدوق والساجى وقال بھ بأس ال وكتابھ صالح رجل سنى

  سمعت بینما لینھ أحمد بن حنبل وقال األبدال من نعده كنا ، فاضل : الشافعى وقالحبان فى ثقاتھ وصحح البخارى  ما رواه الحمیدى عنھ 
 شىء فیھ و ، فتركتھ األحادیث فى یخلط فرأیتھ ، شیئا عنھ كتبت وفى روایة یحمده لم كأنھ و شىء فیھ یعنى حدیثھ إن  واهللا واحدا حدیثا منھ

قلت (حدیثھ یكتب ، بالحافظ یكن لم و ، الصدق محلھ ، صالح یخش وكذا أبو حاتم وقال - یعنى أحمد – أمره لین و : العقیلىجعفر أبو قال. 
 وابن حبان بعد أن ذكره فى ثقاتھ قال یخطئ وضعفھ فى عبید اهللا بن عمر النسائى وقال منكر الحدیث عن  .بھ یحتج ال و )أى لالعتبار بھ

 وضعفھ الدارقطنى وقال سئ الحفظ أحمد یحمده مل ، عمر بن اهللا عبیدعن  رواھا أحادیث فى أخطأعبید اهللا بن عمر والساجى وقال 
 حفظا حدث إذا و وقال یعقوب بن سفیان عندھم بالحافظ لیسوالنسائى فى روایة أخرى والدوالبى وقاال لیس بالقوى وأبو احمد الحاكم وقال 

 خزیمة وصحح روایتھ الحاكم والھیثمى  وقد اعتمد توثیقھ الھیثمى والقطان وغیرھما واحتج بھ الشیخان وابن حبان وابن . تنكر و فتعرف
 وقال (د تحسین روایتھ یعقوب بن سفیان وابن كثیر فى موضع والبوصیرى  كما جود روایتھ ابن كثیر فى موضع آخر واأللبانى بینما اعتم

ھ وفى روایتھ عن خطاءه فى حفظأ مع مراعاة حسنوابن حجر واألرنؤوط وحدیثھ مابین الصحیح وال) حسن فحدیثھ كتابھ من حدث وإذا
 .عبید اهللا بن عمر واهللا أعلم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنه  باب ناصح عمر إن"  قول على رضى ا فنصحه ا ا"  

 }٤/  فضائل الصحابة للدارقطىن{

 ، السفر أيب عن ، حوشب بن خلف نا : قال ، عبيد بن يعلى نا : قال ، جدي حدثين : قال ، أمحد بن حممد حدثنا -
  ".اهللا فناصحه اهللا ناصح عمر إن ، عمر خليلي كسانيه : فقال ، برد وعليه ـ رضى اهللا عنه ـ علي خرج"   :قال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .)١٢(صحیح سبق تخریجھ فى باب  )١(
 

قطنى على حسب ترقیم ص فحات المخط وط لع دم ت وافر النس خة المطبوع ة       فضائل الصحابة للدارثار  التخریج الرقمى آل :ملحوظة   (*)
وق د أف ادنى ف ى طریق ة الع زو إل ى        (  فى قائمة الفھارس فى آخر الكت اب إن ش اء اهللا تع الى   وسیأتى توثیق مصدر المخطوط ورقمھ تحت یدى   

  . ) سامى العربى حفظھ اهللا تعالى/ المخطوط فضیلة الشیخ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فى مرياث فاطمة وعمرباب آل البيت حيكمون مبا حكم به أبو بكر .  
 }٨/ فضائل الصحابة للدارقطىن{

 : قال ، مرزوق بن فضيل عن ، داود ابن نا : قال ، علي بن نصر نا : قال ، عمي نا : قال ، محاد بن إبراهيم حدثنا -
 عليه بكر أبو به حكم ما مبثل حلكمت عنه اهللا يرض بكر أيب مكان كنت فلو أنا أما" ، حسني بن علي بن زيد قال

 ."فدك يف السالم
 صدقة تركنا ما نورث ال قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن تعلمون هل" وقال عمر لعلى بن أىب طالب والعباس 

 اهللا نشدكماأ فقال وعباس علي على عمر فأقبل ذلك قال قد الرهط قال ؟نفسه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يريد
 إن األمر هذا عن أحدثكم فإين عمر قال ذلك قال قد قاال  ؟ذلك قال قد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أتعلمان

 منهم رسوله على اهللا أفاء وما {قرأ مث غريه أحدا يعطه مل بشيء الفيء هذا يف وسلم عليه اهللا صلى رسوله خص قد اهللا
 قد عليكم ا استأثر وال دونكم احتازها ما واهللا وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول خالصة هذه فكانت} قدير قوله إىل

 من سنتهم نفقة أهله على ينفق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فكان املال هذا منها بقي حىت فيكم وبثها أعطاكموها
 هل باهللا أنشدكم حياته بذلك وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول فعمل اهللا مال جمعل فيجعله بقي ما يأخذ مث املال هذا

 عليه اهللا صلى نبيه اهللا توىف مث عمر قال؟  ذلك تعلمان هل باهللا أنشدكما وعباس لعلي قال مث نعم قالوا  ؟ذلك تعلمون
 اهللا صلى اهللا رسول عمل مبا فيها فعمل بكر أبو فقبضها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ويل أنا بكر أبو فقال وسلم
 من سنتني فقبضتها بكر أيب ويل أنا فكنت بكر أبا اهللا توىف مث للحق تابع راشد بار لصادق فيها إنه يعلم واهللا وسلم هعلي

 راشد بار لصادق فيها إين يعلم واهللا بكر أبو فيها عمل وما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عمل مبا فيها أعمل إماريت
 وجاءين أخيك ابن من نصيبك تسألين عباس يا جئتين واحد وأمركما واحدة ماوكلمتك تكلماين جئتماين مث للحق تابع
 صدقة تركنا ما نورث ال قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن لكما فقلت أبيها من امرأته نصيب يريد عليا يريد هذا
 فيها عمل مبا فيها لتعمالن يثاقهوم اهللا عهد عليكما أن على إليكما دفعتها شئتما إن قلت إليكما أدفعه أن يل بدا فلما

 دفعتها فبذلك إلينا ادفعها فقلتما وليتها منذ فيها عملت ومبا بكر أبو فيها عمل ومبا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 دفعتها هل باهللا أنشدكما فقال وعباس علي على أقبل مث نعم الرهط قال  ؟بذلك إليهما دفعتها هل باهللا فأنشدكم إليكما
 قضاء فيها أقضي ال واألرض السماء تقوم بإذنه الذي فواهللا ذلك غري قضاء مين فتلتمسان قال نعم قاال؟  بذلك ماإليك
 ". أكفيكماها فإين إيل فادفعاها عنها عجزمتا فإن ذلك غري
 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھو وعمھ جبل ثقة وقال الدارقطنى وثقھ األزدي إسحاق أبو إسماعیل بن إسحاق بن حماد بن براھیمإ رجالھ ثقات صحیح سنادإ )١(
 أبى بن صھبان بن على بن نصر بن ونصر بن على ھو ثقة جلیل إمام وقال الدارقطنى وثقھ القاضي زید بن حماد بن إسحاق بن إسماعیل
   وأحفظ و الفالس من أوثق ھو : حاتم أبو قال ، الحافظالشیخین قال الذھبى  ثقة من رجال الصغیر البصرى عمرو أبو الجھضمى األزدى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
.................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ، األغرھو  مرزوق بن  فضیل ثقة من رجال البخارى والخریبى الرحمن عبد أبو ، الشعبى الھمدانى عامر بن داود بن اهللا عبد ھو داود ابن

لذھبى وقالوا ثقة وابن معین فى روایة  وثقھ الثورى وابن عیینة وابن معین فى روایة واالكوفى الرحمن عبد أبو ، الرؤاسى یقال و الرقاشى
أخرى وابن عدى وقاال ال بأس بھ  وقال أحمد عنھ ال أعلم اال خیرا وقال العجلى جائز الحدیث صدوق وذكره ابن حبان فى ثقاتھ وقال 

 بن الحسین بن على بن یخطئ بینما ضعفھ النسائى وقال ضعیف والراجح فیھ واهللا أعلم أنھ ثقة صحیح الحدیث مالم یكن من أخطاءه وزید
 . روى لھ أصحاب السنن وقال ابن حجر ثقةطالب أبى بن على

 .)١٧٥٧(ومسلم ، ) ٣٠٩٤(صحیح أخرجھ البخارى ) ٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنهباب حرص على على اتباع سنة النبى وأبى بكر وعمر من بعده رضى ا . 
 }١٧٠٧/ صحيح مسلم{

 
 عروبة أيب ابن عن ) علية ابن وهو ( إمساعيل حدثنا قالوا حجر بن وعلي حرب بن وزهري شيبة أيب بن بكر أبو وحدثنا -
 املختار بن عبدالعزيز حدثنا محاد بن حيىي أخربنا ) له واللفظ ( احلنظلي إبراهيم بن إسحاق وحدثنا ح الداناج عبداهللا عن

 وأتى عفان بن عثمان شهدت "قال ساسان أبو املنذر بن حضني حدثنا الداناج عامر ابن موىل فريوز بن عبداهللا حدثنا
 رآه أن آخر وشهد اخلمر شرب أنه محران أحدمها رجالن عليه فشهد ؟ أزيدكم قال مث ركعتني الصبح صلى قد بالوليد
 احاره ول احلسن فقال فاجلده حسن يا قم علي فقال فاجلده قم علي يا فقال شرا حىت يتقيأ مل إنه عثمان فقال يتقيأ
 أمسك فقال أربعني بلغ حىت يعد وعلي فجلده فاجلده قم جعفر بن عبداهللا يا فقال ) عليه وجد فكأنه ( قارها توىل من
 ."إيل أحب وهذا سنة وكل مثانني وعمر أربعني بكر أبو وجلد أربعني وسلم عليه اهللا صلى النيب جلد قال مث
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 عليه وسلمباب اتباع آل البيت لسنة أبى اقتدوا" بكر وعمر وقال النبى صلى ا 
 )١(."وعمر بكر أبو بعدي من باللذين

 }٢١١-٣/الطبقات الكربى {

 وقد جعفر أبا لقيت" :قال قشري بن اهللا عبد بن عروة أخربنا قال زهري أخربنا قال األشيب موسى بن احلسن أخربنا -
 حىت ا أخضب كنت فإين بالومسة فاصبغ قال البلد هذا يف أكرهه قلت قال اخلضاب عن لك ما فقال حلييت قصعت

 القاسم أو بكر أيب بن حممد سألوا وأم حرام اللحى خضاب أن يزعمون قرائكم محقى من أناسا إن قال مث فمي حترك
 قال خضب قد الصديق فهذا والكتم باحلناء خيضب كان فقال بكر أيب خضاب عن غريي من الشك زهري قال حممد بن

 )٢ (."الصديق إنه الكعبة أو القبلة هذه ورب نعم قال الصديق قلت
 من عمر أخرجنا بلسانك وشفاعتك بيدك كتابك املؤمنني أمري يا فقالوا علي إىل جنران أهل  جاء "سامل بن أىب اجلعدوقال 
 كان عمر إن" وىف رواية )٣"( عمر صنعة أغري وال األمر رشيد كان عمر إن وحيكم علي هلم فقال إليها فارددنا أرضنا
 )٤(."عنه اهللا رضي عمر به قضى قضاء نرد ولن األمر رشيد
  ".جنران أهل يف عليه طعن أمره من شيء يف عمر على طاعنا كان لو عليا نأ يرون فكانوا: "  سامل قال
 )٥ (."علي هذا الغتنم شئ عمر على نفسه يف كان لو : يقولون فكانوا" : االعمش قال

 بن عمر مسح فقد امسح : فقال ؟ اخلفني على املسح عن ، أن حفص بن قيس سأله"د اهللا بن احلسن وروى عن عب
 فعمر ، رأيي عن وتسألين ، عمر عن أخربك حني لك أعجز ذلك : قال ؟ أمتسح أنت أسألك إمنا : قلت ، اخلطاب

 )٦" (مثلي األرض وملء مين خريا كان عنه اهللا رضي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النبي عن ، حذیفة عن یروى"   وقال-) ٤/٩٤( والعقیلى )٤٤٥١ (والذھبى )٤٤٥٥( والحاكم )٦٩٠٢ (صحیح صححھ ابن حبان )١( 
جھ أحمد فى المسند  واألرنؤوط وأخر)٣٦٦٢ ( وحسنھ الترمذى)١٢٣٣( فى الصحیحة واأللبانى " ثابت جید بإسناد ، وسلم علیھ اهللا صلى

 و علیھ اهللا صلى النبي أن حذیفة عن حراش بن ربعي عن عمیر بن الملك عبد عن زائدة عن عیینة بن سفیان ثنا )٢٣٢٩٣(وغیره واللفظ لھ
بق قال سناده صحیح والحدیث فیھ كالم حیث رأیت بعض من علق على ھذا اإلسناد السا وإوعمر بكر أبو بعدي من باللذین اقتدوا : قال سلم

  ثم أعلھ باإلنقطاع معتمدا فى ذلك قول أبى حاتم والترمذى فى عللھما وكذا ابن عبد البر فى جامع البیان أن وشواھده بطرقھ حسن حدیث
طریق الثورى الذى روى فیھ عبد الملك بن عمیر الحدیث عن ھالل مولى ربعى بن حراش عن ربعى ھو األصح ومن ثم تكون الطرق 

 بن عیینة وغیره ـ والذى روى فیھا عبد الملك بن عمیر الحدیث عن ربعى مباشرة دون ذكر ھالل معلة باإلنقطاع بین األخرى ـ كطریق
 عبد عن عیینة ابن عن جماعة رواه : عمر أبو قال الحمیدي حدیث لفظ وھذا(عبد الملك وربعي وفى ذلك قال ابن عبد البر فى جامع البیان 

 وھو الثوري روایة وكذلك عنھ الحمیدي روایة من ذكرنا ما والصحیح ، ربعي مولى یذكروا لم ھكذا یفةحذ عن ربعي عن عمیر بن الملك
وھو ما ذھب إلیھ أبو حاتم والترمذى أیضا لكن ھذا القول بترجیح طریق الثورى على طریق بن عیینة وكذا قول من )  عندھم وأتقن أحفظ

  -:لك لآلتى  وذفیھ نظر) أو بالتدلیس (حسن الحدیث وأعل إسناد أحمد السابق باإلنقطاع
الملك عن ربعى دون ذكر  أى عن عبد( أنھ بجمع طرق الحدیث تبین أنھ لیس ابن عیینة وحده ھو الذى روى الحدیث على ھذا النحو :أوال
  -:كذلك أیضا ثالثة وھموإنما رواه ) ھالل

ائدة ـ وقد رواه عن زائدة سفیان بن عیینة ثم رواه عن سفیان جمع كبیر من  زائدة بن قدامة ـ مع تسلیمنا بكون بن عیینة دلسھ عن ز:ولاأل
الثقات كأحمد بن حنبل وابن أبى عمر العدنى والحسن بن صباح البزاز والحمیدى وأحمد بن ثابت وأحمد بن أبان  كلھم رووه عن سفیان عن 

 . عبد الملك عن ربعى دون ذكر ھاللزائدة عن
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 أبي بن مسلم ثنا ، سنان بن السري بن أحمد ثنا ، قانع بن الباقي  عبد من طریقابن بشران فى األمالى شعبة بن الحجاج أخرجھ  :والثانى
 .بھ وسنده صحیح  .... حذیفة عن ، حراش بن ربعي عن ، عمیر بن الملك عبد عن ، شعبة عن ، محمد بن حجاج ثنا ، الجرمي مسلم

 
بد الملك عن ربعى دون ذكر ھالل ومن ثم إذا  مسعر بن كدام وقد رواه عن مسعر حفص بن عمر ووكیع وابن عیینة أیضاعن ع:والثالث

أخذنا بالترجیح فال شك أن  طریق الثالثة زائدة وشعبة ومسعر أرجح وأصح من طریق الثورى وحده سواء من ناحیة العدد أو من ناحیة 
رك وابن عساكر فى معجم الضبط ال سیما إذا علمنا أن الثورى قد رواه أیضا فى بعض طرقھ دون ذكر ھالل كما عند الحاكم فى المستد

بھ دون ذكر ھالل  .... حذیفة عن حراش بن وربعي اهللا عبد أبي عن األزدي ھرم بن عمرو عن وسیأتى كما رواه سالم المرادى الشیوخ
  .أیضا
ا ھالل ـ أن احتمال كون عبد الملك بن عمیر دلسھ عن ھالل مولى ربعى فى الطرق الذى روى فیھا الحدیث عن ربعى فأسقط فیھ :ثانیا

 بالسماع فیھ صرحوا بما اال أحادیثھم من االئمة یحتج فلم التدلیس من أكثر من وھى مرتبة  ـوھو مدلس من الرتبة الثالثة كما قال ابن حجر
 بن الملك عبدأن روایة :  ـ ھذا اإلحتمال بعید أیضا لألسباب اآلتیة  األول المكي الزبیر كأبي قبلھم من ومنھم مطلقا حدیثھم رد من ومنھم
 أن أراد إذا وسلم علیھ اهللا صلى النبي كان"على شرط الصحیح وقد أخرجھا البخارى كما فى حدیث  حذیفة عن حراش بن ربعي عن عمیر
  ")النشور وإلیھ أماتنا ما بعد أحیانا الذي اهللا الحمد ( قال منامھ من استیقظ وإذا ) . وأحیا أموت اللھم باسمك ( قال ینام

 األئمة واحتملھا الحاكم والذھبى وجود والعقیلى أسانیده عن ربعى فى الحدیث الذى معنا وقد عنعن فیھا ھا عنعنة عبد الملك قد قبلأن: الثانى
 أیضا فى أسانید عنعن فیھا عبد الملك بن عمیر ولم مااأللبانى وغیرھو  ابن كثیرجمیعا ولم یصرح بالتحدیث فى طریق منھا وھو صنیع

 .فى ھذا دلیل على احتمالھم لتدلیسھیصرح بالتحدیث ف
أن الطریق الذى لم یصرح فیھ بھالل مولى ربعى والذى رواه زائدة ومسعر وشعبة أرجح من حیث العدد والصفة من طریق الثورى :  ثالثا

 حاكم فى المستدرك الذى صرح فیھ بذكر ھالل كما بینا فإذا أضفنا إلى ذلك اسقاط الثورى لذكر ھالل فى بعض طرق الحدیث كما عند ال
 إسماعیل بن إبراھیم ثنا : قاال ببغداد العدل إسحاق بن محمد بن اهللا عبد محمد أبو و الصفار اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو حدثناه) ٤٤٥٢(

 حذیفة عن حراش بن ربعي عن عمیر بن الملك عبد عن كدام بن مسعر و سعید بن سفیان عن أبي ثنا الحمید عبد بن یحیى ثنا السیوطي
 خالد بن الرحمن عبد بن محمد وأباه  أسباط بن محمد وأباه الحمانى الرحمن عبد بن الحمید عبد فذكره وقد تابع یحیى بن ..... عنھ اهللا رضي

كما   )الثورى فى ضعفوالد أسباط  بن محمد ذكره ابن حبان فى ثقاتھ وضعفھ ابن حجر وقال مقبول وأسباط قال ابن حجرثقة   (میسرة بن
 الدباس بابن المعروف البركات أبي بن المظفر أبو الوھاب عبد بن محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا )١٠٨٥( عند ابن عساكر فى معجمھ

 موسى بن الصمد عبد بن إبراھیم ثنا القرشي موسى بن محمد بن أحمد أبنا المالكي علي بن أحمد بن مالك أبنا قال ببغداد علیھ بقراءتي
 بھ ...... حذیفة عن خراش ابن وھو ربعي عن عمیر بن الملك عبد عن الثوري وھو سفیان ثنا أبي ثنا محمد بن أسباط بن عبید ثنا الھاشمي

والحظ أن طریق الحاكم فیھ روایة الثورى ومسعر مقرونین فھذه الطرق فیھا داللة على تقویة اإلتجاه بإحتمال كون عبد الملك قد سمعھ على 
    .ن ذكر ھالل من تخالیطھ كما سنبینالوجھین أو أن یكو

 
 أننا إذا أخذنا بطریق الجمع ـ وھو األرجح ـ فنقول أنھ من المحتمل جدا أن یكون عبد الملك قد سمعھ على الوجھین سمعھ من ھالل :ثالثا

د الملك قد روى عن ربعى عن ربعى فحدث بھ الثورى ھكذا ثم سمعھ من ربعى مباشرة فحدث بھ شعبة ومسعر وزائدة ومن المعلوم أن عب
 المرادي سالم ثنا عبید بن محمدمن طریق  )٢٣٤٣٤( بن حراش وروایتھ عنھ فى البخارى وغیره ومما یقوى ھذا اإلحتمال ما أخرجھ أحمد

لك دون ذكر ھالل  وبھذا المسفرواه عمرو عن ربعى بھ  ..... حذیفة عن حراش بن وربعي اهللا عبد أبي عن األزدي ھرم بن عمرو عن
 .یتبین بعد قول من أعل إسناد أحمد السابق باإلنقطاع 

 
أنھ من المحتمل جدا أن یكون ذكر ھالل من أخطاء عبد الملك بن عمیر وتخالیطھ وما أكثرھا فى أحادیثھ فھو مع ثقتھ واحتجاج  :رابعا

 یكون أن ویشبھ(نھ قال فى أحدھا العلل حتى أر قطنى فى أحادیثھ فى أصحاب الصحیح بھ إال أن لھ أخطاء وھو واضح لمن قرأ أقوال الدا
وفى )  الحفاظ علیھ یختلف(وقال احمد بن حنبل ) االسناد في عنھ الثقات اختالف لكثرة عمیر بن الملك عبد من االسناد ھذا في االضطراب

 كثیر فى غلط قد و ، حدیث مئة خمس لھ أرى ما ، روایتھ قلة مع جدا الحدیث مضطرب عمیر بن الملك عبد(روایة أنھ ضعفھ جدا وقال 
غلب الثقات دون ذكر ھالل ھو الطریق األرجح عددا ن ثم فإذا كان الطریق الذى رواه أوقال بن معین مخلط وكذا قال غیره وم) منھا

 ناخیثمة وضبطا فال یستبعد أیضا ان یكون ذكر ھالل من تخالیط عبد الملك والتى منھا ما أخرجھ بن عساكر فى تاریخ دمشق من طریق 
 قال حراش بن لربعي مولى عن عمیر بن الملك عبد عن الثوري سفیان نا الفریابي یوسف بن محمد نا القیسراني سفیان أبي بن إبراھیم
 فذكره وھذا اضطراب واضح ومما یقوى ھذا اإلحتمال  )وسلم علیھ اهللا صلى ( اهللا رسول قال قال الیمان بن حذیفة یكذبني لم من حدثني
 عن عمیر بن الملك عبدقوع عبد الملك فى خطأ مثل الذى معنا فى ھذا الحدیث وذلك فى الحدیث الذى أخرجھ البخارى من طریق أیضا و
ریق ومن ھذا الط) الخ ........ وأحیا أموت اللھم باسمك ( قال ینام أن أراد إذا وسلم علیھ اهللا صلى النبي كان حذیفة عن حراش بن ربعي

 قال یحیى بن زكریا أخبرني) ١٠٥٨٤(غیر البخارى إال أنى وجدت النسائى قد اخرجھ فى السنن الكبرى  المصنفین المحفوظ أخرجھ أكثر
بھ فزاد عبد .....  حذیفة عن حراش بن ربعي عن الشعبي عن عمیر بن الملك عبد عن سفیان عن خالد أبو حدثنا قال سعید بن قتیبة حدثنا

  .و غیر محفوظ بل ھو من أخطاء عبد الملك التى ما أكثرھا فى أحادیثھ كما سبق وبینا الملك ذكر الشعبى فى ھذا الطریق وھ
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وھالل ذكره ابن حبان فى ثقاتھ وقال ( أننا لو سلمنا بأن طریق الثورى ھو األصح وأنھ ال یروى إال من طریق ھالل مولى الربعى :خامسا 

 )٢٣٤٣٤ (كما عند أحمد) من رجال مسلموھو ثقة ( فقد تابعھ عمرو بن ھرم )  ابن حجر فیھ مقبول بینما قال فى التلخیص الحبیر قد وثق
 عن ھرم بن عمرو عن المرادي سالم عن وكیع حدثنا شیبة أبي بن بكر أبو حدثنا : قال المثنى بن علي بن أحمد  أخبرنا)٦٩٠٢ (وابن حبان

 وثقھ الكوفى العالء أبو ، األنعمى المرادى الواحد عبد بن سالم محتمل التحسین فیھ المرادى هسندو بھ ...حذیقة عن : حراش بن ربعي
العجلى وقال ثقة والذھبى وقال ضعف وقد وثق وذكره ابن حبان فى ثقاتھ بینما ضعفھ ابن معین وقال ضعیف وقال أبو حاتم یكتب حدیثھ 

 م الطرقوقال الطحاوى مقبول الحدیث وقال ابن حجر مقبول وقال ابن عدى لیس بكثیر الحدیث ومن ثم فالحدیث بھذه المتابعة مع انضما
وعن ) عند الطبرانى فى مسند الشامیین باسناد لین فیھ عبد اهللا بن عنبسة ضعفھ ابن حجر وقال مقبول( األخرى عن أبى الدرداءوالشواھد

وغیرذلك من الطرق والتى مابین ضعیف ضعفا ینجبر )  "١٢٣٣" فى الكامل البن عدى بسند جید كما قال األلبانى فى الصحیحة (أنس 
   .واهللا أعلما بعد من قال بأنھ حسن یضد الضعف فال أقل من أن یرتقى إلى الصحة وبھ یتبین أشدیوضعیف 

 
 .وھذا اسناد صحیح) ٢٨٣/ ٥٤(صحیح أخرجھ ابن عساكر فى تاریخ دمشق )٢(
 كتابك المؤمنین أمیر یا فقالوا علي إلى نجران أھل جاء قال سالم عن األعمش عن معاویة أبو حدثنا) ٣٢٠٠٤ (خرجھ ابن أبى شیبة  أ)٣(

 قال عمر صنعة أغیر وال األمر رشید كان عمر إن ویحكم علي لھم فقال إلیھا فارددنا أرضنا من عمر أخرجنا بلسانك وشفاعتك بیدك
 قال سالم عن األعمش حدثنا وكیع حدثنا) ٣٧٠١٧( وفى روایة  ،علي ھذا الغتنم شيء عمر على نفسھ في كان لو یقولون فكانوا األعمش

 بیننا تحاسدنا قد إنا فقالوا عمر فأتوا قال بینھم فتحاسدوا المسلمین على یمیلوا أن یخافھم عمر وكان قال ألفا أربعین بلغوا قد نجران أھل كان
 أن فأبى لناأق فقالوا فأتوه فندموا فأجالھم عمر فاغتنمھا قال یجلوا ال أن كتابا لھم كتب قد وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول وكان قال فأجلنا
 فكانوا سالم قال األمر رشید كان عمر إن ویحكم وقال فأبى أقلتنا أال نبیك عند وشفاعتك یمینك بخط نسألك إنا فقالوا أتوه علي قدم فلما یقیلھم
 عن ، اتمح أبو قاللكن األثر مرسل  وسندھما صحیح ، نجران أھل في علیھ طعن أمره من شيء في عمر على طاعنا كان لو علیا ان یرون
 ". مرسل ، على و ، عثمان و ، عمر عن الجعد أبى بن سالم"  : زرعة أبى

 نا : قال ، إبراھیم بن یعقوب نا : قال صاعد بن محمد بن محمد بن یحیى محمد أبو حدثنا )٢ (خرجھ الدارقطنى فى فضائل الصحابةأ )٤(
 ، إیاھم عنھ اهللا رضي عمر إجالء في عنھ اهللا رضي علیا كلموا نجران أھل أن ، إسحاق أبي عن ، خالد أبي بن إسماعیل نا : قال ، ھشیم
 اهللا رسول إلى لھم شفع كان وقد : قال وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول إلى لنا وشفاعتك اهللا ننشدك : فقالوا  فأبى ، بالدنا إلى ردنا : قالوا
 وھو صحیح لغیره وھذا إسناد مرسل ألن عنھ اهللا رضي عمر بھ قضى اءقض نرد ولن األمر رشید كان عمر إن : فقال وسلم علیھ اهللا صلى

 الربیع قثنا سلیمان بن محمد حدثنا )٥٣٧(أبا إسحاق وھو السبیعى إنما رواه عن الشعبى عن رجل عن على كما فى فضائل الصحابة ألحمد 
 .فذكره واهللا أعلم  ....علي عن ، لرج عن ، الشعبي عن ، إسحاق أبي عن ، إسماعیل عن ، إسماعیل أبو قثنا ثعلب بن
 وسندھما صحیح  إلى سالم )٣٧٠١٧( ، )٣٢٠٠٤ (كما سبق قول سالم بن أبى الجعد واألعمش أخرجھما ابن أبى شیبة فى المصنف  )٥(

 .واألعمش
 بن حفص نا ، شبابة نا ، طالب أبي بن یحیى نا ، الصفار محمد بن إسماعیل حدثنا )٧(أخرجھ الدارقطنى فى فضائل الصحابة   ضعیف)٦(

 حدیثھ في أحمد أبو الحاكم قال شبابة وعنھ نافع عن (فقال حبان ابن اال یوثقھ لم قیس بن حفص فیھ ولكن ثقات رجالھ االسناد بھ وقال ، قیس
 فقد اهللا وبین نھبی عمر جعل ومن (فیھ وزاد تاریخھ فى عساكر ابن الخطاب بن عمر مسح فقد قولھ لىإ األثر ولأ وأخرج) المناكیر بعض

 عمرمجھول بن وحفص ضعیف الواقدى عمر بن محمد فیھ نأل ضعیف سنده لكن قیس بن حفص من بدال عمر بن حفص وفیھ) استوثق
 .علمأ واهللا أحد یوثقھ لم الحال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عنه يرتضى عليهما"خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"باب قول على رضى ا . 

 }٨٣٣/مسند أمحد بد اهللا على زوائد ع {

 القواريري قال محاد ثنا القواريري اهللا عبيد وحدثنا ح عاصم عن محاد ثنا الترمذي اهللا عبد بن صاحل ثنا اهللا عبد قال -
 الأ" : يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت قال جحيفة أيب عن حبيش بن يعىن زر عن النجود أيب بن عاصم ثنا حديثه يف

 )١ (."عنه اهللا رضي عمر بكر أيب بعد األمة هذه خبري أخربكم أال قال مث بكر أبو نبيها بعد األمة هذه خبري أخربكم
 .قال الذهبى وهذا متواتر عن على فلعنة ا على الرافضة ما أجهلهم

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حماد وغیرھما وھذا إسناد صحیح رجالھ ثقات و) ٥٤٠(وأبى یعلى فى المسند ) ٣١٩٥٠( فى المصنفصحیح أخرجھ ابن أبى شیبة  )١(
وعاصم بن بھدلة أخرج لھ  القواریرى موالھم الجشمى میسرة بن عمر بن اهللا عبید والقواریرى ھو الجھضمى األزدى درھم بن زید بن ھو

 زر عن عاصم" (٨٦٦٩" قال الحاكم فى المستدرك خطاءه حدیثھ مالم یكن من أیح توثیقھ وتصحب  قول من قالالشیخان متابعة والمعتمد فیھ
  .واهللا أعلم) المسلمین أئمة من إمام ھو إذ النجود أبي بن عاصم بأخبار باالحتجاج الكتاب ھذا في أصلتھ ما على صحیحة كلھا اهللا عبد عن
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عنه خطأ من اعتقدمن الشيعة أنه خري هذه األمة بعد باب تصحيح على رضى ا 
 .نبيها

 }٨٣٤ /مسند أمحد زوائد عبد اهللا على  {

 عن البجلي أيوب بن حيىي ثنا الطنافسي عبيد بن حممد ثنا مبكة الوهاب عبد بن هدية صاحل أبو حدثين اهللا عبدقال  -
 أمري يا أنت فقلت نبيها بعد األمة هذه خري من : قالف عنه اهللا رضي على خطبنا :"قال السوائي وهب عن الشعيب
 رضي عمر لسان على تنطق السكينة نأ نبعد وما عنه اهللا رضي عمر مث بكر أبو نبيها بعد األمة هذه خري ال قال املؤمنني

  )١".(عنه اهللا
 أبا يا " :عنه اهللا يرض على قال :قال اخلري وهب يسميه على كان الذي جحيفة أبو حدثين الشعيبوىف رواية قال 

 األمة هذه أفضل قال منه أفضل أحدا ان أرى أكن ومل قال بلى قلت قال نبيها بعد األمة هذه بأفضل أخربك أال جحيفة
  )٢".(يسمه ومل ثالث آخر وبعدمها عنه اهللا رضي عمر بكر أيب وبعد بكر أبو نبيها بعد
 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یحیى بن أیوب البجلى وثقھ ابن معین فى روایة ویعقوب بن سفیان وابن حجر وقالوا ال بأس بھ وابو داود والبزار إسناد صحیح  )١(
ضعفھ ابن  بینما أیوب بن جریر أخیھ من إلى أحب ھوو أیوب بن جریر أخو  ھووالذھبى وقالوا ثقة وذكره ابن حبان فى ثقاتھ وقال أبو حاتم 

 بقولھم فتوثیق أبو داود والبزار والذھبى لھ  قلت منھ أضعف أخوه جریر و ، صالح وفى األخرىضعیف  فى أحدھا قالمعین فى روایتین 
قلت " : محمولة على التوثیق كما قال ابن أبى خیثمة وقول ابن معین فى الراوى ال بأس بھ (ثقة وكذا ابن معین فى روایة بقولھ ال بأس بھ 

 ال بثقة ھو فلیس ضعیف ھو لك قلت وإذاإذا قلت لیس بھ بأس فھو ثقة : فالن لیس بھ بأس وفالن ضعیف قال : لیحیى بن معین إنك تقول 
ماھر منصور حفظھ اهللا /  لفضیلة الشیخ ١٠٠ وبتفصیل أكثر فى ھذه األقوال تحفة المستفید ص ٢٢ انظر الكفایة للخطیب ص "حدیثھ یكتب

 ھذا البجلي (وقال األلبانى بتحسینھا  فى اإلرواء حتجاج ابن حبان بھ ترجح تصحیح روایتھ وھو ما اعتمده الحاكم واألرنؤوط وكذا ا) تعالى 
 كما فى الصحیحة ا واعتماده لتوثیق یحیىبینما ذھب إلى تجویدھ)  صحیح بالمتابعة لذاتھ حسن فحدیثھ " . التقریب " في كما بھ بأس ال وھو

 غیر " الصحیحین " رجال ثقات كلھم رجالھ ، جید سند وھذا "  فقال رحمھ اهللا) الوضوء مبلغ الحلیة مبلغ(ھ على حدیث  فى تعلیق)٢٥٢(
 ." معین ابن عن روایة إال اتفاقا ھوثقة و ھذا یحیى

 بھ  .....الشعبي عن األشل الغداني یعنى الرحمن عبد بن منصور أنبأنا إبراھیم بن إسماعیل ثنا) ٨٣٥(صحیح أخرجھ أحمد فى المسند  )٢(
 بن منصورو علیة بابن المعروف ، البصرى بشر أبو موالھم األسدى مقسم بناسماعیل بن ابراھیم ھو وھذا إسناد صحیح رجالھ ثقات و

بن حبان وابن  الغدانى األشل ثقة وثقھ أحمد وابن معین وأبو داود وغیرھم والمعتمد فیھ تصحیح روایتھ الحتجاج مسلم بھ وكذا االرحمن عبد
 .خزیمة واهللا أعلم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باب تعليم على آل البيت أن أبا بكر وعمر مها خري الناس بعد رسول ا.  

  }٣٦٧١/ صحيح البخارى {
 أي أليب قلت :"قال احلنفية بن حممد عن يعلى أبو حدثنا راشد أيب بن جامع حدثنا سفيان أخربنا كثري بن حممد حدثنا -

 مث قلت عثمان يقول أن وخشيت عمر مث قال من مث قلت بكر أبو قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد خري الناس
 ".املسلمني من رجل إال أنا ما قال أنت

 بن عثمان مث اخلطاب بن عمر مث بكر أبا فنخري وسلم عليه اهللا صلى النيب زمن يف الناس بني خنري كنا"وعن ابن عمر 
 ) ١". (عنهم اهللا رضي عفان

 .فكأنه إقرار منه صلى ا عليه وسلم أن خري األمة بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
).٣٦٥٥(صحیح أخرجھ البخارى  )١(  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رسول سبق"باب قول على عمر وثلث بكر أبو وصلى ا." 
 }٢٤٢/فضائل الصحابة ألمحد {

 سبق" : قال علي عن خري عبد عن إسحاق أيب عن حوشب بن خلف ذكر قال بدر أبو الوليد بن شجاع نا قال -
 )١(". يشاء عمن اهللا يعفو فتنة أصابتنا أو فتنة خبطتنا مث عمر وثلث بكر أبو وصلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 بالفضل بكر أبي بعد عمر وثلث ، بالفضل بعده بكر أبو وثنى ، بالفضل وسلم عليه ا صلى ا رسول سبق معناهقال اآلجرى 
 .اعنهم ا رضي

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 بن محمد حدثنا قال أحمد حدثنا )١٦٣٩(ى منھا ما أخرحھ الطبرانى فى المعجم األوسط خرلألثر طرق أورجالھ ثقات صحیح إسناد  )١(

 أبو وصلى اهللا رسول سبق" : یقول علیا سمعت قال خیر عبد عن علقمة بن خالد عن األحوص أبي عن حفص بن معاویة حدثنا قال مصفى
ى عنھ جمع من  روالبیروتي حبیب بن بشر بن أحمدوأحمد شیخ الطبرانى ھو  واسناده حسن "اهللا شاء فما فتنة خبطتنا ثم عمر وثلث بكر

ومحمد بن محمد بن عبد ) وثقھ الذھبى وقال كان ثقة نبیال (وجمح بن القاسم ) صاحب الكامل(الثقات منھم الطبرانى وعبد اهللا ابن عدى 
 أخرجھ وما وأما محمد بن مصفى وثقھ أبو حاتم والنسائى وقاال صدوق وھو مدلس لكنھ صرح بالتحدیث ) وثقھ الكتانى(الحمید الفزارى 

 قیس عن كثیر بن القاسم ھاشم أبي عن سفیان عن ووكیع الرحمن عبد ثنا )٢٤١(فى فضائل الصحابة من طریق قیس الخارفى أحمد 
 الخارفي قال سمعت علیا یقول : ……بھ وإسناده حسن أو صحیح وقیس الخارفى وثقھ العجلى وقال كوفى تابعي ثقة واهللا أعلم.
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 ٦٣

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنه على خالفتى أبى بكر وعمر وأهنما سارا على عمل النبى باب ثناء عل ى رضى ا
 .صلى ا عليه وسلم وسنته

 }٦٧/ فضائل الصحابة ألمحد وىف {
 سلع بن امللك عبد أنا : قال الفزاري معاوية بن مروان قثنا كتابه من يونس بن سريج حدثين : قال اهللا عبد قال -

 قبض" : فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فذكر املنرب على علي قام : يقول عتهمس : قال خري عبد عن ، اهلمداين
 مث ، ذلك على اهللا قبضه حىت ، بسريته وسار بعمله فعمل ، بكر أبو واستخلف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 )١( ."ذلك على اهللا قبضه حىت ، بسريما وسار ، بعملهما فعمل عمر استخلف
رضى ا عنه  اخللفاء الثالثة  راضيا خمتارا موقنا بفضلهم وسبقهم عارفا لقدرهم مقرا حبقهم وإمجاع الصحابة على وبايع على 
 إذا خذيأ ناوك م جيوشه يف ممعه ىوغز مطاعته وعرضوأهنم اختاروا لذلك أفضل اخللق بعد نبيهم فأدى اليهم حقهم  تنصيبهم 

ه ولو كانت وصية النبى صلى ا عليه وسلم بعده لعلى لقاتلهم بسوط احلدود ميديهأ بني ضربيو وهأغز إذا غزويو وهأعط
وحارهبم ولعد عاصيا للنبى صلى ا عليه وسلم ببيعتهم وطاعتهم وأنى لعلى أن يعصى النبى صلى ا عليه وسلم وهو القائل 

 .عتربوا يا أوىل األبصارفا )٢("الناس من أحد لقول سلم و عليه ا صلى ا رسول سنة أدع أكن مل"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال  الھمداني سلع بن الملك عبدسناد حسن ألجل  وھذا إ)١٤(والعشارى فى فضائل الصدیق ) ١٠٥٥( حسن أخرجھ أحمد فى المسند )١(
.یخطىء ممن كان : قال و ، " الثقات " كتاب فى حبان ابن ذكرهوابن حجر صدوق   

).٢٥(صحیح سبق تخریجھ فى باب ) ٢(  
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 ٦٤

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبو بكر باب خري صحابة رسول ا. 
 }١١/فضائل الصحابة للدارقطىن{

 أبو ثنا : قال ، هارون بن يزيد نا : قال ، الدقيقي امللك عبد بن حممد نا : قال ، الصفار بن حممد بن إمساعيل حدثنا -
 اهللا عبد أبا يا : يوما له فقلت" :قال بالشعب علي بن حممد مع كان أنه ، اجلعد أيب بن سامل نا : قال ، األشجعي مالك
 كان ألنه : قال ؟ غريه أحد يذكر ال حىت وسبق عال شيء فبأي : فقلت . ال : قال ؟ إسالما القوم أول بكر أبو أكان

 ، ووسق عال : يزيد لنا قال : الدقيقي قال . "ذلك على اهللا قبضه حىت لككذ يزل مل مث ، أسلم يوم ، إسالما خريهم
 )١(".وسبق : هو وإمنا

 ال حىت وسبق بكر أبو عال فبما قلت ال قال إسالما القوم أول كان بكر أبو احلنفية البن قلت"  قال ساملوىف رواية أن 
 )٢(. "باهللا حلق حىت أسلم حني إسالما أفضلهم كان فقال بكر أيب غري يذكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عبد بن صالح بن إسماعیل بن  ھومحمد بن إسماعیلوھذا إسناد صحیح و) ٤٥ /٣٠(أخرجھ ابن عساكر فى تاریخ دمشق صحیح  )١(

 الواسطي الحكم، ابن مروان بن  ھوعبدالملك بن محمد ،قة  وثقھ الدارقطنى وقال ثالمبرد صاحب ، النحوي ، الصفار علي أبو ، الرحمان
.الحجة المحدث ماماإل وثقھ أبو حاتم وقال صدوق والدارقطنى وقال ثقة وقال الذھبى الدقیقي  

 الحنفیة البن قلت قال سالم عن األشجعي مالك أبي عن إدریس بن اهللا عبد حدثنا) ٣١٩٣٠( صحیح أخرجھ ابن أبى شیبة فى المصنف )٢(
.الخ وسنده صحیح.......  
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 ٦٥

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعد أبى بكر باب عمر خري صحابة رسول ا. 

 }٨٩٨/ مسند أمحد {

 بن مسع نهأ مليكة أيب بن عن حسني أيب بن سعيد بن عمر أخربنا املبارك بن يعىن اهللا عبد أخربنا إسحاق بن على ثنا -
 فيهم وأنا يرفع نأ قبل ويصلون يدعون الناس فتكنفه سريره لىع عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر وضع" : يقول عباس
 رضي عمر علي فترحم عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي هو فإذا فالتفت ورائي من مبنكيب أخذ قد رجل إال يرعين فلم
 مع اهللا كليجعلن ألظن كنت إن اهللا وأمي منك عمله مبثل تعاىل اهللا ألقى أن إىل أحب أحدا خلفت ما فقال عنه اهللا

 أنا ودخلت وعمر بكر وأبو أنا فذهبت يقول سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أمسع أن أكثر كنت أين وذلك صاحبيك
 )١(." معهما اهللا ليجعلنك ألظن كنت وإن وعمر بكر وأبو أنا وخرجت وعمر بكر وأبو
 بالزهد الناس غلب ولكنه اهللا سبيل يف نفقة أفضلهم وال إسالما بأوهلم كان ما واهللا" فقال عمر ذكر رمبا احلسن كانو
  )٢(. "الئم لومة اهللا يف خياف وال اهللا أمر يف والصرامة الدنيا يف
 بن عمر يعين الدنيا يف أزهدنا كان فضلنا شيء بأي عرفت قد ولكن إسالما بأقدمنا كان ما واهللا أما "سعد قالو

 )٣(."اخلطاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الحسن أبو ، موالھم  السلمى وھذ إسناد صحیح رجالھ ثقات وعلى بن اسحاق ھو،)٢٣٨٩( ومسلم ،)٣٦٧٧(صحیح أخرجھ البخارى ) ١(
.ملیكة أبى بن اهللا عبید بن اهللا عبدوابن أبى ملیكة ھو ،  الداراكانى یقال و ، الداركانى المروزى  

محمد بن  الخ  وإسناده حسن و... عمر ذكر ربما الحسن كان قال یونس عن مروان بن محمد حدثنا )٣٢٠١٠(شیبة أخرجھ ابن أبى ) ٢(
 العبدى دینار بن عبید بن  ھو یونس قال أبو داود وغیره صدوق والبصرى بكر أبو ، بالعجلى المعروف ، العقیلى قدامة بنمروان ھو ا

.لشیخین والحسن ھو البصرى وكالھما ثقة من رجال ا  
جید   الخ  وإسناده ... سعد قال قال سلمة أبو ثنا قال عمرو بن محمد ثنا قال بشر بن محمد حدثنا )٣٢٠١٢(أخرجھ ابن أبى شیبة ) ٣(
 عبد بن  ھوسلمة أبوو ، اللیثى وقاص بن علقمة بن  ھوعمرو بن محمد ، العبدى المختار بن الفرافصة بن ھوبشر بن محمد  ،صحیحأو

.إسماعیل قیل و ، اهللا عبد اسمھ قیل ، المدنى ، الزھرى القرشى عوف بن الرحمن  
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 ٦٦

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بييت أهل من أحدا أدركنا وما"وعمر وقال أبو جعفر ب حب ومواالة آل البيت ألبى بكر با 
 )١(."يتوالمها وهو إال

 }٧/ فضائل الصحابة للدارقطىن{
 بن عمرو موىل ، املؤذن دينار بن عيسى ثنا ، دكني بن الفضل نا ، جدي نا ، شيبة بن يعقوب بن أمحد بن حممد حدثنا -

 وأستغفر أتوالمها : له فقلت ؟ اهللا رمحهما مسلمني : فقال ؟ وعمر بكر أىب عن جعفر أبا سألت" : قال اخلزاعي احلارث
 ، عاتقيه على بيده وقال ، عاتقي فعلى فيهما أصابك فما ، ثالثا نعم : قال ؟ بذلك أتأمرين : قلت . نعم : فقال ؟ هلما
 إال أقول وال ، خريا إال أيب هلما قال وال ، خريا إال هلما قال فما ، سنني مخس عنه اهللا رضي علي بالكوفة كان : وقال
 )٢ (".خريا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ).٤٣(سیأتى فى باب صحیح و )١(
.صحیح رجالھ ثقاتسناد  إ)٢(  
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 ٦٧

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باب نصيحة آل البيت وأمرهم للشيعة حبب ومواالة أبى بكر وعمر. 
 }١٧٦/ فضائل الصحابة ألمحد {

 : يل فقاال ، وعمر بكر أيب عن وجعفرا جعفر أبا سألت" : قال ، حفصة أيب ابن : يعين ، سامل قثنا فضيل بن حممد ثنا  -
 أيسب ، جدي بكر أبو ، سامل يا : جعفر يل وقال : قال ، هدى إمامي كانا فإما ، عدومها من رأواب توهلما ، سامل يا

 .)١ "(عدومها من وأبرأ أتوالمها أكن مل إن القيامة يوم حممد شفاعة نالتين ال : وقال : قال ؟ جده الرجل
 اللهم :  - أجلي من ذلك قال وأراه - فقال مريض وهو أعوده حممد بن جعفر على دخلت": وقال سامل بن أىب حفصة

 ).٢"(وسلم عليه اهللا صلى حممد شفاعة تنالين فال هذا غري نفسي يف كان إن اللهم ، وأتوالمها وعمر بكر أبا أحب إين
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الحدیث إال أنھ فى صدوق "قال ابن حجرا إسناد حسن ألجل سالم بن أبى حفصة وھذ) ١/٣٥٨ (البیھقى فى اإلعتقاد أخرجھ   حسن)١(
." شیعى غالى  

 أبو حدثنا )٥ (والدارقطنى فى فضائل الصحابة )٢٤٦٦(واللاللكائى فى أصول اإلعتقاد  )١٩١٨( أخرجھ اآلجرى فى الشریعة  حسن)٢(
 حوشب بن خلف عن ، طلحة بن محمد نا : قال ، القاسم بن ھاشم نا : قال ، سھل بن الفضل نا : قال اآلدمي إسماعیل بن محمد بن أحمد بكر

 بن أحمد ألجل سالم بن أبى حفصة قال ابن حجر صدوق فى الحدیث إال أنھ شیعى غالى  أما بھ وسنده حسن...حفصة أبي بن سالم عن ،
 ثقة وقال النسائى وثقھ األعرج إبراھیم بنفھو  سھل بن لالفضأما  وعالما ثقة صالحًا وكان وقال الذھبى وثقھ اآلدمي إسماعیل بن محمد
 فى یعنى : الخطیب بكر أبو الحافظ قال الدواھى أحد كان : الصوفى إسحاق بن الحسین بن أحمد قال صدوق وقاال حجر وابن حاتم وأبو

 بن یحیى عن ، الدارمى سعید بن عثمان قال ادىالبغد موالھم اللیثى مسلم بن  فھوالقاسم بن ھاشموأما األحادیث  جودة و المعرفة و الذكاء
 أوھام لھ صدوق قال ابن حجر مصرف بن  فھوطلحة بن محمد وأما حاتم أبو و ، سعد بن محمد و ، المدینى ابن على قال وكذلك ثقة : معین

   .ھالنسئى وقال ال بأس بوثقھ العجلى وابن حجر وقاال ثقة  یزید أبو العابد الكوفىوأما خلف بن حوشب 
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 ٦٨

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب دعاء واستغفار آل البيت ألبى بكر وعمر. 

 }٩ /فضائل الصحابة للدار قطىن {

 : قال ، عبيد بن يعلى نا : قال ، أيوب بن زياد نا : قاال ، العالء بن علي بن أمحد وحدثنا ، شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا -
 على صلى وال ، عليهما اهللا صلى : فقال ، وعمر ، بكر أيب عن ، حسن بن اهللا عبد سألت" :قال ، األمحر خالد أبو نا
 )١".(عليهما يصلي ال من

 )٢ ".(يتوالمها وهو إال بييت أهل من أحدا أدركنا وما ، هلما وأستغفر ألتوالمها إين واهللا"وقال أبو جعفر 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 األزدى حیان بن سلیمانسناد صحیح وأبو خالد األحمر ھو  وھذا إ وغیره)١٣١٥(صحیح أخرجھ الخطیب فى الجامع ألخالق الراوى ) ١(
     .الكوفى الجعفرى ثقة من رجال الشیخین

 ، أشكاب بن الحسین نب علي نا ، بكر أبي بن محمد بن أحمد ذر أبو حدثنا )٧ ( صحیح لغیره اخرجھ الدار قطنى فى فضائل الصحابة)٢(
بھ ... فقال ؟ عنھما اهللا رضي وعمر بكر أبي في تقول ما : قلت جعفر أبا سألت : قال ، الصیرفي اهللا عبد بن بسام عن ، أزرق بن إسحاق نا

 الفتح أبو الدین برھان ھو : فقال القلقشندي ترجمة بو ذر أحمد بن محمد بن أبى بكر ذكره الكتانى فى فھرس الفھارس ضمن وأوإسناده قوى
 الدین جمال الشافعي القرشي عالن بن إسماعیل بن أحمد الدین قطب القاضي بن علّي الفتح أبي الدین عالء اإلسالم شیخ بن إبراھیم

 وعشرین مائة عن عددھم یزید المشایخ من جمع عن فھرستھ في كما األولیة حدیث  روىـ فقال القلقشندى شیوخ ضمن فذكرهـ  القلقشندي
 لكن األثر یرتقى الى  واألرجح توثیقھ واهللا أعلم المقدسي الواسطي بكر أبي بن محمد بن أحمد الشھاب عصره مسند سندًا أعالھم خًا،شی

 ، جدي نا ، شیبة بن یعقوب بن أحمد بن محمدالصحة ألنھ قد صح عن أبى جعفر نحوه كما عند الدارقطنى فى فضائل الصحابة من طریق 
 : فقال ؟ وعمر بكر أبى عن جعفر أبا سألت : قال الخزاعي الحارث بن عمرو مولى ، المؤذن دینار بن عیسى ثنا ، دكین بن الفضل نا

الخ وسنده صحیح كما سبق .... الثاث نعم : قال ؟ بذلك أتأمرني : قلت . نعم : فقال ؟ لھما وأستغفر أتوالھما : لھ فقلت ؟ اهللا رحمھما مسلمین
).٤١(فى باب   
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 ٦٩

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عنه أحد يفضلين ال" باب حد من فضل عليا على أبى بكر وعمر وقول على رضى ا 
  ".املفرتي حد جلدته إال وعمر بكر أبي على

 }٣٩/ فضائل الصديق للعشارى  {

 عن دينار بن احلجاج عن خراش بن شهاب حدثنا موسى بن احلكم حدثنا البغوي حممد بن اهللا عبد حدثنا حدثنا على  -
 يفضلوين ناسا أنا بلغين إنه قال مث عليه وأثىن اهللا فحمد طالب أيب بن علي خطبنا" علقمة قال قال إبراهيم عن معشر أيب
 قال قد هذا مقامي بعد به أتيت فمن التقدم قبل العقوبة وأكره لعاقبت ذلك يف تقدمت كنت ولو وعمر بكر أيب على
 ."عمر مث بكر أبو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد كان الناس خري ياملفتر على ما عليه مفتري فهو ذلك من شيئا

)١( 
 مررت إين املؤمنني أمري يا" : فقال إمارته يف عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي على دخل أنه اجلعفي غفلة بن سويدوعن 
 مل وإم ، ذلك مثل على هلما ضمرت أنك يرون ألم ، اإلسالم من أهل له مها الذي بغري وعمر ، بكر أبا يذكرون بنفر

 اهللا رضي وعمر ، بكر أيب يف وكالمه علي خطبة حديث وذكر ، لك موافق ذلك أن يرون وهم إال ذلك على جيترئوا
 )٢". (» املفتري حد جلدته إال عليهما يفضلين أحد عن يبلغين وال : أال « آخره يف وقوله ، عنهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  
 في سماعھ وكان صدوق، فقال عنھ، زھرياأل سألت قال الخطیب السكري محمد بن عمر بنصحیح لغیره وھذا إسناد جید وعلى ھو ) ١(

 وأما وأنكروه، حاقاالل فحكوا آخرون، فجاء السماع، فیھ وألحق سماعھ، ] فیھ [ یكن لم منھا شیئا علیھ قرأ المحدثین بعض لكن أخیھ، كتب
 بن محمد بن اهللا عبد وأما البغوى فھو السماع صحیح كان: زجياأل وقال عبد العزیز ثقة كان  وقالالعتیقيقال وثقة  نفسھ في فكان الشیخ
 الدار داديالبغ االصل، البغوي القاسم أبو العصر، مسند المعمر، الحجة ماماإل الحافظ شاھنشاه، بن سابور بن المرزبان بن العزیز عبد

 عن ھارون بن موسى سألت: شنانياأل الحسن بن عمر قال لھ ومدحھ علیھ، وثناؤه البغوي، توثیق موسى عن المحفوظ الخطیب قال والمولد
 دزیا وباقى رجال اإلسناد مترجم لھم فى التھذیب وأبو معشر ھو لھ لقیل الثقة، فوق: لھ یقال أن نسانإل جاز لو صدوق، ثقة: فقال البغوي،

 ولألثر النخعى مالك بن اهللا عبد بن قیس بن وإبراھیم ھو بن قیس بن یزید النخعى وعلقمة ھو الكوفى معشر أبو ، الحنظلى التمیمى كلیب بن
طرق أخرى كثیرة عن على من طریق الحكم بن حجل عن أبیھ وعبد الرحمن بن أبى لیلى وجابر بن حمید  وغیرھم یرتقى بھا إلى الصحیح 

.   تعالى ولعل أصحھا طریق الخطیب فى الكفایة كما سیأتىإن شاء اهللا  
 ، الخوارزمي غالب بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا)  ١/٣٧٦(صحیح صححھ أبو عبد اهللا البوشنجى وأخرجھ الخطیب فى الكفایة) ٢(
 صالح أبو ثنا ، البوشنجي إبراھیم بن محمد اهللا عبد أبو علینا أملى : قال : بخوارزم النیسابوري حمدان بن أحمد بن محمد العباس أبو ثنا

 سوید أن ، وھب بن زید عن أو ، الزعراء أبي عن ، كھیل بن سلمة عن ، شعبة ثنا ، الفزاري إسحاق أبو حدثنا ، موسى بن محبوب الفراء
 الذي الحدیث ھذا" : البوشنجي اهللا دعب أبو قالالخ   .... فقال إمارتھ في عنھ اهللا رضي طالب أبي بن علي على دخل ، الجعفي غفلة بن

 بلغ حیث إلى ، أعصارھم من عصر كل في بالعلم وشھرتھم ، أثرتھ وإتقان ، رجالھ وثقة ، حمالھ ألمانة ، الثابتة األخبار من ورویناه سقناه
 وال وھن إسناده یدخل مما ولیس ، فوقھ وعلي المنبر حول شاھد كأنك حتى ، عنھ اهللا رضي طالب أبي بن علي الھادي اإلمام إلى نقلھ من

 بھ یضعف وال ، الخبر یوھن بشك ھذا مثل ولیس ، فیھ شكا توھمھ لعلھ لما ، وھب بن زید عن أو الزعراء أبي عن الراوي لقول ، ضعف
 أو غیره أو الزعراء أبي عن : یقول أن فیھ الشك كان لو إنما ، مشھور وبالعلم ، مأمون ثقة منھما فكل ، الرجلین أحد عن حكاه ألنھ ، األثر
 فلیس ، أحدھما عن أنھ بالناقلین وأفصح الراوي صرح إذا فأما ، ھو من الغیر نعلم ال إذ ، یدخلھ الوھن كان ، غیره عن أو وھب بن زید عن
لخص لتراجم رجال وھذا م وإسناده صحیح أو جید على أقل األحوال  قلت وھو كما قال البوشنجى"اهللا رحمكم فتفھموا ، ارتیاب بموضع ھذا
  -:السند
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 ٧٠

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
.................................................................................................................................................. 

 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

 وثقھ ابن معین الكوفى أمیة أبو ، الجعفى عوف بن مالك بن الحارث بن معاویة بن وداع بن عامر بن عوسجة بن غفلة بن دسوی) ١(
 ابن - النسائي - الترمذي - داود أبو - مسلم - البخاري  ( ق س ت د م خ :  لھ روى قوام زاھد إمام ثقة  والذھبي وقال وقاال ثقةوالعجلي
. )ماجھ  

 وثقھ االعمش وبن  )الطریق فى ھو و فقبض وسلم علیھ اهللا صلى النبى إلى رحل ( الكوفى سلیمان أبو ، الجھنى وھب بن زید ) ٢(
 - داود أبو - مسلم - البخاري  ( ق س ت د م خ :  لھ روىوابن معین وابن سعد والعجلي وابن حجر وذكره ابن حبان في ثقاتھ (*) خراش

. )ماجھ ابن - النسائي - الترمذي  
)الذھبي في السیر(.البغدادي ثم المروزي خراش، بن سعید بن یوسف بن عبدالرحمن محمد، أبو البارع، الناقد، الحافظ،(*)  

 وثقھ العجلي  )كھیل بن سلمة خال ھو و ، الحارث بن البداء بنى من ( الكوفى األكبر الزعراء أبو ، األزدى الكندى ھانىء بن اهللا عبد )٣(
. )النسائي - الترمذي  ( س ت :  لھ روى التابعین كبار من ثقةوقال   

 وثقھ أبو حاتم وابو زرعة وابن سعد  )حضرموت من بطن تنعھ و ( التنعى الكوفى یحیى أبو ، الحضرمى حصین بن كھیل بن سلمة )٤(
  )ماجھ ابن - النسائي - الترمذي - داود أبو - مسلم - البخاري  ( ق س ت د م خ :  لھ روىواحمد وابن معین وابن حجر والذھبي وغیرھم 

.شعبة ھو ابن الحجاج أمیر المؤمنین في الحدیث) ٥(  
 عم ابن ( الكوفى إسحاق أبو ، الفزارى حذیفة بن حصن بن خارجة بن أسماء بن الحارث بن محمد بن إبراھیم أبو اسحاق الفزاري) ٦(

 - البخاري  ( ق س ت د م خ :  لھ روى وابن حجر والذھبي وغیرھم  وثقھ أبو حاتم وبن معین والنسائي والعجلي )الشام نزل ، مروان
  . )ماجھ ابن - النسائي - الترمذي - داود أبو - مسلم

  وقال ثقة ال یلفت إلى حكایاتھ إال من كتاب وابو داود وقال ثقة صاحب سنة وثقھ العجليالفراء األنطاكى صالح أبو ، موسى بن محبوب )٧(
 د :  لھ روى و وقال ثقة بینما قال الدارقطنى محبوب صویلح ولیس بالقوى فاضل وابن حجر وقال صدوق والذھبيوابن حبان وقال متقن

. )النسائي - داود أبو  ( س  
وثقھ  عصره فى الحدیث أھل شیخ قال المزي األدیب الفقیھ البوشنجى اهللا عبد أبو ، العبدرى الرحمن عبد بن سعید بن إبراھیم بن محمد )٨(

. )البخاري  ( خ :  لھ روىحبان وقال كان فقیھا متقنا وابن حجر وقال ثقة حافظ ابن   
 أبي الحافظ ابنا عمر، أبي الزاھد أخو العباس، أبو الحافظ، االمام سنان، بن اهللا عبد بن علي بن حمدان بن أحمد بن محمد  حمدان ابن) ٩(

الذھبي (.الفتوى عن كافا والفقھ، والرجال، والتاریخ، بالحدیث، عارفا للقرآن، حافظا  وكان........خوارزم محدث النیسابوري الحیري جعفر
.)في السیر  

:   وثقھ الذھبي والخطیب وھو من شیوخھ قالالشافعي الفقیھ الحافظ البرقاني الخوارزمي بكر أبو  غالب بن أحمد بن محمد بن  أحمد)١٠(
 علیھ اشتمل ما ضمنھ مسندا صنف الحدیث كثیر العربیة علم من حظ لھ بالفقھ فاعار منھ أثبت شیوخنا في ىنر لم  ثبتا ورعا ثقة كان

 ولم وغیرھم الوراق ومطر بشر بن وبیان عمیر بن الملك وعبد عمر بن اهللا وعبید وشعبة الثورین حدیث وجمع . ومسلم البخاري صحیح
.مات حتى التصنیف یقطع  
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 ٧١

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فى أبى بكر وعمرباب آل البيت ال يقعون . 

 }١١/ فضائل الصحابة للدار قطىن{

 بن حيىي نا : قال ، مهران بن حممد نا : قال حممد بن جعفر الرازي حيىي أبو نا : قال ، الصفار حممد بن إمساعيل حدثنا -
 ومها روعم بكر أيب يف نقع أنا يزعمون العراق أهل من اخلبثاء إن " :قال ، حممد بن جعفر عن ، الطائفي سليم

 )١(".والداي
 مرتني ولدين : وقال ، عليه فأثىن عنه اهللا رضي بكر أبا ذكر أنه " حممد بن جعفر عن ، حيىي حدثنا  : مسدد مسندوىف 

".)٢( 
 بن علي بن حممد أبيه زوجة وهي ، الصديق بكر أيب بن حممد بن القاسم بنت فروة أم هي حممد بن جعفر أم أن وذلك
 )٣. (وجهني من جده بكر فأبو ، الصديق بكر أيب بن الرمحن عبد بنت أمساء هي روةف أم وأم ، احلسني

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أبو زیاد بن الحسن بن محمد بن جعفر ھو الرازى یحیى بوأووھذا إسناد صحیح ) ٨٢/ ٥(صحیح أخرجھ المزى فى تھذیب الكمال ) ١(

.صدوق ثقة وقال حاتم أبو وثقھ الزَّعفرانّي الرازّي یحیى  
. القطان سعید بن ھو ویحیى صحیح سندھذا و ابن حجر فى المطالب العالیة أخرجھ) ٢(  
. )٦١٤(ر أصول اإلعتقاد للاللكائى ص  انظ )٣(  
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 ٧٢

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بكر أبي بغض"ن دثار باب دعاء آل البيت على من تربأ من أبى بكر وعمر وقال حمارب ب 
 )١( . وعده أبو اسحاق السبيعى من الكبائر "نفاق وعمر

 }١٣٠٢/ السنة لعبد اهللا بن أمحد  {

 )٢( ."وعمر بكر أيب من تربأ ممن اهللا برئ" يقول حممد بن جعفر مسعت قال قيس بن عمرو عن أسباط نا أيب حدثين -
 )٣(".علينا كذبا فإما وبيان ، يدسع بن املغرية من ورسوله اهللا برئ"وقال أبو جعفر 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبي بغض "دثار بن محارب قال قال سفیان عن القاسم ثنا قال حرب بن علي أخبرنا )٣٥٣(حسن أخرجھ أبو بكر الخالل فى السنة ) ١(
 وھو صدوق أما قول أبى إسحق السبیعى بأنھ من الكبائر فأخرجھ عبد اهللا فى فضائل حرب بن علي فیھ ألن حسن إسنادهو "نفاق وعمر بكر

 أبا سمعنا قاال ثابت بن وعمرو األحوص أبو نا قال حفص بن معاویة قثنا محمد بن أحمد الحمصي حمید أبو حدثني قال  )٣٨٥(الصحابة
.سناده صحیحوإ" الكبائر من وعمر بكر أبي بغض" یقول : إسحاق  

.وھذا إسناد صحیحعبد اهللا المحاملى فى األمالى وأبو ) ٤٠١/ ٣٠(ر فى تاریخ دمشق ابن عساك  صحیح أخرجھ)٢(  
 حدثنا )٥ (والدارقطنى فى فضائل الصحابة )"٤/١٨٠ " ترجمة المغیرة بن سعید( صحیح لغیره أخرجھ العقیلى فى الضعفاء الكبیر )٣(

 ألبي قلت " : قال ، النواء كثیر عن ، عقیل أبي عن ، سالم بن سلم نا : قال ، الواسطي إبراھیم بن علي نا : قال ، الدقاق أحمد بن عثمان
 نذیرا للعالم لیكون عبده على الفرقان ومنزل ال : فقال ؟ بھ ذھبا أو شیئا حقكم من أظلما وعمر بكر أبى عن أخبرني : علي بن محمد جعفر
 وجعل : قال - واآلخرة الدنیا في تولھما كثیر یا نعم : قال ؟ فداك اهللا جعلني أفأتوالھما : قلت : قال خردل حبة یزن ما حقنا من ظلما ما

 البیت أھل علینا كذبا فإنھما ، وبیان سعید بن المغیرة من ورسولھ اهللا برئ : قال ثم : قال - فبعنقي أصابك وما : ویقول نفسھ عنق یصك
 عنق یصك وجعل : قال - واآلخرة الدنیا في تولھما (جعفر أبى قول ماعداـ ء وھما ضعیفان ـ عقیل وكثیر النوابىلحال أ  ــ ضعیف وھو"

 الفضل نا ، جدي نا ، شیبة بن یعقوب بن أحمد بن محمد من طریق  ـ وقد سبق ـعند الدارقطنى فى فضائل الصحابة كما عنھ صح فقد )نفسھ
 مسلمین : فقال ؟ وعمر بكر أبى عن جعفر أبا سألت " :قال الخزاعي لحارثا بن عمرو مولى ، المؤذن دینار بن عیسى ثنا ، دكین بن

 وقال ، عاتقي فعلى فیھما أصابك فما ، ثالثا نعم : قال ؟ بذلك أتأمرني : قلت . نعم : فقال ؟ لھما وأستغفر أتوالھما : لھ فقلت ؟ اهللا رحمھما
 الطبقات فى كما  ـ أى عن أبى جعفر ـ عنھ صح فقد )وبیان سعید بن المغیرة من ورسولھ اهللا برئ (وقولھ  وسنده صحیح "عاتقیھ على بیده

 ـ الصواب الضحاك أبي عن خالد أبي بن إسماعیل عن حمید بن إبراھیم حدثنا: قال عباد بن شھاب من طریق )٥/٣٢١(سعد البن الكبرى
  .وسنده صحیح " وبیان سعید بن مغیرةال من إلیك أبرأ إني اللھم" : جعفر أبو قال: قال نھ الضحاك بن مزاحم  ـ أ
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 ٧٣

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باب ذب آل البيت عن عرض أبى بكر وعمر باللسان واليد. 
 }١٨٠ -٤ / الضعفاء الكبري للعقيلى{

 احلسن بن إبراهيم عن ، مرزوق بن فضيل حدثنا : قال العجلي صاحل بن اهللا عبد حدثنا : قال موسى بن بشر حدثنا -
 من فذكر ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول أشبه ، شاب وأنا وكنت ، شاب وأنا ، سعيد بن غريةامل علي دخل" :قال

 قال ؟ أعندي ، اهللا عدو يا : قلت : قال ، منهما وبرئ فلعنهما ، وعمر بكر أبا ذكر مث : قال ، يف وأمله وشبهي قرابيت
 حىت خنقته بل : قال ، بغريه أم بالكالم أخنقته ، خنقا تهفخنق ، للمغرية قولك أرأيت : له فقلت : قال ، خنقا فخنقته: 

 )١(."لسانه أدلع
  )٢(". سعيد بن املغرية ، عنهما اهللا رضي ، وعمر ، بكر أبا يسب مسعت من أول" : األعمش قال
 جابر عن ، أبيه عن ، حممد بن جعفر حدثنا : قال سفيان حدثنا : قال احلميدي حدثنا : قال إمساعيل بن حممد حدثنا  -
 ألقى أن إيل أحب أحد الناس من فما ، له ودعا عليك اهللا صلى : فقال ، بثوب سجي وقد عمر على علي دخل" : قال
 يف ملا فواهللا : يقول معنا وكان ، الصرييف سديرا فسمعت : سفيان قال : احلميدي قال  املسجى هذا من  بصحيفته اهللا

 : قال ، فمه : قال أو ، وجهه ا أضرب أن أريد يدي فرفعت ، جعفرا يعين : سفيان قال ، صحيفته يف مما خري صحيفته
 )٣". (ضال فإنه دعه : وقال ، عمارة بن احلسن فأمسكين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم یتھم بالكذب وبشر بن موسى ھو األسدى وثقھ الدارقطنى  إسناد صحیح إلى إبراھیم بن الحسن وإبراھیم ذكره ابن حبان فى ثقاتھ و)١(
.   وقال ثقة نبیل  

 یؤمن وممن الرافضة كبار من"  قال فیھ العقیلى فى ترجمة المغیرة بن سعید" ٤/١٨٠ "(أخرجھ العقیلى فى الضعفاء الكبیر ) ٢(
 أبا ینتقص سمعت من أول : قال األعمش عن ، معاویة أبو ثناحد : قال كریب أبو حدثنا : قال الحضرمي اهللا عبد بن محمد حدثنا) "بالرجعة

 سلیمان بن اهللا عبد بن محمد وسنده صحیح ومحمد بن عبد اهللا الحضرمى ھو المصلوب سعید بن المغیرة ، عنھما اهللا رضي ، وعمر ، بكر
.  وثقھ الدارقطنى وقال ثقة جبلالُكوِفّي ، بمطین المعروف ، الحضرمي  

 السلمي إسماعیل أبو یوسف بنسناد صحیح رجالھ ثقات ومحمد بن اسماعیل ھو إ )١٧٩/ ٢(یلى فى الضعفاء الكبیر أخرجھ العق) ٣(
 الحافظ الثقة وثقھ الدارقطنى والنسائى والحاكم وأبو بكر الخالل والذھبى وابن حجر وغیرھم وسفیان ھو ابن عیینة وجابر ھو ابن الترمذي

.عبد اهللا الصحابى واهللا أعلم  
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 ٧٤

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب براءة أهل البيت ممن أبغض أبا بكر وعمر أوتربأ منهما أو ذكرمها بشر وقال أبو
 )١(. "بغض أبى بكر وعمر من الكبائر" اسحاق السبيعى 

 }١٠/ فضائل الصحابة للدار قطىن {

 عن ، حوشب بن خلف عن ، طلحة بن حممد نا : قال ، حجاج نا : قال ، عمي نا : قال ، محاد بن إبراهيم حدثنا -
 وأراه - قال مريض وهو جعفر أيب على دخلت" : قال وعمر بكر أبا يبغض من رءوس من وكان ، حفصة أيب بن سامل
 حممد شفاعة نالتين فال هذا غري نفسي يف كان إن اللهم ، وأحبهما وعمر بكر أبا أتوىل إين اللهم : أجلي من ذلك قال
 )٢".( القيامة يوم

 بن حممد نا : قال ، القاسم بن هاشم نا : قال ، سهل بن الفضل نا : قال ، اآلدمي إمساعيل بن حممد بن أمحد حدثنا
 ، مريض وهو ، أعوده حممد بن جعفر على دخلت : قال ، حفصة أيب بن سامل عن ، حوشب بن خلف عن ، طلحة
  حممد بن جعفر : قال أنه إال مثله فذكر

 )٣. ( "وبيان سعيد بن املغرية من إليك برأأ إين اللهم": وكان أبو جعفر يقول
) ٤".(عدومها من وأبرأ أتوالمها أكن مل إن القيامة يوم وسلم عليه اهللا صلى حممد شفاعة نالتين ال"قال جعفر الصادق 

 )٥".(خبري إال ذكرمها ممن أبرأ "وىف رواية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.)٤٦( صحیح سبق تخریجھ فى باب )١(  
 وثقھ األزدي اقحإس أبو إسماعیل بن إسحاق بن حماد بن إبراھیم إسناد حسن ألجل سالم بن أبى حفصة وھو صدوق فى الحدیث و)٢(

 محمد بنج ھو  وحجاثقة جلیل إمام وقال الدارقطنى وثقھ القاضي زید بن حماد بن إسحاق بن إسماعیل ھو وعمھ جبل ثقة وقال الدارقطنى
.  ثقة من رجال الشیخیناألعور محمد أبو ، المصیصى  

 أبي بن إسماعیل عن حمید بن إبراھیم حدثنا: قال عباد بن شھابمن طریق  )٥/٣٢١( الكبرى الطبقات فى صحیح أخرجھ ابن سعد )٣(
وسنده " وبیان سعید بن المغیرة من إلیك أبرأ يإن اللھم": جعفر أبو قال: قال  ـ الصواب أنھ الضحاك بن مزاحم  ـ الضحاك أبي عن خالد

.صحیح  
. )٤٢( حسن سبق تخریجھ فى باب )٤(  
 بن أحمد نا : قال ، زكریا بن القاسم نا : قال ، إبراھیم بن اهللا عبد بن محمد نا )١٠ (ه أخرجھ الدارقطنى فى فضائل الصحابة حسن لغیر)٥(

 ممن أبرأ : فقال ، وعمر بكر أبى عن جعفرا سألت" : قال ، صالح بن الحسن نا : قال ، األشقر حسین نا : قال ، سلیم بن یزید بن محمد
وسنده ضعیف ألجل " وسلم علیھ اهللا صلى محمد شفاعة نالتني وال ، المشركین من إذا أنا : قال تقیة ھذا تقول لعلك : قلت بخیر إال ذكرھما
 الجنید ابن ووثقھ وغیرھم ـ واه وقال ـ والذھبى والعقیلى حاتم وأبو زرعة وأبو قطنى والدار البخارى ضعفھ ضعیفوھو  األشقر حسین
 كما عند الدارقطنى فى ) ثقة من رجال الشیخین( وقد تابعھ أحمد بن عبد اهللا بن یونس یھم صدوق حجر ابن وقال ثقاتھ فى حبان ابن وذكره

 ، صالح بن الحسن سمعت : قال ، یونس بن أحمد نا : قال ، األسود بن علي بن الحسین نا : قال ، حماد بن إبراھیم أیضا نا )١٠ (الفضائل
ضعیف لحال لكن سنده و " عنھما اهللا رضي وعمر بكر أبا : یعني بخیر إال ذكرھما ممن تبرأ " :محمد یقول بن جعفر سمعت : یقول

 واألزدى وقال ضعیف علیھا یتابع ال أحادیثھ و ، الحدیث یسرقالحسین بن على األسود وثقھ أبو حاتم وقال صدوق وضعفھ ابن عدى وقال 
ن كان ضعیفا لكن ال بأس بھ فى قال ابن حجر صدوق یخطئ قلت فھو وإ وذكره ابن حبان فى ثقاتھ وقال ربما أخطأ وحدیثھ فى یتكلمونجدا 

=كانا فإنھما ،عدوھما من وابرأ تولھما ، سالم یا: الشواھد والمتابعات فإذا انضاف إلى ذلك ما صح عن جعفر من قولھ لسالم بن أبى حفصة   
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 ٧٥

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وال تقولوا فى أبى بكر وعمر " حلسن بن حممد بن احلنفية للشيعة باب قول ا مااتقوا ا 
 ".بأهل له ليسا

 }٨/ فضائل الصحابة للدار قطىن{

 نا : قال ، القداح نا : الق ، يونس بن أمحد نا : قال ، جدي نا : قال ، شيبة بن يعقوب بن أمحد بن حممد حدثنا -
 تقولوا وال ، اهللا اتقوا الكوفة أهل يا " :قال أنه ، احلنفية بن حممد بن احلسن عن ، خباب بن هالل عن ، حيىي بن السري

 الغار يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع كان عنه اهللا رضي الصديق بكر أبا إن بأهل له ليسا ما وعمر بكر أيب يف
 )١".(الدين به اهللا أعز عمر وإن ، اثنني ثاين
 
 
 
 
 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 أكن لم إن القیامة یوم محمد شفاعة نالتني ال : وقال : قال ؟ جده الرجل أیسب ، جدي بكر أبو ، سالم یا : جعفر لي وقال : قال ، ھدى= 

.لى الحسن واهللا أعلم ثر إإرتقى األ) ٤٢وھو حسن كما سبق فى باب ( ھماعدو من وأبرأ أتوالھما  
 

 وثقھ ابن معین فى روایة وقال ثقة وابن معین فى روایة أخرى  المكى عثمان أبو ، القداح سالم بن سعیدإسناد حسن ألجل القداح وھو ) ١(
 رأیت و ، مستقیمة أحادیثھ و ، الحدیث حسن" اء وابن عدى وقال یذھب إلى اإلرج" صدوق " والنسائى وقاال لیس بھ بأس وأبو داود وقال

 مقبول ، بھ بأس ال ، صدوق عندىو ھ و ، غیرھما و ، معن بن القاسم و ، جریج ابن عن بمكة عنھ كتب ، عنھ كثیر الروایة الشافعى
 لھ كان" الفسوى وقال بینما ضعفھ لسوء مذھبھ " الصدق محلھ" : حاتم أبو وقال "ھو ما الصدق إلى عندى ھو" : زرعة أبو قال"  الحدیث
اإلرجاء یرى : البخارى  قال "بحجة لیس و ، اإلرجاء یرى كان"  :  وقال العجلىو"حدیثھ عن یرغب ، داعیة كان و ، سوء رأى  . 
د ابن عدى واأللبانى  وقد اعتم" بھ االحتجاج حد عن خرج حتى مقلوبة بھا یجىء حتى األخبار فى ویھم"  : وزاد ، حبان ابن قال وكذا

.تحسین حدیثھ   
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 ٧٦

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب حتذير آل البيت للشيعة من سب أبى بكر وعمر. 

 }١٧٦٧/الشريعة لآلجرى {

 حفصة أيب بن سامل عن ، فضيل بن حممد حدثنا : قال عرفة بن احلسن حدثنا : قال السقطي أيوب بن عمر وحدثنا -
 يا : فقاال عنهما اهللا رضي ، وعمر ، بكر أيب عن عنهم اهللا رضي حممد بن وجعفر علي بن حممد جعفر أبا سألت" : قال
 سامل يا : حممد بن جعفر يل قال : سامل قال : فضيل ابن قال . هدى إمامي كانا فإما عدومها من وابرأ توهلما ، سامل

 من وأبرأ أتوالمها أكن مل إن وسلم هعلي اهللا صلى حممد شفاعة تنالين ال جدي اهللا رمحه بكر أبو ، جده الرجل أيسب
 )١.("عدومها

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وھذا  ) ١/٣٥٨(والبیھقى فى اإلعتقاد )٢٨٥٣(واللاللكائى فى أصول اإلعتقاد ) ١٧٦(حسن أخرجھ عبد اهللا فى فضائل الصحابة  )١(  

 أبو ، مالك بن إسماعیل بن  ھوأیوب بن عمربى حفصة قال ابن حجر صدوق فى الحدیث إال أنھ شیعى غالى وسناد حسن ألجل سالم بن أإ
  . وثقھ الدار قطنى وقال ثقةالسقطي حفص

 
 











PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٧٧

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عبدباب قول رضوان  وعمربكر أبا يسب رجال أرى ما" احلسن بن ا له يتيسر عليه ا 
  ".توبة

 بن عبثر نا : قال ، آدم بن بشر نا : قال ، الرياحي العوام أيب ابن نا : قال ، الصفار حممد بن إمساعيل حدثنا -    }٩/  للدار قطىنفضائل الصحابة {
 وعمر بكر أبا يسب رجال أرى ما" : قال ، احلسن بن اهللاعبد ) ديعب( عن ، الضيب عمار نا : قال ، زبيد أبو القاسم
 )١". (أبدا توبة له ثبتت

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 
 الصفار محمد بن إسماعیل إسناده حسن وعبید اهللا بن الحسن تصحیف والصواب أنھ عبد اهللا بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب و)١(

 وثقھ الدارقطنى وقال التمیمي ، الریاحي بكر أبو ، دینار بن یدیز بن العوام أبي بن أحمد بن محمدوثقھ الدارقطنى وقال ثقة والریاحى ھو 
 . قال أبو حاتم والذھبى وابن حجر صدوق الضریر  ھوآدم بن بشر وصدوق
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 ٧٨

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جل عنهم وقال ا باب حد من سب أبا بكر وعمر أو أحدا من الصحابة رضى ا
 تقَطَّع أَو يصلَّبوا أَو يقَتلُوا أَنْ فَسادا الْأَرِض ِفي ويسعونَ ورسولَه اللَّه ونَيحاِرب الَِّذين جزاُء ِإنما( وعال

ِديِهمأَي ملُهجأَرو ِخلَاٍف ِمن ا أَوفَوني ِض ِمنالْأَر ذَِلك ملَه يا ِفي ِخزينالد ملَهِة ِفي والْآِخر ذَابع 

 ِظيم١(.) ع( 
  }٦/ فضائل الصحابة للدار قطىن {

 بن فضيل نا : قال ، الزبريي أمحد أبو نا : قال ، سهل بن الفضل نا : قال ، اآلدمي إمساعيل بن حممد بن أمحد حدثين -
 وأرجلكم أيديكم لنقطعن منكم اهللا أمكن إن واهللا" : الرافضة من لرجل يقول ، حسن بن حسن مسعت : قال ، مرزوق

 ) ٢". (توبة منكم نقبل وال ، فخال من
 ال فقال فيه فكلم بقتله فهم يلق أو بالسيف ودعا به فدعا وعمر بكر أبا ينتقص السوداء ابن أن وروى أن عليا بلغه

 لسانه فأقطع دعوين"وقضى عمر فيمن سب الصحابة بقطع اللسان وقال ) ٣( املدائن إىل فسريه قال فيه أنا ببلد يساكين
 قطع إال وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول أصحاب من رجال شتم رجل يوجد ال بعدي من ا مليع سنة فتكون
ىل سبعني وجلد عمر بن عبد العزيز من سب ول من سب عثمان عشرة أسواط وزاد إوجلد عاصم األح) ٤"(لسانه

 )٥. (معاوية أسواطا
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 ).٣٣( المائدة آیة )١(
 بن الحسین بن أحمد قال  صدوق وقاال حجر وابن حاتم وأبو ثقة وقال النسائى وثقھ الحدیث جید صدوق سھل بن الفضل ـ جید سناد إ)٢(

 بن محمد بن دأحمو ، األحادیث جودة و المعرفة و الذكاء فى یعنى : الخطیب بكر أبو الحافظ قال الدواھى أحد كان : الصوفى إسحاق
  . أعلم واهللا عالمًا ثقة صالحًا وكان وقال الذھبى وثقھ ثقة اآلدمي إسماعیل

 علي بن محمد نا : قال ، األنماطي إسحاق بن أحمد أنا ، محمد بن اهللا عبید أنا )٢٣٧٩(خرجھ اللاللكائى فى أصول االعتقاد أ ضعیف )٣(
 ، بكر أبا ینتقص األسود ابن أن علیا بلغ " : قال ، شباك عن ، مغیرة عن ، األحوص وأب نا : قال ، یونس بن أحمد نا : قال ، حمدان بن

  واسناده المدائن والصواب " .الشام إلى فنفاه ، فیھ أنا ببلد یساكني ال : فقال ، فیھ فكلم ، بقتلھ فھم : فقال ، بالسیف ودعا ، بھ فدعا ، وعمر
ة لكنھ مدلس من المرتبة الثالثة ولم یصرح بالتحدیث فى الطرق األخرى  ولإلنقطاع بین ضعیف لعنعنة المغیرة بن مقسم الضبى وھو ثق

 ، سلیمان بن أحمد نا : قال ، محمد بن اهللا عبد أناشباك وعلى بن أبى طالب وبینھما رجالن صرح اللاللكائى بأحدھما كما فى موضع آخر 
 بن علي بلغ : إبراھیم عن ، شباك عن ، مغیرة عن ، األحوص أبو نا : قال ، أسد بن أحمد نا : قال ، سلیمان بن اهللا عبد بن محمد نا : قال
 نھ مرسلة فذكره  فبان منھ أن ابراھیم النخعى ھو من روى عنھ شباك الضبى ھذا األثر لكن ابراھیم لم یدرك علیا وروایتھ ع ..... طالب أبي
 . ال من ھذا الوجھ الضعیف واهللا أعلم واألثر ال یروى عن على إ  "مرسل سعید عن و ، مرسل على عن النخعى"  : زرعة أبو قال

 وغیرھم  وأبو القاسم بن بشران فى األمالى والخرائطى فى مساوئ األخالق)٢٣٧٦  ،٢٣٧٥(أخرجھ اللاللكائى فى أصول اإلعتقاد )٤(
لخ واسناده حسن لكنھ مرسل عبد اهللا البھى لم یدرك ا.... سب المقداد عمر بن اهللا عبید أن ، البھي عن ، وائل عن ، قیسكلھم من طریق 

 عن شعیب أبي بن العزیز عبد"  فقاال وقد ذكر ذلك ابو حاتم فى الجرح والتعدیل والبخارى فى التاریخ الكبیر(عمر وروایتھ عنھ مرسلة 
بیھ الذى یسمى باباه  البھى إنما ھى عن أوذكر ابن حبان فى ثقاتھ أن روایة " ) عنبسة عن حكام قالھ مرسل عنھ اهللا رضي عمر عن البھي

 .عن عمر واهللا أعلم
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 باب ما جاء فى قتل من سب أبا بكر وعمر أو غريمها من الصحابة كالرافضة وغريهم. 

  }١١٦٢ / تاريخ ابن معني للدورى {

 يقول احلسن بن احلسن نب اهللا عبد مسعت قال مرزوق بن فضيل حدثنا قال عون بن جعفر حدثنا قال العباس حدثنا - 
 )١(".اجلوار حق لوال لقربة قتلك ان واهللا"  الرافضة من لرجل

 له فقال ، تعاىل اهللا إىل لقربة قتلك إن واهللا":  الرافضة من لرجل يقول احلسن بن احلسنوىف رواية قال فضيل مسعت 
 من  جيره الرفضوجب ملا وهو األوىل واأل)٢( ".اجلد مين ولكنه ، مبزاح هذا ما واهللا » : فقال ، متزح إنك : الرجل

 والنقض البني للسنة وهو ما يستوجب كفر صاحبه احاديث الشيخني وغريمهأتكذيب النىب صلى اهللا عليه وسلم ورد 
 فيستتاب فإن تاب وإال عرض على السيف

 كنت ما بكر أبا يسب الرج رأيت أنك لو أرأيت ، أبه يا : أليب قلت" : قال ، أبزى بن الرمحن عبد بن سعيدوقال 
 قد أمر : قال ؟ فعثمان : قلت : قال عنقه أضرب كنت : قال ؟ فعمر : قلت : قال ، عنقه أضرب كنت : قال ؟ فاعال

 )٣( "فيه اختلف
 بسب أحد يقتل ال "وقال عمر بن عبد العزيز" سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد ألحد ليستإا "وقال أبو بكر 

  )٤(وروى عن أىب هريرة مثله  " وسلم عليه اهللا صلى النيب سب من إال ، أحد
فهذا المينع احلد وحيمل نفى القتل فيه على حال ما إذا مل يدل السب إال على فسق صاحبه وليس مثة رفض ختشى منه الفتنة فى الدين 

ه وغريه ممايستوجب كفر صاحبه وال يعارض من تكذيب للنبى ورد للسنة واستحالل للحرام وحتريم للحالل والتدين بالسب واستحالل
هذا بسب أبى بكر فى وجود النبى صلى ا عليه وسلم وعدم حكمه فيه بشئ من ذلك بل يعلم منه يقينا الفرق بني سب الرافضى 

 .وسب غريه وا أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 یعني عاصم قال قال معاویة أبو حدثنا قال) ٩٤٨(ألحول لمن سب عثمان فأخرجھ أحمد فى العلل ومعرفة الرجال أما جلد عاصم ا )٥(
حتى یسبھ یزل فلم أخرى عشرة فضربتھ ضربتھ لما عاد ثم قال أسواط عشرة فضربتھ عثمان سب قد برجل أتیت األحول  
 ثقة من رجال الشیخین الكوفى الضریر معاویة أبو ، السعدى التمیمى خازم بن محمد وسنده صحیح وأبو معاویة ھو سوطا سبعین ضربتھ

 أنا : قال ، یعقوب بن اهللا عبد بن جعفر أنا )٢٣٨٥ (وأما جلد عمر بن عبد العزیز من شتم معاویة فأخرجھ اللاللكائى فى أصول االعتقاد
 عمر رأیت ما : قال ، میسرة بن إبراھیم عن ، مسلم بن محمد عن ، المبارك ابن نا : قال ، كریب أبو نا : قال ، الرویاني ھارون بن محمد
 بكر، أبو الثقة، الحافظ االمام وسنده صحیح ومحمد بن ھارون ھو أسواطا فضربھ ، معاویة شتم إنسانا إال ، قط إنسانا ضرب العزیز عبد بن

 موصوف ھو:  عن الرویانى مسنده وقال الخلیلى ھو من روىیعقوب بن اهللا عبد بن  جعفر الرویانى صاحب المسند وھارون بن محمد
 مختلف فیھ واألرجح توثیقھ الطائفى ، شونیر أو سنین أو سس أو سوس أو سوسن بنأما محمد بن مسلم فھو .الدیانة وحسن بالعدالة،

ع كالم فى حفظھ ال یصل الحتجاج مسلم بھ وتوثیق ابن معین والدورى ویعقوب بن سفیان وابن مھدى وابن عدى وأبى داود والعجلى لھ م
. أعلم واهللابھ إلى حد الضعف أو عدم اإلحتجاج بھ ولذا قال الذھبى فیھ لین وقد وثق 

 وھذا إسناد صحیح ) ١٣/٦٧(أخرجھ ابن عساكر فى تاریخ دمشق  صحیح  )١(
 الحسن بن الحسن سمعت : قال ، ضیلف عن ، ھارون بن یزید نا ، الحسن نا ، اهللا عبد نا  فى نسختھ صحیح أخرجھ أبو الفضل الزھرى)٢(
 ، بمزاح ھذا ما واهللا : فقال ، تمزح إنك : الرجل لھ فقال ، تعالى اهللا إلى لقربة قتلك إن واهللا " : الرافضة من لرجل یقول عنھ ، اهللا رضي ،
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 یدعبوعبد اهللا ھو بن الحسن المدائنى وثقھ الخطیب والذھبى وقاال ثقة  وأبو الفضل الزھرى ھو وسنده صحیح أوحسن ". الجد مني ولكنھ=
  ثقة وثقھالزھري الفضل أبو عوف بن الرحمن عبد بن إبراھیم بن سعد بن إبراھیم بن سعد بن اهللا عبید بن محمد بن الرحمن عبد بن اهللا

قطنى والبرقانى واألزجى واألزھرى والخطیب وقالوا ثقة وأما الحسن فلم أره مصرحا بھ فى طرق األثر األخرى وھو واهللا أعلم واحد الدار
والجمیع ثقات وكل حسن  الخالل الھذلى محمد بن على بن الحسنثة الحسن بن أحمد بن أبى شعیب الحرانى او الحسن بن عرفة او من ثال

 راشد بن على  بن /العبدى عرفة بن(ممن ذكره المزى فى التھذیب أن لھ روایة عن یزید بن ھارون فھو إما ثقة أو صدوق كالحسن  
 زیاد بن شاذان بن خلف  بن /المروزى الرحمن عبد بن بكر بن  /الزعفرانى محمد بن  /الكرمانى الفرات بن /لالخال على بن /الواسطى
 .علم واهللا أ ) العبدى نشیط بن الجعد بن یحیى  بن /الواسطى

 أبزي بن نالرحم عبد بن سعید عن كھیل بن سلمة عن األعمش نا معاویة أبو أخبرنا )١٣٣٤(صحیح أخرجھ ابن راھویة فى مسنده  )٣(
 عنقھ أضرب كنت قال فعمر قلت قال عنقھ أضرب كنت قال فاعال كنت ما بكر أبا یسب رجال رأیت أنك لو أرأیت أبھ یا " : ألبي قلت قال
 وإسناده صحیح  وأبو نحوه أبزي بن عن حوشب بن خلف عن عیینة بن عن أسامة أبو أخبرنا "فیھ اختلف قد أمر قال فعثمان قلت قال

 . ثقة من رجال الشیخین الكوفى الضریر معاویة أبو ، السعدى التمیمى خازم بن محمد معاویة ھو
 بن زھیر حدثنا) ٨٢(فأخرجھ أبى یعلى فى المسند  سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رسول بعد ألحد لیست أما قول أبى بكر الصدیق إنھا )٤(

 بكر أبا سب رجال أن : برزة أبي عن یحدث اهللا عبد السوار أبا سمعت : قال العنبري توبة أخبرني شعبة حدثنا عمر بن عثمان حدثنا حرب
بھ وإسناده صحیح وأما قول عمر بن عبد العزیز فأخرجھ ابن سعد فى الطبقات ....  :قال ؟ اهللا رسول خلیفة یا عنقھ أضرب أال فقلت : قال

 عمر إلى الرحمن عبد بن الحمید عبد كتب: قال سعید بن یحیى برناأخ: قال زید بن حماد حدثنا: قال مسلم بن عفان أخبرنا) ٥/٣٦٩(الكبرى 
. رأیك ذلك في ألستطلع إلیك وكتبت فحبستھ عنقھ أضرب أن فھممت یشتمك،: حماد قال وربما یسبك، رجل إلي رفع إنھ: العزیز عبد بن

 سبیلھ خل أو شئت إن فاسببھ وسلم، علیھ اهللا صلى ،النبي سب من إال أحد بسب أحد یقتل ال إنھ بھ، ألقدتك قتلتھ لو إنك أما: إلیھ فكتب
 الواسطي إسماعیل بن یحیى حدثنا ، یوسف بن حجاج حدثناابن أبى عاصم فى الدیات  واسناده صحیح وروى عن أبى ھریرة أیضا كما عند

 إسماعیل بن یحیىناده ضعیف ألجل بھ وإس... قال عنھ اهللا رضي ھریرة أبي عن ، سلمة أبي عن ، الزھري عن ، سعد بن إبراھیم حدثنا ،
 . وھو مجھول الحال واهللا أعلم الواسطي
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  من الدين وقال على عنباب ما جاء فى قتال اإلمام للرافضة إذا مرقت النبى صلى ا 
 فإن لوهمفاقت لقيتموهم فأينما الرمية من السهم ميرق كما الدين من ميرقون"  فى مروق اخلوارجعليه وسلم

 )١(".  القيامة يوم قتلهم ملن أجرا قتلهم يف

 }٦/ فضائل الصحابة للدار قطىن {

 نا : قال ، الزبريي أمحد أبو نا : قال ، سهل بن الفضل نا : قال إمساعيل بن حممد بن أمحد ، اآلدمي بكر أبو حدثنا -
 علينا مرقت واهللا قد " :يقول احلسن بن اهللا عبد أخا ، احلسن بن احلسن بن إبراهيم مسعت : قال ، مرزوق بن فضيل

 )٢ (".طالب أيب بن علي على احلرورية مرقت كما الرافضة
وأصل املروق من الدين  وهو ما يعنى الزحف واإلستنفار لقتاهلم كما قاتل على اخلوارج وذلك بعد النصح هلم وإقامة احلجة عليهم

 )*( . وا أعلم النبى والصحابة ولو مل يكفر به صاحبههو مفارقة اجلماعة باعتقاد أو فعل مل يكن عليه 

 }١٥٧/ جزء أىب الطاهر  {

 عن اهلمداين العباس بن اجلبار عبد حدثنا قال سفيان حدثنا قال عباد بن حممد حدثنا قال عبدوس بن حممد حدثنا -
 هذا يف يعذرين من يقول وهو املنرب على وهو السالم عليه عليا رأيت"  :قال الكندي عدي حجية عن كهيل بن سلمة

 يزال ال أن لوال السوداء ابن يعين سلم و عليه اهللا صلى رسوله وعلى جل و عز اهللا على يكذب الذي األسود احلميت
 )٣ ".(ركاما منهم جلعلت النهر أهل دماء علي ادعيت كما دمه علي تنعي عصابة علي خترج

 . رضى اهللا عنهما وعمر ىف أىب بكرونيقعومن على شاكلته وكان ابن سبأ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال النبى صلى اهللا علیھ ) ٣٣٤٤(وفى روایة أبى سعید الخدرى عند البخارى ) ١٠٦٦(ومسلم ) ٦٩٣٠( صحیح أخرجھ البخارى )١(
  ." عاد قتل ألقتلنھم أدركتھم أنا لئن األوثان أھل ویدعون سالماإل أھل یقتلون میةرال من السھم مروق الدین من یمرقون"وسلم 

 بن الحسین بن أحمد قال  صدوق وقاال حجر وابن حاتم وأبو ثقة وقال النسائى وثقھ الحدیث جید صدوق سھل بن الفضل جید سناد إ)٢(
 بن محمد بن أحمدو ، األحادیث جودة و المعرفة و الذكاء فى یعنى : الخطیب بكر أبو الحافظ قال الدواھى أحد كان : الصوفى إسحاق

 یذكر ولم الضعفاء في المغنى فى الذھبى ذكره الحسن بن الحسن بن إبراھیم و عالمًا ثقة صالحًا وكان وقال الذھبى وثقھ ثقة اآلدمي إسماعیل
 عنھ روى قد قلت یذكر فیھ جرحا ولم اتمح أبو وذكره ثقاتھ فى حبان ابن وذكره) المنفعة تعجیل فى حجر ابن قالھ (مستندا فیھ لذكره

 ھذا فى ضعفھ أن اال أقرب الضعف الى فھو مرزوق بن فضیل وھو واحد وثقة المتوكل بن یحیى عقیل وأبو النواء كثیر وھما ضعیفین
 عن بسنده )٢٨٠٣ (قاداالعت أصول فى اللاللكائى أخرجھ وقد المراد وھو لیھإ صح وقد كالمھ من واألثر السند منتھى ألنھ یضر ال األثر

 حدثنا : قال األعرج سھل بن فضل حدثنا : قال الواسطي الحمید عبد ابن ثنا) ١٩٢٣( الشریعة فى واآلجرى أیضا حسن بن حسن بن ابراھیم
  =أمكن لئن واهللا : الرافضة من لرجل یقول عنھما اهللا رضي ، حسن بن حسن سمعت : قال مرزوق بن فضیل حدثنا : قال الزبیري أحمد أبو
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رضي علي على الحروریة مرقت كما الرافضة علینا مرقت : یقول وسمعتھ : وقال ، توبة منكم یقبل وال وأرجلكم كمأیدیلتقطعن  منكم اهللا= 
 ال األثر ھذا فى وحالھ صدوقحجر ابن وقال وقال ذكره ابن حبان فى ثقاتھ طالب أبى بن على بن حسن بن وحسن جید سنادهوإ عنھ اهللا

 عبد بن محمد بن اهللا عبد ھو الواسطي الحمید عبد وابن المراد وھو الیھ صح وقد كالمھ من ألثروا السند منتھى من كونھ  لما بینایضر
 روایة یمنع وال ) والحسن ابراھیم أى (اإلثنین عن فضیل یرویھ ان مانع وال ثقة وقال الخطیب وثقھ األصل واسطي القطان بكر أبو الحمید
 من ذلك على أدل وال البیت آل من غیره مثلھا روى ثم الصادق جعفر عن صحت آثار من فكم أیضا الحسن بلفظھ یرویھ نأ لھ ابراھیم
 أخبرني مالك بن علي بن الحسن بن عمر حدثنا فقال على بن زید عن ولكن بسنده معنا الذى األثر لھذا )٧٤( فى األمالى سمعون ابن روایة
 في أبي وحرب حربي الرافضة علي بن زید قال قال السدي عن نصر بن أسباط حدثنا حماد بن عمر حدثنا الحارث بن سلیمان بن محمد
 بن أسباط لوال حسنا یكون أن وكاد ثقات رجالھ وسنده. عنھ اهللا رضي علي على الخوارج مرقت كما علینا الرافضة مرقت واآلخرة الدنیا
 أبو القاضي االشنانيوھو  سمعون ابن وشیخ  ـلمتابعاتوا الشواھد فى ویعتبر تفرد إذا بحدیثھ یحتج ال أنھ أعلم واهللا فیھ فالراجح ـ نصر

 وكذبھ بل وضعفھ قطنى الدار توثیقھ رد ولكن الحافظ على ابو وثقھ االشناني البغدادي الشیباني مالك، بن علي بن الحسن بن عمر الحسین،
 أقوال ذكر ثم الخ  ......وحدیثا قدیما عنھ لناسا وحمل كثیرا حدیثا حدث فقال كثیرا علیھ وأثنى الخطیب لھ ترجم وقدأیضا  الخالل وضعفھ

 وقد ووثقھ عدلھ من قول ففیھ ألعملنا ذكره بما للجرح وتفسیره لھ قطنى الدار تكذیب لوال أنھ والحق لھ وتكذیبھ قطنى الدار ورد وثقھ من
 نسأل اهللا الھدى " اهللا سامحھ" الترجمھ نھایة ىف وقال یوثقھ لم إذ فیھ قطنى الدار ذكره ما الى مال أنھ ویبدو السیر فى الذھبى لھ ترجم

 .والسداد
سناده حسن حجیة بن عدى صدوق حسن الحدیث وھو ما اعتمده فیھ البغوى واألحوذى واأللبانى واألرنؤوط وقد ذھب الحاكم والذھبى  إ)٣(

 المكى اهللا عبد أبو ، الزبرقان بنبن عباد ھو الى تصحیح روایتھ واألرجح فیھ واهللا أعلم أنھ ال یبلغ الصحیح ولكن حسن الحدیث ومحمد 
 الحفظ في المعدودین من وكانوثقھ الخطیب فقال  السراج السلمي احمد أبو كامل بن  ھوعبدوس بن  محمدصدوق من رجال الشیخین و

 .حنبل بن احمد بن اهللا لعبد كاألخ ناوك وضبطھ لثقتھ عنھ الناس أكثر بالحدیث المعرفة وحسن
مروق من الدین ھو مفارقة الجماعة باعتقاد أو فعل لم یكن علیھ النبى والصحابة ولو لم یكفر بھ صاحبھ فأما مفارقة الجماعة وأصل ال(*) 

 لإلسالم التارك نفر ثالثة إال اهللا رسول وأني اهللا إال الھ ال أن یشھد مسلم امرئ دم یحل ال(فھى التى قال فیھا النبى صلى اهللا علیھ وسلم 
 النار في وسبعون ثنتان وسبعین ثالث على ستفترق( وأما الجماعة فھى التى قال فیھا النبى صلى اهللا علیھ وسلم )الخ.....ماعةالج مفارق

 كما فى روایة التى منھجھا ما كان علیھ النبى صلى اهللا علیھ وسلم وصحابتھ الجماعة وال ریب أنھا) الجماعة وھي الجنة في وواحدة
 وأما اإلعتقاد فكثیر منھ اعتقاد تكفیر المسلمین  "وأصحابي الیوم علیھ أنا ما على كان من قال الفرقة تلك وما قالوا" الطبرانى بسند حسن 

عموما كالذى تقول بھ الخوارج فیمن ال یعتقد منھجھم أو تكفیر بعضھم من الصحابة كالذى تقول بھ الرافضة أو إعتقاد استحالل دماء 
 اإلسالم أھل یقتلون( النبى صلى اهللا علیھ وسلم فى بیانھ لعلة مروق الخوارج من الدین كما فى روایة البخارى المسلمین وھوالذى أشار إلیھ

ـ وقد سبق ـ إلى غیر ذلك من اإلعتقادات التى بینا بعضھا فى ھذا المؤلف وأما الفعل فمثالھ منازعة األمر أھلھ و ) األوثان أھل ویدعون
 یده صفقة فأعطاه إماما بایع ومن(لطاعة علیھم وھو الذى أشار إلیھ النبى بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم  الخروج على الحكام وشق عصا ا

 ھنات ستكون إنھ(  وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم }١٨٤٤ /مسلم { ) اآلخر عنق فاضربوا ینازعھ خرأ جاء فإن استطاع إن فلیطعھ قلبھ وثمرة
ا عدم الصالة وراء أئمة ویدخل في الفعل أیض )كان من كائنا بالسیف فاضربوه جمیع ھيو األمة ھذه أمر یفرق أن أراد فمن وھنات

الصالة ورائھم فى تقیھ ثم إعادتھا بعد ذلك إذا بان منھ أو أقر بھ وإال فلم نؤمر بأن نشق على ما فى النوایا والقلوب إلى غیر المسلمین أو 
 .ھلھا لصارت قتنة فى األرض وفساد كبیر نسأل اهللا الھدى والسدادذلك من اإلعتقادات واألفعال التى لو ترك العنان أل
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 باب ما جيب على اإلمام بعدالنصيحة وإقامة احلجة من اإلعتزال إذا رجع عن غري قتال 
 ).١()يتقُونَ ما لَهم يبين حتى هداهم ِإذْ بعد قَوما ِليِضلَّ اللَّه كَانَ وما( وقول ا تعاىل

 }٤٧٠٢/ املستدرك للحاكم {

 عن فضيل بن حممد ثنا املنذر بن علي ثنا األهوازي عبدان ثنا النخعي حممد بن أمحد أبو سعيد )سعيد بن  ( حدثين –
 ىلإ صفني من انصرافه بعد عليا اعتزلوا : معهما ناسا و ربعي بن شيب و الكواء بن اهللا عبد أن" وائل أيب عن األعمش
 و عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من بعدمها فمن عنهما اهللا رضي عمر و بكر أيب سب من عليهم أنكر ملا الكوفة
 )٢( ".قتال غري عن رجع و حاجهم و علي إليهم فخرج عليه خرجوا و فخالفوه سلم

 ال" أين علي ميانأ منها ألفاظ زيادة جحيفة أيب عن كهيل بن سلمة عن شعبة عن الفرازي إسحاق أيب حديث يف و 
 ".جل و عز اهللا ألقي حىت بلدة يف أساكنكم

 فيه يشتم ببلد نقيم ال" : وقالوا ، قرقيسيا إىل الكوفة من حامت بن وعدي ، وحنظلة ، اهللا عبد بن جرير حتولو
  .)٣("عثمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 )١١٥(آیة  التوبة )١(
 وھو وھم أو تصحیف ولم أراجع المخطوط لكن النخعي محمد بن إسناد صحیح وشیخ الحاكم فى المطبوع  قال حدثنى سعید بن أحمد )٢(

  وھو ما تبین فى حدیث الحافظ المروزي ثم الفسوي النخعي سعید أبو عصمة بن رمیح بن محمد بن أحمدالمحفوظ أنھ أبو سعید النخعى 
الخ وقد صرح الحاكم باسمھ  ..... األھوازي عبدان ثنا النخعي سعید أبو وأخبرني )٤٧٠٣(لحاكم من طریق عبدان األھوازى آخر أخرجھ ا

 ھاشم بن سعید سمعت : قال الكندي نصر بن إبراھیم ثنا النخعي رمیح بن محمد بن أحمد سعید أبو حدثني) ٢٧١٣(كامال فى موضع آخر
) حدیثا الناس أثبت من فإنھ غیره إلى تعد فال معاویة بن زھیر وجھ من الحدیث وجدت إذا(  : یقول نبلح بن أحمد سمعت : یقول الكاغذي

 وقال ثقة فى الحدیث ورد الخطیب قول من ضعفھ الفوارس أبي بن محمد الفتح  أبووأبو سعید النخعى ثقة وثقھ الحاكم وقال ثقة مأمون و
) ذلك في لقوه الذین شیوخنا یختلف لم ثبتًا ثقة كان رمیح بن فإن نعیم وأبي زرعة أبي قول خالفب عندنا واألمر(كأبى زرعة وأبى نعیم فقال 
 صاحب عبدان، الجوالیقي االھوازي أبو محمد العالمة، الحجة الحافظ زیاد، بن موسى بن أحمد بن اهللا عبدوأما عبدان األھوازى فھو 

 طالب أبي بن إبراھیم: أربعة الحدیث أئمة من رأیت: یقول الحافظ علي أبا سمعت: الحاكم وثقھ الذھبى وقال حافظ صدوق وقال المصنفات
 في رأیت ما حدیث، ألف مئة یحفظ فكان عبدان، فأما: قال باالھواز وعبدان بمصر، والنسائي بنیسابور، خزیمة وابن مسلم رفیق یعني

 . وقد عده الھیثمى من رجال الصحیح واهللا أعلممنھ أحفظ المشایخ
 قال ، عمرو بن داود نا : قال ، البغوي محمد بن اهللا عبد أنا : قال ، علي بن عیسى أنا  )٢٣٨١(اللاللكائى فى أصول االعتقاد أخرجھ )٣( 

 ھفی یشتم ببلد نقیم ال : وقالوا ، قرقیسیا إلى الكوفة من حاتم بن وعدي ، وحنظلة ، اهللا عبد بن جریر تحول " : قال ، مغیرة عن ، جریر نا: 
 ثم إن تحول  ھـ ١٣٦ توفى صغارالتابعین عاصروا الذین منوإسناده صحیح لكنھ مرسل ألن المغیرة وھو بن مقسم الضبى  "  عثمان

 ھـ إذ أن حنظلة كانت وفاتھ بعد وفاة على رضى اهللا عنھ وقال ابن حبان فى أیام معاویة یعنى ٤٠ھؤالء الصحابة الكرام الغالب أنھ كان قبل 
  ھوعلي بن عیسى ھـ  وما بعدھا وھو مایعنى أن تحولھم كان قبل ھذا الزمن وھو مالم یدركھ المغیرة فى الغالب واهللا أعلم ، و٤٠فى حدود 

 الكتاب صحیح السماع، ثبت كان قال الخطیب المسند العالم الجلیل البغدادي الشیخ الجراح بن داود ابن عیسى بن علي بن عیسى القاسم، أبو
 أبو العصر، مسند المعمر، الحجة االمام الحافظ شاھنشاه، بن سابور بن المرزبان بن العزیز عبد بن محمد بن اهللا عبدو واما البغوى فھ

 الحسن بن عمر قال.لھ ومدحھ علیھ، وثناؤه البغوي، توثیق موسى عن المحفوظ  الخطیب قال والمولد الدار البغدادي االصل، البغوي القاسم
 والثالثة الذین ذكرھم لھ لقیل الثقة، فوق: لھ یقال أن النسان جاز لو صدوق، ثقة: فقال البغوي، عن ھارون نب موسى سألت: االشناني

 و طریف أبو ، الطائى الحشرج بن سعد بن اهللا عبد بن حاتم بن عدىالمغیرة بن مقسم الضبى من صحابة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
 أحمد قال قال المزى فى تھذیب الكمال الیمانى ، اهللا عبد أبو قیل و ، عمرو أبو ، القسرى البجلى جابر بن اهللا عبد بن جریر ووھب أبو یقال
   =فیھا یشتم ببلدة أقیم ال : قال و . قرقیسیا إلى الكوفة من انتقل قد كان و ، عشر سنة رمضان فى أسلم إنھ : یقال : البرقى ابن اهللا عبد بن
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 ثم الكوفة نزل ( الكاتب بحنظلة المعروف ، األسیدى ربعى أبو ، التمیمى الحارث بن ریاح بن صیفى بن الربیع بن حنظلة،و عثمان= 
 كان و ، الوحى سلم و علیھ اهللا صلى للنبى كتب ألنھ الكاتب سمى إنما : البرقى ابن اهللا عبد بن أحمد وقال قال المزى فى التھذیب )قرقیسیا
 جاء ، مات حتى للفتنة معتزال كان و ، على بعد توفى و ، عثمان فیھ یشتم ببلد أقیم ال : قال و ، قرقیسیا إلى انتقل عثمان شتم فلما بالكوفة
  .حدیثان عنھ
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 ٨٥

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنهم باب ماجاء فى تفضيل عثمان بعد أبى بكر وعمر رضى ا. 
 }٨٨٠ /مسند أمحد  {

 اهللا رضي عليا مسعت جحيفة أيب عن الشعيب عن إمساعيل ثنا معاوية أبو وثنا ح خالد أيب بن عن عيينة بن سفيان ثنا -
 ).١"(بالثالث حلدثتكم شئت ولو عنهما اهللا رضي وعمر بكر أبو نبيها بعد األمة هذه خري " :يقول عنه

 ).٢ ( رضى اهللا عنهوروى عن على بن أىب طالب رضى اهللا عنه من غري وجه أنه عثمان
 مث وعثمان وعمر بكر أبو متوافرون ابهوأصح حي وسلم عليه اهللا صلى اهللا ورسول نعد كنا"وقال ابن عمر

 )٣(".نسكت
 أبو يقل مل من ويلك: له فقال. وعثمان وعلي وعمر بكر أبو عبيد بن حممد عند رجل قال": قال أيوب بن اهللا عبدقال  و

 )٤(."وسلم عليه اهللا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب على أزرى فقد وعلي وعثمان وعمر بكر
 ـ اهللا اتقوا وعثمان وعمر بكر أبو نبيها بعد األمة هذه خري" مرة غري يقول عبيد بن حممد مسعت قالورى وىف رواية الد

 )٥ ("الكوفيون هؤالء خيدعكم ال ـ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ( الكوفى اهللا عبد أبوعیل بن أبى خالد قات وبن أبى خالد ھو إسمارجالھ ثوھذا إسناد صحیح ) ٣١٩٥٠( صحیح أخرجھ ابن أبى شیبة )١(

. )خالد و أشعث أخو  
قد روى عنھ من ثالث طرق كلھامن قبیل الضعیف فأما ) عثمان ثم عمر ثم بكر أبو نبیھا بعد األمة ھذه خیر(قول على رضى اهللا عنھ  ) ٢(

 عبد عن سمینة  أبي بن یحیى بن محمد ثنا المجدر بن حمید بن محمد حدثنا )١٩٥(الطریق األول فأخرجھ أبو على الطوسى فى المستخرج 
 ثم عمر ثم بكر أبو نبیھا بعد األمة ھذه خیر" یقول علیا سمعنا قال حریث بن عمرو عن حریث بن عمرو مولى سوید عن داود بن اهللا

 مولى األسود أبو سوید(ى ذكره ابن حبان فى ثقاتھ فقال وإسناده ضعیف لحال سوید مولى عمرو بن حریث وھو أبو األسود المحارب" عثمان
وھو مجھول الحال وأما باقى رجال ) كدام بن مسعر عنھ روى حریث بن عمرو عن یروى الكوفى القرشي المخزومي حریث بن عمرو

 بن وثقھ الذھبى وقال ثقة واوشبكرد الملقب الطوسي نصر، بن علي بن الحسن علي أبو الرحال، الحافط ماماإلالطوسى ھو (اإلسناد فثقات 
)  وثقھ الخطیب وقال ثقة وباقى رجال اإلسناد مترجم لھم فى التھذیبالمجدر بابن یعرف البیع بكر أبو حمید بن ھارون بن محمدھو  المجدر

 بن إبراھیم دثكمح المخرمي بھرام بن محمي بن الحسنمن طرق عدة عن ) ١/٣٢٥( وأماالطریق الثانى فأخرجھ الخطیب فى تاریخ بغداد 
 ھذه خیر المنبر على یقول طالب أبي بن علي سمعت قال القاضي شریحا سمعت قال الشعبي عن مجالد عن ھشیم نبأنا قال الھروي اهللا عبد
ر بن  واختلف الرواة على ابن محمى فرواه أبو جعفر النقاس وعبد اهللا بن موسى الھاشمى وعم عثمان ثم عمر ثم بكر أبو نبیھا بعد األمة

بینما رواه أبو القاسم األزھرى "  ثم عثمان"بھ بزیادة قولھ  ........ المخرمي بھرام بن محمي بن الحسنمحمد بن ابراھیم البجلى ثالثتھم عن 
  ثم وھو مدلسوعلى كل فاالسناد ضعیف أیضا لعنعنة ھشیم" ثم عثمان"بھ  بدون زیادة  ..........المخرمي بھرام بن محمي بن الحسنعن 

 أنا الخزاعي أنا الخلیلي أنا الفضیلي الفضل أبو أخبرنا) ٣٠/٣٧٥(لضعف مجالد أما الطریق الثالث فأخرجھ ابن عساكر فى تاریخ دمشق 
 ھالل أبو نا بردة أبي عن سلمة بن خالد عن أبیھ عن زائدة أبي بن زكریا بن یحیى نا العسكري محمد بن سھل نا الدوري عباس نا الھیثم
 ثم قال من ثم قلت قال بكر أبو قال ) وسلم علیھ اهللا صلى ( نبیھا بعد األمة ھذه خیر من المؤمنین أمیر یا طالب أبي بن لعلي قلت قال العتكي
وقد صح السند إلى أبى ھالل ) الحدیث ھذا یسمع أن یشتھي یحیى كان عباس قال  (الرابع وال فقال المؤمنین أمیر یا أنت ثم قلت قال عمر

  = عنھ واختلف زئدة أبي بن زكریا بن یحیى یرویھ " فقاللعتكى لكنھ مجھول الحال أیضا وقد سئل الدارقطنى عن ھذا الحدیثالعكى أو ا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 عن وغیره العسكري محمد بن سھل وخالفھ الثقفي ھالل أبي عن سلمة بن خالد عن أبیھ عن زكریا بن یحیى عن حسان بنفرواه وضاح = 

ولألثر شواھد أخرى منھا حدیث الباب  " بالصواب أشبھ وھو علي عن ھالل أبي عن أبردة عن سلمة بن خالد عن أبیھ عن زكریا بن یحیى
وھو صحیح كما سبق ثم ما " بالثالث لحدثتكم شئت ولو عنھما اهللا رضي وعمر بكر أبو نبیھا بعد األمة ھذه خیر"والذى قال فیھ على 

 قلت بكر أبو قال وسلم علیھ اهللا صلى اهللا لرسو بعد خیر الناس أي ألبي قلت :"قال الحنفیة بن محمدمن طریق ) ٣٦٧١(أخرجھ البخارى 
. واهللا أعلم"المسلمین من رجل إال أنا ما قال أنت ثم قلت عثمان یقول أن وخشیت عمر ثم قال من ثم  
 أبي بن سھیل ثنا معاویة ىأبواللفظ لھ كالھما من طریق ) ٤٦٢٦(وأحمد فى المسند) ٣١٩٣٦( أخرجھ ابن أبى شیبة فى المصنف )٣( 

. صحیحهبھ و إسناد ...عمر بن عن أبیھ نع صالح  
 بن حبشون حدثنا المقرئ إبراھیم بن عمر أخبرنا الصیرفي علي بن اهللا عبید أخبرنا) ٢/٣٦٧(صحیح أخرجھ الخطیب فى تاریخ بغداد  )٤(

  . صحیحهبھ و إسناد... أیوب بن اهللا عبد حدثنا الخالل أیوب بن موسى
  صحیحه إسناد فذكره و ...مرة غیر یقول عبید بن محمد سمعت قال الدوري محمد بن العباس أخبرنا )٥٨٣( أخرجھ الخالل فى السنة )٥(
األحدب الكوفى اهللا عبد أبو ، الطنافسى أمیة أبى بن  ھوعبید بن  محمدو.  




















PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٧

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنهماباب نفى حممد بن احلنفية أى كراهي ة بني عثمان وعلى رضى ا. 

 }١٢٣٧ /  ألمحدل الصحابةفضائ{
 من ناس علي إىل جاء" : قال علي بن حممد عن الثوري منذر عن سوقة بن حممد عن عيينة بن أنا قال الرزاق عبد قثنا -

 أمر وهذا سعاتك شكوا قد الناس أن له فقل عثمان إىل الكتاب ذا اذهب أيب يل فقال قال عثمان سعاة فشكوا الناس
 ذاكرا كان فلو قال له ذلك فذكرت عثمان فأتيت قال به فليأخذوا فمرهم الصدقة يف وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول
 )١". (بسوء يعىن يومئذ لذكره بشيء عثمان

 إنكم ، الناس أيها يا ، الناس أيها يا ، الناس أيها يا": وقال على وهو خيطب الناس بأعلى صوته على منرب الكوفة 
 سرر على إخوانا غل من صدورهم يف ما ونزعنا : ( وجل عز اهللا قال كما ومثله مثلي فإن ، عثمان يف تكثرون
 )٢". (متقابلني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.وھذا إسناد صحیح) ٣١١١(صحیح أخرجھ البخارى ) ١(  
 وكانت : أبي قال - الغصن أبي یزید بن حسان بنت عمر أم حدثتنا : قال) ٧٢٩( فى فضائل الصحابةأحمد بمجموع طرقھ أخرجھ حسن )٢(

 الناس یخطب المنبر على قائم طالب أبي بن وعلي : قال ، الكوفة مسجد ، األكبر المسجد دخلت : قال أبي حدثني : قالت - صدق عجوز
ال كانت عجوز صدق وقال ایضا صدوق عن أبیھا فذكره  واسناده ضعیف أم عمر وثقھا أحمد وق ....مرار ثالث صوتھ بأعلى ینادي وھو

بى حسان واه الخطیب فى التاریخ بسنده عن أومما یرجح صدقھ  ما ر( وأما أبوھا حسان بن زید فمجھول الحال ذكره ابن حبان فى ثقاتھ 
 بن الحارث بن اهللا عبدى ھذا األثر وقد تابع حسان بن زید ف) الزیادى یقول سمعت حسان بن زید یقول لم یستعن على الكذابین بمثل التاریخ 

 أدرك : الواقدي قال وھو مختلف فى صحبتھ فقد ذكره ابن حجر فى اإلصابة وابن عبد البر فى اإلستیعاب وقال بصحبتھ الزركلى و نوفل
د ابن أبى عاصم فى السنة عن بینما ذكره ابن حبان فى ثقاتھ وعده من التابعین والمتابعة شیئا عنھ یحفظ ولم سلم و علیھ اهللا صلى النبي

 نوفل بن الحارث بن اهللا عبد بن الصلت عن ، یعقوب بن یوسف عن ، الرحمن عبد بن حصین عن ، أبي ثنا ، خالد بن محمد ثنا) ١٢١٥(
 امرأتھ إذاف ، بیتھ فأدخلني ، بیدي فأخذ : قال ، الجمل أصحاب قتال من فرغ حیث ، الكوفة علي مع قدمت : قال ، حدثھ أباه أن ، حدثني
 وذكرنا ، وقرابتھ قومھ وذكرنا ، عثمان ذكرنا ، سمعت ما : قلنا : امرأتھ فقالت . وانتھرھن ؟ یبكیكن ما : فقال ، الحجرة في تبكیان وابنتھ
 ، غل من صدورھم في ما ونزعنا : ( اهللا قال الذین من نكون أن ألرجو إني : فقال ، وتركھن إلي فأقبل : فقال . لذلك فبكینا ؟ وطلحة الزبیر
 وسنده ضعیف لحال یوسف بن یعقوب وھو بن حاطب مجھول الحال و ذكره ابن حبان ؟ ھم یكن لم إن ھم من ، متقابلین سرر على إخوانا

 حدثنافى ثقاتھ وترجم لھ ابن أبى حاتم ولم یذكر فیھ جرحا وال تعدیال ولكن أخرجھ ابن أبى شیبة فى المصنف بسند جید بدون ذكر عثمان 
 قال ممن والزبیر وطلحة أنا أكون أن ألرجو إني علي قال قال حراش بن ربعي عن ھند أبي بن نعیم عن البجلي اهللا عبد بن إبان عن وكیع
 استأذن أنھ األشتر أن محمد أیوب عن عن الوھاب عبد حدثنا )٣٧٤( كما أخرجھ المروزى فى الفتن غل من صدورھم في ما ونزعنا اهللا
 قال أجل قال لھ حجبتني عثمان ابن كان ولو قال أجل قال ھذا أجل من حجبتني أراك قال لطلحة ابن عنده فإذا لھ أذن ثم فحجبھ علي على
 وسنده رجالھ ثقات ولكن فیھ متقابلین سرر على  إخوانا غل من صدورھم في ما ونزعنا تعالى اهللا قال ممن وعثمان أنا أكون أن ألرجو إني

سیرین ومالك بن الحارث الذى یسمى األشتر النخعى ویشھد لصحة األثر أیضا ما أخرجھ الحاكم فى المستدرك من انقطاع ما بین محمد بن 
 نجدة بن أحمد ثناـ الصواب محمد المزنى ـ  المزني محمد أبو حدثنا )٤٥٦٣ (الكوفى وكیع أبو ، الشیبانى الرحمن عبد بنطریق عنترة 

 رأیت : قال أبیھ عن عنترة بن ھارون عن القمي اهللا عبد بن یعقوب ثنا ب یحیى بن عبد الحمید ـ  ـ الصواالحمید عبد بن علي ثنا القرشي
  جل و عز اهللا قال الذین من أبوك و أنا أكون أن ألرجو إني : فقال عثمان بن أبان عنده و سریره على ھو و بالخورنق عنھ اهللا رضي علیا
واإلسناد ظاھره الصحة لكن قولھ أبو محمد المزنى وعلي بن عبد الحمید } متقابلین ررس على إخوانا غل من صدورھم في ما نزعنا و{ 

: سمع.الھروي المغفلي المزني اهللا عبد أبو بشر بن محمد بن اهللا عبد بن محمدوھو ) أبو(تصحیفان وصواب األول محمد المزنى بدون قولھ 
 وقال ثقة الخطیب وّثقھ رزقویھ بن الحسن وأبو شاذان، بن علي وأبو لحاكم،ا اهللا عبد أبو وعنھ.الجكاني محمد بن وعلي نجدة، بن أحمد

وصواب الثانى یحیى بن عبد الحمید ولیس على بن عبد الحمید وقد یتأكد التصحیف فى ھذین االسمین بما أخرجھ الحاكم فى موضع 
 األحمر خالد أبو ثنا الحمید عبد بن یحیى ثنا القرشي نجدة بن أحمد ثنا المزني مغفل بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو أخبرني )٤١٢٧(آخر
= : قال عنھ اهللا رضي سعد عن سعد بن مصعب عن حنطب بن اهللا عبد بن المطلب عن زید بن كثیر عن  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
..................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 عبد اأبفبان منھ أن } تقدمھ لما شاھد لھ ھذا استجیب الحوت بطن في بھ دعا الذي یونس بدعاء دعا من سلم و علیھ اهللا صلى النبي قال{= 
 ھو الذى یروى عنھ أحمد الحمید عبد بن یحیى ھو الذى یروى عن أحمد بن نجدة ولیس أبو محمد وأن المزني مغفل بن هللا عبد بن محمد اهللا

 زكریا أبو الحمانى میمون بن الرحمن عبد بن  ھوالحمید عبد بن  یحیىإسناده ضعیف لحالمن ثم فبن نجدة ولیس على بن عبد الحمید و
. إن شاء اهللا تعالى بمجموع ھذه الطرق واهللا أعلمحسن ومن ثم فالحدیث  وھو ضعیف ولكن یستشھد بھالكوفى  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليا رأيت : ليلى أبي بن الرمحن عبد  قالباب دعاء على باللعنة على قتلة عثمان و 
 )١( .عنه ا رضي " عثمان دم من إليك أبرأ إني اللهم " : يقول حضنيه رافعا عنه ا رضي

 }٤٤٨/ الفنت للمروزى {

 اهللا رضى لعلي قيل:"قاال عباس وابن احلنفية ابن عن اجلعد أيب بن سامل عن األشجعي مالك أيب عن معاوية أبو حدثنا -
 السهل يف اهللا لعنهم عثمان قتلة ألعن وأنا وقال وجهه ما بلغ حىت يديه علي فرفع عثمان قتلة تلعن عائشة هذه عنه

 )٢". (عدل شاهدا عباس ابن يعين هذا ويف يف أما فقال احلنفية ابن إلينا التفت مث ثالثا أو مرتني ايقوهل واجلبل
 )٣(".نفسي أنكرت و عثمان قتل يوم عقلي طاش ولقد: "وقال على بن أىب طالب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 عبد قال قال عیسى بن اهللا عبد قثنا زیاد بن المطلب نا )٧٢٧(فى فضائل الصحابة أحمد ھبى وأخرجھ  صحیح صححھ الحاكم والذ)١( 

 لكن تابعھ شریك بن عبد اهللا بن أبى  "وھم ربما صدوق" قال ابن حجربھ وإسناده حسن ألجل المطلب بن زیاد ...... : لیلى أبي بن الرحمن
 أو المسجد باب على وھو علیا سمعت : قال لیلى أبي بن عن عیسى بن اهللا عبد عن شریك ناأ ) ٢٢٦١(نمر كما عند ابن الجعد فى مسنده 

 وسنده جید وھو عند ذنبا لھ أرى ما فقال مروان بن الملك لعبد ذلك فذكر عثمان دم من إلیك أبرأ إني اللھم صوتھ رافعا الزیت أحجار عند
 أحمد بن محمد ثنا المؤمنین أمیر المنصور بن إبراھیم بن إسماعیل بن اهللا عبد رجعف أبو حدثنا) ٤٥٢٧(الحاكم فى المستدرك بسند صحیح 

 الجمل یوم عنھ اهللا رضي علیا سمعت : قال عباد بن قیس عن الحسن عن خالد بن قرة ثنا الخزاز إسماعیل بن ھارون ثنا الریاحي یزید بن
 بنھو  إبراھیم بن إسماعیل بن اهللا عبد" الخ .....  نفسي أنكرت و عثمان قتل یوم عقلي طاش لقد و عثمان دم من إلیك أبرأ إني اللھم " :یقول
 جعفر، وأبو بكر، أبو ابن والریاحى ھو  وثقھ الخطیب وقال ثقةالھاشمي بریھ بابن ویعرف جعفر أبا یكنى المنصور جعفر أبي بن عیسى
 وذكره ابن خیرا إال منھ علمت ما صدوقدوق وقال عبد اهللا بن أحمد قال الدارقطنى ھو ص، الریاحي العوام أبي ابن یزید بن أحمد بن محمد

وقال فى تاریخ االسالم ثقة صدوق والحاكم على تصحیح روایتھ وباقى رجال مام،إل االمحدثوقال الذھبى  حبان فى ثقاتھ وقال ربما أخطأ
.واهللا أعلماإلسناد ثقات من رجال الشیخین   

.سناد صحیح وھذا إ) ٧٣٣(صحابة مد فى فضائل ال صحیح أخرجھ أح)٢(  
.من نفس الصفحة) ١(سبق تخریجھ فى التعلیق  بسند صحیح وقد)  ٤٥٢٧(صحیح أخرجھ الحاكم فى المستدرك ) ٣(  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باب شهادة على لعثمان بالتقوى واإلميان. 
 }٦٠ / ألمحد  فضائل عثمان{

 اهللا رضي عثمان عن عليا سألت " قال حاطب بن حممد مسعت قال نعو أيب عن شعبة ثنا قال جعفر بن حممد ثنا قال - 
)١(."االية خيتم ومل}.... اتقوا مث آمنوا مث اتقوا الذين من هو{ فقال عنه  

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، الثقفى عون أبو ، سعید بن اهللا عبید بن محمدوأبو عون  ھو سناد صحیح ومحمد بن جعفر ھو بن غندر وشعبة ھو بن الحجاج إ )١( 

 خلیل بن یوسف الحجاج أبو شیخنا وأخبرنا"قال   أو حسن والحمیع ثقات من رجال الشیخین واسناد المزى إلى أحمد صحیحاألعور الكوفى
 : قال یوسف بن القادر عبد بن محمد بن القادر عبد طالب أبو أنبأنا : قال الخفاف غالب أبي بن ذاكر القاسم أبو أبنا : قال الدمشقي اهللا عبد بن

أبنا أبو إسحاق إبراھیم بن عمر بن أحمد البرمكي قال : أبنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطیعي قال : ثنا عبد اهللا قال حدثني 
أبي.... بھ " ذاكر بن كامل ھو ابن أبي غالب محمد بن حسین، أبو القاسم البغدادي الخفاف.قال الذھبى "الشیخ المعمر، المسند....... أجاز لھ 

 بن علي القاسم وأبو الدمشقي، الحنائي طاھر وأبو الحداد، علي وأبو النرسي، الغنائم وأبو الشیرویي، الغفار وعبد بیان، بن القاسم أبو
 ال أمیا وكان عملھ، من ویتقوت الصوم، یسرد اهللا، ذاكرا الم،الك قلیل خیرا، صالحا وكان وتفرد، الكثیر، وروى وعدة النسیب، إبراھیم
 سمع وقد.وعدة الرصافي، معالي بن وعلي الجلیل، عبد بن ومحمد خلیل، وابن الدبیثي، اهللا عبد وأبو صصرى، بن سالم: عنھ حدث یكتب

منھ معمر بن الفاخر، وأبو سعد السمعاني، لمكان اسمھ وآخر من روى عنھ باالجازة مسند بغداد محمد بن الدینة " وعبد القادر بن محمد بن 
عبد القادر بن محمد بن یوسف أبو طالب بن أبي بكر البغداي وثقھ السمعانى شیخ صالح ثقة دین منحري في الروایة كثیر السماع والسلفى 

وقال كان كامل الفضل حسن الجملة ثقة متحریا والبرمكي ھو الشیخ االمام المفتي، بقیة المسندین، أبو إسحاق، إبراھیم بن عمر ابن أحمد بن 
إبراھیم، البرمكي، ثم البغدادي الحنبلي وثقھ الخطیب وقال كتبت عنھ، وكان صدوقا دینا والقطیعي ھو الشیخ العالم المحدث، مسند الوقت، 

 ، "الفضائل " و " الزھد " و " أحمد ماماال مسند " راوي الحنبلي، القطیعي البغدادي شبیب بن مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر، أبو
. وثقھ الدارقطنى وقال كان ثقة زاھد قدیملھ  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اِبقُونَ( باب فى مناقب الصحابة وقال تعاىلالسلُونَ والْأَو ِمن اِجِرينهاِر الْمصالْأَنو الَِّذينو 

موهعباٍن اتسِبِإح ِضير اللَّه مهنوا عضرو هنع دأَعو ماٍت لَهنِري ججا تهتحت ارهالْأَن اِلِدينا خا ِفيهدأَب ذَِلك زالْفَو 

ِظيم( وقال تعاىل )١()الْعلَقَد ِضير ِن اللَّهع ِمِننيؤِإذْ الْم كوناِيعبي تحِة ترجالش ِلما فَعِفي م لَفَ قُلُوِبِهمزةَ أَنِكينالس 

ِهملَيع مهأَثَابا وحا فَترسول إىل حلاطب عبدوجاء ) ٢()قَِريب صلى ا رسول يا :" فقال حاطبا يشكو وسلم عليه ا ا 
صلى  وقال النبى )٣(" احلديبية و بدرا شهد فإنه يدخلها ال كذبت وسلم عليه ا صلى ا رسول فقال النار حاطب ليدخلن

 وقال جربيل للنبى صلى ا )٤(" حتتها بايعوا الذين أحد الشجرة أصحاب من ا شاء إن النار يدخل ال "ا عليه وسلم 
 إىل اطلع ا  لعل( وقال النبى صلى ا عليه وسلم  )٥(  )املسلمني أفضل من ( قال ؟ فيكم بدر أهل تعدون ما" عليه وسلم 

 تسبوا ال" وقال النبى صلى ا عليه وسلم )٦()" لكم غفرت فقد أو اجلنة لكم وجبت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل
 وقال )٧(" نصيفه وال أحدهم مد أدرك ما ذهبا أحد مثل أنفق أحدكم أن لو بيده نفسي فوالذي أصحابي تسبوا ال أصحابي

  "أعماهلم مابلغتم ذهبا اجلبال مثل أو أحد مثل أنفقتم لو بيده نفسي فوالذي ، أصحابي يل دعوا" النبى صلى ا عليه وسلم 
)٨(.  

 }٧٩٩/ مسند أمحد {

 ليدخل فقال الباب على الزبري قاتل نأ له قيل عليا نأ " :حبيش بن زر عن دلة بن عاصم أنبأنا محاد ثنا عفان ثنا -
)٩ (".حواريي الزبري نإو وارياح نيب لكل نإ يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت النار صفية بن قاتل  

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.)١٨( سورة الفتح آیة )٢(             .) ١٠٠( سورة التوبة آیة )١(  
.)٢٤٩٦( صحیح أخرجھ مسلم )٤(     .) ٢٤٩٥( صحیح أخرجھ مسلم )٣(  
        .) ٢٤٩٤(ومسلم مطوال ) ٣٠٠٧(صحیح أخرجھ البخارى مطوال ) ٦(  .) ٣٩٩٢(صحیح أخرجھ البخارى ) ٥(
  صحیح صححھ األلبانى واألرنؤوط وأخرجھ أحمد)٨(.               واللفظ لھ) ٢٥٤٠(ومسلم ) ٣٦٧٣(صحیح أخرجھ البخارى ) ٧(
 فقال : كالم عوف بن الرحمن عبد وبین الولید بن خالد بین كان قال أنس عن الطویل حمید ثنا زھیر ثنا الملك عبد بن أحمد ثنا )١٣٨٣٩(

سناده صحیح     بھ و إ ...فقال وسلم علیھ اهللا صلى للنبي ذكر ذلك أن فبلغنا بھا سبقتمونا بأیام علینا تستطیلون الرحمن لعبد خالد  
          . سناد صحیحوھذا إ) ٢٤١٥(ومسلم ) ٢٨٤٦( صحیح أخرجھ البخارى )٩(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }٩٢٠  ،٧٠٩/ أمحدمسند  {

 : يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت  ـاهلاد بن سعد قال ـ شداد بن اهللا عبد عن أبيه عن أيب ثنا قاال وسعد يعقوب ثنا -
 سعد يا أرم أحد يوم يقول مسعته فإين وقاص أيب بن سعد غري ألحد وأمه أباه جيمع سلم و عليه اهللا صلى النيب مسعت ما"

)١( ".وأمي أيب فداك  
 بن سلم و عليه اهللا صلى النيب أمر " :يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت قالت موسى أم عن مغرية ثنا فضيل بن حممد ثنا -

 الشجرة صعد حني مسعود بن اهللا عبد ساق إىل أصحابه فنظر بشيء منها يأتيه أن أمره شجرة علي فصعد مسعود
 القيامة يوم امليزان يف أثقل اهللا عبد لرجل تضحكون ما سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ساقيه محوشة من فضحكوا

)٢( ".أحد من  

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 عبد بن إبراھیم بن سعد بن إبراھیموھذا إسناد صحیح ویعقوب وابراھیم ھما ابنا ) ٢٤١١(ومسلم ) ٢٩٠٥( صحیح أخرجھ البخارى )١(

 وقد رویا ھذا الحدیث عن ابیھما وھو ابرھیم بن سعد بن ابراھیم عن جدھما وھو سعد بن ابراھیم عن الزھرى القرشى عوف بن الرحمن
. عبد اهللا بن شداد الذى رواه عن على والجمیع ثقات من رجال الصحیح واهللا أعلم   

 وھذا إسناد حسن وقد صح من حدیث عبد اهللا بن مسعود )٥٣٨٥( من حدیث قرة  والحاكم والذھبى)٧٠٦٩ ( صحیح صححھ ابن حبان)٢(
.واهللا أعلم) ٥٣٨٥( كما فى المستدرك المزنى رئاب بن ھالل بن إیاس بن  قرةو) ٣٥٥(كما عند الطیالسى   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب معرفة حق الصحابة وفضلهم وحفظ حرمتهم وسبقهم والعفو عن إساءهتم  وقال النبى
 )١". (يلوهنم الذين ثم ، يلوهنم الذين ثم ، أصحابي يف احفظوني  "يه وسلمصلى ا عل

 }٦٢٥٩/ صحيح البخارى{

 عبد أيب عن عبيدة بن سعد عن الرمحن عبد بن حصني حدثين قال إدريس ابن حدثنا لول بن يوسف حدثنا
 وأبا العوام بن والزبري وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعثين" قال عنه اهللا رضي علي عن السلمي الرمحن
 من صحيفة معها املشركني من امرأة ا فإن خاخ روضة تأتوا حىت انطلقوا فقال فارس وكلنا الغنوي مرثد

 عليه اهللا صلى اهللا رسول لنا قال حيث هلا مجل على تسري فأدركناها قال املشركني إىل بلتعة أيب بن حاطب
 قال شيئا وجدنا فما رحلها يف فابتغينا ا فأخننا كتاب معي ما قالت معك الذي الكتاب أين قلنا قال وسلم

 به حيلف والذي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كذب ما علمت لقد قلت قال كتابا نرى ما صاحباي
 بكساء حمتجزة وهي حجزا إىل بيدها أهوت مين اجلد رأت فلما قال ألجردنك أو الكتاب لتخرجن
 ما على حاطب يا محلك ما فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل به قنافانطل قال الكتاب فأخرجت
 يد القوم عند يل تكون أن أردت بدلت وال غريت وما ورسوله باهللا مؤمنا أكون أن إال يب ما قال صنعت

 الف صدق قال وماله أهله عن به اهللا يدفع من وله إال هناك أصحابك من وليس ومايل أهلي عن ا اهللا يدفع
 قال عنقه فأضرب فدعين واملؤمنني ورسوله اهللا خان قد إنه اخلطاب بن عمر فقال قال خريا إال له تقولوا
 قال اجلنة لكم وجبت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل على اطلع قد اهللا لعل يدريك وما عمر يا فقال

  ".أعلم ورسوله اهللا وقال عمر عينا فدمعت
  هلم يعرف أن خريا األولني باملهاجرين بعدي من اخلليفة أوصي" أن طعنه أبو لؤلؤة اوسى  وقال عمر بن اخلطاب بعد

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 عبد عن جریر ثنا . حالجرا بن اهللا عبد حدثنا )٢٣٦٣(واأللبانى وأخرجھ ابن ماجة  ـ وسیأتى ـ )٣٩٠( صحیح صححھ الحاكم والذھبى )١(

بھ وھذا اسناد ...فقال فیكم مقامي مثل فینا قام اهللا رسول إن فقال بالجابیة الخطاب بن عمر خطبنا قال . سمرة بن جابر عن عمیر بن الملك
 الصدق محلھ و ، الخطأ كثیر كانألجل عبد اهللا بن الجراح وثقھ النسائى والذھبى وقاال ثقة وأبو زرعة وقال صدوق وأبو حاتم وقال  حسن

 وقد اعتمد توثیقھ البوصیرى وصحح روایتھ الحاكم واأللبانى على تحسینھا وھو األرجح واهللا أعلم وقد یخطىء صدوقوابن حجر وقال 
 عمیر بن الملك عبد سمعت قال حازم بن جریر حدثنا شیبان حدثنا )١٤١(كما عند أبى یعلى" أحسنوا "  ولكن بلفظ تابعھ شیبان بن فروخ 

 وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول فینا قام الناس أیھا یا : فقال بالجابیة الخطاب بن عمر خطبنا"  : فقال السوائي سمرة بن جابر عن یحدث
  وسنده حسن ألجل شیبان ھذا وقد احتج بھ مسلم قال أحمد بن حنبل ثقة"الخ...... یلونھم الذین ثم أصحابي إلى أحسنوا : قال الیوم فیكم مقامي

وللحدیث طرق أخرى عن   "أخیرا إلیھ الناس اضطر : حاتم أبو قال ، بالقدر رمى و ، یھم صدوق"وقال أبو زرعة صدوق وقال ابن حجر 
 بن أیوب بن موسىلین توبع فیھا كال من عبد اهللا بن الجراح وشیبان بعلى بن حمزة كماعند أبى یعلى فى المسند وبین الحسن وال ماعمر 
 فأخرجھا  یعلىأما متابعة أبى الحزامى كما عند الحاكم فى المستدرك المنذر بن إبراھیمما عند النسائى فى السنن الكبرى و كالنصیبى عیسى

  أالقال سمرة بن جابر عن عمیر بن الملك عبد عن حازم بن جریر حدثنا البصري حمزة بن علي حدثنا )١٤٢(فى المسند بلفظ أحسنوا أیضا
 وسنده حسن أیضا ألجل على بن حمزة البصرى وھو المعولى وثقھ ابن حبان شیبان حدیث نحو فذكر یلونھم لذینا ثم أصحابي الى أحسنوا

= نا قال أیوب بن موسى نا قال عمرو بن صفوان أخبرنا )٩٢٢٦(وقال مستقیم الحدیث وأما متابعة النسائى فأخرجھا فى السنن الكبرى   
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 ٩٤

   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 عن ويعفى حمسنهم من يقبل أن واإلميان الدار تبوؤوا الذين اخري األنصارب وأوصيه حرمتهم هلم حيفظ وأن حقهم

 )١ (."مسيئهم
 

 
 
 

 



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 احفظوني : یقول وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت فقال الجابیة عمر قدم قال صالح أبي عن سوقة بن محمد نا قال مسلم عطاء بن=  

قال أحمد مضطرب جل عطاء بن مسلم وھو الخفاف أبو مخلد الكوفى واسناده لین من أالخ   .... مرات ثالث یلونھم الذین ثم أصحابي في
 بن الحسن بأأن الفقیھ إسحاق بن بكر أبو حدثناه )٣٩٠( وأما متابعة الحاكم فأخرجھا فى المستدرك  حدیثھ لینالحدیث وقال ابن أبى داود فى

 الحزامي المنذر بن إبراھیم ثنا : قاال بمكة القزاز ھارون بن زید بن أحمد ثنا المؤذن أحمد بن الرحمن عبد سعید أبو حدثني زیاد بن علي
 الفق بالجابیة الخطاب بن عمر وقف : قال أبیھ عن وقاص أبي بن سعد بن عامر عن مسمار بن مھاجر بن )الصواب ابراھیم  (محمد حدثني

 ثم أصحابي في احفظوني : قال ثم فیكم كمقامي فینا وقف سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رسول رأیت إني فوعاھا مقالتي سمع رجال اهللا رحم: 
 وقد استفاض الحاكم  فى  الخ وسنده ضعیف لضعف ابراھیم بن مھاجر ضعفھ ابن حجر وقال ضعفوه ........ یلونھم الذین ثم یلونھم الذین

وقد بحثت بعض ھذه الطرق التى أخرجھا الحاكم عن ابن عمر وھى وإن كان فیھا من ال ) وما بعده٣٨٧حدیث (قھ فى المستدرك بیان طر
  ولكن ذكر الحاكم لھ شاھدین الصوفي محمد بن بكر  والفقیھ أحمد بن محمد بن  إبراھیم والبوزنجردي ھالل بن إبراھیممثل یعرف حالھ  

ا موغیرھبطریق ابن ماجة ومتابعة أبى یعلى الحدیث ثم فطرقھ عن ابن عمر یشد بعضھا بعضا والحاصل أن ومن )  ٣٨٩ /٣٨٨(كما فى 
    .من أن یرتقى إلى الصحة واهللا أعلم من الطرق السابقة ال أقل 

 .)٣٧٠٠ ( ، )١٣٩٢( صحیح أخرجھ البخارى )١(
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 ٩٥

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنهمباب رواية آل البيت عن أبى بكر وعمر وس ائر الصحابة رضى ا.  

 }٣٠/ للعشارىفضائل الصديق  {

 سفيان حدثنا القطان سعيد بن حيىي حدثنا الدورقي يعقوب حدثنا إمساعيل بن احلسني القاضي حدثنا علي حدثنا - 
 اهللا صلى اهللا رسول عن حدثْت إذا كنت قال علي عن احلكم بن أمساء عن ربيعة بن علي عن املغرية بن عثمان حدثنا
 بكر أبا وإن"وىف رواية ) ١ (.بكر أبو وصدق بكر أبو وحدثين صدقته يل حلف فإذا صاحبه استحلفت وسلم عليه

 فيحسن فيتوضأ ذنبا يذنب رجل من ما : قال وسلم عليه اهللا صلى النيب مسع أنه بكر أبو وصدق حدثين عنه اهللا رضي
 )٢(."  له غفر إال وجل عز اهللا فيستغفر تنيركع يصلي مث سفيان وقال ويصلي مسعر قال الوضوء

وروى على أيضا عن عائشة بنت الصديق وعمر بن اخلطاب واملقداد بن األسود وعمار بن ياسر وميمونة بنت سعد وغريهم وروى 
 بن عباس عن عثمان بن عفان ومعاوية بن أبى سفيان وأبى هريرة وعبد ا) وهو بن احلنفية (القرشى طالب أبى بن على بن حممد

 عن عائشة وجابر بن عبد ا األنصارى وأبى هريرة وأبى سعيد اخلدرى طالب أبى بن على بن حممد بن احلسنوعمار بن ياسر وروى 
 عن أنس بن مالك وعبد ا بن عمر بن اخلطاب طالب أبى بن عقيل بن حممد بن ا عبدوسلمة بن األكوع وعبد ا بن عباس وروى 

 عن أبى هريرة وأم سلمة زوج االنبى وزينب بنت أبى سلمة ربيبة النبى طالب أبى بن على بن احلسني بن علىد ا وروى وجابر بن عب
 أبى بن على بن احلسني بن على بن حممدوعائشة وصفية بنت حيى وعبد ا بن عباس واملسور بن خمرمة وأبى رافع موىل النبى  وروى 

س بن مالك وجابر بن عبد ا وأبى سعيد اخلدرى وأبى هريرة وعائشة وأم سلمة وعبد ا بن عمر بن عن أن) وهوحممد الباقر ( طالب
 فاطمةاخلطاب ومسرة بن جندب وعبد ا بن عباس وعبد ا بن جعفر بن أبى طالب وكعب بن مالك بن أبى كعب األنصارى وروت 

 صلى ا عليه وسلم وعائشة وأمساء بنت عميس  وعبد ا بن عباس  عن بالل مؤذن رسول اطالب أبى بن على بن احلسني بنت
وغريهم من صحابة رسول ا  وما مسعنا عن أحد من آل بيت النبى صلى ا عليه وسلم رد حديثا واحدا مما رواه الصحابة عن 

م عما ال يعلمون من أمور دينهم ويستفتوهنم  فهال نبيهم صلى ا عليه وسلم بل كانوا يروون عنهم ويقتدون هبم ويتعلمون منهم ويسألوهن
 . اقتدى هبم من ادعى حبهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما فى تھذیب التھذیب  (وجوده موسى بن ھارون واألرنؤوط )١٦٢١( واأللبانى فى صحیح الترغیب )٦٢٣ ( جید صححھ ابن حبان)١( 
وابن )٢/١٢٤(فى التفسیر  والبغوى وابن كثیر)٤٠٦(والترمذى)١/٤٣٠(فى الكامل سناد وحسنھ ابن عدى  جید اإلوقال ")١/٢٣٤"

 عمر بنھو وعلى ولم أرى لھ غیرھذا الحدیث " صدوق " قال ابن حجر  الفزارى الحكم بن  أسماءسناد جیدوھذا إ )١١/٩٨(فى الفتح حجر
 لم منھا شیئا علیھ قرأ المحدثین بعض لكن أخیھ، كتب في سماعھ وكان ، صدوق :فقال عنھ، االزھري سألت الخطیب قال السكري محمد بن
 وقال ثقة كان  العتیقيقال وثقة  نفسھ في فكان الشیخ وأما وأنكروه، االلحاق فحكوا آخرون، فجاء السماع، فیھ وألحق سماعھ، ] فیھ [ یكن

  بن الحسین اهللا عبد أبو الوقت مسند ، المحدث العالمة االمام القاضيلحسین بن اسماعیل ھووا  ،السماع صحیح كان:  زجياألعبد العزیز 
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 ٩٦

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
.................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وثقھ الذھبى وقال ثقة وللحدیث طرق أخرى السنن مصنف ، المحاملي البغدادي الضبي أبان، بن سعید بن إسماعیل بن محمد بن إسماعیل

.علمإلى الصحة واهللا أكثیرة ذكرھا الدارقطنى فى العلل قد یرتقى بھا 
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 ٩٧

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويستفتوهنم ويتعلمون منهم باب آل البيت يسألون صحابة رسول ا. 
 }١٥٠٧٩/ مسند أمحد  {

 علي بن حممد بن حسن مع كنت " : قال مقسم بن اهللا عبيد عن أسلم بن زيد عن معمر عن رباح ثنا إبراهيم حدثنا -
 اهللا صلى النيب كان قال الشعر كثري رأسي قال لبشرا وتغسل الشعر تبل فقال اجلنابة غسل عن اهللا عبد بن جابر فسأل
 كانـ  )يا ابن أخى( ـ قال الشعر كثري رأسي حممد بن احلسن قال املاء من حثيات ثالث رأسه على حيثو سلم و عليه
  )١".( وأطيب أكثر سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول رأس

 النيب حجة عن فسألناه اهللا عبد بن جابر أتينا   "طالب أىب بن على بن احلسني بن على بن حممدوقال أبو جعفر الباقر 
 )٢".(موقف كلها عرفة": قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب أن فحدثنا

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 .)٦٩( جید وسیأتى فى باب)٢(
 و ، أسامة أبو ، العدوى القرشىھو  أسلم بن زیدوھذا إسناد صحیح رجالھ ثقات و ) ١٠٠٦( صحیح أخرجھ عبد الرزاق فى المصنف )١(

 السالم عبد مولى البصرى عروة أبو موالھم الحدانى األزدى راشد بن  ومعمر ھوالخطاب بن عمر مولى ، الفقیھ المدنى ، اهللا عبد أبو یقال
 وزیادة المؤذن الصنعانى محمد أبو ، القرشى عبید بن خالد بن  ھو إبراھیم وىالصنعان ، موالھم القرشى زید بنھو   رباح والقدوس عبد بن

 محمد بن جعفر حدثنا سعید بن یحیى حدثنا عمرالقواریري بن اهللا عبید حدثنا )٢٣٢٠(أخرجھا أبو یعلى بسند صحیح) یا ابن أخى ( قولھ 
 وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول كان : فقلت الجنابة غسل عن محمد بن الحسن عمك ابن سألني" : اهللا عبد بن جابر لي قال : قال أبي حدثنا
 شعرك من أكثر وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول شعر كان أخي ابن یا : قلت : قال كثیر شعري إن : قال ثالثا رأسھ على بیده یصب
 ".وأطیب

 بن یحیى حدثنا قال إبراھیم بن یعقوب أخبرنا) ٣٠١٥(وغیره وأخرجھ النسائى فى المجتبى ) ٢٨١٥(صحیح صححھ ابن خزیمة ) ٢(
.بھ وھذا إسناد صحیح...أبي حدثنا قال محمد بن جعفر احدثن قال سعید  
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 ٩٨

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طاعتهم باب تكذيب آل البيت لعصمة األئمة وافرتاض. 
 }٣٢٤ -٥/الطبقات الكربى البن سعد  {

 هل": قلت جعفر عمي علي بن وحسني علي بن عمر  سألت:قال مرزوق بن لفضي أخربنا: قال سوار بن شبابة أخربنا
 ما واهللا ال: فقاال جاهلية؟ ميتة مات فمات ذمل له يعرف مل ومن ذلك له تعرفون طاعته مفترضة إنسان البيت أهل فيكم
 إن لعلي كانت أا ونتزعم مرتلة هذه إن. اهللا رمحك: علي بن لعمر فقلت قال. كذاب فهو فينا هذا قال من. فينا هذا

. إليه أوصى احلسن إن للحسني كانت مث. إليه أوصى عليا إن للحسن كانت مث. إليه أوصى وسلم، عليه اهللا صلى النيب،
 فما أيب ملات واهللا: فقال. إليه أوصى عليا إن علي بن حملمد كانت مث إليه، أوصى احلسني إن احلسني بن لعلي كانت مث

 بن املعلى: قلت قال اخلرؤ؟ خنيس ما اخلرؤ خنيس هذا بنا، متأكلون إال هؤالء إن واهللا! اهللا قاتلهم. حبرفني أوصى
 املعلى أضلهم حني عقوهلم اهللا لبس قوم من أتعجب طويال فراشي على لفكرت واهللا خنيس، بن املعلى نعم: قال خنيس،

  .)١"(خنيس بن
 )٢".(بريء منه فأنا الطاعة مفترض إمام أين زعم من"وروى عن جعفر الصادق أنه قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وھذا إسناد صحیح رجالھ ثقات) ٣٩٥/ ٢٠( أخرجھ المزى فى تھذیب الكمال )١(
 نا : قال ، الحنیني الحسین نب محمد نا : قال ، اآلدمي إسماعیل بن محمد بن أحمد حدثنا )١٠ (أخرجھ الدارقطنى فى فضائل الصحابة )٢(

 فقال المدینة من یرتحلوا أن یریدون وھم أتاھم ، محمد بن جعفر أن : الھمداني العباس بن الجبار عبد نا : قال ، الطحان قریش أبي بن مخلد
 أبي من أبرأ أني زعم منو ، بريء منھ فأنا الطاعة مفترض إمام أني زعم من عني فأبلغوھم ؛ مصركم أھل صالحي من اهللا شاء إن إنكم: 

 مدار األثر علیھ ولم أرى من وثقھ وقد ترجم لھ الخطیب فى الطحان قریش أبي بن مخلد وإسناده ضعیف لحال بريء منھ فأنا وعمر بكر
 بن عفروج األسود أبي بن ومنصور الشیباني العباس بن الجبار عبد عن حدث: األنبار أھل من الطحان قریش أبي بن مخلد" تاریخھ فقال 

قلت وروى عنھ أیضا أحمد بن عبد الرحمن السراج  " الكوفي الحنیني الحسین بن ومحمد السدوسي شیبة بن یعقوب عنھ روى األحمر زیاد
.واهللا أعلم
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 ٩٩

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لقاباب طاعة األمري واإلمام فى املعروفِإنْ(   تعاىل او موهمتأَطَع كُمِإن شِركُونَلَم( 

 )٢".( ا معصية يف لبشر طاعة ال"  :قال سلم و عليه ا صلى النيب عن عنه ا رضي على وقال) ١(

 }١٠١٨ / مسند أمحد {

 صلى النيب بعث" : قال عنه اهللا رضي علي عن السلمي الرمحن عبد أيب عن عبيدة بن سعد عن األعمش ثنا وكيع ثنا -
 امجعوا فقال شيء يف فأغضبوه قال ويطيعوا له يسمعوا ان وأمرهم األنصار من رجال ليهمع وأمر سرية سلم و عليه اهللا
 تسمعوا ان سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول يأمركم أمل فقال نارا له فأوقدوا نارا أوقدوا قال مث حطبا فجمعوا حطبا يل
 من سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل فررنا مناإ فقالوا بعض إىل بعضهم فنظر قال فادخلوها قال بلى قالوا وتطيعوا يل

 له ذلك ذكروا سلم و عليه اهللا صلى النيب على قدموا فلما قال النار وطفئته غضب سكن إذ كذلك فكانوا النار أجل
  )٣". (املعروف يف الطاعة إمنا منها خرجوا ما دخلوها لو فقال

حل ا وال طاعة إلمام  يقول بسب الصحابة ورد السنة والطواف بالقبور واألضرحة فال طاعة أبدا إلمام حيل ما حرم ا وحيرم ما أ
ودعاء األموات واستباحة املتعة الزنا واللواط والنياحة وشق اجليوب وسفك الدماء فى عاشوراء إىل غري ذلك من املنكرات والبدع التى 

 . هم أدت هبم إىل النار وال ريب إال أن يتوبوا ونسأل ا العفو والعافيةما أنزل ا هبا من سلطان والتى إذا أطاع الشيعة فيها أئمت
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ).١٢١( األنعام آیة )١(
ابن حبان فى صحیحھ و ) المعروف في الطاعة إنما المعصیة في طاعة ال(بلفظ ) ١٨٤٠(ومسلم ) ٧٢٥٧( صحیح أخرجھ البخارى )٢(
 رضي على عن الرحمن عبد أبى عن عبیدة بن سعد عن زبید عن سفیان ثنا الرحمن عبد ثنا )١٠٦٥(وأحمد فى مسنده واللفظ لھ ) ٤٥٦٩(
 وسنده صحیح وعبد الرحمن ھو بن مھدى وسفیان ھو  "اهللا معصیة في لبشر طاعة ال"  : قال وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن عنھ اهللا
 .ورى وزبید ھو اإلیامى وكلھم ثقاتالث
 .السابق وھذا إسناد صحیح) ١( صحیح أخرجھ الشیخان كما سبق فى التعلیق رقم )٣(
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 ١٠٠

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قال تعاىل ملن جترأ بغري علم على القضاء واإلفتاء " وأهلكت هلكت" باب قول على 
 يفْترونَ الَِّذين ِإنَّ الْكَِذب اللَِّه علَى ِلتفْتروا حرام وهذَا حلَالٌ ذَاه الْكَِذب أَلِْسنتكُم تِصف ِلما تقُولُوا ولَا(

 ِفي يجاِدلُ من الناِس وِمن( وقال تعاىل)١( *) أَِليم عذَاب ولَهم قَِليلٌ متاع * يفِْلحونَ لَا الْكَِذب اللَِّه علَى
 *) السِعِري عذَاِب ِإلَى ويهِديِه يِضلُّه فَأَنه تولَّاه من أَنه علَيِه كُِتب * مِريٍد شيطَاٍن كُلَّ تِبعوي ِعلٍْم ِبغيِر اللَِّه

 عن ِليِضلَّ طِْفِهِع ثَاِني * مِنٍري ِكتاٍب ولَا هدى ولَا ِعلٍْم ِبغيِر اللَِّه ِفي يجاِدلُ من الناِس وِمن( وقال تعاىل) ٢(
 لَيِضلُّونَ كَِثريا وِإنَّ(وقال تعاىل ) ٣*)( الْحِريِق عذَاب الِْقيامِة يوم ونِذيقُه ِخزي الدنيا ِفي لَه اللَِّه سِبيِل

اِئِهموِر ِبأَهيِإنَّ ِعلٍْم ِبغ كبر وه لَمأَع ِدينتع( وقال تعاىل)٤( )ِبالْمنملُّ وِن أَضِمم عبات اهوِر هيى ِبغده ِمن 
 )٥). (الظَّاِلِمني الْقَوم يهِدي لَا اللَّه ِإنَّ اللَِّه

 }املدخل اىل السنن الكربى للبيهقى {

 عمر وأبو ، رزوقم بن عمرو ثنا ، غالب بن حممد أبنا ، بالويه بن أمحد بن حممد أخربين ، احلافظ اهللا عبد أبو أخربنا -
 أتى عنه اهللا رضي عليا إن " :يقول الرمحن عبد أبا مسعت : قال حصني أيب عن ، شعبة ثنا : قاال لعمرو واللفظ احلوضي

 )٦".(وأهلكت هلكت : عنه اهللا رضي علي فقال ، ال : قال ؟ املنسوخ من الناسخ أتعرف : فقال يقضي قاض على
قولون وتفتون وال ختونوا ا والرسول فى أمانة الدين التى حتملون واخشوا يوما ترجعون فيه إىل ا فتوفون فاتقوا ا يا أئمة الشيعة فيما ت

 أوزاركم وأزار من تضلون
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  .)٤، ٣( الحج آیة )٢(        .) ١١٧،١١٨( النحل آیة )١(
 .)١١٩(األنعام آیة ) ٤(                .)٩ ، ٨(ج آیة  الح)٣(
وھذ اسناد صحیح أبو عبد اهللا الحافظ ھو الحاكم ) ١٣٠ (أخرجھ أبو خیثمة فى العلمصحیح  )٦(               .)٥٠( القصص آیة )٥(

 ومحمد بن "ثقة "  وثقھ البرقانى وقال عدلالم النیسابوري علي أبو بالویھ بن أحمد بن محمدالنیسابورى صاحب المستدرك وبن بالویھ ھو 
 وثقھ بغداد نزیل التمتام، التمار البصري، الضبي حرب، ابن غالب بن محمد جعفر، أبو المتقن، الحافظ، المحدث، االمام،غالب ھو 
 وثقھ أحمد وأبو لباھلىا  ھومرزوق بن عمروو"  مجود ثقة،" : آخر موضع في وقال"  یخطئ كان أنھ إال مأمون، ثقة"   وقالالدارقطني
 "وثقھ أحمد وقال  البصرى الحوضى عمر أبو ، النمرى األزدى سخبرة بن الحارث بن عمر بن حفصو الحوضى ھو  "  ثقة"حاتم وقاال

 قال حصین بن عاصم بن عثمان وشعبة  بن الحجاج وأبو حصین ھو،  "ثقة " والدارقطنى وقال " د واح حرف علیھ یؤخذ ال متقن ثبت ثبت
 . "ثقة"  : خراش ابن و ، النسائىو ، شیبة بن یعقوب و ، حاتم أبو و ، معین بن یحیى عن خیثمة أبى بن بكر أبو
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 ١٠١

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بغري علم من أظلم الظلم والعامل يرد السائل إىل األعلم قال تعاىل  باب الفتوى على ا )نفَم 

ِن أَظْلَمى ِممرلَى افْتا اللَِّه عِضلَّ كَِذبِلي اسِر النيِإنَّ ِعلٍْم ِبغ ِدي ال اللَّههي مالْقَو وقال تعاىل )١ ) (الظَّاِلِمني 
وقال )٢) (يِزرونَ ما ساَء أَلَا ِعلٍْم ِبغيِر يِضلُّونهم الَِّذين أَوزاِر وِمن الِْقيامِة يوم كَاِملَةً أَوزارهم ِليحِملُوا(
 )٣)(ويسأَلُونَ شهادتهم ستكْتب( لك جل وعالامل

 }٥٥٢ / سنن ابن ماجة{

 هانئ بن شريح عن خميمرة بن القاسم مسعت قال احلكم عن شعبة حدثنا جعفر بن حممد حدثنا بشار بن حممد حدثنا -
 املسح عن فسألته عليا فأتيت  .مين بذلك أعلم فإنه فسله عليا ائت فقالت  اخلفني على املسح عن عائشة سألت:" قال
 )٤(. "أيام ثالثة وللمسافر . وليلة يوما للمقيم . منسح أن يأمرنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان فقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .)٢٥( النحل آیة )٢(                      . )١٤٤( األنعام آیة )١(
 ).١١(  صحیح سبق تخریجھ باب )٤(                     . )١٩( الزخرف آیة )٣(
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 ١٠٢

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باب ال يسأل يف الدين إال أهل الذكر والتحذير من سؤال اجلهال واتباعهم. 
 يقبض ال اهللا إن( وقال النىب صلى اهللا عليه وسلم   )١( )تعلَمونَ لَا كُنتم ِإنْ الذِّكِْر أَهلَ فَاسأَلُوا( قال تعاىل

 رؤوسا الناس اختذ عاملا يبق مل إذا حىت العلماء بقبض العلم يقبض ولكن العباد من ينتزعه انتزاعا العلم
 )٢(.) وأضلوا فضلوا علم بغري فأفتوا فسئلوا جهاال

 
له باخلشية والعدالة املتفقه يف الدين الراسخ يف العلم الذي يؤمن بكل ما جاء من فال يسأل فى دين ا  إال أهل الذكر وهو العامل املشهود 

عند ا حمكمه ومتشاهبه ويرد املتشابه إيل احملكم من كتاب ا يأمر باملعروف ويأتيه وينهي عن املنكر وال يأتيه يوافق قوله فعله وفعله 
م عنده آية حمكمة وسنة قائمة وال أدري يرد املتنازع فيه إيل الكتاب والسنة يعلم قوله إذا خوف با ختوف وإذا ذكر با تذكر العل

اإلسناد وصحته وال يعدل عنه إيل الرأي يفهم نصوص الدين بفهم السابقني األولني متبع هلم بإحسان إيل يوم الدين ال يتدين وال يتسمت 
يقدس آثار النيب والسنن ويعي وحيفظ الكثري من احلديث واخلرب ال يقبل يف بالبدع وينكر وحيارب ويصلح ما غري من الدين واخرتع يعظم و

دين ا عرض أدني وال يفيت ألجل مال أو سلطة ال يستحيي أن يقول فيما ال أعلم ال أعلم ويرجع عما تبني له أنه ذل فيه وأخطأ مذهبه 
 من الدين القيم النفيس وفوق كل ذلك يبلغ رساالت ا وال ان عليه النيب والصحابة والتابعونما صح من احلديث وإن تعصب فلما ك

بني أجر أو أجرين وإن كان الذي يسأل ويؤجر يف احلالني إما خيشي أحدا إال ا  فإن كان هذا فهو وارث علم النيب وسنته وهو اتهد 
ر لغري أهله من الرجال واحلق يقبل وإن قال به شيطان غري ذلك فال يسأل وال يستفيت وإن أفيت كان التحريف والزيغ والضالل وتوسيد األم

 .والباطل مردود وإن أفيت به شيخ الزمان  وا املستعان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .)٢٦٧٣(ومسلم ، ) ١٠٠( صحیح أخرجھ البخارى )٢(          .)٤٣( األنبیاء آیة )١( 
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 ١٠٣

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنهباب حرص على على اإلنتفاع مبا يبلغه من السنة واتباعهاوحترى ماصح  رضى ا 
 .منها دون ضعيفها

 }٢/  مسند أمحد {

 احلكم بن أمساء عن الواليب ربيعة بن علي عن الثقفي املغرية بن عثمان عن وسفيان مسعر حدثنا قال وكيع حدثنا قال -
 منه شاء مبا اهللا نفعين حديثا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعت إذا كنت :"قال عنه اهللا رضي علي عن الفزاري

 النيب مسع أنه بكر أبو وصدق حدثين عنه اهللا رضي بكر أبا وإن صدقته يل حلف فإذا استحلفته غريي عنه حدثين وإذا
 يصلي مث سفيان وقال ويصلي عرمس قال الوضوء فيحسن فيتوضأ ذنبا يذنب رجل من ما : قال وسلم عليه اهللا صلى

 )١".(له غفر إال وجل عز اهللا فيستغفر ركعتني
 وبينكم بيننا فيقول أريكته على متكئ وهو عين احلديث يبلغه رجل عسى هل أال "وقال النىب صلى اهللا عليه وسلم 

 كما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ماحرم وإن حرمناه حراما فيه وجدنا وما استحللناه حالال فيه وجدنا فما اهللا كتاب
 )٣". ( معه ومثله القرآن أوتيت ينإ اال معه ومثله الكتاب أوتيت ينإ الأ "وىف رواية ) ٢". (اهللا حرم
 .معا وضالل من استغنى بأحدمها عن اآلخر تبني وجوب العمل بالقرآن والسنة  وبه ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .سناد جید  إ)١(
 فى صحیح الجامع  واأللبانى  "حسن غریب من ھذا الوجھ"  والترمذى وقال )٣٧١ ( والحاكم والذھبى)١٢ (صححھ ابن حبان صحیح )٢(
 بن معاویة حدثنا مھدي بن الرحمن عبد حدثنا بشار بن محمد حدثنا) ٢٦٦٤(واألرنؤوط وھذا اللفظ أخرجھ الترمذى فى السنن  )٤٤٢٢(

 بن الحسنبھ وسنده ضعیف لحال  ...وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال : قال یكرب معد بن المقدام عن اللخمي جابر بن الحسن عن صالح
 یزید ثنا )١٧٢١٣( كما عند أحمد فى المسند بسند صحیح الجرشي عوف أبي بن الرحمن عبد تابعھ لكن وھو مجھول الحال واللخمي جابر
 : وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال الكندي یكرب معد بن المقدام عن الجرشي عوف أبي بن الرحمن عبد نع حریز انا قال ھارون بن
 وجدتم فما بالقرآن علیكم یقول أریكتھ على شبعانا ینثني رجل یوشك الأ معھ ومثلھ القرآن أوتیت نيإ الأ معھ ومثلھ الكتاب أوتیت نيإ الأ "
 مال من لقطة وال الأ السباع من ناب ذي كل وال األھلي الحمار لحم لكم یحل ال الأ فحرموه حرام من فیھ وجدتم وما لوهفأح حالل من فیھ

 ".قراھم بمثل یعقبوھم نأ فلھم یقروھم لم نإف یقروھم ن أفعلیھم بقوم نزل ومن صاحبھا عنھا یستغني نأ الإ معاھد
.بق صحیح كما فى طریق أحمد فى التعلیق السا)٣(
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 ١٠٤

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب آل البيت يتبعون السنة كما يتبعون القرآن ال فرق بينهما. 

 }٨٣٩ / مسند أمحد {
 اخلميس يوم شراحة جلد عنه اهللا رضي عليا نأ"  : الشعيب عن كهيل بن سلمة عن شعبة ثنا جعفر بن حممد ثنا -

 )١ (".وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بسنة وأرمجها اهللا بكتاب أجلدها وقال اجلمعة يوم ورمجها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  .سناد صحیح صححھ ووافقھ الذھبى وھذا إ و)٨٠٨٧ (الحاكمومختصرا ) ٦٨١٢( أخرجھ البخارى  صحیح )١(

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٠٥

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمر ثم عثمانباب أول من مجع القرآن أبو بكر ثم .  

 }٣٥٧٥٢ / مصنف ابن أىب شيبة { 

 مجع من أول هو بكر أيب على اهللا رمحة " :يقول عليا مسعت قال خري عبد عن السدي عن سفيان عن مهدي بن حدثنا -
 )١( ".اللوحني بني

 وإين بالناس يمامةال يوم استحر قد القتل إن " وكان عمر هو الذى أشار على أىب بكر رضى اهللا عنهما جبمعه فقال له
 أبو قال القرآن جتمع أن ألرى وإين جتمعوه أن إال القرآن من كثري فيذهب املواطن يف بالقراء القتل يستحر أن أخشى
 يراجعين عمر يزل فلم خري واهللا هو عمر فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يفعله مل شيئا أفعل كيف لعمر قلت بكر
 بكر أبو فقال يتكلم ال جالس عنده وعمر ثابت بن زيد قال عمر رأى الذي ورأيت ريصد لذلك اهللا شرح حىت فيه
 لو فواهللا فامجعه القرآن فتتبع وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول الوحي تكتب كنت نتهمك وال عاقل شاب رجل إنك

 اهللا صلى النيب يفعله مل شيئا نتفعال كيف قلت القرآن مجع من به أمرين مما علي أثقل كان ما اجلبال من جبل نقل كلفين
 وعمر بكر أيب صدر له اهللا شرح للذي صدري اهللا شرح حىت أراجعه أزل فلم خري واهللا هو بكر أبو فقال وسلم عليه

 مع آيتني التوبة سورة من وجدت الرجال حىت وصدور والعسب واألكتاف الرقاع من أمجعه القرآن فتتبعت فقمت
 إىل} عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز أنفسكم من رسول جاءكم لقد {غريه أحد مع أجدمها مل األنصاري خزمية

 بنت حفصة عند مث اهللا توفاه حىت عمر عند مث اهللا توفاه حىت بكر أيب عند القرآن فيها مجع اليت الصحف وكانت آخرمها
 ) ٢ ("عمر

ـ وهو يريد  ذ كان ىف لسان األنصار حلنامث ملا أراد عمر أن يكتب اإلمام خشية اإلختالف ودخول اللحن فيه ـ إ
  ـ أى عمر ـ أقعد{ال فإن القرآن قد مجع ىف عهد أىب بكر ان من مجع الناس على مصحف واحد وإبذلك ما فعله عثم

ولكن قتل }"مضر من رجل على نزل القرآن فإن ، مضر بلغة فاكتبوها اللغة يف اختلفتم إذا " : وقال أصحابه من نفرا له
 ) ٣ (إليه ذلك جيمع وهوعمر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 السدى كریمة أبى بن الرحمن عبد بن إسماعیل وھو وھذا اسناد حسن ألجل السدى) ٥١٤( حسن أخرجھ عبد اهللا فى فضائل الصحابة )١(

وقال ابن حجر   " بھ یحتج ال : حاتم أبو قال ، الحدیث حسن" : الذھبيوقال "  بھ بأس ال صدوق ، الحدیث مستقیم عندى ھو" قال ابن عدى 
ھذا األثر ال و وسفیان ھو الثورى  العنبرى الرحمن عبد بن حسان بن مھدى بن الرحمن عبدوابن مھدى ھو "  بالتشیع رمى و یھم صدوق" 
 .علمھ یروى عن على إال من طریق السدى عن عبد خیر واهللا أعلمأ
 .)٤٦٧٩(صحیح أخرجھ البخارى  )٢(
 لما : قال فضالة بن اهللا عبد عن ، عوف حدثنا : قال ھوذة حدثنا : قال أسد بن إسماعیل حدثنا قال أخرجھ ابن أبى داود فى المصاحف )٣(

 مضر من رجل على نزل رآنالق فإن ، مضر بلغة فاكتبوھا اللغة في اختلفتم إذا « : وقال أصحابھ من نفرا لھ أقعد اإلمام یكتب أن عمر أراد
 وثقھ األصم البصرى األشھب أبو ، البكراوى الثقفى بكرة أبى بن الرحمن عبد بن اهللا عبد بن خلیفة بن  واسناده حسن ألجل ھوذة وھو »

لیس بھ بأس أحمد وقال ما كان أصلح حدیثھ وفى روایة أرجو أن یكون صدوقا وأبو حاتم والذھبى وابن حجر وقالوا صدوق والنسائى وقال 
 =وذكره ابن حبان فى ثقاتھ بینما ضعفھ ابن معین فى روایتھ عن عوف وقال ھوذة عن عوف ضعیف ولكن األرجح صحتھا إذ أن ھوذة 
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 ١٠٦

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أهل مع وأذربيجان إرمينية فتح يف الشأم أهل يغازي وكان عثمان على اليمان بن قدم حذيفةمث إنه ىف خالفة عثمان  

 يف خيتلفوا أن قبل األمة هذه أدرك املؤمنني أمري يا " لعثمان حذيفة فقال القراءة يف ختالفهما حذيفة فأفزع العراق
 نردها مث املصاحف يف ننسخها بالصحف إلينا أرسلي أن حفصة إىل عثمان فأرسل والنصارى اليهود اختالف الكتاب
 بن احلارث بن الرمحن وعبد العاص بن وسعيد الزبري بن اهللا وعبد ثابت بن زيد فأمر عثمان إىل حفصة ا فأرسلت إليك
 القرآن من شيء يف ثابت بن وزيد أنتم اختلفتم إذا الثالثة القرشيني للرهط عثمان وقال املصاحف يف فنسخوها هشام

 حفصة إىل الصحف عثمان رد املصاحف يف الصحف نسخوا إذا حىت ففعلوا بلسام نزل فإمنا قريش بلسان فاكتبوه
 شهاب ابن قال حيرق أن مصحف أو صحيفة كل يف القرآن من سواه مبا وأمر نسخوا مما مبصحف أفق لك إىل وأرسل

 أمسع كنت قد املصحف نسخنا حني األحزاب من آية فقدت قال ثابت بن زيد مسع ثابت بن زيد بن خارجة وأخربين
 صدقوا رجال املؤمنني من {األنصاري ابتث بن خزمية مع فوجدناها فالتمسناها ا يقرأ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 )٤(".املصحف يف سورا يف فأحلقناها} عليه اهللا عاهدوا ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبد أبا سمعت : األثرم بكر أبو قال بالمحمود أصال عند ابن معین عن عوف وعن غیره ومع ذلك فقد قال أحمد بن حنبل بصحتھا فلیس= 
 زمان فى ھذا و : قال .وكذا كذا فى یقضى ھبیرة بن ھشام شھدت : قال عوف عن ذكر و ، شریحا أدرك : فقال ، األعرابى عوفا ذكر اهللا

 بنھو  أسد بن  إسماعیلو ومن ثم فھوذة صدوق حسن الحدیث إن شاء اهللا  .ھوذة یعنى عنھ األصم ھذا أضبط ما : اهللا عبد أبو قال . شریح
 وعبد اهللا بن .فاضل ، ورع ، صدوق ، ثقة غدادي وثقھ الدار قطنى وقال بإسحاق أبو ، البغدادي ، الحارث أبي بن إسماعیل وھو ، شاھین
قال ابن منده وأبو وقال ابن حجر لھ رؤیة بینما "  صحبة ولھ أبیھ عن یروى اللیثي فضالة بن اهللا عبد" وقال ذكره ابن حبان فى ثقاتھفضالة 

 لھ أن على ، مرسل عندھم فھو ، رواه ما و وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى النبى إتیانھ فى واختلفقال ابن عبد البر ال تصح لھ صحبة و" نعیم 
 .وفى كلتا الحالتین فروایتھ عن عمر موصولھ وجھالتھ مرتفعة بقولھم أن لھ رؤیة ومن ثم فاألثر حسن إن شاء اهللا تعالى واهللا أعلم  "رؤیة

 اهللا عبد حدثنا قال، المنذر بن إبراھیم حدثنا )١/٤٦٣ ( القرآن إلیھ فقد أخرجھ عمر بن شبة فى تاریخ المدینة أما خبر قتل عمر وھو یجمع
 اهللا رضي عمر أراد: قال حاطب بن الرحمن عبد بن یحیى عن علقمة، بن عمرو بن محمد عن اللیثي، طلحة بن عمر أخبرني قال، وھب بن
 في ذلك كتبوا وكانوا بھ، فلیأتنا القرآن من شیئا وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول من تلقى كان من: الفق الناس في فقام القرآن یجمع أن عنھ

سناده حسن  وإإلیھ ذلك یجمع أن قبل عنھ اهللا رضي عمر فقتل شھیدان، یشھد حتى شیئا أحد من یقبل ال وكان والعسب، وااللواح الصحف
 قال بلتعة أبى بن حاطب بن الرحمن عبدروى عن عمر وإنما الذى یروى عن عمر أبوه  ال یحاطب بن الرحمن عبد بن یحیىلكنھ مرسل 

 .واهللا أعلم) عنھ اهللا رضي عمر عن أبیھ عن یروي إنما باطل وھذا عمر من سمع یقول بعضھم( معین بن
 .) ٤٩٨٨(، ) ٤٩٨٧( صحیح أخرجھ البخارى )٤( 

 موصولة ن فھو عندى ضعیف وقد روى من ثالث طرق واحدر ألنھ كان یجمع القرآأما ما روى من أن على كان قد تخلف عن بیعة أبى بك
 ثنا شیبة أبي بن عثمان بن محمد ثنا الصیرفي محمد بن سعد حدثنا )١/٦٧(والباقى مرسل فأما الموصول فأخرجھ أبو نعیم فى الحلیة 

 أو أقسمت سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رسول قبض لما قال يعل عن خیر عبد عن السدى عن ظھیر بن الحكم ثنا میمون بن محمد بن إبراھیم
 وھو كذب موضوع فیھ القرآن جمعت حتى ظھري عن ردائي وضعت فما اللوحین بین ما أجمع حتى ظھري عن ردائي أضع ال أن حلفت

متروك " ة وأبو حاتم والنسائى قال أبو زرع خالد أبى بن الحكم قیل و ، الكوفى لیلى أبى بن محمد أبو ، الفزارىالحكم بن ظھیر وھو 
 یروى و ، الصحابة یشتم كان"  : حبان ابن وقال"  كذاب"  : یحیى قال : عدى ابن قال "  تركوه منكر الحدیث" وقال البخارى " الحدیث 

ال یكتب حدیثھ  " :وقال أبو داود والنسائى فى روایة أخرى "  الحدیث یضع كان"  : جزرة صالح وقال"  الموضوعات األشیاء الثقات عن
".معین ابن اتھمھ و بالرفض رمى متروك" وقال ابن حجر "    

 لما"  قال محمد عن عون بن أخبرنا قال ھارون بن یزید حدثنا) ٣٠٢٣٠(وأما المرسل فاألول عن محمد بن سیرین أخرجھ ابن أبى شیبة 
 قبض فلما فیھ یزاد القرآن كان ولكن خالفتك أكره لم ال قال تيخالف أكرھت إلیھ فأرسل بكر ألبي فقیل بیتھ في علي قعد بكر أبو استخلف
والثانى عن عكرمة ".  رأیت ما نعم بكر أبو فقال للناس أجمعھ حتى الصالة إلى إال أرتدي ال أن علي جعلت سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رسول

 تخلفت : فقال ، عمر فلقیھ ، بیتھ في علي تخلف بكر  البي بویع لما"  : قال عكرمة عن أیوب عن معمر عن) ٩٧٦٥(أخرجھ عبد الرزاق 
 = حتى ، المكتوبة الصالة إلى إال برداء أرتدي أال وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قبض حین بیمین آلیت إني : فقال ؟ بكر أبي بیعة عن
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 ١٠٧

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

من الفرقة ىف ذلك ن مجع الناس على مصحف واحد وعصمهم مان ىف عهده فكانت حسنته الكربى أفجمعه عث
عثمان  فعل الذي املصاحف يف لفعلت وليت لو « : املصاحف عثمان حرق حنيواإلختالف وفيه قال على بن أىب طالب 

«.) ٥( 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ذب الروایة الموصولة فإذا وھما من قبیل الضعیف أیضا لثبوت ك.   "فبایعھ خرج ثم ، القرآن یتفلت أن خشیت فإني ، القرآن أجمع= 
 ما صح من أن بیعة على ألبى وكذا) اللوحین بین جمع من أول ھو بكر أبي على اهللا رحمة(  لى ذلك ما صح عن على من قولھانضاف إ

د وفاة النبى ھو مما صنعتھ أیدى الرافضة وحتى نما كانت بعد وفاة فاطمة كان فى ذلك داللة إلى أن ما روى من جمع على للقرآن بعبكر إ
 وابن عساكر فى ابن أبى داود فى المصاحف صحتھ وھو بعید جدا فمحمول على جمع الحفظ والختم ال جمع الكتابة  ولذا قال تولو ثبت
ما أخرجھ ابن ویشھد لھذا ) القرآن جمع قد القرآن یحفظ للذي یقال فإنھ حفظھ أتم : یعني القرآن أجمع حتى رووا وإنما ( )٤٢/٣٩٩ (تاریخھ

 النبي بعد القرآن جمع الذي ھو بكر أبا أن « أبیھ عن ، ھشام عن ، عبدة حدثنا : قال إسحاق بن ھارون حدثنا قال داود فى المصاحفأبى 
 . وسنده صحیح لكنھ مرسل واهللا أعلم» ختمھ : یقول وسلم علیھ اهللا صلى

 .القادمباب ال صحیح وسیأتى فى )٥(
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 ١٠٨

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باب ثناء على على مجع أبى بكر وعثمان للقرآن. 

 }املصاحف البن اىب داود {

 عليا مسعت : قال خري عبد عن ، السدي عن ، سفيان حدثنا : قال قبيصة حدثنا : قال سفيان بن يعقوب حدثنا قال -
 )١(.» اللوحني بني مجع من أول هو كرب أيب على اهللا رمحة بكر أبو املصاحف يف أجرا الناس أعظم « : يقول

 .» اللوحني بني القرآن مجع من أول كان عنه اهللا رضي الصديق بكر أبو املصاحف يف أجرا الناس أعظم إن «:وىف رواية
)٢( 

 }فضائل القرآن البن سالم{

 ـ عنه اهللا رضي علي قال : قال ، غفلة بن سويد عن ، رجل عن ، مرثد بن علقمة عن ، شعبة عن ، الرمحن عبد حدثنا
 )٣ (» عثمان فعل الذي املصاحف يف لفعلت وليت لو « :  ـاملصاحف عثمان حرق حنيأى 

 أقرأتك فقال القراءة يف خيالفين شعبة بكر أبو لعاصم قلت: "  قال أنه حفص عن رويولو كان حمرفا مل يثنى عليه على رضى ا عنه و
وقراءة ) ٤("  مسعود بن ا عبد عن حبيش بن زر به أقرأني مبا وأقرأته طالب أبي بن علي عن السلمي الرمحن عبد أبو به أقرأني مبا

من ادعى حتريف القرآن  فهو مرتد مكذب أ هبا مجهور األمة قدميا وحديثا وىل على بن أبى طالب هى التى يقرحفص التى ينتهى سندها إ
 .للوحى فيستتاب فإن تاب وإال قتل حد الردة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وقال النسائى  " صدوق" قال أبو حاتم وابن خراش الكوفى عامر أبو ، السوائى سفیان بن محمد بن عقبة بنسناده حسن وقبیصة ھو   إ)١(

  ."صدوق ربما خالف" وقال ابن حجر  " كان ثقة صدوقا" قا ل النووى و" لیس بھ بأس " 
 : قال الزبیري أحمد أبو حدثنا : قال القواریري عمر بن اهللا عبید حدثنا : قال الفریابي حدثنا )١٣٠٢ (أخرجھ اآلجرى فى الشریعة )٢(

بھ  واسناده حسن والفریابى ھو جعفر بن  ..... قال عنھ اهللا رضي طالب أبي بن علي عن ، خیر عبد عن ، السدي عن ، الثوري سفیان حدثنا
 .لفریابى وثقھ القاضى أبو الولید الباجى وقال ثقة واهللا أعلممحمد ا

سناد صحیح والرجل المبھم بین علقمة وسوید ثقة وھو العیزار بن وھذا إ) ٣/٩٩٥( فى تاریخ المدینة  صحیح أخرجھ عمر بن شبة)٣(
ى داود فى المصاحف وغیرھما قال عمر بن جرول وثقھ ابن معین وقال ثقة  وقد صرح بھ عمر بن شبة فى تاریخ المدینة مطوال وابن أب

 لما: یقول الحضرمي جرول بن العیزار سمعت قال، مرثد بن علقمة أخبرني قال، أبان بن محمد حدثنا قال، الطیالسي داود أبو حدثناشبة 
 أنكم بلغني وقد جوارا، لكم وإن حقا، علینا لكم إن: فقال غفلة بن سوید معھ،فأتانا من أول حضرموت من الحي ھذا كنا المختار خرج

 الشیخ أیھا: فقال المختار، فإذا فالتفت خلفي من غامز فغمزني یوم ذات أقبلت: منھ سمعتھ بشئ إال أحدثكم ال اهللا فو ! الرجل ھذا إلى تسرعتم
 أني اهللا أشھد ولكني: قال ولساني، وبصري وسمعي بقلبي أحبھ أني اهللا أشھد إني قلت - علیا یعني - الرجل ذاك حب من قلبك في بقي ما

 – إحراق أو - حراق لنقبل وترتیبا محمد آل عن تثبیطا إال واهللا أبیت: فقلت.وبلساني قال وأحسبھ - وسمعي وبصري بقلبي أبغضھ
 فو صاحف،الم حراق تقولوا وال فیھ، تغلوا وال عثمان في اهللا اتقوا: یقول سمعتھ: علي من سمعتھ بشئ إال أحدثكم ال اهللا فو قال المصاحف

 من خیر قراءتي یقول بعضكم أن بلغني فقد ؟ القراءة ھذه في تقولون ما: فقال دعانا محمد، أصحاب منا مالء عن إال فعل الذي فعل ما اهللا
 = واحد مصحف على الناس أجمع أن: قال ؟ ترى فما: قلنا اختالفا، أشد بعدكم لمن كان الیوم اختلفتم إن وإنكم كفرا، یكون یكاد وھذا.قراءتك
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
.................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 سعید: قالوا ؟ وأعرب أفصح الناس فأي: قال ثابت، بن زید: قالوا ؟ أقرأ الناس فأي: قال رأیت ما فنعم: قلنا.الفاخت وال فرقة تكون فال= 
قال  )فعل الذي مثل لفعلت ولیت لو واهللا: علي قال االمصار، إلى بھا بعث مصاحف فكانت: قال زید، ولیمل سعید فلیكتب قال العاص ابن

 نحوه ذكر غفلة ابن سوید سمع أنھ السلمي جرول بن العیزار عن مرثد، بن علقمة حدثنا قال، أبان بن محمد حدثنا قال، عفان حدثناابن شبة 
 وكان وغیرھم والنسائي داود بوأو والبخاري معین وابن حمدأ ضعفھواسناده ضعیف لحال محمد بن أبان قال ابن حجر فى تعجیل المنفعة 

  قلت ولكن تابعھ شعبة بن الحجاج" اآلثار في الكثیر الوھم ولھ االخبار یقلب ممن كان" وحین  وقال ابن حبان فى المجرالمرجئة رؤساء من
لو ولیت "  ومن ثم فھو صحیح ـ أى قول على) فعل الذي مثل لفعلت ولیت لو واهللا( فى قول على ـ كما عند ابن سالم فى فضائل القرآن ـ

 ـ واهللا أعلم ..." 
 .ترجمة عاصم ابن أبى النجود) ٤٧٨ /١٣( انظر تھذیب الكمال )٤(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عليه وسلم هذا إن" باب وجود االختالف فى القراءة فى حياة النبى وقوله صلى ا 
 )١(." منها تيسر ما فاقرأوا أحرف سبعة على أنزل القرآن

 }١٣ /تفسري الطربى {
 بن حيىي حدثنا : قال منيع بن أمحد وحدثين األعمش حدثنا : قال أيب حدثنا : قال وياألم سعيد بن حيىي بن سعيد حدثنا
 القرآن من سورة يف متارينا" : مسعود بن عبداهللا قال : قال حبيش بن زر عن عاصم عن األعمش عن األموي سعيد
 : قال يناجيه عليا فوجدنا وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول إىل فانطلقنا : قال آية وثالثون ست أو وثالثون مخس : فقلنا
 قبلكم كان من هلك إمنا : وقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وجه فامحر : قال القراءة يف اختلفنا إنا : فقلنا

 كما تقرأوا أن يأمركم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن : علي لنا فقال شيئا علي إىل أسر مث : قال بينهم باختالفهم
 )٢ ( ".علمتم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 : قال شھاب ابن عن یونس أخبرني : قال وھب ابن أخبرنا : قال األعلى عبد بن یونس حدثني) ١٥( صحیح أخرجھ الطبرى فى التفسیر)١(
 یقول عنھ اهللا رضي الخطاب بن عمر سمعا أنھما : أخبراه لقاريا عبد بن الرحمن وعبد مخرمة بن المسور أن : الزبیر بن عروة أخبرني[ 
 لم كثیرة حروف على یقرؤھا ھو فإذا لقراءتھ فاستمعت وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول حیاة في الفرقان سورة یقرأ حكیم بن ھشام سمعت: 

 السورة ھذه أقرأك من : فقلت بردائھ لببتھ سلم فلما سلم حتى فتصبرت الصالة في أساوره فكدت وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول یقرئنیھا
 ھذه أقرأني لھو وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول إن فواهللا كذبت : فقلت وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أقرأنیھا : قال تقرؤھا سمعتك التي

 الفرقان سورة یقرأ ھذا سمعت إني اهللا رسول یا : تفقل وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول إلى أقوده بھ فانطلقت تقرؤھا سمعتك التي السورة
 علیھ فقرأ ھشام یا اقرأ عمر یا أرسلھ : وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال : قال الفرقان سورة أقرأتني وأنت تقرئنیھا لم حروف على

 فقرأت عمر یا اقرأ : وسلم علیھ اهللا صلى اهللا لرسو قال ثم أنزلت ھكذا : وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال یقرؤھا سمعتھ التي القراءة
 وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال ثم أنزلت ھكذا : وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أقرأني التي القراءة

 ھو الزھرى محمد بن مسلم ویونس ھو بن یزید  وإسناده صحیح وابن شھابمنھا تیسر ما فاقرأوا أحرف سبعة على أنزل القرآن ھذا إن: 
 بن حفص بن میسرة بن  ھواألعلى عبد بن یونس المصرى الفقیھ والفھرى موالھم القرشى مسلم بن وھب بن اهللا عبداألیلى وابن وھب ھو 

 ثنا قال )٣٤٠(سند صحیح  والجمیع ثقات ولھ شاھد من حدیث أم أیوب األنصاریة كما عند الحمیدى بالمصرى موسى أبو ، الصدفى حیان
"  : قال وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن فأخبرتني األنصاریة أیوب أم على نزلت یقول أبي سمعت قال یزید أبي بن اهللا عبید ثنا قال سفیان
 . وسفیان ھو بن عیینة "أصبت قرأت أیھا أحرف سبعة على القرآن نزل

 واهللا  كما قال الحاكم كلھا صحیحةمسعود بن عبداهللا عن حبیش بن زر عن عاصم صحیح سنادذا إوھ) ٨٣٢( أخرجھ أحمد فى المسند )٢(
.أعلم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غري خملوق باب عقيدة آل البيت فى القرآن وأنه كالم ا.  

 }١٣٤/ السنة لعبد اهللا بن أمحد {

 حممد بن جعفر سئل: "قال الدهين عمار بن ويةمعا عن الكويف راشد بن معبد نا املقرىء يزيد بن رومي نا عباس حدثين -
 )١".(جل و عز اهللا كالم ولكن خملوق وال خبالق ليس فقال القرآن عن

 }٤٧٣٧/ سنن أىب داود {

 كان :" قال عباس ابن عن جبري بن سعيد عن عمرو بن املنهال عن منصور عن جرير ثنا شيبة أيب بن عثمان حدثنا -
 ذوات اهلوام إحدى( وهامة شيطان كل من التامة اهللا بكلمات أعيذكما واحلسني احلسن وذيع وسلم عليه اهللا صلى النيب

 )٢". (وإسحاق امساعيل ما يعوذ أبوكم كان يقول مث المة عني كل ومن )السموم
  مبخلوق ليس القرآن أن على دليل هذا داود أبو قال

 وسلم عليه اهللا صلى محمد على أنزل مبا كافر وفه خملوق القرآن" : قال منقال مالك بن أنس ووكيع وغريمها 
 )٣. ("عنقه ضربت وإالَّ يستتاب

 )٤ (.مجاع األمة سلفا وخلفانعم وعلى هذا إ

أما ما يسميه الشيعة بالتفسري الباطن للقرآن فهو التفسري الباطل للقرآن الذى ال جتد عليه دليال غري أنه اتباع للهوى ووحى الشيطان وهو  
ئم الشيعة إمثا وظلما وافرتاءا على ا وكتابه بالبهتان وقد بالغ فيه أئمة الشيعة حتى صار حتريفا للكلم من بعد مواضعه بل هو أعظم جرا

حتريف للقرآن ويا ليتهم تدبروا ما فيه من شديد وعيد ا ألهل التحريف والتأويل الباطل للقرآن وعلموا أنه وإن صح أن للقرآن ظهر وبطن 
 املستعانفوا وصحابته وليس مثة حجة فى غري ذلك وا تعاىل إال بظاهره والذى أوله لنا رسول ا ما تعبدنا ا. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 وأخرجھ البخارى فى خلق "مشھور صحیح جعفر عن ھو"وقال ) ١/١٠٧( صحیح مشھور صححھ البیھقى وأخرجھ فى اإلعتقاد )١( 

 بن العوام مولى المقرىء الحسن أبو یزید بنوھذا اسناد قوى عباس ھو بن عبد العظیم العنبرى الحافظ الثقة ورویم ھو ) ٩٥(أفعال العباد 
ن صباح وقال ثقة  وثقھ أحمد وقال ال بأس بھ والحسن بالكوفى الرحمن عبد أبو ھوراشد بن   وثقھ الخطیب وقال ثقة ومعبدالشیباني حوشب

وابن حجر وقال مقبول فقیھ والراجح فیھ واهللا أعلم  أنھ ال بأس بھ وأما  الحدیث ضعیفوذكره ابن حبان فى ثقاتھ بینما ضعفھ بن معین وقال 
ولألثر " س بھ ال بأ" قال ابن معین ویعقوب بن سفیان والنسائى  من رجال مسلم الكوفى البجلى الدھنى معاویة أبى بنمعاویة بن عمار فھو 

 بن احمد بن علي حدثنا) ١٨٨/ ٣(طرق أخرى یرتقى بھا الى الصحة إن شاء اهللا تعالى  لعل أحسنھا  ما أخرجھ أبو نعیم فى حلیة األولیاء 
 كالم فقال  القرآن عن الحسین بن علي بن محمد جعفر أبا سألت قال الصیرفي بسام ثنا نعیم أبو ثنا الحامي خلید بن احمد ثنا المصیصي علي
 قال أبو نعیم وغیره فیھ تساھل لكن ال المصیصي علي بن احمد بن علي واسناده كاد أن یكون حسنا لوال أن فیھ مخلوق غیر جل و عز اهللا

 .  بأس بمتابعتھ والتى بھا یرتقى األثر إلى الصحة واهللا أعلم
 .وھذا إسناد صحیح) ٣٣٧١( صحیح أخرجھ البخارى )٢(
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.................................................................................................................................................. 
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 بن وھب حدثنا قال البغوي محمد بن اهللا عبد أخبرنا قال الرحمن عبد بن محمد ناأخبر )٤٣٣(أخرجھ اللاللكائى فى أصول االعتقاد  )٣(

 الشیخ المخلص وإسناده صحیح  ومحمد بن عبد الرحمن ھو كافر فھو مخلوق القرآن قال من یقول وكیعا سمعت قال الواسطي محمد أبو بقیة
 وثقھ الخطیب وقال ثقة  الذھبي البغدادي زكریا بن عبدالرحمن بن العباس ابن عبدالرحمن بن محمد طاھر، أبو الصدوق، المعمر المحدث

 أبو العصر، مسند المعمر، الحجة االمام الحافظ شاھنشاه، بن سابور بن المرزبان بن العزیز عبد بن محمد بن اهللا عبدواما البغوى فھو 
  الحسن بن عمر قال.لھ ومدحھ علیھ، وثناؤه البغوي، توثیق موسى عن المحفوظ  الخطیب قال والمولد الدار البغدادي االصل، البغوي القاسم

 وكذا أخرجھ عبد اهللا فى لھ لقیل الثقة، فوق: لھ یقال أن النسان جاز لو صدوق، ثقة: فقال البغوي، عن ھارون بن موسى سألت: االشناني
 ، القرآن أن زعم من « : یقول ، وكیعا سمعت قولی ، وكیع بن ملیح سمعت : قال ، الترمذي الحسن أبو الحسن بن أحمد حدثني )٣٤(السنة 

 واسناده حسن ألجل ملیح بن وكیع وثقھ أبو حاتم وقال صدوق وأما عن » رقبتھ ضربت وإال تاب فإن یستتاب محدث أنھ زعم فقد مخلوق
 قال قال البكري یحیى بن میمون ثناحد قال أبي حدثنا قال حاتم أبي بن الرحمن عبد ذكره )٤٩٥(فساقھ اللاللكائى فى أصول اإلعتقاد مالك 

 ".عنقھ ضربت وإال تاب فإن یستتاب مخلوق القرآن قال من"  : أنس بن مالك
 قال فمن مخلوق غیر اهللا كالم القرآن یقول وھو أال علمائنا من أحدا أدركت ما یحیى وقال{) ٤٨٠(قال اللاللكائى فى أصول اإلعتقاد  )٤(

 داود وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو البخاري اسماعیل بن محمد الینا نقلوا الذین ھؤالء بعد من ثم المدینة أھل اجماع فھذا كافر فھو مخلوق
 قال من یقولون سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من تسعة أدركتیقصد قولھ  (دینار بن عمرو عن ذكرنا فقد  مكة أھل ومن ومسلم
 الصحابة من لحق الذین من ذكرنا وقد مخلوق غیر اهللا كالم القرآن یقولون سنة سبعین منذ نامشایخ سمعت وقال )كافر فھو مخلوق القرآن

 ویحیى الطائفي مسلم بن ومحمد عیاض بن الفضیل وعن عنھ روي وكذلك عیینة بن سفیان بعده من ثم تقدم فیما دینار بن عمرو والتابعین
 بن وسعید الحمیدي الزبیر بن اهللا وعبد المقري یزید بن اهللا عبد الرحمن عبد وأبو يالشافع ادریس بن محمد  بعدھم من ثم  الطائفي سلیم بن

 العالء بن الجبار وعبد العابدي عمران بن اهللا وعبد العدني عمر أبي بن ومحمد األزرقي محمد بن وأحمد بمكة المجاور الخراساني منصور
 اهللا عبد بن محمد بن وأحمد الخزاعي الجواز منصور بن ومحمد المكي زنبور بن ومحمد المكي سالم بن واسماعیل العطار الجبار عبد بن
 عبد بن ومحمد الشافعي صاحب الفقیھ الجارود بن الولید وأبو المخزومي الرحمن عبد بن سعید اهللا عبید وأبو المقري بزة أبي بن القاسم بن
 المدینة أھل في ذكرھم تقدم الذین االئمة إلى كلھم ھؤالء علم انتھى ثم يالحلوان علي بن والحسن النیسابوري بن وسلمة المقري یزید بن اهللا
واستفاض رحمھ اهللا فى بیان اإلجماع على ذلك من }سلیمان أبي بن وحماد األعمش مھران بن سلیمان التابعین من تقدم فمن الكوفة أھل وأما

انظر " مصر وأھل الرى وأھل أصبھان وأھل خراسان وغیرھم طبقات الفقھاء وأھل البصرة وأھل الشام والثغور والعواصم ومن أھل 
." وما بعدھا ١٣٤أصول اإلعتقاد ص 
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  وباب وجوب اإلميان ثبتها له رسوله صلى  كما أثبتها تعاىل لنفسه وأصفاتهبأمساء ا
 الَِّذين وذَروا ِبها فَادعوه الْحسنى الْأَسماُء ِهوِللَّ( ا عليه وسلم والتحذير من  اإلحلاد فيها قال ا تعاىل

 )١( ) يعملُونَ كَانوا ما سيجزونَ أَسماِئِه ِفي يلِْحدونَ
 }٨٧٩٩/السنن الكربى للنسائى  {

 لريكبها بدابة تىأ عليا شهدت"  : قال ربيعة بن علي عن إسحاق أيب عن األحوص أبو حدثنا قال سعيد بن قتيبة أنبأ -
 وما هذا لنا سخر الذي سبحان قال مث هللا احلمد قال ظهرها على استوى فلما اهللا بسم قال الركاب يف رجله وضع فلما
 يغفر ال إنه يل فاغفر نفسي ظلمت إين رب ثالثا أكرب واهللا ثالثا هللا احلمد قال مث ملنقلبون ربنا إىل وإنا قوله إىل كنا

 كما صنع وسلم عليه اهللا صلى النيب رأيت قال املؤمنني أمري يا ضحكت شيء أي من قلت حكض مث أنت إال الذنوب
 يعلم ذنوىب يل اغفر قال إذا عبده من ليعجب ربك نإ قال اهللا رسول يا ضحكت شيء أي من قلت ضحك مث صنعت

 )٢ ( ".غريه الذنب يغفر ال نهأ
  هللا سبحانه وتعاىل ومل يشبه أو ميثل أو يعطل أو يؤولفأثبت الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم صفة العجب

 فإن يستتاب به كافر فهو مسواته سبع فوق استوى قد عرشه على تعاىل اهللا بأن يقر مل من " تعاىل اهللاقال ابن خزمية رمحه 
 ال فيئا ماله وكان جيفه ريح بننت املعاهدون وال املسلمون يتأذى ال حيث املزابل بعض على لقيأو عنقه ضربت الإو تاب
 )٣ ( ".سلم و عليه اهللا صلى النيب قال كما الكافر من يرث ال املسلم إذ املسلمني من حد أيرثه

 من: " فيقول الدنيا، السماء إىل ليلة كل ويرتل ، ويضحك يعجب، تعاىل اهللا بأن يقر مل من" :  السراج العباس أبووقال 
 ".املسلمني مقابر يف يدفن وال عليه، يصلى وال عنقه، ضربت وإال تاب فإن ب،يستتا كافر، زنديق فهو "  فأعطيه يسألين

)٤( 
 ـــــــــــ

 )١٨٠( األعراف آیة )١(
سناد صحیح والسبیعى وقال حسن صحیح  وھذا إ) ٣٤٤٦( والترمذى )٢٤٨٢ ( والحاكم والذھبى)٢٦٩٨ ( صحیح صححھ ابن حبان)٢(

 شھد أنھ : ربیعة بن علي أخبرنا قال إسحاق أبي عن معمر أنا الرزاق عبد أخبرنا) ٨٨(سند قد صرح بالتحدیث كما عند بن حمید فى الم
  .الخ ...علیا

 خزیمة بن إسحاق بن محمد بكر أبا سمعت یقول ھانئ بن صالح بن محمد سمعت )١/١٢٥( أخرجھ الحاكم فى معرفة علوم الحدیث )٣(
 . وثقھ الذھبى وقال كان من الثقاتالوراق جعفر بوأ زید بن ھانىء بن صالح بن محمدبھ وسنده صحیح ....  یقول

 أخبرنا ببعلبك، اللبلي تمیم بن أحمد أخبرنا:  كتابھ في إسماعیل بن إسماعیل أخبرنا) ٣٩٦/ ١٤( أخرجھ الذھبى فى سیر أعالم النبالء )٤(
 السراج العباس أبو حدثنا الخفاف، محمد بن أحمد أخبرنا ي،حالملی أحمد بن الواحد عبد أخبرنا إسماعیل، بن محمد أخبرنا بھراة، روح أبو

 قال الذھبى بھراة روح أبوو،  قال الذھبى امام محدث عنى بالروایة اللبلي تمیم بن أحمدن شاء اهللا تعالى  واسناده حسن إبھ .... قال إمالء
 الساعدي صاعد بن أسعد بن أحمد بن الفضل أبي بن دمحم بن المعز عبد روح أبو الدین حافظ خراسان مسند المعمر الصدوق الجلیل الشیخ

 = والتزكیة بالعدالة مشھورا كان قال الذھبى ھراة أھل من الفضیلي الفضیل بنھو  إسماعیل بن محمد والصوفي البزاز الھروي الخراساني
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 محمد بن القاسم أبي بن أحمد بن الواحد عبدوالملیحى ھو ،االوقاف ولي أنھ غیر الحدیث بیت من وكان الكثیر الحدیث ،سمع باللغة عالما= 
 قال والنعیمي عن البخاري " صحیح " روى عمر أبو ھراة، مسند الصدوق، الشیخ قال الذھبى الھروي الملیحي حاتم أبي بن داود بن

 عمر بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسین، أبو خراسان، مسند العابد، الزاھد االمام  الشیخ والخفاف ھوصالحا ثقة كان: الساجي المؤتمن
 العباس أبي من أبیھ بخط صحیحة سماعاتھ الدعوة، مجاب كان: الحاكم اهللا عبد أبو قال نصر أبي الشیخ ولد القنطري، الخفاف يالنیسابور

 االمام قال الذھبى مھران بن إبراھیم بن إسحاق بن محمدوأما أبو العباس السراج فھو  ،االسناد علو في عصره واحد وبقي وأقرانھ، السراج
 .  ووثقھ الخطیب وقال كان من الثقات األثباتالخراساني موالھم الثقفي العباس أبو خراسان، محدث االسالم، یخش الثقة، الحافظ
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  أَنَّ(باب األمر بتسوية القبور واألضرحة وقال تعاىلو اِجدسوا فَلَا ِللَِّه الْمعدت عاللَِّه م 

 )١( .)أَحدا
 }٩٦٩/ صحيح مسلم {

 سفيان عن ) وكيع حدثنا اآلخران وقال أخربنا حيىي قال ( حرب بن وزهري شيبة أيب بن بكر وأبو حيىي بن حيىي حدثنا -
 بعثين ما على أبعثك أال: "  طالب أيب بن علي يل قال قال األسدي اهلياج أيب عن وائل أيب عن ثابت أيب بن حبيب عن
 ".سويته إال مشرفا قربا وال طمسته إال متثاال تدع ال أن ؟ وسلم عليه اهللا ىصل اهللا رسول عليه

 حيذر. ) مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود على اهللا لعنة(وعن ابن عباس أن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 )٢(. صنعوا ما

 )٣ (.)رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من( عليه وسلم وصالة من صلى فى مساجد األضرحة مردودة عليه بقول النبى صلى ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 .)١٨( نوح آیة )١(
 ).٥٣١(ومسلم ) ٤٣٦ ، ٤٣٥( صحیح أخرجھ البخارى )٢(
وأحمد فى المسند واللفظ لھ  )رد فھو منھ لیس ما أمرنا في أحدث من(ولفظھ )١٧١٨(ومسلم ) ٢٦٩٧( صحیح أخرجھ البخارى )٣(
 وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال تقول عائشة سمعت قال القاسم سمع إبراھیم بن سعد عن جعفر بن اهللا عبد ثنا الرحمن عبد  ثنا)٢٥٥١١(
 عبد  بنھووعبد اهللا بن جعفر،  الثقة حافظ االماموسنده صحیح وعبد الرحمن ھو بن مھدى ال"  رد فھو أمرنا علیھ لیس عمال عمل من" : 

 .قال أحمد والترمذى وغیرھما ثقة وفى روایة عن أحمد ثقة ثقة المخرمى الزھرى القرشى أھیب بن نوفل بن مخرمة بن المسور بن الرحمن
. 
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 ١١٦

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَفَلَا( باب النصيحة البالغة إىل أهل القبور واألضرحة وقوله تعاىل دتونَيرآنَ بالْقُر( 
 ولَا نصرا لَهم يستِطيعونَ ولَا * يخلَقُونَ وهم شيئًا يخلُق لَا ما أَيشِركُونَ( قال تعاىل فى سورة األعراف

مهفُسونَ أَنرصنِإنْ * يو موهعدى ِإلَى تدلَا الْه وكُمِبعتاٌء يوس كُملَيع وعأَدموهمت أَم متونَ أَناِمتِإنَّ * ص 
ونَ الَِّذينعدت وِن ِمناللَِّه د ادِعب ثَالُكُمأَم موهعوا فَادِجيبتسفَلْي ِإنْ لَكُم متكُن اِدِقنيص * ملٌ أَلَهجونَ أَرشمي 
 ثُم شركَاَءكُم ادعوا قُِل ِبها يسمعونَ آذَانٌ لَهم أَم ِبها يبِصرونَ ينأَع لَهم أَم ِبها يبِطشونَ أَيٍد لَهم أَم ِبها

 لَا دوِنِه ِمن تدعونَ والَِّذين * الصاِلِحني يتولَّى وهو الِْكتاب نزلَ الَِّذي اللَّه وِليي ِإنَّ * تنِظروِن فَلَا ِكيدوِن
 وهم ِإلَيك ينظُرونَ وتراهم يسمعوا لَا الْهدى ِإلَى تدعوهم وِإنْ * ينصرونَ أَنفُسهم ولَا نصركُم عونَيستِطي

 )* يبِصرونَ لَا
 .عرض على السيف  وإال تاب فإن يستتابفال ريب أن من دعا غري ا أو استغاث بغري ا أو ذبح أو نذر لغري ا فهو مشرك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .وما بعدھا) ١٩١( األعراف آیة )١(
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 ١١٧

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا( باب النهى عن اإلستغفار للمشركني ومواالهتم وقال تعاىلا يهأَي وا الَِّذيننِخذُوا لَا آمتت 

 أَيها يا(  جل وعالوقال )١( )ِمنهم فَِإنه ِمنكُم يتولَّهم ومن بعٍض أَوِلياُء بعضهم أَوِلياَء والنصارى لْيهودا
وا الَِّذيننِخذُوا لَا آمتي تودع كُمودعاَء وِليلْقُونَ أَوت ِهمِة ِإلَيدوقَ ِبالْمووا دا كَفَرِبم اَءكُمج ِمن ق٢( )الْح( 
 )٣(.)كَِبري وفَساد الْأَرِض ِفي ِفتنةٌ تكُن تفْعلُوه ِإلَّا بعٍض أَوِلياُء بعضهم كَفَروا والَِّذين(سبحانه  وقال
 }٦١٩ / مسند أىب يعلى {

 ألبويه يستغفر رجال رأيت" : قال علي عن : اخلليل أيب عن إسحاق أيب عن سفيان عن وكيع حدثنا خيثمة أبو حدثنا -
 : قال ؟ مشرك وهو ألبيه إبراهيم استغفر قد أليس : فقال ؟ مشركان ومها ألبويك تستغفر : فقلت مشركان ومها

 آخر إىل } للمشركني يستغفروا أن آمنوا والذين للنيب كان ما{  : فرتلت وسلم عليه اهللا صلى للنيب ذلك فذكرت
 )٤] (١١٤ – ١١٣ : التوبة [ ".اآليتني

 .ففيه حرمة الدعاء واإلستغفار للمشركني كأبى لؤلؤة اوسى وغريه وحرمة مواالة اليهود والنصارى وأن من واالهم فهو منهم
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  .)٥١( المائدة آیة )١(
 .)١(آیة  الممتحنة )٢(
 .)٧٣( التوبة آیة )٣(
 فى أحكام  واأللبانى)٣١٠١ ( وحسنھ الترمذى)٧٢٤١( فى اتحاف الخیرة والبوصیرى) ٣٢٨٩( صحیح صححھ الحاكم والذھبى )٤(

 أبي عن قیس حدثنا قال )١٣١( واألرنؤوط وھذا اسناد صحیح وقد صرح السبیعى بالتحدیث كما فى مسند الطیالسى )١/٢٦(الجنائز 
" ثقة "  وثقھ الذھبى وقال الخلیل بن اهللا عبد وبھ.... علیا سمعت قال الخلیل بن اهللا عبد واسمھ داود أبو قال الخلیل أبا سمعت قال اقإسح

 . "مقبول" وذكره ابن حبان فى ثقاتھ بینما ضعفھ ابن حجر وقال 
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 ١١٨

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على  وقال وفى غريه عنه باب تكذيب آل البيت لعقيدة الرجعة فى على رضى ا
 عنه قال رسول ا عليه وسلم رضى ا عني األرض وعلى سنة مائة الناس على يأتي ال "صلى ا 

 )١.(" حي اليوم هو ممن تطرف
 }٢٥٢٣ /  مسند ابن اجلعد{

 قبل مبعوث عليا أن يزعمون الشيعة هذه إن علي بن للحسن قلت" : قال األصم عمرو عن إسحاق أيب عن زهري أنا -
 )٢". (ماله قسمنا وال نساءه زوجنا ما مبعوث أنه علمنا لو بالشيعة هؤالء ما واهللا كذبوا فقال القيامة يوم

 علي ثنا احلافظ حبيب بن حممد بن صاحل ثنا ببخارى الفقيه سهل بن أمحد نصر أبو حدثنا ـ  ٤٧٠٠ـ وىف املستدرك 
 ".ثلهمب... علي بن للحسن قلت" : قال األصم عمرو عن حيدث إسحاق اأب مسعت : قال معاوية بن زهري ثنا اجلعد بن

 مريم ابن فيكم ينزل أن ليوشكن بيده نفسي والذي(والرجعة ال تثبت إال بدليل كما ثبتت فى عيسى بن مريم بقوله صلى ا عليه وسلم 
وقد تواترت األحاديث على أن املهدى ) ٣) (أحد لهيقب ال حتى املال ويفيض اجلزية ويضع اخلنزير ويقتل الصليب فيكسر مقسطا حكما

رجل من نسل آل بيت النبى صلى ا عليه وسلم يولد ويظهر فى آخر الزمان امسه حممد بن عبد ا  يصلحه ا فى ليلة ميأل األرض 
ما تزعم الشيعة قد ولد بالفعل قسطا وعدال كما مألت جورا وظلما وينزل عيسى فى زمانه فيصلى خلفه وحيارب معه ولو كان املهدى ك

وأنه واحد من األئمة اإلثنى عشر ألخربنا النبى صلى ا عليه وسلم بذلك كما أخرب عن اسم املهدى وشكله وعالمات ظهوره وبيعته 
 )٤ (.نسأل ا اهلدى والسداد.وكما أخرب عن مكان وصفة وسبب نزول عيسى وهيئته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حدیث على عبد اهللا فى زوائده على مسند أبیھ بنحوه من حدیث ابن عمر بنحوه و) ٢٥٣٧(ومسلم ) ١١٦( صحیح أخرجھ البخارى )١(

 بن المنھال عن منصور عن جریر ثنا قاال الجراح بن وكیع بن وسفیان حرب بن زھیر خیثمة أبو حدثني )١١٨٧( بن أبى طالب واللفظ لھ
 على یأتي ال القائل أنت فروخ یا لھ فقال مسعود أبو علیھ فدخل عنھ اهللا رضي على عند كنت : "قال األسدي دجاجة بن نعیم عن عمرو
 سنة مائة الناس على یأتي ال : وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال إنما الحفرة أستك أخطت تطرف عین األرض وعلى سنة مائة الناس
رجالھ ثقات عدا سفیان بن وكیع فھو وسنده صحیح " المائة بعد وفرجھا األمة ھذه رخاء وإنما حي الیوم ھو ممن تطرف عین ألرضا وعلى

 وثقھ دجاجة بن نعیم و الضبى قرط بن الحمید عبد بنوجریر ھو  ربیعة بن اهللا عبد بنضعیف كما ھو معلوم ومنصور ھو بن المعتمر 
 . ابن حبان فى ثقاتھ وذكره" ثقة " الذھبى وقال 

 بن  ھو زھیر وھذا اسناد صحیح رجالھ ثقات و)٣٠٥٠( عند  الحاكم مطوال  ولكن من حدیث ابن عباسبنحوه الذھبى ھصحیح صحح )٢(
 بن الرحمن عبد وأبو إسحاق ھو السبیعى وعمرو األصم ھو الكوفى الجعفى خیثمة أبو ، خیثمة بن زھیر بن الرحیل بن حدیج بن معاویة

 . والحسن بن على ھو بن أبى طالب الثقفى یقال و ، المدائنى العبدى بكر أبو ، األصم عمرو ابن : یقال و ، األصم اهللا عبد ابن یقال و صماأل
  .)١٥٥(ومسلم  ، ) ٢٢٢٢( صحیح أخرجھ البخارى )٣(
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 ١١٩

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 بن محمد بن نالحس حدثنا قال داود أبو حدثنا قال المتوثي حدثني )١٨٢٣( ومما یروى فى ھذا الباب ما أخرجھ ابن بطة فى اإلبانة )٤(

 أن لو واهللا المھدي أنا إني یقولون علي بن محمد جعفر أبو قال قال األعمش حدثنا قال بكر أبو حدثنا قال حكیم بن إسحاق حدثنا قال الصباح
ول  ولكن سنده ضعیف لحال اسحاق بن حكیم وھو مجھآخر باب من یجیئھم حتى القدر لخالفھم باب من یجیئھم الفرج بأن أطبقوا الناس

 بن سعد أبو أخبرنا بسند فیھ مبھم وھو فیھ أحمد بن محمد بن إبراھیم ولم أعرفھ )٥٤/٢٩١(الحال واخرجھ ابن عساكر فى تاریخ دمشق
 ثنا المحاملي اهللا عبد أبو ثنا قولھ خرشید بن إسحاق أبو أنبأنا قاال السمسار علي بن أحمد بن ومحمد شكرویة بن منصور أبو أنبأنا البغدادي

 علي بن محمد جعفر أبي عن األعمش عن عیاش بن بكر أبو ثنا جندب بن سمرة بن سعد بن جعفر بن مروان ثنا إبراھیم بن محمد بن دأحم
 باب من العدل یأتیھم أن على اجتمعوا الناس أن ولو یدعون ما إلى مني أدنى أجلى إلى وأني المھدي أنا أني یزعمون" قال الحسین بن

 ".آخر باب من بھ أتيی حتى القدر لخالفھم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنه أصحابه وجوب اإلميان بالقدر عقيدة آل البيت فى القدر وتعليم على رضى ا. 
 }٣٤ ـ ٣/ الطبقات الكربى البن سعد {
 يف يصلي وهو علي إىل مراد من رجل جاء: قال جملز أيب عن حفصة أيب بن عمارة عن علية بن إبراهيم بن إمساعيل أخربنا
 جاء فإذا يقدر مل مما حيفظانه ملكني رجل كل مع إن: فقال قتلك، يريدون مراد من ناسا فإن احترس": فقال املسجد
 )١(." حصينة جنة األجل وإن وبينه، بينه خليا القدر

 ، السالح ومعنا فخرجنا : قال عشرة منا ليلة كل عنه اهللا رضي عليا حيرس أن ائتمرنا" : قال ، مرة بن يعلى عنو
 : قال عشرة منا ليلة كل حيرسك أن ائتمرنا : قلنا : قال » ؟ السالح شأن ما « : فقال أتانا مث ، يصلي كان كما وصلى

 أهل من حنرسك أن ذلك حنو كلمة أو أصغر أو وأضعف أهون حنن : قلنا » ؟ األرض أهل من أو السماء أهل من «
 ال أنه وذكر ، يومي إىل حصينة جنة علي وإن ، السماء يف يقضى حىت عملب يعملون ال األرض أهل إن « : قال السماء
 ما وأن ، ليخطئه يكن مل أصابه ما أن ظن غري يقينا يستيقن حىت اإلميان طعم أو اإلميان حالوة عبد جيد ال أو عبد يذوق
 )٢(".»ليصيبه يكن مل أخطأه

 ـــــــــ
 .السدوسى شعبة : یقال و سعید بن حمید بن الحقسناد صحیح رجالھ ثقات وأبو مجلز ھو  إ)١(
 إسحاق حدثنا ، القطان زیاد بن سھل أبو أخبرنا ، القطان الفضل بن الحسین أبو أخبرنا أخرجھ البیھقى فى القضاء والقدر صحیح لغیره )٢(
سناد ضعیف لحال عطاء بن السائب  إبھ  وھذا ...مرة بن یعلى عن ، السائب بن عطاء عن ، ھمام حدثنا ، عفان حدثنا ، الحربي الحسن بن

 فیمن سمع منھ قبل اإلختالط فیتوقف فى روایتھ لكن وجدت لألثر المحلمى العوذى دینار بن یحیى بن  وھوھماموكان قد اختلط ولم یذكر 
ن عساكر فى تاریخ دمشق خرجھا من طریقھ ابأ) ل القدر ألبى داود واهللا أعلموالغالب أنھا فى الرد على أھ( متابعة قویة عند أبى داود 

 عبد نا بشار بن محمد نا داود أبو نا یعقوب بن أحمد بن محمد نا إسحاق بن أحمد أنا علي بن محمد أنا ضایأ غالب أبو أخبرنا)  ٤٢/٥٥٢(
المتوثى الذى  ھو یعقوب بن أحمد بن  محمدبھ  و .... مرة بن یعلى عن البختري أبي عن السائب بن عطاء عن قدامة بن زائدة نا الرحمن

روى عن أبى داود كتاب الرد على أھل القدر وسند أبى داود صحیح رجالھ ثقات وزائدة سمع من عطاء بن السائب قبل اإلختالط ومن ثم 
 . فاألثر صحیح إن شاء اهللا تعالى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه  باب وجوب اإلميان بالقدر وأنه ال مينع العبد من العبادة والعمل وقال النب ى صلى ا
 )١.(" وشره خريه وبالقدر اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته با تؤمن أن "وسلم اإلميان 

 }١١٨١ /  مسند أمحد{
 عن عنه اهللا رضي على عن السلمي الرمحن عبد أيب عن عبيدة بن سعد عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن حممد ثنا -

 كتب قد اال أحد من منكم ما فقال األرض يف ينكت عودا فأخذ جنازة يف كان نهأ " : سلم و عليه اهللا صلى النيب
 باحلسىن وصدق واتقى أعطى من فأما { ميسر فكل اعملوا قال نتكل أفال اهللا رسول يا قالوا اجلنة من أو النار من مقعده

 املعتمر بن منصور به حدثينو شعبة قال } للعسرى فسنيسره باحلسىن وكذب واستغىن خبل من وأما لليسرى فسنيسره
 )٢".( شيئا سليمان حديث من أنكر فلم
 ـــــــــ

 عن یعمر بن یحیى عن بریدة بن عن كھمس ثنا وكیع ثنابنحوه وأحمد فى المسند واللفظ لھ ) ٩(ومسلم ) ٥٠(صحیح أخرجھ البخارى  )١(
ه صحیح رجالھ ثقات وبن بریدة وسند" الخ  ... اإلیمان ما وسلم ھعلی اهللا صلى للنبي قال السالم علیھ جبریل أن" : عنھ اهللا رضي عمر بن

 .التیمى قیل و التمیمى الحسن بن  ھوكھمس والمروزى األسلمى الحصیب بن بریدة بن ناسلیمھو 
 األسدى مھران بن سلیمان رجالھ ثقات وسلیمان ھو األعمش وھذا إسناد صحیح) ٢٦٤٧(ومسلم ) ٤٩٤٥( صحیح أخرجھ البخارى )٢(

 .السلمىوسعد بن عبیدة ھو 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فى القدرية الذين ال يؤمنون بالقدرباب قول آل البيت. 
 }القدر للفرياىب {

 جعفر أبا سألت" :قال البزاز سفيان أبو سريج بن حرب حدثين مسلم بن عفان حدثنا الرحيم عبد بن إبراهيم حدثين -
 منهم إن قلت قال أدم من وساده يل وألقى مرحبا فقال موالك إنه له فقالوا ال فقلت أنت أشامي فقال علي بن حممد بن
 القلم به جرى إال يكون وال كائن شيء ليس يقول من ومنهم الشر يقدر ومل اخلري قدر يقول من ومنهم قدر ال يقول من
 مث وراءه تصلوا فال بالناس يصلي إماما منهم يتمرأ فمن األوليان املقالتان مقالتهم الناس يضلون أئمه قبلكم أن بلغين قال

 صلى من قال خلفهم صليت فقد قلت اليهود إخوان اهللا قاتلهم عليه تصلوا فال منهم مات ومن فقال هنيهه سكت
 )١(".  ةالصال فليعد أولئك خلف

 من هلب أيب على فما فوظاحمل اللوح يف وتب هلب أيب يدا تبت كان إن(وعن وكيع ىف القدرى الذى حيتج بالقدر ويقول 
وعن أىب سهيل نافع بن مالك ىف ) ٢ (» عنقه ضربت وإال تاب فإن يستتاب القول ذا قال من «قال وكيع ) لوم

قضى به أيضا عمر بن عبد   وهو ما "السيف على عرضتهم وإال تابوا فإن تستتيبهم أن أرى" القدرى الذى جيحد القدر 
 )٣ ( .العزيز ومالك بن أنس

 ـــــــــ
  وثقھ الدارقطنى وقال ثقة وحرب بن سریج دنوقا بابن ویعرف إسحاق أبو عمر بن  الغالب أنھالرحیم عبد بن إبراھیم وحسن إسناده )١(

" بینما ضعفھ البخارى وقال " بھ بأس ال أنھ ، وأرجو أفرادات و غرائب حدیثھ  كأن"وابن عدى وقال "  بأس بھ لیس"  قال أحمد بن حنبل
. وقد اعتمد توثیقھ الھیثمى والبوصیرى " الثقات عن ینكر ، بقوى لیس"  وأبو حاتم وقال" نظر فیھ   

 كان إن عبید بن عمرو قصة وذكر"  معاذ بن معاذ سمعت یقول علي بن عمرو حفص أبا  سمعت)٢٩٠( أخرجھ الفریابى فى القدر )٢(
 یستتاب القول بھذا قال من فقال الجراح بن لوكیع فذكرتھ حفص أبو قال لوم من لھب أبي على فما المحفوظ اللوح في وتب لھب أبي یدا تبت
 العنبرى التمیمى حسان بن نصر ن عمرو بن على ھو الفالس الحافظ الثقة ومعاذ بن معاذ ھو  وسنده صحیح"عنقھ ضربت وإال تاب فإن

. بالبصرة التثبت فى المنتھى إلیھ : أحمد قال وثقھ ابن سعد وابن معین وأبو حاتم وقالوا ثقة و  
 عمر مع أسیر كنت :"قال مالك بن سھل أبي عمھ عن مالك عن القعنبي حدثني قال المیموني أخبرني) ٨٧٦( أخرجھ الخالل فى السنة )٣(
 رأیي ذلك عبدالعزیز بن عمر فقال السیف على عرضتھم وإال تابوا فإن تستتیبھم أن أرى قلت القدریة ھؤالء في ترى ما فقال عبدالعزیز بن
 الجزرى مھران بن میمون بن الحمید عبد بن الحمید عبد بن الملك عبد رجالھ ثقات والمیمونى ھو  وإسناده صحیح"رأیي وذلك مالك قال

  .الحارثى القعنبى قعنب بن مسلمة بن اهللا عبد والقعنبى ھو المیمونى الحسن أبو ، الرقى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عليه وسلم وشفاعة من أخرب باب وجوب اإلميان بشفاعة النب بشفاعتهمى صلى ا 

 .النبى صلى ا عليه وسلم
 }فضائل الصحابة للدارقطىن {

 حممد نا : قال ، القاسم بن هاشم نا : قال ، سهل بن الفضل نا : قال اآلدمي إمساعيل بن حممد بن أمحد بكر أبو حدثنا -
 مريض وهو أعوده حممد بن جعفر على دخلت"  : قال ، حفصة أيب بن سامل عن ، حوشب بن خلف عن ، طلحة بن

 عليه اهللا صلى حممد شفاعة تنالين فال هذا غري نفسي يف كان إن اللهم ، وأتوالمها وعمر بكر أبا أحب إين اللهم : فقال
 )١ (."وسلم

 وشفع النبيون فعوش املالئكة شفعت وجل عز اهللا فيقول" وقال النىب صلى اهللا عليه وسلم  ـ ىف حديث الشفاعة ـ 
 )٢ ("......قط خريا يعملوا مل قوما منها فيخرج النار من قبضة فيقبض الرامحني أرحم إال يبق ومل املؤمنون

 ـــــــــ
 .)٤٢(حسن سبق تخریجھ فى باب  )١( 
.واللفظ لھ) ١٨٣(ومسلم ، ) ٧٤٣٩(صحیح أخرجھ البخارى ) ٢(  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فى التقية متى تكون من باب الرخصة ومتى تكون من باب الكذب باب قول آل البيت 
 .احملرم

 }٦٩  ـ١٣ /تاريخ دمشق {

 إمساعيل حممد أبو نا رزقوية بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد نا عثمان أيب بن الغنائم أبو أنا طاوس بن حممد أبو أخربنا
 أيب بن علي بن احلسن بن احلسن عن مرزوق ابن يعين ضيلف نا صاحل بن اهللا عبد نا موسى بن بشر نا اخلطيب علي بن

 توبة منكم نقبل ال مث وأرجلكم أيديكم لنقطعن منكم اهللا أمكننا لئن واهللا" الرافضة من لرجل يقول مسعته قال طالب
 وزعموا كذبوكم شاؤوا وإن صدقوكم شاؤوا إن هؤالء إن منكم وال ا أعلم حنن قال توبة منهم يقبل ال مل رجل فقال
 أعطاه سلطان ذي من وخاف إليها اضطر إذا للمسلم رخصة باب هي إمنا التقية إن ويلك التقية يف هلم يستقيم ذلك أن

 بلغ ما اهللا وأمي احلق وقول اهللا بأمر القيام يف الفضل إمنا فضل بباب وليس جل و عز اهللا ذمة عن يدرأ نفسه يف ما غري
 )١.(" اهللا عباد يضل أن اهللا ادعب من لعبد ا جيعل أن التقية من

  .وفيه انكار آل البيت على الشيعة األخذ بالتقية التى تؤدى إىل إسقاط فريضة األمر باملعروف والنهى عن املنكر وفتح باب الكذب احملرم

 ـــــــــــــ
 وثقھ الذھبى البغدادي المقرىء محمد بوأ طاوس، بن علي بن اهللا عبد بن أحمد بن اهللا ھبةإسناد صحیح رجالھ ثقات ابن طاوس ھو  )١(

 ناظر الدقاق، البغدادي، منتاب بن محمد بن عمرو عثمان أبي بن محمد بن الحسن ابن علي بن محمد ،وقال كان ثقة صدوقا وأبو الغنائم ھو 
 بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد الحسن أبو قال الذھبى الصالح المسند كان خیرا دینا كثیر السماع  وابن رزقویھ ھو العتیق المارستان

 والكتابة، السماع كثیر وثقھ الخطیب وقال كان ثقة صدوقا المتقن المحدث، االمام قال الذھبى البزاز البغدادي یزید، بن اهللا عبد بن رزق
 وثقھ الذھبى وقال ثقة الخطبي محمد أبو ، یحیي بن إسماعیل بن علي بن إسماعیل أما الخطبى فھو أبو محمد للتالوة مدیما االعتقاد، حسن

 العجلى مسلم بنوفى روایة قال كان یتحرى الصدق وأما بشر فھو بن موسى األسدى وثقھ الدارقطنى وقال ثقة وعبد اهللا بن صالح ھو 
 یقال و اشىالرق ، األغر مرزوق بن ثقة وثقھ ابن معین وابن خراش وابن حجر وقالوا ثقة أخرج لھ البخارى وفضیل ھو المقرىء الكوفى

 حجر ابن وقال ذكره ابن حبان فى ثقاتھ طالب أبى بن على بن حسن بن  وحسن ثقة من رجال مسلم الكوفى الرحمن عبد أبو ، الرؤاسى
 . واهللا أعلمالمراد وھو لیھإ صح وقد كالمھ من واألثر السند منتھى من كونھ لما بینا سابقا یضر ال األثر ھذا فىصدوق وحالھ 
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 ١٢٥

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مر باملعروف والنهى عن املنكرذير على بن أبى طالب من ترك األباب حت. 

 }٣٧٥٧٦/مصنف ابن أىب شيبة  {

 
 ولتنهون باملعروف لتأمرن الكوفة أهل يا : "علي قال قال حصني بن املستظل عن غرقدة بن شبيب عن شريك حدثنا -
 )١ ".(اهللا ويعذم نكميعذبو أقواما منكم ليسوا أو اهللا أمر يف ولتجدن املنكر عن

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ى الكوف ، البارقى یقال و ، السلمى غرقدة بن شبیب وشبیب ھو القرشى نمر أبى بن اهللا عبد بن إسناده صحیح رجالھ ثقات  شریك ھو )١(

فھو البارقى أبو المیثاء وثقھ ابن سعد وقال كان ثقة قلیل الحدیث وذكره ابن حبان فى وكالھما من رجال الصحیح أما المستظل بن حصین 
 .ثقاتھ
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 ١٢٦

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب صالة آل البيت وراء كل من استقبل القبلة وقرأ القرآن فى غري تقية. 
 }٢٩٠ - ٥٤ / تاريخ دمشق{ 

 
 معروف بن أمحد احلسن أبو أنبأنا حيوية بن عمر أبو أنبأنا اجلوهري حممد أبو أنبأنا الباقي عبد بن حممد بكر أبو أخربنا -

 بين خلف الصالة عن جعفر أبا سألت : "قال بسام أخربين سوار بن شبابة أنبأنا سعد بن حممد ثنا فهم بن احلسني حدثنا
 احلسن كان قد قال ةتقي منكم هذا أن يزعمون ناسا إن جعفر أبا يا قلت قال خلفهم نصلي فإنا خلفهم صل فقال أمية

 )١(  ".هذه أفتقية يرتل حىت املنرب على وهو ليسبه احلسني كان وإن الصف يبتدران مروان خلف يصليان واحلسني
 يف خلفهم يصلي كان أنه حسني بن علي على وأشهد تقية غري يف خلفهم لنصلي إنا" : وىف رواية قال أبو جعفر الباقر 

 )٢(. " تقية غري

}٢٣١ /  مسند الشافعى{  
 كانا ما فقال قال مروان خلف يصليان كانا واحلسني احلسن أن" : أبيه عن حممد بن جعفر عن إمساعيل بن حامت حدثنا -

 )٣". (األئمة صالة على يزيدان كانا ما واهللا ال فقال منازهلما إىل رجعا إذا يصليان
إال أن ( صل فيها منعها وحظرها إال ما استثناه الشرع بقوله تعاىل  وهكذا كان آل البيت ال يأخذون بالتقية إال من باب الرخصة إذ األ

 أما ما يفعله الشيعة مع غريهم من املسلمني فهو الكذب )٤(فيتقى املسلم شر املشرك وبطشه وإال فال تقية فى اإلسالم ) تتقوا منهم تقاة
 الكذب فإن والكذب  وإياكم "صلى ا عليه وسلمال قلتحذير احملرم والكبرية التى شدد ا ورسوله عليها الوعيد وحذرا منها أشد ا

 )٥(." كذابا ا عند يكتب حتى الكذب ويتحرى يكذب الرجل يزال وما النار إىل يهدي الفجور وإن الفجور إىل يهدي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 البغدادي ثم الدوري، یسر بن محمد بن الباقي عبد بن محمد اهللا عبد أبو ،ھ ثقات محمد بن عبد الباقى ھو  صحیح وھذا إسناد حسن رجال)١(

 وثقھ السمعانى وقال وطائفة الجوھري، محمد وأبا العشاري، طالب وأبا بشران، بن بكر أبا سمع مئة وأربع وثالثین أربع سنة ولد السمسار
 بن محمد بن علي بن الحسن محمد، أبو د وأبو محمد الجوھرى ھوالمسن الصالح الثقة العالم، الشیخقال  والذھبى وخیرا ثقة صالحا شیخا كان

 المحدث االمام، الشیخ،  وثقھ الخطیب وقال كان ثقة أمینا كتبنا عنھ والذھبى وقال المقنعي الجوھري، البغدادي، ثم الشیرازي الحسن
 من حیویھ، ابن الخزاز البغدادي یحیى بن زكریا ابن محمد بن العباس بن محمد عمر، أبو وأبو عمر بن حیویھ ھو اآلفاق مسند الصدوق،

 الحسن أبو موسى بن بشر بن  ھومعروف بن  أحمد والمسند الثقة المحدث االمام وثقھ الخطیب وقال كان ثقة والذھبى وقال المحدثین علماء
 وثقھ الخطیب وقال علي أبو إبراھیم بن محرز بن فھم بن الرحمن عبد بن مدمح بن الحسینھو   وثقھ الخطیب وقال ثقة وابن فھمالخشاب

 مفتنًا مفتیًا المجلس حسن كان القاضي كامل بن أحمدكان ثقة بینما لینھ الدار قطنى وقال لیس بالقوى واألرجح توثیقھ واهللا أعلم لما قالھ عنھ 
 إلى یمیل الفقھ في متوسطًا فصیحًا بالرجال والمعرفة والشعر والنسب باراألخ وألصناف ومقطوعھ مسنده للحدیث الحفظ كثیر العلوم في

 النسب عنھ فأخذت اهللا عبد بن مصعب وصحبت الرجال معرفة عنھ وأخذت معین بن یحیى صحبت یقول وسمعتھ العراقیین مذھب
  االخباري النسابة، العالمة، الحافظ،لذھبى  وقال عنھ االفقھ عنھ فأخذت سجادة حماد بن الحسن وصحبت المسند فأخذت خیثمة أبا وصحبت

 =ومحمد بن سعد ھو بن منیع الحافظ الصدوق وأما شبابة بن سوار وھو الفزارى و بسام وھو بن عبد اهللا الصیرفى و أبو جعفر وھو الباقر 
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 ١٢٧

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 قال  امطبس ثنا وكیع حدثنا) ٧٥٦٨( فالثالثة ثقات وقد أخرجھ ابن أبى شیبة فى المصنف طالب أبى بن على بن الحسین بن على بن محمد= 
 فقلت قال مروان خلف الصالة یبتدران والحسین الحسن كان قد معھم نصلي فإنا معھم صل فقال األمراء مع الصالة عن جعفر أبا سألت
  وسنده صحیح وقولھ تولى حتى المنبر على وھو وجھھ في مروان یسب علي بن الحسن كان إن وكیف قال تقیة ذلك أن یزعمون الناس

ام كما صرحت الروایات األخرى وھو بن عبد اهللا الصیرفى وثقھ ابن معین والحاكم والذھبى وقالوا ثقة بسطام  تصحیف والصواب بس
 .وأحمد وقال البأس بھ وذكره ابن حبان فى ثقاتھ وقال یخطئ

 إنا: قال جعفر أبي عن الحكم عن إسرائیل أبو حدثنا: قال دكین بن الفضل أخبرنا) ٥/٢١٣( صحیح لغیره أخرجھ ابن سعد فى الطبقات )٢(
 إسماعیل وسنده ضعیف لحال أبى اسرائیل وھو  .تقیة غیر في خلفھم یصلي كان أنھ حسین بن علي على وأشھد تقیة غیر في خلفھم لنصلي

 ولكن یكتب" ضعیف " ضعفھ ابن معین فى روایة والنسائى والذھبى وقالوا  الكوفى المالئى إسحاق أبى بن إسرائیل أبو ، العبسى خلیفة بن
وقد تابعھ وكیع وشبابة بن سوار كما سلف فى التعلیق السابق فى طریقى ابن أبى شیبة بسند صحیح وابن عساكر كما قال ابن عدى حدیثھ 

 بسند حسن ومن ثم فاألثر یرتقى إلى الصحة واهللا أعلم  
 .سناده صحیح رجالھ ثقات إ)٣(
فى دار االسالم بین المسلمین إذ أن التقیة إنما تكون مع المشرك كما نصت على ذلك  والمراد بالقول بأنھ ال تقیة فى اإلسالم أى ال تقیة )٤(

 تقاة منھم تتقوا أن إال شيء في اهللا من فلیس ذلك یفعل ومن المؤمنین دون من أولیاء الكافرین المؤمنون یتخذ ال{اآلیة فى سورة آل عمران 
 أن إال: الكالم ھذا معاني من  فاألغلب{ى فى التفسیر بعد أن ذكر أوجھ تاویلھا قال الطبر })٢٨ (المصیر اهللا وإلى نفسھ اهللا ویحذركم
وھذا ما یجب أن یحمل علیھ قول سعید بن }  غیرھم من ال الكفار من تقیة ھي إنما  اآلیة ھذه في اهللا ذكرھا التي فالتقیة. مخافة منھم تخافوا

 جبیر، بن سعید: قال: قال الصھباء أبي عن زاذان بن عمارة أخبرنا: قال اعیلإسم بن موسى أخبرناجبیر فى الطبقات الكبرى البن سعد 
كما  یضر ال كالم وفیھ ال بأس بھعمارة ( ال بأس بھ وسنده " اإلسالم في تقیة ال: سعید فقال اإلسالم، في التقیة إن "یقول الحسن أن لھ وذكر

ن التقیة إنما تكون مع المشرك ویشھد لھذا ما أخرجھ الدارقطنى فى فضائل  أفى دار االسالم بین المسلمین إذأى ال تقیة  )قال الھیثمى
 ھذا تقول لعلك : قلت بخیر إال ذكرھما ممن أبرأ : فقال ، وعمر بكر أبى عن جعفرا سألت"  : قال ، صالح بن الحسنالصحابة بسنده عن 

 .مواهللا أعل) ٤٨سبق تخریجھ فى باب (" المشركین من إذا أنا : قال تقیة
 .واللفظ لھ) ٢٦٠٧(ومسلم ، بنحوه) ٦٠٩٤( صحیح أخرجھ البخارى )٥(
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 ١٢٨

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم حتريم املتعة والنهى عنها باب رواية آل البيت عن النبى صلى ا. 

}١٤٠٧ /صحيح مسلم  {  

 الزهري عن عيينة بن سفيان حدثنا زهري قال عيينة ابن عن مجيعا حرب بن وزهري منري وابن شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا -
 خيرب يوم املتعة نكاح عن ى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن "علي عن أبيهما عن علي بن حممد ابين وعبداهللا احلسن عن
 ". األهلية احلمر حلوم وعن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باب على بن أبى طالب يرد على ابن عباس فتواه باباحة املتعة. 
}٣١-١٤٠٧ /يح مسلم  صح{  

 عن علي بن حممد ابين وعبداهللا احلسن عن شهاب ابن عن عبيداهللا حدثنا أيب حدثنا منري بن عبداهللا بن حممد وحدثنا  -
النساء متعة يف يلني عباس ابن مسع أنه علي عن أبيهما  
".اإلنسية احلمر حلوم وعن خيرب يوم عنها ى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فإن عباس ابن يا مهال" فقال  

}١٤٠٣٢/وىف رواية عبد الرزاق{  
 طالب أيب بن علي اباه مسع أنه علي بن حممد أبيهما عن أخرباه حممد ابين اهللا وعبد حسنا أن الزهري عن معمر عن -

 عنها ى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن تائه امرؤ إنك :"علي له فقال املتعة يف يرخص أنه وبلغه عباس البن يقول
)١".( اإلنسية احلمر حلوم عن و خيرب يوم  

واملعلوم أن نكاح املتعة قد أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر حترميه إىل يوم القيامة  وكان آخر ما هنى عنه النبى صلى ا عليه وسلم 
ومن استحل ) ٢("يأخذه فال شيئا أعطى كان ومن قيامةال يوم إىل هذا يومكم من حرام إهنا أال "يوم الفتح وفيه قال صلى ا عليه وسلم 

 أبي بن يزيد وعليهم اخلمر الشام أهل من قوم شرب " قَالَنكاح املتعة كفر باإلمجاع فيستتاب فإن  تاب وإال قتل حدا وروى عن على 
... عمر إىل فيهم وكتب قال طعموا افيم جناح الصاحلات وعملوا آمنوا الذين على ليس اآلية هذه وتأولوا حالل لنا هي وقالوا سفيان

 على كذبوا قد رقاهبم ضربت يتوبوا مل وإن اخلمر لشرب مثانني جلدهتم تابوا فإن تستتيبهم أن أرى قال فيهم احلسن أبا يا تقول مافقال عمر 
به يأذن مل ما دينهم يف وشرعوا ا متع فى زمان أبى بكر بعض من مل يبلغه هنى وقد كان يت) ٣ ( "مثانني مثانني فضرهبم فتابوا فاستتاهبم ا

 فيه تقدمت كنت ولو املتعة هذه"النبى صلى ا عليه وسلم عنها يوم الفتح حتى قضى عمر رضى ا عنه باحلد عليها فى زمانه فقال 
)٤ (".لرمجت  
ــــــــــ  

 .وھذا إسناد صحیح) ١٤٠٧( صحیح أخرجھ مسلم )١(
 ).١٤٠٦( صحیح أخرجھ مسلم )٢(
 الشام أھل من قوم شرب قال علي عن الرحمن عبد أبي عن السائب بن عطاء عن فضیل بن حدثنا قال )٢٨٤٠٩( أخرجھ ابن أبى شیبة )٣(

 قال طعموا فیما جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذین على لیس اآلیة ھذه وتأولوا حالل لنا ھي وقالوا سفیان أبي بن یزید وعلیھم الخمر
 نرى المؤمنین أمیر یا فقالوا الناس فیھم استشار عمر على قدموا فلما قبلك من یفسدوا ان قبل إلي بھم ابعث أن فكتب مرع إلى فیھم وكتب
 تستتیبھم أن أرى قال فیھم الحسن أبا یا تقول ما فقال ساكت وعلي رقابھم فاضرب اهللا بھ یأذن لم ما دینھم في وشرعوا اهللا على كذبوا قد أنھم
 فتابوا فاستتابھم اهللا بھ یأذن لم ما دینھم في وشرعوا اهللا على كذبوا قد رقابھم ضربت یتوبوا لم وإن الخمر لشرب ثمانین تھمجلد تابوا فإن

   = واسناده ضعیف لحال عطاء بن السائب وھو ثقة إال أنھ قد اختلط وروایة ابن فضیل وھو محمد بن فضیل بنثمانین ثمانین فضربھم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحر یستحلون أقوام أمتي من لیكونن( حدیث أبى مالك األشعرى من) ٥٥٩٠(غزوان بعد اإلختالط ولھ شاھد فى صحیح البخارى=

 .واهللا أعلم)والمعازف والخمر والحریر
 الخطاب بن عمر على دخلت حكیم بنت خولة أن"  عروة عن شھاب بن عن مالك أخبرنا )١١٠٣( صحیح أخرجھ الشافعى فى المسند)٤(

 ولو المتعة ھذه فقال فزعا رداءه یجر عنھ اهللا رضي عمر فخرج منھ فحملت مولدة ةبامرأ استمتع أمیة بن ربیعة إن : فقالت عنھ اهللا رضي
 .وسنده صحیح"  لرجمت فیھ تقدمت كنت
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنهباب تطبيق احلدود فى عهد أ مري املؤمنني على بن أبى طالب رضى ا. 
}٨٣٩ / مسند أمحد{  

 ورمجها اخلميس يوم شراحة جلد عنه اهللا رضي عليا نأ " :الشعيب عن كهيل بن لمةس عن شعبة ثنا جعفر بن حممد ثنا -
)١(". وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بسنة وأرمجها اهللا بكتاب أجلدها وقال اجلمعة يوم   

ى ومحله سعيد بن املسيب وقتادة والزهر )٢("  يرجم إنه اللوطية على يؤخذ أو يوجد الرجل يف" عباس بن وقال ا
"  زيد بن جابروقال ) ٣ ("ماضية سنة حيصن مل أو أحصن الرجم اللوطي على"وغريهم من التابعني على إطالقه فقاال 

ى بينما فرق احلسن البصرى وإبراهيم النخع) ٤ (" الرجم على حنمله حنن قتادة قال كذا حرمة من أعظم الدبر حرمة
 كان إذا اللوطي يرجم" وعن الزهرى ىف رواية أخرى ) ٥ ( "الزاين مبرتلة اللوطي"  وغريمها بني احملصن وغريه فقالوا

 يف حمصنا رجال رجمأنه  عنه اهللا رضى علي عنوالتفريق وإن شهد له ما ذكر ) ٦ ( "مائة جلد بكرا كان وإن حمصنا
بأنه أعظم "  وقول جابر بن زيد" سنة ماضية " لكن عدم التفريق هو األرجح لقول بن املسيب بأنه ) ٧ (لوط قوم عمل

. يشعر باإلتفاق عليه أما احلرق فال يثبت واهللا أعلم  "حنن حنمله" وقول قتادة " حرمة   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 
 ).٧٠(صحیح سبق تخریجھ فى باب  )١(
 بن سمعا أنھما جبیر بن وسعید مجاھد عن خثیم بن أخبرني قال جریج بن عن بكر بن محمد حدثنا قال) ٢٨٣٣٨( أخرجھ ابن أبى شیبة )٢(

وثقھ  (البرسانى عثمان بنھو  بكر بن  محمدوسنده صحیح رجالھ ثقات و" یرجم إنھ اللوطیة على یؤخذ أو یوجد الرجل في"  یقول عباس
وابن ) النسائى وقال لیس بالقوى واألرجح توثیقھ واهللا أعلمابن سعد وابن معین وأبو داود والعجلى وابن قانع والذھبى وقالوا ثقة بینما لینھ 

 .ىالمك عثمان أبو ، القارى خثیم بن عثمان بن اهللا عبدوبن خیثم ھو وھو مدلس لكن صرح بالتحدیث جریج ھو عبد الملك بن عبد العزیز 
 بن محرز ثنا الكریم عبد بن إدریس ثنا القطان زیاد بن سھل أبو أخبرنا )٢٣٥) (فى رؤیة اهللا( أخرجھ أبو عبد اهللا الدقاق فى مجلسھ )٣( 

 سنة یحصن لم أو أحصن الرجم اللوطي على: "قال المسیب بن سعید عن الزھري عن كیسان بن صالح عن سعد بن إبراھیم ثنا عون
 الثقة، المحدث االمامبى وقال  وثقھ الذھالبغدادي عباد القطان بن زیاد بن اهللا عبد بن محمد بن أحمد  ھوسھل أبو وسنده صحیح " ماضیة
 وثقھ الدارقطنى وقال ثقة وفوق الثقة بدرجة المقرئ الحداد الحسن أبو  ھوالكریم عبد بن إدریس والخطیب وقال صدوق العراق، مسند

 .عن الزھرى مرسال دون ذكر سعید بن المسیب) ٥٣٩٠(وأخرجھ البیھقى فى الشعب 
 
 قال كذا حرمة من أعظم الدبر حرمة" قال زید بن جابر عن قتادة عن سعید عن األعلى عبد دثناح قال )٢٨٣٤٩( أخرجھ ابن أبى شیبة )٤(

 التابعى الثقة اإلمام الفقیھ البصرى الجوفى الشعثاء أبو ، الیحمدى األزدىوسنده صحیح وجابر بن زید ھو " الرجم على نحملھ نحن قتادة
ھو أحد : وفى روایة  اهللا كتاب من علما ألوسعھم ، زید بن جابر قول عند نزلوا البصرة أھل أن لو: " مفتى أھل العراق قال فیھ ابن عباس 

 : فقال ، عمر ابن لقینى : قال زید بن جابر عن و؟ ! زید بن جابر فیكم و تسألونى : فقال ، شىء عن عباس ابن سألت : الرباب عنالعلماء و
 ".العراق أھل أعلم مات الیوم : قتادة قالبن زید ولما مات جابر  . البصرة أھل فقھاء من إنك جابر یا
 
 اللوطي"  قاال إبراھیم عن معشر أبي وعن الحسن عن قتادة عن سعید أخبرني قال یزید حدثنا قال )٢٨٣٤٤(أخرجھ ابن أبى شیبة )٥(

ابن أبى عروبة والحسن ھو  أو بن زاداد بن ثابت وسعید ھو زاذى بنوسنده صحیح رجالھ ثقات یزید ھو بن ھارون " الزاني بمنزلة
 .النخعى عمرو بن األسود بن قیس بن یزید بن  ھوإبراھیمعشر الكوفى و أبو مالحنظلى التمیمى كلیب بن زیادوأبو معشر ھو البصرى 

 انك وإن محصنا كان إذا اللوطي یرجم  "قال الزھري عن ذئب أبي بن عن عیسى بن معن حدثنا قال )٢٨٣٤٦( أخرجھ ابن أبى شیبة )٦(
 . وسنده صحیح" مائة جلد بكرا
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 رجال رجم عنھ اهللا رضي علیا أن ھمدان من رجل عن لیلى أبي بن عن ویذكر) ١٦٨٠٥( ضعیف أورده البیھقى فى السنن الكبرى )٧(

 )٢٨٣٣٩( وقد وصلھ ابن أبى شیبة مطلقا لیلى أبي بن عن رواه وھشیم باإلحصان مقیدا عنھ الثوري ذكره ھكذا لوط قوم عمل في محصنا
 ولكن سنده ضعیف یزید بن قیس لوطیا رجم علیا أن قیس بن یزید عن الولید بن القاسم عن لیلى أبي بن عن وكیع احدثن قال بكر أبو حدثنا

 قلیل وكان طالب، أبي بن علي عن روى. ھمدان من أرحبي ویقال الخارفي قیس بن یزید( مجھول الحال قال ابن سعد فى الطبقات الكبرى 
ولكن تابع محمد ) قالھ احمد وابن المدینى وغیرھما( لیلى ضعیف سىء الحفظ مضطرب الحدیث ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى) الحدیث

 أنبأ یعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعید أبو وأخبرنا) ١٦٨٠٤(بن أبى لیلى ابن أبى ذئب كما عند البیھقى فى السنن الكبرى 
 وتابعھ لوطیا رجم عنھ اهللا رضي علیا أن مذكور بن أراه یزید عن الولید بن القاسم نع ذئب أبي بن عن رجل عن الشافعي قال : قال الربیع

 محمد بن اهللا عبد حدثنا : قال ، الحسین حدثنا : قال ، محمد حدثناأیضا شریك بن عبد اهللا بن أبى نمر كما عند ابن أبى الدنیا فى ذم المالھى 
 ولكن یبقى ضعیفا لحال لوطیا رجم ، علیا أن قومھ ، بعض عن ، الولید بن القاسم عن ، ریكش حدثنا : قال ، الصباح بن محمد حدثنا : قال ،

یزید بن قیس الذى لم یروى األثر عن على إال من طریقھ إال ما أخرجھ الخطیب بسند ضعیف جدا من طریق الحارث األعور عن على فى 
 العباس أبو حدثني المحولى بسام بن المرزبان بن خلف بن محمد حدثنا سالعبا بن محمد أخبرنا األزھري أخبرني) ١٤/١٩٥(تاریخ بغداد 

 یحفظ رآه فإذا الحدیث عن سألھ الفقة یحفظ رجل إلى نظر إذا فكان مفتنا وكان شدیدا حسدا یحسد أكثم بن یحیى كان: " قال یعقوب بن احمد
 متقنا فراه فناظره حافظ ذكى خراسان أھل من رجل إلیھ فدخل خجلھوی لیقطعھ الكالم عن سألھ النحو یعلم رآه فإذا النحو عن سألھ الحدیث
 فلم فأمسك لوطیا رجم علیا ان الحارث عن إسحاق أبى عن شریك احفظ قال األصول من تحفظ فما قال نعم قال الحدیث في نظرت لھ فقال
 .علم واهللا أوالسند ضعیف لجھالة الخراسانى ولحال الحارث األعور وھو ضعیف" بشيء یكلمھ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم صلى ا عنه من التقول كذبا على رسول ا باب حتذير على رضى ا.  

}١١٢٧ /مسند أمحد {  
 اهللا رضي على قال قال أبيه عن جحيفة أيب بن عون عن شعبة ثنا قاال جعفر بن وحممد مهدي بن الرمحن عبد ثنا
 ان من إىل أحب األرض إىل السماء من أقع فألن حديثا سلم و عليه هللا صلى اهللا رسول عن حدثتكم إذا" : عنه
)١(  ".خدعة احلرب ولكن يقل مل ما سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول على أقول  

ء ويدخل فى هذا الباب عند الشيعة تشريع مامل يأذن به ا ورسوله من اختاذ األضرحة ودعاء األموات من األنبياء واألولياء و ادعا
عصمة األئمة والفقهاء األحياء وافرتاض طاعتهم وعبادهتم من دون ا والنياحة وسفك الدماء يوم عاشوراء ودفع اخلمس للفقهاء 

وإرسال اليدين والسجود على الرتبة  فى الصالة وزيادهتم فى األذان وغريه على وىل ا إىل غري ذلك من العقائد املكفرة والبدع املنكرة 
نزل ا هبا من سلطان فاحلذر احلذر معشر الشيعة من الوقوع فى الكفر والشرك با والبدع واإلبتداع  فى دين ا وإياكم التى ما أ

 أَمِرِه عن يخاِلفُونَ الَِّذين فَلْيحذَِر( وعصيان أمر رسول ا صلى ا عليه وسلم الذى حذرنا منه ربنا جل وعال فقال تعاىل

 إال اجلنة يدخلون أميت كل (وحذرنا منه رسول ا  صلى ا عليه وسلم فقال  )٢()أَِليم عذَاب يِصيبهم أَو ِفتنةٌ بهمتِصي أَنْ
وفى ) سحقا سحقا ملن غري بعدى ( وقال  )٣( )أبى فقد عصاني ومن اجلنة دخل أطاعين من قال يأبى ومن ا رسول يا قالوا أبى من

واعلموا أن ا ال يقبل من العبد عبادة إال إذا كانت على هدى وسنة رسول ا قال النبى  )٤( )بعدي بدل ملن سحقا سحقا(رواية 
 )٥( ).من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد( صلى ا عليه وسلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٤( باب صحیح سبق تخریجھ فى )١(
 .)٦٣( النور آیة )٢(
 .)٧٢٨٠( صحیح أخرجھ البخارى )٣(
 .)٧٠٥٠/٧٠٥١(، ) ٦٥٨٤( صحیح أخرجھ البخارى )٤(
 .)٤٧( صحیح سبق تخریجھ فى باب )٥(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عليه وسلم وأن فيه غسل عنه صفة وضوء النبى صلى ا باب بيان على رضى ا
 .ال مسحهماالقدمني 

}١١٣٣ /محد مسند أ{  
 يف الفجر صلى ما بعد على جلس"  : قال خري عبد ثنا علقمة بن خالد عن قدامة بن زائدة ثنا الرمحن عبد ثنا -

 فأخذ إليه ننظر جلوس وحنن خري عبد قال وطست ماء فيه بإناء الغالم فاتاه بطهور ائتين لغالمه قال مث الرحبة
 غسل مث اليسرى يده على فافرغ اإلناء اليمىن بيده أخذ مث كفيه غسل مث اليسرى يده على فأكفأه اإلناء بيمينه
 يده أدخل مث مرات ثالث يغسلها حىت اإلناء يف يده يدخل ال ذلك كل خري عبد قال مرار ثالث فعله كفيه

 اإلناء يف اليمىن يده أدخل مث مرات ثالث ذلك فعل اليسرى بيده ونثر واستنشق فمضمض اإلناء يف اليمىن
 إىل مرات ثالث اليسرى يده غسل مث املرفق إىل مرات ثالث اليمىن يده غسل مث مرات ثالث ههوج فغسل
 مسح مث اليسرى بيده مسحها مث املاء من محلت مبا رفعها مث املاء غمرها حىت اإلناء يف اليمىن يده أدخل مث املرفق
 بيده صب مث اليسرى بيده غسلها مث اليمىن قدمه على مرات ثالث اليمىن بيده صب مث مره كلتيهما بيديه رأسه

 قال مث فشرب بكفه فغرف اليمىن يده أدخل مث مرات ثالث اليسرى بيده غسلها مث اليسرى قدمه على اليمىن
 فهذا سلم و عليه اهللا صلى اهللا نيب طهور إىل ينظر ان أحب فمن سلم و عليه اهللا صلى اهللا نيب طهور هذا

)١.(" طهوره  
ــــــــــ  

  واألرنؤوط وغیرھم وھذا إسناد صحیحداود كما فى صحیح أبى واأللبانى) ١٠٧٩( وابن حبان )١٤٧ (یح صححھ ابن خزیمة صح)١( 
 .العنبرى الرحمن عبد بن حسان بنرجالھ ثقات وعبد الرحمن ھو بن مھدى 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا ( باب ما جاء فى تأويل قوله تعاىلا يهأَي وا الَِّذيننِإذَا آم متلَاِة ِإلَى قُمفَاغِْسلُوا الص 

كُموهجو كُمِديأَياِفِق ِإلَى وروا الْمحسامو ُءوِسكُمِبر لَكُمجأَرِن ِإلَى ويب١ () الْكَع( 

 }١٩٣ /مصنف ابن أىب شيبة {
) ٢("الغسل ىلإ األمر رجع يعين وأرجلكم قرأ أنه "عباس بن عن عكرمة عن خالد عن مبارك بن حدثنا -

وثبت الغسل من فعل عمر بن ) ٣(وبه قال الزبري بن العوام وجماهد ومالك بن انس وابراهيم النخعى 
 صلى اهللا رسول من السنة مضت"  :وقال احلكم )٤(اخلطاب وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر وأىب جملز 

 } وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا { :وقال الضحاك ) ٥ ("القدمني بغسل يعين واملسلمني وسلم عليه اهللا
 النار ختللها ال باملاء األصابع خللواوثبت الوعيد على ترك الغسل بقول ابن مسعود " غسال اغسلوها" : قال

.) ٧( .وروى عن على والسدى أا من قبيل املقدم واملؤخر) ٦(  

 }١١٤٧٥ / تفسري الطربى {

 علية ابن حدثنا قال إبراهيم بن يعقوب وحدثنا محيد عن املفضل بن بشر حدثنا قال مسعدة بن محيد حدثنا -
 معه وحنن باألهواز خطبنا احلجاج إن محزة أبا يا"  : عنده وحنن ألنس أنس بن موسى قال قال محيد حدثنا قال

 آدم ابن من شيء ليس وإنه ؟ وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا وأيديكم وجوهكم اغسلوا : فقال الطهور فذكر
 قال احلجاج وكذب اهللا قصد : أنس فقال وعراقيبهما وظهورمها بطوما فاغسلوا قدميه من خبثه إىل أقرب
وصح القول باملسح ) ٨( " بلهما قدميه مسح إذا أنس وكان : قال } وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا{  : اهللا

قرأها علقمة  وومسحتني غسلتني اهللا افترض: وقال عكرمة وقتادة ) ٩(عن ابن عباس أيضا واحلسن البصرى 
)١٠ (".نزل جربيل باملسح" : باخلفض وقال الشعىب ) وأرجِلكم (  

ــــــــــ  
 ).٦( المائدة آیة )١(
  .الحذاء مھران بن إسناد  صحیح رجالھ ثقات  وابن مبارك ھو عبد اهللا بن المبارك وخالد ھو )٢(
 إلى وأیدیكم وجوھكم فاغسلوا یقرأ كان أنھ أبیھ عن عروة بن ھشام عن معاویة أبو حدثنا )١٩٤( قول الزبیر أخرجھ ابن أبى شیبة)٣(

 أبو ، السعدى التمیمى خازم بن محمد وإسناده صحیح وأبو معاویة ھو الغسل إلى األمر رجع یقول وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا المرافق
 قیس عن حماد حدثنا قال المنھال بن لحجاجا حدثني قال المثنى حدثني) ١١٤٧٠( وقول مجاھد الطبرى فى التفسیرالكوفى الضریر معاویة

 عبید بن المثنى بن محمد  وإسناده صحیح والمثنى ھوالغسل إلى رجع : وقال فنصبھا } الكعبین إلى وأرجلكم{  : قرأ أنھ مجاھد عن سعد بن
 یونس حدثني) ١١٤٧٢(یضا ثقة من رجال الشیخین وقول مالك أخرجھ الطبرى أالحافظ البصرى موسى أبو ، العنزى دینار بن قیس بن
  =ھو إنما : فقال ؟ أرجلكم : أو أرجلكم : أھي } الكعبین إلى وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا{  : اهللا قول عن مالك سئل : قال أشھب أخبرنا قال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
سل واملسح إال فى كون وكالمها جائز وال تعارض بني من قال بالغسل وهو األوىل ثم ثبت عنه املسح إذا علمنا بأنه ال فرق بني الغ

الغاسل يغرف املاء ويدلك وأما املاسح فيبل يديه وميرر فاحتدا فى احملل واختلفا فى الصفة وال ريب أن وضوء الشيعى الذى 
 ليس عمال عمل من(بقول النبى صلى ا عليه وسلم قدم وصالته هبذا الوضوء رد عليه يقتصر بالغسل على مسح ظاهر ال

 من أوجب من أما  "وباطنهما ظاهرمها ميسح" إذ أن صورة املسح ملن أخذ به كما قال احلسن البصرى ) در فهو أمرنا عليه
)١١ (.وأضل ضل فقد اخلف ميسح كما مسحهما الشيعة  

 ـــــــــ
  ھوأشھبالھ ثقات   وإسناده صحیح رجال : قال ؟ ذلك أیجزیھ مسح من أفرأیت : لھ قیل تغسل إنما األرجل تمسح ال بالمسح ولیس  الغسل=.
 موسى أبو ، الصدفى حیان بن حفص بن میسرة بن األعلى عبد بن  ھو  یونس والعامرى ثم القیسى إبراھیم بن داود بن العزیز عبد بن

 .المصرى
 الغسل إلى األمر عاد قال إبراھیم عن حماد عن أبیھ عن إدریس بن اهللا عبد حدثنا )١٩٥(وقول ابراھیم النخعى أخرجھ ابن أبى شیبة 

 .واسناده صحیح وحماد الغالب أنھ ابن أبى سلیمان وابراھیم الغالب أنھ النخعى
 عدي بن الزبیر عن سفیان حدثنا قال الرحمن عبد حدثنا قال بشار ابن حدثنا) ١١٤٥٢( أما من فعل عمر فأخرجھ الطبرى فى التفسیر)٤(

 وإسناده صحیح ومن فعل أنس بن مالك أخرجھ ابن أبى شیبة نعم : قال ؟ غسال قدمیھ یغسل عمر رأیت : لألسود قلت : قال إبراھیم عن
 وإسناده صحیح ومن فعل ابن عمر أخرجھ ابن أبى یسیل حتى ورجلیھ قدمیھ یغسل كان أنسا أن حمید عن عدي أبي بن محمد حدثنا )١٨٧(

 رجلیھ فیغسل الماء علیھ السكب كنت إن قال عمر بن عن مجاھد عن بشر أبي عن شعبة عن عدي أبي بن محمد حدثنا) ١٩٠(شیبة أیضا 
ثقة من رجال الشیخین ومن فعل أبى مجلز فأخرجھ ابن أبى شیبة  الیشكرى ، وحشیة أبى : إیاس بن جعفروإسناده صحیح وأبو بشر ھو 

بن حدیر وأبو مجلز  واسناده صحیح وكیع ھو بن الجراح وعمران ھو قدمیھ یغسل كان أنھ مجلز أبي عن عمران عن وكیع حدثنا) ١٩٧(
 ھو الحق بن حمید

 مضت یقول سمعتھ قال الحكم عن الحجاف أبي عن صالح بن الحسن عن الرحمن عبد بن حمید حدثنا )١٩١( أخرجھ ابن أبى شیبة )٥(
  واسناده جید والحكم الغالب أنھ ابن عتیبةالقدمین بغسل یعني والمسلمین وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول من السنة

{  : الضحاك عن سلمة حدثنا قال نعیم أبو حدثنا قال حازم بن أحمد حدثنا) ١١٤٧٣( أما قول الضحاك فأخرجھ الطبرى فى التفسیر)٦(
 ثقة وثقھ أحمد وابن معین األشجعى أنس بن شریط بن نبیط بن  ھوسلمة وإسناده حسن غسال اغسلوھا : قال } وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا

 " صاحب الكوفي، الغفاري عمرو أبو غرزة، أبي بن قیس بن یونس بن محمد بن ھو حازم بن  أحمدلذھبى وغیرھم ووأبو داود والنسائى وا
 وقول ابن مسعود أخرجھ الطبرى فى الصدوق الحافظ االمام،ذكره ابن حبان فى ثقاتھ وقال كان متقنا ووثقھ الذھبى وقال  "المسند
 ابن عن شرحبیل بن ھزیل حدثنا قال حسن بن اهللا عبد حدثنا قال إسرائیل حدثنا قال زریع بن یزید حدثنا قال حمید حدثنا) ١١٤٤٨(التفسیر
 . وإسناده حسنالنار تخللھا ال بالماء األصابع خللوا : قال مسعود

 الحسین حدثني) ١١٤٥٨( أما ما روى عن على والسدى أنھا من قبیل المقدم والمؤخر فما روى عن على أخرجھ الطبرى فى التفسیر )٧(
 اهللا رضوان والحسین الحسن علي قرأ : قال الرحمن عبد أبي عن كلیب بن عامر عن الغاضري حفص عن أبي حدثنا قال الصدائي علي بن

 والمؤخر المقدم من ھذا } وأرجلكم{  : فقال - الناس بین یقضي وكان - ذلك عنھ اهللا رضي علي فسمع الكعبین إلى وأرجلكم : فقرآ علیھما
 وھو الغاضرى لھ یقال و القارىء الكوفى البزاز عمر أبو األسدى سلیمان بن حفص وإسناده ضعیف لحال الغاضرى وھو المالك من

 حدثنا قال مفضل بن أحمد حدثنا قال الحسین بن محمد حدثنا) ١١٤٦٢(ضعیف متروك الحدیث وما روى عن السدى أخرجھ الطبرى أیضا
 } الكعبین إلى وأرجلكم { أما } الكعبین إلى وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا المرافق إلى وأیدیكم ھكموجو فاغسلوا{  : قولھ السدي عن أسباط
 وإسناده ضعیف لحال أسباط وھو ضعیف یعتبر والتأخیر التقدیم من فھذا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم واغسلوا وجوھكم اغسلوا : فیقول
 .) ٨(ن كما بینا فى آخر ھامش باب  إال أن روایتھ التفسیرعن السدى من فبیل الحسبحدیثھ

 
 .  إسناد صحیح رجالھ ثقات)٨(
 ابن عن الخراساني قیس بن محمد حدثنا قال كریب أبو حدثنا) ١١٤٧٤( أما القول بالمسح عن ابن عباس فأخرجھ الطبرى فى التفسیر)٩(

اده ضعیف لعنعنة ابن جریج وھو عبد الملك  واسنومسحتان غسلتان الوضوء : قال عباس ابن عن عكرمة عن دینار بن عمرو عن جریج
 الربیع عن عقیل بن محمد بن اهللا عبد عن القاسم بن روح عن علیة بن حدثنا )١٩٩(كما عند ابن أبى شیبة بمعناه ولكن تابعھ روح بن القاسم

 = توضأ وسلم علیھ اهللا صلى النبي رأت أنھا ذكرت الذي حدیثھا تعني الحدیث ھذا عن فسألني عباس بن أتاني قالت عفراء بن معوذ ابنة
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 وحسن اسناده البوصیرى وھو كما قال ألجل المسح إال اهللا كتاب في أجد وال الغسل إال الناس أبى عباس بن فقال قالت رجلیھ غسل وأنھ= 
وقد حسن حدیثھ الترمذى والبغوى والنووى والھیثمى والبوصیرى ) صدوق فى حدیثھ لین( قال ابن حجر عقیل بن محمد بن اهللا عبد

 إال الناس أبى(  عباس بنؤوط وغیرھم بینما ذھب الحاكم والذھبى إلى تصحیح روایتھ وھو بعید وقد استنكر األلبانى قول اواأللبانى واألرن
  ـ كما فى طریق الطبرى بمعناهوھذا القول متجھ لو تفرد بھ عبد اهللا بن عقیل أما وقد تابعھ اثنان  ) المسح إال اهللا كتاب في أجد وال الغسل

 حدثنا : حاتم أبي ابن قال: ق ابن أبى حاتم كما سیأتى ـ فقد انتفت النكارة ولھ طریق ثالث اورده ابن كثیر فى التفسیر قالالذى سبق وطری
 وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا{ "  عباس ابن عن مھران بن یوسف عن زید بن علي حدثنا الوھاب عبد حدثنا المنقري معمر أبو حدثنا أبي
 ولم أقف علیھ فى التفسیر ولكن عزاه السیوطى فى الدر المنثور البن أبى حاتم أیضا واسناده لین ألن روایة  "المسح ھو : قال } الكعبین إلى

كال من على ویوسف فیھا لین ولكن یصح األثر عن ابن عباس بمجموع ھذه الطرق واهللا أعلم أما قول الحسن بالمسح فأخرجھ ابن أبى شیبة 
 واسناده صحیح وباطنھما ظاھرھما یمسح یقول وكان القدمین على المسح ھو إنما یقول كان أنھ الحسن عن یونس عن علیة بن حدثنا )١٧٩(

 وجوھكم فاغسلوا الحسن عن عمرو عن حفص حدثنا) ١٩٦(وقد حمل الحسن البصرى الغسل على الوجھ والید كما فى روایة أخرى 
 .ص ھو بن غیاث وعمرو ھو بن میمون والحسن ھو البصرىصحیح رجالھ ثقات حفالسند  والدلك الغسل ذاك قال وأیدیكم

 
 قال عكرمة عن دینار بن عمرو عن عیینة بن حدثنا )١٨٠(فأخرجھ ابن أبى شیبة) غسلتان ومسحتان( أما قول عكرمة وقتادة )١٠(

 الذین أیھا یا{  : قولھ قتادة عن سعید حدثنا قال یزید حدثنا قال بشر حدثنا)١١٤٨٧( وإسناده صحیح والطبرى فى التفسیر ومسحتان غسلتان
 ومسحتین غسلتین اهللا افترض } الكعبین إلى وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا المرافق إلى وأیدیكم وجوھكم فاغسلوا الصالة إلى قمتم إذا آمنوا

 جریر حدثنا قاال وكیع بنا و حمید ابن حدثناواسناده حسن ألجل بشر وھو بن معاذ العقدى وھو صدوق أما قراءة علقمة فأخرجھا الطبرى 
 واسناده ال بأس بھ ومحمد بن حمید متكلم فیھ لكن الالم مخفوضة } وأرجلكم{  : قرأ أنھ : علقمة عن وثاب بن یحیى عن األعمش عن

فر روایتھ عن جریر صحیحة كما اعتمدھا أحمد وقد تابعھ سفیان بن وكیع وھوضعیف أیضا  وقد رویت ھذه القراءة عن األعمش وأبو جع
 مغول بن مالك عن علیة بن حدثنا )١٨٤(الباقر والشعبى ولكن بأسانید ضعیفة أما قول الشعبى نزل جبریل بالمسح فأخرجھ ابن أبى شیبة 

 . واسناده صحیح "القدمین على بالمسح جبریل نزل: "  قال الشعبي عن الیامي زبید عن
 
 قال  ؟القدمین على یمسح منھم أحدا أدركتن عطاء بن أبى رباح حین سئل  وھذه الصورة من المسح ھى التى یحمل علیھا ماروى ع)١١(

 ابن عن السوداء أبي عن عیینة بن سفیان حدثنا قال الزھري محمد بن اهللا عبد حدثني )١١٤٦٨ ( أما ما أخرجھ الطبرى فى التفسیرمحدث
 بطن أن ظننت ذلك فعل وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول رأیت أني لوال : وقال قدمیھ ظاھر فغسل توضأ علیا رأیت : قال أبیھ عن خیر عبد
فھو وإن كان سنده حسن إال أنھ ضعیف شاذ إذ أن المحفوظ أنھ فى المسح على الخف ولم یذكر أن علیا غسل ظاھر  ظاھرھا من أحق القدم

عى كالھما عن على بلفظ المسح ولفظ السبیعى القادم إال فى روایة المسیب وھو ابن عبد خیر عن أبیھ وقد رواه السدى وأبى اسحاق السبی
فبان منھ أنھ  ) خفیھ ظھر على وسلم علیھ اهللا صلى النبي مسح وقد ظاھرھما من بالمسح أحق القدمین باطن لكان بالرأي الدین كان لو(

ن فى ذلك داللة على المسح وأنھ على الخف فإذا انضاف إلى ذلك ما صح عن على فى صفة الوضوء من غسل القدمین ال مسحھما كا
 .ضعف ھذه الروایة وشذوذھا واهللا أعلم
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 عليه وسلم طهور يل الرتاب وجعل"باب رواية على عن النبى قوله صلى ا" 
  أى للتيمم به

 }٣١٦٤٧ /مصنف ابن أىب شيبة {
 مسع أنه احلنفية بن علي بن حممد عن عقيل بن حممد بن اهللا عبد عن حممد بن زهري عن بكري أيب بن حيىي حدثنا -

 رسول يا قلنا األنبياء من أحد يعط مل ما أعطيت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال يقول طالب أيب بن علي
ب  بالرع نصرت قال هو ما اهللا  

) ٢ ) (فليصل الصالة أدركته أميت من رجل وأميا وطهورا مسجدا األرض يل وجعلت(وىف رواية   
. تراهبا وطينها وحجرها وجبلها وفرشها وعاليها وسافلها تصلح ألن تكون مسجدا للصالة عليهاأى أن األرض كلها   

 ــــــــــ
قال ابن من حدیث جابر بنحوه وھذا إسناد حسن ألجل عبد اهللا بن محمد بن عقیل ) ٥٢١(ومسلم ) ٣٣٥( صحیح أخرجھ البخارى )١( 

 . فى حدیثھ لین صدوق حجر
 . من حدیث جابر بن عبد اهللا واللفظ للبخارى) ٥٢١(ومسلم ) ٤٣٨(ى  صحیح أخرجھ البخار)٢(
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عليه وسلم وقال عنه صفة صالة النبى صلى ا بن  سهلباب رواية على رضى ا 
)١( ".الصالة يف اليسرى ذراعه على اليمنى اليد الرجل يضع أن يؤمرون الناس كان  :"سعد  

 

 }٧١٧/مسند أمحد {

 عبد بن الفضل بن اهللا عبد عن عقبة بن موسى عن الزناد أيب بن يعىن الرمحن عبد ثنا داود بن سليمان ثنا -
 رافع أيب بن اهللا عبيد عن األعرج الرمحن عبد عن اهلامشي املطلب عبد بن احلرث بن ربيعة بن فالن بن الرمحن

 املكتوبة الصالة إىل قام إذا كان نهأ"  : وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي عن
 من رأسه رفع إذا ويصنعه يركع ان وأراد قراءته قضى إذا ذلك مثل ويصنع منكبيه حذو يديه ورفع كرب

)٢".(وكرب كذلك يديه رفع السجدتني من قام وإذا قاعد وهو صالته من شيء يف يديه يرفع وال الركوع   
 حيال مهام وصف ( كرب الصالة يف دخل حني يديه رفع وسلم عليه اهللا صلى لنيبا رأى" أنه حجر بن وائلوعن 
)٣". (اليسرى على اليمىن يده وضع مث بثوبه التحف مث ) أذنيه  

وهكذا كل حركة وهيئة فى الصالة ال تؤخذ إال من هيئة وصفة صالة النبى صلى ا عليه وسلم التى علمه إياها جربيل  
وال شك أن صالة من صلى على الرتبة أو صلى ) ٤( " أصلي رأيتموني كما وصلوا" ا عليه وسلم وهلذا كان أمره صلى 

فكالمها ليس من أمر النبى ) رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من(مرسال يديه مردودة عليه بقوله صلى ا عليه وسلم 
باعكم يا معشر الشيعة لعلى رضى ا عنه الذى كان يتوضأ ويقول صلى ا عليه وسلم وكالمها قد انعدم الدليل عليه فأين ات

مع أفضتيصلى وحيج ويلبى ويقول  عليه وسلم ا صلى ا رسول رأيت هكذاهكذا رأيت رسول ا يتوضأ ويصلى ويقول   

 ــــــــــ
 ).٧٤٠( صحیح أخرجھ البخارى )١(
ساعدى مطوال وھذا اسناد صحیح رجالھ ثقات وقد رأیت بعض من علق علیھ  من حدیث أبى حمید ال) ٨٢٨( صحیح أخرجھ البخاري )٢(

فقال اسناد حسن ثم ظھر لى أنھ ألجل عبد الرحمن بن أبى الزناد حیث قال فیھ بعض المحققین وھو حسن الحدیث قلت أما على إطالقھ فال 
ل ما قیل فیھ من أقوال أھل الجرح والتعدیل ثم ما اعتمده فیھ إذ أن الحكم على  الرواة المختلف فیھم مثل عبد الرحمن یحتاج إلى قراءة ك

المحققون كالھیثمى وابن حجر والبوصیرى والمناوى وغیرھم وابن أبى الزناد قد صحح الحاكم والذھبى والترمذى والساجى ـ فى موضع ـ 
ع ذلك فإن حاصل ما قیل فیھ أن بعض حدیثھ روایتھ واعتمد توثیقھ الترمذى والعجلى والبوصیرى وقال الھیثمى فیھ ضعف وقد وثق وم

ومن قبیل الصحیح من حدیثھ روایة ) یرجع فى تفصیل ذلك الى ترجمتھ فى تھذیب الكمال وغیره(صحیح  وبعضھ حسن وبعضھ ضعیف 
 وقولھ مقارب ) اربةمق فرأیتھا ، الھاشمى داود بن سلیمان عنھ روى فیما نظرت قد و(سلیمان بن داود الھاشمى عنھ كما قال ابن المدینى 

ثم قولھ فى ) مقارب بالمدینة حدیثھ( مقارب لحدیث غیره من الثقات وھو ما یعنى صحتھ ویشھد لھذا قول ابن المدینى فى موضع آخر أى 
 .فبان منھ أنھ أراد بقولھ مقارب أى أنھ من قبیل الصحیح واهللا أعلم ) صحیح فھو بالمدینة حدث ما(روایة أخرى 

.بنحوه) ١٨٠٥( واللفظ لھ وابن حبان  )٤٠١( ھ مسلم  صحیح أخرج)٣(  
)٦٠٠٨( صحیح أخرجھ البخارى)٤(  
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 ١٤٠

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ا رسول سنة أدع أكن مل ويتمتع بالعمرة إىل احلج ويقول العقبة مجرة رمى حتى يليب أزل أمسعه فلم املزدلفة من وسلم عليه ا صلى النيب

 ا رسول رأيت هكذا قال ثم  رضى ا عنهوضوئه فضل شرب وثالثا ثالثا توضأه  بل إنالناس من أحد لقول وسلم عليه ا صلى
  فأين أنتم من هذا اإلتباع للنبى يا من تدعون حب على ؟) ١(عل ف وسلم عليه ا صلى

 
ــــــــــ  

 
.)٢٥( انظر تخریج ھذه األقوال فى باب )١(  
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 ١٤١

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم ما يقال من الدعاء فى الصالةباب رواية على عن النب ى صلى ا.  
 

 }٧٢٩/مسند أمحد {
 أيب بن اهللا عبيد عن األعرج عن واملاجشون الفضل بن اهللا عبد ثنا املاجشون اهللا عبد بن العزيز عبد ثنا سعيد أبو ثنا -

 وجهت قال مث استفتح كرب إذا انك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نأ"  : عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي عن رافع
 العاملني رب هللا وممايت وحمياي ونسكى صاليت ان املشركني من أنا وما مسلما حنيفا واألرض السماوات فطر للذي وجهي

 عبدك وأنا ريب أنت أنت اال إله ال اللهم املسلمني أول وأنا النضر أبو قال املسلمني من وأنا أمرت وبذلك له شريك ال
 ألحسنها يهدى ال األخالق ألحسن وأهدين أنت اال الذنوب يغفر ال مجيعا ذنويب يل فاغفر بذنيب واعترفت نفسي ظلمت

 قال ركع إذا وكان إليك وأتوب أستغفرك وتعاليت تباركت أنت اال سيئها عىن يصرف ال سيئها عىن واصرف أنت إال
 الركعة من رأسه رفع وإذا وعصيب اميوعظ وخمي وبصرى مسعي لك خشع أسلمت ولك آمنت وبك ركعت لك اللهم
 قال سجد وإذا بعد شيء من شئت ما وملء بينهما وما واألرض السماوات ملء احلمد ولك ربنا محده ملن اهللا مسع قال

 فتبارك وبصره مسعه فشق صوره فأحسن فصوره خلقه للذي وجهي سجد أسلمت ولك آمنت وبك سجدت لك اللهم
 أسرفت وما أعلنت وما أسررت وما أخرت وما قدمت ما يل اغفر اللهم قال الصالة من سلم فإذا اخلالقني أحسن اهللا
".أنت اال إله ال املؤخر وأنت املقدم أنت مىن به أعلم أنت وما   

 
 ـــــــــ

 .المدنى داود أبو ، األعرج ھرمز بن الرحمن عبد إسناد صحیح رجالھ ثقات واألعرج ھو )١(
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 ١٤٢

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم باب رواية فأدوا زكاة األموال"  على عن النبى قوله صلى ا" . 

 

 }٢٤٧٧/ اتىب للنسائى {

 رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أيب عن سفيان حدثنا قال أسامة أبو حدثنا قال غيالن بن حممود أخربنا -
 مائتني كل من أموالكم زكاة فأدوا لرقيقوا اخليل عن عفوت قد " :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنه اهللا

)١(".  مخسة   
)٢ (" دراهم مخسة ففيها مائتني بلغت فإذا شيء ومائة تسعني يف وليس"وىف رواية   
 حىت الذهب يف يعين شىء عليك وليس دراهم مخسة ففيها احلول عليها وحال درهم مائتا لك كانت إذا "وىف رواية 

  "ذلك فبحساب زاد فما دينار نصف ففيها احلول عليها وحال دينارا عشرون لك كان فإذا دينارا عشرون لك يكون
)٣(  

 وحتريف ملا أنزل ا فى كتابه أما اخلمس الذى يأخذه السادة واألئمة من عوام الشيعة فهو حرام وسحت وأكل ألموال الناس بالباطل
 يقُولُونَ ثُم ِبأَيِديِهم الِْكتاب يكْتبونَ ِللَِّذين فَويلٌ( ل ربنا جل وعالوتشريع ملا مل يأذن به ا ورسوله وال أجد له وصفا خريا من قو

ليه وقول نبينا صلى ا ع )٤( )يكِْسبونَ ِمما لَهم وويلٌ أَيِديِهم كَتبت ِمما لَهم فَويلٌ قَِليلًا ثَمنا ِبِه ِليشتروا اللَِّه ِعنِد ِمن هذَا
 )٥ ().القيامة يوم النار فلهم حق بغري ا مال يف يتخوضون رجاال إن(وسلم 

 ـــــــــ
 .  صحیح صححھ البخارى وابن خزیمة وھذا إسناد صحیح رجالھ ثقات )١(
 اهللا ضير على عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن عوانة أبو ثنا النعمان بن سریج  ثنا)٧١١( صحیح أخرجھ أحمد فى المسند )٢(

 في ولیس درھما درھما أربعین كل من الرقة صدقة فھاتوا والرقیق الخیل عن لكم عفوت قد : وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنھ
.  وسنده صحیح وأبو عوانة ھو الوضاح بن عبد اهللا الیشكرى ثقة من رجال الشیخیندراھم خمسة ففیھا مائتین بلغت فإذا شيء ومائة تسعین

 صحیح صححھ البخارى وابن خزیمة بنحوه والنووى وقال اسناده صحیح أو حسن واأللبانى وجود اسناده الھیثمى وحسنھ ابن حجر )٣(
 عن إسحاق أبي عن آخر وسمى حازم بن جریر أخبرني وھب ابن أخبرنا المھري داود بن سلیمان حدثنا) ١٥٧٣(والحدیث أخرجھ أبو داود 

فذكره وسنده  ... قال الحدیث ] ھذا [ أول ببعض وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن عنھ اهللا رضي علي عن وراألع والحارث ضمرة بن عاصم
 . صحیح  وعاصم بن ضمره وثقھ ابن سعد وابن المدینى والعجلى وغیرھم وصحح حدیثھ البخارى

 .)٧٩( البقرة آیة )٤(
 ).٣١١٨( صحیح اخرجھ البخارى )٥(
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 ١٤٣

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يت فى اخلمس وبيان أنه يؤخذ من األنفال من الغنيمة والفئباب قول آل الب.  

 }١٦٠٩٣ /تفسري الطربى {

 ـ وهو بن احلسن سألت" : قال مسلم بن قيس عن سفيان، حدثنا قال، الرمحن عبد حدثنا قال، بشار ابن حدثنا -
 هللا كالم، مفتاح هذا: قال ، )لوللرسو مخسه هللا فأن شيء من غنمتم أمنا واعلموا(:  اهللا قول عن حممد بن احلنفية ـ

 . "واآلخرة الدنيا
 ومنهم من فرق بني الغنيمة والفئ )٢ " (ما أصابت السرايا"  وقال الشعىب " والفرس السلب األنفال" قال ابن عباس 

 ظهروا هلم مال من أخذوا فما عنوة فأخذوهم أرضهم وعلى املشركني على املسلمون ظهر إذا(فقال عطاء بن السائب 
 اهللا مسى ملن فهو عنوة املسلمون أصاب ما الغنيمة(وقال الثورى ) يفء هذا وسوادنا يفء فهي األرض وأما غنيمة فهو عليه

 وال خيل إجياف غري من أى )٣ ()قتال بغري عليه صوحلوا ما ،"الفيء"و(وزاد ابن وكيع ) شهدها ملن أمخاس وأربعة
 أفاء ما( { : فقال قتادة ىف قوله تعاىل  وهو قول من قال بالنسخواحد مبعىن ،"الفيء"و" الغنيمة" ومنهم من قال ركاب

 يف الفيء كان: قال ،) السبيل وابن واملساكني واليتامى القرىب ولذي وللرسول فلله القرى أهل من رسوله على اهللا
 القرىب ولذي للرسولو مخسه هللا فأن شيء من غنمتم أمنا واعلموا: "فقال ،"األنفال سورة "يف ذلك نسخ مث هؤالء،
 يف الفيء له كان ملن اخلمس وجعل  ،"األنفال سورة "يف قبلها كان ما هذه فنسخت ،" السبيل وابن واملساكني واليتامى

 .واهللا أعلم الثورى واألرجح ما قاله  )٤( }عليه قاتل ملن ذلك وسائر ،"احلشر سورة"
 أمخاس، مخسة على الباقي اخلمس ويقسم عليها، قاتل ملن أمخاس فأربعة أمخاس، مخسة تقسم الغنيمةكانت " وقال قتادة 

 ).٥" (السبيل البن ومخس للمساكني ومخس لليتامى، ومخس القرىب لذوي ومخس والرسول هللا فخمس
ــــــــــ  

 . والحسن ھو بن محمد بن الحنفیة رجالھ ثقات وعبد الرحمن ھو بن مھدى وسفیان ھو الثورى  سنده صحیح)١(
 سأل رجال أن "محمد بن القاسم عن الزھري عن معمر عن غندر حدثنا )٣٣٢٨٧( ابن عباس أخرجھ ابن أبى شیبة فى المصنف  قول)٢(
 عبد أبو ، موالھم الھذلىوسنده صحیح وغندر ھو محمد بن جعفر بن غندر "  والفرس السلب قال األنفال عن یسألونك قولھ عن عباس بن
 عن یسألونك"  الشعبي عن أبیھ عن حسن عن دكین بن الفضل حدثنا )٣٣٢٨٨(خرجھ ابن أبى شیبة أیضا  وأما قول الشعبى فأالبصرى اهللا

 .وسنده صحیح والحسن ھو بن صالح بن حى ھو وأبوه ثقتان "السرایا أصابت ما قال األنفال
وسنده "بھ...  السائب بن عطاء سألت  "قال صالح بن حسن عن حمید حدثنا )٣٣٣١١(أما قول عطاء بن السائب أخرجھ ابن أبى شیبة  )٣(

أیضا  قول الثورى فأخرجھ ابن أبى شیبة  وأماالرؤاسى الرحمن عبد بن حمید بن الرحمن عبد بن  ھوحمیدصحیح إلى عطاء بن السائب و
 وسنده دھاشھ لمن أخماس وأربعة اهللا سمى لمن فھو عنوة المسلمون أصاب ما الغنیمة یقول سفیان سمعت قال وكیع حدثنا )٣٣٣١٢(

 الثوري سفیان عن أبي، حدثنا قال، وكیع ابن حدثنا )١٦٠٨٨(صحیح وأما زیادة لمن سمى اهللا فزادھا ابن وكیع كما عند الطبرى فى التفسیر
 فیھ ولیس قتال، بغیر علیھ صولحوا ما ،"الفيء "و. شھدھا لمن أخماسھ وأربعة الخمس، فیھ بقتال، عنوة المسلمون أصاب ما الغنیمة،: "قال

 .وسنده ضعیف لحال ابن وكیع وھو ضعیف" اهللا سمى لمن ھو خمس،
بھ وسنده ......قولھ في قتادة عن سعید، حدثنا قال، األعلى عبد حدثنا قال، بشار ابن حدثنا )١٦٠٨٩( أخرجھ الطبرى فى التفسیر )٤(

 .بندار ، ىالبصر بكر أبو ، العبدى عثمان بن بشار بنصحیح رجالھ ثقات وابن بشار ھو محمد 
 بھ وسنده صحیح    ...قتادة عن سعید، حدثنا قال، األعلى عبد حدثنا قال، بشار ابن حدثنا) ١٦٠٩٨( أخرجھ الطبرى فى التفسیر )٥(



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٤٤

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نه للرسول ـ وبه قال  ـ أى أواحد رسوله ومخس اهللا مخسوالذى عليه احلسن بن حممد بن احلنفية من آل البيت أن 

   )١ (براهيم النخعىوى عن إوروأصحابه ن العاص وعطاء بن أىب رباح وقتادة واملغرية عبد اهللا بن عمرو ب
للرسول ولذى القرىب واليتامى واملساكني  و تقسيم الباقى على مخسة أمخاس عطاء سهم اهللا للكعبةوروى عن أىب العالية إ

 النيب يأخذ ومل ، وسلم عليه اهللا صلى نيبال لقرابة فهو والرسول هللا كان ماوابن السبيل كما روى عن ابن عباس أن 
 )٢( وكالمها ضعيف شيئا اخلمس من وسلم عليه اهللا صلى

 عليه اهللا صلى رسوله خص قد اهللا إن األمر هذا عن أحدثكم فإين" أما سهم رسول اهللا صلى اهللا ىف حياته فقال عمر 
 فكانت.  } قدير - قوله إىل - منهم رسوله على هللا أفاء وما { قرأ مث غريه أحدا يعطه مل بشيء الفيء هذا يف وسلم
 فيكم وبثها أعطاكموها قد عليكم ا استأثر وال دونكم احتازها ما واهللا وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول خالصة هذه
 بقي ما ذيأخ مث املال هذا من سنتهم نفقة أهله على ينفق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فكان املال هذا منها بقي حىت

  ) نعم قالوا ؟ ذلك تعلمون هل باهللا أنشدكم حياته بذلك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فعمل اهللا مال جمعل فيجعله
 )٣". (والفقري الغين اإلمام منه يعطي الفيء مبرتلة اخلمسوقال مكحول 

 بين على خيرب من القرىب ذي سهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قسم ملا" :  مطعم بن جبريما سهم ذى القرىب فقال وأ
 ننكر ال هاشم، بنو إخوتك هؤالء اهللا، رسول يا: فقلنا ، عليه اهللا رمحة عفان بن وعثمان أنا مشيت املطلب، وبين هاشم

 مبرتلة منك وهم حنن وإمنا وتركتنا، أعطيتهم املطلب، بين إخواننا أرأيت منهم، به اهللا جعلك الذي ملكانك فضلهم،
 صلى اهللا رسول شبك مث! واحد شيء املطلب وبنو هاشم بنو إمنا إسالم، وال جاهلية يف يفارقونا مل إم: فقال ؟واحدة

 " .باألخرى إحدامها يديه وسلم عليه اهللا
ــــــــــ  

 یحیى حدثنا )٣٣٢٨٤( أما قول الحسن بن محمد بن الحنفیة فقد سبق وأما قول عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقد أخرجھ ابن أبى شیبة )١(
 قبل ینفل كان وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن"  جده عن أبیھ عن شعیب بن عمرو عن الحكم عن الحر بن الحسن عن زھیر عن آدم بن
 وھو الخمس خمس ذلك في وصار ینفل الذي النفل ترك خمسھ هللا ! فإن شيء من غنمتم ما نزلت فلما المغنم في الخمس فریضة تنزل أن
 عمرو أخبرنا )٤١٤٢(وسنده صحیح وأما قول عطاء بن أبى رباح فأخرجھ النسائى فى المجتبى " وسلم علیھ اهللا صلى النبي وسھم اهللا ھمس
 إنما واعلموا { وجل عز قولھ في"  : عطاء عن سلیمان أبي بن الملك عبد عن زائدة عن إسحاق أبو أنبأنا قال محبوب حدثنا قال یحیى بن

 منھ یحمل وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول كان واحد رسولھ وخمس اهللا خمس قال } القربى ولذى وللرسول خمسھ هللا فأن شيء من غنمتم
 وسنده صحیح بالنسبة إلى قول عطاء أما المرفوع فالسند صحیح لكنھ مرسل كما ال یخفى "شاء ما بھ ویصنع شاء حیث ویضعھ منھ ویعطي

 وأما قول قتادة فقد سبق فى التعلیق الكوفى إسحاق أبو ، الفزارى حذیفة بن حصن بن خارجة بن أسماء بن الحارث بن محمد بن إبراھیمو
 قال، المثنى حدثني )١٦١٠١( ھ ابن أبى شیبة أصحاب المغیرة وما روى عن ابراھیم النخعى فأخرجفى الصفحة السابقة وأما قول) ٥(

 شيء كل: قال ،"خمسھ هللا فأن شيء من غنمتم أنما واعلموا: "إبراھیم عن أصحابھ، عن المغیرة، عن عوانة، أبو حدثنا قال، الحجاج حدثنا
 . وسنده صحیح الى المغیرة وأصحابھ وضعیف إلى النخعى" السبیل وابن والمساكین والیتامى القربى ولذي للرسول الخمس هللا،

 جعفر أبي عن الجراح، بن وكیع حدثنا قال، كریب أبو ناحدث )١٦١٠٢( أما قول أبى العالیة الریاحى فأخرجھ الطبرى فى التفسیر)٢(
 خمسة، على فیقسمھا بالغنیمة، یؤتى وسلم، علیھ اهللا صلى اهللا رسول كان" : قال الریاحي العالیة أبي عن أنس، بن الربیع عن الرازي،
 بقي ما یقسم ثم. اهللا سھم وھو للكعبة، فیجعلھ كفھ، قبض الذي منھ فیأخذ فیھ، بیده فیضرب الخمس یأخذ ثم شھدھا، لمن أخماس أربعة تكون
 االحتجاج یعجبنى ال ، بالمناكیر المشاھیر عن ینفرد كان"  وھو منكرلحال أبى جعفر الرازى قال ابن حبان  "سھم فیكون أسھم، خمسة على

 قال، صالح أبو حدثنا قال، المثنى ثنيحد) ١٦١٠٤(وأما قول ابن عباس فأخرجھ الطبرى فى التفسیر أیضا "  الثقات وافق فیما إال بحدیثھ
 = یقسم واحد وخمس علیھا، قاتل لمن منھا فأربعة أخماس، خمسة على تقسم الغنیمة كانت ":قال عباس ابن عن علي، عن معاویة، حدثنا
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 ١٤٥

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
.................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 علیھ اهللا صلى النبي لقرابة فھو والرسول هللا كان فما - وسلم علیھ اهللا صلى النبي قرابة یعني -القربى ولذي والرسول هللا فربع أربعة على= 
 "السبیل البن الرابع والربع للمساكین، الثالث والربع للیتامى، الثاني والربع. شیئا الخمس من وسلم علیھ اهللا صلى النبي یأخذ ولم ، سلمو

 عباس ابن عن روى ، طلحة أبي ابن ھو وعلى ، حفظھ قبل من ضعیف وھو - اللیث كاتب - صالح بن عبداهللا صالح أبو فیھوسنده ضعیف 
 . وقیل أنھا صحیفة روى منھا عن ابن عباس واهللا أعلم  منقطع فھو ، نھم یسمع ولم

 ).٣٠٩٤( صحیح أخرجھ البخارى )٣(
 الزھري، حدثني قال، إسحاق بن محمد حدثنا قال، بكیر بن یونس حدثنا قال، كریب أبو حدثنا )١٦١١٩( أخرجھ الطبرى فى التفسیر)٤(

 كما بھ وسنده حسن ألجل محمد بن اسحاق وھو بن یسار المدنى وھو صدوق حسن الحدیث.....  مطعم بن جبیر عن المسیب، بن سعید عن
 . قال الذھبى 
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 ١٤٦

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ورسوله وسهم ذى القربى من اخلمس وحكمها باب قول آل البيت فى مصرف سهم ا
  .بعد وفاة النبى صلى ا عليه وسلم

 }١٦١٢١ /تفسري الطربى{

 ـ وهو بن احلسن سألت" : قال مسلم بن قيس عن سفيان، حدثنا قال، الرمحن عبد حدثنا قال، بشار ابن حدثنا -
 هذا: قال ،  )القرىب ولذي وللرسول مخسه هللا فأن شيء من غنمتم أمنا واعلموا( : اهللا قول عن حممد بن احلنفية ـ

 فقال . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وفاة بعد نيالسهم هذين يف الناس اختلف مث. واآلخرة الدنيا هللا كالم، مفتاح
 اخلليفة لقرابة القرابة سهم: قائلون وقال = وسلم عليه اهللا صلى النيب لقرابة ، وسلم عليه اهللا صلى النيب سهم: قائلون

 رضي وعمر بكر أيب خالفة يف ذلك على فكانا اهللا، سبيل يف والعدة اخليل يف السهمني هذين جيعلوا أن رأيهم واجتمع= 
 )١(. "عنهما اهللا

 اهللا أفاء مما النضري بين أموال كانت"  :  قال عمر عن نعم قد أصابا رضى اهللا عنهما سنة النىب صلى اهللا عليه وسلم ف
 أهله على ينفق فكان خاصة وسلم عليه اهللا صلى للنيب فكانت ركاب وال خبيل املسلمون عليه يوجف مل مما رسوله على
 وهذا وإن كان ىف الفئ إال أن اخلمس مبرتلة الفئ )٢ " (اهللا سبيل يف عدة والسالح الكراع يف جيعله بقي ماو سنة نفقة

"  مث عمل أبو بكر وعمر مبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعن عمر قال فلما )٣ (كما صح عن مكحول
 رسول به عمل مبا فعمل فقبضها وسلم عليه اهللا صلى اهللا ولرس ويل أنا بكر أبو فقال وسلم عليه اهللا صلى نبيه اهللا توىف
 عليه اهللا صلى اهللا رسول ويل ويل أناـ أى عمر بن اخلطاب ـ  فقلت بكر أبا اهللا توىف مث وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 )٤ ".(بكر وأبو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عمل ما فيها أعمل سنتني فقبضتها وسلم
 ــــــــــ.
  .)١( صحیح وقد سبق فى الباب السابق تعلیق )١(
 . مطوال )١٧٥٧( صحیح أخرجھ مسلم )٢(
 الفيء بمنزلة الخمس قال مكحول عن راشد بن محمد عن مھدي بن الرحمن عبد حدثنا )٣٣٣١٥( قول مكحول أخرجھ ابن أبى شیبة)٣(

 . حولسنده صحیح إلى مك....."  وأخبرني قال والفقیر الغني اإلمام منھ یعطي
 .مطوال )٦٧٢٨( صحیح أخرجھ البخارى )٤(
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 ١٤٧

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
فسنة النىب صلى اهللا عليه وسلم أن جيعل هذين السهمني ىف اخليل والعدة ىف سبيل اهللا وهو ماعمل به أبو بكر وعمر 

 األمر لويلجعل "وبه قال احلسن بن حممد بن احلنفية من آل البيت وقال قتادة ىف سهم ذوى القرىب ) ١(وروى عن على 
أى يعمل فيه مبا عمل النىب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر من بعده أما ماروى عن على بن احلسني )٢ " (بعده من

 )٣ ( فال يثبت واهللا أعلموسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لقرابة كله اخلمسوغريه من آل البيت من أن 
 

سهم هذا من وجهني حني أخذوه بغري حقه وصرفوه ىف غري وجهه مث ملا الكذب على اهللا ىف مخوقد أعظم الشيعة الفرية و
اشتروا بآيات اهللا مثنا قليال فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما من عند اهللا وما هو من عند اهللا جعلوه شرعا 

 ثُم مرِجعهم ِإلَينا ثُم الدنيا ِفي متاع . يفِْلحونَ ال الْكَِذب اللَِّه علَى يفْترونَ الَِّذين ِإنَّ{  يكسبون قال تعاىل
مِذيقُهن ذَابالْع ِديدا الشوا ِبمونَ كَانكْفُر٤( }ي(. 

   

 ــــــــــ.
 
: الق إبراھیم عن األعمش، عن عبید، بن عمر حدثنا قال، وكیع ابن حدثنا) ١٦١٢٣( ما روى عن على أخرجھ الطبرى فى التفسیر )١(
 اهللا رضي علي كان ما: إلبراھیم فقلت والسالح الكراع في وسلم علیھ اهللا صلى النبي سھم یجعالن عنھما اهللا رضي وعمر بكر أبو كان"

 .سنده ضعیف إلرسالھ ثم لحال ابن وكیع وھو سفیان ضعیف " فیھ أشدھم علي كان: قال فیھ؟ یقول عنھ
 ذوي سھم عن سئل أنھ: قتادة عن سعید، حدثنا قال، األعلى عبد حدثنا قال، بشار ابن حدثنا )١٦١٢٧( أما قول قتادة  فأخرجھ الطبرى )٢(

 بشار ابن حدثنا) ١٦١٢٥"  ( بعده من األمر لولي جعل توفي فلما حیا، كان ما وسلم علیھ اهللا صلى اهللا لرسول طعمة كان": فقال القربى
 فلما ، وسلم علیھ اهللا صلى اهللا لرسول طعمة كان: فقال القربى ذي سھم عن سئل أنھ"  :قتادة عن سعید، حدثنا قال، األعلى عبد حدثنا قال،

 وسندھما صحیح   " وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول على صدقة اهللا، سبیل في وعمر بكر أبو علیھ حمل توفي،
  
 )١٦١٢٨( فى تفسیره من طریقین فأما األول   أما ماروى عن على بن الحسین من أن الخمس كلھ لقرابة رسول اهللا فأخرجھ الطبرى)٣(

 بن وعلي علي، بن محمد بن اهللا عبد سألت": قال عمرو بن المنھال حدثنا قال، الغفار عبد حدثنا قال، العزیز عبد حدثنا قال، الحارث حدثني
وسنده ضعیف جدا ."ومساكیننا یتامانا فقاال ، "السبیل وابن والمساكین والیتامى: "یقول اهللا إن: لعلي فقلت. لنا ھو فقاال الخمس عن الحسین

الدار قطنى متروك  وقال أحمد متروك  الحدیث وكان یرمى بالتشیع  وفى   قالالكوفي األنصاري، مریم أبو القاسم بنلحال عبد الغفار وھو 
 بن ویحیى حنبل، بن أحمد تركھ"  حبان وقال ابن" بواطیل حدیثھ وعامة عنھ، اهللا رضي عثمان في ببالیا یحدث كان بثقة، لیس" روایةقال 

 السدي، عن المزني، یحیى بن الصباح حدثنا قال، أبان بن إسماعیل حدثنا قال، عمارة بن محمد حدثني)١٦١١٣(وأما الثانى فقال"  معین
 فأن شيء من غنمتم أنما واعلموا": "األنفال "في قرأت أما": الشأم أھل من لرجل علیھ، اهللا رحمة ، الحسین بن علي قال قال، الدیلم أبي عن
 یروى الدیلم أبو بشیر بن حذلم" وسنده ضعیف لحال أبى الدیلم وھو" !نعم: قال ھم؟ ألنتم فإنكم: قال! نعم: قال اآلیة؟" وللرسول خمسھ هللا
 ).٢/٤٠٥اإلكمال البن ماكوال "( السدى عنھ روى الحسین بن علي عن

).٧٠ ، ٦٩( یونس آیة )٤(
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 ١٤٨

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم اإلجتهاد فى رمضان باب رواية على عن النيب صلى ا وقال النبى صلى ا
 تقدم ما له غفر واحتسابا إميانا القدر ليلة قام ومن ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إميانا رمضان صام من" عليه وسلم

)٢(.  "ذنبه من تقدم ما له غفر حتساباوا إميانا رمضان قام من"  وقال صلى ا عليه وسلم )١( "ذنبه من  
 }١١٠٣/  مسند أمحدزوائد عبد اهللا على{

 رسول كان"  : قال على عن هبرية عن إسحاق أيب عن عياش بن بكر أبو ثنا شيبة أيب بن بكر أبو حدثينقال عبد اهللا  -
 )٣".(النساء اعتزل قال املئزر رفع ما بكر أليب قيل املئزر ورفع أهله أيقظ العشر دخل إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا

   )٤".( رمضان من األواخر العشر يف أهله يوقظ وسلم عليه اهللا صلى النيب  كان"وىف رواية 
 وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من رجل حدثين قال  ـ صاحب على بن أىب طالب ـليلى أيب بن الرمحن عبد عنو
 نكإ اهللا رسول يا فقيل أصحابه على إبقاء حيرمها ومل واملواصلة احلجامة عن ى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نأ" : 

  )٥".( ويسقيين يطعمين فرىب السحر إىل أواصل نأ فقال السحر إىل تواصل
 يا تواصل فإنك قالوا السحر حىت فليواصل يواصل أن أراد فأيكم تواصلوا ال "وىف رواية قال صلى اهللا عليه وسلم 

 )٦(". يسقني وساق يطعمين مطعم يل أبيت إين كهيئتكم لست الق اهللا رسول
ــــــــــ  

 ).٧٦٠(ومسلم ، )٢٠١٤( صحیح أخرجھ البخارى )١(
 ).٧٥٩(ومسلم ، )٣٧(صحیح أخرجھ البخارى  )٢(
 قال أحمد الشبامى یریم بن وصححھ من حدیث عائشة وھذا اسناد قوى ھبیرة وھو) ٣٢١(وابن حبان ) ١١٧٤( صحیح أخرجھ مسلم )٣(

 .وابن حجر وغیرھما ال بأس بھ وزاد ابن حجرعیب علیھ التشیع 
بھ ....قال عنھ اهللا رضي على عن ھبیرة عن إسحاق أبي عن وإسرائیل وشعبة سفیان ثنا الرحمن عبد  ثنا)٧٦٢( صحیح أخرجھ أحمد  )٤(

 .وسنده قوى 
 قال لیلى أبي بن الرحمن عبد عن عابس بن الرحمن عبد عن نسفیا عن مھدي بن الرحمن عبد  ثنا)١٨٨٤٢( صحیح أخرجھ أحمد )٥(

 .فذكره وسنده صحیح رجالھ ثقات وسفیان ھو الثورى  ...وسلم علیھ اهللا صلى النبي أصحاب من رجل حدثني
 .)١٩٦٧( صحیح أخرجھ البخارى )٦(
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 ١٤٩

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلمباب رواية أبى جعفر الباقر مناسك حجة النبى صلى ا.  
 }١٤٤٨٠/ مسند أمحد{

 جابر أتينا"   :قال  ـ أى حممد بن على بن احلسني أبو جعفر الباقر ـأيب حدثين ـ أى الصادق ـجعفر ثنا حيىي ثنا -
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن : فحدثنا وسلم عليه اهللا صلى النيب حجة عن فسألناه سلمة بين يف وهو اهللا عبد بن

 بشر املدينة فرتل قال العام هذا حاج وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن الناس يف أذن مث حيج مل سنني عتس باملدينة مكث
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فخرج يفعل ما مثل ويفعل وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول يأمت أن يلتمس كلهم كثري
 إىل فأرسلت بكر أيب بن مبحمد عميس بنت أمساء نفست احلليفة ذا أتى حىت معه وخرجنا القعدة ذي من بقني لعشر
 عليه اهللا صلى اهللا رسول فخرج أهلي مث بثوب استذفري مث اغتسلي قال أصنع كيف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 والنعمة احلمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللهم لبيك بالتوحيد أهل البيداء على ناقته به استوت إذا حىت وسلم
 فلم يسمع وسلم عليه اهللا صلى والنيب الكالم من وحنوه املعارج ذا يزيدون والناس الناس ولىب لك شريك ال وامللك لك
 وعن ذلك مثل خلفه ومن وماش راكب من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يدي وبني بصري مد فنظرت شيئا هلم يقل
 يعرف وهو القرآن يرتل عليه أظهرنا بني وسلم عليه اهللا صلى هللا ورسول جابر قال ذلك مثل مشاله وعن ذلك مثل ميينه

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب فاستلم الكعبة أتينا حىت احلج إال ننوي ال فخرجنا به عملنا شيء من به عمل وما تأويله
 من واختذوا { قرأ مث ركعتني خلفه فصلى إبراهيم مقام إىل عمد فرغ إذا حىت أربعة ومشي ثالثة رمل مث األسود احلجر
 احلجر استلم مث الكافرون أيها يا وقل بالتوحيد فيها فقرأ جعفرا يعين اهللا عبد أبو قال أيب قال } مصلى إبراهيم مقام

 إىل نظر إذا حىت الصفا على فرقى به اهللا بدأ مبا نبدأ قال مث } اهللا شعائر من واملروة الصفا إن { قرأ مث الصفا إىل وخرج
 وعده أجنز اهللا إال إله ال قدير شيء كل على وهو احلمد وله امللك له له شريك ال وحده اهللا إال إله ال قال كرب البيت

 حىت رمل الوادي يف قدماه انصبت إذا حىت نزل مث الكالم هذا إىل رجع مث دعا مث وحده األحزاب وغلب عبده وصدق
 عند السابع كان فلما الصفا على قال كما عليها فقال لبيتا إىل نظر حىت عليها فرقى املروة أتى حىت مشى صعد إذا

 هدي معه يكن مل فمن عمرة وجلعلتها اهلدي أسق مل استدبرت ما أمري من استقبلت لو إين الناس أيها يا قال املروة
 هذا عامناأل اهللا رسول يا املروة أسفل يف وهو جعشم بن مالك بن سراقة فقال كلهم الناس فحل عمرة وليجعلها فليحلل

 يوم إىل احلج يف العمرة دخلت قال مث مرات ثالث لألبد فقال أصابعه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فشبك لألبد أم
 رضي فاطمة فإذا هديا املدينة من معه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وساق دي فقدم اليمن من علي وقدم قال القيامة

 صلى اهللا رسول به أمرين فقالت عليها عنه اهللا رضي علي ذلك فأنكر واكتحلت بيغاص ثياا ولبست حلت قد عنها اهللا
 صلى النيب به استفىت حمرشا فذهبت جابر يذكره مل احلرف هذا أيب قال جعفر قال بالكوفة علي قال قال وسلم عليه اهللا
  واكتحلت صبيغا ثياا لبست فاطمة إن قلت فاطمة ذكرت الذي يف وسلم عليه اهللا
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 ١٥٠

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مبا أهل إين اللهم قلت قال أهللت مب لعلي وقال جابر قال به أمرا أنا صدقت صدقت صدقت قال أيب به أمرين وقالت
 اليمن من عنه تعاىل اهللا رضي علي به أيت الذي اهلدي مجاعة فكانت قال حتل فال قال اهلدي ومعي قال رسولك به أهل

 فنحر عليا أعطى مث وستني ثالثة بيده وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فنحر مائة وسلم عليه اهللا صلى النيب به أتى والذي
 صلى اهللا نيب قال مث مرقها من وشربا حلمها من فأكال قدر يف فجعلت ببضعة بدنة كل من أمر مث هديه يف وأشركه غرب ما
 باملزدلفة ووقف موقف كلها وعرفة هنا ها وقفت فقال بعرفة ووقف منحر كلها ومىن هنا ها حنرت قد وسلم عليه اهللا

  ".موقف كلها واملزدلفة هنا ها وقفت قد فقال

 
 

ــــــــــ  
وھذا إسناد صحیح رجالھ ثقات ویحیى ھو ابن سعید القطانواأللبانى واألرنؤوط   )٢٦٠٣( ابن خزیمة  صحیح صححھ)١(
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 ١٥١

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعاىل ونَ أَفَال(باب قول اوبتاللَِّه ِإلَى ي هونِفرغتسيو اللَّهو غَفُور ِحيمر (  
 }٢ /  مسند أمحد{

 احلكم بن أمساء عن الواليب ربيعة بن علي عن الثقفي املغرية بن عثمان عن وسفيان مسعر حدثنا قال وكيع حدثنا قال -
 منه شاء مبا اهللا نفعين حديثا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعت إذا كنت :"قال عنه اهللا رضي علي عن الفزاري

 النيب مسع أنه بكر أبو وصدق حدثين عنه اهللا رضي بكر أبا وإن صدقته يل حلف فإذا استحلفته غريي عنه حدثين وإذا
 يصلي مث سفيان وقال ويصلي مسعر قال الوضوء فيحسن فيتوضأ ذنبا يذنب رجل من ما : قال وسلم عليه اهللا صلى

 )١".(له غفر إال وجل عز اهللا فرفيستغ ركعتني

 
ــــــــــ  

  .)٧٤(المائدة آیة  )١(
 ).٦٩(جید سبق تخریجھ فى باب  )٢(
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 ١٥٢
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 ١٥٣
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 ١٥٤
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 ١٥٦

 الفـــــــــهـــــرس
  ................................................. مقدمــة * 

            .... "والسداد اهلدى ا سل علي يا" سؤال ا اهلدى والسدى وقول النبى صلى ا عليه وسلم لعلى   باب) ١(

  .............. باب تأويل أحاديث النبى صلى ا عليه وسلم مبا هو أهيأ وأهدى وأتقى  تعاىل ) ٢(

  ..................... باب حتذير على رضى ا عنه من اتباع اهلوى وأنه يصد عن احلق ) ٣(

 ..........  .............باب وجوب ومواالة أصحاب النبى صلى ا عليه وسلم مجيعا) ٤(

 رجل حيب ا "باب حمبة ا عز وجل ورسوله صلى ا عليه وسلم لعلى وقوله صلى ا عليه وسلم فيه ) ٥(

  .......................................... "ورسوله وحيبه ا ورسوله

 أحبين فقد عليا أحب من" وسلم  باب وجوب مواالة على رضى ا عنه فى ا وقال النبى صلى ا عليه)٦(

 .......................................... "ا أحب فقد أحبين من و

 ال حيبك" باب حب النبى صلى ا عليه وسلم لعلى ومواالته له ودفاعه عنه وفيه قال صلى ا عليه وسلم ) ٧(

 ................ ......................." إال مؤمن وال  يبغضك إال منافق 

 ............................  حب الصحابة لعلى ومواالهتم له ودفاعهم عنه بـــاب )٨    (

  .................. باب حب آل البيت من حب النبى صلى ا عليه وسلم وبغضهم من بغضه) ٩    (
 .................. ... باب محل أبى بكر للحسن بن على على عاتقه ومداعبته )١٠(

 .......................... باب ثناء عائشة على على رضى ا عنه ومدى علمه ) ١١(

 .................  باب مداعبة عمر للحسني بن على وتقدميه على ابنه وثناءه على آل البيت ) ١٢(

 ..........  وقاص على من سب علياباب ذب الصحابة عن آل البيت ودفاعهم عنهم ودعا سعد بن أبى )١٣(
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 ١٥٧

  أن ا  ولعلإن ابنى هذا سيد" باب صلح معاوية وآل البيت وقول النبى صلى ا عليه وسلم للحسن  )١٤   (

  ...................................   "املسلمني من عظيمتني فئتني بني به يصلح

  .........................  ه بني أمة حممد  باب بيعة احلسن بن على ملعاوية وإصالح)١٥(

  .....................  باب إجالل وحب الصحابة للنبى صلى ا عليه وسلم وآل بيته ) ١٦(

  ...."ليحبنى قوم حتى يدخلوا فى حبى النار" باب التحذير من الغلو فى حب آل البيت وقول على) ١٧   (

     .. "حقنا فوق ترفعونا وال اإلسالم حب  أحبونا" فى حب آل البيت وقول على بن احلسني باب لزوم االعتدال )١٨(   

  ويطَهركُم الْبيِت أَهلَ الرجس عنكُم ِليذِْهب اللَّه يِريد ِإنما( باب دعاء النبى آلل البيت ولغريهم وقول ا تعاىل) ١٩(

 ......................................  ............ )تطِْهريا

  ...........  " كافة الناس به يعم مل بشيء وسلم عليه ا صلى ا رسول خصنا ما"  باب قول على )٢٠(

 .............  " الناس  عنكتمه شيئا إيل يسر سلم و عليه ا صلى النيب كان ما" باب قول على ) ٢١(

 ..................... صيحة من آل بيت النبى صلى ا عليه وسلم للشيعة  باب أنصح ن)٢٢(

 ........... باب نصيحة آل البيت ملن يعتقد من الشيعة بعصمة األئمة اإلثنى عشر وافرتاض طاعتهم ) ٢٣(

 أنه يدخل باب رواية على عن النبى حتريم الكذب عليه صلى ا عليه وسلم واشتداد الوعيد عليه و) ٢٤(

 ................................................ صاحبه النار 

  دعأل أكن مل"باب اعتصام على بسنة النبى صلى ا عليه وسلم وشدة حرصه على اتباعها وقال على ) ٢٥(

 ........................... " الناس من أحد لقول وسلم عليه ا صلى ا رسول سنة

 ..........................  باب من مل يعرف فضل أبى بكر وعمر فقدجهل السنة )٢٦(

 خري هذه األمة بعد " باب منزلة أبى بكر وعمر من النبى صلى ا عليه وسلم وقال على رضى ا عنه )٢٧(

 ............................................. " نبيها أبوبكر وعمر
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 ١٥٨

  .. ..."اجلنة أهل كهول سيدا هذان" على عن النبى صلى ا عليه وسلم قوله فى أبى بكر وعمر باب رواية)٢٨(

 ................................. باب ثناء آل البيت على والية أبى بكر ) ٢٩(
  "..................... ا فنصحه ا ناصح عمر إن" باب قول على رضى ا عنه ) ٣٠(
  .................... باب آل البيت حيكمون مبا حكم به أبو بكر وعمر فى مرياث فاطمة) ٣١(
  ............... باب حرص على رضى ا عنه على اتباع سنة النبى وأبى بكر وعمر من بعده) ٣٢(
  "وعمر بكر أبو بعدي من اللذينب اقتدوا"باب اتباع آل البيت لسنة أبى بكر وعمر وقال النبى صلى ا عليه وسلم) ٣٣(
 .............يرتضى عليهما" خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"باب قول على رضى ا عنه ) ٣٤(

 ..............باب تصحيح على رضى ا عنه خطأ من اعتقدمن الشيعة أنه خري هذه األمة بعد نبيها) ٣٥(
 .................... ن أبا بكر وعمر مها خري الناس بعد رسول اباب تعليم على آل البيت أ) ٣٦(
 ......................... ".عمر وثلث بكر أبو وصلى ا رسول سبق"باب قول على ) ٣٧(
  باب ثناء على رضى ا عنه على خالفتى أبى بكر وعمر وأهنما سارا على عمل النبى صلى ا عليه وسلم وسنته ) ٣٨(
 .................................... باب خري صحابة رسول ا أبو بكر) ٣٩(
 ................................ باب عمر خري صحابة رسول ا بعد أبى بكر) ٤٠(
 ....  "يتوالمها وهو إال بييت أهل من أحدا أدركنا وما" باب حب ومواالة آل البيت ألبى بكر وعمر وقال أبو جعفر ) ٤١(
 ....................... باب نصيحة آل البيت وأمرهم للشيعة حبب ومواالة أبى بكر وعمر) ٤٢(
 ................................ باب دعاء واستغفار آل البيت ألبى بكر وعمر) ٤٣(
 حد جلدته إال وعمر بكر أبي على أحد يفضلين ال" باب حد من فضل عليا على أبى بكر وعمر وقول على رضى ا عنه ) ٤٤(

 ..................................................  "املفرتي
  ................................ باب آل البيت ال يقعون فى أبى بكر وعمر) ٤٥(
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 ١٥٩

 .....  "نفاق وعمر بكر أبي بغض "باب دعاء آل البيت على من تربأ من أبى بكر وعمر وقال حمارب بن دثار) ٤٦   (
 . ....................... باب ذب آل البيت عن عرض أبى بكر وعمر باللسان واليد) ٤٧   (
بغض أبى بكر وعمر " وقال أبو اسحاق السبيعى  باب براءة أهل البيت ممن أبغض أبا بكر وعمر أوتربأ منهما أو ذكرمها بشر) ٤٨   (

 ........................................... ....".من الكبائر 

 .....  "بأهل له ليسا مااتقوا ا وال تقولوا فى أبى بكر وعمر " باب قول احلسن بن حممد بن احلنفية للشيعة ) ٤٩   (
 ........................... باب حتذير آل البيت للشيعة من سب أبى بكر وعمر) ٥٠   (
 .......  ".توبة له يتيسر عليه ا رضوان  وعمربكر أبا يسب رجال أرى ما" احلسن بن ا عبدقول  باب )٥١   (

 ...................  باب حد من سب أبا بكر وعمر أو أحدا من الصحابة رضى ا عنهم)٥٢   (
  ............ ضة وغريهمباب ما جاء فى قتل من سب أبا بكر وعمر أو غريمها من الصحابة كالراف) ٥٣   (
 ..........................  باب ما جاء فى قتال اإلمام للرافضة إذا مرقت من الدين) ٥٤   (
 اللَّه كَانَ وما( وقول ا تعاىل باب ما جيب على اإلمام بعدالنصيحة وإقامة احلجة من اإلعتزال إذا رجع عن غري قتال    ) ٥٥   (

 ................................ )يتقُونَ ما لَهم يبين حتى هداهم ِإذْ بعد قَوما ِليِضلَّ
  .................... .باب ماجاء فى تفضيل عثمان بعد أبى بكر وعمر رضى ا عنهم) ٥٦   (
 ....................ماباب نفى حممد بن احلنفية أى كراهية بني عثمان وعلى رضى ا عنه) ٥٧   (
  ................................. باب دعاء على باللعنة على قتلة عثمان) ٥٨   (
  ................................. باب شهادة على لعثمان بالتقوى واإلميان) ٥٩   (
 .........................................باب فى مناقب الصحابة) ٦٠   (
  ................باب معرفة حق الصحابة وفضلهم وحفظ حرمتهم وسبقهم والعفو عن إساءهتم) ٦١   (
  ...................باب رواية آل البيت عن أبى بكر وعمر وسائر الصحابة رضى ا عنهم) ٦٢   (
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 ١٦٠

  .....................همباب آل البيت يسألون صحابة رسول ا ويستفتوهنم ويتعلمون من) ٦٣   (
  ........................... باب تكذيب آل البيت لعصمة األئمة وافرتاض طاعتهم )٦٤   (

 يف لبشر طاعة ال"  : قال سلم و عليه ا صلى النيب عن عنه ا رضي على باب طاعة األمري واإلمام فى املعروف وقال) ٦٥   (

 ....................................  ".............ا معصية
 ................ ملن جترأ بغري علم على القضاء واإلفتاء " وأهلكت هلكت" باب قول على ) ٦٦   (
  ................. باب الفتوى على ا بغري علم من أظلم الظلم والعامل يرد السائل إىل األعلم) ٦٧   (
 ................. . يف الدين إال أهل الذكر والتحذير من سؤال اجلهال واتباعهم  باب ال يسأل)٦٨   (

 ... باب حرص على رضى ا عنه على اإلنتفاع مبا يبلغه من السنة واتباعهاوحترى ماصح منها دون ضعيفها) ٦٩   (
 ....................  ...باب آل البيت يتبعون السنة كما يتبعون القرآن ال فرق بينهما) ٧٠   (
  ...........................  باب أول من مجع القرآن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان)٧١   (
  ............................ باب ثناء على على مجع أبى بكر وعثمان للقرآن) ٧٢   (
 فاقرأوا أحرف سبعة على أنزل القرآن هذا إن" ا عليه وسلم باب وجود االختالف فى القراءة فى حياة النبى وقوله صلى  )٧٣   (

 "."...........................................  منها تيسر ما
  ........................ باب عقيدة آل البيت فى القرآن وأنه كالم ا غري خملوق) ٧٤   (
ه  كما أثبتها تعاىل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى ا عليه وسلم والتحذير من  اإلحلاد  باب وجوب اإلميان  بأمساء ا وصفات)٧٥(   

 ..................................................... .فيها

 .........  )أَحدا اللَِّه مع تدعوا فَلَا ِللَِّه الْمساِجد وأَنَّ( باب األمر بتسوية القبور واألضرحة وقال تعاىل) ٧٦(   
 .............. )الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلَا( باب النصيحة البالغة إىل أهل القبور واألضرحة وقوله تعاىل) ٧٧(   
 .............................. .باب النهى عن اإلستغفار للمشركني ومواالهتم ) ٧٨(   
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 ١٦١

  ................... ة الرجعة فى على رضى ا عنه وفى غريهباب تكذيب آل البيت لعقيد) ٧٩(
 ..............  .عقيدة آل البيت فى القدر وتعليم على رضى ا عنه أصحابه وجوب اإلميان به) ٨٠(

  ........................ باب وجوب اإلميان بالقدر وأنه ال مينع العبد من العبادة والعمل) ٨١(
 .............................باب قول آل البيت فى القدرية الذين ال يؤمنون بالقدر) ٨٢(
  . باب وجوب اإلميان بشفاعة النبى صلى ا عليه وسلم وشفاعة من أخرب بشفاعتهم النبى صلى ا عليه وسلم) ٨٣(
 .......... .ون من باب الكذب احملرمباب قول آل البيت فى التقية متى تكون من باب الرخصة ومتى تك) ٨٤(
 ................... باب حتذير على بن أبى طالب من ترك األمر باملعروف والنهى عن املنكر) ٨٥(
  ................... باب صالة آل البيت وراء كل من استقبل القبلة وقرأ القرآن فى غري تقية) ٨٦(
  ................. نبى صلى ا عليه وسلم حتريم املتعة والنهى عنهاباب رواية آل البيت عن ال) ٨٧(
 ...................... . باب على بن أبى طالب يرد على ابن عباس فتواه بإباحة املتعة) ٨٨(
  ................. باب تطبيق احلدود فى عهد أمري املؤمنني على بن أبى طالب رضى ا عنه) ٨٩(
  ............. باب حتذير على رضى ا عنه من التقول كذبا على رسول ا صلى ا عليه وسلم) ٩٠(
 ... .باب بيان على رضى ا عنه صفة وضوء النبى صلى ا عليه وسلم وأن فيه غسل القدمني ال مسحهما) ٩١(
 الْمراِفـقِ  ِإلَى وأَيِديكُم وجوهكُم فَاغِْسلُوا الصلَاِة ِإلَى قُمتم ِإذَا آمنوا ينالَِّذ أَيها يا(  باب ما جاء فـى تأويـل قولـه تعـاىل           )٩٢(

   ................................... )الْكَعبيِن ِإلَى وأَرجلَكُم ِبرُءوِسكُم وامسحوا
  . ..........أى للتيمم به" طهور يل الرتاب وجعل "باب رواية على عن النبى قوله صلى ا عليه وسلم) ٩٣(
 الرجل يضع أن يؤمرون الناس كان :" سعد بن  سهلباب رواية على رضى ا عنه صفة صالة النبى صلى ا عليه وسلم وقال) ٩٤(

 ................................. "الصالة يف اليسرى ذراعه على اليمنى اليد
  ................ية على عن النبى صلى ا عليه وسلم ما يقال من الدعاء فى الصالة باب روا)٩٥(
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 ١٦٢

  .................."فأدوا زكاة األموال " باب رواية على عن النبى قوله صلى ا عليه وسلم ) ٩٦(
 ................ ..باب قول آل البيت فى اخلمس وبيان أنه يؤخذ من األنفال من الغنيمة والفئ) ٩٧(
)٩٨( ورسوله وسهم ذى القربى من اخلمس وحكمها بعد وفاة النبى صلى ا باب قول آل البيت فى مصرف سهم ا  

 ........................................ ...........عليه وسلم

 ................ ..... باب رواية على عن النيب صلى ا عليه وسلم اإلجتهاد فى رمضان)٩٩(
 .................... باب رواية أبى جعفر الباقر مناسك حجة النبى صلى ا عليه وسلم) ١٠٠(
  ................ )رِحيم غَفُور واللَّه ويستغِفرونه اللَِّه ِإلَى يتوبونَ أَفَال( باب قول ا تعاىل) ١٠١(

 ........................................ .........قائمة املراجع * 

 ........................................ ......... الــــفــــهـــــرس *
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