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  كلمة المجمع

الذي اختزنته  eإّن تراث أهل البیت
مدرستهم وحفظه من الضیاع أتباعهم یعب ر 

فروع املعرفة  عن مدرسة جامعة لشىت
  .اإلسالمیة

أن تربي النفوس المستعدة لالغتراف من هذا  وقد استطاعت هذه المدرسة
 eالبيت أهل لخُطىالمعين، وتقدم لالُمة اإلسالمية كبار العلماء المحتذين 

المذاهب واالتجاهات الفكرية من  تىالرسالية، مستوعبين إثارات وأسئلة ش
داخل الحاضرة اإلسالمية وخارجها، مقدمين لها أمتن األجوبة والحلول على 

 .رون المتتاليةالق مدى

ـ منطلقاً من مسؤولياته الّتي  eوقد بادر المجمع العالمي ألهل البيت
أخذها على عاتقه ـ للدفاع عن حريم الرسالة وحقائقها الّتي ضبب عليها أرباب 

 ىالفرق والمذاهب وأصحاب االتجاهات المناوئة لإلسالم، مقتفياً خط
على التحديات  رصت في الردوأتباع مدرستهم الرشيدة الّتي ح eالبيت أهل

المستمرة، وحاولت أن تبقى على الدوام في خطّ المواجهة وبالمستوى 
 .عصر المطلوب في كلّ

في هذا  eالبيت نها كتب علماء مدرسة أهلإن التجارب الّتي تختزّ
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ها ذات رصيد علمي يحتكم الى العقل والبرهان ألنّ; المضمار فريدة في نوعها 
لتعصب المذموم، ويخاطب العلماء والمفكرين من ذوي ويتجنّب الهوى وا

 .االختصاص خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة السليمة

أن يقدم لطالّب الحقيقة  eوقد حاول المجمع العالمي ألهل البيت
مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنية من خالل مجموعة من البحوث 

معاصرون من المنتمين لمدرسة  والمؤلفات الّتي يقوم بتصنيفها مؤلفون
، أومن الذين أنعم اهللا عليهم باإللتحاق بهذه المدرسة الشريفة، eالبيت أهل

فضالً عن قيام المجمع بنشر وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة من مؤلفات علماء 
الشيعة األعالم من القدامى أيضاً لتكون هذه المؤلفات منهالً عذباً للنفوس 

مها مدرسة أهل البيت الرسالية للعالم ، لالطالبة للحقتنفتح على الحقائق الّتي تقد
أجمع، في عصر تتكامل فيه العقول وتتواصل النفوس واألرواح بشكل سريع 

 .وفريد

لسماحة الشیخ  م بالشكر اجلزیلونتقد 
واألخ هذا الكتاب  لؤي املنصوري لتحقیقه

السید یونس عگلة املوسوي الذي ساهم يف 
 .تابمراجعة الك

وكّلنا أمل ورجاء بأن نكون قد قد منا 
ما استطعنا من جهد أداًء لبعض ما علینا 
جتاه رسالة رب نا العظیم الذي أرسل رسوله 
باهلدى ودین احلق  لیظهره على الدین كّله 

 .وكفى باهللا شهیدًا
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المجمع                                 
  eالعالمي ألھل البیت

                                                                                         
 لمعاونّیة الثقافیةا
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  المقدمة
  وهللا الحّجة البالغة

 
رمبا یستعصي على اإلنسان درك ما یقاسیه 
رجال الفكر والقادة، من محلة العلم 
والفقاهة، من الشدائد والنوازل 

احل والدواهي الفادحة، دون سعیهم وراء ص
األ م ة، وسريهم يف مناهج رقیها وتقدمها، 
وإحیائهم تراثها العلمي ودعوهتم إىل 
العلم الناجع وجهادهم املثابر يف حّث 
الناس على املهیع الالحب من احلق ، 
وإیقائهم شعور الشعب اإلسالمي، وإیقافهم 
رواد العلم والفضیلة على احلقائق 
الراهنة، وتوجیههم إىل ما فیه الصالح 

 .والفالح والنجاح 
أّنى؟ ُثم  أّنى؟ یتأتى ملن نأى عن تلكم 
املیادین، وبعد عن ذاك العامل بعد املشرقني 
أن یتصور ما هنالك من كوارث ونوائب 
ومواقف خطرة، ودواٍه مدّلهمة وجماهدات 

 .ومناضالت وحماماة 
فرتى يف ُكّل قرن من أدوار اإلسالم أفذاذًا 

حلة، عباقرة من تلكم الفئة الصا
والشخصیات البارزة، قی ضهم املوىل سبحانه 
يف غابر الزمن وحاضره إلعادة جد ة الد ین 
احلنیف، ساروا سريًا حلبًا ركضًا قسی ًا مبهم ة 
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قعساء، وعزم راسخ، یزحزح الرواسي، 
وكابدوا وعثاء السفر، وارحتلوا مر ة بعد 
ُأخرى، بني آونة وآونة، وجتولوا يف أرجاء 

ا يف األرض أربعة أشهر، العامل، وساحو
وأربعة وأربعة، ابتغاء ملعامل العلم 
والد ین، وإعالء لكلمة العدل والصدق، 
ودحضًا على معر ة الباطل، وإقامة للحج ة 

 .البالغة
فهلم  معي ننظر من كثب إىل مثال فّذ بّذ 
أوحدي  من ُأولئك الفئام، وإىل أشواطه 
البعیدة، وخطواته الواسعة، وضته 

 .ی ة مبفرده كأنه ُأمة واحدة العلم
َلیس ع لى اِهللا مبستنكر أن ی جمع  العاَلم يف 
واِحٍد أال وهو شیخنا األكرب حج ة الشیعة، 
وآیة الشریعة، املدافع الوحید عن ناموس 
الد ین واملذهب، موالنا األجل الشیخ عبد 

 )الغدیر(احلسني أمحد األمیين النجفي صاحب 
 .حانه وبی اه األغر ، حی اه املوىل سب

تراه منذ ردح من الزمن تتواىل رحالته 
إىل أرجاء العامل اإلسالمي، ال یطمئن له 
قرار، وال یستقر  له مبوأ، تلتف علیه 
أینما حّل، وحیثما نزل، زمر من أبناء 
الد ین احلنیف من أي فرقة كان، وبأي مذهب 
اعتنق، فیستفیدون من علمه اجلم  وفضله 

ة سی ارة حتوي صنوف علوم الكثري، كأّنه مدرس
املذهب، وصفوف معامل أهل البیت الطاهر، 
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ودروس الوالیة الكربى العالیة املتخذة من 
 .الكتاب والسّنة 

ومقاالته وخطاباته املبثوثة يف بالد 
إیران عاصمتها طهران، وخراسان، 
وأصفهان، وكرمانشاهان، وغريها مما قر طت 
به آذان عشرات آالف من رجال العلم 
والد ین، ومواقفه املشكورة اخلالدة يف صفحة 
التاریخ، وخطواته الواسعة يف بّث الدعایة 
الدینیة يف بالد اهلند وعواصمها دو خ صیتها 

 .األقطار، وشاعت وذاعت يف تلكم الد یار 
وحدیث رحلته األخرية إىل أرباض سوریة 

لو مجعت نوادره وشتاته ) هـ1384(سنة 
ه، وسج لت رساالته وأّلفت مقاالته ومقامات

وخطاباته، لیأتي كتابًا مفردًا مفعمًا 
 .بالطرائف والظرائف 

أقام شیخنا األعظم يف أرجاء سوریة 
أربعة أشهر، مستفیدًا من مكتبات دمشق 
وحلب الشهباء الضخمة والفخمة، وقد أخذ 
أبناء تلك األ م ة العربیة املسلمة 
وأساتذهتا ورجاهلا النبالء، دروسًا عالیة 

اجعة من علمه املتدفق، وحماضرات طائلة ن
حول أحباث قی مة تقصر عنها باع كثريین من 
محلة العلم والد ین، أخذت مبجامع قلوب 
سامعیها وولدت يف نفوسهم رغبة عظیمة يف 
علوم الوالیة املطلقة العام ة خصیصة آل 
اهللا، أهل البیت الطاهر، ومن تلكم 
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رائقة احملاضرات هذه احملاضرة الرائعة ال
اليت نعید جدة طبعها، وهي مبفردها تعرب 
عن قی م ما سواها مم ا ألقاه مساحة شیخنا 

 .األكرب وأّمهیة مواضیعه 
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  المقدمة
  وهللا الحجة البالغة

 
رمبا یستعصي على اإلنسان درك ما یقاسیه 
رجال الفكر والقادة، من محلة العلم 
والفقاهة، من الشدائد والنوازل 

ة، دون سعیهم وراء صاحل والدواهي الفادح
ها وتقدمها، ی م ة، وسريهم يف مناهج رقاأل 

وإحیائهم تراثها العلمي ودعوهتم إىل 
العلم الناجع وجهادهم املثابر يف حّث 
الناس على املهیع الالحب من احلق ، 
وإیقائهم شعور الشعب اإلسالمي، وإیقافهم 
رواد العلم والفضیلة على احلقائق 

م إىل ما فیه الصالح الراهنة، وتوجیهه
 .والفالح والنجاح 

؟ ُثم  أّنى؟ یتأتى ملن نأى عن تلكم يأّن
املیادین، وبعد عن ذاك العامل بعد املشرقني 
أن یتصور ما هنالك من كوارث ونوائب 

وجماهدات  .ومواقف خطرة، ودواٍه مدّلهمة
 . وجهاد ونضال حماماة ومناضالت وحماماة

إلسالم أفذاذًا فرتى يف ُكّل قرن من أدوار ا
عباقرة من تلكم الفئة الصاحلة، 
والشخصیات البارزة، قی ضهم املوىل سبحانه 



 15                                                                                   لمقدمة                  ا

  

د ة الد ین ايف غابر الزمن وحاضره إلعادة ج
احلنیف، ساروا سريًا حلبًا ركضًا قسی ًا مبهم ة 
قعساء، وعزم راسخ، یزحزح الرواسي، 
وكابدوا وعثاء السفر، وارحتلوا مر ة بعد 

ونة وآونة، وجتولوا يف أرجاء ُأخرى، بني آ
العامل، وساحوا يف األرض أربعة أشهر، 
وأربعة وأربعة، ابتغاء ملعامل العلم 
والد ین، وإعالء لكلمة العدل والصدق، 
ودحضًا على معر ة الباطل، وإقامة للحج ة 

 .البالغة
ثب إىل مثال فّذ بّذ ن َكعفهلم  معي ننظر 

اطه أوحدي  من ُأولئك الفئام، وإىل أشو
البعیدة، وخطواته الواسعة، وضته 

 .العلمی ة مبفرده كأنه ُأمة واحدة 
َلیس ع لى اِهللا مبستنكر أن ی جمع  العاَلم يف 
واِحٍد أال وهو شیخنا األكرب حج ة الشیعة، 
وآیة الشریعة، املدافع الوحید عن ناموس 
الد ین واملذهب، موالنا األجل الشیخ عبد 

 )الغدیر(نجفي صاحب احلسني أمحد األمیين ال
 .األغر ، حی اه املوىل سبحانه وبی اه 

تراه منذ ردح من الزمن تتواىل رحالته 
إىل أرجاء العامل اإلسالمي، ال یطمئن له 
قرار، وال یستقر  له مبوأ، تلتف علیه 

من أبناء  أینما حّل، وحیثما نزل، زمر 
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الد ین احلنیف من أي فرقة كان، وبأي مذهب 
یدون من علمه اجلم  وفضله اعتنق، فیستف

الكثري، كأّنه مدرسة سی ارة حتوي صنوف علوم 
املذهب، وصفوف معامل أهل البیت الطاهر، 
ودروس الوالیة الكربى العالیة املتخذة من 

 .الكتاب والسّنة 
ومقاالته وخطاباته املبثوثة يف بالد 
إیران عاصمتها طهران، وخراسان، 

مما قر طت وأصفهان، وكرمانشاهان، وغريها 
الف من رجال العلم اآلبه آذان عشرات 

والد ین، ومواقفه املشكورة اخلالدة يف صفحة 
التاریخ، وخطواته الواسعة يف بّث الدعایة 
الدینیة يف بالد اهلند وعواصمها دو خ صیتها 

 .األقطار، وشاعت وذاعت يف تلكم الد یار 
وحدیث رحلته األخرية إىل أرباض سوریة 

لو مجعت نوادره وشتاته  )هـ1384(سنة 
وأّلفت مقاالته ومقاماته، وسج لت رساالته 

أتي كتابًا مفردًا مفعمًا توخطاباته، ل
 .بالطرائف والظرائف 

أقام شیخنا األعظم يف أرجاء سوریة 
أربعة أشهر، مستفیدًا من مكتبات دمشق 
وحلب الشهباء الضخمة والفخمة، وقد أخذ 

لمة أبناء تلك األ م ة العربیة املس
وأساتذهتا ورجاهلا النبالء، دروسًا عالیة 



 17                                                                                   لمقدمة                  ا

  

ناجعة من علمه املتدفق، وحماضرات طائلة 
حول أحباث قی مة تقصر عنها باع كثريین من 
محلة العلم والد ین، أخذت مبجامع قلوب 
سامعیها وولدت يف نفوسهم رغبة عظیمة يف 
علوم الوالیة املطلقة العام ة خصیصة آل 

ر، ومن تلكم اهللا، أهل البیت الطاه
احملاضرات هذه احملاضرة الرائعة الرائقة 
اليت نعید جدة طبعها، وهي مبفردها تعرب 
عن قی م ما سواها مم ا ألقاه مساحة شیخنا 

 .األكرب وأّمهیة مواضیعه 
وهذه احملاضرة اليت بني یدي القارئ هي من 
أغلى الدروس املذهبیة وأعالها، مل جند قّط 

املوضوع القی م يف  بیانًا ضافیًا حول ذلك
تآلیف السلف، ومل نر  منة لبحاثة ميیط 
السرت عن وجهه، واملأل اإلسالمي الیوم يف أمس  
حاجة إىل حتقیق هذ البحث اخلطري وحتلیله، إذ 
اجلهل بذلك شّتت صفوف املسلمني، وفر ق مجعهم، 
وبد د كلمتهم، وقد وقع القوس بید 

تبني باریها، ونشب املنزع املرمى السحیق، و
الرشد من الغي، فلم یبق يف املقام معضلة 
إال  وقد احنلت، وال مستغلقة مشكلة إال  وقد 
زاحت الشبه عنها، وبدأ بصورة هب یة، 
سافرة الوجه، تصفق علیها األ مة املسلمة 

وهبا تتأتى  @املاضیة وراء ضوء سّنة حمم د
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 .بینها الوحدة، والوئام، والس الم 
یة حافلة لسماحة وقد ُأقیمت حفالت تكرمي

شیخنا األمیين يف دمشق، وحلب، ومعر ة مصرین، 
، ونب ل، وساهم فیها جّل ةوالفوعة، وكفری

  .رجال تلكم الدیار األماجد 
بدار ضیافة الوجیه احملسن  )حلب(نزل يف 

 .احلاج  سعید رسول، الفخمة املعمورة 
بدار الزعیم الصاحل  )معرة مصرین(ويف 

 .احلاج  مجیل رح ال 
بدار الشریف احلاج  سی د  )الفوعة(ويف 

 .حمم د حسني راغب آل زهرة 
بدار الوجیه الزعیم احلاج   )كفریة(ويف 

 .حمم د عّزو 
بدار الوجیه الكبري احلاج   )نب ل(ويف 

 .عب اس التقي 
ُكّل ذلك كان بدعوة ملح ة من ُأولئك 
األكارم وغريهم من أهايل تلكم الدیار، وقد 

بُكّل حفاوة وتبجیل وتكرمي، رى أحسنوا القِِ
تذكر تلك العواطف الروحیة، وامللكات 
الفاضلة، والنفسیات الكرمية، يف صفحة 

 .التاریخ اخلالدة مع األبد وتشكر 
وقد ألقیت يف تلك احلفالت التكرميیة 
كلمات عسجدیة نظمًا ونثرًا يف الثناء على 
شیخنا األجل، واإلعراب عن مبلغه من 
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مقطوعة أنشدها : ات منهااملقامات والكرام
يف  )1(العالمة املتضّلع الشیخ موسى مشس الد ین

 :حلب ّملا وفد إلیه زائرًا من الفوعة، وهي
) الشهباء(إىل 

  ج ئنا ال لَقصٍد
اُملرِشدیَن  إمام 

  ب ال ِمراٍء
ا ِمنه  ــــَلمسَن

  آیاٍت ِعظامًا
ح وى م ا ر اق ِمْن 

  اللئاِلي ص ايف
َقد   هباُءبك الَش

  دت ج ماال َزا
إذا َلم تأتِه 
  سی ظُل د وم ًا

أدام اهللا 
  ّزك يف ه ناٍءــــِع

ل ه ذِه ـــَتقب 
  مّني األبیاتَِ

ِسوى َتقبیل    
  ر احاِت األمیين 
وُقطب  رح اه م 
  الع ايل  اَملكني 
بطي  َغدیرِه 
  الص ايف اَملعني 
وما َقد  عّز ِمْن 
  د ر  َثمني 

 م وِطين ُشبه  وَلكْن
  ن اَحلزی 

ی جود  بد مع  
  ناِظرِه الُغضون 
 ه وجّنبك املكار 

  ِحني  ُكلِّ
وح اَشا أن َتخیب  
  بُكم ُظنوِني

                                       
أحد أعالم األ سرة الكرمية العریقة يف الفقه والعلم  (1) 

دب، بیت مشس الدین آل الفقیه األكرب الشهید األو ل واأل
شیخنا حمم د بن مكي العاملي املرتجم لـه ولكثريین من رجاالت 

 . بیته يف شهداء الفضیلة لشیخنا األمیين 
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قصیدة الشیخ املفضال الشاعر  :ومنها

املفلق الشیخ جواد الست، ألقاها عنه 
روایته بالفوعة يف حفلة تارخيیة بدار 
الشریف السی د حمم د حسني راغب من سادات بين 

 :، أال وهي زهرة األكرمني
يف ص فا املاِء  س الم 

  الَنمري 
 وإعجاب  الٌلــوإج
  وح ب
فیا  د ــعوب 

  إمامًا َقد َتسامى
ا ــك مــلیهن

  ح باَك اهللا ربي 
َفطاِحَل  ب ذذت 

  العلماِء ِعلمًا
يف اطالِعك  َفماَلَك

  ِمن َشبیٍه
املرِء  وح سب 

  بر هانًا ع لى ذا
َفذاَك السفر  
  م عجزُة اللی اِلي

ِه ح ارت ـــب
  ع باِقرُة الب رای ا

ويف َنشر  األَزاِهر   
  يف الب كور 

ر  ب ات ی زخ م كٌني
  ِفي الضمري 
ع لى  فاحتلك 
  أوساَط الصد ور 

ن اإلَهلام  ـــِم
  والِعلم  الَغزیر 

 الُكلَّ ت ــقوُف
  باجلِد اَملریر 

الك ِفي ـوم 
  ضاِلك من َنظري ِف

اُملسم ى  َكفَِم ؤلَّ
  )بالَغدیر (

ی ظُل الو ُتر ِفي 
  ُكتب  الع صور 
وُأعج ب  ُكّل َأرباب  

  الُشعور 



 21                                                                                   لمقدمة                  ا

  

 ی فوُق الب حر 
  ع مقًا واتسَاعًا
 به أثبت  حادثَة
  الغدیر  العظیـ

وقد ح ققت  م ا 
  ِلمقال  َطه

م ا  ت كما أّثبَ 
  ألب ي ُتراب 

َأبنت  َفضاِئَل 
  الَكر ار  ح ّتى

وسّلطت  الِضیاَء 
  ع لى َكثري 

ب شأن  م ناَقب 
  وِسماِت َفضل 

ب حّث ال وُكنت  بُكلِّ 
  ُتبار ى

َفریدًا ِفي 
  اإلح اطِة واَلتقِصي

رَك ملعَترض  َفلم َتُت
  م جاال 

َك َفب ور َك س عی 
  اَملحمود  د وم ًا

م ؤیدًا  مت ودِ 
  بع زیز  َنصر

) غدیر (جب  وِمن ع 
  كالبحور 

 َنـمة َفهي َشمس  ِم
  الُظهور 

بَذاَك اَلیوم ِمن 
  م عىن  َكب ري 
ِمن اآلی اِت 
  والشأن  اَخلِطري 

للم بِصری ن  ب دت 
  ب ال س تو ر 

ع ن َطه  اَملروي  ِمَن
  الب شري 

إذا ه و  ِمن 
  أساِطري  الُغرو ر 
بَتمِحیص  الص واب  
  وَكشِف ُزور 

الَغور  ِفي  ب عی د 
  مور األ س رب  

وال ألخي ارتیاب  
  ِمن ع ذی ر
وج وز ي  باَملثوبِة 

  والَشُكور 
ن ــٍِد مـــوَتسد ی

  اِهللا الَقِدیر 
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نا ِمن ب ری ص ونك 
  ُكلِّ َشر 

ي ـــوأهال  ِف
  ِختام ُثم  سهال 

  

ى ـــلتبق
  للحَقیقِة َخري  ُنور 

وال نا ـــمب 
 ي ـــاألمین
  ر ـالشهی

  

ومنها قصیدة للشاعر الشهري شاعر أهل 
) سوانح األفكار(البیت صاحب دیوان 

د رشید مندو، ألقاها املطبوع، احلاج  أمح
 :بنفسه يف حفلة السی د الشریف، وهي 

 ه ذا الی وم  أخالي 
  م ؤّكد  ع ید 

وال حت بِه األَفراح  
  ِمْن ُكّل ج انب 

الَكون   َنسیم  وهب 
  فی ه م عطرًا

اإلَقبال   وألویُة
  والب شر  ح ّلقت
وح لت ع لى الُفوعا 
  وُكّل ربو ِعها
ب ِمقدم  م ن ِفي 

  ی نُة ع صرِهالَكون  ز
اِهللا  وآیُة ِدینِ 

  الذي والع َلمُ 

َطري   اوَفیِه ب د  
  السرور  ی غر د 

ت ب ِه ــوراح
األَشعار  ُتتلى 

  وُتنشد 
ِه ـــع  بــوّش

  ُنور  الع ال یَتوّقد 
ي ج و  ــُترفر ُف ِف

  ي وَتصع د اَملعاِل
الب ركاِت ِمَن 

  الُغر  م ا ال ُتحد د 
وم ن ه و ِفي ُكّل 

  أوح د  الَفضاِئل 
حلّل اُملشكالِت  یؤم 
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ونب راس  ه ذا الع ِصر  
  ِفي العلم  واُهلدى

الع  الو اسع  وُذو االّط
  الثاِقب  الِذي

وإنا ُنحی یه 
  وِدیِه د اِئمًا

َتحیَة َترِحیب  
  بِطلعتِه اليت 

وإنا ب ه ذا 
الی وم  َشرقًا 

  وم غر بًا
ع لى الطاِئر 
ري  اَملیم ون  یا َخ

  زائر 
وأَفضُل ِنحریر  
  بفضل  اجتهاِدِه

 األعالم  وعال مُة
  الِذي واألصید 

وم ن ه و ِفي 
د نیاِه نابغُة 

  الورى
ُكّتاب   وُقدوُة

  األنام  ج میع هم 
وم ن أذعنوا ُطر ًا 

  وی قصد 
وُذو الفضل  ِفي 
الدّنیا الِذي َلیس 

  ی جحد 
أب ى ِمثَله  ب ی َن 
  د اَلربیِة ی وجَ 

س الم ًا ج زیال  ُكلِّ 
  ی وم  ی جد د 
بأنوار ها ُكلِّ 

  ی بد د الّظالم  
ُنناِدي وال َنخشى 
  وال َنرتد د 
ع لینا بِه ح ّل 
  الَفالح  اُملؤب د 
وتألیِفِه ُكّل 
 األَفاِضُل َتشهد 
ع لى ر أسِه َتاج  
  الَفضاِئل  ی عقد 
وم نز لـه  َفوَق 

  م شی د  الع الِء
بَني  وم رج عه م 

  الو رى واملقّلد 
ویكفیهم ِمنه  

  املخّلد ) الَغدیر(
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  لفضل  ی راعِه
ِفي  َفقد َكاَن
  م نهل اإلسالم  أعظم 

انت َك فِهوأحر 
  نريًةجومًا م ُن
 م ِققد ع و 

بعد  التألیف 
  ِهوِدج و 
 يلوي م ُف یكفیِهو 

  ه یُثد ح  األنام 
 نصر ن ی م  ّكال َشو 
  لیًا وحّقهع 
ثل هم ِمَل أیَنو 
  ر اِصَن) األمیين (

 ویكفیِه
 عنه  بالتعریِف

  ه غدیر 
عض د من ب ی وإن ُش

  ثرىاألفاضل يف اَل
طر ُق ّلي ُكِفو 
  نرب م ) لألمیين (
 یف ها الض ا أی ی و 

  الذي أبت  مي ر الَك
دري لى َقي ع منَِّف

 ،أل هل الُنهى
ِفیه  د والر ش
  م ؤّكد 

نها ِم اب إذا َغ
  رقد الح َف د رَقَف
بقى آىل بأن ی و 
  د فر و م ه و  ب ِه
 وال ه  ِهعِدمن ب و 
  د حم ه م َط
 هو َف ه أبناَءو 

  سد د اُمل ُيلالو 
 لِّلى ُكع  سیف و 

  جر د ي م األعاِد
 الفهم  ألهل  ومنه 

  یكفي جمّلد
یان ِك فع ر ِل

ناد  ین الد 
  د سج مو 
 ّلن ُكِم عٌةجاِمو 
  عهد م و  لم ِع
 ي الد هر ِف له ضاِئَف
  د عد ُتى و حص ُت

 ول لى ُطي ع وإّن
َ اَمل   د لك أَمحدى
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  يدیِته  ْلقب َت
فوعانا  یا أهَلو 

  ِهوِدوج اهنأوا ب 
ه أهال  ِتحضر ب 

  بًارح وسهال  وم 
  

ا وری س  دولِةــب 
  واوا ورد د اد وَن
ى ـــلع  دام و 

  ؤی د م  وهو  األی ام 

هذه نبذة من تلكم املواقف الكرمية، وال 
ى هنالك یسعنا يف هذه العجالة سرد ما جر

 . ُكّله وال جّله 
وقد بعث كثريون من أعالم السنة، ورجال 
الطائفة كتبًا إىل مساحة شیّخنا األمیين بعد 
أوبته من سوریة تعرب عم ا أثرت رحلته 
الكرمية يف نفوس أهلیها، نقتصر منها على 
ذكر ما أتاه من مجعیة اإلعمار واإلحسان 
 حبلب بقلم رئیسها العال مة الورع الصاحل
فضیلة الشیخ إبراهیم احلاج  حسني الضریر، 

 .وإلیك نص ه 
منار العلم، ومشكاة الفضل، العال مة 
  البح اثة، اإلمام احلج ة األمیين

 .دام ظّله آمني 
الس الم علیك أی ها البحر الذي مجع يف 
غدیره ما تفر ق يف غريه من اللئالئ 
الیتیمة واجلواهر الثمینة، مع تقبیل 

 .ورمحة اهللا وبركاته یدكم الكرمية
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وصلين كتابكم الكرمي الذي ملؤه حمبة 
ووداد، وإميان وجهاد، نسأل العلي القدیر 
أن ميد كم بطول احلیاة، وجيعلكم للمسلمني 
باب هدایة وإرشاد، ویبارك اهللا لكم يف هذا 

لفة العید السعید، وجيعله اهللا عید نصر وُأ
ء واجتماع لكلمة املسلمني، إّنه مسیع الدعا

. 
وبعد؛ أقد م إلیك أی ها املوىل الكرمي 

الة الذي فرض اهللا علیه أن یكون ح الر 
مدرسة سی ارة، وظیفتها التبلیغ واإلرشاد 
والدعایة إلیه تعاىل باحلكمة واملوعظة 
احلسنة ونشر العلوم واملعارف، وذلك شأن 

ت رحالتكم املبّشرین واملنّذرین، وقد عم 
، وخّلدت لكم الكرمية أكثر بالد املسلمني

الّذكر اجلمیل، واألجر العظیم، وكان اهللا 
معكم والتقوى زادكم، وقد مشلنا اللطف 
اإلهلي بأّنه كان لنا منها احلظ األوفر، 
والسهم األمسى، بقدومكم الشریف املبارك 
ربوع سوریة، مم ا خر جته تلك املدرسة من 
العلوم العقلیة والنقلیة، وعلى األخص  يف 

م املعدودة اليت نزلتم حبلب دار تلك األی ا
 #رجل اإلخالص والوالء ألهل البیت الكرام

وحفظه ، كّثر اهللا أمثاله، احلاج  سعید رسول
ضت علینا تلك وم، ومحاه من كید األعداء
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السهرات واحلفالت الدینیة اليت تزامحت 
إلیها الوفود من حلب ونواحیها الجتناء 
 ذلك الّثمر الطی ب والوقوف على تلك
احلقائق والكنوز اليت كانت يف زوایا 
اخلمول، وكانت دروسًا إسالمیة صحیحة يف 
ُأصوهلا وفروعها، فتنو رت منها القلوب، 
وانكشف عنها الغطاء، وأحراها بالذكر 
تلك اللیايل األربع املباركة التارخيیة اليت 
قضیناها حبضرتكم يف احلواضر األربع اليت هي 

إىل األبد  بفضل اهللا من قدمي الزمان وال تزال 
تعاىل مؤمنة بوالء أهل البیت الذین أذه ب 
اهللا عنهم الر جس وطه رهم تطهريًا، وهي ثابتة 

مع # على عقیدهتا ووالئها اخلالص  ألهل البیت
 .قیامها بشعائرها الدینیة 

كفریة، شرفتموها بدعوة  :األ وىل منها
العامل العال مة الشیخ إمساعیل احلاج  حسني آل 
الضریر، وااهد النشیط واملثقف بالثقافة 
الد ینیة عبدالعزیز جحجاح ابن الرجل 
البار  أحد زعمائها العاملني على إصالحها 
وإرشادها احلاج  حمم د عّزو، وكانت لیلتنا 
تلك يف حمّله العامر لیلة سعیدة تذكر يف 
التاریخ، ملا كان قد جرى فیها من وعـظ 

 .مة دینیة قی   وإرشاد وأحباث
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الفوعة، كانت الدعوة : الثانیة منها

من رجاهلا املؤمنني الكرام وعلى طلیعتهم 
العال مة الشیخ موسى تقي آل مشس الدین، 
والسی د احلاج  حمم د حسني راغب آل زهرة، 
وكان اتمع حافال  يف حمّله العامر الذي 
أعد ه لضیافة الوافدین من الساد ة 

له وحفظه وذویه، والعلماء كّثر اهللا أمثا
وقد تناول الدرس مواضیع عدیدة، وحبوثًا 
جلیلة، ومساءالت كثرية ّمجة من األصول 
املذهبیة والفقه والعلوم الراقیة من 
رجال هلم املكانة العظمى من الثقافة 
وفنون املعقول واملنقول، فسمعنا أجوبة 
ضافیة قی مة ببیان رصني، فعمت الفائدة 

اهتم وتشتت عقائدهم ختالف طبقإللحضور على 
. 

معر ة (ويف الغد غادرناها إىل ناحیة 
ونزلنا بدار الزعیم اجلعفري،  )مصرین

والقائم على مصاحل األ مة الشیعیة 
الد ینیة، واملتويل على أوقافها، ااهد 
الكبري احلاج  مجیل رح ال بدعوة والده 

 . الزعیم األكرب 
ومن أوقاف تلك الناحیة مشهد منسوب 

، مكتوب على جنفة بابه $نا أمري املؤمننيملوال
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باخلط الكويف اسم اإلمام واسم املشهد 
 .واملشی د 

وقد كثرت أسئلة هام ة يف ذلك احلفل 
، واألستاذ )إدلب(الكرمي من سی ادة حمافظ 

السی د توفیق یوسف مدیر الناحیة، وآخرین 
من احلضور، ومم ا أفضتم القول حوله آیة 

أهل البیت الطاهر، التطهري النازلة يف 
ومسألة املتعة اليت تعد ـ جهال  هبا ـ من 

 .آفات الشیعة 
توجهنا إىل حلب  )معر ة مصرین(ومن 

بدعوة من  )نب ل(الشهباء، ومنها إىل قریة 
العامل الفاضل الشیخ عب اس احلاج  عب اس 
التقي، وجنله احلاج  إبراهیم التقي، زاد 

، وأو ل اهللا يف تقاهم وبارك هلم يف مسعاهم
االجتماع كان يف جامع القریة، وتناول 
احلدیث والدرس حول اخلالفة واإلمامة بعد 
إقامة فریضة الظهرین، وقد تزامحت أقدام 
الناس على املسجد الستماع الدرس، وبیان 
وجوب حب  أهل البیت ومواالهتم والتمسك هبم 

. 
وبعد ذلك كان االجتماع يف دار احلاج  

ور، وقد تناول البحث عب اس التقي املذك
ملباركة مواضیع والتنقیب يف تلك اللیلة ا

صول والفروع على سّنة أهل شّتى هام ة من األ 
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، وتأیید تشیید املشهد #بیت الرسول األعظم
الكائن حبلب الشهباء الذي قمنا بإعادة 

مقربة من مزار الشریف  علىجدته، یقع 
 $حمسن السقط بن اإلمام السبط الشهید احلسني

 .يف جبل اجلوشن غربي حلب 
ّن هذا املشهد األثري التارخيي املشی د أو

قبل ألف عام من املشاریع اليت حيسن 
ّنه أاملسارعة إىل بذل املال يف توطیدها، و

ّنه من أ، و)1({اْسُمُھ ِفیَھا َوُیْذَكَر ُتْرَفَع َأن اللَُّھ َأِذَن ُبُیوٍت}من
ذین هم ودیعة اهللا مشاهد آل البیت ال

مة املسلمة الواجب حفظها سوله لدى األ ور
وتأدیة حقها، وإّنما بين على صخرة وضع 

، $علیها رأس الشهید الطاهر احلسني بن علي
یوجد تفصیل ذلك يف غري واحد من كتب 

 .التاریخ 
فهنیئًا لك أی ها املوىل على جهودك 
اجلبارة، وجهادك املقد س، وأجزل اهللا لك 

م د وآله األجر والثواب، وحشرك مع حم
  األطهار ـ صلوات اهللا 
علیهم ـ ، والس الم علیك یوم ولدت ویوم 

 .متوت ویوم تبعث حی ًا 

                                       
 . 36: سورة النور )1( 
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إّن مم ا یهمنا أمره، : موالنا الكرمي
ویعنینا شأنه، إّنما هو إمتام تعمري املشهد 
الشریف املذكور، وقد أثر علیه مر  الدهور 
واحتاج جدًا إىل إعادة جد ته، ومساحتكم 

مور خامته، واطلعتم على جّل األ أیتم ضر
وسري العمل، وشاهدمت العبء الفادح الذي 
تصدینا حلمله، وهذا املشروع اخلريي یتطلب 

عنویة من أهل اخلري املادیة واملاملساعدة 
والصالح، وحنن كما تعلمون نروم إنشاء 
مدرسة لطالب العلوم الدینیة يف ذلك 
 املشهد، وحنتاج إىل توسعة املكتبة اليت

أسسناها يف اجلمعیة، فنرجوكم اآلن باإلیعاز 
إىل الوجوه احملسنني الكرام أن یتربعوا هلذه 
املشاریع على حسب إمكانیاهتم، واألمر لكم 

 یا سی دي 
 .والس الم علیكم وعلى أجنالكم األفاضل 

                                              
                                            

 مجعیة اإلعمار واإلحسان
 حسني احلاج  إبراهیم                                               

هذه مجلة خاطفة من تفصیل رحلة مساحة 
شیخنا األمیين إىل ربوع سوریة، ولعلنا 
نفرد يف املستقبل العاجل كتابًا يف رحلته 
تلك مشفوعة ببقیة رحالته الكرمية، قائمني 
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یة حماضراته القی مة الناجعة اليت بنشر بق
وما . حماضرة تربو عدهتا على عشرین

باهللا، علیه توكلت، واحلمد هللا  اّلالتوفیق إ
 .أو ال  وآخرًا 
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  رحلة مباركة

  {رض أربعة أشھرفسیحوا في األ}
  

ا هذه نتیحت لنا يف سنتُأ :قال األمیين
زیارة دیار اجلمهوریة العربیة ) هـ1384(

السوریة، وقمنا هبا أربعة أشهر، 
واستفدنا من مكتباهتا العامرة القی مة 
املشحونة بالنوادر والنفائس من الرتاث 
العّلمي اإلسالمي من الكتب املخطوطة خبطوط 

الفقه والتفسري،  اظ احلدیث، وأئمةحّف
ورجال العلم والفضیلة واألدب، واتصلنا 
من أساتذهتا ورجاهلا األفذاذ بُأناس مل 
نفارقهم إال  معجبني مبلكاهتم الفاضلة، 
ونفسیاهتم الكرمية، وحسن طویتهم، ومجیل 
عشرهتم، وحماسن أخالقهم، وهلم منا الشكر 

 .املتواصل غري جمذوذ 
شرین ونزلنا حبلب الشهباء اثنني وع

یومًا، وكنا نسهر يف ُكلِّ تلكم اللیايل 
حمتفلني، واحلفل مكتّظ بوجوه البلد 
واأل ساتذة، ورواد الفضیلة، وأبناء 
الد ین، وكانت ترد علینا أسئلة هام ة يف 
مواضیع دینیة، وأحباث علم یة ناجعة، نبحث 
عنها بصورة ضافیة جبمیع نواحیها، ورمبا 
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الثامنة كان یستوعب البحث من الساعة 
الزوالیة إىل الساعة الواحدة أو أكثر 

ام زرنا ويف خالل تلك األی  .بعد نصف اللیل 
ستاذ املفضال يف صحبة رجل الفضیلة األ 

الشیخ حمم د سعید دحدوح إمام مسجد 
النوحیة أسعد اهللا حظه من العلم والد ین، 
مكتبة دار الكتب الوطنیة حبلب، فلم ا 

ة املدیر، وأهلتين استقر  بنا القرار يف غرف
عن الصحبة مطالعة فهارس املكتبة، دخل 

، وجلس على ميني بسیم  جسیم  إلینا أستاٌذ
الشیخ السعید، وطفق یناجیه، ویتكلم معه 

: مهسًا، فاسرتقنا السمع بقول الشیخ لألستاذ
: ستاذقدم إشكالك إىل مساحة احلج ة، فقال األ 

هو مشغول عّنا، فوّلى فضیلة الشیخ وجهه 
ستاذ مساحة احلج ة، إّن األ : إىل شطري فقال

لـه إشكال حيب إصاختكم إلیه وحّله، فرحبت 
لت وأدنیته مّني، واقرتب الشیخ به وأه 

 :ستاذ بقوله السعید مّنا، فتفضل األ 
َغلو الشیعة يف حب  أهل البیت : كنت أقول

) 1(وفیهم علماء أمثالكم، ملاذا؟@ ورسوله

                                       
ملاذا یغلو الشیعة يف أهل البیت : حق  العبارة هكذا) 1(

اسم اإلستفهام مقدم وفیهم علماء أمثالكم؟ ألن @ ورسوله 
  .يف اجلملة وال ميكن أّن یكون متأخرًا 
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كرة أبیهم حيبون واملسلمون ُكّلهم على ب
علیًا وأوالده، وحنن أیضًا حنبهم، ما هذه 
املآمت للعزاء، والدؤوب بالتأبني ُكّل یوم؟ 

حسني حسني؟ ما هذا التعب د : ما سريهتم هذه
هكذا   برتبته، وااللتزام بالسجدة علیها؟

كان مقال األستاذ، وُكّنا نسمع ذات املرار 
مجل النقد واالعرتاض هذه أو ما یؤدي 

داها من رجال سوریة، كأا صیغت بید مؤ
تلك الدعایة املمقوتة واألثیمة اليت تفر ق 
صفوف املسلمني، وتشتت مشلهم، ومتزق مجعهم، 
مبثل هذه الشبهة اليت هي ولیدة اجلهل 
املبري، فبثتها بني تلكم احلواضر، ودب ت 
البالد، وعمت البلی ة وشاعت، وأخذها 

جهال  منه  اإلنسان الظلوم اجلهول كحقائق،
 .باآلراء واملعتقدات

یهمنا عندئٍذ جدًا إجابة لطلبة فئة من 
ولئك الرجال إخواننا أن نفرد جوابنا أل 

عن تلكم األسئلة، ببیان ضاف، يف رسالة 
حتدو األم ة املسّلمة إىل حقیقتها، ومتیط السرت 
عن مبادئنا تلك يف املأل الد یين، حّتى تتجلى 

ني، ویتأتى سافرة الوجه، ناصعة اجلب
للسائلني عنها مقنع كما وجدناهم لدى 

لتهم ومشافهتهم بذلك خمبتني إلیه، ئمسا
: متساملني علیه، متلقني إیاه حبسن القبول

 ُھْم َوُأْوَلِئَك اللَُّھ َھَداُھُم الَِّذیَن ُأْوَلِئَك َأْحَسَنُھ َفَیتَِّبُعوَن اْلَقْوَل َیْسَتِمُعوَن الَِّذیَن}
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 .)1({َباِباَألْل ُأْوُلوا
  :إليك البيان

تان تتواردان على احلب والبغض خّل
اخلواطر، یعرب هبما عن إقبال النفس ومیلها 
إىل الشيء، وعن إدبارها عنه وتولیه، فإنَّ 
األشیاء برم تها وحذافريها مادی ًا ومعنویًا، 
جزئیًا وُكّلیًا، أمریًا وخلقیًا، غیبی ًا 

ًا وشهودیًا، ملكیًا وملكوتیًا، سفلی 
وعلویًا، نوری ًا وناریاً ، جوهری ًا وعرضیًا، 
فردی ًا واجتماعیًا، شخصی ًا ونوعیًا، ماد یًا 
ً ، دنیوی ًا  ً ، جسمی ًا وروحیا ومعنویا
وأخرویًا، إىل مجیع ما یقع مورد تصور 
اإلنسان وتصدیقه، ملا عرضت على حمكمة 
 ، ً القضاء يف النفس تصورًا وتصدیقا

لِّ شيء علیها يف أقصر املنعقدة لدى عرض ُك
آن حملة الربق بصورة یقصر الفهم عن 
إدراكها، فال خيلو من انعكاس الشيء يف 
عدسة القلب ومرآته، ومیل النفس إلیه 
ورغبته فیه بعد متامیة تصوره وتصدیقه، 
وإذعان النسبة بینها وبینه، أو عدم 
انعكاسه يف صفح القلب، وإعراض النفس 

                                       
 . 18: سورة الزمر )1(
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قیقة احلب  والبغض ورغبتها عنه، وهذه هي ح
. 

واألمران كما یتبعان كالمها يف أصل 
حتققهما البواعث والدواعي هلما املوجودة يف 
الشيء، كذلك یتبعاا يف مدارجهما 
ومقادیرمها ومراتبهما، وحيد ان بعد ها 
وحد ها، ویوصفان من الكثرة والقّلة 
والضعف والشد ة بقدر ما یوجد من البواعث 

املسببات تعایر احملبات وزنتها، فبمیزان 
 .وتوزن 

فالذات الوحید الذي یستأهل للحب  أوال  
وبالذات قبل ُكّل شيء إّنما هو اهللا تبارك 
وتعاىل، نظرًا إىل ذاته وأفعاله، فُكّل صفة 
من صفات جالله ومجاله وكماله، وُكّل ّمسة من 
مظاهر قد سه، وسبحات وجهه، وبی نات عظمته 

طف رمحته ولطائف بر ه وكربیائه، ودالئل عوا
مع تكثرها مبفردها باعثة قویة للحب  الذي 
ال انتهاء لـه وأمساؤه اليت تناهز ألفًا أو 
تزید، وتنبئ ُكّل منها على املسم ى بصفة 

ً ، هي  ،مطابقة، وبصفات التزامًا وتضمنا
بواعث وموجبات للحب  لـه تعاىل من ألف 
ناحیة وناحیة، تستقل ُكلِّ واحدة منها 
رأسًا يف استعباد اإلنسان، واحتالل ح بة 

 .قبله باحلب  
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وهللا تعاىل األو لیة واألولویة يف احلب ، 
 والذي یوجد لدى غريه من دواعي احلب 

وأسبابه فمن رشحة فضله، وغیث جوده، 
ونفحة عطفه ولطفه، وإلیه تنتهي حلقات 
الوجود، وإىل عوارف رمحته متتد سالسل 

سوابغ النعم، وصفو  احلیاة، ومنه جّل وعال
املنائح واملنن، وما بكم من نعمة فمن اهللا، 
فمن قد م غريه تعاىل علیه يف احلب  فقد شّذ عن 
حكم العقل، وقدم املمكن على الواجب، 
وآثر املعلول على العّلة، وعلى اهللا أن 
یؤاخذه بذلك ویعاقبه كما جاء يف قوله 

 َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوِإْخَواُنُكْم َنآُؤُكْمَوَأْب آَباُؤُكْم َكاَن ِإن ُقْل}: تعاىل
 مَِّن ِإَلْیُكم َأَحبَّ َتْرَضْوَنَھا َوَمَساِكُن َكَساَدَھا َتْخَشْوَن اْقَتَرْفُتُموَھاَوِتَجاَرٌة َوَأْمَواٌل

 َیْھِدي َال َوالّلُھ ْمِرِهِبَأ الّلُھ َیْأِتَي َحتَّى َفَتَربَُّصوْا َسِبیِلِھ ِفي َوِجَھاٍد َوَرُسوِلِھ الّلِھ
 .)1({اْلَفاِسِقیَن اْلَقْوَم

ومهما مل تك حتد تلكم الصفات صفات 
الواجب تعاىل، وال تقف دون حد  موصوف، 
فاحلب  الذي تستتبعه هي، وهو ولیدها، 
وینبعث هو منها، ال بد  من أن یكون غري 
حمدود، وال یتصور فیه قط غلو وإن بلغ ما 

ما هو التجاوز عن احلد بلغ، إذ الغلو إّن

                                       
 . 24: سورة التوبة )1(
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ّ، واخلروج عن القیاس املعی ن املعروف حبدوده 
 .ومقادیره، فما ال حد  له ال غلو فیه 

وإّنما خيتلف الناس يف مراتب احلب  هللا على 
عدد رؤوسهم الختالفهم يف العلم ببواعثه، 
وذلك أّن احلب املنتزع من بواعثه وموجباته 

بقدر  یستتبعه العلم هبا، وینشأ ویقدر
طالع علیها، ولیس مجیع أفراد الفئة اإل

املسلمة يف معرفة اهللا وصفاته على حدٍّ سواء، 
به، وحظ ال  بل لُكّل امرئ منهم نصیب خيص 

یشاركه فیه غريه، ومبلغ من العلم بذلك ال 
 .یدانیه أحد، ولُكلِّ فرٍد شأن یغنیه 

واحلب  هللا جّل وعال إّنما یثمر وینتج للعبد 
قق التحابب من الطرفني، وال عندما یتح

یتأتى ذلك إال  بعد ما یوجد لدى العبد 
أیضًا بواعث ودواعي حيبه اهللا هبا، وإلیها 

 ُیْحِبْبُكُم َفاتَِّبُعوِني الّلَھ ُتِحبُّوَن ُكنُتْم ِإن ُقْل}: یومي قوله تعاىل
، ومن أجلى أفراد تلك الفئة )1({الّلُھ

نا أمري صني موالالصاحلة عباد اهللا املخلَّ
يف @ فه بذلك رسول اهللا، وقد عر $املؤمنني

حدیث الرایة الصحیح الثابت املتواتر 
ألعطیّن الرایة غدًا رُجًال ُیحّب اهللا >: املتفق علیه بقوله

                                       
 . 31: سورة آل عمران) 1(
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 .)1(<وَرُسولھ، ویحّبھ اهللا وَرُسولھ

                                       
ذكرناه بطرقه وأسانیده وألفاظه مع تراجم رجاهلا يف )1(

) املؤلف(مسند جابر بن عبد اهللا من كتابنا الكبري الغدیر، 
. 

وقال حمقق املسند  185، و99: 1مسند أمحد : وارجع اىل
إسناده قوي على شرط >: الشیخ شعیب األرنؤوط يف الثاني

مسلم، رجاله ثقات رجال الشیخني غري بكري بن مسمار فمن 
 .<رجال مسلم، وهو صدوق

إسناده صحیح على شرط >: وقال حمققه 52: 5واملسند 
عمار الیمامي، من رجاله، وبقیة  هو ابن: مسلم، عكرمة

هو هاشم بن : ثقات رجال الشیخني، أبو النضررجاله 
 .القاسم

، ومسلم 460ـ  14/458و  12/71وأخرجه ابن أبي شیبة 
، وابن عبد الرب يف )241(، وابن أبي عاصم يف اجلهاد )1807(

أبي النضر هبذا اإلسناد   من طریق) 1317ترمجة (االستیعاب 
. 

، 264ـ  252/  4، وأبو عوانة )1807(وأخرجه مسلم 
، وإبراهیم بن حمم د بن سفیان يف 285ـ283، 278ـ  264و

، وابن )1807( زیاداته على مسلم يف الصحیح بأثر احلدیث
 38/  3(واحلاكم ) 6243(، والطرباني يف الكبري )6935(حب ان 

/  4، ويف الدالئل 154و  13/  9والبیهقي يف السنن ) 39  -
 .، من طرق عكرمة به209ـ  207

: من طرق عن) 6274(و)6269(ني يف الكبري وأخرجه الطربا
 .<یاس بن سلمة به

: 5و  207و  20و  12: 4، صحیح البخاري 358: 5واملسند 
  ،122: 7، و195: 5، صحیح مسلم 76

، جممع 302: 5، سنن الرتمذي 45: 1سنن ابن ماجة 
باب يف >وعقد بابًا بعنوان  123 :9و  150: 6الزوائد

املصنف  ، <..ال  حيبـرج غدًا ةرایـــن الــــألعطی@ قوله
، مسند سعد بن 522: 8، و 520: 8البن أبي شیبة الكويف 
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، 218: ، بغیة الباحث عن زوائد مسند احلارث51: أبي وقاص

  كتاب السنة البن
و  46: 5، السنن الكربى للنسائي 596و  594: أبي عاصم

، خصائص أمري املؤمنني   145و  112و  111و  109و  108
و  82و  61و  60و  58و  57و  52و  50و  49ئي للنسا
، الذریة 522: 13و  291: 1، مسند أبي یعلى املوصلي 116

، 324: ، أمايل احملاملي114: الطاهرة النبویة للدوالبي
: 6، واملعجم األوسط للطرباني382و 377: 15صحیح ابن حب ان 

و  198و  187و  167و  152: 6، املعجم الكبري للطرباني 59
، 238و  237: 18و  77و  36و  35و  31و  17و  13: 7

  Ã، فضائل348: 3مسند الشامیني للطرباني 
Ä و  362: 6، السنن الكربى للبیهقي16: الصحابة للنسائي
، 1099: 3و  787: 2، االستیعاب البن عبد الرب 107: 9

، 200و  198: ، الدرر218: 2التمهید البن عبد الرب 
: ، نظم درر السمطني للزرندي383: ثالفایق يف غریب احلدی

، 465: 6، فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري 107و  98
، التاریخ الكبري للبخاري 111: 2الطبقات الكربى البن سعد 

، الكامل البن عدي 267و  12: 2، الثقات البن حب ان 115: 2
، 5:  8، تاریخ بغداد للخطیب البغدادي52: 5و  447: 3

 16: 42و 219: 41و 288: 1مشق البن عساكر تاریخ مدینة د
و  82و  91و 90و  89و 88و  87و  85و  83و  82و  81و 
و  112و  111و  107و  106و  105و  104و  103و  97و  96

، أسد 432و  123و  19و 118و  117و  116و  114و  113
، ذیل تاریخ بغداد 28و  26: 4الغابة البن األثري اجلزري 

: 20و  226: 12، هتذیب الكمال للمزي 78: 2البن النجار 
و  205: 3، هتذیب التهذیب 468: 4، االصابة البن حجر 485

، اجلوهرة يف 94و  963: ، أنساب األشراف للبالذري296: 7
: 2، تاریخ اإلسالم للذهيب 70و  69و  68: نسب اإلمام علي

، الوايف بالوفیات 627و  625: 3و  412و  408و 407
: 7و  211: 4، البدایة والنهایة البن كثري 178 :21للصفدي

و  279و  278: 11و 309: 1، إمتاع االمساع للمقریزي 251
 .333: 13و  290ـ  285و  280

بن  هذه املصادراليت ورد فیها حدیث إعطاء الرایة لعلي
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یوم خیرب وفتحه على یدیه بعد ما أخذ ذلك  $طالب  أبي

مع شد ة احلر، ومتنع   املوقف من املسلمني مأخذه، خصوصًا
احلصن، وفارس خیرب مرحب، وبعدما نكصت رایات املسلمني ومل 

  .یفتح على ید األلویة األوىل
 :وقد أخرج هذا احلدیث عن عدة من الصحابة

: كما يف فضائل الصحابة للنسائي: ـ عمران بن احلصني1
: ، أمايل احملاملي60: ، خصائص أمري  املؤمنني للنسائي15
 .238: 18ملعجم الكبري للطرباني ، ا324
، 43: 1كما يف سنن ابن ماجة : ـ أبو لیلى األنصاري2

  .497: 7 ومصنف ابن أبي شیبة
كما يف املصنف البن أبي شیبة : $ـ علي بن أبي طالب 3

                                                      .16: 42وتاریخ مدینة دمشق البن عساكر  ،525: 8
، وسنن 120: 7كما يف صحیح مسلم : ـ سعد بن أبي وقاص4

: 3، ومستدرك احلاكم 301: 5وسنن الرتمذي  45: 1ابن ماجة 
  .496: 7ومصنف ابن أبي شیبة  108
 .95: 42كما يف تاریخ مدینة دمشق : ـ عبد اهللا بن عمر5
، 132: 3كما يف مستدرك احلاكم : ـ عبد اهللا بن عب اس6

 .112: 5 السنن الكربى للنسائي
، وفضائل 120: 7كما يف صحیح مسلم : ـ أبو هریرة7

 .320: ، ومسند الطیالسي16: الصحابة للنسائي
وصحیح  333: 5كما يف مسند أمحد : ـ سهل بن سعد 8

، وفضائل الصحابة 121: 7مسلم  وصحیح 20: 4البخاري 
 .  15: للنسائي

، ومستدرك 358: 5كما يف مسند أمحد : ـ بریدة األسلمي9
  Ã. 594: ، وكتاب السنة437: 3احلاكم 
Ä1012: 4كما يف صحیح البخاري : ـ سلمة بن األكوع 

 . 362: 6، والسنن الكربى للنسائي 195: 5وصحیح مسلم 
كما يف مستدرك احلاكم : ـ جابر بن عبد اهللا األنصاري11

 .10: 2ري للطرباني الصغ  ، املعجم38: 3
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: 8كما يف املصنف البن أبي شیبة : ـ عمر بن اخلطاب12
 . 219: 41، تاریخ مدینة دمشق البن عساكر 522

: 5كما يف السنن الكربى للنسائي : $ـ احلسن بن علي13
، الذریة الطاهرة النبویة 61: النسائي  ، خصائص112

  .114: للدوالبي
أصح األحادیث الواردة بأّنه من : وقد صرح علماء السنة
، قال الشیخ األلباني يف صحیحته $فـي مناقب أمرياملؤمنني 

واألحادیث يف حب  النيب  ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه >: 998: 2ق: 7
حدیث  جدًا، أصح ها كثريةو س ّلم ـ لعلي رضي اهللا عنه ] و آِلِه[

] و آِلِه[إعطائه الرایة یوم خیرب، وقوله ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه 
ألعطني هذه الرایة رجال  حيب  اهللا ورسوله، وحيب ه اهللا «: و س ّلم ـ 
 وغريمها، وقد نيرواه مجع من الصحابة يف الصحیح. »ورسوله

، ويف ختریج )3244(خرجت بعضها فیما تقدم 
 .<)484/713(الطحاویة

وقد ورد يف بعض طرق هذا احلدیث ازام أبي بكر وعمر 
: @نه، ومن أجل ذلك قال الرسول من یهود خیرب وفرارمها م

، أو ما یشبه معناه، فقد أخرج احلاكم يف <كرار غري فرار>
أبو عبد اهللا حمم د بن عبد اهللا >: بسنده  38: 3املستدرك

ثنا زكریا بن حيیى بن مروان وإبراهیم بن   الصفار إمالًء،
عبد الوهاب، ثنا  ثنا فضیل بن: إمساعیل السیوطي قاال

ن، عن اخللیل بن مر ة، عن عمرو بن دینار، جعفر بن سلیما
ّملا كان یوم خیرب : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

و س ّلم ـ رجال  فجنب، ] و آِلِه[بعث رسول اهللا ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه 
رسول اهللا، مل أر  كالیوم قد  یا: فجاء حمم د بن مسلمة فقال

ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه فقال رسول اهللا ! قتل حممود بن مسلمة
ال متنوا لقاء العدو وسلوا اهللا «: و س ّلم ـ ] و آِلِه[

  العافیة، فإنكم ال تدرون
اللهم أنت : ما تبتلون معهم، وإذا لقیتموهم فقولوا 

رب نا ونواصینا ونواصیهم بیدك، وإن ما تقتلهم أنت، ُثم  
قال ، ُثم  ، فإذا غشوكم فاضوا وكیدواالزموا األرض جلوسا 

ألبعثن غدا  رجال  : وسلم ـ]  وآله[رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه 
 حيب اهللا ورسوله وحيبانه، ال یويل الدبر، یفتح اهللا على یدیه،
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وإذا مت التحابب وحصلت الصلة من 
على احلب  ُكّل فضیلة،  الطرفني یرتتب عندئٍذ

أهل العبد بذلك لُكّل عنایة من اهللا ویست
تعاىل وكرامة، وحتصل له القربة والزلفى 
لدیه حّتى یكون عنده مشر فًا مبا جاء يف 

ما یزال >: صحیح البخاري من احلدیث القدسي
بالنوافل حّتى أحبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع  عبدي یتقرب إليَّ

طش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا، بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده التي یب
. احلدیث )1(<وإن سألني ألعطینھ، ولئن استعاذني ألعیذنھ

وهذا الوسیط يف احلب  الذي هو رمز الصلة 
بني اهللا وبني من آمن به، ووسیلة العباد 

                                                                                               
فتشرف هلا الناس وعلي رضي اهللا عنه یومئٍذ أرمد، فقال له 

یا : سر، فقال«: و س ّلم ـ] و آِلِه[رسول اهللا ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه 
بصر موضعا ، فتفل يف عینیه، وعقد لـه، ودفع رسول، ما أ

  یا رسول اهللا، عالم  ُأقاتلهم؟: إلیه الرایة، فقال علي 
ال إله إال  اهللا، وإن ي رسول اهللا،   على أن  یشهدوا: فقال

فإذا فعلوا ذلك قدحقنوا دماءهم وأمواهلم إال  حبقها 
 .ففتح اهللا علیه فلقیهم:قال، <وحساهبم على اهللا عز وجل

وصححه احلاكم ووافقه الذهيب يف تلخیص املستدرك على ذلك 
 .صحیح: حیث قال

، كتاب الرقاق باب التواضع، 190: 7صحیح البخاري) 1(
، 192: 11، املصنف للصنعاني248: 2 جممع الزوائد للهیثمي

، دفع شبه التشبیه بأكف 206:  8املعجم الكبري للطرباني 
، 109: لصاحلني للنووي، ریاض ا264: التنزیه البن اجلوزي

، اجلامع 168: تنقیح التحقیق يف أحادیث التعلیق للذهيب
 229: 1، كنز العمال للمتقي اهلندي268: 1الصغري للسیوطي

، تفسري 142: 11تفسري القرطيب 68: 2، تفسري السلمي770: 7و
، هتذیب 131: 9، روح املعاني لآللوسي 601: 2ابن كثري 

 . 96: 26الكمال
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إلیه، وباتباعه تدرك سعادة الدارین، 
وبه یفوز املؤمنون يف النشأتني، وتنزل هلم 

اآلجل، لـه األولیة الربكات يف العاجل و
واألولویة يف احلب  ثانیًا وبالعرض، وله 
السبق يف ذلك إىل كافة املوجودات، وإىل مجیع 
ما صو رته ید القدرة يف عامل الوجود، وإىل 

: @هذا یوعز ما جاء يف الصحیح من قوله 
، وأحبوني بحب اهللا، وأحبوا أھل بیتي یغذوكمأحبوا اهللا لما >

قاعدة االعتبار يف النسب ، وهذه هي )1(<لحبي
 .ضافات اليت سیوافیك تفصیلها واإل

رسول  هذه ناحیة واحدة من بواعث حب 
، وهناك نواح  شّتى ال تعد وال تستقصى @اهللا

نظرًا إىل صلته الوثیقة باهللا، وانتسابه 
األكید إىل املوىل سبحانه تارة، وإىل ما جعل 

                                       
: وقال 150: 3، املستدرك للحاكم 329: 5لرتمذي سنن ا )1(
ووافقه الذهيب يف < اإلسناد ومل خيرجاه هذا حدیث صحیح>

، 230: 1تلخیص املستدرك، فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري 
وأخرجه الرتمذي وحسنه >: وقال 7: 6الدر املنثور للسیوطي 

ال والطرباني واحلاكم والبیهقي يف الشعب عن ابن عب اس ق
، هتذیب 112: 7  وذكر احلدیث،  الكامل البن عدي< ..

 76: ، األربعني البلدانیة البن عساكر46: 15الكمال للمزي 
هذا حدیث حسن من حدیث أبي العب اس عبد اهللا بن >: وقال

العب اس بن عبد املطلب القرشي اهلامشي رضي اهللا عنـهما، ابن 
و س ّلم ـ وترمجان ] آِلِهو [عم  رسول اهللا ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه 

، 231: القرآن وحرب هذه األمة، نظم درر السمطني للحنفي
وذكر عني كالم السیوطي يف الدر  31: 25تفسري اآللوسي

: 54، تاریخ مدینة دمشق381: 4بغداد  املنثور، تاریخ
 .406: 17و  296: 10و  244:  8، تاریخ اإلسالم  للذهيب363



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              36

اهللا لـه من مناقب وفضائل، وإىل شخصیته 
ّذة العظیمة وما حيمله بني جواحنه من الف

حماسن وحمامد، وملكات ونفسیات، یستدعي ُكّل 
منها حب ه والتعشق به قبل ُكّل شيء بعد اهللا 

 . تارة ُاخرى تبارك وتعاىل
مع قطع النظر عن فضائل طینته @ فهو

وعنصره وحمتده، وما يف ُخلقه وَخلقه، 
ومولده ونشأته، ومكارم أخالقه ونفسیاته 

كرمية، وكراماته ومقاماته، ونعوته ال
به، لو مل یك فیه  وصفاته املتكّثرة اليت ختص 

مل یكن @ إال  كونه غایة الوجود، ولوال هو
اإلنسان شیئًا مذكورًا، وما وهدت لـه  

أوىل بالربی ة @ األرض، ومل ترفع مساء، وإّنه
من أنفسهم بوالیته العام ة الكربى اليت 

ىل يف كتابه ؛ لكان قورنت بوالیة اهللا تعا
لُكّل  بأن یكون أحب  أجدر وأحرى وأوىل وأحق 

ه، یامرئ آمن به وصد قه، من نفسه وما حتو
ومن ذاته ومم ن ميت به من أهله وولده 
ووالده وذویته وصاحبته وأخیه وفصیلته 

  . نياليت تؤویه والناس أمجع
ولیست األ م ة املؤمنة يف ذلك شرعًا سواء، 

اختالف درجات عرفام به بل هم فیه على 
كاختالفهم يف حب  اهللا تعاىل، قال اإلمام 

ُكّل من آمن بالّنيب ـ ص ّلى اهللا >: القرطيب
و س ّلم ـ  إميانًا صحیحًا ال خيلو ] و آِلِه[ع َلی ِه 

عن وجدان شيء من تلك احملبة الراجح ة، غري 
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أنَّهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك 
ىف، ومنهم من أخذ منها املرتبة باحلظ األو

باحلظ األدىن، كمن كان مستغرقًا يف الشهوات، 
حمجوبًا يف الغفالت يف أكثر األوقات، لكن 
الكثري منهم إذا ذكر الّنيب ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه 

و س ّلم ـ  اشتاق إىل رؤیته حبیث ] و آِلِه[
یؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، 

طرية، وجيد خمرب ذلك مور اخلویبذل نفسه يف األ 
من نفسه وجدانًا ال تردد فیه، وقد شوهد 
من هذا اجلنس من یؤثر زیارة قربه ورؤیة 
مواضع آثاره على مجیع ما ذكر، ملا وّقر يف 
قلوهبم من حمبته، غري أّن ذلك سریع الزوال 

 .)1(<املستعان بتوايل الغفالت، واهللا
وعلى هذا األصل املتسامل علیه قد جاء يف 

: صحیح مرفوعًا من طریق أنس بن مالكال
إلیھ من والده وولده  فوالذي نفسي بیده ال یؤمن أحدكم حّتى أكون أحّب>

 .)2(<والناس أجمعین
فوالذي >: ويف الصحیح من طریق أبي هریرة

                                       
 .56: 1ن حجر عنه يف فتح الباري الب) 1(
، صحیح 307: 2، سنن الدارمي 177: 3مسند أمحد ) 2(

، كتاب اإلميان باب حب  الرسول، السنن الكربى 9: 1البخاري 
: 2، كشف اخلفاء للعجلوني 387: 5، مسند أبي یعلى 481: 7

، فیض 151: 4، سنن الدارقطين 292: 4، مسند الشامیني 344
 .13: 5القدیر يف شرح اجلامع الصغري 



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              38

 .)1(<نفسي بیده ال یؤمن أحدكم حّتى أكون أحب إلیھ من والده وولده
ن أحدكم حّتى ال یؤم>: من طریق أبي هریرة ويف لفِظ
يف حدیث  .)2(<إلیھ من ولده ووالده والناس أجمعین أكون أحّب

أن یكون اهللا ورسولھ : ثالث من كّن فیھ وجد حالوة اإلیمان>: آخر
 .)3(<إلیھ مّما سواھما أحّب
  .)4(<ممن سواھما>: ويف لفِظ 

إلیھ  حّتى یكون اهللا ورسولھ أحّب>: ويف لفظ للبخاري

                                       
، كتاب اإلميان باب حب  الرسول، 9: 1صحیح البخاري ) 1(

، كشف 38: 1، كنز العمال 292: 4مسند الشامیني للطرباني 
رواه أمحد والبخاري >: وقال 344: 2اخلفاء للعجلوني 

 .<..والنسائي عن أبي هریرة
، كتاب اإلميان 49: 1، صحیح مسلم 207: 3مسند أمحد  )2(

: 8، سنن النسائي 26: 1ماجة  باب حب  الرسول، سنن ابن
، 355: ، منتخب مسند بن عبد محید88: 1، جممع الزوائد 115

، صحیح ابن 23: 6، مسند أبي یعلى 534: 6السنن الكربى 
، مسند 355: 8، املعجم األوسط للطرباني 406: 1حب ان 

الشفا  ، 67: األربعون الصغرى، ، كتاب 4: 4الشامیني 
 .وغريها من املصادر  18: 2بتعریف حقوق املصطفى 

، كتاب اإلميان 9: 1، صحیح البخاري 288: 3مسند أمحد ) 3(
  باب حالوة اإلميان، 

، كتاب اإلكراه، باب من اختار الضرب والقتل، 56: 8و 
، مسند ابن 55: 1، جممع الزوائد 96: 8سنن النسائي 

، االخوان البن 394: ، منتخب مسند عبد بن محید23: املبارك
، مسند 527: 6، السنن الكربى للنسائي102: دنیاأبي ال

، املعجم األوسط 473: 1، صحیح ابن حب ان440: 5أبي یعلى
: 3، مسند الشامیني262: 8، املعجم الكبري34: 2للطرباني

 .326: 1، كشف اخلفاء للعجلوني524: 1، اجلامع الصغري308
 . 509: العهود احملم دیة)4(
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 .)1(<مّما سواھما
 الصحیح أیضًا عن عبد اهللا بن هشام ويف
وهو آخذ بني عمر بن @ كنا مع النيب >: قال

یا رسول اهللا، ألنت : اخلطاب، فقال له عمر
أحب  إّيل من ُكلِّ شيء إال  من نفسي، فقال 

ال والذي نفسي بیده حّتى أكون : له@ النيب 
فإّنه : أحب إلیك من نفسك، فقال لـه عمر

إّيل من نفسي، فقال  اآلن، واهللا ألنت أحب 
  !؟)2(<اآلن یا عمر: @ النيب 

                                       
، كتاب األدب 83: 7لبخاري ، صحیح ا230: 3مسند أمحد ) 1(

، مسند 232: 10: اهللا، السنن الكربى للبیهقي  باب احلب  يف
، 66: األربعون الصغرى ،، كتاب23: 6أبي یعلى املوصلي 

، إمتاع األمساع 442: 2أحكام القرآن البن العربي 
 . 174: 13و  210: 10للمقریزي

: 7 ، صحیح البخاري293: 5و  336و  233: 4مسند أمحد ) 2(
، كتاب اإلميان والنذر باب كیف كانت ميني النيب  ـ ص ّلى 218

، املعجم 456: 3و س ّلم ـ، املستدرك للحاكم ] و آِلِه[اهللا ع َلی ِه 
، 87: 19، تاریخ مدینة دمشق 103: 1األوسط للطرباني 

، الشفا بتعریف حقوق 173: 13إمتاع األمساع للمقریزي 
  . 476: 10شاد ، سبل اهلدى والر19: 2املصطفى 

والعبارة واضحة ُكّل الوضوح يف حمبة عمر لنفسه أكثر من 
، وهذا األمر كان سابقًا ومطلوبًا منهم قبل @حبها للنيب 
اآلن یا >: اعرتض على عمر بقوله@ هذا، ألّن النيب @ كالم النيب 

، مم ا یدلل على سبق هذا األمر على هذا احلدیث وإال  ال <عمر
؟ مم ا <اآلن یا عمر>: الواضح من قوله@ نيب معىن العرتاض ال

أي أین كنت من هذا ! یدل على كونه  استفهامًا استنكاریًا
األمر یا عمر واهللا سبحانه وتعاىل قد أمر به يف سابق آیاته 
وجلیل ذكره فتأویل الكالم ال معىن له وال یرجع إىل حمصل 
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يف فتح وا هبا من عندهم، قال ابن حجر ءوإّنما هي خترصات جا

< اآلن یا عمر>: @على قول النيب  تعلیقًا  458: 11الباري 
وقوف عمر أو ل مرة واستثناؤه نفسه : قال الداودي>: قال

إّنما  اتفق حّتى ال یبلغ ذلك منه فیحلف باهللا كاذبًا، فلم ا 
قال لـه ما تقرر يف نفسه أّنه أحب  إلیه من نفسه فحلف 

عید عن سیاق احلدیث، فإّن فواضح أّن هذا خترص ب< ..كذا قال
احلدیث ال یظهر منه ولو على بعد شّك عمر هبذا األمر، فلذلك 
توقف، ُثم  ملا استقرأ نفسه ووجدها راضیة بذلك أقر ، فإّن 
هذا أمر  نفسي راجع إىل نفس عمر أّنى لنا مبعرفته ما مل 
یربزه الكالم، والكالم واضح يف فقدان عمر لذلك قبل كالم 

 . به@ النيب 
على أنا لو قبلنا قول الداودي هذا فإّنه ال یدفع عن 
عمر بن اخلطاب لزوم تقدمي حب  الرسول على حب  نفسه، 

 .<اآلن یا عمر>: @املخاطب به سابقًا بدلیل قول النيب 
حب  : وقال اخلطابي>: ُثم  یكمل ابن حجر كالمه فیقول

وحب غريه اختیار بتوسط األسباب،   اإلنسان نفسه طبع،
إّنما أراد علیه الصالة والس الم حب  االختیار، إذ ال سبیل و

 .إىل قلب الطباع وتغريها عم ا جلبت علیه 
فعلى هذا اجلواب عمر كان أوال  حبسب الطبع ُثم  : قلت

أحب  إلیه من نفسه، لكونه @ تأم ل فعرف باالستدالل أّن النيب 
خرب مبا ، فأةالسبب يف جناهتا من املهلكات يف الدنیا واآلخر

، <اآلن یا عمر>: اقتضاه االختیار ولذلك حصل اجلواب بقوله
 .< أي اآلن عرفت فنطقت مبا جيب

عمر بن إّن وهذا الكالم من اخلطابي خترص أیضًا، إذ 
  Ãاخلطاب مأمور مسبقًا بتقدمي حب  

Äعلى نفسه، فلذلك اعرتض علیه، فكیف مل یكن عمر @ الرسول 
 !هذا األمر؟@ منه الرسول عاملًا بذلك األمر حّتى یطلب
اح اآلن وأما تقریر بعض الشر >: ویكمل ابن حجر فیقول
بإميانه حّتى یقتضي  املرء ال یعتد صار إميانك معتدًا به إذ

.                                                                         <..يف العبارة عقله ترجیح جانب الرسول، ففیه سوء أدب
واضح يف االستفهام اإلنكاري على عمر @ كالم النيب : أقول
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ويف صحیح أخرجه أبو بكر املالكي يف اجلزء 
من طریق أنس  )االسة(السابع من كتاب 

 :مرفوعًا
إلیھ من أھلھ ومالھ والناس  ال یؤمن عبد حّتى أكون أحُب> 
 .)1(<نیأجمع

وأخرج النصیيب يف فوائده من طریق أبي 
ال یؤمن عبد اهللا حّتى أكون >: لیلى األنصاري

إلیه  أحب إلیه من نفسه، وتكون عرتتي أحب 
إلیه من  من عرتته، ویكون أهلي أحب 

 .)2(<أهله

                                                                                               
بن اخلطاب، حیث ذكره بأّن هذا األمر ال بد  أّن یكون مسبقًا، 
فتوجیه الكالم علیه غري صحیح، فال حاجة العرتاض ابن حجر 

 .   علیه، لعدم متامیته أصال  
العب ارة، أضف إىل ذلك أّن ابن حجر اعرتض على سوء أدب 

فالتزم جانت الدفاع عن عمر، مع أّن األحرى به الدفاع عن 
ص ّلى اهللا ع َلی ِه (حیاض الشریعة وعن مكانة الرسول األكرم 

 .يف وجوب تقدمي حب ه على النفس ) و آِلِه و س ّلم
، كتاب اإلميان باب احلث على 49: 1احلدیث يف صحیح مسلم ) 1(

، الفتوحات 8: 7وصلي مسند أبي یعلى امل إكرام اجلار،
 .138: 3املكیة البن العربي 

، املعجم الكبري 59: 6احلدیث يف املعجم األوسط للطرباني ) 2(
: ، نظم درر السمطني88: 1، جممع الزوائد 75: 7للطرباني 

، 93: ، بشارة املصطفى153:، تنبیه الغافلني البن كرامة233
وتأخري ألفاظ ، على اختالف يف تقدمي 361: 2ینابیع املودة 

ال یؤمن عبد حت ى >: 59: 6احلدیث ففي املعجم األوسط للطرباني 
أكون أحب  إلیه من نفسه، وأهلي أحب  إلیه من أهله، وعرتتي أحب  

 .                           <إلیه من عرتته، وذاتي أحب  إلیه من ذاته
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/  7(قال اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه 
منصب عظیم،  ،آلللإّن الدعاء >): 391

ولذلك جعل هذا الدعاء خامتة التشه د يف 
م د وآل الّلهم صّل على حم: قوله الصالة وهو

                                                                                               
ويف سنده حمم د بن عبد الرمحن بن أبي لیلى األنصاري 

، سيء احلفظ، لكنه ثقة، قال الذهيب يف میزان االعتدال صدوق
كان فقیهًا : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي..>: 613: 3

 ..صدوقًا، صاحب سنة، جائز احلدیث، قارئًا عاملا 
 .. لیس بأقوى ما یكون : وقال أبو زرعة

سألت زائدة عن ابن أبي لیلى : وقال أمحد بن یونس
 Ã                      .ذاك أفقه الناس: فقال

Ä ما ويل : مسعت أبا یوسف یقول: وقال بشر بن الولید
  القضاء أحد أفقه يف دین اهللا، وال أقرأ
لكتاب اهللا، وال أقول حقًا باهللا، وال أعف عن األموال من ابن 

 .< أبي لیلى
 .  وقد حسن له الرتمذي حدیثًا يف سننه

كان ابن : ونسقال أمحد بن ی>: 171: 1ويف تذكرة احلفاظ 
كان فقیها : وقال العجلي. أبي لیلى أفقه أهل الدنیا

صدوقًا، صاحب سنة، حائل احلدیث، قارئًا عاملًا بالقرآن، 
  .قرأ علیه محزة

 .لیس هو بأقوى ما یكون: وقال أبو زرعة
 .مضطرب احلدیث : وقال أمحد

حدیثه يف وزن احلسن وال یرتقي إىل الصحة، ألّنه لیس : قلت
 .<ن عندهم، ومناقبه كثريةباملتق

، اجلرح 523: 22هتذیب الكمال : وارجع إىل ترمجته يف
، الطبقات الكربى 224: 2، هتذیب التهذیب 322: 7والتعدیل 

: 3، الوايف بالوفیات 162: 1، التاریخ الكبري 358: 6
 .، فاحلدیث صحیح 313: 2، سري أعالم النبالء 184
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حمم د، وارحم حمم دًا وآل حمم د وهذا التعظیم 
مل یوجد يف حق  غري اآلل، فُكّل ذلك یدّل على 

 :) 1(، إىل أن قال<واجب. آل حمم د  ب أّن ح 
أهل بیته ـ صّلى اهللا ع لیه وسّلم ـ ساووه >

يف الصالة علیه وعلیهم يف : يف مخسة أشیاء
ويف حترمي  التشه د، ويف الس الم، ويف الطهارة،

وقد جاءت لدة هذه . )2(<الصدقة، ويف احملبة

                                       
 .66: 27التفسري الكبري للفخر الرازي )1(
هذه العبارة غري موجودة يف تفسري الفخر الرازي، وقد ) 2(

وقال النیسابوري يف >: ، وقال أیضًا303: 2نقلها يف الغدیر
قل ال أسئلكم علیه أجرا  إال  املودة }: تفسريه عند قوله تعاىل

وفخرًا ختم التشهد @ كفى شرفًا آلل رسول اهللا: {يف القرىب
.  .                                                                                    <ّل صالةبذكرهم والصالة علیهم يف ُك

عن جابر رضي اهللا  19وروى حمب الدین الطربي يف الذخائر ص
فیها على حمم د  لو صلیت صالة مل أصلِّ: یقول عنه أّنه كان

 .وعلى آل حمم د ما رأیت أّنها تقبل
: یاض يف الشفا عن ابن مسعود مرفوعًاوأخرج القاضي ع

  علي  فیها یصلِّ من صّلى صالة مل
                                                                                     .وعلى أهل بیيت مل تقبل منه 

Ã 
Ä  505ـ  500ص 3وللقاضي اخلفاجي احلنفي يف شرح الشفاء 

ذكر خمتصر ما صنفه اإلمام اخلیصوي فوائد مجة حول املسألة و
، )زهر الریاض يف رد ما شنعه القاضي عیاض(يف املسألة مساه 

شفاء  وصور الصالة املأثورة على النيب  وآله مذكورة يف
، وأورد مجلة منها 187ـ  181السقام لتقي الدین السبكي ص

، وأو ل لفظ ذكره 163ص 10الزوائد ج احلافظ اهلیثمي يف جممع
یا رسول اهللا، قد علمنا كیف نسلم : قلنا: دة قالعن بری

 علیك، فكیف نصلي علیك؟
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الكلمة عن ُأمة كبرية من رجال املذاهب 
وأئمة الفقه والتفسري واحلدیث ذكرنا منها 

 .) الغدیر(مجلة كبرية يف جملدات كتابنا 
يف الرتبة ویرادفه @ فیتلو حب  رسول اهللا 

ح ب  أهل بیته الطاهر حبكم الكتاب والسّنة 
واملنطق واالعتبار، وال یفارق حبهم  والعقل

ووالءه، كما ال ینفك @ ووالؤهم حب رسول اهللا
عن حب اهللا ووالئه، وقد تضافرت @ ح به ووالؤه

 :السنة يف ذلك وتواترت، وإلیك مجلة منها
من . )1(<من كنت مواله فعلي مواله>ـ 1

                                                                                               
قولوا الّلهم أجعل صلواتك ورمحتك  وبركاتك على : قال

، <حمم د وآل حمم د كما جعلتها على آل إبراهیم إّنك محید جمید
 .الغدیر لالطالع بشكل أوسع  وارجع إىل اجلزء املذكور من

: بسنده عن علي قال 220: 1ي ويف املعجم األوسط للطربان
، وأخرجه <ُكّل دعاء حمجوب حّتى یصلي على حمم د وآل حمم د>

رواه الطرباني يف >: وقال 160: 10 اهلیثمي يف جممع الزوائد
: 2، وأخرجه السیوطي يف اجلامع الصغري <األوسط ورجاله ثقات

 .66: 2، والقاضي عیاض يف الشفا 279
تر، ميكن الرجوع إلیه يف حدیث الوالیة حدیث متوا) 1( 

هذا حدیث >: وقال 33: 5سنن الرتمذي  :املصادر التالیة
 118و  84: 1، مسند أمحد 45: 1، سنن ابن ماجة <حسن صحیح

  372و  372و  370و  368و  281: 4و 330و  152و  119و 
 375: 15، صحیح ابن حب ان 419و  370و  366و  347: 5و 
عیب األرنؤوط، املستدرك وحسنه املعلق الشیخ ش 6931ح

وصححه  119: 3وصححه وسكت عنه الذهيب، و  118: 3للحاكم 
وسكت عنه  وصححه 126: 3احلاكم وسكت عنه الذهيب، و 

 126: 3وصححه احلاكم وسكت عنه الذهيب، و 119: 1الذهيب، و 
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وصححه احلاكم والذهيب،  143: 3وصححه وسكت عنه الذهيب، و 

لذهيب معًا، املعجم الكبري  وصححه احلاكم وا 613: 3و 
و  3514ح 16: 4، و 3053ح 180و  3049ح 179: 3للطرباني 

 4983ح 170، و 4969ح 166: 5و  4053ح  173و  4052ح  173
  4985ح  171و 

 194و  5065ح 193و  559ح 192و  4996ح 175و 4986ح 171و 
 202و  5071و ح 5070و ح 5069ح 195و  5068ح 195و  5066ح
 97: 12، و 5128ح 212و 5097و ح 5096ح 204و  5072ح
: 2و 346ح 111: 1، املعجم األوسط646ح 291: 19، و 12593ح
: 8و 70: 7و 218: 6و 369و324Ã Äو 1966ح 275و 1111ح 24

، مسند 191ح 129و  175ح 119: 1، املعجم الصغري 8434ح 213
، مسند البزار 6423ح 307: 11و  567ح 428: 1أبي یعلي 

 225: 11، املصنف للصنعاني 786ح  34: 3و  492ح 133: 2
و  32073و ح 32072ح 366: 6شیبة  بن ، املصنف ال20388ح
و  32118ح 372و  32092ح 369و  32091ح 368و  32078ح
 130و  8399ح 108و  8145ح 45: 5، سنن النسائي32132ح
و  8471و ح 8470و ح 8469و  8468ح 131و  8467و ح 8466ح
حلیة  8484ح 136ح 8478ح 134و 8473ح 132و 8472ح

  3128ح 222: 3، مسند الشامیني364و 27: 5و 23: 4االولیاء
، فضائل 2359ح 326و  2357ح 325: 4اآلحاد واملثاني

و  989ح 584و  967و 959ح 569: 2الصحابة ألمحد بن حنبل
 597و  1016ح 596و 1007ح 592و  992ح 586و 991ح  585
 682و  1093ح 643و  1048ح  613و  121ح 598و  1017ح
 99و 38: 1، خصائص اإلمام علي 1206ح 705و 1168و ح 1167ح
: 1، جزء 33: 1، جزء احلمريي 117و 113و 102و  101و  100و

: 7، جممع الزوائد : 1، املتحابني5: 1، جزء أبي طاهر 126
 14613ح130و 14612و ح 14611و ح 14610ح 128: 9و  80
 132و  14618و ح 14617و ح 14616و ح 14615و ح 14614وح
و  14628ح  134و  14627و ح 14622و ح 14621و   14619ح

و  14633ح 136و  14632و ح 14631و ح 14630وح 14629ح 135
 14965ح 258و  14696ح 357و  14636وح 14635و ح 14634ح 
، 267و  265: 1، نصب الرایة ألحادیث اهلدایة14966ح 259و 

 1588: 2ف اخلفاء للعجلوني، كش226: 1العلل املتناهیة
رواه الطرباني وأمحد والضیاء يف املختارة > : وقال 2591ح
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اللهم : عن زید بن أرقم وعلي وثالثني من الصحابة بلفظ

فاحلدیث متواتر أو مشهور .  من عاداه من وااله وعاِد وال 
 232ح 269: 1املتناثر من احلدیث املتواتر للكتاني ، نظم<

الطرق جدًا، وقد استوعبها ابن عقدة يف وهو  كثري >: وقال
، اجلامع الصغري <مؤلف مفرد، وأكثر أسانیدها صحیح أو حسن

وصححه الشیخ األلباني حمقق الكتاب  7538ح 754: 1وزیادته 
وصححه   682ح 328: 3، مشكاة املصابیح 11469ح 1147و 

 402و  401و 1189ح 338: 2، ظالل اجلّنة 6094ح 330حمققه و 
و  1359و ح 1358و ح 1357ح 403و 1356وح 1355ح و 1354ح
و  1368و ح 1365و ح 1364ح 405و 1362و ح 1361و ح 1360ح
و  1374و ح 1373و ح 1372و ح 1371و ح 1370و ح 1369ح
، صحیح الرتمذي لأللباني 1387و ح 1376و ح 1376و ح 1375ح
، 98ح 26: 1صحیح ابن ماجة لأللباني  2930ح 213: 3

و  401و  234و  233: 1، أسد الغابة 338: 1االستیعاب 
و  184و 1182و  1055و  798و  417و  704و  383و  565
و  164و  15: 2، اإلصابة يف متییز الصحابة 1303و  1230
و  401: 6و  568و  359و  328و  266: 4و  597: 3و  609

: 3، هتذیب الكمال 319: 5، الطبقات الكربى 330و  161: 7
: 20و  405: 19و  99و  90: 11و  199: 9و  87: 6و  441
، هتذیب 368و  283: 33و  398و  379و  306: 22  484

، لسان 464: 1، تعجیل املنفعة 296: 7و  154: 2التهذیب 
، التاریخ 42: 4و  379و  312: 2و  387: 1املیزان 

 473: 5، تاریخ بغداد   440: 6و  193: 4و  375: 1الكبري
، تذكرة احلفاظ 236: 14و  343: 12و  289: 8و  377: 7و 
 واما حدیث من كنت مواله فله>: وقال 1043: 3و  1042: 3

ـ  102: 42، تاریخ مدینة دمشق <طرق جیدة وقد أفردت ذلك
 74: 7، فتح الباري البن حجر 239: 8، االستذكار 238

وأما حدیث من كنت مواله فعلي مواله فقد أخرجه >: وقال
و كثري الطرق جدًا، وقد استوعبهات الرتمذي والنسائي، وه

ابن عقدة يف كتاب مفرد، وكثري من أسانیدها صحاح وحسان، 
مابلغنا عن أحد من : وقد روینا عن اإلمام أمحد قال

  Ãالصحابة ما بلغنا عن علي  بن أبي
Ä 1، شرح سنن ابن ماجة 206: 18، عمدة القارئ <طالب :
، 470: 1ام ، االعتص42، 6: 1، تأویل خمتلف احلدیث 12
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، النكت على مقدمة ابن الصالح 332: 1معرفة علوم احلدیث 

، توضیح 471: 1ُأصول االثر  ، توجیه النظر إىل216: 1
، 313: 1، صفة الصفوة 532: 5، زاد املعاد 243: 1األفكار 

ّملا رجع رسول اهللا من >: بلفظ 209: 5البدایة والنهایة 
: ت فُقمم َن، ُثم  قالحجة الوداع ونزل غدیر ُخم، أمر بدوحا

كتاب : كأني قد دعیت فأجبت إن ي قد تركت فیكم الثقلني
اهللا وعرتتي أهل بیيت، فانظروا كیف ختلفوني فیهما، فان هما 

اهللا ): ص(ُثم  قال رسول اهللالن یفرتقا حت ى یردا علي  احلوض، 
من كنت : موالي وأنا ويل ك ل  مؤمن، ُثم  أخذ بید علي  فقال

 . ا ولیه، اللهم وال من وااله وعاد من عاداهمواله فهذ
مسعته من رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله : فقلت لزید

ما كان يف الدوحات أحد إال  رآه بعینیه، : وسلم؟ فقال
 .ومسعه بأذنیه 

قال شیخنا أبو عبد . تفرد به النسائي من هذا الوجه 
و  112و  111و 210: 5، و <وهذا حدیث صحیح: اهللا الذهيب

و  348و  347و  344و  341و  339و  335: 7و  214و  213
: 4،  السرية النبویة البن كثري 355و  351و  350و  349
و  2940و  1569و  484، و 483: 1، تاریخ اإلسالم  414

، فرج 2944و   1955و  1188: 1، الوايف بالوفیات 4603
نفح ، 69: 1، معجم السفر 302: 9، األغاني 44: 1املهموم 
، تفسري ابن 510: 5، النهایة يف غریب األثر 363: 7الطیب 
: 9، تفسري أبي السعود 372: 4، فتح القدیر 19: 2كثري 

 193و  61: 6، روح املعاني 105و  19: 3، الدر املنثور 29
و  325: 2، معاني القرآن 55: 29و  178: 27و 195و 194و 
، 373و  356و  355و  354: 1، االعتقاد 411و 410: 6

 73: 1، الصواعق احملرقة 350و  348و  346: 2السنة للخالل 
و  125و  119و  118و  115و  111و  109و  106و  103و 
و   602: 2، املواقف 161: 1، امللل والنحل 335: 2و  181
و  515و  514و 456و  453و  451: 1، متهید األوائل 615: 3

، سلسلة 103: 1، مستخرج الطوسي 73: 1، التوحید 545
، ولكونه 1750ح 330: 4ة للشیخ االلباني یحاألحادیث الصح

حقق احلدیث ورد على ابن تیمیة تضعیفه لـه ننقل كالمه مع 
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م ن  ك ن ت  مواله «ـ  1750>: التعلیق على بعض النقاط قال

 . »من وااله، وعاِد من عاداه فعلي  مواله، اللهم والِ 
بن أبي وقاص،  ورد من حدیث زید بن أرقم، وسعد

وبریدة بن احلصیب، وعلي بن أبي طالب، وأبي أیوب 
األنصاري، والرباء بن عازب، وعبد اهللا بن عب اس، وأنس بن 

 .مالك، وأبي سعید، وأبي هریرة 
                                                            : ـ حدیث زید، وله عنه طرق مخس1

من حجة @ ّملا رجع النيب: ل عنه قالعن أبي الطفی: األوىل
: ، أمر بدوحاٍت فقُِم َن، ُثم  قال)خ م(الوداع، ونزل غدیر 

بت، وإن ي تارك فیكم الثقلني أحدمها أكرب من جكأني دعیت فأ
كتاب اهللا، وعرتتي أهل بیيت، فانظروا كیف ختلفوني : اآلخر

: لُثم  قا فیهما، فإن هما لن یتفرقا حت ى یردا علي  احلوض،
ُثم  إّنه أخذ بید علي  .  <إن  اهللا موالي وأنا ويل ك ل  مؤمن>

 من كنت ولیه، فهذا ولیه، اللهم وال : رضي اهللا عنه فقال
 .< من وااله، وعاد من عاداه
 3/109واحلاكم  15ص< خصائص علي >أخرجه النسائي يف 

 4970ـ  4969والطرباني  1365وابن أبي عاصم  1/118وأمحد 
حدثنا حبیب بن أبي ثابت عنه : األعمش قالعن سلیمان 

   Ã:وقال احلاكم
Ä<سكت عنه الذهيب، وهو : قلت. < صحیح على شرط الشیخني

لوال أّن حبیبًا كان مدلسًا، وقد عنعنه، لكنه مل : كما قال
 : یتفرد به، فقد تابعه فطر بن خلیفة عن أبي الطفیل قال

: قال هلم مجع علي  رضي اهللا عنه الناس يف الرحبة ُثم >
یقول یوم غدیر خم @ أنشد اهللا ُكّل امرئ مسلم مسع رسول اهللا

فقام : ويف روایة(ما مسع ّملا قام، فقام ثالثون من الناس، 
أتعلمون >: فشهدوا حني أخذ بیده فقال للناس )ناس كثري

نعم یا رسول اهللا، : قالوا أن ي أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟
واله، اللهم وال  من وااله، من كنت مواله، فهذا م: قال

 .  <وعاِد من عاداه
فخرجت وكأن يف نفسي شیئًا، فلقیت زید بن أرقم، : قال 

فما «: إّني مسعت علیًا یقول كذا وكذا، قال: فقلت لـه
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أخرجه أمحد . <لـه  یقول ذلك@ تنكر، قد مسعت رسول اهللا

) ـ موارد الظمآن 2205(< صحیحه>وابن حب ان يف ) 4/370(
والضیاء ) 4968(والطرباني ) 1368و  1367(أبي عاصم  وابن

وإسناده : قلت) . بتحقیقي 527رقم ـ (< املختارة> يف
 .صحیح على شرط البخاري 

رواه أمحد، ورجاله >: 9/104< امع>وقال اهلیثمي يف 
 .< رجال الصحیح غري فطر بن خلیفة، وهو ثقة

ث عن مسعت أبا الطفیل حيد: وتابعه سلمة بن كهل قال
به @ أرقم ـ شّك شعبة ـ عن النيببن  أبي سرحية أو زید

أخرجه الرتمذي .  <من كنت مواله، فعلي مواله>: خمتصرًا
 .< حدیث حسن صحیح>: وقال) 2/298(

 .وإسناده صحیح على شرط الشیخني : قلت
من طریق حمم د بن سلمة ) 110ـ  3/109(وأخرجه احلاكم 

عن ابن واثلة أّنه مسع أبي الطفیل أبیه عن  بن كهیل عن
اللهم >: قوله زید بن أرقم به مطوال  حنو روایة حبیب دون

.                                                                           < ...وال  
 .< صحیح على شرط الشیخني>: وقال احلاكم

< مل خيرجا حملم د، وقد رواه السعدي>: ورده الذهيب بقوله
.                                        

وقد خالف الثقتني السابقني فزاد يف السند ابن : قلت
 .واثلة، وهو من أوهامه

وتابعه حكیم بن جبري ـ وهو ضعیف ـ عن أبي الطفیل به 
     . 

 ) .4971(أخرجه الطرباني 
 .عن میمون أبي عبد اهللا به حنو حدیث حبیب : الثانیة

مـــن ) 5092(والطبـــراني ) 4/372( أخـرجه أمحـــد
ّمث أخرجه من طریق شعبة، . عنه  طــریق أبـي عبید

من طریق عوف كالمها عن میمون به دون ) 16ص (والنسائي 
فحدثين : قال میمون>: أّن شعبة زاد إالّ< اللهم وال >: قوله
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 .< ..اللهم : قال@ بعض القوم عن زید أّن رسول اهللا

اه أمحد والبزار، وفیه میمون أبو رو>: وقال اهلیثمي
: قلت.< مجاعةÃ Äعبد اهللا البصري ؛ وثقه ابن حبان، وضعفه

 ) .3/152(وصحح لـه احلاكم 
استشهد >: عنه قال] املؤذن[عن أبي سلیمان : الثالثة

اللهم >: یقول@ أنشد اهللا رجال  مسع النيب: علي  الناس، فقال
من وااله، وعاِد من من كنت مواله، فعلي مواله، اللهم وال  

 .< عاداه
 .< فقام ستة عشر رجال  فشهدوا«: قال

وأبو القاسم هبة اهللا البغدادي يف ) 5/370(أخرجه أمحد 
عن أبي إسرائیل املالئي عن ) 20/2ق( <األمايل>الثاني من 
هذا حدیث حسن، صحیح >:  وقال أبو القاسم. احلكم عنه 

 .< املنت
مان، یأمحد وفیه أبو سلرواه >): 9/107(وقال اهلیثمي 

ومل أعرفه إال  أن یكون بشري بن سلیمان، فإن كان هو فهو 
 .< ثقة، وبقیة رجاله ثقات

أبو سلیمان هو >: وعلق علیه احلافظ ابن حجر بقوله
 . < زید بن وهب كما وقع عند الطرباني

هو ثقة من رجال البخاري، لكن وقع عند أبي : قلت
، ومل یذكروها يف ترمجة زید <املؤذن>القاسم تلك الزیادة 

 .هذا، فإن كانت حمفوظة فهي فائدة تلحق برتمجته
: <التقریب>لكْن أبو إسرائیل بن خلیفة خمتلف فیه، ويف 

 .<صدوق سيءاحلفظ>
قد : ّمث استدركت فقلت.  فحدیثه حسن يف الشواهد : قلت

من الوجه املذكور لكن وقع ) 4996(أخرجه الطرباني أیضًا 
بدون املثناة بني الالم < بي سلمان املؤذنعن أ>: عنده

> : فقال< التهذیب>واملیم، وهو الصواب فقد ترمجه املزي يف 
مؤذن احلجاج، امسه یزید بن عبد اهللا، : أبو سلمان املؤذن

یروي عن زید بن أرقم، ویروي عنه احلكم بن عتیبة وعثمان 
بن املغرية الثقفي ومسعر بن كدام، ومن عوايل حدیثه ما 
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 .< ..خربنا أ

ذكرناه >: ُثم  ساق احلدیث من الطریق املذكورة وقال
   .< للتمییز بینهما

أّن أبا سلمان املؤذن هذا هو غري أبي سلیمان : یعين
الذي ترمجه قبل هذا، وهذه ... امسه ّمهام : املؤذن، قیل

 . <الكاشف>فائدة هام ة مل یذكرها الذهيب يف كتابه 
، )أبو سلیمان(لیس فهو إذن أبو سلمان و: قلت

ظن احلافظ، وإّنما   وبالتايل فلیس هو زید بن وهب كما
یزید بن عبد اهللا كما جزم املزي، وأّن مم ا یؤید هذا أّن 

أبوسلمان املؤذن عن زید بن (الطرباني أورد احلدیث يف ترمجة 
 .وساق حتتها ثالثة أحادیث هذا أحدها ): أرقم

اعیل بن عمرو من روایة إمس) 4985(نعم، وقع عنده 
املالئي عن احلكم، عن أبي  ثنا أبو إسرائیل: البجلي

وهذه الروایة ... سلیمان زید بن وهب، عن زید بن أرقم 
هي اليت أشار إلیها احلافظ واعتمد علیها يف اجلزم بأنه 
أبو سلیمان زید بن وهب وخفي علیه أّن فیها إمساعیل بن 

والدارقطين كما عمرو البجلي، وهو ضعیف، ضعفه أبو حامت 
 .< اللسان>ذكر ذلك احلافظ نفسه يف 

: عن حيیى بن جعدة عن زید بن أرقم قال: الرابعة
  Ãخرجنا مع رسول اهللا حّتى انتهینا إىل>
Ä  یا >:  احلدیث حنو الطریق األوىل، وفیه< ... )خ م(غدیر

مل یبعث نيب قط إال عاش نصف ما عاش الذي  أیها الناس إنه
أن  أدعى فأجیب، وإني تارك فیكم ما لن  قبله، وإني أوشك

احلدیث، وفیه حدیث الرتمجة . <...كتاب اهللا : تضلوا بعده
 .< ...اللهم وال  >: دون قوله

 . ورجاله ثقات ) 4986(أخرجه الطرباني 
. زید بن أرقم سألت : عن عطیة العويف قال: اخلامس  
: لـهفقلت >: فذكره بنحوه دون الزیادة إال  أّنه قال. . 

 ؟، وعاد من عاداهاللهم وال  من وااله: هل قال
 . < إّنما  أخربك كما مسعت : قال
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 ) .5071ـ  5068(والطرباني ) 4/368(أخرجه أمحد 

وله عند .ورجاله ثقات رجال مسلم غري عطیة، وهو ضعیف 
طرق ُأخرى ال ختلو من ضعف ) 5059و  5058و  4983(الطرباني 

. 
 :عنه ثالث طرق  ـ سعد بن أبي وقاص، وله2

عن عبد الرمحن بن سابط عنه مرفوعًا بالشطر : األوىل
 .األو ل فقط 

 ) .121(أخرجه ابن ماجه 
.                                                     وإسناده صحیح : قلت

 .عن عبد الواحد بن أمين عن أبیه به : الثانیة
ه صحیح أیضًا، وإسناد) 16(< اخلصائص>أخرجه النسائي يف 

  رجاله ثقات رجال البخاري غري
 .< التقریب>أمين والد عبد الواحد، وهو ثقة كما يف 

عن خیثمة بن عبد الرمحن عنه به وفیه : الثالثة
من طریق مسلم املالئي عنه ) 3/116(أخرجه احلاكم .الزیادة 

                        . 
صحیحه، سكت احلاكم عن ت>: <تلخیصه>قال الذهيب يف 

 .< ومسلم مرتوك
 : ـ حدیث بریدة، وله عنه ثالث طرق3

 : عن ابن عب اس عنه قال: األ وىل
خرجت مع علي  رضي اهللا عنه إىل الیمن فرأیت منه جفوة، 

@ ، فذكرت علیًا، فتنقصته، فجعل رسول اهللا@فقدمت على النيب
یا بریدة، ألست  أوىل باملؤمنني من >: یتغري وجهه، فقال

من كنت مواله، >: بلى یا رسول اهللا، قال: قلت <؟أنفسهم 
  .< فعلي مواله

من ) 5/347(وأمحد ) 3/110(أخرجه النسائي واحلاكم 
أخربنا احلكم عن سعید : طریق عبد امللك بن أبي َغِنی ة قال

                                                           .بن جبري عن ابن عب اس 
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Ã 

Ä هذا إسناد صحیح على شرط الشیخني، وتصحیح و: قلت
وابن أبي َغِنی ة بفتح . احلاكم على شرط مسلم وحده قصور

الغني املعجمة وكسر النون وتشدید التحتانیة ووقع يف 
وهو تصحیف، وهذا اسم جده، ) عیینة(املصدرین املذكورین 

 .واسم أبیه محید 
 عن ابن بریدة عن أبیه : الثاني

لس وهم یتناولون من علي ، فوقف علیهم، أنه مر على جم>
يف نفسي على علي  شيء، وكان خالد بن   إّنه قد كان: فقال

سریة علیها علي ،  يف@ الولید كذلك، فبعثين رسول اهللا
فأخذ علي  جاریة من اخلمس لنفسه، : وأصبنا سبیًا، قال

فلم ا قدمنا على : دونك، قال: فقال خالد بن الولید
إّن علیًا أخذ جاریة : ثه مبا كان، ُثم  قلتجعلت أحد@ النيب

فرفعت رأسي، : وكنت رجال  مكبابًا، قال: من اخلمس، قال
فذكر الشطر األو ل < ..قد تغري، فقال @ فإذا وجه رسول اهللا

. 
والسیاق ) 361و  358و  5/350(أخرجه النسائي وأمحد 

 .عن األعمش عن سعد بن عبیدة عنه  لـه من طرق
اد صحیح على شرط الشیخني أو مسلم، فإّن وهذا إسن: قلت

ابن بریدة إن كان عبد اهللا فهو من رجاهلما، وإن كان 
وأخرج ابن حب ان : سلیمان فهو من رجال مسلم وحده 

 .من هذا الوجه املرفوع منه فقط ) 2204(
. اللهم >: عن طاووس عن بریدة به دون قوله: الثالثة

. . >. 
و ) ـ الروض 171رقم ـ (< الصغري>أخرجه الطرباني يف 

  من طریقني عن ) 341(< األوسط>
 .ورجاله ثقات . عبد الرزاق بإسنادین لـه عن طاووس 

:                                                ، وله عنه تسع  طرق علي  بن طالبـ 4
  

عن عمرو بن سعید أّنه مسع علیًا رضي اهللا عنه وهو : األ وىل
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فذكر الشطر : (یقول@ من مسع رسول اهللا: ینشد يف الرحبة

 .فقام ستة نفر فشهدوا ) األو ل
أخرجه النسائي من طریق هانئ بن أیوب عن طاووس 

: قلت) . سعد: األصل(عن عمرو بن سعید ) طلحة: األصل(
وذكره ابن حب ان يف . فیه ضعف : وهاني قال ابن سعد

 .بعات ، فهو مم ن یستشهد به يف الشواهد واملتا<الثقات>
 :عن زاذان بن عمر قال : الثانیة

وفیه أّن . احلدیث مثله < ...مسعت علی ًا يف الرحبة >
 .عشر رجال    الذین قاموا فشهدوا ثالثة

من طریق ) 1372(وابن أبي عاصم ) 1/84(أخرجه أمحد 
والكندي هذا مل : قلت. أبي عبد الرحیم الكندي عنه 

رواه >:  ل اهلیثمي ، وقا<التعجیل> أعرفه، وبیض لـه يف 
 .< أمحد وفیه من مل أعرفهم
عن سعید بن وهب وعن زید بن : والثالثة والرابعة

 Ã                                    :ی ثیع قاال 
Ä یقول @ من مسع رسول اهللا: نشد علي  الناس يف الرحبة

یوم غدیر ُخم إال  قام، فقام من قبل سعید ستة، ومن قبل 
یقول لعلي رضي اهللا  @دوا أّنهم مسعوا رسول اهللازید ستة، فشه

 :عنه یوم غدیر ُخم
 : بلى، قال: ، قالوا<ألیس اهللا أوىل باملؤمنني؟ >
 .احلدیث بتمامه < ...اللهم من كنت مواله >

وعنه ) 1/118(< املسند>أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائد 
ق من طری) بتحقیقي 456(< املختارة>الضیاء املقدسي يف 

 .شریك عن أبي إسحاق عنهما 
، لكنه مل یذكر )16(ومن هذا الوجه أخرجه النسائي 

: قال النسائي>: سعید بن وهب يف السند،   وزاد يف آخره
یعين . عمران بن أبان الواسطي لیس بالقوي يف احلدیث 

 . راویه عن شریك 
من طریق آخر عن ) 1375(لكنه عند ابن أبي عاصم : قلت
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 .شریك 
شریك هو ابن عبد اهللا القاضي وهو سيء احلفط، و: قلت

) 16ص(وحدیثه جید يف الشواهد، وقد تابعه عند النسائي 
 455رقم(< املختارة>وعنه الضیاء يف ) 5/366(وأمحد ببعضه 
) 10(وتابعه غريه كما سیأتي بعد احلدیث ) ـ بتحقیقي

شریك أیضًا عن أبي إسحاق عن عمرو ذي م ر مبثل  عن: اخلامس
 : أبي إسحاق یعين عن سعید وزید وزاد فیه حدیث
                                                                 .  <وانصر من نصره، واخذل من خذله>

وعمرو ذي . أخرجه عبد اهللا أیضًا، وقد عرفت حال شریك 
                                        .                     شیئًا ) 3/1/232(مر مل یذكر فیه ابن أبي حامت 

 : عن عبد الرمحن بن أبي لیلى قال: السادسة
< ..يف الرحبة ینشد الناس  رضي اهللا عنهشهدت  علیًا >

أخرجه عبد اهللا بن . < ...وانصر >فذكره مثله دون زیادة 
من طریق یزید بن أبي زیاد ومساك بن عبید ) 1/119(أمحد 

وهو صحیح مبجموع الطریقني : قلت. نه بن الولید العبسي ع
: زاد يف األوىل. عنه، وفیهما أّن الذین قاموا إثنا عشر 

 .بدریًا 
عن أبي مرمي ورجل من جلساء علي  : السابعة والثامنة

فذكره بدون ... قال یوم غدیر ُخم @ عن علي  أّن النيب
 :الزیادة، وزاد 

من عاداه  وال  من وااله، وعاِد: فزاد الناس بعد: قال>
 >. 

حدثين أبو : عن نعیم بن حكیم) 1/152(أخرجه عبد اهللا 
 .مرمي ورجل من جلساء علي  

وهذا سند ال بأس به يف املتابعات، أبو مرمي جمهول كما يف 
 . < التقریب>

مسعت املهاجر بن عمرية : عن طلحة بن مصرف قال: التاسعة
  Ã:أو عمرية بن املهاجر یقول

Ä احلدیث مثل ...  عنه ناشد الناس مسعت علیًا رضي اهللا
 .روایة ابن أبي لیلى
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بسند ضعیف عنه، وهو ) 1373(أخرجه ابن أبي عاصم 

< اجلرح والتعدیل >كذا ذكره يف . املهاجر بن عمرية 
 من روایة عدي بن ثابت األنصاري عنه، ومل یذكر) 4/1/261(

< ثقات ابن حبان>فیه جرحًا وال تعدیال ، وكذا هو يف 
)3/256                       . ( 

 : یرویه رباح بن احلارث قال . ـ أبو أیوب األنصاري  5
السالم علیك یا : جاء رهط إىل علي  بالرحبة، فقالوا>

: كیف أكون موالكم، وأنتم قوم عرب ؟ قالوا: موالنا، قال
دون   فذكره: (یوم غدیر ُخم یقول@ مسعنا رسول اهللا

من هؤالء : مضوا تبعتهم فسألتفلم ا : قال رباح) الزیادة
 .< نفر من األنصار فیهم أبو أیوب األنصاري: قالوا. 

من طریق ) 4053و  4052(والطرباني ) 5/419(أخرجه أمحد 
حنش بن احلارث بن لقیط النخعي األشجعي عن رباح بن احلارث 

 . 
 .وهذا إسناد جید رجاله ثقات : قلت

< ورجال أمحد ثقاترواه أمحد والطرباني، >: وقال اهلیثمي
. 

       : یرویه عدي بن ثابت عنه قال. ـ الرباء بن عازب 6
يف سفر فنزلنا بغدیر ُخم، فنودي @ كنا مع رسول اهللا>
حتت شجرتني فصلى @ الصالة جامعة، وكسح لرسول اهللا: فینا

ألستم : الظهر، وأخذ بید علي  رضي اهللا تعاىل عنه، فقال
احلدیث مثل < ...من نفسه؟ تعلمون أني أوىل بُكّل مؤمن 

فلقیه عمر : قال>: روایة فطر بن خلیفة عن زید، وزاد 
هنیئًا یا بن أبي طالب، أصبحت : بعد ذلك، فقال لـه

 .< وأمسیت موىل ُكّل مؤمن ومؤمنة
) 116(وابن ماجه ) 4/281(أخرجه أمحد وابنه يف زوائده 

 .    خمتصرًا من طریق علي  ابن زید عن عدي بن ثابت 
ورجاله ثقات رجال مسلم غري علي  بن زید وهو ابن 

 . جدعان، وهو ضعیف 
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وله طریق ثانیة عن الرباء تقدم ذكرها يف الطریق 

 .الثانیة والثالثة عن علي  
یرویه عنه عمرو بن میمون مرفوعًا دون . ـ ابن عب اس 7

 .الزیادة 
) 134ـ 3/132(وعنه احلاكم ) 331ـ  1/330(أخرجه أمحد 

 .  وهو كما قاال . ووافقه الذهيب < صحیح اإلسناد>: وقال
ـ أنس بن مالك وأبو سعید وأبو هریرة  10و  9و  8

 : سعد قال یرویه عنهم ع مرية بن
شهدت علیًا رضي اهللا عنه على املنرب یناشد أصحاب رسول >
یقول ما قال ) ُخم(یوم غدیر @ من مسع رسول اهللا: @اهللا

، منهم أبو هریرة، وأبو فلیشهد؟ فقام إثنا عشر رجال 
@ سعید، وأنس بن مالك، فشهدوا أّنهم مسعوا رسول اهللا

                                                        .فذكره< ..یقول
Ã 

Ä  ـ 116ـ هندیة رقم  33ص(< الصغري>أخرجه الطرباني يف
ثنا : عن إمساعیل بن عمرو) 2442رقم (< األوسط>ويف ) الروض
مل >: عن طلحة بن مصرف عن ع مرية بن سعد به وقالمسعر 

 <یروه عن مسعر إال  إمساعیل
بعد ما ) 9/108(وهو ضعیف، ولذلك قال اهلیثمي : قلت

لكن یقویه أّن لـه : قلت.< ويف إسناده لني>: عزاه للمعجمني
 .طرقًا ُاخرى عن أبي هریرة وأبي سعید وغريمها من الصحابة

یه عكرمة بن إبراهیم أما حدیث أبي هریرة، فريو
 .حدثين إدریس بن یزید األودي عن أبیه عنه : األزدي

 .وقال ) 8599(< األوسط>أخرجه الطرباني يف 
 .< مل یروه عن فضیل إال  حفص بن راشد>

فلم یذكر ) 173ـ  1/2/172(ترمجه ابن أبي حامت : قلت
 . فیه جرحًا وال تعدیال  

< األوسط>ني يف وأما غريمها من الصحابة، فروى الطربا
  من طریقني عن عمرية) 7025و  2302(
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@ من مسع رسول اهللا: مسعت علیًا ینشد الناس: بن سعد قال

@ عشر فشهدوا أّن رسول اهللا ة، فقام ثالث)فذكره: (یقول
 .فذكره وعم رية موثَّق: قال

عن عبد اهللا بن األجلح عن ) 5301(ّمث روى الطرباني فیه 
مسعت علیًا : مرو بن ذي م ر قالإسحاق عن ع أبي  أبیه عن

 . < إثنا عشر... >: أّنه قال إّلااحلدیث، .. 
وهو : قلت. < ابنه عبد اهللا اإّلمل یروه عن األجلح >: وقال

ثقة، وقد رواه حبیب بن حبیب ُأخو محزة الزیات عن أبي 
خطب رسول : إسحاق عن عمرو بن ذي مر وزید بن أرقم قاال

وانصر من ... > : فذكره وزاد: لفقا) ُخم(یوم غدیر @ اهللا
 .<نصره، وأعن من أعانه 
 ) .5059( < الكبري>أخرجه الطرباني يف 

 ) .9/108(وحبیب هذا ضعیف كما قال اهلیثمي 
) 1/118(< زوائده على املسند>وأخرج عبد اهللا بن أمحد يف 

نشد علي  الناس يف : عن سعید بن وهب زید بن یثیع قاال
إال  قام، ) ُخم(یقول یوم غدیر @ اهللامن مسع رسول : الرحبه

... فقام من قبل سعید ستة، ومن قبل زید ستة، فشهدوا 
وقد مضى يف احلدیث الرابع ـ الطریق الثانیة . احلدیث 

وإسناده حسن، وأخرجه البزار بنحوه وأمت منه . والثالثة 
. 

وللحدیث طرق ُأخرى كثرية، مجع طائفة كبرية منها اهلیثمي 
، وقد ذكرت وخرجت ما تیسر يل )108ـ  9/103(< امع>يف 

منها مم ا یقطع الواقف علیها بعد حتقیق الكالم على 
فهي كثرية جدًا، وقد  ّلاأسانیدها بصحة احلدیث یقینًا، وإ

: استوعبها ابن عقدة يف كتاب مفرد، قال احلافظ ابن حجر
                                   .منها صحاح ومنها حسان 

Ã 
Ä ه، بل یإّن حدیث الرتمجة حدیث صحیح بشطر: ومجلة القول

كما یظهر ملن تتبع أسانیده @ متواتر عنه األو ل منه
  .وطرقه، وما ذكرت منها كفایة 
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رضي اهللا وأما قوله يف الطریق اخلامسة من حدیث علي  

ففي ثبوته عندي  <وانصر من نصره، واخذل من خذله>: عنه
وقفة، لعدم ورود ما جيرب ضعفه، وكأنه روایة باملعىن للشطر 

 . <اللهم وال  من وااله، وعاِد من عاداه>: اآلخر من احلدیث
أصبحت وأمسیت موىل ُكّل مؤمن >: ومثله قول عمر لعلي

 .تقدم ال یصح أیضًا لتفرد علي  بن زید به كما < ومؤمنة
إذا عرفت هذا، فقد كان الدافع لتحریر الكالم على 
احلدیث وبیان صحته أنين رأیت شیخ اإلسالم ابن تیمیة، قد 

ف الشطر األو ل من احلدیث، وأما الشطر اآلخر، فزعم أّنه ضع 
وهذا من مبالغاته الناجتة يف تقدیري من تسرعه يف ! كذب

. ق النظر فیها  تضعیف األحادیث قبل أّن جيمع طرقها ویدق
                           .< واهللا املستعان 

والذیل الذي شك فیه الشیخ األلباني صحیح السند، فقد 
حدثنا حيیى >: قال 166ـ  165: نقله ابن دیزل يف وقعة صفني

حدثنا : حدثنا ابن الفضل، قال: بن سلیمان اجلعفي قال
: النخعي قال احلسن بن احلكم النخعي، عن رباح بن احلارث

: إذ قدم علیه قوم متلثمون، فقالوا Βكنت جالسًا عند علي 
!  ؟أولستم قومًا عربًا: السالم علیك یا موالنا، فقال هلم

صّلى اهللا علیه وآله بلى، ولكنا مسعنا رسول اهللا : قالوا
من كنت مواله فعلي مواله، اللهم «: ُخمیقول غدیر  وسلم

، وانصر من نصره، وأخذل من وال  من وااله، وعاد من عاداه
ضحك حّتى بدت نواجذه، ُثم   Βفرأیت علیًا : قال .» خذله
رحاهلم فتبعتهم،  إىلأشهدوا، ُثم  إّن القوم مضوا : قال

حنن رهط من األنصار، : ن القوم؟ قالوام : فقلت لرجل منهم
وذاك ـ یعنون رجل منهم ـ أبو أیوب صاحب منزل رسول اهللا 

 : قال له وسلمصّلى اهللا علیه وآ
الروایة يف شرح ج  إىل، وارجع <فأتیته فصافحته

 البالغة البن أبي احلدید
وسند الروایة  .، فقد نقلها عن ابن دیزل 208: 3

 :                                              صحیح، وإلیك البیان 
قال عنه الذهيب يف سري أعالم : بن دیزل إبراهیمـ 1
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 .مائة طریق وزائد 
و ـه، وهــا منــين وأنـــي مــعل>ـ 2

  ، )1(<مؤمن بعدي ويل ك ل 
                                                                                               

.. احلافظ الثقة العابد  اإلمام>: 188ـ  184: 13النبالء 
بن عیسى  علي ، مسعت أبيمسعت : احلافظ أمحدقال صاحل بن 

لو كان فیه أّن  إبراهیمإّن اإلسناد الذي یأتي به «: یقول
 .< یؤكل لصحة إسناده  ال یؤكل اخلبز لوجب أّن ال،

قال عنه الذهيب يف الكاشف : ـ حيیى بن سلیمان اجلعفي2
؛ ألّنه  194: 4ووثقه يف إرواء الغلیل  .< صویلح> :244: 3

 .من رجال البخاري 
: 71: 3قال عنه الذهيب يف الكاشف : ـ حمم د بن فصیل3

، وقال عنه الشیخ األلباني يف سلسلة األحادیث <ثقة>
 .< هو ثقة من رجال الشیخني>: 89: 2الصحیحة 

 قال عنه أبو حامت كما يف: ـ احلسن بن احلكم النخعي4
   Ã.< صاحل احلدیث>: 175: 1الكاشف 

Ä  104: 8و  246: 5ووثقه اهلیثمي يف جممع الزوائد . 
: 1وثقه العجلي يف الثقات : ـ رباح بن احلارث النخعي5

348 . 
ما  إىلفاحلدیث هبذه الزیادة صحیح اإلسناد، ومضافًا 

تقدم من كالم ابن كثري عن شیخه الذهيب من تصحیح احلدیث 
 . هبذه الزیادة

 3712ح 632: 5، سنن الرتمذي 437: 4و  330: مسند أمحد) 1(
 373: 15، صحیح ابن حب ان <هذا حدیث حسن غریب>: وقال عنه

وصححه، وسكت عنه  4579ح 19: 3، املستدرك للحاكم 699ح
وصححه، وصححه الذهيب أیضًا، مسند  4652ح 143الذهيب و 
بري للطرباني ، املعجم الك2752ح 360و  829ح 111: 1الطیالسي 

، مسنــد 265ح 128: 18و  12593ح 97: 12و  4969ح 166: 5
وصححه املعلق علیه،  355ح 293: 1املوصلي یعــلي يـــأب

، سنن النسائي الكربى 32121ح 372: 1شیبة  أبياملصنف البن 
، حلیة 8474و ح 8434و ح 4535و ح 8148و ح 8146ح 45: 5
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، فضائل 2298ح 278: 4، اآلحاد واملثاني 294: 6األولیاء 
، خصائص 1168و ح 1104و ح 1060و ح 1035ح 605: 2الصحابة 

، كنز العمال 157: 9جممع الزوائد  109و  96: 1 علي  اإلمام
و  32945و ح 32941و ح 32940و ح 32938و ح 32983ح 887: 11
وصححه حمقق اجلامع  10535ح 1054: 1، اجلامع الصغري 36444ح

، ظالل اجلّنة 6081ح 327: 3املصابیح  الشیخ األلباني، مشكاة
 213: 2، صحیح سنن الرتمذي للشیخ االلباني 1187ح 337: 2
 567: 4، اإلصابة يف متییز الصحابة 336: 1، االستیعاب 2929ح

، 214: 16، عمدة القارئ 198: 42، تاریخ مدینة دمشق 569و 
، البدایة 5595ح 357: 4، فیض القدیر 147: 10حتفة األحوذي 

يف  أمحدأخرجه >: ، تاریخ اإلسالم  وقال345: 7النهایة و
الشیخ األلباني يف : وقال< املسند والرتمذي، وحسنه النسائي

، علي من فضائل >: 2223ح 261: 5سلسلة األحادیث الصحیحة 
 < ومعىن املواالة

ما ت ریدون  ِمن ع لي  ؟ إن  علی ا  من ي، وأنا منه ، >ـ 2223
 .<ؤ ِمن  بعديوهو ويل  كل  م 

و  13ص (< اخلصائص>، والنسائي يف )3713(أخرجه الرتمذي 
، والطیالسي )3/110(، واحلاكم )2203(، وابن حب ان )17ـ  16

، وابن عدي يف )438ـ  4/437( ، وأمحد)829(< مسنده>يف 
من طریق جعفر بن سلیمان الض بعي ) 569ـ  2/567(< الكامل>

ران بن حصني رضي اهللا عنه عن یزید الرشك عن مطرف عن عم
علي  بن أبي جیشًا، واستعمل علیهم  @بعث رسول اهللا>: قال

، فمضى يف السریة، فأصاب جاریة، فأنكروا علیه، طالب
إن لقینا : فقالوا@  وتعاقد أربعة من أصحاب رسول اهللا

أخربناه مبا صنع علي ، وكان املسلمون إذا رجعوا @ رسول اهللا
فسلموا علیه، ّمث انصرفوا إىل @ هللامن سفر بدأوا برسول ا

، فقام أحد @سلموا على النيب رحاهلم، فلم ا قدمت السریة
 علي  بن أبي طالبیا رسول اهللا، أمل تر اىل : األربعة فقال

، ّمث قام الثاني  @صنع كذا وكذا، فأعرض عنه رسول اهللا
فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ّمث قام إلیه الثالث فقال 

ته، فأعرض عنه، ُثم  قام الرابع فقال  مثل ما مثل مقال
والغضب یعرف يف وجهه @ قالوا، فأقبل إلیه رسول اهللا

 . فذكره<  :فقال
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حدیث حسن غریب، ال نعرفه إال  من حدیث >: وقال الرتمذي
 Ã              .<جعفر بن سلیمان

Ä وهو ثقة من رجال مسلم، وكذلك سائر رجاله، : قلت
، وكذلك سائر <صحیح على شرط مسلم> :ولذلك قال احلاكم

، وأقر ه <صحیح على شرط مسلم>: رجاله، ولذلك قال احلاكم
 .الذهيب 

وللحدیث شاهد، یرویه أجلح الكندي عن عبد اهللا بن 
بعثني إىل @ بعث رسول اهللا: بریدة عن أبیه بریدة قال

فذكر القصة بنحو ..  علي  بن أبي طالبالیمن، على أحدمها 
ال تقع يف علي  ؛ فإن ه مين، وأنا منه، >: ويف آخرهما تقدم، 

  <وهو ولیكم بعدي
وإسناده حسن، رجاله ثقات : قلت) .5/356(أخرجه أمحد 

رجال الشیخني غري األجلح، وهو ابن عبد اهللا الكندي، خمتلف 
                                             .< صدوق شیعي>: <التقریب>فیه، ويف 

راوي هذا الشاهد شیعي، وكذلك يف سند : ل قائلفإن قا
املشهود لـه شیعي آخر، وهو جعفر بن سلیمان، أفال یعترب 

 !ذلك طعنًا يف احلدیث، وعلة فیه؟
كال ؛ ألّن العربة يف روایة احلدیث إّنما هو الصدق : فأقول

واحلفظ، وأما املذهب فهو بینه وبني ربه، فهو حسیبه، 
، وغريمها قد أخرجوا لكثري من <حنيالصحی>ولذلك جند صاحيب 

الثقات املخالفني كاخلوارج والشیعة وغريهم، وهذا هو املثال 
بني أیدینا، فقد صحح احلدیث ابن حب ان كما رأیت، مع أّنه 

< مشاهري علماء األمصار>كتابه  قال يف راویه جعفر يف
 .< كان یتشیع ویغلو فیه>): 159/1263(

< كان یبغض الشیخني>): 6/140(< ثقاته>بل إّنه قال يف 
   . 

هذا، وإن كنت يف شّك من ثبوته عنه، فإّن مم ا ال ریب فیه 
إل مجاعهم على ذلك، وال یلزم من التشیع بغض  أّنه شیعي ؛

 .رضي اهللا عنهما، وإّنما جمرد التفضیل الشیخني 
واإلسناد الذي ذكره ابن حب ان بروایة تصرحيه ببغضهما 
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 .بن حصني عمران
 من كان اهللا وأنا مواله فهذا علي >ـ 3

 .)1(<مواله

                                                                                               
ترمجة، وال وقفت  لـههارون، ومل أجد  فیه جریر بن یزید بن
ومع ذلك فقد قال ابن حب ان .  إلیهعلى إسناد آخر بذلك 

وكان جعفر بن سلیمان من الثقات >: عقب ذلك التصریح
أهل  إىلاملتقنني يف الروایات، غري أّنه كان ینتحل املیل 

مذهبه، ولیس بني أهل احلدیث من  إىلالبیت، ومل یكن بداعیة 
ف أّن الصدوق املتقن إذا كان فیه بدعة، ومل یكن أئمتنا خال

على أّن .   <یدعو إلیها، أّن االحتجاج بأخباره جائز
 . احلدیث قد جاء مفرقًا من طرق ُأخرى لیس فیها شیعي 

صحیح >فهو ثابت يف  <إن  علیا  مين وأنا منه>: أما قوله
حدیث الرباء بن عازب يف قصة اختصام   من) 2699(< البخاري

: رضي اهللا عنهلعلي @ لي  وزید وجعفر يف ابنة محزة فقالع
 . <أنت مين وأنا منك>

وروي من حدیث حبشي بن جنادة، وقد سبق خترجيه حتت 
 ).1980(احلدیث 

 . <وهو ويل ك ل  مؤمن بعدي>: وأما قوله
 3/132(، ومن طریقه احلاكم )331ـ  1/330(وأخرجه أمحد 

                  Ã                     : ، وقال)133ـ 
Ä<ووافقه الذهيب وهو كما قاال <صحیح اإلسناد ،. 

، <..من كنت مواله فعلي مواله >: @وهو مبعىن قوله
كما تقدم بیانه يف الد الرابع برقم  وقد صح من طرق

)1750. ( 
ة على یفمن العجیب حقًا أّن یتجرأ شیخ اإلسالم ابن تیم

كما ) 4/104(منهاج السنة إنكار هذا احلدیث وتكذیبه يف 
  .< .. فعل باحلدیث املتقدم 

 282: 2، ینابیع املودة لذوي القربي 58: أرجح املطالب)1(
 . 
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سعد بن  )1(<هولی  ه فعلي من كنت ولی >ـ 4
 .أبي وقـّاص 

هما هذین وأبامها وأم  ين وأحب من أحب >ـ 5
علي، . )2(<كان معي يف درجيت یوم القیامة

                                       
وقال حمققه الشیخ شعیب  6930ج 374: 15صحیح ابن حب ان )2(

، املعجم الكبري <إسناده  صحیح على شرط مسلم>: األرنؤوط
 365: 6 ، املصنف بن أبي شیبة5058و ح 4968ح 165: 5
، فضائل 8465و ح 8144ح 45: 5، سنن النسائي الكربى 3206ح

و  96و  5: 1، خصائص اإلمام علي  1177ح  689: 2الصحابة 
رواه البزار ورجاله >: وقال 137: 9، جممع الزوائد 98

 88: 13و  32905ح 894: 11 كنز العمال، <رجال الصحیح
ظالل  11470ح 1147: 1، اجلامع الصغري 36344و ح 36340ح

 187: 42، تاریخ مدینة دمشق 1555و ح 1315د 400: 2اجلّنة 
: 6، فیض القدیر 7: 18، عمدة القارئ 193و  192و  188و 
من كنت نب یه : ورواه الدیلمي بلفظ>: وقال 9001ح 218

: وهلذا قال أبو بكر فیما أخرجه الدارقطين. فعلي ولیه 
وسلم أي الذین حث علي  عرتة رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله 

رجاله موثقون، ويف : قال اهلیثمي يف موضع. على التمسك هبم 
، تاریخ <رجاله رجال الصحیح: رجاله ثقات، ويف آخر: آخر

 . 484: 1اإلسالم 
: وقال 3733ح 641: 5، سنن الرتمذي 77: 1مسند أمحد ) 2( 

، 2654ح 50: 3، املعجم الكبري <هذا حدیث حسن غریب> 
، فضائل 33: 1 ، حلیة األولیاء960ح 163: 2 املعجم الصغري

، العجالة يف 97: 1، املتحابني يف اهللا 1185ح 693: 2الصحابة 
و  32525ح 64: 11، كنز العمال 65: 1األحادیث املسلسلة 

، ُأسد 37616ح 613: 13و  34196و ح 24161ح 182: 12
: 6، هتذیب الكمال 80: 4، طبقات احملدثني 799: 1الغابة 

 258: 2تهذیب ال، هتذیب 360: 29و  354: 20و  401و  228
: 13، تاریخ مدینة دمشق 287: 13، تاریخ بغداد384: 10و 
، تاریخ 39و  18: 2، الشفا بتعریف حقوق املصطفى 196

، سري 3327: 1، الوايف بالوفیات 1956و  581: 1اإلسالم  
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 .وأبو هریرة 
بیيت وهم أهل  شفاعيت ألميت من أحب >ـ 6

 .$علي :  )1(<شیعيت
هم من یرد احلوض أهل بیيت ومن أحب >ـ 7

 .$علي : <أميت كهاتني
 حب : أدبوا أوالدكم على ثالث>ـ  8

أهل بیيت، وعلى قراءة  نبیكم، وحب 
 .$علي :  )2(<القرآن

ين ـ یعين احلسني هذا فقد أحب  من أحب >ـ 9
 .$علي :  )3(<ـ 

واحلسني  أنا وعلي وفاطمة واحلسن>ـ 10
 .$علي : )4(<ناجمتمعون ومن أحب 

اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من >ـ 11

                                                                                               
، دفع 117: 3، میزان االعتدال 135: 12أعالم النبالء 

، وغري 167: ، الذریة الطاهرة30: تیاب عن حدیث الباباإلر
 .       ذلك من املصادر 

 34179ح 100: 12، كنز العمال 144: 2تاریخ بغداد   ) 1(
. 

 623: 16، كنز العمال 496: 2الصواعق احملرقة  (2)
 127: 1، اجلامع الصغري 174ح 75: 1، كشف اخلفاء45409ح
  . 113ح 225: 1، فیض القدیر 1264ح

 235: 12، كنز العمال 2643ح  47: 3املعجم الكبري ) 3(
 . 186: 9، جممع الزوائد  34312ح
: 12، كنز العمال 2623ح 41: 3املعجم الكبري للطرباني ) 4(
 .174: 9، جممع الزوائد 98
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  قاله للحسن) 1(<حيبه

                                       
: 2، كتاب اللباس، مسند أمحد 55: 7صحیح البخاري ) 5(

باب  ،129: 7، صحیح مسلم 292: 4و 532و  331و  249
، سنن 142ح 51: 1فضائل احلسن واحلسني، سنن ابن ماجة 

، 19: ، فضائل الصحابة للنسائي3873ح 327: 5الرتمذي 
 196وصححه هو والذهيب و  195املستدرك وصححه هو والذهيب و 

، صحیح 406و  403: 2وصححه هو والذهيب، الصواعق احملرقة 
یب وصححه حمققه الشیخ شع 6962ح 416: 15ابن حب ان 
 86ح 43: 1وصححه حمققه، األدب املفرد  6963ح 417األرنؤوط و

، 2582ح 31: 3وصححه حمققه الشیخ االلباني، املعجم الكبري 
 960ح 253: 2، مسند أبي یعلى 1349ح 91: 2املعجم األوسط 

 98: 4وصححه حمققه، مسند البزار  6391ح 278: 11و 
و  32193ح و 32192ح 38: 6، املصنف البن أبي شیبة 1283ح
، سنن 20862و ح  20861ح 233: 10، سنن البیهقي 32193ح

: 2، حلیة االولیاء 8165و ح 8164ح 49: 5النسائي الكربى 
 295: 1، مسند ابن اجلعد 10443ح 450: 2، مسند احلمیدي 35
: وقال 374و < إسناده حسن>: وقال 373: 1، العیال 2008ح

، فضائل <یث صحیحدح> وقال  378، و<إسناده حسن> 
: وقال 393: 1، جزء االلف دینار 784ـ  766: 2الصحابة 

رواه >: وقال 281: 9، جممع الزوائد <إسناده صحیح>
الطرباني ورجاله رجال الصحیح غري یزید بن حينس وهو ثقة 

رواه الطرباني يف الكبري واالوسط >: وقال 281: 9، و<
كاة مش< رجال الصحیح  لكبرياوالبزار وأبو یعلى ورجال 

متفق   :وقال احملقق الشیخ االلباني 339: 3املصابیح 
.                                                                   <علیه
Ã  
Ä  صحیح الرتمذي 2789ح 292: 6سلسلة االحادیث الصحیحة ،

 29: 1، صحیح ابن ماجة لأللباني 2977ح 226: 3لأللباني 
: 3  ، االصابة يف متییز الصحابة260: 1، ُأسد الغابة 116ح

 226: 6، هتذیب الكمال 194: 1، طبقات احملدثني بأصفهان 62
، التاریخ 258:  2، هتذیب التهذیب 286: 34و  227و 

  الكبري
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 .أبو هریرة 
من أحبهما فقد أحبين، ومن >ـ 12

احلسنني أبو هریرة  )1(<أبغضهما فقد أبغضين
. 

اللهم إن ي أحبهما فأحبهما، وأحب >ـ 13
  احلسنني )2(<من حيبهما

                                                                                               
، تاریخ بغداد 50: 7 ، الثقات البن حب ان314: 4و  452: 3
و  154: 14و 188و  187: 13، تاریخ مدینة دمشق 139: 1

: 11، عمدة القارئ 93: 12، فتح الباري 460: 24و   236
، 34: 8، البدایة والنهایة 98: 6، نیل االوطار 420

 .، وغريها من املصادر 498و  135: 1تاریخ اإلسالم  
: وقال حمققه الشیخ شعیب األرنؤوط 288: 2مسند أمحد ) 1(
 531و 440و< إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشیخني >

وصححه هو  182: 3، املستدرك للحاكم<سنإسناده ح>: وقال
 48: 3وصححه هو والذهيب، املعجم الكبري  187: 3والذهيب و 

، املصنف 1820ح 217: 5، مسند البزار 2647و ح 2646ح
، سنن 6685ح 28: 4، سنن البیهقي3669ح 471: 3للصنعاني 
 248: 1، مسند إسحاق بن راهویة 8168ح 49: 5النسائي 

و  1359ح  771: 2بة ألمحد بن حنبل ، فضائل الصحا211ح
: 9، جممع الزوائد 124: 1، حدیث خیثمة 1378و ح 1376ح

، سلسلة 4ح 86: 4، ختریج أحادیث اإلحیاء 287و  286
، اإلصابة يف متییز الصحابة 2895ح 96: 7األحادیث الصحیحة 

، 437: 8و  401و  255و  229: 6، هتذیب الكمال 71: 2
 151و  132: 14تاریخ مدینة دمشق  ،260: 2هتذیب التهذیب 

: 1، تاریخ اخللفاء 205و  36: 8، البدایة والنهایة152و 
، وغريها من 581: 1، تاریخ اإلسالم  22: 2، الشفا 249

 . املصادر
، 414: 1، تیسري العزیر احلمید 561: 2الصواعق احملرقة ) 2(

 332: 1، مسند الطیالسي 3769ح 156: 5 سنن الرتمذي
، 288: 9، جممع الزوائد 3652ح 94: 3املعجم الكبري ، 2546ح
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  .أبو هریرة  
یعين  )1(<هذین ين فلیحب من أحب > ـ14

 .احلسنني أبو هریرة 
اهللا موالي أوىل بي من نفسي، ال أمر >ـ 15

يل معه، وأنا موىل املؤمنني، أوىل هبم من 
أنفسهم ال أمر هلم معي، ومن كنت مواله أوىل 

نفسه ال أمر له معي، فعلي مواله،   به من

                                                                                               
: 2 ، صحیح الرتمذي لأللباني6156ح 344: 3مشكاة املصابیح 

، 259: 1، ُأسد الغابة 116: 1، االستیعاب 2966ح 223
، جمموع 97: 6، نیل االوطار 69: 2اإلصابة يف متییز الصحابة 

 ، البدایة والنهایة35: 1، العبودیة 568: 7الفتاوى 
 . 497: 1، تاریخ اإلسالم  215: 10
إسناده >: وقال 887ح 48: 2صحیح ابن خزمية الأللباني ) 3(

أّنه إّنما أخرج لعلصم  اإّلحسن، رجاله ثقات، رجال مسلم، 
 426: 15، صحیح ابن حب ان <وهو ابن أبي هبدلة متابعة

، <إسناده حسن>: وقال حمققه الشیخ شعیب األرنؤوط 6970ح
: 3، املعجم الكبري للطرباني 3502ح 327  1سي مسند الطیال

 434: 9، و2644ح 434: 8مسند أبي یعلى Ã Ä،2644ح 47
 250: 9، و <إسناده حسن>: وقال حمققه سلیم أسد 5017ح

، 1834ح 226: 5، مسند البزار <إسناده حسن: وقال حمققه
، 305: 8، حلیة األولیاء 8170ح 50: 5سنن النسائي 

: 9، جممع الزوائد <إسناده حسن>: لوقا 382: 1العیال 
رواه أبو یعلى والبزار والطرباني باختصار، >: وقال 287

، سلسلة األحادیث <ورجال أبي یعلى ثقات ويف بعضهم خالف
، صفة الصالة 4002ح 239: 10، و 312ح 622: 1الصحیحة 
، تاریخ 71: 2، اإلصابة يف متییز الصحابة 148: 1لأللباني 

، 207: 8، البدایة والنهایة 201و  200: 13مدینة دمشق 
 .، وغريها من املصادر 582: 1تاریخ اإلسالم  
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 من )1(<أوىل به من نفسه، ال أمر له معه
 .طرقعدة 
ين ين ومن أحب ا  فقد أحب علی  من أحب >ـ 16

 .ُأم  سلمة  )2(<اهللا فقد أحب 
مؤمن  اإّلنا أهل البیت ال حيب >ـ  17
 .)3(<تقي

إن  مثل أهل بیيت فیكم كمثل سفینة >ـ 18
ف عنها غرق، نوح من ركبها جنا، ومن ختل 

وإن ما مثل أهل بیيت فیكم مثل باب حطة يف 
، أبو )4(<ه غفر لهبين إسرائیل من دخل

                                       
 . 38: مشس األخبار املنتقى من كالم النيب املختار) 1(
 132: 9جممع الزوائد  38: 23املعجم الكبري للطرباني ) 2(

: 11، كنز العمال <وإسناده حسن رواه الطرباني،>: وقال
جوهرة املطالب   271: 42ینة دمشق ، تاریخ مد33024ح 622

 293: 11، سبل اهلدى والرشاد 63: 1يف مناقب اإلمام علي  
: ، النصائح الكافیة 155: 2عن الطرباني، ینابیع املودة 

، وهلذا احلدیث شاهد من حدیث سلمان أخرجه احلاكم يف 93
ما أشد  حب ك : قال رجل لسلمان>: قال 130: 3املستدرك 

 لعلي؟
من : ت رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم یقولمسع: قال

: وقال< أحب  علی ا  فقد أحب ين، ومن أبغض علیا  فقد أبغضين
، ووافقه <هذا حدیث صحیح على شرط الشیخني ومل خيرجاه>

 . الذهيب يف تلخیص املستدرك 
: ، ذخائر العقىب192: 3و  460و 116: 2ینابیع املودة ) 3(

18 . 
حدیث صحیح على شرط >: وقال 343: 2حاكم املستدرك لل) 1(
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 10: 4، املعجم األوسط للطرباني 150: 3و < مسلم ومل خيرجاه

، املعجم 22: 2و  139: 1، املعجم الصغري 85: 6و  355: 5و 
، شرح ج البالغة البن 168: 9، جممع الزوائد 46: 3الكبري 

ال ، وق533: 2و  373: 1، اجلامع الصغري 218: 1أبي احلدید 
وجه التشبیه أّن النجاة > : 658: 2املناوي يف فیض القدیر 

 ثبتت ألهل السفینة من قوم نوح، فأثبت املصطفى صلى اهللا
علیه وآله ألمته بالتمسك بأهل بیته النجاة، وجعلهم 
وصلة إلیها، حمصوله احلث على التعلق حببهم وحبلهم 

فمن وإعظامهم شكر النعمة مشرفهم واألخذ هبدي علمائهم، 
أخذ بذلك جنا من ظلمات املخالفة، وأدى شكر النعمة 
املرتادفة، ومن ختلف عنه غرق يف حبار الكفران، وتیار 
الطغیان، فاستحق النريان ّملا أّن بغضهم یوجب النار كما 

 .جاء يف عدة أخبار 
كیف وهم أبناء أئمة اهلدى، ومصابیح الدجى الذین    

وع الشجرة املباركة، احتج اهللا هبم على عباده، وهم فر
وبقایا الصفوة الذین أذهب اهللا عنهم الر جس وطهرهم، 
وبرأهم من اآلفات، وافرتض مودهتم يف كثري من اآلیات، وهم 

 .العروة الوثقى ومعدن التقى 
واعلم أّن املراد بأهل بیته يف هذا املقام العلماء منهم ؛ 

ون إذ ال حيث على التمسك بغريهم، وهم الذین ال یفارق
 .< الكتاب والسّنة حّتى یردوا معه على احلوض

وكالم املناوي يف غایة اللطافة، وأحسن البیان، لكن 
العجب منه كیف ابتعد يف كالمه األخري عن بیان معىن أهل 

ألّن ! العلماء منهم: ، فهو مل حيدد أهل البیت بقولهΓالبیت
تاب واضح إذ إ ّن اهللا سبحانه وتعاىل قرم بالك األمرهذا 

كما يف حدیث الثقلني، ومثلهم بسفینة نوح املنجیة من 
الغرق فالبد  إذن من كون املأمور بالتمسك به عاملًا عارفًا 

، وال على Γمتقیًا ناجیًا، وهذا ال یصدق على عموم أهل الیت
عموم العلماء منهم، بل یصدق على فئة خاص ة یصدق 

بالقرآن مساواهتا للقرآن الكرمي، والتمسك هبا متسكًا 
، وهم ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمالكرمي، وهؤالء هم عرتة النيب 

 علي وفاطمة واحلسن واحلسني وعلى بن احلسني وحمم د بن  علي 
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 علي وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وحمم د بن  حمم دوجعفر بن 
واحلجة املهدي املنتظر سالم اهللا  علي واحلسن بن  حمم دوعلي بن 

  ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمهم، الذین أخرب عنهم النيب علی
 .الذین من قریش ومن بين هاشم  حبدیث االثين عشر

: ، اإلكمال يف أمساء الرجال334: 3الدر املنثور للسیوطي 
 العب اسحدثنا  786: 2يف املناقب  أمحد  وأخرجه>: وقال 86ج

نا مفضل بن  سي،األمح إمساعیلبن  حمم د، نا إبراهیمبن 
مسعت أباذر : ، عن حنش الكناني، قالإسحاقمفضل، عن أبي 

من عرفين فأنا من قد : یقول ـ وهو آخذ بباب الكعبة ـ
عرفين، ومن أنكرني فأنا أبو ذر مسعت النيب صّلى اهللا علیه 

اال إن  مثل أهل بیيت فیكم مثل سفینة «: وآله وسلم یقول
.                                     »ا هلكنوح من ركبها جنا، ومن ختلف عنه

يف الفصل الثالث من  573وقد أخرجه عن املؤلف يف املشكاة 
  مناقب أهل بیت النيب  صّلى اهللا 

                                                                                                       .علیهم وسلم 
Ã 

Ä الذهيب يف تلخیص املستدرك  عبد اهللالم فیه أبو وقد تك
 إسحاقألجل املفضل بن صاحل، وقد تابعه علیه األعمش عن أبي 
، 139: 1عند الطرباني يف الكبري كما سبق، وأیضًا يف الصغري 

وقال ابن حجر املكي يف .  فاحلدیث صحیح لغريه هبذا اإلسناد 
ي دة یقو وهذا احلدیث جاء من طرق عدی: 234الصواعق ص 
 .بعضها بعضًا 

ووجه تشبیههم بالسفینة فیما مر  أّن من : وقال أیضًا
، صّلى اهللا علیهم وسلمأحب هم وعظمهم شكرًا لنعمة مشرفهم 

وأخذ هبدي علمائهم جنا من ظلمات املخالفني، ومن ختّلف عن 
 .< ذلك غرق يف حبر كفر النعم وهلك يف مفاوز الطغیان

: 14، تاریخ مدینة دمشق 90: 12و  347: 7 بغداد ریخات
، وعقد 178: 11، امتاع األمساع 252: ، املعارف البن قتیبة9

ذكر أّنهم : (بابًا بعنوان 259: السمهودي يف جواهر العقدین
وذكر ) أمان األمة وأّنهم كسفینة نوح علیه الصالة والسالم

، <وهذه الطرق یقوي بعضها بعضًا>: للحدیث وقال قعدة طر
، فضائل 306: 4، حلیة األولیاء 81: 5ذم الكالم أحادیث يف 
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 .سعید اخلدري، أبو ذر، الزبري
من فارقين فقد فارق اهللا، ومن >ـ 19

 .)1(<فقد فارقين فارقك یا علي 

                                                                                               
، 156: 1، إجابة السائل شرح بغیة اآلمل 785: 2الصحابة 

 .، وغريها من املصادر 76: 1مفتاح اجلّنة 
، وحكم الذهيب على 158: 3وصححه و 133: 2املستدرك للحاكم)1(

 423: 12متنه بالنكارة، وسیأتي الكالم علیه، املعجم الكبري
، جممع 962ح 570: 2فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ،13559ح

، كنز <رواه البزار ورجاله ثقات>: وقال 184: 9الزوائد
، تاریخ مدینة 32976و ح 32975و ح 32974ح 918: 11العمال
، فیض القدیر يف شرح 66: ، ذخائر العقىب307: 42دمشق 

، لسان 18: 2میزان االعتدال  470: 4اجلامع الصغري للمناوي
، القول املقنع يف الرد على األلباني 460: 2یزان امل

للغماري، وقد رد على الذهيب يف حكمه بنكارة احلدیث فقال 
: ووافقه الذهيب وزاد. صحیح اإلسناد : قال احلاكم>: 6يف ص 

 . بل منكر 
 .رجاله ثقات : واحلدیث رواه البزار، وقال اهلیثمي

 : وإّنما استنكره الذهيب ألمرین
 . ذا اللفظ مل یرد يف حق  أحد الشیخني ـ إّن ه1
 .ـ إّنه یفید الطعن يف معاویة وفرقته 2

، ویستدلون Βعلي عون بطالن حدیث صحیح يف فضائل وقد ید 
يف  أمحدما رواه : مبا هو أشد  بطالنًا من الدعوى مثال ذلك

فضائل الصحابة، واحلاكم يف املستدرك، واخلطیب يف تاریخ 
بن األزهر، ثنا عبد الرزاق، نا  أمحدبغداد من طریق 

 عب اس، عن ابن عبد اهللامعمر، عن الزهري، عن عبید اهللا بن 
علي  بن أبي  إىل صّلى اهللا علیه وآله وسلمبعثين النيب : قال
  أنت سی د يف الدنیا وسی د>: فقال طالب

يف اآلخرة، من أحب ك فقد أحبين، وحبیبك حبیب اهللا، وعدوك 
                                                                                                   . »، والویل ملن أبغضك بعديعدوي، وعدوي عدو اهللا

Ã 
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 .أبو ذر، عبد اهللا بن عمر 
ين، ومن ك فقد أحب یا علي ، من أحب >ـ 20

 .أبو ذر الغفاري . )1(<أبغضك فقد أبغضين
ال تزول قدما ابن آدم یوم >ـ 21

                                                                                               
Ä صحیح على شرط الشیخني، وأبو األزهر : قال احلاكم

الثقة حبدیث فهو على أصلهم  بإمجاعهم ثقة، وإذا انفرد
 ..صحیح 

: صحیح على شرط الشیخني ما نص ه :وكتب الذهيب على قوله
هذا وإن كان رواته ثقات فهو منكر، ولیس ببعید من 
الوضع، وإال  ألي  شيء حدث به عبد الرزاق سرًا ومل جيسر أّن 

  .هـ  1 إلیهیتفوه به ألمحد وابن معني واخللق الذین رحلوا 
وافق على احلكایة اليت رواها احلاكم، وفیها بیان  ّمث

 لـهي األزهر هبذا احلدیث، وتصدیق حيیى بن معني سبب ختصیص أب
..           > 

احلامل للذهيب على احلكم بوضح >: وقال قبل هذا الكالم
على الشیخني رضي  علي احلدیث فهمه أّن احلدیث یقتضي تفضیل 

اهللا تعاىل عنهم، وعلى أساس هذا الفهم رد  هو وغريه كثريًا 
ومل . ا بوضعها أو نكارهتا ، وحكموΓمن األحادیث يف فضل على 

یسلم من نقدهم هبذا الفهم إال  قلیل، وأید ذلك عندهم أّن 
املبتدع إذا روى حدیثًا یؤید بدعته ترد روایته، ونفذوا 

، Γ  علي هذه القاعدة بدقة فیما یرویه الشیعة من فضائل 
بل یستنكرون احلدیث الوارد يف فضله ولو مل یكن يف سنده 

 .< شیعي
: ، وقال33: 9، جممع الزوائد 87: 5عجم األوسط امل) 1( 
: ، نظم درر السمطني<رواه الطرباني يف األوسط ورجاله ثقات>

 292: 42، تاریخ مدینة دمشق 312: 5، الكامل البن عدي 103
ُأسد . عب اس، ُكّل هؤالء عن ابن 613: 2میزان االعتدال 

، عن معاویة بن ثعلبة احلماني، میزان 383: 4الغابة 
 .، عن الصلصال بن الدهلمس 586: 3االعتدال 
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عن عمره ما : ى یسأل عن أربعالقیامة حت 
عمل به، وعن ماله ما أكتسبه، وفیما 

أبو ذر . )1(<نا أهل البیتأنفقه، وعن حب 
 .الغفاري، أبو برزة 

أی ها الناس، من أحب علیا  فقد >ـ 22
أحبين، ومن أحبين فقد أحب اهللا، ومن أبغض 
علیا  فقد أبغضين، ومن أبغضين فقد أبغض 

 .بن مالكا، أنس )2(<اهللا
                                       

، عن أبي ذر، جممع الزوائد 259: 42تاریخ مدینة دمشق ) 2(
وأبي برزة، وقال يف روایة  عب اس، رواه عن ابن 246: 10

وفیه احلسني  رواه الطرباني يف الكبري واألوسط،>: عب اسابن 
  بن احلسن األشقر،

، <ع أّنه یشتم السلفوهو ضعیف جدًا، وقد وثقه ابن حب ان م
فتضعیفه جاء من جهة كونه یشتم السلف، واصطالح شتم 

علیه السالم،  علي  بن أبي طالبالسلف یطلق على من حارب 
وذلك مبراجعة كتب الرتاجم، وعلیه فهذا جرح خارج عن 

املعجم . إلیهمیزان التجریح بالوثاقة والصدق فال یركن 
 84: 11س، املعجم الكبري عن ابن عب ا 156: 9األوسط للطرباني 
   Ãعن 49: ، فوائد العراقینيعب اسعن ابن 

Äعن أبي برزة، وغريها 584: 1برزة، الفصول املهم ة  أبي ،
 .من املصادر 

عن سلمان وصححه،  130: 3املستدرك على الصحیحني ) 1( 
رواه >: وقال 132: 9، جممع الزوائد 380: 23املعجم الكبري 

، وكالمها عن ُأم  سلمة،     <الطرباني وإسناده حسن
، وقال يف 554: 2، اجلامع الصغري للسیوطي 1101: 3االستیعاب 

> : شارحًا للحدیث 42: 6فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري 
: ُأوتیه من كرم الشیم، وعلو اهلم م، قال السهروردي ّملا

أهل البیت والتحذیر من بغضهم، حترمي  بغضهم، ووجوب 
 .یق عرى اإلميان حبهم، ويف توث
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ين، ومن هؤالء فقد أحب  من أحب >ـ 23
ًا وفاطمة یعين علی  )1(<أبغضهم فقد أبغضين

 .زید بن أرقم . واحلسنني 
كتاب اهللا : إن ي تارك فیكم الثقلني>ـ 24

وعرتتي أهل بیيت، لن یفرتقا حت ى یردا علي  
 .مجع كثري .  )2(<احلوض

                                                                                               
إّن خواص  العلماء جيدون ألجل ِاختصاصهم هبذا : عن احلرايل

يف قلوهبم حّتى  لـهاإلميان حالوة وحمبة خاص ة لنبیهم، وتقدميًا 
يف فضائل الصحابة ) ك(جيد إیثاره على أنفسهم وأهلیهم 

ما أّشد حبك لعلي ، فذكره : لـه، قیل )عن سلمان الفارسي(
 أمحدى شرطهما وأقر ه الذهيب، ورواه عل: قال احلاكم. 

.                                                                                           < باللفظ املزبور عن ُأم  سلمة، وسنده حسن
سبل  179: 21، الوايف بالوفیات 270: 42تاریخ مدینة دمشق 

، ُكّل هؤالء عن 155: 2دة ، ینابیع املو293: 11اهلدى والرشاد 
 .ُأم  سلمة 

، كشف 103: 12، كنز العمال 153: 14تاریخ مدینة دمشق ) 2(
  ، سبل اهلدى والرشاد149: 2الغم ة 

 11 :57 . 
حدیث الثقلني من األحادیث املتواترة عند علماء السّنة ) 3(

  إلیهوعلماء الشیعة، وميكن الرجوع 
وهذا حدیث > : وقال 66: 3سنن الرتمذي : يف املصادر التالیة

وصححه حمققه الشیخ شعیب  14: 3 أمحد، مسند <حسن غریب
، صحیح 524: 2، سنن الدارمي 371: 4و  26و  17األرنؤوط و 
وصححه هو  160: 3، املستدرك للحاكم 62: 4ابن خزمية 

ـ  154: 5، 65: 3والذهيب يف تلخیص املستدرك، واملعجم الكبري 
، مسند 232: 1، املعجم الصغري 374 :3، املعجم  األوسط 186

، املصنف البن أبي 89: 3، مسند البزار 297: 2أبي یعلى 
،  30: 7، سنن البیهقي 327: 2، شعب اإلميان 133: 6شیبة 

، مسند ابن 114: 1، مسند عبد بن محید 45: 5سنن النسائي 
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: 1 علي  اإلمام، خصائص 572: 2، فضائل الصحابة 397: 1اجلعد 

96،Ã Ä 118: 1، آداب الصحبة 74: 1لفوائد املنتقاة ا ،
: 2، الطبقات الكربى 47: 2،  ظالل اجلّنة 257: 9جممع الزوائد 

، نیل األوطار 363: 6، املبسوط 267: 1، التاریخ الصغري194
، 369: 1، التبصرة 267: 6، اإلحكام البن حزم 327: 2

 عبد اهللاقال شیخنا أبو >وقال  209: 5البدایة والنهایة 
: وقال 653: 2، الصواعق احملرقة <وهذا حدیث صحیح: الذهيب

، وقد <وعشرین صحابیًا ةوهلذا احلدیث طرق كثرية عن بضع>
حقق احلدیث الشیخ ناصر الدین األلباني يف صحیحته ورد على 
الدكتور السالوس الذي حاول تضعیف احلدیث، قال يف سلسلة 

إن ي ق د  ! ا الناس  یا أیه> 1761ـ  355: 4األحادیث الصحیحة 
ت ركت  فیكم ما إن أخذمت به لن تضلوا ؛ كتاب  اهللا، و ِعت ر تي 

 .<أهل بیيت
عن زید بن احلسن  2680والطرباني  308: 2أخرجه الرتمذي 

 : قال عبد اهللاألمناطي عن جعفر عن أبیه عن جابر بن 
يف حجته یوم عرفة، وهو على ناقته @ رأیت رسول اهللا>

حدیث >: فذكره، وقال< ...ب، فسمعته یقول القصواء خيط
من هذا الوجه، وزید بن احلسن قد روى عنه سعید  بحسن غری

 .< بن سلیمان وغري واحد من أهل العلم
منكر احلدیث، وذكره ابن حب ان يف : قال أبو حامت: قلت

 .< ضعیف>: وقال احلافظ. < الثقات>
ث زید شاهدًا من حدی لـهلكن احلدیث صحیح، فإّن : قلت

یدعى  یومًا فینا خطیبًا مباء@ قام رسول اهللا>: بن أرقم قال
بني مكة واملدینة، فحمد اهللا، وأثىن علیه، ووعظ ) ُخم ًا(

 : قال ّمثوذكر، 
اما بعد، أال أی ها الناس، فإن ما أنا بشر، یوشك أن  
یأتي رسول  ربي فأجیب، وأنا تارك فیكم ثقلني، أوهلما 

من استمسك به وأخذ به كان [والنور  كتاب اهللا، فیه اهلدى
، فخذوا بكتاب اهللا، واستمسكوا ]على اهلدى، ومن أخطأه ضل

وأهل بیيت، : قال ـ  ّمثـ فحث على كتاب اهللا ورغب فیه،  به
أذكركم اهللا يف أهل بیيت، أذكركم اهللا يف أهل بیيت، أذكركم اهللا 

 . < يف أهل بیيت
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: 4< مشكل اآلثار> والطحاوي يف 123ـ  122: 7أخرجه مسلم 

و  1550< السّنة>وابن أبي عاصم يف  367ـ  366:  4وأمحد  368
.                                                                      من طریق یزید بن حیان التمیمي عنه  5026والطرباني  1551

 ي علوالطحاوي من طریق  5040والطرباني  371: 4 أمحدأخرج  ّمث
وهو داخل على املختار  لقیت زید بن أرقم: بن ربیعة قال

إن ي >: یقول@ أمسعت رسول اهللا :لـهأو خارج من عنده، فقلت 
 .<نعم: ؟ قال]كتاب اهللا وعرتتي[تارك فیكم الثقلني 

 .وإسناده صحیح، رجاله رجال الصحیح 
ـ   4980و  4971ـ  4969وله طرق ُأخرى عند الطرباني 

 533و  148و  109: 3بعضها عند احلاكم و 5040و  4982
 .وصحح هو والذهيب بعضها 

وشاهد آخر من حدیث عطیة العويف عن أبي سعید اخلدري 
إني تركت ] إني أوشك أن  أدعى فأجیب، و [> : مرفوعًا

فیكم ما إن أخذمت به لن تضلوا بعدي، الثقلني، أحدمها أكرب 
إىل األرض، وِعرتتي من اآلخر ؛ كتاب اهللا حبل ممدود من السماء 
 <علي  احلوضÃ Äأهل بیيت، أال وإن هما لن یتفرقا حتـّى یردا

. 
وابن أبي عاصم  59و  26و  17و  14: 3أخرجه أمحد 

 45: 1: 2والدیلمي  2679ـ  2678والطرباني  1555و  1553
. 

 .وهو إسناد حسن يف الشواهد 
وله شواهد ُأخرى من حدیث أبي هریرة عند الدارقطين 

 . 1: 56< الفقیه واملتفقه>واخلطیب يف  93: 1واحلاكم  529ص
 . وابن عب اس عند احلاكم وصححه ووافقه الذهيب 

< جامع بیان العلم>وعمرو بن عوف عند ابن عبد الرب يف 
كانت مفرداهتا ال ختلو من ضعف ؛  ، وهي وإن110، 24: 2

 .فبعضها یقوي بعضًا، وخريها حدیث ابن عب اس 
 .شاهدًا قویًا من حدیث علي  مرفوعًا به ّمث وجدت لـه 

من طریق أبي  307: 2< مشكل اآلثار>أخرجه الطحاوي يف 
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ثنا یزید بن كثريعن حمم د بن عمر بن علي  عن : عامر العقدي

بأیدیكم، وأهل  كتاب اهللا... >: أبیه عن علي  مرفوعًا بلفظ
                 .                                                 <بیيت

ورجاله ثقات غري یزید بن كثري فلم أعرفه، وغالب الظن 
 .واهللا أعلم . أّنه حمرف على الطابع أو الناسخ 

ُثم  خطر يف البال أّنه لعله انقلب على أحدهم، وأّن 
تأكدت من ذلك بعد أّن رجعت إىل  الصواب كثري بن زید، ّمث

ر العقدي، ويف كتب الرجال، فوجدهتم ذكروه يف شیوخ عام
 .الرواة عن حمم د بن عمر بن علي ، فاحلمد هللا على توفیقه 

ُثم  ازددت تأكدًا حني رأیته على الصواب عند ابن أبي 
 . 1558عاصم 

وشاهدآخر یرویه شریك عن الركني بن الربیع عن القاسم 
 .بن حسان عن زید بن ثابت مرفوعًا به

 1549ـ  1548وابن أبي عاصم  189ـ  181: 5أخرجه أمحد 
 .4923ـ  4921< الكبري>والطرباني يف 

وهذا إسناد حسن يف الشواهد واملتابعات، وقال اهلیثمي 
ورجاله < الكبري>رواه الطرباني يف >: 170: 1<امع>يف 

 !<ثقات
 ! <رواه أمحد، وإسناده جید> 163: 9وقال يف موضع آخر 

هاجر بعد ختریج هذا احلدیث بزمن بعید، كتب علي  أّن ُأ
من دمشق إىل عمان، ّمث أّن ُأسافر منها إىل اإل مارات 

بعض ) قطر(هجریة، فلقیت يف  1402العربیة، أوائل سنة 
األساتذة والدكاترة الطیبني، فأهدى إيل أحدهم رسالة لـه 
مطبوعة يف تضعیف هذا احلدیث، فلم ا قرأهتا تبني يل أّنه حدیث 

                                                                   :  رهتما لـه عهد هبذه الصناعة، وذلك من ناحیتني ذك
Ã 

Ä أّنه اقتصر يف خترجيه على بعض املصادر املطبوعة  :األ وىل
ر تقصريًا فاحشًا يف حتقیق الكالم علیه، املتداولة، ولذلك قص 

بذاهتا صحیحة أو  وفاته كثري من الطرق واألسانید اليت هي
فضال  عن الشواهد واملتابعات، كما یبدو لُكّل ناظر   حسنة
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هما، ومن حبهما فأحب اللهم إن ي ا >ـ 25
عبد اهللا . یعين احلسنني  )1(<ينأحب  هما فقدأحب 

 .بن مسعود 
 بأبي مها وأمي، من أحبين فلیحب >ـ 26 
 .عبد اهللا بن مسعود . یعين احلسنني  )2(<هذین

                                                                                               
 ..یقابل خترجيه مبا خترجته هنا 

أّنه مل یلتفت إىل أقوال املصححني للحدیث من  :الثانیة
: <مصطلح احلدیث>العلماء، وال إىل قاعدهتم اليت ذكروها يف 

أّن احلدیث الضعیف یتقوى بكثرة الطرق، فوقع يف هذا اخلطأ 
 . ضعیف احلدیث الصحیح الفادح من ت

إيل قبل االلتقاء به واطالعي على رسالته أّن  َّوكان قد من
یضعف هذا احلدیث، وتأكدت من ) الكویت(أحد الدكاترة يف 

ذلك حني جاءني خطاب من أحد اإلخوة هناك، یستدرك علي  
و  2453باألرقام < صحیح اجلامع الصغري>إیرادي احلدیث يف 

ن الدكتور املشار إلیه قد ضعفه، أل 7754و  2745و  2454
ویرجو األخ املشار إلیه أّن ! وأّن هذا استغرب مين تصحیحه 

أعید النظر يف حتقیق هذا احلدیث، وقد فعلت ذلك احتیاطًا، 
فلعله جيد فیه ما یدله على خطأ الدكتور، وخطئه هو يف 
اسرتواحه واعتماده علیه، وعدم تنبهه للفرق بني ناشئ يف 

ومتمكن فیه، وهي غفلة أصابت كثريًا من الناس   هذا العلم
الذین یتبعون ُكّل من كتب يف هذا اال، ولیست لـه قدم 

 .واهللا املستعان . راسخة فیه 
 179: 9جممع الزوائد  1820ح 217: 5مسند البزار ) 1( 

 209: ، نظم درر السمطني<رواه البزار وإ سناده جید>: وقال
. 
، عن زر بن حبیش، جممع 263: 2یهقيالسنن الكربى للب) 2( 

 رواه أبو یعلى>: ، عن ابن مسعود وقال179: 9الزوائد
، <والطرباني باختصار ورجال أبي یعلى ثقات.. والبزار 

، عن زر بن حبیش، وسنده 511: 7املصنف البن أبي شیبة 
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إني قد تركت فیكم ما إن أخذمت به >ـ 27
. )1(<وا كتاب اهللا وعرتتي أهل بیيتلن تضل 

 .جابر بن عبد اهللا األنصاري 
من، وال یبغضك إال  ك إال  مؤال حيب > ـ 28

 .  Β، قاله لعلي )2(<منافق

                                                                                               
عن  47: 3، املعجم الكبري للطرباني 427: 15صحیح ابن حب ان 

، موارد الضمآن 209: نظم درر السمطني عبد اهللا بن مسعود،
، معارج الوصول إىل معرفة 121: 12 كنز العمال، 188: 7

 . ، وغريها من املصادر 89: فضل آل الرسول
 3786ح 662: 5تقدم ختریج احلدیث، واحلدیث يف سنن الرتمذي ) 3(

وصححه  11578ح 59: 3، مسند أمحد <.. هذا حدیث حسن >: وقال
 Ãیخ شعیب األرنؤوط، مع اختالف بزیادة بعضحمقق املسند الش

Ä املعجم 2680ح 66: 3األلفاظ، املعجم الكبري للطرباني ،
، فضائل 1140ح 376: 2، مسند أبي یعلى 4757ح 89: 5األوسط 

، كنز 990ج 85: 2و  170ج 171: 1الصحابة ألمحد بن حنبل 
 452: 1، اجلامع الصغري 871ح 306: 1و  870ح 305: 1العمال 

 341: 3وصححه الشیخ األلباني، مشكاة املصابیح  4514ح
، ظالل اجلّنة 1761ح  355: 4، سلسلة األحادیث الصحیحة6143ح
، العهود 178: 10، حتفة األحوذي 1558ح 479: 2و  1553ح 478: 2

، تفسري ابن 203: 5، البدایة والنهایة 263: 1احملم دیة 
 . ، وغريها من املصادر 142: 4كثري
، وقال حمقق املسند الشیخ شعیب 95: 1د أمحد مسن )1( 

، وصحح 128: 1، و <إسناده على شرط الشیخني>: األرنؤوط
هذا حدیث حسن >: وقال  306: 5إسناده، سنن الرتمذي 

: 5و  337: 2، املعجم األوسط 116: 8، سنن النسائي <صحیح
إسناده >: ، وقال حمققه219ح 250: 1، مسند أبي یعلى 87

، حلیة 534: 6و  137: 5 ةالنسائي الكبري، سنن <صحیح
، خصائص اإلمام 58ح 31: 1، مسند احلمیدي 185: 4األولیاء 

: 9، جممع الزوائد 38: 1، الفوائد املنتقاة 119: 1علي  
رواه الطرباني يف األوسط، وفیه حمم د بن كثري > : وقال 180
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الكويف حرق أمحد حدیثه وضعفه اجلمهور، ووثقه ابن معني، 

  ثمان بن هشاموع
، كشف اخلفاء ومزیل <مل أعرفه، وبقیة رجاله ثقات 

رواه مسلم والرتمذي >: وقال 3181ح 2183: 2اإللتباس 
، اجلامع الصغري <رضي اهللا عنهوالنسائي وابن ماجة عن علي  

، سلسلة <صحیح >: وقال حمققه الشیخ األلباني 419: 1
ي لأللباني ، صحیح الرتمذ1720ح 298: 4األحادیث الصحیحة 

 ،797: 1، ُأسد الغابة  339: 1، االستیعاب 2938ح 215: 3
  ، تذكرة احلفاظ569: 4اإلصابة يف متییز الصحابة 

و  271و  270: 43و  349: 38، تاریخ مدینة دمشق 10: 1
 301و  280و  278و 277و  276و  275و  274و  273و  272
، 164 :10، حتفة األحوذي 446: 8، االستذكار 119: 51و 

، منهاج السّنة 252: 1، معرفة علوم احلدیث 206: 1املدخل 
، تاریخ اإلسالم  39: 2، الشفا بتعریف حقوق املصطفى 54: 5
، 542: 2، نفح الطیب 2945: 1، الوايف بالوفیات 485: 1

، 404: 1، إیثار احلق  على اخللق 323: 1تفسري البغوي 
: ، وقال607: 2 ، اإلميان البن منده80: 1اإلميان للعدني 

وقد ثبت يف >: وقال 60: 1، فتح الباري <إسناده صحیح>
وسلم ] وآله[صحیح مسلم عن علي  أّن النيب صّلى اهللا علیه 

: 7، وقال يف الفتح<منافق إّلامؤمن وال یبغضك  إّلاال حيب ك : قال
أّن علیًا تام االتباع لرسول اهللا صّلى اهللا علیه .. >: 57
ى اتصف بصفة حمبة اهللا لـه، وهلذا كانت وسلم، حتـّ] وآله[

حمبته عالمة اإلميان، وبغضه عالمة النفاق، كما أخرجه مسلم 
والذي فلق احلب ة وبرأ النسمة : من حدیث علي  نفسه قال

 إّلاأن  ال حيبك وسلم ] وآله[صّلى اهللا علیه  إن ه لعهد النيب
 . <منافق إّلامؤمن وال یبغضك 

ي نفسه ّملا أراد شرح احلدیث ولكن ابن حجر العسقالن
ابتعد طویال  عن متنه، وأخذ یذهب ميینًا ومشاال  إلجياد حل  
ملسألة رجالیة بقیت عالقة يف ذهنه، وكان سبب تلك املسألة 

علي  بن أبي هذا احلدیث النبوي الشریف الذي عهد به إىل 
 Β، حیث إن احلدیث یقتضي أّن یكون املبغض لعليΒ طالب

افق كاذب بشهادة القرآن الكرمي، قال تعاىل يف منافق، واملن
  َیْشَھُد َواللَُّھ... {:سور املنافقني 
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، وذلك یلزم منه طرح خرب الناصب املبغض }َلَكاِذُبوَن اْلُمَناِفِقیَن نَِّأ 

  Ã؛ ألّنه منافق بشهادة Βلعلي 
Ä  واملنافق كاذب بشهادة صّلى اهللا علیه وآله وسلمالنيب ،

 .والكاذب ال یقبل خربه أو نقلهالقرآن الكرمي، 
مؤمن  Βوكذلك یستلزم احلدیث أّن احملب  لعلي  بن أبي طالب

ـ مع حفظ بقیة الشروط ـ، واملؤمن صادق بشهادة اهللا تعاىل 
وأو لیات الدین اإلسالمي، فعلى ذلك جيب قبول خرب احملب لعلي 

 ..املؤمن باهللا تعاىل ؛ ألّنه صادق 
السين يف علم احلدیث مؤسسًا على لكن وجد ابن حجر العامل 

، $متامًا إذا وجدهم یوثقون النواصب املبغضني لعلي  عكس ذلك
وقد كنت > : فلذلك قال$ ویطعنون بالشیعة احملبني لعلي

استشكل توثیقهم الناصيب غالبًا، وتوهینهم الشیعة مطلقًا، 
 ااّلمؤمن وال یبغضه  اّلاوال سیما أّن علیًا ورد يف حّقه ال حيب ه 

أخذوا من  السّنةفعلماء  404: 8هتذیب التهذیب < منافق
النواصب الكذابني بشهادة اهللا ورسوله يف كثري من الروایات 
اليت ینقلوها، وبنوا علیها مذهبهم، وتركوا احملبني لعلي ، 
وطعنوا فیهم، مع أّن اهللا ورسوله حكما بغري ذلك، بل وزاد 

العتدال يف ترمجة أبان بن يف الطني بلة كالم الذهيب يف میزان ا
فبدعة صغرى >: قسمني فقال إىلتغلب حینما قسم البدعة 

كغلو التشیع، أو كالتشیع بال غلو وال حتریف، فهذا كثري يف 
فلو رد . التابعني وتابعیهم، مع الد ین والورع والصدق 

میزان االعتدال < حدیث هؤالء لذهب مجلة من اآلثار النبویة
 وى هذا الكالم أّن التابعني مردود، فیلزم عل2ت  5: 1

ّن ّمساها احملدث الذهيب إاحلدیث، وقد وقعوا يف البدعة، و
صغرى، لكن املهم أا بدعة، وال ميكن األخذ بروایاهتم، ألّنهم 

تدعة ببدعة التشیع ـ واال فالبدع اال خرى كاإلرجاء بم
فاحلدیث النبوي املعهود . والقدر بل والنصب ال خري فیه ـ 

لي أوقع مفارقة عند ابن حجر فیه ويف فعل احملدثني، لع
التخلص منه بكالم أوقعه يف ورطة ُأخرى، قال  إىلفلذلك جلأ 

ظهر يل يف اجلواب عن ذلك  ّمث>: ابن حجر بعد أّن أورد االشكال
صّلى أّن البغض ها هنا مقید بسبب، وهو كونه نصر النيب 

بشري بغض من ؛ ألّن من الطبع ال وسلم ]وآله[اهللا علیه 
وقعت منه إساءة يف حق  املبغض واحلب  بعكسه، وذلك ما یرجع 
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.                                               ُأمور الدنیا غالبًا  إىل

وحبه لیس على العموم، فقد أحبه من  علي واخلرب يف بغض 
أفرط فیه حّتى ادعى أّنه نيب، أو أّنه إله تعاىل اهللا عن 

 . 411: 8هتذیب التهذیب < ..إفكهم 
بن عقیل الشافعي يف  حمم دوحنن نكتفي برده مبا ذكره 

كالم > : إذ قال 19: العتب اجلمیل على أهل اجلرح والتعدیل
ابن حجر هذا وجیه، واستشكاله صحیح، ألّن ذلك الصنیع 
عنوان املیل واجلور، فهو من أهل اإلطالع واحلفظ، وهو ثقة 

هنا دلیل واضح وحج ة ثابته على فیما یرویه، فاعرتافه 
غلبة أهله  صنیع القوم، وهو مع ذلك عالمة النصب وشیوعه،
، حّتى إلیهيف تلك اال ی ام، والف الناس هلم، ومیلهم 

صّلى استمروا مرعا الوبیل، واعتادوا مساع سب أخي النيب 
، وخف علیهم وقعه، مع أّنه سب هللا جّل اهللا علیه وآله وسلم

وله، فلم تتب عنهم أمساعهم، ومل تنكره الله وسب لرسج
قلوهبم، ومجدوا على ذلك، واستخفوا به ؛ ألّنه صار أمرًا 

 .معتادًا، وفاعلوه أهل الرئاسة والصولة
أفبعد االعرتاف بتوثیقهم الناصيب غالب ـ وهو منافق  

لنا التقلید بدون حبث وتدقیق، فنقبل  زبشهادة النيب ـ جيو
 ما زعموا صحته ؟

الشدید، وأّن  زالواجب البحث والتدقیق واالحرتا كال بل
  Ãال نغرت بشيء مم ا رواه بإسناد فیه

Ä  ،ناصيب، وأن جل رواته عنه، وكثر املغرتون واحملتجون به
 .واجلازمون بصحته 

 .وتوهینهم الشیعة مطلقًا : قال الشیخ ّمث
استشكاله هنا واضح وجهه، إذ كیف یسوغ أّن : وأقول

مود املأمور به مم ا توهم به عدالة املنتصف یعد التشیع احمل
به، فكل من  إّلا والصواب أّن العدالة الكاملة ال حتصل. به 
حوه رد تشیعه احلسن، أو كان جارحوه من وه أو جر وهّن

النواصب، أو مم ن یتهم يف أمر الشیعة املرضیة، الختالفه 
اجلرح،  ذلك إىلوإیاهم يف املذهب والعقیدة، ال یلتفت املنصف 

وال یبايل بذلك التوهني بالنسبة ملن حسنت حاله، وظهرت 
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 ..عدالته 

وال سیما أّن علیًا ورد يف حقه ال حيبه إال  : قال الشیخ م ُث
 . مؤمن وال یبغضه إال  منافق 

ورود هذا وما يف معناه صحیح ثابت، وذلك یقتضي : أقول
 ..مبغضه  وبذم علي مبدح حب  
، ودعوا التقید وذكره لـهظهر  كما األمرلیس : وأقول

 .السبب مم ا ال دلیل علیه 
ال یصدر من مؤمن أبدًا ؛ ألّنه  علي إّن بغض : والصواب

مالزم للنفاق، وحبه ال یتم من منافق أبدًا، ألّنه  مالزم 
لإلميان، فتقید الشیخ خطأ وغفلة ظاهرة، یلزم منه الغاء 

بغض ال جل نصرة كالم املعصوم بتخصیصه علیًا هبذا ؛ ألّن ال
كفر بواح، سواء كان مبغضًا  صّلى اهللا علیه وآله وسلمالنيب 

  بسببه علیًا أو
أال ترى . مجادًا  غريه، مسلمًا كان أو كافرًا أو حیوانًا أو

لو أّن مكلفًا أبغض مطعم بن عدي أو أبا البحرتي اللذین 
الشرك ألجل سعیهما يف نقض الصحیفة القاطعة،  ماتا على
بذلك رحم النيب ورحم بين هاشم أال یكون ذلك  ووصلهما

 !املبغض كافرًا لبغضه الكافر من هذه اجلهة ؟
ولو أّن آخر أبغض كلبًا من أجل حراسته النيب، أو محارًا 

عن املشركني  لـهمن أجل محله إیاه أو الغار من أجل سرته 
 لكان كافرًا بذلك اتفاقًا ؟

فیما یعم  املسلم بالذكر  علي فما هي إذن فائدة ختصیص 
 والكافر واحلیوان واجلماد؟

 لـهفتقید الشیخ الغاء وإهدار لكالم املعصوم وإبطال 
                        . 

مطلقًا عالمة لرسوخ االميان يف قلب  علي إّن حب : واحلق
 . احملب، وبغضه عالمة وجود النفاق فیه

هذا كما هي يف أخیه النيب، ویؤید  علي هذه خصوصیة يف 
صّلى اهللا علیه ، وقول النيب )وأنفسنا وأنفسكم(: قوله تعاىل
، وما یشبه هذا وقد <من ي وأنا منه علي >: وآله وسلم
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 .أجاد فیما أفاد رمحه اهللا تعاىل 

واألغرب من ذلك كالم الذهيب يف سري أعالم النبالء، فبعد 
: 169: 17، قال يف 244: 6و  189: 5أّن صحح احلدیث يف السري 

وقد مجعت طرق حدیث الطري يف جزء، وطرق حدیث من كنت >
: مواله، وهو أصح، وأصح منها ما أخرجه مسلم عن علي قال

إن ه ال : إّيل صّلى اهللا علیه وآله وسلم ن ه لعهد النيب االميإ
 !! ، وهذا أشكل الثالثة منافق إّلاحيبك اال  مؤمن، وال یبغضك 

ـ جبهل ـ قوم من  فقد أحب ه قوم ال خالق هلم، وأبغضه
 Ã                   .< النواصب فاهللا أعلم

Ä  كالمه والحظ هلجته، فیعرب عم ن أحب   إىلفانظر هداك اهللا
بینما حياول !!  لـهبأنه ال خالق  Βعلي  بن أبي طالب

وأبغضه ـ جبهل ـ قوم من >: التربیر ملبغضیه فیقول
یرمي احملب   باجلهل، بینما علي فیعتذر ملن أبغض < النواصب

بعدم اخلالق، فاي عدل هذا؟ وأي إنصاف عند حمدث  Βلعلي 
 !كالذهيب؟

مع !! تعبريه بأّن هذا احلدیث أشكل الثالثة إىلانظر  ّمث
أّنه واضح الداللة والبیان ملن القى عن نفسه الدرن وشاهد 

يف  َس ّلم ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه بعني االنصاف فالنيب  األكرم 
یرید  Βعلي  بن أبي طالب إىلث الشریف الذي عهد به احلدی

علي  بن أبي إعطاء میزان وضابطة للمؤمن واملنافق، وهو 
، فمن أحبه ـ مع حفظ باقي شرائط اإلميان ـ فهو Βطالب

وهذا من الواضحات اليت ال ! مؤمن، ومن أبغضه فهو منافق 
 .تغیب عن حمد ث مثل الذهيب 

م الشیخ شعیب األرنؤوط حمقق واألنكى من ذلك ُكلِّه كال
إسناده على شرط >: قال تعلیقًا على احلدیث  حیث أمحدمسند 

الشیخني إال  أّن عدي بن ثابت ـ وإن أخرجا له ـ قال فیه 
: كان یتشیع، وقال ابن معني: أمحدكان رفاعًا، وقال : شعبة

ثقة إال  أّنه كان غالیًا يف : شیعي مفرط، وقال الدارقطين
  .التشیع  
وقد رد أهل العلم من مرویات الثقة ما كان : قلنا

  موافقًا لبدعته، وقد انتقد الدارقطين يف
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 مسلمًا الخراجه هذا احلدیث  427التتبع ص 

والذي فلق > : وأخرج مسلم حدیث عدي بن ثابت: فقال
 .ومل خيرجه البخاري < ...احلبة 

) 75(، ومسلم )3783(وقد اتفق الشیخان البخاري : قلنا
 ّلامؤمن، وال یبغضهم إ إّلااألنصار ال حيبهم >: ى إخراج حدیثعل

من < اهللا منافق، فمن أحبهم أحبه اهللا، ومن أبغضهم أبغضه
 .طریق شعبة عن عدي بن ثابت، عن الرباء بن عازب رفعه 

: 40: 4 السّنةابن تیمیة يف منهاج  اإلسالموقال شیخ 
 علیه وآله وسلمصّلى اهللا إّن يف الصحیح عن النيب : السادس>

آیة اإلميان حب  األنصار، وآیة النفاق بغض : أّنه قال
ال یبغض األنصار رجل یؤمن باهللا والیوم >: ، وقال<االنصار
، فكان معرفة املنافقني يف حلنهم ببغض األنصار أوىل، <اآلخر

لعهد : أّنه قال علي فإّن هذه األحادیث أصح مم ا یروى عن 
 حيبين إال  مؤمن وال یبغضين إال  منافق، النيب األمي إّيل إّنه ال

أفراد مسلم، وهو من روایة عدي بن ثابت، عن  فإّن هذا من
، والبخاري أعرض عن هذا احلدیث خبالف علي زر بن حبیش عن 

أحادیث االنصار، فاّنها مم ا اتفق علیه أهل الصحیح ُكّلهم 
ى صّلالبخاري وغريه، وأهل العلم یعلمون یقینًا أّن النيب 

!                                                                                قد شّك فیه بعضهم علي قاله، وحدیث  اهللا علیه وآله وسلم
وقد مجعت طرق حدیث >: 169: 17الذهيب يف السري  اإلمامقال 

وهو  <من كنت مواله فعلي مواله>: الطري يف جزء، وطرق حدیث
إنه لعهد : قال علي ح منها ما أخرجه مسلم عن أصح، وأص

إال  مؤمن  إّنه ال حيبك>: صّلى اهللا علیه وآله وسلمالنيب األمي 
وهذا أشكل الثالثة، فقد أحبه قوم . < وال یبغضك اال  منافق

 .الخالق هلم، وأبغضه ـ جبهل ـ قوم من النواصب، فاهللا أعلم 
ال حيبك : اداملر: ورد بعضهم هذا االشكال فقال: قلنا

احلب  الشرعي املعتد به عند اهللا تعاىل، أما احلب املتضمن 
لتلك البالیا واملصائب فال عربة به، بل هو وبال على صاحبه 

 <املسیحÃ Äكما أحبت النصارى
 :واملالحظ يف كالم االرنؤوط عدة نقاط 

ـ أّنه ضعف احلدیث الوارد يف صحیح مسلم، مع أم 1
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لصحیحني ُكّلها صحیحة، مبا فیها هذا یؤمنون بأّن أحادیث ا

ما يف الصحیحني وبني  ُكّلاحلدیث، فكیف یوفق بني القول بصحة 
تضعیفه هلذا احلدیث الوارد يف صحیح مسلم، فهذه قسمة ضیزى 

. 
عدي  فاّنـ واملالحظ أیضًا أّنه حاول التعمیه والتدلیس، 2

 بن ثابت وإن طعن فیه من طعن، لكن تلك الطعون مردودة ؛
ألا ذكرت الجل كونه شیعي، والشیعي مقبول الروایة إذا 

عدي >: 78: 5كان ثقة، فلذلك قال الذهيب يف میزان االعتدال 
عامل الشیعة، وصادقهم، وقاصهم، وإمام مسجدهم، : بن ثابت

 .ولو كانت الشیعة مثله لقل شرهم 
الشیعة من  ًا أقول بقول نا أحدما أدرَك: قال املسعودي

 .بت عدي بن ثا
 ..، وأمحد العجلي، والنسائي أمحدوثقه 

 .صدوق : قال أبو حامت
 .شیعي مفرط : وقال ابن معني
 .< رافضي غال، وهو ثقة: وقال الدارقطين

احتج به : قلت>: 595: وقال ابن حجر يف هدي الساري
 .  < يف الصحیح بشيء مم ا یقوي بدعته لـهاجلماعة، وما أخرج 

موثق، وهو عامل وقاص وإمام  فهو وإن كان شیعیًا لكنه
كما وصفه الذهيب بذلك، فال معىن ألن یأتي األرنؤوط ویضعفه 

 .ألجل الشیع 
وأما أّن روایته هذه تقوي بدعته فهذه حجة علیه ال 

، إذ إّن هذا الكالم یعين أّن احملب لعلي مؤمن واملبغض لـه
منافق، فینهدم علم حدیث شعیب األرنؤوط الذي بناه  لـه

وثیق النواصب املنافقني بنص  هذا احلدیث، والطعن على ت
نهدم قاعدة عدالة تبالشیعة املؤمنني بنص  احلدیث أیضًا، و

عموم الصحابة والسلف الصاحل، ألّن الكثري من بين أمیة وبين 
، فیكونون حبكم Βعلي  بن أبي طالبكانوا یسبون  العب اس

النفاق  هذا احلدیث من املنافقني املستحقني ألحكام آیات
النازلة فیهم، فلذلك جد الشیخ شعیب األرنؤوط على تغمیض 
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عینیه عن صحة روایات الصحیحني والطعن فیها ألجل احلفاظ 
على كرامة قاعدة عدالة عموم الصحابة، بعد ما فهم من 

 . یكون منافقًا  احلدیث اإلطالق، وأن املبغض لعلي 
خرًا حیث ـ على أّن هذا الكالم ال ینسجم مع ما قاله آ3
املراد باحلب  احلب  الشرعي املعتد به ال احلب  املتضمن >: قال

 .< لتلك البالیا والطامات
احلدیث مبا صعب على الذهيب فهمه وحكم  لت فاذا أو 

   Ãباستشكاله علیه فعلیك بقبول الروایة
Ä بدال  عن التعسف هلا هبذا التأویل الذي یضحك، فاذا كان

قاله فال داعي لرفض روایة الصحاح احلدیث ميكن تأویله مبا 
 .والطعن هبا 

ـ أما نقله لكالم ابن تیمیة فمن العجائب والغرائب، 4
، ورجح كالم لـهفابن تیمیة طعن يف صحیح مسلم وروایته 

البخاري على مسلم، وادعى بأّن البخاري أعرض عنه، وهذه 
البخاري مل یقل أّن الصحیح فقط  فاّندعوى بال دلیل، 

 الصحیح، بل قال ما تركته من الصحیح أكثر مم ا أخرجته يف
ما أدخلت يف كتاب اجلامع إال  ما صح، >: أخرجته، حیث قال

مقدمة شرح النووي < وتركت من الصحاح خمافة التطوال
، فال معىن لألعراض عن احلدیث وحماولة توهینه مبا هو 41: ملسلم

 .               وهن عندهم 
وإن مل خيرجه البخاري أو مسلم فال یعين  أّن احلدیث إىلمضافًا 

  لوقع أهل وإّلاذلك أّنه ضعیف، 
قبل غريهم يف متاهات وطامات، ألّن فقههم وحدیثهم غري  السّنة

مبين على البخاري ومسلم، بل مبين على السنن األ خرى 
واملسانید والزوائد واليت فیها من احلدیث الصحیح عندهم 

صر حوا بأن االعتماد على  أكثر مم ا يف الصحیحني، وقد
فهم وعدم أطالع ؛ بل  ةالصحیحني أو معهما السنن اال خرى قّل

یؤخذ بالروایة من الكتاب الثابت لصاحبة إذا كانت 
صحیحة السند، سواء كانت يف السنن أو املسانید أو 

 .الزوائد
على أّن كالم ابن تیمیة فیه جمازفة كبرية، إذ كیف یقطع 

، وحدیث حب صحیح البخاريألّنه مل یرد يف بأّن احلدیث مشكوك 
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من نسيب،  علي  بن أبي طالبأال إن  >ـ 29
ين، ومن أبغضه فقد ه فقد أحب من أحب 

 .عبد اهللا بن عمر . )1(<أبغضين
م به رسول اهللا ـ صل ى اهللا ـ آخر ما تكل 30

أخلفوني يف أهل >: علیه وآله وسلم ـ 
اهللا بن عمر  ، عبدعمر بن اخلّطاب.  )2(<بیيت

. 

                                                                                               
 ! األنصار مقطوع الصدور ؛ ألّن البخاري رواه ؟

فإّن ذلك تعسف وقلة ورع، إذ احلدیث الصحیح أقصى ما 
أو ال  2ميكن احلكم علیه بالصحة أما كونه صادرًا عن النيب

فقد  باألخذ به، بل مها أمران منفصالن، لـهفهذا ال ربط 
لیس بصادر، وقد ال یصح احلدیث وهو صادر، یصح احلدیث وهو 

مصرح به ومشروح مفص ل يف حمله،  السّنةوهذا يف كتب أهل 
 Βفالقفز على املباني الواضحة ألجل الطعن بفضیلة لعلي

صّلى اهللا علیه وآله   النيب ي تعسف كبري وحیف على أبي ولد 
 .وابن عم ه وصهره  وسلم
طریق عدي بن ثابت،  ـ إّن احلدیث ورد من طریق آخر غري5

حدثنا عبید اهللا بن عمر >: قال  347: 1ففي مسند أبي یعلى 
النضر بن محید  القواریري، حدثنا جعفر بن سلیمان، حدثين

 <: ...الكويف، عن أبي اجلارود، عن احلارث اهلمداني قال
إىل غري ذلك من املالحظات على ما ذكره الشیخ األرنؤوط 

 .اإلطالة  خوفنرتكها للقارئ اخلبري 
، وأورده خمتصرًا 151ح 134: غازيلاملناقب البن امل)1( 

، شرح ج البالغة البن أبي 62: السیوطي يف ذیل الآللئ
 . 172: 9احلدید 

، 163: 9، جممع الزوائد 157: 4املعجم األوسط للطرباني) 1(
 . 302ح 50: 1اجلامع الصغري 
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علي  وصى من آمن بي وصد قين بوالیة ا >ـ 31
ني، ومن اّله فقد تواّل، من توبن أبي طالب

ه ى اهللا عز  وجل ، ومن أحب ني فقد تول ّالتو
.  )1(<اهللا ين فقد أحب ين، ومن أحب فقد أحب 

 .عمار بن یاسر 
إن  علیا  رایة اهلدى، وإمام >ـ 32

هو الكلمة أولیائي، ونور من أطاعين، و
اليت ألزمتها املتقني، من أحبه أحبين، ومن 

 .أبو برزة األسلمي.  )2(<أبغضه أبغضين
اهللا من  حسني مين وأنا من حسني، أحب >ـ 33
 .ن مرة ابیعلى .  )3(<حسینا  أحب 

                                       
ي باسنادین رواه الطربان>: وقال 109: 9جممع الزوائد ) 2(

: 11 كنز العمال، <أحسب فیهما مجاعة ضعفاء قد وثقوا
، لسان املیزان 7: 52و  240: 42، تاریخ مدینة دمشق 610
2 :460 . 
، نظم درر 167: 9شرح ج البالغة البن أبي احلدید ) 3(

، تاریخ مدینة 102: 14، تاریخ بغداد   114: السمطني
، لسان 356: 4و 366: 2، میزان االعتدال 270: 42دمشق 

 .  229: 3املیزان 
هذا >: وقال 324: 5ـ سنن الرتمذي  172: 4مسند أمحد ) 4(

هذا حدیث >: وقال 177: 3، املستدرك للحاكم <حدیث حسن
: وقال 181: 9، جممع الزوائد <صحیح اإلسناد ومل خيرجاه

رواه الرتمذي باختصار ذكر احلسن رواه الطرباني وإسناده >
، األدب املفرد 515: 7البن أبي شیبة ، املصنف <حسن

: 3، املعجم الكبري 428: 15، صحیح ابن حب ان 85: للبخاري
، نظم درر 184: 3، مسند الشامیني 274: 22و  2586ح 32

: 1، اجلامع الصغري 196: 7، موارد الضمآن 208: السمطني
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من أراد التوسل إيل، وأن یكون >ـ 34
لـه عندي ید أشفع لـه هبا یوم القیامة، 

، )1(<ل السرور علیهمهل بیيت، ویدخأفلیصل  
 .حمم د بن علي  

. »أهل بیيت حبيب ال یؤمن رجل حىت حيب >ـ 35
ـ رضي اهللا عنه ـ وما  عمر بن اخلّطابفقال 

 عالمة حب أهل بیتك ؟
هذا، وضرب بیده على علي  ـ  حب : قال

 .سلمان الفارسي .)2(<ـ  رضي اهللا عنه
ي، ومبغضك مبغضي، ومبغضي ك حمب حمب >ـ 36

 .سلمان . قاله لعلي .  )3(<مبغض اهللا
                                                                                               

، سلسلة األحادیث 83: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال575
، مستخرج 562: 2، الصواعق احملرقة 1227ح 229: 3الصحیحة 

، املتحابني يف 1361ح 772: 2، فضائل الصحابة 273: 1الطوسي
: 3، مشكاة املصابیح 1140ح 125: 2اخلفاء   ، كشف72: 1اهللا 
، صحیح 2970ح 225: 3، صحیح الرتمذي لأللباني 6160ح 345

، 264: 1، أسد الغابة 118ح 29: 1ابن ماجة لأللباني 
، 299: 2، هتذیب التهذیب 427: 10و  402: 6الكمال هتذیب 

، 582و  581:  1، تاریخ اإلسالم  414: 8التاریخ الكبري 
 .  4846: 1، تاج العروس 1762: 1الوايف بالوفیات 

، 26: 2، كشف الغمة لإلربلي 511: 2الصواعق احملرقة ) 1(
، ینابیع املودة 145: 1الفصول املهمة البن الصباغ املالكي 

 . 379: 2لذوي القرىب 
 .   364: 2، ینابیع املودة 233: نظم درر السمطني) 2(
رواه الطرباني وفیه عبد >: وقال 132: 9جممع الزوائد ) 3(

امللك الطویل وثقه ابن حب ان وضعفه األزدي، وبقیة رجاله 
باختالف، كنز  239: 6، املعجم الكبري للطرباني <وثقوا
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أنزلوا آل حمم د منزلة الرأس من > ـ 37
اجلسد، ومبنزلة العینني من الرأس، فإن  
اجلسد ال یهتدي إال  بالرأس، وإن  الرأس ال 

 . سلمان .  )1(<بالعینني اإّلیهتدي 
والذي نفسي بیده ال یدخل قلب >ـ 38

ب اس ع. )2(<ميان حىت حيبهم هللا ولقرابيتأمرئ اإل
 . بن عبد املطلب 

ذي  یا أی ها الناس، أوصیكم حبب >ـ 39
بن أبي اعلي  أخي وابن عمي : قرنیها
ه إال  مؤمن، وال یبغضه إال  ، فإن ه ال حيب طالب

                                                                                               
: 2ف اخلفاء ومزیل اإللتباس ، كش33023ح 622: 11العمال 

أخرجه ابن سعد >: وقال 97: ، اإلكمال يف أمساء الرجال384
، واحلاكم 6040ح 213: 6، والطرباني يف املعجم الكبري 83: 4
، تاریخ مدینة دمشق 127: 5، الكامل البن عدي <598: 3

، سبل 15: 2، كشف الغمة 109: 2لسان املیزان  269: 42
 . 370: 1، ینابیع املودة 293: 11اهلدى والرشاد 

: 9، جممع الزوائد 2640ح 47: 3املعجم الكبري للطرباني ) 4(
، 35: 2، كشف الغمة 45: 1، ذكر أخبار إصبهان 172: 9، 172

 .   142: 1الفصول املهم ة 
، تفسري  37624ح 642: 13، كنز العمال208: 1مسند أمحد) 5(

 أمحدوأخرج >: وقال 7: 6، الدر املنثور 122: 4 ابن كثري
فذكره، تاریخ < ..والرتمذي وصححه والنسائي واحلاكم 

، هتذیب الكمال 302: 26، تاریخ مدینة دمشق 146: 4بغداد
، 317: 4، اإلصابة البن حجر 88: 2، سري أعالم النبالء 341: 33

  Ãتأریخ
Ä 6زي ، امتاع األمساع للمقری640: 2بة یاملدینة البن ش :
، 4: 11، سبل اهلدى والرشاد 201: ، رأس احلسني البن تیمیة20

 . 110: 2ینابیع املودة 
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ين، ومن أبغضه ه فقد أحب منافق، من أحب 
 .، عبد اهللا بن حنطب )1(<فقد أبغضين

ما بال رجال یؤذوني يف أهل بیيت، >ـ 40
فسي بیده ال یؤمن عبد حىت حيبين، وال والذي ن

ابن عب اس أبو سعید , )2(<يف  ذوي  ين حىت حيب حيب 
 . )3(درة بنت أبي هلب. اخلدري 

یه أإىل أحادیث كثرية تعطینا خربًا مبا نرت
من أّمهیة حب  أهل البیت الطاهر يف اإلسالم، 
وضرورته من الدین، وفرضه حبكم العقل، 

 ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه وكونه ردف حب  رسول اهللا
 .و آِلِه و س ّلم ـ 

وأما حتدید ذلك حبد معلوم معني یقف لدیه 
املسلم وال یعدوه فهو أمر غري معقول یشذ 

كما عرفت  عن املنطق الصحیح ؛ إذ احلب 

                                       
، كنز 172: 9شرح ج البالغة البن أبي احلدید ) 1(

، جواهر 479: 42، تاریخ مدینة دمشق 37996ح 81: 14العمال
، 91: ، ذخائر العقىب492: 2، ینابیع املودة 250: 1املطالب 

 .1066ح 622: 2 فضائل الصحابة
، وارجع يف مجیع االحادیث  233: نظم درر السمطني) 2(

: 6و  119: 3موسوعة املؤلف املسماة بالغدیر  إىلاملتقدمة 
جتد هذه االحادیث وغريها أوردها املصنف وأورد  280: 10و  313

 . أسانیدها، وصحح قسمًا كبريًا منها 
يف مسانید  هذه األحادیث أخرجناها باسانیدها وطرقها) 3(

وصححناها، وذكرنا ترمجة رجاهلا يف ) الغدیر(كتابنا الكبري 
 ) .املؤلف(هاهنا  إلیهمسند ُكّل صحابي أشرنا 
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إنَّما یتبع يف بدئه وأصله وحد ه ومبلغه 
ورتبته، العلم حبدود ما يف أهل البیت من 

اته وعوامله، وعرفان وموجب بواعث احلب 
قیم ما یتصور فیهم من دواعیه لدى 
االعتبار، وأّنى ُثم  أّنى لنا اإلحاطة بذلك 
واخلربة به من مجیع نواحیه وجوانبه 

والناس لیسوا يف العلم بذلك ! وجهاته؟
سواسیة، واستكناه ُكّل ذلك خارج عن نطاق 

مكان، وال تدي إلیه قط سبیال ، وال اإل
علم ذي علم أبدًا،  لُغینتهي إلیه مب

ویعجز عن إدراكه والبلوغ إىل مداه ُكّل 
 .إنسان نابه بصري 

فإّن اختذت مجلة من تلكم النواحي 
هم اخلالص، ئاملتكثرة اليت توجب حبهم ووال

وأعطیت ُكّل واحدة منهن حقها، ووزنتها 
مبیزان القسط الذي ال عیل فیه ؛ تتجلى 

إىل لدیك جّلیة احلال، وترجع عند ذلك 
ورائك من حتدید حبهم القهري، ولن جتد لـه 

 . مهیعًا
 
معي واقض ما أنت قاض فهلم  

مباذا یقدر ویسوى سوق االعتبار؟ وأي 
؟ وما ظنك مقدار یقتضي ویستوجب من احلب 

 حببهم مثال  جتاه ما یلي؟
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نتساهبم إىل صاحب الرسالة اخلامتة ـ اـ 1
نسبًا وصهرًا، ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ 

لني واآلخرین، وقد وهو أعظم خلق اهللا من األو 
  صح  عنه 
ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ وثبت 

ك ل  سبب ونسب منقطع یوم >: وتواتر
، ومعلوم لدى ُكّل )1(<القیامة إال  سبيب ونسيب

شعب حرمة ذي قرىب امللوك والسالطني 
 .والزعماء وكرامتهم 

 وحب  رسوله إیاهم، وكوم أحب ـ حب  اهللا 2
لیهما، كما جاء يف حدیث الرایة إخلق اهللا 

 .والطري وغريمها 
ـ انتفاع املؤمن بدعاء رسول اهللا ـ ص ّلى 3

اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ ملن أحبهم مبثل 
اللهم وال من وااله، وانصر من >: قوله

 )2(<وأحب من أحبهنصره، وأعن من أعانه، 
اهلا من الكثري الطیب الوارد يف إىل أمث
 .السّنة 

ـ كون حبهم أجر الرسالة اخلامتة بنص  4
من الكتاب بإمجاع من املسلمني على بكرة 

                                       
 .تقد م خترجيه ) 1(
 .تقدم خترجيه ) 1(
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  )1(}اْلُقْرَبى ِفي اْلَمَودََّة ِإالَّ َأْجًرا َعَلْیِھ َأْسَأُلُكْم الَّ ُقل{: أبیهم
ـ كون حبهم مسؤوال  عنه یوم القیامة 5

: اء يف قوله تعاىللدى قدم وقدم كما ج
، وقد جاء فیها من طریق )2(} مَّْسُئوُلوَن ِإنَُّھم َوِقُفوُھْم{

<  علي عن والیة >: أبي سعید اخلدري مرفوعًا
. 

روي يف >: ر الكبري الواحديوقال املفس 
عن والیة : أي }مَّْسُئوُلوَن ِإنَُّھم َوِقُفوُھْم{: قوله تعاىل

صّلى نبیه ـ وأهل البیت ؛ ألّن اهللا أمر  علي 
ـ أن یعر ف اخللق  وسلم] وآله[اهللا علیه 

أّنه ال یسأهلم على تبلیغ الرسالة أجرًا إال  
املودة يف القرىب، واملعىن أّنهم یسألون هل 

املواالة كما أوصاهم النيب  ـ  والوهم حق 
ـ أم أضاعوها  وسلم] وآله[صّلى اهللا علیه 

وأمهلوها، فتكون علیهم املطالبة 
 .ا هـ  )3(<والتبعة

                                       
 . 23: سورة الشورى) 1(
 . 24: سورة الصافات) 2(
، شواهد 109: ، نظم درر السمطني437: 2الصواعق احملرقة ) 3(

: ، املناقب للخوارزمي160: 2للحاكم احلسكاني   التنزیل
، 311: 1الغمة لألربلي  ، كشف374: ، بشارة املصطفى375

، تفسري روح 212: 4، لسان املیزان 118: 3میزان االعتدال 
 . 52: 3، تفسري العز بن عبد السالم 80: 23املعاني 
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) 89ص(حجر يف الصواعق  بنوذكر احلافظ ا
سعید اخلدري، وأردفها بكلمة  أبيمرفوعة 

كما : وأشار بقوله>: الواحدي هذه، فقال
 و س ّلم ـ ]و آِلِه[ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه أوصاهم النيب  

  . )1(<األحادیث الواردة يف ذلك وهي كثرية إىل
ن وذكر املرفوعة وكلمة الواحدي مجع م

املؤلفني األعالم، واستشهد بعدمها غري واحد 
  ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـمنهم بقوله ـ 

الصحیح الوارد املتواتر يف ذیل حدیث 
واهللا سائلكم كیف خلفتموني يف >: الثقلني

  . )2(<كتابه وأهل بیيت
: 10وقال أبو املظفر السبط يف تذكرته ص

ـ  علي  عن حب } مَّْسُئوُلوَن نَُّھمِإ َوِقُفوُھْم{: قال جماهد>
 .  )3(<علیه السالم ـ 

عند ) 23/80(د اآللوسي يف تفسريه وذكر السی 
وأوىل هذه >: اآلیة الشریفة أقواال  فقال

األقوال أّن السؤال عن العقائد واألعمال، 
 علي ورأس ذلك ال إله إال  اهللا، ومن أجلِّه والیة 

  .اخل ... < ـ كرم اهللا وجهه ـ 

                                       
 . 437: 2الصواعق احملرقة البن حجر ) 4(
 . 122: 1، ینابیع املودة 50: 1كشف الغمة ) 1(
 . 19: 1تذكرة اخلواص ) 2(



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              98

نظم (وذكر مجال الدین الزرندي احلنفي يف 
ـ توجد عندنا منه نسخة خبط : 109ص) الدرر

ید املؤلف وهللا احلمد كلمة أبي احلسن 
ومل یكن أحد من >: الواحدي برمتها ـ فقال

وله يف  اإّلالعلماء اتهدین واألئمة احملد ثني 
والیة أهل البیت احلظ الوافر، والفخر 

هللا عّز وجّل بذلك يف الزاهر، كما أمر ا
، )1(}اْلُقْرَبى ِفي اْلَمَودََّة ِإالَّ َأْجًرا َعَلْیِھ َأْسَأُلُكْم الَّ ُقل}: قوله

وجتده يف التدین معو ال  علیهم، متمسكًا 
 . )2(<لیهمإبوالیتهم، منتمیًا 

ُثم  ذكر مواقف األئمة من حب  أهل البیت 
 . وكلماهتم يف والئهم 

آن الكرمي كما يف ـ كوم أعدال القر6
حدیث الثقلني املتفق علیه، ولن یتفرقا 
حّتى یردا على النيب  احلوض، فهم أئمة 
اهلدایة، ومثلهم مثل القرآن يف إنقاذ 
البشر من تیه الضاللة، وحرية اجلهالة، إىل 

 .احلیاة السعیدة 
ميان كما يف الصحیح ـ كون حبهم شارة اإل7

                                       
 . 23: سورة الشورى) 3(
وكذلك نقل كلمة الزرندي املناوي يف فیض القدیر يف ) 4(

 . 256: 1شرح اجلامع الصغري 
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 إّلایبغضك  مؤمن، وال اإّلك ال حيب >: الثابت
قاله ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ  <منافق
، إىل صحاح وحسان  ـ علیه الس الم ـ لعلي 

كثرية يف مفاده، وهذه هي الوالیة اليت هنأ 
ًا وهم مائة ألف لون علی هبا الصحابة األو 

 عمر بن اخلّطابأو یزیدون، یوم هنأه 
بخ بخ یا بن أبي طالب أصبحت >: بقوله

 .)1(<موالي وموىل ُكّل مؤمن ومؤمنة

                                       
وعلق علیه الشیخ شعیب  1802ح 281: 4 أمحدمسند ) 1(

 596: 2، فضائل الصحابة <صحیح لغريه>: األرنؤوط بقوله
 330: 3، مشكاة املصابیح 35420ح 114: 13كنز العمال  ،1016ح
: 1، تاریخ اإلسالم222و  221: 42، تاریخ مدینة دمشق 6094ح

، تاریخ 53: 1، متهید األوائل522: 2، الصواعق احملرقة485
: 209: 5، وقال ابن كثري يف البدایة والنهایة 289:  8بغداد

فیان، ثنا وقال احلافظ أبو یعلى املوصلي واحلسن بن س>
بن زید وأبي هارون عن  علي هدیة، ثنا محاد بن سلمة ن عن 

فلقیه : قال ُثم فذكر احلدیث : عدي بن ثابت عن الرباء قال
  هنیئًا لك أصبحت وأمسیت موىل: فقال عمر بن اخلّطاب

، وقال سبط ابن اجلوزي يف تذكرة <مؤمن ومؤمنة ُكّل 
ليت فیها قول فهذه الروایة ا: قیل فاّن>: 263: 1اخلواص

 مؤمن ومؤنة ضعیفة؟ ُكّلأصبحت وأمسیت موالي وموىل : عمر
إّن هذه الروایة صحیحة، وإّنما الضعیف حدیث : فاجلواب

بن  عبد اهللابن ثابت اخلطیب، عن  علي بن  أمحدرواه أبو بكر 
 ..بن بشر  حمم دبن  علي 

ما استدللنا حبدیث حبشون، بل باحلدیث الذي : وحنن نقول
يف الفضائل عن الرباء بن عازب، وإسناده  محدأرواه 
: 296: 23 ، وقال الغزايل كما يف سري أعالم النبالء<...صحیح

ریاض اإلفهام يف (والبي املظفر یوسف سبط بن اجلوزي يف كتاب >
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حامد يف كتاب سر العاملني  أبوذكر : قال) مناقب أهل البیت

ه فعلي من كنت موال«: وكشف ما يف الدارین فقال يف حدیث
مؤمن  ُكّلبخ بخ أصبحت موىل : ،  إّن عمر قال لعلي »مواله

 .ومؤمنة 
بعد هذا غلب  ُثم هذا تسلیم ورضا، : قال أبو حامد

علیه اهلوى حبًا للرئاسة، وعقد البنود، وأمر اخلالفة 
ویها، فحملهم على اخلالف، فنبذوه وراء ظهورهم، واشرتوا 

 . < ...به مثنًا قلیال ، فبئس ما یشرتون
وخصوص >: 272: 1االمیين املؤلف يف الغدیر  العال مةوقال 

حدیث هتنئة الشیخني رواه من أئمة احلدیث والتفسري 
كثري ال یستهان بعدهتم، بني راو   السّنةوالتاریخ من رجال 

إرسال املسلم، وبني راو  إیاه مبسانید صحاح،  لـه مرسل
، عب اسابة كابن غري واحد من الصح إىلبرجال ثقات، تنتهي 

                             :    رواه ،فمن وأبي هریرة، والرباء بن عازب، وزید بن أرقم
بن أبي شیبة يف  حمم دبكر عبد اهللا بن  أبوـ احلافظ 1

 .املصنف 
 .بن حنبل يف املسند  أمحدـ إمام احلنابلة 2
                                                              .الشیباني النسوي  العب اس أبوـ احلافظ 3
Ã 

Ä4 یعلى املوصلي رواه يف مسنده  أبوـ احلافظ. 
                   .بن جریر الطربي يف تفسريه  حمم دـ احلافظ أبو جعفر 5
 .بن عقدة الكويف  أمحدـ احلافظ 6
املرزباني البغدادي يف كتابه  عبد اهللاـ احلافظ أبو 7

 .شعر سرقات ال
.                                    بن عمر الدارقطين البغدادي  علي ـ احلافظ  8
 .بن بطة احلنبلي يف كتاب اإلبانة  عبد اهللا أبوـ احلافظ 9

بكر الباقالني يف التمهید يف ُأصول  أبوـ القاضي 10
 .الدین 
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سعید اخلركوشي النیسابوري يف تألیفه  أبوـ احلافظ 11

 .صطفى شرف امل
 .ـ احلافظ ابن مردویه يف تفسريه 12
 .إسحاق الثعليب يف تفسريه  أبوـ 13
 . ـ احلافظ ابن السم ان الرازي 14
بكر البیهقي نقله عنه يف الفصول املهمة  أبوـ احلافظ 15

. 
 .يف تاریخ بغداد    اخلطیب البغداديـ احلافظ 16
 .ـ أبو احلسن املغازيل يف املناقب 17
         .العاصمي يف زین الفىت  أمحد دحمم  أبوـ 18
 .ـ احلافظ السمعاني يف الفضائل 19
 .ـ  أبو حامد الغزايل يف سر  العاملني 20
 .الفتح األشعري الشهرستاني يف امللل والنحل  أبوـ 21
 .وارزمي يف املناقب اخلطیب اخلـ 22
           .ـ ابن اجلوزي احلنبلي 23
 .افعي يف تفسريه ـ فخر الدین الرازي الش24
 .     ـ ابن األثري الشیباني يف النهایة 25
.                     النطنزي يف اخلصائص العلویة  علي  حمم دالفتح  أبوـ 26
                                                             .احلسن ابن األثري  أبوـ عز الدین 27
Ã 

Ä28فایة الطالب ـ الكنجي الشافعي يف ك. 
 .ـ سبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص 29
 .املال يف وسیلة املتعبدین  حمم دـ عمر بن 30
 .ـ الشیخ احلمویين يف فرائد السمطني 31
 . ـ حمب الدین الطربي يف الریاض النضرة 32
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: وهذه هي اليت جاءت فیما أخرجه احلافظ
الطربي  الدارقطين، وابن السمان، واحملب 

جاء عمر أعرابیان >: وآخرون من حدیث
إقض بینهما یا أبا : خيتصمان فقال لعلي

: احلسن، فقضى علي  بینهما، فقال أحدمها
هذا یقضي بیننا؟ فوثب إلیه عمر وأخذ 

وحيك ما تدري من هذا؟ هذا : لبیبه وقالبت
موالي وموىل ُكّل مؤمن، ومن مل یكن مواله 

 . )1(<فلیس مبؤمن

                                                                                               
 .ـ نظام الدین القمي النیسابوري 33
 .ـ مجال الدین الزرندي يف درر السمطني 34
 .كثري الدمشقي يف البدایة والنهایة ـ ابن 36
 .ـ تقي الدین املقریزي يف اخلطط 37
 .ـ ابن الصباغ املالكي يف الفص ول املهم ة 38
 .ـ جنم الدین األدرعي الشافعي يف بدیع املعاني 39
 .ـ كمال الدین املیبذي يف شرح دیوان املعز 40
 .ـ نور الدین السمهودي الشافعي يف وفاء الوفاء 41
 .یة نشهاب الدین القسطالني يف املواهب اللد ـ42
 .ـ ابن حجر اهلیتمي يف الصواعق 43

وغري ذلك الكثري من أقوال وكلمات العلماء الذین 
نقلوا حدیث هتنئة عمر لعلي  بن أبي طالب باخلالفة یوم 

                                 .، نقلنا قسمًا منها وميكن الرجوع لال خرى ُخمغدیر 
، املناقب 68:، ذخائر العقىب522: 2الصواعق احملرقة ) 1(

، وغريها من 170: 2،  الریاض النضرة 161:للخوارزمي
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ـ إطالق والیتهم وعمومها الشامل على  8
كافة الناس من دون استثناء أي أحد 
منها، وفیهم من فیهم من األولیاء 
والعلماء والصدیقني والشهداء واألئمة 

رة املوقف وعظمة والصاحلني، وینبئك عن خطو
األمر ما أخرجه احلاكم النیسابوري يف كتاب 

 :سناده من طریق ابن مسعود قالإاملعرفة ب
و س ّلم ـ ] و آِلِه[قال النيب  ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  

 : یا عبد اهللا أتاني ملك فقال>: 
یا حمم د، سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 

الیة والیتكم وو على : قالعلى ما بعثوا ؟
 . )1(<علي  بن أبي طالب

وأخرج احلافظ أبو نعیم األصبهاني باالسناد 
مل ا عرج بي إىل السماء انتهى بنا >: بلفظ

السري مع جربیل إىل السماء الرابعة، فرأیت 
هذا البیت : بیتا  من یاقوت أمحر فقال جربئیل

ـ قال النيب   .املعمور، قم یا حمم د فصل  هللا 

                                                                                               
 .   املصادر  

، 241: 42، تاریخ مدینة دمشق 333: 2شواهد التنزیل ) 1(
، كشف الغمة 794: ، الدر النظیم312: املناقت للخوارزمي

: ، معرفة علوم احلدیث338: 8 ، تفسري الثعليب318: 1لألربلي 
 حمم دبن خالد عن  حمم دتفرد به على بن جابر عن >: وقال 96

بن فضي، ومل نكتبه إال  عن ابن املظفر، وهو عندنا حافظ، 
 .  < ..ثقة، مأمون 
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مجع اهللا : و س ّلم ـ ] و آِلِه[ِه ص ّلى اهللا ع َلی 
النبیني فصفوا ورائي صفا  فصلیت هبم، فلم ا 

یا حمم د، : سلمت أتاني آت من عند ربي فقال
سل الرسل على : رب ك یقرؤك السالم ویقول لك

معاشر الرسل : فقلتما أرسلتم من قبلك؟ 
فقالت  ي؟ــي قبلـم رب ــعلى ماذا بعثك

علي  بن أبي  على نبو تك ووالیة: الرسل
 . )1(<طالب

وهذه الوالیة كما تعم األ م ة املسلمة على 
بكرة أبیهم كذلك تعم مجیع األحوال 
والشؤون، من غري استثناء حال ألي إنسان، 
ومن دون ختلف شأن من الشأن عن ذلك احلكم 

ختـالف احلاالت إالبات املطــلق، مـع كثرة 
 والساعات والشؤون نظرًا إىل عوامل احلب 
والبغض لدى الطبیعة، فُكّل تلكم العوامل 

 .ملغاة ال یعبأ هبا جتاه تلك الوالیة 
هم عنوان صحیفة املؤمن كما ـ كون حب 9

جاء فیما أخرجه من املرفوعة احلافظ أبو 
 . )2(يف تأریخ بغداد اخلطیب البغداديبكر 

                                       
موفق بن >: وقال 243: 1ینابیع املودة للقندوزي احلنفي) 2(

ن ابن مسعود واحلمویين وأبو نعیم احلافظ بأسانیدهم ع أمحد
..> 
، كنز 365: 2، الصواعق احملرقة 182: 2جامع الصغري  )1(
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ـ كوم ـ سالم اهللا علیهم ـ سفینة جناة 10
ة الصحیح األ مة كما يف حدیث السفین

مثل أهل بیيت فیكم مثل سفینة >: الثابت
 )1(<نوح من ركبها جنا، ومن ختلف عنها غرق

. 
ـ توقیف إجابة دعوة الداعني من عام ة 11

الناس بالصالة علیهم كما ورد فیما صح 
ما من دعاء إال  وبینه وبني >: مرفوعًا

السماء حجاب حتـّى یصلي على النيب  وعلى 
ذلك اخنرق ذلك احلجاب،  آل حمم د، فاذا فعل

ودخل الدعاء، وإذا مل یفعل ذلك رجع 
 . <الدعاء

أخرجه أبو عبد اهللا احلسني بن حيیى القطان 
هـ ، يف جزء لـه یوجد 334البغدادي املتوىف

عندنا ـ وهللا احلمد ـ عن شیخه الصدوق 
الثقة احلسن بن عرفة البغدادي، إسناد 

 .رجاله ُكّلهم ثقات 

                                                                                               
، خصائص 345: 1، العلل املتناهیة 32900ح 893: 11العمال 

، تاریخ 68: ، االكمال يف أمساء الرجال30: الوحي املبني
: 4، لسان املیزان 230: 5، تاریخ مدینة دمشق177: 5بغداد

  . ريها من املصادر ، وغ372: 1، ینابیع املودة 471
: 7املصنف البن أبي شیبة : تقدم خترجيه ونضیف هنا أیضًا) 2(

، فاحلدیث بطرقه املتعددة یصبح 422: 3، كشف األستار 503
 .صحیحًا 



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              106

عبد الرمحن بن أبي  وأخرجه أبو حمم د
لـه  )األحادیث املائة(هـ 392شریح املتوىف

املوجود عندنا وهللا احلمد، عن شیخه الثقة 
أبي علي  إمساعیل الوارق البغدادي 

 .هـ 323املتوىف
وأخرجه أبو احلسن علي  بن غنامي اخلرقي 

 اجلزء األول من فوائده املوجود(املالكي يف 
من املؤلفني  وذكره مجع .وهللا احلمد  )لدینا

 .)1(األعالم يف تآلیفهم حمتجني به، خمبتني إلیه
ـ شرطیة اقرتان الصالة على آل حمم د 12

لدى الصالة علیه ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه 
و س ّلم ـ مطلقًا يف ُكّل حال، وعدم الفصل 
والفرقة فیها بینه ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه 

يف ذلك الصالة علیه و س ّلم ـ وبني آله، سواء 
يف تشهد الصلوات املفروضة أو يف غريها من 
مواطن تستحب فیها الصالة علیه، وقد صح  يف 
الصحاح واملسانید والسنن من طریق كعب 

تعلیم رسول اهللا ـ ص ّلى  )2(أبن عجرة وغريه

                                       
، 232: 3، ینابیع املودة لذوي القرىب361:بشارة املصطفى) 1(

  . 2270ح 88: 2كنز العمال 
األنصاري، عبد اهللا بن ، أبي مسعود أمري املؤمننينظراء ) 2(

مسعود، أبي سعید اخلدري، أبي هریرة، طلحة بن عبد اهللا، 
، زید عبد اهللا، جابر بن العب اسبن  عبد اهللازید بن خارجة، 
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اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ الصحابة األولني 
ع تلكم كیفیة الصالة علیه، قارن يف مجی

األحادیث ذكر اآلل بذكره ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه 
يف شرعة  ما جتد حکمًاو آِلِه و س ّلم ـ  وقّل

السالم جاء فیه من احلدیث مثل ما جاء يف 
كیفیة الصالة على رسول اهللا ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه 
و آِلِه و س ّلم ـ، وقد مجع بعض األعالم ما ورد 

هي تربو على فیها ويف ألفاظهم وصورها و
مخسني لفظًا، ويف ستة وأربعني منها قورنت 
 الصالة على اآلل يف مجیع فصوهلا بالصالة علیه 

 .ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ  
على أّنه ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ 

ال تصلوا >: قد ى عن الصالة البرتاء وقال
وما الصالة : فقالوا صالة البرتاءالعلي  

صل  على  اللهم : تقولون: قال البرتاء ؟
على الل هم صل  : حمم د ومتسكون، بل قولوا

 . )1(<حمم د وعلى آل حمم د

                                                                                               
  ).املؤلف(بن عمرو  عبد اهللابن ثابت، أبي محید الساعدي، 

، حاشیة الطحاوي على املراغي 420: 2الصواعق احملرقة ) 1(
ويف سنن الدارقطين  37: 1ملودة لذوي القرىب ، ینابیع ا10: 2
من صل ى : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم>: قال 355: 1

، <وال على أهل بیيت مل تقبل منه صالة علي صالة مل یصل  فیها 
، والتحقیق يف 667: 2وكذلك أخرجه يف الصواعق احملرقة 

، 51: 2 ، والشفا320: 2ونیل االوطار  197: 6أحادیث اخلالف 
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هذا فما تداول لدى الناس من الصالة 
البرتاء يف صلواهتم وخطبهم وكتبهم، ويف 
مواطن یستحب الصالة فیها على رسول اهللا ـ 

ِه و س ّلم ـ وهي تربو على ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِل
ص ّلى اهللا ع َلی ِه >: مخسني موطنًا ودؤوهبم بقوهلم

فهو من البدعة املمقوتة الشائنة، < و س ّلم
  ختالف ما سنه رسول اهللا 
ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ وأمر به، 
ونص  علیه، وعّلمه أصحابه، وأّكد وبالغ 

على اختاذه  فیه، وحّث ُأمته علیه، وحض ها
  سّنة متب عة، ومل یك كالمه 

 َینِطُق َوَما}ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ سدى ،

                                                                                               
، سبل اهلدى 174: 1تنقیح التحقیق يف أحادیث التعلیق 

 . 10: 11والرشاد
إذا >: عن ابن مسعود قال  293: 1ويف سنن ابن ماجة 

صلیتم على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فأحسنوا الصالة 
 .علیه، فانكم ال تدرون لعل ذلك یعرض علیه 

 .فعلمنا : لـهفقالوا : قال
للهم اجعل صالتك ورمحتك وبركاتك على ا: قولوا: قال

 ..سی د املرسلني 
، وكذلك أخرجه أبو <حمم دوعلى آل  حمم داللهم صّل على 

، 115: 9، الطرباني يف املعجم الكبري 175: 9یعلى يف مسنده 
، امتاع 517: 3، تفسري ابن كثري 304: 4تفسري السمعاني 
، شعب 431: 1، سبل اهلدى والرشاد 253: 3األمساع للمقریزي 

، 59: 1، جالء األفهام 155: 1، الوابل املصیب 208: 2اإلميان 
 . 329: 2الرتغیب والرتهیب 
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، من )1(}اْلُقَوى َشِدیُد َعلََّمُھ *ُیوَحى َوْحٌي ِإالَّ ُھَو ِإْن * اْلَھَوى َعِن
اتبعه فقد اهتدى، ومن حاد عنه فقد هلك 

. 
 واخلطب الفظیع االصرار على املخالفة،

الثابتة املؤكدة،  السّنةوالدؤوب يف ترك 
دائبني يف الصالة البرتاء، آخذین البدعة سنة 

نبینا  حمم دجاریة، وهذا مم ا یستاء منه 
أي  ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـاألعطم 
  .والعیاذ باهللا!! استیاء 

ـ كون حب  أهل البیت ووالئهم شرطًا 13
مال والطاعات عامًا يف قبول مطلق األع
ت واحلج والصوم الوالقربات من الصالة والص 

وغريها كما جاء منصوصًا علیه يف مجلة من 
األحادیث، وقد فصلنا القول حول ذلك يف 

 من كتابنا 2ط 305ـ  301اجلزء الثاني ص
  )2()الغدیر(

                                       
 .  5ـ  3: سورة النجم) 2(
یا بين عبد املطلب، >: كقوله ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم) 1(

أن یثبت قائمكم، وأن یهدي : إن ي سألت اهللا لكم ثالثا 
اهلكم، وسألت اهللا أن  جيعلكم جوداء ضالكم، وأن یعلم ج

، فلو أن  رجال  صفن بني الركن واملقام، فصلى ءجنداء رمحا
 <دخل النار حمم دلقي اهللا وهو مبغض ألهل بیت  ُثم وصام، 

وصححه هو والذهيب، أحادیث أبي  161: 3املستدرك للحاكم 
، ظالل 688و  505: 2، الصواعق احملرقة 51: 1عروبة احلراني 
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، كنز العمال 475: 2لأللباني  السّنةّنة يف ختریج أحادیث اجل
 .  33910ح 77: 12

الزموا مودتنا أهل >: وكقوله علیه الصالة والسالم
البیت، فان ه من لقي اهللا عز  وجل  وهو یودنا دخل اجلن ة 

 ةمبعرف إّلاعمله  ا بشفاعتنا، والذي نفسي بیده ال ینفع عبد
: 2، الصواعق احملرقة 360: 2اني املعجم األوسط للطرب <حق نا

رواه >: وقال 15007ح 272: 9، جممع الزوائد 662، 498
، سلسلة <الطرباني يف األوسط، وفیه لیث بن أبي سلیم وغريه

                                                      .وحكم بنكارته  4916ح 420: 10األحادیث الضعیفة لأللباني 
ترمجة اللیث بن أبي سلیم جند أّنه  إىلجعنا ولكنا إذا ر

البخاري يف التعالیق، وروى  لـه، فروى ةتالس لـهقد روى 
أبو داود،  والنسائي،  لـهمسلم بن احلجاج، وروى  لـه

 .وابن ماجة 
لزم  إّلافهو من رواة صحیح مسلم، فالب د أّن یكون صحیحًا و

.  مون به القول بضعف بعض روایات مسلم، وهذا ما ال یلتز
 .هذا من جهة 

بن  أمحدقال عنه >: ومن جهة ُأخرى فقد مدحه كثري فقد
سنان بأّن اللیث أحسن من یزید بن أبي زیاد وعطاء بن 

 .السائب 
لیث لیث، كان : وقال عنه وكیع وقد سئل عنه فقال

 .سفیان ال یسمي لیثًا 
كان لیث أعلم أهل الكوفة باملناسك : وقال عنه اآلجري

. 
 .ال بأس به : ابن معنيوقال 

 .أحادیث صاحلة  لـه: وقال ابن عدي
: وقال. صاحب سنة، خيرج حدیثه : وقال عنه الدارقطين

ارجع يف <  أنكروا علیه اجلمع بني عطاء، وطاووس، وجماهد
                                                      . 418: 8هتذیب التهذیب  إىلذلك 

Ã 
Ä ذهيب يف الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف وقال عنه ال
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فیه ضعف یسري من سوء حفظه، كان ذا >: 151: 2 الكتب الستة

 .<صالة وصیام وعلم كثري، وبعضهم احتج به
فإذن لیس هنالك مربر للطعن حبدیثه، وأحسب أّنهم حكموا 

من لقي اهللا عّز وجّل وهو یودنا >: بالنكارة ألّن املنت فیه
، وحیث إّن الشفاعة عند أهل السلف <اعتنادخل اجلّنة بشف

خمتصة باهللا، وشرك يف غري اهللا فلذلك طعنوا يف احلدیث، مع أّن 
 .ذلك علیهم ال هلم ؛ ألّنه یكون من أدلة جواز الشفاعة 

، لو أن  علي یا >: ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم وكقوله
 لـهومه، وكان مثل ما قام نوح يف ق عز  وجل عبدا  عبد اهللا 

حج   حتـّىمثل أحد ذهبا ، فأنفقه يف سبیل اهللا، ومد يف عمره 
قتل بني الصفا واملروة مظلوما ،  ُثم ألف عام على قدمیه، 

 <مل یشم  رائحة اجلن ة، ومل یدخلهاـ  علي ـ یا  مل یوالك ُثم 
: 1، كشف الغمة153:، بشارة املصطفى67:املناقب للخوارزمي

، وحكم علیه بالبطالن، لسان 597: 3دال، میزان االعت100
 . 219: 5املیزان

، ومراده يف <به ابن اجلوزيكّذ>: واكتفى ابن حجر بقوله
كتاب املوضوعات، جندهم  إىلوإذا رجعنا ). املوضوعات(كتابه 
أوا صاحبه ابن اجلوزي كثريًا فقد قال احملقق يف مقدمة قد خّط

كثري الغلط فیما  ولكنه>: 5: كتاب تلخیص املوضوعات للذهيب
یصنفه، ألّنه كان یفرغ من الكتاب وال یعتربه، قال الذهيب يف 

أوهام وألوان من ترك املراجعة، وأخذ  لـه: 378: 21السري 
حلق  ّملاوصنف شیئًا لو عاش عمرًا ثانیًا !! العلم من صحف 
    < أّن حيرره ویتقنه

، هو كثري الوهم جدًا: وقال احلافظ سیف الدین بن اد
عدة أوهام  لـهيف مشیخته مع صغرها أوهامًا، وسرد  ّنإف

 . هذه عیوب وحشة يف جزئني: قال عنها الذهيب
قیل البن : مسعت ابن نقطة یقول: وقال السیف بن اد

 :اخلضر
 أال جتیب عن بعض أوهام ابن اجلوزي ؟  

إّنما تتبع على من قل غلطه، فأما هذا فأوهامه : قال
 . كثرية 
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ـ ص ّلى ـ ثناء اهللا تعاىل وثناء رسوله 14
هم يف الكتاب علی اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ

والسّنة مبا خص  هبم وال یضاهیهم أي إنسان، 

                                                                                               
املصنفات اليت كثر خطأ ابن اجلوزي فیها  ومن هذه

، وقد تصدى هلما )العلل املتناهیة(و ) املوضوعات(ه اكتاب
بن عثمان  أمحدبن  حمم د عبد اهللا أبواحلافظ مشس الدین  اإلمام
 .< ..الذهيب 

ومع ذلك جتده إذا قال شیئًا يف الفضائل أخذ بكالمه، 
! صحفي ! اءألخطشدید ا! أما يف غري مورد، فهو كثري الوهم 

 .أوهامه كثرية، وما شابه ذلك من الكالم علیه 
 .وهللا يف خلق علماء السنة شؤون 

  یا أم  سلمة، أتعرفینه؟>: وكقوله علیه الصالة والس الم
 . علي  بن أبي طالبنعم، هذا : قلت
سجیته سجیيت، ودمه دمي، وهو عیبة علمي، صدقت، : قال

  Ãلو أن  عبدا  عبد يفامسعي واشهد
Ä  عز  لقي اهللا  ُثم ألف عام بني الركن واملقام،  عز  وجل اهللا

بن أبي طالب وعرتته، أكبه اهللا تعاىل على  مبغضا  لعلي  وجل 
: 42تاریخ مدینة دمشق  <ره یوم القیامة يف نار جهنمخمن

، ینابیع املودة لذوي القرىب 91: 1، كشف الغمة لإلربلي 471
هذا حدیث >: وقال 178: طالب،  الكنجي يف كفایة ال390: 1

 .< سنده مشهور عند أهل النقل
، لو أن  أميت علي یا > : وكقوله علیه الصالة والس الم

یكونوا  حتـّىیكونوا كاحلنایا، وصلوا  حتـّىصاموا 
تاریخ مدینة  <أبغضوك ألكبهم اهللا يف نار جهنم ُثم كاالوتاد، 

: 1املتناهیة ، العلل 396: 1، الفوائد اموعة 64: 2دمشق 
 . 179: ، الكفایة للكنجي259

وغري ذلك من األحادیث الكثرية اليت تربط بني حبهم 
ووالئهم وبني قبول أفعال العباد من صالة وصوم وحج وزكاة 

 .وغري ذلك 
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وقد ورد فیهم مجعًا ووحدانًا من الفضائل 
واملناقب ما یعد باآلالف، وعلى ما یؤثر عن 

  .  )1(<ثالثني ألف أقرب إىلأّنها  عب اس بنا

                                       
وأهل بیته علیهم الس الم  علي  بن أبي طالبورد يف حق  )1(

صحیحة، مناقب مجة، وفضائل كثرية، وقد مألت اخلافقني، وهي 
بل وبعضها متواتر من طرق أهل السّنة، نذكر نزرًا یسريًا 
منها مع اإلشارة إىل بعض كلمات علماء السّنة املناقب 

 : املشرتكة
قال النيب  األكرم ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه : ـ حدیث الثقلني1

إني تارك فیكم ما إن متسكتم به لن تضلوا >: و س ّلم ـ 
كتاب اهللا حبل ممدود من : م من اآلخربعدي، أحدمها أعظ

األرض، وعرتتي أهل بیيت، ولن یفرتقا حت ى یردا  إىلالسماء 
 . <احلوض، فانظروا كیف ختلفوني فیهما علي 

وصیغ احلدیث خمتلفة، لكنها يف مصب واحد، وهي الوصیة 
: مصادره يف إىلبلزوم التمسك بالكتاب والعرتة، وارجع 

، صحیح اجلامع 329: 5الرتمذي ، سنن 1873: 4ح مسلم یصح
 9، جممع الزوائد 28: 16 أمحد، مسند 482: 1الصغري لأللباني 

 .  46: 5، السنن الكربى 153: 5الكبري للطرباني  املعجم 162:
مصادره يف بعض التخرجيات  إىلوقد تقدمت اإلشارة 

 السابقة فارجع إلیها 
 لنيب اوالتفوتنا اإلشارة اىل أّن هنالك من ید عي أّن 

مل یوص يف الثقلني يف احلدیث و س ّلم  ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِهاألكرم 
الذي ورد يف صحیح مسلم، وإّنما أوصى بالكتاب وذكر بأهل 

 !     البیت علیهم الس الم ال غري
وهذا كالم مغلوط وقفز على لغة العرب، مع أّن احلدیث 

 النيب ى فیه صریح يف الوصیة بكلیهما ؛ ألن منت احلدیث أوص
بكلیهما،  أي القرآن   ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلماألكرم 

ر بأهل البیت علیهم هبما ذّكÃ Äبعد الوصیة ُثم والعرتة، 
 .ذكر  ُثم السالم ؛ فهو أوصى 
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وتذكريه بأهل البیت دون القرآن الكرمي واضح ؛ ألّن 

ینطق،  فهو صامت ال القرآنالعرتة ال یقبلها الناس بینما 
 القرآنوفیه متشاهبات، فمن خالفه یستطیع تأویل آي 

، بینما العرتة سالم اهللا لـهلصاحله، وإثبات أّن عمله موافق 
علیهم ال ميكن فیها ذلك، ومن جرائه ستعرض لألذى وغريه، 

 .فلذلك ذكر هبا بعد الوصیة 
ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه األكرم  النيب قال : ـ حدیث السفینة2
مثل أهل بیيت مثل سفینة نوح، من ركبها جنا ومن >: و س ّلم

 . <ختلف عنها غرق 
وجاء من طرق >وقال : 445: 2الصواعق احملرقة البن حجر 

 ] وذكره، للحاكم يف املستدرك[< ..عدیدة یقوي بعضها بعضًا 
، <هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ومل خيرجاه>: وقال 373: 2

 354: 5و 9: 4، املعجم األوسط34: 12، 46، 45: 3املعجم الكبري
، 306: 4، حلیة األولیاء84: 2و 240: 1، املعجم الصغري85: 6و 

، جممع 785: 2، فضائل الصحابة ألمحد273: 2مسند الشهاب 
: 3، مشكاة املصابیح1203: 1، اجلامع الصغري265: 9الزوائد

وجه التشبیه أّن النجاة >: وقال 519: 2، فیض القدیر 348
ص ّلى اهللا ت ألهل السفینة من قوم نوح، فأثبت املصطفى ثبت

  ألمته بالتمسك بأهل بیته النجاة،ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم 
، النهایة 229: 1اخللفاء  تأریخ، <..وجعلهم وصلة إلیها 

  .    723: 2يف غریب احلدیث 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه قال النيب  األكرم : ـ حدیث النجوم3
 . <ألهل السماء، وأهل بیيت أمان أل ميت النجوم أمان>: مو س ّل

 62: 3، املستدرك للحاكم 445: 2الصواعق احملرقة البن حجر 
، املعجم الكبري <هذا حدیث صحیح اإلسناد ومل خيرجاه>: وقال

، كنز العمال 671: 2، فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل 22: 7
، فیض 1276: 1الصغري ، اجلامع 1023: 2، كشف اخلفاء 180: 12

شبههم بنجوم >: وقال 297: 6القدیر يف شرح اجلامع الصغري 
السماء، وهي اليت یقع هبا االهتداء، وهي الطوالع 
والغوارب، والسیارات الثابتات، فكذلك هبم االقتداء، وهبم 

 .< ...األمان من اهلالك
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علیًا  خماطبًاص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم  النيب ـ قال 4

أنا حرب ملن حاربكم، وسلم >: وفاطمة واحلسنني علیهم الس الم
 . <ملن ساملكم
، املستدرك 433: 15، صحیح ابن حب ان 442: 2 أمحدمسند 
، املعجم الصغري 179: 3وصححه، املعجم األوسط  161: 3للحاكم 

، فضائل الصحابة ألمحد 378: 6، املصنف البن أبي شیبة 53: 2
: 1، ُأسد الغابة 268: 9، جممع الزوائد 767: 2بن حنبل 

، 205: 8، البدایة والنهایة 137: 7، تاریخ بغداد   513
يف مسنده،  أمحدرواه >: وقال 582و  372: 1تاریخ اإلسالم  

 .< وله شاهد من حدیث زید بن أرقم
خماطبًا فاطمة ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم  النيب ـ قال 5

من أحب ين وأحب  هذین وأبامها >: لیهم الس الموعلي واحلسنني ع
: 1 أمحدمسند .  <وأمهما، كان معي يف درجيت یوم القیامة

 641: 5شاكر حمقق املسند، سنن الرتمذي  حمم د أمحد، وصححه 77
، 693: 2، فضائل الصحابة ألمحد <هذا حدیث حسن غریب>: وقال

املتحابني  ،77: 1، جزء ابن الغطریف 547: 2الصواعق احملرقة 
  Ã،97: 1يف اهللا 

Ä  هتذیب 401: 6، هتذیب الكمال 799: 1ُأسد الغابة ،
: 1، تاریخ اإلسالم 287: 13، تاریخ بغداد   258: 2التهذیب 

حد ث نصر هبذا احلدیث  ّملا: عبد اهللاقال >: وقال 1956: 1و 581
أمر املتوكل بضربه ألف سوط، فكلمه جعفر بن عبد الواحد 

ومل یزل به .  السّنةهذا الرجل من أهل : هلـوجعل یقول 
وهذا یدلل على أّن من یطلق علیه يف ذلك الزمان < حىت تركه

أّنه من أهل السّنة یعين التنكر  ألهل البیت علیهم الس الم 
 . أو ذكر فضیلة هلم  هموعدم ذكر

والذي >: ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم األكرم  النيب ـ قال 6
 <أهل البیت رجل إال  أدخله اهللا النار ده ال یبغضنانفسي بی

وقال حمققه الشیخ شعیب األرنؤوط  435: 15صحح ابن حب ان 
هذا حدیث >: وقال 162: 3، املستدرك للحاكم <إسناده حسن>

، 580: 7، جممع الزوائد <صحیح على شرط مسلم ومل خيرجاه
ره، وذك< ..صح أّنه قال : وقال 503: 2الصواعق احملرقة 

، الدر 643: 5سلسلة األحادیث الصحیحة للشیخ األلباني 
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 .وغريها من املصادر  32: 25، روح املعاني 349: 7املنثور 

   :علیه الس الم  علي أم ا ما ورد يف حق 
 ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ أو ل من أسلم مع رسول اهللا 1
 .علیه الس الم  علي  بن أبي طالبهو 
 أمحدوصحح سنده الشیخ  330: 1أمحدمسند : إىليف ذلك رجع إ
 4663ح 147: 3شاكر يف تعلیقه علیه، املستدرك للحاكم  حمم د

وصححه  5963ح 528: 3وصححه هو والذهيب يف تلخیص املستدرك و
وصححه هو والذهيب، املعجم الكبري  6121ح 571: 3احلاكم و
 452و  410: 22و  291: 19و  97: 12و  406و  25: 11للطرباني 

، املصنف 190: 8و  165: 3، املعجم األوسط 132: 24و 
، املصنف البن أبي 227و  226: 11و  486و  322: 5للصنعاني 

: 6، سنن البیهقي 338و  263و  249و  12: 7و  371: 6شیبة 
، حلیة األولیاء 112و  106و  105و  43: 5، سنن النسائي 206

و  22: 1 علي  اإلمام، خصائص 87: 1، مسند ابن اجلعد 295: 4
والطرباني  أمحدرواه >: وقال 157و  125: 9، جممع الزوائد 49

رجال الصحیح، غري  أمحديف الكبري واألوسط باختصار، ورجال 
: وقال 353و  352، و <أبي بلج الفزاري، وهو ثقة فیه لني

، 400: 2، ظالل اجلّنة <رواه البزار ورجاله رجال الصحیح>
  ،791و  662: 1، ُأسد الغابة 337و  336: 1 االستیعاب

و  449: 13و  353: 5، هتذیب الكمال 21: 3الطبقات الكربى 
، 52: 1، الثقات البن حب ان 296: 7، هتذیب التهذیب 481: 20

: 110و 161: 10، حتفة األحوذي 283: 26تاریخ مدینة دمشق 
نیل ، 10: 1 اإلسالم، سبل 648: 1حنیفة  أبي، شرح مسند 163

،  <والرتمذي وصححه أمحدرواه >: وقال عقیبه 9: 8االوطار 
 25: 3، البدایة والنهایة 311و  310: 1التقیید واإلیضاح 

: 1، سرية ابن كثري 178: 1، عیون األثر 538: 1الطربي  تأریخ
429 . 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه  النيب اهللا فقد ورد عن  إىلـ أّنه أحب  اخللق 2
اللهم ائتين بأحب  خلقك إلیك یأكل >: أّنه قال  و آِلِه و س ّلم

 . <معي من هذا الطري، فجاء علي  فأكل معه
، املستدرك للحاكم 636: 5سنن الرتمذي : روي يف

، 82: 7وصححه، املعجم الكبري للطرباني  141: 3النیسابوري 
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حلیة  ،107: 5، سنن النسائي 195: 7مسند أبي یعلى 

: 9، جممع الزوائد 29: 1 علي  إلماما، خصائص 339: 6األولیاء 
رواه البزار والطرباني باختصار، ورجال >: وقال 169

  Ãالطرباني رجال
Ä ختریج أحادیث <الصحیح غري فطر بن خلیفة، وهو ثقة ،

، طبقات احملدثني 328: 3، مشكاة املصابیح 293: 2اإلحیاء 
 8، تاریخ بغداد   2: 2، التاریخ الكبري 454: 3بإصفهان 

: 2، إحیاء علوم الدین 245: 42، تاریخ مدینة دمشق 381
وغريها من املصادر الكثرية  351: 7، البدایة والنهایة 371
. 

 إىلولكون احلدیث كثر فیه القال والقیل، وذهبوا 
 : تضعیفه تعنثًا، نذكر شیئًا یسريًا حول احلدیث وطرقه

ثني، حدیث الطري من األحادیث املشتهرة واملعروفة عند احملد 
 :كتبًا منهم  لـهوقد أفرد بعضهم 

 .احلافظ ابن عقدة  ـ1
احلاكم النیسابوري صاحب املستدرك، قال الذهيب يف سري  ـ2

ورأیت أنا حدیث : قال ابن طاهر>: 276: 17أعالم النبالء
 . <الطري، مجع احلاكم خبطه يف جزء ضخم، فكتبه للتعجب

من أفراد هذا  وال داعي لكلمته اآلخرية إن قصد هبا التعجب
 لـهاحلدیث بتألیف منفرد؛ ألّن احلدیث وباعرتاف الذهيب نفسه 

 .ن طریقًا وتسعه وتسع
احلداد قال الذهيب يف سري أعالم النبالء  أمحدـ احلسن بن 3

املقرئ احملد ث، املعم ر، سند  اإلمامالشیخ : احلداد>: 303: 19
بن مهرة  ي علبن  حمم دبن احلسن بن  أمحدبن  علي  أبوالعصر، 

 ..األصبهاني، احلداد، شیخ أصبهان يف القراءات 
التوبة، واالعتذار، شرف الصرب، ذم : من توالیفه

 .< حدیث الطري.. الریاء، كسب احلالل 
: 169: 17قال يف سري أعالم النبالء : الذهيب اإلمامـ 4

وقد مجعت طرق حدیث الطري يف جزء، وطرق حدیث من كنت >
 .< ..مواله، وهو أصح 
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وأما حدیث الطري .. >: 1042: 3وقال يف تذكرة احلفاظ 

: فله طرق كثرية جدًا، قد أفردهتا يف مصنف، وجمموعها هو
 .<  أصل لـهیوجب أّن یكون احلدیث 

 .ـ احلافظ أبو نعیم اإلصفهاني 5
هؤالء ابن تیمیة  إىلوقد أشار : ـ احلافظ ابن مردویة6*

: قال أبو موسى املدیين>: حیث قال 371: 7 السّنةيف منهاج 
قد مجع غري واحد من احلفاظ طرق أحادیث الطري لألعتبار 

< واملعرفة، كاحلاكم النیسابوري، وأبي نعم، وابن مردویه
. 

وال عتب على ابن تیمیة يف كالمه الذي أورده، فاّنه 
 .یلقیه على عواهنه بدون فهم

قال ابن كثري يف : ـ ابن جریر الطربي صاحب التفسري7
ورأیت يف مجع طرقه ـ أي يف : 165: 11بدایة والنهایة ال

حدیث الطري ـ والفاظه ألبي جعفر بن جریر الطربي، املفسر ، 
 .< .. صاحب التاریخ 
: 1بن صدیق الغماري يف جؤنة العطار  أمحدقال احلافظ 

یكاد النواصب من احلفاظ تتفق كلمتهم على بطالن حدیث >: 70
على ضعف الراوي، فُكّل  لوه عالمةجع حتـّىالطري، بل بالغوا 

جرحوه بروایته، وكذلك فعل الذهيب يف املیزان Ã Äمن رواه
االعتدال يف  إىلالذي ظهر نص به بأجلى معانیه، ولكنه مال 

وله طرق كثرية عن : قال ُثم تاریخ اإلسالم ، فذكر احلدیث 
أنس، متكلم فیها، وبعضها على شرط السنن، من أجودها 

ثنا جعفر بن سلیمان، ثنا : نسري شیخ مسلمحدیث قطن بن 
بن املثىن، عن عبد اهللا بن أنس بن مالك، عن أنس  عبد اهللا

حجل  ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم رسول اهللا  إىلأهدي : قال
اللهم  ائتين بأحب  خلقك إلیك یأكله معي، : مشوي فقال

 . <..فجاء على فأكل معه
، ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم رسول ـ أّنه أعلم اخللق بعد 3

أنا مدینة >: قوله ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم فقد ورد عنه 
 . <العلم وعلي  باهبا
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: 2الصواعق احملرقة : احلدیث يف املصادر التالیة إىلوارجع 

، 64: 1حلیة األولیاء 11061ح 65: 11، املعجم الكبري 357
، جممع 200: 1، حدیث خیثمة1081ح 634: 2دفضائل الصحابة ألمح

، الفوائد 142: 2، ختریج أحادیث اإلحیاء 148: 9الزوائد 
، 41: 1، الدرر املنتشرة 234: 1، كشف اخلفاء 349: 1اموعة 

: 1، ُأسد الغابة 339: 1، االستیعاب 329: 3مشكاة املصابیح 
 49: 11و 172: 7، تاریخ بغداد   296: 7، هتذیب التهذیب 794
: 3، فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري للمناوي 203و  50و 
  2705ح 46
املدینة ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم املصطفى  ّنإف>: وقال 

اجلامعة ملعاني الكلمات ُكّلها، البد  للمدینة من باب فأخرب 
كرم اهللا وجهه، فمن أخذ طریقه دخل  علي أّن باهبا هو 
 لـهأخطأه أخطأ طریق اهلدى، وقد شهد  املدینة، ومن

باألعلمیة املوافق واملخالف واملعادي واحملالف، أخرج 
سل علیًا : الكالباذي أّن رجال  سأل معاویة عن مسأله فقال

 ! هو أعلم مّني
 !أرید جوابك : فقال
ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه وحيك كرهت رجال  كان رسول اهللا : قال
علم عزًا وقد كان أكابر الصحب یعرتفون بال یعزه و س ّلم 

بذلك، وكان عمر یسأله عم ا ُأشكل علیه ؛ جاءه رجل  لـه
!                                                فأسأله علي ههنا : فسأله؟ فقال

 . أمري املؤمننيأرید أمسع منك یا : فقال
 . قم، ال أقام اهللا رجلیك، وحمى امسه من الدیوان: قال

وصح عنه من طرق أّنه كان یتعوذ من قوم لیس هو فیهم، 
أمسكه عنده ومل یوله شیئًا من البعوث، ملشاورته يف  حتـّى

 . املشكل 
ذكر لعطاء : وأخرج احلافظ عبد امللك بن سلیمان قال

 ؟ علي أكان أحد من الصحب أفقه من 
 .ال واهللا : قال

فهم كتاب اهللا قد علم األولون واآلخرون أّن : قال احلرايل

 



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              120

                                                                                               
، ومن جهل ذلك فقد ضّل عن الباب الذي علي علم  إىلمنحصر 

یتحقق الیقني  حتـّىمن ورائه یرفع اهللا عن القلوب احلجاب 
                                                                                                     .الذي ال یتغري بكشف الغطاء 

Ã          
Ä هو حدیث : وأفىت حبسنه ابن حجر، وتبعه البخاري فقال
 .< حسن

وكان یقال >: قال 4ح 28: 1ويف سنن سعید بن منصور 
ومن املعلوم أّن العامل بالقضاء . <علي أعلمهم بالقضاء 

عامل بغريه من األمور ؛ ألّن القضاء من أبواب الفقه 
 .  املعقدة، فمن عرفه عرف غريه بطریق أوىل 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه  النيب ، قال القرآنـ أّنه ال یفارق  4
، لن یفرتقا حت ى علي والقرآن مع  القرآنمع  علي >: و س ّلم

                                                                                 . <یردا علي  احلوض
هذا حدیث صحح >: قالو 124: 3احلاكم يف املستدرك : أخرجه
.                                                           ووافقه الذهيب يف تلخیص املستدرك < اإلسناد

ص ّلى األكرم  النيب ـ من فارقه فقد فارق رسول اهللا، قال 5
من فارقين فقد فارق اهللا،  علي یا >: اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم

 .                      <فقد فارقين لي عومن فارقك یا 
صحیح اإلسناد >: وقال 124: 3احلاكم يف املستدرك : أخرجه
، ابن عساكر يف 570: 2يف فضائل الصحابة  أمحد، <ومل خيرجاه

بكر اإلمساعیلي يف معجم  أبو، 307: 42تاریخ مدینة دمشق 
ه روا>: وقال 135: 9، اهلیثمي يف جممع الزوائد 800: 3شیوخه 

 .< البزار ورجاله ثقات
ص ّلى اهللا ع َلی ِه األكرم  النيب قال : من رسول اهللا علي ـ كون 6

مين وأنا منه، وال یؤدي عن ي اال  أنا أو  علي >: و آِلِه و س ّلم
 . <علي 

والنسائي يف : وصححه 300: 5الرتمذي يف سننه : أخرجه
والذهيب  ،164: 4، وأمحد يف مسنده 67: ، واخلصائص45: 5سننه 

: 1وصححه، وابن ماجه يف سننه  312: 8يف سري أعالم النبالء 
 . 753: 2، واأللباني يف صحیح اجلامع الصغري 44

 



                                          محاضرة ألقاها الشيخ األميني بسورية      
121 

  

                                                                                               
األكرم  النيب قال : إميان وبغضه نفاق علي ـ يف كون حب  7

إّنه ال حيبك اال  مؤمن وال یبغضك >: ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم
 .< اال منافق
وصححه حمقق املسند الشیخ شعیب األرنؤوط  95: 1 دأمحمسند 

، صحیح مسلم 563: 2وصححه حمققه، فضائل الصحابة  128: 1و 
، فتح 137: 9، جممع الزوائد 16: 8، سنن النسائي 61: 1

، املعیار 93: 1، الدیباج على مسلم 58: 7الباري 
 اإلمام، خصائص 494: 7شیبة  أبي، املصنف البن 37: واملوازنة

، وصححه حمققه الشیخ 367: 5، صحیح ابن حب ان 104: لي ع
: 3، مشكاة املصابیح 182: 2شعیب األرنؤوط، مسند البزار 

، 339: 1وصححه حمققه الشیخ األلباني، االستیعاب  327
 .   وغري ذلك من املصادر  34: 3الطبقات الكربى 
طبًا علیًا خماص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم  النيب وكذلك قال 

، أنت سی د يف الدنیا، سی د يف اآلخرة، علي  یا>: علیه الس الم
حبیبك حبیيب، وحبیيب حبیب اهللا، وعدوك عدوي، وعدوي عدو 

 . <اهللا
 575: 9وصححه، سري أعالم النبالء  138: 3املستدرك للحاكم 

     .                            Ã 
Ä8النيب قال : و حيبهماـ يف أّن اهللا ورسوله حيبانه، وه 

ألعطني الرایة غدا  رجال  >: ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلماألكرم 
. <حيبه اهللا ورسوله أو قال حيب اهللا ورسوله یفتح اهللا علیه

، سنن الرتمذي 1542: 3، صحیح مسلم 1096: 3 صحیح البخاري
، صحیح ابن 99: 1، مسند أمحد43: 1ابن ماجة  ، سنن207: 4

، 261: 1، املعجم األوسط 288: 1املعجم الكبري   380: 15ان حب 
، املصنف البن 287: 5، املصنف للصنعاني 22: 3مسند البزار 

: 5، سنن النسائي 362: 6، سنن البیهقي 367: 6شیبة  أبي
  ، فضائل الصحابة46

، سلسلة األحادیث الصحیحة 38: 1 علي  اإلمام، خصائص 637: 1
 .400: 2 ، ظالل اجلّنة24: 9

قال : ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمللنيب  ٍذؤـ املؤذي لعلي م 9
من آذى علیا  فقد >: ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلماألكرم  النيب 
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الذاتیة املوجودة فیهم من  ـ بواعث احلب 15
احلسب رومة، وشرف طهارة املتحد، وقد اسة اال 

والنسب، وما ميتازون به من احلكمة والعلم 
واخللق السامیة، والزهد، والورع، والتقوى، 

وفضائل . ملكات كرمية، ونفسیات فاضلة  إىل
نسانیة اليت ال وفواضل ال حتصى، ومزایا من اإل

 ُكّلبواعث ودواع وموجبات،  إىلیدرك شأوها، 
منها مبفرده عامل قوي يف أخذ حب هم مبجامع 

قلوب، وتعطف النفوس علیهم بُكّلها، وقبل ال
ها كوم أمان أهل األرض من اإلختالف ُكّلهذه 

ومن اقرتاب ما یوعدون، فیا هلا من فضیلة 

                                                                                               
 . <آذاني

هذا حدیث >: وقال 122: 3املستدرك للحاكم النیسابوري 
 ووافقه الذهيب يف تلخیص املستدرك، جممع< صحیح اإلسناد

، والطرباني باختصار، أمحدرواه >: 129: 9الزوائد للهیثمي 
 < ثقات أمحدوالبزار أخصر منه، ورجال 

: ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمـ يف أّن علیًا أخو رسول اهللا 10
: وقال 636: 5سنن الرتمذي .  <أنت أخي يف الدنیا واآلخرة>
وصححه،  16و  15: 3، املستدرك للحاكم<هذا حدیث حسن غریب>

، هتذیب 789: 1، ُأسد الغابة 338: 1االستیعاب البن عبد الرب 
، 147: 2 صحیح البخاري، عمدة القارى شرح 484: 20الكمال 

 ریخات، 190: 2، إحیاء علوم الدین355: 4فیض القدیر
: 4، اإلصابة البن  حجر 321: 1، عیون األثر150: 1اخللفاء

 .، وصححه 565
ناقب الغفرية الواردة يف حّقه سالم اهللا غري ذلك من امل إىل
 .  علیه 
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رابیة ما أعظمها ؟ ویا هلا من منقبة جلیلة 
  ما أجلها؟

فاإلنسان جبمیع طبقاته یعیش حتت رایة 
أمنهم وأمام، مرهتنًا بفیض وجودهم، وغیث 

وبركات حیاهتم، وهبم ثبتت األرض  فضلهم،
منهم رزق الورى، ومهما خلت ی والسماء، وب

األرض منهم إذًا لساخت وماجت ویأتي على 
  .أهلها ما یوعدون 
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  قرأ إ ثُمإقرأ 
شیبة، وأبو  أبيمسد د، وابن : أخرج احلافظ

عرزة، وأبو  أبيالفرضي، وأبو عمرو بن  أمحد
اني، یعلى املوصلي، وأبو القاسم الطرب

واحلكیم الرتمذي، واحملب الطربي، وابن عساكر، 
: وآخرون من طریق سلمة بن األكوع مرفوعًا

النجوم أمان ألهل السماء، وأهل بیيت أمان >
  . )1(<ميتال 

لدى ) 416: 3السراج (قال العزیزي يف 
أراد بأهل بیته علماءهم، وحيتمل >: شرحه

ألجله ـ  خلق الدنیا ّملاطالق ؛ ألّن اهللا تعاىل اإل
ـ جعل دوامها و س ّلم  ]و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه 
  . )2(<بدوام أهل بیته
أي ذریيت،  )وأهل بیيت(> : وقال احلفين

أ هـ < فبسبب وجودهم یرفع البالء عن األ مة
. 

سناده من إب أمحدوأخرج إمام احلنابلة 
النجوم أمان >: طریق أنس بن مالك مرفوعًا

يت أمان ألهل األرض، ألهل السماء، وأهل بی

                                       
 .تقدمت مصادر احلدیث يف الصفحات السابقة فراجع ) 1(
نقل قوله املناوي يف فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري ) 2(
6 :386 . 
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فاذا ذهب أهل بیيت جاء أهل األرض من اآلیات 
  . )1(<ما كانوا یوعدون

، النيب إن  اهللا خلق األرض من أجل >: فقال
ص ّلى ـ  فجعل دوامها بدوام أهل بیته وعرتته

  )2(< ـ اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم
ـ علیه  علي أیضًا من طریق  أمحدوأخرج 

النجوم أمان ألهل >: ًاالس الم ـ مرفوع
السماء، إذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، 
وأهل بیيت أمان ألهل األرض، فاذا ذهب أهل 

  .  )3(<بیيت ذهب أهل األرض
: مرفوعًا عب اس بنوأخرج احلاكم من طریق ا

النجوم أمان ألهل األرض من الغرق، وأهل >
  . )4(<بیيت أمان ألميت من االختالف

م وذكره مجع آخذین منه، حه احلاكوقد صح 
  .وأقر وا تصحیحه إی اه 

                                       
 . 445: 2الصواعق احملرقة البن حجر ) 3(
 . 72: 1نقل قوله القندوزي احلنفي يف ینابیع املودة ) 4(
 . 671: 2فضائل الصحابة ) 1(
هذا حدیث صحیح >: وقال 149: 3املستدرك للحاكم ) 2(

ويف >: وقال 445: 2، الصواعق احملرقة <اإلسناد ومل خيرجاه
 وذكر احلدیث < ..روایة صححها احلاكم على شرط الشیخني

فاذا خالفتها قبیلة من العرب >: وللحدیث تتمه وهي
 .<اختلفوا فصاروا حزب إبلیس
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> : سعاف بعد ذكرهوقال الصبان يف اإل
 َكاَن َوَما}: هذا املعىن قوله تعاىل إىلوقد یشري 

أقیم أهل بیته مقامه يف  )1({ِفیِھْم َوَأنَت ِلُیَعذَِّبُھْم الّلُھ
األمان ألم منه وهو منهم كما ورد يف بعض 

 . )2(<الطرق
حجر يف الصواعق من  بناافظ وعد احل

: اآلیات النازلة يف أهل البیت قوله تعاىل
أشار ـ >: ، فقال)3(}ِفیِھْم َوَأنَت ِلُیَعذَِّبُھْم الّلُھ َكاَن َوَما}

وجود ذلك  إىلـ و س ّلم  ]و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه 
املعىن يف أهل بیته، وأّنهم أمان ألهل األرض 

 و س ّلم ]و آِلِه[ع َلی ِه  ص ّلى اهللاكما كان هو ـ 
أ  )4(<ـ أمانًا هلم، ويف ذلك أحادیث كثرية

 .هـ 
وأخرج احلاكم من طریق أبي موسى األشعري 

النجوم أمان ألهل السماء، وأهل >: مرفوعًا
بیيت أمان ألهل األرض، فاذا ذهبت النجوم ذهب 

ذا ذهب أهل بیيت ذهب أهل إأهل السماء، و

                                       
 . 33: سورة األنفال) 3(
 . 129: إسعاف الراغبني) 4(
 . 33: سورة األنفال) 5(
 . 445: 3الصواعق احملرقة ) 6(
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  . )1(<األرض
النجوم أمان >: م أیضًا بلفظوأخرج احلاك

ألهل السماء، فاذا ذهبت أتاها ما یوعدون، 
وأنا أمان ألصحابي ما كنت، فاذا ذهبت 
أتاهم ما یوعدون، وأهل بیيت أمان ألميت فاذا 

  . )2(<ذهب أهل بیيت أتاهم ما یوعدون
احلمویين من طریق أبي  اإلسالموأخرج شیخ 

ألهل أهل بیيت أمان >: سعید اخلدري مرفوعًا
  . )3(<األرض كما أن  النجوم أمان ألهل السماء

حجر يف الصواعق لدى حدیث  بنوقال احلافظ ا
حيتمل أّن املراد بأهل : قال بعضهم>: السفینة

علماؤهم، ألّنهم  ،البیت الذین هم أمان
الذین یهتدى هبم كالنجوم، والذین إذا 
فقدوا جاء أهل األرض من اآلیات ما یوعدون، 

: یأتي يف أحادیثه ملازول املهدي وذلك عند ن
أّن عیسى یصّلي خلفه، ویقتل الدجال يف زمنه، 

                                       
عن احلاكم، ويف املستدرك  72: 1نقله يف ینابیع املودة ) 1(

، والثاني عن  448: 2أخرج ثالثة أحادیث أحدها عن جابر 
ن أبیه ، والثالث عن حمم د  بن املنكدر ع149: 3ابن عب اس 

 .وال یوجد غريها  457: 3
 . 447: 2املستدرك للحاكم النیسابوري ) 2(
 . 45: 1فرائد السمطني ) 3(
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: أن قال ـ  إىلوبعد ذلك تتابع اآلیات ـ 
وحيتمل ـ وهو األظهر عندي ـ أّن املراد هبم 

خلق الدنیا  ّملاسائر أهل البیت، فإّن اهللا 
 ]و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه ـ  النيب بأسرها من أجل 

ـ جعل دوامها بدوامه ودوام أهل م و س ّل
بیته، ألّنهم یساوونه يف أشیاء مر  عن الرازي 

اللهم إن هم >: هم؛ وألّنه قال يف حّق)1(بعضها
، وألّنهم بضعة منه بواسطة <من ي وأنا منهم

أّن فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ أمهم بضعته، 
  .أ هـ   )2(<فأقیموا مقامه يف األمان

علیًا ـ علیه الس الم ـ  أمري املؤمننيولعل 
: بقوله لـههذا املعىن يف خطبة  إىلیومي 

إّنا صنائع رب نا، والناس بعد صنائع 
 . )3(<لنا

هذا >: 451: 3أبي احلدید يف شرحه  بنقال ا

                                       
 إیعاز إىل كلمة الرازي اليت تقدمت) 4(
 . 446: 2الصواعق احملرقة )1(
، من كتاب لـه 3 :32ج البالغة بشرح الشیخ حمم د  عبده )2(

 .إىل معاویة
 النيب آل >: يف شرح العبارةوقال الشیخ حمم د  عبده   

أسراء إحسان اهللا علیهم، والناس أسراء فضلهم بعد ذلك 
.. >. 
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كالم عظیم، عال على الكالم، ومعناه عال  على 
املعاني، وصنیعة امللك من یصطنعه امللك 

  .ویرفع قدره 
من البشر علینا نعمة،  لیس ألحٍد :یقول

بل اهللا تعاىل هو الذي أنعم علینا، فلیس 
بیننا وبینه واسطة، والناس بأسرهم 
صنائعنا، فنحن الواسطة بینهم وبني اهللا 

وهذا مقام جلیل، ظاهره ما مسعت، . تعاىل 
، وأن  الناس د اهللایعبوباطنه أن هم 

 . )1(<عبیدهم
عمر ورمبا یستفاد هذه املأثرة من قول 

هل أنبت الشعر >: للحسني السبط بن اخلّطاب
  )2(؟<على الرأس غريكم

وهل أنبت ما > : قطين ي لفظ الدارـــوف
 .)3(؟<وأنتم يف رؤوسنا إال  اهللا تعاىل

هل أنبت >: ن سعدـــوله يف حدیث ابــوق
  على رؤوسنا الشعر إال  

                                       
 . 194: 15شرح ج البالغة البن أبي احلدید ) 3(
، تاریخ مدینة 66: 12شرح ج البالغة البن أبي احلدید ) 4(

 . 125: 2، علل الدارقطين 175: 14دمشق 
 . 124: 2علل الدراقطين ) 5(
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 . )1( ؟<أنتم
إّمنا أنبت الشعر يف رؤوسنا ما >: ويف لفظ

 . )2(<أنتم ُثم  ترى اهللا
هذه اخلاص ة  اإلَّولو مل یكن ألهل البیت 

لكفت يف حبهم داعیًا وباعثًا، وهي بوحدهتا 
تربو على مجیع ما حيبه اإلنسان، وترجح 
مبفردها عام ة ما یرتتب على احلیاة ویتولد 
منها، وهبا متت هلم األولیة باملؤمنني من 
أنفسهم، وهي اليت جعلتهم أحب إلیهم من 

لنفس واملال واألهل والولد والوالد، وهي ا
يف  أمري املؤمنني علي إحدى وجوه اقرتان والیة 

الكتاب الكرمي بوالیة اهللا ووالیة رسوله ـ 
ـ بكلمة احلصر يف ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم 

  : قوله تعاىل
 َوُیْؤُتوَن الصََّالَة ُیِقیُموَن َنالَِّذی آَمُنوْا َوالَِّذیَن َوَرُسوُلُھ الّلُھ ِلیُُّكُمإنّما و}

، وقد أصفق أئمة التفسري، )3(}َراِكُعوَن َوُھْم الزََّكاَة

                                       
: 5، تاریخ اإلسالم  للذهيب 175: 14ریخ مدینة دمشق تا) 6(

100 
، 176: 14، تاریخ مدینة دمشق 404: 6هتذیب الكمال )1(

  اإلصابة يف متییز الصحابة
 300: 2، هتذیب التهذیب <..سنده صحیح >: وقال 69: 2 

 285: 3، سري أعالم النبالء <رواه اخلطیب بسند صحیح>: وقال
. 
  55: سورة املائدة) 2(
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ـ  علي والفقه، واحلدیث على أّنها نزلت يف 
علیه الس الم ـ كما فص لنا القول لدیها يف 

 . 163ـ  156: 3 )1()الغدیر(كتابنا 
 
 

  فذلكة القول 
حب   إىلیة األخذ مبجامیع تلكم اجلهات الداع

أهل البیت ووالئهم یعطینا خربًا بأّن حبنا هلم 
یقصر عن مدى تلكم الدواعي، ویشّذ ویبعد عن 
حدود تلك اجلهات املختصة هبم مبراحل ومراحل 

قصور مبلغنا من  إىلألف مرحلة، نظرًا  إىل
العلم جبوهریتها وحاّقها، وقلة االستطالع 

                                       
، 388: 6جامع البیان : إىلأما أهل التفسري فارجع ) 3(

، تفسري 557: 2 القرآن، أحكام 1162: 4تفسري ابن أبي حامت 
، شواهد التنزیل 48: 2، تفسري السمعاني 424: 1السمرقندي 

، تفسري 292: 2، زاد املسري 47: 2، تفسري البغوي 209: 1
، تفسري 392 :1، تفسري العز بن عبد السالم20: 12الرازي 
 293: 2، الدر املنثور 74: 2، تفسري ابن كثري 221: 6القرطيب

 .وغريها من املصادر األ خرى 
، 228: املعیار واملوازیة لإلسكايف: إىلوأما احملد ثون فارجع 

  ، 218: 6للطرباني   املعجم األوسط
: ، معرفة علوم احلدیث للحاكم17: 7جممع الزوائد للهیثمي 

، كشف الغم ة 277: 13 البالغة البن أبي احلدید ، شرح ج 102
كتاب الغدیر  إىلوارجع . 192: 2، ینابیع املودة 63: 1

فقد نقل كلمات وأقوال   163ـ  156: 3و  52: 2للمؤلف 
 . العلماء واحملدثني حول نزول اآلیة املباركة 
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نا حاطة هبا، والبون الشاسع بینعلیها واإل
  .معرفة كنهها ومنتهاها  إىلوبني النیل 

أّنى لنا أن نقف حنن على حقیقة  ُثم وأّنى 
ما هم علیه من الصفات وهم هم، وحنن حنن، 
فهل یسع للجاهل األ مي ـ مثال  ـ أن یعرف 
العلم وحقیقته ومبدأه ومبلغه ومنتهاه، 

صوله وفروعه، وأصنافه وطرقه ومناهجه وُأ
عه وفنونه وأقسامه وأحباثه ودروسه ومواض

ومعامله، وتكوینه وتشریعه، وكمه وكیفه، 
وعرضه وطوله، وعد ه وحد ه، وتعلقه مبا كان 

 إىلضافة ومبا یكون، ومبا هو كائن، أو باإل
هذا العامل السفلي امللكي، وإىل العوامل 
العلویة امللكوتیة؟ علم  من عنده علم 

ُأم   إىلالكتاب، علم  من ینتهي علمه 
عني  إىلمصدر الوحي املبني،  إىل الكتاب،
قط  إلیهالواقع الذي ال یتطرق  إىلالیقني، 

، وال شّك، وال ظن، وال خیال، علم  من وهم 
يف  ًأو نقرأحيدثه امللك نكتًا يف القلوب، 

وهم )1(}ِبِسیَماُھْم ُكال َیْعِرُفوَن ِرَجاٌل اَألْعَراِف َوَعَلى}: اآلذان
 .)2( هم ـ علیهم الس الم ـ

                                       
 . 46: سورة األعراف) 1(
وافیة يف غضون یوجد بیان ُكّل  هذه اجلمل بصورة ضافیة ) 2(
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هذه النسبة بیننا وبینهم يف العلم، وهي 
مجیع ما هلم من امللكات والنفسیات  إىلتطرد 

  .واملقامات والكرامات 
مل تعرف،  وحنن مل نعرف، وُأم  الدنیا أیضًا

إنسانًا يف أطراف العامل أعطاه اهللا تعاىل 
حاطة، هباتیك اجلهات، والعلم اإل ُكّلحاطة، اإل

ص ّلى اهللا نبیه ـ  جبمیع ما منح اهللا أهل بیت
صول ـ من عوامل الود، وُأع َلی ِه و آِلِه و س ّلم 

مامة بأسرها الوالیة، وشؤون اخلالفة واإل
طالع على قیمها ومقادیرها حّتى وبرمتها، واإل

والوقوف على  حتدید الزمها من احلب  لـهیسع 
  .حد ه 

واحدة واحدة من تلكم  ُكّلمل تك تعرف  فلم ا
اخلاص ة هبم أهل البیت الطاهر  اجلهات املذكورة

وعشرات أمثاهلا مم ا مل تذكر على حقیقتها 
ومقاییسها، ومل تبني بقدرها وخصوصیتها، 
فالقول بالغلو  فیما یتبعها وینبعث منها 

تافه سرف جزاف من القول ال مغزى  من احلب 
، وإّنما الغلو  كما مر  آنفًا هو التجاوز لـه

بعد عرفان احلد   اإّلر عن احلد  وذلك ال یتصو

                                                                                               
) املؤلف(من طریق السّنة الثابتة ) الغدیر(جملدات كتابنا 

. 
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  . والقیاس وأّني لنا بذلك 
قل هلم  شهداءكم الذین یشهدون أنّّ اهللا حر م 

  .هذا 
على أّن القول فیما توصف به العرتة 
الطاهرة من العلم واإلرادة والقدرة 
والتصرف والرضى والغضب واحللم والعفو 

ما سواها وإن  إىلوالرمحة والتفضل والتكرم 
غ فیها الواصف ما بالغ، بلغ ما بلغ، وبال

فإّنما هو واقف لدى حدود اإلمكان ال حمالة، 
وال مماثلة وال مشاكلة قط بینها وبني صفات 
الواجب تعاىل، والسنخیة بینهما منتفیة من 

سة بني یمىت یتصور املقا ُثم أصلها، فمىت 
  الذاتي املطلق، وبني العرضي احملدود املقید؟

أین، بال یؤی ن وكذلك بني ما ال یكیف بكیف و
  وبني ما یقرتن بألف كیف وأین؟

وهكذا بني التأصلي االستقاليل، وبني التبعي 
  املكتسب من الغري؟

ومثل لذلك بني األزيل األبدي، وبني احلادث 
  املتغري؟

فمع هذه الفوارق الالزمة لصفات املمكن ال 
  .یتصور شيء من الشرك والغلو  قط 

القول : نعم، یتأتى الغلو  بأحد األمرین
باتصافهم مبا مل جيعل اهللا هلم مثل االعتقاد 
بالتفویض والتأله هبم، والقول بنفي قیود 
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اإلمكان وسلبها عم ا فیهم من الصفات، تعاىل 
اهللا عم ا یقول الظاملون علوًا كبريًا، ونعوذ 

  .باهللا من أن نكون من اجلاهلني 
ص ّلى ا طبقًا على سنة رسول اهللا ـ هذا حبّن

ـ یوافقها حّتى قید َلی ِه و آِلِه و س ّلم اهللا ع 
الشعرة، ویرادف العقل واملنطق الصحیح، 

، لو مل والعلم الناجع، وال غلو  فیه وال فرطًا
  .نك فر طنا منه يف شيء 

  
  هوأما حسيننا ومأتمه وكربالؤ

فإّن من املتسامل علیه لدى األ مة املسلمة 
ة، النبوة اخلامتة وشؤوا اخلاص  إىلنظرًا 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه قدس ـ األ النيب اإلذعان بعلم 
ـ باملالحم والفنت، وما جرى على و آِلِه و س ّلم 

أهل بیته وعرتته وذي قرباه وذویه ُقّله 
وُكثره من املصائب اهلائلة، وطوارق الدهر 
املدّلهمة، والنوازل الشدیدة، والنوائب 
الفادحة، والدواهي والكوارث، والقتل 

مجیع ما دمههم من العذاب  إىل، الذریع
  . والنكال والسوء واألسر والسيب

ـ هذا ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم وعلمه ـ 
من شؤون والیته الكربى املطلقة العام ة 
الشاملة على كافة الربیة، كما أّن ترك 
العمل بذلك العلم، وجعله وراء الصفح 
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م ترتب والصرب كأن مل یكن أمرًا مقضیًا، وعد
ولئك الرجال، رجال أي أثر علیه من أخذ ُأ

ث والفساد مبا باجلور والظلم، رجال الع
ـ منهم، ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ  یعلمه

وإقامة احلد  قبل االعتداء، والقصاص قبل 
اجلنایة، والعقوبة قبل اإلساءة، أو قطع 
الصالت عن الفئة الباغیة، وعدم حسن العشرة 

الزمرة العادیة، وطرد من علم منه مع 
البغي والعسف والعداء ألهله وعرتته عن 
ساحته، إبعاده عن جنابه ؛ أیضا من شؤون 

  .الوالیة 
وال یتحمل هذا العبء الفادح بشر قط، وال 
جيتمع هذا العلم وهذا الصفح يف أحد من أوالد 
آدم، وال یتصور هذا الشأن يف أي إنسان سوى 

  .الوالیة لـهمن 
وهذا موضوع هام  واسع النطاق جدًا من 
علوم الدین، لو فص لنا القول فیه ألتى 

  .كتابًا ضخمًا مفردًا 
فاحلالة هذه تقتضي أن یكون رسول اهللا ـ 

ـ ناظرًا طیلة ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم 
تلكم احلوادث والرزایا  ُكّل إىلحیاته 

ائه، واملصائب احلاّلة بساحة أهل بیته وأعز
وأفالذ كبده، وجلدة ما بني عینیه، من 
حبیبته وبضعته وابن عم ها الصد یق األكرب، 
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وما ولدا من الذریة الطیبة، كأّنه كان 
ینظر إلیها من وراء سرت رقیق، وكان مهما 

كثب یتجسم بطبع احلال  عنأحد منهم  إىلینظر 
بني عینیه ما كان حتویه هواجسه، فكان مدى 

والكآبة يف أساریره حبكم  حیاته یبدو احلزن
رقانه، كان االطبیعة، والشجو واألسى ال یف

العیش یس ر الزفرة، وخيفي احلسرة، وجيرع  صمنغ
ومهما وجد جو ًا صافیًا یعاجل لوعة .الغصة 

فؤاده، ویطفي هلفة قلبه، وخيمد نائرة احلزن 
بأن یضم أحدًا من أهله على صدره، ویشم ه 

ي العینني، ويف ویقبله، ساكبًا عربته، باك
  .لسانه ما یتسلى به خاطره 

 ،وابن عم ه ،ًا، سی د عرتتهفرتاه یلتزم علی 
وأبا ولده، يف قارعة الطریق ویقبله ویكرر 

بأبي الوحید الشهید، كما أخربت بذلك : قوله
السی دة عائشة ُأم  املؤمنني فیما أخرجه عنها 
احلافظ أبو یعلى املوصلي يف مسنده، وأخذه 

  . )1(من األعالم عنه مجع

                                       
، وعنه اهلیثمي يف 4576ح 55: 8مسند أبي یعلى املوصلي ) 1(

  ، وابن حجر189: 9جممع الزوائد
، ابن عساكر 927: 11، كنز العمال 362: 2يف الصواعق احملرقة 

، 95: مي، املناقب للخوارز549: 42يف تاریخ مدینة دمشق 
 . 96: 1كشف الغم ة 
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 .)1()الغدیر(وقد ذكرناهم يف كتابنا 
وأخرج احلفاظ بأسانیدهم الصحیحة عن ابن 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه خرجت أنا والنيب ـ : قال عب اس
ـ وعلي ـ رضي اهللا عنه ـ  يف  و آِلِه و س ّلم

ـ  علي حیطان املدینة، فمررنا حبدیقة فقال 
دیقة یا ما أحسن هذه احل>: رضي اهللا عنه ـ 

، حدیقتك يف اجلن ة أحسن منها: فقال !رسول اهللا
بكى حّتى  ُثم رأسه وحلیته،  إىلأومأ بیده  ُثم 

ضغائن يف : قال ما یبكیك؟: قیل .عال بكاؤه 
  . )2(<یفقدوني حتـّىصدور قوم ال یبدوا لك 

 النيب وضع  ُثم >: ويف لفظ عن أنس بن مالك
فقال   .فبكى  علي رأسه على إحدى منكيب 

ضغائن يف : قال ما یبكیك یا رسول اهللا؟ : لـه
 )3(<صدور أقوام ال یبدوا حت ى أفارق الدنیا

  .احلدیث 
فلم ا خال يل >: أمري املؤمننيويف لفظ عن 
  . أجهش باكیا  ُثم الطریق، اعتنقين 

  یا رسول اهللا ما یبكیك؟: قلت

                                       
 . 173: 7الغدیر ) 1(
، املصنف البن 293: 2، مسند البزار 73: 11املعجم الكبري ) 2(

: 13، كنز العمال 156: 9، جممع الزوائد 371: 6أبي شیبة 
 . 239: 23، هتذیب الكمال 142
 . 324: 42، تاریخ مدینة دمشق 118: 9جممع الزوائد ) 3(
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ضغائن يف صدور أقوام ال یبدوا لك  :قال
  .احلدیث  )1(<يإال  من بعد

ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم وكان ـ 
  یستحفیه عن صربه وجلده ویقول 

كیف صربك >: ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ 
حلیته  إىلوأهوى بیده  إذا خضبت هذه من هذه؟

أما بینت يل ما بینت : علي ورأسه، فقال 
من فلیس ذلك من مواطن الصرب، وإمن ا هو 

ص ّلى فیتسلى ـ  )2(<مواطن البشرى والكرامة
ـ بذلك الكالم الطیب اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم 

ـ علیه الس الم ـ  املعرب عن عظمة نفسیات علي 
  .ومبلغ تفانیه يف اهللا تعاىل 

ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم وتراه یضم ـ 
ن صدره ویقبله م إىلاحلسن السبط  حمم دأبا 

 إىلیتذكر بأّن أحشاءه من فم ه  ّملافم ه وسرته 

                                       
: وقال 118: 9، جممع الزوائد427: 1مسند أبي یعلى) 1(
رواه أبو یعلى والبزار، وفیه الفضل بن عمريه وثقه ابن >

، تاریخ مدینة <حب ان وضعفه غريه، وبقیة رجاله ثقات
، 355: 3، میزان االعتدال240: 23، هتذیب الكمال323: 42دمشق

: 7) الغدیر(كتاب املؤلف  إىلوارجع  230: 1جواهر املطالب
 .لإلطالع  173
، وعنه جممع 13043ح 372: 11املعجم الكبري للطرباني ) 2(

 193: 16، كنز العمال 802: 1، ُأسد الغابة 190: 9الزوائد 
 . 44216ح
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  .سرته ستقطع بالسم  النقیع 
ویشم ه ویقبله  إلیهویضم احلسني السبط 

ویقبل منه مواضع السیوف والرماح والطعون 
وخيص من جوارحه بالقبلة شفتیه، علمًا منه 
  بأما ستضربان 

  .بالقضیب 
ـ على ّلم ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س یقیم ـ 

حسینه ورحيانته مأمتًا حینًا بعد حني، يف بیوت 
علیه حزنه یأخذ  ُأمهات املؤمنني، ومهم ا اشتد 

 إىلاملسجد  إىلحسینه على حضنه ویأتي به 
جمتمع الصحابة وهو یبكي، وعیونه تدمع، 
ودموعه تسیل، فريیهم احلسني الرضیع وتربة 

لون إن  ُأميت یقت>: كربالئه يف یده ویقول هلم
  . هذا، وهذه تربة كربالء

تربة كربالء ویشم ها : أو یأخذ تربته
ویبكي، ويف لسانه ذكر مقتله ومصر عه، وهو 

  .< ریح كرب وبالء: یقول
: ویح كرب وبال، أو یقول: أو یقول

  .< كربالء، أرض كرب وبالء>
والذي نفسي بیده إن ه لیحزنين، >: أو یقول

  ؟<فمن هذا یقتل حسینا  بعدي
خذ حسینًا على حجره ويف یده تربته أو یأ



                                          محاضرة ألقاها الشيخ األميني بسورية      
141 

  

یا لیت شعري من >: احلمراء وهو یبكي ویقول
  )1(؟<یقتلك بعدي

خيربها أبوها ـ  ّملاوترى الصدیقة الطاهرة 
ـ بأا أسرع حلوقًا ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم 

به من أهل بیته یسرها هذا النبأ وتأنس 
 حمم داة آل ، وإن هو إال  لعلمها بأّن حی)2(به

حفت باملكاره والقوارع والطامات، ولوال 
احلذر واجلزع من تلكم املصائب اهلائلة 

فأي مسوغ للزهراء فاطمة  ،النازلة بساحتهم
يف استیائها من حیاهتا؟ وحیاهتا السعیدة هي 
أحسن حیاة وأحالها وأسعدها وأمجلها وأعظمها 
فخرًا، زوج هو شاكلة أبیها يف فضائله 

                                       
ستوافیك أحادیث هذه ُكّلها بأسانیدها ومصادرها ) 1(

 ) .املؤلف(ونص ها وفص ها بعید هذا  
، مسند 518: 1ماجة بن، سنن ا2450ح 1904: 4صحیح مسلم) 2(

  Ãوصححه حمققه 282: 6أمحد
Ä وصححه،  46: 4الشیخ شعیب األرنؤوط، املستدرك للحاكم

: 22ووافقه الذهيب يف تلخیص املستدرك، املعجم الكبري للطرباني
 أبيوصححه حمققه، املصنف البن  225: 9، مسند أبي یعلى420

، 40: 2، حلیة األولیاء 96: 5، سنن النسائي 269: 7شیبة 
وصححه حمققه، اآلحاد واملثاني  8: 5اهویة بن ر إسحاقمسند 

، اجلامع 764: 2،  فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل 357: 5
وصححه حمققه الشیخ  423: 1، مشكاة املصابیح 331: 1الصغري 

  ، اإلصابة يف متییز الصحابة البن حجر 1358: 1األلباني، 
 وغريها من املصادر الكثرية 108: 8، الطبقات الكربى 161: 2

 .عن السی دة عائشة 
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وأوالد من البنني مثل احلسنني رحيانيت وفواضله، 
ـ، سی دي ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم رسول اهللا ـ 

شباب أهل اجلّنة، ال ميثالن بنظري، ویقصر عن 
بلیغ طلق ذلق، ومن  ُكّلبلوغ نعتهما وصف 

البنات مثل العقیلة زینب، جوهرة القد س 
  .والكمال والشر ف واملنعة 

ئٍذ فاطمة من احلیاة وهي فلماذا تستاء عند
بعد يف عنفوان شبیبتها الغضة مل تبلغ 

  مناها، ومل تنل آماهلا من احلیاة؟
وملاذا تدعو وتسأل رهبا أن یعجل هلا 
وفاهتا، وهي بعد مل تدرك من أوالدها ما 
تتمناه األ مهات، هتون دون تلكم األماني 
علیهّن املصائب، وحتلو لدیهن مرارة الدنیا، 

تلید وطارف؟ ُكّلا وتفدي دو  
وملاذا ترفع الید عن حضانة أوالدها، 
وتفرغ منهم حجرها، وترضى بیتمهم، وهم بعد 

  ما شبوا وما زهوا؟ 
 حمم دوملاذا تأنس بذبول أورادها أوراد آل 

وهي يف بدو النضارة، ومل حتط بعد من تلكم 
وملاذا تعیف أنوار حقلها الزاهي ومل  األزهار؟

  تفتح بعد أكمامها؟
فراق بعلها، وتدع حبیبها ألیف  وملاذا حتب 

األسى واهلم  واجلوى، حزنه بعدها سرمد، ولیله 
  يف فراقها مسه د؟
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وملاذا ذلك الفرح واجلذل من اقرتاب األجل 
  ودنو املوت؟

ختلصًا من هول تلكم النوائب  اإّل ذاه ُكّلإّن 
اليت كانت تعلمها، أخذًا من أبیها الصادق 

اطمة ـ سالم اهللا علیها ـ املصدق، ومل تك ف
تتصور لنفسها منجى  ومرجتى وملجأ تثق 
بالطمأنینة لدیها، وسكون اخلاطر يف محاها غري 
جوار رب ها الكرمي، والغض عن هذه احلیاة 

  .ومرارهتا وحالها 
ماذا تصنع فاطمة باحلیاة وهي ترى أباها 

ـ طیلة حیاته  ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمـ 
ف الشجون، قد قضى حیاته بعني عربى، وقلب حلی

مكمد حمزون، وزفرة وحسرة، وهلفة دفینة بني 
جواحنه، كمدًا على أهل بیته، یقیم حلسینه 
السبط املأمت من لدن والدته وهلم جر ا، یوم 
كان رضیعًا وفطیمًا وفتی ًا، وقد اختذ رسول 

ـ  ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلماهللا بیوت نبیه ـ 
دار حزن وبكاء منذ ولد رحيانة رسول اهللا 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه ـ  إلیهاحلسني العزیز، یأتي 
ـ برتبته احلمراء ممثلني بذلك و آِلِه و س ّلم 

  .مصرعه ومقتله 
هذه مواقف تارخيیة إسالمیة هامة سج ل لنا 
التاریخ منها شطرًا وإن مل ُتبق  لنا الظروف 

الیسري، فإلیك نبذة الغابرة منها إال  النزر 
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  ـ 1ـ 
  مأتم

  الميالد أُقيم هذا المأتم
  في أول ساعة من والدة الشهيد المفدى

 
: بن احلسني البیهقي قال أمحدأخرج احلافظ 

املفسر ،  حمم دالقاسم احلسن بن  أبوأخربنا 
احلفید،  عبد اهللابن  حمم دبكر  أبوأخربنا 

بن عامر  أمحدن ب عبد اهللاحد ثنا أبو القاسم 
بن  علي ، حدثين أبيالطائي بالبصرة، حد ثين 

 ،أبيموسى بن جعفر، حدثين  ،أبيموسى، حدثين 
، حدثين علي بن  حمم د ،أبي، حدثين حمم دجعفر بن 

حدثتين أمساء بنت : بن احلسني قال علي  ،أبي
قبلت جدتك فاطمة باحلسن >: عمیس، قالت

  .< واحلسني فلم ا ولد احلسن
فلم ا ولد احلسني >: قوهلا إىلث بطوله احلدی

ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ  النيب فجاءني 
يف  إلیهیا أمساء، هاتي ابين، فدفعته : فقال

خرقة بیضاء، فأّذن يف أذنه الیمىن، وأقام يف 
  .وضعه يف حجره وبكى  ُثم الیسرى، 

وأمي مم   أبيفداك : فقلت: قالت أمساء
  بكاؤك؟
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  .  على ابين هذا :قال
  ! إّنه ولد الساعة: قالت أمساء

یا أمساء، تقتله الفئة الباغیة، ال : قال
 یا أمساء،  : قال ُثم أناهلم اهللا شفاعيت، 

ال ختربي فاطمة هبذا، فإن ها قریبة عهد 
  .احلدیث   <بوالدته

 )1(املؤید اخلوارزمي أبووأخرجه احلافظ 
،  88ـ  87 :1خلیفة الزخمشري يف مقتل احلسني 

  .سناده عن احلافظ البیهقي إب
ذخائر (وذكره احلافظ حمب الدین الطربي يف 

أبي  اإلمامنقال  عن مسند  )119ص: العقىب
، والسی د  احلسن الرضا ـ علیه الس الم ـ

 )الصراط السوي(حممود الشیخاني املدني يف 
املوجود عندنا خبط السی د املؤلف عن احملب عن 

 . )2(املسند
أمري  اإلمامن فص لنا القول يف مسند وحن

ـ علیه الس الم ـ من كتابنا  املؤمنني
 علي  اإلماميف مبلغ اعتبار مسند  )الغدیر(

احلسن الرضا لدى أعالم السلف وأخذ أبي 

                                       
ـ  398: ترمجنا لـه يف اجلزء الرابع من كتابنا الغدیر) 1(

 ) .املؤلف( 407
 .مل نعثر علیه فیما ذكره من املصادر وال يف غريها )2(
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ُأمة من احلفاظ ومشایخ احلدیث عنه، وثقتهم 
 .واحتجاجهم به، وتعاطیهم نسخته باملال 

  
  قال األميني

ل تأبني ُأقیم للحسني الطه ر لعل هذا أو ل حف
ص ّلى املقد س بدار رسول اهللا ـ  اإلسالمالشهید يف 

ـ، ومل تسمع أذن الدنیا اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم 
قبل هذا أن ینعقد ملولود غري ولید الزهراء 
الصدیقة يف بسیط األرض مأمت حني ولدته ُأمه 

  .بدال  من حفل السرور واحلبور والتباشري 
یقرع قط مسعًا نبأ ولید ینعى به منذ  ومل

استهالله، حني قدم مستوى الوجود، بدل نشید 
التهاني، ویذكر من أو ل ساعة حیاته حدیث 

  .قتله ومقتله ومصرعه 
اخلامت عن  إىلومل ینبئ التاریخ من لدن آدم 

أبیه عوض هدایا األفراح تربة  إىلولید یهدى 
قلبه،  مذحبه حّتى یتمكن منه احلزن يف أعماق

  .وحبة فؤاده
شأن خاص  لدى  لـهفكأّن یوم والدة احلسني 

العظیم، ذلك تقدیر العزیز  اهللا العلي 
العلیم، مل یقدره یوم سرور آلل اهللا، أهل 
البیت الطاهر، وكأّن األسى تاءمه يف الوالدة، 
فكد ر علیهم صفو العیش، ونغص طیب حیاهتم، 

أن ترفع واجتّث من تلكم البیوت اليت أذن اهللا 
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ویذكر فیها امسه ُأصول املسر ة، وهبجة 
  .التداعة، وجعلها ألهلها دار احلزن 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه وذلك بعدما فاوض رسول اهللا ـ 
ـ جربیل علیه السالم حول أمر و آِلِه و س ّلم 

ولده القتیل، وعلم بالیقني التام  أّنه أمر 
من اهللا كما جاء فیما أخرجه  لـهال مرد  

افظ أبو احلسني الدارقطين يف مسنده أّن رسول احل
  اهللا 
ـ حني أخربه جربیل ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ 

یا جربیل >: فقال علي أّن ُأمته ستقتل حسني بن 
  أفال أراجع فیه؟

  . )1(<ال، ألّنه أمر قد كتبه اهللا: قال
 ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلموكان رسول اهللا ـ 

ـ حيبذ یوم ذاك كتمان هذا النعي من ُأم  
رحيانته، شفقة وعطفًا علیها، وحلدیث عهدها 
بالوالدة، واألم  عطوف حنون، واملرأة لیس 
فیها جتلد الرجل جتاه املصائب، والرضیع ألیف 
ثدیها، وربیب حجرها، ووردة صدرها طیلة 
اللیل والنهار، فكیف التصرب هلا عندئذ لو 

ت ولدها؟وبأي تنشط وطیب اطلعت على مقدرإ
نفس بعد حتاضنه؟وبأیة أمنیة، ورغبة يف أمل 

                                       
  . 197: 14تاریخ مدینة دمشق ) 1(
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ترضعه، وتقاسي دون تربیته الشدائد؟وبأي 
طمأنینة وسكون خاطر جذالن تداعبه 
وتالعبه؟وبأي أنشودة فرح تطوف حول مهده 

  وترقده؟
  .وبأي لسان وبیان ومقال تناغیه 

نعم، تناغیه، وحق  أل م احلسني أن تناغیه 
  .واحسینًا، واحسینًا، واحسینًا : دهتاوأنشو

  :أو تقتبس من كالم أبیها اآلتي وتناغیه 
كربال الزلت *** **كربال یا كربال یا كربال

  كربًا وبال
أفهل بقي ذلك السر  الفجیع مكتومًا من 

  .التايل؟ الها اهللا  إىلالزهراء الصدیقة 
النهایة من  إىلأّنى یبقى ستريًا  ُثم أّنى، 
  لید القتیل وإن كتمه أبوها ُأم  الو

ـ وبالغ يف ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ 
  كتمانه عنها؟

أّني یتأّتى ذلك، ووفود املالئكة  ُثم أّنى 
هتبط بإذن رهبا یومًا بعد یوم، ومرة بعد 
ُأخرى، يف وقت حمی ن، ومیعاد معی ن، وتنعى 
احلسني العزیز، وجيدد تأبینه حفال  بعد حفل، 

ملأمت ینعقد يف بیوت ّأمهات املؤمنني، وقد وا
ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه أبكى اهللا عیون نبیه ـ 

ـ وأزواجه والصحابة األو لني على احلسني، و س ّلم 
ید، وأخذت يف  إىلوتربة كربالء تنتقل من ید 
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قارورة كرمز ناطق عن الشهید املفدى يف بیت 
ـ مبشهد  آِلِه و س ّلمص ّلى اهللا ع َلی ِه و رسول اهللا ـ 

  .من الُكّل ومنظر
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- 2  -  
  مأتم الرضوعة

 

أخرج احلافظ احلاكم النیسابوري يف 
أخربنا >: ، قال)176/  3املستدرك الصحیح (

أبو عبد اهللا حمم د بن علي اجلوهري ببغداد، 
ثنا أبو األحوص حمم د بن اهلیثم القاضي، 
 ثنا حمم د بن مصعب، ثنا األوزاعي، عن أبي

عم ار شد اد بن عبد اهللا، عن ُأم  الفضل بنت 
احلارث، أّنها دخلت على رسول اهللا صّلى اهللا 

یا رسول اهللا، : وسلم فقالت] وآله[علیه 
 . إنِّي رأیت حلمًا منكرًا اللیلة

 وما هو؟ : قال
 إّنه شدید : قالت
 وما هو؟ : قال
رأیت كأّن قطعة من جسدك قطعت : قالت

 ! ووضعت يف حجري
] وآله[ل رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه فقا

  رأیت خريًا، تلد فاطمة : وسلم ـ 
ـ إن شاء اهللا ـ غالمًا فیكون يف حجرك، 
فولدت فاطمة احلسني، فكان يف حجري كما قال 

وسلم، ] وآله[رسول اهللا  صّلى اهللا علیه 
فدخلت یومًا إىل رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

ه، ُثم  حانت وسلم ـ فوضعته يف حجر] وآله[
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منِّي التفاتة فإذا عینا رسول اهللا ـ صّلى 
وسلم ـ  هتریقان من ] وآله[اهللا علیه 

 ! الدموع
یا نيب اهللا، بأبي أنت وأمي : فقلت: قالت
 ما لك؟ 
ـ علیه الصالة  أتاني جربئیل: قال

 . ميت ستقتل ابين هذاا فأخربني أن  والس الم ـ 
 هذا؟ : فقلت
بة من تربته نعم، وأتاني برت: فقال

 .<محراء
هذا حدیث صحیح على شرط >: فقال احلاكم

 .<الشیخني ومل خيرجاه
حد ثنا أبو >: قال 179وأخرجه يف ص 

سحاق إالعب اس حمم د بن یعقوب، ثنا حمم د بن 
الصنعاني، ثنا حمم د بن إمساعیل بن أبي 
مسینة، ثنا حمم د ابن مصعب، ثنا األوزاعي، 

قال يل : لفضل قالتعن أبي عم ار، عن ُأم  ا
وسلم ـ ] وآله[رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

ـ علیه الص الة  إن  جربیل: واحلسني يف حجره
 .أخربني أن  ُأم يت تقتل احلسنيوالس الم ـ 

قد اختصر ابن أبي مسینة هذا : فقال
احلدیث، ورواه غريه عن حمم د بن مصعب 

 .<بالتمام
دالئل (وأخرجه احلافظ البیهقي يف 
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حد ثين >: قال$ لدى ترمجة احلسني ) نبو ةال
حمم د بن عبد اهللا احلافظ ـ یعين احلاكم 
النیسابوري ـ، أخربنا أبو عبد اهللا حمم د بن 
علي اجلوهري ببغداد، باإلسناد واللفظ 

 .)1(<املذكورین
تاریخ (وأخرجه احلافظ ابن عساكر يف 

أخربنا عالیًا أبوعبداهللا >: قال )الشام
أ أبو بكر البیهقي، نا حمم د الفرواي، أنب

بن عبد اهللا احلافظ بإسناد احلاكم ولفظه 
 .)2(<األولني

أخربنا أبو القاسم بن >: وقال
السمرقندي، أنا أبو احلسني بن النقور، 
أنا أبو احلسن بن أمحد حمم د بن عمران 
املعروف بابن اجلندي، نا أبو روق أمحد بن 

ـ  )4(ي، نا الرقاش)3(حمم د بن بكر اهلراتي
  یعين العباس بن

، نا حمم د بن إمساعیل أبو مسینة،  ـ الفرج 

                                       
 .468: 6دالئل النبوة للبیهقي ) 1(

 .196: 4تاریخ مدینة دمشق  البن عساكر ) 2(

اهلزاني بكسر اهلاء وفتح املعجمة : الصحیحكذا و) 3(
 .املشددة بطن من العتیك من ربیعة

 ) .املؤلف(الریاشي : كذا والصحیح) 4(
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 :سناد بلفظعن حمم د بن مصعب باإل
رأیت یا رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

وسلم ـ رؤیا أعظمك أن أذكرها ] وآله[
 . لك

رأیت كأّن بضعة : اذكریها، قالت: قال
منك قطعت فوضعت يف حجري، فقال ـ صّلى اهللا 

فاطمة حبلى تلد : وسلم ـ ] هوآل[علیه 
 . غالمًا، ُأّمسیه حسینًا، وتضعه يف حجرك

فولدت فاطمة حسینًا، فكان يف : قالت
حجري أرب یه، فدخل علي  یومًا وحسني معي، 

 . فأخذ یالعبه ساعة، ُثم  ذرفت عیناه 
 ما یبكیك؟ : فقلت
هذا جربیل خيربني أن  ُأميت تقتل ابين : قال

 )1( !<هذا
 

  :سانيدرجال األ
بن  ـ أبو عبد اهللا حمم د بن أمحد بن علي 1

خملد البغدادي اجلوهري، الرئیس املعروف 
عن ثالث وتسعني  357بابن احملرم، املتوىف سنة 

 .)2(سنة

                                       
 .196: 14تاریخ مدینة دمشق ) 1(

ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف سري أعالم : ابن احملرم) 2(
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ـ حمم د بن اهلیثم بن محاد بن واقد، أبو 2
عبد اهللا أبو األحوص قاضي عكربا البغدادي 

                                                                                               
د  اإلمام املفيت أبو عبد اهللا، حمم : ابن احملر م>: 60: 16النبالء 

بن أمحد بن علي بن خملد البغدادي اجلوهري احملتسب، عرف 
 .بابن احملر م، من أعیان تالمذة ابن جریر

مسع احلارث بن أبي أسامة، وإبراهیم بن اهلیثم البلدي، 
 .وحمم د بن یوسف بن الطیاع، والكدميي وطبقتهم

 .ال بأس به: قال الدارقطين
 .مل یكن بذاك: وقال ابن أبي الفوارس

ئة، على امات يف ربیع اآلخر سنة سبع ومخسني وثالمث: قلت
 Ã      .<ثالث وتسعني سنة

Äيف  337: 1وقال اخلطیب البغدادي يف تاریخ بغداد
ال : سألت أبابكر الربقاني عن ابن احملرم؟ فقال.. >: ترمجته
                                                                      .<بأس به

: 2وقال ابن األثري اجلزري يف اللباب يف هتذییب األنساب 
حمم د بن أمحد بن علي بن خملد بن أبان اجلوهري >: 173

بغدادي، صحب حمم د  بن جریر : احملرمي، املعروف بابن احملرم
الطربي، روى عن إبراهیم بن اهلیثم البلدي، وأبي إمساعیل 

نه أبو احلسن بن رزقویة، وأبو علي  الرتمذي وغريمها، روى ع
 .<بن شاذان، وأبو نعیم األصبهاني وغريهم، وكان ال بأس به

: 128: 3وقال ابن العماد احلنبلي يف شذرات الذهب 
وهو الرئیس أبو عبد اهللا بن حمم د بن أمحد بن علي  بن خملد >

البغدادي اجلوهري، الفقیه احملتسب، تلمیذ حمم د بن جریر 
.                                                   <..ال بأس به: قال الربقاني. .الطربي 

  
، 214: 5األنساب للسمعاني : وارجع يف ترمجته إىل

، میزان االعتدال 351: 11  البدایة والنهایة البن كثري
املنتظم البن  51: 5، لسان املیزان البن حجر 462: 3للذهيب 
 . 167: 1اإلسالم للذهيب  ، تاریخ355: 8اجلوزي 
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 كان من>: قال ابن خراش: 279املتوىف سنة 
من >: ، وقال الدارقطين<األثبات املتقنني
ثقة >: ، وقال أیضًا)1(<الثقات احلفاظ

، وذكره ابن حب ان يف )2(<مأمون حافظ
، وقال )3(<مستقیم احلدیث>: الثقات وقال

 .)5)(4(<ثقة>: مسلمة بن قاسم
                                       

 .574: 26هتذیب الكمال للمزي ) 1(

 .املصدر السابق) 2(

 .املصدر السابق) 3(

 .498: 9هتذیب التهذیب البن حجر ) 4(

ترمجه غري واحد، قال اخلطیب البغدادي يف : أبو األحوص) 5(
ـ حمم د  بن اهلیثم بن محاد بن  1790>: 133: 4تاریخ بغداد

 .ویعرف بأبي األحوص  موىل ثقیفواقد، أبو عبد اهللا
كان من أهل الفضل، ورحل يف احلدیث إىل . قاضي عكربا

 ..الكوفة، والبصرة والشام، ومصر 
حمم د  : مسعت عبد الرمحن بن یوسف ـ یعين ابن خراش ـ یقول

 . بن اهلیثم من األثبات املتقنني
ذكر أبو احلسن الدارقطين : حد ثنا أبو بكر الربقاني قال

  Ãاهلیثم القاضي  األحوص حمم د  بن أبا
Ä كان من الثقات احلفاظ: قال>                                                                                .

قال أبو العب اس .. >: 574: 26ويف هتذیب الكمال للمزي 
حمم د  بن اهلیثم : بن عقدة بن عبد الرمحن بن یوسف بن خراش

 .ألثبات املتقننيمن ا
 .كان من الثقات احلفاظ: وقال الدارقطين

 .ثقة، مأمون، حافظ: وقال يف موضع آخر
كان من أهل الفضل، ورحل يف : وقال أبو بكر اخلطیب
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ـ حمم د بن مصعب بن صدقة أبو عبد اهللا 3
: 208القرقساني نزیل بغداد، املتوىف سنة 

رجال الرتمذي وابن ماجة، قال ابن  من
كان كثري >: ، وقال اخلطیب)1(<ثقة>: قانع

الغلط لتحدیثه من حفظه، ویذكر عنه اخلري 
 .)1)(2(<والصالح

                                                                                               
 .احلدیث إىل الكوفة، والبصرة، والشام، ومصر 

 .<..مستقیم احلدیث: وذكره ابن حب ان يف الثقات وقال
معرفة من لـه روایة يف الكتب وقال الذهيب يف الكاشف يف 

حمم د بن اهلیثم أبو األحوص، قاضي عكربا، >: 227: 2الستة 
 .عن أبي نعیم، وسعید بن أبي مرمي، كان حيفظ

ثقة حافظ، وعنه ابن ماجة، والنجار، : قال الدارقطين
 .<ق279وأبو بكر الشافعي، مات 

احلافظ : أبو األحوص>: 605: 2وقال يف تذكرة احلفاظ 
 . ة قاضي عكربا، حمم د  بن اهلیثم بن محاد البغدادي احلج 

حد ث عن أبي نعیم، وعبد اهللا بن رجاء، وأبو مسلم بن 
 .إبراهیم النفیلي وخالئق

وعنه ابن ماجة، وابن صاعد، وأبو عوانة وعثمان بن 
 .< مساك، وأبو بكر اإلسكايف، وأبو بكر الشافعي وخلق

، هتذیب الكمال 133: 4تاریخ بغداد: وارجع إىل ترمجته يف
، تذكرة 440: 9، هتذیب التهذیب البن حجر 574: 26للمزي 

، تقریب 156: 13، سري أعالم النبالء 605: 2احلفاظ للذهيب 
، شذرات 132: 7، األعالم للزركلي 142: 2التهذیب البن حجر 

 .342: 2الذهب البن العماد احلنبلي 
 .406: 9هتذیب التهذیب ) 1(
 .460: 26ال هتذیب الكم) 2(
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ـ عبد الر ح من بن عمرو بن أبي عمر 4
الفقیه املتوىف سنة : وأبو عمرو األوزاعي

، وّثقه ةمن رجال الصحاح الست 158
كان >: ل ابن سعدالدارمي وابن معني، وقا

كثري  ،ثقة، مأمونًا، صدوقًا، فاضال ، خی رًا
، ووثقه یعقوب )2(<احلدیث والعلم والفقه

شامي >: بن شیبة وآخرون، وقال العجلي
                                                                                               

ترمجه غري واحد فقال اهلیثمي : حمم د بن مصعب القرقساني) 1(
  Ãوثقه>: 287: 1يف جممع الزوائد 

Ä أمحد وروى عنه>. 
وقال أبو زرعة >: وقال يف خالصة تذهیب هتذیب الكمال

 .<..صدوق 
حمم د بن مصعب >: 102: 8وقال الرازي يف اجلرح والتعدیل 

نا .. وأبي بكر بن أبي مرمي  القرقساني روى عن األوزاعي،
عبد الرمحن، نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل فیما كتب إيل 

ال بأس به، : مسعت أبي ذكر حمم د  بن مصعب فقال: قال
 .. وحدثنا عنه بأحادیث 
سألت أبا زرعة عن حمم د  بن مصعب : نا عبد الرمحن قال

صدوق يف احلدیث، ولكنه حدث بأحادیث : القرساني؟ فقال
 .<نكرةم

، هتذیب 44: 4تاریخ بغداد   : وارجع إىل ترمجته يف
، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف 461: 26الكمال للمزي 

، 42: 4، میزان االعتدال للذهيب 222: 2الكتب الستة  
، 134: 2، تقریب التهذیب 404: 9هتذیب التهذیب البن حجر 

لباب يف ، ال143: ، حبر الدم للمربد103: 2شذرات الذهب 
، تاریخ مدینة دمشق البن 27: 3هتذیب األنساب البن األثري 

 . 373: 14، تاریخ اإلسالم  للذهيب 398: 55عساكر 
 . 488: 7الطبقات الكربى ) 2(
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، وأثىن علیه )1(<ثقة من خیار املسلمني
 .)2(باإلمامة مجع

                                       
 . 218: 6هتذیب التهذیب ) 1(
األوزاعي ترمجه غري واحد قال ابن حجر يف هتذیب التهذیب ) 2(
بن أبي عمرو، وامسه  عبد الرمحن بن عمرو: الستة>: 217: 6

 ..حيمد الشامي أو عمرو األوزاعي الفقیه
روى عنه مالك، والشعبة، والثوري، وابن املبارك، 
وابن أبي الزناد، وعبد الرزاق، وبقیة وبشر بن بكر، 
وحمم د بن حرب، وهقل بن زیاد، وحيیى بن سعید القطان، 

..                  وشعیب بن إسحاق، وأبو ضمرة املدني
   

كان اسم األوزاعي عبد العزیز : قال أبو زرعة الدمشقي
فسمى نفسه عبد الرمحن،وكان أصله من سبأ السند، وكان 
ینزل األوزاع فغلب ذلك علیه، وإلیه فتوى الفقه ألهل 
الشام، لفضله فیهم وكثرة روایته، وبلغ سبعني سنة، وكان 

 .فصیحًا ورسائله تؤثر
األئمة يف احلدیث : قال عمرو بن علي عن ابن مهديو

   Ãاألوزاعي، ومالك والثوري، ومحاد: أربعة
Äبن زید. 

ما كان بالشام أعلم : وقال أبو عبید عن ابن مهدي
 .بالسنة منه

ثقة ما أقّل ما روى : وقال عثمان الدارمي عن ابن معني
 .عن الزهري

 إما متبع ملا مسع : وقال أبو حامت
أجاب األوزاعي يف : مسهر عن هقل بن زیاد وقال أبو

 .سبعني ألف مسألة أو حنوها
 .كان إمام أهل زمانه : وقال ابن عیینة

كان عندنا أرفع : وقال ُأمیة بن یزید بن أبي عثمان
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ـ شداد بن عبد اهللا القرشي أبو عم ار 5
ري، من رجال الصحاح غري البخا: الدمشقي

، وأبو )1(وهو يف األدب املفرد، وثقه العجلي
 ، )2(حامت

، )4(، ویعقوب بن سفیان)3(والدارقطين
 .)5(وغريهم

                                                                                               
 .من مكحول، مجع العبادة والورع والقول باحلق  

، وكان ثقة مأمونًا صدوقًا 88ولد سنة : وقال ابن سعد
 .كثري  احلدیث والعلو والفقه فاضال  خريًا

.                                         كان األوزاعي حافظًا : وقال ابن یونس: قلت
كان من فقهاء أهل : وقال ابن حب ان يف الثقات      

 .< الشام وقرائهم وزهادهم
، سري أعالم 178: 1تذكرة احلفاظ : وارجع إىل ترمجته يف

، الثقات 584: 1قریب التهذیب البن حجر ت ،107: 7النبالء 
، الكاشف يف 307: 17، هتذیب الكمال للمزي83: 2للعجلي 

: ، حبر الدم638: 1معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة  
، الوايف بالوفیات 483: 9تاریخ اإلسالم  للذهيب  ، 97

، 123: 10، البدایة والنهایة البن كثري 123: 18للصفدي 
: 2، التاریخ الصغري للبخاري 163: 35دمشق تاریخ مدینة 

، 972: 2، التعدیل والتجریح 326: 5، التاریخ الكبري 116
، شذرات الذهب البن العماد 266: 5اجلرح والتعدیل للرازي 

 .393: 1احلنبلي 
 .45: 1معرفة الثقات للعجلي ) 1(
 .400: 12هتذیب الكمال للمزي ) 2(
 .400: 12هتذیب الكمال للمزي ) 3(
 .279: 4هتذیب التهذیب ) 4(
أبو عمار الدمشقي ترمجه غري واحد، قال الرازي يف ) 5(
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شداد بن عبد اهللا أبو عم ار >: 329: 4اجلرح والتعدیل

الدمشقي موىل معاویة بن أبي سفیان، روى عن أبي أمامة 
وواثلة األسقع، روى عنه األوزاعي وعكرمة بن عم ار، مسعت 

                                                                   ... أبي یقول ذلك
Ã 
Äحدثين شداد بن عبد اهللا وكان : عن حيیى بن أبي كثري قال

 .مرضیًا
حدثنا عبد الرمحن، أنا یعقوب بن إسحاق اهلروي فیما 

: كتب ـ إىل أّن قال ـ أنا عثمان بن سعید الدارمي قال
ي یروي عنه األوزاعي ما أبو عمار الذ: قلت لیحیى بن معني

 .                                  شداد لیس به بأس: حاله؟ فقال
سألت أبي عن شداد بن عبد اهللا : حدثنا عبد الرمحن قال

 .   <هو ثقة: أبي عمار؟ فقال
شداد بن عبد اهللا >: 399: 12وقال املزي يف هتذیب الكمال 

ال علي بن املبارك ق.. القرشي األموي، أبو عم ار الدمشقي 
 .حدثنا شداد وكان مرضیًا : عن حيیى بن أبي كثري

: وقال النضر بن حمم د  اجلرشي، عن عكرمة بن عم ار
أمامة وواثلة وصحب  احدثنا شداد أبو عم ار وقد لقي أب
 .أنس إىل الشام، وأثىن علیه فضال  وخريًا

: وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي وأبو حامت والدارقطين
 .ةثق

وقال عثمان بن سعید الدارمي، وإبراهیم بن عبد اهللا 
وقال .لیس به بأس : بن اجلنید عن حيیى بن معني والنسائي

 .< ..صدوق: صاحل بن حمم د  البغدادي
شداد بن عبد >: 279: 4وقال ابن حجر يف هتذیب التهذیب 

  لقي.. اهللا القرشي أبو عم ار الدمشقي
ىل الشام، وأثىن علیه فضال  أمامة وواثلة وصحب أنسًا إ اأب

 . وخريًا
ثنا شداد بن عبد اهللا وكان : وقال حيیى بن أبي كثري

 . مرضیًا 
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ـ ُأم الفضل لبابة بنت احلارث أخت 6
میمونة ُأم  املؤمنني، صحابیة، من رواة 

 .)1(ةالصحاح الست
ـ أبو العب اس حمم د بن یعقوب األصم 7

قته وصدقه مل خيتلف يف ث 346املتوىف سنة 

                                                                                               
 . ثقة : وقال العجلي، وأبو حامت والدارقطين

 .صدوق: وقال صاحل بن حمم د
وذكره ابن حب ان يف الثقات، وقال یعقوب بن : قلت
 .<ثقة: سفیان

، 257: 1 للبخاري التاریخ الصغري: وارجع إىل ترمجته يف
، تاریخ 357: 4، الثقات البن حب ان 226: 4التاریخ الكبري 

: 12، هتذیب الكمال للمزي 418: 22مدینة دمشق البن عساكر 
، الكاشف يف معرفة من 450: 1، معرفة الثقات للعجلي 399

: 1، تقریب التهذیب 481: 1 الكتب الستة  يف لـه روایة
، اللباب يف هتذیب األنساب البن ، تاریخ اإلسالم  للذهيب413

.                                                          189: 2األثري 
، 6: 4راجع ترمجتها يف الطبقات الكربى البن سعد ) 1(

، التمهید البن عبد الرب 1907: 4االستیعاب البن عبد الرب 
، 561 :2، التعدیل والتجریح22: 1، تاریخ ابن معني 22: 9

، هتذیب 183: 4، ُأسد الغابة 222: 16تاریخ مدینة دمشق 
، سري أعالم 47: 1، تذكرة احلفاظ 297: 35الكمال للمزي 

  ، 440: 3النبالء 
: 12، هتذیب التهذیب البن حجر 299: 8اإلصابة البن حجر 

  Ã، إسعاف املبطأ برجال املوطأ399
Ä اب ، األنس288: 5، األعالم للزركلي 132: للسیوطي

: 3، اللباب يف هتذیب األنساب البن االثري 641: 5للسمعاني 
: 24، الوايف بالوفیات للصفدي 287: 4،تاریخ اإلسالم   388
 . 165: 6، امتاع األمساع للمقریزي 297
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وصحة مساعاته، وكانت الرحلة إلیه من 
البالد متصلة، ترجم له كثريون من رجال 

 .)1(املعاجم
ـ حمم د بن إسحاق بن جعفر أبو بكر  8

من  270الصاغاني نزیل بغداد املتوىف سنة 
رجال الصحاح غري البخاري، كان أحد احلفاظ 
الر حالني، ثقة، ثبتًا، صدوقًا، مأمونًا، 

ع صالبة يف الدین، واشتهار متقنًا م
بالسّنة، واتساع يف الروایة، وّثقه 

: النسائي، وابن خراش والدارقطين، وقال
ومسلمة بن قاسم،  ، <ثقة وفوق الثقة>

 .)2(وأبو حامت

                                       
ترمجه غري واحد، : أبو العب اس حمم د  بن یعقوب األصم)1(

م د  بن حم: األصم>: 452: 15فقال الذهيب يف سري أعالم النبالء 
یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان، اإلمام احملد ث مسند 
العصر، رحلة الوقت، أبو العب اس األموي موالهم، السناني 

 ..املعقلي النیسابوري األصم
كان یكره أّن یقال له األصم، فكان إمامنا : قال احلاكم

 . املعقلي: أبو بكر بن إسحاق الصبغي یقول
بعد انصرافه من الرحلة،  وإّنما حدث به الصم : قال

 .< ..وكان حمد ث عصره، ومل خيتلف أحد يف صدقه وصحة مساعه
، تذكرة 179: 1األنساب للسمعاني : وارجع إىل ترمجته يف 

: 3، شذرات الذهب البن العماد احلنبلي 861: 3احلفاظ للذهيب
 . 367: 25تاریخ اإلسالم   458: 15، سري أعالم النبالء 346
ترمجه غري واحد، فقال اخلطیب : ن إسحاق الصاغانيحمم د ب) 2(

 



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              120

ـ حمم د بن إمساعیل بن أبي مسینة أبو 9
                                                                                               

حمم د بن إسحاق بن >: 255: 1البغدادي يف تاریخ بغداد
: حمم د  بن إسحاق بن حمم د، أبو بكر الصاغاني: جعفر، وقیل

سكن بغداد، كان أحد األثبات املتقنني، مع صالبة يف الد ین 
 ..واشتهار يف السّنة، واتساع يف الروایة

مسلم بن احلج اج النیسابوري، وأبو : أیضًا وحد ث عنه
عیسى الرتمذي، وأبو عبد الرمحن أمحد بن شعیب النسائي، 

 .وحمم د بن إسحاق بن خزمية النیسابوري، يف كتبهم الصحاح
كان الصاغاني : وبلغين عن ابن مزاحم اخلاقاني قال

 .یشبه حيیى بن معني يف وقته
ويف هتذیب . <..وكان ثقة وفوق الثقة: وقال الدراقطين

  Ãحمم د بن>: 396: 24الكمال للمزي 
Ä  إسحاق بن جعفر  .. 

مسعت منه مع أبي، وهو : قال عبد الرمحن بن أبي حامت  
 .  ثب ت صدوق

 .ال بأس به: وقال النسائي
 .ثقة: وقال يف موضع آخر

 .ثقة مأمون: وقال ابن خراش
 .ثقة وفوق الثقة: وقال الدارقطين

.                                                                                كتاب الثقاتوذكره ابن حب ان يف
كان أحد األثبات املتقنني مع : وقال أبو بكر اخلطیب

 .<..صالبة يف الدین، واشتهار بالسّنة، واتساع يف الروایة
: 52تاریخ مدینة دمشق البن عساكر : وارجع إىل ترمجته يف

، الكاشف يف معرفة من 396: 24ذیب الكمال للمزي ، هت23
: 2، تذكرة احلفاظ 156: 2لـه روایة يف الكتب الستة  

، 157: 20، تاریخ اإلسالم  33: 9، هتذیب التهذیب 573
، 592: 12، سري أعالم النبالء 138: 2الوايف بالوفیات 
: 2، اللباب يف هتذیب األنساب 542: 3األنساب للسمعاني 

243. 
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حافظ ثقة  230عبد اهللا البصري املتوىف سنة 
أبو  من رجال البخاري وأبي داود، وّثقه

حامت، وصاحل بن حمم د، وذكره ابن حب ان يف 
 .)1(الثقات

أبو  ـ احلافظ أمحد بن احلسني بن علي 10
عامًا  74عن  458بكر البیهقي املتوىف سنة 

أحد أئمة >: قال السبكي يف طبقاته:
املسلمني، وهداة املؤمنني، والدعاة إىل حبل 

صويل اهللا املتني، فقیه جلیل، حافظ كبري، ُأ
ر، زاهد ورع، قانت هللا، قائم بنصرة حنری

                                       
ترمجه غري واحد فقال الرازي يف اجلرح : ابن أبي مسینة) 1(

حمم د بن إسحاق بن أبي مسینة البصري، >: 189: 7والتعدیل 
 .<وكان ثقة.. روى عن إمساعیل بن عّلیة، یزید بن زریع

حمم د بن إمساعیل >: 480: 24وقال املزي يف هتذیب الكمال
 ..  أبو عبد اهللا البصري بن أبي مسینة
 .كان غزاء ثقة: حامتقال أبو 

 . كان من شجعان الناس: وقال أبو داود
حمم د  بن إمساعیل بن أبي : وقال صاحل بن حمم د  األسدي

 ..مسینة البصري أبو عبد اهللا كان ثقة
 .<..وذكره ابن حب ان يف الثقات

، التعدیل 3: 2تاریخ بغداد: وارجع إىل ترمجته يف
لـه روایة يف الكتب ، الكاشف يف معرفة من 670: 2والتجریح

: 2، تقریب التهذیب693: 10، سري أعالم النبالء158: 2الستة
، خالصة تذهیب هتذیب 50: 9، هتذیب التهذیب البن حجر55

 . 327: الكمال
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املذهب ُأصوال  وفروعًا، جبل من جبال 
، إىل أمثال هذه من مجل الثناء )1(<..العلم

 .)2(علیه الواردة يف كثري من معاجم الرتاجم
ـ احلافظ علي بن احلسن أبو القاسم بن 11

 ،571عساكر الدمشقي الشافعي املتوىف سنة 
فاظ احلدیث، أحد أكابر ح>: قال ابن كثري

  ومن عين به 
                                       

 .348: 2طبقات الشافعیة الكربى ) 1(
ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف : أمحد بن احلسني البیهقي) 2(

اإلمام احلافظ العال مة : بیهقيال>: 1132: 3تذكرة احلفاظ 
شیخ خراسان أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى 
البیهقي، صاحب التصانیف، ولد سنة أربع ومثانني وثالمثائة 

 .. يف شعبان
كان البیهقي على سرية : قال عبد الغافر يف تارخيه

 .العلماء، قانعًا بالیسري، متجمال يف زهده وورعه
ما من شافعي إال  : أبي املعايل وعن إمام احلرمني
أبا بكر البیهقي فإّن له مّنة على   إّلاوللشافعي علیه مّنة 

 .الشافعي لتصانیفه يف نصرة مذهبه
أبو : قال أبو احلسن عبد الغافر يف ذیل تاریخ نیسابور

بكر البیهقي الفقیه احلافظ األ صويل الد یـّن الورع، واحد 
يف االتقان والضبط، من كبار زمانه يف احلفظ، وفرد أقرانه 

أصحاب احلاكم ویزید علیه بأنواع العلوم، كتب احلدیث 
 .<..وحفظه من صباه، وتفقه وبرع وأخذ يف األ صول

، هدیة 163: 18سري أعالم النبالء : وارجع إىل ترمجته يف
، اللباب يف 438: 1األنساب للسمعاني   ،78: 1العارفني 

: 10التاریخ البن األثري   يف ، الكامل202: 1هتذیب األنساب 
، الوايف بالوفیات 75: 1، وفیات األعیان البن خلكان 52

 .538: 30، تاریخ اإلسالم  للذهيب 219: 6للصفدي 
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طالعًا وحفظًا إّمساعًا وّمجعًا وتصّنیفًا و
ألسانیده ومتونه، وإتقانًا ألسالیبه 

 .)1(<وفنونه
وقد تضافرت مجل الثناء علیه يف مجلة 

 .)2(هام ة من كتب الرتاجم
ـ أبو عبد اهللا الفراوي ـ بضم الفاء 12

ـ نسبة إىل فراوة بلدة قرب خوارزم، حمم د 
ضل بن أمحد الشافعي الصاعدي بن الف

                                       
 .361: 12البدایة والنهایة البن كثري )1(
ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف تذكرة : احلافظ ابن عساكر)2(

م احلافظ الكبري حمد ث اإلما: ابن عساكر>: 1328  :4احلفاظ
الشام، فخر األئمة، ّثقة الدین أبو القاسم علي بن احلسني 

احلسني الدمشقي الشافعي، صاحب  بن هب ة اهللا بن عبد اهللا بن
التصانیف، ولد يف أو ل سّنة تسع وتسعني وأربعمائة، ومسع يف 

مخس ومخسمائة باعتناء أبیه وأخیه اإلمام ضیاء الدین  سنة
 ..هبة اهللا

أبو القاسم حافظ، ثقة، متقن، دین، : قال السمعاني
بني معرفة املنت واإلسناد، وكان كثري  خی ر، حسن السمت، مجع

 .<..العلم، غزیر الفضل، صحیح القراءة، متثبتًا
، تاریخ 554: 30سري أعالم النبالء : وارجع إىل ترمجته يف

 ، فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري70: 4اإلسالم  للذهيب
: 4، شذرات الذهب البن العماد احلنبلي 46: 1للمناوي 

، املنتظم البن 308: 3، وفیات األعیان البن خلكان 422
، معجم األ دباء 138: 2، تاریخ أبي الفداء 531: 10اجلوزي

، مرآة 212: 4، العرب خرب من غرب58: 2، دول اإلسالم 73: 13
، 54: نون، كشف الظ77: 6، النجوم الزاهرة 393: 3اجلنان 

 .وغريها من املصادر
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: عن تسعني سنة 530النیسابوري املتوىف سنة 
مسند خراسان، وفقیه احلرم، كان مفتیًا 

ما رأیت يف >: مناظرًا قال ابن السمعاني
عد ه احلافظ ابن عساكر . )1(<شیوخنا مثله

قرأت علیه >: من مشاخيه يف مشیخته وقال
 .)3)(2(<بنیسابور غري مرة
                                       

 . 616: 19سري أعالم النبالء )1(
 . 258: مشیخة أبن عساكر)2(
ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف : أبو عبد اهللا الفراوي) 3(

الشیخ اإلمام، الفقیه املفيت، >: 615: 19سري أعالم النبالء 
بن الفضل بن   مسند خراسان فقیه احلرم، أبو عبد اهللا حمم د

م د  بن أبي العب اس الصاعدي الفراوي النیسابوري حم
الشافعي، ولد يف سنة إحدى وأربعني وأربعمائة تقدیرًا، ألّن 

 .شیخ اإلسالم أبا عثمان الصابوني أجاز له فیها
فقیه احلرم، البارع : ذكره عبد الغافر يف سیاقه فقال

يف الفقه واأل صول، احلافظ للقواعد، نشأ بني الصوفیة، ووصل 
إلیه بركة أنفاسهم، د رس األ صول والتفسري على زین اإلسالم 
القشريي، ُثم  اختلف إىل جملس أبي املعايل والزم درسه ما عاش، 
وتفقه، وعلق عنه األ صول، وصار من ّمجلة املذكورین من 

                                        .أصحابه، وحج، وعقد، الس ببغداد وسائر البالد 
Ã 

Ä مسعت عبد الرشید بن علي  الطربي مبرو : قال السمعاني
 ..الفراوي ألفا راوي: یقول

إىل الفراوي كانت رحليت الثانیة، : قال ابن عساكر
وكان یقصد من النواحي ملا اجتمع فیه من عّلو اإلسناد، 
ووفور العلم، وصحة االعتقاد، وحسن اخللق، واإلقبال 

 ..ى الطالببُكّلیته عل
جوا له أحادیث سداسیة مسعناها، وفیه حدیث وخر : قلت
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بو القاسم إمساعیل بن أمحد ـ احلافظ أ13
من ، 536بن عمر السمرقندي املتوىف سنة 

مسع منه >: شیوخ ابن اجلوزي قال يف املتظم
الشیوخ واحلفاظ، وكان له یقظة ومعر فة 

ومسعت منه الكثري بقراءة شیخنا .. باحلدیث
أبي الفضل بن ناصر، وأبي العالء اهلمداني 

                                                                                               
عوايل عند أصحاب ابن عبد الدائم، وله أربعون املساواة 

 .< وغري ذلك
كان أبو عبد اهللا هذا >: 7: 1وقال النووي يف شرح مسلم 

الفراوي ـ رضي اهللا عنه ـ إمامًا بارعًا يف الفقه واأل صول 
باألسانید الصحیحة العالیات، رحلت وغريمها، كثري الروایات 

إلیه الطلبة من األقطار، وانتشرت الروایات عنه، فیما 
الفراوي ألفا : حتـّى قالوا فیه قرب وبعد من األمصار،

فقیه احلرم، إلشاعته ونشره العلم : وكان یقال لـه. راوي
ذكره اإلمام احلافظ أبو القاسم . مبكة زادها اهللا فضال  وشرفًا

املعروف بابن عساكر رضي اهللا عنهما، فاطنب يف الدمشقي 
 .<..مبا هو أهله یهالثناء عل

وتويف أیضًا ـ أي يف >: 46: 11وقال ابن األثري يف الكامل 
ـ أبوعبد اهللا حمم د  بن الفضل بن أمحد الفراوي  530سنة 

الصاعدي راوي صحیح مسلم عن عبد الغافر الفارسي، 
ه الر حلة من الشرق وطریقه الیوم أعلى الطرق، وإلی

 .<والغرب، وكان فقیهًا مناظرًا یقدم القرب بنفسه
، 295: 10املنتظم البن اجلوزي : وارجع إىل ترمجته يف

، وفیات األعیان البن 400: 3طبقات الشافعیة للسبكي 
، األعالم 87: 2، هدیة العارفني للبغدادي 290: 4خلكان 

، البدایة 245: 4، معجم البلدان للحموي 330: 6للزركلي 
، 289: 4، تاریخ اإلسالم  263: 12والنهایة البن كثري 

 . 249: 4، شذرات الذهب 423: 4الوايف بالوفیات 
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: ولوكان أبو العالء یق. وغريمها وبقراءتي
ال أعل به أحدًا من شیوخ خراسان وال 

 .)2)(1(<العراق

                                       
 .334: 10املنتظم البن اجلوزي ) 1(
ترمجه غري واحد، فقال الذهيب يف سري : إمساعیل السمرقندي) 2(

الشیخ اإلمام : ابن السمرقندي>: 465: 19أعالم النبالء 
د ث املفید املسّند، أبو القاسم، إمساعیل بن أمحد بن عمد احمل

بن أبي األشعث السمرقندي الدمشقي املولد، البغدادي 
 ..الوطن، صاحب االس الكثرية

قرأت علیه الكتب الكبار واألجزاء، : قال السمعاني
   Ãما: ان یقولدومسعت أبا العالء العطار هبم

Äدًا من شیوخ العراق أعدل بأبي القاسم بن السمرقندي أح
 .وخراسان

أبو القاسم إسناد خراسان : وقال عمر البسطامي
  :والعراق قال ابن السمرقندي

ما بقي أحد یروي معجم ابن مجیع غريي وال عن عبد الدائم 
 .. اهلاليل

كان ثقة، مكثرًا، صاحب ُأصول، دالال  يف : قال ابن عساكر
 .الناقورأنا أبو هریرة يف ابن : الكتب، مسعته یقول
وعاش إىل أّن خلت بغداد، وصار حمد ثها : قال ابن عساكر

 ..كثرة وإسنادًا
: هو ثقة، له ُأنس مبعرفة الرجال، وقال: قال السلفي

كان ثقة یعرف احلدیث، ومسع الكتب، وكان أخوه أبو حمم د  
 .عاملًا، ثقة، فاضال ، ذا لسن

] و آِلِه[ی ِه وقد رأى أّنه یقب ل قدم النيب  ـ ص ّلى اهللا ع َل
أبشر : و س ّلم ـ ومير علیها وجهه، فقال له ابن اخلاضبة

بطول البقاء، وبانتشار حدیثك، فتقبیل رجلیه اتباع 
 .  <أثره
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توجد ترمجته يف عد ة من كتب الرتاجم، وقد 
 .)1()الغدیر(ذكرناه غري مرة يف كتابنا 

ـ أمحد بن حمم د بن أمحد بن عبد اهللا أبو 14
ن النقور املتوىف باحلسني البزاز املعروف با

من مشایخ احلافظ : عن تسعني سنة  470سنة 
كتبت عنه وكان >: لبغدادي قالا

كان مكثرًا، >: ، وقال ابن اجلوزي)2(<صدوقًا
  .)4)(3(<صدوقًا ثقة، متحریًا فیما یرویه

                                                                                               
، 30: 4الطبقات الكربى للسبكي : وارجع إىل ترمجته يف

: 36، تاریخ اإلسالم  357: 8تاریخ مدینة دمشق البن عساكر 
، اللباب يف هتذیب 60: بغداد ، املستفاد من ذیل تاریخ407

، 90: 11، الكامل يف التاریخ البن األثري 64: 1األنساب 
، البدایة والنهایة البن 54: 9الوايف بالوفیات للصفدي 

، شذرات الذهب 334: 10، املنتظم البن اجلوزي 271: 12كثري 
4 :112. 
 .7: 5الغدیر )1(
 .372: 18سري أعالم النبالء )2(
 .547: 9املنتظم )3(
ترمجه غري واحد، فقال الذهيب يف سري أعالم : أبن النقور)4(

الشیخ اجللیل الصدوق، : ابن النقور>: 372: 18النبالء 
مسند العراق، أبو احلسني أمحد بن حمم د  بن أمحد بن عبد اهللا 
بن النقور البغدادي البزار، مولده يف مجادي األ وىل سنة 

                                                    ..إحدى ومثانني وثالمثائة
Ã 

Äكان صدوقًا: قال اخلطیب. 
 .        ثقة: وقال ابن خريون
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 .توجد ترمجته يف كتب كثرية
ـ أبو احلسن بن اجلندي أمحد بن حمم د بن 15

عن تسعني  396عمران البغدادي املتوىف سنة 
 ترجم له احلافظ يف تاریخ بغداد وحكى: سنة

: كان یرمى بالتشیع>: عن العتیقي قوله
 .)2)(1(<وكانت له ُأصول حسان

                                                                                               
كان إذا تكلم أحد يف جملس ابن : قال احلسني سبط اخلیاط
 .ال تكتبه: النقور قال لكاتب األمساء

كان أبو حمم د  التمیمي : وقال أبو احلسن بن عبد الس الم
حدیث ابن النقور : النقور ویسمع منه ویقول حيضر جملس ابن
 .سبیكة الذهب

 .<..وكان یأخذ على نسخة طالوت بن عباد دینارًا
مسع من ابن >: 547: 9وقال ابن اجلوزي يف املنتظم 

حبابة، وابن مردك، واملخلص، وخلق كثري، وكان مكثرًا 
 .<..صدوقًا ثقة، متحریًا فیما یرویه
وفیها ـ أي يف >: 107: 10 وقال ابن األثري يف الكامل

ـ تويف أمحد بن حمم د  بن أمحد بن عبد اهللا بن  470سنة 
النقور أبو احلسني البزار يف رجب، وكان مكثرًا يف احلدیث، 

 .<ثقة يف الروایة
، 144: 12البدایة والنهایة : وارجع إىل ترمجته يف

  ، شذرات الذهب547: 9املنتظم البن اجلوزي 
 ،312: 31، تاریخ اإلسالم 1164: 3اظ ، تذكرة احلف26: 4 

 . 24: 8الوايف بالوفیات 
 .282: 5تاریخ بغداد    )1(
ترمجه غري واحد، فقال الذهيب يف : أبو احلسن بن اجلندي )2(

الشیخ أبو احلسن، : ابن اجلندي> 555: 16سري أعالم النبالء 
. النهشلي البغدادي أمحد بن حمم د  بن عمران بن اجلندي 
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ـ أبو روق اهلزاني أمحد بن حمم د بن 16
عن بضع وتسعني  331بكري البصريي املتوىف سنة 

 .)1(سنة

                                                                                               
..                                               ة ست وثالمثائةولد سن

 ..لیس بشيء: قال األزهري
كان یرمى بالتشیع، وكانت له ُأصول : وقال العتیقي

 .<حسان
، شذرات 282: 5تاریخ بغداد   : وارجع إىل ترمجته يف

، میزان 21: 2، ذیل تاریخ بغداد   282: 3الذهب 
: ، الكشف احلثیث لسبط ابن العجمي147: 1االعتدال للذهيب 

، 210: 1، األعالم للزركلي 70: 1، هدیة العارفني 55
 . 329: 27، تاریخ اإلسالم 572: 5األنساب للسمعاني 

ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف میزان : أبو روق اهلزاني)1(
أمحد بن حمم د  بن بكر، أبو روق >: 132: 1االعتدال 

 .وعدةاهلزاني، عن الفالس 
.                                                            <..وهو صدوق فیما أرى

أمحد بن حمم د  >: 256: 1وقال ابن حجر يف لسان املیزان 
بن بكر أبو روق اهلزاني عن الفالس وعدة،  وهو صدوق فیما 

حد ثنا : أدري، لكن روى عنه أبو العب اس املنصوري قال
نا عبد الرزاق، عن معم ر، عن الزهري، عن علي الزیادي، ث

أو ل من قاس إبلیس : بن احلسني، عن أبیه، عن جد ه مرفوعًا
فال تقیسوا فاحلمل فیه على املنصوري، وكان ظاهریًا سیأتي 

                                  .انتهى. بعد ورقة 
كان أبو روق : مسلمة بن قاسم قال                  

هًا على مذهب مالك، ألّن كتبه كانت احرتقت، فحد ث من فقی
فروع، فتكلم الناس فیه لذلك، ومل أر أحدًا من أصحاب 
احلدیث ترك الكتابة عنه، فلذلك كتبت عنه، وأحسب أّن 

 اموته كان يف سنة أربع أو مخس وعشرین وثالمثائة، وسألت أب
 .    ثقة مأمون: األعرابي عنه؟ فقال
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ـ أبو الفضل العب اس بن الفرج 17
قتله الزنج بالبصرة : الریاشي البصري

من رجال أبي : وله مثانون سنة 257سنة 
اود، وّثقه اخلطیب، ومسلمة بن قاسم، د

، وذكره )1(وابن السمعاني وابن العماد
 : ابن حب ان يف الثقات وقال

 .)3)(2(<مستقیم احلدیث>
                                                                                               

روى عن علي  بن حرب، ویزید .. بن حمم دوهو أمحد : قلت
 .<عنه الدارقطين وابن املقري وابن مجیع وروى.. بن سنان

: 3شذرات الذهب يف أخبار من ذهب : وارجع إىل ترمجته يف
، 640: 5، األنساب للسمعاني 285: 5، سري أعالم النبالء 30

 ، األعالم للزركلي378: 3اللباب يف هتذیب األنساب البن األثري 
 . 49: 23، تاریخ اإلسالم 84: 8
 .109: 5هتذیب التهذیب  )1(
 .513: 8الثقات البن حب ان  )2(
ترمجه غري واحد قال اخلطیب : أبو الفضل الریاشي )3(

العب اس بن الفرج، >: 137: 12البغدادي يف تاریخ بغداد 
أبو الفضل الریاشي، موىل حمم د  بن سلیمان بن علي  بن عبد 

اس بن عبد املطلب، من أهل البصرة، مسع اهللا بن العب 
روى عنه أبو . األصمعي، وأبا معم ر املقعد، وعمر بن مرزوق

إسحاق إبراهیم بن إسحاق احلربي، وأبو بكر بن أبي 
الدنیا، وأبو بكر حمم د  بن أبي األزهر النحوي، وأبو بكر 

                           .بن درید، وأبو روق اهلزاني، وغريهم
Ã 

Ä ٍّوقدم بغداد وحد ث هبا، وكان من األدب وعلم النحو مبحل
عال ، وكان حيفظ كتب أبي زید، وكتب األصمعي ُكّلها، وقرأ 

: على أبي عثمان املازني كتاب سیبویه، فكان املازني یقول
 .<..و أعلم به مّني، وهو ثقةقرأ علي الریاشي كتاب، وه
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  بقية المصادر
 159ـ  158: 1مقتل احلافظ اخلوارزمي 

بإسناده عن احلافظ البیهقي، عن احلافظ 
احلاكم صاحب املستدرك الصحیح باإلسناد 

                                                                                               
أبي (د>: 109: 5وقال ابن حجر يف هتذیب التهذیب  
 ).    داود

عب اس بن الفرج الریاشي، أبو الفضل البصري النحوي 
 .علي بن عبد اهللا بن عب اس موىل حمم د  بن سلیمان بن

روى عن األصمعي، وأبي داود الطیالسي، وأبي عاصم 
ي، وعمرو بن مرزوق، والعالء بن وعبید اهللا بن حمم د  العیش

 ..عثمان يالفضل بن أبي سیبویه املنقري، وأب
روى عنه أبو داود قوله يف تفسري أسنان اإلبل وابنه 

 .ومجاعة.. حمم د  بن العب اس وأبو العب اس
 .. كان راویًا لألصمعي: ذكره ابن حب ان يف الثقات وقال

.                                   قدم بغداد وحد ث هبا وكان ثقة: وقال اخلطیب
 كان ثقة، : وقال أبو سعد بن السمعاني: قلت  

 . ثقة صاحب عربیة أخربنا عنه غري واحد : وقال مسلمة
 .<مستقیم احلدیث: وقال ابن حب ان يف الثقات

، 234: 14هتذیب الكمال للمزي : وارجع إىل ترمجته يف
مل يف التاریخ البن ، الكا109: 5هتذیب التهذیب البن حجر 

، تاریخ اإلسالم  27: 3، وفیات األعیان 328ـ  250: 7األثري 
، 35: 11، البدایة والنهایة البن كثري 314: 19للذهيب 

، الكاشف يف معرفة 283: 2شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 
، تقریب التهذیب 536: 1من لـه روایة يف الكتب الستة  

، 264: 3، األعالم للزركلي 63: ، فهرست ابن الندمي474: 1
، اللباب يف 111: 3، األنساب للسمعاني 62: 5معجم املؤلفني 
 .46: 2هتذیب األنساب 
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 .واللفظ
حني أدخلت حسینًا >: بلفظ 162ه يف صوذكر

على رسول اهللا فأخذه رسول اهللا ـ ص ّلى اهللا 
و س ّلم ـ  وبكى، وأخربنا ] و آِلِه[ع َلی ِه 

  بقتله ـ إىل أن 
ُثم  هبط جربئیل يف قبیل من املالئكة : قال ـ 

قد نشروا أجنحتهم یبكون حزنا  على احلسني، 
فوح وجربیل معه قب ضة من تربة احلسني، ت

یا : فدفعها إىل النيب  وقالمسكا  أذفر، 
حبیب اهللا، هذه تربة ولدك احلسني بن فاطمة، 
وسیقتله اللعناء بأرض كربالء، فقال 

حبیيب جربئیل، وهل تفلح ُأم ة تقتل : النيب 
ال، بل : ؟ فقال جربئیلفرخي وفرخ ابنيت

یضرهبم اهللا باختالف فتختلف قلوهبم وألسنتهم 
 .)1(<آخر الدهر

، 154الفصول املهم ة البن الصباغ ص
: 2، اخلصائص الكربى 190ويف ط 115الصواعق 

: 6عن احلاكم والبیهقي، كنز العمال  125
223)2(. 

                                       
وذكره اإلمام >: ، قال236: 1مقتل احلسني للخوارزمي  )1(

أمحد بن أعثم الكويف بأسانید له كثرية عن رسول اهللا ـ صلى 
 .< حلاكم، ولیس عن البیهقي وا<اهللا علیه وآله وسلم ـ

، تاریخ 759: 2الفصول املهم ة البن الصباغ املالكي  )2(
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، 258: 6، البدایة والنهایة البن كثري 196: 14ابن عساكر 

عن احلاكم،  145: 14، و273: 12امتاع األمساع للمقریزي 
: 3، كشف الغم ة لإلربلي 324: 4الفتوح البن أعثم الكويف 

عن البیهقي،  7: 3 ، ینابیع املودة للقندوري احلنفي216
عن احلاكم والبیهقي، كنز  125: 2اخلصائص الكربى للسیوطي 

، مشكاة املصابیح 564: 2، الصواعق احملرقة 123: 12العمال 
: 2، اإلحتاف حبب األشراف للزبیدي 6180ح 1741: 3للتربیزي 

3309. 
، 464: 2وأخرجه األلباني يف سلسلة األحادیث الصحیحة 

فأخربني أن  علیه الصالة والس الم،  ربیلأتاني ج>: قال 821ح
 ).  احلسني: یعين( ُأم يت ستقتل ابين هذا

 هذا؟                : فقلت
       .     محراء ةنعم، وأتاني برتب: قال

، وعنه البیهقي يف )177ـ  176/  3(أخرجه احلاكم 
ثنا األوزاعي، عن : عن حمم د  بن مصعب) 469/  6(الدالئل 

: شداد بن عبد اهللا، عن ُأم الفضل بنت احلارث أبي عم ار
وسلم ـ ] وآله[أّنها دخلت على رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

 .یا رسول اهللا، إّني رأیت حلمًا منكرًا اللیلة: فقالت
 وما هو؟ : قال
 .إّنه شدید: قالت  

 وما هو؟: قال
 .رأیت كأّن قطعة من جسدك قطعت ووضعت يف حجري: قالت
ت خريا ، تلد فاطمة ـ إن  شاء اهللا ـ غالما ، رأی: فقال

 .فیكون يف حجرك
، فكان يف حجري كما ]علیه الس الم[فولدت فاطمة احلسني 

  Ãقال رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه
Ä ]وسلم ـ فدخلت یومًا إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه ] وآله
وسلم ـ فوضعته يف حجره، ُثم  حانت مّني التفاتة ] وآله[

وسلم ـ ] وآله[ا عینا رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه فإذ
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فقلت یا نيب اهللا، بأبي أنت : هتریقان من الدموع، قالت

، <صحیح على شرط الشیخني>: فذكره وقال.. وأمي مالك؟
بل هو منقطع ضعیف؛ فإّن : قلت>: وتعقبه الذهيب بقوله

 .<شدادًا مل یدرك ُأم  الفضل، وحمم د بن مصعب ضعیف
له شواهد عدیدة تشهد لصحته، منها ما عند لكن : قلت
حد ثين عبد اهللا بن سعید، : ثنا وكیع، قال): 294/  6(أمحد 

یعين < شّك هو>عن أبیه، عن عائشة وُأم سلمة، قال وكیع 
وسلم ـ ] وآله[إّن النيب  ـ صّلى اهللا علیه : عبد اهللا بن سعید

 :قال ألحدمها
ل علي  قبلها، لقد دخل علي  البیت ملك مل یدخ(ـ  822
إن  ابنك هذا حسني مقتول، وإن شئت أریتك من : فقال يل

 . )محراء فأخرج تربة: قال. تربة األرض اليت یقتل هبا
وهذا إسناد صحیح على شرط الشیخني، وعبد اهللا هو : قلت

 .ابن سعد بن هند الفزاري
رواه أمحد، ورجاله رجال >): 187/  9(وقال اهلیثمي 

 .هد آخر من حدیث أنس حنوهوله شا  .<الصحیح
عن عم ارة بن زاذان، ثنا ) 265و 242/  3(أخرجه أمحد 

 .ثابت عنه 
 .وعم ارة هذا صدوق كثري اخلطأ كما يف التقریب 

وشاهد آخر من حدیث عبد اهللا بن جني عن أبیه أّنه سار 
ـ ص ّلى اهللا دخلت على النيب  >: مع علي  فلم ا حاذى نینوى قال

، احلدیث <..ذات یوم وعیناه تفیضانو س ّلم ـ ] ِهو آِل[ع َلی ِه 
 .حنو حدیث ُأم  الفضل

 ).85/  1(أخرجه أمحد 
یعين . مقبول: ورجاله ثقات، غري جني قال احلافظ: قلت

  عند املتابعة، وقد توبع، فقد قال اهلیثمي
رواه أمحد وأبو یعلى والبزار والطرباني، >): 187/  7(  

 .<جني هبذاورجاله ثقات، ومل ینفرد 
 .< ُثم  ذكر حدیث ُأم  سلمة وأبي الطفیل، وإسناده حسن



                                                                 مأتم الرضوعة                      ) 2(
135 

  

  مصادر التراجم
: 1ق 3، ج227: 2ق 2تاریخ البخاري الكبري

326. 
: 1ق 2اجلرح والتعدیل البن أبي حامت 

 .266: 2ق2، ج329
: 3، ج4، 3: 2، ج320: 1تاریخ بغداد، 

: 12، ج77: 5، ج381: 4، ج276، 364ـ  362
 ,140ـ  138

: 8، ج45: 7، ج386: 6، ج78، 5: 5املنتظم 
 .98، 65: 10، ج314

 .290: 3، ج256: 2، ج484: 1اللباب ج
 .363، 246: 1تاریخ ابن خلكان 

، 20: 10، ج364: 5الكامل البن األثري ج
 .177: 11ج

 .46ـ  44: 12معجم األ دباء ج
، 94ـ  92: 4، ج5ـ  3: 3السبكي طبقات 

 .277ـ  273، 204
 .ـ متنًا وتعلیقًا 367: 2إنباه الرواة 

 .264األنساب للسمعاني 
 .93ـ  89أخبار النحویني للسريايف 

 .48: 2تاریخ أبي الفداء ج
 .178تلخیص ابن مكتوم ص

 .15ـ  14: 2طبقات ابن شبهة 
: 12، ج232، 30ـ  29: 11تاریخ ابن كثري 
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294. 
ـ  73: 3، ج164: 2تذكرة احلفاظ للذهيب 

75. 
 .28ـ  27: 3النجوم الزاهرة 

 .264ـ  262نزهة األلباب 
 .69ـ  67طبقات الزبیدي 
 238: 6، ج124: 5، ج317: 4هتذیب التهذیب 

بغیة    .498، 458، 59، 37ـ  25: 9، ج242ـ 
 .276ـ  275الوعاة ص

، 175، 160، 136، 66، 21: 2شذرات الذهب
 .112: 4، ج335، 147، 26: 3ج، 329
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- 3  -  
  مأتم رأس السنة

 
لعل جتدید الذكرى باملوالید والوفیات، 
واجلري على مواسم النهضات الد ینیة أو 
الشعبیة العام ة، واحلوادث العاّلمیة 
االجتماعیة، وما یقع من الطوارق املهم ة يف 
الطوائف واألحیاء بعد  سنیها، واختاذ رأس 

كم املناسبات أعیادًا وأفراحًا، لُكّل سنة بت
أو مأمتًا وأحزانًا، وإقامة احلفل السار ، 
أو التأبني، من الشعائر املطردة، 
والعادات اجلاریة منذ القدم، دعمتها 
الطبیعة البشریة، وأیدهتا الفكرة الصاحلة 
لدى األ مم الغابرة عند ُكّل ِمّلة وحنلة، قبل 

 .ى الیوماجلاهلیة وبعدها، وهلم  جر ًا حّت
هذه مواسم الیهود والنصارى والعرب يف 
أمسها ویومها، ويف اإلسالم وقبله، سج لها 

 .التاریخ يف صفحاته
وكأّن هذه السّنة نزعة إنسانیة تنبعث 
من عوامل احلب  والعاطفة، وتسقى من منابع 
احلیاة، وتتفرع على ُأصول التبجیل 
والتجلیل والتقدیر واإلعجاب لرجال الد ین 

الدنیا، وأفذاذ املأل، وعظماء األ م ة، و
إحیاء لذكرهم، وختلیدًا المسهم، وفیها 
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فوائد تارخيیة اجتماعیة، ودروس أخالقیة 
ضافیة راقیة ملستقبل األجیال، وعظات وعرب، 
ودستور عملي ناجع للناشئة اجلدیدة، 
وجتارب واختبارات تولد حنكة الشعب، وال 

 .ُأخرى ختص جبیل دون جیل، وال بفئة دون
وإّنما األی ام تقتبس نورًا وازدهارًا 
وتتوسم بالكرامة والعظمة، وتكتسب سعدًا 
وحنسًا، وتتخذ صبغة مم ا وقع فیها من 
احلوادث اهلام ة، وقوارع الدهر ونوازله، 
وال ینبئنا التاریخ قّط یومًا أجّل وأعظم 
وأدهى حادثة من یوم احلسني السبط املفدى، 

ة اليت یعتز هبا ُكّل مسلم ویوم ضته املبارك
غیور أبي  شریف، وفیها دروس عالیة، تعترب 
صفًا ائیًا من احلكمة العملیة يف مدرسة 
التوحید والتعبد، كما تعد أهبى صورة 
جّلیة ناصعة كاملة من ترسیم اإلباء 
والشم م والتفاني دون اهللا، وعمال  مثبتًا يف 
كسح عراقیل العیث والفساد عن مسري 

سان السامي الصحیح، والتحاشي اإلن
والتنزه والتباعد عن الرذائل والدنایا، 
وأصال  مربمًا يف كسر شوكة املعتدین، ونكس 
أعالم الشرك والنفاق، ودحض عادیة اجلور 
والظلم، وإنقاذ البشر عن أسارة اهلوى 
السائد، وإعالء كلمة التوحید، كلمة احلق  
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انیة والصدق، كلمة احلیاة السعیدة، واإلنس
 ُمَبدِِّل  ال َوَعْدًال ِصْدًقا َربَِّك  كِلَمُت  َوَتمَّْت}السامیة، 

 .)1({ِلَكِلَماِتھ
فأحق  یوم یبقى ذكره يف التاریخ زاهرًا 
غض ًا طری ًا دائمًا أبد الدهر خالدًا مدى 

هو یوم احلسني، بضعة @ الدنیا ألم ة حمم د 
رسول اهللا، سی د األنبیاء، وقطعة حلمه ودمه، 
وفلذة كبده، وقر ة عینه، ورحيانته من 
الدنیا، وهو یوم اهللا األكرب قبل ُكّل أحد، 

 .ویوم نب یه، ویوم ضحیته وذحبه العظیم
فال بدع عندئٍذ أن نتلقى حبسن القبول ما 
ذكره أبو املؤید املوفق اخلوارزمي احلنفي 

: يف كتابه السائر الدائر 568املتوىف سنة 
من  163ص 1، ج)هیدمقتل اإلمام السبط الش(

وملا أتى على احلسني من والدته سّنة >: روایة
.. كاملة هبط على رسول اهللا إثنا عشر ملكًا

حمم رة وجوههم، قد نشروا أجنحتهم وهم 
یا حمم د، سینزل بولدك احلسني ما : یقولون

نزل هبابیل من قابیل، وسیعطى مثل أجر 
 .هابیل، وحيمل على قاتله مثل وزر قابیل

ومل یبق يف السماء ملك إال  ونزل : قال

                                       
 .115: سورة األنعام) 1(
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على النيب  یعزیه باحلسني، وخيربه بثواب ما 
: یعطى، ویعرض علیه تربته، والنيب  یقول

الل هم اخذل من خذله، واقتل من قتله، وال 
 .)1(<متت عه مبا طلبه

وملّا أتت على احلسني من مولده سنتان >
كاملتان خرج النيب  يف سفر، فلم ا كان يف 

طریق وقف فاسرتجع ودمعت عی ناه، بعض ال
هذا جربیل خيربني عن : فسئل عن ذلك؟ فقال

، )كربالء: (أرض بشاطئ الفرات یقال هلا
: یقتل فیها ولدي احلسني بن فاطمة، فقیل

 ؟ من یقتله یا رسول اهللا
رجل یقال له یزید، ال بارك اهللا يف  :فقال

نفسه، وكأن ي أنظر إىل منصرفه ومدفنه هبا، 
دي رأسه، واهللا ما ینظر أحد إىل رأس وقد أه

ولدي احلسني فیفرح إال  خالف اهللا بني قلبه 
یعين لیس يف قلبه ما یكون . ولسانه 

 .بلسانه من الشهادة
ُثم  رجع النيب  من سفره ذلك : قال

مغم ورًا، فصعد املنرب، فخطب ووعظ واحلسني بني 
یدیه مع احلسن، فلم ا فرغ من خطبته وضع 

                                       
، وهذا احلدیث عن 237: 1مقتل احلسني للخوارزمي ) 1(

 .شرحبیل بن أبي عون
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على رأس احلسني، ورفع رأسه إىل  یده الیمىن
الل هم إن ي حمم د عبدك : السماء وقال

ونبیك، وهذان أطائب عرتتي، وخیار ذریيت 
الل هم وقد . وأروميت، ومن أخلفهما يف ُأميت

أخربني جربیل بأن  ولدي هذا مقتول خمذول، 
الل هم فبارك يل يف قتله، واجعله من سادات 

دیر، اللهم الشهداء، إن ك على ك ل  شيء ق
 .وال تبارك يف قاتله وخاذله

فضج  الناس يف املسجد بالبكاء، : قال
الل هم ! أتبكون وال تنصرونه؟: فقال النيب 

 .)1(<فكن له أنت ولی ا  وناصرا 

                                       
، وهذا احلدیث عن املسو ر 238: 1مقتل احلسني للخوارزمي ) 1(

 .بن خمر مة
و حكاه عن ابن ذكر احلدیث عن املوفق اخلوارزمي، وه

أعثم الكويف يف تارخيه، ولئن كان قد ورد يف هذا احلدیث ذكر 
أّن قاتل احلسني هو یزید ال بارك اهللا فیه، فقد ورد @ النيب 

 .@ذلك يف حدیٍث ملعاذ بن جبل، رواه عن النيب 
 .ولعل بعض أسانید ابن أعثم تنتهي إىل معاذ بن جبل

بسنده عن  33: 20فقد أخرج الطرباني يف املعجم الكبري 
   Ãابن هلیعة، عن أبي قبیل، عن عبد اهللا

Äخرج >: بن عمرو بن العاص، أّن معاذ بن جبل أخربه قال
وسلم ـ متغري ] وآله[علینا رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

أنا حمم د، ُأتیت فواتح الكالم وخوامته، : اللون، فقال
بكتاب  فأطیعوني ما دمت بني أظهركم، وإذا ذهب بي فعلیكم

، أتتكم ةاهللا، أحل وا حالله،وحر موا حرامه، أتتكم املوت
بالروح والراحة، كتاب اهللا من اهللا سبق، أتتكم فنت كقطع 
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اللیل املظلم، ك ل ما ذهب رسل جاء رسل، تناسخت النبو ة 
فصارت ملكا ، رحم اهللا من أخذها حبق ها، وخرج منها كما 

 . دخلها، أمسك یا معاذ وأحص
یزید ال یبارك اهللا يف یزید، : ا بلغت مخسة قالفلم : قال

نعي إيل  حسني، وُأتیت برتبته، وأخربت  :فقال ّمث ذرفت عیناه،
مبقتله، والذي نفسي بیده ال یقتل بني ظهراني قوم ال 
مينعونه إال  خالف اهللا عز  وجل  بني صدورهم وقلوهبم، وسلط 

 . علیهم شرارهم، وألبسهم شیعا 
لفرخ آل حمم د  من خلیفة مستخلف مرتف،  واها : ُثم  قال

.                                                                                         یقتل خلفي وخلف اخللف
الولید اسم : أمسك یا معاذ، فلم ا بلغت عشرة قال

فرعون هادم شرائع اإلسالم، بني یدیه رجل من أهل بیته 
 سیفه وال غماد له، واختلفوا الناس فكانوا لیسل  اهللا

بعد العشرین ومائة موت : ُثم  قالوشبك بني أصابعه، . هكذا
سریع، وقتل ذریع، ففیه هالكهم، ویلي علیهم رجل من ولد 

 .<ولفظهما واحد: ُثم  قال .العب اس 
وهذا احلدیث يف جو صدوره العام  هو عني جو صدور احلدیث 

، إال  ًاواضح ًاا ظاهرمجتد الشبه بینه السابق، فاقرأ وقارن
أّن يف حدیث معاذ بعض اجلهات، فرتكت الفجوات بینه، فمثال  يف 

كتاب (احلدیث السابق ذكر حدیث الثقلني كما هو مستفیض 
، أما يف حدیث معاذ فلیس فیه ذكر للعرتة مع أّن )اهللا وعرتتي

 جو الصدور هو التأثر واالنفعال ملا یصیب العرتة، ويف
یكفي يف $ هتدیده وتوعیده وإنذاره بالشر  ملن ال ینصر احلسني 

الداللة على أّنه أوصى بالعرتة كما أوصى بالكتاب، إال  أّن 
األیادي األمینة حذفت ذلك، ومع ذلك حكموا على حدیث معاذ 
هذا بالوضع مع أّنه قد أخرجه غري الطرباني مجاعة من احلفاظ 

، واملتقي 190: 9مع الزوائد وأرباب احلدیث كاهلیثمي يف جم
 .        نقال  عن الدیلمي وغريه  113: 13اهلندي يف كنز العمال 

وال جيدي ختریج احلفاظ واحملد ثني له، حتـّى لو أخرجه     
مجیعهم أو روته صحاحهم، ال ألّن ابن اجلوزي ذكره يف 

ذكره يف تنزیه  ، وال ألن ابن عراق الكناني45: املوضوعات
، بل اآلفة الوحیدة اليت فیه هو أّن من 415: 1 الشریعة
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@ ُثم  ذكر عن ابن عب اس خطبة رسول اهللا
بعد أوبته من سفره قبل وفاته بأی ام، 
 ولعلها بعد رجوعه من حج ة الوداع، یقرب

 .لفظها مما ذكرناه
ورمبا یظن ـ وظن األملعي یقني ـ أّن تكرر 

يف بیوت @ املآمت اليت أقامها رسول اهللا 
أمهات املؤمنني ـ كما تسمع حدیثها بعید 
هذا ـ إّنما كان على حلول األعوام 
والسنني، إما نظرًا إىل میالد احلسني السبط ـ 

، أو إىل یوم استشهد فیه،  سالم اهللا علیه ـ
 َقْبُل ِمن َخَلْوا الَِّذیَن ِفي اللَِّھ ُسنََّة}و إىل هذا وذاك معًا، أ

 )1({َتْبِدیًال اللَِّھ ِلُسنَِّة َتِجَد َوَلن
 
 
 

                                                                                               
رجال إسناده احلسن بن عب اس الرازي، وهو إمامي قالوا 

وعّلة العلل اليت هي أشد  من ! إّنه كان یضع احلدیث: فیه
ضرب القامات على القلل أّن متنه ميس  قدسیة الساسة، 

 ِعنِد ِمْن َھـَذا َیُقوُلوَن ُثمَّ ِبَأْیِدیِھْم ِكَتاَبْل َیْكُتُبوَن لِّلَِّذیَن َفَوْیٌل}: ویدنس قداسة السیاسة
 .79: البقرة{ َیْكِسُبوَن مِّمَّا لَُّھْم َوَوْیٌل َأْیِدیِھْم َكَتَبْت مِّمَّا لَُّھم َفَوْیٌل َقِلیًال َثَمنًا ِبِھ ِلَیْشَتُروْا الّلِھ
 . 62: سورة األحزاب) 1(





- 4  -  
  مأتم

  في بيت السيدة
 أُم سلمة، أُم المؤمنين بنعي جبريل

أخرج احلافظ الكبري أبو القاسم الطرباني 
عید حد ثنا علي ابن س: وقال )املعجم(يف 

الرازي، نا إمساعیل بن إبراهیم بن املغرية 
بن احلسني بن واقد، حد ثين  املرزوي، نا علي 

: أبي، نا أبو غالب عن أبي أمامة قال
وسلم ] وآله[قال رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

ال ُتبكوا هذا الصيب، یعين >: ـ لنسائه
وكان یوم ُأم  سلمة، فنزل : قال. حسینًا
لى رسول اهللا ـ صّلى اهللا ، فدخل ع$جربیل 
وسلم ـ الداخل، وقال أل م  ] وآله[علیه 
، فجاء ال تدعي أحدًا یدخل علي : سلمة

احلسني، فلم ا نظر إىل النيب  ـ صّلى اهللا علیه 
وسلم ـ يف البیت أراد أن یدخل، ] وآله[

فأخذته ُأم  سلمة فاحتضنته وجعلت تناغیه 
عنه، وتسكته، فلم ا اشتد  يف البكاء خلت 

فدخل حّتى جلس يف حجر النيب  ـ صّلى اهللا علیه 
إّن ُأم تك : $وسلم ـ، فقال جربیل ] وآله[

ستقتل ابنك هذا، فقال النيب  ـ صّلى اهللا 
یقتلونه وهم : وسلم ـ ] وآله[علیه 

 مؤمنون بي؟ 
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فتناول جربیل تربة . نعم یقتلونه: قال
مبكان كذا وكذا، فخرج رسول اهللا ـ : فقال

وسلم ـ وقد احتضن ] وآله[هللا علیه صّلى ا
حسینًا، كاسف البال، مهم ومًا، فظنت ُأم  
سلمة أّنه غضب من دخول الصيب علیه، 

یا نيب  اهللا، جعلت لك الفداء إّنك : فقالت
ال ُتبكوا هذا الصيب، وأمرتين أن : قلت لنا

ال أدع أحدًا یدخل علیك، فجاء فخلیت عنه، 
ابه وهم فلم یرد علیها، فخرج إىل أصح

ويف . إّن ُأميت یقتلون هذا: جلوس فقال
القوم أبو بكر وعمر، وكانا أجرأ القوم 

یا نيب اهللا، یقتلونه وهم : علیه فقاال
 ! مؤمنون؟
نعم، وهذه تربته، فأراهم : قال
 .)1(<إیّاها

 189: 9 )امع( وذكره احلافظ اهلیثمي يف
رواه الطرباني >: نقال  عن الطرباني فقال

 .<ويف بعضهم ضعف. موثقونورجاله 
ضعف بعض رجال اإلسناد عند  :قال األمیين

بعض من دون بیان وجه الضعف بعد ثقتهم ال 

                                       
، تاریخ مدینة 8096، ح285: 8املعجم الكبري للطرباني)1( 

 . 583: 1، تأریخ اإلسالم 191: 14دمشق البن عساكر
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یعبأ به، وال یضر باحلدیث كما هو املقر ر يف 
 . ُأصول الفّن 

على أّن االحتجاج به يف مثل املقام سائغ 
متفق علیه كما نص  علیه أعالم الفقه 

 .واحلدیث
بن سعید  ومي إىل علي ولعل اهلیثمي ی

، شیخ احلدیث، املعروف 299الرازي املتوىف 
بعلیان، كان حافظًا رحاال  جواال ، یفهم 

تكلموا >: قال ابن یونس يف تارخيه. وحيفظ 
وكان من احملد ثني األجالء، وكان یصحب . < فیه

وعقب ابن حجر . السلطان، ویلي بعض الوالة
یه من لعل كالمهم ف>: كلمة ابن یونس وقال

جهة دخوله يف أعمال السلطان، وحكى محزة 
أّن عبدان بن أمحد : بن حمم د الكتاني

 . اجلوالیقي كان یعظمه 
یعرف بعلیان، >: وقال مسلمة بن قاسم

وكان ثقة عاملًا باحلدیث، حد ثين عنه غري 
 . < واحد

قال يل اهلیثم >: وقال أبو أمحد بن عدي
الم كان یسمع احلدیث مع رجاء غ: الدوري

املتوكل، وكان من أراد أن یأذن له أذن 
ومسعت : له، ومن أراد أن مينعه منعه، قال

سألت عنه أبا عبید : أمحد بن نصر یقول
عشت إىل زمان : اهللا بن أبي خیثمة؟ فقال
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 .)1(<أسأل عن مثله
. وبقیة رجال األسناد مل نعرف فیهم جرحًا

من  211وعلي بن احلسني بن واقد املتوىف 
من الصحاح، ومن رجال  ةبعرجال أر

البخاري يف األدب املفرد ومسلم يف 
 .)2(املقدمة

                                       
 750: 2، تذكرة احلفاظ للذهيب 231: 4لسان املیزان ) 1(

علي بن سعید بن بشر بن >: ترمجه وفسر  جرح الدارقطين فقال
احلافظ البارع، أبو احلسني الرازي نزیل مصر : مهران

وجبارة بن املغلس  وحمد ثها، حد ث عن عبد األعلى بن محاد،
العقدي، وعبد الرمحن بن خالد بن جنیح، وحمم د بن هاشم 
البعلبكي، ونوح بن عمرو السكسكي وطبقتهم، روى عنه أبو 
سعید بن األعرابي، وعبد اهللا بن جعفر بن الورد، وحمم د بن 
أمحد بن خروف، وأبو القاسم الطرباني، واحلسن بن رشیق 

 .  وآخرون 
مل یكن يف : سألت الدارقطين عنه؟ فقال :قال محزة السهمي

دینه بذاك، مسعت مبصر أّنه كان وايل قریة فإذا مطلوه 
 .اخلراج مجع خنازیرهم يف املسجد

حد ث بأحادیث مل یتابع : فكیف هو يف احلدیث؟ قال: قلت
 . علیها

كان یفهم وحيفظ، مات سبع وتسعني : وقال ابن یونس
.                                                                                <..یانویعرف بعل. ئتني، يف ذي القعدةاوم

، وابن 510: 41وترمجه ابن عساكر يف تاریخ مدینة دمشق 
 . 410: 2شذرات الذهب  العماد احلنبلي

فاجلرح فیه من جهة عدم الد ین ال من جهة الوثاقة، 
 .       فعلي  ثقة كما ترمجوه

ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف : علي  بن احلسني بن واقد) 2(
  : 10سري أعالم النبالء 
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واحلسني بن واقد أبو عبد اهللا القاضي 
من رجال الصحاح غري البخاري  159املتوىف 

                                                                                               
موىل األمري، فاتح : علي  بن احلسني بن واقد>: 211   

خراسان، عبد اهللا بن عامر بن كریز القرشي، اإلمام احملد ث  
حدث عن أبیه، وأبي محزة .الصدوق، أبو احلسن املرزوي
عيب، وهشام بن سعد املدني،  السكري، وسلیم موىل الش

 .وخارجة بن مصع ب، وعبد اهللا بن عمر العمري، وطبقتهم
 .هو نیسابوري األصل، حتولوا إىل مرو: ویقال

 .وكان علي  عاملًا، صاحب حدیث كأبیه
حدث عنه إسحاق بن راهویة، وحممود بن غیالن، وعلي بن 

د بن خشرم، ورجاء بن مرجى، وحمم د بن عقیل بن خویلد، وحمم 
 .رافع، وأبو الدرداء عبد العزیز بن منیب، وآخرون

 .   ئةاوكان مولده يف سنة ثالثني وم
 .لیس به بأس: قال النسائي

                                                                        . ضعیف احلدیث: وقال أبو حامت
Ã                                                                        

Äئتنياتويف سنة إحدى عشرة وم: قال البخاري                                      .
خرج له البخاري يف األدب، ومسلم يف مقدمة كتابه، : قلت

 .<وأرباب السنن، وهو حسن احلدیث كبري
ـ علي   4733>: 692: 1وقال ابن حجر يف تقریب التهذیب 

واقد املرزوي، صدوق یهم، من العاشرة، مات  ني بن بن احلس
الثقات البن حب ان : وارجع إىل ترمجته يف. <..سنة إحدى عشرة

  ، اجلرح والتعدیل267: 6، التاریخ الكبري للبخاري 460: 8
، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب 179: 6للرازي 
ب التهذیب ، تقری370: 1، تذكرة احلفاظ للذهيب38: 2الستة 

، تاریخ اإلسالم  271: 7، هتذیب التهذیب البن حجر 692: 1
، شذرات 15: 21، الوايف بالوفیات للصفدي 310: 15للذهيب 

، میزان االعتدال للذهيب 112: 2الذهب البن عماد احلنبلي 
3 :123. 
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 .)1(وهو يف التاریخ، وثقه غري واحد
                                       

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : احلسني بن واقد املرزوي) 1(
ـ احلسني بن واقد  1363>: 220: 1يف تقریب التهذیب 

املرزوي، أبو عبد اهللا القاضي، ثقة له أوهام، من 
وقال يف هتذیب . <سبع ومخسني: السابعة، مات سنة تسع ویقال

البخاري يف التعالیق ومسلم ( 4خت م>: 321: 3التهذیب 
 .احلسني بن واقد املرزوي أبو عبد اهللا قاضي مرو) واألربعة

روى عن عبد اهللا بن . بن كریز موىل عبد اهللا بن عامر
بریدة، وثابت البناني، ومثامة بن عبد اهللا بن أنس، وأبي 
إسحاق السبیعي، وأبي الزبري، وعمرو بن دینار، وأبي 
غالب صاحب أبي ُأمامة، وأیوب السختیاني، وأیوب بن خوط 

 .   وغريهم
وعنه األعمش، وهو أكرب منه، والفضل بن موسى 

ي  والعالء ابنا احلسن، وعلي  بن احلسن السیناني، وابناه عل
بن شفیق، وأبو متیلة، وزید بن احلباب، وعبد اهللا بن 

عن علي  بن احلسن بن : قال أمحد بن شبویة. املبارك وغريهم
حمم د  بن ثابت، : من اجلماعة؟ قال: قیل البن املبارك: شفیق

: بن شبویة قال أمحد. واحلسني بن واقد، وأبو محزة السكري
 . س فیهم شيء من األرجاء لی

كان احلسني : قلت البن املبارك: وقال عن علي  ـ أیضًا ـ
 إذا قام من جملس القضاء اشرتى حلمًا، فینطلق إىل أهله؟

 !   ومن لنا مثل احلسني: فقال ابن املبارك
 .لیس به بأس، وأثىن علیه: وقال األثرم عن أمحد

 .ثقة: وقال ابن أبي خثیمة عن ابن معني
 .لیس به بأس: ال أبو زرعة والنسائيوق

كان على قضاء مصر، وكان من خیار : وقال ابن حب ان
 Ã     ..الناس، ورمبا أخطأ يف الروایات

Äكان حسن احلدیث: وقال ابن سعد. 
 .لیس به بأس: وقال اآلجري عن أبي داود
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وأبو غالب البصري امسه حزور صاحب أبي 
من رجال عد ة من الصحاح، : أمامة الباهلي

 .)1(ه غري واحد، وصحح حدیثه غريهموثق
                                                                                               

 .<..فیه نظر وهو صدوق یهم: وقال الساجي
، 371: 7كربى البن سعد الطبقات ال: وارجع إىل ترمجته يف

، اجلرح والتعدیل للرازي 389: 2التاریخ الكبري للبخاري 
، مشاهري علماء األمصار 209: 6، الثقات البن حب ان 66: 3

: 6، هتذیب الكمال 31: 4، تاریخ بغداد310: البن حبان
، الكاشف يف معرفة من له رویة 393: 1شذرات الذهب  ،492

 .104: 7أعالم النبالء ، سري 336: 1يف كتب الستة 
ترمجه غري واحد قال بان حجر يف : أبو غالب البصري) 1(

بخ د ت ق ـ أبو غالب، صاحب أبي > :176: 12هتذیب التهذیب
 .أصبهاني : ُأمامة، بصري، ویقال

نافع : سعید بن احلزور، وقیل: حزور، وقیل: قیل امسه
موىل : األموي، وقیل: موىل خالد بن عبد اهللا القسري، وقیل

 .موىل باهلة: بين ضبیعة، وقیل
روى عن أبي ُأمامة الباهلي، وأنس بن مالك، وُأم 

 .الدرداء
وعنه األعمش، وحسني بن واقد املرزوي، وحسني بن املنذر 

 ..       اخلراساني، وأبو خلدة خالد بن دینار، وحجاج بن دینار
 .صاحل احلدیث: قال إسحاق بن منصور عن ابن معني

 .ضعیف: وقال النسائي. لیس بالقوي: امتوقال أبو ح
 .ثقة: وقال الدارقطين
قد روى عن أبي غالب حدیث اخلوارج : وقال ابن عدي

بطوله، وهو معروف به، ومل أر يف أحادیثه منكرًا، وأرجو 
. أّن ال بأس به، وحسن الرتمذي بعض أحادیثه وصحح بعضها

ما وافق ال جيوز االحتجاج به إال  فی: قال ابن حب ان: قلت
 .الثقات
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  مصادر التراجم
 3، ج386: 2ق 1تاریخ البخاري الكبري 

  ، طبقات ابـن سـعد267: 2ق
، اجلرح والتعدیل البن أبي حامت 104، 7: 2ق7
، تذكرة احلفاظ 179: 1ق 3، ج66: 2ق 1

: 7، ج373: 2، هتذیب التهذیب 284: 2للذهيب 
308 ،  
، 393، 131، 72، تذهیب اخلزرجي ص197: 12ج

: 4، لسان املیزان 232، 27: 2شذرات الذهب 
231 . 

  
  سناد آخرإصورة موجزة ب

أخرج احلافظ ابن عساكر يف تاریخ الشام 
أخربنا أبو بكر حمم د بن عبد >: قال

                                                                                               
 .كان ضعیفًا: وقال ابن سعد

أبو غالب حزور بصري، : وقال الربقاني عن الدارقطين  
 .یعترب به

 . <..ووثقه موسى بن هارون كما مضى يف الذي قبله
، 457: خالصة تذهیب هتذیب الكمال: وارجع إىل ترمجته يف

: 3والتعدیل للرازي Ã Ä، اجلرح251: 2تاریخ ابن معني 
، 476: 1، میزان االعتدال 169: 34ذیب الكمال ، هت135

، 134: 3، التاریخ الكبري للبخاري 448: 2تقریب التهذیب 
، الكاشف يف معرفة من لـه روایة 455: 2الكامل البن عدي 
، األنساب 195: 7، لسان املیزان 449: 2يف الكتب الستة  

 . 323: 8، تاریخ اإلسالم  215: 2للسمعاني 
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 .الباقي، أنا أبو حمم د احلسن بن علي إمالء
وأخربنا أبو نصر بن رضوان، وأبو  :ح

م د عبد اهللا بن غالب أمحد بن احلسن، وأبو حم
، أنا أبو حمم د احلسن بن علي : حمم د قالوا

أنا أبو بكر بن مالك، أنا إبراهیم بن 
عبد اهللا، نا حج اج، نا ّمحاد، عن أبان، عن 

كان : شهر بن حوشب، عن ُأم  سلمة قالت
] وآله[جربیل عند النيب ـ صّلى اهللا علیه 

 معي، فبكى، فرتكته، فدنا نيوسلم ـ واحلس
وسلم ـ ] وآله[لنيب  ـ صّلى اهللا علیه من ا

 .نعم : فقال أحتبه یا حمم د؟: فقال جربیل
إّن ُأمتك ستقتله، وإن شئت أریتك : فقال

من تربة األرض اليت یقتل هبا، فأراه 
 .)1(<كربالء: إی اها، فإذا األرض یقال هلا

 

                                       
تاریخ مدینة ، 782: 2حابة ألمحد بن حنبل فضائل الص)1(

 .13: 1، میزان االعتدال للذهيب 193: 14دمشق 
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- 5  -  
  مأتم 

  آخر في بيت 
  السيدة أُم سلمة بنعي جبريل

 
افظ الكبري أبو القاسم الطرباني أخرج احل

$ لدى ترمجة احلسني السبط  )املعجم الكبري(يف 
حد ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، >: وقال

حد ثين عباد بن زیاد األسدي، نا عمرو بن 
ثابت، عن األعمش، عن أبي وائل شقیق بن 

كان احلسن واحلسني : سلمة، عن ُأم  سلمة قالت
بان بني یدي النيب  ـ ـ رضي اهللا عنهماـ یلع

وسلم ـ يف بیيت، فنزل ] وآله[صّلى اهللا علیه 
یا حمم د، إّن ُأم تك تقتل : فقال$ جربیل 

ابنك هذا من بعدك، فأومأ بیده إىل احلسني، 
] وآله[فبكى رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

وسلم ـ وضم ه إىل صدره، ُثم  قال رسول اهللا ـ 
ودیعة :  وسلم ـ] وآله[صّلى اهللا علیه 

عندك هذه الرتبة، فشم ها رسول اهللا ـ صّلى 
ریح كرب : وسلم ـ وقال] وآله[اهللا علیه 

 .وبالء
وقال رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه : قالت

إذا حتولت یا ُأم  سلمة، : وسلم ـ ] وآله[
 .هذه الرتبة دما  فاعلمي أن  ابين قد قتل
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فجعلتها ُأم  سلمة يف قارورة، ُثم  : قال
إنَّ یومًا : تنظر إلیها ُكّل یوم وتقول جعلت

 .)1(<حتو لني دمًا لیوم عظیم
احلافظ أبو القاسم ابن عساكر : وأخرج

أخربنا >: قال )تاریخ الشام(الدمشقي يف 
أنا : احلداد وغريه إجازة قالوا أبو علي 

أبو بكر بن ریذة، نا سلیمان بن أمحد ـ 
محد یعين احلافظ الطرباني ـ، نا عبد اهللا بن أ

: سناد واللفظ غري أّن فیهبن حنبل، باإل
 .)2(<ریح كرب وبال: ویح كرب وبال مكان

 279ص) الكفایة(وأخرج احلافظ الكنجي يف 
وأخربنا احلافظ یوسف بن خلیل بن >: قال

عبد اهللا الدمشقي حبلب، أخربنا أبو عبد اهللا 
حمم د بن أبي زید الكراني، أخربتنا فاطمة 

د اجلوزدانیة، أخربنا بنت عبد اهللا بن أمح
، )3(أبو بكر حمم د بن عبد اهللا بن زیدة

                                       
، جممع الزوائد 2817ح 108: 3املعجم الكبري للطرباني  )1(
، امتاع األمساع 45: ، اإلكمال يف أمساء الرجال189: 9

: 6، هتذیب الكمال للمزي 146: 14و  238: 12للمقریزي 
 .   301: 2، هتذیب التهذیب 409
واللفظ الذي  14:193البن عساكرریخ مدینة دمشق أت )2(

 . <ریح كرب وبالء>: فیه
ریذة : كذا يف تاریخ الشام والكفایة والصحیح )3(
 ).املؤلف(
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أخربنا احلافظ أبو القاسم سلیمان بن أمحد 
الطرباني، حد ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل 

 .<سناد وبلفظ ابن عساكرباإل
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  إسناد الطبراني يحتج به، رجاله
ـ عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل  1

رمحن البغدادي الشیباني، أبو عبد ال
كان ثقة ثبتًا >: قال اخلطیب: 290املتوىف
، ووثقه النسائي، والدارقطين، )1(<فهمًا

 .)2(وأبو حامت، وآخرون
                                       

 .382: 9تاریخ بغداد   ) 1(
ترمجه غري واحد، قال الذهيب : عبد اهللا بن أمحد بن حنبل) 2(

س ـ عبد اهللا بن أمحد بن 10685/31>: 665: 2يف تذكرة احلفاظ 
اإلمام احلافظ احلج ة أبو عبد الرمحن، حمد ث : حمم د  بن حنبل

إمام العلماء أبي عبد اهللا الشیباني املرزوي  لد العراق، و 
 .األصل البغدادي

ولد سنة ثالث عشرة ومائتني، ومسع من أبیه فأكثر، ومن 
د بن حيیى بن عبدویه صاحب شعبة، واهلیثم بن خارجة، وحمم 

 .أبي بكر املقدسي، وشیبان بن فروخ وطبقتهم
 .ومنعه أبوه من السماع من علي  بن اجلعد

حد ث عنه النسائي، وابن صاعد، وأبو بكر النجاد، 
وأبو علي  بن الصواف، وأبو بكر  ودعلج، وإسحاق الكاذي،

 ..الشافعي
 .كان ثقة فهمًا ثبتًا: قال اخلطیب

مل یكن أحد أروى يف : وقال أمحد بن املنادي يف تارخيه
الدنیا عن أبیه من عبد اهللا بن أمحد؛ ألّنه مسع منه املسند، 
وهو ثالثون ألفًا، والتفسري وهو مائة وعشرون ألفًا، مسع 
ثلثیه والباقي وجادة، ومسع منه التاریخ، والناسخ 
واملنسوخ، وحدیث شعبة، واملّقدم واملؤخر من كتاب اهللا، 

وما  زلنا نرى أكابر شیوخنا .. وجوابات القرآن واملناسك
یشهدون لعبد اهللا مبعرفة الرجال، ومعرفة علل احلدیث 
واألمساء، واملواظبة على الطلب حّتى أفرط بعضهم وقد مه على 
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ـ عباد بن زیاد األسدي الساجي، قال 2
 .)2)(1(<صدوق>: أبو داود

                                                                                               
قال إمساعیل بن حمم د  بن .   أبیه يف الكثرة واملعرفة

سألت عبد اهللا بن أمحد : مسعت مهیب بن مسلم یقول: حاجب
أبیك؟                                                          كم مسعت من: قلت

 .مائة ألف وبضعة عشر ألفًا: قال
ابين عبد اهللا حمظوظ من : ویروى عن أبي زرعة قال يل أمحد

 .علم احلدیث ال یذاكرني إال  مبا ال أحفظ
یا عب اس، قد : قال يل أبو عبد اهللا: قال عب اس الدوري

 .مًا كثريًاوعى عبد اهللا عل
قال : ُكّل شيء أقول: وقال أبو علي  الصواف عنه قال

 .<..أبي، قد مسعته منه مرتني أو ثالثًا، وأقله مر ة
، هتذیب 180: 1طبقات احلنابلة: وارجع إىل ترمجته يف

  Ã، تذكرة احلفاظ285: 14 الكمال للمزي
  
Ä 2 :664 هتذیب التهذیب البن 516: 13، سري أعالم النبالء ،

: 2، شذرات الذهب 197: 21، تاریخ اإلسالم  124: 5 حجر
، البدایة والنهایة البن 349: 7، املنتظم البن اجلوزي 375
 .382: 9، تاریخ بغداد   74: 11كثري 

 .81: 5هتذیب التهذیب )1(
ترمجه غري واحد، قال ابن : عباد بن زیاد األسدي الساجي)2(

أبي داود يف (ـ كد  156>: 82: 5حجر يف هتذیب التهذیب 
 . عباد بن زیاد بن موسى األسدي الساجي ) مسند مالك

روى عن ابن عیینة، وعثمان بن عمر بن فارس،       
 .ویونس بن أبي یعفور وغريهم

وعنه أبو داود يف حدیث، وأبو بكر البزار، وعبد اهللا 
بن أمحد، وحمم د بن عثمان بن أبي شیبة، وموسى بن إسحاق 

 .بن أبي داود األنصاري، وأبو بكر
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ـ عمرو بن ثابت البكري أبو حمم د 3
قال أبو داود يف السنن : 172الكويف املتوىف 

افضي رجل سوء ولكنه كان صدوقًا ر>: 26: 1
لیس یشبه حدیثه >: ، وعنه أیضًا<يف احلدیث

یعين أّن >: ، قال ابن حجر<أحادیث الشیعة
: ، وقال يف موضع آخر<أحادیثه مستقیمة

: ، وقال البزاز<لیس يف حدیثه نكارة>
 . <كان یتشیع>

مذموم كان ینال من >: يـال الساجـــوق
 .)2)(1(<یخنيالش ًا علىعثمان ویقدم علی 

                                                                                               
صدوق، آراه كان یتهم : قال اآلجري عن أبي داود

 .   بالقدر
: عباد بن زیاد بن موسى، وقیل: قال ابن عدي: قلت
 .عبادة

 .تركت حدیثه: قال موسى بن هارون
هو من أهل الكوفة الغالني يف التشیع، : وقال ابن عدي

 . <له أحادیث مناكري يف الفضائل
ألجل ذلك #  فضائل أهل البیتفالرجل ذنبه أّنه روى يف
 .رمي هبذه التهم وطعنوا فیه

، خالصة 466: 1تقریب التهذیب : وارجع إىل ترمجته يف
 .5186: تذهیب هتذیب الكمال

 .9: 8هتذیب التهذیب ) 1(
ترمجه غري واحد، قال : عمرو بن ثابت بن هرمز البكري) 2(

  Ã: 9: 8ابن حجر يف هتذیب التهذیب
Ä< عمرو بن ثابت بن ) ابن ماجة يف التفسريأبي داود و(دفق
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أبو ثابت الكويف، وهو : هرمز البكري، أبو حمم د، ویقال

روى عن .  وائل   عمرو بن أبي املقدام احلداد موىل بكر بن
أبیه، وأبي إسحاق، السبیعي، واألعمش، وعبد اهللا بن حمم د 

عقیل، واملنهال بن عمرو السماك بن حرب، واحلكم بن  بن
 ..ومجاعةعتیبة 

روى عنه أبو داود الطیالسي، وعمرو بن حمم د  املنقري، 
وسهل بن محاد أبو عتاب الدالل، وعیسى بن موسى غنجار، 
وموسى بن داود الضيب، وحيیى بن بكري، وحيیى ابن آدم، وعبد 
اهللا بن صاحل العجلي، وسعید بن منصور، واحلسن بن الربیع، 

.                                           وآخرون والبوراني، وعباد بن یعقوب الرواجين
ال : مسعت ابن املبارك یقول: قال علي  بن احلسن بن شقیق

 .حتد ثوا عن عمرو بن ثابت، فإّنه كان یسب السلف
 .ترك ابن املبارك حدیثه: وقال احلسن بن عیسى

 .مل یصلٍِّ علیه ابن املبارك: وقال هناد السري
مل حيد ث عنه ابن : وحمم د بن الشىت وقال عمرو بن علي 

 .املهدي
 .هو غري ثقة: وقال الدوري عن ابن معني

.                                         ضعیف: وقال معاویة بن صاحل عن حيیى
ضعیف احلدیث، وكذا قال أبو حامت : وقال أبو زرعة  
 .یكتب حدیثه كان رديء الرأي، شدید التشیع : وزاد

 .لیس بالقوي عندهم : البخاري وقال
وقال يف موضع . رافضي خبیث : وقال اآلجري عن أبي داود

] و آِلِه[قال ّملا مات النيب ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه . رجل سوء: آخر
 . و س ّلم ـ كفر الناس إال  مخسة 

قد روى عنه سفیان، وهو : وجعل أبو داود یذمه ویقول
: الشیعة، وجعل یقول م، لیس یشبه حدیثه أحادیثواملشؤ

من  كان: ویعين أّن أحادیثه مستقیمة، وقال يف موضع آخر
 .شرار الناس

 . لیس يف حدیثه نكارة : وقال يف موضع آخر
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لیس بثقة وال : وقال مرة. مرتوك احلدیث : وقال النسائي

. یروي املوضوعات عن األثبات : وقال ابن حب ان. مأمون 
 .اته بی ن الضعف على روای: وقال ابن عدي

: وقال أبو داود يف السنن يف أثر حدیث االستحاضة: قلت
ومن . ثابت، ولكنه كان صدوقًا يف احلدیث ورواه عمرو بن

عادة املؤلف أّن من علق له أبو حامت رقم له رقمه، وهذا 
 .منه فأغفله

كان متشیعًا مفر طًا، لیس بشيء يف : وقال ابن سعد
  Ãاحلدیث، ومنهم من ال یكتب حدیثه

  
Ä لضعفه ورأیه، وتويف يف خالفة هارون. 

مات سنة اثنتني وسبعني ومائة، وكذا : وقال ابن قانع
.                                                                                       قال البخاري عن عباد بن یعقوب

 .حدیثه لیس باملستقیم: وقال أبو أمحد احلاكم   
كان یشّتم عثمان، ترك : عبد اهللا بن أمحد عن أبیه وقال

 .ابن املبارك حدیثه
مذموم، وكان ینال من عثمان، ویقد م : وقال الساجي
 .علی ًا على الشیخني
 .شدید التشیع، غال  فیه، واهي احلدیث: وقال العجلي
 .<كان یتشیع ومل یرتك: وقال البزار

، 318: 6خاريالتاریخ الكبري للب: وارجع إىل ترمجته يف
: 5، الكامل البن عدي 1369، 173: 2معرفة الثقات للعجلي

الصغري   ، التاریخ486: 3، العلل ألمحد بن حنبل 120
، هتذیب 223: 6، اجلرح والتعدیل للرازي 175: 2للبخاري 

، تقریب 249: 3، میزان االعتدال 553: 21للمزي  الكمال
: 6البن كثري  ، البدایة والنهایة370: 1التهذیب البن حجر

 ، 141: 2، املغين يف الضعفاء للذهيب 91
واملراجع لكلماهتم املتقدمة یالحظ أّن الضعف ورده لكونه 

لیست من أسباب الطعن يف الراوي للحدیث  یشتم السلف،وهذه
فاذا كان سب  السلف ـ واملقصود . إذا كان حدیثه مستقیمًا 
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كثرت القالة لدة هذه يف مذهب الرجل، 
وُكّلها خترج عن ُأصول اجلرح والتعدیل، وال 
یعبأ هبا مهما كان الرجل صدوقًا، 

 .وأحادیثه مستقیمة ومل یك فیها نكارة
ـ األعمش سلیمان بن مهران الكويف 4

من رجال  145/8 األسدي أبو حمم د املتوىف
، والنسائي )1(وّثقه ابن معني ةالصحاح الست

 .) 2(<ثقة ثبت>: قال
مات یوم مات وما خلف >: وقال اخلریيب

أحد من الناس أعبد منه، وكان صاحب 
 .)4)(3(<سنة

                                                                                               
فاّن سب علي  بن هبم حماربي علی ًا ـ وسب عثمان یوجب الضعف، 

أبي طالب وبغضه یوجب الضعف من باب أوىل ؛ ألّن سب  علي  ـ 
علیه الس الم ـ یوحب النفاق واملنافق كاذب، فساب  علي  
كاذب ال كرامة لـه وال حلدیثه أي قیم ة، لكن أنصار السلف 

ه، رفضوا روایة املتهم بسب یعلي  وساب ياحملاربني مبغض
و املقدم لعلي  ـ علیه الس الم ـ أ عثمان بن عفانالسلف أو 

 .على الشیخني، أعاذنا اهللا من اهلوى 
 .196: 4هتذیب التهذیب  )1(
 .املصدر السابق )2(
 .196: 4هتذیب التهذیب )3(
ترمجه غري واحد، قال الذهيب : سلیمان بن مهران الكويف )4(

ـ األعمش احلافظ  54/44ـ  149>: 154: 1يف تذكرة احلفاظ
 .الثقة 
اإلسالم أبو حمم د  سلیمان بن مهران األسدي الكاهلي  شیخ

أصله من بالد الري، رأى أنس بن مالك   موالهم الكويف،
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 .وحفظ عنه

وروى عن ابن أبي أوىف، وعكرمة، وأبي وائل، وزر، 
وأبي عمرو الشیباني، واملعروف بن سوید، وإبراهیم 

 .النخعي، وخلق كثري 
وعبید اهللا , ووكیع  وعنه شعبة، والسفیانیان، وزائدة،

قال ابن . وأبو نعیم وخالئق , ویعلى بن عبید, بن موسى 
 .له حنو من ألف وثلثمائة حدیث: املدیين

كان األعمش أقرأهم لكتاب اهللا، : وقال ابن عیینة
 .وأحفظهم للحدیث، وأعلمهم بالفرائض

 .كان األعمش یسمى املصحف من صدقه: وقال الفالس
 .عمش عال مة اإلسالماأل: وقال حيیى القطان

 .ما خلف األعمش أعبد منه هللا: وقال اخلریيب
بقي األعمش قریبًا من سبعني سنة مل تفته : وقال وكیع
 ..التكبرية األوىل

سرية األعمش یطول شرحها، وهي مذكورة يف تارخيي الكبري، 
ويف طبقات القر اء، ویقع عوالیه يف صحیح البخاري، ويف جزء 

فرات، والغیالنیات، وكان رأسًا يف ابن عرفة، وابن ال
العلم النافع، والعمل الصاحل، تويف يف ربیع األو ل سنة 

 .<وله سبع ومثانون سنة رمحه اهللا تعاىل مثاني وأربعني ومائة،
، 342: 6الطبقات الكربى البن سعد : وارجع إىل ترمجته يف

: ، طبقات خلیفة بن اخلیاط343: تاریخ خلیفة بن اخلیاط
، معرفة الثقات 37: 4تاریخ الكبري للبخاري ، ال378

، اجلرح 302: 4، الثقات البن حب ان 432: 1للعجلي 
، 179: ، مشاهري علماء األمصار البن حبان146: 4والتعدیل 

: ، تاریخ أمساء الثقات واملشاهري62: 1الكامل البن عدي 
، 1261: 3، التعدیل والتجریح 4: 9، تاریخ بغداد   14

، 464: 1يف الكتب الستة   عرفة من لـه روایةالكاشف يف م
  ،392: 1، تقریب التهذیب 226: 6سري أعالم النبالء 

: 3، األعالم للزركلي 69: ، حبر الدم195: 4هتذیب التهذیب 
، اللباب يف هتذیب األنساب 496: 2، األنساب للسمعاني 13
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ـ شقیق بن سلمة األسدي أبو وائل 5
من رجال الصحاح الست، : 82الكويف املتوىف 

ال یسأل عن >: وثقه ابن معني وقال
، ووثقه وكیع، وابن سعد )1(<مثله

أمجعوا >: وقال ابن عبد الرب. )2(وآخرون
 .)4)(3(<على أّنه ثقة

                                                                                               
، 589: 5، الكامل يف التاریخ البن األثري 510: 1البن األثري 

وقد ذكر الذهيب يف  . 362: 1شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 
التذكرة وابن العماد احلنبلي يف الشذرات وفاته 

هـ، مع 147هـ، ويف سري أعالم النبالء أّن وفاته 148سنة
 .هـ فالحظ 148تصرحيه يف تذكرة احلفاظ أّن وفاته سنة 

 .317: 4هتذیب التهذیب  )1(
 .املصدر السابق )2(
 .در السابق املص) 3(
ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف : شقیق بن سلمة األسدي) 4(

أبو وائل شقیق بن سلمة األسدي >: 60: 1 تذكرة احلفاظ
الكويف، شیخ الكوفة وعاملها، خمضرم جلیل، روى عن عمر ، 
وعثمان ، وعلي  ، وابن مسعود، وعائشة ـ رضي اهللا عنهم ـ 

 .، ومجاعة 
 .وحصني، وخلق سواهموعنه األعمش، ومنصور، 

، روى حمم د  بن فضیل عن @أسلم يف حیاة النيب : یقال
تعلم القرآن يف شهرین، فهذا غایة  أبیه عن شقیق أّنه

 .الذكاء
إّني أل حب  أبا وائل، مم ن یدفع : قال إبراهیم النخعي

 .                         عّنا به
ثمان أحب  ع: وروى عن عاصم بن هبدلة عن شقیق قال       

تويف . @أتاني مص دق النيب : إيل من علي، وعن أبي وائل قال

 



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              150

 
  مشيخة ابن عساكر

احلداد احلسن بن أمحد  ـ أبو علي 1
عن ست وتسعني  515األصبهاني املقرئ املتوىف 

مسند الوقت، كان مع علو أسناده : سنة
أوسع أهل وقته روایة، وكان خی رًا، صاحلًا، 

 .)1(ثقة، وثقه مجع

                                                                                               
 .<ني ومثانني، رمحه اهللا تعاىلتسنة اثن

: 195: وقال ابن حب ان يف كتابه مشاهري علماء األمصار
ـ أبو وائل شقیق بن سلمة األسدي، كان مولده سنة  732>

و س ّلم ] و آِلِه[إحدى من اهلجرة، أدرك النيب ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه 
ـ ولیست له صحبة، ومسع من الصحابة، مات سنة ثالث 

 .<ومثانني
ـ 2826>: 421: 1وقال ابن حجر يف تقریب التهذیب   

شقیق بن سلمة األسدي أبو وائل الكويف ثقة خمضرم، مات يف 
 .<..خالفة عمر بن عبد العزیز وله مائة سنة

، 96: 6سعد  الطبقات الكربى البن: وارجع إىل ترمجته يف
: ، مشاهري علماء األمصار459: 1معرفة الثقات للعجلي 

، 311: 3 ، اإلصابة البن حجر547: 12، هتذیب الكمال 159
، املعارف 317: 4، هتذیب التهذیب 421: 1تقریب التهذیب 

، 476: 2، وفیات األعیان البن خلكان 449: البن قتیبة
: 16فیات للصفدي ، الوايف بالو82: 6تاریخ اإلسالم  للذهيب 

، الكاشف يف معرفة 58: 9، البدایة والنهایة البن كثري 101
، سري أعالم النبالء 489: 1من لـه روایة يف الكتب الستة  

 .1325: 3، التعدیل والتجریح 161: 4
ترمجه غري واحد، قال الذهيب : أبو علي  احلداد األصبهاني)1(

الشیخ اإلمام، : احلداد>: 303: 19يف سري أعالم النبالء 
املقرئ اود، احملد ث املعم ر، مسند العصر أبو علي احلسن بن 
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ذة حممد بن عبد اهللا بن ـ أبو بكر بن ری2
قال حيیى بن : 440أمحد األصبهاني املتوىف

ثقة أمني، كان أحد وجوه الناس، >: مندة
وافر العقل، كامل الفضل، مكرمًا ألهل 

                                                                                               
أمحد بن احلسن بن حمم د  بن علي بن مهرة األصبهاني احلداد، 

 .شیخ أصبهان يف احلدیث والقراءات واحلدیث مجیعًا
 .ولد يف شعبان سنة تسع عشرة واربعمائة

كر حمم د  بن ومسع يف سنة أربع وعشرین، وبعدها مسع أبا ب
علي بن مصعب التاجر، وأبا نعیم احلافظ، فلعله مسع منه 
وقر بعري، وأبا احلسن بن فاذشاه، وحمم د بن عبد الرزاق بن 

أبي الشیخ، وهارون بن حمم د  الكاتب، وأبا القاسم حمم د  
بن عبد اهللا العطار، وأبا سعد عبد الرمحن بن أمحد الصفار، 

 . صحافال وعلي بن أمحد بن مهران
وخرج لنفسه معجمًا مسعناه، أو لعله بتخریج ولده 

 ..احلافظ اود عبید اهللا بن احلداد

وحدث عنه السلفي، ومعم ر بن الفاخر، وأبو العالء 
العطار، وأبو موسى املدیين، وأبو مسعود عبد الرحیم 
احلاجي، وأبو الفتح عبد اهللا بن أمحد اخلرقي، قال 

از يل، رحل الناس إلیه، ورأى هو أجل شیخ أج: السمعاني
 .خی رًا، صاحلًا، ثقة من العز ما مل یره أحد يف عصره، وكان

تويف مسند الدنیا أبو علي احلداد يف السادس والعشرین 
 .  <..من ذي احلج ة سنة مخس عشرة ومخسمائة

، تاریخ 187: 4شذرات الذهب : وارجع إىل ترمجته يف
، دول 179: 10البن اجلوزي ، املنتظم 38: 35 اإلسالم  للذهيب

، 177: 1، التحبري34: 2، العرب يف خرب من غرب42: 2اإلسالم 
 402: 13، عیون التواریخ 227: خمتصر طبقات علماء احلدیث

  . 
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إىل غريها من مجل الثناء  )1( <..العلم
 .)2(علیه

                                       
 .432: 3شذرات الذهب ) 1(
ترمجه غري واحد، قال الذهيب : ریذة بنحمم د بن عبد اهللا ) 2(

الشیخ : ابن ریذة ـ 397>: 595: 17يف سري أعالم النبالء 
العامل األدیب الرئیس، مسند العصر، أبو بكر حمم د  بن عبد 

  Ãاهللا بن أمحد بن إبراهیم
Ä  بن إسحاق بن زیاد األصبهاني، التأني، التاجر، املشهور

 . ریذة   بابن
مسع معجمي الطرباني األكرب واألصغر، والفنت لنعیم بن ّمحاد، 

مسع من غريه، وعمر  من أبي القاسم الطرباني، وما أظنه
 .دهرًا، وتفر د يف الدنیا

 .مولده يف سنة ست وأربعني وثالمثائة
حد ث عنه خلق ال حيصون منهم، أبو العالء حمم د  بن الفضل 
الكاغذي، وأخوه أبو بكر، وحمم د بن عمر بن عزیزة، 
والصدر حمم د  بن جهار خيتان، وحمم د بن أبي الفرج امللحمي، 

 ..   الصباغ وحمم د بن مردویه
كان أحد الوجوه، ثقة أمینًا، وافر : قال حيیى بن مندة

ألهل العلم، حسن اخلط، یعرف  العقل، كامل الفضل، مكر مًا
طرفًا من النحو واللغة، قرئ علیه احلدیث مرات ال ُأحصیها 

 .بالبلد والرساتیق، ُثم  أرخ مولده
 تويف يف شهر رمضان سنة أربعني وأربعمائة، وله: وقال

 .< ..أربع وتسعون سّنة
شذرات الذهب البن العماد احلنبلي : وارجع إىل ترمجته يف

، 46: 5، النجوم الزاهرة 379: 1، دول اإلسالم 432: 4
: 17، سري أعالم النبالء 332: 1، املشتبه 175: 4اإلكمال 

 .261: 3، الوايف بالوفیات 491: 29، تاریخ اإلسالم  595
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  مشيخة الكنجي
ـ احلافظ یوسف بن خلیل الدمشقي املتوىف 1
شقي يف ذیل ، قال أبو الفرج الدم648

كان إمامًا حافظًا ثقة >: طبقات احلنابلة
ثبتًا عاملًا، واسع الروایة، مجیل السرية، 

هو یدخل >: ، وقال الذهيب)1(<متسع الرحلة
خرى يف إىل كلمات ُأ. )2(<يف شروط الصحیح

 .)3(الثناء علیه

                                       
 . 244: 4نابلة الذیل على طبقات احل) 1(
 .1411: 4تذكرة احلفاظ ) 2(
ترمجه غري واحد، قال ابن : یوسف بن خلیل الدمشقي)3(

ولد سنة مخس >: 369: 5العماد احلنبلي يف شذرات الذهب 
ومخسني ومخسمائة، وتشاغل بالكسب إىل الثالثني من عمره، ُثم  
طلب احلدیث، وخترج باحلافظ عبد الغين واستفرغ فیه وسعه، 

ب ما ال یوصف خبط امللیح املتقن، ورحل إىل األقطار، فسمع وكت
بدمشق من احلافظ عبد الغين، وابن أبي عصرون، وابن 

 .املوازیين، وغريهم
وببغداد من ابن كلیب، وابن بوش، وهذه الطبقة، 

 .احلمال وغريه وبأصبهان من ابن مسعود
                              .ومبصر من البوصريي وغريه

Ã 
Ä وكان إمامًا، حافظًا، ثقة، نبیال ، متقنًا، واسع

 .الروایة، مجیل السی رة، متسع الرحلة
كان من األئمة احلفاظ املكثرین : قال ابن ناصر الدین

الرحالني، بل كان أوحدهم فضال ، وأوسعهم رحلة وكتابة 
عن  يف وقته بأشیاء كثرية تفرد: ونقال ، وقال ابن رجب
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ـ أبو عبد اهللا حمم د بن أبي زید 2
عن مائة  597الكراني األصبهاني املتوىف

 .)1(نةس

                                                                                               
األصبهانیني، وخرج ومجع لنفسه معجمًا، عن أزید من مخسمائة 

 شیخ، ومثانیات، وعوايل، وفوائد وغري ذلك
واستوطن يف آخر عمره حلب، وتصدر جبامعها، وصار حافظًا 
واملشار إلیه بعلم احلدیث فیها، حدث بالكثري من قبل 

بزرايل، ومات قبله الستمائة إىل آخر عمره، وحدث عنه ال
باثنيت عشرة سنة، ومسع منه احلفاظ املقدمون، كابن األمناطي، 
وابن الدبیثي، وابن نقطة، وابن النجار، والصریفیين، 

هو أحد الرحالني، بل واحدهم فضال ، : وعمر بن احلاجب، وقال
نقل خبطه امللیح ما ال یدخل حتت احلصر، وهو . وأوسعهم رحلة

 .الطریقة، متقن، ثقة، حافظطیب األخالق، مرضي 
حافظ مفید، صحیح : وسئل عنه احلافظ الضیاء فقال

 .صاحب رحلة وتطواف األصول، مسع وحصل
حافظ، ثقة، عامل مبا یقرأ : وسئل الصریفیين عنه؟ فقال
 .علیه، ال یكاد یفوته اسم رجل

روى عنه خلق كثري، وآخر من روى عنه : وقال الذهيب
. تويف سحر یوم اجلمعة منتصف. إجازة زینب بنت الكمال

عاشر مجادي اآلخر حبلب ودفن بظاهرها، رمحه اهللا : وقیل
 .<تعاىل

، سري 1410: 4تذكرة احلفاظ للذهيب : وارجع إىل ترمجته يف
، املستفاد من ذیل تاریخ 151: 23أعالم النبالء للذهيب 

، 554: 2، هدیة العارفني 27: ، الكشف احلثیث199: بغداد
، تاریخ 297: 13، معجم املؤلفني 229: 8ركلي األعالم للز

العرب ، 84: 29الوايف بالوفیات للصفدي  ،406: 47اإلسالم  
 .495: ، طبقات احلفاظ للسیوطي201: 5يف خرب من غرب 

ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف سري : الكراني األصبهاني) 1(
                                                                    :               ـ الكراني 190>: 363: 21أعالم النبالء 
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ـ فاطمة اجلوزدانیة أم إبراهیم بنت 3
عن  524عبد اهللا بن أمحد األصبهاني املتوفاة 

حمدثة، ذات دین وصالح، : تسع وتسعني سنة
یروي عنها ُأمة من احلفاظ اجلّلة، وقرأ 

 .)1(علیها مجع من مشایخ احلدیث

                                                                                               
الشیخ، املعم ر، الصدوق، مسند أصبهان، أبو عبد اهللا، حمم د  

. بن أبي زید بن محد بن أبي نصر الكراني األصبهاني اخلباز
 .ئة عاماولد سنة سبع وتسعني وأربعمائة، وعاش م

 .اطمة اجلوزدانیةمسع احلداد، وحممود األشقر، وف
بدیل التربیزي، وأبو موسى بن احلافظ، وابن : حد ث عنه

 .خلیل، وابن ظفر وعدة
مات يف ثالث شوال . وأجاز البن أبي اخلري، وابن البخاري

 .ئةاسنة سبع وتسعني ومخسم
شذرات الذهب : وارجع إىل ترمجته يف .<حملة بأصبهان: وكران

: 42إلسالم  للذهيب ، تاریخ ا46: 5البن العماد احلنبلي 
 .180: 6، النجوم الزاهرة 299: 4، العرب يف خرب من غرب 314
ترمجها غري واحد، قال الذهيب يف سري : فاطمة اجلوزدانیة) 1(

فاطمة بنت عبداهللا بن أمحد بن >: 504: 19 أعالم النبالء 
القاسم بن عقیل، املعم رة الصاحلة، مسندة الوقت، ُأم  

 .یث، وُأم  اخلري، واجلوزدانیة، األصبهانیةإبراهیم، وُأم  الغ
 .آخر من روى يف الدنیا عن ابن ریذة، وهي مكثرة عنه  

حدث عنها أبو العالء العطار، وأبو موسى املدیين، 
ومعمر بن الفاخر، وأبو جعفر الصیدالني، وأبو الفخر 

أسعد بن روح، وعفیفة بنت أمحد، وأبو سعید أمحد بن حمم د  
 .األرجاني 

قدمت علینا من قریة جوزدان، : ال أبو موسى املدیينق
ومولدها حنو مخس وعشرین وأربعمائة، ومسعت من أبي بكر يف 
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  وفي مقتل الخوارزمي

ملا أتى جربیل بالرتبة إىل : قیل>: 170يف ص
  اهللا ـ صّلى رسول

وسلم ـ من موضع یهراق ] وآله[اهللا علیه  
فیه دم أحد ولدیه، ومل خيرب بامسه، ّمشها 

هذه رائحة ابين احلسني وبكى، فقال : وقال
 .)1(<صدقت: جربیل

  
  

  معاجم التراجم
، اجلرح 38: 2ق 2تاریخ البخاري

   2، وج371، 146: 1ق 2والتعدیل
                                                                                               

 .       ئةاسنة مخسم
أخربنا احلسن بن علي ، أخربتنا كرمية القرشیة، أنبأنا 
أبو مسعود عبد الرحیم احلاجي أّنها توفیت يف غر ة شعبان 

 . سّنة أربع وعشرین ومخسمائة
 .توفیت يف رابع عشر رجب: وقال احلافظ ابن نقطة

مسعت املعجمني الكبري والصغري للطرباني، وكتاب الفنت : قلت
 .<لنعیم من ابن ریذة

: 4شذرات الذهب يف أخبار من ذهب : وارجع يف ترمجتها إىل
، 101: 36، تاریخ اإلسالم  للذهيب 27: 2، دول اإلسالم 218

، العرب يف 332: 3آة اجلنان ، مر172: 11الوايف بالوفیات 
 .56: 4خرب من غرب 

 .  246: 1مقتل احلسني للخوارزمي )1(
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ـ  268، 13ـ  3: 9، تاریخ بغداد 7: 1ق
271 ،375. 

، ذیل طبقات احلنابلة ألبي 228: 9املنتظم
، تذكرة احلفاظ 245، 244: 2الفرج الدمشقي 

، 30: 2، دول اإلسالم له 195: 4للذهيب 
  النجوم 

، مرآن 22: 7، ج180: 6، ج46: 5الزاهرة 
 361: 4، هتذیب التهذیب 232، 211: 3اجلنان 

، 143، 141، 94: 5، ج226ـ  222: 4، ج363ـ 
، 69، 47: 4، ج265: 3، شذرات الذهب 9: 8ج

، 1166: 3، أعالم النساء 243: 5، ج332
 .109ص) التعلیق(تكملة ابن الصابوني 

  
  بقية مصادر الحديث

یوجد حدیث هذا املأمت أیضًا يف ذخائر 
عن املال  يف سريته، طرح التثریث  147العقىب ص

: 9، جممع الزوائد 42: 1للحافظ العراقي 
، اخلصائص 195: 2ب اللدنیة ، املواه189

، الصراط 125: 2الكربى للحافظ السیوطي 
خ، جوهرة الكالم 93السوي للشیخاني املدني 

 .120ص
  

  لفت نظر
ذكر احلافظ مجال الدین الزرندي يف نظم 
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 )1(حدیثًا عن هالل بن خباب 215الدرر ص
أحسبه صورة ُأخرى من هذا املأمت، وإلیك 

 :نص ه
أّن جربیل كان : بابويف روایة هالل بن خ>

وسلم ـ، ] وآله[عند الّنيب ـ صّلى اهللا علیه 
فجاء احلسن واحلسني فوثبا على ظهره، فقال 

وسلم ـ ] وآله[الّنيب ـ صّلى اهللا علیه 
أال تشغلني عّني هذین، فأخذهتما، ُثم  : ألمهما

أفلتا، فجاءا فوثبا على ظهره، فأخذمها 
یا : $فوضعهما يف حجره، فقال له جربیل 

كیف ال : حمم د، إّني أظنك حتبهما، فقال
فقال ! أحبهما ومها رحيانتاي من الدنیا

أما إّن ُأمتك تقتل هذا، یعين : $جربیل
حسینًا، فخفق جبناحه خفقة فجاء برتبة، 

أما إّنه یقتل على هذه الرتبة، : فقال
 ما اسم هذه الرتبة؟ : فقال

                                       
هالل بن خباب العبدي أبو العالء البصري سكن املدائن ) 1(

، <شیخ ثقة>: ، قال أمحد إمام احلنابلة144ومات هبا سنة 
ووّثقه أیضًا ابن معني، ویعقوب بن سفیان، وحيیى القطان، 

مرسل، وهالل یروي عن احلسن بن حمم د  بن  واحلدیث. وغريهم
  Ãعن  ، وهو یرويةالصحاح الست من رجال. احلنفیة

Ä وهو عن ةأبیه حمم د  بن احلنفیة من رجال الصحاح الست ،
هتذیب : وارجع يف ترمجته إىل. ُأم  سلمة ُأم  املؤمنني 

: 11، هتذیب التهذیب372: 2، تقریب التهذیب330: 30الكمال
 . 556: 8إلسالم ، تاریخ ا68
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 .كربالء: قال
احلسني يف فلم ا أصبح : قال هالل بن خباب

املكان الذي ُأصیب فیه وُأحیط به أتي 
 ما اسم هذه األرض؟ : بنبطي فقال له احلسني

 . أرض كربالء : قال
أرض كرب وبالء، @ صدق رسول اهللا : قال

ضعوا رحالكم، مناخ القوم، : وقال ألصحابه
 .)1(<مهراق دمائهم

                                       
 .215: نظم درر السمطني للزرندي احلنفي) 1(





- 6  -  
  مأتم

  آخر في بيت  
  السيدة أُم سلمة بنعي ملك المطر
: قال 242: 3أخرج اإلمام أمحد يف املسند 

حد ثنا مؤمل، ثنا عمارة بن زاذان، ثنا >
أّن ملك املطر : ثابت، عن أنس بن مالك

استأذن رب ه أن یأتي النيب ـ صّلى اهللا علیه 
: وسلم ـ فأذن له، فقال أل م  سلمة] وآله[

 . َأملكي علینا الباب ال یدُخُل علینا أحد 
لیدخل، فمنعته، فوثب، وجاء احلسني : قال

فدخل، فجعل یقعد على ظهر الّنيب ـ صّلى اهللا 
وسلم ـ وعلى منكبه، وعلى ] وآله[علیه 

فقال امللك للنيب  ـ صّلى اهللا : عاتقه، قال
 وسلم ـ أحتبه؟ ] وآله[علیه 
 نعم، : قال
أما إّن ُأم تك ستقُتُله، وإن شئت : قال

أریتك املكان الذي یقتل فیه، فضرب بیده 
فجاء بطینٍة محراء، فأخذهتا ُأم  سلمة فصر هتا 

 .يف مخارها
 .)1(<بلغنا أّنها كربالء: قال ثابت: قال

                                       
 300: 9، جممع الزوائد للهیثمي 242: 3مسند أمحد ) 1(
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عن عبد الصمد  265: 3وأخرجه يف املسند 
 .سنادبن حسان عن عمارة باإل

: وأخرجه احلافظ أبو یعلى يف مسنده قال
حد ثنا شیبان، نا عمارة بن زاذان >

القطر رب ه أن استأذن م لك : سناد بلفظباإل
وسلم ] وآله[یزور الّنيب ـ صّلى اهللا علیه 

ـ، فأذن له، وكان يف یوم ُأم  سلمة، فقال 
یا : وسلم ـ ] وآله[النيب  ـ صّلى اهللا علیه 

ُأم  سلمة، احفظي علینا الباب، ال یدخل 
فبینا هي على الباب إذ : علینا أحد، قال

جاء احلسني بن علي فاقتحم، ففتح الباب، 
] وآله[فجعل الّنيب ـ صّلى اهللا علیه  فدخل

 أحتبه؟: وسلم ـ یلّثمه ویقب له، فقال امللك
 . نعم : قال 

إّن ُأم تك ستقتله، إن شئت أریتك : قال
 .  املكان الذي یقتل فیه 

 . نعم : قال

                                                                                               
والبزار والطرباني بأسانید،  رواه أمحد وأبو یعلى>: وقال

وبقیة رجال  وفیها عمارة بن زاذان وثقه مجاعة وفیه ضعف
بن زاذان  ، وسیوافیك أّن عم ارة<أبي یعلى ررجال الصحاح

 . ثقة، روایته مقبولة كما صر حوا يف ترمجته 
وأخرج احلدیث عن طریق أمحد املقـریزي يف امـتاع 

 643:  1، والقرطيب يف التذكرة 143: 14و 235: 12األسـماع
. 
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فقبض قبضة من املكان الذي قتل : قال
فیه فأراه، فجاء بسهلة أو تراب أمحر، 

 .لته يف ثوهبافأخذته ُأم  سلمة فجع
 <)1(إّنها كربالء: فكنا نقول: قال ثابت

. 
: 3وأخرجه احلافظ أبو نعیم يف الدالئل 

عن حمم د بن احلسن بن كوثر، عن بشر >: 202
بن موسى، عن عبد الصمد بن حسان، عن 

ويف روایة : عمارة باالسناد واللفظ، فقال
فشم ها رسول اهللا ـ صّلى اهللا : سلیمان بن أمحد

ریح كرب : وسلم ـ فقال] آلهو[علیه 
كّنا نسمع أّنه یقتل : فقال. وبالء

 .)2(<بكربالء
األسانید ألمحد وأبي یعلى وأبي نعیم 

 :صحیحة رجاهلا ُكّلهم ثقات، أال وهم
ـ مؤمل بن إمساعیل العدوي أبو عبد 1

): 205/6(الرمحن البصري نزیل مكة املتوىف
                                       

: ، وقال حمقق الكتاب سلیم أسد129: 6مسند أبي یعلى ) 1(
 ، وقال حمققه142: 15ابن حب ان  ، صحیح<إسناده حسن>

: 7، موارد الضمآن <إسناده حسن>: الشیخ شعیب األرنؤوط
خرجه البغوي يف معجمه، >: وقال 147: ، ذخائر العقىب198

 <..وخرجه أبو حامت يف صحیحه
، 2813ح 106: 2، املعجم الكبري 469: 6دالئل النبوة )2(

 . 565: 2الصواعق احملرقة 
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من رجال غري واحد من الصحاح، وثقه ابن 
، والدارقطين، وابن سعد، وابن معني

 .)1(راهویه، وغريهم

                                       
بن حجر ترمجه غري واحد، قال ا: مؤمل بن إمساعیل العدوي)1(

البخاري يف (خت قد س ق  ـ682>: 339: 10يف هتذیب التهذیب 
والنسائي وابن  التعالیق وأبي داود يف القدر والرتمذي

: مؤمل بن إمساعیل العدوي موىل آل اخلطاب، وقیل) . ماجة
 .موىل بين بكر، أبو عبد الرمحن البصري نزیل مكة

ع بن روى عن عكرمة بن عمار، وأبي هالل الراسيب، وناف
 .عمر اجلمحي، وشعبة واحلمادین، والسفیانني، وغريهم 

وعنه أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهویه، وعلي  بن 
وبندار وأبو كریب، وأبواجلوزاء أمحد  املدیين، وأبو موسى،

بن عثمان النوفلي، وعلي بن سهل الرملي، وحممود بن 
 .غیالن، وأمحد بن نصر الفراء وآخرون

 .ثقة: عن ابن معني قال ابن أبي خثیمة
قلت البن معني أي شيء حاله؟ : وقال عثمان الدارمي

 .ثقة: فقال
هو أحب إلیك أو عبید اهللا، یعين ابن موسى؟ فلم : قلت
 .یفضل

 .صدوق، شدید يف السنة، كثري اخلطأ: وقال أبو حامت
 .منكر احلدیث: وقال البخاري
سألت أبا داود عنه؟ فعظمه ورفع من : وقال اآلجري

 .نه إال  أّنه یهم يف الشيءشأ
مات سنة ست ومائتني، : وذكره ابن حب ان يف الثقات وقال

 .وفیها أرخه أبو القاسم بن مندة وزاد يف رمضان
  .مات سنة مخس أو ست، وقال غريه: وقال البخاري

 .ومن كتبه أو كان حيدث من حفظه فكثر خطأه
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ـ عمارة بن زاذان الصیدالني أبو سلمة 2
من رجال أبي داود، والرتمذي، : البصري

. وابن ماجة، والبخاري يف األدب املفرد
وثقه أمحد اإلمام، ویعقوب بن سفیان، 

                                                                                               
م رمبا أخطأ، مات یو: قال ابن حب ان يف الثقات: قلت

األحد لسبع عشرة لیلة خلت من شهر رمضان، سنة ست 
 .ومائتني

 .وهكذا أرخه البخاري عن أبي بزه
مؤمل أبو عبد الرمحن شیخ جلیل : وقال یعقوب بن سفیان

سين، مسعت سلمان بن حرب حيسن الثناء، كان مشیختنا یوصون 
                        ..به، إال  أّن حدیثه ال یشبه حدیث أصحابه

Ã 
Äصدوق كثري اخلطأ، وله أوهام یطول : وقال الساجي
 .ذكرها

 .ثقة كثري الغلط: وقال ابن سعد
 .صاحل خيطئ: وقال ابن قانع
 . ثقة كثري اخلطأ: وقال الدارقطين

حدثنا مؤمل بن إمساعیل، : وقال ابن إسحاق بن راهویه
 .<..ثقة

، 501: 5سعد الطبقات الكربى البن : وارجع إىل ترمجته يف
، 49: 8، التاریخ الكبري للبخاري 32: معني تاریخ ابن 

: 9، الثقات البن حب ان 374: 8اجلرح والتعدیل للرازي 
، الكاشف يف معرفة من 176: 29، هتذیب الكمال للمزي 187

: 10، سري أعالم النبالء 309: 2لـه روایة يف الكتب الستة  
، 334: 7م للزركلي ، األعال228: 4، میزان االعتدال 110

 .92: 2، شذرات الذهب 408: 14تاریخ اإلسالم  
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 .)1(والعجلي وغريهم

                                       
ترمجه غري واحد، قال ابن : عمارة بن زاذان الصیدالني)1(

البخاري >ـ بخ د ت ق 677>: 365: 7حجر يف هتذیب التهذیب 
) . يف األدب املفرد، وأبي داود، والرتمذي، وابن ماجة

 .ريعمارة بن زاذان الصیدالني أبو سلمة البص
روى عن مكحول، وثابت، واحلسن البصري، وعلي  بن احلكم 
البناني وزیاد النمريي، وعون بن أبي شداد، وأبي 
الصهباء الكويف صاحب سعید بن جبري، وأبي غالب،وأبي 

 .ُأمامة 
روى عنه عبد اهللا بن منري، وأسود بن عامر، وحبان بن 

ان وأبو النعم هالل، وروح بن عبادة، ویزید بن هارون،
حمم د  بن الفضل، وعمرو بن عون، وعبد الواحد بن غیاث 

 .وآخرون
یروى عن ثابت عن أنس أحادیث : قال األثرم عن أمحد

 .مناكري
شیخ ثقة ما به : وقال مسلم وعبد اهللا بن أمحد عن أمحد

 .بأس
 .صاحل: وقال ابن معني
 .رمبا یضطرب يف حدیثه: وقال البخاري

 . س بذاكلی: وقال اآلجري عن أبي داود
 .حج سبعًا ومخسني حجة: وقال أیضًا

                                                                       .ثقة: وقال یعقوب بن سفیان
Ã 

Äال بأس به: وقال أبو زرعة. 
 .یكتب حدیثه وال حيتج به، لیس باملتني: وقال أبو حامت
 .یكتب حدیثه وهو عندي ال بأس به، ممن: وقال ابن عدي

 .وذكره ابن حب ان يف الثقات
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ـ ثابت بن أسلم البناني أبو حمم د 3
من رجال الصحاح ): هـ127ت(البصري 

 .)1(، وثقه مجع، مذكور غري مر ةةالست

                                                                                               
 .ضعیف: وقال الدراقطين

 .<..یعترب به: وزاد الربقاني عنه: قلت
، 283: 7الطبقات الكربى البن سعد : وارجع إىل ترمجته يف

: 3و 302: 1، العلل ألمحد بن حنبل146: معني تاریخ ابن
، معرفة الثقات 505: 6، التاریخ الكبري للبخاري113

، الثقات 365: 6، اجلرح  والتعدیل للرازي 162: 2ي للعجل
، هتذیب الكمال 80: 5، الكامل البن عدي 263: 7البن حب ان 

، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب 243: 21للمزي 
، تقریب التهذیب 176: 3، میزان االعتدال 53: 2الستة  
یزان ، لسان امل372: 10، تاریخ اإلسالم  710: 1البن حجر 

 .114: ، حبر الدم يف من مدحه أمحد315: 7
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : ثابت بن أسلم البناني) 1(

ثابت بن أسلم ) الستة(» 4ـ  2>: 3: 2يف هتذیب  التهذیب 
 .البناني أبو حمم د  البصري

روى عن أنس، وابن الزبري، وابن عمر، وعبد اهللا بن 
عمرو، وابن عمرو،  والدمعقل، وعمر بن أبي سلمى، وشعیب 

وعبد الرمحن بن  وهو أكرب منه، وعبد اهللا بن رباح األنصاري،
أبي لیلى، ومطرف بن عبد اهللا بن الشخري، وأبي رافع 

 .الصائغ وخلق
وعنه محید الطویل، وشعبة وجریر بن حازم، واحلمادان، 
ومعم ر، وّمهام، وأبو عوانة، وجعفر بن سلیمان بن املغرية، 

أبي هند، واألعمش، وعیسى بن طهمان، وقریش بن وداود بن 
 .حبان، وعبد اهللا بن املثىن ومجاعة 

عطاء بن أبي رباح وعبد اهللا بن : وروى عنه من أقرانه
عبید بن عمري، وقتادة، وسلیمان التیمي وغريهم وآخر من 

 ..روى عنه عمارة بن زاذان
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له حنو مائتني ومخسني : قال البخاري عن ابن املدیين

 .یثًاحد
یثبت يف احلدیث، وكان : وقال أبو طالب عن أمحد بن ثابت
.                                                                          یقص، وقتادة كان یقص، وكان أذكر

 .ثقة، رجل صاحل: وقال العجلي
                                             . ثقة: وقال النسائي

Ã 
Äأثبت أنس الزهري ُثم  ثابت ُثم  قتادة: وقال أبو حامت. 

أروى الناس عنه محاد بن سلمة، : وقال ابن عدي
وأحادیثه مستقیمة، إذا روى عنه ثقة، وما وقع يف حدیثه 

 .من النكرة إّنما هو من روى عنه
اص ال حيفظون كنت أمسع أّن القص: وقال محاد بن سلمة

احلدیث فكنت أقلب على ثابت األحادیث، أجعل أنسًا البن أبي 
لیلى وأجعل ابن أبي لیلى ألنس أشوشها علیه، فیجيء هبا 

 .على استوائه 
، وقال جعفر بن 127مات ثابت سنة : وقال ابن علیة

 .، حكاها البخاري يف األوسط203سلیمان سنة 
 . سنةصحبت أنسًا أربعني: وحكي عن ثابت قال

كان ثابت یقرأ القرآن يف ُكّل یوم : قال شعبة: قلت
 .ولیلة ویصوم الدهر
 .   ما أدركنا أعبد منه: وقل بكر املزني

 .كان من أعبد أهل البصرة: وقال ابن حب ان يف الثقات
كان ثقة مأمونًا، تويف يف والیة خالد : وقال ابن سعد

 ..القسري
صحیح من حدیث  ثابت عن أنس: وقال أبو بكر الربدجيي

 .<..شعبة واحلمادین وسلیمان بن املغرية، فهؤالء ثقات
فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري : وارجع إىل ترمجته يف

، العلل 232: 7، الطبقات الكربىالبن سعد 326: 4للمناوي 
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صاحل احلدیث : ـ عبد الصمد بن حسان4
، ذكره البخاري يف التاریخ، )1(صدوق ثقة

، )3/51(وابن أبي حامت يف اجلرح والتعدیل 
 .)2(وابن حب ان يف الثقات

                                                                                               
، 354: 1، التاریخ الصغري للبخاري95: 3ألمحد بن حنبل 

: 2ح والتعدیل للرازي، اجلر159: 2التاریخ الكبري للبخاري
، مشاهري علماء األمصار البن 89: 4الثقات البن حبان ،449
، تاریخ أمساء 100: 2عدي ، الكامل البن 145: حبان

، إكمال اإلكمال 440: 1، التعدیل والتجریح 52: الثقات
، الكاشف 342: 4، هتذیب الكمال للمزي 439: 1البن ماكوال 

  يف معرفة من لـه روایة
، سري أعالم 125: 1، تذكرة احلفاظ 281: 1الستة   يف الكتب

، تقریب 362: 1، میزان االعتدال 220: 5النبالء للذهيب
، 476: ، املعارف البن قتیبة145: 1التهذیب البن حجر
، 497: 1، معجم البلدان للحموي399: 1األنساب للسمعاني 

، 54: 8، تاریخ اإلسالم 178: 1اللباب يف هتذیب األنساب
 .284: 10 بالوفیات للصفدي الوايف

 . 51: 6اجلرح والتعدیل للرازي )1(
ترمجه غري واحد، فقال ابن سعد يف : عبد الصمد بن حسان)2(

  Ãعبد الصمد بن>: 375: 7الطبقات
Ä  حسان املرزوي، وكان قاضیًا هبا ونیسابور وهراة، وكان

 .<ثقة، وتويف يف خالفة املأمون
كتابه من له روایة يف  وقال حمم د  بن علي بن محزة يف

عبد الصمد بن حسان املروروذي اخلراساني >: 371: مسند أمحد
عن الثوري،  خادم سفیان، روى: أبو حيیى، یقال له

وإبراهیم بن طهمان، وإسرائیل بن خالد، وخالد بن 
: میسرة، ومحاد بن سلمة، وعنه اإلمام أمحد، وأبو حامت وقال

كان قاضیًا خبراسان  :صاحل احلدیث صدوق، وقال ابن سعد
 .<ونیسابور وهراة، وكان ثقة، وتويف يف خالفة املأمون

عبد الصمد >: 517: 9وقال الذهيب يف سري أعالم النبالء 
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ـ شیبان بن فروخ بن أبي شیبة أبو 5
من : قال غري ذلك، وی235حمم د األبلي املتوىف 

رجال مسلم، وأبي داود، والنسائي، وثقه 
أمحد بن حنبل، ومسلمة، وأثىن علیه غريمها 
بالصدق والصالح، هؤالء رجال إسناد أمحد، 
وأبي یعلى، وأبي نعیم، وهم ثقات، ويف 
رجال أبي نعیم من یأتي بعید هذا، وهو 

                                                                                               
.                                                              فهو أبو حيیى املرزوي، قاضي هراة: بن حسان

 .سرائیل، والكوفینيزائدة، والثوري، وإ: حد ث عن  
حد ث عنه الذهلي أیضًا، وحمم د بن عبد الوهاب القراء، 

 .وأمحد بن یوسف السلمي
 .   مات سنة عشر ومائتني

 .<وكان من العلماء، وال شيء له يف الكتب الستة
ـ عبد  5071>: 620: 2وقال الذهيب يف میزان االعتدال 

 .الصمد بن حسان املرزوي، ویقال املرذوي
وعنه حمم د  بن حيیى الذهلي . الثوري، وإسرائیل روى عن

  وويل قضاء هراة، وهو. ومجاعة
 .صدوق إن شاء اهللا 

 .تركه أمحد بن حنبل، ومل یصح هذا: یقال
 .<كتبت عنه وهو مقارب: وقال البخاري

، 105: 6التاریخ الكبري للبخاري : وارجع إىل ترمجته يف
، 415: 8بن حب ان ، الثقات ال51: 6اجلرح والتعدیل للرازي 

: 18، الوايف بالوفیات للصفدي 237: 14تاریخ اإلسالم  
 . 517: 9، سري أعالم النبالء 620: 2، میزان االعتدال 269
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 .)1(بشر الثقة

                                       
ترمجه غري واحد، قال : شیبان بن فروخ بن أبي شیبة )1(

مسلم، (ـ م د س  639>: 328: 4هتذیب التهذیب  ابن حجر يف
                                                                      )وأبي داود، والنسائي

Ã 
Ä شیبان بن فروخ، وهو شیبان بن أبي شیبة احلبطي

 .موالهم أبو حمم د  األبلي
روى عن جریر بن حازم، وأبي األشهب العطاردي، وأبان 
بن یزید العطار، ومحاد بن سلمة، وسالم بن مسكني، ومهدي 

بن املغرية،   ث بن سعید، وسلیمانبن میمون، وعبد الوار
 .داود  يوالصعق بن حزن، وعبدالعزیز بن مسلم، وأب

وروى له أبو داود، والنسائي بواسطة أبي بكر األمحدین 
بن إبراهیم العطار وابن علي بن سعید املروزي، وزكریاء 

 .. بن حيیى السجزي، وأبو یعلى، واحلسن بن سفیان
 .ثقة : عن أمحد بن حنبلقال أمحد بن سعید بن إبراهیم 

 .صدوق : وقال أبو زرعة
كان یرى القدر، واضطر الناس إلیه : وقال أبو حامت

 .بآخره 
كان شیبان أثبت : وقال أبو الشیخ عن عبدان األهوازي

 .عندهم من هدبة 
، وقیل سنة مخس وثالثني 6، ومات سنة140مولده حدود سنة 

                             .ومائتني 
 .صاحل : ، وقال6وأرخه ابن قانع منه: لتق

 .ثقة : وقال مسلمة
 .< قدري إال  أّنه كان صدوقًا: وقال الساجي

ـ شیبان  3759>: 285: 2وقال الذهيب يف میزان االعتدال 
بن فروخ األبلي أحد الثقات عن ّمهام بن حيیى وخلق وعنه 

 .مسلم، وأبو یعلى، والبغوي وخلق كثري
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من  وأخرجه احلافظ الطرباني يف اجلزء األو ل
: قال$ املعجم الكبري لدى ترمجة احلسني السبط

حد ثنا بشر بن موسى، نا عبد الصمد بن >
 . »حسان املرزوي

وحد ثنا حمم د بن عبد اهللا احلضرمي،  :ح
وحمم د بن حمم د التمار البصري، وعبدان بن 

سناده إثنا شیبان بن فروخ ب: أمحد قالوا
                                                                                               

 .عرفة وعلو إسنادوكان صاحب حدیث وم
كان یرى القدر، : وقال أبو حامت. صدوق: قال أبو زرعة
، <بآخره، تويف سنة مخس وثالثني ومائتني اضطر الناس إلیه

ذكرت غري مر ة، < اضطر الناس إلیه بآخره>: وهذه العبارة
ومن الذهيب باخلصوص، وال معىن صحیح هلا، ألّن الشخص إذا كان 

وإن كان مبتدع، بشرط أن ال ثقة فیؤخذ بروایته حتـّى 
یوافق بدعته، وهذا احلدیث الذي رواه شیبان ال یوافق 
بدعته، لعدم االرتباط بني القدر وبني روایة عن النيب  ـ 
ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ عن مقتل ابنه احلسني ـ علیه 
الس الم ـ، فال مانع من األخذ بروایته، بل هي طبق القواعد 

لیة ألهل السّنة، فصدور هذه الكلمة من علماء الرجا
 .الرجال وخصوصًا الذهيب ما هي إال  أخرق ال جيدي نفعًا 

، 168: خالصة تذهیب هتذیب الكمال: وارجع إىل ترمجته يف
: 2، و 428: 1فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري للمناوي 

، اجلرح والتعدیل 254: 4، التاریخ الكبري للبخاري 629
، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب 357: 4ازي للر

، سري أعالم 443: 2، تذكرة احلفاظ للذهيب491: 1 الستة 
، تذهیب 424: 1، تقریب التهذیب 101: 11النبالء
 Ã،76: ، حبر الدم يف من مدحه أمحد أو ذمه328: 4التهذیب

Ä 7، لسان املیزان البن حجر 598: 12هتذیب الكمال للمزي :
: 2، شذرات الذهب 40: ، من له روایة يف مسند أمحد244
204. 
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 :املذكور، بلفظ
ّز وجّل أن یزور استأذن مَلك القطر رب ه ع

،  وسلم  ـ] وآله[الّنيب ـ صّلى اهللا علیه 
فأذن لـه، فجاءه وهو يف بیت ُأم  سلمة، 

یا ُأم  سلمة، احفظي علینا الباب ال : فقال
یدخل علینا أحد، فبینما هم على الباب 
إذ جاء احلسني ففتح الباب، فجعل یتقفز 

] وآله[على ظهر الّنيب ـ صّلى اهللا علیه 
] وآله[والّنيب ـ صّلى اهللا علیه  ، وسلم ـ

: وسلم ـ یلثم ه ویقب له، فقال له املَلك
 . نعم : حتبه یا حمم د؟ قال

أما إّن ُأمتك ستقتله، وإن شئت أن : قال
أریك من تربة املكان الذي یقتل فیها، 

فقبض قبضة من املكان الذي یقتل : قال
فیه، فأتاه بسهلة محراء، فأخذته ُأم  سلمة 

 .يف ثوهبا فجعلته 
 .)1(<إّنها كربالء«: كنا نقول: قال ثابت

صحیح رجاله رجال الصحاح عن  هإسناد

                                       
: 6، مسند أبي یعلى 106: 3املعجم الكبري للطرباني  )1(

، 198: 7، موارد الضمآن 142: 15، صحیح ابن حب ان 129
، هتذیب 189: 14، تاریخ مدینة دمشق 657: 13كنز العمال 

، البدایة 288: 3، سري أعالم النبالء 408: 6الكمال 
 .216: 8النهایة و
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 :مشایخ ثقات، أال وهم
دي ـ بشر بن موسى بن صاحل األس1

: وتسعني سنة عن مثان 288البغدادي املتوىف 
كان ثقة، أمینًا، عاقال ، ركینًا، وّثقه 

 .)1(مجع

                                       
ترمجه غري واحد، قال : بشر بن موسى بن صاحل األسدي )1(

بشر بن موسى >: 88: 7اخلطیب البغدادي يف تاریخ بغداد   
مسع من روح بن عباد حدیثًا  .بن صاحل أبو علي  األسدي

واحدًا، ومن عمر بن حفص العدني حدیثًا واحدًا، ومسع الكثري 
حلسن بن موسى األشیب، وخالد من هوذة بن خلیفة البكري، وا

بن حيیى وأبي عبد الرمحن املقرئ، وخلف بن الولید، وأبي 
 .وغريهم.. نعیم الفضل بن دكني

وروى عنه حيیى ین صاعد، وحمم د بن خملد، وإمساعیل بن 
حمم د  الصفار، وأبو احلسني بن املنادي، وحمم د بن العب اس بن 

لصمد بن علي جنیح، وأمحد بن سلیمان النجار، وعبد ا
           ..الطنسي

هو بشر بن موسى بن صاحل بن شیخ بن عمرية بن حیان بن 
سراقة بن مرشد بن محريي ُثم  نسبه كما قدمنا من نسب بشر 
بن حیان، وكان آباؤه من أهل البیوتات والفضل 
والریاسات، والنبل، وأما هو نفسه فكان ثقة، أمینًا، 

                                                                          ..عاقال  ركینًا
حد ثنا : قرأت يف كتاب أبي احلسن علي بن الفرات خبطه

ذهب بي خايل : مسعت بشر بن موسى یقول: إمساعیل بن علي قال
حیان بن بشر إىل حيیى بن آدم وصلیت خلف أبي عمرو 

 ..الشیباني النحوي، فقرأ بسورة السجدة، فسجد
أخربنا : حدثنا عن عبد العزیز بن جعفر احلنبلي قال

وبشر بن موسى : أبو بكر أمحد بن حمم د  بن هارون اخلالل قال
بن صاحل بن شیخ بن عمري األسدي شیخ جلیل مشهور، قدمي 

 .السماع، كان أبو عبد اهللا ـ یعين أمحد بن حنبل ـ یكرمه
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عفر ـ حمم د بن عبد اهللا احلضرمي أبو ج2
حافظ ثقة : 297الكويف الشهري مبطني املتوىف 

 .)1(شهري

                                                                                               
وسى؟ سئل الدارقطين عن بشر بن م: أخربني األزهري قال

 .ثقة: فقال
: حد ثين احلسن حمم د  اخلالل عن أبي احلسن الدارقطين قال

 .<..بشر بن موسى األسدي ثقة نبیل
، 96: 5إكمال اإلكمال البن ماكوال : وارجع إىل ترمجته يف
، الوايف بالوفیات للصفدي 133: 21تاریخ اإلسالم  للذهيب 

جلرح ، ا97: 11 ، البدایة والنهایة البن كثري 98: 10
، سري أعالم 368: 2، شذرات الذهب 367: 2والتعدیل للرازي 

: 2، تذكرة احلفاظ 334: 7، املنتظم 352: 13النبالء للذهيب 
611. 
ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف سري أعالم : مطنيابن  )1(

الشیخ احلافظ الصادق، حمد ث : مطني  15>: 41: 14النبالء 
عبد اهللا بن سلیمان احلضرمي الكوفة، أبو جعفر، حمم د  بن 

 .امللقب مبطني
رأى أبا نعیم املالئي، ومسع أمحد بن یونس، وحيیى بن بشر 
احلریري، وسعید بن عمرو األشعثي، وحيیى احلماني، وابين أبي 

 .شیبة، وعلي بن حكیم وطبقتهم
ن عقدة، ـر النجار، وابــو بكــه أبـــدث عنـــح

   Ã، وعلي  بنوالطرباني، وأبو بكر اإلمساعیلي
Ä عبدالرمحن البكائي، وعلي  بن حسان اجلدیلي، وأبو بكر بن

 .أبي دارم
ئة ألف اكتبت بأصبعي عن مطني م: وقال ابن أبي دارم

 .حدیث
 .ثقة جبل: وسئل عنه الدارقطين فقال

 .صنف املسند والتاریخ وكان متقنًا: قلت
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ـ حمم د بن حمم د أبو جعفر التمار 3
ذكره ابن حب ان يف : 289البصري املتوىف

 .)1(الثقات

                                                                                               
وقد تكّلم فیه حمم د  بن عثمان بن أبي شیبة، وتكلم هو 
يف ابن عثمان، فال یعتد غالبًا بكالم األقران، السی ما إذا 
كان بینهما منافسة، فقد عدد ابن عثمان ملطني حنوًا من 
ثالثة أوهام، فكان ماذا؟ ومطني أوثق الرجلني، ویكفیه 

 .تزكیة مثل الدارقطين له
 .عاش مخسًا وتسعني سنة

دي ثقة حافظ، مسعت مجاعة مسعوا جعفر اخلل: وقال اخللیلي
 مل لقبت هبذا؟: قلت ملطني
كنت ألعب مع الصبیان، وكنت أطوهلم، فنسبح وخنوض : قال

یا مطني، : نعیم فقال يلوفیطینون ظهري، فبصر بي یومًا أب
 مل ال حتضر جملس العلم؟            

فلم ا طلب العلم مات أبو نعیم، وكتبت عن أكثر من 
 .مخسمائة شیخ

 .<ئتنياتسعني ومتويف يف ربیع اآلخر سنة سبع و
، تذكرة احلفاظ 72: سؤاالت محزة: وارجع إىل ترمجته يف

، تاریخ اإلسالم  42: 14، سري أعالم النبالء 662: 2للذهيب 
، إكمال 376: 3، الوايف بالوفیات للصفدي 74: 22للذهيب 

، 455: 1، نصب الرایة للزیلعي 261: 7اإلكمال البن ماكوال 
، 330: 5نساب للسمعاني ، األ223: 6األعالم للزركلي 

، لسان املیزان 227: 3اللباب يف هتذیب األنساب البن األثري 
 .607: 3، میزان االعتدال 233: 5
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : أبو جعفر التمار) 1(

حمم د بن حمم د، أبو جعفر التمار، >: 358: 5لسان املیزان 
یث عن أبي أخذ عنه الطرباني ووقع لنا من عوالیه حد

رمبا : وذكره ابن حب ان يف الثقات وقال. الولید الطیالسي
 .<نيأخطأ، أرخ ابن املنادي وفاته سنة تسع ومثان
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ـ أبو حمم د عبدان بن أمحد بن موسى 4
إمام حافظ ثقة، كان : 306اجلوالیقي املتوىف

 .)1(حيفظ، مائة ألف حدیث

                                                                                               
: 6وقال املناوي يف فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري 

ثقة، رمبا : حمم د بن حمم د  التمار، قال ابن حبان>: 153
 .أخطأ

 .<وقد أكثر عنه الطرباني
: 173: 2األلباني يف إرواء الغلیلوقال الشیخ 

والتمار ـ یعين حمم د  بن حمم د  ـ هو صاحب أبي الولید >
: 358: 5، وقال احلافظ )2/202(الطیالسي كما يف الشذرات 

حدیث عن أبي Ã Äأخذ عنه الطرباني، ووقع لنا عوالیه
: الولید الطیالسي وغريه، وذكره ابن حب ان يف الثقات وقال

 .<..رمبا أخطأ
حمم د بن حمم د  >: قال 145: ويف سؤاالت احلاكم للدارقطين

 .<بن حب ان التمار البصري ال بأس به
، تاریخ 153: 9الثقات البن حب ان : وارجع إىل ترمجته يف

 . 289: 21اإلسالم  للذهيب 
ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف سري : عبدان اجلوالیقي) 1(

بد اهللا بن أمحد بن موسى ع: عبدان>: 370: 10 أعالم النبالء
بن زیاد، احلافظ احلج ة العال مة، أبو حمم د  األهوازي 

 .اجلوالیقي عبدان، صاحب املصنفات 
مسع حمم د  بن بكار بن الریان، وشیبان بن فروخ، 

بن عمار السلمي، وسهل بن  وطالوت بن عباد، وهشام
عثمان، وأبا بكر بن أبي شیبة، وأبا كامل اجلحدري، 

بن خیاط، وعثمان بن أبي شیبة وزید احلریش،  وخلیفة
ومسروق بن املرزبان، ویعقوب الدورقي، وعبید بن بعیش، 
وأمحد  بن عبد الرمحن حبشل، ومحید بن مسعدة، وحمم د بن عبید 

وكان من أئمة هذا .. بن حساب، وأبا الطاهر بن السرح
 .الشأن
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عاظم يف املعاجم توجد تراجم هؤالء األ
 .املشهورة السائرة الدائرة

وأخرجه احلافظ البیهقي يف دالئل النبوة 
  يف باب إخبار رسول اهللا 

وسلم ـ بقتل احلسني ] وآله[ـ صّلى اهللا علیه 

                                                                                               
 حد ث عنه ابن قانع، والطرباني، ومحزة الكناني، وأبو

أبو بكر بن املقرئ، وأبو عمرو بن محدان، وبكر اإلمساعیلي، 
وإمساعیل بن عبد اهللا بن میكال، وآخرون وارحتل إلیه احلفاظ 

 .إىل عسكر مكرم، وهي قریبة من البصرة
رأیت من أئمة : مسعت أبا علي  احلافظ یقول: وقال احلاكم
إبراهیم بن أبي طالب، یعين رفیق مسلم، : احلدیث أربعة

بن خزمية بنیسابور، والنسائي مبصر، وعیدان باألهواز، وا
ئة ألف حدیث، ما رأیت يف افأما عبدان فكان حيفظ م: قال

 .املشایخ أحفظ منه
دخلت : مسعت عبدان یقول: وقال محزة بن حمم د  الكناني

عشرة مرة من أجل حدیث أیوب السختیاني،  البصرة مثان
 ..ن حدیث الكبارومجعت ما جيمعه أصحاب احلدیث، یعين م

 .<..عبدان حافظ صدوق: قلت
، اللباب 104: 2األنساب للسمعاني : وارجع إىل ترمجته يف

، 84: 1، طبقات احملدثني بأصبهان 301: 1يف هتذیب األنساب 
، تاریخ مدینة دمشق البن عساكر 385: 9تاریخ بغداد   

، هدیة العارفني 688: 2، تذكرة احلفاظ للذهيب 51: 27
، معجم البلدان 65: 4، األعالم للزركلي 443: 1ي للبغداد
، 148: 11، البدایة والنهایة البن كثري 286: 1للحموي 

، العرب يف 16: 8، املنتظم البن اجلوزي 249: 2مرآة اجلنان 
، تاریخ 306: 2شذرات الذهب  ،133: 3خرب من غرب 

، الوايف بالوفیات 232: 6، معجم املؤلفني 188: 223اإلسالم
19: 266 . 
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أخربنا علي بن أمحد بن عبدان، >: قال
أخربنا أمحد بن عبید الصفار، حد ثنا بشر 
بن موسى، حد ثنا عبد الصمد بن حسان 

 :سناد بلفظ باإل
استأذن مَلك املطر أن یأتي رسول اهللا ـ 

وسلم ـ فأذن لـه ] وآله[صّلى اهللا علیه 
احفظي علینا الباب ال : فقال أل م  سلمة
فجاء احلسني بن علي فوثب : یدخلين أحد، قال

حّتى دخل فجعل یقع على منكب النيب  ـ صّلى 
: وسلم ـ فقال املَلك] وآله[اهللا علیه 

  أحتب ه؟
وسلم ] وآله[قال النيب ـ صّلى اهللا علیه 

 . نعم: ـ 
فإّن ُأمتك تقتله، وإن شئت أریتك : قال

فضرب بیده : املكان الذي یقتل فیه قال
وأراه ترابًا أمحر، فأخذته ُأم  سلمة فصر ته 
يف طرف ثوهبا، فكنا نسمع أّنه یقتل بكربالء 

. 
وكذلك رواه شیبان بن فروخ عن : فقال

 .)1(<ذانعمارة بن زا
وأخرجه الفقیه ابن املغازيل الواسطي يف 

                                       
 . 469: 6دالئل النبوة للبیهقي ) 1(
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، عن حمم د بن حمم د بن سلیمان )املناقب(
الباغندي، حد ثنا شیبان بن فروخ، حد ثنا 

 .سناد شطرًا منه باإل. عمارة
وأخرجه احلافظ ابن عساكر يف تاریخ 

أخربنا أبو بكر حمم د بن عبد >: الشام قال
أبو احلسني  الباقي، أنا احلسني بن علي، انا

بن املظفر، أنا حمم د بن حمم د بن سلیمان، 
سناد وبلفظ أبي یعلى غري باإل< نا شیبان

فدخل فجعل یتوثب على ظهر رسول >: أّن فیه
وسلم ـ فجعل ] وآله[اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

وسلم ـ ] وآله[النيب ـ صّلى اهللا علیه 
أخربنا أبو یعقوب >: وقال. <یلثمه ویقبله
نا أبو احلسني حمم د بن علي بن أیوب، 
 . »املهتدي باهللا

وأخربنا أبو غالب ابن البنا، أنا : ح
: ، قاالأبو الغنائم عبد الصمد بن علي 

أنا عبید اهللا بن حمم د بن إسحاق، انا عبد 
اهللا بن حمم د انا أبو حمم د شیبان بن أبي 

 :سناد بلفظ الطرباني، فقالشیبة باإل
شري، أنا أبو وأخربنا أبو املظفر القی

سعد حمم د بن عبد الرمحن، نا أبو عمرو بن 
محدان، أنا أبو یعلى، نا شیبان بن فروخ 
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 .)1(<سناد أبي یعلى ولفظه املذكورإب
وذكره احلافظ احملب الطربي يف ذخائر العقىب 

عن البغوي يف معجمه، وأبي حامت  147ـ  146ص
 .يف صحیحه وأمحد يف مسنده

: 14ریخ الشام وأخرجه ابن عساكر يف تا
فجعل رسول اهللا یلثمه >: ويف لفظه 192

إّن الّنيب ـ >: ويف روایة<, ..ویقبله، فقال
وسلم ـ قال ألم  ] وآله[صّلى اهللا علیه 

الرتبة ودیعة عندك هذه الرتبة، : سلمة
] وآله[فشم ها رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

 . ریح كرب وبال: وسلم، وقال
] وآله[اهللا علیه وقال رسول اهللا ـ صّلى 

یا ُأم  سلمة إذا حتولت دمًا : وسلم ـ 
فاعلمي أّن ابين قد قتل، فجعلتها ُأم  
سلمة، يف قارورة، ُثم  جعلت تنظر إلیها ُكّل 

إّن یومًا تتحولني فیه دمًا : یوم وتقول
 .< لیوم عظیم

وذكره احلافظ العراقي يف طرح التثریب 
 .عن أمحد  41: 1

عن  190، 187: 9امع واحلافظ اهلیثمي يف 
: أمحد وأبي یعلى والبزار والطرباني فقال

                                       
 .188: 14البن عساكر تاریخ مدینة دمشق )1(
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ورجال إسناد أبي یعلى رجال الصحیح إال  >
عمارة بن زاذان وثقه مجاعة وفیه ضعف، 

 .<وبقیة رجال أبي یعلى رجال الصحیح
 .عن أمحد 119والقرطيب يف خمتصر التذكرة ص

عن  115ص )الصواعق( واحلافظ ابن حجر يف
وأخرجه أبو حامت >: معجمه، فقال البغوي يف

يف صحیحه، وروى أمحد حنوه، وروى عبد بن 
محید وابن أمحد حنوه أیضًا، لكن فیه أّن 

وزاد . املَلك جربیل، فإن صح  فهما واقعتان
] وآله[أّنه ـ صّلى اهللا علیه : الثاني أیضًا

 .ریح كرب وبالء: ّمشها وقال: وسلم ـ 
 زیادة املسند ويف روایة املال  وابن أمحد يف

: ُثم  ناولين كفًا من تراب أمحر وقال: قالت
إّن هذا من تربة األرض اليت یقتل هبا، فمىت 

 .صار دمًا فاعلمي أّنه قد قتل 
فوضعته يف قارورة عندي : قالت ُأم  سلمة

إّن یومًا یتحو ل فیه دمًا لیوم : وكنت أقول
 .عظیم

فأصبته یوم قتل احلسني : ويف روایة عنها
 .صار دمًا وقد

أال : ُثم  قال ـ یعين جربیل ـ  )1(ويف أخرى

                                       
، ذكره <قد جرت دمًا>: من هنا إىل آخر احلدیث إىل قوله) 1(
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أریك تربة مقتله، فجاء حبصیات فجعلهّن 
وسلم ـ يف ] وآله[رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 
فلم ا كانت لیلة : قارورة، قالت ُأم  سلمة

 :قتل احلسني مسعت قائال  یقول 
أی ها الَقـاِتُلون 
  ج ـهال  ح سـینًا

قد ُلعنُتم ع لى 
  ِلسان  ابن  د او د

  

أبِشـر وا   
بالع َذاب  
  والتِذلیل 

وم ـوس ى وحـَاِمل  
  اإلجن یل 

 

فبكیت وفتحت القارورة فإذا : قالت
 .)1(<صیات قد جرت دمًااُحل

أشرف الوسائل إىل (وحكاه أیضًا يف كتابه 
شرح كتاب الشمائل للحافظ  )فهم الشمائل

: الرتمذي صاحب الصحیح عن البغوي فقال
استأذن مَلك رب ه أن یزور الّنيب : ن أنسع>

ذن لـه، أوسلم، ف] وآله[ـ صلى اهللا علیه 
وكان يف یوم ُأم  سلمة، فقال ـ صّلى اهللا 

احفظي علینا ال : وسلم ـ هلا] وآله[علیه 
یدخل أحد، فبینا هي على الباب إذ دخل 

                                                                                               
 ).املؤلف(حرفیًا  217مجال الدین الزرندي يف نظم الدرر ص

 .565: 2الصواعق احملرقة )1(
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احلسني فاقتحم، فوثب على رسول اهللا ـ صّلى 
ـ فجعل ـ صّلى اهللا وسلم ] وآله[اهللا علیه 

وسلم ـ یقبله ویلثمه، فقال ] وآله[علیه 
 أحتبه؟ : لـه املَلك

 . نعم : قال
متك ستقتله، وإن شئت أریتك إّن ُأ: قال

املكان الذي یقتل به، فأراه فجاء بسهلة 
أو تراب أمحر، فأخذت ُأم  سلمة الرتاب 

 .فجعلته يف ثوهبا 
  .<إّنها كربالء: كنا نقول: )1(قال ثابت

وخر جه أبو حامت يف صحیحه، ورواه أمحد 
ُثم  ناولين كّفًا من «: بنحوه، وزاد املال

إّن هذا من تربة األرض : تراب أمحر وقال
اليت یقتل هبا، فمىت صار دمًا فاعلمي أّنه 

 . قد قتل 
إّن : فوضعته يف قارورة عندي أقول: قالت

 .یومًا یتحول فیه دمًا لیوم عظیم 
من أرض الفرات بناحیة فاستشهد بكربالء 

الكوفة، قتله سنان بن أنس النخعي، وقیل 
غريه، وّملا أرسلوا برأسه إىل یزید وسروا 

                                       
وي احلدیث هو ثابت بن أسلم البناني املذكور را) 1(
 ).املؤلف(
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به يف أو ل مرحلة خرجت علیهم من احلائط ید 
 :هبا قلم حدید فكتب سطرًا بدم 

َشفَاعة ج د ِه یو م    أَترج وا ُأم ة َقتلت ح سی نًا
  اِحلس اب ؟
جه منصور بن أخر. فهربوا وتركوا الرأس

 .< عم ار
، 97: 1وذكره أبو اهلدى يف ضوء الشمس 

 195: 2 )املواهب(واحلافظ القسطالني يف , 98
واحلافظ , عن البغوي وأبي حامت وأمحد 

، عن 125: 2 )اخلصائص الكربى(السیوطي يف 
: 6البیهقي وأبي نعیم، وكنز العمال 

الصراط (والسید حممود الشیخاني يف , 223
جوهرة (غويل يف  هأمحد، والقرعن  )السوي
، وذكر شطرًا من كلمة ابن 117ص )الكالم

خراج أبي احجر املذكورة من قول ثابت، و
حامت إیاه يف صحیحه، وروایة أمحد، وذكر يف 

بقیة كالمه لفظیًا، وعماد الدین  120ص
 . 236: 2العامري يف شرح هبجة احملافل 

مقتل (وقال اخلطیب احلافظ اخلوارزمي يف 
وقال شرحبیل بن أبي >: 162: 1 )سنياحل
إّن املَلك الذي جاء إىل الّنيب ـ صلى : عون

وسلم ـ إّنما كان مَلك ] وآله[اهللا علیه 
البحر، وذلك أّن مَلكًا من مالئكة الفرادیس 
نزل إىل البحر، ُثم  نشر أجنحته علیه وصاح 
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یا أهل البحار، البسوا : صیحة قال فیها
حمم د مقتول مذبوح، ثیاب احلزن، فإّن فرخ 

] وآله[ُثم  جاء إىل النيب  ـ صّلى اهللا علیه 
یا حبیب اهللا، تقتتل على : وسلم ـ فقال

هذه األرض فرقتان من ُأمتك، إحدامها ظاملة 
متعدیة فاسقة، تقتل فرخك احلسني بن بنتك 
بأرض كرب وبالء، وهذه الرتبة عندك، 

: وناوله قبضة من أرض كربالء وقال له
ه الرتبة عندك حّتى ترى عالمة ذلك، تكون هذ

ُثم  محل ذلك املَلك من تربة احلسني يف بعض 
أجنحته، فلم یبق يف مساء الدنیا مَلك إال  

 .شم  تلك الرتبة، وصار هلا عنده أثر وخرب 
ُثم  أخذ النيب  ـ صّلى اهللا علیه : قال

وسلم ـ تلك القبضة اليت أتاه هبا ] وآله[
: یبكي ویقول يف بكائهاملَلك، فجعل یشم ها و

الل هم ال تبارك يف قاتل ولدي، وأصِلِه نار 
جهنم، ُثم  دفع تلك القبضة إىل ُأم  سلمة 

: وأخربها بقتل احلسني بشاطئ الفرات، وقال
یا أم  سلمة خذي، هذه الرتبة إلیك، فإن ها 
إذا تغريت وحتولت دما  عبیطا  فعند ذلك 

 .)1(<یقتل ولدي احلسني

                                       
عن ابن  237: 1$ أخرجه املوفق اخلوارزمي يف مقتل احلسني) 1(
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 .< أخرجه بأسانید كثرية>: أعثم الكويف وقال





- 7  -  
  مأتم

  في بيت السيدة 
  عائشة أُم المؤمنين بنعي جبرئيل

  
حد ثنا >: قال )1(أخرج احلافظ ابن الربقي

سعید بن أبي مرمي، ثنا حيیى ابن أیوب، 

                                       
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : بن عبد اهللا الربقي حمم د) 1(

أبي داود (ـ د س  439>: 234: 9يف هتذیب التهذیب 
د الرحیم بن شعبة بن حمم د بن عبد اهللا بن عب) والنسائي

 .أبي زرعة املصري، أبو عبد اهللا بن الربقي موىل بين زهرة
روى عن أبي األسود النضر بن عبد اجلبار، وأسد بن 
موسى، وعمرو بن أبي سلمة، وموسى بن هارون الربدي، وحيیى 

 . بن حسان، وعبد اهللا بن عبد احلكم 
حمم د،  روى عنه أبو داود والنسائي، وابنه عبید اهللا بن

وأبو حامت واملعمري، وإبراهیم بن یوسف اهلسنجاني، واحلسن 
 .وغريهم.. بن الفرج الغزي
كان ثقة، : وقال ابن یونس. ال بأس به: قال النسائي

حد ث بكتاب املغازي عن عبد امللك بن هشام، وتويف يف مجادي 
 .<..اآلخرة سنة تسع وأربعني وأربعمائة

، 301: 7والتعدیل للرازي اجلرح : وارجع إىل ترمجته يف
، 188: 2الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة 

تقریب  ، 46: 13، سري أعالم النبالء569: 2تذكرة احلفاظ
: 2، هدیة العارفني 234: 9، هتذیب التهذیب 97: 2التهذیب 

، 224: 10، معجم املؤلفني 222: 6للزركلي  ، األعالم 15
، هتذیب الكمال 260: 2شذرات الذهب ، 444: 18تاریخ اإلسالم

 .503: 25للمزي 
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أخربني ابن غزیة عن حمم د بن إبراهیم، عن 
كان لعائشة : أبي سلمة بن عبدالرمحن، قال
وسلم ـ ] وآله[زوج النيب ـ صّلى اهللا علیه 

نها مشربة، فكان رسول اهللا ـ ورضي اهللا ع
وسلم ـ إذا أراد ] وآله[صّلى اهللا علیه 

لقاء جربیل لقیه فیها، فرقیها مرة من 
 .ذلك، وأمر عائشة أن ال یطلع إلیه أحد 

وكان رأس الدرجة يف حجرة عائشة، : قال
فرقاه ومل تعلم حّتى  فدخل حسني بن علي 
 من هذا؟ : غشیهما، فقال جربیل

خذه رسول اهللا ـ صّلى اهللا ابين، فأ: قال
وسلم ـ فجعله على فخذه، ] وآله[علیه 

 . سیقتل، تقتله ُأمتك : فقال جربیل
] وآله[فقال رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

 أميت؟ : وسلم ـ 
نعم، وإن شئت أخربتك باألرض اليت : قال

یقتل فیها، فأشار جربیل بیده إىل الطف 
اه بالعراق، فأخذ منه تربة محراء فأر

 .< إی اها
الصراط (وذكره السی د حممود املدني يف 

وأخرجه ابن سعد كذلك >: وقال )السوي
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 .)1(<هذه من تربة مصرعه: وزاد وقال
إسناد صحیح، رجاله ُكّلهم رجال الصحاح، 

 .ُكّلهم ثقات كما تأتي ترامجهم

                                       
 .195: 14تاریخ مدینة دمشق )1(
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 إسناد آخر
وأخرج احلافظ أبو القاسم الطرباني يف 

: قال$ ة احلسني لدى ترمج )املعجم الكبري(
حد ثنا أمحد بن رشدین املصري، نا عمرو بن >

خالد احلراني، نا ابن هلیعة، عن أبي 
  األسود، عن عروة بن الزبري، عن عائشة 

دخل احلسني بن : ، قالت ـ رضي اهللا عنها ـ
ـ رضي اهللا عنه ـ على رسول اهللا ـ صّلى  علي 

وسلم ـ ، وهو یوحى ] وآله[اهللا علیه 
زا على رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه إلیه، فن

وسلم ـ وهو منكب  ولعب على ظهره، ] وآله[
فقال جربیل لرسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

 أحتبه یا حمم د؟ : وسلم  ـ ] وآله[
: يل ال أحب ابين؟ قال یا جربیل وما: قال

$ فإّن ُأم تك ستقتله من بعدك، فمد جربیل 
هذه  يف: یده فأتاه برتبة بیضاء، فقال

األرض یقتل ابنك یا حمم د، وامسها الطف، 
من عند رسول اهللا ـ صّلى $ فلم ا ذهب جربیل 

وسلم ـ والرتبة يف یده ] وآله[اهللا علیه 
  یا عائشة، إن : یبكي، فقال

أخربني أن  احلسني ابين مقتول يف أرض $ جربیل  
، ُثم  خرج إىل الطف، وأن  ُأم يت ستفتنت بعدي

وأبو بكر، وعمر،  أصحابه فیهم علي،
وحذیفة، وعمار، وأبو ذر ـ رضي اهللا عنهم 
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ما یبكیك یا رسول : ـ وهو یبكي، فقالوا
 اهللا؟ 

أخربني جربیل أن  ابين احلسني یقتل : فقال
بعدي بأرض الطف، وجاءني هبذه الرتبة، 

 .)1(<وأخربني أن  فیها مضجعه
وأخرجه اإلمام أبو احلسن املاوردي يف أعالم 

سناد يف الباب الثاني عشر باإل 83النبوة ص
  .واللفظ حرفیًا

  
  إسناد آخر

أخرج ابن سعد صاحب الطبقات الكربى 
أخربنا حمم د بن عمر، أنا موسى بن >: قال

حمم د بن إبراهیم، عن أبیه، عن أبي سلمة، 
كانت لـه ـ صّلى اهللا علیه : عن عائشة قالت

وسلم ـ مشربة، فكان النيب إذا ] وآله[
ربیل لقیه فیها، فلقیه رسول أراد لقیا ج

مر ة من  )وسلم] وآله[صّلى اهللا علیه (اهللا 
ذلك فیها، وأمر عائشة أن ال یصعد إلیه 

ومل تعلم به حّتى  أحد، فدخل احلسني بن علي 
 من هذا؟ : غشیهما، فقال جربیل

                                       
، جممع الزوائد للهیثمي 107: 3املعجم الكبري للطرباني ) 1(
 . 153: 1، وحنوه يف أعالم النبوة 188: 9
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] وآله[صّلى اهللا علیه (فقال رسول اهللا 
  ابين، فأخذه الّنيب:  )وسلم

فجعله  ـ وسلم] وآله[لیه صّلى اهللا عـ  
 . على فخذه 

 . أما إّنه سیقتل : فقال لـه
] وآله[صّلى اهللا علیه (فقال رسول اهللا 

فقال ! أمتك: ومن یقتله؟ قال:  )وسلم
: وسلم ـ ] وآله[رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه 

 ! ُأميت تقتله؟
نعم، وإن شئت أخربتك األرض اليت : قال

إىل الطف یقتل هبا، فأشار له جربیل 
بالعراق فأخذ تربة محراء فأراه إی اها 

 .)1(<هذه من تربة مصرعه: فقال
وأخرجه احلافظ ابن عساكر يف تاریخ 

أخربنا أبو بكر حمم د بن عبد >: الشام قال
الباقي، أنبأ احلسن بن علي، أنا حمم د بن 
العب اس، أنا أمحد بن معروف، نا احلسني بن 

د بن عمر، الفهم، نا حمم د بن سعد، حمم 
 .)2(<سناد واللفظباإل

                                       
نقال  عن ابن سعد، وهو يف  195: 14تاریخ مدینة دمشق ) 1(

 .القسم غري املطبوع من الطبقات 
: 2، كشف الغم ة لألربلي 194: 14تاریخ مدینة دمشق ) 2(

222. 
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  إسناد آخر
أخرج احلافظ الدارقطين يف اجلزء اخلامس من 

حدثنا جعفر بن حمم د >: قال) علل احلدیث(
بن أمحد الواسطي، حد ثنا إبراهیم بن أمحد 
بن عمر الوكیعي، حد ثنا  أبي، حد ثنا أبو 
احلسني العكلي، حد ثنا شعبة بن عمارة بن 

، عن أبیه، عن حمم د بن غزیة األنصاري
إبراهیم بن احلارث التی مي، عن عائشة أّن 

قال  )وسلم] وآله[صّلى اهللا علیه (رسول اهللا 
علیك : هلا وهو مع جربیل يف البیت فقال

الباب، فغفلت فدخل حسني بن علي فضم ه 
 )وسلم] وآله[صلى اهللا علیه (رسول اهللا 
 ابنك؟ : إلیه فقال

 . نعم : قال
 .إّن ُأمتك ستقتله أما : قال
صّلى اهللا علیه (فدمعت عینا النيب  : قال

  ).وسلم] وآله[
أحتب أن أریك الرتبة اليت یقتل : فقال

 .فیها؟ فتناول الطف فإذا تربة محراء 
حد ثنا احلسني بن إمساعیل، حد ثنا أمحد بن 
حمم د بن حيیى بن سعید، حد ثنا زید بن 

ن عمارة احلباب أبو احلسني، حد ثنا سفیان ب
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األنصاري، عن حمم د بن إبراهیم بن احلارث، 
] وآله[صّلى اهللا علیه (عن عائشة عن الّنيب 

: عن أبیه ـ وقال: حنوه ومل یقل )وسلم
سعید بن عمارة األنصاري، وال ینسبه وال 

 .<یقوله فیه عن أبیه، وهو الصحیح
  

  ل، صحيح رجاله كُلّهم ثقات، أال وهمقطني األورإسناد الدا
جعفر بن حمم د بن أمحد الواسطي أبو  ـ1

: 353حمم د املؤدب البغدادي املتوىف سنة 
. ثقة >: ترجم لـه اخلطیب يف تارخيه وقال

كان شیخًا ثقة : وقال حمم د بن أبي الفوارس
، وأقر  ثقته ابن اجلوزي يف )1(<كثري احلدیث

كان من >: ، وقال ابن العماد)2(املنتظم
 .)4)(3(<ینالعارفني البارعني اخلري

                                       
 .439: 7تاریخ بغداد   )1(
 .324: 8املنتظم )2(
 .108: 3شذرات الذهب )3(
ترمجه غري واحد، فقال : جعفر بن حمم د بن أمحد البغدادي)4(

ـ جعفر بن  3717>: 239: 7اخلطیب البغدادي يف تاریخ بغداد
واسطي األصل، مسع : أبو حمم د  املؤدب كم،حمم د  بن أمحد بن احل

إدریس بن جعفر الطیار، وحمم د بن سلیمان الباغندي، 
وموسى بن احلسن النسائي، وبشر بن موسى األسدي، وحمم د بن 
یونس الكدميي، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وموسى بن إسحاق 
األنصاري، وحمم د بن عثمان بن أبي شیبة، وموسى بن هارون 

 .وكان ثقة.. افظاحل
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ـ إبراهیم بن أمحد بن عمر أبو إسحاق 2
ترجم لـه احلافظ : 289الوكیعي املتوىف سنة

، وحكى عن عبد 6ـ  5: 6اخلطیب يف تارخيه 
 . )1(<أّنه حسن القول فیه>: اهللا بن أمحد

 .)3)(2(<أّنه ثقة>: وعن احلافظ الدارقطين

                                                                                               
تويف أبو حمم د  جعفر بن حمم د  : قال لنا ابن شاذان

الواسطي املؤدب يف النصف من شهر رمضان من سنة ثالث ومخسني 
 .   وثالمثائة

تويف يف یوم األربعاء إلحدى : وقال حمم د  بن أبي الفوارس
 .<عشرة من شهر رمضان، وكان شیخًا ثقة كثري احلدیث

جعفر بن حمم د  >: 30: 16ري أعالم النبالء وقال الذهيب يف س
 .بن أمحد بن احلكم الواسطي املؤدب

مسع الكدميي، وحمم د بن سلیمان الباغندي، وإدریس 
 .وثقه اخلطیب.. العطار، وبشر بن موسى، وعدة

.                                                             <تويف سنة ثالمثائة ومخسني
: 8، املنتظم 88: 26تاریخ اإلسالم  للذهيب : إىل وارجع

، العرب 239: 7، تاریخ بغداد   108: 3، شذرات الذهب 324
 .297: 2يف خرب من غرب

 .5: 6تاریخ بغداد   )1(
 .102: سؤاالت احلاكم للدارقطين)2(
ترمجه غري واحد، قال اخلطیب : إبراهیم بن أمحد الوكیعي)3(

إبراهیم بن أمحد بن >: 5: 6  البغدادي يف تاریخ بغداد 
عمر بن حفص بن اجلهم بن واقد بن عبد اهللا، أبو إسحاق 

مسع أباه، وعیسى بن إبراهیم الوكیعي، وشیبان : الوكیعي
بن فروخ اإلبلي، وعبید اهللا بن معاذ العنربي، وسعد بن 
زنبور، وعمرو بن حمم د  الناقد، روى عنه القاضي احملاملي، 

، وأبو سهل بن زیاد، وعبد الباقي بن وعبد الصمد الطسيت
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ـ أمحد بن عمر بن حفص الكندي الوكیعي 3
من رجال مسلم قال : 235 سنةاجلالب املتوىف

، )1(<ثقة>: عبد اهللا بن أمحد وحممد بن عبدوس
كان عبدًا صاحلًا ثقة >: وقال ابن قانع

كان >: ، وقال موسى بن هارون)2(<ثبتًا
، )4(، وذكره ابن حب ان يف الثقات)3(<صاحلًا

، ترجم له )5(<ثقة>: وقال حيیى بن معني
 .)1)(6(احلافظ اخلطیب يف تاریخ بغداد

                                                                                               
أخربنا أبو منصور  ..قانع، وجعفر بن حمم د بن احلكم املؤدب

حمم د  بن عیسى اهلمذاني، حد ثنا أبو العب اس أمحد بن  حمم د  
: الرازي الضریر، حد ثنا أبو بكر بن طرخان احلافظ قال

 سألت عبد اهللا بن أمحد عن إبراهیم بن عمر الوكیعي؟ فأحسن
: حدثين عبید اهللا بن أمحد بن عثمان الصرييف قال .القول فیه

إبراهیم بن أمحد بن عمر : قال أبو احلسن الدارقطين
 .الوكیعي ثقة

أخرب أبو حمم د  عبد الواحد، حد ثنا حمم د بن العب اس 
وإبراهیم بن : املنادي وأنا أمسع قال قرئ على ابن: قال

قد بن عبد اهللا، موىل أمحد بن عمر بن حفص بن اجلهم بن وا
حذیفة بن الیمان ـ وكان ضریرًا ـ من أعلم الناس 

تاریخ اإلسالم  للذهيب : وارجع إىل ترمجته يف .<..بالفرائض
 .102: ، سؤاالت احلاكم للدارقطين99: 21
 .55: 1هتذیب التهذیب )1(
 .املصدر السابق)2(
 .املصدر السابق)3(
 .املصدر السابق)4(
 .املصدر السابق)5(
 .املصدر السابق)6(
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ترمجه غري واحد، قال ابن : أمحدبن عمر بن حفص الوكیعي)1(

مسلم وأبي (ـ م ل  Ã Ä<110:55: 1حجر يف هتذیب التهذیب 
أمحد بن عمر بن حفص بن جهم بن واقد ) داود يف املسائل

الكندي أبو جعفر اجلالب، الضریر املقدمي املعروف بالوكیعي 
. 

احلمید احلماني، وحفص بن غیاث روى عن ابن فضیل، وعبد 
 .  وغريهم 

روى عنه مسلم، وأبو داود يف املسائل، وابنه إبراهیم 
بن أمحد الوكیعي، واألثرم واملعمري، وعبد اهللا بن أمحد بن 

 .حنبل، ونصر بن قاسم وغريهم
 .ثقة : قال بن معني
 .ال أرى به بأس : وقال مرة

 .الوكیعي ثقة  :وقال عبد اهللا بن أمحد وحمم د بن عبدوس
.                        ، زاد غريه يف صفر 235مات سنة : وقال مطني وغريه

 .وروى عنه أبو زرعة : قلت  
 .یغرب : وذكره ابن حب ان يف الثقات وقال

 .كان عبدًا صاحلًا ثقة ثبتًا : وقال ابن قانع
قیل له الوكیعي لصحبته : وقال السمعاني يف األنساب

 .ابن اجلراح 
 .< كان صاحلًا: وقال موسى بن هارون
، 42: 1تقریب التهذیب البن حجر : وارجع إىل ترمجته يف

، خالصة تذهیب 90: 1إكمال هتذیب الكمال يف أمساء الرجال 
، الثقات 62: 2، اجلرح والتعدیل للرازي 10: هتذیب الكمال
، 40: 5، تاریخ بغداد   للخطیب البغدادي 9: 8البن حب ان 

، الكاشف يف معرفة من لـه 412: 1لكمال للمزي هتذیب ا
، سري أعالم النبالء للذهيب 200: 1روایة يف الكتب الستة  

، تاریخ اإلسالم  للذهيب 613: 5، األنساب للسمعاني 36: 11
17 :50. 
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ـ زید بن احلباب أبو احلسني العكلي 4
من رجال الصحاح غري : 203الكويف املتوىف سنة

البخاري، وثقه ابن املدیين، والعجلي، 
: وأبو جعفر السبيت، وأمحد بن صاحل وزاد

، ووثقه »وكان معروفًا باحلدیث صدوقًا>
الدارقطين، وابن ماكوال، وعثمان بن أبي 

ت مشایخ من أثبا>: شیبة، وقال ابن عدي
، إىل كلمات <الكوفة ممن ال یشك يف صدقه

آخرین يف الثناء علیه مما ذكره احلافظ 
 .)1(اخلطیب يف تارخيه وغريه

                                       
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : زید بن احلباب العكلي)1(

مذي، ومسلم، الرت( 4ـ ت م  738>: 347: 3هتذیب التهذیب 
رومان : زید بن احلباب بن الریان، ویقال) واألربعة

 .                                  التمیمي، أبو احلسني العكلي الكويف 
 .أصله من خراسان، ورحل يف طلب العلم، سكن الكوفة

روى عن أمين بن نایل، وعكرمة بن عمار الیمامي، 
عباس بن سهل بن سعد وإبراهیم بن نافع املكي، وأبي ابن 

الساعدي، وحسني بن واقد املروزي، ویونس بن إسحاق، وسیف 
بن سلیمان املكي، وعبد امللك بن الربیع بن سرية، وُأسامة 

 .. بن زید بن أسلم
وعنه أمحد وابنا أبي شیبة، وأبو خثیمة، وأبو كریب 
وأمحد بن منبع واحلسن بن علي  اخلالل وعلي  بن املدیين، وحمم د 

عبد اهللا بن منري وإبراهیم اجلوزجاني وأمحد بن سنان  بن
القطان وحمم د بن رافع النیسابوري وهو من آخرهم، واحلسن 
بن علي  بن عفان العامري وخامتتهم حيیى ابن أبي طالب بن 
الزبرقان، وقد حدث عنه عبد اهللا بن وهب ویزید بن هارون 

 .ومها أكرب منه
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قد : وكان صاحب حدیث قال عبد اهللا بن أمحد عن أبیه،

رحل إىل مصر وخراسان يف احلدیث، وما كان أصربه على الفقر، 
 .وقد ضرب يف احلدیث إىل األندلس

رأى أمحد بن حنبل روایته عن معاویة بن : قال اخلطیب
صاحل، وكان قاضي األندلس، وأظنه مسع منه مبكة فظن أّن زید 

 .بن احلباب رحل إىل األندلس
وكذا قال عثمان . ثقة: ين والعجليوقال علي بن املدی

 .عن ابن معني
 .    صدوق صاحل: وقال أبو حامت
زید بن احلباب : مسعت أمحد بن حنبل یقول: قال أبو داود

وكان یضبط األلفاظ عن معاویة بن صاحل، لكن  كان صدوقًا، 
 .كان كثري اخلطأ

كان یقلب : وقال املفضل بن غسان الغالبي عن ابن معني
.                                                                                ري، ومل یكن به بأسحدیث الثو

 .مات سنة ثالث ومائتني: قال أبو هشام الرفاعي وغريه  
حدثين احلماني : وقال ابن زكریا يف تاریخ املوصل: قلت

ًا كان أبو احلسني العكلي ذكی: عن عبید اهللا القواریري قال
 .حافظًا عاملًا ملا یسمع 

خيطئ، یعترب حدیثه : وذكره ابن حب ان يف الثقات وقال
إذا روى عن املشاهري، وأما روایته عن ااهیل ففیها 

 .املناكري 
وثقه أبو جعفر السبيت وأمحد بن صاحل : وقال ابن خلفون

 Ã  .وكان معروفًا باحلدیث صدوقًا : زاد
Äكويف صاحل : وقال ابن قانع. 

 .ثقة : وقال الدارقطين وابن ماكوال
 .وثقه عثمان بن أبي شیبة : وقال ابن شاهني

كان حواال  يف البالد : وقال ابن یونس يف تاریخ الغرباء
 .يف طلب احلدیث، وكان حسن احلدیث

 



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              184

: ـ سعید بن عمارة، يف العلل كما ترى5
شعبة بن عمارة، وسعید بن عمارة، 

. شعبة عن عمارة: لسناد األو والصحیح يف اإل
. سفیان عن عمارة: سناد الثانيويف اإل

 .سعید تصحیف شعبةو
ال : سناد الثانيوقال الدارقطين يف اإل

: نعم. ، وهو الصحیح)عن أبیه(: یقول فیه
 .زائدة باملرة )عن أبیه(وهو الصحیح و

وشعبة هو ابن احلجاج بن الورد العتكي 
أبو بسطام الواسطي ُثم  املصري املتوىف سنة 

، متفق على ةمن رجال الصحاح الست: 160

                                                                                               
له حدیث كثري، وهو من أثبات مشایخ : قال ابن عدي

عن  الكوفة، مم ن ال یشّك يف صدقه، والذي قاله ابن معني
أحادیثه عن الثوري إّنما له أحادیث عن الثوري یستغرب 
بذلك اإلسناد، وبعضها ینفرد برفعها، والباقي عن الثوري 

 .<وغري الثوري مستقیمة ُكّلها
، 402: 6الطبقات الكربى البن سعد : وارجع يف ترمجته إىل
، 96: 2، العلل ألمحد بن حنبل 294: طبقات خلیفة بن اخلیاط

، اجلرح والتعدیل للرازي 391: 3بري للبخاري التاریخ الك
: 3، الكامل البن عدي 314: 6، الثقات البن حب ان 591: 3

، 443: 8، تاریخ بغداد   92: تاریخ أمساء الثقات  ، 209
، 415: 1الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة  

  ، تقریب393: 9، سري أعالم النبالء 350: 1تذكرة احلفاظ 
، 517: ، املعارف503: 2، لسان املیزان 327: 1تهذیب ال

: 2، اللباب يف هتذیب األنساب 223: 4األنساب للسمعاني 
 .28: 15، الوايف بالوفیات 352
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كان شعبة أمة وحده يف > :ثقته، عن أمحد
هذا الشأن ـ یعين يف الرجال وبصره باحلدیث 

، وكان )1(<وتثبته وتنقیته للرجال ـ 
شعبة أمري املؤمنني يف >: الثوري یقول

شعبة إمام >: ، وقال احلاكم)2(<احلدیث
، إىل مجل )3(<األئمة يف معرفة احلدیث بالبصرة

 .)4(الثناء علیه من مجاعة آخرین

                                       
 .302: 4هتذیب التهذیب )1(
 .193: 1تذكرة احلفاظ )2(
 .303: 4هتذیب التهذیب )3(
ذیب ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف هت: شعبة بن احلجاج)4(

، شعبة بن احلجاج بن ) الستة( 4ـ  590>: 301: 4التهذیب
الورد العتكي األزدي موالهم، أبو بسطام الواسطي ُثم  

 .البصري 
روى عن أبان بن تغلب، وإبراهیم بن عامر بن مسعود،   

وإبراهیم بن حمم د  بن املنتشر، وإبراهیم بن مسلم اهلجري، 
رة، وإبراهیم بن وإبراهیم بن مهاجر، وإبراهیم بن میس

 ..میمون
وعنه أیوب واألعمش وسعد بن إبراهیم، وحمم د بن إسحاق 
وهم من شیوخه، وجریر بن حازم الثوري، واحلسن بن صاحل 
وغريهم من أقرانه، وحيیى القطان وابن مهدي، ووكیع، وابن 
إدریس، وابن املبارك، ویزید عامر العقدي، وحمم د بن جعفر 

 .وآخرون.. عدي والنضروغندر، وحمم د بن أبي 
شعبة أثبت يف احلكم من األعمش، : قال أبو طالب عن أمحد

وشعبة . وأعلم حبدیث احلكم، ولوال شعبة ذهب حدیث احلكم
أحسن حدیثًا من الثوري، مل یكن يف زمن شعبة مثله يف احلدیث 
وال أحسن حدیثًا منه، قسم له من هذا حظ، وروى عن ثالثني 
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 .مل یرو عنهم إال  سفیانرجال  من أهل الكوفة 

سألت أبا عبد اهللا من : وقال حمم د  بن العب اس النسائي
كان سفیان رجال  حافظًا، وكان : أثبت شعبة أو سفیان؟ فقال

وكان شعبة أثبت منه وأنقى رجال ، ومسع من احلكم . رجال  صاحلًا
 .قبل سفیان بعشر سنني

ة وحده يف كان شعبة ُأم: وقال عبد اهللا بن أمحد عن أبیه
یعين يف الرجال وبصره باحلدیث، وتثبته . هذا الشأن

 .وتنقیته للرجال
 .كان قتادة یسأل شعبة عن حدیثه: وقال معم ر

قال لنا أیوب اآلن یقدم علیكم رجل : وقال محاد بن زید
 .من أهل واسط، هو فارس يف احلدیث، فخذوا عنه

إذا  :قال يل محاد بن سلمة: وقال أبو الولید الطیالسي
 . أردت احلدیث فالزم شعبة
ما أبايل من خالفين إذا وافقين : وقال محاد بن زید

 .شعبة، فإذا خالفين شعبة يف شيء تركته
شعبة أمري املؤمنني : كان الثوري یقول: وقال ابن مهدي

 .  يف احلدیث
 !ما فعل أستاذنا شعبة: وقال الثوري لسیلم بن قتیبة
 .عم حشو املصر هون: وقال أبو قطن عن أبي حنیفة

 .لوال شعبة ما عرف احلدیث بالعراق: وقال الشافعي
 أن قال شعبة ألّن انقطع أحب  إيل: وقال أبو زید اهلروي
 Ã      .من أقول ملا مل أمسع مسعت

Äكان شعبة من أصدق الناس يف : وقال یزید بن زریع
 .احلدیث 

ما رأیت أعبد هللا من شعبة، : وقال أبو حبر البكراوي
 .د عبد اهللا حّتى جف  جلده على ظهرهلق

ما دخلت على شعبة يف وقت صالة : وقال مسلم بن إبراهیم
 .قط إال  رأیته قائمًا یصلي
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 .ما رأیت أرحم مبسكني منه: وقال النضر بن مشیل

بكم : رأى علي  شعبة قمیصًا فقال: راد أبو نوحق لوقا
ما وحيك، أ: قال يل. بثمانیة دراهم: أخذته هذا؟ فقلت

تتقي اهللا، تلبس قمیصًا بثمانیة أال اشرتیت قمیصًا بأربعة، 
 .وتصد قت بأربعة

 .أنا مع قوم نتجمل هلم: قلت
 !إیش تتجمل هلم: قال

ما رأیت أحدًا قط أحسن حدیثًا من : وقال حيیى القطان
 .                  شعبة

ما جعلت بینك وبني الرجال مثل شعبة : وقال ابن إدریس
   . وسفیان 

سألت حيیى بن سعید، أميا كان أحفظ : وقال ابن املدیين
 ل سفیان أو شعبة؟الألحادیث الطو

 .كان شعبة أمر فیها: فقال
كان شعبة أعلم بالرجال فالن عن : ومسعت حيیى یقول: قال

 .سفیان صاحب أبواب فالن، وكان
. مات احلدیث: ملا مات شعبة قال سفیان: وقال أبو داود

 هو أحسن حدیثًا من سفیان؟ :قیل ألبي داود
لیس يف الدنیا أحسن حدیثًا من شعبة، ومالك على : قال

 . قلته، والزهري 
كان ثقة، مأمونًا، ثبتًا، حج ة، صاحب : وقال ابن سعد

 .حدیث
ثقة، ثبت يف احلدیث، وكان خيطئ يف أمساء : وقال العجلي

 .الرجال قلیال 
عبة، ُثم  أو ل من تكلم يف الرجال ش: وقال صاحل جزرة

 .تبعه القطان، ُثم  أمحد وحيیى
بالبصرة، وقال أبو  160وقال ابن سعد تويف أو ل سنة 
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سنة،  77وله  160ومات سنة  82ولد سنة : بكر بن منجویه

وكان من سادات أهل زمانه حفظًا واتقانًا وورعًا وفضال ، 
وهو أو ل من فتش بالعراق عن أمر احملدثني وجانب الضعفاء 

ني، وصار عاملًا یقتدى به، وتبعه علیه بعده أهل واملرتوك
 .العراق
هذا بعینه كالم ابن حب ان يف الثقات، نقله ابن : قلت

منجویه منه، ومل یعزه إلیه، لكن عند ابن حب ان أّن مولده 
 .83سنة 

                                            . وذكر ابن أبي خثیمة أّنه مات يف مجادي اآلخرة
Ã                               

Ä   وأما ما تقدم من أّنه كان خيطئ يف األمساء، فقد قال
كان شعبة خيطئ يف أمساء الرجال كثريًا، : الدارقطين يف العلل
 ..   لتشاغله حبفظ املتون

 .كان شعبة صاحب حنو وشعر: وقال ابن معني
 .منهمل نر أحدًا أعلم بالشعر : وقال األصمعي

تعلموا العربیة : مسعت شعبة یقول: وقال بدل بن احملرم
 .فإّنها تزید يف العقل
شعبة قبان احملدثني، لو استقبلت من : وقال ابن إدریس

 .أمري ما استدبرت ما لزمت غريه
ما رأیت شعبة ركع إال  ظننت أّنه قد : وقال أبو قطن

 .. نسي
دیث شعبة إمام األئمة يف معرفة احل: وقال احلاكم

بالبصرة، رأى أنس بن مالك وعمرو بن سلمة الصحابیني، 
 .<ومسع من أربعمائة من التابعني

، 36: 1حتفة األحوذي للمباركفوري : وارجع إىل ترمجته يف
، 67: 1، الكامل البن عدي 539: 2العلل ألمحد بن حنبل 

، 479: 12، هتذیب الكمال للمزي 255: 9تاریخ بغداد   
، 202: 7، سري أعالم النبالء 193: 1يب تذكرة احلفاظ للذه

: ، طبقات خلیفة بن اخلیاط280: 7الطبقات الكربى البن سعد 
: 1، الثقات للعجلي 244: 4، التاریخ الكبري للبخاري 382
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ن غزیة األنصاري املازني ـ عمارة ب6
من رجال الصحاح : 140املدیين املتوىف سنة

غري البخاري، وهو يف التاریخ، ترجم  ةالست
: له احلافظ ابن أبي حامت قال أمحد

، )2(<صاحل>: ، وقال حيیى بن معني)1(<ثقة>
، وقال أبو )3(<مدیين ثقة>: وقال أبو زرعة

ل ، وقا)4(<ما حبدیثه بأس كان صدوقًا>: حامت
، ووثقه )5(<كان ثقة كثري احلدیث>: ابن سعد
، وذكره ابن حب ان )7(، والعجلي)6(الدارقطين

                                                                                               
، الثقات البن 126و 11: 1، اجلرح والتعدیل للرازي 456

، تاریخ أمساء 280: ، مشاهري علماء األمصار446: 6حب ان 
، الكاشف يف معرفة 1320: 3، التعدیل والتجریح 9 :الثقات

: 1، تقریب التهذیب 485: 1من لـه روایة يف الكتب الستة 
، معجم املؤلفني 164: 3، األعالم للزركلي 74: ، حبر الدم418

، اللباب 153: 4، األنساب للسمعاني 501: ، املعارف301: 4
، 469: 2عیان ، وفیات األ322: 2يف هتذیب األنساب البن األثري 

: 16، الوايف بالوفیات للصفدي 416: 9تاریخ اإلسالم  للذهيب
91  . 
 .474: 2العلل ألمحد بن حنبل )1(
 .368: 6اجلرح والتعدیل )2(
 .368: 6اجلرح والتعدیل )3(
 .368: 6اجلرح والتعدیل )4(
 .368: 6هتذیب التهذیب )5(
 .368: 6هتذیب التهذیب ) 6(
 .163: 2معرفة الثقات ) 7(
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 .)2)(1(يف الثقات

                                       
 .260: 7الثقات البن حب ان ) 1(
ترمجه غري واحد، قال ابن : عمارة بن غزیة األنصاري) 2(

البخاري يف (ـ خت م  689>: 370: 7حجر يف هتذیب التهذیب 
عمارة بن غزیة بن احلارث بن ) التعالیق، ومسلم، واألربعة

عمرو بن غزیة بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن 
 .بن النجار األنصاري املازني املدنيغنم بن مازن 

روى عن أنس بن مالك، وأبیه غزیة بن احلارث، وعب اس 
وأبي الزبري، ومسي موىل أبي بكر، وحبیب   بن سهل بن سعد،

بن عبد الرمحن، وشرحبیل بن سعد، وحمم د بن إبراهیم 
التیمي، ونعیم بن امر، وحيیى بن عمارة بن أبي حسن، 

 . وغريهم.. ألنصاريوسعید بن احلارث ا
 .ثقة: قال أمحد وأبو زرعة

 .صاحل: وقال حيیى بن معني
 .ما بتحدیثه بأس، كان صدوقًا: وقال أبو حامت
كان : وقال حمم د  بن سعد. لیس به بأس: وقال النسائي

 .ثقة، كثري احلدیث، تويف سنة أربعني ومائة
مل یلحق عمارة بن : وقال الربقاني عن الدارقطين: قلت

 .ة أنسًا، وهو حلقهغزی
 .مل یلحق أنسًا: وكذا قال الرتمذي

 .وذكره ابن حب ان يف الثقات، ويف أتباع التابعني
وذكره العقیلي يف .  أنصاري ثقة: وقال العجلي

: وقال ابن حزم. الضعفاء، فلم یورد شیئًا یدل على وهنه
 . ضعیف

فلما قرأت خبطه، ما : وقال احلافظ أبو عبد اهللا الذهيب
ضعفه : ت أحدًا ضعفه غريه، وهلذا قال عبد احلقعلم

املتأخرون، ومل یقل العقیلي فیه شیئًا سوى قول ابن 
 .جالستة كم من مرة، فلم حنفظ عنه شیئًا: عیینة
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ـ حمم د بن إبراهیم بن احلارث القرشي 7
 120التیمي أبو عبد اهللا املدني املتوىف سنة 

تابعي من رجال الصحاح : ویقال غري ذلك
  ، وثقه ةالست

سائي، وابن ابن معني، وأبو حامت، والن
 .)1(خراش، وابن سعد، ویعقوب بن شیبة

                                                                                               
فهذا تغفل من العقیلي، إذ ظّن هذه العبارة تلیني ال 

 .<..واهللا
، 474: 2العلل ألمحد بن حنبل : وارجع إىل ترمجته يف

  Ã،503: 6للبخاري   لكبريالتاریخ ا
Ä  315: 3، ضعفاء العقیلي 163: 2معرفة الثقات للعجلي ،

: 7، الثقات البن حب ان 368: 6اجلرح والتعدیل للرازي 
، 196: 21، هتذیب الكمال216: ، مشاهري علماء األمصار260

، 54: 2الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة  
، 711: 1قریب التهذیب البن حجر ، ت178: 3میزان االعتدال 

، خالصة تذهیب هتذیب 502: 8، تاریخ اإلسالم  114: حبر الدم
، شذرات 139: 6، سري أعالم النبالء للذهيب 280: الكمال

 . 344: 1الذهب يف أخبار من ذهب 
ترمجه غري واحد قال ابن حجر : بن إبراهیم التیميحمم د ) 1(

حمم د بن إبراهیم بن ) ستةال(ع ـ >: 6: 9يف هتذیب التهذیب 
احلارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تیم 

 .بن مرة القرشي التیمي أبو عبد اهللا املدني
كان جده احلارث من املهاجرین األولني، رأى سعد بن أبي 
وقاص، وروى عن أبي سعید اخلدري، وعمري موىل أبي اللحم، 

بن عمرو  وقیسوجابر بن عبد اهللا، وأنس بن مالك، 
األنصاري، وحممود بن لبید، وعائشة، وعلقمة بن وقاص، 
وبسر بن سعد، وخالد بن معدان، وعامر بن سعد، وعبد اهللا 

 ..بن حنني
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  إسناد الدارقطني الثاني
                                                                                               
روى عنه ابنه موسى وحيیى، وعبد ربه، وسعد بنو سعید 
األنصاري، وحمم د بن عمرو بن علقمة، وهشام بن عروة، 

ثري، وعمارة بن غزیة، ویزید بن اهلادي، وحيیى بن أبي ك
وابن إسحاق واألوزاعي، ومحید بن قیس األعرج، وُأسامة بن 

 .زید اللیثي، وتوبة العنربي وآخرون 
ثقة : قال ابن معني، وأبو حامت، والنسائي، وابن خراش

                         . 
كان حمم د  بن : قال حمم د  بن عمرو: وقال ابن سعد  

د اهللا، تويف سنة عشرین ومائة، وكان إبراهیم یكىن أبا عب
 ..ثقة كثري احلدیث

له روایة عن أبیه يف املعرفة البن مندة، فزعم : قلت
أبو نعیم أّنه أراد بقوله عن أبیه جده، وعلى هذا فیكون 
أرسل عنه، فإّن أباه ولد بأرض احلبشة، وتبعه ابن حب ان يف 

 .    مسع من ابن عمر: الثقات وقال
 .كان ثقة: ن شیبةوقال یعقوب ب

مل یسمع من جابر وال من : وقال ابن أبي حامت، عن أبیه
 .أبي سعید انتهى

 .<..وحدیثه عن عائشة عند مالك والرتمذي وصححه
اریخ الكبري ــالت: تهـــرمجــى تــــع إلــوارج
  ، اجلرح والتعدیل للرازي22: 1للبخاري

: األمصار ، مشاهري علماء381: 5، الثقات البن حب ان 184: 7
الكمال  Ã Ä، هتذیب667: 2، التعدیل والتجریح 137

، تقریب 124: 1، تذكرة احلفاظ للذهيب303: 24للمزي
، اسـعاف 133: ، حبر الـدم49: 2التهذیب البن حجـر 

، تاریخ اإلسالم  للذهيب 91: املبـطأ برجال املوطأ للسیوطي
، 232 :2، معرفة الثقات 294: 5، سري أعالم النبالء 460: 7

، 153: 2الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة  
، خالصة 445: 3، میزان االعتدال 275: 1شذرات الذهب 
.                                                         324: تذهیب التهذیب
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ـ احلسني بن إمساعیل بن حمم د بن إمساعیل 1
: 330أبو عبد اهللا الضيب احملاملي املتوىف سنة

: ترجم لـه حافظ العراق يف تارخيه وقال
، وقال ابن )1(<كان فاضال  صادقًا دینًا>

رة آالف، وكان كان حيضر جملسه عش>: اجلوزي
صدوقًا، أدیبًا، فقیهًا، مقدمًا يف الفقه 

 .)3)(2(<واحلدیث
                                       

 .18: سؤاالت ابن أبي شیبة) 1(
 .212: 8املنتظم )2(
ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف : املياحلسني بن إمساعیل احمل)3(

القاضي، : احملاملي 37808/11>: 824: 3 تذكرة احلفاظ
اإلمام، العال مة، احلافظ، شیخ بغداد وحمد ثها أبو عبد اهللا 

ولد يف أو ل سنة . احلسني بن إمساعیل بن حمم د  الضيب البغدادي
، مسع مخس وثالثني ومائتني، وأو ل مساعه يف سنة أربع وأربعني

أبا حذافة أمحد بن إمساعیل السهمي صاحب مالك، وعمرو بن 
علي  الفالس، وزیاد بن أیوب، وأمحد بن املقدام العجلي، 
ویعقوب بن إبراهیم الدورقي، وحمم د بن املثىن العنزي وأبا 

 ..هشام الرفاعي
روى عنه دعلج، والدارقطين، وابن مجیع، وإبراهیم 

، وأبو عمرو بن مهدي، وأبو خرشید، وابن الصلت األهوازي
كان فاضال ، دینًا، : قال اخلطیب. حمم د  بن الربیع وآخرون

صادقًا، شهد عند القضاة وله عشرون سنة، وويل قضاء 
عند احملاملي : قال ابن مجیع الغساني. الكوفة ستني سنة

 .سبعون نفسًا من أصحاب سفیان بن عیینة
املي عشرة آالف كان حيضر جملس احمل: وقال أبو بكر الدوري

رجل، واستعفى من القضاء قبل سنة عشرین وثالمثائة، وكان 
حممودًا يف والیته، عقد بالكوفة سنة سبعني ومائتني يف داره 

 .جملسًا للفقه، فلم یزل أهل العلم والنظر خيتلفون إلیه
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د بن حيیى بن سعید القطان ـ أمحد بن حمم 2
روى عنه ابن : 258أبو سعید البصري املتوىف
، )1(<كان صدوقًا>: ماجة وأبو حامت وقال

كان >: وذكره ابن حب ان يف الثقات وقال
 .)3)(2(<متقنًا

                                                                                               
إّن : رأیت يف النوم كأن قائال  یقول: قال حمم د  بن احلسني

 .   غداد البالء باحملاملياهللا لیدفع عن أهل ب
مسعت أبا حفص بن شاهني : قال محزة بن حمم د  بن طاهر

  حضر معنا ابن املظفر : یقول
  یا أبا حفص، ما عدمنا من أبي حمم د: جملس احملاملي فقال يل

  Ãیرید أّن . بن صاعد إال  غیبته
Äاحملاملي نظري ابن صاعد يف العلو والثقة..>. 

، سري أعالم 27: 2شذرات الذهب  :وارجع إىل ترمجته يف
، هدیة العارفني 288: ، فهرست ابن الندمي258: 15النبالء 

، 315: 3، معجم املؤلفني 234: 2، األعالم للزركلي 305: 1
: 3، اللباب يف هتذیب األنساب 209: 5األنساب للسمعاني 

، 211: 12، الوايف بالوفیات 281: 24، تاریخ اإلسالم  172
، الكىن 19: 8، تاریخ بغداد   203: 11هایة البدایة والن

 .171: 14، تاج العروس 153: 3واأللقاب للقمي 
 .69: 1هتذیب التهذیب )1(
 .38: 8الثقات البن حب ان )2(
ترمجه غري واحد، قال ابن : أمحد بن حمم د  بن حيیى القطان)3(

  : 69: 1حجر يف هتذیب التهذیب 
بن حيیى بن سعید  أمحد بن حمم د ) ابن ماجة(ـ ق  136

 .القطان أبو سعید البصري 
یروي عن جده، وأبي النضر، وابن مهدي، وابن منري، 

 .وطائفة 
. كان صدوقًا: وعنه ابن ماجة وابن أبي حامت وقال
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غري سفیان، وهو  بقیة رجاله ذكروا
املتفق  ةالثوري من رجال الصحاح الست

 .)1(علیه

                                                                                               
والبجريي، وابن ناجیة، وابن أبي الدنیا، واحملاملي، وابن 
خملد، وهو آخر من روى عنه، وقال إّنه مات بالعسكر سنة 

258. 
 .<كان متقنًا: وذكره ابن حب ان يف الثقات وقال: قلت

، 74: 2اجلرح والتعدیل للرازي: وارجع يف ترمجته إىل
، هتذیب 324: 5، تاریخ بغداد   38: 8 الثقات البن حب ان

من لـه روایة يف   ، الكاشف يف معرفة483: 1الكمال للمزي 
ذیب ، إكمال هت123: 4، لسان املیزان 203: 1الكتب الستة  

 .46: 1، تقریب التهذیب 142: 1الكمال 
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف هتذیب : سفیان الثوري) 1(

)  .                                                                                    الستة(ـ ع  199>:  99: 4التهذیب 
 الكويف، سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا

من ثور : وقیل. من ثور بن عبد مناة بن أد بن طاخبة
 .والصحیح األو ل. مهدان

روى عن أبیه، وأبي إسحاق الشیباني، وأبي إسحاق 
السبیعي، وعبد امللك بن عمري، وعبد الرمحن بن عابس بن 

                         .وغريهم.. ربیعة، وإمساعیل بن أبي خالد، وسلمة بن كهیل
Ã 

Ä وروى عنه خلق ال حيصون منهم، جعفر بن برقان، وخصیف
بن عبد الرمحن وابن إسحاق وغريهم من شیوخه، وأبان بن 
تغلب، وشعبة، وزائدة، واألوزاعي، ومالك وزهري بن معاویة 
ومسعر وغريهم من أقرانه، وعبد الرمحن بن مهدي، وحيیى بن 

فص بن غیاث، وأبو سعید القطان، وابن املبارك، وجریر، وح
أسامة، وإسحاق األزرق، وروح بن عبادة، وزائدة بن 

 .احلباب، وأبو زبید عبثر بن القاسم 
: قال شعبة، وابن عیینة، وأبو عاصم، وابن معني وغريهم
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 .واحد من العلماء سفیان أمري املؤمنني يف احلدیث

كتبت عن ألف ومائة شیخ ما كتبت : وقال ابن املبارك
یا أبا عبد اهللا، رأیت : سفیان، فقال له رجلعن أفضل من 

ما رأیت : أقول  سعید بن جبري وغريه یقول هذا قبل ما
 .أفضل من سفیان

 .سفیان أحفظ مّني: وقال وكیع عن سعید
كان وهب یقدم سفیان يف احلفظ على : وقال ابن مهدي

 .  مالك
لیس أحد أحب  إيلَّ من شعبة وال یعدله : وقال حيیى القطان

 .عندي، وإذا خالفه سفیان أخذت بقول سفیان أحد
رأیت حيیى بن معني ال یقدم على سفیان يف : وقال الدوري

 .زمانه أحدًا يف الفقه واحلدیث والزهد وُكّل شيء
لیس خيتلف يف سفیان وشعبة يف : وقال اآلجري عن أبي داود

 .سفیان  شيء إال  یظفر
خالف أحد ما : بلغين عن ابن معني قال: وقال أبو داود

 .سفیان يف شيء إال  كان القول قول سفیان
أحسن إسناد الكوفة سفیان عن منصور عن : وقال العجلي

 .إبراهیم عن علقمة عن عبد اهللا
ال أعلم سفیان صحف يف شيء قط إال  يف : وقال ابن املدیين

 .اسم امرأة أبي عبید اهللا كان یقول حفینة
 .ليب أحدمل یتقدم يف ق: وقال املرزوي عن أمحد

 .ما رأیت أفقه من سفیان: وقال عبد اهللا بن داود
إّن سفیان ساد الناس : قال يل شعبة: وقال أبو قطن

 .بالورع والعلم
بعث أبو : وقال حمم د  بن سهل بن عسكر عن عبد الرزاق

إّن رأیتم سفیان : جعفر اخلشابني وخرج إىل مكة فقال
: ، ونوديفجاء النجارون ونصبوا اخلشب: قال. فاصلبوه

سفیان، وإذا رأسه يف حجر الفضیل، ورجاله يف حجر ابن 
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یا أبا عبد اهللا، اتق اهللا وال تشمت بنا : نة، فقالوا لهیعی

 .األعداء
برئت منه إّن : فتقدم إىل األستار فأخذها، ُثم  قال: قال

 .دخلها أبو جعفر
                                  .فمات قبل أّن یدخل مكة: قال

Ã 
Äوفضائله كثرية جدًا. 

كان إمامًا من أئمة املسلمني، وعلمًا من : قال اخلطیب
على إمامته، حبیث یستغىن عن تزكیته  أعالم الدین، جممعًا 

 .والزهد مع االتقان واحلفظ واملعرفة والضبط والورع
سني ومائة خرج سفیان من الكوفة سنة مخ: قال أبو نعیم

 .ومل یرجع إلیها
 .مولده سنة سبع وتسعني: وقال العجلي وغريه

اجتمعوا على أّنه تويف بالبصرة سنة : وقال ابن سعد
 .إحدى وستني ومائة، ويف بعض ذلك خالف والصحیح ما هنا

ولد سنة سبع وتسعني، وكان : وبقیة كالم ابن سعد: قلت
 .ثقة مأمونًا، وكان عابدًا ثبتًا

هو أجل من أّن یقال فیه ثقة، وهو أحد : نسائيوقال ال
 .األئمة الذي أرجو أّن یكون اهللا مم ن جعله للمتقني إمامًا

ما رأیت أشبه بالتابعني من : وقال ابن أبي ذئب
 .سفیان

 .كان أعلم الناس يف أنفسنا: وقال زائدة
مرسالته شبه الریح، وكذا قال أبو : وقال ابن معني

.                                                                                      يء لصاح بهداود، ولو كان عنده ش
كان من سادات الناس فقهًا وورعًا : وقال ابن حبان

 .واتقانًا
هو أحفظ من : وقال أبو حامت وأبو زرعة وابن معني

 .<..شعبة
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  سنادينمصادر تراجم رجال اإل
 2، ج74، 62: 1قسم  1اجلرح والتعدیل 

 .184: 2قسم  3ج 368: 1قسم  3ج 369: 1قسم 
، 231: 7، ج5: 6، ج284: 4تاریخ بغداد 

 .444ـ  442و  23ـ  19:  8  ج
 .21: 7، ج327: 6املنتظم 

 .276، 140، 138، 108هتذیب الكمال صخالصة 
ـ  338: 4، ج80، 63: 1هتذیب التهذیب 

 .4، 3: 9، ج442: 7ج 404ـ  402: 3، ج346
 .326، 12: 3شذرات 

 .42: 3تذكرة احلفاظ 
 

  رجال إسناد ابن سعد
ـ حمم د بن عمر بن واقد الواقدي 1

األسلمي أبو عبد اهللا املدني القاضي 

                                                                                               
، میزان 371: 1تقریب التهذیب: وارجع إىل ترمجته

، الطبقات الكربى البن 203: 1، تذكرة احلفاظ169: 2عتدالاال
، 407: 1، معرفة الثقات92: 4، التاریخ الصغري371: 6سعد

، الثقات البن 222: 4و 55: 1اجلرح والتعدیل للرازي
: 9، تاریخ بغداد268: ، مشاهري علماء األمصار401: 6حب ان
، 229: 7، سري أعالم النبالء1288: 3، التعدیل والتجریح153

: 1، هدیة العارفني281: ، فهرست ابن الندمي497: املعارف
، تاریخ 234: 4، معجم املؤلفني104: 3، األعالم للزركلي387

: 15، الوايف بالوفیات386: 2، وفیات األعیان216: جرجان
 . 154: 6، تاج العروس405: 1، شذرات الذهب174
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أمني >: احلربيقال إبراهیم : 207املتوىف
: ، وعن مصعب الزبريي)1(<الناس على اإلسالم

: ، وعن الداوردي)2(<ما رأیت مثله قط>
، وعن )3(<الواقدي أمري املؤمنني يف احلدیث>

حنن نسأل عن الواقدي؟ >: أبي عامر العقدي
وإّنما یسأل الواقدي عّنا، فما كان 

، )4(<یفیدنا الشیوخ واألحادیث إال  الواقدي
مسعت >: هیم بن جابر الفقیهوعن إبرا

لوال أّنه عندي ثقة ما : الصغاني یقول
، وعن إبراهیم احلربي عن )5(<حدثت عنه

: ، قال)6(<هو ثقة مأمون>: مصعب الزبريي
وسئل املثىن عنه فقال كذلك، وكذا قال أبو 

الواقدي ثقة : حيیى األزهري، وعن أبي عبید
. 

وهناك كلمات يف ضعف الرجل إىل القول 
ه كّذاب یضع، وإن هي إال  من حصائد بأّن

                                       
 .323: 9هتذیب التهذیب )1(
 .323: 9هتذیب التهذیب )2(
 .املصدر السابق)3(
 .املصدر السابق)4(
 .املصدر السابق)5(
 .املصدر السابق)6(
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 .)1(األلسنة
                                       

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : حمم د بن عمر الواقدي)1(
حمم د بن عمر بن ) ابن ماجة(ق >: 323: 9التهذیب  هتذیب

واقد الواقدي األسلمي، موالهم أبو عبد اهللا املدني القاضي، 
 .أحد األعالم

ى عن حمم د  بن عجالن، واألوزاعي، وابن جریح، وابن رو
أبي ذئب، ومالك وسعید بن بشر والثوري، وُأسامة بن زید 

وعبد  بن أسلم، وأبي معشر املدني، وهشام بن الغاز،
 .احلمید بن جعفر، وأبي بكر بن أبي سرية وخالئق

الشافعي، ومات قبله، وسلیمان بن داود : وعنه
القاسم بن سالم وحمم د بن سعد  الشاذكوني، وأبو عبید

الكاتب، وأبو بكر بن أبي شیبة، وأبو عصیدة أمحد بن 
عبید بن ناصح اللغوي، وأبو بكر الصنعاني، وحمم د بن حيیى 

 ..األزدي
كان عاملًا  باملغازي والسري والفتوح، : قال ابن سعد

 . واختالف الناس يف احلدیث واألحكام واجتماعهم
ضاء اجلانب الشرقي، وهو مم ن طبق ويل ق: وقال اخلطیب

األرض ذكره، وكان جوادًا كرميًا مشهورًا بالسخاء وروى عن 
كان الواقدي أعلم الناس بأمر اإلسالم،، : إبراهیم احلربي

كان : وعنه قال. وأما اجلاهلیة فلم یعلم منها شیئًا
 .الواقدي أمني الناس على اإلسالم

ما : زبیدي یقولمسعت مصعبًا ال: وقال موسى بن هارون
 .رأیت مثله قط

: حد ثين من مسع ابن املبارك یقول: وعن موسى عن مصعب
كنت أقدم املدینة فیما یفیدني وال یدلين على الشیوخ إال  

 .الواقدي 
: مسعت الداوردي یقول: وعن یعقوب موىل أبي عبد اهللا

 .الواقدي أمري املؤمنني يف احلدیث 
أصحابنا ثقة، مسعت أبا حدثين بعض : وعن یعقوب بن شیبة

حنن نسأل عن الواقدي، وإّنما یسأل : عامر العقدي یقول
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 إّلاواألحادیث  الواقدي عّنا، فما كان یفیدنا الشیوخ 

 .الواقدي
سألت جماهد بن موسى عن : وعن أمحد بن علي  اآلبار قال

ما كتبت عن أحد أحفظ منه، لقد جاء رجل : الواقدي؟ فقال
 ..فذكر قصته

: مسعت الصنعاني یقول: راهیم بن جابر الفقیهوقال إب
 .لوال أّنه عندي ثقة ما حد ثت عنه

هو ثقة، : وقال إبراهیم احلربي عن مصعب بن الزبري
  كذلك، وكذا : وسئل املثىن عنه؟ فقال: قال

: وسألت ابن منري عنه؟ فقال: قال أبو حيیى األزهري، قال
                                                                                                                   .أعلم بهأما حدیثه هنا مستو، وأما أهل املدینة فهم 

Ã 
Äالواقدي ثقة: ومسعت أبا عبید یقول: قال. 

 .وفقه أبي عبید من كتب الواقدي: قال
أسأل أنا عن : وسئل معن بن عیسى عنه؟ فقال: قال

 .  و یسأل عّنيه! الواقدي؟
 .<..ولد سنة ثالثني ومائة: وقال ابن سعد

، 425: 5الطبقات الكربى البن سعد: وارجع إىل ترمجته يف
، تاریخ 212: 3، تاریخ بغداد107: 4 ضعفاء العقیلي

، 180: 26للمزي  ، هتذیب الكمال 537: 54مدینة دمشق
، 205: 2الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة  

، تقریب 601: 4، میزان االعتدال348: 1كرة احلفاظتذ
: 7، لسان املیزان323: 9 ، هتذیب التهذیب117: 2التهذیب

، األعالم 1907: 2، معجم البلدان10: 2، هدیة العارفني521
: ، املعارف البن قتیبة95: 11، معجم املؤلفني311: 6للزركلي

: 3نساب، اللباب يف هتذیب األ566: 5، األنساب للسمعاني518
، وفیات 385: 6 ، الكامل يف التاریخ البن األثري 350

، الوايف 461: 14، تاریخ اإلسالم348: 4األعیان البن خلكان
، سبل اهلدى 26: 1، عیون األثر168: 4بالوفیات للصفدي

، تاج 96: 2، شذرات الذهب 11: 4والرشاد للصاحلي الشامي
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ـ موسى بن حمم د بن إبراهیم بن احلارث 2
 151التیمي، أبو حمم د املدني املتويف سنة

من رجال الرتمذي وابن ماجة، كان فقیهًا :
 .)1(حمدثًا كثري احلدیث ضعیفًا

                                                                                               
 .324: 5العروس 

ترمجه غري واحد، : م التیميموسى بن حمم د  بن إبراهی)1(
ـ ت ق  653>: 328: 10هتذیب التهذیب   قال ابن حجر يف

موسى بن حمم د  بن إبراهیم بن احلارث ) الرتمذي وابن ماجة(
 .التیمي، أبو حمم د  املدني

البكر بن أبي اجلهم، وإمساعیل بن  وه، وأبوروى عنه أب
 .أبي حكیم، وعبد اهللا بن أبان بن عثمان

بة بن خالد السكوني ادر، وحمم د بن عبد عق: وعنه
الرمحن بن أبي ذئب، وموسى بن عبیدة الربذي، وزیاد بن 

 .عبد اهللا بن عالقة، وعبد اهللا بن نافع الصائغ وغريهم
 .ضعیف احلدیث: قال الدوري عن حيیى بن معني

لیس بشيء، وال یكتب : وقال معاویة بن صاحل عن حيیى
 . حدیثه

 .نده مناكريع: وقال البخاري
 .كان أمحد یضعفه: وقال اآلجري عن أبي داود

 .ال یكتب حدیثه: وقال أبو داود
                                                        .ینكر األئمة علیه حدیثه: وقال اجلوزجاني

Ã 
Äمنكر احلدیث: وقال أبو زرعة                                                .

ضعیف احلدیث، وأحادیث عقبة بن خالد : وقال أبو حامت
 .عنه من جنایة موسى لیس لعقبة فیها جرم

كان فقیها حمدثًا، وكذا قال یعقوب بن : وقال الواقدي
 .شیبة
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من رجال : ـ حمم د بن إبراهیم التیمي3
 .)1(الصحاح، مر  ذكره

                                                                                               
تقدم من أخباره يف ترمجة موسى بن إبراهیم : قلت

 .املخزومي
 .منكر احلدیث: وقال النسائي وأبو أمحد احلاكم

 .مرتوك: لدارقطينوقال ا
وله أحادیث منكرة، .. كان كثري احلدیث: وقال ابن سعد
وذكره البخاري يف األوسط يف . ومخسني ومائة وتويف سنة إحدى

 .<فصل من مات ما بني مخسني إىل ستني ومائة
، 133: 2التاریخ الصغري للبخاري : وارجع إىل ترمجته

ضعفاء  ،112: ، الضعفاء الصغري295: 7التاریخ الكبري 
، الكامل البن 159: 8، اجلرح والتعدیل 168: 4العقیلي 

، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب 343: 6عدي 
، تقریب التهذیب 220: 4، میزان االعتدال 308: 2الستة  

2 :228. 
ترمجه غري واحد، قال ابن : بن إبراهیم التیميحمم د ) 1(

حمم د بن ) الستة(ـ ع  8>: 6: 9حجر يف هتذیب التهذیب 
إبراهیم بن احلارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن 

 .   سعد بن تیم بن مرة القرشي التیمي، أبو عبد اهللا
كان جده احلارث من املهاجرین األولني ورأى سعد بن أبي 
وقاص، وروى عن أبي سعید اخلدري، وعمري موىل أبي اللحم، 

قیس بن عمرو وجابر بن عبد اهللا، وأنس بن مالك، و
األنصاري، وحممود بن لبید، وعائشة وعلقمة بن وقاص، وبشر 

 .نیوآخر  ..بن سعید
ابنه موسى وحيیى وعبد ربه، وسعد بنو سعید : روى عنه

األنصاري، وحمم د بن عمرو بن علقمة، وهشام بن عروة، 
 .ویزید بن اهلاد، وحيیى بن أبي كثري وآخرون 

 .ثقة: سائي، وابن خراشقال ابن معني، وأبو حامت، والن
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و سلمة بن عبد الرمحان بن عوف ـ أب4
   94الزهري املدني املتوىف

من رجال الصحاح : ـ ویقال غري ذلك ـ 

                                                                                               
كان حمم د  بن : قال حمم د  بن عمرو: وقال ابن سعد

إبراهیم یكىن أبا عبد اهللا، تويف سنة عشرین ومائة، وكان 
 .ثقة كثري احلدیث

يف حدیثه : وقال العقیلي عن عبد اهللا بن أمحد عن أبیه
.                               شيء، یروي أحادیث مناكري أو منكرة

، 19كان عریف قومه، مات سنة : وقال أبو حسان الزیادي 
                                                                                                          .عشرین، ويف سنة عشرین أرخه غري واحد: وقیل
Ã 

Äمات سنة إحدى وعشرین: وقال خلیفة. 
له روایة عن أبیه يف املعرفة البن مندة، فزعم : قلت

عن أبیه جده وعلى هذا فیكون : أبو نعیم أّنه أراد بقول
أرسل عنه، فإّن أباه ولد بأرض احلبشة، وتبعه ابن حب ان يف 

 .مسع من ابن عمر: الثقات وقال
 .كان ثقة: وقال یعقوب بن شیبة

مل یسمع من جابر وال من : وقال ابن أبي حامت، عن أبیه
 .<..انتهى. أبي سعید 

، معرفة الثقات 566: 1العلل ألمحد: وارجع إىل ترمجته يف
، التاریخ 184: 7، اجلرح والتعدیل للرازي232: 2للعجلي

، مشاهري 381: 5 ، الثقات البن حب ان22: 1الكبري للبخاري
، هتذیب 667: 2یل والتجریح، التعد127: علماء األمصار
، تقریب 124: 1، تذكرة احلفاظ للذهيب303: 24الكمال للمزي

إسعاف املبطأ برجال املوطأ 133: الدم ، حبر50: 2التهذیب
: 6، الكامل البن عدي 460: 7، تاریخ اإلسالم 91: للسیوطي

، الكاشف يف معرفة من لـه 351: 7، لسان املیزان 131
، 294: 5، سري أعالم النبالء 153: 2 روایة يف الكتب الستة 

 .324: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال445: 3میزان االعتدال 
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 ، تابعي ثقة، قال ابنةالست
، )1(<كان ثقة فقیهًا كثري احلدیث>: سعد 

 ثقة>: وقال أبو زرعة
: ، وقال ابن حب ان يف الثقات)2(<إمام 
 .)4)(3(<كان من سادات قریش>

                                       
 .155: 5الطبقات الكربى )1(
 .103: 12هتذیب التهذیب )2(
 .1: 5الثقات )3(
ترمجه غري واحد، قال : أبو سلمة بن عبد الرمحن الزهري)4(

أبو ) ستةال(ع  8476>: 103: 12ابن حجر يف هتذیب التهذیب 
 .سلمة بن عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف الزهري املدني

 .امسه كنیته: إمساعیل، وقیل: امسه عبد اهللا، وقیل: قیل
روى عن أبیه وعثمان بن عفان، وطلحة وعبادة بن 

مل یسمع منهما، وأبي قتادة، وأبي : الصامت، وقیل
الدرداء، وأبي ُأسید وُأسامة بن زید، وحسان بن ثابت، 

رافع بن خدیج وثوبان، ونافع بن عبد احلارث، وعبد اهللا و
بن سالم، وأبي هریرة، وعائشة، وُأم سلمة، وفاطمة بنت 

 ..قیس
وعنه ابن عمر وأوالد إخوته سعد بن إبراهیم بن عبد 
الرمحن، وعبد اید بن سهیل بن عبد الرمحن، وزرارة بن 

ثوبان،  بن احلكم بن  مصعب بن عبد الرمحن، واألعرج وعمرو
                                                                                          .   وخلق كثري.. وعروة بن الزبري، والزهري

Ã 
Äذكره ابن سعد يف الطبقة الثانیة من املدنیني وقال :

كان ثقة فقیهًا كثري احلدیث، وُأم ه متاضر بنت األصبغ 
] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (إّنها أدركت النيب  :الكلبیة، یقال

 .مات سنة أربع وتسعني: ، وقال)و س ّلم
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ني تسنة أربع ومائة، وهو ابن اثن: وقال الواقدي

 .وسبعني سنة
كان عندنا رجال من أهل العلم : وقال مالك بن أنس

 .اسم أحدهم كنیته، منهم، أبو سلمة بن عبد الرمحن
أربعة من قریش وجدهتم : ريوقال  معم ر عن الزه

وعروة، وعبید اهللا بن عبد اهللا بن  احلوراء، ابن املسیب،
 .عتبة، وأبو سلمة بن عبد الرمحن

وكان أبو سلمة كثريًا ما خيالف ابن عب اس، فحرم : قال
 .لذلك ابن عب اس علمًا كثريًا
قال يل إبراهیم بن عبد اهللا بن : وقال عقیل عن الزهري

لقد تركت رجلني من قومك ال أعلم أكثر  :قارظ وأنا مبصر
 .سلمة بن عبد الرمحن احدیثًا منهما، عروة بن الزبري، وأب

ثقة إمام، وقیل يف وفاته غري ما تقدم : وقال أبو زرعة
. 

كان من سادات قریش، : وقال ابن حب ان يف الثقات: قلت
قدم علینا : مات سنة أربع وتسعني، وروي عن الشعيب قال

من أفقه : فمشى بیين وبني أبي بردة فقلنا لهأبو سلمة، 
 ما خلفت ببالدك؟

 .<..رجل بینكما: فقال
، 155: 5الطبقات الكربى البن سعد : وارجع إىل ترمجته يف

  تاریخ ابن معني
: 9، اجلرح والتعدیل 406: 2، معرفة الثقات للعجلي 65: 1

  ، الثقات البن حب ان292
الكاشف يف معرفة من ، 106: ، مشاهري علماء األمصار1: 5

، 63: 1، تذكرة احلفاظ 431: 2لـه روایة يف الكتب الستة  
، حبر 409: 2، تقریب التهذیب 287: 4سري أعالم النبالء 

، املعارف البن 118: ، اسعاف املبطأ برجال املوطا182: الدم
: 3، األنساب للسمعاني 116: 1، أخبار القضاة 238: قتیبة
، 201: 15، الوايف بالوفیات 522 :6، تاریخ اإلسالم  181

 .135: 9البدایة والنهایة 
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  دمصادر تراجم اإلسنا
 .77: 2قسم  7، ج115: 5طبقات ابن سعد 

: 1قسم  4اجلرح والتعدیل البن أبي حامت 
159. 

 .12ـ  3: 3تاریخ بغداد 
: 12، ج368: 10، ج363: 9هتذیب التهذیب 

 .118ـ  115
  رجال إسناد الطبراني

ـ أبو جعفر أمحد بن حمم د بن احلجاج بن 1
حافظ، مقرئ، : 292رشدین املصري املتوىف 

كان من حفاظ احلدیث >: ل ابن یونسثقة، قا
، وقال مسلمة بن قاسم يف )1(<وأهل الصنعة

حدثنا عنه غري واحد، وكان ثقة >: الصلة
حمم د بن : عاملًا باحلدیث، ومن الرواة عنه

أبي بكر البزار، وعبد اهللا بن جعفر بن 
الورد، وحمم د بن الربیع اجلیزي، وأبو 

حمم د  طالب أمحد بن نصر احلافظ، وجعفر بن
املخلدي، وأمحد بن أسامة التجیيب، وعمر بن 

، وقال )2(<عبد العزیز بن دینار، وآخرون
مسعت منه مبصر ومل أحد ث عنه >: ابن أبي حامت

                                       
 .236: 5تاریخ مدینة دمشق )1(
 .258: 1لسان املیزان )2(
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، وضعفه بعض آخر )1(<ّملا تكلموا فیه
وهذه نعرة ! لروایته مناقب أهل البیت

 .)2(طائفیة ممقوتة ال یعبأ هبا وال كرامة

                                       
 .املصدر السابق) 1(
ترمجه غري واحد، : أمحد بن حمم د  بن احلجاج بن رشدین) 2(

  فقال ابن عساكر يف تاریخ مدینة 
ج بن رشدین ـ أمحد بن حمم د  بن احلجا 128>: 233: 5دمشق 
بن مفلح بن هالل، أبو جعفر املهدي املصري، من أهل  بن سعد

بیت حدیث، مسع بدمشق أمحد بن أبي احلواري، ودحیمًا، وهشام 
بن خالد األزرق، وبغريها أمحد بن صاحل، وخالد بن عبد 
الس الم الصديف، وزكریا بن حيیى بن صاحل، وحيیى بن سلیمان 

 ..اجلعفي وأبا طاهر
أبو العب اس حمم د  بن أمحد بن عمرو بن عبد : وروى عنه

اخلالق بن البزار، وعبد اهللا بن جعفر بن حمم د  بن الورد، 
وأبو بكر حمم د  بن محدون بن خالد بن یزید بن زیاد 

 ..البلي، وحمم د بن الربیع اجلیزي
هذا صاحب حدیث كثري، حيدث : قال ابن عدي وابن رشدین
ت علیه أشیاء مم ا رواها، وهو عن احلفاظ حبدیث مصر، أنكر

 ..مم ن یكتب حدیثه مع ضعفه
ومسعت أبا إسحاق عیسى بن إبراهیم بن حمم د  الرعیين 

  مسعت القاضي: العدل الرضا یقول
مسعت أبا عبد : أبا بكر حمم د  بن أمحد بن احلداد یقول 

لو رجع أمحد بن سعید اهلمداني عن : الرمحن البسري یقول
                                          ..شبح يف الغار حلدثت عنهحدیث بكري عن األ

Ã 
Ä قال لنا أبو یونس أمحد بن حمم د  بن احلجاج بن رشدین

یكىن أبا جعفر تويف لیلة األربعاء، ودفن  بن سعد املهري،
یوم عاشوراء سنة اثنتني وتسعني ومائتني، وكان من حفاظ 

 .<احلدیث، وأهل الصنعة
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بن خالد التمیمي  ـ أبو احلسن عمرو2
من رجال : 229احلراني املصري املتوىف
حدیثًا، قال  23البخاري أخرج عنه 

ثقة >: والدارقطين. )1(<ثبت ثقة>: العجلي
، ووثقه مسلمة بن قاسم يف )2(<حج ة

، )4(، وذكره ابن حب ان يف الثقات)3(الصلة
: وابن أبي حامت يف اجلرح والتعدیل، وقال

 .)6)(5(<وقصد: سئل أبي عنه فقال>

                                                                                               
، الكشف 198: 1الكامل البن عدي :  ترمجته يفوارجع إىل

، تاریخ اإلسالم  للذهيب 257: 1، لسان املیزان 58: احلثیث
22 :63. 
 .175: 2معرفة الثقات )1(
 .24: 8هتذیب التهذیب )2(
 .املصدر السابق)3(
 .485: 8الثقات )4(
 .230: 6اجلرح والتعدیل )5(
ل ابن حجر يف ترمجه غري واحد، قا: أبو احلسن احلراني)6(

) البخاري وابن ماجة(ـ خ ق  40>: 24: 8هتذیب التهذیب 
عمرو بن خالد بن فروخ بن سعید بن عبد الرمحن بن واقد 

: بن لیث بن واقد بن عبد اهللا التمیمي احلنظلي، ویقال
 .اخلزاعي، أبو احلسن احلراني اجلزري، نزیل مصر

بي روى عن زهري بن معاویة، واللیث، وابن هلیعة، وأ
  . وغريهم.. امللیح الرقي، ومحاد بن سلمة

روى عنه البخاري، وروى ابن ماجة عن الذهلي عنه،    
وابناه أبو عالثة حمم د، وأبو خثیمة علي ، وعبد الرمحن بن 
عبد اهللا بن عبد احلكم، ویونس بن عبد األعلى، واحلسن بن 
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ـ ابن هلیعة عبد اهللا أبو عبد الرمحن 3
من رجال : ویقال غري ذلك 174املصري املتوىف

مسلم، وأبي داود، وابن ماجة، والرتمذي، 
. وثقه مالك، وأمحد بن صاحل، وابن شاهني

وأثىن علیه آخرون بالضبط، واالتقان، 
والصدق، وصحة الكتاب، وقد فصلنا القول 

ي والثالثني من مسند فیه يف احلدیث الثان

                                                                                               
 حمم د  الزعفراني، وأمحد بن منصور الرمادي، وأمحد بن سعد،

 .أبو إبراهیم الزهري، واحلسن بن علي  اخلالل 
 .صدوق: قال أبو حامت
 .مصري ثبت ثقة: وقال العجلي

 .مات مبصر سنة تسع وعشرین ومائتني: قال البخاري وغريه
                                                           .ثقة حجة: وقال احلاكم عن الدارقطين: قلت

Ã 
Ä ثقة، ثنا العقیلي عن أبیه: يف الصلةوقال مسلمة .

 .وذكره ابن حب ان يف الثقات
 .<حدیثًا 23ويف الزهرة روى عنه البخاري 

، 327: 6التاریخ الكبري للبخاري: وارجع إىل ترمجته يف
  معرفة الثقات للعجلي

، الثقات البن 230: 6، اجلرح والتعدیل للرازي175: 2
، هتذیب الكمال 1094: 3، التعدیل والتجریح485: 8حب ان

، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب 601: 21للمزي
، میزان 427: 10، سري أعالم النبالء للذهيب75: 2الستة 
، تاریخ اإلسالم 733: 1، تقریب التهذیب 258: 3االعتدال

 .288: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال490: 10
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 .)1()الغدیر(ابن عب اس من كتابنا 

                                       
بن حجر يف هتذیب ترمجه غري واحد، قال ا: عبد اهللا بن هلیعة)1(

مسلم، وأبي داود، (ـ م د ت ق 648>: 327: 5التهذیب 
، عبد اهللا بن هلیعة بن عقبة بن )والرتمذي، وابن ماجة

: فرعان بن ربیعة بن ثوبان احلضرمي األعدويل ویقال
 .الغافقي أبو عبد الرمحن املصري الفقیه

روى عن األعرج، وأبي الزبري، ویزید بن أبي حبیب، 
هاعان، وأبي قبیل املعافري، وأبي وهب  ومشرح بن

اجلیشاني، وجعفر بن ربیعة، وحي بن عبد اهللا املعافري، 
وعبید اهللا بن أبي جعفر، وعطاء بن أبي رباح بن دینار، 

بن عبد الرمحن بن   األسود حمم د يوكعب بن علقمة وأب
 .وخلق.. نوفل

ابن ابنه أمحد بن عیسى، وابن أخیه هلیعة بن : وعنه
بن هلیعة، والثوري، وشعبة، واألوزاعي، وعمران بن  عیسى

احلارث، وماتوا قبله، واللیث بن سعد، وهو من أقرانه، 
 .ومجاعة.. وابن املبارك، ورمبا نسبه إىل حده، وابن وهب

.                        لقي ابن هلیعة اثنني وسبعني تابعیًا: وقال روح بن صالح
ان حيیى بن سعید ال یراه ك: وقال البخاري عن احلمیدي

 .شیئًا
ال أمحل عنه قلیال  وال : وقال ابن املدیين عن ابن املهدي

كتب إىل ابن هلیعة كتابًا فیه : كثريًا، ُثم  قال عبد الرمحن
قرأناه على ابن : قال عبد الرمحن. حدیث عمرو بن شعیب

 .املبارك فأخرجه إيل ابن املبارك من كتابه عن ابن هلیعة
                                                   .ني إسحاق وأبو فروة عن عمرو بن شعیبأخرب: قال

Ã 
Äكتب عن املثىن بن الصباح عن عمرو : وقال أمحد بن حنبل

.                                                  بن شعیب، وكان بعد حيدث هبا، عن عمرو بن شعیب 
 .ما مسعت عبد الرمحن حيدث عنه قط: ىنوقال حمم د  بن املث
ال أعتد بشيء : مسعت ابن مهدي یقول: وقال نعیم بن محاد
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 ..مسعته من حدیث ابن هلیعة إال  مساع ابن املبارك وحنوه

ومن كان مثل ابن هلیعة مبصر يف : قال أبو داود عن أمحد
 .كثرة حدیثه وضبطه
حدیث كنا ال نكتب : ومسعت قتیبة یقول: قال أبو داود

من كتب ابن أخیه، أو كتب ابن وهب إال  حدیث  إّلاابن هلیعة 
 .األعرج

احرتقت كتب : وقال املیموني عن أمحد، عن إسحاق بن عیسى
 ..    ابن هلیعة سنة تسع وستني، ومات سنة ثالث أو أربع وسبعني

مسعت : وقال احلسني بن علي  اخلالل عن زید بن احلباب
 .عة اال صول وعندنا الفروععند ابن هلی: الثوري یقول

 .حججت حججًا أللقى ابن هلیعة: ومسعته یقول: قال
حدثين : مسعت ابن وهب یقول: وقال أبو الطاهر بن السرح

 .واهللا الصادق البار عبد اهللا بن هلیعة
مسعت أمحد بن صاحل ـ وكان من : وقال یعقوب بن سفیان

یث أبي كنت أكتب حد: یثين علیه وقال يل  خیار املتقني ـ
فقلت : قال. عن  ابن هلیعة األسود يف الرق ما أحسن حدیثه

 ویقولون مساع قدمي وحدیث؟ : له
لیس من هذا شيء، ابن هلیعة صحیح الكتاب، : فقال

وإّنما كان أخرج كتبه فأملى على الناس، حّتى كتبوا 
حدیثه إمالًء فمن ضبطه كان حدیثه حسنًا إال  أّنه كان حيضر 

یضبط وال یصحح، ُثم  مل خيرج ابن هلیعة بعد ذلك  من ال حيسن وال
 ..كتابًا

وروى البخاري يف الفنت من صحیحه عن املقري عن حبوة 
. قطع أهل املدینة بعث احلدیث: وغريه عن أبي األسود قال

وعن عكرمة، عن ابن عباس، وروى يف االعتصام ويف تفسري سورة 
مقرونًا ومل النساء، ويف آخر الطالق، ويف عدة مواضع هذا 

یسمه وهو ابن هلیعة ال شّك فیه، وروى النسائي أحادیث 
عن عمرو بن : كثرية من حدیث ابن وهب وغريه یقول فیها

احلارث وذكر آخر، وجاء كثري من ذلك يف روایة غريه أّنه ابن 
 .هلیعة
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 .وروى له الباقون 

وقال . اسستشهد به مسلم يف موضعني: قال احلاكم: قلت
ال أمحل عنه : ه حيیى بن سعید، وقال ابن مهديترك: البخاري

                                                                                         .شیئًا
Ã 

Äوابن هلیعة لسنا مم ن أخرج : وقال ابن خزمية يف صحیحه
حدیثه يف هذا الكتاب اذ انفرد، وإّنما خرجته ألّن معه 

 .    عیلجابر بن إمسا
إذا روى العبادلة عن : وقال عبد الغين بن سعید األزدي

ابن هلیعة فهو صحیح ابن املبارك وابن وهب واملقري، وذكر 
الساجي وغريه مثله، وحكى ابن عبد الرب أّن الذي يف املوطأ 
عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن 

 .جده يف العربان هو ابن هلیعة
 ..بن وهب حدثه به عنها: ویقال

كان ابن هلیعة من : وحكى الساجي عن أمحد بن صاحل
 .<..الثقات

، 211: خالصة تذهیب هتذیب الكمال: وارجع إىل ترمجته
  الكامل البن عدي 

: ، طبقات خلیفة بن اخلیاط345: 2، تاریخ ابن معني144: 4
: 5، التاریخ الكبري 189: 2، التاریخ الصغري للبخاري 544
 ، إكمال الكمال البن ماكوال145: 5اجلرح والتعدیل ، 182

: 1، تذكرة احلفاظ 136: 32، تاریخ مدینة دمشق 59: 7
، اسعاف 89: ، حبر الدم للمربد475: 2، میزان االعتدال 237

، األنساب 236: 3 ، أخبار القضاة126: املبطأ برجال املوطأ
ات ، وفی74: 1، اللباب يف هتذیب األنساب186: 1للسمعاني

، الوايف بالوفیات 217: 11، تاریخ اإلسالم 38: 3األعیان
، تذهیب التهذیب 11: 8، سري أعالم النبالء 223: 17للصفدي

، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف 221: ، املعارف373: 5
 . 11: 341، تاج العروس 590: 1الكتب الستة  

واٍف وارجع إىل الغدیر لألطالع على ترمجة ابن هلیعة بشكل 
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ـ أبو األسود حمم د بن عبد الرمحن بن 4
: 136نوفل املدني یتیم عروة تويف بعد سنة

، وثقه أبو حامت، ةمن رجال الصحاح الست
 .)1(والنسائي، وابن سعد وآخرون

                                                                                               
. 
ترمجه غري واحد، قال ابن : بن عبد الرمحن بن نوفل حمم د) 1(

، حمم د بن )الستة(ـ ع  508>: 373: 9حجر يف هتذیب التهذیب 
نوفل بن خویلد بن أسد  عبد الرمحن بن نوفل بن األسود بن

بن عبد العزى، األسدي، أبو األسود املدني، یتیم عروة، ألن 
 .ه األسود من مهاجرة احلبشةأباه كان أوصى إلیه، وكان جد 

روى عن عروة، وعلي  بن احلسني، وسلیمان بن یسار، 
وعامر بن عبد اهللا بن الزبري، وسامل موىل شداد، وسامل بن 
عبد اهللا بن عمرو األعرج، وعكرمة، والنعمان بن أبي عیاش 

 .وغريهم
روى عنه الزهري، وهو من أقرانه، ویزید بن قسیط، 

حاق، ومالك، وعمرو بن احلارث، وسعید ومات قبله، وابن إس
بن أبي أیوب، وحيیى بن أبي أیوب، وعبید اهللا بن أبي 
جعفر، وحیاه بن شریح، وأبو شریح بن عبد الرمحن بن شریح 
االسكندراني، واللیث، وابن هلیعة، وشعبة، وأبو ضمرة أنس 

                                          .بن عیاض اللیثي وغريهم
Ã 

Äقدم مصر سنة ست وثالثني: قال ابن هلیعة. 
 .  ثقة: سئل أبي عنه؟ فقال: وقال ابن أبي حامت

 یقوم مقام الزهري، وهشام بن عروة؟: قیل له 
 .ثقة: فقال

 .ثقة: وقال النسائي
 .میةمات يف آخر سلطان بين ُأ: وقال الواقدي

 .وذكره ابن حب ان يف الثقات

 



                       مأتم في بيت السيدة عائشة أُم المؤمنين بنعي جبرئيل                  ) 7(
215 

  

ـ عروة بن الزبري أبو عبد اهللا املدني 5
من رجال : ذلك ـ ـ ویقال غري  91املتوىف

، تابعي ثقة، ثبت مأمون، ةالصحاح الست
 .)1(متفق علیه

                                                                                               
وزعم أّنه تويف سنة سبع عشرة ومائة، وهذا وهم ال : قلت

مریة فیه، واألشبه أّن یكون من سقم النسخة، وكأا كانت 
 .سنة سبع وثالثني

وقال ابن سعد ـ بعد أّن ذكر وفاته عن الواقدي ـ لیس 
.                     له عقب، وكان كثري احلدیث ثقة

هو ثبت له : قال أمحد بن صاحل: وقال ابن شاهني يف الثقات
 .<..شأن وذكر

، تاریخ ابن 120: 4الطبقات الكربى: وارجع إىل ترمجته يف
:  7، اجلرح والتعدیل145: 1، التاریخ الكبري162: 1معني
: ، مشاهري علماء األمصار364: 7بن حب ان، الثقات ال321
، الكاشف يف معرفة من لـه 717: 2، التعدیل والتجریح209

، 105: 2، تقریب التهذیب194: 2روایة يف الكتب الستة  
، 94: ، اسعاف املبطأ برجال املوطأ273: 9هتذیب التهذیب
، هتذیب 150: 6، سري أعالم النبالء530: 8تاریخ اإلسالم
 .349: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال647: 25ي الكمال للمز

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف هتذیب : عروة بن الزبري)1(
، عروة بن الزبري بن )الستة(ـ ع  352>: 163: 7التهذیب

العوام بن خویلد بن أسید بن عبد العزى  بن قصي األسدي، 
 .أبو عبد اهللا املدني

مه أمساء بنت أبي أبیه، وأخیه عبد اهللا، وُأ: روى عن
وعلي  بن أبي طالب، وسعید بن زید  بكر، وخالته عائشة،

بن عمرو بن نفیل، وحكیم بن حزام، وزید بن ثابت، وعبد 
 .وخلق كثري.. اهللا بن جعفر، وعبد اهللا بن عب اس

أوالده عبد اهللا، وعثمان، وهشام، وحمم د، وحيیى، : وعنه
ن أخیه حمم د  بن وابن ابنه عمر بن عبد اهللا بن عروة، واب
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جعفر بن الزبري، وأبو األسود حمم د  بن عبد الرمحن بن نوفل 
یتیم عروة، وحبیب مواله، وزمیل مواله، وسلیمان بن 

 .وآخرون.. یسار
ذكره ابن سعد يف الطبقة الثانیة من أهل املدینة 

 Ãكان ثقة، كثري احلدیث، فقیهًا، عاملًا، ثبتًا،: وقال
Äمأمونًا. 

مدني، تابعي، ثقة، وكان رجال  صاحلًا، مل : وقال العجلي
 .یدخل يف شيء من الفنت
كان إذا حد ثين عروة، ُثم  حدثين عمرة : وقال ابن شهاب

صدق عندي حدیث عمرة حدیث عروة، فلم ا حبرهتما إذا عروة 
 .حبر ال ینزف

: كان أبي یقول: وقال حيیى بن أیوب عن هشام بن عروة
ن الیوم كبار، وإنكم الیوم إنا كنا أصاغر قوم، ُثم  حن

أصاغر، وستكونون كبارًا، فتعلموا العلم تسودوا به، 
وقال  .وحيتاجوا إلیكم، فواهللا ما سألين الناس حّتى نسیت

كان عروة یتألف الناس على : ابن عیینة عن الزهري
 .حدیثه

لقد رأیتين قبل موت عائشة بأربع : وقال هشام عن أبیه
لو ماتت الیوم ما ندمت على : لحجج أو مخس حجج وأنا أقو

كان : وقال قبیصة بن ذؤیب .حدیث عندها إال  وقد وعیته
وعده أبو   .عروة یغلبنا بدخوله على عائشة أعلم الناس

الزناد يف فقهاء املدینة السبعة مع مشیخة سواهم من أهل 
 .فقه وفضل

كان أعلم الناس : وقال خالد بن نزار عن ابن عیینة
 .ة، وعمرة، والقاسمحبدیث عائشة عرو

وقال ابن أبي الزناد عن عبد الرمحن بن محید بن عبد 
لقد رأیت األكابر من أصحاب النيب : الرمحن بن عوف عن أبیه

وإّم لیسألونه من قصة ) وسلم] وآله[صّلى اهللا علیه (
 ..    ذكرها

قال معاویة بن صاحل عن حيیى بن معني يف تسمیة تابعي 
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 بقیة مصادر احلدیث
، أخرج 159: 1مقتل احلافظ اخلوارزمي

بإسناده عن احلافظ البیهقي، عن احلاكم 
صاحب املستدرك عن أمحد بن علي املقرئ، عن 
حمم د بن عبد الوهاب، عن أبیه عبد الوهاب 

                                                                                               
أبو بكر بن عبد الرمحن مات سنة «: م یهأهل املدینة وحمدث

  .، وعروة بن الزبري، وسعید، وعلي  بن احلسني94
 »..وكان یقال هلا سنة الفقهاء
أفاضل أهل املدینة كان من : وقال ابن حب ان يف الثقات

 .وعقالئهم 
قدم مصر وتزوج هبا : وقال ابن یونس يف تاریخ الغرباء

نني، وكان فقیهًا امرأة من بين وعلة، وأقام هبا سبع س
 .<فاضال 

، 265: خالصة تذهیب التهذیب: وارجع يف ترمجته إىل
، 420: ، طبقات خلیفة بن خیاط178: 5الطبقات الكربى
، اجلرح 133: 2، معرفة الثقات للعجلي31: 7التاریخ الكبري

، مشاهري علماء 194: 5، الثقات البن حبان365: 6والتعدیل
، التعدیل 52: 1ي، الكامل البن عد105: األمصار

، هتذیب 10: 40، تاریخ مدینة دمشق1147: 3والتجریح
، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب 12: 20الكمال
، سري أعالم 62: 1، تذكرة احلفاظ للذهيب18: 2الستة 
، اإلصابة 598: ، من له روایة يف مسند أمحد423: 4النبالء

عاف املبطا ، اس671: 1، تقریب التهذیب56: 1البن حجر
، املعارف البن 226: 4، األعالم للزركلي76: برجال املوطأ

،  وفیات األعیان 140: 1، األنساب للسمعاني222: قتیبة
، الوايف 424: 6، تاریخ اإلسالم  255: 3البن خلكان 

 .119: 9، البدایة والنهایة 361: 19بالوفیات للصفدي 
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ن أبي حيیى املدني، بن حبیب، عن إبراهیم ب
عن عم ارة بن یزید، عن حمم د بن إبراهیم 

أّن >: التیمي، عن أبي سلمة عن عائشة
أجلس حسینًا على فخذه، فجاء @ رسول اهللا 

 هذا ابنك؟ : جربیل إلیه، فقال
 . نعم : قال
أما إّن أمتك ستقتله بعدك، فدمعت : قال

إّن شئت أریتك : عینا رسول اهللا فقال جربیل
 اليت یقتل فیها؟  األرض

نعم، فأراه جربیل ترابًا من تراب : قال
 .<الطف

، 188ـ  187: 9ویوجد يف جممع الزوائد 
عن ابن سعد  190ويف ط 115والصواعق ص

والطرباني خمتصرًا، ُثم  عن ابن سعد مفصال ، 
، كنز العمال 126، 125: 2خصائص السیوطي 

عن ابن سعد  117، جوهرة الكالم ص223: 6
 .انيوالطرب

  
  مصادر ترجمة رجال اإلسناد
 .132: 5الطبقات الكربى
، 230: 1ق 3، ج75: 1قسم1اجلرح والتعدیل

 .320: 2قسم 3ج
 .109: 1طبقات القر اء
، 25: 8، ج185ـ  180: 7هتذیب التهذیب
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 .308، 37: 9ج
 .209: 2شذرات

 .258، 257: 1لسان املیزان
  رجال إسناد ابن البرقي

ف بابن أبي ـ سعید بن احلكم املعرو1
من رجال : 224مرمي، أبو حمم د املصري املتوىف

، )1(<ثقة>: ، قال أبو حامتةالصحاح الست
، وقال )2(<ثقة من الثقات>: وقال ابن معني

، وذكره ابن حب ان يف )3(<حجة>: أبو داود
 .)5)(4(الثقات

                                       
 .16: 4هتذیب التهذیب)1(
 .املصدر السابق) 2(
 .392: 1تذكرة احلفاظ )3(
 .266: 8الثقات البن حب ان )4(
ترمجه غري واحد فقال : سعید بن احلكم أبو مرمي البصري)5(

  :16: 4ابن حجر يف هتذیب التهذیب 
، سعید بن احلكم بن حمم د  بن سامل )الستة(ـ ع  23> 

املعروف بابن أبي مرمي اجلمحي، أبو حمم د  املصري موىل أبي 
 .موىل بن مجحالضبیع، 

روى عن عبد اهللا بن عمر العمري، وإمساعیل بن إبراهیم 
بن عقبة، وسلیمان بن بالل، وإبراهیم بن سوید، ومالك، 
واللیث، وحمم د بن جعفر بن أبي كثري، وأبي غسان حمم د  بن 
مطرف، ونافع بن یزید، وحيیى بن أیوب والداوردي، وابن 

 .أبي حازم ومجاعة
وى له هو والباقون بواسطة حمم د  البخاري، ور: وعنه
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 .18، 17: 4هتذیب التهذیب

                                                                                               
بن حيیى الذهلي، واحلسن بن علي اخلالل، وحمم د بن سهل بن 

أمحد بن سعد  عسكر، وحمم د بن إسحاق الصنعاني، وابن أخیه
بن أبي مرمي، وإسحاق بن سوید الرملي، ومحزة بن نصري 

 .ومجاعة... املصري 
سني بن وقال احل .ابن أبي مرمي عندي حج ة: داود وقال أب

عن ابن : سألت أمحد عم ن أكتب مبصر؟ فقال: احلسن الرازي
 .أبي مرمي

كان عاقال ، ومل أر مبصر أعقل منه، ومن : وقال العجالني
 .عبد اهللا بن عبد احلكم

  .ثقة: وقال أبو حامت
، ومات سنة 144كان فقیهًا، ولد سنة: وقال ابن یونس

 .أربع وعشرین ومائتني
 .يف الثقات وذكره ابن حب ان: قلت

                                                                      .ثقة من الثقات: وقال ابن معني
Ã 

Äسعید بن عفري : قال النسائي: وقال احلكم عن الدارقطين
< صاحل، وسعید بن احلكم ال بأس به، وهو أحب  إيل من ابن عفري

                                .       
، 465: 3التاریخ الكبري للبخاري: وارجع يف ترمجته إىل
، 13: 14، اجلرح والتعدیل49: 1 معرفة الثقات للعجلي

، إكمال 1220: 3الثقات البن حبان، اجلرح والتعدیل
: 1، تذكرة احلفاظ395: 10، هتذیب الكمال221: 5الكمال

 ،350: 1، تقریب التهذیب327: 10 ، سري أعالم النبالء392
هدیة  ، 107: ، فهرست ابن الندمي501: 7لسان املیزان

، تاریخ اإلسالم 529: 3، األنساب للسمعاني388: 1العارفني
، الكاشف يف معرفة من 134: 15، الوايف بالوفیات173: 16

: 12، تاج العروس433: 1لـه روایة يف الكتب الستة  للذهيب
41. 
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ـ حيیى بن أیوب الغافقي أبو العب اس 2
  من: 168وىفاملصري املت

، وثقه ابن معني، ةرجال الصحاح الست 
والبخاري، وإبراهیم احلربي، وقال یعقوب 

، وأثىن )1(<كان ثقة حافظًا>: بن سفیان
 .)2(علیه آخرون بالصالح والصدق

                                       
 .163: 11هتذیب التهذیب )1(
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : الغافقيحيیى بن أیوب )2(

، حيیى بن أیوب )الستة(ـ ع  315>: 63: 11  هتذیب التهذیب
 .الغافقي، أبو العب اس املصري

روى عن محید الطویل، وحيیى بن سعید األنصاري، وعبد اهللا 
بن أبي بكر بن حزم، وعبد اهللا بن دینار، وربیعة بن جعفر 

یة، وبكري بن األشج، وابن جریر، بن ربیعة، وإمساعیل بن ُأم
 .وخلق.. وعبید اهللا بن أبي جعفر

شیخه ابن جریح، واللیث، وهو من أقرانه، : وعنه
وجریر بن حازم، وابن وهب، وابن املبارك، وأشهب وزید بن 

 .وغريهم.. احلباب، وحيیى بن إسحاق
سيء احلفظ، وهو دون : قال عبد اهللا بن أمحد عن أبیه

 .یوبحبوة وسعید بن أ
: وقال مرة. صاحل: وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني

 .               ثقة
سئل أبي حيیى بن أیوب أحب إلیك : وقال ابن أبي حامت

 أو ابن أبي املوال؟
حيیى بن أیوب أحب  إيلَّ، وحمل حيیى الصدق، یكتب : فقال

 .حدیثه وال  حيتج به 
                                                      ؟ابن أیوب ثقة: قلت ألبي داود: وقال اآلجري

Ã 
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Äهو صاحل : فقال                                                                     .

 .لیس بالقوي : وقال مرة. لیس به بأس: وقال النسائي
 .وذكره ابن حب ان يف الثقات 

آلفاق، وحد ث كان أحد طالب العلم با: وقال ابن یونس
أحادیث : قال. عنه الغرباء أحادیث لیست عند أهل مصر

منها  جریر بن حازم عن حيیى بن أیوب لیس عند املصریني
حدیث، وهي تشبه عندي أّن تكون من حد یث ابن هلیعة، تويف 

 .سنة مثان وستني ومائة 
وقال یعقوب بن . ثقة: وقال الرتمذي عن البخاري

  .كان ثقة حافظًا: سفیان
 . ال حيتج به: وقال اإلمساعیلي

كان حيیى بن : وقال أبو زرعة الدمشقي عن أمحد بن صاحل
وقال ابن .  أیوب من وجوه أهل البصرة، ورمبا خل يف حفظه

  .قال ابن صاحل له أشیاء خيالف فیها: شاهني يف الثقات
 . ثقة: وقال إبراهیم احلربي

ى بن أیوب حيی: صدوق یهم، كان أمحد یقول: وقال الساجي
 .خيطئ خطًأ كثريًا

وال أرى حدیثه عن ثقة حدیثًا : قال ابن عدي    
 .<..منكرًا، وهو عندي صدوق ال بأس به

، 421: خالصة تذهیب هتذیب الكمال: وارجع إىل ترمجته يف
، الطبقات الكربى 364: 6فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري

لتعدیل ، ا214: 7، الكامل البن عدي516: 7البن سعد 
، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف 1375: 3والتجریح

، هتذیب 297: 2، تقریب التهذیب362: 2 الكتب الستة  
، طبقات 170: ، حبر الدم للمربد233: 31الكمال للمزي

، 297: 3، إرواء الغلیل لأللباني 543: خلیفة ابن اخلیاط
، 391: 4، ضعفاء العقیلي 146: 2التاریخ الصغري للبخاري 

، سري 430: 7، لسان املیزان 233: 31تاریخ مدینة دمشق 
، الثقات 297: ، مشاهري علماء األمصار3: 8أعالم النبالء 

 .600: 7البن حب ان
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 .188ـ  186: 11هتذیب التهذیب
وابن غزیة، وحمم د بن إبراهیم، وأبو 

  ةسلمة، من رجال الصحاح الست
 .)1(كما مر 

  

                                       
راجع ترامجهم يف الصفحات اآلنفة حیث ذكرنا ترمجة لُكلِّ )1(

 .مفص ل   واحد منهم بشكل





- 8  -  
  مأتم في بيت 

  السيدة أُم سلمة أُم المؤمنين
  

أخرج احلافظ عبد بن محید يف مسنده عن 
أخربنا عبد >: عبد الرزاق الصنعاني قال

: اهللا بن سعید بن أبي هند، عن أبیه، قال
كان النيب  ـ صلى اهللا علیه : قالت ُأم  سلمة

وسلم ـ نائمًا يف بیيت، فجاء حسني ] وآله[
ت على الباب، فأمسكته خمافة یدرج، فقعد

أن یدخل فیوقظه، مثُّ غفلت يف شيء، فدب 
 . فدخل، فقعد على بطنه

فسمعت حنیب رسول اهللا ـ صّلى اهللا : قالت
یا : ، فجئت فقلت وسلم ـ] وآله[علیه 

 ! رسول اهللا، واهللا ما علمت به
إّنما جاءني جربیل ـ علیه الس الم : فقال

 أحتبه؟: يل ـ، وهو على بطين قاعد، فقال
 .نعم :فقلت
إّن ُأمتك ستقتله، أال أریك الرتبة : قال

 اليت یقتل هبا؟
 .بلى :فقلت: قال
 .فضرب جبناحه فأتاني هبذه الرتبة: قال
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وإذا يف یده تربة محراء وهو یبكي : قالت
 .)1(<یا لیت شعري من یقتلك بعدي؟: ویقول

وأخرج احلافظ أبو القاسم ابن عساكر يف 
أخربنا أبو عمر حمم د >: قال )تاریخ الشام(

بن حمم د بن القاسم العبشمي، وأبو القاسم 
احلسني بن علي الزهري، وأبو الفتح املختار 
بن عبد احلمید، وأبو بكر جماهد بن أمحد 
البوشنجیان، وأبو احملاسن أسعد بن علي بن 

أنا أبو احلسن عبد الرمحان : املوفق قالوا
 بن أمحد بن بن حمم د الداودي، أنا عبد اهللا

محویه، أنا إبراهیم بن خرمي الشاشي، نا 
 .)2(<عبد بن محید باإلسناد واللفظ

  
  :اإلسناد صحيح رجاله رجال الصحاح ثقات

ـ عبد الرزاق بن ّمهام أبو بكر 1
من رجال الصحاح : 211الصنعاني املتوىف

، وثقه مجع، جاء ذكره يف كثري من ةالست
 .)3(معاجم الرتاجم

                                       
ن ، املطالب العالیة الب442: منتخب مسند ابن محید)1(

رواه عبد بن محید بسند صحیح، وأمحد بن >: وقال 265: 7حجر
 .<حنبل خمتصرًا عن عائشة أو ُأم سلمة على الشّك

 .194: 14البن عساكر تاریخ مدینة دمشق )2(
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : عبد الرزاق الصنعاني)3(
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عبد الرزاق >) الستة(ـ ع ـ  611: 278: 6التهذیب هتذیب

 .بن نافع احلمريي، موالهم أبو بكر الصنعاني بن ّمهام
أبیه، وعم ه وهب، ومعم ر، وعبید اهللا بن عمر : روى عن

العمري، وأخیه عبد اهللا بن عمر العمري، وأمين بن نایل، 
وعكرمة بن عمار، وابن جریح، واألوزاعي، ومالك، 
والسفیانني، وزكریا بن إسحاق املكي، وجعفر بن سلیمان، 

م الصنعاني، وابن أبي رواد وإسرائیل، سلی ویونس بن
 .  وإمساعیل بن عیاش وخلق

وعنه ابن عیینه، ومعتمر بن سلیمان، ومها من شیوخه، 
ووكیع وأبو ُأسامة، ومها من أقرانه، وأمحد وإسحاق، وعلي، 

 .وغريهم.. وحيیى، وأبو خیثمة، وأمحد بن صاحل
وأما عبد الرزاق : قال ابن أبي خیثمة عن ابن معني

الفریابي وأبو أمحد والزبريي وعبید بن موسى وأبو عاصم و
وقبیصة، وطبقتهم فهم ُكّلهم يف سفیان قریب بعضهم من بعض، 
وهم دون حيیى بن سعید، وابن مهدي ووكیع وابن املبارك 

 .وأبو نعیم
رأیت : قلت ألمحد بن حنبل: وقال أمحد بن صاحل املصري

 .ال: أحدًا أحسن حدیثًا من عبد الرزاق؟قال
عبد الرزاق أحد من ثبت : وقال أبو زرعة الدمشقي

 .حدیثه
كنت عند : وقال ابن أبي السري عن عبد الوهاب بن ّمهام

رباح بن زید، وحمم د بن : خيتلف إلینا أربعة: معم ر فقال
ثور، وهشام بن یوسف، وعبد الرزاق؛ فأما رباح فخلیق أّن 

  Ãیغلب علیه العبادة، وأما
Ä  یغلب علیه السلطان، وأما ابن الثور هشام فخلیق أّن

فكثري النسیان، وأما عبد الرزاق فإن عاش فخلیق أّن تضرب 
 .إلیه أكباد اإلبل

حدیث عبد الرزاق عن معم ر أحب إّيل من حدیث : وقال أمحد
هؤالء البصریني، كان یتعاهد كتبه، وینظر فیها بالیمن، 

 .وكان حيدثهم حفظًا بالبصرة، یعين معم رًا
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مسعت أمحد یسأل عن حدیث النار جبار؟ : األثرم وقال

ومن حيدث به عن عبد الرزاق؟                                                                                      : فقال
 .حدثين أمحد، عن شبویه : قلت

، كان یلقن فلقنه، ولیس ی ِمهؤالء مسعوا بعدما ع : قال
 .یلقنها بعدما عمي  انهو يف كتبه، وك

من مسع : وقال حنبل بن إسحاق، عن أمحد حنو ذلك، وزاد
 .من الكتب فهو أصح

من أثبت يف ابن : قلت ألمحد: وقال أبو زرعة الدمشقي
 أو الربساني؟ جریح عبد الرزاق

 .عبد الرزاق: قال
أخربني أمحد، أنا عبد الرزاق قبل املائتني، : وقال أیضًا

ن مسع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعیف وهو صحیح البصر، م
 .السماع

كان عبد الرزاق : وقال عب اس الدوري، عن ابن معني
أثبت يف حدیث معم ر عن هشام بن یوسف، وكان هشام يف ابن 

 .جریح أقرب للكتب
قال يل هشام : وقال یعقوب بن شیبة عن علي بن املدیين
: قوبقال یع. بن یوسف، وكان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا

 .وكالمها ثقة
وقال احلسن بن جریر الصوري، عن علي  بن هشام عن عبد 

: كتبت عن ثالثة، ال ُأبايل أّن ال أكتب عن غريهم: الرزاق
كتبت عن ابن الشاذكواني، وهو من أحفظ الناس، وكتبت عن 
حيیى بن معني، وهو من أعرف الناس بالرجال، وكتبت عن أمحد 

 .بن حنبل، وهو من أثبت الناس
مسعت من عبد : مسعت ابن معني قال: وقال جعفر الطیالسي

! الرزاق كالمًا استدللت به على ما ذكر عنه من املذهب
الذین أخذت عنهم ثقات، ُكّلهم  تكذتإّن أسا: فقلت له

أصحاب سنة؛ معم ر، ومالك، وابن جریح، والثوري، 
 واألوزاعي، فعم ن أخذت هذا املذهب؟
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سلیمان فرأیته فاضال ، حسن قدم علینا جعفر بن : قال

 !عنه اهلدي، فأخذت هذا
وجدت عبد الرزاق ما : وقال حمم د  بن أبي بكر املقدمي

 !!أفسده غري جعفر، یعين يف التشیع
قال : مسعت حيیى بن معني وقیل له: وقال ابن أبي خیثمة

 إّن عبید اهللا بن موسى یرد حدیثه للتشیع؟: أمحد
الذي ال إله إال  هو أغلى يف كان عبد الرزاق واهللا : فقال

ولقد مسعت من عبد الرزاق أضعاف ما  ذلك منه مائة ضعف،
                                                                           .مسعت من عبید اهللا

Ã 
Äسألت أبي هل كان عبد الرزاق : وقال عبد اهللا بن أمحد

 یتشیع ویفرط يف التشیع؟
 .ا أنا فلم أمسع منه يف هذا شیئًاأم: فقال

مسعت : مسعت سلمة بن شبیب یقول: وقال عبد اهللا بن أمحد
واهللا ما انشرح صدري قط أّن أفضل علیًا : عبد الرزاق یقول
 ..على أبي بكر وعمر

أفضل الشیخني : مسعت عبد الرزاق یقول: وقال أبو األزهر
ما بتفضیل علي  إی امها على نفسه، ولو مل یفضلهما 
 .فضلتهما، كفى بي إزدراًء أّن أحب  علی ًا، مث أخالف قوله

ولعبد الرزاق أصناف وحدیث كثري، وقد : وقال ابن عدي
رحل إلیه ثقات املسلمني وأئمتهم وكتبوا عنه، إال  أّم 
نسبوه إىل التشیع، وقد روى أحادیث يف الفضائل مل یتابع 

األحادیث،  علیها، فهذا أعظم ما ذموه من روایته، وهلذه
وملا رواه يف مثالب غريهم، وأما يف باب الصدق فأرجو أّنه ال 

 .بأس به
فیه نظر ملن كتب عنه بآخر، كتب : قال النسائي: قلت

 .عنه أحادیث مناكري
 . یكتب حدیثه وحيتج به: وقال أبو حامت

كان مم ن خيطئ إذا : وذكره ابن حب ان يف الثقات، وقال
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فیه، وكان مم ن مجع وصنف وحفظ  حد ث من حفظه، وعلى تّشیع

 .وذاكر
الفریابي أحب  إلینا منه، : وقال اآلجري عن أبي داود

 .وعبد الرزاق ثقة 
: مسعت احلسن بن علي  احللواني یقول: وقال  أبو داود

أتزعم أّن علیًا كان على اهلدى يف : مسعت عبد الرزاق وسئل
 حروبه؟
واتقلدها له  ال ها اهللا إذا یزعم علي أّنها فتنة: قال

 .هذا
وقال . وكان عبد الرزاق یعرض مبعاویة: وقال أبو داود

بلغين وحنن بصنعاء أّن أمحد وحيیى : حمم د  بن إمساعیل الفزاري
تركا حدیث عبد الرزاق، فدخلنا غم شدید، فوافیت ابن 

یا أبا صاحل، لو ارتد : معني يف املوسم، فذكرت له؟ فقال
                                                                                            .حدیثه عبد الرزاق ما تركنا

حججت، فمكثت ثالثة : وروي عن عبد الرزاق أّنه قال
یا : أی ام ال جيیئين أصحاب احلدیث، فتعلقت بالكعبة وقلت

رب ، مايل أكذاب أنا، أمدلس أنا؟ فرجعت إىل البیت 
 .فجاؤوني
 .ثقة یتشیع، وكذا قال البزار: العجلي وقال

كان عبد الرزاق أیقضهم يف احلدیث، وكان : وقال الذهلي
 .<..حيفظ

، 548: 5الطبقات الكربى البن سعد: وارجع إىل ترمجته يف
، 130: 6، التاریخ الكبري للبخاري292: 2 التاریخ الصغري

، 311: 5، الكامل البن عدي 412: 8الثقات البن حب ان
، تاریخ مدینة دمشق البن 1039: 3یل والتجریحالتعد
، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب 160: 36عساكر

   Ã،652: 1الستة 
Äحبر 599: 1، تقریب التهذیب364: 1تذكرة احلفاظ للذهيب ،

، 284: ، فهرست ابن الندمي58: ، الكواكب النريات99: الدم
،  سري أعالم 316: 3، وفیات األعیان285: 1إیضاح املكنون
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، البدایة 202: 2، النجوم الزاهرة563: 9النبالء

، األعالم 360: 1، العرب يف خرب من غرب310: 6والنهایة
، املعارف البن 219: 5، معجم املؤلفني 353: 3للزركلي 

: 15، تاریخ اإلسالم  428: 3، معجم البلدان 518: قتیبة
 .244: 18، الوايف بالوفیات 260

مور املتعلقة بالصنعاني وبالتهم ولنذكر بعض األ 
املوجهة إلیه ـ إن صحت ـ واليت دار حوهلا الكالم حّتى ذهب 

 .107: 3العقیلي إىل إیراده يف كتابه الضعفاء 
 :وقد وجهوا إلیه عد ة طعون نلخصها فیما یلي

ال >: ـ إّنه كان ینال من معاویة بن أبي سفیان ویقول1
 !<تقذر جملسنا بذكر ولد أبي سفیان

) األمحق(ـ انتقاده لعمر بن اخلطاب، وخماطبته باالنوك 2
والعب اس على $ عندما كلمه علي  @ ألّنه مل یصّل على النيب

 .مرياث رسول اهللا ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم 
ًا ها علی و َلو   أّن لو>: @ـ إّنه روى عن رسول اهللا 3

 .   <فهادیًا مهدیًا
أنت سی د يف >: $لعلي  @ النيب ـ إّنه روى حدیث 4

الدنیا، سی د يف اآلخرة، حبیبك حبیيب، وحبیيب حبیب اهللا، 
 .<وعدوك عدوي، وعدوي عدو اهللا، فالویل ملن أبغضك بعدي

ولذا اهتموه بالتشیع، وهذه التهمة ال تعد جرحًا عند 
علماء اجلرح والتعدیل، فالتشیع مع الوثاقة والضبط 

أبان بن تغلب شیعي جلد، وهو ثقة،  واالتقان ال یضر، فهذا
كما ترمجوه، وارجع إىل میزان االعتدال للذهيب يف ثاني ترمجة 

 .من میزانه
 !والشواهد على ذلك أیضًا كثرية جدًا ال تعد وال حتصى

وأما تعرضه ملعاویة بن أبي سفیان، فهذا الكالم شاء 
أصحاب عدالة مجیع الصحابة أم أبوا صحیح، سواء ذكره عبد 

لرزاق أم مل یذكره، ألّن معاویة بن أبي سفیان معلوم ا
اهلویة هو وأبوه وأخوه وابنه ومن شاء راجع ترامجهم ورأى  

وبعده فما من رایة رفعت ضد رسول  ما ركبوه قبل اإلسالم
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سفیان، ومن بعد ذلك أسلموا ملا  اإال  كان قائدها أب@ اهللا 

الطلقاء،  ومساهم@ رأوا الفتح، وأن الغلبة لرسول اهللا 
ومن بعد ذلك تقلد معاویة والیة شؤون الشام مبرسوم من 

حاربه $ أصحاب السقیفة، وّملا وصل األمر إىل اإلمام علي 
باغیًا خارجًا على من @ وجیش علیه اجلیوش، وّمساه النيب 

، ُثم  خلف $علیه طاعته، ُثم  غلب على األمر ونازع احلسن
، $ولته بقتل احلسنياألمر البنه یزید من بعده فافتتح د

وختمها باستباحة املدینة، وارجع يف ذلك إىل ترمجته يف سري 
 .أعالم النبالء للذهيب 

ولیس ملعاویة فضیلة تذكر، بل فیه ذم واضح كقول النيب 
  صحیح مسلم< ال أشبع اهللا بطنه>: @
8 :27. 

تاریخ < لعن اهللا القائد والسائق والراكب>: @وقوله 
  Ãائد للهیثميوع الز، جمم185: 8الطربي 

Ä1 :113 رواه البزار ورجاله ثقات>: وقال>. 
لیطعن علیكم رجل یبعث یوم القیامة >: @وقال النيب 

  .112: 1جممع الزوائد< ..على غري سنيت أو على غري مليت
إما اّنه سیظهر علیكم رجل بعدي رحب >: قال$ وعن علي 

 جيد، البطن، یأكل ما جيد، ویطلب ما ال البلعوم، مندحق
فاقتلوه ولن تقتلوه، أال  وإّنه سیأمركم بسيب والرباءة 

 .54: 4شرح ج البالغة البن أبي احلدید< مّني
: عن ابن عب اس قال 421: 1وأخرج أمحد بن حنبل يف مسنده

و س ّلم ـ يف سفر، ] و آِلِه[ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  كّنا مع رسول اهللا>
 :اآلخر وهو یقولفسمع رجلني یتغنیان وأحدنا جيیب 

ال یزال حـواري تلـوح عظامه        زوى احلرب  عنه أْن 
 ی جنَّ َفی ْقرب ا 

أنظروا من ): و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (فقال النيب  
 مها؟

معاویة وعمرو بن العاص، فرفع رسول اهللا : فقالوا: قال
 اركسهما ركسًا، ودعهما إىل النار  اللهم: یدیه فقال
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: 8، جممع الزوائد 32: 11واملعجم الكبري للطرباني < ًادع 
121 .. 

إذا رأیتم معاویة على منربي >: أّنه قال@ وعن النيب 
: 3، میزان االعتدال 149: 3سري أعالم النبالء < فاقتلوه

، تاریخ 186: 8، تاریخ الطربي 96: 5، هتذیب التهذیب 277
: 8ایة البن كثري ، البدایة والنه312: 4اإلسالم  للذهيب 

لتجد  142: 10، وارجع إىل رجال إسناده يف الغدیر 141
 .وثاقتهم

أقبل أبو سفیان ومعه >: وعن الرباء بن عازب قال
الّلهم العن التابع واملتبوع، : @معاویة، فقال رسول اهللا

 .<اللهم علیك باألقیعس
 من األقیعس؟: فقال الرباء ألبیه

 . 217: بن مزاحموقعة صفني لنصر < معاویة: قال
من كتاب  134: 16ويف شرح ج البالغة البن أبي احلدید 

فإن  ما أتیت به من ضاللك لیس ببعید >: إىل معاویة$ لعلي  
الشبه مم ا أتى به أهلك وقومك الذین محلهم الكفر، ومتين 

حت ى صرعوا مصارعهم حیث علمت، @   األباطیل، على حسد حمم د
یدفعوا عظیما ، وأنا صاحبهم يف تلك مل مينعوا حرميا ، ومل 

املواطن، الصايل حبرهبم، والفا  حلدهم، والقاتل لرؤوسهم 
خلفهم بسلفهم، ـ إن شاء اهللا ـ  ورؤوس الضاللة، واملتبع

 .<والس الم. فبئس اخللق خلق اتبع سلفا  حمله وحمطه النار
إىل معاویة كما يف شرح ج البالغة البن $ ومن كتاب لـه

  دیدأبي احل
أما بعد؛ فطاملا دعوت أنت وأولیاؤك أولیاء >: 135: 16

ونبذمتوه وراء ظهوركم،  أساطري األو لنيّ الشیطان الرجیم احلق
متم نوره  وحاولتم إطفاء نور اهللا بأیدیكم وأفواهكم، واهللا

ولو كره الكافرون، ولعمري لیتمن النور على كرهك، 
ّث يف دنیاك وینفذن العلم بصغارك، ولتجازین بعملك، فع

انقضى بعملك  املنقطعة عنك ما طاب لك، فكانت بباطل، وقد
  Ãوقد هوى، ُثم  تصري إىل لظى، مل یظلمك

Ä بظال م للعبید  اهللا شیئا ، وما رب ك>. 
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إىل غري ذلك من خمارق معاویة اليت ال حيسد علیها، ومن 

جيد ما یشفي غلیله  149: 10شاء املزید فعلیه بالغدیر 
یهون علیه مصیبة الصنعاني العظماء ـ حسب  هناك، وما

قوهلم ـ من نیله معاویة بن أبي سفیان، وعدم حمبته لذكره 
 .يف جملسه للموبقات اليت ارتكبها

فالصنعاني مل یكن متفردًا هبذا األمر، فهذا اإلمام 
إّن >: 83: النسائي كما یقول احلاكم يف معرفة علوم احلدیث

آخر عمره، وخرج إىل دمشق،  أبا عبد الرمحن فارق مصر يف
 فسئل هبا عن معاویة بن أبي سفیان وما روى من فضائله؟

 .ال یرضى معاویة رأسًا برأس حّتى ی فضل: فقال
فما زالوا یدفعون يف خصیته حّتى ُأخرج من املسجد، ُثم  
ح مل إىل الرملة، ومات هبا سنة ثالث وثالمثائة، وهو مدفون 

 .<مبكة
فیض القدیر يف شرح اجلامع : ا يفوالقصة مشهورة راجعه

، 700: 2، تذكرة احلفاظ339: 1، هتذیب الكمال33: 1الصغري
، 282: 5، معجم البلدان للحموي132: 14سري أعالم النبالء

 .77: 1وفیات األعیان
: 296: 7وهذا ابن كثري یقول يف البدایة والنهایة 

  وهذا مقتل عمار بن یاسر >
منني علي  بن أبي طالب، قتله مع أمري املؤ) رضي اهللا عنه(

ص ّلى اهللا ع َلی ِه (أهل الشام، وبان وظهر بذلك سر  ما أخرب به 
تقتله الفئة الباغیة، وبان : ، من أّنه)و س ّلم] و آِلِه[

 . <..بذلك أّن علی ًا حمق ، ومعاویة باغ
 .إىل غري ذلك من الكلمات اليت یطول املقام بذكرها

على عمر ) األنوك(القه كلمة وأما املسألة الثانیة وإط
بن اخلطاب، فعمر بن اخلطاب وإن كان بنظر السنة من 
  األولیاء األصفیاء، لكن مع ذلك ال ینبغي هلم أّن یتجاوزوا

كائنًا من كان ال @ ، فمن أساء األدب مع النيب@مقام النيب
بد  من إیقافه عند حد ه، وتأدیبه وتعلیمه حّتى لو كان 

سی د البشر، من @ الكون ُكّله ؛ ألّن النيب أو ل األولیاء يف 
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آدم إىل آخر الدنیا، والصنعاني رأى أّن عمر أساء األدب يف 

: والعب اس حبیث أشار إلیه بقوله$ مع علي@ كالمه عن الّنيب
تطلب أنت مرياثك من ابن أخیك، ویطلب هذا مرياث زوجته >

) و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (رسول اهللا : من أبیها، ال یقول
ص ّلى اهللا ع َلی ِه (، ومل یشر إىل النيب  572: 9سري أعالم النبالء< 
 .بالصالة أو بالس الم علیه) و س ّلم ] و آِلِه[

، وفقًا @فإذن كان كالم الصنعاني دفاعًا عن حیاض النيب
لفهمه الصحیح من الدین ال لفهم الذهيب وغريه حیث ذكر 

هذه عظیمة، وما فهم : قلت>: قوله 572: 9الذهيب يف السري
قول أمري املؤمنني عمر فإّنك ـ یا هذا ـ لو سكت لكان أوىل 
بالكالم، فإّن عمر كان يف مقام تبني العمومة والبنوة، وإال  
فعمر ـ رضي اهللا عنه ـ أعلم حبق  املصطفى وبتوقريه وتعظیمه 

انظروا : من ُكّل متحذلق متنطع، بل الصواب أّن نقول عنك
إىل هذا األنوك الفاعل ـ عفا اهللا عنه ـ كیف یقول عن عمر 

 .<قال أمري املؤمنني الفاروق: هذا وال یقول
فإّن هذا الكالم بنفسه حتذلق وتنطع، إذ كیف مل یفهم 
الصنعاني الكالم واملقام واضح، فإّن العب اس یطلب مرياث 

 یطلب مرياث زوجته، وهو معلوم لُكّل صغري،$ ابن أخیه وعلي 
  Ãإال  أّن یكون عمر

Ä جهله بكثري من األحكام غري عارف مبرياث االبنة  ةلغلب
والعم  عند موت قریبهما، فیا عجبًا كیف صار الدفاع عن 

، هو األوىل )ص(مقام الرسول تنطعًا، مع أّنه رسول اهللا
ُثم  كیف جاز هلذا املتحذلق الذهيب ! بالدفاع عنه من غريه؟
 ال یقبله عن عمر وغريه؟ أّن یطعن بالصنعاني مبا
إن لو ولوها علیًا لوجدوه هادیًا >: وأما روایته حلدیث

فهو حدیث صحیح وله متابعات صحیحة، فقد ورد يف < مهدیًا
 ُمنِذٌر َأنَت ِإنََّما}: املصادر احلدیثیة والتفسريیة يف تفسري قوله تعاىل

، أنا املنذر: قال>: 285: 8، كما يف فتح الباري {ٍَھاد َقْوٍم َوِلُكلِّ
أنت اهلادي، بك یهتدي املهتدون : وأومأ إىل علي وقال

 . <بعدي
وأومأ بیده إىل : 70: 3وقال الشوكاني يف فتح القدیر  

أنت اهلاد یا علي بك یهتدي املهتدون من «: منكب علي  فقال
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 .»بعدي

 !وهذا احلدیث فیه نكارة شدیدة: قال ابن كثري يف تفسريه
مسعت : عن أبي برزة األسلمي قالوأخرج ابن مردویه، 

 .حنوه) و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (رسول اهللا 
وأخرج ابن مردویه، والضیاء يف املختارة عن ابن عب اس 

 .مرفوعًا حنوه أیضًا
وأخرج عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند، وابن أبي حامت، 

ویه، وابن والطرباني يف األوسط، واحلاكم وصححه، وابن مرد
 .<عساكر عن علي  بن أبي طالب يف اآلیة حنوه أیضًا

فإذن احلدیث متعدد الطرق وله شواهد كثرية، وبعضها 
صحیح بذاته، وصرح العلماء بصحته، لكن العتب على 

 .فیه نكارة شدیدة: الشوكاني عندما نقل كالم ابن كثري
ويف إسناد ُكّل >: 285: 8وقد سبقه ابن حجر يف الفتح 

، وزاد الطني بلة ابن اجلوزي يف زاد <ما بعض الشیعةمنه
املسري فحول الرواة من شیعة إىل رافضة، قال يف زاد املسري 

 .<وهذا من موضوعات الرافضة>: بعد نقل احلدیث 228: 4
فانقلبت الروایة من كوا صحیحة وهلا شواهد كثرية 
  وأقر  بعض العلماء

ابن حجر، وجاء ابن بصحتها إىل أّن رواهتا شیعة كما فعل 
اجلوزي لیصنفهم من الروافض، ومن ُثم  یكونوا وضعوا هذه 
الروایة، فاقرأ وال تعجب لفعال القوم، وإال فاألعاجیب 

 .كثرية وقد تؤدي حبیاتك
أنت سی د يف الدنیا واآلخرة، حبیبك حبیيب، >: وأما حدیث

 .<..وحبیيب حبیب اهللا، وعدوك عدوي، وعدوي عدو اهللا
و األزهر عن عبد الرزاق، وإذا رجعنا إىل ترمجة فرواه أب

، مضافًا 260: 1يف هتذیب الكمال   أبي األزهر جنده ثقة كما
إىل أّنه مل ینفرد به، فقد قال احلافظ أبو بكر كما يف هتذیب 

وقد رواه حمم د  بن محدون النیسابوري عن >: 261: 1الكمال 
ق، فربئ أبو حمم د  بن علي بن سفیان النجار عن عبد الرزا

                                                                     .هذا أوال < ..األزهر من عهدته، إذ قد توسع على  روایته
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Ä وّملا جيد القوم مفر ًا من ذلك قاموا ببعض التأویالت
هذا حدیث >: 261: 1فقالوا ـ مثال  ـ كما يف هتذیب الكمال 

فیه أّن معم رًا كان له ابن أخ رافضي، وكان باطل، والسبب 
 !؟<معم ر ميكنه من كتبه، فأدخل علیه هذا احلدیث

ولكن مبا أّن احلج ة واهیة قال الذهيب يف سري أعالم النبالء 
هذه حكایة منقطعة، : قلت>: بعدما أورد القصة 576: 9

وما كان معم رًا شیخًا مغفال  یروح هذا علیه، كان حافظًا 
 .<حبدیث الزهري بصريًا

كیف رد احلدیث  81: 1وأعجب للذهيب يف میزان االعتدال 
: ـ أمحد بن األزهر النیسابوري احلافظ 294>: فقد قال هناك

أنت سید يف [اهتمه حيیى بن معني يف روایة ذاك احلدیث 
 .عن عبد الرزاق، ُثم  عذره..] الدنیا

 بل هو كما: قلت. هو بصورة أهل الصدق: قال ابن عدي
 .    صدوق: قال أبو حامت

وقد أدرك كبار . ال بأس به: »وقال النسائي وغريه
مشیخة الكوفة، عبد اهللا بن منري وطبقته، وحد ث عنه جّله، ومل 
یتكلموا فیه إال  لروایته عن عبد الرزاق عن معم ر حدیثًا 

 .<..یشهد القلب أّنه باطل. يف فضائل علي
حلدیث ال ميكنهم حتمله فسند احلدیث صحیح، ومبا أّن منت ا

!! یشهد القلب بوضعه: فلذلك أسسوا قواعد جدیدة فقالوا
 .فاقرأ وال تعجب

إّن القوم لدیهم اضطراب واضح يف : إذن خالصة الكالم
تقییم الرجال، ويف املوازین الرجالیة، ويف القواعد 
املؤسسة، ويف األحكام اليت یطلقوا، وما ذكرناه هنا نزر 

من األ مور اليت لو إطلع علیها القارئ ألخذته من كثري   یسري
 .الدهشة إن مل تكن السكتة

وبالتايل فالصنعاني إمام من أئمة احلدیث معترب، 
وألجلها وجهت $ مشكلته كانت روایاته يف فضائل اإلمام علي 

 .له طعون عدیدة
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بن سعید بن أبي هند موىل  ـ عبد اهللا2
من رجال : 116مسرة بن جندب املتوىف سنة

، تابعي ثقة، وثقه العجلي ةالصحاح الست
 .)1(وغريه

                                       
ترمجه غري واحد، قال : عبد اهللا بن سعید بن أبي هنید) 1(

، )الستة(ـ ع  415>: 210: 5التهذیب ابن حجر يف هتذیب 
عبد اهللا بن سعید بن أبي هنید الفزاري، موالهم أبو بكر 

 .املدني
أبیه، وأبي ُأمامة بن سهل بن حنیف وسعید بن : روى عن

املسیب، وإمساعیل بن أبي حكیم، وبكري بن األشبح، وثور بن 
یزید الرحيب، وزیاد بن أبي زیاد، وسامل أبي النضر، ومسي 

ىل أبي بكر بن عبد الرمحن، وسهیل وصاحل ابين أبي صاحل مو
 .ومجاعة.. السمان
یزید بن اهلاد، ومات قبله، ومالك وابن : وعنه

املبارك، وحيیى، وعبد الرمحن، ووكیع، وإمساعیل بن جعفر، 
                                                                 .وغريهم.. وسلیمان بن بالل

Ã 
Äثقة ثقة: قال أبو طالب عن أمحد. 

 .ثقة: وقال الدوري عن ابن معني
سألت حيیى بن معني : وقال أبو بكر بن خالد الباهلي

 .كان صاحلًا یعرف وینكر: عنه؟ فقال
ثقة، روى عنه حيیى ومل : وقال اآلجري عن أبي داود

 .یرفعه كما رفع غريه، وروى عنه مالك كالمًا
.                                           لیس به بأس : نسائيوقال ال

 . ضعیف احلدیث : وقال أبو حامت
 .خيطئ : وذكره ابن حب ان يف الثقات وقال

 ..144مسعت منه سنة : قال البخاري عن مكي بن إبراهیم
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: وقال ابن سعد. ذكر ابن حب ان أّنه مات فیها: قلت

سنة ست أو سبع وأربعني، وكذا كان ثقة، كثري احلدیث، مات 
 .فیما بلغين: أرخه ابن أبي خیثمة قال

 . مدني ثقة : وقال العجلي ویعقوب وسفیان 
 .<وثقه ابن املدیين وابن الربقي: وقال ابن خلفون

، خالصة 140: سؤاالت ابن أبي شیبة: وارجع إىل ترمجته يف
، فیض القدیر يف شرح اجلامع 199: تذهیب هتذیب الكمال

، التاریخ 142: ، تاریخ ابن معني431: 3صغري للمناويال
، التعدیل 15: 1، معرفة الثقات103: 5الكبري للبخاري

، مشاهري علماء 12: 7، الثقات البن حب ان941: 2والتجریح
، اجلرح 126: ، تاریخ أمساء الثقات219: األمصار

، الكاشف يف معرفة من 32: 15، هتذیب الكمال70: 5والتعدیل
، من له روایة يف مسند 558: 1ایة يف الكتب الستة لـه رو

، 86: ، حبر الدم للمربد498: 1، تقریب التهذیب594: أمحد
 .263: 7، لسان املیزان429: 2میزان االعتدال

 :مالحظة
الذي تقدمت ترمجته هو عبد اهللا بن سعید بن أبي هند، 

كما تقدم من ابن حجر يف  147أو 146أو  144ووفاته سنة 
 .ف سنة وفاتهاختال

والسنة اليت ذكرها املصنف يف املنت للوفاة هي ألبیه سعید 
بن أبي هند، ومل یرتمجه، مع أّن عبد اهللا رواها عن أبیه 

 :فلذلك نرتمجه فنقول
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : سعید بن أبي هند

، سعید بن أبي )الستة(ـ ع  158>: 83: 4هتذیب التهذیب
 .     مسرة بن جندبهند الفزاري، موىل

أبي موسى وأبي هریرة، وابن عب اس، وُأم  هاني : روى عن
بنت أبي طالب، وحفص بن عاصم بن عمر، ومحید بن عبد 
الرمحن احلمريي، وذكوان موىل عائشة، وأبي مرة موىل ُأم  

  Ãهاني، وعبیدة 
Ä السلماني، ومطرف بن عبد اهللا بن الشخري، وسعید بن
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 .بن عبد اهللا بن عنبة مرجانة، وعبید اهللا

ابنه عبد اهللا، ویزید بن أبي حبیب، ونافع بن : وعنه
.. عمر اجلمحي، وابن إسحاق، وعبد اهللا بن حمم د  بن أبي حيیى

 .وغريهم
تويف يف أو ل خالفة هشام بن عبد امللك، : قال ابن سعد
 .   وله أحادیث صاحلة

 .وذكره ابن حب ان يف الثقات 
 .قة ث: وقال العجلي: قلت

 . مات سنة ست عشرة ومائة : وقال ابن قانع
وذكر عبد احلق  أّن يف مصنف عبد الرزاق عن معم ر عن 

عن سعید بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى  أیوب عن نافع
يف لباس احلریر كذا قال، وقوله عن رجل زیادة لیست يف 

 . كتاب عبد الرزاق وال غريه من حدیث نافع 
مسعت عبد اهللا بن سعید بن : اق قالنعم، رواه عبد الرز

أبي هند حيد ث عن أبیه عن رجل عن أبي موسى، أخرجه احلاكم 
: يف املستدرك من حدیث أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق وقال
. هو وهم وقع من عبد اهللا بن سعد بن أبي هند لسوء حفظه

 . كذا قال 
وقد . وأراد ترجیح روایة نافع عن سعید عن أبي موسى

 .أبو زرعة وغريه أّن حدیثه عنه مرسلذكر 
رواه ُأسامة بن زید الّلیثي : وقال الدارقطين يف العلل

عن سعید بن أبي هند عن أبي مرة موىل ُأم  هانئ عن أبي 
 . موسى 

  .هذا أشبه بالصواب: قال الدارقطين بعد أّن أخرجه
رواه كذلك من طریق عبد اهللا بن املبارك عن : قلت

ه ابن وهب عن أسامة فلم یذكر فیه أباه، ُأسامة، لكن روا
 .<واهللا أعلم

، 143: خالصة تذهیب هتذیب الكمال: وارجع إىل ترمجته يف
، معرفة الثقات للعجلي 518: 3التاریخ الكبري للبخاري 
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  مشيخة الحافظ ابن عساكر

ـ أبو عمر حمم د بن حمم د بن القاسم بن 1
بن حمم د بن سعد بن عبد اهللا بن حمم د بن  علي 

ه ذكر: مويعمر بن عبد العزیز العبشمي اال 
احلافظ يف مشیخته ـ املوجودة عندنا وهللا 

 .)1(احلمد ـ قرأ علیه يف املسجد اجلامع هبراة
بن احلسني  ـ أبو القاسم احلسني بن علي  2

بن احلسني بن سعد  بن احلسني بن علي  بن علي 
عد ه احلافظ من مشاخيه يف : الزهري القرشي

 .)2(مشیخته
ـ أبو الفتح املختار بن عبد احلمید  3
قرأ علیه : )3(ن املنتضى األدیب البوشنجيب

. احلافظ هبراة، وعد ه من مشاخيه يف مشیخته
كان >: ذكره یاقوت يف معجم البلدان قال

                                                                                               
: 4، الثقات البن حب ان 71: 4، اجلرح والتعدیل 406: 1

 ،93: 11، هتذیب الكمال 1241: 3، التعدیل والتجریح 284
، 446: 1الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة  

، اسعاف 366: 1، تقریب التهذیب 9: 5سري أعالم النبالء 
 .96: 7، تاریخ اإلسالم  42: املبطا برجال املوطأ

 . 25: مشیخة ابن عساكر )1(
 . 260:مشیخة ابن عساكر  )2(
جم بلدة على سبعة فراسخ من هراة مع: نسبة إىل بوشنج )3(

 . 508: 1البلدان
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شیخًا عاملًا أدیبًا حسن اخلط، كثري اجلمع 
والكتابة والتحصیل، مجع تواریخ وفیات 
الشیوخ بعدما مجعه احلاكم الكتيب، مسع جده 

ودي، وأجاز ألبي سعد، أل م ه أبا احلسن الدا
ومات باشكیذبان يف اخلامس عشر من رمضان 

 .)1(<536سنة 
ـ جماهد بن أمحد بن حمم د أبو بكر ااهد 4

: بن الطبیب املعروف بذل األم  البوشنجي
ذكره احلافظ يف مشاخيه، وصحح حدیثه يف معجم 

 .)2(مشیخته، قرأ علیه يف بوشنج
وفق ـ أبو احملاسن أسعد بن علي بن امل5

بن زیاد بن حمم د بن أبي القاسم الشافعي 
ذكره احلافظ يف : 544اهلروي املتوىف سنة 

مشیخته وصحح حدیثه، وذكره ابن العماد 
 احلنفي العبد الصاحل،>: وقال

راوي الصحیح عن الدارمي وعن الداوودي،  
 .)1)(3(<اش مخسة ومثانني سنةــع

                                       
 .509: 1معجم البلدان  )1(
ترمجه الذهيب يف تاریخ اإلسالم : جماهد بن أمحد البوشنجي )2(
جماهد بن أمحد بن حممد، أبو بكر ااهدي، >: فقال 338: 36

البوشنجي، الطیب، شیخ صاحل، مسع مجال اإلسالم الداوودي، 
 .<السمعاني باإلجازة، مات يف ذي احلج ة: أخذ عنه

 .302: 4شذرات الذهب  )3(
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ـ أبو احلسن عبد الرمحان بن حمم د بن 6
ظفر الداودي البوشنجي الشافعي املتوىف امل

فقیه حمد ث، شیخ خراسان علمًا وفضال  : 467
وجاللة وسندًا، استقر ببوشنج للتصنیف 
والتدریس والفتوى والتذكري، وصار وجه 
مشایخ خراسان، یعرب عنه یاقوت يف معجم 

  ، وذكر له)2(البلدان باإلمام
 :شعرًا، وذكر له ابن اجلوزي 

ِتماع كان ِفي االج>
  لِلناس  ُنور 

َفسد  الَناس  

 َفمض ى الُنور  وادَهلم 
  الظال م 

َفعلى الَناس  

                                                                                               
ترمجه الذهيب يف سري أعالم : أسعد بن علي  بن املوفق )1(

الرئیس املسند، أبو : الزیادي>: فقال 212: 20النبالء 
احملاسن، أسعد بن علي  بن املوفق، الزیادي اهلروي احلنفي 

 .العابد نزیل قریة مالني
 .محید مسع من الداوودي صحیح البخاري والدارمي وعبد بن

روى عنه السمعاني، وابن عساكر، وحمم د بن عبد الرمحن 
 .القامي، وعبد اجلامع بن علي  اخلخة، وأبو روح وآخرون

ذكر السمعاني أّنه ثقة صاحل عابد، دائم األوراد، مستغرق 
 .األوقات، یسرد الصوم

 .<تويف سنة أربع وأربعني ومخسمائة، وله مخس ومثانون سنة
: 4شذرات الذهب البن العماد احلنبلي: يفوارجع إىل ترمجته 

: 4، العرب يف خرب من غرب183: 37، تاریخ اإلسالم  للذهيب304
 .282: 3، مرآة اجلنان141
 .508: 1معجم البلدان )2(
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  والَزمـان ج ـمیعًا
  

والَزمان  
  .)1(<الس الم 

 

وذكره السبكي، وحكى عن احلافظ اجلرجاني 
شیخ عصره، وأوحد >: ثناءه علیه بقوله

دهره، واإلمام املقد م يف الفقه واألدب 
زاهدًا ورعًا، حسن السمت،  والتفسري، وكان

بقیة املشایخ خبراسان، وأعالهم إسنادًا، 
أخذ عنه فقهاء بوشنج، تويف وله ثالث 

كان من >: ، وقال ابن شاكر)2(<وتسعون سنة
من األئمة الكبار يف معرفة املذهب واخلالف 
واألدب، مع علو اإلسناد، وذكر مجلة من 

 :شعره منها قوله
إن ِشـئت  ع یشــًا >

  ًا طی بــ
ع  ــفاقــَنـ

ا  ـــب ِم

د و  ــــی غــ
  ازعـال   م نـِــــبـ

ُش ــُش ع یـــفاَلعی 
  .)4)(3(<الَقاِنع 

                                       
 .527: 9املنتظم البن اجلوزي )1(
 .129: 3طبقات الشافعیة للسبكي)2(
 .637: 1فوات الوفیات )3(
، معجم 222: 18 أعالم النبالءسري: وارجع إىل ترمجته يف)4(

، اللباب يف هتذیب 438: 2، األنساب للسمعاني192: 5املؤلفني
، الوايف 232: 31، تاریخ اإلسالم 487: 1األنساب
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ـه          ـُأوتـِیــَت
 

  

ـ عبد اهللا بن أمحد بن محویه ین یوسف، 7
قال : 381أبو حمم د السرخسي املتوىف سنة 

احملد ث الثقة، روى عن >: ابن العماد
لبخاري، وعن عیسى بن عمر الفربري صحیح ا

السمرقندي كتاب الدارمي، وعن إبراهیم 
بن خرمي مسند عبد بن محید وتفسريه، وتويف 

 .)2)(1(<وله مثان ومثانون سنة

                                                                                               
 .136: 12، البدایة والنهایة151: 18بالوفیات

 .222: 3شذرات الذهب البن العماد )1(
احد، قال ترمجه غري و: عبد اهللا بن أمحد بن محویه بن یوسف)2(

 :ابن محویه>: 492: 16الذهيب يف سري أعالم النبالء 
اإلمام احملدث، الصدوق، املسند، أبو حمم د  عبد اهللا بن 

 .أمحد بن محویه بن یوسف بن أعني، خطیب سرخس
مسع سنة ست عشرة وثالمثائة الصحیح من أبي عبد اهللا 
 الفربري، ومسع املسند الكبري، والتفسري لعبد بن محید من
إبراهیم بن خزمي الشاشي، ومسع مسند الدارمي من عیسى بن 

 .عمر السمرقندي عنه
حد ث عنه احلافظ أبو ذر اهلروي، واحلافظ أبو یعقوب 

إبراهیم القراب، وحمم د بن عبد الصمد الرتابي  إسحاق بن 
بن أمحد بن حمم د   املرزوي، وعلي بن عبد اهللا اهلروي، وحمم د

بن عبد الرمحن بن حمم د  الداوودي بن حممود، وأبو احلسن 
قرأت علیه، وهو ثقة، صاحب ُأصول : قال أبو ذر.وآخرون

 .حسان
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ـ أبو إسحاق إبراهیم بن خزمي بن قمري  8
راویة مسند احلافظ عبد بن محید : الشاشي

وتفسريه، وعنه أخذه احلفاظ وأئمة احلدیث 
سناده أخرج احلافظ إ، وبوأعالم الدین

الكبري ابن عساكر حدیثًا يف مشیخته، وصححه 
 .)1(على شرط الشیخني

                                                                                               
له جزء مفرد عد فیه أبواب الصحیح، وما يف ُكّل : قلت

باب من األحادیث فأورد ذلك الشیخ حمي الدین النووي يف 
عالیًا يف  أو ل شرحه لصحیح البخاري، وقد بقي حدیثه یروى

.                                  بعمائة عند أبي العب اس احلجازسنة ثالث وس
 .ثالث وتسعني ومئتني: مولده يف سنة

تويف للیلتني بقیتا من ذي احلج ة سنة : وقال أبو یعقوب
 .<إحدى ومثانني وثالمثائة

، الوايف 222: 3شذرات الذهب : وارجع إىل ترمجته يف
، األنساب للسمعاني 143: ، مرآة الكتاب27: 17بالوفیات 

: 1، دول اإلسالم 392: 1، اللباب يف هتذیب األنساب 268: 2
 . 33: 27، تاریخ اإلسالم  للذهيب 342
ترمجه غري واحد، قال : إبراهیم بن خزمي بن قمر الشاشي)1(

إبراهیم بن خزمي بن >: 486: 14الذهيب يف سري أعالم النبالء
إسحاق الشاشي املرزوي قمري بن خاقان، احملد ث الصدوق، أبو 

 .                                                        األصل
محیدتفسريه ومسنده يف سنة تسع وأربعني  مسع من عبدبن

 Ã.ئتني وحدث هبما، وطال عمرهاوم
Äأبو حامت بن حبان، وعبد اهللا بن أمحد بن : حد ث عنه

 .محویه السرخسي، وغريمها
ه بالشاس، مدینة من مدائن الرتك، ومساع بن محویه من

عشرة وثالمثائة يف شعبان، ومل تبلغنا  وكان ذلك سنة مثان
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ـ عبد بن محید بن نصر الكسي املتوىف 9
من رجال مسلم، والرتمذي يف : 249سنة 

الصحیح، والبخاري يف التاریخ، حافظ إمام 
 .)1(من األئمة الثقات، وثقه غري واحد

                                                                                               
وهو يف عداد الثقات، ومن . وفاة ابن خزمي وال شيء من سريته

 .<رمحه اهللا. أبناء التسعني
التقیید ملعرفة رواة السند : وارجع إىل ترمجته يف

، 134: 3كوال، اإلكمال البن ما49: واملسانید البن نقطة
 . 620: 23، تاریخ اإلسالم 263: 1املشتبه 

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : عبد بن محید بن نصر)1(
  ـ  843>: 402: 6هتذیب التهذیب 

، عبد )البخاري يف التعالیق، ومسلم، والرتمذي(خت م ت  
إّن امسه عبد اید : بن محید بن نصر الكسي، أبو حمم د، وقیل

. 
جعفر بن عون، وأبي ُأسامة، وعبد الكرمي روى عن 

السهمي، ویزید بن هارون، وابن أبي فدیل، وأمحد بن 
إسحاق احلضرمي، واحلسن األشیب، واحلسني اجلعفي، وروح بن 
عبادة، وسعید بن عامر، وعبد الرزاق، وعبد الصمد بن 
عبد الوارث، وعمر بن یونس الیمامي، وعلي  بن أبي 

 .وخلق.. عاصم
سلم والرتمذي وابنه حمم د  بن عبد وسهل بن م: وعنه

ساذویه، وأبو معاذ العب اس بن إدریس امللقب خرك، وبكر 
قال أبو حامت بن ..  بن املرزبان، وسلیمان بن إسرائیل

عبد احلمید بن محید بن نصر الكشي، وهو : حب ان يف الثقات
عبد بن محید، وكان مم ن مجع وصنف، ومات سنة : الذي یقال له

 .ع وأربعني ومائتنيتس
مات بدمشق، ومل یذكر مع : وقال صاحب الشیوخ النبل

 .<..ذلك يف تاریخ دمشق
إمام جلیل القدر، مم ن مجع >: 70: 5وقال السمعاني 
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  مصادر التراجم
: 2اكر، خ، معجم البلدانمشیخة ابن عس

، 41: 3، ج407: 1، اللباب251: 7ج 305
، 104: 2، طبقات الذهيب296: 8املنتظم

  النجوم الزاهرة 
، طبقات 112: 12، تاریخ ابن كثري99: 5ج

، فوات الوفیات البن شاكر 228: 3السبكي
، شذرات 455: 6، هتذیب التهذیب548: 1ج

  ، 120: 2الذهب
دیة العارفني ، ه138: 4ج 327، 100: 3ج

، 192: 5، معجم املؤلفني517، 423، 2للبغدادي
 . 211: 11ج
 

  بقية مصادر الحديث
                                                                                               

 .<وصنف
صاحب >: 460: 4وقال یاقوت احلموي يف معجم البلدان 

 .   <املسند، وأحد األئمة الثقات
 .<ة الثقاتكان من األئم>: 534: 2وقال الذهيب 

هتذیب  524: 18تذهیب الكمال: وارجع إىل ترمجته يف
، األنساب 460: 4معجم البلدان ،402: 6التهذیب

، تذكرة 248: ، خالصة هتذیب هتذیب الكمال70: 5للسمعاني
: 3، األعالم للزركلي235: 12، سري أعالم النبالء534: 2احلفاظ

، 627: 1، تقریب التهذیب224: 19، الوايف بالوفیات269
، اللباب يف هتذیب 66: 5 ، معجم املؤلفني453: 1كشف الظنون

 .98: 3األنساب
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ویوجد حدیث هذا املأمت يف ذخائر العقىب 
عن البغوي ابن بنت منیع، الفصول  147

عن البغوي، تذكرة  154املهم ة للمالكي ص
 94، الصراط السوي ص142أبي املظفر السبط ص

مسنده، جوهرة الكالم خ عن عبد بن محید يف 
 .عن عبد بن محید، وعبد اهللا بن أمحد 117ص





  ـ 9ـ 
  بيت  في مأتم

  المؤمنين أُمالسيدة زينب بنت جحش 
  

أبو یعلى املوصلي يف مسنده  احلافظ أخرج
ثنا عبد الرمحن ابن صاحل، نا عبد حد >: قال

بن سلمان، عن لیث بن أبي سلیم،  الرحیم
عن موىل لزینب  عن جریر بن احلسن العبسي،

بینا : عن بعض أهلها عن زینب قالت أو
بیيت وحسني عندي حني درج،  يف @رسول اهللا

على  فجلس @فغفلت عنه، فدخل على رسول اهللا
، فاستیقظ هآلخذ فانطلقتال، ببطنه، ف

  و س ّلم ـ] و آِلِه[ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  اهللا   رسول
ا دعیه، فرتكته حّتى فرغ، ثـُم  دع: فقال
 منویغسل  الغالم، إّنه یصب من: فقال مباء

، @، ُثم  توضأ رسول اهللاجلاریة، فصب وا صب ًا
ي، فلم ا قام احتضنه إلیه، ُثم  قام یصّل

فإذا ركع أو جلس وضعه، ُثم  جلس فبكى، 
حني قضى  فقلتثـُم  مد  یده فدعا اهللا تعاىل،  

یا رسول اهللا، إنَّي رأیتك الیوم : الصالة
 رأیتك تصنعه قبل الیوم؟  ماًا صنعت شیئ

إن  جربیل أتاني فأخربني أن  هذا : قال
راني تربة أ، فأرنيميت، فقلت تقتله ُأ

 . <محراء
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تاریخ (يف  عساكراحلافظ ابن  وأخرجه
أخربتنا ُأم  اتىب العلویة، >: قال )الشام
القاسم السلمي، أنا  أبيقرئ على : قالت

ى، أنا أبو بكر بن املقرئ، أنا أبو یعل
 .< سناد واللفظباإل صاحلعبد الرمحن بن 

 . )1(223: 6، والكنز188: 9امع يف ویوجد

                                       
واملعجم الكبري  یعلىعن أبي  195: 14تاریخ مدینة دمشق)1(

: 9جممع الزوائدÃ Ä،لفاظباختالف بعض األ 54: 24للطرباني
سنادین، وفیهما من مل إرواه الطرباني ب>: وقال 188

عن أبي  143: 14و 235: 12یزيمساع للمقرمتاع األا، <أعرفه
 .یعلى

عن الطرباني  195: 1 الرایةالزیلعي يف نصب  وأخرجه
: 1 اهلدایةخمتصرًا، وابن حجر يف الدرایة يف ختریج أحادیث 

رواه أمحد والطرباني يف >قوله ب هخمتصرًا أیضًا، وعقب علی 94
 . <ثقات ورجالهالكبري 

عن >: 143و  235: 12مساع األ وامتاعتاریخ ابن عساكر  ويف
 . <و عن بعض أهلهأبنت جحش   بموىل لزین

عن أبي القاسم موىل زینـب  >: للطربانياملعجم الكبري  ويف
 . <بنت جحش

بن أبي سلیم عن جریر  لیثعن >: تاریخ مدینة دمشق ويف
والظـاهر أّن لیـث بـن    ...عن موىل لزینب  يبن احلسن العبس

زینب بنت جحـش كمـا   بواسطة عن موىل  ال إ يال یرو سلیمأبي 
، واجلـرح  194: 4حوا بـذلك كمـا يف الثقـات البـن حب ـان      صر 

، وهو یروي عـن مـوىل زینـب بنـت     317: 3والتعدیل للرازي 
البد  من واسطه بني سلیم بن أبي لیث وموىل زینب  فاذنجحش، 

 .                     صحیح  غريبنت جحش، فما يف املعجم الكبري 
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ثقات غري واحد فیه  ُكلـّهمسناد اإل رجال
 : تصحیف، أال وهم

أبو : الرمحن بن صاحل، ویقال عبدـ 1
حممـّد األزدي العتكي أبو صاحل الكويف ثـُم  

 :يقال املطوع: 235املتوىف سنة البغدادي
 أمحدكان عبد الرمحن رافضیًا، وكان یغشى >

بن حنبل، فیّقربه ویدنیه، فقیل لـه فیه، 
من أهل  قومًا رجل أحب ! سبحان اهللا: قال

ال حتب هم، وهو ثقة، : بیت النيب  نقول لـه
یقدم علیكم رجل من >: وعن حيیى بن معني

عبد الرمحن بن : قال لـهیأهل الكوفة 
ن خير  من السماء ثقة، صدوق، شیعي، أل: صاحل

، وقال <أحب  إلیه من أن یكذب يف نصف حرف
بن معني جالسًا يف  حيیىرأیت >: الربیري

 أبو وقال<, دهلیزه غري م رة یكتب عنه
كان >: وقال موسى بن هارون <صدوق>: حامت

 @اهللا رسولثقة، وكان حيدث مبثالب أزواج 
معروف مشهور >: عديابن  وقال ،<وأصحابه

، مل یذكر بالضعف يف احلدیث وال يف الكوفیني
                                                                                               

، الكتـب سي فلیس لـه ذكر يف بالع جریر بن احلسن ماأو 
يف  سـیأتي ولعل اخللط فیه من جهة لیث بن أبي سـلیم كمـا   

 .ویرفع ویضع خيلطترمجنه، حیث ذكروا أّنه 
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حمرتق فیما كان فیه من  أّنه اإّلاهتم فیه 
   وقال<, التشیع

مسعت عبد الرمحن >: القاسم البغوي أبو
  أفضل : األزدي یقول
نبیها أبو بكر  بعدـ أو خري ـ هذه األ مة 

 . <وعمر
 .  )1(حب ان يف الثقات ابن وذكره

                                       
ري واحد، قـال ابـن حجـر يف    غ ترمجه: عبد الرمحن العتكي)1( 

) علـي  خصائصالنسائي يف (ـ ص   401>: 179: 6هتذیب التهذیب 
أبـو  : العتكي، أبو صاحل، ویقـال  زديعبد الرمحن بن صاحل األ

روى عـن  . اسم جده عجالن : سكن بغداد، ویقال. الكويفحمم د  
، وعائـذ بـن   املبـارك أبي بكر بـن عیـاش، وشـریك، وابـن     

إبراهیم بن أبي حيیى، وابن علیة، وحفص بـن غیـاش، ومحیـد    
حول الرؤاسـي، وعبیـدة بـن محیـد،     الرمحن الكويف األ عبدبن 
                             .غريهم و.. بن ثابت  وعلي 

، وأبـو زرعـة، وأبـو    اجلزريإبراهیم بن إسحاق : وعنه
حامت، وعب اس الدوري، وعبد اهللا بن أمحد الـدورقي، وعثمـان   

بـو  أحرزاذ، وحمم د بن غالب متتام، ویعقوب بن سفیان، و بن
بـو بكـر بـن    أاري، وهبالرب بن علي  وأمحدقالبة، والرقاشي، 

بن حنبل،  أمحدوإبراهیم بن فهد، وعبد اهللا بن  أبي خثیمة،
  .املثىن وآخرون  وأبو یعلى، وأمحد بن علي 

كان عبد الرمحن بن صـاحل  : املطوعيیعقوب بن سفیان  قال
فقیل .  ویدنیهرافضیًا، وكان یغشى أمحد بن حنبل، فیقربه 

قومـًا مـن أهـل بیـت      سبحان اهللا رجل أحب : له فیه ؟ فقال
مسعت حيیى بـن  : الدوري وقال سهل بن علي . ثقة ، وهو@النيب 

عبد : علیكم رجل من أهل الكوفة یقال لهیقدم : معني یقول
 ر من السماء أحـب  ن ّخيصاحل، ثقة، صدوق، شیعي، أل بنالرمحن 

 .من أّن یكذب يف نصف حرف  هإلی
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رأیت حيیى بن معني جالسـًا  : حمم د  بن موسى الربیدي وقال

 .یكتب عنه  هلیزة غري مرة،ديف 
قال خلف بن سـامل البـن   : بن حمم د  بن الفهم احلسني وقال

عنـده  : فزجـره وقـال   ؟صـاحل عبد الرمحن بـن  إىل منضي : معني
 .مسعت منها شیئًا  سبعون حدیثًا ما

: البأس به، وقال أبو حـامت : ابن حمرز عن ابن معني وقال
 .صدوق 

 وكـان حيـدث مبثالـب   . كان ثقـة  : بن هارون موسى وقال
 . وأصحابه  @النيب أزواج 
 . ة ما مسعت منه خرقت عام : موضع آخر يف وقال

أّنـه   ال إكـويف  : عن صاحل بن حمم د : وقال عبد املؤمن بن خلف
 . كان یقرض عثمان 

                                          . صـدوق : بن حمم د  بـن حبیـب بـن صـاحل بـن      وقال علي 
Ã                       

Äمل أكتب عنـه، وضـع كتـاب    : عن أبي داود اآلجري وقال
: وذكره مرة أخرى فقـال : قال.  @مثالب يف أصحاب رسول اهللا

وقال ابن عدي  .وذكره ابن حب ان يف الثقات. رجل سوء  كان
ف يف احلدیث وال اهتم عیذكر بالض ملني، فیمعروف مشهور يف الكو

، <..التشـیع  أّنه منحـرف فیمـا كـان علیـه مـن       فیه اال 
فالعتكي رجل ثقة صدوق لیس فیه ما یدعو إىل تـرك حدیثـه   
من جهة الوثاقة، لكنهم طعنوا فیه من جهـة ذكـره لـبعض    

، )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ـّلم (مثالب الصحابة وازواج النيب  
أّن النفـوس   إّل ا وهذا لیس مطعنًا يف حد یثه من جهة رجالیـة  

عموم الصحابة تأىب الكالم  يف أمثال اليت لدى أصحاب عدالة 
معاویة ومروان بن احلكم عـدت خمـاریقهم ال حتصـیها األوراق    

 . وهللا يف خلق علماء رجال السّنة شؤون . واألقالم 
، هتذیب الكمال 259: 10تاریخ بغداد: ترمجته يف اىل وارجع

: 8حب ان، الثقات البن 246: 5والتعدیل، اجلرح 360: 17للمزي
، 149: الثقــاتتــاریخ أمســاء  ،320: 4الكمــالل إكمــا، 38
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الكناني،  سلیمانـ عبد الرحیم بن 2
بو علي املروزي األشل الكويف املتوىف أ

، وثقه ةالستمن رجال الصحاح : 187سنة
ابن معني، وأبو داود، وعثمان بن أبي 

صاحل >: شیبة، وآخرون، وقال أبو حامت
احلدیث، كان عنده مصنفات، قد صنف 

 . )1(»الكتب
                                                                                               

، تــاریخ 574: 1، تقریــب التهــذیب569: 2میــزان االعتــدال
   . 24: 17اإلسالم  

ترمجه غري واحد، قال : الكنانيعبد الرحیم بن سلیمان )1(
،  )الستة(ـ ع  603>: 274: 6ابن حجر يف هتذیب التهذیب

 أبو علي  ،الطائي: وقیل ،الكنانيالرحیم بن سلیمان  عبد
 .سكن الكوفة . املروزي األشل 

، وعاصم األحول، وعبید خالدعن إمساعیل بن أبي  روى
  اهللا بن عمر، وهشام

أبي زیاد، وأبي  بنبن عروة، وهشام بن حسان، ویزید 
عبد اهللا النهمي، وزكریا بن أبي  حیان التیمي، وقنان بن 

ي أب  زائدة، وعبد اهللا بن عثمان بن خثیم، وحمم د بن
 .وغريهم  هندإمساعیل، وداود بن عبد اهللا بن أبي 

، وإمساعیل بن اخللیل، الرازيإبراهیم بن موسى : هوعن
بن  وحمم دشعثي، وأبو بكر بن أبي شیبة، وسعید بن عمرو اآل

بن سعید  آدم املصیصي، وهناد بن السري، وأبو كریب وعلي 
شج، بن عمر بن أبان، وأبو سعید األ اهللاوعبد  ،بن مسروق

 . الكويف، وغريهم  محیدام الولید بن شجاع، وأمحد بن وأبو ّمه
 . يف حدیث معًا عیوكنظر : سهل بن عثمان قال

                                                    .ثقة : ني، وأبو داودطأبو م وقال
، كان عنده مصنفات، قد صنف احلدیثصاحل : أبو حامت وقال
 . الكتب 
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سلیم بن زنیم القرشي  أبيـ لیث بن 3
من : 141موالهم أبو بكر الكويف املتوىف سنة 

البخاري وهو يف التاریخ،  غريرجال الصحاح 
اد، صاحب سّنة، قال صدوق أحد العب 

ما ج حدیثه، إّنصاحب سّنة خير >: الدارقطين
أنكروا علیه اجلمع بني عطاء، وطاووس، 

 . )1(<وجماهد حسب
                                                                                               

وذكره ابن حب ان يف . لیس به بأس : لنسائيا وقال
 Ã                                 .الثقات 
Äالم بن حرب مات عبد الس : الضيبحمم د  بن احلجاج  قال

 نظأسنة سبع ومثانني ومائة، ومات عبد الرحیم بن سلیمان 
 .آخر السنة 

: وقال العجلي. بأس به  ال«: وقال ابن املدیين: قلت
قال : وقال ابن شاهني يف الثقات. د، كثري احلدیثبتعوم، ثقة

 <ةثقة، صدوق، لیس حبج : عثمان بن أبي شیبة
، خالصة تذهیب 36: 18الكمالهتذیب : وارجع اىل ترمجته يف 

، 125: 6يورحوذي للمباركفحتفة األ ،237: هتذیب الكمال
، التاریخ 200: 1 ، تاریخ ابن معني1:598تقریب التهذیب

، 93: 2معرفة الثـّـقات للعجلي ،102: 6خاريالكبري للب
، 412:8حب ان ، الثـّـقات البن339: 5اجلرح والتعدیل

، معجم 559: 1هدیة العارفني ،291: 1التعدیل والتجریح
: 18الوايف بالوفیات، 267: 12، تاریخ اإلسالم205: 5املؤلفني

197. 
ترمجه غري واحد، قال ابن : لیث بن أبي سلیم القرشي)1(

البخاري (  4م  ختـ  835>: 417: 8يف هتذیب التهذیب  حجر
 ) ربعة التعالیق، ومسلم، واأل يف

م القرشي، موالهم أبو بكر، یلیث بن أبي سلیم بن زن
 .أبو بكر الكويف : لاویق
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زیاد، : أنس، ویقال: أبي سلیم أمين، ویقال واسم
 . عیسى: ویقال
وأبي  ، ونافع،وعكرمةعن طاووس، وجماهد، وعطاء،  روى

وأبي الزبري املكي، وأبي بردة بن موسى، ، إسحاق السبیعي
الشعثاء، وشهر بن حوشب، وثابت بن عجالن،  أبيوأشعث بن 

                                    . ومجاعة .. وعبد اهللا بن احلسن بن احلسن 
صاحل، وشیبان بن عبد  بنالثوري، واحلسن : عنه روى

د اهللا القمي وشعبه بن احلجاج، عب  الرمحن، ویعقوب بن
  . وآخرون.. زیاد احلمید، وعبد الواحد بن عبدوجریر بن 

 . مضطرب احلدیث : أبیهعبد اهللا بن أمحد عن  قال
سعید أسوأ رأیًا منه يف  بنما رأیت حيیى : أیضًا وقال

ام، ال یستطیع أحد أّن لیث بن أبي سلیم وابن إسحاق وّمه
                               .          فیهم  یراجعه
جریرًا عن لیث ویزید  سألت: عثمان بن أبي شیبة وقال

كان یزید أحسنهم : بن أبي زیاد وعطاء بن السائب ؟ فقال
                                                 .، ثـُم  عطاء، وكان لیث أكثر ختلیطًا استقامة

Ã 
Äأقول : بي عن هذا ؟ فقالأ سألت: عبد اهللا بن أمحد قال

 .كما قال 
لیث أحسنهم حاال  : مهديأمحد بن سنان عن ابن  وقال
                 .عندي 

لیث أحب إيل من یزید، : وقال ابن أبي حامت عن أبیه
فذكرت لـه قول : ضعیف احلدیث قال ساحة، وكان كان أبرأ

: یحیى بن معنيلقلت : قال.  قالأقول كما : جریر، فقال
 .نعم : قال  ث أضعف من یزید وعطاء ؟لی

أّنه یكتب  إال ضعیف : معاویة بن صاحل عن ابن معني وقال
: معنيوقال إبراهیم بن سعید اجلوهري عن حيیى بن .. حدیثة 

 كان حيیى بن سعید ال حيدث عنه، وكذا قال عمرو بن علي 
من  إيل جمالد أحب : ، وزاد حيیىاملدیينبن  وابن املثىن وعلي 

 .رطاة أث وحجاج بن لی
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نة یضعف لیث یكان ابن عی: أبو املعتمر القطیعي وقال

 . بن أبي سلیم 
عن  احلدیثكان لیث ضعیف : وقال املیموني عن ابن معني

 .مجع اىل طاووس غريه فالزیادة هو ضعیف  اطاووس، فاذ
 . عن حدیث من لیث   وكیعًالت أس: بن حمم د  علي  وقال
 .لیثًا  يیان ال یسمسف كان، لیث لیث: فقال
ِلم مل : بن یونس لعیسىقلنا : مؤمل بن الفضل وقال

          تسمع من لیث؟
ن یصعد املنارة اد اختلط، وكقرأیته وكان : قال
   .النهار فیؤذن  ارتفاع
لیث ال : وأبا زرعة یقوالن أبيمسعت : ابن أبي حامت وقال

 .یشتغل به، وهو مضطرب احلدیث 
أبي سلیم لني احلدیث، ال  بنلیث : ةوقال أبو زرع: قال

 .تقوم به احلج ة عند أهل العلم باحلدیث 
عن طاووس أحب إيل من سلمة  لیث: ومسعت أبي یقول: قال

: لیس تكلموا يف لیث ؟ قالأ: بن وهرام عن طاووس، قلت
نة یبن عیا إّلالیث أشهر من سلمة، وال نعلم روى عن سلمة 

                                                                 .وربیعة
أمحد بن یونس عن فضیل بن  عناآلجري عن أبي داود  وقال

 .كان لیث أعلم أهل الكوفة باملناسك : عیاص
ال بأس به : عن لیث ؟ فقال حيیىوسألت : أبو داود وقال

 .ة شیوخه ال یعرفون وعام : قال. 
وى عنه شعبة ، وقد رصاحلةلـه أحادیث : ابن عدي وقال

  .والثوري، ومع الضعف الذي فیه یكتب حدیثه 
صاحب : عنه ؟ فقال الدارقطينسألت : الربقاني وقال

بني  اجلمعإّنما أنكروا علیه : سنة، خيرج حدیثه ثـُم  قال
                                                            .عطاء وطاووس وجماهد وحسب 

Ã 
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Äمات : ابن منجویة وقال، 148مات سنة احلضرمي  قال
 . 143سنة 

مات : سوداهللا بن أبي األ عبدقال : وقال البخاري: قلت
.                                                                      و اثنتني أربعني، سنة إحدى لیث بعد األ

يف ، عابدًا، وكان ضعیفًا صاحلًاكان رجال  : ابن سعد وقال
عن الشيء  وجماهدًاكان یسأل عطاء وطاووسًا : احلدیث، یقال

 .دهم اتفقوا من غري تعم فیختلفون فیه، فريوي أّن
عمره، فكان یقلب  آخراختلط يف : ابن حبان وقال

عن الثقات مبا لیس من  تيویأ األسانید ویرفع املراسیل،
كذا  ،، تركه القطان وابن مهدي وابن معني وأمحدحدیثهم

 :قال
كان أمحد : قال حمم د : الكبريالرتمذي يف العلل  وقال

 .لیث ال یفرح حبدیثه : یقول
لیس : وقال احلكم أبو أمحد.  همیولیث صدوق : حمم د  قال

أّنه  إّلاكان أحد العباد، : وقال البزار. بالقوي عندهم 
فیه أهل العلم   أصابه اختالط فاضطرب حدیثه، وإّنما تكلم

 . حدیثه  تركنعلم أحدًا فال  ال إهبذا، و
 .هو صدوق، ضعیف احلدیث : وقال یعقوب بن شیبة

: قال عثمان بن أبي شیبة: ابن شاهني يف الثقات وقال
 . ةلیس حبج  لیث صدوق، ولكن
 ريصدوق فیه ضعف، كان سيء احلفظ، كث: وقال الساجي

 .ث عنه الغلط، كان حيیى القطان بآخره ال حيد 
دیث، وكان صاحب سنة، روى عن منكر احل: ابن معني وقال

  الناس ـ اىل أّن 
وكان أبو داود ال یدخل حدیثه يف : الساجيقال : قال ـ

يف السنن،  ثابتوحدیثه : ه، كذا قالصنفكتاب السنن الذي 
 . <لكنه قلیل، واهللا أعلم

خالصة ، 420: 3االعتدال میزان: اىل ترمجته يف ارجعو
، تاریخ 349: 6لكربى، الطبقات ا323: تذهیب هتذیب الكمال
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فیه تصحیف مل : بن احلسن العبسي جریرـ 4
یذكره هبذا االسم والعنوان أحد يف معاجم 

 . الرتاجم
. مذكور : املؤمنني، امسه م زینب ُأ موىلـ 5

 جاء من طریقه أحادیث يف 
يف املسانید والسنن،  احلفاظالفقه، أخرجها 

 .واختذها أئمة الفقه مدرك احلكم والفتیا 
هو حممـّد بن عبد اهللا : أهلهاعن بعض  أو

بن جحش، ابن أخي زینب، كان مولده قبل 
ـه ل :قال البخاري سننياهلجرة خبمس 

، )2(، ذكره ابن حب ان يف الثقات)1(صحبة
أبناء  كتبأّن عمر : يوأخرج البغو

                                                                                               
، التاریخ 283: ، طبقات خلیفة بن اخلیاط159: ابن معني

، 231: 2، معرفة الثقات للعجلي246: 7الكبري للبخاري
: 4العقیلي ضعفاء، 230: كتاب الضعفاء واملرتوكني للنسائي

، 321: 2، كتاب اروحني177: 7و 151: 1، اجلرح والتعدیل14
 هتذیب، 196: أمساء الثقات ، تاریخ87: 6الكامل البن عدي
نساب ، األ477: ، املعارف البن قتیبة133: 24الكمال للمزي 

، الوايف 210: 9، تاریخ اإلسالم  للذهيب76: 1للسمعاني
 . 311: 24بالوفیات
السنة ومنهم أصحاب  علماءمع ضعفه قد خر ج لـه  وهذا

بعض رواة  الصحاح كمسلم بن احلجاج فلذلك یعرتض علیهم بأّن
ما ورد  ّلون بصحة ُكمجاع احملد ثني فكیف تقر إف بیضع صحیحنيال

    !فیها؟
 . 19: 6اإلصابة يف متییز الصحابة )1(
 . 363: 3الثقات )2(
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ن شهد بدرّا يف أربعة آالف، املهاجرین مم 
، وذكره جحشمنهم حممـّد بن عبد اهللا بن 
 . )2)(1(رجال الرتاجم يف معاجم الصحابة

  
 الرتاجم مصادر

: 1ق 4، ج102: 2ق 3الكبريالبخاري  تاریخ
 لتعدیلاجلرح وا.  246
 177: 2ق 3، ج339، 246: 2ق 2بي حامت أالبن  
. 

 . 243: 6سعد ابن طبقات
 . 263ـ  26: 10بغداد تاریخ

، 323: 4سد الغابة، ُأ332: 1االستیعاب
، 198، 197: 6، هتذیب التهذیب 358: 3االصابة

 . 250: 9، ج468: 8، ج306

                                       
 .19:6اإلصابة يف متییز الصحابة)1(
، اجلرح والتعدیل 76:طبقات خلیفة: وارجع إىل ترمجته يف)2(

فة من له ، الكاشف يف معر46:، مشاهري علماء األمصار295:7
، تقریب التهذیب 18:6، اإلصابة185:2روایة يف كتب السنة

 .وغريها من املصادر  93:2



  
  ـ 10ـ 
  في بيت  مأتم

  السيدة أُم سلمة أُم المؤمنين
 

أبو القاسم الطرباني يف  احلافظ أخرج
علیه ـ لدى ترمجة احلسني ) املعجم الكبري(

ثنا احلسني بن إسحاق حد >: قال ـ المالس 
التسرتي، نا حيیى بن عبد احلمید احلماني، 

بن بالل، عن كثري بن زید، عن  سلیماننا 
م  سلمة املطلب بن عبد اهللا بن حنطب، عن ُأ

ى اهللا علیه صّلـ كان رسول اهللا : قالت
جالسًا ذات یوم يف بیيت،  ـ وسلم] وآله[

ال یدخل علي  أحد، فانتظرت، فدخل : فقال
، فسمعت نشیج رسول )رضي اهللا عنه(احلسني
یبكي،   )وسلم] وآله[ى اهللا علیه صّل(اهللا

 اهللاى صّل(فاطلعت، فاذا حسني يف حجره، والنيب 
ميسح جبینه، وهو   )وسلم] وآله[علیه 

: فقالواهللا ما علمت حني دخل، : قلتیبكي، ف
كان معنا يف البیت  )علیه السالم(إّن جربیل 

 حتبه؟ : فقال
  .فنعمأما الدنیا : قلت
إّن ُأمتك ستقتل هذا بأرض یقال  :قال

 )المالس علیه (كربالء، فتناول جربیل : هلا
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صلى اهللا علیه (من تربتها، فأراها النيب  
حني قتل  سنيحب، فلم ا ُأحیط )وسلم] وآله[

 ما اسم هذه األرض؟ : قال
 كربالء، : قالوا
 )1(<كرب وبالء أرضصدق اهللا ورسوله، : قال

. 
 : هم ثقات، أال وهمّلرجاله ُك صحیح إسناد

بن إ سحاق التسرتي  إبراهیمـ احلسني بن 1
من مشایخ : 290الدقیقي املتوىف سنة 

 )2(ابن عساكر يف تارخيه احلافظاحلدیث، ذكره 
. 

عبد احلمید احلماني ـ بكسر  بنیى ـ حي2
املهملة وتشدید املیم ـ أبو زكریا الكويف 

من رجال مسلم، حافظ ثقة : 228املتوىف 
وابن منري،  ،صدوق، وثقه ابن معني

إّنه صدوق، وعن : واحدوالبوشنجي وقال غري 
إّنه ثقة وبالكوفة رجل حيفظ « :ابن معني

 .)3(<معه وهؤالء حيسدونه

                                       
 289: 23و  3:109املعجم الكبري للطرباني )1(
 . 39:14تاریخ مدینة دمشق )2(
ترمجه غري واحد، قال ابن : نيااحلمحيیى بن عبد احلمید )3(

  : 11:213حجر يف هتذیب التهذیب 
بن عبد احلمید بن عبد اهللا بن میمون  حيیى )مسلم(ـ م  399>
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الكويف لقب جده  زكریاءعبد الرمحن احلماني، احلافظ أبو نب

 .بشمني 
، وقیس بن الربیع، وعبد بالل بنعن أبیه، وسلیمان  روى

الرمحن بن سلیمان بن الغسیل، وعبد الرمحن بن زید، بن 
 قوخل.. وعبد اهللا بن املبارك، الواحد بن زیاد عبدو ،أسلم

. 
بن هارون وحمم د بن  وموسىأبو حامت ومطني : وعنه

بن أیوب بن الفریس، وموسى بن   وحمم د، جينإبراهیم البوش
عثمان بن خرزاد، و ،، وأبو قالبة الرقاشينصارياألإسحاق 

                                        .وآخرون.. وابن أبي الدنیا 
عن ، هو ابن حمزرعن أمحد بن حمم د، : الساجي قال

من : نة فقالیرأیت شابًا طویال  يف جملس ابن عی: القنبعي
  الكوفة؟ ألهلیسأل 
 .م افق احلماني؟ن بین اأ: قال ّمث

ینة مجاعة یعند ابن ع یتأر: إبراهیم بن بشار قال وعن
فتحرك سفیان للكوفة : من البصریني یذاكرون احلدیث قال

 أین ابن احلماني؟: فقال
سئل أمحد عنه فلم : اميشالبن عبد الرمحن   حمم د وقال

 .یقل شیئًا 
 .، وكان ثقة احلمانيثنا عبد احلمید : مرة وقال
 فابنه؟: قلت
 . ال أدري، ونفض یده : قال

لك به علم؟ : سألت أمحد عنه، فقلت لـه: نيطم وقال
 Ã                    .كنت ال أعرفه : قال
Äشائخكم أعرف مب أنتم: كان ثقة ؟ قال: قلت. 

ابن احلماني : مسعت ابن معني یقول: عثمان الدارمي وقال
صدوق مشهور بالكوفة، مثل ابن احلماني ما یقال فیه من 

 .. حسد
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بالل التمیمي القرشي  بنـ سلیمان 3
من : 177موالهم أبو حمم د املدني املتوىف سنة 

، وثقه أمحد، وابن ةالسترجال الصحاح 
 .   )1(واخللیلي، وابن عدي، وآخرون، سعد

                                                                                               
ابن احلماني ثقة، : معنيثمة عن ابن ی ابن أبي خ وقال

 .وبالكوفة رجل حيفظ معه، وهؤالء حيسدونه 
 ملتابن معني عنه فاح سألت: أبو حامت الرازي وقال

                                                                                         .ثني كان أحد احملد : القول فیه وقال
: معني عن احلماني فقال بنسئل حيیى : عبد اخلالق وقال

 .صدوق ثقة 
 ،ةشیببن أبي  عثمانوحمم د بن ، قال الدوري وهكذا
 وابن  ،والبغوي

 ..ومجاعة عن ابن معني  ،ومطني ،يالدورق
  .أحفط حلدیث شریك منه  رأیتما : بن حكیم ي عل وقال

 باحلدیثتي أثني من حيفظ ویمل أر من احملد : وقال أبو حامت
 . على لفظ واحد ال یغريه سوى حيیى احلماني يف حدیث شریك 

إّنه أو ل من : سند صاحل ویقال یىحیول: وقال ابن عدي
منكرًا،  وأحادیثهومل أر يف مسنده .. لكوفة صنف املسند با

 <..وأرجو أّنه ال بأس به 
 6:411الكربى البن سعد الطبقات: إىل ترمجته يف وارجع

 اجلرح، 290: 8، التاریخ الكبري295: طبقات خلیفة
، وتاریخ 237: 7، الكامل121: 7، الثقات168: 9والتعدیل

ذیب الكمال ، هت173: 14تاریخ بغداد    270: أمساء الثقات
، 489: 2 السنة، الكاشف يف من لـه روایة يف كتب 419: 31

، تقریب 392: 4، میزان االعتدال526: 10سري أعالم النبالء 
، 173: ، حبر الدم506: 7، لسان املیزان308: 2التهذیب

 . 257: 2نساب األ
ري واحد، قال ابن حجر غ ترمجه: بن بالل التمیمي سلیمان)1(
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بن بالل  سلیمان،  )ةالسّن( ع>: 154: 4  یبيف هتذیب التهذ

أبوأیوب : ، موالهم أبو حمم د ، ویقالالقرشيالتمیمي 
 .املدني 
اهللا بن دینار، وصاحل بن  وعبدعن زید بن أسلم،  روى

الطویل، وشریك بن عبد اهللا بن منري،  كیسان، ومحید 
 .وغريهم .. وربیعة
رك، ومعلى اهللا بن املبا وعبدأبو عامر العقدي،  وعنه

وحيیى بن Ã Äبو سلمة اخلزاعي،أو بن منصورة الرازي، 
 .وغريهم .. یسينالت حسان

 .به، ثقة  بأسال : أمحد نأبو طالب ع قال
 .صاحل  ثقة: الدوري عن ابن معني وقال
إلیك  سلیمان أحب : معني البنقلت : عثمان الدارمي وقال

 . ثقة: سلیمان وكالمها: أو الداوردي؟ فقال
، مجیال ، عاقال ، حسن اهلیئة، بربریًاكان : ابن سعد وقال

ثقة كثري  وكانخراج املدینة،  ووّيل وكان یفيت بالبلد،
 . 172احلدیث، مات باملدینة سنة

سلیمان بن بالل من  عندما ظننت أّن : الذهيب وقال
ویس، فإذا نظرت يف كتاب ابن أبي ُأ حتـّىاحلدیث ما عنده 

 . نينیتبحر حدیث املد قدهو 
من هشام بن  إّيل أحب  باللن بسلیمان : أبو زرعة وقال

 ..سعد 
 .. الثقات، ابن حب ان يف هوذكر: قلت

، لقي الزهري، ولكنه بكثريثقة لیس : اخللیلي وقال
یروي كثري حدیثه عن قدماء أصحابه، وأثىن علیه مالك، 

 .ث عنه لوین من حد  وآخر
ون أكثرت عنه ن ال أكأ ندمت: عبد الرمحن بن مهدي وقال

 . 
قال عثمان بن أبي : وقال ابن شاهني يف كتاب الثقات

 .لى حدیثه عال بأس به، ولیس ممن یعتمد : شیبة
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املدني حمم د زید األسلمي أبو  بنـ كثري 4
من رجال غري واحد من الصحاح، : 185املتوىف 
ن عماد املوصلي، وذكره ابن حب ا ابنوثقه 

صاحل، وقال أبو : يف الثقات، وقال غري واحد
 . )1(<صدوق فیه لني>: زرعة

                                                                                               
 <..ثقة : ابن عدي وقال
، 150: تذهیب هتذیب الكمال خالصة: إىل ترمجته يف جعروا

 تأریخ ابن معني
، 103: 4والتعدیل اجلرح، 4: 4، التاریخ الكبري122: 1

، تأریخ مساء 224: مصارأل، مشاهري علماء ا6:388الثقات
يف معرفة من   ، الكاشف372: 11، هتذیب الكمال100: الثقات

، 234: 1، تذكرة احلفاظ457: 1لـه روایة يف الكتب الستة 
، حبر الدم 383: 1، تقریب التهذیب425: 7سري أعالم النبالء 

ان لس 220: 15، الوايف بالوفیات146: 11، تاریخ اإلسالم67
، التعدیل 103: 4، اجلرح والتعدیل181: 7املیزان

 . 172: 1شذرات الذهب 1109: 3والتجریح
قال ابن حجر يف ، غري واحد ترمجه: ید االسلميزبن  كثري)1(

جزء  يفالبخاري (ت ق  د ـ ز 745>: 371: 8 التهذیب  هتذیب
بن زید  كثري) القراءة، وأبي داود، والرتمذي، وابن ماجة

موالهم أبو حمم د  املدني، یقال Ã Äم  السهمي،األسلمي، ُث
 .ابن صافنة وهي ُأمه : لـه

عن ربیح بن عبد الرمحن بن أبي سعید، وسامل بن  روى
، والولید بن كثري، واملطلب بن عبد اهللا بن عمريعبد اهللا بن 

، وعثمان بن ربیعة بن مالكحنطب، وعبد الرمحن بن كعب بن 
 .ن یوآخر.. نوفل اهلدیر، وعثمان بن سعید بن 

مالك بن أنس، والداروردي، وسلیمان بن بالل،  وعنه
بن أبي حازم، ومحاد بن زید، وأبو أمحد  العزیزوعبد 

العقدي، وسفیان بن  عامرالزبريي، وأبو بكر احلنفي، وأبو 
 .وآخرون .. محزة األسلمي، وابن أبي فدیك 
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: بن عبد اهللا بن حنطب املخزومي املطلبـ 5
تابعي من رجال الصحاح، وثقه أبو زرعة، 

، ویعقوب بن سفیان، وذكره ابن والدارقطين
 .)1(حب ان يف الثقات

                                                                                               
 .ما أرى به بأسًا : عبد اهللا بن أمحد عن أبیه قال

 .لیس به بأس : عبد اهللا بن الدورقي عن ابن معني قالو
                             .صاحل : ريه عن ابن معنيغمعاویة بن صاحل و وقال

لیس بذاك، وكان : عن ابن معني خثیمةوقال ابن أبي 
 . ثقة : املوصليعم ار ابن  وقاللیس بشيء : ال  قالأو 

، واىل الضعف ساقطاللیس بذاك : وقال یعقوب بن شیبة
 . ما هو 

 . نيصدوق فیه ل: وقال أبو زرعة
وقال . صاحل لیس بالقوي، یكتب حدیثه : أبو حامت وقال
 .ضعیف : النسائي
بأس به  وأرجو أّنه ال، وتروي عنه نسخ: يدابن ع وقال

.  
 . <..وذكره ابن حب ان يف الثقات 

، 319: خالصة تذهیب هتذیب الكمال: إىل ترمجته يف جعروا
، تاریخ 67: 6، الكامل142: 5لأللباني لیلغالإرواء 

من لـه روایة يف  معرفةشف يف ا، الك23: 50مدینة دمشق
، هتذیب 38: 2، تقریب التهذیب144: 2ة تكتب السال

 . 578: 9تاریخ اإلسالم   ،113: 24الكمال
ترمجته غري واحد، قال ابن : حنطبد اهللا بن ببن ع املطلب)1( 

 )ربعةواألأبي داود ( 4ـ د  334>: التهذیبحجر يف هتذیب 
بن عبد اهللا بن املطلب بن حنطب بن احلارث بن عبد اهللا  املطلب

باسقاط املطلب يف : وقیل. عمران بن خمزوم املخزومي  بن
                                  .ثنان ا نارعم: وقیل. نسبه 
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  الرتاجم مصادر

                                                                                               
Ã 

Äن شعري، وزید بابن عمر، وأبي موسى األ: عن روى
 بنسلمة، وأبي هریرة، وأبي رافع، وا ثابت، وعائشة، وُأم 

 عب اس، وابن عمرو بن العاص، وابن عمر، وأنس، وجابر، 
.. نطب حوخالد بن السائب، وأبیه عبد اهللا بن املطلب بن 

 .وغريهم  و س ّلم ـ] و آِلِه[ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  النيب ن مسعوعم 
ومواله عمرو بن أبي  ابناه عبد العزیز، واحلكم وعنه

وعدة .. وابن جریح .. واالوزاعي ..  حولاألعمرو، وعاصم 
. 

وقال . ثقة : سئل أبو زرعة؟ فقال: ابن أبي حامت قال
نرجو أّن : مسع املطلب من عائشة؟ فقال: زرعة أبوأیضًا سئل 

 .یكون مسع منها 
ه ّنكان كثري احلدیث، ولیس حيتج حبدیثه، أل: ابن سعد وقال

 .سون كثريًا، ولیس لـه لقاء، وعامة أصحابه یدّل یرسل
 . ثقة : یعقوب بن سفیان والدارقطين وقال

 . الثقاتوذكره ابن حب ان يف 
مسع عمر، لكن تعقبه : قال البخاري يف التاریخ: قلت
: وقال الزبري بن بكار... الصواب ابن عمر  بأّناخلطیب 

 .كان من وجوه قریش 
 . <ةثق: یعقوب بن سفیان وقال 

، 379: خالصة تذهیب هتذیب الكمال: إىل ترمجته يف وارجع
، 359: 8، اجلرح والتعدیل359: 58تاریخ مدینة دمشق

، هتذیب 121: مصار، مشاهري علماء األ45: 5حب انالثقات البن 
كتب ال، الكاشف يف معرفة من له روایة يف 81: 28الكمال 
 االعتدالان ، میز318: 5، سري أعالم النبالء 270: 2الستة 

سعاف املبطأ برجال ا، 189: 2، تقریب التهذیب 129: 4
  ، لسان املیزان471: 7، تاریخ اإلسالم  100: املوطأ

 7 :390 . 
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، تأریخ البخاري 311: 5سعدابن  طبقات
 4، ج7: 2ق 4، ج616: 1ق 4، ج5: 2ق 2كبريال
ـ  167: 14، تأریخ بغداد170ـ  167: 2ق

، هتذیب 10: 2، تذكرة احلفاظ للذهيب177
  11، ج178: 10، ج413: 8، ج175: 4ج التهذیب

 67: 2، ج281: 1، شذرات الذهب 249ـ  243:
. 

  
 

  احلدیثمصادر  بقیة

دخل النيب  >: بلفظ قال 215 صالدرر  نظم
احفطي : فقال )وسلم] وآله[اهللا علیه  صّلى(

یدخل علي  أحد، فسمعت حنیبه،  الالباب 
واهللا : فقلت، فدخلت، فإذا احلسني بني یدیه

  ما رأیته حني دخل،  ،اهللا رسولیا 
إن  : إن  جربیل كان عندي آنفا  فقال: فقال

كربالء، : بعدك بأرض یقال هلا ستقتلهُأمتك 
؟ فتناول دفرتید أن ُأریك تربته یا حمم 

صّلى اهللا علیه ( من تراهبا فأراه النيب  جربیل
ُأم  فقالت .ودفعه إلیه  )وسلم] وآله[

فأخذته فجعلته يف قارورة، فأصبته : سلمة
 . <ل احلسني وقد صار دمًا تیوم ق
رواه >: فقال 189، 188: 9 الزوائد جممع

، <أحدها ثقات .الطرباني بأسانید ورجال 
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، )1(ن الطربانيع 223: 6 العمال كنز
   94الصراط السوي 

خ ـ عن احلافظ الزرندي بلفظه، وعن  ـ>
، وذكر تصحیح اهلیثمي <الطرباني كرب وبالء

 .ه وأقر  اهإی 

                                       
، <طب وأبو نعیم>: ، وقال37666ج 656: 13العمال  كنز)1(
، اآلحاد 146: 14و  238: 12ریزي قمساع للماأل متاعاو

 . 307: 1للضحاك  واملثاني



  ـ 11ـ 
  بيت  في مأتم

  السيدة أُم سلمة أُم المؤمنين
  

القاسم الطرباني يف  أبواحلافظ  أخرج
بن سهل احدثنا بكر : قال )املعجم الكبري(

بن مسافر التنیسي،  جعفریاطي، نا الدم
بن یعقوب انا ابن أبي فدیك، نا موسى 

بن أبي وقاص،  عتبةالزمعي، عن هاشم بن 
: عن عبد اهللا بن وهب بن زمعة، عن ُأم  سلمة

 وسلم] وآله[صّلى اهللا علیه ـ أّن رسول اهللا >
اضطجع ذات یوم، فاستیقظ وهو خاثر  ـ

: ، فقلتمحراء یقلبها تربةالنفس، ويف یده 
 ما هذه الرتبة یا رسول اهللا؟ 

یقتل بأرض  هذا أّن$ أخربني جربیل:فقال
 .ـ  $ العراق ـ للحسني

أرني تربة األرض اليت یقتل : $جلربیل فقلت
 .)1(<، فهذه تربتهاهبا

احلافظ احلاكم أبو عبد اهللا  وأخرج

                                       
، سري أعالم النبالء 109: 3الكبري للطرباني  ماملعج) 1(

، البدایة 103: 5تاریخ اإلسالم  للذهيب 289: 3للذهيب 
عن  139: 8مساع للمقریزيمتاع األا، 257: 6والنهایة
 .عن البیهقي  147: 14و  البیهقيعن  239: 12احلاكم، و
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: قال 398: 4النیسابوري يف املستدرك ج
الرمحن  أبو احلسني علي  بن عبد أخربنا

الشیباني بالكوفة، ثنا أمحد بن حازم 
، ثنا خالد بن خملد القطواني الغفاري

 ،ثنا موسى بن یعقوب الزمعيحد : قال
بن هاشم بن عتبة بن أبي  هاشمأخربني 

: وقاص، عن عبد اهللا بن وهب بن زمعة، قال
 اهللا صّلى( اهللا رسول أّن>: Οسلمةٍِ م ُأأخربتين 

 لیلة ذات عاضطج )وسلم] وآله[ علیه
 اضطجع ُثم ، )1(حائر وهو فاستیقظ، للنوم
 رأیت ما دون حائر وهو استیقظ ُثم ، فرقد

 یده ويف فاستیقظ اضطجع ُثم ، األ وىل املرة به
 الرتبة هذه ما: فقلت، یقبلها محراء تربة
  اهللا؟ رسول یا

  )والس الم الصالة علیهٍِِ( جربیل أخربني: قال
 . ـ $ للحسني ـ قالعرا بأرض یقتل هذا أّن

 یقتل اليت األرض ربةت أرني: جلربیل فقلت
 . < تربتها فهذه هبا

 على البخاري صحیح حدیث هذا>: فقال

                                       
خاثر، : صوليف لفظ احلاكم والبیهقي ويف غريمها من اال  كذا)1(
) و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه(أصبح رسول اهللا : النهایة ويف

 <غري طیب وال نشیط ، أي ثقیل النفسوهو خاثر النفس
 .11:2احلدیث النهایة يف غریب
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 .)1(<خيرجاه ومل الشیخني شرط
 يف البیهقي بكر أبو احلافظ: وأخرج

 اهللا عبد أبو أخربنا>: قال )النبوة دالئل(
 وأبو، )النیسابوري احلاكم یعين( احلافظ
 بن حمم د وأبو، القاضي احلسن بن دأمح بكر
 أبو ثناحد : قالوا، املقري حامد أبي

 هاشم بن هاشم عن، یعقوب بن حمم د العب اس
 بن اهللا عبد عن، وقاص أبي بن )2(شیبة بن
 . )3(<واللفظ سنادباإل زمعة بن وهب

 ریخات( يف عساكر ابن احلافظ: وأخرج
: قال$ السبط احلسني ترمجة لدى) الشام

 احلسني بن أیوب بن یوسف یعقوب أبو ناأخرب>
 املهتدي بن حمم د بن علي  بن حمم د نا، مبرو
 . باهللا

 عبد أنا، علي  أبي بن غالب أبو وأخربنا
، حمم د بن اهللا عبید ناأ: قاال علي  بن الصمد

 بن علي  ثينحد ، البغوي حمم د بن اهللا عبد أنا

                                       
ووافقه  وصححه 398: 4للحاكم النیسابوري  املستدرك)1(

 .يف تلخیص املستدرك الذهيب
صم مل األلعب اس ابو أعتبة، و. كذا يف الدالئل والصحیح )2(

 لكونهسناد البیهقي اإل ظّنما خلص احلافإو  یرو عن هاشم
 .) املؤلف(طریق احلاكم  نمعروفًا ع

 . 468: 6دالئل النبوة للبیهقي )3(
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 أبو نا، خملد بن خالد نا، سعید بن مسلم
 .واللفظ باإلسناد.  یعقوب بن موسى دحمم 

 ناأ، الفضل بن حمم د اهللا عبد أبو أخربنا
 عبد عبد أبو أنا، احلافظ احلسني بن أمحد
 ضياالق احلسني بن أمحد بكر وأبو، احلافظ اهللا
: فیه أّن غري ولفظه البیهقي سنادإب. 
 . )حائر(: مكان )خاثر(

 ناأ، طاهر بن زاهر القاسم أبو أخربنا>
 بن حمم د بن علي  بن الرمحن عبد نصر أبو
 . العدل موسى
عبد اهللا احلسني بن عبد  أبو وأخربنا: ح

: امللك، انا أبو عثمان سعید بن أمحد قاال
حمم د بن أمحد بن حمم د بن  العب اسأنا أبو 

إبراهیم السلیطي، أنا أبو حامد أمحد بن 
ثين أبي، ، نا أمحد بن حفص، حد الشرقيحمم د 

براهیم بن طهمان، عن عباد بن حدثين إ
: سناد، وفیهإسحاق، عن هاشم بن هاشم باإل

: ومن یقتله؟ فتناول مدرة فقال: فقلت
 . )1(<املدرة یقتلونه هذهأهل 

حمم د بن أمحد املقدسي  احلافظ: وأخرج
 )العاملني صفات رب (كتابه  يف )2(احلنبلي

                                       
 . 191: 14 عساكرتاریخ مدینة دمشق البن  )1(
عبد اهللا حمم د  بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد  أبو )2(

وسف بن حمم د  بن قدامة املقدسي احلمید بن عبد اهلادي بن ی
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ابن أبي املنجا، نا عبد  أخربنا> : قال
ثنا عمر بن حمم د، أنا  ،م دحمالوهاب بن 

أبو الفتح بن البیضاوي، أنا أبو جعفر 
أبو طاهر املخلص، ثنا  أنابن املسلمة، 

عبد اهللا بن حمم د، ثنا علي  بن مسلم، ثنا 
ثين أبو حمم د موسى بن ، حد خملدخالد بن 
  )خاثر(: وفیه< سناد واللفظیعقوب باإل

 . )حائر(بدل 
  ه رجاله قوي يحتج ب الطبراني إسناد
ـ بكر بن سهل بن إمساعیل بن نافع  1 

نزیل دمشق موىل بين  الدمیاطيأبو حمم د 
قال یاقوت يف معجم : 289هاشم املتوىف سنة 

بدمشق صفوان بن صاحل،  مسع>: البلدان
وببريوت سلیمان بن أبي كرمية البريوتي، 

عبد اهللا بن صاحل اللیث،  صاحلومبصر أبا 
یسي وغريهم، وروى وعبد اهللا بن یوسف التن

األصم، وأبو جعفر  العب اسعنه أبو 

                                                                                               
 حمدثعن أربعني سنة، حافظ فقیه  744الصاحلي املقري املتويف 

من اإلمام األوحد احلافظ ذي  مسعت>: ناقد، ذكره الذهيب وقال
ریخ والدته سنة ا، وذكر ت<حمم د  بن أمحد الدینالفنون مشس 

 .مخس أو ست وسبعمائة 
ذیل طبقات  1508: 4تذكرة احلفاظ : ترمجته يف راجع

تأریخ ابن  319: 6، شذرات الذهب439ـ  436: 2احلنابلة
: 8، معجم املؤلفني 326: 5، االعالم للزركلي243: 14كثري
 . 330: 1املكنون إیضاح ، 113: 2، الوايف بالوفیات 287
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 . )1(<الطحاوي، والطرباني ومجاعة سواهم
توجد ترمجته يف غري  196سنةمولده  كان

 .واحد من املعاجم 
راشد التنیسي ـ تنیس  بنـ جعفر  2

بلدة قرب دمیاط مصر ـ أبو صاحل اهلذيل 
من رجال أبي داود، : 254موالهم املتوىف 

ي، وابن ماجة، شیخ ثقة صاحل، والنسائ
 . الثقاتذكره ابن حب ان يف 

 )2(يف عدة من معاجم الرتاجم ترمجته توجد
أبي بن إمساعیل بن مسلم  بنـ حمم د 3

                                       
تاریخ : إىل ترمجته يف رجعاو، 475: 2معجم البلدان  )1( 

، 234: 1رفني االع ، هدیة379: 10مدینة دمشق البن عساكر 
 . 134: 21ریخ اإلسالم  أ، ت494: 2األنساب للسمعاني 

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : جعفر بن مسافر التنیسي)2(
، داودأبي (ـ د ص ق  162> : 91: 2يف هتذیب التهذیب 

بن مسافر ین راشد  جعفر) والنسائي، وابن ماجة 
                                                                    ..التنیسي، أبو صاحل اهلذيل موالهم 

    .صاحل : النسائي قال    
 شیخ : أبو حامت وقال    

نه، یكتب عنه ابن عی: ابن حب ان يف الثقات وقال وذكره
 .أخطأ  رمبا

 < 254ابن یونس مات يف احملرم سنة  قال
هتذیب  ،161: 8إىل ترمجته يف الثقات البن حب ان  جعروا

الكاشف يف معرفة  ،164: 1، تقریب التهذیب 108: 5الكمال 
: 19تاریخ اإلسالم  ، 296: 1كتب الستة المن له روایة يف 

99 . 
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فدیك ـ بالتصغري ـ أبو إمساعیل املدني 
رجال الصحاح  من: هـ  200املتوىف سنة 

بن حب ان يف اوذكره ، ، وثقه ابن معنيةالست
 . )1(الثقات

یعقوب بن عبد اهللا الزمعي  بنـ موسى 4
من رجال أبي داود،  :أبو حمم د املدني

والبخاري : الرتمذي، وابن ماجة، والنسائي
بن معني، وابن ايف األدب املفرد، وثقه 

                                       
ترمجه غري واحد، : ، أبي فدیكمسلمحمم د  بن إمساعیل بن )1(

بن  حمم د) الستة(ع >: 52: 9قال ابن حجر يف هتذیب التهذیب 
 موالهمفدیك، وامسه دینار الدبلي إمساعیل بن مسلم بن أبي 

 ..أبو إمساعیل املدني 
 .لیس به بأس : النسائي قال

 .ابن حب ان يف الثقات  وذكره
 . مات سنة مائتني : البخاري قال

 .سنة إحدى ومائتني : مرة، وقال 199وقال ابن سعد سنة 
 ثقة : وقال ابن معني: قلت

                                 < ةكان كثري احلدیث، ولیس حبج : سعد نبا وقال
، التاریخ 437: 5الطبقات الكربى : ه يفتإىل ترمج رجعاو

، أضواء 328: خالصة تذهیب هتذیب الكمال ،37: 1الكبري 
، 42: 9البن حب ان  الثقات، 450: 4البیان للشنقیطي 
، سري أعالم 345: 1، تذكرة احلفاظ670: 2التعدیل والتجریح

: 7، لسان املیزان56: 2، تقریب التهذیب486: 9 النبالء
، 147: 2، الوايف بالوفیات350: 13، تاریخ اإلسالم352

، تأریخ خلیفة 117: 1ابن معني تأریخ، 65: 2شذرات الذهب
 .623: 13، تاج العروس386: بن اخلیاط
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 . )1(ابن حب ان يف الثقات وذكرهالقطان، 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص  بنـ هاشم 5

الصحاح من رجال : 144الزهري املدني املتوىف
بن معني، والنسائي، ا وثقه، ةالست

                                       
رمجه غري واحد، قال ابن ت: بن یعقوب الزمعي موسى )1( 

البخاري يف ( 4 نسخة> : 337 : 10 حجر يف هتذیب التهذیب
 ) ربعةألوااألدب املفرد 

عقوب بن عبد اهللا بن وهب بن زمعة بن األسود یبن  موسى
أسد بن عبد العزى األسدي الزمعي أبو حمم د   بنبن املطلب 

 .املدني 
 .ثقة : الدوري عن ابن معني قال

 .ضعیف احلدیث، منكر احلدیث : ينیعلي  بن املد وقال
هو صاحل، روى عنه ابن : ي داوداآلجري عن أب وقال

  Ãوذكره ابن. جمهولون  مشائخمهدي، وله 
Ä  حب ان يف الثقات. 

 .مات يف آخر خالفة أبي جعفر املنصور : ابن سعد وقال
 .ي ولیس بالق: وقال النسائي: قلت
 .ال بأس به عندي، وال بروایاته : ابن عدي وقال
                                   . ه مل یعجبهسألت أمحد عنه، فكأّن: ثرماأل وقال
ال : دحيیى فیه، قال أمحواختلف أمحد : الساجي وقال

 ،یعجبين حدیثه 
 .< ثقة : ابن القطان وقال

، اللباب يف 164: 3نساب للمعانياأل: إىل ترمجته يف وارجع
، الثقات البن 298: 7، التاریخ الكبري74: 2 نساباأل هتذیب
، الكامل البن 224: مصارلماء األ، مشاهري ع458: 7حب ان
 ،230: 2، تقریب التهذیب11: 35، هتذیب الكمال342: 6عدي

 .  501: 7لسان املیزان 
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 .)1(والعجلي، وغريهم
الصحیح ـ كما يف  :عبد اهللا بنـ عتبة 6

عبد اهللا : إسناد احلاكم والبیهقي وغريمهاـ
قتل یوم : عتبة بن زمعة األسدي بنبن وهب 

                                       
ترمجه غري واحد، قال : الزهريهاشم بن هاشم بن عتبة  )1(

بن  هاشم) الستة(>: 19: 11التهذیب  ابن حجر يف هتذیب
 هاشم :ویقال. املدني  هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري

 .بن هاشم بن هاشم، وهو أصح 
 .لیس به بأس : صاحل بن أمحد عن أبیه قال
 .ثقة : ابن معني والنسائي وقال

مات سنة أربع : ابن حب ان يف الثقات، وقال وذكره
 .ربعني ومائة أو

ربعني أمسعت منه سنة سبع و: أمحد بن حنبل عن مكي وقال
. 

: أهل املدینةوقال ابن سعد يف الطبقة اخلامسة من : قلت
ولد، فولد هاشم بن هاشم  م مه ُأهاشم بن عتبة ُأ بنهاشم 

روى هاشم عن عامر  وقدعمرو بنت سعد،  م مه ُأبن هاشم، وُأ
 ..بن سعد وغريه 

                                     .هاشم بن هاشم بن عتبة مدني ثقة : العجلي وقال
                                                          .< لیس به بأس : البزار وقال

، معرفة 233: 8التاریخ الكبري : إىل ترمجته يف وارجع
، 584: 7، الثقات 103: 9، اجلرح والتعدیل 324: 2الثقات 

، 1347: 3والتجریح  التعدیل، 221: مصارمشاهري علماء األ
، 129: 27الوايف بالوفیات Ã Ä،261: 2تقریب التهذیب 

: 1، معجم الرجال واحلدیث 408: تذهیب هتذیب الكمال الصةخ
: 2كتب الستة ال، الكاشف يف معرفة من له روایة يف 233
 . 317: 9، تاریخ اإلسالم  296: 6، سري أعالم النبالء 332
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الدار، من رجال الرتمذي وابن ماجة، ذكره 
بن معني كما اابن حب ان يف الثقات، ووثقه 

 . )1(بن أبي حامتار، ذكره م
  

  صحيح كما صححه هو، رجاله كماالح إسناد
زید  بنعبد الرمحن بن عیسى  بنـ علي  1

بن ماتي أبو احلسني الكاتب الشیباني 
وحد ث هبا عن أمحد بن  بغدادقدم : الكويف

عن  347حازم بن أبي غرزة الغفاري، توىف 
، ترجم لـه احلافظ سنةمثان وتسعني 

وذكر مشاخيه والرواة عنه فقال البغدادي، 
بن اجلوزي يف ا ووثقه، <ثقة كان>

                                       
ترمجه غري واحد، قال : األسدي عتبةعبد اهللا بن وهب بن )1(

رتمذي ال(ص ق  ت>: 64: 6ابن حجر يف هتذیب التهذیب 
 ) . وابن ماجة ،والنسائي يف خصائص علي 

املطلب بن اسد بن  بنسود عبد اهللا بن وهب بن زمعة بن األ
 .كرب عبد العزى األسدي، وهو أصغر، وأخوه عبد اهللا األ

 .یوم الدار  قتل
 .بين أسد  فكان عری: الزبري بن بكار قال

 <..ابن حب ان يف الثقات  وذكره
، الكاشف يف 545: 1تقریب التهذیب : إىل ترمجته يف وارجع

، التاریخ 606: 1كتب الستةالمعرفة من له روایة يف 
: 5حب ان، الثقات البن 188: 5والتعدیل، اجلرح 218: 5الكبري

 .  273: 16، هتذیب الكمال48
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 .)1(املنتظم
أمحد بن حازم بن أبي  عمروـ أبو  2

ذكره : 276غرزة الغفاري الكويف املتوىف 
< متقنًا كان>: وقال الثقاتابن حب ان يف 

سناده إالذهيب يف تذكرة احلفاظ وذكر ب ذكره
اد وما حدیث صحیح اإلسن هذا>: حدیثًا فقال

 . )2(<خرجوه يف الكتب الستة

                                       
قال  ،ترمجه غري واحد: الشیبانيعلي  بن عبد الرمحن  )2(

الشیخ : ماتيÃ Äنبا>: 566: 15الذهيب يف سري أعالم النبالء 
ر أبو احلسني، علي  بن عبد الرمحن بن عیسى بن الثقة املعم 

 .الكويف الكاتب، موىل آل زید بن علي  العلوي ماتيزید بن 
إبراهیم بن عبد اهللا العبسي، وإبراهیم : ببغداد عن حدث

 .، وأمحد بن أبي غرزة، واحلسني بن احلكم العنبسبن أبي 
احلسن احلمامي، وحمم د بن احلسني  عنه ابن رزقوبه، وأبو حدث

  .، وأبو علي  بن شاذان، ومجاعة القطان
ربعني أو ل سنة سبع وتويف يف ربیع األ: اخلطیب وقال وثقه
 .< ، وله مثان وتسعون سنةوثالمثائة
، تاریخ بغداد   86: 3شذرات الذهب : إىل ترمجته يف وارجع

، 291 :8، املنتظم 899: 3، تاریخ مدینة دمشق 32: 12
، تاج العروس 277: 2يف خرب من غرب، العرب 199: 7كمال اإل
20 :176 . 
: 2: وارجع إىل 594: 2تذكرة احلفاظ   44: 8الثقات )2(

، سري 48: 2اجلرح والتعدیل  ،186: 1معجم املؤلفني  594
، الوايف 249: 20، تاریخ اإلسالم  239: 13أعالم النبالء 

، تاج 66: 11هایة ، البدایة والن185: 6بالوفیات 
 . 117: 8العروس 
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 )1(خملد بن خملد القطواني بنـ خالد 3
اهلیثم البجلي موالهم الكويف املتوىف  أبو
، قال عثمان ةمن رجال الصحاح الست: 213
ابن  وذكره، <ثقة صدوق هو>: أبي شیبة بن

: العجليشاهني وابن حب ان يف الثقات، وقال 
، <احلدیثفیه قلیل تشیع، وكان كثري  ثقة>

يف احلدیث إال  أّنه  ثقة>: وقال صاحل جزرة
 كان>: بن سعدا، وقال <لغلواكان متهمًا ب

طًا، وكتبوا عنه يف التشیع مفر  متشیعًا
 .)2(<للضرورة

                                       
 .)املؤلف( بالكوفةنسبة إىل قطوان موضع )1(
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : خالد بن خملد القطواني)2(

(  قـ خ م كد ت س  221>: 101: 3يف هتذیب التهذیب 
والرتمذي،  البخاري، ومسلم، وأبي داود يف مسند مالك، 

لد القطواني، أبو بن خم خالد) ماجة بنوالنسائي، وا
                                                           ...اهلیثم البجلي موالهم الكويف 

Ã 
Äلـه أحادیث : محد بن حنبل عن أبیهأعبد اهللا بن  قال

 .مناكري 
                                                 .یكتب حدیثه : أبو حامت وقال
 .صدوق، ولكنه یتشیع : ي عن أبي داوداآلجر وقال
 .ما به بأس : عثمان الدارمي عن ابن معني وقال
هو من املكثرین، وهو عندي إن شاء اهللا : ابن عدي وقال

          . به بأسال 
مل أجد حدیثه : ابن عدي بعد أن ساق لـه أحادیث وقال
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 .على حفظه  ولعلها توهم منه أو محال  ،ذكرتهأنكر مم ا 

طًا يف كان متشیعًا، منكر احلدیث، مفر : ابن سعد لوقا
 . التشیع، وكتبوا عنه للضرورة 

ثقة، فیه قلیل تشیع، وكان كثري احلدیث : العجلي وقال
. 

ثقة يف احلدیث إال  أّنه كان : صاحل بن حمم د  جزرة وقال
 . بالغلومتهمًا 
 .كان شتامًا، معلنًا لسوء مذهبه : اجلوزجاني وقال
عندك أحادیث يف مناقب الصحابة : قلت لـه: عنياأل وقال
نون ليف املثالب او املثاقب، یعين باملثلة ال با قل: ؟ قال

.. 
يف حدیثه بعض املناكري، وهو عندنا يف عداد : زدياأل وقال

 . الصدقأهل 
وذكره ابن .. هو ثقة صدوق : ابن شاهني يف الثقات وقال
 <.. الثقاتحب ان يف 
بن  خالد>: 398: قدمة فتح الباريابن حجر يف م وقال

من كبار شیوخ البخارى، : الكويف أبو اهلیثم القطوانيخملد 
ثقه، فیه : قال العجلي. روى عنه، وروى عن واحد عنه 

وقال صاحل . كان متشیعًا مفرطًا : تشیع، وقال ابن سعد
وقال . هًا بالغلو يف التشیع تأّنه كان م ال إثقة : جزرة
. أّنه یتشیع  ال إصدوق : داود أبووقال .  لـه مناكري: أمحد

     . یكتب حدیث وال حيتج به : وقال أبو حامت
خذ فقد قدمنا أّنه إذا ثبت األ التشیعما أ: قلت

                                                                        .< .. رأیةما ومل یكن داعیة إىل ی داء ال یضره، ال ساألو
أنظر يف فهم القوم وفقههم حیث یقولون بأنا كتبنا 

وإذا كان یشتم ! فاذا كان شیعیًا مفرطًا ةعنه للضرور
فأي قیمة !! واذا كان یذكر مثالب الصحابة!! الصحابة

ا بانا نكتب عنه للضرورة؟    وتقولو الـه حتـّى تأتو
كانت  فاي ضرورة دعت للكتابه عم ن خيالف مبانیكم ـ إّن
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يف كلمات رجال اجلرح يف  التهافتإىل  أنظر
، <قلیل تشیع فیه>: الرجل، هذا یقول

، <متهمًا بالغلو كان>: یقولوآخر 
، <طًا يف التشیعمفر  كان>: ولوالثالث یق

فأي قیمة يف سوق االعتبار هلذه النعرات 
الطائفیة، وإىل الغایة مل نعرف حنن أي 

هي اليت أجلأت أئمة الصحاح لكتابة  ضرورة
 !؟احلدیث للرجل

ة ، وأمانته، وعلمه بالسّنثقته، هي نعم
. 
  

  البيهقي الحافظ مشيخة
هللا حمم د بن عبد اهللا أبو عبد ا احلاكمـ 1

                                                                                               
 !لكم مبان  ـ ؟

، 102: خالصة تذهیب هتذیب الكمال: إىل ترمجته يف وارجع
، التاریخ 105: ریخ ابن معنيا، ت406: 6الكربى  الطبقات
: 3، اجلرح والتعدیل 332: 1 الثقات، معرفة 174: 3الكبري 

التعدیل والتجریح  34: 3 الكامل  224: 8، الثقات 354
، الكاشف يف معرفة 163:  8، 152: 7 الكمالإكمال  566: 2

  Ãمن له
  
Ä  سري  406: 1، تذكرة احلفاظ 368: 1ة تكتب السالروایة يف

تقریب  640: 1میزان االعتدال  217: 10 النبالءأعالم 
: 4للسمعاني  نساباأل، 48: ، حبر الدم263: 1التهذیب 

الوايف  137: 15، تاریخ اإلسالم  47: 3، اللباب 525
 . 167: 13 بالوفیات
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: 405البیع املتوىف ناب ،احلافظ النیسابوري
ص  نالدنیا املتفق على ثقته كما  مسند

علیه اخلطیب، والذهيب، وابن كثري، 
 . )1(وآخرون

أبو بكر أمحد بن احلسن بن  القاضيـ 2
أمحد احلرشي النیسابوري احلريي الشافعي 

كان رئیسًا : وله ست وتسعون سنة 421املتوىف
 الفقه، انتهى إلیه علو حمتشمًا إمامًا يف

، فروى عن أبي علي  املیداني، سناداإل
بن اواألصم وطبقتهما إىل آخر ما ذكره 

 . )2(لدى ترمجته يف شذرات الذهب العماد

                                       
، قال اخلطیب »غري واحد ترمجه«: احلاكم النیسابوري)1(

  البغدادي يف تاریخ بغداد
بن حمم د  بن محدویه بن نعیم بن  اهللابن عبد  حمم د>: 93: 3

 .احلكم الضيب، یعرف بابن البیع 
من أهل الفضل والعلم واملعرفة واحلفظ، وله يف علوم  كان

 .< ..عدة  مصنفاتاحلدیث 
، اللباب يف 432: 1نساب للسمعاني األ: ته يفإىل ترمج وارجع
عیان ، وفیات األ198: 1نساب البن االثري اجلزري األ هتذیب

، تذكرة احلفاظ للذهيب 201: 4خلكان  البنوأنباء الزمان 
، هدیة العارفني 259: 3، الوايف بالوفیات للصفدي 1038: 3
، 227: 6عالم للزركلي ، األ238: 10 املؤلفني، معجم  59: 2

يف شرح اجلامع الصغري  القدیر، فیض 122: 28تاریخ اإلسالم  
1 :34 . 
: احلرشي النیسابوري احلسنالقاضي أبو بكر أمحد بن )2(

: 3ترمجه غري واحد، قال ابن العماد احلنبلي يف الشذرات 
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احلسن بن حامد بن احلسن بن  حمم دـ أبو 3
حامد بن احلسن بن حامد البغدادي األدیب 

 . )2(صدوقًا قلیل احلدیث كان )1(: 407املتوىف
بن یعقوب األصم  حمم دـ أبو العب اس 4

حافظ، إمام، ثقة، : 346النیسابوري املتوىف

                                                                                               
  .مامًا يف الفقهإرئیسًا حمتشمًا،  كان>: 371

داني، یاملسناد، فروى عن أبي علي  إلیه علو اإل انتهى
ببغداد عن أبي الولید الفقیه،  وأخذ ، وطبقتهماصم، ألاو

روى عنه  ،نیسابورضاء قصول والكالم، وويل وحذق يف اال 
 .< ..احلاكم يف تارخيه 

غزیر  فاضل>: بقوله 298: 2نساب السمعاني يف األ ووصفه
 < العلم

، معجم 365: 17سري أعالم النبالء : إىل ترمجته يف وارجع
، طبقات 141: 3 يف خرب من غرب، العرب  331: 2 نالبلدا
: 6، الوايف بالوفیات 422: 1سنوي ، طبقات األ6: 4 السبكي

306 . 
كذا أرخه اخلطیب يف تاریخ بغداد  ، وأرخه ابن اجلوزي  )1(

 اجلوزيإذ ابن ، ، والصحیح ما يف التاریخ385يف املنتظم 
 . ) املؤلف(أخذ منه كما یظهر من الرتمجة 

غري واحد، قال اخلطیب البغدادي  ترمجه: أبو حمم د  األدیب)3(
بن حامد بن  احلسنبن حامد بن  احلسن>: 314: 7يف تارخيه 

 .ن بن حامد بن احلسن بن حامد أبو حمم د  األدیب ساحل
ثين عنه حمم د  بن حد . علي  بن حمم د  بن سعید املوصلي  مسع

وال ، وإلیه ینسب وكان صدوقًا، وكان تاجرًا مم الصوريعلي  
 .< ببغداد الزعفرانيخان ابن حامد الذي يف درب 

، تاریخ 48: 13تاریخ مدینة دمشق : يف تهإىل ترمج وارجع
: 11، البدایة والنهایة البن كثري 157: 28اإلسالم  للذهيب

 . 32: 9 اجلوزي، املنتظم البن 361
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يف اإلسالم  حدث>: احلاكم قالحمدث الشرق، 
ستًا وسبعني سنة، ومل خيتلف يف صدقه وصحة 

 )2(بن خزميةاوثقه إمام األئمة .  )1(<مساعه
: ابن أبي حامت كما يف تذكرة الذهيب وقال

 .)3(<أّنه ثقة صدوق بلغنا>
من رجال الرتاجم يف  ُأمةلـه  ترجم
 . )4(معامجهم

                                       
 . 861: 3تذكرة احلفاظ )4(
 . املصدر السابق)5(
 . 862: 3حلفاظتذکرة ا)1(
الذهيب يف  قال ،صم ترمجه غري واحداأل حمم د بن یعقوب)2(

دث حماملفید الثقة  اإلمام: صماأل>: 860: 3تذكرة احلفاظ 
یوسف بن معقل بن  بنأبو العب اس حمم د  بن یعقوب  قالشر

وكان یكره أّن . موي موالهم املعقلي النیسابوري سنان اال 
 .صماأل لـهیقال 

ولدت : ، مسعته یقولةصره بال مدافععوكان حمدث : احلاكم قال
 .ربعني ومائتني أسبع و سنة

حدث يف اإلسالم ستًا وسبعني سنة، ومل خيتلف يف : احلاكم قال
ده، جوصحة مساعه، وهو بضبط والده أذن سبعني يف مس صدقة

 .. النفسوكان حسن اخللق، سخي 
مسعت : ومسعت حمم د  بن الفضل بن حزمية قال: احلاكم قال
: ئمة وسئل عن كتاب املبسوط للشافعي ؟ فقالاأل إمامجدي 

ثقة، قد رأیته یسمع  هّنإفصم، امسعوه من أبي العب اس األ
 .مبصر 

مسعت عبد الرمحن بن أبي : یقول ظفاأبا أمحد احل ومسعت
غري أبي العب اس  ما بقي لكتاب املبسوط راو : یقولحامت 
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  :بن عساكراأسانيد الحافظ  مشيخة

أیوب بن یوسف بن احلسن أبو  بنـ یوسف 1
قال : 535یعقوب اهلمداني نزیل مرو املتوىف 

 أبو>: طبقاته وابن األهدل يفالسخاوي 
الفقیه، الزاهد، العامل، : یعقوب اهلمداني

، )1(<امات والكرامات، صاحب املقالرباني
إىل غريها من مجل الثناء علیه املذكورة يف 

 اجلنانالشذرات، والنجوم الزاهرة، ومرآة 
 . )2(وغريها

                                                                                               
 .. الوراق، وبلغنا أّنه ثقة صدوقًا

< ربعني وثالمثائة رمحه اهللاأيف ربیع اآلخر  سنة ست و ويفتو
.               

يف  ، العرب179: 1نساب للسمعانياأل :إىل ترمجته يف وراجع
، سري أعالم 145: 5، الوايف بالوفیات 273: 2خرب من غرب

مدینة دمشق  ، تاریخ83: 3، شذرات الذهب 452: 15النبالء 
 نساباأل، اللباب يف هتذیب 145: 7لي عالم للزرك، األ158: 1
: 8، املنتظم البن اجلوزي 520: 8، الكامل يف التاریخ 70: 1

 .من املصادر وغريها، 287
 . 269: 4شذرات الذهب  )1(
غري واحد، قال السمعاني يف  ترمجه: أبو یعقوب اهلمداني)2(
بن  احلسنيبن أیوب بن یوسف بن  یوسف> :412: 1نساب األ

بعلمه،  اني البوزجنردي، كان إمامًا ورعًا عامال وهرة اهلمد
یة، وله كالم حوال واملقامات اجلّل، صاحب األاملسلمنية على حج 

 .املریدین الصادقني مبرو  تربیةعلى اخلواطر، وإلیه انتهت 
يف غريه من  جيتمعواجتمع عنده يف رباطه من العلماء ما مل 
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حمم د بن علي  بن حمم د بن  احلسنيـ أبو 2
هتدي باهللا العب اسي املعروف ملعبید اهللا بن ا

: عن مخس وتسعني سنة 465الغریق املتوىف بابن
 وكانعنه،  كتبت>  :قال احلافظ اخلطیب

فاضال ، نبیال ، ثقة، صدوقًا، وويل القضاء 
ن مم  وهومبدینة املنصور وما اتصل هبا، 

اشتهر ذكره، وشاع أمره بالصالح والعبادة 

                                                                                               
 .البقاع 
املستقیم  هزمًا لطریقمن صغره إىل حني وفاته ال وكان

 .واالشتغال بالعلم والعمل  واخللوةوالعبادة 
شرین جزءًا، عمنه الكثري، ونسخت عنه خبطي أكثر من  عتمس

ربعني أو إحدى وأبوزجنرد يف سنة أربعني  والدتهوكانت 
غیس يف شهر ربیع باذربعمائة، ووفاته ببامئني قصبة أو

   . <، ومحل إىل مرو ودفن هبا535ل سنة األو 
  :إىل ترمجته يف وارجع

، معجم 269: 4، شذرات الذهب 219: 8عالم للزركلي األ 
، الكامل 186: 1نساب ، اللباب يف هتذیب األ507: 1البلدان 

عیان وانباء الزمان البن ألا، وفیات 80: 11 التاریخيف 
، الوايف بالوفیات 396: 36، تاریخ اإلسالم  78: 7خلكان 

: 4يف خرب من غرب، العرب 66: 20لنبالء ، سري أعالم ا47: 29
البدایة  264: 3، مرآة اجلنان 55: 52اإلسالم  دول، 97

 . املصادر، وغريها من 270: 12والنهایة 
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 .)1(<هاشمراهب بين : حّتى كان یقال لـه
صاحلًا،  كان>: بردي تغريابن  وقال

: اجلوزي، وقال ابن <عاملًا، زاهدًا ثقة
ینًا، كثري الصالة والصوم، ، دثقة كان>

  وكان غزیر العلم والعقل، كثري
  

                                       
 . 324: 3تاریخ بغداد   )2(
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غزیر الدمعة، قد  .القلبالتالوة، رقیق 
 .)2)(1( <رحل إلیه الطلبة من اآلفاق

أمحد بن علي  بن أمحد بن  غالبـ أبو 3
عن  527لي املتوىف بالبناء البغدادي احلن

من مشایخ احلافظ ابن : عامًا ومثاننياثنني 
: شیوخه ـ  يف املنتظم ـ بعد عد اجلوزي قال 

 . )1)(3(<منه احلدیث، كان ثقة مسعت>

                                       
غري واحد، قال اخلطیب البغدادي  ترمجه: ابن املهتدي باهللا)1(

عبید اهللا بن بن علي  بن حمم د  بن  حمم د>: 323: 3يف تارخيه 
عبد الصمد بن املهتدي باهللا أبو احلسني اهلامشي اخلطیب، 

 .بابن الغریق املعروف
أبا احلسن الدارقطين، وأبا حفص بن شاهني، وعلى بن عمر  عمس

، وحمم د بن یوسف بن دوست، وابن حبابة، ویوسف السكري
 ..القواس 

عنه، وكان فاضال ، نبیال ، ثقة، صدوقًا، وويل  تكتب 
 اشتهرن اتصل هبا، وهو مم  ومااملنصور   مبدینةقضاء ال

: ى كان یقال لـهذكره، وشاع أمره بالصالح والعبادة، حّت
ل یوم من ذي القعدة من سنة يف أو  ولدراهب بين هاشم، 

  .< سبعني وثالمثائة، مسعته یقول ذلك
عالم ، األ241: 18سري أعالم النبالء : إىل ترمجته يف وارجع
: 31، تاریخ اإلسالم  54: 1، معجم املؤلفني 376 :6 للزركلي

 ، العرب11: 4، شذرات الذهب 101: 4 بالوفیات، الوايف 186
، 510: 9 املنتظم، 274: 1، دول اإلسالم 260: 3يف خرب من غرب

 . 88: 10الكامل يف التاریخ 
 . 510: 9املنتظم البن اجلوزي  )2(
 .ملصدر السابقا)3(
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عبد الصمد بن علي  بن  الغنائمـ أبو 4
حمم د املأمون اهلامشي العباسي البغدادي 

كان ثقة، نبیال ، مهیبًا، : 465املتوىف 
تعلوه سكینة ووقار، كما يف املنتظم 

 . )2(والشذرات

                                                                                               
غري واحد، قال الذهيب يف السري  رمجهت: أبو غالب البناء)1(
الصاحل  الشیخ: ـ أبو غالب ابن البنا 352> :603: 19

علي   أبيالثقة، مسند بغداد، أبو غالب أمحد بن اإلمام 
 .بن أمحد بن عبد اهللا بن البناء البغدادي احلنبلي  احلسن

أبا حمم د  اجلوهري، وتفرد عنه باجزاء عالیة، والقاضي  مسع
راء، وأبا الغنائم بن املأمون، وأبا احلسني فال یعلىأبا 

بن الغریق، ووالده أبا علي ، وله مشیخة بانتقاء احلافظ 
يف : یلقمات يف صفر، و. من بقایا الثقات  وكانابن عساكر 

 .< ومخسمائة وعشرینربیع سنة سبع 
، 257: 10املنتظم البن اجلوزي : إىل ترمجته يف وارجع
: 2، دول اإلسالم 69: ة ابن اجلوزي، مشیخ23: 4الذهبشذرات 

، 71: 4يف خرب من غرب، العرب 1288: 4، تذكرة احلفاظ 48
 .وغريها من املصادر 

ترمجه غري واحد، قال : البغدادياسي أبو الغنائم العب )1(
: ابن املأمون ـ 107>: 221: 18الذهيب يف سري أعالم النبالء 

لغنائم عبد اإلمام الثقة، اجللیل املعمر، أبو ا الشیخ
علي  بن حمم د  بن احلسن بن الفضل بن املأمون بن  بنالصمد 

 . ، شیخ احملدثني ببغداد البغدادياسي، الرشید اهلامشي، العب 
كان ثقة، صدوقًا، نبیال ، : أبو سعد السمعاني قال

الصمت، تعلوه سكینة ووقار، وكان رئیس آل  ريكثبًا، مهی 
إلیه الناس،  ورحلاملأمون وزعیمهم، طعن يف السن، 

 ..وانتشرت روایته يف اآلفاق 
 .كان صدوقًا، وكتبت عنه : اخلطیب قال
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د بن بطة أبو بن حمم د بن حمم  اهللاـ عبید 5
عبد اهللا العكربي الفقیه احلنبلي املتوىف 

الكبري، احلافظ املصنف، صنف  اإلمام: 387
ة، العبد الصاحل، كتابًا كبريًا يف السّن

الدعوة، مسع احلدیث، ورزقه اهللا من  مستجاب
 . )1(املعرفة والفهم به شیئًا كثريًا

                                                                                               
افظ ـــد  احلــسألت إمساعیل بن حمم : انيــالسمع الــق

شریف حمتشم، : فقال     ملأمون؟ ا ن أبي الغنائم بنــع
 . ثقة، كثري السماع 

ولد أخي أبو الغنائم : عبد الكرمي بن املأمون وقال
 .وثالمثائة وسبعنية ست سن

 .< ربعمائةأيف سابع عشر شوال، سنة مخس وستني و مات
، تاریخ 88: 10كامل يف التاریخ ال: إىل ترمجته يف وارجع
، املنتظم البن 272: 18، الوايف بالوفیات 169: 31اإلسالم  
، 6: 4شذرات الذهب  274: 1 اإلسالم، دول 508: 9اجلوزي 

 .وغريها من املصادر 
ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف : عبد اهللا بن بطة احلنبلي)1(

 اإلمام: ـ ابن بطة 389>: 528: 16 سري أعالم النبالء 
، أبو عبد العراقث، شیخ القدوة، العابد الفقیه احملد 

بن حمم د  بن حمم د  بن محدان العكربي احلنبلي،  اهللاهللا، عبید 
 . ثالث جملدات يف  الكربىبانة ابن بطة، مصنف كتاب اإل

بي ذر بن أعن أبي القاسم البغوي، وابن صاعد، و روى
بكر بن زیاد النیسابوري، وإمساعیل  وأبيالباغندي، 

 .ومجاعة .. الوارق، والقاضي احملاملي 
عنه أبو الفتح بن أبي الفوارس، وأبو نعیم  ثحد 

.. زجي وعبد العزیز األ ،زهرياهللا األ عبیدوصبهاني، األ
 . وآخرون 
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عبد اهللا بن حمم د بن عبد  القاسمـ أبو 6
ببغداد وله   317بغوي املتوىفالعزیز ال

مسند الدنیا، : سنني وشهر وثالثمائة 
 كان>: احلافظ الثقة، قال احلافظ اخلطیب

، )1(<ًا، عارفًاثقة، ثبتًا، مكثرًا، فهم 
وحكى عن موسى بن هارون، ّملا سئل عن أبي 

صدوق، لو جاز  ثقة>: القاسم البغوي
فوق الثقة لقیل : أن یقال لـه نساناإل

یا أبا عمران، فإّن هؤالء : لتق. لـه 
، ووثقه )2(<حيسدونه: قال فیه؟یتكلمون 

بن اوقال . أبو بكر حمم د بن علي  النقاش 
                                                                                               

مل أر يف شیوخ احلدیث : عبد الواحد بن علي  العكربي قال
  Ãأحسن هیئة من  غريهموال يف 

Ä ابن بطة رمحه اهللا.                                                                   
ّملا رجع ابن : حدثين أبو حامد الدلوي قال: اخلطیب قال

يف سوق، وال  ر مل ی  الزم بیته أربعني سنة، الرحلةبطة من 
باملعروف، مل یبلغه خرب  ارًاأم يف عید، وكان  إّلارؤي مضطرًا 

 .< غريه  إّلامنكر 
، هدیة 8: 1إیضاح املكنون : إىل ترمجته يف وارجع
، معجم املؤلفني 197: 4عالم للزركلي ، األ647: 1العارفني 

 نساب، اللباب يف هتذیب األ368: 1نساب للسمعاني، األ245: 6
، تاریخ مدینة دمشق 271: 19، الوايف بالوفیات 160: 1
، 112: 4، لسان املیزان 15: 3، میزان االعتدال 105: 38

 .) بط(مادة  199: 10تاج العروس 
 . 110: 10تاریخ بغداد   )1(
 . 114: 10  املصدر السابق)2(



مأتم في بيت السيدة أُم سلمة أُم المؤمنين                                               ) 11(
265 

  

حكى كلمة  ُثم ثقة، حافظًا،  كان>: كثري
بن ا قال>:موسى بن هارون املذكورة فقال 

يف  تدخلأحادیثه : أبي حامت وغريه
 . )2)(1(<الصحیح

                                       
 .  185: 11البدایة والنهایة )1(
ترمجه غري : البغوي العزیزي عبدعبد اهللا بن حمم د  بن )2(

ـ  5238>: 110: 10واحد، قال اخلطیب البغدادي يف تارخيه 
عبد اهللا بن حمم د  بن عبد العزیز بن املرزبان بن سابور بن 

 .شاه نشاه
بن اجلعد، وخلف بن  يصل، ولد ببغداد، ومسع علاأل بغوي
حوص ، وحمم د بن عبد الوهاب احلارثي، وأبا األالبزارهاشم 

بن حمم د  بن عائشة  اهللایان البغوي، وعبد حمم د  بن ح
 .التمیمي 

بن إسحاف  عنه حيیى بن حمم د  بن صاعد، وعلي  روى
بن قانع، وحبیب بن احلسن  قيالبا وعبداملادراني، 

بن مالك  بكرالغزار، وحمم د بن عمر بن اجلعابي، وأبو 
                                           ..القطیعي
                                                                    ...ًا، عارفًا رًا، فهم مكث، ثبتًا، ثقة وكان

Ã 
Ä محد بن أا نثعلي  بن أمحد بن علي  املؤدب، حد ثينحد

ثنا احلسن بن عبد الرمحن بن خالد ، حد النهاونديإسحاق 
م د  البغوي عبد اهللا بن حم ىوازال یعرف يف اإلسالم حمدث : قال

عن  واحملفوظه تويف سنة عشر وثالمثائة، ّنإيف قدم السماع، ف
موسى بن هارون توثیق البغوي، وثناؤه علیه، ومدحه لـه 

... 
مسعت موسى بن هارون سئل عن أبي : ي یقولنشنااأل عن

سحاق بن إإنه یروي عن : یل لـهقو منیعالقاسم بن 
 إمساعیل الطالقاني وغري؟
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طوسي أبو مسلم بن سعید ال بنـ علي  7
من رجال : 253احلسن نزیل بغداد املتوىف

داود، والنسائي، وثقه  وأبيالبخاري، 
بن حب ان يف االدارقطين، وذكره 

 .)2)(1(الثقات

                                                                                               
ّن یقال إلنسان أّنه فوق الثقة لقیل لو جاز أ: فقال

 ...نسمع ألبي القاسم بن منیع، وقد مسع ومل 
 یا أبا عمران، فاّن هؤالء یتكلمون فیه؟: قلت 

، مسع ابن عائشة ومل نسمع، وذهب به نهحيسدو: فقال
 .. احلق  إّلانا، ابن منیع ال یقول ب یذهبإلیه، ومل 

سأل الدارقطين وذكر أبو عبد الرمحن السلمي أّنه : قلت
ئمة، ثبت، أقل ثقة، جبل، إمام من األ  :عن البغوي، فقال

 ..املشایخ خطأ 
 .< سنة سبع عشرة وثالمثائة  مات

، سري أعالم 737: 2تذكرة احلفاظ : إىل ترمجته يف وارجع
، طبقات 228: 3، الكامل البن عدي 440: 14 النبالء

يف خرب لعرب ، ا161: 8 التاریخ، الكامل يف 190: 1احلنابلة 
 2، میزان االعتدال 192: 1، دول اإلسالم 170: 2 من غرب

، وغريها 96: 8املنتظم  163: 11والنهایة  البدایة، 492:
 .من املصادر 

 . 473: 8الثقات )1(
واحد، قال  ترمجه غري: الطوسيعلي  بن مسلم بن سعید )2(

ـ خ د س  624>: 334: 7ابن حجر يف هتذیب التهذیب 
بن مسلم بن سعید  علي ) والنسائي ، وأبي داود البخاري،(

 .الطوسي، أبو احلسن نزیل بغداد 
عن یوسف بن یعقوب بن املاجشون، وهشیم، وابن  روى

، وعباد بن عباد، وابن منري، العوامبن  وعباداملبارك، 
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 الثاني  إسناده مشیخة
الفضل بن أمحد الصاعدي  بنـ حمم د 1

النیسابوري أبو عبد اهللا الفرواي املتوىف 
 راوي ،مسند خراسان: سنة، عن تسعني 530

فقیه احلرم، كان ، صحیح مسلم عن الفارسي
ظرًا، حمد ثًا، واعظًا، ا، منمفتیًاشافعیًا، 

 )1(بن اجلوزياظریفًا، إىل آخر ما أثىن علیه 

                                                                                               
الصمد بن عبد  وعبدوحيیى بن زكریا بن أبي زائدة، 

 .وغريهم ..الوارث 
أبو داود، والنسائي، وروى عنه البخاري، و روى

وأبو .. عن زكریا الساجي عنه  مالكالنسائي يف مسند 
         ..القاسم البغوي 

لیس به بأس، وذكره ابن حب ان يف الثقات : النسائي قال
.                                             Ã 

Äوقال الدارقطين ثقة، ويف الزهرة روى عنه «: قلت
                        .< سبعة

، خالصة 473: 8الثقات البن حب ان : إىل ترمجته يف وارجع
، تاریخ 206: 6، اجلرح والتعدیل 277الكمال   هتذیبتذهیب 

، تقریب 1084: 3، التعدیل والتجریح  107: 12بغداد   
: 19، تاریخ اإلسالم  51: 7، لسان املیزان 703: 1التهذیب 

: 2ـه روایة يف الكتب الستة  ، الكاشف يف معرفة من ل219
 . ، وغريها من املصادر525: 11، سري أعالم النبالء 47
غري واحد، قال الذهيب يف سري  ترمجه: الصاعدي النیسابوري)1(

 . راويفال: 619: 19أعالم النبالء 
يت، مسند خراسان، فقیه فاإلمام، الفقیه امل الشیخ
أمحد بن حمم د  بن بن اعبد اهللا حمم د  بن الفضل  أبواحلرم، 

 .الشافعي النیسابوري راويفأبي العب اس الصاعدي ال
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. 
أمحد بن احلسني أبو بكر  احلافظـ 2

أحد : سنة  74عن  458البیهقي املتوىف سنة 
، كبريأئمة املسلمني، فقیه جلیل، حافظ 

 .زاهد ورع 
مرة، ومعاجم الرتاجم مبلئها  ريغ ذكرناه

                                                                                               
شیخ  ّنربعمائة تقریبًا، ألأربعني وأو ىحدإسنة  ولد

 .الصابوني أجاز لـه فیها  عثماناإلسالم أبا 
صحیح مسلم من أبي احلسني عبد الغافر بن حمم د   ومسع

 .. الفارسي
، حسن اعٍظ، و، مناظر هو إمام مفٍت: السمعاني قال

يف شیوخي مثله  ت، ومكرم للغرباء، ما رأیواملعاشرةخالق األ
 فقیه احلرم،: عبد الغافر يف سیاقه فقال وذكره ...

صول، احلافظ للقواعد، نشأ بني واال  الفقهالبارع يف 
والتفسري  صولاال الصوفیة، ووصل إلیه بركة أنفاسهم، درس 

جملس أبي املعايل،  على زین اإلسالم القشريي، ّمث اختلف إىل
 ..درسه ما عاش  والزم

 مسعت عبد الرشید بن علي  الطربي مبرو: السمعاني قال
راوي فإىل ال«: الف راوي قال ابن عساكر ويارفال: یقول

ّملا اجتمع  النواحيمن  دكانت رحليت الثانیة، وكان یقص
 .< ..سناد، ووفور العلم، وصحة االعتقاد فیه من علو اإل

، البدایة 249: 4شذرات الذهب : ترمجته يفإىل  وارجع
، هدیة 429: 2یضاح املكنون إ، 262: 12والنهایة البن كثري 

 وفیات، 46: 11، الكامل يف التاریخ 87: 2رفني االع
، دول 245: 4، معجم البلدان  29: 4عیان البن خلكان األ

، الوايف بالوفیات 83: 4خرب من غرب  يف، العرب 52: 2 اإلسالم
 .من املصادر  ، وغريها166: 6، طبقات السبكي 423: 4
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 . )1(ثناء علیه

                                       
 العمادترمجه غري واحد، قال ابن : أبو بكر البیهقي)1(

بكر أمحد بن احلسني بن  أبو>: 487: 3احلنبلي يف الشذرات 
ـ بضم اخلاء املعجهة وسكون قریة ببیهق ـ  اخلسروجرديعلي  

 . التصانیفالبیهقي الشافعي، صاحب 
أقرانه،  دكان واحد زمانه، وفر: ابن ناصر الدین قال
، وثقة، وعمدة، وهو شیخ خراسان، وله واتقانًاحفظًا، 

مساء والصفات، األ وكتابالسنن الكربى والصغرى واملعارف، 
ودالئل النبوة، واآلداب، والدعوات، والرتغیب والرتهیب، 

  .وغري ذلك والزهد
، ونقل وىل بنیسابورتويف يف عاشر مجادي األ : يف العرب وقال
إىل بیهق، وعاش أربعًا وسبعني سنة، لزم احلاكم  تابوته

أكرب شیوخه، ومسع  ، وهوالعلوي، وأكثر عن أبي احلسن ةمد 
 تصانیفههالل احلمار، ومبكة والكوفة، وبلغت  نببغداد م

مانة الرجل، جزء، ونفع اهللا هبا املسلمني شرقًا وغربًا، أل لفأ
 .ه انتهى واتقانه، فاهللا یرمح وفضلهودینه 
كان : قال عبد الغافر يف الذیل :ابن قاضي شهبة وقال

، متجمال  يف بالیسريعلى سرية العلماء، قانعًا من الدنیا 
 .ره أّنه سرد الصوم ثالثني سنةزهده وورعه، وذكر غی 

وللشافعي علیه  ال إما يف الشافعي : مام احلرمنيإ وقال
ة، لتصانیفه يف ّنفاّن لـه على الشافعي م البیهقي إّلاة مّن

 <..نصرة مذهبة 
، تذكرة 163: 18سري أعالم النبالء : إىل ترمجته يف وارجع

: 1، دول اإلسالم 242: 3 يف خرب من غرب ، العرب1132: 3احلفاظ
، معجم 78: 1العارفني  هدیة، 1007: 2، كشف الظنون 296

 البلدان، معجم 364: 2نساب للسمعاني ، األ206: 1املؤلفني 
، تاریخ اإلسالم  442: 1نساب ، اللباب يف هتذیب األ370: 2

، الكامل يف التاریخ 220: 6، الوايف بالوفیات 156: 35
، 116: 1عالم للزركلي ، األ75: 1عیان ، وفیات األ52: 10

 . 463: 9، املنتظم 115: 12 البدایة والنهایة
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حمم د بن عبد اهللا أبو عبد اهللا  احلافظـ 3
صاحب  405احلاكم النیسابوري املتوىف 

: على الصحیحني السائر الدائر املستدرك
حافظ كبري ثقة، ترجم لـه اخلطیب والذهيب، 

 . )1(وابن كثري وآخرون

                                       
 .السابقة  الصفحاتتقدمت ترمجته يف )1(
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 الثالث  إسناده مشیخة
زاهر بن طاهر الشحامي  القاسمـ أبو 1

بن اقال احلافظ : 533النیسابوري املتوىف
مكثرًا، متیقظًا، صحیح  كان>: اجلوزي

السماع، وكان یستملي على شیوخ نیسابور، 
صبهان، والري، ومهدان، أالكثري ب منهومسع 

واحلجاز، وبغداد، وغريها، وأجاز يل مجیع 
يف جامع نیسابور قریبًا  ى، وأملمسموعاته

 . )1(<جملس من ألف

                                       
غري واحد، قال الذهيب يف  ترمجه :الشحامي النیسابوري )1(

بن طاهر بن حمم د  بن حمم د   زاهر>: 10: 20سري أعالم النبالء
ث بن أمحد بن یوسف بن حمم د  بن مرزبان، الشیخ العامل، احملد 

ر، مسند خراسان، أبو القاسم بن اإلمام أبي املعم  املفید
 املستملي الشروطي الشاهد الشحاميعبد الرمحن النیسابوري 

 . 
 .ربعمائة أربعني وأيف ذي القعدة سنة ست و ولد

وما بعدها، واستجاز  به أبوه فسمعه يف اخلامسة واعتز
 .لـه 

احلسني عبد الغافر الفارسي، وأبو حفص  يلـه أب أجاز
 . ي مسند بغداد رحمم د  اجلواه وأبوبن مسرور، 

من أبي عثمان سعید بن حمم د  البجريي، وأبي سعد  ومسع
ذي، وحممد بن حمم د  بن محدون، وأبو یعلي بن الكنجرو

 ..الصابوني 
، وانتقى عالكثري، واستملى على مجاعة، وخرج، ومج روى
، وما ، وأشیاء تدل على اعتنائه بالفّنالسباعیاتلنفسه 

 . دینهمن قبل  هو باملاهر فیه، وهو واٍه
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ل ّملا شاخ، وروى الكثري حللروایة، فر ذا حب  وكان
                                                                     .وأصبهان ومهدان والري واحلجاز ونیسابور  ةوهبراببغداد 
كان مكثرًا متیقظًا، ورد : أبو سعد السمعاني قال

معي إىل أصبهان ال   للروایة هبا، وخرج قصدًا وعلینا مر
كان یعرف اخللق، و علیهالروایة هبا، وازدحم  إّلاشغل لـه 

علیه تأریخ نیسابور يف  اجزاء، ومجع ونسخ عمر، قرأناأل
قالئل، كنت أقرأ فیه سائر النهار، وكان یكرم  أی ام

 ل بالصلوات إخالال خيكان  ولكنهجزاء، هم األريالغرباء، ویع
: وجیهصبهان، فقال يل أخوه أوقت خروجه معي إىل  ،ظاهرًا

برتك الصالة، وظهر تضح فیقعد، ال یحتـّى یا فالن، اجتهد 
، وعرف أهل أصبهان ذلك، وشغبوا وجیهاألمر كما قال 

عنه،  الروایةعلیه، وترك أبو العالء أمحد بن حمم د  احلافظ 
ي، ما كنت أراه یصّل ،تي علیه التاریخءأت قرفوأنا وق
 .رتكه الصالة بوعرفنا 
أتیته قبل طلوع الشمس، : القاسم الدمشقي قال أبو

  Ã، وقیل لـهىصّلقرأ علیه وما فنبهوه، فنزل لن
Ä ها ّليل عذر، وأنا أمجع الصلوات ُك: يف ذلك؟ فقال. 

تاب، واهللا یغفر لـه، وكان خبريًا بالشروط،  ولعله
يف جملس احلكم، مات بنیسابور يف عاشر ربیع  العمدةوعلیه 

 . ومخسمائةاآلخر سنة ثالث وثالثني 
 .< حيملنا على الروایة ملثل هذا هالشر: قلت

: 10، املنتظم 258: 4شذرات الذهب : إىل ترمجته يف وارجع
، املستفاد من ذیل تاریخ 64: 2، میزان االعتدال 312

 372: 1، هدیة العارفني 95: 7، لسان املیزان 87: بغداد  
، تاریخ 179: 4، معجم املؤلفني 40: 3 للزركليعالم ، األ

بدایة ، ال113: 14 بالوفیات، الوايف 316: 36اإلسالم  
 . املصادروغريها من  53: 2، دول اإلسالم 267: 12والنهایة 
أّن هذا احملدث املشهور حمدث كبري، لكنه كان :  واملالحظ

فعال دینه، متهاونًا هبا، ال یرعى أب ، خمال للصالةتاركًا 
وقد  ،يلكنه ال یصّل للتحدیثللدین حرمة، وجيلس للصبح 

                                     ! هم على ذلك؟حيمل هالشر ّنأبرروا الروایة عنه ب
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عبد الرمحن بن علي   نصرـ أبو 2
 . )1(468النیسابوري املزكى املتوىف 

: اهللا احلسني بن عبد امللك عبدـ أبو 3
بن عساكر يف اأكثر الروایة عنه احلافظ 

تأریخ الشام، أحد الطوافني لتسمیع 

                                                                                               
تعجب فأعجب هلذا العذر، لكن القوم معذورون فمن  فاّن

هذا  ّنواخلوارج یروي عن أمثال هذا ؛ أل النواصب یروي عن
ذلك قبلوا روایاهتم،  ومعم كالب النار ّأهون حاال  منهم، أل

   .عان املست واهللافالتارك للصالة أهون منهم حاال  
واحد، قال الذهيب يف سري  غريترمجه : أبو نصر املزكى )1(

العامل  الشیخ: نصر التاجر أبو> :  355: 18أعالم النبالء 
علي  بن  بنالصاحل، العدل، املسند، أبو نصر، عبد الرمحن 

حمم د  بن أمحد بن حسني بن موسى النیسابوري املزكى التاجر 
. 

ي، وأبا ربى بن إمساعیل احلأبا احلسني اخلفاف، وحيی مسع
أبي مسلم الفرضي، وأبا عمر بن مهدي، وطائفة  بنأمحد 

 .خبراسان والعراق 
ارحتل يف صباه، ومسع من : د الغافر الفارسيبع قال

 .واحملاملي وروى الكثري  صاعدأصحاب ابن 
حدثنا عنه زاهر ووجیه ابن : أبو سعد السمعاني وقال

الواحد بن القشريي وآخرون، الرمحن بن عبد  وهبةالشحامي، 
< ربعمائة أستني وو مثانمات سنة . وكان ثقة صاحلًا مكثرًا 

. 
سنادها إ ّنأسنادها بإالذهيب على روایة وقع يف  وحكم

 .صاحل 
يف خرب ، العرب 19: 4شذرات الذهب : إىل ترمجته يف وارجع

، وغريها من املصادر 355: 31، تاریخ اإلسالم  267: 3من غرب
 . 
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ث بدمشق، وأصبهان، وخراسان، احلدیث، حد 
 . )1(عن مجاعة البخاريبكتاب صحیح  ةوغزن

حمم د بن أمحد بن حمم د بن  العب اسـ أبو 4
قال : سلیط التمیمي السلیطي النیسابوري

شیخًا صاحلًا، مسع  كان>:يف اللباب  األثريابن 

                                       
غري واحد، قال عنه الذهيب يف  ترمجه: احلسني بن عبد امللك )1(
  أعالم النبالء سري
اإلمام الصدوق، مسند أصبهان،  الشیخ: اخلالل>: 619: 19

أبو عبد اهللا احلسني بن عبد   شیخ العربیة، بقیة السلف،
صبهاني اخلالل األثري امللك بن احلسني بن حمم د  بن علي  األ

 .األدیب 
ربعمائة، ومسع أمحد بن أربعني وأالث وثسنة  يف صفر ولد
ط حبروبة، وعبد بوإبراهیم بن منصور س ،والثقفي ،حممود

  ..ة الرزاق بن ّمش
عنه السلفي، والسمعاني، وابن عساكر، واملدیين،  حدث
 .وخلف سواهم .. ر، ونبوه، وأبو اد زاهر بن أمحدومعم 

ان حسن ، وكرأیته بعد أّن كرب وأضر : السمعاني قال
، بسامًا، كثري احملفوظ، قرأ علیه ابن واحملاورةاملعاشرة 

قانعًا، ال  النفسعزیز  وكانناصر ببغداد صحیح البخاري، 
 نصریقبل من أحد شیئًا مع فقره، خرج لـه حمم د  بن أبي 

اللفتواني معجمًا يف أكثر من عشرة أجزاء، تويف يف حادي 
 .  ومخسمائةوثالثني نيتاثنىل سنة و عشر مجادي األ

 .ثري وكان یلقب باأل
داود بن  ال إثنا عنه من بلده مل حيد «: ابن النجار قال

دباء الفضالء، مسع لك، وكان من األامل نظامسلیمان بن 
 .< الكثري 

، بغیة الوعاة 53: 2دول اإلسالم : إىل ترمجته يف وارجع
1 :536 . 
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أبا بكر عبد اهللا بن حمم د بن مسلم، وأبا 
بين أمحد بن احمم د عبد اهللا، وأبا حامد أمحد 

أبو عبد  احلاكماحلسن الشرقي، روى عنه 
  )1(<.. اهللا

 .)2(آخر كالمه إىل
أمحد بن حمم د بن احلسن  حامدـ أبو 5

إمام، : 325النیسابوري الشرقي املتوىف 
 صنف>: حافظ، حج ة، ثقة قال الذهيب

الصحیح، وكان فرید عصره حفظًا وإتقانًا 
مرات، وقد نظر إلیه إمام  حج ومعرفة، 
حیاة أبي : بن خزمية مرة فقالااألئمة 

                                       
 . 132: 2 نساباألاللباب يف هتذیب )1(
غري واحد، قال السمعاني يف  ترمجه: اس السلیطيأبو العب )2(
بن حمم د  بن  أمحدالعب اس حمم د  بن  أبو>: 284: 3نساباأل

إبراهیم بن عبدة بن قطن بن سلیط التمیمي السلیطي، من 
 .، كان شیخًا صاحلًا سدیدًا، حسن السريةنیسابورأهل 
د أبا بكر عبد اهللا بن حمم د  بن مسلم، وأبا حمم د  عب مسع

احلسن الشرقي، وأبا Ã Äاهللا، وأبا حامد أمحد ابين أمحد بن
أبو عبد اهللا احلافظ،  احلاكمروى عنه .. حامت مكي بن محدان 

أبو العب اس بن أبي احلسن «: وذكره يف تارخيه وقال
مشایخ نیسابور وابن مشاخيها، وممن   ، من أعیانالسلیطي

 .<..مشیبه حاللزم العبادة واالجتهاد يف 
، میزان 75: 16سري أعالم النبالء : إىل ترمجته يف جعوار

، لسان املیزان 109: 4، النجوم الزاهرة 613: 3 االعتدال
 .، وغريها من املصادر 459: 5، تاریخ بغداد   238: 5
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وبني الكذب على رسول  اسالنحامد حتجز بني 
 إىل )1( <..وسلم] وآله[اهللا صّلى اهللا علیه 

آخر مجل الثناء علیه الواردة يف غضون 
 . )2(املعاجم

                                       
 . 821: 3تذكرة احلفاظ )1(
، قال الذهيب يف سري واحدترمجه غري : الشرقيحمم د  بنأمحد )2(

اإلمام العال مة : الشرقي بنا>: 37: 15أعالم النبالء 
، حافظ خراسان، أبو حامد أمحد ین حمم د  بن احلسن الثقة

     .الصحیح، وتلمیذ مسلم  صاحب. النیسابوري ابن الشرقي 
هو واحد عصره حفظًا : كم فقالاعبد اهللا احل واب ذكره

 .. ومعرفةواتقانًا 
یقول ـ مسعت احلسن التمیمي، مسعت ابن خزمية : احلاكم قال
فقال حیاة أبي حامد حتجر : أبي حامد الشرقي ـ إىلونظر 

] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (بني الناس وبني الكذب على رسول اهللا 
 . )و س ّلم

مسعت أمحد بن أبي مسلم الفارسي : یعلى اخللیلي أبو
مل أر أحفظ وال أحسن : أبا حامد بن عدي یقول عتمساحلافظ، 

وب أیمجعه حلدیث  كتببن الشرقي،  سردًا من أبي حامد
السختیاني، فكنت أقرأ علیه من كتابه، ویقرأ معي حفظًا 

 .إىل آخره  أولهمن 
سألت الدارقطين عن أبي حامد بن الشرقي؟ : السلمي

 .إمام  مأمونثقة : فقال
 مل تكلم فیه ابن عقدة؟: قلت
سبحان اهللا ترى یؤثر فیه مثل كالمه، ولو كان : فقال

 .معني  حيیى بن عقدةبدل ابن 
 وأبو علي ؟: فقلت
                                                             .ى یسمع كالمه فیه ومن أبو علي  حّت: قال

Ã 
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حفص بن عبد اهللا بن راشد  بنـ أمحد 6
السلمي أبو علي  نیسابور القاضي املتويف 

، وأبي داود، البخاريمن رجال : 258
 . )1(<ثقة>: والنسائي وقال

                                                                                               
Äأبو حامد ثبت حافظ متقن : اخلطیب وقال. 

 .< ..إمام وقته بال مدافعة  قةث«: اخللیلي وقال
، میزان 4: 3 شذرات الذهب: إىل ترمجته يف وارجع

، الوايف 166: 24، تاریخ اإلسالم  156: 1االعتدال 
: 3البلدان  معجم، 92: 2، معجم املؤلفني 247: 7بالوفیات 

: 2يف خرب من غرب العرب، 139: 2نساب ، اللباب يف هتذیب األ337
تاج العروس ، 167: 8، املنتظم 41: 3، طبقات الشافعي 204
13 :239  . 
ترمجه غري واحد، قال : النیسابوريلمي أمحد بن حفص الس)1(

 ،البخاري( سـ خ د  33>: 21: 1ابن حجر يف هتذیب التهذیب 
 ) والنسائي ،وأبي داود

بن  علي أمحد بن حفص بن عبد اهللا بن راشد السلمي، أبو 
عن أبیه، واحلسني بن .  قاضیهاأبي عمرو النیسابوري، 

 .ريهم وغ العامريالولید القرشي، واجلارود بن یزید 
البخاري، وأبو داود، والنسائي، ومسلم يف غري  وعنه

حامت، وأبو عوانة، وزكریا السجزي، وصاحل  وأبوالصحیح، 
 ..جزرة 
 .ال بأس به، صدوق قلیل احلدیث : النسائي قال

ربع ربعاء، ألمات لیلة األ: أبو عمرو املستملي وقال
  .258سنة احملرمخلون من 

 .السلمي موالهم : وقال الكالباذي فیه: قلت
أمت صالة منه، وأمر  ًاما رأیت أحد: مسدد بن قطن وقال
 .عنه  بالكتابهمسلم 
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عبد اهللا بن راشد السلمي أبو  نبـ حفص 7
من رجال : 209عمرو قاضي نیسابور املتوىف 

البخاري، وأبي داود، والنسائي، وابن 
 . )2)(1(بن حب ان يف الثقاتاماجة، ذكره 

                                                                                               
وكذا قال مسلمة . ثقة : النسائي يف أمساء شیوخه وقال

..> 
، اجلرح 295: 1هتذیب الكمال : إىل ترمجته يف وارجع

، خالصة تذهیب 294: 1، التعدیل والتجریح 48: 2والتعدیل 
: 1ة تكتب الساليف  روایة، معرفة من لـه 5:هتذیب الكمال 

، 32: 1، تقریب التهذیب 36: 1كمال هتذیب الكمال إ: ،192
، تاریخ 16: 2يف خرب من غرب، العرب 383: 12سري أعالم النبالء 

وغريها من .  220: 6، الوايف بالوفیات 220: 18اإلسالم  
 .املصادر 

 . 199: 8الثقات البن حب ان )1(
ترمجه غري واحد، قال : السلمي راشدبد اهللا بن حفص بن ع)2(

ق  سخ د .   703>: 347: 2ابن حجر يف هتذیب التهذیب  
بن  حفص) وابن ماجة ،البخاري، وأبي داود، والنسائي(

 قاضيأبو سهل : عبد اهللا بن راشد السلمي أبو عمرو، وقیل
 .نیسابور
سرائیل بن إعن إبراهیم بن طهمان نسخة، وعن  روى
 .ومجاعة..  یونسوأبیه یونس، 
براهیم بن طهمان كان كاتب احلدیث إل: أمحد بن سلمة قال

ثر، وال ة باألكان قاضینا عشرین سّن: وقال حمم د  بن عقیل. 
 .یقضي بالرأي البتة 

 .هو أحسن حاال  من حفص بن عبد الرمحن : أبو حامت وقال
 . لیس به بأس : النسائي وقال

 . وذكره ابن حب ان يف الثقات
ما أقبح بالشیخ : قطن بن إبراهیم مسعته یقول وقال
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بن طهمان بن شعبة  إبراهیمـ 8
اخلراساني، أبو سعید نزیل نیسابور ُثم  

إىل أن مات هبا  مكةبغداد، وقطن 
من رجال : قال غري ذلك، وی)2)(1(168سنة

، وثقه أمحد، وأبو داود، ةالصحاح الست
حسن  صدوق>: أبو حامت وزادوأبو حامت 

: ، وقال عثمان بن سعید الدارمي<احلدیث 
 یشتهونثقة يف احلدیث، مل یزل األئمة  كان> 

 إىل <..حدیثه ویرغبون فیه ویوثقونه 

                                                                                               
               .للقوم فیحدث من كتاب  جيليث احملد 

قرأت خبط أمحد بن حفص مات أبي یوم : السراج وقال
 .من شعبان سنة تسع ومائتني  بقنيالسبت خلمس 

ثنا حد : روى البخاري أحادیث يف صحیحه یقول فیها: قلت
.                                                                            <ویعين ابن هذاعمر،  أبيأمحد بن 
الكاشف يف معرفة من له روایة يف : إىل ترمجته يف وارجع

، سري أعالم 158: ، طبقات احلفاظ341: 1كتب الستة ال
: 1، تقریب التهذیب 368: 1، تذكرة احلفاظ 485: 9النبالء 

، 175: 3، اجلرح والتعدیل 115: 14خ اإلسالم  ، تاری226
، إرواء 104: 2، شذرات الذهب 18: 7  هتذیب الكمال

، التعدیل 199: 8حب ان  البن، الثقات 235: 1لیل غال
  509: 1والتجریح 

أّنه  415: 1، وشذرات الذهب 213: 1ويف تذكرة احلفاظ )1(
 . ئة وثالث وستنيامات سنة م

إىل وفاة شیخ عبد الوهاب  نظرًاخ ال یصح هذا التاری)2(
 .) املؤلف(سي املقد 
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 . )1(كلمات آخرین لدة هذه يف الثناء علیه
                                       

ترمجه غري واحد، : اخلراساني هبشعإبراهیم بن طهمان بن )1(
) السنة( عـ  231>: 112: 1قال ابن حجر يف هتذیب التهذیب 

 . بن طهمان بن شعیة اخلراساني إبراهیم
نیسابور، وقدم بغداد، ّمث  وسكنأبو سعید، ولد هبراة، 

 .إىل أّن مات  سكن مكة
أبي إسحاق السبیعي، وأبي إسحاق الشیباني، وعبد  عن

  . صهیبالعزیز بن 
حفص بن عبد اهللا السلمي، وخالد بن نزار، وابن  وعنه
 .وغريهم .. املبارك 
.                                                 صحیح احلدیث : ابن املبارك قال

: زاد أبو حامت. ثقة : اودبو دأوقال أمحد وأبو حامت و
 .صدوق حسن احلدیث 

  . ال بأس به : ابن معني والعجلي وقال
كان ثقة يف احلدیث، مل : الدارميوقال عثمان بن سعید 

 .  ویوثقونهئمة یشتهون حدیثه، ویرغبون فیه، یزل األ
ثقة حسن احلدیث، ميیل شیئًا إىل : صاحل بن حمم د  وقال

اهللا حدیثه إىل الناس، جید الروایة ميان، حبب اإل يفرجاء اإل
. 

كان صحیح احلدیث، حسن : إسحاق بن راهویة وقال
ما كان خبراسان أكثر حدیثًا منه،  ،السماعالروایة، كثري 

 .ثقة  هو
ث خبراسان كان من أنبل من حد : حيیى بن أكثم وقال

 ...وسعهم علمًا أ، وأوثقهم وواحلجازوالعراق 
محد، وكان متكئًا، فاستوى ذكر عند أ: أبو زرعة وقال
 . تكئ نال ینبغي أّن یذكر الصاحلون ف: وقالجالسًا 

 . رجاءلإلّنما تكلموا فیه إثقة، : وقال الدارقطين
حدثنا رجل، حدثين علي  بن : البخاري يف التاریخ وقال
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إسحاق هو عبد الرمحن بن  بنـ عب اد 9
إسحاق بن عبد اهللا الثقفي املدني نزیل 

غري البخاري،  الصحاحمن رجال : البصرة
بن اوهو يف األدب املفرد والتاریخ، وثقة 

الرتمذي يف العلل  وحكىمعني، وأبو داود، 
بن حب ان يف اعن البخاري أّنه وثقه، وذكره 

 . )1(الثقات
                                                                                               

أبو محزة السكري «: مسعت ابن املبارك یقول: شقیقاحلسن بن 
 <.. واحلدیث وإبراهیم بن طهمان صحیحا العلم

: ، حبر الدم107: 2اجلرح والتعدیل : إىل ترمجته يف وارجع
: 1كمال هتذیب الكمال إ، 27: 6، الثقات البن حب ان 16

، الوايف 60: 10، تاریخ اإلسالم  41: 1، معجم املؤلفني 220
احلفاظ  تذكرة، 258: 1نساب للمعاني ، األ18: 6بالوفیات 

: مصارمشاهري علماء األ، 294: 1، تأریخ الكبري 213: 1
، سري 241: 1يف خرب من غرب، العرب 38: 1االعتدال  میزان، 199

 . املصادر، وغريها من 378: 7أعالم النبالء 
واحد، قال ابن حجر  غري ترمجه: عباد بن إسحاق الثقفي)1(

البخاري يف ( 4ـ خت بخ م  285>: 125: 6يف هتذیب التهذیب 
) ربعةاملفرد، ومسلم، واألدب ، البخاري يف األالتعالیق

انة نالرمحن بن إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث بن ك عبد«
ویقال . الثقفي املدني : ویقال. ، موالهم القرشيالعامري 

 .اد بن إسحاق عب : لـه
ي، وأبي الزناد، ربالبصرة، وروى عن أبیه وسعید املق نزل

 .. بن یزید موىل املنبعث، وعبد اهللا بن دینار اهللاوعبد 
هو رجل صاحل أو : أمحد یقول تمسع: أبو بكر بن زجنویه قال

 . مقبول
: وقال مرة. صاحل احلدیث : عبد اهللا بن أمحد عن أبیه وقال
 .  بأس بهلیس 

 



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              282

  
  المقدسي مشيخة

حمم د بن املنجا بن عثمان : جااملنبن اـ 1
بن أسعد أبو عبد اهللا التنوخي الدمشقي 

تفقه : 724سنة وتوىف 675سنة  ولداحلنبلي 
وكان مشهورًا بالدیانة والتقوى،  ،وأفىت

إمامًا  كان>: ذا خصال مجیلة، وقال الذهيب
 . )1(<فقیهًا، حسن الفهم، صاحلًا، متواضعًا

                                                                                               
روى عن الزناد أحادیث منكرة، : أبو طالب عن أمحد وقال

 .ال یعجبه وهو صاحل احلدیث  حيیىوكان 
 . مساعیل یرضاه كان إ: خیثمة عن ابن معني وأب وقال
من صاحل بن  إّيل ثقة، هو أحب : ابن احلفید عن ابن معني وقال
 .األخضر  أبي
لیس : وقال یعقوب بن سفیان. صاحل : یعقوب بن شیبة وقال

. أّنه ثقة  ال إقدري : اآلجري عن أبي داود وقال. به بأس 
. ام مروان أی  القدریةوهرب إىل البصرة ّملا طلب  :قال

لیس به : خزمية نباوقال .. لیس به بأس : ئيوقال النسا
صدوق : وقال الساجي.. ابن حب ان يف الثقات  وذكره. بأس 

.. >.  
، من لـه 560: 1تقریب التهذیب : إىل ترمجته يف وارجع

، 546:  2، میزان االعتدال 223: سند أمحدم يفروایة 
  :، خالصة تذهیب هتذیب الكمال300: 4الكامل البن عدي 

، 86: 7، الثقات البن حب ان 202: 9تاریخ اإلسالم  ، 224
، الكاشف يف معرفة من له روایة 137: تأریخ أمساء الثقات

 . ، وغريها من املصادر 620: 1كتب الستة اليف 
، قال ابن العماد احلنبلي يف واحدترمجه غري : ابن املنجا)1(

وأمسعه  ،سنة مخس وسبعني وستمائة ولد>: 222: 6الشذرات
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هیم بن حمم د بن إبرا الوهابـ عبد  2
 670أبو حمم د املقدسي الصحراوي املتوىف سنة 

 .)1(سنةعن مثانني 
حمم د بن معمر موفق الدین  بنـ عمر  3

أبو حفص بن طربزد البغدادي الدارقزي 
كان : سنة وسبعة أشهر تسعنيعن  607املتوىف 

                                                                                               
ده الكثري من املسلم بن عالن، وابن أبي عمره وطبقتهما وال
. 

املسند والكتاب الكبري وتفقه وأفىت ودرس باملسماریة،  ومسع
من خواص أصحاب الشیخ تقي الدین بن تیمیة ومالزمیه  وكان

والتقوى ذا خصال  بالدیانةشهورًا محضرًا وسفرًا، وكان 
 .مجیلة وعلم وشجاعة 

كان إمامًا فقیهًا، حسن : مه وقالعنه الذهيب يف معج روى
إىل رضوان اهللا يف رابع شوال،  تويف ،الفهم، صاحلًا، متواضعًا

 .< ودفن بسفح قاسیون
، كتاب ذیل 209: 50تاریخ اإلسالم  : إىل ترمجته يف وارجع
ئة ا، الدرر الكامنة يف أعیان امل347: 4احلنابلة  طبقات

   . 165: 4الثامنة 
ترمجه غري : الصحراوي إبراهیمد  بن عبد الوهاب بن حمم )1(

 عبد> : 461: 4ذیل طبقات احلنابلة واحد، قال يف كتاب
 ،الوهاب بن حمم د بن إبراهیم بن سعد املقدسي بن الناصح

 .، أبو حمم د  احلنبليالصحراوي 
ومسع من اخلشوعي وغريه، . يف سنة إحدى ومخسني ومخسمائة  ولد
 .أخذ ابن اخباز وطائفة  وعنه
 .< يف رمضان سنة سبعني وستمائة رمحه اهللا ويفوت

يف خرب من ، العرب 475: 5شذرات الذهب: إىل ترمجته يف وارجع
 .  308: 49، تاریخ اإلسالم  293: 5غرب



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              284

 )1(مسند عصره، شیخ احلدیث، مسع الكثري وأمسع

                                       
ترمجه غري واحد، قال : الدارقزيعمر بن حمم د  بن طربزذ )1(

املسند  الشیخ: طربزد بنا>: 507: 21يف سري أعالم النبالء
رحلة، أبو حفص عمر بن حمم د  بن معمر بن أمحد بن الكبري ال
 .البغدادي الدارقزي، ویعرف بابن طربزد  حسانحيیى بن 
 .هو السكر  ةال معجمذب والطربزد
                                                                  .ة سنة عشر ومخسمائة يف ذي احلج  مولده

Ã 
Äفید أبو البقاء كثريًا، ومسع هو ث املأخوه احملد  ومسعه

  أصوال  وحفظها مسع وحصلبنفسه، 
با أناء، وبأبا القاسم بن احلصني، وأبا غالب بن ال 

 ..بن ملوك املواهب
عنه ابن النجار، والضیاء حمم د ، والزكي عبد  حدث

 ..البكري، والكمال ابن العدمي  والصمدالنظیم، 
: لفتح الكويف، ّمث قالومسع اجلامع من أبي ا: اخلطیب أخربنا
مكثر، صحیح السماع، ثقة يف احلدیث، توىف يف تاسع رجب  وهو

 . حرب، ودفن بباب وستمائة سنة سبع
ة علیه، بورد دمشق وازدمحت الطل: عمر بن احلاجب وقال

مشایخ، وكتب كتبًا أجزاء، وكان مسند أهل  بعدةوتفرد 
 ..زمانه 

ًا، سافر جنیعًا ماتوىف ابن طربزذ، وكان خل: أبو شامة قال
 ...حنبل إىل الشام وحصل لـه مال بسبب احلدیث  بعد
هو آخر من حدث عن ابن حصني، وابن : ابن النجار قال

مسعت منه .. وهبة اهللا الواسطي  ،ملوك نبواالبناء، 
صوله وكانت ُأ ،الكثري، وكان یعرف شیوخه ویذكر مسموعاته

غري مرة یبول مور الدین، رأیته ُأوكان متهاونًا ب: بیده
أرسل ثوبه من غري استنجاء  ةراقفرغ من اإل افاذمن قیام، 

 .مباء وال حجر 
تركه للصالة فقد مسعت ما قیل عنه، وقد مسعت أبا  ماأو
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. 
 بن البیضاوي عبد اهللا الفتوحـ أبو  4

بن حمم د بن حمم د القاضي البیضاوي املتوىف 
، حاكمًا، متحریًا يف حمدثًاكان : 537

 .)1(أحكامه

                                                                                               
 !يزذ ال یصّلربكان ابن ط: الظاهر یقول بنالعب اس 

أبو حفص بن طربزذ يف تاسع رجب سنة سبع وستمائة،  توىف
حمه، فمع ما أبدینا من ضعفه، قد واهللا یسا ،حرب ببابودفن 

وفرح احلفاظ بعوالیه،  حدیثهتكاثر علیه الطلبة، وانتشر 
من الثاني تزامحوا على أصحابه، ومحلوا عنهم زّمث يف ال

 <، وأحسنوا به الظن، واهللا املوعد، ووثقه ابن نقطةالكثري
. 

، الكامل يف 157: د البن نقطةیالتقی: إىل ترمجته يف وارجع
: 18، تاریخ اإلسالم 1158، ت2: ، التكملة122: 12التاریخ

، البدایة 85: 2دول اإلسالم ،24: 5يف خرب من غرب، العرب 280
: 5الذهب شذرات، 201: 6، النجوم الزاهرة61: 13والنهایة

: زهة الناظر وتنبیه اخلاطرن، 95ـ  94: ، التاج املكلل26
، ذیل تاریخ 158: بغداد من ذیل تاریخ املستفاد 4

 . 61: 5عالم للزركلي، األ121: 5دادبغ
عافاك اهللا إىل هذا احملدث الذي أخذ عنه القوم،  انظر

ه بالوثافة والضبط یيف اآلفاق، واطروا عل أخبارهوانتشرت 
ذكروها، مع ذلك  اليتوغري ذلك من الصفات .. وصحة السماع 

و یستنجي أهاونا بدینه، ال یصلي، یبول وال یغسل تفهو م
مور، فلله دره من دین، وهللا دره من حمدث من اال ذلك  غريأو 

 .وال للشرع ذمة ال یرعى للدین حرمة 
: واحدترمجه غري : اويــالبیضد ــن حمم ـــد اهللا بــعب )1(

   Ãقال الذهيب يف سري أعالم النبالء
Ä20 :182 :<الفتح عبد اهللا  أبواإلمام القاضي : البیضاوي

م  البغدادي ي الفارسي، ُثبن حمم د  بن حمم د  بن البیضاو
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بن املسلمة حمم د بن أمحد بن  جعفرـ أبو 5
عن إحدى  465حمم د السلمي البغدادي املتوىف

ثقة، نبیال ، عايل  كان>: سنة وتسعني
 واسعسناد، كثري السماع متني الدیانة، اإل

بن ا، إىل آخر ما أثىن علیه <..الروایة 
 . )1(اجلوزي وغريه

                                                                                               
 .مهالقاسم الزیين أل واحلنفي، أخو قاضي القضاة أب

أبا جعفر بن املسلمة، وأبا الغنائم بن املأمون، وأبا  مسع
 .، وطائفه ريفیينحمم د  الص

وابن عساكر، وابن اجلوزي، والكندي،  ،وعنه السمعاني
 . وآخرون

اخلري،  شیخ صاحل متواضع متحر يف فضائه: السمعاني قال
  .< مجادي اال وىل سنة سبع وثالثني ومخسمائة فنصتويف يف  ،متثبت

يف خرب من ، العرب 115: 4شذرات الذهب: وارجع إىل ترمجته يف
، تاریخ 104: 10، املنتظم 268: 3 اجلنان، مرآة 104: 3غرب

 . 432: 1نساب ، األ440: 36اإلسالم  
ني يف السمعا قالغري واحد،  ترمجه: أبو جعفر السلمي)1(
حسن الطریقة،  املسلمةأبو جعفر بن   كان>: 294: 5نساباأل

 ..نبیال  كثري السماع، ثقة، صدوقًا 
ة مخس وسبعني وثالمثائة نل سوالدته يف شهر ربیع األو  كانت

ربعمائة، ودفن مبقربة أاآلخرة سنة مخس وستني و مجادي يفوتويف 
 .< اخلیزران
، تاریخ 61: 2الوفیاتالوايف ب: إىل ترمجته يف وارجع
، اللباب يف هتذیب 213: 18سري أعالم النبالء، 80: 26اإلسالم
: 1، دول اإلسالم359: 3يف خرب من غرب، العرب 211: 3األنساب

 ، تاریخ 323: 3، شذرات الذهب94: 5، النجوم الزاهرة274
 . 12: 7كمال، اإل356: 1بغداد
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املخلص حمم د بن عبد الرمحن  طاهرـ أبو 6
 ،مسند وقته: 393البغدادي الذهيب املتوىف 

تويف يف رمضان وله مثان ومثانون  ،ثقةوكان 
وحنن  ،سنة، وأطراه وأثىن علیه كثريون

 .)1(مرة غريذكرناه 
ه إىل بن حمم د البغوي ذكرنا اهللاـ عبد  7

 .)2(آخر اإلسناد

                                       
يب يف سري ـلذهقال ا ،دـغري واح مهـترج: أبو طاهر املخلص)1(
املعمر  احملدثالشیخ : املخلص> : 478: 16النبالء الم ــأع

الصدوق، أبو طاهر، حمم د بن عبد الرمحن بن العب اس بن عبد 
 ..زكریا البغدادي الذهيب، خملص الذهب من الغش بنالرمحن 

أبي بن بعنایة والده أبي القاسم البغوي، وأبي بكر  مسع
الطوسي، Ã Äد بن سلیماند، وأمحعصا بن وحيیىداود، 

                               .ورضوان الصیدالني وخلق 
علیه احلافظان أبو الفتح بن أبي الفوارس، وأبو  وانتقى

 . البقالبكر 
كان ثقة، مات يف رمضان سنة ثالث وتسعني : اخلطیب قال

 <... وثالمثائة
ب نسا، األ190: 6عالم للزركلياأل: إىل ترمجته يف وارجع

، تاریخ 181: 3نساب، اللباب يف هتذیب األ228: للسمعاني
البدایة  ،190: 3، الوايف بالوفیات292: 27اإلسالم 
، تاریخ 107: ربعني البلدانیة، األ382: 11والنهایة

 . 124: 3بغداد
: 2، قال الذهيب يف تذكرة احلفاظواحدترمجه غري : البغوي)2(

مسند العامل، أبو  الثقة، الكبري، احلافظ،: البغوي>: 737
القاسم عبد اهللا بن حمم د  بن عبد العزیز بن املرزبان 

 .البغدادي، ابن بنت أمحد بن منیع  صلاألالبغوي 
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البغوي بن بنت منیع كما  احلافظ وأخرجه
، وحكاه السیوطي يف 147ص يف ذخائر العقىب

                                                                                               
ربع عشرة ومائتني، وبكر بالسماع أيف رمضان سنة  مولده

بن عبد لعزیز وحده، فسمع من علي  بن  ي عل هعم باعتناء 
ومجع وصنف معجم .. لحنباجلعد، وعلي بن املدیين، وأمحد بن 

 .الصحابة واجلعدیات، وطال عمره وتفرد يف الدنیا 
مساعیلي، عنه ابن صاعد، واجلعابي، والقطیعي، واإل حدث

 قال ..وعمر الكتاني، وابن املظفر  ،شاهنيوأبو حفص بن 
 .ح یأبو القاسم البغوي یدخل يف الصح: ابن أبي حامت

على احلدیث،  كان البغوي قل أن یتكلم: الدارقطين وقال
 .كان كالمه كاملسمار يف الساج  تكلمفاذا 

كان البغوي صاحب حدیث، وكان وراقًا، وكان : البغوي قال
ة من خرج واحتج به عام : قلت .ه وغريمها جده وعم  علىیورق 

 ئةا، وعاش موالربقاني مساعیلي والدارقطينيف الصحیح كاإل
، ثقة ثبتًاكان : اخلطیب أبو بكر قال .سنة وثالث سنني 

 .عارفًا ، فهمًا
ثقة، : سألت الدارقطين عن البغوي؟ فقال: السلمي وقال
 .، أقل املشایخ خطأ ،إمامجبل
البغوي شیخ معمر، عنده مائة : أبو یعلى اخللیلي وقال
ف هو حافظ عارف، صّن: إىل أن قال :هبم يف زمانه تفردشیخ 

 < ..ه مسند عم 
: 14، سري أعالم النبالء238: سؤاالت محزة: إىل ترمجته يف وارجع
، معجم 110: 10تاریخ بغداد، 538: 23، تاریخ اإلسالم 440

 1البلدان، معجم 375: 1نساب للسمعاني ، األ126: 6املؤلفني
: 3، الكامل البن عدي259 17، الوايف بالوفیات467
 لنجوما، 338: 3، لسان املیزان190: 1احلنابلة،طبقات 228

وغريها من   492: 2االعتدال ، میزان 226: 3الزاهرة
 . املصادر 
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بن راهویه اعن  125: 2 الكربىاخلصائص 
 .والبیهقي وأبي نعیم 

  
  التراجم مصادر
: 3، ج37: 1ق 1الكبري البخاري ریخات
 . 298: 1ق 4، ج218

 . 324: 5الكربى سعدبن ا طبقات
، 48: 1ق1حامت البن أبي والتعدیل اجلرح

  ، 175: 2ق 1، ج491، 107
 .103: 2ق 4، ج167: 1ق 4، ج188: 2ق 3ج

، 263: 6، ج108: 3، ج322: 2بغداد تأریخ
  ، 473: 5، ج307: 7ج
 . 22: 12، ج108: 11، ج375ـ  371، 117: 10ج

، 389، 386، 288: 6اجلوزي  البن املنتظم
، 282، 280:  8، ج274، 197ـ  193، 181: 7ج
 . 104، 94، 79، 65، 31: 10ج

 31،  8: 11، ج20: 10االثري  البن الكامل
. 

 . 272: 2، ج556: 1ج اللباب
 117، 116: 6، ج285: 3 عساكربن ا تأریخ

. 
 . 127:  7، ج88: 4 البلدان معجم
، 155: 2، ج367: 1للذهيب  احلفاظ تذكرة

 . 242، 73، 40، 39: 3، ج276، 273
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، 108: 12، ج355، 163: 11 كثريبن ا تأریخ
 . 116: 14، ج61: 13، ج218، 211

، 94، 90: 5، ج208: 4 الزاهرة النجوم
 . 201: 6، ج273، 268

 . 72، 64، 5ـ  3: 3 السبكي طبقات
 . 265، 81: 3 الشافعي مرآة
 . 283: 2البن اجلزري  القراء طبقات
: 2طبقات ابن رجب البي الفرج ج  ذیل

377 . 
، 403، 107: 2، ج129، 25: 1التهذیب هتذیب

: 7، ج139، 137، 70 ،65: 6، ج118، 116: 3ج
 . 20: 11، ج378: 10، ج91: 9، ج382

، 275، 206، 201، 29: 2 الذهب شذرات
، 216، 176، 124ـ  22: 3، ج373، 168، 375
 110، 102، 96، 4، ج319، 330، 324، 323، 304
 . 332، 26: 5ج 114،



 
  ـ 12ـ 

  مأتم
  لسيدة أُم سلمة أُم المؤمنينفي بيت ا

أخرج احلافظ الكبري أبو بكر بن أبي 
حدثنا یعلى >: قال 12ج )املصنف(شیبة يف 

بن عبید، عن موسى اجلهين، عن صاحل بن 
دخل : قالت ُأم  سلمة: أربد النخعي قال
] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (احلسني على النيب  

فتطلعت وأنا جالسة على الباب،  )و س ّلم
] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (فرأیت يف كف النيب  

شیئًا یقلبه وهو نائم على بطنه،  )و س ّلم
یا رسول اهللا، تطلعت فرأیتك تقلب : فقلت

شیئًا يف كفك، والصيب نائم على بطنك، 
إن  جربیل أتاني : ودموعك تسیل؟ فقال

بالرتبة اليت یقتل علیها، وأخربني أن  أميت 
 .)1(<یقتلونه
املعجم (احلافظ الطرباني يف : وأخرج

لدى ترمجة اإلمام السبط الشهید  )الكبري
حدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي، >: وقال

                                       
، وعنه الضحاك يف 632: 8املصنف البن أبي شیبة الكويف)1(

، 37668ح 657 13، وكنز العمال309: 1اآلحاد واملثاني
 . 146: 14و 238: 12واملقریزي يف امتاع األمساع
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 .نا علي  بن حبر، نا عیسى بن یونس 
وحدثنا عبید بن غنام، ثنا أبو : ح

بكر بن أبي شیبة، ثنا یعلى بن عبید 
 ثنا موسى بن صاحل اجلهين، عن صاحل بن: قاال

 عنها ـ رضي اهللا(أربد، عن ُأم  سلمة 
جلسي بالباب، وال إ: قال رسول اهللا: قالت

یلجن علي  أحد، فقمت بالباب إذ جاء 
احلسني ـ رضي اهللا عنه ـ فذهبت أتناوله، 

یا : فسبقين الغالم، فدخل على جد ه، فقلت
نيب اهللا، جعلين اهللا فداك أمرتين أن ال یلج 

ذهبت أتناوله علیك أحد، وإّن ابنك جاء ف
فسبقين، فلم ا طال ذلك تطلعت من الباب 
فوجدتك تقلب بكفیك شیئًا ودموعك تسیل، 

 .والصيب على بطنك 
 ـ  علیه الس المـ  أتاني جربیلنعم، : قال

فأخربني أن  ُأميت یقتلونه، وأتاني بالرتبة 
  . ) 1( <اليت یقتل علیها، فهي اليت أقلب بكفي

باسناده عن وأخرجه احلافظ ابن السمان 
سناد، وعنه احلافظ اخلوارزمي موسى اجلهين باإل
  .)2(158: 1يف مقتل احلسني 

                                       
 . 328: 23و  2820ح 109: 3املعجم الكبري )1(
 . 231: 1مقتل احلسني )2(
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  إسناد ابن أبي شيبة صحيح، رجاله 

ـ یعلى بن عبید بن أبي أمیة األیادي 1
من : 209أبو یوسف الطنافسي الكويف املتوىف

، وثقه ابن معني، وابن ةرجال الصحاح الست
كان >: ال أمحدسعد، والدارقطين، وآخرون، وق

  . )1(<صحیح احلدیث، وكان صاحلًا يف نفسه

                                       
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف هتذیب : على الطنافسيی)1(

، یعلى بن عبید بن ُأمیة )الستة(ع >: 353: 11التهذیب
یوسف الطنافسي الكويف  أبو احلنفي، موالهم: األیادي، ویقال

روى عن إمساعیل بن أبي خالد، وحيیى بن سعید . موىل أیاد 
 ..األنصاري 

ح احلدیث، وكان صاحلًا يف كان صحی: قال صاحل بن أمحد عن أبیه
یعلى أصح : وقال علي  بن احلسن اهلسجاني عن أمحد. نفسه

 .حدیثًا من حمم د  بن عبید وأحفظ
 . ثقة : وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني
ضعیف يف سفیان، ثقة يف : وقال عثمان الدارمي عن ابن معني

 . غريه 
 .  صدوق هو أثبت من أبیه يف احلدیث: وقال أبو حامت

 ..وذكره ابن حب ان يف الثقات 
وقال . كان ثقة كثري احلدیث : وقال ابن سعید: قلت

  Ã              . بنو عبید ُكّلهم ثقات : الدارقطين
 
Äأوالد عبید ُكّلهم ثبت، وأحفظهم : وقال ابن عمار املوصلي

وقال سعید بن أیوب . یعلى، وأبصرهم باحلدیث حمم د  
 .< ظ عام ة حدیثه أو مجیعهكان یعلى حيف: البخاري
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ـ موسى بن عبد اهللا اجلهين الكويف 2
من رجال مسلم، والرتمذي، : 144املتويف

والنسائي، وابن ماجة، وثقه ابن معني، وحيیى 
بن سعید القطان، وأمحد، والعجلي، 

  . )1(والنسائي، وابن سعد،  وغريهم

                                                                                               
، الطبقات الكربى 45: سؤاالت الربقاني: وارجع إىل ترمجته يف

، 39: 1، معرفة الثقات 419: 8، التاریخ الكبري 397: 6
، األنساب للسمعاني 179: ، حبر الدم341: 2تقریب التهذیب 

: 2، الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة74: 4
، 438: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال129: 1م ، دول اإلسال397

، میزان 476: 9 ، سري أعالم النبالء334: 1تذكرة احلفاظ 
 . 105: 2، شذرات الذهب458: 4االعتدال

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف هتذیب : موسى اجلهين) 1(
مسلم، والرتمذي، والنسائي، (م ت ي ق >: 316: 10 التهذیب

ابن عبد الرمحن : ویقال عبد اهللا،موسى بن ) وابن ماجة
قال  ...أبو عبد اهللا الكويف : ویقال. اجلهين، أبو ُأسامة 

وقال  .كان ثقة : علي  بن املدیين عن حيیى بن سعید القطان
وكذا قال . ثقه : عبد اهللا بن أمحد عن أبیه وعن ابن معني

وقال أبو . ثقة يف عداد الشیوخ : وقال العجلي .النسائي 
وذكره ابن  .ال بأس به : وقال أبو حامت . صاحل : زرعة

وأرخ وفاته سنة أربع وأربعني : قلت .حب ان يف الثقات 
 .كان ثقة  قلیل احلدیث : ومائة، وكذا قال ابن سعد وقال

كان بالكوفة أربعة من رؤساء : وعن یعلى بن عبید قال
ما رأیت : الناس ونبالئهم، وذكره منهم، وعن مسعر قال

< هين إال  وهو يف الیوم اآلتي خري منه يف الیوم املاضيموسى اجل
، الكاشف يف 95: 29هتذیب الكمال : وارجع إىل ترمجته يف .

، میزان 305: 2معرفة من له روایة يف الكتب الستة 
، 157: ، حبر الدم225: 2، تقریب التهذیب 209: 4االعتدال 

، 287 :7، التأریخ الكبري 391: خالصة تذهیب هتذیب الكمال
، 262: ، مشاهري علماء االمصار148: 8اجلرح والتعدیل 
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ره ابن أبي ذك: ـ صاحل بن أربد النخعي3
حامت يف اجلرح والتعدیل وغريه من دون أي غمز 
فیه ويف حدیثه، وكذلك احلافظ البخاري صاحب 

  . )1(الصحیح يف موضعني من تأریخ الكبري
   مشیخة الطرباني

ـ احلسني بن إبراهیم بن إسحاق التسرتي  1
من مشایخ احلدیث، ترجم : 290الدقیقي املتوىف

  . )2(رخيهلـه احلافظ ابن عساكر يف تا
ـ علي  بن حبر بن بري القطان أبو احلسن 2

                                                                                               
 .299: 9تاریخ اإلسالم  

: 4راجع اجلرح والتعدیل للرازي: صاحل بن أربد النخعي) 1(
: 4:، وذكره البخاري يف التاریخ الكبري يف موضعني األو ل394
روى عن موسى اجلنهي، : صاحل بن أربد النخعي>: وقال 273

صاحل بن لبید النخعي : حتت اسم 288: 4يف  والثاني.منقطع 
مرسل، روى عن، موسى إاجلهين،  إّنما هو ابن أربد، >: وقال

 . <ًاأربد: رأیت خبطه قد غري، وحما لبیدًا، وكتب
وقد صر ح البخاري بانقطاع روایته عن موسى اجلهين خالفًا ّملا 

 .ذكره املؤلف
ه ابن ترمج: احلسني بن إسحاق بن إبراهیم الدقیقي)2(

: 142: 1عساكر، وأبو یعلى، قال أبو یعلى يف الطبقات
شیخ : ذكره أبو بكر اخلالل فقال: احلسني بن إسحاق التسرتي>

. جلیل، مسعت منه سنة مخس وسبعني وقت خروجي إىل كرمان 
وكان رجال  . وكان عنده عن أبي عبد اهللا جزء مسائل كبار 

 < همقدمًا، رأیت موسى بن إسحاق القاضي یكرم
، سري أعالم 39: 14تاریخ مدینة دمشق: وارجع إىل ترمجته يف

 . 57: 14النبالء
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من رجال البخاري : 234البغدادي املتوىف
تعلیقًا، وأبي داود، والرتمذي، وثقه أمحد، 
وابن معني، وأبو حامت، والعجلي، والدارقطين، 

  . )1(واحلاكم، وابن قانع، وغريهم

                                       
 ترمجه غري واحد، : علي  بن حبر القطان)1(

علي  بن حبر بن بري >: 251: 7قال ابن حجر يف هتذیب التهذیب
 . فارسي األصل . القطان أبو احلسن البغدادي 

یة بن روى عن عیسى بن یونس، وحامت بن إمساعیل، وبق
 ..الولید 

روى عنه البخاري تعلیقًا، وأبو داود، ذكره ابن سعد يف  
سألت أمحد : الطبقة الثامنة من أهل البصرة، وقال، مهنأ

 . ال بأس به : عنه فقال
 . نعم : ثقة هو؟  قال: فقلت
 من أین هو؟  : قلت
 . من األهواز : قال

 .ثقة : وقال ابن معني وأبو حامت والعجلي والدارقطين
قال یعقوب بن سفیان وغري . ثقة مأمون : وقال احلاكم

 .مات سنة أربع وثالثني ومائتني : واحد
كان من أقران : وكذا ذكره ابن حب ان يف الثقات، قال: قلت

 .أمحد بن حنبل يف الفضل والصالح 
 .< ثقة: وقال ابن قانع

، اجلرح 15: 1معرفة الثقات للعجلي: وارجع إىل ترمجته يف
  Ã، الثقات البن حب ان176: 6ل والتعدی

Ä 8 :46841، تاریخ مدینة دمشق351: 11، تاریخ بغداد :
، 112: 11، سري أعالم النبالء 309: 7  ، الطبقات الكربى269

، 35: 2 الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف كتب السّنة
، 271: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال470: 2تذكرة احلفاظ 
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ـ عیسى بن یونس بن إسحاق السبیعي  3
ویقال غري  187توىف الكويف نزیل الشام امل

، وثقه أمحد، ةمن رجال الصحاح الست: ذلك
وأبو حامت، وابن خراش، ویعقوب بن شیبة، 

 )1(وآخرون والعجلي، وأبو ّمهام، وابن سعد، 

                                                                                               
: مدحه أمحد أو ذمه ، حبر الدم يف من688: 1تقریب التهذیب

، 308: 1، معجم البلدان 241: 1، األنساب للسمعاني 110
 .  71: 6تاج العروس 

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : عیسى بن یونس السبیعي)1(
عیسى بن یونس بن ) الستة(ع >: 212: 8يف هتذیب التهذیب 

الكويف،   أبو حمم د: أبي إسحاق السبیعي، أبو عمرو، ویقال
سكن الشام، رأى جده أبا إسحاق، وروى عن أبیه وأخیه 

.. إسرائیل، وابن عم ه یوسف بن إسحاق، وسلیمان التیمي 
 .               ومجاعة 

وعنه أبوه یونس، وابنه عمرو بن عیسى، ومحاد بن سلمة 
وقال أمحد وأبو . وآخرون .. وهو أكرب منه، وموسى بن أعني 

 .. ثقة : یبة وابن خراشحامت ویعقوب بن ش
سئل أمحد عن عیسى بن یونس، وأبي إسحاق، : قال املروذي

 وأبي معاویة أیهم أثبت ؟
 .ما فیهم إال  ثبت : فقال

 من تقدم ؟: قیل لـه
 ..ما فیهم اال  أبا إسحاق ومكانه من اإلسالم : قال

كويف ثقة، وكان یسكن الثغر، وكانت ثبتًا يف : وقال العجلي
 .احلدیث 

.                                 ثنا عیسى بن یونس الثقة الرضي : قال أبو ّمهامو
 كان حافظًا : وقال أبو زرعة

 .< ..وذكره ابن حب ان يف الثقات واحلاكم أبو أمحد وآخرون 
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.  
ـ عبید بن غنام بن حفص الكويف أبو حمم د 4

راویة احلافظ الكبري أبي بكر بن : 297املتوىف
  )1(ريًاأبي شیبة، كان م حد ثًا، صدوقًا، خ

ـ أبو بكر بن أبي شیبة عبد اهللا بن 5
من رجال الصحاح : 235حمم د الكويف املتوىف 

غري الرتمذي، حافظ ثقة، وثقه  ةالست
العجلي، وأبو حامت، وابن خراش، وقال 

كان متقنًا، >: ابن حب ان يف الثقات

                                                                                               
، التاریخ 496: 6التاریخ الكبري: وارجع إىل ترمجته يف

لماء ، مشاهري ع634: 7، تاریخ الطربي 143: 2الصغري
: 23، هتذیب الكمال 153: 11، تاریخ بغداد186: األمصار

، 279: 1، تذكرة احلفاظ304: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال62
، 114: 2الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة  

، 489: 8، سري أعالم النبالء 1146: التعدیل والتجریح
، حبر 776: 1، تقریب التهذیب 328: 3میزان االعتدال 

 . 452: ، املعارف111: 5، األعالم 123: الدم
: 13ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف السري : عبید بن غنام)1(

اإلمام : عبید بن غنام بن القاضي حفص بن غیاث>: 558
                                                 .احملدث الصادق، أبو حمم د  النخعي الكويف 

حد ث عن أبي بكر بن أبي شیبة، وحمم د .عبد اهللا امسه : قیل
 ..  بن عبد اهللا بن منري 

 .وآخرون.. حد ث عنه أبو العب اس بن عقدة، ویزید بن حمم د
 .< وتآلیف أبي نعیم مشحونة حبدیث ابن غنام، وهو ثقة 

، العرب يف خرب من 660: 2تذكرة احلفاظ : وارجع إىل ترمجته يف
 . 404: 2ب ، شذرات الذه107: 2غرب
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، وقال <حافظًا، دینًا، مم ن كتب ومجع وصنف
ه مسلم روى عن. < ثقة ثبت>: ابن قانع

ألفًا ومخسمائة وأربعني حدیثًا، والبخاري 
 )املصنف(وقفنا من كتابه . ثالثني حدیثًا 

 . )1(الضخم الفخم على ثالث نسخ وهللا احلمد
                                       

ترمجه غري واحد، قال ابن : أبو بكر بن أبي شیبة الكويف)1(
البخاري، (خ م د س ق >: 3: 6حجر يف هتذیب التهذیب 

عبد اهللا بن )   ومسلم، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة
حمم د  بن أبي شیبة إبراهیم بن عثمان بن خواسيت العبسي 

 .موالهم أبو بكر احلافظ الكويف 
األحوص، وعبد اهللا بن إدریس، وابن املبارك،  أبين روى ع

 ..وشریك، وهشیم
ورى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وروى 

 ..لـه النسائي بواسطة أمحد بن على القاضي 
أوالد ابن أبي شیبة من أهل العلم، : قال حيیى احلماني

دوق، أبو بكر ص: وقال أمحد. كانوا یزامحون عند ُكّل حمد ث
فقلت البي : قال عبد اهللا بن أمحد. وهو أحب  إيل من عثمان 

وقال أبو حامت وابن . عثمان أحب  إيل: ابن معني یقول: حيیى
.                                                            ثقة : خراش

سألت ابن معني عن . وقال حمم د  بن عمر بن العالء اجلرجاني 
 .كر من شریكمساع أبي ب

أبو بكر عندنا صدوق، ولو ادعى السماع من أجل من : فقال
 . شریك لكان مصدقًا فیه 

ما رأیت أحفظ من أبي بكر، قدم : وقال عمرو بن علي 
 ًاعلینا مع علي  بن املدیين فسرد للشیباني أربعمائة حدیث
                                                         . حفظًا 

Ã 
Äفأبو : انتهى العلم إىل أربعة: وقال أبو عبید القاسم
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   معجم الرتاجم
، 59: 2قسم 7، ج277، 247: 6طبقات ابن سعد

، 289، 274: 2ق 2، تأریخ البخاري الكبري 185
: 1ق 4، ج263: 2ق 3، ج406: 2ق 3، ج406: 2ق 3ج

اجلرح والتعدیل البن أبي . 419: 2ق 4، ج288
 291، 176: 1ق 3، ج160: 2ق 2، ج394: 1ق 2حامت 

                                                                                               
 ..بكر أسردهم لـه، وأمحد أفقههم فیه 

أعلم من أدركت باحلدیث وعلله علي  بن : وقال صاحل بن حمم د 
 ..املدیين، وأحفظهم عند املذاكرة أبو بكر بن أبي شیبة 

ما رأیت : مسعت أبا زرعة الرازي یقول: وقال أبو فراس
 .بن أبي شیبة  أحفظ من أبي بكر

كان متقنًا حافظًا دینًا، ممن : وقال ابن حب ان يف الثقات
 .كتب ومجع وصنف وذاكر، وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطیع 

 .ثقة ثبت : وقال ابن قانع
روى عنه البخاري ثالثني حدیثًا، ومسلم ألفًا : ويف الزهرة

 <سمائة وأربعني حدیثًاومخ
، 173: طبقات خلیفة بن اخلیاط: وارجع إىل ترمجته يف

، اجلرح 335: 2: ، التاریخ الصغري413: 6الطبقات الكربى
، التعدیل 66: 10، تاریخ بغداد160: 5والتعدیل 

، الكاشف يف معرفة 34: 16، هتذیب الكمال 921: والتجریح
: 2تذكرة احلفاظ  ،592: 1من لـه روایة يف الكتب الستة  

، فهرست ابن 90: ، حبر الدم528: 1، تقریب التهذیب 432
، 440: 1، هدیة العارفني1711: 2، كشف الظنون285: الندمي

، الوايف 227: 17تاریخ اإلسالم 117: 4األعالم للزركلي 
، خالصة تذهیب 490: 2، میزان االعتدال 237: 17بالوفیات 

، سري أعالم 421: 1خرب من غرب، العرب يف 183: 2هتذیب الكمال 
، شذرات 315: 10، البدایة والنهایة 122: 11النبالء 
 . 204: 2الذهب 
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 66: 10، تأریخ بغداد304: 2ق 4، ج149: 1ق 4ج
، تذكرة 288: 4، تأریخ بن عساكر 71ـ 

: 7، ج4ـ  2: 6، هتذیب التهذیب 18: 2الذهيب
، شذرات 402: 11، ج354: 10، ج237:   8، ج284
  . 225،  85: 2لذهب ا
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  ـ 13ـ 
  مأتم

  في بيت السيدة عائشة
  أُم المؤمنين بنعي ملَك ما دخل على النبي قط

  
أخرج احلافظ أبو القاسم الطرباني يف 

علیه (لدى ترمجة احلسني  )املعجم الكبري(
حدثنا حمم د بن عبد اهللا >: قال) الس الم

احلضرمي، ثنا احلسني بن احلریث، ثنا الفضل 
بن موسى، عن عبد اهللا بن سعید، عن أبیه، 

إّن احلسني بن علي  دخل على : عن عائشة
 )وسلم] وآله[صّلى اهللا علیه (رسول اهللا 

 )وسلم] وآله[صّلى اهللا علیه (فقال النيب  
یا عائشة، أال أعجبك لقد دخل علي  مَلك 

إّن ابين هذا : آنفًا ما دخل علي  قط فقال
أریتك تربة یقتل إّن شئت : مقتول، وقال

فیها، فتناول املَلك بیده فأراني تربة 
 . )1(<محراء

 294: 6وأخرج إمام احلنابلة أمحد يف املسند 
حدثين عبد اهللا بن : ثنا وكیع قال>: قال

                                       
 128: 12، كنز العمال107: 3املعجم الكبري للطرباني)1(

 . 45: ، اإلكمال يف أمساء الرجال)طب عن عائشة: (وقال
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سعید، عن أبیه، عن عائشة، أو ُأم  سلمة قال 
شّك هو یعين عبد اهللا بن سعید أّن النيب  : وكیع

: وسلم ـ قال ألحدمها ]وآله[ـ صّلى اهللا علیه 
لقد دخل علي  البیت مَلك مل یدخل علي  قبلها 

  إّن ابنك هذا حسني: فقال يل
مقتول، وإن شئت أریتك من تربة األرض اليت 

  فأخرج تربة«: یقتل هبا، قال
  .< )1(محراء 

                                       
وصححه حمققه الشیخ شعیب األرنؤوط،  294: 6مسند أمحد ) 1(

، 770: 2، فضائل الصحابة أمحدعن  564: 2احملرقة الصواعق 
ورجاله رجال  أمحدرواه >: وقال 187: 9جممع الزوائد

   Ã، أطراف<الصحیح
Ä3: ، مشیخه ابن طهمان393: 9املسند البن حجر العسقالني ،

عن أمحد،  75: 11، سبل اهلدى والرشاد 9: اآلحاد واملثاني
: ، وقال583: 1م ، تاریخ اإلسال194: 14تاریخ مدینة دمشق 

، سلسلة األحادیث <والناس أمحدوإسناده صحیح، رواه >
: قلت>: وقال حتت احلدیث.  822ح 465: 2الصحیحة لأللباني 

وهذا إسناد صحیح على شرط الشیخني، وعبد اهللا هو ابن سعید 
رواه أمحد، >: 187: 9وقال اهلیثمي  .بن أبي هند الفزاري 
اهد آخر من حدیث أنس حنوه، وله ش. < ورجاله رجال الصحیح

ثنا ثابت : عن عمارة بن زاذان 265و  242: 3أخرجه أمحد 
. وعمارة هذا صدوق كثري اخلطأ كما يف التقریب  .عنه 

وشاهد آخر من حدیث عبد اهللا بن جني عن أبیه أّنه سار مع 
ذات یوم ) ص(دخلت على النيب >: علي  فلم ا حاذى نینوى قال

 .الفضل  ُأم حلدیث حنو حدیث ا< ..وعیناه تفیضان 
ورجاله ثقات غري جني، قال .  85: 1أخرجه أمحد : قلت

یعين عند املتابعة وقد توبع، فقد قال < مقبول>: احلافظ
، وأبو یعلى، والبزار، أمحدرواه >: 187: 7اهلیثمي 

 . < والطرباني ورجاله ثقات، ومل ینفرد جني هبذا
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إسناد أمحد صحیح، رجاله ك ل هم ثقات من رجال 
  :الصحاح الست وهم

ان الكويف ـ وكیع بن اجلراح أبو سفی1
، حافظ من ةمن رجال الصحاح الست: 196املتوىف

أئمة املسلمني، كان ثقة، ثبتًا، مأمونًا، 
عالیًا، رفیع القدر، حج ة، عابدًا، صاحلًا، 

  .)1(مفتیًا

                                                                                               
 .< یل، وإسناده حسنذكر حدیث ُأم  سلمة وأبي الطف ُثم 

ترمجه غري واحد قال املزي يف هتذیب : وكیع بن اجلراح  (1)
وكیع بن اجلراح بن ملیح : خ م د ت س ق>: 462: 30الكمال

 ..الرؤاسي، أبو سفیان الكويف، من قیس عیالن 
من أصحاب : قلت یعين ألمحد بن حنبل : قال أبو بكر املروذي

قدمت : قلت .الرمحن حيیى، ووكیع، وعبد : قال الثوري ؟
وقال عبد اهللا  .وكیع شیخ : قال وكیعًا على عبد الرمحن ؟
ما رأیت أوعى للعلم من وكیع، : بن أمحد بن حنبل عن أبیه

كان وكیع مطبوع : وقال يف موضع آخر  ..وال أحفظ من وكیع 
وقال صاحل بن حمم د   ...احلفظ، كان وكیع حافظًا حافظًا 

ما رأیت أحدًا أحفظ من : عني قالمسعت حيیى بن م: األسدي
 <..وكیع 

، الطبقات الكربى 630: تاریخ ابن معني: وارجع إىل ترمجته يف
: 8، التاریخ الكبري 467: ، تأریخ خلیفة بن اخلیاط394: 6

، تاریخ 507: ، املعارف281: 2، التاریخ الصغري 179
، حلیة األولیاء 219: 1، اجلرح والتعدیل 175: 1الفسوي 

: 4، تذهیب هتذیب الكمال 123: 11،  هتذیب التهذیب 368: 8
، الكاشف يف معرفة من لـه روایة 306: 1، تذكرة احلفاظ 31

، النجوم 335: 4، میزان االعتدال 237: 3يف الكتب الستة  
: 9، سري أعالم النبالء 127: ، طبقات احلفاظ153: 2الزاهرة 

 . 26: 2، شذرات الذهب 124: 1، دول اإلسالم 140
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ـ عبد اهللا بن سعید أبي هند الفزاري 2
من رجال : 147موالهم أبو بكر املدني املتوىف 

، <ةثقة، ثق>: ، قال أمحدةالصحاح الست
ووثقه ابن معني، وأبو داود، وابن سعد، 
والعجلي، ویعقوب بن سفیان، وابن املدیين، 

  . )1(وابن الربقي، وآخرون

                                       
ترمجه غري : عبد اهللا بن سعید بن أبي هند الفزاري) 1(

) الستة(ع >: 210: 5واحد، قال ابن حجر يف هتذیب التهذیب 
عبد اهللا بن سعید بن أبي هند الفزاري، موالهم أبو بكر 

روى عن أبیه، وأبي أمامة سهل بن حنیف، وسعید . املدني 
 .ومجاعة .. بن املسیب، وإمساعیل بن أبي حكیم

نه یزید بن اهلاد، ومالك، وابن املبارك، وحيیى، وعبد وع
 .وغريهم.. الرمحن، ووكیع، وإمساعیل بن جعفر 

وقال الدوري عن ابن . ثقة، ثقة : قال أبو طالب عن أمحد
سألت حيیى بن : وقال أبو بكر بن خالد الباهلي. ثقة : معني

 .كان صاحلًا یعرف وینكر: سعید عنه فقال
 .. يف الثقات وذكره ابن حب ان  

كان ثقة، كثري احلدیث، مات سنة ست أو سبع : وقال ابن سعد
 ..ئة اوأربعني وم

وقال ابن . مدني ثقة : وقال العجلي ویعقوب وسفیان
 .<وثقه ابن املدیين وابن الربقي: خلفون

: 1، والدوري 143: تاریخ ابن معني: وارجع إىل ترمجته يف
، معرفة 103: 5لكبري ، التاریخ ا401: 1 ، العلل ألمحد60

، الثقات 71: 5، اجلرح والتعدیل 15: 1الثقات للعجلي 
، تاریخ أمساء 219: ، مشاهري علماء األمصار12: 7البن حب ان 

، هتذیب الكمال 940: 2، التعدیل والتجریح 126: الثقات
: 1، الكاشف يف معرفة من له روایة يف الكتب الستة 28: 15

: 1، تقریب التهذیب 594:د أمحد ، من لـه روایة يف مسن558

 



 287     مأتم في بيت السيدة عائشة أُم المؤمنين بنعي ملك  ما دخل على النبي قط        ) 13(

  

ـ سعید بن أبي هند الفزاري موىل مسرة بن 3
  : هـ  166جندب املتوىف

، تابعي ثقة، وثقه ةمن رجال الصحاح الست
  ن حب ان يفــي، وذكره ابــالعجل

  .الثقات 
  

رباني صحیح أیضا ، رجاله ك ل هم إسناد الط
   :وهم  ثقات

ـ حمم د بن عبد اهللا احلضرمي الكويف أبو 1
قال : هـ 297جعفر املعروف مبطني املتوىف

، وأقر  ثقته مجع من رجال <ثقةجبل>:الدارقطين
  . )2(الرتاجم

 رـ احلسني بن حریث بن احلسن أبو عما2
  :244ي املتوىف زاملرو

                                                                                               
 . 199، خالصة تذهیب هتذیب الكمال 86: ، حبر الدم497

ترمجه غري واحد، : حمم د  بن عبد اهللا احلضرمي املعروف مبطني) 2(
  Ãقال الذهيب يف تذكرة احلفاظ

Ä 2 :662 :< كان من أوعیة العلم .. احلافظ الكبري ..
ُكّل حال فمطني ثقه وب.ثقة جبل : وسئل عنه الدارقطين فقال

، فهرست ابن 72: سؤاالت محزة: وارجع إىل ترمجته يف< مطلقًا
 14، سري أعالم النبالء 300: 1، طبقات احلنابلة 323: الندمي

، 181: 1،  دول اإلسالم 108: 2، العرب يف خرب من غرب41: 
شذرات  233: 5، لسان املیزان 171: 3النجوم الزاهرة 

، الوايف بالوفیات 298: 7التعدیل ، اجلرح و403: 2الذهب 
  274: 22، تاریخ اإلسالم  345: 3



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              288

ابن ماجة، وّثقه من رجال الصـحاح غـري  
  . )1(النسائي، وذكره ابن حب ان يف الثقات

أبو عبد  )2(ـ الفضل بن موسى السیناني 3
من رجال الصحاح  191: 2اهللا املروزي املتوىف

، من أئمة عصره يف احلدیث، عايل ةالست
  االسناد، وثّقه ابن

  .)3(معني، وابن سعد، وابن وكیع، وآخرون 
                                       

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : احلسني بن حریث بن احلسن)1(
البخاري ومسلم (خ م د ت س >: 289: 2يف هتذیب التهذیب 

 ) .وأبي داود والرتمذي والنسائي
أبو عمار املروزي روى عن الفضل بن موسى السیناني،    
قال .. وعنه مجاعة سوى ابن ماجة .. فضیل بن عیاض وال

وقال . وذكره ابن حب ان يف الثقات . ثقة : النسائي
 .<  244مات بعد املائتني منصرفًا من احلج سنة : السراج

: 8، تاریخ بغداد50: 3اجلرح والتعدیل: وارجع إىل ترمجته يف
، 8: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال358: 6 ، هتذیب الكمال36

، سري 493: 1، التجریح والتعدیل 442: 1العرب يف خرب من غرب
، الكاشف يف 238: 2، شذرات الذهب 400: 11أعالم النبالء 

، التاریخ 332: 1معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة 
، الوايف بالوفیات 237: 18، تاریخ اإلسالم  400: 11الكبري 

12 :217 . 
 ) .املؤلف(من خراسان قریة : سینان بكسر املهملة )2(
ترمجه غري واحد، قال ابن : الفضل بن موسى السیناني )3(

الفضل بن موسى ) السنة(ع >: 257: 8حجر يف هتذیب التهذیب 
 . السیناني، أبو عبد اهللا املروزي 

موىل بين قطیعة، روى عن إمساعیل بن خالد، واألعمش، وهشام 
سحاق بن راهویة، وعنه إ.. بن عروة، وعبد اهللا بن عبد اهللا 

وإبراهیم بن موسى، وأبو عمار احلسني بن حریث، ویوسف بن 
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 مصادر الرتاجم 
، 104: 2قسم 2و ج 275: 6عدطبقات ابن س
 2، ج71: 1قسم 2، ج50: 2قسم 1اجلرح والتعدیل

ریخ ا، ت39ـ  37: 2ق 4، ج68: 2ق 3، ج70: 2ق

                                                                                               
..                                                                           عیسى 

 . ثقة : قال ابن معني وابن سعد
                                                    . صدوق : وقال أبو حامت

Ã 
Äأعرفه ثقة، : سألت وكیعًا عنه؟ فقال: وقال علي  بن خشرم

 . صاحب سنة 
 .هو أثبت من ابن املبارك : وقال األنباري عن أبي نعیم

كان مولده سنة مخس عشرة : وذكره ابن حب ان يف الثقات وقال
 .ومائه، مات سنة إحدى او إثنتني وتسعني ومائة 

هو كبري السن، عايل اإلسناد، إمام من أئمة : وقال احلاكم
 .عصره يف احلدیث 

حدثين : كان ابن املبارك یقول: وقال ابن شاهني يف الثقات
 .الثقة، یعنیه 
. فضل بن موسى مروزي أبو عبد اهللا ثقة: وقال البخاري

: سألت وكیعًا عن السیناني؟ فقال: مشاس  وقال إبراهیم بن
 .< ..دیث معنا ثبت مسع احل

، تاریخ ابن 372: 7الطبقات الكربى : وارجع إىل ترمجته يف
: 7، الثقات البن حب ان 67: 7، اجلرح والتعدیل 272: 2معني 
، تأریخ 107: 1، الكامل 312: ، مشاهري علماء األمصار319

، الكاشف يف معرفة من له روایة يف 186: أمساء الثقات
، هتذیب 360: 3العتدال ، میزان ا123: 2الكتب الستة 

، 140: 3، خالصة تذهیب هتذیب الكمال 254: 23الكمال 
، دول اإلسالم 117: 7، التاریخ الكبري 269: 1تذكرة احلفاظ 

 . 124: ، طبقات احلفاظ307: ، العرب يف خرب من غرب121: 1
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، 333، 2، هتذیب التهذیب481ـ  466، 13بغداد 
ـ  123: 11، ج287، 286: 7، ج239، 5ج 93: 4ج

: 2، شذرات 210: 2، تذكرة احلفاظ للذهيب 131
226  .  

ن عساكر الدمشقي يف وأخرجه احلافظ اب
أخربنا أبو نصر، وأبو >: ریخ الشام قالات

  أنا احلسن بن علي  : غالب، وأبو حمم د قالوا
وأخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا : ح

أنا أمحد بن : أبو علي  بن املذهب قاال
 )1( <..جعفر نا عبد اهللا بن أمحد حدثين أبي

 .بإسناد أمحد ولفظه املذكورین 
: 1افظ العراقي يف طرح التثریب وذكره احل

41 .  
: وقال 187: 9واحلافظ اهلیثمي يف امع 

  .< رواه أمحد ورجاله رجال الصحاح>
: ويف ط 115واحلافظ ابن حجر يف الصواعق ص 

190 .  
والسی د حمم ود املدني يف الصراط السوي عن 

  رواه عبد>: أمحد فقال
  .)1(<الرزاق، عن ُأم  سلمة من غري شّك

                                       
 .  193: 14تاریخ مدینة دمشق البن عساكر )1(
 104: 5الم  للذهيب ، تاریخ اإلس113: الصراط السوي) 1(
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رواه عبد الرزاق عن عبد اهللا بن سعید بن أبي >: وقال

< ُأم  سلمة ومل یشك، وإسناده صحیح: أّنه قال إّلاهنید مثله 
. 





  ـ 14ـ 
  مأتم  آخر في بيت 

  السيدة عائشة أُم المؤمنين
  
أخرج ابن سعد صاحب الطبقات الكربى  
، عن عثمان بن حمم دبن  علي أخربنا >: قال

بینا : قالت عائشةمقسم، عن املقربي، عن 
 )وسلم] وآله[صّلى اهللا علیه (رسول اهللا 

فنحیته عنه،  إلیهراقد إذ جاء احلسني حيبو 
أمري، فدنا منه، فاستیقظ  قمت لبعض ُثم 

إّن جربیل : ما یبكیك؟ قال: یبكي، فقلت
أراني الرتبة اليت یقتل علیها احلسني، 
فاشتد  غضب اهللا على من یسفك دمه، وبسط 

: یده، فإذا فیها قبضة من بطحاء، فقال
، والذي نفسي بیده إّنه لیحزنين، عائشةیا 

 )1( ؟<فمن هذا من ُأميت یقتل حسینًا بعدي
 : اد صحیح رجاله ُكّلهم ثقات أال وهمإسن

ـ علي  بن حمم د، كذا يف احملكي عن 1
الطبقات، والصحیح علي  بن اجلعد بن عبید 

عن  230اجلواهري أبو احلسن البغدادي املتوىف

                                       
نقال  عن ابن سعد يف القسم  195: 14تاریخ مدینة دمشق ) 1(

 .غري املطبوع
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من رجال البخاري وأبي : ست وتسعني سنة
داود، یروي عن عثمان بن مقسم وزمرة من 

ثقة >: لأئمة احلدیث، وّثقه ابن معني وقا
، وقال أبو زرعة <صدوق، كان رباني العلم

حامت  أبو، وقال <كان صدوقًا يف احلدیث> :
: حمم د، وقال صاحل بن <كان متقنًا صدوقًا>:

، ووّثقه ابن <صدوق>: وقال النسائي<, ثقة
 . قانع، ومطني 

 ّملابن حنبل  أمحدوحيكى عن عبد اهللا بن 
عد؟ بن اجل علي ِلم  َلم  تكتب عن >: سئل
وكان  إلیهاني أبي أن أذهب : قوله

یبلغه عنه أّنه یتناول أصحاب رسول اهللا 
 . )1(<)و س ّلم ]و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (

                                       
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف هتذیب : علي  بن اجلعد) 1(

علي  بن اجلعد بن عبید اجلوهري، أبو >: 256: 7هذیبالت
 .احلسن البغدادي، موىل بين هاشم 

.. روى عن حریز بن عثمان، وشعبة، والثوري، ومالك  
 .وطائفة 

وعنه البخاري، وأبو داود، وأمحد، وحيیى بن معني، وأبو 
 .وآخرون .. بكر بن أبي شیبة، والصنعاني 

أحفظ من علي  بن اجلعد،  ما رأیت: عن موسى بن داود قال
كنا عند ابن أبي ذئب فأملى علینا عشرین حدیثًا، فحفظها 

 .وأمالها علینا 
سرت أنا وأمحد وحيیى إىل علي  بن اجلعد، : وقال خلف بن سامل

فأخرج إلینا كتبه، وألقاها بني أیدینا وذهب، فلم جند 
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، هاتوا: فیها إال  خطًا واحدًا، فلم ا فرغنا من الطعام قال

: وقال صاحل بن حمم د األسدي. فحدث بُكّل شيء كتبانه حفظًا 
كان علي  بن جعد حيدث بثالثة أحاد یث لُكّل إنسان عن شعبة، 

إّنه مسعها من : وكان عنده عن مالك ثالثة أحادیث كان یقول
 .أخربنا مالك : مالك، وثالثة أعوام كان یقول فیها

قال .  ه ما أعلم أّني لقیت أحفظ من: وقال عبدوس
باجلهم؟                                   كان یتهم: فقلت لـه: احملاملي

أّن ابنه احلسن  إّلاقد قیل هذا، ومل یكن كما قالوا، : قال
 .كان على قضاء بغداد، وكان یقول بقول جهم 

 .متشبث بغري بدعة، زائغ عن احلق  : وقال اجلوزجاني
بلغين : قلت لعلي  بن اجلعد: وقال أمحد بن إبراهیم الدورقي

مل أقل، ولكن معاویة : ذاك الصيب؟ قال أنك قلت ابن عمر 
 .ما أكره أّن یعذبه اهللا 

عمرو بن مرزوق أعلى من علي  : وقال اآلجري عن أبي داود
ما یسؤني أّن یعذب اهللا : اجلعد، ویتهم مبتهم سوء، قال

 .معاویة 
لي  بن اجلعد كنت عند ع: وقال هارون بن سفیان املستملي

ئة ألف درهم بغري اأخذ من بیت املال م: فذكر عثمان، فقال
 .حق  

مل مل تكتب عن علي  : قلت لعبد اهللا بن أمحد: وقال العقیلي
 بن اجلعد؟

 .اني أبي، وكان یبلغه عنه أّنه یتناول الصحابة : قال
كنت عند علي  بن اجلعد فسألوه عن : وقال زیاد بن أیوب

القرآن كالم اهللا، ومن قال خملوق مل أعنفه،  :القرآن؟ فقال
 ..ما بلغين عنه أشد  من هذا : ذكرت ذلك ألمحد؟ فقال: فقال

كان علي  بن : وعن ابن معني.. وقال ابن معني ثقة صدوق 
 .اجلعد رباني العلم 

                                                .كان صدوقًا يف احلدیث : وقال أبو زرعة
Ã 
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  :وقد سجل له التاريخ مما بلغ أحمد أموراً 
كنا > :ـ ذكروا عنده حدیث ابن عمر 1

  نفاضل على عهد رسول اهللا 
خري : فنقول )وسلم] وآله[صّلى اهللا علیه (

ـ صّلى اهللا علیه  النيب هذه األم ة بعد 
أبو بكر، وعمر، :  وسلم ـ] وآله[

صّلى اهللا علیه  ( النيب وعثمان، فیبلغ 
بن  علي فال ینكر؟ فقال  )وسلم] وآله[

هذا الصيب، هو مل حيسن أن  إىلانظروا : اجلعد
 .)1( <كنا نفاضل: یطلق امرأته یقول

                                                                                               
Äكان متقنًا صدوقًا، ومل أر من احملد ثني من : وقال أبو حامت

..                                                                حيفظ مثله، ویأتي باحلدیث على لفظ واحد 
                        .                                         ثقة : وقال صاحل بن حمم د  

 .ثقة مأمون : وقال الدارقطين. صدوق : وقال النسائي
 . ثقة ثبت : وقال ابن قانع

 . ثقة : وقال مطني
ما أرى حبدیثه بأسًا، ومل أر يف روایاته : وقال ابن عدي

والبخاري مع شدة . ِاذا حدث عن ثقة حدیثًا منكرًا 
الزهرة خبط ابن  ويف هامش. استقصائه یروي عنه يف صحاحه 

وارجع يف .  < روى عنه البخاري ثالثة عشر حدیثًا: الطاهر
، تقریب 111: ، حبر الدم241: 20هتذیب الكمال : ترمجته إىل
، تاریخ بغداد 466: 8، الثقات البن حب ان 689: 1التهذیب 

، تاریخ 51: 7، معجم املؤلفني 269: 4، األعالم 360: 11
 .174: 20الوفیات ، الوايف ب278: 16اإلسالم 

، وهذه املقولة مل یبتدعها ابن 363: 11تاریخ بغداد (1)
اجلعد من عنده، بل سبقه فیها أبوه عمر بن اخلطاب حینما 
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 ما یسؤني أن یعذب اهللا>:ـ قوله 2
 .)1(<ما أكره أن یعّذبه اهللا>: ، أو<معاویة

                                                                                               
استخلف >: أشاروا علیه باستخالف ابنه، فرد علیهم بقوله

 !<من مل حيسن أّن یطلق امرأته
هو من وسم ابنه هبذا  عمر بن اخلّطابفاذا كان اخللیفة 

 !لوسام فما ذنب اآلخرین؟ا
أضف إىل ذلك أّن ابن عمر جتىن شیئًا فریًا على رسول اهللا ص ّلى 

$ علي  بن أبي طالباهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم حینما مل یذكر 
الذي هو أحب  اخللق إىل اهللا تعاىل واىل رسوله بشهادة أهل 
السّنة أنفسهم، ألجل حدیث الطري الوارد بطرق عدیدة، 

مت اإلشارة إلیه يف الصفحات السابقة، وكذلك ما أخرجه تقد
أي الناس كان أحب  >: الرتمذي وغريه أّن رجال  سأل أبا بریدة

 إىل رسول اهللا من النساء؟
كان أحب الناس إىل رسول اهللا من النساء فاطمة، ومن : فقال

، <هذا حدیث حسن>: 698: 5قال عنه الرتمذي < الرجال علي 
، سنن النسائي 199: 7املعجم األوسط : وارجع أیضًا إىل

   Ã، خصائص140: 5الكربى 
Ä  1اإلسالم تاریخ ، 614: 1، االستیعاب 128: 1اإلمام علي :

فاذا كان حال علي  كذلك مع رسول اهللا ص ّلى اهللا ع َلی ِه .   485
و آِلِه و س ّلم كیف یفاضل بني الصحب الثالثة من دون ذكر 

ال ذكر هلم يف أي شيء من مواطن لعلي ، مع أّن اآلخرین 
 !الذكر، سواء كانت فضائل، أو مواقف، أو غري ذلك؟

، وكالمه لیس بعیدًا عن الصواب، 364: 11تاریخ بغداد (1)
ن على بغي معاویة وخروجه عن وخصوصًا وأّن أهل السّنة متفق

، قال $علي  بن أبي طالبالطاعة املفرتضة علیه إلمامه 
أمجع فقهاء احلجاز >: 364: 11راملناوي يف فیض القدی

مالك، : والعراق من فریقي احلدیث والرأي، منهم
والشافعي، وأبو حنیفة، واألوزاعي، واجلمهور األعظم من 
املتكلمني واملسلمني أّن علیًا مصیب يف قتاله ألهل صفني، كما 

 .< هو مصیب يف أهل اجلمل، وأّن الذین قاتلوه بغاة ظاملون
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أخذ من >: فقال عثمان بن عفانـ ذكر 3
  ألف درهمئة امبیت املال 

  .<بغري حق  
ولئن كان أخذها >: قال هارون بن سفیان

ال واهللا ما أخذها إال  : قال ما أخذها إال  حبق 
 .)3) (2(<بغري حق 

                                                                                               
م ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ّملا مسع معاویة وقال النيب  األكر

اللهم اركسهما يف >: وعمرو بن العاص یتغنیان بغناء
املصنف البن أبي < الفتنة ركسًا، ودعهما إىل النار دعًا

، 38: 11، املعجم الكبري 421: 4، مسند أمحد 695: 8شیبة 
ك قال وكذل 352: 13أبي یعلى  ، مسند133: 7املعجم األوسط 

إذا >): ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(يف حقه النيب  األكرم 
، 102: 7هتذیب الكمال < رأیتم معاویة على منربي فاقتلوه

: 2و  572: 1، میزان االعتدال 105: 6سري أعالم النبالء 
 .186: 8، تاریخ الطربي 369: 2، هتذیب التهذیب 379

 . حق  معاویة وقد تقدم منا ذكر بعض ما ورد يف 
فاذن مل یكن علي بن اجلعد بعید عن السّنة النبویة وهدیها 

، بل نقول <ما یسؤني أّن یعذب اهللا معاویة>: حینما قال
مقتضى العدل االهلي أّن ی عذب معاویة ّملا ركبه من جرائم 
وكبائر يف حق  اإلسالم واملسلمني، فشارك يف قتل عثمان، وجیش 

، ُثم  أخذ بقتل $لي  بن أبي طالبعاجلیوش ضد إمام زمانه 
املسلمني األبریاء بعدما استوىل على دفة احلكم، ُثم  عقدها 

، رحيانة رسول اهللا $البنه یزید الذي فتح ملكه بقتل احلسني 
، وختماها بغزو املدینة )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(

 .بالوقعة املعروفة بوقعة احلرة 
ل علي  بن اجلعد يف املواضع الثالثة اآلراء حرة، وقو) 2(

وقد فص لنا . مد عم بالرباهني مل یشذ عن رأي السلف الصاحل
القول فیها يف اجلزء التاسع والعاشر من كتابنا الغدیر 

 ).املؤلف(
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ـ عثمان بن مقسم الربي أبو سلمة 4
بن اجلعد، قال ابن  علي یروي عنه : الكندي
وقال . < عثمان الربي ثقة ثقة>: مهدي

عثمان صدوق، وكان صاحب > علي عمرو بن 
 .)1(<كان رأیه رأي سوء>: أمحد، وعن <بدعة

                                                                                               
والذي نقل الكالم عن علي  بن  363: 11تاریخ بغداد )3(

اجلعد هو هارون بن سفیان بن بشري املعروف بالدیك، وهو 
هول احلال مل یوثقه أحد، فال یعول على كالمه يف الطعن يف جم

مثل علي  بن اجلعد اإلمام احملد ث الكبري بشهادة احملد ثني 
عدم متامیة ما ذكر يف حق  ابن اجلعد   وألجل. والرجالیني 

  Ãمن
Ä وقد >: 466: 10الطعون قال الذهيب يف سري أعالم النبالء

يف من لـه هفوة صغرية ختالف كان طائفة من احملدیثن یتنطعون 
مكث ستني سنة یصوم : فعلي  إمام كبري حج ة، یقال إّلاالسّنة، و

مل : وحيسبك أّن ابن عدي یقول يف كامله. یومًا ویفطر یومًا 
 .< أر يف روایاته حدیثًا منكرًا إذا حدث عنه ثقة

فاذن، هذا احملد ث موثق وصادق، بل هو من كبار احملد ثني، فال 
 .نبزه بُأمور ال تستحق النبز معىن ل

ترمجه غري واحد، قال الرازي يف : عثمان بن مقسم الربي)1(
عثمان بن مقسم الربي، أبو سلمة >: 168: 6 اجلرح والتعدیل

وعلي  بن .. الكندي، روى عن نافع، وسعید املقربي، وقتادة 
عثمان : مسعت ابن مهدي یقول: قال نعیم بن محاد.. اجلعد 

نا عبد الرمحن نا ..  قة، فجادلته فیه فأىب الربي ثقة ث
عثمان الربي : قال أبي: صاحل بن أمحد بن حمم د بن حنبل قال
: وقال عمرو بن علي .. حدیثه منكر، وكان رأیه رأي سوء 

عثمان الربي صدوق، ولكن أكثر الغلط والوهم، وكان صاحب 
 . <بدعة

ر غري مفضیة وملن یرجع إىل ترمجته جيدهم اهتموه وضعفوه ال مو
لیس هناك میزان، : عرفة ُكّلها موقف، وقوله: للطعن كقوله
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ـ  املقربي سعید بن أبي سعید أبو سعد 5
من رجال : ویقال غري ذلك 117املدني املتوىف 
ن ، وّثقه ابن سعد، وابةالصحاح الست

املدیين، والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي، 
 . )2(وابن خراش وآخرون

                                                                                               
وروایة أبي عبیدة عن ابن مسعود، مع أّن عمر أبا : وقوله

إىل غري ذلك من .. عبیدة سبع سنني عند وفاة ابن مسعود 
وي وحتدید كونه ااال مور اليت ال ميكن جعلها مطعنًا يف الر

ر اعتقادیة ترجع إىل عقیدة صادقًا أو كاذبًا، بل هذه ُامو
املؤمن هبا، واملدار يف النقل على صدق الراوي ال على ما 

من جهة هذه  إّلایعتقده، ومبا أّنه مل یكذب، ومل یطعن بصدقه 
  دیة، فیكون صحیح الروایة،یاأل مور العق

وقد ترمجه الذهيب يف سري أعالم .مقبول احلدیث الذي ینقله 
العال مة املفيت، فقیه : مان الربيعث>: بقوله 225: 7النبالء 

إىل آخر ما < ..البصرة، أبو سلمة عثمان بن مقسم الكندي 
، 285: 7الطبقات الكربى : وارجع إىل ترمجته يف. ذكره

، ضعفاء 85: ، الضعفاء الصغري252: 6التاریخ الكبري 
، املعرفة 155: 5، الكامل البن عدي 217: 3العقیلي 
: ، الكشف احلثیث56: 3االعتدال ، میزان 123: 2والتاریخ 

: وقال 415: 4، األعالم للزركلي 56: 7، لسان املیزان 181
، <تركه أهل احلدیث لرأیه وغلوه يف االعتزال: قال الساجي>

: 1، اللباب يف هتذیب األنساب 335: 1األنساب للسمعاني 
أحد االعالم، >: وقال 353: 10، تاریخ اإلسالم للذهيب 145

وقد عرفت مصدر الضعف وهو رأیه ومیله إىل < على ضعف فیه
 .االعتزال، وهذا لیس مبضعف ما دام صادقًا يف نقله احلدیث 

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : سعید بن أبي سعید)2(
  Ãسعید) الستة(ع >: 33: 4 هتذیب التهذیب

Ä ،سعد املدني  أبوبن أبي سعید ـ وامسه كیسان ـ املقربي      . 
 إىله مكاتبًا المرأة من بين لیث، واملقربي نسبة وكان أبو

 .مقربة باملدینة كان جماورًا هلا 
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  مصادر التراجم 
، 80: 2/قسم  7، ج61: 5طبقات ابن سعد 

: 2ق3، ج434: 1ق2تاریخ البخاري الكبري 
، 3، اجلرح والتعدیل البن أبي حامت 266، 252
ـ  360: 11 بغداد، تاریخ 178، 169ـ  167

                                                                                               
روى عنه مالك، وابن إسحاق، وحيیى بن سعید األنصاري، 

 .. وابن عجالن وغريهم
 .لیس به بأس : عن أبیه أمحدقال عبد اهللا بن   

سعید أوثق، یعين من : وقال عثمان الدارمي عن ابن معني
 .عبد الرمحن العالء بن

وقال ابن املدیين، وابن سعد، والعجلي، وأبو زرعة 
 .ثقة : والنسائي

ثقة جلیل، أثبت الناس يف اللیث بن سعد : وقال ابن خراش
 . 

 .صدوق : حامت أبووقال 
قد كان تغري وكرب واختلط قبل : وقال یعقوب بن أبي شیبة

 ..بأربع سنني : ویقال. موته 
ته لقول شعبة هذا، وأرجو أّن إّنما ذكر: وقال ابن عید

 .< ..خبري إّلا یكون من أهل الصدق، وما تكلم فیه أحد
، التاریخ الصغري 350: 1العلل ألمحد : وارجع إىل ترمجته يف

، معرفة من لـه روایة يف 474: 3، التاریخ الكبري 317: 1
، سري أعالم 116: 1، تذكرة احلفاظ437: 1 السّنةالكتب 
، تقریب التهذیب 139: 2یزان االعتدال ، م216: 5النبالء 

، األنساب 40: ، اسعاف املبطأ برجال املواطأ354: 1
، خالصة 364: 3نساب هتذیب األ، اللباب يف 361: 5للسمعاني 

، 253: 5، الكامل يف التاریخ 138: تذهیب هتذیب الكمال
 .وغريها من املصادر الغفرية  156: 15الوايف بالوفیات 
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ـ  289: 8، ج40 ـ 38: 4 هتذیب التهذیب 366
 . 68: 2، ج163: 1، شذرات 293

احلافظ ابن عساكر يف الشام ما وأخراج 
أخربنا >: بقرت من احلدیث عن ُأم  سلمة قال

أبو بكر حمم د احلسني، نا أبو احلسني بن 
املهتدي، نا أبو احلسن علي  بن عمرة 
الرحيب، نا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار، 

،  ي ـدبن صاحل األزـ یعين   نا عبد الرمحن
نا أبو بكر بن عیاش، عن موسى بن عقبة، 

دخل احلسني : قالت ُأم  سلمة: عن داود قال
 )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(على رسول اهللا
 مالك یا رسول اهللا؟ : ُأم  سلمةففزع، فقالت 

إّن جربیل أخربني أّن ابين هذا یقتل، : قال
 .)1(<لهوأّنه غضب اهللا على من یقت

  

                                       
: 6كمال للمزي هتذیب ال، 193: 14ة دمشق تاریخ مدین) 1(

409 . 



  ـ  15ـ 
  مأتم 

   أمير المؤمنينفي دار 
  )عليه السالم( علي بن أبي طالب

 
احلسني  أبوأخرج الشریف النس ابة 

أخبار (يف كتابه  )1(العبیديل العقیقي
 أمري املؤمننيعن طریق موالنا  )املدینة

:  )رضي  اهللا ع نه(قال >: قال )علیه الس الم(
  ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمص ّلى اهللاـ زارنا رسول اهللا 

 ُأم ، وأهدیت لنا )2(خزیرة لـه، فعملنا ـ 
أمين قعبًا من لنب، وصحفة من متر، فأكل 

 ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمـ رسول اهللا 
                                       

احلسني حيیى بن احلسن بن جعفر احلج ة بن عبید اهللا  أبو)1(
السجاد زین  علي  اإلماماألعرج بن احلسني األصغر ابن 

عن أربع وستني  277العابدین ـ سالم اهللا علیه ـ، املتوىف 
) ؤلفامل(أو ل من ألف يف نسب آل أبي طالب  إّنه: سنة، یقال

، األعالم للزركلي 378: 2و  349: 1الذریعة  إىلوارجع . 
وامسه  514: 2، هدیة العارفني 29: 1، كشف الظنون 140: 8

 .< حيیى بن جعفر العبیدي>: يف اآلخرین
یقطع اللحم صغارًا ویصب علیه ماء كثري، فاذا نضج ذر ) 2(

إذا : وقیل. علیه الدقیق، فاّن مل یكن فیها فهي عضیدة 
. ان من دقیق فهي حریرة، وإذا كان من خنالة فهي عصیدة ك

إذا كان من دقیق فهي حریرة، وإذا كان من خنالة : وقیل
 .فهي خزیرة 

 . 28: 2النهایة يف غریب احلدیث 
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ـ ص ّلى اهللا وض أ رسول اهللا ت ُثم وأكلنا معه، 
فمسح رأسه وجبهته  ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ

استقبل فدعا اهللا مبا شاء،  ُثم ه، وحلیته بید
، یفعل )3(أكب  على األرض بدموع غزیرة ُثم 

ص ّلى ـ ذلك ثالث مرات، فتهیبنا رسول اهللا 
أن نسأله، فوثب  ـ اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم

ص ّلى اهللا ع َلی ِه ـ  احلسني على ظهر رسول اهللا
بأبي : لـه، فبكى، فقال ـ و آِلِه و س ّلم

  : ا یبكیك؟ قالوأمي م
یا ابت رأیتك تصنع شیئًا ما رأیتك تصنع 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه ـ مثله، فقال رسول اهللا 
یا بين، سررت بكم الیوم سرورًا : ـ  و س ّلم

مل أسر  بكم مثله قط، وإّن حبیيب جربیل 
أتاني وأخربني أنَّكم قتلى، وأّن مصارعكم 

م شّتى، فأحزنين ذلك، ودعوت اهللا لك
 . )1(<باخلرية

وذكره السی د حممود الشیخاني املدني يف 
والكتاب موجود  )الصراط السوي( كتابه

عندنا خبط ید املؤلف وهللا احلمد، أخذه من 
أخبار املدینة للشریف العقیقي، وأخبار 

                                       
 .مثل املطر : يف روایة الزخمشري زیادة) 3(
 . 300: بشارة املصطفى)1(
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صول التاریخ اليت یوثق هبا، املدینة من ُأ
واملراجع اليت قد عو ل علیه أعالم الد ین 

لیف يف القرون املاضیة، وقد ورجال التأ
أكثر النقل عنه مجع من مشایخ العلم 

 .واحلدیث يف تآلیفهم 
وأخرجه احلافظ املؤید اخلوارزمي يف املقتل 

عن أبي القاسم حمم ود بن عمر  167: 2
الزخمشري بإسناده عن احلافظ الكبري أبي 

الرازي  علي بن  إمساعیلسعد السم ان 
سناد باإل 445 الزاهد العابد املتوىف سنة

 .ـ  علیه الس المـ  أمري املؤمننيعن 
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  ـ  16ـ 
  مأتم 

  في مجمع من الصحابة
القاسم الطرباني يف  أبوأخرج احلافظ 

حد ثنا احلسن بن >: قال )املعجم الكبري(
الرازي، نا سلیم بن منصور بن  العب اس

 .عمار، نا أبي 
بن حيیى بن خالد بن  أمحدوحدثنا : ح

ثنا عمرو بن بكر بن بّكار  حیان الرقي،
عبد ثنا : القعنيب، ثنا جماشع بن عمرو قاال

 عبد اهللابن هلیعة عن أبي قبیل، حدثين  اهللا
بن عمرو بن العاص أّن معاذ بن جبل أخربه 

صّلى اهللا علیه (خرج علینا رسول اهللا : قال
أنا : متغی ر اللون فقال )وسلم] وآله[

ه، ، أوتیت فواتح الكالم وخوامتحمم د
ذا ذهب بي إفأطیعوني مادمت بني أظهركم، ف

أحل وا، حالله،  عز  وجل فعلیكم بكتاب اهللا 
وحر موا حرامه، أتتكم املوتة، أتتكم 
بالروح والراحة، كتاب اهللا من اهللا سبق، 

ما ذهب ك ل أتتكم فنت كقطع اللیل املظلم، 
رسل جاء رسل، تناسخت النبوة فصارت 

حبقها، وخرج منها  ملكا ، رحم اهللا من أخذها
 . كما دخلها

بلغت  فلم ا: قال أمسك یا معاد واحص،
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 ُثم یزید ال یبارك اهللا يف یزید، : مخسة قال
نعي إيل حسني، وأتیت : قال ُثم ، ذرفت عیناه

برتبته، وأخربت بقاتله، والذي نفسي بیده 
ال یقتل بني ظهراني قوم ال مينعوه إال  خالف 

وسلك علیهم  اهللا بني صدورهم وقلوهبم،
 .شرارهم وألبسهم شیعا 

ص ّلى اهللا ـ  حمم دواهًا لفراخ آل : قال ُثم 
من خلیفة مستخلف  ـ و س ّلم] و آِلِه[ع َلی ِه 

 . )1(<مرتف ،یقتل خلفي وخلف اخللف، احلدیث

                                       
، 56ح 38: 20و 3861ح 120: 3املعجم الكبري للطرباني ) 1(

: وقال 304: 9جممع الزوائد  31061ح 243: 11كنز العمال 
وستعرف عم ا < رواه الطرباني وفیه جماشع بن عمر وهو كذاب>

قلیل أّن هذا من طامات اهلیثمي الكربى حیث إّن احلدیث ورد 
  Ãبسندین أحدها لیس فیه من ذكر، فأوهم القارئ

Ä  وراویه كذاب حدسند وا لـهبأن احلدیث ،. 
، 312: ، بشارة املصطفى235: 1قتل احلسني للخوارزمي م

، )عرتف(، مادة 329: 2الفایق يف غریب احلدیث للزخمشري 
، لسان العرب )عرتف(، مادة 178: 3النهایة يف غریب احلدیث 

) عرتف(، مادة 368: 12، تاج العروس )عرتف(، مادة 232: 9
. 

رباني بأّن وأم ا صاحب جممع الزوائد فقد حكم على إسناد الط
مع إنا إذا رجعنا وجدنا ! فیه جماشع بن عمرو، وهو كذاب 

أّن الطرباني نقل احلدیث بسندین أحد  اإلسنادین صحیح لیس 
فیه جماشع بن عمرو، واآلخر فیه جماشع بن عمرو، فعلى 

م كذب جماشع بن عمرو فلماذا أغفل السند اآلخر یتسل
 ! من قریب وال بعید؟ إلیهللحدیث ومل یشر 

مل یكن ذلك غفلة فهو تدلیس على القارئ قبیح إن صدر  نإف
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  : سناد األول جيد حسن يحتج به في المقام، رجالهاإل
بن أبي مهران  العب اسـ احلسن بن 1

املقرئ املعروف باجلمال  علي  بوأالرازي 
احلافظ  لـهترجم : 287البغدادي املتوىف 

، وقال ابن <كان ثقة>: البغدادي وقال
شیخ عارف حاذق مصدر >: اجلزري يف الطبقات

 )1(<املنتهى يف الضبط والتحریر إلیهثقة، 
. 

                                                                                               
ٍ  أقیمت علیه الدنیا، فما بالك إذا صدرت من حم دث من راوِ 

مثل اهلیثمي الذي تلمذ على یده ابن حجر العسقالني صاحب 
 ) .الفتح(

وإذا صدر أقل من ذلك خطًأ من غريهم تراهم یشنعون علیه، 
علیه أقبح األلفاظ، ومثال  ویوصمونه بشىت التهم، ویطلقون

ناصر الدین األلباني،  حمم دذلك بني یدي القارئ وهو الشیخ 
خباري العصر كما یصفونه، یستخدم أقبح األلفاظ وأشنع 

خمالفیه من غري مذهبه إذا رأى منهم هفوة،  األوصاف يف حق 
بینما ال نراهم یطلقون ذلك يف حق  أنفسهم أو علمائهم إذا 

واضح الفساد والبطالن، بل حياولون تربیر  صدر منهم ما هو
مبربرات أقل ما یقال عنها أّنها تشبه مسر اللیايل  لـهذلك 

 .وقصص اخلیال 
ترمجه غري واحد، قال : احلسن بن العب اس بن أبي مهران) 1(

احلسن بن >: 408: 7اخلطیب البغدادي يف تاریخ بغداد 
زي ویعرف العب اس بن أبي مهران، أبو علي  املقرئ الرا

سكن بغداد، وحدث عن سهل بن عثمان العسكري، . باجلمال 
روى عنه حيیى بن حمم د .. وعبد املؤمن بن علي  الزعفراني 

وارجع .< ..وكان ثقة. وغريهم .. بن صاعد، وحمم د بن خملد 
، الوايف 152: 21للذهيب  اإلسالمتاریخ : ترمجته يف إىل

 . 41: 12  بالوفیات للصفدي
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ـ سلیم بن منصور بن عمار أبو احلسن 2
يف احلافظ  لـهترجم : بغداداملروزي نزیل 

قال >: ، وقال بعد عد  مشاخيهبغدادتاریخ 
، وسألته عنه أبيروى عنه : حامت أبيابن 
ما : یتكلمون فیه؟ فقال بغدادأهل : فقلت

إّنهم : لـهسألت ابن أبي الثلج عنه فقلت 
: یقولون كتب عن ابن علیة وهو صغري، فقال

 . )1(<ال، هو كان أسّن منا
ثه ثقته وصحة حدی إىلتومي هذه الكلمات 

 .وصدقه 
السري  أبوـ منصور بن عم ار بن كثري 3

                                       
ترمجه غري واحد، قال الرازي : بن منصور بن عم ار سلیم )1(

سلیم بن منصور بن عمار، أبو >: 216: 4 يف اجلرح والتعدیل
احلسن املروزي روى عن ابن علیة، وعلي  بن عاصم، وأبي 

 أبيروى عنه : حمم د أبوقال .مسعت أبي یقول ذلك . داود 
 !یتكلمون فیه؟ بغدادأهل :وسألته عنه فقلت 

إّنهم : لـهسألت ابن أبي الثلج عنه فقلت مه، : فقال
 یقولون كتب عن ابن علیه وهو صغري؟

            .< ال، كان هو أسّن منا: فقال
، میزان االعتدال 231: 9 بغدادتاریخ : ترمجته يف إىلوارجع 

 . 187: 17 اإلسالم، تاریخ 112: 3، لسان املیزان 232: 2
لكن مع ذلك وصفه والكالم الذي ذكره الشیخ صحیح وجید، 
بالضعف عند  521: 1ابن حجر يف اإلصابة يف متییز الصحابة 

، لكن الذهيب أورده يف املیزان وابن حجر نفسه لـهنقل خرب 
أورده يف لسان املیزان مم ا یدلل على أّن الضعف الذي فیه 

 .ضعف خفیف ال یضر كثريًا بالروایة 
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: صاحب املواعظ بغدادالسلمي الواعظ نزیل 
بسط القول يف ترمجته احلافظ اخلطیب يف تاریخ 

قدم مصر وجلس یقص على >: وفیه بغداد
الناس، فسمع كالمه اللیث بن سعد، 
فاستحسن قصصه وفصاحته، فذكر أّن اللیث 

 إىلأقدمك  یا هذا، ما الذي: لـهقال 
طلبت اكتسب هبا ألف دینار، : بلدنا؟ قال
 . )2(<وهبا تويف بغدادفخرج فسكن 

                                       
قال البغدادي  ترمجه غري واحد،: منصور بن عم ار بن كثري)2(

منصور بن عم ار بن كثري، أبو >: 72ك  13يف تاریخ بغداد 
من أهل : السري السلمي الواعظ، من أهل خراسان، وقیل

سكن بغداد، وحدث هبا عن معروف أبي اخلطاب صاحب . البصرة 
واثلة بن األسقع، وعن لیث بن سعد، وعبد اهللا بن هلیعة بن 

 ..املنكدر
بن كثري  عم ارمنصور بن : یونس قالحدثنا أبو سعید بن .. 

السلمي القاص یكىن أبا السري، قدم مصر وجلس یقص على 
الناس، فسمع كالمه اللیث بن سعد، فاستحسن قصصه 

  Ãوفصاحته، فذكر أّن اللیث
Ä  بلدنا؟ إىلیا هذا ما الذي أقدمك : لـهقال 

فهي لك : اللیث لـهطلبت أكتب هبا ألف دینار، فقال : قال
وقال السمعاني يف األنساب .  < .. كالمك هذا احلسنعلى رصني

بن  عم ارالسري منصورى بن  أبوومن القدماء > : 497: 2
 إىلكثري السلمي الواعظ الدنداقاني، ومسجده يف الرمل 

كان من القاصني احملسنني، ومل یكن . الساعة مشهور یتربك به 
 ..نظري يف وقته يف حسن الوعظ  لـه

كیف تعلمت هذا : قال يل هارون: ارعم قال منصور بن 
ص ّلى اهللا ( النيب ، رأیت أمري املؤمننيیا : قلت: الكالم؟ قال

یا : وقال يل يف منامي كأنه تفل يف يف ) و س ّلم ]و آِلِه[ع َلی ِه 
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عنایة مثل اللیث بن سعد بالرجل بُكّل 
تلك العنایة تنبئ عن مبلغ استقامته 

: وصدقه عنده، واللیث كما قال اخللیلي
، وقال ابن <كان إمام وقته بال مدافعة>

اهللا أفضل ما رأیت أحدًا من خلق >: مرمي أبي
اهللا  إىلمن لیث، وما كان خصلة یتقرب هبا 

وكان  )1(إال  كانت تلك اخلصلة يف اللیث
فقیهًا، ثقة، صدوقًا، ثبتًا، ورعًا من 

 .< سادات أهل زمانه
عبد الرمحن  أبوبن هلیعة  عبد اهللاـ 14

من رجال : ویقال غري ذلك 174املصري املتوىف 
اجة، مسلم، وأبي داود، والرتمذي، وابن م

فص لنا القول يف ترمجته يف احلدیث الثاني 
من كتابنا  عب اسوالثالثني من مسند ابن 
كان من خیار  ّنهالغدیر، وبی نا هناك أ

مثیل  لـهاملتقني، ثقة صحیح الكتاب مل یكن 
 . )2(يف كثرة حدیثه وضبطه واتقانه

                                                                                               
 .                        < منصور قل، فانطلقت بأذن اهللا

: 6عساكر تاریخ مدینة دمشق البن : ترمجته يف إىلوارجع 
، 149: 13، تاج العروس 409: 13للذهيب  اإلسالم، تاریخ 324

 ) .دندق(مادة 
 . 416: 8هتذیب التهذیب البن حجر ) 1(
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : عبد اهللا بن أبي هلیعة) 2(
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مسلم، وأبي داود، (م د ت ق >: 327: 5هتذیب التهذیب

فرعان  عة بن عقبة بنعبد اهللا بن هلی) والرتمذي، وابن ماجة
أبو عبد الرمحن املصري . بن ربیعة بن ثوبان احلضرمي 

 .الفقیه القاضي 
 .وخلق .. روى عن األعرج وأبي الزبري، ویزید بن أبي وهب 

بن عیسى، وابن أخیه هلیعة بن عیسى بن  أمحدوعنه ابنه 
قال روح بن  .ومجاعة.. هلیعة والثوري، وشعبة، واألوزاعي 

                                               ..بن هلیعة اثنني وسبعني تابعیًا لقى ا: صالح
Ã 
Äإّن ابن وهب یزعم أّنك : قیل البن هلیعة: وقال حيیى بن بكري

وما یدریه : مل تسمع هذه األحادیث من عمرو بن شعیب؟ فقال
 .                  ه یمسعتها منه قبل أّن یلتقي أبو

ما حدیث ابن هلیعة حبج ة، وإني ألكتب : أمحد وقال حنبل عن
 ..كثريًا مم ا أكتب أعترب به، وهو یقوي بعضه ببعض 

ومن كان مثل ابن هلیعة مبصر يف : أمحدوقال أبو داود عن 
 ..كثرة حدیثه وضبطه واتقانه 

اخلالل، عن زید بن احلباب، مسعت الثوري  علي وقال احلسن بن 
 .ل وعندنا الفروع عند ابن هلیعة األ صو: یقول
وقال أبو . حججت حججًا أللقي ابن هلیعة : ومسعته یقول: قال

حدثين واهللا الصادق : مسعت ابن وهب یقول: الطاهر بن السرح
 .بن هلیعة  عبد اهللالبار 

بن صاحل وكان من خیار  أمحدمسعت : وقال یعقوب بن سفیان
ود يف كنت أكتب حدیث أبي األس: املتقني بشيء علیه وقال يل

 .الرق ما أحسن حدیثه عن ابن هلیعة
لیس من : ویقولون مساع قدمي وحدیث؟ فقال: لـهفقلت : قال

هذا شيء ابن هلیعة صحیح الكتاب، وإّنما كان آخرج كتبه 
كتبوا حدیثه إمالء، فمن ضبط كان  حتـّىفأملى على الناس 

أّنه كان حيضر من ال حيسن وال یضبط وال یصحح،  إّلاحدیثه حسن 
مل خيرج ابن هلیعة بعد ذلك كتابًا، ومل یر له كتاب،  ُثم 

وكان من أراد السماع منه استنسخ مم ن كتب عنه، وجاءه 
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قبیل حیي بن هانئ بن ناضر  أبوـ 5

                                                                                               
فقرأ علیه، فمن وقع على نسخة صحیحة فحدیثه صحیح، ومن 

وروى لـه . كتب من نسخة مل تضبط جاء فیه خلل كثري
 البخاري يف الفنت من صحیحه عن املقرئ عن حیوة وغريه عن

قطع على أهل املدینة بعث احلدیث عن : أبي األسود قال
وروى يف االعتصام، ويف تفسري سورة  عب اسعكرمة عن ابن 

النساء، ويف آخر الطالق، ويف عدة مواضع هذا مقرونًا، وال 
 .یسمیه، وهو ابن هلیعة ال شّك فیه 

النسائي أحادیث كثرية من حدیث ابن وهب وغريه  لـهوروى 
ن عمرو بن احلارث، وذكر آخر، وجاء كثري من ع: یقول فیها

 لـهذلك من روایة غريه مبنیًا أّنه ابن هلیعة، وروى 
.                                                                                          الباقون 

 ..استشهد به مسلم يف موضعني: قال احلاكم: قلت
عن  لـهإذا روى العباد: د األزديوقال عبد الغين بن سعی

. ابن هلیعة فهو صحیح ابن املبارك، وابن وهب، واملقرئ 
 .. وذكر الساجي وغريه مثله 

كان ابن هلیعة من الثقات : بن صاحل أمحدوحكى الساجي عن 
قال : وقال ابن شاهني.. إال  أّنه إذا لقن شیئًا حدث به 

ه من األحادیث ابن هلیعة ثقة، وما روي عن: بن صاحل أمحد
 .<..فیها ختلیط یطرح ذلك التخلیط

، تاریخ ابن 487: 15كمال هتذیب ال: ترمجته يف إىلوارجع 
: ، طبقات خلیفة367: ، تاریخ خلیفة بن اخلیاط345: 2معني 
، 200: ، التاریخ الصغري182: 5، التاریخ الكبري 544

  Ã، اجلرح والتعدیل221: املعارف
Ä 8 :335283: 1مساء هتذیب األ، 144: 4ي ، الكامل البن عد ،

، میزان 237: 1، تذكرة احلفاظ 38: 3وفیات األعیان 
الكاشف يف ، 211: الكمالهتذیب ، تذهیب 475: 2االعتدال 

، الكشف 591: 1كتب السّنةال  معرفة من له روایة يف
، األعالم 89: ، حبر الدم526: 1، تقریب التهذیب160: احلدیث

، الوايف بالوفیات 217: 11 اإلسالمخ ، تاری115: 4للزركلي 
17 :223 . 
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من ): هـ128/هـ127(املعافري املصري املتوىف 
رجال الرتمذي، والنسائي، والبخاري يف 

، وابن معني، وأبو أمحداألدب املفرد، وثقه 
زرعة، وأمحد بن صاحل، والفسوي، والعجلي 

 . )1(وغريهم
 حمم د أبوبن عمرو بن العاص  عبد اهللاـ  6

صحابي : ویقال غري ذلك 63القرشي املتوىف

                                       
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف هتذیب : حیي بن هانئ) 1(

حیي بن هانئ بن ناضر بن مينع، أبو قبیل >: 64: 3التهذیب
 .                                      املعافري املصري 

وى أدرك مقتل عثمان، وغزا روذس مع جنادة بن ُأمیة، ور
عن عبادة بن الصامت، وعمرو بن العاص، وعبد اهللا بن عمرو 

وابن هلیعة .. وعنه یزید بن أبي حبیب وبكر بن مضر .. 
: وقال أبو حامت. ثقة : وابن معني وأبو زرعة أمحدقال .. 

علم باملالحم  لـهكان : صاحل احلدیث، وقال یعقوب بن شیبة
 . 128مات بالربس سنة : وقال ابن یونس. والفنت 

وذكره ابن حب ان يف .  7عاصم سنة  أبيوأرخه ابن : قلت
كان خيطئ، ووثقه الفسوي والعجلي وأمحد بن : الثقات وقال

، وحكى عن ابن لـهصاحل املصري، وذكره الساجي يف الضعفاء 
 .< معني أّنه ضعفه

، معرفة الثقات 75: 3التاریخ الكبري : ترمجته يف إىلوارجع 
، مشاهري علماء 178: 4ات البن حب ان ، الثق329: 1للعجلي 
، الكشف يف معرفة من 194:34، هتذیب الكمال194: األمصار

،  تقریب 624: 1، االعتدال36:1لـه روایة يف الكتب الستة
، اللباب يف 334: 5، األنساب للسمعاني 253: 1التهذیب 

، اجلرح 507: 5، تاریخ الفسوي 116: 2هتذیب األنساب 
، شذرات الذهب 184: 1تذهیب التهذیب  ،275: 3والتعدیل 

 . 214: 5، سري أعالم النبالء 301: 1



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              308

 ، كان جمتهدًاةعظیم، من رجال الصحاح السِت
 .) 2(يف العبادة غزیر العلم

  تراجملمصادر ا
: 1ق3، ج70: 1ق2تاریخ البخاري الكبري 

: 2ق1حامت  أبي، اجلرح والتعدیل البن 182
، تاریخ 176: 1ق4، ج148ـ  45: 2ق2، ج275

، 79ـ  71: 12، ج232: 9، ج397: 7 بغداد
: 3، هتذیب التهذیب 216: 1طبقات القراء 

 . 379ـ  373، 337: 5، ج72
  

  لفت نظر
وأخرجه احلافظ ابن عساكر يف تاریخ 

                                       
صحابي جلیل القدر، : عبد اهللا بن عمرو بن العاص) 2( 

: وارجع إىل ترمجته يف. مشهور بالعلم والتقوى والعبادة 
: ، طبقات خلیفة261: 4، الطبقات الكربى93: 1فیض القدیر

، 48: 2الثقات للعجلي ، معرف 5: 5، التاریخ الكبري 550
، 93: مشاهري علماء األمصار ،210: 3الثقات البن حب ان 

، 580: 1 الكاشف يف معرفة من لـه روایة يف الكتب الستة
: ، املعارف79: 3، سري أعالم النبالء41: 1تذكرة احلفاظ

286،Ã  
Ä طبقات 956: ، االستیعاب163: مجهرة أنساب العرب ،

، هتذیب األمساء واللغات 349: 2 ، ُأسد الغابة50: الشريازي
، غایة 354: 9، جممع الزوائد 351: 2، اإلصابة 281: 1

: 5، تاریخ اإلسالم 132: 1، شذرات الذهب 1835: النهایة
 251: 1املعرفة والتاریخ  206: 17، الوايف بالوفیات 161
. 
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بن عمرو، وحكى احلافظ  عبد اهللالشام عن 
السیوطي شطرًا منه يف اجلامع الكبري كما يف 

ال بارك اهللا يف یزید >: وفیه 223: 6ترتیبه 
نعي ايل حبیيب  إّنهالطعان اللعان، أما 

وسخیلي حسني، أتیت برتبته، ورأیت قاتله، 
تل بني ظهراني قوم فال ال یق إّنهأما 

 . )1(<ینصروه إال  عم هم اهللا بعقاب
وأخرجه احلافظ اخلوارزمي يف مقتل احلسن 

سنادیه ولفظه إعن الطرباني ب 161، 160ص
 . )2(التام
 

                                       
عن ابن عساكر، سبل اهلدى  34324ح 128: 112كنز العمال)1(

 .89: 1والرشاد
 .234: 1مقتل احلسني )2(
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  ـ  17ـ 
  مأتم 

  في حشد من الصحابة
 

أخرج احلافظ أبو بكر بن أبي شیبة يف 
: قال )املصنف(الد الثاني عشر من 

بن صاحل،  علي نا معاویة بن هشام، عن حد ث>
، عن إبراهیمعن یزید بن أبي زیاد، عن 

  بینما: بن مسعود قال عبد اهللاعلقمة عن 
 ]و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (حنن عند رسول اهللا  

 فلم اإذ أقبل فتیة من بين هاشم،  )و س ّلم
 )و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه ( النيب رآهم 

 . ورقت عیناه وتغري لونهاغر
ما نزال نرى يف وجهك : لـهفقلت : قال

 شیئًا تكرهه؟
إّنا أهل بیت اختار اهللا لنا اآلخرة : قال

على الدنیا، وإّن أهل بیيت سیلقون بعدي 
یأتي قوم من  حتـّىوتشریدًا وتطریدًا،  بالًء

قبل الشرق، معهم رایات سود، یسألون احلق  
یضربون، فیعطون فال یعطونه، فیقاتلون، ف
 إىلیدفعوها  حتـّىما سألوا فال یقبلونه 
ها قسطًا كما مألوها رجل من أهل بیيت، فیمأل
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جورًا، فمن أدرك ذلك منكم فلیأهتم ولو 
 . )1(<حبوًا على الثلج

السنن (وأخرجه احلافظ ابن ماجة يف 
يف باب خروج املهدي، عن  518: 2 )الصحیح

رجه احلافظ وأخ )2(سنادمعاویة بن هشام باإل
جعفر العقیلي يف ترمجة یزید بن أبي  أبو

، عن عمرو بن إمساعیلبن  حمم دزیاد، عن 
عون، عن خالد، عن یزید بن أبي زیاد 

 .سناد باإل
یا رسول : فقلنا>: واللفظ، غري أّن فیه

اهللا، إنا ال نسر  أن نرى يف وجهك الشيء 
  .)1(<تكرهه

 464: 4وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
ص ّلى اهللا ( أتینا رسول اهللا>: سناد بلفظباإل

، فخرج إلینا مستبشرًا )و س ّلم] و آِلِه[ع َلی ِه 
یعرف السرور يف وجهه، فما سألناه عن شيء 
إال  أخربنا به، وال سكتنا إال  ابتدأنا، 

مر  فتیة من بين هاشم فیهم احلسن  حتـّى

                                       
 . 697: 8املصنف البن أبي شیبة)1(
 .1366:2سنن ابن ماجة)2(
انا ال نزال نرى >: والذي فیه  381: 4ضعفاء العقیلي )1(

 <..يف وجهك الشيء 
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رآهم التزمهم واملت  فلم اواحلسني، 
یا رسول اهللا، ما نزال نرى : عیناه، فقلنا

 يف وجهك شیئًا تكرهه؟
إّنا أهل بیت اختار اهللا لنا : فقال

اآلخرة على الدنیا، وإّنه سیلقى أهل بیيت 
احلدیث < دًا وتشریدًا يف البالدیمن بعدي تطر

. 
وأخرجه احلافظ أبو نعیم األصبهاني يف 

 .سناد باإل 12: 2صبهان أأخبار 
 اجلزء الثالث وأخرجه احلافظ الطرباني يف

كان >: سناد بلفظمن املعجم الكبري باإل
مير   )و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (رسول اهللا 

 لذلك ريبه الفتیة من أهل بیته، فیتغ
لونه، فمر  به یومًا فتیة من أهل بیته، 

یا رسول اهللا، ما : فتغري لذلك لونه، فقلنا
ن نزال نرى منك ما یشق علینا، الفتیة م

 أهل بیتك ميرون بك فیتغري لذلك لونك؟ 
إّن أهل بیيت هؤالء اختار اهللا هلم : فقال

 . )2(<اآلخرة ومل خيرت هلم الدنیا
وذكره مجع من األعالم يف تآلیفهم أخذًا من 

                                       
 . 10043ح 88: 10املعجم الكبري للطرباني )2(
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 . )3(هذه األ صول
 : إسناد ابن أبي شیبة

صحیح رجاله ُكّلهم من رجال الصحاح ثقات، 
  :أال وهم 

ر أبو احلسن ام القصـ معاویة بن هاش1
من رجال ): هـ205/  204(الكويف املتوىف
 . )1(غري البخاري ةالصحاح الست

                                       
، 311: 1، الفنت للمرزوي1032: 5السنن الواردة يف الفنت)3(

: ، التذكرة354و 310: 4، مسند البزار226: 1ةدالئل النبو
، املعجم 619: ، كتاب السّنة412: 1، الفوائد اموعة99

، 267: 14، كنز العمال236: ، نظم درر السمطني29: 6األوسط
، الدر 498: 4، تفسري البغوي131: 6سري أعالم النبالء

، لسان 423: 4و 416: 2، میزان االعتدال58: 6املنثور
   Ã، امتاع األمساع12: 2، ذكر أخبار أصبهان 282: 3املیزان 

Ä12 :301 762: 2، الفصول املهمة 53: 1، كشف الغمة ،
 . 407: 1ینابیع املودة 

ترمجه غري واحد، قال ابن : معاویة بن هشام القصار) 1(
البخاري يف األدب ( 4بخ م >: 196: 10حجر يف هتذیب التهذیب 

یة بن هشام القصار األزدي، معاو) املفرد، ومسلم، واالربعة
 .احلسن الكويف موىل بين أسد  أبو

روى عن سفیان الثوري، وعلي بن صاحل، وشیبان النحوي، 
 .وغريهم .. ومالك بن أنس 

أمحد، وإسحاق، وابنا أبي شیبة، وأبو كریب، وشعیب : وعنه
.                                                   وآخرون .. وب یبن أ

وقال . صاحل، ولیس بذاك : قال عثمان الدارمي عن ابن معني
معاویة بن هشام وقبیصة : قلت لعلي  بن املدیين: أبو حامت

 .متقاربون : والفریابي؟ قال
سألت أبي عن حيیى بن ميان ومعاویة بن : وقال ابن أبي حامت
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اهلمداني الكويف  حمم د أبوبن صاحل  علي ـ 2
من رجال الصحاح، ): هـ151/154(املتوىف 

 . )1(وثقه مجع، وصحح حدیثه آخرون

                                                                                               
 هشام؟

معاویة بن هشام كأنه أقوم : قالما أقرهبما، ُثم  : قال
 .حدیثًا ، وهو صدوق 

كان من أعلمهم حبدیث شریك، وهو : وقال یعقوب بن شیبة
وذكره . ثقة : وقال اآلجري عن أبي داود. إسحاق األزرق 

مات سنة أربع أو مخس ومائتني : وقال. ابن حب ان يف الثقات 
 . ورمبا أخطأ 

: عثمان بن أبي شیبة قال: وقال ابن شاهني يف الثقات: قلت
: وقال الساجي. رجل صدق، ولیس حبج ة : معاویة بن هشام

 .صدوق یهم 
كان : وقال ابن سعد.. و كثري اخلطأ ه: وقال أمحد بن حنبل

وقال أبو الفرج ابن اجلوزي يف كتاب . صدوقًا، كثري احلدیث 
،روى العب اسمعاویة بن هشام هو معاویة بن أبي : الضعفاء

هذا خطأ من : قرأت خبط الذهيب. اعه فرتكوه ما لیس من مس
الطبقات : ترمجته يف إىلوارجع < ..أبي الفرج ما تركه أحد 

: 8، اجلرح والتعدیل 337: 7، تاریخ الكبري 403: 6الكربى 
ه ـالكاشف يف معرفة من ل، 496: 7، الثقات البن حب ان 385

، 197: 2، تقریب التهذیب 377: 2 ةتكتب السالروایة يف 
 .وغريها من املصادر 

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف هتذیب : علي  بن صاحل)1(
   Ãمسلم( 4م >: 292: 7التهذیب 

Äحمم د أبوبن صاحل بن صاحل بن حي اهلمداني،  علي ) واألربعة ،
 .احلسن الكويف أخو احلسن بن صاحل، ومها توأمان  أبو: ویقال

بن كهیل، ومساك  السبعي، وسلمة إسحاقروى عن أبیه، وأبي 
.. 

 ..الزبريي  أمحدوعنه أخوه، وابن عینة، ووكیع، وأبو 
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 وـأبي ـزیاد القرش يـأبن ـد بــ یزی3
من ): هـ136/137( الكويف املتوىف عبد اهللا

 . )1(رجال الصحاح، ثقه عدل

                                                                                               
ووثقه يف ترمجة أخیه . ثقة : وابن معني والنسائي أمحدقال 

 .وذكره ابن حب ان يف الثقات . بشيء من فضائله 
مسعت احلسن بن : بن موسى عبد اهللابن املنذر، عن  علي وقال 

مع الذین : (ه ُثم   قالحضر أخي رفع بصر ّملا: صاحل یقول
 ُثم ، اآلیةآخر  إىلأنعم اهللا علیهم من النبني والصدیقني 

وقال عثمان . كويف ثقة : وقال العجلي. خرجت نفسه 
 .ثقة مأمون : ن معنيأبالدارمي عن 

كان صاحب قرآن، وكان ثقة إن شاء اهللا، : وقال ابن سعد
مسعت حيیى ما : مسعت مثىن یقول: وقال الساجي. قلیل احلدیث 

 .< بن صاحل بشيء قط علي وال ابن مهدي حدثنا عن 
، تاریخ ابن 374: 6الطبقات الكربى : ترمجته يف إىلوارجع 

، 280: 6، التاریخ الكبري Ã 286:، طبقات خلیفة22: معني
، الثقات 190: 6، اجلرح والتعدیل 154: 2معرفة الثقات 

: اء الثقات، تاریخ أمس267: ، مشاهري علماء األمصار208: 7
ه ـالكاشف يف معرفة من ل، 464: 20، هتذیب الكمال141

، طبقات القراء البن : 41: 2ةتكتب السالروایة يف 
: 1، تقریب التهذیب132: 3، میزان االعتدال546: 1اجلزري

: ، املعارف103: 5، األعالم271: 17، سري أعالم النبالء696
 . 103: 21، الوايف بالوفیات529: 9اإلسالم، تاریخ 532
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : یزید بن أبي زیاد)1(

البخاري يف التعالیق، ( 4خت م >: 287: 11هتذیب التهذیب 
 أبوزیاد القرشي اهلامشي،  أبيیزید بن ) ومسلم، واألربعة

 .عبد اهللا موالهم الكويف 
بن احلارث بن نوفل،  عبد اهللارأى أنسًا، وروى عن مواله 

 ..   النخعي، وعبد الرمحن بن أبي لیلى وإبراهیم 
خالد، وهو من أقرانه، وزائدة،  أبيإمساعیل بن : وعنه
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 ..وشعبة، وزهري بن معاویة

 .وآخرون   
بن  علي وقال . كان رفاعًا : قال النضر بن مشیل عن شعبة

وقال . املنذر عن ابن فضیل كان من أئمة الشیعة الكبار 
: وقال مرة. یس حدیثه بذاك ل: عن أبیه أمحدبن  عبد اهللا

لیس : وقال عثمان الدارمي عن ابن معني. لیس باحلافظ 
.. ضعیف : یعلى املوصلي عن ابن معني أبووقال . بالقوي 

كان أحسن حفظًا من : وقال عثمان بن أبي شیبة عن جریر
.. جائز احلدیث، وكان بآخره یلقن : وقال العجلي. عطاء 
 أبيلیث بن : ابن مهدي بن سنان القطان عنأمحدوقال 

سلیم، وعطاء بن السائب، ویزید بن أبي زیاد لیث أحسنهم 
لني یكتب حدیثه وال حيتج : زرعة أبووقال . عندي  Ã Äحاال 
 أبيوقال اآلجري عن . لیس بالقوي : حامت أبووقال . به 
وقال . ال أعلم أحدًا ترك حدیثه، وغريه أحب  اّيل منه : داود

 ..عة الكوفة، ومع ضعفه یكتب حدیثه هو من شی: ابن عدي
كرب ساء حفظه،  ّملاكان صدوقًا اال  أّنه : وقال ابن حب ان

وكان لقن ما یلقن، فوقعت املناكري يف حدیثه، فسماع من مسع 
 ..منه قبل التغیري صحیح 
ویزید وإن كانوا یتكلمون فیه : وقال یعقوب بن سفیان

 .لتغريه فهو على العدالة والثقة 
یزید : بن صاحل املصري أمحدقال : ابن شاهني يف الثقاتوقال 

 ..ثقة، وال یعجبين قول من تكلم فیه : زیاد أبيبن 
اسم السرت والصدق وتعاطي  فاّن: وقال مسلم يف مقدمة كتابه

العلم یشملهم كعطاء بن السائب، ویزید بن أبي زیاد، 
 <..ولیث بن أبي سلیم ونظرائهم من محال اآلثار

، تاریخ 237: 6الطبقات الكربى : ترمجته يف إىلوارجع 
: 2، التاریخ الصغري 334: 8، التاریخ الكبري 415: خلیفة

ـ  132: 32، هتذیب الكمال 295: 9، اجلرح والتعدیل 39
، 382: 2 ةتالسروایة يف الكتب  لـهالكاشف يف معرفة من 

، میزان 364: 2، معرفة الثقات 431: خالصة هتذیب الكمال
 ، 176: ، حبر الدم324: 2، تقریب التهذیب 423: 4 االعتدال
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بن یزید النخعي الكويف  إبراهیمـ 4
متفق على ثقته، فقیه كبري من : 96املتوىف 

 . )1(ةرجال الصحاح الست

                                                                                               
 . 129: 6، سري أعالم النبالء 564: 8 اإلسالمتاریخ 

ترمجه غري واحد، قال ابن : إبراهیم بن یزید النخعي)1(
بن  إبراهیم) الستة 14(ع : 55: 1  حجر يف هتذیب التهذیب

یزید بن قیس بن األسود بن عمرو بن ربیعة بن ذهل النخعي 
  .                                                                                          
روى عن خالیه األسود وعبد . عمران الكويف الفقیه  أبو

روى عنه األعمش، .. الرمحن ابين یزید، ومسروق، وعلقمة 
 .. ومنصور، وابن عون، وزبید الیامي 

وكان مفيت أهل الكوفة،  رؤیا، عائشةرأى : قال العجلي
وكان رجال  صاحلًا فقیهًا متوقیًا، قلیل التكلف، ومات وهو 

 . خمتٍف من احلجاج 
ما : وقال الشعيب. خريًا يف احلدیث إبراهیمكان : وقال األعمش

أحب   إبراهیممراسیل : وقال ابن معني. ترك أحد أعلم منه 
 ..اّيل من مراسیل الشعيب 

مل یسمع النخعي : د بن خالد عن شعبةعن محا أمحدوقال : قلت
 ..اجلديل حدیث خزمية بن ثابت يف املسح  عبد اهللا أبيمن 

هو مكثر من اإلرسال، : وقال احلافظ أبو سعید العالئي
ومجاعة من األئمة صححوا مراسیله، وخص البیهقي ذلك مبا 

                                             .< أرسله عن ابن مسعود
Ã                                                             
Ä التاریخ 270: 6الطبقات الكربى : ترمجته يف إىلوارجع ،

، 144: 1، اجلرح والتعدیل 463: ، املعارف333: 1الكبري 
هتذیب األمساء  82: ، طبقات الشريازي219: 4حلیة األولیاء 

،  233: 2، هتذیب الكمال 25: 1فیات األعیان ، و104: 1
، تاریخ 113: 1، العرب يف خرب من غرب73: 1تذكرة احلفاظ

، البدایة والنهایة 69: 1، تقریب التهذیب 335: 3اإلسالم
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ي ــس النخعـــن قیــة بـــ علقم5
الصحاح  تابعي من رجال: 62وىفــاملت
  )1(ةالست

                                                                                               
، 201: 1، شذرات الذهب 08: 6، الوايف بالوفیات 140: 9

 . 80: 1األعالم 
غري واحد، قال ترمجه : علقمة بن قیس بن عبد اهللا النخعي)1(

علقمة ) الستة(ع  11: 244: 7ابن حجر يف هتذیب التهذیب 
بن مالك بن علقمة بن سالمان ابن كهل،  عبد اهللابن قیس بن 

ابن املنتشر بن : ابن كهیل بن بكر بن عوف، ویقال: ویقال
 .النخعي الكويف  النخع أبو سبیل

 .  )و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه ( رسول اهللاولد يف حیاة 
وروى عن عمر، وعثمان، وعلي ، وسعد، وحذیفة، وأبي 

 ..الدراداء، وابن مسعود 
ابن أخیه عبد الرمحن بن یزید بن قیس، وابن أخته : وعنه

بن یزید النخعي، وإبراهیم بن سوید النخعي،  إبراهیم
 ..وعامر الشعيب 

 وقال عثمان بن. ثقة من أهل اخلري : أمحدقال أبو طالب عن 
علقمة أحب  إلیك أو عبیدة ؟ فلم خيري : قلت البن معني: سعید
وقال . كالمها ثقة، وعلقمة أعلم بعبد اهللا : وقال عثمان. 

 ..ثقة : بن منصور عن ابن معني إسحاق
قوموا : عم رمقال لنا أبو : وقال األعمش عن عمارة بن عمري

نا أشبه الناس هدیًا ومستًا ودال  بابن مسعود، فقم إىلبنا 
 .علقمة  إىلجلسنا  حتـّىمعه 

الذین یقرئون  عبد اهللاكان أصحاب : إبراهیمقال منصور عن 
: ، ویصدر الناس عن رأیهم ستةالسّنةالناس ویعلموم 

 ..                            علقمة، واألسود 
كان علقمة من : عن مر ة اهلمدان إسحاقوقال أبو   

 <..الربانیني 
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  وأسناد العقيلي
 : قات، وهمصحیح أیضًا رجاله ُكّلهم ث

الرتمذي  إمساعیل أبو إمساعیلبن  حمم دـ 1
كان ثقة، صدوقًا، فهمًا، : 280املتوىف 

، وّثقه السّنةحافظًا، متقنًا، مشهورًا مبذهب 
مجع وأثىن علیه آخرون بالصدق واألمانة 

 .  )1(والفقه والعلم
                                                                                               

: ، طبقات خلیفة86: 6الطبقات الكربى : ته يفترمج إىلوارجع 
، معرفة 41: 7، التاریخ 8: 2، تاریخ ابن معني 248

، 207: 5، الثقات 404: 6، اجلرح والتعدیل 145: 2الثقات 
، 293: 12 بغداد، تاریخ 161: مشاهري علماء األمصار

الكاشف ، 300: 20هتذیب الكمال  1141: التعدیل والتجریح
، تذكرة 34: 2 ةتكتب السالروایة يف  يف معرفة من له

، 687: 1تقریب التهذیب  105: 5، اإلصابة 48: 1احلفاظ 
، اللباب يف 385: 1، األنساب 431: ، املعارف248: 4األعالم 

، الوايف 190: 5 اإلسالم، تاریخ 304: 3هتذیب األنساب 
، العرب يف خرب 237: 8، البدایة والنهایة 27: 20بالوفیات 

، سري أعالم النبالء 157: 1، النجوم الزاهرة 66: 1من غرب 
 .، وغريها من الرتاجم 125: 1، شذرات الذهب 53:  4
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف هتذیب : حمم د بن إمساعیل)1(

 ) .الرتمذي، والنسائي(ت س >: 53: 9التهذیب 
الرتمذي  إمساعیل أبوبن یوسف السلمي،  إمساعیلبن  حمم د

 . بغدادزیل احلافظ ن
روى عن أیوب بن سلیمان بن بالل، وسعید بن أبي مرمي، 

 ..      وأبي نعیم 
.. الفریابي  حمم دالرتمذي، والنسائي، وجعفر بن : روى عنه
 .وغريهم 

رجل معروف ثقة : وقال أبو بكر اخلالل. ثقة : قال النسائي
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اسطي البزار وـ عمرو بن عون بن أوس ال2  
، وّثقه ةلستمن رجال الصحاح ا: 225املتوىف

ثقة حج ة، : العجلي، ومسلمة، وأبو حامت وقال
  .)1(وآخرون

                                                                                               
 .كثري العلم متفقه 

 إمساعیل أبو: لیقو إبراهیممسعت عمر بن : وقال ابن عقدة
 .صدوق مشهور بالطلب وذكره ابن حب ان يف الثقات : الرتمذي

 : السّنةكان فهمًا، متقنًا، مشهورًا مبذهب : وقال اخلطیب
ثقة : وقال احلاكم. ثقة صدوق : وقال احلاكم عن الدارقطين

 .< .. ثقة قاض : مأمون وقال مسلمة
كاشف يف ال، 36: 33هتذیب الكمال : ترمجته يف إىلوارجع 

  ه روایةـمعرفة من ل
، الثقات 279: 1، طبقات احلنابلة 158: 2 ةتكتب الساليف 
هتذیب تذهیب  ، خالصة190: 7، اجلرح والتعدیل 150: 9

، تاریخ مدینة دمشق 40: 2 بغداد، تاریخ 328: الكمال
: 2، هدیة العارفني 242: 13، سري أعالم النبالء 112: 52
، 465: 7الكامل يف التاریخ ، 62: 9، معجم املؤلفني 20

، تقریب 152: 2، الوايف بالوفیات 438: 20 اإلسالمتاریخ 
 .وغريها من الرتاجم  344: 1، شذرات الذهب 56: 2التهذیب 

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : عمرو بن عون بن أوس)1(
عمرو بن عون أوس بن ) الستة(ع >: 75: 8یب ذهتذیب الته

واسطي البزار احلافظ موىل أبي العجفاء اجلعد أبو عثمان ال
 .السلمي، مسكن البصرة 

روى عن احلمادیني، وهشیم، وشریك، وأبي عوانة، وخالد بن 
 Ã                                 .. عبد اهللا

Äیضًاالبخاري أ لـهالبخاري، وأبو داود، ورى : روى عنه 
وحجاج بن  املسندي، حمم دبن  عبد اهللابواسطة  لـهوالباقون 

 ..الشاعر 
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الواسطي املتوىف  عبد اهللاـ خالد بن 3
، حافظ ثقة ةمن رجال الصحاح الست: 179

صحیح احلدیث، وّثقه ابن سعد، وأبو زرعة، 
 )1(والنسائي، وأبو حامت، والرتمذي، وغريهم

                                                                                               
مسعت : وقال الدوري. ثقة، وكان رجال  صاحلًا : قال العجلي

یوم خريًا  ُكّلعمرو بن عوف مم ن یزداد : یزید بن هارون یقول
وقال أبو . قل من رأیت أثبت منه : وقال أبو زرعة. 
ثقة حج ة، وكان حيفظ حدیثه، وذكره ابن حب ان يف : حامت

 ..س وعشرین ومائتني مات سنه مخ: الثقات وقال
 .< .. ثقة : وقال مسلمة يف الصلة

، معرفة 316: 7الطبقات الكربى : ترمجته يف إىلوارجع 
، التعدیل 485: 8، الثقات البن حب ان 182: 2الثقات 

، هتذیب 742: 1، تقریب التهذیب 1106: 3والتجریح 
، تاریخ 292: الكمالهتذیب ، خالصة تذهیب 75: 8التهذیب 

، اجلرح والتعدیل 261: 22، عمدة القارئ 303: 16 اإلسالم
، 426: 2، تذكرة احلفاظ179: 22، هتذیب الكمال 252: 6

، وغريها 387: 1، العرب يف خرب من غرب 361: 6التاریخ الكبري 
 ..من تراجم الرجال

ترمجه غري واحد، قال ابن : خالد بن عبد اهللا الواسطي)1(
 )الستة( ع>: 86: 3 حجر يف هتذیب التهذیب 

اهلیثم،  أبوعبد الرمحن بن یزید الطحان  عبد اهللاخالد بن «
 .املزني موالهم الواسطي  حمم د أبو: ویقال

بن أبي خالد، وبیان بن بشر، ومحید  إمساعیلروى عن 
 .. الطویل 

زید بن احلباب، وعبد الرمحن بن مهدي، ووكیع، وحيیى : وعنه
 ..القطان 

كان خالد الطحان ثقة صاحلًا : یهعن أب أمحدبن  عبد اهللاقال 
وقال . ثقة حافظ : وقال الرتمذي. يف دینه، صحیح احلدیث 
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. 
  

  مصادر التراجم
: 1ق 2، ج334: 1ق 1تاریخ البخاري الكبري

، 41: 1ق 4، ج361: 2ق 3، ج280: 2ق 3، ج147
 . 334: 2ق 4، ج337

، 237، 188، 57: 6طبقات ابن سعد الكربى 
 .  63، 61: 2ق 7، ج282، 260

: 1ق 1اجلرح والتعدیل البن أبي حامت 
، 404، 252، 190: 1ق 3، ج340: 2ق 1، ج145
 . 265: 2ق 4، ج385: 1ق 4، ج190: 3ج

 276: 7، ج100: 3، ج177: 1هذیب هتذیب الت
، 218: 10، ج62: 9، ج86: 8، ج332، 278ـ 
 .، ومعاجم ُأخرى 331ـ  329: 11ج

                                                                                               
ما رأیت أفضل من خالد : األزرق إسحاققال : داود أبو

 قد رأیت سفیان؟: قیل. الطحان 
 ..كان سفیان رجل نفسه، وكان خالد رجل عام ة : قال

 .         <.. وذكره ابن حب ان يف الثقات 
، تذكرة احلافظ 290: 8 بغدادتاریخ : ترمجته يف إىل وارجع

، تاریخ 48: ، حبر الدم259: 1، تقریب التهذیب 259: 1
، طبقات 101: الكمالهتذیب ، خالصة تذهیب 139: 12 اإلسالم
، اجلرح 171: 1، املعرفة 456: ، تاریخ خلیفة326: خلیفة

الم ، سري أع273: 1، العرب يف خرب من غرب 340: 3والتعدیل 
، وغريها من تراجم 100: 8،  هتذیب الكمال 277: 8النبالء 
 .الرجال 
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  ـ 18ـ 
  مأتم 

   )صَلّى اهللا علَيه وآله وسلّم( رسول اهللافي دار 
أخرج احلافظ حمب  الد ین الطربي يف ذخائر 

  148العقىب ص
ـ  علي عن وابن الضحاك  أمحدخر ج  >: وقال

ص ّلى ( النيب دخلت على : رضي  اهللا ع ُنه ـ قال
وعیناه تفیضان،   )و س ّلم ]و آِلِه[اهللا ع َلی ِه 

یا نيب اهللا، أغضبك أحد؟ ما شأن : قلت
 ؟عینیك تفیضان

 علیه الس المـ  قام من عندي جربیل: قال
أن  احلسني یقتل بشط  الفرات، : قبل وحد ثين ـ

 ؟ أن أّمشك من تربته إىلهل لك : فقال:قال 
نعم، فمد  یده فقبض قبضة من تراب : قلت

 . <فأعطانیها، فلم أملك عیين أن فاضتا
یأتي يف املأمت اآلتي ما : قال األمیين

ینبئنا عن صحة هذا املأمت ویغنینا عن 
 .إسناده 
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  ـ  19ـ 
  الشهيدمأتم في كربالء أقامه أبو 

  ـ عليه السالمـ  أمير المؤمنين

  
: 2يف املسند  أمحدرج إمام احلنابلة أخ

بن عبید،  حمم دحد ثنا > : قال 2ط  61، 60
بن جني ،  عبد اهللاثنا شرحبیل بن مدرك، عن 

، )رضي  اهللا ع ُنه( علي أّنه سار مع : عن أبیه
صفني،  إىلوا نینوى وهو منطلق ءجا فلم ا

إصرب أبا !  عبد اهللاإصرب أبا : علي فنادى 
 لفرات بشط ا!  عبد اهللا
 رسول اهللادخلت على : قال وماذا؟: قلت

ذات یوم  )و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (
یا نيب  اهللا، أغضبك : وعیناه تفیضان، قلت

بل قام : أحد؟ ما شأن عینیك تفیضان؟قال
أّن احلسني یقتل : من عندي جربیل قبل فحدثين

أن  إىلهل لك : فقال: بشط الفرات، قال
 ربته؟أشهدك من ت

نعم، فمد  یده فقبض قبضة من : قلت: قال
تراب فأعطانیها، فلم أملك عیين أن 
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 . )1(<فاضتا
عن  1وأخرجه ابن أبي شیبة يف املصنف ج

صربًا >: سناد واللفظ وفیهبن عبید باإل حمم د
 . )1(<عبد اهللا، صربًا أبا عبد اهللاأبا 

، عن حمم دبن  علي وأخرجه ابن سعد عن 
عن رجل، عن عامر الشعيب  حيیى بن زكریا،

بكربالء   )علیه الس الم( علي مر   ّملا>: قال
صفني وحاذى نینوى ـ قریة على  إىليف مسريه 

أخرب : الفرات ـ وقف ونادى صاحب مطهرته
: ؟ فقالما یقال هلذه األرض عبد اهللاأبا 

 ُثم بّل األرض من دموعه،  حتـّىكربالء، فبكى 
ّلى اهللا ع َلی ِه ص ( رسول اهللادخلت على : قال

                                       
: وقال حمققه الشیخ أمحد شاكر  85: 1مسند أمحد  )1(
وقال حمققه  298: 1أبي یعلى  ، مسند<..إسناده صحیح >

، 101: 3  ، مسند البزار<إسناده حسن>: الشیخ حسني أسد
رواه >: وقال 300: 9، جممع الزوائد 308: 1اآلحاد واملثاني

وأبویعلى والبزار والطرباني ورجاله ثقات، ومل ینفرد  أمحد
، 300: 2هتذیب التهذیب  407: 6، هتذیب الكمال <جني هبذا

، البدایة والنهایة 189و  188: 14تاریخ مدینة دمشق 
، اإلكمال يف 583: 1، تاریخ اإلسالم للذهيب 199: 8البن كثري 

، 144: 14و  236: 12ألمساع ، امتاع ا45: أمساء الرجال
  264: 7، املطالب العالیة البن حجر 148: ذخائر العقىب

رواه أبو بكر بن أبي شیبة وأمحد بن حنبل وأبو >: وقال
 . 288: 3، سري أعالم النبالء <یعلى بسند صحیح

 .632:8املصنف البن أبي شیبة)1(
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ما : وهو یبكي، فقلت )و س ّلم ]و آِلِه[
 یبكیك؟ 
أن  : كان عندي جربیل آنفا  وأخربني: فقال

ولدي احلسني یقتل بشط الفرات مبوضع یقال 
قبض جربیل قبضة من تراب  ُثم كربالء،  لـه

 )1(<فشم ين إیا ها، فلم أملك عیين أن فاضتا
. 

  : ات، وهمهم ثقكُلّاإلسناد صحيح، رجاله 
ـ حمم د بن عبید بن أبي ُأمیة الطنافسي 1
: 203/4/5الكويف األحدب املتوىف  عبد اهللا أبو

، وّثقه عدة، كان ةمن رجال الصحاح الست
خري هذه األ مة بعد >: عثمانیًا، وكان یقول

عثمان، إتقوا  ُثم عمر  ُثم نبیها أبو بكر 
 . )3)(2(<ال خيدعكم هؤالء الكوفیون

                                       
 .عن ابن سعد  566: 2الصواعق احملرقة )1(
 . 171: 3 تاریخ بغداد)2(
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : حمم د بن عبید الطنافسي)3(

بن عبید أبي  حمم د) الستة(ع >: 291: 9يف هتذیب التهذیب 
الطنافسي، أبو  إمساعیل: ُأمیة، وامسه عبد الرمحن، ویقال

 .الكويف األحدب موىل إیاد  عبد اهللا
بن عمر، بن أبي خالد، واألعمش، وعبید اهللا  إمساعیلروى عن 

 ..وهشام بن عروة
أمحد، وإسحاق، وحيیى بن معني، وابنا أبي شیبة، : روى عنه

                              Ã                               ..وأبو خیثمة 
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وّثقه : بن مدرك اجلعفي الكويفـ شرحبیل 2
ابن معني، وذكره ابن حب ان يف الثقات، 

 . )1(وأقر  ثقته غريمها

                                                                                               
Äبن حنبل ـ عن عمر بن  أمحدوسألته ـ یعين : قال األثرم

 بن عثمان بن حمم دوقال . عبید ویلعى بن عبید فوثقهم 
 حمم دمسعت حيیى بن معني وسئل عن ولد عبید ـ : أبي شیبة

وقال . كانوا ثقات، وأثبتهم یعلى : وعمر ویعلى ـ؟ فقال
: وقال عم ار. بنو عبید ثقات : املفضل الغالبي عن حيیى

وقال ..  حمم دهم ثبت، وأحفظهم یلعى، وأبصرهم باحلدیث ُكّل
ثقة : نسائيوقال ال.. كويف ثقة، وكان عثمانیًا : العجلي

بنو عبید .. وعمر ویعلى وإدریس  حمم د: وقال الدارقطين. 
كان ثقة كثري احلدیث، صاحب : وقال ابن سعد.. هم ثقات ُكّل

خري : بن أبي عبید یقول حمم دمسعت : وقال الدوري.. سنة 
. عثمان  ُثم عمر  ُثم بكر  أبو: هذه األمة بعد نبیها

وقال حرب عن . فیون اتقوا الخيدعكم هؤالء الكو: ویقول
 <..رجال  صدوقًا  حمم دكان  :أمحد

، هتذیب الكمال 169: 3 بغدادتاریخ : ترمجته يف إىلوارجع 
 ، الطبقات الكربى54: 26
، 388: ، تاریخ خلیفة223: 1، تاریخ ابن معني 397: 6 

، اجلرح 38: 1، معرفة الثقات 110: 1التاریخ الكبري 
، مشاهري علماء 441: 7ب ان ، الثقات البن ح9: 8والتعدیل 

، التعدیل 265: ، تاریخ أمساء الثقات274: األمصار
ه روایة يف ـالكاشف يف معرفة من ل، 724: 2والتجریح 

، سري أعالم 333: 1، تذكرة احلفاظ 198: 2 ةتكتب السال
، تقریب التهذیب 639: 3، میزان االعتدال 436: 9النبالء 

، وغريها من 88: 2لذهب ، شذرات ا140: ، حبر الدم110: 2
 .الرتاجم 

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : شرحبیل بن مدرك الكويف)1(
 )النسائي(س >: 286: 4يف هتذیب التهذیب 

 .شرحبیل بن مدرك اجلعفي الكويف 
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بن جني  بن سلمة الكويف  عبد اهللاـ 3
وّثقه النسائي، وذكره ابن حب ان : احلضرمي

 . )2(يف الثقات

                                                                                               
أبو : وعنه. ، وعبد اهللا بن جني عب اسروى عن أبیه، وابن 

 . ُأسامة، وحمم د بن عبید اهللا الطنافسي 
وذكره ابن حب ان . ثقة : أبي خثیمة عن ابن معني قال ابن

 <.. يف الثقات 
، 372: 4و  252: 4التاریخ الكبري : ترمجته يف إىلوارجع 

، هتذیب 448: 6، الثقات البن حب ان 340: 4اجلرح والتعدیل 
ه روایة يف ـالكاشف يف معرفة من ل، 439  1الكمال للمزي 

> : وقال 415: 1، تقریب التهذیب 483: 2 ةتكتب السال
 .< ثقة من اخلامسة

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : عبد اهللا بن جني  الكويف)2(
أبي داود، والنسائي، (د س ق >: 50: 6هتذیب التهذیب 

 ) .وابن ماجة
بن جني  بن سلمة بن جشم بن أسد بن خلیبة الكويف  عبد اهللا
 Ã                                 .احلضرمي 

Ä وعمار، وحذیفة، علي وى عن أبیه، وكان على مطهرة ر ،
أبو زرعة بن عمرو بن جریر،   :وعنه.  علي واحلسني بن 

ثقة : قال النسائي.. واحلارث العكلي، وشرحبیل بن مدرك 
: 1ويف تقریب التهذیب < ..وذكره ابن حب ان يف الثقات .. 
 .< صدوق من الثالثة>: قال 541

، التاریخ 234: 6لطبقات الكربى ا: ترمجته يف إىلوارجع 
، اجلرح 65: 2، معرفة الثقات للعجلي 214: 5الكبري 

، إكمال 30: 5، الثقات البن حب ان 184: 5والتعدیل 
الكاشف يف ، 1: 16، هتذیب الكمال للمزي 102: 2الكمال 

، میزان 603: 1 ةتكتب الساله روایة يف ـمعرفة من ل
، األنساب 541: 1، تقریب التهذیب 514: 2االعتدال 
، تاریخ 97: 1، اللباب يف هتذیب األنساب 225: 2للسمعاني 

 



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              324

: قال ابن ماكوال: احلضرمي الكويف جني ـ 4
عشرة  لـه، وكان علي كان على مطهرة 

رضي  اهللا (علي الد، قتل منهم سبعة مع أو
 . )1(تابعي ثقة: ، وقال العجلي)ع نه

یعلى يف مسنده، عن  أبووأخرجه احلافظ 

                                                                                               
 .، وغريها من تراجم الرجال 123: 6 اإلسالم

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : جني  احلضرمي الكويف)1(
أبي داود، والنسائي، (د س ق >: 377: 10هتذیب التهذیب 

 )  وابن ماجة
 .احلضرمي الكويف  جني 

ذكره ابن حب ان يف الثقات . وعنه ابنه .  علي عن روى 
 .خبربه إذا انفرد   ال یعجبين االحتجاج: وقال

أّن أبا زرعة بن عمرو بن جریر روى عنه : حب انوأفاد ابن 
بن  عبد اهللاأیضًا، وإّنما جاءت الروایة عن أبي زرعة عن 

 .عن أبیه  جني 
 .كويف تابعي ثقة : وقال العجلي

كان : وقال ابن ماكوال. كان قلیل احلدیث : وقال ابن سعد
عشرة أوالد، قتل منهم سبعة مع  لـه، وكان علي على مطهرة 

 .   < تعاىل عنهرضي  اهللا على 
، 212: 2و  235: 1األنساب للسمعاني : ترمجته يف إىلوارجع 

 241: 2، تقریب التهذیب 97: 1اللباب يف هتذیب األنساب 
، 233: 6، الطبقات الكربى <مقبول من الثالثة>: وقال

، 311: 2، معرفة الثقات للعجلي 121: 8التاریخ الكبري 
، إكمال 480: 5، الثقات البن حب ان 503: 8اجلرح والتعدیل 

، 332: 29، هتذیب الكمال 190: 7الكمال البن ماكوال 
، 37: 2 ةتكتب الساله روایة يف ـالكاشف يف معرفة من ل

، تاج 409: 7ان املیزان ، لس248: 4میزان االعتدال 
 .، وغريها من مصادر الرتاجم 223: 20العروس 
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سناد إبن عبید ب حمم د، عن )2(أبي خیثمة
 .ولفظه  أمحد

ل من وأخرجه احلافظ الطرباني يف اجلزء األو 
بن عبد اهللا  حمم دحد ثنا : املعجم الكبري قال

: بكر بن أبي شیبة أبوثنا  ،)1(احلضرمي
 علي إّنه سافر مع >: سناد املذكور بلفظباإل

: حاذى بنینوى قال فلم ا )هرضي  اهللا ع ْن(
بشط  عبد اهللا، صربا  أبا عبد اهللاصربا  أبا 
 .الفرات 
 وما ذاك؟ : قلت
ص ّلى اهللا ع َلی ِه ( رسول اهللادخلت على : قال

، فیضانذات یوم وعیناه ت )و س ّلم] و آِلِه[
، مايل رسول اهللاهل أغضبك أحد یا : فقلت

                                       
احلافظ الكبري زهري بن حرب أبو خیثمة الكويف املتوىف )2(

كان ثقة >: من رجال الصحاح غري الرتمذي، قال اخلطیب: 234
، ووثقه مجع، وأثىن علیه بالصدق <..ثبتًا حافظًا متقنًا 

  Ãواالتقان آخرون، وارجع
Ä  3اجلرح والتعدیل  429: 3التاریخ الكبري : ترمجته يفإىل :

: 2، الكاشف 484: 8، تاریخ بغداد 256: 8، الثقات 591
 . 296: 3، هتذیب التهذیب 437: 2، تذكرة احلفاظ 407

قال  297أبو جعفر الكويف الشهري مبطني املتوىف ) 1(
وأثىن علیه آخرون يف معاجم الرتاجم، . ثقة جبل : الدارقطين

، اجلرح والتعدیل 662: 2تذكرة احلافظ : ارجع إىل ترمجته يفو
: 3، میزان االعتدال 209: ، تاریخ أمساء الثقات298: 7

607 . 
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 ؟أرى عینیك مفیضتني
 علیه الس المـ  قام من عندي جربیل: قال

 ُثم . ميت تقتل احلسني ابين فأخربني أن  ُأ ـ
 ؟هل لك أن أریك من تربته :قال

 فلم انعم، فمد  یده فقبض قبضة : قلت
 .)2(رأیتها مل أملك عیين أن فاضتا

ابن عساكر يف تاریخ  وأخرجه احلافظ
: أخربنا أبو غالب ابن البناء: الشام قال

أنا أبو الغنائم بن املأمون، أنا أبو 
القاسم  أبوالقاسم بن حبابة، أنا 

البغوي، حد ثين یوسف بن موسى القّطان، نا 
 ..بن عبید  حمم د

 . سناد بلفط الطرباني باإل
املظفر القشريي، أنا أبو سعد  أبوأخربنا 

 .عمرو ابن محدان  أبودي، أنا اجلنزرو
، إبراهیمبن  حمم دوأخربنا أبو سهل : ح

بن منصور، أنا أبو بكر بن  إبراهیمأنا 
 أبویعلى، نا  أبوأنا : املقرئ، قاال

 .سناده ولفظه املذكور إخیثمة ب
احلسن بن املظفر، أنا  علي أخربنا أبو 

                                       
 . 105:  3املعجم الكبري ) 2(
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 . اجلوهري  حمم د أبو
 أبوأنا القاسم بن احلصني،  أبووأخربنا 

بن جعفر، نا  أمحدأنا : التمیمي قاال علي 
سناده ولفظه إحد ثين أبي ب أمحدبن  عبد اهللا
 . املذكور 

بن عبد الباقي،  حمم دبكر  أبوأخربنا 
، العب اسبن  حمم د، أنا علي أنا احلسن بن 

بن معروف، نا احلسني بن الفهم،  أمحدأنا 
سناده ولفظه إبن سعد ب حمم دنا 

   . )1(املذكورین
وأخرجه الفقیه ابن املغازيل يف املناقب 

ابن احلسني  حمم د عبد اهللامن طریق أبي 
، عن أبیه جني الزعفراني الواسطي، عن ابن 

، صربا  عبد اهللاصربا  صربا  أبا >: ولفظ صدره
 .بشط الفرات عبد اهللاأبا 

؟ عبد اهللامن ذا أبو : قلت
 احلدیث )2(<..قال

ین املقدسي يف وأخرجه احلافظ ضیاء الد

                                       
 . 187:14تاریخ مدینة دمشق) 1( 
 .397:املناقب البن املغازيل) 1( 
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أخربنا املبارك بن أبي >: املختارة قال
: لـهقلت  بغداداملعايل بقراءتي علیه ب

علیه وأنت  ًةءقرا حمم دأخربكم هبة اهللا بن 
بن املذهب، أنا  علي ثنا احلسن بن  ،تسمع
بن  عبد اهللابن جعفر بن محدان، ثنا  أمحد
 .< سناد واللفظعن أبیه باإل أمحد

  بقية المصادر 
 170: 1السبط للخوارزمي  اإلمامتل مق
 ّملا: وقیل>: بن املبارك فقال عبد اهللاعن 

ص ّلى اهللا ( رسول اهللا إىلأتى جربیل بالرتبة 
من موضع یهراق فیه  )و س ّلم ]و آِلِه[ع َلی ِه 

 :دم أحد ولدیه ومل خيرب بامسه، ّمشها وقال
: هذه رائحة ابين احلسني وبكى فقال جربیل

 . <صدقت
السالمي البیهقي يف  علي  أبو وذكر
ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه  النيب أّن : تارخيه

 علیه الس المـ  علي قال للحسني بن  و س ّلم ـ
إن  لك يف اجلن ة درجة ال تناهلا إال  > :ـ 

 .<بالشهادة
فكان یعلم وقت اجتماع : قال السالمي

العسكر علیه أّنه مقتول، فصرب ومل جيزع 
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 . )1(الشهادة، علیه أفضل الس الم نال حتـّى
عن  142ة للسبط أبي املظفر صم تذكرة اال 

 )2(ابن سعد صاحب الطبقات من طریق الشعيب
. 

 148ذخائر العقىب للحافظ احملب الطربي ص
تاریخ الشام البن . وابن الضحاك أمحدعن 
بن  حمم دوروى : فقال أمحدعن  199: 8كثري

بن زكریا، عن  عن حيیى حمم دبن  علي سعد عن 
 .مثله  علي رجل، عن عامر الشعيب، عن 

مجع اجلوامع للحافظ السیوطي كما يف 
وأبي یعلى يف  أمحدعن  223: 6ترتیبه 

 .مسنده وابن سعد والطرباني 
عن أبي  126: 2اخلصائص الكربى السیوطي 

عن  13: 1لسیوطي ااجلامع الصغري  .نعیم 
 .ابن سعد 

 187: 9مي جممع الزوائد للحافظ اهلیث
ار زوأبو یعلى والب أمحدرواه >: فقال

 جني والطرباني ورجاله ثقات، ومل ینفرد 
 .< هبذا

عن ابن  115الصواعق البن حجر اهلیثمي ص

                                       
 . 246: 1مقتل احلسني للخوارزمي ) 1(
 .158:2تذكرة اخلواص) 2(
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 276ص لـهسعد وأمحد، وشرح مهزیة البوصريي 
. 

 93الصراط السوي  للشیخاني املدني ص
رواه ابن سعد وأمحد أیضًا ولكن >: فقال
 .< خمتصرًا

رة الكالم للسی د حممود القره غويل جواه
 .عن ابن سعد 118احلنفي ص

السراج املنري شرح اجلامع الصغري للعزیزي 
ويف حدیث : وقال العلقمي>: قال 68: 1

یقتل بأرض الطف ، وهو ساحل البحر، : آخر
ويف أرض الطف  مضجعه كما يف روایة ابن سعد 

إّنه يف املكان : والطرباني، فبطل ما قیل
نعم رأسه طیف  ني، أو يف مكان كذا، الفال

هبا يف البالد، فلعن اهللا تعاىل من استهان 
ببیت آل النبوة وفعل هبم ما ال یلیق أن 

 .ـ هأ < یفعل
حاشیة اجلامع الصغري للحفين هامش السراج 

وحكى كلمة العزیزي عن العلقمي  68: 1
 .برم تها 

فیض القدیر شرح اجلامع الصغري للمناوي 
هذا من أعالم النبوة >: الوق 204: 1
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 . )1(<ومعجزاهتا
: 2شاكر  حمم د أمحدشرح املسند ألمحد تألیف 

 )2(إسناده صحیح>: قال 60

                                       
 . 264: 1فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
، ونقل عبارة 60: 2مسند أمحد بتحقیق أمحد حمم د شاكر ) 2(

 .صاحب جممع الزوائد من  صحة اإلسناد وعدم تفرد جني  بذلك 
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   خرىصورة أُُ

  من مأتــم كربالء
  

ط  158أخرج نصر بن مزاحم يف كتاب صفني ص
مصر عن سعید بن حكیم العبسي عن احلسن بن 

وقف أّن علیًا أتى كربالء ف>كثري عن أبیه 
 ! ، هذه كربالء أمري املؤمننيیا : هبا فقیل
 إىلأومأ بیده  ُثم ، ذات كرب وبالء: قال

ها هنا موضع رحاهلم، ومناخ : مكان فقال
: موضع آخر فقال إىل، وأومًا بیده ركاهبم

 . )1(<ها هنا مهراق دمائهم
دالئل (نعیم يف  أبووأخرج احلافظ 

باإلسناد عن أصبغ بن  211ص 3ج) النبوة
موضع قرباحلسني  علي أتینا مع >: باته قالن

ها هنا مناخ ركاهبم، وموضع رحاهلم، : فقال
یقتلون  حمم دومهراق دمائهم، فتیة من آل 

< )2(هبذه العرصة تبكي علیهم السماء واألرض

                                       
: 3، شرح ج البالغة البن أبي احلدید 142: وقعة صفني)1(

 . 13: 3، ینابیع املودة171
، وابن كثري يف 126: 2ي يف اخلصائص الكربى وذكره السیوط)2(
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. 
 ّملا: وروى احلسن بن كثري وعبد خري قاال

كربالء وقف  إىل ـ علیه الس المـ  علي وصل 
یه أغیلمة یقتلون ها بأب: وبكى وقال

هنا، هذا مناخ ركاهبم، هذا موضع رحاهلم، 
 . )1(<ازداد بكاؤه ُثم . هذا مصرع الرجل 

البدایة (وقال احلافظ ابن كثري يف تارخيه 
بن سعد  حمم دروى  قد>: 199: 8) والنهایة

: علي  بن أبي طالبوغريه من غري وجه عن 
أّنه مر  بكربالء عند أشجار احلنظل وهو 

: فقیل صفني، فسأل عن امسها؟ إىلهب ذا
 .كربالء

كرب وبالء، فنزل وصلى عند شجرة : فقال
یقتل ها هنا شهداء هم خري : قال ُثم ، هناك

الشهداء غري الصحابة، یدخلون اجلن ة بغري 
  حساب

                                                                                               
عن  118: والقره غويل يف جوهرة الكالم الوسیلة عن املال،

، الفصول 566: 2املال، وعنه أیضًا ابن حجر يف الصواعق 
، 97: ، ذخائر العقىب222: 2، كشف الغمة 761: 2املهم ة 

، وذكره 186: 2، ینابیع املودة 263: 1جواهر املطالب 
ها هنا > : بلفظ 94: الشیخاني يف  الصراط السويالسی د 

مناخ ركاهبم، وها هنا موضع رحاهلم، وها هنا مهراق 
رواه املال يف سريته وابن األخضر يف معامل >: ، فقال<دمائهم

 . < العرتة الطاهرة
 . 159: 2تذكرة اخلواص )1(
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مكان هناك ـ فعلموه بشيء،  إىلـ وأشار 
 . )2(<فقتل فیه احلسني
م هذه مجل منتثرة من كل: قال األمیين

                                       
وقد روى عن >وقال بعد ذلك  217: 8البدایة والنهایة )2(

وقد حكى أبو اجلناب الكليب . ر آثار يف كربالء كعب األحبا
احلسني  وغريه أّن أهل كربالء ال یزالون یسمعون نوح اجلّن على

 : وهن یقلن
م س ح  الرســوُل                                       

 يف اخلـد ودٍِ ج ب ینه      َفَله  بریق 
ـن أبواه  م                                      

 اُجلـدودٍِ ه َخــري جـد      ع لـیا ُقریش 
 :وقد أجاهبم بعض الناس  فقال

َخرج وا به                                      
 الوفٍٍــوِد شر  ـه ـلَفـه م      إلیهوفــدًا 

قـتُلوا ابن بنتٍٍ                                      
 دودٍَِنبیــهم     سكنوا ب ه ذات اُخلـ

 إىلوروى ابن عساكر أّن طائفة من الناس ذهبوا يف غزوة 
 : كنیسة مكتوبًا  بالد الروم فوجدوا يف

َقتلت  أترجو أمٌة                                     
 ه یوم  احلسابِ ح سینًا        شفاعَة ج د 

إّن هذا مكتوب : فقالوا     فسألوهم من كتب هذا؟    
 .بعث نبیكم بثالمثائة سنة ههنا من قبل م

وروي أّن الذین قتلوه رجعوا فباتوا وهم یشربون اخلمر 
والرأس معهم، فربز هلم قلم من حدید، فرسم هلم يف احلائط 

 : هذا البیت بدم 
َقتلت  أترجوا ُأمٌة                                    

 .<ح سینًا         شفاعَة  جـــد ِه یوم  احلسابٍ 
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يف كربالء املشرفة،  ـ علیه الس المـ  اإلمام
جاءت من غري وجه، ورویت من طرق شىت، منها 
ما هو صحیح وآخر حسن ويف بعضها ضعف منجرب 

. 





  إسناد 
  آخر لمأتم كربالء 

ذكر احلافظ اخلطیب اخلوارزمي يف مقتل 
حدیثًا أخرجه  162ص )علیه الس الم(احلسني 

كان عثمانیًا احلافظ الطرباني عن شیبان و
: إذ أتى كربالء، فقال علي إّني ملع >: قال

يف هذا املوضع شهداء لیس مثلهم شهداء إال  
 .)2)(1(شهداء بدر

احلاكم اجلشمي أّن  اإلسالمذكر شیخ : فقال
سار  ّملا -علیه الس الم -علی ًا  أمري املؤمنني

                                       
خرجه احلافظ الطرباني يف اجلزء األو ل من املعجم الكبري أ)1(

بإسناد صحیح رجاله ُكّلهم ثقات، ذكرناه يف كتابنا الغدیر 
يف مسند اإلمام أمري املؤمنني حتت رقم أربع وثالثني، وذكره 

 ) .املؤلف(احلافظ اهلیثمي وصححه 
.. >: ، وتكملة احلدیث235: 1مقتل احلسني للخوارزمي )2(

 .بعض كذباته : فقلت
خذ رجل هذا احلمار : جل محار میت فقلت لغالميرأیت ر  ُثم 

قتل  فلم افأوتدها يف مقعده وغیبها، فضرب الدهر ضربه، 
انطلقت ومعي أصحاب يل، ) ماهنرضي  اهللا ع ( علي احلسني بن 

على رجل ذاك ) رضي  اهللا ع ْنه( علي فإذا جثة احلسني بن 
 .< ولهاحلمار، وإذا أصحابه ربضة ح

، جممع الزوائد 111: 3واحلدیث يف املعجم الكبري للطرباني 
رواه الطرباني وفیه عطاء بن >: وقال 191: 9للهیثمي 

، <السائب، وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقیة رجاله ثقات
عن  655: 13، كنز العمال 222: 14تاریخ مدینة دمشق 

 .الطرباني 
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: عب اسصفني نزل بكربالء وقال البن  إىل
  أتدري ما هذه البقعة؟

 ال : قال
بكى  ُثم لو عرفتها لبكیت بكائي، : قال

مايل وآلل أبي سفیان : قال ُثم ، بكاء شدیدا 
صربا  بين فقد لقي : احلسني وقال إىلالتفت  ُثم 

 . )3(أبوك منهم مثل الذي تلقى بعده

                                       
 . 235: 1مقتل احلسني للخوارزمي ) 3(



  ـ  20ـ 
  مأتم يوم عاشوراء 

  
 )املسند(يف  أمحدأخرج إمام احلنابلة 

ن، ثنا ّمحاد هو ابن حد ثنا عفا: قال 1:283
رأیت >: قال عب اسسلمة، انا عم ار عن ابن 

فیما  )و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (النيب 
یرى النائم بنصف النهار، وهو قائم أشعث 

بأبي : أغرب، بیده قارورة فیها دم، فقلت
 أنت وأمي یا رسول اهللا، ما هذا؟ 

هذا دم احلسني وأصحابه، مل أزل : قال
تقطه منذ الیوم، فأحصینا ذلك الیوم أل

 . )1(<فوجدوه قتل يف ذلك الیوم

                                       
: وقال حمققه الشیخ شعیب األرنؤوط 283: 1مسند أمحد )1(
 439: 4، املستدرك للحاكم <إسناده قوي على شرط مسلم>

وصححه < هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ومل خيرجاه>: وقال
: و 12و  110: 3الذهيب يف تلخیص املستدرك، املعجم الكبري 

، 76: 1، املنامات للقرشي 235: 1، مسند عبد بن محید 185
، جممع 784و 781و 779و  778: 2فضائل الصحابة ألمحد 

رواه أمحد والطرباني ورجال أمحد >: وقال 310: 9الزوائد 
وقال حمققه الشیخ  347: 3، مشكاة املصابیح <حیرجال الصح

، اإلصابة يف متییز 266: 1صحیح، ُأسد العابة : األلباني
:  2هذیب ، هتذیب الت439: 6، هتذیب الكمال 81: 2الصحابة 

، 237: 14، تاریخ مدینة دمشق 142: 1، تاریخ بغداد 306
، التذكرة للقرطيب 204: 1فیض القدیر شرح اجلامع الصغري 

: وقال 200: 8و  231: 6، البدایة والنهایة 643: 1
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عن عبد الرمحن،  )املسند( وأخرجه أیضًا يف
سناد بلفظ فیه بعض عن ّمحاد بن سلمة باإل
 . )2(التغیري يف بعض ألفاظه

  
هم ثقات، أال ك ل إسناد صحیح رجاله 

   :وهم
عثمان البصري  أبوـ عفان بن مسلم 1

املتفق  ةمن رجال الصحاح الست :220املتوىف 
 . )1(على ثقته

                                                                                               
، 183: 1، تاریخ اخللفاء<تفرد به أمحد وإسناده قوي>

 . 1763: 1  ، الوايف بالوفیات560: 1تاریخ اإلسالم 
إسناده قوي على شرط >: وقال حمققه 242: 1مسند أمحد )2(

 .< مسلم
ترمجه غري واحد، قال ابن : عفان بن مسلم بن عبد اهللا)1(

  ع > 205: 7حجر يف هتذیب التهذیب 
عفان بن مسلم بن عبد اهللا الصفار أبو عثمان ) الستة(

سكن بغداد، روى عن داود . البصري موىل عزارة بن ثابت 
لفرات، وعبد اهللا بن بكر املزني، وصخر بن جویریه بن أبي ا

وأبي قدامة السرخسي، وحمم د بن .. روى عنه البخاري .. 
 ..عبد الرحیم البزار 

 ..عفان بصري ثقة ثب ت صاحب سنة : قال العجلي
 ..عفان وحبان وهبز هؤالء املتثبتون : وقال حنبل عن أمحد

ن خيتلفون إيل كان عفان وحبا: وقال حيیى بن سعید القطان
 ..فكان عفان أضبط القوم للحدیث 

سئل حيیى بن معني عن عفان وهبز : وقال عبد اخلالق بن منصور
..                                                                                       كالمها ثقة : أی هما كان أوثق؟ فقال
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سلمة  أبوـ ّمحاد بن سلمة البصري 2
من رجال الصحاح الست املتفق : 167املتوىف

 . )2(على ثقته

                                                                                               
                                                 . ثقة إمام متقن : وقال أبو حامت
 .كان ثقة كثري احلدیث ثبتًا حج ته : وقال ابن سعد

: وقال ابن قانع.  ثقة من خیار املسلمني : وقال ابن خراش
 .  < وذكره ابن حب ان يف الثقات. ثقة مأمون 

: 8، الثقات 336: 7الطبقات الكربى : ترمجته يف إىلوارجع 
: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال679: 1ریب التهذیب ، تق521
، تاریخ 524: ، املعارف238: 4، االعالم 109: ، حبر الدم268

 . 57: 20، الوايف بالوفیات 297: 15 اإلسالم
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : ّمحاد بن سلمة البصري)2(

البخاري يف التعالیق، ( 4خت م>: 11: 3هتذیب التهذیب 
ّمحاد بن سلمة بن دینار البصري أبو ) واألربعة ومسلم،

روى عن ثابت البناني، وقتادة، وخالد، . سلمة موىل متیم 
 ..ومحید الطویل 

وعنه ابن جریح، والثوري، وشعبة، وهم أكرب منه، وابن 
 ..املبارك 

 .. بن مسلة أثبت يف ثابت من معم ر  ّمحاد أمحدقال 
 ثقة :وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني

من خالف ّمحاد بن سلمة يف ثابت : وقال الدوري عن ابن معني
: وقال األصمعي عن عبد الرمحن بن مهدي.. فالقول قول ّمحاد

 . بن سلمة صحیح السماع، حسن اللقي، أدرك الناس ّمحاد
                                                                                          

Ã                                                                 
Ä انبته حدیث بن سلمة  ّمحادوقد عر ض ابن حب ان بالبخاري

االحتجاج  إىلمل ینصف من عدل عن االحتجاج به : حیث یقول
 ..بن دینار  بفلیح وعبد الرمحن بن عبد اهللا 
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املكي املتوىف يف  عم اربن أبي  عم ارـ 3
القسري على  عبد اهللاوالیة خالد بن 

غري  ةمن رجال الصحاح الست: العراق
وأبو داود، وأبو ، أمحدالبخاري، وّثقه 

 . )1(حامت، وأبو زرعة وغريهم

                                                                                               
 . . هو أحد أئمة املسلمني : بیهقيوقال ال

: وقال ابن سعد. كان حافظًا ثقة مأمونًا : وقال الساجي
.                                                                           < ..باحلدیث املنكر  كان ثقة كثري احلدیث، ورمبا حد ث

روایة يف الكاشف يف معرفة من له : ترمجته يف إىلوارجع 
، تاریخ ابن 254: 7، هتذیب التهذیب 349: 1 ةتكتب السال

،  216: 6 ، الثقات14: 3، اجلرح والتعدیل 154: 2معني 
، تذكرة احلفاظ 253: 2، الكامل 247: مشاهري علماء األمصار

، 334: 1، هدیة العارفني 238: 1، تقریب التهذیب 202: 1
، تاریخ 356: 2 ، األنساب503: ، املعارف272: 2األعالم 
 .  89: 13، الوايف بالوفیات144: 10 اإلسالم

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : عم ار بن أبي عم ار املكي)1(
بن  عم ار) مسلم، واألربعة( 4م>: 353: 7يف هتذیب التهذیب 

موىل بين احلارث بن نوفل : موىل بين هاشم، ویقال عم ارأبي 
 . عبد اهللا أبو: الویق. عمر  أبو: ویقال. عمرو  أبو

، وابي هریرة، وأبي سعید، وأبي قتادة عب اسروى عن ابن 
وعنه عطاء بن أبي ریاح، ونافع، ومها من أقرانه، .. 

وقال . ثقة : قال أمحد وأبو داود..     وعلي بن زید 
وذكره ابن حب ان يف .  ثقة ال بأس به : أبو زرعة وأبو حامت

 . د القسري مات يف والیة خال: الثقات، وقال
 .< ..لیس به بأس : وقال النسائي

: 1، تقریب التهذیب 114: حبر الدم: ترمجته يف إىلوارجع 
: 2 ةتكتب الساله روایة يف ـمعرفة من ل الكاشف يف، 707
، التاریخ 306: 1، العلل ألمحد 212: 2، تاریخ ابن معني 51
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وأخرجه احلافظ الطرباني يف اجلزء األو ل من 
بن عبد  علي حد ثنا >: املعجم الكبري قال

ثنا حج اج : العزیز وأبو مسلم الكشي قاال
 .بن املنهال 

وحد ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سلیمان 
  ثنا ّمحاد بن : بن حرب قال

 
 .املذكور واللفظ  سنادباإل< )1(سلمة

سناد رجال الصحاح، ومشاخيه رجال اإل
 : هم ثقات، أال وهمُكّل

بن عبد العزیز أبو احلسن  علي ـ 1
فقیه احلرم وشیخه كان : 286البغوي املتوىف

 .)2(ثقة ثبتًا متفقًا علیه
                                                                                               

ن ، الثقات البن حب ا389: 6، اجلرح والتعدیل 26: 7الكبري 
: ، تاریخ أمساء الثقات140: ، مشاهري علماء األمصار268: 5

: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال182: 8 اإلسالم، تاریخ 156
279 . 
 . 110: 13املعجم الكبري للطرباني )1(
ترمجه غري واحد، قال : علي  بن عبد العزیز بن املرزبان)2(

ز بن علي  بن عبد العزی>: 622: 2الذهيب يف تذكرة احلفاظ 
احلفاظ الصدوق أبو احلسن البغوي شیخ . املرزبان بن سابور 
مسع أبا نعیم، وعفان، والقنبعي، .  احلرم ومصنف املسند 

 .. إبراهیمومسلم بن 
القاسم البغوي، وأبو احلسن بن  أبوروى عنه ابن أخیه 

وعاش بضعًا .. سلمة القطان، وعبد املؤمن بن خلف النسفي 
 .وتسعني عامًا 
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الكشي  عبد اهللابن  إبراهیممسلم  أبوـ 2
حافظ صاحب : 292الكجي البصري املتوىف 

ند الوقت ثقة، أثىن علیه مجع من السنن، مس
  )1(رجال معاجم الرتاجم

 حمم د وــأبن املنهال ـــاج بـــــ حج3
من ): هـ216/217( ملتوىف السلمي األمناطیا

، وأبو أمحد، وّثقه ةرجال الصحاح الست
حامت، والعجلي، والنسائي، وابن قانع، 

 . )1(وغريهم

                                                                                               
صدوق : وقال ابن أبي حامت. ثقة مأمون : لدارقطينقال ا

.. >                           . 
، الوايف 227: 21 اإلسالمتاریخ : ترمجته يف إىلوارجع 

، هدیة 300: 4، األعالم للزركلي 161: 21بالوفیات 
 . 124: 7، معجم املؤلفني 674: 1العارفني 

واحد، قال  ترمجه غري: إبراهیم بن عبد اهللا الكشي)3(
أبو مسلم إبراهیم بن عبد >: 36: 5السمعاني يف األنساب 

اهللا بن مسلم بن ماعز بن كش البصري الكجي الكشي، من أهل 
وكان من ثقات احملدثني وكبارهم، عم ر حتـّى حد ث . البصرة 
 <..بالكثري 
، تذكرة احلفاظ 119: 6 بغدادتاریخ : ترمجته يف إىلوارجع 

، طبقات 92: 2،العرب يف خرب من غرب 50: 6، املنتظم 620: 2
، البدایة والنهایة 210: 2، شذرات الذهب 273: احلفاظ

، دفع االرتیاب عن 537: 7، الكامل يف التاریخ 112: 11
، األعالم للزركلي 1007: 2، كشف الظنون 52: حدیث الباب

: 3، اللباب يف هتذیب األنساب 462: 4، معجم البلدان 49: 1
 . 22: 6، الوايف بالوفیات 97: 22 اإلسالم، تاریخ 85
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : حجاج بن املنهال األمناطي)1(
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تراب  أبوـ سلیمان بن حرب األزدي 4
من رجال الصحاح : 224املتوىف البصري 

، وّثقه النسائي، وابن خراش، وابن ةالست
: حامت أبوسعد، وابن قانع وآخرون، وقال 

مان قّل من یرضى من املشایخ، یكان سل>
فإذا رأیته قد روى عن شیخ فاعلم أّنه 

                                                                                               
حج اج بن ) الستة(ع >: 182: 2العسقالني يف هتذیب التهذیب 

السلمي، وقیل الرباساني، موالهم  حمم د أبواملنهال األمناطي 
                               .                                       البصري

روى عن جریر بن حازم، واحلمادیني، وشعبة، وعبد العزیز 
 ..املاجشون 

الباقون بواسطة الدارمي، وأبو  لـهوعنه البارودي وروى 
 ..موسى 
ثقة : حامت أبووقال . ثقة ما أرى به بأسًا : أمحدقال 
 . فاضل 

 . ثقة  :وقال النسائي. ثقة رجل صاحل : وقال العجلي
 . 217ثقة كثري احلدیث مات يف شوال سنة : وقال ابن سعد

 . ثقة مأمون : وقال ابن قانع: قلت
وذكره ابن حب ان . ما رأیت مثله فضال  ودینًا : وقال الفالس
 <..يف الثقات 
، معرفة 380: 2التاریخ الكبري: ترمجته يف إىلوارجع 
، 202 :8، الثقات167: 3، اجلرح والتعدیل45: 1الثقات

، خالصة تذهیب 190: 1، تقریب التهذیب458: 5هتذیب الكمال
: ، طبقات احلفاظ30: 7، طبقات ابن سعد73: هتذیب الكمال

171. 



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              338

 .< )3)(2(ثقة
يف اجلزء الثالث من املعجم  أیضًاوأخرجه 
عبد العزیز، بن  علي حد ثنا >: الكبري قال

                                       
 . 255: 7اجلرح والتعدیل )2(
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : سلیمان بن حرب األزدي)3( 

سلیمان بن حرب بن ) الستة(ع >: 157: 4يف هتذیب التهذیب 
 . أیوب البصري  أبوألزدي الواشحي جبیل ا

وروى عن شعبة، وحمم د بن طلحة بن . سكن مكة وكان قاضیها 
 ..بن خالد، وحوشب بن عقیل  مصرف، ووهیب

الباقون بواسطة  لـهوعنه البخاري، وأبو داود، وروى 
 ..أبي بكر بن أبي شیبة 

إمام من األئمة، كان الیدّلس ویتكلم يف : قال أبو حامت
 . والفقهالرجال 
كان سلیمان بن حرب قّل من املشائخ : أیضًاحامت  أبووقال 

وقال حيیى Ã Ä.فإذا رأیته قد روى عن شیخ فاعلم أّنه ثقة
 من تركت بالبصرة؟: قال يل املأمون: بن أكثم
هو ثقة، : مشائخ منهم سلیمان بن حرب وقلت لـهفوصفت 

 .. حافظ للحدیث عاقل، يف ایة السرت والصیانة
 ثقة مأمون : النسائي وقال

 . كان ثقة : وقال ابن خراش
 .< ..ثقة مأمون : وقال ابن قانع

، طبقات 260: 5الطبقات الكربى : ترمجته يف إىلوارجع 
، هتذیب الكمال 1356: 3، التعدیل والتجریح 397: خلیفة

 ةتكتب الساليف  الكاشف يف معرفة من له روایة، 384: 11
 ،3383: 1، تقریب التهذیب 393: 1، تذكرة احلفاظ 458: 1

، أخبار القضاة 526: ، املعارف122: 3األعالم  30: حبر الدم
، تاریخ 418: 2، وفیات األعیان 563: 5، األنساب 268: 1

 . 223: 15، الوايف بالوفیات 188: 16 اإلسالم
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 .نا حج اج بن املنهال : وأبو مسلم قاال
وحد ثنا یوسف القاضي، ثنا سلیمان : ح

سناد باإل. بن سلمة  ّمحادثنا : بن حرب قاال
 . )1(< واللفظ

وأخرجه احلافظ البیهقي يف دالئل النبوة 
 حمم دبن  علي أخربنا أبو احلسن >: قال

، إسحاقبن  حمم داملقري، أخربنا احلسن بن 
حد ثنا یوسف بن یعقوب، حد ثنا سلیمان بن 

 . )2(<سناد واللفظحرب باإل
يف  النيب يف باب رؤیة  أیضًاوأخرجه 
بن  علي احلسن  أبوأخربنا >: املنام، قال

بن عبید  أمحدبن عبدان، أخربنا  أمحد
 . )3(<باإلسناد واللفظ ّمحادالصفار، حد ثنا 

عن  397: 4 )املستدرك(وأخرجه احلاكم يف 
بن الویه، عن بشر  أمحدبن  حمم دبكر  بيأ

بن موسى األسدي، عن احلسن بن موسى األشیب، 
: سناد واللفظ فقالبن سلمة، باإل ّمحادعن 

هذا احلدیث صحیح على شرط مسلم ومل >

                                       
 . 143: 12املعجم الكبري للطرباني )1(
 . 471: 6دالئل النبوة )2(
 .157:7دالئل النبوة) 3(



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              340

 . )1( <خيرجاه
 )بغدادتاریخ (وأخرجه احلافظ اخلطیب يف 

سناد بن سلمة باإل ّمحادسناده عن إب 142: 1
 .واللفظ 

 )االستیعاب(عمر يف  أبوأخرجه احلافظ و
 أبيبكر بن  أبيمن طریق احلافظ  144: 1

سناد واللفظ شیبة، عن عفان بن مسلم، باإل
. 

وهذا البیت زعموا قدميًا ال یدرى >: فقال
 .قائله 

أترجو أم ة قتلت حسینًا شفاعة جد ه یوم 
 .احلساب 

 .< )2(وبكى الناس احلسني فأكثروا
تاریخ (ن عساكر يف وأخرجه احلافظ اب

عن ُأم  الكتاب وهو خمطوط  340: 4 )الشام
 .ولدینا نسخة منه 

طرح (وأخرجه احلافظ العراقي يف 
قال >: ويف ذیله أمحدعن  42: 1)التثریب

فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك : عم ار

                                       
: وقال الذهيب يف التلخیص 439: 4املستدرك للحاكم )1(
 .< صحیح على شرط مسلم>
 . 117: 1االستیعاب)2(
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 .< الیوم
القاسم الطلحي األصبهاني يف  أبووأخرجه 

امعة وقفنا علیه يف مكتبة ج )سري السلف(
 .كره باهلند  علي 

ُأسد (السعادات ابن األثري يف  أبووأخرجه 
، ويف كتاب املختار من 22: 2 )الغابة

 .مناقب األخیار 
م ظن(وأخرجه مجال الدین الزرندي يف 

: ولفظه فقال أمحدمن طریق  217ص )الدرر
كان يف قایلة  عب اسإّن ابن : ويف روایة>

ففزع  ، فانتبه من قایلته وهو یسرتجعلـه
 ما شأنك؟ مالك؟: أهله، فقالوا

] و آِلِه[ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  النيب رأیت : قال
: وهو یتناول من األرض شیئًا، فقلت و س ّلم ـ

مي یا رسول اهللا ما هذا الذي بأبي وُأ
 تصنع؟
 .< السماء إىلدم احلسني أرفعه : قال

 .هذه الروایة سنوافیك بإسنادها 
 )الكفایة( يفوأخرجه احلافظ الكنجي 

هكذا أسنده اجلواهري يف >: فقال 210ص
 .< بن حنبل وهو يف مسنده أمحدكتابه عن 

ذخائر ( وذكره احلافظ احملب الطربي يف
خرجه ابن بنت منیع، >: فقال 148ص )العقىب

 .< وأبو عمر احلافظ السلفي
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نزهة (وأبو الفضائل عمر األرزجناني يف 
 .وقفنا علیه باهلند  )األبرار
 )التذكرة(املظفر السبط يف  أبورجه وأخ

بن  حمم دبإسناده من طریق احلافظ  152ص
 . )1(عمر

 42: 1واحلافظ العراقي يف طرح التثریب 
 .يف املسند  أمحدعن 

 194: 9 )امع(وذكره احلافظ اهلیثمي يف 
 أمحدوالطرباني، ورجال  أمحدرواه >: فقال

 .< رجال الصحیح
: 2 )ئص الكربىاخلصا(واحلافظ السیوطي يف 

 أمحدعن  139، وتاریخ اخللفاء ص126
 .والبیهقي يف الدالئل 

عن  )الصراط السوي (والسی د الشیخاني يف 
 .وعبد بن محید، باللفظني املذكورین  أمحد

 )خمتصر تذكرة القرطيب(والشعراني يف 
وهذا >: القرطيب اإلمامقال : فقال 120ص

 وساق القوم حرم. سند صحیح ال مطعن فیه
يف  و س ّلم ـ] و آِلِه[ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  رسول اهللا

، إذا حتـّىذلك الیوم كما تساق األسارى 
بلغوا هبم الكوفة خرج الناس وجعلوا 

                                       
 . 216: 2تذكرة اخلواص )1(
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بن  علي ینظرون إلیهم، وكان يف األسارى 
 إىلاحلسني، وكان شدید املرض، قد مجعت یداه 

وبنت فاطمة  علي عنقه، وزینب بنت 
ُأم  كلثوم وفاطمة الزهراء، وأختها 

وسكینة بنت احلسني، وساق الفسقة معهم 
 .رؤوس القتلى 

بن  حمم دروى قطر عن منذر الثورى عن 
سبعة  علي بن اقتل مع احلسني : احلنفیة قال
هم مـن ولـد فاطمة الزهراء ُكّلعشر رجال  

 .)1(علیها الصالة والسالم
عمر بن عبد الرب عن احلسن  أبووذكر 

ستة  علي صیب مع احلسني بن البصري قال ُأ
عشر رجال  من أهل بیته، ما على وجه األرض 

إّنه قتل مع احلسني : وقیل. هلم یومئٍذ شبیه
  خوته وأهل بیته ثالثة وعشرون إمن ولده و

 .أ هـ < )2(رجال 

                                       
حدیث حمم د بن احلنفیة أخرجه الطرباني يف املعجم الكبري )1(

لقد قتل معه سبعة عشر ممن ارتكض يف رحم فاطمة ـ >: بلفظ
، جممع الزوائد 119و 103: 3ملعجم الكبري ا< ر ضي  اهللا ع ْنها ـ

رواه الطرباني بإسنادین ورجال أحدمها >: وقال 218: 9
 .<رجال الصحیح

 . 643: 1التذكرة للقرطيب )2(
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، وصححه 109ص: رماني يف تارخيهوالق
 أمحدشاكر يف تعلیق مسند  حمم د أمحدستاذ اال 

 . 2ط 190، 26: 4
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  إسناد آخر 
  من مأتم يوم عاشوراء

أخرج احلافظ الرتمذي يف اجلامع الصحیح 
سعید األشج،  أبوحد ثنا >: قال 193: 13

: حد ثنا أبو خالد األمحر، حد ثنا رزین قال
سلمة وهي  ُأم دخلت على : حد ثتين سلمى قالت

 ما یبكیك؟: تبكي فقلت
 ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه رسول اهللارأیت : قالت

تعين يف املنام ـ وعلى رأسه  و س ّلم ـ] و آِلِه[
  ؟رسول اهللامالك یا : وحلیته الرتاب، فقلت

 .< )1(شهدت قتل احلسني آنفًا: قال 
  

   :إسناد جید حيتج  به، رجاله
بن سعید  عبد اهللا: سعید األشج أبوـ 1

من ): هـ256/257(الكندي الكويف املتوىف 
ثقة : متحا أبو، قال ةرجال الصحاح الست

إمام زمانه، ووّثقه : أیضًاوقال . صدوق 

                                       
وسكت عنه  20: 4، املستدرك للحاكم 657: 5سنن الرتمذي )1(

، مشكاة 373: 23الذهيب يف تلخیص املستدرك، املعجم الكبري 
: 6، هتذیب الكمال 266: 1، ُأسد الغابة 344: 3املصابیح 

: 3، التاریخ الكبري 307: 2، هتذیب التهذیب 186: 9و 439
: 8، البدایة والنهایة 238: 14، تاریخ مدینة دمشق 324
، سري أعالم النبالء 1763: 1، 182: 1، تاریخ اخللفاء 200
3 :316 . 
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اخللیلي، ومسلمة بن قاسم، وذكره ابن 
حب ان يف الثقات، وأثىن علیه النسائي 

 . )2(بالصدق
سلیمان بن حب ان : خالد األمحر أبوـ 3

من رجال ): هـ189/190(األزدي الكويف املتوىف 

                                       
قال  ترمجه غري واحد،: عبد اهللا بن سعید بن حصني الكندي)2(

بن  عبد اهللا) الستة(ع >: 208: 5ابن حجر يف هتذیب التهذیب 
 .سعید األشج الكويف  أبوسعید بن حصني الكندي 

بن علیة، وحفص بن غیاث، وأبي ُأسامة،  إمساعیلروى عن 
 ..وعبد الس الم 

 ..اجلماعة، وأبو زرعة، وأبو حامت، وابن خزمية : وعنه
س به بأس، ولكنه لی: قال ابن أبي خیثمة عن ابن معني

 .یروي عن قوم ضعفاء
                                                              . لیس به باس : وقال مرة. صدوق : وقال النسائي

Ã 
Äثقة صدوق: وقال أبو حامت . 

. ما رأیت أحفظ منه: بن بالل الشطري أمحدبن  حمم دوقال 
 . وذكره ابن حب ان يف الثقات 

روى : ويف الزهرة. ثقة : اخللیلي ومسلمة بن قاسم وقال
 .< عنه البخاري مثانیة ومسلم سبعني حدیثًا

، تذكرة 942: 2التعدیل والتجریح : ترمجته يف إىلوارجع 
، هدیة العارفني 182: 12، سري أعالم النبالء 501: 2احلافظ 

، 58: 6، معجم املؤلفني 90: 4، األعالم للزركلي 441: 1
، هتذیب 104: 17، الوايف بالوفیات 177: 19 سالماإلتاریخ 
كتب اله روایة يف ـالكاشف يف معرفة من ل، 28: 15الكمال 

هتذیب ، خالصة تذهیب 164: 1، األنساب 558: 1 ةتالس
 . 199: الكمال
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، وثَّقه ابن معني، وابن سعد، ةالصحاح الست
دیين، وأثىن علیه الرفاعي بالثقة وابن امل

ثقة ثبت صاحب >: األمني، وقال العجلي
  )1(<صدوق>: حامت أبو، وقال <سنة

                                       
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر : سلیمان بن حب ان األزدي)1(

ان بن حب ان سلیم) الستة(ع >: 159: 4يف هتذیب التهذیب 
 . األزدي أبو خالد األمحر الكويف اجلعفري 

 . نزل فیهم وولد جبرجان 
روى عن سلیمان التیمي، ومحید الطویل، وداود بن أبي 

 ..هند، وأبي عوان 
، وإسحاق، وابنا أبي شیبة، وآدم بن أبي إیاس أمحدوعنه 
وكذا قال ابن . ثقة : قال ابن أبي مرمي عن ابن معني.. 

لیس به بأس : وقال عثمان الدارمي عن ابن معني.  املدیين 
ثنا : هشام الرفاعي أبووقال .. وكذا قال النسائي . 
 خالد األمحر الثقة األمني،  أبو

كان ثقة كثري : وقال ابن سعد. صدوق : وقال أبو حامت
 . احلدیث 

ثقة ثبت صاحب : وقال العجلي. وذكره ابن حب ان يف الثقات 
 .< ..سنة 

، میزان 384: 1تقریب التهذیب : ترمجته يف ىلإوارجع 
، تاریخ ابن 391: 6، الطبقات الكربى 200: 2االعتدال 

، 8: 4، التاریخ الكبري293: ، طبقات خلیفة129: معني
، الثقات 106: 4، اجلرح والتعدیل 427: 1معرفة الثقات 

، تاریخ 270: ، مشاهري علماء األمصار310: 4البن حب ان 
هتذیب الكمال  1255: 3التعدیل والتجریح  ،22: 9 بغداد

: 1 الكاشف يف معرفة من له روایة يف كتب السنة، 7: 11
، 19: 9 ، سري أعالم النبالء272: 1، تذكرة احلفاظ 458

 . 151: الكمالهتذیب ، خالصة تذهیب 173: 12 اإلسالمتاریخ 
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ـ رزین ـ بفتح الراء املهملة ـ بن 3
من رجال : حبیب اجلهين البكري الكويف

، وابن معني، وذكره ابن أمحدالرتمذي، وّثقه 
صاحل >: حامت أبوحب ان يف الثقات، وقال 

 .<  )1(لیس به بأساحلدیث 
: ـ سلمى البكری ة موالة لبكر بن وائل4

، وُأم  سلمة صحیح احلدیث یعد  عائشةروت عن 
 .)2(حدیثها من الصحاح

                                       
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : رزین بن حبیب اجلهين)1(

رزین بن حبیب اجلهين ) الرتمذي( ت>: 238: 3التهذیب  هتذیب
: التمار، ویقال: البكري الكويف الرماني، ویقال: ویقال

 .البزار، بیاع األمناط 
روى عن األصبغ بن نباتة، والشعيب، وأبي جعفر الباقر، 

 .وسلمى البكري، وغريهم
.. وعنه الثوري، وابن املبارك، ووكیع، وعیسى بن یونس 

 .وغريهم 
 . ثقة : وابن معني أمحدقال 

 .. صاحل احلدیث لیس به بأس : حامت أبووقال 
 . كويف ال بأس به : وقال یعقوب بن سفیان يف اجلهين
 .< أیضًاوذكره ابن حب ان يف الثقات 

الكاشف يف ، 301: 1تقریب التهذیب : ترمجته يف إىلوارجع 
یخ ، التار396 : 1 ةتكتب الساله روایة يف ـمعرفة من ل

، 308: 6، الثقات 508: 3، اجلرح والتعدیل 325: 3الكبري 
، حبر 117: الكمالهتذیب ، خالصة تذهیب 186: 9هتذیب الكمال 

 . 132: 9 اإلسالم، تاریخ 54: الدم
: 35ارجع إىل ترمجتها يف هتذیب الكمال : سلمى البكریة)2(
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: قال 19: 4 )املستدرك( وأخرج احلاكم يف
السكوني  حمم دأخربني أبو القاسم احلسن بن 

احلضرمي،  عبد اهللابن  حمم دبالكوفة، ثنا 
خالد األمحر، حد ثين  بوأثنا أبو كریب، ثنا 

 ُأم دخلت على >: رزین، حد ثتين سلمى قالت
 .احلدیث < سلمة وهي تبكي

 
  مشيخة الحاكم 

بن احلسني  حمم دالقاسم احلسن بن  أبوـ 1
من مشایخ احلافظ : السكوني الكويف
احلاكم وغريمها من  عبد اهللالدارقطين، وأبي 

 . )1(احلفاظ
الكويف  احلضرمي عبد اهللابن  حمم دـ 2

حافظ ثقة، توجد : 297املعروف مبطني املتوىف 
ترمجته فـي تذكرة احلفاظ ومـعاجم أخرى 

                                                                                               
: 2، الكاشف يف معرفة من له روایة يف الكتب الستة 196
، 644: 2، تقریب التهذیب 607: 4یزان االعتدال ، م510

 . 376: 12هتذیب التهذیب 
 .وقد ذكر ابن حجر يف تقریب التهذیب بأّنها جمهولة 

 131: 3ذكره احلاكم يف املستدرك : احلسن بن حمم د السكوني)1(
ويف حدیث ثابت البناني عن أنس زیادة الفاظ كما >: وقال

لقاسم احلسن بن حمم د بن حد ثنا به الثقة املأمون أبو ا
احلسني بن إمساعیل بن الفضل بن علبة بن خالد السكوني 

 .< بالكوفة
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 )2(ذكرناه غري مر ة
بن العالء اهلمداني  حمم دـ أبو كریب 3

حافظ ثقة من رجال : 248الكويف املتوىف 
 .)3(، متفق علیهةالصحاح الست

                                       
 .تقدمت ترمجته : مطني)2(
ترمجه غري واحد قال ابن حجر يف : حمم د بن العالء اهلمداني)3(

بن العالء بن  حمم د) الستة(ع >: 342: 9هتذیب التهذیب 
 .فظ كریب اهلمداني، أبو كریب الكويف احلا

بن إدریس، وحفص بن غیاث، وأبي بكر بن  عبد اهللاروى عن 
 ..      عیاش 

وأبو حامت، وأبو زرعة، .. روى عنه اجلماعة وروى النسائي 
 ..وعثمان بن حرزاد

 . صدوق : عنه؟ فقال أبيسئل : حامت أبيقال ابن 
بن عقدة  العب اسمسعت أبا : النیسابوري علي  أبووقال 

 ..املع رفة على مجیع مشائخهم یقد مه يف احلفظ و
 .ثقة : وقال مرة. ال بأس به : وقال النسائي

كويف : وقال مسلمة بن قاسم .. وذكره ابن حب ان يف الثقات 
 . ثقة 

روى عنه البخاري مخسة وسبعني حدیثًا ومسلم : ويف الزهرة
 .< مخسمائة وستة ومخسني حدیثًا

، التاریخ 414: 6الطبقات الكربى : ترمجته يف إىلوارجع 
، 61: 8، الثقات 52: 8والتعدیل  ، اجلرح205: 1الكبري 

، 243: 26، هتذیب الكمال 735: 2التعدیل والتجریح 
، 208: 2 ةتكتب الساله روایة يف ـالكاشف يف معرفة من ل

، تقریب 381: 2، النجوم الزاهرة 497: 2تذكرة احلفاظ 
، 493: 4، معجم البلدان 141: ، حبر الدم121: 2التهذیب 

 . 74: 4الوايف بالوفیات 
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دالئل (احلافظ البیهقي يف : وأخرج
يف املنام  النيب رؤیة لدى باب ) النبوة

بن  أمحداحلافظ، أخربنا  عبد اهللاأخربنا : قال
  املقري، أخربنا علي 

سعید  أبوعیسى الرتمذي، حد ثنا  أبو 
خالد األمحر، حد ثنا رزین  أبواألشج، حد ثنا 

 ُأم دخلت على >: حد ثتين سلمى قالت: قال
 .احلدیث  )1( <سلمة وهي تبكي

  
  مشيخته 

الضيب النیسابوري املتوىف  عبد اهللا أبوـ 1
وّثقه مجع، وأثىن علیه آخرون، ذكرناه : 405

 . )2(غري مر ة
حامد بن  أبواملقري  علي ـ أمحد بن 2

مسع أبا : 350حسنویه النیسابوري املتوىف 
عیسى الرتمذي، وأبا حامت الرازي، كان من 
اتهدین يف العبادة صحیح السماع كما 

 . )3(قاله احلاكم

                                       
 . 445: 6دالئل النبوة )1(
 .تقدمت ترمجته : احلاكم النیسابوري)2(
ترمجه غري واحد، قال الذهيب يف : أمحد بن علي  املقري)3(

أبو حامد بن حسنویه >: 432: 25  تاریخ اإلسالم
مسع أبا عیسى الرتمذي، وأبا حامت : النیسابوري التاجر
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افظ ابن عساكر يف تاریخ الشام وأخرج احل
: السبط الشهید قال اإلماملدى ترمجة 

عبد بن  علي بن  حمم دأخربنا أبو الفتح >
الضمري، وأبو بكر ناصر بن أبي  اهللا

أنا : الصیدالني هبراة قاال علي بن  العب اس
 حمم دبن عبد العزیز بن  حمم د عبد اهللا أبو

نا  بن أبي شریح، حمم د أبوالفارسي، أنا 
سعید األشج، أنا  أبوحيیى بن صاعد، أنا 

خالد األمحر، حد ثين رزین، حد ثتين سلمى  أبو
 <..سلمة وهي تبكي ُأم دخلت على >: قالت

 .احلدیث  )1(
حمذوف  340: 4ویوجد يف هتذیب التاریخ 

 .سناد اإل
  

                                                                                               
 ..الرازي 

كان من اتهدین يف العبادة اللیل والنهار، : احلاكم قال
ولو اقتصر على مساعه الصحیح یعين من املسلمني لكان أوىل 

 ..به، لكنه حد ث عن مجاعة أشهد باهللا أّنه مل یسمع منهم 
وال أعلم أّن أبا حامد وضع حدیثًا أو دخل إسنادًا يف إسناد 

 .< ..ن واهللا املستعا والنفس تأىب ترك مثله .. 
، تاریخ 142: 7الوايف بالوفیات : ترمجته يف إىلوارجع 

 323: 1، لسان املیزان 144: 4، األنساب 48: 5مدینة دمشق 
. 
 . 238: 14تاریخ مدینة دمشق )1(



 349     اسناد آخر من مأتم يوم عاشوراء                                                                

  

  مشيخته 
 عبد اهللابن  علي بن  حمم دالفتح  أبوـ 1

كذا : اهلروي بن أبي احلسن املصري الواعظ
ذكره احلافظ ابن عساكر يف مشیخته قرأ 

 .  )2()هراة( قریة من قرى )جوبار(علیه بـ
بكر  أبو علي بن  عب اس أبيـ ناصر بن 2

) هرة(الصیدالني، قرأ علیه احلافظ يف جامع 
 . )3(كما ذكره يف مشیخته

بو عبد أبن عبد العزیز بن حمم د  حمم دـ 3
قال ابن : 472ىف اهللا الفارسي الفقیه املتو

كان إمامًا فقیهًا حنویًا >: تغري بردي
 . )4(<حمدثًا

 حمم د أبوشریح  أبيـ عبد الرمحن بن 4
كان عايل اإلسناد، : 392األنصاري املتوىف 

                                       
 . 315: مشیخة ابن عساكر)2(
 . 518: مشیخة ابن عساكر)3(
ترمجه غري واحد، قال : حمم د بن أبي مسعود الفارسي)4(

الشیخ املسند : الفارسي>:  سري أعالم النبالءالذهيب يف
الصدوق أبو عبد اهللا حمم د بن أبي مسعود عبد العزیز 

 < ..الفارسي
، العرب يف خرب من 35: 4شذرات الذهب : ترمجته يف إىلوارجع 

: 32 اإلسالم، تاریخ 110: 5، النجوم الزاهرة 278: 3غرب 
74 . 
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 . )1(الطلبة إلیهرحل 
موىل  حمم د أبوبن صاعد  حمم دـ حيیى بن 5
: 318جعفر املنصور البغدادي املتوىف  أبي

، وقال )2(<ثقة ثبت حافظ> :قال الدارقطين
، وقال ابن <)3(حافظ إمام ثقة>: الذهيب
كان ثقة مأمونا من كبار حفاظ >: اجلوزي

احلدیث، ومم ن عين به، وله تصانیف يف السنن 
 .)5)(4(<تدل على فقهه وفهمه

                                       
واحد قال الذهيب يف  ترمجه غري: عبد الرمحن بن أبي شریح)1(

اإلمام : ابن أبي شریح>: 526 :16سري أعالم النبالء 
القدوة، احملدث املتتبع، مسند هراة، وعاملها أبو حمم د عبد 
الرمحن بن أمحد بن حمم د بن أمحد بن حيیى بن خملد بن عبد 

ولد بعد . الرمحن بن املغرية بن ثابت األنصاري اهلروي 
ه وكان صدوقًا، صحیح السماع، صاحب ارحتل أبو.. الثالمثائة 

 .< ..حدیث وعلم وجاللة 
، العرب يف خرب من 272: 3شذرات الذهب : ترمجته يف إىلوارجع 

: 27 اإلسالم، تاریخ 425: 3، األنساب للسمعاني 53: 3غرب 
 . 222: ، الوفیات268

 . 14: ، تاریخ أمساء الثقات29: سؤاالت محزة)2(
 . 776: 2تذكرة احلفاظ )3(
 . 108: 8املنتظم البن اجلوزي )4(
ترمجه غري واحد قال الذهيب يف : حيیى بن حمم د بن صاعد)5(

حيیى بن حمم د بن صاعد بن كاتب موىل >: 776: 2تذكرة احلفاظ 
جعفر املنصور احلافظ اإلمام الثقة أبو حمم د اهلامشي  يأب

 . البغدادي 
وأمحد بن ومسع من لوین .. ئتني اولد سنة مثان وعشرین وم

القاسم  أبوحد ث عنه .. القاضي  عبد اهللا منیع، وسوار بن
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 )الكفایة(احلافظ الكنجي يف : وأخرج
أخربنا سی دنا وشیخنا بقیة >: قال 286ص

ان، شافعي العصر، حج ة السلف عال مة الزم
بن  عبد اهللا حمم د أبو، شیخ املذاهب اإلسالم

 أبيرائي، عن احلافظ ذأبي الوفاء البا
عبد العزیز بن األخضر، أخربنا أبو  حمم د

 .الفتح الكروخي 
 أبووأخربنا القاضي العامل صدر الشام 

بن حامد بن عبد الرمحن  إمساعیلالعرب 
ص عمر بن حف أبواخلزرجي بدمشق، أخربنا 

الفتح عبد امللك  أبوبن معم ر، أخربنا  حمم د
عامر حممود  أبوالكروخي، أخربنا القاضي 

                                                                                               
وابن املظفر،   البغوي، مع تقدمه، وحمم د بن عمر اجلعابي،

 . ثقة ثبت حافظ : قال الدارقطين ..والدارقطين 
 حمم دبن  حمم دهو أكثر حدیثًا من : بن عبدان أمحدوقال 

 علي  أبوالباغندي، وال یتقدمه أحد يف الداریة قال 
مل یكن بالعراق يف أقران ابن صاعد أحد يف : النیسابوري

داود يف  أبيفهمه، والفهم عندنا أجّل من احلفظ، وهو فوق 
البن صاعد كالم متني يف الرجال : قلت.. الفهم واحلفظ 

 .< والعلل یدل على تبح ره
 بغداد، تاریخ 325: فهرست ابن الندمي: ترمجته يف إىلوارجع 

، 173: 2، العرب يف خرب من غرب 107:  8 املنتظم، 231: 14
، البدایة 277: 2، مرآة اجلنان 192: 1 اإلسالمدول 

، طبقات 288: 3، النجوم الزاهرة 166: 11والنهایة 
: 14، سري أعالم النبالء 479: 2، شذرات الذهب 235: احلفاظ

501 . 
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 حمم د أبوبن القاسم األزدي وغريه، أخربنا 
احملبوبي،  حمم د العب اس أبواجلراحي، أخربنا 

بن  حمم دعیسى  أبواحلافظ  اإلمامأخربنا 
سناد واللفظ، سعید األشج باإل أبيعیسى عن 

 : الفق
 أمحدهذا لفظ الرتمذي يف جامعه، ورواه 

بن حنبل يف مسنده، وذكره واحلاكم يف 
 .< مستدركه

  
  مشيخته

 أبيبن  عبد اهللاجنم الدین  حمم د أبوـ 1
رائي الشافعي الفرضي ذالبا حمم دالوفاء 
كان إمامًا، فقیهًا، عاملًا، : 655املتوىف 

 .)1(ًاسطبدی نًا، متواضعًا، دمث األخالق من

                                       
ترمجه غري واحد، : عبد اهللا بن أبي الوفاء الباذرائي )1(
الباذرائي >: 332: 23ال الذهيب يف سري أعالم النبالء ق

بن أبي الوفاء  عبد اهللا حمم د أبوالقاضي جنم الدین  اإلمام
 ُثم بن عثمان الباذرائي  عبد اهللابن احلسن بن  حمم د

 ..البغدادي الشافعي الفرضي 
تفّقه وبرع يف املذهب وناظر ودرس بالنظامیة، ونفد رسوال  

، وأنشاء مدرسة كبرية بدمشق وحد ث هبا وحبلب للخالفة غري مرة
 .ومصر 

عمل عزاؤه بدمشق، ثامن عشر ذي احلج ة، : قال أبو شامة
  Ãوكان فقیهًا عاملًا دینًا متواضعًا دمث

Ä ًااألخالق منبسط >. 
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بن األخضر عبد  حمم د أبوـ احلافظ 2
العزیز بن حممود اجلنابذي ـ بفتح اجلیم 
قریة بنیسابور ـ احلنبلي البغدادي املتوىف 

قرأت علیه الكثري >: قال ابن النجار: 611
من الكتب الكبار واألجزاء وأكثر ما مجعه 
وخر جه وعلقت عنه، واستفدت منه كثريًا، 

أیت يف شیوخنا وكان ثقة حج ة نبیال ، ما ر
سفرًا وحضرًا مثله يف كثرة مسموعاته، 

صوله، وحفظه، ومعرفته مبشاخيه، وحسن ُأ
آخر  إىل )1(<نًا متدینًاینه، وكان أماتقاو

 . ثنائه علیه 
كان ثقة ثبتًا، >: وقال ابن نقطة

 السماع، واسع الروایة، مأمونًا، كثري
 .< صولصحیح اال 

ًا، كان ثقة صدوق>: وقال ابن الدبیثي
معرفة هبذا الشأن، ومل أر يف شیوخنا  لـه

أوفر شیوخًا منه، وال أعز مساعًا، مع معرفة 
                                                                                               

، خمتصر 198: ذیل الروضتني ألبي شامة: ترمجته يف إىلوارجع 
: 2 اإلسالمول ، د70: 1، ذیل مرآة الزمان 278 : التاریخ

، عیون 41: 1، املشتبه 223: 5، العرب يف خرب من غرب 120
، 159: 8، طبقات الشافعیة الكربى 115: 20التواریخ 

، 57: 7، النجوم الزاهرة 196: 13البدایة والنهایة 
 . 200: 48 اإلسالم، تاریخ 400: 5شذرات الذهب 

 . 125: 5شذرات الذهب )1(
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 . )2(<حبدیثه وشیوخه، وفهم ما یرویه
القاسم  أبيالفتح عبد امللك بن  أبوـ 3

بن أبي سهیل الكروخي ـ كروخ  عبد اهللا
مسع منه : 548بلدة بنواحي هراة ـ املتوىف 

عیسى  أبيجامع السمعاني واخللق الكثري 
 .)1(الرتمذي، كان شیخًا، صاحلًا، كثري اخلري

                                       
ترمجه غري واحد قال الذهيب : نابذيأبو حمم د بن األخضر اجل)2(

احلافظ املسند  اإلمام: ابن األخضر: 1384: 4يف تذكرة احلفاظ 
عبد العزیز بن حممود بن املبارك  حمم دحمدث العراق أبو 

البغدادي، ولد سنة أربع وعشرین ومخسمائة،  ُثم اجلنابذي 
.. والده من القاضي أبي بكر األنصاري   ومسع باعتناء

ع وأفاد ونفع وحد ث حنوًا من ستني عامًا، وكان ذا وصنف ومج
حلقة جبامع القصر، وتوالیفة تدل على معرفته وحفظه، 

مل أر  يف : قال ابن الدبیثي. وكان ثقة صاحلًا عفیفًا دینًا
 .شیوخنا أوفر شیوخًا منه وال أغزر مساعًا 

كان شیخنا ثقة، ثبتًا، مأمونًا، كثري : قال ابن نقطة
سع الروایة، صحیح اال صول، منه تعلمنا السماع، وا

 < ..واستفدنا، ما رأینا مثله 
، التقیید البن 121: 2معجم البلدان : ترمجته يف إىلوارجع 

: 2التكملة Ã Ä،126: 12، الكامل البن األثري 153: نقطة
، عقد 79: 2، الذیل البن رجب 86: 2 اإلسالم، دول 1372
: 5، شذرات الذهب 211: 6، النجوم الزاهرة 17: اجلمان

، هدیة العارفني 253: ، املختصر من تاریخ ابن الدبیثي125
 . 262: 5، معجم املؤلفني 28: 4، األعالم 579: 1
ترمجه غري واحد، : عبد امللك بن أبي القاسم الكروخي)1(

شیخ صاحل سدید السرية، >: 60: 5قال السمعاني يف األنساب 
، وأصله من كروخ، وعرف كثري اخلري والعبادة، من أهل هراة

مسعت منه ببغداد، وقرأت .. بالكروخي، سكن بغداد مدة 
 .< علیه مجیع اجلامع ألبي عیسى الرتمذي

 



 355     اسناد آخر من مأتم يوم عاشوراء                                                                

  

بن حامد بن عبد  إمساعیلـ أبو العرب 4
كان : 653الرمحن اخلزرجي الشافعي املتوىف 

 .)2(قاضیًا فقیهًا، وكیل بیت املال بالشام
بن معمر بن  حمم دـ أبو حفص عمر بن 5

طربزد البغدادي نزیل دمشق يف آخر أی امه 
: عن تسعني عامًا وسبعة أشهر 607توىف 

 )3(املسند الكبري، رحلة اآلفاق
                                                                                               

، سري أعالم 458: 4معجم البلدان : ترمجته يف إىلوارجع 
، اللباب يف هتذیب 154: 10، املنتظم 273: 20النبالء 
عرب يف خرب ، ال190: 11، الكامل يف التاریخ 95: 3األنساب 
 بغداد، ذیل تاریخ 1313: 4، تذكرة احلفاظ 131: 4من غرب 

 .298: 3، مرآة اجلنان 64: 2 اإلسالم، دول 81: 1
ترمجه غري : إمساعیل بن حامد بن عبد الرمحن اخلزرجي)2(

وكیل >: 391: 5واحد، قال ابن العماد احلنبلي يف الشذرات
قال .. جلامع بیت املال بالشام، ووافق احللقة القوصیة با

فیه غلط كثري، وكان أدیبًا إخباریًا فصیحًا مفوهًا : الذهيب
بصريًا بالفقه، وترسل إىل البالد، ووىل وكالة بیت املال، 

 <..وتقد م عند امللوك 
، دول اإلسالم 288: 23سري أعالم النبالء : وارجع اىل ترمجته يف

: 20 ، عیون التواریخ2114: 5العرب يف خرب من غرب  119: 2
، 168: 13، البدایة والنهایة 129: 4، مرآة اجلنان 82

، الوايف 312: 1، األعالم للزركلي 35: 7النجوم الزاهرة 
 . 65: 9بالوفیات 

ترمجه غري واحد قال : عمر بن حمم د بن معم ر الطربزدي) 3(
 .» ابن طربزد>: 507: 21الذهيب يف سري أعالم النبالء 
بن معم ر  حمم دحفص عمر بن  أبوة الشیخ املسند الكبري الرحل

 ..ومخسمائة Ã Äمولده يف ذي احلج ة سنة عشر.. 
وهو مكثر، صحیح السماع، .. مسع السنن : قال ابن نقطة
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ـ أبو عامر حممود بن القاسم بن أبي 6
منصور األزدي اهلروي الفقیه الشافعي 

راوي جامع الرتمذي عن : 487املتوىف 
هو عدمي : اجلراحي، قال أبو نصر الفامي

النظري زهدًا وصالحًا وعفة، ولد سنة 
 )1(أربعمائة

عبد بن  حمم دعبد اجلبار بن  دحمم ـ أبو 7
بن أبي اجلراح املروزي اجلراحي  حمم دبن  اهللا

 أبيصاحل ثقة راویة كتاب : 412املتوىف 
 العب اس أبيعیسى الرتمذي عن صاحبه 

 )2(احملبوبي
بن  أمحدبن  حمم داحملبوبي  العب اسـ أبو 8

                                                                                               
 . ثقة يف احلدیث 

ورد دمشق، وازدمحت الطلبة علیه، : وقال عمر بن احلاجب
                                                           <                   ..وتّفرد بعد ة مشایخ، وكان مسند أهل زمانه 

، العرب يف خرب 57: التقیید البن نقطة: ترمجته يف إىلوارجع 
، تاریخ 99: 5، شذرات الذهب 61: 5، األعالم 24: 5من غرب 
 . 73: 13، البدایة والنهایة 259: 43 اإلسالم

، التقیید 32: 19سري أعالم النبالء : راجع ترمجته يف) 1(
: 1، طبقات األسنوي 327: 5، طبقات السبكي 196: البن نقطة

 . 88: 4، شذرات الذهب 94
، فضائل سنن 36: 2األنساب للسمعاني : راجع ترمجته يف)2(

، 268: 1، اللباب يف هتذیب األنساب 43: الرتمذي لألسعردي
، سري 1052: 3  ، تذكرة احلفاظ108: 3العرب يف خرب من غرب

 . 343: 3، شذرات الذهب 257: 17النبالء  أعالم
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عن سبع وتسعني  346حمبوب املروزي املتوىف 
خها ورئیسها، روى جامع حمد ث مرو وشی: سنة

 .)3(الرتمذي عن مؤلفه
  

  بقية المصادر 
جامع األصول البن األثري عن الرتمذي، ُأسد 

سناد، املختار يف مناقب باإل 22: 2الغابة 
، تیسري 148ذخائر العقىب صخ، األخبار 

، نزهة األبرار 277: 3الوصول البن الدیبع 
، 217، نظم الدرر للزرندي صخلألرزجناني 

، اخلصائص )1(139یخ اخللفاء للسیوطي صتار
، تاریخ اخللفاء 171: 2 لـهالكربى 

الصراط السوي  للشیخاني ,  115للسیوطي ص
  خمطوط عندنا خبطه، 

 . )2(236: 2شرح هبجة احملافل 
  

                                       
، العرب يف خرب 212: 5األنساب للسمعاني: راجع ترمجته يف)3(

، 340: 2، مرآة اجلنان40: 2، الوايف بالوفیات272: 2من غرب
 . 82: 3، شذرات الذهب 537: 15سري أعالم النبالء

 . 182: 1تاریخ اخللفاء )1(
، املعجم الكبري 567:2الصواعق احملرقة: ویوجد أیضًا يف)2(

  ، التاریخ الكبري373: 23
: 8، البدایة والنهایة 307: 2، هتذیب التهذیب 324: 3

 . 1763: 1، الوايف بالوفیات 560: 1، تاریخ اإلسالم 200



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              358

  معاجم الترجمة
: 2ق 2، ج296: 1ق 2تاریخ البخاري الكبري

، 508: 2ق 1، اجلرح والتعدیل البن أبي حامت9
، تاریخ 52: 1ق 4، ج73: 2ق 2، ج106 :1ق 2ج

، أنساب 6:235، املنتظم234ـ231: 14بغداد
، 104، 39 3، ج217: 1السمعاني، اللباب

، تذكرة احلفاظ 59: 5طبقات السبكي
، تكملة 172ـ170: 4، ج305، 210: 2للذهيب

، معجم 29،174، 13ابن الصابوني ص
، 124: 3، تاریخ ابن خلكان247: 7البلدان

، ذیل طبقات 166: 11كثري تاریخ ابن
، النجم 79: 2احلنابلة ألبي الفرج احلنبلي

، 35: 7، ج211، 201: 6، ج110: 5الزاهرة
: 5، ج181: 4، ج275: 3، هتذیب التهذیب655
، شذرات 251: 2، لسان املیزان385: 9، ج236

، 195، 140، 2: 3، ج373، 226، 119: 2الذهب
 .269، 261، 260، 47، 46، 26: 5، ج342، 282
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  إسناد آخر 

  من مأتم يوم عاشوراء 
  

 )تاریخ دمشق(أخرج احلافظ ابن عساكر يف
املوجود عندنا وهللا  )ُأم  الكتاب(ـ نقال  عن

احلسني السبط ـ  اإلماماحلمد ـ عند ترمجة 
  علیه 

بن طاوس،  حمم د أبوأخربنا >: الس الم ـ قال
عثمان، أنا أبو  أبيالغنائم بن  أبوأنا 
بن بشران، أنا احلسني بن صفوان  احلسني

الدنیا، أنا  أبيبن  عبد اهللالربذعي، أنا 
بن هاني أبو عبد الرمحن  حمم دبن  عبد اهللا

بن  علي النحوي، أنا معدي بن سلیمان أنا 
من  عب اساستیقظ ابن : زید بن جدعان قال
 .قتل احلسني واهللا : نومه فاسرتجع وقال

 ! عب اسكال  یا بن : أصحابه لـهفقال 
ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  رسول اهللارأیت : قال

: ومعه زجاجة من دم فقال و س ّلم ـ] و آِلِه[
أال تعلم ما صنعت أميت من بعدي؟ قتل ابين 

 إىلاحلسني، وهذا دمه ودم أصحابه، أرفعها 
 .اهللا عّز وجّل 
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فكتب ذلك الیوم الذي قال فیه : قال
 . ذلك وتلك الساعة

ال  أربعة وعشرین یومًا فما لبثوا إ: قال
جاءهم اخلرب باملدینة أنَّه قتل يف ذلك  حتـّى

 . )1(<الیوم وتلك الساعة
الصراط (وقال السی د الشیخاني يف 

ويف : املذكور أمحدبعد روایته حدیث  )السوي 
كان يف قائلة  العب اسإّن ابن >: روایة ألمحد

: فانتبه وهو یسرتجع، ففزع أهله فقالوا
 لك؟ما شأنك؟ ما

] و آِلِه[ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  النيب رأیت : قال
: وهو یتناول من األرض شیئًا، فقلت و س ّلم ـ

، ما هذا الذي رسول اهللابأبي وأمي یا 
 تصنع؟
 .< السماء إىلدم احلسني أرفعه : قال

  
  : هم ثقات، أال وهمكُلّإسناد الحافظ صحيح رجاله 

 د اهللاعببن  أمحدهبة اهللا بن  حمم دـ أبو 1
بن طاوس املقري البغدادي املتوىف  علي بن 

كان ثقة صدوقًا، مقرئًا، فاضال ، : 536
                                       

: 8، البدایة والنهایة 237: 14تاریخ مدینة دمشق )1(
  ، سبل اهلدى والرشاد298، جواهر املطالب  218
 11 :75 . 
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إمامًا، عاملًا، حمققًا، متقنًا، صاحلًا، ورعًا 
وّثقه الذهيب، وابن اجلوزي، وابن اجلزري . 

 .)2(وغريهم
: 2، طبقات القراء 101: 10راجع املنتظم 

 :4، شذرات 270: 5، النجوم الزاهرة 349
114 . 
بن  حمم دعثمان  أبيالغنائم ابن  أبوـ 2
قال : 483بن احلسن البغدادي املتوىف  علي 

حد ثنا عنه >: 54: 9ابن اجلوزي يف املنتظم 
غريه  لـه، وترجم <أشیاخنا وكان ثقة دینًا

 .)1(وأثىن علیه

                                       
ترمجه غري واحد، قال السمعاني : اهللا بن أمحد املقري هبة)1(

كان مقرئًا، فاضال ، ثقة، صدوقًا، >: 143: 2يف األنساب 
 .    < ..مكثرًا من احلدیث، لـه رحلة إىل العراق وإصفهان 

روى عنه >: 98: 20وقال الذهيب يف سري أعالم النبالء 
 .<..ووثقه، وابن عساكر  السمعاني ومدحه، والسلفي

: 4، شذرات الذهب 336: 10املنتظم : ترمجته يف إىلوارجع 
  ، طبقات السبكي274

، اللباب يف هتذیب األنساب 199: 2، معجم البلدان 324: 7 
   :اإلسالم، تاریخ 322: 1
، العرب يف خرب من غرب 203: 13، الوايف بالوفیات 432: 36 
 ، النجوم الزاهرة394: 1،  معرفة القراء الكبار 101: 4
5 :270 . 
ترمجه غري واحد، قال ابن العماد : أبو الغنائم الدقاق)1(

< ..صدوق Ã Äبغدادي، متمیز،>: 71: 4احلنبلي يف الشدرات 
. 
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بن  حمم دـ أبو احلسني بن بشران علي بن 3
لبغدادي موي ااال  حمم دبن بشران بن  عبد اهللا

اخلطیب يف  لـهترجم : 415املعدل املتوىف 
: وقال بعد عد  مشاخيه 99، 98: 12تارخيه 

كتبنا عنه، وكان صدوقًا، ثقة، ثبتًا، >
حسن األخالق، تام املروءة، ظاهر 

 . )1(<الدیانة
 18:  8 )املنتظم(وزي يف جلوقال ابن ا

اخل، وتوجد ترمجته يف  )2(<كان صدوقًا ثقة>
 . 203: 3الشذرات 

 إسحاقاحلسني بن صفوان بن  علي  أبوـ 4
اخلطیب يف  لـهترجم : 340املتوىف )3(الربذعي

                                                                                               
، العرب يف خرب 589: 18سري أعالم النبالء: وارجع اىل ترمجته يف

، املنتظم البن 141: 4، الوايف بالوفیات 304: 3من غرب
 . 633: 9اجلوزي

اخلطیب ترمجه : حمم د بن عبد اهللا بن بشرانعلي  بن )1(
علي  بن حمم د بن >: 97: 12فقال يف تاریخ بغداد  البغدادي

اال موي   ..عبد اهللا بن بشران بن حمم د بن بشران بن مهران 
املصري،  حمم دبن  علي املعدل، وهو أخو عبد امللك، مسع 

ثقة  كتبنا عنه، وكان صدوقًا.. الصفار  حمم دوإمساعیل بن 
ثبتًا حسن األخالق تام املروءة، ظاهر الد یانة، یسكن درب 

: 17سري أعالم النبالء : ترمجته يف إىلوارجع .  < الكرياني
، املنتظم 353: 3، شذرات الذهب 2247: 1 اإلسالم، دول 311
9 :196 . 
 . 196: 9املنتظم )2(
الربذعي باملعجمة ُثم  املهملة عند مجع، وعند آخرین )3(
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وذكر مشاخيه والرواة  54:  8 بغدادتاریخ 
 . )4(<كان صدوقًا>: عنه فقال 

 .وتوجد ترمجته يف الشذرات وغريه 
بكر  أبوبن عبید  حمم دبن  عبد اهللاـ 5

 بين الدنیا موىل أبيالقرشي املعروف بابن 
احلافظ ابن  لـهترجم : 281أمیة املتوىف 

 163: 2قسم 2حامت يف اجلرح والتعدیل أبي
عنه  أبي، سئل أبيكتبت عنه مع >: وقال
 . )1(<بغدادي صدوق: فقال

، 89: 10بغدادوتوجد ترمجته يف تاریخ 
كان ذا مروءة ثقة >: وقال 148: 5واملنتظم

 <صدوقًا، صّنف أكثر من مائة مصنف  يف الزهد
)2)(3( . 

                                                                                               
 ).املؤلف(بلدة بأذربیجان : هملتنيبامل
ترمجه السمعاني يف األنساب : احلسني بن صفوان بن إسحاق)4(
من أهل بغداد، كان صدوقًا، روى عن أبي >: فقال 316: 1

 . < ..ا كتبه ومصنفاته یبكر بن أبي الدن
، 14: ، الشكر هللا54: 8 بغدادتاریخ : ترمجته يف إىلوارجع 

، 253: 2، العرب يف خرب من غرب 442: 15سري أعالم النبالء 
 . 63: 3شذرات الذهب 

 . 163: 5اجلرح والتعدیل )1(
 . 274: 7املنتظم البن اجلوزي )2(
، تذكرة 89: 10تاریخ بغداد : وارجع إىل ترمجته يف)3(

: 1، طبقات احلنابلة297: 13، سري أعالم النبالء677: 2احلفاظ
، 86: 3الزاهرة ، النجوم 65: 2، العرب يف خرب من غرب192
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بن هانئ أبو عبد  حمم دبن  عبد اهللاـ 6
الرمحن النحوي النیسابوري صاحب األخفش، 

قال اخلطیب بعد عد  مشاخيه : 236تويف سنة 
 .)4(<وكان ثقة>: والرواة عنه

، إنباه 73ـ  72: 10 بغدادراجع تاریخ 
  ، بغیة131: 2الرواة للقفطي 

 . 290الوعاة ص 
من : لطعامـ معدي بن سلیمان صاحب ا7

: رجال الرتمذي وابن ماجة قال أبو حامت
شیخ، وذكره ابن أبي حامت يف اجلرح 

كان من >: والتعدیل، وقال الشاذكوني
، وقال <أفضل الناس، وكان یعد  من األبدال

 . )5(<صحح الرتمذي حدیثه>: ابن حجر
                                                                                               

، تقریب 71: 11، البدایة والنهایة 294: طبقات احلفاظ
: 1، كشف الظنون 11: 6، هتذیب التهذیب 530: 1التهذیب 

: 4، األعالم للزركلي 213: ، خالصة تذهیب هتذیب الكمال667
، 417: 4، األنساب للسمعاني 131: 6، معجم املؤلفني 118

 .ن مصادر الرتاجم ، وغريها م280: 17الوايف بالوفیات 
، اجلرح 284: 17الوايف بالوفیات: وارجع إىل ترمجته يف)4(

 . 61 2، بغیة الوعاة195: 5والتعدیل
ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف هتذیب : معدي بن سلیمان)5(

معدي بن ) الرتمذي، وابن ماجة(ت ق >: 206: 10التهذیب 
                                                 .  سلیمان صاحب الطعام  أبوسلیمان 

Ã     
Ä وعنه سعید .. روى عن ابن عجالن، وعلي  بن زید بن جدعان

كان : قال الشاذكوني..  بن عامر الضبعي، وبدل بن احملرب 
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احلسن  أبوبن زید بن جدعان  علي ـ 8
تابعي : ویقال غري ذلك 129البصري املتوىف 

غري البخاري  ةثقة، من رجال الصحاح الست
ذكرناه يف مسند أنس، .  )1(وهو يف التاریخ

                                                                                               
 .من أفضل الناس، وكان یعد  من األبدال 

 .< ..وصحح الرتمذي حدیث: قلت
، الكاشف من 259 :28هتذیب الكمال : ترمجته يف إىلوارجع 

، 142: 4، میزان االعتدال 379: 2 السّنةروایة يف كتب  لـه
وغريها من  408: 12 اإلسالم، تاریخ 200: 2تقریب التهذیب 
 .مصادر الرتاجم 

ترمجه غري واحد، قال ابن حجر يف : علي  بن زید بن جدعان)1(
البخاري يف األدب املفرد، ( 4بخ م >: 83: 7هتذیب التهذیب 

ملیكة  أبي بن  عبد اهللابن زید بن  علي ) م، واألربعةومسل
. احلسن البصري  أبوالتمیمي .. بن جدعان  عبد اهللازهري بن 

روى عن أنس بن مالك، وسعید بن املسیب، وأبي عثمان 
وعنه  قتادة، واحلمادان، وزائدة، .. النهدي، وأبي نضرة 

وقال  .كان یتشیع ال بأس به : قال العجلي..وزهري وآخرون 
 .یكتب حدیثه ولیس بالقوي : مرة

 .. ثقة صاحل احلدیث : وقال یعقوب بن شیبة
 . ضعیف : وقال النسائي. صدوق : وقال الرتمذي

مل أر أحدًا من البصریني وغريهم امتنع من : وقال ابن عدي
 . الروایة عنه، وكان یغلو يف التشیع 

 .< ..كان من أهل الصدق : وقال الساجي
، طبقات 694: 1تقریب التهذیب : رمجته يفت إىلوارجع 
  ، التاریخ 215: خلیفة

، اجلرح والتعدیل 318: 1، التاریخ الصغري 275: 6الكبري 
الكاشف يف معرفة من له ، 424: 20، هتذیب الكمال 186: 6

، 140: 1، تذكرة احلفاظ 40: 2 ةتكتب السالروایة يف 
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ـ علیه  أمري املؤمننيوالرباء، واإلمام 
من كتابنا الكبري  61الس الم ـ حدیث 

 . )الغدیر(

                                                                                               
، طبقات 174: 6، العقد الثمني 61: 3تذهیب هتذیب الكمال 

، سري أعالم 274الكمال هتذیب ، خالصة تذهیب 58: احلفاظ
: 3، میزان االعتدال 303: 1، شذرات الذهب 206: 5النبالء 

 .وغريها من مصادر الرتاجم 127





 



  خاتمة المطاف
 

تستجد املآمت بتجد د األجیال، وتبقى 
تنسى خالدة مع األبد، ال تبلى جد هتا، وال 

مبر  الدهور، وكر  امللوین، ما دام اإلسالم 
  حمم دیعلو، واسم 

یذكر،  ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمـ  
وسنته تتبع، وأعالم الدین ترفرف، وكتاب 
اهللا غري مهجور یتلى، ويف لسانه الناطق آیة 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه طفى ـ حمكمة بود  عرتة املص
ذي قرباه، وأجر الرسالة و ـ و آِلِه و س ّلم

واجب حمتم، وحب  اآلل فریضة ال منتدح عنها 
وآله  حمم دوال حمیص وال حمید وال مهرب، وحقوق 

یل، ال ختص جب ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمـ 
م ة املسلمة وبفینة دون فینة، وأجیال اال 

فیها سواسیة، واحلزن باحلسني الشهید دائم 
وانح حببه معمورة، واألضالع سرمد مادامت اجل
 .بوالئه مغمورة 

ومن واجب محلة الكتاب والسنة التأسي 
، ـ  ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمـ  بنبیها 

ص ّلى اهللا ـ وهو األ سوة والعدوة، وقد قضى 
حیاته كاسف البال،  ـ ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم

 خاثر النفس، حلیف الشَّجى واألسى، وما رؤي
 مستجمعًا ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمـ 
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میة منذ رأى بين ُأ )1(تويف حتـّى ضاحكًا
وكان  )2(ینزون على منربه كما تنزو القردة

یتأذى من بكاء  )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(
احلسني السبط، وقد جاء يف الصحیح فیما 
أخرجه احلافظ أبو القاسم الطرباني يف 

من طریق یزید بن أبي  )ملعجم الكبريا(
ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  النيب خرج >: زیاد قال

رضي  اهللا ـ من بیت عائشة  و س ّلم ـ] و آِلِه[
فمر  على بیت فاطمة فسمع حسینًا   ـاع ْنه

أمل تعلمي أّن : فقال )رضي  اهللا ع ْنه(یبكي 
 . )1(<بكاءه یؤذیين

 ـ ِلِه و س ّلمص ّلى اهللا ع َلی ِه و آـ  تراه 
ص ّلى ـ  یتأذى من بكاء رحيانته فما ظّنك به

إذا وجده قتیال   ـ اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم
بالقتل الذریع، مرمال  بالدماء، جمد ال  على 
الرمضاء، مكبوبًا على الثرى، معّفر 

                                       
أخرجه هبذا اللفظ احلافظ الكبري البیهقي يف دالئل )1(

وذكره مجع من . النبوة، والنسخة موجودة عندنا وهللا احلمد 
 ) .املؤلف(م آخذین منه األعال

، 511: 6وصححه، دالئل النبوة  48: 4املستدرك للحاكم )2(
، 9: 10، سبل اهلدى والرشاد 272: 6  البدایة والنهایة

 . 374: 12إمتاع االمساع 
، سري أعالم 201: 9، جممع الزوائد 116: 3املعجم الكبري )1(

 .284: 3النبالء 
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اخلدین، دامي الوریدین، حمزوز الرأس من 
القفا، مسلوب العمامة والرداء، سّفت 

 !لریح علیه السفا والعفا؟ا
 )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(ما ظّنك به 

رآه مذبوحًا عطشانًا ظامیًا وحیدًا  ّملا
غریبًا، تفتت كبده من الظمأ، ورض ت 

 !أعضاؤه حبوافر اخلیول؟
  .آه وألف آه، یا أسفي علیه 

واَلرأس  ِمنه  ع لى ***اجل سم  ِمنه  ب َكرب الَء م ضر ج 
  ناِة ی دار  الَق

  !یا هلفي علیه، ویا هلفتاه
سيب أهله كالعبید، وصفدوا باحلدید، 
یساقون يف الفلوات، فوق أقتاب املطیات، 

 .تلفح وجوههم حر  اهلاجرات 
 . حمم دآه، أسفي على بنات 

ی ند بَن َقـتاله ـّن ***أص واُتها ب حت و هّن َنواِدب 
  باإلی ـم اِء

اهللا ع َلی ِه  ص ّلى(فكما دام حزن نبینا 
مدى حیاته، وكد ر صفو عیشه  )و آِلِه و س ّلم

رزء ولده العزیز، واألمر بعد مل یقع، 
ص ّلى (من صد قه  ُكّلكذلك حقیق علینا وعلى 

وصد ق يف والئه، واسّنت  )اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم
بسننه، أن یدوم توجعنا وتفجعنا باملصاب 

على بضعة  الفادح، ویكون البكاء والعویل
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سرمدًا  )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(نبینا 
یوم القیامة، وقد جاء فیما أخرجه  إىل

 )املناقب( الفقیه ابن املغازيل الواسطي يف
أّن حول >: ـ وهو موجود عندنا وهللا احلمدـ 

قرب احلسني أربعني ألف مَلك شعثًا غربًا یبكون 
 .)1(<یوم القیامة إىلعلیه 

بكر  أبيظ الشیخ الفقیه احلافظ ويف لف
فاختاذ  .)3(<سبعني ألف ملك> )2(:الزاغوني

اهللا تبارك وتعاىل مشهد احلسني الطاهر دار 
 .یوم القیامة  إىلحزن وبكاء ملالئكته 

واد خار دمه يف املأل األعلى منذ یوم رفعه 
احلسني املفد ى بكفیه یوم عاشوراء ومل  إلیه

 .یثه تنزل منه قطرة كما یأتي حد
ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه ـ   رسول اهللاوأخذ 

یوم عاشوراء دمه ودم أصحابه يف  ـ و س ّلم 
السماء كما مسعت يف مأمت  إىلزجاجة ورفعها 

                                       
 . 314: املناقب البن املغازيل)1(
عبید اهللا بن نصر بن السري الزاغوني، أبو حمم د املؤدب )2(

ترجم لـه احلافظ ابن : ، وقد جاوز الثمانني514املتوىف
كان من حفاظ القرآن >: وقال 220: 9اجلوزي يف املنتظم 

 .< وأهل الثقة والصیانة والصالح
 )املؤلف( 169: 2رواه عنه احلافظ اخلوارزمي يف املقتل 

 . 151: ذخائر العقىب)3(
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 .عاشوراء 
أّن أمد احلزن والبكاء  إىلهذه تومي  ُكّل

یوم العرض األكرب،  إىلعلى احلسني السبط ميتد 
لحسني العزیز یوم یقام ل إىلوالعربات تسكب 

مأمت عام یوم مجع اهللا اخللق يف صعید واحد، 
الربیة، إذ الرزیة رزیة  ُكّلیساهم فیه 

، وهو  ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمـ  حمم د
 ُأم حتشر الصدیقة  ّملاسی د البشر، وذلك 

ص ّلى اهللا  ( رسول اهللالقتیل فاطمة بضعة 
ها ثیاب مصبوغة ، ومع)ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم

بدم كما جاء فیما أخرجه الفقیه ابن 
املغازيل يف املناقب، واحلافظ اجلنابذي 

يف معامل العرتة  )4(احلنبلي ابن األخضر
ـ علیه  علي  أمري املؤمننيمرفوعًا من طریق 

حتشر ابنيت فاطمة ومعها ثیاب >: الس الم ـ 
مصبوغة بدم، فتتعلق بقائمة من قوائم 

حكم بیين وبني ایا جب ار،  :العرش، وتقول

                                       
أبو حمم د عبد العزیز بن حممود اجلنابذي البغدادي )4(

  Ãثقة حج ة نبیال ، ما ًاكان حافظ>: 611املتوىف
Ä  ،رأینا يف شیوخنا سفرًا وحضرًا مثله يف كثرة مسموعاته

مبشاخيه، وحسن ُأصوله، وحفظه، وكان أمینًا متدینًا  ومعرفته
: 5ثناء علیهإىل آخر ما يف الشذرات من ال< مجیل الطریقة

 )املؤلف( 47، 46
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 .)1(<قاتل ولدي، فیحكم البنيت ورب  الكعبة
وهذا احلدیث أخذه السی د حممود الشیخاني 

واستشهد  )الصراط السوي (املدني يف كتابه 
 )2(به على صحة قول سلیمان بن یسار اهلاليل

 :وجد حجر مكتوب علیه : 
البد  أن َتر د  
  الِقی ام ة َفاِطم 

 ه فعاؤ ُشمن ِل یٌلو 
  ه اؤ صم ُخ

  

وَقمی ص ها ب د م  
  اُحلسني  م لّطُخ

 وم ي ی ر ِفو والص 
  )3(فُخَنی  ِةام قی اِل

  

فالتحفظ بدم القتیل وثیابه رمز لدى 
األ م ة العربیة وغريها من األم م بأّنه مل 
یثأر بعد، وما أقصه ويل الدم من القاتل، 
وبعد االستثئار والثأر یندمل اجلرح 

                                       
، ینابیع املودة للقندوزي 62: 3كشف الغم ة لألردبیلي )1(

 . 47: 3احلنفي 
تابعي عظیم من رجال الصحاح : سلیمان بن یسار املدني)2(

، متفق على ثقته وعلمه وفقهه وإمامته وأمانته، ةالست
 .سنة   73عن 107تويف سنة 

  5، طبقات ابن سعد 42: 2ق2راجع تاریخ البخاري الكبري 
ـ  228: 4، هتذیب التهذیب 149: 1ق2، اجلرح والتعدیل 130:

 ).املؤلف( 230
، 219: ، نظم درر السمطني227: 13البدایة والنهایة )3(

 . 46: 3ینابیع املودة 
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ر املنیم، وبقضاء احلكم العدل یطیب بالثأ
خاطر امللهوف، وتطمئن نفسه، وینقشع ّمهه، 

َوَسَیْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب }وختمد نائرة اجلوى، 
  .)4({َینَقِلُبوَن

                                       
 .227: سورة الشعراء)4(
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  وظايف وسنن

یتفرع على هذه األ صول الثابتة من 
الصحیحة فروع، وتستنتج منها  السّنة

نتدح للمسلم الصحیح وظائف وسنن، ال م
  الصادق يف التسنن بسنن نبیه

عن اختاذها  ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمـ  
سّنة متبعة، وسرية جاریة، وإلیك مجلة منها 

: 
ـ عد  رزی ة أهل البیت الطاهر أعظم 1

وأعظم من رزایا األهل والولد بعد ما ثبت 
 ميانه إال  أن یكونإمن أّن املؤمن ال یكمل 

أحب  ) ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(عرتة رسوله
من أهله وعرتته، وباحملبات تقد ر  إلیه

 .وتقایس املصائب 
ـ البكاء على رزایا أهل البیت مهما 2

مر  به فتیان بين هاشم من أبناء السبطني 
 احلسنني وذكر ما جرى علیهم من النوائب 

ه ـ البكاء على احلسني السبط یوم میالد3
ومقتله، ومهما رأى تربته، وُكّلما حّل 

 .بكربالئه 
ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه ـ ورزیة أبكت نبینا 

طیلة حیاته، وأبكت ُأمهات املؤمنني  ـ و س ّلم
 رسول اهللاوالصحابة األو لني، ونغصت عیش 



 367                                       خاتمة المطاف                                                   

  

تارة  )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(فرتاه 
 إىلوخيرجه  صدره إىلیأخذ حسینًا ویضم ه 

صحابته كاسف البال وینعاهم بقتله، 
وُأخرى یأخذ تربته بیده ویشم ها ویقلبها 

املسجد جمتمع أصحابه  إىلویقبلها ویأتي هبا 
وعیناه تفیضان، ویقیم مأمتًا وراء مأمت يف 

 . بیوت ُأمهات املؤمنني 
ه قبل وقوع تلك الرزیة ُكّلوذلك 

ِه و آِلِه ص ّلى اهللا ع َلی (الفادحة فكیف به 
من اسّنت  ُكّلبعد ذلك، فحقیق على  )و س ّلم

صدقًا أن  )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(بسنته 
یبكي على رحيانته جیال  بعد جیل، وفینة 

 .بعد فینة، مدى الدهر 
على أّن وصم ة هذه احلوبة والعار 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه  (حمم دوالشنار على أم ة 
قد شو هت مسعتها، وسو دت صحیفة  )مو س ّل

بقت هلا شیة املعر ة مع األبد ، أتارخيها، و
ومل تذكر عن ُأمة من األ مم  الغابرة اليت 
أسلمت وجهها هللا أّنها صدرت منها لدة ما 

ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه  حمم دمة صدر عن ُأ
من اجلنایة الوبیلة على بضعة  و س ّلم ـ

باسم األ مة يف خلق نبیها، ومتت هي 
السماوات كما جاء عن جربیل وغريه مم ن نعى 
منهم احلسني السبط، وصارت األ مة سب ة على 



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              368

 حمم دنب یها بني األ مم، فرتى رأس اجلالوت لقي 
: بن عبد الرمحن كما ذكره ابن سعد فقال

إّن بیين وبني داود سبعني أبًا، وإّن الیهود >
ابن بنت  تعظمين وحترتمين، وأنتم قتلتم

 .)1(<نبیكم
 حتـّىفعلى األ مة أن تبكي مدى الدهور 

تغسل درن ذلك اخلزي القامت، وتزیل دنس 
تلك املنقص ة املخّزیة بدمعة العني، وتسلي 

 ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ اإلسالمهبا نيب 
 .عن املصاب الفادح 

ـ إقامة املأمت يف بیوت أهله حینًا بعد 4
 .عالمهم بذلك النبأ العظیم حني، وإ

ـ شم  تربة كربالء وتقبیلها مىت ما 5
 .أخذها بیده وتقلیبها هبا 

ـ صر  الرتبة يف الثیاب، والتحفظ علیها 6
 رسول اهللايف البیوت، بلسمًا وذكرى لرحيانة 

كما فعلت  )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(
ـ هللا املؤمنني، ورسول ا ُأم سلمة  ُأم السی دة 

ینظر إلیها  ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ
 .واىل صنیعها من كثب 

                                       
، شرح إحقاق احلق  29: 3ینابیع املودة للقندوزي احلنفي)1(
27 :420 . 



 369                                       خاتمة المطاف                                                   

  

ـ اختاذ یوم عاشوراء یوم حزن وبكاء 7
رسول شعثًا غربًا هبیئة حزینة شوهد هبا 

 .یوم ذاك  )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم (اهللا
وحنن قد أدركنا زعماء الدین، وأعالم 

 حتـّى، ورجاالت املذهب األ مة، ووجوه الناس
امللوك والوزراء واألمراء منهم قبل نصف 
قرن ـ مخسني عامًا ـ وكانوا دائبني على 
رعایة تلك اهلیئة أی ام عاشوراء، مل تك 
ترى أحدًا منهم إال  كاسف البال، أشعث، 
أغرب، باكي العینني، حزنًا على احلسني 

وملا ألقى التمد ن املزی ف جرانه يف . الشهید
احلسنة املرضیة هللا  السّنةملدن راحت تلك ا

ولرسوله ضحیة األوهام، وتغی رت البالد ومن 
منهم یعّز علیه التأسي  ُكّلعلیها، فغدا 
 )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(بالنيب  األعظم 

واجلري على سريته وسنته یوم عاشوراء، 
استحیاء من اتمع املسري بید االستعمار 

 .، فرتكت ونسیت كأن مل تكن الوبیلة
ـ احلضور يف كربالء یوم عاشوراء بعني 8

 رسول اهللاعربى وقلب مكم د حمزن، تأسی ًا حبضور 
فیها یوم ذاك،  )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم(

 .بتلك احلالة املشجیة اليت مسعت حدیثها 
هذا حسیننا ومأمته وتربته وكربالؤه 

 :وأم ا 
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  يصح السجود عليه السجدة وما 

واختاذ األرض مسجدًا، فإّن الواجب املتسامل 
علیه على املصّلي لدى مجیع األ مة املسلمة 
على بكرة أبیهم أن یسجد على األرض، 

 <جعلت يل األرض مسجدا  وطهورا >: ومرفوعة
من املتفق علیه أصفق علیها أئمة املذاهب، 
وال مندوحة لدى االختیار واإل مكان من 

د علیها، أو على ما ینبت منها كما السجو
 .یأتي حدیثه 

ن حصاة املسجد عند ووأخذ الصحابة األو ل
حرارهتا يف الظهائر وتربیدها بتقلیبها 

عدم  إىلبالید كما سیوافیك حدیثه، یومي 
كفایة غريها مهما یتمكن املصلي من السجود 

 .علیها ولو بالعالج ورفع العذر 
ى اهللا ع َلی ِه ص ّلـ  وكذلك حدیث افرتاشه 

حتت یدیه الّلباس عند حرارة  ـ و آِلِه و س ّلم
احلصاة وبرودهتا والسكوت عن االفرتاش على 
املسجد والسجود علیه یؤید إجياب السج دة 

 . اإّلعلى الرتاب فحسب لیس 
وأما حني عدم تیسر السجود علیها 
  والتمكن منه، حلرارة قارصة، أو 

ندئذ من السجود إل جياب عذر آخر، فال وازع ع
 .على غی رها، إذ الضرورات تبیح احملظورات 
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واألحادیث الواردة يف الص الة على احلصري 
والفحل واخلمرة وأمثاهلا تسو غ جواز 
السج دة على ما ینبت من األرض غري املأكول 

 .وامللبوس 
واألنسب بالسج دة اليت إن هي إال  التصاغر 

، ووجاء والتذّلل جتاه عظمة املوىل سبحانه
كربیائه، أن تتخذ األرض لدیها مسج دًا یعّفر 
املصّلي هبا خد ه، ویرغم أنفه، لتذكر 
الساجد هللا طینته الوضیعة اخلسیسة اليت خلق 
منها، وإلیها یعود، ومنها یعاد تارة 

یتعظ هبا، ویكون على ذكر من  حتـّىُأخرى، 
خضوع روحي ، وذّل  لـهوضاعة أصله، لیتأّتى 

واحنطاط يف النفس، واندفاع يف يف الباطن، 
العبودیة، وتقاعس عن الرتفع  إىلاجلوارح 

واألنانیة، ویكون على بصرية من أّن املخلوق 
من الرتاب حقیق وخلیق بالذّل واملسكنة لیس 

 . اإّل
وال توجد هذه األسرار قّط وقّط يف املنسوج 
من الصوف والدیباج واحلریر، وأمثاله من 

ة، مم ا یري لإلنسان وسائل الد عة والراح
عظمة يف نفسه، وحرمة وكرامة ومقامًا 

ترفعًا وجتربًا واستعالء،  لـهلدیه، ویكون 
 . وینسلخ عند ذلك من اخلضوع واخلشوع 

القارئ مجیع ما جاء يف  إىلوها حنن نقد م 
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، وغی رها من ُأمهات املسانید ةالصحاح الست
ی ِه ص ّلى اهللا ع َلـ  رسول اهللاوالسنن، من سّنة 

  و آِلِه 
الواردة فی ما یصح السجود علیه،  ـ  و س ّلم

ومنضي على ضوئها ونتخذها سّنة متبعة، 
وطریقة حّقة ال حمید عنها، وهي على ثالثة 

 :أقسام 
ما یدّل على السجود على : لاألو القسم 

 : األرض
 .)1(<مسجدا  وطهورا  األرضجعلت يل >ـ 1

ها ّلُك األرضوجعلت لنا >: ويف لفظ مسلم
مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا مل 

 .)2(<جند املاء
ها ك ل  األرضجعلت يل >: ويف لفظ الرتمذي

                                       
باب فضل  113: 1، صحیح البخاري 240: 2أمحد مسند )1(

  استقبال القبلة، سنن ابن ماجة
، 199: 1، سنن الرتمذي 188: 1، سنن ابن داود 188: 1   

، 212: 1، السنن الكربى للبیهقي 56: 2    سنن النسائي
 .وغريها من املصادر احلدیثة

باب املساجد ومواضع الصالة، السنن  64: 2صحیح مسلم )2(
، املصنف البن أبي شیبة 371: 1، فتح الباري 213: 1ى الكرب

: 14، صحیح ابن حب ان 133: 1، صحیح ابن خزمية 411: 7
 .،وغريها من املصادر 310
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 .)3(<مسجدا  وطهورا 
، وعبد اهللا بن عمر، وأبي هریرة، علي عن 

، وحذیفة وأنس، وأبي عب اسوجابر، وابن 
  .أمامة، وأبي ذر 

طهورا   األرضجعلت يل >: ويف لفظ البیهقي
 .)1(<ا ومسجد

طیبة  األرضجعلت يل >: أیضًا لـهويف لفظ 
 ىومسجدا ، وأی ما رجل أدركته الصالة صل 

 .)2(<حیث كان
لك مسجد فحیثما أدركت صالة  األرض>ـ 2
 ـ و س ّلم ]و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه ـ قاله  <فصل 

 . )3(ألبي ذر
ص ّلى اهللا ـ   النيب إّن >: عب اسـ ابن 3

                                       
، صحیح 421: 2، مسند احلمیدي 199: 1سنن أبي داود )2(

 379: 2، نصب الرایة 217: 5، التمهید 5: 2ابن خزمية 
 .وغريها من املصادر 

، باب املساجد 63: 2، صحیح مسلم 394: 3د مسند أمح)1(
: 2، السنن الكربى 118: 1ومواضع الصالة، سنن أبي داود 

، 293: 2، املصنف البن أبي شیبة 258: 8، جممع الزوائد 433
 .وغريها من املصادر 

باب املساجد ومواضع الصالة، السنن  63: 2صحیح مسلم )2(
 .ها من املصادر ، وغري379: 2، نصب الرایة 329: 2الكربى 

باب املساجد ومواضع الصالة، ختریج  63: 2صحیح مسلم )3(
 . 95: 1األحادیث واآلثار 
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 . )4(<سجد على احلجر ـ و س ّلم ]ِهو آِل[ع َلی ِه 
وصححه هو  473: 3أخرجه احلاكم يف املستدرك 

 .والذهيب 
أبصرت عیناي >: سعید اخلدري قال أبوـ 4

 ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلمـ   رسول اهللا
 .)5(<وعلى أنفه وجبهته أثر املاء والطني

یكرب  ُثم >: ـ رفاعة بن رافع مرفوعًا5
تطمئّن  حتـّى األرضیمكن جبهته من فیسجد ف

 .)6(<مفاصله وتستوي
 102: 2أخرجه البیهقي يف السنن الكربى 

. 
سناد إ، وأنس، وبریدة بعب اسـ ابن 6

أن یبول  :ثالثة من اجلفاء>: صحیح مرفوعًا
ميسح جبهته قبل أن یفرغ  الرجل قائمًا أو

، ويف لفظ <أو ینفخ يف سجوده من صالته
ميسح الرجل جبهته من  ال> :واثلة بن األسقع

                                       
وصححه هو والذهيب، سنن  473: 1املستدرك للحاكم )4(

، السی رة 173: 5، البدایة والنهایة 254: 2الدارقطين 
 .  308: 4النبویة 

 . 104: 2، السنن الكربى 7: 3مسند أمحد )5(
، 102: 2وصححه، السنن الكربى  242: 1ستدرك للحاكم امل)6(

 . 7: 2، معرفة السنن واآلثار 38: 5املعجم الكبري 
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 .)1(<یفرغ من الصالة حتـّىالرتاب 
كنت أصلي مع >: قال عبد اهللاـ جابر بن 7

 ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ رسول اهللا
الظهر فأخذ قبضة من حصى يف كفي لتربد 

 .)2(<أسجد علیه من شد ة احلر  حتـّى
ـ  رسول اهللاكنا نصّلي مع >: ويف لفظ ألمحد
صالة الظهر،  ـ و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه 

وآخذ بیدي قبضة من حصى فأجعلها يف یدي 
أسجد علیها من شد ة  ُثم تربد  حتـّىاأل خرى 

 .)3(<احلر 
رسول كنت ُأصلي مع >: ويف لفظ البیهقي

صالة  و س ّلم ـ] و آِلِه[ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  اهللا
 حتـّىصى يف كفي الظهر، فأخذ قبضة من احل

 <تربد، وأضعها جببهيت إذا سجدت من شد ة احلر 
ولو جاز : قال الشیخ>: فقال البیهقي

السجود على ثوب متصّل به لكان ذلك أسهل 
من تربید احلصى يف الكف  ووضعها للسجود 

: 1 أمحدمسند  .< علیها، وباهللا التوفیق

                                       
، 510: 1، املصنف البن أبي شیبة 83:  2جممع الزوائد )1(

 . 528: 1، اجلامع الصغري 287: 2االستذكار 
 . 204: 2، سنن النسائي 327: 3مسند أمحد )2(
 . 327: 3مسند أمحد )3(
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 . 105: 2، السنن الكربى 327
رسول نصّلي مع كنا >: ـ أنس بن مالك8
يف شد ة احلر   )و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (اهللا

فیأخذ أحد نا احلصباء يف یده، فإذا برد 
 .< وضعه وسجد علیه
 . 106: 2السنن الكربى 

رسول  إىلشكونا >: ـ خباب بن األرت قال9
شد ة  )و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (اهللا

 )1(<أكفنا فلم یشّكناالرمضاء يف جباهنا و
نیل األوطار  107، 105: 2السنن الكربى 

2 :268 . 
مطرنا من اللیل، >: عمر بن اخلّطابـ 10

فخرجنا لصالة الغداة، فجعل الرجل مير  على 
البطحاء فیجعل يف ثوبه من احلصباء فیصّلي 

ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  رسول اهللارأى  فلم اعلیه، 
ما أحسن هذا : قال ذلك و س ّلم ـ] و آِلِه[

 <فكان ذلك أو ل بدء احلصباء. البساط 
مطرنا >: وأخرج أبو داود عن ابن عمر

مبتلة، فجعل  األرضذات لیلة فأصبحت 

                                       
، نیل األوطار 110: 1، سبل الس الم 54: 3تلخیص احلبري )1(
، حتفة 13: 2، فتح الباري 105: 2، السنن الكربى 385: 1

، معرفة السنن 80: 4، املعجم الكبري 411: 1األحوذي 
 . 346: 1، نصب الرایة 10: 2واآلثار 
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الرجل یأتي باحلصى يف ثوبه فیبسطه 
 .احلدیث )2(<حتته

 . 440: 2، السنن الكربى 75: 1أبو داود 
رأى >: القرشي عبد اهللاـ عیاض بن 11

 و س ّلم ـ] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه ـ  رسول اهللا
: رجال  یسجد على كور عمامته فأومأ بیده

 )3(<جبهته إىلارفع عمامتك، وأومأ 
 . 105: 2السنن الكربى 

إذا كان أحدكم >: أمري املؤمنني علي ـ 12
 )4(<یصلي فلیحسر العمامة عن جبهته

 . 105: 2السنن الكربى 
ر كان إذا بن عم عبد اهللاإّن >: ـ نافع13

یضع  حتـّىسجد وعلیه العمامة یرفعها 
 .< جبهته باألرض

 . 105: 2السنن الكربى 
إّنه كان إذا >: ـ عبادة بن الصامت14
 )1(<الصالة حسر العمامة عن جبهته إىلقام 

                                       
، السرية 83: 10، امتاع األمساع 112: 1سنن أبي داود )2(

 . 266: 2احللبیة 
مل یثبت : قال ابن القی م>: 81: 5قال يف فیض القدیر )3(

 .< عنه سجود على كور عمامته يف خرب صحیح وال حسن
 . 300: 1املصنف البن أبي شیبة )4(
 . 300: 1املصنف البن أبي شیبة ) 1(
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  105: 2السنن الكربى 
إّن ابن مسعود كان ال >: عبیدة أبوـ 15

 .< األرضیصّلي أو ال یسجد إال  على 
، وعنه 255: 9الطرباني يف الكبري  أخرجه
 . 57: 2يف امع 

أّنه كان یقوم على >: إبراهیمـ 16
 ما الربدي؟ : ، قلنااألرضالربدي ویسجد على 

 .)2(<احلصري: قال
، وعنه يف 255: 9أخرجه الطرباني يف الكبري 

  . 57: 2امع 
رسول إّن >: ـ صاحل بن حیوان السبائي17
رأى  ـ و س ّلم] و آِلِه[ی ِه ص ّلى اهللا ع َلـ  اهللا

رجال  یسجد جبّنبه وقد اعتم  على جبهته، 
و س ّلم ] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (رسول اهللافحسر 

 .< عن جبهته )
، نصب الرایة 105: 2السنن الكربى 

 . 386: 1للزیلعي 
فیما ورد من السجود : القسم الثاني

 : من دون أي عذر األرضعلى غري 
إّن جدته ملیكة دعت >: ن مالكـ أنس ب1

 و س ّلم ـ] و آِلِه[ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  رسول اهللا

                                       
 . 397: 1املصنف للصنعاني ) 2(
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: قال ُثم ، فأكل منه، لـهلطعام صنعته 
حصري  إىلفقمت : قال أنس. قوموا فألصلي لكم

لنا قد اسود  من طول ما لبس، فنضحته 
ص ّلى اهللا ع َلی ِه ـ  رسول اهللامباء، فقام 

، وصففت، والیتیم وراءه ـ  و س ّلم] و آِلِه[
 .احلدیث  )1(<والعجوز من ورائنا

، ويف 101: 1أخرجه البخاري يف صحیحه 
سلیم  ُأم إّن >: بلفظ 57: 2صحیح النسائي 

] و آِلِه[ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  رسول اهللاسألت 
ي يف بیتها، صّلأن یأتیها فی و س ّلم ـ

حصري  إىلفتتخذه مصلى، فأتاها، فعمدت 
 .)2(<مباء، فصّلى علیه وصّلوا معهفنضحته 

: قال 255: 1ويف لفظ ابن ماجة يف سننه 
صنع بعض عموميت للنيب  طعامًا، فقال للنيب  >
إنَّي أحب :  )و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه (

 . أن تأكل يف بیيت وتصلي فیه
فأتاه ويف البیت فحل من هذه : قال

                                       
، باب ما یذكر يف الفخذ، صحیح 101: 1صحیح البخاري ) 1(

، باب جواز اجلماعة يف النافلة، سنن أبي 127: 2 مسلم
، 85: 2، سنن النسائي 148: 1، سنن الرتمذي 146: 1داود 

، السنن 408: 2، املصنف للصنعاني 96: 3السنن الكربى 
: 2، املعجم الكبري 582: 5، صحیح ابن حب ان 285: 1الكربى 

114 . 
 . 268: 1، السنن الكربى 57: 2سنن النسائي ) 2(
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ّش فصّلى الفحول، فأمر بناحیة منه فكنس ور
 .وصّلینا معه 

الفحل : بن ماجة عبد اهللا أبوقال : فقال
 .)3(<هو احلصري الذي قد أسود 

 رسول اهللاكان >: 421: 2ويف سنن البیهقي 
 )4(یقیل ـ و س ّلم] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه ـ 

نطعًا، فتأخذ من  لـهسلیم، فتبسط  ُأم عند 
مرة اخل لـهعرقه، فتجعله يف طیبها، وتبسط 

  )5(<ویصّلي علیها
ـ  رسول اهللاكان >: بلفظ 436: 2ويف السنن

  ] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه 
أحسن الناس ُخُلقًا، فرمبا حتضره  ـ  و س ّلم

الصالة وهو يف بیتنا فیأمر بالبساط الذي 
یقوم فنقوم  ُثم ینضح،  ُثم حتته فیكنس، 

 .خلفه فیصلي بنا 

                                       
، املصنف البن 250: 1، سنن ابن ماجة 112: 3مسند أمحد ) 3(

، النهایة يف 211: 7، مسند أبي یعلى 435: 1أبي شیبة 
 . 416: 3غریب احلدیث 

نام يف القائلة أي منتصف : من قال یقیل قیلولة)4(
 ) .املؤلف(النهار 

، صحیح ابن 421: 2، السنن الكربى 103: 3مسند أمحد )5(
: 1، معرفة السنن 388: 10یح ابن حب ان ، صح142: 1خزمية 

318 . 
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 .)1(<لنخلوكان بساطهم من جرید ا: قال
ص ّلى ـ إّن رسول اهللا >: وفیه أیضًا بلفظ

دخل بیتًا فیه  ـ و س ّلم] و آِلِه[اهللا ع َلی ِه 
 . <فحل ، فكسح ناحیة منه ورّش فصّلى علیه

 .حصري: لحالف 11:قال يف هامش السنن
ملخصًا  128: 2وأخرجه الرتمذي يف الصحیح 

نضح بساط لنا فصلى >: عن أنس قال
 .)2(<علیه

ص ّلى اهللا ـ  رسول اهللاكان >: عب اسبن ـ ا2
یصلي على  ـ  و س ّلم] و آِلِه[ع َلی ِه 
 .)3(<اخلمرة

مام ابن قال اإل 126: 2صحیح الرتمذي 
 .< حصري الصالة: اخلمرة>: العربي املالكي

                                       
باب جواز  127: 2، صحیح مسلم 312: 3مسند أمحد )1(

، فیض 66: 3و 436: 2اجلماعة يف النافلة، السنن الكربى 
، البدایة والنهایة 321: 2، إرواء الغلیل 90: 5القدیر 

6 :43 . 
، صحیح ابن 119: 3، مسند أمحد 208: 1سنن الرتمذي )2(

 .  127: 2، نیل األوطار 344: 1، كشف القناع 82: 6ن حب ا
، صحیح 319: 1، سنن الدارمي 269: 1مسند أمحد )3(

، باب ما یذكر يف الفخذ، سنن ابن ماجة 100: 1البخاري 
، سنن 207: 1، سنن الرتمذي 155: 1، سنن ابن داود 328: 1

: 2، جممع الزوائد 421: 2، السنن الكربى 57: 2النسائي 
، وغريها من 394: 1، املصنف 217: مسند أبي داود، 56

 .املصادر 
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أّنه دخل على >: ـ أبو سعید اخلدري3
  ] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه ( النيب 
ّلي على حصري یسجد ، فرأیته یص)و س ّلم
 .)4(<علیه

 . 128ـ 62: 2صحیح مسلم 
ـ  رسول اهللاكان >: املؤمنني ُأم ـ میمونة 4

یصلي وأنا  و س ّلم ـ] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه 
حذاءه، ورمبا أصابين ثوبه إذا سجد، وكان 

 .< یصّلي على مخرة
، ابن 128: 2، مسلم 101: 1البخاري 

: 2، البیهقي 57 :2، النسائي 320: 1ماجة 
421)1( . 

: عن عائشة قالت 168: 1وأخرج مسلم 
] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه ـ  رسول اهللاقال يل >

: ناولیين اخلمرة من املسجد، قالت: ـ  و س ّلم
إّن حیضتك لیست يف : فقال! إّني حائض: فقلت
 .)2(<یدك
ص ّلى اهللا ـ  رسول اهللاكان >: ـ ابن عمر5

یصّلي على اخلمرة  ـ و س ّلم] ِهو آِل[ع َلی ِه 
                                       

، سبل 115: 7، امتاع األمساع 81: 6صحیح ابن حب ان )4(
 . 103: 8اهلدى والرشاد 

، 7: 24، املعجم الكبري 320: 1املصنف البن أبي شیبة )1(
 .29: 7امتاع األمساع
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  . )3(<ویسجد علیها
 292:12أخرجه الطرباني يف الكبري

 . 348:8واألوسط
كان لرسول اهللا >: املؤمنني ُأم مسلة  ُأم ـ 6

 <حصري ومخرة یصلي علیها
یعلى، والطرباني يف الكبري  أبوأخرجه 

رجال  ورجال أبي یعلى   ،288:6واألوسط
بة مثله صحیحًا كما يف حبی ُأم الصحیح، وعن 

  امع
 2 :57)4(. 

ص ّلى اهللا ع َلی ِه ـ   رسول اهللاكان >: ـ أنس7
یصّلي على اخلمرة ویسجد ـ و س ّلم ] و آِلِه[

 .< علیها
أخرجه الطرباني يف األوسط والصغري 
بأسانید بعضها صحیح، ورجاله ثقات كما يف 

 .)1(57: 2امع 
جود فیما ورد من الس :القسم الثالث

                                       
 ، املعجم348: 8، املعجم األوسط 105: 2صحیح ابن خزمية )2(

 .292: 12الكبري 
 . 539: 2تصحیفات احملدثني )3(
 . 288: 6املعجم األوسط ) 4(
، املعجم 348: 8، املعجم األوسط 105: 2صحیح ابن خزمية )1(

 . 539: 2، تصحیفات احملدثني 292: 12الكبري 
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 : على غري األرض لعذر
كنا إذا صلینا مع >: ـ أنس بن مالك1

فلم یستطع أحدنا أن ميكن جبهته من @ النيب 
سجد  ُثم من شد ة احلر  طرح ثوبه  األرض
 .)2(<علیه

@ النيب كنا نصلي مع >: ويف لفظ البخاري
فیضع أحدنا طرف الثوب من شد ة احلر  يف 

 .)3(<مكان السجود
يف @ النيب كنا نصلي مع >: ويف لفظ مسلم

  شد ة احلر، فاذا مل یستطع 
 

بسط ثوبه  األرضأحدنا أن ميكن جبهته من 
 .)4(<فسجد علیه
@ النيب كنا إذا صلینا مع >: ويف لفظ

فیضع أحدنا طرف الثوب من شد ة احلر  مكان 

                                       
 . 106: 2، اجلوهر النقي 106: 2السنن الكربى )2(
ظ الفخذ، باب ما یذكر يف لف 101: 1صحیح البخاري )3(

، إرواء الغلیل 515: 1، نصب الرایة 106: 2السنن الكربى 
2 :16 . 
، أبواب العمل يف الصالة، صحیح 61: 2صحیح البخاري )4(

، باب استحباب التكبري بالعصر، سنن ابن 109: 2مسلم 
: 1، سنن أبي داود <فاذا مل یقدر>بلفظ  -32: 1ماجة 

 . 301: 1شیبة  ، املصنف البن106: 2، السنن الكربى 156
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 .)5(<السجود
احلدیث یدل >: قال الشوكاني يف النیل

اء حر  على جواز السجود على الثیاب التق
 األرضأّن مباشر ة  إىل، وفیه إشارة األرض

عند السجود هي األصل، لتعلیق بسط ثوب 
وقد استدل باحلدیث على . بعدم االستطاعة 

. جواز السجود على الثوب املتصل باملصّلي
وبه قال أبو حنیفة : قال النووي

 .أ هـ  )1(<واجلمهور
كنا إذا صلینا خلف >: ـ أنس بن مالك2

بالظهائر سجدنا على ثیابنا @ رسول اهللا 
 .)2(<اتقاء احلر 

وقال  216: 2أخرجه النسائي يف صحیحه 
مجع : الظهائر>: السندي يف شرحه اإلمام

 ظهرية ويف شد ة احلر  نصف النهار 
الظاهر أّنها  )سجدنا على ثیابنا(

                                       
باب ما یذكر يف الفخذ، السنن  101: 1صحیح البخاري )5(

: 2، إرواء الغلیل 515: 1، نصب الرایة    106: 2الكربى 
16 . 
 . 289: 2نیل األوطار للشوكاني ) 1(
: 2باب وقت العصر، سنن الرتمذي 137: 1صحیح البخاري ) 2(
  ، 216: 2، سنن النسائي 49

، التعدیل 13: 2، فتح الباري 429: 1السنن الكربى    
 . 567: 2والتجریح 
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الثیاب اليت هم البسوها، ضرورة أّن الثیاب 
یاب يف ذلك الوقت قلیلة، فمن أین هلم ث

فاضلة؟ فهذا یدل على جواز أن یسجد 
املصّلي على ثوب هو البسه كما علیه 

 .أ هـ < اجلمهور
وعلى هذه الصورة حيمل ما جاء عن ابن 

یصلي یسجد على  رسول اهللارأیت >: عب اس
 101: 1وأخرج البخاري يف الصحیح  .)3(<ثوبه

: يف باب السجود على الثوب يف شد ة احلر 
القوم یسجدون على كان : وقال احلسن>

 .)4(<العمامة والقلنسوة ویداه يف كمه
  

  : لفت نظر
هناك حدیث محله الفقهاء على هذه 

مع أّنه لیس فیه ذكر عن  أیضًاالصورة 
عن ابن : السجدة على الثوب، أال وهو

یصّلي يف كساء @ رسول اهللارأیت >: عب اس

                                       
: بلفظ 84: 11، املعجم الكبري 335: 4مسند أبي یعلى )3(
رواه أبو >: وقال 57: 2، جممع الزوائد <یسجد على ثوبه>

 .< حییعلى والطرباني يف الكبري ورجاله رجال الصح
: 1، كشف القناع 558: 1، املغين 557: 1البحر الرائق )4(

، الدرایة 541: 1، نصب الرایة 291:  2نیل األوطار  ،214
 . 219: 2، تغلیق التعلیق 145: 1يف ختریج أحادیث اهلدایة 
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أبیـض يف غداة باردة یتقي بالـكساء برد 
 .)1(<هبیده ورجل األرض

يف @ رسول اهللالقد رأیت >: أمحدويف لفظ 
یوم مطري وهو یتقي الطني، إذا سجد بكساء 

إذا  األرض إىلعلیه جيعله دون یدیه 
 .)2(<سجد

قام @ رسول اهللاإّن >: وعن ثابت بن صامت
یصّلي يف مسجد بين عبد األشهل، وعلیه كساء 

 )3(<ملتف  به یضع یده علیه یقیه برد احلصى
. 

فرأیته واضعًا یدیه يف ثوبه >: ويف لفظ
 )4(<إذا سجد

فرأیته واضعًا یدیه >: ويف لفظ ابن ماجة
 .)5(<يف ثوبه إذا سجد

                                       
 . 108: 2السنن الكربى )1(
، نیل األوطار 424: 1، كشف القناع 265: 1مسند أمحد )2(
 . 145: 8، سبل اهلدى والرشاد 290: 2
، إرواء 205: 1، االستیعاب 329: 1سنن ابن ماجة )3(

، 557: 1، املغين 453: 1، الطبقات الكربى 17: 2الغلیل 
 . 558: 1الشرح الكبري 

، املصنف البن 118: 4، عمدة القارئ 335: 4مسند أمحد )4(
 215: 8، كنز العمال 308: 2، االستذكار 297 1أبي شیبة 

 . 
 . 329: 1سنن ابن ماجة )5(



 سيرتنا وسنتنا                                                                                              388

احلدیث >: قال الشوكاني يف نیل األوطار
یدل على جواز االتقاء بطرف الثوب الذي 
على املصّلي، ولكن للعذر، إما عذر املطر 

ة كما يف احلدیث، أو احلر  والربد كما يف روای
وهذا احلدیث مصر ح بأّن . شیبة  أبيابن 

أ  )6(<الكساء الذي سجد علیه كان متصال  به
 .هـ 

وحنن مل نر هذا احلمل يف حمله، إذ احلدیث ال 
ـ ص ّلى یدل بظاهره إال  على اتقاء رسول اهللا 

 األرضبالكساء برد  اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ
 إىلّط بیده ورجله فحسب، ولیس فیه إیعاز ق

السجدة واجلبهة، وسبیله سبیل حدیث 
إذا صّلى ال  رسول اهللاكان >: عائشةالسی دة 

یضع حتت قدمیه شیئًا إال  أّنا مطرنا یومًا 
 .)1(<فوضع حتت قدمیه نطعًا

: 4يف املسند  أمحدوهناك مرفوعة أخرجها 
بن ربیعة، عن یونس بن احلرث  حمم دعن  254

، عن الطائفي، عن أبي عون، عن أبیه
یصلي @ رسول اهللاكان >: املغرية بن شعبة قال

                                       
 . 291: 2نیل األوطار للشوكاني )6(
رواه >: وقال 57: 2، جممع الزوائد 55: 6م األوسط املعج)1(

الطرباني يف األوسط وفیه إبراهیم بن إسحاق الضيب وهو 
 .< مرتوك
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 .)2(<أو یستحب أن یصلي على فروة مدبوغة
ومبثله ال یستدل يف  ،سناد ضعیف باملر ةواإل

: أمحداألحكام، فیه یونس بن احلارث، قال 
: أمحدبن  عبد اهللا، وقال <أحادیثه مضطربة>
، وعن ابن <سألته عنه مر ة أخرى فضعفه>

لیس >: وقال أبو حامت< ءال شي>: معني
، وقال <ضعیف>: ، وقال النسائي<بقوي
: شیبة أبي، وقال ابن <لیس بالقوي>: مر ة

كنا نضعفه : سألت ابن معني عنه فقال>
ضعیف إال  أّنه >: ضعفًا شدیدًا، وقال الساجي

 .< ال یتهم بالكذب
 . 384: 11هتذیب التهذیب 

عون عبید اهللا بن سعید الثقفي  أبووفیه 
حامت يف اجلرح والتعدیل  أبوكويف قال ال

: ، وقال ابن حجر)3(<هو جمهول>: البنه
  حدیثه عن املغرية >

 .)4(<مرسل
على أّن منت املرفوعة ساكت عن السجدة 

                                       
، 441: 1، املصنف البن أبي شیبة 254: 4مسند أمحد )2(

، الطبقات 379: 2، اجلامع الصغري 416: 20املعجم الكبري
 . 467: 1الكربى 

 . 316: 5اجلرح والتعدیل )3(
 . 17: 7ذیب التهذیب هت)4(
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وحكمها، واملالزمة بني الصالة على الفروة 
 .والسجدة علیها منتفیة 

  
  القول الفصل 

هذا متام ما ورد يف الصحاح واملسانید 
وموقوفًا فیما جيوز السجود علیه  مرفوعًا

برمته، ومل یبق هناك حدیث مل نذكره، وهي 
تدل بنص ها على أّن األصل يف ذلك لدى 

ها، ویتبعها ُكّلالقدرة واإلمكان األرض 
أخذًا بأحادیث  ،املصنوع مم ا ینبت منها

اخلمرة والفحل واحلصري والبساط، وال مندوحة 
حال عنها عند فقدان العذر، وأما يف 

العذر وعدم التمكن منها فیجوز السجود 
على الثوب املتصل دون املنفصل، لعدم ذكره 

 .يف السّنة 
وأما السجدة على الفراش والسجاد 
والبسط املنسوجة من الصوف والوبر واحلریر 
وأمثاهلا والثوب املتصل فال دلیل یسو غها 

أي مستند جلوازها،  السّنةقّط، ومل یرد يف 
وهي تتكفل بیان  ةالستوهذه الصحاح 

أحكام الدین وال سیم ا الصالة اليت هي 
عماده، مل یوجد فیها وال حدیث واحد، وال 

وكذلك .جواز ذلك  إىلیعاز إكلمة إمياء و
بقیة ُأصول احلدیث من املسانید والسنن 
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املؤلفة يف القرون األ وىل الثالثة لیس فیها 
أي  أثر ميكننا االستدالل به على جواز ذلك 

 .من مرفوع أو موقوف، من مسند أو مرسل 
فالقول جبواز السجود على الفرش 
والسجاد وااللتزام بذلك، وافرتاش املساجد 
هبا للسجود علیها كما تداول عند الناس 
بدعة حمضة، وأمر حمدث غري مشروع، خيالف سنة 

 . )1({َتْبِدیَال اللَِّھ ِلُسنَِّة َتِجَد َوَلن} اهللا وسنة رسوله، 
أخرج احلافظ الكبري الثقة أبو بكر  وقد
شیبة بإسناده يف املصنف يف الد  أبيبن 

بن  حمم دالثاني عن سعید بن املسیب، وعن 
أّن الصالة على الطنفسة >: سريین
ص ّلى اهللا ـ  رسول اهللا،وقد صح  عن )1(<حمدث

شر  األ مور > :قوله ـ ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم 
 : هذا وأم ا.  )2(<بدعة حمدثاهتا، وك ل  حمد ثة

                                       
 . 43: سورة فاطر)1(
 289: 1، فتح الباري 438: 1املصنف البن أبي شیبة )1(

: وقال 151: 3، عمدة القارئ <وإسناده صحیح>: وقال
 .< إسناده صحیح>
: ، كتاب السّنة116: 11، املصنف 18: 1سنن ابن ماجة )2(

 .وصححه حمققه الشیخ حمم د ناصر الدین األلباني  16
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  السجدة على تربة كربالء

واختاذها مسجدَا، فإّن الغایة املتوخاة 
أصلني  إىلمنها للشیعة إّنما هي تستند 

  :قوميني، وتتوقف على أمرین قی مني
استحسان اختاذ املصلي لنفسه  :أو هلما

تربة طاهرة طی بة یتیقن بطهارهتا، من أي 
ن أرجاء العامل أرض ُأخذت، ومن أي  صقع م

ها يف ذلك شرع سواء سواسیة، ُكّلكانت، وهي 
ال امتیاز إلحداهّن على األ خرى يف جواز 
السجود علیها، وإن هو إال  كرعایة املصّلي 
طهارة جسده وملبسه ومصاله، یتخذ املسلم 
لنفسه صیدًا طیبًا یسجد علیه يف حّله 
وترحاله، ويف حضره وسفره، وال سیما يف 

أرض حيل هبا،  ُكّلالثقة بطهارة  السفر، إذ
موضع  ُكّليف  لـهویتخذها مسجدًا ال تتأّتى 

من املدن والرساتیق والفنادق واخلانات 
وباحات النزل والساحات، وحمال املسافرین، 
وحمطات وسائل السري  والسفر، ومهابط فئات 

بذلك  لـهالركاب، ومنازل الغرباء، أّنى 
الفئة املسلمة إنسان من  ُكّلوقد حيّل هبا 

وغريها، ومن أخالط الناس الذین ال یبالون 
وال یكرتثون ألمر الد ین يف موضوع الطه ارة 

 .والنجاسة 
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فأي  وازع من أن یستحیط املسلم يف دینه، 
ویتخذ معه تربة طاهرة یطمئن هبا 
وبطهارهتا یسجد علیها لدى صالته، حذرًا من 
السجدة على الرجاسة والنجاسة واألوساخ 

 السّنةليت ال یتقرب هبا إىل اهللا قّط، وال جتو ز ا
السجود علیها، وال یقبله العقل السلیم، 
بعد ذلك التأكید التام  البالغ يف طهارة 
أعضاء املصلي ولباسه، والنهي عن الصال ة يف 

املزبلة، وازرة، واملقربة، : مواطن منها
 )1(وقارعة الطریق، واحلمام، ومعاطن اإلبل

 .)2(تطهري املساجد وتطییبهاواألمر ب
وكأّن هذه النظرة الصائبة القی مة 
الدینیة كانت متخذة لدى رجال الورع من 
فقهاء السلف يف القرون األ وىل، وأخٍذ هبذه 
احلیطة املستحسنة جد ًا كان التابعي الفقیه 
الكبري الثقة العظیم املتفق علیه مسروق 

 یأخذ يف أسفاره لبنة یسجد )3(بن األجدع

                                       
، سنن الرتمذي 246: 1، سنن ابن ماجة 451: 2مسند أمحد )1(
: 2، صحیح ابن خزمية 421: 1، املصنف البن أبي شیبة 217: 1
 .وغريها من املصادر  8
، صحیح 439: 2، السنن الكربى 250: 1سنن ابن ماجة )2(

 .513: 4ابن حب ان 
مسروق بن األجدع عبد الرمحن بن مالك اهلمداني أبو )3(
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علیها كما أخرجه شیخ املشایخ احلافظ 
 أبوة ومسندها يف وقته السّنالثقة إمام 

يف  )املصنف(بكر بن أبي شیبة يف كتابه 
من كان حيمل يف : الد الثاني يف باب

السفینة شیئًا یسجد علیه، فأخرج 
إّن مسروقًا كان إذا سافر >: سنادینإب

 )1(<حـمل معه يف السفینة لبنة یسجد علیها
. 

هذا هو األصل األو ل لدى الشیعة، وله 
سابقة قدم منذ یوم الصحابة األو لني 

  .حسان إوالتابعني هلم ب
فإّن قاعدة االعتبار : وأما األصل الثاني

املطردة تقتضي التفاضل بني األراضي بعضها 
على بعض، وتستدعي اختالف اآلثار والشؤون 

رات فیها، وهذا أمر طبیعي عقلي ظوالن

                                                                                               
، ةتابعي عظیم من رجال الصحاح الست: 62توىف عائشة امل

یروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ، كان فقیهًا 
عابدًا ثقة صاحلًا، كان يف أصحاب ابن مسعود الذین كانوا 
یعلمون الناس السّنة، وقال حني حضره املوت كما جاء يف 

اللهم ال أموت على أمر مل یسنه رسول >: طبقات ابن سعد
 .< و س ّلم ـ وال أبو بكر وال عمر] و آِلِه[ص ّلى اهللا ع َلی ِه اهللا ـ 

: 6، طبقات ابن سعد 35: 2ق4راجع تاریخ البخاري الكبري 
، هتذیب 396: 1ق4حامت  أبي، اجلرح والتعدیل البن 56ـ  50

 . 111ـ  109: 10التهذیب 
 .172: 2املصنف البن أبي شیبة ) 1(
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لیه، مطر د بني األ مم طر ًا، لدى متسامل ع
یة ملاحلكومات والسلطات وامللوك العا

ضافات والنسب تقبل برمتهم، إذ باإل
األراضي واألماكن والبقاع خاص ة ومزی ة، هبا 
جتري علیها ، وتنتزع منها أحكام ال جيوز 

 .التعدي والصفح عنها
أال ترى أّن املستقالت والساحات والقاعات 

 إىلئر الرمسیة املضافة والدور والدوا
البالط  إىلاحلكومات، وباألخص  ما ینسب منها 

امللكي، ویعرف باسم عاهل البالد وشخصه، 
هلا شأن خاص ، وحكم ینفرد هبا، جيب للشعب 
رعایته، واجلري على ما صدر فیها من 

 .قانون 
األراضي  إىلفكذلك األمر بالنسبة 

اهللا  إىلواألبنیة والدیار املضافة املنسوبة 
تعاىل فإّن هلا شؤونًا خاص ة، وأحكامًا 

وال  منها وطقوسًا، ولوازم وروابط ال مناص
بد  ملن أسلم وجهه هللا من أن یراعیها 
ویراقبها، وال مندوحة ملن عاش حتت رایة 
التوحید واإلسالم من القی ام بواجبها 

 .والتحفظ علیها، واألخذ هبا 
مل فبهذا االعتبار املطرد العام  املتسا

علیه انتزع للكعبة حكمها اخلاص ، وللحرم 
جامع (شأن خيص  به، وللمسجدین الشریفني 
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أحكامهما اخلاص ة هبما،  )مكة واملدینة
وللمساجد العام ة واملعابد والصوامع 
والبیع اليت یذكر فیها اسم اهللا، يف احلرمة 
والكرامة، والتطهري والتنجیس، ومنع دخول 

علیها، والنهي عن اجلنب واحلائض والنفساء 
بیعها یًا باتًا ائیًا من دون تصو ر أي  
مسو غ لذلك قّط، خالف بقی ة األوقاف األهّلیة 
العام ة اليت هلا صور مسوغة لبیعها 

أحكام وحدود ُأخرى  إىلوتبدیلها باألحسن، 
ملك امللوك،  إىلمنتزعة من اعتبار اإلضافة 

 .رب  العاّلمني 
مًا آمنًا، وتوجیه فاختاذ مكة املكرمة حر

فج   ُكّلاخللق إلیها، وحج هم إی اها من 
 ُكّلتلكم النسك، وجعل  ُكّلجياب إعمیق، و

نبتها  إىلبالنسبة  حتـّىتلكم األحكام 
ضافة، ومقررات وأهبا، إن هي إال  آثار اإل

 لـهحتقق ذلك االعتبار، واختیار اهللا إی اها 
 .من بني األراضي 

نورة حرمًا إهلیًا وكذلك عد  املد ینة امل
تلكم احلرمات الواردة يف  ُكّلحمرتمًا، وجعل 

الشریفة هلا ويف أهلها وتربتها ومن  السّنة
حّل هبا ومن دفن فیها، إّنما هي االعتبار 

  اهللا تعاىل،  إىلما فیها من اإلضافة والنسبة 
وكوا عاصمة عرش نب یه األعظم صاحب 
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ِه و آِلِه و س ّلم ـ ص ّلى اهللا ع َلی الرسالة اخلامتة 
 . ـ

ضافة كما ال خيص  وهذا االعتبار وقانون اإل
بالشرع فحسب، بل هو أمر طبیعي أقر  

اجلري علیه، كذلك ال ینحصر هو  اإلسالم
مبفاضلة األراضي، وإّنما هو أصل مطرد يف 
باب املفاضلة يف مواضیعها العام ة من 
األنبیاء والرسل، واألوصیاء، واألولیاء، 

ني، والشهداء، وأفراد املؤمنني والصدیق
فضل على  لـهما یتصور  ُكّل إىلوأصنافهم، 
املقد س، بل هذا األصّل هو  اإلسالمغريه لدى 

شيء،  ُكّلحمور دائرة الوجود، وبه قوام 
وإلیه تنتهي الرغبات يف األ مور، ومنه 
تتولد الصالت واحملبات، والعالئق والروابط، 

لشحناء لدة عوامل البغض والعداء وا
 .والضغائن 

خالف وشقاق ونفاق، كما أّنه  ُكّلوهو أصل 
وحدة واحتاد وتسامل ووئام وسالم،  ُكّلأساس 

وعلیه تبىن صروح الكلیات، وتتمهد املعاهد 
االجتماعیة، ويف إثره تشكل الدول، وختتلف 
احلكومات، وحتدث املنافسات، واملشاغبات، 
 والتنازع، والتالكم، واملعارك، واحلروب
الدامیة، وعلى ضوئه تتحزب الشعوب 
والقبائل، وتتكثر األحزاب واجلمعیات، 
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تؤسس املؤسسات يف ُأمور  إلیهوبالنظر 
الدین والدنیا، وتتمركز اتمعات 
الدینیة، والعلمیة، واالجتماعیة، 
والشعوبیة، والقومیة، والطائفیة، 

قبض وبسط،  ُكّل إىل.. واحلزبیة، والسیاسیة 
ووحدة وتفكك، واقرتان  وحركة وسكون،

 .وافرتاق 
فاحلكومة العاّلمیة العامة القویة 
اجلب ارة احلاكمة على اجلامعة البشریة 

آخر  إىلبأسرها من أو ل یومها وهلم جرًا 
األبد ، من دون شذوذ ألي  أحد وخروج فرد عن 
سلطتها، ومن دون اختصاص بیوم دون یوم، 

م ، هبا قوا)یاء النسبة(إّمنا هي حكومة 
الدین والدنیا، وإلیها تنتهي سلسلة 
النظم اإلنسانیة، وقانون االجتماع العام ، 

  .وشؤون األفراد البشریة 
والبشر مع تكثر أفراده على بكرة 
أبیهم مسی ر هبا، مقهور حتت نري سلطتها، 

 لـهمص فد حبباهلا، مقی د يف شراكها، ال مهرب 
منها، هي اليت حتكم وتفتق، وتنقض وتربم، 

ترفع وختفض، وتصل وتقطع، وتقرب وتبعد، و
وتأخذ وتعطي، وتعز وتذل، وتثیب وتعاقب، 

 .وحتقر وتعظم 
هي اليت جتعل اجلندي اهول مكر مًا، 
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كبار إمعظمًا، حمرتمًا، وتراه أهال  لُكّل 
وجتلیل وتبجیل لدى الشعب وحكومته، وتنثر 
األوراد واألزهار على تربته ومقربه، وتدعه 

ألبد ، خالدًا ذكره يف صفحة یذكر مع ا
 .التاریخ 

هي اليت هتو ن لدیها الكوارث والنوازل، 
ومبقاییسها یقاسي اإلنسان الشدائد 
والقوارع واملصائب اهلائلة، ویبذل النفس 

 .والنفیس دوا 
ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه  رسول اهللاهي اليت جعلت 

یقب ل الصحابي العظیم عثمان  و آِلِه و س ّلم ـ
مظعون وهو میت، ودموعه تسیل على بن 

 .)1(عائشةخدیه كما جاء عن السی دة 
ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه  النيب هي اليت دعت 

أن یبكي على ولده احلسني  إىل و س ّلم ـ
تلكم املآمت، ویأخذ تربة  ُكّلالسبط، ویقیم 

آخر ما مسعت  إىلكربالء ویشم ها ویقبلها، 
 .من حدیثه 

                                       
، جممع 371: 1ك للحاكم ، املستدر229: 2سنن الرتمذي )1(

، مسند <البزار وإسناده حسن رواه>: وقال 20: 3الزوائد 
: 3، االستیعاب 343: 24، املعجم الكبري 201: الطیالسي

: 3، الطبقات الكربى 133: 3، ختریج األحادیث واآلثار 1053
 . 386: 3، ُأسد الغابة 396
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سلمة ُأم   ُأم ت السی دة هي اليت جعل
 .املؤمنني تصر تربه كربالء على ثیاهبا

 ضبة یوم اجلمل أن ينهي اليت حكمت على ب
ُأم  املؤمنني وتفتها  عائشةجتمع بعرة مجل 

 .)2(وتشم ها كما ذكره الطربي 
ـ علیه  أمري املؤمننيهي اليت جعلت علی ًا 

حّل  ّملاالس الم ـ یأخذ قبضة من تربة كربالء 
بّل األرض بدموعه،  حتـّىا فشم ها وبكى هب

حيشر من هذا الظهر سبعون >: وهو یقول
 .< ألفًا یدخلون اجلّنة بغري حساب

، وقال اهلیثمي يف 111:3أخرجه الطرباني
 .)3(رجاله ثقات 191: 9امع 

هي اليت جعلت رجل بين أسد یشم  تربة 
أجري  ّملا>: حمم داحلسني ویبكي، قال هشام بن 

ء على قرب احلسني نضب بعد أربعني یومًا املا
وامتحى أثر القرب، فجاء أعرابي من بين 
أسد فجعل یأخذ قبضة قبضة من الرتاب 

: وقع على احلسني فبكى وقال حتـّىویشم ه 
بأبي وأمي ما كان أطیبك حی ًا وأطیب 

                                       
 ،247: 3، الكامل يف التاریخ 530: 3تاریخ الطربي ) 2(

بعر مجل ُأمنا >: وكانوا یقولون  418: 2الفتوح البن أعثم 
 .< بعر مجل أمنا كأّنه املسك األذفر>: أو< رحيه ریح املسك

 .111: 3، املعجم الكبري 633: 8املصنف البن أبي شیبة ) 3(
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 : بكى وأنشأ یقول ُثم تربتك میتًا، 
      أرادوا لیخفوا قربه عن عداوة 

 <تراب القرب دّل على القرب وطیب
، كفایة 342: 4راجع تاریخ ابن عساكر  

 . )1(293احلافظ الكنجي ص
فالفرد البشري كائنًا من كان، أینما 
كان، وحیثما كان، من أي عنصر وشاكلة 
على تكثر شواكله، واختالف عناصره، يف مجیع 
أدوار احلیاة هو أسري تلك احلكومة، ورهني 

 :لفظة 
مايل، أهلي، ولدي،  روحي، بدني،

أقاربي، رمحي، أسرتي، جتارتي، حنليت، مليت، 
ي، داري، ملكي، حكوميت، أطائفيت، مبد

ما ال حيصى من املضاف  إىلقادتي، سادتي، 
 .  إلیهاملنسوب 

ضايف وهذه هي حرفیًا بصورة اجلمع اإل
 ،مأكلة بني شدقي احلكومات والدول
، واجلمعیات، واهلیئات، واألحیاء، والشعوب

والقبائل، واألحزاب، وامللل والنحل، 
 إىلوامللوك، والطوائف، والسلطات احلاكمة 

 .كلیات ال تتناهى 

                                       
 . 245: 14، تاریخ ابن عساكر 444: 6هتذیب الكمال ) 1(
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ضافة يف ومبجرد متامیة النسبة وحتقق اإل
شيء جزئي أو كلي، أو أمر فردي أو 
اجتماعي، لدى أولئك املذكورین ترتتب 
  آثار، وتتسجل أحكام، 

خبات ال منتدح ألي  أحد من اخلضوع هلا واإل
 .لیها، والقیام دوا، والتقید هباإ

وهذا حبث جد  ناجع تنحل به مشكالت اتمع 
يف املبادئ واآلراء واملعتقدات، وعقود 
الضغینة واحملب ة، وعویصات املذاهب، 
ومقررات الشرع األقد س، وفلسفة مقربات 

وشعائره،  اإلسالمالدین احلنیف، ومقد سات 
 .رامات واحلرمات، واملقامات، والك

فبعد هذا البیان الضايف یتضح لدى 
الباحث النابه احلر  سر  فضیلة تربة كربالء 

اهللا سبحانه  إىلاملقد سة، ومبلغ انتساهبا 
وتعاىل، ومدى حرمتها وحرمة صاحبها، دنوًا 

األعلى، فما ظنك حبرمة  واقرتابًا من العلي 
تربة هي مثوى قتیل اهللا، وقائد جنده 

 ..ي دونهاألكرب، املتفان
هي مثوى حبیبه وابن حبیبه، والداعي 

، لـه، والدال علیه، والناهض إلیه
والباذل دون سبیله أهله ونفسه ونفیسه، 
والواضع دم مهجته يف كفه جتاه إعالء 
كلمته، ونشر توحیده، وحتكیم معامله، 
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 .وتوطید طریقه وسبیله 
فأي  من ملوك الدنیا ومن عواهل البالد 

م جر ًا عنده قائد ناهض من لدن آدم وهّل
طاهر كرمي وّيف صادق أبي  شریف عزیز مثل 

 قائد شهداء اإلخالص بالطف  احلسني املفد ى؟
ملاذا ال یباهي به اهللا، وكیف ال یتحفظ 
على دمه لدیه، وال یدع قطرة منه أن تنزل 

 إىلرفعه احلسني بیدیه  ّملااألرض  إىل
 .)1(السماء؟

مسائه، وقد كیف ال یدمي ذكره يف أرضه و
 أخذت حمبة اهللا مبجامیع قلبه؟

كیف الیسو د وجه الدنیا يف عاشورائه؟ وال 
یبدي بینات سخطه وغضبه یوم قتله يف صفحة 

 األرضالوجود؟ وملاذا مل تبك علیه 

                                       
ه، واحلافظ ابن أخرجه احلافظ اخلطیب البغدادي بإسناد)1(

بإسناده عن اخلطیب،  223: 14عساكر يف تاریخ الشام 
عن احلسن املثىن، عن مسلم  284: واحلافظ الكنجي يف الكفایة

كنت مع احلسني یوم قتل، >: قال أمري املؤمننيبن ریاح موىل 
یا مسلم، أدن یدیك من : فرمي يف وجهه بنشابة، فقال يل
اسكبه يف یدي، فسكبته يف : الدم، فأدنیتها فلم ا امتآل قال

الّلهم اطلب بدم ابن : یدیه، فنفخ هبا إىل السماء وقال
 . بنت نبیك

أّن >: وقد جاء. < منه قطرة األرض إىلفما وقع : قال مسلم 
أصابه  ّملاالسماء  إىلاحلسني ـ علیه الس الم ـ رمى بدم حنكه 

 .، وأخرج حدیثه مجع من احلفاظ < السهم
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والسماء؟ كما جاء عن ابن سريین فیما 
 .أخرجه مجع من احلفاظ 

وملاذا مل متطر السماء یوم قتله دمًا؟ 
 .یثه متواترًا كما جاء حد

وملاذا مل یببعث اهللا رسله من املالئكة 
ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه (نبیه  إىلاملقربني 

رسول برتبة كربالئه؟ وملاذا مل یشم ها  )و س ّلم
ومل یقب لها  )ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم( اهللا

ومل یذكرها طیلة حیاته؟ وملاذا مل یتخذها 
 بلسمًا يف بیته؟

فهلم معي أی ها املسلم الصحیح، أفلیست 
السجدة على تربة هذا شأا لدى التقرب 

اهللا يف أوقات الصلوات، أطراف اللیل  إىل
أرض  ُكّلوالنهار، أوىل وأحرى من غريها من 

وصعید وقاعة وقرارة طاهرة، أو من البسط 
والفرش والسجاد املنسوجة على نول هویات 

أي مسوغ للسجود  ةالسّنجمهولة، ومل یوجد يف 
 علیها؟ 

اهللا، وأقرب  إىلألیس أجدر بالتقرب 
بالزلفى لدیه، وأنسب باخلضوع واخلشوع 

تعاىل أمام حضرته، وضع  لـهوالعبودیة 
صفح الوجه واجلب اه على تربة يف طیها دروس 
الدفاع عن اهللا، ومظاهر قد سه، وجملى 

 املقد س؟ اإلسالمالتحامي عن ناموسه ناموس 
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 األرضیق بأسرار السجدة على ألیس أل
السجود على تربة فیها سر  املنعة والعظمة 
والكربیاء واجلالل هللا جّل وعال، ورموز 
العبودیة والتصاغر دون اهللا بأجلى 

 مظاهرها ومساهتا؟
بالسجود على تربة فیها  ألیس أحق 

 إىلبینات التوحید والتفاني دونه، تدعو 
 رقة القلب، ورمحة الضمري والشفقة

 والتعطف؟
ألیس األمثل واألفضل اختاذ املسجد من 
تربة تفج رت يف صفیحها عیون دماء اصطبغت 
بصبغة حب  اهللا، وصیغت على سّنة اهللا ووالئه 

 احملض  اخلالص ؟
من تربة عجنت بدم من طه ره اجللیل، 
وجعل حبه أجر الرسالة اخلامتة، ومخرت بدم 

, وله سی د شباب أهل اجلّنة حب  اهللا وحب  رس
 ـ ص ّلى اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ حمم دودیعة 

 ؟السّنةلدى ُأمته املسلمة كما جاء يف 
فعلى هذین األصلني نتخذ حنن من تربة 
كربالء قطعًا ملعًا وأقراصًا نسجد علیها، 
كما كان فقیه السلف مسروق بن األجدع حيمل 
معه لبنة من تربة املدینة املنورة یسجد 

الرجل تلمیذ اخلالفة الراشدة، علیها، و
هبا، وحاشاه  السّنةفقیه املدینة، ومعلم 
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من البدعة، ففي أي من األصلني حزازة 
 القرآنوتعسف؟ وأي منهما یضاد نداء 
ـ ص ّلى الكرمي أو خيالف سنة اهللا وسنة رسوله 

؟ وأیه ما یستنكر  اهللا ع َلی ِه و آِلِه و س ّلم ـ
ن حكم العقل ویعد  بدعة؟ وأیه ما خروج ع

واملنطق واالعتبار؟ ولیس اختاذ تربة كربالء 
مسجدًا لدى الشیعة من الفرض احملتم، وال من 
 ،واجب الشرع والدین، وال مم ا ألزمه املذهب

وال یفر ق أي  أحد منهم منذ أو ل یومها 
يف  األرضبینها وبني غريها من تراب مجیع 

جواز السجود علیها، خالف ما یزعمه اجلاهل 
م وبآرائهم، وإن هو عندهم إال  استحسان هب

هو األوىل  ّملاعقلي لیس إال، واختیار 
بالسجود لدى العقل واملنطق واالعتبار 

 . فحسب كما مسعت 
وكثري من رجال املذهب یتخذون معهم يف 
أسفارهم غري تربة كربالء مما یصح السجود 
علیه كحصري طاهر نظیف یوثق بطهارته، أو 

 .جدون علیه يف صلواهتم مخرة مثله، ویس
وحنن نرى أّن األخذ هبذین األصلني القوميني، 

رعایة أمري احلیطة واحلرمة  إىلوالنظر 
ومراقبتهما، حيتم على أهايل احلرمني 

، والالئذین )مكة واملدینة(الشریفني 
جبناهبما، والقاطنني يف ساحتهما أن یتخذوا 
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من تربتهما أقرصًا وألواحًا مسجدًا هلم، 
ًا باألصلني وختلصًا من حرارة حصاة املسجد أخذ

الشریف القارصة أی ام الظهائر وشد ة 
الرمضاء، یسجدون علیها يف حضرهم، 
وحيملوا معهم مسجدًا طاهرًا مباركًا يف 
أسفارهم، سرية السلف الصاحل، نظراء 
الفقیه مسروق بن األجدع كما مسعت حدیثه، 

احلجاج الزائرین وید وجيعلوا يف ید تناول 
تلكم الدیار املقدسة من  إىلوالوافدین 

احلواضر االسالمیة، تقتنیها األ مة املسلمة 
مسجدًا هلا، يف احلضر والسفر، وتتخذها 
تذكرة وذكرى هللا ولرسوله وملهابط وحیه، 

لیها، إتذكرها رهبا ونبیها مىت ما ینظر 
وتشم ها وتستشم منها عرف التوحید 

بیوت املسلمني  والنبوة، وتكون نرباسًا يف
تتنور منها القلوب، وتستضيء بنورها 

 إىلاأللباب، ویتقرب املسلمون  ويلأفئدة ُأ
صقع وناحیة يف أرجاء العامل  ُكّلاهللا تعاىل يف 

بالسجود على تربة أفضل بقعة اختارها اهللا 
لنفسه بیت آمن، ودار حرمة وعظمة 

 .وكرامة، ولنبیه حرمًا ومضجعًا مباركًا 
ها دعایة كبرية قویة ُكّلهذه  وفیها وراء

، وإىل كعبة عبادته اإلسالم إىلعلمیة 
وعاصمته سنته، وصاحب رسالته، ذلك ومن 
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 .عند ربّ ه  لـهیعظم حرمات اهللا فهو خري 
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  خيرةكلمتنا األ

 
هذا حبنا وهذا حسیننا، وهذا مأمته، 
وهذه كربالؤه، وهذه تربته، وهي مسجدنا، 

تنا سرية نبینا واهللا ربنا، وسنتنا وسري
 .وسنته وهللا احلمد 

 َمَع َربََّنا ُیْدِخَلَنا َأن َوَنْطَمُع َحقِّـْال ِمَن َجاءَنا َوَما ِبالّلِھ ُنْؤِمُن َال َلَنا َوَما{
  ،)1(}الصَّاِلِحین اْلَقْوِم

 ُقُلوُبُھْم َلُھ َفُتْخِبَت ِبِھ َفُیْؤِمُنوا رَّبَِّك ِمن اْلَحقُّ َأنَُّھ اْلِعْلَم ُأوُتوا الَِّذیَن َوِلَیْعَلَم {
 . )2(}مُّْسَتِقیٍم ِصَراٍط ِإَلى آَمُنوا الَِّذیَن َلَھاِد اللََّھ َوِإنَّ

 

                                       
 . 84 :سورة املائدة)1(
 . 54: سورة احلج)2(
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  .هـ ، مكتبة احلرم املكي748ت
علي بن احلسن بن هبة  :تاریخ مدینة دمشقـ  28

هـ ، حتقیق علي شريي، طبع 571اهللا الشافعي ت
  .هـ ، دار الفكر ـ بريوت1405سنة

عمر بن شاهني  :تاریخ أمساء الثقاتـ  29
هـ ، حتقیق صبحي السامرائي، الطبعة 385ت

  .ةهـ ، دار السلفی1404األوىل
أمحد بن علي اخلطیب  :تاریخ بغدادـ  30

هـ ، حتقیق مصطفى عبد القادر 463البغدادي ت
هـ ، دار الكتب 1417عطا، الطبعة األوىل

  .العلمیة ـ بريوت
سلیمان بن خلیف بن  :التعدیل والتجریحـ  31

هـ حتقیق أمحد 474سعد الباجي املالكي ت
  .البزار

م د حم :تاج العروس من جواهر القاموسـ  32
هـ، مكتبة احلیاة ـ 1205مرتضى الزبیدي ت

  .بريوت
أمحد بن علي بن حجر  :تقریب التهذیبـ  33

هـ ، حتقیق مصطفى عبد القادر 852العسقالني ت
هـ ، دار الكتب 1415عطا، الطبعة األوىل

  .العلمیة ـ بريوت
تاریخ أبي الفداء املختصر يف أخبار ـ  34

اهنشاه إمساعیل بن علي بن حممود ش :البشر
م، دار 1997هـ ـ1417هـ ، الطبعة األوىل732ت
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  .الكتب العلمیة ـ بريوت
حمم د بن أمحد بن عثمان  :تاریخ االسالمـ  35

هـ ، حتقیق الدكتور عمر عبد 748الذهيب ت
م، دار 1987هـ ـ1407السالم، الطبعة األوىل

  .الكتب ـ بريوت
الفخر الرازي، الطبعة  :التفسري الكبريـ  36

م، دار إحیاء الرتاث 1995هـ ـ 1415األوىل
  .العربي ـ بريوت

احلسني بن حممود الفراء  :تفسري البغويـ  37
هـ ، حتقیق خالد عبد الرمحن 516البغوي ت

م، 2002هـ ـ1423ومروان سوار، الطبعة اخلامسة
  .دار املعرفة ـ بريوت

إمساعیل بن كثري  :تفسري القرآن العظیمـ  38
هـ 1420األوىل هـ ، الطبعة774الدمشقي ت

  .م، دار إحیاء الرتاث العربي ـ بريوت2000ـ
الدین النووي حمي  :هتذیب األمساء واللغاتـ  39
م، دار 2001هـ ـ1421وىلهـ ، الطبعة اال 676ت

  .الفكر ـ بريوت
حمم د بن علي بن  :ال االكمالمتكملة إكـ  40

هـ ، حتقیق الدكتور 680حممود ابن الصابوني ت
  .هـ 1377ة سنةمصطفى جواد، طبع

خبار تنزیه الشریعة املرفوعة عن األـ  41
هـ 963علي بن حمم د علي العراقي ت :الشنیعة

  .هـ 1378، طبع سنة
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التقیید ملعرفة الرواة والسنن ـ  42
حمم د بن عبد الغين بن أبي بكر  :واملسانید

  .هـ 629ت
 :مور اآلخرةالتذكرة يف أحوال املوتى وا ـ  43

، 671أبي بكر القرطيب ت حمم د بن أمحد بن
  .هـ ، دار الفكر ـ بريوت1412الطبعة األوىل

عبد الرمحن بن  :التحبري يف علم التفسريـ  44
هـ، الطبعة 911أبي بكر السیوطي ت

  .م، دار الفكر ـ بريوت2003هـ ـ1424الثانیة
 القنوجي حسن خانصدیق  :التاج املكللـ  45

  .، دار الكتب ـ بريوت1307ت البخاري
العز بن عبد  :تفسري العز  بن عبد السالمـ  46

، حتقیق عبد اهللا 660السالم السلمي الدمشقي ت
م، 1996هـ ـ1416بن إبراهیم، الطبعة األوىل

  .بريوت
یعقوب بن سفیان الفسوي  :تاریخ الفسويـ  47
  .، دار الكتب العلمیة ـ بريوت280ت

  
  

βجϖ  
عبد الرمحن حمم د بن  :اجلرح والتعدیلـ  48

، 1371هـ ، الطبعة األوىل327س الرازي تإدری
  .دار إحیاء الرتاث العربي ـ بريوت

حمم د بن أمحد  :اجلامع ألحكام القرآنــ  49
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هـ، حتقیق سامل مصطفى 671األنصاري القرطيب ت
م، دار 2000هـ ـ1420البدري، الطبعة األوىل

  .العلمیة ـ بريوت
د حمم  :جواهر الكالم يف مدح السادة األعالمـ  50

  .القراغويل البغدادي
حمم د  :جامع األصول يف أحادیث الرسولـ  51

هـ 606ي ترالشیباني املعروف بابن األثري اجلز
هـ 1418وىل، حتقیق أمين صاحل شعبان، الطبعة اال 

  .م، دار الكتب العلمیة ـ بريوت1998ـ
مام علي بن جواهر املطالب يف مناقب اإلـ  52

هـ ، 871دمشقي ت ال أمحدبن  حمم د: Βأبي طالب
وىل باقر احملمودي، الطباعة اال  حمم دحتقیق 

 .هـ ، جممع إحیاء الثقافة ـ قم1415
βحϖ  

أمحد بن  :صفیاءحلیة األولیاء وطبقات األـ  53
هـ، حتقیق مصطفى عبد 430عبد اهللا الشافعي ت

م، 2002هـ ـ1423القادر عطا، الطبعة الثانیة
  .دار لكتب العلمیة ـ بريوت

βخϖ  
أمحد بن عبد  :خالصة تذهیب هتذیب الكمالـ  54

هـ ، حتقیق جمدي منصور 923اهللا اخلزرجي ت
م، دار 2001هـ ـ1422الشوري، الطبعة األوىل
  .الكتب العلمیة ـ بريوت

عبد الرمحن بن أبي بكر  :اخلصائص الكربىـ  55
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  .، درا الكتب العلمیة ـ بريوت911السیوطي ت
βدϖ  

عبد  :ري باملأثورالدر املنثور يف التفسـ  56
هـ ، 911الرمحن بن أبي بكر السیوطي ت

م، دار الكتب 2000هـ ـ1421الطبعة األوىل
  .العلمیة ـ بريوت

حمم د بن أمحد بن عثمان الذهيب  :سالمدول اإلـ  57
هـ ، حتقیق حسن إمساعیل وحممود األرنؤوط، 748ت

  .م، دار صادر ـ بريوت1999الطبعة األوىل
معرفة أحوال صاحب دالئل النبوة وـ  58

هـ ، 458أمحد بن احلسن البیهقي ت :الشریعة
تعلیق عبد املعطي قلعجي، الطبعة 

م، دار الكتب العلمیة 2002هـ ـ1423الثانیة
  .ـ بريوت

βذϖ  
أبي احملاسن احلسیين  :ذیل تذكرة احلفاظـ  59

هـ ، دار إحیاء الرتاث ـ 748الدمشقي ت
  .بريوت

ن حممود املعروف حمم د ب :ذیل تاریخ بغدادـ  60
هـ حتقیق مصطفى عبد 643بابن النجار ت

هـ ، دار 1417القادر عطا، الطبعة األوىل
  .الكتب العلمیة ـ بريوت

عبد الرمحن  :الذیل على طبقات احلنابلةـ  61
هـ ، دار املعرفة ـ 795بن أمحد البغدادي ت
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  .بريوت
عبد الرمحن بن أبي  :ذیل طبقات احلفاظـ  62

هـ ، دار إحیاء الرتاث 911بكر السیوطي ت
  .العربي ـ بريوت

βزϖ  
عبد الرمحن بن  :زاد املسري يف علم التفسريـ  63

الرزاق  دهـ حتقیق عب597علي بن اجلوزي ت
م، دار 2001هـ ـ1422املهدي، الطبعة األوىل
  .الكتاب العربي ـ بريوت

βسϖ  
حمم د بن أمحد بن عثمان  :سري أعالم النبالءـ  64

، حتقیق شعیب األرنؤوط وحسني هـ 748الذهيب ت
هـ ، مؤسسة 1413أسد، الطبعة التاسعة

   .الرسالة ـ بريوت
حمم د بن یوسف الصاحلي  :سبل اهلدى والرشادـ  65

هـ ، حتقیق عادل أمحد عبد 942الشامي ت
هـ 1414املوجود وعلي حمم د معوض، الطبعة األوىل

  .، دار الكتب العلمیة ـ بريوت
محد بن احلسني بن علي أ :السنن الكربىـ  66

  .هـ ، دار الفكر ـ بريوت458البیهقي ت
أمحد بن شعیب بن علي بن  :سنن النسائيـ  67

هـ 1348هـ ، الطبعة األوىل303حبر النسائي ت
  .م، دار الفكر ـ بريوت1930ـ

حمم د بن عیسى بن سورة  :سنن الرتمذيـ  68



     المصادر                                                                                             
403 

  

هـ ، حتقیق عبد الوهاب عبد 279الرتمذي ت
  .، دار الفكر ـ بريوت1403سنةاللطیف، طبع 

سلیمان بن أشعث  :سنن أبي داودـ  69
هـ ، حتقیق سعید حمم د 275السجستاني ت

م، دار 1990هـ ـ1410اللحام، الطبعة األوىل
  .الفكر ـ بريوت

حمم د بن یزید القزویين  :سنن ابن ماجةـ  70
هـ ، حتقیق حمم د فؤاد عبد الباقي، دار 275ت

  .الفكر ـ بريوت
حمم د ناصر  :سلسلة األحادیث الصحیحة ـ 71

  .الدین االلباني، مكتبة املعارف ـ الریاض
الدارقطين  :سؤاالت احلاكم للدارقطينـ  72
هـ ، حتقیق موفق بن عبد اهللا الطبعة 385ت

م، مكتبة املعارف ـ 1984هـ ـ1404األوىل
  .الریاض

علي بن جعفر  :سؤاالت ابن أبي شیبةـ  73
قیق موفق عبد اهللا عبد هـ ، حت234املدیين ت

هـ ، مكتبة 1404القادر، الطبعة األوىل
  .املعارف ـ الریاض

 :سؤاالت محزة بن یوسف السهمي للدارقطينـ  74
محزة بن یوسف السهمي، حتقیق عبد اهللا بن عبد 

م، مكتبة 1984هـ ـ1404القادر، الطبعة األوىل
  .املعارف ـ الریاض

βشϖ  
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عبد  :فضیلشواهد التنزیل لقواعد الت - 75
هـ 500اهللا بن أمحد احلذاء احلنفي النیسابوري ت

، حتقیق الشیخ حمم د باقر احملمودي، الطبعة 
م، وزارة الثقافة واالرشاد 1990هـ ـ1411األوىل

  .ـ إیران
عبد احلي  :شذرات الذهب يف أخبار من ذهبـ  76

هـ ، حتقیق 1089بن أمحد بن حمم د احلنبلي ت
هـ 1419الطبعة األوىلالقادر عطا،  دمصطفى عب

  .، دار الكتب العلمیة ـ بريوت1998ـ
βصϖ  

 مسلم بن احلجاج بن مسلم :صحیح مسلمـ  77
هـ ، دار الفكر ـ 261النیسابوري ت القشريي

  .بريوت
حيیى بن شرف بن  :صحیح مسلم بشرح النوويـ  78

هـ ، الطبعة 676مري اخلرامي الشافعي ت
ـ  هـ ، دار الكتاب العربي1407الثانیة

  .بريوت
حمم د بن إمساعیل بن  :صحیح البخاريـ  79

هـ 1401هـ الطبعة سنة256إبراهیم البخاري ت
  .، دار الفكر ـ بريوت

حممود  :الصراط السوي يف مناقب آل النيبـ  80
  .بن حمم د بن علي الشیخاني، خمطوط

حمم د  :صحیح ابن حب ان برتتیب ابن بلبانـ  81
هـ ، حتقیق شعیب 354بن حب ان بن أمحد البسيت ت
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م، 1993هـ ـ1414رنؤوط، الطبعة الثانیةاأل
  .مؤسسة الرسالة ـ بريوت

βضϖ  
حمم د بن إمساعیل البخاري  :الضعفاء الصغريـ  82
هـ ، حتقیق حممود إبراهیم، الطبعة 256ت

  .هـ ، دار املعرفة ـ بريوت1406األوىل
حمم د بن عمرو بن موسى  :الضعفاء الكبريـ  83

هـ ، حتقیق عبد املعطي أمني 322العقیلي ت
هـ ، دار الكتب 1418قلعجي، الطبعة الثانیة

  .العلمیة ـ بريوت
βطϖ  

هـ ، 230حمم د بن سعد ت :الطبقات الكربىـ  84
  .دار صادر ـ بريوت

أبو عبد اهللا بن  :صبهانأطبقات احملدثني بـ  85
هـ ، 369حمم د بن جعفر املعروف بأبي الشیخ ت

بد احلق، الطبعة حتقیق عبد الغفور ع
  .هـ ، مؤسسة الرسالة ـ بريوت1412الثانیة

 526ت  حمم د بن أبي یعلى :طبقات احلنابلةـ  86
  .، دار املعرفة ـ بريوتهـ 

عبد الوهاب بن  :طبقات الشافعیة الكربىـ  87
هـ ، حتقیق مصطفى عبد 771علي السبكي ت

م، 1999هـ ـ1420القادر عطا، الطبعة األوىل
  .علمیة ـ بريوتدار الكتب ال

عبد الرحیم األسنوي  :طبقات الشافعیةـ  88
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هـ ، 1422، حتقیق كمال یوسف  طبع سنة772ت
  .م، دار الكتب العلمیة ـ بريوت2001

أمحد بن  :طرح التثریب يف شرح التقریبـ  89
هـ ، دار الفكر ـ 862عبد الرحیم العراقي ت

  .بريوت
ر عبد الرمحن بن أبي بك :اظطبقات احلف ـ  90

هـ 1414هـ ، الطبعة الثانیة911السیوطي ت
  .م، دار الكتب العلمیة ـ بريوت1994ـ

βعϖ  
عیون األثر يف فنون املغازي والشمائل ـ  91

حمم د بن عبد اهللا بن حيیى ابن سید  :والسري
  .هـ ، مؤسسة عز الدین734الناس ت

 علي  :ةالعلل الواردة يف األحادیث النبوی ـ  92
هـ ، حتقیق 385دارقطين تبن عمر بن أمحد ال

حمفوظ الرمحن زین اهللا السلفي،  الطبعة 
  .، دار طیبة ـ الریاض هـ1405األوىل

حمم د بن أمحد بن عثمان  :العرب يف خرب من غربـ  93
، حتقیق صالح الدین املنجد ، 748الذهيب ت

  .م، الكویت1948الطبعة الثانیة
حمم د بن شاكر بن أمحد  :عیون التواریخـ  94
  .، دار الكتب العلمیة ـ بريوت764كتيب تال

βفϖ  
أمحد بن  :فتح الباري شرح صحیح البخاريـ  95

هـ ، الطبعة 852بن حجر العسقالني ت علي 
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  .الثانیة، دار املعرفة ـ بريوت
هـ 764ابن شاكر الكتيب ت :فوات الوفیاتـ  96

، حتقیق علي حمم د بن یعوض وعادل أمحد، 
الكتب العلمیة ـ م، دار 2000الطبعة األوىل

  .بريوت
علي بن  :ة يف معرفة األئمةالفصول املهم ـ  97

هـ ، 855املالكي تابن الصباغ حمم د بن أمحد 
هـ ، 1422حتقیق سامي الغریري، الطبعة األوىل

  .دار احلدیث ـ بريوت
حمم د بن  :فیض القدیر يف شرح اجلامع الصغريـ  98

م، عبد الرؤوف املناوي، ضبط أمحد عبد الس ال
، دار الكتب 1994هـ ـ1415الطبعة األوىل

  .العلمیة ـ بريوت
جار اهللا حممود بن  :الفایق يف غریب احلدیثـ  99

هـ 1417هـ ، الطبعة األوىل583عمر الزخمشري ت
  .م، دار الكتب العلمیة ـ بريوت1996ـ

βقϖ  
 .كتاب اهللا تبارك وتعاىل{القرآن الكرمي}ـ  100

βكϖ  
الشیخ عب اس القمي  :الكىن واأللقابـ  101
 .هـ 1359ت

الكاشف يف معرفة من له روایة يف الكتب ـ  102
هـ 748حمم د بن أمحد بن عثمان الذهيب ت :الستة

، تعلیق وضبط حمم د عوامة وأمحد حمم د منر، 
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هـ ، دار القبلة للثقافة 1413الطبعة األوىل
  .االسالمیة

أبي عمرو خلیفة بن  :كتاب الطبقاتـ  103
هـ ، حتقیق سهیل زكار دار الفكر 240اخلیاط ت
  .ـ بريوت

أمحد بن  :كتاب العلل ومعرفة الرجالـ  104
هـ حتقیق الدكتور وحي اهللا 241حمم د بن حنبل ت

هـ ، املكتب 1408بن حمم د، الطبعة األوىل
  .االسالمي ـ بريوت

حمم د بن حب ان بن أمحد : كتاب الثقاتـ  105
، جملس 1393هـ ، الطبعة األوىل354البسيت ت

دائرة املعارف العثمانیة ـ حیدر آباد 
  .الدكن

كتاب اروحني من احملدثني والضعفاء ـ  106
حمم د بن حب ان بن أمحد البسيت  :واملرتوكني

  .هـ ، حتقیق حممود إبراهیم زید354ت
أمحد بن عبد  :الكامل يف ضعفاء الرجالـ  107

هـ ، حتقیق سهیل 365اهللا بن عدي اجلرجاني ت
هـ ، دار الفكر 1409ر، الطبعة الثالثةزكا

  .ـ بريوت
 :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونـ  108

هـ ، دار إحیاء الرتاث 1067حاجي خلیفة ت
  .العربي ـ بريوت

حمم د بن أبي یعقوب  :كتاب الفهرستـ  109
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  .هـ ، حتقیق رضا جتدد438املعروف بالوراق ت
تلط من الكواكب النريات يف معرفة من اخـ  110

حمم د بن أمحد بن حمم د بن  :الرواة الثقات
هـ ، حتقیق محدي عبد اید 929یوسف الذهيب ت

هـ ، مكتبة 1407السلفي، الطبعة الثانیة
  .النهضة العربیة ـ بريوت

عبد الرمحن بن علي بن  :كتاب املوضوعاتـ  111
هـ ، حتقیق عبد الرمحن حمم د 597اجلوزي ت

، املكتبة السلفیة 1386عثمان، الطبعة األوىل
  .ـ املدینة املنورة

علي بن حمم د بن حمم د  :الكامل يف التاریخـ  112
  .الشیباني، دار صادر ـ بريوت

هـ 841برهان الدین احلليب ت :الكشف احلثیثـ  113
هـ 1407، حتقیق صبحي السامرائي الطبعة األوىل

  .م، بريوت1987ـ
بن علي  :كشف الغم ة يف معرفة األئمةـ  114

  .هـ ، دار األضواء ـ بريوت693عیسى االربلي ت
بن  علي  :كنز العم ال يف سنن األقوالـ  115

، ضبط بكري حیان  هـ975حسام الدین اهلندي ت
م، مؤسسة 1989هـ ـ1409وصفوة السقا، طبع سنة

 .الرسالة ـ بريوت
βلϖ  

أمحد بن علي بن حجر  :لسان املیزانـ  116
، 1390الثانیةهـ ، الطبعة 852العسقالني ت
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  .مؤسسة االعلمي ـ بريوت
مجال الدین بن مكرم بن  :لسان العربـ  117

هـ ، قم ـ 1405هـ ، طبع سنة711منظور ت
  .إیران

βمϖ  
هـ 241أمحد بن حمم د بن حنبل ت :مسند أمحدـ  118

  .، دار صادر ـ بريوت
یاقوت بن عبد اهللا احلموي  :معجم البلدانـ  119

یاء الرتاث العربي هـ ، دار إح626الرومي ت
  .ـ بريوت

 :املختصر احملتاج من تاریخ ابن الدبیثيـ  120
هـ ، حتقیق مصطفى 637حمم د بن سعید الدبیثي ت

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة ـ 
  .بريوت

حمم د بن  :میزان االعتدال يف نقد الرجالـ  121
هـ ، حتقیق علي 748أمحد بن عثمان الذهيب ت

  .دار املعرفة ـ بريوت حمم د البجاوي،
أمحد بن عبد اهللا بن صاحل  :معرفة الثقاتـ  122

، مكتبة 1405هـ ، الطبعة األوىل261العجلي ت
  .الدار باملدینة املنورة

مشاهري علماء األمصار أعالم فقهاء ـ  123
هـ 354حمم د بن حب ان بن أمحد البسيت ت :قطاراأل

، حتقیق مرزوق علي إبراهیم، الطبعة 
  .هـ ، دار الوفاء ـ بريوت1411األوىل
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حمم د بن  :املستفاد من ذیل تاریخ بغدادـ  124
حممود بن احلسن بن هبة اهللا املعروف بابن 

هـ ، حتقیق مصطفى عبد القادر 643النجار ت
هـ ، دار الكتب 1417عطا، الطبعة األوىل

  .العلمیة ـ بريوت
املستدرك على الصحیحني وبذیله تلخیص ـ  125

حمم د بن حمم د احلاكم النیسابوري : املستدرك
هـ ، حتقیق یوسف املرعشلي، دار املعرفة 405ت

  .ـ بريوت
عمر رضا كحالة، معاصر،  :معجم املؤلفنيـ  126

  .دار إحیاء الرتاث العربي ـ بريوت
علي بن  :جممع الزوائد ومنبع الفوائدـ  127

هـ 1408هـ ، طبعة سنة807أبي بكر اهلیثمي ت
  .لكتب العلمیة ـ بريوتم، دار ا1988ـ

سلیمان بن  :مسند أبي داود الطیالسيـ  128
داود بن اجلارود الفارسي الشهري بأبي داود 

  .هـ ، دار احلدیث ـ بريوت204الطیالسي ت
 حمم د بن علي  :من له روایة يف مسند أمحدـ  129

هـ ، حتقیق الدكتور عبد 765بن محزة احلسیين ت
األوىل، جامعة املعطي أمني قلعجي، الطبعة 

  .    سالمیة ـ كراتشيالدارسات اإل
بن موسى بن حمم د شفیع  علي  :مرآة الكتبـ  130
هـ ، حتقیق حمم د علي احلائري، الطبعة 1330ت

  .هـ ، صدر ـ قم1414األوىل
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أمحد بن حمم د بن حنبل، حتقیق  :مسند أمحدـ  131
الشیخ شعیب األرنؤوط، الطبعة 

ؤسسة الرسالة ـ م، م1999هـ ـ1420الثانیة
  .بريوت

حمم د بن أمحد بن عثمان  :املغين يف الضعفاءـ  132
هـ حتقیق حازم القاضي، الطبعة 748الذهيب ت

م، دار الكتب العلمیة ـ 1997هـ ـ1418األوىل
  .بريوت

عبد  :مماملنتظم يف تواریخ امللوك واأل ـ  133
هـ ، حتقیق سهیل 597اجلوزي ت الرمحن بن علي 
م، دار الفكر ـ 2000هـ ـ1420ةزكار، طبع سن

  .بريوت
أمحد بن حمم د بن حنبل، حتقیق : مسند أمحدـ  134

  .أمحد حمم د شاكر، دار صادر ـ بريوت
عالء  :املستفاد من ذیل تاریخ بغدادـ  135

الدین مغلطاي بن فلیج بن عبد اهللا احلنفي 
هـ ، حتقیق حمم د عادل بن حمم د ، الطبعة 762ت

م، الفاروق للطباعة 2001هـ ـ1422األوىل
  .والنشر

حمم د بن أمحد  :مساء واألنساباملشتبه يف األـ  136
  .هـ ، دار الفكر ـ بريوت748بن عثمان ت

عبد اهللا بن  :مرآة اجلنان وعربة الیقظانـ  137
هـ 1413أسعد بن علي الیافعي، طبع سنة

  .م، دار الكتب االسالمي1993ـ
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اهللا احلموي یاقوت بن عبد  :معجم األدباءـ  138
  .م1979هـ ـ1399هـ ، طبع سنة626الرومي ت

أمحد بن عبد  :خمتصر طبقات علماء احلدیثـ  139
  .740اهلادي املقدسي ت

موفق بن أمحد اخلوارزمي  :مقتل احلسنيـ  140
هـ ، حتقیق حمم د السماوي الطبعة 568ت

  .هـ ، أنوار اهلدى ـ قم1418األوىل
، 276وري تابن قتیبة الدین :املعارفـ  141

  .حتقیق ثروت عكاشة، دار املعارف ـ القاهرة
أمحد بن حمم د القسطالني  :املواهب اللدنیةـ  142
  .، دار الشرف ـ بريوت923ت

عبد اهللا بن حمم د بن أبي شیبة  :املصنفـ  143
، حتقیق سعید اللحام، الطبعة 235الكويف ت

  .م، دار الفكر ـ بريوت1989هـ ـ1409األوىل
عبد الرزاق بن ّمهام الصنعاني  :نفاملصـ  144
  .، حتقیق حبیب الرمحن األعظمي211ت

حمم د بن عبد اهللا  :مشكاة املصابیحـ  145
التربیزي، حتقیق حمم د ناصر الدین االلباني، 

م، املكتب 1985هـ ـ1405الطبعة الثانیة
  .االسالمي ـ بريوت

سلیمان بن أمحد الطرباني  :املعجم األوسطـ  146
هـ 1415حتقیق دار احلرمني ، طبع سنة هـ ،360ت
  .م، احلرمني ـ مكة1995ـ

حمم د بن عبد اهللا  :معرفة علوم احلدیثـ  147
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، حتقیق جلنة إحیاء 405احلالكم النیسابوري ت
هـ 1400الرتاث العربي، الطبعة الرابعة

  .م، دار اآلفاق ـ بريوت1980ـ
حمم د بن عبد اهللا  :املعیار واملوازنةـ  148

هـ ، حتقیق حمم د باقر احملمودي 220يل تاملعتز
  .م1081هـ ـ1402الطبعة األوىل

بن املثىن  أمحد بن علي  :ىمسند أبي یعلـ  149
هـ ، حتقیق حسني سلیم أسد، الطبعة 307ت

  .م، دار املأمون1992هـ ـ1412األوىل
 :موارد الضمآن إىل زوائد  ابن حب انـ  150
قیق حسني هـ ، حت807بن أبي بكر اهلیثمي ت علي 

م، دار 1990هـ ـ1411سلیم أسد، الطبعة األوىل
 .الثقافة العربي

  
βنϖ  

جمد الدین أبي  :النهایة يف غریب احلدیثـ  151
هـ ، 606السعادات املبارك بن حمم د اجلزري ت

حتقیق حممود حمم د الطناجي وطاهر أمحد الزاوي، 
ش، مؤسسة إمساعیلیان ـ 1364الطبعة الرابعة

  .قم
 :ب الرایة يف ختریج أحادیث اهلدایةنصـ  152

، حتقیق أمين صاحل، 762مجال الدین الزیلعي ت
م، دار احلدیث ـ 1995هـ ـ1415الطبعة األوىل

  .القاهرة
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احلسني بن  :نزهة الناظر وتنبیه اخلاطرـ  153
، حتقیق القرن اخلامس حمم د بن احلسن احللواني ت
 ، الطبعةعجل اهللا فرجهمدرسة اإلمام املهدي 

  .هـ ، إیران ـ قم1408األوىل
یوسف بن تغري بردي  :النجوم الزاهرةـ  154

هـ ، املؤسسة العامة للطباعة 874األتابكي ت
  .والتألیف ـ مصر

نظم درر السمطني يف فضائل املصطفى ـ  155
حمم د بن یوسف بن  :والسبطني واملرتضى والبتول
هـ 1377األوىل هـ الطبعة 750احلسن الزرندي ت

  .م1958ـ
ϖهβ  

إمساعیل باشا البغدادي  :هدیة العارفنيـ  156
هـ ، دار إحیاء الرتاث العربي ـ 1339ت

  .بريوت
أمحد بن علي بن حجر  :هدى الساريـ  157

هـ ، الطبعة الثانیة، دار 852العسقالني ت
  . املعرفة ـ بريوت

  
βوϖ  

صالح الدین خلیل بن  :الوايف بالوفیاتـ  158
قیق أمحد األرنؤوط هـ ، حت764ایبك الصفدي ت

م، دار 2000هـ ـ1420وتركي مصطفى طبع سنة
  .إحیاء الرتاث العربي ـ بريوت
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ابن  :وفیات األعیان وأنباء الزمانـ  159
هـ ، حتقیق إحسان عب اس، دار 681خلكان ت

  .الثقافة ـ بريوت
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