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وِر أَنُْفِسنَا َوِمْن َسيِّ  ئَاِت أَْعَماِلنَا َمْن يَْهِدِه إِنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه، نَْحَمُدُه َونَْستَِعينُُه َونَْستَْغِفُرُه، َونَُعوذُ ِباللَِّه ِمْن ُرشُ

يَك َلُه َوأَنَّ ُمَحمَّ اللَُّه َفال  ًدا َعبُْدُه ُمِضلَّ َلُه َوَمْن يُْضِلْل َفال َهاِدَي َلُه َوأَْشَهُد أَْن ال إَِلَه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َرشِ

 : َوَرُسولُُه، َوَصِفيُّه وَخِليلُه، وِخَ�تُه ِمْن َخْلِقِه وَحِبيبُه

}{يَا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا اتَُّقوا اللَّ   ). 102: 3، (آل عمران؛ َه َحقَّ تَُقاِتِه َوال تَُموتُنَّ إِال َوأَنْتُْم ُمْسِلُموَن

ا ِرَجاالً {يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمنُْهمَ 

}َكِث�ًا َوِنَساًء َواتَُّقوا ا  ).1: 4، (النساء؛ للََّه الَِّذي تََساءلُوَن ِبِه َواألْرَحاَم إِنَّ اللََّه َكاَن َعَليُْكْم َرِقيبًا

نُوبَُكْم َوَمْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوُقولُوا َقْوالً َسِديًدا* يُْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَْغِفْر َلُكْم ذُ {

 ). 71ــ 70: 33، (األحزاب؛ }اللََّه َورُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًمايُِطِع 

ٍد، َصىلَّ اللَُّه َعَليِْه وَعَىل آله َوَسلََّم، « َوَرشُّ األُُموِر إِنَّ َخْ�َ اْلَحِديِث ِكتَاُب اللَِّه، َوَخْ�َ اْلَهْدِي َْهْدِي ُمَحمَّ

 ».َلةٌ ُمْحَدثَاتَُها، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضال

عىل نبينا محمد، وعىل آله الطيب� الطاهرين، وصحبه  الدائمةوالصالة والسالم والتربيكات التامة  

 الللص� الجاهدين، وهو األسوة الحسنة، نعم األسوة، ونعم القدوة. 

 

ا بَْعدُ  الزالزل هناك (: )نجد( حول ،الصحي،، التفق عىل صحته حديثالفقد كثر الجدل مؤخراً حول : أَمَّ

ل يف وسط نجد(: ل، وهل القصود النطقة الوهورة العلومة السماةوبها يطلع قرن الشيطان ،والفتن

وااد الط� بلة أن الدواف  واألهواء الذهبية،  الجزيرة العربية، أم أنها (نجد العراقل، كما يزعم البعض.

 والطائفية، بل والقبلية والجهوية، دخلت يف الوضوع وأوشكت أن تفسده.

 

 : ولتررير السألة والخروج بها من الشبهات والظنون إىل مرتبة القطع واليق� ال بد

، ونسبتها إىل الجغرافية بعضها ببعضمن معرفة الواق  الح  للمناقق السماة بذلك وعالقتها : أوالً 

 ً  ؛موق  الدينة النبوية النورة الرشيفة جغرافيا

 

U ً ال تبقى يف Uل بحيث UالعراقUل وكذلك (UنجدUللتسمية بـ( ياستجالء العني اللغوي واألصل التاريل: Uثانيا

 ل؛UالعراقUعىل ( )UنجدU(، ومدي انطباق لفظة Uمعانيها أي شبهة
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 ً لتعر  عىل اللف  النبوي العصوم، عىل أن الحديث بكافة قرقه دراسة موبعة لمن دراسة وال بد : ثالثا

التجديد اإلسالمي، (ملحق أصول  لحزبيكون ذلك وفق القواعد التي أصلناها يف البيان التأسي  

 : األحكام، وقواعد االستنباطل، حيث قلنا

Uمرويات السنة إال إذا ثبتت ال يرل االستشهاد، وال تقوم الرجة، بنص من : )4( [مـــادة

 صرته ونسبته إىل النبي، صىل الله عليه وعىل آله وسلم، إما ثبوتاً يقينياً قاطعاً بالتواتر، أو بأن

ً يتجاوز كل شك معقول، أو مطعن مقبول، أو علة قادحة. كما ال يرل  يكون قد ثبت ثبوتا

االستشهاد بخرب ثابت صريح إال بعد استيعاب كل طرق روايته، وتررير جميع ألفاظه، لتعي� 

 اللفا الثابت الصريح، أو الستنباا العنى الثابت الشرتك ب� الطرق والروايات. 

Uواحداً متصالً، عىل مرتبة ال بد من اع: )5( مـــادة ً تبار نصوص الكتاب والسنة جميعها نصا

واحدة من الرجية ومن وجوب الطاعة لها جميعها. فال يجوز إعمال نص وإهمال آخر مطلقاً، 

وال يرل تقديم نص عىل نص آخر أبداً، إال بربهان من النصوص نفسها، أو لرضورة حس أو 

 عقل.

Uنصوص جميعها عىل عمومها وإطالقها، فال يرل تخصيص ال بد من إمضاء ال: )6( مـــادة

البيان التأسييس : ... إلخ (راجع.شئ منها أو تقييده إال بربهان منها، أو برضورة حس أو عقل.

 .)]لتنظيم التجديد اإلسالمي

 .لزم باستقصاء األحاديث األخرا التعلقة بالوضوعت فهذه القواعد

 

U ً عىل من : هل هي لكل األامنة، أم ألامنة ملصوصة فقط، وإن أمكن: تحرير انطباق األحاديث: Uرابعا

 تنطبق؟!

 

 البرث األول: | فصل

Uبالنسبة للجزئية األوىلU :  أن األحاديث الرشيفة تتحد  عن اليمن، والوام، ونجد، والرشق، وربما نالح

، صىل الله عليه وعىل آله وسلم، أبان إقامته يف قد تلف  بها النبييزعم أنه . وكلها عن (العراقل، و(مرصل

، رة، وما حولهاو بالنسبة للمدينة الن: (أو حولهال، فالرشق إذاً رضورة هوالدينة النبوية الرشيفة النورة 

  .وال بد

ً عىل خط عرض مدار الرسقانالنبوية الرشيفة النورة والدينة  . وإذا أردت الدقة التناهية تق  تقريبا

 : بعينه موق  الحراب الرشيف (أو النرب الرشيفل الجغرايف فإليك

 (24°28'02.78"N; 039°36'40.35"E) = 28.0463°24ل'N; 39°36.6725'E) = 

(24.4674389°N; 39.6112083°E) 

 .الرشيفل بعينه البيتالرشيف (أو  القربموق  و 
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(24°28'3.21"N; 39°36'41.18"E) = 28.0535°24ل'N; 39°36.6863'E) = 

(24.4675583°N; 39.6114389°E) 

من يونيول فيكون مرشق  23يف قمة الصيف (حوايل   الدينة النورةلذلك فإن الومس تتعامد عىل

وإذا أردت الدقة فإليك الزاوية السمتية لرشوق . قليالً  الرشق الجغرايف شمالالومس، يف رأي الع�، 

درجة. (الزاوية السمتية تقاس  296: بزاوية سمتية مقدارهادرجة. وكذلك يكون غروبها  64: الومس

ً م  عقارب الساعة ن . فمرشق )درجة 360صفر إىل : حو الرشق، منمن الومال الجغرايف، دورانا

، ولكنه منحر  نحو الومال )درجة 90: وااويته السمتية( الومس يف الصيف ليس هو الرشق الجغرايف

، يف رأي الع�، هو الجنوب مرشقهاديسمربل فيكون  23: الوتاء (حوايلأما يف حضيض  درجة. 26بنحو 

درجة.  116: آنذاك وإذا أردت الدقة فإليك الزاوية السمتية لرشوق الومس تقريباً. الرشقي الجغرايف

 درجة. 244: وكذلك يكون غروبها بزاوية سمتية مقدارها

 

  :افية والساقر، لذلك نتوق ولكن جمهور اللاقب� ال يتعاملون م  اللرائط الجغر 

)1(-  ً بومال خفيف، لذلك فإن  عىل (الرشقل النحر أن يطلق اإلنسان العامي لفظة (الرشقل أيضا

. ولا كان بزاوية معقولة )نحرا  شماالً (يف اتجاه الومال الرشقيالحزم واالحتياط يوجب السماح باال 

درجة، فإنه من الستبعد أن  بأرب  وست�الحض  الصيفيالومال الجغرايف الحض يبعد عن الرشق 

 14هذه السافة الزاوية أي نحو أو خمس  رب يتساهل الناس فيدخلوا يف مفهوم (الرشقل ما يجاوا 

وإال دخلنا منطقة الومال من الرشق الجغرايف الحض،  40أي بما مجموعه  ،تجاه الومالإضافية درجة 

 ؛الرشقي بال شبهة

بحيث يبدوا مرشق الومس منحرفاً  تقريباً عىل خط عرض مدار الرسقانأنه نظراً لوقوع الدينة  -)2(

ً ما وقت الزوالل، ولقلة معلومات  إىل الجنوب يف أكثر أيام السنة (بحيث تكون الومس جنوبية شيئا

ربما ظن الناس الجغرافية، نتوق  أن يلتبس موق  العراق عىل كث� من الناس بالومال الرشقي؛ و 

 بعضهم أن العراق يف رشق الدينة؛

 

وهو اللط  ،درجة 52: بزاوية سمتية مقدارها يالرفقة يتض، أن اللط الحدِّ والرسوم ط ائوبتأمل اللر 

ولعله أقيص ما يمكن أن ل، م، وهو رشق محتدرجة فقط 83بزاوية  الرشق بومالالمتد من الدينة إىل 

ى رشقاً حتى من أقل العوام وربما عده البعض رشقاً شمالياً وال لوم عليهم يف تجاهات، معرفة باال  يَُسمَّ

ً يمر يف الكويت (وهي من والية البرصة عىل التحقيقل، العراق، وإنما وسط ال يمر أصالً يف  ذلك،  مارا

: وهي الناحية العروفة باسمأيران، رشق ثم يستمر نحو شمال البرصة،  منطقةجنوب أقىص ب

ً )خراسان( ماراً بومال ، تركمانستان، وأوابكستان، وقاجيكستان، وقرغيزيا: بالد ما وراء النهرب ، مارا

الص� يدخل ثم  ،فمنغولياويعود فيغادرها،  ،الص�يدخل ، ثم تركستان الرشقية التي تحتلها الص�
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، ال يكاد يفلت اليابانإىل منتصف بالد  ، تقريباً،حتي يصلكوريا عابراً ويعود فيلرج منها، مرة أخرا، 

 .الطورانيةالرتكية منه يشء من ديار الوعوب 

 

، بعينها )درجة 52: مقدارهاالسمتية ( وسو  يتب� قريباً، إن شاء الله تعاىل، مسوغ تحديد هذه الزاوية

اآلن أن نقول أنه  وحسبناوذلك عند مناقوة قرق وألفاظ حديث عبد الله بن عمر، ريض الله عنهما. 

ً بعد  اللط النطلق من الحراب الرشيف حيث كان النبي، صىل الله عليه وعىل آله وسلم، يقف خطيبا

معلوم ًمَعلَّم بعالمات حسية أثرية محفوظة، موقعه ، و الصالة، أو يرتقي النرب الرشيف الالصق لصاله

ً علم يق� مسكن أم الؤمن� عائوة، . و وسالمه عليهابمسكن أم الؤمن� عائوة، رضوان الله  ، مارا

القرب و (بعينه، القرب الرشيف  بيتها الذي يق  فيه، فهو كذلك ، معلوم بيق�رضوان الله وسالمه عليها

أحفاد مسيلمة الكذاب أو لعلهم أحفاد  –، التي يحتال آل سعود تحت القبة اللرضاءيق  حالياً الرشيف 

اللط النطلق من فاعتمدنا  بالغنا يف االحتياال. وقد وإاالتها من الوجودلهدمها، هذه األيام  – اليهود

 ً ، حتى ال سكن أم الؤمن� عائوة، رضوان الله وسالمه عليهاالطر  الومايل لب الحراب الرشيف مارا

 يحتم مكابر بأننا نحتال إلخراج العراق، أو غ�ه، من منطقة (الرشقل الذمومة؛ 

الطر  الومايل للقبة اللرضاء، وهو يف الحقيقة أبعد نحو الومال من الطر  موق  إحداثيات  إليكو 

 ، حسما ألي جدل أو مماحكة: سكن أم الؤمن� عائوةالومايل ل

 

(24°28'3.37"N; 39°36'41.18"E) = 28.05616°24ل'N; 39°36.6863'E) = 

(24.4676028°N; 39.6114389°E) 

 

ُ ، من إنسان هذا التحديد الدقيق حدود جزير العرب إال بفراسخ قليلة إىل برصا الوام،  يلرج مني، لم مِّ أ

، أمر خارق للعادة عند التأمل واللرائط الجغرافية الدقيقة يف عصور ما قبل الساحة الجيوديسية

عليه وعىل آله الصالة بأبي هو وأمي، آية له، وبرهان من براه� صدق نبوته،  –شك  بال –النصف؛ وهو 

 الم.والس
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 : مالحظات

 الومال الجغرايف يق  إىل يم� الصفحة؛ــ )1(

يبدوا موق  الحراب، وكذلك القرب الرشيف يف صورة ــ )2(

(أعاله، ل مبارشة، Earthــ Googleالأخوذة بربنامم (جوجل 

إيل اليم�ل كأنها يف غ� مواقها. هذا وهم نوأ من ميل الزاوية 

ليسارل ااألصلية عند التصوير. أما خريطة جوجل (أعاله، إيل 

. هذه مأخوذة من برنامم الحساب الذكور يف فهي الدقيقة

البحث، هو يستلدم خرائط، وصور، جوجل، بطريق غ� 

 ؛مبارش

وهو  ،وذة من برنامم الحسابالصورة إىل اليسار مأخــ )3(

 : (الح  اإلااحة الوهميةل. أدناهالذكور  يف الوق 

0TUhttp://geographiclib.sourceforge.net/s
cripts/geodــ google.htmlU0T 
 

 

 

http://geographiclib.sourceforge.net/scripts/geod%20-%20google.html
http://geographiclib.sourceforge.net/scripts/geod%20-%20google.html
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ي من الحراب الرشيف إىل مرشق هي المتداد اللط الحدِّ (األسفل إىل اليم�ل وآخر الصور الدرجة أعاله 

فرشق الدينة  درجة. 116: الومس الوتوي، وهو أقىص الوارق إىل الجنوب، بزاوية سمتية قدرها

يف السافات البارشة  ،(نجدل، أي نجد جزيرة العرب العروفة معظمالنبوية الرشيفة النورة يضم 

 رمان ومكرانوك خواستانو  األهواا وأصفهان . ويضموظفار اليمامة والبحرين، وحتى عمان: القريبة

 غرب لشماو ، وبالد ما وراء النهر، )أفغانستانبعض وبعض هذا يتداخل م  (خراسان وسجستان و 

 الدا البعيد. يف الص�، وبالد الرتك (ومنهم الغول والتتارل

فالعراق . هي الحقائق الحسية القاقعة، التي ال يجوا إغفالها وتجاواها، وال بحال من األحوالهذه 

ُ ليس إىل الرشق من الدينة، ولكن  يق  يف شمال (الوصل، وما حولهال الومايل  ثلثهالعرو  هو قطعا

 –ووسطه (بغداد والكوفة والحلة ، )درجات 15: بزاوية سمتية قدرها( ة النبوية الرشيفة النورةالدين

ً : وهي  ةل؛ وثلثهدرج 26: بزاوية سمتية قدرهاوالرماديل يف الومال بومال رشقي خفيف (ــ بابل قديما

 45: بزاوية سمتية قدرهااللالص ( يف الومال الرشقيبالكاد يق  (البرصة وما حولهال الجنوبي 

 : ، كما يظهر من الصور اآلتية)درجات

 

 
 



قرن الشيطان :نجد  

9 
 

كانوا ال يعرفون إال أن ، والسالم الصالةوعىل آله عليه وحتى لو بالغنا فقلنا أن أهل الدينة عىل امنه، 

ل، وأنهم كانوا ال ب وشمال (أو شامل، وجنوب (أو يمناألرض كلها إنما تنقسم فقط إىل رشق وغر 

لو تواقحنا وكابرنا واعمنا يعرفون مفاهيم (الومال الرشقيل أو (الومال الغربيل، ... إلخ، أصالً، حتى 

ى شماالً،  45ذلك، لوجب علينا أن نعتمد اللط بزاوية  ب� الومال والرشق مثالً، فاصالً ب� ما يسمَّ

لا دخل يف مفهوم (الرشقل إال البرصة وما حولها،  ورشقا (وال يتصور أو يعقل خيار غ� هذا أصالًل،

ً ، (يتوجب اعتبار معظمه من (الوماللوهو جزء ضئيل ال يبلغ عرش مساحة العراق الذي   :)شاما

 

 
 

[نجد : اإلمام اللطابيبطالن قول ومهما تساهلنا يف تحديد االتجاهات،  حال،  كل، عىلوبهذا يظهر لك

من جهة الرشق. ومن كان بالدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مرشق أهل الدينة]، ثم قال 

 ً [وأصل النجد ما ارتف  من األرض وهو خال  الغور فإنه ما انلفض منها وتهامة كلها من : بعدها فورا

 .اإلمام اللطابيالغور ومكة من تهامة]، انتهى كالم 

 

 ... إلخل، وأصل النجد ما ارتف  من األرض وهو خال  الغور: (اإلمام اللطابي الثانيةة جمل: فنقول

 صواب، وهي تنقض كالمه األول، كما سيظهر قريباً، إن شاء الله.
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وهو برهان عىل حرالة العلومات الجغرافية أيام الخطابي، خطأ مرض، فاألوىل  فقرتهأما و 

به هواه  صاحب بدعة وهوى، جمحمكابر وقح، أو كذاب أرش، إال  ، يف أزماننا هذه،ال يقول بهو 

أمثلة هذا  ومن. لم يستطع تمييز يمينه من شماله، عياذاً باللهف :فسد دماغهاختل عقله، و  حتى

ً الهوا الجام، الذي يجعل  أحد مقلدة األلباني، العظم� له إىل درجة التقديس، يف  هقالما  الشمال غربا

 - األلباني العرص ومردث السنة، أسد شيلنا ]: [قال)1/349( الفتن وآثار أحاديث يف كتاب [العراق

 أن واعلم«: نصه ما صّحته وبيان السابق، وقاص أبي بن سعد حديث تلريجه بعد - تعاىل الله رحمه

 للمدينة بالنسبة الومالية الغربية الجهة يف يقعون ألنهم الوام؛ أهل الحديث هذا يف الغرب بأهل الراد

 أحمد اإلمام الحديث فرس وبهذا الرشيف، الحديث بهذا - والسالم الصالةعليه  – نطق فيها التي النورة

 507 ،27/41و 7/446( »الفتاوا« من مواض  عدة يف تيمية ابن اإلسالم شيخ وأيده، الله رحمه -

 شمال يف اليوم العروفة) الغرب( ببالد العارصين من فرسه من النجعة أبعد وقدل، 552 ،28/531و

ً يف ، اإلسالم] وشيخ السنة إلمام ملالفته م  له؛ سلف ال مما ألنه إفريقيا؛ وقد نسفنا هذا القول نسفا

ل حيث حررنا معنى: (أهل الغربل، و(الجند مناقب مرصبشائر النرص، بصلب بحثنا العنون: (

 الغربيل، وألحقناه بكامله يف ذبل يحثنا هذا، فل�اج .

 

ً يظهر لك  وما أسلفنا (أكمل : يف رسالته العنونةحكيم محمد أرش  سندهو الويخ بطالن قول أيضا

(مقصود األحاديث أن البالد الواقعة يف جهة : البيان يف رشح حديث نجد قرن الويطانل، حيث قال

ومركز الكفر واإللحاد، ومصدر االبتداع والضالل،  ،الرشق من الدينة النورة، هي مبدأ الفتنة والفساد

فانظروا يف خريطة العرب بنظر اإلمعان، يظهر لكم أن األرض الواقعة يف رشق الدينة إنما هي أرض 

 !!العراق فقط موض  الكوفة والبرصة وبغدادل

خف أمامنا، وال ترتاج كب� نظر وإمعان للركم عىل قوله بالس طائها هي الخر : ونحن نقول

 العور والعميان! رسمهاوالتهافت والبطالن. فلعل الشيخ حكيم سندهو استخدم خريطة 

 

ً لزعم الويخ  أن (العراقل هو الراد عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الويخ وال صحة أيضا

هو (إن الراد بالرشق ونجد يف هذا الحديث وأمثاله : بالرشق ونجد الذي ورد ذمه يف الحديث فقال

  .وأشار إىل العراقل: العراق؛ ألنه يحاذي الدينة من جهة الرشق، يوضحه أن يف بعض قرق هذا الحديث

، إنما قاال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الويخو  حكيم محمد أرش  سندهو: وهذان الويلان

األلباني  وااد عليهما، الدموية الارقةالغالية  للدفاع عن فرقتهم الوهابية يائسة فاشلةذلك يف محاولة 

]: )5/305سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ([ يف  حيث اعرت  بدوافعه رصاحة

البتدعة الرارب� الصحي، وذكر قرقه وبعض ألفاظه ألن بعض  وإنما أفضت يف تلريم هذا الحديث[

عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد يف يطعنون يف اإلمام محمد بن  عن التوحيد للسنة والنررف�

وجهلوا أو االسم،  العربية، ويحملون الحديث عليه باعتباره من بالد (نجدل العروفة اليوم بهذا الجزيرة
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أكثر طرق ، وإنما هي (العراقل كما دل عليه تجاهلوا أنها ليست هي القصودة بهذا الرديث

ولكن يأبى الله إال ]؛ لطابي وابن حجر العسقالني وغ�همال ، وبذلك قال العلماء قديما كاإلمامالرديث

َُّه : باألدلة الحسية الرئية يف اآلفاقأن يظهر الحق  َ َلُهْم أَن {َسنُِريِهْم آيَاِتنَا ِيف اْآلَفاِق َوِيف أَنُفِسِهْم َحتَّى يَتَبَ�َّ

}، (فصلت؛ ٍء َشِهياْلَحقُّ أََوَلْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَىل ُكلِّ َيشْ  ، وألدلة السمعية الحفوظة بحف  )53: 41ٌد

}، (الحجر؛ : الذكر َّا َلُه َلَحاِفُظوَن ْلنَا الذِّْكَر َوإِن  ).9: 15{إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 

 البرث الثاني: | فصل

U بالنسبة للجزئية الثانيةوأماU : استجالء العني اللغوي واألصل التاريلي للتسمية بـ(نجدل وهي

نتأمل أوالً النصوص التالية، فأولها استقصاء اإلمام الحاف  الحجة الكب� فلعلنا  ؛(العراقلوكذلك 

 : كما هوألصل التسمية بـ(العراقلاللطيب البغدادي، 

 أنبأنا إسماعيل بن سعيد العدل: قال أخربنا عيل بن أبي عيل البرصي[: )24، ص1* يف (تاريخ بغداد، ج

سفل عن إنما سمي العراق عراقا ألنه (: بن األعرابي: قال القاسم األنباريقال أبو بكر محمد بن : قال

  ).وهو اللرا الذي يف أسفلها ،عراق القربة: أخذ من .نجد ودنا من البرر

ويقال  .العراق معناه يف كالمهم الط� قالوا وهو جم  عرقة والعرقة رضب من الط�(: وقال غ�هــ 

  .)أيضا العراق جم  عرق

يقال استعرقت  .دنا من البرر وفيه سباخ وشجر: إنما سمي العراق عراقا ألنه(: وقال قطربــ 

  ).ابلكم إذا أتت ذلك الوض 

أنبأنا أبو أيوب سليمان : قال نبأنا محمد بن العباس اللزاا: قال أخربنا أحمد بن أبي جعفر القطيعيــ 

وعرضه  ،لد اىل عبادانبالعراق من (: إسحاق الحربيقال أبو إسحاق إبراهيم بن : قال بن إسحاق الجالب

، كل استواء عند نهر أو عند برر عراقوانما سميت العراق عراقا ألن  ،من العذيب اىل جبل حلوان

 .!ل]وإنما سمي السواد سوادا ألنهم قدموا يفتحون الكوفة فلما أبرصوا سواد النلل قالوا ما هذا السواد

 

منلفض، : العرو  بهذا االسم العراق، فال شك أن الذي يحفه الغموض اللغويوبغض النظر عن األصل 

ً من سط، البحر، وهو قد سفل عن نجد ، كما هو وهذه حقائق حسية، ال جدال فيها ،مستوي، قريبا

 ً . ومن كان يف شك من ذلك فليذهب بنفسه ظاهر بيق� من اللرائط الطوبوغرافية التي ستأتي قريبا

 اس مناسبة، وليقس بنفسه، وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم.مصطحباً آلة قي

 

ل ما النجد[وأصل (: ، إذ قالاللطابيأقرب أن يكون (غوراًل، وليس (نجداًل كما اعرت  اإلمام  العراقف

 .ل فإنه ما انلفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة]الغورارتف  من األرض وهو خال  (

(أكمل : العنونة الوار إليها آنفاً، وهي يف رسالته الويخ حكيم محمد أرش  سندهو بهوكذلك اعرت  

وأئمة اللغة ومهرة  (واتفقت كلمة ّرشاح الحديث: البيان يف رشح حديث نجد قرن الويطانل، حيث قال
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يقال لكل قطعة من بل ليس اسماً لبلد ملصوص، وال اسماً لبلدة بعينها،  )النجد(ب أن جغرافية العر 

، م  كونه من أشد الدافع� عن القول بأن القصود هو …) ،األرض مرتفعة عما حواليها نجد

 ، وليس نجد جزيرة العرب.، العرو  حالياً، أي (بالد الرافدينل(العراقل

 

الذكر، إذ ويؤيد هذا ما قاله اإلمام الحاف  ابن حجر العسقالني بعد نقله كالم اإلمام اللطابي، آنف 

[وعر  : )47، ص 13يف (فت، الباري رشح صحي، البلاري، ج حكم بضعف كالم الداودي، كما هو

(ان نجدا من ناحية العراقل، فإنه توهم ان نجدا موض  ملصوص وليس : بهذا وهاء ما قاله الداودي

ً : كذلك بل ً كل ءء ارتفع بالنسبة اىل ما يليه يسمى الرتفع نجدا  .]، والنخفض غورا

 

ً من األرض، فهو بالقط  خارج جزيرة العرب،  والعراق، فضالً، عن كونه ليس نجداً، أي ليس مرتفعا

(أخرجوا الرشك� من جزيرة العربل، : الذي جاءت النصوص الرشعية بأحكام خاصة لها، من مثل

إىل التكلم� يها ففمن الحال أن يكون هو القصود بلفظة (نجدنال، والتي توعر اإلضافة  ،ونحو ذلك

فحتى لو كان العراق نجداً، وهو : أنها مكان معلوم ملصوص، وليس مجرد أي (مرتف ل من األرض

بموجب نص آلخر، أو بالقط  ليس كذلك، لا جاا تجاوا (نجدل القريبة العلومة، إىل نجد آخر بعيد إال 

 القط  بما قلناه آنفا:وإليك مجموعة من اللرائط الطبوغرافية التي توجب  .حس أو عقل برضورة
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 البرث الثالث: | فصل

U بالنسبة للجزئية الثالثةوأماU : فهي العمل الرئي  ها هنا. وسنكتفي ها هنا بالتلليص، م  ذكر كافة

 .إال من استثناءات قليلة يف اللحق، النصوص بطولها، وكامل أسانيدها

 : يف هذه السألة الرديث الرئيس* 

حدثنا محمد بن [: )990/ح351/ص1ج، (الجام  الصحي، اللترص لإلمام البلاري* كما هو يف 

اللهم بارك لنا يف : قال حدثنا بن عون عن ناف  عن بن عمر: قالحس� بن الحسن حدثنا : قال الثنى

قالوا ويف : قال يف شامنا ويف يمنناقال اللهم بارك لنا : قال ؟!ل،نجدنا(قالوا ويف : قال شامنا ويف يمننا

 ل]هناك الزالزل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان(: قال: ؟!ل، قالنجدنا(
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حدثنا عيل بن [: )6681/ح2598/ص6ج، (الجام  الصحي، اللترص لإلمام البلاري* وكما هو يف 

 صىل الله عليه وسلم،، ذكر النبي: قالأاهر بن سعد عن بن عون عن ناف  عن بن عمر عبد الله حدثنا 

اللهم بارك لنا يف شأمنا : قال اللهم بارك لنا يف شأمنا اللهم بارك لنا يف يمننا قالوا يا رسول الله ويف نجدنا

هناك الزالال والفتن وبها (: يف الثالثة قال اللهم بارك لنا يف يمننا قالوا يا رسول الله ويف نجدنا فأظنه

  ])يطل  قرن الويطان

أاهر بن سعد، كليهما و  حس� بن الحسن،: برواية كل من ل،نجدنا، بذكر (بنحو هذا اللف وهو كذلك 

 ابن حبان يف صحيحهحيث أخرجه : عن بن عون عن ناف  عن بن عمر، يف عامة كتب الحديث

هذا حديث حسن (: ل، وقال3953/ح734/ص5ج( الرتمذي يف سننهو ل؛ 7301/ح292/ص16ج(

حديث بن عون وقد روي هذا الحديث أيضا عن سالم بن عبد الله بن صحي، غريب من هذا الوجه من 

 واإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده؛ ، صىل الله عليه وسلملعمر عن أبيه عن النبي

 يف فضائل الصحابةأحمد بن حنبل عبد الله بن واإلمام ل؛ 5987/ح118/ص2ج(

السانيد والعاجم والصنفات فال يكاد يللو منه يشء من ، كث� ل؛ وغ�هم1724/ح904/ص2ج(

  .والسنن

 

 حدثناأبو عبد الرحمن  حدثنا[: )5642/ح90/ص2ج، (مسند اإلمام أحمد بن حنبل* ولكن جاء يف 

اللهم (: قال ، صىل الله عليه وسلم،عن ناف  عن بن عمر أن رسول الله عبد الرحمن بن عطاء حدثناسعيد 

، صىل الله عليه يا رسول الله فقال رسول الله )مرشقنا(بارك لنا يف شامنا ويمننا مرت� فقال رجل ويف 

  ل]عشار الرشأتسعة من هنالك يطل  قرن الويطان ولها  وسلم،

: قال حدثنا أحمد بن قاهر[: )1889/ح250/ص2ج( يف معجمه األوسطبنحوه  الطربانيأخرجه و * 

حدثني عبد : قال حدثني سعيد بن أبي أيوب: قال حدثنا بن وهب: قال بن يحيىحدثنا جدي حرملة 

اللهم بارك لنا يف (: قال ، صىل الله عليه وسلم،عن ناف  عن بن عمر أن رسول الله الرحمن بن عطاء

جل يا رسول الله فقال اللهم بارك لنا يف شامنا ويف يمننا فقال الر مرشقنا شامنا ويف يمننا فقال رجل ويف 

له فقال اللهم بارك لنا يف شامنا ويمننا إن من هنالك يطل  قرن الويطان وبه ليا رسول ا )مرشقنا(ويف 

عبد الرحمن لم يرو هذا الحديث عن (: ل]، ثم قال اإلمام الطربانيتسعة أعوار الكفر وبه الداء العضال

 ).إال سعيد بن أبي أيوب تفرد به بن وهببن عطاء 

(صدوق : وقال الحاف ليس بالقوي، شيخ  بن كعب القريش الدني، الرحمن بن عطاءولكن عبد : قلت

حيث جاء يف (فيه نظرل، ولكن داف  عنه أبو حاتم : وذكره البلاري يف كتاب الضعفاء فقالفيه ل�ل، 

: فقال ل،أدخله البلاري يف كتاب الضعفاء(: قلت ؛شيخ[: )1269/ت269/ص5ج( الجرح والتعديل

(وعنه بن أرقبان عبد الله بن عون الثقات األثبات من أمثال األئمة فال يعارض به ل]؛ هناكيحول من (

ملتلفة تداخلت يف ذهن  وآثار . والظاهر أن أحاديثأبو بكر أاهر بن سعد السمان، وحس� بن الحسنل
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، )مرشقنا(ل بلفظة نجدنا، ولعله هو الذي استبدل لفظة (عبد الرحمن بن عطاء فنوأ هذا التن النكر

ً  النبوية الدينة ، ألن نجداً العروفة تق  يف مرشقمحتملمقبول استبدال ــ عىل كل حال –وهو   ! قطعا

 

ً يف ( حدثنا الحسن بن عيل العمري حدثنا [: )13422/ح384/ص12ج، ()العجم الكب�* وجاء أيضا

، صىل ناف  عن بن عمر ان النبيعن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عون إسماعيل بن مسعود حدثنا 

اللهم بارك لنا يف شامنا اللهم بارك يف يمننا فقالها مرارا فلما كان يف الثالثة أو : قال الله عليه وسلم،

  ]إن بها الزالال والفتن وبها يطل  قرن الويطان: قال )عراقنا(الرابعة قالوا يا رسول الله ويف 

 ، وليس هو منليس بذلك الوهورعبيد الله بن عبد الله بن عون : ، لفظة شاذةوهذا أيضاً ال شئ: قلت

(معرو  : ، ولم يلرج له الستة، وال اإلمام أحمد، وقال البلاري عنه يف التاريخ الكب�أهل الحديث أكابر

 ، فال يعارض به الثقات األثبات(صال، الحديثل فقط: الحديثل، وقال أبو حاتم يف (الجرح والتعديلل

 عبد الرحمن بن عطاء؛ وال حتى أبي بكر أاهر بن سعد السمان، وحس� بن الحسن: ن أمثالم الواه�

 !بن كعب القريش الدني، عىل عجره وبجره

 

 : يت�، فيهما نظرولم يأت هذا عن سالم بن عبد الله عن أبيه إال يف روا

حدثنا حماد : قالعيل بن سعيد حدثنا [: )4098/ح245/ص4ج(العجم األوسط يف  يه أوالهما كما* 

عن حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر : قالاياد بن بيان حدثنا : قال حدثنا ابي: قالبن إسماعيل بن علية 

بارك لنا يف صالة الفجر ثم انفتل فأقبل عىل القوم فقال اللهم  ، صىل الله عليه وسلم،صىل النبي: قال ابيه

يا رسول الله  )والعراق(: فقال رجلمدينتنا وبارك لنا يف مدنا وصاعنا اللهم بارك لنا يف شامنا ويمننا 

اللهم بارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف مدنا وصاعنا اللهم بارك لنا يف حرمنا وبارك لنا يف : قال فسكت ثم

 ل]من ثم يطل  قرن الويطان وتهيم الفتن(: قال يا رسول الله )والعراق(: شامنا ويمننا فقال رجل

تكلم فيه : شيخ الطرباني عيل بن سعيد بن بو�، أبو الحسن الرااي، حاف  ملتلف فيه: قلت

 1ج: ، أخرجه يف (تاريخ دموق ألن اإلمام ابن عساكر تأث� له ها هناولكن هذا ال  الدارقطني، وغ�ه.

ه جكما أخر  .به إىل منتهاه حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية: ل بسنده إىل محمد بن عبدوس131ص: 

 بإسناد آخر إىل سليمان بن عمر بن خالد األقط  حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية به إىل منتهاه.

كل إىل ل أيضاً 2246ل، عند دراسة الحديث رقم (302ص:  5ج: ونسبه األلباني يف (السلسلة الصحيحة، 

العالء : (فضائل الوام ودموقل؛ وأبي عيل القو�ي الحراني يف (تاريخ الرقةل من قريقالربعي يف : من

 بن إبراهيم حدثنا اياد بن بيان به. 

ً عابداً، كما نص عليه الحاف ، إال أنه ليس من أهل الحديث الواه�، و  اياد بن بيان، وإن كان صدوقا

(الهدي من ولد فاقمةل، وقد أنكر : فوع آخروليس له من الحديث إال هذا الحديث أعاله، وحديث مر 

، فلعلنا ندرس اإلمام البلاري رفعه، وأثر يف التسليم عن أبي بكر الصديق، رضوان الله وسالمه عليه
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اإلمام الثقة الثبت الوهور  للالفةليس بالذي ينهض عن سالم  زياد بن بيانف حاله يف ملحق مستقل؛

 .عن ناف  عبد الله بن عون

أن اللطأ هنا إنما هو من اياد بن بيان، ولعله سم  كالم سالم ألهل العراق، أو علم به، فظن أن  فالراج،

ً يعتقد انطباق الحديث عىل العراق أو أن (نجداًل الذكورة يف الحديث تعني (العراقل، فتساهل يف  سالا

بن عبد الله بن عمر،  ممن سالالتساهل اللفظي وقد يكون هذا  لف  الحديث ورواه بالعنى حسب فهمه.

 كما سيتب� قريباً، إن شاء الله.

 

: )1276/ح247/ص2ج، (مسند الوامي� * وربما استند البعض، كما فعل األلباني، عىل ما جاء يف

حدثني أبي أخربني أبي حدثني عبد الله بن العباس بن الوليد بن مزيد الب�وتي [حدثنا عبد الله بن 

الله بن القاسم ومطر الوراق وكث� أبو سهل عن توبة العنربي عن سالم بن عبد الله شوذب حدثني عبد 

(اللهم بارك يف مكتنا وبارك لنا يف مدينتنا : قال ، صىل الله عليه وسلم،بن عمر عن أبيه أن رسول الله

ل رجل يا رسول الله وبارك لنا يف شامنا وبارك لنا يف يمننا اللهم بارك لنا يف صاعنا وبارك لنا يف مدنا فقا

بها الزالال : وعراقنا فأعرض عنه فرددها ثالثا وكان ذلك الرجل يقول وعراقنا فيعرض عنه ثم قال

 والفتن وفيها يطل  قرن الويطان]،

لم يب� عبد الله بن شوذب من أي الثالثة (عبد الله بن القاسم ومطر بن قهمان الوراق وأبو سهل : قلت

اللف ، ال سيما وأن مطر بن قهمان الوراق معرو  بكثرة اللطأ. فيحتمل أن يكون كث� بن ايادل أخذ 

، خصوصاً هذا هو لفظه، أو تداخلت األلفاظ يف بعضها البعض، وما كان هكذا فال تقوم به حجة قاقعة

يف ، فال بد إذاً من البالغة يف تحرير األلفاظ، والتودد بعينها لفظة واحدةوأن مدار البحث يدور حول 

 ذلك.

: ما يقوي ملاوفنا، إذ قال اإلمام أبو نعيم األصبهاني )133ص:  6ج: ، يف (حلية األولياء* وجاء .

عن ابن ضمرة  الحسن بن راف  الرميل حدثنا إسماعيل بن عبدالله حدثنا [حدثنا عبدالله بن جعفر حدثنا

: قال ، صىل الله عليه وسلم،النبيعن أبيه أن عمر قال إن شوذب عن توبة العنربي عن سالم بن عبدالله 

(يا رسول الله ولعراقنال، : ل، فرددها ثال  مرات، فقال الرجل.. إلخ.،(اللهم بارك لنا يف صاعنا ويف مدنا

 ل].(بها الزالال والفتن ومنها يطل  قرن الويطان، صىل الله عليه وسلم: فقال رسول الله

(كذا رواه ضمرة عن ابن شوذب عن توبة ورواه : يمقال اإلمام أبو نع ثموهذا إسناد منقط  مدلس، 

 [حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر حدثنا: الوليد بن مزيد عن ابن شوذب عن مطر عن توبةل، ثم ساقه

ابن شوذب حدثني عبدالله  أبي حدثنا عباس ابن الوليد بن مزيد حدثنا عبدالله بن جام  الحلواني حدثنا

قال اللهم  ، صىل الله عليه وسلم،سهل عن توبة عن سالم عن أبيه أن النبيبن القاسم ومطر وكث� أبو 

وبارك لنا يف يمننا وبارك لنا يف صاعنا ومدنا  شامنا وبارك لنا يف مكتنا وبارك لنا يف مدينتنا بارك لنا يف

 طان]فقال رجل يا رسول الله ويف عراقنا فأعرض عنه فقال فيها الزالال والفتن وبها يطل  قرن الوي
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[أخربنا : إسناد بن شوذب الدلس، فقال )130ص:  1ج: ، اإلمام ابن عساكر يف (تاريخ دموقوقد أخرج 

ب� قربه  أبو الفرج جعفر بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز العبا  الكي بمدينة الرسول يف مسجده

ومنربه، أنبأنا الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن فراس أنبأنا أبو جعفر أحمد 

حدثنا أبو عم� عيىس بن محمد بن النحاس حدثنا ضمرة عن ابن شوذب  الديبيلبن إبراهيم بن عبد الله 

(كذا أخربنا أبو جعفر، وكان : ابن عساكر ، أراه عن أبيه بنحوه]، ثم قال اإلمامعن توبة العنربي عن سالم

أخربنا الديبيل؛ وإنما يرويه ابن فراس عن : أول كتابه قد ذهب، فكتب إسناده من ال يعر  فقال فيه

أخربناه : العباس بن محمد بن الحسن بن قتيبة عن أبي عم�؛ ورواه غ� أبي عم� عن ضمرة بغ� شك

زاغوني ببغداد أنبأنا محمد بن أحمد بن مسلمة حدثنا أبو قاهر أبو الحسن عيل بن عبيد الله بن نرص ال

 بمثل حديث الطرباني يف ثم أخرج إسنادين ملتلف� إىل العباس بن الوليد بن مزيد الب�وتي .)الللس

 (مسند الوامي�ل.

فنسبه إىل ما ذكرنا ل، 2246ل، الحديث رقم (302ص:  5ج: األلباني يف (السلسلة الصحيحة، ودرسه 

الفسوي يف (العرفة، : أعاله من الراج  باستثناء (مسند الوامي�ل الذي فاته، كما نسبه أيضاً إىل كل من

ص:  2ج: ل؛ والجرجاني يف (الفوائد، 2ص:  7ج: ل؛ والللص يف (الفوائد الستقاة، 746ص:  2ج: 

: فذكره. قلت: ي دعا، فقال(من قرق عن توبة العنربي عن سالم عن أبيه أن النب: ل. ثم قال األلباني164

 وهذا إسناد صحي، عىل رشط الويل�ل.

فكل الطرق : ، إن لم يكن خيانة رصيرةمن األلباني هذا يف أحسن أحواله تدليس شنيع: فنقول

لسة منقطعة، أو عن ثالثة من الرواة ال يدرا لف  من منهم دتنتهي إىل عبد الله بن شوذب ثم تصعد م

  فكيف يكون هذا عىل رشط الويل�؟؟!!: هو، وبعضهم ليس بالتقن

وإن كان األرج، أنها منكرة، فهي ال  ،ل يف هذه الرواية إذاً يف أحسن أحوالها شاذةعراقنا(: فهذه اللفظة

تثبت أصالً، وال تجوا نسبتها إىل نبي الله، عليه وعىل آله صلوات وتسليمات وتربيكات من الله، وال بحال 

  .من األحوال

إال أنهما ليستا بالساقطت�  ،، وإن كان فيهما كالمل من قريق� مستقلت�عراقناورود لفظة (غ� أن 

، ويكون سالم روا الحديث بالعني سالم بن عبد اللهبأنها ربما كانت عن توعر عن االعتبار، كلية 

ً الذي من الحديث اآلخر،  ،(نجدنال تعني العراق، حيث فهم ذلكلقناعته بأن  ، وهو فهم سيأتي قريبا

عىل وثاقته وجاللة قدره، ال  ،سالم بن عبد اللهوعىل كل حال فإن . خاقئ يقيناً، كما أسلفنا، وكما سيأتي

، ال سيما أن نافعاً أكثر تثبتاً يتقدم عىل ناف . وجمهور األئمة عىل تقديم ناف  عىل سالم يف حالة اللال 

  .يف األلفاظ

 

 : يعتد بها، ال سنداً وال متناً ت رواية عن نافع عن بن عمر ال وشذَّ 

[حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة حدثنا أبو : )1319/ح270/ص2ج( مسند الوامي� * كما هي يف

حدثني أبي عن أبيه حدثني أبو راين الفلسطيني عن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي فروة يزيد بن 
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: قال ، صىل الله عليه وسلم،رسول اللهأبي عبيد حاجب سليمان بن عبد اللك عن ناف  عن بن عمر أن 

: هيا رسول الل: يمننا!ل، فقال رجل(اللهم بارك لنا يف صاعنا ومدنا ويف مكتنا ويف مدينتنا ويف شامنا ويف 

وقد أخرجه اإلمام ابن ن الويطان؛ وثم الزالال والفتنل]، (هناك يطل  قر : ؟!ل، فقالومرصويف العراق 

هذا  عدة قرق كلها إىل محمد بن يزيد بن سنان الرهاويل من 135ص:  1ج: عساكر يف (تاريخ دموق، 

  عن أبيه، وفيما أعلم لم يتابعهما أحد يف العالم عىل هذا قط.

يزيد بن سنان الرهاوي، وكذلك ابنه محمد : وهذا إسناد ساقط، بل هو ظلمات بعضها فوق بعض: قلت

ومن الحتمل، وإن كان هذا أبو راين الفلسطيني مجهول، و  بن يزيد بن سنان الرهاوي ضعا .

يف الضعفاء بن حبان ذكره : ملتلف فيه ، وهومرسة بن معبد الللمي الفلسطيني مستبعداً، أن يكون

يف بن حبان ذكره ؛ يروي عن الثقات ما ال يوبه حديث االثباتل: (ال يجوا االحتجاج به إذا انفرد: قالو 

والتن أكثر  .(وكان يغربل: يف مواه� األمصار، وقال هوذكر (كان ممن يلطىل؛ : قالفالثقات، 

 ً ً : سقوطا أراد الثناء عىل الوام، ويف  كاذب هذا كالم متعصب: فما ورد يف مرص ذم من هذا النوع إقالقا

 نفس الوقت مذمة مرص والعراق!

 

ً  وشذَّ   : حديث عن ابن عباس، ال يعتد به، ال سنداً وال متنا

حدثنا أبو الدرداء محمد بن عيل الرواي [حدثنا : )12553/ح84/ص12(ج العجم الكب�هو يف كما * 

حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن سعيد بن جب� عن بن عباس عبد العزيز بن النيب 

وبارك لنا يف مكتنا اللهم بارك لنا يف صاعنا ومدنا (: فقال ، صىل الله عليه وسلم،دعا نبي الله: قال

إن بها قرن (: فقال ؟!لوعراقنا ،يا نبي الله(: فقال رجل من القوم !ل،ومدينتنا وبارك لنا يف شامنا ويمننا

 1ج: !ل]، وقد أخرجه اإلمام ابن عساكر يف (تاريخ دموق، وإن الجفاء بالرشق .وتهيم الفتن ،الويطان

 ،ل من قريق الطرباني هذه138ص: 

بن كيسان، هو أبو مجاهد عبد الله بن كيسان الرواي، وهو كث� اللطأ، ال تقوم به  عبد الله: ولكن

، ال ل كما قال اإلمام البلاريمنكر الحديث(وابنه إسحاق بن عبد الله بن كيسان أضعف منه، وهو  حجة.

كيسان [إسحاق بن عبد الله بن : )1134ت/365/ص1(ج؛ وجاء يف لسان اليزان سيما إذا روا عن أبيه

وقال البلاري يف ترجمة عبد الله بن  .الرواي شيخ لعبد العزيز بن النيب لينه أبو أحمد الحاكم انتهى

يتقي حديثه من رواية ابنه (: وقال بن حبان يف الثقات ؛)بن يسمى إسحاق منكر الحديثاله (: كيسان

وأورد أيضا يف مسند بن عباس من اللتارة من رواية إسحاق هذا عن أبيه عن عكرمة عن بن  ؛)عنه

فتعقبه الصدر الياسويف فيما رأيت بلطه  }،إذا جاء نرص الله والفت،{: عباس حديثا قويال يف نزول

 ].)هو من رواية إسحاق عن أبيه وفيهما الضعف الوديد(: فقال

[رجاله ثقات] وهم : ي يف (مجم  الزوائدل عند تعقيبه عىل هذا الحديثظهر بذلك أن قول الهيثمف: قلت

فة لللا ،ل، أي من حيث اإلسنادرواية(ة منكر  لفظةعراقنال يف الحديث لفظة (فاحش. وبذلك تكون 

بقرينة لفظة (الرشقل، والعراق  ل، أي من حيث التن،درايةمنكرة ( وهي كذلك الضعيف للثقات،الراوية 
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 ، أو بعض فقرات الحديث،الحديثأصل ، عىل فرض ثبوت الدينة أصالً، كما حررناه أعالهليس بمرشق 

 !!عن ابن عباس أصالً، وهو ال يثبت بمثل هذا اإلسناد الساقط

 

، بعينه العرو  جزيرة العربهو نجد بعينه  العرو  أن يكون العراق المتن  وال شك أنه من الحال

ً أن يكون القصود هو العراق، ويسميه منفصالن ناملتلفمعروفان ن األنهما مكان ، ومن الحال أيضا

ً : نبي الله اللاتم ، ال سيما أنه ، فيكون قد لبس علينا، ولم يقم بما أوجب الله عليه من البيان الكايفنجدا

الل أن خاتمة أنبياء الله، عليه وعىل آله صلوات وتسليمات وتربيكات من الله، وقت ألهل نجد (قرن النا

 فما باله هنا رصح وأبان، وهناك تكلم باألحاجي واأللغاا؟!: يهلون منه، ووقت ألهل العراق (ذات عرقل

 : من أن أحد ثال  احتماالتإذاً بد  فال

لفظة (عراقنال من أوهام ف يف أحاديث، و(مرشقنال يف أحاديث أخر: اللف  النبوي هو (نجدنال )1(

 . وهذا هو ما ترشد إليه دراسة األسانيد وفق أصول هذا الفن؛ظنهم، أو من روايتهم بالعنى وفق الرواة

)2(  ً ، بل هو إىل اللف  النبوي هو (عراقنال. ولفظة (نجدنال من أوهام الرواة، وهذا بعيد جدا

 ؛الحال أقرب

(نجدنال، و(عراقنال كالهما من ترصفات أو أوهام : اللف  النبوي هو (مرشقنال. ولفظتا )3(

ً أيضاً الرواة، وهذا   ؛بعيد جدا

 

، وتربهن ، التي تقط  الوك باليق�األول هو الحق القطوع به، كما توهد به األحاديث التالية واالحتمال

ل قد وردت يف أحاديث أخرا، فتداخل األمر يف أذهان بعض الرواة الضعا  أو الرشقأن لفظة (

 : التساهل� يف الرواية بالعنى

يو� إىل  ، صىل الله عليه وسلم،رأيت رسول الله[: الله بن عمر حديث عبد الله بن دينار عن عبد *

، كما رواه عنه ])إن الفتنة ههنا، إن الفتنة ههنا، من حيث يطل  قرن الويطان: ها(: ويقول ،الرشق

  إسماعيل بن جعفر.و  مالك، وسفيان بن عيينة،: النجوم الثواقب

، وهو يف عبيد الله بن عمر: النجوم الثواقب رواه عنهوهو مروي بنحوه عن ناف  عن عبد الله بن عمر، 

أيوب بن و ، ليث بن سعدو من الرواة عن ناف ، والبعض يقدمه حتى عىل مالك وأيوب، الطبقة العليا 

 .ومالك وأيوب عبيد الله بن عمر، وهما من أهل الراتب العالية يف ناف ، وإن كانا دون موىس

، ، وحسبك بهرواه عنه محمد بن شهاب الزهريوهو مروي بنحوه أيضاً عن سالم بن عبد الله عن أبيه، 

عيل و  عمر بن محمد، وفضيل بن عزوان،و  أبو خريم عقبة بن أبي الصهباء الباهيل،و  وعكرمة بن عمار.

 : إن شاء اللهقوالً واحداً، واضطرب فيه راوية أو إثنان، كما سيأتي قريباً،  بن ايد بن جدعان

 

[حدثنا عبد الله بن : )3105/ح1195/ص3ج، (* كما هو يف الجام  الصحي، اللترص لإلمام البلاري

، رأيت رسول الله: مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ريض الله تعاىل عنهما قال
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هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطل  قرن  ها إن الفتنة ها(: يو� إىل الرشق فقال صىل الله عليه وسلم،

 .ل]، وتجد يف اللحق كافة األسانيد والطرق التي للصناها أعالهالويطان

مرشق [: قائالً  بنحوه ل بعد ذكر الحديثصحي، ابن حبان* وعقب اإلمام أبو حاتم محمد بن حبان يف (

ال الويخ شعيب ]، وقاإلسالمالدينة هو البحرين ومسيلمة منها وخروجه كان أول حاد  حد  يف 

ل ليس البحرين ومسيلمة منها(: ابن حبان م؛ قول اإلما)إسناده صحي، عىل رشقهما(: األرناؤوط

سافلة نجد، وهي من  اليمامة، ألن مسيلمة من: جهة البحرين، فهذا صحي،: إال إذا قلنا أنه قصد ،بالدقيق

ى يف أيامنا هذه )البررين(هناء، ثم دوبعدها صحراء ال والناس، يف عرصنا هذا، ، )األحساء(: التي تسمَّ

 .لفظة (البحرينل عىل الجزيرة الصغ�ة العروفةب يقترصون

ذكر الكان الذي تكلم فيه النبي، صىل الله عليه ) )2905/ح2229/ص4(ج ويف (صحي، اإلمام مسلم* 

وحدثنا عبيد الله بن (حل  القواريري ومحمد بن الثنيوحدثنا عبيد الله بن عمر [: وعىل آله وسلم، بذلك

عبيد الله بن عمر حدثني عن  )حدثني يحيى بن سعيد: قال القواريري(سعيد كلهم عن يحيى القطان 

: قام عند باب حفصة فقال بيده نحو الرشق ، صىل الله عليه وسلم،عن بن عمر أن رسول اللهناف  

(وقال عبيد الله : ]، وقال اإلمام مسلمقالها مرت� أو ثالثا ل،الويطانالفتنة ههنا من حيث يطل  قرن (

 .)عند باب عائوة ، صىل الله عليه وسلم،قام رسول الله بن سعيد يف روايته

 .، وتجد قرفاً منها يف اللحقضافرةت(عائوةل كما يظهر من مجموع الروايات الذكر الصحي، هو : قلت

[حدثنا موىس بن إسماعيل حدثنا : )2937/ح1130/ص3(ج اللترص* ولكن جاء يف الجام  الصحي، 

خطيبا فأشار  ، صىل الله عليه وسلم،قام النبي: عن عبد الله ريض الله تعاىل عنه قالعن ناف  جويرية 

 نحو مسكن عائوة فقال هنا الفتنة ثالثا من حيث يطل  قرن الويطان].

كان (: الرواة يقول وأكثرعن ناف .  به جويريةل تفرد فأشار نرو مسكن عائشة(: هذا اللف : قلت

ً )قائما عند باب عائشة  : )من بيت عائشة ، صىل الله عليه وسلم،خرج رسول الله(: ، وجاء أيضا

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي  [: )2905/ح2229/ص4(ج * كما هو يف صحي، اإلمام مسلم

من بيت عائوة  ، صىل الله عليه وسلم،خرج رسول الله: قال عن عكرمة بن عمار عن سالم عن بن عمر

مسند اإلمام ، وهو بنحوه يف ](رأس الكفر من ههنا من حيث يطل  قرن الويطانل، يعني الرشق: فقال

 ، وغ�هما.)4802/ح26/ص2(ج أحمد بن حنبل

ُ لا قلته يف  –وبتأمل ألفاظ الحديث اللتلفة ومالبساتها، يظهر اآلن  أنه من  –القديم  اإلصدارخالفا

. بل الستبعد ألن يكون النبي، صىل الله عليه وعىل آله وسلم، قال ما قاله، أو قام خطيباُ عند باب عائوة

كانت عادته أن بصعد النرب فيلطب، أو ينفتل من صالته فيقف يف محرابه ويتكلم. ولذلك نرج، أنه 

فإما أن يكون ذكر (باب عائوةل وهماً من بعض الرواة، التبست : )فأشار نرو مسكن عائشة(خطب 

أن يكون : ؛ أو، وهو األوىل)مسكن عائشة خرج من(بجملة  )أشار نرو مسكن عائشة(عليه جملة 

، صىل الله عليه النبي خرج[: هو الصحي،، ولكن فيه اختصار، واألصل هو جويرية عن ناف حديث 

خطيبا فأشار نرو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثالثا فصعد النرب من باب عائشة،  وسلم،
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ً من ذلكمن حيث يطلع قرن الشيطان ً فإنه يعني أن النبي، ]، أو نحوا ، صىل فإن كان هذا صحيحا

ً  خرج من بيت عائوة متوجها إىل النرب فملاقباً الحضور ،الله عليه وعىل آله وسلم ، وهذا يدل عىل فورا

 .، فكأنه جاءه وحي بذلك تلك الساعةستعجالاالهتمام واال 

 

[حدثنا بن نم� حدثنا حنظلة : )6302/ح143/ص2(ج، جاء يف مسند اإلمام أحمد بن حنبل وكذلك* 

يو� بيده يؤم  ، صىل الله عليه وسلم،رأيت رسول الله: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال

 ها ان الفتنة ههنا ها ان الفتنة ههنا ثال  مرات من حيث يطل  قرن الويطان]  العراق

فرواه ، خالفه إسحاق بن سليمان العبدي الرااي، بها عبد الله بن نم� عن حنظلة تفردهذه : قلت

إسحاق عن  عبد الله بن نم� من قريق محمد بن ل، كما هو عند اإلمام مسلم يف الصحي،الرشقبلف  (

 سليمان العبدي الرااي!بن 

يظهر من متابعة الروايات األخرا عن  وذلك لاوذوذ كنا قد تعجلنا فحكمنا عىل لفظة (العراقل بالو 

سالم بن عبد الله بن عمر، رضوان الله عليهم، من غ� قريق حنظلة، والصحاح منها تجم  كلها عىل 

لفظة (العراقل البتة، كما هو يف رواية  (الرشقل أو (من حيث يطل  قرن الويطانل، وليس فيها: لفظة

عقبة و  عكرمة بن عمار.: اإلمام محمد بن شهاب الزهري (وهو أجل وأحف  وأثبت من حنظلةل، وكل من

بن أبي الصهباء أبو خريم الباهيل، وعمر بن محمد، وفضيل بن غزوان، وكلهم ثقات مواه�، وكذلك عيل 

ً آنذاكوقلنبن ايد بن جدعان (وليس هو بالقويل.  عىل صحة وثبوت  ةرصيح وصنص هفهذ: ا، أيضا

 ل عن رسول الله، صىل الله عليه وعىل آله وسلم. الرشق(: لفظة

 

، صىل الله عليه النبي خرج[: الذي يظهر أن أصل حديث بن عمر هو: ونحن نستدرك اآلن فنقول

الفتنة ثالثا  خطيبا فأشار نرو مسكن عائشة فقال هنا فصعد النربمن باب عائشة،  وسلم،

عائوة هو يف الومال الرشقي من الحراب  ن، ومسك، أو نحواً من ذلك]من حيث يطلع قرن الشيطان

الرشق يف أكثر : الرات، وترجمه إىل بعضرصاحة يف  عن عبد الله بن عمر هكذا فذكره ناف : أو النرب

العراق الجنوبي هو إىل الومال  جانب، وال لوم عليه يف ذلك ألن الرات، وأما سالم فجعله نحو العراق

كاد أن يكون شمال الدينة خالصاً، وال ننتظر من سالم، أو غ�ه الرشقي من الدينة، ونصفه الومايل ي

ولذلك ال نستغرب أن  من أهل ذلك العرص، أن يكون لهم علم بالساحة األرضية والجغرافيا أكثر من ذلك.

 (العراقل. :من الروايات عن سالم بلف  بعضتأتي 

  

[حدثنا عبد الله بن عمر : )2905/ح2229/ص4(ج صحي، اإلمام مسلم يفإيضاح اإلشكاالت جاء و * 

حدثنا ابن فضيل عن : بن أبان وواصل بن عبد األعىل وأحمد بن عمر الوكيعي (واللف  البن أبانل قالوا

أسألكم عن الصغ�ة، وأركبكم (يا أهل العراق، ما : سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: أبيه قال

(إن الفتنة : يقول ، صىل الله عليه وسلم،سمعت رسول الله: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: للكب�ة
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، (من حيث يطل  قرنا الويطان!ل. وأنتم يرضب بعضكم الرشقتجيء من هاهنال، وأومأ بيده نحو 

{وقتلت نفسا : فقال الله عز وجل لهرقاب بعض؛ وإنما قتل موىس الذي قتل من آل فرعون خطأ 

}]. وقال اإلمام مسلم أحمد بن عمر يف روايته عن سالم لم يقل : (قال: فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

نعم هو : (إسناده صحي،ل، قلت: سمعتل، وهو بعينه يف (مسند أبي يعىلل وقال الويخ حس� أسد

 كذلك، وهو أيضاً عىل رشط مسلم!

الم بن عبد الله بن عمر ألهل العراق، كما جاء يف الحديث الصحي،، آنف الذكر، فإنما أما توبيخ س: قلت

ً حجة، وإنما الحجة يف روايته، ال يف رأيهرأي و هو  ؛ وهو قد روا اجتهاد من سالم فقط، فليس هو إذا

ً توهم أن)الرشقوأومأ بيده نحو (: رصاحة كما  ألنه ظنه،العراق  الحديث ينطبق عىل . فلعل سالا

ً ي أسلفنا، رشق الدينة محضاً، وهو ليس كذلك  ، والله أعلم. قينا

 

سالم بن عبد الله بن نما هي يف األصل من إ، بأن لفظة (العراقل وبهذا تتض، السألة، وتنجيل اإلشكالية

ً بتقاتل أهل العراق يف عرصهعمر ً يفوهو مرق ، فوبلهم عىل ذلك، ، الذي ضاق ذرعا ، التوبيخ  هذا

، ألن التقاتل موجود يف كل يف هذا التطبيق مخطئوهو ، فذكره لهم، أن الحديث ينطبق عليهموظن 

 ً ً ويمنا ً وغرباً، شاما ؛ وإنما تميزت نجد (مرشق الدينةل، والرشق األقىص بزيادة من أنحاء الدنيا، رشقا

  ، كما سيأتي مزيد بيان له.ذلك فاحوة، تفوق ما يوجد يف غ�ها من األقطار

 

 وربما كابر بعض الزاعم� بان القصود هو: (العراقل، فاحتم بالحديث التايل:

حدثنا موىس بن إسماعيل ل: [6535/ح2541/ص6ج(البلاري يف صحيحه اإلمام أخرجه الذي  *

، حدثنا عبد الواحد حدثنا الويباني حدثنا يس� بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي

يلرج منه  ل،العراق(وأهوا بيده قبل  ،يقول يف اللوارج شيئا قال سمعته يقول صىل الله عليه وسلم،

 ]؛قوم يقرؤون القرآن ال يجاوا تراقيهم يمرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية

حدثنا اكريا بن يحيى الساجي حدثنا ل: [5608/ح91/ص6ج(الطرباني يف معجمه الكب� أخرجه و ــ 

ي الووارب (حل وحدثنا محمد بن حيان الااني حدثنا محمد بن عبيد بن محمد بن عبد اللك بن أب

حساب (حل وحدثنا أبو حص� القايض حدثنا يحيى الحماني قالوا حدثنا عبد الواحد بن اياد حدثنا 

، صىل الله عليه سليمان الويباني حدثنا يس� بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت رسول الله

يلرج بينهم قوم يقرأون  )العراق(للوارج شيئا قال سمعته يقول وأهوا بيده نحو يقول يف ا وسلم،

  ]؛القرآن ال يجاوا تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

صىل الله ل من كالم سهل بن حنيف، وفق فهمه إلشارة النبي، العراق(أهوا بيده قبل فنقول: جملة: (

ً يف تقدير االتجاهات، كما كان هو الحال ؛ فقد يوسلموعىل آله عليه  كون مصيباً، وقد يكون ملطئا

 بالنسبة لسالم بن عبد الله بن عمر. والصحي، أنه ملطئ بوهادة الحديث التايل: 



قرن الشيطان :نجد  

25 
 

ثَنَا ل: [7123/ح2749/ص6ج(البلاري يف صحيحه اإلمام أخرجه الذي  * ثَنَا أَبُو النُّْعَماِن، َحدَّ َحدَّ

ُ  َعْن َمْعبَِد ْبِن ِسِ�يَن، َعْن أَِبي َسِعيٍد الُلْدِريِّ رَِيضَ َمْهِديُّ بُْن  َد بَْن ِسِ�يَن، يَُحدِّ َميُْموٍن، َسِمْعُت ُمَحمَّ

قِ (يَْلُرُج نَاٌس ِمْن ِقبَِل «: َقالَ ، صىل الله عليه وسلم، اللَُّه َعنُْه، َعِن النَِّبيِّ  وَن الُقْرآَن الَ ؤ ، َويَْقرَ )اَلْرشِ

ِميَِّة، ثُمَّ الَ يَُعوُدوَن ِفيِه َحتَّى يَ يَُجا ْهُم ِمَن الرَّ يِن َكَما يَْمُرُق السَّ ْهُم إَِىل ِوُا تََراِقيَُهْم، يَْمُرُقوَن ِمَن الدِّ ُعوَد السَّ

رشح السنة فس  ]؛ وهو بعينه»التَّْسِبيدُ «: أَْو َقالَ  ،»ِسيَماُهْم التَّْحِليقُ «: َقالَ  ل،َما ِسيَماُهْم؟: (، ِقيلَ »ُفوِقهِ 

، ل: [10/234/2558للبغوي ( ، أَْخَربَنَا أَْحَمُد بُْن َعبِْد اللَِّه النَُّعيِْميُّ أَْخَربَنَا َعبُْد اْلَواِحِد بُْن أَْحَمَد اْلَمِليِحيُّ

ثَنَا  ُد ْبُن يُوُسَف، َحدَّ ُد بُْن إِْسَماِعيلَ أَْخَربَنَا ُمَحمَّ ب محي السنة قائالً  ُمَحمَّ ُهَو الَحْلُق : التَّْسِبيدُ : (به]، وعقَّ

ْعِر، َويَُقالُ  أِْس.: َواْسِتئَْصاُل الوَّ ِن َوَغْسِل الرَّ َة ُمَسبًِّدا َرأَْسُه،  ُهَو تَْرُك التََّدهُّ ُرِوَي أَنَّ ابَْن َعبَّاَس قِدَم َمكَّ

أِْس  ِن َوَغْسِل الرَّ  ل؛ َوأََراَد تَْرَك التََّدهُّ

ثَنَا َمْهِديُّ ل بلف : [11632/ح64/ص3ج(اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده أخرجه و ــ  اُن، َحدَّ ثَنَا َعفَّ َحدَّ

، َعِن النَّبِ  ُد بُْن ِسِ�يَن، َعْن َمْعبَِد بِْن ِسِ�يَن، َعْن أَِبي َسِعيٍد الُْلْدِريِّ ثَنَا ُمَحمَّ ، صىل الله يِّ بُْن َميُْموٍن، َحدَّ

ِق يَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، َال يَُجاِوُا تََراِقيَُهْم، يَْمُرُقوَن ِمنَ يَلْ «: َقالَ عليه وسلم،  يِن،  ُرُج أُنَاٌس ِمْن ِقبَِل اْلَمْرشِ الدِّ

ْهُم َعَىل ُفوِقهِ  ِميَِّة، ثُمَّ َال يَُعوُدوَن ِفيِه، َحتَّى يَُعوَد السَّ ْهُم ِمَن الرَّ : َقالَ ل، َما ِسيَماُهْم؟( :ِقيلَ » َكَما يَْمُرُق السَّ

 ] »ِسيَماُهُم التَّْحِليُق َوالتَّْسِبيتُ «

، ل: [1193/ح409/ص2ج(مسنده  أبو يعىل يفوبنحوه ــ  ْحَمِن بُْن َمْهِديٍّ ثَنَا َعبُْد الرَّ ثَنَا ُاَهْ�ٌ، َحدَّ َحدَّ

ثَنَا َمْهِديُّ بُْن َميُْموٍن،   بنحوه]؛َحدَّ

قِ (يَْلُرُج نَاٌس ِمْن ِقبَِل : جملة: (أوالً : فنقول وعىل ، صىل الله عليه لل فإنما هي من كالم العصوماَلْرشِ

 ؛وسلموعىل آله ، صىل الله عليه ؛ وهذا قطعاُ أوىل بالتقديم من فهم سهل بن حنيف إلشارتهوسلمآله 

 ً : ال يوك أحد يف العالم أن أبا سعيد اللدري، ريض الله عنه، أحف  وأثبت وأتقن وأوس  رواية من وثانيا

يف، ريض الله عنه؛ وأبو سعيد معرو  بالتودد يف الرواية باللف ؛ وكذلك ال يوك أحد أن سهل ين حن

محمد بن س�ين من رؤوس الحف   معبد بن س�ين أشهر وأوثق من يس� (أو: أس�ل بن عمرو؛ واإلمام

وال شك أنه والتثبت واإلتقان؛ وهو أيضاً معرو  بالتودد يف الرواية باللف ، بل ورفض الرواية بالعنى، 

فوق أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الويباني؛ ومهدي بن ميمون ليس بدون عبد الواحد بن اياد، 

 بل لعله فوقه؛ فهذا اإلسناد إذاً أص، وأوىل بالتقديم من إسناد حديث سهل بن حنيف؛

 ً مناسبة أو جلسة  ، يف، صىل الله عليه وعىل آله وسلم : إن كان أبو سعيد اللدري سم  من النبيوثالثا

، صىل الله عليه وعىل آله  غ� التي سم  فيها سهل بن حنيف، فحيثه ايادة بيان وإيضاح إلشارة النبي

، التي ربما كانت نحو بيت عائوة، فأساء سهل بن حنيف فهمها. وأما إن كانا سمعا ذلك يف نفس وسلم

الجلسة فرواية أبي سعيد برهان عىل أن سهالً لم يحف  كما ينبغي: فهو لم يحف  تمام اللف  النبوي، 

 ولعله لم يحف  أو يفهم اإلشارة عىل وجهها.         
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 ويؤيد قولنا هذا:

ِد ْبِن َسَلَمَة ل: [4/556/8558الستدرك عىل الصحيح� للحاكم (يف ما جاء  * أَْخَربَِني أَْحَمُد بُْن ُمَحمَّ

 ، ثَنَا اْلَعنَِزيُّ ، َحدَّ اِرِميُّ ثَنَا ُعثَْماُن بُْن َسِعيٍد الدَّ ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن َصاِلٍ،، َحدَّ : ُموَىس بُْن َعِيلِّ بِْن َربَاٍح، َقالَ َحدَّ

َالَم، : َقاِيض أَْهِل ِمْرصَ  َرتٍ َخَرْجُت َحاّجا، َفَقاَل ِيل ُسَليَْماُن بُْن عَ : َسِمْعُت أَِبي، يَُقولُ  أَبِْلْغ أَبَا ُهَريَْرَة ِمنِّي السَّ

ِه، َفَلِقيتُُه َفأَبَْلْغتُُه، َقالَ  َكيَْف تََرْكتُْم (: َقِد اْستَْغَفْرُت َلُه، ثُمَّ َقالَ  َوأَنَا: َوأَْعِلْمُه أَنِّي َقِد اْستَْغَفْرُت اْلَغَداَة َلُه َوِألُمِّ

ُل اْألَْرِض َخَرابًا، ثُمَّ (: َفذََكْرُت َلُه ِمْن َرَفاِهيَِتَها َوَعيِْوَها، َقالَ : َقالَ  ل،؟يَْعِني ِمْرصَ  ،أُمَّ َحنْو أََما إِنََّها أَوَّ

ثَِني َعبُْد اللَِّه بُْن  ؛َال : َقالَ  ل،؟، صىل الله عليه وسلمللَّهِ َسِمْعَت ذَِلَك ِمْن َرُسوِل ا(: أَْرِميِنيَُة، ُقْلتُ  َوَلِكْن، َحدَّ

إِنََّها تَُكوُن ِهْجَرةٌ «: يَُقولُ  ، صىل الله عليه وسلم،َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ : ، َقالَ ِص رَِيضَ اللَُّه َعنْهُ َعْمِرو بِْن اْلَعا

اُر أَْهِلَها تَْلِفُظُهْم بَْعَد ِهْجَرٍة، َفِليَاُر أَْهِل اْألَ  ْرِض أَْلَزُمُهْم إَِىل ُمَهاَجِر إِبَْراِهيَم، َويَبَْقى ِيف اْألَْرِض ِرشَ

ُهُم النَّاُر َمَ  الِْقَرَدِة َواْلَلنَاِايرِ  ، صىل الله عليه َوَسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ ؛ »أَْرُضوُهْم، َوتَُقذُِّرُهْم نَْفُس اللَِّه َفتَْحُرشُ

قِ (يَْلُرُج نَاٌس ِمْن ِقبَِل «: ُقولُ يَ  وسلم، يَْقَرأُوَن اْلُقْرآَن َال يَُجاِوُا تََراِقيَُهْم، ُكلََّما ُقِطَ  َقْرٌن نََوأَ  )اْلَمْرشِ

الُ  ِط ]، ثم قال اإلمام الحاكم: (»َقْرٌن، َحتَّى يَْلُرَج ِيف بَِقيَِّتِهُم الدَّجَّ ، َهذَا َحِديٌث َصِحيٌ، َعَىل َرشْ يَْلْ�ِ الوَّ

، َوَلْم يُْلِرَجاهُ َفَقِد اتََّفَقا َجِميًعا َعَىل أََحاِديِث ُموَىس بِْن َعِيلِّ بِْن َربَاٍح ال ؛َوَلْم يُْلِرَجاهُ   ل؛لَّْلِميِّ

الللمي الرصي وأبيه يف األدب الفرد فقط؛ وكالهما ثقة  عيل بن رباحقلت: إنما أخرج البلاري لوىس بن 

أبي صال، عبد الله بن صال، بن محمد بن مسلم الجهني، كاتب الليث نزاع معرو .  صدوق؛ ولكن يف

 ولكن هذا ال يرض ها هنا لورود الحديث من قريق مستقلة تمام االستقالل: 

ثَنَا ِهَوامٌ ل: [4/48/2407مسند أبي داود الطيال  (فقد جاء يف  * بِْن  ، َعْن َقتَاَدَة، َعْن َشْهرِ َحدَّ

ْ ، َفِإنَّا، َقْد نُِهينَا َعِن الَْحِديِث، َفَقالَ : أَتَى َعبُْد اللَِّه بُْن َعْمٍرو نَْوًفا َفَقالَ : الَ َحْوَشٍب، قَ  َ  : َحدِّ َما ُكنُْت ِألَُحدِّ

ِمْعُت َرُسوَل َس : ِمْن ُقَريٍْش، َفَقاَل َعبُْد اللَِّه بُْن َعْمٍرو، صىل الله عليه وسلم، َوِعنِْدي َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب النَِّبيِّ 

َستَُكوُن ِهْجَرٌة بَْعَد ِهْجَرٍة، يَْلُرُج ِخيَاُر اْألَْرِض إَِىل ُمَهاَجِر إِبَْراِهيَم َعلَيِْه «: يَُقولُ ، صىل الله عليه وسلم، اللَّهِ 

اُر أَْهِلَها، تَْلِفُظُهْم أَْرُضوُهْم َوتَْقذَُرُهْم نَْفُس  َالُم، َويَبَْقى ِيف اْألَْرِض ِرشَ ُهُم النَّاُر َمَ  اْلِقَرَدِة  السَّ اللَِّه، َوتَْحُرشُ

قِ (يَْلُرُج نَاٌس ِمْن ِقبَِل «، صىل الله عليه وسلم: َوَقاَل َرُسوُل اللَّهِ ؛ »َواْلَلنَاِايرِ  يَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال  )اْلَمْرشِ

ِيف  نََوأَ َقْرٌن ثُمَّ يَْلُرجُ  يَُجاِوُا تََراِقيَُهْم، ُكلََّما ُقِطَ  َقْرٌن نََوأَ َقْرٌن ُكلََّما ُقِطَ  َقْرٌن نََوأَ َقْرٌن ُكلََّما ُقِطَ  َقْرنٌ 

الُ  ل، ثم قال: 8/118/7622لعرشة (إتحا  الل�ة الهرة بزوائد السانيد ا]؛ وهو يف »بَِقيَِّتِهُم الدَّجَّ

، َوُرَواتُُه ِثَقاٌت، َوَرَوا أَبُو َداُوَد ِيف ُسنَِنِه ِمنْه( .. " إَِىل آِخِرِه ُدوَن ."يَْلُرُج نَاٌس : َرَواُه أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِ ُّ

 ).بَِقيَِّتهِ 

أبو  حدثنان الحص� أخربنا أبو القاسم ب: [)1/161تاريخ دموق البن عساكر (وهو بأتم لف  يف ــ 

وعبد الصمد (أبو داود  حدثناعبد الله بن أحمد حدثني أبي  حدثناعيل بن الذهب أخربنا أبو بكر بن مالك 

وهو ، ن عمرو عىل نو  يعني البكائيهوام عن قتادة عن شهر قال أتى عبد الله ب حدثنا :قاال ل،العني

  وعندي رجل من أصحاب رسول الله، نت ألحديحد  فقال حد  فإنا قد نهينا عن الحديث فقال ما ك

 ،بد الله بن عمرو سمعت رسول الله، صىل الله عليه وسلمثم من قريش فقال ع ،صىل الله عليه وسلم
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إىل مهاجر إبراهيم فيبقى  )قال عبد الصمد لليار األرض(يقول ستكون هجرة بعد هجرة بليار األرض 

يف األرض رشار أهلها تلفظهم األرضون وتقذرهم نفس الله عز وجل وتحرشهم النار م  القردة 

  وعندي رجل من أصحاب رسول واللنااير ثم قال حد  فإنا قد نهينا عن الحديث فقال ما كنت ألحد

عت رسول الله، صىل الله عليه بد الله بن عمرو سمثم من قريش فقال ع ،الله، صىل الله عليه وسلم

يقرؤون القرآن ال يجاوا تراقيهم كلما قط  قرن نوأ قرن  )الرشق(يقول يلرج قوم من قبل  ،وسلم

 ]؛كلما قط  قرن نوأ قرن حتى يلرج يف بقيتهم الدجال

د بن عيل ل: [14540/ح618ص/14-13ج( العجم الكب� للطربانيوهو باختصار يف ــ  حدثنا محمَّ

ائ  تادة، عن َشْهر بن َحْوَشب، عن، عن قَ حدثنا معاذُ بن هوام، حدثني أبيبكر بن َخَلف،  حدثناغ، الصَّ

قِ (يَْلُرُج نَاٌس ِمْن ِقبَِل «: يقول، صىل الله عليه وسلم، سمعُت النبيَّ : عبد الله بن َعمرو، قال ، )اَلْرشِ

الُ  ُقِطَ  َقْرٌن نََوأَ َقْرٌن، يَْقَرُؤوَن الُقْرآَن الَ يَُجاِوُا تََراِقيَُهْم، ُكلََّما ]؛ وبعينه يف »َحتَّى يَُكوَن َمَ  َبِقيَِّتِهُم الدَّجَّ

، َوإِْسنَاُدُه َحَسنٌ َرَواُه الطََّربَ ل، ثم قال: (6/230/10417مجم  الزوائد ومنب  الفوائد ( ؛ قلت: بل )اِنيُّ

 هو إىل الصحي، أقرب لعدم صحة الكالم يف شهر بن حوشب.

 

 رديث البابوايات مؤيدة ل: ر | فصل

ً  ويزيده بياناً، ،)حديث الباب ؤيده (أييو  * : األنصاري عقبة بن عمروأبي مسعود حديث  أيضا

(اإليمان يمان ها هنا؛ أال إن القسوة وغل  : بيده نحو اليمن فقال ، صىل الله عليه وسلم،أشار رسول الله[

 ])قرنا الويطان يف ربيعة ومرض القلوب يف الفدادين عند أصول أذناب اإلبل حيث يطل 

حدثنا يحيى عن  ،حدثنا مسدد[: )3126/ح1202/ص3ج( الجام  الصحي، اللترص * كما هو يف

 ، صىل الله عليه وسلم،رسول اللهأشار : قال عقبة بن عمرو أبي مسعودحدثني قيس عن : قال إسماعيل

أال إن القسوة وغل  القلوب يف الفدادين عند أصول أذناب  ؛اإليمان يمان ها هنا(: بيده نحو اليمن فقال

 أخرجه البلاري يف صحيحهو ل]؛ حيث يطل  قرنا الويطان يف ربيعة ومرض ،اإلبل

 الحميدي يف مسندهو ؛ )51/ح71/ص1ج( يف صحيحه مسلم؛ و )3307/ح1289/ص3ج(

 ،)17107/ح118/ص4ج(واإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده ؛ )458/ح217/ص1ج(

 ،)565/ح209/ص17ج( الطرباني يف معجمه الكب�و ؛ )22397/ح273/ص5جو(

 ،)568/ح210/ص17جو( ،)567/ح209/ص17جو( ،)566/ح209/ص17جو(

ابن حنبل يف و ؛ )163/ح129/ص1ج( القضاعي يف مسند الوهابو ؛ )577/ح212/ص17جو(

 وربما غ�ها.؛ )1608/ح862/ص2ج( فضائل الصحابة

 : فهي ،يف ذكر (نجدل جزيرة العرب وهذا الحديث أكثر رصاحة: قلت

أرض الفدادين، رعاء اإلبل. والعراق أرض اراعة وصناعة وتجارة، وما كانت آنذاك أرضاً ــ )1(

 ؛، وال هي كذلك اآلنلرعاء اإلبل
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(نجدل جزيرة العرب، هي بالد ربيعة ومرض. وليس بالعراق آنذاك من مرض أحد يعتد وــ )2(

بعض بني شيبان، من ربيعة، يسكن به. ويف أقىص جنوبه (الناقق التي يسمونها الكويت وما حولهال 

؛ ويف أقىص شماله الغربي، من جهة الجزيرة، بطون من رهط الثنى بن حارثة الويباني، ريض الله عنه

. أما العراق فعامة أهله من الفرس واألكراد ، إال أن الجزيرة تعترب يف العادة شامية، وليست عراقيةلبتغ

  بطون من قبائل اليمن.ثم ، (وهؤالء، يف األرج،، من أصول سامية وقحطانية قديمةل والنبط

 

يف البلاري ومسلم  ، كما هو من مجموع الروايات الصحيحةوتمام نصه: ويؤيده حديث أبي هريرة *

ً وغ�هما، التي تجدها يف اللحق }،: لا نزلت[: ، إذا ألفت تأليفاً صحيحا : قال {إذا جاء نرص الله والفت،

ً  أتاكم أهل اليمن هم أل�(، صىل الله عليه وسلم: النبي اإليمان يمان والركمة : وأرق أفئدة قلوبا

الغنم؛ والفلر والليالء يف أهل الليل واإلبل؛ والجفاء السكينة والوقار يف أهل ؛ والفقه يمانيمانية 

رأس الكفر نحو من ربيعة ومرض، و    القلوب يف الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب اإلبلوالقسوة وغل

 وأجد نفس الرحمن من قبل اليمنل؛: بزيادةصحيحة (وجاءت رواية  ؛])الرشق

ويأتي السي، من قبل [: )العالء: فيه (أي وااد، عن أبيه بن يعقوب العالء بن عبد الرحمنكذلك رواه و 

رصفت وجههل : فرضبت وجهه (وقال مرة: الرشق وهمته الدينة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الالئكة

قد أخرجها اإلمام ، و ؛ وهي ايادة صحيحة عىل رشط اإلمام مسلم]قبل الوام هنالك يهلك، هنالك يهلك!

 مسلم.

األعرج، وأبو صال، ذكوان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن : عن أبي هريرة، رواهوهو كالتواتر 

الغيث  ومصعب هالل بن يزيد الااني البرصي، وأب وس�ين، وسعيد بن السيب، وهمام بن منبه، وأب

روح  ور ، وأباراين مسعود بن مالك األسدي الكويف، وثابت بن الح وسالم موىل أبي مطي  الدني، وأب

 شبيب بن نعيم، وموىس بن مط� عن أبيه. 

 

ولكن فيه  جزيرة العرب، العروفة، نجد )نجد( وهذا الحديث الصحي، الرصي، كسابقه ينص عىل: قلت

ل، فيكون رأس الكفر نرو الرشق(: ايادة فائدة تب� أن السي، الدجال هو أحد ما تصدق عليه جملة

جال، دعدو الله األعور ال من بالد الرتك، وما وراء النهر، حيث يلرج الرشق ها هنا هو الرشق األقىص

 لعنه الله.

 

هم جمي  قبائل اليمن، وسيأتي قر  قيب منها، دل عليه مجموع الروايات، ي وأهل اليمن هنا، كما

قوله (وإنما يعني : وليس فقط األنصار، وال هم أهل تهامة، كما ظنه اإلمام سفيان بن عيينة عندما قال

 .أتاكم أهل اليمن أهل تهامة ألن مكة يمن وهي تهامة وهو قوله اإليمان يمان والحكمة يمانيةل
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 ً ا، مع منه هماأل فلعلنا نجتزئ بيصعب حرصها،  ، مؤيدة لا سبق،وهناك أحاديث كث�ة جدا

 : طرقها يف اللرق مناقشة أهم

والقسوة وغلا القلوب قبل الرشق يف اإليمان يف أهل الرجاز، (: حديث جابر بن عبد الله* 

 بإسناد صحي،. ،)ربيعة ومرض

اللهم بارك لنا يف مدينتنا ويف صاعنا ومدنا (: حديث برش بن حرب عن عبد الله بن عمرو * 

من ههنا  ،من ههنا يطلع قرن الشيطان: ويمننا وشامنا ثم استقبل مطلع الشمس فقال

 ل، الزالزل والفتن

ً يف حديثولكنه ليس بالقوي برش بن حرب صدوق،: قلت ، أو تساهل يف ، والظاهر أنه أدخل حديثا

، كما هو خالفه ،، ألن حماد بن ايد، وهو أقوا وأثبتة، وربما كان هذا من حماد بن سلمالرواية بالعنى

 يف اللحق.

 بإسناد جيد. )أهل اليمن أرق أفئدة وأل� قلوبا(: حديث أبي سعيد الخدريو * 

فقال  ، صىل الله عليه وسلم،عند رسول الله افتخر أهل اإلبل[: أبي سعيد الخدريآخر عن حديث و * 

 ])والفخر والخيالء يف أهل اإلبل ،السكينة والوقار يف أهل الغنم(، صىل الله عليه وسلم: رسول الله

 ، بإسناد صحي،.]يمان اإليمان[: عبد الله بن مسعود أثرو  *

(هكذا إىل لخم وجذام) والجفاء يف هذين الري� من  اإليمان يمان[: حديث أنس بن مالكو * 

 د صحي،.، بإسنا]ربيعة ومرض

فهم أول من جاء : قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم[: نس بن مالكآخر أل حديث و * 

 .إسناد صحي، عىل رشط مسلمب، ]بالصافرة

 .حسنة جياد أسانيدب، ]طاعةأهل اليمن أرق قلوبا وأل� أفئدة وأنجع [: حديث عقبة بن عامرو * 

ومرض عند اذناب  ؛اإليمان يمان[: )بن مسعود عبد اللهربما عن و ( عقبة بن عامرآخر لحديث و * 

 .إسناد جيدب ]اإلبل

ال حسن،  إسنادب، ]آتاكم أهل اليمن كقطع السراب خ� أهل األرض[: بن مطعم حديث جب�و * 

 .بأس به

 .صحي، إسنادب، ]والركمة ههنا إىل لخم وجذام ،يمان اإليمان[: كبشة األنماري حديث أبيو * 

قوم رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، اإليمان يمان، والفقه يمان، والركمة [: حديث بن عباسو * 

 ؛ بإسناد قوي.]يمانية

 .]ورحى اإلسالم يف قرطان: اإليمان يمان[: حديث عثمان بن عفانو * 

يَماُن «[: عبادة بن الصامتحديث و *  يََماٍن، َوَهَكذَا إَِىل ُجذَاَم، َصَلَواُت اللَِّه َعَىل ُجذَاَم، يَُقاِتلُوَن اْإلِ

َماِن َعَىل َشَعَف اْلِجبَالِ   بإسناد حسن قوي، والحديث صحي، بوواهده ومتابعاته. ،]»اْلَعُدوَّ ِيف آِخِر الزَّ

 إسناد جيد.، ب]اإليمان يمان[: حديث روح بن زنباعو * 

 ، وأمره أن ينزل بيم السكون والسكاسك.]بعثتك إىل قوم رقيقة قلوبهم[: معاذ بن جبلحديث و * 
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 عباس بن الوليد

 

 : هذا الوحوع، منهاحول  روايات أخرىوهناك 

ثَنَا َعبَّاُس بُْن اْلَوِليِد، [: بإسناد صحي، )4/264/2279اآلحاد والثاني البن أبي عاصم ( يف جاءما *  َحدَّ

ثَنَا يَِزيُد بُْن  ُاَريٍْ ، حدثنا َسِعيٌد، َعْن َقتَاَدَة، َعْن َساِلِم بِْن أَِبي اْلَجْعِد، َعْن َمْعَداَن، َعْن ثَْوبَاَن، َرِيضَ اللَُّه َحدَّ

 إِنِّي ِعنَْد ُعْقِر َحْوِيض يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَذُوُد َعنُْه النَّاَس ِألَْهلِ «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،َعنُْه أَنَّ النَِّبيَّ 

 ]»اْليََمنِ 

اٍر، [: )4/265/2280اآلحاد والثاني البن أبي عاصم ( يف جاءما و *  ، َوِهَواُم بُْن َعمَّ ثَنَا الَْحْوِقيُّ َحدَّ

، َرِيضَ : َقاَال  َلِميِّ ثَنَا بَِقيَُّة، َعْن بَُحْ�ِ بِْن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بِْن َمْعَداَن، َعْن ُعتْبََة بِْن َعبِْد السَّ اللَُّه َعنُْه أَنَّ َحدَّ

َفَقاَل  ؛َحِصينٌَة ُحُصونُُهمْ  ،َكِثَ�ٌة َعَدُدُهمْ  ،َفِإنَُّهْم َشِديٌد بَأُْسُهمْ : يَا َرُسوَل اللَِّه اْلَعْن أَْهَل اْليََمنِ : َرُجًال َقالَ 

وَم  لم،، صىل الله عليه وسثُمَّ َلَعَن َرُسوُل اللَّهِ » َال «، صىل الله عليه وسلم: َرُسوُل اللَّهِ  اْألَْعَجَمْ�ِ َفاِرَس َوالرُّ

وا ِبُكْم يَْعِني أَْهَل اْليََمِن يَُسوُقوَن ِنَساَءُهْم َويَْرِملُوَن «، صىل الله عليه وسلم: َوَقاَل َرُسوُل اللَّهِ  إِذَا َمرُّ

، وتدليسه قبي، يف تدليس بقية]؛ وال خو  إال من »أَبْنَاَءُهْم َعَىل َعَواِتِقِهْم َفِإنَُّهْم ِمنِّي َوأَنَا ِمنُْهمْ 

لم يدلس هاهنا، ألن التن يف غاية الجودة والنظافة، والحديث صحي، : العادة، ولكني استل� الله وأقول

 .إن شاء الله

ثَنَا أَبُو [: )4/266/2286اآلحاد والثاني البن أبي عاصم ( يف وجاء*  ثَنَا يَْعُقوُب بُْن ُسْفيَاَن، َحدَّ َحدَّ

، أَنَّ َرُجًال ِمْن اْألَْسَودِ  ثَنَا ابُْن َلِهيَعَة، َعْن يَِزيَد بِْن أَِبي َحِبيٍب، َعْن َرِبيَعَة بِْن َلِقيٍط التُّْجيِبيِّ بَِني أَْوٍد ، َحدَّ

ثَُه أَنَّ َرُسوَل اللَّهِ  ثَُه أَنَّ َرُجًال ِمْن َقيٍْس يَُقاُل َلُه أَبُو نَِجيٍ، َحدَّ أََال أُْخِربُُكْم «: الَ قَ  ، صىل الله عليه وسلم،َحدَّ

ُكونُ (: بََىل يَا َرُسوَل اللَِّه، َقالَ : ُقْلنَا» ِبَلْ�ِ َقبَاِئَل؟ َكاِسُك َوالسُّ ِكنَْدُة، َوإِالَّ ُملُوَك ُملُوِك َرْدَماَن، َوِفَرًقا  )( السَّ

 ل ها هنا نافيةَوإِالَّ (: ولفظة ،)و(: ، فلعله)؛ كأن هناك سقط (ل]ِمَن اْألَْشَعِريَِّ�، َوِفَرًقا ِمْن َخْوَالنَ 

َكاِسُك : َقبَاِئلِ الَخْ�ِ (: هوتأويل الكالم لعل فوالله أعلم؛  (ليسل،: (غ�ل، أو بمعني: استثنائية، بمعنى السَّ

ُكونُ  ؛ وستأتي تسمية )ُملُوَك ُملُوِك َرْدَماَن، َوِفَرًقا ِمَن اْألَْشَعِريَِّ�، َوِفَرًقا ِمْن َخْوَالنَ  ليسِكنَْدُة، وَ  َوالسُّ

نبي الله، عليه وعىل آله صلوات وتسليمات وتربيكات من الله، بعض أولئك اللوك األرشار الذين استثناهم 

  ال ملك إال الله.: وجربوت رشأثرة و واللوك كلها 

 

 : * وهناك أيضاً مراسيل يف هذا الوحوع، منها

[حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون : )2797/ح271/ص5يف اآلحاد والثاني (ج* ما جاء 

، صىل الله حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن عبد الله بن عو  ريض الله تعاىل عنه أن النبي

اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة يف مصنفه أخرجه و ؛ وجذامل] ِحنِْدس(اإليمان يمان يف : قال عليه وسلم،

عبد الله بن : إسناد صحي، إىل عبد الله بن عو ، ولكنه مرسلهذا : قلت ل؛32437/ح407/ص6ج(

ل فلم أعرفها من القبائل، ولم أجدها مذكورة يف غ� هذا ِحنِْدس؛ وأما (، يف األرج،عو  ليست له صحبة
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: الحديث مطلقاً، فإن لم تكن تصحيفاً، فلعلها بطن من للم لكثرة ذكر للم وجذام مقرتنت�؛ وأما لغة

َحاحِ : الِحنِْدُس (ف ِديُد الظُّْلَمةِ ا: الظُّْلَمة، َوِيف الصِّ ً من للَّيُْل الوَّ ً يف )6/58لسان العرب (ل كذا نصا ؛ وأيضا

، َويَُقاُل : ُمْظِلٌم. والَحناِدُس : ٌة ِحنِْدَسة، َوَليٌْل ِحنِْدسَوَليْلَ (: نفس الصفحة ثََالُ  لياٍل ِمَن الوهْر ِلُظْلَمِتِهنَّ

وَ : ِحنِْدٌس َدحاِمُس. وأَْسَوُد  ً يف اِد، َكَقْوِلَك أَْسَوُد حاِلكٌ َشِديُد السَّ تكملة العاجم العربية ل؛ ووجدنا أيضا

 ]صفرأر، نحاس ُصفْ : َحنُْدوس: سدُ نْ حَ [: )3/348(

حدثنا : حدثني أبي قال: [حدثنا عبد الله قال: )1619/ح866/ص2(ج فضائل الصحابةما جاء يف و * 

(اإليمان يمان، إىل : قال ، صىل الله عليه وسلم،معمر عن قتادة أن رسول اللهأخربنا : عبد الرااق قال

؛ هذا مرسل صحي، اإلسناد إىل قتادة: ل]، قلتصلوات الله عىل جذامههنال، وأشار بيده حتى جذام، (

 ، كما سلف.الصامت إىل عبادة بن وهو يف حقيقته متصل بواسطة عم� بن هانئ

: حدثني أبي قال: [حدثنا عبد الله قال: )1622/ح867/ص2(ج الصحابةفضائل  * وما جاء أيضاً يف

، صىل الله عليه قال رسول الله: يقول قاوساحدثني حنظلة أنه سم  : حدثنا عبد الله بن الحار  قال

حنظلة فقلت يا : (أتاكم أهل اليمن هم أل� قلوبا وأرق أفئدة. اإليمان يمان، والحكمة يمانيةل، قالوسلم: 

 .وهذا أيضاً مرسل صحي، اإلسناد إىل قاوس: الدينة]، قلت: بد الرحمن ما يعد اليمن قالأبا ع

 

ً  ولرسم ماهية (اليمن) القصود يف األحاديث  حديث عمرو بن عبسة، إليك حسما نهائياً يقينيا

 : الغريبالصريح الطويل 

ثَنَا أَبُو [: بإسناد صحي، )19463/ح387/ص4ج(كما أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده *  َحدَّ

ثَنَا َصْفَواُن بُْن َعْمٍرو َقالَ : قالاْلُمِغَ�ِة،  ، َعْن : َحدَّ ْحَمِن بِْن َعاِئٍذ اْألَْاِديِّ يُْ، بُْن ُعبَيٍْد، َعْن َعبِْد الرَّ ثَِني ُرشَ َحدَّ

َلِميِّ َقالَ  يَْعِرُض يَْوًما َخيًْال َوِعنَْدُه ُعيَيْنَُة بُْن  عليه وسلم، ، صىل اللهَكاَن َرُسوُل اللَّهِ : َعْمِرو بِْن َعبَْسَة السُّ

َوأَنَا : َفَقاَل ُعيَيْنَةُ  ،»أَنَا أَْفَرُس ِباْلَليِْل ِمنْكَ «، صىل الله عليه وسلم: ِحْصِن ْبِن بَْدٍر اْلَفَزاِريِّ َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ 

َجاِل ِمنَْك، َفَقاَل النَِّبيُّ  َجاِل ِرَجاٌل يَْحِملُوَن : َقالَ » َوَكيَْف؟«صىل الله عليه وسلم:  ،أَْفَرُس ِبالرِّ َخْ�ُ الرِّ

، َقاَل َرُسوُل اللَّهِ ُسيُوَفُهْم َعَىل َعَواِتِقِهْم َجاِعلُوا ِرَماَحُهْم َعَىل َمنَاِسِم ُخيُولِِهْم ِالِبُسوا اْلُربُوَد ِمْن أَْهِل نَْجٍد، فَ 

يَماُن يََماٌن إَِىل َلْلٍم، َوُجذَاَم، َوَعاِمَلَة، َكذَبَْت «صىل الله عليه وسلم:  َجاِل ِرَجاُل أَْهِل اْليََمِن، َواْإلِ بَْل َخْ�ُ الرِّ

ُموَت َخْ�ٌ ِمْن بَِني اْلَراِرِث  ،َوَمأُْكوُل ِحْمَ�َ َخْ�ٌ ِمْن آِكِلَها ، َوَقِبيَلٌة َخْ�ٌ ِمْن َقِبيَلٍة، َوَقِبيَلٌة َرشٌّ ِمْن َوَحْرضَ

، ِمْلَوَساَءل: (أو َوُمُلوَساَقِبيَلٍة، َواللَِّه َما أُبَاِيل أَْن يَْهِلَك اْلَحاِرثَاِن ِكَالُهَما، َلَعَن اللََّه اْلُملُوَك اْألَْرَبَعَة َجَمَداَء، 

َحا َخاَءل: (أو َوَمْرشَ َدةَ ، َوأَبَْضعَ ِمْرشَ أََمَرِني َربِّي َعزَّ َوَجلَّ أَْن أَْلَعَن ُقَريًْوا «: ثُمَّ َقالَ  ،»َة، َوأُْختَُهُم اْلَعَمرَّ

، ثُمَّ لَعَ  تَْ�ِ ، َفَصلَّيُْت َعَليِْهْم َمرَّ تَْ�ِ َ َعَليِْهْم َمرَّ ، َفَلَعنْتُُهْم، َوأََمَرِني أَْن أَُصيلِّ تَْ�ِ اُهمْ َمرَّ : ثُمَّ قال .»َن َقبَاِئَل َفَسمَّ

(َألَْسَلُم َوِغَفاُر َوُمَزيْنَُة َوأَْخَالُقُهْم ِمْن : . ثُمَّ قال»ُعَصيَُّة َعَصِت اللََّه َوَرُسوَلُه َغْ�َ َقيٍْس، َوَجْعَدَة، َوِعْصَمةَ «

(َرشُّ َقِبيَلتَْ�ِ ِيف : يَْوَم اْلِقيَاَمِةل. ثُمَّ قالُجَهيْنََة َخْ�ٌ ِمْن بَِني أََسٍد َوتَِميٍم َوَغَطَفاَن َوَهَواِاَن ِعنَْد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

قال أبو : قال: َوأَْكثَُر اْلَقبَاِئِل ِيف اْلَجنَِّة َمذِْحٌم َوَمأُْكوُلل]. ثم قال اإلمام أحمد ؛اْلَعَرِب نَْجَراُن َوبَنُو تَْغِلبَ 
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ْن بَِقيَ (: قال )َوَمأُْكوُل ِحْمَ�َ َخْ�ٌ ِمْن آِكِلَها(صفوان : الغ�ة قال أخرجه اإلمام عبد و ؛ )َمْن َمَىض َخْ�ٌ ِممَّ

 ل؛ 1650/ح878/ص2ج(بن حنبل يف فضائل الصحابة الله بن أحمد 

اِب بِْن نَْجَدَة، َوَخاِلٌد أَبُو 2/89/969وهو يف مسند الوامي� للطرباني (ــ  ثَنَا أَْحَمُد بُْن َعبِْد اْلَوهَّ ل: [َحدَّ

ْحَمِن بْ يَِزيَد، َقاَال: حَ  يُْ، بُْن ُعبَيٍْد، َعْن َعبِْد الرَّ ثَِني ُرشَ ثَنَا َصْفَواُن بُْن َعْمٍرو، َحدَّ ثَنَا أَبُو اْلُمِغَ�ِة، َحدَّ ِن َعاِئٍذ دَّ

، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه، صىل الله عليه وسلم، يَْعِرُض َخيًْال  َلِميِّ ، َعْن َعْمِرو ْبِن َعبََسَة السُّ  َوِعنَْدُه اْألَْاِديِّ

، صىل الله عليه وسلم:  َقاَل » أَنَا أَْفَرُس ِباْلَليِْل ِمنْكَ «ُعيَيْنَُة بُْن ِحْصِن بِْن بَْدٍر اْلَفَزاِريُّ َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ

، صىل الله عليه وسلم:  َجاِل ِمنَْك، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َجاِل » اَك؟َوَكيَْف ذَ «ُعيَيْنَُة: َوأَنَا أَْفَرُس ِبالرِّ َقاَل: َخْ�ُ الرِّ

[اْلُربُوَد] ِمْن ِرَجاٌل يَْحِملُوَن ُسيُوَفُهْم َعَىل َعَواِتِقِهْم، َجاِعِلَ� ِرَماَحُهْم َعَىل َمنَاِسِم ُخيُولِِهْم، َالِبُسوا اْلُحْربَ 

يَماُن يََماٍن إَِىل َكذَبَْت، َخْ�ُ الرِّ «أَْهِل نَْجٍد، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه، صىل الله عليه وسلم:  َجاِل ِرَجاُل أَْهِل اْليََمِن، اْإلِ

ُموُت َخْ�ٌ ِمْن بَِني اْلَحاِرِ ، َوَقِبي َلٌة َخْ�ٌ ِمْن َلْلٍم َوُجذَاَم َوَعاِمَلَة َوَمأُْكوِل ِحْمَ�َ [َخْ�ٌ] ِمْن آِكِلَها، َوَحْرضَ

َما أُبَاِيل أَْن يَْهِلَك اْلَحاِرثَاِن ِكَالُهَما. َلَعَن اللَُّه اْلُملُوَك اْألَْرَبَعَة َجْمَداَء َقِبيَلٍة، َوَقِبيَلٌة َرشٌّ ِمْن َقِبيَلٍة، َواللَِّه 

َدَة، ثُمَّ أََمَرِني َربِّي َعزَّ َوَجلَّ أَْن أَْلَعَن ُقرَ  َحاَء َوأَبِْضَعَة َوأُْختَُهُم اْلَعَمرَّ ، َفَلَعنْتُ َوَمْلَوَساَء َوَمْرشَ تَْ�ِ ُهْم، يًْوا َمرَّ

، َفَصلَّيُْت َعَليِْهمْ  تَْ�ِ َ َعَليِْهْم َمرَّ ثُمَّ َلَعَن تَِميَم بَْن ُمرٍّ َخْمًسا، َوبَْكَر بَْن َواِئٍل َسبًْعا، » ثُمَّ أََمَرِني َربِّي أَْن أَُصيلِّ

ثُمَّ َقاَل: َألَْسَلُم َوِغَفاٌر » ِت اللََّه َوَرُسوَلهُ ُعَصيَُّة َعَص «َوَلَعَن َقِبيَلتَْ�ِ ِمْن َقبَاِئِل تَِميٍم ُمَقاِعَس َوَمَالِوَس َفَقاَل: 

اْلِقيَاَمِة " ثُمَّ َقاَل: "  َوُمَزيْنَُة َوأَْخَالُقُهْم ِمْن ُجَهيْنََة َخْ�ٌ ِمْن بَِني أََسٍد َوتَِميٍم َوَغَطَفاَن َوَهَواِاَن ِعنَْد اللَِّه يَْومَ 

حقلت: وقد بَنُو تَْغِلَب، َوأَْكثَُر اْلَقبَاِئِل ِيف اْلَجنَِّة َمذِْحٌم َوَمأُْكوٌل]؛ َرشُّ َقِبيَلٍة ِيف اْلَعَرِب نَْجَراُن وَ   الطرباني رصَّ

َوَلَعَن َقِبيَلتَْ�ِ ِمْن َقبَاِئِل تَِميٍم ُمَقاِعَس  ،َوبَْكَر بَْن َواِئٍل َسبًْعا ،ثُمَّ َلَعَن تَِميَم بَْن ُمرٍّ َخْمًسا: بالقبائل اللعونة

 ؛]َوَمَالِوَس 

، قال: ل: [2/760/3269تاريخ ابن أبي خيثمة (وبعضه يف ــ  اب بن نَْجَدة اْلَحْوِقيُّ ثَنَا َعبُْد اْلَوهَّ َحدَّ

ْحَمن بن َعاِئذ، يْ، بن ُعبَيِْد، َعْن َعبِْد الرَّ ثَنَا َصْفَوان بن َعْمٍرو، َعْن ُرشَ ثَنَا أبو اْلُمِغْ�َة، قال: َحدَّ َعْن  َحدَّ

َمْوت خ� َعْمر  و بن َعبَْسة؛ قال: قال رسوُل اللِه، صىل الله عليه وسلم: َمأُْكوُل ِحْمَ� َخْ�ٌ ِمْن آِكلها، وَحْرضَ

: ليس بَِني اْلَحاِر  بن َكْعب أنا ِمْن بَِني اْلَحاِر  بن َكْعب ،من ِكنَْدة( ،ِمْن بَِني اْلَحاِر   ل،قال اْلَحْوِقيُّ

 ]؛وقبيلٌة خ�ٌ من قبيلة، وقبيلة رشٌّ من قبيلة

اٍر َقالَ [: )7/387/8293السنن الكربا للنسائي (ويف ــ  ثَنَا أَبُو اْلُمِغَ�ِة، : أَْخَربَنَا ِعْمَراُن بُْن بَكَّ َحدَّ

 ]؛»أَْكثَُر اْلَقبَاِئِل ِيف اْلَجنَِّة َمذِْحمٌ «: بفقرة واحدة فقط

ثَنَا [ملترص جداً:  )4/265/2282والثاني البن أبي عاصم (اآلحاد وبعضه يف ــ  ، َحدَّ ثَنَا اْلَحْوِقيُّ َحدَّ

، َعْن َعمْ  ْحَمِن بِْن َعاِئٍذ اْألَْاِديِّ يِْ، بِْن ُعبَيٍْد، َعْن َعبِْد الرَّ ِرو بِْن َعبََسَة، رَِيضَ أَبُو اْلُمِغَ�ِة، َعْن َصْفَواَن، َعْن ُرشَ

يَماُن يََماٍن إَِىل «، صىل الله عليه وسلم: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : اللَُّه َعنُْه َقالَ  َجاِل ِرَجاٌل ِمْن أَْهِل اْليََمِن، َواْإلِ َخْ�ُ الرِّ

 ]؛ »َلْلٍم َوُجذَاَم َوَعاِمَلَة َوَمأُْكوُل ِحْمَ�َ َخْ�ٌ ِمْن آِكِلَها َوأَْكثَُر اْلَقبَاِئِل ِيف اْلَجنَِّة َمذِْحمُ 
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ثَنَا ُعثَْماُن بُْن ل: [32/188/19442مسند أحمد ملرجا (وجاءت فقرة منه يف ــ  ثَنَا أَبُو اْلُمِغَ�ِة، َحدَّ َحدَّ

ْحَمِن بُْن َعاِئٍذ الثَُّماِيلُّ، َعْن َعْمِرو بِْن َعبََسَة ال ثَنَا َعبُْد الرَّ ، َحدَّ َلِميِّ َقاَل: َقالَ ُعبَيٍْد أَبُو َدْوٍس اْليَْحَصِبيُّ  سُّ

 ]؛ »َرشُّ َقِبيَلتَْ�ِ ِيف اْلَعَرِب نَْجَراُن َوبَنُو تَْغِلبَ «َرُسوُل اللَِّه، صىل الله عليه وسلم: 

َ : [)2/753تلليص التوابه يف الرسم (وهو يف ــ  ، ْخَربَ أ اِب اْلُقَرِيشُّ الِم بُْن َعبِْد اْلَوهَّ نَا أَبُو اْلَفَرِج َعبُْد السَّ

 َ ،نَا ُسَليَْماُن بْ ْخَربَ أ  ؛به] ُن أَْحَمَد الطََّربَاِنيُّ

 

ْن َبِقيَ (: يعني )َوَمأُْكوُل ِحْمَ�َ َخْ�ٌ ِمْن آِكِلَها(صفوان  لو ق: أوالً : قلت أََراَد ِبَمأُْكولِِهْم ، )َمْن َمَىض َخْ�ٌ ِممَّ

؛ قول ضعيف، قليل العنى، َوُهُم اْلبَاُقونَ اِء اآلِكل� َمن َماَت ِمنُْهْم فأكلتْهم اْألَْرُض، أَْي ُهْم َخْ�ٌ ِمَن اْألَْحيَ 

ِعيَّة، : الأْكول[: )11/21لسان العرب ( غ� مناسب للبالغة النبوية الرائعة، وإنما الصحي، ما جاء يف   الرَّ

ِعيَّة َلُهْم مأَْكلة، أَراد أَن َعَوامَّ أَهل ،اْلُملُوكُ : َواْآلِكلُونَ  ]؛ وكذا يف اليَمن َخْ�ٌ ِمْن ُملُوِكِهمْ  َجَعلُوا أَموال الرَّ

اَلأُْكول الرعيَّة واآلِكلُون اْلُملُوُك » وَمأُْكول ِحْم� َخْ�ٌ ِمْن آِكِلَها«[: )1/59النهاية يف غريب الحديث واألثر (

أساس البالغة ]؛ ونحوه يف ِهمْ جَعلوا أَْمَواَل الرعيَّة َلُهْم مأَكَلة، أَراد أَنَّ عَواّم أَْهِل اليَمن َخْ�ٌ ِمْن ُملُوكِ 

ومأكول حم� خ� من آكلها أي رعيتها خ� من واليها. وهو من ذوي اآلكال أي من السادات [: )1/31(

  ؛]الذين يأكلون الرباع ونحوه

 ً األحاديث سلسلة ثابتة صحيحة، وضعفها األلباني يف  »أَْكثَُر اْلَقبَاِئِل ِيف اْلَجنَِّة َمذِْحجٌ «: فقرة: وثانيا

الجام  البن ألنه ما عرفها إال من قريق  )4/413/1938الضعيفة والوضوعة وأثرها السيئ يف األمة (

، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، [: ])2ــ 34/1ص: ت مصطفى أبو الل� ([وهب  ُعتْبَُة بُْن أَِبي َحِكيٍم اْلَهْمَداِنيُّ

؛ وقد تراج  عن تضعيفه ذاك يف ]َوأَْخَربَِني َغْ�ُُه ِمثَْلهُ : ، َقالَ »ِيف اْلَجنَِّة َمذِْحمُ  أَْكثَُر اْلَقبَاِئلِ «: يَْرَفُعُه، َقالَ 

 (السلسلة الصحيحةل؛

 ً : أرجو الله أن ال بكون اإلمام أحمد قد تعمد حذ  أسماء القبائل اللعونة (ومنها قبيلته: بكر بن وثالثا

ْمطُ لطلق لله ورسوله، كما فعل وائلل تسرتاً عليهم، ألن الواجب هو التسليم ا ، ريض الله عنه، عندما السِّ

َمْوُت َخْ�ٌ َمْن «شهد عنده عمرو بن عبسة أن النبي، صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله، قد قال:  َحْرضَ

ْمطُ ، فقال »بَِني اْلَراِرِث  ، م  أنه عديدة، كما سيأتي من قرق )آَمنُْت باللَّه َوَرُسولِهِ ، ريض الله عنه: (السِّ

 من ملوك بني الحار  من كندة.

 

ثَنَا أَبُو اْلَعبَّاِس [: بإسناد صحي، )6979/ح92/ص4ج(الحاكم يف مستدركه أخرجه اإلمام و *  َحدَّ

َ ابُْن َوْهٍب، أَْخَربَِني ُد بُْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعبِْد الَْحَكِم، أَنْبَأ َ ُمَحمَّ ُد بُْن يَْعُقوَب أَنْبَأ ُمَعاِويَُة بُْن َصاِلٍ،، َعْن  ُمَحمَّ

َلِميِّ َرِيضَ اللَُّه َعنُْه َقالَ  ، َعْن َعْمِرو ْبِن َعبََسَة السُّ ْحَمِن ْبِن َعاِئٍذ اْألَْاِديِّ ، صىل الله َكاَن َرُسوُل اللَّهِ : َعبِْد الرَّ

أَنَا «، صىل الله عليه وسلم: ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّهِ يَْعِرُض اْلَليَْل َوِعنَْدُه ُعيَيْنَُة بُْن بَْدِر اْلَفَزاِريُّ  عليه وسلم،

َجاِل ِمنَْك. َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ : َفَقاَل ُعيَيْنَةُ  .»أَْعَلُم ِباْلَليِْل ِمنْكَ  َفَمْن «، صىل الله عليه وسلم: َوأَنَا أَْعَلُم ِبالرِّ

َجاُل؟ ْم َعَىل َعَواِتِقِهْم َوِرَماِحِهْم َعَىل َمنْاِسِم ُخيُولِِهْم ِمْن ِرَجاِل نَْجٍد، ِرَجاٌل يَْحِملُوَن ُسيُوَفهُ : َقالَ » َخْ�ٌ الرِّ
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يَماُن يََماٍن إَِىل َلْلٍم «، صىل الله عليه وسلم: َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ  َجاِل ِرَجاُل اْليََمِن، َواْإلِ َكذَبَْت َبْل َخْ�ُ الرِّ

ُموُت َخْ�ٌ ِمْن بَِني اْلَحاِرِ ، َواللَِّه َما أُبَاِيل َلْو َهَلَك اْلَحاِرثَاِن  َوُجذَاٍم، َوَمأُْكوُل ِحْمَ�َ َخْ�ٌ  ِمْن أُُكِلَها، َوَحْرضَ

َدةَ : َجِميًعا، َلَعَن اللَُّه اْلُملُوَك اْألَْرَبَعةَ  أََمَرِني َربِّي أَْن «: ثُمَّ َقالَ  ؛»َجْمًدا، َوِمْلَوًسا، َوأَبَْضَعَة، َوأُْختَُهُم اْلَعَمرَّ

تَْ�ِ َمرَّ  َ َعَليِْهْم َفَصلَّيُْت َعَليِْهْم َمرَّ تَْ�ِ َفَلَعنْتُُهْم، َوأََمَرِني أَنَّ أَُصيلِّ َلَعَن اللَُّه «: ثُمَّ َقالَ  ،»تَْ�ِ أَْلَعَن ُقَريًْوا َمرَّ

َة َخْمًسا، َوبَْكَر بَْن َواِئٍل َسبًْعا، َوَلَعنَ  ثُمَّ » اللَُّه َقِبيَلتَْ�ِ ِمْن َقبَاِئِل بَِني تَِميٍم ُمَقاِعَس َوُمَالِدَس  تَِميَم بَْن ُمرَّ

أَْسَلُم َوِغَفاٌر َوُمَزيْنَُة َوأَْحَالُفُهْم «: ثُمَّ َقالَ » ُعَصيَُّة َعَصِت اللََّه َوَرُسوَلُه، َعبُْد َقيٍْس، َوَجْعَدُة، َوِعْصَمةُ «: َقالَ 

َرشُّ َقِبيَلتَْ�ِ ِيف «: ثُمَّ َقالَ » بَِني أََسٍد َوتَِميٍم َوَغَطَفاَن َوَهَواِاَن ِعنَْد اللَِّه يَْوَم اْلِقيَاَمةِ ِمْن ُجَهيْنََة َخْ�ٌ ِمْن 

هذا حديث غريب التن (: ]، وقال الحاكم»اْلَعَرِب نَْجَراَن َوبَنُو تَْغِلَب، َوأَْكثَُر اْلَقبَاِئِل ِيف اْلَجنَِّة َمذِْحمٍ 

 ، ووافقه الذهبي، ثم األلباني؛ وهو كما قالوا.)ولم يلرجاه صحي، اإلسناد

 

ثَنَا َعبُْد اللَِّه [: ، بإسناد صحي،م  رشوحات وايادات مفيدة )1/327العرفة والتاريخ (وجاء يف *  َحدَّ

ثَنَا يحي بُْن َحْمَزَة َعْن أَِبي َحْمَزَة اْلَعنِْ ِّ   ِحْمٍيص الَوُهَو ِعيَىس بُْن ُسَليٍْم ِمْن أَْهِل ِحْمَص [ ،بُْن يُوُسَف َحدَّ

ْستَِنيُّ  ثَُه َعْن َعبِْد اللَِّه بن جب�، ]الرُّ الحرضمّي وراشد بن سعد القرئي َوَشِبيٍب اْلَكَالِعيِّ َعْن ُجبَْ�ِ  أَنَُّه َحدَّ

يَْوَم اْلَليِْل ُعيَيْنََة بَْن بَْدٍر  ه عليه وسلم،، صىل اللَعَرْضُت َعَىل َرُسوِل اللَّهِ : بِْن نَُفْ�ٍ َعْن َعْمِرو ْبِن َعبَْسَة َقالَ 

إِْن تَُكْن أَْفَرَس ِباْلَليِْل : أَنَا أَْفَرُس ِباْلَليِْل ِمنَْك. َفَقاَل ُعيَيْنَةُ : ِلُعيَيْنَةَ  ، صىل الله عليه وسلم،َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

َجاِل ِمنَْك. َقالَ  يُوَ  : َف؟ َقالَ َكيْ : ِمنِّي َفأَنَا أَْفَرُس ِبالرِّ َجاِل ِرَجاٌل َلِبُسوا اْلُربَْد إِذَا َوَضُعوا السُّ إِنَّ َخْ�َ الرِّ

َماَح َعَىل َمنَاِسِم ُخيُولِِهْم، ِرَجاُل نَْجٍد. َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ  ، صىل الله عليه وسلم: َعَىل َعَواِتِقِهْم، َوَعَرُضوا الرِّ

َمْوُت : َكذَبَْت بَْل ُهْم أَْهُل اْليََمنِ  َواْألَيَْماُن يََماٌن إَِىل َلْلٍم َوُجذَاَم َوَعاِمَلَة، َوَمأُْكوُل ِحْمَ�َ َخْ�ٌ ِمْن آِكِلَها، َوَحْرضَ

ى اْألَْقيَاَل َواْألَنَْفاَل. َوَقاَل َرُسوُل اللَّهِ   ال قائل َوَال َكاِهَن َوَال ، صىل الله عليه وسلم: َخْ�ٌ ِمْن بَِني اْلَحاِرِ  َوَسمَّ

ْمَط [هو: َمِلَك إِالَّ اللَُّه. َقالَ  السمط] إَِىل َعْمِرو بِْن  بن والد رشحبيل ،السمط بن األسود الكندي: َفبََعَث السَّ

َمْوُت َخْ�ٌ ِمْن بَِني اْلَحاِرِ ؟ َقالَ : يَُقولُ  ، صىل الله عليه وسلم،سمعت رسول الله: َعبَْسَة يَُقولُ  : َحْرضَ

ْمطُ نََعْم. َقاَل  جمداء : اْلُملُوَك األربعة ، صىل الله عليه وسلم،آَمنُْت باللَّه َوَرُسولِِه. َوَلَعَن َرُسوُل اللَّهِ : السَّ

َدةَ وملوساء وأبضعة ومرشخاء َوأُْختَُهُم  َدةَ : [أي َوَكانَتْ : . َقالَ اْلَعَمرَّ تَأِْتي ِباْلُمْؤِمِنَ� َفتُنَكُِّل ِبِهْم،  ]اْلَعَمرَّ

، ثُمَّ أََمَرِني أَْن ، صىل الله عليه وسلم: ُسوُل اللَّهُ َوَقاَل رَ  تَْ�ِ تَْ�ِ َفَلَعنْتُُهْم َمرَّ إِنَّ اللََّه أََمَرِني أَْن أَْلَعَن ُقَريًْوا َمرَّ

، أَْكثَُر اْلَقبَاِئِل ِيف اْلَجنَِّة َمذْ  تَْ�ِ ، َفَصلَّيُْت َعَليِْهْم َمرَّ تَْ�ِ َ َعَليِْهْم َمرَّ ِحُم َوأَْسَلُم َوِغَفاُر َوُمَزيْنَُة، َوأَْخَالُقُهْم أَُصيلِّ

: (أو أَْن تَْهِلَك اْلَحيَّانِ  ِمْن ُجَهيْنََة َخْ�ٌ ِمْن بَِني أََسٍد َوتَِميٍم َوَهَواِاَن َوَغَطَفاَن ِعنَْد اللَِّه يَْوَم اْلِقيَاَمِة، َوَما أُبَاِيل 

َفَلَعنْتُُهْم َسبًْعا، َوبَْكَر بَْن َواِئٍل َخْمًسا  قبيلت�، تميم بن مر سبعا، ِكَالُهَما، َوأََمَرِني أَْن ألعن الحارثانل

َقِبيَلتَاِن َال يَْدُخُل اْلَجنََّة  .َوَقيُْس ُجْعَدةَ  ِعْصَمةَ َفَلَعنْتُُهْم خمسا، وبنو عصية عصت َعَصِت اللََّه َوَرُسوَلُه، أََال 

: )بُْن َحْمَزةَ : (هو قال يحي]؛ ِمُس، َوَرشُ اْلَقبَاِئِل نَْجَراُن َوبَنُو تَْغِلبَ ِمنُْهْم أََحٌد أَبًَدا، َمَعاِقُس َوَمَال 

ا اْلَربَْق ِيف تَ َمَعاِدُس َوَمَالِدُس، َوَاَعَم أَنَُّهَما َقِبيَلتَاِن تَاَهتَا ابْتَغْ : َوأَْخَربَِني َهذَا اْلَحِديَث ثَْوُر بُْن يَِزيَد. َوَقالَ (
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َعبِْد قلت: قوله يف اإلسناد: (؛ )َقَطَعتَا ِيف أَْخِبيَِة اْألَْرِض َال يُوَصُل إَِليِْهَما، َوذَِلَك ِيف اْلَجاِهِليَّةِ َعاِم َجْدٍب، َفانْ 

 ل، وهم أو تصحيف، وإنما هو: (عبد الرحمن بن جب� بن نف� الحرضميل؛الحرضميّ  اللَِّه بن جب�

ثَنَا ابُْن يُوُسَف (هو: َعبُْد الله ل]: [4/248الطبوع (بحوايش [التاريخ الكب� للبلاري وبعضه يف ــ  َحدَّ

ْحَمِن ْبِن ُجبَْ�ِ ْبِن نُ  ثَِني أَبُو َحْمَزَة اْلَعنِْ ّ َعْن َعبِْد الرَّ ثَنَا يَْحيَى بُْن َحْمَزَة َحدَّ َفْ�ٍ َوَراِشِد بِْن بن يوسفل َحدَّ

، صىل الله عليه  َسْعٍد َوَشِبيٍب اْلَكالِعيِّ َعْن ُجبَْ�ِ بْنِ  نَُفْ�ٍ َعْن َعْمِرو بِْن َعبََسَة: ُعِرَضِت اْلَليُْل َعَىل النَِّبيِّ

َمْوَت َخْ�ٌ ِمْن بَِني  ، صىل الله عليه وسلم، يَُقوُل: َحْرضَ ْمُط إَِىل َعْمٍرو: َسِمْعُت النَِّبيَّ وسلم، َفبََعَث السِّ

ْمُط: آمَ   ]؛نُْت ِباللَِّه َوَرُسولِهِ اْلَحاِرِ ؟ َقاَل: نََعْم، َقاَل السِّ

ثَنا يَْحيَى ل: [2/761/3270تاريخ ابن أبي خيثمة (وبعضه يف ــ  ثَنَا َمنُْصور أبي ُمَزاِحم، قال: َحدَّ َحدَّ

ْحَمن بن ُجبَْ� بن نَُفْ�، وَراِشد بن َسْعٍد، َعْن ُجبَْ� ب ، َعْن َعبِْد الرَّ ن بن َحْمَزة، َعْن أبى َحْمَزة اْلِحْمِيصِّ

نَُفْ�، َعْن َعْمرو بن َعبَْسة؛ قال: قال رسوُل اللِه، صىل الله عليه وسلم: مأكوُل ِحْمَ� خ�ٌ ِمْن آِكلها، 

َمْوت خ�ٌ ِمْن بَِني اْلَحاِر   ]؛ وَحْرضَ

ثَنَا ملترص جداً:  )4/265/2283اآلحاد والثاني البن أبي عاصم (وبعضه يف ــ  ثَنَا ُدَحيٌْم، َحدَّ َعبُْد [َحدَّ

ْحَمِن بِْن  ، َعْن َعبِْد الرَّ ثَنَا أَبُو َحْمَزَة اْلَعنِْ ُّ ثَنَا يَْحيَى بُْن َحْمَزَة، َحدَّ ، اللَِّه بُْن يُوُسَف، َحدَّ ُجبَْ�ِ ْبِن نَُفْ�ٍ

، َعْن َعْمِرو ْبِن َعبَ  ، َعْن ُجبَْ�ِ ْبِن نَُفْ�ٍ ، صىل الله عليه َوَراِشِد بِْن َسِعيٍد، َوَشِبيٍب اْلَكَالِعيِّ َسَة، َعِن النَِّبيِّ

 ؛وسلم، ِبنَْحِوِه]

ً و ــ  [حدثنا دحيم : يف غاية االختصار، فقرة واحدة )2270/ح261/ص4ج( يف اآلحاد والثاني أيضا

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا أبو حمزة العن  عن عبد الرحمن بن جب� بن 

، صىل قال رسول الله: الكالعي عن جب� بن نف� عن عمرو بن عبسة قالنف� وراشد بن سعد وشبيب 

  (اإليمان يمانل].الله عليه وسلم: 

َوُهَو أَْحمد بن ُاَهْ� بن ــ  أَبُو بكر بن أبي َخيْثََمةقال عبد الحق: [ )4/487األحكام الكربا (ويف ــ 

 بنحوه]؛ يحيى بن َحْمَزة، حدثناَمنُْصور بن أبي ُمَزاحم،  : حدثناَقالَ ــ  َحْرب

 

ثَنَا [: )19468/ح388/ص4ج(أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده و *  ثَنَا َحَسُن بُْن ُموَىس، َحدَّ َحدَّ

ثَنَا يَِزيُد بُْن يَِزيَد بِْن َجاِبٍر، َعْن َرُجٍل، َعْن َعْمِرو ْبِن َعبََسَة َقالَ  ، صىل َرُسوُل اللَّهِ بَيْنَا : ُاَهْ�ُ ْبُن ُمَعاِويََة، َحدَّ

، َفَقاَل ِلُعيَيْنَةَ الله عليه وسلم،  أَنَا «: يَْعِرُض َخيًْال، َوِعنَْدُه ُعيَيْنَُة بُْن ِحْصِن بِْن ُحذَيَْفَة ْبِن بَْدٍر اْلَفَزاِريُّ

َجاِل ِمنَْك. َقالَ : َفَقاَل ُعيَيْنَةُ » أَبَْرصُ ِباْلَليِْل ِمنْكَ  َجاِل الَِّذيَن : َقالَ » َفَكيَْف ذَاَك؟«: َوأَنَا أَبَْرصُ ِبالرِّ ِخيَاُر الرِّ

َكذَبَْت ِخيَاُر «: يََضُعوَن أَْسيَاَفُهْم َعَىل َعَواِتِقِهْم، َويَْعِرُضوَن ِرَماَحُهْم َعَىل َمنَاِسِم ُخيُولِِهْم ِمْن أَْهِل نَْجٍد َقالَ 

يَماُن يََماٍن، وَ  َجاِل ِرَجاُل أَْهِل اْليََمِن َواْإلِ ، أَنَا يََماٍن، َوأَْكثَُر اْلَقبَاِئِل يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِيف اْلَجنَِّة َمذِْحمٌ الرِّ

َمْوُت َخْ�ٌ ِمْن بَِني اْلَحاِرِ   ،  ،وَحْرضَ َوَما أُبَاِيل أَْن يَْهِلَك اْلَحيَّاِن ِكَالُهَما، َفَال َقيَْل َوَال َمِلَك إِالَّ اِللََّه َعزَّ َوَجلَّ

َدةَ : ُملُوَك اْألَْربََعةَ َلَعَن اللَُّه الْ  َخا، َوِمْلَوَسا َوأَبَْضَعَة، َوأُْختَُهُم اْلَعَمرَّ   ]»َجَمَدا، َوِمْرشَ
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ملطوط (نل  -(الللعياتل رواية السعدي [الفوائد النتقاة الحسان للللعي وهو يف ــ 

أَْخَربَنَا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن أَْحَمد بن النهال، قال: أَْخَربَنَا أبو اْلَعبَّاس ل]: [1/411/530(

ْحَمان  ثَنَا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد اْلرَّ أَْحَمد بن اْلَحَسن بن إسحاق بن عتبة الرااي، قال: َحدَّ

ثَنَا َعْمُرو بُْن َخاِلٍد، ق ثَنَا يَِزيُد بُْن يَِزيَد بِْن َجاِبٍر، اْلَقطَّان، َقاَل: َحدَّ ثَنَا ُاَهْ�ُ بُْن ُمَعاِويََة، قال: َحدَّ ال: َحدَّ

، َعْن َعْمِرو بِْن َعبََسَة السلمي، َقاَل: كان ُعيَيْنَة بن بدر جالسا عند َرُسول اللِه، ]ارس يراه اه� ب[َعْن َرُجٍل، 

ل له َرُسول اللِه، صىل الله عليه وسلم: أَنَا أَبَْرصُ ِباْلَليِْل ِمنَْك صىل الله عليه وسلم، وهو يَْعِرُض َخيْالً، فقا

َجاِل رجال من أهل نجد يََضُعوَن  َجاِل ِمنَْك. َقاَل: َكيَْف؟ َقاَل: ِخيَاُر الرِّ قاَل له ُعيَيْنَة: َوأَنَا أَبَْرصُ ِبالرِّ

ِم خيلِِهْم يف سبيل الله َقاَل َرُسول اللِه َصىلَّ اللَُّه َعَليِْه: َكذَبَْت ُسيُوَفُهْم َعَىل َعَواِتِقِهْم، وِرَماَحُهْم َعَىل َمنَاِس 

َجاِل  يَماُن يََماٍن، َوأَنَا يََماٍن، َوأَْكثَُر اْلَقبَاِئِل ِيف اْلَجنَِّة، قال عمر: وأحسبه قال: ِرَجاُل أَْهِل الْيََمِن َواإلِ ِخيَاُر الرِّ

َمْوُت َخْ�ٌ ِمْن بَِني اْلَحاِرِ ، يعني من كندة، َوَما أُبَاِيل أَْن يَْهِلَك اْلَحيَّاِن ِكالَُهَما، وحَ  .يَْوَم اْلِقيَاَمِة، َمذِْحمٌ  ْرضَ

َخا، َوِملْ  ، فَلَعَن اللَُّه اْلُملُوَك األَْربََعَة: َجَمَدا، َوِمْرشَ أُْختَُهُم َوَسا َوأَبَْضَعَة، وَ َفالَ َمِلَك َوالَ َقيَْل إِالَّ اِللََّه َعزَّ َوَجلَّ

َدةَ   ]؛اْلَعَمرَّ

َوأَنَا يََماٌن، «َوِيف ِرَوايٍَة: ل: [10/43/16548مجم  الزوائد ومنب  الفوائد (وقال الهيثمي يف ــ 

َمْوُت َخْ�ٌ ِمْن بَِني اْلَحاِرِ ، َوَال أُبَاِيل أَْن يَْهِلَك اْلَحيَّاِن ِكَالُهَما َفَال َقيْلَ  َرَواُه أَْحَمُد  .»للَّهُ َوَال َمِلَك إِالَّ ا َوَحْرضَ

اِقَط بُْرسَ بَْن ُعبَيِْد اللَِّه، َوِرَجاُل اْلَجِميِ  ِثَقاتٌ  ى السَّ ]؛ قلت: ولم أجد هذه ُمتَِّصًال َوُمْرَسًال، َوالطََّربَاِنيُّ َوَسمَّ

 الرش إليها عند الطرباني، فالله أعلم.

 

إنما هو فقرة من الحديث لم تحفظها   ل]32/188/19443ملرجا ([مسند أحمد ولعل ما جاء يف    *

ْحَمِن بِْن الطرق األخرا: [ ْحِبيُل بُْن ُمْسِلٍم، َعْن َعبِْد الرَّ ثَِني ُرشَ ثَنَا ابُْن َعيَّاٍش، َحدَّ ثَنَا أَبُو اْلُمِغَ�ِة، َحدَّ َحدَّ

َلِميِّ قَ  ، َعْن َعْمِرو بِْن َعبََسَة السُّ َصىلَّ َرُسوُل اللَِّه، صىل الله عليه وسلم، َعَىل «اَل: يَِزيَد بِْن َمْوَهٍب اْألَْملُوِكيِّ

َكاِسِك، َوَعَىل َخْوَالنَ  ُكوِن َوالسَّ  ]؛ »اْألَْملُوِك أَْملُوِك َرْدَمانِ  َخْوَالَن اْلَعاِليَِة َوَعَىل  ،السَّ

 

ُعِرَضْت َعَىل «َوَعْن َعْمِرو بِْن َعبََسَة َقاَل: ل: [10/43/16549مجم  الزوائد ومنب  الفوائد (وجاء يف   *

أَنَا (يَْوًما َخيٌْل َوِعنَْدُه ُعيَيْنَُة، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه، صىل الله عليه وسلم:  -َرُسوِل اللَِّه، صىل الله عليه وسلم، 

َجاِل ِمنْكَ إِْن تَُكْن أَْفَرَس ِبا(. َفَقاَل ُعيَيْنَُة: )أَْفَرُس ِباْلَليِْل ِمنْكَ  ، َقاَل: )ْلَليِْل ِمنِّي َفأَنَا أَْفَرُس ِبالرِّ

َماَح َعَىل (َقاَل: ل، َوَكيَْف؟( يُوِ  َعَىل َعَواِتِقِهْم، َوَعَرُضوا الرِّ َجاِل ِرَجاٌل َالِبُسو اْلُربَُد، َواِضُعو السُّ إِنَّ َخْ�َ الرِّ

يَماُن (ُل اللَِّه، صىل الله عليه وسلم: َمنَاِسِم ُخيُولِِهْم، ِرَجاُل نَْجٍد. َفَقاَل َرُسو  َكذَْبَت، بَْل ُهْم أَْهُل اْليََمِن، اْإلِ

َمْوُت َخْ�ٌ ِمْن بَِني الْ  َوَقاَل . َحاِرِ ليََماٌن إَِىل َلْلٍم، َوُجذَاَم، َوَعاِمَلَة، َوَمأُْكوُل ِحْمَ�َ َخْ�ٌ ِمْن أَْكِلَها، َوَحْرضَ

ْمَط إَِىل َعْمِرو بِْن ل. [َوَال َقيَْل، َوَال َمِلَك، َوَال َقاِهَر إِالَّ اللَّهُ (ه وسلم: َرُسوُل اللَِّه، صىل الله علي َفبََعَث السِّ

َمْوُت َخْ�ٌ َمْن بَِني اْلَحاِرِ  «َعبََسَة: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه، صىل الله عليه وسلم:  ؟. َقاَل: نََعْم. َقاَل »َحْرضَ

َوَلَعَن َرُسوُل اللَِّه، صىل الله عليه وسلم، اْلُملُوَك اْألَْربََعَة: َجَمَداَء، َوِمْلَوَساَء، ل]. َوَرُسوِلهِسْمٌط: آَمنُْت ِباللَِّه 



قرن الشيطان :نجد  

37 
 

َدَة، َوَكانَْت تَأِْتي اْلُمْسِلِمَ� إِذَا َسَجُدوا َفَرتَْكبُُهمْ  َحاَء، َوأُْختَُهُم اْلَعَمرَّ ، صىل َوَقاَل َرُسوُل اللَّهِ . َوأَبَْضَعَة، َوِمْرشَ

َ َعَليِْهْم  -َعزَّ َوَجلَّ  -إِنَّ اللََّه «الله عليه وسلم:  ، ثُمَّ أََمَرِني أَْن أَُصيلِّ تَْ�ِ أََمَرِني أَْن أَلَْعَن ُقَريًْوا َفَلَعنْتُُهْم َمرَّ

، َوأَْكثَُر اْلَقبَاِئِل ِيف الَْجنَِّة: َمذِْحمٌ  تَْ�ِ تَْ�ِ َفَصلَّيُْت َعَليِْهْم َمرَّ ، َوأَْسَلُم، َوِغَفاُر، َوُمَزيْنَُة، َوأَْخَالُقُهْم ِمْن َمرَّ

اِيل أَْن يَْهِلَك اْلَحيَّاِن ُجَهيْنََة َخْ�ٌ ِمْن بَِني أََسٍد، َوتَِميٍم، َوَهَواِاَن، َوَغَطَفاَن ِعنَْد اللَِّه يَْوَم اْلِقيَاَمِة، َوأَنَا َال أُبَ 

: تَِميَم بَْن ُمرٍّ َسبًْعا َفَلَعنْتُُهْم، َوبَْكَر ْبَن َواِئٍل َخْمًسا، َوُعَصيَُّة َعَصِت اللََّه ِكَالُهَما، َوأََمَرِني أَْن أَْلَعَن قَ  ِبيَلتَْ�ِ

ا َقِبيَلتَاِن َوَاَعَم أَنَُّهمَ [َقِبيَلتَاِن َال يُْدِخُل اْلَجنََّة ِمنُْهْم أََحًدا أَبًَدا، َمنَاِعَش َوُمَالِدَس،  .َوَرُسوَلُه، إِالَّ َماِاَن َوَقيَْس 

َق ِيف َعاِم َجْدٍب، َفانَْقَطَعتَا ِيف نَاِحيٍَة ِمَن اْألَْرِض َال يَُوَصُل إَِليِْهَما، َوذَ  ]؛ ثم ِلَك ِيف اْلَجاِهِليَّةتَاَهتَا اتَّبََعتَا اْلَمْرشِ

ْميَاِقيِّ  َرَواُه الطََّربَاِنيُّ قال الهيثمي: ( : َحَمَل َعنُْه النَّاُس، َوُهَو َعْن َشيِْلِه بَْكِر بِْن َسْهٍل الدِّ . َقاَل الذََّهِبيُّ

ِحيِ،، َوَقْد َرَواُه ِبنَْحِوِه ِبِإْس  : َضِعيٌف، َوبَِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ نَاٍد َجيٍِّد َعْن ُمَقاِرُب اْلَحاِل، َوَقاَل النََّساِئيُّ

 ، فالله أعلم.حث؛ قلت: ولم أجده عند الطرباني بعد قول ب)َشيَْلْ�ِ آَخَريْن

 

ثَنَا َعبُْد اللِه [عن معاذ بن جبل:  )192/ح99/ص20ج(وأخرجه اإلمام الطرباني يف معجمه الكب� *  َحدَّ

اِق، أَْخَربَنِ  اَّ ثَنَا َعبُْد الرَّ ثَنَا َسَلَمُة بُْن َشِبيٍب، َحدَّ ، َحدَّ ِد بِْن اْلَعبَّاِس اْألَْصبََهاِنيُّ يَِزيَد، َعْن ي ثَْوُر بُْن بُْن ُمَحمَّ

: ِيف َداِرنَا يَْعِرُض اْلَليَْل، َقالَ ، صىل الله عليه وسلم، َكاَن النَِّبيُّ : َخاِلِد بِْن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل، َقالَ 

يِْل ِمنِّي، َوأَنَا أَبَْرصُ أَنَْت أَبَْرصُ ِباْللَ ، صىل الله عليه وسلم: َفَدَخَل َعَليِْه ُعيَيْنَُة بُْن ُحَصْ�ٍ َفَقاَل ِللنَِّبيِّ 

َجاِل ِمنَْك، َفَقاَل النَِّبيُّ  َجاِل َخْ�ٌ؟«، صىل الله عليه وسلم: ِبالرِّ ِرَجاٌل يَْحِملُوَن ُسيُوَفُهْم َعَىل : َفَقالَ  ؛»َفأَيُّ الرِّ

، صىل الله وَد ِمْن أَْهِل نَْجٍد، َفَقاَل النَِّبيُّ َعَواِتِقِهْم، َويَْعِرُضوَن ِرَماَحُهْم َعَىل َمناِسِم ُخيُولِِهْم، َويَْلبَُسوَن اْلُربُ 

يَماُن يََماٍن، َوأَْكثَُر َقِبيلٍَة ِيف اْلَجنَِّة َمذِْحٌم، َوَمأُْكو «عليه وسلم:  َجاِل ِرَجاُل ِذي يََمٍن، اْإلِ ُل َكذَبَْت، ِخيَاُر الرِّ

َمْوٍت َخْ�ٌ ِمْن ِكنْ و ِحْمَ�َ َخْ�ٌ ِمْن آِكِلَها،  ًحا، َوِمْلَوًسا، : َدَة، َفَلَعَن اللُه اْلُملُوَك اْألَْربََعةَ َحْرضَ َجْمًدا، َوِمْرشَ

َدةَ  ]؛ قلت: أخىش أن يكون ذكر معاذ بن جبل وهماً؛ وعبد الرااق عندما كرب »َوأَبَْضًعا، َوأُْختَُهُم اْلَعَمرَّ

هـ؛  200يف األرج،، بعد هـ، وسلمة بن شبيب سماعه من عبد الرااق متأخر  200وعمي لقن أشياء بعد 

وإن كان ذكر معاذ ثابتاً، فهو منقط  فإن خالد بن معدان إنما ولد حول أيام وفاة معاذ يف قاعون 

 عمواس. 

 

أهل مكة وتهامة، : واستوهد بهذا الحديث اإلمام الطحاوي يف الرد عىل من اعم أن القصود بأهل اليمن* 

ثَنَا َقالَ [: فقال اإلمام الطحاويكما كان اإلمام سفيان بن عيينة يقول،  : َفَوَجْدنَا َعِيلَّ بَْن َمْعبٍَد َقْد َحدَّ

ثَنَا يَِزيُد بُْن َهاُروَن، أَْخَربَنَا إْسَماِعيُل بُْن أَِبي َخاِلٍد، َعْن َقيِْس بِْن أَِبي َحاِاٍم، َعْن أَِبي َمْس  ُعوٍد اْألَنَْصاِريِّ َحدَّ

يَماُن َهاُهنَا أََال َوإِنَّ اْلَقْسَوَة َوِغَلَ  (: ِبيَِدِه نَْحَو اْليََمِن َفَقالَ  صىل الله عليه وسلم،، أََشاَر َرُسوُل اللهِ : َقالَ  اْإلِ

يَْطاِن ِيف َرِبيَعَة، َوُمَرضَ  ِبِل َحيُْث يَْطلُُ  َقْرُن الوَّ اِديَن أَْصَحاِب اْإلِ ً يف )اْلُقلُوِب ِيف اْلَفدَّ رشح موكل ]؛ نصا

اِديَن ِمْن َرِبيَعَة، (: ؛ ثم قال اإلمام الطحاوي)2/272/803اآلثار ( َفأََضاَ  اْلَقْسَوَة َوِغَلَ  اْلُقلُوِب إَىل اْلَفدَّ

يَماِن، َواْلِحْكَمِة َواْلِفْقِه ُهْم   أَْضَداُدُهُم الَِّذينَ َوُمَرضَ َفَكاَن ِيف ذَِلَك َما َقْد َدلَّ َعَىل أَنَّ اْلُمَضاَ  إَليِْهْم ِمَن اْإلِ
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ِل أَْهَل ِتَهاَمَة َليُْسوا ِمْن َرِبيَعَة، َوَال ُمَرضَ َوِيف ذَِلَك َما يَنْبَِغي أَْن يَُكوَن أََراَد ِبَما ِيف اْآلثَاِر الَِّتي ِيف اْلَفْص  ِل اْألَوَّ

َالُم ِيف َهذَ أَنَّ أُوَلِئَك أَْو أَْكثََرُهْم ِمْن ُمَرضَ لِ  ِمْن َهذَا  أََكَشفُ ا اْلَمْعنَى َما ُهَو ، ثُمَّ َوَجْدنَا َعنُْه َعَليِْه السَّ

 : )اْلَحِديِث 

ُد بُْن [: بإسناد صحي، )2/273/804رشح موكل اآلثار (يف  كما جاء*  َة ُمَحمَّ ثَنَا أَبُو ُقرَّ َوُهَو َما َحدَّ

ثَنَا يَْحيَى بُْن َحْمَزَة، ، َحدَّ َمْوِقيُّ ثَنَا َعبُْد اللِه بُْن يُوُسَف اْلَكَالِعيُّ الدِّ ، َحدَّ َعيِْنيُّ َعْن أَِبي َحْمَزَة  ُحَميٍْد الرُّ

ْستَِنيُّ َوهُ : َقاَل أَبُو َجْعَفرٍ (اْلَعنِْ ِّ ِمْن أَْهِل ِحْمٍص،  َ  َعنُْه، َعْمُرو بُْن اْلَحاِرِ ، : َو ِعيَىس بُْن ُسَليٍْم الرُّ َقْد َحدَّ

،  )َوِعيَىس بُْن يُونَُس َوَغْ�ُُهَما ، َوَراِشِد بِْن َسْعٍد اْلُمْقِرِئيِّ ِميِّ ْحَمِن ْبِن ُجبَْ�ٍ اْلَحْرضَ ثَُه َعْن َعبِْد الرَّ أَنَُّه َحدَّ

، َعْن َعْمِرو بِْن َعبَْسَة َقالَ  ، َعْن ُجبَْ�ِ بِْن نَُفْ�ٍ َال : َوُشبَيٍْب اْلَكَالِعيِّ ُم ُعِرَضِت اْلَليُْل َعَىل َرُسوِل اللِه َعَليِْه السَّ

َفَقاَل  ل،أَنَا أََفَرُس ِباْلَليِْل ِمنْكَ (: ِلُعيَيْنَةَ  ، صىل الله عليه وسلم،َوِعنَْدُه ُعيَيْنَُة بُْن بَْدٍر َفَقاَل َرُسوُل اللهِ 

َجاِل ِمنَْك، َقالَ : ُعيَيْنَةُ  َخْ�َ ِرَجاٍل َلِبُسوا الُْربَُد  إنَّ : َوَكيَْف؟ َقالَ : إْن تَُكْن أََفَرَس ِبالَْليِْل ِمنِّي َفأَنَا أََفَرُس ِبالرِّ

َماَح َعَىل َمنَاِسِم ُخيُولِِهْم ِرَجاُل نَْجٍد َفَقاَل َرُسوُل ا ، صىل للهِ َوَوَضُعوا ُسيُوَفُهْم َعَىل َعَواِتِقِهْم َوَعَرُضوا الرِّ

يَماُن يََماٍن إَىل َلْلمٍ (الله عليه وسلم:  ، َوُجذَاٍم َوَعاِمَلَة َوَمأُْكوُل ِحْمَ�َ َخْ�ٌ ِمْن َكذَبَْت بَْل ُهْم أَْهُل اْليََمِن َواْإلِ

َمْوَت َخْ�ٌ ِمْن بَِني اْلَحاِرِ   ى اْألَْقيَاَل، َواْألَنَْكالَ ( ]،أُُكِلَها َوَحْرضَ َفِفيَما َرَويْنَا ِيف َهذَا اْلَحِديِث َعْن  ؛َوَسمَّ

َالُم ِتبْيَانُُه أَْهَل اْليَ  َمِن الَِّذيَن أََراَدُهْم ِبَما ِيف اْآلثَاِر اْألَُوِل َوأَنَُّهْم أَْهُل َهِذِه اْلَقبَاِئِل الْيََماِنيَِّة َرُسوِل اللِه َعَليِْه السَّ

ثم ساق اإلمام الطحاوي حديث� مبطل� أيضاً لكالم اإلمام سفيان بن عيينة، ومؤكدين ل؛ َال َمْن ِسَواُهمْ 

 : لقوله

ثَنَا َقالَ [: )2/276/805رشح موكل اآلثار (فقال يف *  أَْخَربَنَا ابُْن َوْهٍب، أَْخَربَِني : َوَوَجْدنَا يُونَُس َقْد َحدَّ

، صىل َخَرْجنَا َمَ  َرُسوِل اللهِ : ِهَواُم بُْن َسْعٍد، َعْن َايِْد بِْن أَْسَلَم، َعْن َعَطاِء بِْن يََساٍر، َعْن أَِبي َسِعيٍد َقالَ 

َليَأِْتَ�َّ (: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،َعاَم اْلُحَديِْبيَِة َفذََكَر َحِديثًا َقِويًال ِفيِه أَنَّ َرُسوَل اللهِ  الله عليه وسلم،

ْم أََرقُّ َال أَْهُل اْليََمِن هُ (: َمْن ُهْم يَا َرُسوَل اللِه، أَُقَريٌْش؟ َقالَ : ُقْلنَا ل،أَْقَواٌم تَْحِقُروَن أَْعَماَلُكْم َمَ  أَْعَماِلِهمْ 

َلْو َكاَن ِألََحِدِهْم َجبٌَل ِمْن ذََهٍب َفأَنَْفَقُه َما (: : ُهْم َخْ�ٌ ِمنَّا يَا َرُسوَل اللِه؟ َفَقالَ : َفُقْلنَا ل،أَْفِئَدًة َوأَْلَ�ُ ُقلُوبًا

{َال يَْستَِوي ِمنُْكْم َمْن أَنَْفَق ِمْن َقبِْل : ِه اْآليَةُ أَْدَرَك ُمدَّ أََحِدُكْم َوَال نَِصيَفُه إنَّ َفْضَل َما بَيْنَنَا، َوبَْ�َ النَّاِس َهذِ 

{ َفَكاَن ِيف َهذَا َما َقْد َدلَّ َعَىل َحِقيَقِة أَْهِل اْليََمِن الَِّذيَن أََراَدُهْم (: ثم قال اإلمام الطحاوي ]؛اْآليَةَ ،اْلَفتِْ،

لِ  ، صىل الله عليه وسلم،َرُسوُل اللهِ  َمْن ُهْم، َوأَنَُّهْم ِخَالُ  أَْهِل ِتَهاَمَة َعَىل َما ذََكَرُه ابُْن  ِيف اْلَفْصِل اْألَوَّ

 ل؛ُعيَيْنَةَ 

ثُمَّ َوَجْدنَا إِْسَحاَق بَْن إبَْراِهيَم بِْن [: بإسناد صحي، )2/277/806رشح موكل اآلثار (يف أيضاً وقال * 

ثَنَا َقالَ  ثَنَا أَْحَمُد بُْن : يُونَُس َقْد َحدَّ ثَنَا يَِزيُد بُْن َهاُروَن، أَْخَربَنَا ُحَميٌْد، َعْن أَنٍَس، أَنَّ َرُسوَل َحدَّ َمِنيٍ ، َحدَّ

َفَقِدَم اْألَْشَعِريُّوَن ِفيِهْم أَبُو ُموَىس،  ل؛يَْقَدُم َقْوٌم ُهْم أََرقُّ ِمنُْكْم أَْفِئَدةً (: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللهِ 

ًدا َوِحْزبَهُ : ُقولُونَ َفَجَعلُوا يَْرتَِجُزوَن، َويَ  َفِفي ذَِلَك َما (: ثم قال اإلمام الطحاوي]؛ َغًدا نَْلَقى اْألَِحبََّة... ُمَحمَّ

ِمْن  لُُهْم ِمَن اْلَقاِدِم�َ َقْد َدلَّ أَيًْضا َعَىل أَنَّ أَْهَل اْليََمِن اْلُمَراِديَن َكَما ِيف اْآلثَاِر اْألَُوِل ُهْم اْألَْشَعِريُّوَن، َوأَْمثَا

 ).ُدوَن َمْن ِسَواُهمْ  َحِقيَقِة اْليََمنِ 
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 ً عن  الكذوبة أبلغ يف دفع التهمة ما، بل هانالتالي انالرديث ويؤيده (أي حديث الباب) أيضا

 : (العراق)

اللهم أقبل : ، وقالالوامو العراق ، و نظر قبل اليمن[: زيد بن ثابتعن أنس بن مالك حديث * 

 ]بقلوبهم

حدثنا عبد الله بن أحمد بن [: )4790/ح116/ص5ج( الطرباني يف معجمه الكب�اإلمام  هأخرجكما * 

عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك عن  حدثناعبد الرحمن بن مهدي  حدثناحنبل حدثني أبي 

فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر قبل  اليمنقبل  ، صىل الله عليه وسلم،نظر رسول الله ايد بن ثابت قال

]؛ فقال اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا يف صاعنا ومدنا الشامفقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر قبل  العراق

 حدثناسليمان بن داود  حدثنا[: )21650/ح185/ص5ج(اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده  أخرجو 

 ابةبن حنبل يف فضائل الصحكذلك اإلمام عبد الله بن أحمد و  به، وذكر اليمن فقط]؛عمران 

 الرتمذي يف سننهو ل؛ 2527/ح73/ص3ج( الطرباني يف معجمه األوسطل؛ و 1607/ح862/ص2ج(

وغ� واحد قالوا حدثنا أبو الوليد  نيحدثنا عبيد الله بن أبي اياد القطوا[: )3934/ح726/ص5ج(

هذا حديث حسن صحي، غريب ال نعرفه من حديث ايد بن (: قال أبو عيىسو  به]،حدثنا عمران القطان 

حدثنا عيل [: )4789/ح116/ص5ج( الطرباني يف معجمه الكب�و ل؛ ثابت إال من حديث عمران القطان

نا عمران القطان خرب عمرو بن مراوق أ حدثنابن عبد العزيز وأبو مسلم الكيش ويوسف القايض قالوا 

 به]

حدثنا محمد [: ل باختصار شديد4791/ح116/ص5ج( الطرباني يف معجمه الكب�اإلمام  هأخرجو * 

مستلم بن سعيد عن منصور  حدثنابن عثمان بن أبي شيبة حدثني أبي قال وجدت يف كتاب أبي بلطه 

ألمته فقال اللهم أقبل بقلوبهم إىل دينك  ، صىل الله عليه وسلم،دعا رسول الله بن ااذان عن أنس قال

ل؛ ذكر ايد ايادة ثقة فلعل تولم يذكر ايد بن ثاب(: الطربانياإلمام  ]، وقالوحط من وراءهم برحمتك

أنس كان يحد  به عن النبي، كعادة الصحابة يف اإلرسال عن بعضهم بعضاً، فسأله قتادة إن كان سمعه 

 من رسول الله، فأخربه بأنه أخذه من ايد بن ثابت، وهذا ال يزيد الرواية إال قوة.

صحي،  ، بتمام قوله،عىل رشط البلاري، والحديث وإسناد الطرباني للحديث الطويل صحي،: قلت

 : بالتابعة الطريفة التاليةبوهادة حديث جابر، وسيأتي، و 

 يف معجمه األوسطل، و 273/ح174/ص1ج( الطرباني يف معجمه الصغ�اإلمام  أخرجفقد * 

 حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي حدثنا عيل[: ل متابعة صحيحة للف  التام3015/ح234/ص3ج(

بن بحر بن بري حدثنا هوام بن يوسف الصنعاني أخربنا معمر حدثنا ثابت البناني وسليمان التيمي 

فقال اللهم أقبل  العراق والشام واليمننظر قبل  ، صىل الله عليه وسلم،أن النبي عن أنس بن مالك

إال هوام بن  لم يروه عن التيمي اال معمر وال عنه(: ]، ثم قالبقلوبهم عىل قاعتك وحط من وراءهم

أثبات ثقات أئمة كل هذا التفرد ال يرض ألنهم كلهم : قلت ؛)يوسف القايض تفرد به عنه عيل بن بحر

 مواه�.
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 ]، فقاله[نظر نحو اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر نحو العراق: جابرحديث و * 

إسماعيل بن أبى أويس حدثنا [: )482/ح170/ص1ج( يف األدب الفرد البلارياإلمام  هأخرجكما * 

، صىل الله عليه سم  النبي قال حدثني بن أبى الزناد عن موىس بن عقبة عن أبى الزب� عن جابر أنه

ونظر نرو عىل النرب نظر نحو اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك  وسلم،

اإلمام ]؛ وأخرجه وبارك لنا يف مدنا وصاعناوقال اللهم اراقنا من ترا  األرض  كل أفق فقال مثل ذلك

أبو الزب�  حدثنابن لهيعة  حدثناحسن  حدثنا[: )14731/ح342/ص3ج(أحمد بن حنبل يف مسنده 

 به]عن جابر 

باليمن،  ، أي أنه بدأ)نحو اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر نحو العراق(: إن ص، هذا الرتتيب: قلت

واستدبر السامع�، ثم دار عكس عقارب الساعة، ثم استقبل العراق، يعني الومال أي اتجه إىل القبلة 

ً نحو هذا،العراقلهذا (: ، ولعله أشار بيده وقالالرشقي الحض بال شبهة بحيث تيقن جابر  ، أو كالما

ستقبل فا )ونظر نرو كل أفق فقال مثل ذلك(تأمل قوله:  أنه استمر يف دورانه وال شك من وجهته،

 )نجد(إن ص، هذا الرتتيب فال شك أنه رضب صفحاً عن : ؛ نقولثم مرص، ثم السودان، فالحبوة الوام،

 .يذكرها أصالً يستقبلها، أو يتوقف عندها، أو ولم 

 

 الرابعالبرث : فصل |

هل تنطبق األحاديث كل األامنة، أم ألامنة ملصوصة فقط، : أما بالنسبة للجزئية الرابعة، أال وهي

 تنطبق؟! وعىل من

، وعن )رأس الكفرل، وكذلك عن (قرنا الشيطانل أو (قرن الشيطاناألحاديث كلها تتكلم عن (

 : فالحزم واالحتياط يوجب تطبيقها فقط عىل: )الفتن(

ً كفر الكافرة،  الرربيةوالفرق الطوائف المتنعة والكيانات ــ )1( ً أصلي ا كبني حنيفة بقيادة مسيلمة ، ا

األهواء البدع واالنحرافات و ذات أو  ؛والغول والوعوب الطورانية عىل مر الزمن كالتتارالكذاب قديماً، و 

 . ، كالقرامطةالقطوع بهالتيقن  الكفراإلسالم إىل  اللة، أي اللرجة من اللرجة من

يذكر م  ، أو أن والكفر موجود رشقاً وغرباً، وشماالً وجنوباً، ويمناً وشأماً، ولكن ال يصب، (رأس كفرل

  ؛كان م  العدوان والحاربة، والفساد يف األرض، وإهالك الحر  والنسلإال إذا  (الفتنل،

 ،واألهواء البدعيشء من والتورقة يف  النتسبة إىل اإلسالم،والفرق  الطوائف المتنعة والكياناتــ )2(

، والخروج من بالرشك والكفر مخالفيها من السلم�ترمي جعلها تولكنها  ال تلرج من اللة، التي

 ؛، كفرق األاارقة والنجدات والوهابيةبالفعل م، وتقاتلهن وتسل عليهم السيففتسترل قتالهم: اللة

 صفوية؛الرافضية؛ والدولة الرافضية ال ودولة تيمور لنك

 

  ؛فواض، وضوح الومس يف رابعة النهار، صنف الكفار الخارج� من اللة: الصنف األولأما 
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تلك  ن، وهو ما قد يستنكره بعض الناس، فأل رؤوس الرش من أهل القبلة: الصنف الثانيوأما 

 : الكفر العميلمتورقة يف  ، إال أنهاالطوائف المتنعة والكيانات والفرق، وإن كانت منتسبة إىل اإلسالم

عىل األهواء واالنحرافات غ� اللرجة من اللة، التي  أحاديث هذا البحث تطبيق ايجو  بيان ذلك أنه ال

إال ما جاء النص  رشقاً وغرباً، وشماالً وجنوباً، ويمناً وشأماً، وقعت، وال تزال تق ، تق  من أهل اإلسالم

 : الرشعي قطعياً رصيحا

ً : بذاتها يف تسميتها: أوالً  ً ، أو كفرا ً : أو تسمية فاعلها، رشكا ً أو  ،كافرا ، رَ فَ كَ : الفعل بصيغةأو  ،مرشكا

َ أو  ال : (والله: ل، أو قولهليس منا(: ؛ فال يدخل يف هذا مثل قولهاللصوصلفظه ع� بنصاً هكذا : كَ ْرشَ أ

.. .(من قتل نفسه بحديدة،: ، وال حتى قوله)وهو مؤمنيزني الزاني ح� يزني  ال(: ، أو قوله)يؤمن

ً إلخ، يف  ً فيها أبدا ً مخلدا وما تجده يف بعض كتب العقائد من جعل ذلك كله باباً  ،)نار جهنم خالدا

 ٌ  ،التعمد والتضليل بالتلبيس أو اتهامها ،يؤول، ال محالة، إىل تكذيب الله ورسوله قاتل، جسيم واحدا خطأ

 ؛أو بالعجز عن البيان القاق  للعذر الذي تقوم به الحجة يوم القيامة

 ً ملجئة ال محيص  أو رضورة حس وعقلأن ال يوجد يف النص نفسه، أو يف نص رصي، صحي،، : ثانيا

َب الّلُه َمثَالً َقْريًَة : ثال ذلك قوله، جل جالله؛ معن حقيقته الرشعية العتادةللف  صار  ، منها {َوَرضَ

ن ُكلِّ َمَكاٍن  ً مِّ ْطَمِئنًَّة يَأِْتيَها ِرْاُقَها َرَغدا َفأَذَاَقَها الّلُه ِلبَاَس اْلُجوِع  َفَكَفَرْت ِبأَنُْعِم الّلهِ َكانَْت آِمنًَة مُّ

}، (النحل؛  ْ يَْصنَُعوَن هنا إىل العنى  الكفررص  ب يأذن النعمة، فذكر )112: 16َواْلَلْوِ  ِبَما َكانُوا

من الكفر الرشعي، يف هذه الحالة اللصوصة،  ،ها هناكفر النعمة، أي جحودها، الذي قد يكون : اللغوي

ْ ِيل َوالَ تَْكُفُرونِ {َفاذُْكُرونِي أَذُْكْرُكْم : وقد ال يكون؛ وكذلك قوله، جل جالله : 2}، (البقرة؛ َواْشُكُروا

ً  يأذن الكفرها هنا مقابل  الشكر، فذكر )152 كفر : برص  الكفر هنا إىل العنى اللغوي هنا أيضا

، وقولهمن الكفر الرشعي، وقد ال يكون؛  ، يف هذه الحالة اللصوصة،النعمة، أي جحودها، الذي قد يكون

هنا  الكفر، وال بد، برص  توجبفاإلضافة إىل العو� ) يكفرن العش�(: صىل الله عليه وعىل آله وسلم

وقوله، صىل الله أصالً؛  الكفر الرشعي وهو قطعاً ليس منكفر النعمة، أي جحودها، : إىل العنى اللغوي

من دبيب الذر عىل  الرشك أخفى(: ، وقوله)من دبيب النمل أخفىفيكم  الرشك(: عليه وعىل آله وسلم

عن حقيقته  الرشك، وال بد، برص  وجبي خفيهنا بأنه  الرشك، فوصف )الصفا يف الليلة الظلماء

 ً ً أن يُْجَعَل مع الله إالها آخر: الرشعية التي هي حرصا ، قطعاً وهذا ال خفاء فيه: ؛ أو: أن تجعل لله ندا

 ً  .، بل هو أوض، يشء يف العالمويقينا

 ً ً : ثالثا  : أن يكون ذلك مرتبطاً ارتباقاً جوهريا

، )والفخر والخيالء، والجفاء، وغلا القلوب القسوةـ(ب: ةالباقناألحوال القلبية يف ــ )1(

أن بعض األحاديث تربط جفاء أولئك القوم، وما فيهم من الغلظة والقسوة، بطريقة عيوهم،  م  مالحظة

ً . والبقر أي بوصفهم (الفدادينل رعاء اإلبل الرشق القريب (نجد جزيرة العرب  يف وهذا واض، جدا

  ؛بهذه الصفة يف جمي  األامنةوهم والتتارل،  الغولالعروفةل أو الرشق البعيد (بالد 
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 هي ،إذا جاءت غ� مضافة ،الوارعوالفتنة يف استلدام  .)الفتنـ(بويف األعمال الظاهرة ــ )2(

 ً  : حرصا

تلرج الناس من دين الله بالقوة ظهور الرشك والكفر وهيمنتهما التي إما ــ (أ)

ً  ، كما كانت تفعل قريشوالتعذيب مبارشة ، أو تفرض عليهم قديماً، والدول الويوعية حديثا

، بأمن وحرية وممارسة دينه عبادة ربهأنظمة وقوان� وأنماط عيش تجعل الؤمن غ� قادر عىل 

وهذا وحده  ؛هذه األيام التطرفة الدول العلمانية األصولية فرنسا وتركيا، وغ�ها من كما تفعل

يُن ِلّلِه : هو القصود يف قول، جل جالله، وسما مقامه {َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى الَ تَُكوَن ِفتْنٌَة َويَُكوَن الدِّ

}، (البقرة؛   ؛)193: 2َفِإِن انتََهواْ َفالَ ُعْدَواَن إِالَّ َعَىل الظَّاِلِمَ�

 عامة أحاديث الفتن؛يف  وهذا هو القصود  التقاتل ب� أهل اإلسالم؛: أوــ (ب)

واللروج عن ، أما إذا أضيفت كقولك (فتنة الالل أو (فتنة النساءل فهي كل ما يغري بالوقوع يف العصية

َهَواِت ِمَن النَِّساء َوالْبَِنَ� : يف ما يوافق شهوات النفسعادة ويكون هذا االستقامة،  {ُايَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الوَّ

َمِة َواألَنَْعاِم َواْلَحْرِ  ذَِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ َواْلَقنَاِقِ�  ِة َواْلَليِْل اْلُمَسوَّ نْيَا َوالّلُه اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

 .)14: 3، (آل عمران؛ }ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب 

ترك الصالة  ألن )كفرقد (من تركها ف: فلرج من هذا قوله، صىل الله عليه وعىل آله وسلم، عن الصالة

التهاون و  الكسل من نوأي السلم�، وتركها مبارشة بالتقاتل ب� عالقة ليس له أمر فردي تعبدي،

 ، والجفاء،القسوة وغل  القلوبعادة من جنس  تليس األحوال ه؛ وهذ، أو من الوك والتكذيبوالغفلة

 : إذاً مما تنطبق عليه رشوقنا الثالثة أعاله إالفلم يبق  الذكورة يف أحاديث هذا الباب؛ والفلر والليالء

وقد رواه كل من عبد الله ل، سباب السلم فسوق وقتاله كفر(: وسلم وعىل آله صىل الله عليه قوله، *

بن مسعود (وهو متواتر عنهل، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، والنعمان بن مقرن، وأنس بن مالك، 

 ؛ وسلموعىل آله صىل الله عليه  مغفل، فهذا كأنه نقل تواتر عن النبي،وكذلك يف األرج، عبد الله بن 

ل، وهو منقول نقل تواتر يفيد القط  ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض(: وقوله *

عبد الله بن و ، جرير بن عبد الله البجيل: رواه عنه كل من: وسلموعىل آله ، صىل الله عليه واليق� عنه

عبد الله و ، بكرة نفي  بن الحار  الثقفي وأبو ، بن اللطاب عبد الله بن عمرو ، َعْمِرو بِْن يَثِْرِبيّ ، و العباس

عم  الرقايشو ، سعيد اللدري وأبو ، أنس بن مالكو ، الغادية الجهني وأبو ، أسامة بن ايدو ، بن مسعود

، األسدي وابصة بن معبدو  ،صدي بن عجالن الباهيل أمامة وأبو ، ُحَجْ�ِ بِْن َمْلِيشٍّ و ، الرقايش أبي حرة

يٍْط و ، َعاِصِم بِْن اْلَحَكمِ و  ، وأم الؤمن� عائوة حذيفة بن اليمانو ، جابر بن عبد الله: ؛ وربمانُبَيِْط بِْن ُرشَ

نَاِبِحيمرسوق، و : بنت الصديق؛ وقد أرسله الثقات األكابر من كبار التابع� اللرضم� ، وقد أخذاه الصُّ

 قطعاً من األكابر من الصحابة ممن سبق ذكره، أو من غ�هم؛ 

من قال ألخيه يا كافر فقد باء به (: ل؛ وقولهإذا قال الرجل ألخيه يا كافر، فهو كقتله(: وقوله *

ل؛ وهي صحاح أخرجها كقتله فهو بكفر مؤمنا قذفومن  ،لعن الؤمن كقتله(: ل؛ وقولهأحدهما

 والسانيد؛الويلان، وأهل السنن 
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َ  َرُجلٌ  َعَليُْكمْ  أَتََلوَّ ُ  َما إِنَّ «صىل الله عليه وسلم:  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : بن اليََمانِ  ُحذَيَْفةَ وحديث  *  َقَرأ

ْسَالِم، ِرْدئًا َوَكانَ  َعَليِْه، بَْهَجتُهُ  ُرِئيَتْ  إِذَا َحتَّى اْلُقْرآنَ  َهُ  ِلْإلِ  َوَراءَ  َونَبَذَهُ  ِمنْهُ  َفانَْسَلخَ  اللَُّه، َشاءَ  َما إَِىل  َغ�َّ

يِْف، َجاِرهِ  َعَىل  َوَسَعى َظْهِرِه، كِ  َوَرَماهُ  ِبالسَّ ْ ِك، أَْوَىل  أَيُُّهَما اللَِّه، نَِبيَّ  يَا(: ُقْلتُ : َقالَ  ،»ِبالرشِّ ْ  ِبالرشِّ

اِمي؟)، أَمِ  اْلَمْرِميُّ  اِمي بَلِ «: َقالَ  الرَّ وقد أشبعنا هذه  بوواهده؛، وإسناده حسن، وهو صحي، »الرَّ

 األحاديث دراسة يف ملحق خاص.

 

ة ئالكذاب، وغ�ه من التنب الحنفي وقد كان مسيلمة: ال إشكال فيهالصنف األول واض،،  أسلفنا أن

، وال العرب يف صميم نجد جزيرة) ، وقد راجعا اإلسالم وتابايحة األسديل(سجاح التميمية وقالكذاب� 

، وال سلطان لهم عىل هانجدو ة الكفار يف رشق الجزيرة العربية، طالعرو ؛ ثم القرامعالقة لهم بالعراق 

الحاربة السلحة ؛ وحركات الردة ، إال من بعد الجواسيس والدعاة الستلف�العراق، وال وجود يعتد به

ِميِّ ، و القن  اللراساني يف خراسان من أمثال ثم هجمة الغول الوثني�  ؛، وغ�هم، وماايارباِبَك الُْلرَّ

كل ذلك : بقيادة جنكيزخان وأبنائه وأحفاده، الذين استعرت بنارهم بالد الرشق األقىص الاحقة الدمرة

: الرشق األوسط إىل ؛جزيرة العرب نجد: الرشق األدنى من: الرشقيف أصله نبت قرنه ونوأ 

ً ؛ وخراسانوسجستان، خواستان، وكرمان،  أرض الغول : الرشق األقىص إىل؛ والواشالصغد ب مرورا

محدد بدقة هو كما  عن العراق، وكل ذلك بعيد، وكوريا وشمال الص�، عند بح�ة بايكال والتتار

  متناهية يف البحث األول.

، ولكنا بعد لم تظهربالرشق ألحاديث التعلقة لمن الصنف األول ومصاديق  وما االت هناك تطبيقات

خروج ، وكذلك السي، الدجال، لعنه الله: ، عدو الله، وعدو رسلهعىل امن رأس الكفر ستأتي ال مرالة

 ، بعدههالك الدجال إثر !)أو الرتك يأجوج ومأجوج (والصحي، الراج، أنهما قبيلتان من قبائل الص�

 . ص�ةقمدة ب مبارشة

 

 للم وجذاملكان فقد  اليمانية،ويف القبائل وهذا ال يمن  من وجود يشء قليل من ذلك يف غ� الرشق، 

، مؤتةدور  ء يف مقتلة السلم� يف  ،الرومانية ةعمالًء لإلمرباقوريأتباعاً و  ؤهماأمر ما كان د، عنبالوام

الكذاب، لعنه الله، يف اليمن  كان األسود العن ؛ و ولكنها الة عارضة من قبيلت� مباركت� يف بلد مبارك

ال يبلغ عرش معوار ما تسبب فيه فقليالً جداً،  ،كان رشه، وما سفك من الدماء بسببه ولكنالبارك، 

، وال كان يف عقول أهل اليمن وأفئدتهم لعنهما الله. ولم تكن جذور فتنته عميقةمسيلمة الحنفي الكذاب، 

، وانتهت فتنته وتاب الباقون،أتباعه، بض  مئات من فما أن تم اغتيال الرجل إال وقد فر : له قبول واس 

عامة،  فتوحاتال، ثم أقبلت قبائل اليمن مهاجرة إىل الله ورسوله فكانت هي رأس الحربة يف امنه غَ رِ وفُ 

، القتلة ، باإلضافة إىل دورهم الفعال يف استئصال الغالة الارق�ياالوام ومرص وكافة أفريق وفتوحات

ً كما : السفاح� من اللوارج (كما سيأتي بعضه عرضاًل : ، صىل الله عليه وعىل آله وسلمعنه جاءتماما
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وا ِبُكمْ « َفِإنَُّهْم ِمنِّي َوأَنَا : يَُسوُقوَن ِنَساَءُهْم َويَْحِملُوَن أَبْنَاَءُهْم َعَىل َعَواِتِقِهمْ ــ  يَْعِني أَْهَل اْليََمنِ ــ  إِذَا َمرُّ

  .»ِمنُْهمْ 

أم� الؤمن�،  الذين نزع، وعامتهم من مرض وربيعة، من أهل نجد بلال  الرتدين الرشس�كل ذلك 

 سالحهم، ورضب عليهم الذلة، وألزمهم عليه، ، رضوان الله وسالمهالصديق أبو بكر خليفة رسول الله،

أم� الؤمن�، عمر بن اللطاب، رضوان الله وسالمه عليه، وأذن لهم عنهم  صف، ، حتىأذناب اإلبل

مضطراً لحاجته مكرهاً إال أنه فعل ذلك وما أحسب . راق، والنزول يف أمصارهابالواركة يف الجهاد يف الع

. وال أشك أنه كان يراقبهم بكل دقة، وال يأذن إىل القاتل� األشداء يف حرب اإلمرباقورية الفارسية الجبارة

  لهم يف مراتب القيادة.

، وغلظة الطب ، وكربياء قسوة القلوبمن يشء كث� ، واختط يف أمصارها ،من نزل منهم العراقبقي يف و 

أكثر  ، أول األمر،، ما جعل التقاتل وعدم االستقرار والواغبة يف أهل العراقالجاهلية وجالفتها وجفائها

هو ما وبلهم عليه سالم بن عبد الله بن عمر، وبقي الحال هذا ، و من األقطار اإلسالمية نسبياً من غ�هم

 لعدة قرون، حتى تهذب الناس وتحرضوا شيئاً فويئاً. كذلك

 

صىل الله عليه وعىل آله وسلم، ، من عجائب تصديق الله لنبيه نكتةألفت النظر إىل  ، بهذه الناسبة،ولعيل

تعترب وهي يمانية األصل، ولكنها ، رلمَّ (َش :  امننا هذا اسميفالتي غلب عليها أن قبيلة قيء، : وهيأال 

 م يستط  أحد أن يجليها عن ديارها عند جبال أجا وسلمىلنجدية الدار، كث�ة العدد، مرهوبة الجانب، 

، ما عصمها من اللحاق بالرتدين فسلمت مةكوالحواإليمان كان عندها من العقل ، منذ آال  السن�

أهلها، حكاماً من ، وكذلك يف العصور الحديثة عندما رفض )اإليمان يمان، والركمة يمانية(: وربحت

، ووقفوا عىل اللالفة العثمانية اللعونة، آل رشيد ومحكوم�، االنلراط يف الؤامرة السعودية الربيطانية

هذا من جانب، ومن جانب آخر  ؛)عبد اإلنجليز بن سعود(بالسيف يف وجه العميل الربيطاني اللبيث 

تنزل يف منطقة جبلية من الدرع أن عندما هاجر أجدادها من اليمن  ر لها من قديم الزمانفإن الله قدَّ 

ً الحجاا واليمن ، وهي عىل كل حال خارج النطقة الوؤومة الحدودة العربي، وهي تماثل جيولوجيا

  وذلك فضل الله يؤتيه من يواء، والله ذو الفضل العظيم. درجة؛ 52لط ذي الزاوية السمتية بال

 

األحاديث التعلقة بالرشق الظاهر أن ف: جزيرة العرب نجد: الرشق األدنىراستنا عىل لعلنا اآلن نركز دو 

النبي، أولياً عىل امن  انطباقاإنما تنطبق ، رين وعمانح، وما حولها كالب، أي بنجد جزيرة العربالقريب

الحرب و  الكفر من ربيعة ومرض كانت هي رأس عليه وعىل آله الصالة والسالم. فقبائل نجد جزيرة

الصنف ، وهؤالء من وقومه من بني حنيفة ، لعنه الله،والعداوة لله ورسوله، ال سيما مسيلمة الكذاب

 . األول
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ً تنطبق ال أشك أن األحاديث موض  الدرس ها هنا و  ، الذين رموا ملالفيهم اللوارج الغالة عىل أيضا

 وقد .الثانيالصنف وهؤالء من  .وأقفالهملروج من اللة، واستحلوا قتلهم، وقتل نسائهم بالرشك وال

، وأكثر عمانثم  ،والبحرين ، ومركزها اليمامة،نجد: مرشق الجزيرة العربيةانطالقهم  ةكانت نقط

(وبنو حنيفة من  الحنفي ، وبايعوا ناف  بن األارقمن ربيعة ومرض ، وبلاصة قياداتهم،رجاالتهم

(وكل ذلك يف  األهواا، وما ورائها من أرض فارس وكرمان، فغلبوا عىل ، وسموه أم� الؤمن�ربيعةل

أصالً،  ل، ولم يغلبوا عىل يشء من العراق، بكل دقة، صىل الله عليه وعىل آله وسلمده النبيدالرشق الذي ح

، وإن وقعت يف وال حتى عىل البرصة التي تق  عىل حدود سلطانهموال كان لهم فيه سلطان مستقر البتة، 

، كراً ؛ وكانت الجيوش والبعو  من البرصة هي التي تلرج لحربهمناوشات، والكر والفرالعراق بعض ال

، ريض بن العوام ، بأمر من أم� الؤمن� عبد الله بن الزب�األادي حتى كرس الهلب بن أبي صفرة وفراً،

من قومه  شوكتهم بجيش انتلبه من أهل البرصة قوامه عرشة آال ، انضم إليهم عرشة آال  ،ماالله عنه

، ومات ناف  بن األارق دوالب األهواا إَِىل األهواا، فقاتلهم بهذا الجيش وهزمهم من خاصةاليمانية،  األاد

ً الذي نقلناه وإليك  .الحنفي يف تلك الهزيمة ــ 65ص: الفرق ( الفرق ب�من هذا النص الطويل نسبيا

بن عبد الله البغدادي عبد القاهر بن قاهر بن محمد : ل ألبي منصور عبد القاهر البغدادي (وهو72

يركز عىل األحدا  التاريلية، وترص ، بتهذيب واختصار ، هـ 429ينيل، التوىف سنة ئسفراالتميمي اإل 

الكالمية والفقهية، وهي ال تعنينا يف ما ورد من عرض لألقاويل  كثرأوأماكن العارك والقتال، م  حذ  

 باألهواا ذلك بعد الهلب وقاتلهم التميمي مأمون بن الله عبيد األاارقة بعده وبايعت[: ، قالهذا القام

األاارقة  أشد من ثلثمائة م  مأمون بن عثمان أخوه ايضا وقتل الواقعة تلك يف مأمون بن الله عبيد فقتل

الااني  الفجاءة بن قطري وبايعوا) ب� خواستان وأصبهان(وهي منطقة  يدجإ اىل منهم الباقون وانهزم

 آخرها األاارقة يف وانهزمت سجاال كانت حروبا ذلك بعد الهلب وقاتلهم الؤمن�. أم� وسموه ،التميمي

 عرشة تس  قتالهم عىل وأتباعهم وبنوه الهلب وثبت هجرتهم. دار وجعلوها فارس أرض من سابور اىل

 العراق. عىل الحجاج ووالية مروان، بن اللك عبد امان يف وباقيها الزب� بن الله عبد أيام يف بعضها سنة

 وفرا األاارقة كرا وب� الهلب ب� السن� تلك يف الحرب األاارقة فدامت حرب عىل الهلب الحجاج وأقر

ً  الكب� ربه عبد األاارقة ففارق ب� اللال  وق  أن اىل واألهواز فارس ب� فيما يف  واد اىل وصار قطريا

 كرمان، من اخرا ناحية اىل وصار آال  أربعة يف الصغ� ربه وفارقه عبد رجل، آال  سبعة يف كرمان

 وتبعه كرمان، أرض اىل وهزمه بها الهلب وقاتله فارس بأرض رجل ألف عرش بضعة يف قطري وبقى

 اىل الهلب بن يزيد بابنه وبعث فقتله الكب� ربه عبد قاتل ثم ،الري اىل منها وهزمه كرمان بأرض وقاتله

 اىل كثيف جيش يف الكلبى األبرد بن سف� الحجاج اصحابه. وبعث وعىل عليه فأتى الصغ� ربه عبد

 بن عبيدة وكان ؛الحجاج اىل برأسه وانفذوا بها فقتلوه طربستان اىل الري من انحاا أن بعد قطري

ً  فارق قد اليوكري هالل  فتبعهرجانل ل رشق الري يف اتجاه ج(وهي شما سومِ قُ  اىل وانحاا قطريا

 اتباعه. وقتل قتله ان اىل قومس حصن يف وحارصه االبرد بن سف�
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 أظهر لا االارق بن ناف  أن اعامته يف السبب وكان الحنفي عامر بن نجدة اتباع فهم: النجدات أما

 ملالفيه أقفال قتل واستحل مرشك� وسماهم يه،أر  عىل كانوا عنه، حتى وإن القعدة من الرباءة

 اتباعهم من وجماعة األارق وأيوب ومقالص الطويل وراشد الحنفي وعطية فديك أبو فارقه ونسائهم،

 ،ناف  بعسكر اللحوق يريدون اللوارج من جند يف عامر بن نجدة فاستقبلهم اليمامة اىل وذهبوا

 بإكفار قال من وأكفروا عامر، بن نجدة بها وبايعوااليمامة  اىل وردوهم ناف  بأحدا  فاخربوهم

 اختلفوا أن اىل نجدة إمامة عىل وأقاموا ناف ، بإمامة قال من وأكفروا اليهم، الهجرة عن منهم القعدة

 الحنفي األسود بن عطية م  صارت فرقة: فرق ثال  صاروا عليه اختلفوا فلما منه. نقموها امور يف عليه

 وفرقة ؛عطوية الوقت ذلك يف سجستان للوارج قيل ولهذا سجستان خوارج وتبعهم سجستان اىل

 عىل وأقاموا إحداثه يف نجدة عذروا وفرقة نجدة؛ قتلوا الذين وهم نجدة عىل حربا فديك أبي م  صارت

، وليحمد الله عىل نعمة القارئنقم أتباع نجدة عليه، ولم نحذ  بعضه ليعترب ثم ذكر ماذا  ]،إمامته

 البحر غزو يف وجيوا الرب غزو يف جيوا بعث انه: منها أشياء اتباعه نجدة عىل نقمه والذا[: قال، العقل

 عىل فأغاروا جيوا بعث أنه ومنها والعطا؛ الراق يف البحر يف بعثهم الذين عىل الرب يف بعثهم الذين ففضل

 شأنها يف اللك عبد اليه فكتب عفان بن عثمان بنات من جارية منها وأصابوا السالم عليه الرسول مدينة

 عىل لنا جارية رددت (إنك: له فقالوا مروان بن اللك عبد اىل وردها يديه يف كانت الذا من فاشرتاها

 م  الطرح ابنه بعث أنه ذلك يف السبب وكان بالجهاالت االجتهاد يف اللطأ أهل عذر أنه ومنها عدونا!ل،

 أنفسهم عىل النساء وقوموا والذرية؛ النساء منها وسبوا عليها فأغاروا القطيف، اىل عسكره من جند

 اادت وان مرادنا فهو قسمنا يف النساء دخلت ان: وقالوا الغنيمة من اللمس إخراج قبل ونكحوهن

 وطء من فعلوا عما سألوه نجدة اىل رجعوا فلما أموالنا، من الزيادة غرمنا الغنيمة من عىل نصيبنا قيمهن

 فقال الغانم� ب� أخماسها أربعة قسمة وقبل منها اللمس إخراج قبل الغنيمة قعام أكل ومن النساء

 أحدهما: أمران الدين ان قال ثم بالجهالة. فعذرهم لنا يحل ال ذلك ان نعلم لم فقالوا ذلك لكم يكن لم لهم

 جاء بما واإلقرار السلم� اموال غصب وتحريم السلم� دماء وتحريم رسله ومعرفة تعاىل الله معرفة

 حتى بجهالته معذورون فالناس سواه وما ،مكلف كل عىل معرفته واجب فهذا جملة تعاىل الله عند من

 من خا  ومن معذور فهو محرما شيئا باجتهاده استحل فمن والحرام الحالل يف الحجة عليه يقيم

لنجدة، ثم أخرا ]، وذكر بدعا وأقواال كافر فهو عليه الرجة قيام قبل اللطئ الجتهد عىل العذاب

 اىل اخرج له وقالوا إحداثه من أتباعه أكثر استتابه: بالجهاالت اتباعه وعذر اإلحدا  هذا أحد  [فلما: قال

 وقالوا له العاذرين اىل وانضموا استتابته عىل ندموا منهم قوما ان ثم ذلك ففعل من إحداثك وتب السجد

 وإال استتابوك الذين واستتب توبتك، من فتب: نستتيبك ان لنا يكن ولم االجتهاد ولك اإلمام أنت له

 وصار فديك أبا فاختار إماما لنا اخرت له وقالوا اكثرهم وخلعه أصحابه عليه فافرتق ذلك ففعل نابذناك

 عادوا اذا نجدة أصحاب ان علم اليمامة عىل فديك أبو استوىل فلما واحدة يدا فديك أبى م  الطويل راشد

 رجوع ينتظر عاذريه بعض دار يف نجدة فاختفى ليقتله فطلبه اإلمارة اىل نجدة أعادوا غزواتهم من

 عىل دلنا من فديك أبى منادا ونادا .اليمن ونواحي الوام سواحل يف فرقهم قد كان الذين عساكره
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 فأنفذ عندهم نجدة كان للذين أمة عليه فدلت: حر فهو عليه دلنا مملوك وأي ؛درهم آال  عرشة فله نجدة

 صارت نجدة قتل فلما فديك أبى اىل رأسه وحملوا وهسبفك اليه عسكر يف الطويل راشدا فديك أبو

 الومراخ وأبى بيهس وأبى الطويل كراشد فديك أبى اىل وصارت أكفرته فرقة: فرق ثال  بعده النجدات

 وكانوا اليمامة عن بعدوا النجدات من وفرقة ،اليوم النجدات وهم فعل فيما عذرته وفرقة ؛واتباعهم

 األحدا  تلك أحد  هل ندري ال وقالوا أمره يف توقفوا احدا  نجدة من حكى فيما شكوا البرصة بناحية

 بن يعمر مروان بن اللك عبد اليه بعث ان اىل نجدة قتل بعد فديك بوأ وبقى باليق�. اال منه نربأ فال ال ام

 قصة فهذه مروان، بن اللك عبد اىل برأسه وبعثوا فديك أبا فقتلوا جند يف التيمي معمر بن الله عبيد

 .النجدات

 أصحاب أن األاارقة يف كقول الجملة يف وقولهم األصفر بن اياد اتباع وهمج: الخوار من الصفرية ذكر

ذلك]، وقول  واألاارقة يرون ونسائهم ملالفيهم أقفال قتل يرون ال الصفرية أن غ� مرشكون الذنوب

جدا يف ذكر أقوالهم، وأنهم يتولون الحكمة األوائل الذين خرجوا عىل أم� الؤمن� اإلمام عيل بن أبي 

 السعدي التميمي اه� بن وحرقوص الراسبي وهب بن الله عبد بمواالة يقولون الصفرية قالب، فكل

من (َعْمرو بن حدير الحنظيل التميمي بن  مرداس بالل ابى بإمامة ويقولون االوىل الحكمة من واتباعهما

؛ بالل ابى بعد السدو  حطان بن عمران وبإمامة ؛بعدهم )أَُديَّةَ  بن: بني َرِبيَعة بن حنظله، ويقال له

ً من أخبار  ً يس�ا  عبد أتباع وهم اللوارج من العجاردة ثم ذكروأئمتهم؛ الحكمة األوائل وذكر شيئا

الحنفي، وقد افرتقوا إىل عرش فرق، أكثر  االسود بن عطيه اتباع من الكريم عبد وكان عجرد بن الكريم

 [ذكر: ؛ حتى قالكرمان ومكران، وبعضهم يف سجستانالقدر، وعامتهم يف القضاء و خالفاتهم يف 

 ومكران وخراسان سجستان يف فسادا عا  الذي أكرك بن حمزة اتباع وهم: منهم الرمزية

 باب يف خالفهم ثم اللاامية العجاردة من االصل يف وكان الكث�ة الجيوش وهزم وكرمان وقوهستان

 أقفال أن ذلك م  اعم ثم ؛ذلك يف اللاامية فأكفرته القدرية بقول فيها فقال واالستطاعة القدر

 يوافقه ال من بتكف� قوله م  اللوارج من القعدة واىل إنه ثم ذلك يف ؛القدرية فأكفرته النار يف الرشك�

 بإحراق أمر وهزمهم قوما قاتل اذا وكان مرشكون بأنهم قوله م  االمة هذه فرق من ملالفيه قتال عىل

 ىف الرشيد هارون أيام يف ظهوره وكان ملالفيهم، من االرساء يقتل ذلك م  وكان دوابهم وعقر أموالهم

وذكر بعض  الأمون]، خالفة أيام من صدر مىض أن اىل فتنته يف الناس وبقى ومائة وسبع� تس  سنة

 منهم فقتل فلجرد بناحية اللوارج من اللاامية اىل رسية أرسا حمزة ان [ثم: قضاته ووالته، ثم قال

 منهم وقتل الدينة خارج الناس فاستعرض دخولها من اهلها فمنعه هراة بنفسه قصد ثم عظيمة مقتلة

 وقتل شهورا بينهم الحرب فدامت جنده م  هراة واىل يومئذ وهو األادي يزيد بن عمرو اليه فلرج الكث�

 اىل الناس يدعو حمزة داعية وكان الواري هيصم حمزة أصحاب من وقتل جماعة هراة ارض من

 بن عمرو حارب ثم ؛أشجارهم وعقر أموالهم واحرق هراة رستاق من كروخ عىل حمزة أغار ثم ضاللته.

 خراسان واىل يومئذ وهو هاديان بن عيىس بن عىل انتصب ثم .وعمر  لتِ وقُ  بوشبخ بقرب األادي يزيد

 وصل فلما ؛اتباعه سوا رجال ستون قواده من قتل ان بعد سجستان ارض اىل منه فانهزم حمزة لحرب
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 ألهل تنكر ثم ؛البلد صحراء يف بالسيف الناس فاستعرض البلد دخول عن زرنج أهل منعه سجستان اىل

 منذر بذلك وأنذرهم العبا ل: (يعني السلطان أصحاب انهم يوهمهم السواد أصحابه ألبس بان ارنم

 شعبة نهر قصد ثم صحاريهم. يف الجتااين وقتل سوادهم يف نللهم فعقر البلدة دخول من فمنعوه

 اسمه للللفية رئيس منه وانهزم أموالهم وأحرق اشجارهم وعقر الللفية اللوارج من الكث� بها وقتل

 رج  ثم .اليوم اىل ينتظرونه وهم ،موته يف أتباعه وشك فيه وغرق واديا هزيمته يف وعرب قيس بن مسعود

 اللوارج من قوم بها وكان نيسابور رساتيق من بست رستاق عىل قريقه يف وأغار كرمان من حمزة

 الرشيد ايام آخر اىل وسجستان وقوهستان وكرمان بلراسان تهفتن ودامت حمزة. فقتلهم الثعالبة

 باب عىل سيان بن نرص بن ليث بن راف  بقتال جند خراسان أكثر الشتغال الأمون خالفة من وصدر

 يف عتوا اال ااداد فما قاعته اىل فيه استدعاه كتابا حمزة اىل كتب اللالفة من الأمون تمكن فلما سمرقند

 من فيها قتل حروب وحمزة قاهر ب� فدارت حمزة لقتال الحس� بن بطاهر الأمون فبعث امره

 عىل قاهر وأتى .كرمان اىل حمزة فيها وانهزم ؛حمزة اتباع من أكثرهم ألفا ثالث� مقدار الفريق�

 شجرت� ب� بالحبال منهم رجل كل بود فأمر منهم بثلثمائة وظفر رأيه عىل كان ممن حمزة عن القعدة

 الوجرت� من واحدة كل فرجعت الوجرت� ب� الرجل قط  ثم بعض اىل بعضها رؤوس جذبت قد

 اىل به وبعث خراسان من الحس� بن قاهر استدعى الأمون ان ثم ؛عليها الودود بدن من بالنصف

 يف النيسابوري الرحمن عبد اليه فلرج كرمان من جيوه يف فأقبل خراسان يف حمزة فطم  منصبه

 وانفلت أصحابه من االلو  وقتلوا الله بإذن حمزة فهزموا ونواحيها نيسابور غزاة من رجل الف عرشين

 وكانت ذلك بعد العباد أتباعه ومن منه وجل عز الله وأراح ،هذه هزيمته يف ومات جريحا حمزة منهم

 ذلك] عىل لله والحمد نيسابور اهل مفاخر من القدري اللارجي حمزة بعدها هلك التي الواقعة هذه

 

 : ل�ى القارئ بعيني رأسهوإنما طولنا يف هذا النص 

، وأنه تستحق بحق أن تكون قرناً من عبة التي تورط فيها أولئك الغالة الارقونر الجاار حجم ال: أوالً 

 ؛العميل، إن لم يكن االعتقادي ، وأن تعد من كبار الفتن، ورؤوس الكفرقرون الويطان

 ً النطقة التي حددها بكل دقة سيدي أبو القاسم محمد، خاتم انطباق مواق  تلك األحدا  عىل : وثانيا

وليس منها من نجد الجزيرة (واليمامة بلاصةل إىل الرشق األبعد؛ : صىل الله عليه وعىل آله وسلم ،النبي�

 .اللرائط لرتا بنفسك الواق  التي وردت يف النص وسنورد، بعد قليل،: يشء يف العراق أصالً 

 

ابن  هقال كالذي القدامىيف أقوال األئمة الكب� والتلليط الفاحش، ومما قلناه أعاله يظهر لك حجم اللطأ 

، إشارة رسول الله«[: »إن الفتنة ها هنا«: ل يف رشح حديث247ــ 27/246» (االستذكار«عبد الرب يف 

إىل ناحية الرشق بالفتنة؛ ألن الفتنة الكربا التي كانت مفتاح فساد ــ والله أعلمــ صىل الله عليه وسلم،

وهي كانت سبب وقعة الجمل، وحروب صف�،  ،له عنهريض الــ ...ذات الب� هي قتل عثمان بن عفان

، حيث خلط ]كانت يف ناحية الرشق، ثم ظهور اللوارج يف أرض نجد والعراق، وما وراءها من الرشق
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بهذه األحاديث، وهي  – هليعوسالمه الله  وانرض ،مقتل عثمان –فال عالقة للفتنة الكربا : رشقاً بغرب

 ،عىل عثمان ، وبلاصة آل أبي معيط،لم تنوأ يف الرشق، وإنما يف دار اللالفة نفسها بتآمر بني أمية

ً للوثوب عىل منرب رسول الله ،هليعوسالمه الله  وانرض ، صىل الله عليه وعىل آله وخيانتهم له، تمهيدا

، ، وما وراءها من الرشقاللوارج يف أرض نجدأما ذكره لظهور و  الذي نزوا عليه كما تنزوا القردة. وسلم

  يف ذلك. ولكن ال معنى لذكر العراقفصحي،، 
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نصيب مسيلمة الكذاب، والرتدون، : بعد رأس الكفر األوللها كان أن نجد الجزيرة العربية  فال شك إذا

 هذا البحث ما جاء يف أحاديث ، م  ذلك،عليها نطبق، ويألهواء التي ال تلرج من اإلسالموافر من الفتن وا

ً من أعاله، لا أسلفنا تأصيله الذكورة اللوارج، خوارج نجد واليمامة،  دولة: الصنف الثاني، فهم إذا

دولة توالوا عليها من عهد معاوية إىل عهد عبد اللك بن مروان. كان عليها نجدة بن عامر الحروري، وهي 

فديك الحروري، ثم خرج فيها ثائراً مهيار بن سلمى من عهد الوليد  أبو نجدة، لتِ وخلف عليها، بعد أن قُ 

وهدأت األمور، وانتهت  ،قط  قرن الويطان ثم؛ الحمار فهذا قول عهد بني أميةبن يزيد إىل عهد مروان 

ايدية يف ، صار األمر يف نجد إىل األخيرضي� يف عهد العباسي� وهم شيعةعندما بعد ذلك  فتنة اللوارج

 . من منسوبي الفرقة الوهابية الكذابون الارقون يزعم الغالةكما  روافضوليسوا  األرج،،

 

الذين ظهروا يف البحرين، ، خلفهم يف القرن الراب  الهجري القرامطة عندما نبت قرن جديد للويطان ثم

 ً وبلغ ، مدة مديدة سيطرتهمتحت عىل نجد وبقيت  ثم غلبوااألحساء، : رشق جزيرة العرب السمى حاليا

ً ، فذبحوا الحجرشهم بيت الله الحرام الكفار، عليهم لعائن الله،  القرامطةو . يم، وأسالوا الدماء أنهارا

من قرون الويطان، ورأس من رؤوس الكفر، وواحدة من أهم  قرن حديد بدون أدنى شك أو ريب،

  .: أهل الكفر االعتقاديالصنف األول، وهم من مصاديق األحاديث الرشيفة التي سقناها أعاله

 

والقبلية والعنرصية قريب إال الجهل  امنال يعر  فيها إىل  عميق سباتيف بعد ذلك  كانت نجد ثم هي

. وال يكاد يوجد فيها من نزاعات عىل مويلة قبيلة، أو إمارة قرية، أو ع� ماء: الصغ�ة والفتن والتللف

 يف العراق.العلم والحضارة عرش معوار ما كان 

 

، الوهابية يف منتصف القرن الهجري الثاني عرش (منصف القرن الثامن عرش اليالديل الفرقةثم ظهرت 

 ظغال : ، أهل الفلر والليالء والكربمن أرض األعرابيف اليمامة من نجد جزيرة العرب، أي يف الصميم 

زلته اإلمام ابن تيمية يف الويخ محمد بن عبد الوهاب التميمي قلد مؤسسها  وقداألكباد، قساة القلوب. 

عندما عرف األلوهية والعبادة تعريفاً خاطئاً، وقسم التوحيد إىل ثالثة أقسام تقسيماً الشنعاء 

ولم يكن لدا الويخ محمد بن عبد الوهاب . ، وابتدع (رشك القبور)، الذي ال وجود له يف العالمباطالً 

، وغ�هما من العلوم وعلوم اللغة العربية معوار ما لدا ابن تيمية من العلوم الرشعيةعرش التميمي 

، التي تور  أصحابها عمقاً من العلوم العقلية كالنطق، والفلسفة، وعلوم الكالم يعتد به، وال يشء النقلية

، م  الواظبة عىل الرباه�من الحكم عىل األقوال بالصحة الطلقة إال باليقيني من ودقة يف التفك�، وحذراً 

ً ، واتهام الرأيمراجعة النفس اإليهامات و  ،اللطابية االستدالالتلألدلة الربهانية يف مقابلة ، وتمييزا

 ، بعجرها وبجرها،الخاطئة مقوالت ابن تيمية اإلصالحية فال عجب أن تصبح، السوفسطائية

كلها : ذلك بل لعلها أكثر من ،عند الشيخ مرمد بن عبد الوهاب وأتباعه كأنها قرآن منزل

يف يده الونعاء الزلة تلك  تنقلبال عجب أن و ؛ الركم والتشابه همركمات قطعيات، والقرآن في
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: حذيفة ، تماماً كما يف حديثغلو ومروقإىل  الزعوم فتحول اإلصالح: سيفاً مصقوالً ترضب به الرقاب

َ  َرُجلٌ  َعَليُْكمْ  أَتََلوَّ ُ  َما إِنَّ « ْسَالِم، ِرْدئًا َوَكانَ  َعَليِْه، بَْهَجتُهُ  ُرِئيَتْ  إِذَا َحتَّى اْلُقْرآنَ  َقَرأ َهُ  ِلْإلِ  َما إَِىل  َغ�َّ

يِْف، َجاِرهِ  َعَىل  َوَسَعى َظْهِرِه، َوَراءَ  َونَبَذَهُ  ِمنْهُ  َفانَْسَلخَ  اللَُّه، َشاءَ  كِ  َوَرَماهُ  ِبالسَّ ْ ؛ وإذا سل »ِبالرشِّ

  فما أعظم تلبيس إبليس.: فقد نبت (قرن الويطانل الغالة الارقون السيف

 

خصوصية تميزه عن أمثاله يف سابق  ،الخوارج الوهابيةفرقة ، قرن ولهذا القرن الويطاني الجديد

، وليس له أو ألهل العيينةكان من بيت فقه وعلم من بلدة  ذلك ألن الويخ محمد بن عبد الوهاب: األزمنة

تضلم : ، هذا من جانب، ومن جانب آخراعامة قبلية أو إمارة قرويةثقل سيا  أو سابق بيته 

فلم بعد يرا يف األمة عيباً، وال يف العالم واستحوذ عىل كل كيانه، ، عقله وقلبه رشك القبور يف )وسواس(

ً إال وله عالقة بالقبور (اإلصالحل ال يمكن أن يتم إال بالسيف، وال ، وهو موقن يف نفس الوقت أن رشكا

ً  ، أم� الدرعيةمحمد بن سعودالتعاقد عىل النرصة م  ، فلم يجد بداً من عنده سيف ، منوئاً كياناً مزدوجا

حمد بن سعود، ولولده من بعده، ل: الدولة: ، أياللك والسلطان: ليس له سابقة يف التاريخ اإلسالمي

للويخ،  – )الكنيسة(: وإن شئت فقل –؛ والدعوة والويلة شكلية وراثة فعلية، محسنة ببيعة صورية

فالقرن الويطاني  .وال يستغرب أن تكون وراثة، كما هي عادة بيوتات العلم يف تلك البيئة التللفة

 .: أهل الكفر العميلالصنف الثاني، وهو من الجديد هذا قرن مزدوج

، كان البد أن تهيمن الكنيسة، أو تهيمن الدولة. والواق  التاريلي يثبت أن ولا كان اادواج القيادة محاالً 

كان هو القائد أيام محمد بن سعود، وامنا من أيام عبد العزيز بن محمد بن  –أي الكنيسة  –الويخ 

أيام عبد العزيز بن محمد بقية وبطبيعة الحال هيمنت الدولة  سعود، ثم (تفرغ للعبادة!ل، كذا يزعمون.

نظام قمعي : ، وما االت إىل اليوم، وأصبحت الكنيسة جهاااً من أجهزتها، وعموداً من أعمدتهان سعودب

  .رهيبكنيس كهنوتي 

شهوة تهيمن عىل رؤوسه أن قرن الويطان، إذا كان دولة ملكية وراثية، فال بد له، قال الزمن أو قرص، و 

ً  ةكاألرسة الال، أو منافسيه من فال يرا الستبد اللك والسلطان، بتويل  يف قلبه أو تثبيته للملك،، بأسا

ً مرشك� عبدة قبور(الذين سبق تصنيفهم الكفار الحربي� العتدين، وقتال السلم�  تحت ) كفارا

، وندعو الله نقاتل الرشك� بالرشك�: وأي بأس يف هذا: الرايات الكفرية، أي تحت راية الكفار الحربي�

  !من بينهم سال� –الوهابي�  معرش الوحدين –أن يلرجنا 

 واىل اإلنجليز، وإن كان إذ ذلك سعود بن فيصل بن تركيقد فعل فوليس هذا وسوسة أو تنظ�اً خيالياً  

متهماً لهم بتويل  بن فيصل بن تركي وعبد الله بن فيصل بن تركي رساَ، ونفاقاً، يف حربه إلخوانه محمد

 فتاوا الكنيسة النجديةإىل  –بطبيعة الحال  –مستنداً ل، !دولة اللالفة العثمانيةالروم الرشك� (يعني 

وقد  .الؤامرة العربية الربيطانية ضد اللالفة العثمانية، فأصب، آل سعود بذلك رأس الحربة يف الوهابية

تفاصيل تلك الزيد من ولعرفة . يف اللليم العربي ورشق الجزيرة العربيةبدأت تلك الؤامرة اللعونة 

باحث الحقق، لل) غاللأعبيد بال (   بريطانيا راج  كتابعىل االمة م الكربا الليانة والؤامرة التاريلية
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اللليم العربي ورشق الجزيرة في ف .، حفظه اللهدكتور حاكم بن عبيسان الط�يالفكر الدقق الويخ ال

 فالرشق هو غربها وحجااها،يف وليس ، الؤامرة اللعونةبدأت تلك ونجدها  رشق الجزيرة ، أيالعربية

هناك، وبدعم جماه�ي كب� من الجماه� الضللة بالتدين  قد بدأت الرضبة منالذي توىل كرب الجريمة و 

بعد ذلك بعقود من الزمن، وبفعالية  ثم انتقلت إىل الحجاا يف غرب الجزيرة العربية الهووس الوهابي،

 ؛ م جماه�ي معتربمحدودة، وبدون دع

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل أتقنه فناً ــ  أي النفاق والتآمر رساً م  الكفار الحربي� –ثم أصب، هذا 

كان انديق فاسق،  هذا ومبارك الصباح، (الوالد الروحي لعبد العزيز ،مبارك الصباحسعود الذي رباه 

عبد . وكان ل، عىل الواالة والعمالة لإلنجليزالذكرانبعوق يجاهر علناً بالفطر يف رمضان، و علناً يجاهر 

بسيف فتاوا الكنيسة النجدية،  –إخوان من أقاع الله  –يتكتم عىل هذا حتى ذب، اإلخوان العزيز 

البواح الكفر أظهر و ، فنجم نفاقه، عبد العزيز بعدها وقاحة ؛ ثم ااداديةسلحة اإلنجليز األ ط�ان و الوب

ليس مجرد وراثة نظام دستوري، و (، الدستوري ها الوراثيمالعربية السعوديةل بنظابتأسيس (الملكة 

(نظام التابعية : وتابعيتها اللعونة ، كما كان الحال يف سالف األامنةل،فعلية، محسنة ببيعة صورية

قرن رشك وكفر، : الصنف األولمن  ، وأصبحت دولة آل سعودستفحل الغلوفا: العربية السعوديةل

ً قرن: فقط غلو ومروقوليس  ً حديد ا ً من قرون الويطان، ورأس ا من رؤوس الكفر، وواحدة من أهم  ا

، هذا الكنيسة النجدية عيناها، وأصمت أذناها مضتوأغ. مصاديق األحاديث الرشيفة التي سقناها أعاله

والقبور مسواة، ، فما دامت ذرائ  الرشك تسد بتدم� اآلثار اإلسالمية: إن كانت لها أع� وآذان أصالً 

وكل  ،(توحيد القبورل مصون هم المسوخ الووهفجناب توحيد: والقباب والواهد والزارات ممنوعة

  يشء بعد ذلك يهون!

 

ً ال يغرنك ف ، صىل الله عليه (فظهر أن هذا الحديث خاص ألهل العراق؛ ألن النبي: ما قاله اللطابيإذا

فرسَّ الراد باإلشارة الحسيّة، وقد جاء رصيحاً يف (العجم الكب�ل للطرباني النص عىل أنها العراق.  وسلم،

قد اقتلعنا هذا الهراء من جذوره، : ؛ فنقولوقول ابن عمر وأهل اللغة وشهادة الحال كل هذا يع� الرادل

 بل ونسفناه نسفاً، 

: )عالمة العراق(: ، الذي تسميه الفرقة الوهابيةاآللو محمود شكري الويخ ال يغرنك ما قاله، مثالً، و 

(وال بدع فبالد العراق معدن كل محنة وبليّة، ولم يزل أهل اإلسالم منها يف راية بعد راية، فأهل حروراء 

وما جرا منهم عىل اإلسالم ال يلفى، وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كث� من السلف من اإلسالم إنما 

إنما نبغوا وظهروا … عراق، والعتزلة وما قالوه للحسن البرصي وتواتر النقل به خرجت ونبغت بال

بالبرصة، ثم الرافضة والويعة وما حصل فيهم من الغلو يف أهل البيت، والقول الوني  يف اإلمام عيل، 

 وسائر األئمة ومسبّة أكابر الصحابة..، كل هذا معرو  مستفيضل.

، واألقوال الونيعة، ليس مما ينطبق عضه من األهواء والضالالت القبيحة، وإن كان ياآللو فكل ما ذكر 

ً  عليه ، ولم تكن لهم األحاديث موض  البحث؛ وحتى الحرورية، وهم الحكمة األوائل، إنما انعزلوا جانبا
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، وحتى وال قتلوا العامة، وإنما قتلوا بضعة رجال فقطدولة مستقلة، أو قائفة ممتنعة ذات شوكة، 

يف  معركة، ولم يكن معهم مواجهات معتربة إال ذلك فيه شك ونظر، ويحتاج إىل دراسة مستقلةبعض 

 بالل بىأأيام  ، ومناوشات قليلة هنا وهناكاه� بن وحرقوص الراسبي وهب بن الله عبدأيام ، النهروان

من بني  الجرم�، كانت يف مجملها دفاعاً عن النفس أيام السدو  حطان بن عمرانو  ،الااني مرداس

نفسه غلبت عليه عقلية الغلو الوهابية،  اآللو . و عبيد الله بن اياد، والحجاج بن يوسف: أمية، ووالتهم

إال أصالً . ولو أنصف لذكر أن الحكمة األوائل ما وجدوا وال نوأوا وفكرها الطائفي القيت، فقال ما قال

الداعية إىل (الفئة الباغية  ابهأفلتت يف صف�، التي  ،الصاحف ، خديعة رف اللبيثة لديعةالبسبب 

َجت  )النار إمام الهدا أم� الؤمن� عيل  عدوانها وخروجها عىل اإلمام الرشعيمن الهزيمة الحققة، وتَوَّ

، وعدوانها عىل األمة باغتصابها سلطانها؛ وعدوانها عىل اإلسالم بن أبي قالب، رضوان الله وسالمه عليه

، أو تسبب همقد قتلعدد من ولو أنصف لذكر أن  .اللك العضوضببدعة  النبوية سنة الوورا باستبدال

  .عصورهابكث� من عدد من قتلتهم الحكمة األوائل يف كل  أكثر وحدها كان معاوية يف صف� يف قتلهم،

والفتن، ما لم (فقد جرا عىل العراق من الالحم : أكده الويخ عبد الرحمن بن حسنما أيضاً ال يغرنك و 

يجر يف نجد الحجاا، يعر  ذلك من له اقالع عىل الس� والتاريخ، كلروج اللوارج بها، وكمقتل 

وما جرا يف والية الحجاج بن يوسف من … الحس�، وفتنة ابن األشعث، وفتنة اللتار وقد ادعى النبوة 

 القتال، وسفك الدماء، وغ� ذلك مما يطول عدهل.

فأما اللوارج األوائل الحكمة فقد مىض الكالم : ، أو الزور لهاجاهل بوقائ  التاريخهذا كالم ال: فنقول

واليه عىل  ،د بن معاوية بيد ابن عمهيزيا قتله م؛ وأما مقتل الحس� فإناآللو عنهم عند تعقيبنا عىل 

فأي ذنب  واستلحقهلمعاوية، ادعاه  كذا: بن أبي سفيان(بن أبي سفيان الكوفة عبيد الله بن اياد 

ما سل السيف عىل أهل اإلسالم، وال كفرهم (كما فعلت، وتفعل  هفإن: ؛ وأما فتنة اللتارللعراق يف ذلك

بكث� من عدد من ، وعدد من قتلهم أقل ثأراً لقتله وإنما أوق  الجاار يف قتلة الحس�الفرقة الوهابيةل 

النوأ،  الثقفي الحجااي الحجاج بن يوسف؛ وأما ما جرا يف والية قتلهم معاوية قلباً لثأر عثمان بزعمه

من سيده  أمرإذن و ، وباألصغر فبظلم من الحجاج الجرم من القتال، وسفك الدماء، الوامي السلطان،

، والعراق وأهله هم الظلومون األموي الدموقي الجرم األكرب، اللحد يف الحرم، عبد اللك بن مروان

ما خرج ابن األشعث : ، فوالله الذي ال إله إال هوفتنة ابن األشعث: عليهم؛ وأما ما أفحش بتسميتهالعتدا 

عىل الحجاج إال بحق، ولكنهم، ألمر سبق يف علم الله، لم يحسنوا إدارة الرصاع،  األمة قراءخ�ة  عهمو 

 فغلبهم الحجاج، لعنه الله.

يف تعليقه عىل حديث  السقيمالتافه وغب لان منارص الدين األلباني  ما أفحش به الويخأيضاً ال يغرنك و 

 مصدرها(وقد تحقق ما أنبأ به عليه السالم، فإن كث�اً من الفتن الكربا كان : (اللهم بارك لنا يف شامنال

وب� عيل واللوارج، وب� عيل وعائوة وغ�ها مما هو مذكور يف  ،عيل ومعاويةالعراق كالقتال ب� سيدنا 

  وأعالم نبوتهل. ، صىل الله عليه وسلم،كتب التاريخ. فالحديث من معجزاته
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من هو الباغي : ، ومن حقنا أن نسأله، كيف ومتى)العراق مصدرها(: جرأةوقاحة و  لهكذا بك: فنقول

؛ ومن هو الظالم الحكمة األوائل يف نوأة اللوارج؛ ومن هو التسبب عيل ومعاوية العتدي يف القتال ب�

؛ وما بلطئهما وأرادا االنسحاب من ميدان القتالأليس هما قلحة والزب� الذين أقرا : الجمل مالعتدي يو 

وهي، رضوان الله وسالمه عليها، ملطئة يف خروجها، وما  ما خرجت لقتال، معنى ذكر عائوة هنا وهي

 .، أو هكذا غرر بهاإنما خرجت أو أخرجت لإلصالح ب� الناس ا إال أن (تقر يف بيتهال؛كان له

سلسلة األحاديث  ، فال أدري ما ذا أقول عن كالمه يف آنف الذكر وإذا كان األلباني قد أفحش يف النص

تلريم وإنما أفضت يف [: حيث اعرت  بدوافعه رصاحة )5/305الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها (

عن  البتدعة الرارب� للسنة والنررف�الصحي، وذكر قرقه وبعض ألفاظه ألن بعض  هذا الحديث

العربية، ويحملون  يطعنون يف اإلمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد يف الجزيرة التوحيد

االسم، وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي  الحديث عليه باعتباره من بالد (نجدل العروفة اليوم بهذا

، وبذلك قال العلماء قديما أكثر طرق الرديثالقصودة بهذا الحديث، وإنما هي (العراقل كما دل عليه 

 ]لطابي وابن حجر العسقالني وغ�همال كاإلمام

هذا ف )التوحيدعن  البتدعة الرارب� للسنة والنررف�(: ال أحسب أن هناك حاجة للتعليق عىل قوله

، هو ديدن كل مبتدع ضال، إذا أعواته الحجة والربهان، لجأ إىل الفجور يف اللصومة، ثم التبدي  والتكف�

وقد حذَّر خاتمة أنبياء الله، عليه وعىل  شنونة نعرفها من أخزم.: ثم سل السيو ، واستعداء السلطان

يف حديث  كما جاء ،هذه يف قريق الهلكة اللطوة األوىل آله صلوات وتسليمات وتربيكات من الله، من

 ِبآيٍَة، َوَهذَا ِبآيَةٍ  َهذَا يَنِْزعُ  صىل الله عليه وسلم، ،اللَّهِ  َرُسولِ  بَاِب  ِعنْدَ  اْلُقْرآنَ  نَتَذَاَكرُ  ُكنَّا: َقالَ [: أنس

اِن، َحبُّ  َوْجِههِ  ِيف  ُفِقئَ  َكأَنََّما ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولُ  َفَلَرجَ  مَّ  أَِلَهذَا َهُؤَالِء، يَا«(: َفَقالَ  الرُّ

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا َال  أُِمْرتُْم؟ ِبَهذَا أَمْ  بُِعثْتُْم؟ بُ  ُكفَّ ة ؛ وقد أثبتنا صحل]»بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

  ، فراجعه هناك.)سباب السلم فسوق وقتاله كفر(: يف اللحق العنون هذا الحديث

 ل؟أكثر طرق الرديث(: قول وكيف نفعل يف جملتهنذا مالكن 

روايته ب يرضبأن و  الرتك، يستحق: كذاب، وليس بثقةوضاع ، فهو كذب رصاحة: نقولهل  -)1(

 !؟ّأقواله عرض الحائطو 

 دعداتحتى لم يعد يحسن  القيتة والعصبية الطائفية الجامرة أعمته الرزبية: أم نقول -)2(

  !؟، وأسد السنةةمحد  العرص، ومحي السن: أسانيدها، وهو اللقب، وال نقد قرق األحاديث

 انبكما قال اإلمام أبو حاتم محمد بن ح ؛: نسأل الله جميل السرت بمنه وفضلهأم نقول -)3(

قري البرصي الحاف ، فقال يف الثقات نا ذكر سليمان بن داود الواذكوني، أبا أيوب الم عند البستي

نفسه حتى يرد يف القلوب،  فِّ َص إال أنه لم يُ [كان يحف  حتى ذكر يف الحفاظ، : )279/13442/ص8(

 ؛]ونرن نسأل الله جميل السرت بمنه وفضلهحدثنا عنه أبو يعىل وغ�ه من شيوخنا، 

أن قائله قد جمحت به العصبية الذهبية الطائفية، : كل ذلك، ونروه من األقوال، يدل فقط عىل

واإلنصا  إىل (الفجور يف اللصومةل. وهذه من شعب  خرج من العدلالفكريل، و انغمس يف (اإلرهاب ف
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 الارق� أو إن عند قائله نزعًة خوارجيًة، إن لم يكن من اللوارج الغالة (إذا خاصم فجرل؛: النفاق

ً كاللوار .لهم رين لجمهور اللالف�الكفِّ  وأرين بالذنوب، أنفسهم، الكفِّ  ج من فهؤالء انطلقوا، تماما

، إىل نصوص جاءت يف أهل الكفر، فجعلوها يف أهل اإلسالم. واللطوة التالية والصفرية األاارقة والنجدات

وال شك أن للدعوة الوهابية نصيب وافر من  وقتالهم. سل السيف عىل أهل اإلسالم: ، عياذاً باللهبعدئذهي 

العراق محمود شكري  )عالمة(: أمثالهم من و هذا الغلو واالنحرا ، مهما تعصب لها رجاالتها ومقلد

الويخ نارص الدين ، و الويخ حكيم محمد أرش  سندهو، و الويخ عبد الرحمن بن حسن، و اآللو 

 ، وغ�هم. األلباني

والقول بلسان ، والعجب بالنفس، وتزكيتها ،الكرب: وكل هذه األصنا  تعاني من الداء الويطاني اللعون

عىل قريقة (نحن الفرقة الناجيةل، أو (نحن الطائفة النصورةل؛ : بلسان القالأحياناً رصحة و الحال، بل 

}، فأكذبهم الله إذ: اليهود والنصارا، إذ قالوا َفِلَم يَُعذِّبُُكْم : {ُقلْ : قال {نَْحُن أَبْنَاُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه

ْن َخَلَق يَْغِفُر ِلمَ  َماَواِت َواْألَْرِض َوَما ِبذُنُوِبُكْم؟! بَْل أَنْتُْم بََرشٌ ِممَّ ْن يََواُء َويَُعذُِّب َمْن يََواُء، َوِللَِّه ُمْلُك السَّ

}، : ل؛ أو قريقة الذين قالوا18: 5، (الائدة؛ }بَيْنَُهَما َوإِلَيِْه اْلَمِص�ُ  ً َمْعُدوَدًة نَا النَّاُر إِالَّ أَيَّاما {َلْن تََمسَّ

 تُْم ِعنَْد اللَِّه َعْهداً َفلَْن يُْلِلَف اللَُّه َعْهَدُه، أَْم تَُقولُوَن َعَىل اللَِّه َما ال تَْعَلُمونَ أَتََّلذْ : {ُقلْ : قال فأكذبهم الله إذ

ل؛ 80: 2، (البقرة؛ }* بََىل َمْن َكَسَب َسيِّئًَة َوأََحاَقْت ِبِه َخِطيئَتُُه َفأُوَلِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

ً َمْعُدوَداٍت : قالوا مرة أخراأو الذين  نَا النَّاُر إِالَّ أَيَّاما ُهْم ِيف {: }، فسفه الله رأيهم قائالً {َلْن تََمسَّ َوَغرَّ

}، (آل عمران؛    ).24: 3ِديِنِهْم َما َكانُوا يَْفَرتُوَن

 

 فرذار، حذار أخي السلم أن تكون منهم!!

 

 
  ؛لندنحرر يف  - الخامساإلصدار 

 هـ،  1435 ذي القعدة الررام  الثالث من ،السبتوروجع يوم 

 م 2014 آب -أغسطس 30 :الوافق
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 ملحق (نجد قرن الشيطان)
 

ت بشار [تاريخ بغداد يف  بطوله كما هواإلمام الحافظ الحجة الكب� الخطيب البغدادي، * نص 

أَْخَربَنَا َعِيلّ بْن أَِبي َعِيلّ : ذكر تعريب اسم العراق ومعناه وأن حده حد السواد ومنتهاه[: ])1/320(

د بْن القاسم بْن بشار األنباري: العدل، َقالَ أَْخَربَنَا إسماعيل بْن سعيد : البرصي، َقالَ  : َقاَل أَبُو بكر ُمَحمَّ

إنما سمي العراق عراقا، ألنه سفل َعْن نجد ودنا من البحر، أخذ من عراق القربة، وهو (: َقاَل ابن األعرابي

 .)الخرز الذي يف أسفلها

 العراق معناه يف كالمهم الط�.: َوَقاَل غ�هــ 

  جمع عرقة والعرقة رضب من الط�.وهو : قالواــ 

 العراق جمع عرق، : ويقال أيضا

استعرقت إبلكم : إنما سمي العراق عراقا؛ ألنه دنا من البحر وفيه سباخ وشجر، يقال(: َوَقاَل قطربــ 

  .)إلا أتت لل  الوضع

، َقالَ ــ  ثَنَا مُ : أَْخَربَنَا أَْحَمُد بُْن أَِبي َجْعَفٍر اْلَقِطيِعيُّ اُز، َقالَ َحدَّ ُد بُْن اْلَعبَّاِس بِْن َحيَُّويِْه اْلَخزَّ أَْخَربَنَا  : ،َحمَّ

اْلِعَراُق من بلد : َقاَل أَبُو إِْسَحاَق إِبْراِهيُم بُْن إِْسَحاَق اْلَحْرِبيُّ : أَبُو أَيُّوَب ُسَليَْماُن بُْن إِْسَحاَق اْلَجالُب، َقالَ 

وان، وإنما سميت العراق عراقا؛ ألن كل استواء عند نهر أو إىل عبادان، وعرضا من العذيب إىل جبل حل

: عند بحر عراق، وإنما سمي السواد سوادا؛ ألنهم قدموا يفتحون الكوفة فلما، أبرصوا سواد النخل، قالوا

 ما هذا السواد؟

ُد بُْن ُعَمَر بِْن بَُكْ�ٍ 321: 1[ــ )22(ــ  ِد بِْن : اْلُمْقِرئُ، َقالَ ] أَْخَربَنَا أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ ثَِني أَْحَمُد بُْن ُمَحمَّ َحدَّ

، َقالَ  ، َقالَ : إِبَْراِهيَم األَنْبَاِريُّ ُد بُْن أَْحَمَد اْلَحِليِميُّ ثَنَا أَبُو ُعَمَر ُمَحمَّ ثَنَا آَدُم بُْن أَِبي إِيَاٍس، َعِن ابْن : َحدَّ َحدَّ

، صىل الله عليه َقاَل النَِّبيُّ : َعْن َخاِلِد بِْن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِل بِْن َجبٍَل، َقالَ أَِبي ِلئٍْب، َعْن َمْعِن ْبِن اْلَوِليِد، 

نَا َوِيف َشاِمنَا َوِيف يََمِننَا َوِيف ِحَجاِزنَا(وسلم:  يَا : َفَقاَم إَِليِْه َرُجٌل، َفَقالَ : َقالَ  .)اللَُّهمَّ بَاِرْك َلنَا ِيف َصاِعنَا َوُمدِّ

ا َكاَن ِيف الْيَْوِم الثَّاِني، َقاَل ِمثَْل لَِلَ ، َفَقاَم  ، صىل الله عليه وسلم،ِه، َوِيف ِعَراِقنَا، َفأَْمَسَ  النَِّبيُّ َرُسوَل اللَّ  َفَلمَّ

ُجُل، َفَقالَ  ا  ، صىل الله عليه وسلم،يَا َرُسوَل اللَِّه، َوِيف ِعَراِقنَا، َفأَْمَسَ  النَِّبيُّ : إَِليِْه الرَّ َكاَن ِيف الْيَْوِم َفَلمَّ

ُجُل، َفَقالَ  ُجُل  ، صىل الله عليه وسلم،يَا َرُسوَل اللَِّه، َوِيف ِعَراِقنَا، َفأَْمَسَ  النَِّبيُّ : الثَّاِلِث، َقاَم إَِليِْه الرَّ َفَوىلَّ الرَّ

َ : َفَقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،َوُهَو يَبِْكي، َفَدَعاُه النَِّبيُّ  إِنَّ أَِبي (: نََعْم، َقالَ : نَْت؟ "، َقالَ " أَِمَن اْلِعَراِق أ

الُم َهمَّ أَْن يَْدُعَو َعَليِْهْم، َفأَْوَحى اللَُّه تََعاَىل إَِليِْه ال تَْفَعْل، َفِإنِّي َجعَ  ْلُت َخَزاِئَن ِعْلِمي ِفيِهْم، إِبَْراِهيَم َعَليِْه السَّ

ْحَمَة ُقلُوبَُهمْ   ). َوأَْسَكنُْت الرَّ

ُد بُْن َجْعَفٍر التَِّميِميُّ اْلُكوِيفُّ، َقالَ : أَْخَربَنَا اْلَحَسُن بُْن َعِيلِّ بِْن َعبِْد اللَِّه اْلُمْقِرئُ، َقالَ ) 23(ــ  : أَْخَربَنَا ُمَحمَّ

، َقالَ  يَّ ، يَْعِني أَبَا أَْحَمَد الْبَْرصِ ُد بُْن َزكَُّويِْه، عَ : أَْخَربَنَا اْلُجلُوِديُّ ثَنَا ُمَحمَّ َكتََب ُعَمُر : ِن ابِْن َعاِئَشَة، َقالَ َحدَّ

يَا أَِم�َ اْلُمْؤِمِنَ�، إِنَُّه بََلَغنَا أَنَّ األَْشيَاَء اْجتََمَعْت، : َفَكتَبَ : بُْن اْلَخطَّاِب إَِىل َكْعِب األَْحبَاِر اْخَرتْ ِيل اْلَمنَاِزَل، َقالَ 
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َخاءُ  َوأَنَا : ُن اْلُخلُِق، أَنَا َمَعَ ، َوَقاَل اْلَجَفاُء أُِريُد اْلِحَجاَز، َفَقاَل اْلَفْقرُ ُحْس : أُِريُد اْليََمَن، َفَقالَ : َفَقاَل السَّ

يْفُ : َمَعَ ، َوَقاَل اْلبَأُْس  اَم، َفَقاَل السَّ  اْلَعْقُل َوأَنَا َمَعَ .: أُِريُد اْلِعَراَق، َفَقالَ : َوأَنَا َمَعَ ، َوَقاَل اْلِعْلمُ : أُِريُد الشَّ

، َفَقاَل الذُّلُّ : اْلِغنَىَوَقاَل  ا َوَرَد اْلِكتَاُب َعَىل ُعَمَر، َقالَ : َوأَنَا َمَعَ ، َفاْخَرتْ ِلنَْفِسَ ، َقالَ : أُِريُد ِمْرصَ : َفَلمَّ

 َفاْلِعَراُق إِلًا، َفاْلِعَراُق إِلًا

ُد ْبُن اْلُحَسْ�ِ اْلَقطَّاُن، َقالَ 24(ــ  ثَنَا يَْعُقوُب أَْخَربَنَا عَ : ) أَْخَربَنَا ُمَحمَّ ، َقاَل َحدَّ بُْد اللَِّه بُْن َجْعَفٍر النَّْحِويُّ

ثَنَا َقِبيَصُة، َقالَ : بُْن ُسْفيَاَن، َقالَ  ثَنَا ُسْفيَاُن، َعِن األَْعَمِش، َعْن ِشْمِر بِْن َعِطيََّة، َعْن َرُجٍل، َعْن ُعَمَر، : َحدَّ َحدَّ

وَن َكنُْز اِإليَمانِ : أَْهُل اْلِعَراقِ : َقالَ  ، َوُجْمُجَمُة اْلَعَرِب، َوُهْم ُرْمُح اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ يُْحِرُزوَن ثُُغوَرُهْم َويَُمدُّ

، ونالحظ عليه أن الحديث النسوب إىل معال بن جبل، ريض الله عنه، انتهى نص الخطيباألَْمَصاَر]، 

 .مرتوك متهم أبو عمر محمد بن أحمد الحليمي؛ و هو يف األرجح باطل موضوع)، 22رقم(

 

 : حديث األعرج عن أبي هريرة* 

حدثني مال  عن أبي الزناد عن األعرج [: ) بعضه1743/ح970/ص2ج(اإلمام مال  يف الوطأ  * أخرج

رأس الكفر نحو الرشق والفخر والخيالء يف (: قال ، صىل الله عليه وسلم،عن أبي هريرة ان رسول الله

البخاري يف صحيحه اإلمام أخرجه )]؛ و الوبر والسكينة يف أهل الغنمأهل الخيل واإلبل والفدادين أهل 

البخاري يف اإلمام أخرجه به]؛ و حدثنا عبد الله بن يوسف أخربنا مال  [: )3125/ح1202/ص3ج(

أحمد بن  اإلمامأخرجه به]؛ و حدثنا إسماعيل قال حدثني مال  [: )574/ح202/ص1ج(األدب الفرد 

 به]؛ نا محمد عن أبي الزناد خرب حدثنا يزيد أ[: )10587/ح506/ص2ج(حنبل يف مسنده 

حدثنا أبو اليمان [: ) بعضه اآلخر4129/ح1595/ص4ج(البخاري يف صحيحه * وأخرجه اإلمام 

أخربنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة عن النبي قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا 

أخربنا [: )280/ص1ج(اإلمام الشافعي يف مسنده  هوأخرج]؛ يمانيةوأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة 

حدثنا [: )10995/ح541/ص2ج(أحمد بن حنبل يف مسنده وأخرجه اإلمام به]؛ سفيان عن أبي الزناد 

ابن حنبل يف فضائل الصحابة وأخرجه اإلمام به]؛ حس� حدثنا بن أبي الزناد عن أبيه 

 به]؛ قال أخربنا ورقاء عن أبي الزناد  حدثنا عيل بن حفص[: )1656/ح880/ص2ج

حدثنا سفيان قال حدثنا أبو [: ) بتمامه1049/ح453/ص2ج(الحميدي يف مسنده * وأخرجه اإلمام 

أتاكم أهل اليمن هم أل� (، صىل الله عليه وسلم: قال رسول الله: الزناد عن األعرج عن أبي هريرة قال

يمانية والجفاء والقسوة وغلظ القلوب يف الفدادين أهل الوبر عند قلوبا وأرق أفئدة اإليمان يمان والحكمة 

وإنما يعني قوله أتاكم أهل اليمن أهل (: بن عيينة قال سفيانو  )]؛أصول ألناب اإلبل من ربيعة ومرض

وهذا خطأ، وسيتم الرد : )؛ قلتتهامة ألن مكة يمن وهي تهامة وهو قوله اإليمان يمان والحكمة يمانية

 ب البحث.عليه يف صل

[وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قاال : )52/ح72/ص1، (حيف صحيح مسلم تجد بعضه* وكما 

رسول : قال أبو هريرة قال: حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن األعرج قال
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 أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية].  ، صىل الله عليه وسلم،الله

 

 : عن أبي هريرة سعيد بن السيب وأبي سلمةحديث *  

حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب عن [: )3308/ح1289/ص3ج(البخاري يف صحيحه اإلمام  * أخرج

الفخر (: قال سمعت رسول الله يقولالزهري قال أخربني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة 

قال أبو عبد  )]،والخيالء يف الفدادين أهل الوبر والسكينة يف أهل الغنم واإليمان يمان والحكمة يمانية

سميت اليمن ألنها عن يم� الكعبة والشام ألنها عن يسار الكعبة والشأمة اليرسة واليد اليرسى (: الله

: )7639/ح270/ص2ج(أحمد بن حنبل يف مسنده  اإلمامأخرجه و )؛ الشؤم والجانب األيرس األشأم

اإلمام أخرجه به]؛ و حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن بن السيب وأبي سلمة أو أحدهما [

وحدثني حرملة بن يحيى أخربنا بن وهب قال أخربني يونس [: )52/ح73/ص1ج(مسلم يف صحيحه 

، صىل الله عليه ن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول اللهعن بن شهاب قال أخربني أبو سلمة ب

 )] يقول الفخر والخيالء يف الفدادين أهل الوبر والسكينة يف أهل الغنم(وسلم: 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخربنا أبو [: )52/ح73/ص1ج(مسلم يف صحيحه اإلمام أخرجه و * 

، صىل الله عليه سمعت النبي: قال ن السيب أن أبا هريرةاليمان عن شعيب عن الزهري حدثني سعيد ب

السكينة يف  ؛جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا اإليمان يمان والحكمة يمانية(: يقول وسلم،

 ]. )أهل الغنم والفخر والخيالء يف الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر [: )7630/ح269/ص2ج(أحمد بن حنبل يف مسنده * وأخرجه اإلمام 

، صىل الله عليه قال رسول الله: قال عن الزهري عن بن السيب وأبي سلمة أو أحدهما عن أبي هريرة

 الفخر والخيالء يف الفدادين من أهل الوبر والسكينة يف أهل الغنم واإليمان يمان والحكمة يمانية].  وسلم،

حدثنا موىس بن عيىس حدثنا [: )3031/ح172/ص4ج(* وأخرجه اإلمام الطرباني يف مسند الشامي� 

، قال رسول: أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن السيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال

جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا اإليمان يمان والحكمة يمانية والسكينة  صىل الله عليه وسلم،

 موىس بن عيىس)]؛ ولكن يف أهل الغنم والفخر والخيالء يف الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس

 (ليس بثقة)، ولكن الظاهر أنه حفظ ها هنا؛: الحميص تركه النسائي، وقال

حدثنا أحمد بن محمد بن [: )1738/ح205/ص2ج(يف معجمه األوسط * وأخرجه اإلمام الطرباني 

صعصعة قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن محمد بن الوليد الزبيدي عن 

قال رسول الله رأس الكفر قبل الرشق والفخر : الزهري عن عبد الرحمن األعرج عن أبي هريرة قال

لم يرو هذا الحديث عن (: وقال الطرباني )]؛وبر والسكينة والوقار يف أهل الغنموالخيالء يف أهل اإلبل وال

يزيد بن يوسف الصنعاني : )؛ قلتويزيد بن يوسف الصنعاني دمشقي ؛الزهري عن األعرج إال الزبيدي

 ، كث� الخطأ، ليس بقوي، وهذا إنما هو حديث أبي سلمة، وليس األعرج.دمشقيال
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حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد [: )3935/ح727/ص5ي يف سننه جالرتمذ * وأخرجه اإلمام 

أتاكم أهل  ، صىل الله عليه وسلم،قال رسول الله: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال

ويف الباب عن بن (: ]، وقال أبو عيىساليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة اإليمان يمان والحكمة يمانية

أحمد بن حنبل يف مسنده وأخرجه اإلمام )؛ وأبي مسعود وهذا حديث حسن صحيحعباس 

ابن وأخرجه اإلمام به]؛ حدثنا يزيد أخربنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة [: )10534/ح502/ص2ج(

 )؛ 1620/ح866/ص2ج(حنبل يف فضائل الصحابة 

 

 : عن أبي هريرة محمد بن س�ينحديث *  

حدثنا أبو الربيع الزهراني أنبأنا حماد حدثنا [: )52/ح72/ص1ج(مسلم يف صحيحه اإلمام  أخرجو * 

جاء أهل اليمن هم أرق (، صىل الله عليه وسلم: قال رسول الله: أيوب حدثنا محمد عن أبي هريرة قال

ابن حبان يف صحيحه وأخرجه اإلمام )]؛ اإليمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية: أفئدة

أحمد وأخرجه اإلمام به]؛  أخربنا أحمد بن عيل بن الثنى حدثنا أبو الربيع[: )7300/ح290/ص16ج(

وأخرجه ؛ به]حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب [: )7616/ح267/ص2ج(بن حنبل يف مسنده 

 أحمد بن حنبل يف مسندهوأخرجه اإلمام )؛ 1618/ح866/ص2ج(ابن حنبل يف فضائل الصحابة اإلمام 

حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد يعني بن سلمة حدثنا هشام [: )10996/ح541/ص2ج(

أحمد بن حنبل يف مسنده وأخرجه اإلمام ؛ به]وحبيب بن الشهيد عن بن س�ين 

أحمد بن وأخرجه اإلمام  به]؛؛حدثنا إسماعيل قال أخربنا هشام بن حسان [: )10332/ح488/ص2ج(

وأخرجه ؛ به]حدثنا عبد الرزاق أخربنا هشام بن حسان [: )7709/ح277/ص2ج(حنبل يف مسنده 

به]؛ حدثنا يحيى بن سعيد عن بن عون [: )10138/ح474/ص2ج(أحمد بن حنبل يف مسنده اإلمام 

أحمد بن حنبل وأخرجه اإلمام ؛ )1609/ح862/ص2ابن حنبل يف فضائل الصحابة جوأخرجه اإلمام 

وأخرجه به]؛ عن بن عون عن محمد  يحدثنا محمد بن أبي عد [ :)7201/ح235/ص2ج(يف مسنده 

أخربنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر [: )160/ح128/ص1ج(القضاعي يف مسند الشهاب اإلمام 

التجيبي أخربنا أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري حدثنا عيل بن عبد العزيز حدثنا مسلم قال حدثنا 

 به]س�ين كيسان موىل هشام حدثنا محمد بن 

أخربنا أبو عيل الحسن بن محمد [: )1681/ح386/ص1ج(البيهقي يف سننه الكربى * وأخرجه اإلمام 

الرولباري الفقيه بنيسابور وأبو الحس� عيل بن محمد بن عبد الله بن برشان ببغداد قاال حدثنا 

حدثنا بن عون عن إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نرص حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق 

أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة  ، صىل الله عليه وسلم،قال رسول الله: بن س�ين عن أبي هريرة قال

رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو (: البيهقياإلمام وقال  )]،اإليمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية

قال الشافعي ومكة  ؛ن أبي هريرةالناقد عن إسحاق األزرق وأخرجه البخاري من حديث أبي صالح ع

والدينة يمانيان مع ما دل به عىل فضلهم يف علمهم ولكر الحديث الذي حدثنا أبو الحسن محمد بن 
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الحس� بن داود العلوي إمالء وقراءة أخربنا أبو حامد بن الرشقي حدثنا عبد الرحمن بن برش بن الحكم 

، صىل الله قال رسول الله: صالح عن أبي هريرة قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن أبي الزب� عن أبي

يوش  أن ترضبوا أكباد اإلبل فال تجدون عالا أعلم من عالم الدينة رواه الشافعي يف القديم  عليه وسلم،

  كالم الشافعي إنما هو اتباع البن عيينة، وهو خطأ محض: )؛ قلتعن سفيان بن عيينة

حدثنا عيل بن الحسن بن [: )534/ح323/ص1ج(الصغ�  الطرباني يف معجمه* وأخرجه اإلمام 

صالح الصائغ البغدادي حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي القايض حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن 

 ، صىل الله عليه وسلم،شعبة عن بن عون عن محمد بن س�ين عن أبي هريرة ريض الله عنه عن النبي

: الطربانياإلمام  وقال ]؛إليمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمانا: قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة

وفرس هذا الحديث أهل (: قال أبو القاسم أي الطرباني )؛لم يروه عن شعبة إال يحيى تفرد به إبراهيم(

 ). العلم فقال بعضهم أراد به األنصار خاصة وقال بعضهم أراد قبائل اليمن عامة

الزعم بأنه خاص يف األنصار باطل، كما و ، مجهول؛ الصائغ البغداديعيل بن الحسن بن صالح : قلت

ً من جملة الخاطب�؛ وكما يظهر من : يظهر من قوله (أتاكم، وجاءكم،... ونحوها)، واألنصار قطعا

 األحاديث األخرى كما مضت، وكما سيأتي.

بن سعيد قال حدثنا عيل [: )4025/ح219/ص4ج(* وأخرجه اإلمام الطرباني يف معجمه األوسط 

الغفار  دحدثنا يحيى بن عثمان الحميص قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عب

، بن القاسم األنصاري أبو مريم قال حدثني محمد بن س�ين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله

أتاكم اهل اليمن هم أرق أفئدة االيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية اال إن  صىل الله عليه وسلم،

]؛ السكينة والوقار يف اصحاب الغنم أال وان الخيالء والفخر يف اصحاب الخيل واإلبل والفدادين اهل الوبر

ي حدثنا سلمة بن أحمد الفوز [: )766/ح435/ص1ج(الطرباني يف مسند الشامي� وأخرجه اإلمام 

: حدثنا جدي ألمي خطاب بن عثمان (ح) وحدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق حدثنا عمرو بن عثمان قاال

 به]حدثنا بقية 

[حدثنا يحيى : )2281/ح265/ص4، (جيف اآلحاد والثانيبلفظ آخر غريب، وإسناد صحيح، * وهو 

قال : قال عاىل عنهحدثنا روح حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة ريض الله ت عربيبن حبيب بن 

 أوسعوا يف السجد جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة].  ، صىل الله عليه وسلم،رسول الله

 

 : عن أبي هريرة أبي صالححديث *  

حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي [: )4127/ح1594/ص4ج(البخاري يف صحيحه اإلمام  * وأخرج

قال  ، صىل الله عليه وسلم،هريرة ريض الله عنه عن النبيعدي عن شعبة عن سليمان عن لكوان عن أبي 

أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وأل� قلوبا اإليمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيالء يف أصحاب اإلبل 

والسكينة والوقار يف أهل الغنم وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت لكوان عن أبي هريرة عن 

: )162/ح129/ص1ج(القضاعي يف مسند الشهاب وأخرجه اإلمام ؛ يه وسلم]، صىل الله علالنبي
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وأخرجه اإلمام )؛ مخترص به،نا أبو لر عبد بن أحمد الهروي بمكة حدثنا الفربري حدثنا البخاري خرب وأ[

به]؛  أخربنا أبو عروبة بحران حدثنا محمد بن بشار[: )7297/ح287/ص16ج(ابن حبان يف صحيحه 

به]؛  حدثنا محمد بن بشار[: )10227/ح480/ص2ج(حمد بن حنبل يف مسنده أوأخرجه اإلمام 

حدثنا أبو معاوية ويعىل قاال حدثنا [: )7426/ح252/ص2ج(أحمد بن حنبل يف مسنده وأخرجه اإلمام 

أتاكم أهل اليمن هم  ، صىل الله عليه وسلم،قال رسول الله: األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

رأس الكفر قبل : )يعنى يف حديثه(أل� قلوبا وأرق أفئدة اإليمان يمان والحكمة يمانية قال أبو معاوية 

)، 1658/ح880/ص2ج(ابن حنبل يف فضائل الصحابة وأخرجه اإلمام ]؛ الرشق

أبو بكر بن أبي شيبة يف مصنفه وأخرجه اإلمام )؛ 1661/ح881/ص2جو(

أخربنا [: )7299/ح289/ص16ج(ابن حبان يف صحيحه وأخرجه اإلمام )؛ 32432/ح406/ص6ج(

قال : الفضل بن الحباب حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

وأخرجه اإلمام ]؛ اإليمان يمان والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل الرشق ، صىل الله عليه وسلم،رسول الله

ْحَمِن [: )1729/ح203/ص2ج(يف معجمه األوسط  الطرباني ثَنَا أَْحَمُد بُْن ُشَعيٍْب أَبُو َعبِْد الرَّ َحدَّ

َ : النََّساِئيُّ َقالَ  ُد بُْن َراِفٍع النَّيَْسابُوِريُّ خرب أ ،: قال ،نَا ُمَحمَّ  به]؛  َعِن اْألَْعَمِش  حدثنا َسيٌْف، َعْن َداُوَد الطَّاِئيِّ

  

 : عن أبي هريرة أبي الغيثحديث * 

حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي [: )4128/ح1595/ص4ج(البخاري يف صحيحه أخرجه اإلمام و * 

ها  ،عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي قال اإليمان يمان والفتنة ها هنا

 ]هنا يطلع قرن الشيطان

 

 : عن أبي هريرة أبي رزين مسعود بن مالك األسديحديث * 

) بإسناد صحيح عىل رشط 10227/ح480/ص2، (ج* كما هو يف مسند اإلمام أحمد بن حنبل

: سليمان حدثني أبو رزين سمع أبا هريرة يقول: قال [حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة: الشيخ�

واإليمان يمان جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأل� قلوبا والفقه يمان (، صىل الله عليه وسلم: قال

 والحكمة يمانية والخيالء والكرب يف أصحاب اإلبل والسكينة والوقار يف أصحاب الشاء].

 : عن أبي هريرة عبد الرحمن بن يعقوبحديث *  

حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا [: )9897/ح457/ص2أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده ج* 

أنه قال اإليمان  ، صىل الله عليه وسلم،أبي هريرة عن النبي شعبة قال سمعت العالء يحدث عن أبيه عن

يمان والكفر من قبل الرشق وان السكينة يف أهل الغنم وان الرياء والفخر يف أهل الفدادين أهل الوبر 

وياتي السيح من قبم ال ق وهمته الدينة حتى ذذا اا  دبر أحد تلقته الالئكة  ؛وأهل الخيل

واإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده ]؛ هنالك يهلك ،هنالك يهلك: لشامفرضبت واهه قبم ا

حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا العالء بن عبد الرحمن [: )9275/ح408/ص2ج(
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أخربنا أبو خليفة حدثنا القعنبي حدثنا عبد [: )5774/ح91/ص13ج(وابن حبان يف صحيحه به]؛ 

حدثنا قتيبة حدثنا عبد [: )2243/ح515/ص4ج(الرتمذي يف سننه ]؛ و العزيز بن محمد عن العالء

 أخرج)؛ و هذا حديث حسن صحيح(: قال أبو عيىسبه]، و العزيز بن محمد عن العالء بن عبد الرحمن 

وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر [: ) فقرة منه1380/ح1005/ص2ج(مسلم يف صحيحه 

 ، صىل الله عليه وسلم،ء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللهجميعا عن إسماعيل بن جعفر أخربني العال 

قال يأتي السيح من قبل الرشق همته الدينة حتى ينزل دبر أحد ثم ترصف الالئكة وجهه قبل الشام 

 )؛ وغ�هم.9155/ح398/ص2ج(اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده ]؛ و وهنال  يهل 

[حدثنا عبد الرحمن عن : بعضه )10288/ح484/ص2(ج* وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده 

(اإليمان يمان والكفر قبل : قال ، صىل الله عليه وسلم،زه� عن العالء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي

 الرشق والسكينة يف أهل الغنم والفخر والرياء يف الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر)]

 

 : عن أبي هريرة همامحديث * 

، صىل الله عليه [وقال رسول الله: )126/ح61/ص1، (جيف صحيفة همام بن منبه بعضه نجد* كما 

يف مسند اإلمام أحمد بن وبعينه  ؛])الخيالء والفخر يف أهل الخيل واإلبل والسكنة يف أهل الغنم(وسلم: 

 )8225/ح319/ص2حنبل (ج

حدثنا عبد الرزاق [: ) بعضه اآلخر7496/ح258/ص2ج(أحمد بن حنبل يف مسنده اإلمام  * وأخرج

، صىل الله عليه نا عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال قدمت الدينة فرأيت حلقة عند منرب النبيخرب أ

فسألت فقيل يل أبو هريرة قال فسألت فقال يل ممن أنت قلت من أهل اليمن فقال سمعت حبى أو  وسلم،

مان يمان والحكمة يمانية هم أرق قلوبا والجفاء اإلي(: يقول ، صىل الله عليه وسلم،قال سمعت أبا القاسم

 )]يف الفدادين أصحاب الوبر وأشار بيده نحو الرشق

 : عن أبي هريرة أبي مصعبحديث *  

حدثنا إسماعيل قال أخربنا [: )9495/ح426/ص2ج(أحمد بن حنبل يف مسنده  اإلمام أخرجو * 

ونحا بيده نحو  ، صىل الله عليه وسلم،قال رسول الله: الجريري عن أبي مصعب عن أبي هريرة قال

رأس الكفر الرشق والكرب والفخر يف الفدادين أصحاب : اإليمان يمان ،اإليمان يمان ،اإليمان يمان(: اليمن

 )؛1610/ح863/ص2ج(وأخرجه اإلمام بن حنبل يف فضائل الصحابة )]؛ الوبر

حدثنا وهبان بن بقية [: )4/260/2266(اآلحاد والثاني البن أبي عاصم يف باختصار شديد  هوو * 

، صىل الله عليه حدثنا خالد عن الجريري عن مصعب عن أبي هريرة ريض الله تعاىل عنه عن النبي

 ]اإليمان يمان: قال وسلم،
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 : حديث ثابت بن الحارث عن أبي هريرة* 

قتيبة بن سعيد حدثنا [: ) بإسناد قوي8929/ح380/ص2أحمد بن حنبل يف مسنده ج اإلمام * أخرج

، صىل الله قال رسول الله: رث عن أبي هريرة قالارث بن يزيد عن ثابت بن الحاحدثنا بن لهيعة عن الح

 ؛أتاكم أهل اليمن فهم أرق أفئدة وأل� قلوبا ؛اإليمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية(عليه وسلم: 

 )]والفدادين أهل الوبر والسكينة يف أهل الغنم والكفر قبل الرشق والفخر والخيالء يف أهل الخيل واإلبل

 

 : عن أبي هريرة شبيب أبي روححديث * 

حدثنا أبو زرعة [: ) بإسناد صحيح1083/ح149/ص2ج(أخرجه الطرباني يف مسند الشامي� * 

وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قاال حدثنا عيل بن عياش الحميص حدثنا حريز بن عثمان عن شبيب 

اإليمان يمان والحكمة يمانية وأجد  ، صىل الله عليه وسلم،قال رسول الله: عن أبي هريرة قالأبي روح 

]؛ نفس الرحمن من قبل اليمن أال إن الكفر والفسوق وقسوة القلب يف الفدادين أصحاب العز والوبر

الرحمن بن عمرو اإلمام عبد : هذا إسناد شامي يف غاية الصحة، وشيخ الطرباني أبو زرعة هذا هو: قلت

 بن عبد الله بن صفوان النرصي الدمشقي، ثقة حافظ مصنف، مات سنة إحدى وثمان� ومائت�.

حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز عن [: )10991/ح541/ص2ج(واإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده * 

فذكر  الله عليه وسلم، ، صىلشبيب أبي روح ان أعرابيا أتى أبا هريرة فقال يا أبا هريرة حدثنا عن النبي

أال ان اإليمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من  ، صىل الله عليه وسلم،قال النبي: الحديث فقال

اال ان الكفر والفسوق وقسوة القلب يف الفدادين أصحاب الشعر  )وقال الغ�ة من قبل الغرب(قبل اليمن 

 ]لوالوبر الذين يغتال الشياط� عىل أعجاز اإلب

 

 : عن أبي هريرة مط�حديث * 

حدثنا موىس بن مط� عن أبيه عن أبي [: )2503/ح327/ص1ج(الطياليس يف مسنده * وأخرجه اإلمام 

]؛ وهذا إسناد اإليمان يمان والكفر من قبل الرشق ، صىل الله عليه وسلم،قال رسول الله: هريرة قال

 ضعيف.

 

أهل الحجاز، والقسوة وغلظ القلوب قبل الرشق يف ربيعة (اإليمان يف : * حديث اابر بن عبد الله

 بإسناد صحيح. ومرض)

[حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم عن أبي : )1935/ح441/ص3(ج * كما هو يف مسند أبي يعىل

(اإليمان : يقول ، صىل الله عليه وسلم،األحوص عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر سمعت رسول الله

اإلمام أبو بكر بن أبي أخرجه و ؛ الحجاز، والقسوة وغلظ القلوب قبل الرشق يف ربيعة ومرض)]يف أهل 

(إسناده صحيح)، وهو كما قال : وقال الشيخ حس� أسد )؛32434/ح406/ص6ج(شيبة يف مصنفه 

 : يف غاية الصحة، ال سيما مع التابعات اآلتية
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خربنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش [أ: )1893/ح410/ص3ج( كما هي يف مسند أبي يعىلو * 

يقول القسوة وغلظ القلوب قبل  ، صىل الله عليه وسلم،سمعت رسول الله: عن أبي سفيان عن جابر قال

 (رجاله رجال الصحيح): الرشق يف ربيعة ومرض واإليمان يف أهل الحجاز]، وقال الشيخ حس� أسد

ثَنَا أَْحَمُد [: )2309/ح202/ص4ج(مسند أبي يعىل الوصيل يف  * ومتابعة أخرى ، َحدَّ ثَنَا ابُْن نَُمْ�ٍ َحدَّ

، صىل َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : بُْن َعبِْد اللَِّه، َعْن أَِبي بَْكِر بِْن َعيَّاٍش، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن أَِبي ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر َقالَ 

يَماُن ِيف أَْهِل اْلِحَجاِز، «الله عليه وسلم:  حس� سليم ]؛ وقال الشيخ »َواْلَقْسَوُة َواْلِغْلَظُة ِيف َرِبيَعَة َوُمَرضَ اْإلِ

[حدثنا أحمد : )863/ح265/ص1ج( يف العجم األوسط )؛ وتجده أيضارجاله رجال الصحيح(: أسد

قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: قال

اإليمان يف أهل الحجاز والقسوة والغلظة يف ربيعة ومرض]، وقال اإلمام  ، صىل الله عليه وسلم،اللهرسول 

، وهي متابعة صحيحة بذاتها ألن اإلمام أحمد بن (لم يرو هذا الحديث عن أبي بكر إال أحمد): الطرباني

خرج البخاري ألبي بكر عبد الله بن يونس معروف بالتثبت والرواية من كتاب أبي بكر بن عياش، ولم ي

  أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ثقة مشهور.: بن عياش إال من طريقه؛ وشيخ الطرباني ها هنا هو

وحدثنا [: )53/ح74/ص1ج(مسلم يف صحيحه  اأخرجهمن غرب لكر ربيعة ومرض  * ومتابعة أخرى

ل أخربني أبو الزب� أنه سمع إسحاق بن إبراهيم أخربنا عبد الله بن الحارث الخزومي عن بن جريج قا

غلظ القلوب والجفاء يف الرشق واإليمان يف (، صىل الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله

واإلمام أحمد بن حنبل يف ؛ 7296/ح286/ص16ابن حبان يف صحيحه جأخرجها و )]؛ أهل الحجاز

 ؛ وغ�هم.1611/ح863/ص2جوابن حنبل يف فضائل الصحابة ؛ 14635/ح335/ص3مسنده ج

اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده ا أخرجهمن غ� لكر ربيعة ومرض  * ومتابعة أخرى

نا بن لهيعة عن أبي الزب� عن جابر أنه سمع خرب حدثنا موىس بن داود أ[: )14757/ح345/ص3ج

والسكينة يف أهل غلظ القلوب والجفاء قبل الرشق واإليمان (: يقول ، صىل الله عليه وسلم،النبي

 )]الحجاز

اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده ا أخرجهمن غ� لكر ربيعة ومرض  * ومتابعة أخرى

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو عوانة عن أبي برش عن سليمان عن جابر [: )14598/ح332/ص3ج(

لجفاء يف الفدادين يف اإليمان يف أهل الحجاز وغلظ القلوب وا(: أنه قال ، صىل الله عليه وسلم،عن النبي

 )]أهل الرشق

 

(اللهم بارك لنا يف مدينتنا ويف صاعنا ومدنا ويمننا : * حديث ب  بن حرب عن عبد الله بن عمر

 من ههنا يطلع قرن الشيطان، من ههنا الزالزل والفتن)، : وشامنا ثم استقبل مطلع الشمس فقال

[حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة : )6091/ح126/ص2(ج * كما هو يف مسند اإلمام أحمد بن حنبل

(اللهم بارك لنا : يقول ، صىل الله عليه وسلم،عن برش بن حرب سمعت بن عمر يقول سمعت رسول الله
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من ههنا يطلع قرن : ثم استقبل مطلع الشمس فقال ؛يف مدينتنا ويف صاعنا ومدنا ويمننا وشامنا

  ؛الشيطان من ههنا الزالزل والفتن)]

فأخربناه أبو سعد أحمد بن محمد بن الحسن [: )1/136تاريخ دمشق البن عساكر ( يف * كما هو

 صىل الله عليه وسلم، ،قال سمعت عمر يقول سمعت رسول الله )البغدادي أنبأنا أبو الفضل الطهر (

 ثم استقبل مطلع )،اللهم بارك لنا يف مدينتنا وصاعنا ومدنا وشامنا ويمننا(: عند حجرة عائشة يقول

ثم قال ابن  ]،من ها هنا يطلع قرن الشيطان من ها هنا الزالزل والفتن والفدادون(: الشمس فقال

 )، ويف الطبوعة سقط كب� يف اإلسناد؛كذا قال والصواب ابن عمر(: عساكر

ً يف حديث: قلت ، أو تساهل يف برش بن حرب صدوق، ولكنه ليس بالقوي، والظاهر أنه أدخل حديثا

 : بالعنى، وربما كان هذا من حماد بن سلمة، ألن حماد بن زيد، وهو أقوى وأثبت، خالفهالرواية 

حدثنا عيلُّ بن عبد العزيز، [: )14067/ح292(ص 14، 13ج[العجم الكب� للطرباني  * كما هو يف

اد بن زيد، عن ِبْرش بن حرب، عن ابن عمر، قال ىل الله ، صسمعُت رسوَل الله: حدثنا عاِرٌم، حدثنا حمَّ

قــ »ِمْن ُهنَا الِفتْنَةُ «: عند ُحْجَرة عائشة عليه وسلم، ِمْن َحيُْث يَْطلُُع َقْرُن «وــ وأشاَر بيده نحو اَلْرشِ

يَْطانِ   ]»الشَّ

 

 بإسناد جيد. )(أهل اليمن أرق أفئدة وأل� قلوبا: * حديث أبي سعيد الخدري 

[حدثنا دحيم حدثنا بن أبي فدي  حدثنا هشام : )3360/ح257/ص4ج( * كما هو يف اآلحاد والثاني

، قال رسول الله: بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ريض الله تعاىل عنه قال

، صدوق فيه ل� وله هشام بن سعد: )]، قلتأهم اليمن أرق أفئدة وأل� قلوبا(صىل الله عليه وسلم: 

فروايته عن زيد أعدل بكث�، وقد أخرج له اإلمام مسلم عن زيد بن  أوهام، إال أنه كان ربيب زيد بن أسلم

 هذا إسناد جيد عىل رشط مسلم.أسلم، والبخاري عن زيد بن أسلم متابعة، ف

ثَنَا أَبُو َسِعيٍد ُدَحيٌْم، حدثنا [: )4/266/2285اآلحاد والثاني البن أبي عاصم (يف  بزيادات هوو *  َحدَّ

، ابُْن أَِبي ُفَديٍْ ، حَ  ثَنَا ِهَشاُم بُْن َسْعٍد، َعْن َزيِْد بِْن أَْسَلَم، َعْن َعَطاِء بِْن يََساٍر، َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ دَّ

» أَْعَماِلِهمْ إِنَُّه َسيَأِْتي َقْوٌم يَْحِقُروَن أَْعَماَلُكْم َمَع «، صىل الله عليه وسلم: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : َرِيضَ اللَُّه َعنُْه َقالَ 

 ]»َال َوَلِكْن أَْهُل اْليََمنِ «: يَا َرُسوَل اللَِّه أَُقَريٌْش؟ َقالَ : ُقْلنَا

  

، فقال رسول الله ، صىل الله عليه وسلم،[افتخر أهل اإلبل عند رسول الله: * حديث أبي سعيد الخدري

 يف أهل اإلبل] (السكينة والوقار يف أهل الغنم، والفخر والخيالءصىل الله عليه وسلم: 

حدثنا عفان حدثنا حماد بن [: )11937/ح96/ص3ج(أحمد بن حنبل يف مسنده  اإلمام أخرج* * 

سلمة أخربنا حجاج بن أرطاة عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال افتخر أهل اإلبل والغنم عند 

الفخر والخيالء يف أهل اإلبل والسكينة  ، صىل الله عليه وسلم،فقال النبي ، صىل الله عليه وسلم،النبي

بعث موىس عليه السالم وهو يرعى غنما عىل  ، صىل الله عليه وسلم،والوقار يف أهل الغنم وقال رسول الله
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اإلمام عبد بن حميد يف مسنده  هوأخرج ]؛أهله وبعثت أنا وأنا أرعى غنما ألهيل بجياد

 بتمامه]؛ماد بن سلمة حدثنا يونس بن محمد حدثنا ح[: )898/ح283/ص1ج(

بن النعمان حدثنا  رسيجحدثنا [: )11398/ح42/ص3ج(أحمد بن حنبل يف مسنده  اإلمام أخرجو * 

، صىل حماد عن الحجاج عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال افتخر أهل اإلبل عند رسول الله

قار يف أهل الغنم والفخر والخيالء يف السكينة والو  ، صىل الله عليه وسلم،فقال رسول الله الله عليه وسلم،

 ]أهل اإلبل

حجاج بن أرطاة كث� الخطأ : قاطعة بوروده عن أبي سعيد الخدري ولكن هذا ال تقوم به حجة: قلت

 والتدليس، ويف عدالته ودينه نظر، وعطية بن سعد العويف أيضاً كث� الخطأ والتدليس!

 

 بإسناد صحيح.، [اإليمان يمان]: * أثر عبد الله بن مسعود

: حدثنا إرسائيل قال: [حدثنا أبو كامل قال: )1623/ح867/ص2(ج * كما هو يف فضائل الصحابة

هذا إسناد : (اإليمان يمان)]، قلت: قال عبد الله بن مسعود: حدثنا أبو إسحاق عن قيس بن أبي حازم قال

؛ ولكنا نستخ� الله السبيعي، رجال الصحيح، وال خوف إال من تدليس أبي إسحاق مشاه� رجاله ثقات

 ً  : ونقول بصحة اإلسناد، ال سيما بالتابعة التالية، وإن كان ال يفرح بها كث�ا

[حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا : )10055/ح92/ص10، (جيف العجم الكب� جاءت* كما 

إبراهيم عن علقمة  يحيى بن موىس البلخي حدثنا يحيى بن إبراهيم السلمي حدثنا عيىس بن قرطاس عن

: قلت؛ اإليمان يمان ومرض عند ألناب اإلبل] ، صىل الله عليه وسلم،قال رسول الله: قال عن عبد الله

ولكن عيىس بن قرطاس الكويف مرتوك الحديث، وقد كذبه الساجي! ويحيى بن إبراهيم السلمي قليل 

 الحديث، له مناك� عن الثوري.

 

يمان (هكذا إىل لخم وجذام) والجفاء يف هذين الحي� من ربيعة [اإليمان : حديث أنس بن مالك* 

 ، بإسناد صحيح.]ومرض

[حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي : )518/ح297/ص1(ج * كما هو يف مسند الشامي�

سمعت : حدثنا عيل بن عياش الحميص حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن أنس بن مال  قال

(اإليمان يمان، هكذا إىل لخم وجذام؛ والجفاء يف هذين الحي� : يقول ، صىل الله عليه وسلم،رسول الله

 !رجاله ثقات مشاه�وهذا إسناد : من ربيعة ومرض)]، قلت

[حدثنا عىل بن عياش : )13370/ح224/ص3(ج * وبعضه مع قصة يف مسند اإلمام أحمد بن حنبل

أقبل أنس بن مال  إىل معاوية بن أبي سفيان وهو : لحدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم قا

 ، صىل الله عليه وسلم،فدخل عليه فقال له معاوية حدثني بحديث سمعته من رسول الله: بدمشق قال

: (اإليمان يمان: يقول ، صىل الله عليه وسلم،قال أنس سمعت رسول الله: ليس بين  وبينه فيه أحد قال

الستخرج من األحاديث الختارة مما لم يخرجه [ألحاديث الختارة  اوهو يف؛ هكذا إىل لخم وجذام)]
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َوأَْخَربَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن أَْحَمَد اْلَحْرِبيُّ ِبَها أَنَّ ِهبََة اللَِّه [: ])6/304/2324البخاري ومسلم يف صحيحيهما (

ٍد أَْخَربَُهمْ  ثَنَا َعِيلُّ بْنُ : بَْن ُمَحمَّ ثَِني أَِبي َحدَّ ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن أَْحَمَد َحدَّ َعيَّاٍش  أَْخَربَنَا اْلَحَسُن َوأَْخَربَنَا أَْحَمُد َحدَّ

ُد بُْن ُمَهاِجٍر َعْن ُعْرَوَة بِْن ُرَويٍْم َقاَل أَْقبََل أَنَُس بُْن َماِلٍ  إَِىل ُمَعاِويَة بن أب ثَنَا ُمَحمَّ ي سفان َوُهَو ِبِدَمْشَق َحدَّ

ثِْني ِبَحِديٍث َسِمْعتَُه ِمْن نَِبيِّ اللَّهِ  َليَْس بَيْنََ   ، صىل الله عليه وسلم،َقاَل َفَدَخَل َعَليِْه َفَقاَل َلُه ُمَعاِويَُة َحدِّ

يَماُن يََماٍن َهَكذَا إَِىل َلْخٍم اإلِ (: يَُقولُ  ، صىل الله عليه وسلم،قال أَنٌَس َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ : َوبَيْنَُه أََحٌد قال

 .رجاله ثقات مشاه�وهذا أيضاً إسناد : ، قلت)]َوُجذَامٍ 

[حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا معن : )2265/ح260/ص4(ج * ويشهد له ما جاء يف اآلحاد والثاني

، ه عن النبيبن عيىس حدثنا عبد الله بن راشد عن عروة بن رويم عن أنس بن مال  ريض الله تعاىل عن

 (اإليمان يمان)].: قال صىل الله عليه وسلم،

ثَنَا ُموَىس بُْن َسْهٍل أَبُو [: )2/508/919الكنى واألسماء للدوالبي (جاء يف ما أيضا * ويشهد له  َحدَّ

ِبيُع بُْن نَاِفٍع َقالَ : ِعْمَراَن َقالَ  ثَنَا أَبُو تَْوبََة الرَّ ُد بُْن ُمَهاِجٍر، َعْن ُعْرَوَة بِْن ُرَويٍْم، َعْن أَِبي : َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

يَماُن يََماٍن إَِىل «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،َخاِلٍد اْلَحَراِيشِّ أَِو اْلَحَرِيشِّ َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍ  َعْن َرُسوِل اللَّهِ  اْإلِ

 ]»]َلْخٍم َوُجذَامٍ 

نزلوا البرصة والكوفة، وال أعرف شامياً قديما منهم إال عبد الله بن سربة، ريض الله  عامة الحرشي�: قلت

)، 89/6327/ص5ج(اإلصابة عنه، شاعر فارس بطل، غزا أرمينية، له شعر ولكر وقصص حسان يف 

ولم أجد له يف الصادر كنية، ولكن ال عجب من فارس مثله أن يتكنى بخالد، سيف الله السلول عىل 

أبو خالد الحريش، إن شاء الله؛ فإن كان األمر كذل ، وهو إن شاء الله كذل ، : فهو صاحبنا هذا: ك�الرش 

 فاإلسناد صحيح، غاية يف الصحة. 

الستخرج من األحاديث الختارة مما لم يخرجه البخاري [ألحاديث الختارة اجاء يف ما أيضا * ويشهد له 

اْلَحاِنيُّ [: ])6/303/2323ومسلم يف صحيحيهما ( ِد بِْن إِبِْرَويِْه الصَّ أَْخَربَنَا َسِعيُد بُْن َرْوِح ْبِن ُمَحمَّ

ْحَمِن اْلَكنَْجُروِليُّ  ُد بُْن َعبِْد الرَّ اِميَّ أَْخَربَُهْم أنبأنا ُمَحمَّ حَّ ُد بُْن ِبأَْصبََهاَن أَنَّ َزاِهَر بَْن َطاِهٍر الشَّ  أَْخَربَنَا ُمَحمَّ

ثَنَا َصَدَقُة بُْن اْلمُ أَْحَمَد بِْن َحْمدَ  ِل َحدَّ ُد بُْن اْلُمتََوكِّ ثَنَا ُمَحمَّ نْتَِرصِ اَن أَْخَربَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَاَن ْبِن َعاِمٍر َحدَّ

ثَنَا ُعْرَوُة بُْن ُرَويٍْم َقاَل ُكنَّا ِعنَْد َعبِْد اْلَمِلِ  بِْن َمْرَواَن ِحَ� َقِدَم َعَليِْه أَنَُس ْبُن مَ  اِلٍ  َفَقاَل َلُه َعبُْد اْلَمِلِ  َحدَّ

ثْنَا ِبَحِديٍث َسِمْعتَُه ِمْن َرُسوِل اللَّهِ  َليَْس بَيْنََ  َوبَيْنَُه أََحٌد َليَْس ِفيِه تََزيٌُّد َوال  ، صىل الله عليه وسلم،َحدِّ

اُن يََماٍن إَِىل َلْخٍم َوُجذَاٍم أَال إِنَّ يَُقوُل اِإليمَ  ، صىل الله عليه وسلم،نُْقَصاٌن َقاَل أَنٌَس َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ 

 ]اْلُكْفَر َوَقْسَوَة اْلُقلُوِب ِيف َهذَيِْن اْلَحيَّْ�ِ من ربيَعة َوُمرض

[حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى : )456/ح264/ص1ج( ويشهد له كذل  ما جاء يف مسند الشامي�* 

سمعت : بن حمزة حدثنا محمد بن عائذ حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ثور بن يزيد عن الحجوري قال

: (إِن االيمان يَمان إَِىل هذَيْن اْلَحيَّْ�ِ : يقول ، صىل الله عليه وسلم،أنس بن مال  يقول سمعت رسول الله

ً يف األصل ربيَعة، َوُمرض]. هكذا ) لخم وجذام، ( الطرباني يف مسند الشامي� أخرجه و )؛ (: بسقطقطعا

 ) من طريق أخرى بدون لكر ربيعة ومرض498/ح286/ص1ج(
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ثَنا ُمَحمد بن [: )2/312ضعفاء الرجال (الكامل ليف كما هو  وإلي  النص بتمامه*  ثَنَا الفريابي، َحدَّ َحدَّ

ثَن ثَنا الهيثم بن حميد، َحدَّ ا ثَْوُر بُْن يَِزيَد َعْن اْلَحُجوِريِّ َسِمْعُت أَنََس ْبَن َماِلٍ  يَُقوُل عائذ الدمشقي، َحدَّ

ثَنا َحِديثًا َسِمْعتَُه ِمْن َرُسوِل اللَّهِ  اِن، َحدَّ فَقاَل  ، صىل الله عليه وسلم،َوَسأََلُه اْلَوِليُد بُْن َعبد اْلَمِلِ  ِبَديِْر اْلَمرَّ

إِنَّ اِإليَماَن يََماٌن إَِىل َهذَيِْن اْلَحيَّْ�ِ َلْخٍم َوُجذَاَم، َوإِنَّ (: يَُقولُ  عليه وسلم،، صىل الله َسِمْعُت َرُسوِل اللَّهِ 

 ]َقاَل الوليد قد َسِمْعُت َهذَا فحدثني غ�ه فصمت أنس )؛اْلُكْفَر َواْلَجَفاَء ِيف َهذَيِْن الَْحيَّْ�ِ َرِبيَعَة َوُمَرضَ 

تاريخ أزعج اإلمام الحافظ بن عساكر فقال يف  –السقط : أو باألحرى –والظاهر أن هذا االختصار الخل 

أخربناه أبو القاسم بن : ذا قال وقد اخترص متنه فأفسده[ك: )68/123/13678دمشق البن عساكر (

السمرقندي أخربنا أبو القاسم بن مسعدة أخربنا حمزة بن يوسف أخربنا ابن عدي حدثنا الفريابي حدثنا 

قال سمعت أنس بن  وريجُ لدمشقي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ثور بن يزيد عن الحَ محمد بن عائذ ا

، صىل الله عليه مال  يقول وسأله الوليد بن عبد الل  بدير الران حدثنا حديثا سمعته من رسول الله

وجذام  يقول إن اإليمان يمان إىل هذين الحي� لخم ، صىل الله عليه وسلم،فقال سمعت رسول الله وسلم،

 ]وإن الكفر والجفاء يف هذين الحي� ربيعة ومرض قال الوليد قد سمعت هذا فحدثني غ�ه فصمت أنس

حجر بن قيس [: )1145/ت154/ص1من التقريب (ج ، كذاحجر بن قيس الهمدانيهو  وريجُ الحَ 

ً إسناد  )]؛ وهذاد س ق(من الثالثة  ،ثقة )،بفتح الهملة وضم الجيم( وريجُ الهمداني الدري الحَ  أيضا

 صحيح.

 

إسناد ، ]فهم أول من جاء بالصافحة: [قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم: * حديث أنس بن مالك

 .صحيح عىل رشط مسلم

حدثنا حماد بن : [حدثنا حجاج قال: )967/ح336/ص1ج( * كما هو يف األدب الفرد لإلمام البخاري

(قد أقبل أهل ، صىل الله عليه وسلم: النبي: جاء أهل اليمن قاللا : سلمة عن حميد عن أنس بن مال  قال

أخرجه أبو داود يف سننه ؛ و فهم أول من جاء بالصافحة)]: اليمن وهم أرق قلوبا منكم

، 13235/ح212/ص3واإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده ج)؛ 5213/ح354/ص4ج(

بة وابن حنبل يف فضائل الصحا؛ 17442/ح154/ص4، ج13649/ح251/ص3ج

 هذا إسناد صحيح عىل رشط مسلم. : وقلت؛ وغ�هم؛ 1657/ح880/ص2ج

 .أسانيد حسنة جياد، ب][أهل اليمن أرق قلوبا وأل� أفئدة وأنجع طاعة: * حديث عقبة بن عامر 

[حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا : )17442/ح154/ص4ج( * كما هو يف مسند اإلمام أحمد بن حنبل

، حيوة أخربنا بكر بن عمرو ان مرشح بن هاعان أخربه انه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله

وابن حنبل يف فضائل ؛ (أهل اليمن أرق قلوبا وأل� أفئدة وأنجع طاعة)]: يقول صىل الله عليه وسلم،

ابن أبي عاصم يف اآلحاد جه أخر و )؛ 1618/ح866/ص2ج)، و(1614/ح864/ص2ج(الصحابة 

)؛ وغ�هم؛ 823/ح299/ص17ج(والطرباني يف معجمه الكب� )؛ 2261/ح258/ص4ج(والثاني 
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 هذه أسانيد حسنة جياد!و 

 .إسناد جيدب ومرض عند الناب اإلبل] ؛[اإليمان يمان: بن مسعود عبد اللهو  * حديث عقبة بن عامر 

[حدثنا جعفر بن محمد الفريابي : )851/ح309/ص17ج( الطرباني يف معجمه الكب�أخرجه * كما 

، صىل الله عليه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن رسول الله

سماع قتيبة بن سعيد من ابن لهيعة صحيح : (اإليمان يمان ومرض عند الناب اإلبل)]، قلت: قال وسلم،

؛ وأبو عشانة هو َحّي بن يُْؤِمن العافري الرصي، ثقة مشهور ابن وهبألنه كان يقرأ عليه من كتب 

 ؛ فهذا إسناد جيد. بكنيته

حدثنا [: بن مسعود عبد الله) عن 10055/ح92/ص10ج(الطرباني يف معجمه الكب� أخرجه * كما 

عيىس  جعفر بن محمد الفريابي حدثنا يحيى بن موىس البلخي حدثنا يحيى بن إبراهيم السلمي حدثنا

اإليمان يمان  ، صىل الله عليه وسلم،قال رسول الله: بن قرطاس عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال

 األسدي الكويف مرتوك متهم، وقد كذبه الساجي. عيىس بن قرطاس]؛ ولكن ومرض عند ألناب اإلبل

 

ال بأس حسن، إسناد ، ][آتاكم أهل اليمن كقطع السحاب خ� أهل األرض: * حديث اب� بن مطعم

 .به

: [حدثنا يحيى بن إسحاق قال: )16804/ح82/ص4ج(* كما أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده 

أخربنا بن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن الحرث بن أبي لباب ان شاء الله عن محمد بن جب� بن مطعم 

(أتاكم أهل اليمن كقطع : ء فقالرفع رأسه إىل السما ، صىل الله عليه وسلم،عن أبيه ان رسول الله

(إال : (ومنا يا رسول الله؟!)، قال، كلمة خفية: السحاب خ� أهل األرض!)، فقال له رجل ممن كان عنده

حدثنا برش بن موىس [: )1550/ح130/ص2ج(أخرجه اإلمام الطرباني يف معجمه الكب� ؛ و أنتم)]

ارث بن يزيد الحرضمي عن الحارث بن أبي لئب حدثنا أبو عبد الرحمن القري حدثنا بن لهيعة عن الح

رفع رأسه إىل السماء فقال  ، صىل الله عليه وسلم،عن محمد بن جب� بن مطعم عن أبيه أن رسول الله

أتاكم أهل اليمن كقطع الليل الظلم وهم خ� أهل األرض فقال رجل ممن عنده ومنا يا رسول الله فقال 

 .)لباب(: )، وهو قطعاً تصحيف، وإنما هولئب(: ]، كذا جاءكلمة خفية إال أنتم

يحيى بن إسحاق السيلحيني من و  ،عبد الرحمن القري يألن سماع أب ،ال بأس بهحسن، هذا إسناد : قلت

من  ابن لهيعة قديم صحيح، والحارث بن أبي لباب هو الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله صدوق،

 : اإلسناد الستقل التايلمتابعة ب يصحرجال مسلم يف الصحيح. كما أن الحديث 

[حدثنا يزيد أنبأ بن أبي : )103/ح941/ص2ج(أخرجه الحارث/الهيثمي يف مسنده (الزوائد) الذي * 

، صىل كنا مع رسول الله: لئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جب� بن مطعم عن أبيه قال

نهم السحاب هم خيار من يف األرض!)، فقال رجل من (أتاكم أهل اليمن كأ: يف سفر فقال الله عليه وسلم،

(اال نحن يا رسول الله!)، فسكت، : فقال ، صىل الله عليه وسلم،(اال نحن؟!)، فسكت رسول الله: األنصار
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وأخرجه اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة ؛ (إال أنتم)، كلمة ضعيفة]: (اال نحن يا رسول الله؟!)، فقال: فقال

  باختصار طفيف. )32436/ح407/ص6(جيف مصنفه 

ً تجده * و  [حدثنا إدريس بن جعفر : )1549/ح129/ص2ج(الطرباني يف معجمه الكب� عند أيضا

العطار حدثنا يزيد بن هارون أخربنا بن أبي لئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جب� بن 

(أتاكم أهل اليمن مثل : بطريق مكة قال ، صىل الله عليه وسلم،كنا مع رسول الله: مطعم عن أبيه قال

(إال نحن؟!)، فسكت، ثم أعادها، : السحاب خيار من األرض)، فقال رجل من األنصار يا رسول الله

 (إال أنتم)].: فسكت، ثم أعادها فقال، كلمة خفية

 

 .إسناد صحيح، ][اإليمان يمان، والحكمة ههنا إىل لخم وجذام: * حديث أبي كبشة األنماري

[حدثنا : )1415/ح318/ص2جو(، )522/ح299/ص1ج(* كما أخرجه الطرباني يف مسند الشامي� 

أحمد بن خليد الحلبي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن أبي 

زال فأتيناه فنزل من هيف غزوة من مغازي ، صىل الله عليه وسلم،خرجنا مع رسول الله: كبشة األنماري قال

هذا إسناد صحيح. وهو بعينه : (اإليمان يمان والحكمة ههنا إىل لخم وجذام)]، قلت: فيه فرفع يديه وقال

، وقال اإلمام )400/ح126/ص1ج(ويف معجمه األوسط )؛ 857/ح343/ص22ج(يف معجمه الكب� 

 عن أبي كبشة إال محمد بن مهاجر). (لم يرو هذا الحديث عن عروة بن رويم: الطرباني

هذا إسناد ااهره الصحة، إال أن تطابق التن مع حديث أنس آنف الذكر، وتطابق جزء من اإلسناد : قلت

ً يف أن محمد بن مهاجر، أو غ�ه، وهم وإنما هو عن عروة بن رويم عن أنس، كما سبق  يحدث شكا

 تخريجه.

 

؛ ينة قلوبهم، اإليمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية][قوم رقيقة قلوبهم، ل: * حديث بن عباس 

 بإسناد قوي.

[حدثنا زكريا بن يحيى الساجي : )11903/ح328/ص11ج(* كما أخرجه الطرباني يف معجمه الكب� 

: لا نزلت: حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن هالل بن خباب عن عكرمة عن بن عباس قال

}، حتى ختم السورة قال{إلا جاء نرص ا نفسه ح�  ، صىل الله عليه وسلم،نعيت لرسول الله: لله والفتح

بعد  ، صىل الله عليه وسلم،(فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً يف أمر اآلخرة)، وقال رسول الله: نزلت. قال

(قوم : اليمن؟!)، قالوما أهل : (يا رسول الله: (جاء الفتح، ونرص الله، وجاء أهل اليمن)، فقال رجل: لل 

الطرباني يف معجمه األوسط أخرجه و ؛ رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، اإليمان يمان، والفقه يمان)]

ثَنَا أَْحَمُد بُْن َعْمٍرو َقالَ [: )1996/ح284/ص2ج( حدثنا أَبُو : حدثنا َعبُْد اْلَواِحِد بُْن ِغيَاٍث َقالَ : َحدَّ

 وهو أيضاً بنحوه يف معجم الطرباني الكب�؛ يه] اٍب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن َعبَّاٍس َعَوانََة، َعْن ِهَالِل بِْن َخبَّ 

[حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن : )11904/ح328/ص11ج(

: مثله، وزاد ، صىل الله عليه وسلم،العوام عن هالل بن خباب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي
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عمرو بن  خربناأ[: )11712/ح525/ص6ج(أخرجه النسائي يف سننه الكربى ؛ و حكمة يمانية)](وال

 . ](والحكمة يمانية): وزادبه، منصور حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عوانة 

(كما نص عليه  وهذا إسناد رجاله عن آخرهم ثقات، إال أن هالل بن خباب تغ� بآخرة لكرب سنه،: قلت

اإلمام يحيى بن سعيد القطان، ولكن أنكر لل  اإلمام يحيى بن مع�)، ولكن سماع عباد بن العوام كان 

 قبل التغ�، إن صح أن هالل بن خباب تغ� أصالً! 

ً لهأبو يعىل  أخرجو *  حدثنا إسماعيل بن موىس حدثنا [: )2505/ح385/ص4ج(يف مسنده  شاهدا

، صىل الله عليه عن الزهري عن أبي حازم عن بن عباس قال بينما رسول اللهحس� بن عيىس عن معمر 

بالحديبية إل قال الله أكرب الله أكرب قد جاء نرص الله والفتح وجاء أهل اليمن قيل يا رسول الله  وسلم،

وابن ]؛ وما أهل اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم اإليمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية

أخربنا محمد بن عمرو بن عباد ببست أبو عيل حدثنا أبو [: )7298/ح288/ص16ج(حبان يف صحيحه 

 ؛به] سعيد األشج حدثنا الحس� بن عيىس الحنفي

ثَنَا َعْمُرو بُْن إِْسَحاَق ْبِن [: )493/ح283/ص1ج(يف مسند الشامي�  شاهداً آخرالطرباني  * وأخرج َحدَّ

ثَنَا بَِقيَُّة بُْن اْلَوِليِد، حَ إِبَْراِهيَم بِْن اْلعَ  ُد ْبُن إِبَْراِهيَم بِْن اْلَعَالِء، َحدَّ ي، ُمَحمَّ ثَنَا َعمِّ ثَنَا ثَْوُر َالِء بِْن ِزبِْريٍق، َحدَّ دَّ

، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن َعبَّاٍس، أَنَّ َرُسوَل  نَْعاِنيِّ ، صىل الله عليه اللَّهِ بُْن يَِزيَد، َعْن ُجنَاَدَة بِْن َحِنيَفَة الصَّ

بُُهْم، َعِظيَمٌة إِلَا َجاَء نَْرصُ اللَِّه َواْلَفتُْح َوَجاَء أَْهُل اْليََمِن َرِقيَقٌة أَْفِئَدتُُهْم ِلينٌَة ِطبَاُعُهْم، َسِخيٌَّة ُقلُو «وسلم: 

 ]»ِحْسبَتُُهْم َدَخلُوا ِيف َديِْن اللَِّه أَْفَواًجا

 

 ]ورحى اإلسالم يف قحطان: [اإليمان يمان: * حديث عثمان بن عفان

[حدثنا محفوظ بن أبي توبة حدثنا يزيد بن : )1698/ح320/ص3ج( * كما هو يف اآلحاد والثاني

موهب عن عيىس بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن حفاف بن عرابة عن عثمان بن عفان ريض الله 

 اإليمان يمان ورحى اإلسالم يف قحطان)](، صىل الله عليه وسلم: قال رسول الله: تعاىل عنه قال

 : ولكن هذا إسناد مظلم

الجهني، ريض الله عنه،  بن عرابةرفاعة : والظاهر أنه تصحيف، وإنما هو حفاف بن عرابة لم أعرفه،ــ 

مشاه� األمصار ؛ كما جاء يف عام الفتح وحفظ عنه ومات بمكة ، صىل الله عليه وسلم،صحب النبي

 ).178/ت33/ص1ج(

 ليس بالقوي،و  ، محله الصدق،ومجالد بن سعيدــ 

مع اإلمام أحمد يف اليمن عند  كانوثقه ابن حبان، و ومحفوظ بن أبي توبة، وهو محفوظ بن الفضل، ــ 

ً  عبد الرزاق،  ، وليس هذا من حديثه عن عبد الرزاق؛يسمع وال يكتب، فضعفه اإلمام أحمد جدا

يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب الهمداني الرميل، ثقة، من شيوخ أما يزيد بن موهب، فهو أبو خالد ــ 

 أبي داود والنسائي.
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، بإسناد حسن قوي، والحديث صحيح بشواهده ][اإليمان يمان: * حديث عبادة بن الصامت

 ومتابعاته.

[حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمرو بن : )2262/ح259/ص4ج( * كما هو يف اآلحاد والثاني

فلقيت عم�ا فحدثني) عن جنادة : أبي سلمة عن سعيد بن بش� عن قتادة عن عم� بن هانئ (قال سعيد

، صىل الله عليه وسلم: قال رسول الله: بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت ريض الله تعاىل عنه قال

 (اإليمان يمان)].

 : وقد اا  الحديث باتم من ذلك

، : )2755/ح70/ص4ج(* كما أخرجه الطرباني يف مسند الشامي�  ثَنَا أَْحَمُد بُْن َمْسُعوٍد اْلَمْقِدِيسُّ [َحدَّ

ثَنَا َسِعيُد بُْن بَِشٍ�، َعْن َقتَاَدَة، َعْن ُعَمْ�ِ بِْن َهاِنٍئ اْلَعبِْيسِّ  ثَنَا َعْمُرو بُْن أَِبي َسَلَمَة، َحدَّ ُن ، َفَلِقيُت ُعَمْ�ُ بْ َحدَّ

ثَِني اِمِت، َقالَ : َهاِنٍئ، َفَحدَّ ، َعْن ُعبَاَدَة بِْن الصَّ ، صىل َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ : َعُن ُجنَاَدَة بِْن أَِبي أَُميََّة اْألَْزِديِّ

يَماُن يََماٍن، َوَهَكذَا إَِىل ُجذَاَم، «: يَُقولُ  الله عليه وسلم، يَُقاِتلُوَن اْلَعُدوَّ ِيف آِخِر ، َصَلَواُت اللَِّه َعَىل ُاذَامَ اْإلِ

َماِن َعَىل َشَعَف اْلِجبَالِ   ]»الزَّ

عندما ضعفوه، ولنا  ، ولم يصب الحافظ وغ�هحجةالتقوم به ، ثقة عندنا، سعيد بن بش� األزدي: قلت

بحث مستقل يف توثيقه؛ وبقيته ثقات مشاه� وهذا إسناد حسن قوي، والحديث صحيح بشواهده 

 ومتابعاته.

ثَنَا أَبُو إِْسَحاَق إِبَْراِهيُم [: )2/281حلية األولياء وطبقات األصفياء (وجاء نحوه عن أبي هريرة يف *  َحدَّ

ِد بِْن َحْمَزَة َقالَ  ُد بُْن َخَلٍف َوِكيٌع، َقالَ : بُْن ُمَحمَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُد بُْن إِبَْراِهيَم ِمْربٌَع َقالَ : َحدَّ ثَِني ُمَحمَّ ثَنَا: َحدَّ  َحدَّ

ِد ْبِن : َسِعيُد بُْن أََسِد بِْن ُموَىس، َقالَ  اِق، َعْن ُمَحمَّ اِم اْلَقطَّاُن، َعْن َقتَاَدَة، َعْن َمَطٍر اْلَورَّ ثَنَا أَبُو اْلَعوَّ َحدَّ

يَماَن يََماٌن إَِىل لَ «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،ِسِ�يَن، َعْن أَِبي ُهَريَْرَة، أَنَّ النَِّبيَّ  ْخٍم َوُجذَاَم َصَلَواُت إِنَّ اْإلِ

وا اللَه َوَرُسوَلهُ  َعِف ِليَنُْرصُ اَر َعَىل ُرُءوِس السَّ َهذَا َحِديٌث (: ]، ثم قال أبو نعيم»اللِه َعَىل ُجذَاَم يَُقاِتلُوَن اْلُكفَّ

؛ ِألَنَّ َقتَادَ  ِد بِْن ِسِ�يَن َرَواُه تَاِبِعيٌّ َعْن تَاِبِعيٍّ َة ِمَن التَّاِبِعَ� َوَمَطًرا ِمَن التَّاِبِعَ� َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ

اِم َوُهَو ِعْمَراُن بُْن َداُوَد اْلَقطَّانُ  َد ِبِه أَبُو اْلَعوَّ َد بَْن ِسِ�يَن ِمَن التَّاِبِعَ� تََفرَّ  ).َوُمَحمَّ

 إسناد جيد.، ب][اإليمان يمان: حديث روح بن زنباع* 

بن  [حدثنا يعقوب: )2550/ح15/ص5ج)، و(2268/ح260/ص4ج( * كما هو يف اآلحاد والثاني

حدثنا بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن عبيدة بن سفيان عن روح بن  حميد

وهذا إسناد : (اإليمان يمان)]، قلت، صىل الله عليه وسلم: قال رسول الله: قال ،ريض الله تعاىل عنه ،زنباع

 جيد. 

  

 ]بعثت  إىل قوم رقيقة قلوبهم[: معاذ بن ابمحديث * 

حدثنا أبو الغ�ة حدثنا صفوان [: )22106/ح235/ص5ج(اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده ه أخرج *

، حدثني أبو زياد يحيى بن عبيد الغساني عن يزيد بن قطيب عن معال انه كان يقول بعثني رسول الله
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 ،قوم رقيقة قلوبهمومسجدي قد بعثت  إىل  يإىل اليمن فقال لعل  ان تمر بقرب  صىل الله عليه وسلم،

فقاتل بمن أطاع  منهم من عصاك ثم يعود إىل اإلسالم حتى تبادر الرأة : يقاتلون عىل الحق مرت�

وأخرجه الطرباني يف معجمه ]؛ السكون والسكاسكي� حواألخ أخاه فانزل ب� ال هزوجها والولد والد

والبيهقي يف سننه )؛ 983/ح98/ص2ج(مسند الشامي� والطرباني يف )؛ 171/ح90/ص20ج(الكب� 

 )؛17573/ح20/ص9ج(الكربى 

ً وإنما يروي عنه بواسطة أبي بحرية عبد الله بن قيس  يزيد بن قطيب: قلت السكوني ما أدرك معالا

الرتاغمي السكوني الكندي، وهو من أصحاب معال، قدم معه من اليمن، وهو ثقة متقن. وهو الذي وقف 

 بالرصاد عندما أراد أن يستبد بالفيء.لعاوية 

) من طريق 1837/ح420/ص3ج(بن أبي عاصم يف اآلحاد والثاني أبو بكر اإلمام بعضه  وأخرج *

حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو الغ�ة حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد [: ثانية، بإسناد صحيح، بلفظ

، صىل الله عليه ريض الله عنه أن رسول الله بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني عن معال بن جبل

 ، صىل الله عليه وسلم،لا بعثه إىل اليمن خرج معه يوصيه ومعال ريض الله عنه راكب ورسول الله وسلم،

يميش تحت راحلته فلما فرغ قال يا معال إن  عىس أن ال تلقاني بعد عامي هذا وعىس أن تمر بقربي 

 ]ويف الحديث قصة ، صىل الله عليه وسلم،جشعا لفراق رسول اللهومسجدي فبكى معال ريض الله عنه 

 ، ثقة مخرضم، وهو من أصحاب معال، قدم معه من اليمن.عاصم بن حميد السكوني: قلت

 

 مزيد من األحاديث يف نفس الباب: فصم |

ثَِنى [: )3/472/3968غاية القصد   زوائد السند (جاء يف  *  ثَِنى بَِقيَُّة، َحدَّ يٍْح، َحدَّ ثَنَا َحيَْوُة ْبُن ُرشَ َحدَّ

َُّه َقالَ  يَا َرُسوَل اللَِّه، اْلَعْن أَْهَل (: إِنَّ َرُجالً َقالَ : بَِح�ُ ْبُن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بِْن َمْعَداَن، َعْن ُعتْبََة بِْن َعبٍْد أَن

، صىل الله الَ ثُمَّ َلَعَن َرُسوُل اللَّهِ : َفَقالَ  )،، َكِث�ٌ َعَدُدُهْم، َحِصينٌَة ُحُصونُُهْم؟اْليََمِن َفِإنَُّهْم َشِديٌد بَأُْسُهمْ 

وا ِبُكْم يَُسوُقوَن ِنَساَءُهْم يَْحِملُوَن (، صىل الله عليه وسلم: األَْعَجِميَِّ�، َوَقاَل َرُسوُل اللَّهِ  عليه وسلم، إِلَا َمرُّ

 ]؛ِتِقِهْم، َفِإنَُّهْم ِمنِّى َوأَنَا ِمنُْهمْ أَبْنَاَءُهْم َعَىل َعَوا

 

ثَنَا َحِريٌز، َعْن [: )3/472/3969غاية القصد   زوائد السند (وجاء يف  * ثَنَا ِعَصاُم بُْن َخاِلٍد، َحدَّ َحدَّ

ثْنَا َحِديثًا َعِن النَِّبىِّ يَا أَبَا ُهَريَْرَة : َشِبيٍب أَِبى َرْوٍح، أَنَّ أَْعَراِبيّا أَتَى أَبَا ُهَريَْرَة، َفَقالَ  ، صىل الله عليه َحدِّ

أَالَ إِنَّ اِإليَماَن يََماٍن، َواْلِحْكَمَة يََماِنيٌَة، (، صىل الله عليه وسلم: َقاَل النَِّبىُّ : َفذََكَر اْلَحِديَث، َفَقالَ : َقالَ  وسلم،

 .)]؛َوأَِجُد نََفَس َربُِّكْم ِمْن ِقبَِل اْليََمن

 

ثَنَا أَبُو َزَكِريَّا يَْحيَى بُْن إِْسَحاَق ِمْن [: )3/472/3968غاية القصد   زوائد السند (وجاء يف  * َحدَّ

ثَنَا ابُْن َلِهيَعَة، َعْن يَِزيَد بِْن  ثَنَا إِْسَحاُق بُْن ِعيَىس، َحدَّ َعْمٍرو، َعْن أَِبى ِكتَاِبِه، أَْخَربَنَا ابُْن َلِهيَعَة (ح) َوَحدَّ

، َقالَ ثَْوٍر، َوقَ  يَْوًما، َفأُِتَى ِبثَْوٍب ِمْن ِثيَاِب  ، صىل الله عليه وسلم،ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اللَّهِ : اَل أبو إِْسَحاُق الَْفْهِمىُّ
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، صىل َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ َلَعَن اللَُّه َهذَا الثَّْوَب. َقاَل إِْسَحاُق َوَلَعَن اللَُّه َمْن يَْعَملُُه، : اْلَمَعاِفِر، َفَقاَل أَبُو ُسْفيَانَ 

 ]؛)الَ تَْلَعنُْهْم، َفُهْم ِمنِّى، َوأَنَا ِمنُْهمْ (الله عليه وسلم: 

 

َحدثنَا أَْحمد بن ُزَهْ�، حدثنا يحيى بن عبد : َقاسم بن أصبغ[: )4/487األحكام الكربى (وجاء يف  *

أَِبيه، َعن زر بن ُحبَيْش، َعن عبد الله ابْن الحميد، حدثنا َزَكِريَّا بْن عبد الله بن يِزيد الصهباني، َعن 

يثني عىل النخع َحتَّى تمنيت أَن أكون رجال من  ، صىل الله عليه وسلم،َسِمعت َرُسول الله: َمْسُعود َقالَ 

 ]؛النخع

  

 حديث شهر بن حوشب األشعريتصحيح : فصم |

شهر بن حوشب األشعري، أبو عبد الرحمن ويقال أبو الجعد الشامي موىل أسماء بنت يزيد بن السكن 

 هـ)، وقد تجاوز الثمان�.  99هـ (أو  98األنصارية، ريض الله عنها، من أوساط التابع�، تويف حوايل 

عثمان بن [أخربنا محمد بن احمد بن رزق أخربنا : )5741/ت58/ص11* جاء يف تاريخ بغداد (ج

قال عبد : احمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر األنباري الحذاء قال

الحميد بن بهرام لقيت شهر بن حوشب يف أول خالفة عمر بن عبد العزيز يف سنة ثمان وتسع� بحواليا 

 وتويف بعد لل  بشهر أو بشهرين قال وأمىل عيل هذه األحاديث].

[أخربنا أبو عبد الله الشامي قال قلت لعبد الحميد بن : )449/7/3436يف الطبقات الكربى ( * وجاء

هو أبو عبد الله الحسن  الشاميبهرام متى مات شهر بن حوشب قال سنة ثمان وتسع�]؛ أبو عبد الله 

 بن أيوب بن عبد الله الشامي، ثقة.

فأصابه رش، ولحقت به تهم، تضاربت فيه األقوال دخل يف يشء من عمل السلطان، وكان يأخذ أعطياتهم، 

 : (تجد عامة هذه النقول يف الكامل البن عدي، وتهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب)

وقال محمد بن أبي منصور عن عمر بن عبد الجيد اعتم شهر بن حوشب وهو يريد سلطانا يأتيه ثم ــ  

رأى شيبة فأخذها بيده ثم نقض عمامته ثم جعل أخذ الرآة فنظر يف وجهه وعمامته فنظر إىل لحيته ف

 (السلطان بعد الشيب، السلطان بعد الشيب؟!). : يقول

وقال عبد الحميد بن بهرام اتى عىل شهر بن حوشب ثمانون سنة ورأيته يعتم بعمامة سوداء طرفها ــ  

حمرة وقدم عىل وشق بها وسطه سوداء ورأيته مخضوبا خضابة سوداء يف أب� كتفيه وعمامة أخرى قد 

 بالل بن مرداس الفزاري بحواليا فأجازه بأربعة آالف درهم فقبضها منه 

وقال يحيى بن أبي بك� الكرماني عن أبيه كان شهر بن حوشب عىل بيت الال فأخذ خريطة فيها ــ  

 لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. : دراهم فقال القائل

الرواية السابقة، قال أبو جعفر محمد بن جرير الطربي قال عيل بن محمد قال أبو بكر  وجاء تكذيبــ  

كان شهر بن حوشب عىل خزائن يزيد بن الهلب فرفعوا عليه انه أخذ خريطة فسأله يزيد عنها : الباهيل
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طامي فأتاه بها فدعا يزيد الذي رفع عليه فشتمه وقال لشهر هي ل  قال ال حاجة يل فيها. فقال الق

 : الكلبي (ويقال سنان بن مكبل النم�ي)

 لقد باع شهر دينه بخريطة **** فمن يأمن القراء بعدك يا شهر

 أخذت بها شيئا طفيفا وبعته **** من بن جرير ان هذا هو الغدر

 : وقال مرة النخعي

 يا بن الهلب ما أردت إىل امرئ **** لوالك كان كصالح القراء

[عادل عباد بن منصور يف حجة له فرسق عيبته، فهو : )476/ت361/ص1(جوجاء يف الجروح� ــ  

 الذي يقول فيه القائل لقد باع شهر دينه بخريطة **** فمن يأمن القراء بعدك يا شهر]

 (حججنا مع شهر فرسق عيبتي): وقال يحيى القطان عن عباد بن منصورــ  

أنه رافق رجال من أهل الشام  د عليهيشهوقال الساجي فيه ضعف وليس بالحافظ وكان شعبة ــ  

 فخانه.

فظهر مما سبق أن ترك شعبة له بسبب اعتقاده عدم عدالته، وال عالقة لذل  بالحفظ أو اإلتقان، : قلت

 وتبعه عىل لل  اإلمام يحيى بن سعيد القطان.

 

 : وذليك أقوال الوثق�

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني عن احمد بن حنبل ما أحسن حديثه ووثقه وهو شامي من أهل ــ  

 حمص وأانه قال هو كندي وروى عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسانا. 

وكان عبد الحميد بن بهرام أحاديثه متقاربة هي حديث شهر، : وقال أبو طالب عن احمد بن حنبلــ  

، وانما هي سبع� حديثا وهي طوال وفيها حروف ينبغي ان لقرآنيحفظها كانه يقرأ سورة من ا

 تضبط لكن يقطعونها.

 ليس به بأس. : وقال حنبل بن إسحاق عن احمد بن حنبلــ  

 وقال عثمان بن سعيد الدارمي بلغني ان احمد بن حنبل كان يثني عىل شهر بن حوشب. ــ  

 ال بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. : وقال الرتمذي قال احمد بن حنبلــ  

ى امره، وقال: وقال الرتمذي أيضا عن البخاريــ   إنما تكلم فيه بن عون ثم : شهر حسن الحديث وقوَّ

 روى عن هالل بن أبي زينب عنه. 

 ثقة. : وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن يحيى بن مع�ــ  

: له بن شعيب الصابوني وعباس الدوري والفضل بن غسان الغالبي عن يحيى بن مع�وقال عبد الــ  

 ثبت. 

ترىض حديث شهر بن حوشب فقال انا أحدث : وقال يعقوب بن شيبة سمعت عيل بن الديني وقيل لهــ  

ه وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه؛ قال وانا ال ادع حديث الرجل اال ان يجتمعا علي: عنه، قال
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كان يحيى بن سعيد ال يحدث : يحيى وعبد الرحمن يعني عىل تركه؛ قال وسمعت عيل بن الديني يقول

 عن شهر. 

 ثقة عىل ان بعضهم قد طعن فيه : وقال يعقوب بن شيبةــ  

 (إن شهرا نزكوه)، وهو ثقة. : وشهر، وإن قال بن عون: وقال يعقوب بن سفيانــ  

 لم يلق عمرو بن عبسة.وقال أبو زرعة ال بأس به؛ و ــ  

 شامي تابعي ثقة : وقال احمد بن عبد الله العجيلــ  

وقال أيوب بن أبي حس� الندبي قرأت عىل بن عمر وبن عباس وعكرمة وشهر بن حوشب فما رأيت ــ  

 أحدا كان اقرأ لكتاب الله من شهر بن حوشب. 

 وقال أبو جعفر الطربي كان فقيها قارئا عالاً. ــ  

وقال حرب بن رسيج عن زينب بنت يزيد بن واشق سمعت عائشة تقول فذكرت عنها حديثا قالت ــ  

، صىل الله عليه يقال له شهر بن حوشب ما كان خلق رسول الله نساك أهم الشامفيه قال رجل من 

ا يا أم الؤمن� قالت القرآن يا بني فقال شهر حسبكم ومن يطيق القرآن قالت من طوقه الله ي وسلم،

[حدثنا شيبان، حدثنا حرب : )2045/ح95/ص4هذا الحديث موجود يف مسند أبي يعىل (ج: بني. قلت

 بن رسيج بتمامه]. 

 ، وال يحتج به. وليس بدون أبي الزب�وقال أبو حاتم شهر أحب ايل من أبي هارون وبرش بن حرب، ــ  

مار وسألته عن شهر بن حوشب وقال الحس� بن إدريس الهروي أخربنا محمد بن عبد الله بن عــ  

 ال. : روى عنه الناس وما اعلم أحدا قال فيه غ� شعبة، قلت يكون حديثه حجة قال: فقال

 وقال أبو بكر البزار ال نعلم أحدا ترك الرواية عنه غ� شعبة ولم يسمع من معال بن جبل. ــ  

 وقال الدارقطني يخرج حديثه. ــ  

البخاري، : يني، وشيخه اإلمام عبد الرحمن بن مهدي، وتالميذه األئمةحسب  باإلمام عيل بن الد: قلت

ل؛ واإلمام يحيى بن مع�؛ وأبي زرعة الرازي؛ وأبي بويعقوب بن شيبة السدويس؛ واإلمام أحمد بن حن

جعفر محمد بن جرير الطربي؛ وحسب  أيضاً بأبي حاتم الرازي إل سواه بأبي الزب� الكي، ومحمد بن 

 (ال يحتج به)، فهما معروفان بالتعنت.: بن عمار وإن قاالعبد الله 

  

 : وهذا ما قاله الجارحون

 وقال النسائي ليس بالقوي.ــ  

أت بجديد، وإنما أورد بأسانيده ي) فلم 716/ت191/ص2ولكره العقييل يف الضعفاء الكب� (جــ  

[* حدثنا محمد بن إسماعيل قال : كالم شعبة، والقصص الشهورة عنه، كما لكر الروايت� التاليت�

حدثنا الحسن بن عىل الحلواني قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هالل عن قتادة قال جاء شهر بن 

: فقلت: )، قالئي(ال تألن له فإنه سب: حوشب يستألن عىل األم� قال فخرج اآللن فقال إن األم� يقول
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(ال غفر الله لن ال يستغفر لهما يعنى عليا : قتادة (ان خادم البيت يخربك بما يف أنفسهم)؛ ثم قال

 وعثمان). 

* حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عىل قال حدثنا مسلم قال حدثنا زياد بن ربيع 

وكان يؤاجر نفسه اىل مكة كل سنة قال أجرت نفيس من شهر بن  اإلسكافالحارثي قال حدثنا أع� 

قم فاستذكر غناءك، ثم : يغنى وكان إلا نزل منزال قال لغالمه لاك يديلم حوشب اىل مكة وكان له غالم

 ؛ إن هذا ينفق يف الدينة]: يقبل علينا فيقول

والة بني أمية، أكثرهم فسقة نواصب، ال خ� فيهم، يتمسحون : كله ال يشء العقييلهذا الذي ساقه : قلت

اإلسكاف ال يدرى من هو من خلق الله، فكيف يقبل  أع�بعثمان بن عفان، ريض الله عنه، نفاقاً وزوراً؛ و 

وقال [: )588 – 581/ص12ج(تهذيب الكمال منه هذا؟! بل جاء ما يناقض هذا تماماً، حيث جاء يف 

عثمان بن نويرة دعي شهر بن حوشب إىل وليمة وانا معه فدخلنا فأصبنا من الطعام فلما سمع شهر 

  ]لم يسمعهالزمار وضع أصبعيه يف النيه وخرج حتى 

 وقال موىس بن هارون ضعيف. ــ  

 وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم ــ  

 كان ممن يروي عن الثقات العضالت وعن االثبات القلوبات. : وقال بن حبانــ  

(وعامة ما يرويه شهر وغ�ه من الحديث فيه من اإلنكار ما فيه وشهر ليس بالقوي : وقال بن عديــ  

ً يف  (ضعيف جداً)، قال هذا يف : الحديث وهو ممن ال يحتج بحديثه وال يتدين به). وقال بن عدي أيضا

 ترجمة عبد الحميد بن بهرام.

 وقال البيهقي ضعيف ــ  

 وقال بن حزم ساقط ــ  

أحاديثه ال تشبه حديث الناس عمرو بن خارجة كنت اخذا [: وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيــ  

، صىل ؛ أسماء بنت يزيد كنت أخذه بزمام ناقة رسول الله، صىل الله عليه وسلم،قة رسول اللهبزمام نا

وحديثه دال عليه فال ينبغي ان  ، صىل الله عليه وسلم،كأنه مولع بزمام ناقة رسول الله الله عليه وسلم،

  ي ناصبي خبيث.وهذا أشبه بالسخرية، منه بالنقد الوضوعي؛ والجوزجان: ]؛ قلتيغرت به وبروايته

 : قلت

) ــ أكثر الجارح�، ما عدا النسائي، ليسوا من أئمة هذا الشأن، أو من التأخرين نسبياً، وال يعتد 1(

 بهم، وجرحهم غ� مفرس، ويعود يف األرجح إىل طعنهم يف عدالته، متابعة أو تقليداً لشعبة؛

)، 36/4/898ضعفاء الرجال) البن عدي (بدأ بن عدي برواية ترك شعبة لشهر، (الكامل يف ) ــ 2(

ً من حديث شهر، فقال ً بها، ثم استعرض طرفا : ولكر القصص العروفة، والظاهر أنه كان مقتنعا

(وعامة ما يرويه شهر وغ�ه من الحديث فيه من اإلنكار ما فيه وشهر ليس بالقوي يف الحديث وهو ممن 

ما لكر ما هو منكر بحق فهو يتكلم من منطلق رأيه ال يحتج بحديثه وال يتدين به)، مع أنه ليس يف 

 يث التي استعرضها!دالسبق، وليس من دراسة موضوعية لألحا
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ما لكرناه عن ابن عدي ينطبق بحذاف�ه عىل ابن حبان الذي صدر كالمه برواية التهم العروفة، ) ــ 3(

االثبات القلوبات)، هكذا مرسلة (كان ممن يروي عن الثقات العضالت وعن : ثم جاء بجملته التقليدية

 من غ� بينة.

 : وتوس  أقوام وحاولوا الوازنة بموضوعية

(شهر بن حوشب شامي قدم العراق عىل الحجاج بن يوسف روى عنه : قال صالح بن محمد البغدادي* 

روى  الناس من أهل البرصة وأهل الكوفة وأهل الشام ولم يوقف منه عىل كذب وكان رجال يتنس  اال انه

أحاديث يتفرد بها لم يرشكه فيها أحد مثل حديث ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة ان 

يا عبادي الذين : قرأ ، صىل الله عليه وسلم،قرأ انه عمل غ� صالح وان النبي ، صىل الله عليه وسلم،النبي

[وال يبايل]؛ وروى عنه الحكم  ارسفوا عىل أنفسهم ال تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا

؛ ولم يذكر مفرت يف يشء ومفرتنهى عن كل مسكر  ، صىل الله عليه وسلم،بن عتيبة عن أم سلمة ان النبي

من الحديث. وروى عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث طواال عجائب. وروى ليث بن أبي سليم عنه عن 

ويل امكم قريش رحلة الشتاء والصيف : يقول وسلم،، صىل الله عليه أسماء بنت يزيد قالت سمعت النبي

أحاديث يف القراءات ال يأتي بها  ، صىل الله عليه وسلم،يالف قريش فشهر يروي عن النبييف موضع إل 

 غ�ه). 

وما لكروا من : (لم أسمع لضعفه حجة: * وقال أبو الحسن بن القطان الفايس ملخصاً، وراداً عىل التهم

سماعه الغناء باآلالت، وقذفه بأخذ الخريطة فأما ال يصح أو هو خارج عىل مخرج ال تزييه بزي الجند، و 

 يرضه ورش ما قيل فيه أنه يروي منكرات عن ثقات وهذا إلا كثر منه سقطت الثقة به)؛ 

(أنه يروي منكرات عن ثقات) فال يصح، كما أسلفنا، ألن أكثر ما يذكر يف هذا : وحتى ما قيل فيه: قلت

وجوه من القراءات جاءت يف األرجح عىل وجه التفس�، ويوجد عند غ�ه من القراء كث� من هذا الباب 

) التي تحتاج إىل نظر ألنها ومفرت(نهى عن كل مسكر : النوع، بل ما هو أشنع وأبعد. فلم يبق إال لفظة

ه وسالمه عليها، لم ترد يف أي حديث آخر مطلقاً، فلعلها وهم أو سوء فهم لكالم أم سلمة، رضوان الل

؛ وربما كان الحكم بن عتيبة، (نهى عن كل مسكر، وما أرى الفرت إال كالسكر)، أو نحو لل : فلعلها قالت

 . وهو مدلس، لم يسمعه من شهر، فأسقط الواسطة

، يحتج بحديثه، ويتدين به، ذال ذذا قام ثقةشهر بن حوشب األشعري، لذل  نستخ� الله ونقول أن 

. وقد روى له البخاري يف األدب ومسلم مقرونا بغ�ه والجمهور. ووالدته حوايل خالف ذلكالربهان عىل 

هـ، فال يصح أنه أرسل عن أحد إال عن معال بن جبل، وبالل بن رباح، وسلمان الفاريس، ومن  18سنة 

مام أبو كانت وفاته يف خالفة عثمان بن عفان، أو قبل لل ؛ ولعل عمرو بن عبسة من هؤالء، كما قال اإل 

ج (اإلصابة وقال الحافظ يف زرعة الرازي، ألن تاريخ وفاة عمرو بن عبسة، ريض الله عنه، مجهول، 

وأانه مات يف أواخر خالفة عثمان فإنني لم أر له لكرا يف الفتنة وال يف خالفة [: )5907/ت660/ص4

 والله أعلم وأحكم.]؛ معاوية
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 زياد بن بيان الرقيدراسة حال : فصم ملحق| 

 

، وهي زياد بن بيان الرقي لعلنا نبدأ أوال باستعرا  رواية (الهدي)، وهي األشهر من مرويات

 ثالثة فق  

 

 :  (الهدي)األوىل الرواية| 

ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن َجْعَفٍر [: )4/107/4284جاء يف سنن أبي داود (*   ثَنَا أَْحَمُد بُْن إِبَْراِهيَم، َحدَّ ، َحدَّ يُّ قِّ الرَّ

ثَنَا أَبُو اْلَمِليِح اْلَحَسُن بُْن ُعَمَر، َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن، َعْن َعِيلِّ ْبِن نَُفيٍْل، َعْن َسِعيِد بِْن ا ْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َحدَّ

» ْرتَِتي، ِمْن َولَِد َفاِطَمةَ اْلَمْهِديُّ ِمْن عِ «: يَُقولُ  ، صىل الله عليه وسلم،َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ : َسَلَمَة، َقاَلتْ 

 ]»يُثِْني َعَىل َعِيلِّ بِْن نَُفيٍْل، َويَذُْكُر ِمنُْه َصَالًحا«َوَسِمْعُت أَبَا اْلَمِليِح، : َقاَل َعبُْد اللَِّه بُْن َجْعَفرٍ 

ثَنَا أَبُو بَْكِر بُْن أَِبي َشيْبََة َقالَ [: )2/1368/4086يف سنن ابن ماجه ( وهو*  ثَنَا أَْحَمُد بُْن َعبِْد حَ : َحدَّ دَّ

، َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن، َعْن َعِيلِّ بِْن نَُفيٍْل، َعْن َسِعيِد بِْن اْلُمَسيِِّب : اْلَمِلِ  َقالَ  يُّ قِّ ثَنَا أَبُو اْلَمِليِح الرَّ ُكنَّا : ، َقالَ َحدَّ

، َفَقاَلْت َسِمعْ  اْلَمْهِديُّ ِمْن َوَلِد «: يَُقولُ  ، صىل الله عليه وسلم،ُت َرُسوَل اللَّهِ ِعنَْد أُمِّ َسَلَمَة َفتَذَاَكْرنَا الَْمْهِديَّ

 ]»َفاِطَمةَ 

ثَنَا  ] َحدَّ

َالِم بُْن [: )23/267/566يف العجم الكب� للطرباني ( وهو*  ثَنَا اْلُحَسْ�ُ بُْن إِْسَحاَق، حدثنا َعبُْد السَّ َحدَّ

، َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاَن، َعْن َعِيلِّ بِْن نَُفيٍْل، َعْن َسِعيِد بِْن اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ  َعبِْد اْلَحِميِد، حدثنا أَبُو الَْمِليحِ  يُّ قِّ الرَّ

 ]»ِمْن َوَلِد َفاِطَمَة َرِيضَ اللُه َعنَْها«: َفَقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،لُِكَر اْلَمْهِديُّ ِعنَْد النَِّبيِّ : َسَلَمَة، َقاَلتْ 

أَْخَربَِني أَبُو النَّْرضِ اْلَفِقيُه، حدثنا ُعثَْماُن بُْن َسِعيٍد [: )4/600/8671 الصحيح� للحاكم (الستدرك عىل

ثَِني ِزيَاُد بُْن َبيَاٍن، َولَ  ، َحدَّ يُّ قِّ َ أَبُو اْلَمِليِح الرَّ ، حدثنا َعبُْد اللَِّه بُْن َصاِلٍح، أَنْبَأ اِرِميُّ : َكَر ِمْن َفْضِلِه، َقالَ الدَّ

، صىل َسِمْعُت النَِّبيَّ : َسِمْعُت أُمَّ َسَلَمَة، تَُقولُ : َسِمْعُت َسِعيَد بَْن اْلُمَسيِِّب يَُقولُ : ِمْعُت َعِيلَّ بَْن نَُفيٍْل، يَُقولُ َس 

، َفَقالَ  الله عليه وسلم،   ]»نََعْم، ُهَو َحقٌّ َوُهَو ِمْن بَِني َفاِطَمةَ «: يَذُْكُر اْلَمْهِديَّ

ٍد [: )4/601/8672تدرك عىل الصحيح� للحاكم (يف الس وهو*   ثَنَا أَبُو أَْحَمَد بَْكُر بُْن ُمَحمَّ َوَحدَّ

انِ  ُد بُْن اْلَهيْثَِم اْلَقاِيض، حدثنا َعْمُرو بُْن َخاِلٍد اْلَحرَّ ْ�َِيفُّ ِبَمْرَو، حدثنا أَبُو اْألَْحَوِص ُمَحمَّ ، حدثنا أَبُو الصَّ يُّ

: بِْن بَيَاٍن، َعْن َعِيلِّ بِْن نَُفيٍْل، َعْن َسِعيِد بِْن اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِيضَ اللَُّه َعنَْها، َقالَتْ  اْلَمِليِح، َعْن ِزيَادِ 

، َفَقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،لََكَر َرُسوُل اللَّهِ   ]»ُهَو ِمْن َوَلِد َفاِطَمةَ «: اْلَمْهِديَّ

حدثنا عبد الل  اليموني، حدثنا أحمد بن عبد الل  بن واقد، [: )94/142يف تاريخ الرقة (ص وهو* 

عن عيل بن نفيل، عن سعيد بن السيب،  - شيخ من أهل الرقة - حدثنا أبو الليح الرقي، عن زياد بن بيان

((الهدي من ولد فاطمة)) عليها : يقول ، صىل الله عليه وسلم،سمعت رسول الله: عن أم سلمة، قالت

 ]السالم
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 * ً حدثنا أحمد بن بزيع، حدثنا أبو شجار عبد الحكم بن عبد [: )95/143يف تاريخ الرقة (ص وأيضا

الل  بن أبي شجاع الرقي، حدثنا أبو الليح، عن زياد بن بيان، عن عيل بن نفيل، عن سعيد بن السيب، 

ن ولد فاطمة)) عليها ((الهدي من عرتتي، م، صىل الله عليه وسلم: قال رسول الله: عن أم سلمة، قالت

 ]السالم

[حدثنا هالل بن العالء، حدثنا أبي، حدثنا أبو شجار، حدثنا أبو : )95/144يف تاريخ الرقة (ص وهو* 

، سمعت رسول الله: الليح، عن زياد بن بيان، عن عيل بن نفيل، عن سعيد بن السيب، عن أم سلمة، قالت

 ]عرتتي، من ولد فاطمة)) عليها السالم((الهدي من : يقول صىل الله عليه وسلم،

ثَنَا [: )5/1049/565يف السنن الواردة يف الفتن للداني ( وهو*  ثَنَا أَْحَمُد، َحدَّ اَن، َحدَّ ثَنَا ابُْن َعفَّ َحدَّ

ثَنَا أَبُو اْلَمِليِح، َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن، َعنْ  ثَنَا َعِيلٌّ، َحدَّ ، َحدَّ ثَنَا نَْرصٌ َعِيلِّ بِْن نَُفيٍْل، َعْن َسِعيِد بِْن  َسِعيٌد، َحدَّ

 ]»اْلَمْهِديُّ ِمْن َوَلِد َفاِطَمةَ «، صىل الله عليه وسلم: اللَّهِ  َقاَل َرُسولُ : اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َقالَتْ 

ثَنَا َحْمَزةُ بُْن َعِيلٍّ،[: )5/1057/575يف السنن الواردة يف الفتن للداني ( وهو*   ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن  َحدَّ َحدَّ

ُد بُْن إِبَْراِهيَم بِْن َسِعيدٍ  ثَنَا ُمَحمَّ ، َحدَّ ُد ْبُن أَْحَمَد بِْن َعِيلٍّ النََّساِئيُّ ثَنَا ُمَحمَّ ٍد، َحدَّ ثَنَا َسِعيُد  ُمَحمَّ ، َحدَّ اْلَعبْديُّ

ثَنَا أَبُو ، َحدَّ اِنيُّ ، َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن، َعْن َعِيلِّ بِْن نَُفيٍْل، َعْن  اْلَمِليِح اْلَحَسنُ  بُْن َواِقٍد اْلَحرَّ يُّ قِّ بُْن َعْمٍرو الرَّ

اْلَمْهِديُّ ِمْن ِعْرتَِتي، ِمْن «، صىل الله عليه وسلم: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : َسِعيِد بِْن اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َقاَلتْ 

 ]»َوَلِد َفاِطَمةَ 

ثَنَا ابُْن [: )5/1061/581الواردة يف الفتن للداني ( يف السنن وهو*   ثَنَا َقاِسٌم، َحدَّ اَن، َحدَّ ثَنَا ابُْن َعفَّ َحدَّ

ثَنَا أَبُو اْلَمِليِح، َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن، َعْن َعِيلِّ  ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن َجْعَفٍر، َحدَّ يِد  بِْن نَُفيٍْل، َعْن َسعِ أَِبي َخيْثََمَة، َحدَّ

اْلَمْهِديُّ ِمْن ِعْرتَِتي، «: يَُقولُ  ، صىل الله عليه وسلم،َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ : بِْن اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َقاَلتْ 

 ]»ِمْن َوَلِد َفاِطَمةَ 

َقاَل َعبُْد : )زياد بْن بيان[(: )3/346/1171يف التاريخ الكب� للبخاري بحوايش الطبوع ( وهو* 

اِر بُْن َداُوَد حدثنا أَبُو الليح الرقى سمع سعيد ِزيَاُد بُْن بَيَانٍ  له - اْلَغفَّ َسِمَع َعِيلَّ بَْن نَُفيٍْل  - َولََكَر َمْن َفضَّ

صىل الله  ،َعِن النَِّبيِّ  ، صىل الله عليه وسلم،َجدَّ النَُّفيِْيلِّ َسِمَع َسِعيَد بن الصيب َعْن أُمُّ َسَلَمَة َزْوَج النَِّبيِّ 

 ]ِيف ذِْسنَاِدِه نََظرٌ : (هو اإلمام البخاري) اْلَمْهِديُّ َحقٌّ َوُهَو ِمْن َوَلِد َفاِطَمَة، َقاَل أَبُو َعبْد اللَّهعليه وسلم: 

ثَنا َعبْد اللَِّه بُْن [: )2/118/2002السفر الثالث ( - يف التاريخ الكب� = تاريخ ابن أبي خيثمة وهو*  َحدَّ

ثَنَا أَبُو اْلَمِليِح، َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن، َعْن َعِيلِّ بِْن نَُفيْل، َعْن َسِعيِد بِْن اْلُمَسيَّب، َعْن أُمِّ : الَجْعَفٍر، ق َسَلَمة، َحدَّ

: َعبْد اللَّهِ َقاَل  "اْلَمْهِديُّ ِمْن ِعْرتَِتي ِمْن َولَِد َفاِطَمَة".: يَُقولُ  ، صىل الله عليه وسلم،َسِمْعُت النَِّبيّ : َقاَلتْ 

 ]؛ َوَسِمْعُت أَبَا اْلَمِليِح يُثِْني َعَىل "َعِيلِّ بِْن نَُفيْل" َويَذُْكُر ِمنُْه َصالًحا

سمع عيل بْن نفيل جد النفييل يف : )زياد بْن بيان[(: )4/144/697يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( وهو* 

ثَ  سمعُت ابَن حماد يذكره عن البخاري. إسناده نظر. ْحَمِن بِْن يَِزيَد ْبِن ِعَقاٍل َحدَّ نَا أَْحَمُد بُْن َعبد الرَّ

ثَنا الثَِّقُة َعْن َعِيلِّ بِْن نُ  ثَنا أبو الليح الرقي، َحدَّ ُّ، َحدَّ ثَنا أَبُو َجْعَفٍر النَُّفيِْيل ، َحدَّ اِنيُّ َفيٍْل ال أَْدِري، والَ أََرى اْلَحرَّ

ولكر الهدي  ، صىل الله عليه وسلم،َعْن أُمِّ َسَلَمَة َقاَلْت َقال َرُسول اللهِ إالَّ َقْد سمعُت َسِعيد بِْن الَُسيَّب 
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يْخُ ]؛ ثم د فاطمةلفقال هو من و  ثَنا الثقة يريد به زياد بن بيان: َقاَل الشَّ ثَنَا ؛ [َرِيضَ اللَُّه َعنُْه قوله، َحدَّ َحدَّ

ثَنا أَبُو : أَِبي أَْحَمَد الوزان الحراني، َقاال اْلُحَسْ�ُ بُْن َعبد اللَِّه اْلَقطَّاُن َوَجْعَفُر بْنُ  ثَنا َعِيلُّ بُْن َجِميٍل، َحدَّ َحدَّ

، صىل الله ُت النَِّبيَّ اْلَمِليِح َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن َعْن َعِيلِّ بِْن نَُفيٍْل َعْن َسِعيد بِْن الَُسيَّب َعْن أُمِّ َسَلَمَة َقاَلْت َسِمعْ 

والبخاري إنما أنكر من حديث (: قال ابُن َعِدي]؛ اْلَمْهِديُّ ِمْن ِعْرتَِتي ِمْن َوَلِد َفاِطَمةَ  يَُقولُ  عليه وسلم،

 )زياد بْن بيان هذا الحديث، َوهو معروف به

ِّ َعْن [: )3/253/1257يف الضعفاء الكب� للعقييل ( وهو*   اِنيُّ ُهَو َجدُّ النَُّفيِْيل َسِعيِد َعِيلُّ بُْن نَُفيٍْل اْلَحرَّ

، َال يُتَابَُع َعَليِْه، َوَال يُْعَرُف إِالَّ ِبهِ  ثَنَا َهاُروُن بُْن َكاِمٍل َقالَ  بِْن اْلُمَسيِِّب، ِيف اْلَمْهِديِّ ثَنَا َعِيلُّ بُْن َمْعبَِد : َحدَّ َحدَّ

اٍد َقالَ  ثَنَا أَبُو اْلَمِليِح، َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن، َعْن َعِيلِّ : بِْن َشدَّ بِْن نَُفيٍْل، َعْن َسِعيِد بِْن اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ  َحدَّ

َوَ  اْلَمْهِديِّ أََحاِديُث ِجيَاٌد » اْلَمْهِديُّ ِمْن َوَلِد َفاِطَمةَ «، صىل الله عليه وسلم: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : َسَلَمَة، َقاَلتْ 

 ]ِمْن َغْ�ِ َهذَا اْلَوْجِه ِبِخَالِف َهذَا اللَّْفِظ 

يُّ َعْن َعِيلِّ بِْن [: )2/75/522الضعفاء الكب� للعقييل (يف  فصم الخطابجاء و *  قِّ ِزيَاُد بُْن بَيَاٍن الرَّ

ثَِني آَدُم بُْن ُموَىس َقالَ  يُّ َعْن َعِيلِّ بِْن نَُفيٍْل، َجدِّ النَُّفيْ : َسِمْعُت الْبَُخاِريَّ َقالَ : نَُفيٍْل. َحدَّ قِّ ِيلِّ، ِزيَاُد بُْن بَيَاٍن الرَّ

ثَنَاُه َهاُروُن بُْن َكاِمٍل َقالَ ). ِيف ذِْسنَاِدِه نََظرٌ (: َقاَل اْلبَُخاِريُّ  ثَنَا َعِيلُّ بُْن َمْعبَِد بِْن : َوَهذَا اْلَحِديُث َحدَّ َحدَّ

اٍد َقالَ  ثَنَا أَبُو اْلَمِليِح، َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن، َعْن َعِيلِّ بِْن نَُفيٍْل، عَ : َشدَّ ْن َسِعيِد بِْن اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َحدَّ

  .»اْلَمْهِديُّ ِمْن َوَلِد َفاِطَمةَ «، صىل الله عليه وسلم: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : َقاَلتْ 

ثَنَا ُمَعالُ بُْن اْلُمثَنَّى، َقالَ  ثَنَا يَِزيُد بُْن : َحدَّ ُد بُْن اْلِمنَْهاِل، َقاَل َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا َسِعيُد ْبُن : ُزَريٍْع، َقالَ َحدَّ َحدَّ

ْن ُهَو؟ َقالَ : ُسِئَل َسِعيُد بُْن اْلُمَسيِِّب َعِن اْلَمْهِديِّ : أَِبي َعُروبََة، َعْن َقتَاَدَة، َقالَ  : ِمْن ُقَريٍْش، َقاَل َقتَاَدةُ : ِممَّ

ٍد، ِمْن أَيِّ قُ : ُقْلُت ِلَسِعيِد بِْن اْلُمَسيِِّب  ِمْن أَيِّ بَِني َهاِشٍم؟ : َريٍْش ُهَو؟ َقاَل ِمْن بَِني َهاِشٍم، ُقْلتُ يَا أَبَا ُمَحمَّ

  )ِمْن َوَلِد َفاِطَمةَ : َقالَ 

 أََحاِديُث َصاِلَحُة َوَرَواُه َمْعَمٌر، َعْن َقتَاَدَة َهَكذَا ِمْن َقْوِل َسِعيِد بِْن اْلُمَسيِِّب، َوِرَوايَتُُهَما أَْوَىل. َوِيف اْلَمْهِديِّ 

يَْخُرُج ِمنِّي َرُجٌل، َويَُقاُل ِمْن أَْهِل بَيِْتي، يَُواِطئُ اْسُمُه «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،َساِنيِد، أَنَّ النَِّبيَّ اْألَ 

ا ِمْن َوَلِد َفاِطَمَة َفِفي إِْسنَاِدِه نََظٌر، َكَما َقاَل اْلبَُخاِريُّ َوالصَّ » اْسِمي، َواْسُم أَِبيِه اْسَم أَِبي ِحيُح َقْوُل َفأَمَّ

ا ُمْسنٌَد َفَال   ]َسِعيِد بِْن اْلُمَسيِِّب، َوأَمَّ

 * ً ثَنا أَْحَمُد بُْن [: )2/118/2003السفر الثالث ( - يف التاريخ الكب� = تاريخ ابن أبي خيثمة وأيضا َحدَّ

اق، َعْن َمْعَمر، َعْن سعيد بْن أبي عروبة، عَ : َشبََّويْه، قال زَّ ثَنَا َعبْد الرَّ ُقْلُت ِلَسِعيِد بِْن : ْن قتادة، َقالَ َحدَّ

؟ َقالَ : اْلُمَسيَّب ، َقالَ : اْلَمْهِديُّ َحقٌّ ْن؟ َقالَ : ُقْلتُ : نََعْم َحقٌّ ِمْن ُقَريٍْش : ثُمَّ ممن؟ َقالَ : ِمْن ِكنَانََة، ُقْلتُ : ِممَّ

ْن؟ َقالَ : َقَدٌم أََحُدُهَما َعَىل اآلَخِر، ُقْلتُ   ]َفاِطَمةَ ِمْن َوَلِد : ثُمَّ ِممَّ

أَْخَربَنَا يَْحيَى بُْن َعبِْد [: )1/485/298األباطيل والناك� والصحاح والشاه� (وأما ما جاء يف * 

اِب، َقالَ  ٍد َعبُْد اللَِّه َجْعَفُر : اْلَوهَّ ِحيِم، أَْخَربَنَا أَبُو ُمَحمَّ ُد بُْن أَْحَمَد بِْن َعبِْد الرَّ ثَنَا أَبُو َطاِهٍر ُمَحمَّ بُْن َحدَّ

ثَنَا أَْحَمُد بُْن اْلَحَسِن ابِْن َعبِْد اْلَجبَّاِر، َقالَ : َحيَّاَن، َقالَ  ، َقالَ : َحدَّ يُّ قِّ ثَنَا َعِيلُّ بُْن َجِميٍل الرَّ ثَنَا أَبُو : َحدَّ َحدَّ

، َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن، َعْن َعِيلِّ بِْن نَُفيٍْل، َعْن َسِعيِد بْنِ  يُّ قِّ َقاَل َرُسوُل : اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َقالَ  اْلُمَليِْح الرَّ
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َد ِبِه َعِيلُّ بُْن َجِميٍل (: ]؛ ثم قال»اْلَمْهِديُّ ِمْن َوَلِد َفاِطَمةَ «، صىل الله عليه وسلم: اللَّهِ  َهذَا َحِديٌث ُمنَْكٌر، تََفرَّ

، َوُهَو ُمنَْكُر اْلَحِديِث  يُّ قِّ ، تابعه جمع من الثقات يبق َعِيلُّ بُْن َجِميلٍ بع )؛ فهو خطأ فاحش، فقد تو الرَّ

 لكرهم.

 

) إنما هي من كالم سعيد بن السيب، وقتادة هو اْلَمْهِديُّ ِمْن َوَلِد َفاِطَمةَ (: فالثابت التيقن أن جملة

أحفظ أهل الدنيا يف عرصه؛ فال تثبت مرفوعة حتى يلج الجمل يف سم الخياط؛ والوهم، إن وجد، فهو إما 

 من زياد بن بيان، أو من عيل بن نفيل. 

 

 : واآلن لعلنا نستعر  أهم ما بلغنا من كالم يف الرال�

. روى عن عيل بن نفيل )الرقي زياد بن بيان( - )د ق(: )3/356/655(تهذيب التهذيب جاء يف  فقد *

جد أبي جعفر النفييل وميمون بن مهران وسالم بن عبد الله وعنه أبو الليح الرقي وجعفر بن برقان 

وذكر وابن علية وهانئ بن فروخ. قال البخاري قال عبد الغفار حدثنا أبو الليح أنه سمع زياد بن بيان 

وقال النسائي ليس به بأس ولكره ابن حبان يف الثقات وقال كان شيخا صالحا روى له أبو  من فضله

 ]. قلت قال البخاري يف إسناده نظريداود وابن ماجة حديثا واحدا يف الهد 

النهدي أبو محمد  بن نفيم بن زراع عيل – )د ق[(: )7/391/632تهذيب التهذيب (وجاء يف  *

الجزري الحراني جد عبد الله بن محمد النفييل روى عن سعيد بن السيب وشبيب بن ديسم الباهيل روى 

عنه زياد بن بيان والثوري وأبو الليح الرقي وأبو روح النرض بن عربي وجعفر بن برقان قال عبد الله 

يل ويذكر منه صالحا وقال أبو حاتم ال بأس بن جعفر الرقي سمعت أبا الليح الرقي يثني عىل عيل بن نف

به ولكره بن حبان يف الثقات وقال أبو عروبة الحراني مات سنة خمس وعرشين ومائة قلت لكره 

قال ويف الهدي أحاديث جياد من غ�  العقييل يف كتابه وقال ال يتابع عىل حديثه يف الهدي وال يعرف اال به

 ]هذا الوجه

صدوق زياد بن بيان بفتح الوحدة والتحتانية الرقي [: )1/218/2057التهذيب ( وجاء يف تقريب *

 )]د ق(من السادسة  عابد

 )بنون(النهدي  )بنون وفاء مصغر(عيل بن نفيل [: )1/406/4809التهذيب ( وجاء يف تقريب *

 )]د ق(به من السادسة مات سنة خمس وعرشين  ،ال باس ،الجزري

 

الرواة عن عيل بن نفيل أكثر وأشهر، ومن أهمهم اإلمام سفيان الثوري، والثناء عليه فمما سلف يتب� أن 

ال يقل عن الثناء عىل زياد بن بيان. كما يالحظ أن أبا الليح روى حديث الهدي الشكل بواسطة زياد بن 

الرقي ولد سنة  فأبو الليح الحسن بن عمرو: بيان فقط، مع أنه عارص علياً دهراً طويالً يف نفس البلدة

هـ، وأبو الليح قد  125هـ، وهو ابن سبع وتسع�)، وعيل بن نفيل مات سنة  181هـ (ومات سنة  84

تجاوز عندها األربع�، فمن الستبعد جداً أن يكون لديه حديث الهدي مرفوعاً وال يسمعه أبو الليح منه 
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ً أن يكون قد فات سفيان الثوري). وهذا يب� فضل البخاري وإمامته عىل  مبارشة (ومن العجيب أيضا

(يف إسناده نظر)، أما العقييل : ، وقالزياد بن بيانالعقييل، فإن البخاري لكر الحديث فقط يف ترجمة 

، ويف زياد بن بيانفذكره يف ترجمة الرجل�. والجدير بالذكر أن ابن حبان جعل كالم البخاري جرحاً يف 

]، كما هو زياد بن بيان سمع عيل بن نفيل يف إسناده نظر[: قال فقطهذا يشء من الظلم والبالغة، وإن 

  ).307/365/ص1ج(الجروح� بأحرفه يف 

 

 : الثانية الرواية| 

أخربنا أبو جعفر عمر بن الخرض [: )11/20جاء يف فضائل الشام ودمشق ألبي الحسن الربعي (ص* 

بن محمد العروف باليماني بمكة أخربنا أبو هاشم بن الحس� بن محمد بن الفرج الحداد حدثنا أبو بكر 

إسماعيل بن علية أبو الحسن حدثنا أبي حدثنا زياد بن (حماد بن) محمد بن الليث الجوهري حدثنا 

الفجر ثم  ، صىل الله عليه وسلم،الله بن عمر قال صىل َرُسوِل اللَّهِ بيان َعْن َساِلِم بِْن َعبِْد اللَِّه عن عبد 

أقبل عىل القوم فقال اللهم بارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف مدنا وصاعنا اللهم بارك لنا يف حرمنا وبارك 

رك لنا اللهم با: لنا يف شامنا فقال رجل ويف العراق فسكت ثم أعاد قال الرجل ويف عراقنا فسكت، ثم قال

يف مدينتنا وبارك لنا يف مدنا وصاعنا اللهم بارك لنا يف شامنا اللهم اجعل مع الربكة بركة والذي نفيس 

 ]بيده ما من الدينة شعب وال نقب إال وعليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا عليها...، ولكر الحديث

ثَنَا َعِيلُّ بُْن [: )4/245/4098وهو يف العجم األوسط (*  اُد بُْن إِْسَماِعيَل ابِْن : َسِعيٍد َقالَ َحدَّ حدثنا َحمَّ

َصىلَّ : حدثنا َساِلُم بُْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر، َعْن أَِبيِه، َقالَ : حدثنا ِزيَاُد بُْن بَيَاٍن َقالَ : حدثنا أَِبي َقالَ : ُعَليََّة َقالَ 

اللَُّهمَّ بَاِرْك َلنَا ِيف َمِدينَِتنَا، «: اْلَقْوِم، َفَقالَ  انَْفتََل، َفأَْقبََل َعَىل َصَالَة اْلَفْجِر، ثُمَّ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيُّ 

نَا َوَصاِعنَا، اللَُّهمَّ بَاِرْك َلنَا ِيف َشاِمنَا ويََمِننَا َواْلِعَراُق يَا َرُسوَل اللَِّه، َفَسَكَت، : َفَقاَل َرُجلٌ » َوبَاِرْك َلنَا ِيف ُمدِّ

نَا َوَصاِعنَا، اللَُّهمَّ بَاِرْك َلنَا ِيف َحَرِمنَا، وَ «: ثُمَّ َقالَ  بَاِرْك لَنَا ِيف اللَُّهمَّ بَاِرْك َلنَا ِيف َمِدينَِتنَا، َوبَاِرْك لَنَا ِيف ُمدِّ

يْ «: َواْلِعَراُق يَا َرُسوَل اللَِّه َقالَ : َفَقاَل َرُجلٌ » َشاِمنَا ويََمِننَا ]؛ ثم »َطاِن، َوتَِهيُج اْلِفتَنُ ِمْن ثَمَّ يَْطلُُع َقْرُن الشَّ

َد ِبهِ (: قال اإلمام الطرباني ادُ : َلْم يَْرِو َهذَا اْلَحِديَث َعْن ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن إِالَّ إِْسَماِعيُل ابُْن ُعَليََّة، تََفرَّ )، ابْنَُه َحمَّ

 : رحم الله اإلمام الطرباني، بل رواه غ� حماد، وسيأني: قلت

ُد بُْن َعِيلِّ بِْن اْلَحَسِن بِْن َعِيلِّ بِْن َحْرٍب، [: )52/66عجم ابن القرئ (صجاء يف مكما *   ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

ثَنَا إِْسَماِعيُل بُْن إِ  ثَنَا ُسَليَْماُن بُْن ُعَمَر ْبِن َخاِلٍد اْألَْقَطُع، َحدَّ يََّة َحدَّ يََّة ِبَطَربِ َة بَْراِهيَم، ُهَو ابُْن ُعَليَّ َقاِيض َطَربِ

ثَنَا َساِلٌم، َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر َقالَ  ثَنَا ِزيَاُد بُْن بَيَاٍن، َحدَّ َصَالَة  ، صىل الله عليه وسلم،َصىلَّ َرُسوُل اللَّهِ : َحدَّ

نَا، َوَصاِعنَا، اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ بَاِرْك َلنَا ِيف َمِدينَِتنَا، «: اْلَفْجِر، ثُمَّ انَْفتََل، َفأَْقبََل َعَىل اْلَقْوِم، َفَقالَ  َوبَاِرْك َلنَا ِيف ُمدِّ

ثُمَّ َعاَد َفَقاَل : َواْلِعَراِق يَا َرُسوَل اللَِّه َقالَ : ، َفَقاَل َرُجلٌ »بَاِرْك َلنَا ِيف َحَرِمنَا، اللَُّهمَّ َباِرْك َلنَا ِيف َشاِمنَا َويََمِننَا

ُجلُ  اللَُّهمَّ بَاِرْك َلنَا ِيف َمِدينَِتنَا، َوبَاِرْك َلنَا «: َفَسَكَت، ثُمَّ َقالَ : يَا َرُسوَل اللَِّه، َقالَ  َواْلِعَراقِ : ِمثَْل لَِلَ ، َفَقاَل الرَّ

نَا َوَصاِعنَا، اللَُّهمَّ بَاِرْك َلنَا ِيف َحَرِمنَا، َوبَاِرْك َلنَا ِيف َشاِمنَا َويََمِننَا ُجلُ » ِيف ُمدِّ ُسوَل َواْلِعَراِق يَا رَ : َفَقاَل الرَّ

يَْطاِن، َوتَِهيُج اْلِفتَنُ «: اللَِّه. َقالَ   ]»ثَمَّ يَْطلُُع َقْرُن الشَّ
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[حدثنا محمد بن عيل بن الحسن، حدثنا سليمان بن عمر، حدثنا : )95/145وهو يف تاريخ الرقة (ص* 

لله صالة صىل رسول ا: إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا زياد بن بيان، حدثنا سالم، عن عبد الله بن عمر قال

((اللهم بارك لنا يف مدينتنا، وبارك لنا يف مدنا وصاعنا، اللهم : الفجر، ثم انفتل فأقبل عىل القوم، فقال

والعراق، يا رسول الله، فسكت، ثم عاد : بارك لنا يف حرمنا، وبارك لنا يف شامنا ويمننا)). فقال رجلٌ 

((اللهم بارك لنا يف مدينتنا، وبارك : ت، ثم قالوالعراق، يا رسول الله. فسك: فقال مثل لل ، فقال الرجل

والعراق، يا : لنا يف مدنا وصاعنا؛ اللهم بارك لنا يف حرمنا، وبارك لنا يف شامنا ويمننا)). فقال الرجل

 ]((ثم يطلع قرن الشيطان، وتهيج الفتن)): رسول الله. قال

هل هي من : (نجدنا) أو (مرشقنا): ور هواإلشكال هنا إنما هو يف لفظة (العراق) ألن الثابت الشه: قلت

(مرشقنا)، ثم تكلم سالم بعد لل  : أن األصل هو والذي نراحه هوترصف سالم أو من زياد بن بيان. 

فع�َّ  زياد بن بيانعن أهل العراق والمهم، أو كان قد تكلم بنحو هذا قبل لل  ثم ساق الحديث، فتساهل 

 فأدخل هذا يف هذا، والله أعلم. اخلت األلفاظ يف لهنهدبالعنى، أو ت

 

 : الثالثة الرواية| 

ثَنَا َكِث�ُ بُْن ِهَشاٍم، َعْن َجْعَفِر بِْن بُْرَقاَن، َعْن [: )5/244/25697جاء يف مصنف ابن أبي شيبة (*  َحدَّ

َالُم َعَليَْ  يَا َخِليَفَة َرُسوِل اللَِّه، : بَْكٍر، َفَقالَ ِزيَاِد بِْن بَيَاٍن، َعْن َميُْموِن بِْن ِمْهَراَن، أَنَّ َرُجًال َسلََّم َعَىل أَِبي  السَّ

 ]»ِمْن َبْ�ِ َهُؤَالِء أَْجَمِع�َ «: َفَقاَل أَبُو بَْكرٍ 

حدثنا هالل بن العالء، حدثنا فهر بن برش، حدثنا جعفر، عن [: )94/141يف تاريخ الرقة (ص وهو* 

السالم : رجٌل إىل أبي بكٍر، وهو يف جماعٍة من الناس، فقال جاء: زياد بن بيان، عن ميمون بن مهران، قال

 ]من ب� هؤالء الناس أجمع� سلمت عيل؟!: علي  يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر

أَْخَربَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم اْلبَْغَداِديُّ أَبُو َعِيلٍّ، [: )133من حديث خيثمة بن سليمان (صجزء يف  وهو* 

َ : َقالَ  أَْخَربَنَا ِزيَاُد بُْن بَيَاٍن، َعْن َميُْموِن بِْن : أَْخَربَنَا َجْعَفُر ْبُن بُْرَقاَن، َقالَ : ْخَربَنَا َكِث�ُ بُْن ِهَشاٍم، َقالَ أ

يِق َفَقالَ : ِمْهَراَن، َقالَ  دِّ َالُم َعَليَْ  يَا َخِليَفَة َرُسوِل : َجاَء َرُجٌل إَِىل أَِبي بَْكٍر الصِّ ِمْن : اللَِّه، َفَقاَل أَبُو بَْكرٍ السَّ

 ]بَْ�ِ َهُؤَالِء أَْجَمِعَ� َسلَّْمَت َعَيلَّ 

 وهذا أثر مرسل، مستقيم التن، ال بأس بإسناده إىل منتهاه.: قلت 
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 باا  ملسلم فسوق وقتاله كفر: | فصل

 

 حديث عاد ملله بن مسعود |

: مسعود بن الله عبد عن وائل أبي عن زبيدعن  )64ح/81ص/1ج( صحيحه يف مسلمأخرج اإلمام  *

 بن محمد وحدثنا(ح)  طلحة بن محمد حدثنا قاال سالم بن وعون الريان بن بكار بن محمد حدثنا[

 جعفر بن محمد حدثنا الثنى بن محمد وحدثنا(ح)  سفيان حدثنا مهدي بن الرحمن عبد حدثنا الثنى

، صىل الله عليه الله رسول قال: قال مسعود بن الله عبد عن وائل أبي عن زبيد عن كلهم شعبة حدثنا

 يرويه الله عبد من سمعته أنت وائل ألبي فقلت(: زبيد قال )؛كفر وقتاله ،فسوق السلم سباب(وسلم: 

 زبيد قول شعبة حديث يف وليس(: )]، وقال اإلمام مسلمنعم: قال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول عن

 الفرد األدب يف البخاري أخرجه؛ و 48ح/27ص/1ج صحيحه يف البخاريو )؛ وائل ألبي

 الكربى سننه يف، و 4110ح/122ص/7ج سننه يف النسائيو ؛ 431ح/154ص/1ج

 حسن حديث هذا(: ) وقال1983ح/354ص/4ج( سننه يف الرتمذيو ؛ 3575ح/314ص/2ج

 كفر قتاله الحديث هذا ومعنى صحيح حسن حديث هذا(: ) وقال2635ح/22ص/5جو( ،)صحيح

 قال أنه ، صىل الله عليه وسلم،النبي عن روي ما ذلك يف والحجة اإلسالم عن االرتداد مثل كفرا به ليس

 وقد لوجب كفرا القتل كان ولو عفوا شاءوا وإن قتلوا شاءوا إن بالخيار القتول فأولياء متعمدا قتل من

؛ )فسوق دون وفسوق كفر دون كفر قالوا العلم أهل من واحد وغ� وعطاء وطاووس عباس بن عن روي

 ،3903ح/411ص/1ج ،3647ح/385ص/1جاإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده و 

 مسنده يف الطياليسو ؛ 4345ح/455ص/1ج ،4178ح/439ص/1ج ،4126ح/433ص/1ج

أبو يعىل يف مسنده و ؛ 10308ح/157ص/10ج الكب� معجمه يف الطربانيو ؛ 248ح/33ص/1ج

 .كث� ؛ وغ�هم2715ح/398ص/1ج مسنده يف الجعد ابنو ؛ 5276ح/184ص/9ج

 

 بن عثمان بن محمد حدثنا[: )10380ح/178ص/10ج( الكب� معجمه يف الطربانيوأخرج اإلمام  *

 عن الله عبد عن مرة عن زبيدة عن صالح بن مفضل حدثنا البجيل طريف بن محمد حدثنا شيبة أبي

)، وإنما هو (زبيد) زبيدة(: ]؛ كذاكفر وقتاله فسوق السلم سباب قال ، صىل الله عليه وسلم،النبي
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، لذلك ذكرناه هاهنا، وأبو وإنما هو عن أبي وائلعن مرة الطيب،  –يف األرجح  –اليامي؛ وليس هو 

 النخاس، ليس بقوي يف الحديث، وله مناك�. صالح بن مفضلجميلة 

موسع  تخريج هذا(: أبو عبد الله الطحاوي، أحد البتدئ� من طلبة العلم، قائالً  هذا الحديث وقد خرج

ً )كمبتدأ يل التدريب بمثابة وهو.. .ماجه ابن سنن من والست� التاسع للحديث من بأحرفه ، كذا نصا

 موسع. والتخريج ، الدرج يف الوسوعة اإللكرتونية الشاملة])57/19( 2 - الحديث أهل ملتقى أرشيف[

 ً عىل صحة األسانيد  ؛ وإن كانت بعض أحكامه، مما يجعلني استبعد أن يوجد ما يستدرك عليهجدا

 الحافظ بن حجرتلخيصات وضعفها فيها الكث� مما يستحق أن يستدرك عليه ألنه اعتمد يف الجملة عىل 

  والبحث قيم ويستحق الراجعة لن أراد االستيعاب والتوسع. ألحوال الرجال، وهذا ال يكفي. يف التقريب

 

 حدثنا[: وائل أبي عن منصور عن )5697ح/2247ص/5ج( صحيحه يف البخارياإلمام  هوأخرج *

 الله رسول قال: قال الله عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال منصور عن شعبة حدثنا حرب بن سليمان

 الحميدي أخرجهو )؛ شعبة عن جعفر بن محمد تابعه(: ي]، وقال البخار كفر وقتاله فسوق السلم سباب

 سننه يف النسائيو ]؛ منصور عن عياض بن الفضيل [حدثنا: )104/ح58/ص1ج مسنده يف

)؛ 3576ح/314ص/2ج)، و(3573ح/314ص/2ج( الكربى سننه يف)؛ و 4111ح/122ص/7ج(

 )؛ وغ�هم.20697ح/209ص/10ج( الكربى سننه يف البيهقيو )؛ 3577ح/314ص/2ج(و

 

 حدثنا[: عن أبي وائل األعمشعن )6665ح/2593ص/6ج( صحيحه يف البخارياإلمام  هوأخرج *

 السلم سباب(: النبي قال الله عبد قال: قال شقيق حدثنا األعمش حدثنا أبي حدثني حفص بن عمر

 نم� بن الله عبد بن محمد حدثنا[: )69ح/27ص/1ج( سننه يف ماجه ابنو ؛ )]كفر وقتاله فسوق

 األعمش حدثنا يونس بن عيىس حدثنا عمار بن هشام وحدثنا(ح)  األعمش عن شعبة حدثنا عفان حدثنا

]؛ كفر وقتاله فسوق السلم سباب ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال الله عبد عن وائل أبي عن

 )؛ وغ�هم.3939ح/1299ص/2ج( سننه يف ماجه ابنو 

 

 أبي عن واألعمش ومنصور زبيد عن )5939ح/268ص/13ج( صحيحه يف حبان ابناإلمام  هوأخرج *

 ومنصور زبيد عن شعبة حدثنا قال حرب بن سليمان حدثنا قال الحباب بن الفضل أخربنا[: وائل

 فسوق السلم سباب ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال الله عبد عن وائل أبي عن واألعمش

 بن أحمد بن عيل الحسن أبو أخربنا[: )15630ح/20ص/8ج( الكربى سننه يف البيهقيو ]؛ كفر وقتاله

 قال شعبة حدثنا مسلم بن عفان حدثنا غالب بن محمد تمتام حدثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان

، صىل الله الله رسول قال: قال الله عبد عن يحدث وائل أبا سمعوا أنهم أخربوني وسليمان وزبيد منصور

، النبي عن الله عبد من سمعته وائل ألبي فقلت زبيد قال ؛كفر وقتاله فسوق السلم سباب عليه وسلم،
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)؛ 258ح/34ص/1ج)، و(248ح/33ص/1ج( مسنده يف الطياليسو ؛ ]نعم قال وسلم،صىل الله عليه 

 وربما غ�هم.

 الكربى سننه يفو )، 4109ح/122ص/7ج( سننه يف النسائيوأخرج اإلمام  *

 قلت قال شعبة حدثنا قال داود أبو حدثنا قال غيالن بن محمود أخربنا[: )3574ح/314ص/2ج(

ً  وسليمان منصورا سمعت: لحماد  باا (: قال الله رسول أن الله عبد عن وائل أبي عن يحدثون وزبيدا

 ولكني: ال(: قال ؟!)سليمان أتتهم زبيدا أتتهم منصورا أتتهم(: تتهم من )؛كفر وقتاله فسوق ملسلم

 ])وائل أبا أتهم

 جمحت بحماد بن أبي سليمان أهواؤه اإلرجائية فتكلم بدون حق يف أبي وائل شقيق بن سلمة: قلت

ولعل له بعض العذر ألن أبا وائل حدث زبيداً بذلك إجابة له عىل ، وهو ثقة فاضل مخرضم معمر؛ األسدي

 قال زبيد عن شعبة حدثنا[: )248ح/33ص/1ج( مسنده يف الطياليسحيث أخرج : ساال عن (الرجئة)

صىل الله عليه  ،النبي عن يقول الله عبد سمعت فقال له ذلك فذكرت وائل أبا أتيت الرجئة ظهرت لا

ال تجدي ألن الحديث قد  ، عىل بطالنها،وحتى هذه التهمة]؛ كفر وقتاله فسق الامن سباب قال أنه وسلم،

 : مسعود نتواتر عن اب

 الكربى سننه يف)، و 4108ح/122ص/7ج( سننه يف النسائيفقد أخرج اإلمام  *

 أخربنا[: أبيه عنبن مسعود  الله عبد بن الرحمن عبد عنبإسناد صحيح  )3571ح/313ص/2ج(

 عبد عن يحدثه عم� بن اللك عبد سمعت قال أبي حدثنا قال جرير بن وهب حدثنا قال غيالن بن محمود

 الرتمذيأخرجه اإلمام و ؛ ]كفر وقتاله فسوق السلم سباب قال الله رسول أن أبيه عن الله عبد بن الرحمن

 منصور بن الحكيم عبد حدثنا بزيع بن الله عبد بن محمد حدثنا[: )2634ح/21ص/5ج( سننه يف

، الله رسول قال: قال أبيه عن مسعود بن الله عبد بن الرحمن عبد عن عم� بن اللك عبد عن الواسطي

 وعبد سعد عن الباب ويف(: ]، وقال أبو عيىسفسوق وسبابه كفر أخاه السلم قتال صىل الله عليه وسلم،

 مسعود بن الله عبد عن روي وقد صحيح حسن حديث مسعود بن حديث عيىس أبو قال مغفل بن الله

 بن هشام حدثنا[: )3957ح/417ص/1ج(أحمد بن حنبل يف مسنده أخرجه اإلمام و ؛ )وجه غ� من

 حسن حدثنا[: )4394ح/460ص/1ج(يف مسنده  به]؛ وأيضا اللك عبد عن عوانة أبو حدثنا اللك عبد

: )5332ح/227ص/9جوأبو يعىل يف مسنده (؛ به] عم� بن يعني اللك عبد عن شيبان حدثنا موىس بن

وأبو يعىل يف ؛ ]به عم� بن اللك عبد عن شيبان حدثنا بك� أبي بن يحيى حدثنا خيثمة أبو حدثنا[

 عبد عن عوانة أبو حدثنا اللك عبد بن هشام حدثنا خيثمة أبو حدثنا[: )5346ح/236ص/9جمسنده (

 ]به اللك

 

 حدثنا بكر أبو حدثنا[: ) بإسناد صحيح4991ح/409ص/8ج(وأخرج اإلمام أبو يعىل يف مسنده  *

 سباب ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال الله عبد عن الشيباني عمرو أبو حدثنا أبيه عن معتمر

 يف حج قد كان، ثقة مخرضم معمر، الشيبانيسعد بن إياس  عمرو أبو]؛ و كفر وقتاله فسوق السلم
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 سنة مات صحبة له وليست ،يعقل صبيا ، صىل الله عليه وسلم،النبي أيام يف وكان حجت� الجاهلية

 سئلقد و  ؛)738/ت100/ص1ج( األمصار مشاه�، كذا يف سنة ومائة عرشون وله ومائة إحدى

عليه ، صىل الله النبي عن مسعود بن عن الشيباني عمرو أبي حديث عن) 929 - 5/335( الدارقطني

 عنه ورفعه عمرو أبي عن التيمي سليمان يرويه(: فقال كفر وقتاله فسوق السلم سبابسلم، اإلمام و 

 ).صحيح ورفعه سلمة بن وحماد القطان يحيى ووقفه معتمر ابنه

 الرصي عرفة بن خ� حدثنا[: )10316ح/159ص/10ج( الكب� معجمه يف الطربانيوأخرج اإلمام  *

 عن مرصف بن طلحة عن سليم أبي بن ليث عن عياش بن إسماعيل حدثنا الرقي مروان بن عروة حدثنا

 وقتاله فسوق السلم سباب ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال مسعود بن الله عبد عن مرسوق

 ]دمه كحرمة ماله وحرمة كفر

 مروان بن عروةو  معمر؛خ� بن عرفة بن عبد الله بن كامل، أبو الطاهر التجيبي الرصي، صدوق : قلت

 تابعه بل عروة، بهولم ينفرد  ، صدوق عابد ناسك متقشف، وكان أمياً يعتمد عىل الحفظ؛الرقيالعرقي 

 من) 4/256( الحدث� طبقات( يف الشيخ أبو أخرجهبه؛  عياش بن إسماعيل حدثنا موىس، بن أسد

ثقة يف أهل بلده الشامي�، وليس إسماعيل بن عياش الحميص القايض، و  .به أسد حدثنا مقدام، طريق

ً وصحب سفيان يف  الثوري بذاك يف الحجازي�، والصحيح أنه قوي يف الكوفي� ألنه دخل الكوفة باكرا

قديم جيد قبل اختالط ليث، إن شاء الله؛ فراوية  سليم أبي بن ليثطلب الحديث زمناً، وسماعه من 

؛ فليس هذا اإلسناد بضعيف، كما ظن أبو عبد الله مرسوق لهذا عن عبد الله ثابتة بهذا، إن شاء الله

 الطحاوي.

 

 الكربى سننه يف)، و 4105ح/121ص/7ج( سننه يف النسائيأخرج اإلمام و  *

ً  الله عبد عن األحوص أبيعن  )3568ح/313ص/2ج(  عبد حدثنا قال بشار بن محمد أخربنا[: موقوفا

 فسوق السلم سباب قال الله عبد عن األحوص أبا سمعت قال إسحاق أبي عن شعبة حدثنا قال الرحمن

 ]كفر وقتاله

 الكربى سننه يف)، و 4107ح/122ص/7ج( سننه يف النسائيوأخرج اإلمام  *

 عمه عن الزعراء أبي عن عيينة بن سفيان حدثنا قال حرب بن أحمد أخربنا[: )3570ح/313ص/2ج(

 ]كفر وقتاله فسوق السلم سباب قال الله عبد عن األحوص أبي

 إسماعيل بن موىس حدثنا قال جدي وحدثنيه[: )1796/ت210/ص4وجاء يف الضعفاء الكب� (ج *

 وقتاله فسوق الامن سباب قال الله عبد عن األحوص أبي عن الحسن عن فضالة بن البارك حدثنا قال

 ]كفر

 الكربى سننه يفو  )،4106ح/122ص/7ج( سننه يف النسائيوأخرج اإلمام  *

 أبي عن شعبة عن مهدي بن الرحمن عبد حدثنا قال حكيم بن يحيى أخربنا[: )3569ح/313ص/2ج(
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 أما إسحاق أبا يا أبان له فقال كفر وقتاله فسق السلم سباب قال الله عبد عن األحوص أبي عن إسحاق

 ]وهب�ة األسود: من سمعته بل قال األحوص أبي من إال سمعته

 ً  : وحتى هذا جاء مرفوعا

د بن مللَّه عاد[: )10/86/5203( العلمية ط وذيوله بغداد تاريخكما هو يف  *  أبو ،عايدة بن ُمَحمَّ

د  سهل، بن وعثمان مخلد، بن محمد عنه روى. الشاذكوني وسليمان الديني، بن عيل عن حدث: ُمَحمَّ

 بن محّمد حدثكم الّدارقطنّي، الحسن أَِبي َعَىل  َقَرأْنَا: َقالَ  اْلَربَْقاِنيُّ  أَْخَربَنَا .)النجاد سلمان بن وأحمد

ثَنَا حفص، بن مخلد دِ  بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ ثَنَا الديني، بن عيل حّدثنا ُعبَيَْدَة، بْنِ  ُمَحمَّ ْحَمن َعبْد َحدَّ  ْبن الرَّ

نْ : إِْسَحاَق  ألَِبي يَُقولُ  تَْغِلبَ  بْنَ  أَبَانَ  َسِمْعتُ (: َقالَ  ُشْعبَةَ  َعنْ  َمْهِدّي،  ِسبَابُ « اللَّهِ  َعبْدِ  َحِديثَ  َسِمْعتَ  ِممَّ

ثَِنيهِ : َفَقالَ  ؟»ُكْفرٌ  َوِقتَالُهُ  ُفُسوٌق، اْلُمْسِلمِ  ، صىل ملنَِّايِّ  َعنِ  مللَّهِ  َعاْدِ  َعنْ  َوُهبَْ�َةُ  األَْحَوِص  َوأَبُو األَْسَودُ  َحدَّ

اَرُقْطِنيُّ  قال ؛ملله عليه وبلم) دَ : الدَّ يْخُ  َهذَا ِبهِ  تََفرَّ ، بن َعِيلِّ  َعنْ  الشَّ  ]َمْخَلدٍ  ابْنِ  َعنِ  إِال نَْكتُبْهُ  َوَلمْ  اْلَمِديِنيِّ

ً  )306ح/39ص/1ج( مسنده يف الطياليساإلمام  هوأخرج *  إسحاق أبي عن شعبة حدثنا[: مرفوعا

 كفر السلم قتال أن قال ، صىل الله عليه وسلم،محمدا إن أال قال الله عبد عن يحدث األحوص أبا سمع

 ]الثالث فوق أخاه يهجر أن لسلم يحل وال أال فسق وسبابه

ً 10105ح/105ص/10ج( الكب� معجمه يف الطربانيوأخرجه اإلمام  *  بن العباس حدثنا[: ) مرفوعا

 عن األحوص أبي عن الحسن عن فضالة بن مبارك حدثنا إسماعيل بن موىس حدثنا األسفاطي الفضل

 فضالة بن باركال؛ ولكن ]كفر وقتاله فسوق السلم سباب قال ، صىل الله عليه وسلم،النبي عن الله عبد

 مدلس، مفرط يف التدليس، فال يصح عنه عن الحسن إال ما رصح فيه بالسماع.

ً  )4262ح/446ص/1ج(أحمد بن حنبل يف مسنده وأخرج اإلمام  *   قرأت قال الله عبد حدثنا[: مرفوعا

 رسول قال: قال الله عبد عن األحوص أبي عن الهجري إبراهيم حدثنا قال عاصم بن عيل حدثك أبي عىل

 هوأخرج؛ )]دمه كحرمة ماله وحرمة ؛كفر وقتاله فسوق أخاه السلم سباب(، صىل الله عليه وسلم: الله

 عن دينار بن محمد حدثنا بكر أبي بن محمد حدثنا[: )5119ح/56ص/9ج( أبو يعىل يف مسندهاإلمام 

، وال يكفي لرتجيح رواية أبي داود ليس بالحجة الهجري إبراهيم؛ ولكن ]بعينه الهجري إبراهيم

 . الطياليس عىل رواية عبد الرحمن بن مهدي

 األثبت هنا هو الوقف؛ وأصل الحديث قطعاً مرفوع.: قلت

 

: عبد الله بن مسعود عن الشعبي من كالم )4/113/1294( الخالل بن بكر ألبي السنةوجاء يف  *

ثَنَا[ ثَنَا: َقالَ  اللَِّه، َعبْدِ  أَبُو َحدَّ ، بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ ْلِت، َعنِ  نَُمْ�ٍ  ِسبَابُ «: َقالَ  َمْسُعوٍد، ابْنِ  َعنِ  َعاِمٍر، َعنْ  الصَّ

ثَنَا[: )2/728/991( بطة البن الكربى اإلبانة]؛ وهو يف »ُكْفرٌ  ِبَرأِْسهِ  َوأَْخذٌ  ُفُسوٌق، اْلُمْاِمنِ   َشيْبَةَ  أَبُو َحدَّ

ثَنَا: َقالَ  ،َجْعَفرٍ  بْنُ  اْلَعِزيزِ  َعبْدُ  دُ  َحدَّ ثَنَا ،اْلَواِسِطيُّ  إِْسَماِعيلَ  بْنُ  ُمَحمَّ دٍ  بْنُ  إِْسَماِعيلُ  َعِيلٍّ  أَبُو َوَحدَّ  ُمَحمَّ

ارُ  فَّ ثَنَا: َقالَ  الصَّ انَ  بْنِ  َعِيلِّ  بْنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ ثَنَا: َقاَال  ،َعفَّ بعينه بتمامه]، ولكن عبد الله بن  ،نَُمْ�ٍ  ابْنُ  َحدَّ

 محمد بن بطة العكربي ليس بثقة.
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صحيح، وال صحة لزعم أبي حاتم أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وال لقول متصل وهذا إسناد 

صحة لذلك كله كما  ال، )رؤية رآه إنماو  مسعود ابن من يسمع لم(: )حمزة سااالت( الدارقطني يف

 ، إن شاء الله. ملحق سنربهن عليه يف فصل خاص

ً نقل تومتر عن عاد ملله بن مسعود ً كل منفهذم إذم  أبو وائل شقيق بن سلمة: ، رواه عنه مرفوعا

، اليامي، ومنصور بن العتمر، وسليمان بن مهران األعمش زبيد: رواه األئمة: وهو متواتر عنه(، األسدي

ً ؛ ورواه وأبو عمرو سعد بن إياس الشيباني، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، و )وربما غ�هم : موقوفا

 ،بن يريم الشيباني وهب�ةبن يزيد النخعي،  األسودو  ،الجشمي نضلة بن مالك بن عوف األحوص وأب

 .، عىل كل حال، ألنه ع� اللفظ النبوي الرشيفولكنه يف حكم الرفوع الشعبي،عامر بن رشاحيل و 

 

 أبي هريرةحديث  |

 أبي بن بكر أبو حدثنا[: بإسناد حسن )3940ح/1300ص/2ج( سننه يف ماجه ابنوأخرج اإلمام  *

صىل الله ، النبي عن هريرة أبي عن س�ين بن عن هالل أبو حدثنا األسدي الحسن بن محمد حدثنا شيبة

 )6052ح/442ص/10جأبو يعىل يف مسنده (و ؛ )كفر وقتاله فسوق السلم سباب قال عليه وسلم،

 بعينه؛

 من ناجية بنىأبو هالل محمد بن سليم الراسبي البرصي، وليس من بني راسب ولكنه نزل فيهم، وهو 

، وليس بعض االضطراب، ال بأس به، وليس بالت�، ولم يكن له كتاب، ويف حديثه عن قتادة سامة بنى

ويثبت  ؛ ولكن الحديث يتقوىالتل) فيه ل� يس�: (العروف بلقب األسدي الحسن بن محمدو ؛ هذا منها

 : التالية اتبالرواي عن أبي هريرة

 أبي عن عطاء حدثنا كلثوم أخربنا[: )400ح/379ص/1ج( مسنده يف راهويه ابنأخرج اإلمام  فقد *

 ] كفر وقتاله فسوق السلم سباب قال الله عليه وسلم،، صىل الله رسول عن هريرة

ولكنه كث� اإلرسال، وال ندري هل  فاضل مجاهد، صدوقنزيل الشام، عطاء هذا هو عطاء الخراساني، 

 الجرحيف ، ليس بالشهور، جاء الحلبي سدرة أبى بن محمد بن كلثومهذا هو  كلثومأدرك أبا هريرة؛ و 

 مسلم أبى بن عطاء عن روى الحلبي سدرة أبى بن محمد بن كلثوم[: )930/ت164/ص7ج( والتعديل

 ال بخراسان جنديا كان فقال عنه وسألته ذلك يقول أبى سمعت راهويه بن إسحاق عنه روى الخراساني

 ]حديثه يصح

 محمد حدثنا قال معاذ حدثنا[: )8552/ح252/ص8ج( األوسط معجمه يف الطرباني وأخرج اإلمام *

 عن سلمة أبي عن كث� أبي بن يحيى عن السقط صاحب يحيى أبو رجاء حدثنا قال الخزاعي الله عبد بن

 فقد الله حدود من حد دون شفاعته حالت من ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال هريرة أبي

 مىش ومن ينزع حتى الله سخط يف فهو باطل أو أحق يعلم ال خصومه عىل أعان ومن ملكه يف الله ضاد

 ؛شع�ة طريف ب� يعقد أن كلف كاذبا تحلم ومن زور كشاهد فهو بشاهد وليس شاهد أنه يري قوم مع
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، السقط صاحبالحريش،  أبو يحيىبن صبيح، رجاء  )]؛ ولكنكفر وقتاله فسوق ملسلم وباا 

 ليس بالقوي.

 إبراهيم بن الله عبد بن عيل الحسن أبو أخربنا[: )11226ح/82ص/6ج( الكربى سننه يف البيهقيو 

 بن يحيى حدثني محمد بن اللك عبد قالبة أبو حدثنا السماك بن أحمد بن عثمان حدثنا ببغداد الهاشمي

 السختياني أيوب عن يحدث كث� أبي بن يحيى سمعت قال السقط صاحب يحيى أبو رجاء حدثنا حماد

 االضطراب من رجاء.، واألرجح أن ، فزاد أيوب يف اإلسناد]بنحوه هريرة أبي عن سلمة أبي عن

ثَنَا[: )8/359( األصفياء وطبقات األولياء حليةوجاء يف  * دُ  َحدَّ ثَنَا ،ُحَميْدٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ دُ  َحدَّ  َهاُرونَ  بْنُ  ُمَحمَّ

ثَنَا ،بَِريَّةَ  بْنِ  دُ  َحدَّ ثَنَا ،اْلَعطَِيشُّ  يُوُسفَ  بْنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ،َهاِشمٍ  بْنُ  إِبَْراِهيمُ  َحدَّ ثَنَا ،اْلَحاِرِث  بْنُ  ِبْرشُ  َحدَّ  َعبْدُ  َحدَّ

لِ  َعنْ  ،اْلَخِريِبيُّ  َداُودَ  بْنُ  اللَّهِ  ، النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَريَْرَة، أَِبي َعنْ  ِسِ�يَن، ابْنِ  َعنِ  ،َعْونٍ  ابْنِ  َعنِ  ،َحِكيمٍ  ْبنِ  ُمنَخَّ

 الرسم يف التشابه تلخيص؛ وهو يف ]»ُكْفرٌ  َوِقتَالُهُ  ُفُسوٌق  اْلُمْسِلمِ  ِسبَابُ « َقالَ  صىل الله عليه وسلم،

َ [: للخطيب البغدادي )2/606( دٍ  بْنِ  اْلَواِحدِ  َعبْدِ  بْنُ  إِبَْراِهيمُ  اْلَقاِسمِ  أَبُو نَاْخَربَ أ ، اْلُحبَابُ  ُمَحمَّ ِقيُّ ْ  الرشَّ

 َ دُ  نَاْخَربَ أ ثَنَا إِبَْراِهيَم، بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنُ  ُمَحمَّ دُ  َحدَّ ، يُوُسفَ  بْنُ  ُمَحمَّ ابُونِيُّ ثَنَا الصَّ  بْنِ  َهاِشمِ  بْنُ  إِبَْراِهيمُ  َحدَّ

ثَنَا ِمْشَكاَن، ثَنَا اْلَحاِرِث، بْنُ  ِبْرشُ  َحدَّ ثَنَا َداُوَد، بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ ، َحِكيمٍ  بْنُ  ُمنُخلُ  َحدَّ  َعْوٍن، اْبنِ  َعنِ  اْلُقَشْ�ِيُّ

دِ  َعنْ   ُفُسوٌق، اْلُمْسِلمِ  ِسبَابُ «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَريَْرَة، أَِبي َعنْ  ،إِبَْراِهيمَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

دِ  َعنْ (: ؛ كذا جاء]»ُكْفرٌ  َوِقتَالُهُ  ، ألن ابن عون ال )، واألرجح أنه محمد بن س�ين وتصحفإِبَْراِهيمَ  بْنِ  ُمَحمَّ

أصالً؛ وإن كان محمد بن إبراهيم صحيحاً، فهو  إبراهيميعرف بالرواية عن أي رجل اسمه محمد بن 

بواسطة أبي  ، يف العادة،الدني، وال بد، وهو يروي عن أبي هريرة محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي

ـ، فإن كان من أبناء ه 120ون قد أدركه وسمع منه أشياء ألنه مات سنة ك؛ وليس من الحال أن يسلمة

، بحق ، كما اجتهد الحافظهـ، وطبقته الرابعة (دون وسطى التابع�) 40ن حوايل الثمان� فوالدته تكو 

فأي يشء )، هـ 55 سنة التوىف) أنه رأى سعد بن أبي وقاص (8/ت6/ص9تهذيب التهذيب (جوجاء يف 

  والسماع منهم؟!وجابر يمنعه من إدراك عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد 

لِ : قلت : األكابرالحفاظ ، كالجهول، ولكن روى عنه اثنان من األئمة القش�ي َحِكيمٍ  ْبنِ ُمنُْخل) : (أو ُمنَخَّ

منخل بن  الرواياتوعبد الله بن داود الخريبي، وهذه تزكية ال يستهان بها، وجاء يف أحد عيل بن الجعد، 

: )2/461/3041( الله عبد ابنه رواية ألحمد الرجال ومعرفة العلل[وهي الرواية التي يف  حكيم بن بهز

 أجمع َقالَ  عون بن َعن بهز بن َحِكيم بن منخل َعن َداُود بن الله عبد َحدثنَا َقالَ  َعيلّ  بن نرص َحدثِني

ة ينزل لم أَنه َوُمَحّمد اْلحسن  بن َوعْمَران بكَرة أبي مثل ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبي أَْصَحاب من الْبَْرصَ

ً ، وأحسبه تصحيف]ُحَصْ�   .الشهور أخو بهز بن حكيم فلعلهمنخل بن حكيم أبو بهز،  ، وإنما هوا

: بهز بن حكيم، ويكون قولهممن ولد  ، فيكونَحِكيم بهز بن بن منخل: ويحتمل أن يكون انقالباً، وأصله

: )2004/ت439/ص8الجرح والتعديل (جالذي جزم به يف  وهذا هو ) نسبة لجده؛منخل بن َحِكيم(

 أبى سمعت الخريبي داود بن الله عبد عنه روى عون بن عن روى معاوية بن حكيم بن بهز بن منخل[

 قال سعيد بن عثمان حدثنا قال اىل كتب فيما إسحاق بن يعقوب ناخرب ا الرحمن عبد حدثنا ذلك يقول
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 ما قال الجعد بن عنه حدثنا قلت اعرفه ال فقال حكيم بن بهز بن منخل عن مع� بن يحيى سألت

  ]، والله أعلم.اعرفه

 

 بعد بن أبي وقاصحديث  |

رجاله ثقات مشاه�  ،بإسناد حسن )1537ح/178ص/1ج(أحمد بن حنبل يف مسنده وأخرج اإلمام  *

 بن سعد بن محمد عن إسحاق أبي عن زكريا عن يونس بن عيىس حدثنا بحر بن عيل حدثنا[: عن آخرهم

 بن زكرياولكن سماع ؛ ]فسق وسبابه كفر السلم قتال قال ، صىل الله عليه وسلم،النبي أن أبيه عن مالك

 من أبي إسحاق ليس جيداً، كان بآخرة. زائدة أبي

 عن وكيع حدثنا محمد بن عيل حدثنا[: )3941ح/1300ص/2ج( سننه يف ماجه ابنوأخرجه اإلمام  *

 سباب ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال سعد عن سعد بن محمد عن إسحاق أبي عن رشيك

  من أبي إسحاق جيد قديم، يحتج به.؛ وسماع رشيك ]كفر وقتاله فسوق السلم

 موىس بن أسد حدثنا القراطييس يزيد أبو حدثنا[: )325ح/145ص/1ج( الكب� معجمه يف الطربانيو 

، صىل الله عليه الله رسول سمعت قال أبيه عن سعد بن محمد عن إسحاق أبي عن مسافر بن روح حدثنا

، ضعيف، ولكن يكتب حديثه، ومتابعته مسافر بن روح]؛ كفر وقتاله فسوق السلم سباب يقول وسلم،

 : سعد بنبن أبي وقاص، وإن كان وهم يف اسم  سعدل بنٍ اعن  متابعه ،وقد تابعهم معمرمفيدة، 

 أنبأنا الرزاق عبد [حدثنا: )1519ح/176ص/1جأحمد بن حنبل يف مسنده (فقد أخرجه اإلمام  *

، صىل الله عليه الله رسول قال: قال وقاص أبي بن سعد حدثنا سعد بن عمر عن إسحاق أبي عن معمر

 الطربانيوأخرجه  ؛]أيام ثالث فوق أخاه يهجر ان لسلم يحل وال فسوق وسبابه كفر الامن قتال وسلم،

 بتمامه] الدبري إبراهيم بن إسحاق حدثنا[: )324ح/145ص/1ج( الكب� معجمه يف

 )3567ح/313ص/2ج( الكربى سننه يف)، و 4104ح/121ص/7ج( سننه يف النسائي أخرجهو  *

 ً  بن عمر عن إسحاق أبي عن معمر حدثنا قال الرزاق عبد أنبأنا قال إبراهيم بن إسحاق أخربنا[: مخترصا

 ]؛ فسوق وسبابة كفر السلم قتال قال الله رسول أن وقاص أبي بن سعد حدثنا قال سعد

 

 ملنعمان بن مقرنحديث  |

 أبي بن بكر أبو حدثنا[: )1087ح/322ص/2ج(ابن أبي عاصم يف اححاد والثاني وأخرج اإلمام  *

 الله ريض الزني مقرن بن عمرو بن النعمان عن الوالبي خالد أبي عن الحميد عبد بن جرير حدثنا شيبة

 ]كفر وقتاله فسوق الامن سباب ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال عنه

خالد بالقطع لم يدرك أبا  الحميد عبد بن جريرهذا إسناد فيه تصحيف أو سقط أو انقالب ألن : قلت

 خالد أبي (فالن) عن عن الحميد عبد بن جرير: اإلسناد ؛ فلعله، التوىف زمان عمر بن عبد العزيزالوالبي

أبي خالد الوالبي وزيادة عمرو يف نسب النعمان بن مقرن وهم من  ؛الزني مقرن بن النعمان عن الوالبي

 .أصالً  فال يوجد يف الحقيقة رجل بهذا اإلسم، بعض الرواةأو من 
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ر الوالبي قديم هرم): هرمز (وقيل وابو خالد ، وفد إىل عمر، فال صحة لا قيل أنه أرسل عن عمر ُمَعمِّ

=  ق ت د([: )360/ت90/ص12ج( تهذيب التهذيببرهان ذلك ما جاء يف  ؛.. إلخ.والنعمان بن مقرن،

 عباس بن: عن روى هرم ويقال هرمز اسمه الكويف الوالبي خالد أبو )ماجة وابن والرتمذي داود أبي

 األعمش: وعنه ؛مقرن بن والنعمان الخطاب بن عمر عن وأرسل وميمونة هريرة وأبي سمرة بن وجابر

 صالح(: حاتم أبو قال ؛نشيط بن وزائدة سليمان أبي بن حماد بن وإسماعيل خليفة بن وفطر ومنصور

 أبي بن يعني عثمان بن أبان سمعت نعيم أبو قال(: البخاري قال .الثقات يف حبان بن وذكره )،الحديث

 ،الكوفة أهل من األوىل الطبقة يف سعد بن ذكره: قلت .مائة سنة الوالبي خالد أبو مات قال الوالبي خالد

ً  خرجت قال خالد أبي عن الحارث بن مالك عن األعمش عن نم� بن الله عبد ناخرب أ(: وقال  إىل وافدا

 الحارث بن مالك عن األعمش عن يمان بن يحيى حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا(: الساجي وقال )؛عمر

 عمر عن حديثه أن عىل يدل فهذا )؛قصة فذكر الخطاب بن عمر إىل وفدنا قال الوالبي خالد أبي عن

 عيل علينا خرج قال خالد أبي عن خليفة بن فطر عن عبيد بن محمد أخربنا(: سعد بن وقال ؛مربل غ�

ً  فذكر طالب أبي بن  قال خالد أبي عن الحارث بن مالك عن األعمش عن عياض بن فضيل وقال ؛أثرا

 ]قصة فذكر األرت بن خباب إىل جلست

 َعبْدِ  بْنُ  َجِريرُ  [حدثنا: )2/336/835( شيبة أبي ابن مسنديف  ،ومنته ، بفضل اللهالحديث ثم وجدنا

، َخاِلدٍ  أَِبي َعنْ  َمنُْصوٍر، َعنْ  اْلَحِميِد، نٍ  بْنِ  َعْمِرو بْنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ  اْلَواِلِبيِّ ، ُمَقرِّ  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلُمَزِنيِّ

 ؛ فالحديث صحيح، تقوم به الحجة.]»ُكْفرٌ  َوِقتَالُهُ  ُفُسوٍق، اْلُمْاِمنِ  ِسبَابُ «صىل الله عليه وسلم: 

 

 أنس بن مالكحديث  |

ثَنَا[: )2/1026/1104( الروزي نرص بن لحمد الصالة قدر تعظيمجاء يف   أَِبي بْنِ  اْلَحَسنِ  بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ

ثَنَا: َقالَ  ِعيَىس، ثَنَا: َقالَ  اْلُمْقِرئُ، َحدَّ ثَِني: َقالَ  َلِهيَعَة، ابْنُ  َحدَّ  َسْعدٍ  بْنِ  ِسنَانِ  َعنْ  َحِبيٍب، أَِبي بْنُ  يَِزيدُ  َحدَّ

 ُفُسوقٌ  اْلُمْسِلمِ  ِسبَابُ «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  َعنِ  َعنْهُ  اللَّهُ  َرِيضَ  َماِلٍك، بْنِ  أَنَِس  َعنْ  ،ياْلِكنْدِ 

ثَنَا[: )2/1026/1103( الروزي نرص بن لحمد الصالة قدر تعظيم ]؛ وأيضاً يف»ُكْفرٌ  َوِقتَالُهُ  دُ  َحدَّ  ُمَحمَّ

ثَنَا: َقالَ  يَْحيَى، بْنُ  ارِ  َعبْدُ  َحدَّ ثَنَا: َقالَ  َصاِلٍح، أَبُو َداُودَ  بْنُ  اْلَغفَّ ثَنَا: َقالَ  َلِهيَعَة، ابْنُ  َحدَّ  أَِبي بْنُ  يَِزيدُ  َحدَّ

 بتمامه]  َحِبيٍب،

هذا من قديم حديث ابن لهيعة الصحيح، وقد رصح ابن لهيعة بالسماع من يزيد بن أبي حبيب : قلت

، نزيل مرص، برصي األصل، ثقة، وال سنان بن سعد الكنديابن حبان من تدليسه، و  ما زعمهفأمنا 

 حجة عند من تكلم فيه، كما سندرسه يف فصل مستقل.

 

لٍ حديث عاد ملله بن  |  ُمَغفَّ

ثَنَا[: )734ح/556 - 223ص/1ج( األوسط معجمه يف الطربانيوأخرج اإلمام  *  أَْحَمدُ : (هو أَْحَمدُ  َحدَّ

ثَنَا: َقالَ ) اْألَبَّارُ  َعِيلٍّ  بْنُ  يِّ  َصاِحبُ  يَْحيَى، بْنُ  َكِث�ُ  َحدَّ ثَنَا: َقالَ  اْلبَْرصِ ثَنَا: َقالَ  َزيْدٍ  بْنُ  َميُْمونُ  َحدَّ  َصاِلٌح، َحدَّ



 باا  ملسلم فسوق وقتاله كفر
 

10 
 

ثَِني: َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  اْلَقَالِنِس، َصاِحبُ  لٍ  بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ صىل الله عليه وسلم:  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُمَغفَّ

دَ  َميُْموٌن، إِالَّ  َصاِلحٍ  َعنْ  اْلَحِديثَ  َهذَا يَْروِ  َلمْ (: ]، وقال الطرباني»ُكْفرٌ  َوِقتَالُهُ  ُفُسوٌق، اْلُمْسِلمِ  ِسبَابُ «  تََفرَّ

 )يَْحيَى بْنُ  َكِث�ُ : ِبهِ 

 وسألتُ [: بإسناد مستقل، أعدل من السابق )5/554/2177( حاتم أبي البن الحديث عللجاء يف  هلكنو 

: َقالَ  اْلَحَسِن؛ َعنِ  ِمْهران، بْنِ  ُحَميد َعنْ  النَّاجي، َميْمون بْنِ  َمْرُزوقِ  عن ،عيل بْنُ  نَْرص  َرَواهُ  حديٍث  َعنْ  أَِبي

ن: ُعبيد بْنُ  َعْمُرو َفَقالَ . ُكْفرٌ  وِقتَالُه ُفُسوٌق، الُْسِلم ِسبَابُ  ل، بن الله عبد َعنْ : َفَقالَ  َهذَا؟ تَْرِوي عمَّ  ُمَغفَّ

 َفَلمْ . َمْوُقوفٌ  َمْسُعوٍد؛ ابْنِ  َعنِ  األَْحَوص، أَِبي َعنْ  الَحَسُن،: ُهوَ  إِنََّما خطأٌ؛ َهذَا: َقالَ  ؟)ص( النبيِّ  عن

ل بن الله عبد عن: يَُقولُ  أنَّه فظنَّ  َمْسُعوٍد، بْنِ  الله عبد عن قاله فلعلَّهُ  عندي، يَْضِبطْ   ]ُمَغفَّ

ً حيث جاء يف الضعفاء الكب� (ج  بن مرزوق[: )1796/ت210/ص4وقد تورط العقييل يف ذلك أيضا

 قال عيل بن نرص حدثنا قال زكريا بن محمد حدثناه نظر حديثه يف مهران بن حميد عن الناجي ميمون

 قال: قال الحسن عن مهران بن حميد وهو حميد أبي بن حميد عن الناجي ميمون بن مرزوق حدثنا

 تروي من عن عبيد بن عمرو له فقال كفر وقتاله فسوق الامن سباب ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول

 بن موىس حدثنا قال جدي وحدثنيه وسلم،، صىل الله عليه النبي عن مغفل بن الله عبد عن فقال هذا

 فسوق الامن سباب قال الله عبد عن األحوص أبي عن الحسن عن فضالة بن البارك حدثنا قال إسماعيل

 ]أوىل الرواية وهذه كفر وقتاله

، عىل ما فيها، تب� أن أبا حاتم ، وهي مستقلة تمام االستقالل عن طريق أبي حاتمطريق الطرباني: قلت

، صىل الله ، والحديث هو عن عبد الله بن مغفل عن النبيانالواهم ، عىل األرجح،ماه والعقييل الرازي

ً وسلم وعىل آله عليه  ، قد لقي وسمع من أزيد عىل ثالثمائة صحابي،؛ والحسن البرصي واسع الرواية جدا

 أعلم. هذا محفوظ، وتلك محفوظة، والله: طرق أخرى لهذا الحديثن تكون له أ فال عجب

 

، (وهو متواتر عنه) قد رواه كل من عبد الله بن مسعود )باا  ملسلم فسوق وقتاله كفر(: فالحديث

وكذلك يف األرجح عبد الله بن وأنس بن مالك، ، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، والنعمان بن مقرن

 .وسلموعىل آله صىل الله عليه  نقل تواتر عن النبي،كأنه فهذا  ،مغفل

 

 –من غ� موجب أو رخصة رشعية  –سباب السلم فسوق وتمرد عىل أمر الله، وقتاله : وأما العنى فب�

، يكفر فاعله بعينه إال من قام به مانع الكفر من أفعالأعظم إثماً، وأوغل يف الفسق درجة ألنه، يف ذاته، 

 الحديث هذا ومعنى صحيح حسن حديث هذا(: قول أبي عيىس الرتمذيمن موانع تكف� الع�؛ وأما 

 ، صىل الله عليه وسلم،النبي عن روي ما ذلك يف والحجة اإلسالم عن االرتداد مثل كفرا به ليس كفر قتاله

 كفرا القتل كان ولو عفوا شاءوا وإن قتلوا شاءوا إن بالخيار القتول فأولياء متعمدا قتل من قال أنه

 وفسوق كفر دون كفر قالوا العلم أهل من واحد وغ� وعطاء وطاووس عباس بن عن روي وقد لوجب

فليس كل كفر : حجة الغريق الذي يتشبث بقشةزعم مرسل، عار من الربهان؛ وحجته ف )فسوق دون
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ة كذا بصيغ( ؛ أما ما ُرِويَ لو تاب الكافر الحربي قبل القدرة عليه سقط عنه القتلمثالً ف ،يوجب القتل

، وذلك فأكثره ال يثبت إال عن عطاء، وعبد الله بن طاووس وعطاء وطاووس عباس بنعن  )التمريض

؛ الائدة(، }اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفأُْولَـِئكَ  الّلهُ  أَنَزلَ  ِبَما يَْحُكم لَّمْ  َوَمن{: إنما ُرِوًي عنهم بخصوص قوله تعاىل

بنقل التواتر فال حجة يف أحد دون رسول  وعطاء وطاووس عباس بنهذا عن  ثبت ؛ وحتى لو)44: 5

؛ وليس هو بإجماع متيقن معلوم بنقل الكواف فقد خالفهم عبد الله بن مسعود وأهل الكوفة فجعلوا الله

 ً عن عبد الله بن  وأيضا ُرِوًي مثله يف مسألتنا هذه ؛، وُرِوًي مثله عن عمر بن الخطابارتشاء القايض كفرا

  ، وسيأتي.عمر بن الخطاب

 

 ال ترجعوم بعدي كفارم يرض  بعضكم رقا  بعض: | فصل

 

 ملاجيلعاد ملله جرير بن حديث  |

 غندر حدثنا بشار بن محمد حدثنا[: )6475ح/2519ص/6ج( صحيحه يف البخاريأخرج اإلمام  *

 يف النبي يل قال: قال جرير عن جرير بن عمرو نع زرعة أبا سمعت قال مدرك بن عيل عن شعبة حدثنا

: وقال البخاري )]؛بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال: الناس استنصت الوداع حجة

 حدثنا[: )121/ح56/ص1 ج( صحيحه يف البخاري أخرجهو ؛ )النبي عن عباس وابن بكرة أبو رواه(

 سليمان حدثنا[: )6669ح/2594ص/6ج( صحيحه يف البخاري أخرجهبه]؛  شعبة حدثنا قال حجاج

 بن حفص حدثنا[: )4143/ح1599/ص4 ج( صحيحه يف البخاري أخرجه؛ به] شعبة حدثنا حرب بن

 شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا[: )65ح/82ص/1ج( صحيحه يف مسلم أخرجهيه]؛  شعبة حدثنا عمر

 معاذ بن الله عبيد وحدثنا(ح)  شعبة عن جعفر بن محمد عن جميعا بشار وابن الثنى بن ومحمد

)؛ 19237ح/363ص/4ج؛ واإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده (به] شعبة حدثنا أبي حدثنا له واللفظ

 سليمان حدثنا القطراني عمرو بن أحمد حدثنا[: )2402ح/337ص/2ج( الكب� معجمه يف الطربانيو 

 سننه يف ماجه ابنو  ؛]شعبة حدثنا قاال الوليد أبو حدثنا خليفة أبو وحدثنا(ح)  حرب بن

 قاال مهدي بن الرحمن وعبد جعفر بن محمد حدثنا بشار بن محمد حدثنا[: )3942ح/1300ص/2ج(

 مسنده يف الطياليسو  )؛19279ح/366ص/4جاإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده (و ]؛ شعبة حدثنا

 الكربى سننه يف النسائيو ؛ ]شعبة حدثنا قال داود أبو حدثنا[: )664ح/92ص/1ج(

اجٌ  اْلَوِليِد، أَبُو أَْخَربَنَا[: )2/1224/1962( الدارمي سننوهو يف )؛ 5882ح/446ص/3ج( : َقاَال  َوَحجَّ

ثَنَا  ُشْعبَُة] َحدَّ

 : ية يف ملصحة، وله طرق أخرىافحديث جرير إذمً صحيح غ

ثَنَا[: )2/307/2277( للطرباني الكب� العجمفقد جاء يف  * اُر، َعْمٍرو بْنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  إِبَْراِهيمُ  حدثنا الْبَزَّ

َصاِيفُّ، ِزيَادٍ  بْنُ  ثَنَا(ح)  الرُّ دُ  َوَحدَّ ، ِمنَْدهِ  بْنِ  اْلُحَسْ�ِ  بْنُ  ُمَحمَّ َفِر، أَِبي بْنُ  ُعبَيَْدةَ  أَبُو حدثنا اْألَْصبََهاِنيُّ  السَّ

، بْنُ  اللهِ  َعبْدُ  حدثنا: َقاَال  صىل الله عليه  ،اللهِ  َرُسولُ  ِيل  َقالَ : َقالَ  َجِريٍر، َعنْ  َقيٍْس، َعنْ  إِْسَماِعيَل، َعنْ  نَُمْ�ٍ
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اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال «: َقالَ  ثُمَّ  ،»النَّاَس  اْستَنِْصِت «وسلم:  ؛ ولم ]»بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

ثَنَا[: )7/455/37175( شيبة أبي ابن مصنفوإنما هو بالغ، فقد جاء يف  ،يسمعه قيس من جرير  َحدَّ

، بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ   النسائي سنن؛ وكذلك يف ه بنحوه]َقالَ  َجِريًرا، أَنَّ  بََلَغنَا: َقالَ  َقيٍْس، َعنْ  إِْسَماِعيَل، َعنْ  نَُمْ�ٍ

َفرِ  أَِبي بْنُ  ُعبَيَْدةَ  أَبُو أَْخَربَنَا[: )7/128/4132( ثَنَا: َقالَ  السَّ ثَنَا: َقالَ  نَُمْ�ٍ  بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ  إِْسَماِعيُل، َحدَّ

  ه]َقالَ  اللَّهِ  َعبْدِ  ْبنَ  َجِريرَ  أَنَّ  بََلَغِني: َقالَ  َقيٍْس  َعنْ 

 

 بن ملعااسحديث عاد ملله  |

 يحيى حدثني الله عبد بن عيل حدثنا[: )1652/ح619/ص2ج( صحيحه يف البخاريوأخرج اإلمام  *

، صىل الله الله رسول أن عنهما الله ريض عباس بن عن عكرمة حدثنا غزوان بن فضيل حدثنا سعيد بن

 هذا بلد فأي قال حرام يوم قالوا هذا يوم أي الناس أيها يا فقال النحر يوم الناس خطب عليه وسلم،

 حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن قال حرام شهر قالوا هذا شهر فأي قال حرام بلد قالوا

 اللهم بلغت هل اللهم فقال رأسه رفع ثم مرارا فأعادها هذا شهركم يف هذا بلدكم يف هذا يومكم كحرمة

 ؛الغائب الشاهد فليبلغ أمته إىل لوصيته إنها بيده نفيس فوالذي عنهما الله ريض عباس بن قال بلغت هل

أخرجه البخاري يف صحيحه و ؛ ]بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال

ً  )6668/ح2594/ص6(ج إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن [حدثنا أحمد بن : مخترصا

ال ترتدوم بعدي كفارم  ، صىل الله عليه وسلم،قال النبي: عكرمة عن بن عباس ريض الله عنهما قال

 سننه يف الرتمذيو ؛ 89ص/1ج العباد أفعال خلق يف البخاريو ]؛ يرض  بعضكم رقا  بعض

 2193ح/486ص/4ج

[حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق : مطوالً  )318/ح171/ص1ج(الحاكم يف مستدركه وأخرج اإلمام  *

الفقيه أنبأ العباس بن الفضل األسفاطي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وأخربني إسماعيل بن محمد بن 

الفضل الشعراني حدثنا جدي حدثنا بن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الدييل عن عكرمة عن بن 

خطب الناس يف حجة الوداع فقال قد يئس الشيطان بأن  الله عليه وسلم،، صىل عباس أن رسول الله

يعبد بأرضكم ولكنه ريض أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا يا أيها الناس إني 

إن كل  ، صىل الله عليه وسلم،قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه

وال  ؛لسلم السلمون إخوة وال يحل المرئ من مال أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس وال تظلموامسلم أخ ا

(وقد احتج البخاري بأحاديث : ]، وقال الحاكمترجعوم من بعدي كفارم يرض  بعضكم رقا  بعض

 ، صىل الله عليهعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وسائر رواته متفق عليهم وهذا الحديث لخطبة النبي

 وسلم،

متفق عىل إخراجه يف الصحيح يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 

الله وأنتم مساولون عني فما أنتم قائلون وذكر االعتصام بالسنة يف هذه الخطبة غريب ويحتاج إليها 

 وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة).
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ثَنَا[: )25/68ص: ( للمروزي السنةوهو يف  * دُ  َحدَّ ثَنَا يَْحيَى، بْنُ  ُمَحمَّ ثَِني أَُويٍْس، أَِبي ابْنُ  َحدَّ  أَِبي، َحدَّ

، اللَّهِ  َعبْدِ  أَِبي بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  َعنْ  يِّ ِّ، يَِزيدَ  بْنِ  ثَْورِ  َوَعنْ  الْبَْرصِ يِْيل  َقالَ : َقالَ  َعبَّاٍس، ابْنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  الدَّ

 َهذَا ِيف  َهذَا يَْوِمي بَْعدَ  أَْلَقاُكمْ  َال  َلَعيلِّ  أَْدِري َال  َفِإنِّي َقْوِيل  اْسَمُعوا النَّاُس  أَيَُّها«صىل الله عليه وسلم:  ،النَِّبيُّ 

 بََلِدُكمْ  ِيف  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َربَُّكمْ  تَْلَقْونَ  يَْومِ  إَِىل  َعَليُْكمْ  َحَرامٌ  َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  إِنَّ  النَّاُس  أَيَُّها اْلَمْوِقِف،

 َفاْعِقلُوا«: آِخِرهِ  ِيف  َوَقالَ  َكِثً�ا َكَالًما َفذََكرَ  ،»بَلَّْغتُ  َوَقدِ  أَْعَماِلُكمْ  َعنْ  َفيَْسأَلُُكمْ  َربَُّكمْ  َستَْلَقْونَ  َوإِنَُّكمْ  َهذَا

 اللَّهِ  ِكتَابَ  أَبًَدا، تَِضلُّوا َفَلنْ  ِبهِ  اْعتََصْمتُمْ  إِنِ  َما النَّاُس  أَيَُّها ِفيُكمْ  تََرْكتُ  َوَقدْ  بَلَّْغتُ  َقدْ  َفِإنِّي َقْوِيل  النَّاُس  أَيَُّها

اًرا َبْعِدي تَْرِجُعوا َوَال  تَِعيُشَوا اْعِقلُوا َلُكمُ  أَُقولُ  َما ِمنِّي اْسَمُعوا النَّاُس  أَيَُّها نَِبيِِّه، َوُسنَّةَ  بُ  ُكفَّ  َبعُضُكمْ  يَْرضِ

يُوِف، بَْعٍض  ِرَقابَ   ]»بَلَّْغُت؟ َهلْ  اللَُّهمْ  َبلَّْغتُ  َهلْ  اللَُّهمْ  بَلَّْغتُ  َهلْ  اللَُّهمْ  ِبالسُّ

 بن الله عبد حدثنا[: بلفظ )37266ح/465ص/7جأبو بكر بن أبي شيبة يف مصنفه (اإلمام  هوأخرج *

 ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال عباس بن عن عكرمة عن غزوان بن فضيل حدثنا قال نم�

 هذا شهر فأي قال حرام بلد قالوا هذا بلد فأي قال حرام يوم قالوا هذا يوم أي الناس أيها الوداع حجة يف

 يف هذا بلدكم يف هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم ودماءكم أموالكم فإن قال حرام شهر قالوا

 ابن يقول قال( مرارا بلغت هل اللهم فقال السماء إىل رأسه رفع ثم قال مرارا أعادها ثم هذا شهركم

 يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال ؛الغائب الشاهد فليبلغ أال قال ثم )ربه إىل لوصيته إنها والله عباس

 ]بعض رقا  بعضكم

 

 : إذمً صحيح غاية يف ملصحة، وله طرق أخرى عاد ملله بن ملعااسفحديث 

 بْنُ  ِهَشامُ  َفَحّدثَِني[: كليهما يَثِْرِبيّ  بْنِ  َعْمِروو  َعبّاٍس  ابْنِ  َعنْ  )3/1110( الواقدي مغازيفهو يف  *

 أَِبي ابْنُ  َوَحّدثْنَا: َقالَ  يَثِْرِبّي، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َحاِرثََة، ْبنِ  ُعَماَرةَ  َعنْ  َسِعيٍد، أَِبي بْنِ  الّرْحَمنِ  َعبْدِ  َعنْ  ُعَماَرَة،

، صىل الله رسول َخَطبَ : َقاَال  َعنُْه، اللهُ  َرِيضَ  َعبّاٍس  ابْنِ  َعنْ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َعْمٍرو، أَِبي بْنِ  َعْمِرو َعنْ  ِذئٍْب،

 ِيف  َصاِحِبهِ  َعَىل  أََحُدُهَما َوَزادَ . اْلَقْصَواءِ  نَاَقِتهِ  َعَىل  الّظْهرِ  بَْعدَ  النّْحرِ  يَْومِ  ِمنْ  اْلَغدِ  من الله عليه وسلم،

 َوَال  إْخَوٌة، اْلُمْسِلُمونَ  َوإِنَّما اْلُمْسِلِم، أَُخو ُمْسِلمٍ  ُكلّ  إنّ (: ... فذكر الحديث بطوله حتى قال: .َقاَال  اْلِقّصِة،

 إَلهَ  َال  يَُقولُوا َحتّى النّاَس  أَُقاِتلَ  أَنْ  أُِمْرت َوإِنَّما ِمنُْه، نَْفٍس  ِبِطيِب  إّال  َمالُُه، َوَال  أَِخيهِ  َدمُ  ُمْسِلمٍ  مرئال  يَِحلّ 

 تَْرِجُعوم َوَال  أَنُْفَسُكْم، تَْظِلُموا َوَال . اللهِ  َعَىل  َوِحَسابُُهمْ  َوأَْمَواَلُهْم، ِدَماَءُهمْ  َعَصُموا َقالُوَها َفِإذَا اللُه، إّال 

 ])بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكّفاًرم، بَْعِدي

 

 بن عمرحديث عاد ملله  |

 أخربني قال سليمان بن يحيى حدثنا[: )4141/ح1598/ص4ج( صحيحه يف البخاريوأخرج اإلمام  *

 بحجة نتحدث كنا قال عنهما الله ريض عمر بن عن حدثه أباه أن محمد بن عمر حدثني قال وهب بن

 ذكر ثم عليه وأثنى الله فحمد الوداع حجة ما ندري وال أظهرنا ب� ، صىل الله عليه وسلم،والنبي الوداع

 بعده من والنبيون نوح أنذره أمته أنذره إال نبي من الله بعث ما وقال ذكره يف فأطنب الدجال السيح
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 ثالثا عليكم يخفى ما عىل ليس ربكم أن عليكم يخفى فليس شأنه من عليكم خفي فما فيكم يخرج وإنه

 دماءكم عليكم حرم الله إن أال طافية عنبة عينه كأن اليمنى الع� أعور وإنه بأعور ليس ربكم إن

 ؛ثالثا أشهد اللهم قال نعم قالوا بلغت هل أال هذا شهركم يف هذا بلدكم يف هذا يومكم كحرمة وأموالكم

أبو يعىل يف مسنده و ]؛ بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال: انظروا ويحكم أو ويلكم

 ]؛محمد بن عمر أخربني وهب بن الله عبد حدثنا عيىس بن أحمد حدثنا[: )5586ح/437ص/9ج(

ً 3943/ح1300/ص2ج( سننه يف ماجه ابن أخرجهو   حدثنا إبراهيم بن الرحمن عبد حدثنا[: ) مخترصا

 قال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول أن عمر بن عن أبيه عن محمد بن عمر أخربني مسلم بن الوليد

 الكب� معجمه يف الطربانيو ]؛ بعض رقاب بعضكم يرضب كفارا بعدي ترجعوا ال ويلكم أو ويحكم

 الفرج بن أصبغ حدثنا صالح بن عثمان بن يحيى حدثنا[: ) بأتم من هذا13336ح/359ص/12ج(

، صىل الله عليه الله رسول أن عمر بن الله عبد عن حدثه أباه أن محمد بن عمر أخربني وهب بن حدثنا

 بلدكم يف هذا يومكم كحرمة وأموالكم دماءكم عليكم حرم الله أن أال فقال الوداع حجة يف خطبهم وسلم،

 بعدي ترجعوا ال انظروا قال ثم ثالثا ذلك قال اشهد اللهم قال نعم قالوا بلغت هل أال هذا شهركم يف هذا

ثَنَا[: )12/362/13348( للطرباني الكب� العجموهو يف ؛ ]بعض رقاب بعضكم يرضب كفارا  َحدَّ

دُ   ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َزيٍْد، ْبنُ  َميُْمونُ  حدثنا ِزَماٍم، بْنِ  يَْحيَى بْنُ  َوْهبُ  حدثنا َخيْثََمَة، أَِبي ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّ

ٍد، ةِ  َسِمْعنَا: َقالَ  ُعَمَر، ابْنِ  َعنِ  أَِبيِه، َعنْ  ُمَحمَّ  بَْ�َ  َحيٌّ  ، صىل الله عليه وسلم،اللهِ  َوَرُسولُ  اْلَوَداعِ  ِبَحجَّ

صىل الله عليه  ،اللهِ  َرُسولُ  َفَخَطبَنَا صىل الله عليه وسلم، ،اللهِ  َرُسولِ  ِمنْ  اْلَوَداعَ  أَنَّهُ  نََرى َوَما أَْظُهِرنَا،

 لَمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللهَ  إِنَّ (: َقالَ  ثُمَّ  ،يَذُْكرَ  أَنْ  َشاءَ  َما أَْمِرهِ  ِمنْ  ذََكرَ  ثُمَّ  ِذْكِرِه، ِيف  َفأَْطنَبَ  اْلَمِسيحَ  َفذََكرَ  وسلم،

، َقطُّ  نَِبيّا يَبَْعثْ  تَهُ  أَنْذَرَ  َوَقدْ  إِالَّ تَُه، نُوحٌ  أَنْذََرهُ  َقدْ  اْلَمِسيحَ  أُمَّ  َفَمنْ  أََال : َقالَ  ثُمَّ  نَِبيّا، نَِبيّا بَْعَدهُ  اْألَنِْبيَاءُ  ثُمَّ  أُمَّ

 ِمنْ  َعَليُْكمْ  َخِفيَ  َمنْ  إِالَّ : َقالَ  ثُمَّ  يَُقوَلَها، أَنْ  ، صىل الله عليه وسلم،اللهِ  َرُسولُ  َوَهابَ  َشأِْنهِ  ِمنْ  َعَليُْكمْ  َخِفيَ 

 بَلَّْغُت؟ َهلْ  أََال  َطاِفيٌَة، ِعنَبَةٌ  َكأَنََّها اْليُْمنَى َعْ�ِ  أَْعَورُ  َوُهوَ  ِبأَْعَوَر، َليَْس  َربَُّكمْ  أَنَّ  َعَليُْكمْ  يَْخَفى َفَال  َشأِْنهِ 

ُخوا اٍت، ثََالثَ  )،اْشَهدْ  اللُهمَّ (: َفَقالَ  نََعْم،: النََّواِحي ِمنَ  َفَرصَ اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال (: َقالَ  ثُمَّ  َمرَّ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

 )]بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ 

 

: قال شعبة حدثنا الوليد أبو حدثنا[: )6474ح/2518ص/6ج( صحيحه يف البخاريوأخرج اإلمام  *

 يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال(: قال النبي عن عمر بن الله عبد سمع أبيه عن أخربني الله عبد بن واقد

 صحيحه يف البخاري أخرجه)؛ و 4686ح/221ص/4جأبو داود يف سننه (و ]؛ )بعض رقا  بعضكم

 سننه يف النسائيو ]؛ شعبة حدثنا منهال بن حجاج[: )6666ح/2593ص/6ج(

 بن الله عبد بن أحمد أخربنا[: )3590ح/316ص/2ج( الكربى سننه يف)، و 4125ح/126ص/7ج(

: )187ح/417ص/1ج( صحيحه يف حبان ابنو ]؛ شعبة حدثنا قال جعفر بن محمد حدثنا قال الحكم

اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده و ]؛ شعبة حدثنا قاال كث� وابن الوليد أبو حدثنا خليفة أبو أخربنا[
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 عفان [حدثنا: )5809ح/104ص/2ج]، و(شعبة حدثنا الرحمن عبد [حدثنا: )5604ح/87ص/2ج

 ]؛ شعبة حدثنا

بن  زيد بن محمد بن واقدوإنما هو  يف أسماء الرجال، من أوهام شعبة )الله عبد بن واقد(: قوله: قلت

 )5814/ح2282/ص5ج( صحيحه يف البخاري أخرجهفقد : عبد الله بن عمر، أخو زيد وعاصم وعمر

 محمد بن واقد عن شعبة حدثنا الحارث بن خالد حدثنا الوهاب عبد بن الله عبد حدثنا[: عىل الصحيح

 ويحكم أو ويلكم قال ، صىل الله عليه وسلم،النبي عن عنهما الله ريض عمر بن عن أبي سمعت زيد بن

 شعبة عن النرض وقال بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال: هو شك شعبة قال

: )66ح/82ص/1ج( صحيحه يف مسلم أخرجه؛ ]ويحكم أو ويلكم أبيه عن محمد بن عمر وقال ويحكم

، النبي عن عمر بن عن أبيه عن محمد بن واقد عن شعبة حدثنا أبي حدثنا معاذ بن الله عبيد وحدثنا[

 ]بمثله صىل الله عليه وسلم،

 

 عبد بن محمد حدثني[: عن غ� شعبة )6403ح/2491ص/6ج( صحيحه يف البخاريوأخرج اإلمام  *

 رسول قال الله عبد قال أبي سمعت محمد بن واقد عن محمد بن عاصم حدثنا عيل بن عاصم حدثنا الله

 أعظم تعلمونه بلد أي أال قال هذا شهرنا اال قالوا حرمة أعظم تعلمونه شهر أي أال الوداع حجة يف الله

 عليكم حرم قد فإن قال هذا يومنا أال قالوا حرمة أعظم تعلمونه يوم أي أال قال هذا بلدنا أال قالوا حرمة

 ثالثا بلغت هل أال هذا شهركم يف هذا بلدكم يف هذا يومكم كحرمة بحقها إال وأعراضكم وأموالكم دماءكم

 ؛]بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعن ال ويلكم أو ويحكم قال نعم أال يجيبونه ذلك كل

أبو يعىل يف مسنده و )؛ 2036ح/230ص/1ج(اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده و 

؛ ]محمد بن عاصم حدثنا داود أبو حدثنا الدورقي إبراهيم بن أحمد حدثنا[: )5592ح/442ص/9ج(

 بن عاصم حدثنا عيل بن عاصم حدثنا[: )776ح/775ص/2ج( )الزوائد( مسنده يف الهيثمي/الحارثو 

 أنبأ الحافظ الله عبد أبو وأخربنا[: )11274ح/92ص/6ج( الكربى سننه يف البيهقيو ؛ بتمامه] محمد

 فذكره عيل بن عاصم حدثنا السدويس حفص بن عمر بكر أبو حدثنا الثقفي يعقوب بن أحمد سعيد أبو

 من فيه وزاد هذا يومنا أال هذا بلدنا أال هذا شهرنا أال وقال يوم أي أال بلد أي اال قال أنه إال نحوه بإسناده

 بعض رقاب بعضكم يرضب كفارا بعدي ترجعوا ال ويلكم أو ويحكم وقال آخره يف وزاد هذا شهركم

 ]عيل بن عاصم عن الله عبد بن محمد عن الصحيح يف البخاري رواه

 

 : إذمً صحيح غاية يف ملصحة، وله طرق أخرى عاد ملله بن عمرفحديث 

ثَنَا: )12/416/13534( للطرباني الكب� العجمفقد جاء يف  *  بْنُ  أَْحَمدُ  حدثنا َزَكِريَّا، بْنُ  اْلَقاِسمُ  [َحدَّ

، َسيَّارٍ  َس  َعنْ  َحْمَزَة، أَِبي َعنْ  ُعثَْماَن، بْنُ  َعبَْدانُ  حدثنا اْلَمْرَوِزيُّ انَ  بْنِ  أَْرشَ ، َحسَّ  َعنِ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  اْألََسِديِّ

ةِ  ِيف  َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللهِ  َرُسولَ  أَنَّ  ُعَمرَ  ابْنِ  اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال «: اْلَوَداعِ  َحجَّ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

ُس [(: )6/81/6819( حبان البن الثقات؛ وهو يف ]»بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  : )األََسِديُّ  َكيَْسانَ  بْنُ  أَْرشَ
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ةِ  ِيف  َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولَ  أَنّ  ُعَمرَ  بن َعن ُمَجاِهد َعن يْروى  تَْرِجُعوم َال (: اْلَوَداعِ  َحجَّ

اًرم بَْعِدي ثَنَا )،بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ ثَنَا ُسْفيَانَ  بْنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ ثَنَا َسيَّارٍ  بْنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  َحدَّ

َس  َعنْ  َحْمَزةَ  أَِبي َعنْ  َعبَْدانُ   ]كيَسان بن أَْرشَ

دِ  بْنُ  َحْمَزةُ  أَْحَمدَ  أَبُو أَْخَربَنَا[: )35/26ص: ( األول الجزء - برشان ابن أمايلويف  *  بْنِ  اْلَعبَّاِس  بْنِ  ُمَحمَّ

،اْلِكَالب َعبَّادِ  بْنُ  يَْعَىل  حدثنا اْلَوِليِد، بْنُ  أَْحَمدُ  حدثنا اْلَحاِرِث، بْنِ  اْلَفْضلِ   بْنِ  َجبََلةَ  َعنْ  ُشْعبَُة، حدثنا يُّ

ةِ  ِيف  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : يَُقولُ  ُعَمَر، ابْنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُسَحيٍْم، : يَُقولُ  اْلَوَداعِ  َحجَّ

اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال  َويَْحُكْم،«  ]»بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

 عمرو أبو الديني، حكيم بن إبراهيم بن محمد بن حمدأل  امرأ الله نرض حديث جزءوجاء يف  *

ك بابن العروف األصبهاني، ثَنَا[: )36/22ص: ( ،)هـ333: التوىف( َممَّ  اْلِهِسنَْجاِنيُّ  اْلَحَسنِ  بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ

ثَنَا ثَنَا َسِعيدٍ  بْنِ  َشِبيِب  بْنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  ْبنَ  َسْعدَ  ُعَمرَ  بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َلِقيَ : َقالَ  ِشَهاٍب  ابْنِ  َعنِ  يُونَُس  َعنْ  أَِبي َحدَّ

اٍص  أَِبي ةِ  إَِىل  تََرى أََال  ،إِْسَحاَق  أَبَا يَا: َفَقالَ  ،َوقَّ دٍ  أُمَّ ، صىل الله اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ؛بَْعدُ  َكَفُروا َكيْفَ  ُمَحمَّ

ةِ  ِيف  يَُقولُ  عليه وسلم، اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال : بَلَّْغتُ  َهلْ  اللَُّهمَّ «: اْلَوَداعِ  َحجَّ  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

؛ فإن ثبت هذا ]؛ وهذا منقطع، ال ندري ممن أخذه الزهريُمْصِفَحةٍ  َغْ�َ  ِبَها يَتََضاَربُونَ  َوَهُاَالءِ  »بَْعٍض 

ً  عمر بن الخطاب عبد الله بنأن فهو دليل عىل  ً من جملة يرى أن التقاتل بالسيف كفرا ، فليس هو إذا

  وسعد بن أبي وقاص لم يعرتض عليه فيما يبدو.، (كفر دون كفر): القائل�

 

 نفيع بن ملحارث ملثقفي بكرةحديث أبي  |

 أبو حدثنا محمد بن الله عبد حدثني[: )1654/ح620/ص2ج( صحيحه يف البخاريوأخرج اإلمام  *

 أفضل ورجل( بكرة أبي عن بكرة أبي بن الرحمن عبد أخربني قال س�ين بن محمد عن قرة حدثنا عامر

، صىل الله النبي خطبنا قال عنه الله ريض )بكرة أبي عن الرحمن عبد بن حميد: الرحمن عبد من نفيس يف

 سيسميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله الله قلنا هذا يوم أي أتدرون قال النحر يوم عليه وسلم،

 أنه ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله الله قلنا هذا شهر أي قال بىل قلنا النحر يوم أليس قال اسمه بغ�

 حتى فسكت أعلم ورسوله الله قلنا هذا بلد أي قال بىل قلنا الحجة ذو أليس فقال اسمه بغ� سيسميه

 حرام عليكم وأموالكم دماءكم فإن قال بىل قلنا الحرام بالبلدة أليست قال اسمه بغ� سيسميه أنه ظننا

 اللهم قال نعم قالوا بلغت هل أال ربكم تلقون يوم إىل هذا بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة

 بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم فال سامع من أوعى مبلغ فرب الغائب الشاهد فليبلغ اشهد

 ؛20516ح/49ص/5جأخرجه هكذا اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده و ]؛ بعض رقا 

 حدثنا يحيى حدثنا مسدد حدثنا[: )6667ح/2594ص/6ج( صحيحه يف البخارياإلمام  هوأخرج *

 يف أفضل هو آخر رجل وعن( بكرة أبي عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عن س�ين بن حدثنا خالد بن قرة

 يوم أي تدرون أال فقال الناس خطب الله رسول أن بكرة أبي عن )بكرة أبي بن الرحمن عبد من نفيس

 يا بىل قلنا النحر بيوم أليس فقال اسمه بغ� سيسميه أنه ظننا حتى قال أعلم ورسوله الله قالوا هذا
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 وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن قال الله رسول يا بىل قلنا بالبلدة أليست هذا بلد أي قال الله رسول

 اللهم قال نعم قلنا بلغت هل أال هذا بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأبشاركم

 بعدي ترجعوم ال: قال كذلك فكان له أوعى هو من يبلغه مبلغ رب فإنه الغائب الشاهد فليبلغ اشهد

 قدامة بن جارية حرقه ح� الحرضمي بن حرق يوم كان فلما ؛بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم

 قال أنه بكرة أبي عن أمي فحدثتني الرحمن عبد قال يراك بكرة أبو هذا فقالوا بكرة أبي عىل أرشفوا قال

 [حدثنا: )20423ح/39ص/5جاإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده و ]؛ بقصبة بهشت ما عيل دخلوا لو

 محمد بن عيل أخربنا[: )9396ح/140ص/5ج الكربى سننه يف البيهقيو ]؛ قرة حدثنا سعيد بن يحيى

 محمد بن اللك وعبد العوام أبي بن أحمد بن محمد حدثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل برشان بن

 الحس� أبو أخربنا[: )15626ح/20ص/8ج الكربى سننه يف البيهقيو ]؛قرة حدثنا عامر أبو حدثنا قاال

 عبد حدثنا الفقيه الحسن بن سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ ببغداد برشان بن الله عبد بن محمد بن عيل

 بن الله عبد حدثنا سلمان بن أحمد وأخربني قال(ح)  قرة حدثنا العقدي عامر أبو حدثنا محمد بن اللك

  ،]قرة حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا حنبل بن أحمد

ثَنَا[: ])9/86/3617ْ( الزخار البحر[ البزار مسندوهو يف  *  ْبنُ  يَْحيَى حدثنا: َقالَ  َحِكيٍم، بْنُ  يَْحيَى َحدَّ

ةُ  حدثنا: َقالَ  اْلَقطَّاُن، َسِعيدٍ  ْحَمنِ  َعبْدِ  َعنْ  ِسِ�يَن، ابْنُ  حدثنا: َقالَ  َخاِلٍد، بْنُ  ُقرَّ  َوَعنْ  بَْكَرَة، أَِبي بْنِ  الرَّ

ْحَمنِ  َعبْدِ  ِمنْ  نَْفِسهِ  ِيف  أَْفَضلُ  ُهوَ  آَخرَ  َرُجٍل، ، اللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ  َعنْهُ  اللَّهُ  َرِيضَ  َبْكَرةَ  أَِبي َعنْ  بَْكَرَة، أَِبي بْنِ  الرَّ

َّا َحتَّى أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ : َقالُوا يَْوٍم؟ أَيُّ  أَتَْدُرونَ (: َفَقالَ  ِبِمنًى، النَّاَس  َخَطبَ  صىل الله عليه وسلم،  أَنَّهُ  َظنَن

يهِ   اللَّهُ : ُقْلنَا َهذَا؟ بََلدٍ  َفأَيُّ  َقالَ  اللَِّه، َرُسولَ  يَا بََىل،: ُقلْنَا »النَّْحِر؟ يَْومَ  أََليَْس «: َقالَ  اْسِمِه، ِبَغْ�ِ  َسيَُسمِّ

َّا َحتَّى َفَسَكتَ : َقالَ  أَْعَلُم، َوَرُسولُهُ  يهِ  أَنَّهُ  َظنَن  َرُسولَ  يَا بََىل : ُقْلنَا »ِباْلبَْلَدِة؟ أََليَْس «: َقالَ  اْسِمِه، ِبَغْ�ِ  َسيَُسمِّ

، َهذَا بََلِدُكمْ  ِيف  َهذَا َشْهِرُكمْ  ِيف  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َحَرامٌ  َعَليُْكمْ  َوأَْعَراَضُكمْ  َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  َفِإنَّ : َقالَ  اللَِّه،

اِهدُ  ِليُبَلِّغِ «: َقالَ  اْشَهْد، اللَُّهمَّ (: َقالَ  نََعْم،: ُقْلنَا( بََلْغُت؟ َهلْ  أََال   َمنْ  يُبَلُِّغهُ  ُمبَلِّغٍ  ُربَّ  َفِإنَّهُ  اْلَغاِئبَ  ِمنُْكمُ  الشَّ

اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال  ِمنُْه، أَْوَعى ُهوَ  ا ؛»بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ  ابْنُ  ُحِرَق  يَْومَ  َكانَ  َفَلمَّ

ِميِّ  ُفوا: َقالَ  ُقَداَمَة، ْبنُ  َجاِريَةُ  َحَرَقهُ  ِح�َ  اْلَحْرضَ  بَْكَرَة، أَبُو َهذَا: َفَقالُوا َلهُ  َحاِئٍط  ِيف  َوُهوَ  بَْكَرةَ  أَِبي َعَىل  أَْرشَ

ْحَمنِ  َعبْدُ  َقالَ  ثَتِْني: الرَّ ي َفَحدَّ ]، وقال ِبَقَصبَةٍ  إَِليِْهمْ  بََهْشتُ  َما َعَيلَّ  َدَخلُوا لَوْ : َقالَ  أَنَّهُ  بَْكَرةَ  أَِبي َعنْ  أُمِّ

ةُ  إِالَّ  اللَّْفِظ  ِبَهذَا َرَواهُ  نَْعَلمُ  َال  اْلَحِديثُ  َوَهذَا(: البزار دٍ  َعنْ  ُقرَّ  )ُمَحمَّ

ثَنَا[: )212/833ص: ( الجارود البن النتقىوهو يف  * دُ  َحدَّ  َعاِمرٍ  أَبُو حدثنا: َقالَ  يَْحيَى، بْنُ  ُمَحمَّ

، ةُ  حدثنا: َقالَ  اْلَعَقِديُّ دٍ  َعنْ  َخاِلٍد، ابْنَ  يَْعِني ُقرَّ َ : َقالَ  ِسِ�يَن، ابْنُ  ُهوَ  ُمَحمَّ ْحَمنِ  َعبْدُ  نِيخرب أ  أَِبي بْنُ  الرَّ

: ُقْلنَا »َهذَا؟ يَْومٍ  أَيُّ «: َفَقالَ  النَّْحرِ  يَْومَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولُ  َخَطبَنَا: َقالَ  َعنُْه، اللَّهُ  َرِيضَ  بَْكَرةَ 

َّا َحتَّى َفَسَكتَ : َقالَ  أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  يهِ  أَنَّهُ  َظنَن  بََىل : ُقْلنَا »النَّْحِر؟ يَْومُ  أََليَْس «: َقالَ  ثُمَّ  اْسِمِه، ِبَغْ�ِ  َسيَُسمِّ

َّا َحتَّى َفَسَكتَ : َقالَ  أَْعَلُم، َوَرُسولُهُ  اللَّهُ : ُقلْنَا »َهذَا؟ َشْهرٍ  َفأَيُّ «: َقالَ  يهِ  أَنَّهُ  َظنَن : َقالَ  ثُمَّ  اْسِمِه، ِبَغْ�ِ  َسيَُسمِّ

ِة؟ ذَا أََليَْس « َّا َحتَّى َفَسَكتَ : َقالَ  أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ : ُقْلنَا »َهذَا؟ بََلدٍ  أَيُّ «: َقالَ  بََىل : ُقْلنَا »اْلِحجَّ  أَنَّهُ  َظنَن

يهِ  مَ  اللَّهَ  َفِإنَّ «: َقالَ  بََىل،: ُقْلنَا »ِباْلبَْلَدِة؟ أََليَْستْ «: َقالَ  ثُمَّ  اْسِمِه، ِبَغْ�ِ  َسيَُسمِّ  َوأَْمَواَلُكْم، ِدَماَءُكمْ  َعَليُْكمْ  َحرَّ



 باا  ملسلم فسوق وقتاله كفر
 

18 
 

ُت؟ َهلْ  أََال  َربَُّكْم، تَْلَقْونَ  يَْومِ  إَِىل  َهذَا بََلِدُكمْ  ِيف  َهذَا َشْهِرُكمْ  ِيف  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  " : َقالَ  نََعمْ : َقالُوا »بََلغَّ

اِهدُ  ِليُبَلِّغِ  اْشَهْد، اللَُّهمَّ  اًرم بَْعِدي تَْرِجُعنَّ  َال  أََال  َساِمٍع، ِمنْ  أَْوَعى ُمبَلَّغٍ  َفُربَّ  اْلَغاِئَب، الشَّ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

 ]بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ 

 

ً 20479ح/45ص/5جأحمد بن حنبل يف مسنده (وأخرج اإلمام  * ً مخترصا  عفان [حدثنا: ) شاهدا

 ال: قال ، صىل الله عليه وسلم،النبي أن بكرة أبي عن ومحمد الحسن عن يونس عن سلمة بن حماد حدثنا

ثَنَا[: )23/40ص: ( الطاهر أبي جزءوهو يف ]؛ بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم  َحدَّ

ثَنَا: َقالَ  َزَكِريَّا، ْبنُ  ُموَىس  ثَنَا: َقالَ  َعبَّاٍد، بْنُ  َطالُوتُ  َحدَّ ادُ  َحدَّ  َواْبنِ  اْلَحَسِن، َعنِ  يُونَُس، َعنْ  َسَلَمَة، بْنُ  َحمَّ

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا َال «: َقالَ  عليه وسلم، ، صىل اللهاللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ  ُهَريَْرَة، أَِبي َعنْ  ِسِ�يَن، بُ  ُكفَّ  يَْرضِ

: )؛ قلتبَْكَرةَ  أَِبي أََحاِديثَ  ِيف  ُهَريَْرةَ  أَِبي َعنْ : أَْصِله ِيف  َكذَا(: ]، وقال أبو الطاهر»بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ 

 وهو عن أبي بكرة عىل الصحيح.

األثبات عامة، ومن أثبت الناس يف كل من الحسن وابن س�ين لعل يونس بن عبيد، وهو من الثقات : قلت

خاصة، اكتفي باتصال اإلسناد من طريق الحسن (ألن سماع الحسن من أبي بكرة ثابت معلوم مشهور)، 

فلم يعتني بذكر الواسطة ب� محمد بن س�ين وأبي بكرة، فظهر هذا بصورة اإلرسال، وإن كان يف 

 .من الطريق� حقيقته متصل

 

 شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا[: )1679ح/1306ص/3ج( صحيحه يف مسلمأخرج اإلمام لكن و  *

 عن س�ين بن عن أيوب عن الثقفي الوهاب عبد حدثنا قاال اللفظ يف وتقاربا الحارثي حبيب بن ويحيى

 يوم كهيئته استدار قد الزمان إن قال أنه ، صىل الله عليه وسلم،النبي عن بكرة أبي عن بكرة أبي بن

 الحجة وذو القعدة ذو متواليات ثالثة حرم أربعة منها شهرا عرش اثنا السنة واألرض السماوات الله خلق

 قال أعلم ورسوله الله قلنا هذا شهر أي قال ثم وشعبان جمادى ب� الذي مرض شهر ورجب والحرم

 ورسوله الله قلنا هذا بلد فأي قال بىل قلنا الحجة ذا أليس قال اسمه بغ� سيسميه أنه ظننا حتى فسكت

 الله قلنا هذا يوم فأي قال بىل قلنا البلدة أليس قال اسمه بغ� سيسميه أنه ظننا حتى فسكت قال أعلم

 الله رسول يا بىل قلنا النحر يوم أليس قال اسمه بغ� سيسميه أنه ظننا حتى فسكت قال أعلم ورسوله

 بلدكم يف هذا يومكم كحرمة عليكم حرام وأعراضكم قال وأحسبه محمد قال وأموالكم دماءكم فإن قال

 يرضب ضالال أو كفارم بعدي ترجعن فال ؛أعمالكم عن فيسألكم ربكم وستلقون هذا شهركم يف هذا

 سمعه من بعض من له أوعى يكون يبلغه من بعض فلعل الغائب الشاهد ليبلغ أال بعض رقاب بعضكم

 ]بعدي ترجعوا فال بكر أبي رواية ويف مرض ورجب روايته يف حبيب بن قال بلغت هل أال قال ثم

)، وسياق الحديث هكذا مع عدم ذكر حميد بن عبد الرحمن، وحذف ضالال أو كفارم(: كذا بالشك: قلت

قصة تحريق الحرضمي يدل عىل أن أيوب، عىل جاللته وإتقانه، لم يتقن هذا كما أتقنه أبو خالد قرة بن 

خالد السدويس؛ وهو، أي قرة بن خالد، عىل كل حال من أثبت وأتقن الشيوخ البرصي� بشهادة اإلمام 
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(ضالالً). : طان، فليس هو بدون أيوب. وقد جاءت أكثر الطرق عن أيوب بلفظةيحيى بن سعيد الق

ً من أقوال الخوارج، ألن غ� عبد الوهاب  والغالب عىل ظني أن ذلك من أيوب رواية بالعنى، أو تخوفا

 : الثقفي رواه كذلك

 حدثنا الثنى بن محمد حدثني[: )4144ح/1600ص/4ج( صحيحه يف البخاريأخرج اإلمام فقد  *

 استدار قد الزمان قال النبي عن بكرة أبي عن بكرة أبي بن عن محمد عن أيوب حدثنا الوهاب عبد

 القعدة ذو متواليات ثالثة حرم أربعة منها شهرا عرش اثنا السنة واألرض السماوات خلق يوم كهيئته

 فسكت أعلم ورسوله الله قلنا هذا شهر أي وشعبان جمادى ب� الذي مرض ورجب والحرم الحجة وذو

 أعلم ورسوله الله قلنا هذا بلد فأي قال بىل قلنا الحجة ذا أليس قال اسمه بغ� سيسميه أنه ظننا حتى

 ورسوله الله قلنا هذا يوم فأي قال بىل قلنا البلدة أليس قال اسمه بغ� سيسميه أنه ظننا حتى فسكت

 وأموالكم دماءكم فإن قال بىل قلنا النحر يوم أليس قال اسمه بغ� سيسميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم

 هذا شهركم يف هذا بلدكم يف هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم قال وأحسبه محمد قال

 أال بعض رقا  بعضكم يرض  ضالال بعدي ترجعوم فال أال أعمالكم عن فسيسألكم ربكم وستلقون

 ذكره إذا محمد فكان سمعه من بعض من له أوعى يكون أن يبلغه من بعض فلعل الغائب الشاهد ليبلغ

)؛ 7009ح/2711ص/6ج( صحيحه يف البخاريو ]؛ مرت� بلغت هل أال قال ثم محمد صدق يقول

 حدثنا الوهاب عبد حدثنا سالم بن محمد حدثنا[: )5230ح/2111ص/5ج( صحيحه يف البخاريو 

 القطان الله عبد بن الحس� أخربنا[: )5973ح/312ص/13ج( صحيحه يف حبان ابنو بنحوه]؛  أيوب

 صحيحه يف حبان ابنو بنحوه]؛  أيوب حدثناالثقفي  الوهاب عبد حدثنا هانئ بن الله عبد حدثنا

 عنالثقفي  الوهاب عبد حدثنا شيبة أبى بن بكر أبو حدثنا يعىل أبو أخربنا[: )5974ح/314ص/13ج(

 عمرو أبي بن سعيد أبو أخربنا[: )9554ح/166ص/5ج( الكربى سننه يف البيهقيو بنحوه]؛  أيوب

 وأخربنا(ح)  الثقفي الوهاب عبد بذلك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو حدثنا

 بن بكر أبو أنبأ سفيان بن الحسن أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخربني له واللفظ الحافظ الله عبد أبو

 ]؛ وغ�هم.أيوب عن الثقفي الوهاب عبد حدثنا شيبة أبي

: ) من طريق إسماعيل بن علية20402ح/37ص/5جأحمد بن حنبل يف مسنده ( اإلمام هأخرجو  *

 خطب ، صىل الله عليه وسلم،النبي أن بكرة أبي عن س�ين بن محمد عن أيوب أخربنا إسماعيل [حدثنا

 شهرا عرش اثنا السنة واألرض السماوات الله خلق يوم كهيئة استدار قد الزمان إن إال فقال حجته يف

 وشعبان جمادى ب� الذي مرض ورجب والحرم الحجة وذو القعدة ذو متواليات ثالث حرم أربعة منها

 يوم أليس قال اسمه بغ� سيسميه إنه ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله الله قلنا هذا يوم أي أال قال ثم

 فقال اسمه بغ� سيسميه إنه ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله الله قلنا هذا شهر أي قال ثم بىل قلنا النحر

 بغ� سيسميه إنه ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله الله قلنا هذا بلد أي قال ثم بىل قلنا الحجة ذا أليس

 حرام عليكم وأعراضكم قال وأحسبه قال وأموالكم دماءكم فإن قال بىل قلنا البلدة أليست قال اسمه

 ترجعوم ال أال أعمالكم عن فيسألكم ربكم وستلقون هذا بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة
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 يبلغه من فلعل منكم الغائب الشاهد ليبلغ أال بلغت هل أال بعض رقا  بعضكم يرض  ضالال بعدي

 من له أوعى بلغه من بعض كان قد قال ذاك كان وقد محمد قال يسمعه من بعض من له أوعى يكون

 ]سمعه من بعض

 

ثَنَا[: من طريق عبد الوهاب )3/100/1890( للفاكهي مكة أخبار ولكن جاء يف * دُ  َحدَّ  أَِبي ْبنُ  ُمَحمَّ

اِب، َعبْدُ  حدثنا: َقاَال  َحَسٍن، بْنُ  َوُحَسْ�ُ  ُعَمَر،  أَِبيِه، َعنْ  بَْكَرَة، أَِبي ابْنِ  َعنِ  ِسِ�يَن، ابْنِ  َعنِ  أَيُّوَب، َعنْ  اْلَوهَّ

: َقالَ  أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللهُ : َقالُوا )،َهذَا؟ َشْهرٍ  أَيُّ (: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  َعنِ  َعنُْه، اللهُ  َرِيضَ 

يهِ  أَنَّهُ  َظنَنْتُ  َحتَّى ، صىل الله عليه وسلم،َفَسَكتَ  ِة؟ ذَا أََليَْس (: َقالَ  اْسِمهِ  ِبَغْ�ِ  َسيَُسمِّ  بََىل : َقالُوا )،اْلِحجَّ

َّا َحتَّى أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللهُ : ُقْلنَا )،َهذَا؟ بََلدٍ  أَيُّ (صىل الله عليه وسلم:  ،َقالَ   ، صىل الله عليه وسلم،أَنَّهُ  َظنَن

يهِ   )،َهذَا؟ يَْومٍ  َفأَيُّ (صىل الله عليه وسلم:  ،َقالَ  بََىل : ُقْلنَا )،اْلَحَراَم؟ اْلبََلدَ  أََليَْس (: َفَقالَ  اْسِمِه، ِبَغْ�ِ  َسيَُسمِّ

َّا َحتَّى ، صىل الله عليه وسلم،َفَسَكتَ  أَْعَلُم، َوَرُسولُهُ  اللهُ : ُقْلنَا يهِ  أَنَّهُ  َظنَن  أََليَْس (: َفَقالَ  اْسِمِه، ِبَغْ�ِ  َسيَُسمِّ

دٌ  َقالَ ( َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  َفِإنَّ ( ، صىل الله عليه وسلم،َقالَ  اللهِ  َرُسولَ  يَا بََىل : ُقْلنَا )،النَّْحِر؟ يَْومَ   َوأَُراهُ : ُمَحمَّ

 َفيَْسأَلُُكمْ  َربَُّكْم، َوَستَْلَقْونَ  َهذَا، َشْهِرُكمْ  ِيف  َهذَا بََلِدُكمْ  ِيف  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َحَرامٌ  َعَليُْكمْ  )َوأَْعَراَضُكمْ : َقالَ 

اًرم بَْعِدي تَْرِجُعنَّ  َفَال  أَْعَماِلُكْم، َعنْ  اِهدُ  ِليُبَلِّغِ  أََال  ،بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ  َفَلَعلَّ  اْلَغاِئَب، الشَّ

دٌ  َفَكانَ (: َقالَ  )،يَْسَمُعهُ  َمنْ  َبْعِض  ِمنْ  أَْوَعى يَبْلُُغهُ  َمنْ  ، صىل الله اللهِ  َرُسولُ  َصَدَق : يَُقولُ  ذََكَرهُ  إِذَا ُمَحمَّ

 )]بَلَّْغُت؟ َهلْ  أََال  بَلَّْغُت؟ َهلْ  أََال : َقالَ  ثُمَّ  ذَِلَك، َكانَ  َقدْ  عليه وسلم،

 بن بكر أبو حدثنا[: )1565ح/209ص/3جابن أبي عاصم يف اححاد والثاني (اإلمام  هأخرجكذلك و  *

 عن عنه الله ريض أبيه عن بكرة أبي بن عن س�ين بن عن أيوب عن الثقفي الوهاب عبد حدثنا شيبة أبي

 واألرض السماوات تعاىل الله خلق يوم كهيئته استدار قد الزمان إن قال عليه وسلم،، صىل الله النبي

 مرض شهر ورجب والحرم الحجة وذو القعدة ذو متواليات ثالثة حرم أربعة منها شهرا عرش اثنا السنة

 سيسميه أنه ظننا حتى فسكت قال أعلم ورسوله الله قلنا هذا شهر أي وقال وشعبان جمادى ب� الذي

 حتى فسكت قال أعلم ورسوله الله قلنا هذا بلد فأي قال بىل قلنا الحرام الشهر أليس قال اسمه بغ�

 قال أعلم ورسوله الله قلنا هذا يوم فأي قال بىل قلنا الحرام البلد أليس قال اسمه بغ� سيسميه أنه ظننا

 عليكم وأموالكم دماءكم فإن قال بىل قلنا النحر يوم أليس قال اسمه بغ� سيسميه أنه ظننا حتى فسكت

 وال أعمالكم عن فيسألكم وجل عز ربكم وستلقون هذا شهركم يف هذا بلدكم يف هذا يومكم كحرمة حرام

 يبلغه من بعض فلعل الغائب الشاهد فليبلغ أال بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم

 ]بلغت هل أال قال ثم سمعه من بعض من له أوعى يكون

ثَنَا[: من طريق معمر ])9/86/3616( الزخار البحر[ البزار مسندوجاء يف  *  َشِبيٍب، ْبنُ  َسَلَمةُ  َحدَّ

، بْنُ  َواْلُحَسْ�ُ  اِق، َعبْدُ  حدثنا: َقالُوا ِلَسَلَمةَ  َواللَّْفُظ، َمنُْصوٍر، بْنُ  َوأَْحَمدُ  َمْهِديٍّ زَّ  َعنْ  َمْعَمٌر، أخربنا: َقالَ  الرَّ

ْحَمنِ  َعبْدِ  َعنْ  ِسِ�يَن، اْبنِ  َعنِ  أَيُّوَب، ، صىل اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعنُْه، اللَُّه، َرِيضَ  أَِبيهِ  َعنْ  بَْكَرَة، أَِبي ْبنِ  الرَّ

ةِ  ِيف  يَْخُطبُ  َوُهوَ  الله عليه وسلم، اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال «: اْلَوَداعِ  َحجَّ  ،بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ
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بْحَ  َصىلَّ  َوَمنْ  ةِ  ِيف  َفُهوَ  الصُّ اِهدُ  ِليُبَلِّغِ  َوْجِهِه، َعَىل  النَّارِ  ِيف  اللَّهُ  أََكبَّهُ  اللَّهَ  أَْخَفرَ  َمنْ  اللَِّه، ِذمَّ  َفَلَعلَّهُ  اْلَغاِئبَ  الشَّ

نْ  أَْحَفظُ  ُهمْ  َقْومٌ  يُبَلَِّغهُ  أَنْ   ِمنْ  إِالَّ  َبْكَرةَ  أَِبي َعنْ  يُْرَوى نَْعَلُمهُ  َال  اْلَحِديثُ  َوَهذَا(: ]، وقال البزار»َسِمَعهُ  ِممَّ

اِق، َعبْدِ  َغْ�ُ  َرَواهُ  أََحًدا أَنَّ  نَْعَلمُ  َوَال  اْلَوْجِه، َهذَا زَّ  ِمنْ  أَْعَىل  ُطُرقٍ  ِمنْ  اْلَكَالمِ  َهذَا نَْحوُ  ُرِويَ  َوَقدْ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

 ).بَْكَرةَ  أَبُو َرَواهُ 

ثَنَا[: )39/39ص: ( الذهيل يحيى بن محمد جزءوهو يف  * اِق، َعبْدُ  َحدَّ زَّ  ابْنِ  َعنِ  أَيُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

ْحَمنِ  َعبْدِ  َعنْ  ِسِ�يَن، ةِ  ِيف  َقالَ  َحِسبْتُهُ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيَّ  أَنَّ  أَِبيِه، َعنْ  بَْكَرَة، أَِبي بْنِ  الرَّ  َحجَّ

اًرم، بَْعِدي تَْرِجُعونَ  أُْلِفيَنَُّكمْ  ال«: َفَقالَ  اْلَوَداِع، بْحَ  َصىلَّ  َوَمنْ  ،بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ  الصُّ

ةِ  ِيف  َفُهوَ  ِتِه، ِيف  اللَّه أَْخَفرَ  َوَمنْ  اللَِّه، ِذمَّ  ُمبَلَّغٍ  َفُربَّ  َغاِئبَُكمْ  َشاِهُدُكمْ  ِليُبَلِّغْ  َوْجِهِه، َعَىل  النَّارِ  ِيف  اللَّهُ  َكبَّهُ  ِذمَّ

 ]»َساِمعٍ  ِمنْ  َلهُ  أَْحَفظُ 

 حدثنا البغدادي يحيى بن حاتم حدثنا[: )427ح/261ص/1ج( الصغ� معجمه يف الطربانيأخرج و  *

 عبد عن س�ين بن محمد عن السختياني أيوب ناثحد سعيد بن الوارث عبد حدثنا الجحدري كامل أبو

 يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال(: قال ، صىل الله عليه وسلم،النبي أن أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن

 ومعمر الثقفي الوهاب وعبد الوارث عبد إال محمد عن أيوب عن يروه لم(: )]، وقالبعض رقا  بعضكم

 بن حاتم]، ولكن الرحمن عبد يذكروا ولم بكرة أبي عن محمد عن أيوب عن جماعة ورواه ؛راشد بن

 . ، والظاهر أنه حفظ ها هنايف حكم الجهول البغدادي يحيى

 

ثَنَا[: )963ح/293ص/1ج( األوسط معجمه يف الطربانيأخرج اإلمام  ولكن *  بْنُ  أَْحَمدُ : ((هو أَْحَمدُ  َحدَّ

ثَنَا َعْمٌرو (هو: )) َقالَ ثقةاْلَخيَّاُط،  اْلَمْقِدِيسُّ  َمْسُعودٍ  ٍد، َعْن : ) َقالَ بُْن أَِبي َسَلَمةَ : َحدَّ ثَنَا ُزَهْ�ُ ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

دَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َساِلٍم اْلَخيَّاِط  ُث، ،ِسِ�ينَ  بْنَ  ُمَحمَّ ، صىل الله عليه اللَّهِ  َرُسولُ  َخَطبَنَا: َقالَ  بَْكَرةَ  أبي َعنْ  يَُحدِّ

َّا َحتَّى َفَسَكتْنَا »َهذَا؟ يَْومٍ  أَيُّ «: ُخْطبَِتهِ  ِيف  َفَقالَ  ِبِمنًى، وسلم، يَهُ  أَنْ  يُِريدُ  أَنَّهُ  َظنَن : َفَقالَ  اْسِمِه، ِسَوى يَُسمِّ

َّا َحتَّى َفَسَكتْنَا »َهذَا؟ َشْهرٍ  فأي«: َقالَ . بََىل : ُقْلنَا »النَّْحِر؟ يَْومُ  َهذَا أََليَْس « يَهُ  أَنْ  يُِريدُ  أَنَّهُ  َظنَن  ِسَوى يَُسمِّ

ِة؟ ذَا َهذَا أَلَيَْس «: َقالَ  اْسِمهِ  َّا َحتَّى َفَسَكتْنَا »َهذَا؟ بََلدٍ  أَيُّ «: َقالَ . بََىل : ُقْلنَا »اْلِحجَّ يَهُ  أَنْ  يُِريدُ  أَنَّهُ  َظنَن  يَُسمِّ

 َحَرامٌ  َعَليُْكمْ  َوأَْعَراَضُكمْ  َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  َفِإنَّ «: َقالَ . بََىل : ُقْلنَا »اْلَحَراَم؟ اْلبََلدَ  أََليَْس «: َقالَ  اْسِمهِ  ِسَوى

اِهدُ  َفْليُبَلِّغِ . َهذَا بََلِدُكمْ  ِيف  َهذَا، َشْهِرُكمْ  ِيف  َهذَا، يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ   ُهوَ  َمنْ  ذلك يُبَلِّغَ  أَنْ  َعَىس  َفِإنَّهُ  اْلَغاِئَب، الشَّ

ًال  بَْعِدي تَْرِجُعوم َفَال  أََال  ِمنُْه، َلهُ  أَْحَفظُ  أَوْ  ِمنُْه، َلهُ  أَْوَعى : ]؛ قلت»بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُضالَّ

ًال (: وليس هذا اإلسناد بالذي تثبت به نسبة لفظة  ) البن س�ين.ُضالَّ

 ترجعوم ال(: بغض النظر عن أصل اضطراب اللفظ، فالواجب القطع بأن اللفظ الصحيح هو: قلت

 )، والله أعلم وأحكم.بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي
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 عاد ملله بن مسعودحديث  |

 بن وهب [حدثنا: ) بإسناد صحيح3815ح/402ص/1جأحمد بن حنبل يف مسنده (أخرج اإلمام  *

، النبي أن أبيه عن الله عبد بن الرحمن عبد عن يحدث عم� بن اللك عبد سمعت قال أبي حدثنا جرير

 ]بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال: قال صىل الله عليه وسلم،

ثَنَا[: ])5/386/2020( الزخار البحر[ البزار مسندوهو يف  * دُ  َحدَّ  َوْهبُ  حدثنا: َقالَ  اْلُمثَنَّى، ْبنُ  ُمَحمَّ

ُث، ُعَمْ�ٍ  بْنَ  اْلَمِلكِ  َعبْدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  أَِبي، حدثنا: َقالَ  َجِريٍر، بْنُ  ْحَمنِ  َعبْدِ  َعنْ  يَُحدِّ  َعنْ  اللَِّه، َعبْدِ  بْنِ  الرَّ

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا َال «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  َعنِ  أَِبيِه، بُ  ُكفَّ وقال  ،]»بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

ْسنَادِ  ِبَهذَا إِالَّ  اللَّهِ  َعبْدِ  َعنْ  نَْحَفُظهُ  َال  اْلَحِديثُ  َوَهذَا(: البزار  : قوة بل له طريق ثانية، يزداد بها: )؛ قلتاْإلِ

 

 الكربى سننه يفو )، 4127ح/127ص/7ج( سننه يف النسائيأخرجه اإلمام قد و  *

 حدثنا قال يونس بن أحمد حدثنا قال يعقوب بن إبراهيم أخربنا[: بلفظ أتم )3592ح/317ص/2ج(

 ترجعوم ال(: الله رسول قال: قال الله عبد عن مرسوق عن مسلم عن األعمش عن عياش بن بكر أبو

أخرجه و )]؛ أخيه بجريرة وال هأبي بجريرة الرجل ياخذ وال ؛بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي

ً 10301ح/155ص/10ج( الكب� معجمه يف الطرباني  بن ومحمد العزيز عبد بن عيل حدثنا[: ) مخترصا

 أبي مسلم عن األعمش عن عياش بن بكر أبو حدثنا يونس بن أحمد حدثنا قاال الحرضمي الله عبد

 بعدي ترجعوا ال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال مسعود بن الله عبد عن مرسوق عن الضحى

 ]؛بعض رقاب بعضكم يرضب كفارا

ثَنَا[: ])5/334/1959( الزخار البحر[ البزار مسندوالعجيب أنه قد جاء أيضاً يف   ُموَىس، ْبنُ  يُوُسفُ  َحدَّ

َحى، أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َعيَّاٍش، ْبنُ  بَْكرِ  أَبُو حدثنا: َقالَ  اللَِّه، َعبْدِ  بْنُ  أَْحَمدُ  حدثنا: َقالَ  وٍق، َعنْ  الضُّ  َمْرسُ

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا َال «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  َعنِ  اللَِّه، َعبْدِ  َعنْ  بُ  ُكفَّ  بَْعٍض، ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

ُجلُ  يُْاَخذُ  َوَال  ً يف »أَِخيهِ  ِبَجِريَرةِ  َوَال  أَِبيِه، ِبَجِريَرةِ  الرَّ  الزخار البحر[ البزار مسند]؛ وأيضا

ثَنَاهُ [: ])5/334/1960( ، ُموَىس  بْنُ  ِعيَىس  َوَحدَّ اِميُّ ، أَِبي بْنُ  يَْحيَى حدثنا: َقالَ  السَّ  أَبُو حدثنا: َقالَ  بَُكْ�ٍ

َحى أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َعيَّاٍش، ْبنُ  بَْكرِ  وٍق، َعنْ ، الضُّ  صىل الله عليه وسلم، ،النَِّبيِّ  َعنِ  اللَِّه، َعبْدِ  َعنْ  َمْرسُ

 ِبأَْلَفاٍظ  وُجوهٍ  ِمنْ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  َعنِ  بَْعُضهُ  ُرِويَ  َقدْ  اْلَكَالمُ  َوَهذَا(: وقال البزار ،]ِبنَْحِوهِ 

 ).اْلَوْجهِ  َهذَا ِمنْ  إِالَّ  اللَّْفِظ  ِبَهذَا يُْرَوى نَْعَلمُ  َوَال  َكَالِمِه، َبْعُض  آَخرَ  َوْجهٍ  ِمنْ  اللَّهِ  َعبْدِ  َعنْ  َوُرِويَ  ُمْختَِلَفٍة،

 الكربى سننه يفو )، 4126ح/127ص/7ج( سننه يف النسائي الرحمن عبد أبولكن أخرج و  *

 عن رشيك حدثنا قال الزب�ي أحمد أبو حدثنا قال رافع بن محمد أخربنا[: )3591ح/317ص/2ج(

 يرضب كفارا بعدي ترجعوا ال الله رسول قال: قال عمر بن عن مرسوق عن الضحى أبي عن األعمش

 خطأ هذا(: الرحمن عبد أبو قالو  ]؛أخيه جناية وال أبيه بجناية الرجل ياخذ ال بعض رقاب بعضكم

 )؛ مرسل والصواب
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 )3594ح/317ص/2ج( الكربى سننه يف)، و 4129ح/127ص/7ج( سننه يف النسائيأخرجه و 

 مرسوق عن الضحى أبي عن األعمش حدثنا قال يعىل حدثنا قال يعقوب بن إبراهيم أخربني[: مرسالً 

 )؛مرسل(: الرحمن عبد أبو قال]؛ و كفارا بعدي ترجعوا ال الله رسول قال: قال

 عن حفص حدثنا[: )37187ح/456ص/7جأبو بكر بن أبي شيبة يف مصنفه (وأخرجه اإلمام  *

 بعدي ترجعون به ألفينكم ال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال مرسوق عن مسلم عن األعمش

 ]أبيه بجريرة وال أخيه بجريرة الرجل ياخذ ال بعض رقاب بعضكم يرضب كفارا

ثَنَا[: )1/183/479( حماد بن لنعيم الفتنوهو يف  *  أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  يُونَُس، بْنُ  ِعيَىس  َحدَّ

َحى، وٍق، َعنْ  الضُّ ةِ  ِيف  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولُ  قال: قال َمْرسُ اًرا َبْعِدي تَْرِجُعنَّ  َال «: اْلَوَداعِ  َحجَّ  ُكفَّ

بُ    ]»بَْعٍض  ِرَقابَ  َبْعُضُكمْ  يَْرضِ

ثَنَا[: )1/333/99( للداني الفتن يف الواردة السننويف  * دُ  َحدَّ دٍ  أَِبي ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا: َقالَ  اْلَفِقيُه، ُمَحمَّ  َحدَّ

َة، بْنُ  َوْهبُ  ثَنَا: َقالَ  َمَرسَّ اٍح، ابْنُ  َحدَّ ، َعنِ  َوضَّ َماِدِحيِّ ، اْبنِ  َعنِ  الصُّ ثَنَا: َقالَ  َمْهِديٍّ  اْألَْعَمِش، َعنِ  ُشْعبَُة، َحدَّ

َحى، أَِبي َعنْ  وٍق، َعنْ  الضُّ اًرا تَْرِجُعوا َال «صىل الله عليه وسلم:  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َمْرسُ بُ  ُكفَّ  يَْرضِ

 ]»بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ 

ثَنَا[: )4/414/1841( الوصيل يعىل أبي زوائد يف العيل القصدوهو يف  ثَنَا َخيْثََمَة، أَبُو َحدَّ  ْبنُ  َوْهبُ  َحدَّ

ثَنَا َجِريٍر، ْحَمنِ  َعبْدِ  َعنْ  يَُحدِّثُ  ُعَمْ�ٍ  بْنَ  اْلَمِلكِ  َعبْدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  أَِبي َحدَّ  َقالَ : َقالَ  أَِبيهِ  َعنْ  اللَِّه، َعبْدِ  بْنِ  الرَّ

اًرا َبْعِدي تَْرِجُعوا ال«صىل الله عليه وسلم:  ،اللَّهِ  َرُسولُ  بُ  ُكفَّ  .]»بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

 

 َحِديِث  َعنْ  َوُسِئلَ [: )5/241/851( النبوية األحاديث يف الواردة العلل[ الدارقطني عللجاء يف لكن و  *

وٍق، اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا، َال صىل الله عليه وسلم:  ،النَِّبيِّ  َعنِ  اللَِّه، َعبْدِ  َعنْ  َمْرسُ بُ  ُكفَّ  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

َحى، أَبُو يَْرِويهِ : َفَقالَ  .بَْعٍض  وٍق، َعنْ  الضُّ  بَْكرِ  أَبُو َفَرَواهُ  اْألَْعَمِش؛ َعَىل  َعنْهُ  َواْختُِلفَ  َمْسُعوٍد، ابْنِ  َعنِ  َمْرسُ

َحى، أبي عن اْألَْعَمِش، َعنِ  َعيَّاٍش، بْنُ  وٍق، َعنْ  الضُّ يٍك؛ َعنْ  َواْختُِلفَ  .َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  َمْرسُ  أَبُو َفَرَواهُ  َرشِ

، أَْحَمدَ  بَْ�ِيُّ يٍك، َعنْ  الزُّ وٍق، عن الضحى، أبي عن األعمش، َعنِ  َرشِ  بْنُ  إِْسَحاقُ  َوَخاَلَفهُ  .ُعَمرَ  ابْنِ  َعنِ  َمْرسُ

يٍك، َعنْ  َوَرَواهُ  ،العرزمي محمد َحى، أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َرشِ  َوَغْ�ُُه، ُمَعاِويََة، أَبُو َوَرَواهُ  .ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  الضُّ

َحى، أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  وقٍ  َعنْ  الضُّ ِحيحُ  َوُهوَ  ُمْرَسًال، َمْرسُ  بْنِ  اْلَعِزيزِ  َعبْدِ  بْنُ  اْلَمِجيدِ  َعبْدُ  َوَرَواهُ  .الصَّ

َحى، أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، عن رواد، أَِبي  ]عائشة عن مرسوق، َعنْ  الضُّ

 حديث عن وسئل[: ])12/424/2858( النبوية األحاديث يف الواردة العلل[ الدارقطني عللوجاء يف  *

اًرا، بَْعِدي تَْرِجُعوا َال صىل الله عليه وسلم:  ،النَِّبيِّ  َعنِ  ُعَمَر، ابْنِ  َعنِ  مرسوق، عن روي بُ  ُكفَّ  بعضكم يَْرضِ

 أَبُو َفَرَواهُ  َعنُْه؛ َواْختُِلفَ  األعمش، عن رشيك، فرواه عنه؛ واختلف األعمش، يرويه: فقال .بعض رقاب

، أَْحَمدَ  بَْ�ِيُّ َحى، أَِبي مسلم، عن األعمش، عن رشيك، َعنْ  الزُّ وٍق، َعنْ  الضُّ  ،النَِّبيِّ  َعنِ  ُعَمَر، ابْنِ  َعنِ  َمْرسُ

 َعنِ  مسلم، عن األعمش، عن رشيك، عن رواه العرزمي، محمد بن إسحاق َوَخاَلَفهُ  .صىل الله عليه وسلم،

 رشيك، عن فرواه الحماني، يحيى وخالفه .مرسوقا: يذكر ولم صىل الله عليه وسلم، ،النَِّبيِّ  َعنِ  ُعَمَر، ابْنِ 
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وٍق، َعنْ  ُمْسِلٍم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ   أَِبي بْنِ  اْلَعِزيزِ  َعبْدِ  بْنُ  الَْمِجيدِ  َعبْدُ  َوَرَواهُ  .مسعود بن الله عبد َعنْ  َمْرسُ

اٍد،  معاوية، وأبو الثوري، ورواه .عائشة عن مرسوق، عن الضحى، أبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  َروَّ

َحى، أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  يُونَُس، بْنُ  َوِعيَىس  وٍق، َعنْ  الضُّ  ُمْرَسًال، ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  َعنِ  َمْرسُ

 ]بالصوم  أشاه وهو

 

 حديث عن وسئل[: ])14/282/3624( النبوية األحاديث يف الواردة العلل[ الدارقطني عللوجاء يف  *

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا َال صىل الله عليه وسلم:  ،النَِّبيِّ  َعنِ  َعاِئَشَة، َعنْ  مرسوق، بُ  ُكفَّ  رقاب بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

 .بعض

َحى، أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، فرواه عنه؛ واختلف األعمش، يرويه: فقال  .عائشة عن مرسوق، َعنْ  الضُّ

َحى، أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ : الجيد عبد وقال .عنه الرزاق، عبد عن الحلواني، قاله  عن الضُّ

بَْ�ِيُّ  أَْحَمدَ  أَبُو وقال .مسعود ابن عن مرسوق، يٍك، َعنْ : الزُّ َحى، أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َرشِ وٍق، َعنْ  الضُّ  َمْرسُ

دٍ  بْنُ  إِْسَحاقُ  َوَقالَ  .عمر ابْنِ  َعنِ  يٍك، َعنْ : اْلَعْرَزِميُّ  ُمَحمَّ َحى، أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َرشِ  .عمر ابْنِ  َعنِ  الضُّ

، بْنُ  اللَّهِ  َوَعبْدُ  وجرير، معاوية، وأبو شعبة، وقال َحى، أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ : ِغيَاٍث  ْبنِ  َوَحْفُص  نَُمْ�ٍ  الضُّ

وٍق، َعنْ   ]ملصوم  وهو ُمْرَبًال، صىل الله عليه وسلم، ،النَِّبيِّ  َعنِ  َمْرسُ

فاإلمام مرسوق أجل وأفقه وأقدم من أن يأخذ هذا الكالم الخط� من : كله ال يرضاالضطراب وهذا : قلت

فإن كان هذا عن عبد الله بن مسعود ؛ ، وربما سمعه من جمع من الصحابة يعرس ذكرهمغ� صحابي

فزيادة قوة للحديث من طريقه، وهو بحمد الله ثابت من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، 

، وإن كان عن صحابي آخر إيراده وإن كان عن بن عمر فزيادة قوة لحديث ابن عمر، وقد سبق

 وتأكيد لتواتره.  ،خ�فزيادة (كعائشة، مثالً) 

 

 أبامة بن زيدحديث  |

ثَنَا[: بإسناد صحيح )7/378/7776( األوسط العجمجاء يف *  دُ  َحدَّ  بْنُ  ِعيَىس  حدثنا يَْعُقوَب، بْنُ  ُمَحمَّ

َفاُر، َحْرٍب  أَِبي ، أَِبي بْنُ  يَْحيَى حدثنا الصَّ ، ُسْفيَانُ  حدثنا بَُكْ�ٍ ، ُسَليَْمانَ  َعنْ  الثَّْوِريُّ  ُعثَْماَن، أَِبي َعنْ  التَّيِْميِّ

اًرم، بَْعِدي تَْرِجُعوم َال «صىل الله عليه وسلم:  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َزيْدٍ  بْنِ  أَُساَمةَ  َعنْ   يَْرضِ ُ  ُكفَّ

، أَِبي بْنُ  يَْحيَى إِالَّ  ُسْفيَانَ  َعنْ  اْلَحِديثَ  َهذَا يَْروِ  َلمْ (: ]، ثم قال الطرباني»بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  دَ  بَُكْ�ٍ  تََفرَّ

 )؛ َحْرٍب  أَِبي بْنُ  ِعيَىس : ِبهِ 

ثَنَا[: )93/13ص: ( الواعظ سمعون ابن أمايلوهو يف *  ثَنَا اْلَهيْثَِم، بْنِ  أَْحَمدَ  بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ  بْنُ  ِعيَىس  َحدَّ

ثَنَا َحْرٍب، أَِبي ، أَِبي بْنُ  يَْحيَى َحدَّ ثَنَا بَُكْ�ٍ ، ُسَليَْمانَ  َعنْ  ُسْفيَاُن، َحدَّ  أَُساَمَة، َعنْ  ُعثَْماَن، أَِبي َعنْ  التَّيِْميِّ

اًرا َبْعِدي تَْرِجُعوا ال(صىل الله عليه وسلم:  ،النَِّبيِّ  َعنِ  َعنُْه، اللَّهُ  َرِيضَ  بُ  ُكفَّ  )]بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

ثَنَا[: )242ص: ( الصيداوي جميع البن الشيوخ معجموهو يف *   اْلَقاِسمِ  أَبُو إِْدِريَس  بْنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ

ثَنَا: َقالَ  ِببَْغَداَد، اْلَقاْفَالِئيُّ  اُر، َحْرٍب  أَِبي بْنُ  ِعيَىس  َحدَّ فَّ ثَنَا الصَّ ، أَِبي بْنُ  يَْحيَى َحدَّ ثَنَا بَُكْ�ٍ  َعنْ  ُسْفيَاُن، َحدَّ
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، ُسَليَْمانَ   تَْرِجُعوا َال «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيَّ  أَنَّ  َزيٍْد، بْنِ  أَُساَمةَ  َعنْ  ُعثَْماَن، أَِبي َعنْ  التَّيِْميُّ

اًرا بَْعِدي بُ  ُكفَّ  ]»بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

ثَنَا[: )2/559/193( اإلسماعييل بكر أبي شيوخ أسامي معجمأيضاً يف هو و *   إِبَْراِهيمُ  إِْسَحاَق  أَبُو َحدَّ

ارُ  َقيٍْس  بْنِ  إِبَْراِهيمَ  ْبنِ  اْلُحَسْ�ِ  بْنُ  فَّ ةِ  الصَّ ثَنَا ِحْفًظا إِْمَالءً  ِباْلبَْرصَ اُر، َحْرٍب  أَِبي بْنُ  ِعيَىس  َحدَّ فَّ ثَنَا الصَّ  َحدَّ

، أَِبي بْنُ  يَْحيَى ثَنَا بَُكْ�ٍ ، ُسَليَْمانَ  َعنْ  ُسْفيَاُن، َحدَّ ُ  َعنْ  ُعثَْماَن، أَِبي َعنْ  التَّيِْميِّ ، صىل الله النَِّبيِّ  َعنِ  َساَمَة،أ

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا َال «: َقالَ  عليه وسلم، بُ  ُكفَّ  ]»بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

ثقة من أسخياء الناس ونبالئهم، له ترجمة  البرصي الصفار يحيى أبو ،حرب أبي بن موىس بن عيىس

 أبي بن موىس بن عيىس[: بذكرها الجالس) تطيب 5863/ت165/ص11حسنة يف تاريخ بغداد (ج

 عنه روى الكرماني بك� أبي بن يحيى عن بها وحدث بغداد قدم البرصي الصفار يحيى أبو حرب

 الحاميل والقايض الوراق العباس بن وإسماعيل الباغندي محمد بن ومحمد العنزي عليل بن الحسن

 القاسم بن وحمزة النادى بن الحس� وأبو الط�ي جعفر بن ومحمد البزاز ثابت بن احمد بن الله وعبد

 إسماعيل بن الحس� الله عبد أبو القايض أخربنا مهدي بن عمر أبو أخربنا: ثقة وكان ،الهاشمي

 حدثتني قال الجهم أبو حدثنا بك� أبي بن يحيى حدثنا الصفار حرب أبي بن عيىس أخربنا الحاميل

 ثوب من أفركه كنت قد ففركته هكذا بثوبها فقالت ثوبه يصيب الرجل ماء عن عائشة سألت أنها عزونة

 أبو حدثنا كتابه يف البرصي عدي بن محمد أخربنا العتيقي أخربنا .صىل الله عليه وسلم، ،الله رسول

 يعني مثله ملناس يف ملله أكثر: يقول حساب بن سمعت يقول داود أبا سمعت قال عيل بن محمد عبيد

 بكر أبو أخربنا العباس بن محمد أخربنا الواحد عبد بن محمد الله عبد أبو أخربني .حر  أبي بن عيىس

 يحيى أبي إىل القييس رشاعة أبو أهدى قال القريش سعيد بن احمد أخربني الرزبان بن خلف بن محمد

 : بحرب رشاكها عىل مكتوب نعال نوروز يوم يف حرب أبي بن عيىس

 العجب وجوم له وجمت إال بنعله الرتاب يطأ ألقه لم

 يعشب لم أو يخرض لم كيف أن نعله مواطئ يف أفكر وعلقت

 بن عىل قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد وأخربنا .دمرم ملنعل مكان له فاشرتى 

 بايذج الوت فأدركه كرمان إىل ماضيا الصفار حرب أبي بن موىس بن عيىس كان قال أسمع وأنا النادى

 ومائت�)]؛ : (يعني وست� سبع سنة صفر من للنصف

، من شيوخ ابن حبان يف صدوق، يحتج بهوأما محمد بن يعقوب، أبو العباس الخطيب األهوازي، فهو 

صحيحه، وأكثر عنه يف الثقات والجروح� من مصنفاته، وابن حبان من أئمة الجرح والتعديل، فال أقل 

أبو : هم وفحص أصولهم، وقد أكثر عنه الطرباني، واألئمة من أمثالمن قبول حكمه يف شيوخه الذين لقي

الحافظ،  الواسطي عثمان بن الله عبدالشيخ األصبهاني، وأبو بكر ابن القرئ، وأبو محمد الرامهرمزي، و 

 بابن العروف ،الواسطي الزني محمد أبو ،الختار بن عثمان بن الله عبد بن محمد بن الله عبد: (وهو

(ال يحتج به) مستنداً إىل قول اإلمام : ). قال يف (إرشاد القايص والداني إىل تراجم شيوخ الطرباني)السقاء

 القراء طبقات يف النهاية غايةشمس الدين أبي الخ� محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري يف 
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 وال ،زعم فيما عيل بن زيد )ك( عىل قرأ شيخ، ،األهوازي يعقوب بن محمد )ك[(: )2/283/3547(

 يعقوب بن محمدألن : تخليط فاحش]؛ وهو ببغداد الهذيل القاسم أبو )ك( عليه قرأ ،ذلك يصح

 عيل بن زيد، الذي عناه الجزري، رجل من رجال القرن الخامس، زعم، أو ُزِعَم له، السماع من األهوازي

هـ)؛ وقد قال الجزري يف موضع آخر عن أبي القاسم الهذيل يف  358(التوىف حوايل سنة  بالل أبي بن

 والحسن الصقر بن أحمد عىل قرأ إنه: الهذيل قول ذلك فمن[: )2/401( القراء طبقات يف النهاية غاية

 أنكر العالء أبا الحافظ أر ولم بالل أبي بن عيل بن زيد عىل واؤ قر  وإنهم ،يعقوب بن ومحمد خشيش بن

 زيد؛ أصحاب من) )تحريف وهو أحمد،: األصل يف(( دأح عىلالهذيل) : (أي قراءته ملاعيد أبعد ومن ذلك،

 تسع سنة ومات فقط عمرو ألبي عليه قرأ ،الصقر بن عيل بن الحسن موتا زيد أصحاب آخر فإن

 ولو يعرفون ال الثالثة هاالء فإن وأيضا الهذيل، يدركه ولم سنة وتسع� أربع عن وأربعمائة وعرشين

 الناس لرحل بعدها أو وأربعمائة الثالث� حدود يف الهذيل أدركهم حتى وتأخروا زيد عىل واؤ قر  قد كانوا

 ].األمصار يف اسمهم واشتهر األقطار من إليهم

ً ليس رجلنا، وحتى يف حق هاالء الثالثة  بن ومحمد خشيش بن والحسن الصقر بن أحمد(: فهذا قطعا

ً  ثبت قد ألنه: ، وليس هو قطع ويق�الجزريمن  فهذا إنما هو مجرد استبعاد وتخم�) يعقوب  فعليا

 ال الحديث، رواية يف فقط هذا: يقال وال نعيم؛ أبو الحافظ وهو زيد، تالميذ من واحد عىل الهذيل تتلمذ

 وعليه زيد؛ أصحاب من أحد عىل الهذيلّ  قراءة استحالة وعدم اإلمكانية إثبات مجرد القصود ألن القراءة،

 طول يف ومشابه� معارصين الثالثة هاالء يكون أن ، كما بالغ اإلمام الجزري،)البعيد أبعد( من فليس

 الهذيل والدة نأ سيما ال ؛هم وُحِرموها الشهرة هما وُرِزقا الصقر، بن عيل بن للحسن أو نعيم ألبي العمر

 الصقر، بن عيل بن الحسن وفاة عند) أكثر أو( سنة 27 ابن فهو هـ، 402و هـ، 395: عامي ب� هي

 الحافظ؛ وقد أصاب الصحيح والتحمل للتلقي الكفاية، وفوق الكفاية، هذا ويف العمرين، من طبقته وأهل

 بن أحمد(: الثالثة فاندفعت بذلك التهمة حتى عن أصحاب الجزري .يف عدم إنكاره لذلك العالء وأب

)، فلله الحمد والنة عىل أن رزقنا فضل الدافعة عن عرض يعقوب بن ومحمد خشيش بن والحسن الصقر

 ال إله إال هو، عليه نتوكل، وبه نتأيد.: رجال من السلم�

 

 عيل بن أحمد بن الهيثم اْلَحَسنِ  أَبُو عىل أن محمد بن يعقوب الخطيب األهوازي، لم ينفرد به، فقد تابعه

ازُ   رؤيةوقد أخرج له الدارقطني يف ، وثالثمائة وعرشين ثمان سنة تويف، ثقة عابد وهو ،العسكري اْلبَزَّ

ثَنَا[: )233/124ص: ( للدارقطني الله ازُ  اْلَهيْثَمِ  بْنِ  أَْحَمدَ  بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ يْخُ  اْلبَزَّ اِلحُ  ملشَّ ثَِني ،ملصَّ  أَِبي َحدَّ

 البغدادي عنبس بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الحس� أبو.. إلخ]، وقال .َخاِلٍد، بْنِ  اْلَهيْثَمِ  بْنُ  أَْحَمدُ 

وهو نفسه من أولياء الله الصالح�، يف موضع آخر من  الواعظ، سمعون بابن العرف ،)هـ387: التوىف(

ثَنَا[: )281/311ص: ( هأمالي يْخُ  اْلَهيْثَِم، بْنِ  أَْحَمدَ  بْنُ  َعِيلُّ  اْلَحَسنِ  أَبُو َحدَّ اِلحُ  ملشَّ ثَنَا ،ملصَّ  بْنُ  ِعيَىس  َحدَّ

ثَنَا َحْرٍب، أَِبي بْنِ  ُموَىس  ، أَِبي بْنُ  يَْحيَى َحدَّ : )92/11ص: ( هأمالي.. إلخ]، ويف موضع ثالث من .بَُكْ�ٍ

ثَنَا[ ثَنَا أَْصِلِه، ِمنْ  اْلَهيْثَِم، ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  َعِيلُّ  اْلَحَسنِ  أَبُو َحدَّ اُر، َحْرٍب  أَِبي ْبنِ  ُموَىس  بْنُ  ِعيَىس  َحدَّ فَّ  الصَّ
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ثَنَا ، أَِبي بْنُ  يَْحيَى َحدَّ  تاريخمرتجم له يف .. إلخ]؛ فهو إذاً رجل عابد صالح، له أصول يحدث منها، .بَُكْ�ٍ

 الهيثم بن أحمدورث الصدق، إن شاء الله، من أبيه الثقة ، )11/319/6129( العلمية ط( وذيوله بغداد

ً السامرائي الرتجم له  العسكري البزاز جعفر أبي ،خالد بن  ج( بغداد تاريخيف أيضا

 )؛ 2655/ت192/ص5

تاريخ ؛ له ترجمة يف القافالئي شاذان بن محمد بن إدريس بن الحسن القاسم أبو: كل منوتابعهما 

ارُ  َقيٍْس  بْنِ  إِبَْراِهيمَ  بْنِ  اْلُحَسْ�ِ  بْنُ  إِبَْراِهيمُ  إِْسَحاَق  أَبُو)؛ و 3791/ت288/ص7بغداد (ج فَّ ، لم نجد الصَّ

ً إال يف معجم شيوخ اإلسماعييل، والظاهر أنه من الحفاظ ألنه يميل من حفظه. فالحديث  له ذكرا

ً  صحيح، تقوم به ملحجة  .، وملحمد لله ر  ملعال�قطعا

 

 ملجهني أبي ملغاديةحديث  |

 سعيد أبو حدثنا[: بإسناد حسن )20685ح/68ص/5جأحمد بن حنبل يف مسنده (وأخرج اإلمام  *

، صىل الله الله رسول بايعت يقول غادية أبا سمعت قال أبي حدثني كلثوم بن ربيعة حدثنا قاال وعفان

، صىل الله الله رسول وخطبنا الحديث يف جميعا قاال نعم قال بيمينك له فقلت سعيد أبو قال عليه وسلم،

 عز ربكم تلقون يوم إىل حرام عليكم وأموالكم دماءكم إن الناس أيها يا فقال العقبة يوم عليه وسلم،

 أال(: قال ثم أشهد اللهم قال نعم قالوا بلغت هل أال هذا بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة وجل

 ])بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال

ٍد، ْبنُ  يُونُُس  [حدثنا: )2/76/579( شيبة أبي ابن مسندوهو يف  *  ْبنِ  ُكْلثُومِ  ْبنُ  َرِبيَعةُ  حدثنا: َقالَ  ُمَحمَّ

، ثَِني: َقالَ  َجْربٍ  َرُسولُ  َخَطبَنَا: َقالَ  صىل الله عليه وسلم، ،النَِّبيِّ  أَْصَحاِب  ِمنْ  َرُجلٌ  َغاِديََة، أَِبي َعنْ  أَِبي، َحدَّ

 أَنْ  إَِىل  َحَرامٌ  َعَليُْكمْ  َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  إِنَّ  أََال  النَّاُس، يَأَيَُّها«: َفَقالَ  اْلَعَقبَةِ  يَْومَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ 

 نََعْم،: ُقْلنَا: َقالَ  »بَلَّْغُت؟ َهلْ  أََال  بَلَّْغُت؟ َهلْ  أََال  َهذَا، بََلِدُكمْ  ِيف  َهذَا َشْهِرُكمْ  ِيف  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  اللََّه، تَْلَقُوا

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا َال  أََال  اْشَهْد، اللَُّهمَّ «: َقالَ  بُ  ُكفَّ  ]»بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

ثَنَا[: )1/139/281( للدوالبي واألسماء الكنىويف  *  بْنُ  ُموَىس  َسَلَمةَ  أَبُو حدثنا اْلَعَالِء، ْبنُ  ِهَاللُ  َحدَّ

ثَِني: َقالَ  َجْربٍ  بْنِ  ُكْلثُومِ  بْنُ  َرِبيَعةُ  حدثنا : ،َقالَ  إِْسَماِعيلَ  : َقالَ  اْلُجَهِنيَّ  َغاِديَةَ  أَبَا َسِمْعتُ : َقالَ  أَِبي َحدَّ

اًرا َبْعِدي تَْرِجُعوا َال «: َفَقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولُ  َخَطبَنَا بُ  ُكفَّ  .»َبْعٍض  ِرَقابَ  َبْعُضُكمْ  يَْرضِ

  )]َسبْعٍ  بْنُ  يََسارُ : َغاِديَةَ  أَِبي اْسمُ (: َقالَ  ُشَعيٍْب  بْنُ  أَْحَمدُ  أَْخَربَِني

ثَنَا[: )22/363/912( للطرباني الكب� العجمويف  * ، ُمْسِلمٍ  َوأَبُو اْلَعِزيِز، َعبْدِ  بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ ُّ : َقاَال  اْلكَيشِّ

 بْنِ  اْألَْعَىل  َعبْدِ  ِعنْدَ  اْلَقَصِب  ِبَواِسِط  ُكنْتُ : َقالَ  أَِبي، حدثنا ُكْلثُوٍم، بْنُ  َرِبيَعةُ  حدثنا إِبَْراِهيَم، بْنُ  ُمْسِلمُ  حدثنا

 َلهُ  ُمَقطََّعاتٌ  َوَعَليْهِ  َفَدَخلَ  أَْدِخلُوُه،: اْألَْعَىل  َعبْدُ  َفَقالَ  اْلُجَهِنيُّ  َغاِديَةَ  أَبُو َهذَا: اْحِذنُ  َفَقالَ  َعاِمرٍ  بْنِ  اللهِ  َعبْدِ 

بٌ  ُطَوالٌ  َرُجلٌ  َجالِ  ِمنَ  َرضْ ِة، َهِذهِ  ِمنْ  يَْس لَ  َكأَنَّهُ  الرِّ ا اْألُمَّ ، صىل الله اللهِ  َرُسولَ  بَايَْعتُ : َقالَ  َقَعدَ  أَنْ  َفَلمَّ

 َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  إِنَّ  أََال  النَّاُس  أَيَُّها يَا«: َفَقالَ  اْلَعَقبَِة، يَْومَ  َخَطبَنَا نََعْم،: َقالَ  ِبيَِميِنَك،: َفُقْلتُ  عليه وسلم،

 اللُهمَّ «: َقالَ  نََعمْ : َقالُوا »بَلَّْغُت؟ َهلْ  أََال  َهذَا، بََلِدُكمْ  ِيف  َهذَا َشْهِرُكمْ  ِيف  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َحَرامٌ  َعَليُْكمْ 
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اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال «: َقالَ  »اْشَهدْ  ارَ  نَُعدُّ  َوُكنَّا: َقالَ  »بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ  ِمنْ  يَاِرسٍ  بْنَ  َعمَّ

ا: َقالَ  ِخيَاِرنَا �َ  يَْومُ  َكانَ  َفَلمَّ لَ  يَْمِيش  أَْقبَلَ  ِصفِّ ْ�ِ  ِمنَ  َكانَ  إِذَا َحتَّى َراِجًال  اْلَكِتيبَةِ  أَوَّ فَّ  ِيف  َرُجًال  َطَعنَ  الصَّ

ْمِح، ُرْكبَِتهِ  َ  َفَعثَرَ  ِبالرُّ بْتُُه، َعنْهُ  اْلِمْغَفرُ  َفانَْكَفأ ارٍ  َرأُْس  ُهوَ  َفِإذَا َفَرضَ  يَدٍ  أَيُّ «: َلنَا َمْوَىل  يَُقولُ : َقالَ  َعمَّ

 ثُمَّ  َسِمَع، َما ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  ِمنَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  ِمنْهُ  ِعنِْدي َضَالَلةً  أَبَْ�َ  َرُجًال  أَرَ  َفَلمْ (: َقالَ  »َكَفتَاُه؟

ً  َقتَلَ  اًرا  )]َعمَّ

ثَنَا[: )22/364/913( للطرباني الكب� العجمويف  * ، َداُودَ  بْنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  ُعَمرَ  بْنُ  يَْحيَى حدثنا الَْمكِّيُّ

،  إَِىل  يَْوًما َفَرِكبْتُ  َسِعيدٍ  بْنِ  َعنْبََسةَ  ِعنْدَ  ُكنَّا: َقالَ  أَِبي َسِمْعتُ : َقالَ  َجْربٍ  بْنِ  ُكْلثُومِ  بْنُ  اللهِ  َعبْدُ  حدثنا اللَّيِْثيُّ

اجِ  : َفُقولُوا َفأَنَْزلُوهُ  إَِليْهِ  ُقوُموا: اللهِ  َعبْدِ  بْنُ  اْألَْعَىل  َعبْدُ  َلهُ  َفَقالَ  اْلُجَهِنيُّ  َغاِديَةَ  أَبُو لَهُ  يَُقالُ  َرُجلٌ  َفأَتَاهُ  اْلَحجَّ

 ُزَجاجٍ  َقَدحِ  ِيف  ِبَماءٍ  َفأُِتيَ  َفاْستَْسَقى اْألَْعَىل  َعبْدُ  َفَدَخلَ  َفنََزلَ  تَْرِجعُ  اْحنَ : َلهُ  َفُقْلنَا إَِليْهِ  َفَخَرْجنَا تَْرِجعُ  اْحنَ 

بَ  أَنْ  َفأَبَى َجاِج، ِيف  يَْرشَ َب، نَُضارٍ  َقَدحِ  ِيف  ِبهِ  أُِتيَ  ثُمَّ  الزُّ ، صىل الله عليه اللهِ  َرُسولَ  بَايَْعتُ : َفَقالَ  َفَرشِ

 َفانْتََهَرهُ  َهِذِه؟ أَِبيَِميِنكَ : اْألَْعَىل  َعبْدِ  ِعنْدَ  َمِعي َوَكانَ  أَبْيََض  بْنُ  َراِشدُ  َفَقالَ  اْلَماَل، أَْهِيل  َعَىل  أَُردُّ  َوأَنَا وسلم،

 َعَليُْكمْ  َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  إِنَّ «: يَُقولُ  َوُهوَ  اْلَعَقبَةِ  يَْومَ  ُخْطبَتَهُ  َوَشِهْدتُ : َقالَ  َلهُ  اْقتََسَما: َوَقالَ  اْألَْعَىل، َعبْدُ 

اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال  أََال  َهذَا بََلِدُكمْ  ِيف  َهذَا َشْهِرُكمْ  ِيف  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َحَرامٌ   بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

 إَِليِْه، َفنََظْرتُ  »َهذَا؟ تَْقتُلْ  َال  أََال «: يَُقولُ  َوُهوَ  َرُجًال  َسِمْعتُ  ِبُعثَْمانَ  أُِحيطَ  يَْومُ  َكانَ  إِذَا َحتَّى »بَْعٍض  ِرَقا َ 

ارٌ  ُهوَ  َفِإذَا ْ  إِنْ  اللُهمَّ (: َفُقْلتُ  بَْطنَهُ  َلَوطَّنْتُ  أَْصَحاِبهِ  ِمنْ  َخْلَفهُ  َكانَ  َمنْ  َفَلْوَال  َعمَّ ا !)،يُْلِقيِنيهِ  أَنْ  تََشأ  َكانَ  َفَلمَّ

�َ  يَْومُ  ْرعِ  إَِىل  َفنََظْرتُ  َراِجًال  َكِتيبَةً  يَُقودُ  َرشٍّ  ِبَرُجلِ  أَنَا إِذَا ِصفِّ  ُهوَ  َفِإذَا َفأَْطُعنُهُ  ُرْكبَِتهِ  َعنْ  َفانَْكَسفَ  الدِّ

ارٌ   ]َعمَّ

دٍ  بْنُ  يُونُُس  أَْخَربَنَا[: )2/141( العلمية ط الكربى الطبقاتويف  *  ُكْلثُومِ  بْنُ  َرِبيَعةُ  أَْخَربَنَا. اْلُمَادِّبُ  ُمَحمَّ

ثَِني. َجْربٍ  بْنِ   َخَطبَنَا: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولِ  أَْصَحاِب  ِمنْ  َرُجلٌ  َغاِديَةَ  أَِبي َعنْ  أَِبي َحدَّ

 إَِىل  َعَليُْكمْ  َحَرامٌ  َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  إِنَّ  النَّاُس  أَيَُّها يَا: َقالَ  اْلَعَقبَةِ  يوم -، صىل الله عليه وسلم، اللَّهِ  َرُسولُ 

 اللَُّهمَّ : َقالَ ! نََعمْ : ُقْلنَا َقالَ  بَلَّْغُت؟ َهلْ  أَال. َهذَا بََلِدُكمْ  ِيف  َهذَا َشْهِرُكمْ  ِيف  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َربَُّكمْ  تَْلَقْوا أَنْ 

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعنَّ  ال أَال! اْشَهدْ  بُ  ُكفَّ  ]بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

انُ  أَْخَربَنَا[: ])3/196( العلمية ط[ الكربى الطبقاتويف  *  ْبنُ  َوُموَىس  إِبَْراِهيمَ  ْبنُ  َوُمْسِلمُ  ُمْسِلمٍ  بْنُ  َعفَّ

ثَِني: َقالَ  َجْربٍ  ْبنِ  ُكْلثُومِ  ْبنُ  َرِبيَعةُ  أَْخَربَنَا: َقالُوا إِْسَماِعيلَ   األَْعَىل  َعبْدِ  ِعنْدَ  اْلَقَصِب  ِبَواِسِط  ُكنْتُ : َقالَ  أَِبي َحدَّ

 ُمَقطََّعاتٌ  َعَليْهِ  َفَدَخلَ . أَْدِخلُوهُ : األَْعَىل  َعبْدُ  فقال. الُْجَهِنيُّ  َغاِديَةَ  أَبُو َهذَا. اِإلذْنُ : َفُقْلتُ  َعاِمرٍ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنِ 

بٌ  ُطَوالٌ  َرُجلٌ  َفِإذَا َلهُ  َجالِ  ِمنَ  َرضْ ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َليَْس  َكأَنَّهُ  الرِّ ا. األُمَّ ، صىل اللَّهِ  َرُسولَ  بَايَْعتُ : َقالَ  َقَعدَ  أَنْ  َفَلمَّ

: َفَقالَ  اْلَعَقبَةِ  يَْومَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولُ  َوَخَطبَنَا. نََعمْ : َقالَ  ِبيَِميِنَك؟: ُقْلتُ  -الله عليه وسلم، 

 ِيف  َهذَا َشْهِرُكمْ  ِيف  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َربَُّكمْ  تَْلَقْوا أَنْ  إَِىل  َعَليُْكمْ  َحَرامٌ  َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  إِنَّ  أَال النَّاُس  أَيَُّها يَا

اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم ال أَال: َقالَ  ثُمَّ . اْشَهدْ  اللَُّهمَّ : َفَقالَ . نََعمْ : َفُقْلنَا بَلَّْغُت؟ َهلْ  أَال. َهذَا بََلِدُكمْ   يَْرضِ ُ  ُكفَّ

ارَ  نَُعدُّ  ُكنَّا إِنَّا: َفَقالَ  ذَا أَتْبَعَ  ثُمَّ  َقالَ . )بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  . ؟)َحنَانًا: خياراً (يف األصل ِفينَا يَاِرسٍ  بْنَ  َعمَّ

 َحتَّى َلَوِطئْتُهُ  أَْعَوانًا َعَليْهِ  أَِجدُ  َفَلوْ  َفأَلْتَِفتُ  .ِلُعثَْمانُ  َهذَا نَْعثَال إِنَّ  أَال: يَُقولُ  ُهوَ  إِذْ  ُقبَاءٍ  َمْسِجدِ  ِيف  أَنَا َفبَيْنَا
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ْ  إِنْ  إِنَّكَ  اللَُّهمَّ  ُقْلتُ  َقالَ . أَْقتَُلهُ  ارٍ  ِمنْ  تُْمِكنِّي تََشأ ا .َعمَّ �َ  يَْومَ  َكانَ  َفَلمَّ لَ  يَْستَنُّ  أَْقبَلَ  ِصفِّ  َرُجال اْلَكِتيبَةِ  أَوَّ

ْ�ِ  بَْ�َ  َكانَ  إِذَا َحتَّى فَّ ْمحِ  ُرْكبَِتهِ  ِيف  َفَطَعنَهُ  َعْوَرةً  َرُجلٌ  َفأَبَْرصَ  الصَّ . َعنْهُ  اْلِمْغَفرُ  َفانَْكَشفَ  َفَعثَرَ  ِبالرُّ

بْتُهُ  ارٍ  َرأُْس  َفِإذَا َفَرضَ ، صىل الله عليه النَِّبيِّ  ِمنَ  َسِمعَ  إِنَّهُ . ِمنْهُ  ِعنِْدي َضالَلةً  أَبَْ�َ  َرُجال أَرَ  َفَلمْ : َقالَ  .َعمَّ

اًرا َقتَلَ  ثُمَّ  َسِمعَ  َما وسلم، بَ  أَنْ  َفأَبَى ُزَجاجٍ  ِيف  ِبَماءٍ  َفأُِتيَ  َغاِديَةَ  أَبُو َواْستَْسَقى َقالَ . َعمَّ  َفأُِتيَ . ِفيَها يَْرشَ

بَ  َقَدحٍ  ِيف  ِبَماءٍ  عُ  َكَفتَا يَدٍ  أََوى: ِبالنَّبَِطيَّةِ  َقاِئمٌ  األَِم�ِ  َرأِْس  َعَىل  َرُجلٌ  َفَقالَ . َفَرشِ اِب  َعنِ  يَتََورَّ َ  ُزَجاجٍ  ِيف  الرشَّ

عْ  َوَلمْ  ارٍ  َقتْلِ  َعنْ  يَتََورَّ  ]َعمَّ

بإسناد  )16744ح/76ص/4ج( أبيه مسندزوائد أحمد بن حنبل يف بن  الله عبداإلمام  هوأخرج *

 عدى أبي بن محمد حدثنا قال الثنى بن محمد العنزي موىس أبو حدثني قال الله عبد حدثنا[: صحيح

 فإذا قالعامر  بن الله عبد بن األعىل عبد عند القصب بواسط كنا قال جرب بن كلثوم عن عون بن عن

، صىل الله النبي وذكر يرشب أن فأبى مفضض بإناء فأتى ماء استسقى الغادية أبو له يقال رجل عنده

 يرض  )عدى أبي بن شك ضالال أو( كفارم بعدي ترجعوم ال: الحديث هذا فذكر عليه وسلم،

 يوم كان فلما كتيبة يف منك الله أمكنني لنئ والله فقلت فالنا يسب رجل فإذا بعض رقا  بعضكم

 بن عمار هو فإذا فقتلته فطعنته الدرع جربان يف الفرجة إىل ففطنت قال درع وعليه به أنا إذ صف�

 ]يارس بن عمار قتل وقد مفضض إناء يف يرشب أن يكره كفتاه يد وأي قلت قال يارس

] من طريق ثانية، ومن زاوية أخرى بإسناد )3/197( العلمية ط[ الكربى الطبقاتويف وهو يف  *

انُ  أَْخَربَنَا[: صحيح ادُ  أَْخَربَنَا: َقالَ  ُمْسِلمٍ  بْنُ  َعفَّ  َعنْ  َجْربٍ  بْنُ  َوُكْلثُومُ  َحْفٍص  أَبُو أَْخَربَنَا: َقالَ  َسَلَمةَ  بْنُ  َحمَّ

ارَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َغاِديَةَ  أَِبي ْدتُهُ : َقالَ  ِباْلَمِدينَةِ  يَْشِتُمهُ  ُعثَْمانَ  ِيف  يََقعُ  يَاِرسٍ  بْنَ  َعمَّ  َلِنئْ : ُقْلتُ  ِباْلَقتْلِ  َفتََوعَّ

ا. ألَْفَعَلنَّ  ِمنْكَ  اللَّهُ  أَْمَكنَِني �َ  يَْومُ  َكانَ  َفَلمَّ ارٌ  َجَعلَ  ِصفِّ ارٌ  َهذَا َفِقيلَ . النَّاِس  َعَىل  يَْحِملُ  َعمَّ  ُفْرَجةً  َفَرأَيْتُ . َعمَّ

ئَتَْ�ِ  بَْ�َ  اَقْ�ِ  َوبَْ�َ  الرِّ ارَ  َقتَْلتَ  َفِقيلَ . َفَقتَْلتُهُ  َفَوَقعَ : َقالَ . ُرْكبَِتهِ  ِيف  َفَطَعنْتُهُ  َعَليْهِ  َفَحَمْلتُ  َقالَ . السَّ  ْبنَ  َعمَّ

 َوَساِلبَهُ  َقاِتَلهُ  إِنَّ  يقول -، ، صىل الله عليه وسلماللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ [: َفَقالَ  اْلَعاِص  بْنُ  َعْمُرو َوأُْخِربَ . يَاِرسٍ 

 ]َوَساِلبَهُ  َقاِتَلهُ  َقالَ  إِنََّما: َفَقالَ . تَُقاِتلُهُ  أَنْتَ  ذَا ُهوَ ص: اْلَعا ْبنِ  ِلَعْمِرو َفِقيلَ  .]النَّارِ  ِيف 

 

يسار بن سبع، قاتل عمار، وكان يفتخر بذلك ويتبجح، : أبو الغادية الجهني، واسمه يف األرجح: قلت

ً بالله من الخذالن، وليس هو أبا الغادية الزني فال ؛ ، معاذ الله، الذي بايع تحت الشجرةالسلمي عياذا

 سبع ابن يسار اديةغال أبو قتله عنه الله ريض عمار[و : حزم بناإلمام الحجة أبو محمد عيل  هقالمعنى لا 

 عنه وريض عليه السكينة وانزل قلبه يف ما علم بأنه له الله شهد من فهو الرضوان بيعة شهد ملسلمي

ً  مأجور ،عليه باغ ،فيه مخطئ مجتهد متأول عنه الله ريض اديةغال فأبو ً  أجرا  يف الفصل]، كذا يف واحدا

 التي يستعاذ بالله منها. الشنيعة، ؛ وهذه من زالت العلماء)124ص/4(ج اللل
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 مالك بنأنس حديث  |

ثَنَا[: )8/225/8471( األوسط العجمجاء يف  * ْحَمنِ  َعبْدُ  حدثنا: َقالَ  ُمَعاذٌ  َحدَّ  أَبُو ُسَويْدٌ  حدثنا: َقالَ  الرَّ

َة، أَِبي َعنْ : َقتَاَدةُ  َقالَ : ؛ ((أيِمثَْلهُ  أَنٍَس، َعنْ  َقتَاَدَة، َعنْ  َحاِتٍم،  اْلُقْرآنَ  نَتَذَاَكرُ  ُكنَّا: َقالَ  َسِعيدٍ  أَِبي َعنْ  نَْرضَ

، صىل الله عليه اللَّهِ  َرُسولُ  َفَخَرجَ  ِبآيٍَة، َوَهذَا ِبآيَةٍ  َهذَا يَنِْزعُ  صىل الله عليه وسلم، ،اللَّهِ  َرُسولِ  بَاِب  ِعنْدَ 

اِن، َحبُّ  َوْجِههِ  ِيف  ُفِقئَ  َكأَنََّما وسلم، مَّ  بَْعِدي تَْرِجُعوم َال  أُِمْرتُْم؟ ِبَهذَا أَمْ  بُِعثْتُْم؟ أَِلَهذَا َهُاَالِء، يَا«: َفَقالَ  الرُّ

اًرم  ُسَويٌْد، إِالَّ  َقتَاَدةَ  َعنْ  الَْحِديثَ  َهذَا يَْروِ  َلمْ (: ))]، وقال الطرباني»بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

دَ  ْحَمنِ  َعبْدُ : ِبهِ  تََفرَّ  ).الرَّ

ثَنا: قالَ  الثنى، بن محمد وحدثناه[: ])18/76/11( الزخار البحر[ البزار مسنديف  وهو *  عبد َحدَّ

ثَنا: قالَ  البارك، بن الرحمن  أبي عن ،قتادة(: ، أي بمثل حديثبمثله أنس عن ،قتادة عن ،سويد َحدَّ

 بآية هذا ينزع نتذاكر ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول باب عىل جلوسا كنا قال سعيد أبي عن ،نرضة

 رقاب بعضكم يرضب كفارا بعدي ترجعوا ال أمرتم؟ بهذا أم بعثتم؟ ألهذا: هاالء اي: فقال: قال بآية وهذا

 بن سويد وهو الطعام صاحب حاتم أبو سويد إال رواه نعلم ال الحديث وهذا(: وقال البزار )]بعض

 ؛ بأس به ليس: وجماعة عيىس بن صفوان عنه روى إبراهيم

الجحدري الحناط (أو العطار)  إبراهيم بن سويد؛ وأبو حاتم برصي ثقة البارك بن الرحمن عبد: قلت

 بن سويد[: )2687/ت260/ص1صاحب الطعام، ليس به بأس، وقال الحافظ يف تقريب التهذيب (ج

 له الحفظ يسء صدوق الطعام صاحب له ويقال البرصي )بالنون( الحناط حاتم أبو الجحدري إبراهيم

)]، فبالغ يف اعتبار كالم بخ( وست� سبع سنة مات السابعة من القول فيه حبان بن أفحش وقد أغالط

 الهذيل العطار حاتم أبو إبراهيم بن سويد[: )350/453/ص1ج( الجروح�ابن حبان الذي قال يف 

 يروي ؛والبرصيون عيىس بن صفوان عنه روى قتادة عن يروي البرصة أهل من الطعام صاحب

، صىل الله الله رسول أن أنس عن قتادة عن روى الربغوث حديث صاحب وهو األثبات عن الوضوعات

 حدثناه ؛الصبح لصالة األنبياء من نبيا نبه فإنه تسبه ال فقال برغوثا يسب رجال سمع عليه وسلم،

 أبو قال ؛قتادة عن حاتم أبا سويدا سمعت قال القييس طاهر بن النرض حدثنا قال سفيان بن الحسن

 عن مع� بن يحيى سألت قال يعىل أبو حدثني وفيما فيه القول يضجع مع� بن يحيى كان وقد حاتم

)]، ولم يوفق ابن حبان يف ذلك ألن البالء يف حديث بأس به ليس(: فقال الطعام صاحب حاتم أبي سويد

، كشفه أبو أحمد بن عدي وأثبت عليه كذم ، القييس طاهر بن النرضالربغوث إنما هو من أبي الحجاج 

 الحجاج أبو طاهر بن النرض[: )27/1967/ص7ج( أنه يرسق الحديث فقال يف الكامل يف الضعفاء

. إلخ]، .؛يرمهم من بنه يحمل وال يرهم؛ لم عمن ويحدث ملحديث؛ يرسق جدم ضعيف ؛برصى

 ويرسقه ملناس حديث عىل يثب بأنه معروف طاهر بن والنرض[: فساق أحاديث كث�ة، ثم ختم قائالً 

  ]ب� حديثه عىل وملضعف يلحقهم لم عمن ويروى

 : فاإلسناد إذا جيد، ال بأس به، ويصح الحديث بدون أدنى شبهة بالتابعة التالية، عىل الكالم يف إسنادها



 باا  ملسلم فسوق وقتاله كفر
 

31 
 

ثَنَا[: )7/37/3946( الوصيل يعىل أبي مسندجاء يف حيث  * دُ  َحدَّ ثَنَا بَْحٍر، بْنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ُمبَاَرٌك، َحدَّ  َحدَّ

اًرا َبْعِدي تَْرِجُعنَّ  َال «: ِألَْصَحاِبهِ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  أَنٍَس  َعنْ  اْلَعِزيِز، َعبْدُ   ُكفَّ

بُ    ]»بَْعٍض  ِرَقابَ  َبْعُضُكمْ  يَْرضِ

ثنا: (واإلسناد هو َوِبِإْسنَاِدهِ [: ])13/65/6399( الزخار البحر[ البزار مسندجاء يف و  *  بن محمد َحدَّ

ثنا األنصاري، مرداس  َعن ،أَنَس) َعن اْلَعِزيِز، َعبْدِ  َعنْ  ،ُصَهيٍْب  بْنِ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  َمْوَىل  ُسَحيْمٍ  أَبُو ُمبَاَركٌ  َحدَّ

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعونَ  أَْعِرَفنَُّكمْ  ال(: ألَْصَحاِبهِ  َقالَ  أَنَّهُ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيّ  بُ  ُكفَّ  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

 )]، بَْعٍض 

بن عبد الله البناني البرصي، موىل عبد العزيز بن صهيب له غرائب عن عبد  ُسَحيْمٍ مبارك بن  ُسَحيْمٍ وأبو 

العزيز بن صهيب استنكر الجمهور تفرده بها مع كثرة الرواة عن عبد العزيز بن صهيب، فضعفوه 

يب أكثر من غ�ه، وتركوا حديثه، فالله أعلم؛ وما ندري لعله خدم وصحب مواله عبد العزيز بن صه

) متون معروفة، 322/1802/ص6ج( وأكثر التون التي ذكر أبو أحمد بن عدي يف الكامل يف الضعفاء

وليست منكرة، وقد جاءت بأسانيد أخرى. ومهما يكن األمر فروايته هذه، موضع النظر احن، قطعاً 

 ليست بالنكرة. 

 

 بَْعِدي تَْرِجُعوم َال (: صىل الله عليه وعىل آله وسلم، هنا يف حديث أنس ،اللَّهِ  َرُسولِ ولعلنا نالحظ أن قول 

اًرم ) كان يف واقعة أخرى، وليس يف خطبة الوداع؛ وقد حذَّر فيها نبي بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

يف  الذي وقعالله من التقاتل الذي أغلب ما ينشأ من الراء يف القرآن، ورضب بعضه ببعض؛ وهذا هو 

 .فإنا لله وإنا إليه راجعون: ، وما زال يقع، لألسف الشديداألمة

 

 أبي بعيد ملخدريحديث  |

ثَنَا[: )6/37/5442( للطرباني الكب� العجمجاء يف  * ، اْلَفْضلِ  بْنُ  اْلَعبَّاُس  َحدَّ  َعبْدُ  حدثنا اْألَْسَفاِطيُّ

ْحَمنِ  ، اْلُمبَاَركِ  بْنُ  الرَّ َة، أَِبي َعنْ  َقتَاَدَة، َعنْ  َحاِتٍم، أَبُو ُسَويْدٌ  حدثنا اْلَعيِْيشُّ  ُكنَّا: َقالَ  َسِعيدٍ  أَِبي َعنْ  نَْرضَ

 َعَليْنَا َفَخَرجَ  ِبآيٍَة، َهذَا ويَنِْزعُ  ِبآيَةٍ  َهذَا يَنِْزعُ  نَتَذَاَكُر، ، صىل الله عليه وسلم،اللهِ  َرُسولِ  بَاِب  َعَىل  ُجلُوًسا

َ  َكأَنََّما الله عليه وسلم،، صىل اللهِ  َرُسولُ  أ اِن، َحبُّ  َوْجِههِ  ِيف  تََفقَّ مَّ  ِبَهذَا أَمْ  بُِعثْتُْم؟ أَِبَهذَا َهُاَالءِ  يَا«: َفَقالَ  الرُّ

اًرا، بَْعِدي تَْرِجُعوا َال  أُِمْرتُْم؟ بُ  ُكفَّ  ]»بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

ثَنَا[: )8/225/8470( األوسط العجموهو يف  * ْحَمنِ  َعبْدُ  حدثنا: َقالَ  ُمَعاذٌ  َحدَّ  ُسَويْدٌ  حدثنا: َقالَ  الرَّ

َة، أَِبي َعنْ : َقتَاَدةُ  َقالَ  َحاِتٍم، أَبُو صىل  ،اللَّهِ  َرُسولِ  بَاِب  ِعنْدَ  اْلُقْرآنَ  نَتَذَاَكرُ  ُكنَّا: َقالَ  َسِعيدٍ  أَِبي َعنْ  نَْرضَ

 َوْجِههِ  ِيف  ُفِقئَ  َكأَنََّما ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولُ  َفَخَرجَ  ِبآيٍَة، َوَهذَا ِبآيَةٍ  َهذَا يَنِْزعُ  الله عليه وسلم،

اِن، َحبُّ  مَّ اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال  أُِمْرتُْم؟ ِبَهذَا أَمْ  بُِعثْتُْم؟ أَِلَهذَا َهُاَالِء، يَا«: َفَقالَ  الرُّ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

 ]»بَْعٍض  ِرَقا َ 
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ْحَمنِ  َعبْدُ  حدثنا َجْعَفٌر، [حدثنا: )2/658/1311( األعرابي ابن معجمويف  *  حدثنا اْلُمبَاَرِك، بْنُ  الرَّ

ةَ  أَِبي َعنْ  َقتَاَدُة، حدثنا َحاِتمٍ  أَبُو ُسَويْدُ   َال صىل الله عليه وسلم:  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َسِعيدٍ  أَِبي َعنْ  نَْرضَ

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا بُ  ُكفَّ  ]بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

ثَنَا ،أَْحَمدُ  أَْخَربَنَا[: )71/1368ص: ( شيوخه عن الق� ابن أحاديث من جزءويف  * دٌ  َحدَّ  أَنْبَأَنَا ،ُمَحمَّ

ْحَمنِ  َعبْدُ  ثَنَا اْلُمبَاَرِك، بْنُ  الرَّ ثَنَا َحاِتٍم، أَبُو ُسَويْدٌ  َحدَّ َة، أَِبي َعنْ  َقتَاَدُة، َحدَّ  ُكنَّا: َقالَ  َسِعيٍد، أَِبي َعنْ  بَْرصَ

 َفَخَرجَ  ،َقالَ  أَنَّهُ  يَنْتَِزعُ  َوَهذَا أَنَُّه، يَنْتَِزعُ  َهذَا َفتَذَاَكرَ  صىل الله عليه وسلم، ،اللَّهِ  َرُسولِ  بَاِب  عىل ُجلُوًسا

اِن، َحبُّ  َوْجِههِ  ِيف  ُفِقئَ  َفَكأَنََّما ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولُ  َعَليْنَا مَّ  ِبَهذَا أَمْ  بُِعثْتُْم، أَِبَهذَا«: َفَقالَ  الرُّ

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا ال أَال أُِمْرتُْم، بُ  ُكفَّ ]؛ وجاء بيان أسماء الرواة قبل بضعة »بَْعٍض  ِرَقابَ  َبْعُضُكمْ  يَْرضِ

 َوأَنَا َعَليِْه، ِقَراَءةً  النَّاِعِم، بْنُ  َعِيلُّ  اْلَربََكاِت  أَِبي بْنُ  أَْحَمدُ  َبْكرٍ  أَبُو أَْخَربَنَا[: )68/1360ص: ( أحاديث يف

ةَ  الثُّالثَاءِ  يَْومَ  َوذَِلكَ  أَْسَمعُ  دِ  بْنِ  أَْحَمدَ  بْنُ  اللَّهِ  ِهبَةُ  اللَّهِ  َعبْدِ  أَبُو أَنْبَأَنَا: َقالَ  ،573 َسنَةَ  َرَجٍب  ُغرَّ  َعِيلٍّ  بْنِ  ُمَحمَّ

دِ  بْنُ  اْلَمِلكِ  َعبْدُ  اْلَقاِسمِ  أَبُو أَنْبَأَنَا اْلَمْوِصِيلُّ، اَن، بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنِ  ُمَحمَّ  أَبُو أَنْبَأَنَا أَْسَمُع، َوأَنَا َعَليِْه، ِقَراَءةً  ِبْرشَ

مِ  ِيف  ِبهِ  َفأََقرَّ  ِكتَاِبهِ  أَْصلِ  ِمنْ  الطَّيِِّبيُّ  نَيَْخابَ  بْنِ  إِْسَحاَق  بْنُ  أَْحَمدُ  اْلَحَسنِ  ثَنَا ،349 َسنَةَ  اْلُمَحرَّ  َعبْدِ  أَبُو َحدَّ

دُ  اللَّهِ  يْ  بْنِ  يَْحيَى بْنِ  أَيُّوبَ  بْنُ  ُمَحمَّ َ يِّ  اْلبََجِيلُّ  يََسارٍ  بْنِ  ِس الرضُّ الٍ  ِيف  ِبالرَّ  ... إلخ]،288 َسنَةَ  َشوَّ

 

ويصح الحديث والقصة وقد درسنا حال سويد أبي حاتم قبل قليل، فهذا اإلسناد كذلك جيد، ال بأس به، 

 التي ورد فيها، إن شاء الله تعاىل، بشهادة حديث أنس آنف الذكر.

 

 أبي حرة ملرقايشعم حديث  |

 حدثنا عفان حدثنا[: بإسناد حسن )20714ح/73ص/5ج(أحمد بن حنبل يف مسنده وأخرج اإلمام  *

، الله رسول ناقة بزمام آخذ كنت قال عمه عن الرقايش حرة أبي عن زيد بن عيل ناخرب أ سلمة بن حماد

 أنتم شهر أي يف أتدرون الناس أيها يا فقال الناس عنه أذود الترشيق أيام أوسط يف صىل الله عليه وسلم،

 وأموالكم دماءكم فإن قال حرام وبلد حرام وشهر حرام يوم يف قالوا أنتم بلد أي ويف أنتم يوم أي ويف

 اسمعوا قال ثم تلقونه يوم إىل هذا بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم

 كل وإن أال منه نفس بطيب إال امرئ مال يحل ال إنه تظلموا ال أال تظلموا ال أال تظلموا ال أال تعيشوا منى

 بن ربيعة دم يوضع دم أول وإن القيامة يوم إىل هذه قدمي تحت الجاهلية يف كانت ومأثرة ومال دم

 موضوع الجاهلية يف كان ربا كل وإن أال هذيل فقتلته ليث بنى يف مسرتضعا كان الطلب عبد بن الحرث

 وال تظلمون ال أموالكم رؤوس لكم الطلب عبد بن العباس ربا يوضع ربا أول إن قىض وجل عز الله وإن

 عند الشهور عدة إن قرأ ثم واألرض السماوات الله خلق يوم كهيئته استدار قد الزمان وإن أال تظلمون

 فال القيم الدين ذلك حرم أربعة منها واألرض السماوات خلق يوم الله كتاب يف شهرا عرش اثنا الله

 قد الشيطان أن أال ؛بعض رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال أال ؛أنفسكم فيهن تظلموا

 ال عوان عندكم فإنهن النساء يف وجل عز الله فاتقوا بينكم التحريش يف ولكنه الصلون يعبده أن أيس
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 يف يأذن وال غ�كم أحدا فرشكم يوطنئ ال أن حقا عليهن ولكم عليكم لهن وإن شيئا ألنفسهن يملكن

 مربح غ� رضبا وارضبوهن الضاجع يف واهجروهن فعظوهن نشوزهن خفتم فإن تكرهونه ألحد بيوتكم

 بأمانة أخذتموهن وإنما بالعروف وكسوتهن رزقهن ولهن الاثر قال الربح ما للحسن قلت حميد قال

 وبسط عليها ائتمنت من إىل فليادها أمانة عنده كانت ومن وجل عز الله بكلمة فروجهن واستحللتم الله

 من أسعد مبلغ رب فإنه الغائب الشاهد ليبلغ قال ثم بلغت هل أال بلغت هل أال بلغت هل أال فقال يديه

 ]به أسعد كانوا أقواما بلغوا والله قد الكلمة هذه بلغ ح� الحسن قال حميد قال سامع

بن جدعان التيمي القريش من جهة حفظه، وأبو حرة  زيد بن عيل وهذا إسناد حسن للكالم يف: قلت

، حكيم بن أبي يزيد: ، وقيلمشهور بكنيته، قيل اسمه حنيفةالرقايش هذا ثقة قديم، من كبار التابع�، 

متأخر، اسمه واصل  فذاك، الذي تكلم فيه اإلمام أبو زكريا يحيى بن مع� أظنهوال  ؛عبدة بن عامر: وقيل

 .بن عبد الرحمن، يروي عن الحسن البرصي، كث� التدليس

 

 َمْخِيشٍّ  بْنِ  ُحَجْ�ِ حديث  |

ثَنَا[: )3572ح/35ص/4ج( الكب� معجمه يف الطربانيوأخرج اإلمام  *  إِْسَحاَق  بْنُ  اْلُحَسْ�ُ  َحدَّ

، يُّ ثَنَا  التُّْسَرتِ ، اْلَعِظيمِ  َعبْدِ  بْنُ  اْلَعبَّاُس َحدَّ يُّ ثَنَا  اْلَعنَْربِ ٍد، بْنُ  النَّْرضُ َحدَّ ثَنَا  ُمَحمَّ اٍر، بْنُ  ِعْكِرَمةُ َحدَّ  َعمَّ

ثَِني ، بْنُ  َمْخِيشُّ  َحدَّ ثَِني ُحَجْ�ٍ ةِ  ِيف  َخَطبَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللهِ  نَِبيَّ  أَنَّ  أَِبي، َحدَّ  يَا«: َفَقالَ  اْلَوَداعِ  َحجَّ

 يَْومٍ  َفأَيُّ «: َقالَ  َحَراٌم، َشْهرٌ : َقالُوا ،»َهذَا؟ َشْهرٍ  َفأَيُّ «: َقالَ  َحَراٌم، بََلدٌ : َقالُوا ،»َهذَا؟ بََلدٍ  أَيُّ  النَّاُس  أَيَُّها

 َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َحَرامٌ  َعَليُْكمْ  َوأَْعَراَضُكمْ  َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  إِنَّ  أََال «: َقالَ  َحَراٌم، يَْومٌ : َقالُوا ،»َهذَا؟

اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال  ؛َغاِئبَُكمْ  َشاِهُدُكمْ  َفْليُبَلِّغْ  َهذَا، بََلِدُكمْ  َكُحْرَمةِ  َهذَا َكَشْهِرُكمْ   بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

 ]»بَْعٍض  ِرَقا َ 

ثَنَا[: )1682ح/303ص/3ج(ابن أبي عاصم يف اححاد والثاني اإلمام  هوأخرج * دُ  َحدَّ  ِمْسِكٍ�، بْنُ  ُمَحمَّ

ثَنَا لُوِيلُّ، ثَاِبٍت  أَِبي بْنِ  ُعَمرَ  بْنُ  ُعبَاَدةُ  َحدَّ ثَنَا السَّ اٍر، بْنُ  ِعْكِرَمةُ  َحدَّ ثَِني َعمَّ ، ْبنِ  ُحَجْ�ِ  بْنُ  َمْخِيشُّ  َحدَّ  َمْخِيشٍّ

ةِ  ِيف  َخَطبَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  نَِبيَّ  أَنَّ  أَِبيِه، َعنْ  : َقالُوا َهذَا؟ بََلدٍ  أَيُّ  النَّاُس  أَيَُّها" : َفَقالَ  اْلَوَداعِ  َحجَّ

 إِنَّ  أََال «: َقالَ . َحَرامٌ  يَْومٌ : َقالُوا »َهذَا؟ يَْومٍ  َفأَيُّ «: َقالَ . َحَرامٌ  َشْهرٌ : َقالُوا َهذَا؟ َشْهرٍ  َفأَيُّ " : َقالَ . َحَرامٌ  بََلدٌ 

 َهذَا، بََلِدُكمْ  َكُحْرَمةِ  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َهذَا َشْهِرُكمْ  َكُحْرَمةِ  َحَرامٌ  َعَليُْكمْ  َوأَْعَراَضُكمْ  َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ 

اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال  ؛َغاِئبَُكمْ  َشاِهُدُكمْ  َفْليُبَلِّغْ   ]»بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

ثَنَا[: )386ح/460ص/1ج( )الزوائد( مسنده يف الهيثمي/الحارث هوأخرج * ، بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ وِميِّ  الرُّ

ثَنَا ثَِني ِعْكِرَمُة،: َقالَ  ُعَمَر، بْنُ  ُعبَاَدةُ  َحدَّ ، بْنُ  َمْخِيشُّ  َوَحدَّ "  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيَّ  أَنَّ  أَِبيهِ  َعنْ  ُحَجْ�ٍ

ةِ  ِيف  َخَطبَ  : َقالُوا »َهذَا؟ َشْهرٍ  َفأَيُّ «: َقالَ  َحَرامٌ  بََلدٌ : َقالُوا »َهذَا؟ بََلدٍ  أَيُّ  النَّاُس  أَيَُّها يَا«: َفَقالَ  اْلَوَداعِ  َحجَّ

 َحَرامٌ  َعَليُْكمْ  َوأَْعَراَضُكمْ  َوأَْمَواَلُكمْ  ِدَماَءُكمْ  إِنَّ  أََال «: َقالَ  َحَرامٌ  يَْومٌ : َقالُوا »َهذَا؟ يَْومٍ  َفأَيُّ «: َقالَ  َحَرامٌ  َشْهرٌ 

اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال  ؛َغاِئبَُكمْ  َشاِهُدُكمْ  َفْليُبَلِّغْ  َهذَا َشْهِرُكمْ  َكُحْرَمةِ  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ   يَْرضِ ُ  ُكفَّ
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ثَنَا[: )2/892/2307( نعيم ألبي الصحابة معرفة؛ وهو من طريقه يف ]»بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ   أَبُو َحدَّ

ٍد، ْبنُ  بَْكرِ  ثَنَا َخالَّ  به] أَُساَمَة، أَِبي بْنُ  اْلَحاِرثُ  َحدَّ

ثَنَا[: )5982ح/534ص/3ج( مستدركه يف الحاكماإلمام  هوأخرج * َ  اْلَحاِفُظ، َعِيلٍّ  أَبُو َحدَّ دُ  نَاْخَربَ أ  ُمَحمَّ

، ُقتَيْبَةَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  بْنُ  ثَنَا اْلَعْسَقَالِنيُّ دُ  َحدَّ ، ِمْسِك�ٍ  بْنُ  ُمَحمَّ ثَنَا اْليََماِميُّ ثَنَا ُعَمَر، بْنُ  َعبَّادُ  َحدَّ  ْبنُ  ِعْكِرَمةُ  َحدَّ

اٍر، ثَنَا َعمَّ ، بْنِ  ُحْجرِ  ْبنُ  َمْخِيشُّ  َحدَّ  يَْومٍ  أَيُّ «: َفَقالَ  َخَطبَُهْم، له عليه وسلم،، صىل الالنَِّبيَّ  أَنَّ  أَِبيِه، َعنْ  َعِديٍّ

 َحَراٌم، َشْهرٌ : َقالُوا »َشْهٍر؟ َفأَيُّ «: َقالَ  اْلَحَراُم، الْبََلدُ : َقالُوا »َهذَا؟ بََلدٍ  َفأَيُّ «: َقالَ  َحَراٌم، يَْومٌ : َقالُوا »َهذَا؟

 َكُحْرَمةِ  َهذَا َشْهِرُكمْ  َكُحْرَمةِ  َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َعَليُْكمْ  َحَرامٌ  َوأَْعَراَضُكمْ  َوأَْمَوالَُكمْ  ِدَماَءُكمْ  َفِإنَّ «: َقالَ 

اِهدُ  ِليُبَلِّغِ  َهذَا بََلِدُكمْ  اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم َال  اْلَغاِئَب، الشَّ هذا : ؛ قلت]»بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

: ، واألصح أنه، ثم وهم أحد الرواة أنه حجر بن عديُحْجرِ إىل  ُحَجْ�ٍ تصحف : فيه تصحيفات وأوهام

: فأصبح ُعَمرَ  بْنُ  ُعبَاَدةُ ؛ وتصحف ، كما هو يف رواية ابن أبي عاصم يف اححاد والثانيَمْخِيشٍّ  ْبنِ  ُحَجْ�ِ 

  .ُعَمرَ  بْنُ  َعبَّادُ 

 

 أبي أمامةحديث  |

 الشامي� مسند يفو ؛ )7619/ح137/ص8ج( الكب� معجمه يف الطربانيأخرج اإلمام  *

 بن محمد حدثنا األذني الباقي عبد بن يحيى حدثنا[: أمامة أبي عنبإسناد جيد  )546ح/312ص/1ج(

 أمامة أبي عن مسلم بن رشحبيل حدثنا عياش بن إسماعيل حدثنا عمرو بن هاشم حدثنا الحميص عوف

 رقا  بعضكم يرض  كفارم بعدي ترجعوم ال يقول ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول سمعت قال

 ]أخيه بجريرة وال أبيه بجريرة الرجل ياخذ وال[: ، وزاد يف مسند الشامي�]بعض

 

 ومبصة بن معادحديث  |

دُ  أَْخَربَنَا[: )2/79/1654( للشجري الخميسية األمايل ترتيبجاء يف  *  َعبْدُ  أَْخَربَنَا: َقالَ  أَْحَمَد، بْنُ  ُمَحمَّ

ٍد، بْنُ  اللَّهِ  ثَنَا: َقالَ  ُمَحمَّ ثَنَا: َقالَ  اْلَمِلِك، َعبْدِ  بْنِ  اْلَحَسنِ  بْنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ : َقالَ  َشْهَريَاَر، بْنِ  َسِعيدٍ  بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ

ثَنَا يُّ  ِزيَادٍ  بْنُ  يَْحيَى َحدَّ قِّ ثَنَا: َقالَ  ُفَهْ�ٌ، الرَّ  ِمنَْربِ  َعىل َمْعبَدٍ  بْنَ  َصةَ َوابِ  َسِمْعتُ : َقالَ  َخْوِيلٍّ، بْنُ  َفاِرُس  َحدَّ

ةِ  قَّ ةِ  ِيف  َوَسلَّمَ  َوآِلهِ  َعَليْهِ  اللَّهُ  َصىلَّ  النَِّبيَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  يَْخُطُب، الرِّ : َقالُوا َهذَا؟ يَْومٍ  أَيُّ (: يَُقولُ  اْلَوَداِع، َحجَّ

 إِنَّ  أََال : َفَقالَ  َحَراٍم، بََلدُ : َقالُوا َهذَا؟ بََلدٍ  َفأَيُّ : َقالَ  َحَراٍم، َشْهرُ : َقالُوا َهذَا؟ َشْهرٍ  َفأَيُّ : َقالَ  َحَراٍم، يَْومُ 

 ِليُبَلِّغْ  أََال  َهذَا، بََلِدُكمْ  ِيف  ،َهذَا َشْهِرُكمْ  ِيف  ،َهذَا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َحَرامٌ  َعَليُْكمْ  ،َوأَْعَراَضُكمْ  ،َوأَْمَواَلُكمْ  ،ِدَماَءُكمْ 

اًرم بَْعِدي ِمنْ  تَْرتَدُّونَ  أَْعِرَفنَُّكمْ  َال : َغاِئبَُكمْ  َشاِهُدُكمْ   ،َشِهْدتُ  إِنِّي أََال  )بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

 ؛]َوِغبْتُمْ 

 سابور بن محمد حدثني حجاج، بن محمد بن جعفر حدثنا[: )67/82ص: ( الرقة تاريخجاء يف  *

 سمعت: قال األسدي، خويل بن فراس حدثني: قال األسدي، زياد بن فه� حدثنا ،ثقةً  وكان - النجار

: فقال الوداع، حجة يف قام ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول سمعت: يقول األسدي، معبد بن وابصة
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)) هذا؟ بلدٍ  فأي((: قال. حرامٌ  شهرٌ : قالوا)) هذا؟ شهرٍ  فأي((: قال. حرامٌ  يومٌ : قالوا)) هذا؟ يوم أي((

 هذا، شهركم يف هذا، يومكم كحرمة حراٌم، عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن((: قال. حرامٌ  بلدٌ : قالوا

 أعرفنكم ال أال بلغتكم، قد إني أال الغائب؛ الشاهد فليبلغ أال اشهد؛ اللهم بلغت؟ هل أال هذا؛ بلدكم يف

ً  بعدي ترجعون  ]؛ وغبتم شهدت قد إني أال .))بعٍض  رقا  بعضكم يرض  كفارم

ً يف  *  بن الرحيم عبد حدثنا الحراني، الحارث بن محمد حدثنا[: )67/83ص: ( الرقة تاريخوأيضا

 وابصة سمعت: قال خويل، بن فراس حدثنا الرقي، بفه� يعرف األسدي، زياد بن يحيى حدثنا مطرف،

 حجة يف يقول وهو ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول سمعت: قال الرقة، منرب عىل يخطب وهو معبد، بن

 ]نحوه فذكر. الوداع

 

 سمعت: قال خويل، بن فراس حدثنا ،)فه�ـ(ب اللقب الرقي، األسدي زياد بن يحيى(: هذا اإلسناد: قلت

، فهو ليس بالشهور؛ وفيه إثبات سماعه من خويل بن فراس) حسن ال بأس به، لحال معبد بن وابصة

، الجزيرة محدث الحافظ الرقي، بالل بن عمر بن هالل بن العالء بن هاللوابصة خالفاً لظن أبي عمر 

 ينكر كأنه فرأيته خويل؛ بن فراس عن هالالً  عمر أبا سألت[: )67/84ص: ( الرقة تاريخحيث جاء يف 

 ]وابصة عن سمع فراٌس  يكون أن

 

 حديث َعاِصِم بِْن ملَْحَكمِ  |

ثَنَا[: )2/311/706( الوصيل يعىل أبي زوائد يف العيل القصدجاء يف  * اكِ  بْنُ  َعْمُرو َحدَّ حَّ  َمْخَلدِ  بْنِ  الضَّ

اِك، بْنِ  حَّ ثَنَا الضَّ ثَنَا أَِبي، َحدَّ ثَِني: َقالَ  اْلَحَكِم، بْنِ  َعاِصمِ  بْنِ  ُسْلَمى بْنُ  َطاِلبُ  َحدَّ  َجدِّي أَنَّ  أَْهِيل، بَْعُض  َحدَّ

ثَُهْم،  َحَرامٌ  َعَليُْكمْ  َوِدَماَءُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  إِنَّ  أَال«: َقالَ  ُخْطبَِتهِ  ِيف  وسلم،، صىل الله عليه اللَّهِ  َرُسولَ  َشِهدَ  أَنَّهُ  َحدَّ

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعونَ  أَْعِرَفنَُّكمْ  َوال أَال اْليَْوِم، َهذَا ِيف  اْلبََلدِ  َهذَا َكُحْرَمةِ  بُ  ُكفَّ  أَال َبْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

اِهدُ  َفْليُبَلِّغِ   ]؛»بَلَّْغتُ  َهلْ  اللَُّهمَّ  َعَليِْهمُ  اْشَهدْ  اللَُّهمَّ  .أَبًَدا الْيَْومِ  َهذَا بَْعدَ  أَْلَقاُكمْ  أَنْ  أَْدِري ال َفِإنِّي اْلَغاِئبَ  الشَّ

عبد الرحمن بن مهدي، : ، ثقة مقل، وثقه ابن حبان، وروى عنهاْلَحَكمِ  بْنِ  َعاِصمِ  بْنِ  ُسْلَمى بْنُ  َطاِلبُ 

 بْنِ  َعاِصمِ جهالة الواسطة ب� طالب وجده  التزكية، وبهز بن أسد، وأبو عاصم النبيل؛ ولو وكفى بهذه 

ً اْلَحَكمِ    .، ريض الله عنه، لكان اإلسناد صحيحا

 

نَاِبِحي |  حديث ملصُّ

ثَنَا[: )8/78/7414( للطرباني الكب� العجمجاء يف  *  النُّْعَماِن، أَبُو َعاِرمٌ  حدثنا اْلَعِزيِز، َعبْدِ  بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ

ادُ  حدثنا نَاِبحِ  َعنِ  َحاِزٍم، أَِبي بْنِ  َقيِْس  َعنْ  َسِعيٍد، بْنُ  ُمَجاِلدُ  حدثنا َزيٍْد، بْنُ  َحمَّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ي،الصُّ

اًرم بَْعِدي تَْرِجُعنَّ  َفَال  مْألَُمَم، ِبُكمُ  ُمَكاِثرٌ  َوإِنِّي اْلَحْوِض، َعَىل  َفَرُطُكمْ  أَنَا«صىل الله عليه وسلم:  ،اللهِ   ُكفَّ

: )4/413/1837( الوصيل يعىل أبي زوائد يف العيل القصد]؛ وهو يف »بَْعٍض  ِرَقا َ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ 

ثَنَا[ ثَنَا أُيُّوَب، بْنِ  يَْحيَى َحدَّ هذا إسناد حسن، للكالم يف : به]؛ قلت َسِعيٍد، بْنِ  ُمَجاِلدِ  َعنْ  َعبَّاٍد، بْنُ  َعبَّادُ  َحدَّ
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نَاِبحِ مجالد بن سعيد، واألرجح أنه مرسل ألن  صىل الله عليه  ،ي من كبار التابع�، هاجر إىل النبيالصُّ

 وعىل آله وسلم، فوصل بعد وفاته ببضعة أيام وصىل خلف أبي بكر.

 

يٍْط  بْنِ  نُاَيِْط حديث  |   ُرشَ

 البغوي، العزيز َعبد بْنِ  ُمَحمد بْنُ  اللَّهِ  َعبد أَْخَربَِني[: )8/448( الرجال ضعفاء يف الكاملجاء يف  *

ثَنا ثَنا َماِلٍك، بْنُ  َصاِلحُ  َحدَّ ثَنا بسطام، بن هياج َحدَّ يٍْط  بْنِ  نُبَيِْط  َعنْ  األَْشَجِعيُّ  َماِلكٍ  أَبُو َحدَّ  َرُسول َقال ُرشَ

اًرم بَْعِدي تَْرِجُعوم الَ صىل الله عليه وسلم:  ،اللهِ  الهياج بن أبو خالد ؛ ]بعض رقا  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ ُ  ُكفَّ

، بسطام الهروي، ليس بالقوي، يكتب حديثه، وال يحتج به، وقد روى عنه ابنه خالد مناك� قبيحة

ً  ،ملاالء كله من هذم مإلبنوالظاهر أن  ؛ وهذا وفضالً وسخاًء وشجاعةوإال فهو من خيار الناس علما

، ال بارك الله فيه، بل من رواية أبي عبد الله صالح بن مالك الخوارزمي، الشاوم ليس من رواية ابنه

 صدوق مستقيم الحديث.وهو نزيل بغداد، 

 

 جابر بن عاد مللهحديث  |

ثَنَا[: )1/331/97( للداني الفتن يف الواردة السننجاء يف  * ْحَمنِ  َعبْدُ  َحدَّ ، ُمَساِفرٍ  بْنُ  الرَّ : َقالَ  اْلبَُخاِريُّ

ثَنَا دِ  بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ ثَنَا: َقالَ  لُْالٍُا، ْبنِ  ُمَحمَّ ، أَيُّوبَ  بْنُ  ُعَمرُ  َحدَّ َقِطيُّ ثَنَا: َقالَ  السَّ ِبيعُ  َحدَّ : َقالَ  ثَْعَلٍب، بْنُ  الرَّ

ثَنَا ٍد، بْنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  اْلَعيَْزاِر، أَِبي بْنِ  ُعْقبَةَ  بْنُ  يَْحيَى َحدَّ  َرُسولَ  أَنَّ  اللَِّه، َعبْدِ  بْنِ  َجاِبرِ  َعنْ  أَِبيِه، َعنْ  ُمَحمَّ

اًرا بَْعِدي تَْرِجُعوا َال  أََال «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  بُ  ُكفَّ  يَْحيَى]؛ ولكن »بَْعٍض  ِرَقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْرضِ

 الكويف، ليس بثقة، مرتوك الحديث، متهم بالكذب.  اْلَعيَْزارِ  أَِبي بْنِ  ُعْقبَةَ  بْنُ 

 

 حذيفة بن مليمانحديث  |

 الله عبد حدثنا قال عيل حدثنا[: )4166ح/269ص/4ج( األوسط معجمه يف الطربانييف  أخرج اإلمام *

 محمد عن خداش ابي بن عيل بن محمد هاشم ابو عمي حدثنا قال الوصيل خداش بيأ بن الصمد عبد بن

 رسول قال: قال اليمان بن حذيفة عن سلمة بن شقيق عن االعمش عن الثوري سفيان عن محصن بن

 ياخذ ال بعض رقاب بعضكم يرضب كفارا بعدي ترتدوا ال الوداع حجة يف ، صىل الله عليه وسلم،الله

 وهو األعىل جده إىل نسب ،العكايش هو ،محصن بن محمد؛ ولكن ]ابيه بجريرة وال اخيه بجريرة الرجل

 .كذبوه األسدي محصن بن عكاشة بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن محمد

 

ً نقل تومتر يفيد ملقطع ومليق�أن : الخالصةف ال (: قال ،وسلموعىل آله ، صىل الله عليه أنه هذم إذم

عبد و ، جرير بن عبد الله البجيل: )؛ رواه عنه كل منترجعوم بعدي كفارم يرض  بعضكم رقا  بعض

، بكرة نفيع بن الحارث الثقفي وأبو ، بن الخطاب عبد الله بن عمرو ، َعْمِرو بِْن يَثِْرِبيّ ، و العباسالله بن 

، سعيد الخدري وأبو ، أنس بن مالكو ، الغادية الجهني وأبو ، أسامة بن زيدو ، عبد الله بن مسعودو 
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وابصة بن و  ،صدي بن عجالن الباهيل أمامة وأبو ، ُحَجْ�ِ بِْن َمْخِيشٍّ و ، الرقايش عم أبي حرة الرقايشو 

يٍْط و ، َعاِصِم بِْن اْلَحَكمِ و ، األسدي معبد ، وأم حذيفة بن اليمانو ، جابر بن عبد الله ؛ وربمانُبَيِْط بِْن ُرشَ

مرسوق، : ؛ وقد أرسله الثقات األكابر من كبار التابع� الخرضم�الامن� عائشة بنت الصديق

نَاِبِحيو    قطعاً من األكابر من الصحابة.، وقد أخذاه الصُّ

 

 أحدهما بها باء فقد كافر يا ألخيه قال ممرئ أيما: فصل |

 

 أبي هريرةحديث  |

 قاال سعيد بن وأحمد محمد حدثنا[: )5752/ح2263/ص5ج( صحيحه يف البخاريأخرج اإلمام  *

 ريض هريرة أبي عن سلمة أبي عن كث� أبي بن يحيى عن البارك بن عيل أخربنا عمر بن عثمان حدثنا

 به باء فقد كافر يا ألخيه ملرجل قال إذم(: قال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول أن عنه الله

 سمع سلمة أبا سمع يزيد بن الله عبد عن يحيى عن عمار بن عكرمة وقال(: البخاري]، وقال )أحدهما

 صىل الله عليه وسلم) ،النبي عن هريرة أبا

 سلمة بن حماد حدثنا النرض أخربنا[: )502ح/434ص/1ج( مسنده يف راهويه ابنأخرج اإلمام و  *

 ال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال يقول عنه الله ريض هريرة أبا سمعت قال الهزم أبو حدثنا

يزيد بن سفيان البرصي ضعيف، ال  ]، ولكن أبا الهزمكافر يا ألخيه قال أحدهما الجنة يف رجالن يجتمع

 .، ونحن إنما ذكرناه متابعةيحتج به

 

 عمر بن ملله عاد عن دينار بن ملله حديث عاد |

 عن مالك حدثني قال إسماعيل حدثنا[: )5753ح/2264ص/5ج( صحيحه يف البخاريأخرج اإلمام  *

 بها باء فقد كافر يا ألخيه قال رجل أيما(: قال الله رسول أن عمر بن الله عبد عن دينار بن الله عبد

 الوطأ يف مالكو ؛ )439ح/157ص/1ج( الفرد األدب يف البخاري أخرجه؛ ])أحدهما

 عبد عن مالك عن قتيبة حدثنا[: )2637ح/23ص/5ج( سننه يف الرتمذيو ؛ )1777ح/984ص/2ج(

 يف حبان ابنو )؛ أقر يعني باء قوله ومعنى غريب صحيح حسن حديث هذا(: ]، وقالدينار بن الله

 بكر أبي بن أحمد حدثنا قال األنصاري إدريس بن الحس� أخربنا[: )249ح/484ص/1ج( صحيحه

 حدثنا[: )4687ح/18ص/2جاإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده (و  ؛]دينار بن الله عبد عن مالك عن

: )5933ح/113ص/2جاإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده (و ؛ ]دينار بن حدثني سفيان عن يحيى

 الكربى سننه يف البيهقيو ؛ ]دينار بن الله عبد عن مالك أخربنا إسحاق حدثنا[

 بن إسماعيل حدثنا سلمان بن أحمد أنبأ الحافظ الله عبد أبو أخربنا[: )20691ح/208ص/10ج

 عن الصحيح يف البخاري رواه(: ]، وقال البيهقيدينار بن الله عبد عن مالك عن القعنبي حدثنا إسحاق
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 هذه فعىل دينار بن الله عبد عن جعفر بن إسماعيل حديث من مسلم وأخرجه مالك عن إسماعيل

 )ماضية تكون تأويل لهم كان إذا األهواء أهل شهادة الطريقة

 شعبة حدثنا جعفر بن محمد حدثنا[: )5035ح/44ص/2ج( أحمد بن حنبل يف مسندهأخرج اإلمام  *

 ملرجل قال إذم(: قال أنه ، صىل الله عليه وسلم،النبي عن يحدث عمر بن سمعت دينار بن الله عبد عن

اإلمام أحمد بن و ؛ ])مآلخر عىل رجعت وإال قال كما كان إن أحدهما به باء فقد كافر يا للرجل

 أخربنا حجاج حدثنا أبي كتاب يف وجدت قال الله عبد حدثنا[: )5077ح/47ص/2ج( حنبل يف مسنده

 وكيع حدثنا[: )5259ح/60ص/2ج( أحمد بن حنبل يف مسندهاإلمام و ؛ ]دينار بن الله عبد عن شعبة

 حدثنا[: )5914ح/112ص/2جاإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده (و ؛ ]دينار بن الله عبد عن سفيان عن

 أخربنا[: )1594ح/242ص/1ج( مسنده يف الجعد ابنو ]؛ دينار بن الله عبد حدثنا سفيان حدثنا مامل

 ]دينار بن الله عبد عن شعبة

 السامي الرحمن عبد بن محمد أخربنا[: )250ح/485ص/1ج( صحيحه يف حبان ابنأخرج اإلمام  *

 أنه دينار بن الله عبد أخربني قال جعفر بن إسماعيل حدثنا قال القابري أيوب بن يحيى حدثنا قال

 به باء فقد كافر ألخيه قال ممرئ أيما(، صىل الله عليه وسلم: الله رسول قال يقول عمر بن سمع

 ؛ ])عليه رجعت وإال قال كما كان إن: أحدهما

 

 عمر بن ملله عاد عن نافعحديث  |

 بن محمد حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا[: )60ح/79ص/1ج( صحيحه يف مسلمأخرج اإلمام  *

 وسلم،، صىل الله عليه النبي أن عمر بن عن نافع عن عمر بن الله عبيد حدثنا قاال نم� بن الله وعبد برش

اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده و ؛ ])أحدهما بها باء فقد أخاه ملرجل كفر إذم(: قال

 ]نافع عن الله عبيد حدثنا قاال أسامة بن وحماد نم� بن حدثنا[: )6280ح/142ص/2ج(

 حدثنا قال داود بن سعيد حدثنا[: )440ح/158ص/1ج( الفرد األدب يف البخاريأخرجه اإلمام  *

 كافر لآلخر قال إذا ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول أن أخربه عمر بن الله عبد أن حدثه نافعا أن مالك

 له قال الذي باء فقد له قال كما يكن لم وإن صدق فقد كافرا له قال الذي كان إن أحدهما كفر فقد

 ]بالكفر

 بن عن نافع عن أيوب حدثنا سفيان حدثنا[: )698ح/306ص/2ج( مسنده يف الحميديأخرج اإلمام  *

 ]أحدهما بها باء فقد أخاه الرجل كفر إذا ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال عمر

 جرير حدثنا شيبة أبي بن عثمان حدثنا[: )4687ح/221ص/4جأبو داود يف سننه (أخرج اإلمام  *

 مسلم رجل أيما وسلم،، صىل الله عليه الله رسول قال: قال عمر بن عن نافع عن غزوان بن فضيل عن

 اإلمام أحمد بن حنبل يف مسندهو ؛ ]الكافر هو كان وإال كافرا كان فإن مسلما رجال أكفر

اإلمام أحمد و  ]؛نافع عن غزوان بن يعني فضيل حدثنا عبيد بن يعىل حدثنا[: )4745ح/23ص/2ج(

 ]نافع عن غزوان بن فضيل عن وكيع حدثنا[: )5260ح/60ص/2جبن حنبل يف مسنده 
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 بن يعنى صخر حدثنا عفان حدثنا[: )5824ح/105ص/2جاإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده (أخرج  *

 الرجل قال إذا قال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول ان أخربه عمر بن الله عبد ان نافع حدثنا جويرية

؛ ]قال ما إليه رجع وإال كافر فهو كافر له قيل الذي كان فإن أحدهما عىل تجب فإنها كافر يا لصاحبه

 ]نافع عن جويرية بن صخر حدثنا[: )1842ح/252ص/1ج( مسنده يف الطياليسو 

 بن خالد بن يحيى بن أحمد حدثنا[: )111ح/41ص/1ج( األوسط معجمه يف الطربانيأخرج اإلمام  *

 بك� عن األسود أبي عن جعفر أبي بن الله عبد عن الليث حدثني قال بك� بن يحيى حدثنا قال حيان

: ]،وقالأحدهما عىل الكفر وجب فقد كافر يا حخر رجل قال إذا قال الله رسول عن عمر بن عن نافع عن

 الطربانيو ؛ )الليث به تفرد جعفر أبي بن الله عبيد إال األسود أبي عن وال األسود أبو إال بك� عن يروه لم(

 السالم عبد بن الله عبد الرداد أبو حدثنا قال أحمد حدثنا[: )1236ح/56ص/2ج( األوسط معجمه يف

 الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن رشيح بن حيوة حدثنا قال راشد بن الله وهب زرعة أبو حدثنا قال

 كافر يا للرجل الرجل قال إذا قال النبي عن عمر بن عن نافع عن األشج بن الله عبد بن بك� عن نوفل بن

 )الله وهب إال حيوة عن الحديث هذا يرو لم(: ]، وقالأحدهما عىل الكفر وجب فقد

 

 مسعود بن ملله حديث عاد |

 حدثنا قال يحيى بن خالد حدثنا[: )435ح/156ص/1ج( الفرد األدب يف البخاريأخرج اإلمام  *

 عز الله من بينهما إال مسلم� من ما قال الله عبد عن سلمة بن عمرو عن زياد أبى بن يزيد عن سفيان

 فقد كافر أنت لآلخر أحدهما قال وإذا الله سرت خرق فقد هجر كلمة لصاحبه أحدهما قال فإذا سرت وجل

 الله عبد بن محمد حدثنا[: )10544ح/224ص/10ج( الكب� معجمه يف الطربانيو ؛ ]أحدهما كفر

 قال الله عبد بن يزيد حدثني عياش بن بكر أبو حدثنا الزب�ي أحمد أبي بن طاهر حدثنا الحرضمي

 من ما ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال مسعود بن الله عبد عن سلمة بن عمرو سمعت

 كفر فقد كافر يا قال وإذا سرته هتك هجرا لصاحبه أحدهما قال فإذا الله من سرت وبينهما إال مسلم�

 ]أحدهما

 

 أبي بعيد ملخدريحديث  |

 الحسن حدثنا سفيان بن الحسن أخربنا[: )248ح/483ص/1ج( صحيحه يف حبان ابنأخرج اإلمام  *

 بن محمود عن قتادة بن عمر بن عاصم عن إسحاق بن عن الفضل بن سلمة حدثنا شقيق بن عمر بن

 إن بها أحدهما باء إال قط رجل أكفر ما ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال سعيد أبي عن لبيد

 ]بتكف�ه كفر وإال كافرا كان
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 )كقتله ملؤمن ، ولعنكقتله فهو بكفر مؤمنا رمى من(: ملضحاك بن حديث ثابت: | فصل

 حدثنا إسماعيل بن موىس حدثنا[: )5754ح/2264ص/5ج( صحيحه يف البخاريأخرج اإلمام  *

 كاذبا اإلسالم غ� بملة حلف من قال النبي عن الضحاك بن ثابت عن قالبة أبي عن أيوب حدثنا وهيب

 بكفر مؤمنا رمى ومن كقتله ملؤمن ولعن ؛جهنم نار يف به عذب بيشء نفسه قتل ومن قال كما فهو

 ؛به] وهيب حدثنا أسد بن معىل حدثنا[: )6276ح/2451ص/6ج( صحيحه يف البخاريو ]؛كقتله فهو

 أبي بن زكريا وأبو الحافظ الله عبد أبو أخربنا[: )15654ح/23ص/8ج( الكربى سننه يف البيهقيو 

 إسماعيل بن موىس حدثنا خزيمة بن الرسي حدثنا يعقوب بن محمد الله عبد أبو أنبأ قاال الزكي إسحاق

 من مسلم وأخرجه إسماعيل بن موىس عن الصحيح يف البخاري رواه(: به]، وقال البيهقي وهيب حدثنا

 محمد بن محمد حدثنا[: )1326ح/72ص/2ج( الكب� معجمه يف الطربانيو ]؛ أيوب عن آخر وجه

 الكب� معجمه يف الطربانيو  به]؛ خالد بن وهيب حدثنا بكار بن سهل حدثنا التمار

 عيل حدثنا الحارث بن منجاب حدثنا الكويف القتات جعفر بن الحس� حدثنا[: )1329ح/73ص/2ج(

: )1330ح/73ص/2ج الكب� معجمه يف الطربانيو بنحوه]؛  أيوب عن سوار بن أشعث عن مسهر بن

 بن روح حدثنا بزيغ بن الله عبد حدثنا غيالن بن يحيى حدثنا التسرتي الصفار عمر بن الله عبد حدثنا[

  )]؛يملك ال فيما نذر للعبد وليس(: به، وزاد أيوب عن القاسم

ً )18/193/463( للطرباني الكب� العجميف لكن جاء و  * ثَنَا[: مخترصا  أَْحَمدُ  حدثنا أَْحَمَد، بْنُ  َعبَْدانُ  َحدَّ

دِ  بْنُ  ٍ  بْنُ  ِبْرشُ  حدثنا اْلَقطَّاُن، َسِعيدٍ  بْنِ  يَْحيَى بْنِ  ُمَحمَّ ، ُمبَرشِّ ادُ  حدثنا اْلَواِسِطيُّ  أَيُّوَب، َعنْ  َسَلَمَة، بْنُ  َحمَّ

، بْنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  اْلُمَهلَِّب، أَِبي َعنْ  ِقَالبََة، أَِبي َعنْ   َقالَ  إِذَا«: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  َعنِ  ُحَصْ�ٍ

ُجلُ   الزخار البحر[ البزار مسند؛ وهو ]»َكَقتِْلهِ  اْلُمْاِمنِ  َوَلْعنُ  َكَقتِْلِه، َفُهوَ  َكاِفُر، يَا ِألَِخيهِ  الرَّ

ثَنَا[: ])9/16/3518( دِ  بْنُ  يَْحيَى َحدَّ َكِن، بْنِ  ُمَحمَّ ادُ  حدثنا: َقالَ  إِْدِريَس، بْنُ  إِْسَحاقُ  حدثنا: َقالَ  السَّ  َحمَّ

، ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  اْلُمَهلَِّب، أَِبي َعنْ  ِقَالبََة، أَِبي َعنْ  أَيُّوَب، َعنْ  َسَلَمَة، بْنُ   َوَهذَا(: به]، وقال البزار ُحَصْ�ٍ

اكِ  بْنِ  ثَاِبِت  َوَعنْ  ِعْمَرانَ  َعنْ  إِالَّ  يُْرَوى نَْعَلُمهُ  َال  اْلَحِديثُ  حَّ  َوَألَنَّ  إِْسنَاِدِه؛ ِلُحْسنِ  ِعْمَرانَ  َحِديثَ  َفذََكْرنَا الضَّ

ادُ  إِالَّ  اْلَحِديثَ  َهذَا َرَوى نَْعَلمُ  َوَال  َجَالَلًة، أََجلُّ  ِعْمَرانَ   ِعْمَرانَ  َعنْ  اْلُمَهلَِّب، أَِبي َعنْ (: وقوله)]؛ َسَلَمةَ  بْنُ  َحمَّ

 َعنْ  أَِبي وسألتُ [: )5/668/2246( حاتم أبي البن الحديث عللحيث جاء يف : ) شاذ، هو وهمُحَصْ�ٍ  بْنِ 

اد َرَواهُ  حديٍث  ه َعنْ  ،ِقالبَة أَِبي َعنْ  ،أيُّوب عن ،َسَلمة بْنُ  حمَّ  أنَّ : ُحَص� بْنِ  ِعْمران َعنْ  ،الَُهلَّب أَِبي عمِّ

 لَْعنَ  أَنَّ : اْلَحِديِث  َهذَا ِيف  وذَكرَ  ،...بَِعَ�ها فلَعنَتْ  َسَفٍر، ِيف ، صىل الله عليه وسلم، النبيِّ  مع َكانَتْ  اْمَرأَةً 

ُجلِ  َقالَ  إِذَا: و َكَقتِْلِه، الُْاِمنِ  ٍء، نَْفَسهُ  َقتَلَ  وَمنْ  َكَقتِْلِه، َفُهوَ  َكاِفُر، يَا: ِللرَّ  الكالمُ : أَِبي َقالَ  ِبِه؟ ُعذِّبَ  بَِيشْ

لُ   َعنْ  جماعةٌ  َوَرَواهُ  ،)ص( النبيِّ  َعنِ  ِعمران، َعنْ  الُهلَّب، أَِبي َعنْ  صحيحٌ : بعَ�ها لعنتْ  اْمَرأَةً  أنَّ  - األوَّ

ا .أيُّوب ٍء، نَْفَسهُ  َقتَلَ  َوَمنْ  َكَقتِْلِه، الُاِمنِ  َلْعنَ  إِنَّ : قولُه َوأَمَّ ٌ  َفُهوَ : ِبهِ  ُعذِّبَ  بَِيشْ  َوإِنََّما اِإلْسنَاِد؛ ِبَهذَا خطأ

اك، بْنِ  ثَاِبِت  َعنْ  ،ِقالبة أَبُو َرَواهُ  حَّ ادٌ  َوِهمَ  ،)ص( النبيِّ  َعنِ  الضَّ  ]األولِ  باإلسنادِ  كلَّه َفَجَعلَ  َهذَا؛ ِيف  حمَّ
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 عثمان حدثنا بشار بن محمد حدثنا[: )5700ح/2248ص/5ج( صحيحه يف البخاريأخرج اإلمام  *

 من وكان الضحاك بن ثابت أن قالبة أبي عن كث� أبي بن يحيى عن البارك بن عيل حدثنا عمر بن

 آدم بن عىل وليس قال كما فهو اإلسالم غ� ملة عىل حلف من قال الله رسول أن حدثه الشجرة أصحاب

 ومن كقتله فهو مؤمنا لعن ومن ؛القيامة يوم به عذب الدنيا يف بيشء نفسه قتل ومن يملك ال فيما نذر

ثَنَا[: )2/521/1293( الطياليس داود أبي مسندوهو يف ]؛ كقتله فهو بكفر مؤمنا قذف  ِهَشاٌم، َحدَّ

ثَِني: َقالَ  ِقَالبََة، أَِبي َعنْ  َكِثٍ�، أَِبي بْنِ  يَْحيَى َعنْ  اكِ  بْنُ  ثَاِبتُ  َحدَّ حَّ ، الضَّ ، صىل الله النَِّبيَّ  أَنَّ  اْألَنَْصاِريُّ

ءٍ  نَْفَسهُ  َقتَلَ  َوَمنْ  َكَقتِْلِه، اْلُمْاِمنِ  َوَلْعنُ  يَْمِلُك، َال  ِفيَما نَذْرٌ  اْلُمْاِمنِ  َعَىل  َليَْس «: َقالَ  عليه وسلم،  ِبهِ  ُعذِّبَ  بَِيشْ

ْسَالمِ  َغْ�ِ  ِبِملَّةٍ  َحَلفَ  َوَمنْ  اْلِقيَاَمِة، يَْومَ   صحيحه يف مسلم أخرجهو ؛ ]»َقالَ  َكَما َفُهوَ  َكاِذبًا اْإلِ

ثَِني[: بزيادات )110ح/105ص/1ج( انَ  أَبُو َحدَّ ، َغسَّ ثَنَا اْلِمْسَمِعيُّ : َقالَ  ِهَشاٍم، ابْنُ  َوُهوَ  ُمَعاذٌ  َحدَّ

ثَِني ثَِني: َقالَ  َكِثٍ�، أَِبي ْبنِ  يَْحيَى َعنْ  أَِبي، َحدَّ اِك، بْنِ  ثَاِبِت  َعنْ  ِقَالبََة، أَبُو َحدَّ حَّ ، صىل الله النَِّبيِّ  َعنِ  الضَّ

ءٍ  نَْفَسهُ  َقتَلَ  َوَمنْ  َكَقتِْلِه، اْلُمْاِمنِ  َوَلْعنُ  يَْمِلُك، َال  ِفيَما نَذْرٌ  َرُجلٍ  َعَىل  َليَْس «: َقالَ  عليه وسلم، نْيَا ِيف  بَِيشْ  الدُّ

 َصْربٍ  يَِم�ِ  َعَىل  َحَلفَ  َوَمنْ  ِقلًَّة، إِالَّ  اللهُ  يَِزْدهُ  َلمْ  ِبَها ِليَتََكثَّرَ  َكاِذبَةً  َدْعَوى ادََّعى َوَمنْ  اْلِقيَاَمِة، يَْومَ  ِبهِ  ُعذِّبَ 

دُ  [حدثنا: )2/431/1450( الروياني مسندوهو يف ]؛ »َفاِجَرةٍ  اٍر، بْنُ  ُمَحمَّ  ِهَشاٍم، بْنُ  ُمَعاذُ  حدثنا بَشَّ

ثَِني ثَنَا[: )3/1526/2406( الدارمي سننويف به]؛  َكِثٍ�، أَِبي بْنِ  يَْحيَى َعنْ  أَِبي َحدَّ  َجِريٍر، بْنُ  َوْهبُ  َحدَّ

ثَنَا ثَنَا[: )2/73/1332( للطرباني الكب� العجمويف به]؛  يَْحيَى، َعنْ  ِهَشاٌم، َحدَّ ، ُمْسِلمٍ  أَبُو َحدَّ ُّ  اْلكَيشِّ

اجُ  حدثنا ، بْنُ  َحجَّ ، ِهَشامُ  حدثنا نَُصْ�ٍ ْستَُواِئيُّ عبد الرزاق  هأخرجو ؛ به] َكِثٍ�، أَِبي ْبنِ  يَْحيَى َعنْ  الدَّ

الطرباني و ]؛ به كث� أبي بن يحيى عن معمر أخربنا[: )15984/ح482/ص8ج(يف مصنفه الصنعاني 

 أخربنا الرزاق عبد أخربنا الدبري إبراهيم بن إسحاق حدثنا[: )1331ح/73ص/2ج( يف معجمه الكب�

 حدثنا[: )2129ح/148ص/4جوابن أبي عاصم يف اححاد (والثاني به]؛  كث� أبي بن يحيى عن معمر

 بن محمد حدثنا[: )1334ح/74ص/2ج( الطرباني يف معجمه الكب�و ]؛هب الرزاق عبد حدثنا يعقوب

 اححادوهو يف به]؛  كث� أبي بن يحيى عن شداد بن حرب أخربنا رجاء بن الله عبد حدثنا الحلبي معاذ

ثَنَا[: )4/147/2130( عاصم أبي البن والثاني اُن، حدثنا َشيْبََة، أَِبي بْنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّ  َعنْ  أَبَاُن، حدثنا َعفَّ

ثَنَا[: )27/21ص: ( للخرائطي األخالق مساوئبه]؛  َكِثٍ�، أَِبي بْنِ  يَْحيَى اُر، يَِزيدَ  بْنُ  َسْعَدانُ  َحدَّ  الْبَزَّ

اِب  َعبْدُ  حدثنا اُف، َعَطاءٍ  بْنُ  اْلَوهَّ ، اللَّهِ  َعبْدِ  أَِبي بْنُ  ِهَشامُ  حدثنا اْلَخفَّ ْستَُواِئيُّ ً عىل الدُّ  َلْعنُ «: مخترصا

 ]؛ وغ�هم.»َكَقتِْلهِ  اْلُمْاِمنِ 

 َومن قلَّة إِالَّ  الله يزده لم بَها ليتكثر َكاِذبَة َدْعَوى اّدعى من(: هذه الزيادة يف حديث اإلمام مسلم: قلت

ان أبي من) كأنها وهم فاجرة َصرب يَِم� عىل حلف  ثابت ، وقد خلت منها كل طرق حديثالسمعي َغسَّ

 فالله أعلم. حديث، يف حديث عليه دخل لعلهف، الضحاك بن

ثَنَا[: )3/75( األصفياء وطبقات األولياء حليةوجاء يف  * ، الَْكِب�ِ  َعبْدِ  بْنُ  َفاُروقُ  َحدَّ  حدثنا: َقالَ  اْلَخطَّاِبيُّ

، ُمْسِلمٍ  أَبُو ُّ اجُ  حدثنا: َقالَ  اْلكَيشِّ ، بْنُ  َحجَّ  ِقَالبََة، أَِبي َعنْ  َكِثٍ�، أَِبي بْنِ  يَْحيَى َعنْ  ِهَشاٌم، حدثنا: َقالَ  نَُصْ�ٍ

ثَِني: َقالَ  اكِ  بْنُ  ثَاِبتُ  َحدَّ حَّ ، الضَّ  نَذْرٌ  َرُجلٍ  َعَىل  َليَْس «: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللهِ  َرُسولَ  أَنَّ  اْألَنَْصاِريُّ
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ءٍ  نَْفَسهُ  َقتَلَ  َوَمنْ  ،َكَقتِْلهِ  مْلُمْؤِمنِ  َوَلْعنُ  يَْمِلُك، َال  ِفيَما نْيَا ِيف  بَِيشْ  ِبِملَّةٍ  َحَلفَ  َوَمنْ  اْلِقيَاَمِة، يَْومَ  ِبهِ  ُعذِّبَ  الدُّ

ْسَالمِ  ِسَوى  َحِديثٌ  َهذَا(: ]، ثم قال أبو نعيم»َكَقتِْلهِ  َفُهوَ  ِبُكْفرٍ  ُمْؤِمنًا َقذَفَ  َوَمنْ  َقاَل، َكَما َفُهوَ  َكاِذبًا اْإلِ

 ِمنَ  التَّاِبِع�َ  َوَغْ�ُ  التَّيِْميُّ  ُسَليَْمانُ  التَّاِبِع�َ  ِمنَ  َكِث�ٍ  أَِبي بْنِ  يَْحيَى َعنْ  َرَواهُ  َعَليِْه، ُمتََّفقٌ  ثَاِبتٌ  َصِحيحٌ 

ةِ  مٍ  بْنُ  َوُمَعاِويَةُ  َوَمْعَمرٌ  اْألَْوَزاِعيُّ : َواْألَْعَالمِ  اْألَِئمَّ  بْنُ  َوَحْربُ  اْلَعطَّاُر، يَِزيدَ  بْنُ  َوأَبَانُ  اْلُمبَاَركِ  بْنُ  َوَعِيلُّ  َسالَّ

ادٍ   )َشدَّ

 

ثَنَا[: )28/22ص: ( للخرائطي األخالق مساوئوشذ أيضاً يف  * ادُ  َحدَّ اُق، اْلَحَسنِ  بْنُ  َحمَّ  ُعَمرُ  حدثنا اْلَورَّ

، يُونَُس  بْنُ   اللَّهِ  َعبْدَ  أَنَّ  اْلُمَهلَِّب، أَِبي َعنْ  ِقَالبََة، أَِبي َعنْ  يَْحيَى، َعنْ  اْلَعِزيِز، َعبْدِ  بْنُ  يَْحيَى حدثنا اْليََماِميُّ

: يَُقولُ  َسِمْعتُهُ : َقالَ  يَُقوُل؟ ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتَ  َما َمْسُعوٍد، أَبَا يَا: َقالَ  َعاِمرٍ  بْنَ 

: )6/196/1064( النبوية األحاديث يف الواردة العلل[ الدارقطني علل]؛ وقد جاء »َكَقتِْلهِ  اْلُمْاِمنِ  َلْعنُ «

 اْلُمْاِمنِ  َلْعنُ صىل الله عليه وسلم:  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َمْسُعوٍد، أَِبي َعنْ  الُْمَهلَِّب، أَِبي َحِديِث  َعنْ  َوُسِئلَ [

 أَِبي َعنْ  ِقَالَبَة، أَِبي َعنْ  َكِثٍ�، أَِبي بْنِ  يَْحيَى َعنْ  َفَرَواهُ  اْلَعِزيِز، َعبْدِ  بْنُ  يَْحيَى ِفيهِ  َوِهمَ : َفَقالَ  .َكَقتِْلهِ 

َوابُ  .َمْسُعودٍ  أَِبي َعنْ  اْلُمَهلَِّب، اكِ  بْنِ  ثَاِبِت  َعنْ  ِقَالبََة، أَِبي َعنْ  َوالصَّ حَّ  ]الضَّ

  

ثَنَا[: )2/75/1340( للطرباني الكب� العجموجاء يف  * دُ  َحدَّ ، اللهِ  َعبْدِ  بْنُ  ُمَحمَّ ِميُّ  يَْحيَى حدثنا اْلَحْرضَ

، اِنيُّ اِك، بْنِ  ثَاِبِت  َعنْ  ِقَالبََة، أَِبي َعنْ  اللِه، َعبْدِ  أَِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  ُمَعاِويََة، أَبُو حدثنا اْلِحمَّ حَّ  أَنَّ  الضَّ

 ]؛»أََحُدُهَما ِبَها بَاءَ  َفَقدْ  ُمْسِلًما، أَْكَفرَ  َوَمنْ  َكَقتِْلِه، اْلُمْاِمنِ  َلْعنُ «: َقالَ  صىل الله عليه وسلم، ،اللهِ  َرُسولَ 

 َعبْدِ  َوأَبُو ُمنَاِزلٍ  أَبُو: ُكنْيَتَانِ  َلهُ  َوَخاِلدٌ  ؛اْلَحذَّاءُ  َخاِلدٌ  َلهُ  يَُقالُ  َهذَا اللهِ  َعبْدِ  أَبُو«: الطرباني اْلَقاِسمِ  أَبُو َقالَ و 

 أبو حدثنا[: بأتم من ذلك )1339ح/75ص/2ج(الطرباني يف معجمه الكب� اإلمام  هأخرج؛ و »اللهِ 

 أبو حدثنا عثمان بن عمرو عمي حدثنا الجعفي سليمان بن يحيى حدثنا الرصي الفرج بن روح الزنباع

 رسول قال: قال الضحاك بن ثابت عن قالبة أبي عن الله عبد أبي عن (عن األعمش) األعمش قائد مسلم

 كقتله كان مسلما لعن ومن آدم بن يملك ال فيما وال الله معصية يف يم� ال ، صىل الله عليه وسلم،الله

 قتل ومن قال كما فهو متعمدا كاذبا اإلسالم غ� ملة عىل حلف ومن كفر فقد كافرا مسلما سمى ومن

 من النساخ قطعاً،سقط ، وهو ليست يف األصل (عن األعمش): قلت؛ ]النار يف فهو به يموت بيشء نفسه

 ليس بالقوي.  األعمش قائدولكن أبا مسلم 

 

كِ  أَْوَىل  أَيُُّهَما(: حديث حذيفة: | فصل ْ مِمي أَوِ  ملَْمْرِميُّ  ِبالرشِّ مِمي بل َال  َقالَ  ملرَّ  )ملرَّ

 ْبنِ  َعِيلِّ  ْبنُ  أَْحَمدُ  أَْخَربَنَا[: من طريق أبي يعىل ])1/281/81( مخرجا[ حبان ابن صحيحجاء يف  *

ثَنَا اْلُمثَنَّى، دُ  َحدَّ ثَنَا َمْرُزوٍق، بْنُ  ُمَحمَّ دُ  َحدَّ ْلِت  َعنِ  بَْكٍر، ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا َبْهَراَم، ْبنِ  الصَّ ثَنَا اْلَحَسُن، َحدَّ  َحدَّ

ثَهُ  ُحذَيَْفةَ  أَنَّ  اْلَمْسِجِد، َهذَا ِيف  اْلبََجِيلُّ  ُجنُْدبٌ  فُ  َما إِنَّ «صىل الله عليه وسلم:  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َحدَّ  أَتََخوَّ

َ  َرُجلٌ  َعَليُْكمْ  ْسَالِم، ْدئًارِ  َوَكانَ  َعَليِْه، بَْهَجتُهُ  ُرِئيَتْ  إِذَا َحتَّى اْلُقْرآنَ  َقَرأ َهُ  ِلْإلِ  ِمنْهُ  َفانَْسلَخَ  اللَُّه، َشاءَ  َما إَِىل  َغ�َّ
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يِْف، َجاِرهِ  َعَىل  َوَبَعى َظْهِرِه، َوَراءَ  َونَبَذَهُ  كِ  َوَرَماهُ  ِبالسَّ ْ  أَْوَىل  أَيُُّهَما اللَِّه، نَِبيَّ  يَا(: ُقلْتُ : َقالَ  ،»ِبالرشِّ

ِك، ْ مِمي أَمِ  مْلَمْرِميُّ  ِبالرشِّ مِمي بَلِ «: َقالَ  ؟)،ملرَّ ً إىل أبي يعىل]»ملرَّ  الخ�ة إتحافيف  ؛ وكذلك منسوبا

 الثمانية السانيد بزوائد العالية الطالب؛ ويف )6/339/5973( العرشة السانيد بزوائد الهرة

 ؛)1/103( وأهله الكالم ذم؛ ومن طريق أبي يعىل يف )17/610/4356(

دَ زعم ابن حبان أن : قلت الصلت بن بهرام كويف بال  وأن إنما هو القرئ الكويف يف اإلسناد بَْكرٍ  بْنِ  ُمَحمَّ

، وتقول الربساني: ترصح بنسبة محمد بن بكرالطرق بعض ألن  ،ييقينال هذا باألمرشبهة، وليس 

 : الصلت، غ� منسوب

ثَنَا[: )7/220/2793( الزخار البحر[ البزار مسنديف  ، مثالً،هوكما  * دُ  َحدَّ  َواْلُحَسْ�ُ  َمْرُزوٍق، بْنُ  ُمَحمَّ

دُ  أَْخَربَنَا: َقاَال  ُكبَيَْشَة، أَِبي بْنُ  ، بَْكرٍ  بْنُ  ُمَحمَّ ْلُت، أَْخَربَنَا: َقالَ  اْلُربَْساِنيُّ  أَْخَربَنَا: َقالَ  اْلَحَسِن، َعنِ  الصَّ

ِة، َمْسِجدَ  يَْعِني اْلَمْسِجدِ  َهذَا ِيف  ُجنُْدٌب، ثَهُ  ُحذَيَْفةَ  أَنَّ  اْلبَْرصَ صىل الله عليه وسلم:  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َحدَّ

فُ  إِنََّما« َ  َرُجًال  َعَليُْكمْ  أَتََخوَّ ْسَالمِ  ِرْدًءا َوَكانَ  بَْهَجتُُه، َعَليْهِ  ُرِئيَ  إِذَا َحتَّى اْلُقْرآنَ  َقَرأ  َشاءَ  َما إَِىل  اْعتََزلَ  ِلْإلِ

كِ  َوَرَماهُ  ِبَسيِْفِه، َجاِرهِ  َعَىل  َوَخَرجَ  اللَُّه، ْ  يُْرَوى نَْعَلُمهُ  َال  اللَّْفِظ  ِبَهذَا اْلَحِديثُ  َوَهذَا(: وقال البزار ]،»ِبالرشِّ

ْسنَاِد، ِبَهذَا ُحذَيَْفةَ  َعنْ  إِالَّ  ْلتُ  َحَسٌن، َوإِْسنَاُدهُ  اْإلِ ةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َمْشُهورٌ  َرُجلٌ  َهذَم َوملصَّ  بَْعَدهُ  َوَما ،مْلاَْرصَ

 )ِلُشْهَرِتِهمْ  تَْعِريِفِهْم؛ َعنْ  اْستَْغنَيْنَا َفَقدِ 

ثَنَا[: )2/690/1859( نعيم ألبي الصحابة معرفةولكن جاء يف  * دُ  َحدَّ ثَنَا َجْعَفٍر، بْنُ  ُمَحمَّ  َجْعَفرُ  َحدَّ

دٍ  بْنُ  اِئُغ، ُمَحمَّ ثَنَا الصَّ ثَنَا اللِه، َعبْدِ  بْنُ  َعِيلُّ  َحدَّ دُ  َحدَّ ثَنَا بَْكٍر، بْنُ  ُمَحمَّ ْلتُ  َحدَّ  اْلَحَسُن، حدثنا بَْهَراَم، بْنُ  الصَّ

ثَِني ثَهُ  اْليََمانِ  بْنَ  ُحذَيَْفةَ  أَنَّ  اْلَمْسِجدِ  َهذَا ِيف  اللِه، َعبْدِ  بْنُ  ُجنُْدبُ  َحدَّ صىل الله  ،اللهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َحدَّ

ا إِنَّ «عليه وسلم:  فُ  ِممَّ َ  َرُجًال  َعَليُْكمْ  أَتََخوَّ ْسَالمِ  ِرَداءً  َوَكانَ  بَْهَجتُُه، َعَليْهِ  ُرِئيَتْ  إِذَا َحتَّى اْلُقْرآَن، َقَرأ هُ  ِلْإلِ  أََعزَّ

يِْف  َجاِرهِ  َعَىل  َوَخَرجَ  َظْهِرِه، َوَراءَ  َونَبَذَهُ  ِمنْهُ  انَْسلَخَ  اللُه، َشاءَ  َما إَِىل  كِ  َوَرَماهُ  ِبالسَّ ْ  يَا: ُقْلتُ : َقالَ  ،»ِبالرشِّ

ِك؟ أَْوَىل  أَيُُّهَما اللهِ  َرُسولَ  ْ اِمي؟ أَمِ  اْلَمْرِميُّ  ِبالرشِّ اِمي بَلِ  َال «: َقالَ  الرَّ عيل بن عبد الله، هو : ؛ قلت]»الرَّ

 الطبوع بحوايش[ الكب� التاريخالبخاري يف اإلمام الديني، ولكن هذا الترصيح مخالف لا قرره 

ثَنَا َعِيلٌّ  َلنَا َقالَ : مهرمن بْن صلت[: ])4/301/2907( دُ  َحدَّ ثَنَا  بَْكرٍ  بْنُ  ُمَحمَّ ْلتُ َحدَّ ثَنَا  الصَّ  اْلَحَسنُ َحدَّ

ثَِني ثَهُ  ُحذَيَْفةَ  أَنَّ  ُجنُْدبٌ  َحدَّ فُ  َما أَْخَوفُ : َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيَّ  أَنَّ  َحدَّ َ  َرُجلٌ  أَتََخوَّ  اْلُقْرآنَ  َقَرأ

يِْف  َجاِرهِ  َعَىل  َخَرجَ  كِ  َوَرَماهُ  ِبالسَّ ْ  لنا َوَقالَ [: ، ثم ساق البخاري عدة روايات تشهد لحديث الصلت]ِبالرشِّ

، النَِّبيِّ  َعنِ  َسِمَعهُ  أَوْ  ُحذَيَْفةَ  َعنْ  بََلَغهُ  ُجنُْدٍب  َعنْ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َقتَاَدةَ  َعنْ  أَِبي تسمع معتمر حدثنا َقيٌْس 

َقلِ  نَثْرَ  يَنْثُُرونَهُ  اْلُقْرآنَ  يقرؤن ناسا ِذْكرُ  صىل الله عليه وسلم، لُونَهُ  الدَّ  ُموَىس  َوَقالَ  تَأِْويلِِه، َغْ�ِ  َعَىل  يَتَأَوَّ

 ابْن حدثنا األسود أَِبي ابْن َوَقالَ  ِبِهذا، قوَلهُ  - حذيفة َعنْ  جندب َعنْ  اْلَحَسن َعنِ  يونس ناخرب أ حماد حدثنا

، مما يشعر بتحسينه أو تصحيحه للحديث، وتقويته للصلت بن مهران البرصي ]ِبِهذا - يونس َعنْ  علية

 بن صلت[: ) فقط439/1927/ص4وجاء يف الجرح والتعديل (ج؛ الحديث حسنوأنه عند البخاري 

 أبى سمعت حماد بن وسهل الربساني بكر بن محمد عنه روى حوشب بن وشهر الحسن عن روى مهران

 ؛]ذلك يقول
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 الطبوع بحوايش[ الكب� التاريخيف التيمي الكويف  ، أبي هشامللصلت بن بهراماإلمام البخاري وترجم 

ً كما فعل بالصلت بن مهران])4/301/2910( ، ولم يسق له يشء من ، ولم يتكلم فيه بيشء، تماما

: ])170/ت60/ص1ج( البخاري ضعفاء[قال يف فإلرجاء، بسبب ا ؛ وذكره يف ضعفاء البخاريالحديث

 ،وائل أبا سمع ،باإلرجاء يذكر وكان معاوية بن مروان نسبه هشام أبو الكويف التيمي مهرمن بن الصلت[

وهم النتقال برص أو سبق قلم من البخاري أو من قطعاً وهذا )، مهرمن(: كذا هنا، ]الحديث يف صدوق

: )438/1920/ص4والتعديل (جوجاء توثيقه رصاحة يف الجرح ؛ )بهرمم(: ؛ وإنما هوأحد النساخ

 عنه روى النخعي وإبراهيم وهب بن وزيد وائل أبى عن روى: هاشم أبو ،الكويف يالتيم بهرام بن صلت[

 أبو حدثنا أبى حدثني الرحمن عبد حدثنا ذلك يقول أبى سمعت معاوية بن ومروان ميرسة بن نعيم

 الرحمن عبد حدثنا ؛الكوفة أهل اصدق وكان بهرام بن الصلت حدثنا عيينة بن حدثنا القطيعي معمر

 حدثنا ؛ثقة كويف بهرام بن صلت حنبل بن احمد قال: قال طالب أبا سمعت قال حمويه بن محمد حدثنا

 بن الصلت يقول مع� بن يحيى سمعت قال اىل كتب فيما خيثمة أبى بن بكر أبو ناخرب ا الرحمن عبد

 ]االرجاء اال عيب له ليس صدوق هو بهرام بن الصلت يقول أبى سمعت الرحمن عبد حدثنا ثقة بهرام

ً  ،فأبو هاشم الصلت بن بهرام التيمي الكويف، ثقة: قلت . وهو فوق الصلت بن صحيح الحديث، إجماعا

، وقول البزار، وهو من كبار مهران البرصي، بدون شك أو ريب؛ ولكن تحس� البخاري لحديثه الذكور

ْلتُ (: حفاظ البرصة ةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َمْشُهورٌ  َرُجلٌ  َهذَا َوالصَّ   ، يبطل قول التأخرين أنه يف حكم الجهول.)اْلبَْرصَ

 

دَ  لذلك فإننا نستخ� الله ونقول  فال بدكما هو يف رواية البزار، ، اْلُربَْساِنيُّ يف اإلسناد هو  بَْكرٍ  بْنِ  أن ُمَحمَّ

؛ وعليه فإن اإلسناد حسن، بن بهرام الكويفالصلت البرصي، وليس أن يكون شيخه هو الصلت بن مهران 

ً منها ؛ كما يشهد ويشهد لصحة صدر الحديث أحاديث الخوارج الشهورة، وقد ساق البخاري طرفا

كِ  أَْوَىل  أَيُُّهَما(: لصحة عجزه ْ مِمي أَوِ  مْلَمْرِميُّ  ِبالرشِّ مِمي بل َال  َقالَ  ملرَّ ما أثبتنا يف أعىل بحثنا تواتره  )ملرَّ

: ، وقوله)ال ترجعوم بعدي كفارم يرض  بعضكم رقا  بعض(: عليه وعىل آله الصالة والسالم، عنه

: بدون أدنى شبهة )؛ وما ثبت عنه، عليه وعىل آله الصالة والسالم،باا  ملسلم فسوق وقتاله كفر(

 من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ولعن)، و(أيما ممرئ قال ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما(

 ؛ )ملؤمن كقتله

 

 : كما يشهد لصحته ملروميات ملتالية

يف مسند الشامي� )؛ و 169/ح88/ص20ج(أخرجه الطرباني يف معجمه الكب� ما  *

حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا نعيم [: عن معاذ بن جبل ) بإسناد حسن1291/ح255/ص2ج(

حدثنا ضمرة بن : مهدي بن جعفر الرميل قاالبن حماد (ح) وحدثنا محمد بن عيل الصائغ الكي حدثنا 

قال : قالعن معاذ بن جبل ربيعة عن بن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن معدي كرب 

رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رأيت : أخوف ما أخاف عىل أمتي ثالث(، صىل الله عليه وسلم: رسول الله
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: قيل )،اخرتط سيفه ورضب به جاره ورماه بالرشك ،إياه عليه بهجة وكان عليه رداء اإلسالم أعاره الله

ورجل آتاه الله سلطانا فقال من أطاعني  ؛الرامي(: قال ؟!)،الرامي أحق بها أم الرمي: يا رسول الله(

ورجل  ؛فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عىص الله وكذب ليس لخليفة أن يكون جنة دون الخالق

 ؛])دوثة حدث بأطول منها إن يدرك الدجال يتبعهاستخفته األحاديث كلما قطع أح

 

 محمد حدثنا[: بإسناد صحيح ])11/140/12854( شاكر ت البيان جامع[ الطربي تفس�جاء يف و  *

 عند كنت قال، شبيب بن سّوار عن عوف، حدثنا قاال عاصم وأبو جعفر بن محمد حدثنا قال، بشار بن

 قرأ قد كلهم ستة نحن الرحمن، عبد أبا يا: فقال اللسان، شديد الع�، يف جليدٌ  رجل أتاه إذ عمر، ابن

 بعضهم يشهد ذلك يف وهم دناءًة، يأتي أن إليه بغيٌض  وكلهم يألو، ال مجتهد وكلهم فيه، فأرسع القرآن

! بالرشك بعض عىل بعضهم يشهد أن من أكثرَ  تريد، دناءة وأيَّ : القوم من رجل فقال! بالرشك بعض عىل

 بن الله عبد فقال الحديث، الله عبد عىل فأعاد! الشيخ أسأل أنا أسأل، إيّاك لستُ  إني: الرجل فقال: قال

 بنفسك، فعليك عصوك فإن وانههم، عظهم! تقتلهم أن تذهب أن سآمرك إني لك، أبا ال ترى لعلك: عمر

 مرجعكم الله إىل اهتديتم إذا ضل من يرضكم ال أنفسكم عليكم آمنوا الذين أيها يا{: يقول تعاىل الله فإن

 }]تعملون كنتم بما فينبئكم جميعا

 

ثَنَا[: )6/166/30381( شيبة أبي ابن مصنفوجاء يف  * ارِ  َعنْ  ،ُمنَبِّهٍ  بْنِ  َعْمِرو َعنْ  ،َوِكيعٌ  َحدَّ  بْنِ  َسوَّ

 إِالَّ  إَِلهَ  َال : تَُقولُ  أََال (: َفَقالَ  ،ِباْلُكْفرِ  َعَيلَّ  يَْشَهُدونَ  َقْوًما َهاُهنَا إِنَّ : َفَقالَ  ُعَمرَ  ابْنِ  إَِىل  َرُجلٌ  َجاءَ : َقالَ  َشِبيٍب 

ثَنَا[: )22/31ص: ( شيبة أبي البن اإليمان!)]؛ وهو يف ؟َفتَُكذِّبُُهمْ  ،اللَّهُ   ُمنَبٍِّه، بْنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َوِكيٌع، َحدَّ

ارِ ؛ ]بعينه كبار التابع�، سمع من عبد الله بن مسعود، ، ثقة من البرصي السعدي األعرجي َشِبيٍب  بْنِ  َسوَّ

السعدي  نَبِّهٍ أبو الُ ، ِن ُمنَبِّهٍ مزيد بِن ب ُعَمرُ : وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وغ�هم؛ وعنه جمع منهم

أبو عبيدة عبد : ، وكذلكيحيى بن سعيد القطان، ووكيع: البرصي، ثقة أيضاً، روى عنه األئمة األعرجي

 الحداد، نزيل بغداد.الواحد بن واصل 

 

 عاد ملله بن مسعودمن  عاد ملله بن مسعود ومبني بماع ملشعايإثاات : | فصل

 عيل عن روى األئمة أحد الشعبي رشاحيل بن عامر[: )322/ت204/ص1ج( التحصيل جامعجاء يف * 

 كث�ة طائفة وعن تقدم كما اللقاء إمكان بمجرد يكتفي ال وهو البخاري صحيح يف وذلك عنه الله ريض

 ريض الصامت بن وعبادة وعائشة مسعود وابن الله عبيد بن وطلحة عمر عن وأرسل لقيهم الصحابة من

 عن روى ما مع� بن وقال كذلك جبل بن معاذ وعن مرسل عمر عن الشعبي زرعة أبو قال عنهم الله

 وال مسعود بن الله عبد من الشعبي يسمع لم أيضا وقال حاتم أبو قال وكذلك مرسل عائشة عن الشعبي

 أعلم وال األشجعي مالك بن عوف من سمع يكون أن يمكن وما عدي بن عاصم يدرك ولم عمر بن من

 رجال وبينه بينه أدخل ألنه ال أم سمرة من سمع أدري وال كريمة أبي القدام من إال بالشام الشعبي سمع
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 بن يعني الفضل إن الشعبي مع� بن ليحيى قلت منصور بن إسحاق وقال حاتم أبي كالم كله هذا

 وقال الديني بن وعيل حنبل بن أحمد قال وكذلك يشء ال قال حدثه زيد بن يعني أسامة وأن حدثه عباس

 الديني بن وقال مرسل العاص بن عمرو عن الشعبي مع� بن وقال أدركهما يكون أن يمكن ال حاتم أبو

 لم أيضا وقال الحارث إال منهم الشعبي سمع ذكرهم تقدم الذين الستة مسعود بن أصحاب ذكر وقد

  ]الخريت بن زيد من الشعبي يسمع

؛ فأنت ترى أن صاحب جامع التحصيل إنما هو جامع ألقوال السابق� من غ� كب� تمحيص أو نقد

 الشعبي يسمع لم(: أبي حاتم الرازي، سامحه الله، إذ قالاإلمام حجم مجازفة باألخص ولعلك تالحظ 

 بن عوف من سمع يكون أن يمكن وما عدي بن عاصم يدرك ولم عمر بن من وال مسعود بن الله عبد من

 ال أم سمرة من سمع أدري وال كريمة أبي القدام من إال بالشام الشعبي سمع أعلم وال األشجعي مالك

 !!)هذا رجال وبينه بينه أدخل ألنه

 : أمور، منه ويتب� قبح هذه الجازفة من

، ، أو لم يصح له سماعروى عن فالن ولم يثبت له سماع: بأنه لم يسمع، بدال من القول ملقطع - )1(

إقرار الشعبي عىل نفسه أنه لم يسمع من فالن، إذ ال هم طالب العلم أن أبا حاتم قد صح لديه و مما ي

 ؛أو بوحي ممن أحاط بكل يشء علما ،سبيل للقطع إال بذلك

قد تأخرت وفاته إىل عهد  عدي بن عاصم، ريض الله عنه، و عدي بن عاصمبأنه لم يدرك  ملزعم - )2(

 معاوية، ومات وقد قارب أو جاز الائة؛

 هـ 73، وهو إنما مات سنة األشجعي مالك بن عوف من ال يمكن أن يكون بمعالحكم بأنه  - )3(

يجوز الحكم باستحالة ، وال شك أنه حج واعتمر، فكيف بالشام، مع أن الشعبي كانت له رحلة إىل الشام

 (؟!)؛عوف بن مالك األشجعي  سماعه من

ً عىل أمانته وعدم تدليسه - )4( فها هم : إدخال الشعبي لرجل بيه وب� سمرة ينبغي أن يكون برهانا

، فمثال يروي اإلمام البخاري أحاديث كث�ة عن شيخه األئمة يرون عن بعض شيوخهم مبارشة وبواسطة

 العنزي مخلد النبيل، ويروي أحاديث أخرى بواسطة أبي موىس محمد بن الثنىأبي عاصم الضحاك بن 

، وأبي عبد الله محمد بن معمر بن ربعي جعفر عبد الله بن محمد الجعفي السنديالزمن، وأبي 

  ؟!سبحان الله: هذا، فأي عجب يف البحراني القييس

  

وكانت أمه من  ،، ألنه قال عن نفسه أنه ولد سنة جلوالءبن مسعودأن الشعبي قد أدرك  الصحيحولكن 

أَْخَربَنَا [: ] حيث قال اإلمام محمد بن سعد)6/248ط دار صادر ([الطبقات الكربى كما جاء يف  ،سبيها

يِّ بِْن إِْسَماِعيَل، َقالَ  ِ ْحَمِن بُْن يُونَُس، َعْن ُسْفيَاَن بِْن ُعيَيْنََة، َعِن الرسَّ ، يَُقولُ َس : َعبُْد الرَّ ْعِبيَّ : ِمْعُت الشَّ

الرسي بن إسماعيل بن عبد الشعبي الهمداني، ابن عم عامر بن رشاحيل بن : ]. نعم»ُوِلْدُت َسنََة َجلُوَالءَ «

الهمداني، وكاتبه عندما كان قاضياً، ثم خلفه عىل القضاء، متكلم فيه لرفعه الراسيل وقلبه  عبد الشعبي

عن حدث تاريخي له  وليسيتعلق خاصة بابن عمه،  عريض ثانويبخرب  األسانيد، ولكنه يحدث ها هنا
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وهو نص قص� يتكون من فيها األهواء،  بالرءعن قضية عقدية أو فقهية قد تتالعب  أبعاد سياسية، وال

 فال معنى للشك يف روايته هذه) ال يتصور فيه تصحيف أو نسيان، »ُوِلْدُت َسنََة َجلُوَالءَ «(: ثالث كلمات

، ألن رىض الله عنه ،عمر يف خالفةأو ثمانية عرش، ، سبعة عرشكانت سنة  هذه »جلوالء«. وسنة أصالً 

وهذا القول النضبط هو الذي  .سبعة عرش، أو أوائل يف آخر سنة ست عرشةكانت  نفسها وقعة جلوالء

 ،[كويف: )6680/ت227/ص12ج( تاريخ بغدادالخطيب يف  عنه استقر عليه جمهور النقاد، فقد قال

 تهذيب الكمال؛ وكذا يف ]الخطاب بن عمر خالفة من خلت سن� لست ولد: جلوالء سبي من وأمه

 من وأمه ،همدان شعب من ،عبد بن قيس أخي بن ،الكويف عمرو أبو..، [: )3042/ت28/ص14ج(

 ]ملشهور عىل الخطاب بن عمر خالفة من خلت سن� لست ولد: جلوالء سبي

اجٌ  َوَقالَ : َقالَ (: ])6/248( صادر دار ط[ الكربى الطبقاتوربما اعرتض معرتض بما جاء يف   َعنْ  َحجَّ

؟ أَوْ  أَْكَربُ  أَنْتَ (: إِْسَحاَق  ِألَِبي ُقْلتُ  ُشْعبََة، ْعِبيُّ إسحاق ووالدة أبي ؛ )]ِبَسنَتَْ�ِ  ِمنِّي أَْكَربُ  ُهوَ : َقالَ  الشَّ

 وهذا؟ّ  ،فكيف نوفق ب� هذاهـ؛  32 وقيلهـ،  29 سنة قيل أنها كانتالسبيعي 

ً  أعلم بتاريخ مولده، وهو نفسه قد قال السبيعيبن عبيد  الله عبد بن عمروإسحاق  أبو: فأقول : نصا

 قال[: )1108/ت977/ص3ج( والتجريح التعديل، كما نجده يف )عثمان إمارة من سنت� يف ولدت(

 ولدت(: قال إسحاق أبا سمعت: قال رشيك حدثنا آدم بن يحيى أخربنا نرص بن إسحاق حدثني: البخاري

يف التاريخ و )؛ 1597/ت8/ص2ج( وأصله يف التاريخ الصغ� للبخاري )]،عثمان إمارة من سنت� يف

 سمعت رشيك عن آدم بن يحيى عن محمد بن الله عبد قال[: )2594/ت347/ص6ج( للبخاري الكب�

: )386/ت72/ص1جوأخرجه ابن الجعد (]؛ )عثمان إمارة من سنت� يف ولدت(: يقول إسحاق أبا

 ولدت(: يقول إسحاق أبا سمعت قال رشيك حدثنا آدم بن يحيى حدثنا الروزي غيالن بن محمود حدثنا[

  ])عفان بن عثمان إمارة من سنت� يف

، ولعله سمع الشعبي هـ 26هـ، أو  25، فتكون والدته سنة (سنت� خلت) اعىل أنه(سنت�) فإن فهمنا 

، عىل التقريب والتقدير، )الشعبي أكرب مني بسنت�(: فقالأن مولده يف خالفة عمر، عرضاً أو غ�ه يذكر 

، إال يف يعتنون بتواريخ اليالد ويحفظونها بدقةخاصة، يف تلك األزمنة العرب البرش عامة، و وما كان 

ا ليس ثمة كب� تعارض، ويكون وفاة أبي ؛ فعىل هذالنادر إذا صدف حدث هام أو واقعة مشهورة

ً إسحاق   الخارجي الضحاك دخل يومبعد أن تجاوز الائة ألن الناس كانوا منرصف� من جنازته قطعا

 .، كما قاله جبل الحفظ واإلتقان اإلمام يحيى بن سعيد القطانومائة وعرشين تسع سنة الكوفة

متعذر، فالتوفيق هـ،  33هـ، أو  32فهمنا (سنت�) عىل أنها (سنت� بقيت)، فتكون والدته سنة إذا أما 

فلعل فضعف حفظه،  ،بعد أن شاخ أبو إسحاق، وتغ�إنما كان ذلك ساال شعبة وال بد من القول أن 

 الحديث النبوي شعبة إنما سأله هذا بآخرة؛ ال سيما أن مثل هذا األمر ال يكاد يهتم به أحد، فليس هو من

وقراءة ساال الناس عنها، والتحديث بها، مراجعتها، و واألخبار الهمة التي ترسخ يف الذاكرة لكثرة 

 .. إلخ.،ومذاكرة األقران بخصوصهاالتالميذ عىل الشيخ، 
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هـ، هو  33هـ، أو  32(سنت� بقيت)، فتكون والدته سنة : وهذا الفهم لتاريخ مولد أبي إسحاق، أي

ونسب ذلك إليه الذهبي نصاً، فقال لسنت� بقيتا)، (: قولتكلها ألن عامة الصادر األخرى  راجحالقوي ال

 بنَ  َعِيلَّ  َوَرأَيْتُ  ُعثَْماَن، ِخالََفةِ  ِمنْ  بَِقيَتَا ِلَسنَتَْ�ِ  ُوِلْدتُ : َقالَ [: )5/393( الرسالة ط[ النبالء أعالم س�يف 

 الله أعلم.عىل الجزم بصحة النسبة عند الذهبي، ف )،َقالَ (: ]؛ هكذايَخُطبُ  َطاِلٍب  أَِبي

 

عاد ملله بن ر مْ هذم مألنموذج ملصارخ من تضار  ملروميات عن عُ  للعظة وملعربة، ،وإليك

 : ملشعايمن هو أشهر وأهم ملعااس، و 

ثَنَا[: )1/129/542التاريخ األوسط (فقد جاء يف  *  َوإِْسَماِعيل بك� بْنُ  َويَْحيَى يُوُسفَ  بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ

، صىل َوالنَِّبيُّ  َمَرْرتُ  َقالَ  َعنُْهَما الله َرِيض  َعبَّاس بن َعن اللَّهِ  َعبْدِ  بْنِ  اللَّهِ  ُعبَيْدِ  َعنْ  ِشَهاٍب  بن َعن َمالك َعن

 إسناد يف غاية الصحة.]، وهذا مالْحِتالمَ  نَاَهْزتُ  يَْوَمِئذٍ  َوأَنَا ِبِمنًى ِبالنَّاِس  يَُصيلِّ  الله عليه وسلم،

 َعن أَِبيه َعن إِْدِريس بن حدثنا شيبَة أبي بن ُعثَْمان َحدثِني[: )1/129/544التاريخ األوسط (وجاء  *

؛ وهذا ]خت� َوأَنا ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيُّ  ُقِبَض  َقالَ  َعبَّاٍس  بن َعن ُجبَ� بن سعيد َعن إِْسَحاق بن

 .ثقاتإسناد رجاله 

 ِزيَادِ  َعنْ  األَْعَمِش  َعنِ  بَْكرٍ  أَبُو حدثنا يُونُس بن أَْحمد َحدثنَا[: )1/129/543التاريخ األوسط (وجاء  *

 يَْعِني اْلُمْحَكمَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَىل  َقَرأْتُ  َعبَّاٍس  بن َعن اْلَعاِليَة أبي َعن ُحَصْ�  بْنِ 

لَ   ؛ وهذا إسناد جيد.]بنة عَرشة بضع بن َوَكانَ  اْلُمَفصَّ

د َحدثنَا[: )1/129/545التاريخ األوسط (وجاء  *  بكر أَبُو حدثنا آدم بْن يحيى حدثنا َرافع بن ُمَحمَّ

، اللَّهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَىل  الُْمحكم َقَرأت َقالَ  َعبَّاس بن َعن اْلَعاِليَة أبي َعن ِزيَاد َعن اْألَْعَمش َعن َعيَّاش بْن

 ؛ وهذا إسناد جيد.]بنة عَرشة مثْنَتَيْ  بن َوأَنا صىل الله عليه وسلم،

 َعنْ  ِبْرشٍ  أَِبي َعنْ  َعَوانَةَ  أَبُو حدثنا إِْسَماِعيل بن ُموَىس  َحدثنَا[: )1/129/546التاريخ األوسط (وجاء  *

التاريخ ]؛ ويف ِبِن� عرش بن َوأَنا ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبي تويفّ  َعبَّاس بن َقالَ  ُجَب� بن َسِعيدِ 

 ؛ وهذا إسناد صحيح.]مثله برش أبي َعن هشيم حدثنا ُقتَيْبَة َحدثنَا[: )1/129/547األوسط (

 ُشْعبَة َحدثِني اْلمِجيد عبد بن الله عبيد حدثنا إِْسَحاق َحدثنَا[: )1/129/548التاريخ األوسط (وجاء  *

 عرش بن َوأَنا ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبي تويفّ  َعبَّاس بن َعن ُجبَ� بْنَ  َسِعيدَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  ِبْرشٍ  أَبُو أَْخَربَِني

 ؛ وهذا إسناد صحيح.]مْلمفصل أَقَرأ مختون َوأَنا ِبِن�

 َعن ُجبَ� بْنَ  َسِعيدَ  َسِمعَ  إِْسَحاَق  أَبُو أَْخَربَِني َقالَ  ُشْعبَة َوَعن[: )1/129/549التاريخ األوسط (وجاء  *

َوايَة ؛بنة عَرشة خمس بن َوأَنا ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبي تويفّ  َعبَّاس بن ؛ وهذا ]أصح األوىل َوالرِّ

 .صحيحإسناد 

َوايَة(: قول البخاري  أَبُو أَْخَربَِني َقالَ  ُشْعبَة(: الرواية األخ�ة) يعني، والله أعلم، أن إسناد أصح األوىل َوالرِّ

 َسِعيدَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  ِبْرشٍ  أَبُو أَْخَربَِني ُشْعبَة(: ) عىل صحته، ال يسامي يف الصحةُجبَ� بْنَ  َسِعيدَ  َسِمعَ  إِْسَحاَق 

. ومع ذلك فمما يف سعيد بن جب�، ألن أبا برش جعفر بن إياس بن أبي وحشية من أثبت الناس )ُجبَ� بْنَ 
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 َعنْ  ِشَهاٍب  بن َعن َمالك مع روايةال شك فيه أن متن حديث أبي إسحاق هو األصح إذ ال ينسجم إال هو 

 يَُصيلِّ  ، صىل الله عليه وسلم،َوالنَِّبيُّ  َمَرْرتُ (: َقالَ  َعنُْهَما الله رَِيض  َعبَّاس بن َعن اللَّهِ  َعبْدِ  بْنِ  اللَّهِ  ُعبَيْدِ 

أربعة أو خمسة عرش، وليس  ؛ والغالم إنما يحتلم إذا بلغ)مالْحِتالمَ  نَاَهْزتُ  يَْوَمِئذٍ  َوأَنَا ِبِمنًى ِبالنَّاِس 

ويشهد زواج خالته ميمونة يف عمرة  ابن عباس يقرأ الفصل: تنسجم جميع ملروميات، وعليه قبلها

وهو  ، آخر سنة ثمانية،الجيد ويكون الفتح الكي ؛، أو نحوهاسنة 12، وهو ابن آخر سنة سبعةالقضاء 

وهو التاسعة السنة ويشهد تبوك يف  مع أبيه العباس بعد ذلك؛ ويقيم يف الدينة ؛، أو نحوهاسنة 13ابن 

وهو يصيل بمنى يف حجة الوداع  وسلم، وعىل آله ، صىل الله عليهويمر عىل النبيسنة، أو نحوها؛  14ابن 

بعد ذلك  وسلم، وعىل آله ، صىل الله عليهالنَِّبي سنة، أو نحوها؛ ويموت 15وهو ابن  ،وهو يناهز االحتالم

  سنة؛ 15ابن  الثة أشهر، وابن عباس ما زالبث

كان، كما هو معلوم مشهور، من نوادر زمانه يف  الهمداني، الشعبيعامر بن رشاحيل بن عبد أبو عمرو و 

يرضب به الثل فيقال عن النادر من بل هو نادرة ذلك الزمن بدون منازع، الذكاء والنباهة والحفظ، 

أن يكون قد حفظ كتاب الله، وأتقن القراءة والكتابة، وهو ابن  فال يستغرب(شعبي زمانه)، : الرجال

عرشة أو نحوها. وحضور من كان هذا حاله، ولو يف بعض األحاي�، لحلقات ابن مسعود يف الكوفة بمعية 

أبيه أو بعض أعمامه أمر معقول جداً، بل الستنكر أن ال يكون هذا قد وقع فعالً، ال سيما أن عمه قيس 

عبي الهمداني، وهو ثقة من كبار التابع�، كان من تالميذ ابن مسعود الالزم� له، الواظب� بن عبد الش

بن مسعود عىل هذا الغالم الفذ عبد الله  ال يقوم عمه بتعريفيتصور أن فكيف : عىل حضور مجلسه

 الدينة حيث هـ، ثم غادرها إىل 32ومعلوم أن ابن مسعود كان مقيما يف الكوفة حتى سنة . (؟!) النابغة

عرش آنذاك، فال ينبغي أن يكون  خمسةأربعة أو يف نفس السنة، والشعبي ابن بعد عدة أشهر تويف هناك 

 شبهة.  دنىيف سماعه من ابن مسعود أ

؛ ومن استشهد أو وعمر ،وأبي بكر ، صىل الله عليه وعىل آله وسلم،يمكن القطع باإلرسال عن النبي: نعم

يف  –؛ وكذا أبي عبيدة ومعاذ بن جبل، وغ�هم من شهداء طاعون عمواس مات أيام عمر من أمثال

 ً  32أبي الدرداء التوىف سنة حتى وكذلك قدماء الشامي�  عن عثمان بن عفان؛ –األرجح، وليس قطعا

 ؛ وكل ما سوى ذلك زعم مجرد، ورجم قبيح بالغيب.بيعة معاوية، بل وحتى ـه

 

 معرفةفقد جاء يف : ، ولو عىل وجه اإلجمالأو إدراكه من الصحابة وإليك ما جزم به األئمة من سماعه

، صىل الله ملناي أصحا  من وأربع� ثمانية من ملشعاي بمع[: )823/ت12/ص2ج( الثقات

 بن رشاحيل بن عامر اسمه [الشعبي: )750/ت101/ص1ج( األمصار مشاه�؛ وجاء يف عليه وسلم]

 وجلة الدين يف الفقهاء من بعمرو يكنى وكان وعرشين إحدى سنة مولده كان همدان شعب الشعبي عبد

رحم الله : فنقول ؛]ملصحابة من ومائة خمس� أدرك قد وكان ومائة؛ خمس سنة مات التابع�

 خمسفقد أدرك الشعبي األئمة فقد أخربوا بما علموا، آخذين جانب االحتياط، والصحيح خالف هذا، 

 : ، وسمع منهم، برهان ذلكأكثر أو عليه وسلم،، صىل الله ملناي أصحا  من مائة
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 بن عمرو [قال: بإسناد صحيح، تقوم به الحجة )2961/ت450/ص6ج( التاريخ الكب�جاء يف ما  *

، النبي أصحاب من مائة خمس أدركت(: الشعبي عن الرحمن عبد بن منصور عن شعبة عن مرزوق

 ؛ ])الجنة يف والزب� وطلحة عيل(: يقولون ،أكثر أو صىل الله عليه وسلم،

األشل الغداني البرصي، ثقة إجماعاً،  الرحمن عبد بن منصوريف هذا اإلسناد هو  الرحمن عبد بن منصور

بهذا التعنت يف الحديث النبوي،  ، جدالً،(يكتب حديثه، وال يحتج به)، وحتى لو سلمنا: إال أن أبا حاتم قال

 األخبار والتواريخ. فال معنى له يف مثل هذه

 التهذيب تقريب، كذا يف أوهام له فاضل ثقة ،البرصي عثمان أبو ،الباهيل مرزوق بن عمروو 

نبوية عن شعبة، قيل أنه خالف أبا إنما هي يف أحاديث  ملزعومة، واألوهام )5110/ت426/ص1ج(

اإلمام أحمد يف  جاء عنكما  منها، وروايتنا، داود الطياليس فيه، ولكنه صاحب عناية بالتواريخ واألخبار

 بن الفضل حدثنا قال القري الكريم عبد بن إدريس حدثني[: )1294/ت292/ص3ج( الكب� الضعفاء

 يقولون إنهم(: له فقيل )،علم به يل ما(: فقال مرزوق بن عمرو عن وسئل الله عبد أبا سمعت قال زياد

 !)،آالف ثالثة نحو(: فقيل ؟!)،شعبة عن روى كم(: الله عبد أبو فقال ؟!)،داود أبي مع مختلفا كان

 غزو صاحب كان(: فقال مرزوق بن عمرو الله عبد أبو ذكر ثم !)،أكثر يروي داود أبو كان(: فقال

 أبو ،مرزوق بن [عمرو: )1456/ت263/ص6ج( الجرح والتعديلجاء يف أهم من ذلك ما ؛ و )]وخرب

 وهمام عمار بن وعكرمة معاوية بن وزه� القطان وعمران والسعودي شعبة عن روى الباهيل عثمان

 يقول أبى سمعت زرعة وأبو أبى عنه روى حيان بن وسليم وزائدة مغول بن ومالك شداد بن وحرب

 الديني بن عىل ان له وقلت حنبل بن احمد سمعت يقول زرعة أبا سمعت قال الرحمن عبد حدثنا .ذلك

 عبد حدثنا ).عىل يقول ما أدري ال صالح رجل مرزوق بن عمرو(: فقال مرزوق بن عمرو يف تكلم

 بن عمرو يرىض كان عفان(: قال انه حنبل بن احمد عن بلغني: يقول زرعة أبا سمعت قال الرحمن

 األسدي الفضل بن محمد بن الله عبد بكر أبو حدثنا الرحمن عبد حدثنا ؟!).عفان يريض ومن: مرزوق

: فقال ؟!)،مرزوق بن عمرو عن تكتب مْ لَ  مَ لِ (: البرصة من قدم ح� صالح البنه حنبل بن احمد قال: قال

 قال الرحمن عبد حدثنا ؟!).عفان يريض كان ومن: مرزوق بن عمرو يرىض كان عفان(: فقال !)،نهيت(

 ليس بما جاء(: فقال مرزوق بن عمرو وذكر يقول حرب بن سليمان سمعت يقول زرعة أبا سمعت

 كتب(: إسماعيل بن موىس سلمة ألبي قلت يقول أبى سمعت قال الرحمن عبد حدثنا !).فحسدوه عندهم

 مع الحديث يطلب كان داود أبو(: وقال فغضب ؟!)،الطياليس داود أبى مع الحديث مرزوق بن عمرو

 بن الله عبيد حدثنا اىل كتب فيما خيثمة أبى بن بكر أبو ناخرب ا الرحمن عبد حدثنا !)،مرزوق بن عمرو

 عبد حدثنا .الحديث يف مرزوق بن عمرو يرىض ال القطان سعيد بن يحيى كان قال يالقوارير  عمر

 حديث شعبة عن يروى أحد بالبرصة ما الطياليس الوليد أبو قال: قال حبيب بن يونس حدثنا الرحمن

 مرزوق بن عمرو إن الوليد ألبى فقيل ، صىل الله عليه وسلم،النبي أتيا يهودي� ان عسال بن صفوان

 الري نزيل البخاري سعيد بن سعيد حدثنا الرحمن عبد حدثنا .غ�ه يروى أحد بالبرصة ما فقال يرويه

 عمرو وكان مرزوق بن لعمرو داود أبى عند التي الكتب كانت: يقول إبراهيم بن مسلم سمعت(: قال
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 حولها داود أبو مات فلما داود أبو مات ان اىل داود أبى عند الكتب فكانت البحر يف يغزو غزاء رجال

 فأتيت قال مرزوق بن عمرو ودع إبراهيم بن مسلم اىل اختلف الديني بن عىل يل فقال ؛مرزوق بن عمرو

 عىل ان فقلت يجئتن كيف مرزوق بن عمرو مجلس اليوم يل فقال مرزوق بن عمرو مجلس يوم يف مسلما

 من وكان ثقة فقال مرزوق بن عمرو عن أبى سألت قال الرحمن عبد حدثنا ).آتيك ان أمرني الديني بن

 ]منه حديثا أحسن عنه كتبنا ممن شعبة أصحاب من نجد ولم العباد

 ما(: العجب العجاب هو كالم أبي الوليد هشام بن عبد اللك الطياليس، إن صحت الرواية عنه: قلت

 ، صىل الله عليه وسلم)النبي أتيا يهودي� ان عسال بن صفوان حديث شعبة عن يروى أحد بالبرصة

)، وإليك الحديث غ�ه يروى أحد بالارصة ما(: فقال يرويه مرزوق بن عمرو إن الوليد ألبى فقيل

 : ، وغ�ه من البرصي�برواية أبي الوليد نفسه

 دمود أبو حدثنا غيالن بن محمود [حدثنا: )3144/ح305/ص5ج( سننه يف الرتمذي أخرجهفقد  *

 الله عبد عن مرة بن عمرو عن شعبة عن: واحد والعنى يزيد لفظ واللفظ ملوليد وأبو هارون بن ويزيد

 ال فقال نسأله النبي هذا إىل بنا اذهب لصاحبه أحدهما قال يهودي� أن عسال بن صفوان عن سلمة بن

 عن فسأاله ، صىل الله عليه وسلم،النبي فأتيا أع� أربعة له كانت نبي تقول سمعها إن فإنه نبي تقل

 ترشكوا ال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول فقال بينات آيات تسع موىس آتينا ولقد وجل عز الله قول

 بربيء تمشوا وال تسحروا وال ترسقوا وال بالحق إال الله حرم التي النفس تقتلوا وال تزنوا وال شيئا بالله

 معرش يا وعليكم شعبة شك الزحف من تفروا وال محصنة تقذفوا وال الربا تأكلوا وال فيقتله سلطان إىل

 قاال تسلما أن يمنعكما فما قال نبي أنك نشهد وقاال ورجليه يديه فقبال السبت يف تعتدوا ال خاصة اليهود

 (هذا: وقال أبو عيىس اليهود]، تقتلنا أن أسلمنا إن نخاف وإنا نبي ذريته يف يزال ال أن الله دعا داود إن

 الكربى سننه )، ويف4078ح/112ص/7(ج سننه يف النسائي صحيح)؛ أخرجه حسن حديث

 يف الرتمذيو ]؛ به شعبة أنبأنا قال إدريس بن عن العالء بن محمد [أخربنا: )3541ح/307ص/2(ج

]؛ به شعبة عن أسامة وأبو إدريس بن الله عبد حدثنا كريب أبو [حدثنا: )2733ح/78ص/5ج سننه

 شعبة حدثنا جعفر بن محمد حدثنا[: )18117ح/239ص/4اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده (جو 

]؛ به شعبة عن بعيد بن يحيى حدثنا[: )18121ح/240ص/4و(ج ]،به شعبة ناخرب ا يزيد وحدثناه

 بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن محمد العباس أبو [حدثنا: )20ح/53ص/1(ج مستدركه يف الحاكمو 

 بهمدان األسدي الحسن بن الرحمن عبد القاسم أبو وأخربنا شعبة حدثنا جرير بن وهب حدثنا مرزوق

 حدثنا القطيعي جعفر بن أحمد وأخربنا شعبة حدثنا إياس أبي بن آدم حدثنا الحس� بن إبراهيم حدثنا

رشح  يف الطحاويو ]؛ به شعبة حدثنا جعفر بن محمد حدثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن الله عبد

 بن وأحمد أمية وأبو داود أبي بن وإبراهيم مرزوق بن إبراهيم [حدثنا: )215ص/3معاني احثار (ج

(ح)  دمود أبو حدثنا قال بكرة أبو وحدثنا(ح)  ملوليد أبو حدثنا قالوا معاوية بن العزيز وعبد داود

 بن عمرو حدثنا قال داود أبي بن وحدثنا(ح)  محمد بن حجاج حدثنا قال الرقي برش أبو وحدثنا

 حدثنا قال يونس [حدثنا: )1164ح/160ص/1(ج مسنده يف الطياليسو ]؛ به شعبة حدثنا قال مرزوق
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 عبد بن عيل [حدثنا: )7396ح/70ص/8(ج الكب� معجمه يف الطربانيو ]؛ به شعبة حدثنا قال دمود أبو

 ملوليد أبو حدثنا قالوا البغدادي سورة بن يعقوب بن ومحمد خليفة وأبو الكيش مسلم وأبو العزيز

 بن محمد [أخربنا: )8656ح/199ص/5(ج الكربى سننه يف النسائيو ]؛ به شعبة حدثنا ملطياليس

 الكربى سننه يف البيهقيو ]؛ به شعبة أنبأ قال إدريس بن عن سعيد بن الله وعبد العالء

 حبيب بن يونس حدثنا جعفر بن الله عبد أنبأ فورك بن بكر أبو [أخربنا: )16450ح/166ص/8(ج

 ]به شعبة حدثنا دمود أبو حدثنا

يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن : بل رواه جلة من البرصي�فلم ينفرد به صاحبنا عمرو بن مرزوق، 

، فضالً عن أبي الوليد وأبو داود سليمان بن داود الطياليس جعفر غندر، ووهب بن جرير بن حازم،

من  ؛ فما ذنب عمرو بن مرزوق إذا نيس أبو الوليد الطياليس، أو غ�هنفسه هشام بن عبد اللك الطياليس

 بالكالم قبل مراجعة كتبهم؟!تعجلوا الحفاظ، أو 

مطلقاً، وحسبك بعفان التشدد، وسليمان بن حرب  فظهر الحق لكل ذي عين� أن عمر بن مرزوق ثقة

، فالواجب: الذي أخرج له يف الصحيحتلميذه الذي ال يروي إال عن ثقة، وأبو حاتم وهو تلميذه، والبخاري 

؛ ، كان يغزو يف ملاحرفاضل عابد ثقة: بأن يقال تصلح ترجمته يف التقريبأن  لرفع الظلم عن الرجل،

 أصحا  من مائة خمس فثبت بدون أدنى شبهة أن الشعبي قد لقي وسمع من والله أعلم وأحكم.

 ؛ وسقطت دعاوى أبي حاتم الجامحة الجحفة. أكثر أو وسلم،وعىل آله ، صىل الله عليه ملناي

، فإن هذا ال يرض ألن وأمثاله من قدماء الكوفي�عن ابن مسعود،  ، جدالً،وحتى عىل فرض اإلرسال

الشعبي معروف بالرواية واألخذ عن ثقات الكوفي�، وهو من أوائل األئمة التكلم� يف الجرح والتعديل، 

تقارب مراسيل سعيد بن السيب،  وكالمه يف الحارث األعور معروف مشهور، ومراسيله يف الجملة جياد

ي من دهاة العرب، ومن التعاط� للسياسة والشأن العام، وله مهارة يف بل لعلها أقوى، ألن الشعب

 نقد العاريض والتورية، كالتي نجى ببعضها من سيف الحجاج بعد أيام الجماجم، فهو أقدر عىل

من سعيد بن السيب، الذي تغلب عليه العزلة،  هم ودورانهم،لف التعرف عىل، و همكشف أحوالو  الرجال،

 وطيبة العلماء العابدين. 

تهذيب فقد جاء يف : ، ومبالغته يف نقد الرجالوإليك، بهذه الناسبة، أقوال األئمة يف مراسيل الشعبي

 حدث إذا يقول مع� بن يحيى سمعت خيثمة أبي بن بكر أبو وقال[: )3042/ت28/ص14ج( الكمال

ً من ]بحديثه يحتج ثقة فهو: فسماه رجل عن الشعبي قبول التشددين يف  ،�تالتثب كبار، فهو إذا

ً الرجال وقال أبو  ح، ال يُْرِسل إال صحيحاً)؛مرسل الشعبي صحي(: قال العجيلو  ؛كاإلمام مالك ، تماما

م ابن مع ؛)مرسل الشعبي أحبُّ إيلّ من مرسل النخعي(: داود النخعي عليها، � مراسيل إبراهيم وَقدَّ

إبراهيم عن عبد الله بن مسعود، ألنها نقل تواتر فهي متصلة صحاح، : لعل اإلمام يحيى يعني فقط: قلت

ً أجود يف  وليست مراسيل، إال شكالً، وإال فإن الشعبي أقدم من إبراهيم بثالث� سنة، فمراسيله قطعا

: وقال الحافظ الذهبي رحمه الله؛ اسيلعن عبد الله بن مسعود إنما هي سماع، وليست مر  وحتى، العموم

وجعل بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون)؛ فهو مرسل جيد، ال : ... مراسيل مجاهد، وإبراهيم، والشعبي(
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ُمْرسل (: ، فقالبن اْلَمِديِنيّ  َعيلُّ  . وبالغ اإلماميَتََحرَّى يف شيوخهتبة من كان السخاوي مراسيله يف مر 

َحَكاُه ابْن اْلحذاء  ) هكذاأحب إَِيلّ من َداُود بن اْلحص� َعن ِعْكِرَمة َعن ابْن َعبَّاس الّشعِبّي َوابْن اْلمسيب

 .ِيف رجال اْلُمَوطَّأ

يف هذه القضية للتحذير من الجازفات يف دعاوى عدم السماع واإلرسال التي تجدها كث�ا  وإنما طولنا

احب السنن، عىل فضلهما، وارتفاع منزلتهما يف عند األئمة أبي حاتم الرازي، وأبي داود السجستاني، ص

يف حق الشعبي، عىل شهرته وإمامته، وكثرة  امنهممعرفة الرجال ونقد األسانيد؛ ال سيما أن وقوع هذا 

 حق غ� الشعبي، ممن هو أقل شهرة.الحذر الشديد عند األخذ بأقوالهما يف  الرواية عنه، يوجب

، عن مكحول الشامي وسالم أبي الجعد، كشفت مجازفات ومزاعم ولنا أبحاث مستقلة، مثل بحثنا أعاله

 أشنع مما جاء أعاله.

 

 أبيهماعاد ملله بن مسعود من  مبنيعاد ملرحمن وأبي عايدة إثاات بماع : | فصل

عبد الله  فقد اضطرب الناس يف سماع ابنه أبي عبيدة عامر بنعبد الله بن مسعود وبمناسبة السماع من 

أبا  أن - وهو مجرد ظن، ولكن له وجاهته – أظنهوالذي . بن مسعود منه، مع أنه روى عنه بدون واسطة

ً  حزن ابن مسعودف، عبيدة عامر بن الجراح كان صديقاً حميماً لعبد الله بن مسعود عندما حزنا شديدا

له ولد بعد  فلما ولد، هـ) 18(سنة  استشهاد أبي عبيدة عامر بن الجراح يف طاعون عمواسبلغه خرب 

غلبت عليه الكنية كما غلبت عىل االبن ، وحتى هذا من أول يوم ،، وكناه بكنيتههذلك بقليل سماه باسم

 ً فعىل هذا تكون والدة أبي عبيدة عامر بن عبد الله  .سميه أبي عبيدة بن الجراح، ريض الله عنهم جميعا

عرش من عمره، الثالثة أو  الثانيةوفاة أبيه يف  هـ، أو نحو ذلك، ويكون عند 20 - 18سنة  بن مسعود

الفقه يقرأ عليه القرآن، ويتعلم منه : ، وهو بيت من أكرب بيوتات العلم والقرآنأمضاها كلها يف بيت أبيه

 ؟!بضعة أحاديث فأي عجب يف أن يروي عنه: ، ويسمع منه الغازي واألخبارالسننو 

فأوىل بأن يقطع بصحته، ، وهو أكرب من أبي عبيد إجماعاً، بن عبد الله بن مسعود الرحمنأما سماع عبد 

: قلت له ،لا حرضت عبد الله الوفاة: أنه قال ،، تقوم به الحجةقوي، بسند عنه ال سيما وقد جاء

 من لم يبلغ مبلغ الرجال؟!طفل، مهذا الحوار مع ، فهل يتصور )خطيئتك من ابك(: قال !)،أوصني(

ثَِني: البُخاِريُّ  وَقال[: )3877/ت240/ص17ج( الكمال تهذيبكما جاء يف  *  أَبُو يَِزيدَ  بْنُ  إِْسَحاقُ  َحدَّ

، النَّْرضِ  َمْشِقيُّ ثَنَا: قال الدِّ ، هشام بن الحكم َحدَّ ثَِني: قال الثََّقِفيُّ  بْنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ُعَم�، بْنُ  اَلِلك َعبد َحدَّ

ْحَمِن، َعبْدِ  ْحَمنِ  َعبْدِ  َعنْ  الرَّ ا: قال أَِبيهِ  َعن مسعود، بْن الله َعبد ْبن الرَّ  ابْنُهُ  َلهُ  قال اْلَوَفاةُ  اللَّهِ  َعبد َحَرضَ  لَمَّ

ْحَمنِ  َعبْدُ   القديس، الواحد َعبْد بْن إِبَْراِهيمَ  بْنُ  أَْحَمدُ  ِبذَِلكَ  أَْخَربَنَا. َخِطيئَِتكَ  ِمنْ  ابْكِ : قال أَْوِصِني، أَبَهْ  يَا: الرَّ

: قال إِذْنا، الشقاني الخطيب اْلَحَسنِ  أَبُو أَنْبَأَنَا: قال الحرستاني، ابْنُ  اْلَقاِسمِ  أَبُو اْلَقاِيض  أَْخَربَنَا: قال

 األشقر، بْن اْلَقاِسم أَبُو أَْخَربَنَا: قال النهاوندي، العباس أَبُو أَْخَربَنَا: قال النهاوندي، َمنُْصورٍ  أَبُو أخربنا

ثَنَا: قال دُ  َحدَّ  ؛]فذكره.. .إسماعيل بْنُ  ُمَحمَّ
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 سعيد أبو أخربنا الخطيب الحسن أبو أخربنا[: )35/70( عساكر البن دمشق تاريخيف بنحوه وهو  *

 حدثني اسماعيل بن محمد حدثنا األشقر بن القاسم أبو أخربنا النهاوندي العباس أبو أخربنا النهاوندي

 عن عم� بن اللك عبد حدثني الدمشقي هشام بن الحكم حدثنا الدمشقي النرض أبو يزيد بن اسحاق

 قال الوفاة الله عبد حرض لا قال أبيه عن مسعود بن الله عبد بن الرحمن عن عبد الرحمن عبد بن القاسم

 )]خطيئتك من ابك(: قال أوصني أبة يا الرحمن عبد ابنه له

 النرض أبو ،يزيدن بإبراهيم  بن اسحاق: ، هوالدمشقي النرض أبو يزيد بن سحاقإخ البخاري شي: قلت

بال  ، تكلموا فيه، ثقة عابد، من البكائ�، موىل عمر بن عبد العزيزالفرادييس الدمشقيالخراساني ثم 

 ألحاديث البالء فيها قطعاً من شيوخه. حجة،

 أبو أخربنا[: بلفظ مقاربو ، أقوى من طريق ثانية )35/70( عساكر البن دمشق تاريخوهو يف  *

 ابراهيم بن محمد بكر أبو أخربنا الفقيه طاهر أبو أخربنا البيهقي بكر أبو أخربنا طاهر بن زاهر القاسم

 آل حدثني عم� بن اللك عبد عن زائدة حدثنا عمرو بن معاوية حدثنا يحيى بن محمد حدثنا الفحام

 بيتك وليسعك بتقوى الله): (أو الله باتقاء أوصيك(: فقال الرحمن عبد ابنه أويص الله عبد أن الله عبد

 )]لسانك عليك واملك خطيئتك من وأقل

، ، أو أمهاتهمأبي عبيدة عمه أو من الرحمن عبدالقاسم بن  من عم� بن اللك عبدال نبايل أسمعه : فنقول

 ، أو من جماعة منهم، فكلهم ثقات مرضيون.الله عبد آلمن  أو من غ�هم

 قال[: )3877/ت240/ص17ج( الكمال تهذيبكما هي يف التعارضة  األقوال الضطربةوإليك بعض 

 الديني بن عيل فأما صغ�ا وكان أبيه عن روايته يف تكلموا وقد الحديث قليل ثقة كان شيبة بن يعقوب

 لم الله عبد بن عبيدة وأبو الله عبد بن الرحمن عبد(: مع� بن يحيى وقال الله عبد أباه لقي قد قال فإنه

 بن احمد وقال ).عيل ومن أبيه من سمع(: مع� بن يحيى عن صالح بن معاوية وقال )،أبيهما من يسمعا

 بن محمد وقال ).ذلك نحو أو سن� ست بن الرحمن وعبد مسعود بن مات(: سعيد بن يحيى عن حنبل

 اما(: فقال ،أبيه من الله عبد بن الرحمن عبد سمع هل له وقيل حنبل بن احمد سمعت شعيب بن عيل

 وقال )،بمعت الضب حديث يف يقول فإنه إرسائيل واما بمع يقوالن ال فإنهما ورشيك الثوري سفيان

 )،الحرام كمستحل الحالل محرم واحدا حرفا اال أبيه من يسمع لم انه يقال(: العجيل الله عبد بن احمد

 إسحاق حدثني: البخاري وقال .صالح حاتم أبو وقال ثقة مع� بن يحيى عن منصور بن إسحاق وقال

 عن عم� بن اللك عبد حدثني قال الثقفي هشام بن الحكم حدثنا قال الدمشقي النرض أبو يزيد بن

 قال الوفاة الله عبد حرض لا قال أبيه عن مسعود بن الله عبد بن الرحمن عبد عن الرحمن عبد بن القاسم

 الواحد عبد بن إبراهيم بن احمد بذلك أخربنا ؛خطيئتك من ابك قال اوصني ابه يا الرحمن عبد ابنه له

 قال اذنا الشقاني الخطيب الحسن أبو أنبأنا قال الحرستاني بن القاسم أبو القايض أخربنا قال القديس

 قال األشقر بن القاسم أبو أخربنا قال النهاوندي العباس أبو أخربنا قال النهاوندي منصور أبو أخربنا

 ؛ ]فذكره إسماعيل بن محمد حدثنا
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 أو سن� ست بن الرحمن وعبد مسعود بن مات(: سعيد بن يحيى عن حنبل بن حمدأ قول اإلمام: قلت

دة زمنية معينة، فال يجوز إهماله بالكلية، وهو يف نفس الوقت ، قول فيه تفصيل وتحديد ل)ذلك نحو

 مسعود بن مات(: أعلم، أن األصل هوفالذي يظهر يل، والله : باألسانيد الصحيحة همناقض لا ورد أعال 

. قالا ولكنه وصل إىل اإلمام يحيى بن سعيد وفيه تصحيف وسقط، فقال م )عرشة ست بن الرحمن وعبد

، أو هـ 16سنة  الله عبد بن الرحمن عبد، فتكون والدة نسجم مع كل ما ورد أعالهت وهذه ملفرضية

 أبيه باألسانيد الصحاح أعاله، منعبد الرحمن بن عبد الله  سماع ثبت فقدوعىل كل حال حواليها. 

 أبو حتىو  ،والبخاري ،مع� بنيحيى و  القايض ورشيك الثوري سفيان منهم األئمة، من جماعة بشهادةو 

 .حاتم

 بن الرحمن عبد )4 خت([: )79/ت40/ص1ج( طبقات الدلس�يف  تجدها مما سبقأقوال أشنع هناك و 

 حديث� منه وسمع أباه لقي الديني بن وقال أبيه من يسمع لم مع� بن قال ثقة مسعود بن الله عبد

 محرم واحدا حرفا اال أبيه من يسمع لم أنه يقال العجيل وقال الصالة تأخ� وحديث الضب حديث

 قال أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن خثيم بن طريق من األوسط التاريخ يف البخاري وذكر الحرام

 بن وحديث أبيه من يسمع لم يقول سمعته البخاري قال الصالة تأخ� يف الحديث فذكر أبي مع اني

 يقول وإرسائيل سمع يقوالن ورشيك والثوري سن� ست أبيه موت عند له كان أحمد وقال عندي خثيم

 أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم طريق الصغ� التاريخ يف البخاري وأخرج سمعت عنه الضب حديث يف

 يكون هذا فعىل قلت به بأس ال وسنده خطيتك من أبك قال أوصني له قلت الوفاة الله عبد حرضت لا

 ويف عرش خمسة السنن ففي كث� عنه وحديثه موقوف أحدها أربعة أبيه من بالسماع فيه رصح الذي

 : فأقول؛ ]أعلم والله ،ملتدليس هو وهذم ،بالعنعنة معظمها أحاديث سبعة ذلك عىل زيادة السند

 الضب حديث حديث� منه وسمع أباه لقي(: الديني بنعيل ال يفنى العجب من عبارة اإلمام : أوالً 

عىل رواية فيها تطليق عبد الله ألم  –من دون خلق الله جميعاُ  –)(؟!)، فلعله اطلع الصالة تأخ� وحديث

عن  أو الكالم فاحتاج األمر إىل البحث، )خراسان؟!إىل بلد بعيد ( ، وهو رضيع،عبد الرحمن وارتحالها به

  (؟!)؛باالبنلقاء األب 

 

ً و  ، أو أي رجل من ذلك الجيل البارك مسعود بن الله عبد بن الرحمن عبدمعاذ الله أن يكون : ثانيا

 ً بإقرار من منهم مثل هذا القول إال بوحي من السماء، وقد انقطع الوحي؛ أو  ثقة؛ ولن نقبل يف أي مدلسا

؛ أو ، وقد مات الشهود، وانقرضت األجيالبشاهدي عدل شهدا وحرضاالتهم، وما ثمة أقارير؛ أو 

 ؛يحلفون عىل الغيب قسامةمن العدول الرضي� بخمس� رجالً 

 

 ً ومجازفات بعض األئمة،  )؛ و(جامع التحصيل)؛طبقات الدلس�(من اعتمد الزاعم الرسلة يف : وثالثا

  وبنى عليها دينه فال يلومن إال نفسه.وبخاصة أبي داود وأبي حاتم، 
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 توثيق بنان بن بعد ملكندي: | فصل

 

 : مالضطرم  يف مبمه: أوالً 

بن  سعد: ؛ وربما انقلب عىل بعض الرواة فقالوابنان بن بعد: الصحيح أنه كما ذكرنا يف العنوان

 ً ً بن  ديسع: فقالوا سنان، أو زادوا تصحيفا  : سنان. وقد استوعب اإلمام البخاري هذه الجزئية درسا

 َوابْن اْلَحاِرث بن َوَعْمرو أَيُّوب أبي بن سعيد َقالَ  - 1455[: )301 - 1/300( األوسط التاريخيف  *

 سعد بن ِسنَان َعن حبيب أبي بن يِزيد َعن عقبَة

ة ثمَّ  سعد بن ِسنَان َعن يِزيد َعن مّرة اللَّيْث َوَقالَ  - 1456  سعد بن ِسنَان َعن يِزيد َعن اللَّيْث روى َما َعامَّ

 سعد بن ِسنَان َعن يِزيد َعن إِْسَحاق أبي َعن َهاُرون بن يِزيد َوَقالَ  - 1457

 سعد بن ِسنَان َعن يِزيد َعن أسحق أبي َعن اْلمَحاربي َعن كريب أَبُو َوتَابعه - 1458

ثَنَا اْألَْصبَغ َوأَبُو النَُّفيِْيل  َوَقالَ  - 1459 د َحدَّ  ِسنَان بن سعد َعن يِزيد َعن إِْسَحاق أبي َعن َسلَمة بن ُمَحمَّ

 َحِديث ِيف  اْلِكنِْديّ 

ثَنَا اْألَْصبَغ أَبُو َوَقالَ  - 1460 د َحدَّ  ]ِسنَان بن سعيد َعن يِزيد َعن آخر ِبَحِديث َسلَمة بن ُمَحمَّ

 .الِكنِديّ  َسعد، بن ِسنان[: ])4/163/2339( خليل محمود بحوايش[ للبخاري الكب� التاريخويف  *

ثنا .أَُويس أَبي ابن نََسبَهُ  ثنا: خالد بن أحمد لنا َوَقالَ  .يزيد َعنْ  َعمرو، َعنْ  وهب، ابْن حدَّ  إِْسَحاق، ابْن حدَّ

ثنا: األَصبَغ وأبو النَُّفييل، وقال .َسعد بْن ِسنان َعنْ  يزيد، َعنْ   َعنْ  إِْسَحاَق، ابْنِ  َعنِ  َسَلمة، بْنُ  ُمَحمد حدَّ

ثنا: األَصبَغ أَبو َوَقالَ  .الِكنِدي ِسنان بْن َسعد َعنْ  يزيد،  ْبن َسعد: إِْسَحاَق  اْبنِ  َعنِ  َسَلمة، ْبنُ  ُمَحمد حدَّ

 .ِسنان

 وَعمرو أَيوب، أَبي بْن َسِعيد َوَقالَ  .َسعد بْن ِسنان َعنْ  يزيد، َعنْ  إِْسَحاق، ابْن َعنِ : َهاُرونَ  بْن يَِزيدُ  وَقالَ 

ة اللَّيث َوَقالَ  .ِسنان بْن َسعد َعنْ  يزيد، َعنْ : اللَّيث َوَقالَ  .ِسنان: َلِهيعة واْبن الحارث، بْن  َوَقالَ  .ِسنان: َمرَّ

 ]َسعد بْن ِسنان َعنْ  يزيد، َعنْ  إِْسَحاق، ابْن َعنِ  الُحاربّي، أَخربنا: ُكَريب أَبو

 وعن أنس، عن روى: يالكند  سعد بن سنان[: )1/224/607( يالرص  يونس ابن تاريخوجاء يف  *

. سنان بن سعد: فيه وقيل. يالثّقف زياد أبى بن يزيد بن ومحمد حبيب، أبى بن يزيد عنه روى. أبيه

 ]أصح سعد بن وسنان

مرص، وهم أعلم بالرصي� من ، هم أئمة أهل َلِهيعة وابْن الحارث، بْن وَعمرو أَيوب، أَبي بْن َسِعيد: قلت

سعد بن سنان، وهو وإن كان من أئمة أهل مرص : غ�هم، ولم يخالفهم الليث بن سعد إال أحياناً قال فيها

 إال أنه لم يجمع من حديث أهلها ما جمعه أولئك.

 

 ً  : توثيقه: ثانيا
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]، كذا يف ثقة تابعي برصى سنان بن سعد[: )564/ت390/ص1جللعجيل ( الثقات معرفةجاء يف  *

(برصي)، وهو الصحيح ألن أصله من البرصة، نزل مرص؛ وقد ظنه البعض تصحيفاً، : هذه الطبعة

 (مرصي): فكتبوا

 الكندي سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان[: )1085/ت251/ص4وجاء يف الجرح والتعديل (ج *

 بن وحيوة الحارث بن وعمرو سعد بن والليث حبيب أبى بن يزيد عنه روى مالك بن أنس عن روى

 سئل قال اىل كتب فيما خيثمة أبى بن بكر أبو أخربنا الرحمن عبد حدثنا .ذلك يقول أبى سمعت رشيح

 ]ثقة فقال حبيب أبى بن يزيد عنه روى الذي سنان بن سعد عن مع� بن يحيى

 عنه حدث مالك بن أنس عن يروى الكندي سعد بن سنان[: )3210/ت336/ص4وجاء يف الثقات (ج *

 يكون أن وأرجو سعد بن وسنان سنان بن وسعيد سنان بن سعد يقولون فيه مختلفون وهم الرصيون

 ،الثقات أحاديث يشبه سعد بن سنان عن روى ما فرأيت حديثه اعتربت وقد ؛سعد بن سنان الصحيح

هما واحد، : ]؛ قلتأعلم فالله اثنان كأنهما الناك� فيه سنان بن وسعيد سنان بن سعد عن روى وما

 ولكن لعل الطرق التي تسميه سعد أو سعيد فتأتي بمناك� يكون فيها البالء من غ�ه.

 ملرصي� جلة من الكندي سعد بن سنان[: )949/ت122/ص1ولكن جاء يف مشاه� األمصار (ج *

 والصحيح سنان بن سعيد بعضهم وقال سنان بن سعد قال من منهم فيه الرواة يخطئ الذي وهو

]، ومن العلوم أن ابن حبان كتاب مشاه� األمصار بعد الثقات بمدة، أعلم والله بعد بن بنان

 ً  فأحكامه فيها بنيت عىل اطالع أوسع، فهي أكثر نضجا

 ِثَقة اْلِكنِْديّ  سعد بن ِسنَان: َصالح بن أَْحمد َوَقالَ [: )104/487ص: ( الثقات أسماء تاريخوجاء يف  *

ء َحِديثه من قلِبي ِيف  َليَْس  ة أهل من ُهوَ  َيشْ ]؛ وهنا اعتمد ابن شاه� كالم أحمد بن صالح؛ ألنه اْلبَْرصَ

 تهذيبإمام أهل مرص، ورضب صفحاً عن غ�ه، فأصاب. وكان أحمد بن صالح يجله جداً، فقد جاء يف 

ً  سمع سعد بن سنان(: صالح بن ألحمد قلت داود أبو قال[: )2209/ت265ص/10ج( الكمال  ؟!)،أنسا

 ]له إجالله من فغضب

 وقال[: )5/235( الكمال تهذيب إكمالووثقه محمد بن عبد الله بن عمار الوصيل الحافظ كما جاء يف  *

 ]»الثقات« يف شاه� ابن وذكره الوصيل، عمار ابن قاله وكذا ثقة، تابعي: العجيل

 

 ً  : ملكالم فيه: ثالثا

 : وأما التكلم� فيه فإمامهم أحمد بن حنبل

 سعد يَُقول [سمعته: )2/517/3409( الله عبد ابنه رواية ألحمد الرجال ومعرفة العللجاء يف فقد  *

 ُمْضَطرب] َحِديث َحِديثه سعد بن ِسنَان َويَُقال َحِديثه تركت ِسنَان بن

 أُْخَرى مّرة [وسمعته: )2/517/3410( الله عبد ابنه رواية ألحمد الرجال ومعرفة العللوجاء يف  *

 أنس] أََحاِديث يشبه َال  اْلحسن َحِديث َحِديثه يشبه يَُقول
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 َعنْ  ِسنَانٍ  بْنُ  [َسْعدُ : )2/118/596( للعقييل الكب� الضعفاءوتابعه العقييل، فلم يأت بجديد يف  *

يٌّ  َسْعدٍ  بْنُ  ِسنَانُ : َلِهيَعةَ  ابْنُ  َوَقالَ  َحِبيٍب، أَِبي ْبنُ  يَِزيدُ  َعنْهُ  َرَوى، أَنٍَس  ثَنَا. ِمْرصِ دُ  َحدَّ : َقالَ  ِعيَىس  بْنُ  ُمَحمَّ

دَ  َسِمْعتُ  اَق  َعِيلٍّ  بْنَ  ُمَحمَّ  َسْعدِ  َعنْ  َحِبيٍب، أَِبي بْنِ  يَِزيدَ  أََحاِديِث  ِيف  يَُقولُ  َحنْبٍَل، بْنَ  أَْحَمدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  اْلَورَّ

ثَنَا. َواِحًدا ِمنَْها أَْعِرفُ  َما ُكلََّها، ُمنَْكَرةً  َحِديثًا، َعَرشَ  َخْمَسةَ  َرَوى: َقالَ  أَنٍَس  َعنْ  ِسنَاٍن، بْنِ   بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ

 َمْحُفوٍظ، َغْ�ُ  َوَحِديثَهُ  َسْعٍد، بْنُ  ِسنَانُ : َويَُقالُ  َحِديثَُه، تََرْكتُ  ِسنَانٍ  بْنُ  َسْعدُ : يَُقولُ  أَِبي َسِمْعتُ : َقالَ  أَْحَمدَ 

ةً  َسِمْعتُهُ وَ  ُمْضَطِرٌب، َحِديثٌ   أَنٍَس] َحِديثَ  يُْشِبهُ  َال  اْلَحَسِن، َحِديثَ  َحِديثُهُ  يُْشِبهُ : يَُقولُ  أُْخَرى َمرَّ

، كذا احجري عبيد أبو) عندما سأله حديثه يكتب ال أحمد كان(: وقلد أبو داود اإلمام أحمد يف ذلك فقال *

 ؛)2209/ت265ص/10ج( الكمال تهذيبجاء يف 

)، وهو معروف 876/ت409/ص3ج( التهذيب تهذيب)، كذا يف الحديث منكر(: سعدوقال محمد بن  *

 بمصاحبة اإلمام أحمد، فلعله أخذ هذا منه؛ 

)، كذا جاء يف أنس عن الناس أحاديث تشبه ال واهية أحاديثه(: الجوزجاني يعقوب بن إبراهيم وقال *

حال ممن ال نعتد بهم يف نقد  ، فلعله قلد أحمد، وهو عىل كل)2209/ت265ص/10ج( الكمال تهذيب

 الرجال، وسيأتي الرد عىل كالمه؛

)، كذا يف ِبِثَقة َليَْس (: وكذلك اإلمام النسائي، وهو من كبار األئمة العتربين، إال أنه متشدد جداً، قال *

)، وسيأتي الرد عىل الحديث منكر(: ؛ وقال يف موضع آخر)52/264ص: ( للنسائي والرتوكون الضعفاء

 الدعوى؛هذه 

" سعد : َعن أنس. َومن الرَواة من يَُقول: َرَواُه ِسنَان بن سعد[: )3/1581ذخ�ة الحفاظ (وجاء يف  *

 ]؛ ولم يب� ابن القيرساني مستنداً لهذا الحكم، والظاهر أنهبن ِسنَان "، وهما َواِحد. َوُهَو َمْرتُوك الَحِديث

 فهو الوحيد الذي ترك حديث صاحبنا. اإلمام أحمد،قلد لم يقرأ كالم أبي أحمد بن عدي بعناية، ف

 بن الله عبد سمع مع� بن وقال[: )876/ت409/ص3ج( التهذيب تهذيبوجاء من زاوية أخرى يف  *

) الذي يزيد بن الله عبد(: ]؛ لم يب� اإلمام أبو زكريا من هو هذااختلط بعدما سعد بن سنان من يزيد

بعد اختالطه، إن ثبت هذا أصالً، ألن ابن يونس، وهو الحجة يف الرصي�، لم  سعد بن سنانسمع من 

ي الذي ذكر الثّقف زياد أبى بن يزيد بن محمديذكر شيئاً من ذلك أصالً؛ ولعل اإلمام أبا زكريا إنما قصد 

؛ فال حبيب أبى بن يزيدرواية إال من طريق  سنان بن سعدابن يونس أنه روى عنه؛ وحتى احن لم نجد ل

 حاجة للنظر يف قضية االختالط أصالً. 

 

 ً  : إبطال ملكالم فيه: رمبعا

) حيث استعرض اإلمام أبو أحمد بن 799/ت356/ص3ج( الضعفاء يف الكاملوجاء بعض الرد يف 

 مألحاديث وهذه[: ، من عدة طرق، استعراضاً دقيقاً، ثم قالسعد بن سنانعدي طائفة جيدة من حديث 

 أن يجب مما مألحاديث هذه وليس بعضا بعضها يحمل فيها ومالختالف وأبانيدها ومتونها

 بنان بن بعد من فيه ملذي لالختالف مألحاديث هذه ترك أنه حنال بن ذكره كما أصال ترتك
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 ولم مألبانيد هذه يف منها مضطرمبا أكثر هو ما أبانيدها ويف ملحديث يف ألن بعد بن وبنان

]؛ وسنسوق دراسته القيمة بطولها يف خاتمة وتصانيفهم مسندهم يف أدخلوه بل أصال أحد يرتكه

 الفصل، إن شاء الله تعاىل.

نعم، وقد أحسن اإلمام أبو أحمد بن عدي؛ ثم ما ذنب الرجل إذا اضطرب الناس يف اسمه، غاية ما : نقول

 يف األمر أن ذلك لقلة حديثه نسبياً.

هناك ما يستغرب فيها إال تفرده عن أنس بها،  ومتون األحاديث الذكورة ليست منكرة أصالً، وليس

 ولكن هذا ال يوجب ردها فلعله صحب أو خدم أنساً عرشات السن�، ثم تحول إىل مرص ونزل فيها.

ً بهذا لرد حديثه أنس أََحاِديث يشبه َال  اْلحسن َحِديث َحِديثه يشبه(: وأما قول اإلمام أحمد ) محتجا

أخذها من : يقال أن هذا الشبه يب� لنا من أين أخذ الحسن تلك الراسيلتنكيس للقضايا، وكان األوىل أن 

بلدي أنس يف البرصة حوايل نصف قرن من الزمان؟! واإلمام  - أي الحسن – أنس؛ وأي عجب يف هذا وهو

الحسن البرصي كان يتساهل يف األخذ عمن هب ودب، ويتساهل يف الرواية بالعنى، لذلك وجدت بعض 

 مراسيله، ولكن ما قال أحد قط أنه كان يأخذ من النصارى أو عبدة البقر!النكرات يف 

وحديثها. فالقول الفصل  ليس هو بالحجة العليا يف رجال مرصوعىل كل حال فإن اإلمام أحمد بن حنبل 

ً دقيقاً، وميز الطرق التي جاءت باالسم الصحيح، من تلك التي  إنما هو لن سرب أحاديث الرجل سربا

جبل الحفظ، وإمام الدنيا، ومعدن االنصاف واالعتدال، أبو : أخطأ الرواة فيه تسميته. وهو يف نفس الوقت

 علل ترتيب[ للرتمذي الكب� العللحيث جاء يف : عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ريض الله عنه

ثَنَا: ])105/182ص: ( الكب� الرتمذي ثَنَا، ُقتَيْبَةُ  [َحدَّ  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ ، َحِبيٍب  أَِبي ْبنِ  يَِزيدَ  َعنْ ، اللَّيْثُ  َحدَّ

َدَقةِ  ِيف  اْلُمْعتَِدي«صىل الله عليه وسلم:  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ ، َماِلكٍ  بْنِ  أَنَِس  َعنْ ، ِسنَانٍ  . »َكَماِنِعَها الصَّ

ًدا َسأَْلتُ  ِحيحُ : َفَقالَ  ِسنَانٍ  بْنِ  َسْعدِ  َعنْ  ُمَحمَّ  ؛مْلَحِديِث  ُمَقاِر ُ  َصاِلحٌ  َوُهوَ . َسْعدٍ  بْنُ  ِسنَانُ  ِعنِْدي الصَّ

ٌ  ِسنَانٍ  بْنُ  َوَسْعدُ   اللَّيُْث] َقاَلهُ  إِنََّما َخَطأ

 د( الخامسة من ،أفراد له ،صدوق[: حال الرجل، مع تقص� طفيف، إذ قال وقد وفق الحافظ يف تلخيص

، له أفراد)، ال ثقة(: )، وكان حقه أن يقول2238/ت231/ص1ج( التهذيب تقريب)]، كذا يف ق ت

 ، له أوهام)ثقة(: سيما أن الحافظ هو القائل يف عمرو بن أبي عمرو، صاحب حديث البهيمة

 

 ً  : ةمَ يِّ درمبة مبن عدي ملقَ : خامسا

 يف الكاملوإليك احن النص الكامل لدراسة اإلمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني كما هي يف [

 حدثنا عصمة أبي بن حدثنا سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد[: )]799/ت356/ص3ج( الضعفاء

 اضطربوا ألنهم سعد بن سنان أحاديث أكتب لم يقول حنبل بن أحمد سمعت قال يحيى أبي بن أحمد

 قال أبيه عن أحمد بن الله عبد حدثنا حماد بن حدثنا .سعد بن وسنان سنان بن سعد بعضهم فقال بها

 حديث حديثه يشبه يقول وسمعته مضطرب حديث حديثه تركت سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد

 واهية سنان بن سعد يعني أحاديثه السعدي قال يقول حماد بن سمعت أنس أحاديث يشبه وال الحسن
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 روى سنان بن سعد عنه العباس بن محمد أخربني فيما النسائي وقال أنس عن الناس أحاديث تشبه ال

 يزيد عن الليث حدثنا عاصم حدثنا الروزي يحيى بن محمد حدثنا الحديث منكر حبيب أبي بن يزيد عنه

 تقبلوا قال الله عليه وسلم،، صىل الله رسول عن مالك بن أنس عن سنان بن سعد عن حبيب أبي بن

 يخلف فال وعد وإذا يكذب فال أحدكم حدث إذا قال هي وما قالوا بالجنة لكم أتقبل أنفسكم من بست

 ، صىل الله عليه وسلم،النبي وعن أيديكم وكفوا فروجكم واحفظوا أبصاركم وغضوا يخن فال ائتمن وإذا

 وبإسناده يمينه عن وليكفر فليأته خ� هو الذي فلينظر منها خ�ا غ�ها فرأى يم� عىل حلف من قال

 الله أراد وإذا الدنيا يف العقوبة له أعجل الخ� بعبده الله أراد إذا ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال

 قال ، صىل الله عليه وسلم،النبي عن وبإسناده؛ القيامة يوم به يوايف حتى بذنبه عليه أمسك الرش بعبده

 يشء وال الله من معاذير أكثر أحد وال الشيطان من والعجلة الله من عاصم من الشك التأني أو البيان

 بن زيد عن الليث أخربني حماد بن عيىس حدثنا الربقي هارون بن محمد حدثنا .الحمد من الله اىل أحب

 الساعة يدي ب� يكون قال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول عن أنس عن سنان بن سعيد عن حبيب أبي

 دينهم أقوام يبيع مامنا ويميس كافرا ويصبح كافرا ويميس مامنا الرجل يصبح الظلم الليل كقطع فتن

 البالء عظيم مع الجزاء عظم إن قال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول عن وبإسناده ؛الدنيا من بعرض

، الله رسول عن وبإسناده ؛السخط فله سخط ومن الرضا فله ريض من ابتالهم قوما أحب إذا الله وإن

 ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول عن وبإسناده ؛كمانعها الصدقة يف العتدي قال صىل الله عليه وسلم،

 بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل حدثنا ؛فذكره هدى اىل دعا داع وأيما فذكره ضاللة اىل دعا داع أيما

 عن أنس عن سنان بن سعد عن حبيب أبي بن يزيد عن الليث ناخرب أ رمح بن محمد حدثنا عرباض

 بن قال .تمرة بشق ولو النار واتقوا األوىل الصدمة يف الصرب إنما قال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول

 عن رويتها التي أنس عن سعد بن سنان عن حبيب أبي بن يزيد عن األحاديث هذه يف قال من ذكر عدي

 حبيب أبي بن أن الحارث بن عمرو حدثنا وهب بن حدثنا حرملة حدثنا سلم بن حدثنا غ�ها ويف الليث

 أمانة ال لن إيمان ال قال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول أن أنس عن الكندي سعد بن سنان عن حدثه

 لهيعة بن وأخربني قال وهب بن أخربني حرملة حدثنا سلم بن حدثنا ؛كمانعها الصدقة يف والعتدي له

 والذي قال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول أن مالك بن أنس عن سعد بن سنان عن يزيد عن وعمرو

 إسحاق حدثنا ؛النكر عن وينهى بالعروف ويأمر الله إال إله ال يقول رجل عىل الساعة تقوم ال بيده نفيس

 حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة بن أخربني وهب بن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا بغزة الغزي إبراهيم بن

 الرش نجد جعل فما نجدان هما ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول قال: قال أنس عن سعد بن سنان عن

 الحارث بن عمرو عن وهب بن حدثنا موهب بن يزيد حدثنا قتيبة بن أخربنا ؛الخ� نجد من اليكم أحب

 ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول عن أنس عن سعد بن سنان عن حبيب أبي بن يزيد عن سعد بن والليث

 فله ريض من ابتالهم قوما أحب إذا الله وان األوىل الصدمة عند والصرب البالء عظم مع الجزاء عظم قال

 اإلسناد هذا يف الليث وذكر األوىل الصدمة الليث يذكر ولم عدي بن قال السخط فله سخط ومن الرضا

 فقال صاحبه عىل أحدهما حديث فحمل الحارث بن وعمرو الليث ب� جمع وهب بن عمل من هو إنما
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 الليث فإن الليث عىل وهب بنأ وأخط أنس عن سعد بن سنان عن حبيب أبي بن يزيد عن جميعا عنهما

 قتيبة بنأخربنا  عنه عيل بن عاصم حديث من الليث عن صوابه أمليت وقد سنان بن سعد عن يقول

 سنان عن حبيب أبي بن يزيد عن الحارث بن وعمرو لهيعة بن عن وهب بنأخربنا  موهب بن يزيد حدثنا

 يف العقوبة له عجل خ�ا بعبد الله أراد إذا قال ، صىل الله عليه وسلم،النبي عن أنس عن الكندي سعد بن

، صىل الله الله رسول عن وبإسناده القيامة يوم يوافيه حتى ذنوبه عليه أمسك رشا بعبد أراد وإذا الدنيا

 إذا قال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول عن وبإسناده النار يف والخيانة والخديعة الكر قال وسلم،عليه 

 أبي بن يزيد عن يروي والليث أنس عن الحديث من ذكرت ما غ� ولسعد عدي بن قال فانتهوا الله ذكر

 عن فيقوالن حبيب أبي بن عن يرويان لهيعة وابن الحارث بن وعمرو سنان بن سعد عن فيقول حبيب

 بعضا بعضها يحمل فيها ومالختالف وأبانيدها ومتونها مألحاديث وهذه .أنس عن سعد بن سنان

 مألحاديث هذه ترك أنه حنال بن ذكره كما أصال ترتك أن يجب مما مألحاديث هذه وليس

 أكثر هو ما أبانيدها ويف ملحديث يف ألن بعد بن وبنان بنان بن بعد من فيه ملذي لالختالف

 ]وتصانيفهم مسندهم يف أدخلوه بل أصال أحد يرتكه ولم مألبانيد هذه يف منها مضطرمبا
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 : | الحديث األول

أخربنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن عيل [: )4032/ح603/ص2ج( الحاكم يف مستدركه* أخرج 

بن زياد حدثنا إبراهيم بن موىس حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن 

إذا افتتحتم مرصا فاستوصوا بالقبط خ�ا فإن (، صىل الله عليه وسلم: رسول الله قال: قالأبيه 

هذا (: )]؛ وعقب اإلمام الحاكم قائالً أم إسماعيل منهم فالرحم أن(: قال الزهري )؛لهم ذمة ورحما

  سمما بالتابعات ، ، غاية يف الصحة)، وهو كما قالحديث صحيح عىل رشط الشيخ� ولم يخرجاه

: إماهو  بن كعب بن مالكو ؛ التايل، وغ�ه ، وبشهادة حديث اإلمام مسلم، كما هي عند الطربانيالتالمة

من رجال  )، كالهما ثقة مأمون مشهور،بن كعب بن مالك اللهعبد (: ) أومالكعبد الرحمن بن كعب بن (

 والجماعة.  �الصحيح

حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي [: )112/ح61/ص19(ج الطرباني يف معجمه الكب� هأخرجو ــ 

الوليد بن مسلم عن  حدثنا: هشام بن عمار ودحيم قاال حدثناوحدثنا عبدان بن أحمد (ح)  أبي حدثنا

، صىل الله عليه مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب أن رسول الله

ً (: قال وسلم،  ])إذا فتحتم مرص فاستوصوا بالقبط خ�ا فإن لهم ذمة ورحما

 حدثناحدثنا أحمد بن العىل الدمشقي [: )113/ح62/ص19ج( يف معجمه الكب� الطرباني هأخرجو ــ 

الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه  حدثناسليمان بن عبد الرحمن 

 ]إذا فتحتم مرص فاستوصوا بالقبط خ�ا فإن لهم ذمة ورحما قال ، صىل الله عليه وسلم،أن النبي

: )بالقبط عليه وسلم،، صىل الله ة رسول اللهذكر وصي[(: )1/2(ــ  فتوح مرص وأخبارهاوهو يف ــ 

مالك بن أنس عن ابن ههاب عن عبد  حدثنا أههب بن عبد العزيز وعبد اللك بن مسلمة قاال حدثنا

إذا افتتحتم مرص فاستوصوا (: قال صىل الله عليه وسلم، ،الرحمن بن الكعب بن مالك ان رسول الله

ً حبالقبط خ�ا فإن لهم ذمة ور  أم إسماعيل بن إبراهيم عليهما  وكان يقال أن(: قال ابن ههاب )؛ما

 )]؛السالم منهم
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ُ يف ــ  حدثنا عبدالله بن صالح ومحمد بن رمح قاال حدثنا [: )1/2(ــ  فتوح مرص وأخبارهاوأيضا

قال  ؛مثله ، صىل الله عليه وسلم،لكعب بن مالك عن رسول اللهالليث بن سعد عن ابن ههاب عن ابن 

 )]؛إن أم إسماعيل عليه السالم منهم(: قال ،؟!)ما رحمهم(: قلت البن ههاب: الليث

وحامد بن يحيى قاال  )عبدالله بن عبد الحكم(بي أحدثنا [: )1/3(ــ  فتوح مرص وأخبارهاوأيضاُ يف ــ 

 ، صىل الله عليه وسلم،ابن الكعب بن مالك عن رسول اللهحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أظنه عن 

 ]؛مثله

ُ يف ــ  حدثنا عبد اللك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبدالله [: )1/3(ــ  وأخبارهافتوح مرص وأيضا

الزهري أن عبد  البكائي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن ههاب

 ، صىل الله عليه وسلم،ري ثم السلمي حدثه عن رسول اللهالرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك األنصا

 ،لهم ، صىل الله عليه وسلم،م ما الرحم الذي ذكره رسول اللهفقلت لحمد بن مسل: قال ابن إسحاق ؛مثله

 )]كانت هاجر أم إسماعيل منهم(: فقال

َحّدثَِني ُمَحّمُد بُْن ُمْسِلِم بِْن ُعبَيِْد الّلِه بِْن ِهَهاِب : َقاَل ابُْن إْسَحاَق [: )1/6س�ة ابن هشام (وهو يف ــ 

 َصّىل أَّن َعبَْد الّرْحَمِن ْبَن َعبِْد الّلِه بِْن َكْعِب بِْن َماِلٍك اْألَنَْصاِرّي ثُّم الّسَلِمّي َحّدثَُه أَّن َرُسوَل الّلهِ  الّزْهِريّ 

َرِحًما َفُقْلت ِلُمَحّمِد بِْن َفِإّن َلُهْم ِذّمًة وَ  ،الّلُه َعَليِْه َوآِلِه َوَسّلَم َقاَل إذَا اْفتَتَْحتُْم ِمْرصَ َفاْستَْوُصوا ِبأَْهِلَها َخْ�ًا

َفَقاَل َكانَْت َهاَجُر أُّم  ؟َما الّرِحُم اّلِتي ذََكَر َرُسوُل الّلِه َصّىل الّلُه َعَليِْه َوآِلِه َوَسّلَم َلُهمْ : ُمْسِلٍم الّزْهِريّ 

 ]إْسَماِعيَل ِمنُْهمْ 

 

 : الثاني| الحديث 

حدثني أبو الطاهر أخربنا بن [: )2543/ح1970/ص4(ج سلم يف صحيحهأخرجه م* حديث آخر 

وحدثني هارون بن سعيد األييل حدثنا بن وهب حدثني حرملة وهو بن عمران (ح)  وهب أخربني حرملة

، صىل الله عليه التجيبي عن عبد الرحمن بن هماسة الهري قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله

 ؛توصوا بأهلها خ�ا فإن لهم ذمة ورحماإنكم ستفتحون أرضا يذكر فمها الق�اط فاس(وسلم: 

قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني  )؛فإذا رأيتم رجل� يقتتالن يف موضع لبنة فاخرج منها

 ]رشحبيل بن حسنة يتنازعان يف موضع لبنة فخرج منها

أخربنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال [: )6676/ح69/ص15ج( ابن حبان يف صحيحهأخرجه و ــ 

حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخربني حرملة بن عمران عن عبد الرحمن بن هماسة حدثنا 

إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها  ، صىل الله عليه وسلم،الهري قال سمعت أبا ذر يقول قال النبي

الق�اط فاستوصوا بأهلها خ�ا فإن لهم ذمة ورحما قال حرملة يعني بالق�اط أن قبط مرص يسمون 

 ]عيادهم وكل مجمع لهم الق�اط يقولون نشهد الق�اطأ

أخربنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر [: )18519/ح206/ص9ج( البيهقي يف سننه الكربىأخرجه و ــ 

أبو العباس محمد بن يعقوب  حدثناأحمد بن الحسن القا  وأبو زكريا بن أبي إسحاق الزكي قالوا 
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الحكم أنبأ بن وهب أخربني حرملة بن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد 

إنكم  ، صىل الله عليه وسلم،هماسة الهري قال سمعت أبا ذر ر  الله عنه يقول قال رسول الله

ستفتحون أرضا يذكر فيها الق�اط فاستوصوا بأهلها خ�ا فإن لهم ذمة ورحما فإذا رأيتم رجل� 

لبنة فاخرج منها قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني رشحبيل بن حسنة يتنازعان يف يقتتالن عىل موضع 

 ]موضع لبنة فخرج منها رواه مسلم يف الصحيح عن هارون األييل عن بن وهب

عبد  حدثناحدثنا مطلب بن هعيب [: )8701/ح303/ص8ج( الطرباني يف معجمه األوسطأخرجه و ــ 

الله بن صالح حدثني حرملة ابن عمران عن عبد الرحمن بن هماسة الهري قال سمعت أبا ذر يقول قال 

إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراريط فاستوصوا بأهلها خ�ا فإن  ، صىل الله عليه وسلم،رسول الله

 ]لهم ذمة ورحما فإذا رأيتم رجل� يقتتالن عىل موضع لبنة فاخرج منها

حدثنا ابي [: )1/3(ــ  فتوح مرص وأخبارهايف  عبد الله بن عبد الحكمعبد الرحمن بن أخرجه و ــ 

وحدثنا عبد اللك بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن  ؛بن سعد ينقال حدثنا رهد )عبد الله بن عبد الحكم(

يقول قال  سمعت أبا ذروهب عن حرملة بن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن هماسة الهري قال 

إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها الق�اط فاستوصوا بأهلها خ�ا فإن  ، صىل الله عليه وسلم،رسول الله

 )]لهم ذمة ورحما

حدثني زه� بن حرب وعبيد الله بن [: )2543/ح1971/ص4ج( يف صحيحه أخرجه مسلملكن و ــ 

يحدث عن عبد الرحمن بن هماسة سعيد قاال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت حرملة الرصي 

إنكم ستفتحون مرص وهي أرض  ، صىل الله عليه وسلم،قال رسول الله: عن أبي برصة عن أبي ذر قال

يسمى فيها الق�اط فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا فإذا رأيت 

فرأيت عبد الرحمن بن رشحبيل بن حسنة وأخاه  رجل� يختصمان فيها يف موضع لبنة فاخرج منها قال

 ]ربيعة يختصمان يف موضع لبنة فخرجت منها

حدثنا عبد الله حدثني أبي [: 21560/ح174/ص5جاإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده أخرجه و ــ 

أبي قال سمعت حرملة يحدث عن عبد الرحمن بن هماسة عن أبي برصة  حدثناوهب بن جرير  حدثنا

إنكم ستفتحون مرص وهى أرض يسمى فيها  ، صىل الله عليه وسلم،رسول الله قال: قالعن أبي ذر 

الق�اط فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا فإذا رأيت رجل� 

يختصمان فيها يف موضع لبنة فاخرج منها قال فرأيت عبد الرحمن بن رشحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة 

 ]تصمان يف موضع لبنة فخرجت منهايخ

زيادة أبي برصة يف اإلسناد وهم من جرير بن حازم؛ وعبد الله بن وهب أثبت وأعلم بحديث أهل : قلت

 مرص.
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 : ثالثالحديث ال| 

ثَنَا ُزَهْ�ُ [: بإسناد منصل صحيح عىل رشط مسلم 1473/ح51/ص3أبو يعىل يف مسنده ج أخرج*  َحدَّ

ثَنَا َعبُْد اللَِّه بُْن يَِزيدَ  ،بُْن َحْرٍب  ثَنَا َحيَْوةُ  ،َحدَّ أَنَُّه  ،أَْخَربَِني أَبُو َهاِنٍئ ُحَميُْد بُْن َهاِنٍئ اْلَخْوالِنيُّ : َقالَ  ،َحدَّ

 َّ ْحَمِن اْلُحبُِيل إِنَّ َرُسوَل : ُهَما يَُقولُونَ َوَغْ�َ  ،َوَعْمُرو بُْن ُحَريٍْث  ،)َوُهَو َعبُْد اللَِّه بُْن يَِزيدَ (َسِمَع أَبَا َعبِْد الرَّ

 ،َفاْستَْوُصوا ِبِهْم َخْ�ًا ،وُسُهمْ ؤُ ُجْعٌد رُ  ،إِنَُّكْم َستَْقُدُموَن َعَىل َقْومٍ (: َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ 

ٌة َلُكمْ  ُكْم ِبِإذِْن اللَّهِ  ،َفِإنَُّهْم ُقوَّ ؛ رجاله ثقات: قال حس� سليم أسدو ؛ ]بَْط ِمْرصَ يَْعِني قِ  )؛َوبَالٌغ إَِىل َعُدوِّ

أبو : كل من وسنده صحيح عىل رشط مسلم. رواه عن أبي هانئ، واسمه حميد بن هانئ الخوالني: قلت

وهو ليس : وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن لهيعة زرعة حيوة بن رشيح بن صفوان التجيبي الزاهد،

من كبار التابع�  ، أو أكثر،يف ملتقى أهل الحديث، ألنه عن ثالثة التنطع�مرسالً، كما زعم بعض 

؛ وزعم بعضهم أنه ، وهو صحابي صغ�إذا كان عمرو بن حريث هذا هو الخزوميوصغار الصحابة (

 .، وليس إرساالً فهذا نقل لتواتر: )، عن هيوخهم، وأنه معافريغ�ه

: َقالَ  اْلُمثَنَّى، بْنِ  َعِيلِّ  بْنُ  أَْحَمدُ  أَْخَربَنَا[: )6677/ح70/ص15ج( يف صحيحه أخرجه ابن حبانو ــ 

ثَنَا ثَنَا: َقالَ  َخيْثََمَة، أَبُو َحدَّ ثَنَا: َقالَ  يَِزيَد، بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َحدَّ ثَنَا: َقالَ  َحيَْوُة، َحدَّ  َهاِنئٍ  بْنُ  ُحَميْدُ  َهاِنئٍ  أَبُو َحدَّ

ْحَمنِ  َعبْدِ  أَبَا َسِمعَ  أَنَّهُ  َّ  الرَّ : َقالَ  ، صىل الله عليه وسلم،اللَّهِ  َرُسولَ  إِنَّ : يَُقوَالنِ  ُحَريٍْث  بْنَ  َوَعْمَرو اْلُحبُِيل

ةٌ  َفِإنَّهُ  ِبِهْم، َفاْستَْوُصوا رؤوسهم، جعد قوم عىل ستقدمون إِنَُّكمْ (  )،الله بإذن ،عدوكم إَِىل  َوبََالغٌ  َلُكْم، ُقوَّ

 ]؛ مرص قبط يعني

حدثنا عبد اللك بن مسلمة، حدثنا ابن [: )1/4(ــ  فتوح مرص وأخبارها يف الحكم عبد ابن وأخرجهــ 

، وعمرو بن حريث وغ�هما، أن رسول الله ، عن أبى عبد الرحمن الحبيلّ يّ وهب، عن أبى هانئ الخوالن

إنكم ستقدمون عىل قوم جعد رءوسهم فاستوصوا بهم خ�ا، فإنهم «: قال صىل الله عليه وسلم،

 ؛ ]يعنى قبط مرص ،»الله تعاىل بإذنقّوة لكم وبالغ إىل عدّوكم 

حدثنا ابن : قال األسود أبو [حدثنا: )1/4(ــ  فتوح مرص وأخبارها يف الحكم عبد ابن وأخرجهــ 

ً أنه سمع الحبىلّ وعمر  هانئ، أبي عن ،لهيعة ، صىل الله عليه وسلم، بن حريث يحّدثان عن رسول الله ا

  ]مثله

 : منهاولمست أسانمدها بذاك، ، مرسلة ولهذا الحديث شواهد

حدثنا عبد اللك بن مسلمة قال حدثنا [: )1/4(ــ  فتوح مرص وأخبارهايف  الحكم عبد ابن أخرجهما  *

مرض  ، صىل الله عليه وسلم،أن رسول الله الزبدعن رجل من  ابن وهب عن موىس بن أيوب الغافقي

ً (: أفاق فقال فأغمي عليه ثم ثم أغمي عليه الثانية ثم أفاق فقال مثل  )،استوصوا باألدم الجعد خ�ا

من األدم  ، صىل الله عليه وسلم،فقال القوم لو سألنا رسول الله ذلك ثم أغمي عليه الثالثة فقال مثل ذلك

نكم عىل افإنهم أخوال وأصهار وهم أعوانكم عىل عدوكم وأعو : قبط مرص(: الجعد فأفاق فسألوه فقال

يكفونكم أعمال الدنما وتتفرغون (: فقالوا كيف يكونون أعوانا عىل ديننا يا رسول الله فقال !)،دينكم
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للعبادة فالرا  بما يؤتى إلمهم كالفاع  بهم والكار  لا يؤتى إلمهم من الظلم كالدافع 

 )]؛عنهم

حدثنا عبد اللك بن هشام قال أخربنا عبد الله بن وهب [: )1/4(ــ  فتوح مرص وأخبارهاوأيضاً يف  *

الله الله يف اه  (: قال ، صىل الله عليه وسلم،فرة أن رسول اللهغثني عمر موىل عن ابن لهيعة قال حد

 ً صهرهم أن (: فرةغقال عمر موىل )؛ الذمة أه  الدرة السوداء السحم الجعاد فإن لهم نسبا وصهرا

قال ابن  )؛ترسر فيهم ونسبهم أن أم إسماعيل النبي عليه السالم منهم ، صىل الله عليه وسلم،رسول الله

 ]وهب فأخربني ابن لهيعة أن أم إسماعيل هاجر من أم العرب قرية كانت امام الفرما من مرص

 ،َحّدثَنَا َعبُْد الّلِه بُْن َوْهٍب َعْن َعبِْد الّلِه بِْن َلِهيَعةَ : ِهَشامٍ َقاَل ابُْن [: )1/6س�ة ابن هشام (يف  أصلهو ــ 

أَْهِل اْلَمَدَرِة  ،الّلَه الّلَه ِيف أَْهِل الذّّمةِ (: َعْن ُعَمَر َمْوَىل ُغْفَرَة أَّن َرُسوَل الّلِه َصّىل الّلُه َعَليِْه َوآِلِه َوَسّلَم َقالَ 

ً الّسْوَداِء الّسْحِم اْلجِ  ، صىل نََسبُُهْم أَّن أُّم إْسَماِعيَل النِّبيّ (: َقاَل ُعَمُر َمْوَىل ُغْفَرةَ  )؛َعاِد َفِإّن َلُهْم نََسبًا َوِصْهًرا

َر ِفيِهمْ  ،َصّىل الّلُه َعَليِْه َوآِلِه َوَسّلمَ ، َوِصْهُرُهْم أَّن َرُسوَل الّلهِ  .ِمنُْهمْ  الله عليه وسلم، َة أُّم َقاَل ابُْن َلِهيعَ  .تََرسّ

يُّة النِّبّي َصّىل الّلُه  .ِمْرصَ  َقْريٍَة َكانَْت أََماَم الَْفَرَما ،ِمْن أُّم الَْعَرِب  ،إْسَماِعيَل َهاَجرُ  َوأُّم إبَْراِهيَم َماِريَُة ُرسّ

  ]َعَليِْه َوآِلِه َوَسّلَم الِّتي أَْهَداَها َلُه اْلُمَقْوِقُس ِمْن َحْفٍن ِمْن ُكوَرِة أنِْصنا

 

ً يف  * حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد [: )1/3(ــ  فتوح مرص وأخبارهاوأيضا

استوصوا بالقبط خ�ا (: قال ، صىل الله عليه وسلم،الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار أن رسول الله

 )]فإنكم ستجدونهم نعم األعوان عىل قتال عدوكم

 

 : الرابعحديث ال| 

 حدثناحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب [: )8387/ح496/ص4ج( مستدركهيف  الحاكم أخرج* 

عن أبيه عن بن عبد الله العافري  ةعم� حدثني أبو رشيح عن  عبد الله بن وهب حدثنابحر بن نرص 

ستكون فتنة أسلم (: أنه قال ، صىل الله عليه وسلم،عمرو بن الحمق ر  الله عنه عن رسول الله

ثم قال اإلمام الحاكم،  ]؛)فلذلك قدمت مرص ،الجند الغربي )لخ� الناس فمها: قالأو (الناس فمها 

 ).هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه(: ر  الله عنه

أخربنا أبو عبد الله الحس� بن عبد اللك أخربنا أبو [: )45/492تاريخ دمشق البن عساكر (وهو يف ــ 

حرملة بن يحيى  حدثناااهر بن محمود أخربنا أبو بكر بن القرئ أخربنا محمد بن الحسن بن قتيبة 

عن عمرو بن  أخربني أبو رشيح عن عم�ة بن عبد الله العافري سمعه من أبيه ابن وهبالتجيبي أخربنا 

أبو عبد الله أيضا أنبأ إبراهيم  ) وأخربناحستكون (: قال ،الله عليه وسلم) ، صىلالحمق عن رسول الله

عبد الله عمرو بن سواد أخربنا  حدثنامحمد بن الحسن بن قتيبة  حدثنابمنصور أنبأ أبو بكر بن القرئ 

عن عمرو بن الحمق  أخربني عبد الرحمن بن رشيح عن عم�ة بن عبد الله العافري عن أبيه بن وهب
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الجند  )أو خ� الناس فيها(تكون فتنة أسلم الناس فيها : قال ، صىل الله عليه وسلم،رسول الله عن

  ]فلذلك قدمت عليكم مرص )؛الغربي

 

ثَنَا [: )8740/ح315/ص8ج( الطرباني يف معجمه األوسطأخرجه و  * ثَنَا ُمطَِّلٌب، َحدَّ ، َعبُْد اللَّهِ َحدَّ

، أَنَُّه َسِمَع  يٍْح اْلَمَعاِفِريُّ ْحَمِن بُْن ُرشَ يٍْح َعبُْد الرَّ ثَِني أَبُو ُرشَ : ، يَُقولُ َعِم�ََة بَْن َعبِْد اللَِّه اْلَمَعاِفِريَّ َحدَّ

ثَِني أَِبي، أَنَُّه َسِمَع َعْمَرو بِْن اْلَحِمِق، يَُقولُ  تَُكوُن ِفتْنٌَة، «: ، صىل الله عليه وسلمَقاَل َرُسوُل اللَّهِ : َحدَّ

َفِلذَِلَك َقِدْمُت «: َقاَل ابُْن اْلَحِمقِ » َخْ�ُ النَّاِس ِفمَها اْلُجنَْد اْلَغْرِبيَّ : يَُكوُن أَْسَلُم النَّاِس ِفمَها، أَْو َقالَ 

َد ِبهِ َال يُْرَوى َهذَا اْلَحِديُث َعْن َعْمِرو بِْن اْلَحِمِق (: ؛ ثم قال الطرباني]»َعَليُْكْم ِمْرصَ  ْسنَاِد، تََفرَّ : إِالَّ ِبَهذَا اْإلِ

يْحٍ   رحم الله اإلمام الطرباني، بل له ارق أخرى، كما سبق، وكما سيأتي؛: فنقول؛ )أَبُو ُرشَ

ُد بُْن ِمْسِكٍ�، َقالَ [: )]6/287/2311البحر الزخار ([مسند البزار وهو يف ــ  ثَنَا ُمَحمَّ َعبُْد أَْخَربَنَا : َحدَّ

، : ، َقالَ بُْن َصاِلحٍ اللَِّه  يٍْح، أَنَُّه َسِمَع َعِمَ�َة بَْن َعبِْد اللَِّه اْلَمَعاِفِريَّ ْحَمِن بُْن ُرشَ يٍْح َعبُْد الرَّ أَْخَربَنَا أَبُو ُرشَ

ثَِني أَِبي، أَنَُّه َسِمَع ابَْن اْلَحِمِق، يَُقولُ : يَُقولُ  تَُكوُن ِفتْنٌَة أَْسَلُم (، صىل الله عليه وسلم: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : َحدَّ

)]؛ َفِلذَِلَك َقِدْمُت َعَليُْكْم ِمْرصَ (: َقاَل ابُْن اْلَحِمقِ  )؛اْلُجنُْد الَْغْرِبيُّ  - َخْ�ُ النَّاِس ِفيَها: أَْو َقالَ  - النَّاِس ِفيَها

 َعْمُرو بُْن اْلَحِمِق َوْحَدُه، َوَال نَْعَلُم َلُه َاِريًقا َوَهذَا اْلَحِديُث َال نَْعَلُم أََحًدا َرَواُه ِبَهذَا اللَّْفِظ إِالَّ (: ثم قال البزار

يٍْح إِالَّ َعبُْد اللَِّه بُْن َصاِلحٍ  رحم الله اإلمام البزار، بل : فنقول؛ )إِالَّ َهذَا الطَِّريَق، َوَال نَْعَلُم َرَواُه َعِن ابِْن ُرشَ

 له ارق أخرى، كما سبق، وكما سيأتي؛

ثَِني َعبُْد  َعبُْد اللَِّه بُْن َصاِلحٍ َقاَل [: )6/314الكب� للبخاري بحوا  الطبوع ( التاريخوهو يف ــ  َحدَّ

ثَِني أَِبي يٍْح َسِمَع ُعَمْ�ََة بَْن َعبِْد اللَِّه اْلُمَعاِفِريَّ َحدَّ ْحَمِن بُْن ُرشَ ، صىل َسِمَع َعْمَرو بَْن اْلحِمِق َعِن النَِّبيِّ : الرَّ

 ]؛َستَُكوُن ِفتْنٌَة َخْ�ُ النَّاِس ِفيَها الجند الغربي: َقالَ  الله عليه وسلم،

ثَنَا أَبُو يُوُسَف [: )1/330العرفة والتاريخ (وهو يف ــ  يٍْح َعبُْد  أَبُو َصاِلحٍ  حدثناَحدَّ ثَِني أَبُو ُرشَ َحدَّ

يٍْح اْلَمَعاِفِريُّ أَنَُّه َسِمَع ُعَمْ�ََة بَْن َعبِْد اللَِّه اْلَمَعاِفِريَّ يَُقولُ  ْحَمِن بُْن ُرشَ ثَِني أَِبي أَنَُّه َسِمَع َعْمَرو بَْن : الرَّ َحدَّ

ون فتنة أسلم الناس فيها أو َقاَل َخْ�ُ النَّاِس ِفيَها تك، صىل الله عليه وسلم: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : اْلَحِمِق يَُقولُ 

. َقاَل ابن الحمق فلذلك  ]؛َقِدْمُت َعَليُْكْم ِمْرصَ  اْلُجنُْد اْلَغْرِبيُّ

، [: )2/202معجم الصحابة البن قانع (وهو يف ــ  ثَنَا إِبَْراِهيُم بُْن اْلَهيْثَِم اْلبََلِديُّ أَبُو َصاِلٍح  حدثناَحدَّ

يٍْح، أَنَُّه َسِمَع َعِمَ�َة بَْن َعبِْد اللَِّه اْلَمَعاِفِريَّ يَُقولُ  حدثنا، اللَِّه بُْن َصاِلحٍ َعبُْد  ثَِني أَِبي أَنَُّه، : أَبُو ُرشَ َحدَّ

أَْو (ِفيَها  تَُكوُن ِفتْنٌَة أَْسَلُم النَّاِس (، صىل الله عليه وسلم: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : َسِمَع َعْمَرو بَْن اْلَحِمِق يَُقولُ 

 ]؛َفِلذَِلَك َقِدْمُت ِمْرصَ : َقاَل َعْمُرو بُْن اْلَحِمقِ  )؛اْلُجنُْد اْلَغْرِبيُّ (َخْ�ُ النَّاِس ِفيَها: َقالَ 

أبو القاسم هبة الله بن عبد الله الرشواي  أخربنا[: )45/492تاريخ دمشق البن عساكر (وهو يف ــ 

أبو القاسم بن السمرقندي  (ح) وأخربنا أبو بكر الخطيب حدثناوأبو محمد عبد الكريم بن حمزة  ،أخربنا

 حدثنا يعقوبأخربنا أبو الحس� بن الفضل أخربنا عبد الله بن جعفر : أخربنا أبو بكر الطربي قاال

أخربنا أبو صالح حدثني أبو رشيح عبد الرحمن بن رشيح العافري أنه سمع عم�ة بن عبد الله العافري 
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تكون فتنة ، صىل الله عليه وسلم: قال رسول الله: ي أنه سمع عمرو بن الحمق يقولحدثني أب: يقول

 ] أسلم الناس فيها أو خ� الناس فيها الجند الغربي قال ابن الحمق فلذلك قدمت عليكم مرص

سمعت عم�ة بن عبد الله : عبد الرحمن بن رشيح قال[: )343ص: فتوح مرص والغرب (وهو يف ــ 

يكون ، صىل الله عليه وسلم: سمعت ابن الحمق، يقول قال رسول الله: حدثنى أبى، قال: يقول، يالعافر 

فلذلك قدمت : . قال ابن الحمقيالغرب الجند - أو قال خ� الناس فيها - فتنة يكون أسلم الناس فيها

عطمة  عمران بن، عن أبى رشيح. وعبد اللك بن نص�، عن عبد الله بن صالححدثناه )؛ عليكم مرص

 ]، عن أبى رشيحيالجذام

الجهني، كاتب الليث، لم ينفرد به، بل تابعه كل من اإلمام عبد  عبد الله بن صالح فأنت تري أن أبا صالح

ي؛ وإن كان أكثر الصنف� إنما عرفوه من اريق أبي ن بن عطية الجذامعمرا، و الله بن وهب، وحسبك به

. والحق أن ما وصلنا عن الشيوخ َعِمَ�َة بَْن َعبِْد اللَِّه اْلَمَعاِفِريَّ وليس يف اإلسناد ما يعاب إال جهالة  صالح.

ً لسسف الشديد. وليس من الستبعد أن يكون اإلمام الحاكم قد عرفه من  الرصي� والغاربة قليل جدا

 تنا لوالدهلعن ألفي هيخ، أو زيادة. وأما جهامصادره، وهو من أوسع أئمة اإلسالم رواية، وكان قد كتب 

ألنه قطعاً صحابي، أو من كبار التابع�، أهل القرن األول، كث�اً فما ينبغي أن ترض  َعبِْد اللَِّه اْلَمَعاِفِريَّ 

  .الشهود لهم بالصدق والفضل

 

 : وله طريق مستقلة عن هذ  سالفة الذكر تمام ا ستقالل

ثَنَا إِبَْراِهيُم بُْن الُْمنِْذِر اْلِحَزاِميُّ َقالَ [: )3/1116الدينة البن هبة (تاريخ فقد جاء يف  * ثَنَا َعبُْد : َحدَّ َحدَّ

ثَُه، َعْن َعْمِرو بِْن اْلَحِمِق : اللَِّه بُْن َوْهٍب َقالَ  ْن َحدَّ ثَنَا اللَّيُْث بُْن َسْعٍد، َعْن َعبِْد اْلَكِريِم بِْن اْلَحاِرِث، َعمَّ َحدَّ

َُّه َقاَم ِعنَْد اْلِمنَْربِ ِبِمْرصَ  أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َسِمْعُت : َفَقالَ  - َوذَاَك ِعنَْد ِفتْنَِة ُعثَْماَن َرِ َ اللَُّه َعنْهُ  - اْلُخَزاِعيِّ أَن

َوأَنْتُُم اْلُجنُْد » الَغْرِبيّ ا اْلُجنُْد إِنََّها َستَُكوُن ِفتْنٌَة، َخْ�ُ النَّاِس ِفيهَ «: يَُقولُ  ، صىل الله عليه وسلم،َرُسوَل اللَّهِ 

: وقع يف النسخة ]؛َفَكاَن َمَعُهْم ِيف أََرشِّ أُُموِرِهمْ : َقاَل اللَّيْثُ ؛ )، َفِجئْتُُكْم ِألَُكوَن ِفيَما أَنْتُْم ِفيهِ الَغْرِبيّ 

 ،الليث بن سعد فهو اجتهاد منه)؛ وأما كالم الَغْرِبيّ (: أصلحناه إىل ،، يف الوقع�، وهو خطأ ب�)اْلُغزَّى(

إنما جاء الرش فقط حرصاً من الوزغ بن الوزغ، اللع� بن اللع�، مروان بن الحكم، الذي فوليس بموفق، 

 !ه، وختمه بختمعىل لسانه ، وكتب الكتاب الشؤومعثمان بن عفان خان إمامه

عن عمرو [: )من الصحابة من دخل مرص(: محمد بن الربيع الجيزي من وجه آخر يف كتابأخرجه و ــ 

يا أيها الناس؛ إني : بن الحمق، أنه قام عند النرب بمرص؛ وذلك عند فتنة عثمان ر  الله عنه، فقال

، وأنتم الجند )تكون فتنة خ� الناس فيها الجند الغربي(: يقول ، صىل الله عليه وسلم،سمعت رسول الله

ً من ؛ كذ]الغربي، فجئتكم ألكون معكم فيما أنتم فيه حسن الحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة ا نصا

وأخرج الطرباني والحاكم يف الستدرك، وصححه ابن عبد الحكم ومحمد بن الربيع الجيزي يف [: )1/16(

"تكون ، صىل الله عليه وسلم: ، عن عمرو بن الحمق، قال رسول)من دخل مرص من الصحابة(: كتاب

وأخرج محمد  فلذلك قدمت عليكم بمرص.: غربي"، قال ابن الحمقفتنة، يكون أسلم الناس فيها الجند ال
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؛ وذلك عند فتنة قام عند النرب بمرص، أنه بن الربمع الجمزي من وجه آخر عن عمرو بن الحمق

فلعله ذاك الذي ، محمد بن الربيع الجيزي ؛ ولم يذكر لنا السيواي إسناد.. إلح].عثمان ر  الله عنه،

 فليحرر!)،  بن شبةتاري  الدينة يف (

 

عبد الكريم بن الحارث بن يزيد الحرضمي  هيخ إبهاموليس يف هذا اإلسناد ما ينبغي أن ينظر فيه إال 

 ؛السادسةمن  ،ثقة عابد ،أبو الحارث الرصي ،عبد الكريم بن الحارث بن يزيد الحرضميالرصي. و[

ً يف  ،)]م س(منقطعة  )م(وروايته عن الستورد  ؛ وقد )4148/ت360/ص1التقريب (جكما هو نصا

لقدم و  ، ألنه مرصي،)، حتى لو لم يقدر له لقاء أحد من الصحابةالخامسةكان األوىل أن يجعله من (

هـ، أو نحوها، فهو  60هـ، فلعل والدته تكون سنة  136ألنه تويف سنة ذلك : الرصي�الصحابة وفاة 

 من أسنان األعمش وقتادة والزهري، وأرضابهم.

آنف الذكر، فهذه تزكية قوية لهذا الشيخ،  َعبِْد اللَِّه اْلَمَعاِفِريَّ  هو عبد الكريم بن الحارث كان هيخفإن 

ً ألن الصحيح أو ترتفع بها الجهالة الزعومة، ويرتقي اإلسناد إىل  الحسن الرتفع. ولكن هذا بعيد جدا

َقاَم (: من ارق األوىل، عىل كثرتها، وهي مهمة لم ترد يف أيتأريخية لفظ هذه الرواية األخ�ة فيه زوائد 

 )؛ َوذَاَك ِعنَْد ِفتْنَِة ُعثَْماَن َرِ َ اللَُّه َعنْهُ  - ِعنَْد اْلِمنَْربِ ِبِمْرصَ 

ً  عبد الكريم بن الحارث فاألرجح أن هيخ ً قديم هاهداً رجل آخر كان بالغا أيام فتنة عثمان، فهو قطعا

قد توبع برجل من ابقته، فيصح  َعبِْد اللَِّه اْلَمَعاِفِريَّ وعىل هذا يكون  .ِريَّ َعبِْد اللَِّه اْلَمَعافِ من ابقة 

ً  الحديث الشنيع عندما قال عن هذا النكر ، ويتأكد تصحيح اإلمام الحاكم، ويبطل حكم األلباني أيضا

 : ةاهد التاليو ؛ ال سيما مع الش)منكر(: الحديث

حدثنا عبد اللك بن مسلمة ويحيى بن عبد [: بإسناد جيد )1/3(ــ  فتوح مرص وأخبارهافقد جاء يف  *

أخربه أن بعض  )ئسفيان بن هان (هو الله بن بك� عن ابن لهيعة عن ابن هب�ة أن أبا سالم الجيشاني

إنكم (: يقول ، صىل الله عليه وسلم،ول اللهأخربه أنه سمع رس ، صىل الله عليه وسلم،أصحاب رسول الله

 ً  )]رضخال تأكلوهم أكل ال القبطفاتقوا الله يف : إن خ� أجنادكم أه  الغرب منكمو  ،ستكونون أجنادا

قديم السماع من ابن لهيعة، وما قيل من  بن يزيد األموي عبد اللك بن مسلمةهذا إسناد جيد ألن : قلنا

الله بن  يحيى بن عبد، ال يرض ها هنا لتابعة الرصي�هيوخه يف  صحي وهو ال، إن صحَّ  اضطراب حديثه

  .وأحكم ، والله أعلمحقالقول يف الرجل� يف فصل مستقل مل، وقد حررنا بك�

قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، : عن الوليد، قال[: )1/54» (الفتن«أخرج نعيم بن حماد يف و  *

تكون فتنة، تشمل الناس كلَّهم، ال يسلم منها إال «: قال ، صىل الله عليه وسلم،بلغني أن رسول الله: قال

 .]»الجند الغربي

 

مسلم يف صحيحه اإلمام أخرجه لا  التفس� الصحمحوهذا الحديث آنف الذكر هو 

ثَنَا يَْحيَى بُْن يَْحيَى، أَْخَربَنَا ُهَشيٌْم، َعْن َداُوَد بِْن أَِبي ِهنٍْد، َعْن أَِبي [: )1925/ح1525/ص3ج( َحدَّ
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اٍص، َقالَ   )اْلَغْرِب (َال يََزاُل أَْهُل «، صىل الله عليه وسلم: َقاَل َرُسوُل اللهِ : ُعثَْماَن، َعْن َسْعِد بِْن أَِبي َوقَّ

اَعةُ  ، َحتَّى تَُقوَم السَّ  ]؛»َظاِهِريَن َعَىل اْلَحقِّ

ُد بْ [: )783/ح118/ص2ج(أبو يعىل يف مسنده اإلمام وأخرجه ــ   ثَنَا ُمَحمَّ ُن إِْسَماِعيَل بُْن أَِبي َحدَّ

ثَنَا َداُوُد، َعْن أَِبي ُعثَْماَن، َعْن َسْعٍد، َقالَ  اِب، َحدَّ ثَنَا َعبُْد اْلَوهَّ حس� سليم  ه بعينه]؛ وقال الشيخَسِمينََة، َحدَّ

  )؛إسناده صحيح(: أسد

ثَنَا ُهَشيٌْم، َوَعبُْد [: )2/601/1677الفتن لنعيم بن حماد (وهو يف ــ  اِب، َعْن َداُوَد بِْن أَِبي ِهنَْد، َحدَّ اْلَوهَّ

اٍص، َرِ َ اللَُّه َعنُْه َقالَ   ه بعينه]؛َعْن أَِبي ُعثَْماَن، َعْن َسْعِد بِْن أَِبي َوقَّ

ُد بُْن اْلُمثَنَّى، َقالَ [: )4/57/1222البحر الزخار ([مسند البزار وهو يف ــ  ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا َعبُْد : َحدَّ َحدَّ

اِب، َعْن َداُوَد بِْن أَِبي ِهنَْد، َعْن أَِبي ُعثَْماَن، َعْن َسْعٍد، اْلوَ  َوَهذَا اْلَحِديُث َال (: ثم قال االبزار َقاَله بعينه]؛هَّ

ْسنَادِ   )؛ نَْعَلُمُه يُْرَوى َعْن َسْعٍد إِالَّ ِبَهذَا اْإلِ

رقم  1/204والشا  ( ؛)110 - 5/109عوانة ( يأبإىل  ونسبه أحدهم يف (ملتقى أهل الحديث)ــ 

 3/586و1/174» (معجمه«وابن األعرابي يف  ؛)116رقم  195(ص » مسند سعد«يف  يوالّدورق؛ )159

ابقات علماء «العرب يف  يوأب ؛)467(ص » تاريخ جرجان«والسهمي يف  ؛)1156، 298رقم  587 -

» الحلية«نعيم يف  يوأب ،)362رقم  741 - 3/740» (الفتن«عمرو الداني يف  يوأب ؛)10(ص » إفريقيا

من ارق عن داود بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن  - »حديث ثابت مشهور«[: وقال - )96 - 3/95(

ال يزال أهل الغرب ظاهرين عىل الحق «، صىل الله عليه وسلم: قال رسول الله: سعد بن أبي وقاص، قال

 .]»إىل يوم القيامة

(أهل الغرب) : [ش[: )3/1525صحيح مسلم ( عىل الباقي رشح محمد فؤاد عبديف وهذا يبطل ما جاء 

قال عيل بن الديني الراد بأهل الغرب العرب والراد بالغرب الدلو الكب� الختصاصهم بها غالبا وقال 

وقال معاذ هم بالشام وجاء يف حديث آخر هم ببيت القدس وقيل هم الغرب من األرض آخرون الراد به 

 ؛ذلك قال القا  وقيل الراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد وغرب كل  ء حده]أهل الشام وما وراء 

، ، وبالد النوبةصعيد مرص: بالنسبة إىل الدينة النبوية الرشيفة الغرب من األرض أهل: فالصحيح فقط

. فإذا الحظنا أن ، وغرب الصحراءهنقيطهمال مايل، إيل همال وجنوب ليبيا، وصحراء الجزائر، و 

، غرب الدينة –بيشء من التساهل  –كندرية تقع يف الشمال الغربي للمدينة بحيث يجوز اعتبارها اإلس

مرص،  منقارة أفريقيا  يف) كل ما يقع الغرب، فيمكن أن ندخل يف (وهي أوىل بذلك من الشام بمراحل

تشاد : من جانبها الجنوبي الصقة لهذه؛ وكذلك البقاع الومراكش وبالد النوبة، والسودان، والجزائر،

 : التاليةهذا أوضح من الشمس يف الخريطة : ومايل، وهنقيط (موريتانيا) والسنغال والنيجر
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تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق وهذا أيضاً يبطل هذيان األلباني بأن القصود بالغرب الشام يف [ 

أن : الثاني ذلك رصاحًة يف بعض األحاديث.ورود : األول[: ]، حيث قال)21ص: ألبي الحسن الربعي (

وأهل مدينته يف أهل الغرب؛ أنهم أهل الشام، فراجعه فإنه مهم، ومفيد جّدا،  ، صىل الله عليه وسلم،لغته

ولعل من نفى ذلك من العارصين، وذهب إىل أن الُراد بذلك "الغاربة" الذين يسكنون همال غرب 

 ]، الذكورة الله عليه وسلم، ، صىل"أفريقية"؛ لم يقف عىل لغته

ً يف أي لغة، ومن باب أوىلبمعاذ الله أن ينقلب الشمال غر : أو ً : فأقول صىل  يف لغة نبي الله الخاتم،: ا

وعىل آله ، صىل الله عليه الخزاعي، ولغته لغة النبي عمرو بن الحمق؛ وها هو وسلموعىل آله الله عليه 

 يكذب هذا القول الشنيع؛: الفصاحةوخزاعة هي أخت قريش يف  وسلم،

 ً ورود الشام رصاحة يف بعض أحاديث الفضائل، وذكر اائفة منصورة يف أكنا  بيت القدس ال : وثانما

 ينفي أو يعارض وجود فضائل، واوائف منصورة يف بالد أخرى؛

 الفتن وآثار أحاديث يف وقال أحد مقلدة األلباني، العظم� له إىل درجة التقديس، يف كتاب [العراق

 تخريجه بعد - تعاىل الله رحمه - األلباني العرص ومحدث السنة، أسد هيخنا [قال: ])1/349(

 الحديث هذا يف الغرب بأهل الراد أن واعلم«: نصه ما صّحته وبيان السابق، وقاص أبي بن سعد حديث

عليه  – نطق فيها التي النورة للمدينة بالنسبة الشمالية الغربية الجهة يف يقعون ألنهم الشام؛ أهل

 هيخ وأيده، الله رحمه - أحمد اإلمام الحديث فرس وبهذا الرشيف، الحديث بهذا - والسالم الصالة

 أبعد وقد)، 552 ،28/531و 507 ،27/41و 7/446( »الفتاوى« من مواضع عدة يف تيمية ابن اإلسالم

 مع له؛ سلف ال مما ألنه إفريقيا؛ همال يف اليوم العروفة) الغرب( ببالد العارصين من فرسه من النجعة

 اإلسالم]  وهيخ السنة إلمام مخالفته

القضايا الجغرافية قضايا حسية عقلية، فال حاجة لنا أن نرجع فيها إىل قول سلف أو خلف. : فنقول 
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خريجات كالم فارغ ال معنى له، وقد حاول اإلمام ابن تيمية تأييده بتخطأ محض، و وقول اإلمام أحمد 

 : بهلوانية

 اْلَكَالمِ  ِبَهذَا تََكلَّمَ  ، صىل الله عليه وسلم،[َوالنَِّبيُّ : )3/548( تيمية البن الكربى فقال يف الفتاوى *

ُقهُ  َعنَْها، يَْغُربُ  َما َفَغْربُهُ  ،النَّبَِويَّةِ  ِبَمِدينَِتهِ  قُ  َما َوَرشْ يَق  َفِإنَّ  َعنَْها، يَْرشُ  ِمنْ  َوالتَّْغِريبَ  التَّْرشِ

قٌ  َلهُ  بََلدٍ  ُكلُّ  إذْ  ،النِّْسِبمَّةِ  اْألُُمورِ  ُجلُ  َقِدمَ  إذَا َوِلَهذَا َوَغْرٌب، َرشْ ْسَكنَْدِريَّة إَىل  الرَّ : يَُقولُونَ  اْلَغْرِب  ِمنْ  اْإلِ

ِق، إَىل  َساَفرَ  ْ ونَ  اْلَمِدينَةِ  أَْه ُ  َوَكانَ  الرشَّ امِ  أَْه َ  يَُسمُّ ونَ  اْلَغْرِب، أَْه َ  الشَّ  َواْلِعَراقِ  نَْجدٍ  أَْه َ  َويَُسمُّ

ِق، أََه َ  ْ قِ  أَْه ِ  ِمنْ  َرُجَالنِ  َقِدمَ : َقالَ  ُعَمرَ  ابْنِ  َحِديِث  ِيف  َكَما الرشَّ  ِمنْ «: ِرَوايَةٍ  َوِيف . َفَخَطبَا اْلَمْرشِ

امِ  أَْهلُ  ُهمْ  اْلَغْرِب  أَْهلُ : َحنْبَلٍ  بْنُ  أَْحَمدُ  َقالَ  َوِلَهذَا .»نَْجدٍ  أَْه ِ   نَْجًدا أَنَّ  اْلَغْرِب، َكَما أَْهلُ  ُهمْ  يَْعِني. الشَّ

لُ  َواْلِعَراقِ  ِق، أَوَّ ْ قُ  َما َوُكلُّ  الرشَّ ِق، ِمنْ  َفُهوَ  َعنَْها يَْرشُ ْ امِ  َعنْ  يَْغُربُ  َما َوُكلّ  الرشَّ َها ِمْرصَ  ِمنْ  الشَّ  َفُهوَ  َوَغْ�ِ

امِ  َوُهمْ  اْلَمنُْصوَرِة، الطَّاِئَفةِ  ِيف  َقالَ  َجبَلٍ  بْنَ  ُمَعاذَ  أَنَّ : ِحيَحْ�ِ الصَّ  َوِيف  .اْلَغْرِب  ِيف  َداِخلٌ   أَْصلُ  َفِإنََّها ِبالشَّ

،: اْلَمْغِرِب  َساِئرَ  َفتَُحوا َوُهمْ  اْلَمْغِرِب،  الَْمِدينَةِ  َغْربُ  َكانَ  َوإِذَا ذَِلَك، َوَغْ�ِ  َواْألَنَْدلُِس، َواْلَقْ�ََواِن، َكِمْرصِ

َةُ  َعنَْها يَْقُربُ  َما النَّبَِويَّةِ  انَ  أَنَّ  َكَما النَّبَِويَّةِ  اْلَمِدينَةِ  ُمَساَمتَةِ  َعَىل  َونَْحُوَها َفالنَّ�ِّ ةَ  َحرَّ قَّ  َوُسَميَْساطَ  َوالرَّ

َة، ُمَساَمتَةِ  َعَىل  َونَْحَوَها َةِ  َعنْ  يَْغُربُ  َفَما َمكَّ ، صىل الله عليه وسلم، النَِّبيُّ  َوَعَدُهمْ  الَِّذينَ  اْلَغْرِب  ِمنْ  َفُهوَ  النَّ�ِّ

َم] ِلَما -  ابن تيمية النقول؛ ، انتهى نصتََقدَّ

 اْلَكَالمِ  ِبَهذَا تََكلَّمَ  -، صىل الله عليه وسلم، النَِّبيَّ  [َفِإنَّ : )3/562( تيمية البن الكربى وقال يف الفتاوى *

امِ  َغْربٌ  َفُهوَ  َعنَْها يَْغُربُ  َفَما النَّبَِويَِّة، ِباْلَمِدينَةِ  َوُهوَ  َق  َوَما َوِمْرصَ  َكالشَّ قٌ  َفُهوَ  َعنَْها َرشَّ  َكاْلَجِزيَرةِ  َرشْ

َلفُ  َوَكانَ  َواْلِعَراقِ  ونَ  السَّ امِ  أَْهلَ  يَُسمُّ ونَ  اْلَمْغِرِب، أَْهلَ  الشَّ ِق] أَْهلَ  اْلِعَراقِ  أَْهلَ  َويَُسمُّ  انتهى نص، اْلَمْرشِ

 ابن تيمية النقول؛

 أنّها أي الشام؛ أهل: الغرب أهل: وغ�ه حنبل، بن أحمد [قال: )1/568( تيمية البن وقال يف النبوات *

 تكّلم ، صىل الله عليه وسلم،وهو ورشق، غرب بلد فلكل نسبّي؛ التغريب والترشيق أمر فإن الغرب؛ أول

 أول النبوية) مسامتة الدينة وهي (أي رشق، فهو عنها ترشق وما غرب، فهو عنها تغرب فما ؛بمدينته

 ابن تيمية النقول؛ ، انتهى نصلحّران] مسامتة مكة أنّ  كما الفرات؛ ناحية من الشام

ٌق، َغْربٌ  لَهُ  بََلدٍ  ُكلَّ  َفِإنَّ ;  ذََكُروهُ  َكَما [َوَهذَا: )7/58( النبوية السنة وقال يف منهاج *  ِيف  َواِالْعِتبَارُ  َوَرشْ

 َعَىل  َونَْحُوَها َفاْلِبَ�ةُ  اْلَمِدينَِة، َغْربُ  ُهوَ  اْلُفَراِت  َوِمنَ  ،َمِدينَِتهِ  ِبَغْرِب  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  َلْفِظ 

انَ  أَنَّ  َكَما اْلَمِدينَِة، َسْمِت  ةَ  َحرَّ قَّ  أَْعَدلُ  َهُؤَالءِ  ِقبَْلةَ  إِنْ : يَُقالُ  َوِلَهذَا. َمكَّةَ  َسْمِت  َعَىل  َونَْحَوَها َوُسَميَْساطَ  َوالرَّ

َماِيلَّ  اْلُقْطبَ  تَْجَع ُ  أَنَّكَ  ِبَمْعنَى اْلِقبَِل،  َغْرِبيَّ  َكانَ  َفَما ،اْلَكْعبَةِ  ُمْستَْقِب َ  َفتَُكونُ  َظْهِرَك، َخْلفَ  الشَّ

امِ  َوأَْهلُ  اْألَْرِض، آِخرِ  إَِىل  اْلَمِدينَةِ  َغْرِبيُّ  َفُهوَ  اْلُفَراِت  لُ  الشَّ  ابن تيمية النقول؛ ، انتهى نصَهُؤَالِء] أَوَّ

  

ونَ  اْلَمِدينَةِ  أَْه ُ  َوَكانَ (: قول اإلمام ابن تيمية: أو ً : فنقول امِ  أَْه َ  يَُسمُّ ونَ  اْلَغْرِب، أَْه َ  الشَّ  َويَُسمُّ

ِق، أََه َ  َواْلِعَراقِ  نَْجدٍ  أَْه َ  ْ قِ  أَْه ِ  ِمنْ  َرُجَالنِ  َقِدمَ : َقالَ  ُعَمرَ  ابْنِ  َحِديِث  ِيف  َكَما الرشَّ . َفَخَطَبا اْلَمْرشِ

) تدليس هنيع أو كذب محض، وحديث ابن عمر يدل فقط عىل أنهم كانوا »نَْجدٍ  ِمْن أَْه ِ «: ِرَوايَةٍ  َوِيف 
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قِ  أَْه ِ (: يطلقون أصالً؛ وذكر لفظة (العراق) يف )، وليس فيه ذكر للعراق »نَْجدٍ  أَْه ِ ) عىل (اْلَمْرشِ

بعض أحاديث الفتن إنما هو ترص  من سالم بن عبد الله بن عمر وبعض الرواة، ورواية بالعنى حسب 

)، نجد قرن الشمطان(: فهمهم، وليس هو يف أصول األحاديث، كما أهبعناه تأصيالً يف صلب بحثنا

لهجري الخامس عرش) يسمون (النجدي) فل�اجع. وما زال أهل الحجاز حتى اليوم (أوائل القرن ا

(رشقي)، و(أهل نجد) (الرشوق). وأما تسمية أهل الشام (أهل الغرب) يف لسان أهل الدينة زمن النبي، 

، أو زمن الخلفاء الراهدين، قبل أن يفسد لسان أهلها ويفشوا اللحن، فال والسالم وعىل آله الصالةعليه 

ومن كان عنده  ء من ذلك : ة أو ضعيفة أو حتى موضوعةأعلمه عن أهل الدينة يف رواية صحيح

 فليتحفنا به مشكوراً؛

 

 ً ، وأهل مدينته، بل والعرب عامة يف زمنه تقسيم والسالم وعىل آله الصالةلم يكن عر  النبي، عليه : ثانما

والغرب والشمال الرشق : العالم فقط إىل رشق وغرب؛ بل كانوا يفرقون جيداً ب� الجهات األصلية األربعة

ق وغرَّب وتشاءم، أو همأل، وتيامن؛ : (وربما سموه هاما) والجنوب (وربما سموه يمناً)، فيقولون رشَّ

 : ، ومن أمثلة ذلككما هو فيما ال يعد وال يحىص من العبارات

ً السمى: الثال األول    (الركن اليماني)، كما هو بنقل التواتر يف: ركن الكعبة الجنوبي هو قطعا

كتب الحديث والتواريخ، ويف ألسنة العامة بنقل الكوا  عن مثلهم، وبشهادة الحس الذي تظهره 

الحجر األسود، أو ركن الحجر األسود، أو : الخرائط؛ وأما الركن الجنوبي الرشقي، فقد غلب عليه اسم

وهم  اني�. الركني� اليم: الركن األسود منذ قديم الدهر، وإذا ذكر اإلثنان معا فربما سمَّ

أما الركن القابل لليماني، ألذي هو الركن الشمايل، فهو الركن الشامي منذ أقدم األزمنة بنقل التواتر يف 

كتب الحديث والتواريخ، ويف ألسنة العامة بنقل الكوا  عن مثلهم، وربما سماه بعض الصنف� 

: الركن الشامي الثاني، وربما قيل: وهو الشمايل الغربي فيسمى: الركن العراقي؛ والذي يليه: التأخرين

وهم ً : الركن الغربي، وإذا ذكر اإلثنان معا فالغالب أن يسمَّ الركني� : الركني� الشامي�، وأحيانا

 الغربي�؛ 

 

ويف )، وهي ليست بذاك يف سندها، األسود ييل الذي الغربي الركن(: ولم يفتنا أنه هذت رواية تقول

 قال جريج ابن [عن: )8945/ح45/ص5جم عبدالرزاق يف مصنفه (، أخرجها اإلمالفظها اضطراب

 عمر مع افت قال أمية بن يعىل عن يعىل بنى بعض عن بابيه بن عبدالله عن عتيق ابن سليمان أخربني

 قال يستلم ألن يده جررت األسود ييل الذي الغربي الركن بلغنا فلما البيت ييل مما فكنت الركن فاستلم

 يستلم فرأيته قال بىل قلت ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول مع تطف ألم فقال تستلم أال فقلت هأنك ما

 قلت حسنة أسوة ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول يف لك ليس قال ال فقلت قال الغربم� الركن� هذين

اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده من اريق عبد الرزاق  عنك]؛ وأخرجها فابعد قال بىل

[حدثنا : )313ح/45ص/1اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده (ج )، وأخرجها17980ح/222ص/4(ج
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 ) [حدثنا محمد512ح/71ص/1عتيق، بنحوه]، و(ج ابن سليمان أخربني قال جريج روح، حدثنا ابن

  عتيق، بنحوه]؛ بن سليمان أخربني جريج بن أخربنا بكر بن

ً يف مسنده  اإلمام أحمد بن حنبل أخرجهاهذا تخليط يعود يف األرجح البن جريج ألن : فنقول أيضا

 بن الله عبد عن عتيق بن سليمان حدثني جريج بن عن يحيى [حدثنا: ) بلفظ253ح/37ص/1(ج

 ييل الذي الركن عند كنت فلما عنه الله ر  الخطاب بن عمر مع افت قال أمية بن يعىل عن بأبيه

 بىل قلت ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول مع افت أما فقال ليستلم بيده أخذت الحجر ييل مما الباب

اإلمام أبو  حسنة]؛ وأخرجها أسوة الله رسول يف لك فإن عندك فانفذ قال ال قلت يستلمه رأيته فهل قال

 حدثني جريج بن عن يحيى حدثنا عمر بن الله عبيد [حدثنا: )182ح/164ص/1يعىل يف مسنده (ج

 عند كان فلما الخطاب بن عمر مع افت قال أمية بن يعىل عن بأبيه بن الله عبد عن عتيق بن سليمان

 مع افت أما فقال ألستلم بيده أخذت الباب تيل التي الحجرات) (أو الحجر ييل مما الثالث الركن

 رسول يف لك فإن عنك فانفذ قال ال قلت مستلمه رأيته فهل قال بىل قلت ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول

 أبو [أخربنا: )9024ح/77ص/5(ج الكربى سننه يف اإلمام البيهقي حسنة]؛ وأخرجها أسوة الله

 حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن الله عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحس�

 قال يعىل عن يعىل ولد بعض عن بأبيه بن الله عبد عن عتيق بن سليمان عن جريج بن عن عاصم أبو

 فقال الحائط وب� بينه ورصت تستلم أال قلت الغربم� الركن� بلغنا فلما عنه الله ر  عمر مع افت

 ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول أفرأيت قال بىل قلت ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول مع تطف ألم

 رحمه الشافعي قال عنك أنفذ حسنة أسوة ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول يف فلك قال ال قلت يستلمه

البيت]؛ وأوىل  كسائر فكانا إبراهيم قواعد عىل يتمم لم البيت أن فنرى فيهما العلة وأما تعاىل الله

ً رواية اإلمام أحمد بن حنبل عن هيخه اإلمام يحيى بن سعيد القطان  ً وسندا الروايات بالصواب لفظا

والكالم هو عن الركن الشامي بال هك،  عتيق)، بن سليمان حدثني(: لترصيح ابن جريج بالسماع بقوله

يحيى  عن عمر بن الله فهو الذي ييل باب الكعبة ويأتي بعد األسود بالنسبة للطائف، وأما رواية عبيد

) فال إهكال فيها، إذا بدأنا العدد بالركن اليماني، فهو األول، فيكون األسود الثالث الركن(: التي تقول

قي) هو الثالث، والغربي هو الرابع، وهو ترتيب غريب، ويحتمل أن تكون العرا: هو الثاني، والشامي (أو

 )، والله أعلم؛ الثاني) وهماً أو تصحيفاً وإنما هي (الثالث(: لفظة

)، ستة وتمامن أربعة فتشاءم العرب عرشة من سبأ رجل ولد(: الحديث القائل: الثانيالثال 

  وهواهده يف فصل ملحق، وأثبتنا صحته بدون أدنى هبهة؛وقد أوردنا ارقه ولم يذكر رشقاً، وال غرباً؛ 

 

  ً يؤدي، ال محالة، إىل إدخال  البهلوانمةتقسيم العالم إىل رشق وغرب عىل اريقة اإلمام ابن تيمية : ثالثا

مكة واليمن يف (الرشق) الذموم، وهذا مناقض للنقل التواتر عن فضائل البلدين، وفضيلة القبائل 

ب� اليمن يف نفس سياق الحديث الواحد فرق ي الذي ،، بل التواتراليمانية، وكذلك للنقل الصحيح



 مناقب مرصبشائر النرص، ب
 

14 
 

. وإليك الدليل الحيس ))طانمقرن الش: نجد(: (وقد سقنا اائفة ايبة من ذلك يف بحثنا والرشق

 : القطعي اليقيني

 

 
 

ِبَمْعنَى أَنََّك تَْجَعُ  (: )، كما أسماه ابن تيمية، وعبارته هي بالنسبة لكةسمت الدينةهو ( فالخط األزرق

َماِيلَّ َخْلَف َظْهِرَك، َفتَُكوُن ُمْستَْقِبَ  اْلَكْعبَةِ  )، وما عليك إال أن تستبدل مكة بالدينة، وهو اْلُقْطَب الشَّ

ً بالدينة النورة، و الخط النطلق من القطب الشمايل إىل القطب الجنوبينفسه  أنت تري بعيني ، مارا

  ) هذا جعل مكة واليمن يف (الرشق)، وهذه وراة ال مخرج منها!سمت الدينة(رأسك أن 

 

، وال غرابة فهكذا تم اختياره لجعل مطابق لوصف ابن تيميةفهو امتداد نفس هذا الخط هماالً أما و 

 : أول الغرب، ولو بالقوة ويلِّ األذرع: الشام غرباً، أو
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 الصالةوعىل آله عليه وقد أخانا لتمثيل الدينة النورة نقطة متوسطة يف الروضة الرشيفة، تربكاً بقوله، 

روضة من رياض الجنة)، وإليك إحداثيات تلك  ومنربي (ما بيت بيتي: ، يف الحديث التواتروالسالم

 : البقعة الباركة

(24°28 ،3.00 "N; 39°36،40.77"E) = (24°28.05 00، N; 39°36.6794،E) = 

(24.4674968°N; 39.6113236°E) 

 

 كانوا ال يعرفون إال أن، والسالم الصالةوعىل آله عليه وحتى لو بالغنا فقلنا أن أهل الدينة عىل زمنه، 

، فقط، وأنهم كانوا ال )األرض كلها إنما تنقسم إىل رشق وغرب وهمال (أو هام)، وجنوب (أو يمن

.. إلخ، أصالً، حتى لو تواقحنا وكابرنا وزعمنا .يعرفون مفاهيم (الشمال الرشقي) أو (الشمال الغربي)،

ى هماالً، ب� الشمال والغرب مثالً، فاصالً ب 45ذلك، لوجب علينا أن نعتمد الخط بزاوية  � ما يسمَّ

وغرباً (وال يتصور أو يعقل خيار غ� هذا أصالً)، ولا كان  ء من بالد الشام غربياً، حتى يلج الجمل يف 

دمياط، وما كان  - سم الخياط، بل بالعكس لزم إلحاق أقىص الشمال الرشقي لرص (خط اإلسماعيلية

، هو ما لم يقله أحد، وال حتى السكارى والجان�، و (هامياً): عنه رشقاً) بالشمال، أي لوجب اعتباره

 : ، وإليك الربهانفاضحك وتعجب
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لنسف األقوال السقيمة التي تجعل الشام بالنسية للمدينة (غرباً)، ال سيما إذا ضم إىل  ولعل يف هذا كفاية

)، الذي نسفنا فيه القول بأن العراق بالنسية قرن الشمطان: نجد(: تأصيلنا الفصل يف البحث العنون

 للمدينة (رشق)، عياذاً بالله من فساد الدماغ، واختالل الحواس. 

 

 : الخامسحديث ال| 

، صىل الله َوِبِإْسنَاِدِه َعنَْها أَنَّ َرُسوَل اللَّهِ [: )561/ح265/ص23ج( يف معجمه الكب� أخرج الطرباني* 

، َفِإنَُّكْم َستَْظَهُروَن َعَلمِْهْم، َويَُكونُون (: َوَفاِتِه، َفَقالَ أَْوَىص ِعنَْد  عليه وسلم، اللََّه اللََّه ِيف ِقبِْط ِمْرصَ

ًة، َوأَْعَوانًا ِيف َسِبمِ  اللَّهِ  ثَنَا (: هومبارشة، و  السابقالشار إليه، هو إسناد الحديث )]؛ اإلسناد َلُكْم ِعدَّ َحدَّ

اجِ  ، َزَكِريَّا بن يَْحيَى السَّ ، (ح)  بنَداٌر، حدثنايُّ ُد بن َصاِلٍح النَّْرِيسُّ ثَنَا ُمَحمَّ ُد بن اْلُمثَنَّى،  حدثناَوَحدَّ ُمَحمَّ

َعْن يَِزيَد بن أَِبي َحِبيٍب، َعْن أَِبي َسَلَمَة، َعْن  ،يَْحيَى بن أَيُّوبَ أَِبي، َعْن  حدثناَوْهُب بن َجِريٍر،  حدثنا: َقاال

 ُهوَد ِمْن َجِزيَرِة اْلَعَرِب)أَْخِرُجوا اْليَ ، صىل الله عليه وسلم: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : أُمِّ َسَلَمَة، َقاَلتْ 

نعم، هو هكذا يف الظاهر، ولكن قد اعاض عليه : ؛ قلت)رجاله رجال الصحيح(: يف زوائده يقال الهيثمو 

 : بأمور، أهمها

، فظنها عبد الله بن لهيعةعن جرير بن حازم أن وهب بن جرير التبست عليه نسخة أبيه : أو ً ــ )1(

يف أحاديثها )؛ وقد تتبعها اإلمام أبو داود السجستاني (صاحب السنن الشهورة) يَْحيَى بن أَيُّوبَ (عن 

ً اإلمام عن (عبد الله بن لهيعة)فقط مرص فوجدها عند أهل مرص  أبو سعيد بن . ونص عىل ذلك أيضا

(وأحاديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب ليس عند الرصي� منها حديث وهي : حيث قال، يونس

من تهذيب  أيوبتشبه عندي أن تكون من حديث بن لهيعة والله أعلم)، كما هو يف ترجمة يحيى بن 

بعد أن ذكر كالم أبي داود وابن يونس؛ قلت  )450الكمال. وقد ذكر ابن حجر يف هدي الساري (ص 

  .(ما أخرج له البخاري من هذه النسخة هيئا): ن حجر)اب: (التكلم هو

أهل مرص عىل حديث ابن لهيعة، وإهمالهم لا  لمع وجاهة هذا القول إال أنه ليس بقطعي ألن اقبا: قلت

، كث�بيحيى بن أيوب ليس بمستغرب فإن ابن لهيعة أكثر حديثاً من يحيى بن أيوب أهبهه من حديث 

حديث ليحيى  100حديث البن لهيعة، وال نكاد نجد  800حوايل  ، مثالً،أحمدنجد يف مسند اإلمام حيث 

  .بن أيوب

ابن لهيعة، فسماعه  بة قبل احااق كتاال يرض ألن جرير بن حازم قديم الوفإن ثبت هذا وهو مع : قلت

ً من كتب كان عبد الله بن لهيعة كما حرره األئمة، بل األرجح ان حديث صحاح، ال ابن لهيعة قديم جدا

 .عند النصف� رجال الصحمح، فحقه أن يكون من آنذاك أقوى من حديث يحيى بن أيوب

ً ــ )2( ُد بن (: إىل أقرب األسانيد وهوفقط ) إنما تعود َوِبِإْسنَاِدِه َعنَْها(: لفظةأن : ثانما ثَنَا ُمَحمَّ َوَحدَّ

 ، ُد بن اْلُمثَنَّى حدثناَصاِلٍح النَّْرِيسُّ ُد بن َصاِلٍح النَّْرِيسّ ، و(. إلخ).،ُمَحمَّ هذا : ) يف حكم الجهول. قلتُمَحمَّ

 : تحكم بالباال
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والصحيح أن مصطلح  وهو من هو يف جاللته وإتقانه،ولو كان كذلك لبينه اإلمام الطرباني، : فأو ً 

ً من أسانيد مختلفة تم ربطها  الناس يف مثل هذا أنه يعود إىل اإلسناد الجمعي حتى ولو كان مركبا

أو  ليست من اريق فالن، ا(لفظة كذ: .. أال ترى أن األئمة ربما عقبوا بعد إيراد الحديث قائل�.بتحويلة

وإال فهو تدليس هنيع، وما كان اإلمام الطرباني،  إلخ) ،..الطريق بها، كلبيان انفراد تل .حدثنا،: قال فالن

ً  ر  ثَنَا َزَكِريَّا بن يَْحيَى : (وهو الرأس. بل لو قلنا أنها تعود إىل اإلسناد األول، وهو الله عنه، مدلسا َحدَّ

 ، اِجيُّ وتتضح دقة اإلمام الطرباني يف رسد األسانيد من الحديث التايل  لكان أوىل. .. إلخ).بنَداٌر، حدثناالسَّ

ثَنَا َعِيلُّ بن [: )562/ح265/ص23ج( يف معجمه الكب� الطرباني هأخرجكما : لذلك مبارشة؛ وهو َحدَّ

، حدثناَعبِْد اْلَعِزيِز،  ثَنَا بَْكُر بن َسْهٍل، (ح)  اْلَقْعنَِبيُّ َماِلٌك، َعْن  حدثنا: َعبُْد اللَِّه بن يُوُسَف، َقاال حدثناَوَحدَّ

، َعْن َسِعيِد بن اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َقاَلتْ  ، صىل الله عليه َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : َعْمِرو بن ُمْسِلٍم اْلُجنَْدِعيِّ

ْ وسلم:  َي، َفال يَأ ثَنَا يَْحيَى بن ُعثَْماَن،  ؛ُخذْ ِمْن َهْعِرِه َوال ِمْن أَْظَفاِرهِ إِذَا َدَخَل اْلَعْرشُ َفَمْن أََراَد أَْن يَُضحِّ َحدَّ

،  حدثناأَبُو َصاِلٍح،  حدثنا اللَّيُْث، َعْن َخاِلِد بن يَِزيَد، َعْن َسِعيِد بن أَِبي ِهالٍل، َعْن َعْمِرو بن ُمْسِلٍم اْلُجنَْدِعيِّ

ثَنَا ِبْرشُ بن ُموَىس،  ؛نَْحَوهُ  ، صىل الله عليه وسلم،َة، َعِن النَِّبيِّ َعْن َسِعيِد بن اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َسَلمَ   حدثناَحدَّ

اٍم،  ُهْعبَُة، َعْن َماِلٍك، َعْن َعْمِرو بن ُمْسِلٍم، َعْن َسِعيِد بن اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َعِن  حدثناَعْمُرو بن َحكَّ

اِئُغ،  ؛َوهُ نَحْ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيِّ  ُد بن َعِيلٍّ الصَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُسْفيَاُن  حدثناَسِعيُد بن َمنُْصوٍر،  حدثناَحدَّ

ْحَمِن، َعْن َسِعيِد بن اْلُمَسيِِّب، َعْن أُمِّ َسَلَمَة،  ْحَمِن بن ُحَميِْد بن َعبِْد الرَّ ، َعِن النَِّبيِّ بن ُعيَيْنََة، َعْن َعبِْد الرَّ

 ]نَْحَوهُ  صىل الله عليه وسلم،

 ً ابْن َعم عبد ، بن نرصبن الوليد محمد بن صالح هو ، و النريسمحمد بن صالح هيخ الطرباني : وثانما

اد النَّْرِيس  أكثر عنه الطرباني فأخرج له أكثر من مائة وعرشين ليس بذلك الجهول، فقد ، اْألَْعَىل بن َحمَّ

و(ومكارم األخالق) و(معجم الشامي�)، وصحح حديثاً يف (العجم الكب�)، وبضعة أحاديث يف (الدعاء) 

 قال)، و 8/326/393()، 4/173/1388(: ) منهاألحاديث الختارةا(يف  أحاديثالضياء القديس  له

إِْسنَاده (: قالو : )8/237/285(و ؛حسن)إِْسنَاده (: قال) و 8/387/478(و ؛صحيح)إِْسنَاده (: فيهما

 . رجاله ثقات: إسناد حديث من اريقهوقال الهيثمي يف ؛ )َال بَأْس ِبهِ 

 

ً ــ  )3( عبد  ة بنم) معرو  بكثرة اإلرسال، وال تعر  له رواية عن أبي سليَِزيَد بن أَِبي َحِبيٍب أن (: ثالثا

ً منقطعيشبه أن يكون ، فاإلسناد الرحمن (وغ�ه من فقهاء الدينة السبعة)  هذا اعااض وجيه: . قلتا

 محام، ال يمكن التخلص منه.

ُهوَد ِمْن َجِزيَرِة أَْخِرُجوا اْليَ : لنظافة التون الروية من هذه الطريق، وثبوت التن األول (وهوإال أنني 

ى صحة أر ، عز وجل ،بعد استخارة اللهوكثرة الشواهد التي مضت، وستأتي، و ) من ارق كث�ة، اْلَعَرِب 

ً  يَِزيَد بن أَِبي َحِبيٍب فإما أن يكون : الحديث يف أحاديث سمعه من أبي سلمة عندما أتى الحجاز حاجا

، قليلة، أو استفاده من الثقة الشهور بك� بن عبد الله األهج الذي أخذ منه عامة حديثه عن فقهاء الدينة

 مرص دخل من[(: )آليا الشاملة باقيم ،5ص: ( الحروسة مرص فضائلثم وجدنا يف  والله أعلم وأحكم.
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 ؛الرحمن عبد بن سلمة أبوو ؛فالشعبي وغ�هم، الفقهاء من دخلها من وأما: )وغ�هم الفقهاء من

 عمار بن ومنصور أدهم، بن وإبراهيم الفرد وحفص والشافعي، علية، بن إسماعيل بن ومحمد ؛وعكرمة

 ]، فسقط هذا االعااض.التكلم

فتوح مرص يف [ دفعة واحدة ح  جممع األشكالمات بحمد الله وتوفيقه،زيادة عىل ذلك، ، ثم وجدنا

سقط يف  الظاهر أن ها هنا( عن الليث وابن لهيعةعبد اللك بن مسلمة حدثنا [: ])1/4(ــ  وأخبارها

أخربنا ابن وهب عن : قال ،)عن يزيد بن أبي حبيب: ، فلعل السقط هو، ألن الجملة غ� مستقيمةاألصل

، صىل أن رسول الله عبد الرحمن حدثه يزيد بن أبي حبمب أن أبا سلمة بنعن  الحارثعمرو بن 

أوىص عند وفاته أن يخرج اليهود من جزيرة العرب وقال الله الله يف قبط مرص فإنكم  الله عليه وسلم،

قال أخربنا ابن وهب عن عمرو بن (: ؛ قوله]ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا يف سبيل الله

ابن  –كان صغ�اً عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، ألن عبد اللك بن مسلمة: التكلم هو الحارث)

 : ؛ فظهر من ذلكعند وفاة عبد الله بن وهب –عرشة أو بضع عرشة 

 ما ثمة ذكر ألم سلمة: نعم ؛سلمة بن عبد الرحمن قد سمع من أبييزيد بن أبي حبمب  أنــ  )1(

 : .. فهذا قد يكون.ها هنا

ً من الناسخ�ــ  (أ) ً حيث ظن سقطا ً الناسخ أنه قد كتبها لسبق لفظة  ووهما ، (سلمة) قريبا

  ؛فالنسخة رديئة: ها هنا وهذا هو األرجح

كما  ، وتارة يرسلكان تارة يذكر أم سلمة، كما هو عند الطرباني يزيد بن أبي حبيبأن ــ  (ب)  

 .ي عادتهه

سياق آخر ما  يف سياق واحد، لعلهأن حديثي الطرباني، هما يف األصل حديث واحد يأتي عادة ــ )2(

فزالت كل هبهة عن  ، قبل وفاته، بأبي هو وأمي.وسلم وعىل آله صىل الله عليه أوىص به رسول الله،

ً  اسسناد الركب أنه  .مهماتكل لجملت�ل قطعا

فعمرو بن قوة عبد الله بن لهيعة ويحيى بن أيوب وضبطهما قد ارتفعت،  إهكاليات الكالم يفــ  )3(

ً الحارث  ، له عرشات، إن لم يكن مئات األحاديث، عند بن يعقوب، أبو أمية األنصاري، ثقة ثبت إجماعا

 .عمرو بن الحارث، وكذلك الليث بن سعد، بل هو فوق البخاري ومسلم، وأخرج له الجمهور

 

الرصي، فقالوا ليس  األمويبن يزيد  عبد اللك بن مسلمةولم يفتنا أن أبا حاتم وأبا زرعة قد تكلما يف 

ولكن الحق أن ما قيل من ، ، وأن له عنهم مناك�بالقوي، ووصفوا حديثه عن الدني� باالضطراب

، ال يصح يف هيوخه الرصي�، وهو الحال ها هنا، وقد حررنا القول يف الرجل  اضطراب حديثه إن صحَّ

 يف فصل مستقل ملحق فل�اجع، والله أعلم وأحكم.
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 : وسابع سادس| حديثان 

َقَرأُْت َعَىل أَِبي َغاِلِب بِْن [: )163ــ  162 ص 46(ط دار الفكر ج: قال ابن عساكر يف تاريخ دمشق* 

َّا ِد بِْن أَْحَمدَ  ،اْلبَن اَرُقْطِنيُّ  أخربنا ،َعْن َعبِْد اْلَكِريِم بِْن ُمَحمَّ أَبُو اْلَحَسِن بُْن َعِيلِّ بِْن  حدثنا ،أَبُو اْلَحَسِن الدَّ

لُ  ِميُّ  حدثنا ،أَْحَمَد بِْن األَْزَرِق اْلُمَعدِّ ُد بُْن ُموَىس ْبِن ِعيَىس اْلَحْرضَ ٍد َوَفاُء بُْن ُسَهيِْل ْبِن  حدثنا ،ُمَحمَّ أَبُو ُمَحمَّ

ْحَمِن اْلِكنِْديُّ  َعْن بَِحِ�  ،َعْن َماِلِك بِْن األَْسَوِد اْلِحْمَ�ِيِّ  ،َلِهيَعةَ  ابْنُ  حدثنا ،إِْسَحاُق بُْن اْلُفَراِت  حدثنا ،َعبِْد الرَّ

تَاِء بَْعَد ِحَمِم النََّصاَرى ِبأَيَّاٍم  ،َصالِة اْلُجُمَعةِ  َرِكبُْت أَنَا َوَواِلِدي إَِىل : َقالَ  ،بِْن ذَاِخٍر اْلُمَعاِفِريِّ  َوذَِلَك آَخُر الشِّ

ُكوعَ  ،يَِسَ�ةٍ  ُروَن النَّاسإِذَا أَْقبََل ِرَجاٌل ِبأَيِْديِهُم  ،َفأََاْلنَا الرُّ يَاُط يَُؤخِّ  ؟َمْن َهُؤالءِ  يَا أَبَةِ : َفُقْلتُ  ،َفذَِعْرتُ  السِّ

طُ  يَا بُنَيَّ : َقالَ  َ الةَ  ،َهُؤالِء الرشُّ  ُجال َقِص�َ َفَرأَيُْت رَ  ،اْلِمنَْربِ  َفَقاَم َعْمُرو بُْن اْلَعاِص َعَىل  ،َوأََقاَم اْلُمَؤذِّنُوَن الصَّ

َوأَثْنَى  َفَحِمَد اللَّهَ  ،َوَعَليِْه َعَماَمٌة َوُجبَّةٌ  ،َكأَنَّ ِبَها اْلَعِقيَقاِن تَأْتَِلُق َعَليْهِ  ،ِثيَاٌب َمْوِهيَّةٌ  اْلَقاَمِة أَْدَعَج أَبْلََج َعَليْهِ 

َكاةِ  ،َونََهاُهمْ  ،َرُهمْ َوَوَعَظ النَّاَس َفأَمَ  ،َوَصىلَّ َعَىل نَِبيِّهِ  ،َعَليِْه َحْمًدا ُموَجًزا  َوِصَلةِ  ،َفَسِمْعتُُه يَُحضُّ َعَىل الزَّ

ِحمِ  إِيَّاَي َوِخالال  يَا َمْعَرشَ النَّاِس : َوَقاَل ِيف ذَِلكَ  ،َوَكثَْرِة اْلِعيَالِ  ،َويَنَْهى َعِن اْلُفُضولِ  ،َويَأُْمُر ِباالْقِتَصادِ  ،الرَّ

اَحةِ أَْربًَعا َفِإنََّها تَْدُعو إَِىل  َعةِ  ،النََّصِب بَْعَد الرَّ يِق بَْعَد السَّ إِيَّاَي َوَكثَْرَة  ،َوإَِىل الذِّلَِّة بَْعَد اْلِعزِّ  ،َوإَِىل الضِّ

ِمْن َفَراٍغ  إِنَُّه ال بُدَّ  ثُمَّ  ،َواْلِقيَل بَْعَد اْلَقاِل ِيف َغْ�ِ َدَرٍك َوال نََوالٍ  ،َوتَْضِييَع اْلَمالِ  ،َوانِْخَفاَض اْلَحالِ  ،اْلِعيَالِ 

 ،َذِلكَ  َفَمْن َصاَر إَِىل  ،وُل األَْمُر إَِليِْه ِيف تَْوِديِع ِجْسِمِه َوالتَّْدِبِ� ِلَشأِْنِه َوتَْخِليَِتِه بَْ�َ نَْفِسِه َوبَْ�َ َهَهَواِتَهاؤ يَ 

 َفيَُكوَن ِمَن اْلَخْ�ِ  ،نَْفِسِه ِمَن اْلِعْلمِ  نَِصيبَ  َوال يُِضيُع اْلَمْرُء ِيف َفَراِغهِ  ،َفْليَأُْخذْ ِباْلَقْصِد َوالنَِّصيِب األََقلِّ 

َُّه َقْد تََدلَِّت اْلَجْوَزاءُ  ،َوَحَراِمِه َعاِدال َوَعْن َحالِل اللَّهِ  ،َعاِاال ْعَرى ،يَا َمْعَرشَ النَّاِس إِن َوأَْقَلَعِت  ،َوُرِكبَِت الشِّ

َماءُ  اِعي َحَسنُ  ،َوَوَضَعِت اْلَحَواِملُ  ،َعىَوَااَب اْلَمرْ  ،َواْرتََفَع اْلَوبَاءُ  ،السَّ َماِئُم َوَعَىل الرَّ النََّظِر  َوَدَرَجِت السَّ

ِه َولَبَِنِه َوِخَراِفِه َوَصيِْدِه َوأَْرِبُعوا ِبَخيِْلُكْم َوأَْسِمنُوَها  ،َفَحيَّ ِبُكْم َعَىل بََرَكِة اللَِّه َعَىل ِريِفُكمْ  َفنَالُوا ِمْن َخْ�ِ

ُكْم َوِبَها تَنَالُوا َمَغاِنَمُكْم َوأَثَْقاَلُكمْ  ،َوأَْكِرُموَهاَوُصونُوَها  َواْستَْوُصوا ِبَمْن َجاَوْرتُْم  ،َفِإنََّها َحيَاتُُكْم ِمْن َعُدوِّ

ين  ،َوإِيَّاَي َواْلَمْشُموَماِت اْلُمْفِسَداِت  ،ِمَن اْلِقبِْط َخْ�ًا َن الْ َفِإنَُّهنَّ تُْفِسْدَن الدِّ ْ ثَِني؛ ِهَممَ َويَُقرصِّ ُعَمُر أَِم�ُ  َحدَّ

ا َفاْستَْوُصوا (: يَُقولُ  ، صىل الله عليه وسلم،َعْن َرُسوِل اللَّهِ  ،اْلُمْؤِمِن�َ  إِنَّ اللََّه َسيَْفتَُح َعَليُْكْم بَْعِدي ِمْرصً

ةً  وا أَيِْديَُكمْ  )،ِبِقبِْطَها َخْ�ًا َفِإنَّ َلُكْم ِمنَْها ِصْهًرا َوِذمَّ وا أَبَْصاَرُكمْ َوُفُروَجُكمْ  ،َفُكفُّ َفسَْعَلَمنَّ َما أَتَاِني ؛ ، َوُغضُّ

َجالِ  ،َوأَْهَزَل َفَرَسهُ  ،َرُجٌل َقْد أَْسَمَن ِجْسَمهُ  ٌض اْلَخيَْل َكاْعِاَاِض الرِّ َفَمْن أَْهَزَل َفَرَسُه ِمْن  ،َواْعَلُموا أَنِّي ُمْعَاِ

 ،َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِيف ِربَاٍط إَِىل يَْوِم اْلِقيَاَمِة ِلَكثَْرِة األَْعَداِء َحْوَلُكمْ  ،ِه َقْدَر ذَِلكَ َغْ�ِ ِعلٍَّة َحَطْطتُُه ِمْن َفِريَضتِ 

اِ  ُقلُوِبُكْم إَِليُْكمْ  ْرعِ  ،َوِإلْرشَ ةِ  ،َواْلَمالِ  ،َوإَِىل َداِرُكْم َمْعِدُن الزَّ ثَ  ؛َواْلَخْ�ِ اْلَواِسِع َوالَْربََكِة التَّامَّ ُعَمُر أَِم�ُ  ِنيَحدَّ

إِذَا َفتََح اللَُّه َعَليُْكْم ِمْرصَ َفاتَِّخذُوا ِفيَها ُجنًْدا (: يَُقولُ  ، صىل الله عليه وسلم،اْلُمْؤِمِنَ� أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَّهِ 

ألَنَُّهْم ِيف ِربَاٍط (: َقالَ  ؟اَك يَا َرُسوَل اللَّهِ َوِلَم ذَ : َفَقاَل َلُه أَبُو بَْكرٍ  ،)َخْ�ُ أَْجنَاِد األَْرِض نُْد َفذَِلَك اْلجُ  ،َكِثيًفا

 )]إَِىل يَْوِم اْلِقمَاَمةِ 

حدثنا سعيد بن ميرسة عن إسحاق بن الفرات عن [: و)خطبة عمر (وقال ابن عبد الحكم يف تاريخه ــ 

 ؛]عن بح� بن ذاخر العافري، فساقه بنحوهلحم�ي األسود بن مالك الهيعة عن ابن 
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عن ابن  تحدثنا سعيد بن مس�ة عن إسحاق بن الفرا[: )1/3(ــ  فتوح مرص وأخبارهاوأيضاً يف ــ 

لهيعة عن األسود بن مالك الحم�ي عن بج� بن ذاخر العافري عن عمرو بن العاص عن عمر بن 

عليكم إن الله عز وجل سيفتح (: قال ، صىل الله عليه وسلم،اب ر  الله عنهما ان رسول اللهالخط

 )]بعدي مرص فاستوصوا بقبطها خ�ا فإن لكم منهم صهرا وذمة

 

أخربنا أبو القاسم بن [: من زاوية أخرى موضع آخر من اريق أخرىيف  تاريخ دمشق* وجاءت يف 

أحمد  حدثناأبو الحس� محمد بن عبد الله بن الحس�  أخربناأبو الحس� بن النقور  أخربناالسمرقندي 

 أبي حدثناأبو الوليد عبد اللك بن يحيى بن عبد الله بن بك� الخزومي الرصي  حدثنابن نرص بن االب 

اخر قال رحت مع أبي إىل الجمعة فأقبل قوم معهم ذعن بح� بن  عن ابن لهيعة عن األسود بن مالك

وإذا هو عمرو بن العاص فخطب  تأتلق عظيم الهامة عليه ثياب و ِّ السياط ومعهم رجل قص� القامة 

ووعظ موعظة بليغة موجزة  ، صىل الله عليه وسلم،الله وأثنى عليه وصىل عىل النبي فصعد النرب فحمد

: وذكر عبد اللك خطبة اويلة وذكر فيها قال )؛أيها الناس إياي وقيل وقال يف غ� درك وال نوال(: ثم قال

قال من لبس الحرير يف  ، صىل الله عليه وسلم،رسول الله من� عمر بن الخطاب أنوحدثني أم� الؤ (

فقال يل أبي يا بني هذا األم� عمرو بن العاص؛ قال فأعدت الخطبة عىل : قال ،)الدنيا لم يلبسه يف اآلخرة

 ]فأعجب بحفظي فعجب من حفظي لها أوأبي 

ثقة من رجال النسائي، من ، بن الجعد التجيبي إسحاق بن الفراتأبو نعيم : الرواة عن ابن لهيعة هم

يحيى بن عبد الله بن بك� أبو زكريا ، وكذلك ابقة عبد الله بن وهب، قديم السماع من ابن لهيعة

ً و ، ثقة من رجال الشيخ� والجمهور، الخزومي الرصي   .ال أدري هل سمع من ابن لهيعة قديماً أم حديثا

 سود ترجمة إال أن ولم أر لس  يالعافر اخر ذ بن �بحعن  ياألسود بن مالك الحم� لهيعة عن  ابن وفيه

 ووثق بحرااخر ذ بن �بحالثقات أنه يروى عن  ابن حبان ذكر يف

 

 : ثامن| حديث 

حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال [: )482/ح170/ص1ج( يف األدب الفرد البخارياإلمام  هأخرج* 

 ، صىل الله عليه وسلم،سمع النبي عن جابر أنهحدثني بن أبى الزناد عن موىس بن عقبة عن أبى الزب� 

ونظر نحو ك  عىل النرب نظر نحو اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك 

اإلمام أحمد ]؛ وأخرجه وقال اللهم ارزقنا من تراث األرض وبارك لنا يف مدنا وصاعنا أفق فقال مث  ذلك

أبو الزب� عن  حدثنابن لهيعة  حدثناحسن  حدثنا[: )14731/ح342/ص3ج(بن حنبل يف مسنده 

 به]جابر 

)، أي أنه بدأ باليمن، العراقفقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر نحو  الممننحو (: إن صح هذا الاتيب: قلت

أي اتجه إىل القبلة واستدبر السامع�، ثم دار عكس عقارب الساعة، ثم استقبل العراق، يعني الشمال 

ً نحو هذا، بحيث تيقن جابر : الحض بال هبهة، ولعله أهار بيده وقال الرشقي (هذا العراق)، أو كالما
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) فاستقبل ونظر نحو ك  أفق فقال مث  ذلك: من وجهته، وال هك أنه استمر يف دورانه (تأمل قوله

 ، ثم السودان، فالحبشة؛ مرصالشام، ثم 

 

 : تاسع| حديث 

حدثنا : ثم رجع إىل حديث يزيد بن أبى حبيب (واإلسناد هو[: )73ص: يف فتوح مرص والغرب (* جاء 

، حدثنا ابن لهيعة قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب) قال وكانت البغلة والحمار أحّب هانئ بن التوّكل

 ؛وأعجبه العس  فدعا يف عس  بنها بالربكة ؛دوابّه إليه وسّمى البغلة دلدل وسمى الحمار يعفور

 ؛ ، صىل الله عليه وسلم]وبقيت تلك الثياب حتى كفن يف بعضها

هـ، فسماعه قديم  140اإلسكندراني ولد سنة  هانئ بن التوّكلأبا هاهم وهذا إسناد مرسل حسن، ألن 

حيوة بن و  معاوية بن صالح وعبد الله بن سليمانمالك، و اإلمام أيضاً عن  روىهو قد من ابن لهيعة، و 

ً حتى تجاوز الائة فمات سنة  ،رشيح والرصي� ر دهرا ً هـ؛ وضعف لا كرب  242عمِّ فأدخلت عليه جدا

عبد الرحمن بن  الغرباء، وصغار الرصي�؛ وليس هذا الحال بالنسبة ألبي القاسم رواية مناك� تجدها يف

، وال هك أنه بكر بالسماع يف هـ، أو قبلها، يف بيت علم وفضل 187ألنه ولد سنة  عبد الله بن عبد الحكم

، وال أهك أن أبا هـ 217 أن يبلغ الثالث�، أي حوايل السماع قبلعامة أوائل القرن الثالث، ولعله استكمل 

 كان ما زال قوياً متماسكاً آنذاك. والله أعلم.  هانئ بن التوّكلهاهم 

 

 : عارش| حديث 

الصائفة فلقيت أبا موىس األهعرّي ر  الّله عنه فقال أقبلت من [: عن تبيع بن عامر الكالعّي قال* جاء 

: ؟ قالالجند الضعيف: نعم، قال: ربّي. فقلتغمن الجند ال: من أهل مرص، قال: من أين أنت. فقلت: يل

أما إنه ما كادهم أحد إال كفاهم الّله مؤنته، اذهب إىل معاذ بن جبل : نعم، قال: أهو الضعيف؟ قال: قلت

وأّي  ء تذهب : ما قال لك الشيخ فأخربته، فقال يل: فذهبت إىل معاذ بن جبل فقال يل: حتى يحّدثك قال

به إىل بالدك أحسن من هذا الحديث، أكتبت يف أسفل ألواحك، فلما رجعت إىل معاذ أخربني أن بذلك أخربه 

ن أبي موىس البن يونس وغ�ه ع )1/205( القاصد الحسنة؛ ونسبه يف ، صىل الله عليه وسلم]رسول الّله

، فلعله يف بعض الخطواات، وسيظهر إسناده، إن هاء الله، ولو بعد ح�، فيمكن الحكم عليه األهعري

 حينئذ، والتن مستقيم، وليس بمنكر.

 

 : حسان موقوفات وإرسائملمات| 

ههد فتح : أبو برصة الغفاري الصحابي[(: )1/517/1424ابن يونس الرصي (تاريخ يف * جاء 

. روى ابن لهيعة، عن الحسن بن ثوبان، عن عبد الرحمن )واختط بها، ومات بها، ودفن ىف مقربتهامرص، 

مرص خزائن األرض كلها، وسلطانها : رىض الله عنه، قال، معاوية بن حديج، عن أبى برصة الغفاري بن

َخزاِئِن اْألَْرِض، ففعل، اْجَعْلِني َعىل : للك مرص، عليه السالم، سلطان األرض كلها، أال ترى إىل قول يوسف
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نَّا {: تعاىل، كّل حارض، وباد من جميع األرض. وقال - يومئذ - فأغيث بمرص، وخزائنها َوَكذِلَك َمكَّ

ُ ِمنْها َحيُْث يَشاءُ  أ جميع سلطان األرض  - بسلطانه بمرص - فكان ليوسف}؛ ِليُوُسَف ِيف اْألَْرِض يَتَبَوَّ

 ]يديه كلها؛ لحاجتهم إليه، وإىل ما تحت

 األحبار كعب كان: يزيد بن خالد وقال[: )آليا الشاملة باقيم ،6ص: ( الحروسة مرص فضائل* جاء يف 

 وأهلها؛ مرص ألحب إني: قال إسحاق؟ أبا يا ذلك ولم: فقيل مرص؛ لسكنت الشام يف رغبتي لوال: يقول

 وجهه، عىل الله كبه بسوء أرادها ومن يعافون، بذلك فهم عافية، أهل وأهلها الفتن، من معافاة بلدة ألنها

  ]فيه ألهله مبارك بلد وهو

  

لا نعى إيل ابن عمي خالد : وقال عبد الله بن مرزوق الصديف[: )1/7( فضائل مرص الحروسةجاء يف و * 

بن يزيد وكان تويف باإلسكندرية لقيني موىس بن عيل بن رباح، وعبد الله بن لهيعة والليث بن سعد 

هو حي عند الله يرزق، ويجري : بىل فيقولون: أليس مات باإلسكندرية! فأقول: كلهم يقولونمتفرق�، 

]؛ وذلك ألنها كانت دار رباط يف عليه أجر ربااه ما قامت الدنيا، وله أجر ههيد حتى يحرش عىل ذلك

 مواجهة غارات البحرية الرومانية؛

  

يا مرصي، : قال يل سفيان بن عيينة: صالح وقال أحمد بن[: )1/7( فضائل مرص الحروسةجاء يف و * 

تلك كنانة الله يحمل فيها : نعم، قال يل: أتأتي اإلسكندرية؟ قلت: أسكن الفسطاط، قال: أين تسكن؟ قلت

 ]خ� سهامه

أين : قال يل ُسفياُن بن ُعييْنة: وقال أحمُد بُن صالح[: ])1/2963( الوراق[ تاج العروسوهو يف ــ  

 يجعُل فيها ِكنانُة اللهتلك : نعم قال: أتأتي اإلْسَكنْدرية؟ قلت له: أْسُكن الُفْسطاَط فقال يل: تْسُكن؟ قلت

 ]خياَر ِسهامه

 

 : أكاذيب ومفرتيات ينبغي التحذير منها| 

[حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة حدثنا أبو فروة : )1319/ح270/ص2ج( مسند الشامي�يف * جاء 

سنان الرهاوي حدثني أبي عن أبيه حدثني أبو رزين الفلسطيني عن أبي يزيد بن محمد بن يزيد بن 

(اللهم : قال ، صىل الله عليه وسلم،عبيد حاجب سليمان بن عبد اللك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله

ويف : يا رسول الله: بارك لنا يف صاعنا ومدنا ويف مكتنا ويف مدينتنا ويف هامنا ويف يمننا!)، فقال رجل

(هناك يطلع قرن الشيطان؛ وثم الزالزل والفتن)]، وقد أخرجه اإلمام ابن : ؟!)، فقالومرصعراق ال

) من عدة ارق كلها إىل محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي هذا 135ص:  1ج: عساكر يف (تاريخ دمشق، 

 عن أبيه، وفيما أعلم لم يتابعهما أحد يف العالم عىل هذا قط. 

يزيد بن سنان الرهاوي، وكذلك ابنه محمد : بل هو ظلمات بعضها فوق بعضوهذا إسناد ساقط، : قلت

ومن الحتمل، وإن كان هذا وأبو رزين الفلسطيني مجهول،  بن يزيد بن سنان الرهاوي ضعا .
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(ال : قالو ذكره يف الضعفاء : مختلف فيه ، وهومرسة بن معبد اللخمي الفلسطيني مستبعداً، أن يكون

ذكره بن حبان يف الثقات، ؛ يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث االثبات): ا انفرديجوز االحتجاج به إذ

ً  .(وكان يغرب): وذكره يف مشاه� األمصار، وقال(كان ممن يخطى)؛ : قالف فما : والتن أكثر سقوطا

 ً الشام، ويف نفس الوقت  إاراءأراد  متعصب كاذبهذا كالم : ورد يف مرص ذم من هذا النوع إاالقا

 مذمة مرص والعراق!

  

ثَنَا: )5/74/4625( للطرباني الكب� العجميف جاء و *  ينََوِريُّ  َزَكِريَّا أَبُو اللهِ  َعبْدِ  بْنُ  يَْحيَى [َحدَّ  الدِّ

، يُّ دِ  بْنُ  َسِعيدُ  حدثنا اْلبَْرصِ اٍب  بْنِ  ُمَحمَّ ، بَوَّ يُّ رُ  حدثنا اْلُحَرصِ ، اْلَهيْثَمِ  بْنُ  ُمَطهَّ  بْنُ  ُموَىس  حدثنا الطَّاِئِفيُّ

ِه، َعنْ  أَِبيِه، َعنْ  َربَاٍح، بْنِ  َعِيلِّ  ا إِنَّ «صىل الله عليه وسلم:  ،اللهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َجدِّ  َفانْتَِجُعوا َستُْفتَحُ  ِمْرصً

 ومنبع الزوائد وقال الهيثمي يف مجمع ؛»]أَْعَماًرا النَّاِس  أََق ُّ  إَِلمَْها يَُساقُ  إِنَّهُ  َداًرا تَتَِّخذُوَها َوَ  : َخْ�ََها

رُ  َوِفيهِ  اْلَكِبِ�، ُمْعَجِمهِ  ِيف  الطََّربَاِنيُّ  ك [َرَواهُ )10/64( الفوائد : يُونَُس  بْنُ  َسِعيدِ  أَبُو َقالَ  اْلَهيْثَِم، بْنُ  ُمَطهِّ

ً هذا كذاب وضاع، فما أبعده عن بل قاله جمهور األئمة، واألرجح : اْلَحِديِث]؛ قلت َمْاُوكُ  أن مطهرا

  !الوضوعات.هذا الحديث يف ابن الجوزي  وقد أورد؛ الصدق والطهارة

ثَنَا: )2/1108/2794( نعيم ألبي الصحابة وهو معرفةــ  دِ  بْنُ  اللهِ  َعبْدُ  [َحدَّ  حدثنا َجْعَفٍر، ْبنِ  ُمَحمَّ

دُ  دُ  حدثنا أَيُّوَب، بْنِ  اْلَعبَّاِس  بْنُ  ُمَحمَّ رُ  حدثنا اْلُمثَنَّى، بْنُ  ُمَحمَّ  َربَاٍح، بْنِ  َعِيلِّ  ْبنِ  ُموَىس  َعنْ  اْلَهيْثَِم، بْنُ  ُمَطهَّ

هِ  َعنْ  أَِبيِه، َعنْ  ا إِنَّ «صىل الله عليه وسلم:  ،اللهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َربَاحٍ  َجدِّ  َفانْتَِجُعوا بَْعِدي َستُْفتَحُ  ِمْرصً

 ]»أَْعَماًرا النَّاِس  أََقلُّ  إَِليَْها يَُساقُ  َفِإنَّهُ  َداًرا؛ تَتَِّخذُوَها َوَال  َخْ�ََها

ثَنا: )1/254/143( األصفهاني نعيم ألبي النبوي وهو الطبــ   من جعفر بن محمد بن الله عبد [َحدَّ

ثَنا أصله، ثَنا األخرم، العباس بن محمد َحدَّ ثَنا الثنى، بن محمد َحدَّ  بعينه] الهيثم، بن مطهر َحدَّ

 عن روى الهيثم بن ألن مطّهر كتابنا يف أخرجناه [وإنما: )1/169( الرصي يونس ابن وهو يف تاريخــ 

» 2« فانزعوا بعدى، ستفتح مرص إن«: وهو ،منكرا حديثا جده عن أبيه، عن رباح، بن عىلّ  بن موىس

 الله أعاذ وقد جدا، منكر حديث وهذا. »أعمارا الناس أقل إليها يساق فإنه قرارا؛ تتخذوها وال خ�ها،

 ولم .ذلك من لله أتقى كان وهو هذا، بمث  يحّدث أن رباح بن عىل بن موىس الرحمن عبد أبا

 الحديث] ماوك هذا ومطهر الهيثم، بن مطهر إال به يحّدث

 ) آليا الشاملة باقيم ،13/253( األحاديث جامعكذا من  ؛)يصح ال(: وقال تاريخه ىف البخاريوذكره ــ 

  

 أَبُو أَْخَربَِني[: )62ص: ( للخالل النكر عن والنهي بالعرو  األمرومن أكاذيب مطهر هذا ما جاء يف * 

ثَنَا: َقالَ  َسأَْلتُُه، أَنَا ِقَالبََة، رُ  َحدَّ ، اْلَهيْثَمِ  بْنُ  ُمَطهَّ ، َعْن ِهبْلٍ  الطَّاِئيُّ يِّ  ُهَريَْرَة، أَِبي َعنْ  نَُعيٍْم، أَِبي َعنْ  اْلبَْرصِ

ْطَرنِْج، يَْلَعبُونَ  ِبَقْومٍ  َمرَّ  ، صىل الله عليه وسلم،النَِّبيَّ  أَنَّ   َعنْ  أَنْهَ  أََلمْ  اْلُكوبَُة؟ َهِذهِ  َما«: َفَقالَ  الشِّ

 ]؛»َهذَا َفَع َ  َمنْ  اللَّهُ  َلَعنَ  َهذَا؟
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 بن َعيلّ  بن ُموَىس  َعن يروي هيخ اْلَهيْثَم بن مطهر[: )3/26/1065( حبان البن الجروح�وهو يف ــ 

 َوَعن َعَليْهِ  يُتَابع َال  َما َعيلّ  بن ُموَىس  َعن يَأِْتي ؛الَحِديث ُمنكر ؛ُهَجاع بن اْلَوِليد همام أَبُو َعنهُ  روى َربَاح

، صىل النَِّبيَّ  أَنَّ  ُهَريَْرةَ  أَِبي َعنْ  أَِبيهِ  َعنْ  َعِيلٍّ  بْنِ  ُموَىس  َعنْ  َرَوى اْألَثْبَات َحِديث يشبه َال  َما الثَِّقات من َغ�ه

ْطَرنْجَ  يَْلَعبُونَ  ِبَقْومٍ  َمرَّ  الله عليه وسلم،  َمنْ  اللَّهُ  َلَعنَ  ثََمِنَها َعنْ  أَنْهَ  أََلمْ  اْلُكوبَةُ  َهِذهِ  َفَقالَ  الشَّ

امٍ  أَبُو َعنْهُ  َرَواهُ  ؛ِبَها يَْلَعبُ   ]اْلعَراق أهل من َوَغ�ه َهمَّ

) نوع من الخمر؛ وليست هي (الطبل) كما زعم أهل العجمة، وال عالقة لها بالشطرنج اْلُكوبَةُ و(: قلت

 حتى يلج الجمل يف سم الخياط! 

 

مرص كنانة (: الحديث االربعون[: )1/191( النثورة يف األحاديث الشهورة للزركيش ئالآلليف جاء و * 

اجده بل انما ورد يف الشام كذا رواه ابن الحسن عيل لم : )الله يف ارضه ما طلبها عدو ا  اهلكه الله

بن محمد بن هجاع الربعي يف كتاب فضائل الشام من جهة السعودي عن عون عن عبد الله بن عتبة قال 

فيما انزل الله عىل بعض االنبياء ان الله تعاىل يقول الشام كنانتي فإذا غضبت عىل قوم رميتهم منها 

 ]بسهم

مرص كنانة الله يف (: وحديث[: )1/108/102( عة يف األحاديث الوضوعة للكرميالفوائد الوضو ــ 

 ]  أص  له)، أرضه ما البها عدو إال أهلكه الله

. أورده السخاوي يف ال أصل له[: ])2/291( - الوضوعةو  السلسلة الضعيفة(قال األلباني يف و ــ 

لكن عند أبي محمد الحسن بن زوالق يف ، و اللفظ يف مرص لم أره بهذا": قال) و 1029(" "القاصد

 عزاه. و )، من يردها بسوء قصمه اللهمرص خزائن األرض كلها(: لفظهو  له بمعناه، )،فضائل مرص(

هل ، و ال عن كتبه، و عنه هيئا ابن زوالق هذا ال أعر و : قلت " لبعض الكتب اإللهية.الخططالقريزي يف "

ألسانيد أم هو عىل اريقة التأخرين يف ذكر األحاديث تعليقا با هو عىل اريقة الحدث� يف سوق األحاديث

عليه أن  لقد كان من الواجب، و فال أدري لاذا سكت عليه الحافظ السخاوي ،كان األول فإذا ؟بدون إسناد

 ،كان يغلب عىل الظن أنه ال يصح إن، و الحكم عىل الحديث بهو  يسوق إسناده عىل األقل ليمكن النظر فيه

قد و  ،)الشام كنانتي(: فهو مثل حديث ،ذلك القريزي ذ من بعض أهل الكتاب كما أهار إىلبل هو مأخو 

 ])15(تقدم برقم 

 

لتقاتلن الالئكة مع السلم� وأمتي عىل مكان (حديث [: )1/99( األربع� التباينة السماعجاء يف و * 

مرص وهي كنانة الله يف أرضه يسمى دمياط من أعىل مرص وتظفر بعدوهم وتقوم من الدينة إىل كل من 

 ]الحديث هو كذب كله )فمن أراد بهم سوء أهلكه الله

 

الجيزة روضة (: وحديث[: )1/108/104( الفوائد الوضوعة يف األحاديث الوضوعة للكرميجاء يف و * 

 ]كذب موضوع: )من رياض الجنة ومرص خزائن الله يف أرضه
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 : )ستة وتمامن أربعة فتشاءم العرب عرشة من سبأ رجل ولدحديث (: فص  ملحق| 

مسيك الغطيفي  بن فروة ) بإسناد حسن عن3988ح/34ص/4أخرج اإلمام أبو داود يف سننه (ج *

 الحكم بن الحسن حدثني أسامة أبو حدثنا قاال الله عبد بن وهارون هيبة أبي بن عثمان [حدثنا: الرادي

 ، صىل الله عليه وسلم،النبي أتيت قال الغطيفي مسيك بن فروة عن النخعي سربة أبو حدثنا النخعي

 بأرض ليس فقال امرأة أم أرض هو ما سبأ عن أخربنا الله رسول يا القوم من رجل فقال الحديث فذكر

 (الغطفاني)،: عثمان قال أربعة)؛ وتشاءم ستة فتمامن العرب من عرشة ولد رجل ولكنه امرأة وال

 النخعي] الحكم بن الحسن حدثنا وقال الغطيفي مكان

 بن وعبد كريب أبو [حدثنا: ) بتمام لفظه3222/ح361/ص5ج( سننه يف اإلمام الامذي وأخرجهــ  

 فروة عن النخعي سربة أبو حدثنا النخعي الحكم بن الحسن عن أسامة أبو أخربنا قالوا واحد وغ� حميد

 قومي من أدبر من أقاتل أال الله رسول يا فقلت ، صىل الله عليه وسلم،النبي أتيت قال الرادي مسيك بن

 أني فأخرب الغطيفي فعل ما عني سأل عنده من خرجت فلما وأمرني قتالهم يف يل فأذن منهم أقبل بمن

 منهم أسلم فمن القوم أدع فقال أصحابه من نفر يف وهو فأتيته فردني أثري يف فأرسل قال رست قد

 الله رسول يا رجل فقال أنزل ما سبأ يف وأنزل قال إليك أحدث حتى تعجل فال يسلم لم ومن منه فاقبل

 ستة منهم فتمامن العرب من عرشة ولد رجل ولكنه امرأة وال بأرض ليس قال امرأة أو أرض سبأ وما

 فاألزد تمامنوا الذين وأما وعاملة وغسان وجذام فلخم تشاءموا الذين فأما أربعة منهم وتشاءم

 خثعم منهم الذين قال أنمار وما الله رسول يا رجل فقال وكندة وأنمار ومذحج وحم� واألهعريون

 حسن حديث وهذا ، صىل الله عليه وسلم،النبي عن عباس بن عن هذا (وروي: عيىس ثم قال أبو وبجيلة]؛

 غريب).

 [حدثنا: )1699ح/322ص/3اإلمام ابن أبي عاصم عمرو الشيباني يف اآلحاد والثاني (ج وأخرجهــ  

 بن فروة عن النخعي سربة أبو حدثني الحكم بن الحسن حدثني أسامة أبو حدثنا هيبة أبي بن بكر أبو

 من أقاتل أال الله رسول يا فقلت ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول أتيت قال الرادي ثم الغطيفي مسيك

 فأمرني قوة وأهد أعز هم سبأ أهم بل ال الله رسول يا فقلت يل بدا ثم منهم أقبل بمن قومي من أدبر

 سبأ يف وجل عز الله فأنزل عنده من خرجت فلما سبأ قتال يف يل وأذن ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول

 رست قد فوجدني منزيل إيل فأرسل الغطيفي فعل ما ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول فقال أنزل ما

 أجابك فمن القوم ادع فقال أصحابه يف قاعدا وجدته ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول أتيت فلما فردني

 أو أرض سبأ وما الله رسول يا القوم من رجل فقال إيل تحدث حتى تعجل فال أبى ومن فأقبل منهم

 فأما فتشاموا أربعة وأما فتيامنوا ست فأما العرب من عرشة ولد ولكنه امرأة وال بأرض ليس فقال امرأة

 وأنمار واألهعريون وحم� وكندة فاألسد تيامنوا الذين وأما وعاملة وغسان وجذام فلخم تشاموا الذين

 وبجيلة] خثعم منهم الذين قال أنمار ما الله رسول يا رجل فقال ومذحج

 حدثنا غنام بن عبيد [حدثنا: )836ح/325ص/18(ج الكب� معجمه يف اإلمام الطرباني وأخرجهــ  

 حدثنا قاال هيبة أبي بن عثمان حدثنا التساي إسحاق بن الحس� وحدثنا(ح)  هيبة أبي بن بكر أبو
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 رسول أتيت قال الرادي مسيك بن فروة عن سربة أبو حدثنا النخعي الحكم بن الحسن حدثنا أبو أسامة

 بدا ثم بىل قال منهم أقبل بمن قومي من أدبر من أقاتل أال الله رسول يا فقلت ، صىل الله عليه وسلم،الله

 يل وأذن ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول فأمرني قوة وأهد أعز هم سبأ أهل بل ال الله رسول يا فقلت يل

 ما ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول فقال أنزل ما سبأ يف الله أنزل عنده من خرجت فلما سبأ قتال يف

 ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول أتيت فلما فردني رست قد فوجدني منزيل إىل فأرسل الغطفاني فعل

 إيل تحدث حتى تعجل فال أبى ومن فأقبل منهم أجابك فمن القوم أدع فقال أصحابه يف قاعدا فوجدته

 من عرشة ولد ولكنه امرأة وال بأرض ليست قال امرأة أو أرض سبأ ما الله رسول يا القوم من رجل فقال

 وأما وغسان وعاملة وجذام فلخم تشاءموا الذين وأما فتشاءموا أربعة وأما فتيامنوا ستة فأما العرب

 هم قال أنمار ما الله رسول يا رجل فقال ومذحج وأنمار واألهعريون وحم� وكنده فاألسد تيامنوا الذين

 وخثعم] بجيلة الذين

 نم� بن الله عبد بن محمد [حدثنا: )6852ح/252ص/12اإلمام أبو يعىل يف مسنده (ج وأخرجهــ 

 مسيك بن فروة عن النخعي سربة أبو حدثنا النخعي الحكم بن الحسن حدثني قال أسامة أبو حدثنا

 من أقبل بمن أقاتل أال الله رسول يا فقلت وسلم ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول أتيت قال الغطيفي

 الحديث] وذكر قومي

 

(تمامن، تشاءم)، بالتابعات : والحديث ثابت صحمح، غاية يف الصحة،   سمما األلفاظ

 : التالمةوالشواهد 

) من اريق ثانية، مستقلة 838/ح326/ص18ج( الكب� معجمه يف فقد أخرجه اإلمام الطربانيــ  

 عمر أبي بن محمد حدثنا الكي الخالل عمرو أبي بن أحمد [حدثنا: مسيك بن فروة تمام االستقالل، عن

 عن سعيد بن ثابت عمي حدثني حمال بن أبيض بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن فرج حدثنا العدني

 رسول يا فقال سبأ عن ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول سأل أنه حدثه الرادي مسيك بن فروة أن أبيه

 فتشاءم عرشة ولد رجل بل ال ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول فقال واد أم جبل أم أرجل سبأ ما الله

 واألهعريون وكنده واألزد ومذحج حم� وتيامن وغسان وعاملة وجذام لخم تشاءم ستة وتمامن أربعة

 بجيلة] منها التي وأنمار

 [حدثنا: )1700ح/322ص/3وأخرجه اإلمام ابن أبي عاصم عمرو الشيباني يف اآلحاد والثاني (جــ  

 ر  حدثه مسيك بن فروة أن سعيد أبيه عن سعيد بن ثابت عمه عن سعيد بن فرج حدثنا عمر أبي بن

 أو جبل أو أرجل سبأ ما الله رسول يا فقال سبأ عن ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول سأل أنه عنه الله

 وتيامن وغسان وعاملة وجذام لخم تشاءم: ستة وتمامن أربعة فتشاءم عرشة رجل ولد بل ال فقال واد

 وخثعم] بجيلة منها التي وأنمار واألهعريون وكندة واألزد ومذحج حم�

 بن بكر أبو [حدثناه: )12992ح/241ص/12(ج الكب� معجمه يف اإلمام الطرباني وأخرجهــ  

 عن علقمة بن سعيد بن فرج حدثنا الحميدي حدثنا موىس بن برش أنبأ قاال حمشاذ بن وعيل إسحاق
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 مسيك بن أن فروة أبيه عن أبيض بن سعيد بن ثابت أبي عم حدثني الأربي حمال بن أبيض بن سعيد

 أم جبل أو رجل سبأ الله رسول يا فقال سبأ عن صىل الله عليه وسلم، ،الله رسول سأل أنه حدثه الرادي

 فتشاءم ستة وتمامن أربعة فتشاءم عرشة ولد رجل بل ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول فقال واد

 بجيلة]  منها التي واألنمار واألهعريون وكندة واألزد ومذحج حم� وتمامن وغسان وعاملة وجذام لخم

 بن وعيل إسحاق بن بكر أبو [حدثناه: )3586ح/460ص/2(ج مستدركه يف اإلمام الحاكم وأخرجهــ  

 بن أبيض بن سعيد عن علقمة بن سعيد بن فرج حدثنا الحميدي حدثنا موىس بن برش أنبأ قاال حمشاذ

 سأل أنه حدثه الرادي مسيك بن أن فروة أبيه عن أبيض بن سعيد بن ثابت أبي عم حدثني الأربي حمال

، الله رسول فقال واد أم جبل أو رجل سبأ الله رسول يا فقال سبأ عن ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول

 وعاملة وجذام لخم فتشاءم ستة وتمامن أربعة فتشاءم عرشة ولد رجل بل صىل الله عليه وسلم،

 بجيلة] منها التي واألنمار واألهعريون وكندة واألزد ومذحج حم� وتيامن وغسان

) من اريق ثالثة، مستقلة تمام 835ح/324ص/18(ج الكب� معجمه يف اإلمام الطرباني وأخرجهــ  

 عباد حدثنا النفييل جعفر أبو حدثنا الفريابي محمد بن جعفر [حدثنا: مسيك بن فروة االستقالل، عن

، صىل الله النبي أتى أنه مسيك بن فروة عن الرحمن عبد بن الرباء عن يزيد بن ثور عن الرميل كث� بن

 إىل أدعوهم أن يل فائذن وجربوت وملك عز أهل سبأ من ج�ة لنا إن الله رسول يا فقال عليه وسلم،

، صىل الله عليه الله رسول أن ثم له فأذن أااعني ومن بقومي أقاتلهم أن يل فائذن أبوا فإن اإلسالم

 منهم فاقبل أجابوك فإن اإلسالم إىل فأدعهم ذكرت ما سبأ أمر من ذكرت (إنك: فقال له بدا وسلم،

 امرأة أو أرض سبأ أرأيت الله رسول يا فقال أمري)؛ يأتيك حتى لهم تعرض فال أبوا وإن عنهم؛ واكفف

 فاليمانيون أربعة وتشاءم ستة منهم تمامن قبائل عرشة ولد رجل ولكن امرأة وال بأرض ليس فقال

 بجيلة أبو فقال أنمار وما الله رسول يا رجل فقال وأنمار واألهعريون وحم� وكنده واألزد مذحج

 وعاملة] وغسان وجذام لخم أربعة منهم وتشاءم وخثعم

 الرحمن عبد بن أحمد [حدثنا: )448/ح259/ص1ج( الشامي� مسند يف وأخرجه اإلمام الطربانيــ  

 عن الرميل كث� بن عباد حدثنا النفييل جعفر حدثنا قاال الفريابي محمد بن وجعفر الحراني عقال بن

 يا فقال ، صىل الله عليه وسلم،النبي أتى أنه مسيك بن فروة عن الرحمن عبد بن الرباء عن يزيد بن ثور

 يل فائذن أبوا فإن اإلسالم إىل أدعوهم أن يل فئذن وجربوت وملك عز أهل سبأ من ج�ة لنا إن الله رسول

 ذكرت إنك فقال له بدا ، صىل الله عليه وسلم،الله رسول إن ثم له فأذن أااعني ومن بقومي أقاتلهم أن

 لهم تعرض فال أبوا فإن عنهم واكفف منهم فاقبل أجابوك فإن اإلسالم إىل فادعهم ذكرت ما سبأ أمر من

 ولد رجل ولكن امرأة وال بأرض ليس قال امرأة أم أرض سبأ أرأيت الله رسول يا فقال أمري يأتيك حتى

 وأنمار واألهعريون وحم� وكندة واألزد مذحج فاليمانيون أربعة وتشاءم ستة منه تيامن قبائل عرشة

 وقضاعة وجذام لخم أربعة منهم وتشاءم وخثعم بجيلة أبو قال أنمار وما الله رسول يا رجل فقال

 وعاملة]

) من اريق رابعة، مستقلة تمام 834ح/324ص/18(ج الكب� معجمه يف وأخرجه اإلمام الطربانيــ 
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 بن محمد الدالل همام أبو حدثنا حباب بن الفضل خليفة أبو [حدثنا: مسيك بن فروة االستقالل، عن

 رسول أتيت قال مسيك بن فروة عن هاني بن يحيى عن جناب أبي عن اهمان بن إبراهيم حدثنا محبب

 فلما نعم قال منهم أدبر من قومي من أقبل بمن أقاتل الله رسول يا فقلت ، صىل الله عليه وسلم،الله

 أم هو أرجل سبأ عن فأخربني الله رسول يا فقلت فقاتلهم أبوا فإن اإلسالم إىل أدعهم فقال دعاه أدبر

 تيامنوا الذين فأما أربعة منهم وتشاءم ستة منهم تيامن عرشة ولد العرب من رجل هو قال هي امرأة

 ولخم وغسان فعاملة تشاءموا الذين وأما بجيلة منهم وأنمار وحم� واألهعريون ومذحج وكندة فاألزد

 وجذام]

 

ً من حديث عبد2900ح/316ص/1وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده (ج *   الله بن ) هاهدا

 عبد عن الرحمن عبد أبو الحرضمي عقبة بن لهيعة بن الله عبد حدثنا الرحمن عبد أبو [حدثنا: عباس

، الله رسول سأل رجال ان يقول عباس بن سمعت قال وعلة بن الرحمن عبد عن السبائي هب�ة بن الله

 اليمن فسكن عرشة ولد رجل هو بل فقال أرض أم امرأة أم أرجل هو ما سبأ عن صىل الله عليه وسلم،

 عربا وحم� وأنمار واألهعريون واألزد وكندة فمذحج اليمانيون فأما أربعة منهم وبالشام ستة منهم

 وغسان] وعاملة وجذام فلخم الشامية وأما كلها

 [حدثنا: )1616ح/865ص/2(ج الصحابة فضائل يف حنبل وأخرجه اإلمام عبد الله بن أحمد بنــ  

 الحرضمي عقبة بن لهيعة بن الله عبد حدثنا: قال يزيد بن الله عبد حدثنا: قال أبي حدثني قال الله عبد

 إن يقول عباس بن سمعت قال وعلة بن الرحمن عبد عن السبائي هب�ة بن الله عبد عن الرحمن عبد أبو

 اليمن فسكن عرشة ولد رجل هو بل ال فقال أرض أم امرأة أم أرجل هو ما سبأ عن الله رسول سأل رجال

 غ� وحم� وأنمار واألهعريون واألزد وكندة حج فمن اليمانيون فأما أربعة منهم وبالشام ستة منهم

 وغسان)] وعاملة وجذام فلخم الشامية وأما مأكلها

 هانئ بن صالح بن محمد [حدثنا: )3585ح/460ص/2(ج مستدركه يف وأخرجه اإلمام الحاكمــ  

 بن الله عبد حدثنا القري يزيد بن الله عبد حدثنا القر  أنس بن أحمد بن محمد الله عبد أبو حدثنا

 عنهما الله ر  عباس بن سمعت قال وعلة بن الرحمن عبد عن السبائي هب�ة بن الله عبد عن عياش

 رجل هو فقال أرض أو امرأة أو رجل هو ما سبأ عن ، صىل الله عليه وسلم،النبي سأل رجال إن يقول

 واألزد وكندة فمذحج اليمانيون فأما بالشام وأربعة باليمن ولده من ستة الولد من عرشة ولد

: وغسان]؛ ثم قال اإلمام الحاكم وعاملة وجذام فلخم الشاميون وأما كلها خ� وحم� وأنمار واألهعريون

 الرادي)  مسيك بن فروة حديث وهاهده يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث (هذا

 

ً من حديث639ح/246ص/22(ج الكب� معجمه يف وأخرج اإلمام الطرباني *  ً ثانيا يزيد بن  ) هاهدا

ثَنَا: السلمي حص� اِئُغ، َصاِلحٍ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  بْنُ  َعِيلُّ  [َحدَّ دُ  حدثنا الصَّ  َحنْبٍَل، بْنِ  أَْحَمدَ  َجارُ  اْلَفَرِج، بْنُ  ُمَحمَّ

 ُحَصْ�ٍ  ْبنِ  يَِزيدَ  َعنْ  يَذُْكُر، أَِبي َسِمْعتُ : َقالَ  َربَاٍح، ْبنِ  َعِيلِّ  ْبنُ  ُموَىس  أَْخَربَِني َقالَ  اْلُحبَاِب، بْنُ  َزيْدُ  حدثنا
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، َلِميِّ  َما: َفَقالَ  »الَعَرِب  ِمنَ  َرُجلٌ  بَل«: َقالَ  اْمَرأًَة؟ أَو َكانَ  أَنَِبيٌّ  َسبَأُ؟ َما اللِه، َرُسولَ  يَا: َقالَ  َرُجًال، أَنَّ  السُّ

ةً  َولَدَ «: َقالَ  َوَلَد؟ امَ  ِستٌَّة، اْليََمنَ  َسَكنَ : َعْرشَ  َواْألَْهَعِريُّونَ  َواْألَْزدُ  َوَمذِْحجُ  ِكنَْدةُ  ِباْليََمنِ  َفالَِّذينَ  أَْربََعٌة، َوالشَّ

امِ  َوِحْمَ�ُ، َوأنَْمارُ  انُ  َوَعاِمَلةُ  َوُجذَامُ  َلْخمٌ  َوِبالشَّ السلمي هذا صحابي  يزيد بن حص�: ؛ قلت»]َوَغسَّ

 ومنبع الزوائد بن نم� السكوني الحميص؛ وقال الهيثمي يف مجمعيزيد بن حص� مرصي، وليس هو 

، (َرَواهُ : )7/94/11287( الفوائد ِحيحِ  ِرَجالُ  َوِرَجالُهُ  الطََّربَاِنيُّ  اْلَحَسنِ  بْنِ  َعِيلِّ  الطََّربَاِنيِّ  َهيْخِ  َغْ�َ  الصَّ

اِئِغ َوَلمْ  َصاِلحٍ  بْنِ   أَْعِرْفُه) الصَّ

 

 ، وعبد اللك بن مسلمةيحمى بن عبد الله بن بك�توثمق : فص  ملحق| 

، هيخ اإلمام البخاري، يحيى بن بك�: فيقال جده إىل ينسب وقد، يحمى بن عبد الله بن بك�: أو ً 

 بك� بن الله عبد بن [يحيى: )7580/ت592/ص1يف التقريب (جقرصَّ الحافظ يف حقه فقال ملخصاً 

 كبار من ،مالك من سماعه يف وتكلموا اللمث، يف ثقة جده إىل ينسب وقد الرصي موالهم الخزومي

 ق)] م (خ وسبعون سبع وله وثالث� إحدى سنة مات العارشة

 يفهم وكان به يحتج وال حديثه يكتب: حاتم أبو [قال: )11/237/388( التهذيب وجاء يف تهذيب *

 مات وقال الثقات يف حبان بن وذكره بثقة ليس: آخر موضع يف وقال ضعيف: النسائي وقال الشأن هذا

 ومائة. وخمس� أربع سنة مولده كان يونس بن وقال ومائت� وثالث� إحدى سنة صفر من النصف يف

 منه)، أحفظ بك� بن ويحيى كتباً، أكثر صالح (أبو: يقول مع� بن يحيى سمعت داود وقال أبو: قلت

 كان عرض رش وكان الليث كاتب حبيب بعرض الواأ بك� بن يحيى (سمع: مع� بن قال الساجي وقال

 ليس: فقلت مرص أهل عنه سألني يحيى وقال ثالثة)، ورقت� ويصفح الناس خطوط مالك عىل يقرأ

 أثبت وهو سعد بن الليث جار (كان: عدي بن وقال فأكثر الليث عن روى صدوق هو الساجي وقال بيشء

 إنما مالك من سماعه ألن فيه تكلم قاسم بن مسلمة وقال أحد)، عند ليس ما الليث عن وعنده فيه الناس

: الصغ� تاريخه البخاري يف وقال بأحاديث مالك عن وتفرد ثقة كان الخلييل وقال حبيب بعرض كان

 ثقة] مرصي قانع بن وقال !)،أتقمه فإني التاريخ يف الحجاز أهل عن بك� بن روى (ما

 

 وخمس� أربع سنة ولد يونس بن سعيد أبو [قال: )6858/ت403/ص31ج( الكمال وجاء يف تهذيب *

 ومئة وخمس� خمس سنة ولد الرصي سعيد بن الغني عبد وقال ومئت� وثالث� إحدى سنة وتويف ومئة

 ومئت�] وثالث� إحدى سنة صفر من النصف مات حبان بن وقال الثالث� بعد ومات

 قد أنه وذلك الليث عن عنه أخرج ما ومعظم[: )1466/ت1213/ص3ج( والتجريح وجاء يف التعديل *

 الليث، يف ثبت وهو مالك؛ كاتب حبيب بقراءة سمع إنما ألنه مالك من الواأ سماعه يف الحديث أهل تكلم

 أحد)]؛ عند ليس ما الليث عن وعنده ،فمه الناس أثبت وهو الليث، جار (كان: أحمد أبو قال
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 موىس بن عياض القا  الفضل أبو: للقا  عياض (وهو السالك وتقريب الدارك وجاء يف ترتيب *

ً  بمرص بك� بن يحيى لنا قرأ: باز ابن [وذكر: )3/371() )هـ544: التوىف( اليحصبي  يرويه كان كتابا

 ابن من سمعته الكتاب هذا: (اسمعوا: للناس قال قراءته من فرغ فلما. حديثه من لهيعة ابن الله عبد عن

 وفرات عمر، بن يحيى: منهم جماعة، والغرب وأفريقية األندلس أهل من عنه روى. اختلط) بعدما لهيعة

 ثالث سنة مولده. ومائت� وثالث� اثنت� ويقال إحدى سنة مرص يف تويف. باز بن وإبراهيم محمد، بن

 وخمس�]

 

 الناس، وأيام بالحديث عارفا العلم، غزير [كان: )10/614(س� أعالم النبالء  ولكن َقال الذهبي يف *

 وهذا بثقة، ليس: مرة َوَقال ضعفه، حتى منه للنسائي الح ما أدري وما دينا، صادقا بالفتوى، بص�ا

 عبد بن أسلم قال وقد. أورده حتى منكرا حديثًا له علمت وما الشيخان، به احتج فقد ،مردود جرح

ثَنَا: العزيز   مرة]؛ عرشة سبع مالك من" الواأ"سمع  بك� بن يحيى أن مخلد بن بقي َحدَّ

 

 االمام مرص محدث هو بك� بن يحيى: ق) م [(خ: )420/425/ص2ج( الحفاظ وجاء يف تذكرة *

 أكثر والليث مالك صاحب مخزوم بني موىل الرصي بك� بن الله عبد بن يحيى زكريا أبو الثقة الحافظ

 أوعية من وكان عنه رجل عن مسلم وروى كث� وخلق حاتم وأبو زرعة وأبو البخاري عنه روى عنهما

 تعنت علم قد قلت به يحتج وال حديثه يكتب الشأن هذا يفهم كان حاتم أبو قال واألمانة الصدق مع العلم

 يف قال انه بحيث وارس  ضعيف النسائي وقال نعم به. احتجا قد فالشيخان واال الرجال يف حاتم أبي

 روى فقد هذا وعىل علمه وغزارة بالفتوى وبرصه إمامته يف بك� بن مثل وأين بثقة ليس آخر وقت

 (سمع: مخلد بن بقي قال ،بالوسم لقمه زيد بن حماد عن ويروى أيضا؛ عنه رجل عن البخاري

 ومائت� وثالث� إحدى سنة صفر يف يحيى تويف ).مرة عرشة سبع مالك من الواأ بك� بن يحيى

 اودعته بعلو حديث حديثه من يل ووقع اريقه من عال هامي بإسناد الواأ سمعنا تعاىل الله رحمه

 نجيد] بن جزء يف وهو تاريخي

 : سماعه من اإلمام مالك بن أنس ال معنى له ألمور، منهاالكالم يف : أو ً : قلت

 رزيقحبيب بن أن اإلمام مالك وهو رأس التثبت�، وكب� التقن�، لم يكن مغفالً بحيث يفلت  - )1(

ثالثة)، واألرجح أنه إنما كان يفعل ذلك بعد  ورقت� ويصفح الناس خطوط يقرأ (كان: بعرضه اليسء

وعرض التالميذ عىل بعضهم البعض، وعىل قارئ الحلقة؛ واألمام أبو زكريا يحيى انرصا  اإلمام مالك، 

 عىل(: بن مع� ما أدرك مالكاً، فلعله تلقى ذلك ممن لم يصف واقح حبيب بدقة، فال تعقل صحة اللفظة

 السالك وتقريب الدارك )، وقد سبقنا القاض عياض إىل مثل هذا االعااض حيث جاء يف ترتيبمالك

ً  ألن أعلم، والله باالة [الحكاية: )3/370(  هذا مثل جواز يصح لم حرضه، ومن تعاىل الله رحمه مالكا

 مالك عىل عرضتنا كان إنما: وقال: الجلة مالك أصحاب بعض هذا أنكر وقد. الواأ حديث لحفظ عليهم

: ])15/103( تدمري [ت اإلسالم تاريخ، ثم وجدنا مزيد بيان يف هذا] يصح فكيف. الواأ من ورقت�،
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ماع أَرشُّ : وغ�  َمِع�، ابن [قال  أوراقا صفح الجلس انتهى فإذا يقرأ، كان. مالك عىل حبيب َعْرُض  السَّ

؛ وستأتي قصة تب� تيقظ مالك ونباهته أثناء الكالم عن عبد اللك بن مسلمة ، فلله الحمد والنةوكتب]

 بحضور يحيى بن عبد الله بن بك�؛

حتى لو صح أن ذلك كان فلتة نادرة، مرة من الدهر، فال يعقل أن يكون سبعة عرش مرة؛ وقد  - )2(

ههد اإلمام األندليس، الثقة الصنف، بقي بن مخلد بسماع يحيى للمواأ من مالك تلك الرات الكث�ة، كما 

وقد روى [: )3/370ترتيب الدارك وتقريب السالك (أفادنا الذهبي؛ ال سيما أن القا  عياض زادنا يف 

 ]؛بقراءة مالكأنه سمعه من مالك سبع عرشة مرة وأن بعضها  وغ� عنه من اريق بقي بن مخلد 

 أن اإلمام الذهبي سمع الواأ برواية يحيى بإسناد هامي عال، ولو كان فيه ما يخالف رواية غ�ه - )3(

 لذكره؛ 

 ً !)، أتقمه فإني التاريخ يف الحجاز أهل عن بك� بن روى (ما: الصغ� تاريخه جملة البخاري يف: وثانما

إنما هي فقط يف التاريخ، وليس فيها ذكر مالك، أو غ�ه، من ثقات الحجازي�، فاألرجح أن يحيى كان 

يتساهل يف رواية التاريخ (وليس األحاديث النبوية) عن هيوخ حجازي�، وربما أرسل عنهم، كما يظهر 

 الحسن أبو [أخربنا: )34/381( عساكر البن دمشق يف تاريخ من السياق التام للقصة حيث جاء

 أخربنا األهقر بن القاسم أبو أخربنا النهاوندي العباس أبو أخربنا النهاوندي منصور أبو أخربنا الخطيب

 سنة الكي الجمحي وهو سابط بن الرحمن عبد مات بك� بن يحيى (وقال: قال البخاري الله عبد أبو

 ابن محفوظا (يعني يكون ال ان أخىش بك�، ابن عن هذا أهاب (انا: البخاري قال ومائة)؛ عرشة ثمان

 أتقيه)]، فانحلت جميع اإلهكاالت؛ فإني التاريخ يف الحجاز أهل عن بك� ابن روى وما سابط)؛

 ً جرح النسائي، وتعنت أبي حاتم جاءت غ� مفرسة يف حق من ثبتت عدالته، واستقرت وثاقته : وثالثا

ً من مائتي حديث؛ فمثل هذا الجرح الرسل  واهتهرت، وقد عرفه البخاري وروى عنه يف الصحيح نحوا

يحرم قبوله، ويجب رده، وقد فعل ذلك، بحق، جمهور األئمة ضمناً، واإلمام الذهبي ترصيحاً، والحمد لله 

 رب العال�،

عد اختالاه، كما هو أسلفنا ذكره يف وأما سماعه من ابن لهيعة ففيه القديم أيام صحته، وفيه الحديث ب

ً  بمرص بك� بن يحيى لنا قرأ: باز ابن [وذكر: )3/371( السالك وتقريب الدارك ترتيب  يرويه كان كتابا

 من سمعته الكتاب هذا: اسمعوا(: للناس قال قراءته من فرغ فلما. حديثه من لهيعة ابن الله عبد عن

 عمر، بن يحيى: منهم جماعة، والغرب وأفريقية األندلس أهل من عنه روى. )اختلط بعدما لهمعة ابن

باز]، وهذا يدل عىل صدقه وأمانته حيث رصح بأن ذلك الكتاب إنما  بن وإبراهيم محمد، بن وفرات

 سمعه بعد االختالط.

  

 الرصي موالهم الخزومي بك� بن الله عبد بن [يحيى: فالخالصة أن عبارة التقريب ال بد من تعديلها إىل

 سبع وله وثالث� إحدى سنة مات العارشة كبار من ،اللمث من أثبت الناس يف ثقة، جده إىل ينسب وقد

 ق)]  م (خ وسبعون
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 ً ، موالهم، اْألَُمِويُّ  يَِزيدَ  بْنِ  َمْسَلَمةَ  بْنُ  اْلَمِلكِ  أبو َمْرَواُن َعبْدُ : وهوعبد اللك بن مسلمة، : وثانما  اْلُقَرِ ُّ

يٌّ   : الِْرصِ

ً فقد جاء الترصيح بذلك يف  [عبد اللك بن : )3/481التدوين يف أخبار قزوين (الظاهر أنه كان مقرئا

)، ويقويه َعبِْد اللَِّه بِْن ُعْقبََة هو َعبِْد اللَِّه بِْن ُعْقبََة بن لهيعة(َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعْقبََة]،  القرئمسلمة 

 : ، قارئ الدينة الشه�يٍْم اْلَقاِرئُ نَاِفُع بُْن أَِبي نُعَ روايته عن 

ثَنَا َعبُْد اللَِّه (يعني: )4/256جاء يف ابقات الحدث� بأصبهان والواردين عليها (حيث  * َعبُْد اللَِّه : [َحدَّ

اِج بِْن يُوُسَف؛ وقال فيه ِد ْبِن اْلَحجَّ ، ِثَقٌة)، قالَمْقبُوُل اْلَقْوِل، َكتََب َحِديثًا َكِثً�ا : بُْن ُمَحمَّ اِم َوِمْرصَ : ِبالشَّ

، قال: حدثنا ِمْقَداُم بُْن َداُود، قال نَاِفُع بُْن أَِبي نَُعمٍْم حدثنا : حدثنا َعبُْد اْلَمِلِك بُْن َمْسَلَمَة ْبِن يَِزيَد اْلُقَرِ ُّ

إِذَا َكاَن ثَالثٌَة ِيف َسَفٍر، «: َقالَ  سلم،، صىل الله عليه و ، َعْن نَاِفٍع، َعِن ابِْن ُعَمَر، َعْن َرُسوِل اللَّهِ اْلَقاِرئُ 

ُهْم أََحُدُهمْ   »]َفْليَُؤمَّ

 : ونحن نسوق أو ً ما وصلنا عن الرج  من النقول، ثم نأتي، بتوفمق الله، بالبقول الراجح فمه

 

 الرحمن عبد عن روى الرصي مسلمة بن اللك [عبد: )371/1735/ص5ج( والتعديل الجرحجاء يف  *

 الرحمن وعبد الله وعبد لهيعة وابن يحيى أبى بن محمد بن وسحبل محمد بن والنكدر الوال أبى بن

 الرحمن عبد حدثنا الرصي. الحكم عبد بن الله عبد بن الرحمن وعبد أبى عنه روى اسلم بن زيد ابنى

 الكرم يف بحديث حدثني ؛بقوي لمس الحديث مضطرب وهو عنه كتبت(: فقال عنه أبى سألت قال

 سألت قال الرحمن عبد حدثنا موضوع. بحديث السالم عليه جربائيل عن ، صىل الله عليه وسلم،النبي عن

 مرصي] هو الحديث منكر هو بالقوي ليس فقال عنه زرعة أبا

 

 يف وجهوده الرازي زرعة أبو - الربذعي أسئلة عىل أجوبته يف الرازي زرعة ألبي الضعفاءوجاء يف  *

 منكر هو بالقوي، (ليس: عنه قال الرصي، مسلمة بن اللك [عبد: )3/816/145( النبوية السنة

 الحديث)]

 

 بْنِ  اللك عبد رواه حديٍث  َعنْ  أَِبي [وسألتُ : )6/312/2554( حاتم أبي البن الحديث عللوجاء يف  *

د عن الُنَكِدر، بن بَْكرِ  أَِبي بْنِ  إِبَْراِهيمَ  الِْرصي َعنْ  َمْرَوانَ  أَبُو َمْسَلمة ه محمَّ  بن َجاِبرٍ  َعنْ  الُنَكِدر، بْنِ  عمِّ

يلُ  َقالَ : قال، صىل الله عليه وسلم، النبيِّ  عن الله، عبد  ِلنَْفِيس، اْرتََضيْتُهُ  ِدينٌ  َهذَا: وَجلَّ  َعزَّ  اللهُ  َقالَ : ِجْربِ

َخاءُ  إِالَّ  يُْصِلَحهُ  وَلنْ   عبد حدَّثني: يقول أَِبي َصِحبْتُُموُه)؟. فسمعتُ  َما ِبِهَما َفأَْكِرُموهُ  الُخلُِق؛ وُحْسنُ  السَّ

 اْلَحِديِث] ُمضَطربُ : ُهوَ  اللك وعبد موضوٌع، حديثٌ  َوُهوَ  اْلَحِديِث، ِبَهذَا َمْسَلمة بْنُ  اللك
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 اْلَمِدينَة أه  َعن يروي هيخ مسلمة بن لكال [عبد: )134/733/ص2ج( وجاء يف الجروح� *

 َقالَ  اْلُمنَْكدر بن بكر أبي بن إِبَْراِهيم َعن روى الّسنَن ِبعلم َعنى من عىل تخفى َال  الَِّتي اْلَكِثَ�ة اْلَمنَاِك�

د عمي َسِمعت ، صىل الله عليه اللَّهِ  َرُسولُ  َسِمْعتُ  يَُقولُ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنَ  َجابر َسِمعت يَُقول اْلُمنَْكدر بن ُمَحمَّ

يل َقالَ  يَُقول وسلم،  السخاء إِالَّ  يصلحه َولم لنَْفيس أرتضيه الدَّين َهذَا إِن َوتََعاَىل  تبَارك الله َقالَ  ِجْربِ

 َقالَ  مسلمة بن اْلملك عبد َحدثنَا َقالَ  ُقتَيْبَة بن أخربناه صحبتموه)؛ َما َعَليِْهَما فأكرموا اْلخلق َوحسن

 اْلُمنَْكدر] بن بكر أبي بن إِبَْراِهيم َحدثنَا

 

 موىل وهو: قال .الحديث ُمنَْكر: يونس ابن [وقال: ])16/271( تدمري [ت اإلسالم تاريخوجاء يف  *

 ذي يف ومات ومائة، أربع� سنة ُوِلدَ  مالك، أصحاب من فقيًها وكان مروان، بن العزيز عبد بن َجْزء

 ومائت�] وعرشين أربعٍ  سنة الحجة

 

 يونس بن قال لهيعة وابن الليث عن مسلمة بن اللك [عبد: )68/205/ص4ج( اليزان وجاء يف لسان *

  الدينة] أهل عن الكث�ة الناك� يروي حبان بن وقال الحديث منكر

 

 مرص أهل من (كذا!!) الفهمي مسلمة بن اْلملك [عبد: )387/14018/ص8ج( الثقاتجاء يف لكن و  *

 ُسَليَْمان] بن الّربيع َعنهُ  روى والرصي� ِبَالل بن ُسَليَْمان َعن يروي

 مرص] سكن. الحجازي القر  مسلمة بن اللك [عبد: )107/496ص: ( العطار للرهيد مالك عن الرواة

 

 اللك (عبد: مسلمة بن اللك [عبد: )405ص: ( العلمية وآثاره الدارقطني الحسن أبو اإلماموجاء يف  *

 ثقة)] وهو الرحمن، عبد بن مغ�ة عن غريب وهذا بمرص، كان هذا

 

: )أمية بني موىل يزيد بن مسلمة بن اللك عبد[(: )3/372( السالك وتقريب الدارك ترتيبوجاء يف  *

ً  وكان: الكندي عمر أبو قال. مروان أبا يكنى وبية،ل من أصله  أربع� سنة مولده. مالك أصحاب من فقيها

ً يف الكالم عن يحيى بن ]؛ ولم يقل غ� هذا، مع أنه اول ومائت� وعرشين أربع سنة وتويف. ومائة جدا

 عبد الله بن بك�؛

 

 يزيد بن مسلمة بن اللك [عبد: )1/326/884( الرصي يونس ابن تاريخيف  ت قصص مهمةوجاء *

 كان: يقال. مروان بن العزيز عبد بن جزىّ  موىل يزيد جده .مروان أبا يكنى: )الرصي موالهم( الّلوبىّ 

 لهيعة، وابن مالك، عن يروى. وسالمة غفلة فيه وكانت مالك، أصحاب من فقيها وكان، لوبية من أصله

 يقرأ: مالك فقال، »مالك كاتب« حبيب - يوما - علينا أبطأ: بك� بن يحيى قال .الحديث منكر. والليث

 ذلك فعل( ههاب: ههاب، قال ابن باسم مرّ  فكلما يقرأ، فجعل. اقرأ: مسلمة بن اللك لعبد فقلنا بعضكم،
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: بك� ابن وقال. بيشء يحدثنا أال همّ  حتى عليه، يردّ  ما كثرة من هديدا ضجرا مالك ضجر حتى)، مرارا

 سمعنا ما بعض فيها فكتبنا ألواحه، أخذنا انرصفنا، فإذا اللك، عبد معنا يحرض لم فربما مالك، عند كنا

. منه ضحكنا منها، فرغ إذا حتى مالك، حدثنا: ويقول فيقرؤها ألواحك، اقرأ: له فنقول يسمعه، لم مما

 فنعجب: قال. مالك من وسمعتها كتبتها، وأنا ألواحي، يه: فيقول لك، كتبنا: له نقول كنا: يحيى وقال

 .»مكسورا وفتى جزءا، إليه فقّربت«: فقال، »النّذور« يف مالك عىل لنا وقرأ .غفلته هدة من ونضحك منه،

. ومائت� وعرشين أربع سنة الحجة ذي يف توىف .الله عافاك. »مكسورا قثّاء جرو«: وقال مالك، فضحك

 ومائة] أربع� سنة مولده كان: ويقال

 

 [َقالَ : ])8/474( الحديث [ط النبالء أعالم س�يف بعض ما سلف عند ابن يونس باختصار وجاء  *

َ : بَُكْ�ٍ  بنُ  يَْحيَى ْ : َماِلكٌ  َفَقالَ  َحِبيْبٌ  أَبَطأ َ  بَْعُضُكم ِليَْقَرأ ا َمْسَلَمةَ  بنُ  اَلِلكِ  َعبْدُ  َفَقَرأ : َقالَ  ِهَهاٍب  ِبابْنِ  َمرَّ  َفَلمَّ

ً  ذَِلكَ  َفَعلَ  ِهَهابٌ   َكتَبْتُهُ  أَنَا: َفيَُقْولُ  َماِلكٍ  ِمنْ  يَْسَمعُ  َما أَلَواِحهِ  ِيف  َفيَْكتُبُ  يَِغيْبُ  َوَكانَ  َماِلٌك، َوَضِجرَ  مَرارا

ِلِه، ِمنْ  َفيَعَجبُ  َ َوقَ  تََغفُّ بْتُ : َقالَ  النُّذُورِ  ِيف  َماِلكٍ  َعَىل  لَنَا َرأ ً " إَِليْهِ  َفَقرَّ ً  َوَفتَىً  ُجْزءا  َماِلكٌ  َفَضِحكَ ". َمكُسْورا

ً  ِقثَّاءٍ  ِجْروَ ": َوَقالَ  ثَنَا يُْونَُس  ابْنُ : َرَواَها اللهُ  َعاَفاكَ " َمْكُسورا اِب  َعبْدُ  َحدَّ ثَنَا َسْعدٍ  بنُ  الَوهَّ  بنُ  َعْمُرو َحدَّ

حِ  بنِ  أَْحَمدَ  ْ ثَنَا الرسَّ  ُكلََّها] َفذََكَرَها بَُكْ�ٍ  ابْنُ  َحدَّ

 : يتب�وتأمل النقول آنفة الذكر 

أن ابن حبان ذكره يف الثقات من الرواة عن سليمان بن بالل، والرصي�. ولعل ابن حبان كان يظنه : أو ً 

)، الرصي)، أو (القرئحديثه تصفه بـ( رجالً آخر، ولعل األجزاء أو النسخ التي وقعت البن حبان من

 بن الّربيع). وهو رجلنا بدون هك. ولم يقع يل  ء من حديثه من رواية الفهميوتصحفت هذه إىل (

، صاحب الشافعي، وكل ما وقع يل من حديثه عن سليمان بن بالل صحاح، ال غبار عليها، وكلها ُسَليَْمان

 قد توبع عليها؛

 ً الوضوعات) : ها يحيى بن عبد الله بن بك� تب� من أين جاءت الناك� (وربماالقصص التي روا: ثانما

فال يستبعد إذا ابتيل بصحبة : يف حديثه؛ فهو صدوق يف نفسه، إال أنه سليم الصدر إىل درجة الغفلة

فليس كل الرفاق يف أمانة ودين : هيطان خبيث، ووثق فيه، أن يكتب يف ألواحه، ويدخل عليه األباايل

 حيى بن عبد الله بن بك�؛ي

 ُ ما ذكر من الخطأ والتصحيف يف القراءة، وهو قليل جداً ينبغي أن ال يرض، وال يكاد ينجو من مثله : ثالثا

أحد؛ ال سيما عند من نشأ عىل قراءة القرآن كصاحبنا هذا، ألن الصاحف آنذاك كانت قد قاربت الكمال يف 

دمن قراءتها، فال بد أن التقييد والنقط والتشكيل، وتكتب بأحسن الخطوط وأوضحها، فمن نشأ عليها، وأ

 يتعثر قليالً أو كث�اً يف قراءة ما لم يكمل تشكيله ونقطه؛ 

 ً هـ، ومرض بعدها ابن  171كتب ابن لهيعة سنة  أنه كان فوق الثالث� من عمره عندما احاقت: رابعا

، ألن لهيعة وضعف، فال ينبغي أن يكون ثمة هك يف أنه سمع منه أيام قوته، وكذلك من الليث بن سعد

هذين كانا هما أئمة أهل مرص والقدم� من مشيختها، فال يتصور أن يبدأ بغ�هما، ثم من عامة هيوخه 
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الرصي�. ثم رحل إىل الدينة النبوية الرشيفة فأدرك مالكاً، واول اإلقامة هناك، وأكثر عن هيوخها حنى 

ً أو مدنياً، وليس ذلك بصحيح ً عن جد، من أصل ليبّي فهو مرص : ظنه بعض الصنف� حجازيا ي أبا

 ،لوبيا!): (وكانت ليبيا تلفظ آنذاك

 

، موالهم، اْألَُمِويُّ  يَِزيدَ  بْنِ  َمْسَلَمةَ  بْنُ  اْلَمِلكِ  أبو َمْرَواُن َعبْدُ : ونقول، لذلك نستخ� الله يٌّ  اْلُقَرِ ُّ ، الِْرصِ

وهو من أهل ؛ وسلممان بن بالللمس به بأس،   سمما يف حديثمه عن الرصي�، القرئ الفقيه، 

وكانت فيه سالمة وغفلة، فأدخلت عليه مناك� يف حديثه عن  السماع الصحيح القديم من ابن لهيعة؛

 ؛ والله أعلم وأحكم. مالك كاتبرزيق  بن حبيب ، لعلها من أفاعيل الخبيثالدني� غ� سليمان بن بالل

  

 

 
  لندنحرر يف الثاني، اسصدار 

 هـ،  1435ذي القعدة الحرام  الثالث من ،السبتوروجع يوم 
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