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 جزء حديث َيْظَهُر ِفي ُأمَِّتي ِفي آِخِر الزََّماِن  
 َقْوٌم ُيَسمَّْوَن الرَّاِفَضَة 

 جمع ودراسة 
 بن رافع الشمراني  أحمد بن جابر

قسم الدراسات االسالمية ، كلية التربية والدراسات االسالمية بجامعة تبوك، 
 السعودية.

 A-alshamrani@ut.edu.saالبريد اإللكتروني:
 ملخص البحث

تعرض هذا البحثث لحثحة الحكثم الثذخ يمخثذ مثن منيثوع حثديث علثي بثن أبثي 
على فرقة الرافضة، استنادا على حكم حديثه من حيثث القبثوو والثرد،  يالب 

ِتثي ِفثي آِخثِر  قاو رسوو اهلل  فقد قاو علي بن أبي يالب  : "َيْظَهثُر ِفثي ُأمَّ
ْسثثاَلَم"الزََّمثثاِن َقثثْوٌم ُيَسثث ، فقثثد جمعثثت يثثرع الحثثديث مَّْوَن الرَّاِفَضثثَة، َيْرُفُضثثوَن اإلِْ

المتحلة في المبحث األوو، والمرسلة، والمعلقة، والموقوفة في المبحث الثاني،  
وشواهد الحديث في المبحث الثالث، وقمت بدراستها، مع الحكم على كو يريع 

ع معلقة، ويريثع مرسثلة، أذكرها، فكان عدد اليرع المتحلة ستة يرع، ويري
وروخ الحثثديث مثثن يثثريقين موقثثوفين، ثثثم بينثثت ةن للحثثديث سثثتة شثثواهد، مثثن 
حديث: الحسن بن علي، وعبداهلل بن عباس، وفايمة الزهراء، وأم سلمة، وعبد 

، وقد بينت األلفاظ المختلفة التي ورد بها كثو اهلل بن عمر، ومعاذ بن جبو، 
لحكثثم العثثام علثثى الحثثديث مثثن جميثثع تلثثك يريثثع، ثثثم بينثثت فثثي نهايثثة البحثثث ا

اليثثرع والشثثواهد السثثالفة، وخلحثثت ةلثثى أن الحثثديث ال يحثث  مثثن تلثثك اليثثرع 
 والشواهد كلها، وأنها ال تخلوا من علو بينتها في موضعها.

 الكلمات المفتاحية: الرافضة، الفرع، علي بن أبي يالب، نبز. 
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Search Summary 

This research was exposed to the validity of the ruling that 

takes from the hadith of Ali ibn Abi Talib on the band of the 

rejectionists, based on the ruling of his hadith in terms of 

acceptance and reply, said Ali bin Abi Talib said the 

Messenger of God: "He shows up in my mother in another 

The time is called the "the lord," they want todeliver. In the 

first, sent, suspended, suspended, suspended in the second 

thesis, and the evidence of hadith in the third thesis, and I 

studied it, with the judgment on each way I mention, the 

number of roads connected was six roads, a road suspended, a 

road sent, and the modern roy From two suspended roads, 

then i showed that the hadith has six witnesses, from hadith: 

Hassan bin Ali, Abdullah bin Abbas, Fatima al-Zahra, Um 

Salma, Abdullah bin Omar and Moaz bin Jabal, and i have 

indicated the different words that each road is said, and then 

it is shown at the endThe general judgment on hadith from all 

these methods and previous evidence sought to conclude that 

the hadith is not true of all those methods and evidence, and 

that they do not give up the ills they have shown in their place. 

Keywords: Rejectionist, Difference, Ali Bin Abi Talib, Nabz. 
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ةن الحمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ بثه مثن شثرور أنفسثنا، مثن يهثد اهلل فثال 
مضو له، ومن يضلو فال هادخ له، وأشهد أن ال ةله ةال اهلل، وأشهد أن محمثدا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ  عبده ورسوله،

ٿ چ (1)چڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ  ٺ         ٺ

ۀ ہ ہ چ (2) چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ 

ڭ ۇ ۇ ۆ   ڭڭ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ

 .(3)چۆ ۈ  ۈ ٴۇۋ
 أما بعد،

تبنثى العقادثثد واألحكثثام علثثى نحثثوص الكتثثاب والسثثنة، فنحثثوص الكتثثاب قيعيثثة 
؛ ثبوتهثاالداللة؛ لححة ورودها، وأما نحثوص السثنة فنحتثان أن نسثتوثع مثن 

هثثا العقادثثد، واألحكثثام، وقثثد وقفثثت علثثى حثثديث فثثي شثثمن يادفثثة حتثثى نبنثثي علي
يبثثين موقثثم المسثثلم مثثنهم، ومثثد  انتسثثابهم لعسثثالم، فعزمثثت علثثى  ،الرافضثثة

 في هذا الجزء المختحر. الوقوم على حاو الحديث من حيث القبوو والرد
 أهمية الموضوع:

ن توجثد موضوع الرافضة قديم متجدد، وشثرهم ظثاهر علثى المسثلمين، فينبغثي أ
جثزء تهتم بإظهار حقيقة الرافضة من جوانب عدة، وهذا البحث  ،دراسات عديدة

الثثذخ ذكثثر الرافضثثة بهثثذا المسثثمى، وذكثثر  فثثي حثثديث علثثي بثثن أبثثي يالثثب 
 الحكم الشرعي في انتسابهم لعسالم. 

                                 
 (.1( النساء: آية )1)
 (.102( آو عمران: آية )2)
 (.11( األحزاب: آية )3)
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 سبب اختيار الموضوع:
سثثس ؤ ت ، فهثثيالفثثرعبعثثض فثثي شثثمن تتحثثدث جثثد بعثثض نحثثوص األحاديثثث ن

مة جدا، ويبنى عليها التعامو مع تلك الفرقثة، فمثن المهثم التمكثد مثن لقاعدة ها
حثثحة النحثثوص قبثثو العمثثو بهثثا؛ حتثثى ال نقثثع فثثي الخيثثم بقحثثد سثثلوك يريثثع 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ   الخيثثر، واهلل عثثز وجثثو قثثثد أمرنثثا بالعثثدو فقثثاو تعثثثالى:

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ٹ ٹ چ ، و(1)چڤ  ڤ  ڦڦ  

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ    ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

 .(2)چۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
علثي بثن أبثي يثرو  عثن وهو حديث  ،وقد وقفت على حديث من هذه األحاديث

ِتثثي ِفثثي آِخثثِر الزََّمثثاِن َقثثْوٌم قثثاو رسثثوو اهلل  :قثثاو ،يالثثب  : "َيْظَهثثُر ِفثثي ُأمَّ
ْساَلَم"، فعزمت  علثى الوقثوم علثى يثرع الحثديث ُيَسمَّْوَن الرَّاِفَضَة، َيْرُفُضوَن اإلِْ

 علثثى، ثثثم متابعاتثثه، ثثثم شثثواهده، ثثثم الخثثرون بحكثثم نهثثادي بملفاظثثه المختلفثثة
 الحديث من حيث القبوو والرد.

 خية البحث:
كمثا جعلت البحثث فثي مقدمثة، وتمهيثد، وثالثثة مباحثث، وخاتمثة، ثثم فهثارس، 

 يلي: 
حثث، ومنهجثه، ثثم المقدمة وفيها: أهمية الموضثوع، وسثبب اختيثاره، وخيثة الب

 الدراسات السابقة.
 التمهيد وفيه: تعريم الرافضة، وفرقة الرافضة. 

 المبحث األوو: اليرع المتحلة لحديث علي بن أبي يالب رضي اهلل عنه

                                 
 (.152( سورة األنعام: آية )1)
 (.8( سورة الماددة: آية )2)
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 يحيى بن المتوكو. :اليريع األوو: يريع أبي عقيو
 الحكم على اليريع. 

 ،علثي بثن أبثي يالثباليريع الثانية: يريع ابراهيم بن الحسن بن الحسثن بثن 
 عن علي بن أبي يالب، رضي اهلل عنه. ،عن أبيه

 الحكم على اليريع.
اليريع الثالثة: يريع ةبراهيم بن الحسن بن الحسن، عن علي بن أبثي يالثب، 

 رضي اهلل عنه.
 الحكم على اليريع.

، وتتفثرع اليريع الرابعة: يريع أبي جنثاب الكلبثي، عثن أبثي سثليمان الهمثداني
 :يرع عنها أربع

رضثثثي اهلل عنثثثه،  ،: يريثثثع أبثثي جنثثثاب، عثثن أبثثثي سثثليمان، عثثثن علثثيىاألولثث
 مباشرة.
رضثي اهلل  ،: يريع أبثي جنثاب، عثن أبثي سثليمان، عثن أبيثه، عثن علثيةالثاني
 عنه
رضثي اهلل  ،: يريع أبي جناب، عثن أبثي سثليمان، عثن عمثه، عثن علثيةالثالث
 عنه.
 ،و مثن قومثه، عثن علثي: يريع أبي جنثاب، عثن أبثي سثليمان، عثن رجثةالرابع
 

 .الحكم على اليريع
اليريع الخامسثة: يريثع أبثي عبثد الثرحمن السثلمي عثن علثي بثن أبثي يالثب، 

 رضي اهلل عنه.
 الحكم على اليريع.

رضثي اهلل  ،اليريع السادسثة: يريثع عثامر الشثعبي، عثن علثي بثن أبثي يالثب
 عنه.
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 .الحكم على اليريع
 المبحث الثاني:

رضثي  ،علقة، والموقوفة، عن علي بثن أبثي يالثباليرع المرسلة، والم 
 اهلل عنه.

 رضي اهلل عنه. ،عن علي بن أبي يالب ،القسم األوو: اليريع المرسلة
 الحكم على اليريع.

 رضي اهلل عنه. ،عن علي بن أبي يالب ،القسم الثاني: اليريع المعلقة
 الحكم على اليريع.

 ي يالب، رضي اهلل عنه.القسم الثالث: اليرع الموقوفة، عن علي بن أب
 اليريع األولى.
 اليريع الثانية.

 الحكم على اليريقين.
 المبحث الثالث: 

 شواهد حديث علي بن أبي يالب، رضي اهلل عنه.  
 ، مرفوعا.ماالشاهد األوو: حديث الحسن بن علي، رضي اهلل عنه

 الحكم على الحديث.
 مرفوعا. ث عنهمارضي اهلل  ث الشاهد الثاني: حديث عبد اهلل بن عباس

 الحكم على الحديث.
، رضثثي اهلل عنهثثا، مرفوعثثا، ولثثه الشثثاهد الثالثثث: حثثديث فايمثثة بنثثت محمثثد

 يرع: 
 ث رضثثي اهلل عنهثثا ث  يريثثع زينثثب بنثثت علثثي، عثثن فايمثثة بنثثت محمثثد    

 مرفوعا.
 الحكم على اليريع.
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 مرفوعا. ث رضي اهلل عنهما ث  يريع أم سلمة، عن فايمة بنت محمد 
 كم على اليريع.الح

 مرفوعا. ث رضي اهلل عنهما ث  يريع فايمة الحغر ، عن فايمة بنت محمد 
 الحكم على اليريع.

ث رضثي اهلل عنهمثا ث  يريثع فايمثة بنثت الحسثين، عثن فايمثة بنثت محمثد 
 مرفوعا.

 الحكم على اليريع.
 الشاهد الرابع: حديث أم سلمة رضي اهلل عنها، وله عنها يرع: 

 اء بنت عميس، عن أم سلمة، رضي اهلل عنهما.يريع أسم  
 الحكم على اليريع.  
 ا.ميريع فايمة بنت علي، عن أم سلمة، رضي اهلل عنه  
 الحكم على اليريع.  

 يريع أبي سعيد الخدرخ، عن أم سلمة، رضي اهلل عنهما.
 الحكم على اليريع.  

 الشاهد الخامس: حديث عبد اهلل بن عمر، رضي اهلل عنهما.
 حكم على الحديث.ال

 حديث معاذ بن جبو، رضي اهلل عنه. الشاهد السادس:
 الحكم على الحديث.

 خالحة الحكم على الحديث.
 التي ظهرت لي من خالو البحث. ،ثم الخاتمة: وفيها أهم النتادج، والتوحيات

ثم الفهارس: فهرس اآليات، وفهرس األحاديث واآلثار، وفهرس األعثالم، وثبثت 
 راجع، ثم فهرس الموضوعات.المحادر والم
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 منهج البحث:
 أعزو اآليات بذكر اسم السورة ورقم اآلية.  -1
أخرن األحاديث من محادرها، فإذا كان في الححيحين، أو أحدهما،  -2

ال خرجته من  اكتفيت بعزوه ةليهما، أو ةلى أحدهما؛ إلثبات الححة، وا 
م، أو محادره حتى أحو ةلى ةثبات ححته، أو ضعفه بمقواو أهو العل

 حسب ما يظهر لي من أحوو الحنعة الحديثية.
 أخرن الموقوفات، واآلثار ةن وجدت، مع الحكم عليها. -3
 أحكم على الرجاو المذكورين في البحث، وذلك على النحو اآلتي:  -4

 ةن كان الراوخ ثقة، ال خالم فيه، ال أتكلم عليه. -
هو  ةن كان الراوخ ممن ُتُكِلم في عدالته، أو َنَقص ضبيه، ومن -

دونهم، مثو: الحدوع، ومن هو دونه، وكان عليه مدار الحديث، 
أو على من هو فوقه، فاحتجت الكالم عليه، أرجع لكتب الرجاو، 

 وأدرس حاله، وأنقو من كالم األدمة ما يترج  عندخ في حاله.
ةن كان الراوخ من المدلسين، أو المختليين، أو ممن رمي  -

مختحة بهذا الشمن، وأثبت باإلرساو، ونحوهم، رجعت للكتب ال
 منها ما يبين حاو الراوخ.

ةذا ذكر الراوخ وقد سبع الكالم عليه؛ فإن كان قريبا، قلت سلم  -
ال أحلت على رقم الحفحة.  قريبا، وا 

 عند تخريج الحديث ال يخلو الحديث من حالين: -5
أن يكون له يرع عديدة فمنظر لمدار اإلسناد فما فوقه، _كما  -

ممن اعتنى بالتخريج _ثم أتكلم على الرجاو هو منهج المحدثين 
الذين يدور عليهم اإلسناد، مبينا حالهم وحاو السند، فإن كان 
مدار اإلسناد فما فوقه معلوال، بينت العلة، ثم بحثت له عن 
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المتابعات، والشواهد ما استيعت مع نقو ما وقفت عليه من كالم 
ن كان مدار اإلسناد ث فما فوقه ث سليما وال علة فيه،  أهو العلم، وا 

نزلت في النظر في اإلسناد لمن هو دون مدار اإلسناد ةلى 
 مخرجه، حتى يثبت قبوو اإلسناد أو رده.

أن يكون له يريع واحدة فمنظر في كامو اإلسناد مبينا ما فيه،  -
 حتى يثبت قبوله أو رده.

أذكر االختالم في ألفاظ الروايات عند التخريج، عند ذكر يرع  -6
 الحديث.

أبين ما يحتان ةلى بيان أثناء البحث؛ ةذا اقتضت الحاجة العلمية  -1
 ذلك.

 الدراسات السابقة:
ال أعلم دراسات سابقة مجموعة في كتاب، أو بحث، تتكلم عن هذا 

الحديث، والذخ وقفت عليه كالم لبعض المحققين المخرجين 
، وهو عبارة عن كالم عن (2)، ويلبة العلم(1)لألحاديث من: العلماء

 بعض أجراء من يرع الحديث.
 

                                 
( مثثثو كثثالم الشثثيا األلبثثاني عثثن بعثثض يثثرع حثثديث: علثثي، وابثثن عبثثاس، وفايمثثة، وأم 1)

 (.6541(، و)6261(، و)5550سلمة، في السلسلة الضعيفة، برقم )
علثى ( كالم أبي عمر نادر بن وهبي بن محثيفى النثايور القنبثرخ، وذلثك فثي بحثث نشثر 2)

 الشبكة العنكبوتية في موقع ملتقى أهو الحديث وهو مختحر في سبع حفحات.
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 تعريم الرافضة:

 الرََّفُض في اللغة: التَّْرُك، والتخلي عن الشيء.
قثثثثاو الخليثثثثو: الثثثثرَّفُض: َتْرُكثثثثَك الشثثثثيَء، والثثثثرََّفُض: الشثثثثيء الُمَتحثثثثر ك 
واِفُض: ُجْنثثٌد َتَركثثوا قادثثدهم وانَحثثَرفوا، ُكثثو   ، والثثرَّ َع، ويجمثثع علثثى أرفثثاضو الُمَتَفثثر 

واِفَض، والن سثبة يادفةو  منها راِفضة، وهم قوم أيضًا لهم رَْأٌخ وِجداو، ُيَسمَّْوَن الرَّ
 .(1)ِةليهم رافِضي  

ثاُد َأْحثٌو َواِحثٌد، َوُهثَو التَّثْرُك،  وقاو ابن فارس: )َرَفَض( الرَّاُء َواْلَفثاُء َوالضَّ
 .(2)َذا ُهَو اأْلَْحُو، ُثمَّ ُيْشَتع  ِمْنهُ ُثمَّ ُيْشَتع  ِمْنُه، ُيَقاُو َرَفْضُت الشَّْيَء: َتَرْكُتُه، هَ 

 في االحيالح:
الرافضة لقب ييلثع علثى: "قثوم مثن الشثيعة، سثموا بثذلك؛ ألنهثم تركثوا 
زيد بن علي"، ذكر عمر بن شبة، عن األحثمعي أنثه قثاو: سثموا رافضثة ألنهثم 
، كثثانوا بثثايعوا زيثثد بثثن علثثي؛ ثثثم قثثالوا لثثه: ابثثرأ مثثن الشثثيخين نقاتثثو معثثك، فثثمبى

ثثثوا عنثثثه، فسثثثموا  وقثثثاو: كانثثثا وزيثثثرخ جثثثدخ، فثثثال أبثثثرأ منهمثثثا، فرفضثثثوه، وارفض 
 .(3)رافضة"

 فرقة الرافضة:
ذهب جمع من العلماء ةلى ةيثالع اسثم الرافضثة علثى االثنثي عشثرية، 

، وذكثر أبثو الحسثن األشثعرخ (5)، وابن حزم في الفحو(4)كاألشعرخ في المقاالت

                                 
 (.25/ 1( العين، )1)
 (.422/ 2( مقاييس اللغة، )2)
 (.13/ 12( تهذيب اللغة، )3)
 (.16( انظر مقاالت اإلسالميين، )ص 4)
 (.4/16( الفحو، )5)
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نمثثا سثثموا رافضثثة؛ أن سثثبب التسثثمية مثثوقفهم مثثن خالفثثة الشثث يخين، قثثاو: "وا 
، فنقو السبب االعتقادخ، ونقثو شثيا اإلسثالم (1)لرفضهم ةمامة أبي بكر وعمر"

ابثثثن تيميثثثة الحثثثدث التثثثاريخي لتسثثثميتهم، وعقثثثب علثثثى قثثثوو األشثثثعرخ بقولثثثه: 
الححي  أنهم سموا رافضة؛ لما رفضوا زيد بثن علثي بثن الحسثين بثن علثي بثن 

، وهثثذا الثثرأخ البثثن (2)ام هشثثام بثثن عبثثد الملثثك"أبثثي يالثثب لمثثا خثثرن بالكوفثثة، أيثث
تيميثثة يعثثود لثثرأخ األشثثعرخ؛ ألنهثثم مثثا رفضثثوا زيثثدًا ةال لمثثا أظهثثر مقالتثثه فثثي 
الشثثيخين، ومذهبثثه فثثي خالفتهمثثا، حيثثث وجثثد المعتقثثد عثثن الشثثيعة قبثثو حادثثثة 
زيد، ولكن لم يلحقهثم التسثمية بالرافضثة، ولثم يوجثد ةال بعثدما أعلنثوا مفثارقتهم 

يه عن الشيخين؛ وتسمية زيد لهم بالرافضة، هذا وهناك أقواو أخر  لزيد؛ ل ترض 
، علثى أن هنثاك مثن أحثحاب الفثرع مثن أيلثع (3)في سبب تسثميتهم بالرافضثة

اسثثم الرافضثثة علثثى عمثثوم فثثرع الشثثيعة، والرافضثثة تعتثثرم بهثثذه التسثثمية، بثثو 
و أحثد تحس ن التسمية بهثا، وقثد أورد شثيخهم المجلسثي فثي كتابثه البحثار ث وهث

مراجعهم في الحديث ث أربعة أحاديث من أحاديثهم في مدح التسثمية بالرافضثة، 
 . (4)وكمنهم أرادوا تيييب نفوس أتباعهم؛ بتحسين هذا االسم لهم

 المبحث األوو: 
 اليرع المتحلة لحديث علي بن أبي يالب رضي اهلل عنه

 اليريع األوو: يريع أبي عقيو يحيى بن المتوكو

                                 
 (.1/155رستاني، )(، وانظر الملو والنحو، للشه16( مقاالت اإلسالميين، )ص 1)
 (.3/411( منهان السنة، )2)
( فقيو: سموا "رافضة"، لتركهم نحرة النفس الزكية، وقيو: لتثركهم محبثة الحثحابة، وقيثو: 3)

 (.1/101لرفضهم دين اإلسالم، انظر أحوو مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية، )
 رم.(، بتح1/101( أحوو مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية، )4)
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لعبثد اهلل بثن  (2)، والسثنة(1)ي مسند اإلمثام أحمثد  مثن زوادثد ابنثههذه اليريع ف
: "َيْظَهُر ِفي ُأمَِّتي ِفثي آِخثِر الزََّمثاِن َقثْوٌم ُيَسثمَّْوَن أحمد، بلفظ: قاو رسوو اهلل 

ْسثثاَلَم"، واآلجثثرخ فثثي الشثثريعة ، بلفثثظ "يظهثثر فثثي آخثثر (3)الرَّاِفَضثثَة، َيْرُفُضثثوَن اإلِْ
، وأبثو الحسثن (4)رو الداني فثي السثنن الثواردة فثي الفثتنالزمان ...."، وأبو عم
، من يريع محمد بن سليمان لوين األسدخ، وعيم (5)الييورخ في الييوريات

عبداهلل بن أحمد عليه محمثد بثن جعفثر الوركثاني، وأخرجثه عبثد اهلل بثن أحمثد، 
، (1)، بلفثظ "يكثون فثي آخثر الزمثان"، وابثن أبثي عاحثم، فثي السثنة(6)في السثنة

فظ مختحر: "يكون قوم يسمون الرافضة، يرفضون اإلسالم"، من يريع يزيثد بل
من يريع مهران بن أبي عمر، بلفظ "يكون قوم في آخثر ( 8)بن هارون، والبزار

، من يريع ةسحاع بن المنذر، خمسثتهم (5)الزمان ..."، والخييب في الموض 
اء،  عثثن عثثن أبثثي عقيثثو: يحيثثى بثثن المتوكثثو، عثثن أبثثي ةسثثماعيو: كثيثثر النثثو 

ةبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي يالب، عن أبيه، عن جده، عن 
 ، مرفوعا.علي بن أبي يالب 

 
 

                                 
 (808( رقم )1)
 (.1265(، وبرقم )1268( برقم )2)
(3( )5/2518.) 
 (.218(، برقم )2/613( )4)
 (.363(، برقم )2/412( )5)
 (.1210( برقم )6)
 (.518( برقم )1)
 (.455( مسند البزار، برقم )8)
(5( )2/380.) 
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 تنبيه:
جثثاءت روايثثة عثثن أبثثي عقيثثو، عثثن كثيثثر النثثواء، عثثن ةبثثراهيم بثثن الحسثثن بثثن 

بن علي بن أبي يالب، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي اهلل عنثه،  الحسين
يع تسمية الحسن بن الحسين، أخ: أحثد أبنثاء الحسثين مرفوعا، فجاء في الير 

. 
، من يريع الحسين بن محمثد، بثنفس اللفثظ (1)أخرن هذه اليريع ابن األعرابي

السابع في رواية الحسن بن الحسن، ومثن يريثع يحيثى بثن يحيثى، وفثي آخثر 
الحديث قاو: "... ُبثرآء مثن اإلسثالم"، كالهمثا ث الحسثين بثن محمثد، ويحيثى بثن 

ث عن أبي عقيو: يحيى بن المتوكثو بثه. ثثم قثاو: قثاو أحثدهما: يرفضثون يحيى 
 .(2)اإلسالم: ال أدرخ: الحايغ أم السران

قلثثت: وهثثذا  لثثي، أو تحثثحيم ححثثو للروايثثة، وأحثثو الروايثثة هثثي كمثثا بينتهثثا 
سابقا عن أبي عقيو، عن كثير النواء، عن ةبراهيم بن الحسن بن الحسن، عن 

مرفوعثا؛ وذلثك ألنثه لثيس للحسثين  أبي يالب  أبيه، عن جده، عن علي بن
بن علي بن أبي يالب ولد يقاو له الحسن؛ فموالده هم: علي األكبر، وعبثداهلل، 

، وال عقب لهما، وجعفر، وال عقب له، وعلي األحثغر، (3)قتال مع أبيهما باليم
وله العقب مثن ولثد الحسثين فقثي، وكثان هثو الوحيثد الثذخ نجثا مثن مقتلثة أهثو 

                                 
 (.1546(، برقم )164/ 2( معجم ابن األعرابي، )1)
 (.1541م )( المحدر السابع، برق2)
: بثثالفت ، والفثثاء مشثثددة، وهثو فثثي اللغثثة: مثثا أشثرم مثثن أرض العثثرب علثثى ريثثم 3) ( اليَّثم 

العراع،  واليم: أرض من ضثاحية الكوفثة، فثي يريثع البريثة، فيهثا كثان مقتثو الحسثين بثن 
 (.36 -35/ 4علي، رضي اهلل عنه. معجم البلدان )
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بثثثاليم؛ ألنثثثه كثثثان مريضثثثا، وألمثثثر قضثثثاه اهلل، ومثثثن البنثثثات فايمثثثة، البيثثثت 
 .(1)وسكينة

 الحكم على اليريع:
 هذه اليريع ضعيفة؛ لألسباب التالية:

 حاو الرواة: -1
يحيى بن المتوكو المثدني أبثو عقيثو الضثرير، مثات سثنة سثبع وسثتين  - أ

ومادة، مجمثع علثى ضثعفه،  ورفثع مثن حالثه قلثيال أبثو زرعثة، فقثاو: 
، (3)، وقريثب منثه ابثن معثين، فقثاو: حثال ، لثيس بثالقو (2)نشيا لثي

، ونثزو (5)، ثم جرحه فقاو: لثيس حديثثه بشثيء(4)وقاو: ليس به بمس
، وابثن حبثان فقثاو: منكثر (6)به أحمثد بثن حنبثو، فقثاو: واهثي الحثديث

الحثثثثديث، ولخثثثثص حالثثثثه ابثثثثن عثثثثدخ، فقثثثثاو: عامثثثثة أحاديثثثثثه  يثثثثر 
، وابثن (8)عنثد جمثيعهم ضثعيم، وابن عبثد البثر فقثاو: هثو (1)محفوظة

                                 
(، وتثاريا اليبثرخ، 3/146ام، )(، وجمو من أنسثاب االشثر 55( أنظر نسب قريش، )ص1)
تعثثثاظ الحنفثثثاء بمخبثثثار األدمثثثة الفثثثايمين الخلفثثثاء، لتقثثثي الثثثدين المقريثثثزخ، 11/520) (، وا 
(1/13.) 
 (.5/150الجرح والتعديو، ) (2)
 (.1/61( تاريا ابن معين رواية ابن محرز، )3)
يثد، )ص (، وسثؤاالت ابثن الجن500(، بثرقم )232( تاريا ابن معين رواية الثدارمي، )ص4)

 (.880(، برقم )481
 (.3251(، برقم )4/85( تاريا ابن معين رواية الدورخ، )5)
 (.2108(، برقم )40/ 5( الكامو في ضعفاء الرجاو، )6)
 (.2108(، برقم )5/43( الكامو في ضعفاء الرجاو، )1)
 (.11/211( تهذيب التهذيب، )8)
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. قلت: هو ضعيم كما قالوا، ومثا تفثرد بثه فهثو (1)حجر فقاو: ضعيم
 منكر، ومدار هذه اليريع عليه.

كثيثثر بثثن ةسثثماعيو، ويقثثاو: ابثثن نثثافع النثثواء، أبثثو ةسثثماعيو  - ب
، أجمع النقثاد علثى تضثعيفه، وأحسثن (2)التيمي الكوفي، مولى بني تيم اهلل

، ولخثص حالثه الثذهبي (3)حمثه اهلل: ال بثمس بثهما قيو فيثه قثوو العجلثي ر 
، وقثثثاو ابثثثن حجثثثر: (4)فقثثثاو: شثثثيعي، جلثثثد، ضثثثعفوه، ومش ثثثاه ابثثثن حبثثثان

 .(5)ضعيم
ةبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي يالب، توفي بثالحبس،  - ت

بالهاشمية، في شهر ربيع األوو سنة خمس وأربعين ومادة، وهو ابن 
أبي حاتم، ولثم يثذكر فيثه جرحثا وال  ، ترجم له ابن(6)سبع وستين سنة

، وذكره الذهبي في المغني في (8)، وذكره ابن حبان في الثقات(1)تعديال

                                 
 (.1633( التقريب، برقم )1)
كثيثثر النثثواء هثثو: كثيثثر بثثن قارونثثد الثثذخ رو  عنثثه الفضثثيو بثثن  ( قثثاو أبثثو بكثثر الخييثثب:2)

سثثليمان النميثثرخ، وهثثو: كثيثثر أبثثو ةسثثماعيو الثثذخ رو  عنثثه أبثثو عقيثثو يحيثثى بثثن المتوكثثو. 
 (.2/332موض  أوهام الجمع والتفريع، )

 (. 1540(، برقم )224/ 2( الثقات للعجلي، )3)
(، بثثثثرقم 531/ 2الضثثثثعفاء، ) (، والمغنثثثثي فثثثثي4625(، بثثثثرقم )143/ 2( الكاشثثثثم، )4)
(5051.) 
 (.5605( التقريب، برقم )5)
 (.3033(، برقم )555/ 6(، تاريا بغداد، )113( مقاتو اليالبين، )ص6)
 (2/52( الجرح والتعديو، )1)
 (.6461(، برقم )6/3( )8)
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، وقاو ابن كثير: ليس بذاك المشثهور (1)الضعفاء، ولم ينح  بمسنده
 .(2)في حاله، ولم يرو له أحد من أححاب الكتب المعتمدة

يثع فثال تعثرم ةال تفرد كثير النواء، ويحيى بن المتوكثو بهثذه الير  -2
عنهما، ولكن وقفت على متابعة ألبثي عقيثو: يحيثى بثن المتوكثو، 
ولكثثن ال يفثثرح بهثثا؛ ألنهثثا مرسثثلة، وسثثيمتي بيانهثثا فثثي المبحثثث 
الثاني: الروايات المرسلة، والمعلقة، والموقوفة للحديث، وأما كثير 
النواء فقد تفرد به، ولم أقثم لثه علثى متثابع، ويتمكثد تفثرده بقثوو 

ي عنثثثدما أورد الحثثثديث مثثثن يريقثثثه: "كثيثثثر ضثثثعيم، تفثثثرد الثثثذهب
 . (3)به"

 آراء النقاد في اليريع: 
قاو البزار عن هذا الحديث بعد أن أورده من نفس اليريع، وبنفس اللفثظ: هثذا 

، وقثاو ابثن عثدخ: ال (4)الحديث ال نعلم له ةسنادا عثن الحسثن؛ ةال هثذا اإلسثناد
: (6)و ابثن الجثوزخ فثي العلثو المتناهيثة، وقثا(5)يرويه عن كثير  يثر أبثي عقيثو

 ؛ وأعله بيحيى بن المتوكو، وكثيثر النثواءهذا حديث ال يح  عن رسوو اهلل 

، وقاو الهيثمي عثن الحثديث: (1)، وتابعه على قوله هذا من المتمخرين األلباني

                                 
، (، وانظر لسثان الميثزان32(، برقم )1/68( التحفة اللييفة في تاريا المدينة الشريفة، )1)
 (، ولم أقم على ترجمته في المغني.101(، برقم )41/ 1)
 (.514/  8( البداية والنهاية، )2)
 (.1/348سير أعالم النبالء، ) (3)
 (455( مسند البزار، برقم )4)
 (.2108(، برقم )5/42( الكامو في ضعفاء الرجاو، )5)
 (.252(، برقم )1/163( )6)
(، بثرقم 2/414لميبثوع مثع السثنة ألبثي عاحثم، )( ظالو الجنة تخثريج أحاديثث السثنة، ا1)
(518.) 
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وقثثثاو الثثثذهبي بعثثثد أن أورد  ،(1)فيثثثه كثيثثثر بثثثن ةسثثثماعيو النثثثواء، وهثثثو ضثثثعيم
 .(2)ضعيم، تفرد به"الحديث: "كثير 

 اليريع الثانية: يريع ةبراهيم بن الحسن عن أبيه عن علي بن أبي يالب.
 لفظ هذه اليريع نفس لفظ اليريع السابقة.

، مثن يريثع (3)أخرن هذه اليريثع عبثد اهلل بثن أحمثد، فثي زوادثده علثى المسثند
، مثثن يريثثع لثثوين األسثثدخ، بلفثثظ: (4)محمثثد بثثن جعفثثر الوركثثاني، وابثثن عثثدخ

كون بعدخ قوم من أمتي تسمى الرافضة ..." الحديث، والخييب، في تلخيص "ي
، مثن (6)، من يريع بشر بثن آدم، والبيهقثي، فثي الثدالدو(5)المتشابه في الرسم

يريثثثثثع محمثثثثثد بثثثثثن الحثثثثثباح، بلفثثثثثظ: "يكثثثثثون فثثثثثي أمتثثثثثي قثثثثثوم فثثثثثي آخثثثثثر 
الزمثثان ...الحثثديث"، أربعثثتهم عثثن أبثثي عقيثثو: يحيثثى بثثن المتوكثثو، عثثن أبثثي 

يو: كثيثر النثواء، عثن ةبثراهيم بثن الحسثن بثن الحسثن بثن علثي بثن أبثي ةسثماع
 مرفوعا. يالب، عن أبيه، عن علي بن أبي يالب، 

 الحكم على اليريع:
الحكثثم علثثى هثثذه اليريثثع هثثو نفسثثه الحكثثم علثثى اليريثثع السثثابع؛ ألن اإلسثثناد 
واحد؛ ةال ما كثان مثن روايثة الحسثن بثن الحسثن بثن علثي بثن أبثي يالثب، عثن 

علي بن أبي يالب مباشرة، بدون واسية أبيثه الحسثن بثن علثي، كمثا فثي  جده
 اليريع التي سبقت.

                                 
 (.16435( مجمع الزوادد، برقم )1)
 (.1/348سير أعالم النبالء، ) (2)
(. قلثثت: لثثم أقثثم علثثى هثثذه اليريثثع فثثي 14154(، بثثرقم )340/ 11( ةتحثثام المهثثرة، )3)

 المسند.
 (.1602(، برقم )1/203( الكامو في ضعفاء الرجاو، )4)
 (.515( )ص5)
(6( )6/541.) 
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فهذه علة أخر  يعثو بهثا هثذه اليريثع، عثالوة علثى العلثو المثذكورة فثي الحكثم 
على اليريع األولى؛ ألن الحسن بن الحسثن بثن علثي بثن أبثي يالثب ال يعثرم 

يثه ةال بمبيثه، وجميثع مثن له روايثة عثن جثده علثي بثن أبثي يالثب؛ فثال يحثو ةل
ترجم له لم يذكر له سماعا من جده، فقثد عثاش بضثعا وخمسثين سثنة، وتثوفي 
سثثنة سثثبع وتسثثعين، وعلثثي رضثثي اهلل عنثثه تثثوفي عثثام األربعثثين، فيكثثون عمثثر 
الحسن بن الحسن بن علي حين وفاة جده ث على أفضو األحواو ث ثثالث سثنين، 

ة بين الحسن بن الحسن بن علي، وال يمكنه التحمو حينها، فهذه يريع منقيع
 وجده. واهلل أعلم. 

 اليريع الثالثة: يريع ةبراهيم بن الحسن عن جده علي بن أبي يالب.
 ولفظها: "يكون قوم يسمون الرافضة، يرفضون اإلسالم". 

، من يريع يزيثد بثن هثارون، عثن أبثي عقيثو: (1)أخرن هذه اليريع ابن بشران
يو: كثير النواء، عن ةبراهيم بثن الحسثن بثن يحيى بن المتوكو، عن أبي ةسماع

 مرفوعا. الحسن بن علي بن أبي يالب، عن جده: علي بن أبي يالب،
 هي:  عن ةبراهيم بن الحسن بن الحسن عن النبي (2)وهناك يريع منقيعة

من يريع محمد بن سليمان لوين، عن يحيى بن المتوكو أبي عقيو، كما فثي  
ومن يريع محمد بن سليمان لوين، كما في ةتحثام ، (3)أيرام المسند المعتلي

، كالهما أبو عقيو، ولوين، عن كثيثر النثواء، عثن ةبثراهيم بثن الحسثن (4)المهرة

                                 
 (.455(، برقم )1/211( األمالي، )1)
( ذكر هذه اليريع المنقيعة هنا لمناسبتها مع مثا قبلهثا مثن روايثات ةبثراهيم بثن الحسثن، 2)

 ومعلوم ضعفها بسبب االنقياع، وذكرتها من باب استقحاء اليرع.
 (6155( رقم )3)
 (14154( رقم )4)
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بلفثثظ: "يجثثيء قثثوم قبثثو قيثثام السثثاعة، يسثثمون  بثثن الحسثثن يرفعثثه للرسثثوو
 الرافضة، براء من اإلسالم".

تحثرخ، والثذخ فيثه قلت: لم أقم على هذين اليريقين في المسند بعد البحثث وال
هي اليريع الواردة في المبحث األوو لحديث علثي بثن أبثي يالثب التثي تكلمثت 

 عليها قريبا.
 الحكم على اليريع:

الحكثم علثى هثذه اليريثع كثالحكم علثثى اليريثع األولثى، وزيثادة االنقيثاع، بثثين 
ةبثراهيم بثن الحسثن بثن الحسثن بثن علثي بثن أبثي يالثب، وجثده: علثي بثن أبثثي 

 يعرم له رواية عن علي بن أبي يالب، ولم يدركثه، وبثين وفثاة يالب، حيث ال
علثثي بثثن أبثثثي يالثثب ووالدة ةبثثثراهيم علثثى أقثثثو تقثثدير خمثثثس وثالثثثون سثثثنة، 

 فيستحو أن يكون له سماع منه، واهلل اعلم.
اليريع الرابعة: يريع أبي جنثاب عثن أبثي سثليمان الهمثداني عثن علثي رضثي 

 اهلل عنه.
 جناب عن أبي سليمان عن علي مباشرة.القسم األوو: رواية أبي 

ومثن يريقثه أبثو  (1)أخرن هذه اليريع أبو علي: محمد بن القاسثم بثن معثروم
"َيثثا َعِلثثي  ِةنَّثثَك ِمثثْن َأْهثثِو  مثثن يريثثع محمثثد بثثن محثثعب، بلفثثظ: (2)عمثثرو الثثداني

نَُّه َيْخُرُن ِفي ُأمَِّتي َقْوٌم َيْنَتِحُلوَن ِشيَعَتَنا، َليْ  ُسوا ِمْن ِشثيَعِتَنا، َلُهثْم َنَبثٌز، اْلَجنَِّة، َواِ 
ُيَقاُو َلُهُم: الرَّاِفَضَة، َوآَيُتُهْم َأنَُّهْم َيْشتُموَن َأَبا َبْكرو َوُعَمَر، َأْيَنَمثا َلِقيثَتُهْم َفثاْقُتْلُهْم؛ 

، بلفثثظ: "َأَيُسثثر َك َأْن َتُكثثوَن ِفثثي (3)َفثثِإنَُّهْم ُمْشثثِرُكوَن"، وابثثن األعرابثثي فثثي معجمثثه

                                 
أ(، برقم الحثديث 6م بن معروم، مخيوي، )ع( أخبار وحكايات من حديث محمد بن القاس1)
(15.) 
 (.215(، برقم )3/614( السنن الوارد ة في الفتن، )2)
 (.1456(، برقم )2/161( )3)
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ِة؟ ِةنَّ َقْوًما َما َيْنَتِحُلوَن ُحبََّك َلُهْم َنَبٌز، ُيَقاُو َلُهثُم: الرَّاِفَضثُة، َيْقثَرُءوَن اْلقُثْرآَن اْلَجنَّ 
اَل ُيَجثثثثاِوُز تَثثثثرَاِقَيُهْم، َفثثثثِإْن َأْدَرْكثثثثَتُهْم َفَجاِهثثثثْدُهْم؛ َفثثثثِإنَُّهْم ُمْشثثثثِرُكوَن"، وحثثثثرب بثثثثن 

َيُكوُن َقثْوٌم َيُكثوُن َلُهثْم َنَبثٌز، ُيَقثثاُو ، بلفثظ: "ِةنَّثثُه َسث(1)ةسثماعيو، فثي مسثادو حثرب
: "َيُكثوُن  َلُهُم: الرَّاِفَضُة ، َفِإْن َأْدَرْكَتُهْم َفاْقُتْلُهْم؛ َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن"، قاو: وقاو علثي 

ُعَمثَر"، وأبثو َقْوٌم َيُقوُلوَن ُحبََّنا َيكِذُبون َعَلينثا، َوآَيثُة َذِلثَك َأنَُّهثْم َيُسثب وَن َأَبثا َبْكثرو وَ 
بلفظ: "َأال َأُدلََّك َعَلى َعَموو ِةن َعِملتَثه ُكنثَت  ،(2)عمرو الداني، في الرسالة الوافية

ِمثن َأهثثِو الَجنَّثثِة؟ ِةنَّثثُه َسثثَيُكوُن َبعثثَدَنا َقثْوٌم ينتحلثثون ُحبََّنثثا، مارقثثة َيكثثِذُبون َعَلينثثا، 
َر"، من يريع فضيو بن مثرزوع، واآلجثرخ، َوآَيُة َذِلَك َأنَُّهْم َيُسب وَن َأَبا َبْكرو َوُعمَ 

، بلفظ: "َيْخُرُن ِفي آِخِر الزََّماِن َقْوٌم َلُهْم ُنُبٌز، ُيَقاُو َلُهْم: الرَّاِفَضُة، (3)في الشريعة
َيْنَتِحُلوَن ِشيَعَتَنا، َوَلْيُسوا ِمْن ِشيَعِتَنا، َوآَيثُة َذِلثَك َأنَُّهثْم َيْشثُتُموَن َأَبثا َبْكثرو َوُعَمثَر، 
َفَمْيَنَما َلِقيُتُموُهْم َفاْقُتُلوُهْم؛ َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن"، وضياء الدين المقدسثي، فثي النهثي 

، بلفظ: "َسَيُكوُن َبْعثِدخ َقثْوٌم َلُهثْم َنَبثٌز، ُيَسثمَّْوَن: الرَّاِفَضثَة، (4)عن سب األححاب
ا َوَجثثثْدُتُموُهْم َفثثثاْقُتُلوُهْم؛ َفثثثِإنَُّهْم َوآَيثثثُة َذِلثثثَك َأنَُّهثثثْم َيُسثثثب وَن َأَبثثثا َبْكثثثرو َوُعَمثثثَر، َفثثثِإذَ 

ُمْشِرُكوَن"، من يريع أبي معاويثة الضثرير، ثالثثتهم عثن أبثي جنثاب، عثن أبثي 
 سليمان، عن علي بن أبي يالب، رضي اهلل عنه، مرفوعا.

القسم الثاني: رواية أبي جناب عن أبي سليمان عثن أبيثه عثن علثي رضثي اهلل 
 عنه.

                                 
(1( )3/1113.) 
 (.221(، برقم )215( )ص2)
(3( )5/2511.) 
 (.34(، برقم )1/86( )4)
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، مثثن (2)، والبغثثوخ، فثثي التفسثثير(1)بشثثران، فثثي أماليثثه أخثثرن هثثذه اليريثثع ابثثن
يريثثع شثثبابة بثثن سثثوار، عثثن فضثثيو بثثن مثثرزوع، عثثن أبثثي جنثثاب، عثثن أبثثي 
سليمان به، وقاو البغوخ: في ةسناده عن أبي خباب، بلفظ: "ِةْن َسرََّك َأْن َتُكوَن 

َجثثاِوُز تَثثرَاِقَيُهْم، ِمثثْن َأْهثثِو اْلَجنَّثثِة؛ فثثإن قومثثا ينتحلثثون حبثثك يقثثرؤون اْلقُثثْرآَن اَل يُ 
 َنَبزُهُم: الرَّاِفَضُة، َفِإْن َأْدَرْكَتُهْم َفَجاِهْدُهْم؛ َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن".

القسم الثالث: رواية أبي جناب عن أبي سليمان عن عمه عثن علثي رضثي اهلل 
 عنه.

، مثن يريثع محمثد (3)أخرن هذه اليريع عبد اهلل بن أحمد بن حنبو، في السنة
، وقثثاو: أبثثو حمثثان الكلبثثثي، بثثدو: أبثثو جنثثثاب (4)اعيو، وابثثن عسثثثاكربثثن ةسثثم

الكلبي، من يريع شثعيب بثن أيثوب، بلفثظ: "َيثا َعِلثي  َأْنثَت َوِشثيَعُتَك ِفثي اْلَجنَّثِة، 
نَّ َقْوًمثا َلُهثْم َنْبثزٌ، ُيَقثاُو َلثُه: الرَّاِفَضثةُ؛ ِةْن َأْدَرْكثَتُهْم َفثاْقُتْلُهْم؛ َفثِإنَُّهْم ُمْشثثِركُ  وَن"، َواِ 

َقاَو َعِلي  َرِضَي اللَُّه َعْنُه: "َيْنَتِحُلوَن ُحبََّنثا َأْهثَو اْلَبْيثِت، َوَلْيُسثوا َكثَذِلَك؛ َوآَيثُة َذِلثَك 
، مثن (6)والذهبي (5)َأنَُّهْم َيْشُتُموَن َأَبا َبْكرو َوُعَمَر، َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما"، وابن عدخ

سثلمة، بثدو: أبثو سثليمان، ولفظهمثا: يريع موسى الكتاني، وقاو الذهبي: أبثو 
نَّ َقْوًمثثا ُيَقثثاُو َلُهثثُم: الرَّاِفَضثثُة؛ َفثثِإْن َلِقْيثثَتُهم َفثثاْقُتْلُهْم؛  "َأْنثَت َوِشثثيَعُتَك ِفثثي اْلَجنَّثثِة، َواِ 
َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن"، ثالثتهم عن أبي يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمثاني، 

 عن أبي جناب به.

                                 
 (.500(، برقم )218( الجزء األوو )ص 1)
 .(1588(، برقم )4/250( )2)
 (.1212( برقم )2/541( )3)
 (.42/335( تاريا دمشع، )4)
 (.2112(، برقم )5/51( الكامو في الضعفاء، )5)
 (.5451(، برقم )4/311( ميزان االعتداو، )6)



 

 
566 

: رواية أبي جناب عن أبي سثليمان عثن رجثو مثن قومثه عثن علثي القسم الرابع
. 
، من يريع فضيو بن مرزوع، عثن أبثي جنثاب (1)أخرن هذه اليريع الاللكادي 

نَّثَك ِمثْن َأْهثِو  به، بلفظ: "َأاَل َأُدل َك َعَلثى َعَمثوو ِةَذا َعِمْلتَثُه ُكْنثَت ِمثْن َأْهثِو اْلَجنَّثِة، َواِ 
ُكوُن َبْعثثَدَنا َقثثْوٌم َلُهثثْم َنَبثثٌز، ُيَقثثاُو َلُهثثُم: الرَّاِفَضثثُة، َفثثِإْن َأْدَرْكُتُمثثوُهْم اْلَجنَّثثِة؟ ِةنَّثثُه َسثثيَ 

: "َسثثَيُكوُن َبْعثثَدَنا َقثثْوٌم َيْنَتِحلُثثوَن َمَودََّتَنثثا،  َفثثاْقُتُلوُهْم؛ َفثثِإنَُّهْم ُمْشثثِرُكوَن"، َوَقثثاَو َعِلثثي 
 نَُّهْم َيُسب وَن َأَبا َبْكرو َوُعَمُر".َيْكِذُبوَن َعَلْيَنا، َماِرَقٌة، آَيُة َذِلَك أَ 

 الحكم على اليرع:
جميع اليرع السثابقة جثاءت مثن يريثع أبثي جنثاب الكلبثي، عثن أبثي سثليمان 
الهمداني، ثم الهمثداني يرويثه عثن علثي رضثي اهلل عنثه مثرة، وعثن أبيثه، عثن 
علثثي مثثرة، وعثثن عمثثه، عثثن علثثي مثثرة، وعثثن رجثثو مثثن قومثثه، عثثن علثثي مثثرة، 

 ذه اليريع بما يلي:وتعلو ه
جهالة أبي سليمان الهمداني؛ قاو الذهبي: عن أبيه، عن علي، ال يدر   -1

. (3)، وأقره على هذا ابن حجر(2)من هو كمبيه، وأتى بخبر منكر
 فجهالته: جهالة عين، وحاو.

جهالة من فوع أبي سليمان الهمداني، سواء في ذلك أبوه، وعمه،  -2
 هبي: ال يدر  من هو كمبيه.ورجو من قومه، فمبوه قاو فيه الذ

هث(، كثر 150حاو أبي جناب الكلبي: يحيى بن أبي حية الكوفي، )ت -3
كالم نقاد الحديث فيه، واالختالم في حاله، واختحرت أقواو النقاد، 

 فيما يلي: 

                                 
 (.2803(، برقم )8/1541( شرح اعتقاد أهو السنة والجماعة، )1)
 (. 10261(، برقم )4/533( ميزان االعتداو، )2)
 (.8850(، برقم )85/ 5ن، )( لسان الميزا3)
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هناك عدد من النقاد وثقه ميلقا، أو وحفه بما تقبو به روايته مثو:  - أ
 .(2)، وابن حبان (1)ابن معين

ن وثقة في نفسه، وخص أحاديثه بعلة؛ متى سلمت منها قبو هناك م - ب
، وأبي نعيم، وكان من تالميذه، وابن (3)حديثه، مثو: ابن معين

، والعلة هي: التدليس؛ لذا قاو (5)، وابن حبان(4)نمير، وأبي زرعة
 ".(6)أبو نعيم: ما سمعت منه شيدا ةال شيدا قاو فيه: "حدثنا

، (8)، وابن معين(1)قا، مثو: ابن القيانهناك عدد من النقاد ضعفه ميل - ت
، بو نزو به البخارخ (11)، والنسادي(10)، والدارمي(5)والعجلي

، وعمرو بن علي، فقاو: متروك (12)فقاو: ذاهب الحديث
 .(13)الحديث

                                 
/ 4(، والضثعفاء الكبيثر، )528(، بثرقم )238روايثة الثدارمي، )ص  -( تاريا ابثن معثين 1)

 (.2020(، برقم )358
 (.11635(، برقم )551/ 1( الثقات البن حبان، )2)
 (.50/ 5( الكامو في ضعفاء الرجاو، )3)
 (.  135 -5/138( الجرح والتعديو، )4)
 (.1154(، برقم )3/111)( المجروحين، 5)
 (.  135 -5/138( الجرح والتعديو، )6)
 (.2554(، برقم )8/261( التاريا الكبير، )1)
(، 111/ 3(، والمجثروحين، )2/55(، )10/ 1روايثة ابثن محثرز، ) -( تاريا ابن معين 8)

 (.1154برقم )
 (.2110(، برقم )352/ 2( الثقات، )5)
 (.528(، برقم )238مي، )ص رواية الدار  -( تاريا ابن معين 10)
 (.640(، برقم )1/105( الضعفاء والمتروكون، )11)
 (.353( العلو الكبير للترمذخ، )ص 12)
 (.51/ 5( الكامو في ضعفاء الرجاو، )13)
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وهناك عدد من النقاد ضعم أحاديثه، ولم يذكروا السبب، ويفهم من  - ث
يثه ما يضعفه، عباراتهم أنه في نفسه مقبوو؛ ولكن يرأ على حد

، (4)، والعجلي(3)، وأحمد بن حنبو(2)، وابن معين(1)مثو: ابن سعد
. وقد بين السبَب ابُن حجر فقاو: ضعفوه؛ لكثرة (5)والجوزجاني

 .(6)تدليسه
فخالحة القوو فيه عندخ: أنه ال ينزو عن درجة القبوو في نفسه، وال يقبو 

اليبقة الخامسة من حديثه حتى يحرح بالسماع؛ ألن ابن حجر ذكره في 
المدلسين: من ضعم بممر آخر سو  التدليس، فحديثهم مردود؛ ولو حرحوا 

. وقد عنعن في جميع يرع (1)بالسماع؛ ةال أن يوثع من كان ضعفه يسيرا 
الحديث، ولم يحرح بالتحديث، وما أظن جهالة أبي سليمان ومن فوقه ةال 

معه ةال التحري  بالتحديث،  بسبب تدليسه، فتدليسه من التدليس الذخ ال يقبو
، (8)انظر لقوو ابن نمير: أفسد حديثه بالتدليس، كان يحدث بما لم يسمع

وقوو ابن حبان: يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء، فالتزع به المناكير 
 .(5)التي يرويها عن المشاهير

 االضيراب في السند؛ حيث يرويه أبو سليمان، على أربعة أوجه: -4

                                 
 (.2553(، برقم )6/342( يبقات ابن سعد، )1)
 (.660(، برقم )432( سؤاالت ابن الجنيد، )ص 2)
 (.4413(، )114/ 3رواية ابنه عبد اهلل، ) ( العلو ومعرفة الرجاو ألحمد3)
 (.2110(، برقم )352/ 2( الثقات، )4)
 (.120(، برقم )140( أحواو الرجاو، )ص 5)
 (.1531( التقريب، برقم )6)
 (.152(، برقم )51( تعريم أهو التقديس، )ص 1)
 (. 5/138( الجرح والتعديو، )8)
 (.1154(، برقم )3/111( المجروحين، )5)
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 عن علي رضي اهلل عنه مباشرة. مرة يرويه -
 مرة يرويه عن أبيه عن علي رضي اهلل. -
 مرة يرويه عن عمه عن علي رضي اهلل. -
 مرة يرويه عن رجو من قومه عن علي رضي اهلل. -

على هذه الحاو ال يحل  هذا اليريع أن يكون متابعة ليريع ةبراهيم بن 
ه، بمخ حاو؛ الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي اهلل عن

 بسبب العلو التي ذكرتها آنفا.
 آراء النقاد في اليريع: 

قاو اإلمام البغوخ عثن ةسثناد حثديث أبثي جنثاب، عثن أبثي سثليمان، عثن أبيثه، 
، وقاو األلبثاني: هثذا ةسثناد ضثعيم (1): في ةسناد هذا الحديث نظرعن علي

 .(2)جدا، آفته أبو جناب الكلبي، أو من فوقه
 يريع أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي اهلل عنه.اليريع الخامسة: 

جاءت من يريع عبثر بن القاسم أبي زبيد، عن ححين بن عبد الثرحمن، عثن 
أبثثي عبثثد الثثرحمن السثثلمي، عثثن علثثي بثثن أبثثي يالثثب رضثثي اهلل عنثثه مرفوعثثا، 

َذا َلِقيُتُمثوُهْم َفثاْقُتُلوُهْم؛ بلفظ: "َسَيْمِتي َبْعِدخ َقْوٌم َلُهْم َنَبزٌ، ُيَقاُو َلُهُم: الرَّاِفَضُة، َفثإِ 
َفثثِإنَُّهْم ُمْشثثِرُكوَن". ُقْلثثُت: َيثثا َرُسثثوَو اللَّثثِه َمثثا اْلَعاَلَمثثُة ِفثثيِهْم؟ َقثثاَو: "ُيَقر ُضثثوَنَك ِبَمثثا 

 َلْيَس ِفيَك، َوَيْيَعُنوَن َعَلى َأْحَحاِبي، َوَيْشُتُموَنُهْم".
يريع محمثد بثن علثي بثن ، من (3)أخرن هذه اليريع ابن أبي عاحم في السنة

، (4)ميمون، عن أبي سثعيد: محمثد بثن أسثعد التغلبثي، عثن عبثثر بثه، واآلجثرخ

                                 
 (.1588(، برقم )4/250سير البغوخ، )( تف1)
 (.5550(، برقم )12/150( السلسلة الضعيفة، )2)
 (.515(، برقم )2/414( )3)
 (.5/2511( الشريعة، )4)



 

 
566 

من يريع ابن أبي داود، عن عمر بن شبة، عن محمد بن سعيد األحوو، عثن 
عبثثثر بثثه، وفيثثه قثثاو ححثثين، عثثن أبثثي عبثثد الثثرحمن السثثلمي، أو  يثثره مثثن 

 ن على السلم األوو.أححاب علي بن أبي يالب، ولفظه في اآلخر: وييعنو
 الحكم على اليريع: 

 للحديث يريقان:
األولى: أخرجها ابثن أبثي عاحثم، فثي السثنة كمثا سثلم، مثن يريثع محمثد بثن 
علي بن ميمون، عثن محمثد بثن أسثعد التغلبثي، عثن عبثثر، عثن ححثين، عثن 

، وهثذه اليريثع رجالهثا أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، عثن رسثوو اهلل 
 (1)بثثن أسثثعد التغلبثثي، أبثثا سثثعيد المحيحثثي، قثثاو أبثثو زرعثثة ثقثثات، ةال محمثثد

، وقثثاو ابثثن حجثثر: (3): منكثثر الحثثديث، وذكثثره ابثثن حبثثان فثثي الثقثثات(2)والعقيلثثي
، ومن كان هذا حاله فإنه ال يحتج به، وال يقبو حديثه، وفي كتاب شثرم (4)لين

المحثثيفى قثثاو مؤلفثثه عثثن هثثذا اليريثثع: ةسثثناده جيثثد، فيثثه محمثثد بثثن أسثثعد 
تغلبثثي، حديثثثه فثثي الشثثواهد حثثال ، ولكثثن لثثم أقثثم علثثى شثثاهد حثثال . وقثثاو ال

 .(5)األلباني: ةسناده ضعيم، ورجاله كلهم ثقات،  ير محمد بن أسعد التغلبي
ويزيد اإلسناد ضعفا رواية عبثر، وهو ثقة، عن ححين بن عبثد الثرحمن، وهثو 

مع منثه قبثو ، ولثم يتميثز مثن سث(6)ثقة تغير حفظه في اآلخر، كما فثي التقريثب
. وعبثثر (1)التغير وبعده، ةال من علثم أنثه سثمع منثه قثديما كمثا قثاو ابثن الكيثاو

                                 
 (.208/ 1( الجرح والتعديو، )1)
 (.1581(، برقم )4/30( الضعفاء الكبير، )2)
 (، وقاو فيه الثعلبي.15221(، برقم )5/68( )3)
 (.5126يب، برقم )( تقريب التهذ4)
 (. 515( ظالو الجنة، برقم )5)
 (.1365( تقريب التهذيب، برقم )6)
 (.1/136( أنظر الكواكب النيرات، )1)



 

 
566 

مما سمع منه في اآلخر؛ لذا لم يخرن له البخارخ في الححي  عثن ححثين ةال 
مقرونا؛ لزواو احتمثاو الضثعم؛ بسثبب سثماعه المتثمخر مثن ححثين، كمثا قثاو 

 .(1)الحافظ ابن حجر رحمه اهلل
ها اآلجرخ، فثي الشثريعة، مثن يريثع ابثن أبثي داود، عثن الثانية: أخرج

 عمر بن شبة، عن محمد بن سعيد األحوو، عن عبثر به.
وهذه اليريع رجالها ثقات؛ ةال محمد بن سعيد األحوو؛ فثإني لثم أقثم لثه علثى 
ترجمة، ولعله التغلبي، ووحثم بثاألحوو، فقثد ذكثر البخثارخ أنثه يقثاو للتغلبثي: 

ى الكثثالم الثثذخ قلنثثاه عثثن عبثثثر، فثثي ححثثين، عنثثد ، ويبقثث(2)محمثثد بثثن سثثعيد
اليريع األولى، ويزيد على ذلك أن ححينا قاو عن أبي عبثد الثرحمن السثلمي، 
أو  يثثره مثثن أحثثحاب علثثي رضثثي اهلل عنثثه، وهثثذا الشثثك يجعثثو فثثي اليريثثع 
جهالثثة، ولكثثن زالثثت بمجثثيء الروايثثة جزمثثا مثثن ححثثين، عثثن أبثثي عبثثد الثثرحمن 

 ، فلثو عرفنثا حثاو محمثد بثن سثعيد األحثوو، وكثان السلمي، من اليريع األخثر 
ممثثن تقبثثو روايتثثه، لربمثثا حثثل  هثثذا اليريثثع أن يكثثون متابعثثة جيثثدة لليريثثع 

 األولى، وشاهدا جيد لليرع األخر  السالفة، وباهلل التوفيع.
 اليريع السادسة: يريع عامر الشعبي عن علي بن أبي يالب رضي اهلل عنه 

ام بن الحكثم العكبثرخ، عثن جميثع بثن عمثر جاءت من يريع أبي عحمة: عح
البحرخ، عن سوار الهمداني، عن محمثد بثن جحثادة، عثن الشثعبي، عثن علثي 

نثثك شثثيعتك فثثي الجنثثة، بثثن أبثثي يالثثب، رضثثي اهلل عنثثه، قثثاو رسثثوو اهلل  : "وا 
 وسيمتي قوم لهم نبز، يقاو لهم الرافضة، فإذا لقيتهم فاقتلهم؛ فإنهم مشركون".

                                 
 (.1/358( هدخ السارخ، )1)
 (.262(، برقم )1/55( التاريا الكبير، )2)
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، وقثاو عثن جميثع بثن عبثد اهلل، بثدو جميثع بثن (1)أبثو نعثيمأخرجها بهذا اللفثظ 
، وقثاو: جميثع بثن عميثر (2)عمر، ومن يريقه ابن الجوزخ فثي العلثو المتناهيثة

 ، مثن هثذه اليريثع مختحثرا بلفثظ:(3)بدو ابن عمر، وأخرجه الخييثب البغثدادخ
 فقي.  "َأْنَت َوِشيَعُتَك ِفي اْلَجنَِّة"

 الحكم على اليريع:
 تعو بحاو ثالثة من رواتها: هذه اليريع

سوار بن محعب الهمداني: وهو الذخ يقاو له: سثوار المثؤذن، ويقثاو  -1
لثثه: سثثوار األعمثثى مثثن أهثثو الكوفثثة، يكنثثى أبثثا عبثثد اهلل، مجمثثع علثثى 

، وقثثاو البخثثارخ: (4)ضثثعفه، بثثو قثثاو أحمثثد بثثن حنبثثو: متثثروك الحثثديث
وظثثة، ، وقثثاو ابثن عثثدخ: عامثثة مثا يرويثثه ليسثثت محف(5)منكثر الحثثديث

 .(6)وهو ضعيم كما ذكروه
جميع بن عمر البحرخ: أثبت اسمه هكذا الخييب، في تثالي تلخثيص  -2

، وقاو عن معتمر بن سثليمان، وعنثه أحمثد بثن محمثد بثن (1)المتشابه
يحيى الخازمي الكوفي، وعحام بن الحكثم العكبثرخ، وفثرع بينثه وبثين 
 جميثثثع بثثثن عمثثثر العجلثثثي الكثثثوفي، وبينهمثثثا وبثثثين جميثثثع بثثثن عميثثثر
التيمثثي، الثثذخ سثثمع مثثن: ابثثن عمثثر، وعادشثثة، وبهثثذا يتضثث  الخيثثم 

                                 
 (.4/325حلية األولياء، ) (1)
 (.254( برقم )2)
 (.6131(، برقم )12/284( تاريا بغداد، )3)
 (.1115(، برقم )4/212( الجرح والتعديو، )4)
 (.2355(، برقم )4/165( التاريا الكبير، )5)
 (. 811(، برقم )4/535( الكامو في ضعفاء الرجاو، )6)
 (.408(، برقم )2/608( )1)
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حيثث قثاو ( 1)الذخ جاء في ةسناد الحثديث مثن يريثع حثاحب "الحليثة"
، والخيثم فثي اسثمه أيضثا الثذخ جثاء مثن يريثع (2)جميع بثن عبثد اهلل

، حيث قاو: جميع بن عمير، وذكثره المثزخ (3)حاحب "العلو المتناهية"
يع بن عمر، علثى الحثواب فثي بثاب التميثز، : جم(4)في تهذيب الكماو

، (5)وأخيثثثثم ابثثثثن حجثثثثر فقثثثثاو: ابثثثثن عميثثثثر، فثثثثي تهثثثثذيب التهثثثثذيب
، ألن أحلهم تهثذيب (1)، وفعو فعله الخزرجي في الخالحة(6)والتقريب

جميع بن عمثر بثن سثوار، متثروك، (8)الكماو، وقاو الذهبي في الميزان
قثاو: يثا علثى  -مرفوعثًا  -عن ابن جحادة، عن الشثعبي، عثن علثي، 

 أنت وشيعتك في الجنة، ذكره ابن الجوزخ في الموضوعات.
قلت: والحواب في هذا جميع بن عمثر، عثن سثوار، عثن ابثن جحثادة بثه، وهثو 
الحديث الذخ تكلمنا عنثه قريبثا، ومثا يؤيثد هثذا وجثوده هكثذا علثى الحثواب فثي 

حثثواب البثثن الجثثوزخ، التثثي أحثثاو ةليهثثا الثثذهبي، وهكثثذا علثثى ال (5)الموضثثوعات
 .(10)ذكره الذهبي نفسه، في تلخيص كتاب الموضوعات

                                 
 (.4/325( حلية األولياء، )1)
 ( لم أقم على من يسمى بهذا االسم. 2)
 (.254( برقم )3)
 (.565، برقم )(5/124( )4)
 (.116(، برقم )2/111) (5)
 (.561برقم ) (6)
 (. 1/64( خالحة تهذيب الكماو، )1)
 (.1551(، برقم )1/421( )8)
 (.51(، برقم )1/351( )5)
 (253(، برقم )1/134( )10)
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، (1)ومما سبع يظهر لنثا مرتبثة جميثع بثن عمثر البحثرخ: قثاو الثذهبي: متثروك
، وتبعثثه علثثى هثثذا الخزرجثثي فثثي (3)، وقثثاو ابثثن حجثثر: ضثثعيم(2)وقثثاو مثثتهم
 .(4)الخالحة
أبو عحمة: عحام بن الحكم بن عيسى بن زياد بن عبد الثرحمن  -1

، والثذهبي (5)عكبرخ تثرجم لثه الخييثب فثي تثاريا بغثدادالشيباني ال
، ولم يذكرا فيه جرحا وال تعثديال، فيكثون بهثذا (6)في تاريا اإلسالم

 في حكم مجهوو الحاو واهلل أعلم.
 ومن علو هذا اليريع: 

االنقيثثاع بثثين الشثثعبي وعلثثي رضثثي اهلل عنثثه، قثثاو الثثدارقيني وقثثد سثثدو عنثثه: 
ع منثثه حرفثثا، مثثا سثثمع  يثثر هثثذا، يقحثثد سثثمع الشثثعبي مثثن علثثي؟ فقثثاو: سثثم

، في جلد شراحة يوم الخميس، (1)الحديث الذخ حدث به عن علي، في البخارخ
 ورجمها يوم الجمعة.

 آراء النقاد في اليريع: 
، والشعبي، لم نكتبه ةال مثن  ريب من حديث محمد :(8)قاو أبو نعيم في الحلية

 ، وسثوار لثيس بثقثة، قثاو حديث عحام، وقاو ابن الجوزخ: هذا حثديث ال يحث

                                 
 (.1551(، برقم )1/421( ميزان االعتداو، )1)
 (.253(، برقم )134( تلخيص كتاب الموضوعات، )ص 2)
 (.561قريب التهذيب، برقم ) ( ت3)
 (.1/64( خالحة تهذيب الكماو، )4)
 (.6131(، برقم )12/284( )5)
 (.281(، برقم )212/  11( )6)
 (.6421( ححي  البخارخ، برقم )1)
(8) (4/325.) 
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، (2)، وقثاو ابثن حبثان: كثان يضثع الحثديث(1)ابن نمير: جميع مثن أكثذب النثاس
والسثثثثيويي فثثثثي ال لثثثثث    ،(3)وذكثثثثر الحثثثثديَث الثثثثثذهبي  فثثثثي ميثثثثزان االعتثثثثثداو

 ، ثم قاو: موضوع؛ سوار: ليس بثقة، وجميع: كذاب يضع.(4)المحنوعة
 .(5)معلقة، والموقوفةالمبحث الثاني: روايات الحديث المرسلة، وال

 القسم األوو: الروايات المرسلة للحديث عن زيد بن علي.
نشوان اليمني مرسلة عن زيد بثن علثي بثن  (6)ذكرها حاحب كتاب الحور العين

 ، قثثاو: حثثدثني أبثثي أن رسثثوو اهلل  الحسثثين بثثن علثثي بثثن أبثثي يالثثب

                                 
 (.51(، برقم )1/351( الموضوعات، )1)
(، وابثن عثراع 1/315( قاو األلباني: هذا خيم فاحش! تبعه عليه السيويي في "ال ل " )2)

(، وحاحبي المعل ثع علثى "فضثادو الحثحابة": وحثي اهلل بثن 1/366في " تنزيه الشريعة " )
( و يرهم، فإن الذخ قاو فيه ابن نميثر وابثن حبثان مثا ذكثر، ةنمثا هثو 2/655محمد عباس )

جميع بن عمير التيمي الكوفي، وهو تابعي، رو  عن ابن عمر وعادشة! وأمثا جميثع الثراوخ 
ذا الحديث، فهو متمخر عن هذا جدًا، من يبقة شيوخ األدمة الستة! ثم هو بحرخ واألوو له

كوفي! ووقع في رواية أبي نعيم: " جميثع بثن عبثد اهلل "، فسثمى أبثاه )عبثد اهلل( فلعلثه خيثم 
من الناسا أو اليثابع، ثثم ةن الحثافظ قثد أورده فثي "التهثذيب"ي يتمييثزًا، بروايثة آخثر عنثه، 

له في " الموضوعات " البن الجوزخ حديث بايو في شيعة علي "ولم يثذكر فيثه  وقاو:" قلت:
جرحًا وال تعدياًل، وأما في " التقريب "، فجزم بمنه ضعيم، وهذا مما ال وجثه لثه عنثدخ، فإنثه 
لم يرو تضعيفه عن أحد، وفي ظني أنه توهم أنه هو آفة هذا الحديث البايو، كما يشعر بثه 

، وفاته أن اآلفة مثن شثيخه سثوار بثن محثعب، وهثو مثتهم كمثا تقثدم، كالمه في " التهذيب "
 (.12/188فالحواب أن يقاو فيه: " مجهوو الحاو ". السلسلة الضعيفة )

 (.1551(، برقم )1/421( )3)
(4( )1/345.) 
( ةنما ذكرت هذا المبحث، ألن بعض المراسيو يقبلها العلماء، وتعضد المتحو وتشهد له، 5)

 عم يسير، والموقوم الححي ، أيضا يدو على وجود أحو للحديث.ةذا كان فيه ض
 (185( )ص 6)
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ه: ةنثه سثيكون قاو: ...، هكذا أوردها مرسلة ولفظها: "قاو لعلثي رضثي اهلل عنث
قثثثوم يثثثدعون حبنثثثا، لهثثثم نبثثثز يعرفثثثون بثثثه، فثثثإذا لقيتمثثثوهم فثثثاقتلوهم؛ فثثثإنهم 

 مشركون".
 الحكم على اليريع:

هثثذه يريثثع ال يعثثرم لهثثا ةسثثناد ةلثثى زيثثد بثثن علثثي، فهثثي منقيعثثة فثثي هثثذا 
الموضع، ومرسلة عن علي بثن الحسثين فثي موضثع آخثر، والمنقيثع والمرسثو 

 رجاله حتى نتمكن من الحكم عليهم.من أنواع الضعيم؛ لعدم ةبراز 
 القسم الثاني:

 الروايات المعلقة عن علي بن أبي يالب، رضي اهلل عنه.
 رواية الحسين بن علي عن علي بن أبي يالب رضي اهلل عنه مرفوعا.

بلفظ "يا علي أبشر أنت وشيعتك فثي الجنثة، ةال أن ممثن يحبثك قوًمثا يظهثرون 
نيفيثة كمثروع السثهم مثن الرميثة، لهثم نبثز اإلسالم ويلفظونه، يمرقثون مثن الح

 يدعون به يقاو لهم: الرافضة، فإن أدركتهم يا علي فقاتلهم؛ فإنهم مشركون".
، أوردهثا عثثن (1)أخثرن هثذه الروايثة حثاحب الريثاض النضثرة فثي مناقثب العشثرة

، وعلقها ابن أبي الجارود على (2)ابن أبي الجارود: حسين بن المغيرة الواسيي
، عثثن أبيثثه، عثثن جثثده، بثثن الحسثثين بثثن علثثي بثثن أبثثي يالثثب زيثثد بثثن علثثي

 مرفوعا.
 
 

                                 
(1( )1/68.) 
( المشثهور أن ابثثن أبثثي الجثثارود: موسثى بثثن أبثثى الجثثارود ، أبثو الوليثثد المكثثي ، الفقيثثه، 2)

هثثث(، ولثثم أقثثم علثثى مثثن يقثثاو لثثه ابثثن أبثثي الجثثارود: 240 - 231حثثاحب الشثثافعي، )ت 
 حسين بن المغيرة الواسيي.



 

 
566 

 الحكم على اليريع: 
هذه اليريع علقها ابن أبي الجارود على زيد بن الحسين، فيكون فيها انقيثاع 
بينهما، والمعلع من أنواع الضثعيم؛ لعثدم ةبثراز رجالثه حتثى نثتمكن مثن الحكثم 

 عليهم.
 القسم الثالث: 

 ن علي بن أبي يالب رضي اهلل عنه.الروايات الموقوفة ع
   الرواية األولى:

 رواية أبي جناب عن أبي سليمان عن علي رضي اهلل عنه موقوفة. 
، وابثثن الجثثوزخ، فثثي (2)، وأبثثو محمثثد الجثثوهرخ(1)أخثثرن هثثذه اليريثثع الاللكثثادي

عن أبي سليمان به، بلفظ  ، من يرع عن أبي الجناب الكلبي(3)"تلبيس ةبليس"
ِفي آِخِر الزََّماِن َقْوٌم َلُهْم َنَبٌز، ُيَقاُو َلُهُم: الرَّاِفَضُة ُيْعَرُفوَن ِبثِه، َيْنَتِحلُثوَن ))َيْخُرُن 

ِشثثيَعَتَنا، َوَلْيُسثثوا ِمثثْن ِشثثيَعِتَنا، َوآَيثثُة َذِلثثَك َأنَُّهثثْم َيُسثثب وَن َأَبثثا َبْكثثرو َوُعَمثثَر، َأْيَنَمثثا 
ْم ُمْشثثِرُكوَن((، ولثثيس فثثي لفثثظ الجثثوهرخ: "يقثثاو لهثثم َأْدَرْكُتُمثثوُهْم َفثثاْقُتُلوُهْم؛ َفثثِإنَّهُ 

 الرافضة يعرفون به"، وليس في لفظ ابن الجوزخ: "يعرفون به".
 الحكم على الرواية:

هثثذه اليريثثع تثثدور علثثى أبثثي الجنثثاب الكلبثثي، وأبثثي سثثليمان الهمثثداني، وتقثثدم 
 ، ولم تح ، فكيم بهذه!.(4) الحكم على اليريع الموحولة من روايتهما

                                 
(. وتحثثحم أبثثي الجنثثاب 2801(، بثثرقم )1543/ 8( شثثرح أحثثوو اعتقثثاد أهثثو السثثنة، )1)

 الكلبي، ةلى أبي الجناد الحلبي.
(. مخيثوي ُنشثر فثي برنثامج جوامثع 23(، بثرقم )2/24( مجلسان مثن أمثالي الجثوهرخ، )2)

 الكلم، وفيه أبي حباب الكلبي.
(3( )1/51.) 
 (.15-18-11( تقدم )ص 4)
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 الرواية الثانية:
روايثثة كيسثثان، عثثثن سثثرية لعلثثثي، عثثن علثثي بثثثن أبثثي يالثثثب رضثثي اهلل عنثثثه 

 موقوفة. 
، من يريع عبد اهلل بثن (1)أخرجها الاللكادي في شرح أحوو اعتقاد أهو السنة

محمثثد البغثثوخ، عثثن سثثويد بثثن سثثعيد، عثثن مثثروان بثثن معاويثثة، عثثن حمثثاد بثثن 
، عثثن علثثي بثثن أبثثي يالثثب كيسثثان، عثثن أبيثثه، عثثن سثثرية لعلثثي بثثن أبثثي يالثثب

رضثثي اهلل عنثثه موقوفثثا، بلفثثظ: "يكثثون فثثي آخثثر الزمثثان قثثوم لهثثم نبثثز يسثثمَّْون 
الرافضة، يرفضثون اإلسثالم، فثاقتلوهم فثإنهم مشثركون"، وذكرهثا ابثن تيميثة فثي 

 .(2)الحارم المسلوو
 الحكم على اليريع: 

 هذه اليريع الموقوفة ال تح  بحاو وذلك لما يلي:
ن التثثي كانثثت سثثرية تحثثت علثثي رضثثي اهلل عنثثه، فلثثم جهالثثة أخثثت كيسثثا -1

 أقم لها على ترجمة، فال يعرم عينها وال حالها.
، وابثن (3)جهالة حاو كيسان البكرخ، ترجم له البخارخ في التاريا الكبيثر -2

، ولثثم يثثثذكرا فيثثثه جرحثثا وال تعثثثديال، وذكثثثره ابثثن حبثثثان فثثثي (4)أبثثي حثثثاتم
 .(5)الثقات

، (6)م لثه البخثثارخ فثي التثاريا الكبيثثرجهالثة حثاو حمثاد بثثن كيسثان، تثرج -3

                                 
 (.2806( برقم )1)
(2( )1/583 .) 
 (.1006(، برقم )1/234( )3)
 (.1/165( الجرح والتعديو، )4)
 (.5125(، برقم )5/340( )5)
 (.58(، برقم )3/25( )6)
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، ولم يذكرا فيثه جرحثا وال تعثديال، وذكثره ابثن حبثان فثي (1)وابن أبي حاتم
 . (2)الثقات

تدليس مروان بن معاوية بن الحارث بثن أسثماء الفثزارخ، وهثو أبثو عبثد  -4
اهلل الكثثثوفي، نزيثثثو مكثثثة ودمشثثثع، ثقثثثة، حثثثافظ، وكثثثان يثثثدلس أسثثثماء 

: علثثى ةمامثثة مثثروان بثثن معاويثثة وحفظثثه . قلثثت(3)هثثث(153الشثثيوخ، )ت
فكثثان يثثدلس عثثن الشثثيوخ تدليسثثا منكثثرا، قثثاو ابثثن معثثين: واهلل مثثا رأيثثت 

؛ لذا ذهب النقاد لقبوو أخباره عثن الثقثات البينثين، (4)أحيو للتدليس منه
وعثثدم قبولهثثا عثثن الضثثعفاء، والمجهثثولين، قثثاو علثثي بثثن المثثديني: ثقثثة 

، وقثاو (5)ا رو  عثن المجهثولينفيما رو  عثن المعثروفين، وضثعفه فيمث
العجلثثي: ثقثثة ثبثثت، مثثا حثثدث عثثن المعثثروفين فحثثحي ، ومثثا رو  عثثن 

. فالمراد التمني في شيوخه حتى (6)المجهولين ففيه ما فيه وليس بشيءو 
يعرفوا وتذهَب شبهة التدليس، كما قثاو الثذهبي: يثروخ عمثن دب ودرن، 

 .(1)َفثُيثْستَْمنى في شيوخه
ن سثثهو الهثثروخ، قثثاو الثثذهبي: هثثو حثثادع فثثي حثثاو سثثويد بثثن سثثعيد بثث -5

، وقثثاو ابثثن حجثثر: حثثدوع فثثي نفسثثه، ةال أنثثه (8)نفسثثه، حثثحي  الكتثثاب

                                 
 (.3/145( الجرح والتعديو، )1)
 (.12556(، برقم )1/204( )2)
 (. 6515( تقريب التهذيب، برقم )3)
 (. 21/408( تهذيب الكماو، )4)
 (.13/151) ( تاريا بغداد،5)
 (.1104(، برقم )2/210( الثقات، )6)
 (. 8431(، برقم )4/53( ميزان االعتداو، )1)
 (.3621(، برقم )2/248( ميزان االعتداو، )8)
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. (1)عمي فحار يتلقن ما ليس من حديثه؛ فمفحش فيه ابن معثين القثوو
 ومن كان هذا حاله كان حديثه ضعيفا. 

وخالحة القوو فثي هثذا اليريثع: أنهثا ال تحث  بهثذه الحثاو، ويسثتغرب بعثد 
ذا قوو شيا االسالم ابثن تيميثة: فهثذا الموقثوم علثى علثي رضثي اهلل ه

 !.(2)عنه، شاهد في المعنى لذلك المرفوع

                                 
 (. 2650( تقريب التهذيب، برقم )1)
 (.583( الحارم المسلوو على شاتم الرسوو، )ص 2)



 

 
566 

 المبحث الثالث: شواهد حديث علي بن أبي يالب رضي اهلل عنه.
لما كثان الحثديث ال يحث  بذاتثه، بحثُثت لثه شثواهد مثن روايثة حثحابة آخثرين، 

، وعبثد اهلل بثن عبثاس، وعبثد اهلل فوجدت له شواهد من حديث الحسن بن علثي
 .، وأم سلمة بن عمر، ومعاذ بن جبو، وفايمة بنت محمد 

ولن أتوسع في دراسة هذه الشواهد كمثا توسثعت فثي دراسثة يثرع حثديث علثي 
ليك تفحيلها:   رضي اهلل عنه، وا 

 الشاهد األوو: حديث الحسن بن علي رضي اهلل عنه مرفوعا.
، روخ من يريع واحثدة، هثي يريثع اهلل  حديث الحسن بن علي، عن رسوو

كثير النواء، عن ةبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علثي، عثن أبيثه، عثن جثده، 
 يرفعه، بلفظ: "يجيء قوم قبو قيام الساعة يسمون الرافضة، برآء من اإلسالم".

، (2)، وابثثن عثثدخ(1)أخثثرن هثثذه اليريثثع عبثثد اهلل بثثن اإلمثثام أحمثثد، فثثي السثثنة
 ، بلفظ نحوه، من يرع عن كثير النواء به.(4)الذهبي، و (3)والبيهقي

، ةال هثثذه اليريثثع هثثي نفسثثها التثثي ُأخثثرن بهثثا حثثديث علثثي بثثن أبثثي يالثثب 
 .(5)اختالفا يسيرا

 
 

                                 
 (.1211(، برقم )2/541) (1)
 (.2108(، برقم )5/41جاو، )( الكامو في ضعفاء الر 2)
 (.6/541( دالدو النبوة، )3)
 (. 3/402( ميزان االعتداو، )4)
( لفظ سند هذه اليريع عثن أبيثه عثن جثده ويحتمثو أن يكثون جثده الحسثن بثن علثي كمثا 5)

أثبته، ويحتمو أن يكون علي بن أبي يالب، ونحوص العلماء في تفرد كثير النواء بالحديث 
ي، لكن األخثذ بالظثاهر أحثوي مثن الظثن، وخحوحثا أنثه لثم ينبثه علثى يدو أنه من مسند عل

 هذا أحد من العلماء المتقدمين أو المتمخرين فيتبع، والقوو بشيء لم يسبع له أحد شديد.
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 :الحكم على حديث الحسن 
جميع اليرع ترويه عن كثير النثواء بثه، وكثيثر أقثو أحوالثه الضثعم، كمثا قثاو 

ث، قثاو الثذهبي ث بعثد أن أورد الحثديث مثن ، وقد تفرد بروايثة الحثدي(1)ابن حجر
، وسثثبع الكثثالم علثثى هثثذه اليريثثع (2)يريثثع أخثثر : "كثيثثر ضثثعيم، تفثثرد بثثه"

 . ، عند ذكرها من يرع حديث علي (3)بالتفحيو
عثن يحيثى بثن  (4)قاو شيا اإلسالم ابن تيمية: وفثي السثنة مثن وجثوه حثحيحة

د ربه بثن نثافع الخيثاي عقيو حدثنا كثير، ورواه أيضا من حديث أبي شهاب عب
عن كثير النواء عن ةبراهيم بن الحسن عثن أبيثه عثن جثده يرفعثه قثاو: "يجثيء 
قثثثوم قبثثثو قيثثثام السثثثاعة يسثثثمون الرافضثثثة بثثثرآء مثثثن اإلسثثثالم" وكثيثثثر النثثثواء 

 ، مع أن كثير قد تفرد بالحديث.(5)يضعفونه
 الشاهد الثاني: حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.

ْسثثثاَلَم لفظثثثه: "َيُكثثث وُن ِفثثثي آِخثثثِر الزََّمثثثاِن َقثثثْوٌم ُيْنَبثثثُزوَن الرَّاِفَضثثثَة، َيْرُفُضثثثوَن اإلِْ
 َوَيْلُفُظوَنُه، َفاْقُتُلوُهْم َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن".

، وعبثثد بثثن حميثثد فثثي (6)أخثثرن هثثذا الحثثديث اإلمثثام أحمثثد فثثي فضثثادو الحثثحابة
ن أبثثي أسثثامة فثثي ، والحثثارث بثث(8)، وأبثثو يعلثثى فثثي المسثثند(1)منتخثثب المسثثند

                                 
 (.5605( تقريب التهذيب، برقم )1)
 (.1/348سير أعالم النبالء، ) (2)
 (.12ص ) (3)
تابعثة الثقثات لثه، لكثن العلثة فثي حثاو كثيثر ( نعم يح  الحثديث ةلثى يحيثى أبثي عقيثو، بم4)

 النواء وتفرده كما بينت، وأشار له شيا اإلسالم.
 (.582( الحارم المسلوو على شاتم الرسوو، )ص 5)
 (.102(، ورقم )651( برقم )6)
 (.658( برقم )1)
 (.2586( برقم )8)
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، وابثن (3)، والكالباذخ فثي بحثر الفوادثد(2)، واليبراني في المعجم الكبير(1)مسنده
، والبيهقثثي فثثي دالدثثو (5)وابثثن األعرابثثي فثثي معجمثثه (4)أبثثي عاحثثم فثثي السثثنة

، مثن يثرع (8)، والثعلبثي فثي التفسثير(1)، والعقيلي في الضثعفاء الكبيثر(6)النبوة
بسثثنده ةلثثى  (5)ب الكرمثثاني فثثي مسثثادو حثثربعثثن حجثثان بثثن تمثثيم، وأخرجثثه حثثر 

فرات بن السثادب كالهمثا ث حجثان وفثرات ث عثن ميمثون بثن مهثران. وفثي بعثض 
ألفثثثاظهم اخثثثتالم يسثثثير والمعنثثثى واحثثثد، وأخرجثثثه ابثثثن عثثثدخ فثثثي الكامثثثو فثثثي 

من يريع أحمد بثن محمثد اليمثامي، عثن عمثرو بثن  (11)، والذهبي(10)الضعفاء
عن خالد الحذاء، عن عكرمة، بلفي: "َيُكوُن  مخرم البحرخ، عن يزيد بن زريع،

ِتثي َنَفثٌر ُيَقثاُو َلُهثُم الرَّاِفَضثُة، َيْنَتِحلُثوَن ُحثبَّ َأْهثِو َبْيِتثي َوُهثْم َكثاِذُبونَ،  ِفي آِخِر ُأمَّ
ُمْشِرُكوَن"،  َعالَمُة ِكْذِبِهْم َشْتُم َأِبي َبْكرو َوُعَمَر، َمْن َأْدَرَكُهْم ِمْنُكْم َفْلَيْقُتْلُهْم؛ َفِإنَُّهمْ 

 كالهما ث ميمون وعكرمة ث عن ابن عباس مرفوعا.
 
 

                                 
 (.1043( برقم )1)
 (.12558( برقم )2)
 (.148( )ص3)
 (.581( برقم )4)
 (. 1455( برقم )5)
 (.6/548( دالدو النبوة، )6)
 (.345(، برقم )1/284( )1)
(8( )5/61 .) 
(5( )3/1112.) 
 (.1311(، برقم )6/261( )10)
 (.6444(، برقم )3/281( ميزان االعتداو، )11)
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 الحكم على الحديث:
 حديث ابن عباس روخ من ثالثة يرع:

يريع حجثان بثن تمثيم، والفثرات بثن السثادب، عثن ميمثون بثن مهثران، ويريثع 
 وعمرو بن مخرم، عن يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء عن عكرمة.

رج  حاله الذهبي فقثاو: أحاديثثه تثدو علثى أنثه  فحجان بن تميم: ضعيم، كما
رو  ، وزاد على كونثه ضثعيفا قثوو العقيلثي: (2)، وابن حجر فقاو: ضعيم(1)واه

وقثثد حكثثم النقثثاد  ،(3)عثثن ميمثثون بثثن مهثثران أحاديثثث ال يتثثابع علثثى شثثيء منهثثا
، وقثثاو (4)علثثى يريثثع الحجثثان: فقثثاو أبثثو نعثثيم: تفثثرد بثثه الحجثثان عثثن ميمثثون

، وقثاو ابثن الجثوزخ: هثذا ال يحث  (5)ال يتابع على هذا الحثديث العقيلي: حجان
، وقثثاو البوحثثيرخ: هثثذا ةسثثناد ضثثعيم؛ لضثثعم حجثثان بثثن (6)عثثن رسثثوو اهلل

: رواه أبثثو يعلثثى، والبثثزار، واليبرانثثي، ورجالثثه وثقثثوا، (8)، وقثثاو الهيثمثثي(1)تمثثيم
، وفي بعضهم خالم، وقاو األلباني: ةسناده ضعيم؛ الحجان بثن تمثيم ضثعيم

وعمثثران بثثن زيثثد وهثثو التغلبثثي، كمثثا فثثي التقريثثب، وسثثادر رجالثثه ثقثثات رجثثاو 
 .(5)مسلم

                                 
 (.1128(، برقم )1/461( المحدر السابع، )1)
 (.1120( تقريب التهذيب، برقم )2)
 (.345(، برقم )1/284)( الضعفاء الكبير، 3)
 (.4/55حلية األولياء، ) (4)
 (.345(، برقم )1/284( الضعفاء الكبير، )5)
 (.256( العلو المتناهية، برقم )6)
 (.3461(، برقم )226/ 4ةتحام الخيرة، ) (1)
 (. 16433(، برقم )10/22( مجمع الزوادد، )8)
 (. 581( ظالو الجنة، برقم )5)
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وفثثرات بثثن السثثادب، حالثثه شثثر مثثن حثثاو حجثثان، قثثاو البخثثارخ: تركثثوه، منكثثر  
، وقاو ابن حبان: كان ممثن يثروخ الموضثوعات عثن األثبثات، ويثمتي (1)الحديث

وايثثة عنثثه، وال كتابثثة بالمعضثثالت عثثن الثقثثات؛ ال يجثثوز االحتجثثان بثثه، وال الر 
، (3)، بو قد ألم  اإلمام أحمد التهامه بالوضع(2)حديثه، ةال على سبيو االختبار

، وقثثد تثثابع (4)وقثثاو ابثثن عثثدخ: خاحثثة أحاديثثثه عثثن ميمثثون بثثن مهثثران منثثاكير
 حجان، ومن كان هذا حاله فال يحل  للمتابعة.

س اليمثامي، وأما يريع عمرو بن مخرم، فهو علته، وأحمثد بثن محمثد بثن يثون
وكو فيه مقاو، قاو ابن عدخ بعثد ذكثر هثذه اليريثع: هثذا حثديث بهثذا اإلسثناد 
وخاحة، عن يزيد بن زريع، عثن خالثد، بايثو، ال أعلثم يرويثه  يثر عمثرو بثن 
مخرم، وعن عمرو أحمد بن محمد اليمامي، وهو ضعيم أيضا؛ فثال أدرخ أتينثا 

او الذهبي بعد أن ذكر هذه ، وق(5)من قبو اليمامي، أو من قبو عمرو بن مخرم
اليريع عن عمرو بن مخرم: انفرد به عنه أحمد بن محمد بثن عمثر اليمثامي، 

 .(6)وهو هالك
وعلى هذا فيريع عمرو بن مخرم ال تحل  للمتابعة لحثاو كثوم مثن: عمثرو بثن 
مخرم، وأحمد بن محمد بن يونس اليمامي؛ حيث يمتيان بالبواييو، والمنقلبات، 

كمثثا تقثثدم   اكير، ولثثذا قثثاو ابثثن عثثدخ فثثي حثثديثهما هثثذا: بايثثو،واألحاديثثث المنثث
 قريبا.

                                 
 (.583(، برقم )1/130( التاريا الكبير، )1)
 (.866(، برقم )2/201( المجروحين، )2)
 (.581(، برقم )1/208( الكشم الحثيث، )3)
 (.1510(، برقم )1/136( الكامو في ضعفاء الرجاو، )4)
 (.1311(، برقم )261/ 6( الكامو في ضعفاء الرجاو، )5)
 (.6444(، برقم )3/281( ميزان االعتداو، )6)
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 الشاهد الثالث: حديث فايمة بنت محمد رضي اهلل عنها مرفوعا.
 ويرو  من يرع عنها: 

 يريع زينب بنت علي رضي اهلل عنه. 
ِةَلثثى  بلفثظ: "َنَظثَر النَِّبثثي  َحثلَّى اهلُل َعَلْيثثِه َوَسثلَّمَ  (1)أخرجهثا أبثو يعلثثي فثي مسثثنده

ْساَلَم ثُثمَّ َيْرُفُضثوَنُه،  نَّ ِمْن ِشيَعِتِه َقْوًما َيْعَلُموَن اإلِْ َعِليم َفَقاَو: "َهَذا ِفي اْلَجنَِّة، َواِ 
َلُهْم َنَبٌز ُيَسمَّْوَن الرَّاِفَضَة، َمْن َلِقَيُهْم َفْلَيْقُتْلُهْم؛ َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن"، وقاو حدثنا أبو 

، وقثثاو (3)وابثثن عسثثاكر (2)بثثه، ومثثن يريقثثه ابثثن عثثدخ سثثعيد عثثن ابثثن ةدريثثس
تعليقا على أبي يعلى، في قوله ابن ةدريس، ةنما هو أبو ةدريس وهو: تليد بثن 

، بلفثظ: (4)سليمان، وفي لفظثه قثاو: "يعلنثون اإلسثالم يلفظونثه"، وابثن األعرابثي
، (5)"...مثثن شثثيعته قومثثا يضثثفزون اإلسثثالم ثثثم يلفظونثثه ..." الحثثديث، واآلجثثرخ

بلفظ: ".. من شيعته قوما يغيون اإلسالم يلفظونه .." الحديث، وقاو في سنده 
عن محمد بن عمرو، و الهاشمي، وهثو تحثحيم؛ حيثث ال يثرو  هثذا اليريثع 
ةال عن محمد بن عمرو الهاشمي، كما رأيته في اليريقين السالفين وكما ستراه 

.. مثن شثيعته قومثا فيما سيمتي من يرع، والبغوخ في معجم الححابة بلفثظ: "
بلفثثظ: "... مثثن شثثيعته قومثثا  (6)يلفظثثون اإلسثثالم لهثثم ..." الحثثديث، والخييثثب

يعيثثون اإلسثثالم يلفظونثثه ..." الحثثديث، وابثثن عسثثاكر، بلفثثظ: "... مثثن شثثيعته 
الحديث، وبلفظ مختحر ةلى قوله: "هذا في  قوما يلفظون اإلسالم لهم نبز  ..."

                                 
 (.6145)(، برقم 12/116( )1)
 (.625(، برقم )3/545( الكامو في ضعفاء الرجاو، )2)
 (.65/115( تاريا دمشع، )3)
 (.1504(، برقم )2/165( معجم ابن األعرابي، )4)
 (.5/2516( الشريعة، )5)
 (.1/51( موض  أوهام الجمع والتفريع، )6)
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بلفثظ: "... مثن شثيعته قومثا يعيثون اإلسثالم  (2)، وأبو حاتم ابثن حبثان(1) الجنة
فيلفظونه ..." الحثديث، والثذهبي بلفثظ: "... مثن شثيعته قومثا يلفظثون اإلسثالم 
لهم نبز ..."، وفي موضع آخر بلفظ: "أما ةنثك يثا ابثن أبثي يالثب وشثيعتك فثي 
الجنة، وسيجيء أقوام ينتحلون حبك، يمرقون من اإلسالم، يقاو لهثم الرافضثة: 

، جمثيعهم عثن أبثي سثعيد األشثج، عثن (3)هم فثاقتلهم، فثإنهم مشثركون"فإن لقيت
، ومثثن يريقثثه الخييثثب، فثثي (4)تليثثد بثثن سثثليمان، وأخرجثثه الثثدارقيني فثثي العلثثو

، بلفثثظ: "َيثثا َأَبثثا اْلَحَسثثِن َأَمثثا ِةنَّثثَك َوِشثثيَعَتَك ِفثثي (5)موضثث  أوهثثام الجمثثع والتفريثثع
نَّ قومثا َيْزعُمثوَن َأنَُّهثمْ  ُيِحب وَنثَك َيْضثِفُروَن اإِلْسثالَم ثُثمَّ َيْلِفُظوَنثُه َيْمُرقُثوَن  اْلَجنَِّة َواِ 

ِمْنثثُه َكَمثثا َيْمثثُرُع السَّثثْهُم ِمثثَن الرَِّميَّثثِة َلُهثثْم َنَبثثٌز ُيَقثثاُو َلُهثثُم الرَّاِفَضثثُة َفثثِإْن َأْدَرْكثثَتُهْم 
امر، عثن َفَقاِتْلُهْم َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن"، من يريع أحمثد بثن حثازم عثن سثهو بثن عث

أيضثثا عثثن محمثثد بثثن بكثثر األزجثثي عثثن أبثثي  (6)فضثثيو بثثن مثثرزوع، وفثثي العلثثو
الجارود، ثالثتهم: تليد، وفضيو، وأبو الجثارود، عثن أبثي الجحثام، عثن محمثد 

 بن عمرو الهاشمي، عن زينب بنت علي به.
مثثن يريثثع أبثثي الجثثارود، عثثن محمثثد بثثن عمثثرو، ومثثن  (1)وأخرجثثه الثثدارقيني

األسدخ، عن أبثي الجثارود، عثن أبثي الجحثام، وأخثرن  يريع محمد بن القاسم
، بلفثثظ: "َدَخثثَو َعِلثثي  َرِضثثَي اللَّثثُه َعْنثثُه َعَلثثى َرُسثثوِو اللَّثثِه (8)اآلجثثرخ فثثي الشثثريعة

                                 
 (.42/333(، و)65/115( تاريا دمشع، )1)
 (.163)(، برقم 1/205( المجروحين، )2)
 (.2638(، برقم )2/18(، و)1335(، برقم )1/358ميزان االعتداو، ) (3)
(4( )15/181.) 
(5) (1/51.) 
(6( )15/118.) 
 (.180/ 15( علو الدارقيني، )1)
(8( )5/2515.) 
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َحلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهثَو َجثاِلٌس، َفَقثاَو: " َأْبِشثْر َأَمثا ِةنَّثَك َوِشثيَعَتَك ِفثي اْلَجنَّثِة، 
ْسثاَلَم، ثُثمَّ  َأَما ِةنَّكَ  نَّ َقْوًما َيِجيُدوَن ِمْن َبْعثِدَك ُيَحثغ ُروَن اإلِْ َوِشيَعَتَك ِفي اْلَجنَّة، َواِ 

َيْلِفُظوَنُه، َلُهْم ُنُبٌز ُيَقاُو َلُهُم: الرَّاِفَضُة، َفِإْن َأْدَرْكَتُهْم َفَقثاِتْلُهْم؛ َفثِإنَُّهْم ُمْشثِرُكوَن "، 
جحثثام عثثن عمثثر بثثن علثثي بثثن الحسثثين، مثثن يريثثع أبثثي الجثثارود، عثثن أبثثي ال

ثالثثثتهم : محمثثد بثثن عمثثرو، وأبثثو الجحثثام، وعمثثر بثثن علثثي، عثثن زينثثب بنثثت 
 علي، عن فايمة بنت محمد حلى اهلل عليه وسلم مرفوعا.
  الحكم على يرع حديث زينب بنت علي رضي اهلل عنه: 

هثثذه اليثثرع ال يحثثتج بشثثيء منهثثا، فثثاليريع األولثثى: فيهثثا تليثثد بثثن سثثليمان 
، مع أن هناك مثن (1)لمحاربي، وهو ضعيم على أقو أحواله كما قاو ابن حجرا

، وحديثه هذا له علتان  ير ما ذكر مثن حالثه: األولثى: أنثه مثن (2)رماه بالكذب
العجادثثب التثثي رويثثت فثثي أهثثو البيثثت، قثثاو ابثثن حبثثان: ورو  فثثي فضثثادو أهثثو 

الجحثام، قثاو أبثو  ، الثانية: أنه من حديثه الذخ رواه عن أبي(3)البيت عجادب
؛ لثثذا قثثاو ابثثن (4)نعثثيم: مثثن أحثثحاب أبثثي الجحثثام، رو  عنثثه بالموضثثوعات

، وقثاو الثذهبي بعثد أن  (5)الجوزخ عن الحديث: هذا ال يح  عن رسوو اهلل 
. وقثد تابعثه (6)ذكر الحديث من هذه اليريع: فهذا آفته تليد، فإنه متهم بالكذب

ةخثثران الحثثديث، قثثاو الثثذهبي عثثن حثثاحب اليريثثع الثانيثثة أبثثو الجثثارود علثثى 
المتابعثثة: ورواه أبثثثو الجثثثارود: زيثثثاد بثثثن المنثثثذر ث وهثثثو سثثثاقي ث عثثثن أبثثثي 

                                 
 (. 151( تقريب التهذيب، برقم )1)
 (.2610(، و)1353(، برقم )456و 3/285تاريا ابن معين رواية الدورخ، ) (2)
 (.162(، برقم )1/205( المجروحين، )3)
 (.31(، برقم )1/68الضعفاء، ) (4)
 (.255( العلو المتناهية، برقم )5)
 (.2638(، برقم )18/ 2( ميزان االعتداو، )6)
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. وأبثثو الجثثارود فيثثه كثثالم شثثديد، اختحثثره ابثثن حجثثر فقثثاو: رافضثثي، (1)الجحثثام
، وهو أشر الثالثة الثذين رووه عثن أبثي الجحثام حثاال، (2)كذبه يحيى بن معين

تابعثه أيضثا فضثيو بثن مثرزوع، حثاحب اليريثع فهذه متابعة ال فادثدة منهثا، و 
، وقاو ابن حجر: حدوع، عارم، رمثي (3)الثالثة، قاو فيه الذهبي: ثقة، شيعي

، وهذا حاله يحل  للمتابعة؛ ولكن الراوخ عنثه سثهو بثن عثامر، قثاو (4)بالتشيع
، فتكثون هثذه (6)، وقاو أبو حاتم: ضعيم الحثديث(5)فيه البخارخ: منكر الحديث

 يفًة جدا.اليريع ضع
وقد تابع محمَد بن عمرو الهاشمي، كو  من أبي الجحام، وعمثر بثن علثي بثن 
الحسين، كما في اليريقين األخيرة، وهما حسنا الحديث في نفسيهما، يحثلحان 
للمتابعة، ولكن روايتهما جاءت من يريع أبثي الجثارود سثالم الثذكر، ةذ مثدار 

ينثثا حالثثه وأنثثه ال يسثثتقيم فثثي جميثثع اليثثرع السثثالفة علثثى أبثثي الجثثارود، وقثثد ب
نفسه، بو هو متهم، وال يحل  للمتابعة، وال أن ُيتَابع، ولم يوجد له متابع على 
هثثذه اليريثثع، علثثى مثثا ححثثو مثثن اضثثيراب شثثديد فثثي الحثثديث بسثثببه، أضثثم 
لذلك أن أحد اليثرع مثن روايثة القاسثم بثن محمثد األسثدخ، عثن أبثي الجثارود، 

حيثثث لخثثص ابثثن حجثثر األقثثواو فيثثه فقثثاو: وهثثو قريثثب مثثن حثثاو أبثثي الجثثارود، 
 .(1)كذبوه

 مرفوعا . يريع أم سلمة عن فايمة بنت محمد 
                                 

 (.2638(، برقم )18/ 2( المحدر السابع، )1)
 (.2101تقريب التهذيب، برقم ) (2)
 (.4452(، برقم )125/ 2) (، الكاشم،342/ 1( سير أعالم النبالء، )3)
 (.5431(، برقم )448( تقريب التهذيب، )ص 4)
 (.855(، برقم )4/516( الكامو في ضعفاء الرجاو، )5)
 (.4/202الجرح والتعديو، ) (6)
 (.6225تقريب التهذيب، برقم ) (1)
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عن محمد بن القاسم األسدخ، عن أبي الجارود، عن أبي  (1)أخرجها الدارقيني
عثثن فايمثثة بنثثت الحسثثين، عثثن أم سثثلمة بثثه، بلفثثظ: "أن رسثثوو اهلل  الجحثثام،

ن مثن شثيعته  حلى اهلل عليه وسلم نظر ةلى علي، فقاو: ةن هثذا فثي الجنثة، وا 
 قوما يلفظون اإلسالم، فمن لقيهم فليقتلهم؛ فإنهم مشركون".

 الحكم على اليريع: 
مثن يريثع  الحكم على هذه اليريثع كثالحكم علثى اليريثع السثالفة التثي جثاءت

محمد بن القاسم عن أبثي الجثارود، وعلثة اليريثع حثاو محمثد، وأبثي الجثارود، 
 وقد تقدم الكالم عليهما قريبا.

 مرفوعا . يريع فايمة الحغر  عن فايمة بنت محمد 
، مثثن يريثثع (2)أخثثرن هثثذه اليريثثع أبثثو نعثثيم فثثي يبقثثات المحثثدثين بمحثثبهان

ب بثن عثمثان، كالهمثا عثن أبثي من يريع  ال (3)عثمان بن  الب، والدارقيني
الجحام، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عثن فايمثة الحثغر  بثه، 
ْسثثثاَلَم، ثُثثثمَّ  ثثثْن ُيِحب ثثثَك َلُيَحثثثغ ُروَن اإلِْ ، ِةنَّ َقْوًمثثثا ِمثثثْن ِشثثثيَعِتَك ِممَّ بلفثثثظ: "َيثثثا َعِلثثثي 

لرَّاِفَضُة، َفِإْن َأْدَرْكَتُهْم َفثاْقُتْلُهْم؛ َفثِإنَُّهْم َيْلِفُظوَنُه، َلُهْم َنْبثٌز ُيْعَرُفوَن ِبِه، ُيَقاَو َلُهمُ: ا
 ُمْشِرُكوَن"

 الحكم على اليريع: 
هذا اليريع يرويها أبو نعيم عن عثمان بثن  الثب، والثدارقيني عثن  الثب بثن 
عثمان، عن أبي الجحثام، عثن أبثي جعفثر، عثن فايمثة الحثغر ، عثن فايمثة 

يم، والثدارقيني، لثم أقثم للثرجلين علثى الكبر ، مرفوعا، وعلثى اخثتالم أبثي نعث

                                 
 (.15/115( علو الدارقيني، )1)
 (.4/122(، و)2/14( )2)
 (.15/115( علو الدارقيني، )3)
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ترجمة، وقد قاو أبو نعيم: حكي عن ابن عفرة أنه كتبه عن أححابنا، عن ابثن 
 .(1)نحر، وذكر أنه ال يسند عثمان  ير هذا الحديث
 مرفوعا . يريع فايمة بنت الحسين عن فايمة بنت محمد 

لجثارود، عثن عثن محمثد بثن فثرات، عثن أبثي ا (2)أخرن هثذه اليريثع الثدارقيني
أبثثي الجحثثام، عثثن فايمثثة بنثثت الحسثثين بثثه، بلفثثظ: "أن رسثثوو اهلل حثثلى اهلل 
ن مثثن شثثيعته قومثثا  عليثثه وسثثلم نظثثر ةلثثى علثثي، فقثثاو: ةن هثثذا فثثي الجنثثة، وا 

 يلفظون اإلسالم، فمن لقيهم فليقتلهم؛ فإنهم مشركون".
 الحكم على اليريع: 

حاله قريبا، وأن رواية مثلثه  هذا اليريع من رواية أبي الجارود، وقد تقدم بيان
ال تح ، كما زاد على ذلك في هثذا اليريثع، حثاو محمثد بثن فثرات، فهثو قريثب 

، وقثثثاو الثثثدارقيني: (3)مثثثن حثثثاو أبثثثي الجثثثارود، قثثثاو البخثثثارخ: منكثثثر الحثثثديث
 .(5)، وقاو ابن القيسراني: ال شيء في الحديث(4)ضعيم

 الشاهد الرابع: حديث أم سلمة رضي اهلل عنها.
  خ عنها من يرع:ورو  

 يريع أسماء بنت عميس عن أم سلمة رضي اهلل عنها.
، بلفثظ: "َقاَلثْت: َكاَنثْت َلْيَلِتثي، َوَكثاَن َرُسثوُو (6)أخرجها ابن أبي عاحم في السثنة

 ، َفَرَفَع اللَِّه َحلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنِدخ َفَجاَءْت ِةَليَّ َفاِيَمُة ُمَسل َمًة، َفَتِبَعَها َعِلي 

                                 
 (.2/14( يبقات المحدثين بمحبهان، )1)
 (.  15/115( علو الدارقيني، )2)
 (.656(، برقم )1/208( التاريا الكبير، )3)
 (.613/ 3( تهذيب التهذيب، )4)
 (.861(، برقم )541/ 1( ذخيرة الحفاظ، )5)
 (.580(، برقم )2/415( )6)
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، َأْنثَت َوَأْحثَحاُبَك  َرُسوُو اللَِّه َحلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم رَْأَسثُه، َفَقثاَو: " َأْبِشثْر َيثا َعِلثي 
ْسثاَلَم، َيْلِفُظوَنثُه، ُيَقثاُو  ِفي اْلَجنَِّة، ِةالَّ َأنَّ ِممَّْن َيْزُعُم َأنَُّه ُيِحب ثَك، َقثْوٌم َيْرُفُضثوَن اإلِْ

ِفَضُة، َفِإَذا َلِقيَتُهْم َفَجاِهْدُهْم؛ َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن ". ُقْلُت: َيا َرُسوَو اللَِّه، َما َلُهُم: الرَّا
ثَلم"،  اْلَعاَلَمُة ِفثيِهْم؟ َقثاَو: "اَل َيْشثَهُدوَن ُجُمَعثًة، َواَل َجَماَعثًة، َوَيْيَعُنثوَن َعَلثى السَّ

بلفثثظ: " .....ِةالَّ َقْوًمثثا ، (2)، ومثثن يريقثثه الخيثثابي(1)وابثثن األعرابثثي فثثي معجمثثه
ْسثثثاَلَم، ثُثثثمَّ َيْلِفُظوَنثثثُه، ثُثثثمَّ ُيَضثثثف ُروَنُه، ثُثثثمَّ  َيْزُعُمثثثوَن َأنَُّهثثثْم ُيِحب وَنثثثَك، ُيْضثثثَفزون اإلِْ
َيْلِفُظوَنثثُه َثاَلثًثثا، ُيَقثثاُو َلُهثثْم: الرَّاِفَضثثُة ِةْن َأْدَرْكثثَتُهْم، َفَقثثاِتْلُهْم؛ َفثثِإنَُّهْم ُمْشثثِرُكوَن"... 

 (4)، بلفثثظ: "يثثا علثثي، ةال ةن ممثثن يثثزعم أنثثت بحبثثك(3)حثثديث، وحثثرب الكرمثثانيال
قثثوم يضثثفرون اإلسثثالم، ثثثم مثثا يلفظونثثه، يقثثاو لهثثم: الرافضثثة، فإنثثه أدركثثتهم 
فاقتلهم؛ فإنهم مشركون"، قاو: قلت: يا رسوو اهلل، فما العالمة فثيهم؟ قثاو: "ال 

لثثثدارقيني فثثثي يحضثثثرون جمعثثثة، وال جماعثثثة، وييعنثثثون علثثثى السثثثلم"، و ا
، عثن أبثي (6)، جميعهم من يريع سوار بن محعب، وأخرجه الثدارقيني(5)العلو

الجارود، كالهما ث سوار وأبثو الجثارود ث  عثن داود بثن أبثي عثوم، عثن فايمثة 
 بنت علي، عن فايمة الكبر ، عن أسماء بنت عميس، عن أم سلمة مرفوعا.

 
 
 

                                 
 (.1503(، برقم )2/164( )1)
 (.1/111(  ريب الحديث، )2)
 (.3/1114مسادو حرب، ) (3)
 هكذا في الكتاب، والعبارة فيها ةشكاو، ولعو الحواب: آال ةن ممن يزعم حبك. (4)
 (. 15/180علو الدارقيني، ) (5)
(6( )15/182.) 
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 الحكم على اليريع: 
محعب، وهو متثروك الحثديث، كمثا قثاو اإلمثام أحمثد هذا اليريع فيه سوار بن 

كما تقدم قريبا، وقد تابع كو منهما اآلخر،  ، وأبو الجارود وهو شر منه(1)و يره
 وال يحلحون للمتابعة، ولم أقم لهما على متابع حال .
 يريع فايمة بنت علي عن أم سلمة، رضي اهلل عنها.

، عثن (3)اهلل بثن محمثد البغثوخ ، مثن يريثع عبثد(2)أخرن هذه اليريع الاللكثادي
سويد بن سعيد، عثن سثوار بثن محثعب، عثن فايمثة بنثت علثي بثه، ولاللكثادي 

، مثثن (5)، وأخرجهثثا أبثثو يثثاهر فثثي المخلثثص(4)يريثثع أخثثر  مثثن يريثثع البغثثوخ
، (6)يريع ابن منيع، والبغوخ، عن محمد بثن عبثدالواهب، وأخرجثه ابثن عسثاكر

لوهاب، وأخرجثه أبثو الفثت : محمثد من يريع سويد بن سعيد، ومحمد بن عبد ا
، مثثن يريثثع محمثثد بثثن عبثثد الواحثثد، (1)بثثن أحمثثد ابثثن أبثثي الفثثوارس البغثثدادخ

، وسثويد بثن سثعيد، (8)أربعتهم: محمد بن عبد الواهب، ومحمد بن عبثد الوهثاب
ومحمد بن عبدالواحد، عن سوار بن محعب، عن أبي الجحام، عن محمد بثن 

                                 
(، بثثثرقم 1/50(، والنسثثثادي، فثثثي الضثثثعفاء والمتروكثثثون، )4/212( الجثثثرح والتعثثثديو، )1)
 (.1/128(، والدارقيني، في السنن، )258)
 (. 2801(، برقم )8/1540( شرح أحوو اعتقاد أهو السنة، )2)
 ( عند الاللكادي عبيد اهلل بن محمد البغوخ، وهو خيم.3)
 (.2802(، برقم )8/1540( شرح أحوو اعتقاد أهو السنة، )4)
 (.2203(، برقم )3/154( المخلحيات، )5)
 (.42/334( تاريا دمشع، )6)
قثثاة، منقثثوو مثثن مكتثثوب عثثن مخيثثوي ولثثم ييبثثع، بثثرقم ( الجثثزء العاشثثر مثثن الفوادثثد المنت1)
(35.) 
( هكذا في الميبوع، األوو: عبد الواهب، والثثاني: عبثد الوهثاب، ويغلثب علثى الظثن أنهمثا 8)

 واحد.
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: " َكاَن َرُسثوُو اللَّثِه َحثلَّى اهلُل َعَلْيثِه َوَسثلََّم علي، عن فايمة بنت علي به، بلفظ
، َفَرَفَع َرُسوُو اللَِّه َحثلَّى اهلُل َعَلْيثِه َوَسثلََّم  ِعْنِدخ، َفَغَدْت ِةَلْيِه َفاِيَمُة، َوَمَعَها َعِلي 

، َأْنَت َوِشيَعُتَك ِفي اْلَجنَِّة؛ ِةالَّ  َمْن َيثْزُعُم، َوِفثي َحثِديِث رَْأَسُه َفَقاَو: " َأْبِشْر َيا َعِلي 
ْسثاَلَم، ثُثمَّ َيْلِفُظوَنثُه، ثَثاَلَث  نَّ َلَمثْن َيثْزُعُم، َأْقثَواٌم ُيَضثف ُروَن اإلِْ اْبِن َعْبِد اْلَواِهثِب: َواِ 

، َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل ُيَجاِوُز َترَاِقَيُهْم، َلُهْم َنَبٌز، ُيَقاُو َلُهُم: الرَّاِفَضُة، َفثإِ  ْن َأْنثَت َمرَّاتو
َأْدَرْكَتُهْم َفَجاِهثْدُهْم؛ َفثِإنَُّهْم ُيْشثِرُكوَن". َفَقثاَو: َيثا َرُسثوَو اللَّثِه، َفَمثا اْلَعاَلَمثُة ِفثيِهْم؟ 
ثثَلِم"، وبثثين ألفثثاظهم  َقثثاَو: "اَل َيْشثثَهُدوَن ُجُمَعثثًة، َواَل َجَماَعثثًة، َيْيَعُنثثوَن َعَلثثى السَّ

ريثثع يعمثثة بثثن  ثثيالن عثثن أبثثي ، مثثن ي(1)اخثثتالم يسثثير، وأخرجثثه الثثدارقيني
 الجحام، عن محمد بن عمرو، عن فايمة به.

 الحكم على اليريع:
 يريع فايمة بنت علي روخ من ثالثة يرع:

 األوو: يريع سويد بن سعيد، عن سوار بن محعب، عن فايمة به.
الثاني: يريع سوار بن محعب، عن أبثي الجحثام، عثن محمثد بثن علثي، عثن 

 فايمة به. 
يع يعمثة بثن  ثيالن، وسثوار بثن محثعب، عثن أبثي الجحثام، عثن الثالث: ير 

 محمد بن عمرو، عن فايمة به.
ومثثدار اليثثرع الثالثثثة علثثى سثثوار بثثن محثثعب، وأقثثو مثثا يقثثاو فيثثه: متثثروك 

، (2)الحديث، كما بينت قريبا، وقد تابعه يعمة بن  يالن، قثاو أبثو حثاتم: شثيا
لثثه، أو أقثو  منثثه، ال مثثثو ، ومثلثه يحتثثان لمتثابع مث(3)وقثاو ابثثن حجثر: مقبثثوو

 سوار.

                                 
 (.15/115( علو الدارقيني، )1)
 (.4/451( الجرح والتعديو، )2)
 (.3016تقريب التهذيب، برقم ) (3)
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 يريع أبي سعيد الخدرخ عن أم سلمة، رضي اهلل عنهما.
، بلفظ: "َكاَنْت َلْيَلِتثي ِمثَن النَِّبثي  َحثلَّى اهلُل َعَلْيثِه َوَسثلََّم، َوَكثاَن (1)أخرجها اآلجرخ

َقثاَو َلثُه النَِّبثي  َحثلَّى اهلُل ِعْنِدخ؛ َفَمَتْتُه َفاِيَمُة، َوَتِبَعَها َعِلي  َرِضَي اللَّثُه َعْنُهمثا، فَ 
َعَلْيثثِه َوَسثثلََّم: "َيثثا َعِلثثي  َأْنثثَت َوَأْحثثَحاُبَك ِفثثي اْلَجنَّثثة، َوِشثثيَعُتَك ِفثثي اْلَجنَّثثِة؛ ِةالَّ َأنَّثثُه 

ْسثاَلَم، ثُثمَّ َيْلِفُظوَنثُه، َيْقثَرُءوَن الْ  قُثْرآَن اَل ِممَّْن َيْزُعُم َأنَُّه ُيِحب ثَك، َأْقثَواٌم ُيَحثغ ُروُن اإلِْ
ُيَجاِوُز َترَاِقَيُهْم، ُيَقثاُو َلُهثُم: الرَّاِفَضثُة، َفثِإْن َأْدَرْكثَتُهْم َفَجاِهثْدُهْم؛ َفثِإنَُّهْم ُمْشثِرُكوَن"، 
َقثاَو: َيثثا َرُسثثوَو اللَّثِه َمثثا اْلَعاَلَمثثُة ِفثثيِهْم؟، َقثاَو: "اَل َيْشثثَهُدوَن ُجُمَعثثًة، َواَل َجَماَعثثةً، 

ِو"، واليبرانثثيَوَيْيَعُنثثوَن َعَلثثى  ثثَلِم اأْلَوَّ وقثثاو: يضثثفزون، بثثدو يحثثغرون،  (2)السَّ
، وقثثثاو: يضثثثفزون اإلسثثثالم (3)وزاد بعثثثد تثثثراقيهم لهثثثم نبثثثز، وأبثثثو بكثثثر الخييثثثب

بملسثثنتهم، وقثثاو بعثثد تثثراقيهم: َلُهثثْم َنَبثثٌز ُيَسثثمَّْوَن الرَّاِفَضثثَة، َفثثِإَذا َلِقيثثَتُهْم، وقثثاو: 
فضثو بثن  ثانم، عثن سثوار بثن محثعب، يتركون الجمعة، جميعهم من يريع ال

 عن عيية العوفي، عن أبي سعيد الخدرخ رضي اهلل عنه، به.
 الحكم على اليريع:

هثثذه اليريثثع فيهثثا سثثوار بثثن محثثعب، وأقثثو مثثا يقثثاو فيثثه: متثثروك، كمثثا بينثثت 
قريبا، وزاد على حاله قوو أبي عبد اهلل الحاكم: رو  عن األعمش، وابثن خالثد 

، وفيه الفضو بن  انم، ليس بالقوخ، كما (4)لموضوعاتالمناكير، وعن عيية ا
عن يريع اليبرانثي: فيثه الفضثو بثن  ثانم،  (6)، وقاو الهيثمي(5)قاو الدارقيني

                                 
 (.5/2514( الشريعة، )1)
 (.6605(، برقم )6/354لمعجم األوسي، )( ا2)
 (.6150(، برقم )353/ 12( تاريا بغداد وذيوله، )3)
 (.448( برقم )3/125( لسان الميزان، )4)
 (.3/101علو الدارقيني، ) (5)
 (.16431( مجمع الزوادد، برقم )6)
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وهو ضعيم. قلت: وكيم لم يذكر حاو سوار بن محعب، وهو شر من الفضثو 
عن يريع الخييب البغدادخ: سثوار متثروك. قلثت:  (1)بن  انم، وقاو السيويي

 هذا حالهم فال يحتج بحديثهم.من كان 
 الشاهد الخامس: حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.

، َأْنَت ِفي اْلَجنَِّة َثاَلثًا َقاَلَها، َوَسَيْمِتي ِمْن َبْعثِدخ  (2)أخرجه اآلجرخ بلفظ: "َيا َعِلي 
اْقُتْلُهْم؛ َفثِإنَُّهْم ُمْشثِرُكوَن"، َقثاَو: َقْوٌم َلُهْم ُنُبٌز، ُيَقاُو َلُهُم: الرَّاِفَضثُة، َفثِإَذا َلِقيثَتُهْم َفث

َوَمثا َعاَلَمثُتُهْم َيثا َرُسثوَو اللَّثِه؟ َقثثاَو: "اَل َيثَرْوَن ُجُمَعثًة، َواَل َجَماَعثًة، َيْشثُتُموَن َأَبثثا 
وابن عساكر بلفظ مختحر: "يا علثي أنثت فثي الجنثة"،  (3)َبْكرو َوُعَمَر"، والخييب

او: "سثثيكون قثثوم لهثثم"، وقثثاو: "يسثثبون، بثثدو ثالثثثا فقثثي، وابثثن عسثثاكر بلفثثظ قثث
، عثثن أبثثي (5)، مثثن يثثرع عثثن محمثثد بثثن معاويثثة، وأخرجثثه الثعلبثثي(4)يشثثتمون"

: "يثا علثي  العوام: أحمد بن يزيد الديباجي، بلفظ: قثاو: قثاو رسثوو اهلل  لعلثي 
أنت في الجن ة، وشيعتك فثي الجن ثة، وسثيجيء بعثدخ قثوم يثد عون واليتثك، لهثم 

الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلوهم؛ فإن هم مشركون"، قثاو: يثا رسثوو  لقب يقاو له:
اهلل ما عالمتهم؟ قاو: "يا علي ةن هم ليست لهم جمعة، وال جماعثة، يسثب ون أبثا 
بكر، وعمثر"، كالهمثا  ث محمثد بثن معاويثة، وأبثو العثوام ث عثن يحيثى بثن سثابع 

ه، عثن عبثد اهلل المديني، وعند ابن عساكر المدني، عن زيد بن أسلم، عثن أبيث
 بن عمر مرفوعا.

 

                                 
 (.1/346( ال ل  المحنوعة، )1)
 (.5/2513( الشريعة، )2)
 (.555(، برقم )18/35( تاريا بغداد، )3)
 (.42/335( تاريا دمشع، )4)
 (.5/61( الكشم والبيان عن تفسير القران، )5)
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 الحكم على اليريع: 
مدار اليريقين  في حديث ابثن عمثر رضثي اهلل عنهمثا، علثى يحيثى بثن سثابع 

، وقثاو الثدارقيني: (1)أبو حاتم: ليس بقوخ، وقاو أبثو زرعثة: لثينالمديني، قاو 
ولم أقم له على متابع، ومن كان هثذا حالثه فيكثون حديثثه ضثعم، ، (2)متروك
شد؛ ويزيد علثى حثاو يحيثى بثن سثابع فثي اليريثع األولثى حثاو محمثد بثن أو أ

: معاوية الثراوخ عنثه، وفيثه كثالم كثيثر للنقثاد اختحثره الحثافظ ابثن حجثر بقولثه
، وفثي (3)متروك؛ مع معرفته ألنه كان يتلقن، وقد أيلع عليه ابن معثين الكثذب

محمثد ثنثاء اهلل  اليريع الثانية عند الثعلبي من لم أعثر على ترجمثة لهثم. قثاو
 .(4)المظهرخ عن الحديث: في ةسناده نظر

 الشاهد السادس: حديث معاذ بن جبو رضي اهلل عنه.
بسنده من يريع هشام بن عمار، عن الوليثد بثن مسثلم،  (5)أخرجه ابن عساكر

، (1)، وابثن مردويثه(6)عن ثور بن يزيثد، عثن خالثد بثن معثدان، وأخرجثه الثعلبثي
د بثثن زهيثثر، عثثن محمثثد بثثن المهتثثدخ، عثثن حنظلثثة كثثو  بسثثنده مثثن يريثثع محمثث

السدوسي، وعند الثعلبي: من يريثع الثدورخ، ثثم حنظلثة، والثدورخ، عثن البثراء 
مرفوعثا، بلفثظ: كنثت  بن عازب، كالهما ث خالد، والبراء ث عثن معثاذ بثن جبثو 

ڳ ڳ چ  في منزو أيوب األنحارخ، قاو: فتال رسثوو اهلل  مع رسوو اهلل 

                                 
 (. 5/153( الجرح والتعديو، )1)
 (.503(، برقم )6/256( لسان الميزان، )2)
 (.6310( تقريب التهذيب، برقم )3)
 (.38/  5( تفسير المظهرخ، )4)
 (.3541(، برقم )32/383( تاريا دمشع، )5)
 (.115/ 10( الكشم والبيان عن تفسير القرآن، )6)
 (.144/ 4( تخريج أحاديث الكشام، )1)
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قثثثد تغر ثثثرت يعنثثثي: عينيثثثه،  فرأيثثثت رسثثثوو اهلل ، (1)چڱ ڱ   ڱ ڱ ں 

؟  چڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں چ  فقلت: يا رسوو اهلل ما تفسثير هثذه اآليثة

فبكى حتى  شي عليه، ثم أفاع فثإذا هثو ينثتفض، ويفثيض عرقثا، ثثم قلثت: يثا 
قثاو: يثا معثاذ لقثد سثملتني عثن أمثر عظثيم،  چڱ ڱچ  رسوو اهلل مثا قولثه

، ثم أقبو علي، فقاو: يا معثاذ هثو مت ةلى النبي وبكى حتى ظننت أني قد أس
قاو: ةنثك  چڱ ڱ چ  تدرخ عمَّ سملت؟ قلت: أخبرني يا رسوو اهلل عن قوله

أوو من سملني عنها؛ ةذا كان يثوم القيامثة تجثزأ أمتثي عشثرة أجثزاء، يحشثرون 
علثثثثى عشثثثثرة أفثثثثوان،...............( الحثثثثديث، ثثثثثم عثثثثدد األحثثثثنام العشثثثثرة، 

يا رسثوو اهلل فمثا الحثنم الثذين يحشثرون علثى حثورة الحميثر؟ وفيه....قلت: 
قاو: حنم من هذه األمة يسمون الرافضة، قلت: يثا رسثوو اهلل فمثا عالمثتهم؟ 
قاو: ةنهم مشركون، ينتحلون حبنا، ويتبرأون من أبي بكر وعمر، ويشتمونهما، 
 لهثثثم نبثثثز، ال يثثثرون جمعثثثة، وال جماعثثثة، أولدثثثك فثثثي النثثثار شثثثر مكانثثثا، .....(

 والحديث يويو، هذا لفظ ابن عساكر، والثعلبي نحوه.
 الحكم على الحديث:

هذا اليريع ال يحتج به، ويعو باالنقياع بين خالد بن معدان، ومعاذ بثن جبثو، 
قاو ابن أبي حاتم: خالد بن معدان، عن معاذ بثن جبثو مرسثو، لثم يسثمع منثه، 

مثار، قثاو ابثن حجثر: ، ويعو أيضا بحثاو هشثام بثن ع(2)وربما كان بينهما اثنان
حدوع، مقرئ، كبر فحار يتلقن، فحديثه القديم أح ، وقد سثمع مثن معثروم 

. ولم نعرم هذا الحديث من حديثثه القثديم أم (3)الخياي، لكْن معروم ليس بثقة

                                 
 (.18( سورة النبم: آية )1)
 (.184(، برقم )52( المراسيو البن أبي حاتم، )ص2)
 (.1303( تقريب التهذيب، برقم )3)
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هذا حديث منكثر، وفثي ال، ولم أقم على متابع لهذا اليريع، قاو ابن عساكر: 
اليريثع الثانيثة فيهثا حنظلثة السدوسثي: ، و (1)ةسناده  ير واحد مثن المجهثولين

، (2)قاو اإلمام أحمد و يره: ضعيم، وقاو: ذاك منكر الحثديث، يحثدث بمعاجيثب
عثن (4)، واأللبثاني(3)قاو األلباني عن ةسناد اليريع الثانية: واه، وقاو ابن حجر

 الحديث عموما: موضوع.
 خالحة القوو على الحديث: 

مثن قبلثوا الحثديث، أو قبلثوا بعثض يرقثه، حاولت في هذه الخالحة جمع أقثواو 
أو أسثثثانيده، ومثثثن لثثثم يقبثثثو الحثثثديث، ةمثثثا للضثثثعم، أو الوضثثثع الظثثثاهر علثثثى 

 الحديث، أو على بعض يرقه، أو أسانيده، وهم كما يلي:
 من َقِبو الحديث:

قثثاو الهيثمثثي عثثن حثثديث ابثثن عبثثاس رضثثي اهلل عنثثه الثثذخ مثثن يريثثع عمثثران 
 .(5)في الكبير: ةسناده حسن التغلبي، والذخ أخرجه اليبراني

قاو المال علثي القثارخ عثن الحثديث: رواه البيهقثي مثن يثرع كلهثا ضثعيفة؛ ةال 
أنهثثثا يتقثثثو  بعضثثثها بثثثبعض، ويعضثثثدها مثثثا رواه البثثثزار، وأورد الحثثثديث بلفثثثظ 

 . دون ذكر راويه.(6)آخر
 
 

                                 
 (، وهو  ير موجود في األحو الميبوع.10/ 14( مختحر تاريا دمشع، )1)
 (.354(، برقم )285/ 1عفاء الكبير، )( الض2)
 (.142/ 1( لسان الميزان، )3)
(4( )2/350.) 
 (. 10/22( مجمع الزوادد، )5)
 (.1/655( شرح الشفا، )6)
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 من لم َيْقَبو الحديث:
د فثثي األحاديثثث أورد ابثثن حبثثان فثثي المجثثروحين حثثديث فايمثثة، فثثي ترجمثثة تليثث

 .(1)المنتقدة عليه
وأورده ابن عدخ في الكامو فثي ضثعفاء الرجثاو، فثي ترجمثة أبثي الجحثام فثي 
األحاديث المنتقدة عليثه، وذكثر فيثه ثثالث علثو هثي: حثاو أبثي الجحثام، وأبثي 
الجارود، وتليد، وأورد أيضا حديث ابن عباس، الذخ من يريع عمثران التغلبثي 

لمنتقثثدة عليثثه، وأورد حثثديث ابثثن عبثثاس الثثذخ مثثن فثثي ترجمتثثه فثثي األحاديثثث ا
يريع عكرمة في ترجمة عمرو بثن مخثرم البحثرخ، ثثم قثاو: وهثذا حثديث بهثذا 
اإلسناد وخاحة عن يزيد بن زريع، عن خالد بايو؛ ال أعلم يرويه  يثر عمثرو 
بن مخرم، وعن عمرو، أحمد بن محمد اليمامي، وهثو ضثعيم أيضثا؛ فثال أدرخ 

 .(2)امي، أو من قبو عمرو بن مخرمأتينا من قبو اليم
قثثاو أبثثو نعثثيم األحثثبهاني بعثثد أن أورد الحثثديث: وفثثي نظثثادر هثثذا،  يثثر أنثثا ال 

 .(3)نحتج بمثلها
 .(4)قاو الدارقيني في الحديث: والحديث شديد االضيراب

وشكك البيهقي في حثحة الحثديث حيثث قثاو: بثاب مثا جثاء فثي ةخبثاره بظهثور 
الحثثديث، ثثثم أورد حثثديث علثثي، والحسثثن، مثثن الثثروافض، والقدريثثة؛ ةن حثث  

يريع كثير النواء، ثم قاو: تفرد به النواء، وكان مثن الشثيعة، وروخ مثن وجثه 

                                 
 (.1/205( المجروحين، )1)
 (.6/261(، و)6/165(، و)3/545( انظر الكامو في ضعفاء الرجاو، )2)
 (.241( اإلمامة والرد على الرافضة، )ص3)
 (.15/180العلو، ) (4)
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آخر ضعيم، ثم أورد حديث ابن عباس، وقاو: روخ في معنثاه مثن أوجثه كلهثا 
 .(1)ضعيفة

حديث فايمثة؛ لضثعم أبثي الجحثام، وضثعم حثديث  (2)وضعم ابن القيسراني
جنثثاب، وضثثعم حثثديث الحسثثن؛ لضثثعم يحيثثى أبثثي عقيثثو،  علثثي؛ لضثثعم أبثثي

 وضعم حديث ابن عباس؛ لحاو عمران التغلبي، قاو فيه: ليس يحتج بحديثه.
وقاو البغوخ عن ةسناد حثديث علثي مثن يريثع أبثي جنثاب، عثن أبثي سثليمان، 

 عن علي: فيه نظر.
عن حثديث علثي مثن يريثع كثيثر النثواء: ال يحث ؛ وأعلثه  (3)وقاو ابن الجوزخ

بحثثاو يحيثثى بثثن المتوكثثو، وكثيثثر النثثواء، وقثثاو عثثن حثثديث ابثثن عبثثاس: فيثثه 
عمثثران، ال يحثثتج بحديثثثه، وقثثاو فثثي موضثثع آخثثر: ال يحثث ، وقثثاو عثثن حثثديث 
علي الذخ من يريع الشعبي: فيه سوار، وأشار ةلى تضعيفه، ونقو عن أحمد، 

أعلثه ويحيى، والنسادي أنهم قالوا: متروك، وقاو عن حديث فايمة: ال يحث ؛ و 
بتليد، ونقو عن ابن معين أنه قاو فيه: كذاب، وقاو عن حثديث أم سثلمة الثذخ 
من يريع أبي سعيد الخدرخ: هذا ال يح ؛ وأعله بعيية، وسوار، والفضثو بثن 

  انم.
وأشار الهيثمي لضعم الحديث بذكر حثاو بعثض الثرواة فيثه: فضثعم حثديث أم 

دم سثماع زينثب بنثت سلمة؛ لحاو الفضو بثن  ثانم، وضثعم حثديث فايمثة؛ لعث
علثثي منهثثا، وضثثعم حثثثديث ابثثن عبثثاس؛ للخثثالم فثثثي توثيثثع بعثثض رواتثثثه، 

 .(4)وضعم حديث علي؛ لحاو كثير النواء

                                 
 (.548(، و)6/541( انظر دالدو النبوة، )1)
 (.5/2158(، و)5/2188(، و)1/503(، و)1/414( ذخيرة الحفاظ، )2)
 (.1/155(، و)1/160(، و)1/158(، و)1/151( العلو المتناهية، )3)
 (.10/22( مجمع الزوادد، )4)
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وقاو البوحيرخ عن حديث ابن عباس: هثذا ةسثناد ضثعيم؛ لضثعم حجثان بثن 
 .(1)تميم

وقاو الذهبي بعد أن أورد حديث علي من يريع كثير النواء: كثير ضعيم تفرد 
وأورد حديث فايمة من يريع تليد، وأنثه مثن منثاكيره، وقثاو فثي موضثع ، (2)به

آخر عن هذه اليريع: آفته تليد؛ فإنثه مثتهم بالكثذب، وقثاو عثن حثديث فايمثة 
من يريع أبي الجارود، فيه أبو الجارود ساقي، وقثاو عثن حثديث ابثن عبثاس: 
بثه فيه حجان، وهو واه، وقاو عن حديث ابن عباس من يريثع عكرمثة: انفثرد 

 .(3)عنه أحمد بن محمد بن عمر اليمامي، وهو هالك
وقاو السيويي عن حديث علي من يريع الشعبي: موضوع، سوار ليس بثقثة، 
وجميثثٌع كثثذاب يضثثع، وقثثاو عثثن حثثديث أم سثثلمة الثثذخ مثثن يريثثع أبثثي سثثعيد 

 .(4)الخدرخ: فيه سوار متروك
 .(5)وقاو الحالحي عن حديث علي: روخ من يرع كلها ضعيفة

الشثثوكاني عثثن حثثديث علثثي: فثثي ةسثثناده جميثثع بثثن عمثثر البحثثرخ، وهثثو وقثثاو 
وضثثثاع، وقثثثاو عثثثن حثثثديث أم سثثثلمة: فثثثي ةسثثثناده سثثثوار بثثثن محثثثعب، وهثثثو 

 .(6)متروك
قثثاو األلبثثاني عثثن حثثديث علثثي: ةسثثناده ضثثعيم، وعثثن حثثديث فايمثثة: ةسثثناده 

، وقاو عن حثديث علثي (1)ضعيم جدا، وعن حديث ابن عباس: ةسناده ضعيم
                                 

 (.4/226( ةتحام الخيرة المهرة، )1)
 (.1/406(، وتاريا اإلسالم، )2/235الء، )( سير أعالم النب2)
 (.3/281(، و)2/18(، و)1/358( انظر ميزان االعتداو، )3)
 (.1/346ال ل  المحنوعة في االحاديث الموضوعة، ) (4)
 (.158/ 10( سبو الهد  والرشاد، )5)
 (.381(، و)1/380( الفوادد المجموعة، )6)
 (.581(، و)580، و)(515( أنظر ظالو الجنة األحاديث، برقم )1)
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وع، وقاو في موضع آخر عن حديث علي من يريع أبثي جنثاب: عموما: موض
ةسناده ضعيم جدا؛ آفته أبو جناب الكلبي، أو من فوقه، وقاو عن حديث ابثن 
عبثثثاس: ضثثثعيم؛ لضثثثعم عمثثثران التغلبثثثي، والحجثثثان بثثثن تمثثثيم. وعمثثثوم رأخ 
األلبثثاني فثثي الحثثديث قثثاو: لثثم تيمثثدن الثثنفس لتقويثثة الحثثديث بمجموعهثثا، وقثثد 

 .(1)ي ةلى ذلك في الباب الذخ عقده لها: ةن ح  الحديثأشار البيهق
 الحكم الختامي للحديث:

بعد هذا التقحي ليرع هذا الحديث، تقرر عندخ أن الحديث ال يحث  اسثتقالال 
بحالثثثه، وال بمتابعاتثثثثه، وال بشثثثثهادة األحاديثثثث لبعضثثثثها، بثثثثو هثثثو فثثثثي مرتبثثثثة 

 الضعيم، وذلك لألسباب التالية:
حابة السبعة؛ ةذا نظرنا لكو حثديث لثم نسثتيع جميع األحاديث عن الح -1

بعد النظر في يرقه وحاو رجالها أن نحكم له بالقبوو، بثو يكثون مثن 
 الضعيم على أقو األحواو كما بينته عند دراسة كو حديث.

قمثثثت بعثثثد هثثثذا بالبحثثثث عثثثن المتابعثثثات لليثثثرع المعلولثثثة؛ كثثثي  -2
بعثات تترقى، فكان بعض األحاديث ال متابعات له، وبعض لثه متا

  ير حالحة.
نظرت في األحاديث السبعة مجتمعة؛ لعو بعضثها يشثهد لثبعض،  -3

فيحسن الحثديث بمجمثوع يرقثه، فوجثدتها تشثهد لبعضثها؛ ولكثن 
في ةثبات الضعم، ال ةثبات الححة، وال الُحسن، وعند أهو الفن 
أن كثرة ورود الحثديث بثاليرع الواهيثة يؤكثد ضثعفه، وهثو الثذخ 

 ع أثبت ضعم اليريع الذخ قبله.ححو هنا، فكلما جاء يري
يشرح الحدر لما توحلت ةليه ذهاب كثير مثن العلمثاء لتضثعيم  -4

                                 
(، 568/ 13(، و)5550(، بثثثثثثثثثثرقم )186/ 12( سلسثثثثثثثثثثلة األحاديثثثثثثثثثثث الضثثثثثثثثثثعيفة، )1)
 (.6261(، برقم )13/512و)
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الحثثديث، ولثثم أقثثم علثثى مثثن قبلثثه سثثو  الهيثمثثي، والمثثال علثثي 
 القارخ، وفيما قاال نظر.

 االضيراب الشديد في متن الحديث وألفاظه. -6
 وفي الختام أساو اهلل تعالى اإلخالص والحواب في القوو والعمو

 واهلل أعلم.
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 الخاتمة
 الحمد هلل والحالة والسالم على رسوو اهلل وبعد،،،

 بعد البحث في هذا الحديث المتعلع بالرافضة يظهر لي من النتادج ما يلي:
 ضعم الحديث وعدم قبوله. -1
أن مدار يرع جميثع األحاديثث علثى عثدد مثن الضثعفاء، بثو مثن اتهثم  -2

 بالكذب والوضع.
لحثثثثديث سثثثثندا ومتنثثثثا؛ وذلثثثثك بسثثثثبب رواتثثثثه االضثثثثيراب الشثثثثديد فثثثثي ا -3

 الضعفاء، أو من اتهم بالكذب، وهو مما يدو على ضعفه.
الحذر من األخياء في األسثماء؛ التثي تحيثو األسثانيد مثن ضثعيفة ةلثى  -4

ححيحة، أو العكس، كما ححو في أبي ادريس حيث ذكره ث خيًم ث أبثو 
ب فثي توضثي  يعلى وقاو ابن ةدريس، ولذا ألم العلمثاء كثيثرا مثن الكتث

 المتشابه.
أن حناعة الحديث عند العلمثاء واحثدة؛ حيثث ذهثب جثو العلمثاء قثديما  -5

 وحديث لتضعيم هذا الحديث.
 وفي الختام أوحي بما يلي:

االهتمام ببيان الحع فثي أمثر الشثيعة ألهثو السثنة أوال؛ حتثى ال يغتثروا  -1
 ببايلهم، ثم ألهو التشيع؛ حتى يعودوا للحع.

دود علثثى أهثثو البثثدع علثثى مثثا حثث  مثثن اآلثثثار ال االهتمثثام ببنثثاء الثثر  -2
ضعيفها؛ كوننا أهو الحع، ولكثي ال يخلثي حقنثا بالبايثو، فيشثنع علينثا 

 أهو البدع.
جمع األحاديث التي تذكر أهو البدع، ثم معرفة المقبثوو منهثا والمثردود  -3

 عند أهو الفن.
وجثثثود ردود جيثثثدة تهثثثتم ببيثثثان الحثثثع للشثثثيعة، وتكثثثون مكتوبثثثة بلغثثثة  -4

 ، وفيها الرد على ما استحدث عنهم في هذا الزمان.العحر
 وفي الختام أسمو اهلل أن يكتب لنا التوفيع والهدية لسبيو الرشاد.  
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 ثبت المحادر والمراجع
ةتحام الخيرة المهرة بزوادد المسانيد العشرة، أحمد بن أبي بكر (1

هث(، المحقع: دار المشكاة، الناشر: دار الوين، 840البوحيرخ )ت:
 م.1555-هث1420رياض، اليبعة: األولى،ال

ةتحام المهرة بالفوادد المبتكرة من أيرام العشرة، ابن حجر العسقالني، (2
هث(، المحقع: مركز خدمة السنة والسيرة، الناشر: مجمع 852)ت:

-هث1415الملك فهد، ومركز خدمة السنة، المدينة، اليبعة: األولى، 
 م.1554

هث(، 446يث، ألبي يعلى الخليلي، )ت:اإلرشاد في معرفة علماء الحد(3
المحقع: د. محمد سعيد عمر ةدريس، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، 

 هث.1405اليبعة: األولى، 
المؤلم: -عرض ونقد  -أحوو مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية (4

ناحر بن عبد اهلل بن علي القفارخ، الناشر: بدون، اليبعة: األولى، 
 هث. 1414

م المسند المعتلي بميرام المسند الحنبلي، ألبي الفضو أحمد بن أيرا(5
 -هث(، الناشر: دار ابن كثير 852علي بن حجر العسقالني )ت:
 دمشع، دار الكلم الييب، بيروت.

هث(، 430اإلمامة والرد على الرافضة، ألبي نعيم األحبهاني، )ت:(6
المدينة،  المحقع: د. علي الفقيهي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم،

 م.1554 -هث 1415السعودية، اليبعة: الثالثة، 
البداية والنهاية، المؤلم: أبو الفداء ةسماعيو بن عمر بن كثير (1

هث(، المحقع: علي شيرخ، الناشر: دار ةحياء 114الدمشقي، )ت:
 م.1588 -هث 1408التراث العربي، اليبعة: األولى 
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هث(، 233معين، )ت: تاريا ابن معين )رواية الدورخ(، ليحيى بن(8
المحقع: د. أحمد نور سيم، الناشر: مركز البحث العلمي، مكة 

 م.1515 –هث 1355المكرمة، اليبعة: األولى، 
تاريا ابن معين )رواية عثمان الدارمي(، ألبي زكريا يحيى بن معين، (5

هث(، المحقع: د. أحمد محمد نور سيم، الناشر: دار 233)ت:
 دمشع. –المممون للتراث 

هث(، 310تاريا اليبرخ، لمحمد بن جرير، أبو جعفر اليبرخ )ت:(10
 هث. 1381 -الناشر: دار التراث، بيروت، اليبعة: الثانية 

هث(، 215التاريا الكبير، السفر الثالث، ألبي بكر بن أبي خيثمة، )ت:(11
المحقع: حالح بن فتحي، الناشر: الفاروع الحديثة، القاهرة، اليبعة: 

 م.2006 -هث  1421األولى، 
التاريا الكبير، لمحمد بن ةسماعيو البخارخ، أبو عبد اهلل (12

هث(، اليبعة: دادرة المعارم العثمانية، حيدر آباد، الدكن، 256)ت:
 يبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.

هث(، الناشر: دار الكتب 463تاريا بغداد، للخييب البغدادخ، )ت:(13
القادر عيا، اليبعة: األولى،  العلمية، بيروت، المحقع: محيفى عبد

 هث.1411
تاريا دمشع، ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل، ابن عساكر (14

هث(، المحقع: عمرو بن  رامة العمروخ، الناشر: دار الفكر، 511)ت:
 م. 1555 -هث  1415

تالي تلخيص المتشابه، ألبي بكر أحمد بن علي الخييب البغدادخ (15
شهور بن حسن آو سلمان، الناشر: دار هث(، المحقع: م463)ت:

 هث.1411الحميعي، الرياض، اليبعة: األولى، 
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تعريم أهو التقديس بمراتب الموحوفين بالتدليس، البن حجر (16
هث(، المحقع: عاحم القريوتي، مكتبة المنار، 852العسقالني )ت:
 هث.1403(، 1عمان، يبعة )

ر العسقالني، تقريب التهذيب، ألبي الفضو أحمد بن علي بن حج(11
هث(، المحقع: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد، سوريا، 852)ت:

 م.1586 –هث 1406اليبعة: األولى، 
تلخيص المتشابه في الرسم، ألبي بكر أحمد بن علي الخييب (18

هث(، تحقيع: ُسكينة الشهابي، الناشر: يالس 463البغدادخ )ت:
 م.1585للدراسات والنشر، دمشع، اليبعة: األولى، 

تلخيص كتاب الموضوعات، لشمس الدين أبو عبد اهلل الذهبي، (15
هث(، المحقع: ياسر بن ةبراهيم، الناشر: مكتبة الرشد، 148)ت:

 م.1558 -هث 1415الرياض، اليبعة: األولى، 
هث(، 563تنزيه الشريعة المرفوعة، علي ابن عراع الكناني )ت:(20

ارخ، الناشر: دار المحقع: عبد الوهاب عبد اللييم، عبد اهلل الغم
 هث1355الكتب العلمية، بيروت، اليبعة: األولى، 

تهذيب التهذيب، ألبي الفضو أحمد بن علي بن حجر العسقالني، (21
هث(، الناشر: ميبعة دادرة المعارم النظامية، الهند، اليبعة: 852)ت:

 هث.1326اليبعة األولى، 
لدين المزخ، تهذيب الكماو في أسماء الرجاو، ألبي الحجان، جماو ا(22

هث(، المحقع: د. بشار عواد، الناشر: مؤسسة الرسالة، 142)ت:
 م.1580 -هث1400بيروت، اليبعة: األولى، 

هث(، 310تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن األزهرخ الهروخ، )ت:(23
المحقع: محمد عوض مرعب، الناشر: دار ةحياء التراث العربي، 
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 م.2001بيروت، اليبعة: األولى، 
هث(، مراقبة: د. محمد عبد 354ت، لمحمد بن حبان، الُبستي )ت:الثقا(24

المعيد خان، الناشر: دادرة المعارم العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، 
 م.1513 -  ه 1353اليبعة: األولى، 

هث(، رواية: المروذخ 241الجامع في العلو،  ألحمد بن حنبو )ت:(25
ر: الدار السلفية، بومبا ، و يره، المحقع: د. وحى اهلل عباس، الناش

 م.1588 -هث1408الهند، اليبعة: األولى، 
هث(، الناشر: يبعة مجلس 321الجرح والتعديو، البن أبي حاتم )ت(26

دادرة المعارم العثمانية، بحيدر آباد، الهند، دار ةحياء التراث العربي، 
 م.1552هث، 1211بيروت، اليبعة: األولى، 

فياء، ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل حلية األولياء ويبقات األح(21
هث(، الناشر: السعادة، بجوار محافظة محر، 430األحبهاني )ت:

 م.1514 -هث 1354
هث(، 523خالحة تذهيب تهذيب الكماو، ألحمد الخزرجي )ت:بعد(28

المحقع: أبو  دة، مكتب الميبوعات اإلسالمية، دار البشادر، حلب،  
 هث. 1416بيروت، اليبعة: الخامسة، 

هث(، 458دالدو النبوة، ألحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي )ت:(25
 هث.1405الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، اليبعة: األولى، 

ذخيرة الحفاظ، ألبي الفضو محمد بن ياهر، ابن القيسراني (30
هث(، المحقع: د. عبد الرحمن الفريوادي، الناشر: دار 501)ت:

 م.1556-هث1416 السلم، الرياض، اليبعة: األولى،
هث(، 444الرسالة الوافية لمذهب أهو السنة، ألبي عمرو الداني )ت:(31

المحقع: د ش بن شبيب العجمي، الناشر: دار اإلمام أحمد، الكويت، 



 

 
566 

 م.2000-هث  1421اليبعة: األولى 
الرياض النضرة في مناقب العشرة، ألبي العباس، أحمد بن عبد اهلل (32

هث(، الناشر: دار الكتب 654)ت: بن محمد، محب الدين اليبرخ
 العلمية، اليبعة: الثانية.

هث(، 233سؤاالت ابن الجنيد، ألبي زكريا يحيى بن معين، )ت:(33
المحقع: أحمد محمد نور سيم، دار النشر: مكتبة الدار، المدينة 

 م.1588-هث1408المنورة، اليبعة: األولى، 
هث(، 542سبو الهد  والرشاد، لمحمد بن يوسم الحالحي، )ت:(34

تحقيع: عادو أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: دار 
 هث1414الكتب العلمية بيروت، اليبعة: األولى، 

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد ناحر الدين األلباني (35
هث(، دار النشر: دار المعارم، الرياض، السعودية، اليبعة: 1420)ت:

 م.1552 -هث1412األولى، 
هث(، المحقع: 281لسنة، ألبي بكر بن أبي عاحم الشيباني )ت:ا(36

محمد ناحر الدين األلباني، الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت 
 هث.1400اليبعة: األولى، 

هث(، 241السنة، ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبو، )ت:(31
المحقع: د. محمد سعيد القحياني، الناشر: دار ابن القيم، الدمام، 

 هث.1406بعة: األولى، الي
السنن الواردة في الفتن، لعثمان بن سعيد أبو عمرو الداني، (38

هث(، المحقع: د. رضاء اهلل بن محمد ةدريس، الناشر: دار 444)ت:
 هث.1416العاحمة، الرياض، اليبعة: األولى، 

سير أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد الذهبي (35
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حقع: شعيب األرناؤوي، الناشر: مؤسسة الرسالة، هث(، الم148)ت:
 م. 1585-هث1405اليبعة: الثالثة، 

شرح أحوو اعتقاد أهو السنة والجماعة، ألبي القاسم هبة اهلل (40
هث(، تحقيع: أحمد بن سعد، الناشر: دار ييبة، 418الاللكادي )ت:

 م.2003-هث1423السعودية، اليبعة: الثامنة، 
هث(، المحقع: 360د بن الحسين اآلجرخ، )ت:الشريعة، ألبي بكر محم(41

د.عبد اهلل بن عمر الدميجي، الناشر: دار الوين، الرياض، اليبعة: 
 م.1555 -هث 1420الثانية، 

الحارم المسلوو على شاتم الرسوو، ألبي العباس أحمد بن عبد (42
هث(، المحقع: محمد محي الدين عبد 128الحليم بن تيمية، )ت:

 حرس الويني، السعودية.الحميد، الناشر: ال
هث(، 353الححاح، ألبي نحر ةسماعيو بن حماد الجوهرخ، )ت:(43

تحقيع: أحمد عبد الغفور عيار، دار العلم للماليين، بيروت، اليبعة: 
 م.1581 -  هث 1401الرابعة، 

هث(، المحقع: 322الضعفاء الكبير، ألبي جعفر محمد العقيلي، )ت:(44
: دار المكتبة العلمية، بيروت، عبد المعيي أمين قلعجي، الناشر

 م.1584 -هث 1404اليبعة: األولى، 
الضعفاء والمتروكون، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسادي (45

هث(، المحقع: محمود ةبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي، حلب، 303)ت:
 هث.1356اليبعة: األولى، 

هث(، 430ت:الضعفاء، ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األحبهاني، )(46
المحقع: فاروع حمادة، الناشر: دار الثقافة، الدار البيضاء، اليبعة: 

 م.1584 -هث1405األولى، 
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هث(، 365يبقات المحدثين بمحبهان، ألبي الشيا األحبهاني، )ت:(41
المحقع: عبد الغفور البلوشي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 م.1552 -هث1412اليبعة: الثانية، 
هث(، المحقع: 551تناهية، ألبي الفرن بن الجوزخ، )ت:العلو الم(48

ةرشاد الحع األثرخ، الناشر: ةدارة العلوم األثرية، فيحو آباد، 
 م.1581-هث1401باكستان، اليبعة: الثانية، 

العلو الواردة في األحاديث النبوية، ألبي الحسن الدارقيني، (45
الرياض، هث(، المحقع محفوظ الرحمن السلفي، دار ييبة، 385)ت:

، 15، ةلى 12م، والمجلدات من 1585 -هث 1405( 1اليبعة: )
(، 1علع عليه: محمد الدباسي، دار ابن الجوزخ، الدمام، اليبعة: )

 هث.1421
هث(، المحقع: عبد 388 ريب الحديث، ألبي سليمان الخيابي )ت:(50

الكريم الغرباوخ، وخرن أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، 
 م.1582 -هث 1402يبعة: ال
فت  البارخ شرح البخارخ، البن حجر العسقالني، دار المعرفة، (51

هث، ترقيم محمد عبد الباقي، يبعة محب الدين 1315بيروت، 
 الخييب، مع تعليقات عبدالعزيز بن باز.

هث(، 241فضادو الححابة، إلمام: أحمد بن محمد بن حنبو )ت:(52
الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقع: د. وحي اهلل محمد عباس، 

 م.1583-هث1403بيروت، اليبعة: األولى، 
الفوادد المجموعة في األحاديث الموضوعة، لمحمد بن علي الشوكاني (53

هث(، المحقع: عبد الرحمن بن يحي المعلمي، الناشر: دار 1250)ت:
 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
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شمس الدين الكاشم في معرفة من له رواية في الكتب الستة، ل(54
هث(، المحقع: محمد عوامة، دار القبلة، مؤسسة 148الذهبي )ت:

 هث 1413(، 1علوم القرآن، جدة، اليبعة: )
الكامو في ضعفاء الرجاو، ألبي أحمد بن عدخ الجرجاني (55

هث(، المحقع: عادو عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 365)ت:
 م.1551-هث1418لبنان، اليبعة: األولى، 

كتاب العين، ألبي عبد الرحمن الخليو بن أحمد الفراهيدخ، (56
هث(، المحقع: د.مهدخ المخزومي، د ةبراهيم السامرادي، 110)ت:

 الناشر: دار ومكتبة الهالو.
الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات، لبركات بن أحمد بن (51

د رب هث(، المحقع: عبد القيوم عب525محمد الخييب، ابن الكياو )ت:
 م.1581النبي، الناشر: دار المممون، بيروت، اليبعة: األولى، 

ال لىء المحنوعة في األحاديث الموضوعة، لجالو الدين السيويي (58
هث(، المحقع: حالح عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، 511)ت:

 م.1556 -هث 1411اليبعة: األولى، 
، المحقع: دادرة هث(852لسان الميزان، البن حجر العسقالني، )ت:(55

المعارم النظامية، الهند، نشر: مؤسسة األعلمي، بيروت، لبنان، 
 م.1511-هث 1350اليبعة: الثانية، 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بن حبان، (60
هث(، المحقع: محمود ةبراهيم زايد، الناشر: دار 354الُبستي )ت:

 هث.1356الوعي، حلب، اليبعة: األولى، 
مجمع الزوادد، ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (61

هث(، المحقع: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، 801)ت:
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 م. 1554هث،  1414القاهرة، 
المراسيو، ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازخ ابن أبي حاتم (62

الناشر: مؤسسة هث(، المحقع: شكر اهلل نعمة اهلل قوجاني، 321)ت:
 هث.1351الرسالة، بيروت، اليبعة: األولى، 

هث(، المحقع: شعيب 241مسند اإلمام أحمد بن حنبو،  له )ت:(63
عادو مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت،  -األرنؤوي 

 م. 2001 -هث  1421اليبعة: األولى، 
زار، مسند البزاري المنشور باسم البحر الزخار، ألبي بكر الب(64

هث(، المحقع: محفوظ الرحمن، وأخرون، مكتبة العلوم 252)ت:
 م(.2005م ةلى  1588والحكم، المدينة، اليبعة: األولى، )

معالم التنزيو في تفسير القرآن ي تفسير البغوخ، لحسين بن مسعود (65
هث(، المحقع: عبد الرزاع المهدخ، دار ةحياء التراث 510البغوخ )ت:

 هث. 1420ة: األولى، العربي، بيروت، اليبع
هث(، المحقع: 340معجم ابن األعرابي، ألبي سعيد بن األعرابي)ت:(66

عبد المحسن بن ةبراهيم الحسيني، الناشر: دار ابن الجوزخ، 
 م.1551هث،  1418(، 1السعودية، اليبعة: )

المعجم األوسي، لسليمان بن أحمد أبو القاسم اليبراني، (61
ض اهلل بن محمد، وعبد المحسن هث(، المحقع: يارع بن عو 360)ت:

 بن ةبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين، القاهرة
هث(، 360المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد، أبو القاسم اليبراني، )ت:(68

المحقع: حمدخ بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، 
 القاهرة، اليبعة: الثانية.

هث(، المحقع: عبد 355فارس، )ت: معجم مقاييس اللغة، ألحمد بن(65
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 م.1515 -هث 1355السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر، 
معرفة الرجاو عن يحيى بن معين، )رواية أحمد بن محرز(، ليحيى بن (10

هث(، المحقع: محمد القحار، مجمع اللغة العربية، 233معين )ت:
 م.1585هث، 1405دمشع، اليبعة: األولى، 

هث(، المحقع: د. 148اء، لشمس الدين الذهبي )ت:المغني في الضعف(11
 نور الدين عتر.

مقاتو اليالبيين، لعلي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم (12
هث(، 356المرواني األموخ القرشي، أبو الفرن األحبهاني )ت:
 المحقع: السيد أحمد حقر، الناشر: دار المعرفة، بيروت.

ي بكر أحمد بن علي الخييب موض  أوهام الجمع والتفريع، ألب(13
هث(، المحقع: د. عبد المعيي قلعجي، الناشر: 463البغدادخ، )ت:

 هث.1401دار المعرفة، بيروت، اليبعة: األولى، 
هث(، المحقع: عبد 551الموضوعات، ألبي الفرن ابن الجوزخ )ت:(14

الرحمن عثمان، المكتبة السلفية، بالمدينة، اليبعة: األولى، )من 
 م. 1568 -هث  1388م، ةلى  1566 -هث  1386

هث(، 148ميزان االعتداو في نقد الرجاو، لشمس الدين الذهبي، )ت:(15
تحقيع: علي البجاوخ، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان، اليبعة: 

 م. 1563 -هث  1382األولى، 
 



 

 
566 

 


