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.م-١٩٧٤،البلداوي، وسام

: فــضائل أهــل البيــت علــيهم الــسالم بــين تحريــف المــدونين وتنــاقض منــاهج المحــدثين        
ثـر ذلـك   عنـد العامـة وأ  وقواعـده  دراسة إلثبات وقوع التحريف والتناقض فـي مـصادر الحـديث      

اللجنة العلمية،تقديم[؛ تأليف وسام برهان البلداوي/ لى فضائل أهل البيت عليهم السالم ع
قـسم الـشؤون الفكريـة والثقافيـة،    . العتبة الحـسينية المقدسـة   : كربالء -. ]محمد علي الحلو  

.م٢٠١٢. = ق١٤٣٣

.)٥٨قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (–. ص٧١٩

.في الحاشية؛ وكذلك ٦٩٥ــ ٦٧١ص: المصادر 

تــأثير –فــضائل –أهــل البيــت  . ٢. شــبهات وردود–أحاديــث أهــل الــسنة   –فــضائل –أهــل البيــت  . ١
–تدوين التاريخ اإلسالمي .  ٤. تأثير محدثون أهل السنة–فضائل –الصحابة . ٣. محدثون أهل السنة

–علم الرجال –الحديث . ٦. ت وردودشبها–مصادر –أحاديث أهل السنة . ٥. تأثير محدثون أهل السنة
الحلو، .  ألف.  جرح وتعديل–الحديث . ٩. مختلقةأحاديث. ٨. منع التدوين–الحديث . ٧. شبهات وردود
.العنوان. ب. م، مقدم-١٩٥٧محمدعلي، 

٣٦BP/ ٥٠٨/ ب٨ف٦

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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دسٌةارإلثباتقُوالتَّعِوحرييف ضِناقُوالتَّف
مصاحلَرِادده يثوقواعدعندالعامةوأثر

ضَفَيفذلكلِائأهل البيعليهِتمالسالم
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:الفصل األول

أمهيتها السنة النبوية املطهرة

ومراحل تدوينها حتى 

العصر العباسي







 
 
 
 










 

ماذا نعني بالسنة النبوية؟
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أمهيتها ومراحل تدوينها حتى العصر العباسيالسنة النبوية املطهرة:الفصل األول6
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ولـم تـدون   أحرقـت فلمـاذا  األهميـة كانت الـسنة النبويـة بهـذه     إذا

ن؟آكالقر
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7فلماذا أحرقت ومل تدون كالقرآن؟األمهيةهبذهالنبويةالسنةكانتإذا
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َّـ عهد أبي بكرالنبوية اِّـدونةإتالف السنة: ١
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تدوينها وروايتها َّـ عهد عمر بن الخطابالنبوية ومنعإتالف السنة : ٢
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التي صرحت باهتمام عمر بن الخطاب بالسنة النبويـة       األخبارما حقيقة بعض    

اِّـطهرة؟
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والتي صارت بديال عن السنة النبويةعامة لسنة الشيخالح الماِّـ
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مص السنة النبوية اِّـطهرة َّـ زمن عثمان بن عفان
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  والذي سن اخللفـاء

تـرك لـه   تأثـرهم، فقالـت يف ذلـك فلـم     وإتبـاع بعده، وحضت معاوية على العدل      
عذرا


ومل تأمرينا إال بالذي هو لنا مصلحة، وأنت أهل أن تطاعي











&

7اجلديدةاألمويةللسنةالعامةاملالمح

 
         







 









  

 [  P  O  N

  Q  R  T  S   U  W  V  ^    ]  \  [  Z  Y  X
`  _Z 



 

 



&

أمهيتها ومراحل تدوينها حتى العصر العباسيالسنة النبوية املطهرة:الفصل األول6


  





 



.


 



.




              وكـان عثمـان حـني أمت
الصالة إذا قدم مكة صلى ا الظهر والعصر والعشاء اآلخرة أربعـا فـإذا خـرج إىل       

ام مبىن أمت الصالة حىت خيرج  مىن وعرفات قصر الصالة فإذا فرغ من احلج وأق        
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        ــ وسـلم ومـع أيب بكـر    وآله قد صليتهما مع رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ
فخرج معاوية وعمر

إىل العصر فصالها بنا أربعا 


 


 



    مث فعل ذلـك عثمـان ثلثـي

إمارته أو شطرها مث صالها أربعا، مث أخذ ا بنو أمية 



ن معاوية تركه بترك عثماناألن زيادا تركه بترك معاوية وك 
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بدء التدوين الرسمي للسنة النبوية اِّـطهرة َّـ عهـد عمـر بـن عبـد                

العزيز
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من اخللفاء األربعما أميت قبله من السنن وسلك مسلك من تقدمه       االذي أحي 





 
  




   فواهللا مـا مـات
حىت رأينا ذلك 
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زمن هشام بن عبد اِّـلك بن مروان األمويالنبوية َّـ تدوين السنة 
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؟من هو ابن شهاب الزهري
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   ومعـه األلـواح
والصحف ويكتب كل ما مسع 

   
جاء عن النيبنكتب السنن فكتبنا ما   

       فكتـب ومل أكتـب
 

وضع كتبه حوله
 ه الكتـب هلـذ
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  فـأخرج إيل كتابـا
 

     


ولكن مسعت اآلن فأردت أن أستذكره 
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7هلا؟العزيزعبدبنعمربتدوينيكتفوملالنبويةالسنةهشامدونملاذا

ِّــاذا دون هــشام الــسنة النبويــة ولــم يكتــف بتــدوين عمــر بــن عبــد  

؟العزيز لها

      















 

ثرهما َّـ تدوين السنةوأعليهما السالمالباقر والصادق نااإلمام
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:الفصل الثاني

تدوين السنة النبوية يف 

بني تدخل العباسيالعصر

السلطة وحتريف املدونني
 







 
 
 
 

لسنة النبوية خالل العصر العباسيلتدوين الأهمية 
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ما هي السنة الرسمية للدولة العباسية؟
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للدولة الجديدةضع فضائل لوِّـحدث ااستغالل 
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علــيهم البيــت أهـل فــضائل فـتحهم بــاب الروايـة والتــدوين وتقلـيص    

السالم




 





   




          
      




 
  

+






&

7أهل البيت عليهم السالمفضائلوتقليصوالتدوينالروايةبابفتحهم

+


+



           








    


 








 

 



&

السلطة وحتريف املدوننيبني تدخل العباسيتدوين السنة النبوية يف العصر:الفصل الثاني6




 


+
   

+


     
+





  *

* .





 

 



&

7والتزوير؟التحريفعنوبعيدنزيهبشكلالنبويةالسنةدونتهل

هــل دونــت الــسنة النبويــة بــشكل نزيــه وبعيــد عــن التحريــف         

والتزوير؟
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سرقة الكتب وإدخال الزيادات فيها: الشاهد األول


          

 


 



&

7ر؟والتزويالتحريفعنوبعيدنزيهبشكلالنبويةالسنةدونتهل


 








 

دسهم ألحاديث مكذوبة َّـ كتاب عطاء بن عجالن: الشاهد الثاني
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ي حبيب كاتب مالـك بـن انـس َّـ كتبـه وكتـب      دس حبيب بن أب : الشاهد الثالث 

غه
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بخالف ما هو مدون عنده ثم يكتشف خطأه بعد   يحيى يحدث   : الشاهد الخامس 

عشرة سنة ست
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مجهـول اِّــصدر   ابن لهيعـة يحـذ الوسـائط ويأتونـه بكتـاب          : الشاهد السادس 

فويه
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احدهم يشي كتب غه ثم يرويهـا علـى أنهـا كتبـه وانطـالء            : الشاهد الثامن 

على أئمتهمأمره
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خالصة هذه الشواهد ودالالتها
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مصانة عن التحريف؟َّـ عصرناهل الصحاح واِّـسانيد اِّـوجودة 
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وطأ مالك بن انس إمام اِّـذهب اِّـالكيم: األولنموذج األ

 












&

السلطة وحتريف املدوننيبني تدخل العباسيتدوين السنة النبوية يف العصر:الفصل الثاني6

  
 


 


 

 


 
 

  






 










&

7التحريف؟عنمصانةعصرنايفاملوجودةواملسانيدالصحاحهل

 


              
 

 


 








 



 



 

 




&

السلطة وحتريف املدوننيبني تدخل العباسيتدوين السنة النبوية يف العصر:الفصل الثاني6

 














 


 





 
        







&

7التحريف؟عنمصانةعصرنايفاملوجودةواملسانيدالصحاحهل







 


          


 



      




          



 







&

السلطة وحتريف املدوننيبني تدخل العباسيتدوين السنة النبوية يف العصر:الفصل الثاني6

    


   


         
 





 





       

    


 








&

7التحريف؟عنمصانةعصرنايفاملوجودةواملسانيدالصحاحهل

 







 

 

 


 



 


    


  







&

السلطة وحتريف املدوننيبني تدخل العباسيتدوين السنة النبوية يف العصر:الفصل الثاني6

   
 





 


        


      


 

 





 







&

7التحريف؟عنمصانةعصرنايفاملوجودةواملسانيدالصحاحهل

 


    
   

       


        
 

       



 




    



      







&

السلطة وحتريف املدوننيبني تدخل العباسيتدوين السنة النبوية يف العصر:الفصل الثاني6





 








 








 










&

7التحريف؟عنمصانةعصرنايفاملوجودةواملسانيدالصحاحهل

 
   

 

    


 







 





 
       



 





&

السلطة وحتريف املدوننيبني تدخل العباسيتدوين السنة النبوية يف العصر:الفصل الثاني6

 



 




 


 





 


        
 


 
 





&

7التحريف؟عنمصانةعصرنايفاملوجودةواملسانيدالصحاحهل


       

 








 
 

   








 









&

السلطة وحتريف املدوننيبني تدخل العباسيتدوين السنة النبوية يف العصر:الفصل الثاني6
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 يـستغىن فيـه   أن يأيت موضـع ال إالعلى غري تكرار

لعلة تكون هناكإسناديقع إىل جنب إسنادعن ترداد حديث فيه زيادة معىن أو 
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جبملته من غري حاجة منا إليه فال نتوىل فعله إن إعادتهما وجدنا بدا من      فأما
شاء اهللا تعاىل 
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فأخرجه ،فهذا أحد ما اختلف البخاري ومسلم فيه

مسلم بن احلجاج وتركـه البخـاري      
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  وهـذا
حلديث يف قصة أم حبيبة رضي اهللا عنها قد أمجع أهل املغازي على خالفه     ا





 مبسألتهفكيف يصح أن يكون تزوجيها 

   ــن ــديث م ــذا احل ه
منـا أسـلم يـوم فـتح     إأن أبا سفيان  اإلشكالووجه   ،باإلشكالاألحاديث املشهورة   

وهذا مشهور ال خالف فيه   ،مكة سنة مثان من اهلجرة    



         

    وقال ابـن حـزم هـذا
احلديث وهم من بعض الرواة 

 ويف
رواية عن ابن حزم أيضا أنـه قـال موضـوع          

 


    والصحيح أنه عليه السالم تزوجها قبل إسالم أيب
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سفيان انتهى 


     وهذا خمالف ملا اتفـق عليـه أربـاب الـسري
والعلم باخلرب 


 

         قال ابن األثري وهـذا احلـديث ممـا أنكـر
على مسلم 




     وقال ابـن حـزم هـذا احلـديث
وضعه عكرمة بن عمار وهذا القول منه ال يتابع عليه 

        
  هذا احلديث وهـم فيـه بعـض الـرواة    :قال لنا بعض احلفاظ




؟وقد استغرب من مسلم رمحه اهللا كيف مل ينتبه هلذا احلديث
وقـد كـان بعـد تـزويج     ،فإنه ال خيفى عليه أن أبا سفيان إمنا أسـلم ليلـة فـتح مكـة      

أم حبيبة بأكثر من سنة بال خالفــ وسلموآله صلى اهللا عليه ــرسول اهللا   
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        فقالـت طائفـة مـن أهـل

هذا احلديث كذب ال أصل     :احلديث
     

    والذي وقع يف مسلم من هذا غريب جدا عند أهـل اخلـرب
 


            قد سـاق لـه مـسلم يف األصـول حـديثا منكـرا


 

  هـذا
حديث موضـوع وهـو أحـد األحاديـث الثالثـة املوضـوعة الـيت يف صـحيح اإلمـام            

مسلم  



 وقال احلافظ ابن اجلوزي يف هذا احلديث: "
فيه وال تـردد هو وهم من بعض الرواة ال شك   
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  مبسلم فقد املتصلباإلسنادوأما من حيث الرواية املتصلة
احنصرت طريقه عنده يف هذه البلدان واألزمـان يف روايـة أيب إسـحاق إبـراهيم بـن             

يف بالد املغرب مع ذلك عن أيب حممد أمحـد بـن   يحممد بن سفيان عن مسلم ويرو   
علي القالنسي عن مسلم 
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      إذا وجـد أحـدكم كتابـا فيـه علـم مل
ع بإناء وماء فلينقعه فيه حىت خيتلط سواده مع بياضهيسمعه من عامل فليد 


  قال ال حىت يسمعه مـن

ال ينظـر يف  ثقة
كتاب مل يسمعه 


     هـذا فعلـه عـدة مـن
فـإن اخلـط قـد يتـصحف علـى      ،وهو دال أم ال يرون نقل العلـم وجـادة     ،األئمة
زاد يف اخلط حرف فيغري املعىن     وقد ميكن أن ي    ،الناقل 
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  ضـاعت
مساعاته من ابن سفيان، فنسخ البعض من نسخة مل يكن له فيها مساع 
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:الفصل الثالث

احملدثني مناهج تناقضات 

واضطراب قواعد اجلرح 

والتعديل عندهم







 
 
 
 
 

مقدمة الفصل


+
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لجرح والتعديل؟اوجدوا قواعد أِّـاذا 







.
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؟نورن من أهل الجرح والتعديل ومن هم اِّـتأّخوماِّـتقّدمن هم
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  ــدم ــتالف اِّـتق ــع  اخ ــضهم م ــضبع ــر همبع ــرح  اآلخ ــد الج َّـ قواع

والتعديل





     
       

          


 


 


 كالمـه رديفمـسلم وأطـال
ــهوالتــهجني علي
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اختالف اِّـتأخرين مع اِّـتقدم َّـ قواعد الجرح والتعديل















 يفصـريح وهـو

قررناهكمااحلديثمنالصحيحمسمىيفاالصطالحنياختالف 
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ـا يعلِّلاليتالعللمنكثرياًفإن

الفقهاءأصولعلىجتريالاحلديثاحملدثون 
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قواعـد واضـحة ومنهجيـة معلومـة َّـ الجـرح          ى القـدماء  ليست لد 

لتعديلوا
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للقـيم قلـت لـو إهلامهي

حجةلهتكنملهذالكأينمنبالعلل 



النفـسانية وهيئـة ردهميكنـهم القلبـهم علىيهجمأمرغريهقالكماوهو
عنهاهلممعدل 





         

 






أسـباب ذكـر غـري منمسلماًيؤخذأنفينبغي
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وهـذا األحاديـث مجيـع يعمكليحبكماملسألةيفحيكمونوال
احلقهو 

دخول العصبية والحسد والبغضاء َّـ منهج التوثيق والقدح
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بهوى وعصبيةةنعيم َّـ ابن منديتشنيع ابن مندة َّـ أبي نعيم وكالم أب: ١


    تكلـم فيـه بـال حجـة  ولكـن

قوبة من اهللا لكالمه يف ابن مندة وىهذه ع
       
ال أحب ،نعيم فظيعوكالم ابن مندة يف أيب

حكايته


نعـيم أسخن اهللا عني أيب
   


،ما ينجو منه إال من عصم اهللا،السيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ملذهب أو حلسد  
،سوى األنبياء والصديقني،سلم أهله من ذلكراالعصاوما علمت أن عصرا من  

ولو شئت لسردت من ذلك كراريس 
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&

احملدثني واضطراب قواعد اجلرح والتعديل عندهممناهج تناقضات :الفصل الثالث6
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7والقدحالتوثيقمنهجيفوالبغضاءواحلسدالعصبيةدخول




 

القدح بسبب العصبية والعداوة : ٢
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االختالف َّـ الرأي الفقهيالقدح بسبب : ٣




بثقـة لـيس إنـه :الـشافعي يفقولـه أيضابهوعيبمعنيابنعلىنقمومما




ابـن عـن صـح وقد

بـن أمحـد ـاه حـىت لـك قدمتماعلىالشافعييفيتكلمكانأنهطرقمنمعني
حنبل

 
   فيـه بكـالم أنـس بـن مالـك يفذئبأيبابنتكلموقد

عنهمشهوروهوذكرهكرهتوخشونةجفاء






وبعـض الـشافعي عليهوحتامل
هإمامتملوضعحسدارأيهمنشيءيفحنيفةأيبأصحاب 
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القدح بسبب االختالف َّـ العقيدة: ٤

 يفالطعـن مجاعـة مـن وقـع قـد
ــسببمجاعــة ــديفاخــتالفهمب العقائ

 


روحاجلارحخالففرمبالـذلك فجرحـه العقيـدة يفا


 هـذا وقـع وقـد
مصيبواروحاملخطئونوهممعتقدهمعلىبناءجرحوااألئمةمنلكثري 
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 ـووه
ديثاًقدمياً؛كثرياًموجودوح 


  فـان

إسحاق اجلوزجاين ألهل الكوفة رأى العجب وذلك لشدة اذق إذا تأمل ثلب أيباحل
احنرافه يف النصب وشهرة أهلها بالتشيع فتراه ال يتوقف يف جـرح مـن ذكـره منـهم           

بلسان ذلقة وعبارة طلقة 
 

تكثرهذاوأمثلة
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الترتيـه أهـل عـن شـديدا احنرافـا طبعـه يفذلكأثرحىت
اإلثباتأهلإىلقوياوميال

أمكـن مـا لهويتأولغلطاتهعنويتغافل
 ويكثـر

فيهطعنمنقولمن
ذكرهابغلطةمنهمألحدفرظوإذا

وحنويصلحهواهللاترمجتهيفيقولبتصريحمنهمأحدعلىيقدرملإذا
العقائـد يفاملخالفةوسببهذلك

 التعـصب مـن وصـل وقـد
املـسلمني علمـاء غالـب منالقيامةيومعليهأخشىوأنامنهيسخرحدإىلفرطامل

يبأشعروقعإذاوهوأشاعرةغالبهمفإنالنبويةالشريعةلنامحلواالذينوأئمتهم
القيامـة يـوم خـصماؤه أـم أعتقدهوالذييذروالييبقال

 



 الطـائفتني هـاتني وبـني

كليتنافروغريهاالصفاتيفالعقائديفواألشعريةاحلنابلة
اجلـرح كتـب يفالنـاظر حـال يـف كفمسعتكمااألمركانإذاوأقول

طائفـة إنحـىت طائفـة كلعلىالعقائديفواملخالفةالتمذهبغلبوقدوالتعديل
االعتقاداتاختالفباعتباردجالبأنهتصفهأخرىوطائفةحجةبأنهرجالتصف
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       وكـان أبـو نعـيم يف ذلـك الوقـت مهجـورا
وقيـل  ،زائـد يـؤدي إىل فتنـة   تعـصب كان بني األشعرية واحلنابلة    و ،بسبب املذهب 

وكـاد الرجـل   ،فقام إليه أصحاب احلديث بسكاكني األقالم ،وصداع طويل  ،وقال
يقتل 
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بعض نماذج التناقضات َّـ مناهج اِّـحدث








 

صحيحهالضعفاء ويخرج لهم َّـ كتاب كث من الرواة َّـ أسماءالبخاري يورد : ١
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 والعجــب مــن البخــاري

يغمزه وقد احتج به 
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 والعجب من البخاري حدث عن ثابت
بن حممد الزاهد يف صحيحه وذكره يف كتاب الضعفاءا 


   

     ومع كون البخاري حدث عنه يف صـحيحه ذكـره يف
الضعفاء 

   ــره يف ــاري يف ذك ــن البخ ــب م ــضعفاء«والعج ــع »ال م
)احتجاجه به يف الصحيح 


  
 

 ن الغرائـب أن البخـاري أورده يف الـضعفاء، ومـع ذلـك            ومـ
الصحيحروى عنه يف 

 ــه وإن روى ل
فقد ذكره هو نفسه يف الضعفاءالبخاري 
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          ه يف كتـاب   وذكـر  ،والعجب أن البخـاري أخـرج لـه يف صـحيحه
الضعفاء


 

 

 

   لكـن مـا   ،وقـد أورده البخـاري يف الـضعفاء

قال ما بليته قط 
 

َّـ توثيق الرواة وجرحهمتناقض ابن حبان:٢
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 يويـرو ،وال يعلم ئخيط ،الفهم ئيس ،احلفظيء  كان رد

مسعـت حيـىي   وال يفهم 
بن معني يقول إسحاق بن حيىي بن طلحة ضعيف 


                

   
 قد أدخلنا إسحاق بن حيىي هذا يف الضعفاء ملا كان فيه من

مث سربت أخباره فإذا االجتهاد أدى إىل أن يترك ما مل يتابع عليه وحيـتج مبـا             اإليهام
وافق الثقات بعد أن استخرنا اهللا تعاىل فيه 
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 ال جيوز االحتجاج به وال الرواية عنه حبـال
 
     


 


  ــر ــان ي ــن حب ــال اب يووق

وقد غفل ابن حبان فذكره يف الثقات...املوضوعات ال حتل الرواية عنه 

 


 

     


 


       حيـتج بـه إذا   أنان ال جيـوز  وقـال ابـن حبـ
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أيضا يف الثقات فقال خيطئ ويدلسوذكره ابن حبان...انفرد 

 


 




 
    

             
     عن حممد بن عمرو ما ال يتـابع  يوقال ابن حبان قيل ذلك يف الضعفاء يرو

حبان يف الثقات كان راويـا حملمـد     وقال ابن   ...عليه وعن غريه ما ليس من حديثهم      
بن عمروا 

 


 









&

احملدثني واضطراب قواعد اجلرح والتعديل عندهممناهج تناقضات :الفصل الثالث6




 

         وقـال ابـن حبـان

إذا انفرد به عن عليبأخبارهيا يف التشيع ال حيتج وكان على شرطة علي وكان غال 
وقد ذكره يف الثقات بروايته عن علـي وبروايـة حبيـب    ،كذا حكاه عنه ابن اجلوزي 

بن أيب ثابت عنه فينظرا 

 

  
 

 



  فاسـتحق

ل كلهااجمانبة حديثه على األحو 
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ة حديثهينبغي جمانب

 بن حبان يف الثقات أيضااوذكره 
 

تناقض ابن مع َّـ توثيق الرواة وتضعيفهم: ٣


 

 

  
حممد بن إسحاق ثقة 

   
حممد بن إسحاق ضعيف 


              

حممد بن إسحاق صدوق 
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 ليس
بذاك هو ضعيف 

نا ابـن  حـدث : (وعن اخلطيب البغدادي عن جعفر بن حممـد بـن األزهـر قـال     
وكـان   ،كـان ثقـة   :لسألت حيىي بن معني عن حممد بن إسحاق فقـا          :الغاليب قال 

.)٢()حسن احلديث

سألت حيىي بن معـني  : (عن امحد بن زهري قال  أيضاوعن اخلطيب البغدادي    
ال يـزال يف النـاس   :قال عاصم بن عمـر بـن قتـادة         :فقال ؟عن حممد بن إسحاق   

.)٣()علم ما عاش حممد بن إسحاق

بن حممد:عن حيىي بن معنيعن الدوري): (ذيب الكمال(وعن املزي يف 
.)٤()وليس حبجة،إسحاق ثقة
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ظري كثري بن شنبن عدي سألت حيىي عن اوقال عثمان بن سعيد الدارمي فيما رواه  (

.)١()فقال ثقة





  حـدثنا
.)٢()بشيءقال كثري بن شنظري ليس عباس قال مسعت حيىي 

َّـ تــصحيح األحاديـــث  بعــض تناقــضات العـــالم الوهــابي الــشيخ األلبـــاني    : ٤

وتضعيفها
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حكم اِّـحدث على بعضهم بعضا بالتعجب: ٥





 

:
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والعجـب  .وال أم بوضع هـذا احلـديث غـريه      :قلت: (يف سننه قائال   اًهذا حديث ك
تكلم يـ الـسنن وال  من ابن ماجة مع علمه كيف استحل أن يـذكر هـذا مـن كتـاب            

ــ أتراه ما مسع يف الصحيحني عن رسول اهللا    ،عليه ـــ وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه ـ
، أمـا علـم أن   »ا يرى أنـه كـذبا فهـو أحـد الكـذابني           حديث من روى عين  «:أنه قال 

،العوام يقولون لوال أن هذا صحيح ما ذكـره مثـل ذلـك العـامل فيعملـون مبقتـضاه            
.)١()للبلد والوطنولكن غلب اهلواء بالعصبية 

 





 

سـيف بـن حممـد      : (كالمه عن سيف بن حممد الثوري قـال       ففي معرض   * 
.)٢()كذاب والعجب من الترمذي حيسن له...الثوري

حصني بن عبد : (يقول) حصني بن عبد الرمحن(ويف معرض كالمه عن *
كيـف  ،وابـن عـدي  ،ومـن العقيلـي   ،والعجب من أيب عبد اهللا البخاري     ...الرمحن

.)٣()تسرعوا إىل ذكر حصني يف كتب اجلرح
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ألنـه كـان   ،عزمت زمانا أن أمسك عن حديث هشام بـن عمـار     :يقول ،ابن وارة 
ومل يكـن  ،كيف فعل هذا،مع جاللتهاإلمامالعجب من هذا    :قلت .يبيع احلديث 

.)١()وله اجتهاده،حمتاجا

بن سويد يف كتابه الثقات وهو من أليوبوقد تعجب من ذكر ابن حبان       * 
وقـال  .ضعفه أمحد وغريه  ...أبو مسعود  ،يوب بن سويد الرملي   أ: (الضعفاء فقال 

وقـال   .ارم به :وقال ابن املبارك   يءليس بش :وقال ابن معني   .ليس بثقة :النسائي
والعجـب مــن ابـن حبــان ذكـره يف الثقــات فلـم يــصنع     .لمـون فيــه يتك:البخـاري 

.)٢()جيدا

محـاد بـن عمـرو    : (ويف معرض كالمه عن محاد بن عمـرو النـصييب قـال         * 
منكـر  ،يكىن أبا إمساعيل :وقال البخاري  .كان يكذب :قال اجلوزجاين  ...النصييب
واملعاىف حيث ،والعجب من ابن املبارك...متروك احلديث:وقال النسائي.احلديث

.)٣()إيش احلديثيمل يكن يدر،رويا عنه

ذكـر ابـن حبـان لعبـد الواحـد بـن سـليم يف كتـاب         من  أيضاوقد تعجب   * 
عـن  .يبـصر  .عبـد الواحـد بـن سـليم       : (الثقات وهو من اهلالكني الضعفاء فقـال      

لـيس  :وقـال النـسائي  .وضـعفه حيـىي   .أحاديثه موضوعة :قال أمحد  .عطاء هالك 
)٤()عجب أن ابن حبان ذكره يف الثقاتوال...بثقة
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 العجـب  :قلـت .من أخذ بركاب رجل ال يرجوه وال خيافه غفر له   :ــ وسلم

من اخلطيب كيف روى هذا وعنده عـدة أحاديـث مـن منطـه وال يـبني سـقوطها يف             
.)١()تصانيفه

 

 


   إمساعيل ضعيف احلديث منكر احلديث حيدث باملنـاكري ال
ال اعلم له حديثا قائمـا والعجـب مـن أيب زرعـة حيـث ادخـل حديثـه يف فوائـده و             

يعجبين حديثه 



روى عن ثابت عن انـس رضـي اهللا          منكر احلديث قال العقيلي   ...بن دينار فضالة(

وهـذا هـو العجـب    .يصح يف هـذا حـديث انتـهى   عنه حديث إذا بويع خلليفتني ومل    
العجاب كيف يقول املؤلف هذا ويقرأ عليه واحلـديث يف صـحيح مـسلم وان كـان        

.)٣()من غري هذا الوجه
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نتائج الفصول الثالثة السابقة
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وسلموآله اهللا عليهصلى نبيه

السنة ومحدثيهم لهاأهلصوص حديث الثقل مع تصحيح علماء بعض ن
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ــستوعباومل ي
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ندهأخرجه أبو إسحق بن راهويه يف مس
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مواله اللهم وال ــ علي ــمن كنت مواله فهذا

من وااله وعاد من عاداه    
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 صـلى  فما تنكر قد مسعت رسول اهللا
يقول ذلك  ــ وسلم وآله   اهللا عليه ــ  

 


  فـشهدوا
مـواله يقال مـن كنـت مـواله فعلـ      ــ وسلم وآله   صلى اهللا عليه ــ   أن رسول اهللا    

 




 ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم قالوا بلى يا

ل مـن كنـت مـواله فهـذا مـواله اللـهم وال مـن        فقايرسول اهللا قال فأخذ بيد عل    
وااله وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من يبغضه وانصر من نصره واخذل 

من خذله 

      
      ألـست أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم مـن

وليهيكنت وليه فعل 
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     وهو كثري الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقـدة يف كتـاب
مفرد وكثري من أسانيدها صحاح وحسان     

 




 فله طرق جيدة وقد أفردت ذلـك    .من كنت مواله   :وأما حديث
اأيض 




   


. »من كنـت مـواله فعلـي مـواله     «:رضي اهللا عنه فقال    فأخذ بيد علي  ،بيده ثالثا 
.)٣()ه فمتواترومتن،هذا حديث حسن عال جدا
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.)١()تر أو مشهورفاحلديث متوا،وعاد من عاداه
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جـابر بـن مسـرة الـسوائي قـال مسعـت            : (محد بن حنبـل يف مـسنده عـن        أخرج  أ
ال يـزال هـذا الـدين    يقـول يف حجـة الـوداع      ــ وسلم وآله   صلى اهللا عليه ــ   رسول اهللا   

حىت ميضي مـن أمـيت اثنـا عـشر أمـريا      ق ظاهرا على من ناواه ال يضره خمالف وال مفار      
قال وكان أيب أقـرب  ــ وسلموآله صلى اهللا عليه ــ  مث خفي من قول رسول اهللا        كلهم
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مين فقلت يا أبتاه مـا الـذي خفـى    ــ وسلموآله   صلى اهللا عليه ــ   إىل راحلة رسول اهللا     
.)١()ريشكلهم من ققال يقول ــ وسلموآله صلى اهللا عليه ــمن قول رسول اهللا 

صـلى اهللا  قـال الـنيب   :عن جابر بـن مسـرة قـال     : (وروى مسلم يف صحيحه   
ــ  قـال مث تكلـم   عـشر خليفـة  اثـين إىل عزيزا  األمرال يزال هذا     ــ وسلم وآله   عليه 

.)٢()كلهم من قريشمل افهمه فقلت أليب ما قال فقال يءبش

اهللا صـلى عن أيب جحيفة قال كنـت مـع عمـي عنـد الـنيب      : (وروى اهليثمي 
إثنا عشر يحىت ميضوهو خيطب فقال ال يزال أمر أميت صاحلا ــ وسلموآله عليه ــ
كلـهم مـن   وكان أمامي ما قال يـا عـم قـال         ي  وخفض ا صوته فقلت لعم     خليفة

ــريش ــال   .قـ ــرباين رجـ ــال الطـ ــزار ورجـ ــبري والبـ ــرباين يف األوســـط والكـ رواه الطـ
.)٣()الصحيح

صـلى اهللا  مسعت رسـول اهللا     :قال ،مسرةعن جابر بن    : (ويف سنن أيب داود   
ــ  اثنـا عـشر   ال يزال هذا الدين قائما حىت يكون عليكم    : يقول ــ وسلم وآله   عليه 

ـ  وآلـه  صـلى اهللا عليـه ـــ   فسمعت كالما من النيب     خليفة كلهم جتتمع عليه األمة     ــ
.)٤()كلهم من قريش: ما يقول؟ قال: قلت أليب،مل أفهمهوسلم

عـــشر ثـــينإال يـــزال هـــذا الـــدين عزيـــزا إىل : (عنـــهويف روايـــة أخـــرى 
.)٥(...)خليفة
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والـد اإلمـام   ،الـسيد أبـو احلـسن العلـوي      ،القدوة ،اإلمامموسى الكاظم   : (بقوله
إمـام  ،ثقة صـدوق :ذكره أبو حامت فقال   ...مدين نزل بغداد   الرضابن موسى    علي
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.)١()من أئمة املسلمني

علـي بـن موســى   : (يقـول ابــن حبـان  *وعـن اإلمـام الرضـا    
الرضا وهو علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بـن أيب       

.)٢()امشيني ونبالئهممن سادات أهل البيت وعقالئهم وجلة اهلطالب أبو احلسن 

+
+ 


     


 

    


. إىل
.)٤(...)عشر خليفةثينإ

+  
.
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      ملـك األرض املقدسـة معاويـة وابنـه


 
 يفمكتـوبني

اهللاكتاب
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   صاحل بـن موسـى الطلحـي
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    و بن عوفكثري بن عبد اهللا بن عمر

  
 





)  لـيس

.)٣()يءحديثه بش


متروك احلديث 

   
     منكر احلديث جـدا كـثري   ،ضعيف احلديث
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ليس يعجبين حديثه: قلت يكتب حديثه؟ قال.اكري عن الثقاتاملن 
         حـىت

، ال جيوز االحتجاج بهستمع هلا أا معمولة أو مقلوبةيشهد امل 
 ضــعيف

ضعفه األئمة 
          

         
يءليس هو بش 

      وضرب أيب علـى حـديث كـثري بـن عبـد
ومل حيــدثنا ــا يف املــسندبــن عمــرو بــن عــوف اهللا

           
 

متروك احلديث 
بـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن       كثري بن عبد اهللا وهو كـثري        : (وقال ابن اجلوزي  

،شـيئا يال يـساو :وقـال مـرة  ،ال حيـدث عنـه  :قال أمحد بن حنبـل   .عوف املزين 
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هـو  :وقال النسائي والـدارقطين .ال يكتبيءحديثه ليس بش :وقال حيىي بن معني   
وقـال أبـو حـامت بـن        .ركن من أركان الكذب   هو   :وقال الشافعي  .متروك احلديث 

وال ،سخة موضـوعة ال حيـل ذكرهـا يف الكتـب    روى عن أبيه عـن جـده نـ       :حبان
.)١()الرواية عنه إال على جهة التعجب

كان أحـد الكـذابني  قال اآلجري سئل أبو داود عنه فقال       : (وقال ابن حجر  
مسعت حممد بن الوزير املصري يقول مسعت الـشافعي وذكـر كـثري بـن عبـد اهللا بـن            

.)٢()الكذبذاك أحد الكذابني أو أحد أركان عمرو بن عوف فقال 


 

 





مـسندا واحلـاكم مرسـال مالكأخرجه

وصححه 
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رواه

أويـس بـأيب مـسلم واحـتج بعكرمـة البخارياحتجاإلسنادصحيح: وقالاحلاكم
الصحيحيفأصلوله 


مساعيـل بـن أيب أويـس   إ

 ابن أيب أويـس
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7وسلموآلهعليهاصلىنبيهوعرتةوتعاىلسبحانهاكتابالثقلنيحديث:األولاحلديث


         معـني:

عـرف أن  وال ي،يعـين أنـه ال حيـسن احلـديث    ،لـيس بـذاك  ،صدوق ضعيف العقـل  
أبـو أويـس وابنـه    :وقال معاوية بن صـاحل عـن حيـىي       . أو يقرأ من غري كتابه     ،يؤديه

عـن حيـىي بـن    ،وقال عبد الوهاب بن أيب عصمة، عن أمحد بن أيب حيـىي       .ضعيفان
عن ،وقال إبراهيم بن عبد اهللا اجلنيد  .ابن أيب أويس وأبوه يسرقان احلديث     :معني
. وكـان مغفـال  ،حملـه الـصدق   : ل أبو حـامت   وقا. يءليس بش  ،يكذب ،خملط:حيىي

وقـال أبـو القاسـم       .لـيس بثقـة   :وقـال يف موضـع آخـر       .ضـعيف : وقال النـسائي  
ولعله بان لـه مـا   ،إىل أن يؤدي إىل تركه ،بالغ النسائي يف الكالم عليه    :الاللكائي

وقـال أبـو أمحـد بـن     . الن كالم هـؤالء كلـهم يـؤول إىل أنـه ضـعيف     ،مل ينب لغريه 
روى عن خاله مالك أحاديث غرائب، ال يتابعـه أحـد   ن أبو أويس هذا    واب: عدي
)١(...)عليه

تـذكرة  (والدارقطين كان ال جيعل حديثه من قسم الصحيح، قـال الـذهيب يف    
.)٢()ال اختاره يف الصحيح:وقال الدارقطين): (احلفاظ

ــديث    ــضع احل ــان ي ــلوك ــتالف،   أله ــوعهم يف االخ ــد وق ــة عن ــال املدين ق
رمبـا  :مسعت إمساعيـل بـن أيب أويـس يقـول    :قال يل سلمة بن شبيب (: الدارقطين

، فهـو إذن مـن  )٣()فيما بينـهم يءإذا اختلفوا يف ش أضع احلديث ألهل املدينة   كنت  
. 
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   مـن  يءتج بـش وعلـى هـذا ال حيـ
حديثه غري ما يف الصحيح من أجل ما قـدح فيـه النـسائي وغـريه إال أن شـاركه           

فيه غريه فيعترب فيه 
 






+ 
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حديث الطائر اِّـشوي وان أم اِّــؤمن علـي بـن أبـي        :الحديث الثاني 

طالب أحب الخلق إُّـ اهللا سبحانه

أسانيدهوتصحيح بعض نص الحديث 

.
.




* 



. 


.

   .


..
   

. 


.
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.





 
      


 

ما أخرجه ابن عساكر َّـ كتابه تاريخ مدينة دمشق: أوال
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 شــيخ

وثقه ابن اجلوزي...عايل السند،كثري الرواية،حلصا 
 

  الـشيخ
الثقة      

 
 





            

  أوحد عـصره
يف احلفظ والفهم والـورع    

   عـن العلـل
.أنه مل خيلف علـى أدمي األرض مثلـه     وله مصنفات يطول ذكرها فأشهد       ،والشيوخ

كان فريد عصره وإمام وقته وانتهى إليه علم األثر واملعرفة بالعلـل    :وقال اخلطيب 
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ــاد    ــة وصــحة االعتق ــصدق والثق ــع ال ــال م ــوم  وأمســاء الرج ــن عل ــطالع م واالض
،مـصنفا سـبق فيـه إىل عقـد األبـواب قبـل فـرش احلـروف         كالقراءات فان له فيهـا    
إذا وكـان عبـد الغـين   .عن أيب الوليد البـاجي عـن أيب ذر         ...وتأسى القراء به بعده   

الـدارقطين أمـري    :قـال القاضـي أبـو الطيـب الطـربي          .أستاذي :ذكر الدارقطين قال  
.)١(...)املؤمنني يف احلديث

 

       
املفيداإلمام


   ــان معروفـــا بالثقـــة وكـ

والصالح 


، مـذكورا موصـوفا باألمانـة  ، متـسع الروايـة مـشهورا بالديانـة،      موثوقا به يف العلم   
 

    
ة مسند بغداد املفيد الثق  اإلمام

        وكـان معروفـا بالثقـة والـصالح
ثقـة  :، عاش مثانيا وتـسعني سـنة سـئل عنـه الـدارقطين فقـال       واالجتهاد يف الطلب  







&

7سبحانهاإىلاخللقأحبالبطأبيبنعلياملؤمننيأمريواناملشويالطائرحديث:الثانياحلديث

.)١()مأمون

 


 


        

.)٣()وكان ثقة ثبتا، متقنا حافظاالليث 

      احلـافظ املكثـر
الثقة 

 

     
كويف ثقة

 
      

      عبيد اهللا بن موسى ثقة
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  وهـو
ثقة 

     



 





    

صدوق ثقة حسن احلديث



 

 

       عيـسى بـن عمـر كـويف ثقـة
    عيسى بن عمـر ثقـة








&

7سبحانهاإىلاخللقأحبطالبأبيبنعلياملؤمننيأمريواناملشويالطائرحديث:الثانياحلديث

 
      عيسى بن عمر األسـدي ثقـة


 


ثقه ابن معـني  و

وغريه
 

 








     مـا رأيـت أحـدا يـذكر

السدي إال خبري وما تركه أحد 
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 خبري وما تركه أحدإالالسديما رأيت أحدا يذكر 


 ال
إال خبري وما تركه أحدبأس به، ما مسعت أحدا يذكر السدي

مقارب احلديث صاحل
            




ثقةالسدي 



 السدي ثقة

وهو عندي مستقيم احلديث صدوق ال بأس به 
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السدي عندنا ال بأس به 



  

      
يكتـب  : وقـال أبـو حـامت     ،  لـني : وقـال أبـو زرعـة     ،  ضـعيف :وقال حيىي بن معني   

.)٣()يكتب حديثه وال حيتج به: (، ويف اجلرح والتعديل للرازي)٢()حديثه

 
بعـدم قبـول   )سري أعالم النـبالء (يف حيىي بن معني فقد صرح الذهيب     أما: ١
يف معـرض حديثـه   ،  جرح أووانفرد مبدح    لو خالف املشهور  فيما  تعديله   أوجرحه  

ــ والقائل هو الـذهيب  قُلْت: (عن توثيق حيىي بن معني أليب الصلت اهلروي ما يلي      
نونحـ بِيحيـى، بـاراً هـذَا وكَـانَ إِلَيهـا، أَحـسن مـن حبعلَىالقُلُوبجبِلَت: ــ

عمسننىميحماً،يائدجحتنهويبِقَولالِ،فجـا الرم لَـم نـرهبتـا يلَن ـنهـلٍ وجر
ده،انفَرتقْوِيبِتأَوةقُونم ـاههوحيـىي انفـرد عـن املـشهور بقدحـه يف الـسدي            )٤()و ،

.فينطبق عليه كالم الذهيب انطباقا تاما
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 فتوقف حىت تـرى  .ال حيتج به:أو قال فيه،وإذا لني رجال
فإنـه متعنـت يف   ،حـامت فـال تـنب علـى جتـريح أيب     ،فإن وثقه أحد،ما قال غريه فيه   

الرجال
 

غري قادح أيضاوقول أيب حامت ال حيتج به     ): (نصب الراية (عي يف   لوقال الزي 
وقد تكررت هذه اللفظـة منـه يف رجـال كـثريين مـن أصـحاب            فإنه مل يذكر السبب     

.)٢()كخالد احلذاء وغريه واهللا أعلممن غري بيان السبباألثباتالصحيح الثقات 
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       بـه تفـرد
السديعنعمربنعيسى       

   


 

ما رواه الحاكم النيسابوري وعلق عليه ابن كث:ثانيا
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 جـود أوهـذا

احلاكمإسنادمن 
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كان ثقة صدوقا  و       فقـال

صدوق 



ثقة من صغار العاشرة 
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       صحيح احلديث صدوق ال بـأس بـه




ثقة: قال 
 واســطي

ثقة
   وكـان مـن

الثقات املأمونني    

ثقـة :فقال


واسطي ثقة 




    ثقة عابد رفيع القدر إمام
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): سـري أعـالم النـبالء   (، وقـال يف    )١()احتجوا كلـهم بـه    ...العباد وكان من األئمة  (
.)٢()احلافظ احلجةاإلمامسحاق األزرق هو إ(

 


كويف ثقة ثبت يف احلديث


    عبد امللك بن أيب سليمان ثقة


كالمها ثقتان 


   األثباتوكان من احلفاظ

وكــذا وثقــه ،ثقــة
النسائي 
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قال ابـن مهـدي كـان شـعبة     ...أحد األئمةأبو سليمان وقيل أبو عبد اهللا العرزمي   
ثقة ثبـت يف  وقال العجلي ثقة حجةوقال ابن عمار املوصلي      ...يعجب من حفظه  

أبـو نعـيم ثنـا سـفيان عـن عبـد امللـك بـن أيب         وقال يعقوب بن سفيان ثنـا  احلديث
وقال يعقوب بن سفيان أيضا عبد امللك فزاري من أنفسهم       ثقة متقن فقيه  سليمان  

روى صـدوق وقـال الـساجي   ...ال بـأس بـه  وقال أبو زرعة ثقة وقال النسائي ثقة   
ثقـة مـأمون ال نعلـم أحـدا     عنه حيىي بن سعيد القطان جزءا ضخما وقال الترمـذي      

.)١()فيه غري شعبةتكلم 

رد علـى   وقد   ،يسرية اًأوهامله   أنتكلم فيه من حيث      إمناوشعبة  : أقول
) الثقات( السنة، احدهم ابن حبان يف كتابه أهلمن واحد من علماء أكثرشعبة

: حيث قال

والغالـب علـى مـن    ...عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي مـوىل فـزارة        (
تـرك حـديث شـيخ ثبـت     اإلنـصاف من وليسحيفظ وحيدث من حفظه أن يهم   

صحت عدالته بأوهام يهم يف روايته ولو سلكنا هذا املسلك للزمنا ترك حديث      
الزهري وابن جريج والثوري وشعبة ألم أهل حفـظ وإتقـان وكـانوا حيـدثون      

بـل االحتيـاط   من حفظهـم ومل يكونـوا معـصومني حـىت ال يهمـوا يف الروايـات            
الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهـم    ييروقبول ما   واألوىل يف مثل هذا     

ما مل يفحش ذلك منه حىت يغلـب علـى صـوابه فـان كـان كـذلك اسـتحق             فيها
.)٢()الترك حينئذ
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ما رواه الطاني وصححه الهيثمي: ثالثا

      






 


٣()ثقةورجال الطرباين رجال الصحيح غري فطر بن خليفة وهو(.
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يـسكن  ،وكان ثقة حافظا متقنـا ): (تاريخ بغداد(وقال اخلطيب البغدادي يف     
.)١()قطيعة عيسى بن علي اهلامشي قريبا من دجلة

يأبـو علـ    احلافظ املـتقن  عبيد العجل هو    ): (تذكرة احلفاظ (وقال الذهيب يف    
كـان حافظـا   :قال اخلطيـب ...بن معنيلبغدادي تلميذ حيىي   حسني بن حممد حامت ا    

.)٢(...)كان متقدما يف حفظ املسند خاصة:يوقال ابن املناد.متقنا

. حافظا،متقناثقةكان : قال اخلطيب): (النبالءأعالمسري (وقال الذهيب يف 
قال أبو.كان من املتقدمني يف حفظ املسند خاصة  :وقال أمحد بن املنادي   

   


      





 
 

  
ثقة حافظ تكلم فيه بال حجة 
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كتبت عنه، وكان يذكره بالصدق 






نعم: ؟ قالفأكتب عنه




     واستأذنه يف الكتابة عنه فأذن له


بغدادي ثقة 
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.)١()ال عربة ذا، وإبراهيم حجة بال ريب: قلت. وكان حجاج يقع فيه...ثقة

 


        

       
أكتبوا عنهــ




املروروذي ليس به بأس   
            

 وكان
.)٢()ثقة

احلسني بن حممد بـن ـرام التميمـي    ): (ذيب التهذيب(وقال ابن حجر يف    
مات يف آخـر خالفـة   قال ابن سعد ثقة...أبو أمحد ويقال أبو علي املؤدب املروذي  

قال يل امحـد اكتبـوا عنـه    ال معاوية بن صاحل  وق ليس به بأس  املأمون وقال النسائي    
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وقـال ابـن    وهو ثقـة  )١٥(وقال ابن قانع مات سنة       ...وذكره ابن حبان يف الثقات    
ومسعـت ابـن منـري يقـول     حسني بن حممـد ثقـة  وضاح مسعت حممد بن مسعود يقول     

.)١()بصري ثقةوقال العجلي حسني بن حممد بن رام صدوق




 
 




،، هم أصـحاب كتـب  ، وهم أمت حديثا من سفيان وشعبة      قوم ثقات هؤالء  : وقال
وقال حممد بن عوف الطائي، عـن أمحـد بـن        . وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم     

.)٢()ال أرى به بأسا لكنه كان يفرط يف التشيع: حنبل




 
 

له أحاديث حسان
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مل أر للمتقدمني فيه كالما 


 
ال وقال حممـد بـن عـوف عـن أمحـد          ): (ذيب التهذيب (يف  ابن حجر    قال

لـيس  وقـال مـرة   ضـعيف وقـال ابـن معـني     أرى به بأسا لكنه كان يفرط يف التشيع       
وقــال النــسائي لــيس بــاملتنيوقــال أبــو حــامت لــيس بــذاكوقــال أبــو زرعــة يءبــش

عن أيب ...األخباركان رافضيا غاليا يف الفرض ويقلب وقال ابن حبان  ...ضعيف
حـديثهم  إخـراج وذكره احلاكم يف باب من عيـب علـى مـسلم           ...كان يتشيع داود  
.)٢()غمزوه بالغلو يف التشيع وسوء احلفظ مجيعاوقال 
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املتهم ،حدثنا الثقة يف روايته:كان ابن خزمية يقول    :اكموقال احل : (بقوله) النبالء
وروى عبدان عـن  .فيه غلو يف التشيع  :وقال ابن عدي   .عباد بن يعقوب   ،يف دينه 

روى منــاكري يف الفــضائل :وقــال ابــن عــدي.أن عبــادا كــان يــشتم الــسلف،ثقــة
يـشتم  كـان عبـاد  :قـال ،عن صاحل جزرة،وروى علي بن حممد احلبييب    ...واملثالب
قـاتال عليـا    ،اهللا أعدل من أن يدخل طلحة والزبري اجلنـة        :يقول ،ومسعته...عثمان

من مل يربأ يف صالته كل يوم مـن  :يقول ،مسعته :وقال ابن جرير   ...بعد أن بايعاه  
.)١()حشر معهم،أعداء آل حممد


الشيخ العامل الصدوق




  قال أبـو حـامت:
شيخ ثقة 
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الذي اخرج لـه مـسلم النيـسابوري يف    وكذلك احلال بالنسبة ألبان بن تغلب    

: قـال عنـه الـذهيب   والـذي  صحيحه وبقية أصحاب الكتب الستة باستثناء البخاري     
وقـد  .فلنا صدقه وعليـه بدعتـه  ،لكنه صدوق  ،شيعي جلد بن تغلب الكويف     أبان(

كان غاليـا  :وقال،وأورده ابن عدي،وأبو حامت،وابن معني ،وثقه أمحد بن حنبل   
أو كالتـشيع بـال غلـو    ،فبدعة صغرى كغلـو التـشيع  :ن البدعة على ضربني  ا...يف

فلـو رد  .ني وتـابعيهم مـع الـدين والـورع والـصدق          فهذا كثري يف التـابع     ،وال حترف 
.)١()وهذه مفسدة بينة،حديث هؤالء لذهب مجلة من اآلثار النبوية

والـذي كـان   ) البغـدادي األزرقحممـد بـن الفـرج    (ويف معرض الكالم عـن   
،أبـو بكـر    ،املـسند  ،العـامل  ،حملدثا: (معروفا بانه من أصحاب البدع يقول الذهيب      

مسعـت الـدارقطين     :قـال احلـاكم    ...حممـود األزرق البغـدادي    حممد بن الفـرج بـن       
.يطعـن عليـه يف اعتقـاده   ،وهو من أصحاب حسني الكرابيسي،ال بأس به  :يقول

له أسـوة خبلـق كـثري مـن الثقـات الـذين              :قلتأما أحاديثه فصحاح  :قال اخلطيب 
؟يلـة فكيف احل،ممن له بدعة خفيفة بل ثقيلة ،أو أحدمها  »الصحيحني«حديثهم يف   

وهو تصريح من الذهيب مهم للغاية فمن كالمه يتـبني   )٢()نسأل اهللا العفو والسماح   
ثقيلـة، قـد وثقـوا    أوالبدع ممن بدعته خفيفـة  أهلمن   اًكثري اًخلقان يف الصحيحني  

.أحاديثهموأخرجت


 






&

7سبحانهاإىلاخللقأحبطالبأبيبنعلياملؤمننيأمريواناملشويالطائرحديث:الثانياحلديث








       



 


      

 









مراتــبأعلــىيفيكــنملإنحــديثهمفهــؤالء

احلسنرتبةعنيرتلفالالصحيح 
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وقـال يف  ، )٢()فقـال ثقـة  سـألت حيـىي عـن فطـر بـن خليفـة          : (قال الـدوري  
.)٣()ثقة وهو شيعيمسعت حيىي يقول فطر بن خليفة : (موضع آخر

ثقـة صــاحل  سـألت أيب عـن فطـر بـن خليفـة فقـال       : (وعـن ابـن حنبـل قـال    
كـويف ثقـة    بن خليفة احلنـاط      فطر): (معرفة الثقات (وقال العجلي يف    ،  )٤()احلديث

)٥()وكان فيه تشيع قليلحسن احلديث

حدثنا عبـد اهللا  ...فطر بن خليفة احلناط كويف ): (الضعفاء(وقال العقيلي يف    
ولكنه كان خـشبيا مفرطـا حـدثنا عبـد     كان فطر عند حيىي ثقة    قال مسعت أيب يقول     

حديثه حديث رجـل  ثقة صاحل احلديث   اهللا قال سألت أيب عن فطر بن خليفة فقال          
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حدثنا حممد حدثنا عبـاس قـال مسعـت حيـىي بـن معـني         ...كيس إال أنه كان يتشيع    
.)١()فطر بن خليفة ثقة وهو شيعييقول 

وكـرر  ) جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد    (وقد اعترف بوثاقته أيـضا اهليثمـي يف        
: لالقول بوثاقته وان كالم بعض الذين ضعفوه كما سـيأيت ال يـضر بوثاقتـه، فقـا                 

.)٢()وهو ثقة وفيه كالم ال يضرفطر بن خليفة (

فطر بن خليفة املخزومي موالهم   ): (مقدمة فتح الباري  (وقال ابن حجر يف     
وثقـه أمحـد والقطـان والـدارقطين وابـن معـني والعجلـي        كويف مـن صـغار التـابعني      

روى لــه البخــاري ...والنــسائي وآخــرون وقــال ابــن ســعد كــان ثقــة إن شــاء اهللا 
ــه يف البخــاري ســوى حــديث واحــد رواه عــن      وأصــحاب  ــيس ل ــسنن لكــن ل ال

.)٣()...جماهد
ــان يف    ــن حب ــره اب ــد ذك ــات(وق ــضا يف  )٤()الثق ــره أي ــاء  (، وذك ــشاهري علم م

مات سـنة ثـالث ومخـسني    من متقين أهل الكوفةفطر بن خليفة  : (بقوله) األمصار
.)٥()ومائة

احملـدث  الشيخ العـامل،  فطر بن خليفة  ): (سري أعالم النبالء  (وقال الذهيب يف    
له سن ولقاء، وكـان ال يـدع أحـدا يكتـب       ...، أبو بكر الكويف املخزومي    الصدوق

.)٦()عنده
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 مسعت أبا نعيم يرفع من فطر ويوثقه ويذكر انه كان ثبتا يف

.)١()احلديث


*
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.



 
 


 وثقه ابن سعد والنـسائي

اعتمــده الــشيخان
   

وروى له الباقون 


     


:صاحل احلديث 
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صــدوق مــن الثالثــة




 وكان ثقة وله أحاديث
وقال النسائي يف التمييز ثقة

 


   وكان من األولياء الثقات


  وكان من الثقات
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جملة ممن قال بصحة حديث الطائر اِّـشوي
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 أنـس عـن رواهوقـد
سعيدوأيبعليعنالروايةصحتمث،  نفساثالثنيعلىزيادةأصحابهمنمجاعة

وسفينةاخلدري 
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 :   مه به،    الكل ثقات إال هذاا أمث ظهر يل ، فإ
ــه صــدوق أ ــواعظ   . ن ــد ال ــن حمم ــي ب ــرباين، وعل ــه الط ــا يف  ...روى عن ــان رأس وك

فأما أبوه فال أعرفه...الفرائض 
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    وقـد مجـع النـاس يف
منهم أبو بكر بن مردويه واحلافظ أبو طاهر حممـد بـن            هذا احلديث مصنفات مفردة   

ورأيت فيه جملدا يف مجع طرقـه  أمحد بن محدان فيما رواه شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب   
وألفاظه أليب جعفر بن جرير الطربي املفسر صاحب التاريخ 

  





 اًطرقـ احلـديث ذاهلـ أناألئمـة بعضحريالذيولكن
مؤلففيهولهــاهللارمحهــ الطربيجريرابنصححهوقد، أنسعنجداًةكثري 


ــ كثـر وهمــعلماءالمنطائفةهناكجندفإننا احلـديث هـذا مـن مـوقفهم كـان ؛ـ

نكارةمتنهيفجيدوملبالقبول،تلقاهالذيموقف
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احلافظالشيخعليهتكلمفقدنظرقالهوفيما
ــ فقـال العالئـي سـعيد أبو يفالنـسائي وكـذلك لـه الترمـذي ختـريج ذكـر بعـدما ـ

ـ  يعلخصائص أواحلـسن درجةإىلينتهيرمبااحلديثإنــعنهتعاىلاهللارضيـ
كلـهم برجـال احلـاكم خرجـه وقـد فالموضوعأنهأماضعفهحيتملضعيفايكون
جتريحوالبتوثيقذكرهمنأرفلمعياضبنأمحدسوىمعروفونثقات 

كـالم العالئـي يف     الـسبكي علـي بـن الوهـاب عبدالدينتاجوكذلك وافق   
الطــريحــديثعلـى احلكــموأمــا: (حيــث قـال ) طبقــات الـشافعية الكــربى (كتابـه  

العالئيكيكلديبنخليلالدينصالحاحلافظلصاحبناورأيتجيدفغريبالوضع
خـصائص يفالنـسائي وكـذلك لـه الترمذيختريجذكرمابعدفيهقالكالماعليه
يكـون أواحلـسن درجـة إىلينتـهي رمبـا أنهاحلديثيفاحلقإنعنهاهللارضيعلي
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.)١()فالطرقهمجيعمنموضوعأنهإىلينتهيكونهفأماقالضعفهحيتملضعيفا
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السنةأهلإعالن الحرب والنف العام ضد حديث الطائر اِّـشوي من محدثي 

 


           

 





     
        .


 

 

كلهاطريقاعشرينحنومنمردويهابنــ أي حديث الطري ــ ذكرهوقد: (قال
بـن حممـد أنبأنـا قـال ناصربنحممدأنبأنابذلكاإلطالةأرفلممطعنوفيهامظلم
موضوعالطائرحديثطاهرابنوقال...معلولةباطلةطرقهكلقالاملقدسيطاهر

خيلووالقالوغريهانسعنوااهيلاملشاهريعنالكوفةأهلسقاطمنجييءإمنا
فالبالصحيحاجلهلإماأمرينمنــ الذي صحح بعض طرق احلديث ــاحلاكمأمر

.)١()دساساكذابامعاندافيكونبهويقولبهالعلموإماقولهعلىيعتمد
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       .
 


            


+   




*
*

.



صلى اهللا عليه ــفيت أظافري علي من كثرة ما كان يتسلق على أزواج رسول اهللاح
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بــن صــاعد يقــول كفانــا مــا قــال أبــوه اوكــان ابــين عبــد اهللا هــذا كــذاب: (يقــول
قد تكلم فيه أبوه وإبـراهيم األصـبهاين ونـسب يف االبتـداء إىل       وابن أيب داود    ...فيه
.)١()بن فرات من بغداد إىل واسطامن النصب ونفاه يءش
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ث كثرية لكن لـيس فيهـا مـا يـصح مـن طريـق            وقد ورد يف فضائل معاوية أحادي     له  

.)١()واهللا أعلموبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغريمهااإلسناد

        
*
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   وفيـه داود بـن
.)١()يزيد األودي وهو ضعيف




.)٢()وفيه علي بن عبد الرمحن الواسطي ومل أعرفهرواه الطرباين يف األوسط 
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. رواه

.)١()الطرباين وفيه علي بن يزيد األهلاين وهو ضعيف
  

           
.)٢()رواه الطرباين وفيه حيىي بن عبد احلميد احلماين وهو ضعيف.وجل


. رواه

.)٣()فالطرباين وفيه علي بن يزيد األهلاين وهو ضعي


       


.)٤()رواه الطرباين وفيه شل بن سعيد وهو متروك



   ــو حــامت وهــو ــه أرطــاة أب وفي

.)٥()عيفض
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بصري ضعيف يسرق احلديث





 








 وكان من أصحاب أيب حنيفة
وقد أمجع على كذبه أهل بلده 
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      .
   أهل األرض دون رجال العـاملني وهـي   فأنت خليلي من بني

فضيلة مل ينلها أحد قبلك وال أحد بعدك 
      يـا إبـراهيم

أنت خليل الرمحن قد مسع خبلتك أهل السماوات وأهل األرض 
     

ــي اكــسوا خليل
.
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           إبـراهيم خليـل اهللا

وآدم وهــو كــذلك وكلمتــهوعيــسى روحــهوهــو كــذلك وموســى جنيــهوهــو كــذلك 
يب اهللاحبوأناأال وهو كذلك  اصطفاه اهللا تعاىل  




 



       وأنـا إبـراهيم خليـل اهللا وموسـى صـفي اهللا

حبيب اهللا 
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         لقد علمت أن عليا أحـب إليـك مـن
مرتني أو ثالثا   أيب
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عن النعمان بن بـشري قـال   بسند صحيح
فـسمع صـوت عائـشة     ـــ وسـلم   وآلـه    هللا عليه ــ  صلى ا استأذن أبو بكر على النيب      

واهللا لقد علمت أن عليا أحب إليك من أيبوهي تقول عاليا 
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بان العلمإىللنا إذنالصحابة خمتلفة يف التفضيل، فال سبيل  أن
من غريهأفضلواحدا منهم  
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        علـى بعـض  األئمـة مل يقم عندنا دليل قاطع علـى تفـضيل بعـض

 


 التفــضيل مبــسلك إىلانــه ال طريــق
قطعــي

 



     

وكان يقول هذا من ال أفضل أحدا من العشرة وال غريهم على صاحبه
أدركــت شــيوخنا باملدينــة وهــذا ل وقــال مالــك علــم اهللا الــذي ال يعلمــه غــريه قــا

رأيهم 
عن مالك بن أنس قال : (بن أيب أويسوقال ابن عبد الرب أيضا عن إمساعيل

وحدثنا عبـد الـوارث بـن    ،ليس من أمر الناس الذين مضوا أن يفاضلوا بني الناس    
سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أمحد بن زهري قال مسعت مصعب بـن         

مل يكن أحد من مـشاخينا الـذين أدركـت ببلـدنا يفـضل بـني       عبد اهللا الوليدي يقول   
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.)١()أحد من العشرة ال مالك وال غريه




التفضيليفاواختلفو
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       قـوم مـن جلـة العلمـاء
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  احلـافظ
حمدث واسط  اإلمام  
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  ابــن الــسقاء مــن أئمــة الواســطيني واحلفــاظ
فلـم حتتملـه نفوسـهم     واتفق انـه أملـى حـديث الطـري          ...املتقنني
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     ـا صـحاحزعـم أ
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   فـأنكر عليـه
وال صوبوه يف فعله،يلتفتوا فيه إىل قولهأصحاب احلديث ذلك ومل  


قال احلاكم :

حديث الطري مل خيرج يف الصحيح وهـو صـحيح         



لو خرجت : ، فقلت لهوهو خمتف من الكرامية ال يستطيع خيرج منهم

حديثا يف فضائل معاوية السـترحت ممـا أنـت فيـه         
 


    

     


كسروا منربه ومنعوه من اخلروج
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    ـا عـن واملنحـرف

علي كثري 
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، فلما بلغ هذا املبلغ حـسدوه

.فضربوه يف اجلامع،فأمسك عنه،فسئل عن فضائل معاوية    ،فخرج إىل الرملة  
وتـويف ـا مقتـوال    ،فأخرجوه إىل مكـة وهـو عليـل    ،وين إىل مكة  أخرج :فقال

)شهيدا 
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   عنـدهم نفـرة
من علي 
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اختلـف يف الـسالم علـى    »تنبيه«...كما يفعله الرافضة
وال يفـرد  عـا  غري األنبياء بعد االتفاق على مشروعيته يف حتية احلي فقيل يـشرع مطلقـا وقيـل بـل تب         

).لواحد لكونه صار شعارا للرافضة


 [  Û  Ú   Ù  ØZ [  q
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   ،وأما إذا أفرد غريه من أهل البيت بالصالة كما يفـرد هـو فمكـروه، الن ذلـك     فال كالم فيها
وقال. إىل االام بالرفضيلم وألنه يؤدــ وسوآله صار شعارا لذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ      


 


    

    



فلمـا غلبـت الـروافض علـى     ــ وسـلم الوجهـان مجيعـا    وآله وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه ــ       

).التختم يف اليمني ومل خيلطوا به غريه كرهه العلماء منابذة هلم وكراهية للتشبه م
!
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ومـن مستحبايصرملراجحةمفسدةمستحبفعليفكانإذانهفإاألئمةسائريقولهالقول
الـسين يتميـز فـال هلـم شعاراصارتإذااملستحباتبعضتركإىلالفقهاءمنذهبمنذهبهنا
).املستحبهذامصلحةمنأعظموخمالفتهممهجراألجلعنهمالتميزومصلحةالرافضيمن
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الالْحـديثُ هـذَا :التوربـشتي قَـالَ ): (حتفة األحـوذي (قال املباركفوري يف  
قَاوِمايمبجأَوميقْدكْرٍأَبِيتلُبالْقَووهترِييبِخنارِمباحِاَألخحا الصمـضنـا مهإِلَي

اعمإِجةابحالصكَانملهدنفَإِنَّسيهـلِ فقْـلِ َألهقَـاال النالمو ـوزجـلُ يمح ـهثَالأَم
اعتقَدهماعلَيهينقَضالوجهعلَىيؤولَأَنْفَالسبِيلُ ...اِإلجماعيخالفماعلَى
خلْقـك بِأَحـب قَولُهيحملُيقَالَأَنْوهووإِسنادامتنامنهأَصحهومايخالفوال

وهـم غَيـره فيـه فَيـشارِكُه إِلَيكخلْقكأَحبمنهوبِمنائْتنِيمنهالْمرادأَنَّعلَى
علَـى أَوذَكَرنـاه الَّذيالْوجهعلَىحديثُالْهذَافَيؤولُ...اُألمةبِإِجماعِالْمفَضلُونَ

هأَنادأَرببِأَحهلْقخهإِلَيننِيمبهمعذَوِيه١()و(.
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.     


 








وكان يقول هـذا  ال أفضل أحدا من العشرة وال غريهم على صاحبه

، ويف )أدركـت شـيوخنا باملدينـة وهـذا رأيهـم     من علم اهللا الذي ال يعلمه غـريه قـال وقـال مالـك                
ليس من أمر الناس الذين مـضوا  أنس قال عن مالك بن: (بن أيب أويس   عن إمساعيل ) ١١٠ص(

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قـال حـدثنا قاسـم بـن أصـبغ قـال حـدثنا            ،أن يفاضلوا بني الناس   
مل يكـن أحـد مـن مـشاخينا الـذين      أمحد بن زهري قال مسعت مـصعب بـن عبـد اهللا الوليـدي يقـول               

أدركت ببلدنا يفضل بني أحد من العشرة ال مالك وال غريه


 مل يقم عندنا دليل قاطع على تفضيل بعض األئمة على بعض


   انـه ال طريـق إىل

التفـضيل مبــسلك قطعـي  
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عمـال منهوعمربكرأيبختصيصحيتملخلقكأحبوأن

أفضليتهمابأدلة
 

     
*
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.     


 

 

بعـد أن أورد مجلـة مـن طـرق حــديث     ) السلـسلة الـضعيفة  (قـال األلبـاين يف   
هذهمنبلفظطرقهأكثريفكانيثاحلدأنفلو: قلت: (هوأسانيدالطائر املشوي 

املمكـن مـن لكـان ،»خلقـك أحب«التفضيلباسمتكنوملاملعىن،املتفقةاأللفاظ
ألعطـني «:رواياتـه بعـض يفالـذي الصحيحالرايةكحديثويكون،بثبوتهالقول
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رواه»...ورسـوله اهللاوحيبـه ورسـوله، اهللاحيـب يديـه، علىاهللايفتحرجالًالراية
اسـم بلفـظ الروايـات أكثرأنالواقعلكن. »٧/١٢٧«ومسلم،»٤٢١٠«البخاري
.)١()ــتقدمكماــ بالوضععليهاحلكمجاءهناومن. .»أحب«: التفضيل
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سـيدة نـساء العـاِّـ وسـيدة      عليها السالم فاطمة  :الحديث الثالث 

نساء اِّـؤمنات وسيدة نساء أهل الجنة

بعض النصوص الصحيحة التي صرحت بهذه الفضيلة


-.




         
 

ما أخرج َّـ مسند احمد بن حنبل : أوال
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ما أخرجه البخاري َّـ صحيحه: ثانيا
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كمل من النساء إال أربعتصحيح اآللوسي لحديث ولم ي: سابعا
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  رضـي  يوعزلـه علـ

ياهللا عنه عنها فلم يزل واجدا منها على علي حىت جاء منه ما قال حذيفة فقد رو         
فيه حلذيفة كـالم كرهـت ذكـره واهللا يغفـر لـه مث كـان مـن أمـره يـوم احلكمـني مـا                   

كان
 




فواهللا إنك ملن املنافقني قدميا 
*

+
فإنه ليس بثقة
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              بأن
ينظر يف معىن لفظة النبوة يف اللغة اليت خاطبنا اهللا ا عز وجل فوجدنا هذه اللفظـة        

نباء وهو اإلعالم فمن أعلمه اهللا عز وجل مبا يكون قبـل أن يكـون   مأخوذة من اإل  
وحي إليه منبئا له بأمر ما فهو نيب بال شكأو أ 
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   وال ميكـن البتـة
أن يكون هذا اخلطاب من ملك لغري نيب بوجه من الوجوه 





  فهـذه

نبوة صـحيحة بـوحي صـحيح ورسـالة مـن اهللا تعـاىل إليهـا         
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ويتأذى بغرية بعضهن على بعض فهجرهن وآىل منهن شهرا ومل خيرج إىل أصحابه
 

   
 ـــ وسـلم   وآلـه  صلى اهللا عليه ــلو كنا عند غري النيب

لكان لنا شأن وثياب وحلـي     
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         وإمنا ذكر عليه السالم يف هـذا احلـديث الـسيادة ومل يـذكر

بقولـه عليـه الـسالم    الفضل وذكر عليه السالم يف حديث عائـشة الفـضل نـصا         
والـسيادة غـري    ...اء كفـضل الثريـد علـى سـائر الطعـام          فضل عائشة علـى النـس     

وال شك أن فاطمة رضي اهللا عنها سيدة نساء العاملني بوالدة النيب صلى الفضل
فالسيادة من باب الشرف ال من باب الفضلسلم هلا واهللا عليه
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لألمـة وأنفـع أعلـم عائـشة أنريـب فالبالعلمالتفضلبالتفضيلأريدوإن

وإنوعامتـها األمـة خاصإليهاواحتاجغريهايؤدملماالعلممناألمةإىلوأدت




 

 

- 




-
     -

            


 




&

7ومتييعهااألحاديثهذهعلىالتغطيةالسنةأهلعلماءحماوالت

- 










.       

.+

+


 
-




.



.    





&

السنة منهاأهلوموقف حمدثي +البيتأهلفضائل مجلة من:الفصل الرابع6




 
       
-.

.
*

.  
.




.





. 
 

        .







&

7ومتييعهااألحاديثهذهعلىالتغطيةالسنةأهلعلماءحماوالت


  فمن سـفهي وحداثـة
سين      

 





ه غسال ليس تفغسلفأخذتهقالت وما ولدت وال أعرف كيف يغسل الصبيان قالت 

.بذاك
 


   


السن احلريصة على اللهوفاقدروا قدر اجلارية احلديثة 




تنام عن عجني أهلها فتأيت الداجن فتأكله 







&

السنة منهاأهلوموقف حمدثي +البيتأهلفضائل مجلة من:الفصل الرابع6




وألنـا  ولكن واهللا ما ظننت أن يرتل يف شأين وحيا      ....ال اقرأ كثريا من القرآن    السن  
.)١()أمريأحقر يف نفسي من أن يتكلم بالقرآن يف 

.
       


 لعـب  أكنت

ــ بالبنات وكـان يل صـواحب يلعـنب معـي    ـــ وسـلم   وآله عند النيب صلى اهللا عليه 


 


نت ألعب بالبنات  ك
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        قال العلماء يف هذه القصة دليل على وفور فقهها









              








 

 فيه داللة على صحة فهم خدجية
وقوة إدراكها مثل هذا          
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    أن خدجية أفضل مـن عائـشة الن عائـشة
وزعم ابـن العـريب   سلم عليها جربيل من قبل نفسه وخدجية ابلغها السالم من را        

وإن كـان  ورد بأن اخلالف ثابت قدميا ال خالف يف أن خدجية أفضل من عائشة    انه  
الراجح أفضلية خدجية ذا 

    
        


وهي رواية شاذة 

 





  .
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 فإنه ليس
جاج ، وسألت عنه شيخنا أبا احلاإلسالممن أصول شيء له أصل وال هو مثبت يف

ال أصل لـه   : املزي فقال        






+ 




  من كتـب احلـديث إال يف النهايـة    شيء ال أعرف له إسنادا وال رواية يف
وذكر احلافظ عماد الدين بـن كـثري أنـه سـأل املـزي        البن األثري ومل يذكر من خرجه     

بغـري إسـناد وبغـري هـذا     وقال السخاوي ذكره يف الفـردوس  فلم يعرفاه والذهيب عنه   
ينكم من بيت احلمرياء وبيض له صاحب مسند الفردوس ولفظه خذوا ثلث د اللفظ

مل أقف عليهوقال السيوطي ومل خيرج له إسنادا 



ف له إسنادا  ال أعر 
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      فـاه فلـم يعر      مل أقـف

عليه
    هـو حـديث غريـب

جدا، بل هو منكر، سألت عنه شيخنا املزي فلم يعرفه، وقال مل أقف له على سند    
هو مـن األحاديـث الواهيـة الـيت ال يعـرف هلـا سـند           خنا الذهيب   ، وقال شي  إىل اآلن 
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   ا فضلت على النساء كفضل اللحم على سائر األطعمـةفكأ ،
والسر فيه أن الثريد مع اللحم جامع بني الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة 

فضرب به مـثال ليـؤذن بأـا أعطيـت مـع      املؤونة يف املضغ وسرعة املرور يف املريء      
ودة القرحيـة ورزانـة الـرأي       حسن اخللق واخللق وحالوة النطق فصاحة اللهجة وجـ        

ورصانة العقل والتحبب إىل البعل فهي تصلح للتبعل والتحـدث واالسـتئناس ـا               
واإلصغاء إليها وحسبك أا عقلت عن النيب ما مل تعقل غريها من النساء وروت ما 

مل يرو مثلها من الرجال 


 ــافيفيــد أ
جامعة حلسن اخللق وحالوة املنطق 
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وهو ضعيف: قال أبو داود 
وأشار إىل مواضع ضعفها )  جممع الزوائد ومنبع الفوائد(وقد مجعها اهليثمي يف 

عن أيب هريرة قال دعا رسول اهللا صـلى  »باب ما جاء يف الثريد  «: (وعوارها بقوله 
وفيه حممد رواه أمحد وأبو يعلى . ــ وسلم بالربكة يف الثريد والسحوروآلهاهللا عليه ــ

وعن أيب هريرة أن النيب . وبقية رجاله رجال الصحيحاحلفظئيبن أيب ليلى وهو سا
رواه .  ــ وسلم قال السحور بركة والثريد بركة واجلماعة بركةوآله صلى اهللا عليه ــ

وعـن أيب هريـرة قـال دعـا     . وهو ضـعيف وفيه أبو ياسر عمار بن هارون   أبو يعلى   
. ــ وسلم بالربكة لثالثة الـسحور والثريـد والكيـل   وآله رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ   

:وعن أنس قال. وفيه مجاعة مل أجد من ترمجهمرواه الطرباين يف الصغري واألوسط 
رباين يف رواه الطـ . ــ وسـلم أثـردوا ولـو باملـاء    وآله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ  

قال رسول اهللا صلى اهللا :وعن أنس قال. وفيه مجاعة مل أجد من ترمجهماألوسط 
ــ  وفيه عباد بـن كـثري   رواه الطرباين يف األوسط . ــ وسلم أثردوا ولو باملاء  وآله   عليه 

.)٢()، وبقية رجاله ثقاتالرملي وثقة بن معني وضعفه مجاعة
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من صحيح مسلم وإضافة حديث الثريد مكانهحذف حديث َّـ فضل فاطمة:  ثالثا
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 ورواه الباقون
إال مسلما 
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الحسن والحس سيدا شباب أهل الجنة: الحديث الرابع

مع ذكر تصحيحها ومن قال بتواترهابعض نصوص هذا الحديث 

ما رواه احمد بن حنبل َّـ مسنده: ١


   

 
    


 

 




كويف ثقة 



  أبو أمحد الـزبريي ثقـة
فقال صدوق
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حافظ للحديث عباد جمتهد له أوهام 
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كويف ثقة 


وكان ثقة 


       
  وكـان

ثقــة
 




 
   

صدوق من اخلامسة 
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        اإلمـام
احلجة القدوة الرباين 




كان من األولياء الثقاتو 
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ما رواه احمد بن حنبل َّـ مسنده أيضا: ٢






   

   






 


 

 

   


ثقةيبصر 
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ثقة: وقال حممد بن سعد

ليس به بأس 


   ثقـة مـن
التاسعة 


 

 


     


      وكـان ثقـة حـدث عنـه النـاس

حديثا كثريا 
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كويف ثقة 


إسرائيل بن يونس ثقة .
:قـال فيمـا كتـب إيل  الكرمـاين بن إمساعيلحربحدثناحدثنا عبد الرمحن  
. إسرائيل كـان شـيخا ثقـة وجعـل يعجـب مـن حفظـه              : قال أمحد بن حنبل   

إسرائيل ثقة متقن من أتقن أصحاب أيب : حدثنا عبد الرمحن مسعت أيب يقول
إسحاق 
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ثقة كويف 


          

حازم ميسرة ثقةأبا
            ميـسرة بـن حبيـب ثقـة
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املنهال بن عمرو ثقة 
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  ثقة وكذلك قال النسائي
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ما رواه النسائي َّـ السنن الكى: ٣
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الــرمحن النــسائيمــن شــيوخ أيب عبــد . ثقــة
 

     
ثقة ثبت من احلادية عشرة 

 




كويف ثقة ثبت يف احلديث 





كيس يتحرى الصدق



عن أيب نعيم الفضل بن دكني فقال نا عبد الرمحن قال سألت أيب...نعيم من الثقات

ثقة كان حيفظ حديث الثوري ومسعر حفظا جيدا كان حيزر حـديث الثـوري ثالثـة     
آالف ومخسمائة حديث، وحديث مسعر حنـو مخـسمائة حـديث كـان يـأيت حبـديث           

، نا عبد الرمحن قاليغريه وكان ال يلقن وكان حافظا متقناالثوري عن لفظ واحد ال
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وكان أتقن أهل زمانه 



ما رأيت حمدثا أصدق من أيب نعيم
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)وأبوهما خ منهما(تصحيح زيادة : ٤
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*
 

الجنةأهلشبابسيداوالحسالحسنبعض من قال بتواتر حديث : ٥


 وهـذا

متواترا 



    وهذا احلديث مروي عن عدة من الصحابة من طرق كثرية ولذا عده

احلافظ السيوطي من املتواترات 


           
متـواتر هـو بلريببالصحيحفاحلديثوباجلملة

ثابتةصحيحةفهي، خترجيهاسبقاليتالزياداتوكذلكاملناوينقلهكما 









&

السنة منهاأهلوموقف حمدثي +البيتأهلفضائل مجلة من:الفصل الرابع6

شويش على هذا الحديثمحاوالت أهل السنة للت


+

 

محاولتهم إقحام نبي اهللا عيسى ويحيى َّـ ضمن الحديث : ١


+

+
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لنيفيه


  احلكم بن عبـد
الـرمحن بــن أيب نعـم ضــعيف  


 


احلفظ ئيصدوق س

من السابعة      
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وكان ضعيفا 
كويف ضعيف احلديث مرجئ 


وقد ضعفه أمحد بن حنبل وضعف ابنه حيىي 




صدوق خيطئ ورمي باإلرجاء من التاسعة 
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 سألت حيىي بن معني عن عبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين
ثنا عبـد اهللا بـن أمحـد    : حدثنا أمحد بن علي عن حبر قاليءقال ضعيف ليس بش  ف

قال حيىي بن معني حيىي بـن عبـد احلميـد احلمـاين ثقـة وأبـوه ثقـة       : الدورقي قال 
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  ن أقـوام  إنه كان يـروي عـ

ال يروي عنهم ويغري أمساءهم، وكان حيدث عن حممد بن سعيد الذي كـان صـلب           
حدثنا حممد بن أيب قيس لكيال يعرف   : امسه، فكان يقول   وهو يكين 


 

وكان يروي عن قوم ليس بثقات ويكين عن أمسائهم 



     هـولنيقـال أبـو بكـر    ...وتكثـر روايتـه عـن الـشيوخ ا

كان مروان بن معاوية يغري األمساء يعمـي علـى النـاس كـان          بن معني يقول    امسعت  
حيدثنا عن احلكم بن أيب خالد وإمنا هو احلكم بن ظهري 

   كان يلتقط شـيوخا مـن
السكك

   وكـان يـدلس
أمساء الشيوخ 
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  ال حيتج بـه باالتفـاق

أهل احلديثمل تقبل روايته عند 

           
           




+


+
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 وكأنه ضعفه
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        وقـال مسعت أبا نعيم يـضعف أسـباط بـن نـصر ، :
أحاديثه عامته سقط مقلوب األسـانيد   

 غــري أنـه كــان أهــوج
 

         
          مـا كتبـت مـن حديثـه

حيدثان عن مـشايخ الكوفـة ومل   وكيع وأبو نعيممث قال  عن أحد شيئا ومل أره عرفه     
أرمها حيدثان عنه 











    فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عـن أسـباط بـن

أبعـد هـذا مـن الـصحيح يـدخل يف كتابـه أسـباط بـن             مـا   : نصر، فقال أبـو زرعـة     
نصر 
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             كـان جـابر اجلعفـي كـذابا
ال تقـربن جـابر   قـال يل ليـث   :عن ثعلبة بن سهيل الطهوي قال   ...من بالرجعة يؤ

اجلعفي وال تسمع منه   
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    حدثنا بشر قـال حـدثنا   ...اتق اهللا يا سفيان وال ترو عن جابر شيئا
ملون عـن جـابر قبـل أن يظهـر مـا أظهـر       الناس حياحلميدي قال حدثنا سفيان قال      

فقيـل لـه ومـا أظهـر     فلما أظهر ما أظهر امه الناس يف حديثه وتركه بعض الناس        
جـابر اجلعفـي ال يكتـب    حدثنا حيىي قال مسعت زائدة يقول     ...بالرجعة اإلميانقال  

حدثنا حممد بن عثمان بـن أيب شـيبة قـال مسعـت حيـىي بـن معـني             حديثه وال كرامة  
فقيل ليحىي إن شـعبة حيـدث عنـه فقـال        فقال كان يضعف  ن جابر اجلعفي    يسأل ع 

ما رأيت حدثنا أبو حيىي احلماين عن أيب حنيفة قال         ...كان جابر ضعيفا ضعيفا   حيىي  
.)١()أحدا أكذب من جابر اجلعفي

جـابر بـن يزيـد اجلعفـي الكـويف أبـو        ): (اجلـرح والتعـديل   (وقال الـرازي يف     
جابر اجلعفي يكتب حديثه علـى  : قال مسعت أيب يقولحدثنا عبد الرمحن ...حممد

جابر اجلعفـي  : حدثنا عبد الرمحن قال مسعت أبا زرعة يقول . االعتبار وال حيتج به   
.)٢()لني

جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي أبو ): (تقريب التهذيب(وقال ابن حجر يف 
ومائـة وقيـل   مات سنة سبع وعـشرين  ضعيف رافضي من اخلامسة   عبد اهللا الكويف    

سنة اثنتني وثالثني 
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هوتصحيح)أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة(محاولتهم اختالق حديث : ٢
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لَىالبيمهاببش 
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 وإن

اخلطيب يف املتفق واملفترق عن أيب سعيد   ــ أخرجه ــ    لكم أن تشبوا فال رموا أبدا     
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7احلديثهذاعلىلتشويشلالسنةأهلحماوالت

ورجاله ثقاتوأيب هريرة معا  





      وأن صفات أهلها من الشباب وحنـوه ال يـتغري



 


      وأهل اجلنة كلهم شـباب كمـا دل عليـه خـرب أهـل
اجلنة جرد مرد ال يفىن شبام 

.



         

.
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 وفيه على بن عابس

.وهو ضعيف



        عن شيخه املقدام بن داود وقد قال ابـن دقيـق املعيـد إنـه

وثق وضعفه النسائي وغريه 



   ال نعلـم رواه عـن

بن مغول، قلت وهو متروكعبد الرمحن بن ملك إالعبيد اهللا بن عمر  




&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت

 


آيــة مــن اآليــات، كــذاب

  ثكان يضع احلدي
     

 

 

 








تفرد به أمحد بن عثمان 


*

 حدثنا
ــان كــذابا   ــور وك احلــارث األع
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خنيس بن بكر بن خنيس  مالـك

لبن مغو        



 





خنيس بن بكر بن خنيس شيخ ضعيف 

        










&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت

 ليس يل بأخ من أزري على علي
وعمار بن ياسر  

+ 





 

 

   ثنـا حممـد
بن كثري املصيصي ا

   مل يـرو هـذا
ياحلديث عن األوزاعي إال حممد بن كثري، ومل يروه عن قتادة إال األوزاع 

       
 

 

مقدام









&

السنة منهاأهلوموقف حمدثي +البيتأهلفضائل مجلة من:الفصل الرابع6

   سفيان بن عيينة تفرد به إالعلي مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن حممد
سعيد بن عيسى 








 


     

 

 


علي بن عابس




 




 



&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت


       


يءبن عابس ليس بشيعل 


 كان

ممن فحش خطؤه وكثر ومهه فيما يرويه، فبطل االحتجاج به 
 ــا ــن ع ــي ب س بعل

ضــعيف
ضعيف من التاسعة 

 


   حممد بن كثري الصنعاين


مل يروه عن األوزاعي إال حممد بن كثري 



 







&

السنة منهاأهلوموقف حمدثي +البيتأهلفضائل مجلة من:الفصل الرابع6

 



مل يكن يفهم احلديث 


فضعفه جدا

أشياء منكرةيوقال هو منكر احلديث أو قال يرو 
     





 كنت

أشتهي أن أرى هذا الشيخ فاآلن ال أحب أن أراه 





      
 







&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت
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&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت
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&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت
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كانت فيه غفلة  


يونس بن أيب إسحاق حديثه فيه زيادة على حديث الناس




حديثه مضطرب


    
 حيتج حبديثهانه الإالكان صدوقا 


        





 




 






&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت

 




+
+

 


 





          





 






      



&
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ضعيفواحلارث
 الـراوي لكـن

ضعيفالشعيبعن 



 

 



&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت

 







معـروف ، حـسن إسنادوهذا: قلت
احلسن
 




 





           





 
 لــيس كــل





&

السنة منهاأهلوموقف حمدثي +البيتأهلفضائل مجلة من:الفصل الرابع6

ضعف يف احلديث يزول مبجيئه من وجوه 


 
      وكم مـن حـديث كثـرت رواتـه وتعـددت

بل قد ال يزيد احلديث كثرة الطرق إال ضعفاً...طرقه، وهو حديث ضعيف 


فـال ، وكثـرت الطـرق لـه تعـددت وإن
تنويـع علىواملتهمنيالكذابنيقبلمنالتواطؤجلوازشيئاً؛التحقيقيفكثراتعين

الواحدللحديثاألسانيد 
ــهمونفــسرقه ــداولوهاملت ــهموت ــسرقه، بين ــنبعــضهمي م
بعض 




 









 



&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت


 [  È  Ç

Ì   Ë  Ê  ÉZ 



             

 





نا حـدث نا أيب علي بـن يزيـد   حدث
حفص بن سليمان الغاضري عن عاصم بن أيب النجود




 


              
 عن حفص أيب عمر البزاز عن عاصم بن أيب النجـود
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  منكـر احلـديث عـن    يلـيس بقـو

الثقات 





&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت

      أحاديثه ال تشبه أحاديث الثقـات إمـا
...أن يأيت بإسناد ال يتابع عليـه أو مبـنت عـن الثقـات منكـر أو يـروي عـن جمهـول                

وعامة ما يرويه مما ال يتابع عليهولعلي بن يزيد غري ما ذكرت أحاديث غرائب  


منكر احلديث عن الثقات
  فيـه

لني من التاسعة 



 

    
يهيرو

:قلت...بهمرفوعاعنهعطيةعنمرزوقبنفضيلأنبأنا،  الصدائييزيدبنعلي
دونـه فمـن العـويف عطيةبالضعفاء،مسلسلضعيفإسنادهذاو   

 











&
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  لـيس بثقـة
ــروك احلــديث مت

 منكر احلديث


 ليس بثقة
  ،وهـو  ال يكتب حديثـه

ضعيف احلديث، ال يصدق، متروك احلديث     


وهو ضعيف احلديث 
    كــان يقلــب األســانيد ويرفــع

اسيل، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غـري مسـاع        املر











&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت

كذاباوكان حفص
 

           


 


   
         أبو عمر هذا هو حفص بن سليمان القارئ الكويف وهو متـروك احلـديث
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   كأن كـل مـن
امسه عاصما سيئ احلفظ  كان

ومل يكن بذاك احلافظ 
   وخطأه أبـو بكـر بـن أيب داود

        إال أنه كان كـثري اخلطـأ يف حديثـه  حديثـه
مل يكـن فيـه إال   وقـال العقيلـي   يف حديثـه نكـرة  قال ابن خـراش  ...وهو ثقة  اضطراب

.)٢()كان عثمانياوقال العجلي ...يء يف حفظه شوقال الدارقطين سوء احلفظ


    


 




*
+

*      

+

 






&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت




             
 

 

  



   




معروفونثقاتكلهمرجاله،  حسنسندوهذا
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رواتهأحديكونبأنإما، هكذاحسنااحلديثويكون
إنفإنـه ،  مفـسرا جرحابهضعفماكونيوال،  آخرونوضعفهقوموثقه؛فيهخمتلفا
ضعيفااحلديثبهفصار، وثقهمنتوثيقعلىقدم، مفسراكان 




المثــ مث قال بعد استعراض عدة تعاريف لعدة علمـاء ـــ         ... اضطرابمعناهحتريرويف
عطمنِبأنَّتقاعدةًللحسكلُتندرجاألحاديثسانا،  فيهااحلمـن فكـم ،  ذلـك منإِياسٍعلىفأَن

اجتـهاده يتغيـر الواحداحلافظُبل؟صحيحأوضعيفأوحسنهوهل،  احلُفَّاظُفيهترددحديث

استضعفَهولرمبا، باحلُسنيصفُهويوماً، بالصحةيصفُهفيوماً، الواحداحلديثيف 


















&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت







 











أحاديثه : وقال ابن عدي. ضعيف احلديث
حجـر يف   ، وقـال ابـن      )٢()معضلة، وأحاديثه عـن أبيـه أنكـر ممـا روى عـن عكرمـة              

حلسن بن زيد بن احلـسن بـن علـي بـن أيب طالـب أبـو حممـد         ا): (ذيب التهذيب (
صدوق يهماملدين  


+
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+









         

         


 
+




 





 






&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت








 




 
.
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            مل يـرو هـذا
زكريا بن حيىي، وال يـروي عـن ابـن أيب        بهاحلديث عن مالك إال خنيس، تفرد       

اإلسنادذا جحيفة إال  



 

     


*      
          








&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت





 













      


 


 



حبانابنأنسوىأحدعندترمجةلهأجدملفإين
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التوثيقيفبتساهلهمعروفوهو 


جمهولمسلمبناحلارث
قاعدةألن

هـو يصرحالذينهولنياليوثقإنهحىتكبريتساهلفيهاالتوثيقيفحبانابن
يعرفهالأنهبعضهميفنفسه

        
 











 



 


 



&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلتحماوال

 





 
 


 

 
 







 



 







&
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طرقــهمبجمــوعاحلــديثأنالقــولومجلــة
ريببالصحيح


 







           
           

      
 







  







&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت

    


 
       

 
 





 





 





+ 
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نإ

أوححهاصـ الـيت فاألحاديـث والتـضعيف التصحيحيفبتساهلهمعروفالسيوطي
نقـل ملإناملئـات تبلـغ وهـي املنـاوي الشارحعليهردهامنهاكبريقسمفيهحسنها

: مقدمتـه يفقـال أنـه مـع موضـوعة كثريةأحاديثفيهوقعوكذلكذلكمنأكثر
األلفتبلغوهيسريعةبصورةتتبعتهاوقد»كذابأووضاعبهتفردعماوصنته«

الـسيوطي شهدفيهاقليلغريقسماأنريبالغومن...كذلكتنقصأوقليالتزيد
اهللانــسألةقضــيبــهالثقــةجيعــلكلــهفهــذاالكتــابهــذاغــرييفبوضــعهانفــسه

العصمة 




 




+
+






 



&

7احلديثهذاعلىللتشويشالسنةأهلحماوالت


+



 





 
 
 

 

:الفصل اخلامس

اختالل موازين أهل احلديث 

وتساهلهم املفرط يف معاجلة 

بعض فضائل ... فضائل الصحابة

أبي بكر وعمر أمنوذجا







 
 

+



+

        



 

+
       







&

أمنوذجاوعمربكرأبيفضائلبعض...الصحابةفضائلمعاجلةيفاملفرطوتساهلهماحلديثأهلموازيناختالل:اخلامسالفصل6












    







 

+





 





&

7بإميان الناس لرجح إميان أبي بكربكرأبيإميانوزنلو:األولاحلديث

رأبي بكلو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان: الحديث األول








 




                


  
 

:ولنا على حديث عمر بن الخطاب عدة مالحظات منها

 


             

  .






&

أمنوذجاوعمربكرأبيفضائلبعض...الصحابةفضائلمعاجلةيفاملفرطوتساهلهماحلديثأهلموازيناختالل:اخلامسالفصل6


.


ضعيفبسندمرفوعاعمرابنوعنصحيحبسندموقوفاعمرعن 


   عن عمـر مـن قولـه
 

 




 


..
.

 





 
 




&

7بكرأبيإميانلرجحالناسانبإميبكرأبيإميانوزنلو:األولاحلديث

. 

     
.
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*




+
.

*
 

        















     لو أن السماوات السبع وضـعن يف كفـة
ميزان ووضع إميان علي يف كفة ميزان لرجح ا إميان علـي   





&
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*
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بن عمر فد عليه عدة مالحظات منهااوأما حديث 







  


 


 

   


        حيدث عـن أبيـه عـن نـافع عـن ابـن عمـر
بأحاديث ال يتابعه أحد عليـه     









&

7بكرأبيإميانلرجحالناسبإميانبكرأبيإميانوزنلو:األولاحلديث

   وعبد اهللا بن عبد العزيـز لـه
ــه     ــه أحــد علي ــث مل يتابع ــرت أحادي ــا ذك ــري م غ


    

 



      








 ويف روايتــه عــن وقــال يعتــرب حديثــه إذا روى عــن غــري أبيــه

وقـال العقيلـي لـه أحاديـث منـاكري لـيس ممـن يقـيم         ،إبراهيم بن طهمان منـاكري  
احلديث 
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ضعيف يسرق احلديث 

 











 



.

. 
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ث الضعيفاستماتتهم َّـ سبيل إثبات هذا الحدي








 

 








بـن اللَّـه عبـد بنعيسىسندهويف

: غـريه طريـق مـن أيضاعديابنأخرجهفقدبه،ينفردمللكنهضعيف،وهوسليمان
أيبعـن أيضاالسننيفشاهدولهلرجحهم،رضاألأهلبإميانبكرأيبإميانوزنلو

فوزنـت السماءمنأنزلميزاناكأنرأيتاللَّهرسوليا: قالرجالأن: مرفوعابكرة
احلديثفرجح،بقيمبنبكرأبووزنمثأنت،فرجحتبكروأبوأنت 
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. 

           
.
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 ـدمحم ـنـى بثَنالْم
دمحمنبدبعارِاللَّهصاَألني

   



 
 

 

         









يءيف عقله ش 

 





&
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     مل يكن عندهم مـن فرسـان احلـديث
 

       


 
 

 
  

 
  يداتغري تغريا شد
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أنه: فيهمواحلكم

بعـد عنـهم أخـذ منحديثيقبلوالاالختالط،قبلعنهمأخذمنحديثيقبل
بعدهأواالختالطقبلعنهأخذهليدرفلمأمره،أشكلاالختالط،أو 


فيهأوشكبعدمايقبلوالاالختالطقبلعنهميرومافيقبل



  


 





   ويقال إن غالما له أدخـل عليـه

حديث ابن عباس 
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 كانت ذهبت لألنصاري

كتب فكان بعـد حيـدث مـن كتـب غالمـه أيب حكـم             
 










قـوم التاسعةمساعهمأصولغريمنحدثوامثكتبامسعواقومالثامنة
تلفـت قـوم العاشـرة مساعهمأايدرواأنغريمنفأجابوااليحدثواإليهمءجي

التخمنيعلىحفظهممنفحدثواكتبهم    
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     األشعث يعىن حممد بن عبـد اهللا األنـصاري   واهللا ما رأيته عند


    واهللا ما رأيته عند األشعث يعين حممد بـن عبـد اهللا
األنصاري

 


            



    

   من زعم أصحاب أشعث ممـن كـان
وعلـى  يلزمه أنه كان ال يراين إىل جنبه فهو من الكاذبني     

د تعارضا فتساقطاهذا فق 
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&

7بكرأبيإميانلرجحالناسنبإميابكرأبيإميانوزنلو:األولاحلديث





 

 


       





وهو خمتلف فيه 

ما أعلم إال خريا
 


يف حديثه وهم      

    فقـال فيـه لـني
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حديثـه  احلديث
وهم 








 


 






 
.


.
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إن املبلـغ الـذي بلغـه    : ، وكان يقالفدر عليه، فشرب منه
احلسن من احلكمة بذلك اللنب الذي شربه من أم سلمة   


.




+


. 
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+   


 






     ولو أدرك أصـحاب رسـول اهللا صـلى
ــ  ــ وسلم، وله مثـل أسـنام مـا تقـدموه    وآله اهللا عليه 




 


    
      إن من عنـدنا يـزعم أن احلـسن

اسأعلم من أبن عب   
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.





ال واهللا ال يبغض احلسن إال حروري






,+
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+

 ما أشبه احلسن إال بـنيب



+

          






+


+
+
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     فإين واهللا ما رأيت رجال قط أشبه رأيا بعمر بن اخلطـاب منـه



فواهللا ما رأيت رجال أشبه رأيا بعمر بن اخلطاب منه


+

+



 








ويل احلسن القضاء زمن عمر بن عبد العزيز فلم حيمد فهمه  


+ 
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 يف دولــة
معاوية لوايل خراسان الربيع بن زياد 


     ينهى عن اخلـروج علـى احلجـاج ويـأمر
بالكف

  فــال تعارضــوا عقوبــة اهللا بالــسيف ولكــن علــيكم
السكينة والتضرع           لـو أن

الناس إذا ابتلوا من قبل سلطام صربوا      
 







 فإن أطعته عصيت اهللا، وإن عصيته أطعـت اهللا
 ــ أي أطعـه ـــ    يا أبا عمرو أجب األمري    : فقال احلسن
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  .


 
          




  
       

        









حىت خوفته السلطان       
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   أشـياء مسعتـه أم برأيـك

ال واهللا مـا كـل مـا نفـيت بـه مسعنـاه ولكـن رأينـا خـري هلـم مـن رأيهـم                  فقال احلسن   
ألنفسهم 


.


  كـان

كـان احلـسن حيـدثنا    قـال  حدثنا جرير بـن حـازم  ...احلسن حيدث باحلديث واملعاين   
وينقص منهاحلديث خيتلف فيزيد يف احلديث    
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، وعمـر بـن   منـه ومل يـسمع  ، »د«وعمار بن ياسـر  ومل يلقه »س«وثوبان  ومل يدركه 
أخذ حبجزة سبعني بدريا،بأنه، ومن ذلك كذبته )٢(...)ومل يدركه، »د«اخلطاب 


أخـذت  : يقـال عـن احلـسن   : قلـت البـن املـديين     : قال يعقوب بن شيبة   : (للذهيب

عنهم فلـم    ي، أحصيت أهل بدر الذين يرو     هذا باطل :، فقال حبجزة سبعني بدريا  
: ، وكذلك كذبه قتادة بقوله)٣()يبلغوا مخسني، منهم من املهاجرين أربعة وعشرون 

.)٤()ما شافه احلسن بدريا حبديث(
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   كان احلسن باملدينة أيام كـان ابـن

أراد إمنـا ال أيضا يف قول احلسن خطبنا ابن عباس بالبـصرة قـال             وق عباس بالبصرة 
.)١()خطب أهل البصرة

    






          
 





*
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    ن فحـس وروى عمـن مسـع منـه      ما أسند من حديثـه
حجة وما أرسل من احلديث فليس حبجة 



              

    
       

            
 


وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه 

    كـثري التـدليس
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    مع جاللته فهـو مـدلس، ومراسـيله
ليست بذاك 

    هوإن كان ممـا قـد ثبـت لقيـ
فيه لفالن املعني، الن احلسن معروف بالتدليس، ويدلس عـن الـضعفاء، فيبقـى يف           

النفس من ذلك  
 


 ِـنع

بكْرةأَبِىعنالْحسنِ
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  وقـد

عــن طائفــةباإلرسـال روى 



وال من أيب بكرة 


        أن يكون احلسن مسع من أيب بكرة وذكـر أبـو احلـسن أن
األحنف بن قيس بينهما 

 مل
يسمع احلسن من أيب بكرة 
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. 


.
.


.
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حــديثهــذا
الشيخنيشرطعلىصحيح 


 

          


   ثنـا  املؤمـل بـن إمساعيـل
سعيد بن مجهانعن محاد بن سلمة 
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   بإسـناد وقد أسندت هـذه الروايـات

النيب صلى اهللا عليه وآلهصحيح مرفوعا إىل  
 
 

    






 



    

 كـثري اخلطـأ    ،شـديد يف الـسنة     ،صـدوق : وقال أبو حامت  ...هو ثقة .
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سـألت أبـا داود عـن       : وقـال أبـو عبيـد اآلجـري        .احلـديث منكـر   :وقال البخاري 
وذكـره ابـن    . يءانـه يهـم يف الـش       إالفعظمـه ورفـع مـن شـأنه          ،مؤمل بن إمساعيل  

دفـن كتبـه فكـان حيـدث مـن حفظـه، فكثـر        : وقال غريه ". الثقات"حبان يف كتاب    
.)١()خطؤه

ووثقـه ابـن معـني    مؤمـل بـن إمساعيـل    ): (جممـع الزوائـد  (وقـال اهليثمـي يف   
مؤمل بـن إمساعيـل وثقـه ابـن حبـان      : (، وقال يف موضع آخر    )٢()وضعفه اجلمهور 

ؤمل بن إمساعيل وثقه ابن معني وابن م: (، وقال يف موضع ثالث)٣()وضعفه مجاعة
وضعفه البخاري وغريهحبان  
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   قـال أبـو عبـد    شيطانا خرج إليه يف البحـر فألقاهـا إليـه    إالفال أحسب

كـان ال حيفـظ فكـانوا يقولـون     سلمة   اهللا مسعت عباد بن صهيب يقول إن محاد بن        
إن ابن أيب العوجاء كان ربيبه فكان يدس يف كتبـه هـذه   وقد قيل إا دست يف كتبه 

وأبـو عبـد اهللا بـن الثلجـي كـذاب وكـان يـضع احلـديث         :قـال الـشيخ    .األحاديث
ــن         ــذه األحاديــث م ــات فه ــث كفري ــديث بأحادي ــحاب احل ــب أص ــه يف كت ويدس

تدسيسه 



             

 
 

           



    يكتب حديثه، وال حيتج به    

عن سفينة أحاديث ال يرويها غريه     
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       وقـوم يـضعفونه، إمنـا خيــاف ممـن فوقـه ومسـى رجـال، يعــين :
.)١()سفينة

يف حديثـــه لبخـــاري وقـــال ا): (ـــذيب التهـــذيب(وقـــال ابـــن حجـــر يف 
.)٢()ال يتابع على حديثهوقال الساجي ...عجائب 
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وما َّـ معناه... لو كان بعدي نبي لكان عمر:الحديث الثاني

.
 

   .



.








 




.



 
   

.
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7معناهيفوما...عمرلكاننيببعديكانلو:الثانياحلديث





.







.


     .
        .

 


+   


.
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.بعض نصوص هذا الحديث اِّـكذوب على رسول اهللا 


 

 


  مشرح بن هاعـان  أن   بكر بن عمرو
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منكرعنديفإنهعليه؛اضرب    



 
 

  
 شـيخ


يروى له 






 

         
          عابـد قـدوة

 ــادة ــه فــضل وعب وكــان ل
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عابد من السادسة 








   




   


  غفلتـه وكثـرة حفظـه لـسوء احلـديث وكـذلك
 احلـديث يفمنـهم أكـذب شـيء    يفالـصاحلني تـرى لـن«...

ويكـون صـاحلاً يكونالرجلإن«: قالمةأساأيبعنبإسنادهحامتأيبابنروىو
مـن أشـد احلـديث فتنـة «: قـال مهـدي ابـن عنبإسنادهنعيمأبووروى...»كذاباً
محلـه قـد اخلـري بـه يظـن رجـل مـن كـم ،  فتنةفتنتهتشبهوال،  الولدوفتنةاملالفتنة
الكذبعلىاحلديثفتنة
 مـا
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يلقـون مـا كلعنيكتبونألم،  احلديثيفمنهمأكذبشيء   يفالصاحلنيرأيت
حـديث يفرأيـت إذا«: قـال منـدة بـن اهللاعبدأيبعنىويرو...»فيههلممتييزال
ـذا ومسـوا قـد صاحلونالـ «: عـدي ابـن وقال،»منهيدكفاغسلالزاهدفالنثنا

مجاعـة ويتـهم ،  بواطيـل موضـوعة األعمـال فـضائل يفأحاديـث يـرووا إناالسم
.)١()»بوضعهامنهم










             
 


         


 ال نعلم عدالته

 ينظر يف أمـره
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  وكــان أحـد األثبـات
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وكــان علــى ...لــه منــاكري

الذي رمى به الكعبةقاملنجني 


 لينه ابن حبان
فالصواب ترك ما ...عن عقبة مناكري ال يتابع عليهاييرو

إنـه ممـن جـاء مـع     : وذكره العقيلي فمـا زاد يف ترمجتـه أكثـر مـن أن قيـل        . انفرد به 
احلجاج إىل مكة، ونصب املنجنيق على الكعبة 




.)٣()والصواب يف أمره ترك ما انفرد من الروايات واالعتبار مبا وافق الثقات
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خيطئ وخيالف 

    انقلبت على مـشرح
صحائفه فبطل االحتجاج به 









 





+
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كـان يـضع   : يقال ابـن عـد    . حيىي كان من الكذابني الكبار    : أما األول . وسلم

وقـال  . يءوحيىي بن عبد اهللا بن واقد ليس بـش : ، وأما الثاين فقال أمحد    احلديث
انقلبت على مشرح صحائفه فبطل  : وقال ابن حبان  . متروك احلديث : النسائي

.)١()جاج بهاالحت
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أمحد بن رشدين املصري
الفضل بن املختارثنا خالد بن عبد السالم الصديف ثنا     
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ــه : وقـــالوأورده ابـــن اجلـــوزي يف املوضـــوعات أمحـــد بـــن رشـــدين فيـ

كذاب       
         


  وقـالوا

له يا كذاب   
  مسعـت

أمحد بن صاحل يقول انك كذاب 


             دةكـذبوه وأنكـرت عليـه عـ
أشياء 


ومل أحدث عنه ملا تكلموا فيه 
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رشــدين ضــعيف وابنــه حجــاج هــذا ضــعيف قــد خــصوا بالــضعف

بن يقال له أمحد بن حممد بـن احلجـاج   ابن يقال له حممد ضعيف وحملمد    اوللحجاج  
ــن رشــدين ضــعيف ا ب


 

 


  منكـر احلـديث


هو جمهول وأحاديثه منكرة حيدث باألباطيل 


منكـر احلـديث جـدا     يـل أحاديثه منكرة، حيدث باألباط   

عامتها ال يتابع عليها، أحاديثه منكرة 


وهو منكر احلديث ضعيف جدا  









&
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وهو منكر احلديث حيدث باألباطيل   
ضعيف جدا          


اه الطرباين رو

وفيه الفضل بن املختار وهو ضعيف 


رواه الطرباين يف األوسط وفيه عبد املنعم بن بشري وهو ضعيف 
 

 





                


 

          
 هذا
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حديث منكر 
منكر: وقال 


     وأتـى خبـرب منكـر

           


     
خربا منكرا مث ساقه والنكارة فيه تتعلق بالسند       
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.

 

استماتة محدثي أهل السنة لتصحيح هذا الحديث الضعيف اِّـنكر








 

 


   

ذَاه
هاعانَبنِمشرحِحديثمنإِالَّنعرِفُهالَغَرِيبحسنحديثٌ 
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عنـدنا إسـناده حـسن بـه أردنافإمنا

شـاذا احلـديث يكـون والبالكـذب يتـهم منإسنادهيفيكوناليروىحديثكل
حسنحديثعندنافهوذاكحنووجهغريمنويروى   

 
 
 
 







            


 



&
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     ال حيل ذكرها يف الكتب وال الروايـة عنـه إال علـى جهـة
ركـن مـن أركـان    التعجب
الكــذب
  ــى ضــعفه ــوا عل ــد أمجع وق
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   كيـف جيتمـع احلـسن    : ووجـه اإلشـكال هاهنـا
والغرابة، مع أن الترمذي اعترب يف احلسن تعدد الطرق؟ كيف يكـون غريبـاً واألمـر         

كذلك؟


 





      
       فـال يغتـر بتحـسني الترمـذي، فعنـد احملاققـة

غالبها ضعاف 
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ال يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي  فلهذا








 

 وكم حسن
ن أحاديث موضوعة وأسانيد واهية الترمذي يف كتابه م   
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   احلديث املسند الذي يتـصل إسـناده
يكون شـاذا وال معلـال  بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه وال        
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وقـد ): (يف الـرد علـى الـسبكي   املُنكـي الصارم  (قال ابن عبد اهلادي يف      : ١
ــأ ــاكمأخط ــصحيحهيفاحل ــاقضت ــضاًوتن ــشاًتناق ــافاح ــرفكم ــهع ــكل يفذل

األحاديـث مـن فيـه ذكـر الشيخنيعلىاملستدركمجعملااهللارمحهأنهمث...مواضع
اـروحني مـن جلماعـة فيـه وروى،  كـثرية مجلـة واملوضـوعة بـل واملنكرةالضعيفة

غـري عليـه أنكـر وقد،  جرحهملهتبنيأنهوذكرالضعفاءيفكتابهيفذكرهمالذين
عمـره آخريفوغفلةتغريلهحصلأنهبعضهموذكر،  الفعلهذااألئمةمنواحد
.)١(...)ببعيدذلكوليسوقعمامنهوقعفذلك

أبو عبـد  ومن أكثرهم تساهال احلاكم): (نصب الراية(يف عي  لوقال الزي : ٢
إىل حـديث فيـه رجـل ضـعيف أو متـهم         يءوكـثريا مـا جيـ     ...اهللا يف كتابه املستدرك   

بالكــذب وغالــب رجالــه رجــال الــصحيح فيقــول هــذا علــى شــرط الــشيخني أو   
ومن تأمل كتابه املستدرك تبني لـه مـا   وهذا أيضا تساهل فاحشالبخاري أو مسلم    

أنوجيــب علــى أهــل احلــديث بــن دحيــة يف كتابــه العلــم املــشهور ا: نــاه قــالذكر
يتحفظوا من قول احلاكم أيب عبد اهللا فإنه كثري الغلط ظاهر السقط وقـد غفـل عـن      

.)٢()ذلك كثري ممن جاء بعده وقلده يف ذلك


 وهـو
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7معناهيفوما...عمرلكاننيببعديكانلو:الثانياحلديث

ملوضـوع املنـافيني واملوضـوع بـل الـضعيف هـذا كتابهيفأدرجحبيثالتساهلكثري
.)١()كتابه


         لكنـه يـصحح يف

مستدركه أحاديث ساقطة، ويكثر من ذلك     
 

  ــستدرك ــب ان يف امل وال ري
أحاديث كثرية ليست على شرط الصحة بل فيه أحاديث موضـوعة     

 


     فاألوىل أن نتوسط يف أمره فنقول مـا حكـم بـصحته ومل جنـد
ذلك فيه لغريه من األئمة إن مل يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل احلسن حيتج به 

ضعفهويعمل به إال أن تظهر ففيه علة توجب 
)والصواب

الـضعف أوالـصحة أواحلـسن مـن حبالـه يليـق مبـا عليـه وحيكـم يتتبعأنه
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           ول اهللا سـ هـذان حـديثان ال يـصحان عـن ر
ـــ وسـلم   وآلـه    صلى اهللا عليـه ـــ      

  
  

 



 قتـادة أبوهوواقدوابن،الثقاتيفحبانابنذكرهزكريا

صــدوقثقــةومــشرحوغريمهــاوأمحــدمعــنيابــنوثقــهاحلــراين












سـعد بـن راشـد تابعهالديلميقال
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الصديقبكرأيبعنكربمعديبناملقدامعن 


 
 

      



خيطئ وخيالف      

 




  يضع احلديث ويوصلها

     يـروي عـن قـوم ثقـات أحاديـث      ...وكـان مـن الكـذابني الكبـار
ــوعات موض


 كذبــه غــري واحــد مــن األئمـة
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بـاحملمود يكـن ومل
روايتهيف 

 

 



  ــر ــوه، منك ترك

احلــديث


        كـل مـن قلـت
فيــه منكــر احلــديث فــال حتــل الروايــة عنــه  
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          أبـو قتـادة متـروك احلـديث




 حيمل على حفظه فـيغلط
  تكلموا فيه، منكر احلديث، وذهـب

متروك احلديثحديثه


ضعيف
 فوقعت املناكري يف أخباره، فال جيوز أن حيتج خبربهاإلتقانفغفل عن ،

  مل يكـن باحلـافظ
   ابوكان يغلط وال يرجع إىل الصو  ضـعيف مهـني

غريه أوثق منه وهذه العبـادة يقوهلـا اجلريـري يف الـذي يكـون شـديد       وقال اجلريري  
الضعف
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     مسعـت حيـىي بـن معـني

يءبشيقول عبد اهللا بن واقد أبو قتادة احلراين ليس        
    مسعت حيىي بن معني يقول أبـو قتـادة احلـراين ثقـة

          قـال  عن حيىي قال أبو قتادة احلـراين لـيس بـه بـأس ولكـن كـان كـثري الغلـط
يءومسعت حيىي مرة أخرى يقول أبو قتادة عبد اهللا بن واقد احلـراين لـيس بـش                
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وكان أمحد يثين عليه وقال لعله كـرب واخـتلط         


وصفه أمحد بالتدليس 
 


 


+
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 فيـه قـال
بأسبهماأمحد


 


-
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أعلمواهللاآلفةفهوقتادةأيبعن 

       


          


+


 



 

 













&

7معناهيفوما...عمرلكاننيببعديكانلو:الثانياحلديث



ضــعيفةالكــلوأســانيد
أعلمواهللاببعضبعضهافيتقوى 








 








 [*    )  (+  /  .  -  ,Z 












 
 
 

رس اِّـصادرفه

 
ــدين   . ١ د أمحــد .أ: حتقيــق/ ســيف الــدين اآلمــدي  / أبكــار األفكــار يف أصــول ال

مركــز حتقيـــق الــرتاث القـــاهرة   / مطبعـــة دار الكتــب والوثـــائق القوميــة  / حممــد املهــدي  

٢٠٠٢.

بـــنبكـــرأبـــيبـــنأمحـــدللحـــافظ/ العـــشرةاملـــسانيدبزوائـــداملهـــرةاخلـــريةحتـــافإ.٢

.م١٩٩٩ــهـ١٤٢٠/ الوطندارلطبعةموافق/ البوصرييإمساعيل

ـــمطبعــة العاصــمة  : املطبعــة / ابــن حــزم / األحكــام.٣ زكريــا علــي   : الناشــر/ القــاهرة ـ

.طبعها األستاذ العالمة أمحد شاكرىقوبلت على نسخة أشرف عل: مالحظات/ يوسف

: ســعيد حممــد اللحــام بإشــراف   : شــرح ومراجعــة / الــسمعاني/ ســتمالء أدب اإلمــالء واال. ٤

/ م ١٩٨٩ـــــ١٤٠٩: ســنة الطبـع / األوىل: الطبعـة / مكتـب الدراسـات والبحــوث العربيـة واإلســالمية   

.لبنانــبريوت ــدار ومكتبة اهلالل : الناشر

مؤســسة  : الناشــر / م ١٩٨٦ــــ  ١٤٠٦: ســنة الطبــع  / األوىل: الطبعــة / البخــاري / األدب املفــرد. ٥

.لبنانــبريوت ــالكتب الثقافية 



&

رس املصادرفه6

حققــه وعلــق عليــه  / إمــام احلــرمني اجلــويين / رشــاد إىل قواطــع األدلــة يف أصــول االعتقــاد اإل.٦

.الناشر مكتبة اخلاجنى/ حممد يوسف موسى وعلي عبد املنعم عبد احلميد: وقدم له وفهرسه

ســنة  / الثانيــة : الطبعــة / زهــري الــشاويش  : إشــراف / حممــد ناصــر األلبــاني   / إرواء الغليــل .٧

.لبنانــبريوتــاملكتب اإلسالمي : الناشر/ م ١٩٨٥ــ١٤٠٥: الطبع

: الطبعــة/ حممــد علــي معــوضــــ ســامل حممــد عطــا: حتقيــق/ ابــن عبــد الــرب/ االسـتذكار .٨

.بريوت دار الكتب العلمية: املطبعة/ م٢٠٠٠: سنة الطبع/ األوىل

/ دار اجليـل ـــ  وت بـري : املطبعـة / علي حممـد البجـاوي    : حتقيق/ ابن عبد الرب  / االستيعاب.٩

.دار اجليل: الناشر

ــري / أســد الغابــة .١٠ ــن األث ـــ دار الكتــاب العربــي : الناشــر/ اب ــريوتـ ـــ ب ــشارات / لبنــانـ انت

.طهرانــإمساعيليان 

/ موفــق فــوزي جــرب: قيـق حت/ جــالل الــدين الــسيوطي/ إسـعاف املبطــأ برجــال املوطـأ  . ١١

ــ: املطبعـــة دار اهلجـــرة للطباعـــة والنـــشر : الناشـــر/ بـــريوتـــــع دار اهلجـــرة للطباعـــة والنـــشر والتوزيـ

.بريوتــ والتوزيع 

حتقيــق  / ابــن حــزم الظــاهري   / أمســاء الــصحابة ومــا لكــل واحــد منــهم مــن العــدد       . ١٢

.مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع/ وتعليق مسعد عبد احلميد السعدني

ــد امل   : حتقيــق/ ابــن حجــر / اإلصــابة.١٣ ــشيخ عــادل أمحــد عب ــشيخ علــي حممــد    ال وجــود، ال

.بريوت. دار الكتب العلمية: الناشر/ ١٤١٥: سنة الطبعاألوىل: الطبعة/ معوض



&

7املصادرفهرس

ـــ  ١٤١٥: سـنة الطبـع  / مكتـب البحـوث والدراسـات     : قيـق حت/ الـشنقيطي / أضواء البيان . ١٤

.ار الفكر للطباعة والنشرت دبريو: والناشراملطبعة/ م١٩٩٥

ــو ريــة /أضــواء علــى الــسنة احملمديــة  . ١٥ الطبعــة / نــشر البطحــاء / اخلامــسة: الطبعــة/ حممــود أب

.اخلامسة، مزيدة حمققة

: الناشـر / ١٩٨٠مـايو   ـــ أيار  : سنة الطبع / اخلامسة: الطبعة/ خري الدين الزركلي  / األعالم.١٦

.لبنانــبريوت ــدار العلم للماليني 

ملتقــى أهــل احلــديث   : لناشــرا/ للحــافظ ابــن دقيــق العيــد  / يف فــن االصــطالح االقــرتاح. ١٧

www.ahlalhdeeth.com.

أبـي عبـد   : حتقيـق / عـالء الـدين مغلطـاي   / إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  . ١٨

م ٢٠٠١ـــ ١٤٢٢: سـنة الطبـع  / األوىل: الطبعـة / الرمحن أبي حممد عادل بن حممد أسام بن إبراهيم  

.٩٧٧ــ ٥٧٠٤ــ ١٦ــ ٢: ردمك/ الفاروق احلديثة للطباعة والنشر: املطبعة/ 

ــسلم وصـــحيحه  . ١٩ ــام مـ اجلامعـــة  : الناشـــر/ لعبـــد احملـــسن بـــن محـــد العبـــاد البـــدر     / اإلمـ

.م١٩٧٠/ هـ١٣٩٠السنة الثالثة ــ العدد األول، / اإلسالمية، املدينة املنورة

األوىل: الطبعـة / حممد عبد احلميـد النميـسي    : حتقيق وتعليق / املقريزي/ إمتاع األمساع .٢٠

بـريوت  ـــ منشورات حممد علي بيـضون، دار الكتـب العلميـة    : الناشر/ م ١٩٩٩ــ١٤٢٠: سنة الطبع / 

.لبنانــ

ســنة / األوىل: الطبعــة/ عبــد ا عمــر البــارودي: تقــديم وتعليــق/ الــسمعاني/ األنــساب. ٢١

.لبنانــبريوتــ دار اجلنان للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر/ م ١٩٨٨ــ ١٤٠٨: الطبع
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تــأليف / املؤلــف احلــافظ ابــن كــثري  / الباعــث احلثيــث شــرح اختــصار علــوم احلــديث   .٢٢

.دار الكتب العلمية بريوت ــ لبنان: الناشر/ أمحد حممد شاكر

ــوار .٢٣ ــة املــصححة : الطبعــة/ العالمــة الــسي / حبــار األن ـــ ١٤٠٣: ســنة الطبــع / الثاني / م ١٩٨٣ـ

.دار إحياء الرتاث العربي: مالحظات/ نمؤسسة الوفاء بريوت لبنا: الناشر

نـزار مكتبـة : الناشـر / اعبـد أبـو الزرعـي أيـوب بكـر أبـي بـن حممـد / الفوائـد بدائع. ٢٤

ـــ  عطـا العزيـز عبـد هشام: حتقيق/ ١٩٩٦ــ ١٤١٦،  األوىلالطبعة/ املكرمةمكةــالبازمصطفى

.اجلأمحدأشرفــ العدوياحلميدعبدعادل

األوىل: الطبعـة / علـي شـريي  : حتقيق وتـدقيق وتعليـق  / ابن كثري / والنهايةالبداية  . ٢٥

.لبنانــ بريوت ــ دار إحياء الرتاث العربي: الناشر/ م ١٩٨٨ــ ١٤٠٨: سنة الطبع/ 

احلــاج مــريزا  : تــصحيح وتعليــق وتقــديم / حممــد بــن احلــسن الــصفار / بــصائر الــدرجات.٢٦

ـــ١٤٠٤: ســنة الطبــع / حــسن كوچــه بــاغي   / طهــرانمطبعــة األمحــدي : املطبعــة/ ش١٣٦٢ـ

.منشورات األعلمي طهران: الناشر

علـي بـن حممـد ابـن     / لإلشـبيلي " األحكـام "واإليهام الواقعني يف كتاب     الوهمبيان. ٢٧

ـــدار طيبــة : الناشــر/ احلــسني آيــت ســعيد : احملقــق/ القطــان ـــالريــاضـ ســنة / األوىل: الطبعــةـ

.هـ١٤١٨الطبع

أمحــد بــن / ملــن أخــرج لــه يف الــصحيح ومــس بــضرب مــن التجــريح التوضــيحوالبيـان .٢٨

: الطبعــةــــ دار اجلنـان : الناشــر/ كمــال بــن يوسـف احلــوت : احملقـق / الــرحيم العراقــيعبـد 

هـ١٤١٠سنة الطبعــ األوىل
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ــاريخ ابــن معــني، الــدارمي   .٢٩ الــدكتور أمحــد حممــد نــور    : قيــق حت/ حييــى بــن معــني  / ت

.دمشقــاملأمون للرتاثدار: ملطبعةا/ سيف

/ األوىل: الطبعــة/ صــبحي الــسامرائي: حتقيــق/ عمــر بــن شــاهني / تــاريخ أمســاء الثقــات .٣٠

.تونســدار السلفية : املطبعة/ ١٤٠٤: سنة الطبع

ســنة / األوىل: الطبعــة/ ي عمــر عبــد الــسالم تــدمر . د: حتقيــق/ الــذهيب/ تــاريخ اإلســالم.٣١

.دار الكتاب العربيــ بريوت/ لبنان: طبعةامل/ م١٩٨٧ــ ١٤٠٧: الطبع

: سـنة الطبــع / األوىل: الطبعــة/ حممــود إبـراهيم زايـد  : حتقيـق / البخــاري/ التـاريخ الـصغري  .٣٢

.بريوتــدار املعرفة : املطبعة/ ١٤٠٦

: الطبعـة / خنبـة مـن العلمـاء األجـالء    : مراجعة وتصحيح وضبط/ الطربي/ تاريخ الطربي .٣٣

ـــ ١٤٠٣: ة الطبــعســن/ الرابعــة ـــمؤســسة األعلمــي للمطبوعــات   : الناشــر/ م ١٩٨٣ـ ـــبــريوت ـ / لبنــانـ

.)م١٨٧٩مبدينة لندن يف سنة " بريل"قوبلت هذه الطبعة على النسخة املطبوعة مبطبعة : ةمالحظ

.تركياــديار بكر ــاملكتبة اإلسالمية : شرالنا/ البخاري/ التاريخ الكبري. ٣٤

.لبنانــ بريوتــ دار صادر: الناشر/ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوبي.٣٥

: الطبعـة / مـصطفى عبـد القـادر عطـا     : دراسـة وحتقيـق   /اخلطيـب البغـدادي   / تاريخ بغـداد  .٣٦

.لبنانــ بريوت ــ دار الكتب العلمية: الناشر/ م ١٩٩٧ــ١٤١٧: سنة الطبعاألوىل

ــاريخ مدينـــة دمـــشق .٣٧ / ١٤١٥: ســـنة الطبـــع/ علـــي شـــريي: حتقيـــق/ ابـــن عـــساكر/ تـ

.لبنانــبريوتــدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : املطبعة
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اجلـــــديع للبحـــــوث : الناشــــر / ا بـــــن يوســــف اجلـــــديع عبـــــد/ احلــــديث علـــــومحتريــــر .٣٨

.هـ١٤٢٤سنة الطبعــ األوىل: الطبعة/ ــليدزــ واالستشارات 

ــ.٣٩ / ا بـــن عبـــد الـــرمحن الـــسعدعبـــد: حتقيـــق/ الزيلعـــي/ ريج األحاديـــث واآلثـــارختـ

.دار ابن خزميةــالرياض : املطبعة/ ١٤١٤: سنة الطبع/ األوىل: الطبعة

.ملتقى أهل احلديث: الناشر/ حامت بن عارف الشريف/ التخريج ودراسة األسانيد. ٤٠

/ عبــد الـرمحن بـن أبـي بكـر الــسيوطي    / تـدريب الـراوي يف شـرح تقريـب النـواوي     . ٤١

.عبد الوهاب عبد اللطيف: حتقيق/ الرياضــلرياض احلديثة مكتبة ا: الناشر

صــحح / لبنــانــــ بــريوت ــــدار إحيــاء الــرتاث العربــي  : الناشــر/ الــذهيب/ تــذكرة احلفــاظ. ٤٢

عن النسخة احملفوظة يف مكتبة احلرم املكي حتت إعانة وزارة معـارف احلكومـة العاليـة     

.اهلندية

.امليمنيةاملطبعة: الناشر/ هلندياالفتينطاهر/ املوضوعاتتذكرة. ٤٣

/ األســتاذ أمحــد البــزار  : حتقيــق/ ســليمان بــن خلــف البــاجي   / التعــديل والتجــريح . ٤٤

.مراكشــوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية : املطبعة

أبــو الفــضل أمحــد بــن علــي بــن    / التقــديس مبراتــب املوصــوفني بالتــدليس  أهــلتعريــف . ٤٥

: الناشــر/ عاصــم بــن عبــد ا القريــوتي.د: احملقــق/ نيحممــد بــن حجــر الكنــاني العــسقال 

.األوىل: الطبعة/ األردنــمكتبة املنار 

: الطبعــة/ ســعيد عبـد الـرمحن موسـى القزقـي    : حتقيـق / ابـن حجـر  / تغليـق التعليـق  .٤٦

.دار عمار،املكتب اإلسالميــ األردنــ عمان: املطبعة/ ١٤٠٥: سنة الطبع/ األوىل
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.دار املعرفةــبريوت : املطبعة/ خالد عبد الرمحن العك: حتقيق/ البغوي/ غويتفسري الب. ٤٧

ــو إســحاق إبــراهيم أطفــيش  : تــصحيح/ القــرطيب/ تفــسري القــرطيب . ٤٨ ـــ١٤٠٥: ســنة الطبــع / أب ـ

.لبنانــبريوت ــدار إحياء الرتاث العربي : الناشر/ م ١٩٨٥

.الثالثة: الطبعة/ رازيال/ تفسري الرازيالتفسري الكبري املعروف ب. ٤٩

أبـو  / ن العظـيم والـسبع املثـاني املـشهور بتفـسري اآللوسـي      آتفسري روح املعـاني يف تفـسري القـر    .٥٠

ة أبإشــراف هيــ/ ه وصــححه حممــد حــسني العــرب أقــر/ الفــضل شــهاب الــدين حممــود اآللوســي 

.نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ البحوث والدراسات

ــد القــادر عطــا   : دراســة وحتقيــق / ابــن حجــر / تقريــب التهــذيب . ٥١ : الطبعــة/ مــصطفى عب

: مالحظــات/ لبنـان ـــ بـريوت  ـــ دار الكتــب العلميـة  : الناشـر / م ١٩٩٥ـــ  ١٤١٥: سـنة الطبـع  / الثانيـة 

.طبعة مقابلة على نسخة خبط املؤلف وعلى هتذيب التهذيب وهتذيب الكمال

ــووي   / ريالتقريــب والتيــسري ملعرفــة ســنن اهلــادي البــش    . ٥٢ ــدين الن ــى بــن شــرف ال / حيي

األوىل: الطبعـة / ـــ بـريوت  ـــ دار الكتـاب العربـي     : الناشر/ حممد بن عثمان اخلشت   : احملقق

.هـ١٤٠٥: سنة الطبع/ 

ــمتقييــــد.٥٣ ــب البغــــدادي    / العلــ ــي اخلطيــ ــف العــــش : احملقــــق/ أمحــــد بــــن علــ / يوســ

.م١٩٧٤سنة الطبعـ ـالثانية: الطبعةــ دار إحياء السنة النبوية: الناشر

ــام املنــة . ٥٤ ــع / الثانيــة : الطبعــة/ حممــد ناصــر األلبــاني  / مت دار الرايــة  : الناشــر / ١٤٠٩: ســنة الطب

ـــللنــشر والتوزيــع   ـــالريــاض ـ ـــالــسعودية، املكتبــة اإلســالمية   ـ ـــ عمــان ـ : مالحظــات/ األردنـ

.١٣٧٣الطبعة األوىل / طبعة جديدة منقحة ومزيدة
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ــن عبــ / التمهيــد. ٥٥ ــد الكــبري   ، مــصطفى بــن أمحــد العلــوي   : حتقيــق/ د الــرباب حممــد عب

املغـــرب وزارة عمــوم األوقــاف والـــشؤون   : والناشــر املطبعــة / ١٣٨٧: ســنة الطبـــع / البكــري 

.اإلسالمية

حممـد بـن علـي احلـسن ألبي/ املوضوعةالشنيعةاألحاديثعناملرفوعةالشريعةتنزيه.٥٦

اعبـد ،  اللطيـف عبـد الوهابعبدعليهوعلقلهأصووراجعحققه/ الكنانيعراقبنا

.الغماريحممدبنا

/ الـشيخ حممـد عبـد العزيـز اخلالـدي     : تـصحيح / جالل الدين السيوطي  / تنوير احلوالك . ٥٧

دار الكتـب  ـــ  منشورات حممـد علـي بيـضون   : الناشر/ م ١٩٩٧ــ  ١٤١٨: سنة الطبع / األوىل: الطبعة

.لبنانــ بريوتــ العلمية

ـــ ١٤٠٤: ســنة الطبــع / األوىل: الطبعــة/ ابــن حجــر / هتــذيب التهــذيب . ٥٨ دار : الناشــر/ م ١٩٨٤ـ

.لبنانــ بريوت ــالفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

الــدكتور بــشار  : حتقيــق وضــبط وتعليــق / ٧٤٢: الوفــاة/ املــزي/ هتــذيب الكمــال. ٥٩

ــ    ١٤٠٦: سـنة الطبـع   / الرابعـة : الطبعـة / عواد معـروف   ـــ  بـريوت ـــ  مؤسـسة الرسـالة  : الناشـر / م١٩٨٥ـ

.لبنان

/ حممــد بــن إمساعيــل األمــري احلــسين الــصنعاني  / توضــيح األفكــار ملعــاني تنقــيح األنظــار  .٦٠

.حممد حمي الدين عبد احلميد: حتقيق/ املدينة املنورةــاملكتبة السلفية : الناشر

جملـس دائـرة املعـارف     : املطبعـة / ١٣٩٣: سـنة الطبـع   / األوىل: الطبعة/ ابن حبان / الثقات.٦١

.مؤسسة الكتب الثقافية: الناشر/ العثمانية حبيدر آباد الدكن اهلند
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يويـشتمل علـى مجـع اجلوامـع لإلمـام الـسيوط      / جالل الدين السيوطي/ جامع األحاديث .٦٢

النــسخة الوحيــدة  / ي، والفــتح الكــبري للنبــهان للمنــاويواجلــامع األزهــر وكنــوز احلقــائق  / 

.األقوال واألفعالقسمييفتبة هجائيا املر

/ م ١٩٨١ــــــ ١٤٠١: ســـنة الطبـــع  / األوىل: الطبعـــة / جـــالل الـــدين الـــسيوطي   / اجلـــامع الـــصغري  .٦٣

.بريوتــ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر

ــضله  .٦٤ ــم وفـ ــان العلـ ــامع بيـ ــرب  / جـ ــد الـ ــن عبـ ــع / ابـ ــنة الطبـ ــة/ ١٣٩٨: سـ ــريوت: املطبعـ ـــ بـ دار ــ

.العلميةالكتب

مطبعــة  : املطبعــة / م ١٩٥٢ــــ  ١٣٧١: ســنة الطبــع / األوىل: الطبعــة / الــرازي / اجلــرح والتعــديل .٦٥

دار إحيـاء الـرتاث العربـي   : الناشـر / اهلنـد ــ حبيدر آباد الدكنــ جملس دائرة املعارف العثمانية  

النــسخة وعــن) ٢٧٨حتــت رقــم ( عــن النــسخة احملفوظــة يف كــوپريلي  : مالحظــات/ بــريوتــــ 

وعـــن النـــسخة احملفوظـــة يف مكتبـــة دار  ) ١٤٢٧حتـــت رقـــم ( احملفوظـــة يف مكتبـــة مـــراد مـــال 

أبـو سـعيد بـن خليـل     / جامع التحصيل يف أحكـام املراسـيل  )٨٩٢حتت رقم  ( الكتب املصرية   

عـامل : الناشـر / محدي عبد ايد الـسلفي : احملقق/ بن كيكلدي أبو سعيد العالئي  ا

.١٩٨٦ــ١٤٠٧الثانية : الطبعة/ بريوتــالكتب 

ــد اهلــادي  / حاشــية الــسندي علــى النــسائي  .٦٦ ـــدار الكتــب العلميــة  : الناشــر/ ابــن عب ـ

.لبنانــبريوت 

ســنة / الثالثـة : الطبعـة / حممـد عجـاج اخلطيـب   . د: حتقيـق / الرامهرمـزي / احلـد الفاصـل  .٦٧

.بريوتــدار الفكر : الناشر/ ١٤٠٤: الطبع
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/ حممــد ناصــر الــدين األلبــاني     / سه يف العقائــد واألحكــام  احلــديث حجــة بنفــ  . ٦٨

مكتبة املعارف للنشر والتوزيـع  : الناشر/ م ٢٠٠٥- هـ ١٤٢٥سنة الطبع   / الطبعة األوىل   

.ــ الرياض

حتقيـق حممـد أبــو   / جلـالل الـدين الـسيوطي   / حـسن احملاضـرة يف تـاريخ مـصر والقـاهرة     .٦٩

/ مـصر ـــ وشـركاه احللـيب البـابي عيـسى ـــ العربيـة تبالكإحياءدار: لناشرا/ الفضل إبراهيم 

.م١٩٦٧ــهـ١٣٨٧األوىل: الطبعة

دار : الناشــر/ أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد ا األصــبهاني / حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء.٧٠

.١٤٠٥الطبعة الرابعة، / بريوتــالكتاب العربي 

: الناشــر/ د املــديين أبــو موســىحممــد بــن عمــر بــن أمحــ / خــصائص مــسند اإلمــام أمحــد. ٧١

.١٤١٠الرياض، ــ مكتبة التوبة

ــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن اجلــوزي احلنبلــي   / دفــع شــبه التــشبيه بــأكف التنزيــه  . ٧٢ / أب

/ م١٩٩٢ـــ ١٤١٣: سـنة الطبـع  / الثالثـة، مزيـدة ومنقحـة   : الطبعـة / حـسن الـسقاف   : حتقيق وتقديم 

.ألردناــعمان ــدار اإلمام النووي : الناشر

ــم فيــه وهــو موثــق    .٧٣ ــذهيب    / ذكــر أمســاء مــن تكل / حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان ال

/ الزرقـاء ـــ  مكتبـة املنـار  : الناشـر / حممد شكور بن حممود احلاجي أمريـر امليـاديين      : احملقق

.م١٩٨٦ــ هـ١٤٠٦األوىل : الطبعة

/ م ١٩٩١ــــ١٤١١:سـنة الطبــع / الثانيــة: الطبعـة / حييـى بــن شـرف النــووي  / ريـاض الــصاحلني . ٧٤

.دار الفكر املعاصر بريوت لبنان: الناشر
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جملـة  / للـدكتور مـسفر الـدميين   / زيادات أبي احلسن القطـان علـى سـنن ابـن ماجـة       . ٧٥

.١٩٨٨أبريل ــ ١٤٠٨شعبان ١٨صــ] ١١[ــ العدد البيان

م عبـد العلـيم عبـد العظـي    : حتقيـق / سليمان بن األشعث/ سؤاالت اآلجري ألبي داود .٧٦

ــة/ البــــستوي ــنة الطبــــع / األوىل: الطبعــ ـــ١٤١٨: ســ ــر/ م١٩٩٧ـــ ــتقامة  : الناشــ ـــمكتبــــة دار االســ ـــ

.لبنانــ السعودية، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع بريوت 

ــؤاالت الربقـــاني . ٧٧ ــراهيم جمـــدي : حتقيـــق/ الـــدارقطين / سـ مكتبـــة  : الناشـــر / الـــسيد إبـ

.القرآن

ــدارقطين/ ســؤاالت محــزة .٧٨ ــد القــادر    : حتقيــق/ ال ــن عب ــد ا ب ــن عب : الطبعــة / موفــق ب

.الرياضــ مكتبة العارف : الناشر/ م ١٩٨٤ــ١٤٠٤: سنة الطبع/ األوىل

/ حممـد ناصـر الـدين األلبـاني    : تـأليف / سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها   .٧٩

.الناشر مكتبة املعارف الطبعة األوىل

ــاب / الــدين األلبــاني حممــد ناصــر / السلــسلة الــضعيفة .٨٠ برنــامج منظومــة  : مــصدر الكت

ــاج مركـــز نـــور اإلســـالم ألحبـــاث القـــرآن والـــسنة   ـــــاـــاني ـــــالتحقيقـــات احلديثيـــة  مـــن إنتـ

.باإلسكندرية

خـرج أحاديثـه الـدكتور بـشار عـواد معـروف ،       أحققـه وعلـق عليـه و     هسنن ابن ماجـ   . ٨١

.بريوتــ دار اجليل . ط

حتقيـق حممـد فـؤاد    /ه د القـزويين املعـروف بـابن ماجـ    حملمـد بـن يزيـ   هسـنن ابـن ماجـ   .٨٢

.عبد الباقي
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ســعيد حممــد : حتقيـق وتعليــق / ١: اجلــزء/ ابــن األشـعث السجــستاني / سـنن أبــي داود .٨٣

ــ    ١٤١٠: سنة الطبع / األوىل: الطبعة/ اللحام دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع    : الناشـر / م ١٩٩٠ـ

مكتـــب : أخرجــه وراجعـــه ووضــع فهارســه   / ومفهرســة طبعــة جديــدة منقحـــة   : مالحظــات / 

.الدراسات والبحوث يف دار الفكر

: الطبعــة/ عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف : حتقيــق وتــصحيح /الرتمــذي/ ســنن الرتمــذي. ٨٤

ـــــبــريوت  ــــ دار الفكـــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع    : الناشــر / م ١٩٨٣ــــ ١٤٠٣: ســنة الطبــع  / الثانيــة 

.لبنان

مطبعـة االعتـدال   : املطبعـة / ١٣٤٩: سـنة الطبـع  / عبد ا بن هبرام الـدارمي  / سنن الدارمي . ٨٥

.طبع بعناية حممد أمحد دمهان: الحظاتم/ دمشقــ

.دار الفكر: الناشر/ البيهقي/ السنن الكربى.٨٦

ــسنن الكــــربى .٨٧ ــسائي/ الــ ــليمان البنــــداري، ســــيد     : حتقيــــق / النــ عبــــد الغفــــار ســ

ـــ دار الكتـب العلميـة   : الناشـر / م  ١٩٩١ـــ ١٤١١: سـنة الطبـع   / األوىل: الطبعة/ كسروي حسن 

.لبنانــبريوت 

ــسائي .٨٨ ــنن النــ ــسائي/ ســ ــة/ النــ ــع / األوىل: الطبعــ ــنة الطبــ ـــ١٣٤٨: ســ ــر/ م١٩٣٠ـــ دار : الناشــ

.لبنانــبريوت ــالفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

ــ: إشــراف وختــريج/الــذهيب/ ســري أعــالم النــبالء . ٨٩ حــسني : حتقيــق/ ؤوط شــعيب األرن

ــع / التاســعة: الطبعــة/ األســد ـــ ١٤١٣: ســنة الطب ـــمؤســسة الرســالة  : الناشــر/ م ١٩٩٣ـ ـــبــريوت ـ ـ

.لبنان
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ــاق احلـــق .٩٠ ــرح إحقـ ــشي / شـ ــشي   : تعليـــق/ الـــسيد املرعـ ــدين املرعـ ــهاب الـ ــسيد شـ الـ

ــي ــصحيح/ النجفـ ــراهيم امليـــاجني  : تـ ــة ا العظمـــى   : الناشـــر/ الـــسيد إبـ ــشورات مكتبـــة آيـ منـ

.ايرانـــ قم ــاملرعشي النجفي 

.طبعة دار الكتب العلمية/ الزرقاني: تأليف/ شرح الزرقاني على املوطأ. ٩١

زيــن الـدين أبــي الفـرج عبــد الـرمحن بــن أمحــد     / شـرح علــل الرتمـذي البــن رجـب   .٩٢

نـور الـدين عـرت، مـع مقدمـة حتقيـق       .د: احملقـق / )بابن رجـب احلنبلـي   ( البغدادي املعروف   

.ملتقى أهل احلديث: مصدر الكتاب/ .عبد الرحيم سعيدمهام .د

ـــ  بـريوت  ـــ دار الكتاب العربي : الناشر/ م١٩٨٧ــ١٤٠٧: سنة الطبع / النووي/ شرح مسلم .٩٣

.لبنان

/ األوىل: الطبعـة / حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق/ ابن أبي احلديد / شرح هنج البالغة  . ٩٤

.دار إحياء الكتب العربية ــ عيسى البابي احلليب وشركاه: لناشرا/ م١٩٥٩ــ١٣٧٨: سنة الطبع

ــل . ٩٥ ــواهد التنزيـ ــاقر احملمـــودي  : حتقيـــق/ احلـــاكم احلـــسكاني / شـ ــد بـ ــشيخ حممـ / الـ

ـــ١٤١١: ســنة الطبــع / األوىل: الطبعــة مؤســسة الطبــع والنــشر التابعــة لــوزارة الثقافــة     : الناشــر/ م ١٩٩٠ـ

.الثقافة اإلسالميةجممع إحياء ــ واإلرشاد اإلسالمي

ابو عبد ا حممد بن امحد بـن عبـد اهلـادي    / السبكيىالصارم املنكي يف الرد عل .٩٦

.١٩٠٢ةمصر سنئطبع/ احلنبلي املقدسي

: سـنة الطبـع   / الرابعـة : الطبعـة / أمحد عبـد الغفـور العطـار      : حتقيق/ اجلوهري/ الصحاح.٩٧

.لبنانــبريوت ــدار العلم للماليني : الناشر/ م ١٩٨٧ــ١٤٠٧
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ســنة / الثانيــة: الطبعــة/ شــعيب األرنـؤوط : حتقيــق/ ابـن حبــان / صـحيح ابــن حبــان .٩٨

.مؤسسة الرسالة: الناشر/ م ١٩٩٣ــ١٤١٤: الطبع

الـدكتور حممــد  : حتقيـق وتعليــق وختـريج وتقــديم  /ابـن خزميــة / صـحيح ابـن خزميــة  .٩٩

.املكتب اإلسالمي: الناشر/ م ١٩٩٢ــ١٤١٢: سنة الطبع/ الثانية: الطبعة/ مصطفى األعظمي

الـدكتور حممــد  : حتقيـق وتعليــق وختـريج وتقــديم  /ابـن خزميــة / صـحيح ابـن خزميــة  .١٠٠

.املكتب اإلسالمي: الناشر/ م ١٩٩٢ــ١٤١٢: سنة الطبع/ الثانية: الطبعة/ مصطفى األعظمي

ـــ ١٤٠١: ســنة الطبــع / البخــاري/ صــحيح البخــاري. ١٠١ دار الفكــر للطباعــة  :الناشــر/ م ١٩٨١ـ

.طبعة باألوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول: مالحظات/ والنشر والتوزيع

ــــمكتبـة املعـارف   : الناشـر / حممـد ناصـر الــدين األلبـاني   / صـحيح الرتغيـب والرتهيـب   . ١٠٢

.اخلامسة: الطبعة/ الرياض

: مالحظـات / لبنـان ـــ  وت بـري ـــ دار الفكر  : الناشر/ مسلم النيسابوري / صحيح مسلم .١٠٣

.طبعة مصححة ومقابلة على عدة خمطوطات ونسخ معتمدة

أبــي العبـاس أمحــد بـن حممــد   / الـصواعق احملرقــة علـى أهــل الـرفض والــضالل والزندقـة    . ١٠٤

١٩٩٧الطبعـة األوىل،  / بـريوت ـــ مؤسـسة الرسـالة   : الناشـر / بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي  ا

.دا الرتكي وكامل حممد اخلراطعبدالرمحن بن عب: حتقيق/ 

الثانيـة : الطبعـة / الدكتور عبد املعطي أمـني قلعجـي      : حتقيق/ العقيلي/ ضعفاء العقيلي . ١٠٥

.بريوتــ دار الكتب العلمية: املطبعة/ ١٤١٨: سنة الطبع/ 
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املكتـب اإلسـالمي   : الناشـر / يحممد ناصـر الـدين األلبـان   / ضعيف سنن ابن ماجه   .١٠٦

.هـ١٤٠٨سنة الطبع/ األوىل: ةالطبع/ بريوت

املكتـــب : الناشــر / حممـــد ناصــر الــدين األلبــاني   تــأليف / ضــعيف ســنن النــسائي   . ١٠٧

.هـ١٤١١سنة الطبع،األوىلالطبعةبريوت،اإلسالمي

/ مشـس الـدين حممـد بـن عبـد الـرمحن الـسخاوي       / القرن التاسعألهلالضوء الالمع   .١٠٨

.١٩٣٧ةسن،مصرةطبع

تــاج الــدين أبــو نــصر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد           / الكــربى طبقــات الــشافعية   .١٠٩

ــاح احللــو  ــــ حممــود حممــد الطنــاحي   : احملقــق / الكــايف الــسبكي  فيــصل  : الناشــر / عبــد الفت

.١٩٦٤ــ١٣٨٣: سنة النشر/ عيسى البابي احلليب

.بريوتــ دار صادر: املطبعة/ حممد بن سعد/ الطبقات الكربى. ١١٠

/ حممـد ناصـر الـدين األلبـاني    تـأليف  / البـن أبـي عاصـم    " الـسنة "ظالل اجلنـة يف ختـريج     . ١١١

.للهجرة١٤٠٠سنةلاألوىل: ةالطبع/ ياملكتب اإلسالم: لناشرا

: الطبعــة/ الــدكتور وصــي ا بــن حممــود عبــاس  : حتقيــق/ أمحــد بــن حنبــل / العلــل. ١١٢

.الرياضــ دار اخلاني : رالناش/ بريوتــ املكتب اإلسالمي : املطبعة/ ١٤٠٨: سنة الطبع/ األوىل

دار : املطبعــــة/ ١٤٠٣: ســــنة الطبـــع / الثانيـــة : الطبعـــة / حممــــد بـــن ســــورة / علـــل الرتمـــذي  . ١١٣

.بريوتــ الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

: الطبعـــة/ حمفــوظ الــرمحن زيــن ا الــسلفي    : حتقيــق / الــدار قطــين  / علــل الــدارقطين  . ١١٤

.الرياضــ دار طيبة: املطبعة/ ١٤٠٥: سنة الطبع/ األوىل
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ــو عيــسى الرتمــذي الــسلمي   / لعلــل الــصغري للرتمــذي ا. ١١٥ دار : الناشــر/ حممــد بــن عيــسى أب

.أمحد حممد شاكر وآخرون: حتقيق/ بريوتــ إحياء الرتاث العربي

دار : الناشـر / عبد الرمحن بن علـي بـن اجلـوزي   / العلل املتناهية يف األحاديث الواهية   .١١٦

.خليل امليس: حتقيق/ ١٤٠٣الطبعة األوىل، / وتبريــالكتب العلمية 

.دار إحياء الرتاث العربيــ بريوت: املطبعة/ العيين/ عمدة القاري. ١١٧

/ هـــ١٤١٧: الطبـع سـنة / األوىل: الطبعـة / الزخمـشري اجـار / احلـديث غريـب يفالفـايق . ١١٨

. بريوتــ العلميةالكتبدار: الناشر

: والناشــراملطبعـة / الثانيـة : لطبعـة ا/ العـسقالني حجــرابـن نالـدي شـهاب / البـاري فـتح . ١١٩

. لبنانــ بريوتوالنشرللطباعةاملعرفةدار

/ مشــس الــدين حممــد بــن عبــد الــرمحن الــسخاوي  / فــتح املغيــث شــرح ألفيــة احلــديث . ١٢٠

.هـ١٤٠٣الطبعة األوىل، / لبنانــ دار الكتب العلمية: الناشر

والنحل البن حزم الظاهريالفصل يف امللل واألهواء . ١٢١

: الناشــر/ بالنــسائياملعــروفشـعيب بــنأمحــدالــرمحنعبـد أبــي/ الــصحابةفـضائل . ١٢٢

.لبنانــ بريوتــ العلميةالكتبدار

دار : الناشـر / وصـي ا بـن حممـد عبـاس    : احملقـق / أمحد بن حنبل  / فضائل الصحابة . ١٢٣

.عة الثانيةالطب/ م ١٩٩٩ــ هـ١٤٢٠: سنة النشر/ ابن اجلوزي

ـــــ الـــرتاث العربــي إحيــاء دار : الناشــر / النـــووي/ فهــارس صــحيح مـــسلم بــشرح النــووي    . ١٢٤

.بريوت
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عبــدأمحــد: حتقيـق / املنــاويالــرؤوفعبـد حممــد/ الــصغرياجلـامع شــرحالقــديرفـيض . ١٢٥

.بريوتــ العلميةالكتبدار: الناشر/ هـ١٤١٥: الطبعسنة/ األوىل: الطبعة/ السالم

/ هــ ١٤٠٨: الطبـع سـنة / الثانيـة : الطبعـة / حبيـب أبـو سـعدي الـدكتور / الفقهيوسالقام.١٢٦

.سورياــ دمشقــ الفكردار: املطبعة

: الطبعـة / الواحـد عبـد مـصطفى : حتقيـق / كثريبنإمساعيلالفداءأبي/ األنبياءقصص. ١٢٧

.احلديثةالكتبدار:الناشر/ مصرــ التأليفدار: املطبعة/ هـ١٣٨٨: الطبعسنة/ األوىل

حممـد اعبـد أبـي الـدين مشـس / الـستة كتـب يفروايةلهمنمعرفةيفالكاشف. ١٢٨

حممــد: عليهمــاوعلــقهلمــاوقــدممؤلفيهمــابأصــلقابلــها/ الدمــشقيالــذهيببــنأمحــدبــنا

ـــ١٤١٣: الطبـــعســـنة/ األوىل: الطبعـــة/ عوامـــة ـــ االســـالميةللثقافـــةالقبلـــةدار: املطبعـــة/ هـ / جـــدةــ

.جدةــ القرآنعلوممؤسسة: الناشر

تــصحيح/ الــرازيالكلــيينإســحاقبــنيعقــوببــنحممــدجعفــرأبــي/ الكــايف. ١٢٩

/ حيــدري: املطبعــة/ هـــ١٣٨٨: الطبــعســنة/ الثالثــة: الطبعــة/ الغفــاريأكــربعلــي: وتعليــق

.طهرانــ اإلسالميةالكتبدار: الناشر

حممــدبــنحممــدالكـرم أبــيبــنعلـي احلــسنبــيأالـدين عــز/ التــاريخيفالكامـل .١٣٠

ــابناملعــروفالــشيبانيالواحــدعبــدبــنالكــريمعبــدبــنا ــريب / هـــ١٣٨٦: الطبــعســنة/ األث

.بريوتــ صادردار: املطبعة

/ م ١٩٨٦ـــــ ١٤٠٦: ســنة الطبــع  / األوىل: الطبعــة / النـــسائي/ كتــاب الــضعفاء واملرتوكــني   . ١٣١

.لبنانــبريوت ــوالنشر والتوزيع دار املعرفة للطباعة : الناشر
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الـــدكتور مهــــدي املخزومــــي،  : حتقيــــق/ اخلليـــل الفراهيــــدي / تـــاب العــــني ك. ١٣٢

ــراهيم الــسامرائي   مؤســسة دار : الناشــر/ ١٤٠٩: ســنة الطبــع / الثانيــة: لطبعــةا/ الــدكتور إب

.اهلجرة

البـــاز دار : توزيــع / حممــود إبــراهيم زايــد   : حتقيــق / ابــن حبــان  / اــروحني كتــاب  .١٣٣

.مكة املكرمةــعباس أمحد الباز ــللنشر والتوزيع 

ـــ  ١٣٨٥: سـنة الطبـع  / الزخمـشري / الكشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل         . ١٣٤

شــركة مكتبـة ومطبعــة مـصطفى البــابي احللـيب وأوالده مبــصر، عبـاس وحممــد      : الناشـر / م ١٩٦٦

.خلفاءــ حممود احلليب وشركاهم

ــن ســبط ابــن     / رمــي بوضــع احلــديث  الكــشف احلثيــث عمــن   . ١٣٥ إبــراهيم بــن حممــد ب

/ بـريوت ـــ  مكتبة النهـضة العربيـة  ،عامل الكتب: الناشر/ العجمي أبو الوفا احلليب الطرابلسي  

.صبحي السامرائي: حتقيق/ ١٩٨٧ــ ١٤٠٧الطبعة األوىل، 

خالـشي / النـاس ألـسنة علـى األحاديـث مـن اشـتهر عمـا اإللبـاس ومزيـل اخلفاءكشف.١٣٦

ــدبـــنإمساعيـــل ــونيحممـ ـــ١٤٠٨: الطبـــعســـنة/ الثالثـــة: الطبعـــة/ اجلراحـــيالعجلـ دار: الناشـــر/ هـ

.بريوتــ العلميةالكتب

.لبنانــ بريوتــ العربيالرتاثإحياءدار: الناشر/ خليفةحاجي/ الظنونكشف. ١٣٧

: حتقيـق / البغـدادي باخلطيـب املعروفعليبنأمحديأب/ الروايةعلميفالكفاية.١٣٨

الكتـــابدار: الناشـــر/ هــــ١٤٠٥: الطبــع ســـنة/ األوىل: الطبعـــة/ هاشــم عمـــرأمحـــدالــدكتور 

.بريوتــ العربي
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املكتـب  : الناشـر / حممد ناصـر الـدين األلبـاني    : حتقيق/ ابن تيمية / الكلم الطيب .١٣٩

.١٩٧٧ــ الثالثة : الطبعة/ بريوتــ اإلسالمي

الــدينحــسامبــناملتقــيعلــيالــدينعــالء/ ألفعــالوااألقــوالســننيفالعمــالكنــز. ١٤٠

الـشيخ : وفهرسـة تـصحيح / حيـاني بكـري الـشيخ : وتفـسري ضبط/ فوريالربهاناهلندي

.لبنانــ بريوتــ الرسالةمؤسسة: الناشر/ هـ١٤٠٩: الطبعسنة/ السقاصفوة

الكتـب دار: لناشـر ا/ الـدين الـسيوطي   جالل/ املوضوعةاألحاديثيفاملصنوعةالآليل. ١٤١

.ةیالعلم

ـــنــشر أدب احلــوزة  : الناشــر/ ١٤٠٥حمــرم : ســنة الطبــع / ابــن منظــور / لــسان العــرب . ١٤٢ ـــقــم ـ ـ

.إيران

ــة ورمــوزهم       (لــسان احملــدثني  . ١٤٣ ــى بــشرح مــصطلحات احملــدثني القدميــة واحلديث معجــم يعن

حممـد  / )وإشاراهتم وشرحِ مجلة من مـشكل عبـاراهتم وغريـب تراكيبـهم ونـادر أسـاليبهم         

قــام/ ملفــات ورد نــشرها املؤلــف يف ملتقــى أهــل احلــديث : مــصدر الكتــاب/ خلــف ســالمة

.أبو أكرم احلليب من أعضاء ملتقى أهل احلديث: وإعداده للشاملةفهرستهب

مؤسـسة  : الناشـر / م ١٩٧١ـــ   ١٣٩٠: سـنة الطبـع   / الثانيـة : الطبعة/ ابن حجر / لسان امليزان . ١٤٤

الطبعـة األوىل مبطبعـة جملـس دائـرة املعـارف       : مالحظـات / لبنـان  ـــ بـريوت    ــاألعلمي للمطبوعات 

النظاميـة الكائنـة يف اهلنــد مبحروسـة حيــدر آبـاد الــدكن عمرهـا ا إىل أقــصى الـزمن ســنة        

.هجرية١٣٢٩

دار املعرفــة للطباعــة والنـــشر   : الناشــر / م ١٩٨٦ــــ  ١٤٠٦: ســنة الطبــع  / السرخــسي / املبــسوط . ١٤٥
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قد باشر مجع من حضرات أفاضل العلمـاء تـصحيح هـذا    : مالحظات/ بريوت ــ لبنان  والتوزيع ــ 

.الكتاب مبساعدة مجاعة من ذوي الدقة من أهل العلم وا املستعان وعليه التكالن

دار الكتــب : الناشــر/ م ١٩٨٨ــــ ١٤٠٨: ســنة الطبــع/ اهليثمــي/ ومنبــع الفوائــدجممــع الزوائــد.١٤٦

ـــ العلميــة ـــ بــريوتـ ــانلبـ ــدين القدســي       : مالحظــات/ ن ــة حــسام ال ــإذن خــاص مــن ورث ــع ب طب

.مؤسس مكتبة القدسي بالقاهرة

ســنة / الطبعــة األوىل دار الوفــاء ومكتبــة العبيكــان  / البــن تيميــة / جممــوع الفتــاوى . ١٤٧

.١٤١٨ــ١٩٩٧الطبع

ــد الــرمحن الرامهرمــزي   / احملــدث الفاصــل بــني الــراوي والــواعي   . ١٤٨ ــن عب / احلــسن ب

.م١٩٧١ــهـ ١٣٩١دار الفكر للطباعة والنشر : الناشر/ حممد عجاج اخلطيب. د:احملقق

ـــ١٤١٩: ســنة الطبــع/ األوىل: الطبعــة/ حــسني غيــب غالمــي / حمــو الــسنة أو تدوينــها . ١٤٩ / م ١٩٩٨ـ

.مؤسسة اهلادي: الناشر/ اهلادي: املطبعة

ــ اعةالطباملطبعة دار / املسعودي / مروج الذهب و معادن اجلوهر . ١٥٠ .هـ١٢٨٣ةمصر سنالعامرة 

/ يوســف عبــد الــرمحن املرعــشلي   : إشــراف / احلــاكم النيــسابوري / املــستدرك. ١٥١

.طبعة مزيدة بفهرس األحاديث الشريفة: مالحظات

ــصحيح / الــشيخ علــي النمــازي الــشاهرودي   / مــستدرك ســفينة البحــار  . ١٥٢ : حتقيــق وت

اإلسـالمي التابعـة جلماعـة املدرسـني     مؤسـسة النـشر   : الناشـر / الشيخ حسن بن علي النمازي    

.٤ــ٢٠٣ــ٤٧٠ــ٩٦٤: ردمك/ بقم املشرفة

ــو حممــد بــن عبــد / ملــستدرك علــى الــصحيحني مــع تعليقــات الــذهيب يف التلخــيص   ا. ١٥٣ ا أب
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ـــ دار الكتــب العلميــة  : الناشــر / ا احلــاكم النيــسابوري عبــد ١٤١١الطبعــة األوىل،  / بــريوت ـ

.د القادر عطامصطفى عب: حتقيق/ ١٩٩٠ــ

/ م ١٩٩٦ـــ  ١٤١٧: سـنة الطبـع  / حممد عبد الـسالم عبـد الـشايف      : تصحيح/ الغزايل / املستصفى. ١٥٤

حممـد عبـد الـسالم    : طبعـه وصـححه  : مالحظـات / لبنـان ــ بريوت ــدار الكتب العلمية  : الناشر

.عبد الشايف

ر عبـد احلـق   الـدكتور عبـد الغفـو   : حتقيـق / إسحاق بـن راهويـه  / مسند ابن راهويه . ١٥٥

ــرد البلو  ــع / األوىل: الطبعــة/ يشــ حــسني ب ــة اإلميــان : املطبعــة / ١٤١٢: ســنة الطب ـــ مكتب املدينــة  ـ

.املنورة

ـــ  بـريوت ـــ  دار املعرفـة : الناشـر / سـليمان بـن داود الطيالـسي   / سند أبـي داود الطيالـسي   م.١٥٦

.طبعة مزيدة بفهارس لألحاديث النبوية الشريفة: مالحظات/ لبنان

.لبنانــ بريوتــ دار صادر: الناشر/ اإلمام امحد بن حنبل/ ند امحدمس. ١٥٧

بـشار . دحتقيـق   / النـوري املعـاطي يأبـ الـسيد الفضلأبيتأليف  / املعللاجلامعاملسند. ١٥٨

الطبعــة/ خليــلحممــدحممــود،الزاملــيمإبــراهيأميــن، عيــدالــرزاقعبــدأمحــدمعــروفعــواد

.ومنقحةمزيدةالثانية

القاضـي أبـو الفـضل عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض         / األنوار علـى صـحاح اآلثـار       مشارق. ١٥٩

.املكتبة العتيقة ودار الرتاث/ دار النشر/ اليحصيب السبيت املالكي

األوىل: الطبعـة / مـرزوق علـي إبـراهيم   : قيـق حت/ ابن حبان  / شاهري علماء األمصار  م.١٦٠

.املنصورةــ والنشر والتوزيع دار الوفاء للطباعة: املطبعة/ ١٤١١: سنة الطبع/ 
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/ األوىل: الطبعـة / سـعيد اللحـام  : حتقيـق وتعليـق  / ابن أبي شيبة الكـويف  / املصنف.١٦١

ــــ  دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع    : الناشــر / م ١٩٨٩ــــ ١٤٠٩اآلخــرة  ىمجــاد : ســنة الطبــع 

مـة األحاديـث   طبعة مستكملة النص ومنقحـة ومـشكولة ومرق     : مالحظات/ لبنانــ   بريوت

مكتــب الدراســات والبحــوث يف دار   : راجعــه وصــححه وأشــرف علــى إخراجــه   / ومفهرســة

.الفكر

حجـر بـن أمحـد بنحممدبنعليبنمحدأل الثمانيةاملسانيدبزوائدالعاليةاملطالب.١٦٢

ــعدالـــدكتور: تنـــسيق، العـــسقالني ــدبـــنناصـــربـــنسـ ــزعبـ ــر، الـــشثريالعزيـ دار: الناشـ

.هـ١٤١٩، األوىل: الطبعة، السعوديةالغيثدار، العاصمة

ـــ القـــاهرة: املطبعـــة/ دكتـــور ثـــروت عكاشـــة: حتقيـــق/ ابـــن قتيبـــة/ املعـــارف.١٦٣ دار ــ

.املعارف

دار : الناشـر / م ١٩٨٨ـــ  ١٤٠٨: سنة الطبـع / الثانية: لطبعةا/ حممد قلعجي / معجم لغة الفقهاء  .١٦٤

.نلبناــ بريوتــ النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

ـــمكتبــة الــدار  : الناشــر/ ١٤٠٥: ســنة الطبــع / األوىل: الطبعــة/ العجلــي/ معرفــة الثقــات .١٦٥ ـ

.املدينة املنورة

لبنـان : املطبعـة / سـيد كـسروي حـسن     : حتقيـق / البيهقـي / معرفة السنن واآلثـار   .١٦٦

.دار الكتب العلميةــبريوت 

دار الكتـاب العربـي   : الناشـر / جديـدة باألوفـست  : الطبعـة / ة عبد ا بـن قدامـ   / املغين.١٦٧

.لبنانــ بريوتــ للنشر والتوزيع
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مشـس الــدين  /  املقاصـد احلـسنة يف بيـان كـثري مـن األحاديـث املـشتهرة علـى األلـسنة          .١٦٨

حممــد : احملقــق) / هـــ٩٠٢: املتــوفى(/ أبــو اخلــري حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن حممــد الــسخاوي   

.م١٩٨٥هـ ــ ١٤٠٥األوىل ، : الطبعة/ ــ بريوت دار الكتاب العربي: الناشر/ عثمان اخلشت 

أبــو عبــد  : تعليــق وشــرح وختــريج /عثمــان بــن عبــد الــرمحن / مقدمــة ابــن الــصالح .١٦٩

دار : الناشـر / م ١٩٩٥ـــ ١٤١٦: سـنة الطبـع  / األوىل: الطبعـة / الرمحن صالح بن حممد بـن عويـضة        

.لبنانــبريوت ــالكتب العلمية 

دار : الناشـر / م ١٩٨٨ـــ ١٤٠٨: سـنة الطبـع  / األوىل: الطبعـة / ابن حجر/مقدمة فتح الباري . ١٧٠

ـــإحيــاء الــرتاث العربــي   ـــبــريوت ـ مرييــة الطبعــة األوىل باملطبعــة الكــربى األ : مالحظــات/ لبنــانـ

.هجرية١٣٠١ببوالق مصر احملمية سنة 

/ ار املعرفــة د: املطبعــة / حممــد ســيد كيالنــي  : حتقيــق/ الــشهرستاني / امللــل والنحــل . ١٧١

.لبنانــ بريوت ــدار املعرفة : الناشر

/ ١٤١٥: ســـنة الطبــــع / األوىل: الطبعـــة / الـــشيخ عبــــد ا احلـــسن  / املنـــاظرات يف اإلمامـــة  . ١٧٢

.أنوار اهلدى: الناشر/ مهر: املطبعة

مناقــب األئمــة األربعــة للبــاقالني حتقيــق الــدكتورة مســرية فرحــات، طبــع دار املنتخـــب          . ١٧٣

.١٤٢٢ريوت لسنة العربي بب

آلصـاحل مـاهر عبيـدة أبـو بـه اعـتين ، احلميـد اعبـد بـن سـعد لـدكتور ل احملدثنيمناهج. ١٧٤

.السنةعلومدار، طبعة مبارك

أبـو معـاذ طـارق بـن عـوض      : احملقق/ اخلالل ــ ابن قدامة / املنتخب من العلل للخالل  . ١٧٥

 ١٩٩٨ــ ١٤١٩: سنة الطبع/ األوىل : الطبعة/ دار الراية : الناشر/ ا.
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أبــو : احملقـق / أبـو معـاذ طــارق بـن عـوض ا    : احملقـق / املنتخـب مـن العلـل للخــالل   .١٧٦

١٩٩٨ــ ١٤١٩: سنة الطبع/ األوىل: الطبعة/ دار الراية: الناشر/ معاذ طارق بن عوض ا.

ــي أبــو العبــاس      / منــهاج الــسنة النبويــة  . ١٧٧ ــيم بــن تيميــة احلران : رالناشــ/ أمحــد بــن عبــد احلل

.حممد رشاد سامل. د: حتقيق/ ١٤٠٦الطبعة األوىل ، / مؤسسة قرطبة

ــــ١٤١٧: ســنة الطبـع / األوىل: الطبعـة / عبـد الــرمحن عمـرية  : حتقيــق/ اإلجيـي / املواقـف . ١٧٨

.دار اجليلــبريوت ــلبنان : املطبعة/ م١٩٩٧

/ عثمــانعبــد الــرمحن حممــد: ضــبط وتقــديم وحتقيـق / ابــن اجلــوزي/ ملوضـوعات ا. ١٧٩

.م١٩٦٦ــ ١٣٨٦: سنة الطبع/ املدينة املنورةــ املكتبة السلفية: الناشر/ األوىل: الطبعة

ــد البــاقي   : تــصحيح وتعليــق /اإلمــام مالــك / املوطــأ.١٨٠ ــؤاد عب دار إحيــاء  : لناشــرا/ حممــد ف

بـد  حممـد فـؤاد ع  : صـححه ورقمـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه      / لبنـان ـــ  بـريوت ــ  الرتاث العربي 

.م١٩٨٥ــ ١٤٠٦: سنة الطبع/ الباقي

حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان بـن قاميـاز الـذهيب مشـس          / املوقظة يف علم مصطلح احلـديث   . ١٨١

دار اآلثار: الناشر/ علي بن أمحد الرازحي: احملقق/ الدين أبو عبد ا.

: ناشــرال/ األوىل: الطبعــة/ علــي حممــد البجــاوي : حتقيــق/ الــذهيب/ ميــزان االعتــدال . ١٨٢

.م١٩٦٣ــ ١٣٨٢: سنة الطبع/ لبنانــ بريوتــ دار املعرفة للطباعة والنشر

أبـو الفـضل أمحـد بـن علـي      / نزهة النظر يف توضـيح خنبـة الفكـر يف مـصطلح أهـل األثـر            .١٨٣

عبـد ا بـن ضـيف    : احملقـق / )هــ ٨٥٢: املتـوفى (بن حممد بن أمحد بن حجر العـسقالني      ا

.)هـ ١٤٢٢(مطبعة سفري بالرياض عام : الناشر/ لطبعة األوىلا: الطبعة/ ا الرحيلي
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ــ. ١٨٤ : املطبعــة/ األوىل: الطبعــة/ أميــن صــاحل شــعبان  : اعتنــى هبمــا /الزيلعــي/ صب الرايــةن

ـــ  ٩٧٧: ردمـك / م ١٩٩٥ــ ١٤١٥: سنة الطبع/ القاهرةــ دار احلديث : الناشر/ املنصورةــ   مطابع الوفاء 

.٥ــ ٦١ــ ٥٢٢٧

املؤلـف : الناشـر / مهـر : املطبعـة / األوىل: الطبعـة / السيد علـي امليالنـي  / نفحات األزهار . ١٨٥

نفحـات األزهـار يف خالصـة عبقـات األنـوار للعلـم احلجـة آيـة ا            : مالحظـات / ١٤١٤: سنة الطبـع  / 

.السيد حامد حسني اللكهنوي

بـن مجـال الـدين    بـدر الـدين أبـي عبـد ا حممـد      / لنكت على مقدمة ابن الصالح    ا.١٨٦

: حتقيـق / م١٩٩٨ـــ  هــ ١٤١٩الطبعـة األوىل ،  / الريـاض ــ أضواء السلف : الناشر/ عبد ا بن هبادر   

.فريجزين العابدين بن حممد بال. د

.١٩٧٣:  سنة الطبع/ لبنانــبريوت ــدار اجليل : الناشر/ ١٢٥٥: الوفاة/ الشوكاني/ نيل األوطار. ١٨٧

ختـريج أحاديـث املـصابيح واملـشكاة ومعـه ختـريج األلبـاني للمـشكاة          هداية الـرواة إىل     . ١٨٨

احلميــد احللــيب علــي بــن حــسن بــن عبــد  : حتقيــقمحــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني   أل

.هـ١٤٢٢سنة الطبعــ األوىل: الطبعةــالدمامــ دار ابن القيم : الناشر

ــاؤوط وتركــي مــص : حتقيــق/ الــصفدي/ لــوايف بالوفيــاتا.١٨٩ : املطبعــة/ طفىأمحــد األرن

.م٢٠٠٠ــ١٤٢٠: سنة الطبع/ دار إحياء الرتاثــ بريوت

.نسخة املكتبة الظاهرية بدمشق/ أمحد بن الفضل احلضرمي/ وسيلة املآل.١٩٠

ــاء أبنــاء الزمــان    . ١٩١ ــان وأنب ــات األعي / إحــسان عبــاس : حتقيــق/ ابــن خلكــان / وفي

.دار الثقافةــلبنان : املطبعة







 
 
 
 
 

اِّـحتويات

١١.........................................................................................المقدمة

 

:الفصل األول

العباسيالسنة النبوية املطهرة أمهيتها ومراحل تدوينها حتى العصر
٢١...................................................................ماذا نعني بالسنة النبوية؟    

٢٢.......................................أهمية السنة النبوية المطهرة في القرآن الكريم   

٢٥...........................................سنة النبوية المطهرة عند المسلمين    أهمية ال

٣٠...........إذا كانت السنة النبوية بهذه األهمية فلماذا أحرقت ولم تدون كالقرآن؟         

٣١...............................املدونة يف عهد أيب بكرإتالف السنة النبوية: ١

٣٤........إتالف السنة النبوية ومنع تدوينها وروايتها يف عهد عمر بن اخلطاب: ٢
٣٥..........................................حديث عروة بن الزبري : الشاهد األول
٣٥..................................عن الزهري عن عروة بن الزبري  : الشاهد الثاين

٣٨................................حديث الصحايب قرظة بن كعب   : الشاهد الثالث
٤٠.................ديد عمر بن اخلطاب لبعض الصحابة بالضرب  : الشاهد الرابع
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٤١حبس عمر بن اخلطاب لبعض الصحابة بسبب إكثارهم للرواية                            : الشاهد اخلامس    
عمر بن اخلطاب مينع الصحابة مـن الرحيـل عـن املدينـة ملـنعهم عـن          : الشاهد السادس 

٤٢........................................................................الرواية
٤٣........عمر بن اخلطاب يكتب جلميع األمصار مبحو السنة النبوية       : الشاهد السابع

مـا حقيقـة بعــض األخبـار الــيت صـرحت باهتمـام عمــر بـن اخلطــاب بالـسنة النبويــة        
٤٣.................................................................املطهرة؟

٤٥.............القضاء من أقسام السنة واملتعلق باألحكام والتشريع و   :القسم األول
السنة املتعلقة بفضائل بعض الذين عاصروا النيب األعظم صلى اهللا عليـه      : القسم الثاين 

٤٧..........................................................هم أو مثالبوسلموآله 

٥١.............لسنة الشيخني واليت صارت بديال عن السنة النبويةاملالمح العامة
٥٣............بشكل مبالغ فيه .التأكيد على بشرية النيب األعظم    : أوال
٥٥..........................ها مقام األنبياء   ؤلسلطة وإعطاتضخيم شخصية ا  : ثانيا
٥٧................................إجياد التغطية اإلعالمية وشراء ذمم املغطني   : ثالثا
٦١........................................إجياد طبقة امسها أهل احلل والعقد : رابعا

٦٦..............................مصير السنة النبوية المطهرة في زمن عثمان بن عفان       

٧١...........مصير السنة النبوية في خالفة اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم             

٧٤..........لماذا لم يكتب اإلمام علي عليه السالم السنة النبوية في زمن خالفته؟          

٧٨..................................مصير السنة النبوية في زمن معاوية بن أبي سفيان        

٧٨.................................................المالمح العامة للسنة األموية الجديدة       

٨٩.....بدء التدوين الرسمي للسنة النبوية المطهرة في عهد عمر بن عبد العزيز          

٩٤............تدوين السنة النبوية في زمن هشام بن عبد الملك بن مروان األموي          

٩٥...............................................؟من هو ابن شهاب الزهري
٩٥...........................السنة لشخصية الزهري ومروياته تضخيم حمدثي أهل

٩٦....................................إكراهه من هشام بن عبد امللك على التدوين   
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٩٧........................تالعب هشام بن عبد امللك بأحاديث ابن شهاب الزهري    
١٠٠.....................ملاذا كان الزهري يكذب يف ادعائه عدم الكتابة لألحاديث؟   

١٠٢............................ملاذا مل يكن ابن شهاب الزهري يعيد أحاديثه مرتني؟     

١٠٥......لماذا دون هشام السنة النبوية ولم يكتف بتدوين عمر بن عبد العزيز لها         

١٠٥...............ن الباقر والصادق عليهما السالم وأثرهما في تدوين السنة       ااإلمام 

 

:الفصل الثاني

تدوين السنة النبوية يف العصر العباسي بني تدخل السلطة وحتريف 

املدونني
١١٣................................أهمية التدوين للسنة النبوية خالل العصر العباسي      

١١٤...............................................ما هي السنة الرسمية للدولة العباسية؟      

١١٧..................................استغالل المحدثين لوضع فضائل للدولة الجديدة    

١٢٤........فتحهم باب الرواية والتدوين وتقليص فضائل أهل البيت عليهم السالم       

١٢٧...............هل دونت السنة النبوية بشكل نزيه وبعيد عن التحريف والتزوير؟        

١٢٨.........................سرقة الكتب وإدخال الزيادات فيها:  الشاهد األول

١٢٩...........دسهم ألحاديث مكذوبة يف كتاب عطاء بن عجالن: الشاهد الثاين

١٣٠. دس حبيب بن أيب حبيب كاتب مالك بن انس يف كتبه وكتب غريه: الشاهد الثالث

١٣٢..........غالب بن عبيد اهللا ميلي خبالف ما هو مكتوب عنده:  الشاهد الرابع

حيىي حيدث خبالف ما هو مدون عنده مث يكتشف خطأه بعـد سـت    : الشاهد اخلامس 
١٣٢..............................................................عشرة سنة
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١٣٣..ابن هليعة حيذ الوسائط ويأتونه بكتاب جمهول املصدر فريويه:  الشاهد السادس

١٣٥.....عبد اهللا بن سلمة حيدث مبا ال يسمع ويروي غري ما دون: الشاهد السابع

على احدهم يشتري كتب غريه مث يرويها على أا كتبه وانطالء أمره: الشاهد الثامن
١٣٥..................................................................أئمتهم

١٣٨.............................حقائق مهمة يذكرها ابن حبان: الشاهد التاسع

١٤٠...ذوبةحممد بن عبد الرحيم الذي كتبت عنه آالف األحاديث املك:  الشاهد العاشر

١٤٠...........................................خالصة هذه الشواهد ودالالا

١٤٢............هل الصحاح والمسانيد الموجودة في عصرنا مصانة عن التحريف؟         

١٤٣...................موطأ مالك بن انس إمام املذهب املالكي:  منوذج األولاأل
١٤٣..........................................مالك بن انس بني املدح والذم : ألف

١٤٦......مرتلة مالك من السلطة، وعالقة املنصور العباسي بانتشار كتاب املوطأ      : باء
١٤٩..........................وليس فيهم ضعيف؟  تهل كل رواة املوطأ ثقا : جيم
١٥٠.......................وقوع التزوير والدس يف كتاب املوطأ ملالك بن أنس  : دال

كتاب العلل وكتاب الفضائل وكتاب املسند ألمحـد بـن حنبـل إمـام             : منوذج الثاين األ
١٥٦..........................................................املذهب احلنبلي 

١٥٦...........وأين يندرج كتاب العلل ألمحد بن حنبل؟         ؟ما هي كتب علل احلديث 
١٥٨..........................مالمح عامة لكتاب العلل املنسوب إىل أمحد بن حنبل     

١٦٠.............................كتاب فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل والدس فيه     
١٦٣.........................................كتاب مسند أمحد بن حنبل والدس فيه    

١٦٣.............؟أي امحد بن حنبل فيهاوما هو ر ؟كم هي عدد أحاديث املسند : أوال
١٦٦.......هل كانت ألمحد بن حنبل قدرة على متييز احلديث الصحيح من غريه؟  : ثانيا
١٦٧.........تزوير والتحريف يف مسند امحد بن حنبلشواهد وأدلة تثبت وقوع ال : ثالثا

١٦٨....................الذهيب يعترف بان امحد مل يصنف املسند وال رتبه وال هذبه  : أوال
١٦٨........عب عبد اهللا بن امحد وأبو بكر القطيعي بكتاب املسند الذهيب يصرح بتال: ثانيا 
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١٦٩....الذهيب يشجع علماء املسلمني أن يتالعبوا هم أيضا يف كتاب املسند دف إصالحه: ثالثا
١٧٠.....العراقي يصرح ان يف املسند أحاديث مكذوبة وموضوعة وان ولده زاد فيه : رابعا

١٧١.....امحد بن حنبل أمر ولده بإخراج بعض األحاديث من املسند لكنه مل ميتثل: خامسا
١٧٢..................عبد اهللا روى عن أبيه يف املسند أشياء مل يأمره بوضعها فيه :  سادسا

١٧٣..................................كتاب صحيح البخاري: منوذج الثالثاأل
١٧٣..........................................................اسم البخاري ونسبه 

١٧٣.................................االختالف يف االسم احلقيقي لصحيح البخاري   
ة ثالمثائـة ألـف حـديث كـان       البخاري يدون سبعة آالف حديث بينما يضيع علـى األمـ          

١٧٤.......................................................................حيفظها 
١٧٦............................البخاري كان من اربة وانعكاس ذلك على مؤلفاته   

١٧٨..........................................املدح املفرط لكتاب صحيح البخاري  
١٨٠.......................روايات الضعفاء والكذابني واملدلسني يف صحيح البخاري  

١٨١..........................اشتراط اإلسالم يف الراوي وخمالفة البخاري هلذا الشرط 
١٨٣.....إخراجه ألحاديث بعض الذين اشتهروا بالكذب على رسول اهللا  

١٨٦................................إخراجه ألحاديث رواة وصفوا باجلهالة والضعف  
١٨٧........................إخراجه ألحاديث رواة كانوا يأخذون األجرة على الرواية  

١٨٩............................إخراجه ألحاديث رواة كانوا من املشهورين بالتدليس

١٩١................هوأبوابهوروايات لتزوير والتالعب بنسخ كتاب صحيح البخاري  ا
١٩١....النسخة األصلية لصحيح البخاري ناقصة فأمتها النساخ الذين نقلوا لنا صحيحه   

١٩٤....................؟ من هم الذين نسخوا صحيح البخاري ونقلوا للناس رواياته   
١٩٧....................أوهام النساخ وتصحيفام يف متون أحاديث صحيح البخاري  

٢٠٠........لنساخ يف عناوين األبواب والكتب اليت احتواها صحيح البخاري اختالف ا

٢٠٣.....................................كتاب صحيح مسلم: منوذج الرابعاأل
٢٠٣.......................................ملسلم اختالفهم يف اسم الكتاب املنسوب  

٢٠٥.......................................اختالفهم يف عدد أحاديث صحيح مسلم  
قبـل أن ميـوت؟ ومـن الـذي وضـع      هوترتيبـ هل أكمل مسلم النيسابوري تـأليف كتابـه        
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٢١٠.........................................................ب كتابه؟   عناوين أبوا 
هل كانت العالقة ما بني مسلم والبخاري عالقة طيبة؟ وهل أثرت حدة أخالق مـسلم         

٢١٣...........................................................على تدوين السنة؟ 
٢١٤................................أليفه لكتاب الصحيح  موقف أساتذة مسلم من ت 

٢١٧...........................موقف علماء السنة من بعض أحاديث صحيح مسلم   
٢٢١........................................؟ كيف وصل إلينا كتاب صحيح مسلم   

٢٢٦........................ما هو شرط مسلم النيسابوري لقبول احلديث أو رفضه؟    
٢٢٩...................التناقض والتضارب ملنهج مسلم بن احلجاج يف كتابه الصحيح     

٢٣٠...........................................الروايات املرسلة يف صحيح مسلم : ١
٢٣٠.................................................وذج من مراسيل مسلم يف كتابهأمن

٢٣٣...........................................روايات املدلسني يف صحيح مسلم : ٢
٢٣٣..................................احلسن بن أيب احلسن املعروف باحلسن البصري : ١
٢٣٤...........................................................سعيد بن أيب عروبة: ٢
٢٣٤.....................................................الوليد بن مسلم الدمشقي: ٣
٢٣٥.........................................................عمر بن علي املقدمي: ٤
٢٣٦.......................................................سويد بن سعيد احلدثاين: ٥

٢٣٧.......................................روايات أهل البدع يف صحيح مسلم  : ٣
٢٣٨..............................................حممد بن خازم أبو معاوية الضرير : ١
٢٤٠....................................................عبسيعبيد اهللا بن موسى ال: ٢

٢٤١.....................................التالعب بكتاب صحيح مسلم النيسابوري    
٢٤١.............................زيادات إبراهيم بن حممد بن سفيان على كتاب مسلم

٢٤٣...........................تعليقات إبراهيم بن حممد اليت كتبها ضمن كتاب مسلم
٢٤٦..................................يف أصل كتاب مسلم هوتعليقات زيادات اجللودي 

٢٤٨.....................................هل تضر هذه الزيادات مع وضوح قائلها؟  
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:الفصل الثالث

تناقضات مناهج احملدثني واضطراب قواعد اجلرح والتعديل عندهم
٢٥٧...............................................................................مة الفصل مقد

٢٥٨..................................................لماذا اوجدوا قواعد الجرح والتعديل؟   

٢٦٠..............ن؟  ون من أهل الجرح والتعديل ومن هم المتأخر   و من هم المتقدم

٢٦٢....اآلخر في قواعد الجرح والتعديل    هماختالف المتقدمين بعضهم مع بعض  

٢٦٣...................اختالف المتأخرين مع المتقدمين في قواعد الجرح والتعديل       

٢٦٥.....ليست لدى القدماء قواعد واضحة ومنهجية معلومة في الجرح والتعديل         

٢٦٧......................دخول العصبية والحسد والبغضاء في منهج التوثيق والقدح    

٢٦٨....وى وعصبيةةنعيم يف ابن مندتشنيع ابن مندة يف أيب نعيم وكالم أيب: ١

٢٧١........................................القدح بسبب العصبية والعداوة: ٢

٢٧٢...............................القدح بسبب االختالف يف الرأي الفقهي: ٣

٢٧٣....................................القدح بسبب االختالف يف العقيدة: ٤

٢٧٧........................................المحدثين  بعض نماذج التناقضات في مناهج    

٢٧٧...البخاري يورد أمساء كثري من الرواة يف كتاب الضعفاء وخيرج هلم يف صحيحه:  ١
٢٧٨.........................................أيوب بن صاحل بن عائذ الكويف  : ألف

٢٧٨.....................................................ثابت بن حممد الزاهد : باء
٢٨٠..............................................مقسم بن جبرة أو ابن جندة    : جيم
٢٨٠.....................................محران بن أبان موىل عثمان بن عفان  : دال

٢٨٠............................تناقض ابن حبان يف توثيق الرواة وجرحهم: ٢
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٢٨١.........................شي إسحاق بن حيىي بن طلحة عن عبيد اهللا القر  : ألف
٢٨١..................................................احلسن بن حممد البلخي  : باء

٢٨٢...............................................احلسني بن عطاء بن يسار    : جيم
٢٨٣........................................فضالة بن احلصني العطار البصري : دال
٢٨٣....................................................ثعلبة بن يزيد الكويف   : هاء
٢٨٤..........................................................جنيد بن العالء: واو

٢٨٥............................تناقض ابن معني يف توثيق الرواة وتضعيفهم: ٣
٢٨٥..............................حب املغازي املعروفاحممد بن إسحاق ص: ألف

٢٨٧.............................................كثري بن شنظري املازين البصري     : باء

٢٨٧..بعض تناقضات العامل الوهايب الشيخ األلباين يف تصحيح األحاديث وتضعيفها:٤
٢٨٧....................................بن عمرو بن العاص  حديث عبد اهللا: ألف

٢٨٨..............................................حديث عبيد اهللا بن أيب رافع    : باء
٢٨٩.............................بعض الكتب اليت ألفت يف تناقضات األلباين   : جيم

٢٨٩.............................حكم احملدثني على بعضهم بعضا بالتعجب: ٥
٢٩٠............................................تعجب وكيع من ابن املبارك   : ألف

٢٩٠...........................................جب مالك بن انس من شعبة   تع: باء
٢٩٠............جيم تعجب ابن اجلوزي من ابن ماجة واامه باهلوى والعصبية لبلده    

٢٩١...................................................بعض تعجبات الذهيب: دال
٢٩٣...............................بعض تعجبات احلافظ ابن حجر العسقالين: هاء

٢٩٤...........................................................نتائج الفصول الثالثة السابقة   
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:الفصل الرابع

وموقف حمدثي أهل السنة منها+بعض فضائل أهل البيت 
٣٠٩...............................................................................كلمة قبل البدء 

٣١١......2اهللا سبحانه وتعالى وعترة نبيه     حديث الثقلين كتاب    :  الحديث األول

٣١١.....بعض نصوص حديث الثقلني مع تصحيح علماء أهل السنة وحمدثيهم هلا
٣١٢..............)صحيح مسلم (الثقلني يف كتابه    إخراج مسلم حديثني من أحاديث    

٣١٣.........................................حديث الثقلني يف مسند أمحد بن حنبل     
٣١٣........) ع الفوائدجممع الزوائد ومنب  (تصحيحات اهليثمي حلديث الثقلني يف كتابه     

٣١٥..........تصحيح احلاكم النيسابوري حلديث الثقلني على شرط البخاري ومسلم       
٣١٧....................................تصحيح ابن حجر العسقالين حلديث الثقلني  

٣١٨...........تصحيح احلافظ أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي حلديث الثقلني      
٣١٨.......................................مي حلديث الثقلني   تتصحيح ابن حجر اهلي

٣٢١................حماوالت حمدثي أهل السنة وعلمائهم لتحطيم حديث الثقلني
٣٢١.......................استغالل ابن تيمية عدم ذكر البخاري حديث الثقلني     : ١
٣٢٣...من العلماء اعترف بوجوده فيهاًحذف احلديث من مسند ابن راهويه مع ان مجع: ٢

٣٢٤...ابن حجر العسقالين يصرح بوجود حديث الثقلني يف كتاب مسند ابن راهويه: أ
٣٢٤.................احلافظ البوصريي يصرح بوجود احلديث يف مسند ابن راهويه: ب
٣٢٤...............املتقي اهلندي يعترف بورود حديث الثقلني يف مسند ابن راهويه: ج
٣٢٥.......علماء آخرون يقرون بوجود حديث الثقلني يف مسند إسحاق بن راهويه  : د

٣٢٥......+حماوالم تطبيق حديث الثقلني على غري أهل البيت     : ٣
٣٢٨املقصودين من أهل البيت ليقطع نزاع األمة من بعده2ملاذا مل يبني النيب  : إشكال

٣٢٩.ينهمل يترك شيئا يهدي األمة إال وقد ب2جيب اإلميان بان النيب األعظم : اجلواب األول
٣٣١..؟مواعيامل يبني لألمة أمساء أهل البيت.من قال ان النيب : اجلواب الثاين
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٣٣٢..هنفسغدير خميف*بالوالية لعلي بن أيب طالب .وصيته : أوال
٣٣٧..............يأتون من بعدهاًإماميف غدير خم باثين عشر.وصيته  : ثانيا 

ود إىل وضوح مصاديق أهل البيـت  إن عدم ذكر األمساء على التفصيل يع    : اجلواب الثالث 
٣٤٦......................................................................عند األمة 

٣٥١..............حماوالم استبدال حديث كتاب اهللا وعتريت بكتاب اهللا وسنيت       : ٤
٣٥٢...........العتذار عن اخراج مالك بن انس للحديث مقطوعا  حماولة ابن عبد الرب ا

٣٥٢..................................حماولة ابن عبد الرب اسناد احلديث وفشله يف ذلك
٣٥٥...............صحيح طريق ايب هريرة وفضح كذبتهحماولة الشيخ االلباين الوهايب ت 

٣٥٦...............حماولة ثانية للشيخ االلباين تصحيح طريق ابن عباس وفشله يف ذلك 

لمــشوي وان أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب     حــديث الطــائر ا : الحــديث الثــاني 
٣٥٩..............................................................أحب الخلق إلى اهللا سبحانه    

٣٥٩......................................نص احلديث وتصحيح بعض أسانيده

٣٦٠.....................يف كتابه تاريخ مدينة دمشقما أخرجه ابن عساكر : أوال
٣٦١.......................................................وثاقة رجال هذا اإلسناد 

٣٦١........................................................أبو غالب بن البنا: ألف
٣٦١....................................................أبو احلسني بن األبنوسي: باء

٣٦١.....................................................أبو احلسن الدار قطين: جيم
٣٦٢..................................................حممد بن خملد بن حفص: دال
٣٦٣............................................................حامت بن الليث: هاء
٣٦٣........................................................عبيد اهللا بن موسى: واو

٣٦٤....................................................ئعيسى بن عمر القار: زاي
٣٦٥..........................................السدي إمساعيل بن عبد الرمحن األعور

٣٦٩........................ما رواه احلاكم النيسابوري وعلق عليه ابن كثري: ثانيا
٣٧١.....................................................وثاقة رجال إسناد ابن كثري    

٣٧١..................................................عمار بن خالد الواسطي : ألف
٣٧٢............................................................إسحاق األزرق  : باء
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٣٧٣................................................عبد امللك بن أيب سليمان: جيم

٣٧٥....................................ما رواه الطرباين وصححه اهليثمي: ثالثا
٣٧٥.......................................................جال هذا اإلسناد وثاقة ر

٣٧٥............................................................عبيد العجلي : ألف
٣٧٦.................................................إبراهيم بن سعد اجلوهري: باء

٣٧٨..........................................................حسني بن حممد: جيم
٣٧٩..........................................................سليمان بن قرم: دال
٣٨٤............................................................فطر بن خليفة: هاء
٣٨٧...................................................عبد الرمحن بن أيب نعم: واو

٣٨٩.................................مجلة ممن قال بصحة حديث الطائر املشوي
٣٨٩...............................................تصحيح احلاكم حلديث الطري : ١

٣٩٠........................................حماولة الذهيب تكذيب احلاكم النيسابوري  
٣٩٢........................حماولة اخرى من الذهيب لتكذيب كالم احلاكم النيسابوري 

٣٩٣...........................حماولة ثالثة من الذهيب لنقض كالم احلاكم النيسابوري  

٣٩٤...............هوتصحيحتأليف ابن جرير الطربي كتابا إلثبات حديث الطري   : ٢
٣٩٥........حتسني العالئي ومتابعة بدر الدين الزركشي وابن السبكي وغريهم له   : ٣
٣٩٦.......................أصالًتردد الذهيب مث اعترافه ان للحديث لكثرة طرقه: ٤

٣٩٨.....إعالن احلرب والنفري العام ضد حديث الطائر املشوي من حمدثي أهل السنة
٣٩٨....ه وتكذيبهوتضعيف  حماوالم املستميتة لرد هذا احلديث من جهة اإلسناد   : أوال

٣٩٨........................................ما نقله ابن اجلوزي يف العلل املتناهية  : ١
٣٩٩................................تكذيب ابن أيب داود السجستاين حلديث الطري: ٢
٤٠١.....................................ابن تيمية حلديث الطائر املشويتكذيب: ٣

٤٠١.زعمه ان احلديث مل يروه احد من أصحاب الصحيح وال صححه أئمة احلديث   : ألف
٤٠٤...ه على احلاكم النيسابوري ؤمن املكذوبات املوضوعات وافترازعمه ان احلديث  : باء

٤٠٧..........ن أكل الطري ال يستوجب أن يكون اآلكل أحب اخللق إىل اهللا أزعمه ب: جيم
٤١٠.......................ن هذا احلديث يناقض مذهب الرافضة ويكذم أزعمه ب: دال
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٤١٤....)الختذت أبا بكر خليال(...ن حديث الطائر املشوي معارض حبديث أزعمه ب : هاء
٤٢٤,من فاطمة وعلي .ها أحب إىل رسول اهللا ان عائشة وأبأزعمه ب: واو

٤٣٤.........اإلرهاب والتعسف يف حق كل من يصحح حديث الطائر املشوي   : ثانيا
٤٣٤.....طردهم البن السقا وغسلهم ملوضعه بسبب حتديثه برواية الطائر املشوي : ألف

خوف احلاكم النيسابوري وختفيه يف داره بعـد كـسر منـربه ألنـه حـدث حبـديث الطـري           : باء
٤٣٥..........................................................................وغريه 
٤٣٧...) خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب    (مقتل النسائي بسبب تأليفه لكتاب     : جيم

٤٤٠.......رفضهم للحديث ليس له أساس علمي وهو رفض مذهيب متعصب  : ثالثا
٤٤٤.....بكر وعمر وعثمان يف حديث الطائر املشوي التوربشيت حياول إدخال أيب: ألف

٤٤٨.....)كائتين بأحب خلق(ن أبا بكر وعمر مستثنيان من عبارة أالتفتزاين يقول ب: باء
٤٤٨.............األلباين يقول ميكن تصحيح احلديث لو ورد بغري صيغة التفضيل : جيم

يدة نـساء المؤمنـات   فاطمة عليها السالم سيدة نساء العـالمين وسـ     : الحديث الثالث 
٤٥٠.....................................................................وسيدة نساء أهل الجنة   

٤٥٠.......................بعض النصوص الصحيحة اليت صرحت ذه الفضيلة

٤٥٠....................................ما أخرج يف مسند امحد بن حنبل: أوال

٤٥١......................................ما أخرجه البخاري يف صحيحه: ثانيا

٤٥٣........................................ما أخرجه مسلم يف صحيحه: ثالثا

٤٥٣............................................رابعا ما رواه اهليثمي وصححه
تصحيح احلاكم وابن حجر لطرق تفـضيل الـسيدة خدجيـة والـسيدة فاطمـة       : خامسا
,.........................................................٤٥٤

٤٥٥......................ناوي حلديث خري نساء العاملني أربعتصحيح امل: سادسا

٤٥٥...............تصحيح اآللوسي حلديث ومل يكمل من النساء إال أربع: سابعا

٤٥٦................على هذه األحاديث وتمييعها      محاوالت علماء أهل السنة التغطية   

٤٦٠.Hحماوالت متعمدة لتفضيل مرمي بنت عمران وآسية على خدجية وفاطمة :  أوال



&

7احملتويات

H٤٦٠فيها ذكر للسيدة خدجية والسيدة فاطمة الزهراء           إشاعتهم ألحاديث ليس      : ألف
٤٦٣.........................موسى األشعري وقرة بن إياس ذا احلديث تفرد أيب: ١
فـال يقبــل منــهم  +راف عــن أهـل البيــت  ان رواتـه متــهمون بـاالحن  : ٢

٤٦٤........................................................حديثهم بسبب اخلصومة
٤٦٦..إن احلديث مقطع من عدة أحاديث وجمموع يف حديث واحد ألسباب مذهبية : ٣

حماولة ابن حزم إعطاء مقام النبـوة ملـرمي كـي تـصبح أفـضل مـن الـسيدتني فاطمـة             : باء
٤٦٧.......................................................,وخدجية 

٤٧١ان القول بنبوة النساء قول شاذ خمالف إلمجاع أهل السنة فضال عن سائر األمة  : ١
٤٧٢................ال ميكن االعتماد على املعىن اللغوي مبفرده إلثبات نبوة النساء   : ٢

٤٧٧,حماوالم لتفضيل عائشة على السيدة خدجية والسيدة فاطمة :  ثانيا
٤٧٧..Jعلى ابنته فاطمة  2حماوالت البن حزم يف تفضيل زوجات النيب      : ألف

٤٧٩...من كانت متيل إىل الدنيا ومنهن من كن يؤذينه.ان من زوجاته : ١
ــشرط فقــدت    : ٢ ــالتقوى وطاعــة اهللا ورســوله، فمــن فقــدت ال ان التفــضيل مــشروط ب

٤٨٠.......................................................................االحترام
٤٨١...........................ان األفضلية يف اآلية ختص الثواب والعقاب ال غري  : ٣
٤٨٢...فال اختصاص هلن به2ان مضاعفة الثواب والعقاب يشمل غري زوجات النيب : ٤
نـا  فـضل لذاتـه والبـد ان يكـون مقرو    .ة زوجـة للـنيب   أليس يف كون املـر  : ٥

٤٨٣...............................................................بالتقوى والطاعة 
٤٨٤....عائشة مل تلتزم بالشروط اليت وضعتها اآلية لزوجات النيب األعظم : ٦
ائه أفضل من عائشة وفاطمة أفـضل     وسائر نس  .خدجية أفضل نساء النيب     : ٧

٤٨٥.........................................................................اجلميع

٤٨٦....Jحماولة أخرى من حماوالت ابن حزم لتفضيل عائشة على السيدة الزهراء : باء
٤٨٧هو مبعىن أفضلهن ) سيدة نساء أهل اجلنة  (و) سيدة نساء العاملني (دة يف معىن السيا: ١
٤٨٨) سيدة نساء أهل اجلنة    (و ) سيدة نساء العاملني    ( ال ميكن حلديث الثريد معارضة حديث     : ٢
-دس ابن حزم لسمومه يف العسل حماولة منه لتجريـد الـسيدة الزهـراء             : ٣

٤٨٨....................................................................من فضائلها
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٤٨٩..إبطال كون ابن عمر حجة يف اللغة العربية وهو الذي عجز عن طالق زوجته  : ٤

٤٨٩...بالعلم واملعرفةHحماولة ابن القيم تفضيل عائشة على السيدة فاطمة      : جيم
٤٩٠..........أعظم ثوابا عند اهللا سبحانه من عائشة   -السيدة فاطمة  : ١
٤٩١.............أعظم علما واكرب فائدة من عائشة   -السيدة الزهراء : ٢
٤٩٢.......عائشة تصور نفسها للناس بأا سفيهة قليلة املعرفة وكثرية اللهو واللعب    : ٣
٤٩٦.أفضل من عائشة بشرف األصل وجاللة النسب-السيدة فاطمة  : ٤

ن من فضل عائشة على خدجية محلته قوة التـسنن علـى   أتصريح خطري البن كثري ب   : دال
٤٩٧.........................................................................لكذ

٤٩٧..........العصبية والعناد أساس جلميع حماوالت تفضيل غري أهل البيت عليهم   : ١
٤٩٧.........................................ال ميكن البن كثري إثبات هذه الكذبة: ٢
٤٩٨.................أعلم من عائشة هلذه األسباب -السيدة خدجية  : ٣
٤٩٩.....وفقهها.اعتراف علماء أهل السنة بوفور علم السيدة خدجية    : ٤
٥٠١....................تكذيب حديث خذوا شطر دينكم عن احلمرياء يعين عائشة : ٥

حماولة استدالهلم حبديث الثريد على حـسن خلـق عائـشة وحـالوة منطقهـا وحنـو        : هاء
٥٠٣.........................................................................ذلك

مــن بــاب املــزاح .إثبــات ان حــديث الثريــد صــدر عــن الــنيب األعظــم  : ١
٥٠٤..................................................................وختفيف الغرية 

٥٠٧..نهكل ما ذكر للثريد من الفوائد موجود يف غريه من األطعمة مثله أو أحسن م  : ٢
ال رواية صحيحة تنص على وجود فضل للثريـد، وروايـة فـضل عائـشة غريبـة املـنت            : ٣

٥٠٨.....................................................................شاذة املعىن 
٥١٠..ن خلق عائشة وحالوة نطقها وفصاحتها وغري ذلكال ارتباط بني فوائد الثريد وحس: ٤
٥١١...ما مل ترو الرجال عنه .هل روت عائشة عن النيب : ٥

٥١٢ة من صحيح مسلم وإضافة حديث الثريد مكانهحذف حديث يف فضل فاطم: ثالثا

٥١٤..........................الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة      : الحديث الرابع 

٥١٤.............حها ومن قال بتواترهابعض نصوص هذا احلديث مع ذكر تصحي

٥١٤.......................................ما رواه امحد بن حنبل يف مسنده: ١
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٥١٤.............................................محمد بن عبد اللَّه الزبيرِي: ألف
٥١٦..........................................................يزِيد بن مردانبةَ    : باء

٥١٧............................................................ابن أَبِي نعمٍ : جيم
٥١٧......................................................عيد الْخدرِيأَبو س: دال

٥١٨..................................ما رواه امحد بن حنبل يف مسنده أيضا: ٢
٥١٨.......................................................حسين بن محمد : ألف

٥١٩.................................................................إِسرائيل  : باء
٥٢١.......................................................ميسرةَ بنِ حبِيب    : جيم
٥٢٢.......................................................الْمنهالِ بنِ عمرٍو: دال
٥٢٣.......................................................عن زِر بنِ حبيشٍ   : هاء
٥٢٤..................................................................حذَيفَةَ : واو

٥٢٥......................................ئي يف السنن الكربىما رواه النسا: ٣
٥٢٥.......................................................عمرو بن منصور  : ألف

٥٢٦.................................................................أبو نعيم : باء
٥٢٧.........................................................يزيد بن مردانبة    : جيم
٥٢٧..................................................عبد الرمحن بن أيب نعم : دال
٥٢٨........................................................أبو سعيد اخلدري : هاء

٥٢٨....................................) وأبومها خري منهما(تصحيح زيادة : ٤

٥٣١.......بعض من قال بتواتر حديث احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة: ٥

٥٣٢....................................أهل السنة للتشويش على هذا الحديث        محاوالت  

٥٣٢..................حماولتهم إلقحام نيب اهللا عيسى وحيىي يف ضمن احلديث: ١
٥٣٣...................................وري مناقشة ما صححه احلاكم النيساب : ألف

٥٣٤........................ان الذهيب تعقب تصحيح احلاكم ومل يقره على قوله   : أوال
٥٣٥...ئاإلرجاء وخيطيف السند عبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين وهو ضعيف متهم ب: ثانيا
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٥٣٦..أبو العباس حممد بن يعقوب األصم كان أموي االنتماء فهو متهم يف هذا احلديث: ثالثا

٥٣٧.............................) السنن الكربى(كتابه   مناقشة رواية النسائي يف  : باء
٥٣٧..........................يف إسناده وهو مدلس وقد عنعن   ) مروان(لوجود : أوال
٥٤٠..................................لوجود احلكم بن أيب نعيم بن عبد الرمحن : ثانيا

٥٤٠..............................مناقشة رواية الطرباين يف كتابه املعجم الكبري    : جيم
٥٤٠...لوجود أسباط بن نصر اهلمداين الذي يقلب األسانيد واملوصوف باألهوج     : أوال
٥٤٢..............................................لوجود جابر بن يزيد اجلعفي: ثانيا

٥٤٤هوتصحيح)أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة(حماولتهم اختالق حديث : ٢
اجلنة ليس فيها شيوخ بإمجاع املسلمني وأهل اجلنة شـباب جـرد مـرد كمـا ورد يف             : أوال

٥٥٠.......................................................................احلديث 
٥٥٤..........طعن أصحاب احلديث وأهل اجلرح والتعديل بطرق هذا احلديث  : ثانيا

٥٥٤.................................تضعيف اهليثمي لعدة طرق من طرق احلديث: ١
٥٥٥داود لبعض طرق احلديث لوجود عبد الرمحن بن مالك الكذاب يف سندهتضعيف أيب: ٢
٥٥٥....................................رمي الطرباين ألكثر أسانيد احلديث بالتفرد: ٣

٥٥٥..............................................................الرواية األوىل  : ألف
٥٥٦................................................................الرواية الثانية   : باء

٥٥٧...............................................................الرواية الثالثة : جيم
٥٥٧...............................................................الرواية الرابعة  : دال
٥٥٨..............................................................الرواية اخلامسة  : هاء
٥٥٩.............................................................الرواية السادسة  : واو

٥٦١..................................طعن الدارقطين لعدة طرق من طرق احلديث : ٤
٥٦١.............................................طعنه يف طريق احلسني عن علي  : ألف

٥٦١...............................................طريق احلارث عن علي  يف طعنه : باء
٥٦٤.......................................يف طريق زر بن حبيش عن عليطعنه: جيم
٥٦٥..........................................طعنه يف طريق الشعيب عن أيب هريرة  : دال

٥٦٧...ر سيدا كهول أهل اجلنة    بكر وعم  وفضح الشيخ األلباين الوهايب ورد حتسينه حلديث أب      
٥٦٨...............................................تضعيفه لطريق احلارث عن علي  : ١
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٥٦٩..........................................حتسينه لطريق زر بن حبيش عن علي: ٢
٥٧٧....................................حتسينه حلديث يف زوائد مسند امحد بن حنبل: ٣
٥٨٢........................تضعيفه لطريق الزهري عن علي ولطريق أنس بن مالك    : ٤
٥٨٣..........................حتسينه لطريق مالك بن مغول عن عون بن أيب جحيفة: ٥
٥٨٧......................................تضعيفه لطريق جابر وأيب سعيد وابن عمر  : ٦
٥٨٨.......................ث مبجموع طرقه صحيح بال ريب كذبته الكربى بان احلدي: ٧

 

:الفصل اخلامس

اختالل موازين أهل احلديث وتساهلهم املفرط يف معاجلة فضائل 

بعض فضائل أبي بكر وعمر أمنوذجا... الصحابة
٥٩٧...............لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر                               :  الحديث األول    

٥٩٧......................ولنا على حديث عمر بن اخلطاب عدة مالحظات منها
٥٩٧...ان حديث عمر ليس حديثا نبويا وإمنا هو من أقوال عمر وآرائه الشخصية  : ١
٥٩٨..ان حديث عمر وان صح سنده إال انه ال قيمة علمية له وال تثبت به فضيلة   : ٢
٥٩٩....................ألمة حممد   اًان يف هذا احلديث منقصة وظلم  : ٣
٥٩٩..................ال يكفي صحة السند لوحده لقبول منت احلديث ومضمونه  : ٤
٦٠٠..*هذا احلديث من ضمن األحاديث املسروقة من أمري املؤمنني      : ٥

٦٠٢........................بن عمر فريد عليه عدة مالحظات منهااوأما حديث 
٦٠٢د طرقه عبد اهللا بن عبد العزيز وهو كذاب وأحاديثه عن أبيه ال يتابع عليها                   يف اح: ١
٦٠٣...................يف الطريق الثاين عيسى بن عبد اهللا ضعيف يسرق احلديث  : ٢
٦٠٤...................حديث ابن عمر مضطرب اإلسناد كما يف علل الدارقطين    : ٣

٦٠٥............................استماتتهم يف سبيل إثبات هذا احلديث الضعيف
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٦٠٥...........................اتته إلثبات هذا احلديث  تدليس السخاوي واستم: ١
إنــصاف الــسخاوي يف قولــه ان احلــديث مــن قــول عمــر ال مــن قــول الــنيب          : ألــف
...................................................................٦٠٦

٦٠٦.من دون أن يشري إىل ضعف سنده اًللحديث متابعبان ئتدليسه وإيهامه للقار : باء
٦٠٦...........................اً صحيح اًإثبات كذب ادعائه بان للحديث شاهد: جيم

٦٠٧..............................الذي كان يف عقله شيء الن فيها حممد بن املثىن : أوال
وفيها حممد بن عبد اهللا املثىن مل يكن من فرسان احلديث وقـد اخـتلط اختالطـا شـديدا               : ثانيا

٦٠٨............................................................شعثاألومل يسمع من 
٦١٣.............وفيها األشعث وهو ممن اختلف يف توثيق أحاديثه ويف حديثه أوهام  : ثالثا
وكان كـثري التـدليس واإلرسـال وقـد         ) احلسن البصري (املعروف بـ ) احلسن(ويف السند   : رابعا

٦١٤.................................................................دلس هنا وأرسل       
٦٢٩....مع أيب بكر وغريه ويقاس يف ميزان واحد؟ .كيف يوضع النيب : خامسا

٦٣٠...................خطأ احلاكم النيسابوري يف تصحيح هذا الشاهد الضعيف : ٢
٦٣١.................فيه مؤمل بن إمساعيل ضعفه اجلمهور منهم البخاري وغريه  : ألف

٦٣٣......وفيه محاد بن سلمة الذي اختلط، والذي كانت األحاديث تدس يف كتبه : باء
٦٣٤......وفيه سعيد بن مجهان األسلمي البصري وهو خمتلف يف وثاقته وعدالته   : جيم

٦٣٦.....................وما في معناه    ... لو كان بعدي نبي لكان عمر   : الحديث الثاني 

٦٣٨...........بعض نصوص هذا احلديث املكذوب على رسول اهللا 
٦٣٨.........................................احلديث األول يف مسند امحد بن حنبل   

٦٣٨الن امحد بن حنبل أمر حبذف هذه الرواية من املسند لنكارا إال ان ابنه أبقاها  : أوال
٦٣٩..............................لوجود بكر بن عمرو اهول العدالة والوثاقة   : ثانيا
وخيـالف ويـروي املنـاكري الـيت ال يتـابع      ئلوجود مشرح بن هاعان الـذي كـان خيطـ       : ثالثا

٦٤٢..........................................................................عليها
٦٤٤..............................حكم ابن اجلوزي على احلديث بأنه موضوع  : رابعا

٦٤٦..................احلديث الثاين والثالث يف سنن الترمذي واملعجم الكبري للطرباين   
٦٤٦.................يف معجم الطرباين عن عصمة بن مالك اخلطمي  : احلديث الرابع

٦٤٧.............................لوجود امحد بن رشدين يف إسناده وهو ضعيف  : أوال
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٦٤٨لوجود الفضل بن املختار يف اإلسناد وهو جمهول منكر احلديث يروي األباطيل  : ثانيا

٦٤٩..................................يف تاريخ مدينة دمشق وغريه    : احلديث اخلامس

٦٥١..............استماتة حمدثي أهل السنة لتصحيح هذا احلديث الضعيف املنكر
٦٥١.................حماولة الترمذي لتحسني هذا احلديث على رغم كونه غريبا   : ١
٦٥٦.............تصحيح احلاكم النيسابوري حلديث نبوة عمر وموافقة الذهيب له   : ٢
٦٦٠..ولة السيوطي الرد على ابن اجلوزي إلخراجه احلديث يف كتاب املوضوعات               حما: ٣

٦٦٢...............................حماولته توثيق زكريا بن حيىي الوقار الكذاب : ألف
٦٦٣...قتادة احلراين الكذاب امع على تركه وتضعيفه  ولته توثيق ابن واقد أيب حما: باء

قتادة حينما يتعلق األمر بعمر بن اخلطاب ويكذبه حينمـا يتعلـق           االسيوطي يوثق أب  : جيم
٦٦٦...........................................................األمر بفاطمة الزهراء

٦٦٨..............تصحيح احلديث   ) ترتيه الشريعة املرفوعة(حماولة صاحب كتاب  : ٤

٦٧١...............................................................................فهرس المصادر 

٦٩٧....................................................................................المحتويات 
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	1: ما رواه احمد بن حنبل في مسنده
	ألف: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ
	باء: يَزِيدُ بْنُ مَرْدَانُبَةَ
	جيم: ابْنُ أَبِي نُعْمٍ
	دال: أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

	2: ما رواه احمد بن حنبل في مسنده أيضا
	ألف: حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
	باء: إِسْرَائِيل
	جيم: مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ
	دال: الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو
	هاء: زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ
	واو: حُذَيْفَةُ

	3: ما رواه النسائي في السنن الكبرى
	ألف: عمرو بن منصور
	باء: أبو نعيم
	جيم: يزيد بن مردانبة
	دال: عبد الرحمن بن أبي نعم
	هاء: أبو سعيد الخدري

	4: تصحيح زيادة (وأبوهما خير منهما)
	5: بعض من قال بتواتر حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

	محاولات أهل السنة للتشويش على هذا الحديث
	1: محاولتهم إقحام نبي الله عيسى ويحيى في ضمن الحديث
	ألف: مناقشة ما صححه الحاكم النيسابوري
	أولا: ان الذهبي تعقب تصحيح الحاكم ولم يقره على قوله
	ثانيا: في السند عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وهو ضعيف متهم بالإرجاء ويخطئ
	ثالثا: أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم كان أموي الانتماء فهو متهم في هذا الحديث

	باء: مناقشة رواية النسائي في كتابه (السنن الكبرى)
	أولا: لوجود (مروان) في إسناده وهو مدلس وقد عنعن
	ثانيا: لوجود الحكم بن أبي نعيم بن عبد الرحمن

	جيم: مناقشة رواية الطبراني في كتابه المعجم الكبير
	أولا: لوجود أسباط بن نصر الهمداني الذي يقلب الأسانيد والموصوف بالأهوج
	ثانيا: لوجود جابر بن يزيد الجعفي


	2: محاولتهم اختلاق حديث (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة) وتصحيحه
	أولا: الجنة ليس فيها شيوخ بإجماع المسلمين وأهل الجنة شباب جرد مرد كما ورد في الحديث
	ثانيا: طعن أصحاب الحديث وأهل الجرح والتعديل بطرق هذا الحديث
	1: تضعيف الهيثمي لعدة طرق من طرق الحديث
	2: تضعيف أبي داود لبعض طرق الحديث لوجود عبد الرحمن بن مالك الكذاب في سنده
	3: رمي الطبراني لأكثر أسانيد الحديث بالتفرد
	ألف: الرواية الأولى
	باء: الرواية الثانية
	جيم: الرواية الثالثة
	دال: الرواية الرابعة
	هاء: الرواية الخامسة
	واو: الرواية السادسة

	4: طعن الدارقطني في عدة طرق من طرق الحديث
	ألف: طعنه في طريق الحسين عن علي
	باء: طعنه لطريق الحارث عن علي
	جيم: طعنه في طريق زر بن حبيش عن علي
	دال: طعنه في طريق الشعبي عن أبي هريرة

	فضح الشيخ الألباني الوهابي ورد تحسينه لحديث أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة
	1: تضعيفه لطريق الحارث عن علي
	2: تحسينه لطريق زر بن حبيش عن علي
	3: تحسينه لحديث في زوائد مسند احمد بن حنبل
	4: تضعيفه لطريق الزهري عن علي ولطريق أنس بن مالك
	5: تحسينه لطريق مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة
	6: تضعيفه لطريق جابر وأبي سعيد وابن عمر
	7: كذبته الكبرى بان الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب





	الفصل الخامس:
	اختلال موازين أهل الحديث وتساهلهم المفرط في معالجة فضائل الصحابة... بعض فضائل أبي بكر وعمر أنموذجا
	الحديث الأول: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر
	ولنا على حديث عمر بن الخطاب عدة ملاحظات منها:
	1: ان حديث عمر ليس حديثا نبويا وإنما هو من أقوال عمر وآرائه الشخصية
	2: ان حديث عمر وان صح سنده إلا انه لا قيمة علمية له ولا تثبت به فضيلة
	3: ان في هذا الحديث منقصة وظلماً لأمة محمد (
	4: لا تكفي صحة السند وحدها لقبول متن الحديث ومضمونه
	5: هذا الحديث من ضمن الأحاديث المسروقة من أمير المؤمنين (

	وأما حديث ابن عمر فيرد عليه عدة ملاحظات منها
	1: في احد طرقه عبد الله بن عبد العزيز وهو كذاب وأحاديثه عن أبيه لا يتابع عليها
	2: في الطريق الثاني عيسى بن عبد الله ضعيف يسرق الحديث
	3: حديث ابن عمر مضطرب الإسناد كما في علل الدارقطني

	استماتتهم في سبيل إثبات هذا الحديث الضعيف
	1: تدليس السخاوي واستماتته لإثبات هذا الحديث
	ألف: إنصاف السخاوي في قوله ان الحديث من قول عمر لا من قول النبي (
	باء: تدليسه وإيهامه للقارئ بان للحديث متابعاً من دون أن يشير إلى ضعف سنده
	جيم: إثبات كذب ادعائه بان للحديث شاهداً صحيحاً
	أولا: لان فيها محمد بن المثنى الذي كان في عقله شيء
	ثانيا: وفيها محمد بن عبد الله المثنى لم يكن من فرسان الحديث وقد اختلط اختلاطا شديدا ولم يسمع من أشعث
	ثالثا: وفيها الأشعث وهو ممن اختلف في توثيق أحاديثه وفي حديثه أوهام
	رابعا: وفي السند (الحسن) المعروف بـ(الحسن البصري) وكان كثير التدليس والإرسال وقد دلس هنا وأرسل
	خامسا: كيف يوضع النبي ( مع أبي بكر وغيره ويقاس في ميزان واحد؟


	2: خطأ الحاكم النيسابوري في تصحيح هذا الشاهد الضعيف
	ألف: فيه مؤمل بن إسماعيل ضعفه الجمهور منهم البخاري وغيره
	باء: وفيه حماد بن سلمة الذي اختلط، والذي كانت الأحاديث تدس في كتبه
	جيم: وفيه سعيد بن جمهان الأسلمي البصري وهو مختلف في وثاقته وعدالته



	الحديث الثاني: لو كان بعدي نبي لكان عمر... وما في معناه
	بعض نصوص هذا الحديث المكذوب على رسول الله (
	الحديث الأول في مسند احمد بن حنبل
	أولا: لان احمد بن حنبل أمر بحذف هذه الرواية من المسند لنكارتها إلا ان ابنه أبقاها
	ثانيا: لوجود بكر بن عمرو المجهول العدالة والوثاقة
	ثالثا: لوجود مشرح بن هاعان الذي كان يخطئ ويخالف ويروي المناكير التي لا يتابع عليها
	رابعا: حكم ابن الجوزي على الحديث بأنه موضوع

	الحديث الثاني والثالث في سنن الترمذي والمعجم الكبير للطبراني
	الحديث الرابع: في معجم الطبراني عن عصمة بن مالك الخطمي
	أولا: لوجود احمد بن رشدين في إسناده وهو ضعيف
	ثانيا: لوجود الفضل بن المختار في الإسناد وهو مجهول منكر الحديث يروي الأباطيل

	الحديث الخامس: في تاريخ مدينة دمشق وغيره

	استماتة محدثي أهل السنة لتصحيح هذا الحديث الضعيف المنكر
	1: محاولة الترمذي لتحسين هذا الحديث على رغم كونه غريبا
	2: تصحيح الحاكم النيسابوري لحديث نبوة عمر وموافقة الذهبي له
	3: محاولة السيوطي الرد على ابن الجوزي لإخراجه الحديث في كتاب الموضوعات
	ألف: محاولته توثيق زكريا بن يحيى الوقار الكذاب
	باء: محاولته توثيق ابن واقد أبو قتادة الحراني الكذاب المجمع على تركه وتضعيفه
	جيم: السيوطي يوثق أبا قتادة حينما يتعلق الأمر بعمر بن الخطاب ويكذبه حينما يتعلق الأمر بفاطمة الزهراء

	4: محاولة صاحب كتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة) تصحيح الحديث
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