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الصحيحوالتاريخوالسنةللكتابانتصارا

المصادرفيالواردةالشيعيةالرواياتنقد
السنيةالحديثية

الشيعيةالرواياتأشهرصحةعدمتكشفمتنيةإسناديةنقديةقراءةـ
السنيةـالحديثيةالمصنفاتفيالمروية

الدكتوراألستاذ
عاللكبيرخالد

-الُمحتسبدار-
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المقدمة

الرحيمالرحمنهللابسم

آلهوعلىالكريم،رسولناعلىوالسالموالصالةالعالمينربهللالحمد
:وبعد،الدينيومإلىدربهعلىسارومنوصحبه
وبفضلالكتاب،تأليففيالشروعقررُتوإحجاموإقبالترددبعد:أوال

:بـوعنونتهأنجزته،وتوفيقهتعالىهللا
السنيةالحديثيةالمصادرفيالواردةالشيعيةالرواياتنقد

ياتتلك ورواتهاوغاياتهابمضامينهاشيعيةألنها،شيعيةسميتهاالروا
الحديثيةالمصادرفياستقرتحتىالناسبينونشروهااختلقوهاالذين

ومصائبأباطيلبينناونشرتمنها،كبيراجانباوأفسدتفشوهتهاالسنية،
منغايتيأنتعالىهللاويعلم.مواضيعهاحسبننقدهاعندماسنبينهكما
واالنتصاربهاواإليمانعنهاللكشفالحقيقة،عنالبحثهيالكتابهذا
علــىالتعـالموال،والِفَرقللمـذاهباالنتصـارمنـهغـايتيوليســتلهـا،

ناس،وال لك.الشهرةعنالبحثال قةت سنوات،وأرقتنيعنهابحثُتالحقي
بحثيأثناءكثيراوتألمتوتعذّبُت،طلبهافيوتعبُتومصائبها،قضاياها

التيوهيوتوفيقه،بفضلهإليهابالوصولتعالىهللاأكرمنيحتىعنها،
.هذاكتابيفيسجلتها

هذا،كتابيمثلتأليفمنفائدةالانهالعلمأهلبعضيرىربما:ثانيا
قامنهفائدةالوربما،نفعهمنأكثرضررهألن هذايرىقدنعم.ُمطل

هيالتياألبحاثألن.كذلكليستالحقيقةلكن،هؤالء،منكثيرالرأي
قرآنانتصارهيهذاكتابيمثل كريم،لل سنةال الصحيحة،النبويةوال

تاريخ قاذجهة،منالصحيحوال مفترياتمنلهوتطهيرالتاريخناوإن
هلوأباطيل خرىجهةمناألهواءأ هم.أ سدواإن وحاضرناماضيناأف
األبحاثهذهمثليرفضونوالذين.للرواياتواختالقهملألخباربتحريفهم
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وطـوائفهملمـذاهبهمينتصـرونأنهـمأووبأهميتهـا،بهـاجــاهلونإمـاهــم
عقائدهممعتعارضتأنهالمجرداألبحاثولتلكللحقيقةرفضابالباطل

ئفباطلهذاوموقفهم.ومصالحهم ميزانفيلهقيمةوالمتهافتزا
.والعلموالعقلالشرع

ثا لىهناأُشير:ثال نيإ ياتتلكسأنقدأ لواردةالروا مصادرنافيا
حسبوتشددبصرامةعليها،وأطبقهوالتعديلوالجرحعلمبمنهجالحديثية
المنهجهذاألن.لهانقديفيأتوسطوالأتهاونوالأتساهلولنطاقتي،

عهوالواجبالصحيح،الطريقهو ملعندماإتبا ياتمعنتعا هلروا أ
المنهجوهو.خاصةوأمثالهماإلماميةوالشيعةعامةوالضعفاءاألهواء

توسطأوتساهلأوتهاونوأيالحقيقة،عنيبحثمنعندإتباعهالمطلوب
الضعيفةالرواياتلتسربالطريقويفتححسابهاعلىسيكونتطبيقهفي

قديدريالأويدريحيثمنهواألخبارنقدفيوالمتساهل.والموضوعة
منهجوأضعفوالمكذوبة،الضعيفةالرواياتنشرفيوساهماألخبارأفسد
والالتساهليصحفالوعليه.عليهوافترىوشوههوالتعديل،الجرحعلم

يطلبمنألنالتاريخية،والالحديثيةالرواياتمعالتعاملفيالتوسط
يتهاونواليتساهل،والوتشددبصرامةالرواياتيُحققأنيجبالحقيقة

التوسطيصحوال.ومتناإسناداالخبرنقدلمنهجإخضاعهافييتوسط،وال
ألنثانيا،األخبارمنوالصحيحأوالاليقينيطلبمنعنداألخبارنقدفي

والوضعيفاناقصايبقىفهوالتساهلمنأحسنكانوإننقدهافيالتوسط
تسربمنيمنعوالجهة،منوالصحيحاليقينطلبمستوىإلىيرقى

منواالحتماالتالظنياتمجاليُضيّقوالثانية،جهةمنالضعيفةاألخبار
.ثالثةجهة

قديفيالمنهجذلكوسأُطبق ياتن لىالنظردونمنالشيعةلروا إ
ياتهمومواقفهمالرجال معطياتعلىقائمةتكنلمإذاوترجيحاتهموتمن

والعديلالجرحعلممنهجتطبيقخالفتإذالهااعتباروالصحيحة،علمية
إلىالطريقةهذهعلىيسيرالمنهجوسأترك.متشدداصارماصحيحاتطبيقا
.النتائجكانتمهمانهايته

منكثيرعندترحيباوالقبواليجدالهذاكتابيأنإلىهناأُشير:رابعا
نحترمونحنذلكفلهمالدنيوية،ومصالحهمالمذهبيةلخلفياتهم،العلمأهل

فسأتجاوبوعلمبحيادوناقشنيغيرهممنأومنهمعلّيردّومن.مواقفهم
عنفسأتراجعمعهالحقكانفإنفيها،نقدنيالتياألمورفيوأناقشهمعه
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واالتهاموالتخوين،بالتهريجمنهمعلّييردُمنوأما.برأيهوآخذموقفي
أيمعهأفتحولنله،أسمعفلنوالدينالرواياتعلىوالتباكيوالتشويش،

.نقاش
أخذتههذاكتابيفيسنوردهمماكبيراقسماأنإلىهناالتنبيهويجب

تاريخحولوالشيعيةالسنيةالرواياتتناقض:منها،مصنفاتيبعضمن
لعالقتهمنهاأخذته.إبراهيمعدنانالدكتورفكرنقد:وكتاب.اإلسالمصدر

وأضفتجهة؛منوفائدتهوألهميتهالشيعيةالرواياتبموضوعالمباشرة
معليتفقتنظيمهوأعدتكثيرة،وتنقيحاتزياداتأخرىجهةمنإليه

.وغايةومنهجامنطلقاالكتابهذاموضوع

خيرا سألوأ قولفيواإلخالصالصدقوجلعزهللاأ والعمل،ال
.ُمجيبسميعإنهوالسدادوالتوفيق

عاللكبيرخالددأ،
-الجزائر–2017جوان04/هـ1438شوال09
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األولالفصل
"موسىمنهارونبمنزلةمنيأنت"لعليالنبيقولرواياتنقد

:اإلماميةالشيعةمذهببأصولموجزتعريف:أوال
:المنزلةحديثرواياتأسانيدنقد:ثانيا
:المنزلةحديثرواياتمتوننقد:ثالثا
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"موسىمنهارونبمنزلةمنيأنت"لعليالنبيقولرواياتنقد

بنقدالسنيةالحديثيةالمصادرفيالواردةالشيعيةللرواياتنقدنانبدأ
أنت)):-عنههللارضي-طالبأبيبنلعلييقولالذيالمعروفالحديث

وقالبا،قلباشيعيحديثهوالحديثهذا((.موسىمنهارونبمنزلةمني
.ومتناإسنادانحققهعندماسنبينهكماُمعتمدةسنيةحديثيةكتبصححتهوقد
ألنهُمركزا،موجزاتعريفااإلماميةالشيعةبمذهبأوالنُعّرفذلكقبللكن

القراءعلىويُسهلجهة،منومتناإسناداالشيعيةالرواياتنقدفييُساعدنا
.ثانيةجهةمنوالخلفياتاألبعادومعرفةوالمتابعةالفهم
:اإلمامية الشيعة مذهب بأصول موجز تعريف :أوال

قوم شيعةمذهبي سيةأصولأربعةعلىاإلماميةال بنيأسا هاين علي
:هي،مذهبهم

األصلهذايُعد،للتحريفالكريمالقرآنبتعرضالقول:األولاألصل
أصلوهو.أصالقائمةلهتقومالوبدونهاإلمامي،المذهبأساسياتمن

اإلماميةوللشيعة.تامةمناقضةالصحيحوتاريخهالكريمالقرآنمعيتناقض
وأكدتصرحتوالتفسيريةوالتاريخيةالحديثيةكتبهمفيكثيرةروايات

الرواياتمنهاأذكر.زعمهمحسبللتحريفالقرآنبتعرضالقولعلى
:عندهمالمعتبرةمصادرهممناآلتية

أبيعنبإسناده(هـ329أو328ت)الكلينيجعفرأبوقال:أولها
كماكلهالقرآنجمعأنهالناسمنأحدادعىما)):قالأنهالباقرجعفر
أبيبنعليإالتعالىهللانزلهكماوحفظهجمعهوماكذاب،إالأُنزل
الصحابةعندكانالذيالقرآنأنذلكومعنى.((بعدهمناألئمةوطالب
.التحريفمنسليمغيروناقصاكانالمسلمينوعامة

هللاعبدأبيعنبإسناده،الكلينيجعفرأبوأيضارواها:الثانيةالرواية
الناسإلىالقرآنأخرجطالبأبيبنعليإن:قالأنهالصادق،جعفر
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-محمدعلىأنزلهكماوجلعزهللاكتابهذا:لهمفقالوكتبهمنهفرغحين
يههللاصلى قد،-سلموعل تهو لوحينمنجمع قالواال عندناذاهو:ف

قرآنفيهجامعمصحف ناحاجةالال بعدترونهماوهللاأمافقالفيه،ل
ذلكمعنىو.لتقرؤوهجمعتهحينأخبركمأنعلّيكانإنماأبدا،هذايومكم

المسلمين،عنأخفاهثم،عليعندكانالحقيقيالكاملاألصليالقرآنأن
.ناقصقرآنفهوعندهمكانالذيوأما

ية ثةالروا ها:الثال ينيروا بيعنأيضا،الُكل نهجعفرأ ما:))قالأ
ستطيع حدي يععندهأنيدعيأنأ قرآنجم لهال غيروباطنهظاهرهك

غيرعندماأنذلكمنواضح.المزعومينالشيعةأئمة،هم((األوصياء
.ناقصالقرآنمنهؤالء

سويدبنعليعن:مضمونها،بإسنادهالُكلينيرواها:الرابعةالرواية
عنيسأله،الحبسفيهووالكاظمموسىالحسنأبيإمامهمإلىكتبأنه

يهبهردممافكان،أمور منليسمندينتلتمسوال:لهقالأنعل
وتدريأماناتهم،وخانواورسوله،هللاخانواالذينالخائنونفإنهم...شيعتك

.وبدلوهفحرفوههللاكتابعلىائتمنواأماناتهم؟،خانواما

:قولههوالكاظمإمامهمردأنمفادهآخر،بإسنادوردتالروايةونفس
عندينكأخذتتعديتهمإنفانكشيعتنا،غيرعندينكمعالمتأخذنال))

كتابعلىاؤتمنواإنهمأماناتهم،وخانواورسوله،هللاخانواالذينالخائنين
مالئكتهولعنةرسولهولعنةهللالعنةفعليهم،وبدلوهفحرفوهوعالجلهللا

واضح((.القيمةيومإلىشيعتيولعنةولعنتيالبررةالكرامآبائيولعنة
لروايتينمن قرآنأنا كريمال عّرضال حريفت بديلوللت يديعلىالت أ

.اإلماميةالشيعةرواياتزعمحسبالشيعةخصوم

،تفسيرهفيالعياشيمحمدالشيعيالمفسرذكرها:الخامسةالرواية
ونقصهللاكتابفيزيدأنهاللو:قالجعفرأبىعنميسرعن:بقوله
الكريمالقرآنبأنصريحةفالرواية.حجىذيعلىحقناخفيمامنه،

.الروايةزعمحسبالنقصانوبالزيادةللتحريفتعّرض

ية ها:السادسةوالروا ينيروا سنادهالكل بيعن،بإ جعفرهللاعبدأ
لمصحفعندناوإن)):فقالالشيعةأحدسؤالعنأجابأنهالصادق
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؟فاطمةمصحفوما:قلت:قال؟فاطمةمصحفمايدريهموما،فاطمة
قرآنكممنفيهماوهللامرات،ثالثهذاقرآنكممثلفيهمصحف:قال

.!!!تعليقإلىيحتاجالواضحواألمر.((واحدحرف

:قالهللاعبدأبي،عنبإسنادهالكلينيرواها:-السابعة-األخيرةالرواية
عليههللاصلى-محمدإلى-السالمعليه-جبرائيلبهجاءالذيالقرآنإن

إليهأشارتمابعضفصلتالروايةهذهو.آيةألفعشرسبعة-وسلم
القرآنفيمامراتثالثفيهالشيعيةالروايةقرآنألن،السابقةالرواية
حسبآيةألف17:مقابل،6666:آياته،وعددأيدينابينالذيالحقيقي
.!!جداكبيرالعدديفالفارق.الشيعيةالرواية

أشارتكثيرةأخرىشيعيةرواياتتوجدالرواياتتلكإلىوباإلضافة
تعّرضتالتياآلياتمننماذجبذكرللتحريفالكريمالقرآنتعّرضإلى

.فقطأربعامنهاأذكر.زعمهاحسبللتحريف
قالأنه-الصادقجعفر–هللاعبدأبيعنبإسنادهالكلينيرواهاأولها،

األئمة[ووالية]عليواليةفي)ورسولههللايطعومن":تعالىقولهفي
الزيادةأنالروايةمنواضح.نزلتهكذا"عظيمافوزافازفقد(بعدهمن

أنهابدليل،زعمهاحسباآليةمنجزءهيإنما،ولآليةتفسيراليست
بت لكعلىعقّ هاذ يةحسبفاآلية.نزلتهكذا:بقول شيعيةالروا قدال

.للتحريفتعّرضت
جعفـر–هللاعبـدأبـيعـن،بإسـنادهالكليـنيرواهـا:الثانيـةالروايـة

بوالية)للكافرينواقعبعذابسائلسأل":تعالىقولهفيقالأنه-الصادق
-السالمعليه-جبرائيلبهانزلوهللاهكذا:))قالثم"دافعلهليس(علي
.((-وآلهعليههللاصلى-محمدعلى

ها:الثالثةالرواية ينيروا جعفر-هللاعبدأبيعنعن،بإسنادهالكل
كلمات"قبلمنآدمإلىعهدناولقد":))تعالىقولهفيقالأنه-الصادق

مةوالحسينوالحسنفاطمةووعليمحمدفي همواألئ سالمعلي منال
-(.وآلهعليههللاصلى-محمدعلىنزلتوهللاهكذا"فنسي"ذريتهم

-الباقر-جعفرأبيعنبإسنادهالكلينيرواها:-الرابعة-األخيرةالرواية
لكان(عليفي)بهيوعظونمافعلواأنهمولو"اآليةهذهنزلتهكذاقال

."لهمخيرا
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كريمالقـرآنبـأنيعتقـدونالشـيعةبـأنصريحةالروايـاتتلـك قدال
يديعلىللتحريفتعرض ياتوهي.الصحابةأ بدليلقطعاباطلةروا
نحنوإنماذلك،تفصيلموضعهناليسلكن،الصحيحوالتاريخالقرآن

الأنيجبأنهكما.اإلماميةالشيعةمذهبألصولموجزعرضصددفي
مــنهــوالشــيعةعنــدللتحــريفالـقـرآنبتعــرضالـقـولأنعنــايغيــب

.القرآنبتحريفقالإذاإالأصولهمعيستقيملنألنهمذهبهم،ضروريات
قولهمفإنوتهرباتقيةالشيعةفيهاشككأوالرواياتتلكأبعدناإذافحتى

.مذهبهمضرورياتمنألنهقائمايبقىالقرآنبتحريف

وكلالصحابةتكفير:اإلماميةالشيعةمذهبأصولمنالثانياألصل
اإلماميةالشيعةبهيقولاألصل،هذا:اإلماميةالشيعةمذهبعلىليسمن

الحديثيةوالرواياتالكريمللقرآنالصريحةلمخالفتهبطالنهظهوررغم
أناإلماميةالشيعيةالرواياتزعمت.لهالموافقةالصحيحةوالتاريخية

اإلسالمدينعنارتدوا-سلموعليههللاصلى-الرسولوفاةبعد-الصحابة
ذلكوسبب.فقطأربعةأو،ثالثةإالكلهمأخالقهمفسدتو،بهكفرواو

حّرفواو،اإلمامةفيوأبنائهعلي"حق"أنكرواأنهمالشيعةزعمحسب
:اآلتيةالشيعيةالرواياتمنهاأذكر.الوصيةإلخفاءالقرآن

ها ها:أول شيعةمحدثروا بوال فرأ ينيجع سنادهالكل بي،عنبإ أ
-وآلهعليههللاصلى-النبيبعدردةأهلالناسكان)):قال-الباقر-جعفر

ـال؟الثالثــةومــن:فقـلـتثالثــة،إال ـداد:فـق ذر،وأبــواألســودبــنالمـق
.((عليهموبركاتههللارحمةالفارسيالغفاري،وسلمان

أعينبنحمرانعنبإسناده،أيضاالكلينيرواها:الثانيةالرواية
شاةعلىاجتمعنالوأقلنامافداكجعلت))-:الباقر-جعفرألبيقلت:قال
ذهبوااألنصاروالمهاجرونذلك،منبأعجبأحدثكأال:فقالأفنيناها؟ما
....((ثالثة-بيدهوأشار-إال

-جعفرأبيعنأبيه،عنحنان،بإسنادهالكلينيرواها:الثالثةالرواية
كانوالكنهموال:قال؟أنبياءيعقوبولدكانما)):لهقلت:قال-الباقر
ماوتذكرواتابواسعداءإالالدنيايفارقوايكنولم،األنبياءأوالدأسباط

بأميرصنعامايتذكرالمو،يتوباولمالدنيافارقاالشيخينوإن،صنعوا
مــنواضــح.أجمعيــنوالنــاسوالمالئكــةهللالعنــةفعليهمــا،المــؤمنين



10

يةحسب-كالمه نه-الروا بايقصدأ هللارضي-الخطاببنوعمربكرأ
-.عنهما

ية ها:الرابعةالروا يدروا سنادهالمف بوقال،بإ بنموسىالحسنأ ا
هللاعبدبنمحمدحواريأين))منادنادىالقيامةيومكانإذا:جعفر

؟عليهومضواالعهدينقضوالمالذين-وآلهعليههللاصلى-هللارسول
((.ذروأبووالمقدادسلمانفيقوم

الرحمنعبدعن:مفادها،والعياشيالمفسررواها:الخامسةالرواية
بعدمنغزلهانقضتالتي:)قال-الصادقجعفرأي-عنهاألشلسالمبن
.((إيمانهانكثتهيعائشة(أنكاثاقوة

جعفرعنبصيرأبى))عن،العياشيأيضارواها:السادسةالرواية
،زريقوهوللظالماألولبابهاأبواب،سبعةلهابجهنميؤتى:قالمحمدبن

والبــابلمعاويــة،والــرابعللثالــث،الثالــثوالبــابلحبــتر،الثــانيوبابهــا
.الملكلعبدالخامس . يةمنواضح.((. بكرأبوهوزريقأنالروا
لثالخطاببنعمرهووحبتر،الصديق -عفانبنعثمانهو،والثا

كانت،والعرباألولهوالشيعةحسبزريقمعنىو.عنهمهللارضي
.الثعلبمعناهحبترو،العينبزرقةتتشاءم

ابــن:مفادهــابإســناده،الكليــنيرواهــا:-الســابعة–األخــيرةالروايــة
-:الباقر-جعفرألبيقلت:قالأبيهعنالمقدام،أبيبنعمروعنمحبوب،

جلهللرضاكانتالناساجتمعحيثبكرأبيبيعةأنيزعمونالعامةإن
أبوفقال؟بعدهمن-وآلهعليههللاصلى-محمدأمةليفتنهللاكانوماذكره
دٌَوَما}:يقولهللاليسأو،هللاكتابيقرؤونماأو:جعفر َرُسوٌلإِالَّمُمَحمَّم

ُسُلقَْبِلِهِمنَخلَْتقَْد اَتأَفَإِنالرُّر يَنقَِلْبَوَمنأَْعقَابُِكْمَعلَىانقَلَْبتُْمقُتَِلأَْومَّم
َيَُضرَّمفَلَنَعِقبَْيِهَعلََى ًّ َُوَسيَْجِزيَشْيئا آلســـورة-{الشَّماِكِريَنّ

ليسأو:فقالآخر،وجهعلىيفسرونإنهم:لهفقلت:قال.-144:عمران
بعدمامناختلفواقدأنهماألمممنقبلهممنالذينعنوجلعزهللاأخبرقد

ُسُلتِْلَك}:قالحيثالبيناتجاءتهم ْلنَاالرُّر ْنُهمبَْعٍضَعلَىبَْعَضُهْمفَضَّم نّمِ مَّم
َُكلَّمَم بُِروحَِوأَيَّمْدنَاهُاْلبَيِّنَاِتَمْريََماْبَنِعيَسىَوآتَْينَادََرَجاٍتبَْعَضُهْمَوَرفََعّ

َُشاءَولَْواْلقُدُِس نبَْعِدِهمِمنالَّمِذيَناْقتَتََلَماّ اْلبَيِّنَاُتَجاءتُْهُمَمابَْعِدّمِ
ْنفَِمْنُهماْختَلَفُواَْولَـِكِن نَوِمْنُهمآَمَنمَّم َُشاءَولَْوَكفََرمَّم ََولَـِكنَّماْقتَتَلُواَْماّ ّ
)):بقولهذلكعلىالكلينيعقّبثم.-253:البقرةسورة-{يُِريدَُمايَْفعَُل
قد-وآلهعليههللاصلى-محمدأصحابأنعلىلهيستدلماهذاوفي

باطلاالستداللوهذا.((كفرمنومنهمآمنمنفمنهمبعدهمناختلفوا
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وبالخيرية،الصالحوالعملباإليمانللصحابةشهدالكريمالقرآنألنقطعا،
دولةفيذلكلهمفتحققصالحينمؤمنينكانواهمإنبالنصرووعدهم
.الراشدةالخالفة
خمسة،أوأربعةإالكلهمالصحابةبكفرالرواياتتلكقولبأنشكوال

والصحابةاإلسالمعلىوحقدهمأكاذيبهممنوهوقطعا،باطلزعمهو
شهدالكريمالقرآنألنقطعا،باطلةالرواياتوتلك.بعدهممنوالمسلمين

للسابقينوشهدللناسأخرجتأمةخيروجعلهموزكاهمبالخيريةللصحابة
هم الجنة،ودخولالصالحوالعملباإليمانواألنصارالمهاجرينمنمن

ـم ـدوةوجعلـه ـيرهمـق ـدليل.لـغ ـهـب ـالىقوـل ):تـع لُوَنَوالسَّمابِقُوَن) ِمَناألَوَّم
ِضَيبِإِْحَساٍناتَّمبَعُوُهمَوالَّمِذيَنَواألَنَصاِراْلُمَهاِجِريَن ُرَّم َعْنهَُوَرُضواَْعْنُهْمّ

اْلعَِظيـُماْلفَْوُزذَِلَكأَبَداًفِيَهاَخاِلِديَناألَْنَهاُرتَْحتََهاتَْجِريَجنَّماٍتلَُهْمَوأََعدَّم
.100:التوبة] ) ) كنفالوغيرهااآليةهذهمنوانطالقا[ يرتدانيُم

وعمر،بكر،أبو:رأسهموعلى-والسالمالصالةعليه-النبيبعدالصحابة
.وغيرهموالزبير،وطلحة،وعثمان،

عليبإمامةاالعتقاد:اإلماميةالشيعةمذهبأصولمنالثالثاألصل
هواألصلهذا:بهماإليمانووجوبللغيبوعلمهموعصمتهموأوالده،

قادهماإلمامية،الشيعةعنداألصولأصل قادإلىأوصلهمبهواعت االعت
سقطوبطالنه.األخرىباألصول ومن.بالضرورةمذهبهمأصولكليُ

البطالنظاهرأيضاهواإلمامةمبدأأناإلماميةالشيعةمذهبغرائب
قرآنألنأيضا، كريمال مرحسمال لهحسماالخالفةأ ينشورىوجع ب

مامعكالموال.قبيلةوالعائلةوالأسرة،،والبفردخاصاوليسالمسلمين
اإلمامةمرواياتبلغتوإنخالفته،إذاروايةأليةقيمةوالالقرآن،قرره

ياتماليير هذا.الروا سببهوو لذيال شيعةجعلا يةال لوناإلمام يقو
جهةمنهيالتيالخرافية،إمامتهمينقضوجدوهعندماالقرآنبتحريف

الشوريللحكممخالفةألنهاباطلةالشيعةفاإلمامة.النبوةلختمنقضأخرى
ألنهاوباطلةناحية،منالصحابةومارسهالسنة،وطبقتهالقرآنأكدهالذي

.أخرىناحيةمنوالحديثالقرآنأكدهالذيالنبوةختمتنقض
واتصــافهموأوالده،علــيبإمامــةتقــولالــتيالشــيعةروايــاتوأمــا
مانووجوبالغيبوعلمبالعصمة هماإلي ها،وطاعتهمب ياتفمن الروا

:اآلتية
قالأنه-الصادقجعفر-هللاعبدأبيعن،بإسنادهالكلينيرواها:أولها

وعليمحمدفيكلمات"قبلمنآدمإلىعهدناولقد":))تعالىقولهفي
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هكذا"فنسي"ذريتهممنالسالمعليهمواألئمةوالحسينوالحسنوفاطمة
-(.وآلهعليههللاصلى-محمدعلىنزلتوهللا

جعفرأبىعن،العياشيمحمدالشيعيالمفسررواها:الثانيةالرواية
.حجىذيعلىحقناخفيمامنه،نقصوهللاكتابفيزيدأنهاللو:قال

الصحابةألنالناسعلىخفي-اإلمامة--المزعومالحقهذاأنذلكمعنى
.!!للقرآنتحريفهمضمنحذفوه

جعفــر–هللاعبــدأبــيعــنبإســناده،الكليــنيرواهــا:الثالثــةالروايــة
]عليواليةفي)ورسولههللايطعومن":تعالىقولهفيقالأنه-الصادق
.نزلتهكذا"عظيمافوزافازفقد(بعدهمناألئمة[ووالية

باب:عنوانهمبحثاكافيهفيوضعالكلينيأنمفادها:الرابعةالرواية
،األخبارمنطائفةذكرثم،واحداواحدااألئمةعلىورسولههللانصما

هللاقولعن-الصادقجعفر–هللاعبدأباسألتقالبصيرأبيعن:منها
نزلت::فقال"منكماألمروأوليالرسولوأطيعواهللاأطيعوا":وجلعز
فما:يقولونالناسإن:لهفقلت،"والحسينوالحسنطالبأبيبنعليفي
إن:لهمقولوا:فقال:قالجل؟وعزهللاكتابفيبيتهوأهلعليايسململه

ثالثالهمهللايسمولمالصالةعليهنزلت-وآلهعليههللاصلى-هللارسول
ذلكفسرالذيهو-وآلهعليههللاصلى-هللارسولكانحتىأربعا،وال

حتىدرهم،درهماأربعينكلمنلهميسمولمالزكاةعليهونزلتلهم،
الحجونزللهم،ذلكفسرالذيهو-وآلهعليههللاصلى-هللارسولكان
هو-وآلهعليههللاصلى-هللارسولكانحتىأسبوعاطوفوا:لهميقلفلم

األمروأوليالرسولوأطيعواهللاأطيعوا"ونزلتلهم،ذلكفسرالذي
((."منكم

:قال-الباقر-جعفرأبي،عنبإسنادهالكلينيرواها:الخامسةالرواية
إنكإليكأوحيبالذيفاستمسك"وآلهعليههللاصلىنبيهإلىهللاأوحى))

ستقيمصراطعلى نك:قال"م الصراطهووعليعليواليةعلىإ
((.المستقيم

يةبنزولتتعلق-السادسة-األخيرةالرواية نذارآ األقربينالعشيرةإ
إن))":-والسالمالصالةعليه-النبيأنزعمتأنهافيهاوردمما،فكان

نذرأنأمرنيقدوجلعزهللا المخلصين،ورهطياألقربينعشيرتيا
جعلإالنبيايبعثلمهللاوإنالمخلصونورهطياألقربونعشيرتيوأنتم

وأخيأنهعلىيبايعنييقومفأيكمووصيا،ووزيراووارثاأخاأهلهمنله
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منيويكونأهليفيوخليفتيوصييو،أهليدونوارثيووزيري
وهللا:فقالالقومفأسكت؟بعدينبيالأنهغيرموسى،منهارونبمنزلة
قومن ندمنثمغيركم،فيليكوننأوقائمكملي قام:قال".لت وهمعليف

فدنامنيادن:"لهفقالإليه،دعاهماإلىوأجابهفبايعهكلهم،إليهينظرون
وبينكتفيهبينوتفلريقه،منفيهفنفثففتحهفاك،افتح:لهفقالمنه،
."ثدييه

الكلينيرواهمافمنهاالخرافية،الشيعيةاإلمامةأئمةصفاتعنوأما
))منها،اإلماميةالشيعةأئمةأوصافذكرأنهالرضاعلىعن،بإسناده
بــالعلم،المخصـوصالعيــوب،مـنالمـبرأوالــذنوبمـنالمطهـراإلمـام

يعادلهوالاحديدانيهالدهره،واحداإلمام...الديننظامبالحلم،الموسوم
منكلهبالفضلمخصوصنظير،والمثللهوالبدلمنهيوجدوالعالم،
وأودع...الوهابالمفضلمناختصاصبلاكتسابواللهمنهطلبغير
فيهيحيروالبجواب،بعدهيعيفلمإلهاما،العلموألهمهالحكمة،ينابيعقلبه
ياأمنقدمسدد،موفقمؤيدمعصوموهوالصواب،عن والزللالخطا

((....والعثار
ية يةالروا جعفـر–هللاعبـدأبـي،عـنبإسـنادهالكليـنيرواهـا:الثان

يقولماكثيرا-طالبأبيبنعلي-المؤمنينأميركان...:قال-الصادق
إليهاسبقنيماخصاالأُعطيُتولقد...والنارالجنةبينهللاقسيمأنا)):

مايفتنيفلم،الخطابوفصلواألنسابوالباليا،المناياعلمتقبليأحد
.!!!!((عنيغابماعنييعزبولمسبقني،

مبحثاوضعالكلينيالشيعةمحدثأنمفادها-:األخيرة-الثالثةالرواية
،يكونوماكانماعلميعلموناألئمةإن:باب:عنوانه،الكافيكتابهفي

:قالالتمارسيفعن،بإسنادهروايةذكرثم.الشيءعليهميخفىالوانه
:فقالالحجرفيالشيعةمنجماعة-الصادقجعفر-هللاعبدأبيمعكنا

ناأحدانرفلمويسرةيمنةفالتفتناعين؟علينا :فقالعينعليناليس:فقل
يةوربالكعبةورب ينكنتلو-مراتثالث-البن والخضرموسىب

يديهما،فيليسبماألنبأتهماومنهماأعلمأنيألخبرتهما موسىالنأ
وما،يكونماعلميُعطياولم،كانماعلمأعطيا-السالمعليهما-والخضر

عليههللاصلى-هللارسولمنورثناهوقد،الساعةتقومحتىكائنهو
.((وراثة-وآله

ياتمنشواهدتلك والحكايةوصفاتهم،أئمتهمإمامةفيالشيعةروا
الصفاتتلكوال،اإلسالمدينمناإلمامةتلكفالوفرعا،أصالباطلة
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ياكانسواءبهابشروصفعقالوالشرعايصح ياأونب إنساناأوول
لختمنقضهيوصفاتهمبأئمتهاالشيعةاإلمامةأننعلمأنيجبلكن.عاديا
نقضقدفهوالشيعةبإمامةيؤمنفمن-والسالمالصالةعليه–بمحمدالنبوة
األئمة،:اسمهمنبيا12عددهمآخرينبأنبياءجديداديناواختلقالنبوةختم

وكالمهمواجب،بهمواإليمانذلك،منوأكثربلاألنبياء،صفاتولهم
إمامةإنها.الشيعيةاإلمامةحسبكافرفهوبهميؤمنلمومنومقدسشرع

.!!!!!النبوةلختم،وناقضةاإلسالملدينوهادمة،للقرآنمخالفة
لرابع-األخيراألصل قاد:اإلماميةالشيعةمذهبأصولمن-ا االعت

عنوروواالشيعةمذهببهأمر،-يُبطنماخالفالمرءإظهار-بالتقية
أنهممنها،الدينأصلهيالتقيةجعلتوعجائبغرائبفضلهفيأئمتهم
،هللاأعزهكتمهمندينعلىإنكم)):لهمقالأنهأئمتهمبعضعنرووا
اللمندينوال،التقيةفيالدينأعشارتسعةإن))و((.هللاأذلهأذاعهومن
((.الخفينعلىوالمسحالنبيذفيإالشيءكلفيوالتقية،لهتقية

شكدونمنوعقالشرعاباطلةأصولهياألربعة،األصولتلك
وألنجهة؛مندحضهالبيانالتوسعمجالهناوليسالبطالنظاهرةألنها
باطلةأنهابسرعةسيدركاإلسالمبميزانويزنهابتدبرفيهاينظرمنكل

دينابذاتهاتمثلاألصولتلكأنثانية؛وسيدركجهةمناإلسالممنوليست
بهااالعتقادأنويتيقنثالثة؛جهةمناالسمإالاإلسالممنفيهليسجديدا

والشاهد.رابعةجهةمنبهالنبوةلختمونقضوكفراإلسالملدينهدمهو
خاصدينعلىبأنهميعترفونأنفسهماإلماميةالشيعةأنأيضاذلكعلى
كتمهمندينعلىإنكم)):الصادقجعفرعنالكلينيرواهمابدليل.بهم

دينمنفيهليسبهمخاصدينعلىفالقوم((.هللاأذلهأذاعهومنهللاأعزه
إليهينتبهأنالقارئعلىالذيوهذا.هامشيةوشكلياتاالسمإالاإلسالم
.هذاكتابنافيالشيعيةالرواياتننقدعندماويُوظفه

 : المنزلة حديث روايات أسانيد نقد :ثانيا
عد لتياألحاديثأشهرمنالمنزلة،حديثيُ اإلماميةالشيعةاختلقهاا

منوردوقد.الحديثيةمصنفاتهمفياستقرتحتىالسنيينبينونشروها
:بعدفيمامتناثمإسناد،أوالننقدهاكثيرة،طرق

َجْعفَُرَحدَّمثَنَا:قَاَلِهاَلٍلْبُنبِْشُرأَْخبََرنَا)):النسائيقال:األولالطريق
ْبِنَسِعيِدَعْنقَتَادَةَ،َعْنَشدَّماٍد،ْبُنَحْرُبَحدَّمثَنَا:قَاَلُسلَْيَماَناْبَنيَْعنِي

ا»:قَاَلَوقَّماٍصأَبِيْبِنَسْعِدَعْناْلُمَسيِِّب، َعلَْيِههللاَُصلَّمىهللاَِرُسوُلَغَزالَمَّم
النبيفتبعصحبتهوكرهَملّهفيهفقالوابِاْلَمِدينَِةَعِليًّياَخلَّمَفتَبُوَكَغْزَوةََوَسلَّمَم
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فيخلفتنيهللارسوليافقالالطريقفيلحقهحتىسلموعليههللاصلى
النبيلهفقالصحبتهوكرهملهقالواحتىوالنساءالذراريمعالمدينة
تكونأنترضىأماأهليعلىخلفتكإنماعليياسلموعليههللاصلى

.((بعدينبيالأنهغيرموسىمنهارونبمنزلةمني

سليمانأبوالضبعيسليمانبنجعفر:رجالهمنألنيصحالإسناده
عبدأخذعنهلتشيعه،بعضهمتركه،ضعيفثقة،(:هـ178ت)البصري
لرزاق شيخينالبغضشديدكانالتشيع،الصنعانيا بيلل -وعمربكرأ
ذكروقد.ووثقوهرجالهممنجعلوهاإلماميةوالشيعة-.عنهماهللارضي

.ومنكرةنظرفيهاأحاديثهعامةأنحبانابن
توفي،61أو60سنةولد)السدوسيقتادةبندعامةبنقتادة:ومنهم

،للحديثجمعهفيليلحاطبكان:بأنهُوصف:(هـ117أو116سنة
واإلرسال،التدليسكثير.ثقة،منهميسمعلمأقوامعنروى،يدلسكان
يثبتولموالتابعين،الصحابةمنمنهميسمعلمكثيرينأقوامعنحدثوقد

أنهوبما.هـ93سنةالمتوفىمالكبنأنسمنإالالصحابةمنسماعه
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،كذلك

:قَاَلِدينَاٍرْبِنَزَكِريَّماْبُناْلقَاِسُمأَْخبََرنَا)):النسائيقال:الثانيالطريق
ْبِنَسِعيِدَعْنَسِعيٍد،ْبِنيَْحيَىَعْنالسَّماَلِم،َعْبدَُحدَّمثَنَا:قَاَلنُعَْيٍمأَبُوَحدَّمثَنَا

:ِلعَِلّيٍقَاَلَوَسلَّمَمَعلَْيِههللاَُصلَّمىالنَّمبِيَّمأَنَّمَوقَّماٍص،أَبِيْبِنَسْعِدَعْناْلُمَسيِِّب،
))....

))الكوفيدَُكْينبنالفضلنعيمأبو:رجالهمنألن،يصحالإسناده
مناكير،أحاديثله،يدلس،متقن،مأمون،ثقة:فيهقيل،(هـ130-219

وهو،((يكونماأحجحجةفحديثهالثقاتعنروىإذاحافظمتقن))و
ابنفيهوقال.الشيعةرجالمنقتيبةابنوعده.الُمدلسينمنمعدود
وقال.((الدكينيةلهايقالإليهتنسبطائفةولهشيعياوكان)):األثير

غيرمنيتشيعأنهإالحجةحافظ.نعيمأبو،دكينبنالفضل)):الذهبي
أبوكان:يقولمعينابنسمعت:الختلىالجنيدابنقال.سبوالغلو
فالن:قالوإذا،شيعيفهوعليهوأثنىجيدهوفقالإنساناذكرإذانعيم
الزركليالدينخيروعده.((بهبأسالسنةصاحبأنهفاعلممرجئاكان
المذهبكوفينعيمأبوفكان)):الجوزجانيفيهوقال.اإلماميةالشيعةمن

.لساناوسنياقلباشيعياكانأنهأي((اللسانصدوق
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الخطيـبرواهماللتقيـةوممارسـتهصدقهوقلـةتالعبـهمظاهرومن
اكتبأناشتهينعيمأبايا)):لهقالرجالأنُرويأنهذكرالبغدادي،

الحسنأبوليقالمخلدبنقالاألسقعبنواثلةاكتب:فقالفيكمناسمك
رأيتالحسنأباياليفقالإخواننامنشيخابهذافحدثتهذاشيخناالضبي

عبثعليهجازممنهذافقلت.األسقعبنواثلةحدثنايقولبمكةخراسانيا
((.نعيمأبي
بنالفضلتشيعمظاهرمنو نه:دكينا اإلمامي،تشيعهيُخفيكاإ

أبيبنميثمبنأحمدحفيدهفروىذلك،إلىتنبهقدالناسبعضأنويبدو
فنزلمعهونحنبغداددكينبنالفضلنعيمأبوجديقدم)):قالأنهنعيم

ظننتهرجلإليهفقامليحدثعليهفجلسعظيمكرسيلهونُصبالرملية
وصرفمقالتهالشيخفكره؟،اتتشيعنعيمأبايا.فقالخراسانأهلمن

:إياسبنمطيعبقولوتمثلوجهه
أعجمعنكالسائليجواببرجع**كأننيحتىحبيكبيزالوما

.يسلمالناسعلىحيوهلسلمت**وتسلميالوشاةقولمنألسلم
يا:الشيخفقالاتتشيع؟،نعيمأبايا:فقالسائالفعاد.مرادهالرجليفقهفلم
:يقولصالحبنالحسنسمعتبكإليهبتريحوأيبكبليتكيفهذا

((.كتمماالعبادةوأفضلعبادةعليحب:يقولمحمدبنجعفرسمعت
.بالمحدثينعالقتهفيالتقيةيُمارسإمامياكانأنهعلىدامغشاهدفهذا
عبادة،ليسعليحببأنعلما،بكالمهأكدهوإنما،تشيعهيُنكرلمفهو

أنبحكماإليمانمنوالمسلمينالصحابةحبألن،اإليمانمنهووإنما
.والسنةالكتابفيجاءكماإخوةالمؤمنين
بنهللاعبدأنروىالبغداديالخطيبأنأيضاتشيعهمظاهرومن
لهفقاليبكيابنهفجاءهدكينبنالفضلنعيمأبيعندكنت)):قالالصلت

:يقولفأنشأتتشيعانك:يقولونالناسفقال؟،لكما:
منألسلمأعجمعنكالسائليجواببرجع**كأننيحتىكتمانيكزالوما

.((يسلمالناسعلىحيوهلسلمت**وتسلميالوشاةقول
لكمنواضح لهالرجلأنذ ينمعروفينكانواوأه ناسب شيعال بالت
،غلوهيُظهرالأنهجهةمنالتقيةيُمارسأنههناكررقدهوواإلمامي،
.الكتمانوسماها



17

وإخفاءالناس،علىوضحكهوتضليلهللتقيةممارستهمظاهرمنو
الفضلبنالحسينبنمحمدأخبرني)):قالالبغداديالخطيبأنتشيعه

مالعببناحمدحدثناعتاب،بناحمدبنهللاعبدبنمحمدأخبرناالقطان،
مانعيمأبوقال:قالثقةحسانبنيوسفلهيقالليصديقحدثني:قال

نعمقالعنكهذااحكيقلت:قالمعاويةسببتأنيالحفظةعلىكتبت
.((عنياحكه

ما تهو،رجالهممنفعدوه،الشيعةعندوأ كتبفيموجودةروايا
شيعة هم،الخاصةاإلماميةال هاب كافيكتابمن ينيال ها،للكل كتابومن

كاندكينبنالفضلأنالشيعةوذكر.الراضيللشريفاألئمةخصائص
مارس يةيُ ثةبعضهمفذكر،التق غدادفيلهوقعتحاد عنذكرناه)ب

غداديالخطيب قال،(الب )ف بوقدم) غداددكينبنالفضلنعيمأ فنزلب
كرسيالهونصبواالحديثأصحابإليهفاجتمعبها،محلةوهيالرميلة

أياماوكانتاألحاديث،لهمويرويويذكرهم،الناسيعظوأخذعليهصعد
؟أتتشيعنعيمأبايا:لهوقالالمجلسآخرمنرجلفقام،التقية فيصعبة

:البيتينبهذينوتمثلعنهواعرضمقالتهالشيخفكرهقال
اعجمعنكالسائليجواببرد*كأننيحتىحبيكبىزالوما
.يسلمالناسمنحيوهلسلمت*وتسلميالوشاةقولمنألسلم

؟اتتشيعنعيمأباياوقالالسؤالإلىوعادبمراده،الرجليفطنفلم:قال
بنالحسنسمعتنعم؟إليبكهبتريحواي؟بكبليتكيفهذايافقال

وخيرعبادةعليحب:يقولمحمدبنجعفرسمعت:يقولحيابنصالح
العبادةخيرأنصحيحاوليس،التقيةهيهذهالحظ.((كتمتماالعبادة

النياتحسبهيوالخفي،ومنهاالظاهرمنهاأنواعالعبادةإنماوُكتم،ما
الُمغفلينعلىبهاويضحكالتقية،يُمارسفالرجل،خفيةكانتوإنحتى
.الناسمن

بنالفضل-الرجلهذاأحوالمنواضح:أقولذلكمنواستنتاجا
يُمارسكانوأنه،الرواةعلىالحكمفيبتشيعهمتأثراكانأنه-دكين
فالرجلالمحدثين،منكثيرعلىحالهالتبس،وبهاحقيقتهويُخفيالتقية

عدميتظاهر لوب يةممارسةوسائلمنومظهركوسيلةالغ وإخفاءالتق
الكريم،القرآنفيتطعنالتيالشيعيةالرواياتنشرمنتمكنحاله،وبذلك

هذافكان.هذاكتابنافيبيناهكماوغيرهاالمتعةوزواجباإلمامةوتقول
أنهأمرهعليهانطلىمنفظنعالنيةغلوهيُظهرالاإلماميالشيعيالرجل

.إمامياشيعياليس
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قيل،(هـ187-91ت)المالئيحرببنالسالمعبد:أيضارجالهومن
.الضعفاءفيمذكورمناكير،لهضعف،فيهلين،فيهصدوق،ثقة،:فيه

لمضعيففالرجـل بتو قهيث بتلماألقلعلىأو،توثي قهيث والتوثي
.تضعيفه

المخزوميالقرشيوهبأبيبنحزنبنالمسيببنسعيد:والثالث
روى.المراسيلأصحمرسالتهثقة،،ثبتفقيه:فيهقيل،(هـ25-95)

بكر،كأبي،بهميلحقلموبعضهممنهم،يسمعولمالصحابةبعضعن
منيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.الدرداءوأبيوعمر،

.جهته
قبولها،علىدليالليسفهذا،المراسيلأصحمرسالتهبأنالقولوأما

منيصحالفاإلسنادوعليهمنقطع،المرسلألن.صحيحةأنهاعلىوال
لراويمننعلمالونحنجهته، لذيالمجهولا ينا .والصحابيسعيدب
نقضهوالمراسيلأصحأنهابدعوىالمسيبابنمرسالتبقبولوالقول
فةالمرسل،لمعنى يه.والتعديلالجرحلعلمصريحةومخال ماوعل أنفإ
متصلة،غيرأومرسلة،ليستفهيمتصلةالمسيبابنمرسالتتكون
بلوالجهتهمنتصحوالمرسلةفهي الحقيقةيطلبلمنيصحوال.تُق

بهايأخذومن.المقولةتلكعلىيعتمدأن،أوالعلمية،أوالتاريخيةالشرعية
إذا:يقولوالمنطقواالحتماالت،الظنونبابوقتحاليقينبابأغلقفقد

أنلنفسهيسمحالمسيبابنكانولماذا.االستداللسقطاالحتمالدخل
سمعالذينالرواةيُسقطكانولماذا.يلحق؟؟لمومنيسمع،لمعمنيُحدث
يذكرأنالواجبمنوأليس.؟؟يلحقولميسمع،لمعمنحدّثعندمامنهم

.بهم؟؟يلحقولممنهم،يسمعلمالذينوبينبينهواسطةكانواالذينالرواة
تعمدأنهوإماوبينهم،بينهوساطةكانواالذينالرواةنسيانهإماهنافهو

لتيالمروياتاختلقأنهوإماإسقاطهم، الحاالتكلوفيإليهم،نسبهاا
.وبينهمبينهيصحالاإلسناد

يُوُسُفَحدَّمثَنَا:قَاَلُمْسِلٍمْبُنَعِليُّرأَْخبََرنَا)):النسائيقال:الثالثالطريق
دُأَْخبََرنِي:قَاَلَسلََمةَأَبُواْلَماِجُشوُنيَْعقُوَبْبُن َسِعيِدَعْناْلُمْنَكِدِر،ْبُنُمَحمَّم
َصلَّمىهللاَِرُسوَلَسِمْعَتفََهْلَوقَّماٍص،أَبِيْبَنَسْعدََسأَْلُت:قَاَلاْلُمَسيِِّبْبِن
.((:....ِلعَِلّيٍيَقُوُلَوَسلَّمَمَعلَْيِههللاُ

هللاعبدبنالمنكدربنمحمد:رجالهمنألن،يصحالالطريقذلك
كثيرعنروىوقداإلرسال،كثيركانلكنهثقة،:فيهقيل،(هـ55-131)

أيــوبوأبــي،وعائشــةهــريرة،كــأبيمنهــم،يســمعولــمالصــحابةمــن
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ولــمعنهــمروىوبعضــهموغــيرهم،وســفينةقتــادة،وأبــياألنصــاري،
منفاإلسنادالُمسيب،بنسعيدعنعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.يُدركهم
.يصحالطريقه

لرابعالطريق دُأَْخبََرنَا)):النسائيقال:ا دُاْلُمثَنَّمى،ْبُنُمَحمَّم ْبُنَوُمَحمَّم
دٌَحدَّمثَنَا:قَااَلبَشَّماٍر َسْعٍد،ْبِنُمْصعَِبَعْناْلَحَكِم،َعِنُشْعبَةُ،َحدَّمثَنَا:قَاَلُمَحمَّم
((....:قَاَلَسْعٍدَعْن

سناده لهمنألنيصحالإ بةبنالحكم:رجا نديعتي محمدأوالك
حدث،يرسلكان،ُمدلس،ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ114-50)الكوفي

أحمدقال،مسعودابنيلقلم،أرقمبنكزيد،منهميسمعلمأقوامعن
وهذا((.موتهبعدإالمنهيظهرلمذلكأنإالتشيعفيهوكان)):العجلي

،الحديثأهلبينمندسينكانواالكوفةمحدثيشيعةأنعلىدامغدليل
هؤالء،منلكثيريُتفطنلمولهذا،حقيقتهمإخفاءعلىحريصينوكانوا

بعدمروياتهمصيرفما.الرجلكهذا،موتهبعدإالحالهيظهرلموبعضهم
منالشيعةوعده،الشيعةرجالمنقتيبةابنجعلهوقد!!.؟؟أمرهانكشاف
يةأخبارهمرواةومنرجالهم هم،بعضعناإلمام لهأئمت بعضهموجع
ليسألنهجهتهمنيصحالفاإلسناد.البتريةالزيديةالشيعةمنعشرية

.عنعنقدوهنا،ويُدلسويرسلبثقة،

دُأَْخبََرنَا)):النسائيقال:الخامسالطريق َحدَّمثَنَا:قَاَلبَشَّماٍرْبُنُمَحمَّم
دٌ َسْعٍد،ْبَنإِْبَراِهيَمَسِمْعُت:قَاَلإِْبَراِهيَمْبِنَسْعِدَعْنُشْعبَةُ،َحدَّمثَنَا:قَاَلُمَحمَّم
ُث ((.:..ِلعَِلّيٍقَاَلأَنَّمهَُوَسلَّمَمَعلَْيِههللاَُصلَّمىالنَّمبِّيَِعِنأَبِيِه،َعْنيَُحدِّ

بنداودبنعثمانبنبشاربنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
وثقه((:هـ252-167ت)بندارالبصريالحافظبكرأبوالعبديكيسان
ثير هلمنك حديث،أ كنال به،استضعفهبعضهمل يهوكذ ينوف وقال.ل

أنلتيقنهمتكذيبهإلىأحدأصغىفما،الفالسكذبه.صدوقثقة)):الذهبي
معينبنيحيىعندكنا:الدورقىبنهللاعبدوقال.أمينصادقبندارا
القواريرىورأيت.ويستضعفهبهيعبأاليحيىفرأيت،بندارذكرفجرى

كلهمالصحاحأصحاببهاحتجقد:قلت.حمامصاحبوكان.يرضاهال
ليسحكمهأنإالقوي،الذهبيموقفأنومع.((ريببالحجةوهو،

يا، لذينألنقطع بار،لهأيضاموقفهمضعفوها شواهدتتوفروقداعت ال
لهضعفوهالذينموقفألنيصح،الريببالحجةبأنهوالقول.لتقويته
ألنه.ريببالحجةالرجليجعلوال،وثقوهالذينموقفويُضعفاعتبار
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فيويزيد.ضعفوهالذينموقفويُبطلموقفهميُثبتقطعيدليليُوجدال
يثبتلمالرجلحالفإنوعليه.يُنكرمافيهالروايةمتنأنأيضاتضعيفه

له،فيالتوقفمنايتطلبوهذاتضعيفه،والتوثيقه .تقديراقلعلىحا
.جهتهمنيصحلمفاإلسناد

فيه،ثقة:(هـ193ت)البصريالهذليغندرجعفربنمحمد:ومنهم
لرواةأسماءيُخطئوكانوبالدة،غفلة سمعت:حنبلبنأحمدعنو،ا

وكنتشيئًا،غيرهأحدعنأكتبلمسنةعشرينشعبةلزمت:يقولغندًرا
((.هذايفعلكانبالدتهمنأحسبه:أحمدقالعليه،عرضتهعنهكتبتإذا

فالرجل.سعيدبنيحيىضعفهبه،يُحتجوالحديثهيُكتبشعبةغيروفي
.ضبطهجهةمنضعيف
كثيركانثبت،ثقة:(هـ160-82)الوردبنالحجاجبنشعبة:ومنهم

فيالتحصيلجامعكتابفيوردوقد.،ويُقلبهاالرواةأساميفيالخطأ
):حنبلبنأحمدوقال.فيهويتشدديُدلس،الكانشعبةأنالمراسيلأحكام

(.بمنيحةمنحمنواحداحديثاإالمصرفبنطلحةمنشعبةيسمعلم
لهوجدتلكن.عنعنةوالسماعاآخرحديثاعنهيُحدثلمأنهيعنيفهذا

يسمعهالمأنهيعنيوهذا،الحديثذلكدونمنمعنعنةعنهأخرىروايات
يهدلسهاوإنمامنه -هللارسولأنروىالبيهقيأنمنها.أرسلهاأوعل

طريقينمنرواه((بأصواتكمالقرآنزينوا)):قال-وسلمعليههللاصلى
عبدقال:وزاد،مصرفبنطلحةعن،شعبةورواه)):فيهقالالثاني

((.مزاحمبنالضحاكذكرنيهاحتىالكلمةهذهنسيتوكنت:الرحمن
.))قولهومنها . عبدسمعتقالمصرفبنطلحةعنشعبةحدثنا.

لرحمن لبراءعنيحدثعوسجةبنا هللارسولكان:قالعازببنا
وصدورناعواتقنافيمسحالصالةإلىقمناإذايأتينا-وسلمعليههللاصلى-

الصفعلىيصلونومالئكتههللاإنقلوبكمفتختلفتختلفواال»:ويقول
.((«األولالصفوف»:قالأواألول

نعامةأبيعنشعبةيحدثلم)):قالحنبلبنأحمدأنأيضاذلكومن
حدّثفقدأحمد،قولصحإنذلكخالفالحقيقةولكن.((شيئاالعدوي

أيضامعنعنينأثرينعنهوروى،مسلمرواهامرفوعةمعنعنةروايةعنه
بنرواهماالسلفبعضعن بيا نهيعنيمماشيبة،أ أويُدلس،كانأ

.يُرسل
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بنبكرأباسمعتشعبةعن))مهديابنرواهماأيضاذلكومن
منشعبةيسمعلم)):وقالحنبلبنأحمدفأنكره،((...حزمبنمحمد

شاهدفهو،الخبرهذاصحفإن....((القدماءمنالمدينةآهلمنأحد
.يُرسلكانشعبةأنعلىدامغ

نهنفسهعنذكرقدكانشعبةأنأيضاذلكومن نه،يُدلسالأ وأ
فرقكانأنهيعنيمما،يبغصه الروايةوبين،بالسماعالتحديثبينيُ
وهذا.يُرسلواليُدلسالأنعلىحريصاكانوأنهمروياته،فيبالعنعنة
عنوالبعدالسماععلىالدالةاأللفاظواستخدام،بذلكااللتزاممنهيتطلب
إذالكننا.التدليسعلىالدالةاأللفاظاستخداموعدم،لذالكالموهمةاأللفاظ
أنهيُذكرفمرة.بذلكيلتزمنجدهالعنهصحتالتيالمروياتإلىرجعنا

...الجونيعمرانأبيعن شعبةحدثناجعفربنمحمدحدثنا...)):قال
:قالأنهيُذكرمرةو...((قتادةعن شعبةحدثناقالآدمحدثنا))...و،((
يروى،ومرة...((جعفربنخليد حدثنى شعبة عنأسامةأبوحدثنا...))
حدثناقاالمهديبنالرحمنوعبدسعيدبنيحيىحدثنا...)):قالأنه

بنمحمدحدثنا...))،و...((المجالدأبيبنهللاعبدعنيحيىقال شعبة
الضيّقالتمثيلبابمنأمثلةوهذه.((قتادة سمعت قالشعبةحدثناجعفر

كثيرةذلكعلىفاألمثلةوإالأيضا،الحصربابمنهيوال،الواسعال
باأللفاظيلتزملمشعبةأنعلىدامغةشواهدوهيالحديث،كتبفيجدا

كانوانه،يُرسلأويُدلس،كانأنهعلىيشهدمما،السماععلىالدالة
السماععنعبروإنما،يُدلسلمإنه:قيلإذاوإما.األلفاظتلكبينيُفرق
الرجلألن،مقبولغيراعتراضهذا:فأقول.واإلرسالالتدليسبألفاظ

ميزكان فاظتلكبينيُ نهذكروألنه،األل منهيتطلبوهذا،يُدلسالأ
.التزامهنقضقديكونوإالعليهالدالةاأللفاظاستخدامبعدمبهاإللتزام

ومعموالمعروفاوالعنعنةالسماعبينالتفريقفيهكانزمنفيعاشوألنه
،ثقةكانإنه:قيلوإذا.بهااللتزاممنهيتطلبوهذاأيضا،ومطلوبابه،

هذا:فأقول.يُرسلأويُدلس،كانأنهيعنيالالتدليسأللفاظواستخدامه
بالضرورةيعنيالالتدليسألن،أيضامقبولوغير،لألولتابعاعتراض

والضعفاءالثقاتمنالمدلسينوجدنالهذاو،ضعيفأوثقةصاحبهأن
يُدلسالأنهذكرأنهوبما.إسحاقوابن،الثوري،وسفيانكهشيم،معا

والتدليسالسماعبألفاظمروياتهعلينايُخلطوالبذلك،يلتزمأنعليهفيجب
وإالمروياته،فيويتوقفذلكفيينتقدهأنالمحققالناقدحقفمن.معا

يقولأنراٍوأيإمكانوفي!!.؟؟والُمعنعنالمسموعبيننميزكيفنحن
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منهنقبلالجهتنامنونحنيحب،كمامروياتهفييتصرفثمكقوله،
وال،الصحيحالعلميبالمنهجيلتزمبأنونطالبهصحيحة،بحجةإالذلك

األقوالالاألفعالهوهناوالَحكم.علينايُفسدهاوالمروياتنا،علينايُشوش
والاألقوالسقطتاألفعالخالفتهاوإذاتكفي،الوحدهااألقوالألن،

ًَكبَُر)):تعالىقال.لهااعتبار ِِعندََمْقتا :الصف()تَْفعَلُوَناَلَماتَقُولُواأَنَّم
أقوامعنفحدثيُرسل،كانقدفإنهيدلسالشعبةكانوإنحتىلكن.((3
.جهتهمنمتصلغيرفاإلسنادعنعنه،قدالسابقوالحديث.منهميسمعلم

الحجاجبنشعبةذكراقدوالشهرستانيقتيبةابنأنإلىهناوأُشير
يدلماعلىالسنةأهلمنغيرهماعندأعثرلملكن.الشيعةرجالبينمن

قتيبــةابــنعــنذكرنــاهومــااإلماميــة،الشــيعةمــنكــانشــعبةأنعلــى
اإلماميةشيعةمنالالسنةأهلشيعةمنكانأنهيعنيربماوالشهرستاني

منكانوإنماإماميا،كانأنهرجالهمفييذكروالماإلماميةوالشيعة.
هذاو.-سنيا-عامياكانكونهمعأخبارا،أئمتهمبعضعنروواالذين
لذي يهأشارا بو)):بقولهالشبستريالحسينعبدالشيعيالباحثإل أ

الواسطي،بالوالء،العتكيوقيلاألزديالوردبنالحجاجبنشعبةبسطام
وكانوعبادهمثقاتهممنويعدونهالعامة،ومحدثيعلماءمن.البصري
أنهإالثبتا،ثقةكونهمعأنهالرجلحالوخالصة((....مفسراحافظا،

،عنعنقدوهناكذلكأنهوبما،ويُرسلضبطه،جهةمنضعيفاكان
.جهتهمنيصحالاإلسنادفإنالحقا،سنبينهكماُمنكرالخبرومتن

راشدبنبكاربنعمرانأخبرني))::النسائيقال:السادسالطريق
عننجيح،أبيبنهللاعبدعنمحمد،حدثنا:قالخالدبنأحمدحدثنا:قال

((.:...وقاصأبيبنسعدفقالطالبأبيبنعليذكرمعاوية،أنأبيه،

ت)المدنييساربنإسحاقبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ُمدلس،بالكذبُمتهمدجال،صدوق،بحجة،ليسثقة،:فيهقيل،(هـ150

.يرويعمنيُباليالبالسماع،يُصّرحلمإذايُدلسوكان،بالتشيعُرمي،
بنأحمدفيهوقال.والنقصانبالزيادةيرويهاالتياألخبارفييتصرفكان

بل تدليسكثيرهو")):جن يل(("جدًاال حدثني:قالفإذا)):لهفق
:أيضافيهوقال.((فيخالفأخبرني:يقولهو:قالثقة،فهووأخبرني،

وقيل((.كتبهفيفيضعهاالناسكتبفيأخذالحديثيشتهيرجالًكان))
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عنيزكى؟عمرابنعننافع،حدثناإسحاق،ابنحدث)):أيضاألحمد
بنمحمدعندهوذُكر((.إسحاقابنعلىأشرهذا:فقالالنصراني،العبد

والحرامالحاللفيوأمافيكتب،وأشباههالمغازيفيأما)):فقالإسحاق
رجالهممنالشيعةعدهوقد.((أصابعهوضميدهومدهذا،مثلإلىفيحتاج

.
بينجامعامخلطاكانإنماصافيا،يكنلمالرجلأنذكرناهمماواضح
تعالىوهللا.مستهتراكانأوالتقية،يمارسكانوربما.والكذبالصدق

لمأوبالسماعصّرحسواءضعيففهوحالههذمنو،بحالهبحقيقةأعلم
فاإلسنادعنعن،قدهناوهوُمنكرا،الروايةمتنكانإنخاصة،بهيُصّرح

.جهتهمنيصحال
ثقة،:(بعدهاأوهـ131ت)المكييسارنجيحأبيبنهللاعبد:ومنهم

كان.منهسماعغيرمنالتفسيرفيمجاهدعنروىمعتزلي،ُمدلس،
نهوبما.مجاهدعنيُدلس مناإلسناديصحفالعنعنقدوهنا،يدلسأ
.جهته

بنوهشامسعيد،بنقتيبةأخبرنا)):النسائيقال:السابعالطريق
أبيبنسعدبنعامرعنمسمار،بنبكيرعنحاتم،حدثنا:قاالعمار

:قال.تراب؟أباتسبأنمنعكما":فقالسعدا،معاويةأمر:قالوقاص
ألنأسبه،فلنوسلمعليههللاصلىهللارسولقالهنثالثاذكرتماأما

هللاصلىهللارسولسمعت.النعمحمرمنإليأحبمنهنواحدةليتكون
هللارسوليا:عليلهفقالمغازيه،بعضفيوخلفهله،يقولوسلمعليه

((.....لهفقال«والصبيان؟النساءمعتخلفني»

أبوالمدنيإسماعيلبنحاتم:رجالهمنألن،يصحالالطريقذلك
بالقوي،يهم،ليسيرسل،ثقة،:فيهقيل،(هـ186ت)الحارثيإسماعيل

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكانهوبما.صدوق
،ليّننظر،فيهثقة،،(هـ153ت)المدنيالزهريمسماربنبكير:ومنهم

تشــعروالبالعدالــة،تُشــعرالمرتبــةوهــذه.صـدوق،الضـعفاءفــيذُكـر
.عنعنقدوهناتوثيقه،يثبتولمجهالة،فيهفالرجل.بالضبط

حدثنا:قالالمثنىبنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:الثامنالطريق
:قاليحيىحدثنا:قالعوانةأبووهوالوضاححدثنا:قالحمادبنيحيى
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رهط،تسعةأتاهإذعباسابنإلىلجالسإني:قالميمونبنعمروحدثنا
((....إمافقالوا

نةأبو:جالهمنألن،يصحالالطريقذلك هللاعبدبنوضاحعوا
حفظه،منحدثإذاالغلطكثير،ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ176)اليشكري

بنالرحمنعبدقال.منهضاعقدكانكتابهألن،لينقتادةعنحديثهفي
أنهإال":أحمدوقال.هللاأستغفروأناعوانةأبيكتابفينظرت:مهدي
فهوكتابهمنكانإذافأماالخطأ،فيقرأالناسكتبمنيقرأكانبآخرة

بمنيستعينويكتب،واليقرأالأمياوشيئا،يُساويالحفظهكان."ثبت
أبوكان)):حنبلبنأحمدقالو.ذكرهاالشيخانتجنبأوهاملهله،يكتب
-وسلمعليههللاصلى-هللارسولأصحابمعايبفيهكتاباوضععوانة
أعطنيعوانةأبايا:فقال(هـ164ت)مطيعأبيبنسالمفجاءبالياوفيه
أصحابمنسالموكان:أبيقال.فاحرقهسالمفأخذهفأعطاهالكتابذاك

ضبطهفيوضعيفعدالتهفيُمتهمرجلفهذا.((صالحارجالوكانأيوب
منضعيفوالرجل.كتابهمنهضاعثمكتابة،الوقراءة،والحفظفال.

حياته،آخرفياختلط،وقدالروايةفياألساسهووالحفظحفظه،جهة
يةهذهندريوال به،منأمحفظهمنهيهلالروا منهيوهلكتا

.جهتهمنيصحالفاإلسنادحاله،ذلكأنبما.؟؟الأمحياتهآخرروايات
فيهبثقة،ليس:الكوفيسليمأبىبنيحيىبلجأبو:هويحيى،:ومنهم

.الضعفاءفيمذكوريُخطئ،نظر،

أبوحدثنا:قاليحيىبنزكرياأخبرني)):النسائيقال:التاسعالطريق
سعيدعنالجمحي،صفوانبنمحمدعنحدثنا،الدراوردي،أنمصعب،

((....:يقولوقاصأبيبنسعدسمعالمسيب،بن
بنالقاسمبنأحمدمصعبأبو:رجالهمنألنيصح،الالطريقذلك

لزهريالحارث مدنيا بونهىصدوق،(:هـ242ت)ال نهخيثمةأ عناب
بة بة.عنهالكتا لةتُشعر"َصدوق"ومرت تثبتوال،بالضبطالبالعدا
.ضبطاوالعدالة

المــدنيمــوالهمالجهــنيمحمــدأبــومحمــدبــنالعــزيزعبــد:ومنهــم
يُحتجالبالقوي،ليسالحفظ،سيءثقة،:فيهقيل،(هـ186ت)الدراوردي

الوهم،كثيرُمنكر،عمربنهللاعبيدعنحديثه،يغلطبأس،بهليسبه،
منحدثإذا.منهميسمعلموالرواةبعضعنوحدث.ُمنكرالحنايلحن
.رجالهممنالشيعةوعده.ببواطيلجاءحفظه



25

أخبرنا:قاليحيىبنزكرياأخبرني)):النسائيقال:العاشرالطريق
المسيب،بنسعيدعنهاشم،بنهاشمعنالدراوردي،عنمصعب،أبو
((....:قالسعدعن

أبومحمدبنالعزيزعبد:رجالهمنألنه،يصحالالطريقذلك
مدنيموالهمالجهنيمحمد لدراوردي،ال قدا ناو الطريقفيضعفهبي
،فاإلسنادعنعنقدوهنا،يرسلأنهبيناالمسيببنسعيدوكذلك.السابق

المراسيل،أصحمرسالتهبأنالقولناقشناأنوسبق.جهتهمنيصحال
.صحتهعدموبينا

بنموسىبنإسحاقأخبرني)):النسائيقال:عشرالحاديالطريق
كثيربنداودحدثنا:قالاألنصارييزيدبنهللاعبدبنموسىبنهللاعبد

رسولأنسعد،عنالمسيب،بنسعيدعنالمنكدر،بنمحمدعنالرقي،
((.:...لعليقالوسلمعليههللاصلىهللا

مجهولوهوالرقي،كثيربنداود:رجالهمنألنيصحالالطريقذلك
ثقة،:فيهقيل،(هـ131-55)هللاعبدبنالمنكدربنمحمد:ومنهم.الحال
منهم،يسمعولمالصحابةمنكثيرعنروىوقداإلرسال،كثيركانلكنه

وســفينةقتــادة،وأبــياألنصــاري،أيــوبوأبــي،وعائشــةهــريرة،كـأبي
عنعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.يُدركهمولمعنهمروىوبعضهموغيرهم،

.يصحالطريقهمنفاإلسنادالُمسيب،بنسعيد

عمروبنصفوانأخبرني)):النسائيقال:عشرالثانيالطريق
الماجشون،سلمةأبيبنالعزيزعبدحدثنا:قالخالدبنأحمدحدثنا:قال
أنهسعد،بنإبراهيمأخبرني:المسيببنسعيدقالالمنكدربنمحمدعن
((....:لعليوسلمعليههللاصلىالنبيقال:يقولوهوسعداأباهسمع

الحمصــيعمــربــنصــفوان:رجالــهمــنألنيصــحالالطــريقذلــك
تُشعرصدوقورتبة.صدوقالوهبي،خالدبنوأحمد.صدوقالصغير،
لة يقبالضبط،البالعدا لرجلينفتوث :ومنهم".َصدوق"بدرجةيثبتالا

.أعالهعنهقلناهلماطريقهمناإلسناديصحالالمنكدر،بنمحمد

:قاليحيىبنزكرياأخبرنا)):النسائيقال:عشرالثالثالطريق
عنزيد،بنعليعنزيد،بنحمادحدثنا:قالالشواربأبيابنحدثنا
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عليههللاصلىالنبيأنسعد،عنسعد،بنعامرعنالمسيب،بنسعيد
((....:لعليقالوسلم

زهيربنهللاعبدبنزيدبنعلي:رجالهمنألنيصحالالطريقذلك
ليس،بهيُحتجالبالقوي،ليس(:هـ131ت)البصريالتيميجدعانبن

عنميلفيهيتشيع،.شيءكلفيضعيفبذاك،ليس،ضعيف،بشيء
يقلــب،رفاعــاكــانالتشــيع،فــييغلــوالحفــظ،ســيءصــدوق،القصــد،

.متروك،رافضياألحاديث،

:قالوهببنمحمدأخبرني)):النسائيقال:عشرالرابعالطريق
بنسعيدسمعت:قالزيدبنعليعنشعبة،حدثنا:قالمسكينحدثنا

:...لعليقالوسلمعليههللاصلىهللارسولأنسعد،عنيحدث،المسيب،
.))

لهمنألن،يصحالالطريقذلك فيمذكوربكير،بنمسكين:رجا
.أعالهبيناهكماضعيف،جدعانبنزيدبنعلي:ومنهم.الضعفاء

:قاليحيىبنأحمدأخبرنا)):النسائيقال:عشرالخامسالطريق
سرائيل،حدثنا:قالقادمبنعليحدثنا عنشريك،بنهللاعبدعنإ

((.:...هللارسولإن:مالكبنسعدقال:قالمالكبنالحارث
لهمنألنيصح،الالطريقذلك أبيبنيونسبنإسرائيل:رجا

سحاق سبيعيإ قه:(هـ160،-100)الكوفيال كثروث هلأ حديث،أ وال
سعيدبنيحيىتركوقد.المدينيوابنسعيد،بنكيحيىبعضهمضعفه
وقال.بشيءعنهحدّثفما،القتاتيحيىأبيعنمناكيرروىألنهحديثه

ابنعليوضعفه.لينحديثهفيبالقوي،ليس،صدوق:شيبةبنيعقوب
:الرازيحاتمأبوقالإسحاقأبيجدهمنسماعهوعن.حزموابنالمديني

فيالعقيليوذكره((بآخرةمنهسمع،لينفيهإسحاقأبىعنإسرائيل))
:قالأبىحدثني:قال،أحمدبنهللاعبدحدثنا)):قالهومماالضعفاء،

عبدأبىعناألعلى،عبدحدثنا:قال،إسرائيلحدثنا:قال،مؤملحدثنا
:لسفيانقيل:مؤملقال"رزقكموتجعلون":رفعهعلي،عنالرحمن،
،منهميسمعلمأقوامعنوروى.((صبيانصبيان:قالرفعهإسرائيل
مظاهرومن.يُرسلكانفالرجل،كهيلبنوسلمة،ثابتأبيبنكحبيب
بينهماالذيالراويأسقطوهشامأبيبنالوليدعنحديثاروىأنهتدليسه
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أبيبنالرحمنعبدبنإسماعيل:قيلو،السدييوسفبنمحمد:،وهو
.السديكريمة

،مجهولأنهيبدو:هشامأبيبنالوليدعنإسرائيلروايةيخصوفيما
وأما.بالمشهورليس:فيهحاتمأبوقالهماإال،حالعلىلهأعثرفلم

والصحيح،التعديلوالجرحكتبفيلهأثرفالالسدييوسفبنمحمد
قيل،(هـ127تالكوفيالسديكريمةأبيبنالرحمنعبدبنإسماعيلأنه
كذابيكبارمنكانشتام،كذابضعيف،،،صدوقبأسبهليسثقة،:فيه

ين،الكوفة -وعمربكرأبيالشيخينفييطعنكان،بهيُحتجال،ل
.رجالهمبينمنالشيعةذكرهوقد.-عنهماهللارضي

وبينبينهالمجهولوتركالضعيفأسقطإسرائيلأنذلكمنفواضح
عنالتحديثمنعندهحاالأحسنالمجهولفَتْرك،بعدهيأتيالذيالراوي

رواةمعفعلهيُكرروقد،بهيُوثقالهذايفعلومن.المعروفالضعيف
!!منهميسمعهلممامنهمسمعالذينعنحتىيرويقدوآخرين،
الكوفةفيمعروفةشيعيةعائلةمنهويونسابناسرائيلبأنعلما
كتبفيإماميةمروياتلهوإسرائيل.السبيعيإسحاقأبورأسهاوعلى

له،منالطوسيعدهوقدالشيعة، .أئمتهمبعضأصحابمنوهورجا
علىشواهدهيمنهالحديثأهلمواقفواختالفالمتضاربة،وأحواله
.وعدالةضبطاضعيففالرجل.بالمحدثينعالقتهفيللتقيةممارسته

فيهقيل،(الثالثةالطبقةمن)الكوفيالعامريشريكبنهللاعبد:ومنهم
كانكذاب،مختاريمهدي،ابنتركه،بأسبهليسبقوي،ليس،ثقة:

اتهامهذاو-الثقاتحديثيشبهالمااألثباتعنيرويالتشيع،فيغاليا
كذبله تبالالمختارأصحابمن،-بال ثهيُك لهقدو.حدي شيعةجع ال

.عليهوأثنوامدحوهووثقاتهم،رجالهممناإلمامية

سائيقال:عشرالسادسالطريق يدأخبرنا:الن بنسعدبنهللاعب
:قالإسحاقابنعنأبي،حدثنا:قالعميحدثني:قالسعدبنإبراهيم
أبيبنسعدبنإبراهيمعنركانة،بنيزيدبنطلحةبنمحمدحدثني

لعلييقولوسلمعليههللاصلىهللارسولسمعأنهسعد،أبيهعنوقاص،
((.:...أهلهعلىتبوكغزوةفيخلفهحين

):قولــه:رجالــهمــنألنــهيصــح،الالطــريقذلــك (أبــيحــدثنا) )،
المدنيالزهريعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم:وهو
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الحديث،فيأخطأربماحجة،صدوق،ثقة،:فيهقيل،(هـ108-185)
حدثثموكيع،تركهوالحديث،ليّنأنهإلىفأشارسعيدبنيحيىفيهتكلم
لىوأشارالضعفاء،فيعديابنوذكره.عنه وانفردمراسيل،لهأنإ

أصحابومن،رجالهممنجعلوهاإلماميةالشيعةبأنعلما.بأحاديث
بنسعدبنابراهيماسحاقأبو)):بقولهبعضهملهفترجم،أئمتهمبعض

من.المدنيالعوفي،الزهري،القرشي،عوفبنالرحمنعبدبنابراهيم
ويعدهقاضيا،حافظا،متكلما،وكانالممدوحين،االماميةوفقهاءمحدثي
الرجل،حالهوذلكأنوبما.؟؟ذلكمعنىفما...((.ثقاتهممنالعامة
روىمنوبينبينهاتصالهيثبتلمفاإلسنادعنعنقدوهنايرسل،وكان

.عنه
وقدبالسماع،صّرحأوعنعنسواءضعيفإسحاق،ابنمحمد:ومنهم

.السادسالطريقفيالسبببيانسبق

:قالالمثنىبنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:عشرالسابعالطريق
سعدبنعامرسمعت:قالمسماربنبكيرحدثنا:قالالحنفيبكرأبوحدثنا
أبيبنعليتسب،أنمنعكما»:وقاصأبيبنلسعدمعاويةقال:يقول

:وسلمعليههللاصلىهللارسولقالهنثالثاذكرتماأسبهال:قال«طالب؟
....))

الــزهريمســماربــنبكــير:رجالــهمــنألنيصــح،الالطــريقذلــك
،الضعفاءفيذُكر،ليّننظر،فيهثقة،:فيهقيل،(هـ153ت)المدني
ضعيففالرجل.بالضبطتشعروالبالعدالة،تُشعرالمرتبةوهذه.صدوق

فيه":البخاريقولذلكعلىوالشاهد.تثبتلموعدالتهضبطه،جهةمن
لمالرجلأنتقديروأقل.حزموابنالبستيِحبانابنوليّنه."النظربعض
علىوالشاهد.رواهكالذيُمنكرمتنهحديثقبوليصحوالعدالته،تثبت

والجرحافيهيذكرولملهترجمحاتمابيابنأنجهالة،فيهالرجلأن
.زمنيامنهقريبأنهرغمتعديال

فيمابالسماعيُصّرحلملكنهثقة،:وقاصأبيبنسعدبنعامر:ومنهم
لمفاإلسناد.شاهدهواليسمعهولمالخبرأرسلأنهفيُحتملوعليه.حكاه
.ضعفهبسببمسماربنبكيرأخطاءمنولعله.جهتهمناتصالهيثبت
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أخبرنا:قاليحيىبنزكرياأخبرنا:النسائيقال:عشرالثامنالطريق
"علياأنأبيها،عنعائشة،عنالجعيد،عنالدراوردي،عنمصعب،أبو

تبوك،غزوةيريدالوداعثنيةجاءحتىوسلمعليههللاصلىالنبيمعخرج
هللاصلىالنبيفقال«الخوالف؟معأتخلفني»:يقولوهويشتكيوعلي
((....:وسلمعليه

بنالقاسمبنأحمدمصعبأبو:رجالهمنألنيصح،الالطريقذلك
لزهريالحارث مدنيا بونهىصدوق،(:هـ242ت)ال نهخيثمةأ عناب

.عنهالكتابة
الدراورديالمدنيموالهمالجهنيمحمدأبومحمدبنالعزيزعبد:ومنهم

بهليسبه،يُحتجالبالقوي،ليسالحفظ،سيءثقة،:فيهقيل،(هـ186ت)
لحنايلحنالوهم،كثيرُمنكر،عمربنهللاعبيدعنحديثه،يغلطبأس،
جاءحفظهمنحدثإذا.منهميسمعلموالرواةبعضعنوحدث.ُمنكرا

.رجالهممنالشيعةوعده.ببواطيل
:قالبشاربنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:عشرالتاسعالطريق

سعدعنسعد،بنمصعبعنالحكم،عنشعبة،حدثنا:قالمحمدحدثنا
((.:....قال

لهمنألن،يصحالالطريقذلك بةبنالحكم:رجا أوالكنديعتي
،يرسلكان،ُمدلس،ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ114-50)الكوفيمحمد
قال،مسعودابنيلقلم،أرقمبنكزيد،منهميسمعلمأقوامعنحدث
((.موتهبعدإالمنهيظهرلمذلكأنإالتشيعفيهوكان)):العجليأحمد
الحديثأهلبينمندسينكانواالكوفةمحدثيشيعةأنعلىدامغدليلوهذا

هؤالء،منلكثيريُتفطنلمولهذا،حقيقتهمإخفاءعلىحريصينوكانوا،
بعدمروياتهمصيرفما.الرجلكهذا،موتهبعدإالحالهيظهرلموبعضهم
منالشيعةوعده،الشيعةرجالمنقتيبةابنجعلهوقد!!.؟؟أمرهانكشاف
منبعضهوجعلهأئمتهم،بعضعناإلماميةأخبارهمرواةومنرجالهم
.البتريةالزيديةالشيعة

بنإسماعيلبنالحسنأخبرنا)):النسائيقال:العشرونالطريق
سعد،بنتعائشةعنالحكم،عنليث،عنالمطلب،أخبرنا:قالسليمان

غــزوةفــيلعلــيقــالوســلمعليــههللاصــلىهللارســولأنســعد،عــن
((.:...تبوك
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زهيرأبيبنزيادبنالمطلب:رجالهمنألنيصحالالطريقذلك
والحديثهيكتبالحديث،فيجداضعيفثقة،:فيهقيلالكوفي،الثقفي
أنتقديراقلوعلىضعيف،فهوحالههذاومن.مناكيرعندهبه،يُحتج
.يثبتلمتوثيقه

ت)الكوفيبكرأبوموالهمالقرشيزنيمبنسليمأبيبنليث:ومنهم
يحيىعنهيحدثلمضعيف،الحديث،مضطرب:فيهقيل،(هـ143:نحو
الغلط،كثيرالفظ،سيءمعروفين،غيرشيوخهعامةبه،بأسالسعيد،بن
عتيبة،بنالحكمومنهم.سنةصاحب،الحديثُمنكر،بحديثهيُحتجال

الطريقفيبيناهكمابالمحدثينعالقتهفيالتقيةيُمارسكانشيعيضعيف
.السابق

سهلبنالفضلأخبرنا)):النسائيقال:والعشرونالواحدالطريق
ثابت،أبيبنحبيببنهللاعبدحدثنا:قالالزبيريأحمدأبوحدثنا:قال
((....هللارسولخرج:قالسعدعنأبيه،عنهللا،عبدبنحمزةعن

.مجهول:هللاعبدبنحمزة:رجالهمنألن،يصحالالطريقذلك
درهمبنعمربنالزبيربنهللاعبدبنمحمد:الزبيرياحمدأبو:ومنهم

فيالخطأكثيرثقة،،شيعيبأس،بهليس:فيهقيل،(هـ203)الكوفي
وعده.بأسبهوماالناس،عامةيرويهالبمايأتيأوهام،له،سفيانحديث
ضبطاضعيفهذاالزبيريأنذلكمنواضح.رجالهممناإلماميةالشيعة

ويكـونروايتـهتُقبـلالنـاسعامـةيرويـهالبمـايـأتيمـنوهــل.وعدالــة
.!!!!ثقة؟؟؟؟

بنزكريابنالقاسمأخبرنا)):النسائيقال:والعشرونالثانيالطريق
عبدعنشريك،بنهللاعبدعنفطر،حدثنا:قالنعيمأبوحدثنا:قالدينار

وسلمعليههللاصلىالنبيأنوقاص،أبيبنسعدعنالكناني،رقيمبنهللا
((.:...لعليقال

المخــزوميخليفــةبـنفطـر:رجالــهمـنألنيصـحالالطـريقذلــك
زائغ،بهيُحتجالالمذهب،سيءخشبي،شيعيثقة،ضعيف،:الكوفي

أنهوبيناحالهتقدم:الكوفيدكينبنالفضلنعيمأبو:ومنهم.بثقةليس
هللاعبد:ومنهم.بالمحدثينعالقتهفيالتقيةيمارسكانشيعي،ضعيف

.ضعيفأنهوبيناحالهتقدمشريك،بن
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:قالعليبنعمروأخبرنا)):النسائيقال:والعشرونالثالثالطريق
علىدخلت:قال الجهني موسى حدثنا:قالسعيدابنيعنييحيىحدثنا
لدكعنشيءعندكهلرفيقي»:لهافقالعليابنةفاطمة «مثبت؟وا
قالوسلمعليههللاصلىهللارسولأنعميسبنتأسماءحدثتني:قالت
((.:...لعلي

،الكوفيالجهنيهللاعبدبنموسى:رجالهمنألن،يصحالإسناده
بأنهالبُستيِحبانابنوصفه:(هـ244ت)الجهنيالرحمنعبدابنويُقال

معروفوهذاالضعف،منوالوهم.((يَِهمممنكان))والكوفةمتقنيمن
عديل،الجرحعلمفي لكبسببُضعفراٍومنوكموالت ممافالوهم.ذ

لراوي،بهيُّضعف يها ابنأنلكنذلكبسببضعيفهذافالجهنيوعل
أنيصحلم))وحجة،بالفيهتُكلمممنالجهنيموسىأنذكرحجر

((.فيهطعنالقطان
وهذافيه،طعنمنالمتقدمينمنُوجدأنهشاهدحجرابنقولإن:أقول

يصحلمالطعنوذلك.الحديثفيالوهمبسببالرجلضعفضمنيندرج
فيدليلهوالالطعنيذكرلموهو.غيرهعنديصحقدلكنهحجرابنعند
األدلةهيالتحقيقفيالَحكمألن.الرواياتلرديصلحالوهذا.صحتهعدم

يذكرلمأنهوبما..المسبقةاألحكاموالالتقزيماتوالالرغباتالالصحيحة
له قىالطعنفذلكدلي ته،ولهالصحةيحتمليب بسببومرجوحبلمكان

:اآلتيةوبالشواهد،لهالبستيِحبانابنتضعيف
ها لذهبيأنمفاده:أول موسىعنيرولمعندماالبخاريمنتعجبا
ْجلَْمفَِلَماذَاِلينًافِيِهَعِلْمُتَوَما)):فقالالجهني ؟لَهُيَُخّرِ عدمإن.((اْلبَُخاِريُّر
علىيشهدامرفيهكانالجهنيأنعلىشاهدهوعنهالبخاريرواية
لذياألمرضعفه علموعدم.صحيحهفيلهيُخّرجلمالبخاريجعلا
ضعفهيرفعوالالجهني،فيقلناهماوجودعدميعنيالذلكسببالذهبي

.حقهفيالمرويالطعنوال
هلرفيقي»:لهافقال)):الحديثذلكفيقالالجهنيإن:الثانيالشاهد

عبدبنعروةُمهلأبو:هوهذارفيقه((.«مثبت؟والدكعنشيءعندك
لكن.طالبأبيبنعليبنتفاطمةسألالذيهوأيالكوفي،قشيربنهللا
ذكروقدطالب،أبيبنعليبنتفاطمةعنروىُمهلأباأنيثبتلم

وإنماالمرأةتلكبينهممنيذكرفلممهلأبوعنهمروىالذينالمزيالحافظ
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إماالجنهيموسىأنيعنيوهذا.الحسينبنعليبنتفاطمةعنروى
.الحديثفييَِهمكانأنهبحكموهمأو،نسيأوالتحريفتعمد

آخرطريقفيأنهأيضاالجهنيضعفعلىيشهدمما:الثالثالشاهد
عمرهاكانعليبنتفاطمةمعتكلمعندماأنهقالالحديثذلكطرقمن

.سنةوثمانينستكانعمرهابأنقالأخرىروايةفيلكنه،سنةثمانين
الحديثفيأنهالجهنيضعفعلىيدلمما-:الرابع-األخيرالشاهد

أخرىروايةفيلكنهعلي،بنتفاطمةسألالذيهورفيقهبأنقالالسابق
أنالشواهدتلكمنواضح.سألهاالذيهوبأنهوقالأصالرفيقهيذكرلم

منأيضاضعيفأنهويُحتملأوال،ضبطهجهةمنضعيفالجهنيموسى
.بذلكتُشعرالشواهدتلكألنعدالته،جهة

طالــبأبــيبــنعلــيبنــتفاطمــة:أيضــاالطــريقذلــكرواةومــن
كانتألنهاشيئاأبيهامنتسمعلمأنهاثبتأنهبما(هـ117ت)الهاشمية
عميسبنتأسماءأنيثبتلمأنهوبما.هـ40سنةاستشهدقدوعليصغيرة

أو،هـ38سنةفيتوفيتأنهاوالراجحبعده،تتوفلم-عليزوجةهي-
.منقطعةبينهماوالروايةأيضا،منهاتسمعلمفاطمةانيعنيهذافإنهـ40
لذيهوالجهنيموسىوأن،الطريقذلكصحةعدمقطعايعنيمما ا

.ضعفهبحكماألمرعليهألتبسأوأصال،الحكايةاختلق

:قالسليمانبنأحمدأخبرنا:النسائيقال:والعشرونالرابعالطريق
علي،ابنةفاطمةأدركت:قالالجهني موسى عنعون،بنجعفرحدثنا
ولكنيال،:قالتشيئا؟أبيكعنتحفظينلها:فقلتسنةثمانينابنةوهي

وسلمعليههللاصلىهللارسولسمعتأنهاعميس،بنتأسماءأخبرتني
((.:...يقول

لهمنألنيصحالاإلسنادذلك بنجعفربنعونبنجعفر:رجا
صدوق،(:هـ206ت)الكوفيالعمريالمخزوميعونأبوحريثبنعمرو
ولمالبصريالحسنعنحدثيُرسل،،ثقةبأس،بهليسصالحرجل
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،كذلكأنهوبما.يدركه

أعالهذكرناعليبنتوفاطمة،سابقا،ضعفهبيناالجهنيموسى:ومنهم
.منقطعةعميسبنتأسماءوبينبينهاالروايةأن
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بنأحمدأخبرنا)):النسائيقال-والعشرونالخامس-األخيرالطريق
ابنوهوحسن،حدثنا:قالنعيمأبوحدثنا:قالاألوديحكيمبنعثمان
عميس،بنتأسماءعنعلي،بنتفاطمةعن،الجهني موسى عنصالح،

((.:...لعليقالوسلمعليههللاصلىهللارسولأن
لك طريقذ لهمنألن،يصحالال بو:رجا يمأ ين،بنالفضلنع دك

صالحبنحسن:ومنهم.حالهتفصيلسبقالتقية،يُمارسشيعيضعيف،
يُمارسكانشيعيثقة،ضعيف،:فيهقيلالكوفيالهمذانيصالحبن

.بهموألحقوهكتبهمفيالشيعةلهترجموقد.الحديثبأهلعالقتهفيالتقية
بيناأنسبقطالب،ابيبنعليبنتوفاطمة،الجهنيموسىومنهم
بنتأسماءمنسماعهايثبتلموالثانيةضعيف،األولأنواتضححاليهما
.عميس

بذلك ينو سانيدكلأنيتب سنادا25-المنزلةحديثطرقأ غير-إ
علىتشهداألسانيدتلكأنكما.منهاواحدإسنادواليصحصحيحة،فلم

منهافإنطريقا25منوردأنهمعمتواترا،وليسأحادحديثبأنهالحديث
بكر،آبيعنوطريقوقاص،أبيبنسعدالصحابيعنكلهاطريقا23

وعلىصحيحا،ليسأنهيعنيإنه.ذلك؟؟يعنيفماذا.عباسابنعنوآخر
قل قديرأ بتلمتصحيحهأنت ثلحديثاألن.يث لكم حديثذ خطورةال

بة نه،وغرا رجاالالمسلمينمنكثيرمنومرأىمسمععلىحدثوا
الهمموتتوافر،بينهمويتداولونهالمسلمونبهيهتمبأنجديروانه،ونساء
ويصــلناالصــحابةعشــراتيرويــهأنيســتلزمذلــككـلفــإننقلــه،علــى

فإنالصحابة،منثالثةإاليروهلمأنهبمالكن.أسانيدهوتصحبالتواتر،
الذينمعظمأنأيضاذلكويؤيد.ُمختلق،انهعلىوشاهد،يقبلالهذا

ثمأوال،بينهمونشروهاختلقوهالذينفهمالكوفة،منإماميةشيعةهمرووه
ين ياالحديثأهلب الشيعةأنوالتعديلالجرحعلمفيالثابتومن.ثان

للرواياتواختالقاكذباالفرقأكثرهمخاصةالكوفةوشيعةعامةاإلمامية
.وغيرهموالصحابةوالحديثالقرآنلتاريخوتحريفا
14منها-طريقا25-الحديثذلكطرقأنإلىهنااإلشارةوتجب

،الضبعيسليمانبنكجعفر،معروفإماميشيعيمنهاكلفيطريقا
بةبنوالحكم،دكينبنالفضل بي،جدعانبنوعلي،عتي احمدوأ

بينهاومن.مرة16نحوالطرقتلكفيأسماؤهمتكررتوقد.الزبيري
قان شريكبنهللاوعبديونسبنإسرائيل:شيعيانمنهماكلفيطري
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هذا.الثانيفيشريكبنهللاوعبددكينبنالفضلواألول،فيالعامري،
بالتشيعُمتهماراويامنهاكلتضمنطرقأربعةمنأكثرإلىباإلضافة
بنومحمد،الحجاجبنشعبة:هماسني،شيعيهواألقلعلىأواإلمامي،

رواهاوبعضها،إماميةشيعةرواهاالطرقتلكأكثرأنوبما.إسحاق
لذيالحديثوأنسنيين،شيعة أبيبنلعلييقولالطرقتلكتضمنتها
الأنهغيرموسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىأما)):طالب

وبما.بالنبوةويسويهالإلمامةيُشرعإماميشيعيحديثفهو،((بعدينبي
أنذلككلمنيتبينفإنهتصحلم-طريقا25)الحديثهذاطرقكلأن

منيتكونأنترضىأما)):حديثاختلقواالذينهماإلماميةالشيعةرواة
السنةأهلبينونشروه،((بعدينبيالأنهغيرموسىمنهارونبمنزلة

.السنيةالحديثيةالمصنفاتفيوأدخلوهمنهمفقبلوه،

: المنزلة حديث روايات متون نقد :ثالثا 
باطلأيضافمتنه،طرقهبكلإسنادايصحلمأنهكماالمنزلةحديثإن
النبيمنزلةبينالمقارنةتصحالأوال،ألنه.متناقضُمضطربُمنكر

منتصحفال.وعيبوحرامباطلةفهيوموسى،هارونومنزلةوعلي،
وهارون.بنبيليسعليالكننبياكانهارونألنالنسب،والالنبوةجهة

خلفوهارون.والسالمالصالةعليه-للنبيبأخليسعليالكنلموسىأخ
وفي.أهلهعلىالنبيخلفعلياأنيزعمالحديثلكنقومه،علىموسى
ية فهروا نة،علىخل قدبعلي،خاصايكنلماألمرهذالكنالمدي كانف

مجــالفــال.منهـايخــرجكـانعنــدماالمدينــةعلــىأمـيرايــتركالرســول
.متهافتةُمنكرةزائفةمقارنةإنهابها،القولوالعقدهايصحوالللمقارنة،

والطاعنالباطل،الكالمذلكيقولأن-والسالمالصالةعليه–للنبيوحاشا
.وختمهاالنبوةفي

بعدمعليهيشهدمماجدا،ومضطربمتناقضالحديثذلكإن:ثانيا
إِنَّمَما»:لعليقال-َوَسلَّمَمَعلَْيِههللاَُصلَّمى-النَّمبِيُّرأنزعمأنهذلكمنالصحة،

َغْيَرُموَسىِمْنَهاُروَنبَِمْنِزلَِةِمنِّيتَُكوَنأَْنتَْرَضىأََماأَْهِلي،َعلَىَخلَّمْفتَُك
الشرعبدليلفقطوأوالدهزوجاتهالنبيأهلأنوبما.((«بَْعِدينَبِيَّماَلأَنَّمهُ

النبيعلييخلفأنشرعايجوزواليصحفالالحقاسنبينهواللغة،كما
والقول.عليهن؟؟يتركهفكيف،لهنَمحرماليسعلياألن.زوجاتهعلى
.-والسالمالصالةعليه-النبيشرففيطعنفهوحرامأنهكمابذلك

خرجاتهفيالنبيولماذاالمدينة؟؟نساءدونفقطأهلهعلىيتركهولماذا
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يايأخذكاناألخرى فيمعهعل لذيبالصحابيويكت ميرايتركها علىأ
نة؟؟ معالمدي له؟؟يترككانمنف ما.أه نهوب ساءمعيتركهنكانأ الن
مشرفاعليايتركالمرةهذهفيفلماذاالمدينة،أميرإشرافتحتواألطفال

فيعليهنمشرفايتركهيكنلمولماذا.المدينة؟؟أميروجودرغمأهلهعلى
.مكذوبالحديثأنهو،واحدإالصحيح،جوابالإنه.؟؟المراتكل

علياأنالمزعومالحديثذلكمنأخرىروايةفيأنأيضاذلكومن
غزوةيريدالوداعثنيةجاءحتىوسلمعليههللاصلىالنبيمعخرج"

صلىالنبيفقال«الخوالف؟معأتخلفني»:يقولوهويشتكيوعليتبوك،
إالموسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىأما»:وسلمعليههللا

علياتركالرسولأنذكرتالتيالسابقةالروايةيخالفوهذا((.«النبوة؟
نهالروايةتزعموهناأهله،علىخليفة نساء:الخوالفكلعلىتركهأ

التيبالمهمةيعلميكنألم،بالرسوليلحقعليولماذا.وعجزةوأطفال
علىيستخلفهمالرسولكانالذينكلانيعلميكنوألمأجلها؟؟،منتركه

الســمععلــيعلــىالواجــبمـنوأليــس.الخوالــف؟؟مـعيــتركهمالمدينــة
يفعلهكانأمروهوالمدينةعلىأميراوبقائهله،النبيأمربحكموالطاعة،
يحقفال.بذلك؟؟يأمرهم-والسالمالصالةعليه-النبيكانالذينالصحابة

الجهادمنأيضاوهوبالتناوب،كانألنهالعملذلكعلىيعتذر،أنألحد
بأنكلهاتشهدأنهاواالعتراضاتالتساؤالتهذهمنواضح.هللاسبيلفي

مسرحيةتضمنتطرقهومعظمنفوسهم،فيلغاياتالشيعةاختلقهالحديث
.مسرحياتهممن

ناقضاالضطرابذلكومن يةأن،أيضاوالت ذلكطرقمنروا
أخرجعليفقالتبوكغزوةفيبالناسوخرج...))::قالتالحديث

منهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىأما»:فقالفبكى«ال»:فقالمعك؟
منمؤمنكلفييعني«خليفتيأنت»:قالثم«بنبي؟لستأنكإالموسى
والأهله،علىالنبييستخلفهلمفعليجديد،أمرأمامهنافنحن....((بعدي
كلعلىبعدهمنخليفةجعلههناوإنماالمدينة،علىواألطفالالنساءعلى

جهةمنوكشفجهة،مناألخرىالرواياتيناقضوهذا.!!المسلمين
هيطريقا،25بلغتالتيالحديثطرقكلمنالمبيتةالنيةعنأخرى

بينشورىاإلسالمفيالخالفةأنوبما.بعدهمنباإلمامةلعليالوصية
علىهذادلاألخرىالرواياتمعتتناقضالروايةهذهانوبماالمسلمين،

.كلهالحديثبطالن
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ذلكطرقمنأخرىروايةأنأيضاواالضطرابالتناقضذلكومن
عليههللاصلىهللارسولإن:مالكبنسعدقال)):قالتالمزعومالحديث

الناقةبغرزأخذحتىعليفجاءعليا،وخلفالحمراءناقتهعلىغزاوسلم
وكرهتاستثقلتني،أنكخلفتنيإنماأنكقريشزعمتهللارسوليا:فقال

نادىعلي،وبكىصحبتي ناسفيوسلمعليههللاصلىهللارسولف :ال
منيتكونأنترضىأماطالب،أبيابنياحامة؟ولهإالأحدأمنكم»

عنرضيت»:علي:قال«بعدي؟نبيالأنهإالموسىمنهارونبمنزلة
يةفأين((.«وسلمعليههللاصلىرسولهوعنهللا علىاالستخالفحكا

لف،أو،األهل هااألمةعلىأوالخوا عده؟؟،كل ينب قولوأ يابأنال عل
الروايةتلكتزعمهناثمبها،تخلفعندمافيهالمدينةأهلكالممنانزعج

جداقصيرظرففيبهتسمعقريشاانيُعقلوهلفيه؟؟تكلمتقريشاأن
المدينةبينالمسافةانمعجديدمنالخبريأتيهثمجدا،البعيدةالمسافةرغم

أمتبوك،نحوسريعاتحركقدوالرسولأكثر،أويومينمسيرةومكة
منلقريشفائدةوأية.!!بها؟؟يتواصلونمحمولةهواتفعندهمكانت

هيواالعتراضاتالتساؤالتتلك.!!؟؟علياستخالفبأمراالهتمام
.برمتهالحديثذلكبطالنعلىقويةشواهد

صارخاتناقضاتضمنالحديثذلكأنأيضاالمتناقضاتتلكومن
بينبالعالقةوعليالنبيبينالعالقةمقارنةفيهمافالخطآن.وخطأيّن
ياألنقطعا،اخطأوهذا.-السالمعليهما-وموسىهارون خاليسعل أ

نبي يه-لل ياليسوعلي،-والسالمالصالةعل موسىأخهارونلكن.نب
أنزعمعندمالعليالنبوةأثبتالحديثأنفهوالتناقضوأما.مثلهونبي

إال:لهقالعندمانفاهاثمبموسى،هارونبمنزلةمنهبأنهلهقالالرسول
أثبتهاالتيالمنزلةوينقض،جهةمنصارختناقضوهذا.بعدينبيالأنه
النبيإلىنسبتهيصحوال،متناقضالغواالكالمفيصبح.أخرىجهةمنله

يشهدالمقولةتلكمضمونإن.يقولمايعينزيهعاقليقولهوالبلأبدا،
اإلمامةفيعقيدتهملتمريرالشيعةاختالقاتمنوأنه،الحديثبطالنعلى

.بينهمالشرعيةالخالفةمفهوموتشويشالمسلمينبينبلبلةوإحداث

لختمناقضحديثانههوالحديث،ذلكصحةعدميثبتمماإن:ثالثا
منزلةلعليأثبتالحديثأن؛مفادها،ماكرةإماميةشيعيةبطريقةالنبوة،
لكنه-والسالمالصالةعليهمحمدالنبيبعدآخرنبييكونأننفيثمالنبوة،
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باسمالنبوةلعلياثبتقدبُطرقهالحديثفإنوعليهالنبوة،منزلةينفلم
وهذا.واألنبياءالنبوةباسمالواألئمةاإلمامةباسمنبوةفهي.النبيالاإلمام
لذي فقا شيعمعيت قائماإلماميالت ناأنسبقاإلمامة،وقدعلىال أنبي

األمرأنوبما.النبوةمنوأكثربلنبوةهياإلماميةالشيعةعنداإلمامة
اختلقهقطعا،باطلحديثطرقهبكل-المنزلةحديث-الحديثفذلككذلك،
اإلمامةأحاديثبينهمونشرواالحديثأهلإلىتسللواالذينالشيعةرواة

ودونهاوصححوهامنهمكثيرعلىفراجتبالتسننمتسترةماكرةبطريقة
.السنيةالحديثمصنفاتفي

عليه–الرسولأنهوالحديثذلكصحةعلىيشهدمماإن:يُقالوربما
كمااألنبياءبعضبمواقفأصحابهمواقفبعضشبهقد-والسالمالصالة

.بدرغزوةأسرىمنموقفهمفيحدث
بمنزلةمنيأنت"حديثمعيصحاللكنه،ذلك،حدثنعم:أقول

صريحوألنه،متناوالإسنادايثبتلمألنه،((موسىمنهارونبمنزلة
تضمنهاالتيالحديثيصحلمالمنزلةوهذه،النبوةمنزلةعنيتكلمبأنه
الصحابةبعضومواقفتصرفاتتشبيهلكن.أصالبهاالقوليجوزوال

يخالفوالومقبولصحيحتشبيههواألنبياءوتصرفاتصفاتببعض
النبوةبمنزلةتشبيهاوليسبأخرىوصفةبآخر،موقفتشبيهإنه.الشرع

ما، شبيههووإن قفببعضت ياءموا شبيه.األنب شرعاباطلبمنزلةفالت
.باطالليسالتصرفاتببعضالتشبيهلكنوعقال،

-طرقهكثرةرغمالمنزلةحديثأنمنهيتبين-األول-الفصللهذاوإنهاًء
،وإنماواحدطريقوالمنهيصحولممتنا،والإسنادايصحلم-طريقا25
قهحديثهو شيعةرواةاختل لذينهم.ال قوها فقألنهاختل اإلمامةمعيت

والحكمدكين،بنكالفضلشيعة،رواةرواهاطرقهأكثروألن،الشيعية
للشرع،ومخالفةلمذهبهمانتصارااختلقوه.جدعانبنوعليعتيبة،بن

.السنةوألهل
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الثانيالفصل
خمغديرحديثرواياتنقد

:الغديرحديثرواياتأسانيدنقد:أوال
:الغديرحديثرواياتمتوننقد:ثانيا

********
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ُخمغديرحديثرواياتنقد

بموضوعطرقهوكثرةمضامينهتنوععلىُخمغديرحديثيتعلق
كبيرااهتمامابهالشيعةاهتموقد.لهاوانتصاراتقريراالشيعيةاإلمامة

يلأعظمعندهموهووحديثاقديما فةقولهمصحةعلىدل اإلمامةبخرا
بهفاهتموا.اإلماميللتشيعالمؤسسوأساسهمالركين،ركنهمفهو.واألئمة

فيوإدخالهالمحدثينبيننشرهمنوتمكنوابالعشراتطرقهوعددواكثيرا
طرقهبكلالحديثذلكأنهيالحقيقةفإنذلكومع.الحديثيةمصنفاتهم

:يأتيفيماسنبينهكمامتناوالإسنادايصحلم
 :الغدير حديث روايات أسانيد نقد :أوال

ثم،إسناداأوال،سننقدهاطريقا67ُخمغديرحديثرواياتمنجمعُت
:بعدفيمامتنا

بنحمادثنا:قالعفانحدثنا)):شيبةأبيابنقال::األولالطريق
كنا:قالالبراءعن،ثابتبنعديعن،زيدبنعليأخبرنا:قالسلمة

غدير-خمبغديرفنزلنا:قالسفر،في-سلموعليههللاصلى-هللارسولمع
هللاصلىهللالرسولوكسحجامعةالصالةفنودي:قال.-والمدينةمكةبين

أنيتعلمونألستمفقالعليبيدفأخذالظهرفصلىشجرةتحتسلموعليه
بكلأولىأنيتعلمونألستم:قال.بلىقالوا؟أنفسهممنبالمؤمنينأولى

موالهكنتمناللهم:فقالعلي،بيدفأخذقال.بلىقالوا،نفسه؟منمؤمن
ذلكبعدعمرفلقيه:قال.عاداهمنوعادوااله،منوال،اللهمموالهفعلي
مـؤمنكـلمولــىوأمســيتأصـبحتطالــبأبـيبـنيـالــكهنيئـا:فقــال

.((ومؤمنة
البصريالتيميجدعانبنعلي:رجالهمنألنيصح،الاإلسنادذلك

بذاك،ليس،ضعيف،بشيءليس،بهيُحتجالبالقوي،ليس(:هـ131ت)
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الحفظ،سيءصدوق،القصد،عنميلفيهيتشيع،.شيءكلفيضعيف
:ومنهم.متروك،رافضياألحاديث،يقلب،رفاعاكانالتشيع،فييغلو
.إليهداعيةوالتشيعفيغاٍل،الحديثُمنكر:فيهقيلثابتبنعدي

هانيءبنإبراهيمحدثنا)):والبزارأحمدمسنديفي:الثانيالطريق
ميمونعن،عبيدةأبي،عنالمغيرةعن،عوانةأبونا:قالعفاننا:قال
هللاصلى-هللارسولمعنزلناأسمعوأناأرقمبنزيدقال:قالهللاعبدأبي

منمؤمنبكلأولىأنيتشهدونأوتعلمونألستم":فقال...-وسلمعليه
منوالاللهمموالهعليافإنموالهكنتفمن":قالبلى:قالوا"؟نفسه
.(("عاداهمنوعادوااله

سناده لهمنألن،يصحالإ بو:رجا نةأ هللاعبدبنوضاحعوا
وُمتهمضبطاضعيفأنهوتبينحالهتفصيلسبق،(هـ176)اليشكري

.عدالة
:فيهقيل:(هـ136ت)الكوفيموالهمالضبيمقسمبنالمغيرة:ومنهم

إبراهيمعنحديثهعامة)):حنبلبنأحمدوقال.يُدلسبقوي،ليسثقة،
بنيزيدومنحماد،منسمعهإنماإبراهيمعنروىماعامةمدخول،

حديثيضعفوجعلغيره،وعنُعبيدة،وعنالعكلي،والحارثالوليد،
أبو:ومنهم.عنعنقدوهناضعيف،فالرجل((.وحدهإبراهيمعنالمغيرة
أبو:ومنهم.حالعلىوالخبرعلىلهاعثرفلم،مجهولأنهيبدوعبيدة،

.ضعيفميمونهللاعبد

محمدبنهللاعبدأخبرنا)):بإسنادهِحبانابنرواه:الثالثالطريق
:قاالآدمبنيحيىونعيمأبوأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،األزدي

امرئكلهللاأنشد:عليقال:قالالطفيلأبيعن،خليفةبنفطرحدثنا
فقام.قاملماخمغديريوميقول-سلموعليههللاصلى-هللارسولسمع
بالمؤمنينالناسأولىأنيتعلمونألستم":يقولسمعوهأنهمفشهدواأناس

هذافإنموالهكنتمن":قالهللاارسوليبلى:قالوا"؟أنفسهممن
ذلكمننفسيوفيفخرجت.("عاداهمنوعادواالهمنوالاللهممواله
هللارسولمنسمعناهقد:فقاللهذلكفذكرتأرقمبنزيدفلقيتشيء

.((لهذلكيقول-سلموعليههللاصلى-
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الكوفي،المخزوميخليفةبنفطر:رواتهمنألن،يصحالإسناده
وبه،يُحتجالزائغ:الدارقطنيفيهقال،تشيعفيه،ُمتهمضعيفوهو

.بثقةليسزائغ.لمذهبهموافقالحديث
علىعليايُفضلكانو،تشيعفيه،واثلةبنعامرالطفيلأبو:ومنهم

الشيعةغالةمنكانأنهُرويو،-عنهمهللارضي-عثمانوالشيخين
.يُرسلوكانالحنفية،بنمحمدبرجعةويُؤمنالكيسانية

:عبيدليقال)):مفادها،تاريخهفيالبخاريأورده:الرابعالطريق
أنعامربنجميلعن-العامرينشيطبن-إسماعيلسمع،يونسحدثنا
من"يرخمغديوم-وسلمعليههللاصلى-النبيسمعمنسمعحدثهسالما
.(("موالهفعلىموالهكنت

:رجالهمنو."نظرإسنادهفي:"البخاريفيهقال،يصحالإسناده
العامري،نشيطبنوإسماعيل.يُخطئصدوق،:واصلبنبكيربنيونس

فيعليهأعثرفلمالحالمجهولعامر،بنوجميل.بالقويليسضعيف
.التعديلووالجرحالتراجمكتب

يوسفحدثني)):قالتاريخه،فيالبخاريأورده:الخامسالطريق
شريكبنهللاعبدعن،إسرائيلأنا،الخزاعيقادمبنعلينا،راشدبن
بنقالعلقمةبنهللاوعبدأنامكةقدمت:األسديحصينبنسهمعن،

بايعنيهذافيلكهلفقلتلعليسباباعلقمةبنوكانشريك سعيدأ
عليههللاصلىالنبيقام...نعمقالمنقبةلعليسمعتهلفقلتالخدري

ياادنأنفسهممنبالمؤمنينأولىألست":فقالفأبلغخمغديريوم-وسلم
إلىنظرتحتىيدهوسلمعليههللاصلىالنبيورفعيدهفرفعفدناعلي

."...((موالهفعليموالهكنتمن":فقالإبطيهبياض

،األسديحصينبنسهم"::رجالهمنألن،يصحالإسناده
السبيعيإسحاقأبيبنيونسبنإسرائيل::ومنهم".يدرىوالمجهول
ضعيفانانهماوتبينحاليهمافصلناأنسبقشريك،بنهللاوعبدالكوفي،
.مغاليانشيعيان

محمدأخبرني)):بإسنادهالنيسابوريالحاكمرواه:السادسالطريق
ثنا،نعيمأبوثنا،الغفاريحازمبنأحمدثنا،بالكوفةالشيبانيعليبن

جعدةبنيحيىعنيخبرثابتأبيبنحبيبسمعت:قالالعالءأبوكامل
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هللاصلىهللا-رسولمعخرجنا:قالعنه-هللارضي-أرقمبنزيدعن،
أتىمايومفيفكسحبروحفأمرخمغديرإلىانتهيناحتى-سلموعليه
أنهالناسأيهايا:قالوعليهأثنىوهللافحمدمنهحراأشدكانيومعلينا

أنأوشكوإنيقبلهكانالذيعاشمانصفعاشماإالقطنبييبعثلم
قامثمجلوعزهللاكتاببعدهتضلوالنمافيكمتاركإنيوفأجيبادعى
؟أنفسكممنبكمأولىمنالناسأيهايا:فقالعنههللارضيعليبيدفأخذ
:"قالبلى:قالوا؟أنفسكممنبكماولىألستأعلمرسولهوهللا:قالوا

يا)):اإلسنادبنفسالطبرانيروايةفيو.(("موالهفعليموالهكنتمن
،قبلهكانالذيعاشمانصفعاشإالقطنبييبعثلمإنهالناسأيها

.((...فأجيبأدعىأنأوشكوإني
ضعيف،،-دكينبنالفضل-نعيمأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

تفصيلسبقوقدالحديث،بأهلعالقتهفيالتقيةيُمارسكانإماميشيعي
.حاله

ت)الكوفيموالهماألسديديناربنقيسثابتأبيبنحبيب:ومنهم
لهوالتدليس،اإلرسالكثيركان،ثبتثقة،:فيهقيل((هـ122أو،119

ت)الثقفيالمختارزمن،كانُمنكرين،حديثينروىعليها،يُتابعالأحاديث
.التابعينوالصحابةمنمنهميسمعلمأقوامعنحدثوقد.صبيا(هـ67
بكرأباأنذلكمنوترصد،إصرارسابقعنالتدليسعنمصراكانوقد
أنلو:ثابتأبيبنحبيبليقال)):قالأنهاألعمشعنروىعياشبن

زمنصبياكانبأنهصحفإذا.((عنكأرويهأنباليتماعنكحدثنيرجال
سماعهأنيعنيفهذا،هـ68سنةتوفيعباسابنأنوبما،الثقفيالمختار

بنحبيببأنقيلأنهذكرالذهبيوأنخاصةثابت،غيرعباسابنمن
صغير،وهومنهسمعأنهأو.سلمةوأمعباسابنمنيسمعلمثابتأبي

بارالسماعوهذا يةفيلهاعت يثبتلمفاإلسناد.كهذهمتنهاباطلروا
مظاهرمنوهذا.بهيُحتجوالعليه،يُعتمدالحالههذاوإنسان.اتصاله

الألنهإماميته،مظاهرمنهوالذي،التحريفعلىوإصرارهنيتهسوء
.نفسهفيلغايةفعلهإذاإال،ذلكيُمارسيجعلهمقبولمبررأييُوجد

بنعدهوقد بةا الشيعةوجعلهالشيعة،رجالمنوالشهرستانيقتي
وهذا.بهمالخاصةالمذهبيةكتبهمفيمروياتهذكرواو،منهماإلمامية

ثالثةتوجدفإنهوعليه.إماميتهمعتتفقوهيالرواية،إلسقاطكاٍفوحده
التدليسعلىإصرارهأولها:نيتهسوءعلىوتدلالرجلتدينقويةشواهد

لكن.وعلماوعقالشرعامرفوضعملوهذامنهما،وإكثارهواإلرسال
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لحديثينروايتهوالثاني.نفسهفيغاياتلتحقيقوسيلتهفيهوجدالرجل
قطروإنالمستحاضة،تصلي)):هماالحديث،أهلعليهأنكرهماُمنكرين،

والثالث.ُمتعمدفعلوهذا.((للصائمالقبلة)):وحديث،((الحصيرعلىالدم
المصادرجعلتهو،الشيعةبرجالالسنيةالمصادربعضألحقتهالرجلإن

كانالرجلأنعلىقويشاهدوهذا.اإلماميةرجالمناإلماميةالشيعية
التدليسعلىمصراكانالرجلأنيُثبتهوهذايقويوالذي،التقيةيُمارس

و.الشخصيةمزدوججعلهالذيهواألمروهذامنهما،وُمكثراواإلرسال
.بالصوابأعلمتعالىهللا

بذاك،ليسو،بالقويليس:الكوفيالعالءبنكاملالعالءأبو:ومنهم
كان:ِحبانابنفيهوقال.شيئاعنهيُحدثمهديبنالرحمنعبديكنولم

لب سيليرفعواألسانيديق طل،يدريالحيثمنالمرا جاجفب االحت
.بأخباره

بنسليمانداودأبوأخبرنا)):بإسنادهالنسائيرواه:السابعالطريق
عن:الحكمثنا:قالغنيةأبيبنالملكعبدأنا:قالنعيمأبوثنا:قالسيف
اليمنإلىعليمعخرجت:قالبريدةعن،عباسابنعنجبير،بنسعيد

يافذكرت-وسلمعليههللاصلى-النبيعلىفقدمتجفوةمنهفرأيت عل
يا":قالوجههيتغير-وسلمعليههللاصلى-هللارسولفجعلفتنقصته

قال،هللارسوليابلى:قلت،؟"أنفسهممنبالمؤمنينأولىألسُتبريدة
.(("موالهفعليموالهكنتمن"

الحكم،و(دكينبنالفضل)نعيمأبو:رجالهمنألن،يصحالإسناده
شيعيانضعيفانأنهماوتبينحاليهمافصلناأنسبقالكندي،عتيبةبن

.يثبتلمتوثيقهمافإنتقديرأقلوعلى.إماميان

:قال،يحيىبنزكرياأخبرني)):النسائيقال:الثامنالطريق
أيمنبنالواحدعبدعن،داودبنهللاعبدأخبرنا:قالعليبننصرحدثنا

كنتمن-:"وسلمعليههللاصلى-هللارسولقال:قالسعداأنأبيهعن،
"((.موالهفعليمواله

ت)عليبننصربنعليبننصر:رجالهمنألن،يصحالإسناده
قة،:فيه،قيل(بعدهاأوهـ250 فةاتهمهوقدث بالرفضالمتوكلالخلي

الشيعةوجعله.بضربهفأمرُومنكر،مكشوفتشيعفيه،رواهحديثبسبب
تهرجالهممن ،مشبوهفالرجل.بهمالخاصةاإلماميةكتبهمفيوروايا
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التوثيقبينحاله،تعليقواألسلمواألولىوالصحيح،أمرهفيومشكوك
أولها:اآلتيةالثالثةالشواهدبدليلوارداإلماميتشيعهألن.والتضعيف

الشيعةاعترافوالثاني.لهالخليفةوضربتشيع،فيهالذيللحديثروايته
.اإلماميتشيعهمعيتفقرواهالذيالخبرمتنوالثالث.منهمبأنهاإلمامية

قدهناهو،و(هـ213ت)الكوفيالخريبيداودبنهللاعبد:ومنهم
سمعأنهعلىيدلماعلىلهأعثرلم،وبالسماعيُصّرحلموحديثهعنعن

عناتجاههيُخفيكانشيعيالرجلأنليتبينقد،وألنهجهةمنمنه
الشاهدانذلكعلىالدليلو.أخرىجهةمنوثقوهالذينالمحدثينجمهور
يان بةابنأنهواألول:اآلت بينمنهذاهللاعبدذكر(هـ276ت)قتي
.تقريباواحدزمنفيعاشافقدزمنيا،منهقريبقتيبةابن،والشيعةرجال

شاهد ثانيوال شيعةأنهوال عنهرووا،ورجالهممنعدّوهاإلماميةال
حالهحقيقةإخفاءمنتمكنالرجلأنيبدوو.أئمتهمبعضعنأحاديث

إالتشيعهيظهرلم،وحالهعتيبةبنالحكمعنهمأخفىكماالمحدثينعن
عد تهب نونفالقوم.وفا يةممارسةيُتق يازالتق ماو.بامت لكأنب لهذ حا

الوضعيففاإلسناد،أيضاحديثهوعنعنمذهبه،معيتفق،والحديث
.جهتهمنيصح

هم من:ومن بلبنأي بونا يلالمخـزومي،عمرانأ يهق قة،:ف يسث ل
.ضبطهجهةمنضعيفالرجل.يهم،صدوقبالقوي،

ابنأخبرنا:قالسعيدبنقتيبةأخبرنا)):النسائيقال:الثامنالطريق
قام:أرقمبنزيدقالهللاعبدأبيميمونعن،عوفعن،عديأبي

ثنىهللافحمد-وسلمعليههللاصلى-هللارسول يهوأ ألستم:قالثمعل
أولىألنتنشهدنحن،بلى:قالوانفسه؟منمؤمنبكلأولىأنيتعلمون

((عليبيدأخذ،موالهفهذاموالهكنتمنفإني:قال.نفسهمنمؤمنبكل
.

المعروفالبصريجميلةأبيبنعوف:رجالهمنألنيصحالإسناده
ما)):المباركبنهللاعبدقال.(سنة86عنهـ146ت)األعرابيبعوف
((شيعياوكانقدرياكانبدعتانفيهكانتحتىواحدةببدعةعوفرضي

لقدوهللا،عوفيقولون)):عوفحديثيقرأوهوبندارمحمدوقال.
ثبت،ثقةصالح،صدوق،:فيهوقيل((.شيطانارافضياقدرياعوفكان
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رجالهم،مناإلماميةالشيعةوذكره.الشيعةرجالمنقتيبةابنوعده.
.كتبهمفيمروياتهورووا

يرويضعيف،:فيهقيلالكندي،البصريهللاعبدأبوميمون:ومنهم
.بالقويليس،المناكير

هللاعبدبنيحيىبنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:التاسعالطريق
بنهللاعبيدحدثنا:قاالاألوديحكيمبنعثمانبنوأحمد،النيسابوري

يوب،بنهانئأخبرني:قالموسى حدثنا:قال،األياميطلحةعنأ
-هللارسولسمعمنالرحبةفيينشدوهوعلياسمعأنهسعدبنعميرة
بضعةفقام"موالهفعليموالهكنتمن:"يقول–وسلمعليههللاصلى
.((فشهدواعشر

)العبسيباذامبنموسىبنهللاعبيد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
ـ213ت يل،(ه يهق يط،صاحب:ف يثحـدثتخل أخـرجسوء،بأحاد

ئةأحاديث قة،ردي أحاديثروىُمتشيع،،الحديثحسن،صدوق،ث
الحديثُمضطربمتروك،.الناسمنكثيربذلكفضعفهالتشيعفيُمنكرة

يس، قويل حديثب فرط.ال حترقشيعي.التشيعفيُم شيعياكان،ُم
)):سفيانبنيعقوبوقال.عنهالتحديثعنحنبلبنأحمدنهىُمتحرقا،

وقال.((الحديثمنكروهوعليهأنكرلم،رافضي:قائلقالوإن،شيعي
للعجائب،وأروىمذهباوأسوأأغلى)):موسىبنهللاعبيد:الجوزجاني

وجعله.الثوريسفيانعنحديثهفيقبيحااضطرابامضطرباكان((.
.رجالهممنالشيعة

فيالمغنيكتابهفيالذهبيأورده،سعدبنعميرة:الثانيوالرواي
.الضعفاء

حدثنا:قالالمثنىبنمحمدأخبرنا:))النسائيقال:العاشرالطريق
:قالوهببنسعيدسمعت:قالإسحاقأبيعن،شعبةحدثنا:قالمحمد

عليههللاصلى–النبيأصحابمنستةأوخمسةقام،عليناشدهملما
موالهكنتمن"قال-وسلمعليههللاصلى-هللارسولأنفشهدوا-وسلم
.(("موالهفعلي

ـهمــنألنيصــحالإســناده ـرـبـنمحمــد:رجاـل ـدرجعـف الهــذليغـن
،الرواةأسماءيُخطئوكانوبالدة،غفلةفيه،ثقة:(هـ193ت)البصري

أكتبلمسنةعشرينشعبةلزمت:يقولغندًراسمعت:حنبلبنأحمدعنو
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أحسبه:أحمدقالعليه،عرضتهعنهكتبتإذاوكنتشيئًا،غيرهأحدعن
به،يُحتجوالحديثهيُكتبشعبةغيروفي((.هذايفعلكانبالدتهمن

.ضبطهجهةمنضعيفالرجلأنذلكمنواضح.سعيدبنيحيىضعفه

أنهمعالرجلأنوتبينحاله،تفصيلسبقالحجاجبنشعبة:والثاني
نهإالموثق لرواةأساميفيالخطأكثيركانأ يُدلسوكان.يُقلبها،وا

يبقىلكنعنعنقدهناوهو.منهميسمعلمأقوامعنحدث،فقدويُرسل
الرجالأساميفيالخطأكثيركانالرجلأنبحكمثابتغيرسماعه

ها، يةويُقلب سابقةوالروا هايُصّرحلمال قدبالسماع،في األمرفييكونف
.الغديرحديثمتنننقدعندماسنبينهكماومضطربمنكرومتنها.شيء

:(هـ126ت)السبيعيعبيدبنهللاعبدبنعمروإسحاقأبو:الثالث
قه قادأكثروث لكنمعي،بنويحي،حنبلبنكأحمد،الحديثأهلن

هللاعبدفيهفقال.واإلرسالالتدليسكثيروهو،فيهوطعنتكلمبعضهم
((األعمش،وإسحاقأبوالكوفةأهلحديثأفسدإنما)):المباركبن

.((أُعيمشكم،وإسحاقأبوالكوفةأهلأهلك)):مقسمبنمغيرة،وقال
جاءالذيهوبأنه(هجرية127ت)عاصمبنعثمانحصينأبوواتهمه
الحديثهذاسمعناما)):فقال،((موالهفعليموالهكنتمن))بحديث

وكان.((ناسذلكعلىفاتبعه...بهفنعقخراسانمنهذاجاءحتى
.الشيعةرجالمنقتيبةابن،وعدّهُمتشيعاأيضا

سهمظاهرومن نهوتالعبهوإرسالهتدلي قوامعنحدثأ سمعلمأ ي
،الحديثأهلأئمةذلكعليهفأنكر.منهمسماعهيثبتلممنهم،وآخرين

وقال.مالكبنسراقةمنيسمعلم:حنبلبنأحمدقال)):قولهمذلكفمن
منيسمعلم:حاتمأبوقال.قيسبنالحارث،والعلقمةيلقلم:المدينيبن
يصحوالالجوشن،ذيمنوال:زرعةأبووقال.رؤيةرآه،إنماعمربن
...منهسمعأعلموالعدي،بنحجررأىوقدسماع،والرؤيةأنسعنله

أبيبنعليرأى،وقدمنهسماعهيصحالسمرةبنجابرعنوروى
وحديثه...خديجبنرافعوجالسعمرو،بنهللاوعبدومعاوية،طالب،

لبراءعن نبيأنا وهماألنصارمنبناسمر-وسلمعليههللاصلى-ال
.البراءمنإسحاقأبويسمعهلم:المدينيابنقالالطريق،فيجالسون

بنوقال.جبيربنسعيدمنسماعاإسحاقألبيأعرفال:البخاريوقال
أربعةإالالهمدانييعنيالحارثمنيسمعلمإسحاقأباإنيقال:حاتمأبي
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منوالحرفاعلقمةمنإسحاقأبويسمعلم:أيضاالبرديجيوقالأحاديث
كانالرجلأنعلىدامغةأدلةالشواهدفهذه....((رباحأبيبنعطاء
مبدأمنانطالقاوترصدإصرارسابقعنمغالطامتالعباُمرسالمدلسا
يصحالوبقوة،صاحبهاتدينتصرفاتوهي.بهيُؤمنكانالذيالتقية
الألنه.خارجهامنبشواهدمنهاالتأكدبعدإالمروياتهفيالثقةبعدها
ماإال،ذلكيفعلتجعلهوعقالشرعاومقبولصحيحمبررأييُوجد

إنكارو.نفسهفيمذهبيةلغاياتذلكيفعلكانالرجلأنمنذكرناه،
المحرفالراويهذايُدللفلماذا.قالهفيماكذبوهأنهميعنيعليههؤالء

.المتالعب؟؟الغشاش

المنتمينالكوفةشيعةرؤوسمنالجوزجانيإسحاقأبوجعلهوقد
الناسيَحمدالالكوفةأهلمنقومكان)):قالعندماالحديثأهلإلى

،هللاعبدبنعمروإسحاقأبيمثلالكوفةمحدثيرؤوسهممذاهبهم
...أقرانهممنوغيرهمالياميالحارثبنوزبيد،واألعمش،ومنصور

العلمأهلعندعنهمينتشرولميعرفونالقومعنفروىإسحاقأبوفأما
عنمذهبهميقويمماهؤالءروىفما...عنهمإسحاقأبوحكىماإال

بهـميغـترأنينبغـيفــالالمعـروفينالثقــاتوغـيرالمغمـوزينمشــايخهم
فةلمذهبهالصائنبدينهالضنين بالباطلعندهالمبينالحقيختلطأنخي
الحقمنكثيراإنبل((.هذامنأصدقهوقواللهؤالءأجدفالالملتبس

فيهؤالءرواياتجعلتنا،والناسمنكثيرعنوخفيبالباطلاختلطقد
الذيتحققوقد.رواياتهموأباطيلالشرعحقائقبينكبيروحرجتناقض

بيعلىينطبقجداوخطيرهامهذاوكالمه،الجوزجانيمنهحذر أ
هؤالءمذاهبيحمدوالموالناس.وأمثالهماواألعمش،السبيعيإسحاق
.تشيعهمبسبب

عندعليهوالثناءتوثيقهعلىمجمعغيرالسبيعيأنذلكمنواضح
الكوفةمحدثيشيعةمنوأمثالهالسبيعيانفردولماذا.السنةأهلعلماء

ذلكيعنيماذاو،!؟بهالهمأينومن،!؟غيرهمعندتوجدلمبمروايات
معيتفقالحديثو،ذكرناهكماالرجلأنوبما.!؟أرسلوهالماذاو،!؟

وعدالة،ضبطاضعيفالسبيعيألنجهته،منيصحالفاإلسناد،مذهبه
.يثبتلمتوثيقهأنتقديراقلوعلى
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:قال،المثنىبنمحمدخبرنا)):النسائيقال:عشرالحاديالطريق
حدثنا:قال،سليمانعنعوانةأبوحدثنا:قال،حمادبنيحيىحدثنا
رسولرجعلماقالأرقمبنزيدعنالطفيلأبيعن،ثابتأبيبنحبيب

بدوحاتأمرخمغديرونزلالوداعحجةعن-وسلمعليههللاصلى-هللا
أكبرأحدهماالثقلينفيكمتركتقدإنيفأجبتدعيتقدكأنيقالثمفقمن

فإنهمافيهماتخلفونيكيففانظروابيتيأهلوعترتيهللاكتاباآلخرمن
مؤمنكلوليوأنامواليهللاإنقالثمالحوضعلييرداحتىيتفرقالن
منوعادواالهمنوالاللهموليهفهذاوليهكنتمنفقالعليبيدأخذثم

كانماقال-وسلمعليههللاصلى-هللارسولمنسمعتهلزيدفقلتعاداه
بنفسالطبرانيأيضاورواه((.بأذنهوسمعبعينهرآهإالرجلالدوحاتفي

.والمتناإلسناد
وحبيباألعمش،وسليمان،عوانةأبو:رجالهمنألن،يصحالإسناده

بيبن بتا بو،ثا يلوا حوالهمتفصيلسبق.عامرالطف ينأ هموتب ان
األعمشوأما.األولإالإماميةشيعةمحمودة،وهمغيروسيرتهمضعفاء،
..اآلتيالطريقفيحالهفسنفصل

قال،حريثبنالحسينأخبرنا)):النسائيقال:عشرالثانيالطريق
بنسعيدعنإسحاقأبيعن،األعمشعنموسىبنالفضلحدثنا:

هللاصلى-هللارسولسمعمنباهللأنشدالرحبةفيعليقال:قالوهب
كنتومنالمؤمنينوليوأناولييهللاإنيقولخمغديريوم-وسلمعليه
قالنصرهمنوانصرعاداهمنوعادواالهمنوالاللهموليهفهذاوليه
.((ستةجنبيإلىقامسعيدفقال

فيحالهفصلناالسبيعيإسحاقأبو:رجالهمنألن،يصحالإسناده
.باألخبارومتالعبمدلسإماميوشيعيضعيفأنهوتبينالسابقالطريق

:(هـ148-61)الكوفيمهرانبنسليماناألعمشسليمان::ومنهم
ُمدلستشيع،فيهكثير،اضطرابحديثهفي،حافظ،ثبت،ثقة:فيهقيل

الثقاتعندلسوقدمنهم،يسمعهالمجداكثيرةأحاديثأناسعنروى
أحاديثفيالوهمكثيروكان.والمغمورينالمشهورين،وعنوالضعفاء
أهلحديثأفسدإنما)):المباركابنوقال.عليهمدلسالذينالضعفاء

يُباليالكانألنهاألعمش،مراسيلأحمدكره.إسحاقوأبواألعمشالكوفة
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ُمتعمدعملهذاوفعله.الثقةوبينبينهالذيالضعيفويُسقطيُحدث،عمن
!!.والتغليطواالفتراءالتحريفأنواعمن،وهو

وأعمشكمإسحاقأبوالكوفةأهلأهلك:يقولمغيرةسمعت:جريروقال
الشيعةرجالمنقتيبةابنجعلهو((.جاءعمنالروايةعنىكأنههذا

ينمنالجوزجاني،وعده لذينالكوفةشيعةمحدثيب ناسيحمدلما ال
رجالبينمنالشهرستانيوعده.ألسنتهملصدقحملوهملكنهم،مذاهبهم
وهللاوكان)):األعمشسليمانعنزريعبنيزيدوقال.أيضاالشيعة
.((أبداحديثاعنهرويتماعنهحدثشعبةأنلوالوهللا،سبئيا خربيا
أنهوالصحيح،األعمشضدمنهدامغةشهادةوجدا،خطيركالموهذا
يةرفضيجب حالألناوغيره،شعبةعنهروىوإنحتىعنهالروا

.وعدالةضبطايالضعفعليهيشهدالرحل
قول،والتقيةللتحريفوممارستةبالرواياتتالعبهمظاهرومن يحيىَ

):َسِعيدبن بُت) هدعنأحاديثاألعمشعنكت هامجا لمملزقةكل
:والتوبةباالعترافالتظاهروالتقيةللدسممارستهمظاهرومن((.يسمعها

قَال بدَ ميربنهللاَع قولاألعمشسمعت:ن علىبأحاديثحدثت:ي
((.منهالشيءعدتال،دينااتخذوهاقوماأنفبلغني،التعجب

إصــراروســابقتعمــدعــنويُحــرفويُضــلليفــتريالرجــل:وأقــول
لمفلماذا،!!والتوبةاالعترافيُظهرأمرهينكشفعندماثم،وترصد

ولماذا؟؟،البدايةفيعنهاسكتولماذا؟؟،للتعجببأنهاالبدايةمنذيذكر
أنعليهيجبكانفقد.!!؟؟للتفكهعندهالحديثأصبحفهلأصال،يرويها

عنالسكوتثمالضعيفةاألحاديثروايةيصحالألنه،للناسذلكيذكر
ثم،فيهظنهمبحسنديناالناسفاتخذهاأحاديث،بأنهاقالالذيفهو.حالها

تدليس،ووتخليطتالعبفهذا!!!.أمرهانكشفبعدماالمسؤوليةيُحملهم
!!.التقيةممارسةمظاهرمنومظهرالناس،علىُمتعمدوافتراء

نه،األعمشصدقعدممظاهرومن العمديباإلسقاطيكتفلمأ
إلىاألمربهبلغوإنما،بالعنعنةمنهميسمعلمعمنوالتحديثللضعفاء،
بنمالكعنحدثقدفهوذلكمثال.منهميسمعلمعمنبالسماعالتحديث

لهأوردفقد،بالسماعأيضاعنهحدثلكنه.منهيسمعولمبالعنعنةأنس
يةالبغداديالخطيب بنمحمدبنجعفرحدثنااآلبارقال)):تقولروا
بوحدثناالتغلبيعمران أنسا سمعتقالاألعمشعنالحمانييحيىأ

حمزةأبايالهفقيل"قيالوأصوبوطئاأشدهيالليلناشئةإن":يقول
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قوم" يال؟وأ قالق قومف فردوقد.((واحدوأصوبا البغداديالخطيبأ
بنأنسمنسماعهأنعلىدلتأخباراوذكر،لألعمشمطولةترجمة

تعمدقداألعمشيكونعنهذلكصحفإذا.فقطرآهوإنما،يثبتلممالك
!!.التضليلووالتحريفالكذب

القراءاتروواالذينالرواةمنأنهللتقيةوممارستهتالعبهمظاهرومن
أحدوأنهجهة،منبهايقرؤونالمسلمونكانالتيالمتواترةالصحيحة

وضعيفاثقةكانكمافالرجل.أخرىجهةمنالشاذةالقراءاتقراءأئمة
كانولماذا؟هذايعنىفماذا..القراءاتفيوضعيفاثقةكانالحديث،في

فيهيُوثقحالههذارجلوهل.؟؟القراءاتبتلكلهأينومن.؟كذلك
!!.؟؟ديناأقوالهوتُتخذعليهويُعتمد

شيعةعندوهو مامهمأصحابمنال فرإ قاتمنوالصادق،جع ث
عن)):منها،اإلماميةكتبهمفيأئمتهمعنومروياته.اإلماميةمحدثي
أنيجوزهل:السالمعليهمامحمدبنلجعفرقلت:قالمهران،بنسليمان

مهران،بنسليمانعن))ومنها((....؟مكانفيعزوجلهللاإن:نقول
باسألت:قال واألرض):وجلعزهللاقولعنالسالمعليههللاعبدأ

،عنمعاويةأبوحدثنا))ومنها.((:...فقال(القيمةيومقبضتهجميعا
:قالالسالمعليهمامحمدبنجعفرهللاعبدأبيعنمهران،بنسليمان

أعلميكونوأنوالنصوص،العصمة،:االمامصفاتمنخصالعشر
الظاهرة،الوصيةصاحبيكونوأنهللا،بكتابوأعلمهمهللوأتقاهمالناس

فيء،لهيكونوالقلبه،يناموالعينهوتناموالدليل،المعجزلهيكونو
عنمعاوية،أبوحدثنا))ومنها((.يديهبينمنيرىكماخلفهمنويرى

أبيهعنعلي،بنمحمدأبيهعنمحمد،بنجعفرعنمهران،بنسليمان
طالبأبيبنعليأبيهعنعلي،بنالحسينأبيهعنالحسين،بنعلي

ما:قالالسالمعليهم لهعليههللاصلى-هللارسولحضرتل الوفاة-وآ
أهليعلىوخليفتيوصييأنتعلييا:ليقالعليهدخلتفلمادعاني
عدوي،وعدوكهللا،وليوولييولييوليكموتي،وبعدحياتيفيوأمتي،
حياتيفيلرسالتيكالمنكربعديلواليتكالمنكرعليياهللا،عدووعدوي

يفتحبابكلالعلم،منبابألفإليفأسرأدنانيثممنك،وأنامنيالنك
.((آدمألفوألفعالمألفألفوجلعزهللاخلق.بابألف

إسقاطيتعمدونالذينالرواةمنكاناألعمشأنإلىأيضاهناوأُشير
وُمفتٍرُمضللفهوهذايفعلومن،الثقةوبينبينهالذيالضعيفالراوي

،العنعنةاستخدامينفعهوال.والمسلمينورسولههللاعلىاالفتراءيتعمد



51

فيلكنهاعدمه،منالسماعيحتملقولهوتجعلفقطالسامعتضللفهي
الاالحتمالذلكفإنثمومنكذب،بأنهايعلموهو،ُمتعمدكذبالحقيقة

.الكذبتعمدبأنهصاحبهعنينفيوالكذب،بأنهاأمرهاحقيقةعنهاينفي
بالسماعيُصّرحعندمافإنهكاألعمش،ذلكيفعلالذيالُمدلسفإنوعليه

حتىمنهيُقبلالالسماعهذافإن،-الناسعندموثقاأوضعيفاكانسواء-
وال،يرويهخبركلفيأمرهمنالتأكديجبوإنماعندهم،ثقةكانوإن
يُمارسقدألنه.بالسماعصّرحألنهوالالناس،عندثقةأنهلمجردمنهيُقبل
التدليس،فيبالكذبلنفسهسمحفكما.التدليسفيمارسهماالسماعفي
لمماعنهمفيرويالثقات،منبالسماعيُصرحعندمايُمارسهقدأيضافهو

فيألنه.عبادةالتقيةعندهإماميشيعياألعمشوانخاصةمنهم،يسمعه
والناسمنهسمعأنهفبما.أمرهينكشفأنمنأماناأكثريكونالحالةهذه

ألنمنه،يسمعلممابالسماععنهيرويأنمنعندهمانعفالذلك،يعلمون
فيأيضايكذبقدفهوبالعنعنة،التدليسفيكذبفكما.الكذابهوالكذاب

قالأنيصحوال.بالسماعالتحديث نه:يُ يكنولمالتدليس،فيكذاباكانإ
!!!.بالسماعالتحديثفيكذابا

عندثقةاألعمشيكونأنيُمكنالأنهالرجلهذافيقولناوخالصة
التقيةيُمارسكانأنهإذاإال،علمائهمكبارومنوالشيعة،السنة:الفريقين

أخفىوبها.وتدليساتوتغليطات،وتالعباتتحريفاتمنعنهايترتبوما
،والمهاماألدوارمتعددكانفالرجل.السنةأهلعلماءمنكثيرعنحاله
رواةمنكانفقد.والتاريخوالقراءاتالحديثمرواياتمنكثيرابهاأفسد

جهةمنالشاذةالقراءاترواةأئمةمنو،جهةمنالصحيحةالقراءات
رواةكبارومنناحية،منالصحيحةاألحاديثرواةكبارمنوهو.أخرى

يث بةالضعيفةاألحاد سديومنوالمكذو يثمف فةأحاد ناحيةمنالكو
عالقتــهفــيللتقيــةوممارســتهاإلمــاميلتشــيعهنتيجــةكلــهوهــذا.أخــرى

.بالمحدثين
عنذلكمارسأنهعلىدامغدليلفهو،حالهذلكيكونمنأنشكوال
يُخطئقديُخطئالذيألن.نفسهفيلغاياتوترصدإصراروسابقتعمد
هذالكن.منهمالمغمورينخاصةالرواةبعضوعنالرواياتبعضفي

مالك،بنكأنسالصحابةبعضمنوالمشهوريناألعيانعلىدلسالرجل
عنفعلالذيفعلأنهيعنيمما.مثالالبصريكالحسنالتابعينوكبار

.نفسهفيغاياتلتحقيقُمسبقوتخطيطتعمد
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عدالةالمطلوبالمستوىفييكنلم-األعمش-الرجلهذافإنوعليه
،فإنعنعنقدالروايةهذهفيوهو،حالههوذلكأنوبما.ضبطاوال

بلالرواياته قامتألنه،بهيُصرحلمأمبالسماعصّرحسواءمنهتُق
لمتوثيقهأنتقديراقلوعلىوعدالة،ضبطاضعفهعلىالدامغةاألدلة
.طريقهمنتُقبلال،فمروياتهيثبت

عليبنمحمدبنعليأخبرنا)):النسائيقال:عشرالثالثالطريق
عنإسحاقأبوحدثنا:قال،إسرائيلحدثنا:قال،خلفحدثنا:قال،

هللاصلى-محمدأصحابينشدبالرحبةعلياشهدتقالمرذيعمرو
غديريوميقول-وسلمعليههللاصلى-هللارسولسمعأيكم-وسلمعليه
-وسلمعليههللاصلى-هللارسولسمعواأنهمفشهدواأناسفقامقالماخم

عاداهمنوعادواالهمنوالاللهمموالهعليافإنموالهكنتمنيقول
.((نصرهمنوانصرأبغضهمنوابغضأحبهمنوأحب

يان:رجالـهمنألن،يصحالإسـناده سرائيلالكوف سبيعي،إ بوال وأ
سحاق سبيعي،ا ينحاليهماعرضسبقال شيعيان،ضعيفانانهماوتب
.إماميان

لدارميقال:عشرالرابعالطريق أبوثناعونبنجعفرحدثنا)):ا
عليههللاصلىهللارسولقام:قالأرقمبنزيدعنحيانبنيزيدعنحيان

بشراناإنماالناسأيهاياقالثمعليهوأثنىهللافحمدخطيبايوماسلمو
هللاكتابأولهماالثقلينفيكمتاركوأنيفأجيبهربيرسوليأتينيانيوشك

ثمفيهورغبعليهفحثبهوخذواهللابكتابفتمسكواوالنورالهدىفيه
((.مراتثالثبيتيأهلفيهللاأذكركمبيتيوأهلقال

حيان،أبو:رجالهمنألن،يثبتلمأنهتقديراقلوعلىيصح،الإسناده
بنلمسلماآلتيينالطريقينفيحاليهماوسنفصلحيان،بنيزيدوعمه

:هماالحجاج،
)):األولطريقهفيالحجاجبنمسلمقال:عشرالخامسالطريق

سعيدعن-إبراهيمابنيعنى-حسانحدثناالريانبنبكاربنمحمدحدثنا
عليهدخلناقالأرقمبنزيدعنحيانبنيزيدعن-مسروقابنوهو-

نا قدلهفقل قد.خيرارأيتل -وسلمعليههللاصلى-هللارسولصاحبتل
أال»قالأنهغيرحيانأبىحديثبنحوالحديثوساق.خلفهوصليت

كاناتبعهمنهللاحبلهووجلعزهللاكتابأحدهماثقلينفيكمتاركوإنى
نساؤهبيتهأهلمنفقلناوفيه.«ضاللةعلىكانتركهومنالهدىعلى
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لدهرمنالعصرالرجلمعتكونالمرأةإنهللاوايمال:قال يطلقهاثما
بعدهالصدقةحرمواالذينوعصبتهأصلهبيتهأهلوقومهاأبيهاإلىفترجع

.))

ثاني:عشرالسادسالطريق حدثني)):قالمسلم،طريقيمنال
حدثنا:زهيرقالعليةابنعن،جميعامخلدبنوشجاع،حرببنزهير

براهيمبنإسماعيل بو،حدثنيإ :قالحيانبنيزيدحدثني،حيانأ
جلسنافلماأرقمبنزيدإلىمسلمبنوعمر،سبرةبنوحصينأناانطلقت

هللاصلى-هللارسولرأيتكثيراخيرازيديالقيتلقد:حصينلهقالإليه
يالقيتلقد،خلفهصليتو،معهوغزوتحديثهوسمعت،-وسلمعليه
عليههللاصلى-هللارسولمنسمعتمازيدياحدثناكثيراخيرازيد

بعضونسيتعهدي،وقدمسنيكبرتلقدوهللاأخيابنيا:قال.-وسلم
،وفاقبلواحدثتكمفما-وسلمعليههللاصلى-هللارسولمنأعيكنتالذي

فينايوما-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقام:قالثم.تكلفونيهفالالما
با ًيدعىبماءخطي ووعظ،عليهوأثنىهللافحمدوالمدينةمكةبينخمأ
رسوليأتيأنيوشكبشرأنافإنماالناسأيهاأالبعدأما»:قالثموذّكر
فخذواوالنورالهدىفيههللاكتابأولهما:ثقلينفيكمتاركوأنافأجيبربى

وأهل»قالثمفيهورغبهللاكتابعلىفحث.«بهواستمسكواهللابكتاب
فيهللاأذكركمبيتي،أهلفيهللاأذكركم،بيتيأهلفيهللاأذكركم،بيتي
بيتهأهلمننساؤهأليسزيديابيتهأهلومنحصينلهفقال.«بيتيأهل
همومنقال.بعدهالصدقةحرممنبيتهأهلولكنبيتهأهلمننساؤهقال
حرمهؤالءكل:قال.عباسوآلجعفروآلعقيلوآلعلىآلهمقال

من،والنورالهدىفيههللاكتاب»جريرحديثفيوزاد.نعمقالالصدقة
((..«ضلأخطأهومنالهدىعلىكانبهوأخذبهاستمسك

حيانأبو:رجالهامنألنتصح،الالثالثةالطرقتلكأسانيد:أقول
:هـ145سنةتوفي،الكوفيالتيميحيانبنسعيدبنيحيى:التيمي
أرسلقدفهورباح،أبيبنعطاءمنيسمعلمحاتمأبوقال،ثقةصالح،

مسلمعندوالثانيالدارميطريقفيوهو.منهيسمعولمعنهفروى،عنه
انهاوبينهما،الذيالروايأسقطقدفيكونحيانبنيزيدعمهعنعنعنقد

التفريقكانزمنفيعاشوقد.بالسماعيُصّرحلمألنهالخبر،ُمختلقهو
.بهومعموالمطلوباوالسماعالعنعنةبينفيه
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عن)):رواهوإنماأبوحيان،يردفلممسلمعنداألولالطريقفيوأما
وسعيد((.أرقمبنزيدعنحيانبنيزيدعن-مسروقابنوهو-سعيد

يزيدمنفسماعه،هناعنعنلكنهثقة،هوالثوري،سفيانوالدمسروقبن
أبويكونأنإمابينهما،الذيالراويأسقطأنهوالراجحيثبت،لمحيانبن

.آخرشخصأو،حيان
بقوةُويرجحهابلحولهالشكوكويقويحيانأبيضعفيزيدومما

الحرالشيعيالكاتبأنالسنيينمعتعاملهفيالتقيةيُمارسكانشيعيبأنه
ابنعننقالداودوابنالعالمةقالهثقة،)):قاللهترجمعندماالعاملي

الشيعةعندثقةفهو.األمينيأحمدالشيعيالكاتبأيضاووثقه((.عقدة
حيانأباأنعلىجداهاممؤشروهذا.واألمينيالعامليحسباإلمامية

السنيين،توثيقالشيعةعادةمنليسوإال،التقيةيُمارسإمامياشيعياكان
وممابل.سابقابيناهكمايُكفرونهموهمالعامة،باسميذكرونهمماوعادة
كعادةزاهدكوفيانهإلىباإلضافة-للتقيةوممارستهتشيعهعلىيشهد
أخذأنه-الحديثأهلبينتشيعهمونشروابذلكتظاهرواالذينالكوفةشيعة
وقد.عنهروايتهيُعظموكاناألعمشسليمانالشيعيعنالقرآنقراءة
بأهلعالقتهفيالتقيةيمارسكانإماميشيعياألعمشأنبيناأنسبق

فيفعلهاألمرونفس.والموضوعوالضعيفالصحيحيرويفكانالحديث،
قراءات، قراءاتيرويفكانال شاذةالصحيحةال أئمةمنوهومعا،وال
أنوالظاهر،ضعيفأنهالتيميحيانأبيحالوخالصة.الشاذةالقراءات

والمنه،تُقبلالفالروايةوعليهيثبتلمتوثيقهأنتقديرأقلوعلىشيعي،
.جهتهمنتصح

قةمن)الكوفيالتيميحيانبنيزيد:ومنهم :الرابعةالطب قه( وث
والجرحافيهيذكراولمحاتمأبيوابنالبخاريلهترجموقد.فقطالنسائي
وهوتعديالوالجرحافيهكالماحنبلبنألحمدأجدلمأنيكما.تعديال
قويشاهدوهذا.لذكروهحالهيعرفونكانوافلو.النسائيمنزمنياأسبق
بنليزيدبتوثيقهوانفرادهالنسائيوتأخر.جهالةفيهالراويهذاأنعلى
.سيأتيكماحولهتحومالتيوالشبهاتالجهالة،تلكبسببيكفيالحيان

ويتعمدالتقيةيُمارسكانوانهبثقة،وليسضعيفأنهعلىيشهدومما
ية قوهرجالهممنجعلوهالشيعةأنالضعيفروا يةوأن.ووث نهالروا بي
مما.بالسماعيُصّرحولمعنعنقدمنقطعة،فهوارقمبنزيدالصحابيوبين
أنذلكيؤيدومما.الروايةاختلقانهأوبينهماالذيالرواياسقطأنهيعني

ورجالهاالرابعةالطبقةمنحيانبنزيدألن.يثبتلمزيدمنسماعه
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66سنةماتأرقمبنزيدالصحابيانوبما.هـ70–52:بينماولدوا
ماحيان،بنيزيدميالدسنةتُعرفوال،هـ68أو، لدفرب عدو وفاةب

يسمحالهذاوسنه،60سنةولداومنه،يسمعانيستحيلوهناالصحابي،
كلفيلكن.منهيسمعانفيُمكن،هـ55ولدانهاو.منهبالسماعله

يتفقوهذا.منهيسمعلمانهالراجحبل،يثبتلممنهسماعهأنالحاالت
.ضعيفةفهيمنقطعة،بينهماالروايةأنيعنيمما.للروايةعنعنتهمع

الثاني،طريقهفيموصولةالروايةنفسروىمسلماإنبل:يُقالوربما
أبوحثني...)):فقالأرقم،بنزيدمنبالسماعحيانبنيزيدصّرحوفيه
وعمر،سبرةبنوحصينأناانطلقت:قالحيانبنيزيدحدثني،حيان

.((.:.حصينلهقالإليهجلسنافلماأرقمبنزيدإلىمسلمبن
لمحيانبنويزيدحيان،أبيمنكالألنبذلكاالستشهاديصحال:أقول

كــانكوفيــانشــيعيانأنهمــاوالــراجحضــعيفان،فهمــا،توثيقهمــا،يثبــت
،سيانفاألمركذلك،انهماوبما.الحديثبأهلعالقتهمافيالتقيةيُمارسان

الروايكانإذابالسماعللتصريحقيمةوال،والسماعالعنعةبينفرقفال
بيتصريحإنبل.ضعيفا شاهدهوبالسماعحيانبنويزيدحيانأ
.بالسماعيُصرحانومرةيُعنعنان،فمرة.التقيةيُمارسانكاناأنهماعليهما

فلماذا،الطريقينفيبالسماعلصّرحمنهسمعقدحيانبنيزيدكانفلو
.اثنين؟؟فيوعنعنواحدفيصّرح

أنههوأرقمبنزيدمنيثبتلمحيانبنيزيدسماعأنيشهدومما
لماو،ارقمبنزيدوفاةبعدولدانهإماحيانبنيزيدأنأعالهذكرنا
يثبتلممنهفسماعه.صغيرهومنهسمعربماأوسنه،لصغرمنهيسمع

.يصحوال،يثبتلمبالسماعتصريحهأنعلىيدلمماالحاالت،كلفي
أرقمبنزيدإلىذهببأنهقالحيانبنيزيدأنأيضاذلكعلىوالشاهد

مماعمر،منوسمعالنبيأدركهذاوحصين.وآخرسبرةبنحصينمع
يزيدوأن،كبيراكانهـ68أو66سنةأرقمبنزيدماتعندماأنهيعني

-8بينماعمرمنلهأوصغيراطفالكاناوأصال،يولدلمكانحيانابن
يزيدخبرأنويعنييثبتلممعهفذهابهيثبتلمهذاأنوبما.سنة13

االحتجاجأصاليصحواليثبت،ولمفيهمشكوكالصحابيإلىمعهوذهابه
طقألن،بـه مالدخـلإذا:يقـولالمن إذاوحـتى.االسـتداللسـقطاالحت

واليعقلوالصغيرايزالمافهوسنة،13كانعمرهأنجدالافترضنا
إلىجدهبمثابةهوالذيالكبيرحصينمعالصغيرهذايذهبأنيصح
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ماوهواالهتمامذلكلهكانحيانبنيزيدأنيُعقلوهل.زيدالصحابي
يذهب،صغيرايزال سألجدهبعمررجلمعف لكلي سؤالذ .!!؟؟ال

بنزيدإلىالكوفيسبرةبنحصينإلىالذهابحادثةأنعلىوالشاهد
أنتذكرلموالتعديلالجرحوعلموالطبقاتالتواريخكتبأنتثبتلمأرقم

روىأنهذكرتلكنهاأرقم،بنزيدالصحابيعنروىوالسمعحصينا
وأنهخاصةلذكرتهعنهروىأومنهسمعكانفلو.الخطاببنعمرعن

.جداوخطيراهاماأمراعنهروى
كانأنهحيانبنيزيدزعمالذيمسلم،بنعمرعنيقالاألمرونفس

فيذكرالهأجدلمالرجلفهذا.أرقمبنزيدإلىذهبعندماأيضامعه
أرقمبنلزيدمعاصراكانانهعلىوالتواريخوالتعديلالجرحعلمكتب
وقد.حيانبنيزيدوزمنزمانهفيموجوداكانوال،عنهروىأنهوال

عمربينهممنيذكرفلم،أرقمبنزيدعنروواالذينالمزيالحافظأورد
بنفسرجالهممنلطائفةترجمواالشيعةلكن.مسلمبنعمرووالمسلمبن

الانهإماالراويذلكانيعنيوهذا.حيانبنيزيدعاصربعضهماالسم
.الحكايةاختلقااللذانوهماحيان،بنكيزيدإمامي،شيعيانهأوله،وجود

نهوتشيعهحيانبنيزيدضعفعلىيشهدومما يةفيا مسلمروا
الثانيةفيلكنه.بيتهأهلمنالنبينساءوجعلالبيت،أهلذكراألولى
يةفيتدخل ياتدليسياشيعياتوجيهاووجههاالروا ياتالعب حسبتحريف

تكونالمرأةإنهللاوأيمال:":بقولهاألخرىالروايةقررتهماهواه،ونفى
بيتهأهلوقومها،أبيهاإلىفترجعيطلقهاثمالدهرمنالعصرالرجلمع

صريحتناقضأمامفنحن((.بعدهالصدقةحرمواالذينوعصبتهأصله
بلغفقدقطعا،باطلهذاوزعمه.والتحريفالتالعبعلىوشاهدصارخ،

فيوخالفاألولى،الروايةفيقالهمانفىأناإلماميلتشيعهتعصبهبه
ية تاريخواللغةالشرعقررهماالثان نبيزوجاتبأنوال يه-ال الصالةعل

والسنةالقرآنبدليلهذاكتابنافيبينافقد.بيتهوآلبيتهأهلمن-والسالم
بيتهوأهلالكبيرة،عائلتههموآلهوأوالده،الرجلزوجةهمالبيتأهلأن
البيتآلمنهموأوالدهوالعباسوأوالدهفعليوعليه.أيضابيتهآلمن

المحرفالشيعيالراويهذازعمهماعكسوهداالبيتأهلمنوليسوا
علىوليسالزواجعلىيقومالبيتأهلومفهوم.والتاريخواللغةللشرع

فإنعدمه،منللطالقهنادخلفال.بينهماالخلطيصحفالوعليهالنسب،
تعليلهأنكما.آلهمنهمالكلفسيبقيوأهله،البيتهذاوتفككطالقحدث
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مافيهوادخلالنبي،زوجاتمنهفأخرجالبيت،أهللمعنىتحريفهو
يس نهكما.منهل لهأنتناسىأ نبيزوجاتعلىيصدقالتعلي يه-ال عل

بقولهعليهنيزيدأنوالطالقهنعليهحرمتعالىهللاألن-والسالمالصالة
أَْعَجبََكَولَْوأَْزَواجٍِمْنبِِهنَّمتَبَدَّمَلأَنَواَلبَْعدُِمنالنَِّساءلََكيَِحلُّراَل)):تعالى

َُوَكاَنيَِمينَُكَملََكْتَماإِالَّمُحْسنُُهنَّم ًَشْيٍءُكّلَِعلَىَّم قِيبــا :األحــزاب)رَّم
52.))

األولىالطريقفيأنهوتشيعهتحريفهويكشفأيضازعمهيبطلومما
ثم.الثانيالطريقفيمنهأخرجهنثمبيته،أهلمنالرسولزوجاتجعل
البيتآليكونأنيُمكنفال.قطعاباطلوهذابيته،أهلفيالنبيآلأدخل

هلمن يتأ فيومما.الب نهأيضازعمهين عنصحيحةأخباررويتأ
أهلهمنفهيمحمد،آلمنبأنهانفسهاوصفتعنهاهللارضي-عائشة

منوسلمعليههللاصلىمحمدآلشبعما)):قولهاذلكمن.أيضاوآله
((.باهلللحقحتىأيامثالثةمأدومبرخبز

أقلوعلىبثقة،وليسضعيف،حيانبنيزيدعنقلناهماوخالصة
الطرقتلكفإنوعليه.إماميشيعيأنهوالراجحيثبت،لمتوثيقهأنتقدير

.جهتهمنتصحلمالثالث
:قال،العالءبنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:عشرالسابعالطريق

،بريدةبنعنعبيدةبنسعدعناألعمشحدثنا:قال،معاويةأبوحدثنا
واستعملسريةفي-وسلمعليههللاصلى-هللارسولبعثناقالأبيهعن

وإماأناشكوتهفإماصاحبكمصحبةرأيتمكيفسألنارجعنافلماعلياعلينا
بارجالوكنترأسيفرفعتغيريشكاه قدهللارسولبوجهفإذامكبا
((.وليهفعليوليهكنتمنفقالأحمر

األسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:رجالهمنألنيصحالإسناده
قيل(هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضيالمروزيسهلأبو
عنحدثصدوق،ثقة،الحديث،ضعيفمناكير،لهالحديث،جائز:فيه

سماعهفيأحمدتوقفوعائشة،كعمر،منهميسمعولمالصحابةبعض
أبيه،منسماعهنفىالحربيإبراهيملكنيُثبته،ولمينفهلمبريدةأبيهمن
منسماعهيثبت،ولمضعيففالرجل.ُمنكرةأحاديثأبيهعنروىوقد
.يسمعلمعمنحدثفالرجل،أبيه

بو:ومنهم قريالضريرخازمبنمحمدمعاويةأ الكوفيالتيميالمن
غيرعنالحديثمضطربهو:حنبلبنأحمدقال(:هـ113-195)

عمربنهللاعبدعنله:معينبنيحيىوقال.جيداحفظايحفظالاألعمش
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معاويةأبيحديثكيف:حنبلبنألحمدقلت:داودأبوقال.مناكيرأحاديث
إلىمنهاأحاديثيرفعمضطربةأحاديثفيهاقالعروة؟،بنهشامعن

نبي فيثقةحازمبنمحمد:النسائيوقال-..وسلمعليههللاصلى-ال
حازمبنمحمدكانهل:داودأباسألت:الحسنبنمحمدوقال.األعمش

نعم:فقالالمسألةهذهعنمعينبنيحيىسألت:قالالثقات؟،الحفاظمن
.أيضايُدلسكانو((.المعدودينمنهو

اإلمامية،كتبهمفياألعمشعنمروياتهورجالهم،منالشيعةوعده
فالرجل.األعمشمهرانبنسليمانعننتكلمعندمامنهاطرفاسنذكر
قدهنا،وهومناكيرروىأنهكما،،ومضطربضبطهجهةمنضعيف
واما.جهتهمنيصحالفاإلسنادبمرفوعة،ليستأحاديثرفعوقدعنعن،
فياألساسيالسببألنصحيح،غيرفهذااألعمشعنثقةبأنهالقول
روايةهيفروايتهإمامي،شيعيمثلهواألعمشاإلمامي،تشيعههوضعفه

ولممذبهما،مهيتفقحديثارواياقدوأنهماخاصة.ضعيفعنضعيف
.متناوالاسنادايصح

وعدالة،ضبطاضعيفأنهوتبينحالهتفصيلسبق،األعمشوآخرهم
.ويُرسليدلسإمامي،شيعيوانه

حدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:عشرالثامنالطريق
مرانه:أبيهعنبريدةبنعنعبيدةبنسعدعناألعمشثناوكيعثناأبي

نفسيفيكانقدانهفقالعليهمفوقفعلىمنيتناولونوهممجلسعلى
عليههللاصلىهللارسولفبعثنيكذلكالوليدبنخالدوكانشيءعليعلى

الخمسمنجاريةعليفأخذقالسبياوأصبناعلىعليهاسريةفيسلمو
عليههللاصلىالنبيعلىقدمنافلماقالدونكالوليدبنخالدفقاللنفسه
ياانقلتثمكانبماأحدثهجعلتوسلم قالالخمسمنجاريةأخذعل
وعليههللاصلىهللارسولوجهفإذارأسيفرفعتقالمكبابارجالوكنت

.((.وليهفعلىوليهكنتمنفقالتغيرقدسلم
الطريقفيبيناهكمابريدةبنهللاوعبداألعمشبسببيصحالإسناده

الرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع:وهوأيضا،وكيعوبسبب.السابق
جعلهوعليه،وأثنواالمحدثين،أكثروثقه،(سنة70عن(هـ128-196)

((قليلتشيعفيهكانوكيع:المدينىابنوقال.الشيعةرجالمنقتيبةابن
أسماءفيُخفييُدلسوكيعوكان.رجالهممنعدوهأيضاهموالشيعة.
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بسببضعيففهو.أيضاالخطأكثيروكان،عنهميرويعندماالضعفاء
.معابهماأو،تشيعهأوخطئه،كثرة

بينمندساكانإماميشيعيوكيعاأنعلىتدلشواهدتوجدبأنهعلما
ذلكمن.مذهبهغيّرثمحياتهمنمرحلةفيكذلككانانهأو،السنةأهل
،كذافالنفيهلوحامعاويةبنمروانعندرأيت)):معينبنيحيىقول
.منكخيروكيع:لهفقلت.رافضي،ووكيعكذا،وفالن،رافضيفالن
يهلوثبشيئاقالولو،شيئالىقالفما.نعم:قلت؟منى:قال عل

هووالصواب.((صاحبنايحيى:فقال،وكيعاذلكفبلغ.الحديثأصحاب
وأنخاصةالموضوع،منويتأكدواأنفسهم،يُراجعواأنعليهمكانأنه

فكل.أيضاجداوخطيرهامهذافقوله.أيضا،هوشيعيمعاويةبنمروان
أخذالالزممنفكان،نفسهفيلغايةصاحبهكشفوالرجلرافضي،منهما
.وتأكداتحقيقاوحذر،وحزمبجداألمر

،المذهبيتشيعهيُظهريكنلمالرجلأنمعينبنيحيىقولمنوواضح
قولأنكما.رافضيالسنيتشيعوكأنهظهربحيثالتقية،يُمارسفكان

كشففقدمثله،شيعياكانأنهفمع،جداقويشاهدهومعاوية،بنمروان
علىوالتنافسالحسدبسببفربماوكيع،شخصيةمنمحجوباكانجانبا

أنمع.رافضيبأنهجماعتهمنواحدايكشفجعلهالمحدثين،بينالمكانة
منقويشاهدفهذا.بالمحدثينعالقتهفيالتقيةيُمارسكانمنهماكال

مكانهفيووضعهبهاالهتماميجب،شيعياأوسنياكانسواءالرجل
.عليهردالذيالرجلفعلكماإهمالهيصحوال،الصحيح

هللاشاءإن-يضراليسير،تشيعفيهوكيعاأنوالظاهر)):الذهبيوقال
قدّمسمعناه،،(الصحابةفضائل)كتابصنفوقدالجملة،فيكوفيفإنه-

إنبل.((-عنهماهللارضي-عثمانمناقبعلىعليمناقببابفيه
!!!.بالقتلعليهالحكمإلى-بعضهأظهرعندما-أوصلهكبيراكانتشيعه

لكوتفصيل يةمكةفيحـدّثالرجـلأنذ هاباطلةبروا فيطعنفي
علىدامغشاهدوهيمكذوبة،والرواية،خاصةبكروأبيعامةالصحابة

نا:خشرمبنعلي)):الذهبيقال،هؤالءمنموقفهوسوءوكيعتشيع
الصديقبكرأباأنالبهي،هللاعبدعنخالد،أبيبنإسماعيلعنوكيع،

:وقالفقبلهعليهفأكبوفاته،بعد-وسلمعليههللاصلى-النبيإلىجاء
صلى-النبيوكان:البهيقالثم.ومماتكحياتكأطيبماوأمي،أنتبأبي
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ًتُرك-وسلمعليههللا ابنقال.خنصراهوأنثنتبطنه،رباحتىوليلةيوما
ونصبواصلبه،وأرادواقريشاجتمعتبمكةبهذاوكيعحدّثفلما:خشرم
وابنالعراقأهلفقيههذاهللا،:لهمفقالعيينة،ابنفجاءليصلبوه،خشبة
تخليصأردتأنيإالسمعته،أكنولم:قال.معروفحديثوهذافقيهه،
منفتعجبت.صلبهأرادوابعدماوكيعمنسمعته:خشرمابنقال.وكيع

ًأنوأخبرت.جسارته عمرمنهمالصحابةمنعدةإن:فقالاحتجوكيعا
آيةيريهمأنهللافأحبيمت،لم-وسلمعليههللاصلى-هللارسولإن:قالوا

بنعليعنالباشاني،رزينبنعليبنمحمدبنأحمدرواها.الموت
فيهاتذهبكادتوكيع،منهفوةوهذه.وكيععنقتيبة،ورواه.خشرم
هللاصلى-النبيقالوقدالمنقطع؛المنكرالخبرهذاولروايةلهفما.نفسه
ًبالمرءكفى-:وسلمعليه .((سمعمابكليحدثأنإثما

فهذه)):بقولهالنبالءأعالمسير:كتابهفيأيضاذلكعلىالذهبيوعلق
كادت!اإلسنادالمنقطعالمنكر،الخبرهذاولروايةلوكيع،فماعالم،زلة

طا،تذهبأننفسه قائمونغل يهوال فإنهممأجورون،بلمعذورون،عل
فيوهوالنبوة،لمنصبماغضاالمردود،الخبرهذاإشاعةمنتخيلوا
فإنبذلك،-هللاشاءإن-بأسفالتأملته،إذاولكنذلك،يوهمالرأيبادئ
وأشد)األمراضمنتفرعوذلكمفاصله،وتسترخيجوفه،يربوقدالحي
.((األنبياءبالءالناس

.فعلهوماالرجلعنصدرماينفيوالضعيف،تبريرهذا:وأقول
،خطأليستووكيعحقيقةعلىقويشاهدهيالحادثةهذهإنوالحقيقة

المناسبالمكاناختياريُحسنلمالرجلألنهفوةهيوإنما،هفوةوال
يقولهأنيصحالالقولفذلك.الصحابةمنموقفهفيدخيلتهعنليُعبر
قاداإليمانصحيحُمسلم يه.واالعت لدفاعفيقيلفمهماوعل وكيععنا

صريحطعنوفيهاإلمامي،تشيعهعلىقويشاهدفالحديثموقفهوتبرير
.الصحابةفيخفيو

سئلعندماأنهبدليل،السلففييطعنكانأنهوكيعتشيعمظاهرومن
نأخذمنبقولمهدىبنالرحمنوعبدوكيعاختلفإذا)):حنبلبنأحمد

يسلمالرحمنوعبد،سفيانفيوخاصةأكثريوافقالرحمنعبد:فقال؟
لمالذيالجراحبنوكيعدونبمعنى،((المسكرشربويجتنبالسلفمنه
.الُمسكرالنبيذيشربوكانالسلف،منهيسلميكن
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فيقالأنهمنهتظهركانتالتيتشيعهفيوكيعغلومظاهرومن
،عثمانعلىيترحمالإنه:لهفقيل.إمامعنديهو)):صالحبنالحسن

بنعثمانالشهيدالخليفةفجعل.((؟الحجاجعلىأنتأفتترحم:فقال
كرههفيطويتهبهأشبععليه،مردودباطلكالموهذا،!!كالحجاجعفان

.-السالموالصالةعليه–النيصحابةلبعض
عنالجعفيجابرمنموقفهعلىأصرأنهأيضاتشيعهمظاهرومن

هذا،إصراروسبقتعمد به-الجعفيجابرأي-الرجلف وضعفه،،كذ
منومنهم،مغاليارافضياكانإنه:وقالواالحديث،أهلأكثرفيهوطعن

األخذعنفنهوا.كذبهلهتبينبعدماعليهأنقلبثمالظنفيهأحسنقدكان
لكنشاكلته،علىهووإمابحاله،جاهالكانإمامدحهومن،وذموهمنه

:فقالإصرار،وسابقتعمدعنعنهالمدافعموقفهعلىمصراظلوكيعا
علىاإلصرارفهذا((.ثقةجابراأنفيتشكوافالشيءفيشككتممهما))

قه تهتوثي تشيععلىقويشاهدهوفيه،والشكتجريحهوعدم،وتزكي
كانلكنهإخفائه،علىاجتهدإمامياكانوإنماسنيا،يكنلمفتشيعهوكيع،
منإن،!؟؟تزكيتهعلىاإلصرارهذافلماذا.وهناكهناأحيانايظهر
أنهوإما،ُمغفلجاهلإمافهو،ضاللهظهربعدماويُعدلهجابرايزكي
ماميشيعي لهإ ماومغفال،والجاهاليكنلمووكيع.مث لهكانإن مث

الحالههذاورجل.السنةأهلمعتعاملهفيأحوالهأكثرفيالتقيةيُمارس
يثبتلمتوثيقهأنتقديراقلوعلىإمامي،شيعيضعيفألنهروايته،تٌقبل

.

بنسليمانحدثنا)):الشيبانيعمروبكرأبوقال:عشرالتاسعالطريق
بنمحمدعن،زيدبنكثيرحدثنا،عامرأبوحدثنا،الغيالنيهللاعبيد
هللاصلىهللارسولأنعنههللارضيعليعنأبيه،عنعليبنعمر
بيدسببههللاكتابتضلوالنبهأخذتمإنمافيكمتركتإنيقالوسلمعليه

((.بيتيوأهلبأيديكموسببههللا
سناده لهمنألنيصح،الإ ثير:رجا بوزيدبنك األسلميمحمدأ

مدني قةمن)ال سابعةالطب يل،(ال يهق يس:ف شيء،ل يسب يسبذاك،ل ل
.ضعيففالرجل.لينفيهثقة،،ضعيفبالقوي،

الحال،مجهول:فيهقيلطالب،أبيبنعليبنعمربنمحمد:ومنهم
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا.صدوقجده،عنأرسل
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مسعودأبوحدثنا)):الشيبانيعمروبكرأبوقال:العشرونالطريق
بنحبيبعناألعمشعنعوانةأبوحدثناعوفبنزيدحدثناالرازي

صلىهللارسولرجعلماقالأرقمبنزيدعنالطفيلأبيعنثابتأبي
فأجبتدعيتقدكأنيقالخمبغديركانالوداعحجةمنوسلمعليههللا

فانظرواوعترتيهللاكتاباآلخرمنأكبرأحدهماالثقلينفيكمتاركوإني
وأنامواليهللاوإنالحوضعلييرداحتىيتفرقاولنفيهماتخلفونيكيف
فعليوليهكنتمنفقالعنهماهللارضيعليبيدأخذثمالمؤمنينولي
كانما:فقالوسلمعليههللاصلىهللارسولمنهذاسمعتأنتفقالوليه
((.بعينيهورآهبأذنيهسمعهقدإالالركابفي

واألعمــش،الوضــاح،ابوعوانــة:رجالــهمــنألن،يصــحالإســناده
يب بيبنوحب بت،ا بوثا يلوأ هم.الطف :هماشيعيانومنهمضعفاء،كل
.أحوالهمتفصيلسبقوقدثابتابيبنوحبيباألعمش

طريق حدال تابفي:والعشرونالوا بنألحمدالصحابةفضائلك
إسرائيلأبوناعامربناألسودناأبيحدثنيقالهللاعبدحدثنا)):حنبل

تاركإنيوسلمعليههللاصلىهللارسولقالقالسعيدأبيعنعطيةعن
إلىالسماءمنممدودحبلهللاكتاباآلخرمنأكبرأحدهماالثقلينفيكم

.((الحوضعلييرداحتىيفترقالنوإنهمابيتيأهلوعترتياألرض

أبيبنيونس:هو،إسرائيلأبو:رجالهمنألن،يصحالإسناده
فيهكانت:فيهقيل(هـ152ت))إسرائيلأبوالكوفيالسبيعيإسحاق

علىعثمانيقدمكانضعيف،بحديثه،يُحتجال،صدوق،ثقةشديدة،غفلة
يةالحـظ)علي هامتوزيعوالتق ينواألدوارالم شيعةرواةب ثه،(ال حدي

،الناس حديث على زيادةفيهحديثه،ضعيفأبيهعنحديثهمضطرب،
علىزيادةفيهحديثهإسحاقأبيبنيونس)):حنبلبنأحمدقالهذافي

ويونسحفًظا،إسحاقأبيمنسمعواإنما:يقولون)):لهفقيل((.الناس
أبيمنابنهإسرائيلسمعقدأينمن:قال.أتمفهيالكتبفيسمعابنه

شاهدهذا((.يونسمثلزيادةفيهتكنفلم،وحدهوهووكتبإسحاق،
خطةحسباألحاديثفيوحفيدهوابنهالسبيعيتصرفعلىودامغقوي

ومقارنته،يونسحالمنتعجبقدوأحمد.نفوسهمفيلغاياتمدروسة
نه أكثريونساألبزياداتلكنالسبيعيمنوكتبحفظفكالهما،باب

أيضاذلكيُمارسكانابنهأنيعنيهذاو.ابنهمنالناسعندلمامخالفة
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وكثيربينهم،المهامووزعوااألدوارهؤالءتبادلوهكذا.أقلبدرجةلكن
.ذلكعنغفلةفيالسنةأهلمن

يبدوالرجلوهذا.رجالهمنالطوسيجعفرأبوالشيعةشيخعدهوقد
والإماميشيعيأنهذكرمنالسنةعندأعثرفلم،تشيعهيُخفيكانأنه

تشهدومروياتهأحوالهلكن،كوفيهشيعيةأسرةمنأنهرغمسنيشيعي
.رجالهمنجعلهالطوسيإالعنهسكتتالشيعيةوالمصادر.تشيعهعلى
.كتبهمبعضفيإماميهمرواياتلهوجدتلكن

ـن ـالوـم ـكرـج ـة:الطــريقذـل ـنعطـي ـعدـب ـنـس ـادةـب ـيجـن العوـف
.مدلسإمامي،شيعي،لينضعيف،،(هـ111ت)الكوفي

بنجعفرحدثناقتيبةحدثنا)):الترمذيقال:العشرونالثانيالطريق
بنعمرانعنهللاعبدبنمطرفعنالرشكيزيدعنالضبعيسليمان
عليعليهمواستعملجيشاوسلمعليههللاصلىهللارسولبعثقالحصين

أربعةوتعاقدعليهفأنكرواجاريةفأصابالسريةفيفمضىطالبأبيبن
صلىهللارسوللقيناإذافقالواوسلمعليههللاصلىهللارسولأصحابمن
عليههللاصلىهللارسولفأقبل...عليصنعبماأخبرناهوسلمعليههللا

منتريدونماعليمنتريدونمافقالوجههفييعرفوالغضبوسلم
بعديمؤمنكلوليوهومنهوأنامنيعلياإنعليمنتريدونماعلي
بنجعفرحديثمنإالنعرفهالغريبحسنحديثهذاعيسىأبوقال

((.سليمان
سناده لهمنألن،يصحالإ فر:رجا بوالضبعيسليمانبنجع أ

عنهلتشيعه،بعضهمتركه،ضعيفثقة،(:هـ178ت)البصريسليمان
بكرأبيللشيخينالبغضشديدكانالتشيع،الصنعانيالرزاقعبدأخذ

وقد.ووثقوهرجالهممنجعلوهاإلماميةوالشيعة-.عنهماهللارضي-وعمر
.ومنكرةنظرفيهاأحاديثهعامةأنحبانابنذكر

،(هـ130ت)البصريالضبعييزيدأبيبنيزيد:هوالرشك،يزيد:ومنهم
هنافهوذلكعلىباإلضافة.بهبأسالثقة،بالقوي،ليس،ضعيف:فيهقيل
.جهتهمنيصحالفاإلسناد.بالعنعنةخاصحاللهيُعرفوالعنعن،قد

بشاربنمحمدحدثنا)):الترمذيقال:والعشرونالثالثالطريق
الطفيلأباسمعتقالكهيلبنسلمةعنشعبةحدثناجعفربنمحمدحدثنا
عليههللاصلىالنبيعنشعبةشكأرقمبنزيدأوسريحةأبيعنيحدث



64

بوقالموالهفعليموالهكنتمنقالوسلم حسنحديثهذاعيسىأ
بنزيدعنهللاعبدأبيميمونعنالحديثهذاشعبةروىوقدصحيح

نبيعنأرقم يههللاصلىال بووسلمعل فةهوسريحةوأ سيدبنحذي أ
((.وسلمعليههللاصلىالنبيصاحبالغفاري

حصــينبــنكهيــلبــنســلمة:رجالــهمــنألن،يصــحالإســناده
فيهكان،ُمتقنثقة،:فيهقيل،(هـ121-47)الكوفييحيىأبوالحضرمي

مناإلماميةالشيعةعدهوقد.يتشيعكان،تشيعهعلىثبتثقة،قليلتشيع
وعلىضعيف،فالرجل.البتريةالزيديةالشيعةمنبعضهموجعلهرجالهم

اتصالهيثبتلمفاإلسناد،عنعنقدهناأنهوبماتثبت،لمعدالتهتقديرأقل
.جهتهمن

علىعليايُفضلكانو،تشيعفيه،واثلةبنعامرالطفيلأبو:ومنهم
الشيعةغالةمنكانأنهُرويو،-عنهمهللارضي-عثمانوالشيخين
.يُرسلوكانالحنفية،بنمحمدبرجعةويُؤمنالكيسانية

ثانيالطريقوأما لذيال يصحالفهوشعبة،عنالترمذيإليهأشارا
باميمونألنأيضا ليس،المناكيريرويضعيف،:فيهقيلهللا،عبدأ

.بالقوي
بنسليمانداودأبوأخبرنا)):النسائيقال::والعشرونالرابعالطريق

:قال،غنيةأبيبنالملكعبدأخبرنا:قال،نعيمأبوحدثنا:قال،سيف
معخرجتقالبريدةعنعباسبنعنجبيربنسعيدعنالحكمحدثنا
-وسلمعليههللاصلى-النبيعلىفقدمتجفوةمنهفرأيتاليمنإلىعلي

وجههيتغير-وسلمعليههللاصلى-هللارسولفجعلفتنقصتهعليافذكرت
منقالهللارسوليابلىقلتأنفسهممنبالمؤمنينأولىألستبريدةياقال

.((.موالهفعليموالهكنت
بنوالحكمدكين،بنالفضلنعيمأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

.إماميانشيعيانضعيفانانهماوتبينحاليهماتفصيلسبقعتيبة،

،المثنىبنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:والعشرونالخامسالطريق
عنالحكمعنغنيةأبيبنالملكعبدحدثنا:قال،أحمدأبوحدثنا:قال

صلى-النبيبعثنيقالبريدةحدثني:قال،عباسبنعنجبيربنسعيد
إلىشكوتهرجعتفلماجفوةمنهفرأيتاليمنإلىعليمع-وسلمعليههللا

كنتمنبريدةياوقالإليرأسهفرفع-وسلمعليههللاصلى-هللارسول
((.موالهفعليمواله
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هللاعبدبنمحمد:الزبيرياحمدأبو:رجالهمنألن،يصحالإسناده
بأس،بهليس:فيهقيل،(هـ203)الكوفيدرهمبنعمربنالزبيربن

يرويهالبمايأتيأوهام،له،سفيانحديثفيالخطأكثيرثقة،،شيعي
منواضح.رجالهممناإلماميةالشيعةوعده.بأسبهوماالناس،عامة
يرويهالبمايأتيمنوهل.وعدالةضبطاضعيفهذاالزبيريأنذلك

.!!!!ثقة؟؟؟؟ويكونروايتهتُقبلالناسعامة
وشيعيضعيفوهوالكوفي،عتيبةبنالَحكم:الطريقذلكرواةومن
.حالهفصلناأنسبقكماإمامي

عبدبنواصلأخبرنا)):النسائيقال:والعشرونالسادسالطريق
بعثناقالأبيهعن،بريدةبنهللاعبدعناألجلحعنفضيلابنعناألعلى
علياوبعثالوليدبنخالدمعاليمنإلى-وسلمعليههللاصلى-هللارسول

واحدفكلتفرقتماوإنالناسعلىفعليالتقيتماإنوقالآخرجيشعلى
ناحدتهعلىمنكما يدبنيفلقي هلمنزب علىالمسلمونوظهراليمنأ

ناالمشركين لةفقتل منلنفسهجاريةعليفاصطفىالذريةوسبيناالمقات
.-...((وسلمعليههللاصلى-النبيإلىالوليدبنخالدبذلكفكتبالسبي

جريربنغزوانبنفضيلبنمحمد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
بوموالهمالضبي لرحمنعبدأ ـ295ت)الكوفيا يل،(ه يهق شيعي:ف

وجعله.التشيعفييغلو،بهبأسالثقة،به،يُحتجالصدوق،محترف،
يُمارسكان،إماميشيعيضعيف،فالرجل.ووثقوهرجالهممنالشيعة
أو،وبمذهبهبحقيقتهجاهلفهويوثقهومنالحديثبأهلعالقتهفيالتقية
.ُمغفل

الكنديحجيةأبومعاويةبنهللاعبدبنيحيىالكندياألجلح:ومنهم
علىكانثقة،،مفتٍربذاك،ليسضعيف،:فيهقيل،(هـ145ت)الكوفي

منالشيعةوعده.بهيُحتجال،بالقويليسصدوق،شيعي،سوء،رأي
.رجالهم

هم بواألسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:ومن المروزيسهلأ
الحديث،جائز:فيهقيل(هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضي

ولمالصحابةبعضعنحدثصدوق،ثقة،.الحديثضعيفمناكير،له
ينفهلمبريدةأبيهمنسماعهفيأحمدتوقفوعائشة،كعمر،منهميسمع

أبيهعنروىوقدأبيه،منسماعهنفىالحربيإبراهيملكنيُثبته،ولم
حدثفالرجل،أبيهمنسماعهيثبت،ولمضعيففالرجل.ُمنكرةأحاديث

.يسمعلمعمن
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دكينبنالفضلحدثنا)):شيبةأبيابنقال:والعشرونالسابعالطريق
بريدةعنعباسابنعنجبيربنسعيدعنالحكمعنغنيةأبيابنعن
رسولعلىقدمتفلما،جفوةمنهفرأيتاليمنإلىعليمعمررت:قال
ياذكرت:وسلمعليههللاصلىهللا هللارسولوجهفجعل،فنقصتهعل

قلت،أنفسهممنبالمؤمنينأولىألست":فقاليتغيروسلمعليههللاصلى
"((.موالهفعليموالهكنتمن:قال!هللارسوليابلى:

عتيبة،بنوالحكمذكين،بنالفضل:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.بيناهأنسبقكماإماميانوشيعيانضعيفان،وهما

بنيونسبنحرميأخبرنا)):النسائيقال:والعشرونالثامنالطريق
الصغيرموسىعنالسالمعبدحدثنا:قال،غسانأبوحدثنا:قال،محمد

فتنقصواجالساكنتقالوقاصأبيبنسعدعنسابطبنالرحمنعبدعن
يقول-وسلمعليههللاصلى-هللارسولسمعتلقدفقالطالبأبيبنعلي

سمعتهالنعمحمرمنإليأحبمنهنواحدةليتكونألنثالثةخصالله
يقولوسمعتهبعدينبيالأنهإالموسىمنهارونبمنزلةمنيإنهيقول

وسمعتهورسولههللاويحبهورسولههللايحبرجالغداالرايةألعطين
.((.موالهفعليموالهكنتمنيقول

النهديدرهمبنإسماعيلبنمالك:رجالهمنألنيصح،الإسناده
وصفه.التشيعشديد،متقنثقة:فيهقيل،(هـ217ت)الكوفيغسانأبو

عبادتهعلىصالحبنالحسنيعني.حسنياكان))بأنهالثوريسفيان
وعنىالجوزجاني،يعقوببنإبراهيموهوالسعديكالمهذا.مذهبهوسوء
فيهذامالكفتبعهيتشيعكانعبادتهمعحيبنصالحبنالحسنأنبذلك

.األمرين ) له( شيعةوجع يةال ما.رجالهممناإلمام نهوب كذلككانأ
.جهتهمنيصحالفاإلسنادمذهبهمعتتفقوالرواية

بكــرأبــوالمالئــيالنهــديســلمبــنحــرببــنالســالمعبــد:ومنهــم
لين،فيهالحديث،فيضعففيهبه،بأسال:فيهقيل،(هـ187ت)الكوفي

لمنادرا،إالبالسماعيُصّرحيكنلمأحاديث،عليهأنكرتصدوق،ثقة،
بينمنجعفرالطوسيأبوالشيعةعالموذكره.منهيسمعالمباركابنيكن

.رجاله
كثيرثقة،:(هـ108ت)المكيالجمحيسابطبنالرحمنعبد:ومنهم
انهيثبتولمالصحابةمنوغيرهوقاصابيبنسعدعنأرسلاإلرسال،

.جهتهمنمنقطعفاإلسناد.منهمواحداأدرك
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عنشريكحدثنا)):شيبةأبيبنقال:والعشرونالتاسعالطريق
إذالرحبةفيجالساعليبينا:قالالحارثبنرباحعنالحارثبنحنش
،هذامن:فقال،مواليياعليكالسالم:فقالالسفرأثرعليهرجلجاء

هللاصلىهللارسولسمعتإني:فقال،االنصاريأيوبأبوهذا:فقالوا
((."موالهفعليموالهكنتمن":يقولوسلمعليه

سناده لهمنألنيصح،الإ بيبنهللاعبدبنشريك:رجا شريكأ
عندبشيءليسثقة،(:هـ177-109)القاضيالكوفيهللاعبدأبوالنخعي
طانيحـيى ،ُمخلـط،ويغلـطُمتقـنغيرجـدا،حديثـهوضعفتركهالق

ابنقال.جداالحفظسيء،الخطأكثيربالقوي،لسمناكير،لهصدوق،
الحفــظ،ســيء:الجوزجــانيقــال.بشــيءحديثــهليــسشــريك:المبــارك

.يُدلسكانحدث،كيفيباليالشريككان.مائل،الحديثُمضطرب
حكيوقد،الُمفرطالتشيعإلىنُسب عليايُقدمكانفقيلهذا،خالفعنهُ
منقتيبةابنعده.بالتدليسمشهوراكان.الشيخينعلىالعثمانعلى

غاليالقصدعنمائلأنهإالصدوقاكان)):األزديوقال.الشيعةرجال
لوهمكثيرالحفظسيءالمذهب .الحديثمضطربا بووقال(( داودأ
فقدأبىفمنالبشرخيرعلي:يقولهللاعبدبنشريكسمعت)):الدهان

ظاهرهعلىليسهذاأنريبوال)):بقولهذلكعلىالذهبيفعلق.((كفر
أرادأنهإالبقىمااالنبياءمنخيرعلياأنقطعايعتقدالشريكافإن،

تبريرهو((.خالفتهأيامفيالبشرخيرهوشكوبال،وقتفيالبشرخير
فهو،إمامياشيعياكانإنوأما،ُمتشيعاسنياشريككانإنصحيحهذا

ياء،علىأئمتهمفضلواقداإلماميةألنبذلك،يقول جعلوهمعندمااألنب
فواضحهذاصحفإن.كبيراغلوافيهمغالوا،وسيكونوماكانمايعلمون

بهبلغ،والسبئيةوالرفضالتشيعفيغاليارافضياكانالرجلأنمنه
غاليايكنلمأنهُرويماوأما.الباطلموقفهيخالفمنتكفيرإلىاألمر
اإلماميةطريقةعلىتقيةذلكفعلأنهإمافهوالرافضة،علىيحطوكان

شريكموقفعنُسئلعندماحنبلبنأحمدأنحتىالسنة،أهللتضليل
علىيجتهدكانالرجلأنعلىشاهدفهذا.أدريال:قالوعثمانعليمن

.موقفهغيرثمحياتهمنمرحلةفيذلكقالكانإذاإالاللهم.حالهإخفاء
ما شيعةوأ هماإلماميةال لوهأيضاف أصحابومنرجالهم،منجع

ياتعنهورووا،أئمتهمبعض لكن.بهمالخاصةكتبهمفيإماميةروا
يُمارسكانإماميشيعيأنهوالراجح،ضعيفأنهالرجلحالخالصة

.جهتهمنيصحالفالطريق.الحديثبأهلعالقتهفيالتقية
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موسىعنمعاويةأبوحدثنا)):شيبةأبيابنقال:الثالثونالطريق
بعضفيمعاويةقدم:قالسعدعنسابطبنالرحمنعبدعنمسلمبن

تقول]:فقالسعدفغضبمعاويةمنهفنالعليافذكرواسعدفأتاهحجاته
ثالثله":يقولوسلمعليههللاصلىهللارسولسمعت،[الرجلهذا

وسمعت،فيهاوماالدنيامنإليأحبمنهاخصلةليتكونالنخصال
...((.،موالهفعليموالهكنتمن:يقولوسلمعليههللاصلىهللارسول

سبق،شيعيضعيف،معاوية،أبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
:(هـ108ت)المكيالجمحيسابطبنالرحمنعبد:ومنهم.حالهتفصيل

ولمالصحابةمنوغيرهوقاصابيبنسعدعنأرسلاإلرسال،كثيرثقة،
.جهتهمنمنقطعفاإلسناد.منهمواحداأدركانهيثبت

أبيعنشريكحدثنا)):شيبةأبيابنقال:والثالثونالواحدالطريق
إليهفقام،إليهفاجتمعناالمسجدهريرةأبودخل:قالأبيهعناالودييزيد
":يقولوسلمعليههللاصلىهللارسولأسمعت!باهللأنشدك:فقالشاب

:فقال،"عاداهمنوعادواالهمنوالاللهم،موالهفعليموالهكنتمن
...((.:الشابفقال،نعم

لهمنألنيصح،الإسناده شيعي،ضعيف،هللا،عبدبنشريك:رجا
األوديالرحمنعبدبنيزيدبنداوديزيدأبو:ومنهم.حالهتفصيلسبق

ضعيف،:فيهقيل،(هـ151ت)الكوفيالزعافرييزيدأبوالزعافري
.بقويليسبثقة،ليس

ثناإسحاقبنالحسينحدثنا)):الطبرانيقال:والثالثونالثانيالطريق
ناالحمانييحيى الحارثبنرياحعن،الحكمبنالحسنعنشريكث

األنصاريمنركبفجاءعنههللارضيعليمعقعوداكنا:قالالنخعي
:..((.عنههللارضيعليفقالموالناياعليكالسالم:فقالواالعمائمعليهم

،شيعيضعيف،عبدهللا،بنشريك:رجالهمنلنيصح،الإسناده
.حالهتفصيلسبق

الحمانيبشمينبنميمونبنهللاعبدبنالحميدعبدبنيحيى:ومنهم
صدوق،بثقة،ليسبأس،بهضعيف،ليس:فيهقيل،(هـ228ت)الكوفي
يسمعلمرواةعنحدثجهارا،يكذبكاناألحاديث،يسرقكانمتشيع،

مناإلماميةالشيعةعدهوقد.الحديثمتروك،يدركهملموبعضهممنهم،
.رجالهم
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،يهمكثيرا،يخطئ،الكوفيالحكمأبوالنخعيالحكمبنالحسن:ومنهم
.ثقة،يرسل

براهيمحدثنا)):الطبرانيقال:والثالثونالثالثالطريق لةبنإ نائ
نااألصبهاني ناالبجليعمروبنإسماعيلث بوث عنالمالئيإسرائيلأ

الناسعليناشد:قالأرقمبنزيدعنوهببنزيدسليمانأبيعنالحكم
؟لهقالالذييقولسلموعليههللاصلىهللارسولسمعمنالرحبةفي
سلموعليههللاصلىهللارسولسمعواأنهمفشهدوارجالعشرستةفقام

عاداهمنوعادواالهمنوالاللهمموالهفعليموالهكنتمناللهم:يقول
.))

صح،الإسـناده أبـوالعبسـيخليفـةبـنإسـماعيل:رجالـهمنألني
الضعيف،:فيهقيل،(هـ169ت)الكوفيالمالئيإسحاقأبيبنإسرائيل

زائغ،ُمفتٍربثقة،ليسبحديثه،يُحتجالصدوق،مغاٍل،شيعيحديثه،يُكتب
:ومنهم.رجالهممنالشيعةوعده.الحديثُمنكريكذب،الشتام،رافضي

.حالهتفصيلسبقإماميشيعي،ضعيفعتيبة،بنالحكم

طريق لرابعال طبرانيقال:والثالثونا ):ال زهيربنأحمدحـدثنا)
حيويهإسماعيلبنإسحاقثنايسابوريالجندحرببنعليثناالتستري

ذيبنعمروعنإسحاقأبيعنالزياتحمزةأخوحبيببنحبيبثنا
غديريومسلموعليههللاصلىهللارسولخطب:قاالأرقمبنزيدومر
عاداهمنوعادواالهمنوالاللهمموالهفعليموالهكنتمن:فقالخم

.((أعانهمنوأعننصرهمنوانصر
حمزةأخالكوفيحبيببنحبيب:رجالهمنألنيصح،الإسناده

،ضعيفالسبيعي،إسحاقأبوومنهم.الحديثواهيضعيف،،الزيات
.حالهتفصيلسبقإماميشيعي

نائلةبنإبراهيمحدثنا)):الطبرانيقال:والثالثونالخامسالطريق
عنكهيلبنسلمةبنيحيىثناالبجليعمروبنإسماعيلثنااألصبهاني

رجلفأقبلاألرقمبنيمجلسفيجالساكنت:قالالشيبانيهللاعبدعنأبيه
....((.:فقالفسلمالمجلسعلىوقفحتىدابتهعلىيسيرمرادمن

كهيلبنسلمةبنيحيىجعفرأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
يل،(هـ179ت)الكوفي يهق تجالبشيء،ليسضعيف،:ف شيعيبه،يُح
.متروكمغاٍل،
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-47)الكوفييحيىأبوالحضرميحصينبنكهيلبنسلمة:ومنهم
،تشيعهعلىثبتثقة،قليلتشيعفيهكان،ُمتقنثقة،:فيهقيل،(هـ121
الشيعةمنبعضهموجعلهرجالهممناإلماميةالشيعةعدهوقد.يتشيعكان

أنهوبماتثبت،لمعدالتهتقديرأقلوعلىضعيف،فالرجل.البتريةالزيدية
.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد،عنعنقدوهناكذلك

هاشمبنإبراهيمحدثنا)):الطبرانيقال:والثالثونالسادسالطريق
ميمونبنعمروعنبلجأبيعنعوانةأبوثنايحيىبنكثيرثناالبغوي

يعمىأنقبلصحيحيومئذوهونفرسبعةفجاءهعباسابنعندكنا:قال
أما):سلموعليههللاصلىهللانبيلهفقال...عباسابنيا:فقالوا

الإنهبنبيلستأنكإالموسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضى
مؤمنكلوليأنت):لهوقال:قال(خليفتيوأنتإالأذهبأنينبغي
((.....(موالهفعليموالهكنتمن):وقال...(بعدي

سبقوقدضعيف،عوانة،أبوالوضاح:رجالهمنألنيصحالإسناده
فيهبثقة،ليس:الكوفيسليمأبىبنيحيىبلجأبو:ومنهم.حالهتفصيل

.الضعفاءفيمذكوريُخطئ،نظر،

ثناالعجليعبيدحدثنا)):الطبرانيقال:والثالثونالسابعالطريق
بنمالكبنالحسينبنمالكثناأبانبنعمرثناالحلوانيعليبنالحسن

صلىهللارسولقال،قالالحويرثبنمالكجديعنأخبرنيالحويرث
((.موالهفعليموالهكنتمن):سلموعليههللا

أبوالهذليمحمدبنعليبنالحسن:رجالهمنألنيصح،الإسناده
تكلمحنبلبنأحمدلكنثقة،:فيه،قيل(هـ242ت)مكةنزيلالحلوانيعلي
...:َوقَال...أكرههاأشياءعنهتبلغني)):فيهقالهوممايحمده،ولمفيه،
،الحلوانيعلمعنشبيببنسلمة))وُسئل((.راضينغيرعنهالثغرأهل
.توثيقهيثبتلمفالرجل.((الحشفييرمى:فقال

الكوفيأبانبنعمران:هوأوضعيف،،عفانبنأبانبنعمر:ومنهم
السلميعمرانبنابانبنعمرانهوأو.رجالهممنالشيعةجعله،

.بثقةليسبالقوي،ليسضعيف،،(هـ207ت)الواسطي
،مجهولأنهالظاهر،الحوريثبنمالكبنالحسينبنمالك:ومنهم

الحسنبنمالك:أنهالراجحلكن.ترجمةعلىوالحال،علىلهاعثرفلم
.الضعفاءفيالذهبيأوردهالحديث،ُمنكروهذاالحورث،بنمالكبن
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حدثنابشاربنمحمدحدثنا)):الترمذيقال:والثالثونالثامنالطريق
يحدثالطفيلأباسمعتقالكهيلبنسلمةعنشعبةحدثناجعفربنمحمد

سلموعليههللاصلىالنبيعنشعبةشكأرقمبنزيدأوسريحةابيعن
حسنحديثهذا:عيسىأبوقال".موالهفعليموالهكنتمنقال

((.صحيح
الحضرميحصينبنكهيلبنسلمة:رجالهمنألنيصح،الإسناده

،قليلتشيعفيهكان،ُمتقنثقة،:فيهقيل،(هـ121-47)الكوفييحيىأبو
رجالهممناإلماميةالشيعةعدهوقد.يتشيعكان،تشيعهعلىثبتثقة

قلوعلىضعيف،فالرجل.البتريةالزيديةالشيعةمنبعضهموجعله أ
.تثبتلمعدالتهتقدير

علىعليايُفضلكانو،تشيعفيه،واثلةبنعامرالطفيلأبو:ومنهم
الشيعةغالةمنكانأنهُرويو،-عنهمهللارضي-عثمانوالشيخين
.يُرسلوكانالحنفية،بنمحمدبرجعةويُؤمنالكيسانية

هللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:والثالثونالتاسعالطريق
بنسعيدعنالحسنعنعيينةأبيبنثنادكينبنالفضلثناأبيحدثني
جفوةمنهفرأيتاليمنعليمعغزوتقالبريدةعنعباسبنعنجبير
فرأيتفتنقصتهعلياذكرتسلموعليههللاصلىهللارسولعلىقدمتفلما

يههللاصلىهللارسولوجه قاليتغيرسلموعل أولىألستبريدةياف
لتأنفسهممنبالمؤمنين لىق فعليموالهكنتمنقالهللارسولياب

((.مواله
شيعي،ضعيفدكين،بنالفضل:رجالهمنألن،يصحالإسناده

كثيركانلكنهثقة،البصري،الحسنومنهم.حالهتفصيلسبقإمامي،
.عنعنقدهناوهووالتدليس،اإلرسال

حدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:األربعونالطريق
وهببنسعيدسمعتقالإسحاقأبيعنشعبةثناجعفربنمحمدثناأبي
وعليههللاصلىالنبيأصحابمنستةأوخمسةفقامالناسعلىنشدقال
فعلىموالهكنتمنقالسلموعليههللاصلىهللارسولانفشهدواسلم

((.مواله
شيعي،،ضعيفالسبيعي،إسحاقأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

ــبق ــهتفصـــيلـس ــم.حاـل ــد:ومنـه ــنمحـم ــرـب ــدرجعـف ــذليغـن الـه
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،الرواةأسماءيُخطئوكانوبالدة،غفلةفيه،ثقة:(هـ193ت)البصري
أكتبلمسنةعشرينشعبةلزمت:يقولغندًراسمعت:حنبلبنأحمدعنو

أحسبه:أحمدقالعليه،عرضتهعنهكتبتإذاوكنتشيئًا،غيرهأحدعن
يُكتبشعبةغيروفي.سعيدبنيحيىضعفه((.هذايفعلكانبالدتهمن

ثه الرجلأنذلكمنواضح.سعيدبنيحيىضعفهبه،يُحتجوالحدي
.ضبطهجهةمنضعيف

هللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:واألربعونالواحدالطريق
ناأبيحدثني ناقاالالمعنىنعيموأبومحمدبنحسينث أبيعنفطرث
لهمقالثمالرحبةفيالناسعنهتعالىهللارضيعليجمع:قالالطفيل

يوميقولسلموعليههللاصلىهللارسولسمعمسلمامرئكلهللاأنشد
...((.نعيمأبووقالالناسمنثالثونفقامقاملماسمعماخمغدير

لهمنألنيصح،الإسناده بنوفطردكين،بنالفضلنعيمابو:رجا
.أحوالهمتفصيلسبقشيعة،ضعفاء،هوؤالءالطفيل،وأبوخليفة،

:قال،داودأبوأخبرنا.)):النسائيقال:واألربعونالثانيالطريق
عنإسحاقأبوحدثنا:قال،شريكحدثنا:قال،أبانبنعمرانحدثنا

إنيالكوفةمنبرعلىيقولطالبأبيبنعليسمعت:قال،يثيعبنزيد
من-وسلمعليههللاصلى-محمدأصحابإالأنشدوالرجالهللامنشد
موالهكنتمنخمغديريوميقول-وسلمعليههللاصلى-هللارسولسمع
...((.موالهفعلي

الشيعةجعله،الكوفيأبانبنعمران:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ــنعمـــرانهـــوأو.رجـــالهممـــن ــانـب ــناـب الســـلميعمـــرانـب

.بثقةليسبالقوي،ليسضعيف،،(هـ207ت)الواسطي
هم شـيعيانضـعيفان،،السـبيعياسـحاقوأبـوهللا،عبـدبـنشـريكومن

.حاليهماتفصيلسبقإماميان،
:قال،داودأبووأخبرنا)):النسائيقال:واألربعونالثالثالطريق

واثلةبنعامرالطفيلأبيعن،فطرحدثنا:قال،سليمانبنمحمدحدثنا
-هللارسولسمعامرئكلباهللأنشدفقالالرحبةفيالناسعليجمعقال

أنفشهدواأناسفقامسمعماخمغديريوميقول-وسلمعليههللاصلى
أنيتعلمونألستمخمغديريومقال-وسلمعليههللاصلى-هللارسول
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موالهكنتمنفقالعليبيدأخذثمقائموهوأنفسهممنبالمؤمنينأولى
((.عاداهمنوعادواالهمنوالاللهمموالهفعلي

لهمنألنيصح،الإسناده فة،بنفطر:رجا بوخلي الطفيل،وهماوأ
.حاليهماتفصيلسبق،إماميانوشيعيانضعيفان،

هللاعبدبنمحمدحدثنا)):الطبرانيقال:واألربعونالرابعالطريق
بنالحسنعنعابسبنعليثناالسديموسىبنإسماعيلثناالحضرمي

صلىهللارسولسمعت،قالأرقمبنزيدعنالضحىأبيعنهللاعبيد
والاللهمموالهفعليموالهكنتمن:خمغديريوميقولسلموعليههللا
((.عاداهمنوعادواالهمن

ـناده ـهـمـنألنيصــح،الإـس ـماعيل:رجاـل ـنإـس ـىـب ـديموـس الـس
بأسالصدوق،السلف،يشتمفاسقيُخطئ،:فيهقيل،(هـ245ت)الكوفي

.ُمغاٍلشيعيبه،
بشيء،ليسضعيف،:قيل،الكوفياألسديعابسبنعلي:ومنهم

أبوالنخعيعروةبنهللاعبيدبنالحسن:ومنهم.الخطأكثيرمتروك،
.ضعيفالحديث،مضطربثقة،:فيهقيل،(139ت)الكوفيعروة

زيادبنمطلبحدثنا))شيبةأبيابنقال:واألربعونالخامسالطريق
بالجحفةكنا:قالهللاعبدبنجابرعنعقيلبنمحمدبنهللاعبدعن

فقالعليبيدفأخذوسلمعليههللاصلىهللارسولعليناخرجإذاخمبغدير
"((.موالهفعليموالهكنتمن":

الـــزهريزيـــادبـــنمطلـــب:رجالـــهمـــنألن،يصـــحالإســـناده
.مناكيرعندهثقة،به،يُحتجالجدا،ضعيف:فيهقيل،(هـ185ت)المدني
أبيبنعقيلبنمحمدبنهللاعبدومنهم.ووثقوهرجالهممنالشيعةوعده
.بهيُحتجالبالقوي،ليسالحديث،منكرضعيف،:فيهقيلالهاشمي،طالب

ثناقالعفانحدثنا)):شيبةأبيابنقال:واألربعونالسادسالطريق
،البراءعنثابتبنعديعنزيدبنعليأخبرنا:قالسلمةبنحماد

بغديرفنزلنا:قال،سفرفيوسلمعليههللاصلىهللارسولمعكنا:قال
وسلمعليههللاصلىهللالرسولوكسح،جامعةالصالة:فنودي:قال،خم

أولىأنيتعلمونألستم":فقالعليبيدفأخذالظهرفصلىشجرةتحت
بكلأولىأنيتعلمونألستم:قال،بلى:قالوا،أنفسهممنبالمؤمنين
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موالهكنتمنهللا:فقالعليبيدفأخذ:قالبلى:قالوا،نفسهمنمؤمن
....(("عاداهمنوعادواالهمنوالاللهم،موالهفعلي

بنزهيربنهللاعبدبنزيدبنعلي:رجالهمنألن،يصحالإسناده
ليس،بهيُحتجالبالقوي،ليس(:هـ131ت)البصريالتيميجدعان
عنميلفيهيتشيع،.شيءكلفيضعيفبذاك،ليس،ضعيف،بشيء

يقلــب،رفاعــاكــانالتشــيع،فــييغلــوالحفــظ،ســيءصــدوق،القصــد،
.متروك،رافضياألحاديث،
ـ116ت)الكوفــياألنصــاريثابــتبــنعــدي:ومنهـم :فيــهقيــل،(ه
التثبتيجبثقة،القصد،عنمائلالتشيع،فييغلوُمفرط،شيعيصدوق،

.مصادرهمفياإلماميةمروياتهوروارجالهم،منالشيعةوعده.ينقلهفيما
)منردواقـدالسـنةأهـلأنإلـىاألرنـاؤوطشـعيبالمحــدثوأشـار (

إلخراجهمسلماالدارقطنيانتقدوقدلبدعتهموافقاكانماالثقةمروايات
جاهلفهويوثقهومنإمامي،شيعيضعيفالرجلف((....الحديثهذا

.مثلهشيعيأوُمغفل،أوبمذهبه،
طريق عونالسـابعال طبرانيقال:واألرب ):ال بـنالحسـينحـدثنا)

قرمبنسلمانعنالفضلبنسلمةثنابحربنعليثناالتستريإسحاق
سمعتيقولجنادةبنحبشيسمعت،قالالهمدانيإسحاقأبيعنالضبي
موالهكنتمناللهم:خمغديريوميقولسلموعليههللاصلىهللارسول

منوأعننصرهمنوانصرعاداهمنوعادواالهمنوالاللهمموالهفعلي
((.أعانه

األنصارياألبرشالفضلبنسلمة:رجالهمنألن،يصحالإسناده
يل،(سنة100جاوزهـ291:نحوت)القاضي يهق مناكير،عنده:ف
،بأسبهليسثقة،ضعيفـ،بحديثهيُحتجالالكذب،يرىيتشيع،،متروك
.بالتقيةمتدثراكانأنهحالهمنواضح.بالقويليسيُخالف،ويخطئ

ضعيف،:فيهقيلالتيمي،الضبيقرمبنسليمان:هوبلسلمان،:ومنهم
األخبار،يُقلبمناكير،لهبذاك،ليسالتشيع،فيُمفرطثقة،بالقوي،ليس
.رجالهممنالشيعةوعده.الحفظسيء

بو:ومنهم بونفسههوالهمذاني،إسحاقا ضعيف،:السبيعيإسحاقأ
.حالهتفصيلسبق،إماميشيعي

محمدبنهللاعبدأخبرنا)):ِحبانابنقالواألربعونالثامنالطريق
بوأخبرناإبراهيمبنإسحاقحدثنااألزدي :قاالآدمبنيحيىونعيمأ

امرءكلهللاأنشد:عليقال:قالالطفيلأبيعن:خليفةبنفطرحدثنا
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أناسفقامقاملماخمغديريوميقولوسلمعليههللاصلىهللارسولسمع
منبالمؤمنينالناسأولىأنيتعلمونألستم):يقولسمعوهأنهمفشهدوا
موالههذافإنموالهكنتمن):قالهللايارسولبلى:قالوا(؟أنفسهم

(...((.عاداهمنوعادواالهمنوالاللهم
ضعيفان،،الطفيلوأبوخليفة،بنفطر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.حاليهماتفصيلسبقإماميان،شيعيان

عليبنالحسنحدثنا)):الطبرانيقال:واألربعونالتاسعالطريق
عنقرمبنسليمانثناالجوابأبوثناالباهليإبراهيمبنعليثناالعمري
رسولخطبنا:قالأرقمبنزيدعنفاختةأبيبنثويرعنسعدبنهارون

أنفسهممنبالمؤمنينأولىألست:فقالالغديريومسلموعليههللاصلىهللا
موالهفعليموالهكنتمن:فقالعنههللارضيعليبيدفأخذبلى:قالوا؟

.((عاداهمنوعادواالهمنوالاللهم
قيلالتيمي،الضبيقرمبنسليمان:رجالهمنألنيصح،الإسناده

مناكير،لهبذاك،ليسالتشيع،فيُمفرطثقة،بالقوي،ليسصعيف،:فيه
.رجالهممنالشيعةوعده.الحفظسيءاألخبار،يُقلب

من)الكوفيالجهمأبوالهاشميعالقةبنسعيدفاختةأبيبنثوير:ومنهم
،ضعيف،الكذبأركانمن،رافضيبشيء،ليس:(الرابعةالطبقة
.بثقةليس،متروك

):الطــبرانيقــال:الخمســونالطــريق هللاعبــدبــنمحمــدحــدثنا)
هارونأباسمعتقالخليفةبنخلفثنامنصوربنجمهورثناالحضرمي

:خمغديريومقالسلموعليههللاصلىالنبيأن:أرقمبنزيدعنيذكر
((.موالهفعليموالهكنتمن

سناده لهمنألنيصح،الإ ظاهر،منصوربنجمهور:رجا نهال أ
((.أعرفهلم)):الهيثميعليقالوفيه،حالعلىلهأعثرفلم،مجهول

ت)الكوفيأحمدأبوموالهماألشجعيصاعدبنخليفةبنخلف:ومنهم
.ثقةضعف،وفيهبالكذب،ُمتهم:فيهقيل،(هـ180

:فيــهقيــلالبصــري،العبــديجــوينبــنعمـارةهــارونأبــو:ومنهـم
.متطرفشيعي،بشيء،متروكليسكذاب،ضعيف،

سعيدبنعليحدثنا)):الطبرانيقال:والخمسونالواحدالطريق
أبوعونبنمحمدحدثناالعطارزريقبنصالحبنالحسنثناالرازي
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شهدنا:قالجريرعنحرببنبشرعنسريجبنحربثناالزياديعون
الوداعحجةوهيسلموعليههللاصلىهللارسولمعحجةفيالموسم

المهاجرونفاجتمعناجامعةالصالةفنادىخمغديرلهيقالمكانافبلغنا
الناسأيها):فقالوسطناسلموعليههللاصلىهللارسولفقامواألنصار

وأن:قالوا(؟مهثم):قالهللاإالإلهالأننشهد:قالوا(؟تشهدونبم
:قالموالناورسولههللا:قالوا(؟وليكمفمن):قالورسولهعبدهمحمدا

فنزعفأقامهعنههللارضيعليعضدعلىبيدهضربثم(؟وليكممن)
:...((.فقالبذراعيهفأخذعضده

العطار،زريقبنصالحبنالحسن:رجالهمنألن،يصحالإسناده
بنحرب:ومنهم.ترجمةوالحال،علىلهاعثرفلم،مجهولأنهالظاهر
الثقة،غريب،حديثهبقوي،ليس:فيهقيل،البصريالمنذربنسريج
بنبشر:ومنهم.صالحصدوق،نظر،فيه،الخطأكثيربحديثه،يُحتج
.متروكبشيء،ليسضعيف،:فيهقيلالندبي،األزديعمرأبوحرب

هللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:والخمسونالثانيالطريق
،بريدةبنهللاعبدعن،الكنديأجلححدثني،نميربنثناأبي،حدثني

إلىبعثين-سلموعليههللاصلى-هللارسولبعث:قالبريدةأبيهعن
فقال،الوليدبنخالداآلخروعلى،طالبأبيبنعليأحدهماعلىاليمن

:قال.جندهعلىمنكماواحدفكلافترقتماوانالناسعلىفعليالتقيتمإذا
فقتلنا،المشركينعلىالمسلمونفظهرفاقتتلنااليمنأهلمنزيدبنيفلقينا

بريدةقاللنفسهالسبيمنامرأةعليفاصطفى،الذريةوسبيناالمقاتلة
يخبره-سلموعليههللاصلى-هللارسولإلىالوليدبنخالدمعيفكتب
،عليهفقرئ،الكتابدفعت-سلموعليههللاصلى-النبيأتيتفلما،بذلك

رسوليا:فقلت-سلموعليههللاصلى-هللارسولوجهفيالغضبفرأيت
أرسلتماففعلتأطيعهأنوأمرتنيرجلمعبعثتنيالعائذ،مكانهذاهللا
وأنامنىفإنهعليفيتقعال"-:سلموعليههللاصلى-هللارسولفقال.به

."((بعديوليكموهومنه،وأنامنىأنهو،بعديوليكموهومنه،
سناده تهمنألن،يصحالإ ،حجيةبنهللاعبدبنأجلح:روا

.رجالهممنالشيعةوعده.بهيُحتجال،بالقويليسشيعي،،ثقة،ضعيف
هم بواألسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:ومن مروزيسهلأ ال
الحديث،جائز:فيهقيل(هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضي

ولمالصحابةبعضعنحدثصدوق،ثقة،.الحديثضعيفمناكير،له
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ينفهلمبريدةأبيهمنسماعهفيأحمدتوقفوعائشة،كعمر،منهميسمع
أبيهعنروىوقدأبيه،منسماعهنفىالحربيإبراهيملكنيُثبته،ولم

حدّثفالرجل،أبيهمنسماعهيثبت،ولمضعيففالرجل.ُمنكرةأحاديث
.يسمعلمعمن

عبدبنمحمدحدثنا)):الطبرانيقال:والخمسونالثالثالطريق
زيدنا:قالاألشقرحسيننا:قالأبينا:قالالحارثيمنصوربنالرحمن

،بريدةابنعنإسحاق،أبيعن،المريعامرأبوثنا:قالالحسنأبيبن
اليمنعلىأميراعليا-سلموعليههللاصلى-هللارسولبعث:قالأبيهعن

فدعا،الخمسمنجاريةعليوأخذ...الجبلعلىالوليدبنخالدوبعث،
بما-سلموعليههللاصلى-النبيفأخبراغتنمها:فقالبريدةالوليدبنخالد

ينتقصونأقوامبالما:وقالمغضبا"))خرجالنبيسمعفلما...".صنع
...."((ومنانتقصنيفقدعلياينتقصمن،عليا

سناده لهمنألن،يصحالإ يس،ضعيف:األشقرحسين:رجا ل
بومنهمو.للسلفشتام،تشيعهفيغاٍلبالقوي، سبيعي-إسحاقأ :ال
ماميشيعي،ضعيف لهتفصيلسبقإ هم.حا بريدة،بنهللاعبد:ومن
.السابقالطريقفيبيناهكماضعيف

بنالوهابعبدحدثنا)):الطبرانيقال:والخمسونالرابعالطريق
:قالعطيةبنحسنحدثنا:قالكريبأبوحدثنا:قالالرامهرمزيرواحة
،عنبريدةبنهللاعبدعن،عطاءبنهللاعبدعن،سليمانبنسعادحدثنا
وخالدطالبأبيبنعليسلموعليههللاصلىهللارسولبعث:قالعلي

.الوليدبن . ...السبيمنجاريةفأخذسبيافأصابفأبعدعليفدخل.
فأخذ-سلموعليههللاصلى-هللارسولعلىدخلتحتى...خالدفدعاني
:قال".بهيؤمرمايفعلفإنماعلياأحببريدةيا"فقال...بشمالهالكتاب
.((منهإليأحباحدالناسمنومافقمت

عطيةبنحسن:وهم،رجالهمنطائفةلضعفيصحالسنادإسناده
بنهللاوعبد.بالقويليس،شيعي،سليمانبنسعادو.ضعيفالعوفي
بريدة،بنهللاوعبد.ضبطهجهةمنضعيفو،ُمدلس،المكيعطاء

.آنفابيناهكماضعيف
عبدحدثنا)):حنبلبناحمدمسندفي:والخمسونالخامسالطريق

الرزاقعبدحديثوهذاالمعنى،وعفان،الرزاقعبدثناأبي،حدثني،هللا
عبدبنمطرفعن،الرشكيزيدحدثنيقال،سليمانبنجعفرثنا:قاال



78

-سلموعليههللاصلى-هللارسولبعث :قالحصينبنعمرانعن،هللا
شيئافأحدث-عنهتعالىهللارضي-طالبأبيبنعليعليهموأمرسرية

وعليههللاصلى-محمدأصحابمنأربعةفتعاقد:عفانقال...سفرهفي
وكنا:عمرانقال-.سلموعليههللاصلى-هللالرسولأمرهيذكرواأن-سلم
:قال.عليهفسلمنا-سلموعليههللاصلى-هللابرسولبدأناسفرمنقدمناإذا

يهفدخلوا قامعل قالمنهمرجلف ياإنهللارسولياف وكذاكذافعلعل
هللاصلى-هللارسولفأقبل-...الرابعقامثم...الثانيقامثم.عنهفأعرض

إن،عليادعواعليا،دعوا":فقالوجههتغيروقدالرابععلى-سلموعليه
:الترمذيروايةفيو،(("بعديمؤمنكلوليهوومنه،وأنامنيعليا

مؤمنكلوليهوومنه،وأنامنيعلياإن،؟عليمنتريدونما))
.((بعدي

يزيدوالضبعي،سليمانبنجعفر:رجالهمنألن،يصحالإسناده
المنكرات،يرويضعيف،شيعي،األول،-يزيدأبيبنيزيد-الرشك

.ضعيفوالثاني.ووثقوهرجالهممناإلماميةالشيعةوَعدّه
موسىبنيوسفوحدثنا):البزارقال:والخمسونالسادسالطريق

عنالنخعيهللا-عبيد-عبدبنالحسنعنالحميدعبدبنجريرثناقال
صلىهللارسولقال:قالعنههللارضيأرقمبنزيدعنصبيحبنمسلم

لنإنهماوبيتيأهلوهللاكتابالثقلينفيكمتاركإنيسلموعليههللا
((.الحوضعلييرداحتىيتفرقا

سناده لهمنألن،يصحالإ قرطبنالحميدعبدبنجرير:رجا
يل،(هـ188-107)الكوفيالضبي يهق قة،:ف يس،يُدلسث لذكيل با

يهاختلطت معاويةيشتمكانالمحدثينبعضلهميزهاحتىأحاديثعل
،للغنمراعيايكونأنإاليصلحالبأنهحرببنسليمانووصفه.عالنية

والتحديث،أثناءغفلةفيهوكانت.كتبهمنإاليُحدّثواليحفظ،يكنولم
تغليطفيهابطريقةرواياتهمنكثيرفيبالتحديثيُصرحواليرسلكان

.المفرطالتشيعإلىونسبهالشيعة،رجالبينمنقتيبةابنذكره.وتدليس
شيعةوعده ماميشيعيفالرجل.رجالهممنال غالطُمدلس،إ ثيرُم ك

.وعدالةضبطاضعيف،التخليط

عـــروةأبـــوالنخعـــيعـــروةبـــنهللاعبيـــدبـــنالحســـن:ومنهـــم
يل،(139ت)الكوفي يهق قة،:ف :ومنهم.ضعيفالحديث،مضطربث
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100ت)العطارالكوفيالضحىأبوالهمدانيبالتصغيرصبيحبنمسلم
كعلي،منهميسمعولمالصحابةبعضعنحدث،ثقة،بكنيتهمشهور(هـ

أرقمبنزيدمنفسماعهعنعن،قدهناوهو-.عنهماهللارضي–وعائشة
.يثبتلم

سابعالطريق ):الطبرانيقال:والخمسونال بنحمدانحدثنا)
أبوناقالالقزازفراتبنالحسنبنيحيىناقالالكوفيالعامريإبراهيم

عطيةعناالنصاريمريموابيالنواءكثيرعنالمسعوديالرحمنعبد
فيكمتاركانيقالسلموعليههللاصلىالنبيعنالخدريسعيدأبيعن

لمالحوضعلييرداحتىيتفرقاولنبيتياهلوعترتيهللاكتابالثقلين
.((المسعوديالرحمنعبدأبوإالالنواءكثيرعنالحديثهذايرو

القزاز،فراتبنالحسنبنيحيى:رجالهمنألنيصح،الإسناده
بنسعدبنعطية:ومنهم.ترجمةوال،حااللهأجدفلمالحال،مجهول
ـادة ـيجـن ـيالعوـف ـ111ت)الكوـف ـعيف،،(ه ـنضـ ـيعي،لـي ـامي،ـش إـم
.رجالهممنالشيعةوعده.مدلس

مسلمبنالحسنحدثنا)):الطبرانيقال:والخمسونالثامنالطريق
،أرقمبنيونسحدثنا،صبيحبنالحميدعبدحدثنا،الصنعانيالطيببن

صلىالنبيعن،الخدريسعيدأبيعن،عطيةعن،سعدبنهارونعن
تضلوالنبهتمسكتمإنماالثقلينفيكمتاركإني:قال،وسلمعليههللا

عنيروهلم.الحوضعلىيرداحتىيفترقالنوإنهما،وعترتيهللاكتاب
.((يونسإال،سعدبنهارون

،ليّن:البصريالكنديأرقمبنيونس:رجالهمنألنيصح،الإسناده
فيالذهبيأورده:الكوفيالعجليسعدبنهارون:ومنهم.يتشيع،ضعيف

.التشيعفيمفرط،بغيضرافضي.صدوقرافضي،:وقالالضعفاء
.أعالهبيناهكماإماميشيعيضعيف،العوفي،عطيةومنهم

عبدبنمحمدحدثنا)):الطبرانيقال:والخمسونالتاسعالطريق
عناألسودأبيبنصالحثناصالحبنالرحمنعبدحدثناالحضرميهللا

فإنيفأجبتدعيتقدكأني:قالرفعهسعيدأبيعنعطيةعناألعمش
أهلوعترتيواألرضالسماءبينممدودحبلهللاكتابالثقلينفيكمتارك
فيهماتخلفونيكيففانظرواالحوضعلييرداحتىيفترقالموإنهمابيتي

((.؟
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:فيهقيلالكوفي،األسودأبيبنصالح:رجالهمنألنيصح،الإسناده
األعمش،:ومنهم.مستقيمةليستأحاديثهبمعروف،ليسالحديث،ُمنكر

.حاليهماتفصيلسبقإماميانشيعيان،ضعيفانالعوفي،وعطية
فيأحمدقال)):الصغيرالتاريخفيالبخاريقال:الستونالطريق

:"وسلمعليههللاصلىالنبيقالسعيدأبيعنعطيةعنالملكعبدحديث
.((مناكيرهذهالكوفيينأحاديث"الثقلينفيكمتركت

بطرقهالحديثذلكعلىوحكمحنبل،بنأحمدقالهبمايصح،الإسناده
،شيعيضعيف،العوفي،عطيةأنذكرناأنوسبق.مناكيرأحاديثبأنها

.سابقاحالهوفصلنا

هللاعبدبنمحمدحدثنا)):الطبرانيقال:والستونالواحدالطريق
بنحكيمعنالغنويبكيربنهللاعبدحدثناحميدبنجعفرثناالحضرمي

هللارسولقالقالعنههللارضيأرقمبنزيدعنالطفيلأبيعنجبير
عرضهالحوضعليواردونوإنكمفرطلكمإني:سلموعليههللاصلى

والفضةالذهبقدحانمنالكواكبعددفيهبصرىإلىصنعاءبينما
الثقالنوماهللارسوليا:فقالرجلفقامالثقلينفيتخلفونيكيففانظروا

بيدطرفهسببهللاكتاباألكبر:سلموعليههللاصلىهللارسولفقال؟
وإنهمعترتيواألصغرتضلواوالتزالوالنبهفتمسكوابأيديكموطرفههللا
قدموهمافالربيذاكلهماوسألتالحوضعلييرداحتىيفترقالن ت

.((منكمأعلمفإنهماتعلموهماوالفتهلكوا
قيل،الكوفياألسديجبيربنحكيم:رجالهمنألن،يصحالإسناده

يه حديث،متروكضعيف،:ف يسال هم.شيعيبشيء،ل بو:ومن يلأ الطف
.حالهتفصيلسبقشيعي،ضعيف،عامر،

بنالقاسمبنأحمدحدثنا)):الطبرانيقال:والستونالثانيالطريق
الحسنبنزيدثناقاالالواسطيسليمانبنسعيدثناالجوهريمساور

ماطي نااألن بيعنخربوذبنمعروفث يلأ فةعنالطف سيدبنحذي أ
الوداعحجةمنسلموعليههللاصلىهللارسولصدرلما:قالالغفاري

بعثثمتحتهنينزلواأنمتقارباتبالبطحاءشجراتعنأصحابهنهى
يا:فقالقامثمتحتهنفصلىإليهنوعمدالشوكمنتحتهنمافقمإليهن
عمرنصفإالنبييعمرلمأنهالخبيراللطيفنبأنيقدإنيالناسأيها

مسؤولوإنيفأجيبأدعىأنيوشكأنيألظنوإنيقبلهمنيليهالذي
تمفماذامسؤولونوإنكم نكنشهد:قالو؟قائلونأن وجهدتبلغتقدأ
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محمداوأنهللاإالإلهالأنتشهدونأليس:فقالخيراهللافجزاكونصحت
بعدالبعثوأنحقالموتوأنحقونارهحقجنتهوأنورسولهعبده

قالواالقبورفيمنيبعثهللاوأنفيهاريبالآتيةالساعةوأنحقالموت
مولىوأنامواليهللاإنالناسأيهاقالثماشهداللهم:قالبذلكنشهدبلى:

والاللهم-عليايعني-موالهكنتفمنأنفسهممنبهمأولىوأناالمؤمنين
.((...الناسأيهايا:قالثمعاداهمنوعادواالهمن

،(هـ200ت)خربوذبنمعروف:رجالهمنألن،يصحالإسناده
الشيعةجعله.حديثهعلىيُتابعالحديثه،يُكتبصدوق،ضعيف،:فيهقيل
سبقإماميشيعينضعيفعامر،الطفيلأبو:ومنهم.ووثقوهرجالهممن

.حالهتفصيل
أبوثناغنامبنعبيدحدثنا)):الطبرانيقال:والستونالثالثالطريق

الركينعنشريكثناالحفريداودأبوسعدبنعمرثناشيبةأبيبنبكر
صلىهللارسولقال:قالثابتبنزيدعنحسانبنالقاسمعنالربيعبن
جلوعزهللاكتاببعديمنالثقلينفيكمتاركإني:سلموعليههللا

((.الحوضعلييرداحتىيتفرقالنوإنهمابيتيأهلوعترتي
،القاضيالنخعيهللاعبدبنشريك:رجالهمنألنيصح،الإسناده
معتماماتتفقوالروايةحاله،فصلناانسبقوقد،إماميشيعيضعيف،

شيعه يه.اإلماميت بلفالوعل نهتق هم.م سمومن عامريحسانبنالقا ال
يهقيل،الكوفي له،يُعرفال:ف قةحا قه.ث ضعفاوتزيدهيثبت،لمفتوثي
.عنعنته

العزيزعبدبنعليحدثنا)):الطبرانيقال:والستونالرابعالطريق
هللاعبيدبنالحسنعنهللاعبدبنخالدثناالواسطيعونبنعمروثنا

سلموعليههللاصلىهللارسولقال:قالأرقمبنزيدعنالضحىأبيعن
حتىيتفرقالنوإنهمابيتيأهلوعترتيهللاكتابالثقلينفيكمتاركإني:

.((الحوضعلييردا
أبوالرحمنعبدبنهللاعبدبنخالد:رجالهمنالنيصح،الإسناده

ثم قة،(:هـ182-110)الواسطيالطحانالمزنيالهي الحديث،مقاربث
لمجهتهمنفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.البرعبدابنضعفه

.اتصالهيثبت
،(139ت)الكوفيعروةأبوالنخعيعروةبنهللاعبيدبنالحسن:ومنهم

.عنعنتهضعفاوتزيده.ضعيفالحديث،مضطربثقة،:فيهقيل
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الكوفــيالهمــدانيبالتصــغيرصــبيحـبـنمســلمالضــحىأـبـو:ومنهــم
ولمالصحابةبعضعنحدث،ثقة،بكنيتهمشهور(هـ100ت)العطار
قدوهنايُرسلأنهوبما-.عنهماهللارضي–وعائشةكعلي،منهميسمع

.يثبتلمأرقمبنزيدمنفسماعهعنعن،
عبدبنعليحدثنا)):الطبرانيقال:والستونالخامسالطريق

المغيرةبنعثمانعنإسرائيلثناإسماعيلبنمالكغسانأبوثناالعزيز
خارجاأوالمختارعلىداخالأرقمبنزيدلقيت،قالربيعةبنعليعن
:يقولسلموعليههللاصلىهللارسولسمعتعنكبلغنيحديثا:قلتقال
((.نعم:قال؟وعترتيهللاكتابالثقلينفيكمتاركإني

وإسرائيل،غسانبنمالكغسانابو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.حاليهماتفصيلسبق،إماميانشيعيانضعيفان،:السبيعي

بنعليبنالحسينحدثنا))البزارقال:والستونالسادسالطريق
إسحاقأبيعنسليمانبنسعادحدثناقالثابتبنعليحدثناقالجعفر

مقبوضإنيوسلمعليههللاصلىهللارسولقال:قالعليعنالحارثعن
بعدهماتضلوالنوأنكمبيتيوأهلهللاكتابالثقلينفيكمتركتقدوإني
وسلمعليههللاصلىهللارسولأصحابيبتغىحتىالساعةتقوملنوأنه
.((.توجدفالالضالةتبتغىكما

،شيعي،الكوفيسليمانبنسعاد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
،يُدلس،إماميشيعيضعيف،السبيعي،إسحاقإبو:ومنهم.بالقويليس
.حالهتفصيلسبقوقد

محمدحدثنا))::الطبرانيقال:-والستونالسابع-األخيرالطريق
وحصينأناانطلقت:قال،حيانبنيزيدعن،حيانأبيعن،فضيلبن
لقيتلقدزيديا:حصينفقال،إليهفجلسناأرقمبنزيدإلى،سبرةبن

،حديثهوسمعت-وسلمعليههللاصلى-هللارسولرأيتكثيراخيرا
-هللارسولقام:زيدقال،منهسمعتبمازيدياحدثنا،معهوغزوت

هللافحمد،والمدينةمكةبينخميدعىبماءيخطبنا-وسلمعليههللاصلى
بشرأناإنما،الناسأيهاأال،بعدأما:قالثموذكر،ووعظ،عليهوأثنى
:أحدهما،الثقلينفيكمتاركوإني،فأجيبهربيرسوليأتينيأنيوشك
فيفرغب،بهوخذواهللابكتابفتمسكوا،والنورالهدىفيه،هللاكتاب
ثالثبيتيأهلفيهللاأذكركمبيتيوأهل:قالثم،عليهوحثهللاكتاب
قال؟بيتهأهلمننساؤهأليس؟بيتهأهلمن:وحصينزيدلهفقالمرات
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ومن:قالالصدقةحرممنبيتهأهلولكن،بيتهأهلمننساءهإنبلى:
:قال،الصدقةحرمهؤالءكل:قال،العباسوآلعليآل:قال؟هم
((.نعم

لهمنألنيصح،الإسناده بنغزوانبنفضيلبنمحمد:رجا
الصدوق،ُمحترف،شيعي:فيهقيل،(هـ194ت)الكوفيالضبيجرير
قة،به،بأس مناإلماميةالشيعةوجعله.بهيُحتجالالتشيع،فييغلوث

قوهرجالهم لراويهذا.ووث كانإماميشيعيوهوشك،دونضعيفا
لمابعضهمعلىحالهانطلىولهذاالحديث،بأهلعالقتهفيالتقيةيُمارس

اإلماميالشيعييُوثِقالذيإنوالحقيقة.وتزهدتسننمنبهيتظاهركان
.شيعيأومغفل،أوالقوم،بمذهبجاهلإما

بو:ومنهم عنالكشففيتوسعناأنسبقحيان،بنويزيدحيان،أ
.توثيقهماثبوتعدماألقلعلىأوضعفهما،وتبين،حاليهما

67بلغتوالتيخمغديرحديثطرقنقدفيذكرناهلماوإنهاًء
يصحفلم،طرقهكثرةرغمإسنادايصحلمحديثأنهمنهايُستنتجطريقا
لذينللصحابةبالنسبةأحادحديثوهوجهة؛منواحدإسنادوالمنها ا

منوموطنامذهبارووهالذينناحيةمنآحادوحديثثانية؛جهةمنرووه
.بالكوفةاإلماميةالشيعةمنتقريباكلهمفهم.ثالثةجهة

لذينالصحابةعددجهةفمن ترا؛يكونأنيُمكنالرووها ألنمتوا
مجموعحسبنسبيأمرهووإنمانفسه،فيالعددعلىيتوقفالالتواتر

عشرة،ورواها،ماحادثةأشخاصعشرةرأىفإذا.الخبرشاهدواالذين
رواهإنلكنبأغلبية،متواترفهو،ثمانيةرواهوإنباجماع،متواترفالخبر
وعددكذلك،األمرأنوبما.أحادخبرفهوبمتواتر،فليسفأقل،خمسة

الشيخذكركماعشرةعنيزيدالالغديرحديثعنهمُرويالذينالصحابة
-والسالمالصالةعليه-النبيرجععندماالصحابةعددأنوبما.األلباني

رغم–خمغديرفحديثباآلالف،يُقدركانالوداعحجةمنالمدينةإلى
ألنه.التعبيرصحإناآلحادمنأقلهوبلآحاد،حديثفهو-طرقهكثرة
لكأنالمفروضمن عددذ حديثذلكوأهميةالصحابة،منالكبيرال ال

يومإلىكلهوالعالم،واألمةاإلسالممصيرعليهيتوقفالذيالمزعوم
منأكثربلمئات،بلعشراتيرويهأنالضروريمنكانفإنهالقيامة،

لف همعشرةعنيُروىوالصحيحة،وبطرقالصحابةمنأ قط،من ف
عددأنجدالفرضناإذاوحتى.ومتناإسناداصحيحةغيركلهاوبطرق
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لذينالصحابة لغالحديثذلكروواا الحديثفسيبقىصحابيا،عشرينب
يصحوالمتواترايكونانأخرىجهةمنيُمكنوالجهة،منآحادحديث
طريقوالمنهيصحلمألنهأخرى،جهةمنبالتواتروالبالصحيحوصفه
حد كونفكيفوا ترا؟؟ي سهلمنوألنه.متوا لرواةجداال كذابينل أنال

الفالتواتر.الصحابةومئاتعشراتإلىوينسبونهاالطرقمئاتيختلقوا
صحيحةوشواهدمعطياتعلىيقوم،وإنماالرواياتكثرةمجردعلىيقوم

تاريخوالعقلللشرعموافقة ياتكثرةبمجردوليسالصحيح،وال الروا
.وطرقها

فهو،سكناهموأصلالغديرحديثروواالذينمذهبجهةمنوأما
حديثهووإنماطرقه،بكلالحديثذلكصحةعدمعلىقويآخرشاهد
الشيعة،رواهاطرقهمعظمأنالحديثذلكطرقمنتبينفقد.أيضاآحاد
أحصيُتفقد.الكوفةمنأكثرهموأنثالثة،أوشيعيانيوجدبعضهاوفي
شيعيمنهاكلفيطريقا58بينهامنفوجدت–طريقا67-مجموعمن
اإلمامية،الشيعةرواةكبارمنهمرووهاالذينوأكثر.ثالثةأواثنينأو

والَحكماألعمش،وسليمانالسبيعي،إسحاقوأبودكين،بنالفضل:منهم
باطلفالحديث.وغيرهم،واثلةبنوعامرخليفة،بنوفطرعتيبة،بن

طرقــهوتعديــدبتكثــيرالســنةأهــلوبيــنبينهــمونشــروهالشــيعة،اختلقــه
.ومضامينه
الناسلرواهصحيحاحديثاالغديرحديثكانفلوكذلكاألمرأنوبما

اإلسالميةوالبلدانالمدنكلفيولظهراإلسالمية،المذاهبمختلفمن
شيعةرواهاطرقهمعظموإنما،يحدثلمهذاأنوبما.ومغربامشرقا
يُمكنوال،بصحيحليسطرقهبكلالغديرحديثأنيعنيهذافإن.الكوفة

-1:أربعةوهيفيه،تتوفرلمالتواترشروطألن.متواتراحديثايكونان
طبقاتجميعفيالكثرةهذهتُوجدأن-1.الرواةمنكثيرعدديرويهأن

منيكونواكأن،الكذبعلىالرواةتواطؤالعادةتُحيلأن-3.اإلسناد
الِحسخبرهمُمستنديكونأن-4.مختلفةمذاهبو،أجناسو،بلدان

منطريقأيفيتتوفرلممجتمعةالشروطهذه.لمسوبصروسمعمن
.ُخمغديرحديثطرق
المصادرفيأصالوردطرقهبكلالحديثذلكإن:يقالأنيصحوال
منهمالسنةأهلبينونشروهورووهاختلقوهالذينألنيصحال.السنية
لذينومنعامة،اإلماميةالشيعة منخاصةالسنيينبينمندسينكانواا

لذيالحديثأكثردونواالحديثأهلجهة؛وألن زمانهمفيرائجاكانا
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أنتاريخياالمعروفومن.ثانيةجهةمنالأمصحيحاأكانالنظربغض
انتصاراوالتاريخيةالحديثيةللرواياتاختالقاالناسأكثرهمالكوفةشيعة

بـاختالقالمســلمينبيـنومكانـاشــرعيةلــهفأوجــدوا،الُمختلــقلمـذهبهم
وباألخبارمذهبهم،تؤيدالتيوباألحاديثالقرآن،فيتطعنالتيالروايات

قولأيضاذلكعلىوالشاهد.مذهبهموتنصرالصحابةفيتطعنالتي
هذهالكوفيينأحاديث)):خمغديرحديثطرقبعضعنحنبلبنأحمد

ناكير .م ) ما( يدوم لكيؤ باأنأيضاذ مانحصينأ ت)عاصمبنعث
بحديثجاءالذيهوالكوفيالشيعيالسبيعيإسحاقأباأنذكر(هـ127

ما)):فقالالناسبينالكوفةفي،ونشره((موالهفعليموالهكنتمن))
ذلكعلىفاتبعه...بهفنعقخراسانمنهذاجاءحتىالحديثهذاسمعنا

((.ناس
)):بقولهعياضالقاضيرواهمالألخبارالكوفييناختالقكثرةوعن

الســبعينأوالســتيننحــوفأقــام:مالــكإلــىالكوفــةأهــلمــنرجــلجــاء
نكتببالعراقنحن:وقالمالكإلىذلكفشكىأحاديث،عندهايوماً،فسمع

دارعندكمبالعراقأخي،ابنيا:لهفقال.هذامنأكثرساعةفيالحديثمن
:مالكقالثم.بالنهارويخرجبالليليضرب،-النقودسكدار-الضرب

عليناتجيشاآلنفصارتوالدراهم،بالدنانيرعليناتجيشالعراقكانت
((.بالحديث

 :ُخم غدير حديث متون نقد :ثانيا
أكبروهو،الكثيرةوطرقهرواياتهبكلُخمغديرحديثيصحلمكما

متونهبكليصحالأيضافهو،باإلمامةقولهمفيالشيعةعندمزعومدليل
اإلماميةللشيعةيكونأنيستحيلبأنهسابقاإليهأشرنالماتأكيدوهذا.قطعا

لدينمناقضألنهكذلك،هو.مذهبهميُثبتصحيحواحددليلأو،رواية
ـر:اإلســالم ـالقرآنيُكـف ـولـب ـه،ويـق ـموينـقـضبتحريـف ـوة،خـت ويُكفّرالنـب

لتيالشواهدوأما.الصحابة بتا جهةمنخمغديرحديثصحةعدمتُث
:فمنهامتونه،

كبيرااختالفامضامينهااختلفتالغديرحديثطرقرواياتإن:اوال
أخرىجهةمنوأنها؛جهةمنالصحةوعدمباالضطرابعليهايشهدمما
من.لدينهمانتصارابهاوتالعبواالشيعةرواةافتراهامختلقةرواياتهي
حادثةفييقللم-والسالمالصالةعليه-النبيأنذكرترواياتمثالذلك

:إليهاأُضيفأخرىوفي.((موالهفعليموالهكنتمن)):إالخمغدير
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)):قالأنهأخريوفي،((خذلهمنواخذلنصرهمنانصراللهم))
،((بيتيأهلوعترتيهللاكتاباآلخرمنأكبرأحدهماالثقلينفيكمتركت

قالوماذا؟،الصوابفأين...((.بيتيبأهلأذكركم)):قالانهأخرىوفي
منواحداقوالقالأنهفإما.واالختالف؟االضطرابهذاولماذا.الرسول؟

افتراهمختلقالخبرأنعلىذلكيدلأال.أصال؟؟يقللمأواألقوالتلك
.أهوائهم؟؟حسبفيهوزادواالشيعةرواة

رواهالذيالسادسالطريقأنأيضاوتناقضهاضطرابهمظاهرومن
-والسالمالصالةعليه-النبيبأنقولهتضمنهمماكانالنيسابوري،الحاكم
ماإالقطنبييبعثلمأنهالناسأيهايا)):قالخمغديرفيوقفعندما
وإنيفأجيبادعىأنأوشكوإنيقبلهكانالذيعاشمانصفعاش
لمإنهالناسأيهايا)):قالأنهالطبرانيروايةفيو.(("...فيكمتارك
أنأوشكوإني،قبلهكانالذيعاشمانصفعاشإالقطنبييبعث
((....فأجيبأدعى

،سنة1000نحوعاش-السالمعليه-نوحكانإذاأنهذلكمنواضح
أنبياء6بعدأنهيستلزمفهذا،عمرهنصفسيعيشبعدهمنيأتيوالذي

،األنبياءظهوريتوقفثم،سنواتعشرمنأقلبعدهميأتيالذيسيعيش
عليهم-محمدال،وعيسىال،وموسىيظهرلنو،أبدايُولدوالنألنهم

الحديثذلكمتنإليهاأوصلناشكبالباطلةنتيجةوهذه-.السالموالصالة
يقول،مايعيإنسانيقوله،والنبيعنيصدرأنيمكنالالكالم،وهذا
لذينالشيعةرواةوتالعباتأكاذيبمنهووإنما قواا حديثطرقاختل
.خمغدير

ُرويالحديثمنالمستحيلالجزءذلكأنأيضاذلكعلىوالشاهد
بعضفياالختالفمع،فيهاجرىوماخمغديرحادثةعنمنفصالأيضا
عليههللاصلى-النبيقال:قالأرقمبنزيدعن)):كاآلتيهو،ورواته
الذيالنبيعاشمانصفعاشإالنبياهللابعثما:"-وسلمعليههللاوسلم
!؟هذايعنيفماذا،خمغديربحادثةلهعالقةالفالحديث.(("قبلهكان
الشيعةرواةبهتالعبو،سلفالهاُمخططلغايةاألولبالحديثأُلحقإنه

.خمغديرطرقاختلقواالذين
يا ما:ثان شهدم لكصحةعدمعلىي حديثذ كلال كلأن،طرقهب

معمضامينه هاف هيواضطرابهااختالف فةف قرآنمخال كريملل فةال مخال
:اآلتيةالشواهدبدليلبصحيحة،ليستأنهايعنيمماواضحة،
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آلإلىوالردبالرجوعأمرترواياتمنهالحديثذلك:األولالشاهد
واألحاديثالكريمللقرآنمخالفوهذا،بهموالتمسكعليآلمنهمالبيت

ورسولههللابطاعةكثيرةآياتفيأمرناالقرآنألن.لهالموافقةالصحيحة
أَيُّرَهايَا)):تعالىقولهذلكمن.بهماوالتمسكإليهماوالرجوعوباالحتكام

َأَِطيعُواْآَمنُواْالَّمِذيَن :األنفــال)تَْسَمعُوَنَوأَنتُْمَعْنهُتََولَّمْواَوالََوَرُسولَهُّ
َيَْعِصَوَمن))و((20 :الجن)أَبَداًفِيَهاَخاِلِديَنَجَهنَّمَمنَاَرلَهُفَإِنَّمَوَرُسولَهَُّم
23)) )،و( ِإِلَىفَُردُّروهَُشْيٍءفِيتَنَاَزْعتُْمفَإِن) ُسوِلّ ُكنتُْمإِنَوالرَّم

ِتُْؤِمنُوَن ّ أنوبما((.59:النساء)تَأِْويالًَوأَْحَسُنَخْيٌرذَِلَكاآلِخِرَواْليَْوِمبِا
.يصحالالحديثفذلككذلك،األمر

البيتآلبإتباعأمرتالغديرحديثمنرواياتتوجد:الثانيالشاهد
ألن.أيضاللشرعمخالفوهذا،باألخصوعليخاصة،عليوآلعامة

األولينالسابقينمنوالصحابةعامةالمؤمنينبإتباعأمرناالكريمالقرآن
وليـسونهجهـمســبيلهمبإتبـاعأمرنـاخاصـة،واألنصـارالمهـاجرينمـن

هللاإلىبالرداالختالفعندوأمرنا،بهمالخاصةاجتهاداتهموالأقوالهم
َوَمن)):قالوإنما،بهخاصاتمييزاالصحابةمنأحدايُميزولم.ورسوله

ُسوَليَُشاقِِق َّمبِْعاْلُهدَىلَهُتَبَيَّمَنَمابَْعِدِمنالرَّم ِهاْلُمْؤِمنِيَنَسبِيِلَغْيَرَويَت َمانَُولِّ
(115:النســاء)َمِصيراًَوَساءْتَجَهنَّمَمَونُْصِلِهتََولَّمى )و،( َوالسَّمابِقُوَن)

لُوَن ِضَيبِإِْحَساٍناتَّمبَعُوُهمَوالَّمِذيَنَواألَنَصاِراْلُمَهاِجِريَنِمَناألَوَّم ُرَّم َعْنُهْمّ
ذَِلَكأَبَداًفِيَهاَخاِلِديَناألَْنَهاُرتَْحتََهاتَْجِريَجنَّماٍتلَُهْمَوأََعدَّمَعْنهَُوَرُضواْ

يُماْلفَْوُز ِإِلَىفَُردُّروهَُشْيٍءفِيتَنَاَزْعتُْمفَإِن))))و،((100:التوبة)اْلعَِظ ّ
ُسوِل ِتُْؤِمنُوَنُكنتُْمإِنَوالرَّم ّ َوأَْحَسُنَخْيٌرذَِلَكاآلِخِرَواْليَْوِمبِا

إلىالردوالباالحتكاموليسباإلتباعأمرنافالشرع((.59:النساء)تَأِْويالً
تلكفإنوعليه.غيرهدونباإلتباعمنهمواحداخصواليميزولمأقوالهم،

ميزتهمكماباإلتباعوعلياعلي،وآلالبيت،آلوميزتخصتقدالروايات
كام هموالتمسكباالحت شرعمخالفوهذا.ب ألن.بهاألخذيصحواللل

مرتبةفيوآلهعلياجعلتالغديرحديثرواياتتضمنتهالذيالتخصيص
ليسواوآلهعلياألنشرعاباطلوهذا.الصحابةعنوميزتهمالرسول،

.المرتبةتلكفيتجعلهمبميزةالشرعميزهموالبمعصومينوالبأنبياء،
.الرواياتتلكمزاعمبطالنيعنيمما

جعلتالرواياتتلك،-الغديررواياتمتونبطالنعلى-الثالثالشاهد
يا لىعل مؤمنينكلمو عدال ها،الرسولب نتمن"بقول ليموالهك فع

المزعومالقولهذاألن،رفضاالقرآنويرفضهُمنكرمتن،وهو"مواله
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لإلســالممرجعــاوجعلــهبالرســولوســواهالصــحابةكــلعــنعليــامــيز
ألنقطعاباطلوهذا.المسلمينلكلمولىعلياجعلعندماوالمسلمين،

وتحديدتمييزدونثالثاالمؤمنينثمثانياورسولهأوال،هللاالمسلمينولي
يابعضهمكلهموالمؤمنونمعين،شخص إِنَّمَما)):تعالىقال.بعضأول

َُوِليُّرُكُم َكاةََويُْؤتُوَنالصَّمالَةَيُِقيُموَنالَّمِذيَنآَمنُواَْوالَّمِذيَنَوَرُسولُهُّ َوُهْمالزَّم
بَْعٍضأَْوِليَاءبَْعُضُهْمَواْلُمْؤِمنَاُتَواْلُمْؤِمنُوَن))و،((55:المائدة)َراِكعُوَن
َكاةََويُْؤتُوَنالصَّمالَةََويُِقيُموَناْلُمنَكِرَعِنَويَْنَهْوَنبِاْلَمْعُروِفيَأُْمُروَن الزَّم

ََويُِطيعُوَن ـئَِكَوَرُسولَهُّ َُسيَْرَحُمُهُمأُْولَ َإِنَّمّ يٌمَعِزيٌزّ :التوبة)َحِك
قوليصحفال.((71 يابأنال فهذابذلكوتخصيصهالمؤمنينوليعل

.الرواياتتلكصحةعدمعلىوشاهدله،ومخالفللشرعتحريف

غديرحـديثروايـاتمتـونصحةعـدمعلـى-الـرابعالشـاهد تلـك-ال
فيبينافقد.شرعاباطلوهذاالبيت،وآلالبيتأهلبينتفرقلمالروايات

فقط،الزواجرابطةعلىيقومالبيتأهلمفهومأنالشرعبأدلةهذاكتابنا
آلجعلتالغديررواياتأنكما.فقطالنسبعلىيقومالبيتآلومفهوم

بماوضحنافقدقطعاـباطلأيضاوهذاالبيت،أهلمن-البيتآل-النبي
نا لةمنأورد قرآنأد سنةال هلأنوال يتأ يتآلهمليسواالب وال،الب
-عباسابنوال،الحسينوالالحسن،والعليالأنهأيضاوبينا.العكس
يصحوالكذلك،يكونواأنيُمكنوال.البيتأهلمنهم-عنهمهللارضي
الخلــطتعمـدتالروايــاتتلــكلكـن.البيــتآلمـنهــووإنمـابــه،القــول

.مختلقيهانفوسفيشيعيةلغاياتوالتالعبوالتحريف

منطرقاأنمفاده-الغديرحديثمتونبطالنعلى-الخامسالشاهد
هوعلياأنللصحابةقال-والسالمالصالةعليه-الرسولأنذكرتروياته
فةوليهم الخالفةموضوعألن،قطعاباطلزعموهذا.بعدهمنوالخلي
بينهموجعلهالمسلمين،بينشورىالحكمجعلعندماحسماالشرعحسمه
لة،فيلهحصردونعامة لة،والقبي وهذا.شخصوالأسرة،والعائ
ابَْينَُهْمُشوَرىَوأَْمُرُهْم)):تعالىقولهفيالقرآنبدليل يُنِفقُوَنَرَزْقنَاُهْمَوِممَّم

َِعلَىفَتََوكَّمْلَعَزْمَتفَإِذَااألَْمِرفِيَوَشاِوْرُهْم))و،((38:الشورى) إِنَّمّ
َ ِليَنيُِحبُّرّ َأَِطيعُواْآَمنُواْالَّمِذيَنأَيُّرَهايَا))،و((159:عمرانآل)اْلُمتََوّكِ ّ

ُسوَلَوأَِطيعُواْ أيضا،السنةوبدليل((.59:النساء)ِمنُكْماألَْمِرَوأُْوِليالرَّم
بالخالفةألحديوصولممات-والسالمالصالةعليه-النبيأنالثابتفمن
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ياطبققديكونوبذلك.بعدهمن وبدليل.الكريمالقرآنبهأمرماعمل
فهم.الرسولبعدمنهمالخالفةيتولىمنحولبينهمفيماالصحابةاختالف

كانواألنهميحدث،لمفهذابالوراثة؟،أوشورىالحكمهل:فييختلفوالم
فردخاصاوليسبينهمشورىالحكمأنقطعايعلمون لة،والب والبعائ
لة، مابقبي فواوإن هميتوالهافيمناختل المعطياتهذهوكل.بالشورىمن

ياتمزاعمكلتنقضالقطعيةوالتاريخيةالشرعية اإلماميةالشيعةروا
.وأئمتهاالشيعيةاإلمامةبخرافةالمتعلقة

الرواياتتلك-الغديرحديثرواياتبطالنعلى–السادسالشاهد
سابقعنإمامياشيعياتوجيهاوموجهةصنعامصنوعةأنهابنفسهاتشهد

يتيفيوردمابدليل.وترصدإصرا زوجاتجعلتاألولى:مسلمروا
وجعلتمنهأخرجتهنوالثانية،بيتهأهلمن-والسالمالصالةعليه-النبي

نبيآل تهأهلهمال وباطلماكرتحريفيإماميشيعيتوجيهوهذا.بي
أهلمنالزوجاتإخراجواقعاواللغةوالشرعايصحالألنه.أيضا

تحريفيعملهذا.األهلهموجعلهمالبيتأهلفياآللإدخالوالالبيت،
.بهاألخذيجوزوالقبولهالخطأومنقولهيصحوالمكشوف،

شاهد سابعال غديرحديثصحةعدمعلى--ال لكإن-ال حديثذ ال
بإتباعهالألمرمعنىوال-والسالمالصالةعليه-النبيسنةهدمقدبطرقه

فيالرسولخلفاءهمبيتهوآلعلياأنصراحةذكرتألنها.بهاوالتمسك
علىوحّرمت،بذلكالنجاةوعلقتبإتباعهم،وأمرت،اإلمامةباسمالنبوة
بإتباعكثيرةآياتفيالقرآنبهأمرلماتعطيلهذاأنوبما.مخالفتهماألمة
سنة حثال ها،التمسكعلىوال لردب هاوا عداالختالفعندإلي قرآنب ال

كريم ما.ال ياتأنوب مرتخمغديرحديثروا باعأ تهوآلعليبإت بي
قطعيدليلهذافإن.بأيديهموالدنياالدينأمروجعلتيقولونبماوالتمسك

ياتصحةعدمعلى غدير،روا هاال نبيلسنةومعطلةهادمةألن يه-ال عل
-.والسالمالصالة

منكثيرقولأنمفاده-الغديرحديثصحةعدمعلى-:الثامنالشاهد
اللهم))بقولهلعليدعا-والسالمالصالةعليه-النبيبأنالغديرروايات

أبغضه،منوأبغضأحبه،منوأحبعاداه،منوعادوااله،منوال
إلىيُنسبأنيصحالدعاءهو.((خذلهمنواخذلنصره،منوانصر

منكلونحبنواليأنعقالالوشرعايصحالألنه.يقولهأنوالالنبي
الشهيدالخليفةقتلةمنهمو،صفهفيكانواأنهملمجردعليمعكانوا

مان همعفان،بنعث سبئيةومن باشال لذينالرعاعوواألو ،وعصوها
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ومن!!.قتلوهثمجيشه،عليهأفسدوا،وعليهخرجواواألمور،لهخلّطوا
خالفواالذيننبغضونعاديأنعقالالوشرعايصحالفإنهأخرىجهة
رضي-وعائشة،الزبير،وكطلحةالنظر،وجهاتالختالفوقاتلوهعليا
فياالختالفسببهكانبينهمحدثماألنأبدا،هذايصحال.-عنهمهللا

،عفانبنعثمانالشهيدالخليفةقتلةمعالتعاملكيفيةفيالنظروجهات
كلهـمفهـؤالء.الحقــاســنبينهكمـابغـيوالوضـاللكفــرقتــاليكـنولــم

فَأَْصِلُحوااْقتَتَلُوااْلُمْؤِمنِيَنِمَنَطائِفَتَاِنَوإِن}:تعالىقولهتحتيندرجون
أَْمِرإِلَىتَِفيَءَحتَّمىتَْبِغيالَّمتِيفَقَاتِلُوااأْلُْخَرىَعلَىإِْحدَاُهَمابَغَْتفَإِنبَْينَُهَما

ِ َإِنَّمَوأَْقِسُطوابِاْلعَْدِلبَْينَُهَمافَأَْصِلُحوافَاءْتفَإِنَّم اْلُمْقِسِطيَنيُِحبُّرَّم
.-9:الحجراتسورة{

ال".خذلهمنواخذلنصره،منوانصر":الغديرحديثقولأنكما
وحاربوهعلياخالفواالذينأنتاريخياالثابتفمنكذّبه،الواقعألن،يصح

علىانقسمواوإنماينتصروا،لممعهكانواالذينوأنالنهاية،فيانتصروا
لمفلماذا.ثانياحاربوهملمناألمرنهايةفيالخالفةسلمواثمأوال،أنفسهم
هووإنماصحيحا،حديثاليسألنهيتحققلم.المزعوم؟الدعاءذلكيتحقق

.اإلماميةالشيعةرواةمفترياتمن
خالصةإن-الغديرحديثصحةعدمعلى-التاسع-األخيرالشاهد
القرآنأكدهالذيالنبوةلختمنقضهيخمغديرحديثرواياتمضامين

إتباعبوجوبالشرعبهأمروِلما،لهالموافقةالصحيحةواألحاديثالكريم
هللا،طاعةمنطاعتهوجعلبلغيره،دون-والسالمالصالةعليه-النبي
ْن)):تعالىلقوله ُسوَليُِطعِمَّم َأََطاَعفَقَْدالرَّم َعلَْيِهْمأَْرَسْلنَاَكفََماتََولَّمىَوَمنّ

ً كاألنبياء،وآلهعلياوجعلتالرواياتتلك؛فجاءت((80:النساء)َحِفيظا
ووليهم،،المؤمنينمولىفهو.سابقابيناهكماوأكثراألنبياءمرتبةفيبل

وجعلت.المسلمينمناختياروالشورىدونالرسولبعدمنوالخليفة
حقعلىفهووافقهومنباطل،وعلىظالمفهوخالفهومنمعهيدورالحق
والبغضهللافيالحبالشرعوفي.وأكفرهمالناسأضلمنكانوإنحتى
عليفيالحبعلىيقومالشرعجعلتالحديثذلكرواياتلكنهللا،في

النبوةأنمفادهخطيراأمراالنهايةفيقررتأنهاكما.عليفيوالبغض
فعندمازعمهافحسب.خاصةعليوآلعامةالبيتآلبينشركةأصبحت

شركةأصبحتماتفلماالبيت،آلبينشركةالنبوةكانتحياالرسولكان
.أوالدهوبعضبعليخاصة ياتأنهوذلكوخالصة!!!! غديرروا ال
ياجعلت ياعل سمنب مةبا ما.اإلما هاوب هاشكفالذلكعلىنصتأن أن



91

هوبالضرورة،الشرعمنمعروفاأمراخالفتألنهاقطعاباطلةروايات
بينشورىالخالفةوانجهة،منوالسالمالصالةعليهبمحمدالنبوةختم

.أخرىجهةمنوآلهعليفيوالالبيتآلفيوليستالمسلمين،
والإسنادايصحلمطرقهبكلخمغديرحديثأنجليايتبينوبذلك

حديثيةرواياتتوجدأنيستحيلبأنهسابقاإليهأشرنالماتأكيدوهذا،متنا
لدينمناقضمذهبألنهاإلمامية،الشيعةمذهبتؤيدصحيحةتاريخيةوال

واحدةروايةعندهتكونانيُمكنالحالههذاومذهب.بهوُمتستراإلسالم
.طريقألفطرقهابلغتوإنحتىتؤيده،صحيحة

الشيخأنبدعوىصحيح،الغديرحديثبأنالباحثينبعضقولوأما
بإنكارمجازفتهفيتيميةابنعلىورد،بتواترهوحكمصححهاأللباني
وفيهزعم،كماليسفاألمر((.النبوةبيتألهلفضيلةمنفيهلما"الحديث
بنالشيخعلىتحامل يهجهة،منتيميةا جهةمنوتدليستحريفوف
لو.أخرى لككانف يداموضوعياالباحثذ ،للموضوعطرحهفيمحا
جهةمنحججهموبيّنجهة،منالحديث،منالعلماءكبارمواقفألورد
.ثالثةجهةمنوصرامةبحيادالحديثذلكطرقبنفسههوحققأوثانية،
واالستشهادعليه،والتحاملتيميةابنبغمزواكتفىذلكيفعللمأنهوبما

بانيبموقف علماءالسنةأهلمنُوجد:أقولفإنيهواه،وافقألنهاألل
كروا غديرحديثأن لهال كلك هم.ورفضوهفضعفوهطرقه،وب بو:من أ
ابنوالحربي،إبراهيمووالبخاري،الكوفي،عاصمبنعثمانحصين

السبيعيإسحاقأباأنذكرقدعثمانحصينأبووكان.تيميةابن،وحزم
لذيهوالكوفي لىالغديرحديثأدخلا فعليموالهكنتمن"الكوفةإ

بهفنعقخراسانمنهذاجاءحتىالحديثهذاسمعناما)):فقال،"مواله
((.ناسذلكعلىفاتبعه...

ما سماعيلوأ خاريإ قدالب غدير،حديثضعفف فييذكرهلموال
ابنوأما.طرقهضعف،والكبيرالتاريخفيمنهقسماوأوردصحيحه،

اللهم"قولهوهيالزيادةأنعلى،وأكدكلهالحديثضعفقدفهوتيمية
هي،"ومؤمنةمؤمنبكلأولىأنت"،و"عاداهمنوعادواالهمنوال

.شكبالكذب
كنتمن"الحديثمنقسماصححواالذينالسنةأهلعلماءوأما

واأللبانيوالذهبي،،الترمذيحنبل،وابنأحمد:فمنهم،"موالهفعليمواله
بلبنأحمدفأنكر. ليموالهكنتمن"عنزادماحن منموالهفع
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كنتمن"القسمهذاأنالذهبيذكرو.كوفيةزيادةإنها:قال،و"الحديث
فصححاأللباني،وأما".ريببالثابت"الحديثمنموالهفعليمواله

و،"الحديثمنموالهفعليموالهكنتمن"األول:الحديثمنشطرين
وضعّف".عاداهمنوعادواالهمنوالاللهم"،والثانيمتواترأنهقال

".خذلهمنواخذلنصره،منوانصر"الثالثالشطر

وليستالصحيح،الدليلهوالعلميةالقضايافيالَحكمأنبما:وأقول
الحقفإن،األسماءوالاألكثرية،والاألقليةوالالتهويالت،والالمزاعم

وغمزهتيميةابنعلىتهجممناخطأوقدكله،الحديثأنكرواالذينمع
كله،باطلحديثهوطرقهبكلالغديرفحديث.الغديرحديثمنلموقفه

سبقأمروهذا.قطعامتواترايكونأنيُمكنوالمتنا،والإسنادايصحولم
كلأمامهاتصمدلمومتنا،إسناداقطعيةدامغةقويةبأدلةوأثبتناهبيناهأن

كانت.وغيرهمالكوفةشيعةرواةاختلقهاالتيومتونهالغديرحديثطرق
حديثمنطرقابينهموأدخلواالحديثأهلإلىتسللواجماعةبينهممن

بعدماصحيحة،ليستأنهارغمالمحدثينكباربعضصححهاالغدير،
.المندسينهؤالءأحوالعليهمانطلت

رواياتهبكلخمغديرحديثأنمنهيُستنتج-الثاني-الفصللهذاوإنهاء
إسنادوالمنهيصحولمومتنا،إسناداصحيحاليس-طريقا67-وطرقه

حد سانيدهمنوا تراحديثايكونأنيُمكن،والالكثيرةأ ما.متوا هووإن
قهمكذوبحديث شيعةرواةاختل يةال مذهبهمانتصارااإلمام فةل ومخال
بعضفظن،منهمكثيرفتلقفهالناس،بيننشروهثمالسنة،وأهلللشرع

وهذا.وتواترهصحتهعلىشاهدهووانتشارهطرقهكثرةأنالمحدثين
ياتألنقطعا،بصحيحليس صحيحةتصبحأنيُمكنالالمكذوبةالروا
.الطرقآالفبلغتوإنحتى

*********
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الثالثالفصل
المتعةزواجأحاديثرواياتنقد

:المتعةزواجحديثرواياتأسانيدنقد:أوال
:المتعةزواجحديثرواياتمتوننقد:ثانيا
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المتعةزواجأحاديثرواياتنقد

والتيلهالُمبيحةالمتعةالحديثيةزواجرواياتالفصلهذافيسننقد
منوالتابعينالصحابةعنالمرويةبهالقائلةوالرواياتجهة،منحرمته

خرىجهة كاحقولهمألن.أ عةبن ستندالمت لىي ياتإ عةزواجروا المت
نبيعنالمروية يه-ال ياتكلوسأجعل.-والسالمالصالةعل زواجروا

.ومتناإسناداطرقهامنوأنقدهاواحدة،روايةالمتعة
بنعنمالكعنيحيىحدثني)):مالكموطأفي:األولالطريق

أبيهماعنطالبأبيبنعليبنمحمدابنيوالحسنهللاعبدعنشهاب
سلموعليههللاصلىهللارسولان:عنههللارضيطالبأبيبنعليعن
((.اإلنسيةالحمرلحومأكلوعنخيبريومالنساءمتعةعننهى

لهمنألنيصح،الإسناده لبربريكثيربنيحيىبنيحيى:رجا ا
يسيراإالالموطأمالكعن"روى،(هـ234:ت)القرطبياألندلسيالليثي

".مالكعنشبطونهللاعبدبنزيادعنفرواهسماعهفيشكفإنهمنه
مواضعفيوتصحيفاتأوهاملهبالحديث،بصرلهيكنلمصدوق،ثقة،

عنعنعنأنهوالغريبضبطه،جهةمنواضحضعففيهفالرجل.كثيرة
بينفيهالتفريقالزمنفيوكانالموطأ،معظممنهسمعانهمع،مالك

.ومطلوباوممارسامعروفاوالسماعالعنعنة
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بدليليُدلس،كانلكنه،شكدونمنثبتثقة،أنسبنمالك:ومنهم
وكانعباس،بن،عنعكرمةحديثزيدبنثورعنيروىكان))أنه

عنثورعن:يقول.الموطأفيحديثماغيرفيذلكوقععكرمة،يحذف
إسنادمنهللاعبدبنعاصميسقطكانوكذا.عكرمةيذكر،والعباسابن

هذاوإنكاره((.تدليسايكونأنالبرعبدابنوأنكر.الدارقطنيذكرهآخر
شكدونمنتدليسهومالكفعلهالذيهذايصح،ألنالبلجدا،ضعيف

أرسلقدفهويدلسلموإن!!.اإلسنادمنراوياأسقطألنهسميناه،مهما
الحديثومتن،الزهريعنعنعنقدوهناويرسليُدلس،كانأنهوبما
.طريقهمنيصحلم،فاإلسنادُمنكر

هم يدبنمسلمبنمحمد:ومن لزهريشهاببنهللاعب حو)ا -52:ن
عنحدثكالريح،إرسالهاإلرسال،كثيرُمدلس،متقن،ثقة،:(هـ124
منيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.منهميسمعلمأقوام
.جهته

((:هـ98ت)هاشمأبوطالبأبيبنعليبنمحمدبنهللاعبد:ومنهم
.الرافضةمنصنفوهمالسبئية،أحاديثيجمعكانشيعي،،ثقةفيه،قيل
ذلكإنساناإنوالحقيقة.فرقهمكلتفرعتومنهمالرافضة،رأسهمبل

،عنعنقدوهناالسبئية،معكانوأنهخاصةبثقة،ليسالرافضةمعحاله
كانأنهالمحتملفمن.معروفهوكماالرافضةأصولمنالمتعةوزواج
جهته،منيصحالاإلسنادإنوعموما.الناسمععالقتهفيالتقيةيُمارس
.يثبتلمتوثيقهأنتقديرأقلوعلى

:ت)المدنيمحمدأبوطالبأبيبنعليبنمحمدبنالحسن:ومنهم
فياألخوينحال:أقول.أخيهمنوأفضلأوثقوكانثقة،:((100أو99

اإلسنادلكنأخيه،منوأوثقثقةوالثانيظاهرضعففيهاألولاإلسناد،
ثانييُذكرولم،معنعنجهتهمامن العنعنةأنوبما.العنعنةمعحاللل

فاإلسنادإرسال،أوتدليسيوجدأنهالمحتملفمن.عدمهمنالسماعتحتمل
.أبيهمامعجهتهمامنصحتهتثبتلم

ت)المدنيالحنفيةبنالقاسمأبوطالبابيبنعليبنمحمد:آخرهم
العنعنةعنقلناهماعليهوينطبقوالدهعنعنعنلكنه،ثقة((:هـ80:بعد
.ولديهفي
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ينوبذلك لهكلألنيصح،لماإلسنادأنيتب لمعنعنوا،رجا بتف يث
يناتصال لهب جهةمنخاصةإرسالأوتدليسحدوثيعنيممارجا
.واإلرسالبالتدليسمعروففهوالزهريالشهاب

يحــىبـنيحــيىعـنالليـثييحــيىالموطـأراويقـال:الثـانيالطـريق
الزبيربنعروةعنشهاببنعنمالكعنوحدثني):أعالهالمذكور

أميةبنربيعةإنفقالتالخطاببنعمرعلىدخلتحكيمبنتخولةان:
فقالرداءهيجرفزعاالخطاببنعمرفخرجمنهفحملتبامرأةاستمتع

((.لرجمتفيهاتقدمتكنتولوالمتعةهذه
ناهبمايصحالإسناده فاقل والشهابومالكيحيى،بنيحيىعنأن

خالفةأوائلفيولد،ثقةفهو،العوامبنالزبيربنعروةوأما.الزهري
لمفهو.عثمانخالفةأوائلفيلدأنهوبما.هـ94سنةوتوفي،عثمان

يكنلمألنهبالسماعيصرحولمعمر،خالفةفيرويلماعيانشاهديكن
.الحادثةوبينبينهمنقطعفاإلسناد.أصالولد

عنجريرحدثناسعيدبنقتيبةوحدثنا)):مسلمقال:الثالثالطريق
عنههللارضىذرأبوقالقالأبيهعنالتيمىإبراهيمعنزبيدعنفضيل

..((الحجومتعةالنساءمتعةيعنى.خاصةلناإالالمتعتانتصلحال
الضبيقرطبنالحميدعبدبنجرير:رجالهمنألنيصح،الإسناده
اختلطتبالذكيليس،يُدلسثقة،:فيهقيل،(هـ188-107)الكوفي

و.عالنيةمعاويةيشتمكانالمحدثينبعضلهميزهاحتىأحاديثعليه
يكنولم،للغنمراعيايكونأنإاليصلحالبأنهحرببنسليمانوصفه
لةفيهوكانت.كتبهمنإاليُحدّثواليحفظ، كانوالتحديث،أثناءغف
حديثيُصرحواليرسل ثيرفيبالت تهمنك قةروايا هابطري يطفي تغل

.المفرطالتشيعإلىونسبهالشيعة،رجالبينمنقتيبةابنذكره.وتدليس
التخليطكثيرُمغالطُمدلس،إماميشيعيفالرجل.رجالهممنالشيعةوعده

عنعنقدوهنامدلسأنهإلىباإلضافةعدالته،وضبطهجهةمنضعيف،
.جهتهمنيصحالفاإلسناد

الياميكعببنعمروبنالكريمعبدبنالحارثبنزبيد:ومنهم
التشيعإلىيميلعلويثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ124ت)هللاعبدأبوالكوفي

يايُفضلكان، لذينالكوفةمحدثيشيعةبينمنوهو.عثمانعلىعل ا
نهوبما.مروياتهمومنمنهموحذرالجوزجانيذكرهم قدوهناكذلكأ
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعن
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ثقة،(:هـ192:ت)الكوفيالتَّمْيِمّيشريكبنيزيدبنإبراهيم:ومنهم
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهنا.يرسليدلس،

عنسفيانحدثناعمرأبيابنحدثنا)):الترمذيقال:الرابعالطريق
بنعليعنأبيهماعنعليبنمحمدابنيوالحسنهللاعبدعنالزهري

لحوموعنالنساءمتعةعننهىوسلمعليههللاصلىالنبيانطالبأبي
((.خيبرزمناألهليةالحمر

لهمنألنيصح،الإسناده ،العدنيعمرأبيبنيحيىبنمحمد:رجا
.وعدالةضبطاثقةليكونتؤهلهالالمرتبةوهذه.غفلةفيهكانتصدوق

ثقة،:(هـ198-107)الهالليعمرانأبيبنعيينةبنسفيان:ومنهم
منيُكثرونمنهيسمعونالذينكانلهذا،كثيرايُدلسكان.حجة،ثبت

ابنأحمدأنحتى،!فالنمنسمعتههل:فيسألونهيرويه،مماالتأكد
الغلطكثيروكان((.حدثنا:يقولأنعيينةابنعلىأشدكانما)):قالحنبل

لكنه)):عيينةابنتدليساتفيالعجميابنسبطوقال.الكوفيينحديثفي
:قالواأنهمالحديثأئمةعنالبرعبدبنوحكى.كثقتهثقةعنإاليدلسلم

ومعمــرجــريجابــنعلــىأحــالوقــفإذا،ألنــهعيينــةبــنتــدليسيقبــل
إالالدنيافيليسشيءهذا:وقالحبانبنرجحهماوهذا.ونظائرهما

البنيوجديكادوالمتقنثقةعنإاليدلسواليدلسكانفإنهعيينةالبن
.((ثقتهمثلثقةعنسماعهبينوقداالفيهدلسخبرعيينة

بالتدليسمشهور))عيينةبنسفيانعنزرعةألبيالمدلسينكتابوفي
ً .((واحدغيرحكاهكماعنعنتهقبولعلىذلكمعاتفقوالكن:قلت.أيضا

ذكر:الرزاقعبدترجمةفيفقالالتشيعمنشيءاليعديابننَسبه))و
ألنيسكُت،ولكنينعم:قالعثمانذكرفيههل:لهفقيلحديثاعيينةابن

ألنهوعلما،وعقالشرعاومرفوضيصحالهذاالحظ.((كوفيغالم
والتغليطالتحريفضمنويندرج،لهاوكتمانللحقيقة،إخفاءفيتعمد

كوفي،غالمأنهبدعوىآخرأمرايفعلأنيُمكنهذافعلفكما.والتدليس
((.الثقاتعلىلكنمدلساكان)):الذهبيوقال.شيعيأنهبمعنى
لمهذاإن،!!؟؟ثقةعنإاليُدلسيكنلمعيينةبنسفيانأنصحيحفهل
دونمنوالضعفاءالثقاتعندلّسأنهبمعنى.الصحيحهووخالفهيثبت،

يسمعلم)):الدارقطنيذكرهماالثقاتغيرعنتدليساتهفمن.استثناء
،فراسمن((الجنةأهلكهولسيداهذانوعمربكرأبي))فيعليحديث

،(هـ153)الكوفيعمارةبنوالحسن((.عمارةبنالحسنعنأخذهإنما
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ثقة،عنليسدلسقدهنافهويُضعفه،عيينةابنوكان،متروك،ضعيف
.وترصدقصدعناإلسنادمنأسقطههوولهذا،ضعيفعنوإنما

الحرقييعقوببنالرحمنعبدبنالعالءأسقطأنهأيضاتدليساتهومن
بذلكاعترفقدوتدليسا،روايتهبعضمن(هـ132:نحوت)المدني
معدود،وبالقويليسالراويهذاو.عليهألحوالرواةبعضسألهعندما

مع،أيضاهوعنعنهاأحاديث،جريجابنعنعنعنقدوهو.الضعفاءفي
بنكان)):سعيدبنيحيىواإلرسال،قالالتدليسكثيركانجريجابنأن

أخبرنيأو،أخبرنا:قالوإذا،سماعفهوحدثني:قالفإذا،صدوقاجريج
تجنب)):الدارقطنيوقال.((الريحشبهفهو،قال:قالوإذا،قراءةفهو

((مجروحمنسمعهفيماإاليدلسالالتدليسقبيحفإنهجريجبنتدليس
)حنبــلبــنأحمــدعــنو. ( "فــالنقــال"ُجَرْيجابــنقــالإذا: "فــالنَوقَال"
قالإذاو.بهفحسبك"وسمعت"أخبرني:قالوإذابمناكير،جاء"وأخبرت"

فيليسبشيٍءجاء"سألت"أو"سمعت:قالوإذا،فاحذره"قال"ُجَرْيجابن
فس بيقال)):أحمدبنهللاعبدوقال.((نشئمنهالن هذهبعض:أ

الجريجابنكانموضوعة،أحاديثجريجابنيرسلهاكانالتياألحاديث
بالي وقال.((فالنعنوحدثتأخبرت،:قولهيعنييأخذها،أينمني

((عطاءفيالناسأشرجريجابن:أبيقال:حنبلبنأحمدبنصالح
ٌأحمدوقال. عطاءعنأوعطاء،قال:جريجابنيقولشيءكل)):أيضا

يثبتلم،فهوُمعمرعلىينطبقاألمرونفس((.عطاءمنيسمعهلمفإنه
.عيينةابنعنهماروىوقدجريجكابنتوثيقه

بينمنكانعيينةابنأنفتيبةابنيذكرفلمبتشيعهيتعلقفيماوأما
أن(هـ707ت)عشرياالثنىاإلماميالحليداودابنوذكر.الشيعةرجال

األمرونفس.أصحابهمنليساعيينة،بنوسفيانالثوريسفيانمنكال
أنهمابمعنى(هـ726ت)الحليالمطهرابنمنصورأبووأكدهعليهنص
عنهماينفىالهذالكن.عشرياالثنىاإلماميمذهبهماعلىيكوناأننفيا

شيعهما سني،ت لرجلينألنال ياا شيعهماعنهمانف ،الرافضي)اإلماميت
(.السبئي

منهميسمعلمأقوامعنيُحدثأنلنفسهسمحعيينةبنسفيانأنوالمهم
حفظهخانهوقداألحاديث،حفظعلىأساسايعتمدوكان.العنعنةباستخدام

كذلك،أنهوبما.الكوفيينحديثفيكثيرغلطلهوكان،كثيرةمراتفي
.جهتهمناإلسناديصحفالعنعنقدوههنا
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بيناووالدهما،عليبنمحمدابنيوالحسنهللاوعبد،الزهري:ومنهم
.طريقهممنيصحالاإلسنادأناألولالطريقفي

سفيانحدثناغيالنبنمحمودحدثنا)):الترمذيقال:الخامسالطريق
عنعبيدةبنموسىعنالثوريسفيانحدثناعقبةبنقبيصةأخوعقبةبن

كاناإلسالمأولفيالمتعةكانتإنماقالعباسبنعنكعببنمحمد
يقيمأنهيرىمابقدرالمرأةفيتزوجمعرفةبهالهليسالبلدةيقدمالرجل
أوأزواجهمعلىإال}اآليةنزلتإذاحتىشيئهلهوتصلحمتاعهلهفتحفظ

((.حرامفهوهذينسوىفرجفكلعباسبنقال{أيمانهمملكتما
الثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:رجالهمنألن،يصحالإسناده

الضعفاءعندلسوربماُمدلس،،حجة،ثبت،ثقة:(هـ97-161)
عنرجعأنهقيلوبعلي،يثلث،يسيرتشيعفيه،الريحشبه،وُمرسالته

وأناالروافضتركتني:قالسفيان،عن:إسماعيلبنمؤمل)):وقال.ذلك
:فقالبكر،أبايشتممنعنرجلوسأله.((عليفضائلأذكرأنأبغض

هناوقدالريح،شبهومرسالتهيُدلس،كانأنهوبما((.العظيمباهللكافر
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،عنعن

قيل،(هـ153ت)العزيزأبوالمدنينشيطبنعبيدةبنموسى:ومنهم
ليس،ضعيف،الحديثمنكربشيء،ليس،عنهالروايةتحلال:فيه

قة، قةبث جعلهوقد.ُمخلطالحديث،ُمنكرصالح،رجلبحجة،وليسث
.أيضاعنعنوقدشيعي،ضعيف،فالرجل.منهماإلماميةالشيعة

فعبنمحمدحدثنى)):مسلمقال:السادسالطريق عبدحدثنارا
هللاعبدبنجابرسمعتقالالزبيرأبوأخبرنىجريجابنأخبرناالرزاق

لدقيقالتمرمنبالقبضةنستمتعكنايقول هللارسولعهدعلىاألياموا
بنعمروشأنفىعمرعنهنهىحتىبكروأبى-وسلمعليههللاصلى-

..((حريث
نــافعبــنهّمامبــنالــرزاقعبــد:رجالــهمـنألنيصـح،الإســناده
بالتدليسُمتهم،يتشيع،ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ211-126ت)الصنعاني

تجشمتلقد)):-صنعاءمنقدملما-العنبريالعظيمعبدبنالعباسوقال
لى لرزاقعبدإ نه،ا كذابوأ قديل نهأصدقوالوا (م بنزيدقالو.(

لم)):أيضاوقال((..الحديثيسرقكذاباالرزاقعبدكان)):المبارك
((عنهيحدثالأنمجمعوهوإالهناهامنالكبارهؤالءمنأحديخرج
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عبدمنأوثقنائمامحمدبنحجاج:السلميهللاعبدبنإسحاقوقال.
َمِعينبنيحيىسمعت)):خيثمةأَبيبنبكرأبوَوقَال.يقضانالرزاق

،للتشيعحديثهيردموسىبنهللاُعبَيدإن:قالحنبلبنأحمدإن:لهوقيل
منهذلكفي-الغلومن-أغلىالرزاقعبدهوإالإلهالالذيوهللاكان:فقال
منسمعتماأضعافأضعافالرزاقعبدمنسمعت،ولقدضعفمئة

بيننفرقفلماذا.ودامغقويشاهد،وصحيحاستداللوهذا((.هللاُعبَيد
البديهيالعقلأليس،!؟؟التشيعفيغلواأكثرالرزاقعبدأنمعالرجلين

أحمدوموقف.المختلفينبينوالتفريقالمتشابهين،بينالجمعيجب:يقول
ليسالرزاقعبدمنموقفهلكن،باذامبنموسىبنهللاعبيدمنصحيح

.حالهعليهموانطلىبهالظنأحسنواالذينمنفهوبصحيح،
ـان ـدوـك ـرزاقعـب ـرىاـل ـليةـي ـيأفضـ ـىعـل ـيخينعـل ـيالـش ـرأـب بـك

يهفضلهمالكنه،-عنهمهللارضي-وعمر علىلهماعليلتفضيل،عل
ثمعلياأحبأنازدراءبيكفىفضلتهمامايفضلهمالمولو)):فقال.نفسه

ُمغلفلكنه،الرفضإلىومدخلصريح،تشيعوهذا((.قولهأخالف
أنهأحمدبنهللاعبدروىأخرىجهةمنلكنه.التقيةمنأنهيبدوبتسنن،

ماوهللا:يقولالرزاقعبدسمعت:يقولشبيببنسلمةسمعت)):قال
بكرأباهللارحم،وُعَمربكرأبيعلىعلياأفضلأن،قطصدريانشرح
هوفمايحبهملممن،علياهللاورحمعثمانهللاورحمُعَمرهللاورحم
نقضالشيخينعنهذافبكالمه.((إياهمحبيعمليأوثق:َوقَال،مؤمن
له في،األولقو شيخين،علىعليتفضيليرىكاناألولف ماوال إن

عليلتفضيلينشرحلمصدرهبأنيقولهناهوثمله،اتباعاعليهفضلهما
الناس،علىوضحكاللتقيةممارسةهوفهل؟،هذايعنيفماذا.!!عليهما

.؟؟الرجلبهمرفكريتطورهوأم
لرزاقعبدغلومظاهرومن صنعانيا شيعفيال لهالت بابودخو
لرفُض، نها ،عليفيوالغلوالتشيعفيالرزاقعبدعنحديثذُِكرأ

رواهماذلكوتفصيلنيسابور،منقومابهواتهم،معينبنيحيفأنكره
معينبنيحيىعلىنيسابورأهلمنقومقدم)):بقوله،سعيدبنعلي

الرزاقعبدعنروىالذيمنكمالكذابإنما:يحيىفقالاألزهرأبووفيهم
محمدبنأحمدحدثنايذبناأتيتأنياألزهرأبوفقالالحديثهذافذكر

ضيعتهإلىخرجقدالرزاقعبدكان:قال،األزهرأبوذكر:قالالشرقي
هاتعنيتاألزهرأبايا:فقالفرآنيفالتفتلهبغلةعلىوهوخلفهفخرجت

اخصكأال:فقال.بغلهعلىمعهفركبتفأمرني:قال،اركب:فقالهنا
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عباسبنعنهللاعبدبنهللاعبيدعنالزهريعنمعمرأخبرنيبحديث
نبيأن يههللاصلى-ال نتلعلي:قال-وسلمعل لدنيافيسيدأ فيسيدا

هللاحبيبوحبيبكأبغضني،فقدأبغضكومنأحبني،فقدأحبكمناآلخرة،
فلما:األزهرأبوقال.بعديمنأبغضكلمنوالويلهللا،بغيضوبغيضك

الحديثبهذارجالفذاكرتمعينبنيحيىمجلسفيكنتبغدادقدمت
هذامن:فقالمعينبنيحيىفصاح:قالمعينبنيحيىبلغحتىفارتفع
قائماالمجلسوسطفيفقمُتقال.الرزاقعبدعنهذاروىالذيالكذاب

بهخرجتحتىله،وذكرُتالرزاقعبدعنالحديثهذارويُتأنا:فقلت
لى .يحيىفسكتقالالقريةإ ) مغتاريخيشاهدفهذا( عبدأنعلىدا

تناقضتلهذامصلحته،وحسبيريدكمافيتلونالتقية،يُمارسكانالرزاق
.!!وقادحلهمادحوبينوُمضعف،لهُموثقبينمنهالحديثأهلمواقف

أنهعلىتدلأخبارعنهرويتأنهللتقيةوممارستهتشيعهمظاهرومن
ذكرهماذلكمن.واالستقامةالسنةأهلمنهومماأكثراألهواءأهلمن
ثناالرازي،حاتمأبوثناالنيسابوري،يعقوببنيوسفحدثنا)):عديابن

عليهومرتالرزاقعبدرأيت:قالالرازي،الضراريإسماعيلبنمحمد
عليسمعت))و((.الملوكمراكبمنهذهفقالإليهافنظرجميلةامرأة

عبدسمعت:يقولأبيسمعت:يقولالجرجانيعمرانبنعليبنأحمدبن
صحفإن((.الحديثأصحابمنأكذبقطدوابرأيتما:يقولالرزاق
السنةأهلتجاهغيضامملوءوقلبه،هوىصاحبضالفالرجلالخبران

موقفهمفياإلماميةالشيعةحقيقةهيوهذه،خاصةالحديثوأهلعامة،
الحديثأهلمنُوجدفإذا،أوالعليهينطبقالثانيوقوله.السنةأهلمن
هووإنما،عندهمعقيدةهووال،عندهمأصالليسفهذا،يكذبكانمن

أقامواأساسهوعلى،التقيةبعقيدةاستحلوهفقد،اإلماميةالشيعةعندعقيدة
اندسواوبهالسنةأهلإلىتسللواوبه.عنهانتجماواإلمامةفيمذهبهم

،منهمكثيروغفلةالسنة،أهلعلىالظنوحسنالصدقغلبةولوال.بينهم
منكثيرعلىاإلماميةالشيعةمنوأمثالهالرازقعبدأحاديثراجتما

بأنه،وأمثالهنفسهتناسىأوونسياآليةَعَكسفالرجل.السنةأهلمحدثي
بهضحكربماأنههوصحيح،وجهلكالمهلكن.الطوائفأكذبمنهم

،بعيدةأقطارمنيأتونهمنهمكثيرارأىعندمابذلك،ووصفهمعليهم
.بهايحدثهمكانالتيالمكذوبةأحاديثهيقبلونمنه،وفيسمعون



102

بنهللاعبدأن،وتدقيقهواهتمامهحرصهوعدمتدليسهمظاهرومن
حيثأما:فقالالسن؟كبيرالرزاقعبد:ليحيىقلت)):قالحنبلبنأحمد
أبوأخبرني:يحيىقالثم.بلغسبعينمننحواًثمانين،بلغكانفمارأيناه
سويدي،جعفر نهال سانية،منوقومأ حديث،أصحابمنوقومالخرا ال
لىجاؤوا لرزاقعبدإ يثا يثوتلقطواهشام،للقاضيبأحاد عنأحاد
.ثقةهذاثورابنوكان:يحيىقال.ثوروابنهشام،حديثمنمعمر،
وبعضهاَسِمعتُها،بعضهاهذه:فقال.فيهافنظرالرزاقعبدإلىبهافجاؤوا

حدثنا:لهميقلفلمقرأهاحتىيفارقوهفلم:قال.أسمعهالمأوأعرفها،ال
صاحبالسويديجعفرأبوالقصةبهذهأخبرني:زكرياأبوقال.أخبرناوال
:الرزاقعبدقال:يقولأَبيسمعُت:هللاعبدقال))أيضاذلكومن((.لنا

((.أظن:قالمنه؟َسِمعتُهُ:له:فقلت.ديناربنحازمأبارأيت
إالعنهوكتبواوأئمتهمالمسلمينثقاتإليهرحلقد)):عديابنقالو

هذاعليها،يُتابعلمالفضائلفيأحاديثروىوقدالتشيعإلىنسبوهأنهم
وأماغيرهم،مثالبفيرواهولمااألحاديثلهذهروايتهمنذموهماأعظم

فضائلفيأحاديثمنهسبققدإنه.بهبأسالأنهفأرجوالصدقبابفي
.((مناكيرآخرينومثالبالبيتأهل

دلياليصلحواليُقبل،البلجدا،ضعيفهذاتبريرهأنالحقيقة:أقول
قامصحيحا التشيعفيأحاديثهردواقدهؤالءكانإذاألنهالدين،عليهيُ

بذاتيتعلقالخلل،وهذاكبيرخللفيهالرجلأنيعنيفهذا،وذمامدحا
بالتمنييكونالذلكوتبرير.وممارسةوصدقاعقيدة:وسلوكهاإلنسان

بالدليليكونوإنما،((بهبأسالأنهفأرجو)):كقوله،بالترجيوال
شيئا،الحقيقةمنيُغيرالفقولهوالترجيات،بالتمنياتيكونوال،الصحيح

الترجيح،علىال،األخبارمنوالصحيحاليقينعلىيُقامأنيجبوالدين
واضحهوكما،هيناليسردوهالذيوذلك.والترقيعوالترجيوالتمني

تقزيمها،أوتجاوزهايصحالمذهبيةخلفيةلهخطيرأمرإنهكالمه،من
سنياوليسشيعيفهووسني،شيعي:بمنظورينالرزاقعبدإلىالنظروال
التقيةيمارسإماميشيعيفهوبينهماجمعومنبينهما،الجمعيُمكنوال

.بينهمروياتهبهاوينشرعليهمبها،ويضحكالسنةأهلبهاويخادعيغالط
التعاملمنفالبد.بالمحدثينعالقتهفيهمامبنالرزاقعبدحالهووهذا

حسنالوحدهالصحيحالدليلفيهاالَحكميكونشديد،بحذرمروياتهمع
،بقلةوالبكثرةيُعرفالوالحق.الترقيعوالالتمنيوالالترجيوالالظن
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يصحفالالصحيحةاألدلةتوفرتفإذا.يحملهاالتيباألدلةيُعرفوإنما
المحدثينمواقفتناقضبأنعلما.قلةوالكثرةالرجالبمواقفاالحتجاج

لرزاقعبدمن تهعلىدامغقويشاهدهوا ية،وممارستهمراوغا للتق
.إماميشيعيمنتأتيالمواقفتلكوأنخاصةصدقه،علىدليالوليست

لرزاقعبدإن ستحقوال،ومتالعبمشبوهرجلا لككلي التعظيمذ
أخبارهقبوليصحواليستحق،ممابأكثردُللإنه،عنهوالدفاعوالتبجيل

غيرهمنتُثبتهابشواهدومتناإسناداتحقيقهابعدإالراويهاهوأنهلمجرد
.!!طريقه

السنيالتشيعأظهر،الشيعةرجالمنالرزاقعبدأنيتبينوبذلك
وجعلهالشيعة،منعديوابنقتيبةابنعدهولهذا،اإلماميالتشيعوأخفى
وروا،أئمتهمبعضأصحابومن،وثقاتهمرجالهممناإلماميةالشيعة
والبراءةالشيعةبأئمةالقولفيهاأظهرالمذهبية،كتبهمفياإلماميةرواياته

يه.مخالفيهممن لرزاقفعبدوعل قةليسا قديرأقلوعلى،بث يثبتلمت
.توثيقه

المكيموالهماألمويجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:ومنهم
التدليسكثير،غثاءصاحب،ليلحاطبثقة،:(بعدهاأوهـ80-150)

جريجبنكان))سعيدبنيحيىعنو.الزهريفيبشيءليسواإلرسال،
فهوأخبرنيأو،أخبرنا:قالوإذا،سماعفهوحدثني:قالفإذا،صدوقا
لريحشبهفهو،قال:قالوإذا،قراءة .ا ) نهُوصفو( بدا،كانبأ عا

)):الدارقطنيوقال.امرأةبسبعيناستمتعوقدالنساء،لمتعةوُمستحال
نهجريجبنتدليستجنب يحفإ تدليسقب ماإاليدلسالال منسمعهفي

َوقَال""فالنقال"ُجَرْيجابنقالإذا:))حنبلبنأحمدعنو((مجروح
.بهفحسبك"وسمعت""أخبرني:قالوإذابمناكير،جاء"وأخبرت""فالن
بشيٍءجاء"سألت"أو"سمعت:قالوإذا،فاحذره"قال"ُجَرْيجابنقالوإذا
.((شيءمنهالنفسفيليس

الضعيفللراويقالأنهُرويأنهوأباطيلهجريجابنغرائبومن
بيبالكذبالُمتهم بيبنهللاعبدبنبكرأ لياكتب)):المدنيسبرةأ

قرأهاما،إليهودفعتهاحديثألفلهفكتبُت.جياداأحاديثكمنأحاديث
كتبهفيأدخلقدُجَرْيجابنرأيتثم:الواقديقال.عليهقرأتهاوالعلّي

أبووحدثني،هللاَعبدبنبكرأبوحدثني:يقول،حديثهمنكثيرةأحاديث
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يتعمدالرجلفإنالخبرصّحفإن((.سبرةأَبيابنيعني،هللاَعبدبنبكر
!!!!.وترصدإصرارسابقعنالكذب

لتياألحاديثهذهبعض:أبيقال)):أحمدبنهللاعبدوقال كانا
بنيرسلها بنكانموضوعة،أحاديثجريجا باليالجريجا ينمني أ
بنأحمدبنصالحوقال.((فالنعنوحدثتأخبرت،:قولهيعنييأخذها،

ٌأحمدوقال.((عطاءفيالناسأشرجريجابن:أبيقال:حنبل )):أيضا
منيسمعهلمفإنهعطاءعنأوعطاء،قال:جريجابنيقولشيءكل

اإلصرارولماذا.؟واإلرسالالتدليسعلىاإلصرارهذالماذاف.((عطاء
الكذبمننوعهوبللهصحيحمبررفال،والتالعبالتخليطهذاعلى

وفيالتقيةيُمارسشيعيأوضعيفإماالرجلهذا.والتضليلوالتغليط
.منهيسمعلمأنهبمعنى،أخبرني:يقولكانوهو.عنهيُؤخذالالحالتين

الفهذاالكتاب،منالقراءةمحلأخبرني:عبارةيستعملأنالخطأمنوهذا
تدليسالتالعبعلىإصراروهوظاهر،وخطأيصح عبارةألن.وال

إنسانإنهأوصافهمنوواضح.قصدهالذيالمعنىتحتملال:أخبرني
ناقض لهفيمت فهأقوا معكيف.ومواق لورعيجت علىاإلصرارمعا
بدليلحرامهيالتيالمتعةممارسةفياإلغراقوعلىوالتالعب،التدليس
الــورعفــإن،حرمتهـامـنيتأكـدلــم:قيــلإنوحــتى.والســنةالكتــاب

جانبإلى،مصراعيهعلىمفتوحوالتسريمجانبتها،يتطلبانواالحتياط
أنهعلىشاهدهوالمتعةنكاحعلىإصرارهإنبل.نشاءبأربعالتزوج
يصحالحالههذارجالفإنعليهو.أصولهممنعندهمفهيإماميشيعي

الصحيحتعارضعندمارواياتهقبولوالبه،االحتجاجوالعليه،االعتماد
.بهيصرحلمأوبالسماعفيهاصّرحسواءاألخبار،من

حقيقتهُمخفياللتقيةممارساشيعياكانربماالرجلهذاأنوالظاهر
المتناقضة،أحوالهمنذكرناهماأولها:اآلتيةالشواهدبدليلالسنةأهلعن

هي حوالف حرافخللوجودعلىتدلأ إصرارسابقعنداخليوان
حسنة،فهونيةصدقعنصدورهيصحالعنهصدرماألنوترصد،
الشيعةشيخالطوسيجعفرأباأنوثانيها.سويةوغيرعجيبةشخصية
كرهاإلماميـة ها.رجالـهبيـنمنذ الحسـينعبـدالشـيعيالباحـثأنومن

،الصادقجعفرالشيعةإمامأصحاببينمنجريجابنذكرالشبستري
منوقيلالضعفاء،منوقيلالحال،مجهولمحدث)):قالهمماوكان

علىإصرارهوآخرها.((للتقيةالتسننيظهركانلكنهالثقاتاإلمامية
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رجل.أصولهممنعندهمفهيإماميشيعيأنهعلىشاهدهوالمتعةنكاح
بلالحالـههـذا تهتُق سماعصّرحوإنرواي نتإذابال ناباطلـةكا ،مت

.مشبوهرجلوهونزعته،معمتفقةوالرواية،بالتشيعُمتهموصاحبها
تهفإنأخرىجهةومن بلالرواي هاكانإنتٌق نحنكالتيٌمنكرا،متن

فالرجل.الكريمالقرآنمخالفةوهيمنه،قبولهاالجريمةومنبلبصددها،
.جهتهمنيصحالهذا،وإسنادهيثبتلموتوثيقهوعدالةضبطافيهمطعون

ت)المكيموالهماألسديتدرسبنمسلمبنمحمدالزبيرأبو:ومنهم
يل،(هـ126 يهق قة،::ف صلي،أنيُحسنضعيف،البه،بأسالث يُ

يسمعلمأقوامعنحدثمدلس،بحديثه،يُحتجالالحديث،صالحصدوق،
.منهم

:قالعليأخبرنا))سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:السابعالطريق
:قالالحسنعن،منصورأخبرنا:قالهشيمحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا

،مكةأهلنساءتزينعمرتهفيوسلمعليههللاصلىهللارسولقدملما
منهنتمتعوا»:فقال،إليهعليههللاصلىهللارسولأصحابذلكفشكى

امرأةمنيستمكنمنكمرجالأحسبفماثالثاوبينهنبينكماألجلواجعلوا
قبلتكنلمأيامثالثةالمتعةكانتفإنما:الحسنقال«الدبروالهاإالثالثا
((.بعدهوالذلك

لهمنألن،يصحالإسناده هللاعبدبنالمعتمربنمنصور:رجا
تشيعفيهكان،يُدلسال،ثبت،ثقة:فيهقيل(هـ132ت)الكوفيالسلمي

حمادسمعت)):المالئينعيمأبووقال.العجليحسبغلودونمنقليل
الخشبية،هذهمنوكانصاحبكم،المعتمربنمنصوررأيت:يقولزيدبن

تشيعالذهبيعندوهذا((.الشيعةهم:الخشبية:قلت.يكذبكانأراهوما
الجوزجانيوذكره،الشيعةرجالمنقتيبةابنوجعله.فقطووالءحب
فجمعوا،مذاهبهمالناسيحمدلمالذينالكوفةمحدثيكبارشيعةبينمن
روىفما)):بقولهمنهمحذّرثم.اللسانوصدقالمذهبمذمومبين

المعروفينالثقاتوغيرالمغموزينمشايخهمعنمذهبهميقويمماهؤالء
الحقيختلطأنخيفةلمذهبهالصائنبدينهالضنينبهميغترأنينبغيفال

((.هذامنأصدقهوقواللهؤالءأجدفالالملتبسبالباطلعندهالمبين
قولهو.العجليذكركماالتشيعقليليكنلمالرجلأنقولهمنفواضح
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الكالمبإظهارالتقيةيُمارسونكانواوأمثالهمهؤالءأنعلىدامغشاهدهذا
.المذمومةرواياتهموسلوكياتهممنيظهربماومخالفته،المعسول
الخشبيةمنبأنهالمعتمربنلمنصورسعيدبنيحيىوصفأنكما

أهلشيعةمنكانوالالتشيع،قليليكنلمالرجلأنعلىدامغدليلهو
سنة ما،ال سمونوكانوا،رافضةوهم،اإلماميةالشيعةمنكانوإن يُ

إلىدعواو،معصومإماممعإالبالسيفنقاتلال:قالواألنهم،بالخشبية
مغاٍلواإلماميإماميا،كانالرجلأنذلكمنفواضح.بالخشبالقتال

-السبئية،الرافضة-اإلماميةطوائفغلودرجةاختلفتوإن،بالضرورة
ألن،أساسهامنضعيفةرواياتهمفإن،وعليهالغلوعنتخرجاللكنها،

باستحاللالتقية،وممارسةاألخبارواختالقالتحريف،علىيقوممذهبهم
.بعضهافيصدقوإنحتى،رواياتهتُقبلالحالههذاومن.الكذب

إمامهمأصحابمنالمعتمربنمنصورجعلوافقداإلماميةالشيعةوأما
الزيديـــةمـــنجعلـــوهإنمـــاوبطـــائفتهم،يلحقـــوهلـــملكنهـــم،البـــاقر
لمتوثيقهأنتقديرأقلوعلى،ضعيفأنهالرجلحالوخالصة.البترية

تهومتن.يثبت يقولهأنيُمكنوالودعارة،فسقحديثفهوُمنكررواي
.الحديثذلكإليهنسبهماحسب-والسالمالصالةعليه-النبي

والتدليس،اإلرسالكثيركانلكنهثقة،البصري،الحسنومنهم:ومنهم
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،عنعنقدهناوهو

عليأخبرنا)):سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:الثامنالطريق
بنهللاعبدبنإسحاقعن،معاويةأبوحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا:قال
وسلمعليههللاصلىهللارسولقال:قالغزيةبنالحارثعن،فروةأبي

.((«حرامالنساءمتعة،حرامالنساءمتعة»:
سناده لهمنألنيصح،الإ بو:رجا بنالفضلمعاويةأ ،دكينا

أبيبنهللاعبدبنإسحاق:ومنهم.حالهتفصيلسبقإماميشيعيضعيف
.بهيُحتجالضعيف،متروك،،موالهماألمويفروة

:قالعليأخبرنا)):سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:التاسعالطريق
أباسمعت:قالقتادةعن،شعبةعن،حجاجحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا
عنهاينهىالزبيرابنوكان،بالمتعةيأمرعباسابنكان:يقولنضرة

تمتعنا،الحديثداريديعلى:فقال،هللاعبدبنلجابرذلكفذكرت:قال
وجلعزهللاإن:قالعمرقدمفلما،عليههللاصلىهللارسولمع(2)

فأتموا،منازلهنزلقدالقرآنوإن،شاءبما،شاءمالرسولهيحلكان
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أوتىفلن،النساءهذهنكاحوأبتوا»،وجلعزهللاأمركماوالعمرةالحج
بهذاحدثني:شعبةقال«بالحجارةرجمتهإالأجلإلىامرأةنكحبرجل

.((قتادةغير،بالحجارةرجمته:منهمأحديذكرلمثالثةالحديث
206ت)المصيصيمحمدبنحجاج:رجالهمنألنيصحالإسناده

وكان.عمرهآخرفياختلطلكنهثبتثقة:أنهقيل(الثمانينأبناءمنهـ
هللاعبــدبــنالــرحمنعبــد:عنهــمحــدثالــذينالــرواةمــنألنيرســل،

سنةتوفيقدو،الثانيةالطبقةمنألنهيدركه،ولمعنهفروىالمسعودي،
مدةحجـاجيولـدأنقبـلهــ،79 هوطويلـة،ب ـ206سـنةتوفـيف فـيه

وإنماجريجابنحدثنايقولكان))أيضاذلكيُؤيدو.عمرهمنالثمانينيات
كانأنهوبما((.جريجابنقال:يقولفكانذلكتركثمجريجبنعلىقرأ

.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقد،وهنايرسل
أنهمعالرجلأنوتبينحاله،تفصيلسبقالحجاجبنشعبة::ومنهم

نهإالموثق لرواةأساميفيالخطأكثيركانأ يُدلسوكان.يُقلبها،وا
الفاإلسناد،عنعنقدهناوهو.منهميسمعلمأقوامعنحدث،فقدويُرسل

.جهتهمنيصح
،(هـ109أو108ت)العبديقطعةبنمالكبنمنذرنضرةأبو:ومنهم

ذكرلهذاضعف،فيهطالب،أبيبنعليعن،أرسلثقة .الضعفاءفيُ
لضعفهجهتهمنيصحالفاالسناد.عباسابنمنبالسماعيصرحلموهنا

.وعنعنته
والمنسوخالناسخفي-المتعةزواجرواياتطرقمن-العاشرالطريق

بنمروانحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا:قالعليأخبرنا)):سالمالبن
كنت:قالسعدبنالرحمنعبدعن،العمريحمزةبنعمرعن،معاوية
فقال،النساءمتعةعنفسأله،رجللقيهإذبالبيتعمرابنمعأطوف

إن،السفاحإالنعلمهاالاللهم،السفاحإالنعلمهاالاللهم»:عمرابن
.((«بكمقالأوبهملشردوألصحابكلكحياكانلوعمر

بنالحارثبنمعاويةبنمروان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ثقة))ثقة،ثقة:فيه،قيل(هـ193ت)المكيثمالكوفيالفزاريأسماء

كان))و((.المجهولينعنيرويفيماوُضعفهالمعروفينعنيرويفيما
ومافصحيح،المعروفينعنحدثماثبتثقة...السككمنالشيوخيلتقط
األسماءيغيركان))و((.بشيءوليسفيهماففيهالمجهولينعنحدث
حكمهووإنماخالدأبيبنالحكمعن))يحدثوكان((.الناسعلىيُعمي

وهذا((.منهللتدليسأحيلرأيتما)):معينابنفيهوقال((.ظهيربن
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السبيعيإسحاقأبيعمابنوهو.رجالهممناإلماميةالشيعةعدهالرجل
لةكبير كبارالكتابهذافيذكرناوقد،اإلماميةالشيعيةالسبيعيعائ

.أفرادها
أبيقريبهحالهوكما،مجهولينعنبالروايةالرجلهذاانفردوقد
،:منهمالضعفاء،فيالمغني:فيالذهبيبعضهمذكرالسبيعي،إسحاق

.حسانبنومحمدزياد،أبيبنوسيفمخراق،بنسالم
وترصد،إصرارسابقعنمدلسمتالعبالرجلأنذلكمنواضح

كانالرجلبأنيُرجحقويدليلوهذا.بهاوالتالعباألسماءتغييرويتعمد
أيضاهذاعلىوالشاهد.الحديثبأهلعالقتهفيالتقيةيُمارسإمامياشيعيا

السبيعيإسحاقأبيعمابنوهو،رجالهممنعدوهاإلماميةالشيعةأن
.اإلماميةالشيعةمنأنهسابقاأثبتناالذي

الضعفإنما:قلت)):بقولهمعاويةبنمروانمواقفالذهبيفسروقد
جاللتهمعالثوريسفيانكانوقدضرب،كلعنيرويكانقِبلهم،من

((.كذلكيفعل
.نيتهفيللرجلالموجهاالتهاميرفعوالضعيف،تبريرهذا:أقول

يتطلبوهذاوالمجهولين،المعروفينفيموجودونوالثقاتالضعفاءألن
فكيف.الرجلهذاكحالوليس،األحوالكلفيثقةيكونأنالثقةمن

بأنعلما.!!؟؟المجهوليندونالمعروفينفيثقةالرجلهذاحاليكون
تغييريتعمدكانأنهفيهيوإنما،فقطذلكفيليستالرجلهذامشكلة

،أساساالرجلهذافيأوالفالمشكل.الناسعلىليدلسيحتال،واألسماء
.ثانياعنهميرويمنيأتيثم

فهذا،((فصحيحالمعروفينعنَحدّثماثبتثقة))أنهصحيحاوليس
محمد:هومعروف،وّضاعكذابزنديقعنحدثفقد،مطلقاحكماليس

بنمروانعنهروىالزندقة،علىالعباسيالخليفةقتلهالمصلوبسعيدبن
حدثنا)):ويقول،اسمهيُغيركانالزنديقهذاحاليُخفيولكيمعاوية،

فيٌمتعمدةجريمةالفعلهذاأليس؟؟،هذافعلفلماذا((.قيسبنمحمد
إلىضعيفمنالخبريُحولقداالسمتغييروأليس!!.؟؟والعلمالشرعحق

أنهمعالضعفإلىالصحةمنينقلهوقدصحيح،غيرأنهمع،صحيح
.؟؟صحيح

وهذا،(هـ180)الكوفيظهيربنالحكمعنحدثأنهأيضاذلكومن
ولم.بهيُحتجوالبثقةليسبالرفض،ٌمتهمـضعيفمتروك،بأنهمعروف

أبيبنالحكمعن:ويقولاسمهيُغيركانوإنما،فقطعنهبالروايةيكتف
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لد ثهفهل.خا لراويهذاعنتحدي خبرهيجعلالتحريفبهذاالضعيفا
.!!؟؟صحيحا
لدىمعروفوهو،البَْصِرّيالقشيرينميربنبشرعنحدثوكذلك
أركانمنركناكان)):أحدهمفيهوقالمتروك،،ضعيفبأنهالمحدثين

المعروفينعنحدثماثبتثقة)):مقولةتصحهذابعدفهل.((الكذب
(فصــحيح !؟؟( علــىتصــدقوإنمــا،إطالقهــاعلــىتصــحالإنهــا،!

.الضعفاءالمعروفينعلىتصدقوال،الثقاتالمعروفين
يكونأنيتعمدكانأنهالرجلهذاأحوالمنفواضح،ذلكعلىوبناًء

قة يتعلقماخالفوهذابسهولة،أمرهينكشفاللكيالمعروفينفيث
هم،بالمجهولين ناسمعروفينغيرف نهلل يةيتصرفأنيمك فيبحر

حتىيتالعبكانإنهبل.الناسعلىبهاوالتحايلبالمرويات،التالعب
الرجلأنوبما!!.؟؟الرجلهذافيثقةفأية.أمرهواكتشفوابالمعروفين

يصحال،فاإلسنادلمذهبهموافقُمنكروالخبر،عنعنقدوهناحاله،ذلك
.جهتهمن

العمريالخطاببنعمربنهللاعبدبنحمزةبنعمر:ومنهم
.ضعيف:المدني

أخبرنا)):سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:عاشرالحاديالطريق
عن،الليثعن،صالحبنهللاعبدحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا:قالعلي
عن،نوفلبنالمغيرةبنالملكعبدعن،شهابابنعن،ويونس،عقيل

.((«السفاحذلك»:فقال،المتعةعنسئلأنه،عمرابن
المصريالجهنيصالحبنهللاعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

بنهللاعبد)):قالبشيءليسالكذب،يتعمدالكذاب،ثقة،:الليثكاتب
هووليسبآخرهفسدثممتماسكاأمرهأولكان:فقالعنهأبيسألتأحمد

الليثعنروىأنهوقالوكرههفذمهيوماذكرهأبيوسمعتقالبشيء
فالرجل.((ذئبأبيبنمنسمعالليثيكونأنوأنكرذئبأبيبنعن

.توثيقهيثبتلمتقديراقلوعلىضعيف
،الخطأكثير،ضعيفثقة،:االيليالنجادابيبنيزيدبنيونس:ومنهم

فالعنعنقدوهنا،كذلكأنهوبما.بحجةليسمناكير،روى،بأسبهليس
فهو،حالتفصيلسبقالزهري،الشهاب:ومنهم.جهتهمناالسناديصح

.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناويرسل،يدلسلكنهثقة
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عليأخبرنا)):سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:عشرالثانيالطريق
أبيبنالرحمنعبدعن،مريمأبيابنحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا:قال

الزنابمنزلةالمتعةنكاح»:قالأبيهعن،عروةبنهشامعن،الزناد
»)).

هللاعبدالزنادأبيبنالرحمنعبد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
يل:المدنيذكوانبن يهق يس:ف أصحاببهيحتجممنليسبشيء،ل

أنهذلكإلىويُضاف.ثقة،صدوق،الحديثمضطرب،ضعيفالحديث،
.جهتهمنيصحالفاإلسناد.روايتهعنعن

ربماثقة:(سنة87عنهـ145ت)الزبيربنعروةبنهشام:ومنهم
عنهيحدثفكانوالده،عنالتحديثفيتوسعبالعراقحلوعندمادلس،

لمأقوامعنوحدث.ذلكعليهفأُنكرعنه،يرسلأصبحثممنه،سمعهما
عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.المدلسينمنفَأصبحمنهم،سماعهيثبت
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنه،

أخبرنا))::سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:عشرالثالثالطريق
،أيوببنيحيىعن،مريمأبيابنحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا:قالعلي
ذكرإذاكانتأنها،عائشةعن،محمدبنالقاسمعن،سعيدبنيحيىعن
النكـاحإالوجــلعــزهللاكتــابفــينجــدمـا»وهللا:قالــتالمتعـةلهـا

علىإالحافظونلفروجهمهموالذين:اآليةهذهتتلوثم،واالستسرار
مانهمملكتماأوأزواجهم لومينغيرفإنهمأي لكوراءابتغىفمنم ذ

((.«العادونهمفأولئك
الخوالنيباديبنأيوببنيحيى:رجالهمنالنيصح،الإسناده

سائيقال:المصريالعالف بةوهذه.صالح:الن لهالالمرت عدالتجع
.ضعفاعنعنتهضابطا،وتزيده

ثقةالقاضيسعيدأبوالمدنياألنصاريقيسبنسعيدبنيحيى:ومنهم
كذلكانهوبما.يُدلسكانلكنهبعدها،أوومئةوأربعينأربعسنةماتثبت
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا

،كذلكأنهوبمايرسل،لكنهثقة،:بكرابيبنمحمدبنالقاسم:ومنهم
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا

أخبرنا)):سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:عشرالرابعالطريق
عن،الليثعن،صالحبنهللاعبدحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا:قالعلي

يذاكرنيوهو،هللاعبدبنسالمأخبرني:قالشهابابنعن،عقيل
فييجدونهل»،بالمتعةيفتونالذينهؤالءيقرأأال:فقال،المتعة
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«؟ميراثلهوإالعدةلهوإالطالقلهإالنكاحمنوجلعزهللاكتاب
الفتياعلىيجترئونكيفذلكيذاكرنيوهو:محمدبنللقاسموقال:قال

إلىحافظونلفروجهمهموالذين:كتابهفيوجلعزهللاقالوقدبالمتعة
"((..العادونهمفأولئك":قوله

المصريالجهنيصالحبنهللاعبد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
بنهللاعبد)):قالبشيءليسالكذب،يتعمدالكذاب،ثقة،:الليثكاتب
هووليسبآخرهفسدثممتماسكاأمرهأولكان:فقالعنهأبيسألتأحمد

الليثعنروىأنهوقالوكرههفذمهيوماذكرهأبيوسمعتقالبشيء
فالرجل.((ذئبأبيبنمنسمعالليثيكونأنوأنكرذئبأبيبنعن

.الليثعنعنعنتهضعفاوتزيدهتوثيقه،يثبتلمتقديراقلوعلىضعيف
فيُحتمل،عنعنالكنهماثقتانخالد،بنوعقيل،سعدبنالليث:ومنهم

وعليهعنعنا،ماوإالالراجح،وهوطريقهمامنمتصلغيراإلسنادأن
بنعقيلضعفإلىأشارالقطانسعيدبنيحيىبأنعلما.يثبتلمفاتصاله

ويُؤخذشيءفيهاألمرأنإلينابالنسبةلكن.حنبلبناحمدإنكاررغمخالد
.االعتباربعين

أخبرنا)):سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:عشرالخامسالطريق
عن،لهيعةابنعن،األسودأبوحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا:قالعلي
مضموننفسأي((.ذلكمثلوالقاسم،سالمعن،شهابابنعن،عقيل

.عشرالرابعالطريق
بنسالمبنمحمدبنالحكمبنسعيد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

ثبتثقة:(هـ224-144)المصريمحمدأبوبالوالءالجمحيمريمأبي
لمفاإلسنادوعليه.منهيسمعلمأنهفيُحتمللهيعة،ابنعنعنعنلكنه.فقيه

.جهتهمناتصالهيثبت
المصريالرحمنعبدأبوالحضرميعقبةبنلَِهيعةبنهللاعبد:ومنهم
كثيرتركهبحجة،ليسضعيف،(:هـ174-96)القاضيالغافقياألعدولي

ُمتساهلبحديثه،يُحتجالبثقة،ليسُمخلط،غفلة،فيهثقة،المحدثين،من
وكان.رآهمقدثقاتأقوامعلىضعفاء،أقوامعنيُدلسالمناكير،كثير
والتساهل،اإلهمالعالماتمنوهذه.فيسكتبحديثهليسماعليهيُقرأ

منعديابنعدهوقد.أيضااإلماميالتشيععالماتمنوهي،والالمباالة
رجالمنقتيبةابنوعده((.التشيعفيمفرط))بأنهووصفهالشيعة،
فياإلماميةالشيعيةومروياته،رجالهممناإلماميةالشيعةوَعدّه.الشيعة
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المحدثينبينالمندسيناإلماميةالشيعةرواةمنفالرجل.المذهبيةكتبهم
.بهمعالقتهمفيللتقيةوالممارسين

عنعنقدوهناويرسل،يُدلسأنهمراراذكرناالزهري،الشهاب:ومنهم
.جهتهمنمتصلغير،فاإلسناد

أخبرنا)):سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:عشرالسادسالطريق
عن،حجاجعن،زائدةأبيابنحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا:قالعلي

المتعة»:قالمسعودبنهللاعبدعن،هللاعبدأصحابعن،الحكم
((.«والميراث،والعدة،والصداق،الطالقنسخهامنسوخة
206ت)المصيصيمحمدبنحجاج:رجالهمنألن،يصحالإسناده

وكان.عمرهآخرفياختلطلكنهثبتثقة:أنهقيل(الثمانينأبناءمنهـ
هللاعبــدبــنالــرحمنعبــد:عنهــمحــدثالــذينالــرواةمــنألنيرســل،

سنةتوفيقدو،الثانيةالطبقةمنألنهيدركه،ولمعنهفروىالمسعودي،
مدةحجـاجيولـدأنقبـلهــ،79 هوطويلـة،ب ـ206سـنةتوفـيف فـيه

وإنماجريجابنحدثنايقولكان))أيضاذلكيُؤيدو.عمرهمنالثمانينيات
كانأنهوبما((.جريجابنقال:يقولفكانذلكتركثمجريجبنعلىقرأ

سماع،أنهاعلىعنعنتهتُؤخذفالعنعن،قدالروايةهذهفيوهويرسل،
.جهتهمنمتصلغيراإلسنادفإنثمومن،عنعنةأنهاوإنما

شيعيضعيف،،(هـ114-50)الكوفيالكنديعتيبةبنالحكم:ومنهم
بعدإالحالهيُكتشفولمبالمحدثين،عالقتهفيالتقيةيُمارسكانإمامي،

.حالهتفصيلسبقوقد.وفاته
هيما؟،هممن"هللاعبدأصحابعن":عتيبةبنالحكم:قولومنهم
.إلينابالنسبةمجهولونإنهم.؟أحوالهم

أخبرنا))::سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:عشرالسابعالطريق
بكيرعن،الليثعن،بكيرابنوحدثني:قالعبيدأبوحدثنا:قالعلي

،المتعةعنعباسابنسألت:قالالشريدمولىعمارعن،األشجبن
:قلت،نكاحوالهيسفاحال»:عباسابنفقال،؟نكاحأمهيأسفاح

نعم:قال؟عدةمنلهاهل:قلت،هللاقالكماالمتعةهي«:قال؟هيما
((.ال:قال؟يتوارثانهل:قلت،حيضةعدتها

ثقة(:هـ3:ق)بكيربنيحيىبنيحيى:رجالهمنألنيصح،الإسناده
فرقعصرفيكانوقد،الليثمنبالسماعيصّرحلملكنه يهيُ ينف ب

لمجهتهمنفاإلسنادوعليه.بينهماالتفريقومطلوببلوالعنعنة،السماع
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أبيابنذكروقد،عنعنلكنهثقة،:سعدابنالليثومنهم.اتصالهيثبت
.طريقهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد،يُرسلكانأنهحاتم

قة،:المصريموالهمالقرشياألشجبنهللاعبدبنبكير:ومنهم ث
كذلك،أنهوبما.جزءبنالحارثبنهللاعبدمنسماعهيثبتلمألنهيرسل
.طريقهمنيصحفاإلسنادالعنعنقدوهنا

فيحالعلىوالترجمةعلىلهأعثرلم:الشريدمولىعمار:ومنهم
لتراجموالتعديلالجرحعلممصنفات أنذكرالعجليلكن.والتواريخوا

أنوبما.ضبطاوالعدالأحوالهعنشيئايذكرولمثقةتابعيهذاعمار
وعمارللرواة،توثيقهفيبالتساهلومعروف،(هـ281:ت)متأخرالعجلي
علىيُعولفالقولهتؤيدشواهدأيةأجدولمزمنياعنهبعيدفهوتابعي
إسناداأنوالحقيقة.توثيقهيثبتولممجهوال،يكونيكادفالرجل.لهتوثيقه
.قبولهيصحوالمخروممفككإسنادهومواضع،ثالثةفيمعنعن

عليأخبرنا))::سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:عشرالثامنالطريق
ابنعن،يونسعن،الليثعن،هللاعبدحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا:قال

يفتيكانعباسابنأن:أخبره،عتبةبنهللاعبدبنهللاعبيدأن:شهاب
بعضطفقحتىذلكعنيتنكلأنوأبىالعلمأهلبذلكويغمض،بها

خودناعمفيلكهلعباسابنفتيافيلكهلصاحيا:يقولالشعراء
لة ناسرجعةحتىمثواكتكونمبت هافازداد:قالال هلل لمأ قذراالع

.((األشعارفيهاقيلحينوبغضا
المصريالجهنيصالحبنهللاعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

بنهللاعبد)):قالبشيءليسالكذب،يتعمدالكذاب،ثقة،:الليثكاتب
هووليسبآخرهفسدثممتماسكاأمرهأولكان:فقالعنهأبيسألتأحمد

الليثعنروىأنهوقالوكرههفذمهيوماذكرهأبيوسمعتقالبشيء
فالرجل.((ذئبأبيبنمنسمعالليثيكونأنوأنكرذئبأبيبنعن

.توثيقهيثبتلمتقديراقلوعلىضعيف
ليالنجادابيبنيزيدبنيونس:ومنهم قة،:االي كثير،ضعيفث

عنعنوقدكذلكأنهوبما.بحجةليسمناكير،روى،بأسبهليس،الخطأ
.جهتهمناالسناديصحفال

،(بعدهاأوهـ94ت)مسعودبنعتبةبنهللاعبدبنهللاعبيد:ومنهم
ولمالصحابةبعضعنروىفقديُرسل،كان.ثبتفقيهثقة:فيهقيل
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أنهوبما.-عنهماهللارضي-مسعودابنوالخطاب،بنكعمربهم،يلحق
.طريقهمنيصحلمفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك

أخبرنا)):سالمالبنوالمنسوخالناسخفي:عشرالتاسعالطريق
بنالمنهالعن،حجاجعن،يزيدحدثنا:قالعبيدأبوحدثنا:قالعلي

أكثرواقدالناسإن:عباسالبنقلت:قالجبيربنسعيدعن،عمرو
»:فقال،عباسابنفخرج،قالمافيهاالشاعروقال،المتعةفيعليك

((.«الخنزيرولحموالدمالميتةإلىكالمضطرهي
لهمنألن،يصحالإسناده ت)المصيصيمحمدبنحجاج:رجا

كان.عمرهآخرفياختلطلكنهثبتثقة:(الثمانينأبناءمنهـ206
هللاعبــدبــنالــرحمنعبــد:عنهــمحــدثالــذينالــرواةمــنألنيرســل،

قبلهـ،79سنةتوفيوقد،الثانيةالطبقةمنفهويدركه،ولمالمسعودي،
لة،بمدةحجاجيولدأن ياتفيهـ206سنةتوفيفهوطوي منالثمانين

بنعلىقرأوإنماجريجابنحدثنا)):يقولكانأنهذلكيُؤيدو..عمره
وهو،يُدلسكانأنهوبما((.جريجبنقاليقولفكانذلكتركثمجريج

متىندريوالعمرهآخرفياختلطأنهوبما.جريجابنعنعنعنقدهنا
.اتصالهيثبتلمألنهيصحالفاإلسناد.الروايةبهذهحدّث

ـنالمنهــال:ومنهــم ـة،:الكوـفـيعمــروـب صدوق،وصــفهيرســل،ثـق
.يهمالقطان،يحيىغمزه،حزمابنضعفهالمذهب،سيئبأنهالجوزجاني

قه.درهمينعلىشهادتهتجوزال بنوث .وذمهشأنهمنحطثممعينا
سيئبأنهالجوزجانيوصفهولهذاإماميشيعيالراويهذاأنوالحقيقة
مذهب قد.ال شيعةلهترجمو لوهمصنفاتهمفيال هموجع لهوذكروامن
يات ينمندساكان،شيعيضعيف،فالرجل.كتبهمفيروا المحدثينب
.عنعنقدوهنايرسلكانانهذلكإلىويُضاف.للتقيةممارسا

القاسمبنالحسينحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:العشرونالطريق
بنعبادحدثناقالالدوالبيموسيبنمحمدحدثناقالالعسكريجعفربن

مسعودابنعنابراهيمعنحمادحدثناقالحنيفةابوحدثناقالصهيب
يامثالثهمحمدالصحابالنساءمتعةأحلتقال ليشكوناغزوهفيا ا

.((والميراتوالصداقالنكاحأيةنسختهاثمالعزوبيةهللارسول
لهمنألن،يصحالإسناده :ت)الكوفيُسلَْيمانأَبيبنحماد:رجا

إبراهيمعنوغرائبأخطاءلهبحديثه،يُحتجالصدوق،ثقة،:(هـ120
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الفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما..يدلسكانأوهام،لهالنخعي،
.جهتهمنيصح

عنهـ96نحوت)النخعياألسودبنقيسبنيزيدبنإبراهيم:ومنهم
منجداُمتمكنا،اإلرسالكثيرمدلساكانثقة،:فيهقيل،(سنة50نحو

روىقدو.ممارستهعلىقدرتهفيمنهيُتعجبكانأنهحتى،التدليس
بةابنعده.حرفامنهميسمعلمأناسعن وجعله.الشيعةرجلمنقتي

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.رجالهممنالشيعة
عبدحدثنا-)):شاهينبنحفصأبوقال:والعشرونالواحدالطريق

عبادبنابراهيمبنإسحاقحدثناقالاللؤلؤيهللاعبدبنمحمدبنالعزيز
بنعمروواخبرنيجريجابنقالالرزاقعبدحدثناقالبصنعاءالدبري

االكوعبنوسلمههللاعبدبنجابرعن0عليبنمحمدبنحسنعندينار
فجاءناغزوهفيكناقاالانهماصلعهللارسولاصحابمناسلممنرجل

.((استمتعوافقالصلعهللارسول
سناده لهمنألنيصح،الإ لرزاقعبد:رجا بن،ا هما،جريجوا

سبقوقد.أيضاشيعيأنهالراجحوالثانيإمامي،شيعياألول،ضعيفان
.يثبتلمتوثيقهمافإنتقديراقلوعلى.حاليهماتفصيل

126سنةوتوفي،46أو45سنةولد)المكيديناربنعمرو:ومنهم
يسمعولمالصحابةبعضعنحدث،يُدلس،ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ

يسمعهلممابعضهمعنوروىعازب،بنوالبراءهريرة،كأبي،منهم
الذهبيوذكر.حقهفيذلكيثبتلمأنهالذهبي،وحسببالتشيعاُتهم،منهم

بالتشيعيرمونهعمرا،يرضونالالمدينةأهل":))قالمعينبنيحيىأن
.(("يقولونممابريءهوبه،بأسوال.الزبيرابنعلىوالتحامل
دليلبأيدفاعهيُؤيدأندونمنذلكقالالذهبيالحافظإن:أقول
،منهمقليلةطائفةأوفرداتقلولم،المدينةأهل:قالتوالروايةصحيح،

رأيالمدينةألهليكونأنيُعقلفالوإال،أصللهاألمرأنإلىيشيرمما
لموقفهميكونأندونمنديناربنعمرومنموقفهمفياألقلعلىغالب

موقفرديصحفال.موقفهمتؤيدأدلةعندهمتكونأندونومن،يُبررهما
الجداقويموقفهمإن.صحيحدليلأيدونمنالطريقةبهذهالمدينةأهل
لذهبياعتراضأمامهيقف بدا،ا نهبلأ الشواهدبدليلصحيحموقفإ

بالتشيعدينارابنرميعلىمعظمهمأوالمدينةأهلإجماعإنأولها:اآلتية
عليهيكذبونالوهم.ذلكعليهمأنكرمنأمامهيقفالقويدليلبنفسههو

إنالثانيوالشاهد.عليهأجمعواومابذلك،رموهمامتشيعايكنلمفلو،
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شاهدهو-عنهماهللارضي-الزبيرابنهللاعبدعلىدينارابنتحاملسبب
ابنعلىتحاملهمعنهممعروفاإلماميةالشيعة،ألنالرجلتشيععلى

المختارتزعمهاالتيثورتهمعلىقضىالذيهوألنه،فيهوطعنهمالزبير
في كذابالثق نارفابن.هـ67سنةالمتوفىال ملدي بنعلىتحا الزبيرا

.لهمتعصبماوإالإليهم،ينتميالذينللشيعةانتصارا
اإلماميةالشيعةأنأيضاذلكيُؤيدمماإن-الثالث-األخيروالشاهد

،الرجاليةكتبهمفيلهوترجموا،رجالهمبينمنديناربنعمروذكروا
منوالعادتهممنليسوهذا.بعضهم،ووثقهوالعلمبالفضلعليهوأثنوا

انتقادهم،أو،عنهمالسكوتفإما،السنةأهلعلماءمنموقفهمفيمذهبهم
مةمنأوعاميون،بـأنهموصفهمأو الشـيعةأنتـذكرأنويكفـي.العا

بنعمرومنفموقفهم.مثالالسنةكأهليُخالفهممنكليُكفروناإلمامية
بالتشيعتتعلقيعرفونهاهممذهبيةخلفيةلهوإنما،جزافياموقفاليسدينار

أو،إمامياشيعياكانديناربنعمروأنذلكمنفيتبينوعليه.اإلمامي
.كذلكأنهالراجح

لىهناوأشير بلبنأحمدذكرهجداهامأمرإ بموضوعيتعلقحن
لتيالقراءات يسمعهالمفهو،وغيرهعباسابنعندينارابنرواهاا

دينار،بنعمروروىعما(أَباهيعني)ُسئل:هللاعبدوقال))فقال.منهم
كان:عيينةابنقال؟سماعالقراءاتفيالزبيروابنعباس،ابنعن

قولالعمرو هاي بنسمعتفي (عباسا لكلردكافوحدهوهذا.( ت
سمحفكيف،أخرىجهةمنبوضعهادينارابنواتهام،جهةمنالروايات

عباسابنعنالقرآنفيتطعنالتيالباطلةالرواياتهذهيرويأنلنفسه
وأليس؟،صالحهفيهذاكانفهل،!!؟؟منهمايسمعهاولمالزبيروابن
وأيةيرويها،ولماذا.!؟؟والعلم،والعقل،الشرعحقفيجريمةهذاعمله
اإلمامي،تشيعهمعتتفقألنهارواهاإنه!!.؟؟والمسلمينلإلسالممنهافائدة
.بتحريفهويقولالكريمالقرآنفييطعناإلماميالمذهبأنسابقابينافقد

يُمارسكانإماميشيعيأنهوالراجحضعيف،أنهالرجلحالوخالصة
ية تهفيالتق هلعالق حديث،بأ تهمنواإلسنادال النقطاعهيصحالجه

.راويه،ولضعف
بنعبدهللاحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والعشرونالثانيالطريق

قالاليمامييونسبنعمربنمحمدبناحمدحدثناقالاالشعثبنسليمان
عنسعيدابيبنسعيدعنعماربنعكرمةعنالعقيلييزيدبنبكرحدثنا
قالثمالنساءمنبمكةصلعهللارسولمعتمتعناقالهريرةابيعنابيه
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عزوجلهللاانفأخبرنياتانيالسالمعليهجبريلإنصلعهللارسوللنا
مماتأخذواوالفليفارقهشيئامنهنعندهكانفمنالنساءمتعهحرمقدم

((.شيئاأعطيناهنممانأخذولمففارقناهنقالشيئااتيتموهن
يونسبنعمربنمحمدبناحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

.متروككذاب،ضعيف،:اليمامي
له،ضعيفالحديث،مضطربصدوق،ثقة،:عماربنعكرمة:ومنهم
منيصحالفاإلسنادععنقدوهناكذلك،أنهوبما.يدلس،يهممناكير،

.جهته
فقديرسل،كانثقة،:المدنيالمقبريسعدابوسعيدأبيبنسعيد:ومنهم

ذلكأنهوبما.منهمايسمعولم-عنهماهللارضي-سلمةوأمعائشةعنحدث
.طريقهمنيصحلمفاإلسنادعنعنقدوهنا

هللاعبدحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والعشرونالثالثالطريق
عيسيبنالوهابعبدحدثناقالمحمدبنمصعبحدثناقالسليمانبن

عمرعنديناربنمنصورعنمروانابوزكريابنيحيىحدثناقالالتمار
الناسفخطبالمنبرعمرصعدقالابيهعنهللاعبدبنسالمعنمحمدبن

الوهللاعنهاصلعهللارسولنهيبعدالمتعةينكحونرجالبالمافقال
((.بالحجارهقدذتهاالبهينكحاحداأجد

الظاهر:مروانأبوزكريابنيحيى:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.تعديالوالجرحاحالعلىوالترجمةعلىلهاعثرفلم،مجهولأنه

حديثهفيضعيف،بالقوي،ليس:السهميالضبيالتميميديناربنمنصور
يصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.صالحبأس،بهليسنظر،

.جهتهمن
عنحدثيُرسل،ثقة،:الخطاببنعمربنهللاعبدبنسالمومنهم

نهوبما.منهميسمعلمأناس منيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأ
.طريقه

هللاعبدحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والعشرونالرابعالطريق
بنعمرحدثناقالاليماميعمربنمحمدبناحمدحدثناقالسليمانبن

الحسنسمعانهابيهعنعليبنالحسنبنزيدبنالحسنحدثناقاليونس
عننهىصلعالنبيسمعانهطالبابيبنعليحدثني:يقولعليبن

((.القيامهيومالىحرامهيويقولالنساءمتعه
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سناده لهمنألنيصحالإ يونسبنعمربنمحمدبناحمد:رجا
بنالحسنبنزيدبنالحسن:ومنهم.متروككذاب،ضعيف،:اليمامي

.قصدو،يهممناكير،لهثقة،ضعيف،:علي
طريق خامسال بوقال:والعشـرونال ):شاهينبنحفـصأ حـدثنا)

قالعوفبنمحمدحدثناقالبحمصالحضرميثوابهبناحمدبنيعقوب
عمهعنأيوببنموسيعنلهيعةابنحدثناقالسعيدبنعثمانحدثنا

يجدلملمنكانتإنماوقالالمتعةعنصلعهللارسولنهىقالعليعن
نسختوالمرأهالزوجبينوالميراثوالطالقالنكاحعزوجلهللاانزلفلما
)).

لهمنألنيصح،الإسناده بن:رجا سبقشيعيضعيف،:لهيعةا
.حالهتفصل

هللاعبدحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والعشرونالسادسالطريق
موسيعنمكيحدثناقالمهرانبنعليبنالحسنحدثناقالسليمانبن
عننهىصلعهللارسولانخالدبنزيدعنخالدبنأيوبعنعبيدةبن

((.المتعةنكاح
أبوالمدنينشيطبنعبيدةبنموسى:رجالهمنألنيصح،السنادهإ

منكربشيء،ليس،عنهالروايةتحلال:فيهقيل،(هـ153ت)العزيز
يس،ضعيف،الحـديث يسثقـةبثقـة،ل كرصالح،رجـلبحجـة،ول ُمن
عليهتشهدأحوالهوتناقض.منهماإلماميةالشيعةجعلهوقد.ُمخلطالحديث،

.المحدثينمعتعاملهفيللتقيةبممارسته
لدبنأيوب:ومنهم يه:المدنياآلنصاريصفوانبنخا ين،ف ليسل

.عنعنتهضعفاوتزيده.العلمأهلفيهتكلمبذاك،حديثه
احمدحدثنا-)):شاهينبنحفصأبوقال:والعشرونالسابعالطريق

حدثناقالالدوالبيموسيبنمحمدحدثناقالبالعسكرخالدبنابراهيمبن
رسولنهىقالعمرابنعننافععنحنيفةابوحدثناقالصهيببنعباد

كناوماالنساءمتعهوعناألهليةالحمرلحومعنخيبرغزوهعامصلعهللا
((.مسافحين

ت)البصــريصــهيببــنعبــاد:رجالــهمــنألنيصــح،الإســناده
يل،(هـ200:بعد يهق ألحقه.قدريصدوقبالكذب،ُمتهممتروك،:ف

.أئمتهمبعضأقوالرواةمنوهوووثقوه،برجالهماإلماميةالشيعة



119

كان.ثقة(:هـ117ت)الخطاببنعمربنهللاعبدمولىنافع:ومنهم
.عفانبنكعثمان،منهميسمعلموالصحابةبعضعنحدثفقديرسل،

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنايرسلكانأنهوبما

الحسنحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والعشرونالثامنالطريق
لرحمنعبدبن العسكريمحويهبنومحمدبحمصالثقفيرزيقبنا

حدثناقالروحبنالربيعحدثناقالغيالنبنعيسيحدثناقاالبالبصره
عمرابنعننافععنعروبةأبيبنسعيدعنعياشابنيعنيإسماعيل

.((الفتحيومالنساءمتعةعننهىأنهصلعالنبيعن
أبوالعنسيسليمبنعياشبنإسماعيل:رجالهمنألن،يصحالإسناده

بة يهقيل،(وسبعينبضععنهـ82أو81ت)الحمصيعت قة:ف فيث
مناكير،عندهوالحجازيين،العراقيينحديثفيوُمخلط،الشاميينحديث

فيوصلغلط،منالشاميينغيرعنحديثهيخلوالمضطربة،وأحاديث
فيوهوالكذابين،عنالناسأروىكان))و.الموقوفيرفعوالمرسل،

((.غيرهمحديثفيمنهأحمدالشاميينمنالثقاتحديث
هم بيبنسعيد:ومن بةأ :هـ156ت)البصرياليشكريعرو قة( ث

بنأحمدقالفيهو،منهميسمعلمكثيرينعنحدث.التدليسكثيرحافظ،
حماد،منوالعتيبة،بنالحكممنعروبةأبيبنسعيديسمعلم)):حنبل

أبيبنإسماعيلمنوالعروة،بنهشاممنوالدينار،بنعمرومنوال
والأسلم،بنزيدمنوالبشر،أبيمنوالعمر،بنهللاعبيدمنوالخالد،

ًمنهميسمعولمكلهم،هؤالءعنحدثوقد:أبيقال.الزنادأبيمن ((.شيئا
منيصحالفاإلسنادنافع،عنعنعنقدوهناالتدليس،كثيركانأنهوبما
.جهته

احمدحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والعشرونالتاسعالطريق
بنإسحاقحدثناقالبهلولبنإسحاقأبيحدثناقالبهلولبنإسحاقبن

عبدبنمحمدبنبكرابيعنعمربنهللاعبدبنالقاسمعنالطباع
رسولنهىقالابيهعنسالمعنالخطاببنعمربنهللاعبدبنالرحمن

((.االنسيهالحمرلحوموعنالنساءمتعةعنصلعهللا
أبوالبغدادينجيحبنعيسىبنإسحاق:رجالهمنألنيصح،الإسناده

البالعدالةتُشعرالمرتبةوهذه،.صدوق(:هـ214ت)الطباعبنيعقوب
يصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما،حجةليسفهوبالضبط،
.وعنعنتهلضعفه،
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،ضعيف:المدنيالخطابيحفصبنعمربنهللاعبدبنالقاسم:ومنهم
.كذاب،متروك

سليمانبنهللاعبدحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:الثالثونالطريق
لرازييحيىابوحدثناقالاالشخبنسعيدبنهللاعبدحدثناقال عنا

نهىقالابيهعنمالكبنكعبابنعنالزهريعنيحيىبنمعاويه
((.خيبريومالنساءمتعهعنصلعهللارسول

لهمنألن،يصحالإسناده بوالصدفييحيىبنمعاوية:رجا روحأ
ثقة،الزهري،الشهاب:ومنهم.بالقويليسبثقة،ليس،ضعيف:الدمشقي

فاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.حالهتفصيلسبقوقديرسليدلس،
.جهتهمنيصحال

بنيعقوبحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والثالثونالواحدالطريق
بنمحمدحدثناقالاالسودبنعليبنالحسينحدثناقالعيسيبنإبراهيم
انكعببنهللاعبدعنالزهريعنديناربنمنصورحدثناقالفضيل

((.االهليهالحمرلحوموعنالمتعهنكاحعنصلعهللارسولنهىقالكعبا

جريربنغزوانبنفضيلبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
بوموالهمالضبي لرحمنعبدأ ـ295ت)الكوفيا يل،(ه يهق شيعي:ف

وجعله.التشيعفييغلو،بهبأسالثقة،به،يُحتجالصدوق،محترف،
يُمارسكان،إماميشيعيضعيف،فالرجل.ووثقوهرجالهممنالشيعة
أو،وبمذهبهبحقيقتةجاهلفهويوثقهومنالحديثبأهلعالقتهفيالتقية
.ُمغفل

ضعيف،بالقوي،ليس:السهميالضبيالتميميديناربنمنصور:ومنهم
فاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.صالحبأس،بهليسنظر،حديثهفي
تهمنيصحال هم.جه شهاب:ومن لزهريال ناا لهذكر طريقفيحا ال

.السابق
بنهللاعبدحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والثالثونالثانيالطريق

اسماعيلبنمؤملحدثناقالاالزهربناحمداالزهرابوحدثناقالسليمان
هللارسولقالقالهريرةابيعنالمقبريسعيدعنعماربنعكرمهعن

((.والميراثوالعدةوالطالقالنكاحالمتعةهدماوحرمصلع
البصريالعدويإسماعيلبنمؤمل:رجالهمنألن،يصحالإسناده

ُمنكر،الخطأكثير،ثقة:فيهقيل،(هـ206ت)الرحمنعبدأبومكةنزيل
.صدوقالحفظ،سيئشيوخه،ثقاتعنمناكيرروىالحديث،
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له،ضعيفالحديث،مضطربصدوق،ثقة،:عماربنعكرمة:ومنهم
منيصحالفاإلسنادععنقدوهناكذلك،أنهوبما.يدلس،يهممناكير،

.جهته
فقديرسل،ثقة،:المدنيالمقبريسعدابوسعيدأبيبنسعيد:ومنهم

نهوبما.منهمايسمعولم-عنهماهللارضي-سلمةوأمعائشةعنحدث أ
.طريقهمنيصحلمفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك

عبدحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والثالثونالثالثالطريق
عبادبنإبراهيمبنإسحاقحدثناقالاللؤلؤيهللاعبدبنمحمدبنالعزيز

منألولقالعطاءعنجريجابنعنهمامبنالرزاقعبداخبرناقال
استمتعمعاويهانيعليعناخبرنايعليبنصفوانالمتعهمنهسمعت
بعضنالهفذكرعباسابنعليفدخلناعليهذلكفأنكرتبالطائفبامرأه

منزلهفيفجئناههللاعبدبنجابرقدمحتينفسيفييقرفلمنعمفقال
قومفسأله قالالمتعةلهذكرواثماشياءعنال عهدعلياستمتعنانعمف

اخرفيكانإذاحتيعنهماهللارضيوعمربكروأبيصلعهللارسول
ستمتععمرخالفة اسمهافنسيتجابرسماهاامرأةحريثبنعمروا
....((نعمفقالتفسألهابهافدعاعمرذلكفبلغالمرأهفحملت

:جريجوابن،همامبنالرزاقعبد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
.كذلكأنهالراجحوالثانيإماميشيعياألول.ويرسالنيدلسانضعيفان،

.حاليهماتفصيلسبقوقد
بناحمدحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والثالثونالرابعالطريق

حدثناقالالبرقيالرحيمعبدبناحمدحدثناقالبالرملةجابربنعمرو
أي.((هكذاعمربنهللاعبدعنصدقةحدثناقالسلمهأبيبنعمرو
.السابقالطريقمتنبنفس

لهمنألن،يصحالإسناده بوالتنيسيسلمةأبيبنعمرو:رجا أ
.ثقةوهم،حديثهفيبه،يُحتجوالحديثهيكتبضعيف،:الدمشقيحفص

هم فيثـمالدمشـقيمعاويـةأبـوالسـمينهللاعبـدبـنصدقة:ومن :الكو
.شيئايسويالمناكير،أحاديثه،متروكالحديث،مضطربضعيف،

عبدحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والثالثونالخامسالطريق
عبداخبرناقالإبراهيمبنإسحاقحدثناقالاللؤلؤيمحمدبنالعزيز
ابنعنطاوسعنديناربنعمرواخبرناقالجريجابنعنالرزاق
عمرفسألهاحبليخرجتقداراكهأمرالمؤمنينأميريرعلمقالعباس

ابنانكرفلماخلفبنأميةبنسلمةمنيبهاستمتعفقالتحملهاعن
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بنعلىصفوان قولمابعضعباسا لكفيي سألقالذ هلعمكفا
.((استمتع

دينار،بنوعمرو،الرزاقعبد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
لمتوثيقهمإنتقديرأقلوعلى،إماميةوشيعةضعفاء،هؤالء،جريجوابن
أحوالهمتفصيلسبقوقد.يثبت

هم سانبنطاوس:أيضاومن مانيكي بوالي لرحمنعبدأ الحميريا
عباسابنعنروىأنهذلكمن،يُدلسكان،ثقة:(هـ106ت)الجندي

منهميسمعولمالصحابةبعضعنالحديثوأرسلمنه،يسمعهالمأشياء
ابنوجعله.يتشيعطاووسكان:الثوريسفيانوقالجبل،بنكمعاذ،

بة شيعة،رجالمنقتي هموألحقهال شيعةوعده.الشهرستانيأيضاب ال
لموهناكذلك،أنهوبما.أئمتهمبعضأصحابأحد،ورجالهممناإلمامية
أربعةتضمنالطريقفهذا.جهتهمنيصحالفاإلسنادبالسماعيصّرح

.المتعةبزواجقولهفيمذهبهممعتتفقوالروية،شيعةرواة
بنهللاعبدحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:والثالثونالسادس

عبداخبرناقالالحكمبنبشربنالرحمنعبدحدثناقالزيادبنمحمد
عبدبنجابرسمعانهالزبيرابواخبرناقالجريجابناخبرناقالالرزاق

شأنفيعمرعنهنهاناحتىصلعهللارسولاصحاباستمتعنايقولهللا
ـنعمــرو ـثـب ـالحرـي ـالـق ـدااالجــلانقضــيإذاجــابروـق انلهمــافـب

.((واحدةحيضهقالتعتدكمقالبعضناوسألهاخرمهرايتعاودافليمهر
ضعيفان،جريجوابنالرزاقعبد:رجالهمنألن،يصحالإسناده

بنمحمدالزبيرأبو:أيضاومنهم.حاليهماتفصيلسبقوقدوعدالة،ضبطا
الثقة،::فيهقيل،(هـ126ت)المكيموالهماألسديتدرسبنمسلم
يُحتجالالحديث،صالحصدوق،يُصلي،أنيُحسنضعيف،البه،بأس

.منهميسمعلمأقوامعنحدثمدلس،بحديثه،
الحسنوحدثنا)):الحجاجبنمسلمقال:والثالثونالسابعالطريق
بنجابرقدمعطاءقال:قالجريجابنأخبرناالرزاقعبدحدثناالحلوانى

فقالالمتعةذكرواثمأشياءعنالقومفسألهمنزلهفىفجئناهمعتمراهللاعبد
بكـروأبــى-وســلمعليــههللاصــلى-هللارســولعهـدعلــىاســتمتعنانعـم

.المتعةنكاحبابفيمسلمأورده((..وعمر
وهمـاجــريج،وابـنالــرزاق،عبـد:رجالــهمـنألن،يصـحالإســناده

.حاليهماتفصيلسبقوقد،مذهبهمامعيتفقالحديثشيعيان،ضعيفان،
.يثبتلمتوثيقهماإنتقديرأقلوعلى
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خلفبنمحمدحدثنا))ماجةابنقال:والثالثونالثامنالطريق
،حفصبنبكرأبىعن،حازمأبىبنأبانعنالفريابىثنا.العسقالني

إن:فقالالناسخطب،الخطاببنعمرولىلما:قال،عمرابنعن
!وهللا.حرمهاثم،ثالثاالمتعةفيلناأذنوسلمعليههللاصلىهللارسول

بأربعةيأتينيأنإال.بالحجارةرجمتهإالمحصنوهويتمتعأحداأعلمال
((.حرمهاإذبعدأحلهاهللارسولأنيشهدون
االحمسيحازمابىبنهللاعبدبنابان:رجالهمنألن،يصحالإسناده
قة:الكوفي فرد،الخطأفاحشصدوق،،ث ناكير،ان يسضعيف،بالم ل
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.بالقوي

قالعليبنعمروأخبرنا)):النسائيقال:والثالثونالتاسعالطريق
ديناربنعمروأناقالإسحاقبنزكرياثناقالالنبيليعنيعاصمأبوثنا

رسولعهدعلىالنساءمتعةيعنيبهانعملكناقالهللاعبدبنجابرعن
حتىعمرخالفةمنوصدرابكرأبيزمانوفيوسلمعليههللاصلىهللا

.((شعبةخالفهعنهانهانا
سناده لهمنألن،يصحالإ ناربنعمرو:رجا شيعيضعيف،:دي

عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.حالهتفصيلسبقوقديرسل،يدلسإمامي،
.جهتهمنيصحالفاإلسناد

ناقالبشاربنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:األربعونالطريق ث
بنالحسنسمعتقالديناربنعمروعنشعبةثناقالغندرايعنيمحمد
مناديخرجقاالاألكوعبنوسلمةهللاعبدبنجابرعنيحدثمحمد
متعةيعنيفاستمتعوالكمأذنقدهللاإنفقالوسلمعليههللاصلىهللارسول
.((النساء

بنداودبنعثمانبنبشاربنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
وثقه((:هـ252-167ت)بندارالبصريالحافظبكرأبوالعبديكيسان
ثير هلمنك حديث،أ كنال به،استضعفهبعضهمل يهوكذ ينوف وقال.ل

أنلتيقنهمتكذيبهإلىأحدأصغىفما،الفالسكذبه.صدوقثقة)):الذهبي
معينبنيحيىعندكنا:الدورقىبنهللاعبدوقال.أمينصادقبندارا
القواريرىورأيت.ويستضعفهبهيعبأاليحيىفرأيت،بندارذكرفجرى

كلهمالصحاحأصحاببهاحتجقد:قلت.حمامصاحبوكان.يرضاهال
ليسحكمهأنإالقوي،الذهبيموقفأنومع.((ريببالحجةوهو،

يا، لذينألنقطع بار،لهأيضاموقفهمضعفوها شواهدتتوفروقداعت ال
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لهضعفوهالذينموقفألنيصح،الريببالحجةبأنهوالقول.لتقويته
ألنه.ريببالحجةالرجليجعلوال،وثقوهالذينموقفويُضعفاعتبار

فيويزيد.ضعفوهالذينموقفويُبطلموقفهميُثبتقطعيدليليُوجدال
الفسقإلىدعوةإنهكبيرا،منكراتضمنالروايةمتنأنأيضاتضعيفه

وحاشا.المسلماتعرضوانتهاكالمسلمينبينالفاحشةونشروالدعارة
.ذلكالمسلمونيفعلأنوحاشالك،يامرأن-والسالمالصالةعليه-للنبي

حالفإنوعليه..المتعةزواجبدعوىالزنايُبيحأنتعالىهللالدينوحاشا
علىحاله،فيالتوقفمنايتطلبوهذاتضعيفه،والتوثيقهيثبتلمالرجل

.تقديراقل
ثقة:فيهقيل،(هـ193ت)البصريالهذليغندرجعفربنمحمد:ومنهم

فيهفالرجل.بهيُحتجوالحديثهيُكتبشعبةغيرفي.وبالدةغفلةفيه،
ألن.وبالدةغفلةمنفيهمابسببشعبةفيحتىضبطه،جهةمنضعف

ويقوي.غيرهمدونبعضمعوليسالناسكلمعحالههذاوالغافلالبليد
.أعالهبيناهكماُمنكرالخبرمتنأنهذا

جهةمنضعيفانهوتبينحالهتفصيلسبق،الحجاجبنشعبة:ومنهم
يصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكانهوبما.ويرسليدلسوانهضبطه،

.جهتهمن
شيعيضعيفانهوتبينحالهتفصيلسبق:ديناربنعمرو:آخرهم

.إمامي
غيالنبنمحمودأخبرنا)):النسائيقال:واألربعونالواحدالطريق
علىدخلناقالالقريمسلمعنشعبةثناقالداودأبوثناقالالمروزي

رسولعهدعلىفعلناهافقالتالنساءمتعةعنفسألناهابكرأبيابنةأسماء
.((وسلمعليههللاصلىهللا

تفصيلسبق:الحجاجبنشعبة:رجالهمنألن،يصحالإسناده
عنعنقدوهناويرسليدلسوأنهضبطهجهةمنضعيفأنهوتبينحاله

.يصحالجهتهمنفاإلسناد
قريمسلم:ومنهم كادالرجلهذا:ال عرفوفالمجهوال،يكوني يُ

األسودأبيبنسوادة)):حجرابنفقال.بالضبطحالهوالهومنبالضبط
بضمالقريمسلمإنهويقالالبصريالقطانمخراقبنمسلمأوهللاعبد

وليسيُقالالحظ((.السابعةمنثقةبكرةأبيمولىالراءوتشديدالقاف
منفاإلسناد،السابعةالطبقةمنومنهوفعالكانإنشكوال.بالتأكيد
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عنيُحدثأنالسابعةالطبقةمنلشخصيُمكنالألنهمستحيل،جهته
.هـ73سنةوالمتوفاة-عنهاهللارضي-أسماءالصحابية

قالوربما نهيُ لذيأ مخراقبنمسلم)):بقولهحجرابنلهترجما
أبوويقالاألسودأبايكنىالبصريالراءوتشديدالقافبضمالقريالعبدي
مسلمأنهيقاللمحجرابنلكن((.الرابعةمنصدوقغيرهآخراألسود
نعرفوالالرابعةالطبقةمنالرجلوهذا.هويكونربماأنهوال،القري

أوهـ73سنةبعدولدواالرابعةالطبقةمنهمالذينمنكثيراألنولدمتى
إذاوحتى.بكرأبيبنتأسماءمنيسمعوالمأويلحقوافلم.صغاراكانوا

تجعلهالصدوق:مرتبةفإنالقريمسلمهوالشخصهذاأنجدالفرضنا
يصحالفاإلسناد.الضبطدونبالعدالةتُشعرهيوإنماضابطا،والعدال

.أسماءعنتحديثهفيالقريمسلمجهةمن
):مســلمقـال:واألربعـونالثـانيالطـريق عمـربـنحامـدحــدثنا)

نضرةأبىعنعاصمعن-زيادابنيعنى-الواحدعبدحدثناالبكراوى
اختلفاالزبيروابنعباسابنفقالآتفأتاههللاعبدبنجابرعندكنتقال
ثم-وسلمعليههللاصلى-هللارسولمعفعلناهماجابرفقالالمتعتينفى

((.لهمانعدفلمعمرعنهمانهانا
سناده لهمنألن،يصحالإ :العبديزيادبنالواحدعبد:رجا

فوصلهايرسلهااألعمشكانأحاديثإلىعمد،ليّنبشيء،ليسصدوق،
.كلها

مذكورالبصري،الرحمنعبدأبواألحولسليمانبنعاصم:ومنهم
وتركوهالمحدثينبعضفيهتكلمثقة،.فيهوتكلمويرسلالضعفاء،في

أنهوبما.يرسلكانحفظه،جهةمنوضعيف،ووهيبالقطانكيحيى
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك

قالعليبنعمروأخبرنا)):النسائيقال:واألربعونالثالثالطريق
الزهريحدثنيقالعمربنوهوهللاعبيدعنالقطانيعنييحيىحدثنا

يرىالرجالأنبلغهعلياأنأبيهماعنمحمدابنيهللاوعبدالحسنعن
وعنعنهاوسلمعليههللاصلىهللارسولنهىتائهإنكفقالبأسابالمتعة

.((خيبريوماألهليةالحمرلحوم
ُمدلس،متقن،ثقة،:الزهريالشهاب:رجالهمنألنيصح،الإسناده

قدهناوهو.منهميسمعلمأقوامعنحدثكالريح،إرسالهاإلرسال،كثير
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،بالسماعيصرحفلم،عنعن
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هـ98ت)هاشمأبوطالبأبيبنعليبنمحمدبنهللاعبد:ومنهم
قةفيه،قيل((: منصنفوهمالسبئية،أحاديثيجمعكانشيعي،،ث

إنوالحقيقة.فرقهمكلتفرعتومنهمالرافضة،رأسهمبل.الرافضة
وهناالسبئية،معكانوأنهخاصةبثقة،ليسالرافضةمعحالهذلكإنسانا

عنقد عةوزواج،عن من.معروفهوكماالرافضةأصولمنالمت ف
الاإلسنادإنوعموما.الناسمععالقتهفيالتقيةيُمارسكانأنهالمحتمل

قبولعدموالنتيجة.يثبتلمتوثيقهأنتقديرأقلوعلىجهته،منيصح
:أخوهوأما.جهتهمنالرواية

99:ت)المدنيمحمدأبوطالبأبيبنعليبنمحمدبنالحسن:ومنهم
فياألخوينحال:أقول.أخيهمنوأفضلأوثقوكانثقة،:((100أو

اإلسنادلكنأخيه،منوأوثقثقةوالثانيظاهرضعففيهاألولاإلسناد،
ثانييُذكرولم،معنعنجهتهمامن العنعنةأنوبما.العنعنةمعحاللل

فاإلسنادإرسال،أوتدليسيوجدأنهالمحتملفمن.عدمهمنالسماعتحتمل
.أبيهمامعجهتهمامنصحتهتثبتلم

ت)المدنيالحنفيةبنالقاسمأبوطالبابيبنعليبنمحمد:آخرهم
العنعنةعنقلناهماعليهوينطبقوالدهعنعنعنلكنه،ثقة((:هـ80:بعد
.ولديهفي

شيبةأبىبنبكرأبوحدثنا)):مسلمقال:واألربعونالرابعالطريق
إياسعنعميسأبوحدثنازيادبنالواحدعبدحدثنامحمدبنيونسحدثنا

أوطاسعام-وسلمعليههللاصلى-هللارسولرخصقالأبيهعنسلمةبن
..((عنهانهىثمثالثاالمتعةفى

:العبـديزيـادبـنالواحـدعبـد:رجالـهمنألنيصح،الإسـناده
لىعمد،ليّنبشيء،ليسصدوق،ثقة، يرسلهااألعمشكانأحاديثإ

بالبصرةحديثايطلبرأيتهما:القطان)):القطانيحيىقال.كلهافوصلها
أذاكرهالصالةبعدالجمعةيومبابهعلىأجلسوكنت،قطبالكوفةوال

متالعبجاهلأنهأحوالهمنواضح((.حرفامنهيعرفالاألعمشحديث
كانتوإنحتىروايتهقبوليصحالحالههذاومن.مدلسمحرفمتلون،

ـيصــحيحة ـا،ـف ـاذاتـه ـبوإنـم ـمـنبشــواهدأوآـخـر،طــريقـمـنتُطـل
،اإلسالممنليسالمتعةزواجألنُمنكر،الروايةمتنبأنعلما.خارجها

انأبدايصحوال.هذابحثنامنتبينكماوالدعارةالفسقإلىدعوةوهو
فإنتقديرأقلوعلى.حالهذلكرجلمنوخطرهاشأنهاهذاروايةنقبل
.توثيقهيثبتلمالراويهذا
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الطبقة)العميسأبوالهذليمسعودبنعتبةبنهللاعبدبنعتبة:ومنهم
فيهكانزمنفيعاشوقدالسماع،عدمتحتملعنعنتهلكنثقة،:(السابعة
به،نطالبهفنحنوعليه.ومطلوبامعروفاعدمهمنالسماعبينالتفريق

.اتصالهيثبتلمجهتهمنإسنادهويبقى
عنعنتهلكنثقة،هـ119سنةتوفياألكوع،بنسلمةبنإياس:آخرهم

.اتصالهيثبتلمجهتهمنوعليهفاإلسناد.وعدمهالسماعتحتملوالدهعن
قال-:المتعةزواجروياتُطرقمن–واألربعونالخامسوالطريق

بكروأبوإسحاقأبىبنزكرياوأبوالحافظهللاعبدأبوأخبرنا)):البيهقي
هللاعبدبنمحمدأخبرنايعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالواالحسنبن
هللاعبدبنزيدبنمحمدبنعمرأخبرنىوهبابنأخبرناالحكمعبدبن
رجالأن:هللاعبدبنسالمأخبرنىقالشهابابنعنالخطاببنعمربن

فالنافإنقالحرام:فقالالمتعةعنعنهماهللارضىعمربنهللاعبدسأل
حرمها-وسلمعليههللاصلى-هللارسولأنعلملقدوهللا:فقالفيهايقول

((.مسافحينكناوماخيبريوم
هذا:األصميعقوببنمحمدالعباسأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

،المحدثينبينالمندسينالشيعةمنوهوالنيسابوري،الحاكمشيوخمن
لرفض،وأخفىالتسننأظهر لهوسنفصلا قدعندماالحقاحا ياتنن روا
.الكساءحديث

ت)الخطاببنعمربنهللاعبدبنزيدبنمحمدبنعمر:ومنهم
نه،ضعيفثقة،(:هـ145 يُكتبمنجملةفيوهومعين،بنيحيىليّ

الجهتهمنفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.بهيُحتجوال،حديثه
.يصح

يرسل،ثقة،(:هـ106ت)الخطاببنعمربنهللاعبدبنسالم:ومنهم
أنهوبما.عنهماهللارضي-وعمربكركأبيبهميلحقلمأقوامعنحدثفقد

يصحالاإلسنادفإنوالدهمنبالسماعوالبالمشاهدةيصرحلموهناكذلك
.جهتهمن

طريق سادسال عونال سلمقال:واألرب ):م يةوحـدثنى) سطامبنأم ب
عن-القاسمابنيعنى-روححدثنا-زريعابنيعنى-يزيدحدثناالعيشى
عبدبنوجابراألكوعبنسلمةعنمحمدبنالحسنعنديناربنعمرو

.((.المتعةفىلنافأذنأتانا-وسلمعليههللاصلى-هللارسولأنهللا
سناده لهمنألنيصح،الإ نار،بنعمرو:رجا شيعيضعيف،دي

.حالهتفصسلسبقوقدسؤسل
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99:ت)المدنيمحمدأبوطالبأبيبنعليبنمحمدبنالحسن:ومنهم
ألنهيثبتلماألكواعبنسلمةمنللحديثسماعهلكنثقة،:((100أو

.بينهماإرسالأوتدليسيوجدأنهالمحتملفمن.عنهعنعن
وهبابنوحدثناقال)):البيهقيقال:واألربعونالسابعالطريق

عنعمروبنالمنهالعنعمارةبنالحسنعنحازمبنجريرأخبرنى
بفتياكالركائبذهبتصنعتماذا:عباسالبنقلتقالجبيربنسعيد

لماللشيخأقول:الشاعرقالقالقالوا؟وما:فقالالشعراء؟فيهوقالت
بيضاءفىلكهلصاحياعباسابنفتيافىلكهلصاحيامجلسهطال

:المنهالعنخالدأبىروايةوفىالناسمصدرحتىمثواكتكونبهكنة
رخصةفىلكهل:اآلخرالبيتفىوقالمجلسهطاللماللشيخقلتقد

إنالمتعةفيأفتيتبهذاوماأردتهذاما:عباسابنفقالآنسةاألطراف
.((.الخنزيرولحموالدمكالميتةهىإنماأاللمضطرإالتحلالالمتعة

هللاعبدبنزيدبنحازمبنجرير:رجالهمنألنيصح،الإسناده
عنضعيف،بأسبهليسثقة،(:هـ170ت)البصريالنضرأبواألزدي

ولمالرواةبعضعنحدثالغلط،كثيرمناكير،بأحاديثعنهحدثقتادة
عنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.التدليسإلىالحمانييحيىنسبهمنهم،يسمع

.جهتهمنيصحالفاإلسناد
وكان،متروك،ضعيف،(هـ153)الكوفيعمارةبنالحسن:ومنهم

نةابن ياتعنهوروواللشيعة،مخالطاكان.يُضعفهعيي بعضعنروا
.بعضهمأصحابمنوجعلوهأئمتهم

صدوق،وصــفهيرســل،ثقــة،:الكوفــيعمــروبــنالمنهــال:ومنهــم
.يهمالقطان،يحيىغمزه،حزمابنضعفهالمذهب،سيءبأنهالجوزجاني

قه.درهمينعلىشهادتهتجوزال بنوث .وذمهشأنهمنحطثممعينا
سيءبأنهالجوزجانيوصفهولهذاإماميشيعيالراويهذاأنوالحقيقة
مذهب شيعةلهترجموقد.ال هموذكروامنهموجعلوهمصنفاتهمفيال ل
يات ينمندساكان،شيعيضعيف،فالرجل.كتبهمفيروا المحدثينب
.عنعنقدوهنايرسلانهذلكإلىويُضاف.للتقيةممارسا

بنهللاعبدبنمحمدحدثنا)):مسلمقال:واألربعونالثامنالطريق
قالقيسعنإسماعيلعنبشروابنووكيعأبىحدثناالهمدانىنمير

لناليس-وسلمعليههللاصلى-هللارسولمعنغزوكنايقولهللاعبدسمعت
بالثوبالمرأةننكحأنلنارخصثمذلكعنفنهانانستخصىأالفقلنانساء
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هللاأحلماطيباتتحرمواالآمنواالذينأيهايا)هللاعبدقرأثمأجلإلى
((.المعتدينيحبالهللاإنتعتدواواللكم

بنومحمد،ووكيعنمير،بنهللاعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
تقبلوال،كلهمعنعنواقدفهمعدالتهمعنالنظربغضهؤالء:العبديبشر
هم هممن فريقزمنفيكانواألن يهالت ينف سماعب فاعدمهمنال معرو

بالتشيعومتهمويرسليدلسوكيعأنأيضاذلكويؤيد.ومطلوباوممارسا
ثقة،أنهفمعنميربنهللاعبدوأما.يُرسلبشربنومحمد.سابقبيناهكما
.عنعنه؟؟فلماذاسمعهكانفإن،عنعنتهتُقبلفال

هم سماعيل:ومن بيبنا لدا :هـ146ت)موالهماألحمسيخا قة،( ث
وبما.بشيءليستمرسالتهمنهم،يسمعلمأقوامعنحدث،يُرسليُدلس،

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،كذلكأنه
األحمسيالبجليعوفبنحصينواسمهحازمأبيبنقيس:آخرهم
فمنهم،غيرهمعليهوأثنىالمحدثين،بعضفيهتكلم،يُرسلثقة،:الكوفي

منومنهماإلسنادأصحمنعنهالحديثوجعلوعظمهقدرهرفعمن))
علىاألحاديثهذهحملواأطروهوالذينمناكيرأحاديثلهوقالعليهحمل
وذهبخرفحتىعاش((.غرائبهيوقالوامناكيرغيرعندهمأنها

يحيىلهذكرثمالحديث،منكر":حازمأبيبنسعيدبنيحيىقال.عقله
يثبتلمفالرجل،حالهذلكأنوبما".الحوأبحديثمنهامناكيرأحاديث
ويزيدهبعده،أماختالطهقبلعنهرويتالروايةهلندريوالتوثيقه،
.الحقاسنبينهكماُمنكرالروايةمتنأنضعفا

شيبةأبىبنعثمانوحدثنا)):مسلمقال:واألربعونالتاسعالطريق
عليناقرأثموقالمثله.اإلسنادبهذاخالدأبىبنإسماعيلعنجريرحدثنا
لم.اآليةهذه قلو فستضمنالطريقهذا((.هللاعبدقرأي مضمونن

.السابقالطريق
الضبيقرطبنالحميدعبدبنجرير:رجالهمنألنيصح،الإسناده

اختلطتبالذكيليس،يُدلسثقة،:فيهقيل،(هـ188-107)الكوفي
.عالنيةمعاويةيشتمكانالمحدثينبعضلهميزهاحتىأحاديثعليه

يكنلمو،للغنمراعيايكونأنإاليصلحالبأنهحرببنسليمانووصفه
لةفيهوكانت.كتبهمنإاليحدثواليحفظ، كانوالتحديث،أثناءغف
وتغليطفيهابطريقةرواياتهمنكثيرفيبالتحديثيُصرحوال،يرسل
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أنوبما.رجالهممنالشيعةوعده.الشيعةرجالمنقتيبةابنذكره.تدليس
.جهتهمنصحيحغيرفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك

ذكرناوقد.جهتهمناإلسناديصحال:خالدأبيبناسماعيل:ومنهم
له سابقالطريقفيحا بيبنقيس:آخرهم.ال لهفصلنا:حازمأ فيحا

.يثبتلمتوثيقهأنوتبينواألربعين،الثامنالطريق
شيبةأبىبنبكرأبووحدثنا))))::مسلمقال:الخمسونالطريق

رسوليافقلناشبابونحنكناقالاإلسنادبهذاإسماعيلعنوكيعحدثنا
.السابقينالطريقينمضموننفس.((.نغزويقلولمنستخصىأالهللا

الرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع:رجالهمنألنيصح،الإسناده
جعلهوعليه،وأثنواالمحدثين،أكثروثقه،(سنة70عن(هـ128-196)

((قليلتشيعفيهكانوكيع:المدينىابنوقال.الشيعةرجالمنقتيبةابن
أسماءفيُخفييُدلسوكيعوكان.رجالهممنعدوهأيضاهموالشيعة.

ضعيف،فالرجل.أيضاالخطأكثيروكان،عنهميرويعندماالضعفاء
.سابقابيناهكماالحديثأهلبينمندساإمامياشيعياكانوكيعاأنوالراجح

.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،حالهذلكأنوبما
يدلسكانألنهجهتهمناإلسناديصحالخالد،أبيبناسماعيل:ومنهم
فيحالهفصلنا:حازمأبيبنقيس:آخرهم:آخرهم.آنفابيناهكماويرسل
.يثبتلمتوثيقهأنوتبينواألربعين،الثامنالطريق

عليبنمحمدأخبرنا)):ِحبانابنقال:والخمسونالواحدالطريق
ثنىبن بوحدثنا:قالالم مةأ عنمعاويةبنمروانحدثنا:قالخيث

يقولمسعودأبنسمعت:قالحازمأبيبنقيسعنخالدأبيبنإسماعيل
ناليسسلموعليههللاصلىهللارسولمعنغزوكنا: قالوانساءل يا:ف

ثمبالثوبالمرأةننكحأنوأمرناذلكعنفنهانا؟نستخصيأالهللارسول
هللاأحلماطيباتتحرمواالآمنواالذينأيهايا}:اآليةهذههللاعبدقرأ
((.{لكم

بنالحارثبنمعاويةبنمروان:رجالهمنألن،يصحالإسناده
ثقة))ثقة،ثقة:فيه،قيل(هـ193ت)المكيثمالكوفيالفزاريأسماء

كان))و((.المجهولينعنيرويفيماوُضعفالمعروفينعنيرويفيما
ومافصحيح،المعروفينعنحدثماثبتثقة...السككمنالشيوخيلتقط
األسماءيغيركان))و((.بشيءوليسفيهماففيهالمجهولينعنحدث
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حكمهووإنماخالدأبيبنالحكمعن))يحدثكانو((.الناسعلىيعمى
وهذا((.منهللتدليسأحيلرأيتما)):معينابنفيهوقال((.ظهيربن

السبيعيإسحاقأبيعمابنوهو.رجالهممناإلماميةالشيعةعدهالرجل
أشهرهمذكرناوقدالمعروفة،الكوفيةاإلماميةالشيعيةالسبيعيعائلةكبير
حالهوكما،مجهولينعنبالروايةالرجلهذاانفردوقد.هذاكتابنافي

لذهبيبعضهمذكرالسبيعي،إسحاقأبيقريبه بهفيا فيالمغني:كتا
.حسانبنومحمدزياد،أبيبنوسيفمخراق،بنسالم،:منهمالضعفاء،

وترصد،إصرارسابقعنمدلسمتالعبالرجلأنذلكمنواضح
كانالرجلبأنيُرجحقويدليلوهذا.بهاوالتالعباألسماءتغييرويتعمد
أيضاهذاعلىوالشاهد.الحديثبأهلعالقتهفيالتقيةيُمارسإمامياشيعيا

السبيعيإسحاقأبيعمابنوهو،رجالهممنعدوهاإلماميةالشيعةأن
.زمانهفيالكوفةشيعةكبارمنإماميشيعيأنهبيناالذي

الضعفإنما:قلت)):بقولهمعاويةبنمروانمواقفالذهبيفسروقد
جاللتهمعالثوريسفيانكانوقدضرب،كلعنيرويكانقبلهم،من

((.كذلكيفعل
.نيتهفيللرجلالموجهاالتهاميرفعوال،ضعيفتبريرهذا:أقول

يتطلبوهذاوالمجهولين،المعروفينفيموجودونوالثقاتالضعفاءألن
فكيف.الرجلهذاكحالوليس،األحوالكلفيثقةيكونأنالثقةمن

بأنعلما.!!؟؟المجهوليندونالمعروفينفيثقةالرجلهذاحاليكون
تغييريتعمدكانأنهفيهيوإنما،فقطذلكفيليستالرجلهذامشكلة

،أساساالرجلهذافيأوالفالمشكل.الناسعلىليدلسيحتال،واألسماء
.ثانياعنهميرويمنيأتيثم

فهذا،((فصحيحالمعروفينعنَحدّثماثبتثقة))أنهصحيحاوليس
محمد:هومعروف،وضاعكذابزنديقعنحدثفقد،مطلقاحكماليس

بنمروانعنهروىالزندقة،علىالعباسيالخليفةقتلهالمصلوبسعيدبن
حدثنا)):ويقول،اسمهيُغيركانالزنديقهذاحاليُخفيولكيمعاوية،

فيٌمتعمدةجريمةالفعلهذاأليس؟؟،هذافعلفلماذا((.قيسبنمحمد
إلىضعيفمنالخبريُحولقداالسمتغييروأليس!!.؟؟والعلمالشرعحق

أنهمعالضعفإلىالصحةمنينقلهوقدصحيح،غيرأنهمع،صحيح
.؟؟صحيح

وهذا،(هـ180)الكوفيظهيربنالحكمعنحدثأنهأيضاذلكومن
ولم.بهيُحتجوالبثقةليسبالرفض،ٌمتهمـضعيفمتروك،بأنهمعروف
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أبيبنالحكمعن:ويقولاسمهيُغيركانوإنما،فقطعنهبالروايةيكتف
لد ثهفهل.خا لراويهذاعنتحدي خبرهيجعلالتحريفبهذاالضعيفا

.!!؟؟صحيحا
لدىمعروفوهو،البَْصِرّيالقشيرينميربنبشرعنحدثوكذلك
أركانمنركناكان)):أحدهمفيهوقالمتروك،،ضعيفبأنهالمحدثين

المعروفينعنحدثماثبتثقة)):مقولةتصحهذابعدفهل.((الكذب
(فصــحيح !؟؟( علــىتصــدقوإنمــا،إطالقهــاعلــىتصــحالإنهــا،!

.الضعفاءالمعروفينعلىتصدقوال،الثقاتالمعروفين
يكونأنيتعمدكانأنهالرجلهذاأحوالمنفواضح،ذلكعلىوبناًء

قة يتعلقماخالفوهذابسهولة،أمرهينكشفاللكيالمعروفينفيث
هم،بالمجهولين ناسمعروفينغيرف نهلل يةيتصرفأنيمك فيبحر

حتىيتالعبكانإنهبل.الناسعلىبهاوالتحايلبالمرويات،التالعب
الرجلأنوبما!!.؟؟الرجلهذافيثقةفأية.أمرهواكتشفوابالمعروفين

يصحال،فاإلسنادلمذهبهموافقُمنكروالخبر،عنعنقدوهناحاله،ذلك
.جهتهمن

يُدلس،:األحمسيخالدابيبنإسماعيل:أيضاالطريقذلكرجالومن
:آخرهم.جهتهمناإلسناديصحفالعنعنقدوهنا.سابقابيناهكمايُرسل
أنوتبينواألربعين،الثامنالطريقفيحالهفصلنا:حازمأبيبنقيس

.يثبتلمتوثيقه
هللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدُمسندفي:والخمسونالثانيالطريق

قالنضرةأبيعنقتادةثناهمامثناقاالعفانوثناقالبهزثناأبيحدثني
وانالمتعةعنينهىعنههللارضيالزبيربنان:هللاعبدبنلجابرقلت
رسولمعتمتعناالحديثجرىيديعلىليفقالقالبهايأمرعباسبن
هللارضيعمروليفلمابكرأبيومععفانقالسلموعليههللاصلىهللا

عليههللاصلىهللارسولوانالقرآنهوالقرآنانفقالالناسخطبعنه
وعليههللاصلىهللارسولعهدعلىمتعتانكانتاوأنهماالرسولهووسلم
((.النساءمتعةواألخرىالحجمتعةإحداهماسلم

عبدأبوالعوذيديناربنيحيىبنهمام:رجالهمنألنيصح،الإسناده
بوأوهللا قة،:(هـ164:ت)البصريبكرأ سيئصدوق،به،بأسالث

شيئحفظهفي،الحديثفيغلطربما،بهيُحتجوالحديثهيُكتبالحفظ،
منضعيففالرجل.بهيعبأوالعنهيُحدثالقطانسعيدبنيحيىيكنلم،

.ضبطهجهة
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توفي،61أو60سنةولد)السدوسيقتادةبندعامةبنقتادة:ومنهم
،للحديثجمعهفيليلكحاطبكان:بأنهُوصف:(هـ117أو116سنة
قوامعنروى،يدلسكان سمعلمأ همي قة،من ثيركان.ث تدليسك ال

قوامعنحـدثقدوواإلرسال، ثيرينأ سمعلمك همي الصحابةمنمن
سنةالمتوفىمالكبنأنسمنإالالصحابةمنسماعهيثبتولموالتابعين،

وفيه،عنعنقدوهنا،ويدلسيرسلكانقتادةأنذلكمنواضح.هـ93
.جهتهمنيصحالفاإلسنادضبطهجهةمنضعف

هللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدُمسندفي:والخمسونالثالثالطريق
الزهريعنمعمرثنازيدبنحمادثناالمقدميبكرأبيبنمحمدحدثني

نهىسلموعليههللاصلىالنبيانعلىعنعلىبنمحمدبنهللاعبدعن
((.الحمرلحوموعنالمتعةعنخيبريوم

سناده لهمنألنيصح،الإ شدبنمعمر:رجا موالهماألزديرا
ثبتثقة:فيهقيل،(سنة58عنهـ154ت)عروةأبواليمننزيلالبصري

عروةبنوهشامواألعمش-البناني–ثابتعنروايتهفيأنإالفاضل
يحيىوقال.البنانيثابتفيضعيف،مأمونصالح،:أيضافيهوقيلشيئا
وابنالزهريعنإالفخالفه،العراقيينعنمعمرحدثكإذا)):معينبن

وما.فالالبصرةوأهلالكوفةأهلفأمامستقيم،عنهماحديثهفإنطاوس،
بووقال.((شيئااألعمشحديثفيعمل معمرحدثما)):حاتمأ

سمعت)):المدينيابنوقال.((الحديثصالحوهوأغاليطفيهبالبصرة
وإذافيه،رأيتهكذاحديثهماكتبإذااثنان:يقولمهديبنالرحمنعبد

ًكانتانتقيت علىدامغدليلهذاالحظ((.سلمةبنوحمادمعمر:حسانا
أيضا،عدالتهجهةمنذلكيكون،وقدأوالضبطهجهةمنالرجلضعف

يحيىوقال.مروياتهمنكثيرفيليلحاطبفالرجل،الحقاسيتضحوهذا
عروةبنوهشامالنجودأبيبنوعاصمثابتعنمعمروحديث)):أيضا
يجبوجدا،خطيرهذاوكالمه((.األوهامكثيرمضطربالضربوهذا
فيأوعدالته،فيإماخللفيهالرجلأنيعنيذلكألن،تحليلهوتدبره

فيه:يقللمفهوأيضا،جداخطيرحاتمأبيوكالم.معافيهماأوضبطه،
ويعنيوحياده،بأمانتهيتعلقجانبفيهانتقادوهذاأغاليط،وإنماأخطاء،

!!.التدليسمننوعوهو،رواياتهبعضفيالتغليطيتعمدكانربماأنه
التحرزويجب،وضعيفُمتهمفهوحالههذامنو،!!؟؟ذلكيفعلولماذا

فيمذهبهمعتتفقالأنمنها،وبشروطشديدبحذرإالرواياتهقبولمن
فةتكونوالالتشيع، قدإخضاعهاويجبلألصول،مخال قبلالصارمللن
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التناقضذلكسببيُفسروالمهؤالءأناألمرفيوالغريب.بهااألخذ
!!لغزاتركوهوواالضطراب

ضطرابسـببتفسـيرالـذهبيحـاولوقـد مرأحاديـثمنكثـيرا مع
قدملماسيماالأوهام،فلهثبتا،ثقة،معمركونومع)):فقالوأوهامه
مه،لزيـارةالبصرة كنلـمفإنـهأ عهي ظه،منفحـدثكتبـه،م قعحف فو

((أغاليطعنهللبصريين
شاهد،وهذاجهةمنوأوهامهأغاليطهكثرةلتفسيريكفيالهذا:وأقول

فلماذا.اخرىجهةمنبالحديثاالهتمامفيوضبطهحرصهقلةعلى
دنيويا،أمراوليس،دينوالحديثكتاب،غيرمنيُحدثأنلنفسهسمح

علىآخرشاهدفهذا.روايتهعلىالحرصوعدمالتهاونفيهيصحوال
تعليليضعفومما.صالحهفيوليسأيضاضده،وهوالرجلضعف
كانأنهيكتب،واليحفظكانانهراشدبنمعمرعنالمعروفأنالذهبي
عنالرزاقعبدقال:ذلكمن.حفظهمنيُحدثوحريصا،متقناحافظا
ابنوأناقتادةإلىجلستقالوعنهالحسنماتسنةالعلمطلبت:معمر
ابنوقال.صدريفيينقشكأنهإالحديثامنهسمعتفماسنةعشرةأربع
حدثني:حنبلبنأحمدبنهللاعبدوقال.ورعامتقناحافظافقيهاكان:حبان
كان:قال؟حفظهمنيحدثكممعمركان:عليةبنإلسماعيلقلت:قال.أبي

منمنها،فيحذفحفًظايحدثمعمروكان)):أحمدوقال.بحفظهيحدثنا
حفًظايحدثمعمروكان))روايةوفي((.للعلمأطلبهموكاناألحاديث،

تلكفيويقعحاله،هذايكونفكيف....((للعلمأطلبهموكانفيحرف،
فيإن،!كتبه؟؟منالحفظهمنحدّثأنهبدعوىواألغاليطاألوهام

يلأيضايُضعفوهذا،المحدثونقالكماشيئا،األمر لذهبي،تعل بلا
.يثبتلمثقة،معمرانعلىالذهبيوتأكيدينقضه،
ذِكر)):فقال،المروذيرواهماقلناهماتثبتالتيمعمرأحوالومن ُ
ذَكر:حنبلبنأحمدفقالمعمر، لهفقالفيه،فأخطأللثوري،حديثًايوًماُ
كأنه:قلتأحكيه،أنأكرهكالًمامعمرلهفقالعروة،أبايانعست:سفيان

معمركيف:حنبلبنألحمدقلت)):أيضاوقال((.فضحككذبت،:لهقال
الشيءهذافما.((شيئًاحديثهبعضفيأنإالثبت:قال؟الحديثفي

الرواةأحوالبوضوحبينواكماالحديث،أهليُبينهلمولماذا،!!؟؟اللغز
السنةصالحفيهذافهل!.؟التكتيموالتخوفهذافلماذا.!!؟؟اآلخرين

لذينالرواةحقيقةإظهارالواجبمنوأليس.!!؟؟ضدهماأموالعلم ا
.النبوية؟السنةرووا
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بنيحيىمنمعمرسمع(هللاعبدأبايعني)سألته:المروذيقال))و
يحيىمنمعمريسمعلم:هللاعبدأبوقال:الميمونيوقال.ال:قال؟سعيد
كانأنهيعنيفهذاسعيدبنيحيىعنكثيراحدثأنهوبما.((شيئًا

منهوأمواألمانةالصدقمنهذافهل.منهيسمعولمعنهفروىيُرسل،
.!!؟؟والخداعواغشوالتقيةالكذب

.يتشيعمعمركان:قالأسامةأباأنالذهبيذكرفقدتشيعهعنوأما
بةابنوعدَّمه منجعلوهفقداإلماميةالشيعةوأما.الشيعةرجالمنقتي

فيأخباراعنهوروواالصادق،جعفرإمامهمأصحابوأحدأيضارجالهم
والتشيعوالتدليس،الضعففيالرجلحالهوهذاأنوبما.المذهبيةكتبهم

وتشيعالنقطاعهجهتهمنيصحالاإلسنادفإنعنعن،قد،وهنااإلمامي
اللغزهووهذا.الحديثأهلمعتعاملهفيالتقيةيُمارسكانالذيصاحبه

والراجحةوالُمستنتجةالمستخلصةوالحقيقة.الرجلأمرمنحيرهمالذي
التقيةيُمارسكانإماميشيعيضعيف،انهمعمرأحوالمنذكرناهمما
.يثبتلمتوثيقهأنتقديرأقلوعلىالمحدثين،مععالقتهفي

وهناسابقا،حالهبيناكماويرسليدلسوكانالزهريالشهاب:ومنهم
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعن،قد

((:هـ98ت)هاشمأبوطالبأبيبنعليبنمحمدبنهللاعبد:ومنهم
أبيبنعليجدهعنروىقدوهناضعيف،أنهوتبينحالهتفصيلسبق

.بينهمامنقطعفاإلسنادمنه،يسمعولم-عنههللارضي-طالب
هللاعبدحدثنا))حنبلبنأحمدُمسندفي:والخمسونالرابعالطريق

قالجابرعننضرةأبيعنعاصمعنحمادثناالصمدعبدثناأبيحدثني
رضيعمرعنهمافنهاناوسلمعليههللاصلىالنبيعهدعلىكانتامتعتان:

.((فانتهيناعنهتعالىهللا
أبوالسلميديناربنسلمةبنحماد:رجالهمنألن،يصحالإسناده

أمين،،عابد،أوهاملهثقة:فيهقيل،(سنة80نحوعنهـ167ت)سلمة
عبدأبيالزبيرعنروى..منهأثبتوغيرهوغرائب،أوهاملهغفلة،فيه

عنأسندحماداأنحنبلبنأحمدوذكر.الخطأكثيروكانمراسيلالسالم
بنحماد)):حجرابنوقال.عنهالناسيسندهالمأحاديثالسختيانيأيوب
.اآلخرفيحفظهساءأنهإالاألثباتاألئمةأحدالبصريديناربنسلمة

متابعة،والمقروناوالاحتجاجا،لهيخرجولمتعليقاالبخاريبهاستشهد
فذكرهسلمةبنحمادحدثناالوليدأبولناقال:فيهقالواحدموضعفيإال
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تابفيوهو. ستعملهاالصيغةوهذهالرقاقك خاريي يثفيالب األحاد
((.عندهبهيحتجالمنإسنادهافيكانإذاأيضاالمرفوعةوفيالموقوفة

قدوهنا،كذلكأنهوبما.البخاريعندضعيفحمادافإنهذاعلىوبناء
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعن

منكتبهفيدُستأنهاقيلوبه،ُعرفتبأحاديثسلمةبنحمادوانفرد
القطانسعيدبنيحيىاتهمهوقد.أحاديثهيحفظالوكان،يعلمأندون

سعيدبنيحيىفال)):قالحنبلبنأحمدأنمفادهذلكتفصيلوبالكذب،
قلت.فهوحقًاسعدبنقيسعن،سلمةبنحماديرويماكانإن:القطان

ألي:ألبيقلت.كذاب:قال؟هوماقلت.كالًماذكر:قال؟ماذاله
،عباسابنعن،عطاءإلىرفعهاأحاديثعنهروىألنه:قال.هذاشيء
،سلمةبنحمادكتابضاع:أبيقال.-وسلمعليههللاصلى-النبيعن
ضعيففالرجل((.قضيتهفهذه،حفظهمنيحدثهمفكانسعدبنقيسعن

فيعليهاالعتماديصح،والحجةليسالحقيقةفيوهو،وعدالةضبطا
يرسل،وكان،عنعنقدهناأنهعلىفضالهذا.بصددهانحنكالتيرواية

.جهتهمنُمتصلغيرفاإلسناد
أبوالكوفيموالهماألسديبهدلةبنعاصمالنجودأبيبنعاصم:ومنهم

،أوهاملهصدوق،حديثه،فيالخطأكثيرثقة،:(هـ128ت)المقرئبكر
لكنه.بغيرهمقرونالصحيحينفيحديثهالقراءات،فيحجةبه،بأسال

منيسمعلم)):الدارقطني،قالمنهيسمعلمعمنروىفقد،يُرسلكان
...البكريحسانبنوالحارثحوشببنشهرعنروى))و((شيئاأنس

،عطيةعنلعاصميصحال)):أيضاوقال((.وائلأبابينهماأنوالصحيح
كثيرأنهفبمانضرة،أبيعنعنعنقدهناوهو((.شيءالعوفي،يعني

.جهتهمنيصحالالخبرإسنادفإنيُرسلكانوالحديث،فيالخطأ
(هـ109أو108ت)العبديقطعةبنمالكبنمنذرنضرةأبو:وآخرهم

ذكرلهذاضعف،فيه،،يُرسلثقة، قدوهنا،كذلكأنهوبما.الضعفاءفيُ
.جهتهمنيصحالفاإلسنادجابرعنعنعن

سعيدبنقتيبةحدثنا)):البخاريقال:والخمسونالخامسالطريق
هللارسولمعنغزوكناهللاعبدقالقالقيسعنإسماعيلعنجريرحدثنا
ثمذلكعنفنهانانستخصيأالفقلناشيءلناوليسوسلمعليههللاصلى

نارخص ناقرأثمبالثوبالمرأةننكحأنل لذينأيهايا}علي الآمنواا
.(({المعتدينيحبالهللاإنتعتدواواللكمهللاأحلماطيباتتحرموا
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الضبيقرطبنالحميدعبدبنجرير:رجالهمنألن،يصحالإسناده
اختلطتبالذكيليس،يُدلسثقة،:فيهقيل،(هـ188-107)الكوفي

.عالنيةمعاويةيشتمكانالمحدثينبعضلهميزهاحتىأحاديثعليه
يكنلمو،للغنمراعيايكونأنإاليصلحالبأنهحرببنسليمانووصفه
لةفيهوكانت.كتبهمنإاليحدثواليحفظ، كانوالتحديث،أثناءغف
وتغليطفيهابطريقةرواياتهمنكثيرفيبالتحديثيُصرحوال،يرسل
أنوبما.رجالهممنالشيعةوعده.الشيعةرجالمنقتيبةابنذكره.تدليس
.جهتهمنصحيحغيرفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك

بيبناسماعيل:ومنهم لدا قة،(:هـ146ت)موالهماألحمسيخا ث
وبما.بشيءليستمرسالتهمنهم،يسمعلمأقوامعنحدث،يُرسليُدلس،

أبيبنقيس:آخرهم.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،كذلكأنه
.يثبتلمتوثيقهأنوتبينواألربعين،الثامنالطريقفيحالهفصلنا:حازم

أيوبأبوقال:-المتعةزواجطرقمن-والخمسونالسادسالطريق
،أيوبحدثنا،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا)):السختياني

تامتعتانعنههللارضيعمرقال:قال،قالبةأبيعن عهدعلىكان
((.عليهماوأضربعنهماأنهىأناوسلمعليههللاصلىهللارسول

ـهمــنألنيصــح،الإســناده ـنأـيـوب:رجاـل ـيـب الســختيانيتميمــةأـَب
أنسبنمالكعنروىفقديُرسل،،ثبت،ثقة(سنة63عنهـ،131ت)

.جهتهمناإلسنادمنيصحفال،عنعنقدهناوهو.منهيسمعولمأحاديث
هم ت)الجـرميالبصريعمروبـنزيـدبـنهللاعبـدقالبـةأبـو:ومن

،منهميسمعولمالصحابةبعضعنحدثاإلرسالكثير،ثقة(:هـ107
.عمروبينبينهمنقطعفاإلسناد.عنهماهللارضي-وعليالخطاببنكعمر

):البيهقيقال:والخمسونالسابعالطريق بوأخبرنا) بوبكرأ وأ
بوحدثناقالواسعيدوأبوزكريا لربيعأخبرناالعباسأ الشافعيأخبرناا
عمرعلىدخلتحكيمبنتخولةأنعروةعنشهابابنعنمالكأخبرنا

فخرجمنهفحملتمولدةبمرأةاستمتعأميةبنربيعةإنفقالتالخطاببن
((.لرجمتفيهتقدمتكنتولوالمتعةهذهفقالفزعارداءهيجرعمر

بنيعقوببنمحمدالعباسأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
:(هـ346-247)األصمموالهماألمويالنيسابوريمعقلبنيوسف
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إماميشيعيهووإنمابثقة،ليسأنهوالصحيحتوثيقه،يثبتلمهذالرجل
ننقدعندمانوثقهحالهوسنفصلالرفض،وأخفىوالتزهدبالتسننتظاهر

.الكساءحديثروايات
أنهبدليليُدلس،كانلكنه،شكدونمنثبتثقة،أنسبنمالك:ومنهم

يحذفوكانعباس،بن،عنعكرمةحديثزيدبنثورعنيروىكان))
بنعنثورعن:يقول.الموطأفيحديثماغيرفيذلكوقععكرمة،

آخرإسنادمنهللاعبدبنعاصميسقطكانوكذا.عكرمةيذكر،والعباس
لدارقطنيذكره كر.ا بنوأن لبرعبدا سايكونأنا .تدلي ) كاره( هذاوإن

شكدونمنتدليسهومالكفعلهالذيهذايصح،ألنالبلجدا،ضعيف
أرسلقدفهويدلسلموإن!!.اإلسنادمنراوياأسقطألنهسميناه،مهما
مافيهوالمتننالزهرعنعنعنقدوهناويرسليُدلس،كانأنهوبما

.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسناديُنكر،
يدبنمسلمبنمحمد:ومنهم لزهريشهاببنهللاعب -52:نحو)ا

عنحدثكالريح،إرسالهاإلرسال،كثيرُمدلس،متقن،ثقة،:(هـ124
الفإلسناد،بالسماعيصرحفلم،عنعنقدهناوهو.منهميسمعلمأقوام
.جهتهمنيصح

،عثمانخالفةأوائلفيولد،ثقة،العوامبنالزبيربنعروة:ومنهم
.منقطععمرخالفةفيالحادثةوبينبينهفالخبر.هـ94سنةتوفي

اليومفي-النسائيقال)):حجرابنقال:والخمسونالثامنالطريق
ابنعننافععنمالكعنإبراهيم،بنمكيناسنانبنيزيدثنا-:الليلة
عهدعلىكانتامتعتان":قال-عنهتعالىهللارضي-عمرعنعمر

((..."-وسلمعليههللاصلى-هللارسول
التميميبشيربنابراهيمبنمكي:رجالهمنألن،يصحالإسناده

عاشقدوالرجلعدمه،منالسماعتحتملهناعنعنتهلكنثقة،:البلخي
به،ومعموالومطلوبامعروفاوالعنعةالسماعبينفيهالتفريقزمنفي

ولمهناعنهعنعنفلماذامالكمنسمعقدوهو.بينهماالتفريقفيجب
.اتصالهيثبتلمجهتهمنففاإلسناد.بالسماع؟يُصرح

وهنا.السابقالطريقفيعنهقلناهماعليهينطبقأنسابنمالك:ومنهم
.يصحالجهتةمنفاإلسنادعنعنقد

ثقة(:هـ117-66)الخطاببنعمربنهللاعبدمولىنافع:وآخرهم
قال:ذلكفمنمنهميسمعهلمماعنهموحدّثالصحابة،بعضعن،أرسل

:زرعةأبووقال.مرسلةوحفصةعائشةعننافعرواية)):حاتمأبيابن
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((.منقطععمرعننافع:حنبلبنأحمدوقال.مرسلعثمانعننافع
.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد،عنعنقدوهناكذلك،أنهوبما

بنهللاعبدبنمحمدوحدثنا))مسلمقال:والخمسونالتاسعالطريق
ابنىهللاوعبدالحسنعنشهابابنعنهللاعبيدحدثناأبىحدثنانمير

النساءمتعةفىيلينعباسابنسمعأنهعلىعنأبيهماعنعلىبنمحمد
يومعنهانهى-وسلمعليههللاصلى-هللارسولفإنعباسابنيامهالفقال
((..اإلنسيةالحمرلحوموعنخيبر

سناده لهمنألنيصح،الإ يد:رجا بنحفصبنعمروبنهللاعب
قدوهنايُرسلأنهوبما.يُرسلثقة،(:هـ145ت)العمريالعدويعاصم
.جهتهمنيصحالفاإلسنادالزهريالشهابعنعنعن
.يُرسلأنهإال،ثقةكونهفمعحالهتفصيلسبق،الزهريالشهاب:ومنهم
نهوبما األمرونفس.اتصالهيثبتلمجهتهمنفاإلسنادعنعنقدهناأ

بيانسبقوقدالحنفية،بنمحمدابنيهللاوعبدالحسناألخوينعلىينطبق
.حاليهما

هشيمنا:قالسعيدحدثنا)):منصوربنسعيدقال:الستونالطريق
وسلمعليههللاصلىهللارسولقدملما:قالالحسنعن،منصورأنا:قال
صلىهللارسولأصحابفشكا،المدينةأهلنساءتزين،عمرتهفيمكة
،منهنتمتعوا»:قالوسلمعليههللاصلىهللارسولإلىوسلمعليههللا

ثالثاامرأةمنيتمكنرجالأحسبفما،ثالثاوبينهنبينكماألجلواجعلوا
.((«الدبروالهاإال

لهمنألنيصح،الإسناده تفصيلسبق:المعتمربنمنصور:رجا
له، نهوتبينحا قديرأقلوعلىإمامي،شيعي،ضعيفأ قهأنت لمتوثي
.البصريالحسنعنعنعنأنهضعفاويزيده.يثبت

جهة،منيرسليُدلسنثقة،أنهسابقاذكرناالبصري،الحسن:ومنهم
تابعيالحسنألنمنقطعوهذا.أخرىجهةمنالحديثرفعقدهناوهو

.صحابياوليس
نا،سعيدحدثنا))::منصوربنسعيدقال:والستونالواحدالطريق

»:قال،هللاعبدبنجابرعن،عطاءعن،الملكعبدنا:قال،هشيم
((.«عمرنهىحتىالنساءفييتمتعونكانوا

ديناربنالقاسمبنبشيربنهشيم:رجالهمنألن،يصحالإسناده
حدثالتدليس،فقدكثير،ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ183-105)السلمي
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منهيسمعولمكثيرا،عنهحدث،الجعفيكجابرمنهم،يسمعلمكثيرينعن
حديثيُصرحلمإذا،حديثينإال يسبالت تحريفيعملوهذا.بشيءفل

هذافلماذا.الدينأمرفيخاصة،بهيُعملأنيصحواليليقال،تغليطي
خاصة،أخبارهرفضحقنامنحالههذاكانفمن.الناسوبالدينالتالعب

يكونقدالتدليسعلىواإلصرارالتالعبهذاأليس.الصحيحخالفتإذا
أحمدبنهللاعبدقال،تدليسهأمثلةومن!.؟؟التقيةممارستةمظاهرمن
وائل،أبيعناألعمش،عنهشيم،حدثنا:قال.أبيحدثني)):حنبلبن

لمهذا:يقولأَبيسمعُت.الموطىءمننتوضأالكنا:قال.هللاعبدعن
هناوأشير((وائلأبيمنسمعهاألعمشوالاألعمش،منهشيميسمعه

لمالشيعةلكن،الشيعةرجالمنبشيربنهشيمجعلقتيبةابنأنإلى
،وإنماإماميا،شيعيايكنلمالرجلبأنيُرجحممارجالهم،بينمنيذكروه

معلكن.طويتهبحقيقةأعلموهللاباألخبار،ومتالعبامتهاوناسنياشيعياكان
خبرهأنوبماتعمد،عنباألخباريتالعبكانأنهبماالرجلهذافإنهذا
صـّرحوإنحــتىجهتــهمـنيثبــتوالمنــه،يُقبــلفــالالمتــنُمنكـرهــذا

.يثبتلمتوثيقهالرجلهذافإنتقديرأقلوعلى.بالتحديث
قيل،(هـ145)العرزميميسرةسليمانأبيبنالملكعبد:ومنهم

رفع،يرسلأوهام،له،صدوقضعيف،به،بأسالمتقن،،ثقة:فيه
تغليطفيهويصح،والومنكر،تدليسهذاوفعله.عطاءعنأحاديث

الشيعةبأنعلما.روايتهتُقبلوال،يُؤتمنالهذايفعلومن.وتالعب
الطوسيجعفرأبوذكرهو،إماميةرواياتعنهورووا،برواياتهيأخذون

التقيةيُمارسإمامياشيعياكانالرجلأنعلىقويشاهدوهذا.رجالهمن
وبما.أعالهبيناهاكمامنهمواقفهمتضاربتلهذاالسنة،أهلمعتعاملهفي
منيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناويرسل،يُدلسوكان،حالههذاانه

.جهته
-27)أسلماسمه،محمدأبوالمكيالقرشيرباحأبيبنعطاء:ومنهم

قة،:(هـ114 منومرسالته،ضربكلعنيأخذ،اإلرسالكثيرث
ورواية)):حنبلبنأحمدقالهذافيويدلس،كانو،المرسالتأضعف

ابنعنحدثوقد.((سمعت:يقولأنإالبها،يحتجالعائشةعنعطاء
اإلسناديصحفالعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.منهيسمعلموكثيراعمر

.قِبَلهمن
ثانيالطريق لكحدثنا)):البخاريقال:والستونال إسماعيلبنما

عليبنمحمدبنالحسنأخبرنييقولالزهريسمعأنهعيينةابنحدثنا
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عباسالبنقالعنههللارضيعلياأنأبيهماعنمحمدبنهللاعبدوأخوه
األهليةالحمرلحوموعنالمتعةعننهىوسلمعليههللاصلىالنبيإن

.((خيبرزمن
النهديدرهمبنإسماعيلبنمالك:رجالهمنألن،يصحالإسناده

وصفه.التشيعشديد،متقنثقة:فيهقيل،(هـ217ت)الكوفيغسانأبو
عبادتهعلىصالحبنالحسنيعني.حسنياكان))بأنهالثوريسفيان
وعنىالجوزجاني،يعقوببنإبراهيموهوالسعديكالمهذا.مذهبهوسوء
فيهذامالكفتبعهيتشيعكانعبادتهمعحيبنصالحبنالحسنأنبذلك

.األمرين ) له( شيعةوجع يةال ما.رجالهممناإلمام نهوب كذلككانأ
.جهتهمنيصحالفاإلسنادمذهبهمعتتفقوالرواية

)هاشمأبوطالبأبيبنعليبنمحمدبنهللاعبد:األخوان:ومنهم
صنفوهمالسبئية،أحاديثيجمعكانشيعي،،ثقةفيه،قيل((:هـ98ت
إنوالحقيقة.فرقهمكلتفرعتومنهمالرافضة،رأسهمبل.الرافضةمن

وهناالسبئية،معكانوأنهخاصةبثقة،ليسالرافضةمعحالهذلكإنسانا
عنقد عةوزواج،عن من.معروفهوكماالرافضةأصولمنالمت ف

الاإلسنادإنوعموما.الناسمععالقتهفيالتقيةيُمارسكانأنهالمحتمل
قبولعدموالنتيجة.يثبتلمتوثيقهأنتقديرأقلوعلىجهته،منيصح

.جهتهمنالرواية
:ت)المدنيمحمدأبوطالبأبيبنعليبنمحمدبنالحسن:والثاني

فياألخوينحال:أقول.أخيهمنوأفضلأوثقوكانثقة،:((100أو99
اإلسنادلكنأخيه،منوأوثقثقةوالثانيظاهرضعففيهاألولاإلسناد،

ثانييُذكرولم،معنعنجهتهمامن العنعنةأنوبما.العنعنةمعحاللل
فاإلسنادإرسال،أوتدليسيوجدأنهالمحتملفمن.عدمهمنالسماعتحتمل

.أبيهمامعجهتهمامنصحتهتثبتلم
نا:قالسعيدحدثنا)):منصوربنسعيدقال:والستونالثالثالطريق

نعيمبنالرحمنعبدعن،لقيطبنإيادنا:قال،لقيطبنإيادبنهللاعبيد
فغضب،النساءمتعةعنعمربنهللاعبدرجلسأل:قال،األعرج

مسافحينوالزانينوسلمعليههللاصلىهللارسولعهدعلىكناما:وقال
ليكونن»:يقولوسلمعليههللاصلىهللارسولسمعتلقدوهللا:قالثم.

((.«أكثرأوثالثونوكذابون،الدجالالمسيحالقيامةقبل
السدوسيلقيطبنإيادبنهللاعبيد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

.ضبطهجهةمنضعففيهفالرجل.بالقويليسثقة،:(هـ169ت)الكوفي
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السماعتحتملوهيهنا،عنعنلكنهثقة،:السدوسيلقيطبنإياد:ومنهم
بنالرحمنعبد:ومنهم.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد.عدمهمن
.الحالمجهول:األعرجنعيم

سعيدقال-:المتعةزواجرواياتطرقمن-والستونالرابعالطريق
الحسنعن،منصورأنا:قال،هشيمنا:قالسعيدحدثنا-))منصوربن
والذلكقبليكنولم،أيامثالثةالنساءمنالمتعةكانتإنما»:قال،

.((«بعده
:رجالهمنألنيصح،الإسناده:رجالهمنألن،يصحالإسناهد

إمامي،شيعي،ضعيفأنهوتبينحاله،تفصيلسبق:المعتمربنمنصور
الحسنعنعنعنأنهضعفاويزيده.يثبتلمتوثيقهأنتقديرأقلوعلى

.البصري
ناهكمابالتشيعُمتهم،ضعيفبشربنهشيم:ومنهم الطريقفيبي

.والستونالواحد
جهة،منيرسليُدلسنثقة،أنهسابقاذكرناالبصري،الحسن:ومنهم

تابعيالحسنألنمنقطعوهذا.أخرىجهةمنالحديثرفعقدهناوهو
.صحابياوليس

حدثنا)):أيضامنصوربنسعيدقال:والستونالخامسالطريق
الخطاببنعمرقال،قالبةأبيعن،خالدأنا،هشيمنا:قالسعيد

،وسلمعليههللاصلىهللارسولعهدعلىكانتامتعتان»:عنههللارضي
((.«الحجومتعة،النساءمتعة:عليهماوأعاقبعنهماأنهىأنا

سناده لهمنلن،يصحالإ شيربنهشيم:رجا هم،ضعيف:ب ُمت
.حالهتفصيلسبقبالتشيع

(:الخامسةالطبقة)البصريالحذاءالمنازلأبومهرانبنخالدومنهم
عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.االرسالكثيربه،يُحتجوالحديثهيُكتبثقة،

.جهتهمنيصحالفاإلسناد
(:هـ107ت)الجرميالبصريعمروبنزيدبنهللاعبدقالبةأبو:ومنهم

بنكعمر،منهميسمعولمالصحابةبعضعنحدثاإلرسالكثير،ثقة
.عمروبينبينهمنقطعفاإلسناد.عنهماهللارضي-وعليالخطاب

طريق )البخـاريقال:والسـتونالسـادسال ( حـدثنا:علـيحـدثنا:
بنوسلمةهللاعبدبنجابرعنمحمد،بنالحسنعنعمرو،قال:سفيان

وسلمعليههللاصلىهللارسولرسولفأتاناجيش،فيكنا:قاالاألكوع
.((.} فاستمتعواتستمتعوا،أنلكمأذنقدإنه:فقال
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:عيينةبنسفيانأوالثوري،سفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
كذلك،أنهماوبما.حاليهماتفصيلسبقوقدويُرسالنيُدلسانلكنهماثقتان،

.طريقهمامنيصحالفاإلسنادعنعناقدوهنا
شيعيضعيف،أنهوتبينحالهتفصيلسبق،ديناربنعمرو:ومنهم

.جهتهمنيصحفاإلسنادالعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.يُرسلإمامي،
99:ت)المدنيمحمدأبوطالبأبيبنعليبنمحمدبنالحسن:ومنهم

يصرحولمهنا،عنعنلكنه.أخيهمنوأفضلأوثقوكانثقة،:((100أو
.الحديثهذامنهيسمعلمأنهفيُحتملجابر،منبالسماع

حدثنا)):أيضامنصوربنسعيدقال:والستونالسابعالطريق
عمرأن،المسيببنسعيدعن،هندأبيبنداودأنا،هشيمنا:قالسعيد

((.«الحجومتعةالنساءمتعةعننهى»
بالتشيعُمتهم،ضعيفبشير،بنهشيم:رجالهمنألنيصح،الإسناده

.سابقابيناهكما
البصريموالهمالقشيريمحمدأبوأوبكرأبوهندأبيبنداود:ومنهم

منه،يسمعهالمأحاديثخمسةأنسعنرويثقة،:فيهقيل،(هـ140ت)
جعلهالرجلوهذا.والخالفاالضطرابكثيرحفظه،منحدثإذايهم

ألن،يصحالفاإلسناد.كتبهمفياإلماميةومروياته،رجالهممنالشيعة
وهذهذكرناهمابشهادةوشيعيوُمدلس،،وعدالةضبطاضعيفالرجل

،روايتــهعنعـنأيضــاوألنــه.اإلمـاميالتشــيعفــيتصــبالــتيالروايــة
.منهيسمعولمأنسعنحدثأنهعنهومعروف
بيبنحزنبنالمسيببنسعيد:ومنهم المخزوميالقرشيوهبأ

بت(:هـ25-95) قة،،ث هم،يسمعولمالصحابةبعضعنروى.ث من
بينهفاإلسناد.الدرداءوأبيوعمر،بكر،كأبي،بهميلحقلموبعضهم

.منقطععمروبين
:قالسعيدحدثنا)):منصوربنسعيدقال:والستونالثامنالطريق

عنينهىكان»عروةأن،عروةبنهشامعن،عياشبنإسماعيلنا
((.«الصريحالزناهي:،ويقول،المتعةنكاح

أبوالعنسيسليمبنعياشبنإسماعيل:رجالهمنألن،يصحالإسناده
بة يهقيل،(وسبعينبضععنهـ82أو81ت)الحمصيعت قة:ف فيث

مناكير،عندهوالحجازيين،العراقيينحديثفيوُمخلط،الشامينحديث
فيوصلغلط،منالشاميينغيرعنحديثهيخلوالمضطربة،وأحاديث
فيوهوالكذابين،عنالناسأروىكان))و.الموقوفيرفعوالمرسل،
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كذلكأنهوبما((.غيرهمحديثفيمنهأحمدالشاميينمنالثقاتحديث
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا

ربماثقة،(سنة87عنهـ145ت)الزبيربنعروةبنهشام:ومنهم
عنهيحدثفكانوالده،عنالتحديثفيتوسعبالعراقحلوعندمادلس،

حاله،هذاأنبماو.ذلكعليهفأُنكرعنه،يرسلأصبحثممنه،سمعهما
.اتصالهيثبتلمبينهمافاإلسنادأبيه،عنعنعنقدهناوهنا

حدثنابشاربنمحمدوحدثنا)):مسلمقال:والستونالتاسعالطريق
بنالحسنسمعتقالديناربنعمروعنشعبةحدثناجعفربنمحمد
منادىعليناخرجقاالاألكوعبنوسلمةهللاعبدبنجابرعنيحدثمحمد

-وسلمعليههللاصلى-هللارسولإنفقال-وسلمعليههللاصلى-هللارسول
.((.النساءمتعةيعنى.تستمتعواأنلكمأذنقد

الهــذليغنــدرجعفــربــنمحمــد:رجالــهمــنألنيصــح،الإســناده
،الرواةأسماءيُخطئوكانوبالدة،غفلةفيه،ثقة:(هـ193ت)البصري

أكتبلمسنةعشرينشعبةلزمت:يقولغندًراسمعت:حنبلبنأحمدعنو
أحسبه:أحمدقالعليه،عرضتهعنهكتبتإذاوكنتشيئًا،غيرهأحدعن
به،يُحتجوالحديثهيُكتبشعبةغيروفي((.هذايفعلكانبالدتهمن

لمتقديرأقلوعلىضبطه،جهةمنضعيففالرجل.سعيدبنيحيىضعفه
.ضبطاتعديلهيثبت

أنهمعالرجلأنوتبينحاله،تفصيلسبقالحجاجبنشعبة:ومنهم
وقديُدلسوكان.يُقلبها،والرواةأساميفيالخطأكثيركانأنهإالموثق
الفاإلسنادعنعنقدوهنا،كذلكأنهوبما.منهميسمعلمأقوامعنحدث
.جهتهمنيصح

126سنةوتوفي،46أو45سنةولد)المكيديناربنعمرو:ومنهم
.منهميسمعلمأقوامعنوحدث،يُدلسأنهوتبينحاله،تفصيلسبق(هـ

الواإلسنادالحديث،بأهلعالقتهفيالتقيةيُمارسكانإماميشيعيوانه
.جهتهمنيصح

حدثناالعيشىبسطامبنأميةوحدثنى)):مسلمقال:السبعونالطريق
بنعمروعن-القاسمابنيعنى-روححدثنا-زريعابنيعنى-يزيد
أنهللاعبدبنوجابراألكوعبنسلمةعنمحمدبنالحسنعندينار

.((.المتعةفىلنافأذنأتانا-وسلمعليههللاصلى-هللارسول
(:هـ312:ت)العيشيبسطامبنأمية:رجالهمنألن،يصحالإسناده

ضبطاضعيففحالهبالضبط،البالعدالةتشعرالمرتبةهذه.الصدقمحله
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نقدناعندمابيناهكماُمنكرالروايةمتنوأنخاصة.بهيُحتجفالوعليه،
.المتعةزواجروياتمتون

وبما.حالهتفصيلسبقيرسل،شيعيضعيف،:ديناربنعمر:ومنهم
الحسنتحديثأنكما.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنه
.عدمهمنالسماعيحتملمعنعنألنهيثبتلمسلمةعنمحمدبن

يحيىبنحرملةوحدثنى)):مسلمقال:والسبعونالواحدالطريق
أنالزبيربنعروةأخبرنىشهابابنقاليونسأخبرنىوهبابنأخبرنا

قالبمكةقامالزبيربنهللاعبد لوبهمهللاأعمى-ناساإنف أعمىكماق
جافلجلفإنكفقالفناداه-برجليعرض-بالمتعةيفتون-أبصارهم
قدفلعمرى هللارسوليريد-المتقينإمامعهدعلىتفعلالمتعةكانتل

فعلتهالئنفوهللابنفسكفجربالزبيرابنلهفقال--وسلمعليههللاصلى-
هللاسيفبنالمهاجربنخالدفأخبرنىشهابابنقال.بأحجاركألرجمنك

لهفقالبهافأمرهالمتعةفىفاستفتاهرجلجاءهرجلعندجالسهوبيناأنه
إمامعهدفىفعلتلقدوهللاهىماقال.مهالاألنصارىعمرةأبىابن

اضطرلمناإلسالمأولفىرخصةكانتإنهاعمرةأبىابنقال.المتقين
.((.عنهاونهىالدينهللاأحكمثمالخنزيرولحموالدمكالميتةإليها

حرملةبنهللاعبدبنيحيىبنحرملة:رجالهمنألنيصح،الإسناده
يُكتبضعيف،:(هـ244-160)المصريالتجيبيحفصأبوعمرانبن

ذكرالقطانيحيىأنمعينابنوعن.ثقةصدوق،به،يُحتجوالحديثه
أشياءيحيىعنهذكر)):بقولهمعينابنعنهاعبّرحرملةعنقبيحةأمورا
لمتوثيقهأنتقديراقلوعلى،ضعيففالرجل((.ذكرهاكرهتسمجة
.يثبت

فيهقيل،(هـ160:نحوت)األيليالنجادأبيبنيزيدبنيونس:ومنهم
:))فقالحنبلبنأحمدعنهُسئل،بحجةليسصدوق،،ثقةالحفظ،سيء:

لزهرى:الكتابأوليكتبالحديث،يعرفيكنلم وبعضهسعيد،عنا
لزهري، شتبها يهفي .عل ) ثير( لزهري،عنالخطأك ثهفيوا عنهحدي
الزهريوفيعامةضعيففالرجل.ضبطهجهةمنضعيف،ُمنكرات
الفاإلسنادمنه،بالسماعيصرح،ولمالزهريعنروىقدوهناخاصة،

.جهتهمنيصح
بنهللاعبدبنمحمدحدثنا)):الطبرانيقال:والسبعونالثانيالطريق

بنمحمدثناقاال...المدينيبنعليبنمحمدوالعسكريالسراجبكر
بنسلمةبنالحسنعنذئبأبيابنعنإسماعيلبنحاتمثناالمكيعباد
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أيموامرأةرجلأيما:قالسلموعليههللاصلىالنبيأنأبيهعناألكوع
ضيا يالثالثفعشرتهماترا يداأنأرادفإنل يدايتزا أنأراداوإنتزا
.((عليبنمحمدلحديثواللفظتتاركايتتاركا

إسماعيلأبوالمدنيإسماعيلبنحاتم:رجالهمنألنيصح،الإسناده
صلالكوفـيموالهمالحـارثي ـ186:ت)األ هم،صدوق،:(ه ليـسي
أنهوبما.منهميسمعلمأقوامعنحدثيُرسل،بأس،بهليسثقة،بالقوي،

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،
بنذئبأبيبنالحارثبنالمغيرةبنالرحمنعبدبنمحمد:ومنهم
حدثلكنه.ثقة(:هـ158-80)الحارثأبوالمدنيالحارثبنالمغيرة

:ذئبأبيابنعنمعينبنقال.يُرسلكانأنهيعنيمما،يسمعلمعمن
مولىعجالنمنسمعإنماعجالن،بنمحمدوالدعجالنمنيسمعلم))

"نكاحقبلطالقال"جابرحديثعنسئلوقدزرعةأبووقال.المشمعل
هذاأنوبما.((عطاءسمععمنرواهإنماعطاءمنذئبأبيابنيسمعلم

.عطاءمنيسمعلمألنه،منقطعفاإلسنادعطاءعنعنعنقدوهناحاله،
لهأعثرفلممجهول،أنهالظاهر:األكوعبنسلمةبنالحسن:وآخرهم

جرحكتبفيحالوالترجمةعلى عديلال لتراجموالت تواريخوا .وال
.جهتهمنيصحالفاإلسناد

أبونا،بشاربنمحمدنا)):الرويانيقال:والسبعونالثالثالطريق
عن،أبيهعن،األكوعبنسلمةبنإياسعن،ذئبأبيابننا،عاصم
تراضياثم،تمتعاوامرأةرجلأيما»:قالوسلمعليههللاصلىالنبي

يامثالثةبينهمامافعشرة أنأحباوإن،ازدادايزداداأنأحبافإن،أ
((.«تتاركايتتاركا

بنداودبنعثمانبنبشاربنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
وثقه((:هـ252-167)بندارالبصريالحافظبكرأبوالعبديكيسان

ثير هلمنك حديث،أ كنال به،استضعفهبعضهمل يهوكذ ينوف وقال.ل
أنلتيقنهمتكذيبهإلىأحدأصغىفما،الفالسكذبه.صدوقثقة)):الذهبي
معينبنيحيىعندكنا:الدورقىبنهللاعبدوقال.أمينصادقبندارا
القواريرىورأيت.ويستضعفهبهيعبأاليحيىفرأيت،بندارذكرفجرى

كلهمالصحاحأصحاببهاحتجقد:قلت.حمامصاحبوكان.يرضاهال
ليسحكمهأنإالقوي،الذهبيموقفأنومع.((ريببالحجةوهو،

يا، لذينألنقطع بار،لهأيضاموقفهمضعفوها شواهدتتوفروقداعت ال
لهضعفوهالذينموقفألنيصح،الريببالحجةبأنهوالقول.لتقويته
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ألنه.ريببالحجةالرجليجعلوال،وثقوهالذينموقفويُضعفاعتبار
فيويزيد.ضعفوهالذينموقفويُبطلموقفهميُثبتقطعيدليليُوجدال

يثبتلمالرجلحالفإنوعليه.يُنكرمافيهالروايةمتنأنأيضاتضعيفه
.تقديراقلعلىحاله،فيالتوقفمنايتطلبوهذاتضعيفه،والتوثيقه

بنذئبأبيبنالحارثبنالمغيرةبنالرحمنعبدبنمحمد:ومنهم
حدثلكنه.ثقة(:هـ158-80)الحارثأبوالمدنيالحارثبنالمغيرة

:ذئبأبيابنعنمعينبنقال.يُرسلكانأنهيعنيمما،يسمعلمعمن
مولىعجالنمنسمعإنماعجالن،بنمحمدوالدعجالنمنيسمعلم))

"نكاحقبلطالقال"جابرحديثعنسئلوقدزرعةأبووقال.المشمعل
أنهوبما.((عطاءسمععمنرواهإنماعطاءمنذئبأبيابنيسمعلم

.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسنادعنعنقدوهنايُرسل،
عنعنتهلكنثقة،هـ119سنةتوفياألكوع،بنسلمةبنإياس:وآخرهم

لدهعن سماعتحتملوا يه.وعدمهال لمجهتهمناإلسنادفاتصالوعل
.؟؟بالسماعيُصّرحلمفلماذامنهسمعهكانفإن.يثبت

لرابعالطريق ذئبأبيابنوقال))::البخاريقال:والسبعونا
عليههللاصلىهللارسولعنأبيهعناألكوعبنسلمةبنإياسحدثني
قاوامرأةرجلأيماوسلم يالثالثبينهمامافعشرةتواف أنأحبافإنل

.عامةللناسأمخاصةلناكانأشيءأدريفماتتاركايتتاركاأويتزايدا
.((منسوخأنهوسلمعليههللاصلىالنبيعنعليوبينههللاعبدأبوقال

أبيبنوقال":قالالبخاريألن،ُمعلقإسنادألنهيصح،الإسناده
.منهبالسماعيصّرحلمفهو.أخبرناوالحدثنا،:يقلولم،"ذئب

بشار،بنمحمدحدثنا)):البخاريقال:والسبعونالخامسالطريق
عنيسأل:عباسابنسمعت:قالجمرةأبيعنشعبة،حدثناغندر،حدثنا
وفيالشديدالحالفيذلكإنما:لهمولىلهفقالفرخص،النساءمتعة

((.نعم:عباسابنفقالأونحوه،؟قلةالنساء
علىأو،ضعيف،بشارـبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسنادها

صيلتقـدم،يثبـتلـمتوثيقـهأنتقـديراقـل الثالـثالطـريقفـيحالـهتف
.والسبعين
َضعّفه،ثقة:(هـ193ت)البصريالهذليغندرجعفربنمحمد:ومنهم

بنأحمدعنو،الرواةأسماءيُخطئكانوبالدة،غفلةفيهالقطان،يحيى
غيرهأحدعنأكتبلمسنةعشرينشعبةلزمت:يقولغندًراسمعت:حنبل
كانبالدتهمنأحسبه:أحمدقالعليه،عرضتهعنهكتبتإذاوكنتشيئًا،
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منضعيففالرجل.بهيُحتجوالحديثهيُكتبشعبةغيروفي((.هذايفعل
.ضبطهجهة

له،تفصيلسبق:الحجاجبنشعبةوآخرهم نهوتبينحا قةأ لكنه،ث
عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.ويُرسليدلسضبطه،وكانجهةمنضعيف

.جهتهمنيصحالاإلسنادفإن
عبدبنعليحدثنا)):الطبرانيقال:والسبعونالسادسالطريق

بنالمنهالعنحجاجعنحرببنالسالمعبدثنانعيمأبوثناالعزيز
وبماصنعتماتدريهلعباسابنقلت:قالجبيربنسعيدعنعمرو
:قال...؟وماقالوا:قالالشعراءفيهوقالتالركبانبفتياكسارت؟أفتيت

منهاأحللتوالأردتهذاوالافتيتبهذاماوهللاالراجعونإليهوإناهللإنا
قالجبيرابنأننقلوقد:((الخنزيرولحموالدمالميتةمنهللاحلماإال
عةزواجاباحتهعنله ):المت قد) ياكسارتل بانبفت هاوقالالرك في

إالتحلالكالميتة،إالهيوماأفتيت،بهذاماوهللا:فقال؟...الشعراء
.((.]للمضطر

ضعيف،:دكينبنالفضلنعيمأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.حالهتفصيلسبقإماميشيعي

هم هال:ومن قة،:الكوفيعمروبنالمن صدوق،وصفهيرسل،ث
.يهمالقطان،يحيىغمزه،حزمابنضعفهالمذهب،سيءبأنهالجوزجاني

قه.درهمينعلىشهادتهتجوزال بنوث .وذمهشأنهمنحطثممعينا
سيءبأنهالجوزجانيوصفهولهذاإماميشيعيالراويهذاأنوالحقيقة
مذهب شيعةلهترجموقد.ال هموذكروامنهموجعلوهمصنفاتهمفيال ل
ينمندساكان،شيعيضعيف،فالرجل.كتبهمفيمرويات المحدثينب
.عنعنقدوهنايرسلكانانهذلكإلىويُضاف.للتقيةممارسا

بننصرأبوأخبرنا)):البيهقيقال:والسبعونالسابعالطريق
بنمعاذأخبرناالهروىثمالبغدادىشيبانبنإسحاقبنأحمدأخبرناقتادة
بنسعيدعنختنهعنليثعنسفيانحدثنايحيىبنخالدحدثنانجدة
لدمكالميتةحرامهى:المتعةفىقالأنهعباسابنعنجبير ولحموا

.((.الخنزير
ت)السلميصفوانبنيحيىبنخالد:رجالهمنألن،يصحالإسناده

ثقة،بذاك،ليسقليل،خطأحديثهفي،صدوق:فيه،قيل(هـ217أو213
.ضبطهجهةمنضعيففالرجل.بأسبهليسالصدق،محله
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،ثبت،ثقة:(هـ161-97)الثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:ومنهم
تشيعفيه،الريحشبه،وُمرسالتهالضعفاءعندلسوربماُمدلس،،حجة
:إسماعيلبنمؤمل)):وقال.ذلكعنرجعأنهقيلوبعلي،يثلث،يسير
.((عليفضائلأذكرأنأبغضوأناالروافضتركتني:قالسفيان،عن

كانأنهوبما((.العظيمباهللكافر:فقالبكر،أبايشتممنعنرجلوسأله
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،عنعنوهناالريح،شبهومرسالتهيُدلس،

ت)الكوفيبكرأبوموالهمالقرشيزنيمبنسليمأبيبنليث:ومنهم
يحيىعنهيحدثلمضعيف،الحديث،مضطرب:فيهقيل،(هـ143:نحو
كثيرالحفظ،سيءمعروفين،غيرشيوخهعامةبه،بأسالسعيد،بن

.سنةصاحب،الحديثُمنكر،بحديثهيُحتجالالغلط،
(سنة50عنهـ95ت)الكوفياألسديهشامبنجبيربنسعيدومنهم

وقدبه،يلحقلمألنهمرسلة،كعببنأبيعنروايتهلكنحجة،،ثقة:
فاإلسنادعنعنقدوهنايرسل،كانأنهوبما.الصحابةمنكثيرعنأرسل

.جهتهمنيصحال
على:الحسنأبووأخبرنا)):البيهقيقال:والسبعونالثامنالطريق

حدثنىحنبلابنحدثنااللخمىأحمدبنسليمانأخبرناعبدانبنأحمدبن
حدثناالحضرمىوحدثناسليمانقالاألشجعىحدثناالليثأبىبنإبراهيم

عنالثورىحدثناقاالعقبةبنقبيصةأخوعقبةبنسفيانحدثناكريبأبو
:قالعنهماهللارضىعباسابنعنكعببنمحمدعنعبيدةبنموسى
(بهاستمتعتمفما)اآليةهذهيقرءونوكانوااإلسالمأولفىالمتعةكانت

بقدرفيزوجمعرفةبهالهليسالبلدةيقدمالرجلفكاناآليةمسمىأجلإلى
هذهنزلتحتىشأنهلهوتصلحمتاعهلتحفظحاجتهمنيفرغأنهيرىما

األولىوجلعزهللافنسخاآليةآخرإلى(أمهاتكمعليكمحرمت)اآلية
قرآنمنوتصديقها،المتعةفخرجت ملكتماأوأزواجهمعلىإال)ال

.((.حرامفهوالفرجهذاسوىوما(أيمانهم
ويرسليدلسأنهتقدم:الثوريسفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده

منيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.الريحشبهومرسالته،
.جهته

قيل،(هـ153ت)العزيزأبوالمدنينشيطبنعبيدةبنموسى:ومنهم
ليس،ضعيف،الحديثمنكربشيء،ليس،عنهالروايةتحلال:فيه

قة، قةبث جعلهوقد.ُمخلطالحديث،ُمنكرصالح،رجلبحجة،وليسث
.أيضاعنعنوقدشيعي،ضعيف،فالرجل.منهماإلماميةالشيعة
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بنأحمد:بكرأبوأخبرنا)):البيهقيقال:والسبعونالتاسعالطريق
بوأخبرناالفقيهالحارثبنأحمدبنمحمد الشيخأبوحيانبنمحمدأ

قاالقتيبةبنوبكارعلىبنعمروحدثنامحمدبنيحيىحدثنااألصبهانى
هريرةأبىعنالمقبرىسعيدحدثناعماربنعكرمةحدثنامؤملحدثنا

غزوةفى-وسلمعليههللاصلى-هللارسولمعخرجنا:قالعنههللارضى
نساء:قيل.«هذا؟ما»:فقاليبكيننساءفرأىالوداعبثنيةفنزلناتبوك
»:-وسلمعليههللاصلى-هللارسولفقالفارقوهنثمأزواجهنبهنتمتع
.((.«والميراثوالعدةوالطالقالنكاحالمتعةهدمأوحرم

البصريالعدويإسماعيلبنمؤمل:رجالهمنألن،يصحالإسناده
ُمنكر،الخطأكثير،ثقة:فيهقيل،(هـ206ت)الرحمنعبدأبومكةنزيل

.صدوقالحفظ،سيئشيوخه،ثقاتعنمناكيرروىالحديث،
له،ضعيفالحديث،مضطربصدوق،ثقة،:عماربنعكرمة:ومنهم

.ضعيففالرجل.يدلس،يهممناكير،
حدثفقديرسل،ثقة،:المدنيالمقبريسعدابوسعيدأبيبنسعيد:ومنهم

وهناكذلكأنهوبما.منهمايسمعولم-عنهماهللارضي-سلمةوأمعائشةعن
.يصحلمطريقهمنفاإلسنادعنعنقد

مانونالطريق ):البيهقيقال:الث بعضقالقالسفيانوعن)
العدةنسختها:قالمسعودبنهللاعبدعنعتيبةبنالحكمعنأصحابنا
((..المتعةيعنىالعدنىقالوالميراثوالطالق
:عيينةبنسفيانأوالصوري،سفيان:رجالهمنألنيصج،الإسناده

.طريقهممنيصحالفاإلسنادوعليهسابق،بيناهكماويرسليثدلسكالهما
فاإلسنادمجهول،البعضهذا:"أصحابنابعضقال":سفيانقول:ومنهم
.منقطع

-50)الكوفيمحمدأوالكنديعتيبةبنالحكمعتيبةبنالحكم:آخرهم
لمأقوامعنحدث،يرسلكان،ُمدلس،ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ114
)):العجليأحمدقال،مسعودابنيلقلم،أرقمبنكزيد،منهميسمع
دامغدليلوهذا((.موتهبعدإالمنهيظهرلمذلكأنإالتشيعفيهوكان
ينمندسينكانواالكوفةمحدثيشيعةأنعلى هلب حديثأ وكانوا،ال

وبعضهمهؤالء،منلكثيريُتفطنلمولهذا،حقيقتهمإخفاءعلىحريصين
انكشافبعدمروياتهمصيرفما.الرجلكهذا،موتهبعدإالحالهيظهرلم

رجالهممنالشيعةوعده،الشيعةرجالمنقتيبةابنجعلهوقد!!.؟؟أمره
منعشريةاالثنىوجعلهأئمتهم،بعضعناإلماميةأخبارهمرواةومن
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وألنهبثقة،ليسألنهجهتهمنيصحالفاإلسناد.البتريةالزيديةالشيعة
.عنعنقدوهنا،ويُدلسيرسل

)):السابقالمتننفسعنالبيهقيقال:والثمانونالواحدوالطريق
بنهللاعبدعنهللاعبدأصحابعنالحكمعنأرطاةبنالحجاجورواه
.((.والميراثوالعدةوالصداقالطالقنسخهامنسوخةالمتعة:قالمسعود

الكنديعتيبةبنالحكمعتيبةبنالحكم:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.السابقالطريقفيبيناهكماضعيف(:هـ114-50)الكوفيمحمدأو

الفاإلسناد.مجهولونوهممسعود،بنهللاعبدأصحاببعض:ومنهم
.المجهولينوهؤالءعتيبةبنالحكمبسببيصح

األديبعمروأبوأخبرنا)):البيهقيقال:والثمانونالثانيالطريق
فىمسعودبنهللاعبدعنبإسنادهالحديثفذكراإلسماعيلىبكرأبوأخبرنا
قيسعنخالدأبىبنإسماعيلعنمعاويةأبوروى:عقيبهقالالمتعة

((.ذاكتركثم:آخرهفىوقالالحديثهذاهللاعبدعن
سبق:دكينبنالفضلمعاويةأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

الُمندسينمن،يرسليدلس،إماميشيعيضعيف،أنهوتبينحالهتفصيل
.الجوزجانيمنهمحذرالذينالمحدثينبين

هم سماعيل:ومن بيبنا لدا :هـ146ت)موالهماألحمسيخا قة،( ث
وبما.بشيءليستمرسالتهمنهم،يسمعلمأقوامعنحدث،يُرسليُدلس،

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،كذلكأنه
)):البيهقيقال:-السابقللمتنتابع–والثمانونالثالثالطريق

بإسنادهالحديثفذكراإلسماعيلىبكرأبوأخبرنااألديبعمروأبوأخبرنا
بهقالالمتعةفىمسعودبنهللاعبدعن .:عقي . بنحديثوفىقال. ا

((.بعدتحريمهاجاءثم:آخرهفىإسماعيلعنعيينةابنعنالمصفى
سناده لهمنألنيصح،الإ نةبنسفيان:رجا بيبنعيي عمرانأ

فيالغلطكثيرأنهوتبينحالهتفصيلسبق،:(هـ198-107)الهاللي
كوفيينحديث نه،ال ما.ويرسليدلسوا نهوب عنعنقدوهناكذلك،أ

.جهتهمنيصحالفاإلسناد
مابسببجهتهمناإلسناديصحال:خالدابيبناسماعيل:ومنهم

.السابقالطريقفيعنهذكرناه
)):البيهقيقال:-السابقللمتنتابع-والثمانونالرابعالطريق

بإسنادهالحديثفذكراإلسماعيلىبكرأبوأخبرنااألديبعمروأبوأخبرنا



152

الرزاقعبدحديثوفى...:عقيبهقالالمتعةفىمسعودبنهللاعبدعن
..((المتعةيعنىذلكبنسخقيسعنإسماعيلعنمعمرعن

سبق:راشدبنومعمرالرزاق،عبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.ويدلسانيرسالنإماميان،شيعيان،ضعيفانأنهماوتبيناحاليهماتفصيل
.والثمانينالثانيالطريقفيحالهبيناخالدأبيبناسماعيل:ومنهم

بنبكرأبووأخبرنا)):البيهقيقال:والثمانونالخامسالطريق
داودأبىبنبكرأبوحدثناالحافظعمربنعلىأخبرنااألصبهانىالحارث

موسىعنلهيعةبنهللاعبدحدثنابكيرابنحدثناسفيانبنيعقوبحدثنا
:قالعنههللارضىطالبأبىبنعلىعنعامربنإياسعنأيوببن

لملمنكانتوإنما:قالالمتعةعن-وسلمعليههللاصلى-هللارسولنهى
.نسختوالمرأةالزوجبينوالميراثوالعدةوالطالقالنكاحأنزلفلمايجد
.)).

عقبــةبــنلَِهيعـةبــنهللاعبــد:رجالــهمـنألن،يصــحالإســناده
بوالحضرمي لرحمنعبدأ غافقياألعدوليالمصريا -96)القاضيال

غفلة،فيهثقة،المحدثين،منكثيرتركهبحجة،ليسضعيف،(:هـ174
أقوامعنيُدلسالمناكير،كثيرُمتساهلبحديثه،يُحتجالبثقة،ليسُمخلط،

.فيسكتبحديثهليسماعليهيُقرأوكان.رآهمقدثقاتأقوامعلىضعفاء،
ساهل،اإلهمالعالماتمنوهذه باالةوالت عالماتمنوهي،والالم

مفرط))بأنهووصفهالشيعة،منعديابنعدهوقد.أيضااإلماميالتشيع
مناإلماميةالشيعةوَعدّه.الشيعةرجالمنقتيبةابنوعده((.التشيعفي

رواةمنفالرجل.المذهبيةكتبهمفياإلماميةالشيعيةومروياته،رجالهم
.بهمعالقتهمفيللتقيةوالممارسينالمحدثينبينالمندسيناإلماميةالشيعة

:ومنهم.عنعنقدوهناضعيف،:الغافقيأيوببنموسى:آخرهم
،عنعنتهضعفهفيويزيدبالقوي،ليسصدوق،:الغافقيعامربنإياس

.جهتهمنيصحالفاإلسناد

ابتداًءستردالتيالمتعةزواجرواياتطرقأنإلىهنااإلشارةوتجب
بنسبرةأبيهعنسبرةبنالربيععنمرويةكلهاهياآلتيالطريقمن

عةبـزواجتتعلـقكثـيرةبطـرقوردتوقـد.معبـد ما،إباحـةالمت وتحري
السابقة؛الطرقمعفعلناكماألسانيدهانقددونوأشهرهامعظمهاوسأذكر

مـناالنتهـاءبعـدومصـدرهاألصـلهاُمركزامجمـالنقــداســننقدهاوإنمـا
.تعالىهللابحولعرضها
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حدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:والثمانونالسادسالطريق
عنبرةبنربيععنالزهريعنمعمرثناإبراهيمبنإسماعيلثناأبي
((.الفتحيومالنساءمتعةعننهىوسلمعليههللاصلىهللارسولأن:أبيه

أبيحدثنيهللاعبدحدثنا))أحمدمسندفي:والثمانونالسابعالطريق
عندتذاكرناقالالزهريعنأميةبنإسماعيلثناأبيثناالصمدعبدثنا

أبيسمعتسبرةبنربيعفقالالنساءمتعةالمتعةالعزيزعبدبنعمر
عنينهىالوداعحجةفيوسلمعليههللاصلىهللارسولسمعت:يقول
((.المتعةنكاح

حدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:والثمانونالثامنالطريق
:أبيهعنسبرةبنالربيععنالزهريعنمعمرثناالرزاقعبدثناأبي
.((النساءمتعةحرموسلمعليههللاصلىالنبيأن

أبيحدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:والثمانونالتاسعالطريق
سبرةبنالربيععنعمربنالعزيزعبدأخبرنيمعمرثناالرزاقعبدثنا

فيالمدينةمنوسلمعليههللاصلىهللارسولمعخرجنا:قالأبيهعن
إنوسلمعليههللاصلىهللارسولقالبعسفانكناإذاحتىالوداعحجة

شكسراقةبنمالكأومالكبنسراقةلهفقالالحجفيدخلتقدالعمرة
ولدواكأنماقومتعليمعلمناوسلمعليههللاصلىهللارسولأيالعزيزعبد

طفنامكةقدمنافلمالألبدبلالقاللألبدأمهذالعامناهذهعمرتنااليوم
يهفرجعناالنساءبمتعةأمرناثموالمروةالصفاوبينبالبيت ناإل يافقل
أنافخرجتقالفافعلواقالمسمىأجلإلىإالأبينقدانهنهللارسول

أنفسناعليهافعرضناامرأةعلىفدخلنابردوعليهبردعلىليوصاحب
فترانيإليوتنظربرديمنأجودفتراهصاحبيبردإلىتنظرفجعلت

معهافبتببردىعشرافتزوجتهاواختارتنيبردمكانبردفقالتمنهأشب
هللاصلىهللارسولفسمعتالمسجدإلىغدوتأصبحتفلماالليلةتلك

إلىامرأةتزوجمنكمكانمنيقوليخطبالمنبرعلىوهووسلمعليه
هللافإنوليفارقهاشيئاأعطاهاممايسترجعواللهاسميمافليعطهاأجل

.((القيامةيومإلىعليكمحرمهاقدتعالى
ثناأبيحدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:التسعونالطريق

سبرةبنالربيعثناقالاألنصاريغزيةبنعمارةثناقالوهيبثناعفان
الفتحيوموسلمعليههللاصلىهللارسولمعخرجنا:قالأبيهعنالجهني
هللاصلىهللارسوللنافإذنقالقالويومليلةبينمنعشرةخمسفأقمنا
فيقالأومكةأسفلفيليعموبنأناوخرجتقالالمتعةفيوسلمعليه
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قالالعنطنطةالبكرةكأنهاصعصعةبنعامربنيمنفتاةفلقينامكةأعلى
قالخلقبردعميبنوعلىغضجديدبردوعلىالدمامةمنقريبوأنا
قالنعمقلناقالذلكيصلحوهلقالتأحدنامنكيستمتعأنلكهللهافقلنا

بنوبردغضجديدهذابرديإنلهافقلتعميبنإلىتنظرفجعلت
فلممنهافاستمتعقالبهبأسالهذاعمكبنبردقالتمحخلقهذاعمي
((.وسلمعليههللاصلىهللارسولحرمهاحتىمكةمننخرج

حدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:والتسعونالواحدالطريق
عنيحدثسعيدبنربهعبدسمعتقالشعبةثناجعفربنمحمدثناأبي

لهيقالأبيهعنسبرةبنالربيععنالعزيزعبدبنعمربنمحمدبنعبيد
أنافخطبتقالبالمتعةأمرهمأنه:وسلمعليههللاصلىالنبيعنالسبري
مرأةورجل يتقالا نبيفلق يههللاصلىال عدوسلمعل هوفإذاثالثب
.((النهيأشدعنهاوينهىالقولأشدفيهاويقولالتحريمأشديحرمها

وعبدالحلوانىحسنوحدثنيه)):مسلمقال:والتسعونالثانيالطريق
ابنأخبرناصالحعنأبىحدثناسعدبنإبراهيمبنيعقوبعنحميدبن

صلى-هللارسولأنأخبرهأنهأبيهعنالجهنىسبرةبنالربيععنشهاب
تمتعكانأباهوأنالنساءمتعةالفتحزمانالمتعةعننهى-وسلمعليههللا

.((.أحمرينببردين
أبيحدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:والتسعونالثالثالطريق

سبرةأبيهعنسبرةبنالربيعحدثنيقالسعدبنيعنيليثثنايونسثنا
قالالمتعةفيوسلمعليههللاصلىهللارسوللناأذن:قالأنهالجهني

عليههللاصلىالنبيأصحابمنسنامنيأكبرهوورجلأنافانطلقت
فقالتأنفسناعليهافعرضناعطاءبكرةكأنهاعامربنيمنفتاةفلقيناوسلم

ردائيمنأجودصاحبيرداءوكانقالردائيمناواحدكلقالتبذالنما
ورداؤكأنتقالتثمصاحبيرداءإلىتنظرفجعلتقالتمنهأشبوكنت
منوسلمعليههللاصلىهللارسولقالثمقالثالثامعهافأقمتقالتكفيني

((.ففارقتهاقالسبيلهافليخلشيءبهنتمتعالتيالنساءمنعندهكان
بنسفيانثناأبيحدثنيهللاعبدحدثنا-)):والتسعونالرابعالطريق

صلىهللارسولنهى:قالأبيهعنسبرةبنالربيععنالزهريعنعيينة
((.المتعةنكاحعنوسلمعليههللا

حدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:والتسعونالخامسالطريق
أبيهعنالجهنيسبرةبنالربيعأخبرنيقالالعزيزعبدثناوكيعثناأبي
لناقالعمرتناقضينافلماوسلمعليههللاصلىهللارسولمعخرجنا:قال
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واالستمتاعقالالنساءهذهمناستمتعواوسلمعليههللاصلىهللارسول
بيننايضربأنإالفأبينالنساءعلىذلكفعرضناقالالتزويجيومعندنا

فانطلقتافعلوافقالوسلمعليههللاصلىللنبيذلكفذكرناقالأجالوبينهن
أشبوأنابردتيمنأجودوبردتهبردةومعيبردةومعهليعموبنأنا

عميبنبردوأعجبهاشبابيفأعجبهاعليهاذلكفعرضناامرأةفأتينامنه
فبتقالعشراوبينهابينياألجلفكانفتزوجتهاقالكبردبردفقالت
هللاصلىهللارسولفإذاالمسجدإلىغادياأصبحتثمالليلةتلكعندها
كنتقدالناسأيهاأاليقولالناسيخطبوالحجرالباببينوسلمعليه
حرمقدوتعالىتباركهللاوإناالالنساءهذهمناالستمتاعفيلكمأذنت
مماتأخذواوالسبيلهافليخلشيءمنهنعندهكانفمنالقيامةيومإلىذلك

((.شيئاآتيتموهن
مسرهدبنمسددحدثنا)):داودأبوقال:والتسعونالسادسالطريق

بنعمرعندكناقالالزهرىعنأميةبنإسماعيلعنالوارثعبدحدثنا
أشهدسبرةبنربيعلهيقالرجللهفقالالنساءمتعةفتذاكرناالعزيزعبد
حجةفىعنهانهى-وسلمعليههللاصلى-هللارسولأنحدثأنهأبىعلى

((.الوداع
قالالحميديحدثنا)):الحميديبكرأبوقال:والتسعونالسابعالطريق

نهى:قالأبيهعنسبرةبنالربيعأخبرنيقالالزهريثناقالسفيانثنا
.((الفتحعامالمتعةنكاحعنسلموعليههللاصلىهللارسول

بنهللاعبدبنمحمدحدثنا)):مسلمقال:والتسعونالثامنالطريق
الجهنىسبرةبنالربيعحدثنىعمربنالعزيزعبدحدثناأبىحدثنانمير

أيهايا»فقال-وسلمعليههللاصلى-هللارسولمعكانأنهحدثهأباهأن
ذلكحرمقدهللاوإنالنساءمناالستمتاعفىلكمأذنتكنتقدإنىالناس

مماتأخذواوالسبيلهفليخلشىءمنهنعندهكانفمنالقيامةيومإلى
.((.«شيئاآتيتموهن

بنيحيىبنمحمدحدثنا))ماجةبنقال:والتسعونالتاسعالطريق
عنسبرةبنربيععنالزهرىعنمعمرأخبرناالرزاقعبدحدثنافارس

((.النساءمتعةحرم-وسلمعليههللاصلى-النبىأنأبيه
ثنا.شيبةأبىبنبكرأبوحدثنا)):ماجةابنقال:المئةالطريق

عن،سبرةبنالربيععن،عمرابنالعزيزعبدعن،سليمانبنعبدة
.الوداعحجةفيوسلمعليههللاصلىهللارسولمعخرجنا:قال،أبيه

هذهمنفاستمتعوا"قال.علينااشتدتقدالعزبةإن!هللرسوليا:فقالوا
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ذكروا.أجالوبينهنبيننانجعلأنإالينكحنناأنفأبين.فأتيناهن.النساء
نبىذلك قال.وسلمعليههللاصلىلل ."أجالوبينهنبينكماجعلوا"ف

وأناردىمنأجودوبرده.بردومعىبردمعه.لىعموابنأنافخرجت
عندهافمكثتتزوجتها.كبردبرد:فقالت،امرأةعلىفأتينا.منهأشب
والبابالركنبينقائموسلمليههللاصلىهللاورسولغدوتثم.الليلةتلك

هللاوإنأال.االستمتاعفيلكمأذنتنتقدإنى!الناسأيها"يقولوهو،
وال.سبيلهافليخلشئمنهنعندهكانفمن.لقيامةيومإلىحرمهاقد

."((شيئاتيتموهنمماتأخذوا
شيبةأبىبنبكرأبووحدثنا)):مسلمقال:المئةبعدالواحدالطريق

أنأبيهعنسبرةبنالربيععنالزهرىعنمعمرعنعليةابنحدثنا
.((.النساءمتعةعنالفتحيومنهى-وسلمعليههللاصلى-هللارسول

العزيزعبدبنعليحدثنا)):الطبرانيقال:المئةبعدالثانيالطريق
أباهأن:الجهنيسبرةبنالربيععنعمربنالعزيزعبدثنانعيمأبوثنا

الوداعحجةفيسلموعليههللاصلىهللارسولمعخرجواأنهمأخبره
سلموعليههللاصلىهللارسولإلىوقامبالحجمهلينعسفاننزلواحتى
هللايارسول:فقالجعشمبنمالكبنسراقةلهيقالمدلجبنيمنرجل
أدخلقدجلوعزهللاإن:فقالاليومولدواكأنماقومقضاءلنااقض
الصفاوبينبالبيتيطوففمنقدمتمأنتمفإذاعمرةهذهحجتكمفيعليكم

هذهمناستمتعوا:قالأحللنافلماهديمعهكانمنإالأحلفقدوالمروة
أنإالفأبينالنساءعلىذلكفعرضناالتزويجعندناواالستمتاعالنساء

:فقالسلموعليههللاصلىللنبيذلكفذكرأجالوبينهنبيننايضربن
برديمنأجودوبردةبردومعهبردومعيليعموابنأنافخرجتافعلوا

أنشأنهاصارثمسماتيوأعجبهابردةفأعجبهاامرأةفأتينامنهأشبوأنا
أصبحتثمعندهافبتعشرابينهاوبينياألجلوكانبردكهات:قالت

الركنبينقائمسلموعليههللاصلىهللارسولفإذاالمسجدإلىفخرجت
هذهمناالستمتاعفيلكمأذنتقدكنتالناسأيها:يقولوهووالباب
عندهكانفمنالقيامةيومإلىذلكحرمقدجلوعزهللاوإنأالالنساء
((.شيئاآتيتموهنمماتأخذواوالسبيلهافليخلشيءمنهن

بنإسحاقبنمحمدأخبرنا)):حبانابنقال:المئةبعدالثالثالطريق
عبدعنوكيعحدثنا:قالاألحمسيإسماعيلبنمحمدحدثنا:قالخزيمة
أبيهعنالجهنيسبرةبنالربيعحدثنا:قالالعزيزعبدبنعمربنالعزيز

لناقالعمرتناقضينافلماسلموعليههللاصلىهللارسولمعخرجنا:قال
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أصبحتثمالليلةتلكعندهافلبثت...:قالالنساءهذهمناستمتعوا:
سلموعليههللاصلىهللاورسولسلموعليههللاصلىهللارسولإلىغاديا

أذنتقدإنيالناسأيها):يقولوهوالناسيخطبقائموالبابالحجربين
القيامةيومإلىذلكحرمقدهللاوإنأالالنساءهذهفياالستمتاعفيلكم
.((شيئاآتيتموهنمماتأخذواوالسبيلهفليخلشيئامنهنعندهكانفمن

نميربنهللاعبدبنمحمدحدثنا)):مسلمقال:المئةبعدالرابعالطريق
أباهأنالجهنىسبرةبنالربيعحدثنىعمربنالعزيزعبدحدثناأبىحدثنا
إنىالناسأيهايا»فقال-وسلمعليههللاصلى-هللارسولمعكانأنهحدثه

يومإلىذلكحرمقدهللاوإنالنساءمناالستمتاعفىلكمأذنتكنتقد
آتيتموهنمماتأخذواوالسبيلهفليخلشىءمنهنعندهكانفمنالقيامة

.((.«شيئا
أبوحدثنا)):الموصلييعلىأبوقال:المئةبعدالخامسالطريق

عنالعزيزعبدبنعمربنالعزيزعبدعناألزرقإسحاقحدثناخيثمة
عليههللاصلىهللارسولقال:قالمعبدبنسبرةأبيهعنسبرةبنالربيع

:عندناواإلستمتاع:قالالنساءهذهمناستمتعوا:الوداعحجةيومسلمو
وبينهنبيننايضربنأنإالفأبينالنساءعلىذلكفعرضنا:قالالتزويج

وابنأنافخرجتافعلوا:فقالسلموعليههللاصلىهللالرسولفذكرناأجال
وبردةشبابيفأعجبهابامرأةفمررنا:قالبردةمناواحدةكلمعليعم
فإذاغدوتثمالليلةتلكمعهافنمتفتزوجتهاكبردبرد:فقالتعميابن
كنتإني:يقولوالركنالباببينسلموعليههللاصلىهللابرسولأنا

إلىحرمهاهللافإنفليفارقهشيءمنهنعندهكانفمنالمتعةفيلكمأذنت
((.القيامةيوم

بنيحيىحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:المئةبعدالسادسالطريق
بنيحيىحدثناقالالمروزيهشامبنمحمدحدثناقالصاعدبنمحمد
النبيعنابيهعن0سبرةبنالربيععنالزهريعنمعمرحدثناقاليمان
((.النساءمتعهعنمكةفتحيومنهىانهصلع

بنعمرحدثنا)):شاهينبنحفصأبوقال:المئةبعدالسابعالطريق
حدثناقالشاهينبنسعيدبناحمداخبرناقالمالكبنعليبنالحسن
موسيعنحنيفهابوحدثناقالعمرانبنالمعافيقالجريربنمسعود
المتعةعننهىصلعهللارسولانابيهعن0سبرهبنالربيععنالجهني

((.مكهفتحيوم
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ليثحدثناسعيدبنقتيبةوحدثنا)):مسلمقال:المئةبعدالثامنالطريق
صلى-هللارسوللناأذنقالأنهسبرةأبيهعنالجهنىسبرةبنالربيععن
كأنهاعامربنىمنامرأةإلىورجلأنافانطلقتبالمتعة-وسلمعليههللا

كرة هافعرضناعيطاءب سناعلي لتأنف لتتعطىمافقا ئىفق وقال.ردا
فإذامنهأشبكنتوردائىمنأجودصاحبىرداءوكان.ردائىصاحبى
أنتقالتثمأعجبتهاإلىنظرتوإذاأعجبهاصاحبىرداءإلىنظرت

-وسلمعليههللاصلى-هللارسولإنثمثالثامعهافمكثت.يكفينىورداؤك
.((.«سبيلهافليخليتمتعالتىالنساءهذهمنشىءعندهكانمن»قال

بنعثمانبنأحمدأخبرني)):النسائيقال:المئةبعدالتاسعالطريق
بنيحيىثناقالباللبنسليمانحدثنيقالمخلدبنخالدثناقالحكيم
منرجلحدثنيقالالعزيزعبدبنعمربنالعزيزعبدأخبرنيقالسعيد
فييقولوسلمعليههللاصلىهللارسولسمعتقالأبيهعنسبرةبني

كانومنالنساءمتعةيريدتقربوهافالالمتعةحرمقدهللاإنالوداعحجة
.((فليدعهامنهاشيءعلى

قالغيالنبنمحمودأخبرنا)):النسائيقال:المئةبعدالعاشرالطريق
بنالعزيزعبدعنسعيدبنربهعبدعنشعبةثناقالحرببنسليمانثنا

رخصوسلمعليههللاصلىالنبيأنأبيهعنسبرةبنوهوربيععنعمر
ويقولالنهيأشدعنهاينهىسمعتهبعدكانفلماامرأةرجلفكلمالمتعةفي

.((القولأشدفيها
بشاربنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:المئةبعدعشرالحاديالطريق

يحدثإسحاقابنسمعتقالأبيثناقالحازمبنجريربنوهبثناقال
أنأبيهعنسبرةبنالربيععنالعزيزعبدبنعمرعنالزهريعن

.((الفتحيومالمتعةعننهىوسلمعليههللاصلىهللارسول
هللاعبدبنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:المئةبعدعشرالثانيالطريق

الربيععنالزهريعنمعمرثناقالزريعبنوهويزيدثناقالبزيعبن
((النساءمتعةعننهىوسلمعليههللاصلىهللارسولأنأبيهعنسبرةبن

.
سعيدبنقتيبةأخبرنا)):النسائيقال:المئةبعدعشرالثالثالطريق

هللارسولأذنقالأنهأبيهعنالجهنيسبرةبنالربيععنالليثحدثناقال
عامربنيمنامرأةإلىورجلأنافانطلقتبالمتعةوسلمعليههللاصلى

ردائيصاحبيوقالردائيفقلتتعطينيمافقالتأنفسناعليهافعرضنا
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رداءإلىنظرتفإذامنهأشبوكنتردائيمنأجودصاحبيرداءوكان
لينظرتوإذاأعجبهاصاحبي لتثمأعجبتهاإ نتقا ينيورداؤكأ يكف
عندهكانمنقالوسلمعليههللاصلىهللارسولإنثمثالثامعهافمكثت

.((سبيلهافليخليتمتعالالتيالنساءهذهمن
سلمةوحدثنى)):مسلمقال:-المئةبعدعشرالرابع-األخيرالطريق

بنعمرعنعبلةأبىابنعنمعقلحدثناأعينبنالحسنحدثناشبيببن
صلى-هللارسولأنأبيهعنالجهنىسبرةبنالربيعحدثناقالالعزيزعبد
يومإلىهذايومكممنحرامإنهاأال»وقالالمتعةعننهى-وسلمعليههللا

((..«يأخذهفالشيئاأعطىكانومنالقيامة
بنالربيععنالمرويةالمتعةزواجرواياتطرقأشهرتلككانت

قا28منهاذكرنا،معبدبنسبرةأبيهعنسبرة يلبابمنطري التمث
والُمدلسينوالضعفاءالشيعةبالرواةمملوءةطرقوهي.الحصرالالواسع

اتصاالكلهمتصلواحدطريقوالبينهامنيوجدوالجهة؛منوالُمرسلين
بغضفيهاتقدحعنعناتتضمنتفكلها.أخرىجهةمنعنعنةدونحقيقيا
والمركزالُمجملنقدناوأما.عنعناتهاعددوعنرواتها،أحوالعنالنظر
أبيهعنالربيععنالمرويةالمتعةزواجرواياتطرقكلبهننقضالذي
:يأتيفيمافيتمثلسبرة

صحابي،أنهعلىالرواياتتلكعرضتهالذيمعبدبنسبرةإن:أوال
صحابياوليستابعيأنهوالراجحالصحيح،وإنماصحابي،أنهيثبتلم

:اآلتيةالشواهدبدليل
والاألولى،النبويةالسيرةكتبفيمعبدبنلسبرةذكريوجدال:أولها
ابنسيرةفيمثالذكرلهيوجدفال.صحابيأنهعلىتدلمواقفلهسجلت
للسيرةأرختالتيالتواريخكتبفيوال.إسحاقابنسيرةوال،هشام

.سعدابنوطبقاتالطبري،كتاريخالمتقدمينكتبمنالنبوية
كما،صحابياكانمعبدبنسبرةأنذكرتالتيالمتأخرينكتبوأما

لبر،عبدالبناالستيعابفي يةا النكثير،واإلصابةالبنوالنهايةوالبدا
أوردتوال،قديمةتاريخيةرواياتعلىتعتمدلمالحقيقةفيفهي،حجر

ذكرتهماعلىاعتمدتوإنما.قالتهماتثبتضعيفةوالصحيحةأسانيد
يات يةالروا قةالحديث لربيععنالمرويةالمتعةبزواجالمتعل .سبرةبنا

صددفينحنالتيواحد،وهيطريقوالمنهايصحلمالرواياتوهذه
.صحابياسبرةكونإلثباتتكفيوالحجةليستبذلكفهي.نقدها
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ما بنذكرهماوأ بنبأنحجرا شهدمعبدبنسبرةأنذكرسعدا
.قالهفيماأخطأوربماذكر،كماليسفاألمر.((الخندقشهدأنه))الخندق

شهدسبرةأنيذكرخبرافيهأجدولمسعدابنطبقاتفيكثيرابحثتفقد
قالتهماكررأنهمعبدبنلسبرةترجمتهفيسعدابنقالهماوكل.الخندق
بالسيرةلهاعالقةالعنهأخباراوذكرالمتعةزواجعنالربيعروايات
الذيسبرةبنالربيعأبووهو:الجهنيمعبدبنسبرة)):فقال،النبوية
هللاصلىهللا،رسولمعكنا:قالأبيهعنالربيعوروىالزهريعنهروى
بالمدينةدارلسبرةوكانتالمتعة،عنفنهىالوداعحجةفيوسلم،عليه

وتوفياليوم،إلىبهافعقبهالمروةذاعمرهآخرفينزلوكانجهينةفي
لم.((سفيانأبيبنمعاويةخالفةفيسبرة يتعلقموقفأيلهيذكرف

ذكروإنماالنبوي،العهدفياإلسالميةالدعوةفيبمشاركتهوالبإسالمه
.ذلكبعدأحوالهبعض

بنسبرةوبينمعبدبنسبرةبينفّرقِحبانابنأنمفاده:الثانيالشاهد
حجرابنفعلكماواحداشخصايجعلهماولمشخصيينفجعلهماعوسجة
الجهنيمعبدبنسبرة-567)):ِحبانابنقالهماذلكوتفصيل.وغيره

الربيعأبوعوسجةبنسبرة-568.ثريةأبوكنيتهسبرةبنالربيعوالد
((.سفيانأبىبنمعاويةواليةفيماتالمروةدارينزلكانصحبةله

بنسبرةعنذلكقاللكنهصحبة،لهمعبدبنسبرةأنيذكرلمالحظ
يهونسبعوسجة، لتياألخباربعضإل لرواةبعضنسبهاا بنلسبرةا

يُذكرلممعبدبنسبرةاألول:االسمنفسلهماشخصيينأمامفنحن.معبد
.صحبةلهبأنحبانابنذكرعوسجةبنسبرة:والثانيصحابي،أنه

األمصارعلماءمشاهيركتابهفيمعبدبنلسبرةِحبانابنترجموعندما
ولممعهماسمهذكرفقدوغيرهمالصحابةمنالعلماءمشاهيرضمن،

ذلكفعللكنهجهة،منالصحابةمنأنهعلىيدلواحداشاهداواليذكر
حنطببنالمطلب-199)):فقالأخرى؛جهةمنمعهأوردهمالذينمع
.فدىبغيرسلموعليههللاصلىالنبيعليهومنبدريومأسرالحارثبن

.سلموعليههللاصلىالنبيصحبالقرشينوفلبنالحارث-200
وعليههللاصلىالنبيرأىالقرشييغوثعبدبنخلفبناألسود-201

.الفتحيومالناسيبايعسلم
. ثرية أبو كنيته الجهني معبد بن سبرة - 202 

والنبيهوولدالقرشيمنافعبدبنالمطلببنمخرمةبنقيس-203
شاهدأييذكرفلم((.إسالمهوحسنأسلمثمالفيلعامسلموعليههللاصلى
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الثقاتكتابهفيعنهقالهماوكررصحابياكانمعبدبنسبرةأنعلىيدل
.باختصار

هوصحابياليسمعبدبنسبرةأنعلىيدلمماإن:الثالثالشاهد
ناحيةمنغامضةشخصيةأنه،األولى:ناحيتينمنمجهولشخصأنه

العهدفياإلسالميةالدعوةفيونشاطهبإسالمهالمتعلقةالتاريخيةأخباره
.يثبتولممتأخرعنهالمرويوالقليل،شيئاعنهنعرفنكادفالالنبوي،
لتيالحديثيةرواياتهأنالثانيةوالناحية مجهولةالربيعابنهعنهرواهاا

رغم،رواياتهناحيةمنلديهممجهولفهو.زمانهفيالمسلمينلدىتماما
وأنه.معاويةإلىرسولهوكانالكبرىالفتنةفيعليمعكانبأنهقيلأنه

هذهوأمام.المدينةفيدارلهوكانتمعاويةخالفةفيماتانإلىعاش
الربيعابنهأنأخرىجهةمنجدناو،معبدبنلسبرةالمزعومةالشهرة

ها.حديثا15عنهروى أحاديثوخمسةالمتعة،بزواجتتعلقتسعةمن
هــذهفحســب.المتعــةوزواجالصــالةبيــنجمــعوواحــد.بالصــالةتتعلــق

يات تهبأخبارهمعروفاصحابياكانسبرةأنالروا لكن،النبويةوروايا
الدعوي،ونشاطهبإسالمهتتعلقأخبارالهنعرففال.كذلكليستالحقيقة

الثابتمنألنه.والصالةالمتعةزواجعنرواياتهعنهالناسروىوال
األحاديثتلكفكل.الربيعابنهإالعنهيرولممعبدبنسبرةأنتاريخيا

الناسحاجةرغمالربيعابنهإالعنهيروهالمبالعشراتالمقدرةوبطرقها
والجداغريبأمرهذاإن.!!وجمعاتطبيقابهاالمسلمينواهتمامإليها
صحابياسبرةيكونكيف.صحابياسبرةكانلويصحوالبل،يُصدقيكاد

طامعروفا ناس،ومخال هموعاشلل يهويحتاجون،طويالبين ليُعلمهمإل
لتيالنبويةالسنةلهمويروي منأحدعنهيرويالثمعنها،يبحثونا

ُمستبعدأمرهذا.!!الربيع؟؟ابنهعنهرواهماإالواحداحديثاالمسلمين
يكنلممعبدبنسبرةأنعلىيدلممايصح،والبل،يُعقلوالجدا،

منيُعرفيكادالمغمورتابعيهووإنمامشهورا،تابعياوالصحابيا
تهوأنجهة، نهأو،بنفسهاختلقهاأوغيرهمنسمعهاالحديثيةروايا اب
.!!إليهنسبهاثماختلقهاأوسمعهاالذيهوالربيع

بنسبرةعنالمرويةالمتعةزواجرواياتتضمنت:الرابعالشاهد
طرفاكانوالعيانشاهديكنلمصاحبهاأنعلىتدلمعطياتالربيع
البحثفيالغراميةحكايتهأنيقولمرةأنهمنها.صحابياكانوالفيها،
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.الوداعحجةفيكانتأنهايقولومرةمكة،فتحفيكانتالمتعةزواجعن
تمثلالمناسبتينمنمناسبةكلألننسيانهوالفيهالخطأيصحالأمروهذا
ثا بيراحاد فاك ميزا،معرو ثة.بينهماالخلطيصحوالوُم تحفحاد مكةف

لف ماتخت لوداعحجةعنتما قولومرة.ا يه-الرسولبأني الصالةعل
مايذكرومرة.منهطلبدونبالنساءباالستمتاعأمرهمالذيهو-والسالم

أمروهذا.المتعةبزواجلهمفأذنمنهطلبواالذينهمالصحابةأنعلىيدل
كانفلو.فيهالوقوعجداالمستبعدومنالخطأفيهيقعوال،يُنسىالعادة
المتعة،زواجكانمتىعليهاختلطمارواهفيماعيانوشاهدصحابياسبرة

تلكزعمحسبالصحابةمنبطلبأوالرسولمنبأمراإلباحةأكانتوال
.الروايات

نه-:الخامس-األخيرالشاهد لدليلإ تاريخيا لذيال قةيكشفا حقي
لربيع،وابنهمعبدبنسبرةولغز الُمحدثكشفهمامفاده،ورواياتهماا

:فقال،سبرةعن(هـ240:ت)البصريخياطبنخليفةالمؤرخالنّسابة
!!!!((الكوفةساكنيمنالنساءمتعةروىأحاديث،روىمعبدبنسبرة))
.!!!!معاوُمفرحوُمحزنورهيب،غريبأمرإنه.؟؟ذلكيعنيفماذا.

وإنماالمتعة،زواجعنرواهماشاهدوالصحابيا،ليسسبرةأنيعنيإنه
شيعةومعظمهم-الكوفيينوأن.الكوفةأهلمنالمتعةزواجرواياتأخذ

.معبدبنسبرةأخذهاومنهمالمتعةزواجرواياتاختلقواالذينهم-إمامية
لذيهومنهمأخذهابعدماثم نبيإلىونسبهاصحابيأنهزعما يه-ال عل

فيمعاتعاوناأوذلك،فعلالذيهوالربيعابنهأنأو،-والسالمالصالة
.!!ذلك

معبدبنسبرةأنيُثبتاندليليّنتضمنقدخياطبنخليفةخبرأنكما
إلىأشاروالصحابيسبرةأنيقللمخليفةأنهواألول:صحابياليس
سبرةأنبالضرورةتضمنخبرهإن:والثاني.بعيدمنوالقريبمنذلك
.الكوفةساكنيمنالمتعةزواجرواياتأخذأنهذكرعندماصحابياليس
منالرواياتتلكأخذماصحابياكانفلو،صحابياليسأنهيعنيوهذا
.الكوفةأهل

نسابةمؤرخاُمحدثاكان-الخبرذلكراوي–خياطبنخليفةبأنعلما
حاالأحسنفهو.ضبطهجهةمنضعيفاكانأنهيثبتولمُمتيقظا،ُمتقنا

الكوفةشيعةمنوغيرهمدكينوابنوالسبيعياألعمشمنوعدالةضبطا
تشــيعمــنيخفــونكــانوابمــامنهــموحــذّرالجوزجــانيفيهــمتكلــمالــذين

ودافعخياطبنخليفةعلىعديابنأثنىوقد.والتسننالتزهدويُظهرون
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فيوكتابحسنوتاريخكثيرحديثله)):فقالالعلمية،مكانتهوبيًنعنه
بنوذكره.((الحديثرواةمتيقظيمنصدوقالحديثمستقيموهوالطبقات

وأما((.وأنسابهمالناسبأيامعالمامتقناكان:وقالالثقات))فيحبان
بضعفالخبرعديابنضعّففقد،خياطلخليفةالمدينيابنعليغمز

خياطبنفخليفة.بهبأسالبأنهاألندلسيمسلمةووصفه.الكديميراويه
لة:ثقةُمتيقظُمتقننسابةمؤرخُمحدث يامعالماوكان،وضبطاعدا بأ
.درايةوفهمعلمعنقالهمعبدبنسبرةعنفكالمه.وأنسابهمالناس

أنهتقديرأقلوعلىصحابيا،ليسمعبدبنسبرةالراويأنيتبينوبذلك
المرويةالمتعةزواجرواياتطرقكلوأنجهة؛منصحابيأنهيثبتلم

رواياتوأنها؛ثانيةجهةمنُمرسلةألنهاتصحلمأبيهعنالربيععن
.ثالثةجهةمنالكوفةشيعةاختلقهانوالخداعوالكذبالغشعلىقامت

سبرةبنالربيععنالمرويةالمتعةزواجروياتطرقأسانيدإن:ثانيا
تصحالأيضافإنهاسبرةعنقلناهمابسببتصحلمأنهاكماأبيهعن

:اآلتيةالشواهدبدليلنفسهالربيعبسبب
لمتقديراقلوعلىصحابياليسمعبدبنسبرةأنأثبتناأنهبما:أولها
صحيحاليسأبيهعنالربيعوقالهرواهماأنيعنيفهذاصحبي،أنهيثبت

ضعيفاكانانهأو،ذلكفيشاركهأو،والدهعلىكذبالذيهووأنه،
لمومغفال بهف لىينت لدهعنواهمارصحةعدمإ أوكذاب،فالرجل.وا
معأوضبطه،جهةمنضعيفأومخـادع،ُمحـرف يهاجت لككلف .ذ
.أبيهعنطريقهمنيصحالفاإلسناد

غامضأمره-الثالثةالطبقةمن-سبرةبنالربيعإن:الثانيالشاهد
تبينأخباراوالوفاته،والميالدهسنةنعرففال.مجهواليكونويكادجدا،

لملهترجمواوالذينوثقوهالذينألن.وضبطهبعدالتهالمتعلقةأحوالهلنا
.وضبطهعدالتهمنجانبالنايُبينمالنايذكروا

واللهمعاصرينليسواسبرةبنالربيعوثقواالذينإن:الثالثالشاهد
30)بينفيماالثالثةالطبقةمنفهو،عنهبعيدينوإنمازمنيا،منهقريبين

ـ110– تكلــمفعـدم.بعـدهاومـاالعاشــرةالطبقــةمـنلــهوالموثقــون(ه
بأنهجداقويشاهدهوتعديالوالجرحاالرجلمنوالقريبينالمعاصرين

حالومجهولةغامضةشخصية لكومن.ال بلبنأحمدأنمثالذ حن
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فيجداكثيرةأقواللهسبرةبنالربيعمننسبياالقريب(هـ164-241)
.سبرةبنالربيعحالذكرفيهاليسمجلداتفيُجمعتوالتعديلالجرح

يتفقوالملهوترجموازمنياعنهالبعيدينحتىأنهأيضاذلكومن
هـ،230سنةالمتوفىسعدبنمحمدمثالمنهم.منهواحدموقفعلى
:ت)البخاريلهوترجم.تعديالوالجرحافيهيذكرولمطبقاتهفيلهترجم
معبدبنسبرةبنربيع)):فقال.تضعيفاوالتوثيقافيهيذكرولم،(هـ256

الملكوعبدالعزيزعبدوابناهوالليثالزهريعنهروىأباهسمعالجهني
التيهيالربيعجهالةربما((.عمروأبيبنعمروعمروبنالعزيزوعبد

الرجلأنعلىقويشاهدوهذا.صحيحهفيلهيرويالالبخاريجعلت
.لديهمجهوالكان

حاتمأبيوالدهعنروى،حاتمأبيبنالرحمنعبد:أيضاومنهم
معبدبنسبرةبنربيع)):فقالسبرةبنالربيعحال(277-195)الرازي
غزيةبنوعمارةالزهريعنهروىمعبدبنسبرةأبيهعنروىالجهني
وعبدسبرةبنالربيعابناالعزيزوعبدالملكوعبدحبيبأبىبنويزيد
.تعديالوالجرحاحالهيذكرفلم((.ذلكيقولأبىسمعتعمربنالعزيز

-181)العجلي:فهمازمنياعنهالبعيدينمنالربيعوثقواالذينوأما
الألنهجدا،ضعيفهذاوتوثيقهما(.هـ303-215)والنسائي،)ه 261
قوم حالعنغيرهمبسكوتضعيفبلصحيح،تاريخيأصلعلىي

األولالشاهديّنفيالربيعحالعنقلناهبماومردودبل.سبرةبنالربيع
.والثاني

بذلك ينو لربيعأنأواليتب حال،مجهول،أوضعيف،سبرةبنا ال
أنوسبقكذلك،أنهوبما.تقديرأقلعلىيثبتلموتوثيقه،ومتهمومشبوه

انهيثبتلمتقديرأقلوعلى،صحابيايكنلممعبدبنسبرةوالدهأنبينا
المبيحةالمتعةزواجرواياتطرقكلأنذلكمنيُستنتجفإنهصحابي،

تصحلمكماأسانيدهاتصحلمأبيهعنالربيععنالمرويةلهوالُمحرمة
.سبقتهاالتياألخرىالطرقاسانيد

يا قد:ثان مااتضحل ناهم ياتطرقعددأنذكر عةزواجروا المت
ية كثرهيواألثريةالحديث عددمنأ لذيال ناها قدرأورد ـ:والم 114ب
ليستكثرتهاعلىوهي.الحصرالالواسعالتمثيلبابمنوهوطريقا،
.واحدةروايةوالمنهاتصحلمآحادرواياتهيوإنمامتواترةروايات

عددفيومحدودةقليلةومصادرهاأصولهاألنمتواترةوليستآحادوهي
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المتعةرواياتتضمنتهماحسبصحابيا15عددهمبلغالصحابةمنقليل
بنجابرعائشة،عباس،ابنعمر،ابنعلي،عمر،:منهمأوردناها،التي
العددهذا.عنهمهللارضي،مسعودبنهللاعبدالزبير،بنهللاعبدهللا،عبد

واليصحلمألنهمتواترةالمتعةزواجرواياتيجعلالالصحابةمنالقليل
العددذلكوألن.معظمهالصحمتواترةحقاكانتولومنها،واحدطريق

الذينباآلالفالمقدرالصحابةعددإلىبالمقارنةجداقليلالصحابةمن
فتحفيوُحرمأبيحالُمتعةزواجأنفلو.الوداعوحجة،مكةفتحشهدوا
منالمئاتبلالعشراتذلكلروىمعافيهماأوالوداع،حجةفيأومكة،

ولممنها،واحدطريقواليصحلمالمتعةزواجرواياتأنوبما.الصحابة
كثرةرغمالمتعةرواياتأنعلىهذادلالصحابةمنقليلعددإاليروها
لممختلقةرواياتأخرىجهةمنوأنهاجهة،منآحادرواياتهيطرقها
يةمنمحرماكانالمتعةزواجوانحرمها،والالشرعيُبحها ولمالبدا
.أصالالصحابةيعرفه

عنهمرويتالذينالصحابةعددأنجدالفرضناوإنحتىبأنهعلما
ياتطرق هابالمئات،أوبالعشراتكانالمتعةزواجروا تكونلنفإن

لذينجهة،منمنهاواحدطريقواليصحلمألنهمتواترة، اختلقوهاوا
يتعلقالفاألمر.أخرىجهةمنصحابيامنهاطريقلكليجعلواأنيُمكنهم

بأنهايتعلقوإنما،عنهمرويتالذينوالصحابةالمتعةزواجطرقبعدد
وإنحتىلهاقيمةفال.منهاواحدطريقواليصحفلم،صحيحةليست
.الصحابةمنوالمئاتالعشراتعنورويتاآلالفبلغت

علىدليالليستألنهاالروايات،طرقبكثرةننخدعالأنيجب:ثالثا
لراويألنعدمها،منالصحة كذابا لقأنيستطيعال كثيرةطرقايخت
فما.حالهيعرفونوالالمحدثينبينمندساكانإذاخاصةالواحدة،للرواية

األدوارتتبادلومتعاونةمنظمةجماعةهمالكذابونالرواةكانإذابالك
.الكوفةشيعةرواةحالهوكماطرقهاوإكثارالرواياتاختالقفيوالمهام
هؤالء حــدثالـذيوهـذاالواحــدةللروايـةالطـرقمنالمئـاتيختلقـونف

فينقدناهاالتيالشيعةالرواياتمنوغيرهاوالغديرالمتعةزواجلروايات
منوغيرهالمتعةزواجحديثطرقفكثرةكذلكاألمرأنوبما.هذاكتابنا

تطلبلماصحيحةكانتلوألنهامختلقة،أنهاعلىدليلهياألحاديث
فيماالحالهوكما.الواحدللحديثالطرقمنالكبيرالعددذلكوجوداألمر
لق ماذا،اإلسالمبأصوليتع قةالطرقمنالعشراتتوجدلمفل المتعل
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فيماُوجدتلكناهاوالجهاد،،واإليمانوالزكاة،والحج،الصالة،بأحاديث
كثرةأنذلكمنواضح.!!؟؟والمهديوالغدير،المتعة،بأحاديثيتعلق
أنهاعلىمؤشراوليستُمختلقةأنهاعلىمؤشرهيالمتعةزواجطرق

مختلقوهابهاأرادمكذوبةألنهاإاللكثرتهامقبولمبررالألنه.صحيحة
.لهاالناسوعامةالشرعرفضرغمالمسلمينعلىفرضها

طريقا114عددهابلغوقدأوردناهاالتيالطرقمنتبين-:رابعا-أخيرا
الرواةهمالناسبينوروجوهااختلقوهاالذينأنالمتعةزواجطرقمن

نحوأسماؤهمتكررتشيعةرواةتضمنتقدالطرقتلكأنبدليل.الشيعة
يد:منهم.مرة79 يامي،زب بة،بنالحكمال لرزاق،عبدعتي بنعمروا

بنمعمرالمعتمر،بنمنصورالنهدي،غسانأبوعمر،بنالمنهالدينار،
المؤرخالمحدثقالهماوبدليل.فضيلبنمحمد،دكينبنالفضلراشد،
روىمعبدبنسبرة)))):بقولهمعبدبنلسبرةترجمعندماخياطبنخليفة

(الكوفــةســاكنيمــنالنســاءمتعــةروىأحاديــث، الكوفــةفأهــل.!!!!(
الــذينفهــم.المتعــةزواجروايــاتمصــدرهــمإماميــةشــيعةومعظمهــم
رواةمعظمأنأيضاهذاويؤيد.الناسبيننشروهاالذينوهم،اختلقوها

إليهمأشارالذينوهمجهة،منالكوفةمنكانواإليهمأشرناالذينالشيعة
رواياتوأن.ثانيةجهةمنمنهموحذرفيهموتكلمالجوزجانيالمحدث

منالسنيالمذهبمنوليستاإلماميالتشيعأصولمنهيالمتعةزواج
لذينهمالشيعةيكونأنجداالطبيعيفمن.ثالثةجهة قواا رواياتاختل

بالرواياتفرضاعليهموفرضوهاالمسلمينبينونشروهاالمتعةزواج
الحديثيةالمصنفاتإلىإدخالهافينجحواالتيالمكذوبةواألثريةالحديثية

.صحيحةالرواياتمنوأصبحت،السنية
حديثيةرواياتهيأوردناهاالتيالرواياتأنإلىهنااإلشارةوتجب

جهةمنلكنهموتحريمها،المتعةزواجبإباحةالقائلونبهااستدلوأثرية
القرآنأنزعمتبرواياتأيضاموقفهمأيدواوإنمابذلك،يكتفوالمأخرى

باحأيضاهو عددالنسخبدعوىحرمهثمالمتعةزواجأ قراءات،،وت ال
قرآنوتعرض مامهنافنحن.للتحريفال ياتمنآخرنوعأ زواجروا

،روايةعشرةاثنتيمنهاسنذكرالسنية،المصادرفيأيضاوردتالمتعة
فيالمتعةزواجرواياتكلننقدعندماثانيامتناثمأوال،إسناداوننقدها
.الفصلهذامنالثانيالمبحث
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بهاستمتعتمفما))عبارةإلحاقموضوعهاالمزعومةالرواياتتلك
لىمنهن قولهوهي.النساءسورةمن24:رقمباآلية((مسمىأجلإ

ِِكتَاَبأَْيَمانُُكْمَملََكْتَماإِالَّمالنَِّساءِمَنَواْلُمْحَصنَاُت)):سبحانه َعلَْيُكْمّ
الَُكمَوأُِحلَّم ْحِصنِيَنبِأَْمَواِلُكمتَْبتَغُواْأَنذَِلُكْمَوَراءمَّم فََماُمَسافِِحيَنَغْيَرمُّر

ُجنَاَحَوالَفَِريَضةًأُُجوَرُهنَّمفَآتُوُهنَّم(مسمىأجلإلى)ِمْنُهنَّمبِِهاْستَْمتَْعتُم
َإِنَّماْلفَِريَضِةبَْعِدِمنبِِهتََراَضْيتُمفِيَماَعلَْيُكْم ًَكاَنّ ًَعِليما :النساء()َحِكيما

24.))
عليبننصر،حدثناهللاعبدحدثنا:))داودأبيبنبكرأبوقال:أولها

عن،مرةبنعمروعن،عمربنعيسىعن،أحمدأبوأخبرني:قال
قراءةهذهوقال،"مسمى أجل إلىمنهنبهاستمتعتمفما"جبيربنسعيد
((.كعببنأُبي

بنعليبننصربنعليبننصر:رجالهمنألن،يصحالإسنادها
ـ250ت)الجهضـمياألزديصـهبان مهثقـة،:فيـهقيـل،(ه الخليفـةاته
الشيعةوجعله.بضربهفأمرتشيع،فيهرواهحديثبسبببالرفضالمتوكل

ومشبوهُمتهمفالرجل.بهمالخاصةاإلماميةكتبهمفي،ورواياتهرجالهممن
أنهيبدولذا.منهمالشيعةعدّهوقدتشيع،منبهاُتهممامعيتفق،والخبر

.يصحالجهتهمنفاإلسناد.السنةبأهلعالقتهفيالتقيةيُمارسكان
بو:ومنهم بدبنمحمدأحمدأ ت)الكوفيالزبيريالزبيربنهللاَع

و.أوهامله،يتشيع،صدوق،بأسبهليس،ثقة:فيهقيل،(هـ203
((.بأسبهوماالناس،عامةيرويهالبمايأتي)):حنبلبنأحمدقال

فمن،باألخباروتالعبه،للتقيةالرجلممارسةعلىدامغدليلهذاوقوله
ينفردأنيُمكنالإنه،!؟؟الناسعامةيرويهاالالتيالرواياتبتلكلهأين
لهامسبوقأصلالالتيالروايةألن،يختلقهاكانإذاإال،بأخبارراٍو

يصحوال.تقديرأقلعلىفيهاأومشكوكمكذوبة،روايةهيومتناإسنادا
بول ياتهذهمثلق عارضعندماخاصةكان،راٍوأيمنالروا معتت

قائلهاكانإذابلكفما.،والعلموالعقلالشرع،وحقائقاألخبارمنالصحيح
الراويذلكجعلواقداإلماميةالشيعةبأنعلما!!.ُمتشيع؟أوشيعي،راٍو
عنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.المذهبيةكتبهمفيورواياتهرجالهم،من

.جهتهمنيصحالفإإلسناد
(هـ156ت)عمرأبوالكوفياألسديالهمدانيعمربنعيسى:ومنهم

.رجالهممنالشيعة،عدهثقة:قال



168

هللاعبدأبوالكوفيالجمليطارقبنهللاَعبدبنمرةبنَعْمرو:ومنهم
بعضعنحدث.مرجئ،ثقة،صدوق:فيهقيل،(هـ118ت)األعمى

فيحنبلبنأحمدزكاهوقد.طالبأبيبنكعلي،منهميسمعولمالصحابة
مامنهرأىفهل،!؟هذايعنيفماذا.خبيث:بقولهذمهآخرفي،ولهقول

فربما،لحقيقتهُمخفياكانالرجلأنالظاهر!.؟حالهتغيرفهليُعجبه،ال
وقد،خبيثبأنهأحمدوصفهلهذا،للتقيةممارسالتشيعهمخفياكانأنه

،األعمشعنهرواهاالرجلهذارواياتمنرواياتاإلماميةالشيعةروى
من.المزعومةاإلمامةبحكايةوالقولالرفضفيصريحةرواياتوهي
أنلما:قالالبحتريأبيعنمرة،بنعمروعناألعمش،عن...))ذلك
بينمناألعمشكانوقد((.سجدتالسالمعليهعليقتلعائشةجاء

سمعتما)):غياثبنحفصفقال،مروةبنعمروعلىأثنواالذين
كان:يقولكانفإنه،مرةبنَعْمروعلىإالأحدعلىيثنياألعمش

تدل،للرجلاألعمشمنالنادرةالشهادةفهذه.((عندهماعلىمأمونا
هوفيه،معهويشتركالناس،عنيخفيهكانعليهمدحهماأمروجودعلى

كانإماميشيعيأنهالراجحمشبوه،ضعيف،فالرجل.اإلماميالتشيع
.عليهأثنىالذياألعمشحالهوكمابالمحدثين،عالقتهفيالتقيةيُمارس

عنهـ95ت)الكوفياألسديهشامبنجبيربنسعيد:وآخرهم
يلحقلمألنهمرسلة،كعببنأبيعنروايتهلكنحجة،،ثقة:(سنة50
توفيأُبيو،هـ45نحوولدقدفهو.الصحابةمنكثيرعنأرسلوقدبه،
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،للهجرة22-19:سنتيبينما

،حدثناهللاعبدحدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال:الثانيةالرواية
،إسحاقأبيعن،إسرائيلأخبرنا:قالرجاءأبوحدثنا،زكريابنمحمد

أجلإلىمنهنبهاستمتعتمفما)):عباسابنعن،يريمبنعميرعن
((.مسمى

وجدت،أميزهلم:زكريابنمحمد:رجالهمنألن،يصحالإسنادها
:بعدت)الغالبيزكريابنمحمدأنهالراجحوضعفاء،كلهم،خمسةمنهم
.ضعيفوهو،(هـ280

الغدانيعمربنرجاءبنهللاعبد:أنهالصحيحو،رجاءأبو:الثاني
ليسوالتصحيفالغلطكثير،ثقة،صدوق(:هـ220أو219)البصري

.بحجة
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:(هـ160،-100)السبيعيإسحاقأبيبنيونسبنإسرائيل:الثالث
لهتفصيلسبق ين،حا نهمنهوتب ماميشيعي،ًمدلسضعيفأ كانإ

.التقيةيُمارس
لرابع بو:ا سحاقأ سبيعيإ شيبانيال له،تفصيلسبقالكوفيال أحوا

ين نهمنهاوتب تدليسكثير،ضعيفأ مارسكانشيعي،واإلرسالال يُ
.جهتهمنيصحالفاإلسناد.عنعنقدهناوهوالتقية،

يريمبنهبيرة:أنهوالصحيح،يريمبنعمير:-الخامس–آخرهم
،مختارياشيعياكان:فيهقيل،(هـ66ت)الكوفيالحارثأبوالشيباني

.ضعيف،مناكيرروىمجهول،بذاك،ليسبحديثه،بأسالبالقوي،ليس

ية ثةالروا بوقال:الثال بيبنبكرأ ،حدثناهللاعبدحدثنا)):داودأ
عميرعن،إسحاقأبيعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،إسحاقبنهارون

أجلإلىمنهنبهاستمتعتمفما)):قرأأنهعباسابنعن،يريمبن
((.مسمى

حالهتفصيلتقدمالجراحبنوكيع:رواتهمنألنيصح،الإسنادها
فيالتقيةيُمارسإمامياشيعياكانأنهوالراجحالخطأ،كثركانأنهوتبين
.الحديثأهلمعتعامله

(هـ161-97)الكوفيالثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:الثاني
الضعفاءعندلسوربماروايته،فييدلس،حجة،ثبت،ثقة:فيهقيل،

عنرجعأنهقيلوبعلي،يثلث،يسيرتشيعفيه،الريحشبه،وُمرسالته
فاإلسناد،عنعنهناوهوالريح،شبهومرسالتهيُدلس،كانأنهوبما.ذلك

.جهتهمنيصحال
،ضعيفأنهمنهوتبين،مراراحالهتقدم:السبيعيإسحاقأبو:الثالث

عنعن،قدهناوهوالتقية،يُمارسكانشيعي،واإلرسالالتدليسكثير
.جهتهمنيصحالفاإلسناد

يـريمبـنهبـيرة:أنـهالصحيحويـريم،بـنعمير-الـرابع-وآخـرهم
ليسبحديثه،بأسالبالقوي،ليس،مختارياشيعياكان:فيهقيلالشيباني،

.ضعيف،مناكيرروىمجهول،بذاك،
حدثناهللا،عبدحدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال:الرابعةالرواية

،إسحاقأبوحدثنا،سفيانحدثنا،الحنفيبكرأبوحدثنا،عصامبنأحمد
منهنبهاستمتعتمفما)يقرؤهاعباسابنسمعت:قالحزمبنعمروعن
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فيالحنفيبكرأبوأخطأ":داودأبيبنهللاعبدقال(مسمىأجلإلى
((."حزممكان،يريمبنعمرهوإنما،حزمبنعمرو:قوله

بنوعمروالسبيعي،إسحاقأبو:رجالهمنألنيصح،الإسنادها
.أعالهبيناهكما،ضعيفانوالرجاالن،يريمبنهبيرةأنهوالصحيح،حزم

قال،كريبأبوحدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال:الخامسةالرواية
ابنحدثنيقال،األشعثأبيبننصيرحدثناقال،عيسىبنيحيىحدثنا
هذا:فقالمصحفًاعباسابنأعطاني:قالأبيهعنثابت،أبيبنحبيب
نصير،عندالمصحففرأيت:يحيىقالكريبأبوقال=أُبّيقراءةعلى
(.مسمىأجلإلىمنهنبهاستمتعتمفما:)فيه

الرحمنعبدبنعيسىبنيحيى:رواتهمنألن،يصحالوإسنادها
الثقة،تشيع،فيهبالقوي،ليس:فيهقيل،(بعدهاأوهـ201ت)الرملي
ليسعليه،يُتابعاليرويهماعامةضعيف،،بالتشيعُرمي،حديثهيُكتب

حفظهساءممنكان)):السمعانيسعدأبوقالو.حديثهيُكتبالبشيء،
ذلككثرفلماالثقاتعنيروىفيمااالثباتيخالفجعلحتىوهمهوكثر

ومتنبالكفمابه،يُحتجالحالههذامن((.بهاالحتجاجبطلروايتهفي
.الحقاسنبينهكماوباطلبلُمنكر،الخبر

أبواألسديالعرادياألشعثبنويقال،األشعثأبيبننصير:الثاني
أبواألماميةالشيعةشيخجعله.ثقة:(السابعةالطبقةمن)الكوفيالوليد
.رجالهمنالطوسيجعفر

ت)الكوفيموالهماألسديديناربنقيسثابتأبيبنحبيب:الثالث
لهوالتدليس،اإلرسالكثيركان،ثبتثقة،:فيهقيل،((هـ122أو،119

ت)الثقفيالمختارزمن،كانُمنكرين،حديثينروىعليها،يُتابعالأحاديث
.والتابعينالصحابةمنمنهميسمعلمأقوامعنحدثقدو.صبيا(هـ67
بنبكرأباأنذلكمنوترصد،إصرارسابقعنالتدليسعنمصراكان

أنلو:ثابتأبيبنحبيبليقال)):قالأنهاألعمشعنروىعياش
.((عنكأرويهأنباليتماعنكحدثنيرجال

بةابنعدهوقد وجعله،الشيعةرجالمنوالشهرستانيوشعبةقتي
وهذا.بهمالخاصةالمذهبيةكتبهمفيورواياته،منهماإلماميةالشيعة
تتفقوالروايةومشبوهشيعي،فهوجهته،منالحديثلتضعيفكافوحده

.واإلرسالالتدليسمنتحرجهعدمإلىباإلضافةهذاإماميته،مع
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مسعدة،بنحميدحدثنا)):الطبريجريرابنقال:السادسةالرواية
سألت:قالنضرة،أبيعنداود،حدثنا:قالالمفضل،بنبشرحدثنا:قال
!بلى:قلتقال؟"النساءسورة"تقرأأما:قال.النساءمتعةعنعباسابن
لو!ال:قلت؟(مسمىأجلإلىمنهنبهاستمتعتمفما:)فيهاتقرأفما:قال

((.كذافإنها:قال!سألتكماهكذاقرأتُها
القشيريعذافربنهندأبيبنداود:رواتهمنألنيصح،الإسنادها

:فيهقيل،(سنة75عنهـ140ت)البصريمحمدأبوأوبكرأبوموالهم
حفظه،منحدثإذايهممنه،يسمعهالمأحاديثخمسةأنسعنرويثقة،

،رجــالهممـنالشــيعةجعلــهالرجــلوهــذا.والخــالفاالضـطرابكثــير
ضبطاضعيفالرجلألن،يصحالفاإلسناد.كتبهمفياإلماميةومروياته

فيتصبالتيالروايةوبهذهذكرناهمابشهادةوشيعيوُمدلس،،وعدالة
عنحدثأنهعنهومعروفروايته،عنعنأيضاوألنه.اإلماميالتشيع

.منهيسمعولمأنس
(هـ109أو108ت)العبديقطعةبنمالكبنمنذرنضرةأبو:الثاني

ذكرلهذاضعف،فيهطالب،أبيبنعليعن،أرسلثقة، .الضعفاءفيُ
:قالالمثنى،ابنحدثنا:))الطبريجريرابنقال:السابعةالرواية

نضرة،أبيعنسلمة،أبيعنشعبة،حدثنا:قالجعفر،بنمحمدحدثنا
ابنقال".منهنبهاستمتعتمفما:"عباسابنعلىاآليةهذهقرأت:قال

هللاألنزلهاوهللا:قال!كذلكأقرؤهاما:قلتقال".مسمىأجلإلى:"عباس
((.مراتثالث!كذلك

سنادها لهمنألنيصح،الإ هذليغندرجعفربنمحمد:رجا ال
،الرواةأسماءيُخطئوكانوبالدة،غفلةفيه،ثقة:(هـ193ت)البصري

أكتبلمسنةعشرينشعبةلزمت:يقولغندًراسمعت:حنبلبنأحمدعنو
أحسبه:أحمدقالعليه،عرضتهعنهكتبتإذاوكنتشيئًا،غيرهأحدعن
به،يُحتجوالحديثهيُكتبشعبةغيروفي((.هذايفعلكانبالدتهمن

شعبةفيحتىضبطه،جهةمنضعففيهفالرجل.سعيدبنيحيىضعفه
.ُمنكرالخبرمتنأنهذاويقوي.وبالدةغفلةمنفيهمابسبب

ثاني له،تفصيلسبق،الحجاجبنشعبة:ال نهوتبينحا كثيركانأ
قدوهناكذلك،أنهوبما.منهميسمعلمرواةعنفحدثوُمدلس،الخطأ
.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد،عنعن

لث بو:والثا يدبنسعيدسلمةأ سلمةبنيز ت)البصرياألزديم
تحتملالعنعنةأنوبماعنعن،قدهنالكنه.صالح،ثقة،(هـ140نحو
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زمنفيعاشوأنهالعنعنة،معحاالللرجلنعرفوالعدمه،منالسماع
أنيوبماومطلوبا؛معروفاوالعنعنةبالسماعالتصريحبينفيهالتفريقكان

يُصرحلمأخرىوبالسماع،فيهاصّرحبعضهارواياتعلىلهعثرت
.يصحلمجهتهمناإلسنادأنذلككلمنيتبينفإنهبذلك؛فيها

لرابع-وآخرهم بو:-ا لكبنمنذرنضرةأ ت)العبديقطعةبنما
ضعف،فيهطالب،أبيبنعليعن،أرسلثقة:فيهقيل،(هـ109أو108
ذكرلهذا .الضعفاءفيُ

حدثناقال،المثنىابنحدثنا:))الطبريجريرابنقال:الثامنةالرواية
قال،النضرأخبرناقال،أسلمبنخالدوحدثنا=شعبةعنعدي،أبيابن

الروايةبنحوأب((.بنحوهعباسابنعنإسحاق،أبيعن=شعبةأخبرنا
.السابقة

أنهسابقاذكرناالحجاج،بنشعبة:رجالهمنألن،يصحالوإسنادها
كذلك،أنهوبما.منهميسمعلمرواةعنفحدثويُرسل،ويُدلسالخطأكثير
.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد،عنعنقدوهنا

ثاني بو:ال سحاقأ سبيعيإ ناال نهسابقابي ثير،ضعيفأ تدليسك ال
قدهناوهوالسنة،بأهلعالقتهفيالتقيةيُمارسكانشيعي،واإلرسال

.جهتهمنيصحالفاإلسناد.عنعن
:،قالبشارابنحدثنا)):الطبريجريرابنقال:التاسعةالرواية

تادةعنسعيد،حدثنا:قالاألعلى،عبدحدثنا بّيقراءةفي:قالق بنأ
((.مسمىأجلإلىمنهنبهاستمتعتمفما:)كعب

البصرياألعلىعبدبناألعلىعبد:رجالهمنألنيصح،الإسنادها
فيالذهبيوذكره.بالقوييكنلم:سعدبنمحمدقالثقة،،(هـ189ت)

حديثهفيأنحنبلابنأحمدذكرو.بالقدرُرميصدوق،:وقالالضعفاء
.حفظهمنحدثإذاتخليطا

حافظ،ثقة(:هـ156ت)البصرياليشكريعروبةأبيبنسعيد:الثاني
أحمدقالفيهو،منهميسمعلمكثيرينعنحدث.واالرسالالتدليسكثير

منوالعتيبة،بنالحكممنعروبةأبيبنسعيديسمعلم)):حنبلبن
إسماعيلمنوالعروة،بنهشاممنوالدينار،بنعمرومنوالحماد،

بنزيدمنوالبشر،أبيمنوالعمر،بنهللاعبيدمنوالخالد،أبيبن
يسمعولمكلهم،هؤالءعنحدثوقد:أبيقال.الزنادأبيمنوالأسلم،
ًمنهم عنعنعنقدوهناواالرسال،التدليسكثيركانأنهوبما((.شيئا

.جهتهمنيصحالفاإلسنادقتادة،
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توفي،61أو60سنةولد)السدوسيقتادةبندعامةبنقتادة:الثالث
جمعهفيليلحاطبكانيدلس،ثقة،:فيهقيل:(هـ117أو116سنة

يلحقولمحاله،هوهذاأنوبما.منهميسمعلمأقوامعنروىللحديث،
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،خبرهأخذعمنذكروالكعب،بنبأُبي

عنالرزاقعبد)):الرزاقلعبدالُمصنفكتابفي:العاشرةالرواية
،حالالاآلنيراهاعباسابنسمعأنهعطاءأخبرني:قالجريجابن

أجورهنفآتوهنأجلإلىمنهن[به]استمتعتمفما)يقرأكانأنهوأخبرني
].))

تفصيلسبقالصنعانيالرزاقعبد:رجالهمنألنيصح،الوإسنادها
واتهموه،ضعفوهقدغيرهمفإن،كثيرونُوثقهوإنأنهوتبين،أحواله
.التقيةيُمارسإمامياشيعياكانأنهواتضحالتدليس،كثيروكان،بالكذب

.جريجابنوبينبينهيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما
هناوهوحاله،تفصيلسبقيُرسليدلس،شيعي،،جريجابن:الثاني

بيناهكماوعدالتهضبطهجهةمنضعيففهو،(أخبرني)):قالوإنحتى
.الخبرمتنبطالنضعفاويزيدهسابقا،
أصبحعندماألنهاتصاله،يصحالعباسوابنعطاءبيناإلسنادأنكما
ُوحدتقدالمصاحفكانتعباس،ابنمواليمن(هـ27سنةولد)عطاء

كقراءةمنها،كثيررواةمنعباسابنكانالصحيحة،القراءاتوتضمنت
بأنالقولفإنالمزعومة،الزيادةتلكفيهاليسالقراءةهذهأنوبما.نافع

االتصالأنيعنيوهذاباطل،زعمهويقرأها،عباسابنسمععطاء
.اختلقهالذيهوالخبررواةأحدوأنيصح،الالمزعوم

بنإسماعيلحدثنا)):سالمبنالقاسمقال:ةعشرالحاديةالرواية
،عباسابنعن،هاللأبيعن،إسحاقأبيعنإسرائيل،عنجعفر،

((.«أجورهنفآتوهنأجلإلىمنهنبهاستمتعتمفما»:قرأأنه
إسحاقأبيبنيونسبنإسرائيل:رجالهمنألن،يصحالإسنادها

،ًمدلسضعيفأنهوتبين،حالهتفصيلسبق:(هـ160،-100)السبيعي
الفاإلسنادعنعنقدوهنا،كذلكأنهوبما.التقيةيُمارسكانإماميشيعي
.يصح
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ضعيفأنهواتضححاله،بيانسبقالكوفيالسبيعيإسحاقأبو:الثاني
.عنعنقدهناوهوالتقية،يُمارسكانشيعي،واإلرسالالتدليسكثير،

.طريقهمنيصحالفاإلسناد
أبيوابنالبخاريلهترجم،الثعلبيقميمبنعميرهاللأبو:الثالث

،يُعرفال)):الذهبيوقال.تعديالوالجرحاحالهيذكراأندونحاتم
((حديثهعلىيتابعال:وقال،عميراوسماهالضعفاءفيالبخاريوذكره

إسحاقأبوانفردالذينالمجهولينالرجالمنهوالراويهذاأنواضح.
.عنهمبالروايةالسبيعي

حدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال-:عشرةالثانية-األخيرةالرواية
أباسمعت:قالشعبةحدثنا،محمدحدثنابشار،بنمحمد،حدثناهللاعبد

:اآليةهذهفييقولعباسابنسمعأنه،يريمبنهبيرةسمعأنه،إسحاق
((.مسمىأجلإلىمنهنبهاستمتعتمفما)

تفصيلسبقالحجاح،بنشعبة:رواتهمنألن،يصحالإسنادها
فالرجل.ويُقلبهاالرواةأساميفيالخطأوكثيرُمدلس،ثقةأنهوتبينحاله،

.ضبطهجهةمنضعيف
ضعيف،أنهوتبينحاله،تفصيلسبقالسبيعي،إسحاقأبو:الثاني

ثير تدليسك نهوترصد،إصرارسابقعنواإلرسالال فردوأ برواةان
.التقيةيُمارسإمامياشيعياكانوأنه.مجهولينكثيرين

خرهم لث-:آ :الثا شيبانييريمبنهبيرة- بوال حارثأ ت)الكوفيال
.زوجتهمنقريبهوهوبه،وتفردالسبيعيإسحاقأبوعنهروى(:هـ66

،بذاكليسبحديثه،بأسالبالقوي،ليس،مختارياشيعياكان:فيهوقيل
.ضعيف،مناكيرروىمجهول،

ينوبذلك سانيدكلأن،أواليتب ياتأ عةزواجروا أنبدعوىالمت
للتحريفبتعرضهأو،القراءاتبتعددأوبالنسخ،وحرمهأباحهالقرآن

أخرىجهةمنوهي.واحدإسنادوالمنهايصحولمباطلة،روايات،هي
يات ترةوليستآحادروا بن:هماالصحابة،مناثنينعنُرويتمتوا ا
علىدامغشاهدوهذاعباس،ابنعنومعظمهاكعب،بنوأُبيعباس،

أسانيدهالصحتصحيحازعمتهماكانلوألنه.مكذوبةرواياتأنهاعلى
أمرعنتكلمتألنها،الصحابةمنجداكبيرعددعنبالتواترولوصلتنا

ناسمعظمويهم،جداخطير كلمنومسمعمرأىوعلىكلهم،بلال
القرآنفيذلكيحدثأنيُمكنفال.باآلالفيُقدرعددهموكانالصحابة
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سخا عدداأون قراءاتفيت فاأو،ال يصلناوالزعمها،حسبلهتحري
القرآنأكدهلماومخالف،يحدثلمهذاوبما.ومتواترةصحيحةبأسانيد

الرواةأختلقهاومتناإسناداباطلةالرواياتتلكفإن،محفوظكتاببأنه
.األهواءأهلمنوأمثالهمالشيعةمنالكذابون

الشيعةمنهماختلقوهاالذينأنأيضاالرواياتتلكمنواتضح:ثانيا
الشيعةرواةفيهاتكرر-رواية12عددها-الرواياتتلكأنبدليلاإلمامية

ووكيع،السبيعي،يونسبنوإسرائيلالسبيعي،إسحاقابو:منهم،مرة18
ـنيحــيىو ـرملي،عيســىـب ـباـل ـنوحبـي ـيـب ـت،أـب ـدثاـب ـرزاقوعـب اـل

بتعرضهالقولوتتضمنالقرآنفيتطعنالرواياتتلكأنوبدليل.وغيرهم
فيوطعنهالمتعة،بزواجقولهفياإلماميالتشيعمعيتفقوهذا.للتحريف

أنوالشك.األولالفصلفيبيناهكماحرفوهالصحابةأنبدعوىالقرآن
نهقطعا،باطلهذازعمهم شهدلك همي لذينهمبأنهمعلي قواا لكاختل ت

.والصحابةالقرآنفيوطعنالدينهمانتصاراالروايات

: المتعة زواج روايات متون نقد :ثانيا
أسانيدأنها،بنوعيهاالمتعةزواجرواياتألسانيدنقدنامنتبينكما
متونأيضاهيمتونهافإنواحد،إسنادوالمنهايصحفلممتهافتةزائفة
زوراالشرعباسموالزناوالفسقاالباحيةإلىداعيةُمنكرةمتهافتةباطلة

أقــوالمــنهــيوالبصــحيحةليســتأنهــابمتونهــاتشــهدفهــي.وبهتانــا
:اآلتيةوالشواهدالمعطياتبدليل-والسالمالصالةعليه-النبي

ياتإن:أولها فةالمتعةزواجإباحةروا وثوابتهالشرعلقطعياتمخال
قة شباعبالزواجالمتعل لكلنقضوحدهيكفيوهذاالجنسية،الرغبةوإ ت

ضهاالروايـات هاورف صيل.كل أناإلسـالمشـريعةمنأنهـوذلـكوتف
َكاةُِهْمَوالَّمِذيَن))التسريأوبالزواجإاليتمالالشرعيالجنسياإلشباع ِللزَّم
أَْيَمانُُهْمَملََكْتَماأَْوأَْزَواِجِهْمَعلَىإِالَّمَحافُِظوَنِلفُُروِجِهْمُهْمَوالَّمِذيَنفَاِعلُوَن

)اْلعَادُوَنُهُمفَأُولَئَِكذَِلَكَوَراَءاْبتَغَىفََمِنَملُوِميَنَغْيُرفَإِنَّمُهْم )
.اإلسالمفيالمتعةلزواجمكانفال.((7-4:المؤمنون
لهتُباحالالتسريوالالتزوجيستطعلممنأناإلسالمفيأنومنها

منهللايُغنيهحتىوالتعففبالصبرمطالبهووإنماالُمتعةزواجوالالزنا
ًيَِجدُوَناَلالَّمِذيَنَوْليَْستَْعِفِف)):تعالىقال.فضله ُيُْغنِيَُهْمَحتَّمىنَِكاحا ِمنَّم
الصحابةأمرالرسولأنزعمتالرواياتتلكلكن[((.33:النور]فَْضِلِه

أنهزعمتومرةمنهم،طلبدونبالنساءاالستمتاععلىوحثهمبالمتعة
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منوليسللشرعمخالفكلهوهذا.العُزبةلهاشتكوابعدمابالمتعةلهمأذن
.النفسومجاهدةالصبرمنوالاألخالق
لتزوجاإلسالمفيأنومنها تما لكنوالشاهدين،الوليمنهابشروطي
إلىبالخروجأصحابهوحثأمرالرسولأنزعمتالمتعةزواجروايات
أهليهنإلىالرجوعدونبالمتعةأوبالنكاحمعهنوالتفاهممباشرةالنساء

النساءعنيبحثونزعمهاحسبالصحابةفخرج،بالشاهديّنالمطالبةوال
فاهموتزوجواوالبيوتوالميادينالطرقاتفي .!!!!فقطالنساءمعبالت

-والسالمالصالةعليه-نبينابهيأمرأنيُمكنوالاإلسالملدينمخالفوهذا
يكونوكيف.الناس؟؟والأهلهاوالوليهاعلمدونالمرأةتتزوجفكيف.

علرد هاف مزعومالـزواجبـذلكيسـمعونعنـدماوالنـاسأهل ويجـدونال
.؟؟بناتهممعالغرباءالرجال

العهدينفيللصحابةشهدتعالىهللاأنالشرعقطعياتمنأنومنها
بأموالهموالجهادوالتضحيةواألذىالفقروتحملبالصبروالمدنيالمكي

أٌخرجتأمةخيرجعلهمحتىاإلسالمية،الدعوةطيلةهللاسبيلفيوأنفسهم
عنيصبروالمالصحابةأنبعضهازعمالمتعةزواجرواياتلكن.للناس
لهمفأباححالهمالرسولإلىفاشتكوايوما،15لمدةالنساءمعاشرةعدم

بهاهللاوصفالتيللصفاتمخالفألنهباطلزعموهذا.!!بالنساءالتمتع
.أخرىجهةمنوالصحابةوالرسولاإلسالمفيوطعنجهة،منالصحابة

همالمشهودالصحابةألن مدةوالجهادوالتضحيةبالصبرل السنة23ل
.يوما20أو،15مدةالنساءمعاشرةعنيصبروالمبأنهميُقالأنيصح

.سنواتبلشهوراالجماععنيصبرواأنقادرونفهمباطل،زعمهذا
سنواتيصبرونالمتدينالطاهرالشبابفياليومنحننشاهدهأمروهذا
لزواجعن يستطيعالفكيف.الشرعأمرهمكمااألمرلهميتيسرحتىا

يأمرناوكيف.!!؟؟يوما20أو،15مدةالنساءعنالصبرالصحابة
يأمروالالزواجيتيسرحتىوسنواتلشهورواالستعفافبالصبرالشرع

نافينرىونحن.!!؟؟يوماعشرينالنساءعنبالصبرالصحابة حيات
أوشهرانسائهمعنيتغيبوناألتقياءواألساتذةالعمالمنكثيراالعادية
طيلةأزواجهممفارقةعنصابرونوهمسنوات،األمرويتكرر،شهرين

مدةتلـك هميحـدثوالال كن.شيءل ياتل عةزواجروا أنزعمتالمت
همالمشهودالصحابة سهمبأموالهموالجهادوالتضحيةبالصبرل لموأنف
إباحةمناسبةأنرغميصبروالم.يوما15مدةالنساءمعاشرةعنيصبروا

فتحفيأوتبوك،غزوةفيكانتالرواياتتلكذكرتكماالمتعةزواج
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إلثارةواللزواجمناسبةتكنلممناسباتفهي،الوداعحجةفيأومكة،
ية.الجنسيةوالشهواتالغرائز بوكغزوةبينعالقةفأ تحأو،ت مكةف
جهادمناسبةإنها.الجنسية؟؟والرغبةالعُزبةبدعوىالمتعةزواجوإباحة

الجنسية،بالرغبةباالهتمامتسمحالمناسبةفهيبالدعوة،واهتماموتضحية
بةيصحوال هاالمطال هاظروففهي.ب هال وُمضعفةالخاصةاهتمامات

.كبيرةبدرجةالجنسيةللرغبة
تعالىوهللا.المتعة؟؟زواجإباحةوبيناألكبرالحجيومبينمناسبةوأية

ْعلُوَماٌتأَْشُهٌراْلَحجُّر)):لنايقول فُُسوَقَوالََرفََثفاَلَاْلَحجَّمفِيِهنَّمفََرَضفََمنمَّم
ُيَْعلَْمهَُخْيٍرِمْنتَْفعَلُواَْوَمااْلَحّجِفِيِجدَاَلَوالَ دُواّْ اِدَخْيَرفَإِنَّمَوتََزوَّم لزَّم ا

أنعملياالثابتومن.(([197:البقرة]األَْلبَاِبأُْوِلييَاَواتَّمقُوِنالتَّمْقَوى
منفيهولمالمناسكهوتفرغوعباداتأعمالمنفيهابماالحجمناسبة
.بهااالهتماموالالجنسية،الرغباتبظهورتسمحالربانيةإيمانيةأجواء
األكبرالحجيومالوداعبحجةبالكفمهذا،زماننافيويحدثنراهوهذا

مــنوبرعايــةالكــراموالصــحابة-والســالمالصــالةعليــه-النــبيبحضــور
فياشتدادهاأوالجنسيةالرغبةبظهورتسمحالاألجواءهذه.!!الوحي

ساء،فيوالالرجال لىبالخروجالصحابةيأمرالشرعتجعلوالالن إ
التيالمتعةزواجفرواياتكذلك،األمرأنوبما.المتعةلزواجطلباالنساء

مت أرادباطلـةروايـاتهـيالمناسـباتتلـكفـيأباحــهالرسـولأنزع
ها شيعةمنمختلقو ثالهمال مذاهبهماالنتصاروأم الرسولفيوالطعنل
.وأصحابه

أنهاالمتعةزواجرواياتصحةعدمعلىيشهدمماإن:الثانيالشاهد
كرةمشاهدتضمنت لىودعوةوُمحزنةوُمرعبةُمن سقإ واإلباحيةالف

ساءأعراضوانتهاكوالزنا ينالفاحشةونشرالن جهة،منالمسلمينب
والبها،أمرواليُبحها،لم-والسالمالصالةعليه-النبيأنبنفسهاوتشهد

ومخالفةاإلسالمدينمنليستألنهاكذلكإنها.أخرىجهةمنعليهاحث
))أنهزعمتالرواياتتلكبعضأنالمشاهدتلكمن.وتفصيالجملةله

أهلنساءتزين،عمرتهفيمكةوسلمعليههللاصلىهللارسولقدملما
نة لىوسلمعليههللاصلىهللارسولأصحابفشكا،المدي هللارسولإ
وبينهنبينكماألجلواجعلوا،منهنتمتعوا»:قالوسلمعليههللاصلى
((.«الدبروالهاإالثالثاامرأةمنيتمكنرجالأحسبفما،ثالثا
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فاسقمجتمعفيأمعفيفطاهرإسالميمجتمعفينحنهل:أقول
شرعايصحوهل.!!؟؟الرجاليطلبنالشوارعإلىنساؤهتخرجداعر

ساءتخرجأنوعقال ناتهنالصحابةن لىوب شوارعإ ناتال بنمتزي يطل
،وبناتهنالمسلميننساءهنالمزعوماتالنساءتلكأليست.؟؟الرجال
سمحفكيف هنيُ لىبالخروجل باالطرقاتإ يس.؟؟للرجالطل منوأل

ـىشــرعاالواجــب ـيالمـكـوثالمســلماتالنســاءعـل ـوتهنـف انتظــارابـي
فلماذافضله،منهللايغنيهنحتىيستعففنيتزوجنلمومنألزواجهن،

الواجبمنوأليس.الرجال؟؟يطلبنالشوراعإلىويخرجنذلكيُخالفن
والمكوثبالعفافوأمرهنالمسلماتنهيوالمسلمينالرسولعلىشرعا

هوذلكأنوبما.للرجال؟؟طلباالشوارعإلىالخروجوعدمالبيوتفي
ماذاالمطلـوب مرفل صحابةالرسـولأ هؤالءالزنـابممارسـةال النسـاءب

.البيوت؟؟إلىبالعودةويأمرهنينهرهنأنمنبدالالمتعة،زواجبدعوى
لكبممارسةالصحابةيأمرالرسولأنوالعقلالشرعفييصحوهل ت

ـة ـاءالفاحـش ـةبنـس ـلمات،المديـن ـنالمـس ـاتهموـه ـاتهمزوـج ـاالتهموبـن وـخ
ياتبأنتشهدوغيرهاالتساؤالتهذهكل.وعماتهم؟؟ المتعةزواجروا

.أصحابهيفعلهأنوالبه،يأمرأنللرسولوحاشاومتناإسناداباطلةكلها
لكومن ياتبعضأنأيضاالمشاهدت أنذكرتالمتعةزواجروا

يه-الرسول منالمتعةزواجعنيترتبلماتأسف-والسالمالصالةعل
والينكرهلمذلكومعالشرعية،لألحكامتعطيلومنالنساءعلىضرر
هللارسولمعخرجنا:قالعنههللارضىهريرةأبىعن)):فقالت.حرمه

يبكيننساءفرأىالوداعبثنيةفنزلناتبوكغزوةفى-وسلمعليههللاصلى-
رسولفقالفارقوهنثمأزواجهنبهنتمتعنساء:قيل.«هذا؟ما»:فقال

والعدةوالطالقالنكاحالمتعةَهدمأوَحرم»:-وسلمعليههللاصلى-هللا
ياتسببتهمماوتألم،وتأسفوتدبر،فانظر.((.«والميراث زواجروا

ـيطـعـنـمـنالمتـعـة ـهاإلســالمـف ـلفـهـل.!!!!وأصــحابهونبـي أنيُعـق
زواجضررإلىويُشيررآه،ممايتأسف-والسالمالصالةعليه-الرسول

غزوةفيبهأصحابهيأمرذلكومعوالمجتمع،والشرعالنساءعلىالمتعة
زواجرواياتزعمتهماحسبالوداعحجةفياومكة،فتحفياوتبوك،

النساءعنبالصبرأصحابهيأمرأنواألنفعاألولىمنوأليس.المتعة؟؟
.بالزواج؟؟المتعلقةالشرعأحكامبتعطيلوبالمجتمعبهناإلضرارمنبدال
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ابنلسانعلىقالتروايةأنوالمرعبة،المحزنةأيضاالمشاهدتلكومن
نساءلناليسسلموعليههللاصلىهللارسولمعنغزوكنا)):مسعود
المرأةننكحأنوأمرناذلكعنفنهانا؟نستخصيأالهللارسوليا:فقالوا

ماطيباتتحرمواالآمنواالذينأيهايا}:اآليةهذههللاعبدقرأثمبالثوب
((.{لكمهللاأحل

مشاهدوتضمنتوأصحابه،ونبيهاإلسالمفيتطعنروايةإنها:أقول
بالصبراألمرأغفلتانهامثالمنها.والدنياللدينوهادمةوُمرعبةمحزنة

ـتعفاف ـدواالـس ـدمعـن ـودـع ـاحوـج ـتالنـك ـروجعـل ـنمحصــورااألـم بـي
عةزواجأواالستخصـاء عنوغـشتحايـلوهـذا.المت الرسـولفـيوط

ثاني.وصحابته لوبهمالجنسيبحثونبأنهمالصحابةأظهرتإنهاوال وق
الوأجوائهاالحربظروفأنرغمالغزواتفيوهمحتىبالنساءمعلقة
بأقوامبالكفما،بهنتتعلقالقلوبتجعلوالبلالنساء،بمعاشرةتسمح
يتحكمواأنقادرينوغيرضعفاءأيضاوأظهرتهم.!!ودينههللأنفسهمباعوا

همحــتىالجنسـيةرغبـاتهمفـي .!!االستخصـاءالرسـولعلـىاقـترحواأن
عندمالهالفاسدوتأويلهمعليهوتحايلهمبالشرعاستهزاءهمأيضاوأظهرت

لتيالطيباتمنالمتعةزواججعلوا قدالشرعأنمعتعالى،هللاأحلهاا
التسريأوالزواجفيمحصوراالجنسةالرغبةإشباعجعلعندماحرمه
مؤلمةمشاهدإنها.فضلهمنهللايغنيهحتىفليستعففيجدلمومنفقط،

وتشهدجهة،منالشرعباسمإليهوالدعوةالزنافعلتبريرفيومرعبة
جهةمنوأصحابهونبيهاإلسالمفيبطعنهاباطلةروايةبأنهاأيضابنفسها
.أخرى

والمؤسفةوالمحزنةوالمرعبةالمؤلمةالمشاهدتلكمنإن،وأخيرا
-والسالمالصالةعليه–الرسولصّورتالمتعةزواجرواياتبعضأن

هوأنهفزعمت.المتعةزواجبممارسةللصحابةبدعوتهالزناإلىداعية
.النساءبهؤالءاستمتعوا:لهموقالعليه،وحثهمبهوأمرهمإليهمذهبالذي

رغباتهمإلشباعالنساءعنيبحثونوالميادينالطرقاتإلىأصحابهفخرج
.!!!!الحجأوللجهادأساساخرجواأنهممعالجنسبة
نه المرأة،مكانةمنويحطالمجتمع،يهدم،وُمرعبمؤسفمشهدإ

الرواياتتلكذكرتهماأنشكوال.وأصحابهونبيهاإلسالمفيويطعن
هللاوصفمعتماماويتناقضجهة،منحرامبأمرأمرتألنهاباطل،زعم

المتعةزواجإلىيدعواومن،[((4:القلم]َعِظيٍمُخلٍُقلَعَلىَوإِنَّمَك))بأنهله
:تعالىلقولهمخالفألنهأيضاوباطل.عظيمخلقعلىيكونانيُمكنال
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( أَْمَوالَُهْمإِلَْيِهْمدَفَْعتُْمفَإِذَابِاْلَمْعُروِففَْليَأُْكْلفَِقيراًَكاَنَوَمنفَْليَْستَْعِفْف)
َِوَكفَىَعلَْيِهْمفَأَْشِهدُواْ ّ ًبِا لييدعوومن((.[6:النساء]َحِسيبا زواجإ

قولهعليهميصدقالذينمنويكونفاحشة،إلىوداعيةمذمومفهوالمتعة
يٌمَعذَاٌبلَُهْمآَمنُواالَّمِذيَنفِياْلفَاِحَشةُتَِشيَعأَنيُِحبُّروَنالَّمِذيَنإِنَّم)):تعالى أَِل

لدُّرْنيَافِي َُواآْلِخَرةِا َّم نور]تَْعلَُموَناَلَوأَنتُْميَْعلَُمَو .[19:ال ) شا( وحا
أنذكرنــاهممـافيتبيــنكـذلك،يكـونأن-والســالمالصـالةعليــه-لرســول
والالكتاببهايأمرانيُمكنوالومتناإسناداباطلةالمتعةزواجروايات

.السنة
وتناقضاتاختالفاتتضمنتالمتعةزواجرواياتإن:الثالثالشاهد

روياتمنهاأنمثالذلكمنها.بطالنهاعلىبنفسهاتشهدصارخةصريحة
حةسببأنزعمت عةزواجإبا لىالصحابةشكايةالمت شدةالرسولإ
.المتعةبزواجلهميأذنبأنالجنسرغبةأماموضعفهمالنساءإلىرغبتهم

ياتلكن لتوإنماذلكتذكرلمأخرىروا يه-الرسولبأنقا الصالةعل
بهناالستمتاععلىوحثهمالنساءبمتعةالصحابةأمربنفسههو-والسالم

.ذلكمنهطلبواالذينهمالصحابةأنإلىتشيرأندونمن
،المتعةزواجإباحةومناسبةمكانحولاختالفهاأيضاذلكومن

فتحفيقالتوأخرىتبوك،غزوةفيحدثذلكأنقالترواياتمنها
غزوةفيقالتوأخرىالوداع،حجةفيفيأبيحانهزعمتوأخرىمكة،

زواجتحريمفيأيضاوتناقضت.!!وتعجبوتدبرفالحظ.!!أوطاس
حجةفيقالتوأخرىمكة،فتحفيُحرمأنهزعمترواياتفمنهاالمتعة،

يحرمــهلــمالُمتعــةزواجبــأنوقالــتذلــككــلنفــتوأخــرى.الــوداع،
وأبيالنبيعهديفيُمطبقاحالالوبقي-والسالمالصالةعليه-الرسول

الصحابةبعضواستمرعهده،فيالخطاببنعمرعنهنهىأنإلىبكر
لىبجوازهويفتيبهيقول هذافيوتدبرفانظر.األمويةالدولةزمنإ

صارخالتنـاقض متى،!!الصريحال عة؟،زواجُحرمف الـذيومنالمت
بعضزعمتهماحسبعمروحرمهبكرأبوعنهسكتولماذاحرمه؟،

.؟؟الصارخالتناقضهذايعنيوماذا.الروايات؟؟
أدلةهيالمزعومالمتعةبزواجالمتعلقةوالتناقضاتاالختالفاتتلكإن
وتالعباختلقهامكذوبةرواياتهيالمتعةزواجرواياتبأنتشهددامغة

هلبها شيعةمناألهواءأ مذاهبهمانتصاراوأمثالهمال هوائهمل وال،وأ
شواهدوهي.الصحابةإلىوالالسنة،إلىوالالكتابإلىنسبتهاأبدايصح
لىتُضافقوية ناإ زواجرواياتبطالنعلىالتأكيدفيالسابقةانتقادات
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معأخرىجهةمنوتتطابقجهة،منوالُمحرمةمنهاالمبيحةكلهاالمتعة
.أسانيدهاكلصحةعدممنبيناهما

مماإن:-المتعةزواجرواياتمتونبطالنشواهدمن-الرابعالشاهد
المتعةزواجانزعمترواياتهاأنالمتعةزواجحكاياتبطالنعلىيشهد
ضرورةأبيـح صحابةلـدىالجنسـيةالرغبـةواشـتدادالعزوبـةبسـببلل ال

ضرورةاإلباحةفأصبحت.وجواريهمأزواجهمعنلبعدهمالمتنزوجين
عندالخمروشربالخنزيرولحمالميتةأكلإباحةبمنزلةإليهمبالنسبة

الشرعيةالقاعدةألن.واقعاوالشرعايصحالالمبرروهذا.الضرورة
ضروراتبـأنتقـولالـتي الرغبـةعلـىتنطبـقالالمحظـورات،تبيـحال

إذافالمسلم.الضرورةعندالحراموشربأكلعلىتنطبقوإنماالجنسية،
والطعامالشربووجدالموتعلىوأشرفالحاللواألكلالشربيجدلم

باحهناالحرام لكن.حياتهعلىبهيُحافظمابقدرويشربيأكلأنلهيُ
مامخالفاألمر سبةتما منبالن جدلمل حاي جدلمإنالمسلمألن.نكا ي

يغنيهحتىواالستعفافبالصبروُمطالبالزنا،عليهيُحرمالحاللالزواج
يعيشأنويستطيعيموتواليهلكفالالنكاحيجدلموإن.فضلهمنهللا

قديماومعروفمجربأمروهذاللجنس،ممارسةدونالزمنمنعقودا
الجنسعننفسهيصرفعندمااإلنسانأنأيضاالُمشاهدومنبل.وحديثا

الزمنمنعقوداالجنسعنيصبرأنيستطيعتنفعهدنيويةبأموروينشغل
لممنيأمرالشرعوجدناولهذا.الجنسيةالرغبةأيضافيهوتضعفبل،

يستطيعالالذيالشبابوأمر.يجدهحتىواالستعفافبالصبرنكاحايجد
الحرامفييقعوالالجنسشهوةقوةمننفسهليُحصنيصومأنالتزوج

وهذاالجنسية،الرغبةويُضعفيكسرالصومألنالزواج،منيتمكنحتى
أيضامحسوسوهو،بلالسنةأيامطولالصوميكثرمنلديمجربأمر
.رمضانشهرفيوالنساءالرجاللدى

وإذاالمتعة؛زواجتُبيحعقالوالشرعاصحيحةمبرراتتوجدفال
تُحرمهمبرراتتوجدالفإنهإلباحتهالمبرراتتوفرتأنهجدالفرضنا

بتلكإليهحاجةفيوالناسباقية،تزالماإباحتهمبرراتألن.أباحتهبعدما
هوتحريمهثمالمتعةزواجفإباحة.إباحته؟؟بعديُحّرمفلماذاالمبررات،

المصادرفيالواردةالمتعةزواجرواياتكلصحةعدمعلىقويشاهد
.السنيةالحديثية

وتشبيههالضرورةبدعوىالمتعةزواجإباحةمبررأنيتبينوبذلك
قولهيصحوال،باطلأمرهوالضرورةعندالخمروشربالميتةبأكل



182

فلممختلقة،كلهاالمتعةزواجرواياتأنعلىيدلمما.عقالوالشرعا
للتأسيسأصال،مكذوبةهيوإنماأباحها،بعدماحرمهاوالالشرعيُبحها

إلىوتصديرهجهة؛مناإلماميالتشيعفيلهوالشرعنةالمتعةلزواج
زواجأنهواإلسالمفيواألصل.أخرىجهةمنُمعدلةبصيغةالسنيين
.الراشديوالالنبويالعهدينفيوجودلهيكنولمأصالمحرمالمتعة

رواياتصحةعدمعلىيشهدمماإن:-الخامس–األخيرالشاهد
حةالمتعةزواج ماإبا هاهووتحري بةمفارقةتضمنتأن ومضحكةعجي
غلبتهمالصحابةأنزعمتالمتعةزواجرواياتإنمفادها.مبررةوغير
جهادوظروفأجواءفيكانواأنهممععنهايصبرواولمالجنسشهوة

لهمأباحذلكوبسبب،بالملذاتوتمتعلهوأجواءفييكونواولموعبادات
والميادينالطرقاتإلىمسرعينالصحابةفخرجبالنساءالتمتعالرسول
فلما.!!بالزواجالمتعلقةالشرعيةبالشروطااللتزامدونالنساءعنيبحثون

جاءثالثة،أويومينأويومبعدسريعاالمتعةزواجتحريمجاءذلكلهمتم
.القيامةيومإلىمؤبدامغلظاشديداتحريما

كانيومينأويومقبلالقارئ،أخيالمسرحيةتلكفيوتدبرالحظ
لكزعمحسبالصحابة ياتت عنيصبرواأنعلىقادرينغيرالروا
باحالجنسشهوةغلبتهمالجماع، بهمشفقةالمتعةزواجالرسوللهمفأ

ُحرمزواجهممنأيامثالثةنحووبعدلهمأباحهإنمالكن.زعمهاحسب
حسببهنتزوجناللواتيالنساءمععليهاالمتفقالمدةيتمواأنقبلعليهم
بقاءمعالمتعةزواجيُحرمولماذاحدث؟،فماذا.!!الرواياتتلكزعم

انعلــىوقــادرينأقويــاءالصـحابةأصـبحفهـل.؟؟المزعومـةمبرراتــه
ولماذا؟؟يومينأويومالمتعةلزواجممارستهملمجردالنساءعنيصبروا
فلمأبدية،قوةأعطاهمالُمتعةزواجوهللهم؟حدثوماذا؟،كذلكأصبحوا

المتعةلزواجكانومتى.!!!!سلطانوالتأثيرعليهمالفرجلشهوةيصبح
يتمكنواولماألذقانإلىفيهغارقينيُمارسونهالذيننرىونحنالتأثير،هذا
شهواتألن،منهالتخلصمن لىتجرال أصحابهاوتُغرقشهوات،إ

غيرهمدونللصحابةالمتعةزواجأبيحولماذا.أخرىبشهواتوتكبلهم
بسببلهمأبيحالمتعةزواجكانفإذا.بعدهم؟جاؤواالذينالمسلمينمن

تُحّرمتأثيرها،فلماذاتحتواقعينأيضاهمفغيرهمالجنسيةالرغبةاشتداد
والسنةالكتاببشهادةوإخالصاإيماناأقوىهمالصحابةأنوبما.عليهم؟؟

المسلمينمنغيرهمأنشكفاللضعفهمالمتعةزواجلهمأبيحذلكومع
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باحبأنأولى هميُ ناالصحابةمنأضعفألنهمل وصبراوإخالصاإيما
ماذا.وجهادا باحفل حّرمثمللصحابةيُ هميُ منالمسلمينكلوعلىعلي

مـنالمتعـةزواجلهـميُبــاحأنمـنأولــىهــمالمســلمونأليــسبعـدهم؟؟
الجنس،شهوةغلبتهمالصحابةأنزعمتالمتعةرواياتأنبحكمالصحابة
تشهدوغيرهاالتساؤالتهذه.منهم؟؟أمامهاأضعفغيرهمأنوالشك

هيوالطريقةالسرعةبتلكتحريمهثمالمتعةزواجإباحةحكايةأنعلى
حكايةإالهيوماعقال،والشرعامقبولةوالمبررةوغيرعجيبةمفارقة
وأمثــالهمالشــيعةاختلقهـامكذوبــةقصــةألنهـاكـذلكهــي.متهافتــةزائفــة

مهلهلةزائفةمسرحيةبأنهارواياتهاوتشهد.وأهوائهملمذاهبهمانتصارا
ذلكمعلكنهامشاهدها،والفصولهامختلقوهايُتقنلممتهافتةزائفةُمفككة

ستطاعت يةمصادرناتغزوأنا سنيةالحديث هاوتتربعال نالفي درجةوت
.الروايات؟؟؟؟تلكمثلمنمصادرنانطهرفمتى!!!!الصحيحةاألحاديث

أيضاالقرآنأباحهالمتعةزواجأنزعمتالتيللرواياتبالنسبةوأما
وهذاصحيحة،غيركلهاأسانيدهاأ،أوالألنهباطلة،متونهاروايات،فهي
وفيجهةمنالمتعة،زواجإباحةبنسخقولهافيمضامينهابطالنيعني

ونقدنا.أخرىجهةمنالزيادةتلكبإسقاطللتحريفالقرآنبتعرضزعمها
الرواياتألنهاورفضهاوإبطالهاالرواياتتلكلنقضوحدهيكفيهذا

.فباطلباطلعلىبُنيومالها،صحيحأصل
سقطتالقرآنمنكلماتبأنصراحةذكرتالرواياتتلكأنبما:ثانيا

عضوأنمنسـوخة،غـيروهـيمنـه صحابةب عديقرأهـاكانال توحيـدب
لمالمصاحف، قةوهي.ضمنهاتكنو حةالمتعل حسبالمتعةزواجبإبا

زعمهاحسبللتحريفتعرضقدالكريمالقرآنأنيعنيهذافإن.زعمها
ماألن.شكدونمنببطالنهايشهدضدهاقطعيدليلهوهذاوقولها.

ُمحكمةكتابأنهأنبحكمنقضا،وينقضهالكريمللقرآنمخالفزعمته
.بحفظهتعالىهللاتكفلوقدأبدا،الباطليأتيهالآياته،

أنها،المتعةبزواجالمتعلقةالمزعومةالزيادةتلكيُبطلمماإن:ثالثا
الدائمالزواجعنتتكلمفهي،الكريمالقرآنفيهيكمااآليةُمرادتخالف

ـةزواج-المؤقــتعــنال ـنواضــحوهــذا،-المتـع ـالىقولــهـم :تـع
ِِكتَاَبأَْيَمانُُكْمَملََكْتَماإِالَّمالنَِّساءِمَنَواْلُمْحَصنَاُت)) الَُكمَوأُِحلَّمَعلَْيُكْمّ مَّم

ْحِصنِيَنبِأَْمَواِلُكمتَْبتَغُواْأَنذَِلُكْمَوَراء ِمْنُهنَّمبِِهاْستَْمتَْعتُمفََماُمَسافِِحيَنَغْيَرمُّر
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اْلفَِريَضِةبَْعِدِمنبِِهتََراَضْيتُمفِيَماَعلَْيُكْمُجنَاَحَوالَفَِريَضةًأُُجوَرُهنَّمفَآتُوُهنَّم
َإِنَّم ًَكاَنّ ًَعِليما ((.24:النساء()َحِكيما

أيضامخالفةزيادةهيالمزعومةالزيادةتلكفإنأخرىجهةومن
لزواجآليات لواردةاألخرىا قرآن،فيا لزواجإالفيهيوجدالألنهال ا
فإنوعليه.أبداالمتعةلزواجفيهوجودوالالتسري،أو،-الدائم-العادي
ركيكةويجعلهامعناها،يُفسدالقرآنيةاآليةفيالمزعومةالكلماتتلكإقحام

هللاكتابعنهُمنزهوهذا.يقبلهاواليتطلبهاالالكالموسياقاألسلوب،
منالمزعومةالزيادةتلكبطالنعلىدامغشاهدوهو،جهةمنتعالى
.منهوليستالقرآنيالنصفيُمقحمةمختلقةزيادةفهي.أخرىجهة

أنها-ومتناإسنادا–بنفسهاتشهدأنهاالرواياتتلكمنواضحإنه:رابعا
سابقعنسلفالهاُمخططمذهبيةغاياتلتحقيقوموجهةُمختلقةروايات
الصــحابةاتهــاموبــالتحريف،القــرآنفــيكــالطعن،وترصــدإصــرار

الرواةهماختلقهاالذيأنشكوال.الُمتعةلزواجواالنتصاربتحريفه،
منهيومعاٍنخلفياتمنالرواياتتلكحملتهماألن،اإلماميةالشيعة
معظموألنجهة؛منالقرآنبتحريفكقولهخدمتهفيوتصبمذهبهم
.ثانيةجهةمنخاصةالكوفةشيعةومنعامةالشيعةمنكانوارواتها
الشيعةأصولمنهوالذي-المتعةزواج-المؤقتللزواجانتصرتوألنها

بالقرآنألحقوهازيادةباختالقوأّصلوهروايتهاختلقوالذلك.ثالثةجهةمن
منهااختلقواالتيالنبويةاألحاديثمعفعلوهلماوتطبيقااستمراراالكريم،

.سابقابيناهكماالمتعةلزواجانتصاراالعشرات
ولممنهسقطتمنسوخةغيرالقرآنمنكلماتبأنالقولإن:خامسا

الصحابةمعظمعنغابتوأنهاالعثماني،والالبكري،المصحففيتُكتب
أنقطعاالثابتألنشك،دونمنباطلزعمهو.منهماثنينعنإال

منمصاحفهوحدواثم،بكرأبيخالفةفيكلهالقرآنجمعواالصحابة
وقدمنهم،بإجماعتمهذاوكلعثمان،عهدفيوالقراءاتالحرفجهة
بارتواله بدايصحفال.وقرائهمالصحابةحفاظك لزعمأ سقوطا لكب ت

تكفلقدتعالىهللاوألن،ذكرناهلماالكريم،القرآنمنغيرهاأوالكلمات
قطعيدليلهوالقرآنمنكلماتبسقوطالرواياتتلكفقولها.كتابهبحفظ
.بطالنهاعلى

أُبيقراءتيفيكانتالمزعومةالزيادةتلكبأنالزعمأيضايصحوال
هماالصحابيينهذينأنقطعاالثابتألن،عباسبنهللاوعبدكعب،بن
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فيهاوليسالعثماني،المصحفجمعهاالتيالصحيحةالقراءاترواةمن
علىقطعيدليلوهذا.وعاصمنافعقراءتيفيكماالمزعومة،الزيادةتلك

،القرآنمنالمتعةزواجكلماتبإسقاطالرواياتتلكزعمتهمابطالن
بأنتقولروايةكلفإنوعليه.أساسهامنونقضهالرفضهاوحدهويكفي

العثمانيالمصحففيتُكتبلمالقرآنمنبكلماتأوبآيةانفردصحابيا
يةفهي،بعدهمتداولةوظلت تاريخالشرعبدليل،قطعاباطلةروا وال
.والعقل

:سادسـا–أخـيرا وتالعـبالروايـاتتلـكاختـالقمظـاهرمنإن-
مضمونأن،بتحريفهالصحابةواتهامالقرآنفيبهاللطعنبهاالمحرفين

هيالزيادةتلكأنقالتفرواية.واحداوليسمتباينالمزعومةالزيادةتلك
:قالتوأخرى((.«أجورهن فآتوهن أجل إلىمنهنبهاستمتعتمفما)):

بهناستمتعتمفيما:))قالتوأخرى،((أجل إلىمنهنبهاستمتعتمفما))
تنزلالزيادةتلكأنيُعقلفهل!!.؟؟هذايعنيفماذا((. مسمى أجل إلى
أليس!!؟؟قرآنكلهاالزياداتهذهتكونأنيًعقلفهل،!!؟؟االختالفبهذا
رواةاختلقها!!.؟؟أساسهامنمختلقةمنالحكايةأنعلىدامغدليلهذا

فالقوم.بالتحريفالقرآنفيولطعنهمالمتعةبزواجلقولهمانتصاراالشيعة
اختلقواوإنما،المتعةلزواجانتصاراالحديثيةالرواياتباختالقيكتفوالم

الصـحابةلكـنالمتعـةزواجأبـاحالقــرآنأنبهـازعمـواروايـاتأيضـا
سقطوه نهأ طلهذاوزعمهم.م شرعبدليلشكدونمنبا تاريخال وال

المصادرفيالواردةالمتعةزواجلرواياتنقدناأثبتهالذيوهذاالصحيح،
.ومتناإسناداكلهاصحتهاعدمأظهرناعندماالسنية،

القوللماذا:الناسبعضيتساءلربمانتائجهبأهمالفصلهذاإنهاءوقبل
.غيرهم؟وليسالمتعةزواجرواياتاختلقواالذينهماإلماميةالشيعةبأن

الحديثيةبنوعيهاالمتعةزواجرواياتصحةعدمأثبتنابعدما:أقول
اختلقواالذينهماالماميةالشيعةيكونأنالطبيعيمنأصبحفقدوالقرآنية،

المعروفمنالمتعةزواجألن.والسنةالكتابإلىونسبوهاالرواياتتلك
معظمأنتبينوألنه.اإلماميةالشيعةمذهبأصولمنهووحديثاقديما
الكوفــةأهــلوألن.الشــيعةمــنهــمالمتعــةزواجروايــاتروواالــذين

هم ياتاختلقـواالـذينهـمشيعةومعظم عةزواجروا شروهاالمت ينون ب
.الناس
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ثمالمتعةزواجبهافأباحواالرواياتتلكالشيعةوضعلماذا:قيلاذاوأما
ياتفيبهاحرموه لتيالروا مباحةيتركوهاولمالسنيينبيننشروهاا

مذهبهم؟فيهيكمامطلقا
قول يهتدبرلمنواضحاألمرإن:أ بهف لىوانت شيعةوسائلإ فيال
فإن.السنيينإلىوتصديرهاوأصولهمبرواياتهمالسنيةللمصادرغزوهم

تعديلهابعدأصولهمأهمإليهمصدّرواأنهملهميتبينذلكفيتدبرمن
ئفبتسننوسترهاتشيعهامنوالتخفيف ياتمثالمنها.زا المهديروا

المهديعندهمالشيعةألن.الحقاسنرىكماواسمهصفاتهفيالمنتظر
أهلمذهبمنليسوهذا،آخرهموهوالمعصومينأئمتهممنالمنتظر

.السنيونليقبلهاجوانبهابعضفيمعدلةالفكرةأصلإلهمفصدّرواالسنة
المسلمينجمهوركانفلماالمتعة،زواجرواياتمعحدثنفسهواألمر

هم هلو سنةأ عةزواجيحـرمونال سنةبالقرآنالمت تاوىوال ماءوف العل
رواياتاختلقواالشيعةفإن،مؤبداتحريماويحرمونهمطلقا،ويرفضونه

باحوهالمتعةزواج هاأ ينونشروهاحرموهثمب هلب سنةأ ،وفرضتال
اعترافالشيعةافتكوبها.مؤقتةظرفيةكانتأنهابدعوىعليهمنفسها
الشيعةأَّصلوبهذا.مؤقتةوشرعيةأصلالمتعةلزواجبأنالسنةأهل

الرواياتخالفمطلقايحرموهالملكنهم.السنةأهلوعندعندهمللمتعة
الرافضينالسنيينمقاسعلىووضعوهاأيضاالشيعةاختلقهاالتيالسنية

فاالشيعةأوجدوبذلك.المتعةلزواجوالمحرمين لزواجوشرعيةاعترا
عندكمصحتانتم:لهمقالواوهنا.أيضاالسنةأهلبهيعترفكأصلالمتعة

ياتكم لتيروا يح،بعدماالمتعةزواجتحرما ماأُب لمنحنأ عندناتصحف
مطلقاعندهمالمتعةلزواجبرواياتهمالشيعةأَّصلوبذلك.تحريمهروايات

هاوأَّصلواتحـريم،ودون ضاب هاوفرضواالسـنةأهـلعنـدأي همب علي
عة،بزواجاالعتراف هاوشوشواالمت همب جهة،منمذهبهموعلىعلي
الشيعةوأصبح.أخرىجهةمنلهممناظراتهمفيبهايضربونهموأصبحوا

أصللهالمتعةزواجبأناالعترافهيواحدةأرضيةعلىيقفونوالسنة
لرواياتنقدنافيبيناهكماأبداكذلكليستالحقيقةأنمع،اإلسالمدينفي

!!!!المتعةزواج

المتعةزواجلرواياتنقدنامنيتبين-الثالث-الفصللهذاوإنهاًء
ومتنا،إسناداباطلةكلهاطريقا126بلغتانهاوالقرآنيةالحديثيةبنوعيها

آحادرواياتأخرىجهةمنوهيجهة؛منواحدإسنادوالمنهايصحفلم
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بالمقارنةالصحابةمنقليلعددعنإالتُروفلم،متواترةرواياتوليست
اختلقها.المتعةزواجرواياتطرقكثرةوإلىباآلالف،الُمقدرعددهمإلى

ونجاحهمطرقهابكثرةعليهمنفسهاوفرضتالسنيينبينونشروهاالشيعة
هافـي مةالحديثيـةمصـنفاتهمإلـىإدخال .خاصـةعنـدهموالصـحيحةعا

غزتالتيالكذباتأكبرمنهيالمتعةزواجحكايةرواياتانوالحقيقة
منتمكنت.وتاريخيةشرعيةكحقيقةنفسهاوفرضتوالفقهيةالحديثيةكتبنا

زواجرواياتكثرة:هيأساسية،أسبابألربعةعلينانفسهاوفرضغزونا
الحديثأهلبينالشيعةرواةمنطائفةتسلل.بالعشراتالمقدرةالمتعة
ياتهمنشرمنبذلكفتمكنواوالتسنن،التزهدوأظهرتالتشيعأخفت روا
بينهمالمندسينالشيعةرواةقبولفيالمحدثينمنكثيرتساهلومنها.بينهم

علىالرواياتتقديموآخرها.المتعةزواجلرواياتتحقيقهمفي،وتساهلهم
عدمتثبتالتيوالواقعالعقلومعطياتوحقائقالصحيحةوالسنةالقرآن
لكصحة ياتت ناهكماالروا قدناعندمابي تونن ياتم عةزواجروا المت

.وأسانيدها
لزواجالتأصيلهوالمتعةزواجرواياتمختلقيهدفأنأيضاوتبين

عة شيعانتصاراوشرعنتهالمت سكاتا،جهةمناإلماميللت وترضيةوإ
.أخرىجهةمنالمتعةلزواجالرافضين-السنةأهلوهم-المسلمينلغالبية
وأســكتوهمبمرويــاتهمالســنةأهــلكتــبوغــزوالمــوقفهمأصــلواوبهــذا

.إباحتهبعدالمتعةلزواجالُمحرمةالمزعومةبرواياتهم
إباحة:أصالمختلقةحكايةهيالمتعةزواجحكايةأنأيضاواتضح

ما عةزواجأنبمعنى.وتحري مزعومالمت بالكتابأصالمحرماكانال
عندهميكنولمالصحابة،مارسهوالاإلسالمدينفيلهمكانوالوالسنة

العهدينفيوجودلهكانوال،ُحرموالأبيحهوفال.والتسريالنكاحإال
يةهووإنماأصال،والراشديالنبوي قةحكا نشرهاُملفقةمكذوبةُمختل
مصادرهمإلىتسربتثموبعدها،األمويةالدولةزمنالسنيينبينالشيعة

.العباسيةالدولةزمنالحديثية

*****
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الرابعالفصل

السنيةالحديثيةالكتبفيالواردةالمنتظرالمهديرواياتنقد

:المنتظرالمهديرواياتأسانيدنقد:أوال
:المنتظرالمهديرواياتمتوننقد:ثانيا
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السنيةالحديثيةالكتبفيالواردةالمنتظرالمهديرواياتنقد

المصــادرفــيالــواردةالمنتظــرالمهــديلروايــاتنقــديفــيســأذكر
جهــة؛مــنصــحيحةأنهــاقيــلالــتيواآلثــاراألحاديــثالســنيةالحديثيــة

اإلثراءبابمنمصادرنافيوردتكثيرةأخرىرواياتإليهاوسأضيف
.أخرىجهةمنواالستقراءالنقدوتوسيعوالتعمق

 : المنتظر المهدي روايات أسانيد نقد :أوال
المصادرفيوجدتهاطريقاتسعينالمنتظرالمهديرواياتمنجمعت
:يليفيماتباعاذكرهايأتيالسنية،

حدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا)):ماجةابنقال:األولالطريق
بو براهيمعن-العجلي-ياسينحدثنا،الحفريداودأ بنمحمدبنإ

)سلموعليههللاصلىهللارسولقالقالعليعنأبيهعنالحنفية
.(((ليلةفيهللايصلحهالبييتأهلمناالمهدي

بنويقالالعجليشيبانبنياسين:رجالهمنألنيصح،الإسناده
)):البخاريقال.نظرحديثهفيبه،بأسال:فيهقيل:الكوفيسنان

فيمذكور((.نظرفيهالحنفيةبنمحمدبنإبراهيمعنالعجليياسين
قديرأقلوعلىضعيف،فالرجل.الضعفاء قهت وتزيدهيثبت،لمتوثي

.جهتهمنيصحالفاإلسناد.عنعنتهضعفا
مجهولالرجلأنالظاهر،الحنفيةبنمحمدبنإبراهيم:ومنهم

التراجموالوالتعديلالجرحمصنفاتفيحالعلىلهأعثرفلمالحال
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والجرحاحااللهيذكرولمالكاشففيالذهبيذكرهوقد.والتواريخ
فــيلتســاهلهماعليــهيُعــّولالحبــانوابــنالعجـلـيوتوثيــق.تعــديال
فالرجل.يرسلكانوأنهخاصةوالده،عنعنعنتهضعفاهوتزيد.التوثيق

.طريقهمنيصحلميسمع،فاإلسنادلمعمنيُحدثكان
ثناأبيحدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:الثانيالطريق

أبيهعنالحنفيةبنمحمدبنإبراهيمعنالعجليياسينثنادكينبنفضل
.السابقالطريقمتننفس((.....:قالعنههللارضيعلىعن

تفصيلسبق:الكوفيدكينبنالفضل:رجالهمنألن،يصحالإسناده
:ومنهم.ويرسليدلسإماميشيعيبثقة،ليسضعيف،أنهوتبينحاله

فيهوالثاني،ضعيفاألول:الحنفيةبنمحمدبنوابراهيمالعجلي،ياسين
لة الطريقفيحاليهماتفصيلسبقوقد.عنعنقدوهنا،ويُرسلجها
.األول

ثنا،الطلحيبكرأبوحدثنا)):األصبهانينعيمأبوقال:الثالثالطريق
بنصالحبنحسنثنا،خلفبنعليبنمحمدثنا،العلويعليبنمحمد

عن،حفصةأبيبنسالمحدثني،فضيلبنمحمدعن،األسودأبي
متننفس....((:قال،عليعن،أبيهعن،الحنيفةابنمحمدبنإبراهيم
.األولالحديث

بنغزوانبنفضيلبنمحمد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
شيعي:فيهقيل،(هـ295ت)الكوفيالرحمنعبدأبوموالهمالضبيجرير

وجعله.التشيعفييغلو،بهبأسالثقة،به،يُحتجالصدوق،محترف،
يُمارسكان،إماميشيعيضعيف،فالرجل.ووثقوهرجالهممنالشيعة
أو،ومذهبهبحقيقتهجاهلفهويوثقهومنالحديثبأهلعالقتهفيالتقية
.ُمغفل

زائغ،ضعيف،:يونسأبوالكوفيالعجليحفصةأبيبنسالم:ومنهم
وعثمان،وعمربكرأبايتنقصثقة،به،يُحتجالالتشيع،فيُمفرطمتروك،

جاهلهووأمثالهالرجلهذايُصدقومن.الرواياتفيويهماألخباريُقلب
للموضوعيةفاقدونوأمثالهالرجلهذاألن.ُمغفلأووبمذهبه،بحقيقته
والتساهل.والترقيعوالتمنيالترجيأخبارهممعيصحوالالعلميوالحياد

.والعلموالعقلالشرعحقفيجريمةهؤالءأخبارمع
براهيم:ومنهم بنمحمدبنإ فةا يه:الحني لة،ف ناهكمايُرسلجها بي

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناسابقا،
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،حمدانبنعمروأبوحدثناه)):األصبهانينُعيمأبوقال:الرابعالطريق
ياسينثنا:قاالنعيموأبو،أبيثنا،نميرابنحدثني،سفيانبنالحسنثنا

رضي،عليعن،أبيهعن،الحنفيةبنمحمدبنإبراهيمعن،العجلي
.السابقيّنالطريقينمتننفس((.:...قالعنههللا

بنويقالالعجليشيبانبنياسين:رجالهمنألن،يصحالإسناده
)):البخاريقال.نظرحديثهفيبه،بأسال:فيهقيل:الكوفيسنان
فيمذكور((.نظرفيهالحنفيةبنمحمدبنإبراهيمعنالعجليياسين

ضعفاوتزيدهيثبت،لمتوثيقهتقديرأقلوعلىضعيف،فالرجل.الضعفاء
.جهتهمنيصحالفاإلسناد.عنعنته

كماجهالة،فيهأنالظاهر:الحنفيةبنمحمدبنإبراهيم:ومنهم
.األولالطريقفيبيناه

الحافظناصربنمحمدفأنبأنا)):الجوزيابنقال:الخامسالطريق
بنمحمدأنبأناأحمدبنالباقيعبدأنبأناالجبارعبدبنالمباركأنبأناقال

محمدحدثناإبراهيمبنالعباسحدثنااالزديالفتحأبوأنبأناعالنبنجعفر
عنعبيدةعنالحسنعنقيسبنعمرعنسديربنحنانحدثناثواببن

السودالراياتأقبلتإذا":وسلمعليههللاصلىهللارسولقالقالهللاعبد
.((".المهدىخليفةفيهافإنفائتوها،خراسانمن

الكوفــيحكيــمبــنســديربــنجنــان:رجالــهمـنألنيصــح،الإســناده
فيذلكعلىلهأعثرفلمالحال،مجهولانهالظاهر:الزاهرالسيرفي،

.والتواريخوالرجالالتراجمكتب
،ثقة:الصباحأبوالكوفيمسلمأبيبنالماصرقيسبنعمر:ومنهم

مناإلماميةالشيعةوجعله.شيءال،َوهمربماصدوق،المرجئة،منكان
منيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.البتريةالزيديةالشيعة

.جهته
وهووالتدليس،اإلرسالكثيركانلكنهثقة،البصري،الحسن:ومنهم

.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعن،قدهنا
العباسأبوأخبرني-)):النيسابوريالحاكمقال:السادسالطريق

ثناشميلبنالنضرثنامسعودبنسعيدثنابمروالمحبوبيأحمدبنمحمد
هللارضيالخدريسعيدأبيعنالناجيالصديقأبوثناعبيدبنسليمان

يههللاصلىهللارسولأن:عنه متيآخرفييخرج:قالسلموعل أ
وصحاحاالماليعطىونباتهااألرضتخرجوالغيثهللايسقيهالمهدي

.((.حججايعنيثمانياأوسبعايعيشاألمةتعظموالماشيةتكثر
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):النيسـابوريالحــاكم:رجالـهمنألنيصـح،الإسـناده (321–
األنصاريإسماعيلأباسألت:طاهرابن،وقالثقة:فيهقيل،(هـ405
كان:طاهرابنقالثم،خبيثرافضيالحديثفيثقة:فقالالحاكمعن

والخالفة،التقديمفي التسنن يظهروكانالباطن،فيللشيعةالتعصبشديد
وقال.((منهيعتذروالبذلكمتظاهًرا،وآلهمعاويةعنمنحرفًاوكان

الشيخينأمروأمافظاهر،عليخصومعنانحرافهأما:قلت))الذهبي
الرجلهذاأنجداوالراجح((.رافضيالشيعيفهوحالبكللهمافمعظم
يُظهر،وإنماالسنةأهلبينبهايتعيشالتقيةيُمارسكانإماميشيعي
ثقةيكونأنيُمكنالالرافضيبأنعلما.طاهرابنذكركماالتسننبعض

ألن،رافضيايكونفلنصادقاكانوإذا،العمليةالناحيةمنالحديثفي
الصريح،العقلمنيُوافقهوماالصحيحالوحيتكذيبعلىيقومالرفض

دينهأصولمنوهيبالتقية،يتعبدالرافضيأنوبما.الصحيحوالتاريخ
التقيةدائرةمنيخرجالفهو.تقيةفيكذبكذبوإنتقية،فيصدقصدقفإن
.بالسنيينوعالقتهتحديثهفي

رجالهممنالحاكمجعلوافقد،اإلماميةالشيعةبهقالهذاوموقفنا
وسدنةالشيعةأبطالمنبأنهبعضهمووصفه،بتراثهممضنفاته،وألحقوا
.الشريعة
قال غداديالخطيبو ):الب يعبنكان) يل-الحـاكم-الب لىيم شيعإ الت
صالحاشيخاوكانبنيسابوراألرمويمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوفحدثني
علىصحاحأنهازعمأحاديثهللاعبدأبوالحاكمجمع:قالعالمافاضال
الطائرحديثمنهاصحيحيهمافيإخراجهايلزمهماومسلمالبخاريشرط

يلتفتواولمذلكالحديثأصحابعليهفأنكرموالهفعلىموالهكنتومن،
شيعيفهوهذايفعلمن:الحظ((.فعلهفيصوبوهوالقولهإلىفيه

قال)):الجوزيابنذَكرذلكوفي.سنياشيعياوالمتشيعاوليسإمامي
بن آهلسقاطمنجاءإنماموضوعحديث-الطيرحديثعن-ناصرا

فال:طاهرابنقال.وغيرهانسعنوالمجاهيلالمشاهيرعنالكوفة
وإمايقولهماعلىيعتمدفالالصحيحيجهلأنهإماأمرينمنالحاكميخلو
((.كذابامعاندافيكونخالفهيقولثميعلمه

لهترجمقدوالتشيع،فيغلووفيهعدالتهجهةمنضعيففالحاكم
.السنةأهلمحدثيبعضفيهطعنوقدعليه،واثنوامصنفاتهمفيالشيعة

فيجدامتساهلأنهالمعروففمنضبطه،جهةمنجداضعيفأنهكما
به.التحقيق ياتباألخطاءمملوءالمستدركوكتا يهقالالباطلة،والروا ف
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علىليستكثيرةأحاديثالمستدركفيأنريبوال)):الذهبيالدينشمس
...فيهبإخراجهاالمستدركشانموضوعةأحاديثفيهبل،الصحةشرط
وقال((.تصرفهبسوءفضائلهمنغضفإنهالمستدركيصنفلموليته
ربعه،نحووذلكوجيد،وحسنصالحإسنادهاالكتابمنوقطعة)):أيضا
يشهدالمئةنحوأحاديثذلكغضونوفيوعجائب،مناكيرالكتابوباقي
لب هاالق .ببطالن ) ماذا( عنيف كثرهيبل.!!هذا؟؟ي بكثير،ذلكمنأ

السابقبالحديثانفردأنهضعفهفيويزيد.بالمئاتتقدرالباطلةفأحاديثه
بهينفردفكيف.طريقهمنإالآخر،طريقمنعليهأعثرفلمعنه،المروي

.به؟؟لهأينومنمتأخر؟؟وهو
حالعلىلهأعثرلمالمروزي،محبوببنأحمدبنمحمد:ومنهم

ومحدثإمامبأنهعليهأثنىفقد.عليهالذهبيثناءرغمتعديالوالجرحا
.والتعديلالجرحفيمرتبتهيحددأندون

بو:ومنهم لرحمنعبدبنمسعودبنسعيدعثمانأ نهالظاهر:ا أ
لهترجموقدذكرته،التيالكتبفيذلكعلىلهأعثرفلمالحال،مجهول
.تعديالوالجرحاحااللهيذكرولمتاريخهفيالذهبي

ثناأبيحدثنيهللاعبدحدثنا:))حنبلبنأحمدمسندفي:السابعالطريق
الصديقأبوثناقالالعميزيداسمعتقالالجهنييعنيموسىثنانميربن

:سلموعليههللاصلىالنبيقال:قالالخدريسعيدأباسمعتقالالناجي
أوسنينسبععاشعمرهقصرأوعمرهطالفانالمهديأمتيمنيكون
نباتهااألرضوتخرجوعدالقسطااألرضيمألسنينتسعأوسنينثمان

.((قطرهاالسماءوتمطر
سبق:الكوفيالجهنيهللاعبدبنموسى:رجالهمنألنيصح،الإسناده
زيدومنهم.هنانعيدهفالضعيف،انهوتبيناألولالفصلفيحالهتفصيل

حواريبن تجالضعيف،:البصريالعميال ثهيُح يس،بحدي بشيء،ل
.يُرسل

بوقال:الثامنالطريق  حدثنابزيعبنتمامبنسهلحدثنا)):داودأ
قال:قالالخدرىسعيدأبىعننضرةأبىعنقتادةعنالقطانعمران
األنفأقنىالجبهةأجلىمنىالمهدى»-وسلمعليههللاصلى-هللارسول

.((.«سنينسبعيملكوظلماجوراملئتكماوعدالقسطااألرضيمأل
لهمنألنيصح،الإسناده :البصريبزيعبنتمامبنسهل:رجا

فيهقيل:(هـ170-160:مابينت)القطانعمران:ومنهم.يُخطئصدوق،
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فيويزيدضبطاضعيففالرجل.بالقويليسضعيف،صدوق،ثقة،:
.قتادةعنعنعنقدهناأنهضعفه

توفي،61أو60سنةولد)السدوسيقتادةبندعامةبنقتادة:ومنهم
للحديثجمعهفيليلحاطبكان:بأنهُوصف:(هـ117أو116سنة

واإلرسال،التدليسكثيركان.ثقة،منهميسمعلمأقوامعنروى،،يدلس
يثبتولموالتابعين،الصحابةمنمنهميسمعلمكثيرينأقوامعنوحدث
منواضح.هـ93سنةالمتوفىمالكبنأنسمنإالالصحابةمنسماعه

منواضحضعفوفيه،عنعنقدوهنا،ويدلسيرسلكانقتادةأنذلك
.طريقهمنيصحالفاإلسنادضبطه،جهة

(هـ109أو108ت)العبديقطعةبنمالكبنمنذرنضرةأبو:ومنهم
ذكرلهذاضعف،فيه،،يُرسلثقة، بالسماعيصرحلموهنا.الضعفاءفيُ

.بالسماعتصريحهوعدملضعفهجهتهمنيصحالفاإلسناد.سعيدأبيمن

محمدالعباسأبوحدثنا)):النيسابوريالحاكمقال:التاسعالطريق
ثناالكالبيعاصمبنعمروثناالصنعانيإسحاقبنمحمدثنايعقوببن

:قالعنههللارضيسعيدأبيعننضرةأبيعنقتادةثناالقطانعمران
األنفأشمالبيتأهلمناالمهدي:سلموعليههللاصلىهللارسولقال
بسطوهكذاظلماوجوراملئتكماعدالوقسطااألرضيمألأجلىأقنى

.((عقدواإلبهاموالمسبحةيمينهمنإصبعينويساره
ضبطاضعيف:النسيابورالحاكم:رجالهمنألنيصح،الإسناده

لة، ناهكماوعدا بو:ومنهم.سابقابي ضعيف:األصميعقوببنالعباسأ
.قريباحالهوسنفصلوعدالة،ضبطا

عثمــانأبــوالبصــريالكالبــيهللاعبيــدبــنعاصــمبــنعمــرو:ومنهــم
وقتادة،القطان،عمران:ومنهم.شيءحفظهفيصدوق،(:هـ113:ت)

بو هممناإلسناديصحالهؤالءنضرة،وأ ناهكماجهت الطريقفيبي
.السابق

بنقال:العاشرالطريق بيا بو))):شيبةأ بنمعاويةأ عننميروا
بيعنالعميزيدعنالجهنيموسى ناجيالصديقأ بيعنال سعيدأ

طالإنالمهديأمتيفييكون):(ص)هللارسولقال:قالالخدري
مانيأوسنينسبعيملكعمرهقصرأوعمره ،سنينتسعأوسنينث

وتخرجمطرهاالسماءوتمطر،جوراملئتكماوعدالقسطافيمالها
.((بركتهااالرض
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سبق:الكوفيالجهنيهللاعبدبنموسى:رجالهمنألنيصح،الإسناده
الحواريبنزيدومنهم.ضعيفانهوتبيناألولالفصلفيحالهتفصيل
ويُضاف.يُرسلبشيء،ليس،بحديثهيُحتجالضعيف،:البصريالعمي

يثبتلمفاإلسنادعدمه،منالسماعتحتملفهيالصديقأبيعنعنةذلكإلى
.جهتهمناتصاله

ثناالحافظسعدبنهللاعبدحدثنا)):الحاكمقال:عشرالحاديالطريق
أحمدبنمحمدبنجعفروإسحاقبنإبراهيموطالبأبيبنإبراهيم
أبيبنعمارةثنامروانبنمحمدثناعليبننصرحدثنا:قالواالحافظ
ناجيالصديقأبيعنالعميزيدعنحفصة الخدريسعيدأبيعنال
متننفس.((...:قالسلموعليههللاصلىالنبيعن:عنههللارضي
.السابقالحديث

بنعليبننصربنعليبننصر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
المتوكلالخليفةاتهمهقدثقة،و:(هـ250ت)الجهضمياألزديصهبان

منالشيعةوجعله.بضربهفأمرتشيع،فيهرواهحديثبسبببالرفض
تهرجالهم قه،يثبتلمفالرجل.اإلماميةكتبهمفيوروايا يبقىفهوتوثي

.السنةبأهلعالقتهفيالتقيةوممارسةبالرفضمتهما
ولينه،حنبلبنأحمدتركه:العقيليقدامةبنمروانبنمحمد:منهم

:البصريالعميالحواريبنزيدومنهم.أوهاملهصدوق،بذاك،ليس
أبيعنعنةذلكإلىويُضاف.يُرسلبشيء،ليس،بحديثهيُحتجالضعيف،
.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسنادعدمه،منالسماعتحتملفهيالصديق

أبيبناحمدبنمحمدحدثنا)):الطبرانيقال:عشرالثانيالطريق
بنهشامعنمروانبنمحمدحدثناقالالجرميبريدأبوحدثناقالخيثمة
عليههللاصلىهللارسولأنهريرةأبيعنسيرينبنمحمدعنحسان
...((.المهديامتىفييكونقالوسلم

:العقيليقدامةبنمروانبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ضعفاوتزيده.أوهاملهصدوق،بذاك،ليسولينه،حنبلبنأحمدتركه

.حسانبنهشانعنعنعنته
وثقه:(هـ148ت)البصريالقردوسياألزديحسانبنهشام:ومنهم

بالتحديثوُمتهم،يُرسلُمدلس،،بعضهموضعفهالحديثأهلمنكثير
لم.والحسنعطاءعنالروايةفيالتدليسعلىيُصركانيسمع،لمعمن
عندليسحسنحديثألفعنده:قيل-.إمامياشيعيا-خشبياكانيحفظ،يكن

،رباحأبيبنعطاءعنحسانبنهشامحديثيتقيشعبةكان.غيره
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األحاديثفيبالتصرفُمتهم.البصريبنوالحسن،سيرينبنومحمد
لتي هاا يثيرفعكان.يروي هالمسيرينبنمحمدعنأحاد لىيرفع إ
.فتوقفذلكالرواةأحدعليهفأنكر،-السالموالصالةعليه-النبي

إمامياشيعياكانالرجلألن،منهيُقبلالهذا،!!توقفالسهولةبهذه
جهة،منبهتحيطالتيوالظروفمصالحهحسبويتلونالتقيةيُمارس

علىدامغدليلاألحاديثمنكبيربعددوانفراده،التدليسعلىوإصراره
بألفانفردبأنهالقولوأما.أخرىجهةمنوتلونهوتالعبهللتقية،ممارسته

وعدالته،ضبطا:جداضعيفنفسههوألنهيصح،الفهذاحسن،حديث
بهالهأينومن!!.؟؟بهاانفردالتيالحسنةاألحاديثتلكتكونفكيف

!!.المحدثين؟؟منغيرهدونحديثبألفينفردأنيُعقلوهل!!.؟؟
كثيركانثبت،ثقة(:سنة77عنهـ110ت)سيرينبنمحمد:ومنهم

عنفأرسلمنهم،يسمعلموآخرينيدركهم،لمأقوامعنحدثاإلرسال،
نهوبما.وغيرهموعائشةعمر،وابنعباس،ابن عنعنقدوهناكذلكأ

.جهتهمنيصحلمفاإلسناد
):ماجــةابـنقـال:عشــرالثالـثالطـريق علــيبـننصـرحــدثنا)

حفصةأبيبنعمارةحدثنا،العقيليمروانبنمحمدحدثنا،الجهضمي
النبيأنالخدريسعيدأبيعنالناجيصديقأبيعنالعميزيدعن

.((...المهديأمتيفييكون:)قالسلموعليههللاصلى
بنمحمدو،الجهضميعليبننصر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
اإلسناديصحالهؤالء.الناجيالصديقوأبوالعمي،وزيدالعقيلي،مروان

.أحوالهمتفصيلقريباتقدموقدجهتهممن
حدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:عشرالرابعالطريق

أبوثناقالالعميزيداسمعتقالالجهنييعنيموسىثنانميربنثناأبي
عليههللاصلىالنبيقالقالالخدريسعيدأباسمعتقالالناجيالصديق

.((المهديأمتيمنيكون:سلمو
:الكوفيالجهنيهللاعبدبنموسى:رجالهمنألنيصح،الإسناده

لهتفصيلسبق يناألولالفصلفيحا نهوتب بنزيدومنهم.ضعيفا
.يُرسلبشيء،ليس،بحديثهيُحتجالضعيف،:البصريالعميالحواري

خالدبنبكرأبوثنا)):األصبهانينعيمأبوقال:عشرالخامسالطريق
بنإبراهيمثنا،الكريمعبدبنإسماعيلثنا،أسامةأبىبنالحارثثنا،

؟هللارسولقال:قال،؟جابرعن،منبهبنوهبعن،أبيهعن،عقيل
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أال:فيقولبناصلتعال:المهديأميرهمفيقول،مريمبنعيسىينزل:))
.((األمةلهذهتكرمه،أمراءبعضعلىبعضكمإنو

سناده لهمنألنيصح،الإ حارث:رجا بيبنمحمدبنال سامةأ أ
مي :هـ282-186ت)التمي قة( ينصدوق،،،ث يسل ضعفه،بعمدة،ل
.حزموابناألزدي

هذهصدوق،:الصنعانيمعقلبنالكريمعبدبنإسماعيل:ومنهم
.بالضبطالبالتعديلتشعرالمرتبة

صدوق،(:الثامنةالطبقة)الصنعانيمعقلبنعقيلبنإبراهيمومنهم
تشعرالمرتبةوتلكجهته،مناتصالهيثبتلمفاإلسناد‘عنعنقدوهنا

.بالضبطالبالتعديل
لمفاإلسناد‘عنعنقدوهناصدوق،:منبهبنمعقلبنعقيل:ومنهم

.بالضبطالبالتعديلتشعرالمرتبةوتلكجهته،مناتصالهيثبت
110-34)األبناويهللاعبدأبواليمانيكاملبنمنبهبنوهب:ومنهم

قة،(:هـ116،،أ114أو113أو منسماعهيثبتولم،يُرسلضعيف،ث
.جهتهمنيصحالفاإلسناد.جابر

بنقال:عشرالسادسالطريق جةا يحيىبنمحمدحدثنا)):ما
الحذاءخالدعنالثوريسفيانعنالرزاقعبدحدثناقااليوسفبنوأحمد

صلىهللارسولقال:قالثوبانعنالرحبيأسماءأبيعنقالبةأبيعن
إلىيصيرالثم.خليفةابنكلهمثالثةكنزكمعنديقتيل:)سلموعليههللا

يقتلهلمقتالفيقتلونكم.المشرققبلمنالسودالراياتتطلعثم.منهمواحد
علىحبواولوفبايعوهرأيتموهفإذا)فقال.أحفظهالشيئاذكرثم(قوم

.((المهديهللاخليفةفإنه.الثلج
تفصيلسبق:همامبنالرزاقعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

يصحالفاإلسناد.ويُرسليدلسووضبطا،عدالةضعيفأنهوتبينحاله
.طريقهمن

،ثقة:(هـ161-97)الثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:ومنهم
فيه،الريحشبه،وُمرسالتهالضعفاءعندلسوربماُمدلس،،حجة،ثبت

يُدلس،كانأنهوبما..ذلكعنرجعأنهقيلوبعلي،يثلث،يسيرتشيع
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،عنعنهناوقدالريح،شبهومرسالته
قيل،(هـ141ت)البصريالحذاءالمنازلأبومهرانبنخالد:آخرهم

يسمعلمأقوامعنحدث-اإلرسالكثيرثقة،به،يُحتجوالحديثهيُكتب:فيه
ويزيده،ضعيفالرجل.الشامإلىقدمعندماحفظهتغيرضعيف،،-منهم
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الذيالراوياسقطقديكونانهيعنيمماعنعن،قدوهناإرساله،ضعفا
.منقطعجهتهمنفاإلسناد.الخبراختلقأوعكرمة،وبينبينه

هللاعبدأبوأخبرنا)):النيسابوريالحاكمقال:عشرالسابعالطريق
عنسفيانثناحفصبنالحسينثناأرومةبنإبراهيمبنمحمدثناالصفار

:قالعنههللارضيثوبانعنأسماءأبيعنقالبةأبيعنالحذاءخالد
.((كنزكمعنديقتتل:سلموعليههللاصلىهللارسولقال

الظاهر:أرومةبنإبراهيمبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
نه لمالحـال،مجهولأ عثرف لكعلىلهأ تبفيذ لتراجمالرجـالك وا

.والتواريخ
هم :(هـ212ت)األصبهانيالفضلبنحفصبنالحسين:ومن

فهوبالضبط،البالعدالةتُشعرفهي،حجةتجعلهالهذاومرتبته.صدوق
.ضبطهجهةمنضعيف
طريقيهما،ألنهمناإلسناديصحال:الحذاءوخالدالثوري،سفيان:ومنهم
.السابقالطريقفيعنهماقلناهماعليهماينطبق

(:هـ107ت)الجرميالبصريعمروبنزيدبنهللاعبدقالبةأبو:ومنهم
بنكعمر،منهميسمعولمالصحابةبعضعنحدثاإلرسالكثير،ثقة

الفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.عنهماهللارضي-وعليالخطاب
.طريقهمنيصح

حدثناإبراهيمبنأحمدحدثنا)):داودأبوقال:عشرالثامنالطريق
بيانبنزيادعنعمربنالحسنالمليحأبوحدثناالرقىجعفربنهللاعبد
هللارسولسمعتقالتسلمةأمعنالمسيببنسعيدعننفيلبنعلىعن

.((.«فاطمةولدمنعترتىمنالمهدى»يقول-وسلمعليههللاصلى-
الموصلي،خالدبنإبراهيمبناحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

ـ236:ت)علــيأبــو :ه الطبقــة)الــرقيبيــانبــنزيــادومنهــم.صــدوق(
بنعلي:ومنهم.نظرإسنادهفيالمهديعنحديثهبه،بأسال(:السادسة

فيحديثهعلىيُتابعالبه،بأسال:(هـ125:ت)النهديزراعبننفيل
.المهدي

المخزوميالقرشيوهبأبيبنحزنبنالمسيببنسعيد:ومنهم
بعضعنروى.المراسيلأصحمرسالتهثقة،،ثبتفقيه:(هـ25-95)

وأبيوعمر،بكر،كأبي،بهميلحقلموبعضهممنهم،يسمعولمالصحابة
لدرداء هووالمرسل.جهتهمناإلسناديصحفالعنعنقدهناوهو.ا
كونولنالمرسل خرطريقمنويتصليصحلمإذاصحيحاي ألن.آ
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الخبر،اختلقأومنهسمعالذيالراوياسقطإماوراويهمنقطعالمرسل
الكالمهوبهايُحتجالمسيبابنمراسيلبأنوالقول.؟أرسلهلماذاوإال

يُحتكمأدلةوالتمنياتالرغباتكانتومتىدليال،وليسرغبةوهويصح،
الظنياتلبابفتحأخرىجهةمنوهو.العلم؟؟أمورفيبهاويُحتجإليها
المرسليكونولن.وصحيحهايقينهاوتُضعفالسنةلتغزومصراعيهعلى

بتلمإذاصحيحا سنادهويصحاتصالهيث بنرواهسواءإ أوالمسيب،ا
شهاب لزهري،ال سيلقوةألن.غيرهمأوالبصريالحسنأوا بنمرا ا
الزهريمراسيلضعفأنكماصحيحة،والمتصلة،تجعلهالنالمسيب

ــــن ــــةتجعلهــــال الصــــحةتحتمــــلتبقــــىوإنمــــابالضــــرورة،باطل
النظربغضوالضعفالصحةتحتملمنقطعةكلهافالمراسيل.والضعف

.وضعفهاقوتهامدىعن
حدثناشيبةأبىبنعثمانحدثنا)):داودأبوقال:عشرالتاسعالطريق

عليعنالطفيلأبىعنبزةأبىبنالقاسمعنفطرحدثنادكينبنالفضل
يبقلملو»قال-وسلمعليههللاصلى-النبىعن-عنهتعالىهللارضى-

جوراملئتكماعداليمألهابيتىأهلمنرجالهللالبعثيومإالالدهرمن
».)).

حالهتفصيلسبقدُكين،بنالفضل:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ين نهوتب لةضعيفأ ماميشيعيوضبطا،عدا مارسكانإ يةيُ فيالتق
.الحديثبأهلعالقته

هم شـيعيثقـة،ضـعيف،:الكوفـيالمخــزوميخليفـةبـنفطـر:ومن
.بثقةليسزائغ،بهيُحتجالالمذهب،سيئخشبي،
علىعليايُفضلكانو،تشيعفيه،واثلةبنعامرالطفيلأبو:ومنهم

الشيعةغالةمنكانأنهُرويو،-عنهمهللارضي-عثمانوالشيخين
.يُرسلوكانالحنفية،بنمحمدبرجعةويُؤمنالكيسانية

حدثنيهللاعبدحدثنا:))حنبلبنأحمدمسندفي:العشرونالطريق
أبيعنبزةأبيبنالقاسمعنفطرحدثناقاالنعيموأبوحجاجثناأبي

هللاصلىهللارسولقاليقولعنههللارضيعلياسمعتحجاجقالالطفيل
لدنيامنيبقلملو:سلموعليه منارجالجلوعزهللالبعثيوماالا

مرةوسمعتهقالمنارجالنعيمأبوقال.".((جوراملئتكماعداليملؤها
صلىالنبيعنعنههللارضيعليعنالطفيلأبيعنحبيبعنيذكره

.((سلموعليههللا
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بنوفطردكين،بنالفضلنعيمأبو:رجالهمنألن،يصحالإسناده
حالهمبيانسبقوعدالة،ضبطاضعفاء،عامر،هؤالءالطفيلوأبوخليفة،

.وغيرهالسابقالطريقفي

أبيحدثنيهللاعبدحدثنا))أحمدمسندفي:والعشرونالواحدالطريق
يذكرهمرةوسمعتهقالمنارجالنعيمأبوقال...:قاالنعيموأبوحجاجثنا

عليههللاصلىالنبيعنعنههللارضيعليعنالطفيلأبيعنحبيبعن
.السابقالطريقمتننفس((.سلمو

لهمنألنيصحالإسناده بو:رجا ينبنالفضلنعيمأ ضعيف:دُك
شيعي،،ضعيفخليفة،بنفطر:ومنهم.سابقابيناهكماوضبطاعدالة

.تقدمفيماحالهبينا
ت)الكوفيموالهماألسديديناربنقيسثابتأبيبنحبيب:ومنهم

لهوالتدليس،اإلرسالكثيركان،ثبتثقة،:فيهقيل((هـ122أو،119
ت)الثقفيالمختارزمن،كانُمنكرين،حديثينروىعليها،يُتابعالأحاديث

و.التابعينوالصحابةمنمنهميسمعلمأقوامعنحدثوقد.صبيا(هـ67
بكرأباأنذلكمنوترصد،إصرارسابقعنالتدليسعنمصراكانقد
أنلو:ثابتأبيبنحبيبليقال)):قالأنهاألعمشعنروىعياشبن

زمنصبياكانبأنهصحفإذا.((عنكأرويهأنباليتماعنكحدثنيرجال
سماعهأنيعنيفهذا،هـ68سنةتوفيعباسابنأنوبما،الثقفيالمختار

بنحبيببأنقيلأنهذكرالذهبيوأنخاصةثابت،غيرعباسابنمن
صغير،وهومنهسمعأنهأو.سلمةوأمعباسابنمنيسمعلمثابتأبي

بارالسماعوهذا يةفيلهاعت يثبتلمفاإلسناد.كهذهمتنهاباطلروا
مظاهرمنوهذا.بهيُحتجوالعليه،يُعتمدالحالههذاوإنسان.اتصاله

الألنهإماميته،مظاهرمنهوالذي،التحريفعلىوإصرارهنيتهسوء
.نفسهفيلغايةفعلهإذاإال،ذلكيُمارسيجعلهمقبولمبررأييُوجد

بنعدهوقد بةا الشيعةوجعلهالشيعة،رجالمنوالشهرستانيقتي
وهذا.بهمالخاصةالمذهبيةكتبهمفيمروياتهذكرواو،منهماإلمامية

ثالثةتوجدفإنهوعليه.إماميتهمعتتفقوهيالرواية،إلسقاطكاٍفوحده
التدليسعلىإصرارهأولها:نيتهسوءعلىوتدلالرجلتدينقويةشواهد

لكن.وعلماوعقالشرعامرفوضعملوهذامنهما،وإكثارهواإلرسال
لحديثينروايتهوالثاني.نفسهفيغاياتلتحقيقوسيلتهفيهوجدالرجل

قطروإنالمستحاضة،تصلي)):هماالحديث،أهلعليهأنكرهماُمنكرين،
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لدم (الحصيرعلىا لة)):وحديث،( (للصائمالقب .ُمتعمدفعلهذاو.(
جعلتهو،الشيعةبرجالالسنيةالمصادربعضألحقتهالرجلإنوالثالث

أنعلىقويشاهدوهذا.اإلماميةرجالمناإلماميةالشيعيةالمصادر
مصراكانالرجلأنيُثبتهوهذايقويوالذي،التقيةيُمارسكانالرجل

مزدوججعلهالذيهواألمروهذامنهما،وُمكثراواإلرسالالتدليسعلى
.بالصوابأعلمتعالىهللاو.الشخصية

بنالرحمنعبدنا)):الجوزيابنقال:والعشرونالثانيالطريق
ناقالمحمد ناقالثابتبنعليبناحمدبكرابوا عمرابوالقاضيا
بناحمدبنعليالحسنابواناقالالهاشميعبدالواحدبنجعفربنالقاسم
ناقالالرزازداؤدبنمحمد ناقالالنجادسليمانبناحمدا بوا قالبةا

عنالضحاكعناألعمشعنعوانةابواناقالربيعةابواناقالالرقاشي
بن باسا يههللاصلىهللارسولقالقالالع ناوسلمعل سفاحم ناال وم

.((المهديومناالمنصور
أبوهللاعبدبنمحمدبنالملكعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

حفظه،تغيريُخطئ،،صدوقثقة،(:هـ276:ت)الضريرالرقاشيقالبة
.واألوهاماألخطاءكثير

ثقة:فيهقيل،(هـ176)اليشكريهللاعبدبنوضاحعوانةأبو:ومنهم
كتابهألن،لينقتادةعنحديثهفيحفظه،منحدثإذاالغلطكثير،ثبت،

عوانةأبيكتابفينظرت:مهديبنالرحمنعبدقال.منهضاعقدكان
فيقرأالناسكتبمنيقرأكانبآخرةأنهإال":أحمدوقال.هللاأستغفروأنا

أمياوشيئا،يُساويالحفظهكان."ثبتفهوكتابهمنكانإذافأماالخطأ،
.ذكرهاالشيخانتجنبأوهاملهله،يكتببمنيستعينويكتب،واليقرأال
أصحابمعايبفيهكتاباوضععوانةأبوكان)):حنبلبنأحمدقالو

أبــيبــنســالمفجــاءباليــاوفيــه-وســلمعليــههللاصــلى-هللارســول
سالمفأخذهفأعطاهالكتابذاكأعطنيعوانةأبايا:فقال(هـ164ت)مطيع

.((صالحارجالوكانأيوبأصحابمنسالموكان:أبيقال.فاحرقه
الوقراءة،والحفظفال.ضبطهفيوضعيفعدالتهفيُمتهمرجلفهذا

هووالحفظحفظه،جهةمنضعيفوالرجل.كتابهمنهضاعثمكتابة،
هلالروايةهذهندريوالحياته،آخرفياختلط،وقدالروايةفياألساس

بما.؟؟الأمحياتهآخررواياتمنهيوهلكتابه،منأمحفظهمنهي
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعن،قدوهناحالهذلكأن
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ضعيفأنهوتبينحالهتفصيلسبق:األعمشمهرانبنسليمان:ومنهم
عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.إماميشيعيويُدلس،ويُرسلوعدالة،ضبطا
.جهتهمنيصحالفاإلسنادأيضا

بنأسباطبنعبيدحدثنا)):الترمذيقال:والعشرونالثالثالطريق
بنعاصمعنالثوريسفيانحدثناأبيحدثنيقالالكوفيالقرشيمحمد
السلموعليههللاصلىهللارسولقال:قالهللاعبدعنزرعنبهدلة
((.اسمياسمهيواطئبيتيأهلمنرجلالعربيملكحتىالدنياتذهب

ثقة،:الكوفيالقرشيمحمدبنأسباط:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.رجالهممناإلماميةالشيعةعده.ضعففيه،صدوق

،ثبت،ثقة:(هـ161-97)الثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:ومنهم
تشيعفيه،الريحشبه،وُمرسالتهالضعفاءعندلسوربماُمدلس،،حجة
ومرسالتهيُدلس،كانأنهوبما.ذلكعنرجعأنهقيلوبعلي،يثلث،يسير
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،عنعنهناوقدالريح،شبه

هم بيبنعاصم:ومن جودأ لةبنعاصمالن موالهماألسديبهد
بوالكوفي كرأ قة،:(هـ128ت)المقرئب ثيرث ثه،فيالخطأك حدي

الصحيحينفيحديثهالقراءات،فيحجةبه،بأسال،أوهاملهصدوق،
،قــالمنــهيســمعلــمعمـنروىفقــد،يُرســلكـانلكنــه.بغـيرهمقــرون

حوشببنشهرعنروى))و((شيئاأنسمنيسمعلم)):الدارقطني
:أيضاوقال((.وائلأبابينهماأنوالصحيح...البكريحسانبنوالحارث

عنعنقدهناوهو((.شيءالعوفي،يعني،عطيةعنلعاصميصحال))
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،حبيشبنزرعن

لرابعالطريق هللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدقال:والعشرونا
زرعنالنجودأبيبنعاصمعنالطنافسيعبيدبنعمرحدثناأبيحدثني

تنقضيال:سلموعليههللاصلىهللارسولقالقالهللاعبدعنحبيشبن
اسمهيواطئبيتيأهلمنرجلالعربيملكحتىالدهريذهبوالاأليام
.((اسمي

الطنافسيأميةأبيبنعبيدبنعمر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
وبمابالضبط،البالعدالةتُشعرالمرتبةوهذهصدوق،:(هـ185ت)الكوفي

.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنه
وتبينالسابق،الطريقفيحالهفصلنا،النجودأبيبنعاصم:ومنهم

منيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.يرسلضعيف،أنه
.طريقه
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لمفاإلسنادعنعنقدهناأنهوبما.يُرسل،ثقة:حبيشبنزر:ومنهم
.جهتهمناتصالهيثبت

حدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:والعشرونالخامسالطريق
عنهللاعبدعنزرعنعاصمحدثنيسفيانعنسعيدبنيحيىثناأبي

حتىالدنياتنقضيالقالأوالدنياتذهبال:قالسلموعليههللاصلىالنبي
((.اسمياسمهويواطئبيتيأهلمنرجلالعربيملك

صح،الإسـناده ثقـة،القطـانسـعيدبـنيحـيى:رجالـهمنألني
رواياتهفيوكان،واإلرسالالتدليس،منحالهعلىأقفلملكنمعروف،

التفريقفيهكانزمنفيعاشوقد.عدمهمنبالسماعالتصريحبينيُفرق
مناالتصاليحتملاإلسنادتجعلهنافعنعنته.ومطلوبامعروفابينهما

بتلمفاتصالهعدمه، بنألحقهوقد،خاصةجهتهمنيث بةا برجالقتي
.ووثقوهعامي،بأنهقالوالكنهم،رجالهمبينمنذكروهوالشيعة.الشيعة

معوثقوهوالشيعةبالشيعة،قتيبةابنألحقهجدا،غريبالرجلهذافأمر
يكفرونهمبلالسنة،أهليُوثقونالوهم.السنيينمنأيعامي،بأنهقولهم
متسننا،شيعياأم،متشيعاسنياالقطانيحيىكانفهل.سابقابيناكماأيضا

إمامياشيعياكانأم،سنياأصبحثمشيعياحياتهمنمرحلةفيكانأنهأم
ينمتسلالمتسترا شيعةيردلمالمحدثينب له؟؟كشفال أعلمهللا.!!حا

!!!!بحاله
،والثانييرسلضعيفاألول:حبيشبنوزربهدلة،بنعاصم:ومنهم

منيصحالفاإلسنادعنعنا،قدوهنا.حاليهمافصلناأنسبقكمايرسل
.طريقهما

بنأسباطبنعبيدوحدثنا)):البزارقال:والعشرونالسادسالطريق
هللاعبدعن،زرعن،عاصمعن،سفيانعن،أبيحدثني:قال،محمد

العربيملكحتىالدنياتذهبال:قال،وسلمعليههللاصلىالنبيعن،
.((.اسمياسمهيواطئبيتيأهلمنرجل

سناده لهمنألنيصح،الإ سباط:رجا ثوري،وسفيانمحمد،بنأ ال
وقدجهتهم،مناإلسناديصحالهؤالء.حبيشبنوزربهدلة،بنوعاصم

.هنانعيدهفالوالعشرين،الثالثالطريقفيكماأحوالهمتفصيلسبق

معاذحدثنا)):الطبرانيالطبرانيقال:والعشرونالسابعالطريق
ثنىبن ناالم نامسددث حيىث سحاقبنالحسينوحدثناحسعيدبني إ

ستري ناالت لرحمنعبدبنمحمدث طاكيسهمبنا نااألن بوث سحاقأ إ
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محمدبنأسباطبنعبيدثناالحضرميهللاعبدبنمحمدوحدثناحالفزاري
قالقالهللاعبدعنزرعنعاصمعنالثوريسفيانعنكلهمأبيثنا

منرجلالعربيملكحتىالدنياينقضيالوسلمعليههللاصلىهللارسول
.((مسددلحديثواللفظاسمياسمهيواطىءبيتيأهل

الثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:رجالهمنألن،يصحالإسناده
،ومرسالتهويُرسليُدلسأنهوتبينحالهتفصيلسبق:(هـ97-161)

شبهومرسالتهيُدلس،كانأنهوبما.الريحشبهبأنهاوصفتجداضعيفة
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهناالريح،

الكوفيموالهماألسديبهدلةبنعاصمالنجودأبيبنعاصم:ومنهم
لهصدوق،حديثه،فيالخطأكثيرثقة،:(هـ128ت)المقرئبكرأبو

قراءات،فيحجةبه،بأسال،أوهام ثهال مقرونالصحيحينفيحدي
)):الدارقطني،قالمنهيسمعلمعمنروىفقد،يُرسلكانلكنه.بغيره

بنوالحارثحوشببنشهرعنروى))و((شيئاأنسمنيسمعلم
يصحال)):أيضاوقال((.وائلأبابينهماأنوالصحيح...البكريحسان
بنزرعنعنعنقدهناوهو((.شيءالعوفي،يعني،عطيةعنلعاصم
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،حبيش

لمفاإلسنادعنعنقدهناأنهوبما.يُرسل،ثقة:حبيشبنزر:ومنهم
.جهتهمناتصالهيثبت

طريق ثامنال طبرانيقال:والعشرونال ):ال بنالحسينحـدثنا)
عنالطنافسيعبيدبنعمرثناالواسطيأبانبنمحمدثناالتستريإسحاق
ليقالقالعنهتعالىهللارضىمسعودبنعنحبيشبنزرعنعاصم
لدنيايذهبالوسلمعليههللاصلىهللارسول حتىاأليامينقضيالأوا

((.اسمياسمهيواطىءبيتيأهلمنرجلالعربيملك
الطنافسيأميةأبيبنعبيدبنعمر:رجالهمنألنيصح،الإسناده

وبمابالضبط،البالعدالةتُشعرالمرتبةوهذهصدوق،:(هـ185ت)الكوفي
.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنه

طريقهمامناإلسناديصحالحبيش،بنوزربهدلة،بنعاصم:ومنهم
.وغيرهالسابقالطريقفيعنهماقلناهبما

طريق سعال ):الترمذيقال:طرقه:والعشرونالتا عبدحدثنا)
عاصمعنعيينةبنسفيانحدثناالعطارالجبارعبدبنالعالءبنالجبار

أهلمنرجليليقالوسلمعليههللاصلىالنبيعنهللاعبدعنزرعن
((.اسمياسمهيواطىءبيتي
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لهمنألنيصح،الإسناده عمرانأبيبنعيينةبنسفيان:رجا
لهتفصيلسبق:(هـ198-107)الهاللي ينحا نهوتب تدليسكثيرأ ال

حديثفيالغلطكثيروأنه.معاوالضعفاءالثقاتعنيدلسوانهواإلرسال،
كوفيين نا.ال عنوقدكوفي،وهوعاصمعنروىقدوه .أيضاعنهعن
.جهتهمنيصحالفاإلسناد
ناهماهناعليهماينطبقحبيشبنوزربهدلة،بنعاصم:ومنهم قال

.طريقهمامنيصحالفاإلسناد.السابقةالطرقفيعنهما
ناأبيحدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:الثالثونالطريق ث

وعليههللاصلىالنبيعنهللاعبدعنزرعنعاصمثناعيينةبنسفيان
((.اسمياسمهيواطئبيتيأهلمنرجليليحتىالساعةتقومال:سلم

بهدلة،بنوعاصمعيينة،بنسفيان:رجالهمنألن،يصحالإسناده
ناهبماجهتهممناإلسناديصحال.حبيشبنوزر الطرقفيعنهمقل

.السابقة
براهيمبنعمرحدثنا)):الطبرانيقال:والثالثونالواحدالطريق إ

العطارخالدبنعليبنمحمدثناخيثمةأبيبنأحمدبنمحمدوالبغدادي
بنزرعنالنجودأبيبنعاصمعنشعبةثناالغفارعبدبنعمروثنا

يذهبال:سلموعليههللاصلىهللارسولقال:قالهللاعبدعنحبيش
ملئتكماوعدالقسطااألرضيمألبيتيأهلمنرجليليحتىالدنيا
((.اسمياسمهيواطئوجوراظلما

:الكوفــيالغفــارعبــدبــنعمــرو:رجالــهمــنألنيصــح،الإســناده
:ومنهم.الحديثُمنكرالبيت،آلفضلفيالحديثيضع،متروكرافضي،

.سابقابيناهكمايُُرسلضعيف،بهدلة،بنعاصم
الحباببنالفضلوحدثنا)):حبانابنقال:والثالثونالثانيالطريق

بنعاصمحدثناشهابأبوإبراهيمبنمحمدحدثنامسددحدثناعقبهفي
):سلموعليههللاصلىهللارسولقال:قالمسعودابنعنزرعنبهدلة

(.(اسمياسمهبيتيأهلمنرجلفيهالملكليلةإالالدنيامنيبقىلملو
الكنانيشهابأبوإبراهيمبنمحمد:رجالهمنألن،يصحالإسناده

بنعاصم:ومنهم.ضعيففالرجل.حديثهيُكتببمشهور،ليس:الكوفي
.طريقهمامناإلسنادصحةعدمبيانسبقحبيشبنوزر،بهدلة

لثالطريق ):الطبرانيقال:والثالثونالثا محمدبنأحمدحدثنا)
ناإبراهيمبنعامربنإبراهيمثنااألصبهانيالجمال يعقوبعنأبيث
ابيبنعاصمعنعياشبنبكرأبيعنالحسينبنسعدعنالقمي
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وعليههللاصلىالنبيعنمسعودبنهللاعبدعنحبيشبنزرعنالنجود
يواطئبيتيأهلمنرجلزمانهاآخرفياألمةهذهأمريلي:قالسلم

((.اسمياسمه
األسديسالمبنعياشبنبكرأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

ـ193-95)المقــرئالكوفــي ضــعفهوالحــديث،أهــلبعـضوثقــه:(ه
لمفتوثيقهوعليه.يرضاهالالقطانيحيىكان.الغلطكثيركانوبعضهم،

بنعاصمومنهم.عاصمعنعنعنتهضعفاوتزيده.ضعيففالرجليثبت،
.طريقهمامناإلسنادصحةعدمسبببيانسبقحبيشبنوزر،بهدلة

بنأحمدحدثنا)):األصبهانينُعيمأبوقال:والثالثونالرابعالطريق
،يعقوبعن،أبيثنا،عامربنإبراهيمثنا،حمدانبنعباسثنا،بندار

،عاصمعن،عياشبنبكرأبيعن،ثعلبةأختابنالحسنبنسعيدعن
هذهأمريلي»:قالوسلمعليههللاصلىالنبيعن،هللاعبدعن،زرعن

((.«اسمياسمهيواطئبيتيأهلمنرجلزمانهاآخرفياألمة
ناهمابسببيصحالإسناده بنبكرأبيعنالسابقالطريقفيقل

.حبيشبنبهدلة،وزربنوعاصمعياش،
بنالفضلحدثنا)):شيبةابيابنقال:والثالثونالخامسالطريق

عليههللاصلىهللارسولقالقالهللاعبدعنزرعنفطرحدثناقالدكين
اسمياسمهيواطئبيتيأهلمنرجالهللايبعثحتىالدنياتذهبالوسلم
((.أبياسمأبيهواسم

سبق:خليفةبنوفطردُكين،بنالفضل:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.وعدالةضبطاضعيفانإيماميا،شيعيانأنهماوتبينحاليهمابيان

أحمدحدثنا)):الطبرانيالطبرانيقال:والثالثونالسادسالطريق
قالموسىبنهللاعبيدحدثناقالالنرسيحمادبناألعلىعبدحدثناقال

هللاصلىهللارسولقالقالهللاعبدعنزرعنعاصمعنزائدةحدثنا
رجاليبعثحتىاليومذلكهللالطوليومإالالدنيامنيبقلملووسلمعليه
وعدالقسطااألرضيمألأبياسمأبيهواسماسمياسمهيواطىءأهليمن
((.هللاعبيدإالزائدةعنالحديثهذايرولموجوراظلماملئتكما

)العبسيباذامبنموسىبنهللاعبيد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ـ213ت يل،(ه يهق يط،صاحب:ف يثحـدثتخل أخـرجسوء،بأحاد

ئةأحاديث قة،ردي أحاديثروىُمتشيع،،الحديثحسن،صدوق،ث
الحديثُمضطربمتروك،.الناسمنكثيربذلكفضعفهالتشيعفيُمنكرة

يس، قويل حديثب فرط.ال حترقشيعي.التشيعفيُم شيعياكان،ُم
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)):سفيانبنيعقوبوقال.عنهالتحديثعنحنبلبنأحمدنهىُمتحرقا،
وقال.((الحديثمنكروهوعليهأنكرلم،رافضي:قائلقالوإن،شيعي

للعجائب،وأروىمذهباوأسوأأغلى)):موسىبنهللاعبيد:الجوزجاني
وجعله.الثوريسفيانعنحديثهفيقبيحااضطرابامضطرباكان((.

.رجالهممنالشيعة
اإلسنادصحةعدمبيانسبقحبيشبنوزربهدلة،بنعاصم:ومنهم

.طريقهمامن
أحمدبنالحسينأخبرنا)):حبانابنقال:والثالثونالسابعالطريق

مهديابنحدثنا:قالبحربنعليبنعمروحدثنا:قالباألبلةبسطامبن
هللاصلىهللارسولقال:قالهللاعبدعنزرعنعاصمعنسفيانعن

يواطئبيتيأهلمنرجلالناسيملكحتىالساعةتقومال):سلموعليه
((.وعدالقسطافيلمؤهاأبياسمأبيهواسماسمياسمه

يدلسأنهسابقابيناالثوري،سفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
بنعاصم:ومنهم.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنايرسل،،

لمفاإلسنادعنعنقدوهنا.ويُرسلضعيف،أنهواتضححالهفصلنابهدلة،
.عنعنقدوهنايُرسللكنهثقة،حبيشبنزروكذلك.طريقهمنيصح

حدثنابكيرابنحدثنا)):قال:البخاريقال:والثالثونالثامنالطريق
أباأناألنصاريقتادةأبيمولىنافععنشهابابنعنيونسعنالليث

مريمابننزلإذاأنتمكيفوسلمعليههللاصلىهللارسولقال:قالهريرة
.ضمنيايحتملهلكنبالمهدييُصّرحلمالحظ.((منكموإمامكمفيكم

،عنعنلكنهثقة،:سعدابنالليث:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.اتصالهيثبتلمجهتهمنفاإلسناد.يُرسلكانأنهحاتمأبيابنذكروقد

قيل،(هـ160:نحوت)األيليالنجادأبيبنيزيدبنيونس:ومنهم
حنبلبنأحمدعنهُسئل،بحجةليسصدوق،،ثقةالحفظ،سيء:فيه

سعيد،عنالزهرى:الكتابأوليكتبالحديث،يعرفيكنلم:))فقال
حديثهفيوالزهري،عنالخطأكثير((.عليهفيشتبهالزهري،وبعضه

كراتعنـه مةضعيففالرجـل.ضبطهجهةمنضعيف،ُمن فيعا و
منه،بالسماعيصرح،ولمالزهريعنروىقدوهناخاصة،الزهري
.يصحالجهتهمنفاإلسناد

لزهري،الشهاب:ومنهم لهتفصيلسبقا قةفهو،حا كثيرلكنهث
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،واإلرسالالتدليس
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أخبرنايحيىبنحرملةحدثنى)):مسلمقال:والثالثونالتاسعالطريق
قتادةأبىمولىنافعأخبرنىقالشهابابنعنيونسأخبرنىوهبابن

كيف»-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقالقالهريرةأباأناألنصارى
بالمهدييُصّرحلمالحظ.((«منكموإمامكمفيكممريمابننزلإذاأنتم
.ضمنيايحتملهلكن

بنهللاعبدبنيحيىبنحرملة:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ضعيف،:(هـ244-160)المصريالتجيبيحفصأبوعمرانبنحرملة
القطانيحيىأنمعينابنوعن.ثقةصدوق،به،يُحتجوالحديثهيُكتب
يحيىعنهذكر)):بقولهمعينابنعنهاعبّرحرملةعنقبيحةأموراذكر

توثيقهأنتقديراقلوعلى،ضعيففالرجل((.ذكرهاكرهتسمجةأشياء
.يثبتلم

فيهقيل،(هـ160:نحوت)األيليالنجادأبيبنيزيدبنيونس:ومنهم
:))فقالحنبلبنأحمدعنهُسئل،بحجةليسصدوق،،ثقةالحفظ،سيء:

لزهرى:الكتابأوليكتبالحديث،يعرفيكنلم وبعضهسعيد،عنا
لزهري، شتبها يهفي .عل ) ثير( لزهري،عنالخطأك ثهفيوا عنهحدي
الزهريوفيعامةضعيففالرجل.ضبطهجهةمنضعيف،ُمنكرات
الفاإلسنادمنه،بالسماعيصرح،ولمالزهريعنروىقدوهناخاصة،

.وعنعنتهلضعفهطريقهمنيصح
:قالالحباببنالفضلأخبرنا)):حبانابنقال:األربعونالطريق

بنعاصمعنشهابأبوإبراهيمبنمحمدحدثنامسرهدبنمسددحدثنا
وعليههللاصلىهللارسولقال:قالهريرةأبيعنصالحأبيعنبهدلة
صلىالنبيبيتأهلمنرجلفيهالملكليلةإالالدنيامنيبقلملو):سلم
(.(سلموعليههللا

الكنانيشهابأبوإبراهيمبنمحمد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
.ضعيففالرجل.حديثهيُكتببمشهور،ليس:الكوفي

هم لةبنعاصم:ومن لهفصلناأنسبق،بهد ينحا نهوتب ضعيفأ
صالحأبو:وآخرهم.يصحالجهتهمنفاإلسنادعنعنقدوهناويُرسل،

.عنعنقدوهنا.يُرسل،ضعيف:هانيأممولى
حدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:واألربعونالواحدالطريق

هريرةأباسمعتقالسمعانبنسعيدعنذئبأبيبنأنايزيدثناأبي
بينمالرجليبايع:قالسلموعليههللاصلىهللارسولأنقتادةأبايخبر

هلكةعنيسألفالاستحلوهفإذاأهلهاالالبيتيستحلولنوالمقامالركن
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عرب شةتأتيثمال نهالحب بافيخربو عدهيعمرالخرا بداب همأ لذينو ا
.((كنزهيستخرجون

بنالمغيرةبنالرحمنعبدبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
-80)الحارثأبوالمدنيالحارثبنالمغيرةبنذئبأبيبنالحارث

بنقال.يُرسلكانأنهيعنيمما،يسمعلمعمنحدثلكنه.ثقة(:هـ158
إنماعجالن،بنمحمدوالدعجالنمنيسمعلم)):ذئبأبيابنعنمعين
جابرحديثعنسئلوقدزرعةأبووقال.المشمعلمولىعجالنمنسمع

سمععمنرواهإنماعطاءمنذئبأبيابنيسمعلم"نكاحقبلطالقال"
.طريقهمنيصحلمفاإلسنادعنعنقدوهناحاله،هذاأنوبما.((عطاء

ووثقهاألزديضعفهجهالة،فيه:األنصاريسمعانبنسعيد:ومنهم
.طريقهمنيصحلمواإلسناديثبتلمفتوثيقه.النسائي

أبيحدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:واألربعونالثانيالطريق
الصديقأبيعنطهمانبنمطرعنشيبانمعاويةأبوثناالنضرأبوثنا

ال:سلموعليههللاصلىهللارسولقال:قالالخدريسعيدأبيعنالناجي
عدالاألرضيمألأقنىأجليبيتيأهلمنرجليملكحتىالساعةتقوم
((.سنينسبعيكونظلماقبلهملئتكما

سناده لهمنألن،يصحالإ لرحمنعبدبنشيبان:رجا التميميا
مناكيرعندهحديثه،يُكتبصالحصدوق،ثقة،:معاويةأبوالنحويموالهم

ضعيف،فالرجل.يُحتجالحديثهيُكتباألعمش،عنبهاتفردوأحاديث
األعمش،عنبرواياتهيتعلقفيماومشبوه.يثبتلمتوثيقهتقديرأقلوعلى
.طهمانبنمطرعنعنعنتهضعفاويزيدهبحجة،وليس

لوراق،طهمانبنمطر:ومنهم يه،بالقويليس،يهم،صدوقا ف
أبيعنعنعنأنهضعفاويزيده.يُرسل،بحجةليسالحديث،فيضعف

.طريقهمنيصحالفاإلسناد.الصديق
بنموسىحدثنا)):الطبرانيقال:منها:واألربعونالثالثالطريق

ناهارون هربنهللاعبدث لرازيدا ناا قدوسعبدبنهللاعبدث عنال
بيبنعاصمعناألعمش بنهللاعبدعنحبيشبنزرعنالنجودأ
تقومال:سلموعليههللاصلىهللارسولقال:قالعنههللارضيمسعود
األرضيمألاسمياسمهيواطئبيتيأهلمنرجليملكحتىالساعة

.((وجوراظلماملئتكماوقسطاعدال



210

سناده لهمنألنيصح،الإ قدوسعبدبنهللاعبد:رجا ميال التمي
بالرفض،يُرمىضعيفخشبي،بشيء،ليس:الكوفيمحمدأبوالسعدي
.صدوق
أنهوتبينحالهتفصيلسبق:الكوفياألعمشمهرانبنسليمانومنهم
ماميشـيعييُدلس،يُرسـل،وعدالـة،ضبطاضعيف فيالتقيـةمارسإ
أنهواتضححالهتفصيلتقدمبهدلة،بنعاصم:وآخرهم.بالمحدثينعالقته

.عنعنقدوهناويُرسل،ضعيف،
حدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:واألربعونالرابعالطريق

العبديهارونأبيعنسلمةبنحمادثناقالموسىبنالحسنقالأبي
قال:قالالخدريسعيدأبيعنالناجيالصديقأبيعنالوراقومطر
رجلفيخرجوظلماجورااألرضتمأل:وسلمعليههللاصلىهللارسول

((.وعدالقسطااألرضفيمألتسعاأوسبعايملكعترتيمن
جليلإماممتقنثقة،:حنبلبنأحمد:رجالهمنألن،يصحالإسناده

بهيُصّرحلممانادراأنهمعبالسماع،يُصّرحلمهنالكنهمعروف،هوكما
ليسفهوجهته،منمعلقفاإلسناد،((موسىبنالحسنقال)):قالوإنما

.بمتصل
نحوعنهـ167ت)سلمةأبوالسلميديناربنسلمةبنحماد:ومنهم

يل،(سنة80 يهق بد،أوهـاملـهثقـة:ف ين،،عا يهأم أوهـاملـهغفلـة،ف
.منهأثبتوغيرهوغرائب، بيالزبيرعنروى. مراسيلالسالمعبدأ

السختيانيأيوبعنأسندحماداأنحنبلبنأحمدوذكر.الخطأكثيروكان
ديناربنسلمةبنحماد)):حجرابنوقال.عنهالناسيسندهالمأحاديث

حدالبصري مةأ باتاألئ نهإالاألث شهد.اآلخرفيحفظهساءأ بهاست
خاري قاالب لمتعلي جا،لهيخرجو عة،والمقروناوالاحتجا فيإالمتاب

وهو.فذكرهسلمةبنحمادحدثناالوليدأبولناقال:فيهقالواحدموضع
الموقوفةاألحاديثفيالبخارييستعملهاالصيغةوهذهالرقاقكتابفي

وبناء((.عندهبهيحتجالمنإسنادهافيكانإذاأيضاالمرفوعةوفي
عنعنقدوهنا،كذلكأنهوبما.البخاريعندضعيفحمادافإنهذاعلى

.جهتهمنيصحالفاإلسناد
ضعيف،:فيهقيلالبصري،العبديجوينبنعمارةهارونوأبو:ومنهم
يسكذاب، شيء،متروكل هم.متطرفشيعي،ب طهمانبنمطر:ومن

بحجةليسالحديث،فيضعففيه،بالقويليس،يهم،صدوقالوراق،
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منيصحالفاإلسناد.الصديقأبيعنعنعنأنهضعفاويزيده.يُرسل،
.طريقه

أبيبنإسماعيلأخبرنا)):البزارقال:واألربعونالخامسالطريق
قحذمبنالمحبربنداودأخبرنا:قاال،السوسييحيىبنوأحمد،الحارث

بنمعاويةعن،سليمانبنقحذمأبيهعن،قحذمبنالمحبرأخبرنا:قال،
»:وسلمعليههللاصلىهللارسولقال:قالعنههللارضيأبيهعن،قرة

منيرجالهللابعثوظلماجوراملئتفإذا،وظلماجورااألرضلتمألن
جوراملئتكما،وقسطاعداليملؤها،أبياسماسمهأواسمياسمه
يلبث،نباتهامنشيئااألرضوالقطرهامنشيئاالسماءتمنعفال،وظلما

((.«سنينيعنيتسعاأوثمانياأوسبعافيكم
سليمانبنقحذمبنالمحبربنداود:رجالهمنألنيصح،الإسناده

قالالطائي بوالبكراويالثقفيوي متروك،،ضعيف:البصريسليمانأ
.شيءالشبهصدوق،الحديث،ذاهبمناكير،صاحب،الحديثيضع
.وغلطوهمحديثهمافي:سليمانبنقحذمو،قحذمبنالمحبر:ومنهم

البزاررواهالسابقالطريقمتنونفس:واألربعونالسادسالطريق
هارونأبيعن،معمررواهقدالحديثوهذا)):فقالآخر،طريقمن

النبيعنسعيدأبيعن،الصديقأبيعن،قرةبنمعاويةعن،العبدي
.((وسلمعليههللاصلى

حالهتفصيلسبقراشد،بنمعمر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
لمتوثيقهأنتقديروأقلإمامي،شيعيوعدالة،ضبطاضعيفانهوتبين
.يثبت

ضعيف،:فيهقيلالبصري،العبديجوينبنعمارةهارونوأبو:ومنهم
.متطرفشيعي،بشيء،متروكليسكذاب،

:نعيمأبوقال)):األصبهانينعيمأبوقال:واألربعونالسابعالطريق
نا بوث نا،خالدبنبكرأ حارثث بىبنال سامةأ نا،أ نا،هوذةث عوفث

هللارسولقال:قال؟الخدريسعيدأبىعن،الصديقأبىعن،األعرابي
حتى،بيتيأهلمنرجلليخرجنثم،وعدواناظلمااألرضلتمالن:))؟

.((وعدواناظلماملئتكما،وعدالقسطايمالها
التميميأسامةأبيبنمحمدبنالحارث:رجالهمنألنيصح،الإسناده

وابناألزديضعفه،بعمدة،ليسلينصدوق،،،ثقة(:هـ282-186ت)
بكرةأبيبنالرحمنعبدبنهللاعبدبنخليفةبنهوذة:ومنهم.حزم
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صدوق،بمحمود،ليس،ضعيف:البصرياألشهبأبوالبكراويالثقفي
.االعرابيعوفعنضعيفبأس،بهليس

ت)األعرابيبعوفالمعروفالبصريجميلةأبيبنعوف:وآخرهم
ببدعةعوفرضيما)):المباركبنهللاعبدقال.(سنة86عنهـ146

بندارمحمدوقال((.شيعياوكانقدرياكانبدعتانفيهكانتحتىواحدة
قدوهللا،عوفيقولون)):عوفحديثيقرأوهو قدرياعوفكانل

قتيبةابنوعده.ثبت،ثقةصالح،صدوق،:فيهوقيل((.شيطانارافضيا
فيمروياتهورووارجالهم،مناإلماميةالشيعةوذكره.الشيعةرجالمن

.الصديقأبيعنعنعنتهضعفاوتزيده.كتبهم
أبيحدثنيهللاعبدحدثنا))أحمدمسندفي:واألربعونالثامنلطريقا
نا ناجعفربنمحمدث بيعنعوفث ناجيالصديقأ بيعنال سعيدأ

حتىالساعةتقومال:سلموعليههللاصلىهللارسولقالقالالخدري
أهلمنأوعترتيمنرجليخرجثمقالوعدواناظلمااألرضتمتلئ
.((وعدواناظلماملئتكماوعدالقسطايملؤهابيتي

الهــذليغنــدرجعفــربــنمحمــد:رجالــهمــنألنيصــح،الإســناده
،الرواةأسماءيُخطئوكانوبالدة،غفلةفيه،ثقة:(هـ193ت)البصري

أكتبلمسنةعشرينشعبةلزمت:يقولغندًراسمعت:حنبلبنأحمدعنو
أحسبه:أحمدقالعليه،عرضتهعنهكتبتإذاوكنتشيئًا،غيرهأحدعن
به،يُحتجوالحديثهيُكتبشعبةغيروفي((.هذايفعلكانبالدتهمن

عنروىوهناضبطه،جهةمنضعيففالرجل.سعيدبنيحيىضعفه
.شعبةغير

ت)األعرابيبعوفالمعروفالبصريجميلةأبيبنعوف:ومنهم
.السابقالطريقفيبيناهكماضعيفإمامي،شيعي(:سنة86عنهـ146

:نعيمأبوقال)):األصبهانينعيمأبوقال:واألربعونالتاسعالطريق
عن،طارقبنجعفرثنا،الحسينبنأحمدثنا،األصفهانيالفرجأبوثنا

:))؟هللارسولقال:قال؟سعيدأبيعن،نضرةأبىعن،نظيفبنالجيد
.((خلفهمريمبنعيسىيصليالذيمنا

:نظيفبنوالجيد،طارقبنجعفر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
علىحتىوالبل،تعديالوالجرحاحالعلىلههماأعثرفلممجهوالن،

.والتواريخوالتراجموالتعديلالجرحكتبفيترجمة
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ـرةأبــو:آخــرهم ـةبــنمالــكبــنمنــذرنـض ت)العبــديقطـع
ذكرلهذاضعف،فيهطالب،أبيبنعليعن،أرسلثقة،(هـ109أو108 ُ

منيصحالفاإلسناد.سعيدأبيعنبالسماعيصرحلموهنا.الضعفاءفي
.وعنعنتهلضعفهطريقه

داودعنمعاويةأبوحدثنا)):شيبةأبيابنقال:الخمسونالطريق
فييخرجقالسلموعليههللاصلىالنبيعنسعيدأبيعننضرةأبيعن
.((عددبغيرالحقيعطيخليفةالزمانآخر

الضريرخازمبنمحمدمعاويةأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
الحديثمضطربهو:حنبلبنأحمدقال(:هـ195-113)التيميالمنقري

هللاعبدعنله:معينبنيحيىوقال.جيداحفظايحفظالاألعمشغيرعن
حديثكيف:حنبلبنألحمدقلت:داودأبوقال.مناكيرأحاديثعمربن
أحاديثيرفعمضطربةأحاديثفيهاقالعروة؟،بنهشامعنمعاويةأبي
ثقةحازمبنمحمد:النسائيوقال-..وسلمعليههللاصلى-النبيإلىمنها
بنمحمدكانهل:داودأباسألت:الحسنبنمحمدوقال.األعمشفي

:فقالالمسألةهذهعنمعينبنيحيىسألت:قالالثقات؟،الحفاظمنحازم
.أيضايُدلسكانو((.المعدودينمنهونعم

اإلمامية،كتبهمفياألعمشعنمروياتهورجالهم،منالشيعةعدهوقد
فالرجل.األعمشمهرانبنسليمانعنتكلمناعندمنهاطرفاذكرناأنبق

قدهنا،وهومناكيرروىأنهكما،،ومضطربضبطهجهةمنضعيف
واما.جهتهمنيصحالفاإلسنادبمرفوعة،ليستأحاديثرفعوقدعنعن،
فياألساسيالسببألنصحيح،غيرفهذااألعمشعنثقةبأنهالقول
روايةهيفروايتهإمامي،شيعيمثلهواألعمشاإلمامي،تشيعههوضعفه

ولممذبهما،مهيتفقحديثارواياقدوأنهماخاصة.ضعيفعنضعيف
.متناوالاسنادايصح

البصريموالهمالقشيريمحمدأبوأوبكرأبوهندأبيبنداود:ومنهم
منه،يسمعهالمأحاديثخمسةأنسعنرويثقة،:فيهقيل،(هـ140ت)

جعلهالرجلوهذا.والخالفاالضطرابكثيرحفظه،منحدثإذايهم
ألن،يصحالفاإلسناد.كتبهمفياإلماميةومروياته،رجالهممنالشيعة
وهذهذكرناهمابشهادةوشيعيوُمدلس،،وعدالةضبطاضعيفالرجل
.روايتهعنعنأيضاوألنه.اإلماميالتشيعفيتصبالتيالرواية

):مسـلمقـال:والخمسـونالواحـدالطـريق صرحـدثنا) علـىبـنن
السعدىحجربنعليوحدثناحالمفضلابنيعنىبشرحدثناالجهضمى
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نضرةأبىعنيزيدبنسعيدعنكالهما-عليةابنيعنى-إسماعيلحدثنا
فائكممن»-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقالقالسعيدأبىعن خل

.((«عددايعدهالحثياالماليحثوخليفة
ليسـتطـرقهـي-52،53-اآلتيـانوالطريقـانالطـريقهـذا:أقـول
فةعنتتكلمطرقفهيالمنتظر،المهديفيصريحة هامسلم،خلي لكن

إماموالمهدي،إمامالخليفةأنبعيدا،بحكماحتماالالمهديتعنيأنهاتحتمل
يعتمدأنويُمكنكذلكأنهاوبما.المهديفيحجةليستلكنهاوخليفة،

ها هديالقـائلونعلي هاويحتجـونبالم فإننـاوالـدعم،الـترجيحبـابمنب
.تثبتلمأسانيدهاأنوسيتبينسننقدها

بنعليبننصربنعليبننصر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ـ250ت)الجهضـمياألزديصـهبان مهثقـة،:فيـهقيـل،(ه الخليفـةاته
الشيعةوجعله.بضربهفأمرتشيع،فيهرواهحديثبسبببالرفضالمتوكل

ومشبوهُمتهمفالرجل.بهمالخاصةاإلماميةكتبهمفي،ورواياتهرجالهممن
أنهيبدولذا.منهمالشيعةعدّهوقدتشيع،منبهاُتهممامعيتفق،والخبر

.يصحالجهتهمنفاإلسناد.السنةبأهلعالقتهفيالتقيةيُمارسكان
براهيمبنإسماعيل:ومنهم يةبابنالمعروفاألسديمقسمبنإ )عل

معنعنةجداكثيرةروياتفلهاإلرسال،كثيرلكنهثبت،ثقة(:هـ100-193
جانبإلى،باإلرساليتعلقبهخاصاحااللهأجدولم،بالعشراتتُعد

زمنفيعاشألنهمنهيُقبلالوهذا.بالسماعفيهاصّرحأخرىروايات
أنهوبما.ومطلوباوممارسامعروفاوالسماعالعنعنةبينفيهالتفريقكان

.طريقهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد،عنعنقدوهناكذلك
هم ت)البصرياألزديمسـلمةبـنيزيـدبـنسـعيدسـلمةأبـو:ومن

خاصحالعلىأعثرولم،عنعنقدهنالكنه.صالح،ثقة،(هـ140نحو
واالرسالالتدليسألن،مصتلغيرأنهاإلسنادفظاهر.بالعنعنةيتعلقبه
ستخدامهماشاعقد نه،فيا ياتعلىلهعثرتوألنيزما بعضهاروا

الرجلأنيعنيمما.بذلكفيهايُصرحلمأخرىوبالسماع،فيهاصّرح
فرقكان ينيُ وهذامطلوبا،بينهماالتفريقعصرفيالصيغتين،وكانب

.متصلغيرأنهعلىإسنادهإلىننظريجعلنا
هم بو:ومن نذرنضرةأ لكبنم بديقطعةبنما ت)البصريالع

لمضعف،فيهيُخطئ،ممنكان،،يُرسلثقة:فيهقيل،(هـ109أو108
ذكر،لهذاالبخاريبهيحتج كثيرثقةكان)):سعدابنوقال.الضعفاءفيُ
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اإلسنادهيصحالوإرسالهضعفه،وبسبب((.بهيحتجأحدكلوليسالحديث
.جهتهمن

حرببنزهيروحدثنى)):مسلمقال،:والخمسونالثانيالطريق
عننضرةأبىعنداودحدثناأبىحدثناالوارثعبدبنالصمدعبدحدثنا

»-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقالقاالهللاعبدبنوجابرسعيدأبى
.((.«يعدهوالالماليقسمخليفةالزمانآخرفىيكون

سعيدبنالوارثعبدبنالصمدعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
فيثبتالحديث،صالح،مأمونثقة:فيهقيل،(هـ207ت)العنبري

.يخطئشعبة،
بوأوبكرأبوموالهمالقشيريعذافربنهندأبيبنداود:ومنهم أ

أنسعنرويثقة،:فيهقيل،(سنة75عنهـ140ت)البصريمحمد
االضطرابكثيرحفظه،منحدثإذايهممنه،يسمعهالمأحاديثخمسة

فياإلماميةومروياته،رجالهممنالشيعةجعلهالرجلوهذا.والخالف
،وعدالةضبطاضعيفالرجلألن،طريقهمنيصحالفاإلسناد.كتبهم

.نضرةابيعنعنعنقدوهناويُرسل،
هم بو:ومن نذرنضرةأ لكبنم ت)البصريالعبديقطعةبنما

لمضعف،فيهيُخطئ،ممنكان،،يُرسلثقة:فيهقيل،(هـ109أو108
ذكر،لهذاالبخاريبهيحتج كثيرثقةكان)):سعدابنوقال.الضعفاءفيُ

اإلسناديصحالوعنعنتهضعفه،وبسبب((.بهيحتجأحدكلوليسالحديث
.جهتهمن

حرببنزهيرحدثنا)):مسلمقال:والخمسونالثالثالطريق
فظ-حجربنوعلى براهيمبنإسماعيلحدثناقاال-لزهيروالل عنإ

أهليوشكفقالهللاعبدبنجابرعندكناقالنضرةأبىعنالجريرى
العجمقبلمنقالذاكأينمنقلنا.درهموالقفيزإليهميجبىالأنالعراق
قلنا.مدىوالدينارإليهميجبىالأنالشأمأهليوشكقالثم.ذاكيمنعون

صلى-هللارسولقالقالثمهنيةسكتثم.الرومقبلمنقالذاكأينمن
عددايعدهالحثياالماليحثىخليفةأمتىآخرفىيكون»-وسلمعليههللا
»)).

األسديمقسمبنإبراهيمبنإسماعيل:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ـ193-100)البصــريعليــةبــابنالمعــروف :ه كثــيرلكنــهثبــت،ثقــة(
حااللهاحدولم،بالعشراتتُعدمعنعنةجداكثيرةرواياتفلهاإلرسال،

وهذا.بالسماعفيهاصّرحأخرىرواياتجانبإلى،بذلكيتعلقبهخاصا
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بلال فريقكانزمنفيعاشألنهمنهيُق يهالت ينف والسماعالعنعنةب
اتصالهيثبتلمفاإلسناد،عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.ومطلوبامعروفا

.طريقهمن
ياسبنَسِعيد:ومنهم بوإ قةمنالجريريالبصريمسعودأ الطب

الناسمنهسمعسنوات،بثالثموتهقبلاختلطثقة،(:هـ144:ت)الخامسة
قديماعنهكتب،فمنموتهقبلحفظهتغير:"حاتمأبوقال،اختالطهبعد
ينهيوكانعنه،يرويكنولمالقطانسعيدبنيحيىضعفه".صالحفهو
واختالطعنعنتهضعفاويزيدهجهته،منيثبتلمفاإلسناد.عنهالروايةعن

لذيوأنخاصة،الحديثهذامنهُسمعمتىندريفالالرجل، رواها
لمعنعنه نهيُحتملممابالسماعيُصّرح،ف أنوالظاهر.بواسطةسمعهأ

إلىمعنعنةالرواياتمنالعشراتلهأنبدليلاإلرسالكثيركانالجريري
روىأنهأيضاذلكعلىوالشاهد.بالسماعفيهاصّرحالتيرواياتهجانب

الطبقةمنهذافثمامةزمنيا،عنهبعيدوهو،.القشيريحزنبنثمامةعن
لكـنســنة؛وثالثـونخمـسولــهالخطـاب،بـنعمـرعلــىووفـدالثانيـة،

فمن.هـ144سنةوتوفيالخامسةالطبقةمنفهومـتأخرهذاالجريري
لُحسمالثانيوميالداألول،وفاةسنةعرفناولو.منهيسمعأنجداالمستبعد

يسمعلمأنهوالراجحيثبت،لمسماعهيبقىلكن.ذلكعلىنعثرفلماألمر،
علىصحتهتثبتلماإلسنادفإنحالأيةوعلى.بينهماالزمنيللفارقمنه
.تقديرأقل

هم بو:ومن نذرنضرةأ لكبنم بديقطعةبنما ت)البصريالع
لمضعف،فيهيُخطئ،ممنكان،،يُرسلثقة:فيهقيل،(هـ109أو108
ذكر،لهذاالبخاريبهيحتج كثيرثقةكان)):سعدابنوقال.الضعفاءفيُ

يسالحديث .بهيحتجأحدكلول بتلمفاإلسناد،ضعيفالرجل(( يث
.جهتهمناتصاله

لرابعالطريق يدحدثنا)):مسلمقال::والخمسونا شجاعبنالول
محمدابنوهو-حجاجحدثناقالواالشاعربنوحجاجهللاعبدبنوهارون

يقولهللاعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنىقالجريجابنعن-
يقاتلونأمتىمنطائفةتزالال»يقول-وسلمعليههللاصلى-النبىسمعت

صلى-مريمابنعيسىفينزل-قال-القيامةيومإلىظاهرينالحقعلى
علىبعضكمإن.الفيقول.لناصلتعالأميرهمفيقول-وسلمعليههللا

((.األمةهذههللاتكرمة.أمراءبعض
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ت)المصيصيمحمدبنحجاج:رجالهمنألن،يصحالوإسناده
أنهويبدو.عمرهآخرفياختلطلكنهثبت،ثقة:(الثمانينأبناءمنهـ206
عبد:عنهمحدثالذينالرواةمنألنمعا،هماأويُدلس،أويُرسلكان

وقد،الثانيةالطبقةمنفهويدركه،ولمالمسعودي،هللاعبدبنالرحمن
هـ206سنةتوفيفهوطويلة،بمدةحجاجيولدأنقبلهـ،79سنةتوفي

وإنماجريجابنحدثنايقولكان))ذلكيُؤيدو.عمرهمنالثمانينياتفي
أنهوبما((.جريجبنقال:يقولفكانذلكتركثمجريجابنعلىقرأ

.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،

ثاني المكيموالهماألمويجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:وال
التدليسكثير،غثاءصاحب،ليلحاطبثقة،:(بعدهاأوهـ80-150)

جريجبنكان))سعيدبنيحيىعنو.الزهريفيبشيءليسواإلرسال،
فهوأخبرنيأو،أخبرنا:قالوإذا،سماعفهوحدثني:قالفإذا،صدوقا
وعابدا،كانبأنهُوصفو((.الريحشبهفهو،قال:قالوإذا،قراءة

لدارقطنيوقال.امرأةبسبعيناستمتعوقدالنساء،لمتعةُمستحال )):ا
نهجريجبنتدليستجنب يحفإ تدليسقب ماإاليدلسالال منسمعهفي

َوقَال""فالنقال"ُجَرْيجابنقالإذا:))حنبلبنأحمدعنو((مجروح
.بهفحسبك"وسمعت""أخبرني:قالوإذابمناكير،جاء"وأخبرت""فالن
بشيٍءجاء"سألت"أو"سمعت:قالوإذا،فاحذره"قال"ُجَرْيجابنقالوإذا
.((شيءمنهالنفسفيليس

الُمتهمالضعيفللراويقالأنهُرويأنهوأباطيلهجريجابنغرائبومن
منأحاديثلياكتب)):المدنيسبرةأبيبنهللاعبدبنبكرأبيبالكذب

بُت.جياداأحاديثك لفلهفكت يهودفعتهاحديثأ هاما،إل والعلّيقرأ
أحاديثكتبهفيأدخلقدُجَرْيجابنرأيتثم:الواقديقال.عليهقرأتها
بنبكرأبووحدثني،هللاَعبدبنبكرأبوحدثني:يقول،حديثهمنكثيرة

الكذبيتعمدالرجلفإنالخبرصّحفإن((.سبرةأَبيابنيعني،هللاَعبد
!!!!.وترصدإصرارسبقعن

لتياألحاديثهذهبعض:أبيقال)):أحمدبنهللاعبدوقال كانا
بنيرسلها بنكانموضوعة،أحاديثجريجا باليالجريجا ينمني أ
بنأحمدبنصالحوقال.((فالنعنوحدثتأخبرت،:قولهيعنييأخذها،

ٌأحمدوقال.((عطاءفيالناسأشرجريجابن:أبيقال:حنبل )):أيضا
منيسمعهلمفإنهعطاءعنأوعطاء،قال:جريجابنيقولشيءكل
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اإلصرارولماذا.؟واإلرسالالتدليسعلىاإلصرارهذالماذاف.((عطاء
الكذبمننوعهوبللهصحيحمبررفال،والتالعبالتخليطهذاعلى

وفيالتقيةيُمارسشيعيأوضعيفإماالرجلهذا.والتالعبوالتغليط
.منهيسمعلمأنهبمعنى،أخبرني:يقولكانقدوهو.عنهيُؤخذالالحالتين

فهذاالكتاب،منالقراءةمحلأخبرني:عبارةيستعملأنالخطأمنوهذا
عبارةألن.والتدليسالتالعبعلىإصراروهوظاهر،وخطأيصحال

إنسانإنهأوصافهمنوواضح.قصدهالذيالمعنىتحتملال:أخبرني
ناقض لهفيمت فهأقوا معكيف.ومواق لورعيجت علىاإلصرارمعا
،ُحرمتهاثبتتالتيالمتعةممارسةفياإلغراقوعلىوالتالعب،التدليس
يلإنوحتى كدلم:ق هامنيتأ لورعفإن،حرمت ياطا بانواالحت يتطل

.نشاءبأربعالتزوججانبإلى،مصراعيهعلىمفتوحوالتسريمجانبتها،
نهعلىشاهدهوالمتعةنكاحعلىإصرارهإنبل فهيإماميشيعيأ

والعليه،االعتماديصحالحالههذارجالفإنعليهو.أصولهممنعندهم
سواءاألخبار،منالصحيحتعارضعندمارواياتهقبولوالبه،االحتجاج

.بهيصرحلمأوبالسماعفيهاصّرح
عنحقيقتهُمخفياللتقيةممارساشيعياكانربماالرجلهذاأنيبدوو
المتناقضة،أحوالهمنذكرناهماأولها:اآلتيةالشواهدبدليلالسنةأهل
هي إصرارسبقعنداخليوانحـرافخللوجـودعلىتدلأحـوالف

حسنة،فهونيةصدقعنصدورهيصحالعنهصدرماألنوترصد،
الشيعةشيخالطوسيجعفرأباأنوثانيها.سويةوغيرعجيبةشخصية
كرهاإلماميـة ها.رجالـهبيـنمنذ الحسـينعبـدالشـيعيالباحـثأنومن

،الصادقجعفرالشيعةإمامأصحاببينمنجريجابنذكرالشبستري
منوقيلالضعفاء،منوقيلالحال،مجهولمحدث)):قالهمماوكان

علىإصرارهوآخرها.((للتقيةالتسننيظهركانلكنهالثقاتاإلمامية
رجل.أصولهممنعندهمفهيإماميشيعيأنهعلىشاهدهوالمتعةنكاح
بلالحالـههـذا تهتُق سماعصّرحوإنرواي نتإذابال ناباطلـةكا ،مت

.مشبوهرجلوهونزعته،معمتفقةوالرواية،بالتشيعُمتهموصاحبها
تهفإنأخرىجهةومن بلالرواي هاكانإنتٌق نحنكالتيٌمنكرا،متن

قرآنفيتطعنوهيمنه،قبولهالجريمةومنبلبصددها، .الكريمال
والبل.جهتهمنيصحالهذا،وإسنادهوعدالةضبطافيهمطعونفالرجل
الرجلهذاأنشيءوأقل..عليهاالعتمادوالعنهاألخذوالللروايةيصلح
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طرقمنتصحلمإذارواياتهتُقبلفالوعليه،تعديلهوالتوثيقه،يثبتلم
.أخرى

ت)المكيموالهماألسديتدرسبنمسلمبنمحمدالزبيرأبو:آخرهم
يل،(هـ126 يهق قة،::ف صلي،أنيُحسنضعيف،البه،بأسالث يُ

يسمعلمأقوامعنحدثمدلس،بحديثه،يُحتجالالحديث،صالحصدوق،
.منهم

تتكلمكلها61إلى54:مناآلتيةالطرقأنإلىهنااإلشارةوتجب
ليستأنهاومع.اإلسالمأمةفيسيكونونخليفةأوأميرا،عشراثنىعن

واإلمامإمام،الخليفةأنبحكم،تحتملهفإنهابالمهديالقولفيصريحة
المهديآخرهمإماماعشربإثنييؤمنوناإلماميةوالشيعةجهة،منخليفة

ظر همضمنفالقوم.المنت ياتاختالق شيعهمانتصاراللرو عنعبروالت
رواياتهملتجدخليفة،أوأميرا،عشراثنىبقولهمبالمهديوإماهمأئمتهم
اآلتيةالطرقسننقدفإنناكذلكاألمرانوبما.السنيةالمصادرفيلهامكانا
عدماألقلعلىأوصحتها،عدموسيتبينالمنتظر،بالمهديتتعلقأنهاعلى

.صحتهاثبوت
المثنىبنمحمدحدثني)):البخاريقال:والخمسونالخامسالطريق

سمعتقالسمرةبنجابرسمعتالملكعبدعنشعبةحدثناغندرحدثنا
أسمعهالمكلمةفقالأميراعشراثنايكونيقولوسلمعليههللاصلىالنبي
..((قريشمنكلهمقالإنهأبيفقال

الهــذليغنــدرجعفــربــنمحمــد:رجالــهمــنألنيصــح،الإســناده
،الرواةأسماءيُخطئوكانوبالدة،غفلةفيه،ثقة:(هـ193ت)البصري

أكتبلمسنةعشرينشعبةلزمت:يقولغندًراسمعت:حنبلبنأحمدعنو
أحسبه:أحمدقالعليه،عرضتهعنهكتبتإذاوكنتشيئًا،غيرهأحدعن
يُكتبشعبةغيروفي.سعيدبنيحيىوضعفه((.هذايفعلكانبالدتهمن

ثه الرجلأنذلكمنواضح.سعيدبنيحيىضعفهبه،يُحتجوالحدي
.شعبةفيحتىضبطه،جهةمنضعيف

أنهمعالرجلأنوتبينحاله،تفصيلسبقالحجاجبنشعبة:الثاني
ويُرسليُدلسوكان.يُقلبها،والرواةأساميفيالخطأكثيرأنهإالموثق
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعن،قدهنا،وهو

عنهـ136ت)اللخميالكوفيسويدبنعميربنالملكعبد:الثالث
ضعيفجدا،مضطربحديثه،يرسلكان،بأسبهليسثقة،(:س103
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ضعفهأحاديثه،منكثيرفيغلطعنه،رووهفيماالحفاظاختلف،يغلط
.جداحنبلبنأحمد

الهيثمبنرفاعةوحدثنا)):مسلمقال:والخمسونالسادسالطريق
فظ-الواسطى لدحدثنا-لهوالل بنيعنى-خا عن-الطحانهللاعبدا

عليههللاصلى-النبىعلىأبىمعدخلتقالسمرةبنجابرعنحصين
عشراثنافيهميمضىحتىينقضىالاألمرهذاإن»يقولفسمعته-وسلم
كلهم»قالقالماألبىفقلت-قال-علىخفىبكالمتكلمثمقال.«خليفة

.((«قريشمن
الظاهر:الواسطىالهيثمبنرفاعة:رجالهمنألنيصح،الإسناده

نه لذينألن،الحالمجهولأ والجرحاحااللهيذكروالملهترجمواا
دليلبأييؤيدهأندونمقبولبأنهقالالتقريبفيحجرابنأنإالتعديال،

والوعدالة،ضبطاثقةتجعلهالمقبولمرتبةوحتى.جدامتأخروهو،
.جهتهمنصحيحاطريقهتجعلوالحجة،

يُرسل،ثقة،:(هـ179-115):الواسطيالطحانهللاعبدبنخالد:ومنهم
منيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.البرعبدابنضعفه
.جهته

هـ136ت)الكوفيالهذيلأبوالسلميالرحمنعبدبنحصين:آخرهم
عمارةمنسماعهيثبتلمالضعفاء،فيعديابنذكرهثقة،(:سنة93عن
حياته،آخرفيحفظهساءأنهوبما.عمرهآخرفيحفظهساء،رويبةبن
يرسل،كانانهالراجحأنوبما.هللاعبدبنخالدمنهسمعمتىنعلموال

.يثبتلمجهتهمنفاإلسنادعنعنقدوهنا
حدثناعمرأبىابنحدثنا)):مسلمقال:والخمسونالسابعالطريق

صلى-النبىسمعتقالسمرةبنجابرعنعميربنالملكعبدعنسفيان
رجالعشراثناوليهمماماضياالناسأمريزالال»يقول-وسلمعليههللا
ماذاأبىفسألتعلىخفيتبكلمة-وسلمعليههللاصلى-النبىتكلمثم.«

.((.«قريشمنكلهم»فقال-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقال
أبوالعدنيعمرأبيبنيحيىبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

وكانصالحارجالكان)):حاتمأبوقال(:هـ243:)المكيالحافظهللاعبد
.((صدوقاوكانعيينةبنعنبهحدثموضوعاحديثاعنهورأيتغفلةبه

.عيينةبنسفيانعنعنعنتهضعفاوتزيده،ضبطاضعيففالرجل
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سبق،:(هـ198-107)الهالليعمرانأبيبنعيينةبنسفيان:ومنهم
ويرسليدلسوانه،الكوفيينحديثفيالغلطكثيرأنهوتبينحالهتفصيل

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.
عنهـ136ت)اللخميالكوفيسويدبنعميربنالملكعبد:آخرهم

ضعيفجدا،مضطربحديثه،يرسلكان،بأسبهليسثقة،(:س103
ضعفهأحاديثه،منكثيرفيغلطعنه،رووهفيماالحفاظاختلف،يغلط
.جابرعنإرسالهضعفاويزيده.جداحنبلبنأحمد

األزدىخالدبنهدابحدثنا)):مسلمقال:والخمسونالثامنالطريق
يقولسمرةبنجابرسمعتقالحرببنسماكعنسلمةبنحمادحدثنا

عزيزااإلسالميزالال»يقول-وسلمعليههللاصلى-هللارسولسمعت
»فقالقالماألبىفقلتأفهمهالمكلمةقالثم.«خليفةعشراثنىإلى

((..«قريشمنكلهم
وقيلالبصري،األزديخالدبنهداب:رجالهمنألنيصح،الإسناده

بة لدبنهد :هـ237أو236:ت)خا قة،( لراجح.صدوقضعيف،ث نها أ
.يثبتلمتوثيقهأنتقديروأفل،التعديلعلىُمقدمالجرحألن،ضعيف

نحوعنهـ167ت)سلمةأبوالسلميديناربنسلمةبنحماد:ومنهم
قة:(سنة80 بد،،ومراسيلأوهاملهث يهأمين،عا لة،ف أوهاملهغف

أنحنبلبنأحمدوذكر.الخطأكثيروكان.منهأثبتوغيرهوغرائب،
لهيُخرجلم.عنهالناسيسندهالمأحاديثالسختيانيأيوبعنأسندحمادا

وقيلبه،ُعرفتبأحاديثانفرد.تعليقابهاستشهدوإنمااحتجاجا،البخاري
اتهمهوقد.أحاديثهيحفظالوكان،يعلمأندونمنكتبهفيدُستأنها

فال)):قالحنبلبنأحمدأنذلكوتفصيلبالكذب،القطانسعيدبنيحيى
سعدبنقيسعن،سلمةبنحماديرويماكانإن:القطانسعيدبنيحيى

قلت.كذاب:قال؟هوماقلت.كالًماذكر:قال؟ماذالهقلت.فهوحقًا
عن،عطاءإلىرفعهاأحاديثعنهروىألنه:قال.هذاشيءألي:ألبي
كتابضاع:أبيقال.-وسلمعليههللاصلى-النبيعن،عباسابن

((.قضيتهفهذه،حفظهمنيحدثهمفكانسعدبنقيسعن،سلمةبنحماد
حجةليسالحقيقةفيوهو.!!وعدالتهضبطهجهةمنضعيففالرجل

أنضعفاويزيدها.بصددهانحنكالتيروايةفيعليهاالعتماديصح،وال
.عنعنقدهناوقديُرسلالرجل

ضعيف،:(هـ123ت)الكوفيالبكريأوسبنحرببنسماك:وآخرهم
حديثفي،يغلط،غيرهيُسندهالمأحاديثأسندثقة،الحديث،مضطرب
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حديثهفيلين،حديثهفي،المثبتينمنليس،الشيءوصلربماعكرمة
.يُرسل،كثيرايُخطئشيء،

لهمنواضح نهأحوا لراجحمضطرب،ضعيفأ نهوا كانشيعيا
مابدليل.الكوفةشيعةمحدثيعادةعلىبالمحدثينعالقتهفيالتقيةيُمارس
وقدجهة،منالشيعةمصادرفيإماميةمروياتولهأحواله،منذكرناه
جهةمنأئمتهمبعضبأصحابأيضاوألحقوهرجاله،منالطوسيجعله

.أخرى
شيبةأبىبنبكرأبوحدثنا)):مسلمقال:والخمسونالتاسعالطريق

النبىقالقالسمرةبنجابرعنالشعبىعنداودعنمعاويةأبوحدثنا
.«خليفةعشراثنىإلىعزيزااألمرهذايزالال»-وسلمعليههللاصلى-

((.«قريشمنكلهم»فقالقالماألبىفقلتأفهمهلمبشىءتكلمثمقال
الضريرخازمبنمحمدمعاويةأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
قري لهتفصيلسبق(:هـ195-113)الكوفيالتيميالمن نهوتبينحا أ
.ويُدلسيرسلإمامي،شيعيوعدالة،ضبطاضعيف

البصريموالهمالقشيريمحمدأبوأوبكرأبوهندأبيبنداود:ومنهم
منه،يسمعهالمأحاديثخمسةأنسعنرويثقة،:فيهقيل،(هـ140ت)

جعلهالرجلوهذا.والخالفاالضطرابكثيرحفظه،منحدثإذايهم
ألن،يصحالفاإلسناد.كتبهمفياإلماميةومروياته،رجالهممنالشيعة
وهذهذكرناهمابشهادةوشيعيوُمدلس،،وعدالةضبطاضعيفالرجل
.الشعبيعنعنعنتهضعفاوتزيده.اإلماميالتشيعفيتصبالتيالرواية

:نحو)عمروأبوالكوفيالشعبيعبدبنشراحيلبنعامر:وآخرهم
،وغيرهماوعائشةعمرعنأرسلاإلرسال،كثيرثقة،(:هـ30-109

ابنوعدي،بنوعاصمجندب،بنكسمرةمنهميسمعلمكثيرعنوحدث
وأم،الخدريسعد،وأباثابتبنوزيد،ومعاذزيد،بنوأسامةمسعود

أنكرالمحدثينكباربعضلكن،منهمبالسماعصّرحوبعضهم.سلمة
أسامة،وأنحدثهالفضلأنالشعبيقال)):معينابنليحيىفقيلذلك،
حاله،هذاأنوبما.((شيءال:وعليأحمدوقال.شيءال:قال.حدثه
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا

حدثناالجهضمىعلىبننصرحدثنا)):مسلمقال:الستونالطريق
واللفظ-النوفلىعثمانبنأحمدوحدثناحعونابنحدثنازريعبنيزيد

بنحدثناأزهرحدثنا-له قالسمرةبنجابرعنالشعبىعنعونا
ال»يقولفسمعتهأبىومعى-وسلمعليههللاصلى-هللارسولإلىانطلقت
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صمنيهاكلمةفقال.«خليفةعشراثنىإلىمنيعاعزيزاالدينهذايزال
((.«قريشمنكلهم»قالقالماألبىفقلتالناس

ت)عليبننصربنعليبننصر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
قة،:فيه،قيل(بعدهاأوهـ250 فةاتهمهوقدث بالرفضالمتوكلالخلي

الشيعةوجعله.بضربهفأمرُومنكر،مكشوفتشيعفيه،رواهحديثبسبب
تهرجالهممن ،مشبوهفالرجل.بهمالخاصةاإلماميةكتبهمفيوروايا

التوثيقبينحاله،تعليقواألسلمواألولىوالصحيح،أمرهفيومشكوك
أولها:اآلتيةالثالثةالشواهدبدليلوارداإلماميتشيعهألن.والتضعيف

الشيعةاعترافوالثاني.لهالخليفةوضربتشيع،فيهالذيللحديثروايته
.اإلماميتشيعهمعيتفقرواهالذيالخبرمتنوالثالث.منهمبأنهاإلمامية

.ثقة:(هـ203ت)البصريالباهليبكرأبوالسمانسعدبنأزهر:ومنهم
حدثتما:فيقول،بالحديثحدثربماكانأزهر)):حنبلابنأحمدقال
بأهلأشبههو،أزهرمنإليأحب،عديأبيابن)):أيضاوقال((.به

ستسنهفي،بالبصرةمجلساأزهرعليناقرأ))و،((حديثاوأصح،الدين
،عونابنأخبرنا:كلهافيهاقال،حديثًاسبعينمننحوفيه،وثمانين
:أيضاوقال((.اإلخباريذكرذلكبعدأسمعهلمثم:قال.عونابنأخبرنا

مثلهليس،أزهر:ألحمدفقيل.سليممثلعونابنأصحابفييكنلم))
،أزهربقيولكن،وأزهرسليمذاكإذبعدكانقد،ليساليوم:قال؟

لهوحدثضعيفأزهرأنأحمدكالممنواضح.((.سليًماويقدمون
أزهرتوثيقأنتقديرأقلوعلى.منهموقفهفغيروعدالتهضبطهفيتحول

.يثبتلم
بهفيبالضعفاءالسمانأزهرألحققدالعقيليوجدناولذلك عنكتا
يؤيدوهذا.وضبطهصدقهوقلةتجريحهعلىتدلشواهدوأوردالضعفاء،

ضعيف،الرجلأنهيوالنتيجة.السمانأزهرعنأحمدقالهمامعويتفق
فيجداقويوالعقيليأحمدقالهماألنأزهر،عنحجرابندفاعينفعوال

لمحجرابنبأنعلما.يثبتلمتوثيقهإنتقديراقلوعلىأزهر،ضعف
وإنمامنه،سمعواالذينمنوهوأزهرفيحنبلبنأحمدقالهماكليذكر
العقيليوحكى)):بقولهناقصانقلهوقدالعقيلي،عننقالواحداقوالأورد
أحبعديأبيابن:قالأحمداإلمامأنالضعفاءفيالصقليالعربوأبو
لكن.((الضعفاءفيإدخالهيوجببجرحهذاليس:قلت.أزهرمنإلي
منإلىأحبعديأبيابن)):أحمدقال:هكذاالعقيلينقلهكماأحمدقول
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وكما.((بهحدثتما:فيقول،بالحديثحدثإنماكانإذالسمانأزهر
ربماكانأزهر)):حنبلابنأحمدقال:هكذاأحمدأقوالموسوعةفيهو

،عديأبيابن)):أيضاوقال((.بهحدثتما:فيقول،بالحديثحدث
كالمأنوالحق((.حديثاوأصح،الدينبأهلأشبههو،أزهرمنإليأحب
فلماذا.ضعفهعلىوشاهدجدا،خطيركالمهوأزهرفيحنبلبنأحمد
أحمدأقوالفيالتصرفتعمدأمالنقلفيأخطأفهل.حجر؟؟ابنأغفله
ولماذا.أحمد؟؟كالممنالخطيرالجزءأغفلولماذا.؟؟نفسهفيلغاية
لهكلأغفل ماإليها،يرجعولمأزهرفيأقوا قلوإن عننقالبعضهان

غريبأمروهذا.أزهر؟؟فيالخطيرالكالمفيه،وأغفلوتصّرفالعقيلي
االنتصــاريصــحفــال.!!نزيــهُمنصــفعــالمفيــهيقــعأنيصــحالجــدا

.فوقهمفهيالحقيقة،حسابعلىوالمذاهبلألشخاص
عــونأبــوحريــثبــنعمــروبــنجعفــربــنعــونبــنجعفــر:ومنهــم

بأس،بهليسصالحرجلصدوق،(:هـ206ت)الكوفيالعمريالمخزومي
قدوهنا،كذلكأنهوبما.يدركهولمالبصريالحسنعنحدثيُرسل،،ثقة

.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعن
بوالكوفيالشعبيعبدبنشراحيلبنعامر:آخرهم :نحو)عمروأ
،وغيرهماوعائشةعمرعنفأرسلاإلرسال،كثيرثقة،(:هـ30-109

ابنوعدي،بنوعاصمجندب،بنكسمرةمنهميسمعلمكثيرعنوحدث
وأم،الخدريسعد،وأباثابتبنوزيد،ومعاذزيد،بنوأسامةمسعود

أنكرالمحدثينكباربعضلكن،منهمبالسماعصّرحوبعضهم.سلمة
أسامة،وأنحدثهالفضلأنالشعبيقال)):معينابنليحيىفقيلذلك،
حاله،هذاأنوبما.((شيءال:وعليأحمدوقال.شيءال:قال.حدثه
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا

بكروأبوسعيدبنقتيبةحدثنا)):مسلمقال:والستونالواحدالطريق
مسماربنالمهاجرعن-إسماعيلابنوهو-حاتمحدثناقاالشيبةأبىبن

غالمىمعسمرةبنجابرإلىكتبتقالوقاصأبيبنسعدبنعامرعن
قال-وسلمعليههللاصلى-هللارسولمنسمعتهبشىءأخبرنىأننافع

رجمعشيةجمعةيوم-وسلمعليههللاصلى-هللارسولسمعتإلىفكتب
اثناعليكميكونأوالساعةتقومحتىقائماالدينيزالال»يقولاألسلمى

((..«قريشمنكلهمخليفةعشر
إسماعيلأبوالمدنيإسماعيلبنحاتم:رجالهمنألنيصح،الإسناده
صلالكوفـيموالهمالحـارثي ـ186:ت)األ هم،صدوق،:(ه ليـسي
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أنهوبما.منهميسمعلمأقوامعنحدثيُرسل،بأس،بهليسثقة،بالقوي،
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،

صالح(:هـ105:نحوت)المدنيالزهريمسماربنالمهاجر:ومنهم
والثقةوالحجةمرتبتهتجعلهوال،ضعيففالرجل.بذاكليسالحديث،

.عامرعنعنعنتهضعفاوتزيده.ثبتا
شيبةأبىبنعثمانحدثنا)):داودأبوقال:والستونالثانيالطريق

سلمةأمعنالقبطيةابنهللاعبيدعنرفيعبنالعزيزعبدعنجريرحدثنا
هللارسولياقلتالخسفجيشبقصة-وسلمعليههللاصلى-النبىعن

نيتهعلىالقيامةيوميبعثولكنبهميخسف»قالكارهاكانبمنفكيف
أحاديثذكرتهماحسبالمنتظربالمهدييتعلقالجيشهذاالحظ((..«

.أخرى
الضبيقرطبنالحميدعبدبنجرير:رجالهمنألنيصح،الإسناده

اختلطتبالذكيليس،يُدلسثقة،:فيهقيل،(هـ188-107)الكوفي
.عالنيةمعاويةيشتمكانالمحدثينبعضلهميزهاحتىأحاديثعليه

يكنولم،للغنمراعيايكونأنإاليصلحالبأنهحرببنسليمانووصفه
لةفيهوكانت.كتبهمنإاليحدثواليحفظ، كانوالتحديث،أثناءغف
وتغليطفيهابطريقةرواياتهمنكثيرفيبالتحديثيُصرحوال،يرسل
فالرجل.رجالهممنالشيعةوعده.الشيعةرجالمنقتيبةابنذكره.تدليس
.وعدالةضبطاضعيف،التخليطكثيرُمغالطُمدلس،إماميشيعي

بكروأبوسعيدبنقتيبةحدثنا)):مسلمقال:والستونالثالثالطريق
وقالأخبرناإسحاققال-لقتيبةواللفظ-إبراهيمبنوإسحاقشيبةأبىبن

قالالقبطيةابنهللاعبيدعنرفيعبنالعزيزعبدعنجريرحدثنااآلخران
سلمةأمعلىمعهماوأناصفوانبنهللاوعبدربيعةأبىبنالحارثدخل

يامفىذلكوكانبهيخسفالذىالجيشعنفسأالهاالمؤمنينأم ابنأ
بالبيتعائذيعوذ»-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقالفقالتالزبير
رسوليافقلت.«بهمخسفاألرضمنببيداءكانوافإذابعثإليهفيبعث

القيامةيوميبعثولكنهمعهمبهيخسف»قالكارهاكانبمنفكيفهللا
.((.المدينةبيداءهىجعفرأبووقال.«نيتهعلى

وقدالكوفي،الضبيقرطبنالحميدعبدبنجريربسببيصح،الإسناده
ضبطاضعيفإمامي،شيعيأنهوبيناالسابق،الطريقفيحالهفصلنا
.وعدالة
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وأبودكينبنالفضل)):شيبةأبيابنقال:والستونالرابعالطريق
عليعنأبيهعنالحنفيةبنمحمدبنإبراهيمعنالعجليياسينعنداود
البيتأهلمناالمهدي):(ص)هللارسولقال:قال(ص)النبيعن

((.ليلةفيهللايصلحه
سبقالكوفي،نعيمأبودكينبنالفضل:رجالهمنألن،يصحالإسناده
.إماميشيعيوعدالة،ضبطاضعيفانهوتبينحالهتفصيل

ال:فيهقيل:الكوفيسنانبنويقالالعجليشيبانبنياسين:ومنهم
بنإبراهيمعنالعجليياسين)):البخاريقال.نظرحديثهفيبه،بأس

وعلىضعيف،فالرجل.الضعفاءفيمذكور((.نظرفيهالحنفيةبنمحمد
قل قديرأ قهت منيصحالفاإلسناد.عنعنتهضعفاوتزيدهيثبت،لمتوثي

.جهته
فلمجهالةفيهالرجلأنالظاهر،الحنفيةبنمحمدبنإبراهيم:ومنهم

الذهبيذكرهوقد.التاريخيةوالالحديثيةالمصنفاتفيحالعلىلهأعثر
حبانابنوالعجليوتوثيق.تعديالوالجرحاحااللهيذكرولمالكاشففي
كــانوأنــهخاصــةوالــده،عــنعنعنتــهضــعفهفــيوتزيــد.عليــهيُعــّولال

.جهتهمنيصحلمفاإلسناد.يسمعلمعمنيُحدثكانفالرجل.يرسل
عمرأنمسددحدثنا)):داودأبوقال:والستونالخامسالطريق

عياشابنيعنى-بكرأبوحدثناالعالءبنمحمدوحدثناححدثهمعبيدبن
حدثناإبراهيمبنأحمدوحدثناحسفيانعنيحيىحدثنامسددوحدثناح

هللاعبيدحدثنىإبراهيمبنأحمدوحدثناحزائدةأخبرناموسىبنهللاعبيد
هللاعبدعنزرعنعاصمعنكلهم-واحدالمعنى-فطرعنموسىبن

قال.«يومإالالدنيامنيبقلملو»قال-وسلمعليههللاصلى-النبىعن
رجالفيهيبعثحتى»اتفقواثم.«اليومذلكهللالطول»حديثهفىزائدة
زاد.«أبىاسمأبيهواسماسمىاسمهيواطئبيتىأهلمن»أو.«منى
وقال.«وجوراظلماملئتكماوعدالقسطااألرضيمأل»فطرحديثفى
منرجلالعربيملكحتىالدنياتنقضىالأوتذهبال»سفيانحديثفى

بمعنىبكروأبىعمرلفظداودأبوقال.«اسمىاسمهيواطئبيتىأهل
.((.سفيان

حديثهذا فسطرقخمسةمنوردال باالمضمونبن يه.تقري وعل
الطريقمنأولهاالحديث،متننكررأندونلوحدهطريقكلفسننقد

)):داودأبوقال:أولها،والستينالتاسعالطريقإلىوالستين،الخامس
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عنكلهم-واحدالمعنى-...ححدثهمعبيدبنعمرأنمسددحدثنا
:...((.قال-وسلمعليههللاصلى-النبىعنهللاعبدعنزرعنعاصم

الطنافسيأميةأبيبنعبيدبنعمر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
والبالضبط،البالعدالةتُشعرالمرتبةوهذهصدوق،:(هـ185ت)الكوفي
اتصالهيثبتلمفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبماحجة،والثقةتجعله

.جهتهمن
الكوفيموالهماألسديبهدلةبنعاصمالنجودأبيبنعاصم:ومنهم

لهصدوق،حديثه،فيالخطأكثيرثقة،:(هـ128ت)المقرئبكرأبو
قراءات،فيحجةبه،بأسال،أوهام ثهال مقرونالصحيحينفيحدي
)):الدارقطني،قالمنهيسمعلمعمنروىفقد،يُرسلكانلكنه.بغيره

بنوالحارثحوشببنشهرعنروى))و((شيئاأنسمنيسمعلم
يصحال)):أيضاوقال((.وائلأبابينهماأنوالصحيح...البكريحسان
أبيعنعنعنقدهناوهو((.شيءالعوفي،يعني،عطيةعنلعاصم
يصحالاإلسنادفإنيُرسلكانوالحديث،فيالخطأكثيرأنهفبمانضرة،

.جهتهمن
لمفاإلسنادعنعنقدهناأنهوبما.يُرسل،ثقة:حبيشبنزر:ومنهم

.جهتهمناتصالهيثبت
العالءبنمحمدوحدثنا)):داودأبوقال:والستونالسادسالطريق

عاصمعنكلهم-واحدالمعنى-...حعياشابنيعنى-بكرأبوحدثنا
.:...((قال-وسلمعليههللاصلى-النبىعنهللاعبدعنزرعن

األسديسالمبنعياشبنبكرأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
قرئالكوفي )الم ـ95-193( قه:(ه هلبعضوث حديث،أ ضعفهوال

لمفتوثيقهوعليه.يرضاهالالقطانيحيىكان.الغلطكثيروكانبعضهم،
.ضعفاعنعنتهوتزيدهضعيف،فالرجليثبت،

هم لةبنعاصم:ومن لهذكرسبق،بهد نا،حا نهوبي يُدلسكانأ
حديثفيوضعيف يه.ال نهوعل ستنتجفإ حوالمنيُ لرواةهؤالءأ أنا

يرسل،ثقة،أنهسابقاذكرناحبيش،بنزر:وآخرهم.يصحالاإلسناد
.جهتهمنيثبتلمفاإلسنادعنعنقدوهنا

عنيحيىحدثنامسددوحدثنا)):داودأبوقال:والستونالسابعالطريق
عنهللاعبدعنزرعنعاصمعنكلهم-واحدالمعنى-...حسفيان
.:...((قال-وسلمعليههللاصلى-النبى
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الثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
الضعفاءعندلسوربماُمدلس،،حجة،ثبت،ثقة:(هـ97-161)

عنرجعأنهقيلوبعلي،يثلث،يسيرتشيعفيه،الريحشبه،وُمرسالته
الفاإلسناد،عنعنهناوقدالريح،شبهومرسالتهيُدلس،كانأنهوبما.ذلك

.جهتهمنيصح
يصحالاإلسنادأنأعالهبينا:حبيشبنوزربهدلة،بنعاصم:ومنهم

.طريقهمامن
إبراهيمبنأحمدوحدثنا)):داودأبوقال:والستونالثامنالطريق

عنكلهم-واحدالمعنى...-حزائدةأخبرناموسىبنهللاعبيدحدثنا
.:...((قال-وسلمعليههللاصلى-النبىعنهللاعبدعنزرعنعاصم

الموصلي،خالدبنابراهيمبناحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.بالضبطالبالعدالةتشعرالمرتبةوهذه.صدوق(:هـ236:ت)عليأبو

قيل،(هـ213ت)الكوفيالعبسيباذامبنموسىبنهللاعبيد:ومنهم
،ثقة،رديئةأحاديثأخرجسوء،بأحاديثحدثتخليط،صاحب:فيه

فضعفهالتشيعفيُمنكرةأحاديثروىُمتشيع،،الحديثحسن،صدوق
.الحديثبقويليس،الحديثُمضطربمتروك،.الناسمنكثيربذلك

حنبلبنأحمدنهىُمتحرقا،شيعياكان،ُمحترقشيعي.التشيعفيُمفرط
ئلقالوإن،شيعي)):سفيانبنيعقوبوقال.عنهالتحديثعن :قا

هللاعبيد:الجوزجانيوقال.((الحديثمنكروهوعليهأنكرلم،رافضي
.للعجائب،وأروىمذهباوأسوأأغلى)):موسىبن مضطرباكان((

.رجالهممنالشيعةوجعله.الثوريسفيانعنحديثهفيقبيحااضطرابا
يصحالاإلسنادأنسابقابينا:حبيشبنوزربهدلة،بنعاصم:ومنهم

.طريقهمامن
إبراهيمبنأحمدوحدثنا)):داودأبوقال:والستونالتاسعالطريق

عنعاصمعنكلهم-واحدالمعنى-فطرعنموسىبنهللاعبيدحدثنى
:...((.قال-وسلمعليههللاصلى-النبىعنهللاعبدعنزر

حالهفصلناالكوفي،موسىبنهللاعبيد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
بنفطر:ومنهم.إماميشيعيوانه،وعدالةضبطاضعيفأنهوتبين
:الدارقطنيفيهقال،تشيعفيه،ُمتهمضعيفالكوفي،المخزوميخليفة
:أيضاومنهم.بثقةليسزائغ.لمذهبهموافقالحديثوبه،يُحتجالزائغ

.أعالهفيهماقلناهماعليهماينطبقحبيشبنوزر،بهدلةبنعاصم
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هنابالمهديالمتعلقةالنبويةاألحاديثطرقأنإلىهنااإلشارةوتجب
المتعلقةالباقيةالطرقوأما.والستونالتاسعالطريقآخرهاوكانتوقفت
تباعاهنانوردهاوالسلفالصحابةبعضعنمرويةفهيالمهديبطرق

والتابعينالصحابةبأقواليحتجونقدبالمهديالقائلينألنواحدبترتيب
يدوغيرهم يه.المنتظربالمهديقولهملتأي حنوعل قدسنواصلفن لكن ت

.المنهجبنفسالطرق
بنفضيلعن،وكيعحدثنا-)):شيبةأبيابنقال:السبعونالطريق

،جبيربنسعيدعن،المنهالعن،حبيببنميسرةمنسمعهمرزوق
ومنــاالمنصـورومنــاالســفاحمنــا،ثالثــةمنــا:قــال،عبــاسابــنعـن

.((.المهدي
الرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع:رجالهمنألنيصح،الإسناده

جعلهوعليه،وأثنواالمحدثين،أكثروثقه،(سنة70عن(هـ128-196)
((قليلتشيعفيهكانوكيع:المدينىابنوقال.الشيعةرجالمنقتيبةابن

أسماءفيُخفييُدلسوكيعوكان.رجالهممنعدوهأيضاهموالشيعة.
وهنايُدلسأنهوبما.أيضاالخطأكثيروكان،عنهميرويعندماالضعفاء

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقد
أبوالكوفيالرواسيويقالالرقاشياألغرمرزوقبنفضيل:ومنهم

التشيعشديد،الحديثصالحثقة،:فيهقيل،عنزةبنيمولىالرحمنعبد
حديثهيكتبكثيرا،يهمصدوق،الحديثصالح:حاتمأبوقال،،ضعيف

عطيةعنويرويالثقات،علىيخطئكان:حبانابنوقال.بهيحتجوال
وقال((.سبغيرمنبالتشيعمعروفاوكان)):الذهبيوقال.الموضوعات

اإلماميةالشيعةوعده.((صحيحهفيإخراجهمسلمعلىعيب)):الحاكم
.رجالهممن

ـنالمنهــال:ومنهــم ـة،:الكوـفـيعمــروـب صدوق،وصــفهيرســل،ثـق
.يهمالقطان،يحيىغمزه،حزمابنضعفهالمذهب،سيئبأنهالجوزجاني

قه.درهمينعلىشهادتهتجوزال بنوث .وذمهشأنهمنحطثممعينا
سيئبأنهالجوزجانيوصفهولهذاإماميشيعيالراويهذاأنوالحقيقة
مذهب شيعةلهترجموقد.ال هموذكروامنهموجعلوهمصنفاتهمفيال ل
يات ينمندساكان،شيعيضعيف،فالرجل.كتبهمفيروا المحدثينب
.عنعنقدوهنايرسلكانانهضعفاويزيده.للتقيةممارسا

بكرأبوأخبرنا)):النيسابوريالحاكمقال:السبعونالواحدالطريق
بنحفصبنيحيىعلىقرئ:قالببغدادإمالءالفقيهسلمانبنأحمد
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إسماعيلثناالكوفيالرحمنعبدأبوتميمبنخلفثناأسمعأناوالزبرقان
عباسبنهللاعبدليقال:قالمجاهدعنأبيهعنالمهاجربنإبراهيمبن
:مجاهدفقال:قالالحديثبهذاحدثتكماالبيتأهلمثلأنكأسمعلملو

أربعةالبيتأهلمنا:عباسابنفقالقالتكرهلمنأذكرهالسترفيفإنه
.((...المهديمناوالمنصورمناوالمنذرمناوالسفاحمنا:

لهمنألنيصح،الإسناده براهيمبنإسماعيل:رجا المهاجربنإ
علىُمجمعهذااسماعيلأنالمسدركعلىتعليهفيالذهبيذكر:الكوفي
.ضعفه

ليــسُمهيــن،ضــعيفضــعيف،:الكوفــيمهــاجربــنابــراهيم:ومنهــم
.اإلماميةرجالمنالشيعةوجعله.بهبأسالبالقوي،

بنقال:والسبعونالثانيالطريق عنوكيعحدثنا)):شيبةأبيا
وهو.((يرفعهولممثلهعليعنأبيهعنمحمدبنإبراهيمعنياسين

.((ليلةفيهللايصلحهالبيتاهلمناالمهدي)):قوله
لهمنألنيصح،الإسناده الرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع:رجا

جعلهوعليه،وأثنواالمحدثين،أكثروثقه،(سنة70عن(هـ128-196)
((قليلتشيعفيهكانوكيع:المدينىابنوقال.الشيعةرجالمنقتيبةابن

أسماءفيُخفييُدلسوكيعوكان.رجالهممنعدوهأيضاهموالشيعة.
وهنايُدلسأنهوبما.أيضاالخطأكثيروكان،عنهميرويعندماالضعفاء

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقد
ال:فيهقيل:الكوفيسنانبنويقالالعجليشيبانبنياسين:ومنهم

إبراهيمعنالعجليياسين)):البخاريقال.نظرحديثهفيبه،بأس
ضعيف،فالرجل.الضعفاءفيمذكور((.نظرفيهالحنفيةبنمحمدبن

يصحالفاإلسناد.عنعنتهضعفاوتزيدهيثبت،لمتوثيقهتقديرأقلوعلى
.جهتهمن

جهالةفيهالرجلأنالظاهر،الحنفيةبنمحمدبنإبراهيم:وآخرهم
لم عثرف يةالمصنفاتفيحالعلىلهأ ذكرهوقد.التاريخيةوالالحديث

العجليوتوثيق.تعديالوالجرحاحااللهيذكرولمالكاشففيالذهبي
وأنهخاصةوالده،عنعنعنتهضعفهفيوتزيد.عليهيُعّولالحبانوابن
.جهتهمنيصحلمفاإلسناد.يسمعلمعمنيُحدثكانفالرجل.يرسلكان

بنهللاعبدحدثنا)):شيبةابيابنقال:والسبعونالثالثالطريق
،الماصرقيسبنعمرحدثني:قال،الجهنيموسىحدثنا:قال،نمير
هللاصلىالنبيأصحابمنرجلفالنحدثني:قال،مجاهدحدثني:قال
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النفسقتلتفإذا،الزكيةالنفستقتلحتىيخرجالالمهديأن:وسلمعليه
المهديالناسفأتى،األرضفيومنالسماءفيمنعليهمغضبالزكية

األرضيمألوهو،عرسهاليلةزوجهاإلىالعروستزفكمافزفوه،
أمتيوتنعم،مطرهاالسماءوتمطر،نباتهااألرضوتخرج،وعدالقسطا

.((.قطتنعمهالمنعمةواليتهفي
،الكوفيالجهنيهللاعبدبنموسى:رجالهمنألن،يصحالإسناده

الفصلفيحالهتفصيلسبق:(هـ244ت)الجهنيالرحمنعبدابنويُقال
.هناذلكنعيدفالضعيف،أنهوتبيناألول

،ثقة:الصباحأبوالكوفيمسلمأبيبنالماصرقيسبنعمر:ومنهم
مناإلماميةالشيعةوجعله.شيءال،َوهمربماصدوق،المرجئة،منكان

حدأصحاب همأ شيعة،ومنأئمت يةال ياتعنهوروواالبترية،الزيد روا
لة،ضبطاضعيففالرجل.وغيرهاالوصيةفيإمامية أقلوعلىوعدا
.يثبتلمتوثيقهإنتقدير

عبيدبنيعلىحدثنا)):شبةأبيابنقال:والسبعونالرابعالطريق
بنهللاعبدعن-الجعدأبيابن-سالمعنالدهنيعمارعناألجلحعن

((.بالمهديالناسأسعدأنتمالكوفةأهليا:قالعمرو
حجيةأبوالكنديهللاعبدبناألجلح:رجالهمنألن،يصحالإسناده

،بالقويليسبه،يُحتجالُمفتر،،ليّنشيعي،،(:هـ145:ت)الكوفي
.جداضعيف
،شيعي(:هـ133ت)معاويةأبوالكوفيالدهنيمعاويةبنعمار:ومنهم
وذكرواومؤلفيهم،وأبطالهمرجالهممناإلماميةالشيعةثقةوجعله،يُرسل

قدوهناويرسل،شيعي،أنهوبما.السنيينبمعنىالعامةعندثقةكانأنه
فهواإلماميالشيعييوثقالذيبأنعلما.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعن

ما هلإ قةجا شيعبحقي لهالت فلأووأه يهيغلبطيبُمغ الظنحسنعل
ناس، تاريخللشرعمخالفالتشيعألن.حقوبغيربحقبال الصحيحوال

عرفناأنسبقوقدعليهاقامالتيعقائدهبسببوالموضوعيةللحيادوفاقد
.بها

ـرهم ـالموآـخ ـنـس ـيـب ـدأـب ـعالجـع ـانيراـف ـجعيالغطـف ـوالهماألـش ـم
عنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.االرسالكثيرثقة،:(هـ98أو97:ت)الكوفي
.طريقهمنيصحالفاإلسناد
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بنالفضلأخبرنا:قال)):سعدابنقال:السبعونالخامسالطريق
عنالجعدأبيبنسالمعنالدهنيعمارعنإسرائيلأخبرنا:قالدكين

.((.الكوفةأهلبالمهديالناسأسعدإن:قالعمروبنهللاعبد
لهمنألنيصح،الإسناده لهتفسلسبق،دكينبنالفضل:رجا حا

.وعدالةضبطاضعيف،شيعيأنهوتبين
-100)الكوفــيالســبيعيإســحاقأبــيبــنيــونسبــنإســرائيل:ومنهــم

الحديث،أهلأكثروثقه:ذكرناهممافكانحاله،تفصيلسبق،:(هـ160،
سعيدبنيحيىتركوقد.المدينيوابنسعيد،بنكيحيىبعضهموضعفه

وقال.بشيءعنهحدّثفما،القتاتيحيىأبيعنمناكيرروىألنهحديثه
ابنعليوضعفه.لينحديثهفيبالقوي،ليس،صدوق:شيبةبنيعقوب
:الرازيحاتمأبوقالإسحاقأبيجدهمنسماعهوعن.حزموابنالمديني

فيالعقيليوذكره((بآخرةمنهسمع،لينفيهإسحاقأبىعنإسرائيل))
:قالأبىحدثني:قال،أحمدبنهللاعبدحدثنا)):قالهومماالضعفاء،

عبدأبىعناألعلى،عبدحدثنا:قال،إسرائيلحدثنا:قال،مؤملحدثنا
:لسفيانقيل:مؤملقال"رزقكموتجعلون":رفعهعلي،عنالرحمن،
،منهميسمعلمأقوامعنوروى.((صبيانصبيان:قالرفعهإسرائيل
مظاهرومن.يُرسلكانفالرجل،كهيلبنوسلمة،ثابتأبيبنكحبيب
بينهماالذيالراويأسقطوهشامأبيبنالوليدعنحديثاروىأنهتدليسه
أبيبنالرحمنعبدبنإسماعيل:قيلو،السدييوسفبنمحمد:،وهو
.السديكريمة

الكوفةفيمعروفةشيعيةعائلةمنهويونسابناسرائيلبأنعلما
كتبفيإماميةرواياتلهوإسرائيل.السبيعيإسحاقأبورأسهاوعلى

له،منالطوسيعدهوقدالشيعة، .أئمتهمبعضأصحابمنوهورجا
علىشواهدهيمنهالحديثأهلمواقفواختالفالمتضاربة،وأحواله
.وعدالةضبطاضعيففالرجل.بالمحدثينعالقتهفيللتقيةممارسته

لدهنيمعاويةبنعمار:وآخرهم بوالكوفيا (:هـ133ت)معاويةأ
ومؤلفيهم،وأبطالهمرجالهممناإلماميةالشيعةثقةوجعله،يُرسل،شيعي

.سالمعنعنعنتهضعفاوتزيده.العامةعندثقةكانأنهوذكروا
أسامةأبوحدثنا-)):شيبةأبيابنقال:والسبعونالسادسالطريق

عيسىيؤمالذيوهواألمةهذهمنالمهديقالسيرينبنعنهشامعن
.((مريمبن
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لهمنألنيصح،الإسناده زيدبنأسامةبنحماد:أسامةأبو:رجا
اتهم،تدليسهيُبينويُدلسكانثقة،(:سنة80عنهـ201ت)الكوفي
نهوبما.حجرابنوأنكرهالحديث،بسرقة يهوتنبيههيُدلس،كانأ العل
ولماذا.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقد،وهناصحيحاالخبريجعل
.؟؟يُبينهثميُدلس

ربماثقة:(سنة87عنهـ145ت)الزبيربنعروةبنهشام:ومنهم
عنهيحدثفكانوالده،عنالتحديثفيتوسعبالعراقحلعندماودلس،

.ذلكعليهفأُنكرعنه،يرسلأصبحثممنه،سمعهما
بالمهديقولهمفيبعدهمومنالتابعينعنالمرويةاألقوالبأنعلما

ليستفهيإسناداصحتوإنحتىفهيسيرين،ابنعنالسابقةكالرواية،
المنتظربالمهدياالستداللألنالمنتظر،بالمهديالقولصحةعلىدليال

كريمبالقرآنإاليصحال حديثأوأوال،ال يا،الصحيحبال بالخبرأوثان
ضعفمعبالرأييُقالمماليسكانإنثالثاالصحابةأقوالمنالصحيح

روايةصحتوالالقرآنفيللمهديذكريوجدالانهوبما.االستداللهذا
مكذوبةمختلقةالمهديفحكايةالمهديحولالصحابةعنأثروالحديثية

دليالليستفهيبعدهمومنالتابعينعنأقوالصحتإنوأما.أساسهامن
هيوإنماشرعية،حجةتكونأنيُمكنوالبالمهدي،القولصحةعلى

فتأثروا،الناسبينالشيعةنشرهاالتيالمكذوبةالمهديلرواياتصدى
.المنتظربالمهديواعتقدواوصدقوهابها

عنالرزاقعبدأخبرنا)):الرزاقعبدقال:والسبعونالسابعالطريق
المهدياليخرج:قالعباسبنهللاعبدبنعليعنطاووسابنعنمعمر
.((آيةالشمسمعتطلعحتى

تقدمالصنعانيهمامبنالرزاقعبد:رجالهمنألنيصح،الإسنادها
عالقتهفيالتقيةيُمارسكانإماميشيعيُمدلس،انهوتبينحالهتفصيل

منيصحالفاإلسنادأيضاعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.الحديثأهلمع
.جهته

األخطاءكثيرأنهوتبينحاله،تفصيلسبق،راشدبنمعمر:والثاني
بأهلعالقتهفيالتقيةيُمارسكانإماميشيعيوأنهيُدلس،كانواألوهام،

.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.الحديث
عبدبنحميدحدثنا)):شيبةأبيابنقال:والسبعونالثامنالطريق

عمر:لطاوسقلتقالميسرةبنإبراهيمعنمسلمبنمحمدعنالرحمن
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زيدكانإذاالمهديإنبهوليسمهدياكانقدقالالمهديالعزيزعبدبن
ويشتدالماليبذلوهوإساءتهمنالمسيءعنوتيبإحسانهفيالمحسن

((.المساكينويرحمالعمالعلى
الطائفيسوسنبنمسلمبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

عنعنتهضعفاوتزيده.ثقةيهم،صدوقيُخطئ،ضعيف،(:هـ190نحوت)
.ميسرةابنعن

الجنديالحميريالرحمنعبدأبواليمانيكيسانبنطاوس:ومنهم
لمأشياءعباسابنعنروىأنهذلكمن،يُدلسكان،ثقة:(هـ106ت)

كمعاذ،منهميسمعولمالصحابةبعضعنالحديثوأرسلمنه،يسمعها
منقتيبةابنوجعله.يتشيعطاووسكان:الثوريسفيانوقالجبل،بن

مناإلماميةالشيعةوعده.الشهرستانيأيضابهموألحقهالشيعة،رجال
نهوبما.أئمتهمبعضأصحابأحد،ورجالهم يصّرحلموهناكذلك،أ
المهديعنفكالمهحالهذلكأنبما.جهتهمنيصحالفاإلسنادبالسماع
يُعبروإنماالصحابةمواقفعنوالالسنة،والالقرآنعنيُعبرالالمنتظر

فال.الصحابةوالالشرعبلسانالبلسانهيتكلمفهو.اإلماميمذهبهعن
.قالهأنهصحوإنحتىالمنتظربالمهديقولهفيلموقفهقيمة

المباركابنحدثنا)):حمادبننُعيمقال:والسبعونالتاسعالطريق
معمرعنالرزاقعبدقالو.قتادةعنمعمرعنالرزاقوعبدثوروابن
حقالمهديالمسيببنلسعيدقلت:قالقتادةعنعروبةأبيبنسعيدعن
قال؟قريشأيمنقلتقريشمنقال؟هوممنقلت:قالحققال؟هو
أيمنقلتالمطلبعبدبنيمنقال؟هاشمبنيأيمنقلتهاشمبنيمن
((..فاطمةولدمنقال؟المطلبعبد

شيعيانوهماومعمر،الرزاق،عبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.بيناهأنسبقكماوعدالةضبطاضعيفانإماميان،
حافظ،ثقة(:هـ156ت)البصرياليشكريعروبةأبيبنسعيد:ومنهم

:حنبلبنأحمدقالفيهو،منهميسمعلمكثيرينعنحدث.التدليسكثير
منوالحماد،منوالعتيبة،بنالحكممنعروبةأبيبنسعيديسمعلم))

خالد،أبيبنإسماعيلمنوالعروة،بنهشاممنوالدينار،بنعمرو
منوالأسلم،بنزيدمنوالبشر،أبيمنوالعمر،بنهللاعبيدمنوال
ًمنهميسمعولمكلهم،هؤالءعنحدثوقد:أبيقال.الزنادأبي ((.شيئا
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعن،قدوهناالتدليس،كثيركانأنهوبما
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شوذبابنعنضمرةحدثنا)):حمادبننُعيمقال:الثمانونالطريق
يصنعالمهديأنبلغنافقالالعزيزعبدبنعمرعندهذُكرقالمطرعن
فيسألهرجليأتيهقال؟هوماقلناالعزيزعبدبنعمريصنعهلمشيئا

فيندمشباعاالناسفيرىفيخرجفيأخذفيدخلفخذالمالبيتادخلفيقول
.((.نأخذوالنعطيإناويقولفيأبىأعطيتنيماخذفيقولإليهفيرجع

رجاءأبوالوراقطهمانبنمطر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ليسالحفظ،سيئ،يُرسلضعيف،:(هـ140:نحوت)السلميالخراساني

كانيهم،،حديثفيبهيُقطعوالبحجةليسصالح،صدوق،بالقوي،
.برأيهُمعجبا

بوحدثنا)):النيسابوريالحاكمقال::الثمانونالواحدالطريق أ
بنعمروثناالعامريعفانبنعليبنالحسنثنايعقوببنمحمدالعباس
ناالعنقزيمحمد لدهنيعمارأخبرنيإسحاقأبيبنيونسث أبيعنا

رجلفسألهعنههللارضيعليعندكنا:قالالحنفيةبنمحمدعنالطفيل
:فقالسبعابيدهعقدثمهيهات":عنههللارضيعليفقالالمهديعن
لهتعالىهللافيجمعقتلهللاهللاالرجلقالإذاالزمانآخرفييخرجذاك
الوأحدإلىيستوحشونالقلوبهمبينهللايؤلفالسحابكقزعقزعقوما

الواألولونيسبقهملمبدرأصحابعدةعلىفيهميدخلبأحديفرحون
قالالنهرمعهجاوزاالذينطالوتأصحابعددعلىواآلخرونيدركهم

بينمنيخرجإنه:قالنعم:قلت؟أتريده:الحنفيةابنقال:الطفيلأبو
يعنيبهافماتأموتحتىأريهماالهللاوجرمال:قلتالخشبتينهذين

.(("تعالىهللاحرسهامكة
العباسأبووشيخهالنيسابور،الحاكم:رجالهمنألنيصح،الإسناده

.وعدالةضبطاضعيفأنهبيناأنسبقاألول:األصميعقوببنمحمد
.الحقاحالهوسنفصلالحاكم،تلميذهمثلوالثاني

هم فيالسـبيعيإسـحاقأبـيبـنيـونس:ومن )إسـرائيلأبـوالكو ت)
بحديثه،يُحتجال،صدوق،ثقةشديدة،غفلةفيهكانت:فيهقيل(هـ152

واألدوارالمهامتوزيعوالتقيةالحظ)عليعلىعثمانيقدمكانضعيف،
فيهحديثه،ضعيفأبيهعنحديثهمضطرب،حديثه،(الشيعةرواةبين

أبيبنيونس)):حنبلبنأحمدقالهذافي،الناس حديث على زيادة



236

منسمعواإنما:يقولون)):لهفقيل((.الناسعلىزيادةفيهحديثهإسحاق
قدأينمن:قال.أتمفهيالكتبفيسمعابنهويونسحفًظا،إسحاقأبي

زيادةفيهتكنفلم،وحدهوهووكتبإسحاق،أبيمنابنهإسرائيلسمع
وحفيدهوابنهالسبيعيتصرفعلىودامغقويشاهدهذا((.يونسمثل
تعجبقدوأحمد.نفوسهمفيلغاياتمدروسةخطةحسباألحاديثفي
لكنالسبيعيمنوكتبحفظفكالهما،بابنهومقارنته،يونسحالمن

ابنهأنيعنيوهذا.ابنهمنالناسعندلمامخالفةأكثريونساألبزيادات
مارسكان لكيُ كنأيضاذ قلبدرجةل بادلوهكذا.أ األدوارهؤالءت

.ذلكعنغفلةفيالسنةأهلمنوكثيربينهم،المهامووزعوا
الشيعةشيخوجعلهالصادق،جعفرإمامهمأصحابمنالشيعةعدهوقد

فلم،تشيعهيُخفيكانأنهيبدوالرجلوهذا.رجالهمنالطوسيجعفرأبو
أنهرغمسنيشيعيوالإماميشيعيأنهبصراحةذكرمنالسنةعندأعثر

لهلكنوتوارثه،بالتشيعمعروفةكوفيهشيعيةأسرةمن تهأحوا ومرويا
فوصفهتشيعهعلىشاهدلهالجوزجانيوصفوفيتشيعه،علىتشهد
الشيعةرواةعلىينطبقهذاووصفه((.زائغمفترإسرائيلأبو)):بقوله
لزيغالتقيةبسبباالفتراءبينيجمعألنهغيرهمقبل فيواالنحرافوا

.المذهب
فاختةأبيبنثويرالشيعيعنيرولميونسبأنالشيعةرواهماوأما
ينفيالهذاقولهألنتقية،ذلكقالأنهفالظاهر،رافضياكانأنهبدعوى

.السبيعيوالدهمنهماإلماميةالشيعةعنوروىشيعيأيضاهوانهعنه
باالفتراءالجوزجانيوصفهوقدالنقلفيأميناوالثقةيكنلمنفسهوهو

.والزيغ
معاويةأبوالكوفيالدهنيمعاويةبنعمار:معاويةبنعمارومنهم

ـ133ت) :ه رجــالهممـناإلماميـةالشــيعةثقةوجعلــه،يُرســل،شــيعي(
وبما.السنيينبمعنىالعامةعندثقةكانأنهوذكرواومؤلفيهم،وأبطالهم

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناويرسل،شيعي،أنه
علىعليايُفضلكانو،تشيعفيه،واثلةبنعامرالطفيلأبو:آخرهم

الشيعةغالةمنكانأنهُرويو،-عنهمهللارضي-عثمانوالشيخين
وهناكذلكأنهوبما.يُرسلوكانالحنفية،بنمحمدبرجعةويُؤمنالكيسانية

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقد
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بنمحمدبنأحمدأخبرني)):الحاكمقال:والثمانونالثانيالطريق
بننافعأنبأمريمأبيبنسعيدثناالدارميسعيدبنعثمانثناالعنزيسلمة
بنهللاعبدسمعأنهحدثهيزيدبنالحارثأنعباسبنعياشحدثنييزيد

:يقولعنههللارضيطالبأبيبنعليسمعت:يقولالغافقيزرير
تسبوافالالمعدنفيالذهبيحصلكمامنهاالناسيحصلفتنةستكون

منسيباإليهمهللاسيرسلواألبدالفيهمفإنظلمتهمسبواوالشامأهل
رجالذلكعندهللايبعثثمغلبتهمالثعالبقاتلتهملوحتىفيغرقهمالسماء

وقلواإنألفاعشراثنيفيسلموعليههللاصلىهللاالرسولعترةمن
راياتثالثعلىأمتأمتعالمتهمأوإمارتهمكثرواإنألفاعشرخمسة
قاتلهم هلي ياتسبعأ يسرا يةصاحبمنل بالملكيطمعهووإالرا

نعمتهموإلفتهمالناسإلىهللافيردالهاشمييظهرثميهزمونوفيقتتلون
.(("الدجاليخرجحتىذلكعلىفيكونون

)المصريالغافقيزريربنهللاعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
مناإلسنادلتضعيفيكفيوتشيعه.بالتشيعُرميثقة،:(هـ80:نحوت

صحيح،والتـاريخالشـرعمخالفـةعلـىيقـومالتشـيعألنجهتـه، ويُفقـدال
التياإلماميةعقائدمنوغيرهابالتقيةلقولهوالموضوعيةالحيادصاحبه

.ضعيفاالشيعيتجعل
مجهولأنهالظاهرالعنزي،سلمةبنمحمدبنأحمدالحاكمشيخ:ومنهم
والتراجمالرجالكتبفيحالعلىوالترجمة،علىلهأعثرفلمالحال،

.والتواريخ
ضبطاضعيفأنهوتبينحالهفصلناأنسبقالنيسابور،الحاكم:وآخرهم
.الرفضويُخفيالتسننيُظهركانإماميشيعيوانهوعدالة،

عنرشدينحدثنا-)):حمادبننعيمقال:والثمانونالثالثالطريق
هللارضىعليعنزريرابنعنالزرقيعباسبنعياشعنلهيعةابن
قاتلتهملوحتىجماعتهميفرقمنالشامأهلعلىهللارسولياقالعنه

المكثررايانثالثفيبيتيأهلمنرجليخرجذلكوعندغلبتهمالثعالب
علىأمتأمتأمارتهمألفاعشراثنايقولوالمقللألفاعشرخمسةيقول
هللاويردجميعاهللافيقتلهمالملكلهيبتغيأوالملكيطلبرجلمنهاراية
.((وبزارتهموفاصتهمألفتهمالمسلمينعلى
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هاللبنمفلحبنسعدبنرشدين:رجالهمنألنيصح،الإسناده
صريالحجـاجأبـوالمهري ـ188:ت)الم :ه عمنيُبـاليالضعيف،(
.متروكالحديث،ُمنكربشيء،ليسحديثه،يُكتباليروي،

الــرحمنعبــدأبــوالحضـرميعقبــةبــنلَِهيعـةبــنهللاعبــد:ومنهـم
بحجة،ليسضعيف،(:هـ174-96)القاضيالغافقياألعدوليالمصري

بحديثه،يُحتجالبثقة،ليسُمخلط،غفلة،فيهثقة،المحدثين،منكثيرتركه
.رآهمقدثقاتأقوامعلىضعفاء،أقوامعنيُدلسالمناكير،كثيرُمتساهل

اإلهمـالعالمـاتمـنوهــذه.فيســكتبحديثــهليــسمـاعليــهيُقــرأوكـان
عدهوقد.أيضااإلماميالتشيععالماتمنوهي،والالمباالةوالتساهل،

قتيبةابنوعده((.التشيعفيمفرط))بأنهووصفهالشيعة،منعديابن
الشيعيةومروياته،رجالهممناإلماميةالشيعةوَعدّه.الشيعةرجالمن

بينالمندسيناإلماميةالشيعةرواةمنفالرجل.المذهبيةكتبهمفياإلمامية
.تقيةالرفضوأخفواالتسننأظهرواالذينالمحدثين

لرابعالطريق سعيدبنعليحدثنا)):الطبرانيقال:والثمانونا
ابنقالالزرقاءابيبنزيدناقالالخواصالحسينبنعليناقالالرازي

عنالغافقيزريربنهللاعبدعنالقتبانيعباسبنعياشناقاللهيعة
يرولم"....:قالسلموعليههللاصلىهللارسولأنطالبأبيبنعلي
.((الزرقاءابيبنزيدااللهيعةابنعنالحديثهذا

)المصريالغافقيزريربنهللاعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
،شيعي،لهيعةبنهللاعبد:ومنهم.بالتشيعُرميثقة،:(هـ80:نحوت

.أعالهبيناهكماوعادلةضبطاضعيف
بنالجبارعبدحدثنا)):الترمذيقال:والثمانونالخامسالطريق

قال...عاصمعنعيينةبنسفيانحدثناالعطارالجبارعبدبنالعالء
لطوليومإالالدنيامنيبقلملوقالهريرةأبيعنصالحأبووأناعاصم

.((يليحتىاليومذلكهللا
الهالليعمرانأبيبنعيينةبنسفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده

واإلرسال،التدليسكثيرأنهوتبينحالهتفصيلسبق:(هـ107-198)
حــديثفــيالغلــطكثــيروأنــه.معــاوالضــعفاءالثقــاتعــنيــدلسوانــه

كوفيين نا.ال عنوقدكوفي،وهوعاصمعنروىقدوه .أيضاعنهعن
.جهتهمنيصحالفاإلسناد

األسديبهدلةبنعاصم:نفسههو،النجودأبيبنعاصم:ومنهم
حديثه،فيالخطأكثيرثقة،:(هـ128ت)المقرئبكرأبوالكوفيموالهم
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الصحيحينفيحديثهالقراءات،فيحجةبه،بأسال،أوهاملهصدوق،
،قــالمنــهيســمعلــمعمـنروىفقــد،يُرســلكـانلكنــه.بغـيرهمقــرون

حوشببنشهرعنروى))و((شيئاأنسمنيسمعلم)):الدارقطني
:أيضاوقال((.وائلأبابينهماأنوالصحيح...البكريحسانبنوالحارث

عنعنقدهناوهو((.شيءالعوفي،يعني،عطيةعنلعاصميصحال))
فإنيُرسلكانوالحديث،فيالخطأكثيرأنهوبماحبيش،بنزرعن

.جهتهمنيصحالالخبرإسناد
سمعت:حاتمأبيابنقال:هانيأممولىباذانصالحأبو:آخرهم

((.بهيحتجوالحديثهيكتبالحديثصالحباذانصالحأبو:يقولآبى
.ضعفاعنعنتهوتزيدهضعيف،فالرجل..الضعفاءفيعديابناورده

عنعيينةبنحدثنا)):شيبةأبيابنقال:والثمانونالسادسالطريق
يليحتىوالليالياأليامتمضيالقالعباسبنعنمعبدأبيعنعمرو

تعجزالعباسأباياقلناقاليلبسهاولمالفتنتلبسهلمفتىالبيتأهلمنا
.((يشاءمنيؤتيههللاأمرهوقالشبابكموينالهامشيختكمعنها

،طريقهمنيصحال:عيينةبنسفيان:رجالهمنألن،يصحالإسناده
.أعالهبيناهكماعنعنقدوهنايُدلسألنه

126سنةوتوفي،46أو45سنةولد)المكيديناربنعمرو:ومنهم
شيعيأنهوالراجح،ويدلسضعيف،أنهوتبين،حالهتفصيلسبق(هـ

قدوهناكذلك،أنوبما.الحديثبأهلعالقتهفيالتقيةيُمارسكانإمامي
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعن

عناسامةأبوحدثنا)):شيبةأبيابنقال:والثمانونالسابعالطريق
والبكرأبوعليهيفضلالخليفةاألمةهذهفييكونقالمحمدعنعوف
.((عمر

زيدبنأسامةبنحماد:أسامةأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
اتهم،تدليسهيُبينويُدلسكانثقة،(:سنة80عنهـ201ت)الكوفي
نهوبما.حجرابنوأنكرهالحديث،بسرقة يهوتنبيههيُدلس،كانأ العل
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقد،وهناصحيحاالخبريجعل

ت)األعرابيبعوفالمعروفالبصريجميلةأبيبنعوف:ومنهم
ببدعةعوفرضيما)):المباركبنهللاعبدقال.(سنة86عنهـ146

بندارمحمدوقال.((شيعياوكانقدرياكانبدعتانفيهكانتحتىواحدة
قدوهللا،عوفيقولون)):عوفحديثيقرأوهو قدرياعوفكانل

قتيبةابنوعده.ثبت،ثقةصالح،صدوق،:فيهوقيل((.شيطانارافضيا
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فيمروياتهورووارجالهم،مناإلماميةالشيعةوذكره.الشيعةرجالمن
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.كتبهم

عبدحدثنا-507)):الدانيعمروأبوقال:والثمانونالثامنالطريق
بنأحمدحدثنا:قال،أصبغبنقاسمحدثنا:قال،عثمانبنالرحمن

أنهنتحدثكنا»:قال،محمدعن،عوفعن،هوذةحدثنا:قال،زهير
((.«عمروالبكرأبوعليهيفضلالخليفةاألمةهذهفييكون

سناده لهمنألنيصح،الإ فةبنهوذة:رجا عبدبنهللاعبدبنخلي
ليس،ضعيف:البصرياألشهبأبوالبكراويالثقفيبكرةأبيبنالرحمن

قدوهنا.االعرابيعوفعنضعيفبأس،بهليسصدوق،بمحمود،
.عوفعنعنعن

بيبنعوف:ومنهم لةأ ت)األعرابيبعوفالمعروفالبصريجمي
.السابقالطريقفيبيناهكماضعيف(:سنة86عنهـ146

الوهابعبدحدثنا:))حمادبننعيمقال:والثمانونالتاسعالطريق
وهوهنياإمارتهتأتيه:قالالجلدأبيعنسيرينابنعنأيوبعنالثقفي

((.بيتهفي
الصلتبنالمجيدعبدبنالوهابعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

.ضعفاعنعنتهوتزيده.ضعففيهثقة،:البصريمحمدأبوالثقفي
تقدم،(سنة63عنهـ،131ت)السختيانيتميمةأَبيبنأيوب:ومنهم

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدهناأنهوبما،يُدلسوكانثقة،أنه
كثيركانثبت،ثقة(:سنة77عنهـ110ت)سيرينبنمحمد:ومنهم
عنفأرسلمنهم،يسمعلموآخرينيدركهم،لمأقوامعنحدثاإلرسال،

نهوبما.وغيرهموعائشةعمر،وابنعباس،ابن عنعنقدوهناكذلكأ
.جهتهمنيصحلمفاإلسناد

عبدأخبرنا)):الرزاقعبدُمصنففي-:التسعون-األخيرالطريق
ثمفتنةتكونقالالجلدأبيعنسيرينبنعنأيوبعنمعمرعنالرزاق
السيفذبابتتبعهالسوطكثمرةإالاآلخرةفياألولىتكنالأخرىتتبعها

خيرهمعلىالناسيجتمعثماستحلإالمحرمهلليبقىفالفتنةتكونثم
.((بيتهفيوهوهنيئاإمارتهتأتيهرجال

،شيعيانهما:ومعمرالرزاقعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
وابنالسختياني،أيوب:ومنهم.فصلناهأنسبقكماوعدالةضبطاضعيفان
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ناهمابسببطريقيهمامناإلسناديصحالسيرين الطريقفيعنهماقل
.السابق

قولهفإنالجلدأبيعنقبلهوالذياإلسنادهذاصحوإنحتىبأنهعلما
انعكاساجاءقولهووإنماالمنتظر،بالمهديالقولصحةعلىدليالليس

هووليسالناس،بينونشروهاالشيعةاختلقهاالتيالمهديبرواياتوتأثرا
.الصحابةعنصحيحأثروال،صحيحةسنةوالقرآنمنمأخوذاقوال

ينوبذلك ناهممايتب قا-90-تسعينمجموعمنأورد ياتمنطري روا
منها:اإلسنادجهةمنواحدطريقوالمنهايصحلمأنهالمنتظرالمهدي

تصحلمفكلها.التابعينعنطرق09والصحابة،عنأثرا12وحديثا،69
.إسنادا

ضح ضاوأت روايـاتاختلقـواالـذينهـماإلماميـةالشـيعةرواةأنأي
فتقبلوهاالمحدثينبيننشروهاثم،لمذهبهمانتصارامنهاوأكثرواالمهدي

منالمسلمينعامةبيننشرهافيبدورهمهمساهمواثمجهة،منمنهم
خرىجهة لدليل.أ لكعلىوا شاهدانذ يانال قد:اولهما:اآلت ينل منتب

فيهاتكررأنهطريقا90بلغتالتيالمهديرواياتطرقأسانيداستقراء
الفضل:منهمأكثر،أوشيعياتضمنتطرقهافمعظم.مرة79الشيعةرواة

،أبوراشدبنومعمر،همامبنالرزاقوعبد،فضيلبنومحمددكين،بن
وعــوفموســى،بــنهللاوعبيــدخليفــة،بــنوفطــرالضــرير،معاوزيــة

الحميدعبدبنجرير،وهندأبيبنوداودالنيسابوري،الحاكماألعرابي،
.الكوفةمنكانواالشيعةهؤالءغالبيةبأنعلما.وغيرهم

رواتهامعظمأنالمهديرواياتطرقاستقراءمنتبيينقد:وثانيهما
الرواياتاختالقومركزالتشيع،موطنوهيالكوفة،منكانواالضعفاء

رواةإلىفباإلضافة.اإلسالميالعالموأقاليممدنمختلفإلىوتصديرها
الكوفةمنرواةمعهمكانفقد،المهديرواياتاختلقواالينالكوفةشيعة

واليدرونحيثمننشرهافيمعهموتعاونوامنهمأخذوهاالسنيينمن
90مجموعمنمرة58اسمهمتكررجماعةمنهمأحصيُتوقد.يدرون
بنوسفيانالثوري،وسفيانالجهني،وموسىالعجلي،ياسين:منهمطريقا،
.وغيرهمعياش،بنبكروأبوحبيش،بنوزربهدلة،بنوعاصمعيينة،
الحديث،وأهلالشيعةرواةبينالواسطةكانواالذينهموغيرهمهؤالء

ظرالمهديروايـاتفنشـروا مصنفاتهمفيوأدخلوهـاالسـنيينبيـنالمنت
.والعقديةوالفقهيةوالتاريخيةالحديثية
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رواياتليستفهي‘طرقهاكثرةرغمالمهديرواياتأنأيضاوتبين
اتضحأنهبما:أولهما:أساسيينألمرينآحادرواياتهيوإنما،متواترة

منها،واحدطريقواليصحلم-طريقا90-المهذيرواياتطرقكلأن
.كثيرةطرقمنهالصحتمتواترةكانتفلو،متواترةليستأنهايعنيفهدا
بمعنى،طريقلكلصحابيامختلقوهاجعلوإنفحتىتصحلمأنهاوبما
اختلقواوإنوحتى.متواترةرواياتتكنفلنصحابيا90عنرويتأنها
لف كلصحابياوألحقواطريقأ لنطريقل كونف ترةت هابحكممتوا ان

.التواترعلىشاهداوليساألكاذيبمنجزءاالصحابةعددفكانمكذوبة،

أن-طريقا90-الرواياتتلكطرقمنتبينأنهمفاده:الثانياألمر
عشراحدبلغالصحابة،منقليلعددإلىكلهاتنتهيومصادرهاأصولها

بنكعلي،،صحابيا-11- بنمسعود،وا بيعباس،وا بيهريرة،وأ وأ
يلعددوهذا.سمرةبنوجابرالخدري،سعيد لىبالنسبةجداقل عددإ

لصحتصحيحةالمنتظرالمهديفكرةكانتفلو.باآلالفالمقدرالصحابة
لمهذاأنوبما.صحابيالمئةعنيزيدبماالعشراتولرواهارواياتها،

يةصحتواليحدث، حدةروا ياتمنوا علىهذاكلدلالمهديروا
.متواترةوالصحيحةليسترواياتهوانبالمهدي،القولبطالن

لذينالصحابةعددأنجدالفرضناإذاوحتى همرويتا طرقعن
لمألنهمتواترة،تكونلنفإنهابالمئات،كانالمنتظرالمهديروايات

يجعلواأنيُمكنهماختلقوهاوالذينجهة،منمنهاواحدطريقواليصح
طرقبعدديتعلقالفاألمر.أخرىجهةمنصحابيامنهاطريقلكل

صحيحةليستبأنهايتعلقوإنما،عنهمرويتالذينوالصحابةالمهدي
اآلالفبلغتوإنحتىلهاقيمةفال.منهاواحدطريقواليصحفلم،أصال

.الصحابةمنوالمئاتالعشراتعنورويت

عدمعلىجداقويشاهدهيالمنتظرالمهديطرقكثرةبأنعلما
ُمبرمجةخطةوفقمختلقةرواياتهيوإنما،ومضموناإسناداصحتها

والطبيعية،غيرظاهرةكثرتهاألن.وترصدإضرارسابقوعنسلفا
هالإلكثارمعقولمبررأييوجد نتلومن يدةعنتُعبركا إسالميةعق

كذلككانتفلو.لهالموافقةالصحيحةوالسنةالكتابعلىقائمةصحيحة
اإليمان،رواياتحالهوكماعادياولكانطريقا،تسعيناألمرتطلبلما
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أنوبما.رواياتبضعمنهافتكفي،والصوموالزكاة،والجهاد،والصالة،
زواجرواياتمعحدثكما–طريقاالتسعينعنزادتالمهدي،روايات
ياتأنهاعلىهذادل-وغيرهاالمتعة قةروا منألصلانتصاراُمختل
الهدفرواياتهيأخرىجهةمنوأنهاجهة؛مناإلماميالتشيعأصول

فيتوجدالألنهالهاوالشرعنةوالتأصيلفرضهاهومنهااإلكثارمن
.الصحيحةوالسنةالكريمالقرآن

 :المنتظر المهدي روايات متون نقد :ثانيا
90-كثرتهارغمالمنتظرالمهديرواياتطرقكلبأنتبينأنهبما
متونهاأنشكفالواحد،طريقوالمنهايثبتولمبصحيحة،ليست-طريقا

،متونهانقدفيأطيلفلنكذلكاألمرأنوبما.أيضاصحيحةتكونلن
:أساسيةنقاطثالثفيمركزاشامالهادفالهانقديوسيكون

هياألحاديثتلكوصفتهاماحسبالمنتظرالمهديعقيدةإن:أولها
البشرية،مستقبلعليهايتوقفجداكبيرةأهميةلهاالدينأصولمنأصل
العدالةتتحققيديهوعلىكبرى،عالميةانتصاراتتتحققالمهدييدوعلى

لتلكنجدالأننااألمرفيالغريبلكن.اآلخرةقبلالدنيافيالبشربين
أنعقالوالشرعايُعقلواليصحفال!!!!.الكريمالقرآنفيذكراالعقيدة
قرآنيكون لذيال نهتعالىهللاوصفها ُمحكمحكيمشاملكاملكتاببأ

والتشــريعالعقائــدتفاصــيلوتضــمنشــيء،لكــلوتبيــانُمبيــن،ُمفصــل
يهيوجدوالوغيرهذلككلتضمن،والمفاهيمواألخالق يدةذكرف لعق

يد،منوالقريبمنالمهدي هارغمبع هاأهميت زعمحسبوخطورت
إنه.؟؟لهاذكرهعدميعنيوماذاالكريم؟،القرآنيذكرهالملماذا.رواياتها

وهذا.اإلسالممنليستالمنتظرالمهديعقيدةانووضوحببداهةيعني
.متناوالإسناداتصحفلمالمهدي،رواياتألسانيدنقدناأثبتهالذي

القرآنفيطعنهيالمنتظرالمهديعقيدةأنمفادها:الثانيةالنقطة
أصولمنأصلأنهابمافهيالقرآنفيطعنهافأما.اإلسالموأمةوالنبوة
لدين فهذا،المهديرواياتزعمتهكماالبشريةمستقبليتوقفوعليهاا
متناقضوأنه.إغفالهيصحالالدينأصولمنأصالأغفلالقرآنأنيعني

وُمفصل،ُمبينُمحكمشاملكاملكتاببأنهنفسهوصفعندمانفسهمع
أصلأنهارغمالمنتظرالمهديعقيدةإلىاإلشارةيتضمنولمذلكمعلكنه
هيالمهديفعقيدة.!!!!المهديرواياتزعمحسبالدينأصولمنكبير
!!.والتناقضبالنقصلهواتهامالقرآنفيطعن
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سيقومالمهديأنزعمتقدفهيالنبوة،فيالمهديعقيدةطعنوأما
فيالعدلوتنشرالظلمعلىتقضيعالميةانتصاراتويُحققجبارةبأعمال

ياليسألنهوحي،بالذلككليُحققاألرض، بوةفيطعنوهذا.نب الن
والمؤمنينوالمالئكةبالوحيلهمهللاوتأييدكثرتهمرغمهمالذينواألنبياء

المهديفعقيدة.!!ُمستقبالالمنتظرالمهديسيُحققهمايُحققوالمكلهمفإنهم
!!.عليهموتعاٍلوتعالملهم،وتقزيمواألنبياء،النبوةفيطعنهيالمنتظر
اإلسالمأمةأنفمفادهكلها،اإلسالميةاألمةفيالمهديعقيدةطعنوأما

هاأنرغم قرآنمع سنةال عدادهاالصحيحة،وال بيرة،وأ هاك قدراتول
مانصفتُحققأنوالتتوحد،أنتستطيعالذلكمعلكنها،هائلةوثروات
بمجيءإالتنتصروالذلكتحققفال.انتصاراتمنالمهديسيُحققه
سمىشخص يس.المنتظرالمهدييُ مةفيطعنهذاأل وهدراإلسالمأ
والبوحيوجودهعلىدليلالشخصتعظيمفيوغلووقدراتهالمكانتها

القرآنفيطعنهيالمنتظرالمهديعقيدةأنبيناأنهوبما.صحيحبخبر
عقيدةأنهايعنيهذافإن،اإلسالميةاألمةوفيواألنبياء،والنبوةالكريم
لدينفيأقحمتُمختلقةباطلةزائفة نقدناأثبتهالذيوهذا.منهوليستا

.ألسانيدها
:الثالثــة-األخــيرةالنقطــة تاريخهــاإلــىبــالنظرالمهــديعقيــدةإن-
وهيتاريخ،والوحيمنصحيحأصلعلىتقومالعقيدةهيومضمونها

وداعيةللهمموقاتلة،بينهموالفتنللجدلومثيرةللمسلمين،مخدرةعقيدة
فنهوضهاتنهضأنأرادتإناألمةفعلىكذلكأنهاوبما.االستسالمإلى
يدةعلىيتوقفال يدةألنهاالمهديعق لهاصحيحأساسوالمخدرةعق

تُبعدهاأناألقلعلىأومنها،تتخلصأنإالعليهاوما.وتاريخاشرعا
ناءوالعملللجدوتنهضطريقهامن يدةعلىيتوقفالهذاألنوالب عق

وكثيرةكبرىانتصاراتحققتمسلمةليستأُمماأنيشهدوالواقع.المهدي
علىومسيطرة،كلهالعالمعلىمهيمنةوهيالحياة،مجاالتكلفيجدا

بالذلككلحققت؛معناالغربحالهوكماوغيرهااإلسالميةالشعوب
ماذا.مهدي لكفل انتصارنايتحققالونحنمهدي،بالتنتصراألممت

صحيحة،سنةوالبقرآنيتحققفال.!!؟؟بالمهديإالالمزعومالعالمي
شاهدهذاإن.الُمنتظرالمهديبمجيءفقطيتحققوإنمااألمة،وبجهود

.!!المزعومةالمنتظرالمهديعقيدةوزيفتهافتعلىودامغقوي
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بل هاءوق لرابع–الفصلهذاإن ياتالمتعلقا -المنتظرالمهديبروا
ناأوردأنيُستحسن مااالعتراضاتمنجملـةه عترضرب هايُ علـىب
.منهاوموقفهالمهديلرواياتنقدهفيالمؤلف

اختالقمنهيالمنتظرالمهديرواياتأنيثبتلم:يُقالربماأولها،
أثبتناأنهبدليلوهذا.معهمتعاونومناختلقوهاالذينهمبل:أقول.الشيعة

أنوبينا.المهديرواياتطرقمعظمفيأسماؤهمتككرتالشيعةرواةأن
.التشيعموطنوهيالكوفة،منكانواالمهديرواياتفيالضعفاءغالبية
دينأصولمنأصلفهياإلمامي،التشيعمعتتفقالمهديعقيدةوألن

.الشيعة
قالربما:الثانياالعتراض المهديإنكارعلىبالقرآناالستداللإن:يُ

خطأعلىحجةوليسضعيفاستداللهولهذكرهعدمبدعوىالمنتظر،
.بهاالعتقاد

دليالليسالشرعأمورمنألمرالقرآنذكرعدمأنصحيح:أقول
اإلسالم؛فيللتشريعالثانيالمصدرهيالسنةأنبحكمشرعيتهعدمعلى
منالتأكد:منها،بشروطُمقيدوإنماإطالقه،علىصحيحاليسهذالكن

يطعنالوانالدين،أصولمنبأصلمتعلقايكونالوأنالحديثصحة
تتوفرلمالمهديفعقيدةكذلكاألمرأنوبما.معهيتناقض،والالقرآنفي

وهي.سابقابيناهكمامتناوالإسناداتصحلمفرواياتها.الشروطهذهفيها
المهديرواياتأنوالشك.آنفافصلناهكمامعهوتتناقضالقرآنفيتطعن
هديعقيـدةجعلـت هاالـدين،أصـولمنأصـالالم مسـتقبليتوقـفوعلي

حالهوذلكأنوبما.األنبياءحتىبهايقملمأعمااللهوزعمتالبشرية،
تكلمالذيالُمفصلالُمحكمالشاملالكاملالقرآنأنوبماالمزعوم،المهدي

دامغدليلهذافإنالمنتظر،المهديعنيتكلملمواألصولالفروععن
فال.صحيحةوالشرعيةعقيدةليستالمهديعقيدةأنعلىجداوقوي
ودابةوالنفاس،الحيضعنالقرآنيتكلمأنعقالوالشرعايُعقلواليصح

الدينأصولمنأصلعنيتكلموالالماليةوالمعامالت،والعقائداألرض
يدة لتيالمزعومةالمهديكعق هايتوقفا شرمستقبلعلي عدم.الب ذكرف
هوبهاالعتقادأنكمابه،القولبطالنعلىدامغدليلهوللمهديالقرآن،

!!.والتناقضبالنقصلهواتهامالقرآنفيطعن
صريحةمخالفةهوالمنتظرالمهديعقيدةإنكارإن:الثالثاالعتراض

.المنتظربالمهديقولهافياألمةعليهأجمعتلما
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صحيحةشرعيةنصوصعلىيقملمإذاحجةاإلجماعيكونال:أقول
القرآنفيلهاوجودالالمنتظرالمهديفكرةأنبيناأنهوبما.وداللةثبوتا

كريم، هاصحتوالال يةفي يةروا حدة،حديث هاصحوالوا عنقولفي
حجةيكونانيُمكنواللهقيمةواليصح،الباإلجماعفالقولالصحابة،

المهدويةبالرواياتوتأثراانعكاساكانألنه،يصحال.حدثوإنحتى
لتي فهو؛صحيحأصلعلىقائمايكنولم،وأمثالهمالشيعةاختلقهاا

أنكرواالذينوبمواقفقلناهبمامنقوضأجماعإنه.متهافتزائفإجماع
.وحديثاقديماالمنتظرالمهدي

يؤيد"عيسىإالمهديال":حديثهل:يُقالربما:الرابعاالعتراض
.المنتظر؟المهديأحاديثصحةإنكارفيموقفكم

يختلفالوهو،جداضعيفوهوماجة،ابنرواهالحديثذلك:أٌقول
فكرةينكرلموهو.تصحلمكلهاأنهافيالمنتظرالمهديطرقباقيعن

بنعيسىإلىالبيتآلمنرجلمنالمهدويةحّولوإنماالمنتظر،المهدي
موقفيمعيتفقوالالمهديفكرةيؤيدالحديثفذلك.-السالمعليه-مريم

.لهاإنكاريفي
موقفيُضعفمماإن:يُقالربما-:الخامس-األخيراالعتراض

عنرويماإالأنكرهمنالمتقدمينفييُعرفلمأنهللمهدي،المنكرين
يثبتلموهذامريم،بنعيسىهوالمهديبأنقالواأنهموالحسنمجاهد
.صحيحغيرلموقفهمالموافقالحديثأنمععنهم،

بكثرةيُعرفوالبالمتأخرين،والبالمتقدمينيُعرفالالحقإن:أقول
سنةأوكتاب،منيحملهالذيالصحيحبالدليليُعرفوإنمابقلته،والالعدد

القولفإنوعليه.ذلكبكلأو،صريحعقلأوصحيح،علمأوصحيحة،
هذاظهروإنماالمنتظربالمهديالقولأنكرمنالمتقدمينفييوجدلمبأنه
ذكرعدمإنأولها:اآلتيةالشواهدبدليل.يستقيمالقولهوالمتأخرينعند

قرآن كريمال يدةال ياتصحةوعدم،المهديلعق يةالروا واألثريةالحديث
وجودلهايكنلمالمهديعقيدةبأندامغصحيحدليلهوبالمهدي،القائلة

.ذلكبعداختلقتوإنماوالراشديالنبويالعهدينفي
وقدبالعشراتوالمقدرةالمهديرواياتطرقكثرةإن:الثانيالشاهد

ذكرناهمالذينالشيعةرواةأيديعلىظهرتوالتيطريقا90منهاأوردنا
تدلفإنها؛بعدهوماالهجرياألولالقرنمنالثانيالنصفمنابتداء
لهافأختلق.صحيحشرعيأصللهايكنولمُمختلقةالمهديعقيدةأنعلى
الناسعلىلفرضهاالرواياتمنالكبيرالكمذلكمعهمومنالشيعةرواة
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كانتلووإال.عليهماواإلصراروالتحريفبالكذبوشرعنتهاوتأصيلها
يدة يدةالمهديعق لككلاألمرتطلبماشرعيةعق عددذ بيرال منالك

يات لرواةمنالكبيرالعددوالالروا لذينوالضعفاءالكذابينا اختلقوهاا
،طبيعيغيرآمرهوطرقهافكثرة.الناسبينونشروهالهاوتجندوا

.صحتهاعلىوليساختالقهاعلىوشاهدالشك،علىويبعث
علــىالتــابعينباعتقــاداالحتجــاجيصــحال:الثالــث-األخــيرالشــاهد

كماوالتاريخوالعقلوالسنةبالقرآنمؤيدوموقفهمالمهديلعقيدةالمنكرين
مندليلعلىقائمايكنلمبالمهديالتابعيناعتقادألنيصحال.سابقابيناه

،الصحابةأقوالمنصحيحأثرمنوالالصحيحةالسنةمنوالالقرآن
ما ساكانوإن تأثراانعكا ياتو ظرالمهديبروا لتيالمنت هاا رواةاختلق

شيعة ينونشروهاال ناسب تداءال ثانيالنصفمناب قرنمنال األولال
الثالثالقرنفيالمعروفةالحديثكتبدُونتأنإلىبعدهوماالهجري
اليومإلىتبعهمومنالتابعينمنالمهديبعقيدةالمؤمنينفموقف.الهجري

يثبتهاصحيحواحددليلعندهم،وليسيصحوالجداضعيفموقفهو
هم هاآمنوا؛ألن ياتتأثراب هاوتصديقاالمهديبروا هارغمل تكنلمأن

.متناوالإسناداصحيحة
،جداضعيفالمنتظربالمهديالقائلينفموقفبيناهكمااألمرأنوبما

،والسنةوالقرآن،منصحيحواحددليلوالعندهموليسيصح،والبل
إليهاتوصلُتالتيهيالنتيجةوهذه.موقفهمصحةيُثبُتالصحابةعنأثر
بالمهديالمؤمنينفموقف.ومتناإسناداالمنتظرالمهديلرواياتنقديمن

.الصحيحهولهالمنكرينوموقفصحيح،غير
المنتظرالمهديرواياتأنمنهيُستنتج-الرابع-الفصللهذاوختاما

قا90منهاأوردنا–طرقهاكثرةرغم طريقوالمنهايصحلم-طري
منوتبينجهة؛منبالمتونوالباآلحادوالبالتواترصحيحةفليست.واحد
المهديفكرةاختلقواالذينهممعهمتعاونومنالشيعةرواةأنأخرىجهة

ياتالطرقعشراتباختالقلهاوانتصرواالمنتظر يداوالروا لعقيدةتأي
العقيدةصدّرواالذينوهم.اإلماميةالشيعةدينأصولمنهيالتيالمهدي

بالتزهــدوتظــاهرواصــفوفهمإلــىتســللوابعــدماالمحــدثينإلــىالمهدويــة
فيودونوهاالمهدويةرواياتهموتقبلوافصدقوهمالرفض،وأخفواوالتسنن،

هذاونفس!!!!.الصحيحةباألحاديثمنهاقسماوألحقواالحديثيةمصنفاتهم
نقدناوقد،إليناُصدرتالتياألخرىالشيعيةالرواياتمعحدثاألمر

.هذاكتابنافيأكثرها
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*********

الخامسالفصل

محاولةوحديث،الكساءوحديث،اليمنإلىعليإرسالرواياتنقد
"مؤمنإاليحبكال"،وحديثالوصيةكتابة

اليمنإلىعليإرسالرواياتومتونأسانيدنقد:أوال
البيتوأهلالكساءحديثرواياتومتونأسانيدنقد::ثانيا
الوصيةكتابةمحاولةحديثرواياتومتونأسانيدنقد:ثالثا

"مؤمنإاليُحبكال:"لعليقولهحديثرواياتومتونأسانيدنقد:رابعا

*************
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محاولةوحديث،الكساءوحديث،اليمنإلىعليإرسالرواياتنقد
"مؤمنإاليحبكال"،وحديثالوصيةكتابة

تسربتالتيالُمختلقةالشيعيةاألحاديثعشراتالفصلهذايتضمن
وهيصحيحةأحاديثبأنهاعليهاوصودقالسنيةالحديثيةالمصادرإلى

ها.بصحيحةليست يةتتعلقمجموعةمن لىعليإرسالبحكا اليمن،إ
ساءبحـديثوأخـرى هلالك يت،وأ هاالب قصةموضوعهامجموعةومن
ال)):لعليقولهحكايةوآخرهاوفاته،قبيلللوصيةالنبيكتابةمحاولة

الشيعيةالحديثيةالمجموعاتهذه((.منافقإاليبغضكوالمؤمن،إاليُحبك
لتيهي وتشددوحرصحيادبكلوالتعديلالجرحلميزانسنخضعهاا

إسنادابطالنهالناوسيتبينترقيع،والتوسطوالتساهلوبالوموضوعيه،
.ومتنا
 :اليمن إلى علي ارسال روايات ومتون أسانيد نقد :أوال

اليمنإلى-والسالمالصالةعليه-النبيإرسالحديثرواياتمنيهمنا
وإمامتــهعلــيبواليــةتقــولشــيعيةروايــاتأنهــاالخمــس،أمــواللجلــب

ييزهالصحابةعلىوتفضيله هموتم لهعن نهبدعوى،وتدلي اإلمامهوأ
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ودحضاللحقيقةوإظهارا.زعمهاحسبشرعاعليهالمنصوصالشرعي
شيعة،ألكاذيب لةوإظهاراال هلمنكثيرلغف سنةأ ناال قداسننقدهافإن ن

.ومتناإسناداُمفصال
الطريق:الكثيرةطرقهخاللمنالحديثذلكأسانيدبنقدأوالنبدأها
األعمشثناوكيعثناأبيحدثنيهللاعبدحدثنا)):أحمدمسندفي:األول
يتناولونوهممجلسعلىمرانهأبيهعنبريدةبنعنعبيدةبنسعدعن
خالدوكانشيءعليعلىنفسيفيكانقدانهفقالعليهمفوقفعليمن
عليهاسريةفيسلموعليههللاصلىهللارسولفبعثنيكذلكالوليدبن
بنخالدفقاللنفسه،الخمسمنجاريةعليفأخذ:قالسبيا،وأصبناعلي
أحدثهجعلُتسلموعليههللاصلىالنبيعلىقدمنافلماقال.دونك:الوليد
مكبابارجالوكنتقالالخمسمنجاريةأخذعلياإن:قلتثمكانبما
:فقالتغيرقدسلموعليههللاصلىهللارسولوجهفإذارأسيفرفعتقال
((.وليهفعليوليهكنتمن

الرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع:رجالهمنألنيصح،الإسناده
وعليه،وأثنواالمحدثين،أكثروثقه،(سنة70عن(هـ196-128)الكوفي
تشيعفيهكانوكيع:المدينىابنوقال.الشيعةرجالمنقتيبةابنوجعله

فيُخفييُدلسوكيعوكان.رجالهممنعدوهأيضاهموالشيعة.((قليل
نهوبما.أيضاالخطأكثيروكان،عنهميرويعندماالضعفاءأسماء أ

منيصحالفاإلسنادمذهبه،معيتفقوالحديث،الخطأوكثيرشيعي،
.جهته

هم لهتفصيلسبق:الكوفيمهرانبنسليماناألعمش:ومن نهحا بأ
عنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.ويدلسشيعيوإنه،وعدالةضبطاضعيف
.طريقهمنيصحالفاإلسناد

بواألسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:ومنهم المروزيسهلأ
الحديث،جائز:فيهقيل(هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضي

ولمالصحابةبعضعنحدثصدوق،ثقة،الحديث،ضعيفمناكير،له
ينفهلمبريدةأبيهمنسماعهفيأحمدتوقفوعائشة،كعمر،منهميسمع

أبيهعنروىوقدأبيه،منسماعهنفىالحربيإبراهيملكنيُثبته،ولم
ال،فاإلسنادأبيهمنسماعهيثبت،ولمضعيففالرجل.ُمنكرةأحاديث

.طريقهمنيصح
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بنروححدثنابشاربنمحمدحدثني)):البخاريقال:الثانيالطريق
رضيأبيهعنبريدةبنهللاعبدعنمنجوفبنسويدبنعليحدثناعبادة

الخمسليقبضخالدإلىعلياوسلمعليههللاصلىالنبيبعثقالعنههللا
علىقدمنافلماهذاإلىترىأاللخالدفقلتاغتسلوقدعلياأبغضوكنت
فقلتعلياأتبغضبريدةيافقاللهذلكذكرتوسلمعليههللاصلىالنبي

.((ذلكمنأكثرالخمسفيلهفإنتبغضهالقالنعم
بنداودبنعثمانبنبشاربنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

وثقه((:هـ252-167)بندارالبصريالحافظبكرأبوالعبديكيسان
ثير هلمنك حديث،أ كنال به،استضعفهبعضهمل يهوكذ ينوف وقال.ل

أنلتيقنهمتكذيبهإلىأحدأصغىفما،الفالسكذبه.صدوقثقة)):الذهبي
معينبنيحيىعندكنا:الدورقىبنهللاعبدوقال.أمينصادقبندارا
القواريرىورأيت.ويستضعفهبهيعبأاليحيىفرأيت،بندارذكرفجرى

كلهمالصحاحأصحاببهاحتجقد:قلت.حمامصاحبوكان.يرضاهال
ليسحكمهأنإالقوي،الذهبيموقفأنومع.((ريببالحجةوهو،

يا، لذينألنقطع بار،لهأيضاموقفهمضعفوها شواهدتتوفروقداعت ال
لهضعفوهالذينموقفألنيصح،الريببالحجةبأنهوالقول.لتقويته
ألنه.ريببالحجةالرجليجعلوال،وثقوهالذينموقفويُضعفاعتبار

فيويزيد.ضعفوهالذينموقفويُبطلموقفهميُثبتقطعيدليليُوجدال
أقلعلىالرجلحالفإنوعليه.يُنكرمافيهالروايةمتنأنأيضاتضعيفه

ـدير ـمتـق ـتـل ـهيثـب ـذاتضــعيفه،والتوثيـق ـبوـه ـايتطـل ـفمـن ـيالتوـق ـف
.طريقهمنيصحلميصحالفاإلسناد.حاله

محمــدأبــوالقيســيحســانبــنالعــالءبــنعبــادةبــنروح:ومنهــم
:حاتمأبيابنوعنبالقوي،ليس،ثقة:(هـ207أو205ت)البصري

ثهيكتب لذهبيذكره.صدوقبه،يحتجوالحدي فالرجل.الضعفاءفيا
سنبينهكمايصحوالُمنكرالروايةمتنوأنخاصةبحجة،وليسضعيف

.الحقا
بواألسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:ومنهم المروزيسهلأ

فيبيناهكماضعيف،(:هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضي
.السابقالطريق

بنبكرأحمدأبوحدثنا)):النيسابوريالحاكمقال:الثالثالطريق
بنالملكعبدقالبةأبوثناكتابهأصلمنبمروالصيرفيحمدانبنمحمد
بنسعدعناألعمشعنعوانةأبوثناحمادبنيحيىثناالرقاشيمحمد
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مرإذأبيمعألمشيإني:قالاألسلميبريدةبنهللاعبدحدثنيعبيدة
منأنالكنتإني:فقالفقامفيهيقولونعنههللارضيعلياينقصونبقوم
فأصابواجيشفيالوليدبنخالدمعكنتوشيءعليهنفسيفيوعلي
بينوعليبينكانولنفسهفأخذهاالخمسمنجاريةإلىعليفعمدغنائم
علىنفسيفيالذيخالدعرفقدوفرصتكهذه:خالدفقالشيءخالد
النبيفأتيتلهذلكفاذكرسلموعليههللاصلىالنبيإلىفانطلق:قالعلي

الحديثحدثتإذاكنتومكبابارجالكنتوفحدثتهسلموعليههللاصلى
ثمالجيشأمرسلموعليههللاصلىللنبيفذكرترأسيرفعتثمأكببت
سلموعليههللاصلىهللارسولأوداجورأسيفرفعتعليأمرلهذكرت

عليافإنوليهكنتمن:سلموعليههللاصلىالنبيقال:قالاحمرتقد
الشيخينشرطعلىصحيححديثهذا."عليهنفسيفيالذيذهبووليه

بنسويدبنعليحديثمنالبخاريأخرجهإنماالسياقةبهذهيخرجاهلمو
أصحالبابهذافيليسومختصراأبيهعنبريدةبنهللاعبدعنمنجوف

وكيعرواههذاوعبيدةبنسعدعناألعمشعنهذاعوانةأبيحديثمن
.!!((األعمشعنالجراحبن

أبوهللاعبدبنمحمدبنالملكعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
حفظه،تغيريُخطئ،،صدوقثقة،(:هـ276:ت)الضريرالرقاشيقالبة
.ضبطهجهةمنضعيففالرجل.واألوهاماألخطاءكثير

ثقة:فيهقيل،(هـ176)اليشكريهللاعبدبنوضاحعوانةأبو:ومنهم
كتابهألن،لينقتادةعنحديثهفيحفظه،منحدثإذاالغلطكثير،ثبت،

عوانةأبيكتابفينظرت:مهديبنالرحمنعبدقال.منهضاعقدكان
فيقرأالناسكتبمنيقرأكانبآخرةأنهإال":أحمدوقال.هللاأستغفروأنا

أمياوشيئا،يُساويالحفظهكان."ثبتفهوكتابهمنكانإذافأماالخطأ،
.ذكرهاالشيخانتجنبأوهاملهله،يكتببمنيستعينويكتب،واليقرأال
أصحابمعايبفيهكتاباوضععوانةأبوكان)):حنبلبنأحمدقالو

أبــيبــنســالمفجــاءباليــاوفيــه-وســلمعليــههللاصــلى-هللارســول
سالمفأخذهفأعطاهالكتابذاكأعطنيعوانةأبايا:فقال(هـ164ت)مطيع

.((صالحارجالوكانأيوبأصحابمنسالموكان:أبيقال.فاحرقه
الوقراءة،والحفظفال.ضبطهفيوضعيفعدالتهفيُمتهمرجلفهذا

هووالحفظحفظه،جهةمنضعيفوالرجل.كتابهمنهضاعثمكتابة،
هلالروايةهذهندريوالحياته،آخرفياختلط،وقدالروايةفياألساس
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.؟؟الأمحياتهآخررواياتمنهيوهلكتابه،منأمحفظهمنهي
.جهتهمنيصحالفاإلسناد.األعمشعنعنعنتهضعفاوتزيده

أنهوتبينحالهتفصيلسبق:الكوفياألعمشمهرانبنسليمان:ومنهم
وهناكذلكأنهوبما.إماميشيعيويُدلس،ويُرسلوعدالة،ضبطاضعيف

.جهتهمنيصحالفاإلسنادأيضاعنعنقد
المروزيسهلأبواألسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:وآخرهم

وتبينحالهتفصيلسبق(هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضي
.جهتهمنيصحالفاإلسناد.يثبتلمأبيهمنوسماعهضعيف،أنه

طريق لرابعال طبرانيقال:ا ):ال رواحـةبنالوهابعبدحـدثنا)
سعادحدثناقالعطيةبنحسنحدثناقالكريبأبوحدثناقالالرامهرمزي

بعثقالعليعنبريدةبنهللاعبدعنعطاءبنهللاعبدعنسليمانبن
كلالوليدبنوخالدطالبابيبنعليسلموعليههللاصلىهللارسول
يمينافأخذاقالعليفعليكماجتمعتمااذافقالوجمعهماوحدهمنهماواحد

بريدةقالالسبيمنجاريةفأخذسبيافاصابفأبعدعليفدخلويسارا
اخذقدانهفذكرالوليدبنخالدرجلفاتىلعليبغضاالناسأشدمنوكنت
األخبارتتابعتثمآخرجاءثمآخرجاءثمهذامافقالالخمسمنجارية

بكتابيفانطلقصنعالذيعرفتقدبريدةيافقالخالدفدعانىذلكعلى
حتىبكتابهفانطلقتإليهفكتبسلموعليههللاصلىهللارسولإلىهذا

كماوكانبشمالهالكتابفأخذسلموعليههللاصلىهللارسولعلىدخلت
رأسيطأطاتتكلمتاذاوكنتفقاليكتبواليقرأالجلوعزهللاقال

فرغتحتىعليفيفوقعتفتكلمترأسيفطأطأتحاجتىمنافرغحتى
لمغضباغضبسلموعليههللاصلىهللارسولفرأيترأسيرفعتثم

علياأحببريدةيافقالإليفنظروالنضيرقريظةيومإالمثلهغضباره
((.منهالياحباحدالناسمنومافقمت:قالبهيؤمرمايفعلفانما

بنعطيةبنحسنعطيةبنحسن:رجالهمنألنيصح،الإسناده
بوالقرشينجيح لبزازعليأ يل(هـ211ت)الكوفيا يهق صدوق،:ف

.ضعيف
:ومنهم.بقويليسشيعي،:الكوفيالجعفيسليمانبنسعاد:ومنهم

قةمن)كوفيأصلهالطائفيعطاءبنهللاعبد صدوق،(:السادسةالطب
الفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.إماميشيعي،ويدلسيخطئ،

.جهتهمنيصح
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المروزيسهلأبواألسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:وآخرهم
وتبينحالهتفصيلسبق(هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضي

.جهتهمنيصحالفاإلسناد.يثبتلمأبيهمنوسماعهضعيف،أنه

بنالرحمنعبدبنمحمدحدثنا)):الطبرانيقال:الخامسالطريق
الحسنأبيبنزيدناقالاألشقرحسينناقالأبيناقالالحارثيمنصور

بعثقالأبيهعنبريدةبنعنإسحاقأبيعنالمريعامرأبوثناقال
الوليدبنخالدوبعثاليمنعلىأميراعلياسلموعليههللاصلىهللارسول

الغنائممنوأصابوافالتقواالناسعلىفعلياجتمعتماإنفقالالجبلعلى
بريدةالوليدبنخالدفدعاالخمسمنجاريةعليوأخذمثلهيصيبوالمما

المدينةفقدمتصنعبماسلموعليههللاصلىالنبيفأخبراغتنمهافقال
منوناسمنزلهفيسلموعليههللاصلىهللاورسولالمسجدودخلت
المسلمينعلىهللافتحخيرفقلتبريدةياالخبرمافقالوابابهعلىأصحابه

صلىالنبيألخبرفجئتالخمسمنعليأخذهاجاريةقالأقدمكمافقالوا
عليههللاصلىهللارسولعينمنيسقطهفإنهفأخبرهقالواسلموعليههللا
ماوقالمغضبافخرجالكالميسمعسلموعليههللاصلىهللاورسولسلمو

فقدعليافارقومنانتقصنيفقدعلياينتقصمنعلياينتقصونأقوامبال
منوخلقتطينتي[163ص]منخلقمنهوأنامنيعلياإنفارقني

ناإبراهيمطينة سميعوهللابعضمنبعضهاذريةإبراهيممنأفضلوأ
وأنهأخذالتيالجاريةمنأكثرلعليأنعلمتأمابريدةياوقالعليم

أبايعكحتىيدكبسطتإالبالصحبةهللارسوليافقلتبعديمنوليكم
((.اإلسالمعلىبايعتهحتىفارقتهفماقالجديدااإلسالمعلى

الفزارياالشقرالحسنبنالحسين:رجالهمنألنيصح،الإسنادها
فيهالحديث،ُمنكرللصحابة،شتامغاٍلشيعي(:هـ208)الكوفيهللاَعبدأبو

.بقويليسنظر،

بنعامرأبوعمارةبنعامربنموسى:عنالمريعامرأبو:ومنهم

ضعفاتزيده.أوهاملهصدوق،(:هـ255ت)المريالدمشقيالهيذامأبي
.السبيعيإسحاقأبيعنعنعنته

هم صيلسـبق:الكوفـيالسـبيعيإسـحاقأبـو:ومن أنـهوتبيـنأحوالـهتف
عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.يُدلسيُرسل،،شيعيوعدالة،ضبطاضعيف
.طريقهمنيصحالفاإلسناد
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المروزيسهلأبواألسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:وآخرهم
وتبينحالهتفصيلسبق(هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضي

.جهتهمنيصحالفاإلسناد.يثبتلمأبيهمنوسماعهضعيف،أنه

أبيحدثنيقالهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدقال:السادسالطريق
قالبريدةأبيهعنبريدةبنهللاعبدعنالكندياجلححدثنيقالنميربننا

بنعليأحدهماعلياليمنإلىبعثينوسلمعليههللاصلىهللارسولبعث
وإنالناسعلىفعليلقيتمإذافقالالوليدبنخالداآلخروعلىطالبأبي

فاقتتلنااليمنأهلمنزيدبنيفلقيناقالجندهعلىمنكماواحدفكلافترقتما
عليفاصطفىالذريةوسبيناالمقاتلةفقتلناالمشركينعلىالمسلمونفظهر
هللارسولإلىالوليدبنخالديعنيفكتببريدةقاللنفسهالسبيمنامرأة
دفعتوسلمعليههللاصلىالنبيأتيتفلمابذلكيخبرهوسلمعليههللاصلى

وسلمعليههللاصلىهللارسولوجهفيالغضبفرأيتعليهفقرىءالكتاب
قداطيعهانوأمرتنيرجلمعبعثتنيالعائذمكانهذاهللارسوليافقلت
فإنهعليفيتقعالوسلمعليههللاصلىهللارسولفقالبهأرسلتمابلغت
((.بعديوليكموهومنهوانامني

بنهللاعبدبنيحيىالكندياألجلح:رجالهمنألنيصح،الإسنادها
بذاك،ليسضعيف،:فيهقيل،(هـ145ت)الكوفيالكنديحجيةأبومعاوية

يُحتجال،بالقويليسصدوق،شيعي،سوء،رأيعلىكانثقة،،مفتٍر
.رجالهممنالشيعةوعده.به

هم بواألسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:ومن المروزيسهلأ
الحديث،جائز:فيهقيل(هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضي

ولمالصحابةبعضعنحدثصدوق،ثقة،.الحديثضعيفمناكير،له
ينفهلمبريدةأبيهمنسماعهفيأحمدتوقفوعائشة،كعمر،منهميسمع

أبيهعنروىوقدأبيه،منسماعهنفىالحربيإبراهيملكنيُثبته،ولم
ال،فاإلسنادأبيهمنسماعهيثبت،ولمضعيففالرجل.ُمنكرةأحاديث

.طريقهمنيصح
دكينبنالفضلحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندوفي:السابعالطريق

بريدةعنعباسابنعنجبيربنسعيدعنالحكمعنغنيةأبيابنحدثنا
هللارسولعلىقدمتفلماجفوةمنهفرأيتاليمنعليمعغزوتقال

هللاصلىهللارسولوجهفرأيتفتنقصتهعلياذكرتوسلمعليههللاصلى
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يابلىقلتأنفسهممنبالمؤمنينأولىألستبريدةيافقاليتغيروسلمعليه
.((موالهفعليموالهكنتمنقالهللارسول

سناده لهمنألن،يصحالإ ضعيف:الكوفيدكينبنالفضل:رجا
والتزاماتطبيقاالحديثأهلبينمندساكان،مدلسشيعيوعدالة،ضبطا
.حالهتفصيلسبقوقد.الشيعيةبالتقية

:فيهقيل،(هـ114-50)الكوفيمحمدأوالكنديعتيبةبنالحكم:ومنهم
بنكزيد،منهميسمعلمأقوامعنحدث،يرسلكان،ُمدلس،ثبت،ثقة

ذلكأنإالتشيعفيهوكان)):العجليأحمدقال،مسعودابنيلقلم،أرقم
الكوفةمحدثيشيعةأنعلىدامغدليلوهذا((.موتهبعدإالمنهيظهرلم

،حقيقتهمإخفاءعلىحريصينوكانوا،الحديثأهلبينمندسينكانوا
،موتهبعدإالحالهيظهرلموبعضهمهؤالء،منلكثيريُتفطنلمولهذا
ابنجعلهوقد!!.؟؟أمرهانكشافبعدمروياتهمصيرفما.الرجلكهذا
بة شيعةرجالمنقتي شيعةوعده،ال أخبارهمرواةومنرجالهممنال

.البتريةالزيديةالشيعةمنعشريةاالثنىوجعلهأئمتهم،بعضعناإلمامية
.جبيربنسعيدعنعنعنتهضعفاوتزيده

خرهم عنهـ95ت)الكوفياألسديهشامبنجبيربنسعيد:آ
فاإلسنادعنعنقدوهنايُرسلأنهوبما.كثيرايُرسلحجة،،ثقة:(سنة50
.طريقهمنيصحلم

وكيعناأبيناهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدقال:الثامنالطريق
علىمرانهبريدةأبيهعنبريدةبنعنعبيدةبنسعدعناألعمشنا

علىنفسيفيكانقدانهفقالعليهمفوقفعليمنيتناولونوهممجلس
وسلمعليههللاصلىهللارسولفبعثنيكذلكالوليدبنخالدوكانشيءعلي
الخمسمنجاريةعليفأخذقالسبيافأصبناعليعليهاسريةفييعني
عليههللاصلىالنبيعلىقدمنافلماقالدونكالوليدبنخالدفقاللنفسه
ياانقلتثمكانبماأحدثهجعلتوسلم قالالخمسمنجاريةأخذعل
عليههللاصلىهللارسولوجهفإذارأسيفرفعتقالمكبابارجالوكنت
.((وليهفعليوليهكنتمنفقالتغيرقدوسلم

الرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع:رجالهمنألنيصح،الإسناده
وعليه،وأثنواالمحدثين،أكثروثقه،(سنة70عن(هـ196-128)الكوفي

تشيعفيهكانوكيع:المدينىابنوقال.الشيعةرجالمنقتيبةابنجعله
فيُخفييُدلسوكيعوكان.رجالهممنعدوهأيضاهموالشيعة.((قليل
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ضعيففهو.أيضاالخطأكثيروكان،عنهميرويعندماالضعفاءأسماء
.معابهماأو،تشيعهأوخطئه،كثرةبسبب

بينمندساكانإماميشيعيوكيعاأنعلىتدلشواهدتوجدبأنهعلما
سبقوقدمذهبه،غيّرثمحياتهمنمرحلةفيكذلككانانهأو،السنةاهل
.ذلكبيان

أنهوتبينحالهتفصيلسبق:الكوفياألعمشمهرانبنسليمان:ومنهم
أهلبينمندساكانإماميشيعيويُدلس،ويُرسلوعدالة،ضبطاضعيف
عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.الرفضويُخفيوالتزهدالتسننيُظهرالحديث
.جهتهمنيصحالفاإلسناد

المروزيسهلأبواألسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:وآخرهم
وتبينحالهتفصيلسبق(هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضي

.طريقهمنيصحالفاإلسناد.يثبتلمأبيهمنوسماعهضعيف،أنه

ناأبيحدثنيقالهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدقال:التاسعالطريق
وابنامجلزأبوفيهاحلقةالىانتهيتقالالجليلعبدقثناسعيدبنيحيى
لمبغضاعلياابغضتقالبريدةأبيحدثنيبريدةبنهللاعبدفقالبريدة

عليابغضهعلىاالأحبهلمقريشمنرجالواحببتقالقطأحداأبغضه
عليابغضهعلىاالاصحبهمافصحبتهخيلعلىالرجلحيالفبعثقال

منإليناابعثوسلمعليههللاصلىهللارسولالىفكتبقالسبيافأصبنا
فخمسالسبيأفضلمنهيوصيفةالسبيوفيعلياإلينافبعثقاليخمسه
نايقطرورأسهفخرجوقسم بايافقل لمقالهذاماالحسنأ لىترواأ ا

ثمالخمسفيفصارتوخمستقسمتفإنيالسبيفيكانتالتيالوصيفة
عليآلفيصارتثموسلمعليههللاصلىالنبيبيتأهلفيصارت
فجعلتقالمصدقاابعثنيفقلتهللانبيالىالرجلوكتبقالبهافوقعت

قالعلياأتبغضقالوالكتابيديفأمسكقالصدقوأقولالكتاباقرأ
بيدهمحمدنفسفوالذيحبالهفازددتحبهكنتوانتبغضهفالقالنعمقلت

أحدالناسمنكانفماقالوصيفةمنأفضلالخمسفيعليآللنصيب
.((عليمناليأحبوسلمعليههللاصلىهللارسولقولبعد

أبوالقيسيعطيةبنالجليلعبد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
ضعفافيهأنوبما.يُدلس،يهمثقة،(:السابعةالطبقةمن)البصريصالح
السدوسيسعيدبنحميدبنالحقمجلزأبيمنسماعهفإنيُدلس،وكان

:توفيهـ،16:نحوولد)بريدةبنهللاوعبد،(هـ106نحوت)البصري
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الثالثة،الطبقةمن،فهمارؤيةوالسماعمنهمالهيثبتلم(هـ115أو105
سنةوالميالدهسنةعلىأعثرولمعنهما،بعيدفهوالسابعةالطبقةمنوهو

رجالأنوبما.األمرمنالتأكدنستطيعلكيعاشهاالتيالمدةوالوفاته
الجليلعبدمشاهدةفإن.هـ180-95:بين:بينماعاشواالسابقةالطبقة

بنهللاعبدمنسماعهعنيُقالاألمرونفس،تثبتلممجلزألبيعطيةبن
يلحقلمألنهمنهمايسمعلم.أوبعدهاهـ105سنةتوفيربماالذيبريدة
ترجمتالتيالمصادرأنأيضاذلكعلىوالدليل.صغيراكانأوبهمها
منمنهسمعتقلولمبريدةبنهللاعبدعنروىبأنهقالتالجليللعبد

.أخرىجهةمنمجلزأبيمنسمعوالروىأنهتقلولمجهة،

المروزيسهلأبواألسلميالحصيببنبريدةبنهللاعبد:وآخرهم
الطبقةسنة،منمئةعن(هـ115أو105:توفيهـ،16:نحوولد)القاضي
صدوق،ثقة،الحديث،ضعيفمناكير،لهالحديث،جائز:فيهقيلالثالثة،
فيأحمدتوقفوعائشة،كعمر،منهميسمعولمالصحابةبعضعنحدث

منسماعهنفىالحربيإبراهيملكنيُثبته،ولمينفهلمبريدةأبيهمنسماعه
سماعهيثبت،ولمضعيففالرجل.ُمنكرةأحاديثأبيهعنروىوقدأبيه،

وسماعهضعيف،ألنهأبيه،منبالسماعتصريحههناينفعوال،أبيهمن
بعضمنأومنهخطأالتصريحهذاأنعلىشاهدوهذايثبت،لمأبيهمن

يصحالفاإلسناد.اإلسنادرجالبعضمنُمتعمدفعلأنهأوالحديث،رواة
.طريقهمن

إبراهيمبنإسحاقأخبرنا)):النسائييقول-:العاشر-األخيرالطريق
عبدحدثناقالعطيةبنالجليلعبدحدثناقالشميلبنالنضرأخبرناقال
عليمنإليأبغضالناسمنأحديكنلمقالأبيحدثنيقالبريدةبنهللا
عليبغضاءعلىإالأحبهالقريشمنرجالأحببتحتىطالبأبيبن

عليبغضاءعلىإالأصحبهومافصحبتهخيلعلىالرجلذلكفبعث
يخمسهمنإليهيبعثأنوسلمعليههللاصلىالنبيإلىفكتبسبيافأصاب

صارتخمسهفلماالسبيأفضلمنوصيفةالسبيوفيعلياإلينافبعث
عليههللاصلىالنبيبيتأهلفيفصارتخمسثمالخمسفيالوصيفة

ألمفقالهذامافقلنايقطرورأسهفأتاناعليآلفيفصارتخمسثموسلم
هللاصلىالنبيبيتأهلفيصارتثمالخمسفيصارتالوصيفةتروا
لكتابهمصدقاوبعثنيفكتبعليهافوقعتعليآلفيصارتثموسلمعليه
لى نبيإ قولفجعلتعليقاللمامصدقاوسلمعليههللاصلىال يهأ عل
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عليههللاصلىهللارسولبيديفأمسكصدقويقولوأقولصدقويقول
لهفازددتحبهكنتوإنتبغضهالفقالنعمفقلتعلياأتبغضوقالوسلم

فماوصيفةمنأفضلالخمسفيعليآللنصيببيدهنفسيفوالذيحبا
...((.عليمنإليأحبوسلمعليههللاصلىهللارسولبعدأحدكان

وعبدالقيسي،عطيةبنالجليلعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.السابقالطريقفيعنهماقلناهماهناعليهماينطبقبريدة،بنهللا

إرسالبحكايةالمتعلقة-طرق10-الطرقتلككلأنجليايتبينوبذلك
منهايصحلمالُخمسلجلبطالبأبيبنلعلي-والسالمالصالةعليه-النبي

صحابيعنكلهارويتالطرقتلكأنضعفاويزيدها.واحدطريقوال
غريبأمروهذا.هللاعبدابنههوأيضاواحدعنهورواهابريدة،هوواحد
مرأىعلىتقعجداوخطيرةهامةحادثةأنيُعقلواليصح،فالجدا،

يرويهاالثم،واحدصحابيإاليرويهاوالالصحابةمنكثيرمنومسمع
،مختلقةالروايةأنعلىهذادّلكذلكاألمرأنوبما.واحدراٍوإالعنه

ولرواهالصحابة،منكبيرعددلرواهاحدثتلوألنهومتنا،إسناداوباطلة
.التابعينمنأكبرعددأيضاعنهم

فيهالهحدثومااليمنإلىعليإرسالحكايةأنأيضامنهاواتضح
الشاهديّنبدليلخاصة،منهموالكوفيينعامةالشيعةرواةاختالقمنهي

رواةفيهاتكررأنه-طرق10-الطرقتلكمنتبينفقدأولهما،:اآلتيين
بنوالفضلعتيبة،بنوالحكموالسبيعي،األعمش،:منهممرة،16الشيعة
الطرقتلكتضمنتهمالذينالضعفاءالرواةأنمفاده:الثانيالشاهد.دكين
أهلمنرواةأربعةمنهمالكوفة،منكلهمأصلهمراويا12بينهممنكان

الذينهمالكوفةشيعةأنيعنيوهذا.الشيعةمن-رواة8-والباقيالسنة
قوا حديثاختل ينونشروهطرقه،بكلال ناسب همال خذهوعن هلرواةأ أ
.!!!!الصحيحةأحاديثهمبينمنوجعلوهمصنفاتهمفيوأدخلوهالحديث

أسانيدصحةعدمتبينفكما،الرواياتتلكمتونلنقدبالنسبة:ثانيا
متونهاألنتصح،الأيضاهيمتونهافإن،اليمنإلىعليإرسالروايات
:اآلتيةالشواهدبدليلوباطلة،وُمضطربة،ُمنكرة،

ها لكطرقبعضذكرت:أول ياتت يه-الرسولأنالروا الصالةعل
باطلزعموهذا.بعدهمنالمسلمينوليهوعلياإن:لبريدةقال-والسالم
شهدقطعا، سهي لكاختالقعلىبنف ياتت الخالفة،موضوعألن.الروا
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جعلعندماالكريمالقرآنحسمهمحسومأمراإلسالمفيواإلمامةوالحكم،
والأسرة،والبشخص،خاصاوليسبينهمشورىالمسلمينبينالحكم
يوصولمتوفيعندما-والسالمالصالةعليه-النبيبسنةومحسوم.قبلية
أيضاومحسوم.الكريمالقرآنبهأمربماوالتزاماتطبيقاالصحابةمنألحد

يختلفوالمفهم.والسالمالصالةعليه-الرسولوفاةبعدالصحابةفعلهبما
لمفهذا.والتوريث؟بالتعيينأمبالشورىيكونالمسلمينبينالحكمهل:في

وإنمابينهم؛شورىالحكمأنويعلمونيؤمنونكانواكلهمألنفيه،يختلفوا
أمواألنصار،المهاجرينمنمكوناجماعياحكماالحكمأيكون:فياختلفوا
تداوليكون بالتشاورمنهمواحديتوالهأمواألنصار،المهاجرينبينبال

همانتهىثم.أيضا؟ هادهمب عةاجت بيببي فاءمعهذاوتكرربكرـأ الخل
-والسالمالصالةعليه-الرسولبأنالرواياتتلكفقول.الباقينالراشدين

روايةأيةبأنعلما.بطالنهاعلىشاهدهوبعدهمنعليإمامةإلىأشار
فهيبعدهمنبالخالفةالصحابةمنلغيرهأولعليأوصىالرسولأنتزعم
.والتاريخوالسنةالقرآنبدليلقطعاباطلةرواية

شــرعيةمخالفــاتتضــمنتالروايــاتتلــكأنمفــاده:الثــانيالشــاهد
ـةومطــاعن ـىبنفســهاتشــهدأخالقـي أنزعمــتأنهــامنهــا:بطالنهــاعـل
منالمسلمينأمروليهوعليبأنقال-والسالمالصالةعليه-الرسول

.أعالهبطالنهبيناوهذابعده،
النبيأرسلهالتيالُخمسغنائمفيتصرفعلياأنزعمتأنهاومنها
منلغيرهواللعلييصحالتصرفوهذا.لنفسهجاريةمنهافأخذليجلبها،

له،أنالصحابة عوثألنهيفع لفومأمورمب يه–الرسولمنوُمك عل
،الخمسأموالفييتصرفأنلغيرهواللهيحقوال-والسالمالصالة

يهيجبعليهاوأمينمسؤولفهو لىيوصلهاأنعل فةأوالرسولإ خلي
:تعالىقال،الشرعبهأمرماحسبفيهايتصرفالذيهوثمالمسلمين

( نَغنِْمتُمأَنَّمَماَواْعلَُمواْ) ِفَأَنَّمَشْيٍءّمِ ّ ُسوِلُخُمَسهُِ اْلقُْربَىَوِلِذيَوِللرَّم
ِآَمنتُْمُكنتُْمإِنالسَّمبِيِلَواْبِنَواْلَمَساِكيِنَواْليَتَاَمى ّ فال]بِا فال.[(41:األن

بجلبهامأموروهوالخمسأموالفييتصرفأنلغيرهواللعليأبدايصح
أجلمنالنفوذواستغاللوالسرقة،الغلولمننوعهوفيهاالتصرفألن،

هللارضي-لعليوحاشا.الخمسعنمسؤولأنهبحكمالخاصةالمصالح
.ذلكيفعلأن-عنه

ها ها:ومن ياأنزعمتأن خذعل ينمنجاريةأ معهاوباتالغنائمب
.!!فعلماعليهمنكرينويتعجبونينظرونوالصحابةالصباحفيواغتسل
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.فاطمةوبنتهالرسولوفيعلي،أخالقفيطعنهوالمزعومالسلوكهذا
غريزتهفييتحكمأنيستطيعفالشهواني،،ضعيفعلياأنيعنيألنه

.فاطمةزوجتهمعجنسيإشباععدممنيعانيكانربماوأنهالجنسية،
.ذلكيفعلأنهأوكذلك،يكونأنلعليوحاشا

ها لكأنومن ياتت يه-الرسولأنزعمتالروا -والسالمالصالةعل
منوأخالقهعليألمانةاتهامفيهاالقصةأنمعلهوانتصرلعلي،انحاز
وأنثانية،جهةمنفاطمةوابنتهالرسولإلىإساءةأيضاوتضمنتجهة،
جهةمنبالباطللعليوانحازبعدليحكملم-والسالمالصالةعليه-النبي
أنالويُؤنبه،ويُوبخهعلي،علىينكرأنالمفروضمنكانألنه.ثالثة
سايرويشجعهمعهيقف لذيهواألمرهذاألن.هواهويُ يهيفرضها عل

والبالعدلالناسبينيحكمأنغيرهقبلوُمطالبنبي،ألنهوالعقلالشرع
أعدائهمعتطبيقهفيينحرفوالمعارفه،منوالأقاربهمنأحدايُحابي
هواهوسايرعليمعوقفالرسولأنزعمتالرواياتتلكأنوبما.أيضا

عليه-النبيألنأساسهامنالروايةتلكبطالنعلىدامغدليلهذافإن،
حابيأنوالالباطل،معيقفأنيُمكنال-والسالمالصالة علىأحدايُ
َصالَتِيإِنَّمقُْل)):بقولهتعالىهللاوصفهالذيوهووالشرع،الحقحساب
َِوَمَماتِيَوَمْحيَاَيَونُُسِكي ّ .162:األنعــام]اْلعَالَِميَنَرّبِِ ) ) )و[ َوإِذَا)
َإِنَّمبِاْلعَْدِلتَْحُكُمواْأَنالنَّماِسبَْيَنَحَكْمتُم اّ َإِنَّمبِِهيَِعُظُكمنِِعمَّم ًَكاَنّ َسِميعا
إِْن))،و[((58:النساء]بَِصيراً َإِنَّمبِاْلِقْسِطبَْينَُهْمفَاْحُكمَحَكْمَتَ يُِحبُّرّ

[((.42:المائدة]اْلُمْقِسِطيَن
ها صحابيينأنزعمتالروايـاتتلـكأنومن كانوبريـدةخالـداال

تلكاختالقعلىوشاهدباطل،زعموهذا-عنههللارضي-عليايبغضان
.الصحابةفيللطعنمقاسهمعلىموضوعةشيعيةرواياتوأنهاالروايات

متعاونينمتاحبينإخوةكانواوإنماكذلك،يكونوالمالصحابةألنبطلةإنها
.بعضهمعلىُمتآمرينوالمتباغضينيكونواولمورسوله،هللاطاعةعلى

دٌ)):بقولهوصفهمتعالىهللاألنكذلك،يكونلم َحمَّم ُسوُلمُّر ِرَّم َمعَهَُوالَّمِذيَنَّم
ًتََراُهْمبَْينَُهْمُرَحَماءاْلُكفَّماِرَعلَىأَِشدَّماء عا داًُركَّم َنفَْضالًيَْبتَغُوَنُسجَّم ِّمِ َّم

ً أََخَوْيُكْمبَْيَنفَأَْصِلُحواإِْخَوةٌاْلُمْؤِمنُوَنإِنَّمَما))،و(([29:الفتح]َوِرْضَوانا
ََواتَّمقُوا (10:الحجــرات]تُْرَحُموَنلَعَلَّمُكْمَّم ) )،و[ لَْوقُلُوبِِهْمبَْيَنَوأَلَّمَف)
ًاألَْرِضفِيَماأَنفَْقَت عا اَجِمي ـِكنَّمقُلُوبِِهْمبَْيَنأَلَّمفَْتمَّم ََولَ إِنَّمهُبَْينَُهْمأَلَّمَفّ
الصحابة،وأخالقصفاتهيهذهأنوبما[((.63:األنفال]َحِكيٌمَعِزيٌز
علىبنفسهاتشهدفهيالصفات،تلكخالفزعمتالرواياتتلكأنوبما
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وطعنالمذهبهمانتصاراالشيعةوضعهامختلقةباطلةرواياتبأنهانفسها
.الصحابةفي

إرسالحكايةبطالنعلىدامغةشواهدهيوالمعطياتاألدلةتلك
مسرحياتمنمسرحيةإالهيوما،فيهالهحدثومااليمنإلىعلي

صولهايُتقنـواولـممقاسـهمعلـىأخرجوهـاالـتيالشـيعة مشـاهدهاوالف
.التاريخوحقائقالشرعحسابعلىلتشيعهمانتصارا

ياتتلكأنمفاده:الثالثالشاهد مضطربةمعطياتتضمنتالروا
هاعلىيدلمماومتناقضة ياتأن قةروا هاتالعبمختل شيعةرواةب ال
الصــالةعليــه-الرســولأنتقــولفمـرة.أهــوائهمحســبفيهـاوتصــّرفوا
:لهقالأنهومرة.((.((وليهفعليوليهكنتمن)):لبريدةقال-والسالم
بريدةيا)):لهقالومرة.((ذلكمنأكثرالخمسفيلهفإنتبغضهال))

إليأحباحدالناسمنومافقمت:قالبهيؤمرمايفعلفإنماعلياأحب
.((منه

دونالنبيإلىبالذهاببريدةحثخالداأنذكرتأنهاروايةوفي
لهذلكفاذكرسلموعليههللاصلىالنبيإلىفانطلق)):لهفقال،كتاب
إذاكنتومكبابارجالكنتوفحدثتهسلموعليههللاصلىالنبيفأتيت
سلموعليههللاصلىللنبيفذكرترأسيرفعتثمأكببتالحديثحدثت

صلىهللارسولأوداجورأسيفرفعتعليأمرلهذكرتثمالجيشأمر
كنتمن:سلموعليههللاصلىالنبيقال:قالاحمرتقدسلموعليههللا

:أخرىروايةوفي.(("عليهنفسيفيالذيذهبووليهعليافإنوليه
سلموعليههللاصلىالنبيفأخبراغتنمهافقالبريدةالوليدبنخالدفدعا))
سلموعليههللاصلىهللاورسولالمسجدودخلتالمدينةفقدمتصنعبما
((.بابهعلىأصحابهمنوناسمنزلهفي

لداأنقالتأخرىروايةلكن إلىيوصلهأنوأمرهكتابالهكتبخا
نبي يه-ال لت،-والسالمالصالةعل لدفدعانى)):فقا قالخا قدبريدةياف

سلموعليههللاصلىهللارسولإلىهذابكتابيفانطلقصنعالذيعرفت
سلموعليههللاصلىهللارسولعلىدخلتحتىبكتابهفانطلقتإليهفكتب
فقاليكتبواليقرأالجلوعزهللاقالكماوكانبشمالهالكتابفأخذ

رأسيفطأطأتحاجتىمنافرغحتىرأسيطأطأتتكلمتاذاوكنت
هللارسولفرأيترأسيرفعتثمفرغتحتىعليفيفوقعتفتكلمت
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لهغضبارهلمغضباغضبسلموعليههللاصلى قريظةيومإالمث
((.بهيؤمرمايفعلفانماعلياأحببريدةيافقالإليفنظروالنضير

قول يه-الرسولقالماذا:وأ سالمالصالةعل ماذالبريدة؟–وال ول
بريدةمعكتاباخالدأرسلوهل.لبريدة؟النبيقالهفيماالرواياتاختلفت

قالتهفيماالصحيحوأين.؟ذلكفيالروياتاختلفتولماذا.؟؟يُرسللمأم
لك تلكأنإالوُمقنعصحيحجوابال.؟؟باطلذلككلأمالروياتت

بأسانيدهاأساسهامنالحكايةبطالنعلىدامغةشواهدهياالختالفات
انتصــارامقاســهمعلــىالشــيعةاختلقهــاروايــاتإالهــي،ومــاومتونهــا
فيهالهحدثوماالُخمسليجلباليمإلىلعليالنبيإرسالفحكاية.لمذهبهم

لمذهبهمانتصاراالشيعةرواةاختلقهاومتنا،إسناداباطلةزائفةحكايةهي
.خاصةالوصيةوخرافةعامة،

: البيت وأهل الكساء حديث روايات ومتون أسانيد نقد ::ثانيا
.طريقا31منهاأحصيتطرقعدةمنالبيتوأهلالكساءحديثورد

سناداوسأنقدها ناثماوال،إ يامت عديلالجرحعلمبمنهجثان قةوالت بطري
.للحقيقةطلباتوسطوالتساهلوالفيهاتهاونالصارمةحياديةعلمية

عبدحدثنا)):أحمدمسندفيجاءماطرقهافأولإسنادالهانقدنافأما
عمارأبيشدادعناألوزاعيثناقالمصعببنمحمدثناأبيحدثنيهللا
ليقالقاموافلماعليافذكرواقوموعندهاألسقعبنواثلةعلىدخلتقال
أتيتقالبلىقلتسلموعليههللاصلىهللارسولمنرأيتبماأخبركأال

هللارسولإلىتوجهقالتعليعنأسألهاعنهاتعالىهللارضيفاطمة
وعليههللاصلىهللارسولجاءحتىأنتظرهفجلستسلموعليههللاصلى

منهماواحدكلآخذعنهمتعالىهللارضيوحسينوحسنعليومعهسلم
وحسيناحسناواجلسيديهبينفأجلسهماوفاطمةعليافأدنىدخلحتىبيده
}اآليةهذهتالثمكساءقالأوثوبهعليهملفثمفخذهعلىمنهماواحدكل
األحزاب]{تطهيراويطهركمالبيتأهلالرجسعنكمليذهبهللايريدإنما

.((أحقبيتيوأهلبيتيأهلهؤالءاللهموقال[(33:
صــدقةبــنمصــعببــنمحمــد:رجالــهمــنألنيصــح،الإســناده
عامةالمناكير،يرويُمغفل،ُمخلط،بشيء،ليس:فيهقيل،القرقساني

لهاوليسمناكير،كلهاأحاديثعنهوروىمقلوبة،األوزاعيعنأحاديثه
.أصول
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كثيركانلكنهثقة،األوزاعي،الرحمنعبدالمعروفاإلمامومنهم
هناوكذلكأنهوبما.أدركهموالمنهميسمعلمأقوامعنوحدثاإلرسال،

.طريقهمنيصحلمفاإلسنادعنعنقد
بكروأبوالحافظهللاعبدأبوأخبرنا)):البيهقيقال:الثانيالطريق

يعقوببنمحمد:العباسأبوحدثناقالواالسوسىهللاعبدوأبوالقاضى
قالاألوزاعىسمعتقالأبىأخبرنىمزيدبنالوليدبنالعباسحدثنا

علياأريدجئت:قالالليثىاألسقعبنواثلةحدثنىقالعمارأبوحدثنى
رسولإلىانطلق:عنهاهللارضىفاطمةفقالتأجدهفلمعنههللارضى

صلى-هللارسولمعفجاء:قال.فاجلسيدعوه-وسلمعليههللاصلى-هللا
عليههللاصلى-هللارسولفدعاقالمعهمافدخلتفدخال-وسلمعليههللا

منفاطمةوأدنى،فخذهعلىمنهماواحدكلفأجلس،وحسيناحسنا-وسلم
ليذهبهللايريدإنما)»:فقالمنتبذوأناثوبهعليهملفثموزوجهاحجره
أهلىاللهمأهلىهؤالءاللهم(تطهيراويطهركمالبيتأهلالرجسعنكم
أهلىمنوأنت»:قالأهلك؟منوأناهللارسوليا:قلتواثلةقال.«أحق

..((أرجوماأرجىلمنإنها:عنههللارضىواثلةقال.«
بنيعقوببنمحمدالعباسأبو:رجالهمنألنيصح،الإسنادها

هذ:(هـ346-247)األصمموالهماألمويالنيسابوريمعقلبنيوسف
إماميشيعيهووإنمابثقة،ليسأنهوالصحيحتوثيقه،يثبتلمالرجل
:اآلتيةالشواهدبدليلالرفض،وأخفىوالتزهدبالتسننتظاهر
قالهبماتمعليهوثنائهماألصمالعباسألبيالعلمأهلتوثيقإن:أولها
تقديرأقلوعلىمنه،يُقبلالوهذا.األصمعنونقلهالنيسابوريالحاكم

أنهوتبينحالهفصلناأنسبقنفسهالحاكمألن.فيهمشكوكاكالمايبقى
.الرفضويُبطنالتسننيُظهروكانوعدالة،ضبطاضعيف

والثناءاألصممدحفيبالغالنيسابوريالحاكمأنمفاده:الثانيالشاهد
علىوانه،ماأمرايُخفيأنهعلىقويشاهدوهذامذهبه،وعلىعليه
ولم)):فيهقولهذلكمن.الرفضوإخفاءالتسننإظهارفيومنهجهنحلته

معوكانلهاالوراقيعقوبأبيهوضبطسماعاتهوصحةصدقهفييختلف
الجماعةفيصلواتخمسيصليوالدينالمذهبحسنإلىيرجعذلك

فيهالناسمنأحديجدوال...مسجدهفيسنةسبعينأذنأنهوبلغني

أباسمعت)):قوله،األصموشيخهلصاحبهتسويقاتهومن.((بحجةمغمزا
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األصمهذاصدقعنيبلغنايزالالقالالحافظالجعابيعمربنمحمدبكر
سمعتيقولالقاضيمنصوربنيحيىوسمعت)):أيضاوقال((.وإتقانه

با يمأ لكعبدنع مععديبنمحمدبنالم عةواجت سألونهجما قامي الم
الثقةالكتابهذاراويعندكمهللاسبحانيافقالالمبسوطلقراءةبنيسابور
.غــيرهمــنتســمعوهأنتريــدونوأنتــماألصــمالعبــاسأبــوالمــأمون ) )

عنوسئلخزيمةبنبكرأباجديسمعت:الفضلبنمحمدسمعت))و
فإنهمنهاسمعوا:فقالاألصممنالشافعي،تأليفالمبسوطكتابسماع
قة،، تهث سمعرأي باسمعت:وقال.بمصري حافظأحمدأ عبدسمعت:ال

العباسأبيغيرراٍوالمبسوطلكتاببقيما:يقولحاتمأبيبنالرحمن
((..صدوقثقةأنهوبلغنا.الوراق

معتعاملهفيأمينايكنلماألصمأنعلىيدلمماإن:الثالثالشاهد
بعضكشفوقد.منهيسمعهلمشخصمنحديثسماعادعىأنهالمحدثين
.السماعوصحيحصادقأنهبدعوىعنهسكتواذلكومعتدليسهأصحابه
قالالحاكمرواهماذلكوتفصيل باالشيخسمعت)):ف المزنيمحمدأ

حمادبننعيمناالعطارعيسىبنمحمدعنمحمدبنهللاعبدعنوحدثنا
عليههللاصلى)هللارسولبايعنا:"قالجابرعنالزبيرأبيعنشعبةنا

عليألبيالمزنيقالثم".الموتعلىنبايعهولمنفرالأنعلى(وسلم
عنبهيحدثمن:مجلسهفيعليأبوفقالالحديث؟هذاترى:الحافظ
العباسأبيإلىلهفأشارالمزنيمحمدأبوفتحيرالعطار؟عيسىبنمحمد

ابنمحمدحدثنا:فقالفأخذهكتابهالمزنيفناولهالمجلسفيوهواألصم
هذاسمعناهللاإالإلهال:المزنيمحمدأبوفقال.الحديثفقرأالعطارعيسى

لوال:قالثممنهإالنسمعهالأنوعندناناجيةابنمنسمعناهيومالحديث
أنعلىشاهدهذا((.سماعاتهوصحةالعباسأبيصدقمننعرفما

نهويزعميسمعلمعمنيحدثكاناألصم المزنيوتبرير.منهسمعا
.األصمحالمنلهظهروماذكرهماينفيالذاتيموقففهو.جداضعيف

قدالخبرروىالذيالحاكميكونوربما.قائمفهواالتهامعنهيرفعوال
واضحفاألمروإال.األصمعلىتستراتبريرياتوجيهياووجههفيهتصرف

عيسىبنمحمدمنسمعهبأنهالحديثبذلكيتعلقفيماالسماعادعىأنه
.ناجيةابنعنأنهوالمعروف

ساكتاكانأنهوالكذبالتحريفالرجلبتعمدتوحيالتيالشواهدومن
تهبعضعن به،تحريفا حداكتشفوعندماوكذ بارأ خطأهالمحدثينك

قالهماذلكوتفصيل.كتابهفيأدخلهوأنهعليهبالكذبغيرهواتهماعترف



266

علىاألصميحثالحافظعليأبيبخطقرأت)):النيسابوريالحاكم
بنعليوعنالصغاني،حديثمنهاعليه،أدخلوهاأحاديثعنالرجوع

عنالزهري،عنسفيان،عنشيبان،بنأحمدوحديثالعلمقبضفيحكيم
:األصمفَوقّع.سريةًوسلمعليههللاصلىهللارسولبعث:أبيهعنسالم،

((.كتابيفيهذاوليسكذاب،فهوهذاعنيروىمنكل
مناألصمالعباسأباجعلوااإلماميةالشيعةأنمفاده:الرابعالشاهد

رواياتعندهموله.الشيعةتصانيفإلىالذريعةكتابفيكمامصنفيهم
نةكتابفيكماكتبهمفيإمامية شواهدكتابوفي،األئمةمعاجزمدي

للحــاكم،البيــتأهــلفــيالنازلــةاآليــاتفــيالتفضــيللقواعــدالتنزيــل
.الحسكاني

العباسأبيعنالمرويالطريقذلكأنمضمونه:الخامسالشاهد
األولومنهاالطرقفكلطريقه،منإالبالسماعكلهمتصالأجدهلماألصم
انفردفلماذا.األصمطريقإال،موضعيّنأوموضعفيمعنعنةوردت
أنعلىقويشاهدفهذا.األخرى؟؟الطرقدونسماعاباالتصالطريقه

با سنادفيتصّرفاألصمالعباسأ يهويُحكمقوياليصبحالحديثإ عل
.بالصحة

لماألصمالعباسأباأنعلىيدلمماإن:-السادس-األخيرالشاهد
ُختمتحياتهأنوصالح،وتزهدتسننمنيُظهرهكانفيماصادقايكن

التيالمصادرتفصلولم،((حالبأسوأصار))وبصرهفَُكف.حالبأسوأ
لهمظاهرلهترجمت لذياألسوأحا هللاأنعلىشاهدوهذا.فيهماتا

بحقيقةأعلم،وهللابهيتظاهركانفيماصدقهلعدمالحالبذلكعاقبهتعالى
جهةمنضعيفأنهوالصحيحيثبت،لمتوثيقهأنحالهوخالصة.الرجل

.المحدثينمعتعاملهفيالتشيعوإخفاءالتسننعدالته،إلظهاره
حدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:الثالثالطريق

عامرعنمسماربنبكيرعنإسماعيلبنحاتمثناسعيدبنقتيبةثناأبي
...:يقولسلموعليههللاصلىهللارسولسمعت:قالأبيهعنسعدبن

دعا[(61:عمرانآل]){وأبناءكمأبناءناندع}اآليةهذهنزلتولما
هللارضيوحسيناوحسناوفاطمةعلياسلموعليههللاصلىهللارسول

.((أهليهؤالءاللهمفقالأجمعينعنهم
صحالإسـناده مدنيإسـماعيلبـنحـاتم:رجالـهمنألن،ي أبـوال

ليسيرسل،ثقة،:فيهقيل،(هـ186ت)األصلالكوفيالحارثيإسماعيل
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منيصحالفاإلسنادبكير،عنعنعنتهضعفاوتزيده.صدوقبالقوي،يهم،
.جهته

هم كير:ومن لزهريمسماربنب مدنيا قال.صدوق،(هـ153ت)ال
خاري يه":الب نه."النظربعضف بنوليّ بانا ستيِح بنالب يه.حزموا وف

رغمتعديالوالجرحافيهيذكرولملهترجمحاتمابيابنأنبدليلجهالة،
بنعامرعنعنعنتهضعفاوتزيده،ضعيففالرجل.زمنيامنهقريبأنه

.يثبتلمتوثيقهفإنتقديرأقلوعلى.سعد
عبدوأبوالروذبارىعلىأبوأخبرنا)):البيهقيقال:الرابعالطريق

الحسينبنمحمد:الحسينوأبوالغزالبرهانبنعمربنالحسين:هللا
حدثناالصفارمحمدبنإسماعيلحدثناقالواوغيرهمالقطانالفضلبن

مولىمسماربنبكيرعنالجزرىثابتبنعلىحدثناعرفةبنالحسن
:عنههللارضىسعدقاليقولسعدبنعامرسمعتقالسعدبنعامر
يافأدخلالوحى-وسلمعليههللاصلى-هللارسولعلىنزل وفاطمةعل

((..«بيتىوأهلأهلىهؤالءاللهم»:قالثوبهتحتوابنيها
سناده لهمنألنيصح،الإ بتبنعلي:رجا جزريثا بوال أحمدأ
ضعفاوتزيده.حديثهيُكتبضعيف،،أخطأربماثقة،:موالهمالهاشمي

.طريقهمنيصحلمفاإلسنادبكير،عنعنعنته
هم كير:ومن لزهريمسماربنب مدنيا قال.صدوق،(هـ153ت)ال
خاري يه":الب نه."النظربعضف بنوليّ بانا ستيِح بنالب يه.حزموا وف

رغمتعديالوالجرحافيهيذكرولملهترجمحاتمابيابنأنبدليلجهالة،
.ضعيفأنهوالراجحتوثيقه،يثبتلمفالرجل.زمنيامنهقريبأنه

أبىحدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدُمسندفي:الثالثالطريق
بنعطاءعنسليمانأبىبنيعنىالملكعبدثناقالنميربنهللاعبدثنا

سلموعليههللاصلىالنبيأنتذكرسلمةأمسمع من حدثنيقالرباحأبى
ادعىلهافقالعليهفدخلتخزيرةفيهاببرمةفاطمةفأتتهبيتهافيكان

يكزوجك لتوابن يهفدخلواوالحسنوالحسينعلىفجاءقا سواعل فجل
خيبريلهكساءتحتهدكانعلىمنامةعلىوهوالخزيرةتلكمنيأكلون

هللايريدإنما}اآليةهذهجلوعزهللافانزلالحجرةفيأصليوأناقالت
يذهب كمل لرجسعن هلا يتأ لت{تطهيراويطهركمالب خذقا فضلفأ
هؤالءاللهمقالثمالسماءإلىبهافألوىيدهأخرجثمبهفغشاهمالكساء

أهلهؤالءاللهمتطهيراوطهرهمالرجسعنهمفاذهبوخاصتيبيتيأهل
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رأسيفأدخلتقالتتطهيراوطهرهمالرجسعنهمفاذهبوخاصتيبيتي
.((خيرإلىإنكخيرإلىانكقالهللارسوليامعكموأنافقلتالبيت

ميسرةسليمانأبيبنالملكعبد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
صدوقضعيف،به،بأسالمتقن،،ثقة:فيهقيل،(هـ145ت)العرزمي

منكر،ووإرسالتدليسهذاوفعله.عطاءعنأحاديثرفع،أوهامله،
بلوال،يُؤتمنالهذايفعلمنو.وتالعبتغليطفيهويصح،وال تُق

ته ته،ويأخذونمنهمعدوهالشيعةبأنعلما.رواي عنهورووا،بروايا
قويشاهدوهذا.رجالهمنالطوسيجعفرأبوذكرهو،إماميةروايات

السنة،أهلمعتعاملهفيالتقيةيُمارسإمامياشيعياكانالرجلأنعلى
لههذاانوبما.أعالهبيناهاكمامنهمواقفهمتضاربتلهذا وكان،حا

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنايُرسل،
-27)أسلماسمه،محمدأبوالمكيالقرشيرباحأبيبنعطاء:ومنهم

ومرسالته،ضربكلعنيأخذ،اإلرسالكثيرثقة،:فيهقيل،(هـ114
فييـدلس،كانوالمرسـالت،أضعفمن :حنبـلبـنأحمدقالهـذاو
حدثوقد.((سمعت:يقولأنإالبها،يحتجالعائشةعنعطاءورواية))

ضبطه،جهةمنضعيفالرجلأنوبما.منهيسمعولمكثيراعمرابنعن
الفاإلسناد.مجهولفهومنهسمعالذيالرواي،وأغفلبل،عنعنقدوهنا
.منهسمعالذيالمجهولالراويجهةومنطريقهمنيصح

أبىحدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبناحمدمسندفي:الرابعالطريق
عبدقال...سليمانأبىبنيعنىالملكعبدثناقالنميربنهللاعبدثنا

نفسأي((.سواءعطاءحديثمثلسلمةأمعنليلىأبووحدثنيالملك
.الثالثالطريقمتن

حالهفصلناسليمان،أبيبنالملكعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
سلمةليلىأبو:ومنهم.إماميشيعيضعيف،انهوتبينالسابقالطريقفي
فيــهضــعيف،ثقــة،:(الثانيــةالطبقــةمــن)الكوفــيالكنــديمعاويــةبــن

.سلمةأمعنعنعنتهضعفاوتزيده.جهالة

أبىحدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبناحمدمسندفي:الخامسالطريق
الملكعبدقال...سليمانأبىبنيعنىالملكعبدثناقالنميربنهللاعبدثنا
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بمثلـهسـلمةأمعـنحوشـبعـنالحجـافعـوفأبـىبـنداودوحـدثني
.الثالثالطريقحديثبمثلأي.((سواء

ميسرةسليمانأبيبنالملكعبد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
صدوقضعيف،به،بأسالمتقن،،ثقة:فيهقيل،(هـ145ت)العرزمي

ما.عطـاءعـنأحاديـثرفـع،أوهـاملـه، همعـدوهالشـيعةبـأنعل من
ته،ويأخـذون ياتعنهورووا،بروايا يةروا كرهو،إمام بوذ فرأ جع

.رجالهمنالطوسي
فــيالــذهبيذكــره،الكوفــيالحجــافعــوفأبــىبــنداود:ومنهــم
التشيع،فيغاٍلثقة،به،يُحتجالشيعي،صويلح،:فيهوقيلالضعفاء،

.رجالهممنالشيعةوعده.ضعيفزائغبه،يُحتجوالبالقوي،ليس
:فيهقيل،(هـ112ت)الشامياألشعريحوشببنشهر:آخرهم

ماثقة،بروايتهوالبهيُغترالأنينبغيضعيف،بالقوي،ليس،متروك
أحديُشاركهلمبأحاديثأنفرد،ساقطثبت،بأس،بهليس،حديثهأحسن

والصالةعليه-النبيعنوروى.عجائبطوالأحاديثعنهُرويت.فيها
عنالمعضالتروى.غيرهبهايأتلمالقراءاتفيأحاديث–السالم

عدهوقد.بهيُتدينوالبحديثهيُحتجال.األثباتعنوالمقلوباتالثقات،
شيعة همبعضأصحابمنال ياتعنهروواوأئمت له.إماميةروا وأحوا

.للتقيةُممارساإمامياشيعياكانأنهعلىقويشاهدهيالمتناقضة

أبيحدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:السادسالطريق
سلمةأمعنحوشببنشهرعنزبيدعنسفيانثناالزبيريأحمدأبوثنا
كساءوفاطمةوحسينوحسنعليعلىجللسلموعليههللاصلىالنبيان
وطهرهمالرجسعنهماذهباللهموخاصتيبيتيأهلهؤالءاللهمقالثم

.((خيراليانكقالمنهمأناهللارسولياسلمةأمفقالتتطهيرا
هللاعبدبنمحمد:الزبيرياحمدأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

بأس،بهليس:فيهقيل،(هـ203)الكوفيدرهمبنعمربنالزبيربن
يرويهالبمايأتيأوهام،له،سفيانحديثفيالخطأكثيرثقة،،شيعي
منواضح.رجالهممناإلماميةالشيعةوعده.بأسبهوماالناس،عامة
يرويهالبمايأتيمنوهل.وعدالةضبطاضعيفهذاالزبيريأنذلك

.!!!!ثقة؟؟؟؟ويكونروايتهتُقبلالناسعامة
الكوفيالياميكعببنعمروبنالكريمعبدبنالحارثبنزبيد:ومنهم

ذكرهمالذينالكوفةمحدثيشيعةبينمنهو(:هـ124ت)هللاعبدأبو
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يميلعلوي،ثبتثقة:فيهقيل.مروياتهممنومنهمحذروالجوزجاني
عنعن،قدوهنا،ُمتهمأنهوبما.عثمانعلىعليايُفضلكان،التشيعإلى

.جهتهمنيُقبلفالمذهبهمعيتوافقوالحديث
خرهم شامياألشعريحوشببنشهر:آ ـ112ت)ال ضعيف،،(ه

.السابقالطريقفيبيناهكمامتروكإمامي،شيعي
حدثناقالالمثنىبنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:السابعالطريق

قاليحيىحدثناقالعوانةأبووهوالوضاححدثناقالحمادبنيحيى
هللارسولودعا...عباسبنإلىلجالسإني:قالميمونبنعمروحدثنا
فقالثوباعليهمفمدوفاطمةوعلياوالحسينالحسنسلموعليههللاصلى
.((...تطهيراوطهرهمالرجسعنهمفأذهببيتيأهلهؤالءاللهم

سناده لهمنألنيصح،الإ بو:رجا نةأ هللاعبدبنوضاحعوا
أبو:ومنهم.حالهتفصيلسبقمضطرب،ضعيف،،(هـ176)اليشكري

فيمذكوريُخطئ،نظر،فيهبثقة،ليس:الكوفيسليمأبىبنيحيىبلج
.الضعفاء

أبوحدثناقالالمثنىبنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:الثامنالطريق
قاليقولسعدبنعامرسمعتقالمسماربنبكيرحدثناقالالحنفيبكر

ال...قالطالبأبيبنعليتسبأنمنعكماوقاصأبيبنلسعدمعاوية
فأدخلهموفاطمةوابنيهعليافأخذالوحيعليهنزلحينذكرتماأسبه
....((بيتيوأهلأهليهؤالءربقالثمثوبهتحت

بنالكبيرعبد:الحنفيبكرأبو:رجالهمنألن،يصحالإسناده
مولىمسماربنبكيرمنوسماعهثقة،(:هـ204:ت)البصريالمجيدعبد
أنبدليليثبت،،لم(هـ153ت)المدنيالقرشيالزهريوقاصأبيبنسعد

روىالزهري،وسمع)):عنهقالهمماكانلبكيرترجمعندماالبخاري
فيحبانابنأنحجرابنوذكر.((النظربعضفيهالحنفي،بكرأبوعنه

سمهآخرلشخصترجمته كيرا نهمسماربنب لذي))هوأ عنروىا
بكـيرهــوأنــهقيــلالحنفــيبكـرأبــوعنــهوروىســيرينوابــنالــزهري
لممسماربنبكيرعنالحنفيبكرأبيفرواية.ضعيفوهذا،((الدامغاني

.طريقهمنتثبت
شيءفيه،ثقة،،(هـ153ت)المدنيالزهريمسماربنبكير:ومنهم

ضبطه،جهةمنضعيففالرجل.الضعفاءفيالذهبيذكره،صدوق،
قال،"النظربعضفيه":البخاريقولذلكعلىوالشاهد.تثبتلموعدالته

.حزموابنالبستيِحبانابنولينه.عنهالحنفيبكرأبيروايةفيعنهذلك
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فيهيذكرولملهترجمحاتمابيابنأنجهالة،فيهالرجلأنعلىوالشاهد
شخصين،جعلهمنوهناكبل،زمنيامنهقريبأنهرغمتعديالوالجرحا
.واحداشخصاجعلهمنومنهم

فيالرجلفيحجرابنذكرهمابدليليثبتلمتوثيقهإن:أيضاوأقول
وقالثقةالعجليوقالنظرفيهالبخاريقال))فقالالتهذيب،تهذيبكتابه

وابنالعجليأنوبما((.الحديثمستقيمعديبنوقالبأسبهليسالنسائي
الرجال،علىالحكمفييتساهلونأنهمعنهممعروفحبانوابنعدي

مسماربنبكيرضعفواوالذينالبخاريقولالرجلعلىالصحيحفالحكم
مسماربنبكيرعلىجامعاحكمااستنتجعندماحجرابنأنثم.الزهري

تجعلالاآلخرينقولمعالمرتبةوهذه.صدوق:قالالتقريبكتابهفي
كيرا ماعدالـة،والضبطا:ثقـةب ضبطدونبالعدالـةتشـعرهـيوإن .ال

.ضعيفأنهوالصحيحيثبتلمبكيرجهةمنفاإلسناد
ماحبانابنقالهبماأخذناإذاوأماالزهري،بكيرعلىيصدقذلك

بنبكيراسمهآخرلشخصترجمتهفيحبانابنبأنحجرابنعنهحكاه
أبوعنهوروىسيرينوابنالزهريعنروىالذي))هوقالأنهمسمار

أباأنيعنيفهذا.ضعيفوهذا،((الدامغانيبكيرهوأنهقيلالحنفيبكر
كر فيب كيرعنيرولمالحن لزهريب ماا كيرعنوإن لدامغانيب وهذاا

المجروحينكتابهفيوردفقدحبان،ابنموقفتفصيلوهنا.ضعيف
بكرأبوعنهروىالزهريعنيرويشيخمسماربنبكير)):،فقال

كانحيانبنمقاتلعنيرويالذيالدامغانيبكيرإنهقيلوقدالحنفي
مناكيرعلىالحديثقليلوهوعليهايتابعماالاألخبارمنيرويمرجئا

.((ثقةمدنيذاكمسماربنمهاجرأخوهوليسفيه

توثيقه،يثبتلمالرجلأنهومسمار،بنبكيرعنقلناهماوخالصة
عنروىالحنفيبكرأباأنيثبتفلمجهالة،وفيهضعيف،أنهوالراجح

الدامغانيمسماربنبكيرأنهوالراجحالمدني،الزهريمسماربنبكير
توثيقه،يثبتلمالمدنيالزهريأنالحالتينوفي.حبانابنضعفهالذي

درجــةاختلفــتوإنضــعيفأيضــاهــووالثــانيضــعيفأنــهوالصــحيح
لراجح.الضعف لذيأنأيضاوا بوعنهروىا كرأ فيب كيرهوالحن ب
.طريقيهمامناإلسنادضعفمعالزهريالالدامغاني
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ناهللاعبدبنإبراهيمحدثنا)):حنبلبنأحمدقال:التاسعالطريق
عمارأبوشدادحدثنيقالاألوزاعينامسلمبنالوليدقثناأحمدبنسليمان

ذهبفاطمةفقالتمنزلهفيعلياطلبت:قالحدثهانهاألسقعبنواثلةعن
معهماودخلتفدخالجميعافجاءاقالوسلمعليههللاصلىهللابرسوليأتي

ثميديهبينوالحسينوالحسنيمينهعنوفاطمةيسارهعنعليافأجلس
تف همال ما:"قالبثوبهعلي يذهبهللايريدإن كمل لرجسعن هلا يتأ الب

منفقلتواثلةقالأحقأهلياللهمأهليهؤالءاللهمتطهيراويطهركم
فذلكواثلةقالأهليمنوأنتقالهللارسولياأهلكمنوأناالبيتناحية
((.عمليمنأرجوماأرجا

:محمدأبوالدمشقيأحمدبنسليمان:رجالهمنألن،يصحالإسناده
يه:البخاريقال يسرقالنسائي،وضعفهمعين،بنيحيىكذبهنظر،ف

.الحديث
كثيركان:فيهقيل،(هـ194-119)القرشيمسلمبنالوليد:ومنهم

صالحثقة،.أحاديثعليهواختلطتمنكرات،لهتسهيل،وصاحب،الخطأ
يُشركهلمبأحاديثأغربوغيرهم،الكذابينعندلس،ُمدلسالحديث،

،((عنهميدلسهاثمالكذابينعناألوزاعيحديثيحدث))كانأحد،فيها
بهوقد لىنُ لكإ يهوُعوتبذ لم،عل لكعنروىفعله،عنيرجعف ما

يرسلمسلمبنالوليدكان)):الدارقطنيوقال.أصللهاليسأحاديث
شيوخعنضعفاءشيوخعناألوزاعيعندأحاديثاألوزاعيعنيروي

الضعفاءأسماءفيسقطوالزهريوعطاءنافعمثلاألوزاعيأدركهمقد
ورجل.((عطاءعناألوزاعي،وعننافع،عناألوزاعيعنويجعلها

به،يُصرحلمأو،بالسماعصّرحسواء،عنهاألخذيصحالحالههذا
والتالعب،التغليطعلىُمصراكانألنهوعدالة،ضبطاضعيفإنسانفهذا

.والكذبوالتحريف
بوقال:العاشرالطريق بنمحمدحدثناقدما)):الطحاويجعفرأ

،البجليبكربنبشرحدثنا:قاالالكيسانيوسليمان،الحضرميالحجاج
أجدهفلمعلياأتيت:قالواثلةحدثني،عمارأبوأخبرني،األوزاعيعن

فجاء:قاليدعوهوسلمعليههللاصلىهللارسولإلىانطلقفاطمةفقالت،
هللارسولفدعامعهماودخلتفدخال،وسلمعليههللاصلىهللارسولمع

،فخذهعلىمنهماواحدكلفأقعدوالحسين،الحسنوسلمعليههللاصلى
:قالثم،منتبذوأناثوباعليهملفثم،وزوجهاحجرهمنفاطمةوأدنى

فقلت«حقأهلإنهمأهليهؤالءاللهم»:قالثم،اآلية(1)هللايريدإنما
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منفإنهاواثلة:قال«أهليمنوأنت»:قالأهلكمنوأناهللارسوليا:
((.أرجوماأرجى

التنيســيالبجلــيبكـربــنبشــر:رجالــهمـنألنيصـح،الإســناده
عنروىيغرب،به،بأسالثقة،:(هـ205-124)المصريثمالدمشقي

األوزاعيعنعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.بهاانفردأشياءاألوزاعي
للشرعمخالفالحديثمتنأنضعفاوزيده.طريقهمنيصحلمفاإلسناد

.الحقانبينهكما
بشربنمحمدحدثنا)):شيبةأبيبنبكرأبوقال:عشرالحاديالطريق

قالت:قالت،شيبةبنتصفيةعن،شيبةبنمصعبعن،زكرياعن،
شعرمنمرحلمرطوعليهغداةوسلمعليههللاصلىالنبيخرج:عائشة
جاءتثم،معهفأدخلهحسينجاءثم،معهفأدخلهالحسنفجاء،أسود

عنكمليذهبهللايريدإنما}:قالثم،فأدخلهعليجاءثم،فأدخلهافاطمة
((..{تطهيراويطهركمالبيتأهلالرجس

العبديالفرافصةبنبشربنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
مجاهدعنحدثيُرسل،غرائب،له،بهبأسالثقة(:هـ203ت)الكوفي

منيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.منهيسمعولمروميبن
.جهته

يحيىأبوفيروزبنميمونبنخالدأوهبيرةزائدةأَبيبنزكريا:ومنهم
لينثقة،،بأسبهليس:فيهقيل،(هـ148ت)الكوفيالوادعيالهمداني
لممسائلعنهوروىالشعبي،عنكثيرادلس،ُمدلسصويلح،،الحديث
قديراقلوعلىضعيف،فالرجل.منهيسمعها قهت نهوبما.يثبتلمتوثي أ

.جهتهمنيصحلمفاإلسنادعنعن،قدوهنايُدلسوكانكذلك

ليسالحديث،منكر:المكيالعبدريجبربنشيبةبنمصعب:ومنهم
.المناكيريرويضعيفيُحمد،الثقة،بالقوي،

بنأحمدبنهللاعبدحدثنا)):الطبرانيقال:عشرالثانيالطريق
ثنا،العسكريالنضربنأحمدوحدثنا،الواسطيأبانبنمحمدثنا،حنبل
بــنســليمانبــنمحمــدثنــا:قــاالالمصيصــيالفــراءالنعمــانبــنأحمــد

عن،رباحأبيبنعطاءعن،المكيعبيدبنيحيىعن،األصبهاني
وعليههللاصلى-هللارسولعلىاآليةهذهنزلت:قالسلمةأبيبنعمر
ُيُِريدُإِنَّمَما}سلمةأمبيتفيوهو-سلم ْجَسَعنُكُمِليُْذِهَبَّم اْلبَْيِتأَْهَلالّرِ

َرُكْم فاطمةوالحسينوالحسنفدعا،-33:األحزاب-{تَْطِهيراًَويَُطّهِ
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بالكساءوهمهووتجلل،ظهرهخلففأجلسهعلياودعايديهبينفأجلسهم
.تطهيراوطهرهمالرجسعنهمفأذهببيتيأهلهؤالءاللهم":قالثم

علىوأنتمكانكوأنت:"فقال؟هللارسوليامعهموأنا:سلمةأمفقال
((."خير

سناده لهمنألنيصح،الإ األصبهانيبنسليمانبنمحمد:رجا
تجال،ليّنضعيف،:الكوفي هم.بهبأسالبه،يُح يدبنيحيىومن عب
.عطاءعنعنعنتهضعفاوتزيده.الحالمجهولأنهالظاهر:المكي

-27)أسلماسمه،محمدأبوالمكيالقرشيرباحأبيبنعطاء:آخرهم
ومرسالته،ضربكلعنيأخذ،اإلرسالكثيرثقة،:فيهقيل،(هـ114
فييـدلس،كانوالمرسـالت،أضعفمن :حنبـلبـنأحمدقالهـذاو
حدثوقد.((سمعت:يقولأنإالبها،يحتجالعائشةعنعطاءورواية))

نهوبما.منهيسمعلموهو،كثيراعمرابنعن عنعنقدوهناكذلكأ
.طريقهمنيصحالفاإلسناد

حدثني،هللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:عشرالثالثالطريق
،الطفاويعطيةالمعدلأبىعن،عوفثنا:قالجعفربنمحمدثنا،أبى
-سلموعليههللاصلى-هللارسولبينما:قالتحدثتهسلمةأمأنأبيهعن
ياإن:الخادمقالتإذيومابيتيفي :ليفقالقالت.بالسدةوفاطمةعل

فدخل.قريباالبيتفيفتنحيتفقمتقالت.بيتيأهلعنليفتنحىقومي
ماوفاطمةعلـي ماوالحسـينالحسـنومعه فأخـذ،صغيرانصبيانوه

نق:قال.فقبلهماحجرهفيفوضعهماالصبيين ياواعت حدىعل يهبإ يد
يدوفاطمة بلاألخرىبال بل،فاطمةفق ياوق همفأغدفعل خميصةعلي
ياوأنا:فقلتقالت"بيتيوأهلأناالنارإلىالإليكاللهم:"فقالسوداء،
.(("وأنت":فقال،هللارسول

البصـريجميلــةأبــيبــنعـوف:رجالــهمـنألنيصـح،الإســناده
عوفالمعروف بنهللاعبدقال.(سنة86عنهـ146ت)األعرابيب

كانبدعتانفيهكانتحتىواحدةببدعةعوفرضيما)):المبارك
يقولون)):عوفحديثيقرأوهوبندارمحمدوقال.((شيعياوكانقدريا
صدوق،:فيهوقيل((.شيطانارافضياقدرياعوفكانلقدوهللا،عوف

قةصالح، بت،ث بنوعده.ث بةا شيعةرجالمنقتي شيعةوذكره.ال ال
المعدلأبو:وآخرهم.كتبهمفيمروياتهورووارجالهم،مناإلمامية

.جداضعيفضعيف،:البصريالطفاويعطية
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حدثناغيالنبنمحمودحدثنا)):الترمذيقال:عشرالرابعالطريق
سلمةأمعنحوشببنشهرعنزبيدعنسفيانحدثناالزبيريأحمدأبو
وفاطمةوعليوالحسينالحسنعلىجللوسلمعليههللاصلىالنبيأن

هم":قالثمكساء هلهؤالءالل يتيأ همأذهبوخاصتيب لرجسعن ا
إلىإنك:"قالهللارسوليامعهموأنا:سلمةأمفقالت"تطهيراوطهرهم

.((هذافيُرويشيءأحسنوهوحسنحديثهذاقال"خير
هللاعبدبنمحمد:الزبيرياحمدأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

بأس،بهليس:فيهقيل،(هـ203)الكوفيدرهمبنعمربنالزبيربن
يرويهالبمايأتيأوهام،له،سفيانحديثفيالخطأكثيرثقة،،شيعي
مة ناس،عا شيعةوعده.بأسبهوماال يةال فالرجل.رجالهممناإلمام

.وعدالةضبطاضعيف
الكوفيالياميكعببنعمروبنالكريمعبدبنالحارثبنزبيد:ومنهم

ذكرهمالذينالكوفةمحدثيشيعةبينمنهو(:هـ124ت)هللاعبدأبو
يميلعلوي،ثبتثقة:فيهقيل.مروياتهممنومنهمحذروالجوزجاني

عنعن،قدوهنا،ُمتهمأنهوبما.عثمانعلىعليايُفضلكان،التشيعإلى
.جهتهمنيُقبلفالمذهبهمعيتوافقوالحديث
شيعيضعيف،،(هـ112ت)الشامياألشعريحوشببنشهر:آخرهم

.السادسالطريقفيبيناهكمامتروكإمامي،
بنمحمدحدثنا)):عاصمأبيبنعمروقال:عشرالخامسالطريق

أبيسليمبنيحيىعن،عوانةأبوحدثنا،حمادبنيحيىحدثنا،المثنى
هللاصلى)هللارسولقال:قالعباسابنعن،ميمونبنعمروعن،بلج

والحسينالحسن(وسلمعليههللاصلى)هللارسولودعا(...وسلمعليه
.وخاصتيبيتيأهلهؤالءاللهم:قالثمثوباعليهمومدقاطمةوعليا

((.تطهيراوطهرهمالرجسعنهمفأذهب
اليشكريهللاعبدبنوضاحعوانةأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

يحيىبلجأبو:ومنهم.حالهتفصيلسبقمضطرب،ضعيف،،(هـ176)
.الضعفاءفيمذكوريُخطئ،نظر،فيهبثقة،ليس:الكوفيسليمأبىبن

حدثناحميدبنعبدحدثنا)):الترمذيقال:عشرالسادسالطريق
مالكبنأنسعنزيدبنعلىأخبرناسلمةبنحمادحدثنامسلمبنعفان

خرجإذاأشهرستةفاطمةببابيمركانوسلمعليههللاصلىهللارسولأن
عنكمليذهبهللايريدإنما}البيتأهلياالصالةيقولالفجرصالةإلى



276

هذامنغريبحسنحديثهذاقال{تطهيراويطهركمالبيتأهلالرجس
((.قالبنحمادحديثمننعرفهإنماالوجه

أبوالسلميديناربنسلمةبنحماد:رجالهمنألنيصح،الإسنادها
غفلة،فيهأمين،،عابد،ثقة:فيهقيل(سنة80نحوعنهـ167ت)سلمة

بيالزبيرعنروى.منهأثبتوغيرهوغرائب،أوهامله السالمعبدأ
ذكر.كذاببأنهالقطانسعيدبنيحيىوصفه.الخطأكثيروكان.مراسيل

الناسيسندهالمأحاديثالسختيانيأيوبعنأسندحماداأنحنبلبنأحمد
بنوقال.عنه ناربنسلمةبنحماد)):حجرا حدالبصريدي األئمةأ

يخرجولمتعليقاالبخاريبهاستشهد.اآلخرفيحفظهساءأنهإالاألثبات
لناقال:فيهقالواحدموضعفيإالمتابعة،والمقروناوالاحتجاجا،له

الصيغةوهذهالرقاقكتابفيوهو.فذكرهسلمةبنحمادحدثناالوليدأبو
فيكانإذاأيضاالمرفوعةوفيالموقوفةاألحاديثفيالبخارييستعملها
عندضعيفحمادافإنهذاعلىوبناء((.عندهبهيحتجالمنإسنادها
.البخاري
ت)البصريالتيميجدعانبنزهيربنهللاعبدبنزيدبنعلي:ومنهم

بذاك،ليس،ضعيف،بشيءليس،بهيُحتجالبالقوي،ليس(:هـ131
الحفظ،سيءصدوق،القصد،عنميلفيهيتشيع،.شيءكلفيضعيف

.متروك،رافضياألحاديث،يقلب،رفاعاكانالتشيع،فييغلو
حمادحدثناعفانحدثنا)):حنبلبنأحمدقال:عشرالسابعالطريق

وسلمعليههللاصلىهللارسولأنمالكبنأنسعنزيدبنعليأخبرنا
ياالصالةيقولالفجرصالةإلىخرجإذاأشهرستةفاطمةببابيمركان
تطهيراويطهركمالبيتأهلالرجسعنكمليذهبهللايريدإنما}البيتأهل

}.))
سناده لهمنألنيصح،الإ بنيزيدبنوعليسلمة،بنحماد:رجا
.السابقالطريقفيبيناهكماضعيفانجدعان،

بكرأبوحدثنا)):النيسابوريالحاكمقال:عشرالثامنالطريق
ثنامسلمبنعفانثناالبجليالفضلبنالحسينثناالحفيدهللاعبدبنمحمد
هللارضيمالكبنأنسعنزيدبنوعليحميدأخبرنيسلمةبنحماد
هللارضيفاطمةببابيمركانسلموعليههللاصلىهللارسولأن:عنه

يريدإنماالبيتأهلياالصالةيقولالفجرلصالةخرجإذاأشهرستةعنها
صحيححديثهذا".تطهيرايطهركموالبيتأهلالرجسعنكمليذهبهللا
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عنهسكت:التلخيصقيالذهبيتعليق.يخرجاهلمومسلمشرطعلى
.((التلخيصفيالذهبي

أبوالسلميديناربنسلمةبنحماد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
حوعنهـ167ت)سلمة :سنة80ن ناهكماضعيف( طريقفيبي ال

.عشرالسادس
:سلمةبنحمادعنهمروىحميداسمهمرواةثالثةوهمحميد،:ومنهم

عبيــدةأبــوالطويــلحميــدأبــيبــنحميــد:خالــهالطويــلحميــد:أولهــم
قةمنهـ142ت)البصري :الخامسةالطب قة،( ثهفيث عامةشيء،حدي

بماإالبهيُحتجالأنسعنحديثه،البنانيثابتمنسمعهأنسعنحديثه
عندلسوحميديُرسل،كاننفسهالبنانيثابتبأنعلما.أنسحدثنا:قال

وبما.مالكبنأنسعنيرويعندماإاليُدلسلمأنهيُذكرفلموغيرهأنس
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،كذلكأنه

ثاني نصرأبوالعدويهبيرةبنهاللبنحميد:هاللبنحميد:ال
ممنيُبالونالممنكان،اإلرسالكثيرثقة،(:الثالثةالطبقةمن)البصري
ما.يسمعون نهوب .جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،كذلكأ
.الحالمجهول:البصريالخطابأبويزيدبنحميد:والثالث

،شيعيأنهوتبينحالهتفصيلشبق:جدعانبنزيدبنعلي:ومنهم
وتبينحالهتفصيلسبقالنيسابوري،الحاكم:وآخرهم.متروك،ضعيف

يكونوربما.الرفضوأخفىالتسننأظهروانهوعدالة،ضبطاضعيفانه
لذيهو وأناألخير،هذابتشيعلعلمهجدعانبنعليمعحميداقرنا

إالأجدهفلمبه،انفردهذاطريقهوألنحميدا،اسمهمثالثةعنروىحمادا
.عنده

شعيببنمطلبحدثنا))::الطبرانيقال:عشرالتاسعالطريق
أنهشعيببنعمروحدثنيلهيعةابنحدثنيصالحبنهللاعبدثنااألزدي

وعليههللاصلىهللارسولأنفحدثتهم:سلمةأبيبنتزينبعلىدخل
الحسنفجعلوفاطمةوالحسينبالحسنعليهافدخلسلمةأمعندكانسلم
وبركاتههللارحمة:قالثمحجرهفيوفاطمةشقمنوالحسينشقمن

فنظرسلمةأمفبكتجالستينسلمةوأموأنامجيدحميدإنهالبيتأهلعليكم
وتركتنيهؤالءخصصتهللارسوليا:فقالت؟يبكيكما:فقالإليها

((.البيتأهلمنوابنتكأنت:فقالوابنتي
الحضرميعقبةبنلَِهيعةبنهللاعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

بو لرحمنعبدأ غافقياألعدوليالمصريا ـ174-96)القاضيال :ه )
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ليسُمخلط،غفلة،فيهثقة،المحدثين،منكثيرتركهبحجة،ليسضعيف،
علىضعفاء،أقوامعنيُدلسالمناكير،كثيرُمتساهلبحديثه،يُحتجالبثقة،
قرأوكان.رآهمقدثقاتأقوام يهيُ منوهذه.فيسكتبحديثهليسماعل

اإلماميالتشيععالماتمنوهي،والالمباالةوالتساهل،اإلهمالعالمات
((.التشيعفيمفرط))بأنهووصفهالشيعة،منعديابنعدهوقد.أيضا
،رجالهممناإلماميةالشيعةوَعدّه.الشيعةرجالمنقتيبةابنوعده

ته يةكتبهمفياإلماميةالشيعيةومرويا الشيعةرواةمنفالرجل.المذهب
.بهمعالقتهمفيللتقيةوالممارسينالمحدثينبينالمندسيناإلمامية
ما بنبأنعل هذافيُشعيببنعمرومنبالسماعصّرحقدلهيعةا

ابنألنلتشيعه،انتصاراباإلخباروتالعبهكذبهعلىشاهدوهوالطريق،
شعيببنعمرومنلهيعةبنيسمعلم:يقولأبيسمعت)):قالحاتمأبي
شعيببنعمرومنبالسماعفيهاصّرحكثيرةأخرىأحاديثوله.((شيئا
وأمثالهم،الشيعةرواةمنوتعجبوتدبرفانظر.ذكرهاموضعهناليس
.شكدونطريقهمنيصحالفاإلسناد!!!!.رواياتهميُصححونالذينومن

الحافظهللاعبدأبوأخبرنا:))البيهقيبكرأبوقال:العشرونالطريق
بكروأبوأصلهمنالسلميالحسينبنمحمدالرحمنعبدوأبومرةغير
بنالحسنثنايعقوببنمحمدالعباسأبوثناقالواالقاضيالحسنبنأحمد
بنشريكعنديناربنهللاعبدبنالرحمنعبدثناعمربنعثمانثنامكرم
يُِريدُإِنَّمَما)أنزلتبيتىفى:قالتسلمةأمعنيساربنعطاءعننمرأبي
ُ ْجَسَعنُكُمِليُْذِهَبَّم َرُكْماْلبَْيِتأَْهَلالــّرِ -33:األحــزاب-{تَْطِهيراًَويَُطّهِ

والحسنوعلىفاطمةإلى-وسلمعليههللاصلى-هللارسولفأرسل:قالت
»:السلمىوالقاضيحديثوفى.«بيتىأهلهؤالء»:فقالوالحسين

بلى»:قالالبيت؟أهلمنأناأماهللارسوليا:فقلتقالت.«أهليهؤالء
.((«تعالىهللاشاءإن

األصميعقوببنمحمدالعباسأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
لهبيانسبق:النيسابوري نهوتبينحا الحاكمشيوخمنوهوضعف،أ
سابوري هم.الني لرحمنعبد:ومن ناربنهللاعبدبنا عمربنمولىدي

يُحتجوالحديثهيُكتبلين،فيهضعيف،:(السابعةالطبقةمن)العدوي
.شريكعنعنعنتهضعفاوتزيده.مناكيرلهصدوق،بحديثه،
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:نحوت)المدنيهللاعبدأبونمرأبيبنهللاعبدبنشريك:ومنهم
:هـ140 قة،( يسث مابالقوي،ل يهفالرجل.أخطأرب جهةمنضعفف

.عطاءعنعنعنتهضعفاوتزيدهالضبط،
حدثثقة،:(بعدهاأوهـ94ت)الهالليالمدنييساربنعطاء:آخرهم

سماعهيثبتلموبعضهمالدرداء،كأبيمنهميسمعولمالصحابةبعضعن
منيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.مسعودكابنمنهم

.طريقه
قال-:البيتوأهلالكساءحديثطرقمن-والعشرونالواحدوالطريق

عليبنالحسنثنا،الشيبانيعقبةبنمحمدبنمحمدحدثنا)):الطبراني
عن،الزمعييعقوببنموسىثنا،عثمةبنخالدبنمحمدثنا،الحلواني

أمأخبرتني:قالزمعةبنوهببنهللاعبدعن،عتبةبنهاشمبنهاشم
الحسينوالحسنوفاطمةجمع-سلموعليههللاصلى-هللارسولأنسلمة

ياقلت:سلمةأمقالت"أهليهؤالءاللهم":قالثمثوبهتحتأدخلهمثم
.(("أهليمنإنك":قالمعهمأدخلنيهللارسول

سناده لهمنألنيصح،الإ لدبنمحمد:رجا مةبنخا فيعث الحن
ثقةتجعلهالالمرتبةوهذه.يُخطئصدوق،(:العاشرةالطبقة)البصري

.عدالةوالضبطا
هللاعبدأبوالمدنيالزمعياألسديهللاعبدبنيعقوببنموسى:ومنهم

لهبالقوي،ليسثقة،الحديث،ُمنكرالحديث،ضعيف(:هـ140:بعدت)
.هاشمعنعنعنتهضعفاوتزيده.مجهولونمشايخ

يونسبنسريجوحدثنى))::مسلمقال:والعشرونالثانيالطريق
موسىبنإبراهيموحدثنىحأبيهعنزائدةأبىبنزكرياءبنيحيىحدثنا
بنحدثنا بىا ئدةأ بلبنأحمدوحدثناحزا زكرياءبنيحيىحدثناحن

:عائشةقالت:قالتشيبةبنتصفيةعنشيبةبنمصعبعنأبىأخبرنى
أسود،شعرمنمرحلمرطوعليهغداة-وسلمعليههللاصلى-النبيخرج
فاطمةجاءتثممعه،فدخلالحسينجاءثمفأدخلهعلىبنالحسنفجاء

ُيُِريدُإِنَّمَما:)قالثم،فأدخلهعلىجاءثمفأدخلها، ْجَسَعنُكُمِليُْذِهَبَّم الّرِ
َرُكْماْلبَْيِتأَْهَل .((33:األحزاب-{تَْطِهيراًَويَُطّهِ

بنخالدأوهبيرةزائدةأَبيبنزكريا:رجالهمنألنيصح،الإسناده
قيل،(هـ148ت)الكوفيالوادعيالهمدانييحيىأبوفيروزبنميمون

عنكثيرادلس،ُمدلسصويلح،،الحديثلينثقة،،بأسبهليس:فيه
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اقلوعلىضعيف،فالرجل.منهيسمعهالممسائلعنهوروىالشعبي،
منيصحالفاإلسنادعنعن،قدوهناكذلكأنهوبما.يثبتلمتوثيقهأنتقدير
.جهته

ليسالحديث،منكر:المكيالعبدريجبيربنشيبةبنمصعب:ومنهم
قة،بالقوي، ثهفيالمناكير،يرويضعيفيُحمد،الث وتزيده.شيءحدي

.صفيةعنعنعنتهضعفا
شيبةأبىبنبكرأبوحدثنا)):مسلمقال:والعشرونالثالثالطريق

بشربنمحمدحدثناقاال-بكرألبىواللفظ-نميربنهللاعبدبنومحمد
عائشةقالتقالتشيبةبنتصفيةعنشيبةبنمصعبعنزكرياءعن

أسودشعرمنمرحلمرطوعليهغداة-وسلمعليههللاصلى-النبىخرج
فاطمةجاءتثممعهفدخلالحسينجاءثمفأدخلهعلىبنالحسنفجاء

أهلالرجسعنكمليذهبهللايريدإنما)قالثمفأدخلهعلىجاءثمفأدخلها
(.(تطهيراويطهركمالبيت

العبديالفرافصةبنبشربنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
مجاهدعنحدثيُرسل،غرائب،له،بهبأسالثقة(:هـ203ت)الكوفي

منيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.منهيسمعولمروميبن
.جهته

يصحوال،ضعيفان:شيبةبنومصعب،زائدةأَبيبنزكريا:ومنهم
.السابقالطريقفيبيناهكماطريقهمامناإلسناد

ومحمدسعيدبنقتيبةحدثنا)):مسلمقال:والعشرونالرابعالطريق
عن-إسماعيلابنوهو-حاتمحدثناقاال-اللفظفىوتقاربا-عبادبن

معاويةأمر:قالأبيهعنوقاصأبىبنسعدبنعامرعنمسماربنبكير
ذكرتماأمافقالالترابأباتسبأنمنعكمافقالسعداسفيانأبىبن

اآليةهذهنزلتولما...-وسلمعليههللاصلى-هللارسوللهقالهنثالثا

نَْبتَِهْلثُمَّموأَنفَُسُكْمَوأَنفَُسنَاَونَِساءُكْمَونَِساءنَاَوأَْبنَاءُكْمأَْبنَاءنَانَْدُعتَعَالَْواْفَقُْل)
ِلَّمْعنَةَفَنَْجعَل هللارسولدعا(-61:عمرانآلسورة-{اْلَكاِذبِيَنَعلَىّ

يا-وسلمعليههللاصلى- هؤالءاللهم»فقالوحسيناوحسناوفاطمةعل

.((«أهلى
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إسماعيلأبوالمدنيإسماعيلبنحاتم:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ـيالحــارثي ـ186ت)األصــلالكوـف ـل،(ه ـهقـي ـة،:فـي لـيـسيرســل،ثـق

منيصحالفاإلسنادعنعن،قدوهناكذلكأنهوبما.صدوقبالقوي،يهم،
.طريقه

ليّننظر،فيهثقة،،(هـ153ت)المدنيالزهريمسماربنبكير:ومنهم
لهترجمحاتمآبيابنأنبدليلجهالة،وفيه.صدوق،الضعفاءفيذُكر،

،ضعيففالرجل.زمنيامنهقريبأنهرغمتعديالوالجرحافيهيذكرولم
لمتوثيقهفإنتقديرأقلوعلى.سعدبنعامرعنعنعنتهضعفاوتزيده

.يثبت
محمدبنهللاعبدأخبرنا)):حبانابنقال:والعشرونالخامسالطريق

عبدبنوعمرمسلمبنالوليدحدثناإبراهيمبنالرحمنعبدحدثناسلمبن
قالاألسقعبنواثلةعنعمارأبيشدادعناألوزاعيحدثنا:قاالالواحد

عليههللاصلىهللابرسوليأتيذهب:ليفقيلمنزلهفيعليعنسألت:
رسولفجلسودخلتسلموعليههللاصلىهللارسولفدخلجاءإذسلمو

عنعلياو،يمينهعنفاطمةوأجلسالفراشعلىسلموعليههللاصلىهللا
ُيُِريدُإِنَّمَما}:قالو،يديهبينوحسيناحسناو،يساره َعنُكُمِليُْذِهَبَّم

ْجَس َرُكْماْلبَْيِتأَْهَلالّرِ .أهليهؤالءاللهم-33:األحزاب-{تَْطِهيراًَويَُطّهِ
:"قال؟أهلكمنهللارسولياوأنا:البيتناحيةمنفقلت:واثلةقال

.(("أرتجيماأرجىلمنإنها":واثلةقال"أهليمنوأنت
وثقه:المقدسيسلمبنمحمدبنهللاعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

فقدالرواة،توثيقفيبتساهلهمعروفألنهنظر،فيهوتوثيقه.حبانابن
متن،وبهانفردوأنهخاصةعليهيُعولالفتوثيقهكثيرين،ضعفاءوثق

إنتقديرأقلوعلى..الحقاسنبينهكماالحديثهذاكمتن،ُمنكرالرواية
.يثبتلمالراويذلكتوثيق

كثيركانلكنهثقة،األوزاعي،الرحمنعبدالمعروفالفقيه:ومنهم
وهناكذلكأنهوبما.أدركهموالمنهميسمعلمأقوامعنوحدثاإلرسال،

عمارأوهللاعبدبنشداد:وآخرهم.يصحلمجهتهمنفاإلسنادعنعنقد
يسمعولمالصحابةبعضعنحدثصدوق،يُرسل،ثقة،:الدمشقيالقرشي

.جهتهمنيصحلمفاإلسنادواثلةعنعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.منهم
نا)):األثيرابنقال-:والعشرونالسادسالطريق بوأنبأ الفضلأ

ابنمحمدحدثناخيثمةأبوأنبأناعليبنأحمدإلىبإسنادهالمخزوميالفقيه
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أنسلمةأمعنحوشببنشهرعنزبيدعنسفيانحدثنااألسديهللاعبد
أهلهؤالءاللهمقالثمكساءوالحسينوالحسنوفاطمةعلياجللالنبي
سلمةأمقالتتطهيراوطهرهمالرجسعنهمأذهباللهموخاصتيبيتي
.((خيرإلىإنكقالمنهمأناهللارسولياقلت

الثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
قة:(هـ161-97)الكوفي بت،ث ماُمدلس،،حجة،ث لسورب عند

أنهقيلوبعلي،يثلث،يسيرتشيعفيه،الريحشبه،وُمرسالتهالضعفاء
،عنعنهناوقدالريح،شبهومرسالتهيُدلس،كانأنهوبما.ذلكعنرجع

.جهتهمنيصحالفاإلسناد
يد:ومنهم ياميكعببنعمروبنالكريمعبدبنالحارثبنزب ال

التشيعإلىيميلعلويثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ124ت)هللاعبدأبوالكوفي
يايُفضلكان، لذينالكوفةمحدثيشيعةبينمنوهو.عثمانعلىعل ا

نهوبما.مروياتهمومنمنهموحذرالجوزجانيذكرهم قدوهناكذلكأ
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعن

خرهم شامياألشعريحوشببنشهر:آ يل،(هـ112ت)ال يهق :ف
ماثقة،بروايتهوالبهيُغترالأنينبغيضعيف،بالقوي،ليس،متروك
أحديُشاركهلمبأحاديثأنفرد،ساقطثبت،بأس،بهليس،حديثهأحسن

والصالةعليه-النبيعنوروى.عجائبطوالأحاديثعنهُرويت.فيها
عنالمعضالتروى.غيرهبهايأتلمالقراءاتفيأحاديث–السالم

عدهوقد.بهيُتدينوالبحديثهيُحتجال.األثباتعنوالمقلوباتالثقات،
شيعة همبعضأصحابمنال ياتعنهروواوأئمت له.إماميةروا وأحوا

.للتقيةُممارساإمامياشيعياكانأنهعلىقويشاهدهيالمتناقضة
):الطــبرانيقــال:والعشــرونالســابعالطــريق بــنالحســينحــدثنا)

سحاق، ناإ حيىث ناالحماني،ي بوث سرائيل،أ يد،عنإ بنشهرعنزب
عنكمليذهبهللايريدإنما؟بيتهافينزلتاآليةأنسلمة،أمعنحوشب،
لرجس هلا يتأ يةاألحزاب]؟تطهيراويطهركمالب هللاورسول،[33آ

فجللهمعباءةفأخذوالحسين،والحسنوفاطمةوعليوسلمعليههللاصلى
تطهيرا،وطهرهمالرجسعنهمفأذهببيتي،أهلهؤالءاللهم:قالثمبها،

وإلىبخيرإنك:قالمعهم؟وأناهللا،رسوليا:البابعتبةعندوأنافقلت
((.خير

بنهللاعبدبنالحميدعبدبنيحيى:رجالهمنألنيصح،الإسناده
بهضعيف،ليس:فيهقيل،(هـ228ت)الكوفيالحمانيبشمينبنميمون
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جهارا،يكذبكاناألحاديث،يسرقكانمتشيع،صدوق،بثقة،ليسبأس،
وقد.الحديثمتروك،يدركهملموبعضهم،منهميسمعلمرواةعنحدث
بالسماعالتصريحمعهينفعالالراويهذا.رجالهممناإلماميةالشيعةعده
وحدهيكفيالراويهذافحالوعليه.سيانإليهبالنسبةفاألمرانعدمه،من

.كليةًورفضهابالضعفالروايةعلىللحكم
)الكوفــيالســبيعيإســحاقأبــيبــنيــونسإســرائيلأبــو:ومنهـم ت)

شيعيوانهوعدالة،ضبطاضعيفانهوتبينحالهتفصيلسبق،(هـ152
.حالهيخفيكان

تفصيلسبقالشامي،حوشببنوشهرالكوفي،الياميزبيد:آخرهم
.شيعيانضعيفان،أنهماوتبينآنفاحاليهما

زهير،بنأحمدحدثنا)):الطبرانيقال:والعشرونالثامنالطريق
ثناإبراهيم،بنزكريابنيحيىثناالمسروقي،الرحمنعبدبنموسىثنا

النبيعنسلمة،أمعنحوشب،بنشهرعنزبيد،عنمقالص،بنهالل
((.نحوهوسلمعليههللاصلى

حوشببنوشهرالكوفي،الياميزبيد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.سابقابيناهكماإماميانشيعيانوعدالة،ضبطاضعيفان،الشامي

زيدثناعبدان،حدثنا)):الطبرانيقالوالعشرونالتاسعالطريق
عنحوشب،بنشهرعنزبيد،عنسفيان،ثناأحمد،أبوثناالحريش،بن
السابعالطريقمتننفس.((نحوهوسلمعليههللاصلىالنبيعنسلمة،أم

.والعشرين
بنأحمدبنهللاعبدالقاضيعبدان:رجالهمنألنيصح،الإسناده

بنزيد:ومنهم.ووهمغلطلهصدوق،(:هـ306:ت)األهوازيموسى
ابنووثقهتعديال،والجرحافيهيذكرولمحاتمأبيابنلهترجمالحريش،

.وجهالةضعففيهفالرجل.عليهيُعُوّلالوتوثيقه.أخطأربما:وقالحبان

زبيد:ومنهم.عنعنقدوهنا،التدليسكثيرثقةالثوري،سفيان:ومنهم
.حاليهماتفصيلسبقشيعيانضعيفانحوشب،بنوشهر،اليامي

السراج،عليبنالحسنحدثنا)):الطبرانيقال:الثالثونالطريق
شهر،عنزبيد،عناألجلح،عناألحمر،جعفرثناالحسين،أبيابنثنا
.والعشرينالسابعالطريقحديثمتننفسأي((..مثلهسلمةأمعن
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لهمنألنيصح،الإسناده بواألحمرزيادبنجعفر:رجا هللاعبدأ
الطريق،عنمائلبحجة،ليسثقة،شيعي،صدوق،(:هـ167:ت)الكوفي

عنروىوإذاالضعفاء،عنالروايةكثير،غاٍلشيعيالقصد،عنمائل
شيعيأنهأحواله،منواضح.شيءمنهاالقلبفيبأشياءعنهمتفردالثقات
يةممارسإمامي تهفيللتق ثقومن.الحديثبأهلعالق الرجلهذايُو
.ُمغفلانهوإماأتباعه،وحقيقةاإلماميةالشيعةبمذهبجاهلأنهإماوأمثاله

الكنديحجيةأبومعاويةبنهللاعبدبنيحيىالكندياألجلح:ومنهم
علىكانثقة،،مفتٍربذاك،ليسضعيف،:فيهقيل،(هـ145ت)الكوفي

منالشيعةوعده.بهيُحتجال،بالقويليسصدوق،شيعي،سوء،رأي
.رجالهم

هم يد:ومن يامي،زب ضبطاضعيفانشيعيان،:حوشببنوشهرال
.ذلكتوثيقسبق.وعدالة

بنعليحدثنا)):الطبرانيقال:-والثالثونالواحد-األخيرالطريق
ناقالاالمويسعيدبنعثمانبنعمرواميةابوحدثنيقالالرازيسعيد
عنالمآلئيقيسبنعمروعنالثوريسفيانعنسعيدبنعبيدعمي
سلموعليههللاصلىهللارسولانسلمةامعنحوشببنشهرعنزبيد
ليذهبهللايريدإنماقالثمبكساءفجللهموحسيناوحسناوفاطمةعليادعا

((.نزلتوفيهمقالتطهيراويطهركمالبيتاهلالرجسعنكم
الياميوزبيدالكوفي،الثوريسفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده

طريقهم،مناإلسناديصحالهؤالءالشامي،حوشببنوشهرالكوفي،
.ذلكسبببيانسبقوقد

يصحلمأنهالبيتوأهلالكساءحديثطرقألسانيدنقدنامنيتبينوبذلك
صحيحةليستفهي.طريقاوثالثينواحداعددهابلغوقد،منهاواحدوال

كونولن ترةت ها،متوا لمتصح،لمألن حوعنإالتُروىو منستةن
أنهبمامتواترةتكونفلنصحابياعشرينعنرويتوإنوحتىالصحابة،

إمكانهمفيالكذابينالرواةوألنجهة،منواحدإسنادوالمنهايصحلم
.الصحابةمنالمئاتأوالعشراتإلىونسبتهاالرواياتمنالمئاتاختالق

.ذلكفعلمنيمنعهممانععندهميوجدفال
أكثرهممرة،34فيهاتكررالشيعةرواةعددأنأيضامنهاويُستنتج

أبيبنويونساليامي،وزبيدالحماني،يحيى:مثالمنهم.الكوفةشيعةمن
الملكوعبدالزبيري،أحمدوأبوحوشب،بنوشهرجدعان،ابنوإسحاق،
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غيرمنالكوفيينالضعفاءالرواةأنأيضاوتبين.وغيرهمسليمان،أبيبن
مصدرأنيعنيمما.عمرة16الطرقتلكضمناسمهمتكررالشيعة
بيننشروهثمالكوفة،شيعةرواةاختلقهالكوفة،هوبطرقهالكساءحديث

منهممرة،16تكررتأسماءهمأنذكرناوقدوغيرهم،الكوفيينالسنةاهل
بنومحمدزائدة،أبيبنوزكرياالثوري،وسفياناسماعيل،بنحاتم:مثال
.بشر

مصادرناإلىتسللتالتيالشيعةالرواياتكلمعتكررتالظاهرةتلك
دليالليستطرقهاكثرةألن.طرقهاكثرةرغمصحتهاعدموبيناالحديثة،

دليلهيوإنماالعلم،أهلمنكثيريعتقدهماخالفوهذا،صحتهاعلى
قةأنهاعلى ياتمختل هاُمخططلغا دينمنالصحيحاألمرألنسلفا،ل

العكسلكن.بالعشراتالمقدرةطرقهكثرةصحتهإثباتيتطلبالاإلسالم
عقائدتحملكانتفلماإلينا،صدّروهاالتيالشيعةرواياتمعالحاصلهو

علىفرضوهافإنهمالمسلمينجمهورعليهولمااإلسالملدينمخالفةشيعية
بإظهارالمحدثينصفوفإلىوتسللهمالمختلقة،طرقهابكثرةفرضاالناس

لرفض،وإخفاءوالزهدالتسنن ياتهموجدتوبذلكا أكثرعندقبوالروا
.الصحيحةرواياتهممعوجعلوهاودونوهامنهمفأخذوهاالمحدثين

يا ولنباطلةفهي،الكساءحديثطرقمتونلنقدبالنسبةأما:ثان
متونفهيمتونها،وتهافتولفساد،أسانيدهاصحةلعدمصحيحةتكون

:اآلتيةالشواهدبدليلالكريم،للقرآنومخالفةومتناقضة،،مضطربة
قولهنزولهوالكساءحديثورودسببأنذكرتمنهاطرقاأن:أولها

َمْن:))تعالى َكَ يِهَحآجَّم أَْبنَاءنَانَْدُعتَعَالَْواْفَقُْلاْلِعْلِمِمَنَجاءَكَمابَْعِدِمنفِ
ِلَّمْعنَةَفَنَْجعَلنَْبتَِهْلثُمَّموأَنفَُسُكْمَوأَنفَُسنَاَونَِساءُكْمَونَِساءنَاَوأَْبنَاءُكْم َعلَىّ
والالكريمالقرآنبدليلقطعاباطلزعموهذا،((61:عمرانآل)اْلَكاِذبِيَن

ياتقيمة لتيللروا فها هاالمئات،بلغتوإنحتىتخال رواها،منوروا
إلىدعتأنهافيواضحةاآليةتلكإن.البشركتبمنكتابأيوتضمنها
فيُممثلةأمةوكلالنصارى،وأمةاإلسالمأمة:أمةأمتينبينالمباهلة

منذلـكنفـسمقابـلورجـالهمونسـائهمالمسـلمينأبنـاءمنكبـيرحشـد
الصــالةعليــه-الرســولبــأنالروايــاتتلــكزعــمفــإنوعليــه.النصــارى

ألنه،باطلزعمهوللمباهلةوعليوالحسنفاطمةهوجاء-والسالم
يةإليهدعتلمامخالف ورجالنساءمنالكبيرالحشدفأين.المباهلةآ
ناء ين.المسلمين؟؟وأب يه–الرسولنساءوأ وهن،-والسالمالصالةعل
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ياتتلكزعمتهماإن.بيته؟؟أهلأصل واللآليةومخالفباطلالروا
المسلمينأبناءيُمثلالالرواياتتلكزعمتهماألنأيضايصحوال.يُمثلها

الالرواياتتلكفيالمذكورينالمزعومينالبيتفأهلورجالهم،ونسائهم
لون يهدعتمايُمث يةإل ،بهاوتالعبلهاتحريفهووإنماالمباهلة،آ

أهلبينالمبالهةإلىتدعولماآليةفتلك.الشيعةمقاسعلىلهاوتفصيل
يت مةالب ينوالالنصارى،وأ يتآلب ماوالنصارى،الب لىدعتوإن إ

ينالمباهلة ما.النصارىوجمهورالمسلمينجمهورب كذلكاألمرأنوب
وقالبهمليُباهلوالحسينوالحسنوعليبفاطمةجاءالرسولبأنفالزعم

المباهلة،آيةإليهدعتلمامخالفألنه.باطلزعمهوبيتهأهلهؤالءبأن
نساءوالالرسولنساءتمثلالوفاطمةالمسلمين،رجاليُمثلالفعلي

هاالمسلمين، ته،ألن ساوالحسينوالحسنابن ناءمنلي ،لقولهالرسولأب
دٌَكاَنماّ)):تعالى نأََحٍدأَبَاُمَحمَّم َجاِلُكْمّمِ ُسوَلَولَِكنّرِ ِرَّم النَّمبِيِّيَنَوَخاتََمَّم
َُوَكاَن ًَشْيٍءبُِكّلَِّم والعليأبناءمنهماوإنما،[(40:األحزاب]َعِليما

.المسلمينجمهورأبناءيُمثلون
الكساءحديثأنزعمتالرواياتتلكطرقبعضإن:الثانيالشاهد

إِنَّمَما)):تعالىقولهنزلعندماقاله-والسالمالصالةعليه-الرسولقاله
يدُ ُيُِر ْجَسَعنُكُمِليُْذِهَبَّم لّرِ َرُكْماْلبَْيِتأَْهَلا 33:األحزاب)تَْطِهيراًَويَُطّهِ

بأنوقالبكساءوجللهموعليوالحسينوالحسنبفاطمةالرسولفجاء،((
بيناألنهقطعا،باطلزعمهذا.اآليةتلكنزلتوفيهمبيتهآهلهمهؤالء

الشيعةرواةاختالقمنوهيصحيحة،غيرالكساءحديثطرقكلأن
تتكلمأنهاوبسياقهابنفسهاتشهداآليةتلكوألن.اإلماميللتشيعانتصارا

الصالةعليه-الرسولهوالبيتبأهلمقصودهاوان،وزوجاتهالنبيعن
لَْستُنَّمالنَّمبِّيِنَِساَءيَا)):تعالىقالالمؤمنين،أمهاتوزوجاته-والسالم

َمَرٌضقَْلبِِهفِيالَّمِذيفَيَْطَمَعبِاْلقَْوِلتَْخَضْعَنفاََلاتَّمقَْيتُنَّمإِِنالنَِّساِءِمَنَكأََحٍد
ْجَنَواَلبُيُوتُِكنَّمفِيَوقَْرَن(32)َمْعُروفًاقَْواًلَوقُْلَن َجتَبَرَّم اأْلُولَىاْلَجاِهِليَّمِةتَبَرُّر

اَلةََوأَقِْمَن يَنالصَّم َكاةََوآتِ ََوأَِطْعَنالزَّم يدُإِنَّمَماَوَرُسولَهَُّم ُيُِر َعْنُكُمِليُْذِهَبَّم
ْجَس َرُكْماْلبَْيِتأَْهَلالّرِ ِمْنبُيُوتُِكنَّمفِييُتْلَىَماَواْذُكْرَن(33)تَْطِهيًراَويَُطّهِ

ِآيَاِت َإِنَّمَواْلِحْكَمِةَّم واضح((.34-32:األحزاب()َخبِيًرالَِطيفًاَكاَنَّم
نبيعنتتكلمأنهااآلياتهذهمن تهال تلكزعمتهمايصحوالوزوجا

زعمفهذاوعلي،والحسينوالحسنوفاطمةالرسولتعنيبأنهاالروايات
قرآنوتحريفباطل ياتقيمةوال.لل لتيللروا خالفا قرآنت وتحرفهال

حتى،الرواياتمئاتبلغتولولهاقيمةال،معانيهتوجيهفيوتتدخل
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ناوالإسناداصحيحةتكونلنفهي.صحيحةأنهاقيلولو أنهابمامت
.الكريمالقرآنتخالف

ناهكمااألمرأنوبما حديثالكساءفحديثالسابقيّنالشاهديّنفيقل
حديثهووإنماالبيت؛أهلبآيةوالالمباهلة،بآيةتفسيرهيصحوالباطل،

.لمذهبهمبهوانتصرواالقرآنبهحرفوامقاسهمعلىالشيعةاختلقهمكذوب

شاهد لثال طلمماإن:الثا تونيُب كلالكساءحديثم هاطرقهب أن
أهللمعنىمخالفألنهباطلإنه.البيتآهللمعنىباطالمفهوماتضمنت

والسنةالكتابفيمعناهإن.لهالموافقةالصحيحةوالسنةالقرآنفيالبيت
الــزوجأساســايشــملإنســانأيبيـتوأهــلالرســول،بيـتأهــلأنهــو

أفرادأبناءوال،األعمامأبناءوالاألحفاد،يشملوالواألبناء،والزوجة
ذلك.بيتهأهلمنوليسواالرجلآلمنهمكلهمهؤالءألنالكبيرة،العائلة

يتألهلالصحيحالمعنىهو يتوآلالب يسالب تهماول ياتزعم روا
:اآلتيةوالسنةالكتابنصوصبدليلالكساء،
قرآنفمن ا}:تعالىقولهالكريمال بِأَْهِلِهَوَساَراأْلََجَلُموَسىقََضىفَلَمَّم

ْنَهاآتِيُكملَّمعَلِّينَاراًآنَْسُتإِنِّياْمُكثُواأِلَْهِلِه قَاَلنَاراًالطُّروِرَجانِِبِمنآنََس ّمِ
أهلهفمن.-29:القصصسورة-{تَْصَطلُوَنلَعَلَّمُكْمالنَّماِرِمَنَجْذَوةٍأَْوبَِخبٍَر
ها،؟هنا ته،وأهلهفهي،مرتينذُكرتقدوزوجته،شكبالإن بي

.بيتهوأهللبيتهوالمكونة
َسيِّدََهاَوأَْلفَيَادُبٍُرِمنقَِميَصهَُوقَدَّمْتاْلبَاَبَواُستَبَقَا}:سبحانهقولهومنها

يٌمَعذَاٌبأَْويُْسَجَنأَنإِالَّمُسَوءاًبِأَْهِلَكأََرادََمْنَجَزاءَماقَالَْتاْلبَاِبلَدَى أَِل
التيالعزيززوجةشكبالإنها،؟األهلهذهمن.-25:يوسفسورة-{

.بيتهألهلالمكونةوالرجل،هذاأهل،وهي-السالمعليه-يوسفراودت

فَأَْسِرإِلَْيَكيَِصلُواْلَنَربَِّكُرُسُلإِنَّمالُوُطيَاقَالُواْ}:تعالىقولهومنها
َنبِِقْطعٍ بِأَْهِلَك أََصابَُهْمَماُمِصيبَُهاإِنَّمهُاْمَرأَتََكإِالَّمأََحدٌِمنُكْميَْلتَِفْتَوالَاللَّمْيِلّمِ

ْبُحَمْوِعدَُهُمإِنَّم ْبُحأَلَْيَسالصُّر منفزوجته.-81:هودسورة-{بِقَِريٍبالصُّر
يةفيشملتاآليةألنأهله، يه-لوطبيتأهلكلالبدا هو-:السالمعل

لتيزوجتهمنهماستثنيتثموأوالده،وزوجته ،وهيالعذابسيصيبهاا
.بيتهوأهلبيتهلهكونتالتيأهله

ْمنَا}:سبحانهوقوله َعلَىأَدُلُّرُكْمَهْلفَقَالَْتقَْبُلِمناْلَمَراِضَعَعلَْيِهَوَحرَّم
هممن.-12:القصصسورة-{نَاِصُحوَنلَهَُوُهْملَُكْميَْكفُلُونَهُبَْيٍت أَْهِل
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،إخوتهوأمه،-:السالمعليه–موسىأمبيتأهلأنهمشكال،؟هؤالء
لتيهيوأمه ِخْفِتفَإِذَا أَْرِضِعيِه أَْن ُموَسى أُّمِإِلَىَوأَْوَحْينَا}،ترضعها
ِمَنَوَجاِعلُوهُإِلَْيِكَرادُّروهُإِنَّماتَْحَزنِيَواَلتََخافِيَواَلاْليَّمِفِيفَأَْلِقيــِهَعلَْيِه

ألهلالمكونيناألهلمنواألوالدفاألم-.7:القصصسورة-{اْلُمْرَسِليَن
.موسىأمبيت

تََخْفالَقَالُواْ))-:المالئكةجاءتهلماإبراهيمعن-تعالىقولهومنها
َوِمنبِإِْسَحاَقفَبَشَّمْرنَاَهافََضِحَكْتقَآئَِمةٌَواْمَرأَتُهُ،لُوٍطقَْوِمإِلَىأُْرِسْلنَاإِنَّما

ْأَأَِلدَُوْيلَتَىيَاقَالَْت،يَْعقُوَبإِْسَحاَقَوَراء ًبَْعِليَوَهـذَاَعُجوٌزَوأَنَا إِنَّمَشْيخا
ـذَا يٌب،لََشْيٌءَه يَنقَالُواَْعِج ِأَْمِرِمْنأَتَْعَجبِ َِرْحَمُتّ َعلَْيُكْمَوبََرَكاتُهُّ
ِجيدٌَحِميدٌإِنَّمهُاْلبَْيِت أَْهَل هناالبيتأهلهممن.-73-70:هودسورة((-مَّم

.المالئكةخاطبتهاالتي،وهيأساسازوجتهوإبراهيم:إنهما،؟
)ســبحانهقولــهوأخــيرا ْجَنَواَلبُيُوتُِكنَّمفِيَوقَْرَن) َجتَبَرَّم اْلَجاِهِليَّمِةتَبَرُّر

اَلةََوأَقِْمَناأْلُولَى َكاةََوآتِيَنالصَّم ََوأَِطْعَنالزَّم ُيُِريدُإِنَّمَماَوَرُسولَهَُّم ِليُْذِهَبَّم
ْجَسَعنُكُم لّرِ َرُكْماْلبَْيِت أَْهَلا بُيُوتُِكنَّمفِييُتْلَىَماَواْذُكْرَن،تَْطِهيراًَويَُطّهِ

ِآيَاِتِمْن َإِنَّمَواْلِحْكَمِةَّم ًَكاَنَّم -34-33:األحزابسورة((-َخبِيراًلَِطيفا
ينمنواضح. مااآليت مانأنه نبيزوجـاتعنيتكل يه-ال والصالةعل

ُيُِريدُإِنَّمَما))وسطهمافيوالنهاية،إلىالبدايةمن-السالم َعنُكُمِليُْذِهَبَّم
ْجَس َرُكْماْلبَْيِت أَْهَلالّرِ بصيغةالبيتأهلهناهمفمن.((تَْطِهيراًَويَُطّهِ

:اآلتيةالمعطياتبدليل،زوجاتهوالنبيإنهم،؟المذكرالجمع
تكلمعندماثم،ونهايةبدايةالنبيزوجاتعنيتكلماآليةسياقإنأولها

الزوج،هو،ولهالمكوناألولاألساسيالجزءبهألحقالبيتأهلعن
بصيغةالخطابيأتيأنيجبلهذا،ووزوجةزوجدونبيتأهلالألنه

.التأنيثالالمذكر
وجدناهإليهعدنافإذابنفسه،نفسهيُفسرالكريمالقرآنأنهووثانيها

أوالدهماعلىثم،أساساالزوجةوالزوجعلىالبيتأهل:عبارةيطلق
ْجَسَعنُكُمِليُْذِهَب)):تعالىقولهفإنوعليه.بيناهأنسبق،وهذا أَْهَلالّرِ
َرُكْماْلبَْيِت .وزوجاتهالنبييعني،((تَْطِهيراًَويَُطّهِ

ْجَسَعنُكُمِليُْذِهَب)):تعالىقولهأنهو-الثالث-واألخير اْلبَْيِت أَْهَلالّرِ
َرُكْم يَنقَالُواْ)):سبحانهقولهيُشبه،((تَْطِهيراًَويَُطّهِ ِأَْمِرِمْنأَتَْعَجبِ ّ

َِرْحَمُت ِجيدٌَحِميدٌإِنَّمهُاْلبَْيِت أَْهَلَعلَْيُكْمَوبََرَكاتُهُّ ،-73:هودسورة((-مَّم
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))مذكراجاءالخطابلكن-السالمعليه-إبراهيمزوجةخاطبتفالمالئكة
.بيتهأهلمنوغيرهإبراهيميشملألنه(اْلبَْيِت أَْهَل َعلَْيُكْمَوبََرَكاتُهُ

الصحيحالمعنىحددأنهكماالكريمالقرآنأنإلىأهنااإلشارةتجبو
اآلل:عبارةمعنىبينوبينهميزفإنه،البيتوأهلاألهللمعنىوالدقيق

َإِنَّم}:سبحانهقولهذلكمن.منهكثيرةمواضعفي، آدََماْصَطفَىّ
ً و،-33:عمرانآلسورة-{اْلعَالَِميَنَعلَىِعْمَراَنَوآَلإِْبَراِهيَمَوآَلَونُوحا

ًَوآتَْينَاُهمَواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبإِْبَراِهيَمآَلآتَْينَافَقَْد} ْلكــا ًمُّر ســورة-{َعِظيمــا
َوأَنتُْمفِْرَعْوَنآَلَوأَْغَرْقنَافَأَنَجْينَاُكْماْلبَْحَربُِكُمفََرْقنَاَوإِْذ}و،-54:النساء

اَوبَِقيَّمةٌ}و،-50:البقرةسورة-{تَنُظُروَن مَّم َهاُروَنَوآُلُموَسىآُلتََرَكّمِ
ْؤِمنِيَنُكنتُمإِنلَّمُكْمآليَةًذَِلَكفِيإِنَّماْلَمآلئَِكةُتَْحِملُهُ ،-248:البقــرة-{مُّر

ْؤِمٌنَرُجٌلَوقَاَل} ْنمُّر َربَِّييَقُوَلأَنَرُجالًأَتَْقتُلُوَنإِيَمانَهُيَْكتُُمفِْرَعْوَنآِلّمِ
ُ بُِّكْمِمنبِاْلبَيِّنَاِتَجاءُكمَوقَْدَّم ُفََوقَاهُ}،و-28:غافرسورة-{رَّم َسيِّئَاِتَّم
َكاَنفََما}و،-45:غافرسورة-{اْلعَذَاِبُسوُءفِْرَعْوَنبِآِلَوَحاَقَمَكُرواَما

نلُوٍطآَلأَْخِرُجواقَالُواأَنإِالَّمقَْوِمِهَجَواَب ُروَنأُنَاٌسإِنَّمُهْمقَْريَتُِكْمّمِ يَتََطهَّم
.-56:النملسورة-{

استثنتثم،خاصةبيتهوأهللوطاخاطبتعندماالمالئكةأنوياُلحظ
بِأَْهِلَكفَأَْسِرإِلَْيَكيَِصلُواْلَنَربَِّكُرُسُلإِنَّمالُوُطيَا}:لهقالتزوجتهمنه

َنبِِقْطعٍ إِنَّمأََصابَُهْمَماُمِصيبَُهاإِنَّمهُاْمَرأَتََكإِالَّمأََحدٌِمنُكْميَْلتَِفْتَوالَاللَّمْيِلّمِ
ْبُحَمْوِعدَُهُم ْبُحأَلَْيَسالصُّر ها.-81:هـودسـورة-{بِقَِريـٍبالصُّر عنـدمالكن
زوجتهأيضااستثنت،والمؤمنينمنأتباعهووأوالده،وأهلههوخاطبته

وُهْمإِنَّمالُوٍطآَلإالَّم)):قالت، يَنلَُمنَجُّر لَِمَنإِنَّمَهاقَدَّمْرنَااْمَرأَتَهُإِالَّم،أَْجَمِع
ا،اْلغَابِِريَن نَكُروَنقَْوٌمإِنَّمُكْمقَاَل،اْلُمْرَسلُوَنلُوٍطآَلَجاءفَلَمَّم بَْلقَالُواْ،مُّر

يِهَكانُواْبَِماِجئْنَاَك بِأَْهِلَكفَأَْسِرلََصاِدقُوَن،َوإِنَّمابَاْلَحّقَِوأَتَْينَاَك،يَْمتَُروَنفِ
َنبِِقْطعٍ تُْؤَمُروَنَحْيُثَواْمُضواْأََحدٌِمنُكْميَْلتَِفْتَوالَأَْدبَاَرُهْمَواتَّمبِْعاللَّمْيِلّمِ

.-65-59:الحجرسورة((-
،واسعمعناهاالكريمالقرآنفياآلل:عبارةأنذلككلمنواضح

البعيدينوالقريبينواألقرباءالذرية،وعلىالزوجةوالزوجعلىيُطلق
،بالضرورةاآللمناألهلأنيتبينذلكومن.واألعواناألتباع،وعلى

.بالضرورةاألهلمنهماآللكلليسلكن

لتيالنبوية،السنةأدلةوأما القرآنحددهكماالبيتأهلمعنىتُحددا
سلمةأباسمعتقال،شهابابنعن)):البخاريرواهامافمنهاالكريم،
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هللاصلى-النبيسمعأنه-عنهماهللارضي-هللاعبدبنجابرأخبرني:قال
صوتاسمعتأمشيأنافبينا،فترةالوحيعنيفترثم:يقول-وسلمعليه
قاعدبحراءجاءنيالذيالملكفإذاالسماءقبلبصريفرفعتالسماءمن

األرضإلىهويتحتىمنهفجئثت،واألرضالسماءبينكرسيعلى
قُْماْلُمدَّمثُِّر،أَيُّرَهايَا}تعالىهللافأنزل.زملونيزملونيفقلت أهلي فجئت
َنِذْر، ْر،َوثِيَابََكفََكبِّْر،َوَربَّمَكفَأ ْجَزفََطّهِ .5-1:المدثرسورة(-فَاْهُجْرَوالرُّر

خديجةالمؤمنينفأم.-عنهاهللارضي-خديجةزوجتهإنها،؟أهلههيمن
.بيتهوأهل،وبيته،النبيأهلهي

ثانيوالحديث هاال نبيأنومفاده:أيضاالبخاريروا يه-ال الصالةعل
عليكمالسالم)):فقال-عنهاهللارضي-عائشةبيتعلىدخل–والسالم

وجدتكيف.هللاورحمةالسالموعليك:فقالت،هللاورحمة البيت أهل
ى.لكهللابارك؟،أهلك يقولكمالهنيقولكلهننسائهُحَجَرفَتَقَرَّم

األهلهي-أوالدبال-فالزوجة.((عائشةقالتكمالهويقلن،لعائشة
.زوجهامعلهالمكونة،وهيالبيتأهل،وهي

لثوالحديث ثةيتعلقالثا ها،واإلفكبحاد نبيحددفي يه-ال الصالةعل
روىفقد.فيهلُبسالوضوحوبدقةالبيتألهلالشرعيالمعنى-والسالم

ـاري ـيره-البـخ ـاده-وـغ ـه،ومـف ـدماأـن ـالمُكثرعـن ـيالـك ـؤمنينأمـف الـم
يا)):قالهمماكان،كثيراهللارسولتأذي،و-عنهاهللارضي-عائشة
مافوهللا،بيتي أهلفيأذاهبلغنيقدرجلمنيعذرنيمنالمسلمينمعشر
،خيراإالعليهعلمتمارجالذكرواولقد،خيراإالأهليعلىعلمت

إنها،؟بيتهوأهلأهله،هيمن.((...معيإالأهلي علىيدخلكانوما
.البيتأهل،وهيالبيتوهي،األهلهي،عائشةزوجته

:قالالخدريسعيدأبيعن)):-غيرهو-مسلمرواهالرابعالحديث
يعودأنأرادثمأهلهأحدكمأتىإذا-سلموعليههللاصلى-هللارسولقال

.بالضرورةبيته،وأهلأهلهوزوجتههيو.((فليتوضأ

عندكنا:قال،الحوراءأبيعن))مفاده-الخامس-األخيرالحديثو
عنأو،-سلموعليههللاصلى-هللارسولمنعقلتمافُسئِلعلىبنحسن

جرينعلىفمرمعهأمشيكنت:قال-سلموعليههللاصلى-هللارسول
بعضفقال،بلعابيفأخذها،فميفيفألقيتهاتمرةفأخذتالصدقةتمرمن

.((...الصدقةلناتحلالمحمدآلإنا:قال.تركتهالوعليكوما:القوم
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آلهمنعليبنالحسنجعل،وآلهبينو،بيتهأهلبينفرقهنافالرسول
آل:هممحمدآلمنالصدقةُحرمواوالذين.،ابنهليسوبنتهابنألنه،

.عباسوآل،جعفروآل،عقيلوآل،على
مابدليل،اآللمنهمبل،اآللمنليسوااألهلأنيعنيالذلكلكن
أدخل،وواسعامعنىاآلل:لعبارةأعطىالذيالكريمالقرآنمنذكرناه

حسباألعوانواألتباعو،األقاربوالذريةوالزوجة،والزوجفيه
بنزيادعن)):البيهقيرواهماأيضاذلكعلىيشهدو.الكالمفيسياقه
أهلمننسوةفيعائشةأتتأنهاسلمةبنتتميمةحدثتني:قال،الحق
هذه...:قالتالصلواتمواقيتعننسألكالمؤمنينأمياافقلنالكوفة
الصفراءنصليالمحمد آلإنا،-سلموعليههللاصلى-محمد آلصالتنا

))....
يُوجدفقد،بيتأيألهلاألساسيانواألوالنالمكونانهمافالزوجان

،ابتداًءبيتأهللتكوينزوجينبالبيتأهلاللكنأوالد،بالبيتأهل
يبقىبيتهمأهللكن،بالوفاةأحدهماأو،االثنانيغيبقدذلكبعدلكن

أهليزولفهنا،انفصالأوماتاو،أوالدلهمايكنلمإذاو.باألوالد
ثمابتداًء،الزوجينمنيتكونبيتأيأهلأنعلىدامغدليلهذابيتهما،و

.ُوجدواإناألوالدبهيلتحق
ما ناهشرحناهكمااألمرأنوب هلوبي يتفأ يه-الرسولب الصالةعل
أماو.أيضابيتهآلمنوهموأوالدهنزوجاتهومنمنهيتكون-والسالم

الصالةعليه-النبيبيتأهلمنفليس-عنههللارضي-طالبأبيبنعلي
منليساوالحسينوالحسن.بيتهآلومن،عمهابنهووإنما-والسالم

،-عنهمهللارضي-وفاطمةعليأبناءمنهماوإنماالرسولبيتأهل
عالىلقوله ا)):ت دٌَكاَنمَّم نأََحٍدأَبَاُمَحمَّم َجاِلُكْمّمِ ُسوَلَولَِكنّرِ ِرَّم َوَخاتََمَّم

يَن َُوَكاَنالنَّمبِيِّ ًَشْيٍءبُِكّلَِّم الوحيدةهيوفاطمة[(.40:األحزاب]َعِليما
لتي يه-الرسولبيتأهلمنا جهة،منابنتهألنها-والسالمالصالةعل

بيتأهليُمثلونوال،عليبيتأهلوالحسينوالحسنوعليهيوتمثل
منبيتهأهلمنوليسواالنبيبيتآلمنجزءوهمثانية،جهةمنالرسول

.ثالثةجهة
يدلماإن:-الكساءحديثرواياتمتونبطالنعلى-الرابعالشاهد

.ومتناقضةمضطربةرواياتأنهامختلقةحادثةالكساءرواياتأنعلى
ونزولالمباهلةحادثةبسببكانتالكساءحادثةبأنتقولمرة،ذلكفمن
َمْن:)):تعالىقوله َكَ يِهَحآجَّم نَْدُعتَعَالَْواْفَقُْلاْلِعْلِمِمَنَجاءَكَمابَْعِدِمنفِ
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ِلَّمْعنَةَفَنَْجعَلنَْبتَِهْلثُمَّموأَنفَُسُكْمَوأَنفَُسنَاَونَِساءُكْمَونَِساءنَاَوأَْبنَاءُكْمأَْبنَاءنَا ّ
قولومرة؛((61:عمرانآل)اْلَكاِذبِيَنَعلَى سببنزلتت لهنزولب قو

ـالى ):تـع ـدُإِنَّمَما) ُيُِرـي ْجَسَعنُكُمِليُْذِهَبَّم ـّرِ َرُكْماْلبَْيِتأَْهَلاـل َويَُطّهِ
.33:األحزاب)تَْطِهيراً ) قولومرة( نت:سلمةألمقالالرسولأنت أ
ومرة".خيرعلىإنك":لهاقالأنهتقولومرة".بيتيأهلمنوابنتك
أنهتقولوأخرى"وخاصتيبيتياهلهمهؤالء":قالالرسولأنتقول
والبيته،اهلمنليسأنهمعاألسقع،بنواثلةالصحابيبيتهبأهلألحق
أمزوجتهأخرجانهومرة.منهميكونأنوحراممنهم،يكونأنيُمكن
بأهلوابنتههيألحقهاومرة.بيتهأهلمنحقاأنهامعبيتهآهلمنسلمة
تقولومرةاألسقع،بنواثلةحضرةفيوقعتالحادثةبأنتقولومرة.بيته

وقعتمرةمنوكم؟؟،االختالفاتهذهفلماذا.سلمةأمبحضورحدثت
أمصحيح،فيهايوجدوهل؟؟االختالفاتهذهكلولماذا؟،الكساءحادثة

.سابقابيناهكماكذبفيكذبكلهاالحادثةإننعم.ُمختلقة؟؟كلها
وعدمالكساءحادثةبطالنعلىيدلمماإن:-الخامس-األخيرالشاهد

شيعياتوجيهاموجهةكانترواياتهاأنهاهيومتناإسناداطرقهاكلصحة
يا يقوترصدإصرارسابقعنإمام يةلتحق هاُمخططشيعيةغا سلفال

.اإلماميةالشيعةدينأصولمعليتفقالبيتأهللمعنىوشرعنةتأصيال
لكلهخططتاألمروهذا ياتت قرارهعلىوأصرتالروا وشرعنتهإ

باطليّنأمرينعلىاإلصرارفيذلكوتمثل.المكذوبةبالرواياتوتأصيله
آيتيبنزولالحادثةربطعلىطرقهابكلالكساءروايةإصراراألول:هما

تحريفعلىطرقهابكلالروايةتلكإصراروالثاني.والتطهيرالمباهلة
قائمالبيتألهلوالصحيحالشرعيالمعنى واللغةوالسنةالكتابعلىال

وإصرارهجهة؛منوأوالدهوزوجتهالزوجأساسايعنيوالذيالعربية،
لذيالشيعيبالمعنىالشرعيالمعنىتعويضعلى بيتأهلأنيعنيا

الرواياتتلكوبما.والحسينوالحسن،وعلي،وفاطمة،النبي،:همالرسول
هذافعلهافإنواللغة،الشرعبتحريفاألمرينهذيّنتحقيقعلىأصرت

يلهو المعنىتغيرأنيُمكنهاوالصحتها،وعدمبطالنهاعلىدامغدل
شرعي غويال هللمعنىوالل يتأ ها،َكثُرتمهماالب لقومهماطرق اخت

.واللغةللشرعوتحريفالمذهبهمانتصارارواياتمنالشيعة
إسناداباطلةرواياتأنهاالكساء،حديثلرواياتنقدناوخالصة

رغممتواترةتكونأنيُمكنوال،واحدطريقوالمنهايصحومتنا،ولم
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ونشروهاالشيعةرواةاختلقهارواياتوهيجهة،منطريقا31بلغتأنها
.أخرىجهةمنالسننينكتبفياستقرتثمالحديثأهلبين

:الوصية كتابة محاولة حديث روايات ومتون أسانيد نقد :ثالثا
للصحابةوصية-والسالمالصالةعليه-النبيكتابةمحاولةحديثورد
تهاقتربتعندما عندماتركهثم،بعدهمنالصحابةيختلفاللكيوفا

هذا.طريقا33منهاأحصيتكثيرةطرقمنهذاورد،بينهمفيمااختلفوا
مذهبه،علىوالشيعةالسنةمنكلبهاحتجوطرقهرواياتهبكلالحديث

عنيختلفالحديثوهو.أصولهامعيتفقتفسيراطائفةكلفسرتهبعدما
فيواستقرتبهاوغزوناالشيعةاختلقهاالتياألخرىالشيعيةاألحاديث
كمابصحيحةليستوهيصحيحة،أحاديثانهاعلىالحديثيةمصادرنا

.ومتناإسنادالهانقدنامنلناسيتبين
-والسالمالصالةعليه-النبيمحاولةحديثأسانيدلنقدفبالنسبة:أوال

:ذكرهااآلتيطرقهاحسبفسننقدهاللصحابة،الوصيةكتابة
بأ)):النسائيقال:أولها بنإسحاقحدثناقاليحيىبنزكرياأن

بنهللاعبيدعنالزهريعنمعمرحدثناقالالرزاقعبدأنبأقالإبراهيم
وفيوسلمعليههللاصلىهللارسولحضرلماقالعباسبنعنهللاعبد

وسلمعليههللاصلىهللارسولفقالالخطاببنعمرفيهمرجالالبيت
هللاصلىهللارسولإن:عمرفقالأبدا،بعدهتضلوالنكتابالكماكتبهلم:

فيفاجتمعواهللاكتابحسبناالقرآنوعندكمالوجععليهغلبقدوسلمعليه
قالماقوموقال.أبدابعدهتضلوالنكتابالكميكتبقربوا:قومفقالالبيت
قالوسلمعليههللاصلىهللارسولعندواالختالفاللغطأكثروافلماعمر
منفاتماالرزيةكلالرزيةيقولعباسبنفكانهللاعبيدقال.قوموا:لهم

بعدهيضلواالأنيكتبأنوسلمعليههللاصلىهللارسولأرادالذيالكتاب
.((واختالفهملغطهمكثرلماأبدا

حاله،تفصيلسبق:الزهريالشهاب:رجالهمنألنيصح،الإسناده
أنهوبما.جداضعيفةومرسالتهواإلرسال،التدليسكثيرثقة،:أنهوتبين
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك

لرزاقعبد:ومنهم لهتفصيلسبقالصنعاني،همامبنا نهوتبينحا أ
ثمالبصريراشدبنمعمر:ومنهم.وعدالةضبطاضعيفإمامي،شيهي

والردحالةتفصيلسبقوقدوعدالةضبطاضعيفإمامي،شيعياليمني،
.وثقهمنعلى
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،(بعدهاأوهـ94ت)مسعودبنعتبةبنهللاعبدبنهللاعبيد:آخرهم
ولمالصحابةبعضعنروىفقديُرسل،كان.ثبتفقيهثقة:فيهقيل

أنهوبما.-عنهماهللارضي-مسعودابنوالخطاب،بنكعمربهم،يلحق
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك

حدثنيقالسليمانبنيحيىحدثنا)):البخارييقول:الثانيالطريق
عنهللاعبدبنهللاعبيدعنشهابابنعنيونسأخبرنيقالوهبابن
بكتابائتونيقالوجعهوسلمعليههللاصلىبالنبياشتدلماقالعباسابن

غلبهوسلمعليههللاصلىالنبيإنعمرقالبعدهتضلواالكتابالكمأكتب
والعنيقومواقالاللغطوكثرفاختلفواحسبناهللاكتابوعندناالوجع
حالماالرزيةكلالرزيةإن:يقولعباسابنفخرجالتنازععنديينبغي

((.كتابهوبينوسلمعليههللاصلىهللارسولبين
سعيدبنيحيىبنسليمانبنيحيى:رجالهمنألنيصح،الإسناده

ربمابثقة،ليس(:هـ238أو237:ت)المصريالكوفي،ثمسعيدأبوالجعفي
فـيالــذهبيذكـرهصـدوق،يخطـئ،،ثقــةمنـاكير،أحاديـثلــهأغـرب،
.الضعفاء

قيل،(هـ197-125ت)المصريمسلمبنوهببنهللاعبد:ومنهم
يُصّرحلمإذايُدلس،األخذفييتساهل،َصدُوق،بهبأسالثقة،:فيه

يأتلمجريجابنعنبأشياءأتىمنهم،يسمعلمأقوامعنحدث.بالسماع
.ضبطهجهةمنضعيففالرجل.غيرهبها

:فيهقيل،(هـ160:نحوت)األيليالنجادأبيبنيزيدبنيونس:ومنهم
لم:))فقالحنبلبنأحمدعنهُسئل،بحجةليسصدوق،،ثقةالحفظ،سيئ
وبعضـهســعيد،عـنالــزهرى:الكتــابأوليكتــبالحــديث،يعـرفيكـن

شتبهالـزهري، يهفي .عل ) ثير( فيالـزهري،عنالخطأك ثهو عنهحدي
الزهريوفيعامةضعيففالرجل.ضبطهجهةمنضعيف،ُمنكرات
الفاإلسنادمنه،بالسماعيصرح،ولمالزهريعنروىقدوهناخاصة،

.جهتهمنيصح
يدلسكانلكنهثقةفهو،حالتفصيلسبقالزهري،الشهاب:ومنهم
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناويرسل،

،(بعدهاأوهـ94ت)مسعودبنعتبةبنهللاعبدبنهللاعبيد:وآخرهم
ولمالصحابةبعضعنروىفقديُرسل،كان.ثبتفقيهثقة:فيهقيل

أنهوبما.-عنهماهللارضي-مسعودابنوالخطاب،بنكعمربهم،يلحق
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك
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أبيحدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:الثالثالطريق
بنعنهللاعبدبنهللاعبيدعنالزهريعنمعمرثناالرزاقعبدثنا

رجالالبيتوفيسلموعليههللاصلىهللارسولحضرلما:قالعباس
سلموعليههللاصلىالنبيقالعنههللارضيالخطاببنعمروفيهم
وعليههللاصلىهللارسولانعمرفقالأبدابعدهتضلوالنكتابالكماكتب
البيتأهلفاختلفهللاكتابحسبناالقرآنوعندناالوجععليهغلبقدسلم

منوفيهمبعدهتضلواالكتابالكميكتبقربوايقولمنفمنهمفاختصموا
هللاصلىهللارسولعندواالختالفاللغوأكثروافلماعمرقالمايقول
وكانهللاعبيدقالقومواسلموعليههللاصلىهللارسولقالسلموعليه

عليههللاصلىهللارسولبينحالماالرزيةكلالرزيةانيقولعباسبن
((.ولغطهماختالفهممنالكتابذلكلهميكتبانوبينسلمو

:راشدبنومعمرهمام،بنالرزاقعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.بيناهأنسبقكماوعدالةضبطاضعيفانإماميان،شيعيان
لزهري،الشهاب:ومنهم يدا قدوهنا،يُرسالنثقتان:عتبةبنهللاوعب
.طريقهمامنيصحالفاإلسنادعنعنا،

هشامحدثناموسىبنإبراهيمحدثنا)):البخاريقال:الرابعالطريق
هللارضيعباسابنعنهللاعبدبنهللاعبيدعنالزهريعنمعمرعن

فيهمرجالالبيتوفيوسلمعليههللاصلىهللارسولحضرلماقالعنهما
نبيقالالخطاببنعمر بالكمأكتبهلموسلمعليههللاصلىال الكتا

الوجععليهغلبقدوسلمعليههللاصلىالنبيإنعمرفقالبعدهتضلوا
قرآنوعندكم منمنهمفاختصمواالبيتأهلفاختلفهللاكتابحسبناال

ومنهمبعدهتضلوالنكتاباوسلمعليههللاصلىالنبيلكميكتبقربوايقول
عليههللاصلىالنبيعندواالختالفاللغوأكثروافلماعمرقالمايقولمن

ابنفكانهللاعبيدقالقومواوسلمعليههللاصلىهللارسولقالوسلم
عليههللاصلىهللارسولبينحالماالرزيةكلالرزيةإنيقولعباس
((.ولغطهماختالفهممنالكتابذلكلهميكتبأنوبينوسلم

عبدأبوالصنعانييوسفبنهشام:رجالهمنألنيصح،الإسناده
تحتملمعمرعنعنعنتهلكنثقة،(:هـ197:ت)القاضياألبناويالرحمن
بالسماعمعمرعنوحدث،بينهمايفرقكانأنهوبماعدمه،منالسماع

مناإلسنادفإنومطلوبا،معروفابينهماالتفريقزمنفيوعاش،والعنعنة
.اتصالهيثبتلمجهته
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ال:هللاعبدبنهللاوعبيدالزهري،والشهابراشد،بنمعمر:ومنهم
.السابقالطريقفيعنهمقلناهمابسبجهتهممناإلسناديصح

عنعيينةابنحدثناقبيصةحدثنا)):البخاريقال:الخامسالطريق
:قالأنهعنهماهللارضيعباسابنعنجبيربنسعيدعناألحولسليمان

اشتدفقالالحصباءدمعهخضبحتىبكىثمالخميسيوموماالخميسيوم
قالالخميسيوموجعهوسلمعليههللاصلىهللابرسول بكتابائتونيف

فقالواتنازعنبيعندينبغيوالفتنازعواأبدابعدهتضلوالنكتابالكمأكتب
...)).

سفيانبنمحمدبنعقبةبنقبيصة:رجالهمنألنيصح،الإسناده
كثيرصدوق،،الغلطكثير،ثقة:فيهقيل(هـ215ت)الكوفيالسوائي

أحمدعنهيُحدثلم.صغيروهومنهسمعألنه،الثوريسفيانفيالخطأ
ثقةالقوي،بذاكليس:معينابنقال.بهيعبأيكنلمأنهوالظاهرحنبل،بن
.ضبطهجهةمنضعيففالرجل.الثوريسفيانحديثفيإال

198-107)الكوفيالهالليعمرانأبيبنعيينةبنسفيان:ومنهم
وانه،الكوفيينحديثفيالغلطكثيرأنهوتبينحالهتفصيلسبق،:(هـ

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.ويرسليدلس
:(الخامسةالطبقةمن)المكياألحولمسلمابيبنسليمان:ومنهم

جبيرابنعنفعنعنته.بالعنعنةيتعلقبهخاصاحااللهنعرفوالثقة،
.طريقهمناتصالهيثبتلمفاإلسنادعدمه،منالسماعتحتمل

عنهـ95ت)الكوفياألسديهشامبنجبيربنسعيد:آخرهم
يلحقلمألنهمرسلة،كعببنأبيعنروايتهلكنحجة،،ثقة:(سنة50
عنعنقدوهنايرسل،كانأنهوبما.الصحابةمنكثيرعنأرسلوقدبه،

.جهتهمنيصحالفاإلسناد
عنعيينةابنحدثنامحمدحدثنا)):البخاريقال:السادسالطريق

هللارضيعباسابنسمعجبيربنسعيدسمعاألحولمسلمأبيبنسليمان
الحصىدمعهبلحتىبكىثمالخميسيوموماالخميسيوميقولعنهما

وسلمعليههللاصلىهللابرسولاشتدقالالخميسيومماعباسأباياقلت
والفتنازعواأبدابعدهتضلواالكتابالكمأكتببكتفائتونيفقالوجعه
....((أهجرلهمافقالواتنازعنبيعندينبغي

سناده لهمنألنيصح،الإ لراويوهذا،محمد:رجا شيوخمنا
أنهيثبتولممعرفته،والنسبتهتثبتولممنسوب،غيروهو،البخاري

األكثر،عندمنسوبغيرهذامحمدأنحجرابنوذكر.سالمبنمحمدهو
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يبقىلكنبغندر،المعروف،بشاربنمحمدإلىالمحدثينبعضونسبه
والبشار،بنمحمدهوالشيخذلكأنيثبتلمألنه،جهالةفيهالرجلحال
.المنسوبينمنغيره

الحال،مجهولإلينابالنسبةفهوالمنسوبغيرمحمدهوكانفإنوعليه
كتابنامنمواضععدةفيبيناهكماضعفاءعنروىالبخاريأنثبتوقد
.توثيقهميثبتلمرواةعنروىأنهتقديراقلوعلىهذا،

جعفربنمحمد:فهوبغندر،المعروفبشاربنمحمدكانإنوأما
يُخطئوكانوبالدة،غفلةفيه،ثقة:(هـ193ت)البصريالهذليغندر
لرواةأسماء بلبنأحمدعنو،ا قولغندًراسمعت:حن شعبةلزمت:ي

عرضتهعنهكتبتإذاوكنتشيئًا،غيرهأحدعنأكتبلمسنةعشرين
يُكتبشعبةغيروفي((.هذايفعلكانبالدتهمنأحسبه:أحمدقالعليه،
ثه الرجلأنذلكمنواضح.سعيدبنيحيىضعفهبه،يُحتجوالحدي

الذيالبخاريشيخمحمدهومنيثبتفلمهذاومع.ضبطهجهةمنضعيف
.طريقهمنيصحالفاإلسناد.عنه؟؟حدث

سبق(:هـ198-107)الهالليعمرانأبيبنعيينةبنسفيان:ومنهم
ويرسليدلسوانه،الكوفيينحديثفيالغلطكثيرأنهوتبينحالهتفصيل

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.
سعيدسمعاألحولمسلمأبيبنسليمانعنعيينةابن)):قولهبأنعلما

جبير،ابنمناألحولسليمانسماعيُثبتال،((عباسابنسمعجبيربن
بأنهقالاألحولبأنيُصّرحلمألنهمسعود،ابنمنجبيرابنسماعوال

أمامفنحنعباس،ابنمنسمعبأنهقالجبيرابنوال،جبيرابنمنسمع
تابعهوالمذكورالسماعأنوالظاهر.بهمصرحاوليسُمعنعنسماع
اتصالهيثبتلمفاإلسنادقلناه،كمااألمرأنالراجحوبما.عيينةابنلعنعنة

.الرجليّنطريقمن
أبىحدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:السابعالطريق

جبيربنسعيدسمعنجيحأبىبنخالمسلمأبىبنسليمانعنسفيانثنا
دمعهبلحتىبكىثمالخميسيوموماالخميسيوم:عباسبنقاليقول
ناالحصىدموعهمرةوقال باياقل اشتدقالالخميسيوموماالعباسأ

تضلواالكتابالكماكتبائتونيفقالوجعهوسلمعليههللاصلىهللابرسول
.((اهجرشأنهمافقالواتنازعنبيعندينبغيوالفتنازعواأبدابعده
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وكثيرويُرسليُدلسعيينة،بنسفيان:رجالهمنألن،يصحالإسناده
الـــزهريحـــديثفـــيأخطـــاءولـــه،الكـــوفيينحـــديثفـــيالخطـــأ

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.والحجازيين
سمعنجيحأبىبنخالمسلمأبىبنسليمانعن)):قوله،ومنهم

منبالسماعتصريحفيهليس.((عباسابنقال:يقولجبيربنسعيد
بنسفيانبلسانللسماعحكايةهووإنماجبيرابنمنوالاألحولسليمان
مناتصالهيثبتلمفاإلسناد.يُرسلجبيرابنكانوقدوعنعنته،عيينة

.طريقهما
عبدحدثناهللاعبدبنعليحدثنا)):البخاريقال:الثامنالطريق

ابنعنعتبةبنهللاعبدبنهللاعبيدعنالزهريعنمعمرأخبرناالرزاق
وسلمعليههللاصلىهللارسولحضرلما:قالعنهماهللارضيعباس

الكتابالكمأكتبهلمواوسلمعليههللاصلىالنبيفقالرجالالبيتوفي
الوجعغلبهقدوسلمعليههللاصلىهللارسولإنبعضهمفقالبعدهتضلوا

منفمنهمواختصمواالبيتأهلفاختلفهللاكتابحسبناالقرآنوعندكم
فلماذلكغيريقولمنومنهمبعدهتضلواالكتابالكميكتبقربوايقول

عبيدقالقومواوسلمعليههللاصلىهللارسولقالواالختالفاللغوأكثروا
هللارسولبينحالماالرزيةكلالرزيةإن:عباسابنيقولفكانهللا

((.ولغطهمالختالفهمالكتابذلكلهميكتبأنوبينوسلمعليههللاصلى
تفصيلسبق:الزهريالشهاب::رجالهمنألن،يصحالإسناده

وبما.جداضعيفةومرسالتهواإلسال،التدليسكثيرثقة،:أنهوتبينحاله،
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنه

أنهوتبينحالهتفصيلسبقالصنعاني،همامبنالرزاقعبد:ومنهم
ثمالبصريراشدبنمعمر:ومنهم.وعدالةضبطاضعيفإمامي،شيعي

والردحالةتفصيلسبقوقدوعدالةضبطاضعيفإمامي،شيعياليمني،
.وثقهمنعلى

،(بعدهاأوهـ94ت)مسعودبنعتبةبنهللاعبدبنهللاعبيد:آخرهم
ولمالصحابةبعضعنروىفقديُرسل،كان.ثبتفقيهثقة:فيهقيل

أنهوبما.-عنهماهللارضي-مسعودابنوالخطاب،بنكعمربهم،يلحق
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك

يوسفبنهللاعبدمحمدأبوحدثنا)):البيهقيقال:التاسعالطريق
قالبمكةالبصريزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبوأخبرناقالاألصبهاني

بنسليمانعنعيينةبنسفيانحدثناقالالزعفرانيمحمدبنالحسنحدثنا
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يوم:يقولعباسابنسمعتيقولجبيربنسعيدسمعتقالمسلمأبي
أباياقلتقالالحصىدمعهبلحتىبكىثمالخميسيوموماالخميس

لكمأكتبائتونيقالوجعههللابرسولاشتدقالالخميسيوموماعباس
....((أبدابعدهتضلواالكتابا

التدليسكثيركانعيينة،بنسفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
حديثوفيالزهريوالشهابالكوفيينحديثفيالخطأوكثيرواإلرسال،
.حالهفصلناعندمابيناهكمامعاوالثقاتالضعفاءعندلسوقد.الحجازيين

.تدليسااإلسنادمنراويينيُسقطوأحيانااألسانيد،فييتصرفوكانبل
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما

لرزاقعبدحدثنا)):مسلمقال:العاشرالطريق عنمعمرأخبرنا-ا
حضرلماقالعباسابنعنعتبةبنهللاعبدبنهللاعبيدعنالزهرى

الخطاببنعمرفيهمرجالالبيتوفى-وسلمعليههللاصلى-هللارسول
.«بعدهتضلونالكتابالكمأكتبهلم»-وسلمعليههللاصلى-النبىفقال
وعندكمالوجععليهغلبقد-وسلمعليههللاصلى-هللارسولإنعمرفقال

قربوايقولمنفمنهمفاختصمواالبيتأهلفاختلف.هللاكتابحسبناالقرآن
منومنهم.بعدهتضلوالنكتابا-وسلمعليههللاصلى-هللارسوللكميكتب
هللاصلى-هللارسولعندواالختالفاللغوأكثروافلما.عمرقالمايقول
هللاعبيدقال.«قوموا»-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقال-وسلمعليه
صلى-هللارسولبينحالماالرزيةكلالرزيةإنيقولعباسابنفكان

((..ولغطهماختالفهممنالكتابذلكلهميكتبأنوبين-وسلمعليههللا
:راشدبنومعمرهمام،بنالرزاقعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

نا لة،ضبطاضعيفانانهماسابقابي أظهراإماميانشيعيانوانهماوعدا
.بالمحدثينعالقتهمافيالرفضوأبطناالتسنن

فالعنعن،قدوهناواالرسال،االتدليسكثير:الزهريالشهاب:ومنهم
يُرسل،أنهسابقاذكرنا:هللاعبدبنهللاوعبيد.طريقهمناإلسناديصح
.طريقهمنيثبتلمفاإلسنادعنعنقدوهنا

سفيانعنمنصوربنمحمدأنبأ)):النسائيقال:عشرالحاديالطريق
وماالخميسيومقالعباسبنعنجبيربنسعيدعنمسكينسمعتقال
أكتبائتونيفقالوجعهوسلمعليههللاصلىهللابرسولاشتدالخميسيوم
....((أبدابعدهتضلواالكتابالكم

ماعليهينطبقعيينة،بنسفيان:رجالهمنألن،يصحالإسناده
ناه بومسكينبنالحر:ومنهم.التاسعالطريقفيقل :الكوفيمسكينأ
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ضعفاوتزيدهعدالة،والضبطاثقةتجعلهالومرتبته.السادسةمنمقبول
عنعنقدوهنايُرسل،كانجبير،بنسعيد:وآخرهم.جبيرابنعنعنعنته

.جهتهمناإلسناديصحفال
أخبرناإبراهيمبنإسحاقحدثنا)):مسلمقال:عشرالثانيالطريق

ابنعنجبيربنسعيدعنمصرفبنطلحةعنمغولبنمالكعنوكيع
حتىدموعهتسيلجعلثم.الخميسيوموماالخميسيومقالأنهعباس
عليههللاصلى-هللارسولقالقال.اللؤلؤنظامكأنهاخديهعلىرأيت
لدواةبالكتفائتونى»-وسلم لدواةاللوحأو-وا بالكمأكتب-وا لنكتا

((.يهجر-وسلمعليههللاصلى-هللارسولإنفقالوا.«أبدابعدهتضلوا
الرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع:رجالهمنألنيصح،الإسناده

ضعيفأنهوتبينحالهتفصيلسبق(سنة70عن(هـ196-128)الكوفي
وكان.الرفضوأخفىالتسنناظهرالشيعةمنأنهوالراجحوعدالة،ضبطا
أنهوبما.عنهميرويعندماالضعفاءأسماءفيُخفيويُدلسالخطأكثير
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدأنهوهناكذلك

بجيلةبنحديجبنحارثةبنغزيةبنعاصمبنمغولبنمالك:ومنهم
،وهناكذلكأنهوبما.يُرسلثقة،:(هـ159ت)هللاعبدأبوالكوفيالبجلي

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقد
يُرسل،ثقة،(:هـ113:ت)الكوفيالياميمصرفبنطلحة:ومنهم

نهوبما منيصحالفاإلسنادجبيربنسعيدعنعنعنقدوهناكذلكأ
فال،عنعنقدوهنايُرسل،لكنهثقة،،جبيريبنسعيد:آخرهم.طريقه
.جهتهمناإلسناديصح

عبدانبنأحمدبنعليوأخبرنا)):البيهقيقال:عشرالثالثالطريق
القاضيإسحاقبنإسماعيلحدثناقالالصفارعبيدبناحمدأخبرناقال
عنيذكرسليمانسمعتقالسفيانحدثناقالالمدينيبنعليحدثناقال

بكىثمالخميسيوموماالخميسيوم:عباسابنقالقالجبيربنسعيد
اشتدقالالخميسيوموماعباسأباياقلتقالالحصىدمعهبلحتى

....((أبدابعدهتضلواالكتابالكمأكتبائتونيقالوجعههللابرسول
:ت)الحمصيالصفارعبيدبناحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

ولمالسيّرفيالذهبيلهترجمفقدالحال،مجهولأنهالظاهر(:هـ352
.الذهبيغيرعندترجمةلهأجدولم.تعديالوالجرحاحااللهيذكر

األحولسليمانمنبالسماعصّرحهناهو:عيينةبنسفيان:ومنهم
منهبالسماعفيهايُصّرحفلمبنامرتالتيالكثيرةاألخرىالطرقخالف
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أوالحالالمجهولالصفارعبيدبنأحمدفعلمنالتصريحيكونإماوهنا
األسانيدفيوتصّرفهضبطهلضعفأخطائهمنيكونوهناسفيانفعلمن
يُصّرحلموهنا،يُرسلثقةجبير،بنسعيد:آخرهم.سابقابيناهكما

.طريقهمنيصحالفاإلسنادبالسماع،
لرابعالطريق بلبنأحمدمسندفي:عشرا هللاعبدحدثنا)):حن

عنيحدثيونسسمعتقالأبيثناجريربنوهبحدثنيأبيحدثني
هللارسولحضرتلما:قالعباسبنعنهللاعبدبنهللاعبيدعنالزهري

وفيبعدهتضلوالنكتابالكمأكتبهلمقالالوفاةسلموعليههللاصلى
.((...عمرفقالالخطاببنعمرفيهمرجالالبيت

أبوزيدبنحازمبنجريربنوهب:رجالهمنألنيصح،الإسناده
يُخطئ،بأسبهليس،ثقة:فيهقيل(هـ206ت)البصرياألزديهللاعبد

ضبطه،جهةمنضعففيهفالرجل.منهيسمعلموشعبةعنحدث،
.منهيسمعلموشعبةعنحدثألنهعدالته،فيوُمتهم

هم يدبنحـازمبنجـرير:ومن بواألزديهللاعبدبنز النضرأ
عنهحدثقتادةعنضعيف،بأسبهليسثقة،(:هـ170ت)البصري
نسبهمنهم،يسمعولمالرواةبعضعنحدثالغلط،كثيرمناكير،بأحاديث

.ضبطهجهةمنضعيففالرجل.التدليسإلىالحمانييحيى
قيل،(هـ160:نحوت)األيليالنجادأبيبنيزيدبنيونس:ومنهم

حنبلبنأحمدعنهُسئل،بحجةليسصدوق،،ثقةالحفظ،سيئ:فيه
سعيد،عنالزهرى:الكتابأوليكتبالحديث،يعرفيكنلم:))فقال

حديثهفيوالزهري،عنالخطأكثير((.عليهفيشتبهالزهري،وبعضه
كراتعنـه مةضعيففالرجـل.ضبطهجهةمنضعيف،ُمن فيعا و

منه،بالسماعيصرح،ولمالزهريعنروىقدوهناخاصة،الزهري
.يصحالجهتهمنفاإلسناد

لزهري،الشهاب:ومنهم لهتفصيلسبقا قةوهو،حا كثيرلكنهث
:وآخرهم.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،واإلرسالالتدليس

مناإلسناديصحفال،عنعنقدوهنا،يُرسلثقة،:هللاعبدبنهللاعبيد
.طريقه

حدثنامحمدبنهللاعبدوحدثني)):البخاريقال:عشرالخامسالطريق
ابنعنهللاعبدبنهللاعبيدعنالزهريعنمعمرأخبرناالرزاقعبد

وفيوسلمعليههللاصلىهللارسولحضرلما:قالعنهماهللارضيعباس
أكتبهلموسلمعليههللاصلىالنبيقالالخطاببنعمرفيهمرجالالبيت
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غلبقدوسلمعليههللاصلىالنبيإنعمرفقالبعدهتضلواالكتابالكم
فاختصمواالبيتأهلفاختلفهللاكتابحسبناالقرآنوعندكمالوجععليه
تضلوالنكتاباوسلمعليههللاصلىالنبيلكميكتبقربوايقولمنمنهم
النبيعندواالختالفاللغوأكثروافلماعمرقالمايقولمنومنهمبعده

هللاعبيدقالقومواوسلمعليههللاصلىهللارسولقالوسلمعليههللاصلى
صلىهللارسولبينحالماالرزيةكلالرزيةإن:يقولعباسابنفكان

.((ولغطهماختالفهممنالكتابذلكلهميكتبأنوبينوسلمعليههللا
بنومعمر،همامبنالرزاقعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

ضبطاوضعيفانإماميان،شيعيانأنهماوتبينحاليهماتفصيلسبق:راشد
فالعنعنقدوهنااإلرسالكثير،ثقة:الزهريالشهاب:ومنهم.وعدالة
يُرسل،ثقةعتبة،بنهللاعبدبنهللاعبيد:وآخرهم.جهتهمناإلسناديصح
.طريقهمناإلسناديصحفال،عنعنقدوهنا

طريق سادسال طبرانيقال:عشرال ):ال حفصبنعمرحدثنا)
عناألعمش،عنالربيع،بنقيسحدثناعلي،بنعاصمحدثناالسدوسي،

تعالىهللارضيعباسابنعنجبير،بنسعيدعنهللا،عبدبنهللاعبد
رسولقال:فقالبكى،ثمالخميس؟يوموماالخميسيومكانلماعنهما،

تضلواالكتابالكمأكتبودواةبصحيفةائتوني:وسلمعليههللاصلىهللا
وسكت،سكتواثموسلم،عليههللاصلىهللارسوليهجر:فقالواأبدا،بعده
((..بعدما:قالبعد؟نأتيكأالهللارسوليا:قالوا

:الكوفــياألســديالــربيعبــنقيــس:رجالــهمــنألنيصــح،الإســناده
ليسيتشيع،صدوق،ثقة،بحديثه،يُحتجالالحديث،مضطربضعيف،

.رجالهممنالشيعةجعله،يُخطئ،بثقةليسن،متروكبالقوي
شيعيأنوتبينحالهتفصيلسبق:الكوفيمهرانبنسليمان:ومنهم

.وعدالةضبطاضعيفإمامي،
آبيبناحمدبنمحمدحدثنا)):الطبرانيقال:عشرالسابعالطريق

جعفربنموسىحدثناقالالعطارخلفبنعليبنمحمدحدثناقالخيثمة
حدثناقالطالبآبيبنجعفربنهللاعبدبنعليبنمحمدبنإبراهيمبن

لماقالالخطاببنعمرعنابيهعناسلمبنزيدعنسعدبنهشام
لكماكتبودواةبصحيفةليادعواقالسلموعليههللاصلىالنبيمرض

بصحيفةليادعواقالثمالكراهةاشدذلكفكرهناابدابعدهتضلواالكتابا
تسمعوناالالستروراءمنالنسوةفقالأبدابعدهتضلواالكتابالكمأكتب

اذايوسفصواحباتانكنفقلتسلموعليههللاصلىهللارسوليقولما
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ركبتنصحواذااعينكنعصرتنسلموعليههللاصلىهللارسولمرض
.((منكمخيرفانهندعوهنسلموعليههللاصلىهللارسولفقالعنقه

ُمتهم:العطارخلفبنعليبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
:ومنهم.البغداديالخطيبوثقهالحديث،ُمنكرعجائب،لهحديث،بوضح
مالكعنتفردنظر،حديثهفي:الجعفريابراهيمبنجعفربنموسى

جدامنكربخبر
قيل،(هـ160ت)سعيدأبوعباد،أبوالمدنيسعدبنهشام:ومنهم

البشيء،ليس،ضعيفبالقوي،ليس،ُمتشيعأوهام،لهصدوق،:فيه
.رجالهممنالشيعةوجعله.شيعياكانأنهقتيبةابنوذكر.بحديثهيُحتج

هم يد:ومن سلمبنز عدويأ لىال بوعمرمو بوهللاعبدأ سامةوأ أ
أسلمبنزيدكان:عيينةبنقال،مدلس،،يرسلثقة(:هـ136ت)المدني
فلممنهم،يسمعلمأقوامعن،وروىشيءحفظهفيوكانصالحارجال
وأبي،عليعنوأرسلأمامة،أبيمنوالوقاص،أبيبنسعدمنيسمع
عديابنوذكره.منهيسمعولملبيدبنمحمودعنوروىالخدري،سعيد

فيلهعديابنذكرأنالحقيقةلكن.ذلكالذهبيعليهفأنكرالضعفاء،في
.الضبطوقلةوالتدليساإلرسالبسببضعفهألن،يُبررهمالهالضعفاء

.يصحلمجهتهمنفاإلسنادعنعنقدوهنا،ويُرسليُدلسكانأنهوبما
ثامنالطريق ناأحمدبنعبدانحدثنا)):الطبرانيقال:عشرال ث

األحولسليمانعنعبادبنشبلثناأبيثناالزرقاءأبيبنزيدبنهارون
يوالخميسيوموماالخميسيوم:قالعباسابنعنجبيربنسعيدعن
((.الحديثوذكرسلموعليههللاصلىالنبيوجعفيهاشتد

ـهمــنألن،يصــحالإســناده ـدان:رجاـل موســىـبـنأحمــدـبـنعـب
ــوازي ـ306:ت)االـه ــة،،(ه ــم.يُخطـــئثـق ــبل:ومنـه ــنـش ــاداـب عـب

لهنعثرمافنادرااإلرسالكثيرلكنهبالقدر،ُرميثقة(:هـ148:ت)المكي
سماعتصريحعلى مدوناتفيبال ية؛ال ماالحديث نهوب زمنفيعاشأ

لمأنناوبمابه،ومعموالومطلوبامعروفاعدمهمنالسماعبينالتفريق
منيصحلمفاإلسنادعنعنقدوهنابالعنعنة،يتعلقبهخاصاحااللهنجد

.جهته
هم تانأنهماسابقاذكرنا:جبيربنوسعيداألحول،سليمان:ومن ثق
.طريقهمامنيصحالفاإلسنادعنعناقدهناأنهماوبمايُرسالن،

:قال،المثنىبنمحمدحدثنا)):البزارقال:عشرالتاسعالطريق
بنهللاعبدعناألعمشعنعوانةأبوحدثنا:قال،حمادبنيحيىحدثنا
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لما:قال،عنهماهللارضي،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،هللاعبد
هللارسولمرضفيعباسابنبكىثمالخميسيوموماالخميسيومكان

أكتبحتىودواةبصحيفةائتوني:قالفيهقبضالذيوسلمعليههللاصلى
((.أبدابعدهتضلواالكتابالكم

اليشكريهللاعبدبنوضاحعوانةأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
حديثهفيحفظه،منحدثإذاالغلطكثير،ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ176)

:مهديبنالرحمنعبدقال.منهضاعقدكانكتابهألن،لينقتادةعن
كانبآخرةأنهإال":أحمدوقال.هللاأستغفروأناعوانةأبيكتابفينظرت

كان."ثبتفهوكتابهمنكانإذافأماالخطأ،فيقرأالناسكتبمنيقرأ
لهله،يكتببمنيستعينويكتب،واليقرأالأمياوشيئا،يُساويالحفظه
نةأبوكان)):حنبلبنأحمدقالو.ذكرهاالشيخانتجنبأوهام عوا
وفيه-وسلمعليههللاصلى-هللارسولأصحابمعايبفيهكتاباوضع
ذاكأعطنيعوانةأبايا:فقال(هـ164ت)مطيعأبيبنسالمفجاءباليا

أصحابمنسالموكان:أبيقال.فاحرقهسالمفأخذهفأعطاهالكتاب
ضبطهفيوضعيفعدالتهفيُمتهمرجلفهذا.((صالحارجالوكانأيوب

منضعيفوالرجل.كتابهمنهضاعثمكتابة،الوقراءة،والحفظفال.
حياته،آخرفياختلط،وقدالروايةفياألساسهووالحفظحفظه،جهة
يةهذهندريوال به،منأمحفظهمنهيهلالروا منهيوهلكتا

وتزيدهضعيف،فهوالرجلحالذلكأنبما.؟؟الأمحياتهآخرروايات
.األعمشعنعنعنتهضعفا

أنهوتبينحاله،تفصيلسبق:الكوفياألعمشمهرانبنسليمان:ومنهم
مامي،شيعي لة،ضبطاضعيفإ نه،وعدا ينالمندسينمنكانا هلب أ

حديث، ينومنال لذينالكوفةمحدثيب هموحذرالجوزجانيذمهما .من
الفاإلسناد،عنعنقدوهنايُرسل،لكنهثقة،:جبيربنسعيد:وآخرهم

.طريقهمنيصح
بنوقتيبةمنصوربنسعيدحدثنا)):مسلمقال:العشرونالطريق

حدثناقالوا-لسعيدواللفظ-الناقدوعمروشيبةأبىبنبكروأبوسعيد
بنقالقالجبيربنسعيدعناألحولسليمانعنسفيان يومعباسا

((....الحصىدمعهبلحتىبكىثمالخميسيوموماالخميس
وكثيرويُرسليُدلسعيينة،بنسفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده

الـــزهريأحاديـــثفـــيأخطـــاءولـــه،الكـــوفيينحـــديثفـــيالخطـــأ
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.والحجازيين
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هم نا:جبيربنوسعيداألحـول،سليمان:ومن ماسابقاذكر تانأنه ثق
.طريقهمامنيصحلمفاإلسنادعنعناقدوهناكذلك،أنهماوبمايُرسالن،

عمربنمحمدأخبرنا)):سعدابنقال:والعشرونالواحدالطريق
هللاصلىالنبيدعاقالجابرعنالزبيرأبيعنيزيدبنإبراهيمحدثني

يضلواواليضلواالألمتهكتابافيهاليكتببصحيفةموتهعندوسلمعليه
.((وسلمعليههللاصلىالنبيرفضهاحتىعندهفلغطوا

تدرسبنمسلمبنمحمدالزبيرأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ـ126ت)المكـيمـوالهماألســدي بــه،بــأسالثقــة،::فيــهقيــل،(ه

بحديثه،يُحتجالالحديث،صالحصدوق،يُصلي،أنيُحسنضعيف،ال
فاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.منهميسمعلمأقوامعنحدثمدلس،

.طريقهمنيصحال
قديعمربنمحمد:آخـرهم ـ207ت)الوا ناكيرروي،(ه عنالم
المغازيفيهيو،الركبانبهاسارتكثيرةمصنفاتلهو،المجهولين

سيّرو قاتوال قهوالطب نايكنلملكنه.الف قةليسفهو،أمي ومتهمبث
والسمينالغثبينفيهاخلّط،لكتبهتأليفهفيليلحاطبكانو،بالكذب

.بهيحتجوالموالعلماءطرحهلذا،الثمينبالدر،والخرز
الو،كبيرةعلميةقيمةلهاليسكتبهأنفاعتقد،حالتهتلككانتومن

ومن.تمحيصهاوتحقيقهابعدبحذرإالمنهانأخذالو،فيهانثقأنيمكن
كتبهسيمألأنهجداالواضحوفمن،منهجيتهوأخالقههيتلككانت

.كذبالواقديُكتب:مصنفاتهعنالشافعياإلمامقاللذا،باألكاذيب
إبراهيمالكذابعنُكتبهالواقديَكتب:المدينيبنعليالحافظعنهوقال

يحيىبنإبراهيممفترياتوأكاذيبهكتبهفياجتمعتبذلكو.يحيىبن
،ومقبولةغيرحالةفيكتبهلتصبح،عنهمروىالذينالمجاهيل،وأباطيل

.الذكراآلنفالشافعيقولعليهايصدق
لكنهالعلم،أهلعندشائعهوكماالسنةأهلعلىمحسوبوالواقدي

قةفي ينمنهوالحقي شيعةب لذينال لىتسربواا هلصفوفإ سنة،أ ال
أولها:اآلتيةالشواهدبدليلذلكليتبين.الرفضوأخفواالتسننفأظهروا

ماءمنكثيراإن يةالحديثبوضعاتهموهوكذبوهقدالحديثعل وروا
و،احمد،والشافعي:العلماءهؤالءمنو،المجهولينعنالمناكير

-عنهمهللارضي–الترمذي،وداودأبو،والنسائيو،مسلموالبخاري،
الصاغانيبكرأبي،والحربيكإبراهيمآخرونوثّقههؤالءمقابلفيو.

أنحــتىثابتـة،والمســتقيمةتكـنلــمفأحوالــه.هللاعبـدبـنمصـعب،و
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حنبلبنألحمدذكرتمقنعا،يكنلمالواقدي)):بقولهوصفهالجوزجاني
قالأوحينمنذللكتبظهائركتبهحولتفقالببغدادوأناماتيومموته
يمارسكان–الواقديأي–الرجلهذاأنإلىيشيرهذاو((.زمانمنذ

لهايتبينلمأخرىو،كذبهلهاتبيّنفطائفة،العلمأهلمعتعاملهفيالتقية
.منهذلك

لدليلو ثانيا ،مذهبهمعتتفقشيعيةأخباراروىالواقديأنهوال
السالموالصالةعليه–الرسولمعجزاتمنكانعلياأنروىأنهمنهما

الموتىإحياء،و-السالمعليه–موسىمعجزاتمنالعصاكانتكما–
لدليل.-السالمعليه–عيسىمعجزاتمن باالشيعيأنهوالثالثوا أ

عمربنمحمدأمرلناكشف–الفهرستصاحب–النديمبنمحمدالفرج
.التقيةيلزم،المذهبحسنيتشيعكان:عنهفقال،التباسدونالواقدي

بنقال:والعشرونالثانيالطريق عمربنمحمدأخبرنا)):سعدا
بنهللاعبيدعنالزهريعنراشدبنومعمرالليثيزيدبنأسامةحدثني

عليههللاصلىهللارسولحضرتلماقالعباسبنعنعتبةبنهللاعبد
.((...الخطاببنعمرفيهمرجالالبيتوفيالوفاةوسلم

شيعيضعيف،:الواقديعمربنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
(:هـ153:ت)المدنيموالهمالليثيزيدبنأسامة:ومنهم.أعالهبيناهكما
يُكتببأس،بهليسبالقوي،ليسثقة،،ضعيفُمنكر،حديثه،بشيئليس

.مضطربحديثهسعيد،بنيحيىتركهبه،يُحتجوالحديثه
.سابقابيناهكماوعدالةضبطاصعيفشيعي،:راشدبنمعمر:ومنهم

هم لزهريالشهابومن قة،.ا تدليسكثيرث :عنعنقدوهناواإلرسال،ال
تفصيلسبقوقدعنعنقدوهنا،يُرسل:هللاعبدبنهللاعبيد:وآخرهم

.حاله
سفيانحدثناقتيبةحدثنا)):البخاري:قال:والعشرونالثالثالطريق

وماالخميسيومعباسابنقالقالجبيربنسعيدعناألحولسليمانعن
أكتبائتونيفقالوجعهوسلمعليههللاصلىهللابرسولاشتدالخميسيوم
((....أبدابعدهتضلوالنكتابالكم

ويُرسليُدلسالكوفي،عيينةبنسفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
الــزهريأحاديــثفــيأخطــاءولــه،الكـوفيينحــديثفــيالخطــأوكثــير

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.والحجازيين
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أنهماوبمايُرسالن،،ثقتان:جبيربنوسعيداألحول،سليمان:ومنهم
.طريقهمامنيصحالفاإلسنادعنعناقدوهناكذلك،

عمربنمحمدأخبرنا)):سعدابنقال:والعشرونالرابعالطريق
عكرمةعنالحصينبنداودعنحبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهيمحدثني

فيهماتالذيمرضهفيقالوسلمعليههللاصلىالنبيأنعباسابنعن
بنعمرفقالأبدابعدهتضلوالنكتابالكمأكتبوصحيفةبدواةائتوني

.((الخطاب
شيعيضعيف،:الواقديعمربنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

األنصاريحبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهيم:ومنهم.حالهتفصيلسبق
يُحتجالبشيء،ليس(:هـ165:ت)المدنيإسماعيلأبوموالهماألشهلي
ويرفعاألسانيديقلبمتروك،أحمد،وثقهضعيف،الحديث،ُمنكربحديثه،

.المراسيل
:ت)المــدنيســليمانأبــومــوالهماألمــويالحصــينبــنداود:ومنهــم

ـ135 :ه ثه( ناكير،عكرمةعنأحادي يس،ليّنم قة،بالقوي،ل كرث ُمن
.عكرمةعنعنعنقدهناوهو.صالحالحديث،

حمادبنيحيىأخبرنا)):سعدابنقال:والعشرونالخامسالطريق
عنهللاعبدبنهللاعبدعناألعمشيعنيسليمانعنعوانةأبوأخبرنا
يوموسلمعليههللاصلىالنبياشتكى:قالعباسبنعنجبيربنسعيد

الخميسيوموماالخميسيومويقوليبكيعباسبنيعنيفجعلالخميس
أكتبوصحيفةبدواةائتونيفقالوجعهوسلمعليههللاصلىبالنبياشتد
((....بعدهتضلواالكتابالكم

هللاعبــدبــنوضـاحعوانــةأبــو:رجالــهمـنألنيصـح،الإســناهد
لهتفصيلسبقمضطرب،ضعيف،،(هـ176)اليشكري هم.حا :ومن

له،تفصيلسبق:الكوفيمهرانبنسليمان نهوتبينحا إمامي،شيعيأ
لة،ضبطاضعيف ينالمندسينمنكان،وعدا بينومنالحديث،أهلب
لذينالكوفةمحدثي بنسعيد:وآخرهم.منهموحذرالجوزجانيذمهما

.طريقهمنيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهنايُرسل،لكنهثقة،:جبير

بنمحمدأخبرنا)):سعدبنمحمدقال:والعشرونالسادسالطريق
بنجابرأخبرناالزبيرأبوأخبرناخالدبنقرةحدثنياألنصاريهللاعبد
وسلمعليههللاصلىهللارسولمرضفيكانلماقالاألنصاريهللاعبد

يضلونواليضلونالكتاباألمتهفيهاليكتببصحيفةدعافيهتوفيالذي
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النبيفرفضهقالالخطاببنعمروتكلموكالملغطالبيتفيفكانقال
(.(وسلمعليههللاصلى

تدرسبنمسلمبنحمدالزبيرأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ضعيف،البه،بأسالثقة،::فيهقيل،(هـ126ت)المكيموالهماألسدي
المقرونا،البخاريلهالحديث،روىصالحصدوق،يُصلي،أنيُحسن
بنجابرعنوروىمنهم،يسمعلمأقوامعنحدثمدلس،بحديثه،يُحتج

جابرعنرواههذاحديثهأنأمرهمنوالغريب.والعنعنةيالسماعهللاعبد
معنعناآخريّنطريقينمنورواهالطريق،هذافيهوكمابالسماعمتصال

وقلةوتالعبهضعفهعلىقويشاهدوهذا.27و،21الطريقينفيكما
الصحابيعنالمرويالحديثهذاأنأيضاضعفهفييزيدومما.أمانته
.طريقهغيرمنطريقالهأجدفلمالزبير،أبوعنهبهانفردهللاعبدبنجابر
حديثاأنيُعقلوهل.الزبير؟أبوعنهبهانفردولماذاهذا؟،يعنيفماذا

واحدرجلعنهيرويهمشهورصحابيعنيرويهالوصيةكحديثخطيرا
بوهوضعيف بير؟؟أ هذا!!الز يلو مغدل حديثهذاأنعلىدا منال
عنوأرسلهفأسقطهموأمثالهمالشيعةرواةمنسمعهالزبيرأبيمراسيل

إنتقديرأقلوعلىبه،يُحتجوعدالة،والضبطاضعيف،فالرجل.جابر
ننقدعندماسنبينهكماُمنكرالحديثمتنأنضعفهفيويزيد.يثبتلمتوثيقه
.متونه

ابنحدثنا)):الموصلييعلىأبويقول:والعشرونالسابعالطريق
أنجابرعنالزبيرأبيعنخالدبنقرهحدثناالربيعبنسعيدحدثنانمير

الكتابافيهاليكتببصحيفةموتهعنددعاسلموعليههللاصلىهللارسول
الخطاببنعمروتكلملغطالبيتفيوكانيضلونوالبعدهيضلون
((.سلموعليههللاصلىهللارسولفرفضها

لمعمنحدثيُرسل:خالدبنقرة:رجالهمنألنيصح،الإسناده
أبو:ومنهم.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.يسمع

بير ـ126ت)المكيموالهماألسديتدرسبنمسلمبنحمدالز :ه )
ناهكماضعيف قدوهنايُرسلأنهضعفاويزيدهالسابق،الطريقفيبي

.عنعن
مسندفي:-الوصيةكتابةحديثطرقمن-والعشرونالثامنالطريق

حدثناداود،بنموسىحدثناأبي،حدثنيهللا،عبدحدثنا)):حنبلبنأحمد
-وسلمعليههللاصلى-النبىأنجابر،عنالزبير،أبىعنلهيعة،ابن
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فخالف:قال.بعدىيضلونالكتابا،فيهاليكتببصحيفةموتهعنددعا
((.رفضهاحتىالخطاببنعمرعليها

الحضرميعقبةبنلَِهيعةبنهللاعبد:رجالهمنألنيصح،الإسنادها
بو لرحمنعبدأ غافقياألعدوليالمصريا ـ174-96)القاضيال :ه )

ليسُمخلط،غفلة،فيهثقة،المحدثين،منكثيرتركهبحجة،ليسضعيف،
علىضعفاء،أقوامعنيُدلسالمناكير،كثيرُمتساهلبحديثه،يُحتجالبثقة،
قرأوكان.رآهمقدثقاتأقوام يهيُ منوهذه.فيسكتبحديثهليسماعل

اإلماميالتشيععالماتمنوهي،والالمباالةوالتساهل،اإلهمالعالمات
((.التشيعفيمفرط))بأنهووصفهالشيعة،منعديابنعدهوقد.أيضا
،رجالهممناإلماميةالشيعةوَعدّه.الشيعةرجالمنقتيبةابنوعده

ته يةكتبهمفياإلماميةالشيعيةومرويا الشيعةرواةمنفالرجل.المذهب
.بهمعالقتهمفيللتقيةوالممارسينالمحدثينبينالمندسيناإلمامية

ت)المكيموالهماألسديتدرسبنمسلمبنحمدالزبيرأبو:ومنهم
يُرسلأنهضعفاويزيدهالسابق،الطريقفيبيناهكماضعيف(:هـ126
.طريقهمنيصحالفاإلسنادجابر،عنعنعنقدوهنا

عمربنحفصأخبرنا)):سعدبنمحمدقال:والعشرونالتاسعالطريق
بنعليأخبرنايزيدبننعيمعنالعبديالفضلبنعمرأخبرناالحوضي

ائتنيعليياقالثقللماوسلمعليههللاصلىهللارسولأنطالبأبي
فقلتنفسهتسبقنيأنفخشيتقالبعديأمتيتضلالمافيهأكتببطبق

فجعلوعضديذراعيبينرأسهفكانقالالصحيفةمنذراعاأحفظإني
نفسهفاضتحتىكذلكقالأيمانكمملكتوماوالزكاةبالصالةيوصي

مننفسهفاضتحتىورسولهعبدهمحمداوأنهللاإالإلهالبشهادةوأمر
.((النارعلىحرمبهماشهد

.الحالمجهول:يزيدبننعيمحاتمأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

أخبرنانصيربنحجاجأخبرنا)):سعدابنقال:الثالثونالطريق
عنجبيربنسعيدعنيحدثمصرفبنطلحةسمعتقالمغولبنمالك

أنظروكأنيقالالخميسيوموماالخميسيوم:يقولكانقالعباسبن
هللاصلىهللارسولقال:قاللؤلؤنظامكأنهاخدهعلىعباسبندموعإلى

قالأبدابعدهتضلواالكتابالكمأكتبوالدواةبالكتفائتونيوسلمعليه
.((وسلمعليههللاصلىهللارسوليهجرإنمافقالوا



310

أبوالقيسيالفساطيطينصيربنحجاج:رجالهمنألنيصح،الإسناده
حديثه،يُكتبالبثقة،ليسليّن،ضعيف،(:هـ113:ت)البصريمحمد
بنحديجبنحارثةبنغزيةبنعاصمبنمغولبنمالك:ومنهم.يُخطئ
كذلكأنهوبما.يُرسلثقة،:(هـ159ت)هللاعبدأبوالكوفيالبجليبجيلة
.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقد،وهنا

يُرسل،ثقة،(:هـ113:ت)الكوفيالياميمصرفبنطلحة:ومنهم
نهوبما منيصحالفاإلسنادجبيربنسعيدعنعنعنقدوهناكذلكأ

فال،عنعنقدوهنايُرسل،لكنهثقة،،جبيريبنسعيد:وآخرهم.طريقه
.جهتهمناإلسناديصح

بنقال:والثالثونالواحدالطريق عمربنمحمدأخبرنا)):سعدا
قالالخطاببنعمرعنأبيهعنأسلمبنزيدعنسعدبنهشامحدثني

هللارسولفقالحجابالنساءوبينوبينناوسلمعليههللاصلىالنبيعندكنا
لكمأكتبودواةبصحيفةوأتونيقرببسبعاغسلونيوسلمعليههللاصلى
((.أبدابعدهتضلوالنكتابا

ضعيف:الواقديعمربنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
تفصيلسبق.الرفضوأخفىالتسننأظهرإماميشيعيوعدالة،ضبطا

.حاله
:فيهقيل،(هـ160ت)سعيدأبوعباد،أبوالمدنيسعدبنهشام:ومنهم
يُحتجالبشيء،ليس،ضعيفبالقوي،ليس،ُمتشيعأوهام،لهصدوق،

.رجالهممنالشيعةوجعله.شيعياكانأنهقتيبةابنوذكر.بحديثه
136ت)المدنيعمرمولىالعدويأسلمبنزيدأسامةأبو:آخرهم

صالحارجالأسلمبنزيدكان:عيينةبنقال،مدلس،،يرسلثقة(:هـ
سعدمنيسمعفلممنهم،يسمعلمأقوامعن،وروىشيءحفظهفيوكان

الخدري،سعيدوأبي،عليعنوأرسلأمامة،أبيمنوالوقاص،أبيبن
الضعفاء،فيعديابنوذكره.منهيسمعولملبيدبنمحمودعنوروى
لهالضعفاءفيلهعديابنذكرأنالحقيقةلكن.ذلكالذهبيعليهفأنكر

كانأنهوبما.الضبطوقلةوالتدليساإلرسالبسببضعفهألن،يُبررهما
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،ويُرسليُدلس

منصوربنسعيدحدثنا)):مسلمقال:والثالثونالثانيالطريق
قالوا-لسعيدواللفظ-الناقدوعمروشيبةأبىبنبكروأبوسعيدبنوقتيبة
يومعباسابنقالقالجبيربنسعيدعناألحولسليمانعنسفيانحدثنا

((....الحصىدمعهبلحتىبكىثمالخميسيوموماالخميس



311

التدليسكثيركانعيينة،بنسفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
حديثوفيالزهريوالشهابالكوفيينحديثفيالخطأوكثيرواإلرسال،
.حالهفصلناعندمابيناهكمامعاوالثقاتالضعفاءعندلسوقد.الحجازيين

.تدليسااإلسنادمنراويينيُسقطوأحيانااألسانيد،فييتصرفوكانبل
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما

أنهماوبمايُرسالن،ثقتان،:جبيربنوسعيداألحول،سليمان:ومنهم
السماعيحتملألنهطريقهمامنيصحلمفاإلسنادعنعناقدوهنايُرسالن،

.عدمهمن
الحميدىحدثنا)):الحميديقال:-والثالثونالثالث-األخيرالطريق

ثقةوكان-األحولمسلمأبيبنسليمانحدثنا:قال،سفيانحدثنا:قال،
وماالخميسيوم:يقولعباسابنسمعتيقولجبيربنسعيدسمعتقال-

....((حتىبكىثمالخميسيوم
بأنهتميزالذيالسابقةالطرقبينمنالوحيدهوالطريقهذا:أقول

معلكنه.سماعامتصلفهوالعنعنة،منوخال،ثقات،ورواتهعاٍلإسناد
اإلسنادتجعلعيينةبنبسفيانتتعلقاإلسنادفيِعلةلوجوديصح،الذلك

.طريقهمنيثبتلماإلسنادذلكتصحيحتجعلتقديرأقلعلىأويصح،ال
:اآلتيةالشواهدبدليلذلكونبين

يصحلمأنهطريقا،33:ومجموعهاالطرقلتلكنقدنامناتضح:أولها
لهمن،األخيرالطريقهوواحدإسنادإالمنها .عيينةبنسفيان:رجا

منطرق،9:عيينةبنسفيانعنالمرويةالطرقعددأنأيضاوتبين
ها حدبين مروهذا.األخيرالطريقوهواإلسنادصحيحوا شكيثُيرأ ال

يحدث؛أنجداالُمستبعدومنتصديقه،السهلمنوليس!!.واالستغراب
نهعلىيدلمما سنادفيماخللحدثقدأ طريقإ لث-األخيرال الثا

.تحديداعيينةبنبسفيانويتعلق-والثالثون
هيالوصيةكتابةمحاولةحديثرواياتمتونأنبما:الثانيالشاهد

وضعمنرواياتوأنها،قريبالهانقدنافيسنبينهكماوباطلةُمنكرةمتون
هووإنما؛صحيحااألخيرالطريقإسناديكونأنيُمكنالفإنهالشيعة،

.عيينةبنسفيانالراويفيلخللبصحيحليسأيضا
فيعيينةبنسفيانبأحوالتتعلقوأدلةمعطياتتوجد:الثالثالشاهد

له ياتمعتعام نهعلىتدلالروا لذيهوأ لكفيتصرفا حديثذ -ال
اإلرسالبسببضعيفحديثمنفنقله-والثالثونالثالث:األخيرالطريق

تلكتُرجحتقديرأقلعلىأو.بالسماعاإلسنادمتصلصحيححديثإلى
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))رواهمامنها.األخيرالطريقإسنادفيتصرفالذيهوانهاألحوال
البنقلت:يقولسعيدبنيحيىسمعُت:قالالحكمبنبشربنالرحمنعبد

فقالمنهتنقصأوإسنادهفيوتزيداليوموتحدثالحديثتكتبكنتعيينة
الثوريسفيانأنكالمهمنواضح.((سمنتقدفإنياألولبالسماععليك

وهذا.والنقصانبالزيادةرواياتهأسانيدفييتصرفبأنهينكرولماعترف
جهة،مناألسانيدمعتعاملهفيعيينةابنوتساهلتهاونعلىدامغشاهد
فيماوالموضوعيةالحيادمنلكثيروافتقادهضعفهعلىجداقويودليل
.ثالثةجهةمنفيهايتصرفأنلهيحقوال.ثانيةجهةمنأخبارمنيرويه
الطريقإسنادفيتصّرفأنهالراجحومنجداالُممكنفمنكذلكأنهوبما

األخرىالطرقكلبذلكفخالفاالتصال،إلىاإلرسالمنفنقلهاألخير
أمراتصرفهيبقىتقديرأقلوعلى.طريقا32وعددهامرسالروتهالتي

يكفيوهذا.االستداللسقطاالحتمالدخلإذا:يقولوالمنطقبقوة،محتمال
.عيينةابنطريقمنالصحةبعداإلسنادعلىللحكم

ضبطهجهةمنواضحضعففيهكانعيينةابنأنمفاده:الثانيالدليل
يرويهأنمنبدالمتصالفرواه،الحديثلذلكروايتهفييُخطئجعلهمما

،الكوفيينحديثفيالغلطكثيركانأنهضبطاضعفهيُثُبتومما.ُمرسال
بيــنونشــروهالكوفــةرواةاختلقــهالوصــيةكتابــةحــديثأنتبيــنوقــد

،فيهومختصالزهريتالميذكبارمنكانعيينةابنأنومنها.الناس
لهوكانت.الزهريعنحديثاعشرينمنأكثرفيأخطأفقدذلكومع
إليهأضفناوإذاضبطا،ضعيففالرجل.الحجازيينحديثفيأخطاءأيضا

تهوالنقصان،بالزيادةاألسانيدفيوتصّرفهتدليسه الحديثلنفسورواي
قهيجعلذلككلفإنطرق؛عدةمنُمرسال والضعيفا،المتصلطري
.منهقبولهيصح

جهةمنضعففيهكانعيينةابنأنمفاده:-الثالث-األخيرالدليل
من.األسانيدمعوبتعاملهأيضا،وبتشيعهالشيعة،برواةتأثرهبسببعدالته

مدةوعاشاألصلكوفيأنهبحكمواضحتشيعفيهكانعيينةابنأنذلك
نَسبه))وقد.هـ163سنةمنهايخرجأنقبلالكوفةشيعةرواةبينطويلة

عيينةابنذكر:الرزاقعبدترجمةفيفقالالتشيعمنشيئإلىعديابن
كوفيغالمألنيسكُت،ولكنينعم:قالعثمانذكرفيههل:لهفقيلحديثا

حديثهو-والثالثونالثالث-صححهالذيوالطريق،كذلكأنهوبما((.
السنة؛أهلمعالتعاملفيطريقتهمووفقمقاسهمعلىالشيعةاختلقهشيعي

علىأيضايدلومما.عدالتهجهةمنعيينةابنضعفعلىدامغدليلفهذا
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أمروهذاوالنقصان،بالزيادةاألسانيدفييتصرفكانأنهعدالة،ضعفه
بنبهاعترف نةا نهوبما.يُنكرهولمعيي لثالطريقفإسنادكذلك،أ الثا

.متصالكانوإنحتىجهتهمنيصحالوالثالثين
كغيرهبصحيحليسأنهوالثالثينالثالثالطريقإسنادحالوخالصة

.وعدالةضبطاعيينةبنسفيانفيلضعفاألخرىالطرقأسانيدمن
محاولةحديثطرقألسانيدنقدنامنيتبينذكرهتقدممماواستنتاجا

جهة؛منمنهاواحدواليصحلمأنه،-الرزيةكلالرزية-الوصيةكتابة
.ثانيةجهةمنبمتواتروليس-طريقا33-طرقكثرةرغمآحادحديثوأنه
وعمر،هللا،عبدبنوجابرعباس،ابن:الصحابةمنأربعةعنإاليروولم

ومنهاعباس،ابنعنمرويةكلهاطريقا28منها-عنهمهللارضي-وعلي
أنعلىهذافدل.عليعن،وآخرعمرعنوطريقجابر،عنطرقثالثة

أنيصحواليُعقلالألنه،باطلحديثهوالوصيةكتابةمحاولةحديث
هامأمروهي،الصحابةمنجمعالمزعومةالوصيةكتابةمحاولةيشهد

عنهميرويهالثمالصحابة،منأربعةعنإالذلكيُروىوالجدا،وخطير
محاولةفحديث.هللاعبدبنهللاوعبيدجبير،بنسعيد:هماشخصانإال

.إسنادايصحالالوصيةكتابة
منهو-الكتابهذاأحاديثمنكغيره–الحديثذلكأنأيضامنهوتبين
نشرهفيمعهمتعاونثمثانياالناسبيننشروهثمأوال،الشيعةاختالق

حديثهوالوصيةكتابةمحاولةحديثأنبدليل.ثالثاالسنةآهلمنرواة
الشيعةرواةفيهاتكررأسانيدهوألن.الوصيةبخرافةيقولإماميشيعي

وقيسوالواقدي،ووكيع،واألعمش،ومعمر،الرزاق،عبد:منهممرة،24
كابنكوفيينسنيينضعفاءرواةفيهاتكرراألسانيدتلكوألن.الربيعبن

فنحن.مرة29اسمهمفيهاتكررمغولبنومالكجبير،بنوسعيدعيينة،
منسنيونرواةمعهموتعاونشيعة،رواةاختلقهإمامي،شيعيحديثأمام

كتابنافينقدناهاالتيالشيعيةالرواياتكلعلىتنطبقالحقيقةهذه.الكوفة
.هذا

المزعومة،الوصيةكتابةمحاولةحديثرواياتلمتونبالنسبة:ثانيا
جهة،منمتناتصحالأيضافهيإسناداتصحلمكماالحقيقةفيفهي

والشواهدالمعطياتبدليل.ثانيةجهةمنداخلهامنبطالنهاأدلةوتحمل
:اآلتية

ها ما:أول نهب ينأ قدنامنتب ياتألسانيدن بةمحاولةحديثروا كتا
تلكأنشكفالاختلقوهالذينورجالهبمضمونهشيعيالحديثأنالوصية،
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تتعلقوإنما،ورسولههللاطاعةعلىبالحثتتعلقالالمزعومةالوصية
إمامةتقررلكانتُكتبتلوأنهابمعنى.الشيعيتينوالوصيةاإلمامةبخرافة

األمرأنوبما.الشيعيةاإلمامةحكايةحسببإتباعهوتأمروأوالده،علي
.المزعومةالشيعيةالوصيةرواياتكلبطالنعلىقطعيدليلفهذاكذلك،

السياسيالنظامأوالخالفة،أواإلمامة،اواإلسالم،فيالحكمموضوعألن
المسلمينبينشورىالحكمجعلألنه.اإلسالمفيقطعامحسومأمرهو
وبعضشخصفيوالأسرةوالعائلةوال،قبيلةفيوراثيايجعلهولم

منوالقريبمنالشيعيةاإلمامةلخرافةاإلسالمدينفيوجودفال.أوالده
باإلمامةالمتعلقةباآلالفوربمابالمئاتالمقدرةالشيعةرواياتوكلبعيد،

شيعية ياتهيال هاقطعاباطلةروا شيعةاختلق سيسال ألن،لدينهمللتأ
.دينهمينهاردونهاومنالفقري،وعمودهالركين،ركنههيعندهماإلمامة

وبطالناإلسالمفيالحكمعنقلتهماصحةعلىالقطعيةواألدلة
رواياتخالفوهذاوثابتةوواضحةمعروفةهيالشيعيةالوصيةحكاية

توجدأنيُمكنوالبلواحدة؛روايةوالمنهاتصحلمالتيالشيعيةاإلمامة
يةعندهم حدةروا بتصحيحةوا مامتهمتُث ها.المزعومةإ قرآنأنمن ال
شورىجعلهابالمسلمينالمتعلقةالدنياأمورمنوغيرهالحكمجعلالكريم

تعالىهللاأمره-والسالمالصالةعليه-النبيوحتىجهة،منالمسلمينبين
ِلَربِِّهْماْستََجابُواَوالَّمِذيَن)):تعالىقال.أخرىجهةمنأصحابهبمشاورة
اَلةََوأَقَاُموا ابَْينَُهْمُشوَرىَوأَْمُرُهْمالصَّم :الشــورى]يُنِفقُوَنَرَزْقنَاُهْمَوِممَّم

38) ) َِعلَىفَتََوكَّمْلَعَزْمَتفَإِذَااألَْمِرفِيَشاِوْرُهْمَ()و،[ َإِنَّمّ يُِحبُّرّ
ِليَن أوليبطاعةالمسلمينالقرآنأمروعندما[((.159:عمرانآل]اْلُمتََوّكِ

أيمنا،بأنهماألمرأوليوصففإنه،ورسولههللاطاعةبعدمنهماألمر
والبعينها،عائلةمنوالمعينة،أسرةمنيجعلهمولمعامةالمسلمينمن
َأَِطيعُواْآَمنُواْالَّمِذيَنأَيُّرَهايَا)):تعالىقال.القبائلمنقبيلةمن َوأَِطيعُواّْ

ُسوَل ِإِلَىفَُردُّروهَُشْيٍءفِيتَنَاَزْعتُْمفَإِنِمنُكْماألَْمِرَوأُْوِليالرَّم ُسوِلّ َوالرَّم
ِتُْؤِمنُوَنُكنتُْمإِن ّ [((.59:النساء]تَأِْويالًَوأَْحَسُنَخْيٌرذَِلَكاآلِخِرَواْليَْوِمبِا

ولممات-والسالمالصالةعليه-الرسولأنقطعاالثابتمنأنهومنها
لماعمليوتطبيقإلتزاموهذا.بعدهمنبالخالفةالصحابةمنألحديوص

قرآنبهأمر يه-فالنبي.الكريمال منألحديوصلم-والسالمالصالةعل
تعـالىهللاأمـرهولــو.وفاتـهوقبيـلالنبـوةعهـدطيلــةبالخالفـةالصـحابة
أنتزعمروايةفكلوعليه.أحدوصيتهدونيحولولنألوصى،بالوصية

روايةفهيبالخالفةلغيرهأولهيوصيأنحاولأولعليأوصىالنبي
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غتوانحتىقطعاباطلة هابل لفطرق يه–فالنبي.طريقأ الصالةعل
الشرعيةالشورىطبقألنه،بعدهمنبالخالفةألحديوصلم-والسالم

لتي مرا هاأ قرآنب كريمال يهوحرامجهة،منال أنأخرىجهةمنعل
.بعدهمنبالخالفةمنألحديوصي
-والسالمالصالةعليه-الرسول-توفيلماأنهتاريخياالثابتمنأنهومنها
أوصىقدالنبيكانولو.بعدهمناإلمامةيتولىفيمنالصحابةاختلف

.فورابهأوصاهمماوسيُطبقونأبدا،الصحابةاختلفمابعدهمنألحد
أمروتركألحديوصلمالرسولأنعلىقطعادليحدثلمهذاأنوبما

وجدناولهذا.الكريمالقرآنبهأمرلماوتطبيقاالتزامابينهمشورىالحكم
أسرة،فيمحصورةوهيبالوراثةتتمالخالفةهل:فييختلفوالمالصحابة

الخالفةأمرأنكلهميعلمونكانواألنهميحدثلمفهذاقبيلة؟أوعائلة،أو
يتولىمن:فياختلفوالكنهم.اإلسالمبهأمرالذيوهذابينهمبالشورىيتم

ثمواختلفوابينهمفيماتشاورواوجدناهمولهذا.بالشورى؟بينهممنالحكم
.عنههللارضي-بكرآبيبيعةعلىالنهايةفياتفقوا

الوصيةكتابةمحاولةحديثرواياتتنقضقطعيةأدلةثالثةهيتلك
منوالوصيةاإلمامةبخرافةقولهمفيالشيعةمزاعمكلوتُبطلجهة؛من

منباإلمامةالمتعلقةالشيعةررواياتأكاذيبأمامهاتصمدولنثانية؛جهة
.ثالثةجهة

الطعنتضمنتالوصيةكتابةمحاولةرواياتأنمفاده:الثانيالشاهد
أنزعمتألنهاذلكتضمنت-.والسالمالصالةعليه-والرسولاإلسالمفي

وسعادتهااألمةمستقبلعليهيتوقفجداوخطيراهاماأمراتركالرسول
ارتفاعلمجردمنهوحرمهااألمة،علىيشفقولميكتبهلملكنهله،بإتباعها
علىشاهدفهو،ذلكزعمتأنهاوبما.الصحابةبيناختالفآو،أصوات
ها يه-الرسولألن.بطالن سالمالصالةعل أكملقدكانماتعندما-وال
إلىبلّغهإالبههللاأمرهشيئايتركولم،يديهعلىالدينواكتملالرسالة

َوَرِضيُتنِْعَمتِيَعلَْيُكْمَوأَتَْمْمُتِدينَُكْملَُكْمأَْكَمْلُتاْليَْوَم)):تعالىقال.أمته
ًاإِلْسالََملَُكُم ((.[3:المائدة]ِدينا

النبي،علىشوشواالصحابةبأنالرواياتتلكزعمإن:الثالثالشاهد
حولبينهمفيماواختلفواالوصيةلهميكتبأنأرادعندمالهيسمعواولم

الرسولمعكانواالذينالصحابةألن.بطالنهاعلىدامغشاهد،هواألمر
المهاجرينمناألولينالسابقينمنالصحابةكبارمنهمزعمهاحسب

الصالحوالعملباإليمانوالتاريخوالسنةالقرآنلهمشهدالذينواألنصار
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تلكزعمتهماعنهميصدرأنيُمكنالهؤالءوأنفسهم؛بأموالهموالجهاد
القرآنألنذلكعنهميصدرأنيُمكنال.قطعاباطلةمزاعم،فهيالروايات

يَا)):لهمقالالذيوهوبالجنةوبشرهمالصالحوالعملباإليمانلهمشهد
ُموااَلآَمنُواالَّمِذيَنأَيُّرَها ِيَدَيِبَْيَنتُقَدِّ ََواتَّمقُواَوَرُسوِلِهَّم َإِنَّمَّم َعِليٌمَسِميٌعَّم

واألباطيلالمزاعمتلكذكرتالرواياتتلكأنوبما.[((1:الحجرات]
.والبطالنبالتهافتنفسهاعلىشهدتقدفهي

شاهد لرابعال ياتتضمنإن:ا لةروا بةمحاو المزعومةالوصيةكتا
علــىقطعــيدليــلهــووالصــحابة،والرســولالقــرآنفــيتطعــنمشــاهد

ها ولـمالرسولعلـىوشوشوااختلفـواالصحابةأنأظهرتفقـد.بطالن
شهدالذيالقرآنفيطعنوهذا.الرسولأمرهمماسمعواواليحترموا
.للنــاسأخرجــتأمــةخــيروجعلهــمالصــالحوالعمــلباإليمــانللصــحابة
أصحابه،فيالتحكممنيتمكنلمالرسولأنأيضاالرواياتتلكوأظهرت
عليه-النبيفيصريحطعنوهذا.عليهموغضبالتراجعإلىوأضطر
التحكمعلىقادرايصبحولمأصحابه،تربيةفيفشلبأنه-والسالمالصالة

لمااهتمامايُعطواولمأخالقهمفسدتالصحابةأنأيضاوأظهرت.فيهم
وجهــادهمإيمــانهموفــيفيهــمصــريحطعــنوهــذا،الرســولبــهأمــرهم

ورســولهاإلســالم:فــيكــبرىمطــاعنثالثــةهــيتلــك.عامــةوإســالمهم
علىقطعيةأدلةفهيتضمنتهاأنهاوبماالروايات،تلكتضمنتهاوأصحابه،

الشرعبأدلةباطلةمتهافتةزائفةمطاعنهيالمطاعنتلكألن،بطالنها
.تفصيلهاموضعهناليسوالتاريخوالعقل

الوصيةكتابةمحاولةرواياتتضمنت-:الخامس-األخيرالشاهد
باألمة،حلتكبرىمصيبةبأنهاعنهاعبرتجداكبيرةكذبةالمزعومة

لهاالصحابةرفضبعدتُكتبلمالوصيةتلكأنالرزيةكلالرزيةوأن
المزعومةالوصيةكتابةعدمأنزعمهافحسب.عليهمالرسولوغضب

زعموهذا.بالمسلمينحلتالتي-الرزيةكلالرزية-المصائبمصيبةهي
إنها.ومتناإسناداالرواياتتلكبطالنعلىيشهدمفضوحوكذبباطل
إنها.الشيعيةلإلمامةانتصاراوأعوانهمالشيعةرواةاختلقهاكبيرةكذبة
أصال،تحدثلمباألمةحلتالتيالمزعومةالمصيبةتلكألنكبيرةكذبة
ُمصيبةإنها.-والسالمالصالةعليه-النبيوفاةبعدالمسلمونشهدهاوال

فيإاللهاوجودوالالصحيح،والتاريخالشرعبدليلُمختلقةمتهافتةزائفة
.مختلقيهاعقول
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-والسالمالصالةعليه-الرسولتوفيعندماأنهالثابتفمنشرعافأما
ُمبينكاملوالدينالمصيبةتأتيأينفمنفيه،نقصالكامالالدينترك

!ُمفصل؟؟ُمحكم مروهذا.! بتأ لةثا قرآنبأد كريم،ال لهال عالىكقو :ت
ًاإِلْسالََملَُكُمَوَرِضيُتنِْعَمتِيَعلَْيُكْمَوأَتَْمْمُتِدينَُكْملَُكْمأَْكَمْلُتاْليَْوَم)))) ِدينا

وتركالرسولماتوقدالمزعومةالمصيبةهذهوأين.[((3:المائدة]
أمروهذا!!.متعاونين؟؟صالحينأتقياءمؤمنينإخوةبعدهمنالصحابة

ثنىفقد،الكريمالقرآنأكده النبويالعهدينفيالصحابةمجتمععلىأ
عالموريادةوالصالحبالخيريةلهموشهدوالراشدي، قولهذلكمن،ال

):تعــالى ٍةَخْيَرُكنتُْم) َعِنَوتَْنَهْوَنبِاْلَمْعُروِفتَأُْمُروَنِللنَّماِسأُْخِرَجْتأُمَّم
َِوتُْؤِمنُوَناْلُمنَكِر ّ ْنُهُملَّمُهمَخْيراًلََكاَناْلِكتَاِبأَْهُلآَمَنَولَْوبِا اْلُمْؤِمنُوَنّمِ

(110:عمــرانآل]اْلفَاِسقُوَنَوأَْكثَُرُهُم ) )و،[ لُوَنَوالسَّمابِقُوَن) ِمَناألَوَّم
ِضَيبِإِْحَساٍناتَّمبَعُوُهمَوالَّمِذيَنَواألَنَصاِراْلُمَهاِجِريَن ُرَّم َعْنهَُوَرُضواَْعْنُهْمّ

اْلعَِظيـُماْلفَْوُزذَِلَكأَبَداًفِيَهاَخاِلِديَناألَْنَهاُرتَْحتََهاتَْجِريَجنَّماٍتلَُهْمَوأََعدَّم
ـة] (100:التوـب ) )و،[ َُوَعدَ) اِلَحاِتَوَعِملُواِمنُكْمآَمنُواالَّمِذيَنَّم الصَّم

نَنَّمقَْبِلِهْمِمنالَّمِذيَناْستَْخلََفَكَمااأْلَْرِضفِيلَيَْستَْخِلفَنَّمُهم الَّمِذيِدينَُهُملَُهْمَولَيَُمّكِ
لَنَّمُهملَُهْماْرتََضى نَولَيُبَدِّ ًَخْوفِِهْمبَْعِدّمِ نا ًبِييُْشِرُكوَناَليَْعبُدُونَنِيأَْم َشْيئا

نور]اْلفَاِسقُوَنُهُمفَأُْولَئَِكذَِلَكبَْعدََكفََرَوَمن .55:ال ) ) المصيبةفأين[
شرعالمزعومة ملقدوال ثنىاكت هموشهدوزكاهمالصحابةعلـىوأ ل

!!.األمصار؟؟وفتحوالريادةبالخيرية
-والسالمالصالةعليه-الرسولتوفىعندماأنهالثابتفمنتاريخا،وأما

تجربةخاضواالصحابةفإنتعالىهللاألمرتطبيقاألحديوصيأندون
بكرابيببيعةبهمانتهتوتنوعت،ثماالجتهاداتفيهااختلفترائعةشورية

عة هافأقـامواشـرعية،بي صرواالراشـدة،الخالفـةب المرتـدين،علـىوانت
اإلسالمدولةوكونوا؛جهةمنوالرومالفرسوهزموا،البلدانوفتحوا

األعمالهذه.ثانيةجهةمنوالمساواةواإلخاءالعدلوأقامواوالمسلمين
اإلسالمرايةرفعتعظيمةانتصاراتهيوإنمارزاياوالمصائبليست

يقوهي.والمسلمين ماوتصديقعمليتطب منالصحابةبههللاوعدل
َُوَعدَ)):لهمقالعندمااألرض،فيوالتمكيناالستخالف آَمنُواالَّمِذيَنَّم

اِلَحاِتَوَعِملُواِمنُكْم ِمنالَّمِذيَناْستَْخلََفَكَمااأْلَْرِضفِيلَيَْستَْخِلفَنَّمُهمالصَّم
نَنَّمقَْبِلِهْم لَنَّمُهملَُهْماْرتََضىالَّمِذيِدينَُهُملَُهْمَولَيَُمّكِ نَولَيُبَدِّ ًَخْوفِِهْمبَْعِدّمِ أَْمنــا

ًبِييُْشِرُكوَناَليَْعبُدُونَنِي النور]اْلفَاِسقُوَنُهُمفَأُْولَئَِكذَِلَكبَْعدََكفََرَوَمنَشْيئا
لمعندمابالمسلمينحلتالتيالمزعومةالكبيرةالمصيبةفأين[((.55:
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وإنما،أبدامصيبةتوجدال.!!المزعومة؟؟الوصيةتلكالرسوللهميكتب
هاكبرىانتصاراتهي طاعتهمالصحابةحقق قول.ورسولههللب لكف ت

قطعاباطلذلككلعباس،ابنوبكاءوالرزيةالوصيةبحكايةالروايات
ادعتهماكلألنومتونهابأسانيدهاالرواياتتلككلبطالنعلىويشهد

!!!!.باطلفيوباطلكذب،فيكذب
انتصاراالشيعةرواةاختلقهاأكاذيبهيالرواياتتلكأنوالحقيقة

وتهيئة،للتاريخوتحريفالها،وغشا،عليهاوافتراءلألمةوخداعالدينهم
وتنسيهمجهة؛منوالصحابةوالسنةالكتابفيالطعناألمةلتقبلللنفوس
.أخرىجهةمنوالوصيةاإلمامةخرافةعليهموتطرح،الشوريالحكم

هذاكتابنافيأوردناهاالتيالشيعةرواياتوكلالرواياتتلكإنشكوال
النبويةالسيرةمنكبيراجانباأفسدتالتيوالكوارثالمصائبمنهي

الرواياتتلكمنكبيراقسماأنالكبرىالمصيبةلكنالصحابة،وتاريخ
وهيبالصحةمنهاالكثيرعلىوُحكمالسنيةالحديثيةالمصادرفياستقر
!!منهاجانباهذاكتابناكشفكبرىُمصيبةحقاإنها.!!!!بصحيحةليست

دينناعليناوتشوشتاريخناعليناتفسدنتركهافهل،معها؟؟نتعاملفكيف،
ملأم هانتعا مصنفاتنامنونُخرجهاوعلـم،وبشـرعوشـجاعةبحـقمع

.!!؟؟الحديثية
-الوصيةكتابةمحاولة-الرزيةحديثأنمنهيتبينذكرناهلماوإنهاًء

33منواحدطريقوالمنهايصحفلمطرقه،كثرةرغمباطلحديثهو
اإلسالمفيطعناطرقهوكثّرواالشيعةرواةاختلقهحديثهووإنما.طريقا

.الشيعيةاإلمامةلخرافةوانتصاراوالصحابةوالرسول
منافق إال يبغضه وال مؤمن إال عليا يحب ال :حديث روايات ومتون أسانيد نقد :رابعا

الأنه-عنههللارضي-طالبأبيبنلعلييقولالذيالحديثورد
مناألولُروي:حديثينمنوردمنافق،إاليبعضهوالمؤمنإاليُحبه

قليلــةطــرقمــنُرويوالثــاني.واحــدمصــدرهاومعظمهــاكثــيرةطــرق
والمتنا،والإسناداتصحلمالحديثينطرقوكل.أيضاواحدومصدرها

:يأتيفيماذلكوتفصيل.واحدطريقمنهاصح
:منهاوطرقه،األولبالحديثفسنبدأالحديثين،أسانيدلنقدبالنسبة:أوال

معاويةأبوثناقالالعالءبنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:األولالطريق
فلقوالذيقالعليعنحبيشبنزرعنثابتبنعديعناألعمشعن
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نهالنسمةوبرأالحبة نبيلعهدإ لياألميال والمؤمنإاليحبنيالأنإ
((.منافقإاليبغضني

الضريرخازمبنمحمدمعاويةأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
قري :األعمشمهرانبنوسليمان،(هـ195-113)التيميالكوفيالمن
.المحدثينبيناندسواالذينالكوفةشيعةمنوهماوعدالة،ضبطاضعيفان

.حاليهماتفصيلسبقوقد
يل،(هـ116ت)الكوفياألنصاريثابتبنعدي:ومنهم يهق :ف

التثبتيجبثقة،القصد،عنمائلالتشيع،فييغلوُمفرط،شيعيصدوق،
ـا ـهفيـم ـهورروارجــالهم،ـمـنالشــيعةوعــده.ينقـل ـيالشــيعيةمروياـت ـف

منردواقدالسنةأهلأنإلىاألرناؤوطشعيبالمحدثوأشار.مصادرهم
إلخراجهمسلماالدارقطنيانتقدوقدلبدعتهموافقاكانماالثقةمروايات))

جاهلفهويوثقهومنإمامي،شيعيضعيفالرجلف((....الحديثهذا
.مثلهشيعيأوُمغفل،أومذهبه،بحقيقة

قة:الكوفيحبيشبنزر:آخرهم ما.يُرسل،ث نهوب عنعنقدهناأ
.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد

قالاألعلىعبدبنواصلأخبرنا)):النسائيقال:الثانيالطريق
قالعليعنحبيشبنزرعنثابتبنعديعناألعمشعنوكيعحدثنا
إاليبغضنيوالمؤمنإاليحبنيالأنوسلمعليههللاصلىالنبيإليعهد

((.منافق
حالهتفصيلتقدمالجراحبنوكيع:رجالهمنألنيصح،الإسناده

فيالتقيةيُمارسإمامياشيعياكانأنهوالراجحالخطأ،كثركانأنهوتبين
.األعمشعنعنعنتهضعفاوتزيده.الحديثأهلمعتعامله

ضبطاضعيفان،ثابتبنوعدياألعمش،مهرانبنسليمان:ومنهم
.األولالطريقفيبيناهكماوعدالة

أخبرناقالعيسىبنيوسفأخبرنا)):النسائيقال:الثالثالطريق
إنهعليقالقالزرعنعديعناألعمشأخبرناقالموسىبنالفضل

نبيلعهد يههللاصلىاألميال ليوسلمعل نهإ والمؤمنإاليحبكالإ
.((منافقإاليبغضك

لهمنألنيصح،الإسناده بنوعديالكوفي،حبيشبنزر:رجا
ناهمابسببطريقهممناإلسناديصحال:واألعمشثابت، فيعنهمقل

.األولالطريق
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وأبووكيعحدثنا.محمدبنعليحدثنا)):ماجةابنقال:الرابعالطريق
حبيشبنزرعنثابتبنعديعناألعمشعننميربنهللاوعبدمعاوية

إاليحبنيالأنهسلموعليههللاصلىاألميالنبيإلىعهد:-قالعليعن
.((منافقإاليبغضنيوالمؤمن

،معاويةوأبوالجراح،بنوكيع:رجالهمنألن،يصحالإسناده
.أعالهبيناهكماوعدالةضبطاضعفاءهؤالء،ثابتبنوعديواألعمش،

يثبتلمفاإلسنادعنعنقدوهنايُرسل،ثقة،الكوفي،حبيشبنزر:آخرهم
.جهتهمناتصاله

بنإسحاقبنمحمدأخبرنا)):حبانابنقال:الخامسالطريق
األعمشعنمعاويةأبوحدثناالجرجرائيالصباحبنمحمدحدثناإبراهيم

عنههللارضيطالبأبيبنعليعنحبيشبنزرعنثابتبنعديعن
وعليههللاصلىاألميالنبيلعهدإنهالنسمةوذرأالحبفلقوالذي:قال
((.منافقإاليبغضنيوالمؤمنإاليحبنيالأنه:إليسلم

بنوعديواألعمش،،معاويةأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
حبيشبنزر:آخرهم.أعالهبيناهكماوعدالةضبطاضعفاءهؤالء،ثابت

.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسنادعنعنقدوهنايُرسل،ثقة،الكوفي،

حدثناشيبةأبىبنبكرأبوحدثنا)):مسلمقال:السادسالطريق
-لهواللفظ-يحيىبنيحيىوحدثناحاألعمشعنمعاويةوأبووكيع

علىقال:قالزرعنثابتبنعدىعناألعمشعنمعاويةأبوأخبرنا
-وسلمعليههللاصلى-األمىالنبىلعهدإنهالنسمةوبرأالحبةفلقوالذى

((..منافقإاليبغضنىوالمؤمنإاليحبنىالأنإلى
سناده لهمنألنيصح،الإ قدمالجراحبنوكيع:رجا لهتفصيلت حا

فيالتقيةيُمارسإمامياشيعياكانأنهوالراجحالخطأ،كثركانأنهوتبين
.األعمشعنعنعنتهضعفاوتزيده.الحديثأهلمعتعامله

،ثابتبنوعدياألعمش،مهرانبنسليمانومعاوية،أبو:ومنهم
:آخرهم.وغيرهاألولالطريقفيبيناهكماوعدالةضبطاضعفاءهؤالء

.عنعنقدوهنايرسل،،ثقةالبغدادي،حبيشبنزر

حدثنا:قال،المثنىبنمحمدحدثنا)):البزارقال:السابعالطريق
رضيعليعن،زرعن،ثابتبنعديعن،األعمشعن،معاويةأبو
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هللاصلىالنبيلعهدإنهالنسمةوبرأ،الحبةفلقوالذي:قال،عنههللا
((.منافقإاليبغضنيوالمؤمنإاليحبنيالأنه:إلياألميوسلمعليه

:ثابتبنوعديواألعمش،معاوية،أبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.سابقابيناهكماوعدالةضبطاضعفاءشيعة،هؤالء

عن،ووكيعمعاويةأبوحدثنا)):شيبةأبيابنقال:الثامنالطريق
طالبأبيبنعليعن،حبيشبنزرعن،ثابتبنعديعن،األعمش

يحبنيالأنهإلياألميالنبيلعهدإنهالنسمةوبرأالحبةفلقوالذي:قال،
.((.منافقإاليبغضنيوال،مؤمنإال

سناده لهمنألنيصح،الإ يع:رجا بنوك جراح،ا ية،وأوال معاو
الكوفةشيعةمنوهموعدالة،ضبطاضعفاء:ثابتبنوعديواألعمش،

..أحوالهمتفصيلسبقوقد.المحدثينبيناندسواالذين
هللاعبيدحدثنا)):الموصلييعلىأبوقال:-التاسع-األخيرالطريق

الكوفيحميدبنالنضرحدثنيسليمانبنجعفرحدثناالقواريريعمربن
يارأيتقالالهمدانيالحارثعنالجارودأبيعن صعدحتىجاءعل

هللاصلىنبيكملسانعلىهللاقضاهقضاء:قالثمعليهوأثنىهللافحمد
وقدمنافقإاليبغضنيوالمؤمنإاليحبنيالأنهاألميالنبيسلموعليه
هللاصلىهللارسولأخوأن:عليوقال:النضرقال:قالافترىمنخاب
((.بعديأحديقولهاالعمهوابنسلموعليه

سليمانأبوالضبعيسليمانبنجعفر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
عبدأخذعنهلتشيعه،بعضهمتركه،ضعيفثقة،(:هـ178ت)البصري
لرزاق شيخينالبغضشديدكانالتشيع،الصنعانيا بيلل -وعمربكرأ
ذكروقد.ووثقوهرجالهممنجعلوهاإلماميةوالشيعة-.عنهماهللارضي

.ومنكرةنظرفيهاأحاديثهعامةأنحبانابن
:ومنهم.الحديثمنكرمتروك،:الكنديالكوفيحميدبنالنضر:ومنهم

(:هـ150:بعدت،)األعميالكوفيالهمدانيالمنذربنزيادالجارودأبو
آلفضائلفياألحاديثيضحالحديث،متروكرافضي،كذاب،ضعيف،

.البيت
:زهــيرأبــوالكوفــيالهمــدانياألهــورهللاعبــدبــنالحــارث:وآخــرهم

بهليسضعيف،بالقوي،ليسثقه،،بحديثهيُحتجالكذاب،،رافضي
حالمنواضح.إماميةمروياتعندهمولهرجالهممنالشيعةوعده.بأس

نهالرجل تضاربتلذلكالسنة،أهلمعتعاملهفيالتقيةيُمارسكانأ
.منهمواقفهم
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واحد،ومصدرهاطرقعدةمنوردأيضافهوالثاني،الحديثوأما
حدثنيهللاعبدحدثنا-))حنبل،بنأحمدمسندفيأولها:ثالثةمنهاأذكر
قالمحمدبنعثمانمنأناوسمعتهشيبةأبيبنمحمدبنعثمانحدثناأبي

حدثنيقالنصرأبيالرحمنعبدبنهللاعبدعنفضيلبنمحمدحدثنا
هللارسولسمعت:تقولسلمةأمسمعت:قالتأمهعنالحميريمساور

"((.منافقيحبكوالمؤمنيبغضكال":لعلييقولوسلمعليههللاصلى
حدثنا)):حنبلبنألحمدالصحابةفضائلكتابفي:الثانيالطريق

نصرأبيعنفضيلبنمحمدقثناعبادبنمحمدناالجبارعبدبنأحمد
أمعلىدخلتقالتأمهعنالحميريمساورعنالرحمنعبدبنهللاعبد

يبغضكاللعليوسلمعليههللاصلىهللارسولقالتقولفسمعتهاسلمة
((.منافقيحبكوالمؤمن

هشامأبوحدثنا)):الموصلييعلىأبوقال:-الثالث-األخيرالطريق
:قالتسلمةأمعنأمهعنمساورعننصرأبوحدثنافضيلابنحدثنا
يههللاصلى-هللارسولقال لي-سلموعل نافقيحبكالYلع والم

((.مؤمنيبغضك
بنفضيلبنمحمد:رجالهامنألنتصح،الأسانيدهاالثالثةالطرقتلك

ُمحترف،شيعي:فيهقيل،(هـ194ت)الكوفيالضبيجريربنغزوان
قة،به،بأسالصدوق، لوث تجالالتشيع،فييغ له.بهيُح شيعةوجع ال
شيعيوهوشك،دونضعيفالراويهذا.ووثقوهرجالهممناإلمامية

علىحالهانطلىولهذاالحديث،بأهلعالقتهفيالتقيةيُمارسكانإمامي
مابعضهم سننمنبهيتظاهركانل قة.وتزهدت لذيإنوالحقي ثقا يُو
.شيعيأومغفل،أوالقوم،بمذهبجاهلإمااإلماميالشيعي

:الذهبيقالمجهول،(:السادسةالطبقةمن)الحميريمساور:آخرهم
.ُمنكرخبره

وكلمنها،واحدواليصحلمانه-طريقا12-الطرقتلكمنواضح
ها عة،تضمنوبعضهافأكثر،شيعياراوياتضمنمن منومعظمهمأرب

معاويةأبو:منهممرة،32اإلماميةالشيعةرواةفيهاتكرروقد.الكوفة
إاليُحبكال))فحديث.ثابتبنوعدياألعمش،وسليمانخازم،بنمحمد
وهوطرقه،تعددرغمإسنادايصحلم،((منافقإاليُبغضك،والمؤمن

ذلــكألنوالوصـية،اإلمامـةلخرافــةانتصـاراالشــيعةرواةاختــالقمـن
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حسبعندهممعصومإمامأنهبحكمعليفيغلوهمضمنيندرجالحديث
.زعمهم

ُمنكرأيضافهوطرقه،بكلالحديثذلكمتونلنقدبالنسبةأما:ثانيا
طل، تهتصحوالوبا ناءبحـديثمقارن شهادةاألنصارعلىالث هموال ل
ثنىاألنصارألن.باإليمان ناءالحديثعليهمأ ماث فقوهوعا معمتوا
جعلهوالمنهمواحداحددوالمعروف،هوكماعليهمأثنىالذيالقرآن
حولهميختلفلماألنصارأنكما.الباطلمنالحقلمعرفةوميزانامقياسا

لذلكبالنسبةيختلفاألمرلكن.وجهادهمفضلهمعلىاتفقوافهمالمسلمون
األولينالسابقينبينمنعلياإننعم.عنههللارضيبعليالمتعلقالحديث

قوم:كاآلتيتجاههالناسوأصبحاختلفالفتنةبعدحالهلكن،المهاجرين
عتزلوايحبونه نة،وا مةمنمؤمنون،وهمالفت والمسلمينالصحابةعا

فروامضلونضالونوهميُحبونهوقوم. الصحابة،وكفّروابالقرآنوك
ياوألهوا ويُحبونهوقاتلوهخالفوهوقوم.والرافضةالسبئيةكالشيعةعل
وعائشةوالزبيركطلحةمؤمنون،وهمالرأيفيمعهاختلفواوإنماأيضا
يطوهموذموهوقاتلوهخالفوهوقوم.معهمومن ناس،منخل همال من

لدنيا،وطالب،،والمنحرفونوالمؤمنون،المسلمون هلوهما شامأ .ال
ذلكأنوبما.كالخوارجضالونوهموكفروهوذموهوقاتلوهخالفوهوقوم

الحديثذلكيكونأنيُمكنفال،منهوموقفهمالناسمععليحالهو
لذينكليكونأنيُمكنالألنه.المتنجهةمنصحيحا يايُحبونا عل
لذينكلوالمؤمنين، جعلالحديثذلكإن.منافقينوأبغضوهخالفوها

ضالينالكفـار مؤمنينوجعلمؤمنين،والرافضةكالسـبئيةوال كطلحـةال
الســابقينمــنصــحابةمنهــمأنمــعمنــافقينوغــيرهموعائشــةوالزبــير

.أصالقولهيصحوال،قطعاباطلوهذا.بالجنةلهمالمشهودالمهاجرين
وعائشــةوالزبــيروطلحــةمــؤمنين،وأمثــالهمالســبئيةيكــونأنفيســتحيل

ًالحديثذلكصحةعدمعلىقطعيبلقويشاهدوهذا.منافقين .متنا
وميزاناوالكفر،والنفاقلإليمانمقياساعلياجعلالحديثذلكأنكما

لكألنقطعا،يصحالوهذا.اإلسالمفيوالبغضللحب كونالذ إالي
مقياسايكوناأنيُمكنالوبغضهعليفحب.بهوأمرعليهدلوماللشرع

الحديثفيكمااألنصار،فيالقولذلكنفسقيللماذا:قيلإذاوأما.لذلك
أنهروايةوفي."((األنصاربغضالنفاقوآيةاألنصارحباإليمانآية))"
فاألمر؟،"((منافقإاليبغضهموالمؤمنإاليحبهمالاألنصار))":قال
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فاألنصارعلي،فيحدثكمافيهمالناسيتنازعلماألنصارألنُمختلف،
مالهميحدثولموالضالين،المنافقينكلوأبغضهم،المؤمنينكلأحبهم
والضــالون،والكفــاروالمنــافقونالمؤمنــونأحبــهعليــالكـن.لعلــيحــدث

والتناقضالخطأمنفأصبح.والمنحرفونوالضالونالمؤمنونوأبغضه
يصح،الأنهبأسانيدهشاهدهوكماحديثإنه.وقبولهالحديثبذلكالقول

.بصحيحليسأنهعلىبمتونهشاهدأيضافهو
قلذلكوفي لذهبياستشكالاألرناؤوطشعيبالمحدثن لذلكا

منقومبجهلوأبغضهلهمخالقالقومأحبهفقد")):بقولهالحديث
هذابعضهمردوقد:قلنا:(األرناؤوط)قالثم"أعلمفاهللالنواصب
الحبأماتعالىهللاعندبهالمعتدالشرعيالحبالمراد:فقالاإلشكال

كماصاحبهعلىوبالهوبلبهعبرةفالوالمصائبالباليالتلكالمتضمن
((.المسيحالنصارىأحبت

قول لك:أ سيرذ قولالتف لذهبيل ألن،يصحالبلجدا،ضعيفا
والالنوعيحددولمعلي،فيوالبغضالحبحصربأنهواضحالحديث
هؤالءأنكماجهة؛منلتوجيههالتدخليصحالثمومنشرطاوضع
ماكلإليهونسبواالدين،باسمذلكفعلواكلهموأبغضوهعلياأحبواالذين

باسمذلكفعلتخالفتهأوإليهانتمتالتيالِفِرقوكل.الدينباسمنسبوه
لدين الذهبيواستشكاليصح،البلجدا،ضعيفالتعليقفذلكوعليه.ا

.صحيح

يبغضكوال،مؤمنغاليُحبكال))لحديثنقدنامنيُستنتجوبذلك
نه،((منافقإال سنادايصحلمحديثأ ناوالإ 12-طرقهكثرةرغممت

هة؛من-طريقـا هةمنوأنـهج الشـيعةرواةاختـالقمنهـوأخــرىج
لهوتأسيساللتشيعانتصاراثابتبنوعديفصيل،بنومحمدكاألعمش،

منبهتظاهروابماالحديثأهلبيننشروهالذينوهم.عليفيوغلوا
.!!الصحيحةأحاديثهممنوجعلوهمنهمفقبلوهوتزهدتسنن

التيالشيعيةالرواياتأنمنهيتبين-الخامس-الفصللهذاوإنهاًء
فلمومتنا،إسنادانقدناهاالتياألحاديثطرقمنطريقا86بلغتنقدناها
أيضامنهاواتضح.متواترةأحاديثهيوالواحد،طريقوالمنهايصح

منزائفبتسننوُمتسترةجهةمنالشيءبعضمعدلةشيعيةرواياتأنها
أهلمقاسوعلىناحيةمنمقاسهمعلىالشيعةرواةاختلقها.أخرىجهة
رواتهامعظمأنأيضاوتبين.أخرىناحيةمنبينهملهاموضعالتجدالسنة
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آهلمنالضعفاءالرواةمعبالتعاونالكوفة،منوأكثرهمالشيعة،منكانوا
.بهموالمتأثرينالسنة

*****

السادسالفصل

"الباغيةالفئةتقتله:"عمارحديثرواياتنقد
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":الباغيةالفئةتقتله"عمارحديثرواياتأسانيدنقد:أوال
":الباغيةالفئةتقتله"عمارحديثرواياتمتننقد:ثانيا

"الباغيةالفئة"تقتلهعمارحديثرواياتنقد

بينحدثتالتيالكبرىالفتنةفييتكلمونعندماالناسمنكثيريعتمد
هللارضي-عفانبنعثمانالشهيدالخليفةاستشهادبعدالصحابةمنكثير
علىالمتنازعتينالطائفتينبينحدثماعلىالحكمفييعتمدون-عنه

أبيبنعليقتالبأنفقالوا."الباغيةالفئةتقتلهعمارويح"عمارحديث
لب شاموالزبيرطلحةلجيشطا تالوانوصوابا،وعدالحقاكانوال ق
ليستوالحقيقة.وخطأوظلمابغياكانلعليالشاموأهلوالزبيرطلحة
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أكاذيبمنوهوبصحيح،ليسعليهيعتمدونالذيالحديثهذاألنكذلك،
أنهاعلىالحديثيةالمصادرإلىوتسربتالناسبيننشروهاالتيالشيعة

منلناسيتبينالذيوهذا.بصحيحةليستوهيالصحيحة،األحاديثمن
.ومتناإسناداالحديثذلكنقد

:"الباغيةالفئةتقتله"عمارحديثرواياتأسانيدنقد:أوال
طريقا،وثالثينثالثة"الباغيةالفئةتقتله"عمار:حديثمنجمعُت

:اآلتيالترتيبحسبتباعاوأذكرهاأسانيدهاسأنقد
حدثنيقالعليبنعمروأخبرني)):النسائيقال:األولالطريق

أمعنأمهعنالحسنعنوخالدأيوبحدثناقالشعبةحدثناقالداودأبو
((.الباغيةالفئةتقتلكلعمار:قالوسلمعليههللاصلىهللارسولأنسلمة

أبوالجارود،بنداودبنسليمان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
أخطأ،الحفظكثير،الخطأكثير،يُخطئثقة،:البصريالطيالسي،داود
.ضبطهجهةمنضعيففالرجل.حديثألففي

ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ160-82)الوردبنالحجاجبنشعبة:ومنهم
نماذجحنبلبنأحمدوذكر،ويُقلبها،الرواةأساميفيالخطأكثيركان

األخطاءكثرةألن.ضبطاضعففالرجل.األسماءفيأخطائهمنكثيرة
إنبل.عقبعلىرأساتنقلباألسانيديجعلهاقدوقلبهاالرواةأسماءفي

لواوحرففيالخطأ قالكأنمثالا يجعلقدعمر،:منبدالعمرو:يُ
هوالذيبالروايبالكفما.صحيحاوالضعيف،ضعيفاالصحيحالحديث

.شعبة؟؟حالهوكماقلبهامعالرواةأساميفياألخطاءكثير
ثقة،(سنة63عنهـ،131ت)السختيانيتميمةأَبيبنأيوب:ومنهم

منسمعقدأيوبيكونأننفىحنبلبنأحمدألن،يُرسلكانلكنه.ثبت
سمع،السختيانيأيوب))عنأبيُسئل:هللعبدابنهقال.يساربنعطاء

القزوينيالخليليروىأخرىجهةومن((.ال:فقال؟،يساربنعطاءمن
هريرةأبي،عنيساربنعطاء،عنايوبوحدثنا:معمرقال)مفادهخبرا
قدوهنا،يُرسلكانأنهوبما.((....:-سلموعليههللاصلى-النبي،عن

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعن
قيل،(هـ141ت)البصريالحذاءالمنازلأبومهرانبنخالد:ومنهم

يسمعلمأقوامعنحدث-اإلرسالكثيرثقة،به،يُحتجوالحديثهيُكتب:فيه
هم غيرضعيف،،-من لىقدمعندماحفظهت شامإ ،ضعيففالرجل.ال

الراوياسقطقديكونانهيعنيمماعنعن،قدوهناإرساله،ضعفاويزيده
.يصحالجهتهمنفاإلسناد.الخبراختلقأوعكرمة،وبينبينهالذي
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،(سنة90قاربهـ110ت)البَْصِرّيالحسنأَبيبنالحسن:ومنهم
قة، تدليسكثير،ث منهميسمعلمجماعةعنيرويكان،واإلرسالال

.بالبصرةوخطبواحدثواالذينقومه،يعنيوخطبناحدثنا:ويقولفيتجوز
إذا.منهميسمعولمآخرينوعنيدركهم،ولمالصحابةبعضعنوحدث
وهو.ضعففيهاومراسيلهبحجة،ليسأرسله،وماحجةبالسماعصّرح

منهايسمعأنيُعقلفالبالسماع،لصّرحأمهمنسمعهولو،عنعنقدهنا
.!!عنهاوتُعنعنسلمة،أمموالةفهيأمه،عنيقالاألمرونفسويُعنعن،

فالحديث.اإلسنادفيالمتصرفهواألسانيدتلكرواهأحدبأنشاهدفهذا
.البصريالحسنجهةمنمنقطع

فحالها.حالهايُعرفالمقبولة،:سلمةأمموالةخيرةالحسنأم:ومنهم
جهتهامنواإلسناديثبت،لمفتوثيقها.عنعنتهاإليه،ويُضافمعروفغير

.يصحال
قالاألعلىعبدبنمحمدحدثنا)):النسائيقال:الثانيالطريق

قالتالحسنأمقالت:قالالحسنعنعونابنحدثنا:قال،خالدحدثنا
((.الباغيةالفئةتقتلك...سلمةأمالمؤمنينأم

الحذاءالمنازلأبومهرانبنخالد::رجالهمنألنيصح،الإسناده
يل،(هـ141ت)البصري يهق تب:ف ثهيُك تجوالحدي قة،به،يُح ثيرث ك
قدمعندماحفظهتغيرضعيف،،-منهميسمعلمأقوامعنحدث-اإلرسال

.بالسماعصّرحوإنحتىضعيففالرجل.الشامإلى
هم بوحريثبنعمروبنجعفـربنعونبنجعفـر:ومن عونأ
بأس،بهليسصالحرجلصدوق،(:هـ206ت)الكوفيالعمريالمخزومي

فيوكانعنعنقدوهنا.ضبطهجهةمنضعيفالرجلأنواضح.ثقة
االحتياطفيجب.منهاحالهنعرففالوالسماع،العنعنةبينفيهيُفرقزمن
ومما.مرسلالحسنعنعونابنحديثأنالبخاريذكربل.ذلكمن

هـ،130او،هـ120سنةولدهذاعونابنأنذكرحجرابنأنذلكيُثبت
الحسن،منيسمعلمعونفابن.هـ110سنةماتالبصريوالحسن
الذيالراويأسقطولماذاالحديث؟،بهذالهأينفمنمنقطع،بينهمافاإلسناد
.بينهما؟؟
بيناهكماطريقهمامناإلسناديصحال:وأمهالبصري،الحسن:ومنهم

.األولالطريقفي
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أبىحدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:الثالثالطريق
نا ناالطيالسيداودبنسليمانث عنأيوبأوالحذاءخالدعنشعبةث

...((.سلمةأمعنأمناحدثتناقالالحسن
أبوالجارود،بنداودبنسليمان:رجالهمنألنيصح،الإسناده

أخطأ،الحفظكثير،الخطأكثير،يُخطئثقة،:البصريالطيالسي،داود
.الضبطجهةمنضعيففالرجل.حديثألففي

ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ160-82)الوردبنالحجاجبنشعبة:ومنهم
نماذجحنبلبنأحمدوذكر،ويُقلبها،الرواةأساميفيالخطأكثيركان

كثرةألن.الضبطجهةمنضعففالرجل.االسماءفيأخطائهمنكثيرة
بل.عقبعلىرأساتنقلباألسانيديجعلهاوقلبهاالرواةأسماءفياألخطاء

يجعلقدعمر،:منبدالعمرو:يُقالكأنمثالالواوحرففيالخطأإن
هوالذيبالروايبالكفما.صحيحاوالضعيف،ضعيفاالصحيحالحديث

أنهوبما.شعبة؟؟حالهوكماقلبهامعالرواةأساميفياألخطاءكثير
الفاإلسنادعنعنقدوهناويُرسليُدلسكانشعبةأنأثبتناأنوسبقكذلك،
.طريقهمنيصح

:فيهقيل،(هـ141ت)البصريالحذاءالمنازلأبومهرانبنخالد:ومنهم
يسمعلماقوامعنحدث-اإلرسالكثيرثقة،به،يُحتجوالحديثهيُكتب
وتزيدهضعيففالرجل.الشامإلىقدمعندماحفظهتغيرضعيف،،-منهم

.ضعفاالحسنعنعنعنته
الحسنمنيسمعولميُرسل،ثقة،أنهسابقابينا:السختيانيأيوب:ومنهم

.طريقهمنيصحالفاإلسناد.البصري
عنعنتهاوتزيدهاآنفا،بيناهكماالحالمجهولة:البصريالحسنأم:آخرهم

.ضعفا
حدثناجبلةبنعمروبنمحمدوحدثني)):مسلمقال:الرابعالطريق

عقبةقالنافعبنبكروأبوالعمىمكرمبنعقبةوحدثناحجعفربنمحمد
عنيحدثخالداسمعتقالشعبةحدثناغندرأخبرنابكرأبووقالحدثنا
...((.سلمةأمعنأمهعنالحسنأبىبنسعيد

الهــذليغنــدرجعفــربــنمحمــد:رجالــهمــنألنيصــح،الإســناده
أسماءيُخطئوكانوبالدة،غفلةفيه،ثقة:فيهقيل،(هـ193ت)البصري

عشرينشعبةلزمت:يقولغندًراسمعت:حنبلبنأحمدعنو،الرواة
قالعليه،عرضتهعنهكتبتإذاوكنتشيئًا،غيرهأحدعنأكتبلمسنة

والحديثهيُكتبشعبةغيروفي((.هذايفعلكانبالدتهمنأحسبه:أحمد
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حتىضبطه،جهةمنضعففيهفالرجل.سعيدبنيحيىضعفهبه،يُحتج
وليسالرجلفيعامأمروهذاوبالدة،غفلةمنفيهمابسببشعبةفي

قوي.فقطبشعبةخاصا يةمتنأنأيضاهذاوي سنبينهكماُمنكرالروا
.الحقا

ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ160-82)الوردبنالحجاجبنشعبة:ومنهم
نماذجحنبلبنأحمدوذكر،ويُقلبها،الرواةأساميفيالخطأكثيركان

.ضبطهجهةمنضعففالرجل.األسماءفيأخطائهمنكثيرة
قيل،(هـ141ت)البصريالحذاءالمنازلأبومهرانبنخالد:ومنهم

يسمعلمأقوامعنحدث-اإلرسالكثيرثقة،به،يُحتجوالحديثهيُكتب:فيه
ويزيده،ضعيفالرجل.الشامإلىقدمعندماحفظهتغيرضعيف،،-منهم

الذيالراوياسقطقديكونانهيعنيمماعنعن،قدوهناإرساله،ضعفا
.اتصالهيثبتلمجهتهمنفاإلسناد.الخبراختلقأوالحسن،وبينبينه

لكنهثقةهو،-البصريالحسنأخ-البصريالحسنابيبنسعيد:ومنهم
.أمهوبينبينهراٍويوجدانهعلىشاهدوهذابالسماع،يُصرحولمعنعن

.بالسماعلصّرحمنهاسمعهفلو.ويُعنعنمنهايسمعأنيُعقلفال
هذا.حالهايُعرفالمقبولة،:سلمةأمموالةخيرةالحسنأم:آخرهم

منواإلسناديثبت،لمفتوثيقها.عنعنتهاإليه،ويُضافمعروفغيرحالها
.يصحجهتهالم

عبدبنمحمدبنهللاعبدأخبرنا)):النسائيقال:الخامسالطريق
يحدثخالداسمعت:قال،شعبةحدثنا:قال،غندرحدثناقالالرحمن

((....سلمةأمعنأمهعنالحسنأبيبنسعيدعن
سناده لهعلىوينطبق،يصحالإ ناهماالضعفاءرجا ضعفاءفيقل
.الرابعالطريق

عنعنمسعدةبنحميدأخبرنا)):النسائيقال:السادسالطريق
سلمةأمعنأمهعنالحسنعنعونابنحدثنا:قال،زريعبنوهويزيد

.))...
سناده لهمن،يصحالإ ساميالمباركبنمسعدةبنحميد:رجا ال

بالضبط،البالعدالةتُشعرالمرتبةهذه.صدوق:(هـ244)بصريالباهلي
بينفيهالتفريقزمنفيعاشوانهخاصةيزيد،عنعنعنتهضعفاوتزيده
.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد.ومطلوباممارساعدمهمنالسماع

عـونأبـوحريـثبـنعمـروبـنجعفــربـنعـونبـنجعفــر:ومنهـم
بأس،بهليسصالحرجلصدوق،(:هـ206ت)الكوفيالعمريالمخزومي
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فيوكانعنعنقدوهنا.ضبطهجهةمنضعيفالرجلأنواضح.ثقة
االحتياطفيجب.منهاحالهنعرففالوالسماع،العنعنةبينفيهيُفرقزمن
ومما.مرسلالحسنعنعونابنحديثأنالبخاريذكربل.ذلكمن

هـ،130او،هـ120سنةولدهذاعونابنأنذكرحجرابنأنذلكيُثبت
الحسن،منيسمعلمعونفابن.هـ110سنةماتالبصريوالحسن
.منقطعبينهمافاإلسناد
حاليهمابيانسبقسلمة،أمموالةخيرةوأمهالبصري،الحسن:ومنهم

.منهماكلجهةمناإلسناداتصالثبوتعدموتبين
حدثنيهللاعبدحدثنا-)):حنبلبنأحمدمسندفي:السابعالطريق

:قالتسلمةأمعنأمهعنالحسنعنعونابنعنعديأبىابنثناأبى
.))...

أبوعديأبيبنإبراهيمبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
عنعنعنتهضعفاوتزيده.بهيُحتجالثقة،:(هـ194:ت)البصريعمرو

بن فريقزمنفيعاشوقدعون،ا ينالت سماعب ممارساعدمهمنال
.طريقهمنيصحالفاإلسنادومطلوبا،
مناإلسناديصحالهؤالء:وأمهالبصري،والحسنعون،ابن:ومنهم

.سابقاعنهمقلناهلماطريقهم

ثامنالطريق .:مسلمقال:ال . . بوحدثنا)) بىبنبكرأ حدثناشيبةأ
سماعيل براهيمبنإ بنعنإ مهعنالحسنعنعونا سلمةأمعنأ

...((.قالت
صح،الإسـناده مقسـمبـنإبـراهيمبـنإسـماعيل:رجالـهمنألني

عنعنقدهنالكنه.ثبتثقة(:هـ193-100)عليةبابنالمعروفاألسدي
.منهبالسماعفيهاصّرحأخرىرواياتلهأنمعالسختياني،أيوبعن

.ومطلوبامعروفاوالسماعالعنعنةبينفيهالتفريقكانزمنفيوعاش
بلُمرسل،هووإنماسماعا،ليسهذاخبرهأنجداالمحتملفمنوعليه
ا\ولما.جهتهمناتصالهيثبتلمفالخبر.ذلكعلىنحملهأنحقناومن

.؟؟سمعهقدكانإنأرسله
هم فر:ومن فربنعونبنجع بوحريثبنعمروبنجع عونأ

بأس،بهليسصالحرجلصدوق،(:هـ206ت)الكوفيالعمريالمخزومي
فيوكانعنعنقدوهنا.ضبطهجهةمنضعيفالرجلأنواضح.ثقة

االحتياطفيجب.منهاحالهنعرففالوالسماع،العنعنةبينفيهيُفرقزمن
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ومما.مرسلالحسنعنعونابنحديثأنالبخاريذكربل.ذلكمن
هـ،130او،هـ120سنةولدهذاعونابنأنذكرحجرابنأنذلكيُثبت

الحسن،منيسمعلمعونفابن.هـ110سنةماتالبصريوالحسن
.منقطعبينهمافاإلسناد
،(سنة90قاربهـ110ت)البَْصِرّيالحسنأَبيبنالحسن:ومنهم

منهميسمعلمجماعةعنيرويفكان،واإلرسالالتدليسكثير،ثقة،
.بالبصرةوخطبواحدثواالذينقومه،يعنيوخطبناحدثنا:ويقولفيتجوز
إذا.منهميسمعولمآخرينوعنيدركهم،ولمالصحابةبعضعنوحدث
وهو.ضعففيهاومراسيلهبحجة،ليسأرسله،وماحجةبالسماعصّرح

منهايسمعأنيُعقلفالبالسماع،لصّرحأمهمنسمعهولو،عنعنقدهنا
.!!عنهاوتُعنعنسلمة،أمموالةفهيأمه،عنيقالاألمرونفسويُعنعن،

فالحديث.اإلسنادفيالمتصرفهواألسانيدتلكرواهأحدبأنشاهدفهذا
.البصريالحسنجهةمنمنقطع

فحالها.حالهايُعرفالمقبولة،:سلمةأمموالةخيرةالحسنأم:ومنهم
جهتهامنواإلسناديثبت،لمفتوثيقها.عنعنتهاإليه،ويُضافمعروفغير

.يصحال

أبيبنهللاعبدبنسهلأخبرنا)):ِحبانابنقال:التاسعالطريق
قالالصمدعبدحدثناقالالطرازيداودبنالفضلحدثناقالبواسطسهل
رسولقال:قالتسلمةأمعنأمهعنالحسنعنعوفعنشعبةحدثنا

.(("الباغيةالفئةعماراتقتل"وسلمعليههللاصلىهللا
أنهالظاهر:الطرازيداودبنالفضل:رجالهمنألنيصح،الإسناده

الجرحكتبفيحالعلىوالترجمةعلىلهأعثرفلمالحال،مجهول
.والتواريخوالتراجموالتعديل
ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ160-82)الوردبنالحجاجبنشعبة:ومنهم

نماذجحنبلبنأحمدوذكر،ويُقلبها،الرواةأساميفيالخطأكثيركان
كثرةألن.الضبطجهةمنضعففالرجل.االسماءفيأخطائهمنكثيرة

بل.عقبعلىرأساتنقلباألسانيديجعلهاوقلبهاالرواةأسماءفياألخطاء
يجعلقدعمر،:منبدالعمرو:يُقالكأنمثالالواوحرففيالخطأإن

هوالذيبالروايبالكفما.صحيحاوالضعيف،ضعيفاالصحيحالحديث
أنهوبما.شعبة؟؟حالهوكماقلبهامعالرواةأساميفياألخطاءكثير
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الفاإلسنادعنعنقدوهناويُرسليُدلسكانشعبةأنأثبتناأنوسبقكذلك،
.طريقهمنيصح

ت)األعرابيبعوفالمعروفالبصريجميلةأبيبنعوف:ومنهم
ببدعةعوفرضيما)):المباركبنهللاعبدقال.(سنة86عنهـ146

بندارمحمدوقال.((شيعياوكانقدرياكانبدعتانفيهكانتحتىواحدة
قدوهللا،عوفيقولون)):عوفحديثيقرأوهو قدرياعوفكانل

قتيبةابنوعده.ثبت،ثقةصالح،صدوق،:فيهوقيل((.شيطانارافضيا
فيمروياتهورووارجالهم،مناإلماميةالشيعةوذكره.الشيعةرجالمن

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناحاله،ذلكوبما.كتبهم
بيناهكماطريقهمنامناإلسناديصحال:وأمهالبصريالحسن:ومنهم

.سابقا
داودأبوحدثنابشاربنمحمدحدثنا...))حبانابنقال:العاشرالطريق

....((:سلمةأمعنأمهعنالحسنعنعبيدبنيونسعنشعبةعن
داودأبوالجارود،بنداودبنسليمان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
فيأخطأ،الحفظكثير،الخطأكثير،يُخطئثقة،:البصريالطيالسي،

..ضعفاعنعنتهوتزيدهالضبط،جهةمنضعيففالرجل.حديثألف
بكرأبوالعبديكيسانبنداودبنعثمانبنبشاربنمحمد:ومنهم

لكنالحديث،أهلمنكثيروثقه((:هـ252-167)بندارالبصريالحافظ
لذهبيوقال.لينوفيهوكذبه،استضعفهبعضهم كذبه.صدوقثقة)):ا
وقال.أمينصادقبنداراأنلتيقنهمتكذيبهإلىأحدأصغىفما،الفالس

فرأيت،بندارذكرفجرىمعينبنيحيىعندكنا:الدورقىبنهللاعبد
صاحبوكان.يرضاهالالقواريرىورأيت.ويستضعفهبهيعبأاليحيى
.((ريببالحجةوهو،كلهمالصحاحأصحاببهاحتجقد:قلت.حمام
ضعفوهالذينألنقطعيا،ليسحكمهأنإالقوي،الذهبيموقفأنومع

بالحجةبأنهوالقول.لتقويتهالشواهدتتوفروقداعتبار،لهأيضاموقفهم
الذينموقفويُضعفاعتبارلهضعفوهالذينموقفألنيصح،الريب
يُثبتقطعيدليليُوجدالألنه.ريببالحجةالرجليجعلوال،وثقوه

طلموقفهم لذينموقفويُب متنأنأيضاتضعيفهفيويزيد.ضعفوها
اقلوعلىضعيف،الرجلأنوالراجح.الحقاسنبينهكماُمنكرالرواية

فيالتوقفمنايتطلبوهذاتضعيفه،والتوثيقهيثبتلمحالهفإنتقدير
.طريقهمنيصحلمفاإلسناد.حاله
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يرسل،كانلكنهثقة،البصري،العبديديناربنعبيدبنيونس:ومنهم
اتصالهيثبتفاإلسنادلمعنعن،قدوهنا.منهميسمعولمأقوامعنروىفقد
.طريقهمن

حاليهمابيانسبقسلمة،أمموالةخيرةوأمهالبصري،الحسن:وآخرهم
حالجهالةجانبإلىمنهما،كلجهةمناإلسناداتصالثبوتعدموتبين

.أمه
الحكمبنهللاعبدبنأحمدأخبرنا))النسائيقال:عشرالحاديالطريق

خالدعنشعبةحدثنا:قال،جعفربنمحمدحدثنا:قاالالوليدبنومحمد
...((.الخدريسعيدأبيعن،عكرمةعن

أنــهالــراجح:جعفــربــنمحمـد:رجالــهمـنألنيصــح،الإســناده
:الثامنالطريقفيبيناهكمايثبتلمتوثيقهأنتقديرأقلوعلىضعيف،

جهةمنضعيفأنهوتبينسابقاحالهفصلنا:الحجاجبنشعبة:ومنهم
.الحذاءخالدعنعنعنتهضعفاوتزيدهضبطه،

قيل،(هـ141ت)البصريالحذاءالمنازلأبومهرانبنخالد:ومنهم
حدث-اإلرسالكثيرثقة،به،يُحتجوالحديثهيُكتب:حاتمأبوقال:فيه
قوامعن لىقدمعندماحفظهتغيرضعيف،،-منهميسمعلما شامإ .ال

ربماانهيعنيمماعنعن،قدوهناإرساله،ضعفاويزيده،ضعيفالرجل
منفاإلسناد.الخبراختلقأوعكرمة،وبينبينهالراوياسقطقديكون
.يصحالجهته

،ثقة:فيهقيل،(هـ107ت)عباسابنمولىهللاعبدأبوعكرمة:ومنهم
كانبثقة،ليس،العقلقليلكان،الحديثمضطرب،مالكتركه،كذاب
.بعضهمأدرك،والمنهميسمعولمالصحابةبعضعنوحدث.يرسل

عنعنتهوتزيده.وعدالتهضبطهجهةمنُمتهمالرجلأنعلىفضالهذا.
.طريقهمنيصحالفاإلسناد.ضعفا

المثنىبنعليبنأحمدأخبرنا:))حبانابنقال:عشرالثانيالطريق
الحذاءخالدحدثنازريعبنيزيدحدثناالضريرالمنهالبنمحمدحدثنا

.((...الخدريسعيدأبيعنعكرمةعن
سناده لهمنألنيصح،الإ لد:رجا حذاء،خا لىعكرمةوال بنمو ا

فقدالسابق،الطريقفيعنهماقلناهلماجهتهمامناإلسناديصحال:عباس
.واإلرسالالضعففيهمااجتمع
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بواسطصالحبنشبابأخبرنا:))حبانابنقال:عشرالثالثالطريق
ليقالعباسبنأنعكرمةعنخالدعنخالدحدثنابقيةبنوهبحدثنا
.((...الخدريسعيدأبيإلىانطلقناعباسبنهللاعبدبنولعلي

الظاهر:الواسطيصالحبنشباب:رجالهمنألنيصح،الإسناده
نه لمالحال،مجهول،ا الجرحكتبفيحالوالترجمةعلىلهأعثرف

.والتواريخوالتراجموالتعديل
هم لد:ومن لرحمنعبدبنهللاعبدبنخا الواسطيالطحانيزيدبنا
منهيسمعفكيفعكرمة،منيسمعفلميُرسل،ثقة،(:هـ182-110)المزني

.أصال؟؟ولديكنلموخالد،هـ107سنةعكرمةتوفيفقديُدركه،ولم
.طريقهمنيصحالفاإلسناد
فيبيناهكماجهتهمامناإلسناديصحال:وعكرمةالحذاء،خالد:ومنهم
.عشرالحاديالطريق

لرابعالطريق هللاعبدحدثنا))-:حنبلبناحمدمسندفي:عشرا
قالعباسبنان،عكرمةعنخالدعنالحسنبنمحبوبثناأبيحدثني

...((.عليوالبنهله
سناده لهمنألن،يصحالإ بنمحمد:هو،الحسنبنمحبوب:رجا
جعفرأبوموالهمالقرشيفيروزواسمهزينبأبيبنهاللبنالحسن
قال بووي بأس،بهليسبالقوي،ليس:محبوبولقبهالبصريالحسنأ

.الحذاءخالدعنعنعنتهضعفاوتزيده.ضعيف
فيبيناهكماجهتهمامناإلسناديصحال:وعكرمةالحذاء،خالد:ومنهم

.عشرالحاديالطريق
عبدحدثناقالمسددحدثنا)):البخاريقال:عشرالخامسالطريق

عباسابنليقالعكرمةعنالحذاءخالدحدثناقالمختاربنالعزيز
.((...سعيدأبيإلىانطلقاعليوالبنه

أبواألنصاريالمختاربنالعزيزعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
كانبأس،بهليس:فيهقيل،البصريالدباغإسماعيلأبوويقالإسحاق
ضعففيهفالرجل.ووثقوهبرجالهمالشيعةوألحقه.بشيءليسثقة،،يُخطئ

شيعيأنهفعالثبتإنوأما.يثبتلمتوثيقهأنتقديراقلوعلىواضح،
يثبتلموإنوحتىمذهبه،معتتفقألنهاقطعامردودةفروايته،إمامي
يقولمعينابنجعلالذيالسببهووربمامحتمالفيبقىللشيعة،انتماؤه

.تشيعهبسببيريبهمامنهالحظفربمابشيءـليسبأنه
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قيل،(هـ141ت)البصريالحذاءالمنازلأبومهرانبنخالد:ومنهم
حدث-اإلرسالكثيرثقة،به،يُحتجوالحديثهيُكتب:حاتمأبوقال:فيه
قوامعن لىقدمعندماحفظهتغيرضعيف،،-منهميسمعلما شامإ .ال

ربماانهيعنيمماعنعن،قدوهناإرساله،ضعفاويزيده،ضعيفالرجل
منفاإلسناد.الخبراختلقأوعكرمة،وبينبينهالراوياسقطقديكون
.يصحالجهته

،ثقة:فيهقيل،(هـ107ت)عباسابنمولىهللاعبدأبوعكرمة:ومنهم
كانبثقة،ليس،العقلقليلكان،الحديثمضطرب،مالكتركه،كذاب
.بعضهمأدرك،والمنهميسمعولمالصحابةبعضعنوحدث.يرسل

تهضبطهجهةمنُمتهمالرجلأنعلىفضالهذا. لراجح.وعدال نهوا أ
.يثبتلمتوثيقهفإنتقديراقلوعلىوعدالةضبطاضعيف

طريق سادسال خاريقال:عشرال )الب براهيمحدثنا) موسىبنإ
بنولعليلهقالعباسابنأنعكرمةعنخالدحدثناالوهابعبدأخبرنا

...((.حديثهمنفاسمعاسعيدأباائتياهللاعبد
لهمنألنيصح،الإسناده عبدبنالوهابعبدالوهابعبد:رجا

وقد.ضعففيهثقة،مجهول،:فيهقيل،:البصريالثقفيالصلتبنالمجيد
معيتفقوالحديث.أئمتهمبعضأصحابومنرجالهم،منالشيعةعده

فيوانخاصةمختلقه،هويكونربمابامتياز،شيعيحديثفهو،تشيعه
لمالثانيةلكنعباس،ابنمنسمععكرمةبأنصرحتالسابقةالرواية
.فلماذا؟؟،تصّرح

قيل،(هـ141ت)البصريالحذاءالمنازلأبومهرانبنخالد:ومنهم
حدث-اإلرسالكثيرثقة،به،يُحتجوالحديثهيُكتب:حاتمأبوقال:فيه
قوامعن لىقدمعندماحفظهتغيرضعيف،،-منهميسمعلما شامإ .ال

يكونانهيعنيمماعنعن،قدوهناإرساله،ضعفاويزيده،ضعيفالرجل
الطريقهمنفاإلسناد.الخبراختلقأوعكرمة،وبينبينهالراوياسقطقد

.يصح
،ثقة:فيهقيل،(هـ107ت)عباسابنمولىهللاعبدأبوعكرمة:ومنهم

كانبثقة،ليس،العقلقليلكان،الحديثمضطرب،مالكتركه،كذاب
.بعضهمأدرك،والمنهميسمعولمالصحابةبعضعنوحدث.يرسل

ضعفاوتزيده.وعدالتهضبطهجهةمنُمتهمالرجلأنعلىفضالهذا.
.الحقاسنبينهكمامتنهونكارةعباس،ابنعنعنعنته
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:قال،محمدبنهللاعبدأخبرنا)):النسائيقال:عشرالسابعالطريق
عبدعنزيادبنالرحمنعبدعناألعمشحدثنا:قال،معاويةأبوحدثنا

((.نحوه...عمروبنهللاعبدقالالحارثبنهللا
محمدمعاويةأبو:الضريرمعاويةأبو:رجالهمنلنيصح،الإسناده

بنأحمدقال(:هـ195-113)الكوفيالتيميالمنقريالضريرخازمبن
وقال.جيداحفظايحفظالاألعمشغيرعنالحديثمضطربهو:حنبل
قلت:داودأبوقال.مناكيرأحاديثعمربنهللاعبدعنله:معينبنيحيى
فيهاقالعروة؟،بنهشامعنمعاويةأبيحديثكيف:حنبلبنألحمد

-..وسلمعليههللاصلى-النبيإلىمنهاأحاديثيرفعمضطربةأحاديث
:الحسنبنمحمدوقال.األعمشفيثقةحازمبنمحمد:النسائيوقال

سألت:قالالثقات؟،الحفاظمنحازمبنمحمدكانهل:داودأباسألت
كانو((.المعدودينمنهونعم:فقالالمسألةهذهعنمعينبنيحيى
.أيضايُدلس

اإلمامية،كتبهمفياألعمشعنمروياتهورجالهم،منالشيعةوعده
فالرجل.األعمشمهرانبنسليمانعنفصلناعندمامنهاطرفاذكر

قدهنا،وهومناكيرروىأنهكما،،ومضطربضبطهجهةمنضعيف
وأما.جهتهمنيصحالفاإلسنادبمرفوعة،ليستأحاديثرفعوقدعنعن،
فياألساسيالسببألنصحيح،غيرفهذااألعمشعنثقةبأنهالقول
روايةهيفروايتهإمامي،شيعيمثلهواألعمشاإلمامي،تشيعههوضعفه

ولممذهبهما،مهيتفقحديثاروياقدوأنهماخاصة.ضعيفعنضعيف
.متناوالإسنادايصح

ضعيفأنهوتبينحالهتفصيلسبق،األعمشمهرانبنسليمان:ومنهم
.عنعنقدوهنا.ويُرسليدلسإمامي،شيعيوانهوعدالة،ضبطا

:قال،قدامةبنمحمدأخبرنا)):النسائيقال:عشرالثامنالطريق
...((.عمروبنهللاعبدعنالرحمنعبدعناألعمشعنجريرحدثنا

سناده لهمنألنيصح،الإ قرطبنالحميدعبدبنجرير:رجا
ضبي فيال ـ188-107)الكو بالـذكيليـس،يُدلسثقـة،:فيـهقيـل(ه

يهاختلطت معاويةيشتمكانالمحدثينبعضلهميزهاحتىأحاديثعل
،للغنمراعيايكونأنإاليصلحالبأنهحرببنسليمانووصفه.عالنية

التحديث،أثناءغفلةفيهوكانت.كتبهمنإاليحدثاليحفظ،يكنولم
فيهاوبطريقةرواياته،منكثيرفيبالتحديثيُصرحوال،يرسلوكان
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يط بنذكره.تدليسوتغل بةا شيعة،رجالمنقتي سبهال لىون شيعإ الت
.رجالهممنالشيعةوعده.المفرط

ضبطاضعيفأنهوتبينحالهتفصيلسبقاألعمش،سليمان:آخرهم
منهــمحــذّرالــذينالمحــدثينبيــنالمندســينالكوفــةشــيعةومــنوعدالــة،

.الجوزجاني
قال،منصوربنعمروأخبرنا:))النسائيقال:عشرالتاسعالطريق

بنالرحمنعبدعناألعمشعن-الثوري-سفيانعن،نعيمأبوحدثنا:
...((.عمروبنهللاعبدفقال...الحارثبنهللاعبدعنزيادأبي

ضعيف:الكوفيدكينبنالفضلنعيمأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.حالهتفصيلسبق،وقدالحديثأهلبينمندسشيعيوعدالة،ضبطا

ثبت،ثقة:(هـ161-97)الثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:ومنهم
أنهوبما.الريحشبه،وُمرسالتهالضعفاءعندلسوربماُمدلس،،حجة،

منيصحالفاإلسناد،عنعنهناوقدالريح،شبهومرسالتهيُدلس،كان
،وعدالةضبطاضعيف:مهرانبنسليماناألعمش:وآخرهم.جهته
.حالهتفصيلسبق

حدثنيهللاعبدحدثنا))-:حنبلبناحمدمسندفي:العشرونالطريق
أبيبنالرحمنعبدعناألعمشعنسفيانثنادكينبنالفضلحدثناأبي

العاصيبنعمروبنهللاعبدألسايرانيقالالحرثبنهللاعبدعنزياد
...((.:عمروبنهللاعبدفقالومعاوية
سناده لهمنألن،يصحالإ ثوري،وسفياندكين،بنالفضل:رجا ال

الطريقفيفيهمقلناهلماطريقهممناإلسناديصحالهؤالء:واألعمش
.السابق

العنبريزكرياأبوأخبرنا)):الحاكمقال:والعشرونالواحدالطريق
سمعت:قالالحلبيمسلمبنعطاءثناإسحاقثناالسالمعبدبنمحمدثنا

قولاألعمش بوقال:ي لرحمنعبدأ سلميا ناصفينشهدنا:ال إذافك
...((.تواعدنا

ضعيف:األعمشمهرانبنسليمان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
.حالهتفصيلسبقالمحدثين،بينمندساكانإماميشيعيوعدالة،ضبطا

هم ـ190:ت)الكوفـيمخلـدأبـوالخفـافمسـلمبـنعطـاء:ومن :ه ليـس(
ُمضطربيُخطئ،،ضعيف،بشيءليسثقة،منكرات،أحاديثهبالقوي،
.بهيُحتجالليّن،الحديث،
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وأخفىالتسننأظهروعدالة،ضبطاضعيف:النيسابوريالحاكم:ومنهم
.ووثقناهفصلناهاأنسبقامروهذاالحديث،أهلإلىانتسابهفيالرفض

بنمحمدبنإسحاقأخبرنا)):الحاكمقال:والعشرينالثانيالطريق
بنمالكثناالعامريعفانبنعليبنمحمدثنابالكوفةالهاشميخالد

عناألعور-كيسانبن-مسلمعنيونسبنإسرائيلأنبأالنهديإسماعيل
...((.:فقلناحذيفةعلىالخدريسعيدأبووأنادخلت:قالالعرنيخالد

النهديدرهمبنإسماعيلبنمالك:رجالهمنألنيصح،الإسناده
وصفه.التشيعشديد،متقنثقة:فيهقيل،(هـ217ت)الكوفيغسانأبو

عبادتهعلىصالحبنالحسنيعني.حسنياكان))بأنهالثوريسفيان
وعنىالجوزجاني،يعقوببنإبراهيموهوالسعديكالمهذا.مذهبهوسوء
فيهذامالكفتبعهيتشيعكانعبادتهمعحيبنصالحبنالحسنأنبذلك

.األمرين ) له( شيعةوجع يةال ما.رجالهممناإلمام نهوب كذلككانأ
.جهتهمنيصحالفاإلسنادمذهبهمعتتفقوالرواية
-100)الكوفـيالســبيعيإســحاقأبـيبـنيـونسبـنإســرائيل:ومنهـم

لهتفصيلسبق،(هـ160، ينحا نهوتب ماميوشيعي،ضعيفا كانإ
.المحدثينمنكثيرعنحالهفالتبسالتقية،يُمارس

الالحديث،متروك:األعورالكوفيالمالئيكيسانبنمسلم:ومنهم
بعضأصحابومنرجالهممنالشيعةوجعله.بثقةليسحديثه،يُكتب

هم ضـبطاضـعيفأنـهأعـالهذكرنـا:النيسـابوريالحــاكم:وآخــرهم.أئمت
.إماميشيعيوانه،وعدالة

على:الحسينأبوأخبرنا)):البيهقيقال:والعشرونالثالثالطريق
عبدبنيحيىبنهللاعبد:محمدوأبوبشرانبنهللاعبدبنمحمدبن

بنأحمدحدثناالصفامحمدبنإسماعيلأخبرناقاالببغدادالسكرىالجبار
بنبكرأبىعنطاوسابنعنمعمرأخبرناالرزاقعبدحدثنامنصور

أبوهأخبرهأوأبيهمعأكانأدرىالقالأبيهعنحزمبنعمروبنمحمد
تقتله»:-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقالوقدعمارقتلفقال...:قال
.((«الباغيةالفئة
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لهمنألنيصح،الإسناده لرزاقعبد:رجا الصنعاني،همامبنا
لة،ضبطاضعيفانوهماراشد،بنومعمر سبقإماميانوشيعيانوعدا
.حاليهماتفصيل

هللاعبدحدثنا-)):حنبلبناحمدمسندفي:والعشرونالرابعالطريق
:قالسعيدأبيعننضرةأبيعنداودعنعديأبيبنثناأبيحدثني

))....
محمدأبوأوبكرأبوهندأبيبنداود:رجالهمنألنيصحالإسناده
يل،(هـ140ت)البصريموالهمالقشيري يهق قة،:ف أنسعنرويث

االضطرابكثيرحفظه،منحدثإذايهممنه،يسمعهالمأحاديثخمسة
فياإلماميةومروياته،رجالهممنالشيعةجعلهالرجلوهذا.والخالف

وُمدلس،،وعدالةضبطاضعيفالرجلألن،يصحالفاإلسناد.كتبهم
لتيالروايةوهذهذكرناهمابشهادةوشيعي .اإلماميالتشيعفيتصبا

يسمعولمأنسعنحدثأنهعنهومعروف،روايتهعنعنأيضاوألنه
.منه

(هـ109أو108ت)العبديقطعةبنمالكبنمنذرنضرةأبو:ومنهم
ذكــرلهــذاضــعف،فيــهطالــب،أبــيبــنعلــيعــن،أرســلثقــة، فــيُ

منيصحالفاإلسناد.الخدريسعيدأبيعنعنعنتهضعفاوتزيده.الضعفاء
.طريقه

هللاعبدحدثنا))حنبلبناحمدمسندفي:والعشرونالخامسوالطريق
بنهشامعنديناربنعمروعنشعبةثناداودبنسليمانثناأبيحدثني
...((.الخدريسعيدأبيعن-يحيى

داودأبوالجارود،بنداودبنسليمان:رجالهمنلنيصح،الإسناده
فيأخطأ،الحفظكثير،الخطأكثير،يُخطئثقة،:البصريالطيالسي،

.ضبطهجهةمنضعيففالرجل.حديثألف
ثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ160-82)الوردبنالحجاجبنشعبة:ومنهم

نماذجحنبلبنأحمدوذكر،ويُقلبها،الرواةأساميفيالخطأكثيركان
ألن،ضبطهجهةمنضعففالرجل.الرواةأسماءفيأخطائهمنكثيرة
علىرأساتنقلباألسانيديجعلهاوقلبهاالرواةأسماءفياألخطاءكثرة
عمر،:منبدالعمرو:يُقالكأنمثالالواوحرففيالخطأإنبل.عقب

بالروايبالكفما.صحيحاوالضعيف،ضعيفاالصحيحالحديثيجعلقد
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.شعبة؟؟حالهوكماقلبهامعالرواةأساميفياألخطاءكثيرهوالذي
.ديناربنعمروعنعنعنتهضعفاوتزيده

126سنةوتوفي،46أو45سنةولد)المكيديناربنعمرو:ومنهم
لهتفصيلسبق،(هـ ينحا نهوتب لة،ضبطاضعيفا نهوعدا شيعيوا

.إمامي
.مستورنظر،فيهالمخزومي،المدنيالعاصبنيحيىبنهشام:آخرهم

.الخدريسعيدأبيعنعنعنتهضعفاوتزيده.ضعيففالرجل

بنمحمدثناأبيحدثنيهللاعبدحدثنا))-:والعشرونالسادسالطريق
سعيدأبيعنيحدثنضرةأباسمعتقالسلمةأبيعنشعبةثناجعفر

...((.قالالخدري
الهــذليغنــدرجعفــربــنمحمــد:رجالــهمــنألنيصــح،الإســناده
،الرواةأسماءيُخطئوكانوبالدة،غفلةفيه،ثقة:(هـ193ت)البصري

أكتبلمسنةعشرينشعبةلزمت:يقولغندًراسمعت:حنبلبنأحمدعنو
أحسبه:أحمدقالعليه،عرضتهعنهكتبتإذاوكنتشيئًا،غيرهأحدعن
به،يُحتجوالحديثهيُكتبشعبةغيروفي((.هذايفعلكانبالدتهمن

شعبةفيحتىضبطه،جهةمنضعففيهفالرجل.سعيدبنيحيىضعفه
سنبينهكماُمنكرالحديثمتنأنهذاويقوي.وبالدةغفلةمنفيهمابسبب
.الحقا

مناإلسناديصحال(:هـ160-82)الوردبنالحجاجبنشعبة:ومنهم
.السابقالطريقفيبيناهكماوعنعنتهلضعفهجهته

،(هـ109أو108ت)العبديقطعةبنمالكبنمنذرنضرةأبو:آخرهم
ـة ـيعــن،أرســلثـق ـنعـل ـيـب ـب،أـب ـهطاـل ـذاضــعف،فـي ـرلـه ذـك ـيُ ـف

منيصحالفاإلسناد.الخدريسعيدأبيعنعنعنتهضعفاوتزيده.الضعفاء
.طريقه

،سليمانبنأحمدأخبرنا)):النسائيقال:والعشرونالسابعالطريق
بنحنظلةعنمسعودبناألسودعنالعوامأخبرناقاليزيدحدثنا:قال

...((.ليطبعمروبنهللاعبدفقال...معاويةعندكنتقالخويلد
لهمنألنيصح،الإسناده ثابتبنزاذانبنهارونبنيزيد:رجا
،صدوقثقة،:فيهقيل،(سنة90قاربهـ206-118)خالدأبوالسلمي

.ضعففيهروى،عمنيُباليواليُميزاليُدلس،،ثبت
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قة،يزيد،بنحوشببنالعوام:ومنهم منالشيعةوعده.يرسلكانث
.متصلغيرجهتهمنفاإلسناد.رجالهم

بنقال،العنزيمسعودبناألسود:ومنهم بخطوقرأت)):حجرا
عرفهفقدسماعهيسوىالكالموهو،هومنيُدرىالالميزانفيالذهبي

الذهبي،قالكماجهالةفيهالرجلأنوالحق.((وحسبكووثقهمعينابن
الذيمعينبنيحيىعنزمنيابعيدفهوالثالثة،الطبقةمنهذااألسودألن
.الذهبيموقفويرجحنظر،فيهبتوثيقهوتفرده،العاشرةالطبقةمنهو

فينتساهلأنأبدايصحفالبالدين،يتعلقألنهفيه،التشدديجبأمروهذا
يتشددأنعليهيجبالحقيقةيطلبومن.األحوالمنحالأيفيالتوثيق

لى باحدأقصىإ ها،طل بدايتساهلوالل بولفيأ ياتق لةدونالروا أد
فيُحتملعنعن،قدهناأنهاألسود،ضعففييزيدومما..تُثبتهاصحيحة

زيادةمتصلغيرجهتهمنفاإلسناد.عنهروىالذيعندلّسأوأرسلانه
.لحقتهالتيالجهالةعلى

إبراهيمبنإسحاقأخبرنا:))النسائيقال:والعشرونالثامنالطريق
،نضرةأبيعن،سلمةأبيعن،شعبةعنشميلبنالنضرحدثناقال
((....الخدريسعيدأبيعن

160-82)الوردبنالحجاجبنشعبة:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ناهكماوعنعنتهلضعفهجهتهمناإلسناديصحال(:هـ الطريقفيبي

.والعشرينالخامس
بو:ومنهم ت)البصرياألزديمسلمةبنيزيدبنسعيدسلمةأ

السماعتحتملوالعنعنة،عنعنقدهنالكنه.صالح،ثقة،(هـ140نحو
فريقزمنفيوكان،عدمهمن يهالت ينف ممارساعدمهمنالسماعب

لمأخرىوبالسماع،فيهاصّرحبعضهارواياتلهنفسهوهو،ومطلوبا
وهذاالصيغتين،بينيُفرقكانالرجلأنيعنيمما.بذلكفيهايُصرح
.اتصالهيثبتلمإسنادهاأنعلىروايتهإلىننظريجعلنا

،(هـ109أو108ت)العبديقطعةبنمالكبنمنذرنضرةأبو:ومنهم
ذكرلهذاضعف،فيه،يُرسلثقة:فيهقيل ضعفه،وبسبب.الضعفاءفيُ

.جهتهمناإلسناديصحلموإرساله
قول تهكلكانوإنحتىقبولهيُمكنالالطريقذلك:أيضاوأ روا

موضعفيإالكلهُمعنعنوألنهقريبا،سنبينهكماالمتنُمنكرألنهثقات،
بينومنوالتدليس،اإلرساليحتملألنهقبوله،الفادحالخطأفمن.واحد
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ســقطاالحتمـالدخــلإذا:يقــولوالمنطــقيُرســالن،كانــاراويــانرواتــه
.االستدالل

سليمانبنمسعودثنا...)):الطبرانيقال:والعشرونالتاسعالطريق
بناليسرأبيعنشهاببنعنمسلمبنمحمدعنثابتأبيبنحبيبعن

((....سمعاأنهماالفردبنوزيادعمرو
ضعيف،،الكوفيثابتأبيبنحبيب:رجالهمنألن،يصحالإسناده

.حالهتفصيلسبقإماميشيعييُدلس،يرسل،
ت)الزبيرأبوالمكيموالهماألسديتدرسبنمسلمبنمحمد:ومنهم

يل،(هـ126 يهق قة،::ف صلي،أنيُحسنضعيف،البه،بأسالث يُ
يسمعلمأقوامعنحدثمدلس،بحديثه،يُحتجالالحديث،صالحصدوق،

.الزهريالشهابعنعنعنتهضعفاوتزيده.منهم
عبدبنمحمدحدثنا:))الطبرانيقال:والعشرونالثالثونالطريق

هللاعبيدبنمحمدعنهاشمبنعليثناصردبنضرارثناالحضرميهللا
:...((.قالجدهعنأبيهعنرافعأبيبن

سناده لهمنألنيصح،الإ بوالتيميصردبنضرار:رجا نعيمأ
يلالكوفي،الطحان يهق تج،الكذاب،:ف بشيء،ليس،ضعيفبه،يُح
.متروكشيعي،صدوق،
هوكانشيعي،(:هـ80:ت)الكوفيالبريدبنهاشمبنعلي:ومنهم

به،بأسالثقة،المشاهر،عنالمناكيرروىالتشيع،فيغاليينووالده
ضعيففالرجل.غيرهيروهالمعليفضائلفيبرواياتتفّرد،ضعيف
.ضعفاعنعنتهوتزيده

ُمنكر:الكوفيموالهمالهاشميرافعأبيبنهللاعبيدبنمحمد:آخرهم
.ضعبف،متروك،شيعي،بشيءليسالحديث،

عنعمرابنندمروايةعنالحاكمقال:والثالثونالواحدالطريق
):الباغيـةللفئـةمقاتلتـهعـدم هللاعبـدبـنمحمدهللاعبـدأبـوحـدثنا)

أبيحدثنيحمزةأبيبنشعيببنبشرثنامهديبنأحمدثنااألصبهاني
جالسهوبيناأنه:عمربنهللاعبدبنحمزةأخبرني:قالالزهريعن
الرحمنعبدأبايافقالالعراقأهلمنرجلجاءهإذعمربنهللاعبدمع
الناسفرقةأمرفيبكوأقتديبسمتكاتسمتأنحرصتلقدوهللاأني

أخذتقدمحكمةهللاكتابمنآيةأقرأوأنياستطعتماالشروأعتزل
لبي هافأخبرنيبق يتعن ِمَنَطائِفَتَاِنَوإِْن))}وجلعزهللاقولأرأ
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فَقَاتِلُوااأْلُْخَرىَعلَىإِْحدَاُهَمابَغَْتفَإِْنبَْينَُهَمافَأَْصِلُحوااْقتَتَلُوااْلُمْؤِمنِيَن
ِأَْمِرإِلَىتَِفيَءَحتَّمىتَْبِغيالَّمتِي بِاْلعَْدِلبَْينَُهَمافَأَْصِلُحوافَاَءْتفَإِْنَّم

َإِنَّمَوأَْقِسُطوا أََخَوْيُكْمبَْيَنفَأَْصِلُحواإِْخَوةٌاْلُمْؤِمنُوَنإِنَّمَمااْلُمْقِسِطيَنيُِحبُّرَّم
ََواتَّمقُوا فقالاآليةهذهعنأخبرني((10-9:الحجرات()تُْرَحُموَنلَعَلَّمُكْمَّم

وأقبلسوادهعناتوارىحتىفانطلقعنيانصرفولذلكمالكهللاعبد
اآليةهذهأمرفيشيءمننفسيفيوجدتمافقالعمربنهللاعبدعلينا

".وجلعزهللاأمرنيكماالباغيةالفئةهذهأقاتللمأنينفسيفيوجدتما
وإنماالتابعينكبارمنجماعةعمربنهللاعبدعنرواهقدكبيربابهذا

بيبنشعيبحديثقدمت لزهريعنحمزةأ يهواقتصرتا ألنهعل
شيخينشرطعلىصحيح يق.ال لذهبيتعل شرطعلى:التلخيصفيا

((.ومسلمالبخاري

سناده شهدعنعنةتضمنألنهيصح،الإ فيانقطاعوجودعلىت
منهسمعانهرغمالزهريعنحمزةأبيبنشعيبإرسالبسبباإلسناد

لكنه،الحديثيةالمصنفاتفيكثيرةرواياتفيمنهبسماعهيُصّرحوكان
الراويسقطفقدالنقطاعه،يصحالفاإلسناد.منهبالسماعيُصّرحلمهنا

تبيـنوقـد.مكانـهُوضـعهــذاشــعيباإنأووالــزهري،شــعيببيـنالــذي
الراويفأسقط،الرواةأحدفيهتصرفالطريقهذاأناآلتية،بالمعطيات

ذلكفعلالذيهوالنيسابوريالحاكمأنوالراجح.نفسهفيلغايةالضعيف
:اآلتيةالشواهدبدليل

أوردهافقد،طريقهمنالحاكمأوردهاالتيالروايةتلكإن:أولها
إســحاقأبــيبــنيــونسعــنآخــريّنبطــريقينجهتــهمــنالبيهقــيأيضــا

محمد:هللاعبدأبوحدثناإمالءالحافظهللاعبدأبوحدثنا)):السبيعي،فقال
بن شعيب بن بشرحدثنارستمبنمهدىبنأحمدحدثناالزاهدهللاعبدبن

القطانالفضلبنالحسينأبووأخبرناحأبى حدثنى القرشى حمزة أبى
حدثناسفيانبنيعقوبحدثنادرستويهبنجعفربنهللاعبدأخبرناببغداد

بنيحيىبنمحمدحدثنىيعقوبوحدثناجدىحدثنامنيعأبىبنالحجاج
حديثلفظوهذاالزهرىعنجميعايونسعنوهبابنعنإسماعيل

...:عمربنهللاعبدبنحمزةأخبرنىالزهرىعنحمزةأبىبنشعيب
:منهمعنهروواالجميعأنمعالحاكمروايةفييونسيوجدلمفلماذا((.

خالفإمامي،شيعيضعيف،هذايونسبأنعلماحمزة؟،أبيبنشعيب
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فيلغايةاإلسنادفيالحاكمتصّرفعلىشاهدهذاأليس.حمزةبنشعيب
.نفسه؟

حمزةبنشعيبطريقمنالروايةأوردبعدماالحاكمإن:الثانيالشاهد
منجماعةعمربنهللاعبدعنرواهقدكبيربابهذا)):بقولهعليهاعلّق
الـزهريعــنحمـزةأبـيبـنشــعيبحـديثقـدمتوإنمـاالتـابعينكبـار

وفرحبالحديثنّوهإنه((.الشيخينشرطعلىصحيحألنهعليهواقتصرت
علىأنهبدعوىاألخرىالطرقيذكرولماإلمامي،تشيعهيؤيدألنهبه

قةلكن.الشيخينشرط كبرالحقي يتفاألمرذلك،منأ سبقالهُمب كماُم
.يأتيفيماأكثرسيتضح

حمزة،أبيبنشعيبعنوردتالروايةتلكنفسإن:الثالثالشاهد
فة يةمخال حاكملروا لذيال هاا لقجعل نةتتع ينبالفت ووجههاالصحابةب
لتيالروايةنفسوبينشيعيا،توجيها الصحابةبينحدثعماتتكلملما
:حمزةأبيبنشعيب)):الذهبيقال.آخرأمرعنتكلمتوإنماأصال،

لزهري،عن خبرنيا تانوإن}:عمربنهللاعبدبنحمزةأ منطائف
الزبيرابن:قالهم؟من:ألبيقلت:قال،[9:الحجرات]{اقتتلواالمؤمنين

هلعلىبغى شامأ .ال ) علىالزبيربنهللاعبدثورةعنتتكلمفهي(
بهاتالعبفالرواية.الصحابةبينالفتنةفيحدثعماوليس،األمويين

غيرهأوالحاكمبهاتالعبالحاكمروايةأنوالراجحأهوائهم،حسبالرواة
بالفتنـةتتعلــقلتصـبحإليهـاوأضـافمنهـافحــذفشــيعياتوجيهـاوجههـا
.الكبرى

ابنبأنيقولالبيهقيأوردهكمايونسطريقياحدإن:الرابعالشاهد
ابنقالالباغية؟الفئةترىومن)):لهقيلالمقولة،تلكقالعندماعمر
عهدهمونكثديارهممنفأخرجهمالقومهؤالءعلىبغىالزبيرابن:عمر
الزهري،عنيونس،ورواه)):فقالالذهبيأوردهاالروايةهذهونفس((.

((.عهدهمونكثهؤالء،علىبغى))الزبيرابنعنوفيه
وقعتالتيالكبرىالفتنةعنيتكلميكنلمعمرابنأنذلكمنواضح

ين ماالصحابة،ب لمكانوإن علىثارعندماالزبيربنهللاعبدعنيتك
هذهفحسب.بعدهمنخليفةيزيدالبنهمعاويةتعيينإثرعلىاألمويين
ثورتهمفيالباغيةبالفئةوأصحابهالزبيرابنوصفعمرابنأنالرواية

يةلكن.األمويينعلى يةووجهتأصال،ذلكتذكرلمالحاكمروا الروا
قدطريقهرواةمنغيرهأوالحاكمأنعلىشاهدوهذا.شيعياتوجيها
.إمامياشيعياتوجيهاووجههابالروايةتالعب
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عنالروايةتلكصحةعدميثبتمماإن-:الخامس-األخيرالشاهد
جيشعلىبانطباقهايتعلقفيمامنُكرمتنهاأنهوطرقهابكلعمرابن

الشيعيأرادهالذيهواألمروهذاالكبرى،الفتنةفيوالشاموالزبيرطلحة
باغيةفئةهؤالءيكن،فلمبصحيحليسوهذا.بهونّوهالنيسابوريالحاكم

الحاكمروايةحسبعمرابنبهااحتجالتياآليةأنكما.الحقاسنبينهكما
تالعلىتنطبقال لذيالق نة،فيهؤالءبينحدثا لذيألنالفت حدثا

كمابغيقتاليكنولمالنظروجهاتاختالفبسببفتنةقتالكانبينهما
.قريباسيتضح

كماليستاألصلفيهيالحاكمروايةفإنبيناه،كمااألمرأنوبما
السبيعي،وعنإسحاقأبيبنيونسعنوردتكماهيوإنماهو،أوردها
بالفتنةمتعلقاموضوعهايكنفلم.الذهبيرواهاكماحمزةأبيبنشعيب

الزبيرابنهللاعبدبخروجتتعلقكانتوإنماالحاكمزعمكماالصحابةبين
أبيبنيونسطريقوكذلكبصحيح،ليسالحاكمفطريق.األمويينعلى

تفصيلسبقوقد،وعدالةضبطاضعيفهذايونسألنيصح،الإسحاق،
.حاله

عنصالحبنمحمدحدثني)):الحاكمقال::والثالثونالثانيالطريق
خزيمةبنعمارةعنأبيهعنالحارثبنهللاعبدحدثنيعمربنعاصم

هللاصلىهللارسولسمعتفإني...ثابتبنخزيمةشهد:قالثابتبن
((."الباغيةالفئةتقتلك:"يقولسلموعليه

كثيرون،رواةيحملهاُمبهمة،أسماءتضمنألنهيصح،الإسناده
االسمهذايحملشخصاأجدفلممجهول،عمربنعاصم:أنوالظاهر

ينطبقاألمرونفس.الحالكمشيخوهوهانيبنصالحبنمحمدعنهروى
يهالحارثهللاعبدعلى لموأب لمالحاكموانخاصةتمييزهما،استطعف
ذلكحملشخصمنأكثريوجدألنهتمييزهما،علىتساعدقرينةأيةيذكر
ذكروالله،ترجممنأجدفلمصالحبنمحمدالحاكمشيخوحتى.االسم
فيشيعيةلغايةاالسماءتلكوتلغيزتعميةتعمدالحاكمأنوالظاهر.حاله
بيناه،انسبقكمابثقةوليسضعيف،نفسههوالحاكمبانعلما.نفسه

يه لرواةكلكانوإنحتىجهتهمنيصحالالطريقفإنوعل ،ثقاتا
سبقفقد.النيسابوريالحاكمرواتهمنأنومتناإسناداالحديثلردفيكفي

بيــنمندســاوكــانوعدالــة،ضــبطاضــعيفانــهوتبيــنحالــهفصــلناأن
.التسننوأظهرالرفضفأخفىالمحدثين،
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يعقوببنمحمدحدثني)):الحاكمقال:والثالثونالثالثالطريق
المدنيمعشرأبوثنابكاربنمحمدثناالثقفيإسحاقبنمحمدثناالحافظ

.((...جديكان:قالثابتبنخزيمةبنعمارةبنمحمدعن
يوسفبنيعقوببنمحمدالعباسأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

الرجلهذا:(هـ346-247)األصمموالهماألمويالنيسابوريمعقلبن
تظاهرإماميشيعيهووإنمابثقة،ليسأنهوالصحيحتوثيقه،يثبتلم

كانافالرجالنالحاكم،شيوخمنوهوالرفض،وأخفىوالتزهدبالتسنن
صحةوتبينهذااألصممحمدحالفصلناأنسبقوقد.واحدطريقعلى

.قلناهما
مجهولالمدني،األنصاريثابتبنخزيمةبنعمارةبنمحمد:ومنهم

ضعيف،المدني،معشرأبوالسنديالرحمنعبدبننجيح:ومنهم.الحال
.وعدالةضبطاضعيففهوالنيسابوري،الحاكمومنهم.بشيءليس

العباسأبوحدثنا)):الحاكمقال:-والثالثونالرابع-األخيرالطريق
أسامةأبوثناشاكربنمحمدبنهللاعبيدالبختريأبوثنايعقوببنمحمد

مسعودأبيمعدخلنا:قالالعرنيحبةعناألعورهللاعبدبنمسلمثنا
.((...اليمانبنحذيفةعلىاألنصاري
مولىالعدويأسلمبنزيدأسامةأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

بنزيدكان:عيينةبنقال،مدلس،،يرسلثقة(:هـ136ت)المدنيعمر
منهم،يسمعلمأقوامعن،وروىشيءحفظهفيوكانصالحارجالأسلم
،عليعنوأرسلأمامة،أبيمنوالوقاص،أبيبنسعدمنيسمعفلم

ابنوذكره.منهيسمعولملبيدبنمحمودعنوروىالخدري،سعيدوأبي
عديابنذكرأنالحقيقةلكن.ذلكالذهبيعليهفأنكرالضعفاء،فيعدي

وقلةوالتدليساإلرسالبسببضعفهألن،يُبررهمالهالضعفاءفيله
الذيوبينبينهفالخبرعنعنقدوهنا،ويُرسليُدلسكانأنهوبما.الضبط

.اتصالهيثبتلميليه
بوالبجليالعرنينهمعبدبنعليبنجوينبنحبة:ومنهم قدامةأ
بثقة،ليسثقة،متطرف،شيعيبشيء،ليسضعيف،:فيهقيلالكوفي،

.رجالهممناإلماميةالشيعةوعدّه.بالقويليس
هم قوببنمحمد:ومن حاكماألصم،يع سابوري،وال ضعيفانهماالني

.وغيرهالسابقالطريقفيبيناهكماوعدالةضبطا
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بلغتوقدأوردناهالتيالباغيةالفئةحديثطرقكلأنيتبينوبذلك
النهايةفيوهي.كثرتهارغمواحدإسنادوالمنهايصحلمطريقا34

،الصحابةمنتسعةنحوعنُرويفقدطرقها،تعددرغمأحادحديث
المزعومةقولهمناسبةألنآحادحديثوهوسلمة،أمعنُرويتمعظمها

منكبيرجمعفي-والسالمالصالةعليه-الرسولقالهاعامةحادثةكانت
يُعدالصحابةمنغفيرجمعلرواهصحيحاالحديثكانفلوأصحابه،
الخبرشروطفيهتتوفرمتواترا،ولمليسفالحديث.بالمئاتبلبالعشرات
منهواحدإسنادوالصحةعدمألن،متواترايكونانيُمكنوالالمتواتر،

قطعيةأدلةبداخلهيحملالمتواترألنتواتره،عدمعلىدامغدليلهو
.تواترهتُثبت

ونشروهالشيعة،رواةاختلقه"الباغيةالفئة"حديثأنأيضاواتضح
انتصارامقاسهمعلىفصلوهوقدخاصة،الحديثوأهلعامةالناسبين

أنوتبين.مخالفيهفيوالطعنعليفيغلوهممعتمامايتفقوهولتشيعهم،
مرة،32:الحديثذلكطرقأسانيدفيأسماؤهمتكررتالشيعةرواة
لرواةهؤالءومن.الكوفةمنمعظمهمأوكثير بو:ا الضرير،معاويةأ

ـريراألعـمـش، ـنـج ـدـب ـد،عـب ـنالفضــلالحمـي ـن،ـب ـددكـي ـرزاق،عـب اـل
اسمهمتكررالكوفيينالسنينمنالضعفاءالرواةأنأيضاواتضح.معمر

لذينهمهؤالءأنعلىيدلممامرة،17 الكوفةشيعةبرواةتأثرواا
.السنةأهلوبينالكوفةخارج"الباغيةالفئة"حديثنشرفيوتعاونوا
لرواةوهؤالء سنيينمنبهموالمتأثرينالشيعةمنا لذينأنفسهمهمال ا
الحديثية،مصادرناإلىتسربتالتيالشيعةأحاديثونشرواورووااختلقوا

بيناهكماوغيرهاالمتعةوزواج،والمنزلةوالكساءالغديرحديثكأحاديث
.هذاكتابنافي

كثرتهاأنبدعوىالحديث،ذلكطرقكثرةبحكايةاالحتجاجيصحوال
قوي حديث،ت با،صادقةوغيرتصح،المقولةفهذه،ال لرواةألنغال ا

آالفيختلقواأنمقدورهمفيواالختالقالتحريفعلىالمتعاونينالكذابين
الطرق،تلكتصحفالوعليه.والمئاتبالعشراتطرقهاويُعددواالروايات

والجهلالغفلةومنطرقها،وكثرةتعددبدعوىبهااالحتجاجيصحوال
عدممعالروايةطرقفكثرة!!.طرقهاكثرةبدعوىتصديقهاوالحماقة

هاعلىشاهدهياألخرىالشروطتوفر يالوليستمكذوبةان علىدل
احتاجتلمامتواترةأوصحيحةكانتلوألنهاصحتها،علىوالتواترها،

.منهاواحدواليصحلمالتيالطرقمنالكبيرالعدذلكإلى
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: "الباغية الفئة تقتله " عمار حديث روايات متن نقد :ثانيا
الإسنادايصحلمكمافهو،"الباغيةالفئة"حديثمتنلنقدبالنسبة

إنه.الصحيحوالتاريخوالعقلللشرعومخالفُمنكرمتنهألنمتنا،يصح
:اآلتيةوالشواهدالمعطياتبدليلكذلك

نه:أوال فادحوالخطأالظلممنإ غاةبالحقالمطالبيننجعلأنال ب
قتلةفهموالفتنة،البالءأصلهمالذينعثمانقتلةعنونسكتظالمين،

عثمان،قتلةهمفالبغاة.طالبأبيبنعليبجيشوكانوامعتدون،ظلمة
األمةعلىفرضواالذينهمالقتلةهؤالءأنثم.علياخالفواالذينوليسوا
قتلواألنهمبغاةفهم.واختياربرضىوالبشورىتختارهولمبالقوةخليفة
ألنهمأيضاوبغاة.وإرهاباإكراهابالقوةمكانهآخروعينواالمسلمينخليفة

والخوارجألهته،التيالسبئيةفيهمفظهرتعلي،جيشفيالفتنأحدثوا
وأهلوالزبيرطلحةجيشوليسالبغاة،همهؤالء.وقاتلوهكفروهالذين
كانواوإنما.!!؟؟ارتكبوهجرمفأي،أصالجرمايرتكبوالمالذين،الشام

بايعلممنومنهمُمكرها،عليابايعمن،ومنهمبحقيُطالبون نكثواليُ
يتطاوعأناألحسنمنكاننعم.أصالبهاُملزمينكانواوالعلي،بيعة

كللتمسكيحدثلمهذالكناألمة،ومصلحةالعدلعلىويتفقاالطرفان
لموالشاموالزبيرطلحةأتباعأنهوهنايهمناالذيلكن.بموقفهطرف
غاة،يكونوا لتيبالبيعةملزمينكانواوالب يعا هابُو قول.عليب ذلكف
دليالوليسصحته،عدمعلىشاهدهوبغاة،عماراقتلواالذينبأنالحديث

.بغاةكانواعليمخالفيأنعلى
القتالأنهو،صحتهعدمعلىويشهدالحديثذلكيُبطلمماإن:ثانيا

رأيقتالكانوإنمابغيقتاليكنلمومخالفيهعليجيشبينحدثالذي
جيشمنالبغاةقاتلطالبآبيبنعليبأنالقوليصحوال.واجتهاد

ِمَنَطائِفَتَاِنَوإِن})):تعالىلقولههللابكتابالشاموأهلوالزبيرطلحة
فَقَاتِلُوااأْلُْخَرىَعلَىإِْحدَاُهَمابَغَْتفَإِنبَْينَُهَمافَأَْصِلُحوااْقتَتَلُوااْلُمْؤِمنِيَن

ِأَْمِرإِلَىتَِفيَءَحتَّمىتَْبِغيالَّمتِي بِاْلعَْدِلبَْينَُهَمافَأَْصِلُحوافَاءْتفَإِنَّم
َإِنَّمَوأَْقِسُطوا (-9:الحجــراتســورة{اْلُمْقِسِطيَنيُِحبُّرَّم يصـحال.(

:ومخالفيهعليبينحدثتالتيالفتنةعلىيصدقالألنه،بذلكاالستشهاد
وإنما؛اآلخردونطرفاخاطبتاآليةتلكالشام،والوأهلوالزبيرطلحة

همالمسلمينخاطبت تلعندماكل تانتقت همطائف تدخلوابأنمن للصلحي
الثالثةالطائفةأنقطعاالثابتمنانهوبما.الصلحرفضإنالباغيومقاتلة

وقفتوالالكبرى،الفتنةفيتظهرلمالمتقاتلتينالطائفتينبينتُصلحالتي
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ماالطـرفين،أحـدبجـاب هاوقـدالعزلـة،اختـارتوإن صحابةكبـارمثل ال
وأبيثابت،بنوزيدعمر،وابنوقاص،ابيبنكسعدللفتنة،المعتزلين

قتاليكنلمالطائفتينبينالقتالأنعلىدامغدليلهوهذاوموقفهاهريرة؛
تنطبقالاآليةفتلكوعليه.الطرفينمنباجتهادفتنةقتالكانوإنمابغي،
.بهااالحتجاجيصحوالالصحابة،هؤالءبينوقعتالتيالفتنةعلى

وأهلوالزبيرطلحةجيشقاتل-عنههللارضي-علياأنعلىيدلومما
توجدانه،الحديثوالالقرآنمنبدليليُقاتلهمولمواالجتهادبالرأيالشام

:منهاقلناه،ماتؤيدشواهد
مسيركأرأيت)):لعليقالعبادةبنقيسالصحابيأنمفاده:أولها

...؟رأيتهرأىأم-سلموعليههللاصلى-هللارسولإليكعهدهعهدهذا
رأىولكن،شيئافيه-سلموعليههللاصلى-هللارسولإليعهدما:قال

-سلموعليههللاصلى-هللارسولإلىعهدما))روايةفيو.((رأيته
قرابفيصحيفةفيفهو،منهسمعتهشيءإال،الناسدونخاصةشيئا

والبكتابالشاموأهلوالزبيرطلحةجيشيقاتللمفعلي((....سيفي
.باجتهادأيضاهمقاتلوهكماباجتهادقاتلهموإنمابسنة

رواه-عنههللارضي-ياسربنلعمارقواليتضمن:الثانيالشاهد
شعبةحدثناعامربنأسودحدثناشيبةأبىبنبكرأبوحدثنا)):بقولهمسلم

تادةعنالحجاجبن بىعنق لتقالقيسعننضرةأ تملعمارق أرأي
إليكمعهدهشيئاأورأيتموهأرأياعلّيأمرفىصنعتمالذىهذاصنيعكم
هللاصلى-هللارسولإليناعهدمافقال-وسلمعليههللاصلى-هللارسول

النبىعنأخبرنىحذيفةولكنكافةالناسإلىيعهدهلمشيئا-وسلمعليه
أصحابيفى»-وسلمعليههللاصلى-النبىقالقال-وسلمعليههللاصلى-

الخياطسمفيالجمليلجحتىالجنةيدخلونالثمانيةفيهممنافقاعشراثنا
علىاعتماداقاتلأنهعماريقلفلم((..«وأربعةالدبيلةتكفيكهممنهمثمانية

.واالجتهادالرأيبأنهصرحوإنماحديث،والآية
منموقفهمفيالسنةأهلألئمةرأيايتضمن-:الثالث-األخيروالشاهد

تيمية،ابنعنهمحكاهالكبرى،الفتنةفيالصحابةبينحدثالذيالقتال
قال نهيعلمونالسنةفأئمة)):ف تالكانماأ والواجباالبهمأموراالق

كتابمننصعليمعكانفلو((.فأخطأاجتهدمنيعذرونولكنمستحبا
العلماءهؤالءقالما،الشاموأهلوالزبيرطلحةجيشبقتاليأمرهسنةأو

قالواوإنماالموقفبذلك يكنلمالقتالذلكبأنقالواأنهموبما.خالفهل
الحق،طلبفيمجتهدصاحبهمكروهاكانأنهبمعنىمستحبا،والواجبا
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يأمرواضحشرعيدليلالمتقاتلينالطرفينعنديكنلمأنهعلىهذادل
.بالقتال

دليل-عنهماهللارضي-وعمارعليعنديكنلمأنهذكرناهمماواضح
الرأيعلىاعتمداوإنمابالقتال،يأمرالسنةمنوالالكتابمنشرعي

فقدالشام،وأهلوالزبيرطلحةجيشعلىينطبقاألمرونفس.واالجتهاد
اعتزلواالذينالصحابةموقفخالفوهذا.اجتهاداعلياوقاتلواخالفوا
صريحةشرعيةأدلةالمعتزلينالصحابةكبارعندكانتفقدتماما،الفتنة
قولهمنها.طرفأيمعالفتنةفيالمشاركةعدمفيموقفهمتُؤيدوقوية
عالى ):ت بَغَْتفَإِنبَْينَُهَمافَأَْصِلُحوااْقتَتَلُوااْلُمْؤِمنِيَنِمَنَطائِفَتَاِنَوإِن})

ِأَْمِرإِلَىتَِفيَءَحتَّمىتَْبِغيالَّمتِيفَقَاتِلُوااأْلُْخَرىَعلَىإِْحدَاُهَما فَاءْتفَإِنَّم
َإِنَّمَوأَْقِسُطوابِاْلعَْدِلبَْينَُهَمافَأَْصِلُحوا ســــورة{اْلُمْقِسِطيَنيُِحبُّرَّم

(-9:الحجرات تالبالصلحتأمرفاآلية،( باغيوق الصلحرفضإنال
فيهمايوجدفالالطرفين،علىتنطبقاآليةيجدوالملكنهم.بغيهفيواستمر

ولكلوالخطأ،الصوابتحتملنظرهووجهةاجتهادهمنهماولكلباغٍ،
.اجتهادهحسببحقيُطالبمنهما

أبورووهالذينومنبينهم،معروفاكانفقدالفتن،حديثأيضاومنها
هللارسولأنومفاده.للفتنةالمعتزلينمنوهو-عنههللارضي-هريرة

،والقائممنخيرفيهاالقاعدفتنستكون)):قال-سلموعليههللاصلى–
تشّرفمن،والساعيمنخيرفيهاالماشيو،الماشيمنخيرفيهاالقائم

.((بهفليعذمعاذاأوملجأفيهاوجدفمن،تستشرفهلها
–عنههللارضي–األنصاريمسلمةبنمحمدالصحابيانمثال،ومنها

أنمنهانبوية،بأحاديثيحتجوكانصفيّنوالجملموقعتياعتزلفقد
حديثوفي.((الفتنةتضّركال:))لهقال-سلموعليههللاصلى–النبي
علىبسيفكفاعمدالدنياعلىيقتتلونالناسرأيتإذا)):لهقالانهآخر

يدتأتيكحتىبيتكفياجلسثم،بهافاضربه،الحرةفيصخرةأعظم
بهأمرنيماففعلت:مسلمةبنمحمدقالثم،((قاضيةمنيةأو،خاطئة
ستكونإنها)):لهقالانهروايةوفي.((سلموعليههللاصلى–هللارسول

حتىفاضربهأُحداًبسيفكفأتكذلككانفإذا،اختالفوفرقةوفتنة
ثم،((قاضيةمنيةأو،خاطئةيدتأتيكحتىبيتكفياجلسثم،ينقطع

هللارسولليقالهمافعلتفقد:-الفتنةأيام–مسلمةبنمحمدقال
.-السالموالصالةعليه–
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عندما-عنههللارضي–البصريصيفيبنأهبانالصحابيأنومنها
أنمنهطلبو-عنههللارضي-طالبأبيبنعليجاءه،الفتنةاعتزل
فإذافأخرجته،بسيفهتأتيهبأنلهجاريةدعاثمنعم:لهفقال،بهيلتحق

وعليههللاصلى-عمكابنخليليإن)):لعليوقال،خشبمنهو
فإن،خشبمنسيفافاتخذ،المسلمينبينالفتنةكانتإذاإليعهد-سلم

.سيفكفيالوفيكليحاجةال:عليقال،معكخرجتشئت
وأهلوالزبيرطلحةوجيشعليبينحدثالذيالقتالأنيتبينوبذلك

وجهاتاختالفبسببباجتهادفتنةقتالكانوإنما،بغيقتاليكنلمالشام
اآلخر،علىبغىطرففالوعليه.عثمانقتلةمشكلةحلكيفيةفيالنظر

قتلةأننعلمأنيجبلكن.واجتهادبرأيللحقطالباكانمنهماكالألن
يجبوكانطالب،آبيبنعليجيشفيكانواالباغيةالفئةوهمعثمان

لذينالقتلةهؤالءمناالقتصاصإالآخرأمريشغلهاالأناألمةعلى ا
لوا فةقت ما.المسلمينخلي حديثكذلك،األمرانوب له"عمارف ئةتقت الف

انتصارالشيعةاختلقهوالعدل،والحقللشرعمخالفباطلمتنه"الباغية
.بالباطللهموذمامخالفيهفيوطعنالعلي

ثا هلوالزبيرطلحةجيشموقفإن:ثال شاموأ العليبيعةمنال
بايعوالمأنهمبدعوىبالبغيوصفهميصحوالبغاة،يجعلهم ال.عليايُ

أولى-عنههللارضي-عليكانإذاأنهنعلمأنيجبألنه،ذلكيصح
لمفإنه-عنههللارضي-عثماناستشهادبعدالخالفةيتولىبأنالصحابة

وإنما.الخالفةهويتولىأنواجباوالعليا،تختارأناألمةعلىواجبايكن
أختارهفمنالشرعية،بالشورىيحكمهامنتختارأناألمةحقمنكان

تضاربتقداألخبارأنومع.التابعينمنكانوإنحتىالخليفةهوالناس
تمتالتيوالظروفبالخالفةلعليالناسمبايعةبهاتمتالتيالطريقةفي

المدينــةعلــىعثمـانقتلــةهيمنــةظـلفــيتمـتأنهـاالمؤكـدفــإنفيهـا،
إالتتــمولــم،وإرهــابهموتهديــداتهموضــغوطاتهموإشــرافهموبــأوامرهم

طلبعندماأنهذلكعلىوالشاهد.ومصالحهممقاسهموعلىبرضاهم
لةمناالقتصاصعليمنالصحابة مانقت عدماعتذرعث علىقدرتهب

علىوالشاهد((.؟...نملكهمواليملكوننابقومأصنعكيف)):وقالتنفيذه،
علي،جيشكبارمنأصبحواعثمانقتلةرؤوسكباربعضأنأيضاذلك

بنكمحمدعليوالةمنأصبحوبعضهمحكيم،بنوجبلةالنخعي،كاألشتر
!!وتعجبوتدبرفانظر.حذيفةآبيبنومحمدالنخعي،واألشتربكر،ابي

.
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إنهاطالب،أبيبنلعليالناسبيعةفيهاتمتالتيهيالظروفتلك
المسلمينخليفةقتلواقتلةمنوأوامروتوجيهوإرهاببإكراهتمتبيعة

شروطتستوفولمجدا،ناقصةبيعةإنها.مكانهآخرخليفةعليهموفرضوا
كذلك،األمرانوبما.االختيارحريةالرضي،الشورى،:الشرعيةالبيعة
بالدأقاليممنغيرهافي،والالمدينةفيالمسلمينباتفاقتتملمعليفبيعة

وعليه.الشرعيةالشروطاستوفتوالالمسلمينباتفاقتتمفلم.المسلمين
منهمفقسمالشاموأهلوالزبيرطلحةجيشمنعليعلىخرجوافالذين

واليُبايعهلمآخروقسم،باإلكراهالناسكباقيالمدينةفيبايعقدكان
وخرجوابالمدينةعليابايعواوالذين.الشامكاهلأصال،بخالفتهاعترف

:ألمرينذلكفعلواإنهمالظاهرمعهما،خرجواوالذينوالزبيركطلحةعليه
ما همُملزمةغيرلهبيعتهمأنرأواأنهمإ تمولمباإلكراهتمتألنهال ت

عليهأنكرواوإنماخالفته،ينكروالمأنهموإما.وصحيحةشرعيةبطريقة
لتيسياسته لةمعأتبعهاا ماعثمان،قت حكيمةوالسليمةغيررأوهافل
.بالقوةعثمانقتلةمنباالقتصاصللمطالبةوخرجواخالفوه

فليسبخالفته،اعترفواوالعليايُبايعوالمأنهمفبماالشام،آهلوأما
فيهاتمتالتيوالظروفالطريقةأنوالحقيقة.بهااالعترافعليهمواجبا
عة تجوماعليبي ها،ن عةهيعن لمجدا،ناقصةبي ستوفو شروطت ال

لــمأوبـايعســواءأحــد،بهـاإلــزاميصـحوالأحــدا،تُلــزموالالشــرعية،
بايع وأهلوالزبيرطلحةجيشمنعليعلىخرجواالذينفإنوعليه.يُ

دامغدليلوهذا.حقوقهمنحقاأنكرواوالظلموهوالعليا،يبغوالمالشام،
".الباغيةالفئةتقتله"عمارحديثمزاعميُبطل

رضي-وعليبكرابيبعيتيبينتيميةابنالدينتقيالشيخقارنوقد
منكراحراماوطاعتهحرامابكرأبيواليةكانتفلو)):فقال-عنهماهللا

أعظممنذلكلكانواجبةعليمبايعةكانت،ولوذلكعنينهواأنلوجب
إذهذامبايعةأنأعلمكذلكيكنلمفلمابهيأمرواأنيجبالذيالمعروف

وهومنكراتكنلمذلكومبايعةمستحباوالواجباوالمعروفاتكنلمذاك
.((المطلوب

بيعتهتستوفلمأوشرعيا،خليفةيكنلمعلياأنبما:قيلإذاوأما
ماذاالشـرعية،الشـروط قتلـةمنباالقتصـاصيُطالبونـهمخــالفوهكانفل
.عثمان؟؟
وتالعب،تحريفوفيهمحلهغيروفييصح،الاعتراضإنه:أقول
منوهمباالقتصاصعلياطالبواالذينألن.بالحقيقةاالعترافمنوتهرب
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عليهخرجواأويبايعوه،لمأنهميعلمونالشاموأهلوالزبيرطلحةجيش
وأجبروهاختاروهالذينوهمأتباعهعلىخليفةأنهبحكمبذلكطالبوهلكنهم
.عليهمسلطةله،فهووبايعوهالقبولعلى

عفانبنعثمانالخليفةقتلواالذينيعلميكنلمعلياإن:قيلإذاوأما
التاريخيةالرواياتألنيصح،التبريرهذا:فأقول.وأسمائهمبأشخاصهم

تأخيريرىكانأنهقالتوإنماعثمان،قتلةيعرفالكانعلياأنتقللم
طالبهوعندما.آنفابيناهكمامنهماالقتصاصعلىقدرتهلعدماالقتصاص،

يملكوننابقومأصنعكيف)):لهموقالاعتذرمنهمباالقتصاصالصحابة
فالناسبيدهالخليفةقتلمنيعرفالأنهجدالفرضناوإذا....((نملكهموال

لذينالفتنةرؤوسيعرفونكانواعليومنهمكلهم ثورةقادواا فذواال ون
همفيالجماعيةجريمتهم فةقتل همالمسلمين،لخلي النخعي،األشتر:ومن

بنهللاوعبدبكر،آبيبنحذيفة،ومحمدأبيبنومحمدُحكيم،بنوجبلة
قضائيتحقيقوإجراءهؤالءجمعيتطلباألمرفكان.كثيروغيرهمسبأ،

على،واعتدواثانيابالثوارجاؤواالذين،ومعاقبةأوالبيدهقتلمنلمعرفة
الجماعةأناإلسالميالفقهفيالثابتومن.ثالثاالمدينةفيوالخليفةالناس
وإنماُممكنغيروالصعبايكنلمفاألمر.قتلهعلىتعاونتإذابالفردتُقتل
.ويُنفذهبهيهتممنإلىيحتاجكان

منوالالحقمنوالالمصلحةمنوالالحكمةمنليسأنهوالحقيقة
القتلةمنباالقتصاصيُطالبونوخرجواعليايُبايعوالمالذينمحاربةالعدل

قادةأصبحواحتىمنهماالقتصاصوتأجيلعثمانقتلةوتركجهة،من
الشرعيةوالمصلحةوالحكمةالعدلفأين.ثانيةجهةمنووالتهعليجيش

لةأصبحبعدماالتصرف؟؟،وهلهذامن عليجيشقوامهمعثمانقت
أفسدواالذينهمأليس.!!منهم؟؟يقتصأنعلييستطيعوالتهومنوقادته
عثمانقتلةقتالوأليس!!النهاية؟؟فيقتلوهثمألهه،منفيهموظهرجيشه،
يدوأحسنأولى تالمنلألمةوأف لذينق طالبونا لةمنباالقتصاصيُ قت

.عثمان؟؟
الفئةتقتله"عمار:حديثأنمنهيُستنتج-السادس-الفصللهذاوإنهاًء

أوردناوقد،طرقهكثرةمتنا،رغموالإسنادايصحلمحديثهو،"الباغية
الشيعةرواةاختالقمنهوالحديثذلكأنأيضاوتبين.طريقا34منها

ذلكاختلقوا.المكذوبةوالرواياتباألحاديثلدينهمتأسيسهمضمناإلمامية
نجحواوقد.لهموتضليالفيهموطعنامخالفيهضدلعليانتصاراالحديث
حا حاديثهممنوغيرهالحديثذلكنشرفيكبيرانجا ينأ هلب سنةأ ال
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السنيةالحديثيةالمصادرفيأحاديثهمإدخالمنللتقيةبممارستهم،وتمكنوا
.عندهمالصحيحةبأحاديثهموإلحاقها

********
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السابعالفصل

الكريمالقرآنمنالمعوذتينكونمسعودبنهللاعبدإنكاررواياتنقد

القرآنمنالمعوذتينكونمسعودابنإنكاررواياتأسانيدنقد:أوال
:القرآنمنالمعوذتينكونمسعودابنإنكاررواياتمتوننقد:ثانيا
:األخيرةللعرضةالُممثلهومسعودابنمصحفكونرواياتنفد:ثالثا

*****
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المعوذتينكونمسعودبنهللاعبدإنكاررواياتنقد
الكريمالقرآنمن

علىصراحةنصتالسنيةالحديثيةالمصادرفيكثيرةرواياتوردت
كونينكركان-عنههللارضي-مسعودبنهللاعبدالجليلالصحابيأن

تلكحسب-يعنيمما.مصحفهمنيحكهمافكان،القرآنمنالمعوذتين
!!.منهليستاسورتينفيهبإدخالللتحريفتعرضقدالقرآنأن-الروايات

منالمعوذتينكونأنكرمسعودابنأنصحيحوهلذلك؟،تفاصيلفما
الرواياتتلكاختلقالذيفمنكذلك،األمريكنلموإن.الكريم؟؟القرآن
تلكاختلقواالذينهماإلماميةالشيعةرواةإنهم.وبهتانا؟؟ظلماإليهونسبها

الرواياتلتلكنقدنامنلناسيتبينالذيوهذالدينهم،انتصاراالروايات
.ومتناإسنادا

 القرآن من المعوذتين كون مسعود ابن انكار روايات أسانيد نقد :أوال
أنبصراحةذكرتكثيرةرواياتالسنيةالحديثيةالمصادرتضمنت

القرآنمنالمعوذتينكونينكركان–عنههللارضي-مسعودبنهللاعبد
:يأتيكماطرقهاحسبزيفهاوأُبيّنأسانيدهاوأنقدسأذكرها،الكريم

بناألزرقحدثنا)):الموصلييعلىأبوالحافظقال:األولالطريق
ْلتحدثناإبراهيم،بنحسانحدثناعلي، عنإبراهيم،عن،بَهَرامبنالصَّم
أمرإنما:ويقولالمصحف،منالمعوذتينيَُحكهللاعبدكان:قالعلقمة
بهمايقرأهللاعبديكنولمبهما،يتعوذأن-وسلمعليههللاصلى-هللارسول

.))
أبوالحنفيمسلمبنعليبناألزرق:رجالهمنألن،يصحالإسناده

فيذكرهِحبانابنعندإالالمتقدمين،عندحالعلىلهأعثرلم:الجهم
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به قاتكتا بنأحكامأنالمعروفومن.يغرب:وقالالث عّولالحبانا يُ
.الضعفاءمنكثيراوثقأنهحتىالتوثيق،فيلتساهلهبهاانفردإذاعليها
.جهتهمنصحيحااإلسناديجعلوالثقة،يجعلهالبالثقاتفإلحاقهوعليه

ت)الكرمانيالعنزيهاشمأبوهللاعبدبنإبراهيمبنحسان:والثاني
بلثقة،والحجةليسفالرجل.يُخطئصدوق(:سنة100،عنهـ186

نه بةوألنضبطه،جهةمنضعيفإ لةتُشعر"صدوق"مرت البالعدا
.بالضبط

نحوت)الكوفيالنخعياألسودبنقيسبنيزيدبنإبراهيم:والثالث
ُمتمكنا،اإلرسالكثيرمدلساكانثقة،:فيهقيل،(سنة50نحوعنهـ96
وقد.ممارستهعلىقدرتهفيمنهيُتعجبكانأنهحتى،التدليسمنجدا

الشيعةرجلمنقتيبةابنوعده.واحداحرفامنهميسمعلمأناسعنروى
أيضا،وشيعيعنعنقدوهنامدلس،فالرجل.رجالهممنالشيعةوجعله.

.طريقهمنيصحالفاإلسناد
:بعدت)الكوفيالنخعيهللاعبدبنقيسبنعلقمة:-الرابع-وآخرهم

بالسماعيُصّرحلموهنا،يُرسلأنهوبما.يُرسل،ثبتثقة(:هـ70أو،60
.طريقهمنيصحال،فاإلسنادبالرؤيةوال

أبوثناالعزيز،عبدبنعليحدثنا)):الطبرانيقال:الثانيالطريق
عبدرأيت:قاليزيدبنالرحمنعبدعنإسحاقأبيعنسفيانثنانعيم،

((.فيهليسماتزيدونٍلَم:ويقولالمعوذتينيحكهللا
))الكوفيدَُكْينبنالفضلنعيمأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده

وانه،وعدالةضبطاضعيفانهوتبينحالهتفصيلسبق،(هـ130-219
.الرفضوأخفىالتسننفأظهرالحديثأهلبينمندساكانإماميشيعي
التشيع،فيغلوهيُظهريُكنفلمالمحدثين،منكثيرعلىحالهالتبسولذلك

كثيربه،فاغتربالمحدثينعالقتهفيللتقيةممارستهوسائلمنكوسيلة
.منهم

طنحسـنأنعنـايغيـبوال ما،يصحالال كونوالدائ الشـيعةمعي
واستخداموالحذرالحزممنبدفال.تعبداالتقيةيُمارسونألنهماإلمامية،

كلهالظنسوءفليس.وكشفهمالختبارهموأمثالهمهؤالءمعالظنسوء
يندرجمطلوب،فهومحلهفيكانفإذا،فقطبعضهوإنما،عنهُمنهى
بنالفضل-الرجلهذاتمكنوقد.بهالشرعأمرناالذيالحذرأخذضمن
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قةإخفاءمن-دكين كثرعنمذهبهحقي همودسالمحدثينأ تهبين روايا
.لهممخادعابينهموعاشالشيعية،

:(هـ161-97)الكوفيالثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:والثاني
الريحشبه،وُمرسالتهالضعفاءعندلسوربماُمدلس،،حجة،ثبت،ثقة

عنعنقدوهناالريح،شبهومرسالتهيُدلس،كانأنهوبما.يسيرتشيعفيه،
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،

واإلرسال،التدليسكثير:الكوفيالسبيعيإسحاقأبو-الثالث-وآخرهم
الكوفةشيعةمنوكانوعدالة،ضبطاضعيفبأنهحالهبيناأنسبقوقد

فاإلسناد.الجوزجانييعقوبمنهمحذّرالذينومنالمحدثين،بينالمندسين
.طريقهمنيصحال

التستري،إسحاقبنالحسينحدثنا)):الطبرانيقال:الثالثالطريق
أبيهعنمعن،بنعبيدةأبيبنمحمد،ثناإشكاببنالحسينبنعليثنا

:هللاعبد،عنيزيدبنالرحمنعبد،عنإسحاقأبي،عناألعمش،عن
((.هللاكتابمنليستا:يقولالمصحفمنالمعوذتينيحككانأنه

سناده لهمنألن،يصحالإ بومهران،بنسليماناألعمش:رجا وأ
ضبطاضعيفانأنهماوتبين،أحوالهماتفصيلسبقوقدالسبيعي،إسحاق

عالقتهــمفــيالتقيــةيُمارســانكانــاإماميــانشــيعيان،ُمدلســانوعدالــة،
.عنعنتهماضعفاوتزيدهما.بالمحدثين

سفيان،حدثنا:قالعاصمأبوحدثنا)):شبةابنقال:الرابعالطريق
رضي-مسعودابنرأيت:قاليزيدبنالرحمنعبدعنإسحاق،أبيعن
قولالمصحف،منالمعوذتينيَُحك-عنههللا ليسماقراءةيحلال:وي
((.منه

سناده تهمنألن،يصحالإ نة،بنسفيان:روا بوعيي سحاقوأ إ
سبقوالثاني.عنعنقدوهناوالتدليس،اإلرسالكثيركاناألول.السبيعي
كانإماميوشيعيوُمدلسوعدالة،ضبطاضعيفأنهوتبينحالهتفصيل
.عنعنتهماضعفاوتزيدهما.بالمحدثينعالقتهفيالتقيةيُمارس

،عناألحوصأبوحدثنا)):شيبةأبيبنبكرابوقالالخامسالطريق
المعوذتينمحاهللاعبدرأيت:قاليزيدبنالرحمنعبدعنإسحاق،أبي
((.منهليسمافيهتخلطواال:وقال،مصاحفهمن

وهوالكوفي،السبيعيإسحاقأبو:رواتهمنألن،يصحالإسناده
التدليسكثيركانأنهتبينوأحوالهفصلناأنسبقألنهالخبر،هذاآفة
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يُمارسإمامياشيعياوكان.وترصدإصرارسابقعنمارسهماواإلرسال
الكوفةشيعةمنوهو.الحديثأهلمنكثيرعنحالهأخفىوبهاالتقية،
الرحمنعبدعنعنعنتهضعفاوتزيده.الجوزجانييعقوبمنهمحذّرالذين

.يزيدبن
الضبيعمربنعثمانحدثنا))-:الطبرانيقال:السادسالطريق

التمارمحمدبنمحمدوحدثنا(ح)الحوضيعمربنحفصعمرأبوثنا
عبدعنالرحمنعبدعنإسحاقأبيعنشعبةثناقاالكثيربنمحمدثنا
فيهليسمافيهخلطوااال:فيقولمصحفهمنالمعوذتينيحككانأنه:هللا
)).

)الكوفيالوردبنالحجاجبنشعبة:رجالهمنألنيصح،الإسناده
يهقيل،(هـ82-160 قة:ف لرواةأساميفيالخطأكثيركانثبت،ث ا
فالرجل.األسماءفيأخطائهمنكثيرةنماذجحنبلبنأحمدوذكر،ويُقلبها،

:والثاني.إسحاقأبيعنعنعنتهضعفاوتزيده.ضبطهجهةمنضعف
.حالهتفصيلسبقوقدوعدالة،ضبطاضعيف:الكوفيالسبيعيإسحاقأبو

طريق سابعال طبرانيقال:ال ):ال لرحمنعبدبنسعيدحـدثنا) ا
أبيعنالحسنبنالحميدعبدثناالحرشيموسىبنمحمدثناالتستري
ال:يقولكانأنهمسعودابنعنالسلميالرحمنعبدأبيعنإسحاق
هللاصلىالنبيبهماتعوذمعوذتانهمافإنمافيهليسمابالقرآنتخلطوا

عبدوكان{الناسبربأعوذقل}و{الفلقبربأعوذقل}سلموعليه
.((المصحفمنيمحوهماهللا

:البصريالحرشيموسىبنمحمد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
صدوق،:الكوفيالهالليالحسنبنالحميدعبد:ومنهم.ضعيفصدوق،
ضعيف،فالرجل.والدارقطنيداودأبووضعفهمعين،ابنوثقهيُخطئ،

.يثبتلمتوثيقهإنتقديراقلوعلىالتعديل،منأسبقالجرحألن
بيناهكماوعدالةضبطاضعيف:الكوفيالسبيعيإسحاقأبو:وآخرهم

.مرارا
عونابنعنوكيعحدثنا)):شيبةأبيابنقال:الثامنالطريق

.((المعوذتينيكتبالمسعودابنكان:قالسيرينابنعن
سناده لهمنألنيصح،الإ يحبنالجراحبنوكيع:رجا الرؤاسيمل

جعلهوعليه،وأثنواالمحدثين،أكثروثقه،(سنة70عن(هـ128-196)
((قليلتشيعفيهكانوكيع:المدينىابنوقال.الشيعةرجالمنقتيبةابن

لراجح.رجالهممنعدوهأيضاهموالشيعة. نهوا ينمندسشيعيأ ب
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،عنهميرويعندماالضعفاءأسماءفيُخفييُدلسوكيعوكان.المحدثين
منيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنايُدلسأنهوبما.أيضاالخطأكثيروكان
.جهته

هم فر:ومن فربنعونبنجع بوحريثبنعمروبنجع عونأ
بأس،بهليسصالحرجلصدوق،(:هـ206ت)الكوفيالعمريالمخزومي

قدوهناكذلكأنهوبما.يدركهملمالرواةبعضعنحدث،يُرسل.ثقة
.طريقهمنيصحالفاإلسنادسيرين،ابنعنعنعن

كثيركانثبت،ثقة(:سنة77عنهـ110ت)سيرينبنمحمد:آخرهم
عنفأرسلمنهم،يسمعلموآخرينيدركهم،لمأقوامعنحدثاإلرسال،

والكعب،بنبأبييلحقلموهو.وغيرهمعائشةوعمر،وابنعباس،ابن
مسعودابنعنرواهالذيبالخبرلهأينفمن،بعثمانوالمسعود،بابن
بينهماراٍويوجدأنهيعنيممابينهما،منقطعفالخبر!!.؟؟بهيلحقلموهو
.اإلسنادمنسقط

مسعودابنإنكارروايةمنالباقيةالطرقأنإلىهنااإلشارةوتجدر
تنتهيكلهااألخيرإلىالتاسعالطريقمنابتداءالقرآنمنالمعوذتينكون
سننقدفإنناوعليه.كعببنأُبيعنحبيش،بنزر:هو،واحدمصدرإلى

بنأُبيعنزرروايةنقدنتركثمأوال،رواتهاحسباآلتيةالطرقأسانيد
وخطورتهاوألهميتهاالطرق،تلككلتشملأنهابحكمالنهايةإلىكعب
.ثانيا

محمدبنأحمدبكرأبوحدثنا)):المستغفريقال:التاسعالطريق
بنالحسنحدثنا،حاتمأبيبنالرحمنعبدأخبرنا،الهرويالحرازبن

لرحمنعبدبنعمروحدثناعرفة، بوا بنمنصورعناألبارحفصأ
بنعثمانإلىوفدت:قال،حبيشبنزرعن،عاصمعن،المعتمر

حدثني:فقلُت-عنههللارضي-كعببنأبيفلقيُت-عنههللارضي–عفان
منهليسمافيهتزيدونِلَم:،ويقوليحكهمامسعودابنفإن،المعوذتينعن
فنحنلنا،فقال-وسلمعليههللاصلى–هللالرسولقيل:أُبيفقال؟،

»:قالوسبعينثالثا:قلت:قال،«؟األحزابسورةتعدونكم.نقول
قرأنالقد،أطولأو،البقرةسورةلتعدلكانتإنأبيبهيحلفالذيفو

هللامننكاالألبتةفارجموهمازنياإذاوالشيخةالشيخ):الرجمآيةفيها
.((حكيمعزيزوهللا



362

المعتزبنمحمدبنجعفر:المؤلف:رجالهمنألن،يصحالإسناده
بوالمستغفريالنسفيالمستغفربنمحمدبن قال(:هـ432ت)العباسأ

.يوهيهاوالالموضوعاتيروينفسه،فيصدوق:الذهبي
علىلهأعثرلم:الهرويالحرازبنمحمدبنأحمدبكرأبو:والثاني

.مجهولأنهفالظاهرحال،علىالوترجمة
(هـ132ت)الكوفيالسلميهللاعبدبنالمعتمربنمنصور:والثالث

حسبغلودونمنقليلتشيعفيهكان،يُدلسال،ثبت،ثقة:فيهقيل
رأيت:يقولزيدبنحمادسمعت)):المالئينعيمأبووقال.العجلي
.يكذبكانأراهوماالخشبية،هذهمنوكانصاحبكم،المعتمربنمنصور

.الشيعةهم:الخشبية:قلت لذهبيعندوهذا(( .فقطووالءحبتشيعا
كبارشيعةبينمنالجوزجانيوذكره،الشيعةرجالمنقتيبةابنوجعله
المذهبمذمومبينفجمعوا،مذاهبهمالناسيحمدلمالذينالكوفةمحدثي
مذهبهميقويمماهؤالءروىفما)):بقولهمنهمحذّرثم.اللسانوصدق

بهميغترأنينبغيفالالمعروفينالثقاتوغيرالمغموزينمشايخهمعن
فةلمذهبهالصائنبدينهالضنين بالباطلعندهالمبينالحقيختلطأنخي
أنقولهمنفواضح((.هذامنأصدقهوقواللهؤالءأجدفالالملتبس
أنعلىدامغشاهدهذاقولهو.العجليذكركماالتشيعقليليكنلمالرجل
ومخالفته،المعسولالكالمبإظهارالتقيةيُمارسونكانواوأمثالهمهؤالء

.المذمومةمروياتهموسلوكايتهممنيظربما
هوالخشبيةمنبأنهالمعتمربنلمنصورسعيدبنيحيىوصفأنكما

السنةأهلشيعةمنكانوالالتشيع،قليليكنلمالرجلأنعلىدامغدليل
،بالخشبيةيُسمونوكانوا،رافضةوهم،اإلماميةالشيعةمنكانوإنما،

تلال:قالواألنهم ماممعإالبالسيفنقا لىدعواو،معصومإ تالإ الق
بالضرورةمغاٍلواإلماميإماميا،كانالرجلأنذلكمنفواضح.بالخشب

اللكنها،-السبئية،الرافضة-اإلماميةطوائفغلودرجةاختلفتوإن،
مذهبهمألن،أساسهامنضعيفةمروياتهمفإن،وعليهالغلوعنتخرج

.الكذبباستحاللالتقية،وممارسةاألخبارواختالقالتحريف،علىيقوم
لههذاومن بلالحا تهتُق هم،بعضهافيصدقوإنحتى،روايا ومن

الحالتينوفيتقية،ويكذبتقية،يصدقاإلماميالشيعيألنهذا،منصور
.مذهبهحسبعبادةفيهو

إمامهمأصحابمنجعلوهعشريةاالثنىاإلماميةفإن،الشيعةوأما
ـاقر ـم،الـب ـملكنـه ـوهـل ـاوطــائفتهم،ـمـنيجعـل ـوهإنـم ـةـمـنجعـل الزيدـي
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متنوأنخاصة،وعدالةضبطاضعيفأنهالرجلحالوخالصة.البترية
.الحقاسنبينهكماُمنكرروايته

لرابع-وآخرهم بيبنعاصم-ا األسديبهدلةبنعاصم،النجودأ
حديثه،فيالخطأكثيرثقة،:(هـ128ت)المقرئبكرأبوالكوفيموالهم

الصحيحينفيحديثهالقراءات،فيحجةبه،بأسال،أوهاملهصدوق،
،قــالمنــهيســمعلــمعمـنروىفقــد،يُرســلكـانلكنــه.بغـيرهمقــرون

حوشببنشهرعنروى))و((شيئاأنسمنيسمعلم)):الدارقطني
:أيضاوقال((.وائلأبابينهماأنوالصحيح...البكريحسانبنوالحارث

عنعنقدهناوهو((.شيءالعوفي،يعني،عطيةعنلعاصميصحال))
إسنادفإنيُرسلكانوالحديث،فيالخطأكثيرأنهفبماحبيش،بنزرعن

.طريقهمنيصحالالخبر

مكرمبنالحسنبنمحمدأخبرنا)):حبانابنقال:العاشرطريقوال
منصورعناألبارحفصأبوحدثناقالرشيدبنداودحدثناقالبالبصرة

فقلتكعببنأبيلقيت:قالحبيشبنزرعنالنجودأبيبنعاصمعن
منليستاإنهماويقولالمصاحفمنالمعوذتينيحككانمسعودابنإنله

عليههللاصلى-هللالرسولقيل:أبيقالمنهليسمافيهتجعلوافالالقرآن
((....نقولفنحنلنافقال-وسلم

أبوقيسبنالرحمنعبدبنعمرو:رجالهمنألن،يصحالإسناده
لكنه.صدوقثقة،(:الثامنةالطبقةمن)البغداديثمالكوفياألبارحفص
،منهيسمعلمأنهيحتملأنهيعني،وهذاالمعتمربنمنصورعنعنعن

يهكانزمنفيالرجلهذاعاشوقد فريقف ينالت عدمهمنالسماعب
وأنخاصةجهته،مناتصالهيثبتلماإلسنادفإنوعليه.ومطلوباممارسا

البـالتوثيقتُشــعرالمرتبـةوهــذه.صـدوق:مرتبـةفـيوضـعهحجــرابـن
.ضعفاعنعنتهوتزيدهضبطه،جهةمنضعففيهفالرجل.بالضبط
اإلسناديصحال:النجودأبيبنوعاصمالمعتمر،بنمنصور:ومنهم

.السابقاإلسنادفيذلكسبببيناوقدطريقهمامن

عنالرزاقعبد)):الرزاقعبدُمصنففي:عشرالحاديالطريق
سألت:قالحبيشبنزرعنالنجودأبيبنعاصمعنوالثوريمعمر

عنهماوسلمعليههللاصلىالنبيسألت:فقالالمعوذتينعنكعببنأُبي
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ليقال:أبيقالفقلت،ليقيل:وسلمعليههللاصلىهللارسولليفقال
.((نقولفنحن:وسلمعليههللاصلىهللارسول

بنومعمرهمام،بنالرزاقعبد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
لة،ضبطاضعيفان:راشد ينالمندسيناإلماميةالشيعةمنوهماوعدا ب

لذينالمحدثين ناهأنسبقأمروهذا.الرفضوأخفواالتسننأظهرواا بي
.هنانعيدهفالووثقناه

،ثبت،ثقة:(هـ161-97):الكوفيالثوريسعيدبنسفيان:ومنهم
تشيعفيه،الريحشبه،وُمرسالتهالضعفاءعندلسوربماُمدلس،،حجة
قدوهناالريح،شبهومرسالتهيُدلس،كانأنهوبما.بعلييثلث،يسير
أبيبنبهدلةبنعاصم:وآخرهم.جهتهمنيصحالفاإلسناد،عنعن
الفاإلسناد،عنعنقدوهناضبطه،جهةمنضعيفأنهسابقابينا:النجود
.طريقهمنيصح

،الشافعيحدثنا،المزنيحدثنا):الطحاويقال:عشرالثانيالطريق
عن،بهدلةبنوعاصم،لبابةأبيبنعبدةعن،عيينةبنسفيانحدثنا

إن:لهوقلت،المعوذتينعنكعببنأبيسألتقال،حبيشبنزر
عليه-هللارسولسألتإني:فقالالمصحفمنيحكهمامسعودابنأخاك

-هللارسولقالكمانقولفنحن،«فقلتقل:ليقيل»:فقال-السالم
((.-السالمعليه

سناده تهمنألن،يصحالإ نةبنسفيان:روا بيبنعيي عمرانأ
تدليسكثيركان:(هـ198-107)الكوفيالهاللي وكثيرواإلرسال،ال
وقد.الحجازيينحديثوفيالزهريوالشهابالكوفيينحديثفيالخطأ
قاتالضعفاءعندلس ناهكمامعاوالث لهفصلناعندمابي وكانبل.حا

اإلسنادمنراويينيُسقطوأحياناوالنقصان،بالزيادةاألسانيدفييتصرف
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.تدليسا

البزازالقاسمأبوموالهماألسديلبابةأبيبنعبدة:الثانيوالراوي
منهايسمعولمسلمةأمعنروىلكنه،ثقة(:الرابعةالطبقةمن)الكوفي

الرواةبعضعنروىأنهوبما.يدركهولمالخطاببنعمرعنوروى،
حبيشبنِزرعنعنعنقدهناوهويدركه،لمبعضهم،ومنهميسمعولم

وإنمامنه،يسمعهلمانهالمحتملومنثابت،غيرالخبرهذامنهفسماعه
مناتصالهيثبتلمهذاإسنادهإنآخروبمعنى.بينهماالذيالراويأسقط

.طريقه
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ضعيفأنهسابقابينا:الكوفيالنجودأبيبنبهدلةبنعاصم:آخرهم
.طريقهمنيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهناضبطه،جهةمن

،داودأبيبنإبراهيمحدثنا)):الطحاويقال:عشرالثالثالطريق
،عاصمعن،عياشبنبكرأبوحدثنا،يونسبنهللاعبدبنأحمدحدثنا
تلحقواال:المعوذتينفييقولهللاعبدإن:ألبيقلت:قال،زرعن

عليههللاصلى-هللارسولعنهماسألتإني:فقالمنهليسمابالقرآن
هللاصلى-هللارسوللناقال:أبيقال«فقلتقل:ليقيل»:فقال-وسلم
((.نقولفنحن«قولوا»:-وسلمعليه

عبدبنيونسبنهللاعبدبنأحمد:رواتهمنألن،يصحالإسناده
ليربوعيالتميميقيسبنهللا ثقة،:(سنة94عنهـ227ت)الكوفيا

ضبطه،جهةمنضعففيهفالرجل.ثبتمأمونبحجة،ليسصدوق،
.الحقاسنبينهكماباطلبلُمنكر،الروايةمتنوانخاصةبحجة،وليس

)المقــرئالكوفــياألســديســالمبــنعيــاشبــنبكــرأبــووالثــاني )
كثيركانوبعضهم،ضعفهوالحديث،أهلبعضوثقه:(هـ95-193

ولمصبطه،جهةمنضعيففالرجل.يرضاهالالقطانيحيىكان.الغلط
.ضعيففهوعدالة،توثيقهيثبت

لهذكرسبق،بهدلةبنعاصم-الثالث-وآخرهم نا،حا نهوبي كانأ
.حبيشبنزرعنعنعنتهضعفاوتزيده.الحديثفيوضعيفيُدلس

محمدحدثنا،أميةأبوحدثنا)):الطحاويقال:عشرالرابعالطريق
:ألبيقلت:قال،زرعن،عاصمعن،مغولبنمالكحدثنا،سابقبن
بايا تانالسورتانالمنذرأ سألت:فقال،هللاعبدمصحففيليستاالل

،«لكمفقلتقل:ليقيل»:فقالوسلمعليههللاصلىهللارسولعنهما
((.نقولفنحن،وسلمعليههللاصلىهللارسوللنافقال

مسلمبنإبراهيمبنمحمدأميةأبو:رواتهمنألن،يصحالإسناده
قة(:هـ273ت)األصلالبغداديالطرسوسيالهدي صاحبصدوق،ث
لوهم،كثيرصدوقيهم،حديث يهأُنكرتا يهفتكلمأحاديث،عل ناسف ال
.ضبطهجهةمنضعيففالرجل.بسببها
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الكوفيالبزازسعيدأبوأوجعفرأبوالتميميسابقبنمحمد:والثاني
ممنليسضعيف،به،يُحتجالثقة،:فيهقيل،(هـ213ت)بغدادنزيل

.ضبطاًضعيففالرجل.بأسبهليسبالضبط،يُوصف
بجيلةبنحديجبنحارثةبنغزيةبنعاصمبنمغولبنمالك:والثالث

يسمعولمعكرمةعنحدث.ثقة:(هـ159ت)هللاعبدأبوالكوفيالبجلي
لمرواةعنحدثالرجلأنيعنيوهذامرسل،عنهفحديثه.شيئامنه

يثبتلمفاإلسنادعاصم،عنعنعنقد،وهناكذلكأنهوبما.منهميسمع
.جهتهمناتصاله

سابقابينا:الكوفيالنجودأبيبنبهدلةبنعاصم:-الرابع–آخرهم
.طريقهمنيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهناضبطه،جهةمنضعيفأنه

هللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدمسندفي:عشرالخامسالطريق
:قالزرعنوعاصملبابةأبيبنعبدةعنعيينةبنسفيانثناأبيحدثني

لمالمصحفمنيحكهماأخاكإن:ألبيقلت يل.ينكرف بن:لسفيانق ا
-هللارسوليرىكان.مسعودبنمصحففي،وليسانعم:قال؟،مسعود
فييقرؤهمايسمعهولموالحسين،الحسنبهمايعوذ-سلموعليههللاصلى
باقونوتحققظنهعلىوأصرمعوذتانأنهمافظنصالتهمنشيء ال

((.إياهفأودعوهماالقرآنمنكونهما
وعبدةالكوفي،عيينةبنسفيان:رجالهمنألن،يصحالاإلسنادإسناده

فيأحوالهمذكرناوهؤالء.الكوفيبهدلةبنوعاصمالكوفي،لبابةابيبن
.طريقهممنيصحالإسنادهمأنمنهاوتبينعشر،الثانيالطريق

بنحسينحدثنا)):شيبةأبيبنبكرأبوقال:عشرالسادسالطريق
يكتبالمسعودابنإن:ألٌبيقلت:قالزرعنعاصمعنزائدةعنعلي

نبيعنهماسألتإني:فقال،مصحفهفيالمعوذتين عليههللاصلى-ال
((.لناقيلكمانقولونحن:أبي:فقال:فقلت،"ليقيل":فقال-وسلم

الجعفيالوليدبنعليبنحسين:رجالهمنألن،يصحالإسناده
وأنهخاصةمنه،يسمعلمأنهفيُحتملزائدة،عنعنعنلكنهثقة،:الكوفي
يهكانزمنفيعاش فريقف ينالت سماعب .ومطلوباممارساوعدمهال

.اتصالهيثبتلمطريقهمنفاإلسناد
صدوق،ُمتقن،،ثقة:الكوفيالثقفيالصلتأبوقدامةبنزائدة:ومنهم

ثهفيضعيفثبت، بيعنحدي سبيعيإسحاقأ ماذا.ال قنهوفل فيُمت
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حديث مةال سبيعيعنضعيفوعا هل،خاصة؟؟ال عنهروىألنهف
جمعأنهأمضبطه،جهةمنضعيفأنهأم،زيفهاانكشفشيعيةروايات

بعضأصحابومنرجالهم،منجعلوهالشيعةبأنعلما.األمرين؟؟بين
وهناكذلك،أنهوبما.شيءفيهفالرجلإمامية،مروياتعنهوروواأئمتهم،

.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقد
سابقابينا:الكوفيالنجودأبيبنبهدلةبنعاصم:-الثالث-آخرهم

منيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهناويُرسل،ضبطه،جهةمنضعيفأنه
.طريقه

):الضــريسابــنقــال:عشــرالســابعالطــريق بــنموســىأخبرنــا)
كعببنألبيقلت":قال،زرعن،عاصمعن،حمادحدثنا،إسماعيل

-النبيأنأشهد:فقال.مصحفهفيالمعوذتينيكتبال،مسعودابنإن:
الفلقبربأعوذقل":لهقالجبريلأن:أخبرني-:وسلمعليههللاصلى

قالكمالكمنقولفنحن.فقلتهاالناسبربأعوذقل:قالثمفقلتها"
.-((وسلمعليههللاصلى-هللارسول

المنقــريإســماعيلبــنموســى:رواتــهمــنألن،يصــحالإســناده
بنحمادعنعنعنلكنه.ثقة:(هـ223ت)سلمةأبوالبصريالتبوذكي

زمنفيكانوأنهخاصةمنه،يسمعهاولمالروايةأرسلأنهفيُحتملسلمة،
يثبتلمفاإلسنادوعليه.ومطلوباممارساعدمهمنالسماعبينفيهالتفريق
.طريقهمناتصاله

عنهـ167ت)سلمةأبوالسلميديناربنسلمةبنحماد:والثاني
أوهاملهغفلة،فيهأمين،عابد،،ومراسيلأوهاملهثقة:(سنة80نحو

أنحنبلبنأحمدوذكر.الخطأكثيروكان.منهأثبتوغيرهوغرائب،
لهيُخرجلم.عنهالناسيسندهالمأحاديثالسختيانيأيوبعنأسندحمادا

وقيلبه،ُعرفتبأحاديثانفرد.تعليقابهاستشهدوإنمااحتجاجا،البخاري
اتهمهوقد.أحاديثهيحفظالوكان،يعلمأندونمنكتبهفيدُستأنها

فال)):قالحنبلبنأحمدأنذلكوتفصيلبالكذب،القطانسعيدبنيحيى
سعدبنقيسعن،سلمةبنحماديرويماكانإن:القطانسعيدبنيحيى

قلت.كذاب:قال؟هوماقلت.كالًماذكر:قال؟ماذالهقلت.فهوحقًا
عن،عطاءإلىرفعهاأحاديثعنهروىألنه:قال.هذاشيءألي:ألبي
كتابضاع:أبيقال.-وسلمعليههللاصلى-النبيعن،عباسابن

((.قضيتهفهذه،حفظهمنيحدثهمفكانسعدبنقيسعن،سلمةبنحماد
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الفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.!!وعدالةضبطاضعيففالرجل
.طريقهمنيصح

ضعيفأنهمنهوتبينحالهذكرنابهدلة،بنعاصم-الثالث-آخرهم
حديثفي ما.ويرسلال نهوب يشبنزرعنعنعنقدوعناكذلكأ حب

.طريقهمنيصحالفاإلسناد
أبيحدثنيهللاعبدحدثنا:))حنبلبنأحمدقال:عشرالثامنالطريق

قلتقالحبيشبنزرعنبهدلةبنعاصمأناسلمةبنحمادثناعفانثنا
:فقالمصحفهفيالمعوذتينيكتبالكانمسعودبنإن:كعببنألبي
شهد يههللاصلى-هللارسولأنأ خبرني-سلموعل يه-جبريلإنأ عل

الناس،بربأعوذقل:فقال.فقلتهاالفلق،بربأعوذقل:لهقال-السالم
((.-وسلمعليههللاصلى-النبيقالمانقولفنحن.فقلتها

بهدلة،بنوعاصم،سلمةبنحماد:رجالهمن،ألنيصحالإسناده
ناه،كماويُرسالنضعيفانوهما ،أرسالقدوهنا.السابقاإلسنادفيبي

.طريقهمامنيصحالفاإلسناد
حدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمدقال:عشرالتاسعالطريق

عنكعببنأبيسألتقالزرعنعاصمعنسفيانثناوكيعثناأبي
فقلتليقيلفقالعنهماسلموعليههللاصلىالنبيسألتفقالالمعوذتين

((.نقولفنحنسلموعليههللاصلىالنبيلنافقالأبيقالفقولوالكم

الرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع:رجالهمنألنيصح،الإسناده
جعلهوعليه،وأثنواالمحدثين،أكثروثقه،(سنة70عن(هـ128-196)

((قليلتشيعفيهكانوكيع:المدينىابنوقال.الشيعةرجالمنقتيبةابن
أسماءفيُخفييُدلسوكيعوكان.رجالهممنعدوهأيضاهموالشيعة.

ضعيف،فالرجل.أيضاالخطأكثيروكان،عنهميرويعندماالضعفاء
وبما.سابقابيناهكماالحديثأهلبينمندساإمامياشيعياكانأنهوالراجح

.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهنا،حالهذلكأن
سبق:(هـ161-97)الثوريمسروقبنسعيدبنسفيان:ومنهم

بأنهاوصفتجداضعيفة،ومرسالتهويُرسليُدلسأنهوتبينحالهتفصيل
،عنعنهناوقدالريح،شبهومرسالتهيُدلس،كانأنهوبما.الريحشبه

.جهتهمنيصحالفاإلسناد
الهاللـيعمرانأبـيبـنعيينـةبـنسـفيان:عيينـةبـنسـفيان:هـوأو

فيالخطأوكثيرواإلرسال،التدليسكثيركان:(هـ198-107)الكوفي
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عندلسوقد.الحجازيينحديثوفيالزهريوالشهابالكوفيينحديث
فييتصرفوكانبل.حالهفصلناعندمابيناهكمامعاوالثقاتالضعفاء
وبما.تدليسااإلسنادمنراويينيُسقطوأحياناوالنقصان،بالزيادةاألسانيد

.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنه
الحديثفيضعيفأنهمنهوتبينحالهذكرنابهدلة،بنعاصم:آخرهم

يصحالفاإلسنادحبيشبنزرعنعنعنقدوعناكذلكأنهوبما.ويرسل
.طريقهمن

سفيانحدثناسعيدبنقتيبةحدثنا)):البخاريقال:العشرونالطريق
المعوذتينعنكعببنأبيسألتقالحبيشبنزرعنوعبدةعاصمعن
نقولفنحنفقلتليقيلفقال-وسلمعليههللاصلى-هللارسولسألتفقال
تذكرلمالروايةهذهالحظ-((.وسلمعليههللاصلىهللا-رسولقالكما

!!.إليهواإليحاءاإلشارةتضمنتلكنهامسعود،ابنموقف
سناده لهمنألنيصح،الإ نةبنسفيان:رجا بيبنعيي عمرانأ

تدليسكثيركان:(هـ198-107)الكوفيالهاللي وكثيرواإلرسال،ال
وقد.الحجازيينحديثوفيالزهريوالشهابالكوفيينحديثفيالخطأ
قاتالضعفاءعندلس ناهكمامعاوالث لهفصلناعندمابي وكانبل.حا

اإلسنادمنراويينيُسقطوأحياناوالنقصان،بالزيادةاألسانيدفييتصرف
.طريقهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلكأنهوبما.تدليسا

من)الكوفيالبزازالقاسمأبوموالهماألسديلبابةأبيبنعبدة:ومنهم
عنوروى،منهايسمعولمسلمةأمعنروىلكنه،ثقة(:الرابعةالطبقة
يسمعلموالرواةبعضعنروىأنهوبما.يدركهولمالخطاببنعمر
منهفسماعهحبيشبنِزرعنعنعنقدوهنايدركهم،لمبعضهم،ومنهم
الراويأسقطوإنمامنه،يسمعهلمانهالمحتملومنثابت،غيرالخبرهذا

.اتصالهيثبتلمهذاإسنادهإنبمعنى.بينهماالذي
خرهم لة،بنعاصم:وآ نابهد لهذكر ينحا نهوتب نهم فيضعيفأ

الفاإلسنادحبيشبنزرعنعنعنقدوعناكذلكأنهوبما.ويرسلالحديث
.طريقهمنيصح

هللاعبدبنعليحدثنا:))-البخاريقال:والعشرونالواحدالطريق
عاصموحدثناححبيشبنزر،عنلبابةأبيبنعبدةحدثناسفيان،،حدثنا

مسعودابنأخاكإنالمنذرأباياقلتكعببنأبيسألت:قالزرعن
:ليفقال-وسلمعليههللاصلى-هللارسولسألت:أبيفقال.وكذاكذايقول
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-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقالكمانقولفنحن:قال:فقلتليقيل
.))

عمرانأبيبنعيينةبنسفيان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
منبالسماعصّرحهناأنهعليهياُلحظ(:هـ198-107)الكوفيالهاللي
كما،ُمعنعنةعنهرواهاالسابقةالطرقكلخالفوهدابهدلة،بنعاصم

فيهتصّرفاإلسنادأنيعنيوهذا.20،19،15،12،4:الطرقفي
لراجح.اإلسنادرواةبعض ثوريسفيانأنوا لذيهوال يه،تصّرفا ف

ضعفه ساهلهل هو.األسانيدفيوتصرفه،وت نهمعف ثيركو تدليسك ال
وفيالزهريوالشهابالكوفيينحديثفيالخطأكثيركانفقدواإلرسال،

قاتالضعفاءعندلسوقد.الحجازيينحديث ناهكمامعاوالث عندمابي
لهفصلنا ناوالنقصان،بالزيادةاألسانيدفييتصرفوكانبل.حا وأحيا
لضعفضعيففالرجل،كذلكأنهوبما.تدليسااإلسنادمنراويينيُسقط

حتىطريقهمنيصحالفاإلسناداألسانيد،فيوتصّرفهوتساهلهضبطه
.بالسماعفيهصّرحوإن

اإلسناديصحال:بهدلةبنوعاصم،األسديلبابةأبيبنعبدة:ومنهم
.السابقالطريقفيفيهماذكرناهمابسببطريقهمامن

ثاني-األخيرالطريق سندفي:-والعشرونال )الحميديُم ( حدثنا:
بنوعاصملبابةأبيبنعبدةحدثنا:قال،سفيانحدثنا:قال،الحميدى

المعوذتين،عنكعببنأبىسألت:يقولحبيشبنِزرسمعاأنهمابهدلة
إنيقال.المصحفمنيحكهمامسعودابنأخاكإنالمنذرأبايا:فقلت
.«فقلت.قلليقيل»:قال–وسلمعليههللاصلى-هللارسولسألت
-((.وسلمعليههللاصلى-هللارسولقالكمانقولفنحن

بينجمعتكلهاحبيشبنزرعنالمرويةالطرقعلىياُلحظ:أقول
.والعشرينالواحدإلىالتاسعالطريقمنابتداءوالعنعنةبالسماعالتصريح

عنلبابةابيبنوعبدةحبيش،بنزرعنعاصمبسماعتصّرحلموكلها
رواهالذياألخيرالطريقإال،اإلرسالعلىشاهدافكانحبيشبنزر

قدبإسناده،الحميدي فماذا.صحيحوظاهرهبالسماعكلهمتصالوردف
فجعلهرواتهبعضفيهتصّرفوهلصحيح؟،اإلسنادوهلذلك؟،يعني

.؟؟صحيحامتصال
يتعلقطريقا12ذكرنالقدأولها:اآلتيةالشواهدبدليل،يصحالإنه
بنزرعنوعبدةعاصمطريقعنالمعوذتينمنمسعودابنبموقف
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هاواحـدوالحبيشـن ما،زرمنبسـماعهماصّرحمن هاوإن عنعنـتكل
سماعهماذكرالذيهو-والعشرونالثاني-األخيروالطريق.عنهخبرهما

وإال.فيهخللحدوثعلويدل،يُقويهواليُضعفهوهذا.بهوانفردمنه
!!.؟؟بذلكوحدهينفردلماذا

نهمفاده:الثانيالشاهد رواهاخمسةالطرقتلكبينمنيوجدأ
لمطرقثالثةمنها.حبيشبنزرعنوعبدةعاصمعنعيينةبنسفيان

بنزرمنبالسماعتصريحهمافيهماذكروالمنهما،بالسماعفيهمايُصّرح
سماعهماذكردونفقطمنهماهوبسماعهفيهصّرحواحدومنها.حبيش

صّرحالذيهو-والعشرونالثاني–األخيروالطريق.حبيشبنزرمن
يبعثوهذا.زرمنأيضاوسماعهماوعبدة،عاصممنعيينةابنبسماع

روايتهأثناءنسيأو،أخطأقداإلسنادرجالأحدبأنويُرجح،الشكعلى
توسعناأنسبقألنهعيينةبنسفيانجهةمنحدثهذاأنوالراجح.للخبر

محاولةرواياتطرقعنتكلمناعندماعيينةابنضعفشواهدبيانفي
بة ما.الوصيةكتا ناهوم نة،بنسفيانأنهوقل ثيركانعيي تدليسك ال

حديثوفيالزهريوالشهابالكوفيينحديثفيالخطأوكثيرواإلرسال،
فييتصرفوكانبل.معاوالثقاتالضعفاءعندلسوقد.الحجازيين

.تدليسـااإلسـنادمنراوييـنيُسـقطوأحيانـاوالنقصان،بالزيـادةاألسـانيد
.الحميديطريقإسنادفيتصرفالذيوهوضعيب،فالرجل

بسماعاإلسنادهذاتصريحأنمضمونه:-الثالث-األخيرالشاهد
الحادثةهذهألن.يصحالكعببنأبيعنحبيشبنزرمنوعبدةعاصم
قريباسنبينأنهوبماالطرق،تلكذكرتهماحسبعثمانخالفةزمنوقعت

أنيثبتلمأنهتقديراقلعلىأو،عثمانخالفةقبلماتكعببنأُبيأن
هذافإنالروايات؛تلكزعمتكماعثمانخالفةفيماتكعببنأُبي

الحميديإسناديكونوبذلك.يثبتلمأوباطل،المزعومالسماعأنيعني
.أعالهإليهأشرناكماعيينةبنسفيانبسببوضعيفامنقطعا

روايةطرقتصريحنقدسنؤخربأنناسابقاإليهأشرنالمابالنسبةوأما
تلكنقدسنُكملهنافإنناكعب،بنأُبيالصحابيمنبالسماعحبيشبنزر

نقدناخاللمنمنهاواحدوالصحةعدموتبينكلهانقدناهابعدماالطرق
تلكلكلشامالواحدانقدابالسماعتصريحهاسننقدوهنا.رواتهامنلكثير

زرأنصحيحفهل.الطرقلتلكنقدنامنيتجزأالجزءأنهبحكمالطرق
مسعودابنإنكارعنرواهفيماكعببنأُبيالصحابيمنسمعحبيشبن
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منهسماعهأنتقديراقلوعلىيصح،لمإنه.القرآن؟؟منالمعوذتينكون
بنزرعنوعبدةعاصمروايةُطرقأسانيدكليهدماألمروهذا.يثبتلم

منحبيشابنسماعإن.طريقا14بلغتوقدكعب،بنأُبيعنحبيش
:اآلتيةوالشواهدالمعطياتبدليلتقديرأقلعلىيثبتولميصح،لمأُبي

ها مايُصرحلمطريقينوجودفييتمثل:أول يشبنزرفيه حب
أنيعنيوهذا.بالمعوذتينيتعلقفيماكعببنأُبي:الصحابيمنبالسماع

بنأُبيمنبالسماعحبيشبنزرتصريحعناألخرىالطرقذكرتهما
تقديراقلوعلىيصح،لمأمرهوالمعوذتينبموضوعيتعلقفيماكعب

نه لمالسماعفذلك.منهسماعهيثبتولمفيه،مختلفوفيه،مشكوكأ
.مؤكداوالثابتاوليسُمحتمالمعلقامنهسماعهويصبحيثبت،ولميصح،
مسندفي:هماوالطريقان.الطرقتلكأسانيدلتضعيفوحدهيكفيوهذا
ثناأشكاببنالحسينبنمحمدحدثنيهللاعبدحدثنا)):حنبلبنأحمد
وحدثنااألعمشقال...األعمشعنأبيثنامعنبنعبيدةأبيبنمحمد

عليههللاصلىهللارسولعنهماسألناقالكعب بن أبي عن زر عنعاصم
ثناأبيحدثنيهللاعبدحدثنا)):أيضاوفيه((.فقلتليفقيلقالسلمو

وعليههللاصلىالنبيعنأُبي عن زرعنعاصمعنعوانةأبوثناعفان
((.نحوهسلم

كعببنأُبيعنحبيشبنزرروايةيُضعفمماإن:الثانيالشاهد
ردأنهوالمعوذتينمنمسعودابنموقفعنبالسماععنهرواهفيما

وليسمسعودابنلموقفمبرراسلبيابارداكانكعببنأُبيالصحابي
عنكعببنأُبيسألت:قالحبيشبنزرعن:مثالذلكمن.لهُمنكرا

هللارسولليفقالعنهماوسلمعليههللاصلىالنبيسألت:فقالالمعوذتين
هللاصلىهللارسولليقال:أبيقالفقلت،ليقيل:وسلمعليههللاصلى
تحذيروالبه،اتصالوالغضبوالإنكارفال.((نقولفنحن:وسلمعليه

وهذا.باردوردوسلبيةوموافقة،إقرارهووإنما،عليهردوالمنه،الناس
عنأُبييسكتانيُمكنفال.قطعاباطلةالرواياتتلكأنعلىدامغدليل
قطعاويعرفقرآن،بأنهماالرسولمنالمعوذتينسمعبأنهيقولوهوذلك
يةإنكارأن قرآنمخالفالمعوذتينقرآن كارلل تهمنلقطعية،وإن .قطعيا

جمعوالعتابوالغضب،والإنكارفال،عنهيسكتثمذلكيقولوكيف
بنلمناقشةللصحابة لردمسعودا يه؟؟وا .عل ما!! فههوذلكأنوب موق
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حكايةكعببنأُبيعنحبيشبنزرحكايةأنعلىهذادلالمزعوم
.سماعاأوعنعنةعنهُرويتسواءمختلقة

قرائنمنأنمفاده:الثالثالشاهد لتيوالمعطياتال عدمعلىتدلا
بعضأنهوالمعوذتينيخصفيماكعببنأُبيمنحبيشبنزرسماع
كعببنأبيموقفأنذكرتحبيشبنزرعنالمرويةالمجموعةطرق

بنإنكارمن قرآن،منالمعوذتينكونمسعودا خالفةزمنفيكانال
مســعودابــنمعارضــةأنالمعــروفمــنأنــهأيضــاهــذاويُؤيــد.عثمــان

عثمانخالفةفيظهرتأنهااألخبارذكرتبالقراءاتالمتعلقةالمزعومة
وبما.الثامنالفصلفيسنبينهكماالمصاحفتوحيدعلىإقدامهإثرعلى

إالهي،وماالطرقتلكصحةعدمعلىدامغشاهدفهوكذلكاألمرأن
فتبقىصحتها،تثبتلمرواياتأنهاتقديراقلعلىأومكذوبة،روايات

أنيثبتلمألنهتصح،لمأنهاهيوالنتيجة.والقبولالرفضبينمعلقة
،(هـ35-25)عفانبنعثمانخالفةإلىعاشكعببنأبيالصحابي

ما ياتوإن فتالروا تهسنةفياختل يل،وفا ،19،20،22،30:سنةفق
ما.32 كنفهلكذلكاألمرأنوب يديُم سنةتحد لتيال فيا هاتُو ولو،في

نحكموبهاألمر،هذامنصحيحاموقفانتخذأننستطيعلكيبالترجيح
فيالرواياتاختلفتولماذا.؟؟وصحيحاقطعياحكماالرواياتتلكعلى

فينادراإاليُختلفالأنهالعادةأنمع،كبيرا؟؟اختالفاوفاتهسنةتحديد
كبيرا،اختالفايكونالحدثوإذاواألعالم،المشاهيروفاةسنواتتحديد

ماتكالتيوالسلماألمنيسودهاعاديةظروففيالوفاةكانتإذاخاصة
عمالاالختالفهذاكانوهل.عنههللارضيكعببنأبيالصحابيفيها

هذا!.نفوسهم؟؟فيغاياتلتحقيقذلكتعمدوارواةورائهمنمقصودا
:اآلتيةواألدلةالمعطياتعلىباالعتمادعليهاإلجابةنحاولالذي

َحدَّمثَنَا:قال،الفضلبنعارموأخبرنا)):قالسعدبنمحمدأنمنها
بنعثمانأن:سيرينبنمحمدعن،وهشام،أيوبعن،زيدبنحماد
،كعببنأُبيفيهم،واألنصارقريشمنرجالعشراثنيجمععفان
إلىعاشكعببنأبيأنيعنيوهذا((.القرآنجمعفيثابتبنوزيد
.؟؟صحيحإسنادهافهل.عفانبنعثمانخالفة

الفضلبنمحمد:وهو،الفضلبنعارم:رجالهمنألنيصحالإنه
عروف، عارمالم ـ224ت)ب :ه ،216سـنةعقلـهوزالاختلـطثقـة،(

قبلبهاأَحدّثالرواية،بهذهعارمَحدّثمتىندريالونحن.هـ220:وقيل
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عدهأماختالطه يه.؟ب تهمنالخـبرفيبقـىوعل ينُمعلقـاجه الـرفضب
.الضعيففييدخلالنهايةفيلكنهوالقبول،
،ثقة(سنة63عنهـ،131ت)السختيانيتميمةأَبيبنأيوب:والثاني

لموأحاديثأنسبنمالكعنروىفقد،ويرسليُدلسكانلكنه.ثبت
.جهتهمناإلسناديصحفال،عنعنقدهناوهو.منهيسمع

ربماثقة:(سنة87عنهـ145ت)الزبيربنعروةبنهشام:والثالث
عنهيحدثفكانوالده،عنالتحديثفيتوسعبالعراقحلعندماودلس،

،يُدلسأنهوبما،.ذلكعليهفأٌنكرعنه،يرسلأصبحثممنه،سمعهما
.جهتهمنيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهناويرسل

.ثبتثقة:(سنة77عنهـ110ت)سيرينبنمحمد-الرابع-آخرهم
منهم،يسمعلموآخرينيدركهم،لمأقوامعنحدثاإلرسال،كثيركان

أيضاأرسلهناوهو.وغيرهموعائشةعمر،وابنعباس،ابنعنفأرسل
زمنالقرآنُجمعوعندماوفاته،بعدولدألنهكعب،بنبأُبييلحقلمألنه

.جهتهمنمنقطعفاإلسناد،أصالُولدقدسيرينابنيُكنلمعثمان

النبيلقولالصحابةأقرأكانكعببنأبيأنالخبرصحإنه:ومنها
هللادينفي،وأشدهمبكرأبوبأمتيأمتيأرحم)):-والسالمالصالةعليه-

مانحياء،وأصدقهمعمر بيبنعلي،وأقضاهمعث لب،أ قرؤهمطا وأ
وأفرضهمجبل،بنمعاذوالحرامبالحاللوأعلمهمكعب، بن أبي هللا لكتاب

الجراحبنعبيدةأبواألمةهذهوأمينأميناأمةلكلوإنأالثابتبنزيد
اختالطهوللمصاحفعثمانتوحيدسببوكانكذلك،األمرأنوبما((.

جماعةعيّنبتوحيدهاأمرعندماأنهالخبرصحفقدالقراءات،واختالف
الزبيربنهللا،وعبدثابتبنزيد:فعين.كعببناُبيبينهممنليس

بنأُبيكانفلو.هشامبنالحارثبنالرحمنوعبد،العاصبن،وسعيد
خاصةبينهم،مناألقلعلىأو،هؤالءرأسعلىلكانحيايزالماكعب
فعدم.وأعربهموأفصحهمالناسأقرأواختارواالصحابةشاورعثمانوأن

.تُوفيقدكانأنهعلىدامغدليلهوبينهممنأُبيوجود
أنهو،عثمانخالفةقبلماتكعببنأُبيأنيُثبتمماإن:ومنها

إنه:يقولون كعببنأُبيبيتأهلرأىأنهذكرالواقديعمربنمحمد
قبلتوفيأنهعلىقويشاهدوهذا.بالمدينةوعشريناثنتينسنةتوفي
إذاخاصة،منهمأحدبوفاةبسنةأدرىهمالرجلأهلألنعثمان،خالفة
.-عنههللارضي-كعببنأُبيحالهوكمابينهممات
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أُبيأنيُثبتانبليُرجحانجداقويانآخرانشاهدانيُوجدأنه:ومنها
ابنسماعحكايةصحةعدمعلىيدلمما،عثمانخالفةقبلماتكعببن

أَبيبنالحسنالتابعيأنمفادهاألول.عثمانخالفةزمنأُبيمنحبيش
ابنوذكر،هـ21سنةولد:(سنة90قاربهـ110ت)البَْصِرّيالحسن
ولمعبادةبنوسعدكعب،بنوأبي،الخطاببنعمرعنروىأنهحجر

الحسن،ألدركههـ32أو،30سنةماتكعببنأبيكانفلو.يدركهم
أنصاريوهوبالمدينةولدالبصريالحسنألن،جنازتهلتذكروولرآه

ميزحجروابن-.عنههللارضي–عثماناستشهدعندمافيهاكانوبالوالء
أنذلكبعدذكرألنهمنهميسمعلم:قولهوبين،يدركهملم:قولهبين

وسنانبنومعقلهريرة،وأبيياسر،بنعمارعنروىالبصريالحسن
خالفةقبلهـ،22-19بينماتوفيقدأُبييكونوعليه.منهميسمعلم

فيماأُبيمنحبيشبنزرسماععدمعلىدامغدليلوهذابسنوات،عثمان
.المزعومةالمعوذتينحكايةيتعلق

مولىالعابدالمدنيسعيدبنبسرالتابعيأنمضمونهالثانيوالشاهد
أنالهيثميذكر،هـ،22سنةولد(:سنة78عنهـ100ت)الحضرميبن

،هـ22-19:بينماتُوفيأُبيفيكون.كعببنأبىيدركلمسعيدبنبسر
يثبتجداقويآخردليلوهذا.ألدركههـ32أو،30سنةتوفيكانفلو
.عثمانخالفةفيكعببنأبيمنحبيشابنسماععدم

هناأذكرعثمانخالفةقبلتوفيكعببنأُبيأنبينابعدماأنه:ومنها
الحافظقال.عليهاوفاته،وأُعلقسنةفيالعلمأهلومواقفأقوالبعض
بنُسلَْيمانأبوَوقَال.عشرةتسعسنةمات:عديبنالهيثمقال)):الِمزي

مدائنيقال:زبر بوقال.عشرينسنةمات:ال موتهوفي:ُسلَْيمانأ
سنةمات:َمِعينبنيحيىعنخيثمةأَبيبنأحمدبكرأبوَوقَال.اختالف
خالفةفيمات:نميربنهللاَعبدبنمحمدَوقَال.عشرةتسعأوعشرين

ينسنةُعَمر بوَوقَال.وعشريناثنت يدأ ينسنةمات:ُعبَ .وعشريناثنت
قال))و((.عثماندهرإلىبقيأنه:منهمزعممنأو،العراق أهل وزعم
،عفانبنعثمانخالفةفيمات:يقولمنسمعناوقد...:ُعَمربنمحمد

أمرهعفانبنعثمانأنوذلك،عندنا االقاويل هذه أثبت وهو،ثالثينسنة
((.القرآنيجمعأن
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عارم،حدثنا:سعدبنمحمدوقال)):الذهبيالدينشمسالحافظوقال
رجالعشراثنيجمععثمانأنسيرينابنعنأيوب،عنحماد،حدثنا

.القرآنجمعفيثابتبنوزيدكعب،بنأبيفيهمواالنصارقريشمن
للمصحفندبعثمانأنأحسبوما.مرسللكنهقوي،إسنادهذا:قلت
أُبيوفاةوالظاهرلزيد،الألٌبيالذكرولكانالشتهر،كذلك،كانولوأبيا،
.عشرةتسعسنةموتهذكروغيرهعديبنالهيثمأنحتىعمرزمنفي

سنةمات:الضريرعمروأبوعبيد،وأبونمير،بنهللاعبدبنمحمدوقال
حفصوأبوخياط،بنخليفةوأماأميل،هذاإلىفالنفسوعشرين،اثنتين

.((عثمانخالفةفيمات:فقاالالفالس
قول لذهبيموقفإن:أ لذيالصحيحهوبلقوي،ا ناها .أعالهأثبت
أبياندبعثمانأنيثبتلمألنهيصح،والبلضعيف،الواقديوموقف
ماالمصاحف،لتوحيد خبرصّحوإن نهال لفأ بتبنزيدك خرينثا وآ

االختالفسببأنفيبدووعليه.وتوثيقهبيانهسبقأمروهذا،بتوحيده
قصدعنحدثُمتعمدسببهوكعب،بنأبيوفاةسنةتحديدفيالكبير
غاياتلتحقيقللتاريخالمحرفينالرواةبعضمنوترصدإصراروسابق
منذكروهبماعلينااألمرليُخلطواذلكفعلوا.نفوسهمفيشيعيةمذهبية
المكذوبةرواياتهمتمريرمنيتمكنونفهموبهذا.وفاتهفيمختلفةسنوات
منكعببنأبيفعلوردالمعوذتين،لقرآنيةمسعودابنبإنكارالمتعلقة

أمرهم،يكشفعثمانخالفةقبلأُبيوفاةسنةإبقاءأنأدركواألنهم.ذلك
تحقيقمنليتمكنواعثمان،زمنإلىوفاتهسنواتتعديدمنالبدولهذا
بسنةالجزمويصبح،وبلبلةخلطابذلكفيحدث.سلفالهالُمخططهدفهم
.االستداللسقطاالحتمالدخلوإذاُممكن،غيروفاته

:الٍمزيقالولهذا،العراقأهلشيعةهمذلكفعلواالذينأنوالحقيقة
نه:منهمزعممنأو،العراقأهلوزعم)) لىبقيأ ((.عثماندهرإ

الرواةأكثرأنالمعروفمنأنهأيضاهذاويُؤيد،هؤالءفيشكفالرجل
العراقأهلمنكانوالهاوالمحرفينلألخبارالمختلقينوالكذابينالضعفاء

.الواقديعمربنمحمدومنهم،خاصةالكوفةوشيعةعامة،

عثمان،خالفةفيماتكعببنأبيأنيثبتلمأنهجليايتبينوبذلك
نقدنايكونالقويالدليلوبهذا.عمرخالفةفيماتانهالصحيحوإنما

زرعنالمرويةالمعوذتينقرآنيةمسعودابنإنكاررواياتألسانيدالمجمل
منواحدإسنادوالمنهايصحلمأنهأثبتقدكعب،بنأُبيعنحبيشبن
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قرآنيةمسعودابنبإنكارالمتعلقةاألخرىالطرقأسانيدأنوأنجهة؛
.ثانيةجهةمنمنهاواحدإسنادواليصحلمأيضاهيالمعوذتين

لكانأيضاواتضح قا22–الطرقت رواةاختالقمنهي-طري
،الكريمللقرآنالصحابةبتحريفقولهفيدينهممعتتفقألنهاالشيعة،

أكثرهم،مرة16:الطرقتلكأسانيدفياسمهمتكررالشيعةرواةوألن
وألن.المعتمربنومنصورالسبيعي،إسحاقوأبيكاألعمش،الكوفة،من
مخالطينكانواومدلسينضعفاءالسنيينمنرواةالطرقتلكرواةبينمن

الطرقتلكفياسمهمتكررالكوفةمنأيضاوهمالكوفيينالشيعةلرواة
وسفيانعون،وابنحبيش،بنوزربهدلة،بنكعاصممرة،40منأكثر

ثوري، نةبنوسفيانال لكرووا.وغيرهمعيي ياتت شيعةتأثراالروا ب
طعنهمضمنالمعوذتينقرآنيةمسعودابنإنكارحكايةاختلقواالذينالكوفة

إلىبذلكالقائلةرواياتهموإدخالجهة؛منبالتحريفالكريمالقرآنفي
.ثانيةجهةمنالسنيةالحديثيةالمصادر

 :القرآن من المعوذتين كون مسعود ابن إنكار روايات متون نقد :ثانيا
وتبينالمعوذتينقرآنيةمسعودابنإنكاررواياتأسانيدنقدنابعدما

سنبينهنافإنناوأباطيلهم،الشيعةرواةأكاذيبمنوأنهاباطلة،كلهاأنها
هيوإنما،صحيحةتكونأنيُمكنالوانهمتونها،جهةمنأيضابطالنها

تاريخوالسنةالشرعبأدلةقطعاباطلة بدليلذلكوتفصيلالصحيح،وال
:اآلتيةواألدلةوالقرائنوالشواهدالمعطيات

عبدالصحابيأنزعمتالتيالرواياتأسانيدأنبيناأنهبما:ولهاأ
واحدواليصحلم،القرآنمنالمعوذتينكونينكركانمسعودبنهللا

وهو.متونهابطالنعلىدامغدليلفهذاالشيعة،مفترياتمنوأنهامنها،
والتهافتبالزيفعليهاوالحكمورفضهامتونهالنقضوحدهيكفيدليل

.والبطالن
وأنأبدا،الباطليأتيهالُمحكمكتابالكريمالقرآنأنبما:الثانيالدليل

لَْتثُمَّمآيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر)):سبحانهلقوله،حفظهتولىتعالىهللا فُّصِ
يِهاَل))و،[((1:هود]َخبِيٍرَحِكيٍملَّمدُْنِمن ِمْنَواَليَدَْيِهبَْيِنِمناْلبَاِطُليَأْتِ

ْنتَنِزيٌلَخْلِفِه ْلنَانَْحُنإِنَّما))،و(([42:فصلت]َحِميٍدَحِكيٍمّمِ ْكَرنَزَّم َوإِنَّماالذِّ
أوشيعيةروايةأيةفإنكذلكالقرآنأنوبما[((.9:الحجر]لََحافُِظوَنلَهُ

بالنقصانأوبالزيادةللتحريفتعرضالكريمالقرآنبأنتزعمشيعةغير
القائلةالرواياتزعمتهمافإنوعليه.ومتناإسناداقطعاباطلةروايةفهي

ابنيقولهأنيُمكنوالباطل،زعمهوالمعوذتينقرآنيةمسعودابنبإنكار
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مسعودابنأنجدالفرضناإذاوحتى.قطعاعليهمكذوبهووإنمامسعود،
وليسالصحيح،والتاريخله،الموافقةوالسنةالقرآنهنافالَحَكُمبذلك،قال
القرآنوخالفقاله،فيماأخطأقديكونالحالةهذهوفيمسعود،ابنقول

تعرضعلىدلياليكونأنيُمكنوال،قالهلماقيمةوالوالتاريخ،والسنة
نا.للتحريفالقرآن ابنيقولأنيُمكنالفإنهوإالوجدال،فرضاهذاقل
قرآنهللاحفظأمر،ألنخطأوالعمدابذلكمسعود قطعياتمنهولل
تاريخ،والسنةالشرع منعالموالصحابيفيهيخطئأنيُمكنوالوال
طعنابذلكيقولونالذينهموالضاللاألهواءأهلوإنما،اإلسالمعلماء

.والبهتانبالزورلعقائدهموانتصاراالقرآنفي
فيماالعثماني-البكريالمصحففيالمعوذتينوجودإن:الثالثوالدليل

بينمنالمعوذتانكانتالمصحفجمععندماثابتبنزيدأنيعني-بعد
الصالةعليه-النبيأمرالتياألصليةالنصوصمنجمعهماوقدسوره،

والصحابياأنيثبتلمأنهوبما.الصحابةصدورومنبكتابتها،-والسالم
بن الجميعأنيعنيهذافإن.البكريالمصحفعلىاعترضمسعودا

تسقطوبهذا.مسعودابنمنهمالكريمالقرآنمنالمعوذتينأنعلىأجمعوا
.الكريمالقرآنمنالمعوذتينكونمسعودابنإنكارحكاية

عليه-النبيأمرالتياألصليةالنسخفيمكتوبتينكانتاالمعوذتينأنوبما
المعوذتينمنهانسخواالصحابةأنيعنيفهذا،بكتابتها-والسالمالصالة

عليه-النبيمنجداقريباكانأنهبحكم،مسعودابنمنهم.مصاحفهمفي
لم،ُمتفرغاوكان-والسالمالصالة بالقرآنالصحابةأعلممنوكانللع
أواألصلية،النسخةفيمكتوبتينرآهماأنهالشكحالههذاورجل.الكريم

،المصحفمنقراءةأوحفظايتلونهاسمعهمأوالصحابة،مصاحففي
.القرآنمنبكونهمايعلملمأنهجدالسلمناإنقرآنيتهمامنيتأكدثمومن
أنأيضايعنيوهذا.ذلكعنهيغيبأنيُمكنالالعمليةالناحيةمنفإنهوإال

لذين قواا ياتاختل يةإنكارروا لىونسبوهاالمعوذتينقرآن بنإ مسعودا
.كذبهمعلىشاهداهذافكاننلهاختيارهمفيأخطؤوا

مسعودابنبإنكارالقولتُبطلالتيالقطعيةاألدلةمنإن:الرابعالدليل
عنيختلفيكنلممسعودابنمصحفأنهوالقرآنمنالمعوذتينكون

بنقراءةأنبدليلالصحابة،مصاحف لتيمسعودا قرأكانا هاي منب
كعب،بنكأُبي،الصحابةقراءكبارقراءةعنتختلفتكنلممصحفه

أنذلكعلىوالشاهد-.عنهمهللارضي-ثابتبنوزيدوعثمان،،وعلي
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كانالعثمانيالمصحفأقرهمااللتينالصحيحتينوحمزةعاصمقراءتي
أنهوبما.القراءتينهاتينروواالذينالصحابةبينمنوهؤالءمسعودابن
ســورتييتضــمنانوحمــزةعاصــمقــراءتيأنوالثاـبـتالمعــروفمــن

منكونهماينكريكنلممسعودابنأنبالضرورةيعنيفهذا،المعوذتين
منمسعودابنكاناللتينالقراءتينفيموجودتانألنهماالكريم،القرآن
.رووهماالذين

تشهدبالمعوذتين،تتعلقنبويةأحاديثصحتلقد:الخامسالدليل
قرآنمنالمعوذتينكونأنعلىبنفسها تامعروفاأمراكانال بينوثاب

نبيوأن،جهةمنالصحابة يه-ال صالتهفييقرأهماكانالصالةعل
المسعودابنيكونأنيُمكنالأنهيعنيمما.أخرىجهةمنبالمسلمين

باطلزعمهوالقرآنمنكونهماينكركانبأنهالزعموأنبقرآنيتهما،يعلم
-:وسلمعليههللاصلى-هللارسولقال:قالعامربنعقبةعن:منها.قطعا

"و"اْلفَلَِقبَِرّبِأَُعوذُقُْل":قطمثلهنيُرلمالليلةهذهأنزلتآياتترألم"
((."النَّماِسبَِرّبِأَُعوذُقُْل

عليههللاصلى-هللابرسولأقودأنابينا:قالعامربنعقبةعنومنها
:قال".تَركب؟أالعقبة،يا":ليقالإذالنقاب،تلكمننَقبفي-وسلم

يا":قالثم.مركبهأركبأن-وسلمعليههللاصلى-هللارسولفَأْجلَْلُت
رسولفنزل:قالمعصية،تكونأنفأشفقت:قال".تركب؟أالُعقيب،

أالعقيب،يا":قالثمركب،ثمهنيهة،وركبت-وسلمعليههللاصلى-هللا
رسوليابلى:قلت".الناس؟بهماقرأسورتينخيرمنسورتينأُعلمك

أقيمتثم"النَّماِسبَِرّبِأَُعوذُقُْل"و"اْلفَلَِقبَِرّبِأَُعوذُقُْل":فأقرأني.هللا
:فقالبيمرثمبهما،فقرأ-وسلمعليههللاصلى-هللارسولفتقدمالصالة،

((."قمتوكلمانمتكلمابهمااقرأعقيبيارأيتكيف"
عليههللاصلى-هللارسولأمرني)):قالعامربنعقبةعنومنها

عامربنعقبةعنمنهاو.((صالةكلدبرفيبالمعوذاتأقرأأن-وسلم
.بالمعوذتينالصبحصالةبالناسصلى–السالموالصالةعليه-النبيأن

يقرأأنأحبمن)):–السالموالصالةعليه-الرسولقولومنها
قراءةكانتفلو((.عبدأمابنقراءةعلىفليقرأهأُنزلكماغضاالقرآن

بن فةمسعودا قرآنمخال منالمعوذتينكونيجهلكانولو،الكريملل
القراءةعلىحثوالقراءته،-والسالمالصالةعليه-النبيأقرما،القرآن

ابنحقفيذلكقال-والسالمالصالةعليه-أنهوبما.بهاعليهأثنى،والبها
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هذافإنالمعوذتين،قرآنيةعلىأكدقدكانوالرسول،وقراءتهمسعود
المعوذتين،،والالفاتحةقرآنيةينكريكنلممسعودابنأنعلىدامغدليل
أنهوهذااستنتاجناصحةعلىالقطعيوالدليل.الصحابةخالفأنهوال

أنسبقكماالعثمانيالمصحفقراءاتبينمنهيمسعودابنقراءة
.بيناه

رسولكان)):قالالخدريسعيدأبيعن:أيضااألحاديثتلكومن
نزلت فلمااإلنسأعينثمالجانعينمنيتعوذوسلمعليههللاصلىهللا

((.ذلكسوىماوتركأخذهماالمعوذتان
يوتركانشيءبأي))-:عنهاهللارضي-عائشةأمناُسئلتومنها

بسبحاألولىالركعةفييقرأكان:قالت-وسلمعليههللاصلى-هللارسول
هللاهوقلالثالثة،وفيالكافرونأيهاياقلالثانيةوفياألعلى،ربكاسم
.((والمعوذتينأحد

عبدومكانةأحوال،وفيالمجتمعسننفيالمتدبرإن:السادسالدليل
المختصينالصحابةعلماءمنكبيروعالمجليل،كصحابيمسعودابنهللا
،ومن-والسالمالصالةعليه-النبيإلىالمقربينمنوأنه.القرآنعلومفي

كانوأنه.عنهورضواعنهمهللارضيالذيناإلسالمإلىاألولينالسابقين
الذينومنالراشدي،النبويالعهدينفيوالناسللصحابةالمخالطينمن

هللاعبدأنيُمكنالأنهقطعالهيتبين.الراشدةالخالفةفيمسؤولياتتولوا
ذلكيحدثأنويستحيلبل،المعوذتينبقرآنيةعلمعلىيكنلممسعودبن
صغيرصحابيعنحتىذلكيصدرأنيصحالإنهبل.العمليةالناحيةمن
منصحابياأن-علمناحسب–التاريخيُسجللموفعال.المسلمينعامةمن

سورةأيةأوالمعوذتينقرآنيةأنكرأنهخاصتهممنوالالمسلمينعامة
قرآنمنأخرى مفضوحكذبهومسعودالبنذلكنسبةأليس!!!.ال
يهنسبته؟،وأليسعظيموبهتان للمنطقهدمهومنهحدوثهوتصديقإل
!!.؟؟البشرياالجتماعفيتتحكمالتيالعمرانوسنن

نهجدالفرضناوإذا سمعلمأ نبيمنالمعوذتيني يه-ال الصالةعل
ينكرهما،والعنهما،يسألهمأنعليهكانفإنه،صحابتهمنوال-والسالم
القرآنمنأنهماقطعايتأكديسألهموعندمامنهم،يسمعهمالمأنهلمجرد
ً.لهماإنكارهفييستمرأنيُمكنوالالكريم، ما هوالموقفهذابأنعل
كماالعمليةالناحيةمنالحدوثمستحيلفهووإال،نظري،احتمالمجرد
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قرآنيــةينكــركــانمســعودابــنبــأنالــزعمأنيتبيــنوبهــذا.أعــالهبينــاه
.الواقعفيحدوثهويستحيلباطل،زعمهوالمعوذتين

عنلبابةأبيبنوعبدةعاصمروايةبطرقيتعلق:السابعالدليل
تتمثلأيضاواحدةحادثةعنكلهاتتكلم،كعببنأُبيعنحبيشبنزر
جهةمنلكنها.المعوذتينعنوُسؤالهكعببنأُبيللصحابيِزرلقاءفي

الرواياتمعمضمونهافيواختلفتوالرواةالصيغةبنفسوردتأخرى
لتي هاا كاروموضوعهاسابقاذكرنا بنإن منالمعوذتينكونمسعودا

بموضوعيتعلقوإنمابالمعوذتين،يتعلقالالثانيمضمونهالكن.القرآن
وما؟،هذايعنيفماذا.األولىالراوياتوعمومياتأسانيدبنفسالقدرليلة

.؟ذلكتفاصيل
التساؤلينعنواإلجابةعليها،للتعليقنعودثمنماذجمنهانذكرأوال
ثناكامل،بنعبدوسبنمحمدحدثنا)):للطبرانيروايةمنها.وغيرهما

نايونسبنسريح بوث ،عنالمعتمربنمنصور،عناألبارحفص،أ
أبيفلقيتعثمانإلىوفدت:قالحبيشبنزرعنالنجودأبيبنعاصم

للقائكإالوفدتومالقيكأحبكنتقدفإنيحدثني:لهفقلتكعببن
لةعنفحدثني قدرلي بنفإنال قممن:يقولمسعودا أويصبهاالسنةي
فإنهاعليكميعميأنأحبولكنهرمضانفيأنهاعلملقد:أُبيفقاليدركها

-سلموعليههللاصلى-هللارسولبهاحدثناالتيباآليةوعشرينسبعليلة
إلىيواصلها-سلموعليههللاصلى-هللارسولكانوعلمناهافحفظناها

إنها:وقالالشمسإلىفنظرصعدبيوموبعدهابيومقبلهاكانفإذاالسحر
((.ترتفعحتىلهاشعاعوالصبيحتهاالشمستطلع

ثانيالنموذج نا)):(هـ312ت)الطوسيعليبنالحسنقال:ال
األبار،حفصأبوالرحمنعبدابنعمرنا:قالالعبدي،عرفةبنالحسن

بيابنعاصمعنالمعتمر،بنمنصورنا:قال بنزر،عنالنجودأ
حدثنيله:فقلتكعببنأبيفلقيتعفانبنعثمانإلىوفدت:قالحبيش

قال.يدركهاأويصبهاالسنةيقممن:يقولمسعودابنفإنالقدرليلةعن
سبعلليلةوإنهاعليكم،يعميأنأحبولكنهرمضانفيأنهاعلملقد:أُبي

فحفظناها-وسلمعليههللاصلى-هللارسولبهاحدثناالتيباآليةوعشرين
وبعدهابيومقبلهاكانفإذا.السحرإلىيواصلهاأنفكاد:قال.وعلمناها

الصبيحتهاتطلعإنها:فقالالشمسمطلعإلىفنظرالمنارةإلىصعدبيوم
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-وسلمعليههللاصلى-هللالرسولفقيل:أُبيقال.ترتفعحتىلهاشعاع
((.نقولفنحنفقال،

مكرمبنالحسينبنمحمدأخبرنا)):حبانابنقال:الثالثالنموذج
،عناألبارحفسأبو،حدثنارسيدبنداودحدثنا،بالبصرةالحافظالبزار

بنأبيلقيت:قالحبيشبنزرعنالنجود،أبيبنعاصمعن،منصور
فأخبرنيللقائكإالقدمتومالقيكيعجبنيكانفإنهحدثني:فقلتكعب

:قاليدركهاأويصبهاالسنةيقوممن:يقولمسعودابنفإنالقدرليلةعن
سابعةليلةوإنهاعليكميعميأنأحبولكنهرمضانشهرفيأهناعلملقد

لتيباآليةوعشرين فحفظناها-سلموعليههللاصلى-هللارسولحدثناا
صعدبعدهاأوبيومقبلهاكانفإذاالسحرإلىيواصلزرفكانوعرفناها

لىفنظرالمنارة قولالشمسمطلعإ ها:وي هاشعاعالتطلعإن حتىل
((.ترتفع

عمرأبىوابنحاتمبنمحمدحدثنا)):مسلمقال:الرابعالنموذج
عبدةعن،عيينةبنسفيانحدثناحاتمابن:قال،عيينةابن،عنكالهما

-كعببنأبىسألت:يقولحبيشبنزرسمعاالنجودأبىبنوعاصم
يصبالحوليقممن:يقولمسعودابنأخاكإن:فقلت–عنههللارضي

فيأنهاعلمقدإنهأماالناس،يتكلالأنأراد:هللارحمهفقال.القدرليلة
الحلفثم.وعشرينسبعليلةوأنهااألواخر،العشرفي،وأنهارمضان
قالالمنذرأباياذلكتقولشيءبأي:فقلت.وعشرينسبعليلةأنهايستثنى

تطلعأنها-وسلمعليههللاصلى-هللارسولأخبرناالتىباآليةأوبالعالمة
.((لهاشعاعاليومئذ

فيالروايتينبينالكبيرالتشابهذلكبسببأنهالنماذجتلكمنواضح
يتعلقاألمريكونأنجداالُمستبعدفمنالعام،إطارهافيوالحادثةاإلسناد

منيخلوالاألمرفإنوعليه.واحدةحادثةهيوإنما،ُمنفصلتينبحادثتين
ليلةروايةتكونأنوإماالصحيحة،هيالمعوذتينروايةتكونأنإما:

قدر ماالصحيحة،هيال كونأنوإ ثةت .أصالباطلةبموضوعيهاالحاد
بيناهكمامتناوالإسنادايصحلمألنهيصح،فالاألوللالحتمالفبالنسبة

.سابقا
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ألنهتصح،الأسانيدهاانإالُممكنمتنهاأنفمعالثاني،االحتمالوأما
.بصحيحةليستأنهاوتبينالمعوذتينروايةأسانيدفيوردتنفسهاهي

.بهممتأثرينكوفيينوسنيينشيعةرواةوتضمنت
بحكموصحيحوراجح،بل،واردفهو،-الثالث-األخيراالحتمالوأما

:بموضوعيهاالروايةأنيعنيوهذا.تصحلمكلهااالحتمالينأسانيدأن
ماتصـحان،الالقـدر،وليلـةالمعوذتـان، الشـيعة،رواةاختـالقمنوأنه
.الكوفةسنييمنبهموالمتأثرين
لدليل ثامنا بيفعلبرديتعلق:ال هللارضي-والصحابةكعببنأ

ياتتلكعنهمذكرتهِلَما-عنهم بنأنبلغهمعندماالروا ينكرمسعودا
تلكذكرتهمماتبينفقدكعببنأبيموقفيخصففيما.المعوذتينقرآنية

بلغهماتجاهسلبيابارداموقفاكانأنهكعببنأبيموقفعنالروايات
خالفيةبمسألةيتعلقاألمروكأنالمعوذتينمنمسعودابنموقفعن

بمخالفتهاكتفىوإنما!!.اإلسالمدينأصلبسالمةيتعلقوالاجتهادية،
حقمنبأنهمنهاعترافاوتضمنت،جهةمنوسلبيةوباردةلينةبطريقة

يفرضكاناألمرأنمع!!!.أخرىجهةمنيشاءمايختارأنمسعودابن
بقوةيتحركووغضببشدةذلكيُنكرأن-ومصلحةوعقالشرعا-عليه

بنعنبلغهمماللتأكدوحزموسرعة البنبيّنمنهتأكدفإن.مسعودا
موقفه،علىوأصرأبىفإنموقفه،فيأخطأكانإنالصوابمسعود
معهيتخذوليستدعيهعفانبنعثمانالمسلمينخليفةإلىأمرهأوصل

.الصوابإلىليرجعالُمناسباإلجراء
لمالرواياتتلكفإنالمسلمينوعامةالصحابةفعللردبالنسبةوأما

الالمعوذتينمنمسعودابنإنكارمنذكرتهماوكأن،منهشيئاتذكر
واإلسراعاإلنكارمنهميتطلبوالعادي،أمرإليهمبالنسبةوأنهيهمهم،
ابنيُنكرفكيف،عقالوالشرعايصحواليعقلالوهذا.لهحدلوضع
سنواتطيلةالناسوعامةطلبتهبينذلك،ويُعلنالمعوذتينقرآنيةمسعود
خالفةفيوالتابعونالصحابةعنهيسكتذلكومعالكوفة؛فيلهمتعليمه

والعليه،يُنكرونفال.!!!-عنهمهللارضي–وعثمان،وعمر،بكرأبي
عنهسكتماذلكحدثلوأنهوالحقيقة!!.يُوقفونهوالمنه،الناسيُنفرون

والمناسبةالصحيحةاإلجراءاتحقهفيوالتخذواالمسلمون،والالصحابة
كماوسريعا،قويافعلهمرديكونأنوعقالشرعاالمفروضألن.والعادلة

وكما،القراءاتفيالمسلميناختالفرأىعندمااليمانبنحذيفةفعل
لتلكحللوضعللمصاحفوتوحيدهللصحابةمشاورتهفيعثمانفعل
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،ذلكمنأكثرمنهميتطلبالمعوذتينلموضوعبالنسبةواألمر.المشكلة
لذيألن لدينوإفساد،وردةكفرهومسعودالبننُسبا لدنيال وال،وا

فيسيُناقشونهوإنما.األحولمنحالبأيالصحابةعنهيسكتأنيمكن
حساباويُحاسبونهالمعوذتين،منموقفهوخطأصوابهملهويُبينونموقفه،
اإلجراءمعهسيتخذون-لهمناقشتهمبعد–موقفهعلىأصروإن.عسيرا

.ويردعهيُناسبهالذي
بنأبييدعلىوالالصحابةأيديعلىيحدثلمذلككلأنوبما

منالمعوذتينكونأنكرمسعودابنأنلويحدثأنيجبوكانكعب،
مسعودابنإلىالرواياتتلكنسبتهماأنيعنيذلكفإن.الكريمالقرآن
انتصاراالشيعةرواةاختلقهامكذوبةحكايةإالهووما؛أساسهمنباطل
.والصحابةالقرآنفيوطعنالدينهم

لدليل نه:التاسـعا بتمنإ ياالثا ياتأنتاريخ أنتذكرلـمالروا
يةأنكرصحابيا بنهللاعبدإالالمعوذتينقرآن لذيمسعودا فردا بهذاان
بطالنه،علىبنفسهدليلهوالزعموهذا.الرواياتتلكزعمحسبالموقف

المعوذتينبقرآنيةيعتقدونكلهمالصحابةيكونأنيُعقلواليصحالألنه
ومنالصحابة،أعلممنيكنألم،!!؟؟فقطهولماذا!!.مسعودابنإال

وإذا!!اإلسالم؟؟إلىالسابقينومن،-والسالمالصالةعليه-للنبيالمقربين
،!؟؟والصحابةالنبييسأللملماذااألمر،عليهألتبسأنهجدالفرضنا
ُمخالطاكانأنهمعوالراشدي،النبويالعهدينطيلةذلكيجهلبقيولماذا

.المسلمين؟؟وعامةللصحابة ! فرادأنذلكمنفواضح! بنان مسعودا
أنهعلىدامغدليلهوالرواياتتلكزعمحسبالمعوذتينقرآنيةبإنكاره

ابنبينفردأنواليحدث،أنيصحالأمرألنهكلكإنه.مكذوبخبر
سبتهماكانولو.الصحابةمنغيرهوالمسعود يهن لكإل ياتت الروا

قالصحيحا أنعلىدليحدثلمهذاأنوبما.الصحابةمنكثيربهل
بتحريفلقولهمانتصاراالشيعةرواةاختلقهاكذبفيكذبكلهاالحكاية
.إلينالعقائدهموتصديراوالصحابة،القرآنفي،وطعناالقرآن

قرآنيةمسعودابنإنكارسبببأنالقولإنمفاده:العاشرالدليل
الحسنبهمايُعّوذ-والسالمالصالةعليه-النبييرىكانأنههوالمعوذتين
معوذتانأنهمافظنصالتهمنشيءفييقرؤهمايسمعهولم،والحسين

ياه؛فأودعوهماالقرآنمنكونهماالباقونوتحققظنهعلىوأصر هوإ
بعضفيبهمايُعّوذهمايراهأنهيُعقلالألنه،يصحوالبل،ضعيفقول

ضمنيقرأهماأو،الجهريةصلواتهفيبهمايقرأيسمعهوال،المرات
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صلواتهمفيأيضايقرؤونهماالمسلمينمنغيرهيسمعوالللقرآن،قراءته
بل،يصحوال،تماماُمستبعدفهذا!!.عنهمايسألوال.للقرآنوتالوتهم

.الواقعفيحدوثهيستحيلأنهبيناأنسبقوقدوُمضحك،باطلزعمهو

ظنهعلىوأصرمعوذتانأنهماظن"بأنهالقوليصحالأنهكما
باقونوتحقق ياهفأودعوهماالقرآنمنكونهماال هوالتعليلهذاألن".إ

أمراالمعوذتينقرآنيةجعلعندماالمعوذتين،فيالطعنبداخلهيحملنفسه
يا لىيحتاجشكومحلظن لممنه،للتأكدوتحققبحثإ يهيهتدف بنإل ا

لمالقرآنسورألن،يصحالوهذا.الصحابةباقيمنهوتحققمسعود،
باسوالخالفمحلتكن ينالت لمعرفةيجتهدونكانواوالالصحابة،ب

الصالةعليه–هللانبيألن.فيهلُبسالواضحاأمرهاكانوإنماسوره،
يهينزلإنماكان-والسالم ويُبلغه،بتدوينهُكتابهويأمرإالالوحيعل

ُسوُلأَيُّرَهايَا)):لهوقال،بذلككلفهتعالىهللا،ألنألمته ْغالرَّم أُنِزَلَمابَلِّ
بَِّكِمنإِلَْيَك ُِرَسالَتَهُبَلَّمْغَتفََماتَْفعَْللَّمْمَوإِنرَّم ّ َإِنَّمالنَّماِسِمَنيَْعِصُمَكَو ّ

َوأَْعِرْضتُْؤَمُربَِمافَاْصدَْع))و،((67:المائدة()اْلَكافِِريَناْلقَْوَميَْهِديالَ
وتنطبق،يصحوالباطل،التعليلفذلك.((94:الحجر()اْلُمْشِرِكيَنَعِن

((.ذنبمنأقبحعذرُرب)):مقولةعليه
وبين،القرآنمنكونهماونفيبهماالتعوذبيننفيعالقةالأنهكما

صحةعدمذلك،وعلىعلىوالدليل.القرآنمنوكونهمابهماالتعوذعدم
فقط،بالمعوذتينيتعوذيكنلم-والسالمالصالةعليه-النبيأنالزعمذلك

ومعروف...((.أحدهللاهوقل))اإلخالصبسورةأيضايتعوذكانوإنما
لمفلماذا.المعوذاتمنأيضاهياإلخالصسورةأنالمسلمينبينأيضا
المعوذاتمنأنهامعالقرآنمناإلخالصسورةكونمسعودابنينكر

تلكزعمحسبالمعوذتينحالعنهغابكماذلكعنهيغبلمولماذا.؟؟
والصحابة-والسالمالصالةعليه-النبيسمعإنه:قيلوإذا.؟؟الروايات
لكنهوصحيح،ُمحتملهذا:فأقول.منهافتأكداإلخالص،سورةيقرؤون

فيالمعوذتينيقرؤونهؤالءكانفقد،أيضاالمعوذتينعلىأيضاينطبق
ماذا.المصاحف،ومنالصلوات لكزعمتفل ياتت نهالروا كونأنكرأ
صحيح،جوابال.؟اإلخالصسورةبهماتُلحقولمالقرآنمنالمعوذتين

،خرافةإالهيماالمعوذتينقرآنيةمسعودابنإنكارحكايةأنيعنيمما
والصــحابة،القــرآنفــيوطعنــالمــذهبهمانتصــاراالشــيعةرواةاختلقهــا

.إليناألصولهموتصديرا
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مسعودابنبأنالرواياتتلكقولإن:-عشرالحادي-األخيرالدليل
هوعفان؛بنعثمانخالفةفيالقرآنمنالمعوذتينكونبإنكارقولهأظهر
فيعليهلظهرذلكيعتقدمسعودابنكانلوألنه.بطالنهاعلىدامغشاهد
بكرأبيخالفةفيأيضاعليهولظهر،أمامهالحلولوجدالنبوي،العهد

دامغشاهدفهويحدثلمهذاأنوبما.بسهولةالصحيحلهوتبينوعمر،
متهافتةزائفةحكايةهيالمعوذتينقرآنيةمسعودابنإنكارحكايةأنعلى

مسعودابنيكونأنيُمكنالألنه.مذهبيةلغاياتالشيعةرواةاختلقها
أظهرهو،والالمسلمينبينمعروفغيرويبقىالمعوذتينقرآنيةيُنكر

!!!!.عثمانخالفةإلىحالهعلىويبقى،الحقيقةعرفهووالموقفه،

ماوإنهـاًء ناهل ستنتجالمبحـثهـذافيذكر نهيُ ياتأنم كارروا إن
22بلغت-الكريمالقرآنمنالمعوذتينلكونمسعودبنهللاعبدالصحابي

بداخلهاتحملألنها،متناباطلةأيضافهيإسنادا،بطالنهابيناكما-طريقا
اختلقهامكذوبةرواياتأنهاأيضامنهاوتبين.وزيفهاوتهافتهافسادهاأدلة
فاختلقوها.القرآنبتحريفقولهمفيعقيدتهممعتتفقألنهاالشيعةرواة

.السنةأهلإلىلهاوتصديراوالصحابة،القرآنفيوطعنالدينهمانتصارا

:األخيرة للعرضة الُممثل هو مسعود ابن مصحف كون روايات نفد : :ثالثا
ابــنأنبــدعوىالكــريمالقـــرآنفــيطعنهــمالشـــيعةرواةليُكمــل

كركان-عنههللارضي-مسعود عوذتينكونين كريم،القـرآنمنالم ال
مصحفأنزعمواالسنيةالمصادرإلىالقرآنبتحريفقولهمنقلوليُكملوا

،الصحابةمصاحفبينمنوالكاملالصحيحالمصحفهومسعودابن
لذيالوحيدهوألنه لتياألخيرةالعرضةمثّلا عليه–جبريلفيهاقرأا

.شاملةنهائيةقراءة-والسالمالصالةعليه-النبيعلىالكريمالقرآن-السالم
قواقدوكانواكذلك،األمرأنوبما ياتاختل بنأنزعمتروا مسعودا

ـهمــاعــارض الفاتحــةقرآنيــةينكــروكــانالمصــاحف،فــيعثمــانفعـل
هذاوالمعوذتين، عنيف مانمصحفأني لذيعث تها أصابهقداألمةتبن

األخيرةالعرضةيُمثلالوأنهمنه،ليستسورثالثتضمنألنهالتحريف
قرآن كريملل .ال ! لك! ياتوبت ناصدّرالروا شيعةإلي يدتهمال قولهمفيعق

فيالطعنتحمللكنهاالشيء،بعضمعدلةإليناأوصلوهاالقرآنبتحريف
سبقانهوبما.مسعودابنمصحفحكايةبدعوىبتحريفهوالقولالقرآن

منالمعوذتينكونمسعودابنبإنكارالمتعلقةرواياتهمصحةعدمبيناأن
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المتعلقةرواياتهمنقدسنواصلهنافإننا،ومتناإسناداأبطلناها،القرآن
بنبمصحف سنادامسعودا ناإ نالينكشفومت بال أباطيلمنآخـرجان
.اإلماميةبمروياتهمالحديثيةلمصادرناوغزوهمللتاريخالشيعةوتحريفات
بالعرضةالمتعلقةمسعودابنمصحفرواياتأسانيدبنقداوالنبدأ
ثناأبي،،حدثنيهللاعبدحدثنا:))حنبلبنأحمدمسندفي:اولهااألخيرة،

ابن،عنمجاهد،عنمهاجربنإبراهيم،عنإسرائيل،ثناآدمبنيحيى
جبريلعلىالقرآنيعرض-سلموعليههللاصلى-النبيكان:قالعباس

فكانتمرتينعليهعرضهفيهاقبضالتيالسنةكانتفلمامرةسنةكلفي
((.القراءةآخرهللاعبدقراءة

إسحاقأبيبنيونسبنإسرائيل:رجالهمنألن،يصحالإسنادها
،ضعيفانهوتبينحالهتفصيلسبق،(هـ160،-100)الكوفيالسبيعي
.المحدثينمنكثيرعنحالهفالتبسالتقية،يُمارسكانإماميوشيعي

ت)الكوفيإسحاقأبوالبجليمهاجربنمهاجربنإبراهيموالثاني
ضعيف،بقوي،يكنلمثقة،به،بأسال:فيهقيل(الخامسةالطبقةمن

البأحاديثحدّث،الخطأكثيرالضعفاء،فييُكتبحديثه،الحديثجائز
لمفالرجل.بهيُحتجوالحديثهيُكتبلين،حديثهفيصدوق،عليها،يُتابع
.ضعيففهوتوثيقه،يثبت

ت)موالهمالمكيالمخزوميالحجاجأبوجبربنمجاهد:آخرهم
لمالصحابةبعضعنحدث،يرسلثقة:(سنة83عن،هـ103:نحو

ته،يُدلسكانعنهما،هللارضيوسعدكعليمنهميسمع تفيدالوعنعن
.بينهماُمنقطعفاإلسناد،عباسابنعنعنعنقدهناوهو.الوصل

سليمانبنفهدحدثنا)):الطحاويجعفرأبوقال:الثانيةالرواية
وأبوهللاعبدبنشريكثنا:قالاألصبهانيبنسعيدبنمحمدثنا:قال

على:عباسابنليقال:قالظبيانأبيعناألعمش،عنووكيع،معاوية
قراءتينأي قرأال قراءةعلىقلتت بل:قال.مسعودابنقراءةاألولىال

بنقراءة يلإناآلخرة،هيمسعودا كان-وسلمعليههللاصلى-جبرائ
كانفلمارمضانكلفيالقرآن-وسلمعليههللاصلى-هللانبيعلىيعرض

((.بدلومامنهنسخماهللاعبدفشهدمرتينعرضهفيهماتالذيالعام
تفصيلتقدم،هللاعبدبنشريك:رواتهمنألن،يصحالإسنادها

له ينحا نهوتب لة،ضبطاضعيفأ لراجحوعدا نهوا إمامياشيعياكانأ
.التقيةيُمارس
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أنهوتبينحالهتفصيلسبقالضريرخازمبنمحمدمعاويةأبووالثاني
الفاإلسناد،عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.إماميشيعيومدلس،،ضعيف

.طريقهمنيصح
أكثروثقه:(هـ196-128)الرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيعوالثالث
نواالمحدثين، يه،وأث بنجعلهوعل بةا شيعةرجالمنقتي بنوقال.ال ا

رجالهممنعدوهأيضاهموالشيعة.((قليلتشيعفيهكانوكيع:المدينى
كان،عنهميرويعندماالضعفاءأسماءيُخفيكأنيُدلس،وكيعوكان.

منيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.أيضاالخطأكثير
.طريقه

لرابع–آخرهم له،تفصيلسبقمهران،بنسليماناألعمش-ا حا
،الحديثأهلبينالمندسينمنإماميشيعيٌمدلس،ضعيف،انهوتبين
قدوهناكذلكأنهوبما.الجوزجانيمنهمحذّرالذينالكوفةشيعةومن
.طريقهمنيصحالفاإلسناد،عنعن

بنوشريحرجاء،بنّعبدحدثنا)):شبةابنقال:الثالثةوالرواية
عابس،بنالرحمنعبدعنزبيد،عنطلحة،بنمحمدحدثنا:قاالالنعمان

أهلمنناسإليهاجتمعأنه:عنههللارضيمسعودابنعنرجل،عن
والالقرآنفييختلفواوأالهللا،بتقوىوأمرُهمالسالَم،عليهمفقرأالكوفِة

يُْعَرضكان-وسلمعليههللاصلى-هللارسولأَنعلمُتقد...فيهيتنازعوا
تَْينقُبَِضعاَمعليهفعُِرضمَرة،عامكلالقرآنعليه عليهقرأُتإذا.َمرَّم

ومنعنها،َرْغبَةًيدَعنَّمهافالقراءتيعليقرأفمنمحسن،أنيفيخبرني
ًَجَحدمنفإنهعنهرغبةيَدََعنّهفالالحروفهذهمنشيئاعليقرأ منهشيئا

((.كلَهبهَجَحد
الغدانيعمربنرجاءبنهللاعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

ليسوالتصحيفالغلطكثير،ثقة،صدوق(:هـ220أو219)البصري
.بحجة

فيهقيل،(هـ167ت)الياميالكوفيمصرفبنطلحةبنمحمد:والثاني
بمعنى-حدثنا:حديثهفييقوليكادالبه،بأسالبالقوي،ليس،ضعيف:

ولمأبيهعنحدثألنهبالكذب،ُمتهمُمنكرةأحاديثله،-يُدلسكانأنه
سمع نه،ي قة،يُخطئ،م بنحذّرث ينا ثهمنمع لهوقد.حدي شيعةجع ال

علىُمصراالتقيةيُمارسكانأنهأحوالهمنويتبين.رجالهممناإلمامية
منيصحالفاإلسناد،عنعنقدوهناكذلكأنهوبما.بالرواياتالتالعب

.طريقه
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يد:والثالث حارثبنزب كريمعبدبنال ياميكعببنعمروبنال ال
التشيعإلىيميلعلويثبت،ثقة:فيهقيل،(هـ124ت)هللاعبدأبوالكوفي

يايُفضلكان، لذينالكوفةمحدثيشيعةبينمنوهو.عثمانعلىعل ا
..مروياتهمومنمنهموحذرالجوزجانيذكرهم

فاإلسنادوالعين،الحالمجهولهو،(رجلعن))الرابع-آخرهم
وضعفالنقطاعهيصحالكلهواإلسناد.مسعودابنوبينبينهمنقطع
.رواتهبعض

عليبننصرأخبرنا)):النسائيقال:-الرابعة-األخيرةوالرواية
عباسابنلناقال:قالظبيانأبيعناألعمش،عنأبيه،،عنمعتمر،عن

يعرضكانهللارسولإن:قالهللاعبدقراءةقلناتقرؤونالقراءتينأي
فيهقبضالذيالعامفيعليهعرضوإنهمرةعامكلفيالقرآنعليه

((.نسخماهللاعبدفشهدمرتين
بنعليبننصربنعليبننصر:رواتهمنألن،يصحالإسنادها

الخليفةاتهمهثقة،وقد:(هـ250ت)البصريالجهضمياألزديصهبان
سبببالرفضالمتوكل يهرواهحديثب شيع،ف له.بضربهفأمرت وجع

.اإلماميةكتبهمفيورواياتهرجالهممنالشيعة
قيل،(هـ187-100)التيميطرخانبنسليمانبنمعتمر:والثاني

منضعيف،الكلعنيأخذصالحرجل،الحفظسيءصدوق،،ثقة:فيه
سفيانليقال)):فقال،سعيدبنيحيىرواهماذلكمن،الضبطجهة

ومنصور،ليث،بينيفرقفلم،-معتمرأي-التيميابنعنديكان:الثوري
((.صالحارجالًكانأنهإال

هـ143ت)البصريالمعتمرأبوالتيميطرخانبنسليمان:والثالث
ُمرسالتهطالب،أبيبنعليإلىمائالكانُمدلس،ثقة،(:سنة97عن
رجالمنقتيبةابنوذكره.منهميسمعلمأقوامعنحدث،شيءالشبه

.جهتهمنيصحالفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.الشيعة
لرابع–آخرهم له،تفصيلسبقاألعمش،مهرانبنسليمان-ا حا

.بالمحدثينعالقتهفيالتقيةيُمارسإمامياشيعياوكانضعيف،أنهوتبين
والمنهايصحلمأنهالرواياتتلكألسانيدنقدنامنواضح:وأقول

،الكوفةمنمعظمهممراتثمانيالشيعةرواةفيهاتكررواحد،إسناد
تكررشيعةرواةفمنهم.هللاعبدبنوشريكاليامي،وبيدواألعمش،:منهم

ياتأربعفيمراتثمانياسمهم إليهميُضافالكوفة،منأكثرهمروا
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ومحمدمهاجر،بنأبراهيم:هماأيضا،الكوفةمنضعيفانسنيانراويان
شيعةأنبصراحة،يعنيإنه؟؟،ذلكيعنيفماذا.مصرفبنطلحةبن

المتعلقةالرواياتتلكاختلقواالذينهممعهموتعاونبهمتأثرومنالكوفة
كونمسعودابنإنكاررواياتاختلقواكمااختلقوهامسعود،ابنبمصحف
لدينهمللتأسيسوخطتهممشروعهمضمنذلكفعلوا.القرآنمنالمعوذتين
.التسننمنبشيءومتسترةمعدلةالسنةأهلإلىأصولهوتصدير

ألنتصح،الأيضافهيالمتن،جهةمنالرواياتلتلكنقدناوأما
قة األخيرة،العرضةتتضمنكانتالصحابةمصاحفكلأنهيالحقي
أنوتاريخاشرعاالثابتمنألنهمسعود،ابنبمصحفخاصاهذاوليس
أمتهإلىبتبليغهرسولهوكلفحفظه،تعالىهللاتولىواحدكتابهوالقرآن
ُسوُلأَيُّرَهايَا)):سبحانهقال.جميعاالناسوإلى ْغالرَّم ِمنإِلَْيَكأُنِزَلَمابَلِّ
بَِّك ُِرَسالَتَهُبَلَّمْغَتفََماتَْفعَْللَّمْمَوإِنرَّم ّ َإِنَّمالنَّماِسِمَنيَْعِصُمَكَو يَْهِديالَّ
إنما-والسالمالصالةعليه-النبيفكان[((.67:المائدة]اْلَكافِِريَناْلقَْوَم
وعندما.بهالناسوتبليغبكتابتهالوحيكتبةيأمرحتىالقرآنعليهينزل
نِْعَمتِيَعلَْيُكْمَوأَتَْمْمُتِدينَُكْملَُكْمأَْكَمْلُتاْليَْوَم))،الدينباكتمالالوحياكتمل

ًاإِلْسالََملَُكُمَوَرِضيُت نا الصالةعليه-الرسولوتوفي[((3:المائدة(]ِدي
يديبينتركهوكتابة،حفظامحفوظامدوناكامالالقرآنوترك-والسالم

ولمخاصة،واألنصارالمهاجرينمناألولينوالسابقينعامةكلهاأمته
خليفةجمعهمباشرةوفاتهبعدثم.غيرهدونمسعودبابنخاصاذلكيكن

ُكتابكبيروكلفالصحابة،كبارمعبالتشاورالصديقبكرأبوالمسلمين
كلهفجمعه.واحدمصحففيالقرآنجمعبعمليةالقيامثابتبنزيدالوحي
بذلكقام.كلهيحفظونهالذينمنهووكانوالمحفوظ،المكتوببينجمعا

أحدوالمسعودابنمنمعارضةأيةتحدثأندونمنوأتمهوجهبأكمل
القرآنجمععلىاعترضمنهمأحداأنالتاريخيُسجلفلم.الصحابةمن
هوثابتبنزيدجمعهالذيالقرآنأنعلىهذافدل.واحدمصحففي

لماوتصديقتأكيدوهذا.المسلمينمنوغيرهمالصحابةكلعندكانالذي
إِنَّما)):سبحانهقال.أبداالباطليأتيهولنكتابه،سيحفظبأنهتعالىهللاقاله
ْلنَانَْحُن ْكَرنَزَّم لذِّ يِهاَل))،و[((9:الحجر]لََحافُِظوَنلَهَُوإِنَّماا ِمناْلبَاِطُليَأْتِ
ْنتَنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَليَدَْيِهبَْيِن يٍمّمِ والشاهد((.[42:فصلت]َحِميٍدَحِك

بكرأبىقراءةكانت:قالالسلمى،الرحمنعبدأبورواهماأيضاذلكعلى
مان،وعمر، بت،بن،وزيدوعث حدةواألنصاروالمهاجرينثا كانواوا
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عليههللاصلى-هللارسولقرأهاالتىالقراءةوهىالعامة،القراءةيقرءون
لذيالعامفيمرتينجبريلعلى-وسلم شهدقدزيدوكان.فيهقبضا

الصديقاعتمدهولذلكماتحتىبهاالناسيقرئوكاناألخيرةالعرضة
.((المصحفكتبةعثمانووالهجمعهفي

علىاعتماداالمصحفُوحد-عنههللارضي–عثمانخالفةفيثم
كري،المصـحف القـراءاتوأُقـرتقـريش،بلسـانالقـرآنُكتـبوفيـهالب
عدتالصحيحة قراءاتوأُب شاذةالضعيفةال لكحدث.وال منبإجماعذ
بأمرالصحابة، فةمنو سلمينخلي ُمختصةلجنةوتحـريروبجمع،الم

مسعودابنأنصحيحاوليس.ثابتزيدرأسهاعلىالصحابةاختارها
وإنماالمصحف،وحدواعندماالصحابةوفعلهعثمانبهأمرماعارض

.األخيرالفصلفيسنبينهكماالشيعةرواةاختلقهعليهمكذوبخبرهذا
ت)الكوفيالسلمانيعمروبنعبيدةعنروايةأيضاذلكعلىوالشاهد

لتيالقراءة)):قالمسعود،ابنأصحابثقاتأحدوهو(هـ72:نحو ا
هيفيهقبضالذيالعامفي-وسلمعليههللاصلى-النبيعلىعرضت

((.فيهاليومالناسيقرأهاالتيالقراءة
الرواياتتلكأسانيدصحةعدمبيناأنوسبقكذلك،األمرأنوبما

الصحابةمصاحفكلأنبجالءيتبينفإنه،مسعودابنبمصحفالمتعلقة
باكتمالالوحياكتمالبعداألخيرةللعرضةُمتضمنةوكاملةمتشابهةكانت
للمصحفموافقةكانتوكلها.-والسالمالصالةعليه-الرسولووفاةالدين

مسعودابنأنصحيحاوليس.ثانياالعثمانيالمصحفثمأوال،البكري
أحدهومسعودابننجدمثالحفصقراءةألنبه،خاصبمصحفاختص
ورشكقراءةالصحيحة،األخرىالقراءاتعنتختلفالوهي،.رواتها

.سورهاوعددمضمونهاجهةمنمثال

علّقحجرالبنقولإلىهنااإلشارةتجدرهذاموضوعناإنهاءوقبل
المعوذتينكونمسعودابنإنكاررواياتمنالعلماءبعضموقفعلىبه

المسلمونأجمعالمهذبشرحفيالنوويقولأما)):فقال،القرآنمن
وماكفرشيئامنهماجحدمنوأنالقرآنمنوالفاتحةالمعوذتينأنعلى
أبوذلكلنحوسبقهوقدنظرففيه،بصحيحليسباطلمسعودابنعننُقل

إنكارمنمسعودابنعننُقلما:المحليأوائلفيفقالحزمبنمحمد
ية هوالمعوذتينقرآن طلكذبف لرازيالفخـرقالوكذا.با ئلفيا أوا
قلهذاأنالظنعلىاألغلب:تفسيره بنعنالن .باطلكذبمسعودا



392

صحيحةالروايةبليقبلالمستندبغيرالصحيحةالرواياتفيوالطعن
....((واإلجماعمحتملوالتأويل

دونمنصحيحالرازيوالفخرحزموابنالنوويموقفإن:أقول
متونهانقدوافقدأسانيدهاحققواوالالرواياتيجمعوالموإنوهمشك،

قرآنعلىبعرضها كريمال تاريخال قرآنالصحابةكجمعالصحيحوال لل
ســليم،هــذامنهجهــمأنوبمــا.منهــمبإجمــاعوقراءاتــهللســانهوتوحيــدهم

لكصحةعدمعلىحكمهمأنشكفال،صحيحوموقفهم ياتت الروا
يستلزمالرواياتتلكمتنبطالنألن.صحيحمسعودابنإلىالمنسوبة

فحكم.صحيحأنهبعضهاوظهركثرت،وإنحتىأسانيدهابطالنحتما
حجر،ابنقالكماُمستندباليكنلمالرواياتتلكصحةعدمعلىهؤالء
تقفأنالرواياتلتلكيُمكنالوقطعيصحيحُمستندعلىقائماكانوإنما
.أمامه

حجر،ابنموقفوضعفوخطأالعلماءهؤالءقالهماصحةيُثبتومما
،المعوذتينقرآنيةمسعودابنبإنكارتتعلقرواية22جمعناأنسبقأننا

إســنادوالمنهـايصـحولــمومتنــا،إســناداصـحتهاعـدموأثبتنــاونقــدناها
يصحلمأنهوتبينوبعدل،وبعلمبحقفيهاتكلمناقدهللابفضلفنحن.واحد

ُرويمابعضبصحةحجرابنوقول.واحدةروايةوالالرواياتتلكمن
ليسقولهوُمحتمل،التأويلوأنالمعوذتينمنموقفهفيمسعودابنعن

ابنموقفوتبريرالتناقضاتلرفعالتأويلإلىأبدانحتاجوالبصحيح،
رواةاختلقهامسمومةمكذوبةبرواياتواالحتفاظالحفاظأجلمنمسعود،
.وغيرهاالحديثيةمصنفاتنافيواستقرتإليناوصدروهاالشيعة

أنزعمتالتيالرواياتأنمنهيُستنتج-السابع-الفصللهذاوختاما
زائفةرواياتهيالمعوذتينقرآنيةيُنكركانمسعودبنهللاعبدالصحابي

تة نامتهاف هاأثبت سنادابطالن نا،إ لمومت هاتصحو يةوالمن حدة،روا وا
يهنُسبممابريءمسعودابنأنواتضح األمرونفس.وبهتانازوراإل

األخيرةبالعرضةمسعودابنمصحفانفرادبرواياتيتعلقفيماأثبتناه
باطلةرواياتأنهاتبينفقداآلخرين؛الصحابةمصاحفعنواختالفها

أسانيدلكلنقدنامنوتبين.واحدةروايةوالمنهاتصحولمومتنا،إسنادا
والكوفةعامةالشيعةرواةاختلقهامكذوبةأنها-إسنادا26-الرواياتتلك

فيهوطعناالقرآنبتحريفلقولهمانتصاراالسنيينبيننشروهاثمخاصة
.إلينالهوتصديراالصحابة،وفي
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********

الثامنالفصل

المصحفلتوحيدمسعودبنهللاعبدمعارضةرواياتنقد
عفانبنعثمانخالفةفي

:المصحفلتوحيدمسعودابنمعارضةرواياتأسانيدنقد:أوال
:المصحفلتوحيدمسعودابنمعارضةرواياتمتوننقد:ثانيا
:وردوداعتراضات:ثالثا

***********
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المصحفلتوحيدمسعودبنهللاعبدمعارضةرواياتنقد
عفانبنعثمانخالفةفي

مسعودبنهللاعبدالصحابيأنذكرتكثيرةبطرقرواياتوردت
لهماعارض فةفع مانالخلي مرهفيعفانبنعث قرآنبتوحيدأ فيال
وتلك.بذلككلفهاالتيالجماعةرأسعلىثابتبنلزيدوتعيينهمصحف
يات بنموقفسجلتأنهاكماالروا فإنهاجهة،منحدثممامسعودا
قولأيضاتضمنت عرضال قرآنبت كريمال ية؛جهةمنللتحـريفال ثان
جهةمنالعثمانيالمصحفتوحيدعلىيُجمعوالمالصحابةبأنوالزعم

كانتوإن.؟؟صحيحمسعودابنإلىالرواياتتلكنسبتهمافهل.ثالثة
لذيفمنبصحيحةليست يه؟؟،ونسبهااختلقهاولماذااختلقها؟،ا وهلإل

ذلككلإن!!.؟؟توحيدهعلىالصحابةيُجمعلمالكريمالقرآنأنصحيح
ابنحولأكاذيبهمأكملواالذينالشيعةرواةافتراءاتمنوهوقطعا،باطل

لتوحيـدمسـعودابـنمعارضةزعمتالـتيبروايـاتهمومصحفهمسـعود
ماألنذلكزعموا-عنهمهللارضي-والصحابةعثمانيدعلىالمصحف

زيفولكشف.الكريمالقرآنفيمطاعنهموينقضيُعجبهملمالصحابةفعله
.ومتناإسنادانقدهامنبدالالحقيقةومعرفةالرواياتتلك

 : المصحف لتوحيد مسعود ابن معارضة روايات أسانيد نقد :أوال
لمارفضهفيهاأعلنمسعودابنأنزعمتالتيالرواياتهنانورد

تمسكهعلىوإصرارهالصحابة،بموافقةعفانبنعثمانالخليفةبهقام
:الكثيرةبطرقهاالرواياتتلكزعمتهماحسبوُمصحفهبموقفه

طريق سلمقال:األولال :م :( سحاقحـدثنا) براهيمبنإ الحنظلـىإ
:"قالأنههللاعبد،عنشقيقعناألعمش،حدثناسليمان،بنعبدة،أخبرنا
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أنتأمرونيمنقراءةعلى:"قالثم"القيامةيومغلبمايأتيغللومن
قرأ، قدأ وسبعينبضعا-وسلمعليههللاصلى-هللارسولعلىقرأتفل
قدسورة يههللاصلى-هللارسولأصحابَعِلمول نى-وسلمعل أعلمهمأ
فىفجلستشقيققال".إليهلرحلتمنىأعلمأحداأنأعلمولوهللابكتاب
عليهذلكيردأحداسمعتفما-وسلمعليههللاصلى-محمدأصحابحلق
((.يعيبهوال

مهرانبنسليماناألعمشسليمان:رجالهمنألنيصح،الإسناده
مندساكانإماميشيعيوعدالة،ضبطاضعيف:(هـ148-61)الكوفي

لهتفصيلسبقوقدالحديث،أهلبين قديراقلوعلى.حا قهإنت لمتوثي
.سلمةبنشقيقعنعنعنتهضعفاوتزيده.يثبت

عمرخالفةفيتوفي)الكوفياألسديوائلأبوسلمةبنشقيق::ومنهم
تابعين،كبارمنمخضرم،(:هـسنة100عنالعزيزعبدبن قةال ،ث

الفاإلسنادعنعنقدوهناكذلك،أنهوبما.رجالهممنالشيعةوجعله.يُرسل
.طريقهمنيصح

سليمانبنإسماعيلبنالحسنأخبرنا)):النسائيقال:الثانيالطريق
أبيعناألعمش،عنسليمان،بنعبدةحدثنا:قالالمصيصيالمجالدي

منقراءةعلى:مسعودبنهللاعبدقال:قاليريمبنهبيرة،عنإسحاق
بضعا-سلموعليههللاصلى-هللارسولعلىقرأتلقدأقرأ،تأمرونني

..((الصبيانمعيلعبذؤابتينلصاحبزيداوإنسورةوسبعين
ذكرنامهرانبنسليماناألعمش:رجالهمنألنيصح،الإسناده

له عالهحا هم.أ بو:ومن سحاقأ سبيعيإ ناال نهسابقابي ضبطاضعيفأ
منهمحذرالذينومنالمحدثين،بينالمندسينالكوفةشيعةومنوعدالة،

.الجوزجاني
قيل،(هـ66ت)الكوفيالحارثأبوالشيبانييريمبنهبيرة:آخرهم

مجهول،بذاك،ليسبحديثه،بأسالبالقوي،ليس،مختارياشيعياكان:فيه
.ضعيف،مناكيرروى

حدثناقاليعقوببنإبراهيمأخبرني)):النسائيقال:الثالثالطريق
قالوائلأبيعناألعمشحدثناقالشهابأبوحدثناقالسليمانبنسعيد

مابعدثابتبنزيدقراءةعلىأقرأتأمرونيكيففقالمسعودبنخطبنا
وإنسورةوسبعينبضعاسلموعليههللاصلىهللارسولفيمنقرأت

.((ذؤابتانلهالغلمانمعزيدا
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عثمانأبوالضبيسليمانبنسعيد:رجالهمنألنيصح،الإسناده
كان"أحمدقال(:سنة100عنهـ255ت)سعدويهلقبهالبزازالواسطي
ثقة،حدّثحينأكيسيُحدثأنقبلكان،"شئتماتصحيفصاحب
.الضعفاءفيالذهبيذكرهولهذاضبطه،جهةمنضعيففالرجل.مأمون

ت)الكوفياألصغرشهابأبوالحناطالكنانينافعبنربهعبد:ومنهم
يُخطئ،صدوق،بالمتين،ليسيهم،بالحافظ،ليسثقة،:فيهقيل،(172

بــنســليماناألعمــش:وآخــرهم.بــالقويليــس،شــيءحفظــهفــييُدلس،
.وعدالةضبطاضعيفوهوحالهتفصيلسبق،:مهران

حدثنا:قالهللاعبدحدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال:الرابعوالطريق
أبيعن،سفيانحدثنا:قالقبيصةحدثنا:قالسياربنمنصوربنأحمد

رسولفيمنقرأتلقد":هللاعبدقال:قالمالكبنحميدعن،إسحاق
ذؤابتين[ذو]ثابتبنزيدوأن،سورةسبعينوسلمعليههللاصلىهللا

"((.الصبيانمعيلعب
سفيانبنمحمدبنعقبةبنقبيصة:رجالهمنألن،يصحالإسناده

كثيرصدوق،،الغلطكثير،ثقة:فيهقيل(هـ215ت)الكوفيالسوائي
أحمدعنهيُحدثلم.صغيروهومنهسمعألنه،الثوريسفيانفيالخطأ

ثقةالقوي،بذاكليس:معينابنقال.بهيعبأيكنلمأنهوالظاهرحنبل،بن
قدوهناضبطه،جهةمنضعيففالرجل.الثوريسفيانحديثفيإال

.أيضاجهتهمناإلسناديصحفالالثوري،سفيانعنحدث
كثيرلكنهثقة،انهوتبين،حالهتفصيلسبق:الثوريسفيان:ومنهم
تدليس يصحفالالسبيعي،إسحاقأبيعنعنعنقدوهناواإلرسال،ال
ضبطاضعيف:الكوفيالسبيعيإسحاقابو::آخرهم.طريقهمناإلسناد

.حالهتفصيلسبقوقدوعدالة،
الحضرميهللاعبدبنمحمدحدثنا)):الطبرانيقال:الخامسالطريق

بنخميرعنإسحاقأبيعنسفيانعنوكيعثناشيبةأبيبنبكرأبوثنا
سلموعليههللاصلىهللارسولفيمنقرأتلقد:قالهللاعبدعنمالك

((.الكتابفيذؤوابتانلهثابتبنزيدوإنسورةسبعين
تقدم:الكوفيالجراحبنوكيع:رجالهمنألنيصح،الإسناده

لهتفصيل نهوتبينحا لراجحالخطأ،كثركانأ نهوا إمامياشيعياكانأ
سفيانعنعنعنتهضعفاوتزيده.الحديثأهلمعتعاملهفيالتقيةيُمارس
.الثوري



397

انهوتبين،حالهتفصيلسبق:الكوفيالثوريسعيدبنسفيان:ومنهم
السبيعي،إسحاقأبيعنعنعنقدوهناواإلرسال،التدليسكثيرلكنهثقة،
.طريقهمناإلسناديصحفال

سبقوقدوعدالة،ضبطاضعيف:الكوفيالسبيعيإسحاقأبو:وآخرهم
بينالمندسينالكوفةأهلشيعةمنكانأنهوتبينوتوثيقه،حالهتفصيل

.الجوزجانيمنهمحذرالذينومنالمحدثين،
:قالهللاعبدحدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال:السادسوالطريق

أبيعن،إسرائيلأخبرنا:قالرجاءأبيابنحدثنا:قالعميحدثنا
ساءبالمصاحفأمرلما":قالهللاعبدعن،مالكبنخميرعن،إسحاق

فإنه،فليغللمصحفايغلأنمنكماستطاعمن:قالمسعودبنهللاعبدذلك
منالقرآنقرأتلقد:هللاعبدقالثم،القيامةيومغلبماجاءشيئاغلمن
ماأفأترك،صبيوزيدسورةسبعين-وسلمعليههللاصلى-هللارسولفي

.(("-وسلمعليههللاصلى-هللارسولمنأخذت
الغدانيعمربنرجاءبنهللاعبد:رجالهمنألنيصح،الإسناده

ليسوالتصحيفالغلطكثير،ثقة،صدوق(:هـ220أو219)البصري
.بحجة

،(هـ160،-100)السبيعيإسحاقأبيبنيونسبنإسرائيل:ومنهم
:الكوفيالسبيعيإسحاقأبو:وآخرهم.حالهبيانسبقشيعي،،ضعيف
.مرارابيانهكماوعدالةضبطاضعيف

:قالهللاعبدحدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال:السابعالطريق
،ثابتبنعمروحدثنا:قالداودأبوحدثنا:قالحبيببنيونسحدثنا

إني":يقولمسعودابنسمعت:قالمالكبنخميرعن،إسحاقأبيعن
ومن:يقولهللافإن،فليغللمصحفايغلأناستطاعفمن،مصحفيغال
عليههللاصلىهللارسولفيمنأخذتولقد،القيامةيومغلبمايأتيغلل
ماأدعأفأنا،الصبيانمنلصبيثابتبنزيدوإن،سورةسبعينوسلم
((."وسلمعليههللاصلىهللارسولفيمنأخذت

داودأبوالجارود،بنداودبنسليمان:رجالهمنألنيصحالإسناده
فيأخطأ،الحفظكثير،الخطأكثير،يُخطئثقة،:البصريالطيالسي،

.ضبطاضعيففالرجل.حديثألف
بوالبكريهرمزبنثابتبنعمرو:ومنهم قالمحمدأ بووي بتأ ثا
:فيهقيل(هـ172ت)الكوفيالحدادالمقدامأبيبنعمرووهوالكوفي
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،التشيعشديدالرأيرديءضعيف،بثقة،ليسمتروك،السلف،يسبكان
.خبيثرافضيبالقويليس

كماوعدالةضبطاضعيفشيعي،:الكوفيالسبيعيإسحاقأبو:آخرهم
.مرارابيناه

:قالهللاعبدحدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال:الثامنالطريق
بنإبراهيمعن،شريكعن،وكيعحدثنا:قالإسحاقبنهارونحدثنا

أيها":هللاعبدقالالمصاحفبتمزيقأمرلما،إبراهيمعن،مهاجر
الغلنعم،القيامةيومغلبمايأتغلمنفإنه،المصاحفغلوا،الناس

"((.القيامةيومبهأحدكميأتيالمصحف
الرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع:رجالهمنألن،يصحالإسناده

وعليه،وأثنواالمحدثين،أكثروثقه،(سنة70عن(هـ196-128)الكوفي
تشيعفيهكانوكيع:المدينىابنوقال.الشيعةرجالمنقتيبةابنجعله
فيُخفييُدلسوكيعوكان.رجالهممنعدوهأيضاهموالشيعة.((قليل

سماء هميرويعندماالضعفاءأ فالرجل.أيضاالخطأكثيروكان،عن
.شريكعنعنعنتهضعفاوتزيدهضعيف،

الكوفيهللاعبدأبوالنخعيشريكأبيبنهللاعبدبنشريك:ومنهم
له،نفصيلسبق(:هـ177-109)القاضي ضبطاضعيفانهوتبينهحا
.بالمحدثينعالقتهفيللتقيةممارساإمامياشيعياوكانوعدلة،

)الكوفيإسحاقأبوالبجليمهاجربنمهاجربنإبراهيم::ومنهم
،ضعيفبقوي،يكنلمثقة،به،بأسال:فيهقيل،(الخامسةالطبقةمن

البأحاديثحدثالخطأ،كثيرالضعفاء،فييُكتبحديثه،الحديثجائز
.بهيُحتجالوحديثهيُكتبلين،حديثهفيصدوق،عليها،يُتابع

هـ96نحوت)النخعياألسودبنقيسبنيزيدبنإبراهيم:آخرهم
ُمتمكنا،اإلرسالكثيرمدلساوكانثقة،:فيهقيل:قال(سنة50نحوعن
وقد.ممارستهعلىقدرتهفيمنهيُتعجبكانأنهحتى،التدليسمنجدا

.الشيعةرجلمنقتيبةابنوعده.حرفامنهميسمعلمأناسعنروى
هذاألنمنقطع،هذا،فخبرهضعيفأنهومع.رجالهممنالشيعةوجعله
ولديكنلمبلالمصحف،وحدعندماعثمانخالفةعنزمنيابعيدالراوي

.؟الخبرهذالهأينفمن.أصال
حدثنا:قالهللاعبدحدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال:التاسعوالطريق

شهابأبوحدثنا،مسلمةبنأيوبحدثنا،الدعلجيالوهابعبدبنمحمد
يأتيغللومن:قرأ":قالهللاعبدعن،وائلأبيعن،األعمشعن،
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،زيدقراءةأقرأأنتأمرونيفكيف،مصاحفكمغلوا،القيامةيومغلبما
،سورةوسبعينبضعاوسلمعليههللاصلىهللارسولفيمنقرأتولقد

((."الصبيانبينيلعبذؤابتانولزيد
،الدعلجيالوهابعبدبنمحمد:رجالهمنألن،يصحالإسناده

والترجمةعلىلهماأعثرلمف،مجهوالنأنهمايبدو،مسلمةبنوأيوب
.حالعلى

ت)الكوفياألصغرشهابأبوالحناطالكنانينافعبنربهعبد::ومنهم
يُخطئ،صدوق،بالمتين،ليسيهم،بالحافظ،ليسثقة،:فيهقيل،(172

.بالقويليس،شيءحفظهفييُدلس،
لة،ضبطاضعيف:الكوفيمهرانبنسليماناألعمشآخرهم وعدا

.الرفضوأخفىالتسننلهمفأظهرالمحدثين،بينمندساكانإماميشيعي

:قالهللاعبدحدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال:العاشرالطريق
حدثنا:قالسليمانبنسعيدحدثنا:قالالنعمانبنمحمدبنهللاعبدحدثنا

علىمسعودابنخطبنا:قالوائلأبيعن،األعمشعن،شهابأبو
وكيف،مصاحفكمغلواالقيامةيومغلبمايأتيغللومن":فقالالمنبر

هللارسولفيمنقرأتوقد،ثابتبنزيدقراءةعلىأقرأأنتأمروني
معليأتيثابتبنزيدوأن،سورةوسبعينبضعاوسلمعليههللاصلى

نزلشيءأيفيأعلموأناإالالقرآنمنأنزلماوهللا،ذؤابتانلهالغلمان
اإلبلتبلغهمكاناأعلمولو،بخيركمأناوما،منيهللابكتابأعلمأحدما،

فيجلستالمنبرعننزلفلما:وائلأبوقال"ألتيتهمنيهللابكتابأعلم
((.قالماينكرأحدفماالحلق

عثمانأبوالضبيسليمانبنسعيد:رجالهمنألنيصح،الوإسناده
كان"أحمدقال(:سنة100عنهـ255ت)سعدويهلقبهالبزازالواسطي
ثقة،حدّثحينأكيسيُحدثأنقبلكان،"شئتماتصحيفصاحب
.ضبطهجهةمنضعففيهفالرجل.مأمون

الكوفياألصغرشهابأبوالحناطالكنانينافعبنربهعبد:والثاني
يُدلس،يُخطئ،صدوق،بالمتين،ليسيهم،بالحافظ،ليسثقة،(:172ت)

ضبطاضعيفاألعمشسليمانوآخرهم.بالقويليس،شيءحفظهفي
.حالهتفصيلتقدم،وعدالة
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هللاعبدحدثنا)):داودأبيبنبكرأبوقال:عشرالحاديالطريق
أبيعن،األعمشعن،جريرحدثنا:قالموسىبنيوسفحدثنا:قال

:صنعمابالمصاحفصنعحينهللاعبدقال:قال.مسروقعن،الضحى
آيةمنوما،أنزلتحيثأعلمإالسورةمنأنزلتماغيرهإلهالوالذي"

اإلبلتبلغنيهمنيهللابكتابأعلمأحداأعلمأنيولو،أنزلتفيماأعلمإال
((."ألتيته

الضبيقرطبنالحميدعبدبنجرير:رجالهمنألنيصح،الإسناده
عليهاختلطتبالذكيليس،يُدلسثقة،:فيهقيل(هـ188-107)الكوفي
ووصفه.عالنيةمعاويةيشتمكانالمحدثينبعضلهميزهاحتىأحاديث
اليحفظ،يكنولم،للغنمراعيايكونأنإاليصلحالبأنهحرببنسليمان
وال،يرسلوكانالتحديث،أثناءغفلةفيهوكانت.كتبهمنإاليحدث

ذكره.وتدليستغليطفيهاوبطريقةرواياته،منكثيرفيبالتحديثيُصرح
منالشيعةوعده.المفرطالتشيعإلىونسبهالشيعة،رجالمنقتيبةابن

.رجالهم
ضبطاضعيفشيعي،:الكوفياألعمشمهرانبنسليمان::ومنهم
أبوالهمدانيبالتصغيرصبيحبنمسلم:ومنهم..حالهتفصيليبقوعدالة،
بعضعنحدث،ثقة،بكنيتهمشهور(هـ100ت)العطارالكوفيالضحى

قدهناوهو-.عنهماهللارضي–وعائشةكعلي،منهميسمعولمالصحابة
.عنعن

63ت)الكوفيالوداعيالهمدانيمالكبناألجدعبنمسروق:آخرهم
قة(:هـ وأمبكر،كأبي،منهميسمعولمالصحابةبعضعنحدث،ث

.طريقهاتصالهيثبتلمفاإلسنادبالسماع،يصرحلموهنا.رومان

ثناأحمدبنعبدانحدثنا)):الطبرانيقال:عشرالثانيالطريق
أبيهعنفاختةأبيبنثويرعناألعمشثناأبيثنااألموييحيىبنسعيد
سلموعليههللاصلىهللارسولعهدعلىقرأتلقد:قالمسعودابنعن

((.الصبيانمعيلعبذؤبتانلهثابتبنزيدوإنسورةوسبعينبضعا
:الكوفياألعمشمهرانبنسليمان:رجالهمنألنيصح،الإسناده

والذينالحديث،أهلبينالمندسينالكوفةشيعةمنوعدالة،ضبطاضعيف
.الجوزجانيمنهمحذر
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من)الكوفيالجهمأبوالهاشميعالقةبنسعيدفاختةأبيبنثوير:آخرهم
،ضعيف،الكذبأركانمن،رافضيبشيء،ليس:(الرابعةالطبقة
.بثقةليس،متروك

ثنازهيربنأحمدحدثنا)):الطبرانيقال:عشرالثالثالطريق
هللاعبدأبيهعنثويرثناإسرائيلثنامدركبنعامرثناسهلبنمعمر

وإنسورةسبعينسلموعليههللاصلىهللارسولفيمنقرأتلقد:قال
.((بهآمنماباهلللكافرثابتبنزيد

ليّن:الصفيراءأبيبنمدركبنعامر:رجالهمنألنيصح،الإسناده
ضعيف:الكوفيالسبيعيإسحاقأبيبنيونسبنإسرائيل:ومنهم.الحديث
.حالهتفصيلسبقإماميشيعيوعدالة،ضبطا

:الكوفيالجهمأبوالهاشميعالقةبنسعيدفاختةأبيبنثوير:آخرهم
.أعالهبيناهكمامتروكضعيف،شيعي،

:قالهللاعبدحدثنا)):داودابيبنبكرأبوقال:عشرالرابعالطريق
:قالعبيدةأبيابنحدثنا:قالشيبةأبيبنهللاعبدبنإبراهيمحدثنا
قال:قالحبيشبنزرعن،رزينأبيعن،األعمشعن،أبيحدثنا
-وسلمعليههللاصلىهللا-رسولفيمنقرأتلقد":مسعودبنهللاعبد

((.لهذؤابتينثابتبنلزيدوإن،سورةوسبعينبضعا
لمشيبة،أبيبنهللاعبدبنإبراهيم::رجالهمنألن،يصحالإسناده

.مجهولأنهوالظاهر.حالعلىوالترجمةعلىلهأعثر
كماالتقيةيُمارسكانإماميشيعي،ضعيف،األعمشوسليمان:ومنهم

ناه هم.سابقابي بو:ومن لكبنمسعودرزينأ ت)الكوفياألسديما
قة،،(هـ85 بتولمالصحابةبعضعنحدثث كابن،منهمسماعهيث

تومأمبنوعمرومسعود، نا،يرسلكانفالرجل.مك عنقدوه ،عن
.جهتهمناتصالهيثبتلمفاإلسناد

يُصّرحلموهناكذلك،أنهوبما.يُرسل،ثقة:حبيشبنزر:آخرهم
.طريقهمنيصحلمفاإلسناديالسماع

أحمدبنهللاعبدحدثنا)):الطبرانييقول:عشرالخامسالطريق
السمانالربيعأبيبنسعدثناقاالالحضرميهللاعبدبنمحمدوحنبلبن
عبدعنعلقمةعنوثاببنيحيىعناألعمشعنالشداخبنالهيثمثنا
أخذتوقدثابتبنزيدقراءةوأخذهمقراءتيوتركهمللناسعجبا:قالهللا
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غالمثابتبنزيدوسورةسبعينسلموعليههللاصلىهللارسولفيمن
.((ذؤابةصاحب

،مجهولأنهالظاهر:الشداخبنالهيثم:رجالهمنألنيصح،الإسناده
والــتراجمالرجــالكتــبفــيحــالعلــىوالترجمــةعلــىلــهاعــثرفلــم

.والتواريخ
شيعيوعدالة،ضبطاضعيف:الكوفياألعمشمهرانبنسليمان:ومنهم

.حالهتفصيلتقدم،إمامي
ثقة(:هـ70أو،60:بعدت)الكوفيالنخعيهللاعبدبنقيسبنعلقمة

يصحلم،فاإلسنادبالسماعيُصّرحلموهنا،يُرسلأنهوبما.يُرسل،ثبت
.طريقهمن

ثناأحمدبنعبدانحدثنا)):الطبرانيقال:عشرالسادسالطريق
سليمانعنبشرأبيعنعوانةأبوثناحمادبنيحيىثنامدركبنالحسن

تلقيتلقد:يقولمسعودبنهللاعبدسمعأنهاألزديسعدأبيعنقيسبن
يسلمأنقبلأحكمتهاسورةسبعينسلموعليههللاصلىهللارسولفيمن
((.الصبيانمعيلعبذؤابةلهثابتبنزيد

اليشكريهللاعبدبنوضاحعوانةأبو:رجالهمنألنيصح،الإسناده
عنعنتهضعفاوتزيده.حالهتفصيلسبقمضطرب،ضعيف،،(هـ176)

بشرأبيعن
أقوامعنحدثيُرسل،:الكوفياألحمسيبشربنبيانبشرأبو:ومنهم

قدوهناكذلكأنهوبما.رآهوالقيسبنسليمانمنيسمعولم.يدركهملم
.بينهمامنقطعفاإلسنادسليمانعنعنعن

هذه.مقبول:سعدأبو:أيضاويُقالالكوفي،األزديسعيدأبو:آخرهم
.طريقهمنيصحلمفاإلسناد.ضابطا،والعدالوالحجةتجعلهالالمرتبة

بنمحمدوقال)):داودأبيبنبكرأبوقال:عشرالسابعالطريق
إسماعيلعن،عوانةأبوحدثنا:قالحمادبنيحيى،عنالبحرانيمعمر

":يقولمسعودبنهللاعبدسمعت:قالاألزديسعيدأبيعن،سالمبن
يسلمأنقبلأحكمتهاسورةسبعين-وسلمعليههللاصلى-هللارسولأقرأني

.(("ثابتبنزيد
ربعيبنمعمربنومحمدالمؤلفبينمنقطعألنهيصح،الإسناده

.بالسماعيُصرحولممعلقافرواه،(هـ250بعدت)البحرانيالقيسي
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بو:ومنهم نةأ ضعيف،،(هـ176)اليشكريهللاعبدبنوضاحعوا
.سالمبنإسماعيلعنعنعنتهضعفاوتزيده.حالهتفصيلسبقمضطرب،

من)بغدادنزيلالكوفييحيىأبواألسديسالمبنإسماعيل:والثاني
فيعديابنذكرهوقد.الشيعةأحاديثعندهكانتحجة،،ثقة(:6:الطبقة

أحاديثسالمبنإلسماعيل":وقالضعفه،عنشيئايذكراولمالضعفاء
مناإلماميةالشيعةوجعله."بهبأسالانهوأرجوثقاتقومعنهيحدث

سعيدأبيعنعنعنتهضعفاوتزيده.إماميةمروياتعندهمولهرجالهم
.األزدي

بو:وآخرهم ،والعدالوالحجةتجعلهالالمرتبةهذه.مقبول:سعدأ
.طريقهمنيصحلمفاإلسناد.ضابطا

:قالهللاعبدحدثنا:))داودأبيبنبكرأبو:عشرالثامنالطريق
سعدبنإبراهيمحدثنا:قالالرحمنعبدحدثنا:قالبشاربنمحمدحدثنا

بنهللاعبدأن،عتبةبنهللاعبدبنهللاعبيدوأخبرني:قالالزهريعن،
،المسلمينمعشريا":فقالالمصاحفنسخثابتبنلزيدكرهمسعود
وإنهأسلمتلقدوهللا،رجلوتوالهاالمصاحف[كتاب]نسخعنأعزل

أهليا:هللاعبدقالوكذلك.[ثابتبنزيديريد]كافراأبيهصلبلفي
هللافإنوغلوها،عندكمالتيالمصاحفاكتمواالعراقأهلياأوالكوفة
قالبالمصاحفهللافالقوا"القيامةيومغلبمايأتيغللومن:"يقول

لزهري غني:ا لةمنكره:ذلكأنفبل بنمقا منأفاضلرجالمسعودا
بنهللاعبد:داودأبيابنقال]-.وسلمعليههللاصلى-النبيأصحاب

-هللارسولكاتبألنهولوهوإنما،ببدريهوليسوذاكبدريمسعود
((.-وسلمعليههللاصلى

داودبنعثمانبنبشاربنمحمد:رواتهمنألن،يصحالإسناده
((هـ252-167ت)بندارالبصريالحافظبكرأبوالعبديكيسانبن

لمتوثيقهأنتقديرأقلعلىأوتضعيفه،رجحانوتبينحاله،تفصيل،سبق
.يثبت

الزهريعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيموالثاني
فيأخطأربماحجة،صدوق،ثقة،:فيهقيل،(هـ185-108)المدني

وكيع،وتركهالحديث،ليّنأنهإلىفأشارسعيدبنيحيىفيهتكلمالحديث،
مراسيل،لهأنإلىوأشارالضعفاء،فيعديابنوذكره.عنهحدثثم

فرد ما.بأحاديثوان شيعةبأنعل يةال لوهاإلمام ومن،رجالهممنجع
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بنإبراهيمإسحاقأبو)):بقولهبعضهملهفترجم،أئمتهمبعضأصحاب
براهيمبنسعد لرحمنعبدبنإ لزهري،القرشي،عوفبنا العوفي،ا

مدني هاءمحدثيمن.ال يةوفق ما،وكانالممدوحين،اإلمام ظا،متكل حاف
الرجلكانفهل؟؟ذلكمعنىفما...((.ثقاتهممنالعامةويعدهقاضيا،
عنعنقدوهناكذلك،أنهوبما!!.جداواردهذاإننعمالتقية؟،يُمارس
.طريقهمنيصحالفاإلسناد

أوهـ94ت)مسعودبنعتبةبنهللاعبدبنهللاعبيد-الثالث-وآخرهم
الصحابةبعضعنروىفقديُرسل،كان.ثبتفقيهثقة:فيهقيل،(بعدها

بنوالخطاب،بنكعمربهم،يلحقولم .-عنهماهللارضي-مسعودا
حقلمألنهجهتهمنمنقطعفالخبر بنيل يصحالفاإلسناد،مسعودا

.رواتهبعضوضعفالنقطاعه
قال)):سعدابنعننقالالذهبيرواه-:عشرالتاسع-األخيروالطريق

عنعثمان،بنالضحاكحدثنيعمربنمحمدحدثنا،سعدبنمحمد
منيعذرنيمن:يقولعثمانسمعتمالكأبيبنثعلبةقال:قالالزهري

وعمربكرأبيعلىغضبفهالالقرآننسخأولهلمإذغضبمسعودابن
((.أمرهمافاتبعتزيداوولياذلكعنعزالهوهما

ت)البغداديالواقديعمربنمحمد:رجالهمنألن،يصحالإسناده
.السنيينبينمندسشيعيضعيف،أنهوتبينحالهتفصيلسبق،(هـ207

هم مانبنالضحاك:ومن بةهذه.صدوق،عث لهالالمرت قةتجع ث
.الزهريعنعنعنتهضعفاوتزيدهوعدالة،ضبطا

يدبنمسلمبنمحمد:ومنهم لزهريشهاببنهللاعب -52:نحو)ا
عنحدثكالريح،إرسالهاإلرسال،كثيرُمدلس،متقن،ثقة،:(هـ124
منيصحالفاإلسناد،بالسماعيُصّرحلمهناوهو.منهميسمعولمأقوام

.طريقه
والمنهايصحلمانه-طريقا19-الطرقلتلكنقدنامنيتبينوبذلك

خالفةفيالمصحفتوحيدمسعودابنبمعارضةقولهافيواحدطريق
قولهممعتتفقألنهاالشيعة،رواةهماختلقوهاالذينوأن.عفانبنعثمان

مرة29:الطرقتلكفيأسماؤهمتكررترواتهموألن،القرآنبتحريف
الحميدعبدبنجريرويونس،بنوإسائيلوالسبيعي،األعمش،:منهم،

الناسبيننشروهااختلقوهاوعندما.الكوفةأهلمنوأكثرهم،وغيرهم
الكوفة،أهلمنومدلسونضعفاءسنيونرواةنشرهافيشاركهموقد

بهـمتـأثروامهـاجر،بـنوإبـراهيمالثـوري،وســفيانعقبـة،بـنكقبيصـة
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طرقلكثرةقيمةوال.السنةأهلإلىوتصديرهانشرهافيوشاركوهم
ية بنمعارضةحكا شيعةرواةألنالمصحف،لتوحيدمسعودا لذينال ا

،والرواةالطرقمنالمئاتيختلقواأنفيمشكلةعندهمليستاختلقوها
الرواياتصحةعلىالحكميصحالوعليه.جداسهلإليهمبالنسبةفاألمر
ومتونهاأسانيدهاصحةهوصحتهاعلىالدليلوإنماطرقها،كثرةبدعوى
كلأنبدليل.وصرامةبموضوعيةالخبرنقدمنهجعليهانطبقبعدما

والمنهاتصحولمالمئاتبلغتهذاكتابنافينقدناهاالتيالشيعةروايات
.متناوالإسناداواحدةرواية

: المصحف لتوحيد مسعود ابن معارضة روايات متون نقد :ثانيا
توحيدمسعودابنمعارضةروايةطرقأساندصحةعدمأثبتنابعدما

واألدلةالمعطياتبدليلالمتنجهةمنلهانقدنانُكملهنافإنناالمصحف،
:اآلتية

ولمإسنادا،تصحلمطرقهابكلالروايةتلكأنأثبتناأنهبما:أولها
متنوهاأنعلىقويومؤشردامغ،دليلفهذاواحد،إسنادوالمنهايصح
.صحيحأصلباليجعلهاالصحيحلإلسنادافتقادهاألن.بصحيحةليست

شاهدبنفسهاهيالمزعومةمسعودابنمعارضةإن:الثانيالدليل
صحيحُمبررأييُوجدالألنه.أساسهامنالحكايةبطالنعلىجداقوي
هووالصحابةعثمانبهقامماألن.الرفضلذلكالعقلمنوالالشرعمن

مر يبأنيصحالومحمودإيجـابيأ ته،الخـيريحـبمسلمعنيغ ألم
الوحيدهومسعودابنوليس.تعالىهللاكتابعلىالحفاظعلىويحرص

األمرأنوبما.عليهغيورينكانواالصحابةفكلاإلسالم،دينعلىالغيور
أنيصحوالمسعود،كابنجليلصحابيعنيغيبالأمرفهوكذلك،
علىشاهدفهيإليهنسبتأنهاوبماالمزعومة،المعارضةتلكإليهتُنسب
.وبطالنهاتهافتها

لدليل لثا خرجأنمصلحةوالعقالوالشرعايصحال:الثا بني ا
الشريفالمصحفوحدواعندماالمدينةفيالصحابةإجماععنمسعود
ووافقوهالصحابةعثمانشاوروقد.اإلسالمعلىمنهمأغيرهو،وليس

هووإنمافرديا،عمالليسعثمانالخليفةفعلهفالذي.بإجماعذلكعلى
أنوحاشايُخالفه،أنمسعودالبنيحقواليصحالصحيح،جماعيعمل

خالفهم نهوبما.يُ نهعنهُرويأ وأمرموافقتهمعدمعلىوحثخالفهمأ
الروايـةضـعفعلــىجــداقـويشــاهدفهـذا،المســلمينخليفــةبعصـيان
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والمنهايصحلمأسانيدهاأنبدليل.صحتهاوعدمبلوزيفهاوتهافتها
قراءاتضمنمنهيوقراءتهواحد،إسناد لتيال فيالصحابةأقرهاا

فهوحفص،قراءةوهيالعثماني،بالمصحفالمعروفالمصحفتوحيدهم
انتصاراالشيعةرواةاختلقهامسرحيةكلهافالحكاية.رووهاالذينبينمن

جهةمنلكنهمجهة؛منوأتباعهموالصحابةالقرآنفيوطعنالمذهبهم
داخلهامنتحملفبقيتمشاهدها،أحبكواوالأدوارها،يُتقنوالمأخرى
.بطالنهاشواهد

لدليل لرابعا لكأن:ا يةت الباطلةومعطياتتبريراتتضمنتالروا
منها.إليهتُنسبأنوالمسعودكابنجليلوعالمصحابييقولهاأنيصح

أخذهاالتيالقراءةيتركالأنهبدعوىعثمانطاعةرفضأنهزعمتأنها
زيدعليهأشرفالذيبالمصحفويأخذ-والسالمالصالةعليه-النبيعن
عنالقرآنأخذواالصحابةكلألن،وُمضحكباطلتبريروهذا.ثابتبن

يه-النبي .فقطعنهأخذاالذيهومسعودابنوليس-والسالمالصالةعل
سبقهومنالصحابةمنوألن بنمنأ قيفيمسعودا قرآنتل منال

رضي-وعليوالزبير،وطلحة،،كعثمان-والسالمالصالةعليه-الرسول
القرآنحفظوقدالوحي،كتابكبيركانثابتابنزيدوكذلك.-عنهمهللا

وال،مسعودابنعنيغيبالهذاأنشكوال.هللارسولمنكلهوتلقاه
.عليهمكذوباألمرأنعلىيدلمماإليه،يُنسبأنيصح

وهذاثابت،بنزيدفعلهمارفضمسعودابنأنزعمتأنهاومنها
الصحابة،منبإجماعكانوإنما،وحدهذلكيفعللمزيداألنباطل،تبرير

فيفهوزيدعمليرفضمنفإنوعليهالمسلمين،خليفةمنوبإشراف
توحيدهوفيللقرآناألولالجمعفيالصحابةعليهأجمعمايرفضالحقيقة

فيبطاعتهالشرعأمرناالذيالمسلمينخليفةطاعةعنخرجقدويكون،
ُسوَليَُشاقِِقَوَمن)):تعالىقولهوخالف.المعروف لَهُتَبَيَّمَنَمابَْعِدِمنالرَّم

َّمبِْعاْلُهدَى ِهاْلُمْؤِمنِيَنَسبِيِلَغْيَرَويَت َوَساءْتَجَهنَّمَمَونُْصِلِهتََولَّمىَمانَُولِّ
زيدجعلعندماالرسولخالفقدمسعودفابن[((.115:النساء]َمِصيراً

توحيدعلىإجماعهمفيالمؤمنينسبيلغيرواتبعُكتابه،كبيرثابتبن
باطل،مسعودالبنالمنسوبالتبريرفذلككذلكاألمرأنوبما.الُمصحف

أجمعوافيماالصحابةبه،وأمرفيماالقرآنيُخالفأنمسعودالبنوحاشا
.عليه

ومعارضتهرفضهبررمسعودابنأنزعمتالروايةتلكأنومنها
هوأخذعندما-مسعودابنأي-بأنه،ثابتابنوزيدعثمانبهقاملما
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.صغيرايزالماثابتبنزيدكان-والسالمالصالةعليه-النبيعنالقرآن
صاحبهعلىوشاهدومتهافت،وزائف،يصح،والمرفوضتبريروهذا

كبربالجهل قدالِصغَر،والبـالكبرلـهعالقةالالعلـم،ألنوالت يسـبقو
يقومالعلمألنذلكيصحال.أستاذهعلىالتلميذيتفوقوقدالكبير،الصغير

سا لبقدراتعلىأسا هادهالطا لمتحصيلفيوتضحيتهواجت قد.الع و
ولهذا.سنةعشرينفيغيرهيكتسبهالماعامفيالعلممنالطالبيكتسب

وهو،الوحيُكتابوكبيروكتابه،القرآنُحفاظكبارمنثابتابنزيدكان
الصالةعليه-هللارسولمنبأمرقصيرزمنفيالعبريةاللغةتعلمالذي

يغيبالهذافإن،كذلكاألمرأنوبما.!!بذلكغيرهيأمرولم،-والسالم
يهيُنسبيصحالثمومنمسعود،كابنجليلعالمعن تبريرذلكإل ال

به،يقولفيمنطعنفيهوباطل،تبرير،ألنهوالُمضحكوالغريبالزائف
سبيلعنوخروجللغير،واحتقاركبرياءفيهصاحبهأنعلىشاهدألنه

لذيالمؤمنين ُسوَليَُشاقِِقَوَمن))بإتباعهتعالىهللاأمرناا َمابَْعِدِمنالرَّم
َّمبِْعاْلُهدَىلَهُتَبَيَّمَن ِهاْلُمْؤِمنِيَنَسبِيِلَغْيَرَويَت َوَساءْتَجَهنَّمَمَونُْصِلِهتََولَّمىَمانَُولِّ

األمرحاله؛ذلكيكونأنمسعودالبن،وحاشا((115:النساء()َمِصيراً
رواةإليهنسبهاُمختلقةحكايةمسعودابنمعارضةحكايةأنعلىيدلالذي

.نفوسهمفيلغاياتالشيعة
ها لكأنومن يةت بنأنزعمتالروا علىاعترضعندمامسعودا

مان، لمعث بت،بنزيدفيوتك نهوقالثا أنزعمت،الصحابةأعلمأ
يهينكروالمالصحابة يهردواوالذلك،عل ،جهةمنصحيحوهذا.عل

ابنألنليس،عليهيردوالمالصحابةبأنصحيح.أخرىجهةمنوباطل
عليهيردالفبالضرورةثمومن،أصاليقلهلمألنهوإنماذلك،قالمسعود

وال،الصحابةأعلمهومسعودابنأنصحيحاليسألنهوباطل.الصحابة
.خالفهيعتقدونكانواأنهمهوالصحيحوإنماذلك،يعتقدونالصحابةكان

:قال-والسالمالصالةعليه-النبيأنمفادهاألول:اآلتيينالشاهدينبدليل
حياء،وأصدقهمعمرهللادينفي،وأشدهمبكرأبوبأمتيأمتيأرحم))

كعب،بنأبيهللالكتابوأقرؤهمطالب،أبيبنعلي،وأقضاهمعثمان
وإنأالثابتبنزيدوأفرضهمجبل،بنمعاذوالحرامبالحاللوأعلمهم

البنذكريُوجدفال((.الجراحبنعبيدةأبواألمةهذهوأمينأميناأمةلكل
.هؤالءبينمنمسعود

النبيعهدعلىالقرآنجمع)):قالمالكبنأنسأنمفاده:الثاني
وأبوجبل،بنومعاذ،أُبي:األنصارمنكلهمأربعة-وسلمعليههللاصلى-
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بينمنيكنلممسعودابنأنذلكمنفواضح((.ثابتبن،وزيدزيد
أنيعنيمما.أعلمهمهومسعودابنأنيعتقدونالصحابةكانوالهؤالء،

!!.أساسهمنباطلمسعودالبنالروايةتلكنسبتهما

هللاعبدأنزعمتالروايةتلكأنأيضاالباطلةالمعطياتتلكومن
شديدةمعارضةالمصاحففيعفانبنعثمانفعلهماعارضمسعودبن

أمرعندماحرقهاوعدمبمصاحفهمالتمسكعلىأصحابهوحثوعالنية،
.الخبرلهذااألساسيينالرواةأحدالسبيعيإسحاقأبووكان.بذلكعثمان

مسعودابنمعارضةخبربهنقضآخرخبراروىقدأخرىجهةمنفإنه
وصححهداودأبيابنرواهالخبروهذا!!.المصاحففيعثمانفعلهلما
بنأحمدحدثنا:قالهللاعبدحدثنا:داودأبيابنقال:))،ومفادهكثيرابن

عن،إسحاقأبيعن،شعبةحدثنا:قالالرحمنعبدحدثنا:قالسنان
ناسأدركت»:قالسعدبنمصعب فرينال مانحرقحينمتوا عث

فواضح((.«أحدمنهمذلكينكرلم:وقال،ذلكفأعجبهم،المصاحف
فــيعثمــانفعلــهمــاعــارضالصــحابةمــنأحــدالأنــهالخــبرهــذامــن

واألعمشالسبيعيرواهاالتيالمزعومةمعارضتهحكايةفأينالمصاحف،
!!.وغيرهما؟؟
لكأنوالشك يةت لتيالصحيحةهيالروا فقا وأخالقالشرعمعتت
السبيعي،لوجودإسناداتصحلموإنحتىالصحيحالتاريخومعالصحابة

.أيضاالصحيحيرويفهوالضعيفيرويأنهكماالضعيفالراويلكن
منيصحفقدصحيح،غيرأنهبالضروةيعنيالبسببهخبرهصحةوعدم
ألنصحيحالخبرفهذاوعليه.خارجهمنعلميةبشواهدأوأخرىنطرق

التيالسابقةوالمعطياتالمنطقمعويتفق،وتاريخيةشرعيةشواهدله
ها قدنافيذكرنا يةن بنمعارضةلحكا يكونوبذلك.المزعومةمسعودا
ـار،مــنوالصــحيحالضــعيفروىالســبيعي ـبـلضــعيف،األولاألخـب

ثانيوباطل،والخبر لراويشرطمنليسألنه.صحيحال نهالضعيفا أ
كلوإنما.فقطالصحيحيرويأنهالثقةشرطمنوالفقط،الضعيفيروي
فيالفصلالَحَكمهوالعلميوالتحقيقوالضعيف،الصحيحيرويمنهما

.القضاياهذهمثل

طعنيـنتضـمنتالروايـةتلــكأنأيضـاالباطلــةالمعطيـاتتلــكومـن
يالنوهما،يصحانالخطيرين يةصحةعدمعلىدل المعارضةحكا
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عنخرجأنهذكرتعندمامسعودابنهللاعبدفيطعنتإنهااألول.أصال
باعهمأمرناالشرعأنمعالصحابة،إجماع توحيدورفض.ذلكفيبإت
.لألمةكثيرخير،وفيهشرعيأمرهذاأنمعواحد،مصحفعلىاألمة

يراعولم،حقبغيرمكانتهوقّزمفيهوتكلمثابتبنزيدعلىوتََهّجم
نهمعاإلسالمية،األخـوةحقـوق نهأعلـمكانا والرسمالقـراءاتفيم

أنهكما.عثمانيختارهأنقبلالقرآنلجمعالشيخاناختارهوقدالقرآني،
وبهذا.طاعتهعليناالشرعفرضالذيالمسلمينخليفةطاعةعنخرج
ماحسبفادحةشرعيةومخالفاتأخطاءفيوقعقدمسعودابنيكون
،تقياصالحاعالماصحابياكانمسعودابنأنوبما.الروايةتلكإليهنسبته

وإنما؛إليهتُنسبأنوالوالمخالفاتاألخطاءتلكمنهتصدرأنيصحفال
!!.بنفسهانفسهافضحتالتيالرواية،تلكبطالنعلىدامغةشواهدهي

عندماالصحابةفيطعنتالروايةتلكأنفمفادهالثانيالطعنوأما
ثابتبنزيدوكلفوا،زعمهاحسبأعلمهمهوالذيمسعودابنتركوا
!!.قولهاحدعلىمسعودابنمنعلماأقلأنهمعالمصاحفتوحيدبمهمة
الالزعمهذاألن.أساسهامنالروايةبطالنعلىدامغشاهدالزعموهذا
ماوعلىالكريم،القرآنعلىالمسلمينأحرصمنوهمحقهم،فييصح
عثمانشاورهموعندما.الصحيحوالتاريخالشرعبشهادةالمسلمينينفع
زيدفوجدوا،أقرأهماختارواالمصاحفتوحيدمهمةألداءيختارونهفيمن

.زيدااختارواوما،الختاروهأقرأهممسعودابنكانولوأقرأهم،ثابتبن
الروايةتلكزعمتهماوأن،صحيحاكانفعلهمفإنهذافعلواأنهموبما
تهدليلهووالصحابةمسعودابنفيطعنهاوان،باطالكان علىبذا

.صحتهاعلىالبطالنها
روايةأنهاويُبطلهابل،الروايةتلكيُضعفمماإن:الخامسالدليل

حدثتوخطيرة،كبيرةبحادثةيتعلقذكرتهالذيموضوعهاأنمع،آحاد
مام لك.المسلمينكلوبصرسمعأ يةوت مدارهاأخرىجهةمنالروا

فياسمهموتكرروالسبيعي،،كاألعمشالكوفة،شيعةرواةعلىاألساسي
،أساسهامنمختلقةالحكايةأنعلىدامغشاهدوهذا.مرة29أسانيدها

نتلوألنها يةكا هاحقيق لرواةمنكثيرلروا ،الطوائفمختلفومنا
قراءةإليناوردتكمابالتواتر،إليناولوردتبلأسانيدها،أكثرولصحت

!!.العثمانيالمصحفقراءاتمنوهيبالتواتر،مسعودابن
أساسهامنمسعودابنمعارضةحكايةيُبطلماإن:السادسالدليل

بنزيدبقراءةيقرأأنرفضمسعودابنأنزعمتالروايةتلكأنهو
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هيالتيالصحيحةالكوفيحمزةاإلمامقراءةأنهيالحقيقةأنمع،ثابت
وزيد،مسعودابنعنمرويةقراءةهيالعثمانيالمصحفقراءاتمن
عنتلقوها،-عنهمهللارضي-كعببنوأُبي،وعثمان،وعلي،ثابتبن

عاصماإلمامقراءةعلىينطبقاألمرونفس،-السالموالصالةعليه-النبي
زيدبقراءةيقرأأنرفضمسعودابنأنالروايةتلكتزعمفكيف.الكوفي

منالمعارضةحكايةبطالنعلىقطعيدليلهذاأليس!!.؟؟ثابتبن
!!.؟؟أساسها

حكايةأنهاعلىويشهدالروايةتلكيُضعفمماإن:السابعالدليل
وترصد،إصرارسابقعنسلفالهاُمخططشيعيةغاياتلتحقيقُمختلقة

ـاراتتضــمنتأنهــا ـاتمشــحونةعـب ـةبخلفـي ـدةمذهبـي ـىحاـق ـرآنعـل الـق
ُصنعحين)):قولهامنها.ومغرضةهدامةأهدافتحقيققصدوالصحابة

.المصاحفتمزيق))و،((ُصنعمابالمصاحف ماذا(( التعبيرهذافل
حدثالذيأنهيالحقيقةأنمع،!؟؟جدافيهوالًمبالغ،للحقيقةالمخالف

خدمةفيكانوإنماالمصاحف،حقفيجريمةكانوالكذلك،يكنلم
قرآن كريمال يهحفاظاال .عل وال،ُحّرفتوالتًمزق،لمفالمصاحف!!
والــدسبــالمكرمشــحونةباطلــةروايــةأنهــاذلــكمــنفواضــح.أُهينــت

للتشيع،انتصاراشيعيةغاياتلتحقيقوالصحابةالقرآنضد،والتعصب
قرآنفيوطعنا قرآنفيللمسلمينوتشكيكاوالصحابة،ال وتصديرا،ال

.السنةأهلإلىلرواياتهم
لمامسعودابنمعارضةحكايةيُبطلمماإن:-الثامن-األخيرالدليل

لمالكثيرةبطرقهاالروايةأنبيناأنسبقأنهالمصاحففيعثمانفعله
لتيالروايةوأنجهة،منمتناوالإسناداتصح مسعودابنأنذكرتا
.أخرىجهةمنأيضاهيتصحلملعثمانمعارضتهفيموقفهعنتراجع

.أساسهامنباطلةعنهاوتراجعهمسعودابنمعارضةحكايةأنيعنيمما
ثمومنأصال،يُعارضلم-عنههللارضي-مسعودبنهللاعبدأنبمعنى

يُعارضلموهويتراجع،ماذافعنالمزعومة،معارضتهعنيتراجعلم
!!.؟؟أصال

لك لةوبت ينبينهاوجمعااألد قدناوب يةاإلسنادين بنمعارضةلروا ا
،ومتناإسناداباطلةروايةأنهالنايتبينالشريفالمصحفتوحيدمسعود
جهة،منمراراإليهاأشرناأنسبقمذهبيةلغاياتالشيعةرواةاختلقها

والالمصحفتوحيديعارضلمأخرىجهةمنمسعودبنهللاعبدوأن
.موقفهعنتراجع
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معارضــتهعــنمســعودابــنتــراجعخــبربطــالنعلــىدليلــيوأمــا
يةعلىأعثرلمأنيفيفيتمثلالمزعومة يةأ ضعيفةوالصحيحةروا
عثمانفعلهلماالمزعومةمعارضتهعنتراجعمسعودابنبأنصّرحت

وردوقد)):الذهبيكقولموقفه،عنتراجعأنهقيلوإنما.المصاحففي
روايةأيةيذكرلملكنه،((الحمدوهللعثمانوتابعرضيمسعودابنأن

ذلكومع.ضمنياذلكإلىأشارتبأخرىوال،بصراحةذلكعلىتدل
تراجعهعلىتدلأنهاالعلمأهلبعضفيهايرىقدالتيالرواياتفسأذكر

.المزعومةمعارضتهعن
النعمانبنوشريحرجاء،بنّعبدحدثنا)):شبةابنقال:أولها

عنعابس،بنالرحمنعبدعنزبيد،عنطلحة،بنمحمدحدثناقاال،
الكوفِةأهلمنناسإليهاجتمعأنه:عنههللارضيمسعودابنعنرجل،

يتنازعواوالالقرآنفييختلفواوأالهللا،بتقوىوأمرُهمالسالَم،عليهمفقرأ
أالالرد،لكثرةيتغير:رجاءابنوقاليُتْفَهواليَْنَسأنواليختلفالفإنهفيه

فلوفيها،هللاوأمروفوائدها،حدودهاواحدةفيهاإلسالمشريعةأنترون
االختالف،ذلككاناآلخرعنهوينهىبشيءيأمرحرفينمنشيءكان

الفقهمناليومفيكمأصبحقديكونأنألرجووإنيكله،ذلكجامعولكنه
أُنزلبماأعلَمهواإلبُلتبلِّغُنِيهأحداًأعلمولوالناس،فيماخيرمنوالعلم
إلىعلَمهازدادحتىلطلبتُهرجاءابنيقلولمِمنّي،:ُشَريحقالمحمدعلى

عليهيُْعَرضكان-وسلمعليههللاصلى-هللارسولأَنعلمُتقدعْلمي،
تَْينقُبَِضعــاَمعليــهفعُِرضمـَرة،عــامكـلالقــرآن عليــهقــرأُتإذا.َمرَّم

ومنعنها،َرْغبَةًيدَعنَّمهافالقراءتيعليقرأفمنمحسن،أنيفيخبرني
ًَجَحدمنفإنهعنهرغبةيَدََعنّهفالالحروفهذهمنشيءعليقرأ شيئا
((.كلَهبهَجَحدمنه

مصرفبنطلحةبنمحمد:رجالهمنألن،يصحالإسنادها
يكادالبه،بأسالبالقوي،ليس،ضعيف:(هـ167ت)الياميالكوفي

،ُمتهمُمنكرةأحاديثله،-يُدلسكانأنهبمعنى-حدثنا:حديثهفييقول
منمعينابنحذّرثقة،يُخطئ،منه،يسمعولمأبيهعنحدثألنهبالكذب
كانأنهأحوالهمنواضح.رجالهممناإلماميةالشيعةجعلهوقد.حديثه

.بالرواياتالتالعبعلىوُمصر،التقيةيُمارس
لث يدوالثا ياميكعببنعمروبنالكريمعبدبنالحارثبنزب ال

كان،التشيعإلىيميلعلويثبت،ثقة(:هـ124ت)هللاعبدأبوالكوفي
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يايُفضل لذينالكوفةمحدثيشيعةبينمنوهو.عثمانعلىعل ذكرهما
.مروياتهمومنمنهموحذرالجوزجاني

هذالجهالةيصحالفاإلسناد.مجهولراٍووهذا:رجلعن:والرابع
.رجالهبعضولضعفالراوي،

عنأسلم،حدثنا:قالأحمدأبوحدثنا)):شبةابنقال:الثانيةالرواية
:الكوفةمنخرجيوٍمقالأنههللاعبدعناألحوص،أبيعنإسحاق،أبي
كتابُكالفإنعليهفليَثْبُتهللاكتابمنشيئاعلّيقرأأوحرفاعليقرأمن
.((هللا

الزبيربنهللاَعبدبنمحمدأحمدأبو:رواتهمن،ألنيصحالإسنادها
،صدوق،بأسبهليس،ثقة:فيهقيل،(هـ203ت)الكوفيالزبيري

الناس،عامةيرويهالبمايأتي)):حنبلبنأحمدوقال.أوهامله،يتشيع
.بأسبهوما ) لهمنواضح( نهأحوا مارسكانأ يةيُ ويتالعبالتق

،!؟؟الناسعامةيرويهاالالتيالرواياتبتلكلهأينفمنوإالباألخبار،
يُمكنفال،السبيعيإسحاقكأبينآخرونالشيعةرواةفعلهالعملوهذا

مسبوقأصلالالتيالروايةألن،يختلقهاكانإذاإال،بذلكراويأتيأن
وال.تقديرأقلعلىفيهامشكوكأومكذوبة،روايةهيومتناإسنادالها

ياتهذهمثلقبوليصح منالصحيحمعتتعارضعندماخاصةالروا
بلكفما.راويهاكانمهماتُقبلفال،والعلموالعقلالشرعوحقائقاألخبار

:فيهالقوليصحالبذلكيأتيفمن.!!؟ُمتشيعأوشيعيراٍوقائلهاكانإذا
منالشيعةجعلهوقد.شكمنوأكثر،بأسمنأكثرفيهبلبأس،بهما

.المذهبيةكتبهمفيورواياتهرجالهم،
أنهوالظاهرحال،علىوالترجمة،علىلهأعثرلم،أسلم:والثاني

لث.مجهول بووالثا سبيعيإسحاقأ لةصبطاضعيف:الكوفيال ،وعدا
.حالهتفصيلسبقإماميشيعي

:قالاألعلى،عبدبنيونسحدثني)):الطبريقال:الثالثةالرواية
عنعلي،أبيبنعليعنسعد،بنهشامأخبرني:قالوهب،ابنأخبرنا
الكوفةمنمسعودبنهللاعبدخرجلما:قالالنخعي،علقمةعنزبيد،
يختلُفالفإنهالقرآن،فيتناَزُعواال:قالثمفودّعهم،أصحابهإليهاجتمع

وفرائضهوحدودَهاإلسالمشريعةوإن.الردلكثرةيتغيرواليتالشى،وال
كاناآلخر،بهيأمرشيءعنينَهىالحرفينمنشيءكانولوواحدة،فيه

الفرائض،والالحدودفيهتختلفالكله،ذلكجامٌعولكنه.االختالَفذلك
صلى-هللارسولعندَفيهنتنازعرأيتُناولقد.اإلسالمشرائعمنشيءوال
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أحدًاأعلُمولو.محسٌنكلَّمناأنفيخبرناعليه،فنقرأفيأمرنا،-وسلمعليههللا
.علميإلىعلَمهأزدادَحتىلطلبته،منىرسولهعلىهللاأنزلبماأعلم
وقدسورة،سبعين-وسلمعليههللاصلى-هللارسوللساِنمنقرأُتولقد
قُبض،عاُمكاَنحتىرمضان،كلفيالقرآُنعليهيُْعَرضأنهعلمتكنت

قرأفمن.محسٌنأنيفيخبرنيعليهأقرأفرغإذافكانمّرتين،عليهفعرض
الحروفهذهمنشيءعلىقرأومنعنها،رغبةيدعنَّمهافالقراءتيعلى

.((كلهبهجحدبآيةجحدمنفإنهعنه،رغبةيَدعنَّمهفال
ميسرةبناألعلىعبدبنيونس:رواتهمنألنيصح،،الإسنادها

بتدليسُمتهم،ثقة(:سنة96عنهـ264ت)المصريموسىأبوالصدفي
.الشافعيعنحديث

قيل،(هـ197-125ت)المصريمسلمبنوهببنهللاعبد:ومنهم
يُصّرحلمإذايُدلس،األخذفييتساهل،َصدُوق،بهبأسالثقة،:فيه

يأتلمجريجابنعنبأشياءأتىمنهم،يسمعلمأقوامعنحدث.بالسماع
.غيرهبها

صدوق،(:هـ160ت)سعيدأبوعباد،أبوالمدنيسعدبنهشام:ومنهم
.بحديثهيُحتجالبشيء،ليس،ضعيفبالقوي،ليس،ُمتشيعأوهام،له

.شيعياكانأنهقتيبةابنوذكر
لهمتروك،:فيهقيلالمدني،اللهبيالهاشمي:عليأبيبنعلي:ومنهم
بنعمروبنالكريمعبدبنالحارثبنزبيد:ومنهم.بشيءليسمناكير،

ياميكعب بوالكوفيال ناهكما،ضعيف(:هـ124ت)هللاعبدأ فابي آن
عنروىأنهيثبتلمزبيداألنطريقه،منمنقطعاإلسنادأنوالراجح.

.بعدهالتيالطبقةعنروىوإنماوطبقته،قيسبنعلقمة
مة:آخـرهم يسبنعلق فيالنخعيهللاعبدبنق عدت)الكو ،60:ب

والبالسماعيُصّرحلموهنا،يُرسلأنهوبما.يُرسل،ثبتثقة(:هـ70أو
بنهللاعبدخرجلما))وقوله،.طريقهمنيصحال،فاإلسنادبالرؤية
أنيُرجحمما،عيانشاهديكنلمأنهعلىقويدليل((الكوفةمنمسعود
.مسعودابنوبينبينهمتصلغيراإلسناد

):الطــبرانيقــال-الرابعــة-األخــيرةالروايــة يزيــدأبــوحــدثنا)
زبيد،عنطلحةبنمحمدثناموسى،بنأسدثناالمصري،القراطيسي

يرىصفةوصفرجل،عنالنخعيعابسبنالرحمنعبد،عناليامي
الكوفةأهلمنناسأتاهأنه:مسعودبنهللاعبدعنشرحبيلبنعمروأنه
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والالقــرآن،فــييختلفــواالوأنهللابتقــوىوأمـرهمالســالمعليهـمفقــرأ
أنترونأالالردلكثرةينفذواليتساقطواليختلفالفإنهفيهيتنازعوا

منكانولوفيهاهللاوأمروقراءتهاحدودهاواحدةفيهاإلسالمشريعة
ذلكجامعولكنهاالختالفذلككاناآلخرعنهينهىبشيءيأمرالحرفين

فيماخيرمنوالعلمالفقهمنفيكمأصبحقديكونأنألرجووإني.كله
هللاصلى-محمدعلىهللاأنزلبماأعلماإلبليبلغيهأحداأعلم،ولوالناس
رسولأنعلمتقدعلمي،إلىعلمهأُزادحتىلطلبتهمني–سلموعليه

فعرضمرةعامكلالقرآنعليهيعرضكان-وسلمعليههللاصلى-هللا
فمنمحسنأنيأخبرنيالقرآنعليهقرأتإذاكنتمرتينقبضعامعليه
بهجحدمنهبحرفجحدمنفإنهعنهارغبةيدعهافالقراءتيعلىقرأ
((.كله

الوليدبنإبراهيمبنموسىبنأسد:رجالهمنألن،يصحالإسنادها
قيل،(سنة80عنهـ212ت)السنةأسداألمويمروانبنالملكعبدبن
.ُمنكرةبأحاديثحدثبه،يُحتجالضعيف،ثقة،:فيه

قيل،(هـ167ت)الياميالكوفيمصرفبنطلحةبنمحمد:والثاني
-حدثنا:حديثهفييقوليكادالبه،بأسالبالقوي،ليس،ضعيف:فيه

حدثألنهبالكذب،ُمتهمُمنكرةأحاديثله،-ويرسليُدلسكانأنهبمعنى
جعلهوقد.حديثهمنمعينابنحذّرثقة،يُخطئ،منه،يسمعلموأبيهعن

،التقيةيُمارسكانأنهأحوالهمنيتبينو،.رجالهممناإلماميةالشيعة
فاإلسنادعنعنقدوهناحالههذاأنهوبمابالروايات،التالعبعلىوُمصر

.جهتهمنيصحال
لث-واألخير نهيرىصفةوصف))رجلعن:-الثا بنعمروأ

فياجتهدالراويكانوإنحتىمجهوال،يبقىالرجلهذا((.شرحبيل
الظن،الالتأكديتطلباألمرألن،شرحبيلبنعمروأنهفظنمعرفته
الراوي،هذالجهالةيصحالفاإلسناد.آخرراويايحتملاألمريبقىوعليه

.رجالهبعضولضعف
ممامنها،واحدواليصحلمأنهالرواياتتلكألسانيدنقدنامنواضح

توحيدعارضانهيثبتلمأنهكما-عنههللاؤضي-مسعودابنأنيعني
الرواياتتلكإنبل.معارضتهعنتراجعانهيثبتلمفإنهالمصحف

بنأنعلىتشهداألربع وظلالمصحفلتوحيدمعارضاكانمسعودا
.الرواياتتلكزعمتهماحسببموقفهمتمسكا



415

لمامعارضتهعنمسعودابنتراجععلىيشهدمماإن:يُقالوربما
القراءاتبينمنهيمسعودابنقراءةأن،هوالمصاحففيعثمانفعله

.العثمانيالمصحفأقرهاالتيالصحيحة
.فهمسوءعلىأو،تغليطعلىوقائميصح،الاعتراضهذا:أقول

أنسبقإنهأولها:اآلتيةالشواهدبدليلالقولهذاعكسهوالصحيحألن
فيعثمانفعلهماعارضمسعودابنأنزعمتالتيالرواياتبطالنبينا

.المصاحف
عثمانبأنصرحتروايةأيةأجدلمأنيذكرُتأنسبق:الثاني

الرواياتصحةعدمبيناأخرىجهةومن.المزعومةمعارضتهعنتراجع
.معارضتهعنمسعودابنتراجععلىتدلبأنهايُقالربماالتي

علىتدلضعيفةوالصحيحةروايةأيةعلىأعثرلم:الثالثالشاهد
مرةعادوااألقاليمعلىووزعوهاالمصاحفوحدواالذينالصحابةأن

منأصالكانتقراءتهأنيعنيمما.مسعودابنقراءةبهاوألحقواأخرى
مسعودالبنيُنسبماوأنالصحابة،أقرهاالتيالصحيحةالقراءاتبين
!!.أصالباطلمعارضةمن

قراءتيأنوالمعروفالثابتمنأنهمفاده-الرابع-األخيروالشاهد
أقرهمـاالــتيالقــراءاتبيــنمـنهمـاالكـوفيينوحمـزةعاصــماإلمـامين

ماني،المصحف تانوهماالعث بنعنمروي وعثمان،،وعليمسعود،ا
وهذا-.عنهمهللارضي-الخطاببنوعمركعب،بنوأبيثابت،بنوزيد
واليُعارضلممسعودابنوأنالبداية،منذُمعتمدةكانتقراءتهأنيعني

.تراجع

هاًء هذاوإن سانيدأنمنهيتبينالمبحثل لككلأ ياتت -23-الروا
وان.متناوالإسناداواحدطريقوالمنهايصحولمصحيحة،غير-طريقا
هيمعارضتهعنوتراجعهالمصحفلتوحيدمسعودابنمعارضةحكاية

بكل-هيوإنما،تراجعوالعارضمسعودابنفال.مكذوبةحكايةكلها
وطعنا،القرآنبتحريفلقولهمانتصاراالشيعةرواةاختلقهارواية-طرقها

.السنةأهلإلىلقولهموتصديراوالصحابة،القرآنفي

 : وردود اعتراضات :ثالثا
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هي ثامن-الفصلهذانُن ماوتساؤالتاعتراضاتبذكر-واألخيرال رب
فيأوردناهاالتيالشيعيةللرواياتنقدنافيعليناالعلمأهلبعضيطرحها

.هذاكتابنا
تبينكماالسنيةالمصادرفيالشيعيةالرواياتحالأنبما:مثالمنها

مواقفاختلفتفلماذاواحدة،روايةوالمنهاتصحلمبانهالكتابهذافي
الشيعةرواةفييوجدوهلومروياتهم؟؟،الشيعةرواةمنالحديثأهل
.ضعفاء؟؟كلهمأمثقات

قول نهالشك:أ فةيوجدأ شيعةرواةمنطائ فقال علىالمحدثونات
الجعفي،وجابرهشام،وابنهالكلبي،السائببنمحمدوتجريحهمتضعيفهم

بيناندستأخرىطائفةتوجدلكن.عالنيةورفضهمتشيعهمأظهرواألنهم
الذينالكوفةشيعةكجماعةعالنية،ورفضهاتشيعهاتُظهرولمالمحدثين

األعمش،كسليمانمنهم،وحذّرالجوزجانيإبراهيمإسحاقأبوإليهمأشار
بيـنمندســةكانـتالجماعـةهــذه.اليـاميوزبيـدالســبيعي،إســحاقوأبـي

لرفض،وأخفتوالتزهدالتسننأظهرتالمحدثين معهمتتعاملفكانتا
تتعمدكانتأوتشيعها،مظاهركلإخفاءمنتتمكنلمذلكمعلكنها.بالتقية
منهمالمحدثينمواقفاختلفتذلكوبسبب.النفوسفيلغاتبعضهاإظهار

التعديللكنوالثناء،التوثيقأحكامجانبإلىوالتجريحالذمأحكامفوجدنا،
أحكامفوجدنا.بالتوثيقهؤالءالحكمفيتقريبانهائياواختفىالتجريحغلب

الحقيقةأنمعحق،بغيرالتوثيقأحكاممحلهاوحلتأُبعدتقدالتضعيف
اقلوعلىالتوثيق،منوأولىأقوىكانالتضعيفأنبمعنى.كذلكليست
أو،يُضعفونأنفإماتوثيقهم،الصحيحمنفليس.يثبتلمتوثيقهمأنتقدير
،أحوالهممنالتأكديتمحتىوالتوثيقالتضعيفبينمعلقةأحوالهمتبقى
فوجدنايحدثلمهذالكن.االنتظارفيوتبقىتُرفضوالرواياتهمتقبلفال

ـة ـواالمحــدثينغالبـي مصــنفاتهموفتحــواالُمندســينالمحــدثينـهـؤالءوثـق
.بيناهأنسبقكمامنهاكثيراوصححوالمروياتهم
والضعفاء،كانواكلهمالمحدثينبينالمندسينالشيعةرواةبأنعلما

مة ماقي هميظهركانل سننمنمن هموتزهد،ت عاملونكانواألن معيت
العلميوالحيادللموضوعيةفاقدفهويعتقدهاومنالتقية،بعقيدةالمحدثين

إاليكوناأنيُمكنوالتقية،ويكذبونتقية،يصدقونهؤالءفكان.أصال
إاليكونأنيُمكنهموالحالهمهذاوتعبدا،إيمانابهايعتقدونمادامواكذالك
األولالفصلفيبيناهكمااإلماميالتشيعألن.إماميةشيعةدامواماكذلك

فإنوعليه.والموضوعيةللحيادوفاقدالصحيح،والتاريخ،للشرعمخالف
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لذينالمحدثين منهمموقفهمفياخطؤوافقداإلماميةالشيعةرواةوثقواا
.لهموتوثيقهم
ـا ـلوأـم ـنالحــديثأـه ـذينالنبهـي ـوااـل المندســينالشــيعةلـهـؤالءتفطـن

ناقدمواقدفهم،منهموحذرواوضعفوهم يامفتاحال منكثيرلحلذهب
والمفترياتواألباطيلالمصائبمنالعديدوكشف،والقضاياالمشاكل

لتي شرهاا ينالمندسونهؤالءن سنيينب لىوصلتحتىال مصنفاتهمإ
السنةوتخليصالحديثيةمصنفاتنالتنقيةوطريقابابالناوفتحوا.الحديثية
فالبد.صارمةقويةموضوعيةعلميةبطريقةهؤالءرواياتمنالنبوية

التيالشيعةرواياتمعتعاملنافيحدأقصىإلىوالصرامةالتشددمن
.خاصةمنهاوالصحيحةعامة،أحاديثناإلىتسربت

قالربما:الثانياالعتراض ياتتعددكثرةأليس:يُ لتيالشيعةروا ا
منوأنهخاصةبالصحة،لهايشهدقدمماهو،الكتابهذافيوردت

.تُضعفهاالالرواياتتقويالطرقكثرةبأنقالوامنالمحدثين
تكادوالصحيحة،غيرأنهاالمقولةتلكفياألصلإنأوال،:أقول

منفيهاتتوفرأنيجبوشواهدوبشروطاستثنائيةحاالتفيإالتصح
أيضاالصحةعدمتحتملتبقىبهاتصحعندماوحتى،وخارجهاداخلها

كونوال يةت بايقين ماألن.غال نهب قدورأ لرواةبم كذابينا قواأنال يختل
يعملواأنوبإمكانهمأيضا،والمئاتبلالطرقعشراتالواحدللحديث
بادلواأنفيُمكنهم.مثالالكوفةشيعةرواةحالهوكماجماعيا المهاميت

يســرقواوأن،ويَُجبّرونهــاأحــاديثهميــرقعواوأن،بينهــمفيمــاواألدوار
يصحفال.موضوعةأوضعيفةمتنونالهاويركبونالصحيحةاألسانيد

.صحيحاويجعلهايقويهاالواحدالحديثطرقتعددبأنالقول
أهلصفوفإلىتسللوااإلماميةالشيعةمنجماعةإنثَبُتأنهوبما
أهــلأكــثرفــوثقهمتشــيعهموأخفــواوالتزهــدبالتســننوتظــاهرواالحــديث
لىأشرناوقدالحديث قواأنهؤالءإمكانفيفإنهسابقا،بعضهمإ يختل
المتعة،وزواجالغدير،حديثمعفعلواكمابالمئاتكثيرةشيعيةأحاديث

بدعوىالمحدثينأكثرفيُصححها.غالباإليهميُنتبهوالالمنتظر،والمهدي
الحقيقةفيأنهامعالمندسينالرواةلهؤالءلتوثيقهمأو،طرقهاتعددكثرة
.كذلكليست

ياتإن:ثانيا لتيالروا لتيالرواياتهيطرقهابكثرةتتقوىقدا ا
تناولترواياتهيوإنما،لهاالكذابيناختالقبسببليسطرقهاتعددت
رواتهالكنوالعلموالعقلالشرععمومهافيلصحتهايشهدحقيقيةحوادث
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ليستبأنهاالتأكديجبطرقهاتتقوىلكيالحالةهذاوفي.ضعفاءكانوا
الوأنهامختلقة،الحقيقيةحوادثعنتتكلم،وانهاالكذابيناختالقمن

خالف شواهدتتوفروان،الشرعت سناداالصحيحةال ناإ هامنومت داخل
.ضعفاءأناسرواهاصحيحةمواضيعهاأنعلىوخارجها
ما ياتوأ لتيالطرقالمتعددةالروا هاثَبُتوا سناداتصحالأن والإ

ببعضهاتتقوىالفهذهبمذهبهمالمتعلقةاإلماميةالشيعةكرواياتمتنا،
إلىاالنتباهيجبأنهكما.اآلالفبلالطرقمئاتطرقهابلغتوإنحتى

لكنهاصحيحظاهرهاومتونأسانيدلهاالطرق،متعددةرواياتتوجدانه
ألن.طرقهاتعددتمهماصحيحةتكونانيُمكنوالمكذوبة،الحقيقةفي

الغدير،كحديثباطلة،ومضامينبأسانيدرواياتروواكماالكذابينالرواة
مكذوبةأحاديثأيضايروونفإنهم،طرقهابكلوالمهديالمتعة،وزواج
فيلهارصيدوالمكذوبةالحقيقةفيلكنهاصحيحظاهرهاومتونبأسانيد
بتعددتتقوىانيُمكنالالطرقالمتعددةاألحاديثمنالنوعفهذا.الواقع
.طرقها

الوصيةكحديثالشيعةأحاديثبصحةاالحتجاجأنجليايتبينوبذلك
فينقدناهاالتياألحاديثوكلالمتعة،زواجوأحاديثالغدير،،وحديث

االحتجاجأبدايصحوال،باطلاحتجاجهوطرقهاتعددبدعوىهذاكتابنا
مابه ياتيتعلقفي لتيبالروا شيعةعددا هاال ياتهم،طرق اإلماميةكروا

.لمذهبهمالمؤسسة

الشيعةرواةلماذا:مفادهواعتراضاتساؤاليتضمن:الثالثاالعتراض
-عنههللارضي–مسعودبنهللاعبدالصحابيإلىنسبوهارواياتاختلقوا

المصحفهومصحفهأنزعمتوأخرى،المعوذتينقرآنيةفيهاأنكر
عارضمسعودابنأنزعمتوأخرىالعثماني،المصحفدونالكامل
والقـــراءاتقـــريشبلســـانالكــريمللقـــرآنوالصـــحابةعثمــانتوحيـــد

.!!الصحيحة؟؟
مااإلماميـةالشـيعةأنمراراذكرنـا،أوال:أقـول يعتقـدونكانوال
الباطلةلعقيدتهمينتصرواأنأرادوافهمالكريم،للقرآنالصحابةبتحريف

القرآنأنعلىكلهميُجمعوالمالصحابةأنبدعوىالمكذوبةالرواياتبتلك
مسعودابنواننبيه،علىهللاأنزلهالذينفسههوالمسلمينبينالموجود

طعناإليناالرواياتتلكتصديرأيضاأرادواأنهمكما.ذلكفيخالفهمقد
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بتحريفيقولونأيضاهمبأنهمالسنةألهلواتهاماوالصحابة،القرآنفي
.الكريمالقرآن

لمامسعودابنمعارضةزعمتالتيالرواياتاختلقوالماذاوأما
وقراءات؟،لسانا:الشريفللمصحفتوحيدهمفيوالصحابةعثمانفعله

قدتعالىهللاأنرأوالمافهم.القرآنبتحريفبقولهمأيضايتعلقفاألمر
فيلجمعهالصحابةفوفقنبيه،وفاةبعدمباشرةالتحريفمنكتابهحفظ

عندماوفقهمثم،منهموبإجماعوجماعيةعلميةبطريقةبكرأبيخالفة
سبحانهبأنهبهوعدلماوتحقيقاتطبيقاعثمانخالفةفيالمصحفوحدوا
كلههذارأوالمافإنهمالجليل،العملبذلكللصحابةوإكراماكتابه،سيحفظ

فأرادوا.لتحريفهمحاوالتهمدونويحولعقيدتهم،يخالفألنه،يُعجبهملم
بهاوطعنواالرواياتتلكفاختلقواوالصحابة،عثمانبهقامفيمايطعنواأن
.لدينهمانتصارامسعودابنإلىونسبوهاوالصحابةالقرآنفي

لرابعاالعـتراض ما:ا تابهـذامؤلـفإن:يُقـالرب يثَضعّفالك أحاد
أجماعخالفقديكونبهذاوهووالسنن،الصحيحينفيوردتصحيحة

.الصحيحينفيماصحةعلىالعلماء
واحدواليدعلمومسلمالبخاري:الشيخينأننعلمأنيجبأوال،:أقول

فال.قطعاصحيحهوصحيحهفيكتبهماكلأنقالوالالعصمةمنهما
حد هاوا نهقالمن حديثنبيبأ قاالأنهماجدالفرضنا،ولوورسولهال

وإنما!!.ذلك؟؟قالواحدوالبالكفمازعمهما،وردتكذيبهماذلك،لوجب
أحدهماعندصحوما،منهجهوفقعندهصحمافكتباجتهدمنهماكل

أنهبالضرورةليسعندهماصحوما.معاعندهمايصحأنبالضرورةليس
يسعندهماصحوما.صحيح نهبالضرورةل منغيرهمعنديصحأ

كلليسلكن،للخطأعرضةهوبشريعملكلأنشكوال.المحققين
الحالةهذهوفي،فيهنخطئالفقد،فيهنُخطئأنيجببهنقومعمل
عملالشيخينفعملوعليه.نُخطئولننُخطئالأنهوليسنُخطئلمنكون

قىبشري مليب بيرجهدمنبذالهمارغموالصوابالخطأيحت فيك
.صحيحيهماأحاديثتصحيح

وحديثاقديماالعلماءبينإجماعحدثقدبأنهصحيحاليسإنه:ثانيا
أهلمنكثيربدلكقالوإنما،صحيحكلهالصحيحينفيماأنعلى

فيأحاديثعلىاالعتراضاتظهرتفقدكذلك،ليستوالحقيقة.العلم،
علماءمنهماليوم،إلىبعدهماوماومسلمالبخاريعصرمنذالصحيحين
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لمالمزعوماإلجماعذلكأنذلكوتفصيل.والمتأخرينالمتقدمينمنكبار
:اآلتيةالشواهدبدليلحديثا،والقديمايحدث

فإنه،(الهجري7:ق)الصالحبنعمروأبوالحافظذكرهماأولها
خرقبوجوداعترففإنه،بالقبولالصحيحينتلقتاألمةإن:قولهمع

أهلبعضعليهاتكلّميسيرةأحرفسوى)):عنهماقالعندما،لذلك
الشأنهذاأهلعندمعروفةوهي،غيرهوكالدارقطني،الحفاظمنالنقد

.((أعلموهللا،
(الهجري7:ق)النوويشرفبنالدينمحيالفقيهقولالثانيوالشاهد

بشرطهماأخال،مسلموالبخاريعلىجماعةاستدرك))قدأنهفيهذكر،
قدو،هذاإلىاإلشارةسبقتقدو،التزماهمادرجةعننزلتو،فيها
كتابه،ذلكبيانفيالدارقطنيعمربنعليالحسنأبوالحافظاإلمامألف

،الكتابينفيمماحديثمائتيفيذلكو،والتتبعباالستدراكاتالُمسمى
الجيانيالغسانيعليوألبياستدراك،عليهماأيضاالدمشقيمسعودوألبي

الرواةعلىأكثرهاستدراك،منهالعللجزءفيالُمهملتقييدكتابهفي
.((أكثرهأوذلككلعنأُجيبقدو،يلزمهمامافيهو،عنهما

ت)تيميةبنالدينتقياإلسالمشيخذكرهماهووالشاهدالثالث
ليسو،نقدهماوالصحيحينمكانةعنكثيرةأقوااللهفإن،(هجرية728
،الصحيحينفيماصحةعلىالشاملالكاملاإلجماعبانعقادالقولفيها
سائرأماو،جداقليلةأحاديثالشيخينعلىأُنكرالذيو)):قولهمنها

وتلقيها،وتصديقها،صحتهاعلىالحديثعلماءاتفقفممامتونهما
البخاريأي–كتابيهمافيالفنهذاأئمةنظرقد)):أيضاقالو.((بالقبول
عشريننحويسيرةمواضعإال،صححاهماصحةعلىووافقوهما-ومسلم
قررتطائفةوفيهما،طائفةلهماانتصرقدو،مسلمفيغالبها،حديثا
.((ريببالمنتقدةمواضعفيهافإن،التفصيلوالصحيح،المنتقدقول

الصحابةفيبل،الناسأكثرمنهيسلمفالالغلطأماو)):أيضاقالو
الصحيحينفيُصنففيماكانلهذاو،بعدهمفيمنوأحيانايغلطقدمن

أنهيُعلممماالصحيحينمتونجمهوركانوإن،غلطأنهايُعلمأحاديث
خلقحديث،فيهاعليهُردومسلمفيهاغلطالتياألحاديثومن.((حق

في-السالموالصالةعليه–النبيصالةحديثو،أيامسبعةفيالكون
يصللمأنهوالصواب،وبُركوعين،بأربع،وُركوعاتبثالثالكسوف

كانو،خّرجهامماأحاديثعدةفيمسلمنُوزعقدو.بُركوعينإال
مماعليهأنكرماجمهورفإنالبخاريوأما.نازعهمنمعفيهاالصواب
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نازعواالذينمنو.نازعهمنقولعلىراجحاقولهفيهكان،صححه
و،معينبنيحيىالحافظان:أيام7فيالكونخلقحديثفيمسلما

.وغيرهما،البخاري
أئمةبينعليهامتفقالصحيحينمتونجمهورلكن)):أيضاقالو

أكثركانلهذاو))قالو.((عليهاأجمعواوبالقبولتلقوها،الحديث
،الحنفيةمنالطوائفعلماءعندصحتهيُعلممماالصحيحينمتون

.((األشعريةو،الحنبليةو،الشافعيةو،والمالكية
فيمالكلالشاملالكليباإلجماعيقللمأنهأقوالهمنواضح
،الصحيحينفيماأكثرشملاإلجماعإن:قالوإنما،الصحيحين

،وبوجودصحيحيهمافيذكراهفيماالشيخينانتقدمنبوجودواعترف
.الشيخانفيهاغلطُمنتقدةأحاديث

مسلمحديثفيالجوزيةقيمابنالمحقققالهماهوالرابعوالشاهد
الذي،صراحةالكريمالقرآنيُخالفإنه:فقال،أيام7فيالكونخلقعن

غلطهوالحديثذلكأنذكرثم،أيام6فيالكونخلقهللاأنعلىنص
قولمنهوإنماو-السالموالصالةعليه-الرسولإلىرفعهيصحوال

.األحباركعب
،الكونخلقفيمسلملحديثكثيرابنالحافظنقدهوالخامسوالشاهد

،المدينيبنعليمنهم،الحديثذلكفيانتقدوهقدالمحدثينكبارأنفذكر
منليسواألحباركعبكالممنإنه:قالواو،البيهقيوالبخاري،و

مرفوعاهريرةأبيإلىفنسبهَوَهمالرواةبعضوإنما،هريرةأبيكالم
ذلكمتنفيإن:كثيرابنقالثم،-السالموالصالةعليه–هللارسولإلى

خلقذكرفيه،والسمواتخلقفيهليسذلكفمن،شديدةغرابة))الحديث
خلقذكرالذيالقرآنخالفوهذا،أيامسبعةفيفيهاومااألرض

.أيامأربعةفياألرضو،يومينفيالسموات
ماوافقفإنه،العسقالنيحجرابنالحافظموقفهوالسادسوالشاهد

وهي،فيهامتنازعالصحيحينفيمواضعوجودفيالصالحابنقاله
)):الصالحابنقولأوردعندماو،بالقبولالتلقيواإلجماعمنُمستثناة

مامنهافإن،الصوابهو)):بقولهعليهعقّب،((أكثرهعنأُجيبقدو
.((سيأتيكمامنتهضغيرالجواب

اإلجماعبأنإقراروفيها،المسلمينعلماءلكبارهيالشواهدتلك
،فيهماماأكثرعلىحصلوإنما،الصحيحينفيماكلعلىيحصللم

علىأيضاشاهدةوهي.صحيحغيرهو،ومافيهمختلفهومافيهماوأن
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هوإنماو،جديداليس،أحدهماإلىأوالصحيحينإلىالموجهالنقدأن
.بعدهماوالهجريالثالثالقرنإلىيعودقديم

،المعروفينالمعاصرينالعلماءلبعضفهيالمتبقيةالشواهدوأما
مفادهلحديثروايتهفيمسلماانتقدفإنه،الغزاليمحمدالشيخموقفأولها

-تُوفيقدكان–أبيهعن-وسلمعليههللاصلى–هللارسولسألرجالأن
أنكرهالحديثهذا،((النارفيأباكوأبيإن)):لهفقال،؟هوأين

كسبتبمانفسكلأنمنالقرآنفيالثابتيُعارضألنه،الغزاليالشيخ
حتىُمعذبينكناماو))تعالىلقوله،الفترةأهلتعذيبعدمو،رهينة
.-15اإلسراءسورة((-رسوالنبعث

الحديثإن:قال،األبانيالدينناصرللشيخقولهوالثانيوالشاهد
فيدخلو،القنطرةتجاوزقدحديثهو،أحدهماأوالشيخانرواهالذي

،عندنااألصلهوأنهو،ذلكفيريبالوالسالمةوالصحةطريق))
بمنزلةهو،الصحيحينفيكلمةأولفظةأوحرفكلأنذلكمعنىوليس

منذلكمنشيءفيخطأأو،وهمفيهيكونأنيمكنالالقرآنفيما
،أصالتعالىهللاكتاببعدلكتابالعصمةنعتقدفلسناكال،الرواةبعض

يدعيأنيمكنالو.((كتابهإاليُتمأنهللاأبى)):الشافعياإلمامقالفقد
نبذمعتدبروتفّهمدراسةالكتابيندرسواممن،العلمأهلمنأحدذلك

أو،الشخصيةاألهواءال،الحديثيةالعلميةالقواعدحدودفيو،التعصب
الذيحديثهمامثالفهذا،علمائهوقواعداإلسالمعناألجنبيةالثقافة

ميمونةتزّوج-وسلمعليههللاصلى–النبيأن)):عباسابنعنأخرجاه
تزّوجسلموعليههللاصلىأنهبهالمقطوعمنهذافإن،((ُمحِرمهوو

العالمةقاللذلكو،نفسهاميمونةعنذلكثبت،محرمغيرهووميمونة
:-الحديثذلكذكروقد–التحقيقتنقيحفيالهاديعبدبنمحمدالمحقق

أنأخبرتوميمونة،الصحيحفيوقعتالتيالغلطاتمنهذاُعدقدو))
.((نفسهبحالأعرفواإلنسان،وقعماهذا

التياألحاديثإن)):الزفزافمحمدالشيخقولهو،الثالثالشاهد
بأقلالبخاريمنهااُختص.ومئتيننيفابلغتومسلمالبخاريعلىاُنتقدت

((.بالباقيمسلمواختصثمانين،من
عندمافإنه،القرضاوييوسفللشيخهو:-الرابع–األخيروالشاهد

إنه:قال،((النارفيأباكوأبيإن))الذكرالسابقمسلمحديثذكر
وعدمرهينة،كسبتبمانفسكلأنمن،القرآنمنالثابتيُعارضحديث
فيهلهيظهرحتىالحديثهذافيتوقفأنهذكرثم،الفترةأهلتعذيب
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وهما،الحديثهذاعلىتحفظمنوجدإنه:قالو،صدرهيشفيشيء
.(هجرية895ت)السنوسيمحمد،و-أجدهلم–اآلبي:العالمان
فيماكلبصحةيعتقدونكانوالوأنهمالعلماء،هؤالءأقوالمنواضح

.خطأأمصحيحاأكانانتقادهمعنالنظربغضانتقدوهما،ماالصحيحين
.فيهماماكلبصحةاعتقادهمعنهمينفيللصحيحينفانتقادهم

لذينأنشكوال صحيحالصحيحينفيماكلأنعلىيُصرونا
صحيحينإلـىيُسـيئون بـذلكنفسـهاالنبويـةالسـنةوإلـىبـلوالشـيخينال

الترقيعمعهاينفعوال،تصحلمرواياتفيهماأنقطعاثبتألنه.اإلصرار
.وصحيحيهماالشيخينفيوالغلووالتهويل

ليستأنهاتبينثمصحيحةأنهايُعتقدكانأحاديثتضعيفبأنعلما
ليستأنهابالضرورةيعنيال،ذكرناهمالذينالشيعةالرواةبسببكذلك

األخبار،منوالضعيفالصحيحيرويالضعيفالراويألن.بصحيحة
قهمنكلهاتصحالوهنا طرقمنيصحقدمنهاالصحيحلكن،طري

علىأوالعلم،التاريخ،أوالشرعمنوالقرائنالشواهدتتوافرأو،أخرى
لراويطريقمنوردتوإنحتىصحيحةفتكون،صحتها الضعيفا

.فقط
اإلسالميضرالالصحيحيّنفيصحيحةغيرأحاديثوجودأنكما

النبوية،السنةكتبتظهرأنقبلو،الوحيتوقفعندمااكتملفإنه،شيئا
رضيتو،نعمتيعليكمأتممت،ودينكملكمأكملتاليوم)):تعالىلقوله

منصّحماوالقرآنيكفيهفاإلسالم.-3/المائدةسورة((-دينااإلسالملكم
سنة الصحاحفي،صحيحةغيرأحاديثوجوديضرهوال،النبويةال

ال،واستخدامهافيُتجنب،العلمأهللديمعروفةفهي،المسانيدووالسنن
ينتصرالحقأنهوقوتهعلىيدلذلكفإن،اإلسالمعلىذلكفيضير

إالمعصومكتابيُوجدالأنتعالىهللاحكمةاقتضتوقد،بالحقإال
.كتابه

مؤلفدعوةإن:فيُقالعلينايُعترضربما-:الخامس-األخيراالعتراض
،وبالوتشددبصرامةوالتعديلالجرحعلممنهجتطبيقإلىالكتابهذا

درجتيمنالنبويةاألحاديثمنكثيرإسقاطإلىسيؤديترقيعوالتساهل
بالسنةكثيرايضروهذاوالموضوعالضعيفمنلتصبحوالحسنالصحيح

.النبوية
وإنماجديدا،منهجاليستطبيقهإلىندعوالذيالمنهجإن،أوال:أقول

هجهو ماءوضعهمعروفمن حديثعل سمىال هج:والُم جرحعلممن ال
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تطبيقهإلىندعونحنوإنما.الخبرنقدمنهج:أيضاتسميتهويُمكنوالتعديل،
وتطبيقــهجهــة،مــنوالمتــنياإلســناديالنقــدينبيــنجمعــاكــامالتطبيقــا

.ترقيعوالتساهلأيدونوتشددبصرامة
أنعليهيجبوالتاريخيةالشرعيةالحقيقةعنيبحثالذيإن:ثانيا

فيتساهلوكل.تساهلأيدونإليهاالوصولمنهجتطبيقفييتشدد
اليقينيةالرواياتفتقلوالتاريخ،الشرعحقائقعلىسلباسينعكستطبيقه

ـثروالصــحيحة ـاتوتـك ـعيفةالرواـي ـعوالموضــوعة،الضـ ـالويتوـس مـج
عليهالنبويةالسنةيطلبمنفإنأخرىجهةومن.العلمأهلبينالخالفات

به،يُتعبددينالحديثألنالروايات،نقدفيوصرامةتشدداأكثريكونان
بــالقرائنالمقــرونوالصــحيحأوال،اليقيــنعلــىيقــومأنيجــبوالــدين

واالحتماالتالظنياتكثرةإلىسيؤديبذلكااللتزاموعدم.ثانياوالشواهد
ـات ـيالضــعيفةوالرواـي ـنةـف ـةالـس ـلالنبوـي ـةمقاـب ـاتقـل ـةالرواـي اليقينـي
قدوهذا.والصحيحة سنةيف يةال هاالنبو هاقوت ستهاومكانت هاوقدا وحجيت

شكوكويجعل سربال هاتت هاوتحـومإلي طق.حول دخـلإذا:يقـولوالمن
الصالةوجوبحكمأصبحلومثاليحدثفماذا.االستداللسقطاالحتمال

هو،فهلفيهمشكوكالصالةأوقاتعددأصبحلويحدثوماذا؟؟،ظنيا
يقينياكافياقليالعدداأنعنايغيبالأنيجبولذلك.خمسة؟؟أمثالثة

منهائلكبيرعددمنوأفضلأحسنالنبويةاألحاديثمن،وصحيحا
يث ها،والمشكوكالراجحـة،األحاد عةفي يس.والمرجوحـةوالمرق منفل

ندعوأنوالاألحاديث،منالنوعهذانقبلأنوالمسلميناإلسالممصلحة
.عنهندافعأنوالإليه

قاالمنهجذلكتطبيقأننعلمأنيجب:ثالثا يمرصارماصحيحاتطبي
تحتملاليقينية،أخبارها:اليقيندرجة:األولى:أساسيةدرجاتبأربعة

.منهاوالقريبةالمتواترة،واألخباراألحاديثمنها.واالحتماالتالطنيات
.صحتهاعلىالقطعيالدليلقامالتياآلحادأخبارمنوقليل

أثبــتالــتيالروايــاتعلــىتنطبــق:الصــحيحدرجــة:الثانيــةالدرجــة
ين هاوالمتنياإلسناديالتحقيق يندرجةتصللملكنهاصحيحة،أن اليق

يت يةوبق يةتحتملطن سهو،بسببنظرياالخطأإمكان سيان،أوال أوالن
صحيحةهيالدرجةوهذه.للتقيةالمندسينالرواةبعضممارسةأوالغلط،
والتاريخ،الشرعوقرائنبشواهدومؤيدةمحفوفةتكونعندمابهايُعمل
.والعقلوالعلم
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النقدأثبتالتيالرواياتعلىتنطبق:الرجحاندرجة:الثالثةالدرجة
تنياإلسنادي هاوالم نوعوهذا.مرجوحةالراجحةبأن ياتمنال الروا

إلىتصلأنويُمكنها.والصحيحةاليقينيةبالرواياتمدعومابهيُستعان
التيالعلميةوالقرائناألدلةتوفرتإذااليقينوحتىبلالصحيح،مرتبة

وإنماُملزمة،بحجةليستفهيحالهاعلىبقيتإنلكن.ذلكإلىترفعها
.راجحةحجةهي

الضعيفةاألخبارعلىتنطبق:والترقيعالتركيبدرجة:الرابعةالدرجة
لتي ياتمعطياتتحملا فتُجمع.منهااالستفادةويُمكنصحيحةوجزئ

أنهــاالثابــتاألخبــارمــنأحســنتصــبحوبهــذا،وتُرقعوتُركــبوتُحلــل
األخبارمنالنوعهذادرجةمننرفعأنيُمكنأنهثم.-موضوعة-مكذوبة

إنلكن.صحيحةحتىأوراجحة،تجعلهاالتيوالقرائنالشواهدتوفرتإذا
.بهااالحتجاجيصحفالحالهاعلىبقيت

السنية،الرواياتعلىإالتطبيقهيُمكنالودرجاتهالمنهجذلكبأنعلما
عليها،لهتطبيقناأمامتصمدأنيُمكنهافالاإلماميةالشيعيةالرواياتوأما

ياتكلألن.قطعافستنهار تأتيالشيعيللمذهبالمؤسسةالشيعيةالروا
.فوقهافماالرابعةالدرجةإلىترتقيأنيُمكنهاوالالرابعة،الدرجةتحت

هذا،كتابنافينقدناهاكالتي،مكذوبةباطلةرواياتألنهاذلكيُمكنهاال
.!!!!متناوالإسناداواحدةروايةوالمنهاتصحلمرواية465بينفمن

روايةطرقكلأنمنهيُستنتج-واألخيرالثامن-الفصللهذاوختاما
قا23بلغت–المصحفلتوحيدمسعودابنمعارضة طرقهي-طري

مكذوبةرواياتوهي.واحدإسنادوالمنهايصحفلمومتنا،إسناداباطلة
الذينأكثروألنالقرآن،بتحريفقولهممعتتفقألنهاالشيعة،رواةاختلقها
سنيينرواةمنبتعاون،خاصةالكوفةوشيعةعامةالشيعةمنهمرووها
ابنمعارضةمنالرواياتتلكزعمتهماأنأيضاوتبين.بهمتأثرواكوفيين
.مكذوبةمختلقةزائفةحكايةهيعثمانخالفةفيالمصحفلتوحيدمسعود

اختلقهاكلهاالحكايةوإنماتراجع،واليُعارضلممسعودابنأنوالحقيقة
قرآنفيوطعنا،لمذهبهمانتصاراالشيعةرواة وتصديراوالصحابة،ال

.السنةأهلإلىلعقائدهم
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الخاتمة
وُمذهلة،جداومهمةكثيرةوحقائقومعطياتنتائجهذاكتابناأظهر
كثيرةإماميةشيعيةروياتهذابحثناتضمنفقد:أوالمنهاأيضا،وخطيرة

المنزلة،حديثبحكايةيتعلقطريقا25منها.طريقا465:طرقهابلغت
بحكايةيتعلقطريقا114ومنها.ُخمغديربحكايةخاصطريقا67ومنها
.وغيرهاالمنتظر،المهديبحكايةخاصطريقا90ومنها.المتعةزواج

لهانقدناأظهرطريقا465:بلغتالتيالكثيرةطرقهابكلالرواياتتلك
نا،إسناداكلهاباطلةأنها منوهيواحد،إسنادوالمنهايصحولمومت

والصــحابةالقــرآنفــيوطعنــالمــذهبهمانتصــاراالشــيعةرواةمفتريــات
نقدناأمامتصمدولمالرواياتتلكانهارتفقد.السنيينإلىلهاوتصديرا

تقومألنهاداخلها،منالشيعةالروايةضعف،أولهما:رئيسيينلسببينلها
يكونأنيُمكنفالوعلية.األولالفصلفيبيناهاباطلةشيعيةأصولعلى

.أصولهتؤيدواحدةصحيحةروايةاإلماميةالشيعةللمذهب
ومتناإسناداوالتعديلالجرحعلملمنهجالصارمالتطبيق:الثانيالسبب

والعليها،نفتر،ولممعهانتساهلفلم.اإلماميةالشيعةلرواياتنقدنافي
.وحيادوعلموعدل،بحقمعهاتعاملنا؛وإنماحرفناهاوالدللناها

ما نهوب ناأ لكصحةعدمأثبت ياتت سناداالروا ناإ أنفالشك،ومت
مكانوالباطلة،أيضاهيتحملهاكانتالتيواألحكامواألفكارالمضامين

والمهديالمتعة،وزواجوالوصية،اإلمامةحكايةمنها.اإلسالمدينفيلها
واألحكامالعقائدمنوغيرهاالمعوذتينلقرآنيةمسعودابنوإنكارالمنتظر،

.هذاكتابنافينقدناهاالتيالشيعيةالرواياتتضمنتهاالتي
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علىمصادرناإلىتسربتالتيالشيعةلرواياتنقدنامنتبين:ثانيا
الشرعقطعياتمنكثيرفينشكلهانقدناجعلناصحيحةأحاديثأنها

.نهايةوالمنهامخرجالومحنمصائبفيوأدخلتناالصحيح،والتاريخ
شورىفهيالخالفة،أمرحسماقدلهالموافقةوالسنةالقرآنأن:مثالمنها
شككتالرواياتتلكلكنغيره،فيوالعليفيوليستالمسلمينبين

ألحدالنبيأوصىفهل:الخالفةحولمجادالتفيوأدخلتهاذلكفياألمة
الخالفةأمرأنرغمذلكفينافعلت.؟؟الأمبعدهمنبالخالفةأصحابهمن

وخرافةالمتعة،زواجحكايةعلىينطبقاألمرونفس.حسماالشرعحسمه
عرض إلينـاُصدرتالـتيالشـيعةعقائـدمنوغيرهـاللتحـريفالقـرآنت
.ومصائبفتنافيناوأحدثت
عقائداتخذوالمااإلماميةالشيعةأنالرواياتلتلكنقدناكشف:ثالثا

ًاختلقوالهومناقضةبلاإلسالممنليست وفقالرواياتمنهائالكما
منمصادرهموضمنوهاوفروعهدينهمألصولبهاأصلوامنظمةخطة
الحديثيةالمصادرفيمنهاكثيرإدخالمنأخرىجهةمنوتمكنواجهة،

عندقبواللتجدالُمتسننالشكليالتعديلبعضمععقائدهمتحملالسنية
فشوشوا.شكدونمنكبيرانجاحاذلكفينجحواوقد.أكثرهمأوالسنيين

فبعضهم،كثيرةوتناقضاتمحنفيوأوقعوهمالسنيينعلىبمروياتهم
ها وبعضهمتناقضها،رغمبينهاجمعوبعضهم،أنكروهاوآخرونتقبل
إالالرواياتتلكمنروايةنجدنكادفال.لتناقضاتهارفعاالنسخعلىحملها
تطعنرواياتالمعتمدةالسنةكتبفينجدأصبحناحتى.يناقضهاماوجدنا

قرآنفي ياتمعكبيرةمحنةفيالسنةفأهل.سورهبعضوتنكرال روا
وأمام.ومتنوعةكثيرةبطرقمصنفاتهمإلىتسربتالتياإلماميةالشيعة

صبحوالمعضلةالمحنةهـذه ملأنالـالزممنأ ياتتلـكمعنتعا الروا
كماوالمتنياإلسناديالنقدينبينيجمعُمتشددصارمعلميبمنهجالشيعية

وتجعلناقائمةالمحنةفستظلبذلك،نقملمإذاوأما.هذاكتابنافيفعلنا
مصنفاتناإلىأوصلوهاالتيبرواياتهميضربوننااالماميةللشيعةفريسة

.مكذوبةأنهارغمعليناحجةوأصبحتمنهاكثيرافصححناالحديثية،
ومروياتهمالشيعةرواةمنلكثيرتصدواقدالسنةأهلعلماءانوالشك

ناقصاكانهذاعملهملكن،منهموحذروارواياتهمزيفوبينواوفضحوهم
.مصنفاتنافيأدخلوهاالتيومروياتهمرواتهمكلكشفمنيتمكنولم

ومعــروفينمكشــوفينرواتهــاكــاناكتشــفوهاالــتيالروايــاتبــأنعلمــا
أظهرواقدرواتهاكانكشفهامنيتمكنوالمالتيلكن،وانحرافهمبرفضهم
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لهمانتبهومنالمحدثين،أكثرلهمينتبهفلمالرفضوأخفواوالتزهدالتسنن
فيواستمروابتحذيراته،المحدثينمعظميأخذلمكالجوزجانيمنهموحذر

.رواياتهموقبولالمندسينلهؤالءتوثيقهم
ـد:رابعــا ـدناأظهــرلـق ـكنـق األولالمنطـلـقأنالشــيعيةالروايــاتلتـل

القرآنمنأساساننطلقأنهونقضهامنيُمكنناالذيوالصحيحواألساسي
وهنا.ثانياللقرآنالموافقيّنالصحيحيّنوالتاريخالسنةمنثمأوال،الكريم
كون كريمالقـرآني مرجعوالَحَكمالمنطلـقهـوال هدم،وبـهوال مذهبن ال

مصنفاتنافيأُدخلتالتيرواياتهوننقضعليها،قامالتيوروياتهالشيعي
ية قوةونظرا.وغيرهاالحديث لةل قرآنأد كريمال ناال علىنردعندماأن
إما:طريقينبيننفسهيجدصحيحبمنهجالكريمبالقرآناإلماميالشيعي

لرجوعمذهبهببطالناالعتراف لىوا قرآن،يقولهماإ المذهبهألنال
هذه.بهوالكفرالقرآنومخالفةمذهبهعلىاإلصراروإما.فيهلهوجود
ميزة يةال لتيالقو تعا هايتم قرآنب كريمال هاوجودالال ياتفيل الروا

قوةإلىتصلأنيُمكنالظنيةبشريةرواياتألنهاالتاريخية،والالحديثية
.وداللةوثبوتامصدرا،الكريمالقرآن

توفرتأنهمواضيعهاحسبالشيعيةللرواياتنقدنامنتبين:خامسا
،السنيةالحديثيةالمصنفاتإلىالتسللمنمكنتهاوظروفعواملجملة
إنمنها.صحيحهامنأصبحمنهاوكثيرإليهاتصلأنلهاكانماوإال

كماتحقيقها،الجمعهااألولهدفهمكانالسنةجمعواالذينالمحدثينمعظم
حققواالذينالمحدثينأنمفاده:الثانيالعامل.مسندهفيحنبلبنأحمدفعل

ياتهم قوالمبالصحةعليهاوحكمواروا ُمتشدداصارماواحدامنهجايطب
منمواضعفيبصرامةطبقهفقدسننه،فيكالترمذي.رواياتهمكلعلى
بانيالشيخأنحتى.أخرىفيتساهلأووتوسطسننه كتاباصنفاألل

الجــامع:كتابــهســمىالترمــذيأنمــعالترمــذي،ضــعيف:ســماهكبــيرا
معاأللبانيفعلهاألمرونفس،صححه؟؟الذيالصحيحفأين!!.الصحيح

علممنهجطبقواهؤالءأنفلو.!!والنسائيماجة،وابنداود،أبيسنن
األلبانيالشيختمكنماوتشددوصرامةبقوةرواياتهمعلىوالتعديلالجرح

فعلوالوأنهموالشك.ضعيفةكلهاالسننكتبمنمجلداتاستخراجمن
.وللمسلمينولهمللشرعواألفضلاألحسنالمطلوبهولكانذلك
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جماعةإلىالتسللمنالشيعةمحدثيكبارمنكثيرتََمُكن:الثالثالعامل
يلالمحدثين لتشيعهموإخفاءوتزهدتسننمنلهمأظهروهبماثقتهمون
األعمش،وسليمانالضرير،معاويةوأبودكين،بنالفضلمنهم.ورفضهم

يامي،وزبيد بوال صفوفإلىهؤالءتسرب.وغيرهمالسبيعيإسحاقوأ
لةفيالمحدثين كثرهمغف قةعنأ هدافحقي شيعةمحدثيوأ المندسينال

.بينهم

الرواياتطرقبكثرةالمحدثينمنكثيروانخداعغفلة:الرابع:العامل
لتي أكثرهمأومنهمكثيراوجدناحتى،بينهمونشروهاالشيعةاختلقهاا

عون شيعة،رواةمصيدةفييق يةطرقكثرةإن:فقـالواال هاالراو تقوي
المكذوبةالروايةفهلغالبا،قولهيصحالوهذا.صحيحةأوحسنةوتجعلها
أمصحيحةتصبحطريقألفالكذابالراويإليهايُضيفعندماأصال،
يصبحهلصفرألفإليهنضيفعندماالصفروهل.!!ضعفا؟؟تزداد
.!!صفرا؟؟يبقىأمصحيحاعددا

منالمتنيالنقدعلىاإلسناديالنقدتقديم:-الخامس-األخيرالعامل
جهةمناألسانيدتحقيقفياإلسناديللنقدالصارمالتطبيقعدممعجهة،
رواةمنكثيرمعكبيربتساهلُطبقاإلسناديالنقدأنآخربمعنى.ثانية

بصرامةتطبيقهفيتُوسعالمتنيالنقدفال.المحدثينبينالمندسينالشيعة
قدفي ياتن شيعة،روا قدوالال بقاإلسناديالن هاُط قوةعلي وصرامةب

نقــدفـيضـروريوالمتـنياإلســناديالنقــدينمـنكـالبـأنعلمـا.وتشــدد
منهماكالألنأحدهما،عنيُستغنيوالاآلخر،يُكملمنهماوكالاألخبار،

علممنهجتطبيقفيواضحونقصخللحدثفقد.فيهيُطبقالذيمكانهله
الحديثيةالمصنفاتفيوردتالتيالشيعةرواياتعلىوالتعديلالجرح
.السنية

منتمكنوارواتهمأنالشيعة،لرواياتنقدناكشف:-سادسا-وأخيرا
أحاديثأنهاعلىالسنية،المصادرإلىدينهمأصولوأكثرأخطرتصدير

مثالمنها.بالتسننُمتسترةشكليةتعديالتعليهاأجروابعدماصحيحة
بنعليمدحفيوالغلوالوصية،كتابةومحاولةالمنتظر،المهديعقيدة

بي لب،أ تهوجعلطا ساويمكان نةت نبي،مكا عهاألمةوتوصيةال بإتبا
وغديرالمتعةزواجأحاديثتصحيحومنها،والباطلللحقميزاناوجعله

أساسياتمنهياألصولهذه.بالتحربفالكريمالقرآنفيوالطعنُخم،
ناصدرهاالشيعةدين نافيواستقرترواتهمإلي يةكتب أنهاعلىالحديث
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حملتالتيالرواياتألنكذلك،ليستالحقيقةأنمع،صحيحةأحاديث
تصحولمالكريم،للقرآنومخالفةالشيعة،عقائدتُمثلوالعقائداألصولتلك

الالذيالوقتفيأنناذلكنتائجوأخطرغرائبمنفكان.متناوالإسنادا
شيعةألصولنجد قرآنفيذكراال هوبل،بعيدمنوالقريبمنال

يعنيوهذا.!!!!الحديثيةمصنفاتنافيأصولهمنجدفإنناويهدمهاينقضها
إدخالوالتحريفهمنالشيعةيتمكنلممصونامحفوظاالقرآنكانلماأنه

نجاحانجحواقدأخرىجهةمنفإنهمالكثيرة؛محاوالتهمرغمفيهعقائدهم
.السنيةالحديثيةالمصنفاتفيوإدخالهاإلينادينهمأصولتصديرفيكبيرا
الكريمالقرآنمعونقارنهااألماميةالشيعةأصولإلىننظرفعندماولذلك

نا اسمهالقرآنيحملهدين:متنافرينمتناقضيّندينيّنأمامأنفسنانجدفإن
الشيعةدينيسميوالعقديةالحديثيةالشيعةمصادرتحملهوديناإلسالم
هةمنلكننـا.اإلماميـة إلينـاُمصـدّربأصـولهالشـيعةديـننجــدأخــرىج
وهكذا.الشكليةالتعديالتبعضمعالحديثيةمصادرنابداخلوموجود
معروفظاهردين:دينيّنبداخلهاتحملالسنيةالحديثيةالمصادرأصبحت

الشيعةدينهوبتسننومتسترُمعدلودينالسنة،أهليُمثلهاإلسالمدينهو
أماموليس.مناوبتساهلغفلةفيمصادرناإلىرواتهمأدخلهاإلمامية،

بعرضهاإالأصولهممنتحملهوماالشيعةرواياتمنللتخلصالسنةأهل
والتعديلالجرحعلمبمنهجومتناإسناداوتمحيصهاالكريم،القرآنعلى

قة والترقيعوالتساهلبالمتشددةصارمةحازمةحياديةعلميةبطري
!!!!تمنيات

وأخيراأوالالحمدوهلل،الكتابتم
عاللكبيرخالدالدكتوراألستاذ

-الجزائر–2017جوان04/هـ1438شوال09
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