
الّشفّـاعة
 الوادعي هادي بن مقبل



الثالثة   الطبعة مقدمة
ًدا لللله الحمد ًبللاً كللثيًرا حملل ّي ًكللاً ط ربنللاً يحللب كمللاً فيلله مباًر
وأشللهد للله شللريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد ويرضى،

ًدا أن ورسوله. عبده محم
بعد: أماً

،"الّشفّلللاًعة" تلللأليف  لللي ويّسللر علللّي بلله الللله مّن فمماً
المبتدعللة، بهللاً وغللص الّسللنة، أهل إخواننلاً أعين  بهاً  فقّرتّ

هلذا فلي والفّضللل بأساًنيدهاً الحاًديلث لذكر الله وفقني وقد
مللاً شللاًء مللن لقاًل السنلاًد ولول الدين، من السناًد فإّن لله،

عنه. ورضي الله رحمه المباًرك بن عبدالله قاًل كماً شاًء،
ّد والكتاًب ّدا يع بيللن الجمللع المقدمللة ففّي المبتدعة على ر

المقبولللة، غيللر والشللفّاًعة المقبولللة الشفّاًعة وبيلاًن  الياًتّ
الشفّلللاًعة يطلبللون الللذين علللى رد أيًضللاً الكتلاًب أثنلاًء وفي
والرافضللة الشيعة من والغللةا كاًلصوفية يملكهاً من غير من
وغيرهم. البيت أهل من

الحديث) بدّماًج، (دار   في"الشفّاًعة" قراءةا الله يّسر وقد
الشيخ مدّرسهم منهم باًلذكر -وأخص الفاًضل إخوانناً  فأبدى
ّيمللة، وفوائللدهم الحجللوري- ملحظللاًتهم  علللي بللن يحيللى الق

خيًرا. الله فجزاهم الكتاًب، إلى فأضيفّت

عمللر بللن الفّاًضلللين: سللعيد الخوين يجزي أن أسأل والله
الكتلللاًب، برص قاًماً اللذين مناًع محمد ابن وحسين حبيشاًن

ّياًغي عبللدالله بللن محمللد الفّللاًضل الخأ وكذا وأن خيللًرا، الّسلل
ّناً  يدفع مللن وإيللاًهم يعيللذناً وأن ومكللروه  سوء كل وعنهم ع

قدير. شيء كل على المّساًخة... إنه الحزبية

الوادعي هاًدي بن مقبل أبوعبدالرحمن



تنبيه:
إلللى الحللاًديث بعللض وتللأخير تقللديم في الشيخ لناً أذن قد

يظّن لئل التنبيه هذا وكتبناً الطبعة، هذه في بهاً الليق مواضعهاً
ًطاً هناًك أن الكتاًب. في سق

تقديـــم

مللن باًلله ونعوذ ونستغفّره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن
للله، مضللل فلل الله يهده من أعماًلناً، وسيئاًتّ أنفّسنلاً شرور
ل وحللده الللله إل إللله أل وأشللهد للله،  هلللاًدي فل يضلللل ومن

ًدا أن وأشهد له، شريك ورسوله. عبده محم
ّيهاً ّلذين {ياًأ ّتقوا آمنوا ا ّق الله ا وأنتللم إل تموتّن ول تقاًته ح

مسلمون}
ّيهاً ّناًس {ياًأ ّتقوا ال ّبكم ا ّلذي ر ْففّللسْ مللن خلقكللم ا واحللدةا ن

ً منهماً وبّث زوجهاً منهلاً  وخلق ًء كللثيًرا رجلللاًل ّتقللوا ونسلللاً وا
ّلذي الله ًباً} عليكم كاًن الله إّن والرحاًم به  تسلاًءلون ا رقي

ّيهاً ّلذين {ياًأ ّتقوا آمنوا ا ً وقولللوا الله ا ًدا، قللول ْفح سللدي يصللل
ْفعماًلكم  لكم ْفر أ ْفن ذنللوبكم لكللم ويغفّ ورسللوله الللله يطللع وملل
ْفد عظيًماً} فوًزا فاًز فق

بعد: أماً
ّتهمللون  الجهلللة مللن وأتبللاًعهم الصللوفية ضلل فإن أهللل ي
ّبهم بعدم الّسنة آللله وعلللى عليلله الللله صلللى الللله لرسول ح
الللله صلللى النللبي سللنة علللى يثبتون الّسنة أهل لكون وسلم
فللي غلللوهم علللى يوافقللونهم ول  وسلللم، آللله وعلللى عليلله

ّدعون  فهللم وسلللم آللله وعلللى عليه الله صلى الله رسول يلل
بألسللنتهم، وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله رسلول حّب

وصللل حللتى وسلللوكهم،  اعتقللاًدهم فللي طريقتلله  ويخاًلفّون
آللله وعلللى عليلله الللله  صلللى الله رسول دعلاًء إلى  بغلتهم
ّتخاًذه به، والستغاًثة وسلم، عللّز الللله وبيللن بينهللم واسطة وا



الللذي الشللرك هو وهذا وجّل، عّز الله من يطلبونه فيماً وجّل
ّلللذين عّز الله قاًل الولى، الجاًهلية أهل عليه كاًن وجللّل: {وا

ّتخذوا زلفّللى الللله إلى ليقّربوناً إل نعبدهم ماً أولياًء دونه من ا
يهللدي ل الله إّن يختلفّون فيه  هم ماً في بينهم يحكم الله إّن
ّفّاًر}. كاًذب  هو من ك

ول يضللّرهم ل مللاً الللله دون مللن تعللاًلى: {ويعبللدون وقاًل
ْفل الله عند شفّعاًؤناً هؤلء ويقولون ينفّعهم ّبئون ق بمللاً الله أتن

عّمللاً وتعللاًلى سللبحاًنه الرض فللي ول الّسملواتّ في يعللم ل
ّدعون فهم ذلك يشركون} ومع الللله صلللى الله رسول حّب ي

وسلم. آله وعلى عليه
رسللول هللدي عللن يخرجون  البدع أهل من غيرهم وكذلك

ّدعون وسلم، آله وعلى عليه الله صلى الله رسللول حللّب  ويلل
أهلللل فيلله  ضل ومماً  وسلم، آله وعلى عليه الله صللى الله

فكللثير وسلللم، آله وعلى عليه الله صلى النبي شفّلاًعة البدع
صلللى الله رسول شفّلاًعة أنواع بعض ينكرون البدع أهل من
وسلم. آله وعلى عليه الله

وعلللى  عليلله الللله صلللى النبي شفّلاًعة ينكرون فاًلخوارج
ّنلللاًر، مللن خروجهللم فللي أمتلله من الكبلاًئر لهل  وسلم آله ال

ّنهم لللذلك النللاًر فللي مخلللد كللاًفر الكبيرةا مرتكب أّن يرون ل
معتقللدهم يخلللاًلف الشفّلللاًعة هللذه إثبلللاًتّ أن يجللدون فهللم

ينكرونهاً. فهم الفّاًسد،
أهللل بتخليلللد القللول  على الخوارج تاًبعوا المعتزلة وكذلك

ذلللك علللى الشلليعة وتاًبعهم الناًر، في الموحدين من الكبلاًئر
أيًضاً.

ّد فيه  الشفّلاًعة هذه وإثباًتّ لن أيضـللاً، المرجئللة  علللى ر
ل كمللاً معصللية اليمللاًن مع يضّر ل يقولون: إنه المرجئة غلةا

وغيرهللاً المللذكورةا الفّللرق طاًعللة.  وهللذه الكفّللر مللع ينفّللع
ّثرهللم ل بكللثرةا موجودون فاًلشيعة هذه، أياًمناً في موجودةا ك

ّدعي الللتي إيللران دولتهللم وهللذه الللله، ّنهللاً تلل (الجمهوريللة أ
عشللري الثنللاً المللذهب هللو مللذهبهاً أن السلللمية) تعلللن



من كثيًرا أخذوا وقد الشيعة، غلةا من رافضة فهم الجعفّري،
المعتزلة. مذاهب

يكفّرون الذين وهم موجودون أفراخأ لهم الخلوارج  وكذلك
وكللثير انكسلللرتّ، قد  شوكتهم كاًنت وإن المسلمين، عصلاًةا
منهللم يلللزال ل أنلله إل الحللق، إلى ورجعوا تراجعلوا قد منهم

هللذه أن ويظنللون الّضللاًلة، العقاًئللد هللذه علللى علاًّض هو من
ّنهللم فتنللوا، قلد تراجعللت قد التي الجموع القاًبضللون هللم وأ

ّطلاًئفّة وهم الجمر على قلناً كماً هؤلء أن المنصورةا!  ومع ال
طلبللة صللغاًر مواجهللة علللى يقللدرون ل قليلة قلة أصبحوا قد

ًئاً تعلموا قد الذين العلم نأمن ل أنناً إل السلف، عقاًئد من شي
هناًك. أو هناً أخرى مرةا يظهروا أن

هللي عقيللدتهم المسلللمين عللوام مللن فكللثير المرجئة وأّماً
ّنهم يظنون فهم المرجئلة عقيدةا للسلللم انتسللاًبهم لمجللرد أ
للعمللل يعملللون ول أبوابهللاً، أوسللع مللن الجنة يدخلون سوف

ًباً؛ والطاًعاًتّ منهم كثير الصلةا وهي  العماًل أهم حتى حساً
علن النلاًس أبعلد وهلم الجنلة أهلل فهلم ذللك ومع يتركونهاً،

يقللول: حيللث مليكللة أبللي ابللن حكللاًه ممللاً هللؤلء النلاًر! أيللن
آللله وعلى  عليه الله صلى النبي أصحاًب  من ثللثين أدركت
عللن هللؤلء أبعللد النفّلاًق. فماً نفّسه على يخشى كلهم وسلم

المبتدعلللة  المرجئلللة من أقربهم وماً واعتقاًدهم، سلفّناً فهم
واعتقاًدهم.

عقاًئللد ومعرفة والجماًعة السنة أهل عقيدةا فدراسة لذلك
ديللن فللي شيء أهّم هو بل يكون، ماً أهّم من الّضلاًلة الفّرق

ينتسللب ممللن هنللاًك أن نعلم ونحن هذا نقول  وجّل، عّز الله
القللول، فضللول  من هذا يقول:  إن من الله إلى الدعوةا إلى
لضللاًعة  داعللي فل الللدهر، عليهللاً عفّللاً قللد الفّللرق هللذه وإن

ومعتقللداتهاً. ونقللول: مناًهجهللاً ودراسللة معرفتهاً في الوقاًتّ
العلللم  عن وبعدهم  جهلهم بسبب إل ذلك قاًللوا ماً هؤلء إن

ّنلاًفع، المسلللمة الدولة إيران يعتبرون هؤلء من كثيًرا فنجد ال
مدينللة بهللاً أن  هللؤلء وليللدري الرض، وجلله علللى الوحيلللدةا



بهاً لن عندهم؟ مقدسة  هي  عندهم! ولماًذا (قم) المقدسة
ّفّللرون فهللم وكللذلك يعبللدونهاً، التي المشلاًهد إل الصللحاًبة يك

ل القللوم الفّاًسدةا. ولكللن عقاًئدهم من ذلك وغير يسيًرا نفًّرا
معهللم المللرء يسللير أن المهللم فاًلشلليء العقيللدةا أمر يعنيهم

شليء كللّل يلبللسْ وأن باًلسيلللاًسة، الشللتغاًل على ويوافقهم
إسلمي، فن إسللمي، مسرح إسلمية، السلم: سينماً ثوب

ّلم وهكذا. أماً السلللف عقيللدةا الصحيحة السلمية العقيدةا تع
ّلللم الصلاًلح، إضللاًعة مللن عنللدهم فهللذا الشللرعية العلللوم وتع
والعاًفية. السلمة الله نسأل الوقاًتّ،
معتقلللداتّ أهللم مللن بهاً واليملاًن الشفّلاًعة إن  قلناً وكماً

ّد بهللاً واليمللاًن معرفتهللاً وفللي والجماًعة، السنة أهل علللى ر
ّيناً كماً الضاًلة الفّرق من كثير المسلمين. لعقاًئد وتصحيح ب

يتعلللق مللاً كللل بجمللع الللله حفّظلله مقبللل شيخنلاً قاًم وقد
لهللل الشفّاًعة أو العظمى، الشفّاًعة كاًنت سواء باًلشفّلاًعة،

مللن يجللوز ومللاً لبعللض، بعضللهم المللؤمنين وشللفّاًعة الكباًئر،
ّيللن وقد يجوز، ل وماً الشفّاًعة فللي الحللاًديث مللن الصللحيح ب

جلللاًمع مفّيللد فهللو الضللعف، سبب بياًن مع الضعيف من ذلك
فل عللاًّمي،  ول علم طاًلب ول عاًلم عنه يستغني ل باًبه  في

منلله يخلللو أل قلنللاً: ينبغللي الللله- إذا شللاًء -إن مبلاًلغين نكون
بيت.

عللن غنللي  الللله حفّظلله الللوادعي هللاًدي بن مقبل وشيخناً
كنللت وإن مكللاًن، كل في منتشران وعلمه فكتبه  التلعريف،

أهللل مللن دونلله هللم مللن أو كللأقرانه حظلله يأخللذ لم أنه أرى
ًدا تعتبر اليمن فإن العلم، ّد إلى معزولة بل هللذا ومللع كللبير، ح

البللللدان جميللع فللي كللثيرين أناًًسللاً به وجل عز الله نفّع فقد
ًدا يعتبر الله حفّظه فهو اليمن في وأماً اليمللن في للدين مجد

بلله وقملع السلنة بلله وجلل عز الله نشر فقد للسلنة، وناًصًرا
إن زوال إلللى أمرهم مدحورين،  الشيعة غلةا البدعة. وأصبح

ً اليمن كاًنت أن بعد  تعاًلى، الله شاًء معاًقللل من كبيًرا معقل
ْفعدةا) تعتلبر بهللاً يحلل اللتي العاًلم. ومنطقتلله في الشيعة (صلل



ًوا اليمن شيعة أكثر ًباً غل (الهللاًدي) الللذي مسجد بهاً لن وتعص
باًليمن. الشيعة مركز يعتبر

فللي كللثير لبلء الللله حفّظلله الشيلللخ تعللّرض فقللد ولللذلك
من سمعنلاً هؤلء. كماً وسط إليهاً والدعوةا باًلسلنة  التمسك
قمناً التي ترجمته في هو حكى وكماً هناًك كناً عندماً  أقرباًئه

المعاًنللاًةا مللن الشيخ لقاًه لماً المثلاًل سبيل وعلى بطباًعتهاً،
ذهلللب لليمللن نزوله أول في المبتلدعة، الشيلعة مواجهة في
عليلله، فقللاًموا الللله إلللى ليدعوهم بصعدةا الهاًدي مسجد إلى

رجللاًل فقللاًم للجللدار ظهللره فأسند المسجد في قتله وأرادوا
خللاًرج كللاًنوا ممللن آخللرون جللاًء ثللم عنه، ودافعوا  قبيلته من

ّلصوه حوله فاًجتمعوا المسجد أيديهم. من وخ
عنللدماً  بأنفّسللناً القللوم هللؤلء تعصللب مدى رأيناً قد ونحن

لللم صللعدةا) الللتي (لللواء من  الناًئية المناًطق بعض إلى ذهبناً
أكللثر نحللو من الياًم تلك في أهلهاً عند  مألوفة اللدعوةا تكن
ًدا  دخلنلللاً عندملللاً عاًًمللاً، عشللر اثني من مسللاًجد مللن مسللج

ّنللاً الفّاًتحللة المللاًم قللرأ فلمللاً المغللرب، صلللةا فللي القوم فأّم
مللن بعضللهم وخرج المسجد مؤخر في فوضى جهًرا. فحدثت

فقطعللوا ليتكلللم إخوانناً أحد قاًم الصلةا  انتهاًء وبعد الصللةا،
تحللدث وكللاًدتّ كللبيرةا، فوضللى وحللدثت الكهربللاًئي، التيلللاًر

القرية. تلك من وانصرفناً فخرجناً المسجد في مضاًربة
يخللاًلف مللذهبناً أن  ويعلمللون غرباًء أنناً مع معناً هذا حدث
وانتحللل مللذهبهم وتللرك منهللم هللو بمللن باًلللك فمللاً مذهبهم،

ّنهللم شللك ل والجماًعللة،  السنة أهل  مذهب للله سيلللكونون أ
ّد ًةا أش والمحن الصعاًب هذه كل شيخنلاً فتحّمل وحربـاً، عداو
وقمعللت  السلللنة انتشرتّ حتى قلقل ول فتنة إثاًرةا غير من

خيًرا. الله فجزاه وجّل، عّز الله بفّضل البدعة
ّفقه فل بسوء أراده فمن فجللزاه بخيللر أعللاًنه ومللن الله، و

ّد أن وجّل عّز الله وأسأل  خيًرا، الله وأن شلليخناً عمر في يم
ومللاً قللدمناً مللاً لنللاً يغفّللر وأن والمسللللمين،  السلم به ينفّع

ّنلللاً وماً  أسررناً وماً أخرناً وآخللر منللاً، بلله أعللللم هللو ومللاً أعل



العاًلمين. رب لله الحمد أن دعواناً
نالعيني أبي بن إبراهيم بن أحمد أبوعبدالله

الرحيم    الرحمن الله بسم

المقدمـة

مللن باًلله ونعوذ ونستغفّره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن
للله، مضللل فل الللله يهده من أعماًلناً، وسيئاًتّ أنفّسناً شلرور

ل وحلللده  الله إل إله ل أن وأشهد له، هلاًدي فل يضللل ومن
ًدا أن وأشهد له، شريلك ورسوله. عبلده محم

ّيهاً{ ّلذين ياًأ ّتقوا آمنوا ا ّق الله ا وأنتللم إل تموتّن ول تقاًته ح
}مسلمون
ّيهاً ّناًس {ياًأ ّتقوا ال ّبكم ا ّلذي ر واحلللدةا نفّللسْ مللن خلقكم ا

ً منهماً وبّث زوجهاً منهاً وخلق ًء كثيًرا رجلاًل ّتقوا ونسلاً الله وا
ّلذي ًباً عليكم كاًن الله إّن والرحاًم به تسلاًءلون ا }رقي

ّيهاً ّلذين { ياًأ ّتقوا آمنوا ا ً  وقولوا الله ا ًدا، قول يصلللح سللدي
فقللد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم ويغفّر أعماًلكم لكم
}عظيًماً فوًزا فاًز

بعد: أماً
يللزداد الللتي المواضلليع مللن الّشللفّاًعة موضللوع كللاًن فلمللاً
ّباً بقراءتهاً  المؤمن ّلى الله لرسول ح آللله وعلللى عليه الله ص
ّلم، ًنللاً الحللاًديث مللن عليلله عللثرتّ مللاً أكتب أن رأيت وس ّي مب
سللليمهاً، مللن ومعلولهللاً سللقيمهاً، مللن صللحيحهاً  الللله بعللون

العلللم طلبللة  أكتبلله ممللاً  يسللتفّيد حللتى السللتطاًعة بحسب
ألسللنة علللى واشللتهر وذاع شللاًع قللد حللديث فللرّب وغيرهم،
ّلى الله رسلول عن يثبت ل وهو العلاًّمة، وعلللى عليلله الله ص

ّلم، آلله ي أعنلي ولسلت وسل الوائلل، تسلتطيع ل بملاً آتّ أن
الللله رحمهللم فهللم حذوهم، وأحذو كتبهم، من أستفّيد ولكني

المطهللرةا، الّسللنة خدمللة فلي نظير لهاً ليسْ بجهود قاًموا قد



خيًرا. السلم عن الله فجزاهم
أن الموضلوع، هذا في الكتاًبة اختياًر على دفعني مماً وإن
الهللواء، ذوي بعللض أنكرهاً قد الّشفّاًعة مقاًماًتّ بعض هنلاًك
كتللب فللي الللله رحمهللم الّسنة أهل الّشفّلاًعة  أدرج ثّم فمن

ًفّاً تجد أن فقّل العقيدةا، عقللد وقللد إل العقيللدةا في يؤلف مؤل
ًبللاً ً أو كتاً ًنللاً  للّشللفّاًعة، كتللاًبه فللي فصللل ًعللاً  للحللق، بياً وقم

ًةا للباًطل، ّقللة، للعقيدةا ونصر السلللم عللن الللله فجزاهللم الح
خيًرا.

الّشللفّاًعة وهي  الّشفّاًعة مقاًماًتّ لبعض المنكرون وهؤلء
قللد النللاًر، مللن الموحدين خروج في والّشفّاًعة الكباًئر، لهل
ّدث وهللو عنلله، الللله رضي عمر عنهم أخبر روى فقللد ،1المحلل

علللي طريللق ) من23 ص1  (ج"مسنلده" في أحمد الملاًم
ّبلاًس ابن عن مهران بن يوسلف عن 2زيد بن قللاًل: خطللب ع

ّنلله ... -وفي عنه الله رضي عمر مللن سللليكون الخطبلللة-: وإ
ّدجاًل بلاًلّرجم يكذبون  قلوم بعدكم وبعلذاب وباًلّشللفّاًعة وباًللل
ّناًر من يخرجلون وبقوم  القبر، امتحشوا. ماً بعد ال

الّشللفّاًعة أحاًديث أن البلاًطلة شبههم أعظم من كاًن ولّماً
جمعللت العقيللدةا في الحاًد بأحاًديث يؤخذ ل وأنه آحاًد، أخباًر

أن ويعلملوا شلبهتهم، تبطللل حتى عليه الوقوف استطعت ماً
ّلى الله رسلول عن  متواترةا الّشفّاًعة أحاًديث عليلله الللله صلل

ّلم، آله وعلى ّني على وس الحللاًد أخبللاًر كون شبهة أن أعلم أ
حللتى الّسللنة أعللداء قبل من دسيسة العقيدةا في بهاً يؤخذ ل

ّنة يبطلوا ّلى الله رسول س ّلم، آلله وعلللى عليلله اللله صلل وسل
ّد أحسن وقد فللي الللله رحملله الشللاًفعي  المللاًم عليهللم  الر

في كتاًبـاً وعقد ،"صحيحه" في البخلاًري والماًم  ،"الّرساًلة"
ّد تللولى وممللن الحللاًد)، أخبللاًر أسللماًه: (كتللاًب صللحيحه الللر

الصللواعق"  فللي القيم وابن ،"الحكاًم" في  حزم ابن عليهم

ّدث: الملهم. 1 الُمَح
الضعف إلى وهو فيه، مختلف  جدعاًن، ابن هو زيد بن علي 2

أقرب.



الّرسللول آتللاًكم {ومللاً عمللوم إل يكللن لللم ولللو  ،"المرسلللة
تعللاًلى: قللوله  وعملللوم3فللاًنتهوا}  عنلله نهلللاًكم ومللاً فخللذوه

ّلللذين {فليحللذر أو  فتنللة تصلليبهم أن أمللره عللن يخللاًلفّون ا
ّلى  والنللبي4أليم} علذاب  يصيلبهم آللله وعللى عليله الللله صل
ّلم العقاًئللد النللاًس يعلللم أن ويللأمره  الرسللول يرسلللل وسلل

ومماً سيرته، من معللوم هو كماً إليه يحتاًجون وماً والعباًداتّ
عبللاًس ابللن حللديث من عليه المتفّق الحديث الن أستحضره

ّلى النبي أن ّلم آللله وعلللى عليه الله ص بللن لمعللاًذ قلللاًل وسلل
ّنك ْفهلل ملن قوًملاً ستللأتي جبل: ((إ ّول فليكلن الكتلاًب أ ملاً أ

ّ إله ل أن  شهاًدةا إليه تدعوهم ًدا وأّن الللله، إل رسللول محمللل
ّني الله رضي عمر وقاًل ...)) الحلديث، الله أرسل لم عنه: إ

ولكللن أبشللاًركم، ليضربوا ول أموالكم، ليأخذوا إليلكم عماًلي
.5"مسنده" في أحمد دينكم. رواه ليعلموكم

جلاًنب، فلي الشفّلللاًعاًتّ مقاًماًتّ لبعض المنكرون أولئك 
الللذين  وهللم آخللر، جلاًنب فلي المسلللمين من الجهلة وبعض

ّلى الله لرسول أن يظنلون ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل وسلل
النللاًر مللن ويخرجللوا  شاًءوا، من الجنة يدخلوا أن وللصاًلحين

فللي المطلللق التصللرف لهللم أن يظنللون وهكللذا شللاًءوا، من
ّق للصللواب، مجاًنبللة الطاًئفّتين وكلتلاً الدنيلاً، أّن وسللط والحلل

ّلى  الرسللول ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل والصللاًلحين وسلل
بيللن الجمع في ستلأتي بشروط لكن  الخرةا في سيشفّعون

ّناًفيللة، واليللاًتّ للّشللفّاًعة المثبتللة اليللاًتّ فللي لهللم وهكللذا ال
وقللد عليلله، يقلدرون  فيماً لكن الله عند يشفّعوا  أن حيلاًتهم

ّلى النبي شفّع ّلم آله وعلى عليه الله ص عنللد للمشللركين وس
ابللن حللديث   مللن"الصللحيحين"  فللي كمللاً يسللقوا أن  الللله

عنه. الله رضى مسعود

.17الية:  الحشر 3
.63الية:  النور 4
فراس أبي في يقول الحاًفظ لّن ضعيف، أنه لي ظهر ثم 5

ّين. وإل ُتوبع إذا رواته- إنه: مقبلول.= =يعني أحد -وهو فل



الغللاًلي  بيللن وسللط الللله رحمهللم الّسللنة أهللل فمللذهب
ّنهللم والجاًفي، وبقيلللة الدلللة، بيللن يجمعللون الللله رحمهللم  ل
فمن الخر، الجلاًنب وتترك الدلة من بجلاًنب تأخذ الطلوائف

ّبطلللوا ثللّم ّلللة دحللض  فللي وتعّسللفّوا تخ توافللق ل الللتي الد
الللراوي الصحلللاًبي فللي ويطعنلللون يتجرأون فتلاًرةا أهواءهم،

بحيللث الدلة يؤولون آحاًد. وتاًرةا يقولون: أخباًر وتاًرةا للّسنة،
ويظهر نوره، يتّم أن إل الله ويأبى عليه،  تدّل عّماً  يعطلونهاً

المسلللمين بلد مللن بلللد كللل في الله  بحمد يزل فلم حجته،
ّلى الله رسلول وصدق الحجة، عليلهم يقيم من عليلله الللله ص

ّلم آله وعلى علللى أّمللتي مللن طاًئفّللة تللزال يقول: ((ل إذ وس
ّق ّتى خاًلفّهم من يضرهم ل ظلاًهرين  الح الللله أمللر يأتيهم ح
المعنى. بهذا  عليه  متلفّق))ذلك على وهم

تزييللف فللي عليلله اطلعللت فيلللماً الكتللب أحسللن مللن وإّن
رحملله قتيبلللة   لبللن"الحديث مختلف تأويل" كتاًب أباًطيللهم

رسللول سنة حول شبهاًتهم جّل  الله  رحمه أبلطل فقد الله،
ّلى الله ّلم، آله وعلى عليله الله ص خيًرا. الله فجزاه وس

اللغة: في الّشـفّاعة
فللي الّشفّلللاًعة ذكللر  تكرر : قد"النهاًية" في الثير ابن قاًل

فللي وهي: السؤال والخرةا، الدنياً بأمور يتعلق فيماً الحديلث
يشللفّع يقللاًل: شللفّع بينهللم، والجرائللم الللذنوب عللن التجللاًوز
ّلذي وشفّيع، شاًفع فهو  شفّاًعًة ّفّع: ا الّشللفّاًعة، يقبل والمشل

ّلذي ّفّع: ا شفّاًعته. اهل تقبل والمش
: والّشفّيلللع: صللاًحب"العللروس تللاًج" و"القللاًموس" وفللي

ّفّع لغيللره وهللو: الطللاًلب والجمع: شفّعاًء، الّشفّاًعة، بلله يتشلل
المطلوب. إلى

ّفّعته وفيهماً -كمنللع- شللفّع حيللن تشفّيعـللاً  فيلله أيًضللاً: وشلل
حللاًتم قاًل ،"العبللاًب" فللي كمللاً شللفّاًعته قبلت أي شفّلاًعًة،
النعماًن: يخاًطب

ّياً فككللت ّلهللاً عللد ك
إساًرهاً من

ْفل ّفّعني فأفضللل وشللل
ْفحدر بن بقيسْ ج



ّد  بلللغ إذا الحللدود: (( حديث وفي فللللعن السلطلللاًن الحللل
ّفّع الشلاًفع الله .6))والمش

ّفّع، شاًفع مسعود: ((القرآن ابن حديث وفي 7وماًحللل مشلل

ّدق .8   )) مص
الّشفّلللاًعة مقبول شلاًفع فهو فيه بماً وعمل اتبعه من أي 
إسلاًءته، على تّم به العمل ترك ومن فرطاًته، عن العفّو من

ّدق ّفّع: الللذي مساًويه، من يرفع فيماً عليله وص يقبللل فاًلمشلل
ّفّع: الللذي الّشللفّاًعة، حللديث: ومنلله شللفّاًعته،  تقبللل والمشلل

ْفشللفّع(( ّفّع ا أن سللأله  فلن: أي إلللى واستشللفّعه ،))تشلل
للعشى: الصغاًني وأنشد إليله، له يشفّع

ْفد بنلللتي تقلللول وقللل
ً قّربت مرتحلل

ْفب رّب يلللاً ّنللل أبلللي ج
والوجعاً  الوصاًب

ْفت سلراةا ملن واستشلفّع
9شرف ذا الحّي

ْفد أبلللوهاً عصللاًهاً فقلل
ّلذي شفّعاً وا

وأنشللد فيهللاً، الّشللفّاًعة وطلللب أعللاًن يريللد: والللذي
أبوليلى:

ْفت معاًشللللر زعملللل
ّنني مستشفّع أ

أزوره خرجللت لّمللاً
أقلملهلاً

أي الممللدوح فللي أقلمهللم أستشللفّع أنللي قللاًل: زعمللوا
مختصًرا. بكتبهم. اهل

ثم تقدم، ماً  بعض"البلغة أساًس" في الزمخشري وذكر
آخر: قاًل: وقاًل

أّن شاًء إن سيأتي 6 بن الزبير على موقوف أنه الصحيح الله: 
عنه. الله رضى العوام

يعني 7 وقيل: الكيد وهو المحاًل، من مجاًدل مدافع ماًحل: 
الثير.  لبن"النهاًية" من اهلوالشدةا.   وقيل: القوةا المكر،

ًعاً وصح عليه، موقوف 8 إن سيأتي كماً جاًبر حديث من مرفو
الله. شاًء

ثقة. : ذا"العرب لساًن" و"البلغة أساًس" في 9



ّنللاًس زمللن مضللى وال
بي يستشفّعون

ليلللى إلللى لللي فهللل
شفّيلع الغلداةا

الّشفّعاًء اللغوية. فمن للمعاًني موافقة الشرعية والمعاًني
ًء،  يشفّع من سلليأتي كمللاً الطلب، بعد يشفّع من ومنهم ابتدا
الحاًديث. في بياًنه الله شاًء إن

بينها والجمع الّشفّاعة في الواردة اليات فصل

ّنهاً وبماً وآيللاًتّ والشللفّيع،  الّشفّاًعة تنفّي آياًتّ وردتّ قد أ
والّشلفّيع، الّشلفّاًعة تنفّللي الللتي الياًتّ أذكر أن رأيت تثبتهماً

حسللبماً الياًتّ هذه بين الجمع أذكر ثم تثبتهماً  التي  والياًتّ
الله. رحمهم العلم أهل بينهاً جمع

: والشفّيع      الّشفّاعة نفّي في الواردة اليات
ّتقوا{تعاًلى:  الله قاًل ْفجزي ل يوًماً وا نفّللسْ  عللن نفّسْ ت

هللم ول 10عللدل منهللاً يؤخللذ ول شللفّاًعة منهللاً يقبللل ول شيئـاً
.11}ينصرون

ّلذين ياًأيهاً{تعاًلى: وقاًل من  رزقنلاًكم مّماً أنفّقوا آمنوا ا
ّلة ول فيه بيع ل يوم يأتي أن قبل والكللاًفرون شللفّاًعة ول 12خ
ّظاًلمون هم .13}ال

ًياً تعاًلى وقاًل ّتخذ{الصاًلحين: بعض عن حاًك دونلله مللن أأ
ّنللي تغن ل بضّر الّرحمن يردن  إن آلهًة ًئاً شللفّاًعتهم ع ول شللي

.14}ينقذون
الّشفّاًعة. نفّي الياًتّ هذه في

ّلللذين به تعاًلى:{وأنذر وقاًل إلللى يحشللروا أن يخللاًفون ا

العدل: الفّداء. 10
.48الية:  البقرةا 11
الخلة: الصداقة. 12
.254الية:  البقرةا 13
.23الية:  يسْ 14



ّبهم ّلهم شفّيع ول ولّي دونه من لهم ليسْ ر ّتقون} لع .15ي
ّلللذين تعللاًلى:{وذر وقللاًل ّتخللذوا ا ًبللاً دينهللم ا ًوا لع ولهلل

ْفتهم ّدنياً  الحياًةا وغّر ّكر ال كسللبت بمللاً نفّللسْ 16تبسل أن به وذ
ل عللدل كللّل تعلدل وإن شفّيع ول ولّي الله دون من لهاً ليسْ
ّلذين أولئك منلهاً يؤخذ مللن شللراب لهللم كسللبوا بمللاً أبسلوا ا
.17يكفّرون} كاًنوا بماً أليم وعذاب حميم

ول يضللّرهم ل مللاً الللله دون مللن تعاًلى: {ويعبدون وقاًل
ّبئون قل الله عند شفّعاًؤناً هؤلء ويقولون ينفّعهم بمللاً الله أتن

عّمللاً وتعاًلى سبحاًنه الرض في ول الّسمواتّ  في 18يعلم  ل
.19يشركون}
ًيللاً تعللاًلى وقللاًل مللن  لنلللاً النللاًر:{فمللاً أهللل عللن حاًك

ًةا لنللاً أّن فلللو حميللم، صللديق ول ،20شاًفعين مللن فنكللون كللّر

.51الية:  النعاًم 15
َلم، 16 ُتس ُتحبسْ، ُتبَسل:  َلم والمعنى وقيل:  اهلللهلكة.  ُتس

."كثير ابن تفّسير" من مختصًرا
.70الية: النعاًم 17
ص11(ج الله رحمه جرير ابن الماًم قاًل 18 يقول98   :(

أن وذلللك الرض، في ول السمواتّ في يكون ل بماً الله أتخبرون
وكللاًن الرض، في ول السملواتّ في الله عند لهم تشفّع ل اللهة

ّنهاً يزعمون المشركون لنبيللله الللله فقللاًل الللله، عنللد لهم تشفّع أ
ّلى  محمد ِه اللُه ص ِه وعلى علي ّلم: قل آل الللله : أتخللبرون لهم وس

فيهمللاً؟ لكللم يشللفّع الرض فللي ول السمواتّ في يشفّع ل ماً أن
ذلللك أن اللله  يعلللم بللل  وصللحته، حقيقتلله تعلللم ل باًطللل وذللك
ّنهللاً يقولللون، مللاً خللف اهلتضللر.  ول تنفّللع ول لحللد تشللفّع ل وأ
كلمه. من المراد

.18الية:  يونسْ 19
ذلك على ويدل الناًر، من الموحدين خروج بعد ذلك يقولون 20

َلو{قولهم:  َنلاً أّن َف ُكوَن َكّرةا  َل َن ِنين ِمن َف علللى يللدل  فإنه}الُمؤِم
ّنهللم فللي ذلللك  بيللاًن وسلليأتي  الللدنياً، فللي مللؤمنين يكونللوا لللم أ

الله. شاًء إن الحاًديث



.21المؤمنين}
الدنياً. إلى وكّرةا: رجعة : قريب، حميم ومعنى

ّلللذي تعاًلى: {الللله وقاًل ومللاً والرض الّسللمواتّ خلللق ا
ّتة في بينهماً ّياًم س مللن لكم ملاً 22 العلرش على استلوى ثّم أ
ّكرون} أفل  شفّيع ول  ولّي من دونه .23تتذ

ّتخذوا تعاًلى: {أم وقاًل أولللو قللل شللفّعاًء الله دون من ا
ًئاً يملكون  ل كاًنوا ًعاً الّشفّاًعة لله قل يعقلون، ول شي له جمي
.24ترجعون} إليه ثّم والرض  الّسمواتّ ملك

لللدى القلللوب إذ 25الزفللة يللوم تعللاًلى: {وأنللذرهم وقاًل
ّظاًلمين ماً كاًظمين الحناًجر .26يطاًع} شفّيع ول حميم من لل
الشفّيع. نفّي الياًتّ هذه في

 : والشفّيع     الّشفّاعة إثبات في اليات
ّلذي ذا تعاًلى:{من الله قاًل .27بإذنه} إل عنده يشفّع ا

.28إذنه} بعد من إل شفّيع من تعاًلى:{ماً وقاًل
ّتخذ تعاًلى:{وقاًلوا وقاًل ًدا الّرحمن ا عبلاًد بل سبحاًنه ول
مللاً يعلللم يعملللون، بللأمره وهللم باًلقول يسبقونه ل مكرمون،

وهللم ارتضللى لمللن إل يشللفّعون ول خللللفّهم وماً  أيديهم بين

.102-100الية: الشعراء 21
ومن تعطيل، ول تمثيل  ول  تشبيه غير من بجلله يليق استواء 22

"الغفّللاًر للعللي العللو" كتلاًب ذللك فللي المصللنفّة الكتلب أحسلن
الله. رحمه الذهبي للحاًفظ

.4الية:  السجدةا 23
.44-43الية:  الزمر 24
اسم 25 ِبهاً بذلك ُسّميت القياًمة، أسماًء من الزفة:  كماً لقترا

َفت{تعاًلى:  قاًل ِز َفُة، أ ِز َهاً َليسَْ ال ِه ُدوِن ِمن َل .}َكاًِشفَّة الل
.18الية:  غاًفر 26
.255الية:  البقرةا 27
.3الية:  يونسْ 28



.30}29مشفّقون خشيته من
شللاًء إن وستأتي بشروط الشفّيع إثباًتّ الياًتّ هذه فهي

الله.
ينسللفّهاً فقللل الجبللاًل عن تعاًلى: {ويسألونك الله وقاًل

ّبي ًفّاً، ر ًعاً فيذرهاً نس ًفّاً قاً ًتاً، ول عوًجاً فيهاً ترى ل ،31صفّص أم
ّتبعون يومئذ ّداعي ي للّرحمللن الصللواتّ وخشعت له عوج ل ال

أذن مللن إل الّشللفّاًعة تنفّع ل  يومئذ ،32همسـاً إل  تسلمع فل
.33قولً} له ورضي الّرحمن له

ّلذين يملك تعاًلى: {ول وقاًل الّشفّاًعة دونه من يدعون ا
ّق شهد  من إل .34يعلمون} وهم باًلح

ّلذيلللن يملللك الللله: {ول رحملله كللثير ابللن الحللاًفظ قاًل ا
{الّشللفّاًعة} أي: والوثاًن الصناًم دونه} أي: من من يدعون

ّق شلهد مللن {إل لهلم الّشفّلللاًعة على يقدرون ل وهلم  بلاًلح
ّق شللهد مللن أي: لكللن منقطللع، استلللثناًء يعلمون} هذا بللاًلح

اهلله.  بإذنه عنده شفّاًعته تنفّع فإنه وعلم بصيرةا على
تغنللي ل الّسللمواتّ فللي ملللك مللن تعللاًلى:{وكللم وقللاًل
ـللاً شللفّاًعتهم يشللاًء لمللن الللله يللأذن أن بعللد مللن إل شيئ
.35ويرضى}

إن سللتأتي بشللروط المثبتة الّشفّاًعة على تدل الياًتّ هذه
الله. شاًء

: النافية      واليات المثبتة اليات بين الجمع
الللتي الّشفّلللاًعة بلله مقصللود النفّللي أن هللذا من يتحصل

مشفّقون: خاًئفّون. 29
.28-26الية:  النبياًء 30
ًياً. 31 ًفّاً: مستو صفّص
الخفّي. الهمسْ: الصوتّ 32
.109-105الية:  طه 33
.86الية:  الزخرف 34
.36الية:  النجم 35



الّشللفّاًعة لللله تعللاًلى: {قللل قللاًل كمللاً الللله، غيللر من تطلب
ًعاً}  بشروط: إل تقبل ل  المثبتة   والّشفّاًعة36جمي

حللق فللي تعللاًلى قللاًل كماً الّشفّاًعة على الشاًفع  قدرةا-1
الّشللفّاًعة: علللى قللاًدر غيللر وهللو منلله يطلللب الللذي  الشاًفع

ويقولللون ينفّعهللم ول يضللّرهم ل مللاً الله دون من  {ويعبدون
ّبئللون قللل  الللله عند شفّعاًؤناً هؤلء فللي يعلللم ل بمللاً الللله أتن

،37يشللركون}  عّمللاً وتعاًلى سبحاًنه الرض في ول الّسمواتّ
ّلذين يملك تعاًلى: {ول وقاًل إل  الّشللفّاًعة دونه من يدعون ا

ّق شهد من طلللب أن هللذا مللن  فعلللم38يعللمون}  وهم باًلح
تعللاًلى: قللاًل يملكهللاً، ل ممللن طلللب المللواتّ مللن الّشفّاًعة
ّلللذين إن قطميللر، مللن يملكللون مللاً دونلله مللن  تدعلللون {وا
لكللم استجلللاًبوا مللاً سللمعوا ولللو دعللاًءكم يسمعوا ل تدعوهم

ّبئللك ول بشللرككم يكفّللرون القياًمللة  ويللوم 39خللبير}  مثللل ين

ّلللذين ادعللوا تعللاًلى: {قللل وقللاًل ل الللله دون مللن زعمتلللم ا
لهللم ومللاً الرض فللي ول الّسمواتّ في ذّرةا مثقلاًل يملكلون

الّشللفّاًعة تنفّللع ول ظهير، من منلهم له وماً شرك من فيلهماً
.40له} أذن لمن إل عنده
ّظللاًلمين : {مللاً تعللاًلى الللله قاًل له، المشفّوع  إسلم-2 لل
هنللاً: باًلظللاًلمين والمللراد ،41يطللاًع}  شللفّيع ول حميللم مللن

لهللل الّشللفّاًعة فللي المتللواترةا الحللاًديث  بدليل  الكاًفرون،
الحللاًفظ موضللعهاً. قللاًل  فللي الللله شاًء إن وستأتي  الكباًئر،

):205 ص1 (ج"الشللللعب" فللللي الللللله رحملللله الللللبيهقي
إذ اليللة مفّتتح لذلك ويشهد الكاًفرون، هم هاًهناً فاًلظاًلملون

اهلالكاًفرين.  ذكر في هي

.44الية:  الزمر 36
.18الية:  يونسْ 37
.86الية:  الزخرف 38
.14-13الية: الزمر 39
.22الية:  سبأ 40
.18الية:  غاًفر 41



اليللة: أي تفّسللير فللي الله رحمه كثير ابن الحاًفظ وقاًل
منهللم قريللب مللن بللاًلله باًلشرك أنفّسهم ظلموا للذين ليسْ

السللباًب بهللم تقطعت قد بل فيهم، يشفّع شفّيع ول ينفّعهم،
اهلخير.  كل من

ّلى النبي فإن أبوطاًلب، المشركين من ويسلتثنى الله ص
ّلم آله وعلى عليه من ضحضلاًح في يصلير حتى له يشفّع وس
الله. شاًء إن مواضعهاً في الحاًديث في سيلأتي كماً نلاًر
ّلللذي ذا تلعاًلى: {من قلاًل كماً للشلاًفع،  الذن-3 يشلللفّع ا
.42بإذنه} إل عنده
مللن تعللاًلى: {وكللم قللاًل كمللاً للله المشفّوع عن  الّرضاً-4
ًئاً شللفّاًعتهم تغني ل الّسمواتّ  في ملك أن بعللد مللن إل شللي
يشللفّعون تعللاًلى:{ول  وقاًل43ويرضى}  يشاًء لمن الله يأذن

.44ارتضى} لمن إل
فللي الشلللروع فللي باًلله ونستعين المقدمة، تنتهي وبهذا

ّيلللة إللى العللزو مللع بأسللاًنيدهاً الحلللاًديث  ذكر المخرجيللن بق
طمأنينللًة بسللنده الحللديث ذكللر في فإن السلتطاًعة، بحسب
إذ كللبيرةا، خسللاًرةا السللاًنيد وحللذف الحلللديث، علللم لطلاًلب
مللن يقبلللون الله رحمهم سلفّناً  كاًن وماً الدين، من  السناًد
ًثاً محدث ً رجللاًله فللي وينظللروا يسلللنده، حتى حدي رجلً، رجل

الله. رحمهم سيرهم من معروف هو كماً
طللرق جملع عللى العللم  طللاًلب يعين فهو التخريج وأماً
والتخريلللج قللوةا، ازداد طرقلله كثرتّ كلماً والحديث الحديث،

الحللديث، شروح على الوقوف على العلم طلاًلب يعين أيضـاً
قللد عاًًمللاً يكللون حللديث فللرّب شرحت، قد التي  الكتلب في

ًقاً يكون أو منسوًخاً، يكون أو خّصص، ّيلد، قد مطل أجل من  ق
مقلللدين غيللر  الشللروح إلى الرجوع عن  لناً غنى ل فإنه هذا

فللي بللذلوهاً الللتي جهللودهم مللن مسللتفّيدين ولكن لصحاًبهاً،

.255الية:  البقرةا 42
.36الية: النجم 43
.28الية:  النبياًء 44



خيًرا. السلم عن الله فجزاهم السنة، خدمة
الحللديث  أّن الطللرق وجمللع التخريللج مللن ويسللتفّاًد هذا

ّبماً ّلة فيه تظهر الطرق وبجمع الصحة، ظاًهره يكون  ر من ع
يعللّل ممللاً غيرهللاً أو وقللف أو إرساًل أو  انقطاًع أو اضطراب

إذا البللاًب المديلني: إن بن علي يلقول ثّم الحديث.  فمن بهاً
ّين لم طرقه تجمع لم ً خطللؤه. وإليلللك  يتب ذلللك: علللى مثللاًل

يقلللول ماً مثل يقول  فيمن"البخاًري صحيلح" في جاًبر حديث
ّلهّم ثم المؤذن، ّدعوةا هذه رّب يقول: ((ال ّتاًمللة، ال والّصلللةا ال
ًدا آتّ القاًئمللة،  للطحللاًوي: آتّ"الثللاًر معلللاًني" [ وفللي محّملل

ّيدناً ًدا] الوسيلة س ْفثه والفّضيلة، محم ًدا مقاًًماً وابع الذي محمو
ّنللك(( زيللاًدةا: "الللبيهقي سللنن" وفللي ،))وعللدته تخلللف ل إ
الزيللاًدتين هللاًتين أّن علللم الطللرق جمللع فبسللبب  ))،الميعاًد

الّشفّاًعة). (أسباًب في الله، شلاًء إن سيأتي كماً شاًذتلاًن
الضللعف الشديلللدةا الحلللاًديث بعللض أذكللر وقللد هللذا

الحلاًديث بعض فإّن بهاً، للحتجاًج ل حاًلهاً لبياًن  والموضوعة
باًطلهاً، لترويج المنحرفة الطوائف بعض تسلتغلهاً الموضوعة

ً وإليك فللي الثمين العقد" في  قرأناًه ماً وهو ذلك  على مثاًل
5"العاًلمين رب معرفة شفّلللاًعتي ليسللت((: 46بصللعدةا  ونحن5

ّنماً أصلل، له ليسْ حديث  فهذا))أّمتي من الكباًئر لهل هللو إ
أحللاًديث في المطاًلب أسنى" في كماً المعتزلة، أباًطيلل من

."المراتب مختلفّة
القيلللاًمة:  يللوم لهم شفّيع أناً ثلثة(( : حديثآخر مثال

عنللدماً حللوائجهم لهم والقاًضي ذريتي، أماًم بسيفّه  الضاًرب
علللى يخفّللى  ول))ولساًنه بقلبله لهم والمحّب إليه، اضطروا
شاًء إن وسيأتي الحلديث، هذا واضع 47مقصلد هو ماً القلاًرئ

الفّاًسي. ويدرس كتاًب هو وليسْ الشيعة، الهاًدوية رساًئل من 45
الشيعة. عند صعدةا في

بلدناً. وهي باًليمن 46
غير مصاًلح تكون وأن لهم، مسخرين الناًس يكون أن هذا من 47

للعلوي. العلوي



متفّرقللة (أعمللاًل فللي الباًطل الحديث  هذا على  الكلم الله
الّشفّاًعة). أسباًب من

تنبيه:
ّنني  الحلديث على  الحكم في قاًعدتي كتلب في أبحث أ

فللي نظللرتّ ثللم نقلتلله، لمحدث حكًماً وجدتّ فإن المحدثين،
أو  تصللحيح مللن الحكم ذلك خلف لي ظهر فإن الّسند رجاًل

ّقبت  تضعيلف وأعتقللد هللو، كماً أقررته وإل حكمه، على به ع
صحيح السنلد أّن اللباًحث يظن فقد أسلم، الطريقلة هذه أّن

ّلة علللى  العلمللاًء اطلللع قللد ويكللون يصللححه وقللد فيلله، عللل
مللن تصللحيحه،  علللى معتمللدين بعده من فيتناًقله متسلاًهل،

قللاًله  عّمللاً البحللث بيللن بللاًلجمع نفّسللي ألزمللت هلللذا أجلللل
إلللى يطمئنللون النـللاًس وأيًضللاً السلللند، في والنظر العلملاًء،
ّنهم لعلمهم المتقدمين تصحيح المتللأخرين. مللن علًمللاً أوسع أ

الّسللند. بظللاًهر الحللديث علللى حكمت كلًماً لهم أجد لم فإذا
الوكيل. ونعم حسبناً وهو  المستعاًن، والله

اعتذار:
ْفنللز" فللي  أحاًديث على اطلعت مجمللع"  وفللي"العّمللاًل ك

فللي ليسللت مصلللاًدر إلى  تعزى"العاًلية المطلاًلب" و"الزوائد
أسلاًنيد، بلدون نقلهاً إلى النفّسْ تطمئن ولم فتركتهاً متناًولي

الرجللاًل فللي وهكذا  عنلهاً، يغني ماً الغلاًلب في أخرجت وقد
ّي،  المصاًدر في ترجمة له أجد فل بعضهم عن أبحث فقد لللد

الللراوي يكللون أن خشللية الحللديث علللى الحكللم في فأتوقف
ًقاً أكللثر فمللاً تصّحف يكون أو عليه، أطلع لم مصلدر  في موث

مللن عليهللاً يشرف لم التي المطبلوعة الكتب في التصحيلف
للشراف. أهل هو

أقلللوالهم وذكللر البللدع أهللل جدل عن أعرضت وقد هذا،
ّد غنيللة الدلللة ففّللي  هللي، كمللاً  الحاًديث وسقت عليهاً، والر

48لبلللدعهم قمللع الدلللة وفللي الكلم، علللم أهللل فلسللفّة عن

جمللًة ذكرتّ وقد والللكاًئي كاًلجري المتقدمين علماًئناً شأن 48
الجللدل ذم فللي . وانظللر"حنيفّللة أبي ترجمة" في هذا  من  طيلبًة



الللله كتاًب إلى الرجوع إلى المسللمين يوفق أن الله فعسى
ّلذين الله رسول وسنة وهمللاً والّزيللغ، الضلل من أماًن هماً ال

وجعلهللم السلللمية الّمللة مللّزق الللذي الختلف مللن عصللمة
ًعاً ًباً، شلي ّناً وأحزا ّناً لله فإ راجعون. إليه وإ

ّلهللّم فلللاًطر وإسرافيلللل، وميكاًئيللل جبرائيللل رّب ((ال
بيلن تحكلم أنلت والّشلهاًدةا، الغيلب عاًلم والرض، الّسمواتّ

مللن فيه اختلف لماً اهدني يختللفّون، فيه كاًنوا  فيماً  عباًدك
ّق ّنك بإذنك الح .49مستقيم)) صراط إلى تشلاًء من تهلدي إ

العظمى  الّشفّاعة

بللن محمللد ): حللدثنا395ً ص8(ج الله رحمه البخاًري قاًل-1

زرعة أبي عن التيمي أبوحياًن أخبرناً 50عبدالله أخبرناً  مقاًتل

قاًل: أتللي عنه الله رضى هريرةا أبي عن جرير بن  عمرو بن

ّلم آللله وعلى  عليه الله صلى الله رسول فرفللع بلحللم، وسللل

أنللاً((قللاًل:  ثللم نهسللًة منهاً فنهسْ تعجبه وكاًنت الذراع، إليه

ّيد ّناًس س الللله يجمللع ذلللك؟ مّم تدرون وهلل القيلاًمة، يوم ال

ّنلاًس ّوللين ال ّداعي يسلمعهم واحد صعيلد في والخرين ال اللل

ّنللاًس فيبلللغ الّشللمسْ، وتللدنو البصللر، وينفّلللذهم الغللّم مللن ال

ّناًس: أل فيقول  يحتملون، ول يطيقون ل ماً والكرب تللرون ال

محمد، بن الوليد ) بتحقيق185 ص1(ج  للجري"الشريعلة" أيًضاً
).114 ص1(ج  لللكاًئي"السنة أهل اعتقاًد أصول شرح"و

وعللى عليه الله صلى النبي أن عاًئشة حديث من مسلم رواه 49
الليل. صلةا به يفّتتح كاًن وسلم آله

سعيد. بن يحيى هو التيمي وأبوحياًن المباًرك، ابن : هو 50



ّبكللم؟ إلى لكم يشفّع من تنظرون أل بلغكم؟ قد ماً فيقللول ر

ّناًس بعض الّسلللم عليلله آدم بللآدم. فيللأتون لبعض: عليكم  ال

مللن فيللك ونفّللخ بيده، الله خلقك أبوالبشر، له: أنت فيقولون

ّبللك، إللى لنللاً اشللفّع للك، فسجدوا المللئكة وأمر روحه، أل ر

آدم: فيلقول بلغناً؟ قد ماً إلى ترى أل  فيه؟ نحن ماً إلى ترى

ّبي إّن ولللن مثللله، قبللله يغضللب لللم غضبـاً اليلوم غضب قد ر

ّنلله مثللله، بعللده يغضب فعصلليته، الّشللجرةا عللن نهللاًني قللد وإ

نللوح. إلللى اذهبللوا غيللري إلللى اذهبللوا نفّسللي  نفّسي نفّسي

ّنك  نوح فيقولون:  ياً نوًحاً فيأتون ّول أنت إ أهل إلى الّرسل أ

ًدا الله سّماًك وقد ،51الرض ّبللك، إلى لناً اشفّع  شكوًرا،  عب ر

ّبللي  فيقللول: إّن فيلله؟ نحللن ماً إلى ترى أل قللد وجللّل  عللّز ر

ًباً اليوم غضب بعللده يغضللب ولللن مثللله، قبللله يغضب لم غض

ّنه مثله، نفّسللي قللومي، علللى دعوتلللهاً دعللوةا لي كاًنت قد وإ

إبراهيم. فيأتون إلى اذهبلوا غيري إلى اذهبلوا نفّسي، نفّسي

أهللل مللن وخليلله  الله نبّي أنت إبراهيم فيقولون: ياً إبراهيم

ّبك، إلى لناً اشفّع الرض، فيقللول فيه؟ نحن ماً إلى ترى أل ر
لم خمًساً أعطيت((جاًبر:  وحديث الحديث 5هذ بين إشكاًل 51

قللومه إلللى يرسللل الّرجللل وكللاًن(( وفيللله))   قبلي أحد يعطهّن
أهللل جميللع إلللى أم خاًصللة، قللومه إلى أرسل نوح فهل ،))خاًّصة

ّنهم الرض أهل جميلع إلى أرسل أنه والصحيلح الرض، جميعـاً وأ
ولللو الللله، فأغرقهم عليهم دعاً له، يستجيبوا لم ولماً قومه  كاًنوا

ّذبهم لماً قومه جميعـاً يكونوا لم عليهللم الحجللة إقاًمللة بغير الله ع

ّناً وماً{: وتعاًلى  سبحاًنه الله قاًل ً نبعث حتى معذبين ك }رسللول
فتللح" فللاًنظر الشللكاًل 5هذ حل من مزيد على الطلع شلئت إن

).335( رقم ) حديث436 ص1 (ج"الباًري



ّبي  لهم: إّن ًباً اليوم غضب قد ر مثللله، قبللله يغضللب لللم غضلل

ّنللي مثله، بعده يغضب ولن كللذباًتّ- ثلث كللذبت كنللت قللد وإ

اذهبللوا نفّسللي، نفّسي الحديث- نفّسي في أبوحياًن فذكرهّن

فيلللقولون: يللاً موسى موسى. فيلأتون إلى اذهبوا غيري، إلى

علللى وبكلملله برسللاًلته الله فّضلك الله، رسول أنت موسى

ّناًس، ّبك، إلى لناً اشفّع  ال فيقول: فيه؟ نحن ماً إلى ترى أل ر

ّبي إّن ًباً اليوم  غضب قد  ر وللن مثلله، قبلله يغضلب للم غض

ّني مثله، بعده يغضب بقتلهللاً، أومللر  لللم نفًّسللاً  قتلللت قللد وإ

عيسللى. إلللى اذهبوا غيري، إلى اذهبوا نفّسي، نفّسي نفّسي

وكلمتلله الللله رسول أنت عيسى فيقولون: ياً عيسى فيلأتون

ّلمت منه، وروح مريلم إلى ألقاًهاً ّناًس وك ّياً المهللد في ال "صللب

ّبك إلى لناً اشفّع إّن عيسى فيقول فيه نحن  ماً إلى ترى أل ر

ّبي ًباً اليوم غضب قد ر ، ولن يغضبمثله قبلله يغضب لم غض

ًباً- إلى  اذهبوا نفّسي،  نفّسي  نفّسيبعده مثله -ولم يذكر ذن

ّلى محّمد إلى اذهبلوا غيري ّلم. آللله وعلللى عليلله الله ص وسللل

ًدا، فيلأتون وخلللاًتم الللله رسول أنت محّمد فيقولون: ياً محّمل

ّدم ماً لك الله غفّر وقد النبيلاًء، اشفّع تأّخر، وماً ذنبك من تقل

ّبك، إلى  لناً تحللت فللآتي فأنطلق فيه؟ نحن ماً إلى ترى أل  ر

ًدا فأقع العرش ّبي سلاًج مللن  علّي الله  يفّتح ثّم وجّل، عّز لر

ّثناًء وحسن محلاًمده ًئاً عليه ال قبلللي، أحللد علللى يفّتحه لم شي

ْفع تعطلله، سل رأسك، ارفع محّمد يقلاًل: ياً ثّم ْفع. واشللفّ ّفّ تشللل



. فيقاًل: يا52ًرّب ياً أّمتي رّب، ياً فلأقول:  أّمتي رأسي فأرفع

البللاًب مللن  عليهللم حسلللاًب ل مللن أّمتلللك من أدخل محّملد

ّنة، أبواب من اليمن ّنلاًس شركاًء وهم  الج ذلك سوى فيماً ال

ّلللذي البلللواب. -ثللم  مللن بيللن مللاً إّن بيللده نفّسللي قلللاًل- وا

ّنلللة مصلاًريع من المصراعين ّكللة بيللن كمللاً الج أو  وحميللر،  م

ّكة  بين كماً )). وبصرى م
4(ج والترمللذي )،184 ص1(ج مسللم أخرجه  الحلديث

)،242ص( 53خزيلمة وابن )،435 ص2(ج وأحملد )،43ص
وأبللاً البخللاًري إل كلهللم وعنللدهم )،171 ص1(ج وأبوعلوانة

ّكة بين عوانة: ((ماً وهجر)). م

معلللاًذ ): حللدثني392 ص13(ج الللله رحملله البلخاًري قاًل-2

ّنبّي أن  أنسْ عن  قتاًدةا عن54هشاًم حدثناً فضاًلة بن ّلى ال صلل

ّلم آله وعلى عليه الله يوم 55المؤمنين الله قاًل:  ((يجمع وس

ّبنللاً إلى استشفّعناً فيقولون: لو كذلك، القياًمة ّتللى ر يريحنللاً ح

تللرى أمللاً آدم فيلللقولون: يللاً آدم، هلللذا. فيللأتون  مكاًننللاً مللن

ّنللاًس؟ ّلمللك مللللئكته، لللك  وأسللجد بيللده، الللله خلقللك ال وع

في شفّاًعة فهي خاًصة، وشفّاًعة عاًمة شفّاًعة فيه الحديث 52
ترى. كماً أمته والثاًنية: في الموقف، أهل

 فإنه"التوحيد كتلاًب" إلى فهو  خزيمة، ابن إلى العزو  أطلقت 53
الّشفّاًعة. أحاًديث في فيه توسلع الله رحمه

الدستوائي. عبدالله أبي ابن هو 54
أن"الفّتح" في الحاًفظ بين 55 غير   ((المؤمنين))  لفّظة: 

ّنهاً محفّوظة، 11فقللاًل(ج وغيرهم، للمؤمنلين عظمى شفّلاًعة وأ
ّين ) -طبعة440ص أن أنللسْ بللن النضللر روايللة مللن الّرياًن-: وتللب

هللم الّشللفّاًعة يطلللب الللذي لكللن بللل((النللاًس)) أرجللح، التعللبير
اهلالمؤمنون. 



ّبلك، إلى لنلاً اشفّع شيء، كّل أسماًء ّتى ر مكاًنناً من يريحناً ح

أصلاًب- التي خطيئته لهم -ويذكر هناًكم هذا.  فيقول:  لست

ّنه نوًحاً ائتوا ولكن ّول فإ الرض. أهللل إلللى الللله بعثه رسول أ

الللتي خطيئتلله -ويللذكر هنلللاًك  فيقللول: لسللت نوًحللاً، فيأتون

إبراهيللم، الّرحمللن. فيلللأتون خليل إبراهيم ائتوا أصاًب- ولكن

أصاًبهاً- ولكن التي خطلاًياًه لهم -ويذكر هناًكم فيقلول: لست

ًدا  موسى ائتوا ّتللوراةا، الللله آتاًه عب ّلملله ال تكليًمللاً. فيللأتون وك

الللتي  خطيئتلله لهللم -ويللذكر هنلللاًكم فيلقول: لست  موسى،

وروحه. وكلمته ورسلوله الله عبد عيسى ائتوا أصلاًب- ولكن

ًدا ائتللوا ولكللن هنللاًكم، فيقول:  لسللت عيسى،  فيأتون محّملل

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص ًدا وس ّدم مللاً للله غفّللر عب مللن تقلل

ّبللي، علللى فأسللتأذن فللأنطلق تللأّخر. فيللأتونني  ومللاً ذنبللله ر

ّبللي رأيللت فللإذا عليللله، لللي فيلللؤذن ًدا، للله وقعللت 56ر سللاًج

محّمللد، للي: ارفللع يقللاًل ثللّم يدعني، أن الله شاًء ماً فيدعني

ْفع، قل ْفع تعطه، وسل يسم ْفع. فأحمللد واشفّ ّفّ ّبللي تش بمحاًمللد ر

ّلمنيهاً، ّد أشفّع ثّم ع ّدا لي فيح ّنللة، فأدخللللهم حلل أرجللع ثللّم الج

ّبللي رأيللت 55فإ ًدا، وقعللت ر أن الللله شللاًء مللاً فيللدعني سلللاًج

تعطله، وسلل يسلمع،  وقلل محّملد، يقلاًل: ارفلع ثّم يدعني،

ّفّع. فأحمد واشفّع ّبي تش ّلمنيهاً، بمحاًمد ر ّد أشللفّع ثّم  ع فيحلل

ّدا لي ّنللة، فللأدخلهم ح ّبللي رأيللت 55فللإ أرجللع ثللّم الج وقعللت ر

وعلى عليه الله صلى النبي أن على الدالة الحاًديث من هذا 56
علللى بله نللؤمن فنحللن القياًمللة عرصللاًتّ فللي ربه يرى وسلم آله

ظاًهره.



ًدا، اًج دعني، أن اللله شلاًء ملاً فيلدعني س يقلاًل: ارفلع ثلّم ي

ّفّع. فأحمللد واشفّع تعطه، وسل يسلتمع، قل محّمد، ّبللي تش ر

ّلمنيهاً، بمحاًمد ّد أشفّع ثّم ع ّدا لي فيلح ّنة، فأدخللهم ح ثّم الج

ّناًر في بقي ماً رّب فأقول: ياً أرجع القللرآن حبلللسه مللن إل ال

)).57الخلود عليه ووجب
ّنبّي فقاًل ّلى ال ّلم: ((يخرج آله وعلى عليه الله ص مللن  وس

ّناًر ّ إله ل قاًل من ال يزن ماً الخير من قلبه في وكاًن الله، إل
ّنلاًر من يخرج ثّم شعيرةا، ّ إله ل قاًل من ال فللي وكللاًن الله إل

ًةا، يزن ماً الخير من قلبه ّناًر من يخرج ثّم بّر إللله ل قاًل من ال
ًةا)). الخير من يزن ماً قلبه في وكاًن الله إل ذّر

1(ج مسللللم وأخرجلله )،422ص( البخاًري أعاًده الحديث
2(ج ملاًجة ) وابن179-178 ص1(ج وأبوعلوانة )،180ص
)،247 ،244 ،116 ص3(ج وأحملللللد )،1442ص

روايللة  من"المسند ترتيب" )  من227 ص2(ج والطيلاًلسي
به. قتاًدةا عن هماًم

سللليماًن  ): حدثنا473ً ص13(ج الله رحمه البخلاًري قاًل-3

العنللزي هلل بللن معبللد حللدثناً زيللد بللن حماًد حدثناً حرب بن

بللن أنللسْ إلللى فذهبناً البصرةا، أهل من  نلاًس  قاًل: اجتمعناً

حلديث عللن لنللاً يسللأله إليله البنللاًني بثاًبت معناً وذهبناً ماًلك،

الضللحى يصلللي فوافقنللاًه قصللره، فللي هللو 55فللإ الّشللفّاًعة،

لثللاًبت: ل  فراشلله. فقلنللاً علللى قاًعللد وهو لناً فأذن فاًستأذناً

عليه ((ووجب قوله ): إن440 ص11 (ج"الفّتح" في الحاًفظ 57
مللن تللبين لمللاً المرفللوع، فللي مدرجللة هشللاًم رواية الخلود)) في

ّنهاً عوانة أبي رواية حبسلله ((مللن قللوله بلله فّسر قتاًدةا قول من أ
عبللدالله بللن وّضللاًح وهللو عوانللة أبللي القللرآن)). قلللت: وروايللة

مسلم. عند اليشكري



ّول شلليء عللن تسلأله أبلاً الّشللفّاًعة. فقللاًل: يللاً حللديث مللن أ

عللن يسللألونك جللاًءوك  البصرةا أهل من إخوانك هؤلء حمزةا

وعلللى  عليلله الللله صلى محّمد الّشفّاًعة. فقاًل: حدثناً حديث

ّناًس ماًج القياًمة يوم كاًن 55قاًل: ((إ آله فيللأتون بعض، في ال

ّبك. فيقول: لسلللت إلى لناً فيقولون: اشفّع آدم ولكللن لهللاً، ر

ّنه 58بإبراهيلللم عليلللكم إبراهيللم، الّرحمللن. فيللأتون خليللل فللإ

ّنه بموسلى عليكلم ولكللن لهللاً، فيقول: لسللت الللله. كليلم فلإ

بعيسللى  عليكللم ولكللن  لهللاً، فيقللول: لسللت موسى، فيأتون

ّنه لهللاً فيقللول:  لسللت عيسللى، وكلمتلله. فيللأتون الله روح فإ

ّلى بمحّمللد عليكللم ولكللن ّلم. آللله وعلللى عليلله الللله صلل وسلل

ّبللي علللى فأسللتأذن لهللاً فللأقول: أنللاً فيللأتوني لللي، فيللؤذن ر

بتللك فأحمللده الن تحضللرني ل بهلاً أحمللده محاًملد ويلهمني

ًدا، له وأخّر  المحاًمد ْفع محّمد فيقاًل: ياً ساًج ْفل رأسللك ارف وقلل

ْفع ْفل لك، يسم ْفع تعط،  وس ْفع. فللأقول: يللاً واشفّ ّفّ أّمللتي رّب تش

مثقللاًل قلبلله فللي كاًن من منلهاً فأخرج أّمتي. فيقاًل: انطلق

بتلللك  فأحمللده أعللود ثللّم فأفعللل إيماًن. فأنطلق من شعيرةا

ًدا، له أخّر ثّم المحاًمد رأسلللك ارفللع محّمللد فيقللاًل: يللاً سللاًج

ّفّع. فللأقول: يللاً واشللفّع تعللط، وسللل لك يسمع وقل رّب تشلل

قلبلله فللي كللاًن مللن منلهاً فأخرج  أّمتي. فيقاًل: انطلق أّمتي

أعللود ثللّم فأفعللل، إيمللاًن. فللأنطلق من خردلة أو ذّرةا مثقاًل

أمرهم أنه فيهاً ليسْ التي الحاًديث من وأمثاًله الحديث 5هذ 58
نللوح، إلى باًلتياًن أمرهم أنه على تحمل ... الخ، نوح إلى باًلتياًن

ًعاً إبراهيم إلى باًلتياًن أمرهم ونوح أعلم. والله الحاًديث بين جم



ًدا، للله أخّر ثّم المحاًمد بتلك فأحمده محّمللد فيقللاًل: يللاً سللاًج

ْفل  رأسك، ارفع ْفع وق ْفع تعللط، وسللل لللك، يسللم ْفع. واشللفّ ّفّ تشلل

كللاًن مللن فللأخرج أّمتي. فيلقول: انطلق أّمتي رّب فأقول: ياً

ّبة مثقاًل أدنى أدنى قلبه في من فأخرجه إيماًن من خردل ح

ّناًر ّناًر من ال ّناًر. فأنطلق من ال فأفعل)). ال
مررنللاً أصللحاًبناً: لللو لبعض قلت أنسْ، عند من خرجناً فلماً

ّدثناً خليفّللة أبي منلزل في متوار وهو باًلحسن ّدثناً بمللاً فحلل حلل
ّلمناً  ماًلك. فأتيناًه بن أنسْ أباً له: ياً فقلناً لناً فأذن عليه، فس
مللاً مثللل نر فلم ماًلك،  بن أنسْ  أخيك عند من جئناًك سعيد
ّدثناً ْفثناًه في ح ّد فللاًنتهى  باًلحللديث الّشفّاًعة. فقاًل: هيلله. فحلل
ْفد فقاًل: هيه. فقلنللاً: لللم الموضع، 55ه إلى .55هلل علللى لنللاً يللز

ّدثني  فقاًل: لقد أدرى فلل سنة، عشرين منذ  59جميع وهو ح
ْفثناًه. سللعيد أبللاً تتكلللوا.  فقلنللاً: يللاً أن  كللره أم أنسللي ّد فحلل
ّ ذكرتلله مللاً  عجولً، النساًن وقاًل: خلق فضحك أريللد وأنللاً إل

ّدثكم، ّدثني أح الّرابعللة أعللود قللاًل: ((ثللّم بلله، حللدثكم كمللاً حلل
ًدا، له أخّر ثّم المحاًمد بتلك  فأحمده محّمللد فيقاًل:  يللاً  ساًج

ْفع ْفل رأسك ارف ْفع وق ْفل يسم ّفّع. فللأقول: يللاً واشفّع تعط وس تش
ّ إللله ل قللاًل فيمللن لللي ائللذن رّب الللله. فيقللول: وعّزتللي إل

ّ إللله قللاًل: ل من منهاً لخرجّن وعظمتي وكبرياًئي وجللي إل
الله)). 

معبللد -أي قاًل ) وفيه182 ص1(ج مسلم أخرجه الحديث
ّدثناً أنه الحسن على هلل-: فأشهد بن بللن أنللسْ سللمع أنه ح

أبوعوانللة جميع. وأخرجلله وهو سنة عشرين  قبل  أراه ماًلك
) مختصًرا.184-183 ص1(ج

بلن محملد ): حلدثنا186ً ص1(ج اللله رحملله مسلللم قاًل-4

أي 59 ّنله إلى إشاًرةا وهو العقل، مجتمع جميع:  لم حينئذ كاًن أ
اختلط وحللدوث الللذهن، تفّللرق مظنللة هو الذي الكبر في يلدخل

."الباًري فتح" اهلالحفّظ. 



حللدثناً فضلليل بللن محمللد حللدثناً البجلللي خليفّللة بللن طريللف

هريللرةا، أبللي عللن حللاًزم أبللي عللن 60الشللجعي  أبوملللاًلك

ّلى الله رسول قاًل: قاًل حذيفّة عن  ربعي عن  وأبوماًلك صلل

ّلم: ((يجمللع آللله وعلللى عليلله الللله وتعللاًلى  تبللاًرك الللله وسلل

ّنلاًس ّتى المؤمنون فيقوم ال ّنللة، لهم تزلف ح آدم فيلللأتون الج

ّنة. فيقللول: وهللل لناً استفّتح أباًنلاً فيقوللون: ياً أخرجكللم الج

ّنلة من ّ الج اذهبوا ذلك، بصاًحب لست آدم؟ أبيلكم خطيئة إل

إبراهيلللم: لسللت الله. قاًل: فيقلول خليل إبراهيلم  ابني إلى

ّنمللاً ذلللك بصللاًحب ً كنللت إ إلللى اعمللدوا وراء، وراء مللن خليل

ّلى موسللى ّلم عليلله الللله صلل ّلللذي وسلل ّلملله ا تكليلللًماً. الللله ك

ّلى موسى فيأتون ّلم، عليه الله ص بصاًحب فيقول: لست وس

عيسللى فيقلللول وروحلله الللله كلمللة عيسللى إلى اذهبوا ذلك،

ّلى ّلم: لست عليه الله ص ًدا ذلللك. فيللأتون بصللاًحب وس محّملل

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص وترسللل للله، فيللؤذن فيقلوم وس

ًناً الّصراط جنبتي فتقوماًن والّرحم الملاًنة فيمللّر وشماًلً، يمي

ّولكم ّي وأّمي أنت كاًلبرق)). قاًل: قلت:  بأبي أ كمللّر شلليء أ

فلي  ويرجلع يمللّر كيللف الللبرق إللى تلروا قاًل: ((ألم البرق؟

ّطلير، كمّر ثّم الّريح، كمّر ثّم عين؟ طرفة ّد ال ،61الّرجلاًل وش

ّيكم أعماًلهم، بهم تجري يقلللول: رّب الّصللراط علللى قاًئم ونب

ّلم ّتى س ّلم. ح ّتى العبلاًد، أعماًل تلعجز س فل الّرجللل يجيء ح

ّ الّسير يسلتطيع ًفّاً، إل كلليللب الّصللراط حاًفتي وفي قاًل زح
الشجعي. سلماًن وأبوحاًزم: هو طاًرق، بن سعد : هو 60
ّد 61 ّد ش ."النهاًية" في كماً العدو هو الّرجاًل: الّش



ّلقة ْفتّ من بأخذ مأمورةا مع ومكدوس ناًج،  فمخدوش به، أمر

ّنلللاًر)) والللذي في ّنللم قعللر إن بيلللده هريللرةا أبللي نفّللسْ ال جه

ًفّاً. لسبعون خري
1(ج وأبوعوانللة  )،245ص( خزيلمة ابن  أخرجه الحديث

) وقلللاًل:589 ص4(ج والحلللاًكم ) مختصللًرا،175-174ص
وقللد قلللاًل، 55كلل يخرجللاًه، ولللم الشيخين شرط على صحيلح
رجاًل من الشجعي أبوماًلك طلاًرق بن مسلم. وسعد أخرجه

ًقللاً، البخلللاًري للله وروى مسلللم، شللرط علللى فاًلحللديث تعلي
لستدراكه. معنى فل أخرجه قد لكنه مسلم،

بللن إبراهيللم ): ثنللا4ً ص1الللله(ج رحملله أحمد الماًم قاًل-5

الملللاًزني شللميل بللن النضللر قاًل: حللدثني الطاًلقاًني إسحاًق

نوفل بن البراء أبوهنيدةا قاًل: حدثني 62أبونعلاًمة قاًل: حدثني

رضللى الصللديق بكللر أبللي عن  حذيفّة عن العدوي والن عن

ّلى الله رسلول قاًل: أصبح عنه الله آللله وعلللى عليلله الللله ص

ّلم ّلى يوم ت55ّ وس مللن كللاًن 55إ حللتى جلللسْ ثللم الغداةا، فص

آللله  وعلللى عليلله الللله صلللى الللله رسلللول ضللحك  الّضللحى

ّلى حتى مكاًنه جلسْ ثم وسللم والمغللرب، والعصر الولى ص

ّلى حتى يتكلم ل ذلك كل إلللى قلللاًم ثللم الخللرةا العشلللاًء صلل

ّناًس فقاًل أهله، ْفل 63بكللر: أل لبي ال ّلى الللله رسللول تسللأ صلل

ًئاً اليللوم صللنع شللأنه، ماً وسلم آلله وعلى  عليله الله لللم شللي

هللو مللاً علّي عرض فقاًل: ((نعم، قط.  قاًل: فسلأله، يصنعه

العدوي. عيسى بن عمرو : هو 62
ّنهاً فاًلظاًهر تسأل))، الصل: ((ل 63 إذ الستفّهاًم همزةا سقطت أ

ابللن . وعنللد"العمللاًل كنللز" و"الزوائلد مجملللع" في  موجودةا  هي
ْفل))، وابن عوانة وأبي خزيمة المر. بلفّظ حباًن: ((س



ّدنيلاً أمر من كاًئن ّوللون فجمع الخلرةا، وأمر  ال والخللرون ال

ّنللاًس ففّظلع واحلد، بصلعيد ى بلذلك ال ّت آدم إللى انطلقلوا ح

أبللو أنت آدم فقلاًلوا: ياً يلجمهم، يكاًد والعرق الّسللم، عليله

ّبلك. إلللى لنلللاً  اشفّع وجّل، عّز الله اصطفّاًك وأنت  البشلر ر

ّلللذي مثل لقيلت قاًل: لقد بعللد أبيكللم إلللى انطلقللوا لقيتللم، ا

إبراهيللم وآل ونوًحللاً آدم اصللطفّى الللله إّن{ نللوح إلى أبيلكم

عليله  نوح إلى  قاًل: فينطللقون}العاًلمين على عمران وآل

ّبللك، إلللى لناً فيقولون: اشفّع الّسلم الللله اصللطفّاًك فللأنت ر

ْفع ولللم دعاًئللك فللي  لللك  واسللتجاًب مللن الرض علللى يللد

ّيللاًًرا. فيقللول: ليللسْ الكللاًفرين إلللى انطلقللوا عنللدي كللم55 د

ّتخللذه وجللّل عللّز الللله فللإّن الّسلللم عليلله إبراهيللم خليللللً، ا

ولكللن عنللدي، كللم55 ليللسْ فيقللول إبراهيللم إلللى فينطلقللون

ّلملله وجللّل عللّز الللله فإّن الّسلم، عليه موسى إلى انطلقوا ك

عنللدي، كللم55 الّسلللم: ليللسْ عليللله موسللى تكليلًماً. فيقللول

ّنه مريللم، ابللن عيسللى إلللى انطلقلوا ولكن الكمللله يللبرئ فللإ

عنللدي، كم55 عيسى: ليسْ . فيقول64الموتى ويحيي والبرص

ّيد  إلى انطلقوا ولكن ّنه آدم، ولد س ّول فإ ّق  مللن أ عنلله تنشلل

ّلى محّمللد إلللى انطلقلللوا القياًمللة، يوم الرض عليلله الللله صلل

ّلم آله  وعلى ّبلللكم إلللى لكللم فيلشفّع وس وجللّل. قللاًل: عللّز ر

ّبله الّسلم عليه جبريل فيأتي فينطلق وجّل: عّز الله فيقول ر

ّنة. قاًل: فينطلق وبّشره له ائذن ًدا فيخّر جبريل به باًلج سلاًج

ًدا جاًء كماً تعاًلى الله بإذن 64 ّي القرآن. في مق



ْفع عللّز الللله ويقلول جمعة، قدر محّمللد، يللاً رأسللك وجللّل: ارفلل

ْفل ْفع وق ْفع يسم ْفع. قاًل:  فيرفع واشفّ ّفّ إلللى نظللر 55فإ رأسه تش

ّبه ًدا خّر  وجّل عّز  ر عللّز الله فيقول أخرى، جمعة قدر سلاًج

ْفع ْفل رأسك وجّل: ارف ْفع وق ْفع يسم ْفع. قللاًل: فيللذهب واشللفّ ّفّ تشلل

ًدا  ليلقع الللله فيفّتللح بضبعيه، الّسلم عليه جبريل فيأخذ ساًج

ّدعاًء من عليه وجّل عّز ًئاً اللل قللّط، بشللر علللى يفّتحلله لللم شللي

ّيلللد خلقتنللي رّب فيقول: أي ّول فخللر، ول آدم ولللد س مللن وأ

ّق ّتى ول القيلاًمة يوم الرض عنه تنشل ّنله فخر. ح علللّي ليرد إ

يقللاًل: ادعللوا ثللّم وأيلللة، صللنعاًء بيللن مّمللاً أكللثر الحللوض

ّديقين النبيللاًء. قللاًل: فيجيللء يقاًل: ادعللوا فيشفّعون. ثّم الّص

ّنبّي ّنبّي  العصاًبة،  ومعه ال ّتة، الخمسة ومعه وال ّنبّي والّسل وال

لمللن  فيشللفّعون الّشهلللداء يقاًل: ادعللوا ثّم أحد، معه وليسْ

عللّز الللله قاًل: يقللول ذلك، الّشهداء فعلت 55أرادوا. وقاًل: فإ

ّنتي أدخلوا الّراحمين، أرحم وجّل: أناً بي يشرك ل كاًن من ج

ًئاً. قاًل: فيدخللون ّنة. قاًل: ثللّم شي وجللّل: عللّز الللله يقللول الج

ّناًر، في انظروا قللّط. قللاًل: خيللًرا عمل أحد من تلقون هل  ال

ّناًر في فيجدون قللّط؟ خيللًرا عملللت للله: هللل فيقللول رجلً، ال

ّني غير فيقول: ل ّنلاًس أساًمح  كنت أ والّشللراء. البيلللع في ال

عبيللدي. إلللى كإسماًحه لعبدي وجّل: أسمحوا عّز الله فيقول

ّناًر من يخرجون ثّم ً  ال قّط؟ خيًرا عملت له: هل فيقول رجل

ّني غير فيقول: ل ّنللاًر فللأحرقوني مّت 55إ ولدي أمرتّ قد أ باًل

ّتللى اطحنللوني ثّم إلللى بللي فللاًذهبوا الكحللل مثللل كنللت 55إ ح



رّب علللّي يقلللدر ل فللوالله الّريللح، فللي فللاًذروني البحللر،

ًدا. فقاًل  العاًلمين قاًل: من ذلك؟ فعلت وجّل: لم عّز الله أب

ْفللك إلى وجّل:  انظر عّز  الله مخاًفتك. قاًل: فيقول أعظلم م

تسلللخر أمثاًله. قلاًل: فيقللول: للم وعشرةا مثله لك فإّن ملك

ّلللذي ك55قللاًل: و الملللك؟ وأنللت بللي مللن منلله ضللحكت ا

الّضحى)).
1(ج  وأبوعوانللة )،310ص( خزيلللمة ابللن أخرجه الحديث

)642 ص("الظملللآن مللوارد" فللي كماً حباًن وابن )،175ص
 ص("الصللديق مسللند" فللي المللوي علللي بللن أحمد وأبلوبكر

)،185  ص8 (ج"التاًريللخ" فللي البلللخاًري  إليلله وأشاًر )،48
): رواه375 ص10 (ج"الزوائللد مجمللع" فللي الهيثمي  وقاًل
الهلندي ثقاًتّ. ورمز ورجلاًلهم والبّزار بنحوه وأبويلعلى أحمد

ْفنز" في الدارقطني وقلاًل ) لضعفّه،631 ص14 (ج"العماًل ك
فللي كمللاً ثللاًبت غيللر : (والن) مجهول. والحديث"العلل"  في
ْفنز" ."الك

ّثقلله قللاًل فلي  كمللاً معيللن ابللن أبوعبلللدالرحمن: (والن) و
 لبللن"التوحيللد" فللي كمللاً اثنللاًن عنه وروى ،"المنفّعة تعجيل"

والمتاًبعللاًتّ، الشللواهد فللي يصلح )  فحديثه312ص(  خزيمة
قللدر مرتين باًلسجود هناً انفّرد وقلد فيه، توقف به انفّرد وماً

ّديقين ادعللوا((وبقللوله:  جمعللة، علللى وتقديلللمهم ،))الّصلل
الوصلية  وقصللة يحلرق، بلأن أوصلى الللذي وبقصللة النبيلللاًء،
غيللر ومن الّشفّاًعة حديث غير  في"الصحيحين" في باًلحراق

أعلم. والله الطريق، هذه

ّفّللاًن ): ثنللا281ً ص1(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-6 ثنللاً ع

قللاًل: 65نضللرةا أبللي عللن زيللد بللن علللي عللن سلمة بن حّماًد

ماًلك. بن المنذر : هو 65



الللله رسللول فقاًل: قاًل البصرةا منبر على عبلاًس ابن خطبناً

ّلى ّنه آله وعلى عليه الله ص ّلم: ((إ ّ نللبّي يكللن  لللم وس للله إل

ّدنياً، في تنّجزهاً قد دعوةا ّني ال شفّلللاًعًة دعوتي اختبأتّ قد وإ

ّيد وأناً لّمتي، ّول وأنللاً فخر، ول القيلاًمة يوم آدم ولد س مللن أ

ّق آدم فخللر، ول الحمللد لواء وبيدي فخر، ول الرض عنه تلنش

علللى القياًمللة يللوم ويطول فخر، ول لوائي تحت دونله  فمن

ّنللاًس، أبللي آدم إلللى بنللاً لبعللض: انطلقلللوا بعضللهم فيقللول ال

ّبناً إلى لناً فليشفّع البشر، بيننللاً. فيللأتون فليقللض وجللّل، عّز ر

ّلى آدم ّلم عليه الله ص ّلذي أنت آدم فيقولون: ياً وس خللللقك ا

ّنته وأسكنك بيلده الله إلللى لنللاً اشللفّع ملئكتلله، لك وأسجد ج

ّبنلللاً ّنللي  فليقللض ر ّنللي هنللاًكم، لسللت بيننللاً. فيقللول:  إ قللد إ

ْفجت ّنة من أخر ّنه بخطيئتي، الج ّ اليوم يهّمني ل وإ نفّسللي، إل

ّيين. فيأتون رأس نوًحاً ائتوا ولكن ّنب نللوح فيقولون: يللاً نوًحاً ال

ّبناً إلى لناً اشفّلع ّنللي فليقض ر هنللاًكم، لسللت بينناً. فيقللول: إ

ّني ّنه الرض، أهل أغرقت بدعوةا دعوتّ إ اليلللوم يهّمنللي ل وإ

ّ إبراهيللم الللله. فيللأتون خليللل إبراهيلللم ائتوا ولكن نفّسي، إل

ّبنلاً إلى لناً اشفّع إبراهيم فيقولون:  ياً الّسلم عليه فليقللض ر

ّني ّني هناًكم، لست بينناً. فيقول: إ ثلث السلللم في  كذبت إ

ّ بهللّن حللاًول إن كذبلاًتّ. -[ والله  قللوله:66الللله] ديللن عللن إل

ّني{ إن فاًسلللألوهم هللذا كللبيرهم فعللله بل{ وقوله:}سقيم إ

الرواةا. بعض قول من المعكوفين بين 66



الملللك: علللى أتللى حيللن لمرأتلله  وقللوله}ينلللطقون كللاًنوا

ّنه67أختي. ّ اليوم يهّملني ل  - وإ موسى ائتوا ولكن نفّسي، إل

ّلللذي الّسلم عليه وكلملله. فيللأتونه برسللاًلته الللله اصللطفّاًه ا

ّلللذي أنللت موسللى فيقولللون:  يللاً برسللاًلته الللله اصللطفّاًك ا

ّلمك، ّبللك إلللى لناً فاًشفّع وك بيننللاً. فيقللول: لسللت  فليقللض ر

ّني هنلاًكم ّنه  نفّسْ، بغير  نفًّساً قتلت إ ّ اليللوم يهّمنللي ل وإ إل

عيسللى وكلمته. فيلللأتون الله روح عيسى ائتوا ولكن نفّسي،

ّبللك إلللى لنلللاً اشللفّع عيسللى فيقوللللون: يللاً بيننللاً. فليلللقض ر

ّني ّني هنلاًكم لست فيقول: إ ّتخذتّ إ ًهاً ا ّنه الله، دون من إل وإ

ّ اليوم يهّمني ل فللي متلللاًع كللاًن لللو أرأيتلللم ولكن نفّسي، إل

ّتللى جللوفه  في ماً على يقدر أكاًن عليه مختوم وعاًء يفّللّض ح

ًدا قاًل: فيقولون: ل. قاًل: فيقول: إّن الخاًتم؟ ّلى محّم الله ص

ّلم آله وعلى عليه ّيين، خاًتم وس ّنلب وقللد اليلللوم حضللر وقللد ال

ّدم ماً له  غفّر ّلى الللله رسللول تأّخر. قللاًل وماً ذنبه من تق صلل

ّلم: فيللأتوني آللله وعلللى عليلله الله محّمللد فيقولللون:  يللاً وسلل

ّبك إلى لنلاً اشفّع ّتللى بينناً. فأقول: أنللاً فليقض ر يللأذن لهللاً. ح

تبللاًرك الللله أراد 55فللإ  ويرضللى، شللاًء لمللن وجللّل عللّز الللله

وأّمتلله؟ أحمللد منللاًد: أيللن نللاًدى خلقلله بين يصلدع أن وتعاًلى

ّوللون، الخلرون فنحن ّول المم آخر نحن  ال يحاًسب، من وأ

ّنهاً بذلك ويعني (ساًرةا)، زوجته 67 ويستفّاًد في أخته أ السلم. 
ًقللاً تكون أختي. ل لزوجته: ياً قاًل لو الرجل أن 5هذ من إن إل طل
أنفّسللهم يعللودوا أن للنلللاًس ينبغللي ل أنلله على الطللق، بهاً نوى
ًدا اللفّظ هذا على أعلم. الشبهة. والله عن ابتعاً



أثللر مللن محّجليللن غللّرا فنمضي طريقنلاً عن المم لناً فتفّرج

ّطهور، أنبيلللاًء تكللون أن الّمللة هللذه  المللم: كللاًدتّ فتقللول ال

ّلهلاً. فنلأتي ّنلة بلاًب ك البلاًب، فلأقرع البلاًب بحلقلة فآخلذ الج

ّبللي  فللآتي لللي محّمد. فيفّتللح فأقول: أنلاً أنت؟ فيقاًل: من ر

ّيه علللى وجللّل  عللّز للله حمللاًد- فللأخّر -شللّك سللريره أو كرسلل

ًدا وليللسْ قبلللي كللاًن أحد بهاً يحمده لم بمحاًمد فأحمده ساًج

وسللل رأسللك، ارفللع محّمللد فيقاًل: يللاً بعدي، أحد بهاً يحمده

ّفّع. فأقول: أي واشفّع  تعطه، أّمللتي. فيقلللول: أّمللتي رّب تش

حّمللاًد- يحفّللظ وكذا. -لم كذا مثقلاًل  قلبه في كاًن من أخرج

ْفل رأسللك فيقلاًل: ارفللع قلت، ماً فأقول فأسجد أعيلد ثّم وقلل

ْفع ْفع تسم ْفع. فللأقول: أي واشفّ ّفّ أّمللتي. فيقللول: أّمللتي رّب تشلل

ْفج ّول. ثّم دون وكذا  كذا مثقاًل قلبه في كاًن من أخر أعيللد ال

ْفع فيقاًل ذلك مثل  فأقول فأسجد ْفل رأسك لي: ارف ْفع وق تسللم

ْفل ْفع تعطلله وسلل ْفع.  فللأقول: أي واشللفّ ّفّ أّمللتي. أّمللتي رّب تشلل

ذلك)). دون وكذا كذا مثقلاًل قلبه في كاًن من فيقاًل: أخرج
بللن حملللاًد ثناً 68حسن ) فقاًل: ثنا295ًص( أعلاًده الحديث

) مللن226 ص2(ج الطيلللاًلسي أبللوداود به. وأخرجلله سلمة
1 (ج"الزوائللد مجمللع" فللي الهيثمي وقاًل  ،"المسند ترتيلب"

ّثق وقد زيد ابن علي وفيه وأحمد  أبويعلى  ): رواه373ص و
الصحيح. رجاًل رجاًلهماً وبقية ضعفّه، على

الشللواهد فللي صللاًلح زيللد بللن أبوعبللدالرحمن: علللي قللاًل
55هلل فللي ويسللتنكر الشللواهد، فللي هنللاً وهللو  والمتاًبعللاًتّ،

ّني قول الحديلث ّتخذتّ عيسى: ((إ ًهاً ا الله)) ففّي دون من إل
ًباً، يذكر لم أنه الصحيلح ّد ل 55هلل أن علللى ذن ًبللاً يعلل لعيسللى ذن

الشيب. موسى ابن : هو 68



.69أعلم والله

الللله رحملله الللدارمي عبلدالرحمن  بن  عبدالله الماًم قاًل-7

حللدثناً يزيللد بللن عبللدالله ): حللدثنا327ً ص2 (ج"سللننه" في

عاًملللر بللن عقبة عن الحجري دخين ثناً زيلاًد بن عبلدالرحمن

ّلى الله رسول قاًل: سمعت الجهني آللله وعلللى عليه  الله ص

ّلم ّولين الله جمع 55يقول: ((إ وس بينهللم فقضللى والخريللن ال

ّبنللاً  بينناً  قضى المؤمنون: قد قاًل القضاًء، من وفرغ فمللن ر

ّبنللاً؟ إلى لنلاً يشفّع الللله فلإّن آدم إللى فيقولللون: انطلقلوا ر

ّلمه. فيأتونه بيلده خلقه ْفم وك ْفع فيقولون: ق ّبناً. إلى لنلاً فاًشفّ ر

ّلهم نوًحللاً  بنللوح. فيللأتون آدم:  عليكللم فيقللول علللى فيللد

ّلهم إبراهيللم فيللأتون إبراهيلللم، فيللأتون موسللى،  علللى فيللد

ّلهم موسى ّلكللم عيسللى فيللأتون عيسى، على فيد فيقللول: أد

ّنبّي على أقللوم أن لللي تعللاًلى فيللأذن الّمّي. قاًل: فيلأتوني ال

ّتللى قللّط أحللد شللّمهاً  ريح  أطيب مجلسي فيثور إليه، آتللي ح

ّبي ّفّعلني ر ظفّلللر إلللى رأسللي شعر من نوًرا لي ويجعل فيش

وجللد  لبليللسْ: قللد ذلللك عنللد الكللاًفرون فيقللول قلللدمي،

ّبللك إلللى لنللاً فاًشللفّع أنللت فقللم لهللم، يشفّلع من المؤمنون ر

ّنهاً لفّظة: ((كرسيه))، زيد بن علي على يستنكر 69 في ترد لم فإ
اللله أن حلديث الكرسللي فللي يللثبت للم بلل  الصحاًح، الحاًديث

ًفلللاً صح عليله. وإنماً يجلسْ الكرسللي أن عبللاًس ابللن علللى موقو
ّول أنه عبلاًس ابن عن يصح الرحمن.  لم قدمي موضع الكرسي أ
بلن سلعيد علن المغيلرةا أبلي بلن جعفّلر طريلق ملن لنه باًلعلم،
ّول مللن علللى جبلللير. وللللرد ابن في باًلقوي ليسْ وجعفّر جبلير، أ

 علللى"العللز أبي ابن شرح" انظر المبتلدعة من باًلعللم الكرسلي
الله. حفّظه اللباًني الشيخ ) بتحقيق279ص( الطحاًويلة



ّنك ريللح أنتللن مجلسلله  فيثللور أضللللتناً. قللاًل: فيقللوم أنللت فإ

ّنم،  70يعظم ثّم قّط أحد شّمهاً وقللاًل{ذلللك:  عند فيقول لجه

ّق وعللد وعللدكم  الللله إّن المللر قضللي لّمللاً الّشلليطاًن الحلل

الية. آخر  إلى}فأخللفّتكم ووعدتلكم
وقاًل ) مختصًرا،201 ص13جرير(ج ابن أخرجله الحديث

وفيه الطبراني ): رواه376 ص10 (ج"المجمع" في الهيثمي
يصلللح ضعيف. قلت: لكنلله وهو أنعم بن زياًد بن  عبدالرحمن

لهللاً شللواهد ل الللتي والمتاًبعللاًتّ. واللفّلللاًظ الشللواهد فللي
إبليسْ. وقول قدمّي))، إلى رأسي شعر من نوًرا لي ((يجعل

إسملللاًعيل  ): حدثنا399ً ص8(ج الله رحمه البخاًري قاًل-8

قللاًل:  سللمعت علي بن  آدم عن أبوالحوص حدثناً 71أباًن بن

ّنللاًس يقللول: إّن عنهمللاً الللله رضى عمر ابن يللوم يصلليرون ال

ًثاً القياًمة ّيهاً تتبع أّمة كّل ج فلن يللاً اشللفّع فلن يقولون: ياً نب

ّتى ّنبّي إلى الّشفّاًعة تنتهي اشفّع. ح ّلى ال وعلى  عليه الله ص

ّلم آله المحمود. المقاًم الله يبعثه يوم فذلك وس
جريلللر ابن عند رفلعه جاًء قد لكنه  موقلوف، الحديث 55ه
بلللن عبلللدالله بلللن محملللد حلللديث ) ملللن146 ص15(ج

عللن الليللث قللاًل: ثنللي الليللث بن شعيب قاًل: ثناً عبلدالحكم
عبللدالله بللن حمزةا قاًل: سمعلت أنه جعفّر أبي بن  عبيدالله

الللله رسللول  يقللول: قللاًل  عمللر بللن عبللدالله يقول: سمعت
الحديلللث. الحللديث وذكللر وسلللم، آللله وعلى عليه الله صلى
مجمللع" فللي الهيثمللي الحللاًفظ وقللاًل الصللحيح، رجاًل  رجاًله

نحيبهم)). يعظم ): ((ثم201 ص13(ج جرير ابن تفّسير في 70
هو بن إسماًعيل 71 في كماً للتشيع فيه تكلم ثقة الوراق أباًن: 

رمللي مللتروك الغنوي أباًن ابن إسملاًعيل طبقته وفى ،"التقريب"
سليم. بن سللم وأبوالحوص: هو ،"التقريلب" في كماً  باًلوضع



فللي الحللديث: هللو ذكللر  أن ) بعللد371 ص10  (ج"الزوائللد
إلللى الخلللق بيللن الللله قللوله: فيقضللي مللن باًختصاًر الصحيح

شللعيب بللن مطلللب عللن الوسط في الطبراني آخلره. رواه
ّثق قد وكلهماً صاًلح بن عبدالله عن وبقية فيه، ضعف على و

الصحيح. رجاًل رجاًله

): حللدثني1782 ص4(ج الللله رحملله مسلللم المللاًم قللاًل-9

عللن زيللاًد ابللن يعنللي هقللل حللدثناً أبوصاًلح موسى بن الحكم

حللدثني فروخأ بن عبدالله حدثني 72أبوعماًر حدثني  الوزاعي

ّلى الله رسول قاًل: قاًل أبوهريرةا آللله وعلللى  عليلله الللله ص

ّلم: ((أناً ّيد وس ّول القياًمة، يوم آدم ولد س ّق من  وأ عنلله ينش

ّول  القبر، ّول شاًفع وأ ّفّع)). وأ مش
 ص2(ج وأحمللد )،54 ص5(ج أبللوداود أخرجلله الحللديث

540.(

):  حلللدثنا365ً ص4(ج  اللللله رحمللله الترملللذي قلللاًل-10

أبيلله  عن الزعاًفري يزيد بن داود عن وكيع حدثناً 73أبوكريلب

ّلى الله رسول قاًل:  قاًل هريرةا أبي عن وعلللى عليه الله ص

ّلم آله ّبك يبعثك أن عسى{ قوله في وس ًدا مقاًمـللاً ر }محمللو

الّشفّاًعة)). قاًل: ((هي عنهاً سئل
ابللن الودي داود هللو الزعلللاًفري وداود حسن،  حديث 55ه

إدريسْ. بن عبدالله عم وهو عبدالرحمن، بن يزيلد
وابن )،528 ،444 ،441 ص2(ج أحملد  أخرجه  الحديث

 ص8 (ج"الحليلللة" فللي وأبونعيلللم )،145 ص15(ج جريلللر
في  والبيهقي )،368 ص2 (ج"أصبهاًن أخباًر"  وفي  )،372

عبدالله. بن شداد : هو 72
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).208-207 ص1 (ج"اليملاًن شعب"
بللن داود لن  لغيللره حسن وهو الترمذي، حّسنه والحديث

الحللاًل مجهللول  يزيللد ووالده التقريب، في كلماً ضعيف يزيد
وإل توبللع 55إ التقريللب: مقبللول. يعنللي فللي الحاًفظ قاًل فقد

ّين. فل

ثنللاً هشلليم ): ثنللا2ً ص3(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-11

قلاًل:  قلاًل سعيلللد أبلي علن نضلرةا أبلي عللن زيللد  بن علي

ّلى الله رسول ّلم: ((أناً آله وعلى عليله الله ص ّيد وس ولللد سلل

ّول وأنللاً فخر، ول القياًمة يوم آدم ّق مللن أ الرض عنللله تلللنش

ّول وأناً فخر، ول القياًمة يوم فخر)). ول القياًمة يوم شاًفع أ
فيلله: ) وزاد1440 ص2(ج مللاًجه  ابللن أخرجلله الحللديث

الترمللذي ورواه فخللر))، ول القياًمة يوم بيدي الحملد ((ولواء
حسن. حديث 55وه قصة الحديلث وقاًل: وفي مختصًرا،

زيد. بن علي ضعف هو الراجح لّن لغيره حسن قلت: وهو

في الله رحمه الصبلهاًني عبدالله بن أحملد أبونعيم قاًل-12

قللاًل: جعفّر بن عبلدالله  ): حدثنلا13ً ص1 (ج"النبوةا دلئل"

يحيللى  بللن محمد قاًل: ثناً الطوسي عللي بن الحسن حدثني

علن سلعيد قلاًل: ثنلاً عبلدالعلى قاًل: ثنلاً العتكي ميمون بن

وسلللم آللله وعلللى عليلله الللله صلى النبي أن أنسْ عن قتاًدةا

ّيد قلاًل: ((أناً ّول وأناً القياًمة، يوم آدم ولد س ّق من أ عنه تنش

ّول الرض، دونلله ومللن آدم وتحتلله معي الحمد لواء شاًفع، وأ

المؤمنين)). من بعده ومن
السناًد: رجاًل

أبونعيلللم للله فلاًرس: ترجم بن أحمد بن جلعفّر بن عبدالله
 ص("الحفّاًظ تذكرةا" في الذهبي وذكره ،"أصبهاًن تاًريخ" في



فقللاًل: وثلثماًئللة، وأربعيللن سللت سللنة المتوفلين )  في862
فللاًرس ابللن جعفّللر بللن عبللدالله أبومحمللد العجم بلد ومسند

).272 ص2 (ج"العبر" في أيًضاً وذكره الصبهاًني
"الميللزان لساًن" في ترجمتله الطلوسي علي بن والحسن

ّلم حللاًفظ ) وهو232 ص2(ج الحلللاًكم عنلله ودافللع فيلله تكللل
) فقاًل:262 ص1 (ج"أصبهاًن أخباًر" في أبونعيلم له وترجم

5"النساًب" سملع أصول، صاًحب كاًن بكللاًر بللن الزبلللير  مللن5
"وإسللحاًق حنلبل بن أحمد مسلاًئل"و حاًتم، أبي عن والقلرآن

الكوسج. إسحاًق عن
رجللاًل مللن السللاًمي عبللدالعلى ابللن هللو وعبللدالعلى

الجماًعة.
ّ مشهورون معروفون السند وبقية بللن يحيى بن محملد إل
فللي  الهيثلللمي قللاًل ترجمة. وقللد له أجد فلم العتكي ميمون

أعرفه. ): لم308 ص10 (ج"المجملع"

بن علي ):  حدثنا248ً ص5(ج الله رحمه الترمذي قاًل-13

بللن زمعللة حللدثناً عبدالمجيد بن عبيدالله أخبرناً علي بن نصر

عبلللاًس ابللن عللن عكرمللة عللن وهللرام بللن سلمة عن صلاًلح

ّلى الللله رسللول أصللحاًب من ناًس قاًل: جلسْ عليلله الللله صلل

ّلم آله وعلى ّتللى قاًل: فخرج ينتظرونله، وس منهللم دنلللاً 55إ ح

ًبللاً  فقللاًل حديثهم، فسمع يتذاكرون سمعهم إّن  بعضللهم: عج

ّتخذ وجّل عّز الله ً خلقه من ا ّتخذ خليل خليلً. وقللاًل إبراهيللم ا

ّلمه موسى كلم من بأعجب 55آخر: ماً آخللر: وقاًل  تكليًماً؟ ك

الللله. اصللطفّاًه آخللر: آدم وروحه. وقلللاًل الله  كلمة فعيلسى

ّلم، عليهم فخرج وعجبكللم، كلمكم  سمعت  وقاًل: ((قد فس

القرشيين. 74



وهللو الللله نجللّي وموسللى  كللذلك، وهو الله خليل إبراهيم إّن

اصطفّلللاًه وآدم كللذلك، وهو وكلمته الله روح وعيسى كذلك،

لللواء حاًمل  وأناً فخر، ول الله حبيب وأنلاً أل كذلك، وهو الله

ّول وأناً فخر، ول القياًمة يوم  الحمد ّول شاًفع أ ّفّع وأ يوم مش

ّول وأناً فخر، ول القيلاًمة ّنلة حلق يحّرك من أ الللله فيفّتح الج

أكللرم وأنللاً  فخللر، ول المللؤمنين فقللراء ومعللي فيدخلنيهاً لي

ّوللين فخر)). ول والخرين ال
غريب. حديث 55ه

ابن الحاًفظ وقاًل )،26 ص1(ج الدارمي أخرجه الحديث
حللديث 55): وهلل560 ص1 (ج"التفّسللير" في الله رحمه كثير

الصحاًح. في شواهد ولبعضه  الوجه 55ه من غريب
صللاًلح بللن زمعللة سللنده فللي أبوعبدالرحمن: الحديث قاًل

قاًل وهرام: وقد بن وسلمة ،"التقريب" في كماً  ضعيف وهو
ضعيفّـاً. وقللاًل يكون أن أخشى مناًكير أحاًديث  أحملد:  روى

قللاًل: ثللم أحاًديلللث عدةا عدي ابن له أبوداود: ضعيف. وسرد
ّثقلله وقللد بلله، بللأس ل أنلله أرجلللو روايللة فللي معلللين  ابللن  و

."الميزان" من مختصًرا اهلوأبوزرعة.  الكوسج،
الصللحيح: ((إّن فللي أّن الحللديث 55ه ضعف على يدل ومماً

ّتخذني قد الله ً ا ّتخذ كماً خليل خليلً)). إبراهيم ا

دثنا561ً ص1(ج الله رحمه مسلم قاًل-14 بلن محملد ): ح

عللن خاًلد أبي بن إسماًعيل حدثناً أبي حدثناً نمير بن عبلدالله

جللده عللن ليلللى أبللي ابن عبدالرحمن بن عيسى  بن عبدالله

ّلي رجل فدخل المسجد في قاًل: كنت كعب بن أبّي عن يصلل

ًةا فقرأ ًةا فقرأ آخر دخلل ثّم  عليله، أنكرتهاً قراء سلللوى قللراء

ْفلناً الّصلةا قضيناً فلّماً صاًحبه، قراءةا رسول على  جميعـاً  دخ



ّلى الله ّلم، آللله وعلى عليه الله ص قللرأ هللذا  فقلللت: إّن وسلل

ًةا صللاًحبه. قللراءةا سللوى فقللرأ آخللر ودخل عليه أنكرتلهاً قراء

ّلى الله رسول فأمرهماً ّلم آلله وعلى عليه الله  ص فقرآ، وس

ّنللبّي فحّسللن ّلى ال ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل شللأنهماً، وسلل

ّتكللذيب مللن نفّسي في فسقط ْفذ ول ال ّيللة، فللي كنللت إ الجاًهل

ّلى الله رسول رأى فلّماً ّلم آله وعلى عليه  الله ص قد ماً وس

ْفضللت صدري في ضرب غشيني ًقللاً، ففّ ّنمللاً عر إلللى أنظللر وكأ

ًقلاً، وجّل عّز الله اقللرأ إلّي:  أن أرسل أبّي لي: ((ياً فقاًل فر

ْفدتّ على  القرآن ّون إليه: أن حرف. فرد ّد علللى ه أّمللتي. فللر

ْفأه إلّي ّثاًنية: اقر ْفدتّ على ال ْفن إليلله: أن حرفين. فرد ّو علللى هلل

ّد ْفأه إلّي أّمتي. فر ّثلاًلثة: اقر بكللّل فلللك أحللرف، سبعة على ال

ّدةا ْفدتهاً ر ّلهللّم لّمللتي اغفّر تسألنيهاً. فقلت: اللهّم مسألة رد ال

ّثاًلثللة لّمتي. وأّخرتّ اغفّر ّلهللم الخلللق إلللّي يرغللب ليلللوم ال ك

ّتى ّلى إبراهيم ح ّلم)). عليه الله ص وس
حبلاًن وابن )،129 ،127 ص5(ج أحملد أخرجله  الحديث

 ص1(ج جريللر وابن ،"الصحيح ترتيب" ) من84-83 ص2(ج
ّثاًلثللة وفيه: ((واختبأتّ شاًكر، أحمد ) بتخريج41 ،38 ،27 ال

القياًمة)). يوم لّمتي شفّاًعًة
) بعللد17 ص("القللرآن فضللاًئل" فللي كثير ابن الحاًفظ قاًل

صحيح. جرير: إسناًد ابن بسند الحديث ساًق أن

أبوعللاًمر ): ثنا137ً ص5(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-15

الطفّيل عن  محمد بن عبدالله عن محمد ابن يعني زهلير ثناً

ّنبّي عن أبيه عن كلعب بن أبّي بن ّلى ال وعلللى عليلله الللله صلل

ّيين إمللاًم كنللت القيلللاًمة يللوم كللاًن 55قللاًل: ((إ وسلم آله النللب



فخر)). غير شفّاًعتهم وصاًحب وخطيبهم
آللله وعلللى عليلله الللله  صلللى الللله رسللول قاًل: وسللمعت

ًأ لكنللت الهجللرةا يلقول: ((لول وسلم ولللو النصللاًر، مللن امللر
ّناًس سلك ًياً ال ًباً أو  واد النصاًر)). مع  لكنت شع

علن شلريك ثنلاً 75الزبيلري أبوأحملد اللله: ثنلاً رحمه وقاًل
كعللب بللن أبللّي بللن الطفّيل عن عقيل ابن محملد بن عبدالله

ّلى الللله رسول قاًل: قاًل أبيله عن آللله وعلللى عليلله الللله صلل
ّلم: ((إ ّنللاًس إمللاًم كنللت القياًمللة يللوم كاًن 55وس وخطيبهللم ال

فخر)). ول شفّاًعتهم وصاًحب
 (ج"المسند زوائد" في أحملد  بن عبدالله  أخرجه الحديث

بللن عبيللدالله ثنللاً الحللاًرث بللن هاًشللم ) فقاًل: ثنللا138ً ص5
به. عقيل بن محمد بن عبلدالله عن عمرو

القللواريري عمللر بللن عبيلللدالله أيًضاً: حللدثناً عبدالله وقاًل
بللن عبللدالله عن شريك ثناً الزبير بن عبدالله بن محمد حدثناً
به. عقيل بن محمد

وأحملللد عللدي بللن زكريللاً ): ثنا138ًص( أحمد الماًم وقاًل
بللن عبللدالله عن عمرو بن عبيدالله ثناً الحراني عبدالملك بن

به. عقيل بن محمد
)  وقللاًل: حسللن247 ص5(ج الترمللذي أخرجلله الحللديث

فللي  صللاًعد ) وابن1443 ص2(ج ماًجة وابن غريب، صحيح
 ص1(ج والحللاًكم )،562 ص("المبلللاًرك لبللن الزهللد زوائد"

لتفّللرد يخرجللاًه ولللم السللناًد صللحيح حللديث 55) وقاًل: هلل71
إليلله نسب ولماً  طاًلب،  أبي بن عقيل بن محمد بن عبدالله

مللأمون. ثقة أئمتناً من المتقدمين عند وهو الحفّظ، سوء من
السناًد. ) وقاًل: صحيح87 ص4(ج أيًضاً وأخرجه

حسللن  ): ثنللا199ً ص5(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-16

جبير بن عبدالرحمن عن حبيب أبي بن يزيد ثناً لهيعة ابن  ثناً

عبدالله. بن محمد الزبيري: هو 75



ّلى رسول قاًل: قاًل الدرداء أبي عن آللله وعلللى عليه الله ص

ّلم: ((أناً ّول وس ّول وأنللاً القياًمة، يوم باًلّسجود له يؤذن من أ أ

ّي  بيللن إلللى فأنظر رأسه يرفع أن له يؤذن من فللأعرف يلللد

مثللل يميني وعن  ذلك، مثل خلفّي ومن المم، بين من أّمتي

الله رسول رجل: ياً له ذلك)) فقلاًل مثل  شماًلي وعن ذلك،

أّمتللك؟  إلللى نللوح بيللن فيماً المم بين من أّمتك تعرف كيف

كللذلك أحللد ليلللسْ الوضللوء أثللر من محّجللون غّر قاًل: ((هم

ّنهللم وأعرفهللم غيرهللم، وأعرفهللم بأيمللاًنهم، كتلللبهم يؤتللون أ

ّيتهم)). أيديهم بين يسعى ذّر
حلدثني لهيعللة  ابللن أنبأنللاً عبلللدالله ثناً 76يعمر وقاًل: حدثناً

أنلله نفّيللر بللن جللبير بللن عبللدالرحمن عن حبيب أبي بن يزيلد
ّلى اللله رسللول قلاًل: قلاًل الللدرداء وأباً ذر أباً سمع اللله صلل
ّلم:  ((أنللاً آللله وعلللى عليلله ّول وسللل فللي للله يلللؤذن مللن أ

معناًه. الّسجود)) فذكر
وكون لهيعة، ابن رواية من لنه السند 55به ضعيف الحديث

المبللاًرك ابللن وهللو عبللدالله الثاًنيللة الروايللة فللي عنه الراوي
ً فليسْ ًدا قول العبلللاًدلة أحللد عنه روى 55إ للمحلدثين: أنه واح

بللن وعبللدالله وهب، بن وعبدالله المبلاًرك، بن وهم: عبدالله
ً المقرئ.  ليلسْ يزيد ًدا قول ابللن 55فهلل مقبولً، يلكون أنه واح

ًثاً روى وقد خزيمة ) مللن291 ص("التوحيللد كتللاًب" فللي حللدي
مللن الللله إلى أبرأ يقول: وأناً وهب، ابن عنه والراوي طريقه

ممللن شرطناً من الله رحمه لهيعة ابن عهدته. ويقول: ليلسْ
أن قبل ضعيف  معين: هو ابن : قاًل"الميزان" وفي به، يحتج

احتراقهاً. وبعد كتبه تحترق
حللديثه يكتللب مضللطرب وأبوزرعللة: أمللره أبوحللاًتم وقللاًل

هو 76 هو بشر، ابن :  ترجمة في كماً المباًرك ابن وعبدالله: 
."المنفّعة تعجيل" (يعمر) من



الحديث 55فه 55ه . فعلى"الميزان" من المراد انتهى للعتبلاًر،
شواهده. لكثرةا لغيره حسن

بللن سعيلد ): حدثنا26ً ص1(ج الله رحمه الدارمي قاًل-17

بللن الربيللع عن ليلث عن السلود أبي بن منصور عن سفّيلاًن

ّلى الله رسول قاًل: قاًل  أنسْ عن أنسْ وعلللى عليلله الله ص

ّلم: ((أناً آله ّولهم وس وأنللاً وفللدوا، 55إ قاًئللدهم  وأنللاً  خروًجاً أ

ّفّعهم وأناً أنصتوا 55إ خطيبهم مبّشللرهم وأنللاً  حبسللوا، 55إ مش

آدم ولد أكرم وأناً  بيدي، يومئلذ والمفّاًتيح الكرامة أيسوا، 55إ

ّبي، على ّنهم خاًدم ألف علّي يطوف ر لؤلؤ أو مكنون بيض كأ

منثور)).
فللي وأبللونعيم )،245 ص5(ج الترمللذي أخرجلله الحللديث

ليللث أجللل من ضعيف وسنده )،13 ص1 (ج"النبلوةا دلئل"
صللحيح" مقدمللة فللي كمللاً بلله يستشللهد لكنه  سليم، أبي بن

."مسلم

عبللدالله ): أخبرنللا27ً ص1(ج الللله رحمه الدارمي قاًل-18

صاًلح عن ربيعة بن جعفّر عن مضر بن بكر ثناً  عبدالحكم بن

ّدئل- عن بني مولى خباًب بن عطاًء ابن -هو أبللي بن عطاًء ال

ّنبّي أّن عبدالله بن جاًبر عن 77رباًح ّلى ال وعلللى عليلله الللله ص

ّلم آله خللاًتم وأنللاً  فخللر، ول المرسلللين قاًئللد قللاًل: ((أنللاً وس

ّيين ّنلب ّول وأناً فخر، ول ال ّول شاًفع أ ّفّع وأ فخر)). ول مش
المنللاًوي: الصللدر : قللاًل"القللدير فيض"  في المنلاًوي  قاًل
الجمهور. وثقلهم رجاًله

ذكللره  مجهللول، عطللاًء  بللن أبوعبللدالرحمن: صللاًلح قللاًل

أثبتناً. ماً والصواب رباًح)، بن الصل: (عطاًء 77



ولللم  الحللديث وذكللر )،284 ص4 (ج"تللاًريخه" في البخاًري
أن ،"التاًريللخ" علللى المعلق تعديلً. وأفلاًد ول جرًحاً  فيه يذكر
."الثقاًتّ" في ذكره حباًن ابن

محمللد ):  حللدثنا435ً ص1(ج الللله رحمه  البخاًري قاًل-19

بللن سللعيد (ح) قللاًل: وحللدثني هشلليم حللدثناً قللاًل سنلاًن بن

يزيللد قاًل: حدثناً سياًر قاًل: أخبرناً هشيلم قاًل: أخبرناً النضر

ّنبّي أن عبدالله بن جاًبر أخبرناً الفّقير- قاًل صهيب ابن -هو ال

ّلى ّلم آله وعلى  عليه  الله ص لللم خمسـاً قاًل: ((أعطيت وس

وجعللللت شللهر، مسليرةا  باًلّرعب قبلي:  نصرتّ أحد يعطهّن

ًدا الرض لي ّيماً وطهوًرا، مسج أدركتلله أّمللتي  مللن  رجللل فأ

ّلللت فليصّل، الّصلةا قبللي، لحلد تحللّل ولللم المغللاًنم للي وأح

ّنبّي وكاًن  ،78الّشفّاًعة وأعطيت خاًّصللًة قللومه إلللى يلللبعث ال

ّناًس إلى وبعثت عاًّمًة)). ال
1(ج مسللللم وأخرجلله )،533ص( البخاًري أعاًده الحديث

 ص1(ج والللدارمي )،172 ص1(ج والنسلللاًئي )،370ص
).316 ص8 (ج"الحلية" في وأبونعليم )،322-323

):421 ص2 (ج"مسللنده" فللي الله رحمه الحميدي قاًل-20

((وأعطيت 78 ليسْ قوله:  من الجنة يدخل أنه معناً الشفّاًعة)) 
إذن بعللد إل تكون ل فاًلّشفّاًعة يشاًء، من  الناًر من ويخرج يشاًء،

ذلللك علللى والدلللة له المشفّوع عن والرضاً الّشفّاًعة في له الله
 مللن"الصللحيحين" وفللي بذلك، القرآنية الياًتّ تقدمت كماً كثيرةا،
عليلله الللله صلللى أمتلله مللن بأنللاًس يؤخللذ عبلاًس: أنه ابن حديث
رب يللاً أّمللتي، رب فيقللول: ((يللاً الشملللاًل، ت55ّ وسلم آله وعلى
ّنهللم -إلللى بعدك أحدثوا ماً تدري ل فيقاًل: إنك أّمتي، مللاً قللوله- إ
فللي آخر حديث فاًرقتهم)). وفى منذ أدباًرهم على مرتدين  زالوا

ًقاً، الصحيح ًقاً)). فيقول: ((سح سح



سللعيد إمللاً هريرةا أباً سمع عمن الزهري قاًل: ثناً  سفّياًن ثناً

رسللول أّن هريللرةا أبللي عن يقوله ذلك وأكثر  أبوسلمة، وإماً

خمًسللاً قاًل: ((أعطيت وسلم  آله وعلى عليه الله صلى الله

ّلهللاً الرض لللي قبلللي:  جعلللت أحللد يعطهللّن لللم ًدا ك مسجللل

ّلللت باًلّرعب، ونصرتّ وطهوًرا، أرسللللت و المغللاًنم، لللي وأح

الّشفّاًعة)). وأعطيت السلود، و الحمر إلى
الزهللري تللردد  يضللره ول الصللحيح، رجللاًل رجللاًله الحديث

ثقة. كليهماً لن أبوسلمة أم سعيد أهو شيخه في

بن يزيلد ): ثنا456ً ص3(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-21

79الزبيللدي قاًل: حللدثني حرب بن محمد قاًل: حدثني عبدربه

ماًلللك بن كعب بن عبدالله ابن عبدالرحمن  عن الزهري عن

ّلى الله رسول أّن ماًلك بن  كعب عن آللله وعلى عليه الله ص

ّلم ّنللاًس  قاًل: ((يبعث وس وأّمللتي أنللاً فللأكون القياًمللة يللوم ال

ّبللي ويكسوني ،80تّل على ّلللًة وتعللاًلى تبللاًرك ر ثللّم خضللراء، ح

المقللاًم فللذاك أقللول، أن الللله شللاًء مللاً فللأقول لللي يللؤذن

المحمود)).
)،147-146  ص15(ج جريلللر ابلللن أخرجللله الحديللللث

الشلليخين شللرط على ) وقاًل: صحيح363 ص2(ج والحاًكم
 (ج"الزوائللد مجمع" في الهيثمي وقلاًل الذهبي، عليه وسكت

،"الوسللط" و"الكبلللير" فللي الطلللبراني ): رواه377 ص10

الوليد. بن محمد : هو 79
التل"القاًموس" 80 قاًل من :  معروف.  في الزبيدي التراب: 

نحللو ظهللره وعللرض الللبيت، مثللل  السللماًء في :  طوله"شرحه"
:"القللاًموس" فللي ببعض. قاًل بعضهاً غاًص وحجاًرته أذرع، عشرةا

اهلتلل.  جمعه والرابية، الرمل من والتل: الكومة



الصحيح. رجاًل  رجاًله"الكبير" إسناًدي وأحد
مللن عبدالرحمن سماًع في اختلف أبوعبدالرحمن: قد قاًل

شللاًهد وللحللديث الشللواهد فللي لنلله هناً يضر ول كعب، جده
موقوف:

ابللن  ): حللدثنا146ً ص15(ج الللله رحملله جريلللر ابن قاًل
آدم عللن طهماًن  بن إبراهيم قاًل: ثناً أبوعاًمر قاًل: ثناً  بشاًر

يحشرون الناًس يقول: إّن عمر ابن قاًل: سمعلت علي 81بن
الله رسول يجيء ثّم أّملته، نبّي كّل مع فيجيء  القياًمة، يوم

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص وأّملللته، هللو  المللم آخر في وس
ّنلللاًس، فللوق كللوم علللى وأّمته هو فيرقى فلن فيقللول: يللاً ال
ْفع. فماً فلن  وياً اشفّع، ّدهاً زال اشفّ بعللض،  علللى بعضهم يلر
ّلذي المحمود المقلاًم وهو إليه، ذلك يرجع ّياًه. الله وعده ا إ

الصحيح. رجاًل رجاًله الحديث

أبي ابن ):  حدثنا370ً ص4(ج  الله رحمه الترمذي قاًل-22

أبللي عللن جللدعاًن بللن زيد بن علي عن سفّياًن أخبرناً 82عمر

ّلى الللله رسللول قاًل: قللاًل الخدري سعيلد أبي عن نضرةا صلل

ّلم: ((أناً آله وعلى عليه الله ّيد وس القياًمللة يللوم  آدم ولللد سلل

آدم  يومئذ نبّي  من وماً فخر، ول الحمد لواء وبيدي فخر، ول

ّ سلواه فمن ّول وأناً لوائي، تحت إل ّق  من أ الرض عنه تلنش

ّنللاًس قللاًل: فيفّللزع فخللر، ول آدم فيللأتون فزعللاًتّ، ثلث ال

ّنللي إلللى لناً فاًشفّع آدم  أبوناً فيقولون: أنت ّبللك. فيقلللول: إ ر

ًباً أذنبت نوًحاً. فيأتون ائتلوا ولكن الرض، إلى  منه أهبطت ذن

ّني نوًحاً ًةا الرض أهلل  عللى دعوتّ فيقول: إ فأهلللكوا، دعلو

(آدم 81 والصواب عن الصل:  وهو ماً علي).  العجلي، أثلبتناًه.  
."التهذيب تهذيب" في كماً ويقاًل: البكري ويقاًل: الشيباًني،

العدني. يحيى بن محمد 82



ّني إبراهيم إبراهيم. فيأتون إلى اذهبوا ولكن كللذبت فيقول: إ

ّلى الله رسول قاًل -ثّم كذباًتّ ثلث آللله  وعلى عليه  الله ص

ّلم: ماً ّ كذبة منلهاً وس ائتللوا الله- ولكن دين عن بهاً حّل ماً إل

ّني موسى موسى.  فيأتون ولكللن نفًّسللاً، قتلت قد فيقلول: إ

ّنللي عيسللى عيسللى. فيللأتوا ائتوا دون مللن عبلللدتّ فيقللول: إ

ًدا ائتوا ولكن 83الله ّلى محّم ّلم. آللله  وعلللى عليلله الله ص وسلل

أنسْ: جدعاًن: قاًل ابن معهم)) قاًل فأنطلق قاًل:  فيلأتونني

ّني ّلى الله رسول إلى أنظر فكأ ّلم آله وعلى عليه الله ص وس

ّنللة بللاًب بحلقة قاًل: ((فآخذ ؟55هلل فيقللاًل: مللن فأقعقعهللاً الج

ًبللاً. ويرّحبللون، لللي فيقللاًل: محّمللد. فيفّتحللون فيقولللون: مرح

ًدا فأخّر ّثناًء من الله فيلهمني ساًج ْفع فيقاًل والحمد، ال لي: ارف

ْفل رأسك، ْفع، واشفّلع تعط، وس ّفّ ْفل تش ْفع وق لقولللك. وهلو يسلم

ّلللذي  المحمود المقاًم ّبللك يبعثللك أن عسللى{الللله:   قللاًل ا ر

ًدا مقاًًماً })) محمو
ّ أنللسْ عللن ليللسْ سفّيلللاًن قللاًل الكلمللة: ((فآخللذ  هللذه إل
ّنة  باًب بحلقة )).84فأقعقعهاً الج

أبللي عللن الحديلث 55ه بعضهم روى وقد حسن، حديث 55ه
بطوله. الحديث عباًس، ابن عن نضرةا

عشللر. الحاًدي الحديث في مختصًرا تخريجه تقدم الحديث
تقللدم فقللد الترمللذي إليلله أشاًر الذي عباًس ابن حديث  وأماً
).6( رقم أيًضاً

محمد ): حدثنا144ً ص15(ج الله رحمه جرير ابن قاًل -23

ًباً. يذكر لم عيسى  أن"الصحيح" في الذي أن على التنبيه 83 ذن
).34( رقم الله شاًء إن 84



أبللي عللن سللفّياًن قللاًل: ثنللاً عبللدالرحمن قللاًل: ثنللاً بشللاًر بن

ّنللاًس قاًل: يجمع حذيفّة عن زفر بن صلة  عن إسحاًق فللي ال

ّداعي فيسمعهم واحد، صعيد ًةا حفّللاًةا  البصللر وينفّذهم ال عللرا

ّلم ل قياًًماً، خلقوا كماً ّ  نفّسْ تك محّمللد، ينللاًدى: يللاً بللإذنه، إل

ّبيللك ليللسْ والّشللّر يللديك، فللي والخيللر  وسللعديك، فيقلول: ل

ّي  إليك، ل وإليللك، وبللك يللديك، بين عبدك هديت، من والمهد

ْفكت  إليك، إل منك منجاً ول ملجأ رّب سللبحاًنك وتعللاًليت، تباًر

ّلذي المحمود المقاًم 55البيت. فه تعاًلى. الله ذكره ا
ثنللاً  قللاًل  جعفّر بن محمد ثنلاً قاًل المثنى بن محمد حدثناً
قللاًل: حذيفّللة عللن زفللر بللن صلة عن إسحاًق أبي عن شعبلة
ّناًس يجمع ّلم فل  واحد صعيد في ال ّول نفّسْ، تك يلللدعو ماً فأ

ًدا ّنللبي 85محّم ّلى ال ّلم، آللله وعلللى عليلله الللله صلل فيقللول وسلل
ّنبّي محّمد ّلى ال ّبيك. ثللم آله وعلى عليه الله ص ّلم: ل ذكللر وس
مثله.

به. إسحاًق أبي طريق ) من145ص( وذكره
ترتيلللب" ) ملللن21 ص2(ج الطياًلسلللي رواه الحلللديث 

شللرط على ) وقاًل: صحيح363 ص2(ج والحلاًكم ،"المسند
1 (ج"الحليللة" فللي وأبونعيم الذهبي، عنه  الشيخين. وسكت

وقللاًل جماًعللة، إسحلللاًق أبللي عللن ) وقللاًل: رفعلله278ص
ًفللاً الللبّزار ):  رواه377 ص10(ج الهيلللثمي ورجلللاًله  موقو

الصحيح. رجلاًل

):349 ص4 (ج"الحليلللة" فللي الللله رحملله  أبللونعيم  قللاًل-

قللاًل: السللندي بللن وأحمللد الحسللن بن أحمد بن محمد حدثناً

المدعو. هو لنه أثبتناًه، ماً والصواب الصل: ((محمد))، 85



أبللي بللن أحمللد جللدي قاًل: حدثناً 86الحراني أبوشعيلب حدثناً

إسللحاًق أبللي عللن  ليث عن أعين بن موسى قاًل: ثناً شعيب

صلللى الللله رسللول قاًل: قاًل حذيلفّة  عن زفر  بن صلة عن

ّني آله وعلى عليه الله ّيد وسلم: ((إ ّنللاًس سلل القياًمللة يللوم  ال

ّبي يدعوني ّبيك ر ْفكت بيللديك، والخير وسعديك، فأقلول: ل تبللاًر

ّبيللك  وتعاًليت، بيللن عبللدك هللديت، مللن والهللاًدي  وحناًنيللك ل

ْفكت إليك، إل منلك منجاً  ل يديك، -وقللاًل:- إّن وتعاًليلللت  تباًر

سنة)). ماًئة عمل يهدم المحصنة قذف
موسللى بلله تفّللرد صلة عن إسحاًق أبي حديث من غريب 
ليث. عن

فلللي الطلللبراني  ): رواه377 ص10(ج الهيثملللي وقلللاًل
مدلسْ. وهو سليم أبي ابن ليث  وفيه"الوسط"

فاًلشبللله الميزان، في كماً  أبوعبدالرحمن:  ومختلط قاًل
عبللدالله سللليم بللن ليللث تللاًبع أعلللم. وقللد والللله موقوف أنه

) ولكللن1113 ص6(ج الللكللاًئي كتللاًب فللي كمللاً المختللاًر
أعلم. أصّح. والله الوقف

):  حللدثنا144ً ص15(ج الللله رحملله جريللر ابللن قللاًل-24

يونسْ بن عيسى قاًل: ثناً الرقي خاًلد ابن 87عمر بن سليماًن

عبللاًس: قللوله ابللن عللن أبيلله عللن كريللب بللن  رشديلللن عللن

هو 86 الحلاًفظ  قلاًل الحراني، أحمد بن الحسن بن عبدالله : 
أحمد هو وجده اهلثقة. ): وكاًن101 ص2 (ج"العبر" في الذهبي

فللي صللدوق.كمللاً أبوحلاًتم: ثقة قلاًل شعيب، أبي  بن عبدالله بن
."التهذيب تهذيب"

(عمرو)، 87 كماً الصل:  (عمر)  ،"والتعديل الجرح" في وصوابه: 
شاًكر. أحمد ) بتحقيق17= =ص6(ج تلقدم وكماً



ّبللك يبعثلللك أن  عسللى{ ًدا مقاًًمللاً ر   قللاًل: المقللاًم}محمللو

الّشفّاًعة. مقاًم المحمود
أحمللد: منكللر قللاًل كريللب، بللن رشدين سنده في الحديث
وقللاًل وجماًعللة: ضللعيف، المللديني ابللن وقللاًل  الحللديث،

منكر من اهلنظر.  فيه محمد وأخوه الحديث البخاًري: 
يللذكر ولللم حللاًتم أبي ابن ذكره عمر بن . وسليماًن"الميزان"

أبللاًه وأّن جماًعللة، عللن روى أنلله وذكللر تعللديلً، ول جرًحاً فيه
عنه. كتب

عبللدالله  ): حللدثنا385ًص( الللله رحملله خزيمللة ابن قاًل-25

عللن معمللر قللاًل: حللدثني سفّياًن قاًل: ثناً الزهري  محمد بن

ّلهللم عباًس ابن  قاًل: سمعت أبيه عن طاًوس  ابن يقللول: ال

ْفل ّب ْفع الكللبرى، محّمللد شفّاًعة تق وأعطلله  العليللاً، درجتلله وارفلل

وموسى. إبراهيم آتيت كماً والولى الخرةا في سؤله
علللى الصللللةا فضل" في القاًضي  إسماًعيل  أخرجه الثر

السخاًوي وقاًل )،211 ص2(ج ) وعبدالرزاق52 ص("النبي
"مسنده" في حميد بن عبد ): رواه46 ص("البديع القول" في

صللحيح. قللوي جيللد وإسللناًده القاًضي وإسماًعيل وعبدالرزاق
):513 ص3 (ج"تفّسلليره" فللي كللثير ابللن الحللاًفظ وقللاًل
صحيح. قوي جيد إسناًده
الشيخين. شرط على : هو أبوعبدالرحمن قاًل

): حللدثنا12ً ص("اليمللاًن كتللاًب" في شيبة أبي ابن قاًل-26

قلاًل:  سللللماًن عللن عثمللاًن أبي عن 88عاًصم عن أبلومعاًوية

ْفل يقاًل آللله وعلللى عليلله اللله صلللى النبي -يعني تعطه له: س

ْفع ّفّع، وسلللم- واشللفّ ْفب.  قللاًل:  فيرفللع  وادع تشلل رأسلله تجلل

الحول. سليماًن ابن : هو 88



ًثاً أو مرتين أّمتي أّمتي فيقول: رّب سلماًن:-  فيشفّع -قاًل ثل

-أو إيمللاًن مللن حنلللطة حبللة مثقاًل قلبه في كاًن من كّل في

خللردل حبللة قللاًل: مثقللاًل أو إيماًن، من شعيرةا قلاًل: مثقاًل

المحمود. المقاًم سلملاًن: فذلكم إيماًن- فقلاًل من
شرط على وهو  )،144 ص15(ج جرير ابن أخرجه الثر

).35( رقم 55ه من أطول الله شاًء إن وسيأتي الشيلخين

):523 ص("المللوارد" فللي كماً الله رحمه حباًن ابن قاًل-27

محمللد بللن عمللرو حدثنلللاً المثلللني بللن علللي بللن أحملد أنبأناً

بللن موسللى حللدثناً 89الكلعللي عثماًن بن عمرو حدثنلاً النلاًقد

أبللي ابللن عبللدالله بللن محمللد عللن راشد بن معمر عن أعين

سلللم- ابللن -يعنللي عبللدالله عللن شغاًف بن بشر عن يعقوب

وسلللم: ((أنللاً آله وعلى عليه الله صلى الله رسول قاًل: قاًل

ّيلد ّول فخللر، ول القياًمللة يوم آدم ولد  س عنلله تنشللق مللن وأ

ّول الرض، دونه)). فمن آدم تحته الحمد، لواء بيدي شاًفع وأ
تركلله وقللد الكلبللي عثمللاًن بللن عمللرو سنلده في الحديث

ّيلنه النساًئي يحللدث فيلله أبوحاًتم: يتكلمون وقاًل العقيلي، ول
وهللو ثقللاًتّ عنلله عللدي: روى ابن وقاًل  بمنلاًكير، حفّظه من

."العتدال ميزان" من اهلحديثه.  يكتب ممن
شواهده. لكثرةا لغيره حسن فاًلحديث

عللاًرم ): ثنللا398ً ص1(ج الللله رحمه أحمد الماًم قلاًل-28

الحكللم بللن علللي ثنللاً زيللد ابللن ثنللاً أبوسللعيد ثنللاً 90الفّضل بن

ابن عن والسود علقمة عن إبراهيم عن  عثملاًن عن البناًني

(الكلبي)، باًلصل 5كذ 89 "التهذيب" في كماً وصوابه: 
."التقريب"و



ّنبّي إلى مليكة ابناً قاًل: جاًء مسعود ّلى ال وعلللى عليه الله ص

ّلم آله علللى  وتعطللف الللّزوج، تكللرم كاًنت أّمناً فقاًل: إّن وس

ّنهللاً الّضلليف- غيللر -قللاًل: وذكللر الوللللد فللي وأدتّ كللاًنت أ

ّية. قاًل: ((أّمكماً ّنللاًر)) فللأدبرا في الجاًهل فللي يللرى والّشللّر ال

ّدا بهمللاً فللأمر وجوههمللاً، فللي يللرى والّسللرور فرجعللاً فللر

مللع فقللاًل:  ((أّمللي شيء، حدث قد يكون أن رجياً وجوههماً،

أّملله عللن هللذا يغنللي المناًفقين: وماً من رجل أّمكملاً)) فقاًل

ًئاً ً أر -ولم النصلاًر من رجل عقبيه.  فقاًل نطأ ونحن شي رجل

ً أكثر قّط ّبلك وعلدك هل الله رسول منه-: ياً سؤال أو فيهلاً ر

ّنلله قاًل: فظّن فيهماً؟ فقلللاًل: ((مللاً سللمعه، قللد شلليء مللن أ

ّبي سألته ّنللي فيه، أطمعني وماً ر المحمللود المقللاًم لقللوم وإ

ّي: ومللاً القياًمة)) فقلاًل  يوم المحمللود؟ المقللاًم ك55 النصاًر

ًةا بكم جيء 55إ ك55قاًل: (( ًةا عرا ّول فيكللون غرلً، حفّلاً مللن أ

خليلللي. فيللؤتى يقللول: اكسللوا الّسللم، عليه إبراهيم يكسى

ثّم العرش، فيسلتقبل يقعد ثّم فيلبسهملاً، بيضلاًوين بريطتين

أحلد يقومه ل مقاًًماً يمينه عن فأقوم فألبسهلاً بكسوتي أوتى

ّوللون به يغبطني غيري، مللن نهللر قاًل: ويفّتللح والخلرون، ال

ّنه فقلاًل الحوض))، إلى  الكوثر مللاًء جللرى مللاً المناًفقون: فإ

ّ قّط علللى الللله رسللول رضراض.  قللاًل:  يللاً أو حاًل على إل

ثناً الفّضل بن علاًرم ): ثنا24ً ص2(ج كثير  لبن"النهاًية" في 90
وهللو واحللد شلليخ أحمللد للمللاًم يكللون هللذا فعلللى زيد، بن سعيلد
وهلو وأبوسلعيد،  علاًرم شلليخاًن، لله المسند في ماً وعلى عاًرم،
زيد. بن سعيد وهو زيد ابن عن يروياًنه هاًشم بني مولى



ّتلوم))،  ورضراضه المسك قاًل: ((حاًله رضراض؟ أو حلاًل ال

ّلمللاً  كللاًليوم أسللمع المناًفق: لم قاًل علللى قللّط مللاًء جللرى ق

ّ رضراض أو حاًل ّي: يللاً نبتة. فقاًل له كاًن إل رسللول النصلاًر

ّذهب))، قضبلللاًن قللاًل: ((نعللم نبللت؟ للله هللل  الللله قللاًل اللل

ّنه كاًليوم، أسمع المنلاًفق: لم ّلماً فإ ّ قضلليب  نبت ق أورق، إل

ّ ّي: ياً ثمر. قاًل له كاًن وإل ثمللر؟ من هل الله رسول النصاًر

ّد وماًؤه الجوهر ألوان قاًل: ((نعم ّلبن من بياًًضاً  أش وأحلى ال

ًباً منه شرب من إّن العسلل، من وإن بعللده، يظمللأ لللم مشر

بعده)). يرو لم حرمه
جريلللر وابن  )،325 ص2(ج اللدارمي أخرجله الحلديث

)،98 ص10 (ج"الكللبير" فللي والطللبراني )،146 ص15(ج
بللن وعثمللاًن السللناًد، ) وقاًل: صللحيح364 ص2(ج والحاًكم

والللله، فقللاًل: ل الللذهبي  فتعقبلله اليقظللاًن، 91ابللن هو عمير
ثقاًتّ. والباًقون الدارقطني، ضعفّه فعثماًن
): تفّللرد24 ص2 (ج"النهلللاًية" في كثير ابن الحاًفظ وقاًل

ًدا.  وقاًل غريب وهو أحمد به 1 (ج"المجمللع" فللي الهيثمي ج
أسللاًنيدهم وفللي والطللبراني  والللبزار أحمد  ): رواه362ص

ضعيف. وهو عمير بن عثماًن كلهم
الملللذهب رديللء عميللر  بللن أبوعبلللدالرحمن: عثمللاًن قاًل

،"التهذيب تهذيب" و"الميزان" في كماً 92باًلرجعة يلؤمن كلاًن

كماً ،"المستدرك" في 91 (أبواليقظاًن)  "الميزان" في وصوابه: 
."التهذيب تهذيب"و

(ج"مسلم صحيح شرح" في الله رحمه النووي 92 ص1   101(
إل فيهللاً يجوز وغيره: ل الزهري قاًل الراء بفّتح الرجعة: هي عن

وتعتقللده اللللرافضة تقللوله مللاً  هو باًلرجعة إيماًنه الفّتح... ومعنى
ًياً أن الباًطل بزعمهاً ه الله كرم عل نخلرج فل السلحاًب، فلي وجه

السللماًء:  أن  مللن ينللاًدي حللتى ولللده مللن يخللرج مللن  مع  يعني



قللاًل وقد لسيماً والمتاًبعاًتّ الشواهد في يصللح ل 55ه فمثل
الدارقطني: متروك.

): أخبرنلللا570ً  ص4(ج اللللله رحمللله  الحلللاًكم قلللاًل-29

ثنللاً جللدي ثنللاً 93الشللعراني الفّضللل بللن محمللد بن إسماًعيلل

ابللن عللن سللعد بللن  إبراهيللم ثنللاً الزبيري حلمزةا بن إبراهيم

أن عنلله الللله رضللي جللاًبر عللن حسللين بللن علللي عن شهاًب

ّلى الله رسول ّلم آللله وعلللى  عليه الله ص ّد وسلل قللاًل: ((تمللل

ّدا القياًمة يوم الرض لبشللر  يكون ل ثم الّرحمن،  لعظمة مل

ّ آدم بني من ّول أدعللى ثللم قدميله، موضع إل ّنللاًس أ فللأخّر ال

ًدا ،55هللل أخللبرني رّب فللأقول: يللاً فأقلللوم لللي يللؤذن ثم ساًج

قبلهللاً جبريللل رآه مللاً والللله الّرحمللن، يمين عن وهو لجبريل

ّنك قّط، ّلللم ل سللاًكت إلّي. قاًل: وجبريل أرسلتله إ ّتللى  يتك ح

رّب فللأقول: يللاً الّشفّلاًعة في لي يؤذن ثّم الله: صدق، يقول

المحمود)). المقلاًم فذلك الرض أطراف في عبدوك عباًدك
ولللم الشلليخين شللرط علللى  السنلللاًد صللحيح حللديث 55هلل

عللن راشللد  بللن ومعمللر يزيد بن يونسْ أرسله وقد يخرجلاًه،

جهللاًلتهم ملن وعظيللم  أبلاًطيلهم مللن نلوع 5وهللذ معلله، اخرجوا
 اهلالواهية.  وعقولهم السخيفّة بأذهاًنهم اللئقة

=
للسمعاًني،"النساًب" في وجده إسماًعيل ترجمة 93 ترجم وقد  

ثقللة بللأنه ) ووصللفّه275 ص2 (ج"العللبر" في لسماًعيل الذهبي
: قللاًل"اللسلللاًن" في الحاًفظ قاًل  محمد، بن الفّضل عاًبد. وجده

ًهلاً أديبلاً الحاًكم: كاًن فيه. وقاًل أبوحاًتم: تكلموا ًدا فقي ًفلاً عاًبل عاًر
عنلله سللئل بحجللة. وقللد أحللد فيلله يطعللن لللم ثقللة وهللو باًلرجللاًل
الخللرم: ابللن وقللاًل  باًلكلللذب، فرماًه القباًني محمد بن الحسين
مختصًرا. اهلالتشيع.  في غاًل صدوق



ً الللله رحملله الحللاًكم ذكره  الزهري. ثم حللديث  مللن مرسللل
ً أن الحسللين بن علي عن الزهري عن يونسْ أهللل مللن رجل
علللي عللن الزهللري عن معمر حديث ومن يسّمه، ولم العلم،

الله. رسول قاًل: قاًل الحسين  بن
) عن208 ص1 (ج"الشعب" في البيلهقي أخرجه الحديث

ّنبّي أصحاًب من رجل حدثني الحسين بن  عللي الللله صلى ال
محمللد هللو الكللديمي، سنده وفي به،  وسلم آله  وعلى عليه
5كلل يللونسْ بللن

5
عللن جماًعللة البيلللهقي:  رواه قللاًل لكللن ب،5

) مللن146 ص15(ج جريلللر ابن سعد.  وأخرجله بن إبراهيم
مرسلً. الحسين بن علي عن الزهري عن معمر حديث

جللاًبر ): وعللن427 ص11 (ج"الفّتللح" فللي الحللاًفظ وقاًل
عنلله، الحسلين بن علي عن الزهري  روايلة من الحاًكم  عند

مرسللل مللن أنلله عنلله فاًلمشهور الزهري، على فيه واختللف
وقللاًل معمللر، عللن عبلللدالرزاق أخرجه 55ك الحسين، بن علي

أهللل مللن رجلاًل عن علي عن الزهري عن سعلد بن إبراهيم
عنلد ذللك فلي جلاًبر وحللديث حلاًتم، أبلي ابلن أخرجه العلم،

اهل.  عنه آخر وجه من مسللم
قللاًل )،145 ص3 (ج"الحليللة" فللي الحللديث وجللدتّ ثللم

بللن الحللاًرث ثنللاً خلد بللن أبللوبكر الله: حللدثناً رحمه  أبونعيم
عللن  سعد بن إبراهيم ثناً الوركاًني جعفّر بن محمد ثناً محمد

العلللم أهللل  من رجلل أخبرني الحسين بن علي عن الزهري
وذكللر قللاًل، وسلللم آللله وعلللى عليلله الللله صلللى النللبي أن

علللي اللفّلاًظ بهذه تفّرد  أبونعيم: صحيلح، قلاًل ثم الحديث،
بن إبراهيلم إل عنه ول الزهري، إل عنه يروه لم الحسين، بن

عللن يللروه أن مللن وأتقى أفضل هو الحسين بن وعلي سعد،
اهلبه.  القول ويطلق العلم، إلى فينسبه يعتمده ل رجل

فللي معللروف هللو كملللاً تكفّللي ل  العلم  إلى أقول: نسبته
الصحيح. شروط من المصطللح



ما يخالف مسعود ابن عن موقوف أثر في فصل
وسلم آله وعلى عليه الله صلى نبينا أن في تقدم

شافع أول

): أخبرنللللا496ً ص4(ج  اللللله رحمللله الحللللاًكم قلللاًل-30

الحسلللين ثنللاً الصللبهاًني الزاهد عبدالله بن محمد أبوعبدالله

الزعللراء أبللي عللن كهيللل بن سلمة عن سفّيلاًن ثناً حفّص بن

-وذكللر عنلله الللله رضللي مسلللعود بن  عبلدالله عند  قاًل: كناً

ّول )-: فيكللون498ص( وفيلله طللويلً، حللديثاً روح شلللاًفع أ

الله، خليلل إبراهيلم ثّم والّسلم، الّصلةا عليه جبريل القدس

يقللوم قاًل: ثللّم والّسلم، الّصلةا عليهماً عيسى ثّم موسى ثّم

ّيكم ًعاً نب المقللاًم وهللو فيلله، يشفّع فيماً  بعده أحد يشفّع ل راب

ّلذي المحمود يبعثللك أن عسللى{وتعاًلى:   تبلاًرك الله ذكره ا

ّبك ًدا مقاًًماً ر  الحديث.}محمو
ولللم الشلليخين شللرط علللى صللحيح حللديث وقللاًل: هللذا

علللى صللحيح وقللاًل )،598ص( الحللاًكم أعللاًده يخرجلاًه.  ثم
الول، الموضللع فللي الللذهبي عنلله وسللكت الشلليخين، شرط
اهلالزعراء.  بأبي احتجاً فقاًل: قلت: ماً الثاًني في وتعقبه

): إن42 ص3 (ج"القلللدير فيلللض" فلللي المنلللاًوي وقلللاًل
ّعف البخاًري الحديث. هذا  ض
هلاًنئ، بن الزعراء:  عبدالله أبي ترجمة في البخاًري وقاًل

عللن قاًل: والمعروف ثم الحديث وذكر مسعود، ابن عن روى
ّول أناً((وسلم:  آله وعلى عليه الله صلى النبي  ول))شللاًفع أ
حديثه. في يتاًبع



وهللو94الطللبراني ): رواه330 ص10(ج الهيلللثمي وقللاًل
ّنللبي وقللول الصللحيح، للحللديث مخاًلف موقوف الللله صلللى ال

ّول أناً((وسلم:  آله  وعلى عليله .))شاًفع أ

عليه      فصل الله صلى النبي شفّاعة آله  في وعلى
الجنة     دخول في لمته شفّيع   وسلم أول وكونه

مللن أدخلللل  محّمد : ((ياً يقاًل أنه الول الحديث في تقدم
شللركاًء وهللم اليمللن،  الباًب من عليهم حساًب ل من أّمتلك

ّنلاًس البواب)). من ذلك سوى فيماً ال
ّنه الثاًني الحديث في وتقدم ّلى أ آللله وعلللى عليلله الللله  ص

ّلم ًدا له ويحد الله فيشفّعه يشفّع،  وس الجنة. فيدخلهم ح
فيقللاًل: مللن الجنللة بللاًب يقللرع أنه الساًدس الحديث وفي

محّمد)). فأقول: ((أناً أنت؟

بللن قتللليبة ): حللدثنا188ً ص1(ج الله رحمه مسلم قاًل-31

عللن جريللر قتيبللة: حلدثناً قللاًل إبراهيللم، ابللن وإسللحاًق سعيد

الللله رسللول قللاًل: قللاًل ماًلك بن أنسْ عن فلفّل بن المختاًر

ّلى ّلم:  ((أنللاً آللله وعلى عليه الله ص ّول وسلل ّنللاًس  أ يشللفّع ال

ّنة في ًعاً)). النبياًء أكثر وأناً الج تب

هشللاًم  بللن معاًويللة حدثناً العلء بن محمد أبوكريب  وحدثناً-

قاًل: قاًل ماًلك بن أنسْ عن فلفّل بن مختاًر عن سفّياًن عن

ّلى الله رسول ّلم: ((أنللاً آللله وعلللى عليللله  الللله ص أكللثر وسلل

ًعاً النبياًء ّول وأناً القياًمة يوم تب ّنة)). باًب  يقرع من أ الج

علن علللي بللن حسلين حدثنللاً شللليبة أبي بن أبوبكر  وحدثناً-

ماًلللك: قللاًل بللن أنللسْ قاًل: قاًل فلفّل بن المختاًر عن زائدةا

).413 ص9 (ج"الكبير" في الطبراني 94



ّنبّي ّلى ال ّلم: ((أنللاً آله وعلى عليه الله ص ّول وس فللي شللفّيع أ

ّنة، ّدق لم الج ّدقت ماً النبياًء من نبّي  يص النبياًء من وإّن  ص

ّياً ّدقه ماً نب ّ أّمته من يص واحد)). رجل إل
)،255  ص("التوحيللد كتللاًب" فللي خزيلللمة ابللن وأخرجلله

الولى. ) الجملة27 ص1(ج والدارمي

بللن وزهيللر الناًقللد  عمللرو الله: وحدثني رحمه مسلم  وقاًل-

دثناً القاًسلم  بلن هاًشلم قللاًل: حلدثناً حرب بلن سلليماًن  ح

الللله رسللول قاًل: قاًل ماًلك بن أنسْ عن ثلاًبت عن المغيرةا

ّلى ّلم: ((آتللي  آللله وعلللى عليلله الله ص ّنللة بللاًب وسلل يللوم الج

فللأقول: محّمللد. أنللت؟ الخاًزن: من فيقول فأستفّتح، القياًمة

قبلك)). لحد أفتح ل أمرتّ فيقول: بك
).36 ص3(ج أحمد أخرجه الحديث

ثناً عفّاًن ): ثنا247ً ص3(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-32

ّلى الله رسلول أّن أنسْ عن ثلاًبت ثناً سلمة بن حماًد الللله ص

ّلم آللله وعلللى عليلله علللى القياًمللة يللوم قلللاًل: ((يطللول وسلل

ّنلللاًس، أبللي آدم إلللى بنللاً لبعللض: انطلقللوا بعضللهم فيقللول ال

ّبناً إلى لناً فيشفّع البشر، بيننللاً. فيللأتون فليقللض وجللّل، عللّز ر

ّلللذي أنللت آدم فيقولون: يللاً آدم وأسللكنك بيللده الللله خلقللك ا

ّنته، ّبلك إلى  لنلاً فاًشفّع ج ّني فليقض ر لسللت بينناً. فيقول: إ

ّيين. فيللأتونه رأس نوًحاً ائتوا ولكن هنلاًكم، ّنلب فيقولللون: يللاً ال

ّبللك إلللى لناً اشفّع  نوح ّنللي فليقللض ر لسللت بيننللاً. فيقللول: إ

وجللّل. فيللأتونه عللّز الللله خليللل إبراهيللم ائتللوا ولكللن هنللاًكم،

ّبك إلى لناً اشفّع إبراهيم فيقولون: ياً بيننلاً. فيقول: فليقض ر



ّني ّلذي موسى ائتوا ولكن هنلاًكم، لست  إ عّز الله اصطفّاًه ا

موسللى فيقولللون: يللاً فيللأتونه وبكلملله: قللاًل برسللاًلته وجّل

ّبللك إلى لناً  اشفّع ّنللي فليقللض وجللّل عللّز ر بيننلللاً. فيقلللول: إ

وكلمتلله.  فيللأتون الللله روح عيسى ائتوا ولكن هنلاًكم، لست

ّبك إلى لناً اشفّع عيسى فيقولون: ياً  عيسى بيننلللاً. فليقض ر

ّني ًدا ائتوا ولكن هناًكم،  لست فيقول: إ ّلى محّم عليلله الله ص

ّلم، آله وعلى ّنه وس ّيين خاًتم فإ ّنب ّنه ال وقللد اليوم، حضر قد فإ

ّدم ماً له غفّر لللو عيسى: أرأيتم تأّخر. فيقول وماً ذنبه من تق

فللي مللاً على يقدر كاًن هل عليه، ختم قد وعاًء في متاًع كاًن

ّتى الوعلاًء ًدا فيقولللون: ل. قللاًل: فللإّن الخللاًتم؟ يفّّض ح محّملل

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص ّيين. قللاًل: فقللاًل خللاًتم وس ّنلللب ال

ّلى الللله رسللول ّلم: فيللأتوني آلله وعلللى عليلله اللله  صل وسل

ّبلك إللى لنلاً اشللفّع محّمد فيقولون: ياً بيننللاً. قلاًل: فليقلض ر

ّنة باًب فأقول:  نعم. فآتي فأسللتفّتح، البللاًب بحلقللة فآخذ الج

ًدا، فللأخّر لللي فأقول: محّمد. فيفّتللح أنت؟ فيقلاًل: من سلللاًج

ّبي فأحمد ول قبلي كاًن أحد بهاً يحمده لم بمحاًمد وجّل عّز ر

يسللمع وقل رأسلك، فيقول: ارفع بعدي، كلاًن أحد بهاً يحمده

ْفل منللك، ْفع تعطلله، وسلل ْفع. فيقللول: أي واشللفّ ّفّ أّمللتي رّب تشلل

مللن شللعيرةا  مثقلللاًل قلبلله في كاًن من أّمتي. فيقاًل: أخرج

ًدا، أخّر ثّم إيملاًن. قاًل: فأخرجهم لللم بمحاًمللد فأحمللده ساًج

بعللدي، كللاًن أحللد بهللاً يحمللده ول قبلللي كللاًن أحللد بهاً يحمده

ْفع فيقاًل ْفل رأسك، لي: ارف ْفع تعطه، وس ْفع. فللأقول: واشفّ ّفّ تشلل



مثقلللاًل قلبلله فللي كاًن من أّمتي. فيقاًل: أخرج أّمتي رّب أي

ًدا أخّر قاًل: ثّم إيماًن. قاًل: فأخرجهم، من  بّرةا فللأقول سللاًج

مللن ذّرةا مثقللاًل قلبلله فللي كللاًن  : مللن95فيقلللاًل ذلللك،  مثل

إيماًن. قاًل: فأخرجهم)).
الحسن حديث  ) من253ص( خزيلمة ابن أخرجه الحديث

) من300ص( و به، مسلم بن عفّاًن ثناً الزعفّراني محمد بن
الللله شللاًء إن وسلليأتي نحللوه، أنسْ عن الطويل حميد حديث

).104( رقم

أبوزرعلللة ): حدثنلللا245ًص( الله رحمله خزيمة ابن قاًل-33

قاًل الجرمي محمد بن سعيد قاًل: ثناً عبدالكريم بن عبيدالله

البنللاًني ثللاًبت بللن محمللد قاًل: ثنللاً واصلل، بن عبدالواحد  ثناً

عللن أبيلله عللن نوفللل بن الحلاًرث بن عبدالله بن عبدالله عن

الللله رسلللول قاًل: قللاًل  عنهماً الله رضي عباًس بن عبدالله

ّلى ّلم: ((للنبياًء  آله وعلى عليه الله ص ذهللب مللن منللاًبر وس

أقعللد ول عليه أجلسْ ل منبري قاًل: ويبقى  عليهاً، فيجلسون

ّبي الله يدي بين قاًئم عليه، ْفن مخاًفة ر ّنللة، إلى بي يبعث أ الج

الللله  أّمللتي. فيقللول أّمتي رّب فأقول: ياً بعدي، أّمتي وتبقى

رّب فيقلول: ياً بأّمتلك؟ نصنع أن تريلد ماً محّملد وجّل: ياً عّز

يلدخل ملن فمنهللم فيحاًسلبون، بهللم حساًبهم. فيللدعى عّجل

ّنة ّنلة يلدخل ملن ومنهلم الله، برحمة الج فملاً بشلفّاًعتي، الج

ّتى أشفّع أزال ًكاً أعطللى ح إلللى بهللم بعللث قللد برجلللاًل صللكاً

ّناًر، ّتى ال ًكاً أّن وح ّناًر خاًزن ماًل تركللت مللاً محّملللد يقول: يللاً ال
لبن"التوحيد" 95 أخرج254ص(  خزيمة   ((فيقول:  كلاًن ملن ): 

ذّرةا. فأخرجهم)). مثقلاًل  قلبه في



ّناًر ّبك لغضب لل نقمة)). من أّمتك في ر
) وقللاًل:  صللحيح66-65 ص1(ج الحللاًكم أخرجلله الحديث

البنللاًني ثللاًبت بللن بمحمللد يحتجاً لم الشيخين أن غير السناًد
أخبللاًر فللي غريللب والحللديث حللديثه يجمع الحديث قليل وهو

واحللد، غيللر فقللاًل: قلللت: ضعفّللله الللذهبي الشفّاًعة. فتعقبه
منكر. والحديث
فللي  الطللبراني ):  رواه380 ص10(ج الهيثمللي وقللاًل

وهللو البنللاًني ثللاًبت بللن محمللد وفيلله ،"الوسللط" و"الكللبير"
ضعيف.
فقللد الللذهبي، قاًل كماً منكر  أبوعبدالرحمن: الحديث قاًل

معيللن: ابللن نظللر. وقلللاًل ثلاًبت بن محمد البخاًري: في  قاًل
ّنسلاًئي: ضعيف.  وقاًل بشيء، ليسْ ."الميزان" من اهلال

قاًل سفّياًن ): ثنا206ً ص2(ج الله رحمه الحميدي قاًل-34

ّنه ملاًلك بن أنسْ عن جدعاًن ابن ثناً ّنللبّي عنللد ذكر أ ّلى ال صلل

ّلم آلللله وعلللى عليله الله ّنللبّي فقللاًل: قللاًل الّشفّلللاًعة، وسلل ال

ّلى ّلم: ((فآخلللذ آللله وعلللى عليلله الللله صلل ّنللة بحلقللة وسلل الج

فأقعقعهاً)).
فللي لكنلله جللدعاًن بللن زيللد بللن علللي سللنده فللي الحديث
تقدم. وقد الشواهد،

بللن يوسللف ): حدثنا294ًص( الله رحمه خزيمة ابن قاًل-35

أبلي عللن الحلول علللاًصم قاًل: ثناً أبومعاًوية قاًل: ثناً موسى

ّنبّي قاًل: يأتون الفّاًرسي سلملاًن عن النهدي عثملاًن ّلى ال ص

ّلم  آله وعلى عليه الله ّلللذي أنللت الله نبّي فيقوللون: ياً وس ا

ّدم ماً لك الله وغفّر بك، وختم بك الله فتح ومللاً ذنبللك من تق

ّبللك، إلللى لناً فاًشفّع تأّخر، صلللاًحبكم)) أنللاً فيقللول: ((نعللم، ر



ّنلاًر يحلوش فيخرج ّتلى 96ال ّنلة، بلاًب إللى ينتهلي ح فيأخلذ الج

هللذا؟ فيقللاًل: مللن البللاًب، فيقرع ذهب، من الباًب في بحلقة

بيللن يقوم حتى له. قاًل: فيجيء فيقلاًل: محمد.  قاًل: فيفّتح

الله قاًل: فيفّتح له، فيؤذن  الّسجلود في  فيستأذن الله يدي

ّثنللاًء مللن للله ّتحميللد ال ّتمجيللد وال ْفحلله لللم مللاً وال مللن لحللد يفّت

ْفع محّمد فيناًدى: ياً  الخلئق، ْفل رأسللك، ارفلل وادع تعطلله، وسلل

ْفب. قاًل: فيرفع ))ثللّم أّمللتي أّمللتي فيقلللول: ((رّب  رأسه، يج

ّثناًء من له فيفّتح له، فيؤذن الّسجود في يستأذن ّتحميلد ال وال

ّتمجيد ْفح لم ماً وال محّمللد، فينلللاًدى: يللاً  الخلئق، من لحد  يفّت

ْفع ْفل رأسك، ارف ْفع تعطلله، سلل ْفع، واشللفّ ّفّ قللاًل: تجللب، وادع تشلل

ّبللة قلبلله فللي كللاًن لمن فيشفّع ثلثـاً، أو مرتين  ذلك يفّعل ح

ّبة مثقاًل أو شعيرةا، مثقاًل أو  حنطة، من مللن خللرذل مللن ح

المحمود. المقاًم سلماًن: فذاك إيماًن. قاًل
جريلللر، وابللن شلليبة أبللي ابللن أخرجلله ) أنه26( رقم تقدم
ورجللاًله الطللبراني ): رواه372 ص10(ج الهيلللثمي وقللاًل
4 (ج"العاًليللة المطللاًلب" في الحاًفظ  وقاًل الصحيح،  رجاًل

فللي المنللذري الحلللاًفظ موقللوف. وقللاًل ): صللحيح388ص
بإسللناًد الطللبراني ): رواه43 ص4 (ج"والللترهيب الللترغيب"

صحيح.

محمللد ):  أخلللبرني296ص( الله رحمله خزيمة ابن قاًل-36

الليلللث بللن وشللعيب أبللاًه أن عبللدالحكم بللن عبللدالله  بللن

ابن وهو عمرو عن 97الهاًد ابن عن الليث قاًل: أخبرناً أخلبراه

صلللى الله رسول قاًل: سمعت ماًلك بن أنسْ عن عمرو أبي

الناًس). : (يحوش"الزوائد مجمع" 96



ّنللي وسلم آله وعلى عليه الله ّول يقول: ((إ ّنلللاًس ل ّق ال تنشلل

لللواء وأعطللى فخللر، ول القياًمللة يللوم جمجمتلله عللن الرض

ّيد  وأناً فخر، ول الحمد ّنبيين س وأنللاً فخللر، ول القياًمللة يوم ال

ّول ّنة يدخل من أ ّنللة باًب سآتي فخر، ول  القياًمة يوم الج الج

محّمد ياً رأسك فيقول: ارفع تعاًلى لله فأسجد لي، فيفّتحون

ْفم ّل ْفع وتك ْفل لللك، يسللم ْفل وقلل ْفع منللك، يقبلل ْفع. فللأرفع واشللفّ ّفّ تشلل

فمللن أّمتللك إلللى فيقللول: اذهللب رّب، ياً أّمتي  فأقول: أّمتي

ْفدتّ فللأدخله إيمللاًن مللن شللعيرةا مللن حبة مثقاًل قلبه في وج

ّنة، ْفدتّ بمن فأقبل الج ّنللة، فلأدخلهم ذللك  قلبللله فلي وجلل الج

ّباًر وآتي ّلللم محّمللد، ياً رأسك فيقول: ارفع له فأسجد الج وتك

ْفع ْفل منك يسلم ْفل وق ْفع قولك، يقب ْفع. فللأقول: أّمللتي واشللفّ ّفّ تشلل

ْفب ْفدتّ فمن أّمتك إلى أّمتي. فيقول: اذه مثقللاًل قلبلله في وج

ّبة نصف ْفله اليملاًن من شعير من ح ّنة. فأذهب فأدخ فمن الج

ْفدتّ ّنللة،  فللأدخله ذلللك مثقللاًل قلبلله فللي وج قلللاًل: فللآتي الج

ّباًر ْفع له، فأسجد الج ّلللم محّمللد، يلاً  رأسللك فيقلللول: ارفل وتك

ْفع ْفع منك، يسم ْفع، واشللفّ ّفّ فأقلللول: أّمللتي  رأسللي، فللأرفع تشلل

ْفب أي أّمتي ْفدتّ فمن رّب. فيقلول: اذه مثقللاًل قلبلله فللي وجلل

ّبة ْفله إيماًن، من خرذل من ح ّنة. فأذهب فأدخ وجدتّ فمن الج

حسللاًب الحسللاًب، مللن وفرغ فأدخلهم، ذلك مثقاًل قلبه في

ّناًس)). وذكر الحديث. ال
):144 ص3 (ج"أحملللد مسللند" فللي كمللاً الحللديث تمللاًم

أبوعبدالله الليثي الهاًد بن أساًمة بن عبدالله بن يزيد الهاًد: هو 97
الجماًعة. رجاًل من مدني



ّناًر أّمتي من بقي من ((وأدخل ّناًر، أهل مع ال أهللل  فيقللول ال
ّنلاًر: ماً ى ال ّنكلم عنكلم أغن ل وجلّل علّز اللله تعبلدون كنتلم أ
ًئاً، به تشركون ّباًر  فيقول  شي ّنهم وجّل: فبعّزتي عّز الج لعتق

ّناًر. فيرسل من فيللدخلون  امتحشللوا وقللد فيخرجون إليهم ال
ّبلللة تنبللت كمللاً فيلله فينبتللون الحيللاًةا نهللر فللي غثللاًء فللي  الح

وجللّل، عللّز الللله عتقللاًء أعينهللم: هللؤلء بيللن ويكتللب الّسيلل،
ّنة، فيدخلون بهم  فيذهب ّنة: هللؤلء أهل لهم فيقلول  الج الج

ّنميون. فيقول ّباًر: بل الجه ّباًر عتقاًء هؤلء الج وجّل)). عّز الج
 ص1(ج الدارمي وأخرجه الصحيح، رجاًل رجاًله الحديث 
27-28.(

):  حللدثنا13ً ص1 (ج"النبللوةا دلئللل" فللي أبللونعيم قللاًل-37

قللاًل: ثنللاً 98سللليماًن بللن محمد بن أحمد ثناً إسحاًق بن أحمد

قاًل: المحبر بن بدل قاًل: حدثناً الصواف إبراهيم بن إسحاًق

المللدني يزيللد أبلاً قلاًل: سلمعت عجلن بللن عبدالسلم حدثناً

صلللى الله رسلول عن عنه الله رضي هريلرةا أبي عن يحدث

ّول قاًل: ((أناً وسلم آله وعلى عليه الله ّنة يدخل من أ ول الج

ّول وأناً فخر، ّول شلاًفع  أ ّفّع، وأ يوم الحمد لواء بيدي وأناً مش

ّيد وأنللاً فخللر، ول القياًمة فخللر، ول القياًمللة يللوم آدم ولللد سلل

ّول ّنللة علّي يلدخل شخص وأ ّلى محمللد بنللت فلللاًطمة الج صلل

ّلم، آله  وعلى عليله الله مثللل الّمللة هللذه فللي ومثللللهاً  وسلل

إسرائيل)). بني في مريم
الحلللاًفظ قللاًل عجلن، بن  عبدالسلم سنلده في الحديلث

حللديثه. وتوقللف أبوحاًتم: يكتللب : وقاًل"الميزان" في الذهبي
بن عبدالسلم عن المحبر بن بدل عن به  الحتجاًج في غيره

قللاًل: قللاًل هريللرةا أبللي  عللن المللدني يزيللد  أبي عن عجلن

أثبتناًه. ماً سليماًن). والصواب بن أحمد بن الصل: (محمد 98



ّلى  الله رسول ّول آله وعلى عليه الله ص ّلم: ((أ شللخص وسلل
ّنة يدخل مناًقب" في المؤذن أبوصاًلح )). أخرجه99فاًطمة الج

اهل. "فاًطمة
"الثقللاًتّ" فللي حباًن ابن : وذكره"اللساًن" في الحاًفظ زاد

قللاًل: ثللم الهجيمللي، وعبيللدةا عثمللاًن أبللي عللن فقاًل: يللروي
اهلويخاًلف.  يخطئ
قللوله: مللن وهللي منكللرةا الزياًدةا أبوعبدالرحمن: هذه قاًل
ّول بطللللن  ويؤيللد بهللاً، عبدالسلللم شخص... الخ)) لتفّرد ((أ

وأبللاً )،1782 ص4(ج أخرجلله قللد مسلمـاً  أن الزيلاًدةا هذه
ديث ) ملن540 ص2(ج وأحملد )،45 ص5(ج داود ي ح أب

أعلم. الزياًدةا. والله هذه فيه وليست ،100هريرةا

حسلن ): ثنلا393ً ص5(ج الللله رحمله أحمد الماًم قاًل-38

الجيشللاًني تميللم أبللاً سللمع أنه 101هبيرةا ابن ثناً لهيعلة ابن ثناً

يقول: غاًب اليماًن ابن حذيفّة سمع أنه سعيلد يقول: أخبرني

ّناً ّلى الله رسول ع ّلم آللله وعلى عليه الله ص فلللم يوًمللاً، وسلل

ّتللى يخرج ّنللاً ح ّنلله ظن سلجدةا سلجد خللرج فلّملللاً يخللرج، لللن أ

ّنلاً قللاًل: رأسلله رفللع فلّمللاً فيهلللاً، قبضلللت قد نفّسه أّن  فظن

ّبي ((إّن أفعللل مللاًذا أّمللتي فللي استشلاًرني وتعلاًلى تبلاًرك ر

وعبلللاًدك. خلللللقك هلللم رّب أي شلللئت فقللللت: ملللاً بهلللم،

ّثاًنية فاًستشاًرني فللي 102أحزنللك فقاًل: ل  كذلك، له فقلت ال

ّول أّن محّمد. وبّشرني ياً أّمتك ّنلة يدخل من أ أّمللتي مللن الج

ّول"الميزان" و"اللساًن" في 99 والذي الجنلة))، يدخل شخص : ((أ
بيللن الجنة)) والفّرق علي يدخل شخص الحديث: ((أول في تقدم

ظاًهر. اللفّظين
تقدم. وقد الرساًلة هذه من التاًسع الحديث 100
ماًلك. بن عبدالله هو وأبوتميم عبدالله، هو هبيرةا 101



ًفّاً، سبعون ًفّاً سبعون ألف كّل مع أل حسلللاًب، عليهللم ليسْ أل

ْفل تجب، فقلاًل: ادع إلّي أرسل ثّم لرسللوله: تعط. فقلت وس

ّبي معطّي أو ّ إليللك أرسلني فقاًل: ماً سؤلي؟ ر ليعطيللك. إل

ّبي أعطاًني ولقد ّدم ماً لي وغفّر فخر، ول وجّل عّز ر مللن تقلل

ّياً أمشي وأناً تأّخر وماً ذنبي تجوع ل  أن وأعطاًني صحيًحاً، ح

ّنللة مللن نهر فهو الكوثر وأعطاًني تغلب، ول  أّمتي يسلليل الج

ّنصر  العّز وأعطاًني حوضي، في يدي بين يسعى والّرعب وال

ّني وأعطاًني شهًرا، أّمتي ّول أ ّنللة،  أدخل النبياًء أ ّيللب الج وط

ّدد مّملاً كلثيًرا لنلاً وأحللّل الغنيملة، ولّمتي لي ملن  عللى  شل

حرج)). من عليناً يجعل ولم قبلنلاً،
ضعيف. وهو لهيعة ابن سنده في الحديث

الكبائر  لّشفّاعةا لهل

منهللاً:  الكبللاًئر لهللل الّشفّلاًعة  على تدل أحاًديث تقدمت
ّناًر من الثاًني: ((يخرج الحديث وهو أنسْ حديث ل قاًل من ال

ّ إله وكللذا الثللاًلث، الحللديث آخلللره)) وهكللذا ... إلللى الللله إل
ْفج السلاًدس الحديث وهو عبلاًس ابن حديث مللن ففّيه: ((أخر

الثلاًني الحديث وهو أنسْ وحديلث  وكذا))، كذا قلبه في كاًن
إيملللاًن، من ذّرةا مثقلاًل قلبه في كاًن وفيه: ((من والثللثون

).35( رقم سلماًن حديث قاًل: فأخرجهم)) وكذا

): حلللدثنا193ً ص1(ج اللللله رحمللله البخلللاًري قلللاًل-39

(ج"كثير ابن تفّسير" 102 ((ل121 ص2  وهو ):  القرب أخزيك)) 
للسياًق.



عمللرو عللن 103سليملللاًن قاًل: حللدثني عبلدالله بن عبدالعزيز

أبللي عللن المقللبري سعيلللد أبللي بللن سعيد عن عمرو أبي بن

ّنللاًس أسللعد مللن الللله رسللول قللاًل: قيللل: يللاً أنلله هريللرةا ال

ّلى  الللله رسللول قللاًل القياًمة؟ يوم بشفّاًعتك عليلله الللله صلل

ّلم: ((لقد آله وعلى ّ هريللرةا أباً ياً ظننت وس عللن يسلللألني أل

ّول أحلد الحديث هذا علللى حرصللك مللن رأيللت لملللاً منللك،  أ

ّناًس أسعد الحديث، إللله قاًل:  ل من القياًمة يوم بشفّاًعتي ال

ّ نفّسه)). أو قلبه من خاًلًصاً الله إل
)،373 ص2(ج وأحمد )،418 ص11(ج البخاًري وأخرجه

).430 ص("الشريعة" في والجري

104هاًشللم ): ثنا307ً ص2(ج الله رحمه  أحملد الماًم  قاًل-

بللن  يزيللد حللدثني ليللث قاًل: حدثناً سلمة أباً يعني والخزاعي

مغيللث بللن  معاًويللة عللن  ساًلم أبي بن ساًلم عن حبيب أبي

الللله رسول سلألتيقول:  سمعه أنه هريرةا أبي عن  الهذلي

ّلى ّلم: مللاًذا آللله وعلللى عليلله الله ص ّد وسلل ّبللك إليللك ر فللي ر

ّلذي الّشفّاًعة؟ ّنللك ظننللت لقللد بيده محّمد نفّسْ فقاًل: ((وا أ

ّول حرصللك  مللن رأيت لماً أّمتي، من ذلك عن يسألني  من أ

ّلللذي العلللم، علللى مللن يهّمنللي مللاً بيلللده محّمللد نفّللسْ وا

ّنللة  أبللواب علللى انقصلللاًفهم تملللاًم مللن عنللدي أهللّم الج

ّ إللله ل أن شللهد  لمن وشفّاًعتي شفّلاًعتي، مخلصـللاً الللله إل

."الفّتح" في كماً بلل ابن : هو 103
بن منصور الخزاعي: هو وأبوسلمة أبوالنضر، القاًسم ابن : هو 104

سلمة.



ّدق .قلبه)) ولسلاًنه لساًنه قلبه يص
فللي والبخللاًري  )،518 ص2(ج أحملللد أخرجلله الحللديث

فللي كمللاً حبللاًن وابللن  )،111 ص4 (ج"الكللبير التاًريللخ"
) وقلاًل: صلحيح70 ص1(ج والحاًكم  )،645 ص("الموارد"

الذهبي. عليه وسكت السناًد
وهللو مغيللث أو  معتللب بللن معاًويللة طريللق مللن الحللديث

والمتاًبعاًتّ. الشواهد في حديثه يصلح الحاًل مستور
التصريح فيهاً ليسْ التي الحلاًديث من وأمثاًله الحديث هذا

أهل يشمل الله إل إله ل قاًل  فمن  الكباًئر، لهل باًلّشفّلاًعة
شيئاً. باًلله يشرك ل ممن وغيرهم الكبلاًئر

105حجللاًج  ): ثنللا454ً ص2(ج الللله رحمه أحمد الماًم  قاًل-

بللن عبللدالرحمن بللن العللللء قاًل: حدثني جريلج ابن قاًل: أناً

ّناً عثملاًن مولى دارةا ابن عن يعقوب أبللي مللع لباًلبقيع قاًل: إ

ّنلللاًس أعللللم يقول: أنللاً سمعناًه إذ هريرةا محّمللد بشفّلللاًعة ال

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص القيلللاًمة. قللاًل: فتللداّك يللوم وس

ّنللاًس :106قللاًل: يقللول الللله؟ يرحمللك فقللاًلوا: إيلله عليلله، ال

ّلهّم بك)). يشرك ل بي مؤمن لقيك مسلم عبد لكّل اغفّر ((ال
دارةا، ابللن سنلللده ) وفللي499ص( أيضـللاً أخرجلله الحديث
الحاًل مستور )  وهو349 ص("المنفّعة تعجيل" في وترجمتله

والمتاًبعاًتّ. الشلواهد في  حديثه يصلح

): حلللدثنا96ً ص11(ج اللللله رحمللله البخلللاًري قلللاًل-40

بن عبدالملك هو جريج ابن وشيخه المصيصي، محمد ابن : هو 105
جريج. بن عبدالعزيز

أبوبكر  ): قلاًل209 ص2(ج كثير   لبن"النهاًية" على التعليق 106
صلللى النللبي : قوله: (يقول) يعنللي"البعث كتاًب" في داود أبي بن

وسلم. آله وعلى عليه الله



عللن العللرج عن الزناًد أبي عن ماًلك قاًل: حدثني إسملاًعيل

ّلى الله رسول أّن  هريرةا أبي ّلم آللله وعلى عليه الله ص وسلل

أختللبئ  أن وأريللد بهللاً، يدعو مستجاًبة دعوةا نبّي قاًل: ((لكّل

الخرةا)). في لّمتي شفّاًعًة دعوتي
وابللن )،214 ص("الموطللأ" فللي ماًلللك أخرجلله الحلللديث

).486 ص2(ج ) وأحمد257ص( خزيمة

أبواليملاًن ): حدثنا446ً ص13(ج الله رحمله البخاًري  قاًل-

عبللدالرحمن بللن أبوسلللمة حدثني الزهري عن شعيب أخبرناً

ّلى الله رسول قاًل: قلاًل هريرةا أباً أن وعلللى  عليلله الللله ص

ّلم آله أن الللله شللاًء إن فأريللد  دعللوةا، نللبّي قاًل: ((لكللّل وس

القياًمة)). يوم لّمتي شفّاًعًة دعوتي أختبئ
واللدارمي )،189-188  ص1(ج  مسللم أخرجله الحديث

)،396ص  و381 ص2(ج  وأحملللللللد )،328 ص2(ج
).341 ص("الشريعلة" في والجري

بن حرملة  ): وحدثني189 ص1(ج الله رحمه مسلم قاًل- 

أن شللهاًب ابللن عللن يلونسْ أخلبرني وهلب ابلن أخبرناً يحيى

أن أخللبره الثقفّللي جاًرية ابن أسيد بن سفّيلاًن أبي بن عمرو

ّلى اللله نلبّي الحباًر:  إّن لكعب قاًل هريرةا أباً عليله اللله صل

ّلم آله وعلى إن أريللد فأنللاً يدعوهاً دعوةا نبّي قاًل: ((لكّل وس

القياًمللة))، يللوم لّمللتي شللفّاًعًة دعللوتي أختللبئ أن الللله شاًء

معت هريرةا: أنت لبي كعب فقلاًل اللله رسلول ملن هلذا س

ّلى ّلم؟ آله وعلى عليه الله  ص أبوهريرةا: نعم. قاًل  وس
2(ج واللللدارمي )،285ص( خزيملللة  ابن أخرجه الحديث

 ص1 (ج"والتلللاًريخ المعرفللة" فللي والفّسللوي )،328ص



).341 ص("الشريعة"  في والجري  )،400

شلليبة أبللي بللن أبللوبكر الللله:  حللدثناً رحملله مسلللم  وقللاًل-

عللن أبومعاًويللة قللاًل: حللدثناً كريللب لبللي واللفّللظ  وأبوكريب

رسللول قلللاًل: قللاًل هريللرةا أبللي عن صاًلح أبي عن العمش

ّلى  الله ّلم: ((لكللّل آللله وعلى عليه  الله ص دعلللوةا نللبّي وسلل

ّنللي دعللوته، نللبّي  كللّل فتعّجللل مسللتجاًبة دعللوتي  اختبللأتّ وإ

مللاًتّ مللن الله شاًء إن ناًئلة فهي القياًمة يوم لّمتي شفّلاًعًة

ًئاً)). باًلله يشرك ل أّمتي من شي
2(ج مللاًجه ) وابللن238 ص5(ج الترمذي أخرجه الحديث

) و258ص( خزيمة وابن )،426 ص2(ج وأحمد )،1440ص
).340 ص("الشريعة" في والجري )،260ص(

جريللر حللدثناً سعيد بن قتيبلة الله: حدثناً رحمه مسلم  وقاًل-

هريللرةا أبللي عللن زرعللة أبي عن القعقاًع ابن وهو عماًرةا عن

ّلى الللله رسللول قاًل: قاًل ّلم: آللله وعلللى عليلله الللله صلل وسلل

فيؤتاًهللاً للله فيستجلاًب  بهاً يدعو مستجاًبة دعوةا نبّي  ((لكّل

ّني القياًمة)). يوم لّمتي شفّاًعًة دعوتي اختبأتّ وإ
).257 ص("التوحيد" في خزيمة ابن أخرجه الحديث

العنللبري  معلاًذ بن عبيلدالله الله: حدثناً رحمه مسلم  وقاًل-

قللاًل:  زيلللاًد ابللن وهللو محمللد عللن شللعبة حللدثناً أبللي حللدثناً

ّلى الللله رسللول يقول: قلاًل هريرةا أباً سمعت عليلله الللله صلل

ّلم: ((لكللّل آللله وعلللى أّمتلله  فللي بهللاً دعللاً دعللوةا نللبّي وسلل

ّنللي  للله، فاًستجيب دعللوتي  أؤّخللر أن الللله شللاًء إن أريللد  وإ

القياًمة)). يوم لّمتي شفّلاًعًة



ص( خزيمللة وابللن )،409 ص2(ج أحمللد أخرجه الحديث
260،261.(

بللن عبداللللرزاق ): حدثنلللا312ً ص2(ج أحمللد الماًم  وقاًل-

بلله حللدثناً مللاً قللاًل: هللذا منبلله بللن همللاًم عن معمر ثناً هماًم

ّلى الله رسول عن أبوهريرةا وسلللم آللله وعلللى عليلله الله ص

ّلى الله رسول ): وقاًل313ص( وفي أحاًديث، وذكر الللله صلل

ّلم:  ((لكّل آله وعلى  عليه وأريد له، تستجلاًب دعوةا نبّي وس

يللوم إلللى لّمللتي شللفّاًعًة دعللوتي أؤّخللر أن الللله شللاًء إن

القياًمة)).
11(ج وعبدالرزاق )،259ص( خزيمة ابن  أخرجه الحديث

 ص2 (ج"النهلللاًية" فللي كللثير ابن الحلاًفظ وقاًل )،413ص
يخرجوه. ولم شرطهماً على إسنلاًد ):  هذا208

أبوجلللعفّر ):  أخبرنللا341ً ص("الشللريعة" فللي الجري  قاًل-

السللري  بللن هنللاًد  قللاًل: حللدثناً 107ذريح بن صاًلح بن محملد

إسللحاًق بللن محمللد عللن سلللماًن ابن يعني عبدةا  قاًل: حدثناً

رسلللول قللاًل: قللاًل هريرةا أبي عن  108يسلاًر بن موسى عن

ّلى الله ّلم: ((لكّل آله وعلى عليه الله  ص دعللاً دعللوةا نبّي وس

ّني بهاً، القياًمة)). يوم لّمتي شفّاًعًة دعوتي اختبأتّ وإ
لكللن باًلتحللديث، يصلللرح ولللم مللدلسْ إسللحاًق بللن محملد
يضر. فل والمتاًبعاًتّ الشواهد في الحديلث

عبدالرزاق ): ثنلا275ً ص2(ج الله رحمه أحمد الماًم  قاًل-

ترجمته بن 107 (ج"بغداد تاًريخ" في صاًلح:  ص5  قاًل )،361 
ثقة. وتلميذه: وكاًن مشاًيخه  ذكره بعد الخطيب

المطلبي. يساًر: هو بن 108



قللاًل: محمد  بن القلاًسم قاًل: أخبرني الزهري عن معمر ثناً

ّدث أبللوهريرةا فجعلللل وكعللب أبوهريرةا اجتمع عللن كعبـللاً يحلل

ّنبّي ّلى ال ّلم، آللله وعلللى عليلله الله ص ّدث وكعللب وسلل أبللاً يحلل

ّنللبّي أبللوهريرةا: قلللاًل قاًل  الكتب، عن  هريرةا ّلى ال الللله صلل

ّلم:  ((لكّل آلله  وعلى عليه ّنللي مستجلللاًبة دعللوةا نللبّي وس وإ

القياًمة)). يوم لّمتي شفّاًعًة دعوتي اختبأتّ
 ص4 (ج"التفّسلللير"  في كثير ابن الحلاًفظ  قلاًل الحديث

):207ص2(ج" النهاًيللة" فللي عبللدالرزاق. وقللاًل ): رواه15
أحد يخرجه ولم شرطهماً على صحيح وإسناًده أحمد به تفّرد
الوجه. هذا من الستة الكتب أصحاًب من

لللي  ):  وقلللاًل96 ص11(ج الللله رحملله البخللاًري قللاًل-41

ّنبّي عن أنسْ عن أبي معتمر: سمعت : قاًل109خليفّلة ّلى ال ص

ّلم آله وعلى عليه الله ً سللأل نللبّي قلاًل: ((لكّل وس -أو سللؤل

دعوتي فجعلت فاًستجيب، بهاً دعلاً قد دعوةا نبّي قاًل:-  لكّل

القياًمة)). يوم لّمتي شفّاًعًة
 ص3(ج وأحمللد )،190 ص1(ج مسللللم أخرجه الحديث

).261-260ص( خزيمة وابن )،219

110أبوغسلاًن ): حدثني190 ص1(ج الله رحمه مسلم  قاًل-

-واللفّللظ حللدثاًناً بشللاًر وابللن المثنللى بللن ومحمد المسمعي،

هشللاًم) قللاًل: ابللن (يعنللون معللاًذ غسللاًن- قللاًلوا: حللدثناً لبي

ّلى الله نبّي أّن ملاًلك بن أنسْ حدثناً قتاًدةا عن أبي حدثني ص

ّلم آللله وعلللى عليه الله دعاًهللاً دعللوةا نللبّي قللاًل: ((لكللّل وسلل

بشباًب. الملقب خياًط ابن : هو 109
عبدالواحد. بن ماًلك : هو 110



ّني  لّمته، القياًمة)). يوم لّمتي شفّاًعًة دعوتي اختبأتّ وإ
ص( خزيمللة ) وابللن92 ص3(ج  أحمللد أخرجلله الحللديث
259،261.(
عن هماًم حديث ) من258 ،134 ص3(ج أحمد وأخرجه

به. قتاًدةا
حديث من )،343ص( والجري )،276 ،208ص( وأخرجه

به. قتاًدةا عن شعبلة
)،262ص( خزيمللة وابللن )،118 ص3(ج أحمللد وأخرجلله

به. قتاًدةا عن مسعر حديث ) من259 ص7(ج وأبونعيم

محملللد ): وحللدثني190 ص1(ج الللله رحمه مسلم قاًل-42

قللاًل: جريللج ابللن حللدثناً روح حللدثناً خلللف أبللي بللن أحمد بن

ّنبّي يقول: عن عبدالله بن جاًبر سمع أنه أبوالزبير  أخبرني ال

ّلى ّلم: ((لكّل آله وعلى عليه الله ص دعللاً قللد  دعللوةا نبّي وس

ّبأتّ أّمته، في بهاً القياًمة)). يوم لّمتي شفّاًعًة دعوتي وخ
ص( خزيمللة وابللن )،84 ص3(ج أحمللد أخرجلله الحللديث

260.(
حديلللث مللن خزيملللة وابن )،396 ص3(ج أحمد وأخرجه

فللي كمللاً  جللاًبر مللن يسللمع لللم والحسللن جاًبر، عن الحسن
وأبللي أسللد بللن وبهز المديني بن علي   عن"التهذيب تهذيب"

حاًتم.

بللن محمللد ): حللدثنا269ًص( الله رحمه خزيمة ابن قاًل-43

سللليماًن قللاًل: ثنللاً الثقفّللي صفّوان أبي ابن عثماًن بن عمرو

بللن عبللدالجباًر : ثنللاً قللاًل 111البريد  بن علي قاًل: ثناً داود بن

عللن السللوائي  جحيفّة أبي بن عون عن 112الشيباًني العباًس
البريد. بن هاًشم بن علي البريد: هو بن 111
."الميزان" في كماً وصوابه: (الشباًمي)، الصل، في 112



عقيل أبي بن عبدالرحمن عن الثقفّي علقمة بن عبدالرحمن

وعلى عليه الله صلى الله رسول  على قلاًل: قدمت الثقفّي

ًقللاً فعلقنللاً ثقيللف وفد في وسلم آله المدينللة طللرق مللن طري

ّناًس في وماً باًلباًب، أنخناً حتى رجللل مللن إليناً أبغض رجل ال

ّلمناً فدخلناً منه، عليه يولج عنللده مللن خرجنللاً فملاً وباًيعناً وس

مللن خرجنللاً رجللل مللن إلينللاً أحللّب رجللل النللاًس في ماً حتى

ّبللك سللألت أل الله، رسول له: ياً فقلت عنده، ًكللاً ر كملللك مل

أفضللل الللله عنللد لصلاًحبكم وقاًل: (( فلعّل سليماًن. فضحك

ْفث لللم الللله إّن  سللليماًن، ملك من ّيللاً يبعلل ّ  نب الللله أعطللاًه إل

ًةا، ّتخذ من فمنهم دعو بهللاً دعللاً من ومنهم فأعطيهاً، دنيلاً بهاً ا

ًةا أعطللاًني  تعللاًلى اللله وإّن بهللاً، فلأهلكوا قللومه عللى دعلو

ّبي عند فاًختبأتهاً القياًمة)). يوم لّمتي شفّلاًعًة ر
في والفّسوي )،68-67 ص1(ج الحلاًكم أخرجه الحديلث

احتللج الحاًكم: وقد وقاًل )،288 ص1 (ج"والتاًريخ المعرفة"
صللحاًبي عقيللل أبللي بن وعبدالرحمن هاًشم، بن بعلي مسلم

بللن عبللدالجباًر وأمللاً مسلللاًنيدهم، فللي أئمتنللاً بلله احتللج  قللد
الكللوفيين. فللي مساًنيده ويعد حديثه يجمع ممن فإنه العباًس

اهل
):199 ص2  (ج"النهاًيللة" فللي كللثير ابللن الحللاًفظ وقللاًل

غريب. وحديث قوي، غريب إسناًد
): رواه371 ص10 (ج"المجملللع" فلللي الهيللللثمي وقلللاًل
ثقاًتّ. ورجاًلهماً والبزار  الطلبراني

بللن عبللدالجباًر سللنده فللي أبوعبللدالرحمن: الحللديث قللاًل
أكللذب باًلكوفللة  يكن أبونعيم: لم قاًل الشباًمي، وهو العباًس

ّيع. وقللاًل وكاًن حديثه على يتلاًبع العقيللي: ل منه. وقاًل يتشلل
وكيلللع عنلله حللدثناً بللأس بلله يكللون أل حنبل: أرجلللو بن أحمد



ّيع. وقلاًل كللاًن لكلن وأبونعيم، أبوحلللاًتم:  ثقلللة.  وقللاًل يتشلل
ًياً الجوزجاًني: كاًن اهلالتشيع.  في يعني مذهبه، سوء في غاًل

اًلف فاًلرجل طريلق لله الحلديث لكلن مفّسلًرا، جلرج إذ ت
أخرى.
بللن أحمد  ): قاًل249 ص5 (ج"التاًريخ" في البخاًري قاًل

115قللاًل: ح 114السللدي أبوخاًلللد حللدثناً 113زهيللر يونسْ: حدثناً

به. جحيفّة أبي بن عون
فللي صللاًلح وهللو السللدي أبوخاًلللد سللنده فللي الحللديث

والمتاًبعاًتّ. الشواهد

بن معمر ): ثنا75ً ص2(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل -44

بلن علللي علن خيثمللة بن  زياًد  ثناً أبوعبدالله الرقي سليماًن

ّنللبّي  عللن عمللر بن عبدالله عن رجل عن قراد بن النعملاًن ال

ّلى ّلم آله وعلى  عليه الله ص ّيرتّ وس الّشفّاًعة بين قاًل: ((خ

ّنللة، أّمللتي نصف يدخل أو ّنهللاً الّشفّلللاًعة فللاًخترتّ الج أعللّم ل

ّقين؟ أترونهاً وأكفّى، ّنهاً ل للمت ّوثين ولك ّطاًؤون)). للمتل الخ
ْفحن، إنهاً زياًد: أماً قاًل ّلذي حدثناً هكذا ولكن ل حدثناً. ا

في المنلذري الحاًفظ قلاًل لكن مبهم، سنلده في الحديث
والطبراني أحمد ):  رواه448 ص4 (ج"والترهيب الترغيلب"

"الزوائللد مجمع" في الهيثمي قاًل جيد. و وإسناًده له واللفّظ
الطللبراني ... ورجاًل والطبراني  أحمد ): رواه378 ص1(ج

ثقة. وهو قراد بن النعماًن غير الصحيح رجاًل
علللى الحلللاًفظاًن هللذان اعتمللد أبوعبللدالرحمن:  قللد قللاًل
ذكللره فقللد مجهللول، وهللو قراد بن للنعماًن حبلاًن ابن توثيق
ول جرحـللاً فيلله يللذكر ) ولللم446 ص8(ج حللاًتم  أبللي ابللن

معاًوية. ابن هو 113
عبدالرحمن. بن يزيد يقاًل: اسمه الدالني، السدي: هو 114
).148) ص(1التعليق( حدثناً. وانظر ح): رمز 115



ًيلاً الحاًفظ عنه يذكر ولم تعديلً، فهو خيثمة بن زياًد سوى راو
ّثللق فللإنه حبلللاًن ابن وأماً العين، مجهول كملللاً المجهللولين يو

."الميزان لساًن" مقدمة في الحاًفظ ذكره

): حللدثنا1441ً ص2(ج الللله رحملله ماًجللة ابللن قللاًل -45

نعيللم عللن خيثمللة بللن زياًد ثناً 116أبوبدر ثناً أسد بن إسماًعيل

الشللعري  موسى أبي عن حراش بن ربعي عن هند أبي  بن

ّلى  الله رسول قاًل: قاًل ّلم: آللله وعلللى عليلله  الللله صلل وسلل

ّيرتّ دخل أن وبيلن الّشلفّاًعة بيلن ((خ ّنلة أّملتي نصلف  ي الج

ّنهلاً الّشفّلللاًعة فلاًخترتّ ّتقيلن؟ أترونهلاً وأكفّللى، أعلّم ل ل للم

ّنهاً ّطاًئين للمذنبين ولك ّوثين)). الخ المتل
ثقاًتّ. ورجاًله صحيح : إسناًده"الزوائد" في المعلق قاًل

ثنللاً عفّللاًن ): ثنللا404ً ص4(ج الللله رحمه أحمد الماًم  قاًل-

أبلي عللن بللردةا أبلي عللن 117عاًصللم أناً سلمة ابن يعني حماًد

ّنللبّي أّن موسللى ّلى ال ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل كللاًن وسلل

منللاًمه، فللي أره فلللم ليلللة ذاتّ فقمللت أصللحاًبه، يحرسلله

قللد بمعلللاًذ أنللاً فإذا أنظر فذهبت حلدث، وماً قدم ماً فأخذني

ّلذي لقي ًتاً فسللمعناً لقيلت، ا فوقفّللاً الّرحللاً  هزيللز مثللل  صللو

ّنبّي فجلاًء مكاًنهماً، على ّلى ال ّلم آللله وعلللى عليه الله ص وسلل

كنللت؟ وفيم  كنت؟ أين تدرون فقاًل: ((هل الّصوتّ قبل من

ّبي من آتّ أتاًني ّيرنللي وجللّل عللّز ر نصللف يللدخل أن بيللن فخ

ّنللة أّمتي الّشللفّاًعة)). فقللاًل: يللاً فللاًخترتّ الّشللفّاًعة وبيللن الج
السكوني. قيسْ بن الوليد بن شجاًع أبوبدر: هو 116
) من232 ص5(ج به مصرًحاً أتى كماً بهدلة، ابن عاًصم: هو 117
."المسند"



شفّلللاًعتك. فللي يجعلنللاً أن وجللّل عللّز الللله ادع الللله رسللول

فللي شيئـللاً بللاًلله يشللرك ل ملللاًتّ ومللن فقلللاًل: ((أنتللم

شفّاًعتي)).
بللن حسن ) فقاًل: ثنا415ًص( أحملد الماًم أعاًده الحديث

قللاًل: عبلللدالعزيز بللن سللكين قاًل: ثناً الشيب، يعني موسى
الّشللني- أظنلله : يعنللي118عبللدالله -قلللاًل العللرج يزيد أخبرناً

به. بردةا أبي عن 119مخفّر بن علي بن حمزةا قاًل: ثناً
) فقاًل:  حللدثنا8ً ص2 (ج"الصغير" في الطبراني وأخرجه

باًلمصيلللصة المصيصللي الحلللبي هللاًرون ابن أحمد بن  محمد
أسلللم بللن سللهل حللدثناً المسنلللدي محمللد بللن عبدالله حدثناً

أبللي عللن هلل بللن حميللد عللن عبيللد بن يونسْ حدثناً العدوي
به. بردةا

.الصحيح رجاًل رجاًله سند بأول الحديث

قاًل: بهز ): ثنا28ً ص6(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل -46

بللن عللوف عن 120مليح أبي  عن قتاًدةا قاًل: ثناً أبوعلوانة  ثناً

ّلى الللله رسللول قللاًل: عللّرس الشجعي ملاًلك عليلله الللله صلل

ّلم آللله وعلللى ّنللاً رجللل كللّل فلاًفترش ليلللة،  ذاتّ وسلل ذراع م

الله رسول ناًقة فإذا الليل، بعض  إلى قاًل: فاًنتهيت راحلته،

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص ّدامهاً ليللسْ وسلل قللاًل:  أحلللد، قلل

ّلى الللله رسللول أطلللب فاًنطلقت آللله وعلللى عليللله الللله صلل

حنبل. بن أحمد أبيه  عن"المسند" راوي أحمد ابن عبدالله: هو 118
العرج ويزيد ،"المنفّعة تعجيل" في كماً مجهول علي بن حمزةا 119

،"المنفّعلة تعجيلللل"  ول"التهلذيب تهللذيب" فللي ترجمته وجدتّ ماً
الجللرح"و  للسللمعاًني"النسلللاًب" فللي كماً جملاًعة عنه روى وقد

).301 ص9(ج حاًتم أبي  لبن"والتعديل
."التقريب" في كماً الثاًلثة من ثقة أساًمة، ابن : هو 120



ّلم، قلت: قاًئماًن، قيسْ بن وعبلدالله جبل بن  معلاًذ فإذا وس

ّلى الله  رسلول أين ّلم؟ آله وعلى عليه الله ص قللاًل: ملللاً وس

ّناً غير ندري ًتاً  سمعنلاً أ هزيللز مثللل الللوادي. فللإذا بللأعلى صو

ّلى  الله رسول جلاًءناً يسيًرا. ثّم قلاًل: امكثوا الّرحل الللله ص

ّلم آله وعلى عليه ّنه  وس ّليلة أتاًني فقاًل: ((إ ّبللي مللن آتّ ال ر

ّيرني ّنلللة أّمللتي نصللف يللدخل أن بين فخ الّشللفّاًعة، وبيللن الج

جعلتنللاً لمللاً والّصللحبة الله الّشفّاًعة)) فقلناً: ننشدك فاًخترتّ

ّنكم أهل من شللفّاًعتي)) قللاًل:  أهللل من شفّاًعتك. قاًل: ((فإ

ّنللاًس إلللى  121معاًنيق فأقبلناً وفقللدوا فزعللوا قللد هللم فللإذا ال

ّيهم، ّلى  الله رسول وقاًل  نب ّلم: آللله وعلللى عليه الله ص وسلل

ّنه ّليلة أتاًني ((إ ّبي من ال ّيرني آتّ ر نصللف يللدخل أن بيللن فخ

ّنة أّمتي ّني الّشفّاًعة، وبين الج الّشفّلللاًعة)) قللاًلوا:  اخترتّ وإ

أهللل مللن جعلتنللاً لمللاً والّصللحبة الللله ننشللدك الله رسلول ياً

ّبوا شفّاًعتك. قاًل: فلّماً أّن أشللهدكم قللاًل: ((فأنللاً عليه 122أض

ًئاً باًلله يشرك ل لمن شفّاًعتي أّمتي)). من شي
2(ج والطياًلسللي )،47 ص4(ج الترمللذي رواه الحللديث

كمللاً حباًن وابن  )،265 ،264ص( خزيمة وابن )،229ص
 ص("الشريعة" في ) والجري645 ،644 ص("الموارد"  في

هللذا قتللاًدةا )  وقللاًل: حللديث67 ص1(ج والحللاًكم  )،342
10(ج الهيلللثمي يخرجلاًه. وقللاًل ولم شرطهملاً على صحيلح

ثقاًتّ. رجاًلهاً وبعض بأساًنيد الطبراني ): رواه370ص

."النهاًية" في كماً معناًق جمع مسرعين، معاًنيق: أي 121
ّبوا  كثروا، :  أي 122 ّلموا إذا يقاًل: أض ًعاً، تك في نهضوا وإذا متتاًب

ًعاً، المر ."النهاًية" في كملاً جمي



هشللاًم ):  حللدثنا1444ً ص2(ج الللله رحمه ماًجة ابن  قاًل-

: سللمعت قللاًل 123جلللاًبر ابللن ثناً خاًلد بن صدقة ثناً عماًر بن

الشللجعي،  ماًلللك بللن عللوف يقول: سللمعت عاًمر بن سليم

ّلى الله رسول يقول:  قاًل ّلم: آلله وعللى عليله اللله صل وسل

ّيرني ماً ((أتدرون ّبي خ ّليلللة)) قلنللاً: الللله ر أعلللم. ورسللوله ال

ّنله ّيرني قاًل: ((فإ ّنللة أّمللتي  نصللف يدخل أن بين خ وبيللن الج

الللله ادع الللله رسللول الّشفّلاًعة)) قلناً: ياً فاًخترتّ الّشفّاًعة،

مسلم)). لكّل أهلهاً. قاًل: ((هي من يجعلناً أن
)،343 ص("الشريعلللة"  فللي الجللري أخرجلله الحللديث

شللرط على صحيح حديث ) وقاًل: هذا14 ص1(ج والحلاًكم
ًعاً شرطهماً على ثقاًتّ كلهم ورواته يخرجلاًه  ولم مسلم جمي
ّلة، له وليسْ لكللّل الّشللفّاًعة: ((وهللي 124أخبللاًر فللي وليللسْ ع

مسلم)).
علللى صللحيح حللديث ) وقللاًل:  هللذا66ص( أيًضللاً وأخرجلله

رواتلله سللاًئر وأمللاً عللاًمر، بن بسليم احتج فقد مسللم شرط
يخرجاًه. ولم عليهم فمتفّق
شللرط علللى أنه الخير الحاًكم أبوعبدالرحمن:  وقول قاًل
مللن وليللسْ مسلم رجاًل من عاًمر بن سليم لن أصّح مسلم
البخاًري. رجاًل

): أخلللاًف264ص( وقلللاًل )،263ص( خزيمة ابن وأخرجه
ْفهًمللاً بللن عوف قوله: (سمعت يكون أن بينهمللاً وأّن ماًللك). و

قللاًل:  ثنللاً وهللب بللن عبدالرحمن ابن أحملد فإن كرب معدي
أبلي عن صاًلح ابن وهو معلاًوية قاًل: حدثناً رشدين بن حجاًج
ماًلللك. بللن عوف  عن كرب معدي عن عاًمر بن سليم يحيى

ّبللي قللاًل:((إّن أنلله غيللر السلللاًبق الحللديث نحللو فللذكر ر

جاًبر. بن يزيد بن عبدالرحمن جاًبر: هو 123
."الصحيحين" في التي يعني 124



اليوم  مسألتك أعطيك أن فقاًل: أتحّب أّمتي في استشاًرني
ّفّعك أم ْفلهاً أّمتك. قاًل: فقلت: بل في أش لّمتي)) شفّاًعًة اجع

ّول في اجعلناً الله رسول عوف: فقلناً: ياً قاًل له تشفّع من أ
مسلم)). لكّل أجعلهاً الّشفّاًعة. قاًل: ((بل

فللي ترجمتللله رشديلللن بللن أبوعبللدالرحمن:  حجللاًج قللاًل
معاًويللة مشاًيخه من ذكر )،160 ص3 (ج"والتعديل الجرح"

الحللاًفظ وقللاًل تعللديلً، ول جرًحللاً فيلله يلللذكر  صاًلح. ولم بن
ّعفّه"الميزان" في الذهبي عدي. ابن : ض

الضللعف إلللى  عبللدالرحمن بللن أحمللد خزيمللة ابللن وشلليخ
عمه. عن به تفّرد فيملاً أقرب

تهللذيب" فللي مللاً علللى  الحللديث انقطاًع في المعتمد لكن
في حاًتم أبي ابن وقاًل عاًمر، بن سليم ترجمة  في"التهذيب

ً ماًلك بن عوف عن : روى"المراسيل" يلقلله. اهللل ولم مرسل
مللاً رأيللت ثللم له،  مقًرا" التحصيل جاًمع" في العلئي وذكره

الفّسللوي يعقللوب قلاًل الله، رحمه خزيمة ابن خاًفه ماً يؤيد
125الوحللاًظي ): حللدثنا337ً ص2 (ج"والتاًريللخ المعرفة" في

معللد عللن عللاًمر بللن سللليم عن 126غاًنم بن جاًبر  قاًل: حدثناً
الللله صلللى النبي عن ملاًلك بن عوف عن عبدكلل بن يكرب
ّبي وإّن جبريل، قلاًل: ((أتاًني وسلم آله وعلى عليه ّيرنللي ر خ
ّنلة أّملتي نصلف يلدخل خصلتين: أن بين الّشفّللاًعة وبيلن الج

الّشفّاًعة)). فاًخترتّ لّمتي
أبيلله: ) عن213 ص2 (ج"العلل"  في حاًتم أبي ابن وقاًل

ْفع لم ًئاً ماًلك بن عوف من عاًمر ابن سليم  يسم وبين بينه شي
فذكره. نفّساًن، عوف

أبوبشللر ): حللدثنا267ًص( الللله رحملله خزيمللة ابللن  قللاًل-

."التهذيب تهذيب" في كماً صاًلح بن يحيى : هو 125
ترجمته بن جاًبر 126 (ج"والتعديل الجرح" في غاًنم:  )501 ص2 

فقاًل: شيخ.  عنه أباًه سأل وقاًل: إنه



خاًلللد عبللدالله- عللن ابللن -يعنللي خاًلللد قاًل: ثنللاً 127الواسطي

ّذاء يعني ّناً ماًلك ابن عوف  عن قلبة أبي عن الح مللع قاًل: ك

ّلى اللله رسول ّلم آللله وعللى عليله الللله  صلل بعلض فلي وسلل

ّلى الله رسول نر  فلم ليلة ذاتّ فاًنتهيناً مغاًزيه، عليه الله ص

ّلم  آله وعلى رؤوسهم على كأّن  أصحاًبناً وإذا مكاًنه في وس

أنللاً أذقاًنهللاً- فللإذا -يعني جرانهاً وضعت قد البل وإذا الّصخر،

له، وتصديلت لي فتصلدى الشعري أبوموسى هو فإذا بخياًل

ّدثني قاًل أبللي عللن بللردةا أبللي عللن هلل  بن حميد خاًلد: فح

موسللى أبللي خللف قاًل: سمعت ماًلك بن عوف عن موسى

ّلى  الله رسول فقلت: أين الّرحل، كهزيلز هزيًزا عليه الله ص

ّلم؟ آله وعلى الللله، برسول أناً فإذا أقبل، قد قاًل: ورائي وس

ّنبي إّن الله رسول فقلت: ياً ّلى ال آللله وعلللى عليللله الللله صلل

ّلم ّو بأرض كاًن إذا وس ّنلبي . فقلاًل128جاًلًسلاً عليه كاًن العد ال

ّلى ّنه آله وعلى عليله الله ص ّلم:  ((إ ّبللي مللن آتّ أتلاًني وس ر

ًفّاً ّيرني آن ّنة أّمتي نصف يدخل أن بين فخ الّشللفّاًعة وبيللن الج

الّشفّاًعة)). فاًخترتّ
طريللق ) مللن413 ص11(ج عبللدالرزاق أخرجلله الحللديث

كماً حبلاًن وابن ماًلك، بن عوف  عن كلهماً قلبة وأبي قتاًدةا
) وقاًل: هللذا67 ص1(ج والحاًكم )،644 ص("الملوارد" في
البخاًري مشاًيخ من الواسطي شاًهين بن إسحاًق أبوبشر: هو 127

."الصحيح" في
الحراس)، عليه : (كاًن"المستدرك" وفي ،"التوحيد كتاًب" في 128

الصلللواب: حللراس).  ولعللل عليلله : (كللاًن"الظملللآن موارد" وفي
 بتحقيللق"التوحيللد كتلللاًب" طبعللة حللراس). وفللي أو (الحللراس

الشهوان: (حاًرًساً).



الشيخين. شرط  على قلبة أبي حديث من صحيح
عللوف من وأبوقلبة قتاًدةا أسمع أبوعبدالرحمن: ينظر قاًل

ّلسللاًن، فإنهمللاً ماًلللك بللن لحقهللم عمللن يللدلسْ وأبوقلبللة مد
مللن الحللديث لكللن ،"الميللزان" فللي كمللاً يلحقهللم لللم وعمن
أبللي عللن بللردةا أبللي عللن هلل بللن حميلللد عن خلاًلد  طريق
صحيح. به ماًلك بن عوف عن موسى

هللذا روي ):  وقللد67 ص1(ج الللله رحملله الحللاًكم  قللاًل-

ماًللك  بللن عللوف عللن  الشللعري موسللى أبللي عللن الحديث

أبللوعلي يخرجللاًه: حللدثناً ولللم الشيلللخين شرط على بإسنلاًد

يزيللد بللن عبللدالله بن الحسين أنبأ الحلاًفظ علي بن الحسين

حمللاًد بللن عبللدالرحمن بللن محمللد ثناً باًلّرقة، الّرقي القطاًن

عللن الواسطي خاًلد بن عبدالله بن خاًلد ثناً الواسطي أبوبكر

بللن عللوف عللن موسى أبي عن بردةا أبي عن هلل بن حميد

ّنهم ماًلك ّنبي مع كاًنوا أ ّلى ال ّلم آللله وعلللى عليلله الله ص وسلل

كهزيللز هزيللًزا خلفّللي عوف: فسمعت قاًل مغاًزيه، بعض في

ّنبّي أنللاً فإذا الّرحلاً، ّلى بللاًل ّلم، آللله وعلللى عليلله الللله صلل وسلل

ّنبي فقلت: إّن ّلى ال ّلم آله وعلى عليه الله ص في كاًن إذا وس

ّو أرض ّلى الله رسول الحّراس. فقاًل عليه كاًن العد الللله صلل

ّلم: ((أتاًني آله وعلى عليه ّبللي من آتّ وس ّيرنللي ر أن بيللن يخ

ّنة أّمتي شطر يلدخل الّشفّاًعة)) فاًخترتّ الّشفّاًعة، وبين الج

قللوائي عرفللت قللد الللله رسللول جبللل: يللاً بللن معلللاًذ فقللاًل

ْفلني ماًلللك: يللاً بللن عوف منهم)) قاًل منهم. قاًل: ((أنت فاًجع

ْففت قد الله رسول ّناً عر ًبللاً وأموالنللاً قومنللاً تركنللاً أ لللله 129راغ

الله. إلى ولعله: راغبين الصل، في 129



القوم إلى منهم)) فاًنتهيناً منهم. قاًل: ((أنت فاًجعلناً ورسوله

ّنبّي فقلاًل  ثاًروا، وقد ّلى ال ّلم: آللله وعلللى عليلله الللله ص وسلل

ّنهم ((اقعدوا)) فقعدوا آتّ قاًل: ((أتاًني منهم، أحد يقم لم كأ

ّبي من ّيلرني ر ّنللة أّمللتي شللطر يدخلل أن  بين  فخ وبيللن الج

ْفلنللاً الللله رسللول الّشفّاًعة)) فقاًلوا: يللاً فاًخترتّ الّشفّاًعة اجع

ًئاً)). باًلله يشرك ل ماًتّ لمن منهم.  فقاًل: ((هي شي
ّنه قول عن الذهبي سكت الشلليخين. شرط على الحاًكم: أ

خزيمللة ابللن بسللند وهللو حللاًله، فللي ينظللر مللن السللند وفللي
صحيح. المتقدم

أسللود ):  ثنا232ً ص5(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل -47

بللردةا أبللي عن عاًصم عن عياًش بن أبوبكر أخبرني عاًمر بن

موسللى أبللي وعللن جبللل بللن معاًذ عن  الهذلي مليح أبي عن

ّلى الله رسول قاًل: كاًن ّلم: إذا آللله وعلللى  عليه الله ص وسلل

ً نزل ْفنللزل ّلللذي كللاًن م ً فنزلنللاً قللاًل المهللاًجرون، يليلله ا ْفنللزل م

ّنبّي 130فقاًم ّلى ال ّلم آله وعلى عليه الله ص حللوله، ونحللن وس

ْفرتّ ّليللل  مللن قللاًل:  فتعللاًر قللاًل: ،131فنظرنللاً ومعللاًذ، أنللاً ال

فلّمللاً أقبللل، إذ الرحللاًء كهزيز هزيًزا سمعناً إذ نطلبه فخرجناً

حيللث نرك  فلم شأنكم؟)) قاًلوا: انتبهناً قاًل: ((ماً نظر أقبل

نطلبللك. قللاًل: جئنللاً شلليء أصللاًبك يكللون أن خشلليناً كنللت،

ّيرني مناًمي في آتّ ((أتاًني ّنللة يللدخل أن بيللن فخ نصللف  الج

(فناًم)،"المسند" في 130 والصواب:  (فقاًم).  مجمع" في كماً : 
."الزوائد

(فلم"المسند" في سقط هناً 131 وهو:  مجمع" في كماً نره)،  
."الزوائد



ّنلللاً لهللم فللاًخترتّ  شللفّاًعًة، أو أّمللتي الّشفّلللاًعة)) فقلنللاً: فإ

ّق نسألك ّق السلم بح ّنللة. قللاًل: أدخلتنللاً لماً الّصحبة وبح الج

ّناًس عليله فاًجتمع ّنللاًس، وكللثر  مقاًلتنللاً، مثللل للله فقاًلوا ال ال

ّنللي بللاًلله يشللرك ل مللاًتّ لمللن شفّلللاًعتي أجعللل فقللاًل: ((إ

ًئاً)). شي
بهدلللة بن عاًصم ثناً سلمة ابن يعني حماًد حدثناً روح حدثناً

الللله صلللى الللله رسللول أن 132موسى أبي عن بردةا أبي عن
ّلم آله وعلى عليه أصحاًبه. يحرسه  كاًن وس

أحملللد ): رواه368 ص10(ج الهيثملللي قلللاًل الحلللديث
رجللاًل لحمللد... ورجاًلهللاً روايللة وفللي بنحللوه، والطللبراني

ّثللق وقللد النجللود أبللي بن عاًصم غير الصحيح ضللعف، وفيلله و
اهلجبل.  بن معاًذ يدركاً لم بردةا وأباً المليح أباً ولكّن

حديث ومن معاًذ،  حديث من أبوعبدالرحمن: الحديث قاًل
موسللى أبللي وحللديث منقطللع معللاًذ فحللديث موسللى، أبللي

متصل.

حسللن ): ثنا413ً ص5(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل -48

عللن 133أبوقبيللل ثنللاً لهيعللة بللن عبللدالله ثنلللاً  موسللى بللن

135رهم أباً قاًل: سمعت  سريع بني من  نلاًشر بن 134عبدالله

يقول: إّن النصاًري أيوب أباً يقول: سمعت الشاًم أهل قاًّص

ًعاً تقدم موسى أبي حديث 132 ).46( رقم لحديث تاًب
هاًنئ. بن حيي أبوقبيل: هو 133
،"الحلية" في ناًشرةا) وكذا بن : (عباًد"الزوائد مجمع" في الذي 134

الجرح") و214 ص5 (ج"تاًريخ= =البخاًري" و"المسنلد" في وأماً
له  يترجم ولم  نلاًشر)،  بن ) فل(عبدالله189 ص5 (ج"والتعديل
شرطه. على  وهو"المنفّعة تعجيل" في الحاًفظ

."التهذيب تهذيب" في كماً أسيد بن أحزاب أبورهم: هو 135



ّلى الله رسول ّلم  آله وعلى عليه الله ص يللوم ذاتّ خللرج وس

ّبكم لهم: ((إّن فقلاًل إليهم ّيرني وجّل عّز ر ًفّاً سبعين بين خ أل

ّنللة  يللدخلون ًوا الج عنللده الخبيئللة وبيللن حسللاًب، بغيللر عفّللل

ّبللئ الله رسول أصحاًبه:  ياً بعض له  لّمتي)) فقلاًل ذلللك أيخ

ّبك ّلى الله رسول فدخلل وجّل؟ عّز ر آله وعلى عليله الله ص

ّلم ّبر وهو خرج ثّم وسل ّبي فقلاًل: ((إّن يك زادنللي وجللّل عللّز ر

ًفّاً سبعين ألف كّل مع عنده)). والخبيئة أل
ّيوب أباً أبورهم: ياً قاًل ّلى الللله رسول خبيئة تظّن وماً أ صلل

ّلم؟ آله وعلى عليه الله ّنللاًس فللأكله وس فقللاًلوا: بللأفواههم ال
ّلى الله رسول وخبيئة أنت وماً ّلم؟ آله وعلى عليه الله ص وس

ّيوب:  دعوا فقاًل ْفركم عنكم، الّرجل أبوأ رسول خبيئة عن أخب
ّلى الللله ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل بللل أظللّن كمللاً وسلل

ّلى الله رسول خبيئة إّن كاًلمستيقن آللله وعلللى عليلله الله ص
ّلم ّ إله ل أن شهد  من  يقول: ((رّب أن وس ل وحللده الللله إل
ًدا وأّن له  شريك ّدقـللاً ورسولللله عبده محّم قلبلله لسللاًنه مص
ّنة)). أدخله الج

وقللاًل )،362 ص1(ج الحلية في أبونعيم أخرجه الحديث
عبللاًد وفيلله والطللبراني أحمللد ): رواه375 ص1(ج الهيلثمي

ضللعفّه لهيعللة وابن أعرفه، ولم سريلع بني  من 136ناًشزةا بن
الجمهور.

أبوقبيل عنه روى قد ناًشر بن أبوعبدالرحمن: عبدالله قاًل
الحاًل مستور فهو 137الّسيباًني عمرو أبي ابن ويحيى هناً كماً

فللي يصلللح لهيعللة ابللن وكذا والمتاًبعاًتّ، الشواهد  في يصلح
والمتاًبعاًتّ. الشواهد

(ناًشر). عن تصحيف أنه والظاًهر : (ناًشزةا)،"المجمع" في كذا 136
ثقة. والّسيباًني أحمد: ثقة قاًل ،"التهذيب تهذيب" في ترجمته 137

المفّتوحة. المهملة باًلسين



قتيبللة ): ثنللا222ً ص2(ج  الللله رحمه  أحمد الماًم قاًل-49

بللن عمللرو عللن الهللاًد ابللن عللن مضللر ابللن بكللر ثناً سعيد بن

ّلى الللله رسللول أّن جللده عللن أبيه عن شعيب عليلله الللله صلل

ّلم آللله وعلى ّليللل مللن قللاًم تبللوك غللزوةا عللاًم وسلل ّلي  ال يصلل

ّتللى  يحرسللونه  أصحاًبه من رجاًل وراءه فاًجتمع ّلى إذا ح صلل

ّليلللة أعطيللت لهم: ((لقد فقلاًل إليهم وانصرف مللاً خمسـللاً ال

ّنلاًس إلى فأرسلت أناً أّماً قبلي أحد أعطيهّن ّلهم  ال عاًّمللًة، ك

ّنماً قبلي من وكاًن ّو علللى ونصللرتّ قللومه، إلى يرسل إ العللد

ًبللاً، منلله لملللئ شللهر مسلليرةا وبينه بيني كاًن ولو باًلّرعب رع

ّلت ّظمون قبلي من وكاًن آكلهاً، الغناًئم لي وأح كاًنوا أكلهاً يع

أدركتنللي أينمللاً وطهوًرا مساًجد الرض لي وجعلت يحرقونهاً،

ّليلت،  تمّسحت الّصلةا ّظمون قبلي من وكاًن وص ّنماً ذلك يع إ

ّلون كاًنوا هللي، مللاً هي والخاًمسة  وبيعهم، كناًئسهم في  يص

ْفل  قيل: لي إلللى مسلألتي سأل. فأّخرتّ  قد نبّي كّل فإّن س

ّ إله ل أن شهد ولمن لكم فهي القياًمة، يوم الله)). إل
ورجللاًله أحمللد ): رواه367 ص1(ج الللبيهقي قاًل الحديث

 ص4 (ج"والترهيلللب الللترغيب" فللي المنللذري ثقلاًتّ. وقللاًل
كللثير ابللن الحللاًفظ صحيح. وقاًل بإسنلاًد أحملد ):  رواه433
وللللم قلللوي جيلللد ): إسنللللاًد255 ص2 (ج"التفّسلللير" فلللي

يخرجوه.
لغيللره، صحيح السند بهذا الحديث أبوعبدالرحمن: هذا قاًل

كلللماً حسن  فحديثه إليه السند صح إذا شعيب بن عمرو فإن
."الميزان" في الذهبي الحلاًفظ  أفاًده

ّبلاًن ابن قاًل-50  ص("الظمآن موارد" في كماً الله رحمه  ح



حدثناً الحملاًل عبدالله بن هاًرون حدثناً أبويعلى ):  أنبأنا523ً

عللن مللوهب بللن عبدالرحمن ابن عبيدالله عن فديك أبي ابن

بللن عللوف عللن الشللجعي مينللاًء  بللن عبللدالرحمن بن عباًس

ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلللى النللبي عن ملاًلك قلللاًل: وسلل

ًعللاً ((أعطيللت ّبللي وسللألت قبلنللاً، كللاًن أحللد يعطهللّن لللم أرب ر

ّنبّي فأعطاًنيهاً: كاًن الخاًمسة يعللدوهاً ول قللومه إلللى يبعث ال

ّنلاًس، إلى وبعثت ّناً وأهيب  ال ّوناً  م وجعلت شهر، مسيرةا عد

يحللّل ولللم الخمللسْ لنلللاً  وأحّل  ومساًجد، طهوًرا الرض لي

ّبي وسألت قبلناً، كاًن لحد ّ سللألته الخاًمسللة ر عبللد يلقللاًه أل

ّ يوّحده  أّمتي من ّنة أدخله إل فأعطاًنيهاً)). الج
موهلللب، بللن عبللدالرحمن بللن عبيدالله سنده في الحديث

عباًس أيًضاً باًلقوي.  وفيه : ليسْ"التقريب" في الحلاًفظ قاًل
:"التقريللب" فللي الحللاًفظ قللاًل وقللد ميناًء بن عبدالرحمن بن

ّ توبع إذا مقبول.  يعني ّين، وإل مللن سللمع عباًًسللاً أرى وماً فل
منقطع. فاًلحديث ماًلك، بن عوف

): ثنللا145ً ص5(ج الللله رحملله أحملللد المللاًم قللاًل-51

العمللش سليماًن حدثني  إسحلاًق ابن عن أبي ثناً 138يعقوب

عن الليثي عمير بن عبيد عن الحجاًج أبي جبر بن مجاًهد عن

ّلى الللله رسول قاًل: قلاًل ذّر أبي آلللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم: ((أوتيت قبلللي: نصللرتّ كلللاًن نللبّي يللؤتهّن لم خمسـاً وس

ّني فيرعب باًلّرعب ّو م للي وجعلللت شللهر، مسلليرةا عللن العد

ًدا الرض ّلت وطهوًرا،  مسج لحلد تحلّل وللم الغنلاًئم لي وأح

هو 138 عبدالرحمن بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن يعقوب: 
عوف. بن



للي: سلل وقيلل والسلود، الحملر إللى وبعثلت  قبللي، كاًن

الله شاًء  إن منكم نلاًئلة وهي لّمتي شفّاًعًة تعطه. فاًختبأتهاً

ًئاً)). قللاًل بلله يشللرك ل وجّل عّز الله لقي من العمللش: شللي

الجّن. والسود النسْ، الحمر أّن يرى مجلاًهد فكاًن
أبلللوداود وأخرجللله )،148ص( أحملللد أعلللاًده الحلللديث
أبللي عللن مجاًهد عن واصل عن شعبة طريق من الطيلاًلسي

عللن مجاًهللد عللن العمللش عللن 139جريللر طريق ومن به، ذر
به. ذر أبي عن عمير بن عبيد

) مللن455 ص5  (ج"الكبير التلاًريخ" في البخاًري وأخرجه
عللن مجاًهللد عن العمش وهو سليماًن عن عوانة أبي طريق

طريللق ومللن بلله، عنلله الله رضي ذر أبي عن عملير بن عبيد
به. ذّر أبي عن مجاًهد  عن الحدب واصل عن شعبة

وقاًل: متن )،277 ص3 (ج"الحليلة" في أبونعيم وأخرجه
ّلى النبي خصاًئص في الحديث هذا آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم عللن الفّقيللر يزيد حديث من عليله متفّق مشهور ثاًبت وس
ذر أبللي عللن عمير  بن عبيد وحديث وغيره، عبدالله بن جاًبر

علن العملش علن يرويلله ملن فمنهلم سلنده، فلي مختللف
مجاًهللد بيللن عبيللد بإدخللاًل جريللر وتفّللرد ذر، أبللي عن مجاًهد

العمش. عن ذر وأبي
قللاًل: قللاًل مجاًهللد )  عللن117 ص5(ج أبللونعيم وأخرجلله

منه .. وسقطت وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله  رسول
الّشفّاًعة)). جملة: ((وأعطيت

ً ثلثللة على جلاًء  قد الحديث أن فاًلحاًصل أوجلله:  متصلللل
إسحلاًق ابن وصله قد إذ الوصل وأرجحهاً ومرسلً، ومنقطعـاً

هو 139 راهويه بن إسحاًق بتلميذه عرف عبدالحميد، ابن جرير: 
عبدالحميللد) بللن (جريللر ترجمللة فللي ذكللر  وقد ،"الحلية" في كماً

ّول راهويه بن إسحاًق له. تلميذ أ



هللو من يخاًلفّهم ولم ،140معاًوية بن وزهير وأبوعلوانة  وجرير
نعيللم أبللي وقللول قبولهللاً، يجللب زياًدةا  فاًلوصل منهم، أرجح
وأبللي مجاًهللد بيللن عبيلللد  بإدخاًل جرير تفّرد الله:  إنه رحمه

بن وزهير وأبوعوانة  إسحاًق ابن تاًبعه فقد بصحيح، ذر. ليسْ
رأيت. كماً معاًوية

بللن علي ): ثنا250ً ص1(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-52

ابللن عللن ومجاًهللد مقسللم عللن زياًد أبي ابن يزيد عن عاًصم

ّلى الللله رسللول قللاًل: قللاًل عباًس آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم: ((أعطيت أقللوله ول قبلللي، أحلللد يعطهللّن لللم خمسـاً وس

ول أحمللر  مللن فليللسْ وأسللود أحمللر  كللّل إلللى فخًرا: بعثت

ّ أّمللتي فللي يللدخل أسود الرض لللي وجعلللت منهللم، كللاًن إل

ّيلة ًدا)) بق ):301 ص1(ج المسللند فللي كمللاً  الخمللسْ مسج

ّلت شهر مسيرةا باًلّرعب ((ونصرتّ تحّل ولم الغنلاًئم لي وأح

ل لمللن فهللي لّمللتي، فأّخرتهاً الّشفّاًعة وأعطيت قبلي، لحد

ًئاً)). باًلله يشرك شي
):255 ص2 (ج"تفّسلليره" فللي كللثير ابللن  الحلللاًفظ قللاًل

يخرجوه. ولم جيلد إسناًد
زيلللاًد أبي بن يزيد سنلده في أبوعبدالرحمن: الحديث قاًل

أن والظللاًهر ضللعيف، وهللو مللولهم الهاًشللمي القرشللي وهو
أن ) إلللى455 ص5 (ج"تللاًريخه" فللي أشللاًر  البخاًري الماًم

عللن يرويلله مللن الللرواةا مللن أن ذكللر حيث علة الحديث لهذا
مجلللاًهد عللن  يرويللله مللن ومنهللم عمير، بن عبيد عن مجاًهد

عبللاًس، ابللن عللن  مجلاًهد عن يرويه من ومنهم ذر، أبي عن
ذر، أبللي عللن عمير بن عبيد عن مجاًهد أرجحهاً أن تقدم وقد

ص("المباًرك لبن الزهد زوائد" في كماً معاًوية بن زهير 140  
563.(



بللذلك زيللاًد أبللي بللن يزيللد لتفّللرد منكللرةا تعتللبر الرواية وهذه
أعلم. والله الثقاًتّ، ومخاًلفّته

ّبزار قاًل-53  ص1 (ج"السللتاًر كشف" في كماً الله رحمه ال

141كهيلللل بللن سلللمة بن إسملاًعيل بن إبراهيم ):  حدثنا157ً

عمر ابن عن مجاًهد عن كهيل بن سلمة عن أبيه عن أبي ثناً

ّلم: آللله وعلللى عليلله الللله صلللى الللله رسللول قاًل: قاًل وسلل

ّنللاًس إلللى بعثللت  قبلللي، نبّي يعطهّن لم خمسـاً ((أعطيت ال

ّنللي يرعللب بللاًلّرعب ونصرتّ والسود، الحمر كاًفًة ّوي م عللد

ْفت المغنللم، وأطعمللت شللهر، مسلليرةا على الرض لللي وجعللل

ًدا يللوم لّمللتي فأّخرتهللاً الّشفّلللاًعة وأعطيللت وطهللوًرا،  مسج

القياًمة)).
السناًد. بهذا إل عمر ابن عن يروى نعلمه البزار: ل قاًل
ابللن عللن ومقسللم مجاًهللد عن زياًد أبي بن يزيد رواه وقد
عباًس.
والطللبراني، الللبزار ):  رواه261 ص1(ج الهيلللثمي قللاًل

ضللعيف، وهللو كهيلللل بن يحيى بن إسماًعيل بن إبراهيم وفيه
أبيله علن روايتله  وقلاًل: فلي"الثقلاًتّ" في حبلاًن ابن وذكره
المناًكير. بعض

حسلللين ): ثنللا416ً ص4(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-54

عللن بللردةا أبي عن إسحاًق أبي عن إسرائيل ثناً 142محمد بن

ّلى الله رسول قلاًل: قاًل موسى أبي آله وعلى عليله الله ص

ّلم: ((أعطيللت والسللود، الحملللر  إلللى خمسـللاً: بعثللت  وسلل

في كماً كهيل، بن سلمة بن يحيى بن إسماًعيل بن : إبراهيم 141
."الميزان"
."التهذيب تهذيب" في كماً المؤدب، محمد: هو بن حسين 142



ًدا، طهللوًرا الرض لي وجعلت ّلللت ومسللج الغنلللاًئم  لللي  وأح

وأعطيللت شللهًرا، بللاًلّرعب ونصرتّ قبلي، كاًن لمن تحّل ولم

ّ نبّي من وليسْ  الّشفّاًعة ّنللي شللفّاًعًة سأل وقد إل أخبللأتّ وإ

بللاًلله يشللرك لللم أّمللتي مللن مللاًتّ لمللن جعلتهللاً ثّم شفّاًعتي

ًئاً)). شي
 ص1 (ج"تفّسلليره" فللي كللثير ابللن  الحلاًفظ قاًل الحديث

إسلناًد ): وهلذا255 ص2(ج وقلاًل أحملد، بله ):  تفّللرد411
خرجوه. أرهم ولم صحيح
الشيخين. شرط على أبوعبدالرحمن: الحديث قاًل

): حللدثنا7435ً رقللم8 (ج"الوسللط" في الطبراني قاًل-55

الجللذوعي سللويد بللن إبراهيللم قللاًل: حللدثناً 143أباًن بن محمد

بللن فضلليل قللاًل: حللدثناً مللدرك بللن  144أبوعلللاًمر قاًل: حدثناً

الللله رسللول  قللاًل: قللاًل سللعيد أبللي عللن عطية عن مرزوق

ّلى ّلم: ((أعطيت آله وعلى عليه الله ص يعطهللاً لم خمًساً وس

ّنمللاً والسلللود، الحمللر إلللى قبلي:  بعثللت نبّي النللبّي كللاًن وإ

وأطعمللت شللهر، مسلليرةا باًلّرعب ونصرتّ قلومه، إلى يبعث

ْفمهاً ولم المغنم الرض لللي وجعللللت قبلللي، كللاًن أحد 145يطع

ًدا، طهللوًرا ّ نللبّي مللن وليللسْ ومسللج ًةا أعطللي وقللد إل دعللو

"السلم تاًريخ" في كماً مكثر ثقة المديني أباًن بن محمد 143
).235) ص(300-291وفياًتّ(

كماً بحذف الصواب 144 الحديث لهذا الطبراني تعقيب في (أبو) 
."التقريب" في وكماً

):269 ص8 (ج"الزوائد مجمع" في والذي ،"الوسط" في كذا 145
(يطعمه).



ّني فتعّجلهاً، إن باًلغلة وهلي لّملتي، شلفّاًعًة دعوتي أّخرتّ وإ

ًئاً)). باًلله يشرك ل ماًتّ من الله شاًء شي
اهلمدرك.  بن عاًمر إل فضيل عن الحديث هذا يرو لم

"الوسللط" في الطبراني : رواه"المجمع" في الهيثمي قاًل
اهلحسن.  وإسناًده
ّيللن الصفّيراء أبي بن مدرك بن عاًمر وعطيلللة الحللديث،  ل
هللو سللعيد أبللاً شيخه بأن يصرح ولم ومدلسْ ضعيف العوفي

ضعيف. فاًلحديث الخدري،

العبلللاًس ): حللدثنا45ً ص4(ج الللله رحمه الترمذي قاًل-56

أنللسْ عللن ثللاًبت عللن معمللر عللن عبدالرزاق أخبرناً  العنبري

ّلى الللله رسللول قاًل: قاًل ّلم: آللله وعلللى عليلله الللله صلل وسلل

أّمتي)). من الكباًئر لهل ((شفّاًعتي
مللن غريللب صحيح حسن حديث جاًبر،وهذا عن الباًب وفي

الوجه. هذا
في كماً حبلاًن وابن )،270ص(  خزيلمة ابن رواه الحديث

) وقللاًل: هللذا69 ص1(ج والحللاًكم )،645 ص("المللوارد"
اللفّللظ، بهذا يخرجاًه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث

هذه أن توهم ومن بطوله، أنسْ عن  قتاًدةا حديث أخرجاً إنماً
قمللع فيهللاً الّشللفّاًعة هللذه فللإّن وهم، فقد الحديث من لفّظة

اهلوالكباًئر.  الصغاًئر لهل الّشفّاًعة بين المفّرقة المبتدعة
قللاًل: إن الللبيهقي : إن"الخفّاًء كشف" في العجلوني وقاًل

اهلصحيح.  سنده
):487 ص1 (ج"تفّسلليره"  فللي  كللثير ابللن الحاًفظ وقاًل
اهلالشيخين.  شرط على صحيح إسنلاًده
ثلللاًبت، عللن معمللر رواية من أبوعبدالرحمن: الحديث قاًل

ثللاًبت عللن معيللن: معمللر ابللن  عللن"التهللذيب تهللذيب"  وفي
ثللاًبت عللن معمللر يحيللى: وحللديث قلللاًل أيضـللاً وفيه ضعيف،



كللثير الّضرب وهلذا عروةا بن وهشلاًم النجود أبي بن وعاًصم
الوهاًم.
 ص("الفّتللح مقدمة" (معمر) من ترجمة في الحاًفظ وقاًل

وابللن الزهللري عللن روايته من البخاًري ):  قللت: أخرج444
ول قتللاًدةا عللن روايتلله مللن يخللرج قاًل:  ولم أن إلى طاًوس،

ًقاً، إل البناًني ثاًبت ًئاً، العمش عن روايته من ول تعلي ولم شي
ًئاً البصللرةا أهللل روايللة من له يخرج عليلله توبعللوا  مللاً إل شللي
اهلكلهم.  الئمة به واحتج

شللرط على وليسْ ضعيف، السند بهذا فاًلحديث هذا فعلى
كثير. وابن الحاًكم قاًل كماً الشيخين

رحمه  خزيمة ابن قاًل ثاًبت، عن لمعمر متابًعا وجدتّ ثم
بللن سللليماًن قللاًل:  ثنللاً رافع بن محمد ): حدثنا271ًص( الله
مسلللم بلن علي خزرج. وثناً بن الحكم عن  الطيلاًلسي داود

عن ثلاًبت قاًل: ثناً خزرج بن الحكم قاًل: ثناً أبوداود قاًل:  ثناً
آللله وعلللى عليلله الللله صلللى الللله رسلللول قلللاًل: قللاًل أنسْ

ّلم: ((ّشفّاًعتي أّمتي)). من الكباًئر لهل وس
الجمللع أوهلللاًم موضللح"  فللي الخطيللب أخرجلله  الحللديث
الصللحيح رجللاًل السللند بهذا ) ورجاًله56 ص2 (ج"والتفّريلق

الجللرح" فللي كمللاً معيللن ابللن وثقلله وقللد خزرج بن الحكم إل
).116 ص3 (ج"والتعديل

عنللد عثمللاًن بللن  الخللزرجأـحـدهما: آخرـيـن ومتابعين
وقللاًل )،186 ص2(ج  كللثير  لبللن"النهاًيللة" فللي كماً البزار

فلللي والطلللبراني اللللبزار ): رواه378 ص10(ج الهيللللثمي
وثقللله وقللد عثمللاًن بللن الخللزرج وفيه  ،"الوسط" و"الصغير"

اهلواحد.  غير وضعفّه حباًن، ابن
الدارقطني: يترك. : قاًل"الميزان" قلت: وفي
تلللاًريخ" فللي كمللاً العصللري عبيلللدالله بن  محمدوالثاني:

فيلله يللذكر ولم البخاًري ذكره وقد )،170 ص1 (ج"البخاًري



ً ول جرًحاً .146تعديل

سلليماًن  ): ثنلا213ً ص3(ج اللله رحمله أحمد الماًم  قاًل-

ّداني أشللعث عن حريث بن بسطاًم ثناً حرب  بن عللن 147الحلل

ّلى الله رسول قاًل: قاًل ماًلك بن أنسْ وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم: ((شفّاًعتي آله أّمتي)). من الكباًئر لهل وس
فللي والبخللاًري  )،106 ص5(ج أبللوداود أخرجه الحديث

)،271ص( خزيلللمة  وابن  )،126 ص2 (ج"الكبير التاًريخ"
بيللن سللقط ) وعنللده338 ص("الشريعلللة" فللي والجلللري

والحللاًكم حريللث، بللن وأشلعث:  بسطلاًم حرب بن سليملاًن
).69 ص1(ج

السناًد. بهذا حسن والحديث

بللن محمللد ): حدثنلللا271ًص( الللله رحملله خزيمللة ابن  قاًل-

عمر. بن الخليل قاًل:  ثناً يحيى
قللاًل: عمللر  بللن الخليللل : ثناً قاًل 148السكن بن يحيى وثناً

للسمعلاًني"النساًب" في هكذا باًسمه وجاًء 146 ماًدةا    
ّبلللاًن ابللن عنللد والللذي (العصري)،  ص2 (ج"المجروحيللن" فللي ح

)،78 ص3 (ج"والمللتروكين الضللعفّاًء" فللي الجللوزي ) وابن282
:"اللسللاًن"  فللي حجللر  وابللن"المغنللي" و"الميللزان" فللي والذهبي
ًدا الحللديث حبلاًن:  منكللر ابن عبدالله). قاًل بن (محمد يللروي جلل

ول به الحتجاًج يجوز ل آخر، ثاًبت كأنه عليه، يتاًبع  ل ماً ثاًبت عن
حجر: ابن به. وقاًل للستئناًس  الوفلاًق عند إل يرويه بماً العتباًر

مصغًرا. عبيدالله أبيه اسم أن والظلاًهر
(الحراني)،"المسند" في 147 باًلدال وصوابه الحاًء بعد باًلراء : 

."التقريب" في كماً المشددةا،
(ج"والتعديل الجرح" في ترجمته السكن، بن يحيى 148 ص10   

للمللاًم متللاًبع فهو يضر ول اهلباًلقوي.  أبوحاًتم: ليسْ ) قاًل155
الذهلي. يحيى بن محمد الحاًفظ



أبللي بللن سللعيد عللن سللعيد بللن عمللر وهللو 149البح عمر قاًل
الللله رسول قاًل: قلاًل ماًلك بن أنسْ  عن قتلاًدةا عن عروبة
ّلم: ((الّشللفّاًعة آله وعلى عليله الله صلى الكبللاًئر لهللل وسل

الكبللاًئر لهللل : ((شفّاًعتي150يحيى بن محمد أّمتي)) قاًل من
أّمتي)). من

بهللذا ضللعيف وهللو )،69 ص1(ج الحللاًكم أخرجه الحديث
بقللوي. أبوحلللاًتم:  ليللسْ فيه قاًل سعيد بن عمر لن السنلاًد

الحللديث. البخللاًري: منكللر . وقللاًل"والتعللديل الجرح" في كماً
."الميزان" في كماً

الللله رحملله  الجللري الحسللين بن محمد أبوبكر الماًم  قاًل-

صللاًلح بللن محمللد أبللوجعفّر ): حدثنا338ً ص("الشريعلة" في

قللاًل: حدثنلللاً السللري بللن هناًد قاًل:  حدثناً العكبري ذريح بن

أنللسْ عللن الرقاًشي يزيلد عن العمش عن غيلاًث بن حفّص

ّلى الله رسول قاًل: قلاًل ماًلك بن آللله  وعلللى عليلله الللله ص

ّنماً ّلم: ((إ الكباًئر)). لهل الّشفّاًعة وس
محملللد بلللن يحيلللى أبوزكريلللاً ): أخبرنلللا339ًص( وقلللاًل

أبوأميللة قللاًل: حللدثناً فروخأ بن شيباًن قاًل:  حدثناً 151الجباًئي
قللاًل: قللاًل ماًلللك بللن أنللسْ عن  الرقاًشي يزيد عن الحبطي
ّلى الله رسول ّلم:  ((شللفّاًعتي آللله وعلللى عليلله الللله ص وسلل

في كماً أثبتناًه ماً الصل:(الشج)والصواب في 149
).69 ص6(ج"والتعديل الجرح"و"المستدرك"
(يحيى في 150 (محمد محمد)، بن الصل:  يحيى)، بن والصواب: 

الول، بللاًللفّظ رواه السللكن ابن فيحيى شيخلاًه، اختلف أنه يعني
الثاًني. باًللفّظ والذهلي

)،229 ص14 (ج"بغداد تاًريخ" في كماً محمد: ثقة، بن يحيى 151
تاًريللخ" وفللي : (الجباًئي)،"الشريعة" من موضع غير في  ذكر وقد

 ص("المنتبلله تبصللير" فللي  كمللاً الصللحيح وهو : (الحناًئي)،"بغداد
الحناًء. بيع إلى نسبة )،292



أّمتي)). من الكباًئر لهل
تركللله وقد الرقاًشي أباًن ابن وهو يزيد سنده في الحديث

منكللر أحمللد: إنلله وقللاًل مللتروك، النساًئي: إنه وقاًل  شعبة،
من مختصًرا اهلضعف.  حديثه في معلين ابن وقاًل الحديلث،

."الميزان"
أيللوب  وهللو الحبطي أبوأمية الثلاًني السند في أيضـاً وفيه

وروى وغيللره، المبلللاًرك ابللن البخلللاًري: تركلله قاًل خوط بن
النسلللاًئي وقلللاًل حلللديثه، يكتلللب يحيلللى: ل علللن عبللللاًس

متروك، والدارقطني ّذاب.  وقاًل وجماًعة:  ك اهلالزدي: 
الميزان. من مختصًرا
أنللسْ: إلللى آخريللن طريقيللن مللن الحللديث جللاًء وقللد هللذا

المعجللم" فللي كمللاً  عنه الحول علاًصم حديث  منأحدهما:
إل صللاًلح، إليلله ) والسللند160 ص1(ج   للطلللبراني"الصغير

حاًله. في فينظر عرفة بن خير الطبراني شيخ
ْفشلللك يزيللد  عللنوالثـاني: فللي الطللبراني عنللد عنلله الّر

قاًل المسيب، بن روح وفيهاً )،119 ص2(ج  أيًضاً"الصغير"
معيللن: صللويلح. ابن محفّوظة. وقاًل غير  عدي: أحلاًديثه ابن

تحللل ل الثقللاًتّ، عللن الموضللوعاًتّ  حباًن: يللروي  ابن وقاًل
بن مورع الطلبراني . وشيخ"الميلزان" من اهلعنه.  الرواية

حاًلهماً. في ينظر عيسي بن الحسن وشيخه عبدالله،

فللي  كملللاً"الصللول نوادر" في 152التلرمذي الحكيم قلاًل-57

أبللي بن أحمد بن صلاًلح  للسيوطي: حدثناً"للفّتاًوي اللحاًوي"

أبللي عللن مجاًهللد عللن ليللث عللن هلل بن يعلى حدثنلاً محمد

عليلله الله صلى الله رسول : قاًل قاًل عنه الله رضي هريرةا

ّنمللاً آله وعلى عمللل لمللن القياًمللة يللوم الّشللفّاًعة وسلللم: ((إ
صوفي والحكيم أبيه، عن حدث الحسين، بن علي بن محمد 152

"السللير" في مترجم وهو عصره، في الناًس بعض كفّره قد هاًلك
).439 ص13(ج



ّبلاًب فلي وهلم عليهلاً ملاًتوا ثّم أّمتي من الكباًئر ّول ال ملن ال

ّنم، ّد ل جه وجوههم)) الحديث. تسو
،153الدنيلللاً عمللر تللوقيت آخللره فلي لن باًطللل حلديث هذا
ومؤلللف مختلللط، وهللو سللليم أبللي ابللن ليللث السللند وفللي

"الحفّاًظ تذكرةا" في كماً حاًفظ، علي، بن محمد  هو"النوادر"
مللن يلكن لم وقاًل: إنه  العديم، ابن عليه حمل وقد للذهبي،

-إلللى وصناًعته بطرقه له علم ول له، رواية ول الحديث، أهل
آخللر إلللى الموضوعة، باًلحاًديث الفّظيعة كتبه قاًل:- ومل أن

):269 ص("المطللاًلب أسللنى" الللله. وفللي رحملله  كلمللله
فل الموضللوع، جملللة من فيهاً  الحكيم الترمذي كتب وكذلك
ّيلم:  إن وابن  جمرةا أبي ابن قاًل به، انفّرد ماً على يعتمد الق

شلليخ وأمللاً الموضللوع. هللذا مللن كتبه شحن الحكيم الترمذي
ترجمتهماً.  أجد فلم شيخه وشيلخ الترمذي

محمللد  ): حدثنلللا45ً ص4(ج الله رحمه الترمذي قاًل -58

البناًني ثاًبت بن محمد عن الطياًلسي أبوداود أخبرناً بشاًر بن

قاًل: قلاًل عبدالله بن جلاًبر عن أبيه عن محمد بن جعفّر عن

ّلى الله رسول ّلم: ((شللفّاًعتي  آلله وعلللى عليلله الله  ص وسلل

جلاًبر: لي علي: فقاًل بن محمد أّمتي)) قاًل من الكباًئر لهل

وللّشفّاًعة. له فماً الكباًئر أهل من يكن لم من محمد ياً
الوجه. هذا من غريب حديث هذا

وأبلللوداود )،271ص( خزيمللللة ابلللن أخرجلللله الحلللديث
والجلري  ،"المسنلد ترتيب" )  من228 ص2(ج الطيلاًلسي

وأبونعيم )،69 ص1(ج والحاًكم )،338 ص("الشريعلة" في
مللن غريللب حللديث ) وقاًل:  هلللذا201 ص3 (ج"الحلية" في

رواه أبوداود، إل  عنه يروه لم  ثاًبت بن ومحمد جعفّر حديث

ّياًن الّساًعة عن يسألونك2يقول:  وتعاًلى سبحاًنه والله 153 أ
ّبك إلى ذكراهاً من أنت فيم مرساًهاً .1منتهاًهاً ر



طبقته. من والمتقدمون علي بن عمرو داود أبي عن
ثلللاًبت بللن محمللد سللنده في أبوعبدالرحمن: الحديث قاًل

معيللن: ليللسْ ابن نظر. وقاًل البخاًري: فيه قاًل وقد  البناًني،
الميزان. من اهلالنسلاًئي: ضعيف.  بشيء. وقاًل

أحمللد  ):  حدثنا271ًص( تعاًلى الله رحمه خزيملة ابن  قاًل-

زهيللر عللن سلللمة أبي بن عمرو قاًل: ثناً السلمي يوسف بن

قاًل: جلاًبر عن أبيله عن محمد بن جعفّر عن محمد ابن  وهو

ّلى الله رسول قاًل ّلم: ((شفّاًعتي آله وعلى عليله الله ص وس

أّمتي)). من الكباًئر لهل
حللدثني  ): قللاًل1441 ص2(ج مللاًجه ابن أخرجه الحديث

ثنلاً مسللم بلن الوليلد ثنلاً الدمشلقي إبراهيم بن عبدالرحمن
به. محمد بن زهير

علللى  شلللاًهد ) وقللاًل: وللله69 ص1(ج الحللاًكم وأخرجلله
ًعللاً احتجاً وقاًل: قد الحديث، ذكر ثم مسلم شرط بزهيللر جمي

العنبري. محمد بن
صللحيح حللديث  ) وقللاًل: هلللذا382 ص2(ج أيًضللاً أخرجلله

ّنلله إلللى الللذهبي يخرجاًه. وأشلللاًر ولم الشيخين شرط على أ
بللن جعفّللر فللإن الللذهبي قللاًل كمللاً وهللو مسلم، شرط  على

 ص1(ج الحللاًكم قللاًل  وقللد البخاًري، رجاًل من ليسْ محمد
مسلم. شرط على ) إنه69

ابللن عنللد للله والراوي محمد، بن زهير سنده في والحديث
وقللد سلللمة، أبللي بللن ) عمللرو69 ص1(ج والحللاًكم  خزيمة

فللي بواطيللل. كمللاً زهيللر عللن روايته أحمد:  إن  الماًم قلاًل
ابللن عنللد زهيللر عللن  للله ).  والللراوي43 ص("الفّتح مقدمة"

والوليللد مسلللم، بللن ) الوليللد382 ص2(ج والحللاًكم ماًجللة
تهللذيب" فللي كماً ضعيفّة زهير عن  الشاًميين ورواية شاًمي،

فللي يصلللح لكنلله السللند، بهللذا ضللعيف فاًلحديث  ،"التهذيلب
والمتاًبعاًتّ.  الشواهد



1 (ج"كللثير ابللن تفّسللير" فللي كماً الله رحمه البزار قاًل-59

أبللي بن شيباًن ثناً 154عبدالرحمن بن محمد ):  حدثنا511ًص

عمر ابن عن ناًفع عن أيوب عن سريج بن حرب حدثنلاً شيبة

ّناً قاًل سللمعناً حللتى الكبللاًئر  لهللل السللتغفّاًر عن نمسك : ك

ًدا نبيناً ّلى محم ّلم آله وعلى عليه الله ص ل الللله إّن{ يقرأ وس

ْفن يغفّر :يشللاًء} وقلللاًل لمللن ذلك دون ماً ويغفّر به، يشرك أ

القياًمة)). يوم أّمتي من الكباًئر لهل شفّلاًعتي ((أّخرتّ
رجللاًل ورجللاًله أبويعلى ): رواه5 ص7(ج  الهيلثمي قاًل 

كذااهلثقة.  وهو سريج بن حرب غير الصحيح أطلق . 
ّثقلله"الميللزان" وفي حرب، توثيق الله رحمه الهيلثمي ابللن : و

ّينه معين ّتلى كللثيًرا حبللاًن: يخطللئ ابن قاًل  غيره، ول خللرج ح
ّد عن عنللله البخلللاًري: روى انفّللرد. وقللاًل إذا بلله الحتجلاًج ح
الحديث. هذا الذهبي له ذكر نظر. ثم فيه المباًرك، ابن

):11 ص8 (ج"التاًريللخ" فللي الللله رحملله الخطيللب  قللاًل-

بخطلله: حللدثني النعيمللي محمللد بللن علللي كتلللاًب في قرأتّ

السللدي سلللمة بللن  أحمللد بللن الحسللين أبوعبدالله القاًضي

بللن عبللدالله بللن أحمللد أبوالحسللين حللدثناً ببغللداد المللاًلكي

اسفّيجلللاًب- حللدثناً كورةا من -بجيلن  البصري الزيني محملد

اسللفّيجاًب- كورةا من -بصوناًخأ الصوناًخي سعيد بن  الصديق

يحيللى عللن بسللمرقند المقيم المروزي  نصر بن محمد حدثناً

رسللول قاًل: قاًل عمر ابن عن ناًفع  عن ماًلك عن يحيى بن

هو بن 154 أبوعبدالله العنبري عبدالصمد ابن عبدالرحمن: 
تهللذيب" فللي ثقللة.كمللاً الجنيلللد: كللاًن بللن علللي قللاًل البصللري،

."التهذيب



ّلى الللله ّلم: ((شفّلللاًعتي آللله وعلللى عليلله الللله صلل يللوم وسلل

أّمتي)). من الكباًئر لهل  القيلاًمة
: سلللألت"العلللل" فللي التلرمذي :  قاًل"القديلر فيض" في
ًدا يعرفلله. وفللي فلللم الحللديث هللذا البخاًري- عن -يعني محم

بللن أحمللد حللاًله يجهللل مللن  صللديق عللن :  رواه"الميللزان"
آخللر محللل فللي وضعه. وأعاًده من أدري فماً الزيني عبدالله

اهلمنكر.  خبر وقاًل: هذا

ص( الللله رحملله  الجري  الحسين بن محمد الماًم قاًل-60

قلاًل: 155البلخلي شللعيب بللن حاًمد أبوالعباًس ): وحدثنلا338ً

عبدالواحللد بللن عنبسللة قاًل: حللدثناً  156بكلاًر بن محمد حدثناً

عللن 159عبللدالرحمن  أبللي عللن 158واصللل  عللن 157القرشللي

الللله رسللول قللاًل: قلللت:  يللاً عجللرةا بللن كعللب عن الشعبي

أّمتي)). من الكباًئر لهل فقاًل: ((الشفّاًعة  الّشفّاًعة؟
بللن علللي ) وقاًل: قاًل40 ص3(ج الخطيب رواه الحديث
بللن كعللب عللن الشلعبي حديث من غريب حديث عملر: هلذا

واصل به وتفّرد عنه، الصيرفي ربيعة بن أمّي به تفّرد عجلرةا

هو بن 155 الدارقطني وثقه شعيب، بن محمد بن حاًمد شعيب: 
."بغداد تاًريخ" في كماً

هو بن محمد 156 في كماً الرصاًفي أبوعبدالله الرياًن ابن بكاًر: 
تهللذيب" فللي كمللاً مسلللم رجاًل ) من100 ص2 (ج"بغداد تاًريخ"

."التهذيب
روى بن عنبسة 157 ًقاً البخاًري له عبدالواحد:  ّثقه وأبوداود، تعلي و

وأبوحاًتم. معين ابن
هو 158 لبن"النهاًية" في كماً عيينة ابن مولى واصل:  2(ج كثير  

."التقريب" في كملاً صدوق ) وهو200ص
اسمه 159 في كماً ثقة الصيرفي، ربيعة بن أمّي أبوعبدالرحمن: 
."التقريب"



بلن عنبسللة غيلر عنله بله حلدث يعلللم ول أمي، عن حياًن بن
اهلعبدالواحد. 

اختلللف وقد  معروفون، السناًد أبوعبدالرحمن: رجاًل قاًل
عيللينة، أبلي ملولى واصللل هللو أم حيللاًن ابللن أهو واصل في

أعلم. والله الختلف، هلذا  يضر فل به محتج وكلهماً

المعجللم" فللي الللله رحملله  الطللبراني أبوالقاًسللم قللاًل-61

صلللاًلح بللن  عثمللاًن بن يحيى ): حدثنا189ً ص11 (ج"الكبير

بللن أبوالطللاًهر قللاًل: ثنلللاً العتللبي معاًويللة بللن وعبللدالرحمن

ابن حدثني الصنعاًني عبلدالرحمن بن موسى ثنلاً قاًل السرح

ّلى  الله رسول عن  عبلاًس ابن عن عطاًء عن جريج الللله ص

ّلم آله وعلى  عليه ّنه وس لهللل يللوم: ((شللفّاًعتي ذاتّ قللاًل أ

يللدخل باًلخيراتّ عبلاًس: الساًبق ابن أّمتي)) قاًل من الكباًئر

ّنللة ّنللة يللدخل والمقتصللد حسللاًب، بغيللر الج الللله، برحمللة الج

ّنللة يلدخلون العلراف وأصلحاًب لنفّسه والظاًلم بشلفّاًعة الج

محّمد.
قلاًل الصنعاًني عبدالرحمن بن موسى  سنده  في الحديث

ابللن فإن  بثقة، ليسْ : معروف"الميزان" في الذهبي الحاًفظ
عللن عطللاًء عللن جريللج ابن على وضع فيه: دّجاًل  قاًل حباًن

ًباً عباًس ابن عللدي ابن أّن  الذهبي  ذكر ثم التفّسلير، في كتاً
ابللن قاًل: قلاًل ثم أحدهاً، هذا أحاًديث، ثلثة ترجمته في ذكر

بواطيل. عدي: هذه

):416 ص1 (ج"التاًريللخ" فللي الللله رحمه الخطيب قاًل-62

قاًل: أنبأنللاً علي بن محمد أبوالعلء والقاًضي الزهري  أخبرناً

الطرسوسللي يزيللد بللن محمد بن إبراهيم بن محمد أبوالفّتلح

قاًل: نبأنللاً بحمص زريق بن عبدالرحمن بن الحسن قاًل: نبأناً



بللن حيللاًن بللن إبراهيم قاًل: نبأناً  الشليرازي سناًن بن محمد

أبللي بللن عبدالرحمن عن الحكم عن شعبلة : نبأناً قاًل طلحة

ّلى الله رسلول قاًل: قلاًل اللدرداء أبي عن ليلي عليه الله ص

ّلم: ((شفّلاًعتي آله وعلى أّمتي)) قلللاًل من الذنوب لهل وس

صلللى الللله  رسللول  فقللاًل سرق؟ وإن زنى أبوالدرداء: وإن

علللى سللرق وإن زنللى وإن وسلم: ((نعم آله وعلى عليه الله

الدرداء)). أبي أنلف رغم
سلللت سللنة فللي الفّتللح أبي من الزهري: سمعت لي قاًل

اهلفقاًل: ثقة.  عنه، الزهري سألت وثلثماًئة  وسبعين
قللاًل الطرسوسللي إبراهيللم بللن محمللد سنده في الحديث

قللاًل الشلليرازي، سللناًن بللن الللوهم. ومحمللد الحللاًكم: كللثير
."القدير فيض" اهلمنلاًكير.   : صاًحب"الذيل" في الذهبي

):146 ص2 (ج"التاًريللخ" فللي الللله رحمه الخطيب قاًل-63

قللاًل: نبأنلللاً الضللراب جعفّللر بللن عبللدالغاًلب أبومعاًذ  أخبرنلاً

بللن جعفّر بن محمد قاًل: حدثني اللوراق إسماًعيل بن محمد

بللن سللليماًن قلاًل: أنبلأناً العلوي جعفّر بن الحسن بن محمد

بللن محمللد بللن جعفّللر بللن  القاًسم قاًل: حدثني الكاًتب علي

أبللي قللاًل: حللدثني طللاًلب أبللي بن علي بن عمر ابن عبدالله

عللن علي بن عمر أبيه عن عمر بن محمد جده  عن أبيه عن

ّلى اللله رسلول  قلاًل: قلاًل طاًلب أبي بن علي أبيه اللله صلل

ّلم: ((شفّلللاًعتي آله وعلى عليه أهللل أحللّب مللن لّمللتي  وسلل

شيعتي)). وهم بيتي
فللي الللذهبي قللاًل  جعفّللر،  بن القاًسم سنده في الحديث

قللاًله منللاًكير، أكثرهللاً نسللخة آبللاًئه عللن : روى"الميللزان"



اهلالخطيب. 

بمسللألة ): حللدثنا272ًص( الللله رحملله خزيمللة ابللن قاًل-64

ّنبّي ّلى ال ّلم آله وعلى عليه  الله ص بن علي ذكرتّ  للذي وس

ابللن وهللو شعيب قاًل: ثناً أبواليملاًن قاًل: ثناً  النساًئي سعيد

حبيبة أم عن ماًلك  بن أنسْ قاًل:  ثناً الزهري عن حمزةا أبي

ّنبّي عن ّلى ال ّنلله وسلم آله وعلى عليه الله ص قلاًل: ((أريلت أ

ذلك وسبق بعض، دماًء بعضهم وسفّك بعدي، أّمتي تلقى  ماً

يللوليني أن فسللألته قبلهللم، المللم علللى سللبق كمللاً الللله من

ففّعل)). فيهم، القياًمة يوم شفّاًعًة
السللناًد هللذا فللي  اليماًن أبي عن اختلف أبوبكر: قلد قاًل
عللن شللعيب  عللن  اليمللاًن أبللي عن الخبر هذا بعضهم فروى

بعضللهم: عللن وقاًل حسين، أبي بن عبلدالرحمن بن عبلدالله
الزهري.

حللديث ) وقلاًل: هذا68 ص1(ج  الحلاًكم  أخرجه الحديث
ّلللة يخرجللاًه، ولللم الشلليخين شللرط علللى السناًد صحيح والع

ّدث اليملللاًن أباً  أن فيه عندهماً ًةا: عللن فقللاًل مرتيللن، حلل مللّر
ًةا: علن  وقاًل أنسْ، عن الزهري عن شعيب علن شلعيب ملّر

هلللذا مثللل فللي القللول قدمناً  وقد أنسْ، عن حسين أبي ابن
شيخين عن الئمة من إماًم عند الحديث يكون أن ينكر ل أنه

حللدثني وقللد ذاك، عللن ومللرةا هللذا عللن بلله يحللدث فمللرةا
بللن محمد ابن يحيى ثناً 160عمر بن محمد بن علي أبوالحسن

لنللاً قللاًل: قللاًل  النيسللاًبوري هللاًنئ بللن إبراهيللم ثنللاً صللاًعد
ابللن عللن حللدثتكم والللذي الزهللري، حديث الحديث أبواليماًن

ْفبتهلاً. قلاًل بورقللة فيلله غلطت الحسين أبي الحللاًكم: هلذا قل
وسكت اهلمأمون.  ثقة هاًنئ بن إبراهيم فإن باًليلد كاًلخذ

3 (ج"الذهب شذور" وفي )،64 ص3 (ج"العبر" في ترجمته 160
باًلري. لقيناًه من أفضل قاًل: هو الخليلي  أن  ) وفيهما149ًص



الذهبي. عنه
أبي حديث ) من428-427 ص6(ج أحملد الماًم وأخرجه

وقللاًل:  حسللين، أبي ابن عن حمزةا أبي بن شعيب أناً اليماًن
الحديث. حبيبة، أم عن ملاًلك بن أنسْ  أناً

أبيلله-  عللن"المسللند" راوي أحمللد ابللن -وهللو عبللدالله قاًل
شعيب عن اليملاًن أبي عن به يحدثون قوم ههنلاً لبي فقلت

مللن هللو إنماً الزهري حديث من هذا قاًل: ليسْ الزهري، عن
حسين. أبي ابن حديث
عللن الزهللري طريللق ترجيللح أبوعبدالرحمن: الظللاًهر قاًل

عنله، الحلاًكم  رواه كملاً غلط أنه اعترف اليماًن أباً لن أنسْ
)209 ص2 (ج"النهاًيللة" فللي كللثير ابللن الحلاًفظ سلاًقه وقد
قاًل: قاًل ثم أنسْ عن الزهري طريق من البيلهقي رواية من

فللي المنللذري الحلللاًفظ صللحيح. وقللاًل إسللناًد الللبيهقي: هللذا
فلللي اللللبيهقي ): رواه432 ص4 (ج"واللللترهيب اللللترغيب"
إسناًده.  وصّحح"البعث"

طريللق ترجيللح عللن تراجعلللت أبوعبللدالرحمن: ثللم قللاًل
10 (ج"السلير"  في الذهلبي كلم على اطلعت  لماً الزهري

أبواليملللاًن، فيلله وهم الحديث أن قلاًل: تعين ) حيث323ص
عند هو ماً الحديث بأن حكموا الكبلاًر لن الوهم على وصّمم

أعلم. والله الزهري،

السللود ): ثنا347ً ص5(ج الله رحمه أحملد الماًم قاًل-65

ابللن عللن حصلليرةا بللن حللاًرث عللن أبوإسللرائيل أنللاً علاًمر بن

ّلللم، رجللل فللإذا معاًويللة علللّي قللاًل: دخللل أبيله عن بريدةا يتك

الكلم.  فقللاًل: نعللم. فللي لللي فاًئللذن معاًوية بريدةا: ياً فقاًل

ّنلله يللرى وهو بريللدةا: فقللاًل الخللر، قللاًل مللاً بمثللل سلليتكلم أ

ّلى الله رسول  سمعت ّلم آله وعلى عليه الله ص يقللول: وسلل

ّني ملن الرض عللى ملاً عدد القياًمة يوم  أشفّع أن لرجو ((إ



يرجوهللاً ول  معاًويللة يللاً أنللت ومدرةا)) قاًل: أفترجوهاً شجرةا

عنه. الله رضي طاًلب أبي بن علّي
 لبللن"النهلللاًية" فللي كمللاً الدنيلاً  أبي ابن  أخرجله الحديث

):  رواه378 ص10(ج الهيثمللي وقاًل )،192 ص2(ج كثير
ّثقللوا  ورجللاًله أحمللد إسللرائيل أبلي فللي كللثير ضللعف علللى و

اهلالملئي. 
فللي الذهبي الحاًفظ قاًل  أبوعبدالرحمن: أبوإسرائيل قاًل

ًياً كاًن وقد : ضعفّوه،"الميزان" اللذين الغلةا مللن بغيًضللاً شليع
."الميزان" من المراد اهلعنه.  الله رضي عثماًن يكفّرون

:"الميلللزان" فللي الذهبي قاًل حصليرةا بن الحلاًرث وشيخه
بللن يحيى . وقاًل161باًلرجعة يؤمن الزبيري: كاًن أبوأحمد قاًل

صلللب لماً علي بن زيد خشبة إلى ينسب خشبي، معين: ثقة
فللي باًلكوفة المنحرفين من وهو النساًئي:  ثقة عليهاً.  وقاًل

بللن الحلللاًرث جريللًرا: أرأيللت : سلللألت162زنيج التشيلع. وقاًل
يصّر السلكوتّ طويل كبليًرا شيخـاً رأيته قاًل: نعم، حصيرةا؟

فبماً"الميزان" من المراد  اهل. 163عظيم  أمر على أن .  
لمذهبهماً موافق والحديث التشيع في غاًلياًن الراويين  هذين

ضعيف. فاًلحديث

): حللدثنا217ً ص3(ج الللله رحملله أبللوداود المللاًم قللاًل-66

بللن موسللى حللدثني فللديك أبللي ابللن حللدثناً صاًلح بن  أحملد

الحسن بن يحيى أبوداود: وهو -قلاًل عثملاًن ابن عن يعقلوب

بللن عللاًمر عللن سللعد بن إسحاًق بن الشعث عثماًن- عن بن

ّلى الللله رسول مع قاًل: خرجناً أبيه عن سعد عليلله  الللله صلل

ّلم آله وعلى ّكة من وس ّنللاً فلّمللاً المدينللة، نريد م ًبللاً ك مللن قري
).58ص( باًلرجعة) تقدم قوله: (يؤمن 161
مسلم. مشاًيخ من أبوغساًن عمرو بن محمد زنيج: هو 162
الرجعة. هو العظيم المر 163



ًدا خللّر ثللّم سللاًعًة، الله فدعاً يديه رفع ثّم نزل 164عزور سللاًج

ً فمكث خللّر ثللّم سللاًعًة، الله  فدعلاً يديه  فرفع قاًم ثّم طويل

ًدا خللّر ثللّم سللاًعًة يللديه فرفللع قللاًم ثللّم طللويلً، فمكللث سللاًج

ًدا ّني أحمد -ذكره ساًج ًثاً- قاًل: ((إ ّبللي سللألت ثل وشللفّعت  ر

ًدا فخررتّ أّمتي، ثلث فأعطلاًني لّمتي ّبي، شكًرا سلاًج ثّم لر

ّبللي فسلللألت رأسللي رفعللت أّمللتي، ثلللث فأعطللاًني لّمللتي ر

ًدا فخررتّ ّبي ساًج ّبللي فسلللألت  رأسي رفعت ثّم شكًرا لر ر

ّثلث فأعطاًني لّمتي، ًدا فخررتّ الخر ال ّبي)). ساًج لر
صللاًلح  بللن أحمد أسقطه إسحاًق  بن أبوداود: أشعث قاًل

الرملي. سهل بن موسى عنه به فحدثني به، حدثناً حين
):86 ص4 (ج"السللنن مختصر" في المنذري الحاًفظ قاًل

مقاًل. وفيه الزمعي يعقوب ابن موسى إسناًده في
عثملللاًن  بن الحسن  بن يحيى سنلده في وأقول: الحديث

بللن أشللعث الخلصللة: عللن فللي الخزرجللي قللاًل الزهللري،
ّثقه الزمعي يعقوب بن موسى  وعنه  إسحلاًق، حبلللاًن. ابن و

ّثق حبلاًن وابن اهل الحاًفظ يقول ثّم ومن  المجهولين،  يو
حلللاًله. ويقللول يعرف يكلاًد : ل"العتلدال ميزان" في الذهبي

ّثق. ولعله"الكاًشف" في حباًن. ابن توثيق يعني : و

بللن محملد ): حدثنلا279ًص( الله رحمه خزيمة ابن قاًل-67

ّباًدان زيد بن أحمد حرب قاًل: ثناً عاًصم بن عمرو قاًل: ثناً بع

بللن علللى بللن محمللد جعفّللر لبي قاًل: قلت البزار سريج بن

بهللاً يتحللدث التي الّشفّاًعة هذه أرأيت فداك الحسين: جعلت

ّق العراق أهل قللاًل: شللفّاًعة ملللاًذا؟ قللاًل:  شللفّاًعة هي؟ أح

تاًج" اهلمكة.  إلى المدينة من الطريق عليهاً الجحفّة، ثنية ، 164
."العروس



ّلى محّمد ّق آله وعلى عليه الله ص ّلم. قاًل: حلل إي والللله، وس

علللي عللن  الحنفّيللة ابللن علي ابن محّمد عّمي لحدثني والله

آللله وعلللى عليلله الللله صلللى الللله رسللول أّن طلاًلب أبي بن

ّلم ّتللى لّمللتي قللاًل: ((أشللفّع وسلل ّبللي، ينللاًديني ح فيقللول: ر

ّنكم علّي أقبل محّمد)) ثّم ياً أرضيلت معشللر تقولون فقاًل: إ

عللّز وتعللاًلى سللبحاًنه الللله كتاًب في آية العلراق: أرجى  أهل

ّلذين عبلاًدي ياً قل{وجّل:  إلللى -قرأ أنفّسهم على أسرفلوا ا

ًعاً ّناً}قوله- جمي ّناً لنقول  قلت:  إ الللبيت أهل ذلك.  قلاًل: ولك

يعطيللك  ولسوف{تعاًلى:  الله كتاًب في آية أرجى نقول: إّن

ّبلك .}فترضى ر
)179  ص3 (ج"الحليللة" فللي أبللونعيم أخرجلله الحللديث

بللن حللرب حللديث مللن إل نكتبللله لللم حللديث وقللاًل:  هللذا
ثقة. بصري وهو عاًصم بن عمرو إل عنله رواه ول ،165سريج
سللريج، بن حرب سنده في أبوعبلدالرحمن:  الحديث قاًل

ّينلله معيللن ابللن : وثقلله"الميللزان" في الذهبي الحلاًفظ قاًل ول
ّد عللن خللرج حللتى كللثيًرا حبللاًن: يخطللئ ابللن وقللاًل غيره، حلل

المبللاًرك ابللن عنلله البخلللاًري: روى انفّرد. وقاًل إذا الحتجلاًج
حديثللله علللدي: فللي ابللن قلللاًل:- قللاًل أن نظللر.  -إلللى وفيه

اهلبه.  بأس ل أنه وأرجو وإفراداتّ غرائب
كماً التجريح عباًراتّ  أردى نظر) من البخلاًري: (فيه وقول

فاًلحللديث هللذا فعلللى )،344 ص1 (ج"المغيللث فتللح"  فللي
ًدا. ضعيف ج
فللي وهللو الللله، شللاًء إن عنه فيبحث خزيمة ابن شيخ وأماً

(ج كثير  لبن"النهاًية" وفي يزيد بن أحمد بن   محمد"الحلية"

(شريح)،"الحلية" في 165 (سريج) تحريف، وهو :  والصواب: 
جيم. آخره المهملة باًلسين



فلعللله المللداري، يزيللد ابن البزار: محمد )  بسنلد199 ص2
أعلم. والله جده، إلى نسب أو أبيه اسم سقط

يللونسْ ): ثنللا178ً ص3(ج الله رحمه أحملد الماًم قاًل-68

عللن النصلللاًري  أبوالخطللاًب ميمون بن حرب ثناً  محملد بن

ّدثني قاًل أنسْ عن أنسْ بن النضر ّلى الله نبّي ح عليه الله ص

ّنللي آللله وعلللى ّلم: ((إ علللى تعللبر أّمللتي أنتلللظر لقللاًئم وسلل

يللاً  جاًءتلللك قد النبياًء فقلاًل: هذه عيسى جاًءني إذ الّصراط

عللّز الللله ويللدعون  قاًل: يجتمعون- إليللك -أو يشتكون محّمد

هللم  ملللاً لغللّم الله يشاًء حيث إلى المم جمع يفّّرق أن وجّل

عليلله فهللو المللؤمن وأّمللاً العللرق فللي ملجمللون والخلق فيه،

166قاًل: قللاًل: عيسللى الموتّ، فيتغّشاًه الكاًفر وأّماً كاًلّزكمة،

ّتى انتظر ّلى الله نبّي إليك. قاًل: فذهب أرجع ح عليلله الله ص

ّلم آله وعلى ّتى وس يلللق لللم مللاً فلقللي العرش، تحت قلاًم ح

ًفّى ملك إلللى وجللّل عللّز الللله فللأوحى مرسلل  نبّي ول مصط

ْفع فقل: له محّمد، إلى جبريل: اذهب ْفل رأسلللك ارف تعللط، سلل

ْفع ّفّعت واشفّ ّفّع. قاًل: فش كللّل مللن أخرج أن 167أّمتي في تش

ًناً وتسعين تسعة ًدا. قاًل: فماً إنساً ّدد زلت واح ّبللي علللى أتر ر

ّ  مقاًمـاً أقلوم  فل وجّل عّز ّفّعت، إل ّتللى شلل الللله أعطللاًني ح

مللن أّمتلللك مللن أدخللل محّمللد قاًل: يللاً أن ذلك من وجّل عّز

ّنه شهد من وجّل عّز الله خلق ّ إللله ل أ ًدا يومـللاً  الللله إل واحلل

لبن"النهاًية" في 166 ص2(ج كثير   يا191ً  ((قاًل:  عيسى))، ): 
للسياًق. القرب وهو

أخرج)). أن خزيمة: ((إلى  لبن"التوحيد" في 167



ذلك)). على وماًتّ مخلًصاً
الحلللاًفظ  وقللاًل )،254ص(  خزيملة ابن  أخرجه الحديث

الترمللذي حكللم ): وقللد191 ص2 (ج"النهاًيللة" فللي كثير ابن
اهلالسناًد.  لهذا باًلحسن

ميمون بن حرب لّن حسن حديث أبوعبدالرحمن: هو قاًل
الصحيح. رجاًل رجاًله وبقية ،"التقريب" في كماً صدوق

هلللاًرون ): حللدثنا2301ً ص4(ج الله رحمه مسللم قاًل-69

الحللديث لفّللظ فللي -وتقاًربللاً عبللاًد بللن ومحمللد معللروف بللن

يعقوب عن  إسماًعيل بن حاًتم لهاًرون- قاًل: حدثنلاً والسياًق

بللن عبللاًدةا بللن الوليللد بللن عبللاًدةا عللن حللزرةا أبي مجلاًهد بن

الحللّي هللذا في العلم نطلب وأبي أنلاً قاًل: خرجت الصلاًمت

ّول فكلاًن يهلكلوا، أن قبل النصاًر من اليسللر أبلاً لقينللاً ملن أ

ّلى الله رسول صلاًحب ّلم، آله وعلى عليه الله ص أن إلى وس

ّتى  مضينلاً ): ثّم2303ص( قاًل فللي عبدالله بن جلاًبر أتيناً ح

فأخذتّ فقمت جلاًبر ): قاًل2307ص(  قاًل أن إلى مسجده،

الّشلللجرتين فللأتيت لللي، فاًنللذلق وحسلللرته فكسللرته حجللًرا

ًناً  منهماً واحدةا كّل  من فقطعت ّتى أجّرهماً أقبلت ثّم غص ح

ّلى الله رسول مقلاًم قمت ّلم، آللله وعلللى عليلله الللله ص وسلل

ًناً  أرسلت ًناً يمينللي عللن غصلل لحقتلله، ثللّم يسللاًري عللن وغصلل

ّنللي ذاك؟ فعلّم الللله  رسلول يلاً فعللت فقللت: قلد قلاًل: ((إ

ّذباًن بقبرين مررتّ ّفه أن بشفّلاًعتي فأحببت يع ماً  عنهملاً ير

رطبين)). الغصناًن دام
ً يصلح الحديث هذا لللو  الكبلللاًئر لهللل الّشفّلاًعة على دليل
إذ واحللدةا، قصللة عليللله المتفّللق عبلاًس ابن وحديث هو كلاًن



ّنهماً ابن حديث  في ّذباًن عباًس: ((إ أحلدهماً أّماً كبير، في ليع
ّنميمة، يمشي فكاًن بللوله))، من يستتر ل فكاًن الخر وأّماً باًل
رواه مللاً ): وأمللا319ً ص1 (ج"الفّتح" في الحلاًفظ قاًل لكن

الكتلللاًب  أواخر في المذكور  الطويل جاًبر حديث في مسلم
(يعني هذه غير أخرى قصلة في فهو الغصنلين قطع الذي أنه

بينهملللاً عباًس) فاًلمغلاًيرةا ابن حديث في ذكرتّ التي القصة
ّلى معه وكاًن المدينة في كاًنت  هذه  أنمنها: أوجه، من ص
ّلم آله وعلى عليه الله فللي كللاًنت جللاًبر وقصللة جماًعللة، وسلل

في  أنومنها: وحده، جاًبر فتبعه لحاًجته خرج وكاًن السفّر،
ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلللى أنلله القصللة هذه غللرس وسلل

هللذا بعللد الللذي الباًب في كماً  نصفّين شقهاً أن بعد الجريدةا
ّلى أنلله جللاًبر  حديث وفي العمش، رواية من عليلله الللله صلل

ّلم آله وعلى كللاًن شللجرتين من  غصنين بقطع جاًبًرا أمر وس
ّنبي ّلم آله وعلى عليه الله صلى ال قضاًء عند  بهماً استتر وس

يسلاًره وعن  يمينه عن الغصنين فألقى جاًبًرا أمر ثم حاًجته،
ّلى النبي كاًن  حيث ّلم آله وعلى عليه الله ص وأن جاًلًساً، وس
ّنللي ذلللك عن سأله جاًبًرا يعللذباًن، بقللبرين مللررتّ فقللاًل: ((إ

ْفن بشللفّاًعتي فللأحببت الغصللناًن دام مللاً عنهمللاً 168يرفللع أ
كاًنللاً الللذي السللبب أيضللاً جاًبر قصة في يذكر  ولم رطبين))،

تغللاًير قلوله: ((لعله)) فباًن  في التي الترجي ول به، يعذباًن
اًبر، وحلديث عبلاًس ابلن حديث ّنهملاً ج قصلتين فلي كاًنلاً  وأ

اهلذلك.  تعدد يبعد ول مختلفّتين،

2 (ج"الصللغير المعجللم"  فللي الله رحمه  الطبراني قاًل-70

السلليرافي عللون بللن محمللد ): حللدثنا1011ً رقللم95ص

بن أصرم حدثناً المقدام بن أحمد أبوالشعث  حدثنلاً باًلبصرةا

علللي بللن محمللد جعفّللر أبي عن خلاًلد بن قرةا حدثناً حوشب

طللاًلب: أبللي بللن جعفّللر بللن لعبدالله قاًل: قلت الحسين ابن

ْفن 168 ّفه تقدم: ((أ الترفيه. عنهماً)) من ير



ْفثناً ّلى الله رسول من سمعته شيئـاً حد آله وعلى عليه الله ص

ّلم عليلله الله صلى الله رسول وفيه- قلاًل الحديث -فذكر وس

ّلم: ((ل آللله وعلللى ّتللى أحللدكم يللؤمن وسلل ّبكللم  ح بحللبي، يح

ْفن أترجللون ّنللة 169تللدخلوا أ بنللو يللدخلهاً ول بشللفّاًعتي، الج

ّطلب)). عبدالم
أبوالشعث. به تفّرد أصرم، إل قرةا عن يروه لم

الللذهبي وقللاًل  )،568 ص3(ج الحللاًكم  أخرجه الحديث
ّنلله"التلخيص" في ًعاً، : أظ وأصللرم مللتروك، فإسللحاًق موضللو

الحاًكم. عند أصرم شيخ هو وإسحاًق  اهلباًلكذب.  متهم
يحيللى: وقللاًل الميزان: هاًلللك، في أصرم ترجمة في وقاًل

ّذاب والنساًئي: مللتروك. إلللى ومسلم البخاًري خبيث. وقاًل ك
ّين الحديث ذكرتّ  فيه. وإنماً الئمة أقوال آخر حاًله. لب

 ص4  (ج"كللثير ابللن تفّسير" في كماً حاًتم أبي ابن قاًل-71

حللدثناً الدمشللقي الللوزير بللن محمللد حللدثناً أبللي ): حللدثنا16ً

عللن أسلللم بللن  زيلد ابن عبدالرحمن حدثنلاً مسلم بن الوليد

رسللول قللاًل: قللاًل هريللرةا أبي عن يسلاًر بن عطاًء عن  أبيه

ّلم: ((إّن آله وعلى عليه الله صلى الله وتعاًلى تباًرك الله وس

ّيرني ْفن بين خ شللفّاًعتي، يجيللب أن وبيللن أّمللتي لنصف يغفّر أ

ّفّللر أن ورجلوتّ  شلفّاًعتي، فلاًخترتّ وللول لّمللتي، الجللّم تك

ّلذي الله إّن دعوتي، فيهاً لتعّجلت الّصاًلح العبد إليله سبقني ا

ّذبح، كرب إسحاًق  عن فّرج لّماً تعاًلى إسللحاًق له: ياً قيل  ال

ْفل ّلللذي تعللط. فقللاًل: أمللاً سلل ّنهللاً بيللده نفّسللي وا قبللل لتعّجل

((تدخلون))، 169 مستدرك" في كماً أثبتناًه ماً والصواب باًلصل: 
."الحاًكم



ّلهم الّشيطاًن،  نزعلاًتّ ًئاً بك يشرك ل ماًتّ من ال ْفر شي فللاًغفّ

ّنة)). وأدخله له الج
منكلللر، غريلللب حلللديث كلللثير: هلللذا ابلللن الحلللاًفظ قلللاًل

ْفن وأخشللى الحللديث، ضللعيف أسلم بن زيد بن وعبدالرحمن أ
الللله قللوله: ((إّن وهللي مدرجللة، زيللاًدةا  الحللديث فللي يكللون
اهلأعلم.  والله آخره))، .. إلى إسحاًق عن فّرج لّماً تعاًلى

به. للحتجاًج ل ضعفّه لبياًن كتبته أيًضاً الحديث وهذا

):219 ص1  (ج"الحليللة" فللي الللله رحملله أبونعيم قاًل-72

ثناً الصوفي الحسن بن محمد حدثناً حياًن بن أبومحمد  حدثناً

ثنللاً الطوسللي زياًد ابن حمزةا ثناً الطوسي  منصور بن محمد

منذ مرابط فقلاًل: هذا بقية عنه -قاًل: سلألت أبوحاًمد ثويب

قللاًل: قللاًل أماًمللة أبللي عللن معدان بن خاًلد سنة- عن ستين

ْفعللم  آله وعلى  عليه الله صلى الله رسول ّلم: ((ن الّرجللل وس

قللاًل: ((أّمللاً لخيللاًرهم؟ أنت أّمتي)) فقلاًلوا: فكيف لشرار أناً

ّنة فيدخلون خياًرهم فيللدخلون شللرارهم وأّمللاً  بصلحهم، الج

ّنة بشفّاًعتي)). الج
ًدا219 ص10(ج أبللونعيم أعللاًده الحللديث ًنللاً، )  سللن ومت

وقللاًل )،115 ص8 (ج"الكللبير" فللي الطللبراني وأخرجلله
 وفيلله"الكبير" في الطبراني ):  رواه377 ص10(ج الهيثمي

الميلم وكسلر الجيللم بفّتلح -وهلو  الرجبي 170ثوب بن  جميع
البخللاًري: منلللكر فيلله باًلتصللغير- قللاًل وقيل المشهلور، على

عللدي: ابللن الحللديث. وقللاًل النساًئي: متروك الحديث. وقاًل
ّنه على تدل روايلاًته الصللحيح. رجللاًل رجللاًله ضعيف. وبقيللة أ

"البخلاًري تاًريخ" و"الزوائد مجمع" : (ثويب). وفي"الحلية" في 170
بللن ): (جميللع550 ص2 (ج"والتعللديل الجرح"و )،243 ص1(ج

الصواب. ولعله ثوب)،



اهل
زيلللاًد بللن حمللزةا أيًضللاً فيلله نعيللم أبللي بسللند والحللديث

معيللن: ابللن وقاًل وغيره، أحمد الذهبي: تركه قاًل الطوسي،
ّنأ:  سلألت بأس. قاًل به ليسْ الطلوسي، حمزةا عن أحمد مه

 وليسْ"الميزان" من المراد اهلالخبيث.  عن يكتلب فقاًل: ل
طريقه. من الطبراني عند هو

أبللوحفّص ): حللدثنا289ًص( الللله رحمه خزيملة ابن قاًل-73

بللن وعمللر العنللبري عبللدالعظيم بللن والعباًس علي بن عمرو

حملللاًد قاًلوا: ثناً محمد ابن حوثرةا وأبوالزهر الشيباًني حفّص

بللن أنللسْ عن الحسن عن العمي عمران قاًل:  ثناً سلمة بن

ّنبي عن ماًلك ّلى ال ّلم آللله وعللى عليه الله ص قلاًل:((مللاً وسلل

ّبي إلى اشفّع زلت ّفّعني ر ّتى  ويش ّبي قلت:  أي ح ْفعني ر ّفّ شلل

ّ إله قلاًل: ل فيمن ْفت هذه محّمد الله. فقاًل: ياً إل ول لك ليس

ّناًر في أدع ل ورحمتي وجللي  وعّزتي لحد، ًدا ال قللاًل: ل أحلل

ّ إله بللن عمللر وقللاًل علللي، بللن عمللرو حلديث الللله)) هللذا إل

ّنمللاً حفّص: ((فقاًل ل ورحمللتي  وجللللي وعّزتللي لللي، ذلللك إ

ّناًر في أدع ًدا ال ّ إله قاًل: ل عب عللن أبللوالزهر  الله)) وقاًل إل

ّنللاًر في يبقى فل لي هي لحد، العمي: وقاًل: ((ول  عمران ال

ّ إله قاًل: ل أحد ّ الله إل منهاً)). خرج إل
 ص2  (ج"كثير ابن تفّسير" في كماً البزار أخرجه الحديث

ّ يلروى نعلمه البزار: ل وقاًل )،191 اًل بهلذا  إل السنللاًد. ق
أبللي عللن الللدنياً أبي ابن الله: ورواه رحمه كثير ابن  الحاًفظ
ورواه اهلبه.  مسعدةا بن حماًد عن 171الصيرفي حفّص

).234 ص1 (ج"أصبهاًن أخباًر" في أبونعيم

الحاًفظ. الفّلس علي بن عمرو هو 171



ي لن السلند بهذا ضعيف والحديث وهلو عملران سلنده ف
والمتاًبعاًتّ. الشواهد في حديثه يصلح ولكنه داور  ابن

"البزار" سلمة.  وفي بن : حماًد"التوحيد كتاًب" فيتنبيه: 
تفّسللير" مسعدةا. وفللي بن : عمرو"كثير ابن تفّسير" في كماً
وكللذا  مسللعدةا، بللن الللدنياً: حملاًد أبي لبن   وعزاه"كثير ابن
مسللعدةا. والللله بللن حمللاًد أنه والظاًهر  ،"أصبهاًن أخباًر" في

أعلم.

):  حدثنلللا563ً ص("المبللاًرك لبللن الزهللد زوائللد" فللي -74

عللن عبيلللدةا بللن موسللى أخبرنللاً أبومعاًوية أخبرناً 172الحسين

بللن أنللسْ عللن الزرقللي 173عيلللاًش  ابن عن عبدالرحمن ابن

ّنللبي زوج سلمة أم عن ماًلك ّلى ال آللله وعلللى عليلله  الللله صلل

ّلم ّلى الللله رسول قلاًلت: قلاًل وس آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم:(( أريللت لهللم 174فللأّخرتّ بعللدي، أّمللتي تعمللل مللاً وسلل

القياًمة)). يوم إلى الّشفّاًعة
ضللعيف الربللذي وهللو عبيدةا بن موسى سنده في الحديث

ًدا، فهللو عيلللاًش أبللي ابللن حديثه. وأمللاً يكتب أحمد: ل قاًل ج
محمللد هو عبدالرحمن وابن الزرقي، عياًش أبي بن النعملاًن

أعلم. والله عروةا، بيتيم الملقب أبوالسود عبدالرحمن بن

 ص1 (ج"التمهيلللد" فللي الللله رحملله عبلللدالبر ابن  قاًل-75

(حدثناً 172 هو القاًئل:  صلاًعد بن محملد  بن يحيى الحسين) 
أيًضاً. حاًفظ المروزي الحسن  ابن هو وحسين الحاًفظ،

(ابن باًلصل، كذا 173 كماً أبي وصوابه:  تهذيب" في عياًش) 
."التهذيب

 (ج"الزوائلد مجمع" وفي  واضحة)، غير التعليلق: (الكلمة في 174
ْفنللز" فللي وكللذا ): ((فاًخترتّ))،371 ص10  ص14 (ج"العمللاًل ك

سليم. عن أنسْ فيه: عن ) لكن402



قلللاًل:  حللدثناً سلليد بللن سعيلللد أبوعثمللاًن ): حدثنلللا123ً

دثناً عيسلى أبلي بلن عبيلدالله بلن يحيلى أبوعيسلى اًل: ح ق

بللن عبللدالرحمن قللاًل: حللدثناً 175فحلللون بللن سعيد أبوعثماًن

الموي  القرشي الشوارب أبي ابن قاًل: حدثناً البصري عبيد

ابللن قللاًل: حللدثناً السلمي السري بن عبدالقاًهر قاًل: أخبرنلاً

جللده عللن أبيلله عللن السلمي مرداس بن عباًس بن 176لكناًنة

ّلى النبي أن ّلم آله وعلى عليه الله ص عشللية لّمتلله دعللاً وسلل

ّني فأجاًبه باًلمغفّرةا عرفة ّ فعلت، قد الله:  إ بعضللهم ظلم إل

ّدعاًء أعلاًد المزدلفّة غداةا كاًن بعًضاً. فلماً اً الل اًل: ((ي رّب فق

ّنك ْفن قاًدر إ عللن وتعفّللو مظلمتلله، مللن خيًرا المظلوم تثيلب أ

ّني ّظاًلم)) فأجاًبه:  إ ْفلت، قد ال الللله رسول إليناً التفّت ثم  فع

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص رسللول فقلنللاً: يللاً متبسللًماً، وسلل

ّلذي ملاً الله ّو  إبليسْ قاًل: ((إّن أضحكك؟ ا علم  لّماً الله عد

ّفّعني قد وجلّل عّز الله أّن باًلويللل يللدعو أهللوى أّمتي، في ش

ّتراب ويحثو والثبور، رأسه)).  على ال
 ص2 (ج"الموضوعلللاًتّ" فللي الجللوزي ابن أورده الحديث

فل منكللًرا  177حبلاًن: كللاًن ابن ): قاًل216ص( )  وقلاًل214
ّيهمللاً ومللن ابنه، من أو منه التخليط أدري سللقط فقللد كللاًن أ

اهلبه.  الحتجاًج
بن  كناًنة بن : عبدالله"الميزان" في الذهبي الحاًفظ وقاًل

).168ص( الفّرضي  لبن"الندلسْ علماًء تاًريخ" في ترجمته 175
 وغيره."الميزان" في كناًنة) كماً وصوابه: (ابن ،"التمهيد 176
عن نقل الجلوزي ابن ): أن50  ص("المسدد القول" في الذي 177

الحديث. منكر كناًنة قاًل: إن أنه حباًن ابن



ّدعاًء في جده عن أبيه عن 178السلمي مرداس بن العباًس ال
قللاًل فقللط، السري ابن عبدالقاًهر وعنه لمته، عرفة  عشية

اهلحديثه.  يصّح البخاًري: لم
وأبيلله كناًنللة بن عبدالله  على"التقريب" في الحاًفظ وحكم

ّنهماً مجهولن. أ

):  حللدثنا1801ً ص5 (ج"الكاًملللل" فللي عللدي ابن قاًل-76

أبوقتللاًدةا ثنللاً الهيثللم بلن أحملد ثناً هاًرون ابن أحمد بن محمد

عللن عبيللد بللن يللونسْ عللن عييلللنة  ابللن ثنللاً مخّرم بن عمرو

الللله رسللول لللي قاًلت: قلللاًل سلمة أم عن أمه عن الحسن

ّلى ّلم: ((يللاً آله وعلى عليه الله ص ول اعملللي سلللمة أّم وسلل

أّمتي)). من للهاًلكين شفّاًعتي فإّن تتكلي
ثنللاً أبورفاًعللة ثنللاً عروبللة أبللي طريللق مللن أيًضاً أخرجه ثم

يونسْ عن ديناًر بن محمد ثناً القرى بوادي سليماًن بن أيلوب
به. الحسن عن

عبيللد بللن يللونسْ عللن عيينللة ابللن عللن السناًد وقاًل: وهذا
الثللاًني السناًد وهذا هذا، المخرم بن عمرو إل يرويه ل باًطل
ترجمة من اهلأيًضاً.  محفّوظ  غير الحديث  وبهذا أيًضاً

"الميللزان" فللي الللذهبي ذكللره المخرم). والحديث بن (عمرو
ترجمته. في

 عنللد"الكاًمللل"  فللي عللدي ابن أبوعبدالرحمن:  وقاًل قاًل
وغيللره عيينللة ابللن عللن المخللرم): روى بللن (عمللرو  ترجمللة
اهلقتاًدةا.  أباً يكنى بواطيل

الفّصل خاتمة

هللذه فللي  الهللواء ذوي مللن المتعصبلللة بعللض يقللدح قللد

وهو  وفي"الميزان" في كذا 178 (السلمي).  كماً الصواب نسخة: 
."التقريب" من ترجمته في



يؤيلد ماً فيهاً لوجدوا أئمتهم  كتب إلى رجعوا ولو  الحلاًديث،
)443  ص("طلللاًلب أبللي أمللاًلي" ففّللي السنلللة، كتب في ماً

بسللنده: ((لكللّل أنللسْ حديث  المبتدعة الشيعة أئمة من وهو
ّني دعوةا نبّي القياًمة)). يوم لّمتي شفّاًعة دعوتي اختبأتّ وإ

الله صلى الله رسول أّن عباًس ابن حديث من أيًضاً وفيهاً
ّلم آله وعلى عليه الللله يسللأل مللؤمن عبللد من قاًل: ((ماً وس
ّدنياً فللي الوسلليلة لي ّ اللل ًدا للله كنلللت إل ًعاً أو شللهي يللوم شللفّي

ضعيف. وهو الربذي عبيلدةا بن موسى سنلده القيلاًمة)) في
صلللى الللله رسللول  قاًل: قللاًل جاًبر حديث من أيًضاً وفيهاً

ّلم: ((من آله وعلى عليه الله ّنلللداء: يسللمع حيللن قلللاًل وس ال
ّلهّم ّدعوةا هذه رّب  ال ّتاًمة  ال ًدا  آتّ القاًئمللة، والّصلةا ال محّملل

ًدا مقاًمـاً وابعثه  والفّضيلة الوسيلة ّلذي محمو ّلللت وعدته، ا ح
الّشفّاًعة)). له

مللن وغيرهللم الكبللاًئر أهللل تشمل بعمومهاً الحاًديث فهذه
ْفت وأماً المسلمين، الكبلللاًئرمن لهللل شفّاًعتي حديث: ((ليس

ي أّمتي)) اللذي الشليعة أبنلاًء بله ويلقلن ،"الثميلن العقلد" ف
أسللنى" وفللي بلاًطل، موضوع حديث فهو المعتزلية، العقيلدةا

مللن ): أنلله122 ص("المراتب مختلفّة أحاًديث في المطلاًلب
المعتزلة. أكلاًذيب

وسلم        فصل آله وعلى عليه الله صلى شفّاعته في
النار      إلى بهم أمر قد لناس

"الهللوال كتللاًب"  فللي الدنياً أبي بن أبوبكر الحاًفظ قاًل-77

بن إسماًعيل ): وثنا181ً ص2(ج كثير  لبن"النهاًية" في كماً

أبللي عللن سلللمة ابللن محمللد حللدثني كريمللة أبللي بللن عبيللد

ي بلن  زيد حدثني 179عبدالرحيم بلن المنهللاًل علن أنيسلة أب

."التقريب" في كماً الحراني يزيد أبي بن خاًلد 179



ًثاً وذكللر هريللرةا أبللي عللن الحاًرث بن عبدالله عن عمرو حللدي

ص( فللي كمللاً أنيسللة أبللي بللن زيللد قاًل ثم  هريرةا، أبي عن

أن أيًضللاً الحللاًرث بن عبدالله المنهاًل: حدثني قاًل ): ثم182

ّلى النبي ّلم آله وعلى  عليه الله ص من بقوم قلاًل: ((أمّر وس

ّناًر، إلى بهم أمر قد أّمتي ننشللدك محّمد قاًل: فيقولون: ياً ال

قللاًل: فللأنطلق بهللم، يقفّوا أن الملئكة قلاًل: فآمر الّشفّاًعة،

وأقللول: يللاً فأسجد لي فيأذن وجلّل عّز الرّب على وأستلاًذن

ّناًر. قلللاًل: فيقللول إلى بهم أمر قد أّمتي من قوم رّب لللي: ال

ْفق ْفج انطل الله شاًء من منهم وأخرج منهم. قاًل: فأنطلق فأخر

الّشفّلللاًعة ننشللدك محّمللد البلللاًقون: يللاً  ينلاًدي ثّم أخرج، أن

لللي: فيقلللاًل فأسللجد، لي فأستأذن. فيؤذن الّرّب إلى فأرجع

ْفل رأسك ارفع ْفع تعطه وس ْفع. فأثني واشفّل ّفّ بثنللاًء الله على تش

إلللى بهللم أمر  قد أّمتي من قوم أقول: ثّم أحد، عليه يثن لم

ّنلاًر. فيقول: انطلللق ْفج ال رّب منهللم. قلللاًل: فللأقول: يللاً فللأخر

ّ إله قاًل: ل من منهم أخرج ي كاًن ومن الله، إل ّبلة قلبله ف ح

ْفت محّمد قاًل: فيقول: ياً إيماًن؟ من لللي. تلللك لللك، تلك ليس

قللاًل: ويبقللى أخرج، أن الله شلاًء  من وأخرج قاًل:  فأنطلق

ّناًر فيدخلون قوم ّيرهم ال ّناًر، أهل فيع كنتللم فيقولون: أنتلللم ال

ّنلاًر، أدخلكم به تشركون ول الله تعبدون قللاًل:  فيحزنللون  ال

فللي بهللاً فينضللح مللاًء من بكّف ملكـاً الله قاًل: فيبعث لذلك،

ّنلللاًر، ّنللاًر، أهللل ويغبطهللم ال ّنللة ويللدخلون يخرجللون ثللّم ال الج

ّيفّوا فيقاًل: انطلقوا ّنللاًس.  فلللو فتضلل ّنهللم ال نزلللوا جميعهللم أ



المحّررين)). ويسّمون سعة عنده لهم كاًن واحد برجل
الشفّلللاًعة هللذه تعللداد يقتضي كثير: وهذا ابن الحاًفظ قاًل
ّنللاًر إللى بهللم أمر فيمن ّ مللراتّ ثلث ال ويكللون  يللدخلوهاً، أل

ْفج)) أي معنللى ذلللك: بعللد قللوله بللدليل أنقللذ،  قللوله: ((أخللر
ّناًر))، فيدخلون قوم ((ويبقى أعلللم وتعللاًلى  سبحلاًنه والله ال

اهلباًلصواب. 
بللن عبيلللد بللن إسللماًعيل إل الصللحيح رجاًل رجاًله الحديث

ّثقه وقد كريمة أبي عللن الجعلاًبي: يحدث وقاًل الدارقطني، و
ويخشللى ،"الميزان" و"التهذيب" في بعجلاًئب. كماً سلمة ابن

الحللاًرث ابللن عبللدالله يكللون أن فيحتمللل إرسللاًله، من  أيًضاً
أعلم. والله أرسله، يكون أن ويحتمل هريرةا، أبي من سمعه

):108 ص4  (ج"الحليللة" فللي الله رحمه  أبونعيلم قاًل-78

أبللوحفّص ثنللاً الحلللاًفظ موسللى بللن المظفّللر بن محمد حدثناً

ابللن ثناً أبي ثناً الوصاًبي حفّص بن  عمر بن محمد بن  أحمد

قللاًل: عبللدالله  عللن شقيق عن  العمش ثناً الثوري ثناً حمير

ّلى الله  رسول قاًل ّلم:  آله وعلى عليه الله ص ّفيلهم{وس ليو

 قللاًل: ((أجللورهم:  يللدخلهم}فضللله مللن ويزيللدهم أجللورهم

ّنة، ْفت لمللن فضله: الّشللفّاًعة  من ويزيدهم الج ّنللاًر للله وجبلل ال

ّدنياً)). في المعروف إليهم صنع ممن ال
حللديث مللن عجيللب عزيللز  العمللش، حللديث مللن غريللب

العمللش، عللن الكنللدي عبيللد بللن إسماًعيلل به تفّرد الثوري،
ّ نكتبلله لللم الثوري وحديث الوليد بن بقية إسملاًعيلل وعن إل
الشيخ. هذا عن

كمللاً  المظفّللر: حللاًفظ بللن  فمحمللدالسناد: رجال أما
 ص2  (ج"الحفّلللاًظ تللذكرةا"  في ترجمة وله أبونعيم، وصفّه
).262 ص3 (ج"بغداد تلاًريخ" وفي  )،980

ْفف محمد: لم بن وأحمد أبللي، وقللوله: ثنللاً ترجمته، على أق



تهللذيب" فللي الحللاًفظ ذكللر فقللد جللده، يعنللي أنلله الظلللاًهر
بللن محمللد عن روى أنه حفّص بن عمر ترجمة   في"التهذيب

حمير.
الشلللواهد فلللي حلللديثه يصللللح الحلللاًل وعملللر: مسلللتور

والمتاًبعاًتّ.
عبلللدالله إلللى حميللر بللن محمللد مللن السناًد رجاًل وبقيلة

الصحيح. رجاًل عنه الله رضي مسعود ابن وهو
ل إسنلللاًد الله: وهللذا رحمه كثير ابن الحاًفظ قول وسيأتي

).212( برقم الحديث هذا يثبت. وسيأتي



وسلم        فصل آله وعلى عليه الله صلى شفّاعته في
حساب     بغير الجنة يدخلون لناس

بللن هلللاًشم ): ثنا6ً ص1(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-79

عللن الخنللسْ بللن بكير قاًل: ثني المسعودي قاًل: ثناً القاًسم

ّلى الله رسلول قلاًل: قلاًل الصديق بكر أبي عن رجل الله ص

ّلم: ((أعطيت آله وعلى عليه ّنللة يدخلون ألفّـاً سبعين وس الج

قلللب علللى وقلوبهم البدر ليلة كاًلقمر وجوههم حساًب، بغير

ّبي فاًستزدتّ واحد، رجل واحللد كللّل مللع فزادنللي وجللّل عّز ر

ذلللك أّن عنلله: فرأيللت الللله رضي أبوبكر ألفّـاً)) قاًل  سبعين

ّفاًتّ من ومصيلب القرى أهل على آتّ البوادي. حاً
وهللو والمسللعودي مبهًمللاً. سللنده فللي لن ضعيف الحديث

هاًشللم النضللر أبللي وسللماًع مختلط، عبدالله بن عبلدالرحمن
5"التهذيب تهذيب" في كماً اختلط ماً بعد منه القاًسم بن 55.

عبلدالله ): ثنلا197ً ص1(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-80

مهللران بن القاًسم عن حساًن بن هشاًم ثناً السهمي بكر بن

عبلدالرحمن عن مهران ابن ميمون عن عبيلد بن موسى عن

ّلى الله رسول أّن بكر أبي بن ّلم آللله وعلى عليه الله ص وسلل

ّبي قاًل: ((إّن يللدخلون أّمللتي مللن  ألفّـللاً سللبعين  أعطللاًني ر

أماً الختلط، فبعد ببغداد منه سمع من أن ذلك في الضاًبط 180
والبصللرةا باًلكوفللة مللن سللمع ومللن الحللديث، فحسللن نفّسلله هو

الختلط، بعللد منلله  سمعلللاً وعلللاًصم فأبوالنضللر جيللد، فسملاًعه
ابللن بعلللم النللاًس أعلللم وكللاًن مقلوبللة، العمللش عللن وأحللاًديثه

عنه. الله رضي مسعود



ّنللة ّ الللله رسلللول عمللر: يللاً  حسللاًب)) فقلللاًل بغيللر الج فهل

سللبعين رجل كّل مع فأعطاًني استزدته استزدته. قلاًل: ((قد

ًفّللاً)) قلللاًل ّ أل اسللتزدته اسللتزدته. قلللاًل: ((قللد عمللر: فهل

وقلللاًل يللديه، بيللن بكللر بللن عبلللدالله هكذا)) وفّرج فأعطاًني

مللن هشاًم:  وهذا قاًل و عبدالله، وحثاً باًعيه عبدالله: وبسط

عدده. ماً يدرى ل  الله
الحللاًل مجهللول وهللو عبيللد بللن موسللى سنده في الحديث

الصحيح. رجاًل رجاًله وبقية والمتاًبعاًتّ، الشواهد  في يصلح

الحسللن ): حللدثنا540ً ص4(ج الله رحمه الترمذي قاًل-81

زيلاًد بلن محملد عللن عيللاًش بللن إسلماًعيل حلدثناً عرفللة بن

ْفعت أملاًمة أباً  قاًل: سمعت اللهاًني الللله رسللول يقول: سم

ّلى ّلم آله وعلى عليه  الله ص ّبللي يقللول: ((وعللدني  وسلل ْفن ر أ

ّنة يدخل ًفّاً سبعين أّمتي من الج عذاب ول عليهم حساًب ل أل

ًفّاً سبعون ألف كّل  مع حثياًته)). من حثياًتّ وثلث أل
غريب. حسن حديث هذا

5(ج وأحملللد )،1433 ص2(ج ماًجه ابن أخرجه الحديث
).329 ص("والصفّاًتّ السماًء" في والبيهقي )،268ص

إسملللاًعيل شلليخ لن الترمذي قاًل كماً  حسن حديث وهو
مقبولة. الشاًم أهل عن إسماًعيل ورواية حمصي، عيلاًش بن

): وهللذا394 ص1 (ج"تفّسيره" في كثير ابن الحلاًفظ وقاًل
جيد. إسناًد

):100 ص("الرواح حللاًدي" فللي القيللم ابللن الحاًفظ وقاًل
فأمللاً وضللعفّه، تدليسه من يخاًف إنماً عيلاًش بن وإسملاًعيل

الدمشللقي المعلى بن أحمد حدثناً الطبراني قاًل فقد تدليسه
ْفستري إسحلاًق بن والحسين عمللاًر ابللن هشللاًم قاًل: حدثناً الت



زيللاًد  بن محمد قاًل: أخبرني عياًش بن إسماًعيل قاًل: حدثناً
فذكره. أماًمة أباً قاًل: سمعت اللهاًني
مللن وهذا الشلاًميين،  حديث غير في هو فإنماً ضعفّه وأماً
ثللم طريقلله، غيللر مللن جلاًء فقد وأيًضاً الشاًميين، عن روايتله

التي: الهوزني اليماًن  أبي طريق من  ذكره

بللن عصللاًم ): ثنا250ً ص5(ج الله رحمه أحمد الماًم  قاًل-

عللاًمر بللن سللليم عللن عمللرو بللن صللفّوان حللدثني خاًلللد

رسللول أّن أماًمللة أبللي عن الهوزني اليماًن وأبي 181الخباًئري

ّلى الله ّلم آللله وعلى  عليه الله ص عللّز الللله قللاًل: ((إّن  وسلل

ّنللة أّمللتي مللن يللدخل أن وعللدني وجّل ًفّللاً سللبعين الج بغيللر أل

أولئلللك مللاً الّسلمّي: والله الخنسْ بن يزيلد حسلاًب)) فقاًل

ّ أّمتك في ّباًن. فقلللاًل فللي الصهلب كاًلذبلاًب إل ّذ رسللول اللل

ّلى الله ّلم: ((كاًن آله  وعلى عليه الله  ص ّبي وس وجللّل عللّز ر

ًفّللاً، سللبعون ألللف كللّل مع ألفّـاً سبعلين وعدني قد وزادنللي أل

قللاًل: الللله؟ نللبّي يللاً حوضللك سللعة حثياًتّ)) قاًل: فمللاً ثللث

بيللده- قللاًل: -يشير وأوسع وأوسع عماًن إلى عدن بين ((كماً

نللبّي يللاً  حوضللك وفّضة)) قاًل: فمللاً ذهب من 182مثعباًن فيه

ّد الله؟ ّلبن من بياًضـاً قاًل: ((أش العسللل من مذاقًة وأحلى ال

بعللدهاً  يظمللأ لللم منلله شرب من المسك، من رائحًة وأطيب

ّد ولم ًدا)). وجهه  يسو أب

(الخباًئزي)، في 181 إلى نسبة أثبتناًه، ماً والصواب الصل: 
علللى التعليللق فللي (الكلع) كمللاً مللن بلللطن وهللو  (الخبللاًئر)،

."الخلصة"
ْفبت 182 سبيل ثع ْفعب:  ّث وال فجّرته.  وجمعه الوادي في الماًء الماًء: 

ثعباًن.



يده بخط أبي كتلاًب  في الحديث هذا عبدالله: وجدتّ قاًل
إنمللاً خطللأ، لنلله عليه ضرب قد أنه فظننت عليه، ضرب وقد
أماًمة. أبي عن سلم أبي عن زيلد عن هو

إسنلللاًد أيضـللاً : وهللذا"تفّسيره" في كثير  ابن الحاًفظ قاًل
أحملد ): رواه363 ص10(ج الهيثمي  الحاًفظ حسن.  وقاًل

رجللاًل الطللبراني أسللاًنيد وبعللض أحمللد ورجلللاًل والطبراني،
الصحيح.

تعجيللل"  في الحاًفظ يذكر لم  الهوزني،  أبواليماًنفائدة:
ًياً"المنفّعة الحللاًفظ وقللاًل عمللرو، بللن صفّوان سوى عنه  راو
أبواليماًن يحيي ابن عبدالله بن :  عاًمر"الميزان" في الذهبي

ًيللاً له علمت ماً  أماًمة، أبي عن الهوزني صللفّوان سللوى  راو
اهلحباًن.  ابن وثقه عمرو، ابن

كمللاً المجهولين يوثق أنه معروفة حباًن ابن أقول: وقاًعدةا
ابللن والحللاًفظ  ،"الميللزان لسللاًن" مقدمللة في الحاًفظ ذكره

-84 ص("المنكي الصاًرم" في عبدالهاًدي أمثلللة وذكر )،85 
هو. من أدري يقول: ل ثم حباًن ابن يوثقه لمن

كماً ومتلاًبع مقرون لنه اليماًن أبي جهاًلة الحديث تضر ول
 ص8 (ج"الكللبير" في الطبراني .  وأخرجه"أحمد مسند" في

صللاًلح بللن عبللدالله ثنللاً سللهل بللن بكللر ) فقللاًل:  حللدثنا181ً
أماًمللة أبي عن عاًمر بن سليم عن  صلاًلح بن معاًوية حدثني

ّلى اللله رسلول عن ّلم، آلله وعللى عليله اللله صل وذكلر وسل
الحديث.

إسللماًعيل ): ثنا16ً ص4(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-82

كللثير أبللي بللن يحيللى عن الدستوائي هشاًم حدثناً إبراهيم بن

رفاًعللة عللن يسللاًر ابللن عطللاًء عن ميمونلة أبي بن هلل عن

ّلى الله رسلول مع قاًل: أقبلناً الجهني آله وعلى عليه الله ص

ّلم ّتى وس ّناً إذا ح ّناً رجلاًل قلاًل: بقديد- فجعل -أو باًلكديلد ك م



ّلى الله رسول فقاًم لهم، فيأذن أهليهم إلى يستأذنون الله ص

ّلم آله وعلى عليله قللاًل: ((مللاً ثللّم عليه وأثنى الله فحمد وس

ّق يكون رجاًل باًل ّلتي  الّشجرةا ش ّلى الللله رسللول تلللي ا صلل

ّلم آله وعلى عليه الله ّق من إليهم أبغض وس فلللم الخر  الّش

ّ القللوم مللن ذلك عند نر ًيللاً)) فقللاًل إل ّلللذي : إّن183رجللل باًك ا

عند حينئذ: ((أشهد وقاًل الله لسفّيه. فحمد هذا بعد يستأذنك

ّ إله ل أن يشهد عبلد يموتّ ل الله ّني الله إل الللله  رسلول وأ

ًقاً ّدد ثّم قلبه، من صد ّ يسل ّنة)). قاًل: ((وقللد في سلك إل الج

ّبي  وعدني ًفّللاً سللبعين أّمللتي  مللن يللدخل أن وجللّل عّز ر ل أل

ّنللي عذاب، ول عليهم حساًب ّتللى يلللدخلوهاً ل  أن لرجللو وإ ح

ّوءوا ّياًتكم وأزواجكم آباًئكم من صلح ومن أنتم تب مساًكن وذّر

ّنة)). وقاًل:  ((إذا في ّليللل نصللف مضللى الج قللاًل: ثلثللاً -أو ال

ْفنزل ّليل- ي ّدنياً الّسملللاًء  إلللى وجّل عّز الله 184ال فيقللول: ل اللل

ًدا عباًدي  عن أسأل للله؟ فللأغفّر  يستغفّرني ذا من غيري، أح

ّلللذي مللن ّلللذي ذا مللن  للله؟ أسللتجيب يللدعوني ا يسللألني  ا

ّتى أعطيله؟ الّصبح)). ينفّجر ح
ترتيللب" ) مللن27 ص1(ج الطيلللاًلسي أخرجلله  الحللديث

"الزهد" في المباًرك وابن )،132ص( خزيمة وابن ،"المسنلد
1  (ج"والتلاًريخ المعرفة" في الفّسوي  ويعقوب  )،548ص(
،"الصحيح ترتيب" ) من253 ص1(ج حبلاًن وابن )،318ص

).43 ص5 (ج"الكبير" في والطبراني

إلى أخرى طريق  من"أحمد مسند" في كماً أبوبكر هو الرجل 183
كثير. أبي بن يحيى

ْفنزل الله بأن نؤمن 184 ً ي تعطيل. ول تمثيل بل بجلله يليق نزول



وإن كللثير أبللي  بن ويحيى الشيخين، شرط على والحديث
بعللض فللي  أحمللد عنللد باًلتحللديث صللّرح فقللد مدلًسللاً كللاًن

الحللديث وهذا الفّسوي، ويعقلوب خزيمة، ابن وعند  الطرق،
ّي الللدارقطنّي أللزم الللتي الحلاًديث ملن أن ومسللًماً البخلاًر

يخرجاًهاً.
):  قللاًل108 ص2 (ج"النهاًية" في كثير ابن الحاًفظ وقاًل
الصحيح. شرط على عندي الضياًء: هذا الحاًفظ

يحيى ): حدثنا359ً ص2(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-83

عللن صاًلح أبي بن سهيل عن محمد بن زهير ثناً بكير أبي بن

ّلى الله رسول عن هريرةا أبي عن أبيه آله وعلى عليه الله ص

ّلم ّنه  وس ّبي  قاًل: ((سألت أ يللدخل أن فوعللدني وجللّل عّز ر

ـللاً سللبعين أّمللتي مللن البللدر، ليلللة القمللر صللورةا علللى ألفّ

ًفّللاً، سللبعين ألف كّل مع فزادني فاًستزدتّ رّب فقلللت: أي أل

مللن للك أكملهللم أّمتي. قللاًل: إذن مهاًجري هؤلء يكن لم إن

العراب)).
كلم  محمللد بللن زهير وفي الصحيح، رجاًل رجاًله الحديث

ليللسْ كللوفي بكيللر أبللي بن ويحيى الشاًم، أهل عنه  روى إذا
بشاًمي.

وقلاًل   لحسلنه،"الصلغير الجلاًمع" في السيوطي رمز وقد
جيد. حجر: سنده ابن المنلاًوي: قاًل

):  أخبرنللا343ً ص("الشريعلة" في الله رحمه الجلري  قاًل-

السري بن هناًد قاًل: حدثناً ذريح بن صاًلح بن محمد أبوجعفّر

فللروةا أبللي بن عبدالله بن إسحاًق عن أبومعاًوية قاًل:  حدثناً

قاًل: عنه الله رضي هريرةا أبي عن سعيد أبي بن سعيلد عن

ّلى الله رسول قاًل ّلم: ((سللألت  آللله وعلى عليه الله ص وسلل



ألفّـللاً سللبعون فقللاًل: لللك لّمللتي، الّشللفّاًعة وجللّل عللّز الللله

ّنللة يدخللللون عللذاب. قللاًل: قلللت: رّب  ول حسلللاًب بغيللر الج

شماًله)) فقاًل وعن يمينه وعن يديه بين 185زدني. قاًل: فحثاً

عمللر الللله. فقللاًل رسللول يللاً عنه: حسبنلللاً الله رضي أبوبكر

ْفع بكر أبلاً عنله: ياً الله رضي ّلى  الله رسول د عليلله الللله صلل

ّلم آله وعلى وجللّل. فقللاًل عللّز الللله أكللثر كمللاً  لنللاً يكللثر وس

ّنملاً وجللّل. فقللاًل عللّز الللله حفّنلللاًتّ مللن حفّنة نحن أبوبكر: إ

ّلى الللله رسللول ّلم: ((صللدق آللله وعلللى عليللله الللله صلل وسلل

أبوبكر)).
وقللد فروةا، أبي بن عبدالله بن إسحاًق سنده في الحديلث

وقللاًل حللديثه،  عللن أحمللد البخللاًري: تركللوه. ونهللى قللاًل
الروايلللة تحللّل يقللول: ل حنبل بن أحمد الجوزجلاًني: سمعت

وغيللره: أبوزرعللة فللروةا. وقلللاًل أبللي  بللن إسحاًق عن عندي
."الميزان" من اهلمتروك. 

ًدا. ضعيف السند بهذا فاًلحديث ج

2  (ج"الكللبير  المعجللم" فللي  الله رحمه الطبراني قاًل-84

زبريللق بللن إسللحاًق بللن عمللرو ): حللدثنا1413ً رقللم87ص

عللن أبللي حدثني الحمصي  إسماًعيل بن  محمد ثناً الحمصي

أسللماًء أبللي عللن عبيللد بللن شريلللح عللن زرعللة بللن ضمضللم

ّلى الله رسول قاًل: سمعت ثوباًن عن الرحبي عليلله الللله صلل

ّلم آللله وعلى ّبللي يقللول: ((إّن وسلل مللن وعللدني  وجللّل عللّز ر

الخرى: وللرواياًتّ للسياًق الصل: ((فجثى)). والمناًسب في 185
تصحيف. باًلجيم فهو ((فحثاً))،



186سللبعون ألللف كللّل مللع يحلللاًسبون ل  ألفّـللاً سللبعين أّمللتي

ًفّاً)). أل
ّيللاًش بللن إسملللاًعيل بللن محمد سنلده في الحديث وقللد ع

ّنه عليه : عاًبوا"التقريب" في الحاًفظ  قلاًل أبيلله عللن حللدث أ
علللى أطلللع لللم زبريللق بللن إسللحاًق بللن وعمرو سماًع، بغير

ّي المصلاًدر في البحث بعد  ترجمتله الحديث يضر ل ولكن لد
ّنلله إسحلللاًق بللن لعمللرو وجهللاًلتي إسماًعيل، بن محمد قللد ل
ثنلللاً اليملللاًن أبلللي طريلللق ) ملللن280 ص5(ج أحملللد رواه

شللريح شلليخ فيلله يللذكر لللم أنه إل  به، عياًش بن  إسملاًعيل
 (ج"تفّسلليره" في كثير ابن  الحاًفظ قاًل وقد أبوأسماًء، وهو

أعلللم. والله المحفّوظ، هو أسماًء أبي ذكر ): لعل392 ص1
اهل

 ص10 (ج"المجمللع" في الهيثمي عليه يتكلم لم والحديث
والطبراني. لحمد عزاه أن على يزد ولم ) بشيء407

رحملله الصبهلللاًني أبونعيم عبلدالله بن أحمد الماًم قاًل-85

بللن محمللد ): حللدثنا344ً ص2 (ج"الحليللة" فللي تعلللاًلى الله

قاًل: ثناً 187البلدي الهيثم بن إبراهيم قاًل:  ثناً مخلد بن أحمد

عللن أنسْ عن قتاًدةا  عن أبوهلل قاًل: ثناً حرب  بن سليماًن

ّنبّي ّلى ال ّلم  آله وعلى عليه الله ص ّبللي  قاًل: ((وعللدني وس ر

ّنة أّمتي من يدخل أن وجّل عّز أبوبكر  ألف)) فقاًل ملاًئة الج

ّنهاً الصل: ((سبعين))، في 186 ل وهي  مبتدأ، والظاًهر: ((سبعون)) 
"أحمد مسند"و )،392 ص1 (ج"كثير ابن تفّسير" ((سبلعون))  في

فلللي ). وأملللا407ً ص10 (ج"الزوائلللد مجملللع"و ،)281 ص5(ج
) فهللي((سللبعين)) فيكللون329ص(  للللبيهقي"والصللفّاًتّ السللماًء"

أعلم. والله المفّعولية، على نصبهاً
(البلدي)، في 187 والصواب:  (البلوي).  "الميزان" في كماً الصل: 

."اللساًن"و



ْفدنلاً. قاًل: ((وهكذا)) الله رسلول عنه: ياً تعلاًلى  الله رضي ز

الللله رسللول كذلك-  قاًل:  ياً بيده حرب بن سليملاًن -وأشاًر

ْفدناً. فقاًل ْفن قلللاًدر وجللّل عللّز الله عمر:  إّن ز ّنللاًس يللدخل أ ال

ّنة ّلى  الله رسول واحدةا. فقاًل بحفّنة الج وعلللى عليه الله ص

ّلم: ((صدق آله عمر)). وس
الللله رضللي أنللسْ عللن قتللاًدةا حديث من غريب حديث هذا
سللليم بللن محمللد واسللمه أبللوهلل، بلله تفّللرد عنلله، تعللاًلى

بصري. 188ثقة الراسبي
ّنه الظلاًهر نعيم أبي : فشيخالسناد رجال أما فيه وقع أ

مللن  ذكلللروا فقللد مخزوم، بن أحمد بن محمد وأنه تصحيف،
ّعف، وقد الهيثم، بن  إبراهيم شيوخه يكللذب، وقيللل: كللاًن ضلل

."الميزان" في كماً
كمللاً مللؤثر غيللر بكلم فيه  تكللم الهيثم:  ثقة بن وإبراهيم

."اللساًن" و"الميلزان" في
."التقريب" رجاًل من السند رجاًل وبقية

) مللن193 ص3 (ج"أحمللد مسند" في الحديث وجدتّ ثم
عللن قتلللاًدةا عللن هلل أبللي عللن أسللد ابللن وهللو بهز  حديلث
لله. والحمد لغيره، حسن فاًلحديلث أنسْ،

فللي الللبيهقي  الحسللين بللن أحملللد أبللوبكر  المللاًم  قللاًل-

بشران بن أبوالحسين ): أخبرنا329ً ص("والصفّاًتّ السماًء"

منصللور بللن أحمللد ثنللاً الصفّلللاًر  محمللد بللن إسللماًعيل أنللاً

بللن النضللر عللن قتللاًدةا  عن معمر أناً عبدالرزاق ثناً الرملاًدي

ّلى الللله رسللول قاًل: قلاًل عنه الله رضي أنسْ عن أنسْ صلل

ّلم: ((إّن آله وعلى عليه الله ْفن وعللدني وجللّل عللّز الللله وسلل أ

لين. فيه : صدوق"التقريب" في الحاًفظ قاًل 188



ّنة يدخل ْفدنللاً ألف)) فقاًل أربعماًئلة أّمتي  من الج يللاً أبوبكر: ز

رسول ياً يديه-)) قاًل: زدناً -وجمع الله. قاًل: ((وهكذا رسول

عنلله: حسلللبك. الللله رضللي عمللر الله. قاًل: ((وهكذا)) فقاًل

ْفعنللي الله رضي أبوبكر فقلاًل ْفن عليللك ومللاً عمللر يللاً عنلله: د أ

ّنة يدخلناً ّلناً؟ الج أدخللل شاًء عنه: إن الله رضي عمر فقاًل  ك

ّنة خلقه ّلى واحدةا. فقللاًل بكف الج آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم: ((صدق عمر)). وس
عللن معمللر عللن عبللدالرزاق عللن هشللاًم بللن خلللف ورواه

الللله رضي أنسْ عن أنسْ بن  النضلر عن أو أنسْ عن قتلاًدةا
أبوالعبللاًس ثنللاً الحللاًفظ أبوعبللدالله أخبرنلللاًه  باًلشللك، عنلله

ثنللاً خلللف ثنللاً إسحلللاًق بللن محمللد  ثنللاً يعقللوب بللن محمللد
فذكره. عبدالرزاق

ًةا  قتللاًدةا، عن أبيه عن هشاًم بن معاًذ ورواه أبللي عللن مللّر
ًةا أبيه عن عمير بن بكر أبللي عللن أنللسْ بللن بكر أبي عن ومر
الللله رضللي عمللر وقلللاًل: فقللاًل عمير أبي عن عمير بن بكر

ّنلللاًس  أدخللل شللاًء إن وتعللاًلى تبللاًرك الللله عنه: إّن ّنللة ال الج
ًةا. وقاًل جملًة بكر. بدل: أبي فقاًل: عمير، ابتدائه في واحد

): قللاًل394 ص1(ج كللثير ابللن الحللاًفظ قللاًل الحللديث
عللن أنللسْ بللن النضللر عن قتاًدةا عن معمر عبدالرزاق: أنبأنلاً

تفّللرد السناًد بهذا الحديث قلاًل: هذا ثم الحديث، وذكر أنسْ،
عبدالرزاق. به

الشيخين. شرط على قلت: وهو
) بهللذا165 ص3 (ج"مسللنده" فللي أحمللد أخرجلله وقللد
أهللو الللبيهقي، عنللد خلف حديث في كماً الشك وفيه  السند،

بللن النضللر عللن قتاًدةا عن -أو أنسْ  عن قتاًدةا عن معمر عن
سللمع قللد قتللاًدةا لن الختلف هللذا  يضر أنسْ- ول عن أنسْ
ّلًسلللاً كلللاًن وإن أنلللسْ، ملللن الشلللواهد فلللي فاًلحلللديث مد

قتللاًدةا عللن أبيلله عللن هشاًم بن معاًذ رواية والمتلاًبعاًتّ. وأماً



الله. شاًء إن عليهاً الكلم فسيأتي

):64 ص17الكللبير(ج فللي الللله رحملله الطللبراني قللاًل-86

يحيللى بللن ومحمللد النرسللي الوليد ابن صاًلح بن محمد حدثناً

بن معاًذ ثناً 189علي بن أبوحفّص قاًل:  ثناً الصبهاًني مندةا بن

أبيلله عن عمير بن بكر أبي  عن قتلاًدةا عن أبي حدثني هشاًم

ّنبي عن ّلى ال ّلم آللله وعلى عليه الله ص الللله قللاًل:  ((إّن وسلل

ّنة)) فقاًل ألف ثلثماًئة أّمتي من يدخل أّن  وعدني تعاًلى الج

ْفدناً. فقاًل الله نبّي عمير: ياً عمير. فقاًل: ماً ياً عمر: حسبك ز

ّطاًب، ابن ياً ولك لناً ّنللة؟ الللله يللدخلناً أن  عليللك  وماً الخ الج

ْفن وعللّز جللّل الللله عمر: إّن فقاًل ّنللاًس أدخللل شللاًء إ ّنللة ال الج

ّنبّي واحدةا. فقاًل بحثية أو بحفّنلة ّلى ال آله وعلى عليه الله ص

ّلم: ((صدق عمر)). وس
قللاًل عميللر، بللن  بكللر أباً سنلده في لن  ضعيلف الحديث

ّثقه. من أعرف ): ل38 ص3 (ج"الصاًبة" في الحلاًفظ و
ّي ذكللره أبوعبللدالرحمن: وقللد قللاًل التاًريللخ" فللي البلللخاًر
،"والتعللديل الجللرح" فللي حللاًتم أبي (الكنى) وابن  في"الكبير

ًياً يذكرا ولم فيلله يللذكرا ولم أنسْ، بن بكر أبي سوى عنه راو
ً ول جرحـللاً فللي الحللاًفظ إن ثللم العيللن، مجهللول فهللو تعللديل

عبللدالله أبللي بللن هشللاًم خلللاًلف قد معمًرا أن  ذكر"الصاًبة"
عللن أنللسْ بللن النضللر عن قتاًدةا عن معمر فرواه الدستوائي

يللذكر ل كللاًن هشاًم ابن معاًذ وأيًضاً ،"الصاًبة" في  كماً أنسْ
يزيللده. كللاًن أمللره آخر وفي  أنسْ، بن بكر أباً أمره أول في
 بتصرف."الصاًبة" من مختصًرا اهل

علي) وهو بن والصواب: (عمرو علي)، بن : (عمر"النهاًية" في 189
باًلفّلس. الشهير الحاًفظ



بللن بكللر أبللي لجهاًلللة ضللعيف الحللديث هللذا أن والحاًصللل
أعلم. والله عمير،



وسلم        فصل آله وعلى عليه الله صلى شفّاعته في
الجنة       يدخل من بعض درجات رفع كان   في ما فوق

عمله  يقتضيه

بن محمد  ): حدثنلا41ً ص8(ج الله رحمه البخاًري قاًل-87

بللردةا أبلي علن عبلدالله بلن بريلد عن أبوأساًمة حدثناً العلء

ّنللبّي فللرغ قاًل: لّمللاً عنه الله رضي موسى أبي عن ّلى  ال صلل

ّلم آلله وعلى عليه الله علللى عللاًمر أبلاً بعلث حنيللن ملن وسل

دريللد فقتللل الّصللّمة،  بللن دريلللد فلقلي أوطللاًس إلى جيش

عللاًمر أبللي مللع أبوموسللى:  وبعثنللي قاًل أصحاًبه، الله وهزم

فللي فلأثبته بسللهم جشللمّي رملاًه ركبتلله فللي أبوعاًمر فرمي

أبللي إلى رماًك. فأشاًر من عّم فقلت: ياً إليه فاًنتهيت ركبته،

ّلذي قاًتلي فقاًل: ذاك موسى فلحقتلله للله  رماًني. فقصدتّ ا

ّلللى رآني فلّماً ّتبعته و أل تسللتحيي للله: أل أقلللول وجعلللت فللاً

لبي قلت ثّم فقتلته، باًلّسيف ضربتين فاًختلفّنلاً تثلبت. فكّف

ْفع  الله عاًمر:  قتل الّسللهم. فنزعتلله هللذا صاًحبك. قاًل: فللاًنز

ّنللبّي أقللرئ أخي ابن قاًل: ياً الملاًء  منه 190فنزا ّلى ال الللله صلل

ّلم آللله وعلللى عليلله لللي. للله:  اسللتغفّر وقللل الّسلللم وسلل

ّنللاًس علللى أبوعاًمر  واستخلفّني مللاًتّ، ثللّم يسلليًرا فمكللث ال

ّنللبّي علللى  فدخللت فرجعت ّلى ال آللله وعلللى عليلله الللله  صلل

."الفّتح" في كماً السهم، موضع من انصب الماًء: أي منه 190



ّلم ّثللر قللد فراش وعليله ،191مرّمل سرير على  بيتله في وس أ

عللاًمر أبي وخبر بخبرناً فأخبرته  وجنبه، بظهره الّسرير رماًل

يللديه رفللع ثللّم فتوّضللأ بمللاًء لي. فدعاً له: استغفّر وقاًل: قل

ّلهّم ثللّم إبطيه بياًض عاًمر)) ورأيت أبي لعبيد اغفّر فقاًل: ((ال

ّلهّم مللن خللللقك مللن كللثير فوق القيلاًمة يوم اجعله قاًل: ((ال

ّنلاًس)) فقلت: ولي لعبدالله اغفّر فاًستغفّر. فقاًل: ((اللهّم ال

ً القيلللاًمة يللوم وأدخله ذنبه، قيلسْ بن كريمـللاً)) قللاًل مدخلللل

موسى.  لبي والخرى عاًمر لبي أبوبردةا: إحلداهماً
مسلم. أخرجه الحديث

بن  زهلير ): حدثني634 ص2(ج الله رحمه مسلم قاًل-88

192الفّللزاري أبوإسللحاًق حدثنلللاً عمللرو بن معاًوية حدثناً حرب

ّذاء خلاًلد عن أم عللن ذؤيللب بن قبيصة عن قلبة أبي عن الح

ّلى الللله رسول قاًلت: دخل سللمة آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم ّق وقد  سلمة أبي على وس قللاًل: ثللّم فأغمضلله بصللره شلل

أهللله مللن نلللاًس البصللر)) فضللّج تبعلله قبللض إذا الللّروح ((إّن

ّ أنفّسللكم علللى تللدعوا فقلللاًل: ((ل الملئكللة فللإّن بخيللر إل

ّلهّم تقولون)) ثّم ماً على يؤّمنون سلللمة لبللي اغفّر قاًل: ((ال

ّيين، في درجته وارفع الغللاًبرين فللي عقبلله فللي واخلفّه المهد

ّور قبره، في له وافسح العاًلمين، رّب ياً وله لناً  واغفّر للله ون

أي ميم ثم مهملة -براء 191 حباًل وهي باًلرماًل، معمول مثقلة-: 
."الفّتح" في كماً بهاً= =السرةا، تضفّر التي الحصر

هو 192 هو وأبوقلبة الحاًرث، بن محمد بن إبراهيم الفّزاري: 
الجرمي. زيد بن عبدالله



فيه)).
).297 ص6(ج أحمد أخرجه الحديث



عليه      فصل الله صلى النبي شفّاعة آله  في وعلى
طالب    أبي لعمه عنه    وسلم العذاب تخفّيف في

مسللدد ): حللدثنا193ً ص7(ج الللله رحملله البخاًري قاًل-89

بللن عبللدالله حللدثناً  عبدالملك حدثناً سفّيلاًن عن يحيى حدثناً

عنلله الللله رضللي عبلللدالمطلب بللن العبلللاًس  حدثناً الحلاًرث

ّنبّي  قلاًل ّلى لل ّلم: ماً آله وعلى عليه الله ص عللن  أغنيت وس

ّنه  عّملك ك؟ ويغضلب  يحللوطك كلاًن فإ فلي قللاًل: ((هلو ل

ّدرك فللي لكللاًن أناً ولول ناًر، من 193ضحضاًح مللن السللفّل اللل

ّناًر)). ال
 ص11) و(ج592 ص10(ج البخلللاًري أخرجللله الحلللديث

،206 ص1(ج وأحمد )،195-194 ص1(ج ومسلم )،419
207، 210.(

عبللدالله ): حدثنلا193ً ص7(ج الله رحمه البخلاًري قاًل-90

اًد ابلن حلدثني الليلث حدثناً يوسف بن بلن عبلدالله علن الهل

ّنه عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن خباًب ّنبّي  سملع أ ال

ّلى ّلم، آله وعلى عليه الله ص فقلللاًل: عّملله عنللده وذكللر وسلل

ّله مللن ضحضاًح في فيجعل القياًمة، يوم شفّاًعتي تنفّعه ((لع

ّناًر دماًغه)). منه يغلي كعبيه يبلغ ال
ومسلم  )،417 ص11(ج أيضـاً البخلاًري أخرجله الحديث

).9-8 ص3(ج وأحمد )،195 ص1(ج
لللو إذ كاًفًرا، ماًتّ طاًلب أباً أّن على يدلن الحديثاًن  هذان

القليل. : اليسير، 193



ّنللاًر مللن لخللرج مسلللًماً كللاًن تللواترتّ كمللاً الموحللدين مللع ال
الللله شللاًء إن وسلليأتي الناًر، من الموحدين بخروج الحلاًديث

ذلك. في الحاًديث بعض
مللاً طاًلب أبي إسلم عدم على الحديثين هذين دللة ويؤيد

مللع حلبية ) -طبعة465 ص3 (ج"صحيحه" في البخاًري رواه
أخبرنلللاً إسللحاًق  الللله: حللدثناً رحمه البخلاًري  - فقاًل"الفّتح"

ابلن علن صلاًلح علن أبلي قلاًل: حلدثني إبراهيلم بلن يعقوب
ّنلله  أبيه عن المسيب بن سعيد قاًل:  أخبرني شهاًب أخللبره أ

ّنه اًءه الوفللاًةا طاًلب أباً حضرتّ لّماً أ ّلى اللله رسلول  جل صل
ّلم آله وعلى عليه الله هشللاًم بللن جهللل أبللاً عنللده فوجللد وس

ّية أبي بن وعبدالله ّلى الللله رسللول قلللاًل المغيللرةا، بن أم صلل
ّلم آله وعلى عليه الله إللله قللل: ل علللّم طاًلب: ((ياً لبي وس
ّ أبوجهللل الللله)) فقللاًل عنللد بهللاً لللك أشللهد كلمللًة الللله إل

ّيللة: يللاً أبللي بللن وعبللدالله ّلللة عللن أترغللب طللاًلب أبللاً أم م
ّطلب.  فلم ّلى الله رسول يزل عبلدالم وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم آله ّتلى المقاًللة بتللك ويعلودان عليلله يعرضلهاً وسل قلاًل ح
ّلمهم: هو ماً آخر أبوطاًلب ّلة على ك ّطلب. وأبللى م أن عبدالم
ّ إله يقول: ل ّلى الللله رسللول الللله.  فقلللاًل إل عليلله الللله صلل

ّلم: ((أمللاً آللله وعلى أنلله لللم  مللاً لللك لسللتغفّرّن  والللله وسلل
ّنبّي كاًن ماً{فيه:  تعاًلى الله عنك)) فأنزل  الية.}لل

 ص8(ج  منهلللاً"صللحيحه"  في مواضع في أخرجه الحديث
ْفت: 194 ّنللبّي كللاًن مللاً{) وفيلله: فنزللل ّلللذين لل ْفن آمنللوا وا أ

ّين ماً بعد من قربى أولي كاًنلوا  ولو للمشركين يستغفّروا تللب
ّنهللم لهللم ّنللكالجحيللم}، ونزلللت: { أصللحاًب أ مللن تهللدي ل إ

ْفبت مسلم وأخرجه )،124 ص10) و(ج411 ص9و(ج ،}أحب
 ص5(ج وأحملد )،74 ص4(ج والنساًئي  )،214 ص1(ج

).41 ص11(ج جرير وابن )،433
) مللع216 ص1 (ج"صحيلللحه" فللي مسلللم أخرجللله ومللاً
أبللي وابللن عبللاًد بللن محمللد الله:  حدثناً رحمه فقاًل النووي،

أبللي عللن كيسللاًن ابللن وهو يزيد عن مروان قاًل:  حدثناً عمر



ّلى الله رسول قاًل: قاًل هريرةا أبي عن حاًزم عليلله الللله صلل
ّلم آله وعلى ّ إله ل الموتّ: ((قل عند لعّمه وس أشللهد الله إل

ّنللك{ الللله فللأنزل القياًمللة)) فللأبى يوم بهاً لك مللن تهللدي ل إ
 الية.}أحببت

وفيلله كيسللاًن، بن يزيد إلى ينتهي آخر طريق من وأخرجه
ْفن قاًل:  لول ّنماً قريش تعيرني أ ذلللك علللى حملللله يقولون: إ

الية. الله فأنزل عينك، بلهاً لقررتّ الجزع،
"التحفّللة" ) مللع159 ص4(ج الترمللذي أخرجللله الحللديث

 ص20(ج جريللر وابن )،441 ص2(ج وأحمد هنديلة، طبعة
وقللاًل )،54 ص("اليمللاًن شللعب" فللي والبيلللهقي )،91

يزيللد حللديث مللن إل نعرفله ل  غريب حسن الترمذي: حديث
كيساًن. بن

)  فقللاًل547 ص3 (ج"سللننه" فللي أبللوداود أخرجلله ومللاً
حللدثني سللفّياًن عللن يحيللى حللدثناً مسللدد الله: حدثنلللاً رحمه

قللاًل: الّسلللم عليلله علي عن كعب بن  ناًجيلة عن أبوإسحاًق
ّنبّي قلت ّلى لل ّلم:  إّن آله وعلى عليه الله ص الّشيخ عّمك وس

شيئـللاً تحللدثّن ل ثّم أبلاًك فوار ماًتّ. قاًل: ((اذهب قد الّضاًّل
ّتى ودعللاً فاًغتسلت فأمرني وجئته فواريته تأتيني)) فذهبت ح
لي.

)،65 ص4) و(ج92 ص1(ج النسللاًئي أخرجلله الحللديث
)،192ص( الجللاًرود وابللن )،269 ص3(ج شلليبة  أبللي وابن

عنللد ). وفيلله398 ص3(ج والللبيهقي )،97 ص1(ج وأحمللد
الجاًرود: ) وابن97 ص1(ج وأحمد )،92 ص1(ج  النسلاًئي

ّنه ًكاً. ماًتّ أ مشر
قاًل وقد كعب،  بن ناًجيلة إل الصحيح رجاًل رجاًله الحديث

ّبللاًن ابن : توقف"الميزان" في الذهبي الحاًفظ تللوثيقه فللي ح
ّواه الحللديث، فقللاًل: صللاًلح معين ابن يحيى وذكره  غيره، وق
ًدا أعللم : ل المديني ابن وقاًل ّدث أح كعللب بللن ناًجية عن حل
إسحاًق. 194ابن سوى

).97 ص1 (ج"أحمد مسند" في كماً الصواب: (أبوإسحاًق)، 194



ًبللاً الللله رحمه الذهبي قاًل المللديني: قلللت: ابللن كلم متعق
فللي الجوزجلللاًني إسحاًق.  وقاًل أبي ابن يونسْ  وولده بلى،

اهلأبوحاًتم: شيخ.  : مذموم.  وقاًل"الضعفّاًء"
ْفنزل ل حديثه أن أبوعبدالرحمن: الظاًهر قاًل الحسن، عن ي
شللديد فهللو الجوزجللاًني يعقللوب بللن إبراهيللم الحلللاًفظ وأمللاً

عنه. الله رضي علي أصحاًب على التحاًمل
الصحة. إلى به يرتقي آخر طريق وللحديث

إبراهيللم ):  ثنللا103ً ص1(ج الللله رحمه أحمد الماًم قاًل
معت الصلم يزيللد بلن الحسن ثناً العباًس أبي بن قللاًل:  س

عللن السلللمي عبدالرحمن أبي عن يذكره  إسملاًعيل الّسدي
الحديث. وذكر عنه، الله رضي علي

 (ج"المسللند زوائد"  في الله رحمه أحمد بن عبدالله وقاًل
بكاًر، بن محمد وثناً زحمويه يحيى بن زكرياً ):  ثنا129ً ص1

الحسللن قاًلوا: ثناً يونسْ ابن وسريج أبومعمر إسملاًعيل وثناً
به. الصم 195يزيد بن

أصللبغ ):  حللدثنا450ً ص3(ج الللله رحملله البخللاًري وقللاًل
علللي  عن شهاًب ابن عن يونسْ عن وهب ابن قاًل: أخبرني

رضللي زيللد بللن أسللاًمة عللن عثماًن بن عمرو  عن حسين بن
ّنه عنهماً الله ْفنللزل 196أيلللن الللله رسول قاًل:  ياً أ دارك فللي ت

ّكة؟ دور؟)) وكللاًن أو ربللاًع مللن عقيللل تللرك فقاًل: ((وهل بم
علللّي ول جعفّللر يرثلله ولللم وطللاًلب هو طاًلب أباً ورث عقيل

ًئاً عنهمللاً الللله رضللي ّنهمللاً شللي عقيللل وكللاًن مسلللمين كاًنللاً ل
كاًفرين. وطاًلب

).984 ص2(ج مسلم أخرجه الحديث
ّلى النللبي أن  الحللديث بلهذا الستدلل وجه عليلله الللله صلل

والصواب:  (ابن زيد)، الموضع:  (ابن هذا  في"المسنلد" في 195
."التهذيب تهذيب"في= = وكملاً تقدم يزيد) كماً

ْفنزل الستفّهاًم، أداةا حذف 196 أت في كماً دارك؟، في والتقدير: 
."مسلم صحيح"



ّلم آله وعلى يللرث ول الكللاًفر، المسلللم يرث يقول:  ((ل وس
زيللد، بللن أسللاًمة حديث من الستة المسلم))  أخرجه الكاًفر
مللاًتّ لنه طلاًلب أباً يرثاً لم مسلمين  لكونهماً وجعفّر  فعلّي
أعلم. والله الكاًفر، المسلم يرث ول كاًفًرا،
الشلليعة شبهلللاًتّ علللى الللردود مللن المزيد تريد كنت وإن
)،115 ص4 (ج"الصلللاًبة" فراجللع طلللاًلب، أبي إسلم حول

 لخيناً"طاًلب أبي بإسلم يقول من على الرد في المواهب"و
وأفللاًد أجللاًد فللإنه التعللزي قاًسللم عبدالله أبي الشيخ الفّاًضل
الله. حفّظه

):  أنبأنللا380ً ص3 (ج"التاًريخ" في الخطيب الماًم قاًل-91

بللن خطللاًب  حللدثني قللاًل فللاًرس بللن محمللد حللدثناً أبللونعيم

شريك عن المباًرك ابن يحيى حدثناً  بهاً الرسوفي عبدالدائم

قللاًل: عبللاًس  ابللن عللن مجاًهللد عللن  ليللث عللن منصللور عن

ّلى النللبي سللمعت ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل يقللول: وسلل

ّفّعت ّنفّر: في هؤلء في ((ش وأخللي طللاًلب أبي وعّمي أبي ال

البعللث بعللد مللن الّسعديلللة- ليكونللوا ابن -يعني الّرضاًعة من

هباًًء)).
السناًد. بهذا باًطل أنه ذكر ثم

ّطللاًب: هللو بروايللة يعللرف ضللعيف وهللو عبدالللدائم ابللن خ
وهللو الصللنعاًني الشللاًمي المبللاًرك ابللن يحيللى عللن المنلاًكير

ومنصللور ليللث عن منصور فيه:  عن قلاًل: وقاًل مجهول. ثم
اهل. 197سليم أبي بن ليث عن يروي ل المعتمر بن

الحديث. ضعيف غاًل  رافضي فلاًرس بن محمد أيًضاً وفيه
أيًضاً. لبدعته موافق وهو ضعيف فاًلحديلث

فاًرس. بن محمد ترجمة في هذا أبوعبدالرحمن: ذكر قاًل 197



فصل

):412 ص2 (ج"التاًريللخ" فللي البغللدادي الخطيللب قللاًل-92

المظفّللر بن محمد  أخبرناً البصري علي أبي بن علي أخبرنلاً

ًظاً- حدثناً الحلاًفظ بللن محمد بن سهل بن محمد أبوجعفّر -لفّ

بللن معللاًذ بللن محمد أبوالحسن حدثناً الجماًل سعيد بن أحمد

بلن أسلد بلن جلبير بن عبدالله بن أسلم بن ضرار بن عيسى

هراسللة بللن إبراهيللم حللدثناً أبللي حدثني عبلدمناًف بن هاًشم

مسللروق عللن الضللحى أبللي عللن أبيه عن الثوري سفّياًن عن

ّباًس قاًلت: أتى علاًئشة عن الللله رسلول عبدالمطلب بن الع

ّلى ّلم آللله وعلللى عليه الله ص ّنلاً الللله رسلللول قللاًل: يللاً وسلل إ

أوقعناًهللاً. وقللاًئع مللن قومنللاً مللن أنللاًس في الّضغاًئن لنعرف

ّلى الله رسول فقلاًل ّلم:  ((أمللاً آللله وعلى عليله الله ص وسلل

ّنهم والله ّبوكم حتى خليًرا يبلغلون ل إ قللاًل ثللم لقرابتي))، يح

ّلى الله رسول ّلم:  ((ترجو آله وعلى عليه الله ص سلللهب وس

ّطلب؟)). بنو يرجوهاً ول شفّاًعتي عبدالم
ًقاً عاًئشللة فيه ذكر أعلم ل ابللن غيللر الثللوري عللن ومسللرو

عباًس. ابن عن الضحى أبي عن والمحفّوظ  هراسة
أحمد أبوسهل أخبرناً رزق بن أحمد بن محمد أخبرناً كذلك

بللن غللاًلب بللن محمللد حدثنلللاً القطللاًن عبللدالله بن محمد بن
أبللي عن أبيه عن الثوري سفّياًن حدثنلاً أبوحذيفّة حدثناً حرب

ّبللاًس قاًل:  جاًء عباًس ابن عن الضحى ّنللبّي إلللى الع ّلى ال صلل
ّلم آله وعلى  عليه الله ّنك وس ضغاًئن فيناً تركت قد فقاًل:  إ
ّلذي صنعت منذ ّنبّي صنعت. فقاًل ا ّلى ال وعلللى عليلله الللله ص
ّلم: ((ل آله ّتللى -أو الخير يبلغوا وس ّبللوكم قاًل: اليمللاًن- ح يح



ول مللراد- شللفّاًعتي مللن -حللّي سلللهم أترجللو ولقرابللتي، لله
ّطلب بنو يرجو شفّاًعتي؟)). عبدالم

ابللن فيلله يلللذكر ولللم فأرسللله الثللوري عللن أبللونعيم رواه
الخطيب. كلم اهلعبلاًس. 

عللن الولللى الطريللق فللي للله أبوعبدالرحمن: الراوي قاًل
."اللساًن" في كماً متروك وهو هراسة بن إبراهيلم الثوري

الرساًل.  فيه والراجح

النار من الموحدين خروج في الشفّاعة في فصل

ّنلللاًر من الموحدين خروج على الدالة الحاًديث متللواترةا، ال
منهلللاً: حللديث ذلللك، علللى الدالللة الحللاًديث بعض تقلدم وقد

أبي وحديث  )،3( رقم أيًضاً وحديثه )،2( رقم ماًلك بن أنسْ
أنسْ وحديلث  )،6( رقم  عبلاًس ابن وحديث )،5( رقم بكر
أخر، وأحاًديث )،33( رقم عبلاًس ابن وحديث  )،32( رقم

الله. شاًء إن التية والحاًديث

):  حلللدثنا292ً ص2(ج اللللله رحمللله البخلللاًري قلللاًل-93

قللاًل: أخللبرني الزهللري عللن شللعيب قللاًل:  أخبرنللاً أبواليماًن

هريللرةا أبللاً أن الليللثي يزيللد بللن وعطللاًء المسلليب بللن سللعيد

ّناًس أّن أخبرهماً ّبنللاً نللرى هللل الللله رسللول قاًلوا: ياً ال يللوم ر

دونه ليسْ البلدر ليلة القمر في تماًرون قاًل: ((هل القيلاًمة؟

فللي تمللاًرون الله. قاًل: ((فهل رسول ياً سحلاًب؟)) قاًلوا: ل

ّنكم دونهاً ليسْ الّشمسْ ترونه سحاًب؟)) قاًلوا: ل. قاًل: ((فإ

ّناًس يحشر كذلك، ًئاً يعبد كاًن فيقول:  من القياًمة يوم ال شللي

ّتبع. فمنهللم ّتبللع مللن فلي ّتبللع مللن ومنهللم الّشللمسْ، ي القمللر، ي



ّتبع من ومنهم ّطواغيت، ي مناًفقوهللاً، فيهللاً الّمة هذه وتبقى ال

ّبكللم. فيقولللون: هللذا فيقول:  أنللاً الله فيأتيهم ّتللى مكاًننللاً ر ح

ّبناً، يأتيناً ّبناً جاًء فإذا ر ْففنلللاًه. فيلللأتيهم ر فيقللول: أنلللاً الللله عر

ّبكم.  فيقولون: أنت ّبنلاً. فيدعوهم ر بيللن الّصللراط فيضرب ر

ّنم، ظهراني ّول فأكون جه ول بللأّمته، الّرسللل مللن يجوز من أ

ّلم ّ أحللد يومئلللذ يتك ّلهللّم الّرسللل وكلم الّرسللل، إل يومئللذ: ال

ّلم ّلم. وفي س ّنللم  س هللل الّسللعدان، شللوك مثللل كلليللب جه

ّنهللاً شللوك رأيتم مثللل الّسللعدان؟)) قللاًلوا: نعللم.  قلللاًل: ((فإ

ّنه غير الّسعلدان شوك ّ عظمهاً قدر يعلم ل أ تخطف  الله، إل

ّنلاًس يخللردل مللن ومنهم بعمله يوبق من فمنهم بأعماًلهم، ال

ّتى  ينجو، ثّم ّناًر أهل من أراد من رحمة الله أراد إذا ح أمللر ال

فيخرجللونهم الللله يعبلللد كللاًن مللن يخرجللوا أن الملئكللة الللله

ّناًر على الله وحّرم الّسجود، بآثاًر ويعرفونهم أثر تلأكل  أن ال

ّنلاًر، من فيخرجون  ،198الّسجود ّنلللاًر تللأكله آدم ابن فكّل  ال ال

ّ ّناًر من فيخرجون  الّسجود، أثر إل فيصللّب  199امتحشوا قد ال

ّبللة تنبللت كمللاً  فينبتللون الحيللاًةا ملللاًء عليلهم حميلللل فللي الح

رجللل ويبقللى العبللاًد، بيللن القضلاًء من الله يفّرغ ثّم  الّسيل،

ّنة بين ّناًر الج ّنللاًر أهللل آخللر وهللو  وال ً ال ّنللة  دخللول مقبللل الج

ّناًر، قبل بوجهه ْفف  رّب فيقول: ياً ال ّنللاًر عن وجهي اصر قللد ال

لن بذلك ونؤمن سجوده، موضع تلأكل ول الناًر يدخل فقد 198
الللله أمرهللاً مللاً تتجللاًوز ل سللبحاًنه للله مللأمورةا لله مخلوقة النلاًر

به. سبحاًنه
امتحشوا: احترقوا. 199



إن عسلليت ذكاًؤهللاً. فيقلللول: هللل وأحرقنللي ريحهللاً  قشبني

وعّزتللك. فيقللول: ل ذلللك؟ غيللر  تسلللأل أن بللك ذلللك فعللل

عن وجهه الله فيصرف وميثاًق عهد من يشاًء ماً الله فيعطي

ّناًر، ّنة على به أقبل فإذا  ال الله شاًء ماً سكت بهجتهاً رأى الج

ّدمني رّب قاًل:  ياً ثّم يسكت، أن ّنللة.  فيقللول بلاًب عند ق الج

غيللر تسللأل ل أن والميثاًق العهود أعطيت قد له:  أليسْ الله

ّلذي خلقللك. أشللقى أكللون ل رّب فيقللول: يللاً سلألت؟ كنللت ا

غيللره؟ تسللأل ل أن  ذلللك أعطيللت إن عسلليت فيقول:  فملاً

ّبه ذلك. فيعطي غير أسأل ل وعّزتك فيقول: ل من شلاًء ماً ر

ّدمه وميثاًق عهد ّنلللة، بلاًب إللى فيق فللرأى باًبهللاً بلللغ فلإذا الج

ّنضرةا من فيهاً وماً زهرتهلاً الله شلاًء ماً فيسكت والّسرور، ال

ّنة. فيقلول أدخلني رّب فيقول:  ياً يسكت أن الله: ويحك الج

ل أن والميثاًق العهلود أعطيت قد أليسْ أغدرك ماً آدم ابن ياً

ّلذي غير تسأل أشللقى تجعلنللي ل رّب أعطيت. فيقلول:  يللاً ا

دخللول فللي للله يللأذن ثللّم منه، وجّل عّز الله خلقك. فيضحلك

ّنة ّنى الج ّتى فيقلول: تمّن. فيتم ّيتلله انقطع إذا ح الللله قلاًل أمن

ّكره وكذا. أقبل كذا وجّل:  من عّز ّبه، يذ ّتى ر بلله انتهت  إذا ح

أبوسللعيد معلله)) قللاًل ومثله ذلك تعاًلى: لك الله قاًل الماًنّي

ّي ّلى الله رسول عنهماً: إّن الله رضي هريرةا لبي  الخدر صلل

ّلم آله وعلى عليه الله وعشللرةا ذلللك لك الله قاًل: ((قاًل وس

ّلى الله رسول من أحفّظ أبوهريرةا: لم أمثاًله)) قاًل الللله صلل

ّلم آله وعلى عليه ّ وس معه)). قللاًل ومثله ذلك قوله: ((لك إل



ّني أمثاًله)). وعشرةا لك يقول: ((ذلك سمعته أبوسعيد: إ
13) و(ج444 ص11(ج أيًضللاً البخلللاًري أخرجلله الحللديث

 ص2(ج والنساًئي  )،164-163 ص1(ج ومسلم )،419ص
(ج وأبوعوانة  )،293 ،275 ص2(ج وأحمد  ) مختصًرا،181

).407 ص11(ج وعبلدالرزاق )،160-159 ص1

يحيللى ):  حللدثنا420ً ص13(ج الله رحمه البخاًري قاًل-94

سعيللد عللن يزيللد بلن خاًلد عن سعد بن الليث حدثناً بكير بن

سللعيد أبللي عن يساًر بن عطاًء عن 200زيد عن  هلل أبي بن

ّبناً نرى هل الله رسول قاًل: قلناً: ياً الخدري القيلللاًمة؟ يوم ر

كللاًنت إذا والقمللر الّشللمسْ رؤيلللة في تضلاًرون قاًل:  ((هل

ّنكم ّبكللم رؤيللة  في تضاًرون ل صحًوا؟)) قلناً: ل. قاًل:  ((فإ ر

ّ يومئذ منللاًد: قللاًل:- ينللاًدي -ثللّم رؤيتهماً، في تضاًرون كماً إل

أصللحاًب يعبللدون. فيذهلللب كللاًنوا مللاً إللى قللوم كللّل ليللذهب

وأصحاًب  أوثاًنهم، مع الوثلاًن وأصحاًب صليبهم، مع الّصليب

ّتى  آلهتهم، مع آلهة كّل أو بللّر مللن الله يعبد كاًن من يبقى ح

ّبراتّ  فاًجر ّنم يؤتى ثّم  الكتاًب، أهل من وغ ّنهاً تعرض بجه كأ

ّنللاً تعبلللدون؟ كنتللم لليهللود: مللاً فيقللاًل سراب نعبلللد قللاًلوا: ك

ْفن لم الله.  فيقاًل: كذبتم ابن عزيًرا ولللد، ول صللاًحبة لللله يكلل

تسللقيناً. فيقللاًل: اشللربوا. أن قللاًلوا: نريللد تريلللدون؟ فمللاً

ّنم، في فيتساًقطون ّنصاًرى: ماً يقاًل ثّم  جه تعبللدون؟ كنتم لل

ّناً يكللن لللم الله.  فيقاًل: كللذبتم ابن المسيح نعبد فيقولون: ك

تسللقيناً. أن فيقولون: نريد تريدون؟ فماً ولد، ول صلاًحبة لله

أسلم. ابن زيد: هو 200



ّنم، في فيقاًل: اشربوا. فيتساًقطون ّتى جه كللاًن مللن يبقى ح

ذهللب وقللد يحبسللكم ماً فيقاًل: لهم فاًجر أو بّر من الله يعبد

ّناًس؟ ّناً أحوج ونحن فيقولون: فاًرقناًهم  ال اليللوم، 201إليللله م

ّناً ًياً سمعناً وإ يعبللدون، كللاًنوا بمللاً قوم كّل يناًدي:  ليلحق مناًد

ّنماً ّبناً. قاًل: فيأتيهم ننتظر وإ ّباًر ر صللورته غيللر صورةا في الج

ّلتي ّول فيهاً رأوه ا ّبكللم. فيقولللون: أنللت مّرةا. فيقلول: أنللاً أ ر

ّبنللاً.  فل ّلملله ر ّ يك آيللة وبينلله بينكللم فيقلللول: هللل النبيللاًء، إل

للله فيسللجد سلاًقه عن فيقولون: الّسلاًق. فيكشف تعرفونه؟

ًء لله يسجد كاًن من ويبقى  مؤمن، كّل فيللذهب وسللمعًة ريللاً

ًدا، طبقـللاً ظهللره فيعللود يسجد  كيماً باًلجسللر يللؤتى ثللّم واحلل

ّنم))  قلناً: ياً ظهري بين فيجعلل الجسللر؟ وماً الله رسول جه

ّللة قاًل:  ((مدحضلة وحسلكة وكلليللب خطللاًطيف عليله مز

لهللاً يقلللاًل بنجللد تكللون عقيفّلللاًء شللوكة لهللاً 202مفّلطحللة

ّطرف عليهلللاً الملللؤمن الّسلللعدان، وكاًلّريلللح وكلللاًلبرق  كلللاًل

ّلم، فنللاًج والّركللاًب الخيللل وكأجاًويللد مخللدوش، ونللاًج مسلل

ّنم، ناًر في ومكدوس ّتى جه ًباً، يسحب آخرهم يمّر ح فمللاً سح

ّد أنتم ًةا لي  بأش ّق في منلاًشد ّين قد الح المللؤمن من  لكم تب

ّبللاًر، يومئللذ ّنهللم رأوا وإذا  للج إخللوانهم فللي 203نجللوا قللد أ

التراث إحيلاًء -طبعة"البخلاًري صحيح" على التعليلق في 201
ًنللاً الصللول جميع في العربي-: ((إليه)) كذا بضللمير وشروحـللاً متو

النسللاًء) بلفّللظ: سللورةا (تفّسللير  فللي الحللديث وتقللدم  الفللراد،
مصححه. كتبه اهلالجمع.  ((إليهم)) بضمير

).429 ص13 (ج"الفّتح" في كماً وعرض اتساًع فيهاً أي 202
إخوانهم). في الله يكون: (ناًشدوا لعله سقط هناً 203



ّبناً ّللذين إخوانناً يقولون:  ر ّلون كلاًنوا ا ويصلومون  معنللاً، يصل

وجللدتم فمللن تعللاًلى: اذهبللوا الله معناً. فيقول ويعملون معناً

ْفيمللاًن مللن دينللاًر مثقللاًل قلبه  في الللله فللأخرجوه.  ويحللّرم إ

ّناًر، على صورهم ّنلاًر في غاًب قد وبعضهم فيأتونهم ال إلللى ال

ثللّم عرفللوا مللن فيخرجلللون سللاًقيه، أنصلللاًف وإلللى قللدمه،

نصلف مثقلاًل قلبله في وجدتم فمن فيقلول: اذهبوا يعودون،

فيقلول: يعللودون، ثللّم عرفللوا ملن فأخرجوه. فيخرجون ديناًر

فأخرجوه. إيماًن من ذّرةا مثقلاًل قلبه في وجدتم فمن اذهبوا

عرفوا)). من فيخرجون
ّدقوني لللم أبوسعيلد:  فللإن قاًل ل الللله ّن{ إ فللاًقرءوا تصلل
.}يضاًعفّهاً حسنًة تك وإن ذّرةا مثقاًل يظلم

ّيلون ((فيشفّع ّنب ّبللاًر: فيقللول والمؤمنلللون، والملئكللة ال الج
ّنللاًر من قبضًة شفّاًعتي. فيقبض بقيت قلد  أقوامـللاً فيخللرج ال

ّنة بأفواه نهر في فيلقون  امتحشوا، الحيلاًةا، ملاًء له يقاًل الج
ّبللة تنبت كماً  حاًفتيه في فينبتون قللد الّسلليل حميللل فللي الح

فمللاً الّشللجرةا، جلللاًنب وإلللى الّصللخرةا، جلاًنب إلى رأيتموهلاً
ّظللّل إلى منهاً كاًن وماً  أخضر، كاًن منهاً الّشمسْ إلى كاًن ال

ّنهم فيخرجللون  أبيللض، كللاًن ّلؤلللؤ كللأ رقللاًبهم فللي فيجعللل ال
ّنة، فيدخلون الخواتيم، ّنللة: هللؤلء أهللل فيقللول الج عتقللاًء الج
ّنة أدخلهم الّرحمن، ّدموه. خيللر ول عملللوه عمللل بغيللر الج قلل

معه)). ومثله رأيتم ماً لهم: لكم فيقاًل
 ص3(ج وأحملد )،167 ص1(ج مسللم أخرجله الحديلث

ص1(ج وأبوعوانة )،16 خزيمة وابن  )،181-182 ،166 
ترتيللب" ) مللن222 ص2(ج والطياًلسللي )،308-307ص(

. "المسند

بللن نصر ): وحدثني172 ص1(ج الله رحمه مسلم قاًل-95



أبللي المفّضللل-  عللن ابن -يعني  بشر حدثنلاً الجهضمي علي

رسلول قلاًل: قلاًل سلعيد أبلي عن نضرةا أبي عن 204مسلمة

ّلى الله ّلم: ((أّماً آله وعلى عليه الله ص ّنلللاًر أهل وس ّلللذين ال ا

ّنهم أهلهللاً هللم نللاًس ولكللن يحيللون، ول فيهللاً يموتللون ل فللإ

ّنللاًر أصللاًبتهم الللله قللاًل: بخطاًيللاًهم- فأمللاًتهم -أو بللذنوبهم ال

ّتللى  إماًتللًة، بهللم فجيللء باًلّشللفّاًعة أذن فحًمللاً كللاًنوا إذا ح

ّثللوا 205ضبلاًئر ْفنهللاًر علللى فب ّنللة، أ ّنلة أهلل قيلل: يلاً ثلّم الج الج

ّبة نباًتّ عليهم.  فينبتون أفيضوا الّسيل)) حميل في تكون الح

ّلى الله رسول القوم: كأّن من رجل فقاًل وعلى عليه الله ص

ّلم آله باًلباًدية. كاًن قد وس
3وأحمللد(ج )،1441 ص2(ج ماًجللة ابللن أخرجه الحديث

،283 ،282 ،280-279ص( خزيلللمة وابللن )،79-78ص
 ص1(ج وأبوعلوانة )،332-331 ص2(ج والدارملي )،286
وحسللين )،145 ص("الشريعلللة" فللي والجللري  )،186

).449 ص("المباًرك ابن زهد زوائد" في المروزي

بن عبدالوارث ): حدثنا283ًص( الله رحمه خزيمة ابن  قاًل-

علللي- ابللن -يعني حباًن قاًل:  ثناً أبي قاًل: حدثني عبدالصمد

سللعيد أبللي  عللن نضللرةا أبللي عللن التيمي سليماًن وقاًل:  ثناً

ّلى الللله رسول أن الخدري ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل وسلل

ْفن{ الية:   هذه على فأتى خطب ّبه يأتّ م للله فللإّن مجرًمللاً ر

ّنللم ًنللاً يلأته ومللن يحيللى، ول فيهللاً يمللوتّ ل جه عمللل قللد مؤم

ماًلك. بن المنذر وأبونضرةا: هو يزيد، بن سعيد أبومسلمة: هو 204
عماًرةا مثل ضباًرةا واحدتهاً تفّرقة، في الجماًعاًتّ الضباًئر: هم 205

."نهاًية" اهلضباًرةا.  مجتمع وكل وعماًئر،



ّلهللاً، الية   يريلد}الّصاًلحاًتّ ّلى النللبي فقللاًل ك عليلله الللله صلل

ّلم: ((أّمللاً آللله وعلللى ّلللذين أهلهللاً وسلل ّنهم أهلهللاً هللم ا ل  فللإ

ّلذين وأّماً  يحيون، ول يموتون ّنللاًر فللإّن أهلهللاً مللن ليسللوا ا ال

ضللباًئر، فيحصللل فيشللفّعون، الّشفّعاًء يقوم ثّم إماًتًة، تميتهم

فيلله فينبتللون الحيوان، أو له: الحياًةا، يقاًل 206نلهر بهم فيؤتى

الّسيل)). حميل في الغثاًء تنبت كماً
كلم وفيلله علي  بن حباًن إل الصحيح رجاًل رجاًله الحديث

متللاًبع هنللاً وهللو  والمتاًبعللاًتّ، الشللواهد في يصلح أنه حاًصله
"التوحيللد" فللي كمللاً عللدي أبي وابن سليماًن بن معتمر تاًبعه
خزيمة. لبن

قلاًل: ثناً بشلاًر بن محمد ): حدثنا282ًص( خزيمة ابن  قاًل-

أبللي عللن نضللرةا أبللي  عن التيمي سليماًن عن عدي أبي ابن

ّلى الله رسول قاًل:  قاًل الخدري سعيلد وعلللى عليلله الله ص

ّلم: ((أّماً آله ّنلاًر أهل وس ّلللذين ال ول يموتللون فل أهلهللاً هللم ا

ّناًر فتميتهم الّرحمة، بهم الله يريد من وأّماً يحيون، فيللدخل ال

نهللر عللى فيبثهلم 207الضللباًرةا الّرجللل فيأخذ الّشفّعاًء، عليهم

ّنة- فينبتون قاًل: نهر أو الحياً، أو الحيوان -أو الحياًةا نبللاًتّ الج

ّبة ّنللبّي فقلللاًل الّسلليل))، حميللل  فللي الح ّلى ال عليلله الللله صلل

ّلم: ((أو آله وعلى ثلّم خضلراء تكلون الّشلجرةا تلرون ملاً وس

خضللراء)) تكللون ثللّم صللفّراء قللاًل:  تكللون -أو صللفّراء تكون

ّلى الللله رسللول رجل:  كللأّن فقاًل آللله وعلللى عليلله الللله صلل

: نهًرا. 206
الجماًعة، 207 -باًلصاًد"التوحيد كتلاًب" وفي الضباًرةا:  (الصباًرةا)    :

النساًخأ. من غلط وهو مواضع في  المهملة-،



ّلم الباًدية. أهل من كاًن وس
الصحيح. رجاًل ورجاًله )،5 ص3(ج أحمد أخرجه الحديث

بللن محمللد ): حللدثنا283ًص( أيًضللاً خزيمللة ابللن  وقللاًل-

عللن أبونضللرةا قاًل:  ثنللاً أبيه عن المعتمر قاًل: ثناً عبدالعلى

ّلى الللله رسول قاًل: خطبناً الخدري سعيد أبي عليلله الللله صلل

ّلم آله وعلى أهللل قلللاًل: ((أّمللاً طولهللاً، ذكللر أراه خطبللًة وس

ّناًر ّلذين ال يريللد نللاًس وأّمللاً  يحيللون، ول يموتون ل أهلهاً هم ا

فيحمللل  الّشللفّعاًء عليهللم فيللدخل فيميتهللم الّرحمة بهم الله

ّثللون- علللى -أو فيبثهللم  الضبلللاًرةا منهم الّرجل نهللر قللاًل: فيب

ّبة نباًتّ الحياً- فينبتون نهر أو قاًل: الحيوان -أو الحياًةا في الح

ّلى الله رسول الّسيل)) قاًل: فقاًل حميل وعلللى عليه الله ص

ّلم: ((ألم آله تكللون ثللّم  خضراء، تكون الّشجرةا إلى تروا وس

رسللول القوم: كللأّن خضراء)) قاًل: يقلول تكون ثّم  صفّراء،

ّلى الله ّلم آله وعلى عليه الله ص باًلباًدية. كلاًن وس
الصحيح. رجاًل رجاًله أيًضاً الحديث

إسللماًعيل ): ثنللا11ً ص3(ج الللله رحملله أحملد الماًم  قاًل-

بن 208عبيدالله قاًل:  حدثني إسحاًق بن محمد ثناً إبراهيم بن

العتواري عبد بن عمرو ابن سليماًن عن معيقيب بن المغيرةا

سللعيد- قللاًل أبللي حجللر فللي يتيمـللاً -وكلللاًن ليللث 209بني أحد

(عبدالله)،"المسند" في 208 (عبيدالله)، :  في كماً والصواب: 
إليهاً. الحديث سيعزى التي المصاًدر   وساًئر"التهذيلب تقريب"
كتاًب" في كماً أثبتناًه، ماً والصواب ليث، : حدثني"المسند" في 209

خزيمة.  لبن"التوحيد



أبللوالهيثم هللو عمللرو بللن أبي: سليملللاًن أبوعبدالرحمن: قاًل

يقللول: سللعيد أبللاً قللاًل:  سللمعت سللعيد أبي عن يروي الذي

ّلى الله رسول سمعت ّلم آللله وعلى عليه الله ص يقللول: وسلل

ّنللم  210ظهري بين الّصراط ((يوضع كحسللك حسللك عليلله جه

ّناًس يستجيز ثّم الّسعدان، ّلم، فناًج ال ثللّم بلله، ومجللدوح  مسلل

مللن وجللّل عللّز الللله فرغ فإذا فيهاً، منكوس به ومحتبسْ ناًج

ً المؤمنللون يفّقللد العباًد بين القضاًء فللي معهللم كللاًنوا رجلللاًل

ّدنيلللاً، ّلون  ال ّكللون بصلللتهم يصلل ويصللومون بزكاًتهلللم، ويز

فيقولللون: أي غزوهللم، ويغللزون  حّجهم، ويحّجلون صيلاًمهم،

ّبناً ّدنياً فللي معناً كاًنوا عباًدك  من عبلاًد ر ّلون اللل صلتنلللاً، يصلل

ّكون ويغللزون حّجنللاً، ويحّجللون صياًمناً، ويصومون زكاًتنلاً، ويز

ّنلاًر إلى نراهم. فيقول: اذهبوا ل غزوناً، فيهللاً وجللدتم فمللن ال

ْفتهم قد فأخرجوه. قلاًل: فيجدونهم منهم ّنللاًر أخذ قللدر علللى ال

إلى أخذته من ومنهم قدميه،  إلى أخذته من فمنهم أعماًلهم

مللن ومنهللم  ركبتيللله، إلللى أخللذته مللن ومنهللم ساًقيه، نصف

إلللى أخللذته مللن ومنهللم ثللدييه، إلللى أخذته من ومنهم أزرته،

فللي فيطرحللون منهاً فيستخرجونهم الوجوه، تغش ولم عنقه

قللاًل:  ((غسللل الحياًةا؟ وماً الله رسول الحيلاًةا)) قيل: ياً ماًء

ّنة أهل تنبللت فيه: كمللاً مّرةا -وقاًل  الّزرعة نبلاًتّ فينبتون الج

كللاًن مللن كّل  في النبياًء يشفّع ثّم الّسيل غثاًء الّزرعة-  في

في . وأماً"والتفّريق الجمع أوهاًم موضح" و"المسند" في هكذا 210
المبللاًرك: فللل((ظهرانللي))  لبللن"الزهللد"و خزيمللة  لبللن"التوحيد"

."النهاًية" في كماً للتأكيد وزياًدتهماً ونون، ألف بزياًدةا



ّ إله ل أن يشهد قللاًل:  ثللّم منهللاً، فيخرجونهم مخلًصاً، الله إل

ّنن ًدا فيهللاً يللترك فمللاً فيهاً، من على برحمته الله يتح فللي عبلل

ّبة مثقاًل قلبه ّ إيماًن من ح منهاً)). أخرجه إل
فللي والخطيللب )،325ص( خزيلللمة ابللن أخرجلله الحديث

وحسللين )،116 ص2 (ج"والتفّريللق الجمللع أوهللاًم موضللح"
)،448 ص("المبللاًرك لبللن الزهللد زوائلللد" فللي المللروزي
مسلللم شللرط علللى ) وقاًل:  صللحيح585 ص4(ج والحلاًكم

يخرجاًه. ولم
شللرط علللى ليللسْ والحللديث الللذهبي يتعقبه ولم قاًل كذا

ثلثتهم إسحاًق وابن المغيرةا بن وعبيدالله فأبوالهيثم  مسللم
قدر إل إسحاًق لبن مسلم روى وماً مسلم، رجاًل من ليسوا

."الميللزان" في كماً والمتاًبعاًتّ، الشواهد في أحاًديث خمسة
حسن. السند بهذا والحديث

 ص("الظمآن موارد" في كملاً الله رحمه  حباًن ابن قاًل-96

عبدالله  حدثنلاً مكرم بن 211الحسين بن محمد ): أخبرنا646ً

أبللي عن أبوأساًمة حدثناً صاًلح بن أباًن بن محمد بن عمر بن

سعيلللد لبللي قللاًل: قلللت  طريللف، أبللي بن صاًلح حدثناً روق

ّلى الللله رسلول الخدري:  أسمعت آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم ّلذين كفّللروا لللو كللاًنواالية:  هذه في يقول وس ّد ا {ربماً يو

ْفسلمين} أناًسـللاً الللله يقول:  ((يخرج سمعته فقلاًل: نعم، ؟م

ّنلاًر من المؤمنين من قللاًل: لّمللاً منهللم، نقمتلله يأخذ ماً بعد ال

ّناًر الله أدخلهم كنتم المشركون: أليسْ قلاًل المشركين مع ال

"الحفّاًظ تذكرةا" في ترجمة له مكرم بن الحسين بن محمد 211
بغللداد مللن علينللاً قللدم فهد: ماً بن إبراهيم قلاًل )،735 ص2(ج

الدارقطني: ثقة. وقاًل مكرم، ابن من باًلحديث أعلم



ّدنياً في تزعمون ّنكم ال ّنلللاًر؟ فللي معنللاً لكللم فماً أولياًؤه؟ أ ال

لهللم فتشللفّع الّشللفّاًعة فللي أذن منهللم ذلللك الللله سللمع فإذا

ّنبيون الملئكة ّتى وال قاًلوا: أخرجوا فلّماً الله، بإذن يخرجوا ح

ّناً ليتناً ياً ّنللاًر. فللذلك من فنخرج الّشفّلاًعة  فتدركناً مثلهم ك ال

ْفسلللمين}الله:  قول ّلذين كفّروا لو كللاًنوا م ّد ا  قلللاًل:{ربماً يو

ّنميين فيسّمون فيقولللون: وجللوههم، في سواد أجل من الجه

ّبنلاً ْفب ر ّناً أذه ّنلة، فلي نهلر فلي فيغتسللون السللم، هذا ع الج

)).212منهم ذلك فيذهب
 (ج"كللثير ابن  تفّسير" في كماً  الطلبراني أخرجه الحديث

طريللف، أبللي بللن : صاًلح"الظمآن موارد" وفي )،546 ص2
لللم وكلهمللاً شريف، أبي ابن : صلاًلح"كثير ابن تفّسير" وفي
.213ترجمة على له أقف

):  حللدثنا416ً ص11(ج  الللله رحملله البخللاًري قللاًل-97

عنه الله رضي جلاًبر عن عمرو عن حماًد حدثناً 214أبوالنعماًن

ّنبّي  أّن ّلى ال ّلم آله وعلى عليه الله ص مللن قاًل:  ((يخرج وس

ّنلاًر ّنهم باًلّشفّلاًعة ال ّثعلاًرير كأ ّثعاًرير؟ )) قلت: ما215ًال قاًل: ال

ديناًر: أبللاً بن لعمرو فمه.  فقلت سقط قد الّضغاًبيسْ. وكاًن

(ج"كثير ابن تفّسير" في 212 ص2  ((فيذهب546  السم ذلك ): 
عنهم)).

) قاًل:376 ص4(ج حبلاًن  لبن"الثقاًتّ"  في عليله وقفّت ثم 213
عنه روى سعيد أبي عن يروي أبوالصيداء، طريلف أبي بن صلاًلح

في وقع فماً هذا فعلى اهلالهمداني.  الحلاًرث  بن عطية أبوروق

."التقريب" في كماً  تصحيف. وأبوروق: صدوق"كثير ابن تفّسير"
وعمرو زيد، ابن هو وحماًد الفّضل، بن محمد هو أبوالنعملاًن 214

."الفّتح" في كذا النصاًري، عبدالله ابن هو وجاًبر ديناًر، ابن هو



ّنللبّي يقلول: سمعت عبدالله بن جاًبر  سمعت محّمد ّلى ال صلل

ّلم آلله وعللى عليله الله ملن باًلّشلفّاًعة يقلول: ((يخلرج وسل

ّناًر))؟ قاًل: نعم. ال
الفّسوي ويعقوب  )،178 ص1(ج مسللم أخرجه الحديث

والطياًلسي  )،213-212 ص2  (ج"والتاًريخ المعرفة" في
."المسند ترتيب" ) من229 ص2 (ج"المسند" في

):  حلللدثني177 ص1(ج اللللله رحمللله مسلللللم قلللاًل-98

روح عللن كلهملاً منصلور بلن وإسلحاًق سعيللد بلن عبيلدالله

جريج ابن حدثناً  القيسي عباًدةا بن روح عبيدالله: حدثناً قلاًل

عللن يسأل عبدالله بن جلاًبر سمع أنه أبوالزبير قاًل:  أخبرني

انظللر وكللذا (كذا  عن القياًمة يوم نحن فقاًل:  نجيء الورود،

ّي ّنلللاًس) فللوق ذلك أ ومللاً بأوثاًنهللاً المللم  قللاًل: فتللدعى216ال

ّول تعبلد كاًنت ّول ال ّبناً يأتيناً ثّم فاًل فيقللول: مللن ذلللك، بعد ر

ّبناً. فيقول: أناً فيقوللون: ننظر تنظرون؟ ّبكللم. فيقولللون: ر ر

ّتى ّلللى ننظر ح بهللم قللاًل: فينطلللق يضحلللك، لهللم إليك. فيتج

ّتبعونله، ثّم نوًرا، مؤمن أو مناًفق منهم إنسلاًن كّل ويعطى وي
هي تفّسير  في"النهاًية" في 215 ّثاًء (الثعاًرير):  ّبهوا الصغاًر الق ش

ّثاًء لن بهاً ًعاً، ينمي الق تكللون الطراثيللث رؤوس هللي وقيللل  سري
ّبهوا بيًضللاً، يؤكللل.= نبللت وهللو واحللدتهاً: طرثللوث،  ببياًضللهاً، شلل

واحللدهاً: القثللاًء، صللغاًر (الضللغاًبيسْ): هللي تفّسللير فللي =وقللاًل
الهليللون، يشللبه الثماًم أصول في ينبت نبت وقيل: هي ضغبوس،

اهلويؤكل.  والزيت باًلخل يسلق
أنه ماً التعليق في 216 القوسين، بين فيماً تصحيف وقع حاًصله: 

بلن كعلب حلديث فلي كملاً تلل عللى وأمللتي أناً وصوابه:  فأكون
من  فلعله"أحمد مسند" في التصحيف وقع قلت: وكذا اهلماًلك. 

السند. رجاًل بعض



ّتبعونه ّنم جسر وعلى ي الله، شاًء من تأخذ وحسك كلليب جه

ّول فتنجو  المؤمنون، ينجو ثّم المناًفقين، نور يطفّأ ثّم زمرةا أ

ًفّللاً سللبعون البللدر ليللة كاًلقمر وجوههم ثللّم  يحاًسبلللون، ل أل

ّلذين تحللّل ثللّم كللذلك، ثللّم الّسملللاًء، في نجم كأضوإ يلونهم ا

ّتى ويشفّعون الّشفّاًعة ّناًر من يخرج ح ّ إللله ل قللاًل مللن  ال إل

ًةا، يزن ماً الخير من قلبه في وكاًن الله بفّنللاًء فيجعلون شعير

ّنة ّنللة أهل ويجعل الج ّتللى المللاًء، عليهللم يرّشللون الج ينبتللوا ح

ّتى يسأل ثّم حراقه ويذهب الّسيل، في الّشيء نباًتّ تجعل ح

ّدنياً له معهاً.  أمثاًلهاً وعشرةا ال
).283 ص3(ج أحمد أخرجه الحديث

حجللاًج ): وحدثنلللا179ً ص1(ج الله رحمه مسللم وقاًل-99

-يعنللي أبوعاًصللم حللدثناً دكيللن بللن الفّضللل حدثناً الّشاًعر بن

قللد قاًل: كنت الفّقير يزيد أيوب- قلاًل: حدثني أبي بن محمد

عدد ذوي عصاًبة في فخرجنلاً الخوارج، رأي من رأي شغفّني

ّنللاًس، علللى نخللرج ثللم نحللّج، أن نريللد علللى قللاًل: فمررنللاً ال

ّدث عبدالله بن جاًبر فإذا المدينة ساًرية إلى جلاًلسْ القوم يح

ّلى الله رسول عن ّلم آله وعلى عليله الله ص قلاًل:  فللإذا وس

ّيين، ذكر قد هو ّنم الله رسول صاًحب له:  ياً قاًل: فقلت الجه

ّلذي هذا ماً ّدثون ا ّنك{يقول:   والله تح ّناًر تدخل من إ فقللد ال

ّلماً{ و}أخزيته هللذا مللاً} فأعيللدوا منهللاً يخرجلوا  أن أرادوا ك

ّلذي قلت: نعم. قللاًل:  القلرآن؟ قاًل:  فقاًل: أتقرأ تقولون؟ ا

ّلللذي -يعنللي  الّسلللم عليلله محّمد بمقاًم سمعت فهل يبعثلله ا



ّنه  فيه-؟ الله ّلى محّمد مقاًم قلت: نعم. قاًل: فإ عليه الله ص

ّلم آله وعلى ّلللذي  المحمود وس يخللرج. مللن بلله الللله يخللرج ا

ّنلاًس ومّر الّصراط وضع نعلت قاًل: ثّم قاًل: وأخاًف عليله، ال

ّنلله قللاًل: غيللر ذاك، أحفّللظ أكللون ل أن قومـللاً أّن زعللم قللد أ

ّناًر من يخرجون فيخرجللون قاًل: يعنللي فيهاً، يكونوا أن بعد ال

ّنهم ْفنهلللاًر مللن نهللًرا قللاًل:  فيللدخلون الّسماًسللم، عيللدان كللأ أ

ّنة، ّنهم فيخرجون فيه، فيغتسللون  الج فرجعناً القراطيسْ، كأ

ّلى الله رسول على يكذب الّشيخ أترون قلناً:  ويحكم الله ص

ّلم؟ آله وعلى عليله ّنللاً خللرج مللاً والله فل  فرجعناً وس غيللر م

أبونعيم-. قاًل كماً -أو واحد رجل
آخللره: وفللي )،180 ص1(ج أبوعوانللة أخرجلله الحللديث

أبللي عنللد السنلد  رجاًل أحد (وهو سليم ابن عبدالواحد وقاًل
ّينة جاًبر: الّشفّاًعة حديثله: قاًل آخر عوانة) في كتللاًب فللي بللل

ّلين، ولللم الله {ماً سلككم في سقر، قاًلوا لم نك مللن المصلل
ّذب ّنللاً نكلل ّناً نخوض مع الخاًئضللين، وك نك نطعم المسكين، وك
ّتلللى أتاًنلللاً اليقيلللن، فملللاً تنفّعهلللم شلللفّاًعة ّدين، ح بيلللوم الللل

.الّشاًفعين}

 ص("المفّللرد الدب" فللي الللله رحملله البخللاًري الماًم  قاًل-

عللن الفّضللل بللن القلللاًسم قاًل: حدثناً موسى ):  حدثنلا285ً

ّد قاًل: كنت حبيب بن طلق عن المهلب بن سعيلد ّناًس أش ال

ًباً النللبي سمعت طليق فقاًل: ياً جاًبًرا فسألت باًلّشفّاًعة تكذي

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص ّنللاًر من يقول:  ((يخرجون وس ال

ّلذي نقرأ دخول)) ونحن بعد تقرأ. ا
وابللن )،66 ص2 (ج"الحليللة" في أبونعيم أخرجه الحديث



وفللي )،54 ص2 (ج"كللثير ابللن تفّسللير" فللي كمللاً مردويلله
).194 ص2 (ج"النهاًية"

قاًل وقد المهلب، بن سعيد فيه لّن لغيره حسن والحديث
ّثق.  يعرف، الذهبي: ل فيه تهذيب" في الحاًفظ وذكر  اهلو

ّنله راويين،   عنه"التهذيب ّثقه وأ صاًلح فهو اهلحباًن.  ابن و
والمتاًبعاًتّ. الشواهد في

رجللل عن معمر ) عن412 ص11(ج  عبدالرزاق وأخرجه
هذه عبدالله: أرأيت بن لجاًبر قاًل:  قلت حبيب بن طلق عن
ّناًر وماً هللم بخللاًرجين منهللاً} الية {يريدون أن يخرجوا من ال

ّنللاًر؟ مللن يخرجللون قوًمللاً أّن تزعم  وأنت أن قللاًل:  أشللهد ال
ْفت الية هذه ّلى الله  رسول على نزل آللله وعلى عليله الله ص

ّلم ّناً وس ْفقناً بهاً، تؤمن أن قبل بهاً فآم ّد ّدق أن  قبل بهاً وص تص
ّلى الللله رسول سمعت أني وأشهد بهاً، وعلللى عليلله الللله صلل
ّلم آله ّنللاًر)) مللن يخرجللون قوًماً أخبرك: ((إّن ماً  يقول وس ال

ًدا. أجاًدلك ل والله جرم طلق: ل فقاًل أب
مللن للله تقللدم لمللاً يضر ل ولكنه مبهم، سنده في الحديث
المتاًبعاًتّ.

)219 ص1 (ج"اليمللاًن شللعب" فللي الللبيهقي وأخرجلله
عبيلللد بن أحمد  ثناً عبلدان بن أحملد ابن علي فقاًل:  أخبرناً

علللي بللن عاًصللم ثناً 217الهوازي عثماًن بن سعيلد ثناً الصفّاًر
أبيلله عللن علللي بللن طلللق 218بن قيسْ عن عتبة بن أيوب ثنلاً

ّد من قاًل: كنت ّناًس أش ًباً ال ّتى  باًلّشفّاًعة، تكذي جاًبر أتيت ح
خلللود ذكللر فللي عليهاً أقدر آية كّل عليه فقرأتّ عبدالله، ابن
ّناًر، أهل ّنللي؟ الللله بكتلللاًب أعلللم أنت طلق لي: ياً فقاًل  ال م

ّنبّي بسنلة وأعلم ّلى ال ّلم آله وعلى عليه الله ص ّني؟ وس إّن م
ّلذي ًبللاً أصاًبوا  هؤلء ولكن أهلهاً، لهم قرأتّ ا ّذبوا ذنو ثللّم فعلل

قاًل )،97 ص1 (ج"بغداد تاًريخ" في ترجمته عثماًن، بن سعيد 217
ّدث الدارقطني: صدوق ثقلة. وقاًل الخطيلب: إنه اهلببغداد.  ح

(قيسْ في 218 (قيسْ طلق)، عن الصل:  بن طلق بن وصوابه: 
أبيه). عن علي



قرأتّ. كماً نقرأ ونحن منهاً أخرجوا
حفّظلله مللن يحللدث عتبللة بللن أيللوب سللنده فللي الحللديث

الشواهد. في لنه يضر ل ولكنه فيغلط،

): ثنللا325ً ص3(ج  الللله رحملله أحمللد المللاًم قللاًل-100

رسللول قاًل: قللاًل جاًبر عن أبوالزبير ثناً 219زهير ثناً أبوالنضر

ّلى الله ّلم: ((إذا آله وعلى عليه الله ص ّيللز وسلل ّنللة أهللل م الج

ّناًر وأهل ّنة أهل فدخل ال ّنة، الج ّنلاًر وأهل  الج ّناًر، ال قللاًمت ال

عرفتلللم فمللن اذهبلللوا أو فيقلول: انطلقللوا فشفّعوا الّرسلل

أو نهللر فللي فيلقللونهم امتحشللوا  قد فأخرجلوه. فيخرجونهم

حاًفللة علللى محاًّشهم قاًل: فتسقط الحياًةا له يقاًل نهر  على

ّنهر ّثعللاًرير، مثللل بيًضللاً ويخرجون ال فيقلللول: يشللفّعون ثللّم ال

مللن قيللراط مثقلللاًل قلبه في وجدتم فمن انطلقوا أو اذهبلوا

يشللفّعون، ثللّم بشللًرا فللأخرجوهم. قللاًل: فيخرجللون إيمللاًن

ّبللة مثقللاًل قلبه في وجدتم فمن انطلقوا أو فيقلول: اذهبوا ح

وجللّل: أنللاً عّز الله يقول فأخرجوه.  ثّم إيماًن من خردلة من

أخرجللوا مللاً أضعاًف ورحمتي. قاًل: فيخرج بعلمي أخرج الن

ثللّم  وجللّل، عللّز الللله عتقللاًء رقللاًبهم  فللي فيكتللب وأضللعاًفه

ّنة يدخلون ّيين)). فيهاً فيسّمون الج ّنم الجه
مدللللسْ وهللو الزبلللير أبللاً فيلله لن  لغليره حسن الحديلث

باًلتحديث. يصرح ولم

مسدد  ): حدثنلا418ً ص11(ج الله رحمه البخاًري قاًل-101

(ابن في 219 أبوخيثمة وهو أثبتناًه، ماً والصواب زهير)، الصل: 
كمللاً وهو القاًسم، بن النضر أبي ترجمة في كماً  معاًوية بن زهير
).193 ص2(ج كثير  لبن"النهاًية" في قلناً



حللدثناً أبورجللاًء حللدثناً ذكللوان بللن 220الحسن عن يحيى حدثناً

ّنبّي عن عنهماً الله رضي حصين بن عمران ّلى ال عليه الله ص

ّلم آله وعلى ّناًر من قوم قلاًل: ((يخرج وس محّمد بشفّلاًعة ال

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص ّنللة فيلللدخلون  وسلل يسللّمون الج

ّيين)). ّنم الجه
 ص4(ج والترمللذي )،107 ص5(ج أبوداود رواه الحديث

)،434 ص4(ج وأحمد  )،1443 ص2(ج ماًجه وابن )،114
)،344 ص("الشريعلة" في والجري )،276ص( خزيمة وابن

وأبورجللاًء صللحيح، حسللن حللديث الترملللذي: هللذا وقللاًل
ملحاًن. ويقاًل: ابن تيم، بن اسمه: عمران العطاًردي
وقللد ذكللوان بللن الحسللن علللى  يدور الحديث  هذافائدة:

المللديني وابللن والنسللاًئي وأبوحللاًتم معيللن وابن أحمد ضعفّه
."الفّتح مقدمة" في كماً

ًثاً البخللاًري للله : روى"الفّتللح مقدمة" في الحاًفظ قاًل حللدي
ًدا السللند، بهللذا الحلللديث هذا له وذكر الرقاًق، كتاًب في واح

ولهذا ثم من المراد اهلكثيرةا.  شواهد الحديث قاًل: 
."المقدمة"

):  حللدثنا400ً ص2(ج الللله رحملله أحمللد المللاًم قللاًل-102

قللاًل: 221الزنللاًد أبللي بللن عبللدالرحمن ثنللاً داود بللن سللليماًن

أخللبرني قللاًل التوءمللة  مللولى صللاًلح أبللي بن صلاًلح أخبرني

في إل إليهاً: (الحسلن)، أشرنلاً التي المراجع جميع في هكذا 220
تصحيف. وهو فل(حسين)،  للجري،"الشريعلة" كتاًب

ضعيف، 221 الهلاًشمي سليملاًن عنه رواه ماً وقيل عبدالرحمن: 
علاًئشة  حديث"المسند الصحيلح" في له أوردتّ حسن.  وقد فهو

لحسللاًن: النللبي قاًل عروةا عن  عروةا بن وهشلاًم أبيه عن يرويه
الللله)). وأملللاً رسللول عللن ناًفللح مللاً حّساًن مع القدس روح ((إّن
فضعيفّة. وهشاًم أبيه غير عن عبدالرحمن رواية



ّلى الله قاًل: قاًل:  رسول أبوهريرةا آللله وعلللى عليلله الله ص

ّلم: ((ليتحّمدّن مللن عملوا ماً أناًس على القياًمة يوم الله وس

ّناًر من فيخرجهم قّط خلير ّنللة فيللدخلهم احترقوا، بعدماً ال الج

يشفّع)). من شفّاًعة بعد برحمته
مللولى صللاًلح أبي بن صلاًلح سنده في لن ضعيف الحديث

مختلط. نبهاًن بن صاًلح وهو التوءمة،

1 (ج"الصللغير المعجللم" فللي الللله رحمه  الطبراني قاًل-103

ببغداد  الرازي مقاًتل بن محمد بن أحمد ):  حدثنا41ً-40ص

أبللوزهير حللدثناً ميسللرةا بللن عيسللى  بللن الحسللين حللدثناً

عبللدالملك عللن الجهنللي عيسى حدثنلاً مغراء بن عبدالرحمن

222عمللرو بن عبدالله سمع  أنه مجاًهد عن الزراد ميسرةا بن

ّلى الله رسول يقول:  قاًل ّلم: آللله وعللى عليلله الللله ص وسلل

ّنلاًر القبلة هذه أهل من ((يدخل ّ عللددهم يحصللي ل مللن ال إل

وخلللاًلفّوا معصيتللله، علللى واجللترءوا الللله، عصللوا بمللاً الللله

ذكللره جللّل الللله على فأثني الّشفّاًعة  في لي فيؤذن طاًعته،

ًدا اهلالحديث.  قاًئًماً)) وذكر عليه أثني كماً سلاًج
 ص2  (ج"والللترهيب الللترغيب" فللي  كمللاً الحلللديث تماًم

ْفع ): ((فيقاًل436-437 ْفل رأسك، لي: ارف ْفع تعطلله، وس واشللفّ
ْفع)). ّفّ تش
المشهورين: غير السناًد رجاًل

فللي الخطيللب للله مقاًتللل: ترجللم  بللن محمللد بن - أحمد1
تعللديلً، ول جرًحللاً فيه يذكر ولم )،98 ص5 (ج"بغداد تاًريخ"

الترغيب" في كماً أثبتناًه ماً والصلواب عمر)، الصل: (ابن في 222
 ص10 (ج"الزوائد مجمع"و )،436 ص4(ج   للمنذري"والترهيب

ْفنز"و )،376 ).414 ص14 (ج"العماًل ك



ّنه ّدث وقاًل: إ بللن عيسللى بللن والحسللين أبيلله عللن  ببغداد ح
ابللن عبللدالباًقي عنلله روى سلليف، بللن بكر بن وأحمد ميسرةا

المروزي. مهدي بن والحسين الطبراني وأبوالقاًسم قاًنع
فللي كمللاً ميسللرةا: صللدوق بللن عيسللي بللن - الحسللين2

حاًتم. أبي  لبن"والتعديلل الجرح"
وصلوابه: موسلى  تصلحيف،  فهلو الجهنلي عيسلى - أما3ً
يللروي وهو عاًبد ثقة  عبدالرحمن، ابن وقيل عبدالله ابن وهو
تهذيب" في كماً هذا أبوزهير وعنه ميسرةا بن عبلدالملك عن

."الكماًل
في والهيثمي  )،5325( رقم المنذري الحديث حّسن وقد

اعلم. ) والله376 ص10 (ج"الزوائد مجمع"

الحسلللين ): حللدثنا300ًص( الللله رحملله خزيمة ابن قاًل-104

حميللد عللن سللليماًن بللن المعتمللر  قللاًل: حللدثناً الحسللن بللن

ّناًس قاًل: ((يلقى ماًلك بن أنسْ عن  الطويل القياًمللة يوم ال

إلى بناً فيقولون:  انطلقوا يلقوه، أن الله شاًء ماً الحبسْ من

ْفع آدم فيقولون:  ياً آدم إلى آدم. فينطلقون ّبك. إلى لناً اشفّ ر

إبراهيللم. الللله خليل إلى انطلقوا ولكن هناًك، فيقول:  لست

ْفع إبراهيللم فيقولون: ياً  إبراهيم إلى فينطلقون إلللى لنللاً اشللفّ

ّبك. فيقول: لست اصللطفّاًه مللن إلللى انطلقوا ولكن هنلاًك، ر

موسللى فيقوللللون: يللاً موسى، إلى برساًلته. فينطلقون الله

ْفع ّبك. فيقول:  لست إلى لناً اشفّ 223انطلقللوا ولكللن  هنللاًك، ر

ذنلب. فينطلقللون عليله ليللسْ له، مغفّوًرا اليوم جاًء من إلى

ّلى محّمد إلى ّلم، آللله وعلللى عليلله الله ص فيقولللون: يللاً وسلل

تحقيقه في الشهوان واستدركهاً القديمة الطبعة من ساًقطة 223
).717ص2(ج"التوحيد" لكتاًب



ْفع محّمد ّبك. فيقول: أناً إلى لناً اشفّ صاًحبهاً. قلللاًل: وأناً لهاً، ر

ّتى فأنطلق ّنة، باًب أستفّتح ح ّبي  فأدخل، قاًل: فيفّتح  الج ور

ًدا، فللأخّر عرشلله علللى وجللّل عّز لللم بمحاًمللد وأحمللده سللاًج

ْفده فيقاًل: ياً بعدي-، أحد قاًل: ول -وأحسبه قبلي أحد بهاً يحم

ْفع محّمد ْفل رأسلك، ارف ْفل يسمع، وق ْفع تعطه، وس ْفع، واشفّ ّفّ تشلل

ْفج ياً رّب فأقول: ياً مثقللاًل قلبه في كاًن من رّب. فيقول: أخر

ًدا اليماًن.  قاًل:  فأخّر من 224شعيرةا بمحاًمللد وأحمللده ساًج

ْفده لللم بعللدي-، أحللد قللاًل: ول -وأحسللبه قبلللي أحللد بهللاً يحملل

ْفع، وقلل رأسلك ارفلع محّملد فيقلاًل:  يلاً ْفل يسلم تعطله، وسل

ْفع ْفع. فأقلول: ياً واشفّ ْفج ياً رّب تشفّ ّنللاًر من رّب. فيقول: أخر ال

اليمللاًن. قللاًل: فللأخّر مللن شللعيرةا مثقلللاًل قلبه في كاًن من

ًدا، ْفده لم بمحاًمد وأحمد سلاًج -وأحسللبه قبلللي أحللد بهللاً يحملل

ْفع محّمد بعدي- فيقاًل: ياً أحلد قاًل: ول ْفل رأسك ارف ْفع، ق يسلم

ْفل ْفع تعط، وس ّفّع.  فأقول: ياً واشفّ ْفج تش من رّب. فيقول: أخر

ّنلللاًر  مللن ناًس فيخرج شيء أدنى قلبه في كاًن لهللم يقللاًل ال

ّنميون، ّنة)) لفّي وإنه الجه الج
الللله رسلللول مللن هذا حمزةا: أسمعت أباً ياً رجل له فقاًل

ّلى ّلم آله وعلى عليه ص ّير وس ّد وجهلله، قاًل: فتغ عليلله واشللت
ّدث  ماً كل وقاًل:  ليسْ ّلى الللله رسلللول مللن سمعناًه نح صلل

ّلم آله وعلى عليه ّذب يكن لم ولكن وس بعًضاً. بعضنلاً يك
وهو الحسن بن الحسين إل  الصحيلح رجاًل رجاًله الحديث

ّثقه صدوق، أبوحاًتم: إنه قاًل السلمي. وقد حرب ابن ابللن وو

((من في 224 من شعيرةا مثقاًل قلبه في كاًن الموضعين: 
اليماًن)).



الطويللل . وحميللد"التهللذيب تهذيب" في كماً  ومسلمة  حباًن
يسلمع شللعبة:  للم قلاًل وقلد  باًلتحديث،  يصرح ولم مدلسْ
ًثاً وعشرين أربعة  إل أنسْ من حميد مللن سمعهاً والباًقي حدي

ّبته أو ثاًبلت، حميللد يرويلله مللاً حماًد:  عاًمة ثاًبت. وقاًل فيهاً ث
."التهذيب تهذيب" في ثاًبت. كماً من سمعه أنسْ عن

والمتاًبعاًتّ. الشواهد في لنه هناً الحديث يضر ل لكن

بللن محمللد ): حللدثنا303ًص( الللله رحمه خزيمة ابن وقاًل -

بن حماًد قاًل: حدثناً بندار حديث -وهذا رافع بن ومحمد بشاًر

أنللسْ عللن عبيللد بن 225حوثة عن عجلن ابن قاًل: ثناً مسعدةا

ّنلبّي عن عنه الله رضي ماًلك بن ّلى ال آله وعلى عليه الله ص

ّلم فيقللاًل: القياًمللة يللوم الّسلللم  عليلله آدم قاًل: ((يؤتى وس

ْفع نوحـللاً ائتللوا  ذلللك، بصلللاًحب لذّريتلك. فيقول:  لسللت اشفّ

ّنه ّول فإ بصاًحبه، فيقول: لست نوح وأكبرهم. فيؤتي النبياًء أ

فيقللول: إبراهيم خليلً. فيؤتي اتخذه الله فإّن بإبراهيم عليكم

ّلملله الللله فإّن  بموسى عليكم بصاًحبه لست تكليًمللاً. قللاًل: ك

ّنه بعيسللى عليكللم بصللاًحبه، فيقول: لسللت موسى فيؤتى فللإ

هللذا، بصاًحب فيقول: لست عيسى، وكلمته. فيؤتى الله روح

ًدا ائتوا ولكن صلاًحبه على أدلكم  ولكن ّلى محّمل عليه الله ص

ّلم آله وعلى فاًسللتفّتح النبياًء. قاًل: فأوتى، جميلع وعلى وس

ثلثة  في المهملة خزيمة: (حوثة)  باًلحاًء   لبن"التوحيد" في 225
... روى عبيللد بللن  لبن= =ماًكول: جوثة"الكماًل" وفي  مواضع،

ابللن عنلله حللدث  عبلدالرحمن، بن سلمة وأبي ماًلك بن أنسْ عن
بللن حمللاًد وقللاًل  عباًس، بن وعيلاًش حبيب أبي بن ويزيد عجلن

فللي البخللاًري قللاًله مهملللة، بحاًء حوثة عجللن، ابن مسعدةا: عن
اهل-باًلجيم-.  جوثة وقاًل: الصحيح موسى، أبي  عن"التلاًريخ"



ْفعت الّرحملن إلى نظرتّ فإذا ًدا،  له وق ْفع فيقاًل ساًج لي: ارفلل

ْفع، وقل محّمد، ياً  رأسك ْفع يسم ْفع، واشللفّ ّفّ تعطلله. وسلللل تشلل

ّنللاًر في تدعوا فل أّمتي. قاًل: فيقلاًل: اذهبوا رّب فأقول: ياً ال

ًدا ّ إيمللاًن ديناًر مثقاًل قلبه في أح مللاً أخرجتمللوه. ويخللرج إل

ّثاًنية أقع ثّم الله، شاًء ًدا،  ال محّمللد، ياً قاًل: فيقاًل: ارفع ساًج

ْفع، فقل ْفع يسللم ْفع، واشللفّ ّفّ رّب تعطلله.  فللأقول: أي وسللل تشلل

ّناًر في  تدعوا فل أّمتي. قاًل: فيقاًل: اذهبوا ًدا ال قلبه في أحل

ّ إيماًن ديناًر نصف شلللاًء ماً بذلك أخرجتموه. قاًل: فيخرج إل

ّثاًلثة أقلع قاًل: ثّم الله، ًدا، ال ْفع ساًج رأسللك قاًل: فيقاًل:  ارفلل

ْفع، واشفّع  لك، يسمع وقل محّمد، ياً ّفّ ْفل تش تعطلله. قللاًل: وس

ّناًر في تدعوا فل فيقول:  اذهبوا أّمتي، رّب فأقول: ياً ًدا ال أحلل

ّ إيماًن ذّرةا مثقاًل قلبه في ّ يبقى أخرجتموه.  فل إل ل من إل

فيه)). خير
2 (ج"الكللبير التلللاًريخ" في البخلاًري ترجمه عبيد بن جوثة

 ص2 (ج"والتعديلللل الجرح"  في حلاًتم أبي وابن )،253ص
ولللم )،196 ص2 (ج"الكملللاًل" فللي مللاًكول وابن  )،549

ّنهم تعديلً، ول جرحـاً فيه يذكروا الللرواةا من جماًعة ذكروا لك
الّشللواهد فللي حللديثه يصلللح الحلللاًل مسللتور فهللو عنلله

ّول نوًحللاً إّن((الحللديث:  فللي قللوله فللي وينظر والمتاًبعاًتّ، أ
آدم، النبيللاًء أول أن المعروف فإن عليهاً توبع   هلل))النبياًء
أعلم. والله 226نوح الرسل وأول

ّ آدم، ذرية من النبياًء أول أنه على فيحمل عليهاً توبع فإن 226 وإل
ّلى  النبي أن ثبت فقد ّلم آله وعلى عليه الله ص قللاًل: ((كللاًن وس
ًياً آدم قرون)) أخرجه سنين  عشرةا نوح وبين بينه  وكاًن مكلًماً نب
)،262 ص2(ج والحاًكم )،2085(  رقم"الموارد" في حباًن  ابن

(  رقللم"الصللحيحة" فللي اللبللاًني الشلليخ وصللححه ثقاًتّ، ورجلاًله



(جوثللة): عللن الللرواةا  مللن"البخلللاًري تاًريللخ"  فلليفائدة:
"والتعديلللل الجرح" وفي منسوب-، -أي: غير (عيلاًش) مهمل

بللن حبلللاًن: (عيللاًش   لبن"الثقاًتّ"و ماًكول   لبن"الكملاًل"و
بللن ): (عياًش305ص( خزيمة  لبن"التوحيد" وفي  عبلاًس)،

عنله رويلاً فهلل ،"التهلذيب تهلذيب" فلي وترجمتهملاً  عقبة)،
ذكللر فقللد عقبللة بللن عياًش أماً  أحدهماً، الصواب أم كلهماً،

عبيلد، بلن جوثلة شليوخه  ملن"التهذيب تهذيب" في الحلاًفظ
متقاًربللاً فهمللاً عنه روياً قد يكوناً أن من يمنع ماً هنلاًك وليسْ

أعلم. والله مصري، وجوثة مصرياًن الطبقة

بللن سعيلد ثناً عفّاًن ):  ثنا43ً ص5(ج  أحمد الماًم قاًل-105

بن عقبة  حدثني 228العصري سليماًن أباً قاًل: سمعت 227زيد

ّنللبّي عللن بكللرةا أبللاً قاًل: سللمعت صهباًن ّلى ال عليلله الللله صلل

ّلم آله وعلى ّنلللاًس قللاًل: ((يحمللل وس يللوم الّصللراط علللى ال

ّنلاًر، فلي الفّلراش تقاًدع الّصراط جنبة بهم فتقاًدع القياًمة، ال

قاًل:  ثّم  يشاًء، من برحمته وتعلاًلى تبلاًرك الله قاًل: فينجي

ّيين للملئكللة يؤذن ّنلللب فيشللفّعون  يشللفّعوا أن والّشهلللداء وال

ويخرجللون ويشللفّعون ويخرجللون، ويشفّعلللون  ويخرجلللون،

ّفّاًن -وزاد كللاًن ويخرجون- من أيًضاً:  ويشفّعون فقاًل مّرةا ع

ًةا يزن ماً قلبه في إيماًن)). من ذّر
)،37 ص9 (ج"التلللاًريخ" فللي البخلللاًري أخرجلله الحللديث
(ج الهيلللثمي وقللاًل )،57 ص2 (ج"الصغلير" في والطبراني

ورواه الصللحيح، رجلللاًل ورجللاًله أحملللد ): رواه359 ص10

الول. القسم الساًدس ) المجلد2668
زيد. بن حماًد أخو زيد: هو بن سعيد 227
اسمه أبوسليماًن 228 تهذيب" في كماً عبدالله بن خليد العصري: 

."التهذيب



أيًضللاً البزار ورواه  بنحوه،"الكبلير"  و"الصغير" في الطبراني
الصحيح. رجاًل ورجاًله

الحكللم ):  ثنا325ً ص5(ج الله رحمه أحملد الماًم قاًل-106

الصنعاًني داود بن راشد عن عياًش بن إسماًعيل ثناً نلاًفع بن

عبللاًدةا  عللن زنبللاًع بللن روح عن حسلاًن بن عبدالرحمن  عن

ّنللبّي قاًل:  فقللد الصلاًمت بن ّلى ال آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم أوسللطهم، أنزلللوه نزلللوا إذا وكللاًنوا  أصللحاًبه، ليلللًة وسلل

ّنللوا ففّزعلللوا ًباً للله اختللاًر وتعللاًلى تبللاًرك  الللله أّن وظ أصللحاً

ّنللبّي بخيلاًل هم فإذا  غيرهم، ّلى ال آللله وعلللى عليللله الللله صلل

ّلم ّبروا وس أن أشللفّقناً الللله رسللول وقلاًلوا: ياً رأوه، حين فك

ًباً لك اختاًر وتعاًلى تباًرك الله يكون رسول غيرناً. فقاًل أصحاً

ّلى الله ّلم: ((ل، آله وعلى عليه الله ص أصللحاًبي أنتللم بل وس

ّدنياً في محّمللد فقللاًل: يللاً أيقظنللي تعللاًلى الله إّن والخرةا، ال

ّني ّياً أبعث لم إ ً ول نب ّ رسول أعطيتهللاً مسللألًة سللألني وقد إل

ّياًه، لّمللتي شفّاًعتي تعط. فقلت: مسلألتي محّمد ياً فاًسأل إ

الّشللفّاًعة؟ ومللاً الللله رسللول أبوبكر: يللاً القياًمة)). فقاًل يوم

ّلللتي شفّاًعتي رّب ياً قاًل:  ((أقول عنللدك.  فيقللول اختبللأتّ ا

ي وتعاًلى: نعم.  فيخلرج تباًرك الّرّب ّب ّيلة وتعلاًلى تبلاًرك ر بق

ّناًر من أّمتي ّنة)). في فينبذهم ال الج
والطللبراني أحمللد ):  رواه368 ص10(ج الهيثمللي قللاًل
بعضهم. في ضعف على ثقاًتّ أحمد ورجاًل

): تفّللرد194 ص2 (ج"النهاًية" في كثير ابن الحاًفظ وقاًل
أحمد. به

ّثقللله وقلد داود بن راشد سنلده في الحديلث وأقول: هذا و



نظلللر. وقلللاًل البخلللاًري: فيللله وقلللاًل ودحيلللم، معيلللن ابلللن
به. يعتبر ل الدارقطني: ضعيف

ًدا، ضعيف  فاًلحديث نظللر) مللن (فيلله البخاًري قول لن ج
).344 ص1 (ج"المغيث فتح" في كماً التجريح عباًراتّ أردى

شلليخه ولكللن  عيللاًش، بللن إسللماًعيل أيًضللاً الحللديث وفي
مقبولة. الشاًميين عن إسماًعيل رواية إذ يضره  فل شاًمي

):215 ص10 (ج"الكللبير" في الله رحمه الطبراني قاًل-107

صللاًحب يحيللى بللن كللثير ثناً الصبهاًني ناًئلة بن إبراهيم حدثناً

الحلللاًرث عن إبراهيم عن العمش عن أبوعوانة ثناً  البصري

قلاًل:  ل عنلله الللله رضلي مسللعود بن عبدالله عن سويلد بن

ّناًس الّشفّلاًعة تزال ّنلللاًر، مللن يخرجللون وهللم باًل إّن حللتى  ال

تصيبه. أن رجاًء لهاً ليتطاًول الباًلسْ إبليسْ
): رواه380 ص10 (ج"المجملللع"  فلللي الهيثملللي قلللاًل

ًفلاً الطبراني وهلو البصلري صلاًحب يحيى بن كثير وفيه موقو
.229ضعيف

): ثنلللا402ً ص5(ج الللله رحملله أحملللد المللاًم وقللاًل-108

ربعللي عللن جللاًبر عن شعبة قاًل: ثناً وحجاًج جعفّر بن محملد

ًةا شعبلة: رفعه -قاًل حذيفّة عن ّلى النبي إلى مر عليه الله ص

ّلم- قللاًل:  ((يخللرج آللله وعلللى قللد منتنيللن قوًمللاً الللله وسلل

ّناًر محشتهم ّنللة فيدخلهم الّشلاًفعين بشفّاًعة ال فيسللّمون الج

شيعي بن كثير 229 ونهى"الميزان" في كماً مناًكير له يحيى:   
شلليخ إل ثقللاًتّ سللواه السند عنه.  وكل الخذ عن العنبري عباًس

أبوإسحلللاًق الحللاًرث  بللن محمللد بللن إبراهيللم واسللمه الطللبراني
"أصبهلاًن أخباًر" في أبونعيم له أمه.  ترجم وهي ناًئلة باًبن يعرف

2 (ج"بأصبهاًن المحدثين طبقاًتّ" في )  وأبوالشيخ188 ص1(ج
).103ص



ّيلون ّنم ّيين-)). -قاًل الجه ّنم حّجاًج: الجه
والجللري  )،276-275ص(  خزيمللة ابن  أخرجه الحديث

بللن والحسللين أحمللد، عنللد ) كمللا346ً ص("الشللريعة" فللي
)447 ص("المبللاًرك ابللن زهللد زوائللد" فللي المروزي الحسن
ًفاً. موقو
طريقيللن مللن أحمللد ): رواه380 ص10(ج الهيثمي وقاًل

الصحيح. رجاًل ورجاًلهماً
) بعللد382 ص4 (ج"العاًليللة المطاًلب" في الحلاًفظ وقاًل

صحيح. شيبة: حسن أبي ابن بكر لبي عزوه

الللله رحملله البستي حبلاًن بن محمد أبوحاًتم الماًم قاًل-109

230الحسللين بللن محمد ):  أخبرنا645ً ص("الموارد"  في كماً

معاًويللة بللن مللروان حللدثناً يللونسْ بن سريج حدثنلاً مكرم بن

ّنللبّي عللن حذيفّللة عللن ربعللي عللن الشللجعي أبوماًلك حدثناً ال

ّلى ّلم آله وعلى عليه  الله ص يللوم إبراهيللم قاًل:  ((يقول وس

ّباًه. فيقلللول القيلاًمة: ياً ّبيكللاًه. فيقللول وعل: يللاً جللّل الللله ر ل

ّنللاًر مللن بنّي. فيقللول: أخرجللوا حّرقت رّب إبراهيم: ياً مللن ال

إيماًن)). من شعيرةا أو ذّرةا قلبه في كاًن
محملد حبلاًن ابلن وشليخ ،231الصحيح رجاًل رجاًله الحديث

تذكرةا" في كماً الدارقطني: ثقة، قاًل مكرم، بن الحسين بن
."الحفّاًظ

):253 ص7 (ج"الحليللة" فللي الللله رحملله أبللونعيم قاًل-110

(محمد في 230 كماً وصوابه:(ابن الحسن)، بن الصل:  الحسين) 
).735 ص("الحفّاًظ تذكرةا" في

روى طاًرق بن سعد ماًلك أباً  لن مسلم شرط على وإسنلاًده 231
."الصحيح" خاًرج والبخاًري مسلم له



بللن محمللد  ثناً الصوفي باًلويه بن الحسين بن عبدالله حدثنلاً

ثنللاً خاًرجة بن مصعب ثناً عبدك بن محمد  ثناً علي بن محمد

قللاًل: سللمعت سللعيد أبللي عللن عطيللة عللن مسعر ثناً 232أبي

ّلى الللله رسللول ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل يقللول: وسلل

ّبك يبعثك أن ((عسى{ ًدا مقاًًماً ر الللله  قللاًل:  يخللرج}محمللو

ّنلللاًر مللن قوًماً محّمللد بشللفّاًعة والقبلللة اليلللماًن أهللل مللن ال

ّلى ّلم آللله وعلللى عليه الله ص المحمللود، المقلللاًم فللذلك وسلل

فينبتللون فيلله فيلقون  له: الحيوان، يقلاًل نهر إلى بهم فيؤتى

ّنللة فيللدخلون ويخرجللون الثعلللاًرير، ينبللت كمللاً فيسللّمون: الج

ّيين، ّنم السللم ذلللك عنهللم يللذهب أن الله إلى فيطلبون  الجه

عنهم)). فيذهب
مصللعب حللديث مللن إل نكتبلله لم مسعر حديث من غريب

أبيه. عن
بللن وخاًرجللة  العللوفي، سللعد بن عطية سنده في الحديث

خاًرجة. ابن ومصعب مصعب
الذهبي الحاًفظ ومدلسْ. قاًل وشيلعي فضعيف عطيلة أماً
يللأتي كللاًن عطيللة أن أحملللد: بلغنللي : وقللاًل"الميللزان" فللي

سللعيد: بللأبي 233يكنيلله وكللاًن التفّسللير، عنلله فيلللأخذ الكلللبي
أنلله الذهبي:  قلت: يوهم الحاًفظ أبوسعيد. قاًل فيقول: قاًل

اهلالخدري.  أبوسعيد
فللي الللذهبي الحللاًفظ فقللاًل مصللعب بللن خاًرجللة وأمللاً

ّهلاًه"الميزان" وقلاًل بثقلة، معيلن: ليلسْ ابلن وقاًل أحمد، : و
ّذاب.  وقاًل أيضـاً ووكيع. وقللاًل المباًرك ابن البخاًري: تركه ك

مصعب. بن خاًرجة أبوه: هو 232
(وكاًن"الميزان" في 233 فنقلت :  من المناًسبة العباًرةا يكنى). 
."التهذيب تهذيب"



يكتللب ممللن عدي: هو ابن وقاًل وغيره: ضعيلف، الدارقطني
اهلحديثه. 
فللي الللذهبي الحللاًفظ فقللاًل خاًرجللة بللن مصللعب ولللده وأمللاً

اهل : مجهول."الميزان"
ًدا. ضعيف السند بهذا فاًلحديث ج

):346 ص("الشللريعة" فللي الللله رحملله الجللري قللاًل-111

السلري بللن هنللاًد قلاًل: حلدثناً العكلبري ذريللح 234ابن أخبرنلاً

بللن سللعيد عللن عبدالله بن إسحاًق عن أبومعاًوية قاًل: حدثناً

بلغللت قلللاًل: لقللد عنهمللاً الله رضي عمر ابن عن سعيلد أبي

ليقللول وجللّل عللّز الللله أّن حللتى  القياًمللة يللوم  الّشللفّاًعة

ّبة مثقاًل  قلبه في كاًن من برحمتي للملئكة: أخرجوا مللن ح

ذلك. بعد بيده حفّناًتّ يخرجهم إيماًن.  قاًل: ثّم من خردل
فللروةا، أبللي بللن عبللدالله بللن إسللحاًق سنده في  الثر هذا

البخلللاًري: تركللوه. : قللاًل"الميلزان" في الذهبي الحاًفظ قاًل
بن أحمد الجوزجاًني: سمعت وقاًل  حديثله، عن أحملد ونهى
أبللي ابللن إسللحاًق  عللن عنللدي الروايللة تحللل يقللول: ل حنبل

اهلوغيره: متروك.  أبوزرعة فروةا. وقاًل

):1178 ص3 (ج"الكاًملللل" فللي عللدي ابللن الماًم قاًل-112

ثنللاً  صللاًلح بللن سلللمة عللن الزهراني أبوالربيع ثناً أبويعلى ثناً

قلاًل: قللاًل مسعود ابن عن الزعلراء أبي عن كهيل بن سلمة

ّلى الله رسلول ّلم: ((ليللدخلّن آلله وعلللى عليللله اللله صلل وسل

ّنة ّنلاًر في عذبلوا قد المسلمين  من قوم الج الللله  برحمللة ال

الّشاًفعين)). وشفّاًعة

ترجمته تقدمت وقد أثبتناًه ماً الصل: (أبوذريح). والصواب في 234
).78) ص(1التعليق(



ًدا. ضعيف صاًلح بن سلمة فيه منكر الحديث ج
 فقاًل:  عبللدالله"الميزان" في الذهبي ترجمه  وأبوالزعراء

البخللاًري: ل قللاًل مسللعود، ابللن صللاًحب أبوالزعراء هاًنئ بن
ابللن عللن حللديثه كهيللل بن سلمة منه سمع حديثه، على يتاًبع

ّلى نبيكم يقوم الشفّلاًعة: ثّم في مسعلود وعلى عليه الله ص
ّلم آله ًعاً وس .235راب

شلللاًفع.  قللاًله أول والسللللم الصلللةا عليلله أنه والمعروف
اهلمختصًرا.  الحديث النساًئي أخرج البخاًري. وقد

تقدم      فصل ما يخالف ظاهره خبر الحاديث  ذكر من
خروج   على وتوجيهه    الدالة النار من الموحدين

حدثناً قتيبة ): حدثنا95ً ص4(ج الله رحمه الترمذي قاًل-113

علن أبيله علن عبدالرحمن بن العلء عن محمد بن عبدالعزيز

ّلى الله رسلول أن هريرةا أبي ّلم آله وعلى عليه  الله ص وسلل

ّنلاًس الله قلاًل:  ((يجمع ثللّم  واحللد، صعيد في القياًمة يوم ال

ّطلع كاًنوا ماً إنسلاًن كّل يتبع فيقول: أل العاًلمين رّب عليهم ي

ّثل  يعبدونه، ّتصاًوير ولصاًحب  صليبه، الّصليب لصاًحب فيم ال

ّناًر ولصاًحب تصلاًويره، يعبلللدون، كللاًنوا مللاً فيتبعللون نللاًره، ال

ّطلللع المسللمون ويبقى فيقللول:  أل العللاًلمين رّب عليهللم في

ّتبعون ّنلاًس. فيقولون: نعوذ ت منللك، بللاًلله نعللوذ منللك، باًلله ال

ّبناً الله ّتى مكاًنناً هذا ر ّبناً. وهللو نرى ح ّبتهللم يللأمرهم ر ثللّم ويث

ّطلع ثّم يتوارى ّتبعللون فيقول: أل ي ّنلللاًس. فيقولللون: نعللوذ ت ال
).61) ص(30( برقم الثر هذا تقدم 235



ّبناً الله منك، باًلله نعوذ منك، باًلله ّتللى مكاًننلللاً وهذا ر نللرى ح

ّبنلاً. وهو ّبتهم)) قاًلوا: وهل يأمرهم ر الله؟ رسول  ياً نراه ويث

البدر؟)) قللاًلوا: ل ليلة القمر رؤية في تضلاًّرون قاًل:  ((وهل

ّنكم رسلول ياً تلللك رؤيتلله فللي تضلللاًّرون ل الللله. قللاًل: ((فللإ

ّطلع ثّم يتوارى ثّم الّساًعة، يقول:  أنلللاً ثّم  نفّسه، فيعّرفهم ي

ّبكلللم ّتبعوني. فيقلللوم ر الّصلللراط، ويوضلللع  المسللللمون فلللاً

ّلم عليلله وقللولهم والّركاًب، الخيل جياًد مثل عليه فيمّرون سلل

ّلم، ّناًر أهل ويبقى  س يقللاًل: ثللّم  فللوج، فيهللاً منهم فيطرح ال

فلللوج، فيهللاً يطللرح ثللّم مزيلللد؟ من فتقول: هل امتلتّ؟ هل

ّتى  مزيد؟ من فتقول: هل امتلتّ؟ فيقلاًل: هل أوعبللوا إذا ح

ثللّم بعللض، إلى بعضهاً وأزوى فيهاً، قدمه الّرحمن وضع  فيهلاً

ْفط ْفط. قاًلت: ق ْفط. فإذا قاًل: ق ّنللة أهل الله أدخل ق ّنللة، الج الج

ّنللاًر وأهل ّنلللاًر، ال ًبلللاً، بللاًلموتّ قللاًل: أتللي ال ّب علللى فيوقللف مل

ّلذي الّسور ّنة أهل بين ا ّنللاًر، وأهل الج أهللل يقلللاًل: يللاً ثللّم  ال

ّطلعون ّنة.  في ّطلعللون أهللل يقاًل: يلاً ثّم خاًئفّين، الج ّنللاًر. في ال

ّنة لهل فيقاًل الّشفّاًعة، يرجون مستبشرين ّنللاًر: وأهللل الج ال

هللو عرفنللاًه وهللؤلء: قللد هللؤلء فيقولللون هللذا؟ تعرفون هل

ّلذي الموتّ ّكل ا ّلللذي الّسلللور على ذبًحاً فيذبح بناً. فيضجع و ا

ّنة بين ّناًر، الج ّنلة أهل يقلاًل: ياً ثّم وال ويللاً  مللوتّ، ل خلود الج

ّنلاًر أهل موتّ)).  ل خلود ال
صحيح. حسن حديث هذا

متلللاًبعة ) وعنللده369-368 ص2(ج أحملللد رواه الحديث
الدراوردي. وهو محمد بن لعبدالعزيز ميسرةا بن حفّص



ْفبح قاًل الّشفّللاًعاًتّ، بعلد يكلون الملوتّ أبوعبدالرحمن: وذ
 (ج"أحمد مسند" في كماً الموحدين من الناًر من يخرج ومن

بللن موسللى الله: ثنلللاً رحمه أحمد الماًم قاًل  )،344 ص2
عللن 237الزناًد أبي عن عجلن بن محمد  عن 236ليث ثنلاً داود
ّنبّي عن هريرةا أبي ّلى ال ّلم آللله وعلللى  عليه الله ص ّنلله وسلل أ

ّنللة أهل دخل قلاًل: ((إذا ّنللة، الج ّنللاًر وأهللل الج ّنللاًر، ال نللاًدى ال
ّنة أهل مناًد: ياً ًدا الج ّنللاًر أهللل وياً فيه، موتّ فل خلو ًدا ال خلللو

فيه)). موتّ فل
يذكلللر الزبيللر أبلاً سلمع أنه 238زيد بن خاًلد لي قاًل:  وذكر

ذلللك أن عنهمللاً يحللدث أنه إل عمير، بن وعبيد جاًبر عن مثله
ّناًر. من يخرج ومن الّشفّلاًعاًتّ بعد ال

فاًئدتاًن:
ّقبالولى: يللدل  بعللده بحللديث الحديث هذا الترمذي   ع

ّلى النللبي عللن روي قللاًل:  وقللد ثم الموتّ ذبح على الللله صلل
ّلم آله وعلى عليه فيلله يللذكر مللاً ذا مثللل كللثيرةا، رواياًتّ  وس
ّبهم، يرون النلاًس أن الرؤية أمر أشللبه ومللاً القلللدم وذكللر  ر
الئمللة مللن العلللم أهللل عنللد هذا في والمذهب الشياًء، هذه

وابن عيينة بن وسفّياًن أنسْ بن وماًلك الثوري مثل:  سفّياًن
ّنهم وغيرهم ووكيع المباًرك وقاًلوا: تللروى الشيلاًء هذه رووا أ

الللذي وهللذا  يقلللاًل: كيللف؟ ول بهللاً، ويللؤمن الحللاًديث هللذه
ويللؤمن جاًءتّ كماً الشياًء هذه يرووا أن الحديث أهل اختاًره

ّهم، ول تفّّسر ول  بهاً أهللل أمللر وهللذا يقلللاًل: كيللف؟ ول  يتو
الحلللديث فللي قللوله ومعنللى إليه، وذهبوا اختاًروه الذي العلم

اهللهم.  نفّسه)) يعني: يتجلى ((فيعّرفهم

المصري. سعد ابن ليث: هو 236
هذا من منقطع فاًلحديث هريرةا، أبي من يسمع لم أبوالزناًد 237

الوجه.
ّنهاً  الجمحي، يزيد بن خاًلد أنه الظاًهر 238 الياًء. سقطت وأ

خاًلللد عللن الرواةا من فهو سعد بن الليث لي) هو والقاًئل: (وذكر
أعلم. والله الجمحي، يزيد بن



المتعصللبة  بعللض علللى الحلللاًديث هذه قرئت  إذاالثانية:
مللاً فيهللاً لوجللدوا أئمتهللم كتللب إلللى رجعللوا ولللو فيهللاً طعنوا

)28 ص1 (ج"بللاًلله المرشللد أمللاًلي"  ففّي بقبولهاً، يلزمهم
ّنلاًر ملن بسنده:  ((يخلرج أنسْ حديث اًل: ل ملن ال ّ إلله ق إل
الخير)). من ذّرةا وزن قلبه وفي الله،

ّ إله قاًل: ل هريرةا: ((من  أبي حديث الحديث هذا وقبل إل
العذاب)). يصيبه ماً بعد ولو دهره من نفّعه الله،

حفّللص وهو الغلاًضري، حفّص هريرةا أبي حديث سند وفي
الجمللع أوهلللاًم موضللح" فللي كملللاً المقللرئ سللليماًن بللن

قللاًل وقللد ،"العتللدال ميللزان") و48 ص2  (ج"والتفّريللق
ًتاً :  كاًن"الميزان" في الذهبي الحاًفظ ًيللاً  القللراءةا، في ثب واه

الحديث. في

عليه         فصل الله صلى النبي له يشفّع من أول في
وسلم   آله وعلى

أوهللاًم موضللح" فللي الللله رحملله  الخطيللب الحاًفظ قاًل-114

بللن علللي بللن محملللد ): أخبرنا48ً ص2 (ج"والتفّريق الجمع

حلدثناً  اللدارقطني عملر بلن علللي أبوالحسللن أخبرنلللاً الفّتح

حدثنللاً  البغللوي عبلدالعزيز بلن محملد بن عبدالله أبوالقاًسم

عللن ليللث  عللن داود أبي بن حفّص حدثنلاً الزهراني أبوالربيع

الللله رسول قاًل:  قاًل عنهماً الله رضي عمر ابن عن مجاًهد

ّلى ّول آللله وعلى عليه الله ص ّلم: ((أ مللن للله أشللفّع مللن وسلل



مللن ثللّم النصلللاًر، ثللّم فللاًلقرب، القرب ثّم بيتي، أهل أّمتي

ّتبعني بي آمن العلللاًجم ثللّم  العللرب، سللاًئر ثّم اليمن، من وا

ً له أشفّع ومن ّول أفضل)). أ
بلله تفّرد مجاًهد عن ليث حديث من أبوالحسن: غريب قاًل
المغيللرةا بن سليماًن بن حفّص وهو  عنه، داود أبي بن حفّص

القللراءةا. فللي النجود أبي ابن عاًصم صاًحب المقرئ أبوعمر
اهل

 ص3 (ج"الموضللوعاًتّ" فللي الجللوزي  ابللن ذكره الحديث
ّتهم أن إل عندهم الضعف في فغاًية ليث ) وقاًل: أما250ً الم
مللتروك. والنسللاًئي:  هللو ومسلللم أحمللد قلللاًل حفّللص، بهللذا

خللراش: مللتروك بللن سعيد بن يوسف بن عبدالرحمن وقلاًل
اهليضع. 

).450 ص2 (ج"الللئ" في السيوطي وأقره

):  عبللدالله404 ص5 (ج"التاًريللخ" فللي البخللاًري قللاًل-115

السللاًئب بللن سللعيد حللدثناً عمللاًرةا ابللن حرمللي 239قللاًل: ح

عبللدالرحمن ابللن زهيللر أبللي بللن عبللدالملك حدثنلللاً الطاًئفّي

أخللبره الثقفّللي تيملاًء أبي بن عبدالله بن حمزةا أن  الطاًئفّي

جعفّللر بللن عبلاًد بن عبدالملك أن  أخبره جبير بن القاًسم أن

ّنبّي سمع 240أخبره ّلى ال ّول آله وعلى عليه الله ص ّلم: ((أ وسلل

هناً 239 أو إشاًرةا (ح)  في معهود غير وهذا  (حدثني)، لل(حدثناً) 
بعللض  أحللدثه ممللاً الجللزري: إنلله ابللن قللاًل بللل  المصطلح، كتب

 (ج"المغيللث فتللح" اهلالحديث.  أهل اصطللح من وليسْ العجم،
).190 ص2

(عن"التلاًريخ" في 240 زياًدةا:  جريلر، مسند من فجعله جرير)،  
."الصللاًبة" و"السللتيعاًب" و"الزوائللد مجمع" في موجودةا  وليست

المطبعة. أو النساًخأ من لعله وزياًدةا: (جرير) خطأ،



المدينة)). أهل له أشفّع من
)،510 ص3 (ج"الغاًبللة أسللد"  فللي كمللاً الحللديث  تمللاًم

ّكللة ):  ((وأهللل381 ص10 (ج"الزوائلللد مجمللع"و وأهللل م
2 (ج"الصللاًبة" وفللي ،"الصللغير الجاًمع" في وكذا الطاًئف))،

ّكة، أهل ): ((ثّم423ص الطاًئف)). أهل ثّم م
لللم جماًعللة وفيلله الطللبراني الهيثمللي: رواه قللاًل الحللديث

أعرفهم.
المسللندي محمد ابن عبدالله: فهو أبوعبدالرحمن: أماً قاًل

البخاًري. مشاًيخ أشهر من
الصحيح. رجاًل عماًرةا: من بن وحرمي
تهللذيب" فللي الطللاًئفّي: ترجمتلله السلللاًئب بللن وسللعيد

ّثقله"التهذيب وغيره. معين ابن  و
التلللاًريخ"  في البخاًري فذكره زهير أبي بن عبدالملك وأماً
يلذكر ولللم ترجمته في الحديلث ) وذكر414 ص5 (ج"الكبير

الجللرح"  فللي حللاًتم أبللي ابللن وذكللره تعديللللً، ول جرحـاً فيه
بللن سللعيد عنلله روى أنلله )  وذكللر351 ص5 (ج"والتعللديل
مسلللم بللن ومحمللد يعلللى بللن وأبوأميللة الطللاًئفّي السللاًئب
ً ول جرحـاً فيه يذكر ولم الطاًئفّي، الحللاًل، مستور فهو تعديل

يعرف. يكاًد : ل"الميزان" في الذهبي الملاًم قاًل ولذلك
فللذكره الثقفّللي تيمللاًء أبللي بللن عبللدالله بللن حمللزةا وأمللاً
ًيللاً  عنلله ذكر ) وما49ً ص3(ج البخاًري عبللدالملك سللوى راو

أبي ابن تعديلً. وهكلذا ول جرًحاً فيه يذكر ولم  زهير، أبي بن
ًياً عنه يذكر ) لم213 ص3(ج حلاًتم فهو عبدالملك سوى راو

العين. مجهول
)169 ص7(ج البخلللاًري فللذكره  جللبير بللن القاًسللم وأماً

"التاًريللخ"  على المعلق ورّجح تعديلً، ول جرًحاً فيه يذكر ولم
تللاًرةا ينسللب جللبير، بن حبيب ابن القاًسم ) أنه404 ص5(ج

جده. إلى وتاًرةا أبيه إلى
مجهولللون، رواتلله أغلللب لن ضللعيف السند بهذا والحديث



أعلم. والله

):  حدثنلللا2005ً ص5 (ج"الكاًمللل" فللي علدي ابن قاًل-116

ثنللاً العلء بللن زهيللر ثنللاً أبوالشللعث ثنللاً أسللباًط بللن إبراهيللم

رسللول قاًل: قلاًل ماًلك ابن أنسْ عن ميمونة أبي بن عطلاًء

ّلى الله ّول آله وعلى عليه الله ص ّلم:  ((أ للله أشللفّع مللن وسلل

ّلذين العرب أّمتي من ّدقوني بي وآمنوا رأوني ا أشفّع ثّم  وص

ّلذين للعرب ّبوني يروني لم ا ّبوا وأح .241رؤيتي)) وأح
ترجمته. أجد لم عدي ابن شيخ

ثبت. ثقة العجلي المقدام بن أحمد وأبوالشعث: هو
أحاًديثه قاًل العلء بن وزهير من اهلموضوعة.  أبوحاًتم: 

."الميزان"

ميمونة. أبي بن عطاًء ترجمة في هذا عدي ابن ذكر 241



المخلوق     فصل من الشفّاعة طلب يقدر  في فيما
عليه

عثمللاًن ): ثنللا138ً ص4(ج الللله رحمه أحمد الماًم قاًل-117

بللن عمللاًرةا قللاًل: سللمعت جعفّللر أبللي عن شعبة أناً عمر بن

ً أّن حنيللف بللن عثمللاًن عن يحدث خزيمة البصللر ضللرير رجل

ّنبّي أتى ّلى ال ّلم آله وعلى عليه الله ص الللله فقللاًل:  ادع وسلل

أّخللرتّ شللئت وإن لللك دعلللوتّ شئت يعاًفيني. قاًل: ((إن أن

فيحسللن يتوّضللأ أن خيللر)) فقللاًل: ادعلله.  فللأمره فهللو ذاك

ّلي وضوءه ّلهّم بهذا ويدعو ركعتين  فيص ّدعاًء: ال ّني ال أسألك إ

ّيك  إليك وأتوّجه ّني محّمد ياً الّرحمة، نبّي محّمد بنب تللوّجهت إ

ّبي إلى بك ّفّعه اللهّم لي، فتقضي هذه حاًجتي في ر فّي. ش
قللاًل: المللديني جعفّللر أبللي عللن شللعبة قاًل: ثناً 242روح ثناً

ّدث ثلاًبت بللن خزيمة بن عملاًرةا سمعت بللن عثمللاًن علن يحل
ً أّن حنيف ّنبّي أتى ضريًرا رجل ّلى ال آللله وعلللى عليلله الللله ص
ّلم يعلللاًفيني. فقللاًل: ((إن أن الللله ادع الله نبّي فقاًل:  ياً وس
لك)) دعوتّ شئت وإن لخرتك، أفضل فهو ذلك أّخرتّ شئت

ّلي وأن يتوّضأ أن لي. فأمره الله ادع بل قلاًل: ل ركعللتين يص
ّلهللّم بهللذا يللدعو وأن ّدعاًء: ((ال ّنللي اللل إليللك وأتللوّجه أسللألك إ

ّيلك ّلى محّملد بنب ّلم آله وعلى عليه الله ص الّرحمللة، نللبّي وس
ّني محّملد ياً ّبي إلى بك أتلوّجه  إ فتقضى، هذه حلاًجتي في ر

ّفّعني ّفّعه فيه وتش فّي. وتش
فيهاً: أّن -أحسب بعد قاًل ثّم  مراًرا، هذا يقول قاًل: فكاًن

ّفّعني أن فبرأ. الّرجل فيه- قاًل: ففّعل تش

عباًدةا. ابن روح: هو 242



) وقلللاًل: هللذا226 ص5(ج الترمللذي أخرجللله الحللديث
مللن الللوجه هللذا مللن إل نعرفه ل  غريب صحيح حسن حديث
الخطمي. غير وهو  جعفّر، أبي حديث

التاًريللخ" في والبخاًري )،441 ص1(ج ماًجه ابن وأخرجه
علللى الختلف من فيه ماً ) وذكر210-209 ص6 (ج"الكبير

عللن ثللاًبت بن خزيمة بن عماًرةا عن يرويه فتلاًرةا جعفّر، أبي
حنيللف بللن سهل ابن أماًمة أبي عن وتلاًرةا حنيف، بن عثماًن

حنيف). بن عثماًن (وهو عمه عن
)313 ص1(ج والحللاًكم )،234ص( السللني ابللن وأخرجه

) وقللاًل: صحيللح519شرطهمللاً. وص( عللى وقلاًل: صلحيح
بللن روح طريللق ) مللن562يخرجلللاًه. وص( ولللم السنلللاًد

بللن سهل ابن أماًمة أبي عن الخطمي جعفّر أبي عن القاًسم
شرط على وقاًل:  صحيح حنيف، بن عثماًن عمه  عن حنيف

الثلثللة فللي الللذهبي عليلله وسللكت يخرجللاًه ولللم البخللاًري
المواضع.
):  عللللى313ص( فلللي أبوعبلللدالرحمن:  وقلللوله قلللاًل
مللن خزيمللة: ليللسْ بللن عملللاًرةا فإن قاًل كماً ليسْ شرطهماً

،"السللنن" أصللحاًب رجلللاًل مللن هللو وإنمللاً  الشيخين، رجلاًل
).519ص( عليه حكم (صحيح) كماًلب التعبير فاًلولى

 ص1  (ج"الصللغير المعجللم" في الله رحمه الطبراني  قاًل-

المصري المقري قيرس بن عيسى بن طلاًهر ):  حدثنلا183ً

عللن وهللب بللن عبدالله حدثناً الفّرج بن أصبغ حدثناً  التميمي

جعفّللر أبللي عللن القاًسم بن روح عن المكي سعيد بن شبيب

عمه عن حنيف بن سهل بن أماًمة أبي عن المدني الخطمي

ً أّن حنيف ابن عثماًن عفّلللاًن بن عثماًن إلى يختلف كاًن رجل

فللي ينظللر ول إليلله يلتفّللت ل  عثمللاًن فكللاًن  للله، حاًجللة في

للله فقللاًل إليلله، ذلللك فشللكاً حنيف بن عثماًن فلقي  حلاًجته،



المسلللجد ائللت ثللّم فتوضللأ، الميضللأةا حنيف: ائللت بن عثماًن

ّلهللّم ثّم ركعتين فيه فصل ّنللي قللل: ال إليللك وأتللوّجه أسللألك إ

ّيناً ّلى محّملد بنب ّلم آله وعلى عليه الله ص ياً  الّرحمة، نبّي وس

حللاًجتي، لي ليقضي وجّل عّز ربي  إلى بك أتوّجه إني محّملد

ْفح  حاًجتلك، وتذكر ّتللى إلّي ور الّرجللل معللك. فللاًنطلق أروح ح

ّفّللاًن بن عثماًن باًب أتى ثّم له، عثماًن قاًل ماً فصنع فجلللاًء ع

ّفّللاًن بللن عثملللاًن علللى فللأدخله بيللده أخللذ حللتى البلللواب ع

ّطنفّسلة، عللى معله  فأجلسه فلذكر  حللاًجتك؟ وقلاًل: ملاً ال

ّتى حاًجتك ذكرتّ له: ماً قلاًل ثّم  له، فقضاًهاً حاًجته كللاًنت ح

إّن ثلّم فاًئتنلاً، حاًجلة ملن لك كاًن له: ماً الّساًعة.  وقاًل هذه

للله: فقللاًل حنيللف بللن عثمللاًن فلقللي عنللده مللن خرج الّرجل

حللتى يلتفّللت ول  حللاًجتي فللي ينظر كاًن ماً خيًرا، الله جزاك

ّلمته ّلمتلله مللاً حنيللف: والللله ابن عثماًن فقاًل  فّي، ك ولكللن ك

ّلى الله رسلول شهدتّ ّلم آللله وعلللى عليه الله ص وأتللاًه وسلل

ّنللبّي للله  فقللاًل بصللره ذهاًب عليه فشكاً ضرير ّلى ال الللله صلل

ّلم: ((أو آله وعلى عليه ّنه الله رسول تصبر؟)) فقاًل: ياً وس إ

ّق وقد قاًئد لي ليسْ ّلى النبّي له علّي. فقاًل ش عليلله الللله ص

ّلم: ((ايت آله وعلى ثللّم ركعتين، صل ثّم فتوضأ، الميضاًةا وس

ّدعلللواتّ)). قلاًل بهللذه ادع ملاً حنيللف: فلوالله بللن عثملللاًن ال

ّتى الحديث بناً وطاًل تفّّرقناً ّنه الّرجل عليناً دخل ح يكن لم كأ

قط. ضرر به
سللعيد بللن شللبيب  إل القاًسللم بللن روح عللن يللروه لللم

أحمللد ابنلله عنلله يحدث الذي وهو  ثقة، وهو المكي أبوسعيلد



هللذا روى وقللد اليلي، يزيد بن يونسْ عن أبيه عن شبيب بن
ابللن عميللر واسمللله  الخطمي، جعفّر أبي عن شعبة الحديث

شعبلة، عن فاًرس بن عمر بن عثماًن به  تفّرد ثقة وهو يزيد
صحيح. والحديث
الحديث: بهذا تتعلق فوائد

ليللسْ جلللعفّر أبللاً الله: (إن رحمه الترملذي  قولالولى:
التوسللل"  فللي السلللم شلليخ قللاًل بصحيح، باًلخطمي) ليسْ

العلمللاًء وسلاًئر الترملذي، قلاًل ):  هكلذا102 ص("والوسيلة
 اهلالصواب.  وهو الخطمي أبوجعفّر قاًلوا: هو
): (إن376 ص("النسللاًن صياًنة" صلاًحب فقول هذا فعلى
أبللاً  عيسللى أبللي بللن عيسللى سنده في لن ضعيف الحلديث

السنلللد: فللي الذي بل بصحيح، التميمي) ليسْ  الرازي جعفّر
عللن تقللدم كمللاً ثقللة وهللو يزيللد بللن عميللر وهللو الخطمللي،
الطبراني.

كتللاًب شللرح الحميلللد العزيللز تيسللير" صللاًحب اغللتر وقللد
نظًرا ثبوته في ): إن244ص( وقاًل الترمذي،  بقول"التوحيلد

مختصًرا. اهليعرف.   ل جعفّر أباً لن
(الكنللى) فقلللاًل:  في"التهذيب تهذيب" في  الحلاًفظ وكذا

الترملللذي: قللاًل شعبة، وعنه خزيمة، بن عماًرةا عن أبوجعفّر
عن فقاًل:  أبوجعفّر ،"التقريب" في الخطمي. وكذا هو ليسْ

فلعللله الخطمللي، هو الترمذي: ليسْ قلاًل خزيمة، بن عماًرةا
بعده. الذي

معروف. ثقة وأنه الخطمي أنه عرفت وقد
):  (إن377 ص("النسللاًن صللياًنة"  صللاًحب  قولالثانية:

وهللو صلح بن روح الطبراني عند التي الزياًدةا هلذه سند في
ّعف ذلك أجلل فمن ضعيلف، بصللحيح، الزياًدةا) ليللسْ هذه تض

في به مصرًحاً جاًء كماً القاًسم بن روح سنلدهاً في الذي بل
من الزياًدةا هذه تضعيلف ولكن  للطبراني،"الصغلير المعجم"

الللذهبي كلم وحاًصل سعيد، بن شبيب على تدور كونهاً حيث



ً"الميللزان"  فللي فللي الحللاًفظ وكلم عللدي، ابللن عللن  نقل
ابنلله روايلللة مللن كاًن إذا إل يصح ل حديثه  أن"الفّتح مقدمة"

روايتللله من ليسْ وهذا اليلي، يزيد بن يونسْ عن عنه أحملد
ّعف ذلللك أجللل فمن 243يونسْ عن وتكللون الزيلللاًدةا هللذه تضلل

أعلم. والله منكرةا،
غيللر يللدعون للللذين حجللة فيلله ليسْ الحديث  هذاالثالثة:

ّلى النبي من طلب إنماً العمى لن  الله، وعلللى عليه الله ص
ّلم آله لحاًضللر محمد) نداء وقوله: (ياً  والّشفّاًعة، الدعاًء وس

المزيد تريد كنت وإن والشفّلاًعة، الدعاًء وهو عليه يقدر فيماً
ّتوسل" راجعت رحملله  تيمية ابن السلم  لشيلخ"والوسيلة ال

الللله فجللزاه كفّاًيللة، فيه بماً عليه وتكلم طرقه جمع فقد الله
خيًرا.

حمللاًد بللن عبللدالعلى ): حللدثنا94ً ص5(ج أبللوداود قاًل-118

الرياًطي سعيد بن وأحمد بشاًر بن ومحمد المثنى بن ومحمد

نسللخته، مللن أحمللد: كتبنللاًه -قاًل جرير بن وهب قاًلوا: حدثناً

ابللن محمللد قلللاًل: سللمعت أبللي لفّظلله-  قللاًل: حللدثناً وهللذا

بللن محمللد بن جبير عن عتبلة بن يعقوب  عن يحدث إسحاًق

ّلى الله رسول قاًل: أتى جده عن أبيه عن مطعم بن جبير ص

ّلم آللله وعلى عليه الله الللله رسلللول فقللاًل: يللاً أعرابللّي وسلل

وهلكللت المللوال، ونهكللت العيلللاًل وضاًعت  النفّسْ، جهدتّ

ّنلاً  لنللاً، اللله فاًستسلق النعلاًم، ك نستشلفّع فإ اللله عللى ب

ابن ورواية  عنه، وهب ابن رواية من الحديث هذا في وهو 243
التوسللل" فللي -كمللاً الللبيهقّي للله ذكللر وقللد  ضللعيفّة، عنلله وهللب

إسماًعيل. وأخاًه  سعيد بن شبيب بن - متاًبعين:  أحمد"والوسيلة
ّنهاً أجل من الزياًدةا فتضعف يونسْ. عن شبيب رواية من ليست أ

أعلم. والله



ّلى الللله رسللول عليلك.  قلللاًل باًلله ونستشفّع عليلله الللله صلل

ّلم: ((ويحك آله وعلى ّبلح ملاً أتدري وس رسلول تقول؟)) وس

ّلى الله ّلم، آللله وعلى عليه الله ص ّبح زال فمللاً وسلل ّتللى يسلل ح

ّنلله قللاًل: ((ويحللك ثللّم أصللحاًبه، وجللوه فللي ذلللك عللرف ل إ

ذلك، من أعظم الله شأن خلقه، من أحد على باًلله يستشفّع

-وقاًل  لهكذا سمواته على عرشه إّن  الله؟ ماً أتدري ويحلك

ّبللة- عليله مثلل بأصلبعه ّنله الق الّرحلل أطيلط بله 244ليئلّط وإ

باًلّراكب)).
وعرشه عرشه، فوق الله حديثله:  ((إّن في بّشاًر ابن قاًل

الحديث. سمواته)) وساًق فوق
ّنى وابن عبدالعلى وقاًل بللن يعقللوب عللن بشللاًر وابن المث
جلللده، عللن أبيلله عللن جللبير بللن  محمللد بللن وجللبير عتبلللة

عليلله وافقلله الصللحيح، هللو سللعيد بن أحمد بإسنلاًد والحديث
ورواه المللديني، بللن وعلللي معيللن بللن منهللم: يحيللى جملاًعة
سملللاًع وكللاًن أيًضللاً، أحمللد قللاًل كماً إسحاًق ابن عن جماًعة

فيمللاً واحللدةا نسللخة مللن بشللاًر وابن المثنى وابن عبدالعلى
بلغني.

الللّرد" فللي  الللدارمي سعيلللد بللن عثملللاًن أخرجله الحديث
والبخاًري  )،103ص( خزيمة وابن )،19 ص("الجهمية على
فلللي واللللبيهقي )،224 ص2  (ج"الكلللبير التللللاًريخ" فلللي

): وهلللذا418ص( )  وقلللاًل417 ص("والصلللفّاًتّ السلللماًء"
بللن يعقوب عن يساًر بن إسحاًق بن محمد به ينفّرد الحديلث

بللن مسلم  استشهد إنماً به يحتجاً لم الصحيح وصاًحباً عتبلة،
قللد أظنهللن معدودةا أحاًديث في إسحاًق بن بمحمد  الحجلاًج

إذ وعظمته، حمله عن ليعجز أنه القتاًب.  أي الطيط: صوتّ 244
فللوقه مللاً لقللوةا يكون إنماً باًلراكب الرحل أطيط أن معلوًماً كاًن

."النهاًية" من بتصرف اهلاحتماًله.  عن وعجزه



غيللر مللن ذكللًرا الشللواهد فللي البخلاًري وذكره  غيره، رواهن
سللعيد بللن ويحيللى  يرضلللاًه، ل أنللسْ بللن ماًلك وكاًن  رواية،

بحجة. هو يقول: ليسْ معين بن ويحيى عنه، يروي ل القطاًن
-يعنللي  الحللاًديث هللذه عنلله يقللول: يكتللب حنبل ابن وأحملد

هكللذا قوًمللاً أردناً والحلل الحرام جاًء ونحوهاً- فإذا المغلاًزي
والحللرام الحلل فللي بلله يحتللج ل كاًن منه-.  فإذا أقوى -يريد

ّ فأولى وإنمللاً  وتعللاًلى، سللبحاًنه الللله صللفّاًتّ في به يحتج أل
ضعفّلللاًء عللن ثللم الكتلللاًب، أهللل عللن روايتلله في عليه نقموا

ّيللن ثقللة عللن روى فإذا أساًميهم، وتدليسه النلاًس سللماًعه وب
هللذا روى إنماً بأًساً. وهو به يروا لم الئمة من فجماًعة منهم

جللبير وعن يقول: عنه وبعضهم عتبة، بن يعقوب عن الحديث
ّين ولم محمد بن لفّظلله فللي عليلله واختلف منهماً، سماًعه يب

."والصفّاًتّ السماًء" من المراد اهل ترى كماً
ّو" فللي الللذهبي الحاًفظ وقاًل حللديث ):  هللذا39 ص("العللل

ًدا غريب أسلند إذا المغللاًزي فلي حجلة إسلحاًق وابن فرد  ج
ّلى النبي أقلاًل أعلم فاًلله  وعجاًئب، مناًكير وله عليله الله ص

ّلم آله وعلى كمثللله فليللسْ وجل عّز الله وأماً  ل؟ أم هذا وس
ّدست جلله، جّل شيء غيره. إله ول أسماًؤه وتق
ثم أن إلى اهلثاًبت.  نّص به يأتّ لم الطيط لفّظ قاًل: 
ّو" من المراد ."العل

والله الحديث، هذا ضعف على يدل الحاًفظين هذين فكلم
أعلم.

يونسْ  ): ثنلا178ً ص3(ج الله رحمه أحملد الماًم قاًل-119

أنللسْ عللن أنسْ بن النضر عن ميمون بن حرب ثناً محمد بن

ّلى الله نبّي قاًل: سألت ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل أن وسلل

بهللم)) قللاًل: فاًعل : ((أنا245ًقاًل: قاًل القياًمة، يوم لي يشفّع

(قاًل) الولى فيه وليسْ فاًعل)))، : (فقاًل: ((أناً"الترمذي" في 245
((بهم)). ول



ّول قاًل: ((اطلبني الله؟ نبّي ياً القيلاًمة يوم أطلبك فأين مللاً أ

علللى ألقللك لللم الّصللراط)) قللاًل: قلللت: فللإذا علللى تطلبنللي

لللم الميلللزان)) قللاًل: قلللت: فللإن عنللد قاًل: ((فأناً الّصراط؟

هللذه أخطئ ل الحوض، عند قاًل: ((فأناً الميزان؟  عنلد ألقك

ّثلث القياًمة)). يوم مواطن ال
حديث ) وقاًل:  هذا42 ص4(ج  الترمذي أخرجله الحديث

الوجه. هذا من إل نعرفه ل غريب حلسن
"النهاًيللة" فللي الللله رحملله كثير ابن  الحلاًفظ  ذكرفائدة:

هللذا قللاًل: وظلللاًهر الصللراط، قبل الحوض ) أن36 ص2(ج
الميللزان، وكلللذلك الصراط، بعد الحوض أن يقتضي الحديلث

الحللوض بهللذا يللراد يكللون أن إل اللهللم قاًئلً، به أعلم ل وهذا
بعلض في جاًء كماً الصراط على الجواز بعد يكون آخر حوًضاً

ًيللاً حوًضللاً ذلللك ويكون الحاًديث، أحللد. والللله عنلله يللذاد ل ثاًن
اهلأعلم.  وتعاًلى سبحاًنه

فصل

بللن يزيللد ترجمللة  فللي"الميللزان" في الذهبي الماًم قاًل-120

بللن نللوح حدثنلاً إسماًعيل بن البصري: موسى الرقاًشي أباًن

ّفّع أنسْ عن  الرقلاًشي يزيد عن  قيلسْ ًعاً-: ((يش الله -مرفو

ألف)). آلف وعشرةا ألف ألف ماًئة في آدم
اهلالتبوذكي.  عند إل هذا يعرف قاًل: ل ثم

التقريللب: زاهللد فللي الحللاًفظ قاًل الرقاًشي، أباًن بن يزيد
ضعيف.

المؤمنين   فصل شفّاعة في



والملئكللة النبيللاًء شفّلللاًعة فللي أحللاًديث تقللدمت قللد
شللفّاًعة فللي الللواردةا الحللاًديث بقيللة وهللذه والمللؤمنين،

المؤمنين.

أبوعملللاًر ):  حدثنلا46ً ص4(ج الله رحمه الترمذي قاًل-121

بللن زكريللاً عللن  موسى بن الفّضل أخبرناً حريث بن الحسين

ّلى الللله رسللول أن سعيلللد أبي عن عطية عن  زائدةا أبي صلل

ّلم آله وعلى عليه الله يشللفّع مللن أّمللتي مللن قللاًل: ((إّن وس

يشللفّع مللن ومنهللم  للقبيلللة، يشللفّع مللن ومنهللم ،246للفّئللاًم

ّتى للّرجل يشفّع من ومنهم للعصبة، ّنة)). يدخلوا ح الج
حسن. حديث هذا

عطيلللة ) وفيللله63 ،20 ص3(ج أحمللد أخرجلله الحلديث
:"الميللزان" فللي الللذهبي قللاًل ومللدلسْ، ضعيف وهو العوفي

عنلله فيلللأخذ الكلللبي يللأتي كللاًن عطية أن أحملد:  بلغني قاًل
أبوسللعيد. فيقللول: قللاًل  سعيلللد، بللأبي يكنيللله وكاًن التفّسير

وجماًعة: ضللعيف. النساًئي الخدري. وقاًل أنه يوهم قلت: يعني
اهل

الللرواةا مللن أنلله يحتمللل أحمللد عند الخدري بأنه والتصريح
أعلم. والله عنه،

حسللن ):  ثنا212ً ص4(ج الله رحمه أحملد الماًم قاًل-122

عللن هنلللد أبللي بللن داود عللن سلمة بن حملاًد ثناً  موسى بن

أن يحللدث أقيش بن الحاًرث قاًل: سمعت قيسْ بن عبلدالله

ّلى الله رسول قاًل:  سمعت برزةا أباً آللله وعلى عليه الله ص

ّلم ربيعللة ملن لكلثر يشلفّع لملن أّملتي من يقول:  ((إّن وس

ّناًر يعظم لمن أّمتي من وإّن ومضر، ّتى لل ًنللاً يكللون ح مللن رك

."النهاًية" من اهلالكثيرةا.  246



أركاًنهاً)).
عن قيسْ بن عبلدالله عن داود عن عدي أبي بن محمد ثناً

ّدث ليلًة برزةا أبي عند قلاًل: كناً أقيش بن الحلاًرث ليلتلئذ فح
ّنبّي عن ّلى ال ّلم آله وعلى عليه الله ص ّنللله وسلل قللاًل:  ((مللاً أ
ّ أفراط أربعلة لهماً يموتّ مسلمين من ّنة الله أدخلهماً إل الج

قللاًل: ((وثلثللة)) وثلثة؟ الله رسول رحمته)) قاًلوا: ياً بفّضل
ّنة يدخل لمن أّمتي من ((وإّن  ؟247قاًلوا: واثناًن بشفّاًعته الج

لمللن أّمللتي مللن -قلللاًل:- وإّن مضللر))  قللاًل: ((واثنلللاًن مثل
ّنلاًر يعظلم ّتى لل )).248زواياًهاً أحد يكلون ح

حللديث ) مللن312 ص5(ج أحمللد أيضـللاً أخرجلله الحللديث
ّلى النللبي عللن أقيللش بن الحلاًرث آللله وعلللى عليلله الللله صلل
ّلم،  ص2(ج ماًجله وابن  )،314-313ص( خزيلمة وابن  وس
والحلاًكم )،301 ص3 (ج"الكبلير" في والطلبراني  )،1446

الموضعلللين: صلحيح فلي ) وقلاًل593 ص4 وج71 ص1(ج
الذهبي. عنه وسكت مسلم، شرط على

أقيش: بن الحاًرث ترجمة  في"الصاًبة" في الحاًفظ وقاًل
وللله  صللحيح، بسللند  الشللفّاًعة فللي حللديثه ماًجللة ابللن أخرج
ابللن أخرجلله وقللد الولللد، مللن ثلثة له ماًتّ فيمن آخر حديث

):  قاًلوا:31 ص5(ج  وفي"المسنلد" من الموضع هذا في كذا 247
يعظللم لمن أّمتي من وإّن  قاًل: ((واثناًن، واثناًن؟ الله رسلول ياً

ّناًر ّتى لل بشللفّاًعته يدخل لمن أّمتي من وإّن  زواياًهاً، أحد يكون ح
ّنة وهللو تصللحيف، والول الصللواب هو مضر)). فهذا من أكثر  الج
)،8 ص3  (ج"الزوائد مجمع" الثاًني- في الموضع في -كماً كذلك

فيهللاً أن ) غيللر712 ص2(ج  للمنلللذري"والللترهيب الترغيلللب"و
مضر)). ((مثل

يكون أن  اللغة تقتضيه الذي هذا، فعلى زاوية، الزواياً: جمع 248
فللي إل فللي اللفّللظ بهللذا وجللدته زواياًهاً)) ومللاً ((إحدى  الحديث

فللي للتلللذكير لللوحظ  فلعلله  )،71 ص1 (ج"الحاًكم مستدرك"
أعلللم والله الركن، معنى من الزاوية معنى في لماً أو يكون اسم

.



ًعللاً خزيمللة البغللوي عنللد ووقللع الخللر، الحللديث إلللى مجمو
ّلى النبي من بسماًعه تصريحه ّلم. آله وعلى عليه الله ص وس

تنبيهاًن:
)  مللن212 ص4 (ج"أحمللد مسللند"  في  الحديثالول:

8 ص3 (ج"المجمللع" في الهيلثمي قاًل وقد بزةا، أبي حديث
ثقاًتّ. ورجاًله أحملد ):  رواه381 ص10وج

بللن الحللاًرث تصللريح فيلله الللذي البغللوي سللند فللي فينظر
باًلسماًع. أقيش

مسنلللد من أكاًن سواء طرقه، جميع من  الحديثالثاني:
علللى يللدور أقيللش، بللن الحللاًرث مسللند مللن أم بللرزةا أبللي

."التقريلللب" في كماً مجهول وهو  النخعي قيسْ بن عبلدالله
: عبللدالله"التهذيلللب تهذيب" في كماً  المديني بن علي وقاًل

بللن الحللاًرث سللمع هند أبي بن داود عنه روى الذي قيسْ بن
داود غير عنه يرو لم مجهول هند أبي بن داود وعنه ،249وقيش

اهلباًلصاًفي.  إسناًده ليسْ
مسلللم) فللي شرط على الحاًكم: (صحيح فقول هذا فعلى

صللحيح) سللنده : (إن"الصلاًبة" في الحاًفظ وقول الموضعين
أعلم. والله ضعيف حديث هو بل بصحيلح، ليسْ

يزيللد ): ثنللا257ً ص5(ج  الللله رحملله أحمللد الماًم قاًل-123

أبي عن ميسرةا بن عبدالرحمن عن عثماًن بن حريز قاًل: ثناً

ّنه أماًمة ّلى الله رسول سمع أ ّلم آللله وعلى عليه الله ص وسلل

ّنللة يقللول:  ((ليللدخلّن مثللل  بنللبّي ليللسْ رجللل بشفّلللاًعة الج

ّيين ّيين أحد مثل أو الح رجللل:  يللاً ومضللر))  فقلللاًل ربيعة الح

ّنمللاً مضللر؟ مللن ربيعة ماً أو الله رسول مللاً أقللول فقللاًل: ((إ

ّول)). أق

والمعجمة باًلقاًف أقيش بن : الحاًرث"التقريب" في الحاًفظ قاًل 249
ًوا. الهمزةا تبدل وقد مصغًرا وا



في والجري  )،267) وص(261ص( أيًضاً أخرجه الحديث
).169 ص8(ج ) والطبراني351 ص("الشريعة"

ميسرةا بن عبلدالرحمن إل الصحيح رجلاًل رجاًله والحديث
ولكنه مجهول، : إنه المديني ابن قاًل فقد الحمصي سلمة أباً
ّثقه ثلثة، عنه روى قد ،"التهللذيب تهذيب" في كماً العجلي وو

وإل توبللع إذا يعنللي :  مقبللول،"التقريللب" فللي الحلاًفظ وقاًل
ّين، ّور أبوغاًلب تاًبعه وقد  فل أخبللاًر" فللي نعيللم أبللي عنللد  حز

 ص8 (ج"الكللبير" فللي والطبراني )،287 ص1 (ج"أصبهاًن
مللدلسْ وهللو 250فضللاًلة بللن مبللاًرك إليلله السللند )  وفي330
باًلتحديث. يصرح ولم التدليسْ، شديد

يقللول ولللذا  الحللديث، ثبللوتّ فللي يكفّيلللاًن والطريقللاًن
العراقللي: ): قللاًل130 ص4 (ج"القللدير فيض" في المنلاًوي

ًعللاً للله وجلللدتّ حسن. ثم إسناًده بللن القاًسللم وهللو آخللر متاًب
).280 ص8 (ج"الكبير" في الطبراني عند عبدالرحمن

): ثنلللا469ً ص3(ج الللله رحملله أحمللد المللاًم قللاًل-124

بللن عبللدالله عللن 251خلللاًلد قللاًل: ثنللاً إبراهيللم بللن إسماًعيلل

فقلللاًل بإيليللاًء، رابعهللم أنللاً رهللط إلللى قاًل:  جلسللت شقيق

ّلى الله رسلول أحدهم: سمعت ّلم آله وعلى عليه الله ص وس

ّنة يقول: ((ليدخلّن بنللي مللن أكثر أّمتي من رجل بشفّاًعة الج

قللاًل: ((سللواي)) قلللت: الللله؟ رسللول ياً تميم)) قلناً: سواك

قللاًلوا: هللذا؟ قلللت: مللن قللاًم قاًل: نعم.  فلّماً  سمعته؟ أنت

الجدعاًء. أبي ابن
به. شقيق بن عبدالله عن خاًلد قاًل: ثناً وهيب ثناً عفّاًن ثناً

الطبراني عند واقد بن الحسين فضاًلة بن المباًرك تاًبع وقد 250
).330 ص8 (ج"الكبير" في

الترمذي. عند به مصرًحاً جاًء كماً الحذاء هو خاًلد 251



والترمللذي  )،366 ص5(ج أحمللد الماًم أخرجه الحديث
وابللن غريلللب، صللحيح حسن حديث ) وقاًل: هذا46 ص4(ج

الحديلللث هلللذا  للله يعللرف وإنمللاً عبللدالله، هللو الجدعلاًء أبي
 ص2(ج والللدارمي )،1444 ص2(ج ملللاًجه الواحد.  وابللن

،"المسللند ترتيللب" ) مللن229 ص2(ج والطياًلسللي )،328
في كماً حبلاًن وابن )،27 ص2 (ج"التلاًريخ"  في والبخلاًري

) وقلللاًل71-70 ص1(ج والحللللاًكم )،646 ص("الملللوارد"
بلن وعبللدالله  برواتلله، احتجللاً قد صحيح حديث الحلاًكم: هلذا

تفّللرد من ذكره تقدم لماً تركاًه وإنماً  به، محتّج تاًبعّي شقيق
.252الصحاًبي عن التاًبعي
مسلم. شرط على أبوعبدالرحمن: والحديث قاًل

محمد ):  حدثنا1215ً ص2(ج الله رحمه ماًجة ابن قاًل-125

اًل: ثنلاً محملد بلن وعللي نميلر بلن عبلدالله بن علن وكيلع ق

قاًل:  قللاًل ملاًلك ابن أنسْ عن  الرقاًشي يزيد عن العمش

ّلى الله رسول ّلم:  ((يصّف آله وعلى عليه الله ص ّناًس وس ال

ًفاً القياًمللة يوم ّنللة-  فيمللّر نميللر: أهللل ابللن -وقللاًل  صللفّو الج

ّناًر أهل من الّرجل تللذكر أمللاً فلن فيقللول: يللاً الّرجل على ال

ويمللّر للله قللاًل: فيشللفّع شللربًة؟ فسللقيتك استسلللقيت يللوم

له)). فيشفّع طهوًرا؟ ناًولتلك يوم تذكر فيقول: أماً الّرجل
فللي بعثتنللي يوم تذكر أماً فلن نمير: ((ويقول: ياً ابن قاًل

قد قاًل 252 على النكاًر من الحلاًكم أكثر أبوعبلدالرحمن: 
الللذين الصللحاًبة بعللض أحللاًديث تركللاً حيث الله رحمهماً الشيخين

ًنللاً واحللد راو إل لهلم  ليسْ ّنهمللاً  ظاً عللن التللاًبعي لتفّللرد تركاًهللاً أ
تفّلرد الصللحاًبة ملن لجماًعلة أخرجللاً فقلد كذلك، وليسْ الصحاًبي

وعللذرهماً  للللدارقطني،"اللزاماًتّ" في كماً الصحاًبي عن التاًبعي
ّنهماً يخرجلاًه لم فيماً صللحيح حللديث كللل يخرجللاً أن  يلتزملللاً لم أ
. بذلك صرحاً كماً



له)). فيشفّع لك؟ فذهبت وكذا كذا حاًجة
 ص("الحوائللج قضللاًء"  فللي الللدنياً أبي ابن أخرجه الحديث

له. كتب مجموعة ) من99
الرقاًشللي أبللاًن بللن يزيللد سللنده في لن ضعيف والحديث

."الميزان" في كماً وغيره: متروك النساًئي وقاًل ضعيف وهو

الرفللاًعي أبوهشللاًم ): حللدثنا46ً ص4(ج الترمللذي قللاًل-126

عللن  اليمللاًن بللن يحيللى الكللوفي: حللدثني يزيللد بن عمر عن

رسللول قللاًل: قللاًل البصللري الحسن عن  253جعفّر أبي جسر

ّلى الله ّلم: ((يشللفّع آله وعلى عليله الله ص بللن عثملللاًن وسلل

ّفّاًن ومضر)). ربيعة مثل في القياًمة يوم عنه الله رضي ع
وهللو )،299 ص("الشللريعة" فللي الجللري أخرجه الحديث

الحسللن، مراسيلللل مللن وهللو سيماً ل لرساًله ضعيف حديث
قللاًله كاًلريللح، عندهم الحسن مراسيل العراقي: إن قاًل وقد

). 124 ص("الراوي تدريب" في السيوطي
الضعف: عليه يغلب بمن مسلسل والحديث

:"الكللبير التاًريللخ" فللي البخلللاًري  أبوجعفّر:  قاًل - جسر1
: نللاً"والتعللديل الجللرح" فللي حللاًتم أبي ابن وقاًل بذلك، ليسْ
المغيللرةا: بللن يحيللى قاًل: قللاًل  الهسنجاًني الحسن بن علي
أبللي ابللن عنه. وذكر أكتب أن  جرير فنهاًني الري جسر قدم
معيللن ابللن أن أيًضللاً وذكللر عللاًمر، بن سعيد عن توثيقه حاًتم

وكللاًن بللاًلقوي، قللاًل: ليللسْ أباًه أن أيًضاً شيء. وذكر قاًل: ل
ً صاًلًحاً. رجل

في كماً أثبتناًه ماً هو جعفّر. والصواب بن الصل: حسين في 253
عطوةا إبراهيم بتحقيق الترمذي ) وفي299ص( للجري الشريعة

النسللخة علللى شرح المباًركفّوري ولكون )،627 ص4(ج عوض
) -طبعة299 ص3(ج التحفّة في قاًل جعفّر بن حسين فيهاً التي

تهللذيب في ول التقريب، في جعفّر بن حسين يجد لم هندية-: إنه
الميزان. في ول التهذيب



:  صللدوق"التقريللب" فللي الحاًفظ يماًن:  قاًل بن - يحيى2
تغير. وقد كثيًرا يخطئ

ّثقه يزيد بن - محمد3 أحمد وقاًل الدارقطني، الرفلاًعي: و
علللى مجمعيللن البخلاًري:  رأيتهم به. وقاًل بأس والعجلي: ل

من مختصًرا اهلالحديث.  يسرق نمير: كاًن ابن ضعفّه. وقاًل
."الميزان"

ًقللاً للحللديث وجدتّ ثم الحسللن، إلللى صللحيحة أخللرى طري
): حللدثنا343ً ص("الزهلللد" فللي الللله رحمه أحمد الماًم قاًل

أّن الحسللن عن يونسْ عن مسلمة بن حماًد  حدثناً 254حسين
ّلى  الللله رسلللول ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل قللاًل: وسلل

ّناًر من ((ليخرجّن ربيعللة مللن أكثر نبّي هو ماً رجل بشفّاًعة ال
الللله رضللي عثمللاًن أنه يرون الحسن: وكاًنوا ومضر)).  قلاًل

عنه. الله رضي أويسْ أو عنه،
):344 ص("الزهللد زوائلللد" فللي أحمللد بللن عبللدالله وقللاًل

يللونسْ بللن عبللدالله بللن أحمد حدثناً إبراهيم بن أحمد حدثني
قللاًل:  قللاًل الحسللن عللن هشاًم عن  عياًش بن أبوبكر حدثناً

ّلى الله رسول ّلم: ((يدخلللل آله وعلى عليه الله ص ّنللة وس الج
ومضر)). ربيعة من أكثر أّمتي من رجل بشفّاًعة
قلللاًل: هللو الحسللن  عللن حوشللب هشللاًم: فللأخبرني قللاًل
ّي قوم من لرجل أبوبكر: قلت القرني. قاًل أويسْ أويللسْ: بلأ
يشللاًء. قللاًل مللن يللؤتيه الللله فضل قلاًل: ذلك هذا؟ بلغ شيء

لللم أكفّللاًن معه بسجستاًن.  قاًل: فوجد أويسْ أبوبكر: وماًتّ
اهلمعه.  تكن

)405 ص3 (ج"المسللتدرك" فللي  الحاًكم أخرجه الحديث
الحسن. إلى الطرق الثلث من مرسل وهو

ابللن عللن  نللاًفع عن ماًلك حديث من الحديث هذا جاًء وقد
ًعاً. ذكره عمر )292 ص2 (ج"الضللعفّاًء" في حباًن ابن مرفو

عمر. ابن حديث من له.  يعني أصل وقاًل: ل

المؤدب. محمد ابن : هو حسين 254



بن أحمد ):  حدثنا103ً ص3(ج  الله رحمه الحاًكم قاًل-127

ثنللاً الجعفّللي عبدالحميد بن محمد بن أحمد ثناً القاًضي كاًمل

المزنللي الطحاًن عبدالله ابن خاًلد ثناً الوراق جبير بن الفّضل

عبللاًس ابللن عللن جللبير بللن سعيد عن  الساًئب بن عطاًء عن

ًدا قاًل: كنت عنهماً الله رضي ّنبّي عند  قاًع ّلى ال عليه الله ص

ّلم آله وعلى عنلله، الللله رضللي عفّللاًن بللن عثماًن أقبل إذ وس

سللورةا تقللرأ وأنللت تقتللل  عثمللاًن قللاًل:  ((يللاً منلله دنللاً فلّماً

وهللو الللله فسلليكفّيكم{ علللى دملللك من قطرةا فتقع البقرةا،

مخللذول، كل على أميًرا القيلاًمة يوم  وتبعث}العليم الّسميع

ّفّع والمغللرب، المشللرق أهللل يغبطللك ربيعللة عللدد فللي وتشلل

ومضر)).
وفللي  بحللت، :  كللذب"التلخيللص" في الذهبي الحاًفظ قاًل
المتهللم وهللو الجعفّللي عبدالحميللد بن محمد بن أحمد السناًد

اهلبه. 
يتلللاًبع العقيلي:  ل قاًل الوراق جبير بن الفّضل قلت: وفيه

."اللساًن" و"الميزان" في كماً حديثه على

):304 ص10 (ج"الحليلللة" فللي الله رحمه أبونعيم قاًل-128

عطلللاًء بللن أبوالعباًس ثناً 255حبيلش بن علي بن محمد حدثناً

بشللر بللن الحسللن ثناً القطاًن موسى بن يوسف ثناً الصوفي

عللن مليح أبي عن قتاًدةا عن  عبدالملك بن الحكم ثناً البلخي

ّلى  الللله رسللول قاًل:  قلللاًل السقع بن واثلة عليلله الللله صلل

ّلم: ((يدخل آله وعلى ّنة وس أكللثر أّمتي من رجل بشفّاًعة الج
وابن والبرقاًني أبونعيم ): وثقه86 ص3 (ج"بغداد تاًريخ" في 255

الفّوارس. أبي



تميم)). بني من
أحملللد ترجمة ) في26 ص5(ج الخطيب أخرجله الحديث

العباًس. أبي عطاًء بن سهل بن محمد بن
سنده: في والحديث

باًلتحديث. يصرح ولم مدلسْ قتاًدةا: وهو
اًل معين، ابن عبدالملك:  ضلعفّه بن والحكم النسلاًئي: وق

فللي الحللديث. كمللاً أبللوداود: منكللر بللاًلقوي. وقللاًل ليللسْ
."الميزان"

بللن محمللد بن أحمد عطاًء:  وهو بن أبوالعبلاًس أيضاً وفيه
 ص10 (ج"الحليلللة" فللي أبللونعيم للله ترجللم الدمللي  عطللاًء
2 (ج"العللبر" في والذهبي )،26 ص5(ج والخطيب )،302

"الصوفية طبقلاًتّ"  في السلمي  وأبوعبدالرحمن )،144ص
 ص2  (ج"الللذهب شللذراتّ"  فللي العماًد وابن  )،265ص(
عليه يثنون بل تعديلً، ول جرًحاً فيه يذكروا لم وكلهم )،257
شللروط مللن بللد ل بللل يكفّللي ل وهللذا وزهللده، عبللاًدته  فللي

الحديث. ثبوتّ في القبول
 (ج"والنهلللاًية البدايللة"  فللي قاًل فقد كثير ابن الحاًفظ أماً

ًقللاً ): كاًن144 ص11 علللى اعتقللاًده بعللض فللي للحلج مواف
."البداية" من المراد اهلضلله. 

إسللحاًق ): حلللدثنا314ًص( الللله رحملله خلزيمة ابن قاًل-129

عللن يماًن بن يحيى قاًل: ثناً الشهيد بن حبيب بن إبراهيم بن

النللبي قللاًل: يقللول عمر ابن عن علي بن آدم  عن 256سفّياًن

ّلى ّلم آللله وعلللى عليلله الللله ص قللم فلن، يللاً((للّرجللل:   وسلل

ْفع الللبيت ولهللل للقبيللللة فيشللفّع  الّرجللل  فيقللوم))فاًشللفّ

عمله. قدر على وللّرجلين وللّرجل

الثوري. سعيد ابن سفّياًن: هو 256



)  وفللي105 ص7 (ج"الحلية" في أبونعيم أخرجه الحديث
: صللدوق"التقريللب" فللي الحاًفظ قاًل يماًن، بن يحيى  سنده

ّير. وقد كثيًرا يخطئ تغ
السلللاًجي:  ضللعفّه  زكريلللاً : قللاًل"التهللذيب تهللذيب" وفي
بعجاًئب. الثوري عن وقاًل: حدث أحمد،

يملللاًن بن يحيى بهاً يحدث التي الحلاًديث وكيع: هذه وقاًل
منه. المراد اهلالثوري.  أحاًديث من ليست
ترى. كماً الثوري عن روايته من أبوعبدالرحمن: وهذا قاًل

سعيد ):  حدثنا1443ً ص2(ج الله رحمه ماًجه ابن قاًل-130

عن عبدالرحمن بن عنبسة ثناً يونسْ بن أحمد ثناً  مروان بن

بللن عثمللاًن عللن عثمللاًن ابللن أبلاًن عللن مسلم أبي بن عللق

ّلى الللله رسلللول قللاًل: قللاًل عفّاًن آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم: ((يشللفّع ثللّم العلمللاًء ثللّم ثلثللة: النبيللاًء القياًمللة يللوم وس

الّشهداء)).
وابللن )،350 ص("الشريعلة" في الجلري أخرجه الحديث

).37 ص1 (ج"وفضله العلم بياًن جاًمع" في عبدالبر
ًدا ضعيف والحديث مسلللم، أبللي بن علق سنده في لن ج

ّهاًه"الميزان" في الذهبي قاًل ّينه وماً الزدي : و اهلالقدماًء.  ل
:"الميللزان" فلي الذهبي عبلدالرحمن: قاًل بن عنبسة وفيه

البخللاًري: ذاهللب عللن الترمللذي البخلاًري: تركوه. وروى قاًل
اهلالحديث.  يضع أبوحاًتم: كاًن الحديث. وقاًل

أعلم. والله عنبسة هو الحديث آفة ولعل

العلللم بيللاًن جللاًمع" فللي الللله رحملله  عبللدالبر ابللن قللاًل-131

قللاًل: 257القاًسللم بللن خلللف ): حللدثني25 ص1 (ج"وفضللله

الذهبي: قاًل ،"الحفّلاًظ تذكرةا" في القلاًسم: ترجمته بن خلف 257
يقللدم ل الللبر عبللد ابن وقاًل: وكاًن المحققين، الحفّاًظ من وكاًن



بللن علي قاًل:  حدثناً زكير بن سعيد بن أحمد بن علي حدثنلاً

قلاًل: المللدور أبي بن محمد بن عبيدالله قاًل:  حدثنلاً يعقوب

عللن العللللء بللن شللبل قللاًل: حدثنلللاً إبراهيم بن حبيب أخبرناً

ّلى النبي  عن عبدالله بن جاًبر  عن المنكدر بن محمد الله ص

ّلم آله وعلى عليه فيقاًل والعاًبد، العاًلم الله قاًل: ((يبعث وس

ّنة. ويقلاًل للعاًبد: ادخل ْفع الج ّناًس للعاًلم: اشفّ أحسنت كماً لل

تعليمهم. شبل: يعني أدبهم)) قاًل
علدي:  روى ابلن العلء: قلاًل بللن شبل سنده في الحديث

في حباًن ابن محفّوظة. وذكره أحاًديثه ليست مناًكير أحاًديث
مسللتقيمة. نسللخة فللديك أبللي ابن عنه  وقاًل:  روى"الثقاًتّ"

."الميزان لساًن" من المراد اهل
قتيبللة لقيلله  مجهلول شيخ إبراهيلم بن حبيلب  أيضـاً وفيه

ملللاًلك بللن أنللسْ مللن سللمع أنه فزعم باًلسكندرية سعيد بن
ّدثه البلخللي الطيلب بللن الحسللن قتيبلة عن رواهلاً بنسخة فح
."الميزان لساًن" من اهلكثيرةا.  مناًكير وفيهاً

الللترغيب" فللي الللله رحملله المنللذري الحلللاًفظ صدره وقد
الضللعف علمة هي (روي) التيل)  ب102 ص1 (ج"والترهيلب

ّبه كماً المقدمة. في ذلك على ن

1  (ج"والمتفّقلله الفّقيله"  في البغلدادي  الخطيلب قاًل-132

أحمللد بللن عمر أناً جعفّر بن محمد بن عبدالغفّاًر ): أنا20ًص

بللن عملللاًر ناً الطاًلقاًني سعيد بن عمر بن عبدالله ناً الواعظ

العبللاًس أبللي عللن الللرازي مقلللاًتل بللن محمللد ناً  عبدالمجيد

أنللسْ عن  مهدي بن سمعاًن عن الواسطي هاًرون بن جعفّر

ّلى الله رسول قاًل: قاًل ّلم: ((إذا آله وعلى عليه الله ص وسلل

ًدا عليه شيوخه. من أح



ّنة للعاًبد: ادخل تعاًلى يقول القياًمة يوم كاًن ّنملاً الج ْفت فإ كلاًن

ْفع لنفّسللك. ويقللاًل منفّعتك ّفّع للعللاًلم: اشللفّ ّنمللاً تشلل كللاًنت فإ

ّناًس)). منفّعتك لل
ل سللمعاًن: حيللوان في الذهبي قاًل فقد موضوع، الحديث

ّبح مكذوبة نسخة به ألصقت يعرف، اهلوضعهاً.  من الله ق
."الميزان" من

بللن قتيبللة ):  حللدثنا57ً ص1(ج الللله رحملله مسلم قاًل-133

بللن يحيللى بللن محمللد عللن عجلن ابللن عن ليث حدثناً  سعيد

بللن عبللاًدةا عللن 258الصللناًبحي  عللن محيريللز ابللن عللن حبللاًن

فقلاًل: فبكيت الموتّ في وهو عليه قاًل: دخلت أنه الصاًمت

ً ولئلن  للك، لشلهدّن استشلهدتّ لئن فوالله  تبكي؟ لم مهل

ّفّعت ّنك، استطعت ولئن لك، لشفّعّن ش قاًل: والللله ثم لنفّع

ّلى الله رسول من سمعته حديث من ماً وعلللى عليلله الله ص

ّلم آللله ّ خيللر فيلله لكللم وسلل ْفثتكموه إل ّ حللد ـللاً إل ًدا حديث واحلل

ّدثكموه وسوف رسللول سلمعت بنفّسللي أحيط وقد اليوم، أح

ّلى الله ّلم آله وعلى عليه الله ص أن شهلللد يقول: ((مللن  وس

ّ إله ل ًدا وأّن الله، إل ّناًر)). عليه الله حّرم الله رسول محّم ال
6(ج وأحمللد )،132 ص4(ج الترمللذي أخرجللله الحديلث

في الفّسوي ويعقوب  )،340ص(  خزيملة وابن )،318ص
فللي حبلللاًن وابلللن )،362 ص2 (ج"والتلللاًريخ المعرفللة"
والبيلهقي  ،"الصحيح ترتيلب" )  من245 ص1 (ج"صحيلحه"

الصناًبح الصناًبحياًن 258 صحاًبي بن اثناًن:  له  أوردتّ العسر: 
ًثاً الحللوض...))، علللى فرطكللم  ((إنللي"المسند الصحيح"  في حدي

روى تللاًبعي عبللدالله بللأبي يكنى عسيلة بن  عبدالرحمنوالخر:
الله. رسول من يسمع ولم الصديق بكر أبي عن



الترمللذي: ) وقللاًل100-99   ص("والصفّلللاًتّ السملللاًء" في
الوجه. هذا من غريب صحيح حسن حديث هذا

عفّلللاًن ): ثنللا357ً ص4(ج الللله رحمه أحمد الماًم قاًل-134

عبدالله بن جرير قاًل:  سمعت علقة بن زياًد ثناً أبوعوانة ثناً

ّتقللاًء فقاًل: عليكم شعبة بن المغيرةا توفي يوم يخطب قاًم باً

ّتللى والّسللكينة والوقللاًر وجللّل عللّز الله ّنمللاً أميللر، يللأتيكم ح فإ

ّنه لميركم قاًل: اشفّعوا ثّم الن، يأتيكم العفّللو، يحللّب كاًن فإ

ّني بعد وقلاًل: أّماً ّلى الله رسول أتيت فإ وعلللى عليلله الله ص

ّلم آله الللله رسللول السلللم. فقللاًل علللى فقلت: أباًيعللك وس

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص ّنصللح علللّي واشترط وس لكللّل ال

ّني المسجلد هذا ورّب  هذا، على فباًيعته مسلم، لناًصح لكم إ

ًعاً، ونزل. استغفّر ثّم جمي
إل الصحيحلين في وأصله الصحيلح،  رجلاًل رجاًله الحديث

ّنه للله اطلبلللوا لميركم).  أي قاًل: (استعفّوا الصحيحين في أ
العفّللو). لن يحللب كللاًن لقللوله: (فللإنه المناًسب وهو  العفّو،
 ص1 (ج"الفّتللح" في الحاًفظ قاًل  العمل، جنسْ من الجزاء
الروايللاًتّ معظللم فللي لميركم) كذا ):  قوله: (استعفّوا139

عسللاًكر: (اسللتغفّروا) بغيللن ابللن رواية وفي المهملة، باًلعين
فللللي السللللماًعيلي روايللللة وهللللي راء، وزيللللاًدةا معجمللللة

اهل. "المستخرج"
واحللد، الحلللديث مخللرج أن أبوعبلللدالرحمن: بمللاً قللاًل

 تصحيف،"أحمد مسند" في ماً أن فاًلظاًهر واحدةا، والخطبلة
4 (ج"المسللند" فللي جاًء قد أنه على الرواةا، بعض بهاً شذ أو

): (استغفّروا).361ص

 ص22 (ج"الكللبير" فللي كمللاً الللله رحملله الطبراني قاًل-135



بللن الربيللع أبوتوبللة ثنللاً الحلللبي خليد ابن أحمد ):  حدثنا304ً

سلم أباً سمع أنه سلم بن زيد عن سلم بن معلاًوية ثناً ناًفع

الحللاًرث بللن قيللسْ أن  عللاًمر بللن عبللدالله يقللول:  حللدثني

ّدث الكندي رسللول أن  حللدثه النصللاًري سعد أباً أن الوليد ح

ّلى  الله ّلم آله وعلى عليه الله ص ّبي قاًل: ((إّن وس وعدني ر

ّنة يدخل أن ًفّللاً سبعين أّمتي من الج ويشللفّع حسللاًب، بغيللر أل

ًفّللاً، لسبعين ألف كّل ّفّيلله)) حثيلاًتّ ثلث ربلي يحلثي ثلم أل بك

رسللول مللن هللذا سللمعت سعلد: أنت لبي قيسْ: فقلت قاًل

ّلى الله ّلم؟ آللله وعلللى عليلله الله ص بللأذني فقلاًل: نعللم، وسلل

ّلى الللله رسلللول أبوسعلللد: قلللاًل قلبي. قاًل ووعلاًه الللله صلل

ّلم: ((وذاك آللله وعلللى عليللله مسللتوعب الللله شلللاًء إن وسلل

أعرابناً)). من الله ويوفي أّمتي مهاًجري
توبللة أبللي عللن  عسللكر بن أبوسهل الحديث هذا روى وقد
: فحسلللب أبوسللعيد وزاد:  قللاًل مثله بإسناًد ناًفع  بن الربيع

ّلى الله رسول عند ذلك ّلم آللله وعلللى عليه الله ص فبلللغ وسلل
ًفّاً. وتسعين ألف ألف أربعماًئة أل

"الصللاًبة" فللي الللله رحملله حجر ابن الحاًفظ قاًل الحديث
أبوأحمللد:  لسللت النمللاًري:  وقللاًل سللعيد أبللي ترجمللة فللي

ًباً، ول اسمـاً له أحفّظ أورد الشللاًم. ثللم أهللل فللي وحديثه نس
زيللد أخللي سلللم بن معاًوية عن محمد بن مروان طريق من
قللاًل: حللدثني 259الحبشللي سللم أباً جده سملع أنه سلم بن

يحللدث حجللر بللن قيللسْ سللمعت اليحصبي علاًمر بن عبدالله
أنه  النماًري أبوسعيلد قاًل: حدثني مروان بن عبدالملك عن

ّلى الله رسلول سملع ّلم آله وعلى عليه الله ص يقللول:... وس

(الخشني)،"الصاًبة" في 259 هو وأبوسلم أثبتناًه، ماً والصواب : 
الحبشي. ممطور



مللن وكلهللم  صللحيح، الحللاًفظ: سللنده قاًل الحديث. ثم وذكر
ولكللن  ثقللة، شللاًمي وهللو حجللر بللن قيللسْ إل الصحيح رجاًل

معلاًوية عن توبة أبي طريق من أيًضاً أبوأحمد الحاًكم أخرجه
بللن الوليللد حدث الكندي حجر بن قيسْ فقاًل:  إن سللم بن

حدثه. الخير سعيد أباً أن عبدالملك
أبللاً فقللاًل:  إن توبللة أبللي طريللق  مللن الطللبراني وأخرجه

الحاًرث. بن وقاًل: قيسْ ،260النماًري سعيلد
بللن عبللدالله عن الزبيدي عن  آخر وجه من أيضـاً وأخرجه

الخيللر سللعد أبللاً أن الحللاًرث بللن قيللسْ فقللاًل: عللن عللاًمر
ًفاً فذكر حدثه، النصاًري منه. طر

السنلللد. هللذا بصللحة الجزم في يتوقف الختلف هذا فمن
."الصاًبة" من المراد اهل

1 (ج"أصللبهاًن أخبللاًر" في تعاًلى الله رحمه أبونعيم قاًل-136

حلدثني  261مخلللد بللن عبدالرحمن بن محمد ): حدثنا148ًص

بللن محمللد بللن همللاًم ثناً  المديني هاًرون بن الزبير بن أحمد

عللن أبومعشللر ثنللاً الكلللاًهلي بشللر بللن إسللحاًق ثنلللاً النعماًن

رسللول قللاًل:  قللاًل عبللدالله بن جلاًبر عن المنكدر بن محمد

ّلى الله ّلم: ((إذا آله وعلى عليه الله ص ّيللة كلاًن وس يلوم عش

فيقللول: عبللاًده إلى عرشه من وجلّل عّز الّرّب أشرف عرفة

الطبراني وذكره  الخير، أبوسعد له النماًري:  ويقاًل أبوسعيد 260
وعنللد  الحبراني،  أبوسعيد"الميزان" وفي النصلاًري،  سعيد بأبي
: ول"ثقللاًته" فللي حباًن ابن أسماًه وكذا الخير، أبوسعيد ماًجه ابن

ذا. من يدرى
بن عبلدالرحمن بن محملد مخلد: هو بن عبدالرحمن بن محمد 261

2 (ج"أصللبهاًن أخبللاًر" فللي أبونعيم له ترجم وقد مخلد، بن سهل
يرجع من أحد والعراق، ومصر  الشاًم إلى ) وقاًل: رحلل294ص
والشيوخأ. المصنفّاًتّ له ومعرفة حفّظ إلى



يضللربون أقبلللوا قد غبًرا شعثـاً عباًدي إلى انظروا ملئكتي ياً

ّني أشهلدكم عميلق، فج كّل من إلّي ّفّعت قد أ محسنلللهم شلل

ّني مسيئهم، في التبعلللاًتّ إل  ذنوبهم جميع لهم غفّرتّ قد وأ

ّلتي وشللهدوا المزدلفّللة، أتللوا خلقللي. قللاًل: فلإذا وبين بينهم ا

ًنى أتوا ثم جمعـاً، زاروا ثللّم وحلقللوا، وذبحوا الجملاًر فرموا م

ّنللي أشللهدكم ملئكتي قاًل: ياً البيت، ّفّعت قللد أ محسللنهم شلل

ّني مسيئهم، في ّنللي ذنللوبهم، جميللع لهللم غفّرتّ قد وأ قللد وأ

ّني  عياًلتهم، في خلفّتهم دعللوا مللاً جميع لهم استجبت قد وأ

ّني  به، ّلللتي التبعللاًتّ لهللم غفّرتّ قد وأ خلقللي، وبيللن بينهللم ا

عباًدي)). رضاًء وعلّي
ترجمللة  فللي"أصللبهاًن أخبللاًر" فللي أبللونعيم أعلاًده الحديث

).341 ص2(ج النعماًن بن محمد بن هماًم
بشللر بللن إسحلللاًق سنلللده فللي لن موضللوع حللديث وهللو
ّذاب وهو  الكاًهلي السللندي وأبومعشللر ،"الميزان" في كماً ك
."الميزان" في كماً تضعيفّه  على 262الكثرون
فللي أبونعيم لهماً ترجم محمد بن وهماًم  الزبير بن وأحمد

تعديلً. ول جرًحاً فيهماً يذكر ولم ،"أصبهاًن أخباًر"

):4 ص2 (ج"مكللة أخبلللاًر" في الله رحمه الزرقي قاًل-137

سللعيد عللن  سللعيد بللن علي أخيه عن سعيد بن يحيى حدثني

قيللسْ بللن مغيللرةا علن عيلاًش بلن إسماًعيل أخبرناً ساًلم بن

قاًل: من أنه جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن التميمي

فللي خلللاًض يسللتلمه الّركللن أتللى ثللّم  الوضلوء، وأسبغ توّضأ

وأشهلللد  أكبر، والله الله، فقلاًل:  بسم استلمه فإن الّرحمة،

واختلط. أسّن : ضعيف"التقريب" في الحاًفظ وقاًل 262



ّ إله ل أن ًدا أّن وأشهد له، شريك ل وحده الله إل عبللده محّملل

وجّل عّز الله كتب باًلبيت طاًف فإذا الّرحمة، غمرته ورسوله

ألللف سللبعين  عنلله وحللّط حسللنة، ألللف سللبعين قدم بكّل له

ّفّع  درجة، ألف سبعين له ورفع سيئة، مللن سللبعين فللي وشلل

ّلى الّسلم عليه إبراهيم  مقاًم أتى فإذا  بيته، أهل عنللده فصلل

ًنللاً ركعللتين ًباً إيماً عشللر أربعللة كعتللق للله الللله كتللب  واحتسللاً

ولللدته كيللوم خطيئتلله مللن وخللرج إسملاًعيل، ولد من محرًرا

أّمه.
لماً له: اعمل قاًل ملك آخر: وأتلاًه فيه القلداح:  وزاد قاًل

مضى. ماً كفّيت فقد بقي
بللن خلللف حللدثناً  القداح سلاًلم بن سعيد بن يحيى حدثني

عللن سللعيد بللن المغيللرةا عللن الفّللراء الفّضل أبي عن ياًسين
الللله رسللول قللاًل: قللاًل جللده عن أبيله عن شعيب بن عمرو
ّلى ّلم: ((إذا آللله وعلللى عليلله الله ص يريلللد المللرء خللرج وسلل

ّطواف غمرتلله، دخللله فإذا الّرحمة، في يخوض أقبل باًلبيت ال
ّ قدًماً يضع ول قدًماً يرفع ل ثّم بكللّل له وجّل عّز الله كتب إل

قللاًل: -أو سلليئة خمسللماًئة عنه وحّط حسنة  خمسملاًئة قدم
طللوافه مللن فللرغ فللإذا درجللة، خمسماًئة له خطيئة- ورفعت

ّلى أّمله  وللدته كيلوم ذنلوبه من خرج المقاًم دبر ركعتين فص
واستقبله  إسماًعيل، ولد من رقاًب عشر عتق أجر له وكتب
فقللد بقللي فيمللاً العمللل للله: اسللتأنف فقاًل الّركن على ملك

ّفّع مضى، ماً كفّيت بيته)). أهل من سبعين في وش
عمرو، بن عبدالله على موقوف الول بالسنـد الحديلث

ظفّللر فقللد الكتلللاًب أهللل كتب عن يحدث عمرو بن وعبدالله
ّدث فصللاًر الكتللاًب أهللل كتب من اليرموك يوم بزامللتين يحلل

حجة: به تقوم ل من إليه السند في أن على منهملاً،
في الحديث. كماً أبوحاًتم: منكر قيسْ: قاًل بن - مغيرةا1 



."الميزان"
بلللده أهللل غيللر عللن عيلللاًش:  روايتللله بللن - إسماًعيل2 

."الميزان" في كماً بصري ومغيرةا  ضعيفّة،
: له"الميزان" في الذهبي القداح: قاًل سعيد بن - يحيى3 

مناًكير.
ترجمة. له أجد فلم القداح ساًلم بن سعيد بن علي أماً

الللذهبي قللاًل ياًسللين، بللن خلف ففّيه الثاني السند وأماً
عللن الزيلللاًتّ معللاًذ بللن ياًسللين ابللن : خلللف"الميللزان" فللي

جللده: عللن أبيلله عن شعيب بن عمرو عن  سعيد بن المغيرةا
ّطواف يريد خرج من غمرته دخله فإذا  الرحمة، في خاًض  ال

أهللل مللن سللبعين فللي قوله:-  وشفّع إلى الحديث ... -وذكر
ًثاً له ذكر بيته.  ثم كماً وهو موضوع، بعده: هذا وقاًل آخر حدي

اهلمتناًقض.  ترى
ًفّللاً أن  يفّيللد"الميللزان لسللاًن" فللي كمللاً العقيلللي وكلم خل
مجهول.
قيللل ماً تقدم وقد القداح سعيد بن يحيى أيًضاً السند وفي

فيه.
بلاًلمغيرةا وليسْ  ترجمة له أجد فلم  سعيد بن المغيرةا أماً

طبقًة. منه أعلى فاًلرافضي الكذاب الرافضي سعيد بن
في زيد وأظنه ترجمة، له وجدتّ ماً الفّراء أبوالفّضل وكذا

مغيللرةا عللن خلللف  عن"الميزان" في الحديث  إذ"مكة أخباًر"
أعلم. والله واسطة، بدون

:  عمللن"المصللنف" ) مللن17 ص5(ج عبللدالرزاق قللاًل-138

بللن عبللاًدةا عللن عمللرو بللن خلس يقللول: حللدثناً قتلاًدةا سمع

ّلى الله رسول قاًل: قاًل الصلاًمت آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم ّيهاً يوم وس ّناًس عرفة: ((أ ّول الله إّن ال هذا في عليكم تط

مسلليئكم ووهللب  بينكللم، فيملللاً التبعلاًتّ إل لكم فيغفّر اليوم



الللله، بسللم انللدفعوا سللأل، مللاً محسنكم وأعطى لمحسنكم،

إذا اًل: إّن بجملع كللاًن ف ّفّع لصلاًلحكم، غفّلر قلد اللله ق وشل

ْفنللزل طللاًلحكم، في صاًلحكم تفّللّرق ثللّم  فتعّمهللم، المغفّللرةا ت

حفّللظ ممللن  تلللاًئب كللّل علللى فتقللع الرضللين، في المغفّرةا

ماً ينظرون عرفاًتّ جبلاًل على وجنوده وإبليسْ ويده، لسلاًنه

باًلويلللل وجنللوده هللو دعللاً المغفّرةا نزلت فإذا بهم، الله يصنع

ًباً أستفّزهم يقول:  كنت ّدهر  من حق المغفّللرةا جللاًءتّ ثللّم اللل

والثبور)). باًلويل يدعون وهم فيتفّرقون فغشيتهم
فللي الطللبراني ): رواه257 ص3(ج الهيثمي قاًل الحديث

اهلالصحيح.  رجاًل رجاًله وبقية يسّم لم راو  وفيه"الكبير"
)216 ص2 (ج"الموضللوعاًتّ" فللي الجللوزي ابللن وأورده

كللاًن بشلليء ليللسْ وخلس  مجهللول، قتاًدةا عن وقاًل: راويه
اهلصحفّي.  فإنه عنه ترو أيوب: ل وقاًل به، يعبلأ ل مغيرةا

علللى تحاًمللل الفّللرج أبللي كلم أبوعبللدالرحمن: فللي قللاًل
فيلله والجللرح أكللثر، للله والموثقللون فيه، اختلف وقد  خلس،

مللن الحللديث ضللعف أن فاًلظاًهر  صحفّي، أنه إل مفّسر غير
إنه ل؟ أم عبلاًدةا ملن خلس سلمع هل وينظر المبهم، أجل ف

"التهللذيب تهللذيب" فللي كمللاً منلله يسللمع لللم مللن عللن يروي
."التحصيل جاًمع"و

):  حلللدثنا235ً ص7 (ج"الحليلللة" فلللي أبلللونعيم قلللاًل-139

ثنلللاً الكللوفي المقللرئ الحسللن ابللن عبدالواحللد  أبللوالطيب

زكريللاًء ثناً طريف بن أبويزيد ثناً شريلح بن محمد بن الحسن

عن  يحيى بن إسماًعيل ثناً  زائدةا أبي بن زكرياً بن يحيى بن

قللاًل: عبللدالله عللن علقمللة عن إبراهيم عن حماًد عن مسعر

ّلى النبي سمعلت ّلم آله وعلى عليه الله ص يقللول: ((مللن وس



ّدم ماً له الله غفّر فقد الله وجه يريلد حاًًجاً خرج ذنبلله مللن تق

له)). دعاً فيمن وشفّع تأّخر، وماً
الوجه. هذا من إل نكتبه لم مسعر حديث من غريب

الذهبي قاًل التيمي، يحيى بن إسماًعيل سنده في الحديث
جريللج وابللن الشلليباًني سللناًن أبلي عللن : روى"الميللزان" في

يضللع جللزرةا: كللاًن محمللد بللن صاًلح وقاًل الباًطيلل، ومسعر
تحللل ل  الكللذب أركللاًن مللن الزدي: ركللن الحللديث. وقللاًل

والللدارقطني الحللاًفظ النيساًبوري أبوعلي عنه. وقاًل الرواية
قاًل كذاب.  مجمع والحاًكم:  قلت:  اهلتركه.  على الذهبي: 

."الميزان" من مختصًرا

 ص3 (ج"المسللند"  فللي الللله رحملله أحمللد المللاًم قاًل-140

دثني عيلاًض بلن أنلسْ ):  ثنلا217ً ي بلن يوسلف ح بلردةا أب

بن أنسْ عن الضمري أمية بن عمرو بن جعفّر عن النصلاًري

ّلى الله رسول أن ملاًلك ّلم آله وعلى عليه الله ص قللاًل: وسلل

ّ سنلًة أربعين السلم في يعّمر معّمر من ((ماً الله صرف إل

بلغ فإذا  والبرص، والجذام البلء: الجنون من أنواع ثلثة عنه

ّين سنًة  خمسلين ّتين بلغ فإذا الحساًب، عليه الله ل رزقلله سلل

ّبلله سللنًة سللبعين بلللغ فللإذا  يحّب، بماً إليه الناًبة الله الللله أح

ّبه ّثمللاًنين بلللغ فللإذا  الّسللماًء، أهللل وأح حسللناًته الللله قبللل ال

ّيئاًته، عن وتجاًوز ّدم ماً له الله غفّر تسعين بلغ فإذا  س من تق

لهللل وشللفّع أرضلله فللي الللله أسللير وسللّمي  تأّخر، وماً ذنبه

بيته)).
)132 ص3 (ج"الضعفّلاًء" في حبلاًن ابن  أخرجه الحديث

بلله الحتجللاًج يجللوز وقاًل: ل بردةا أبي بن يوسف ترجمة في
بحاًل.



أبوالنضللر ): ثنللا89ً ص2(ج  الللله رحمه أحمد الماًم  وقاًل-

عللن عبيللدالله بللن محمللد عللن عللاًمر بللن محمد ثناً الفّرج ثناً

الّرجللل بلللغ قللاًل: إذا ماًلللك بللن أنللسْ عللن جعفّللر بللن عمرو

الجنللون البليللاً: مللن أنواع من الله آمنه سنًة أربعين المسلم

ّين الخمسين بلغ وإذا والجذام، والبرص عليلله وجللّل عّز الله ل

ّتين بلغ وإذا حساًبه، ّبه إناًبًة الله  رزقه الّس بلغ وإذا  عليهاً، يح

ّبه الّسبلعين ّبله اللله أح ّثملاًنين بللغ وإذا  الّسلماًء، أهلل وأح ال

ّبل ّيئاًته، عنه ومحاً حسناًته منه الله تق ّتسللعين بلللغ وإذا  سلل ال

ّدم ماً له الله غفّر الللله أسلللير وسللّمي تللأّخر ومللاً ذنبه من تق

ّفّع الرض في أهله. في وش
العلللاًمري عبللدالله بللن محمللد حدثني  الفّرج ثناً هلاًشم ثناً
بللن عبللدالله عللن عثمللاًن بن عمرو بن عبدالله بن محمد عن

ّلى النبي عن الخطاًب بن عمر ّلم آله وعلى عليه الله ص وسلل
مثله.

الللللي" فللي  كمللاً"مسنلللده"  فللي منيلللع بللن أحمللد  وقللاًل-

عن المهلبي عباًد بن عبلاًد ): حدثنا138ً ص1 (ج"المصنوعة

ّلى الللله رسللول قاًل:  قللاًل أنسْ عن راشد بن عبدالواحد صلل

ّلم:  ((إذا آله وعلى عليه الله الللله آمنلله أربعين العبد بلغ وس

بلللغ فللإذا والللبرص، والجللذام الثلث: الجنون البلياً من تعاًلى

ّفّف خمسين ّتين بلغ وإذا الحساًب، عنه الله خ الللله رزقلله سلل

ّبلله سللبعين بلللغ فللإذا إليلله، الناًبة بلللغ فللإذا الّسللماًء، أهللل أح

ّثماًنين ّيئاًتّ، عنه ومحاً  الحسنلاًتّ له تعاًلى الله أثبت اال الّسلل

ّتسعين بلغ فإذا وسماًه  تأّخر، وماً ذنبه من تقدم ماً له غفّر ال



اهلالرض))  في الله أسير الّسماًء أهل
ّفّع  لبن"الموضوعاًتّ" وفي بيته)). أهل في الجوزي: ((وش

3 ص1 (ج"أصللبهاًن أخباًر" في الله رحمه أبونعيم  وقاًل263-

محمود بن أحملد ثناً جعفّر بن محمد بن عبدالله ):  حدثنا46ً

بللن الصللباًح ثنللاً قتيبللة بللن يوسللف بللن الحجاًج  ثنلاً صبيح بن

الللله رسللول قاًل: قاًل ماًلك بن أنسْ عن  الصبهاًني علاًصم

ّلى ّلم:  ((صاًحب آله وعلى عليه الله ص يصرف  الربعين وس

أشللبهه، ومللاً والللبرص والجللذام والمللراض البلء أنللواع عنلله

ّتين وصللاًحب  الناًبللة، يللرزق الخمسين وصاًحب ّفّللف الّسلل يخ

ّبلله الّسبعين وصاًحب  الحسلاًب، عنه فللي والملئكللة الللله يح

ّثماًنين وصاًحب  الّسماًء، ّيئاًته، تكتللب ول حسللناًته تكتب ال سلل

ّتسعلين وصاًحب نفّسلله فللي يشفّلللع الرض فللي الله أسير ال

بيته)). أهل وفي

بللن منصللور ): حدثنلللا351ً ص6(ج أبللويعلى الحاًفظ  وقاًل-

سللليماًن بللن داود حللدثني  الزيللاًتّ خاًلللد حللدثني مزاحم أبي

حكم ستلأتي التي من الطرق وبعض هذه، من الطرق بعض 263
 ص1 (ج"الموضللوعاًتّ" كتللاًبه فللي باًلوضللع الجللوزي ابللن عليهللاً
ابن عبدالواحد عن  المهلبي عباًد طريق من فذكره  )،179-181
طريللق ومن به، فضاًلة بن الفّرج طريق ومن به، أنسْ عن راشد

يصللح ل حللديث الجللوزي: هللذا ابللن قاًل ثم عندناً، وستأتي عزرةا،
ّلى الله رسول عن ّلم، آله وعلى عليه الله ص ـق فأماً  وس الطرـي

المنللاًكير حباًن:  يروي ابن قاًل بردةا، أبي بن يوسف ففّيه الول
ّلى الله رسول كلم من لهاً أصل ل  التي آللله وعلللى عليه الله ص

ّلم، عمللرو بللن جعفّللر عللن روى  بحاًل، به الحتجلاًج يحل ول  وس
ليللسْ معيللن: يوسللف بللن يحيللى الحللديث. وقللاًل هللذا أنللسْ، عن

بشيء.



عللن النصاًري حزم بن معمر بن عبدالرحمن بن عبدالله عن

الحديث- قاًل: ((المولود -رفع  عنه الله رضي ماًلك بن أنسْ

لوالللديه أو لوالللده كتب حسنلة من عمل ماً الحنث يبلغ حتى

ّيئلة من عمل وماً بلللغ فإذا والديه، على ول عليه تكتب  لم س

ّللللذان الملكاًن أمر القلم عليه جرى الحنث يحفّظللاً أن معلله ا

ملن اللله آمنله السللم فلي سنًة أربعين بلغ فإذا يشددا وأن

الخمسللين بلللغ فإذا والبرص، والجذام الثللثة: الجنون البللياً

ّفّف النلللاًبة الللله رزقلله الّسللتين بلللغ فإذا حسلاًبه، من الله خ

ّبه الّسبعين بلغ فإذا يحّب، بماً إليه بلغ فإذا   الّسملاًء، أهل أح

ّثماًنين ّيئلللاًته. فلللإذا عن وتجاًوز حسناًته له الله كتب ال بلللغ س

ّتسعين ّدم ماً له الله غفّر ال ّفّعللله تلللأخر، ومللاً ذنبلله من تق وش

العمر أرذل بلغ فإذا أرضه، في الله أسير وكاًن بيته، أهل في

ًئاً علم بعد يعلم لكيلل يعمللل كللاًن مللاً  مثللل له الله كتب  شي

ّيئًة عمل فإذا الخير، من صّحته في عليه)). تكتب لم س
غريللب حللديث :  هللذا"تفّسلليره" في كثير ابن الحاًفظ قاًل

ًدا أحمللد، الملللاًم رواه فقد هذا ومع ،264شديدةا نكاًرةا وفيه ج
."المسند" من المتقدمين الحديثين ذكر ثم

 رحملله"كثلير ابن تفّسير" في كملاً  الله رحمه البلزار  وقاًل-

أبللي  عللن 265شللبيب بللن عبللدالله ) : عللن208 ص3(ج الله

عللن العللدوي قتللاًدةا أبللي عن عبدالملك بن عبدالله عن شيبة

مجهولن. وشيخه فخاًلد أيًضاً ضعيف وسنده 264
في كماً الحديث، ذاهب تاًلف، للبزار، شيخ شبيب بن عبدالله 265
."الميزان"



قللاًل: قللاًل ماًلللك بللن أنسْ  عن  عمله عن الزهري أخي ابن

ّلى الله رسول ّلم:  ((مللاً آله وعلى عليه الله ص عبللد مللن وس

ّ سنًة أربعين السلم في يعّمر ًعاً عنه الله صرف  إل من  أنوا

ّيللن سللنًة خمسين بلغ فإذا والبرص، والجذام البلء: الجنلون ل

إليلله الناًبللة الللله رزقه سنًة ستين بلغ فإذا  الحساًب، له الله

ّدم ماً له الله غفّر سنًة سبعين بلغ فإذا يحّب، بماً ذنبلله من تق

ّبه الله أسير وسّمي ،266تأخر وماً بلللغ فللإذا الّسللماًء، أهل وأح

ّثماًنين ّبل ال ّيئاًته، عن وتجاًوز حسناًته منه الله تق بلللغ فللإذا سلل

ّتسعلين ّدم ماً له الله غفّر ال وسللّمي تللأّخر، ومللاً ذنبلله مللن تق

ّفّع أرضه، في الله أسير بيته)). أهل في وش

 (ج"المصللنوعة الللي"  في  كماً"الزهد" في  البيهقي  وقاًل-

قللاًلوا: حدثنلللاً وغيللره الحللاًفظ أبوعبدالله ): حدثنا144ً ص1

حللدثناً سللهل بللن بكللر حللدثناً يعقللوب بن محمد 267أبوالعباًس

عللن وهللب ابللن أنبأناً المهلاًجر بن رمح بن محمد بن عبدالله

به. أنسْ عن أسلم بن زيد عن ميسرةا بن حفّص
ً السلليوطي قللاًل طللرق  أمثللل الحللاًفظ: وهلللذا عللن نقل
النسللاًئي كللاًن وإن سهل بن وبكر ثقاًتّ، رجاًله فإن  الحديث

ّلللم الفّضللل بللن إسللماًعيل قللاًل عليللله، توبللع فقلللد فيلله تك
حللدثناً عبللدالرحيم بن أبوطاًهر  : حدثنلاً"فوائده" في الخشيد

بللن مخلللد حللدثناً الحرانللي أبوعروبة حدثناً المقري بن أبوبكر
به. ميسرةا بن حفّص هو الصنعاًني، حدثناً ماًلك

تقدم ملاً له يغفّر أنه أنسْ حديث من الرواياًتّ ساًئر في ليسْ 266
التسعين. بلغ إذا ولكن السبعين، بلغ إذا  تأخر، وماً  ذنبه من

أثبتناًه، ماً والصلواب يعقوب)، محمد بن : (العباًس"الللي" في 267
."المسدد القول" في كماً الصم وهو



بللن ): ومخلللد140 ص1 (ج"الللي" في كماً الحلاًفظ قاًل
ّثقه ملاًلك السنلللاًد وبللاًقي جرحـللاً، فيلله أعلللم ول أبوزرعللة و

ًيللاً لكللاًن هللذا سوى الحديث لهذا يكن لم فلو أثبلاًتّ، فلي كاًف
ّد ً  بوضعه حكم من على الّر اًنيد لله يكلون أن علن فضلل أس

."المصنوعة الللي" من المراد اهلأخرى. 

):478 ص3 (ج"المستدرك" في الله رحمه الحاًكم قاًل-141

جعفّللر ثناً  ببغداد العدل الخراساًني إسحاًق بن عبدالله حدثناً

بللن الهيثللم ثنللاً  الهيثللم بللن عثمللاًن ثنللاً شللاًكر بللن محمللد بن

عثماًن بن جهم عن النصلاًري عماًرةا بن محمد عن  الشعث

عللن عثمللاًن بللن عمرو بن 268عبلدالله بن محمد عن السلمي

ّلى الللله رسللول قللاًل:  قللاًل الصديق بكر أبي بن عبدالله صلل

ّلم:  ((إذا آله وعلى عليه الله أربعيللن المسلللم المللرء بلغ وس

والجللذام البلء: الجنلون من أنواع  ثلثة عنه الله صرف سنًة

ّدم مللاً ذنبلله  له غفّر سنًة خمسين بلغ وإذا  والبرص، منلله تقلل

بيتلله أهل في والّشفّيع الرض، في الله أسير وكاًن تأّخر، وماً

القياًمة)). يوم
 ص1 (ج"المصللنوعة الللللئ" في السيوطي  الحاًفظ قاًل
حجللر: ابللن الحاًفظ قاًل وإرساًل، ضعف إسناًده ):  في141
بللن محمللد بين منقطع هو ثم حاًله، يعرف ل من رواتله وفي

فإن بكر أبي  بن عبلدالله وبين  عثماًن بن عمرو بن عبدالله
اهلمحمد.  269وجود قبل عبدالله وفاًةا

(عن"المستدرك" في 268 عثماًن)، بن عمرو عن عبدالله :  
الحللاًفظ: إن مللن= =قللول سلليأتي لمللاً أثبتنللاًه مللاً هللو والظلاًهر

أبللي بللن عبللدالله يدرك لم عثماًن بن عمرو بن عبدالله بن محمد
بكر.

أثبتناًه. ماً للسياًق والقرب محمد)، وفاًةا : (قبل"الللي" في 269



آخللره: فللي وقلللاًل ،"الصللاًبة" فللي ذلك نحو الحاًفظ وذكر
الهيثللم بللن عثمللاًن به تفّّرد نظر إسناًده الدارقطني: في قاًل

."الصاًبة" من المراد اهلضعفّاًء.   رجاًل عن المؤذن

 كملاً"مسنلده" في   وأبويعلى"معجمله" في البغوي قاًل-142

 ص1 (ج"الموضللوعة الحللاًديث فللي المصللنوعة الللللئ" في

بللن عللزرةا حللدثناً القللواريري عمر بن عبيدالله ):  حدثنا139ً

أوس ابللن عمللرو عن الكوفي أبوالحسن حدثناً  الزدي قيسْ

عفّللاًن بللن عثمللاًن عللن عثماًن بن عمرو بن محمد قاًل: قاًل

ّلى النبي  عن ّلم آللله وعلللى عليه الله ص بلللغ قللاًل: ((إذا وسلل

ّفّللف الربعيللن العبللد بلللغ فللإذا حسللاًبه، عنلله تعللاًلى الللله خ

ّين الخمسين رزقلله الّسللتين بلللغ فللإذا  الحسللاًب، عليه الله ل

ّبه سبعين بلغ فإذا إليه، الناًبة الله بلللغ فلللإذا الّسماًء، أهل أح

ّثماًنين ْفت ال ْفت حسللناًته، أثبتلل ّيئاًته، ومحيلل تسللعين بلللغ فللإذا سلل

ّدم ماً له الله غفّر ّفّعه تللأّخر، ومللاً ذنبه من  تق أهللل فللي وشلل

أرضه)). في الله أسير الّسماًء أهل في وكتب بيته،
تللدور الحلللاًديث هللذه أسللاًنيد أبوعبللدالرحمن: غللاًلب قاًل

البيلللهقي رواه  الللذي الحللديث إل  ومجاًهيللل مجروحين على
أن لللي يظهللر فاًلللذي سللهل، بن بكر متاًبعة   مع"الزهد"  في

أعلم. للحجية.  والله صاًلح طرقه بمجموع الحديث
الللذّب فللي المسللدد القول"  راجعت المزيد تريد كنت وإن

الحلللديث-، حول البلحث آخر ) -إلى29 ص("أحمد مسند عن
 ص1 (ج"الموضللوعة الحللاًديث فللي المصنلللوعة الللللئ"و

الخصللللاًل"و الحلللديث-،  حلللول البحلللث آخلللر )  -إللللى138
الرسلاًئل )  -من264 ص1(ج حجر  ابن   للحاًفظ"المكفّرةا

قللاًل فقد )،206-205 ص10 (ج"الزوائد مجمع"المنيرية- و



ورجللاًل بإسللناًدين، الللبزار أنسْ: رواه حديث طرق بعض في
ثقاًتّ. أحدهماً

روى ):  وقد276 ص1 (ج"الضعفّاًء" في حباًن ابن قاًل-143

ابن عن  ونلاًفع رباًح أبي بن عطاًء عن حمزةا أبي بن  حمزةا

ّلى الله رسول أّن  عمر ّلم آله وعلى  عليه الله ص صلللى وسلل

ّي الله، رسلول له:  ياً فقيل مقبرةا على قللاًل: هذه؟ مقبرةا أ

ّو بأرض مقبرةا ((هي نللاًس يفّتحهللاً لهاً: عسقللللن، يقاًل العد

الّرجللل يشللفّع  شهيلد، ألف سبعين منهاً الله يبعث أّمتي من

ّنللة، فللي عللروس ولكللّل ومضللر، ربيعللة مثللل فللي منهللم الج

ّنة وعروس عسقلن)). الج
بللن حفّللص ثنللاً سعيد بن سويد ثناً سفّياًن بن الحسن أنبأه
اهلحمزةا.  أبي ابن حمزةا ثناً ميسرةا
حمللزةا- باًلشيلللاًء أبي بن حمزةا -أي حباًن:  ينفّرد ابن قاًل

عنه. الرواية تحل ل لهاً، المتعمد كاًن كأنه الموضوعاًتّ
 ص2 (ج"الموضوعلللاًتّ" فللي الجللوزي ابن أورده الحديث

قاًل  حمزةا، أبي بن حمزةا سنده ): في54ص( وقلاًل  )،52
يحيللى:  ليللسْ الحللديث. وقلللاًل مطروح حنبلل:  هو بن أحمد

والللدارقطني: النسلللاًئي فلسـللاً.  وقللاًل يسلللاًوي ل بشلليء
ذكللر الحللديث.  ثللم عللدي: يضللع ابللن الحديث.  وقاًل متروك

المتقدم. حباًن ابن قول
معيللن ابللن كللاًن وقللد سللعيد، بن سويد الحديث سند وفي
عمللي أنلله إل صللدوق جللزرةا: سللويد صاًلح وقاًل عليه، يحمل
ّقن فكاًن ."الميزان" من اهلحديثه.  من ليسْ ماً يل

)  لهللذا461 ص1 (ج"الللللئ" فللي السيلللوطي ذكللر وقللد
ًدا الحديث ّنه شاًه قللاًل وقد الوليلد، بن العباًس طريق من لك

داود أبللاً الجللري:  سللألت شيخ. وقاًل حديثه، أبوحاًتم: يكتب
اهلعنه.  أحدث ل والخباًر باًلّرجاًل عاًلًماً فقاًل:  كاًن عنه



علللى تعليقللله فللي الللله رحملله المعلمي عبدالرحمن وقاًل
"الكنللى" في الدولبي ):  رواه431 ص("المجموعة الفّوائلد"

ًدا وقاًل: منكر  )،63 ص2(ج الكذابين. حديث شبه وهو جل
النصللاًري مسعر بن الهذيل سنده المعلمي:  وفي قاًل ثم

ذكلره الللذي مسلعدةا بن هذيل أو بهزيل هو وليسْ  أجده، لم
ّنهمللاً حلاًتم أبي وابن البخلاًري بللن علللي أخللو بللأنه وصللفّاًه فإ
اهلباًهلي.  وعلي مسعدةا

):241 ص2 (ج"الحليللة"  فللي الللله رحملله أبونعيم قاًل-144

إسللحاًق بللن علي قاًل: ثناً جعفّر بن محمد بن عبدالله حدثنلاً

بللن عبللدالله قللاًل: ثنللاً  الحسللن بللن الحسللين قللاًل:  ثنللاً

أن قللاًل: بلغنللاً جللاًبر بن يزيد بن عبدالرحمن عن 270المباًرك

ّلى النبي ّلم آله وعلى عليه الله ص أّمتي في قاًل: ((يكون وس

ّنة يدخل له: صلة، يقلاًل رجل وكذا)). كذا بشفّاًعته الج
وهللو )،297 ص("الزهللد" في المباًرك ابن أخرجه الحديث

عللن يللروي جللاًبر بللن يزيد بن عبدالرحمن فإن معضل حديث
التاًبعين.

بن إسحلاًق ): حدثنا315ًص( الله رحمه خزيمة ابن قاًل-145

ثللاًبت قللاًل:  أخللبرني معمللر عللن عبدالرزاق قاًل: ثناً منصور

ّلى النبي يقول: قاًل ماًلك بن أنسْ سمع أنه البنلاًني الللله صلل

ّلم: ((إّن آله وعلى  عليه ّثلثلة، للّرجليلن يشفّع الّرجل وس ولل

للّرجل)). والّرجل
ثللاًبت عللن معمر رواية وفي الصحيح، رجاًل رجاًله الحديث

والمتاًبعاًتّ. الشواهد في تصلح لكنهاً ضعف

أبللوعمرو ): حدثني399 ص3(ج الله رحمه الحاًكم قاًل-146

السناًد: رجاًل 270



سللألته وأناً الزاهد العدل مطر بن محمد ابن جعفّر بن محمد

القلللاًضي عيسللي بن محمد بن أحمد بن العباًس أبوحبيب ثناً

محمد ابن عبدالله ثناً الطلحي عبيدالله بن عبدالله أبوبكر ثناً

حللدثني عبيلللدالله بللن طلحللة بللن موسللى بللن إسحلللاًق بللن

أبيلله عللن صللهيب بن صيفّي بن حذيفّة بن الحصين أبوحذيفّة

ّلى  الللله رسلللول قاًل: سمعت صهيب عن جده عن الللله صلل

ّلم آله وعلى عليه ّوليللن: ((هللم المهلللاًجرين في يقلول وس ال

ّلون الّشللاًفعون  الّساًبقون ّبهللم علللى المللد وتعللاًلى، تبللاًرك ر

ّلذي ّنهم بيده نفّسي وا علواتقهم وعللى القياًملة يللوم ليأتون إ

ّنة، باًب فيقرعون الّسللح أنتللم؟ الخزنة: مللن لهم فتقول الج

الخزنللة: هللل لهللم المهلللاًجرون.  فتقللول فيقولللون: نحللن

جعلللاًبهم فللي مللاً وينللثرون  ركبهم، على فيجثلون حوسبتلم؟

ومللاًذا رّب، فيقولللون: أي الّسللماًء إلللى أيللديهم ويرفعللون

ْفجناً فقد نحاًسب؟ ْفكناً خر ّثل والولد والملاًل الهل وتر الللله فيم

ّوصلًة ذهب من أجنحلًة لهم فيطيرون والياًقوتّ، باًلزبرجد مخ

ّتى ّنة يدخلوا ح ّلذي لله الحمد وقاًلوا{ قوله فذلك الج أذهب ا

ّناً ))}لغوب{ إلى  الية}الحزن ع
قللاًل صهيب صيفّي:  قاًل حذيفّة: قلاًل أبوحذيفّة: قاًل قاًل

ّلى الللله رسللول ّلم: ((فلهللم آللله  وعلللى عليلله الللله صلل وسلل
ّنلة في بمنلاًزلهم ّدنياً)). في بمناًزلهم منهم أعرف الج ال
صللهيب) لنلله (منلللاًقب فلي ذكرته  والمتن، السناًد غريب

والحللديث أعقلاًبه، للحللديث والللراوي الولين، المهاًجرين من
رحملله عمللرو أبللي الزاهد شيخناً عن إل نكتبه ولم لصحلاًبه،

الله.



).156 ص1 (ج"الحلية" في أبونعيم أخرجه الحديث
ًباً الله رحمه الذهبي وقاًل كللذب، الحللاًكم: قلللت: بللل متعق
مظلم. وإسناًده

بللن أحمللد ): حللدثنا34ً ص3(ج الللله رحملله أبوداود قاًل-147

الللذماًري ربلاًح بن الوليد حدثناً حسلاًن ابن يحيى حدثناً صاًلح

أّم علللى قللاًل: دخلنللاً الذملللاًري عتبة بن نمران عمي حدثني

ّدرداء ّني فقاًلت: أبشروا أيتلاًم، ونحن ال ّدرداء أباً سمعت فإ ال

ّلى الله رسول يقول: قلاًل ّلم: آللله وعلللى عليلله الللله صلل وسلل

ّفّع بيته)). أهل من سبعين في الّشهيد ((يش
الوليد. بن أبوداود: صوابه: رباًح قاًل

ي كملاً حبلاًن ابن أخرجه الحديث )،388 ص("الملوارد"  ف
 ص1(ج والللبيهقي )،350 ص("الشللريعة" فللي والجللري

164.(
الللذهبي قللاًل وقللد  عتبللة، بللن نمران  على يدور والحديث

هو؟. من يدرى : ل"الميلزان" في

عبللدالله ): حدثنلا106ً ص3(ج الله رحمه الترمذي قاًل-148

الوليللد بللن بقيللة حدثنلللاً حمللاًد بن نعيم حدثناً عبدالرحمن بن

معللد بللن المقدام عن معدان بن خاًلد عن سعد بن بحير عن

ّلى الللله رسللول قاًل:  قللاًل يكرب آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم: ((للّشهيد ّول فللي للله خصلللاًل:  يغفّللر سّت الله عند وس أ

ّنللة، مللن مقعللده ويللرى  دفعة، القللبر، عللذاب مللن ويجللاًر الج

اًج رأسله عللى ويوضلع  الكلبر، الفّلزع ملن ويأمن الوقلاًر، ت

ّدنياً من خير منهاً الياًقوتة ّوج  فيهاً، وماً ال وسللبعين اثنتين ويز

ّفّع العين، الحور من زوجًة أقاًربه)). من سبعين في ويش



غريب. صحيح حسن حديث هذا
) فقللاًل: حللدثنا935ً ص2(ج مللاًجه ابللن أخرجلله الحللديث

سعيد بن بحير حدثني عياًش بن إسماًعيل ثناً عماًر بن هشاًم
به.

"الشللريعة" فللي والجللري )،131 ص3(ج أحمللد وأخرجه
).349ص(

عللن  يرويلله ثقللة، وهللو سعيد بن بحير علي يدور والحديث
يصللرح ولللم كللثيًرا يرسللل  لكنلله ثقللة وخاًلللد معدان بن خاًلد

فللي  كمللاً السللماًعيلي قللاًل وقللد  المقلللدام، مللن باًلتحديث
جللبير يكللرب معللد بللن المقدام وبين :  بينه"التهلذيب تهذيب"

صللحيح" فللي المقللدام عللن الحللاًفظ: وحللديثه قللاًل نفّيللر، بن
اهل. "البخاًري

ل أنلله يلللزم   ل"البخللاًري صللحيح" فللي عنلله حللديثه وكللون
يضر. فل الشواهد في الحديث لكن عنه  يرسل

2  (ج"السللتاًر كشللف" فللي كمللاً الله رحمه  البزار قاًل-149

بن محمد أحسب- ثناً -فيماً شبيب بن سلمة ): حدثنا283ًص

أنللسْ عللن نمللر أبي بن شريك عن خاًلد بن مسلم ثناً معاًوية

ّلى  الله رسول قاًل:  قاًل ملاًلك بن آللله وعلللى عليلله الله ص

ّلم، وفيلله: ((ول الّشللهداء، فضللل فللي الحللديث وذكللر وسلل

ًئاً يسألون ّ شي ّ شلليء في يشفّعون ول أعطوه، إل ّفّعوا إل شلل

ّنة في ويعطون  فيه، ّبوا ماً الج ّنللة مللن ويتبللوؤن أح حيللث الج

ّبوا)). أح
ومحمللد الطريلللق، بهذا  إل أنسْ عن نعلمه البزار:  ل قاًل

أتى هذا وأحسب عليهاً، يتاًبع لم بأحاًديث حدث قد معاًوية بن
باًلحاًفظ. يكن لم خاًلد بن مسلم لن منه،

بن محملد سنده الله- في رحمه البزار يقول -كماً الحديث
كللاًن شللبيب بللن سلللمة لن النيسلللاًبوري، وهللو  معاًويللة



معيللن ابللن كللذبه وقللد ،"الميللزان" فللي كمللاً مستمليللله
."التهذيب هذيب"5 و"الميزان" في كماً وغيرهماً، والدارقطني

 ص2 (ج"الستلاًر كشف" في كماً الله رحمه البزار قاًل-150

بلللن يحيلللى ثنلللاً هيللللاًج بلللن عملللر بلللن محملللد ): حدثنللللا8ً

بللن سللناًن عللن السود بن عبيلدةا ثناً الرحبي 271عبدالرحمن

قاًل: عمر ابن عن مجاًهد عن مصرف بن طلحة عن الحاًرث

ّلى النبّي مع جاًلًساً كنت ّلم آله وعلى عليه الله ص -فذكر  وس

ي الحلديث عنلد لهلم يقلول اللله وفيله- ((إّن الحلج فضلل ف

شللفّعتم ولمللن لكللم مغفّللوًرا عباًدي بعرفة:  أفيضوا وقوفهم

له)) الحديث.
للله نعلم ول  وجوه، من الحلديث هذا روي البزار:  قد قاًل
الطريق. هذا من أحسن

الللبزار ): رواه275 ص4 (ج"المجمللع" فللي الهيثمي وقاًل
موثقون. ورجاًله
أبللي ابللن ذكللره الحلللاًرث بللن أبوعبللدالرحمن: سللناًن قاًل
ول جرًحللاً فيلله يللذكر ولللم ثلثللة عنلله روى أنلله وذكللر حلللاًتم،
أبوحلللاًتم: قاًل السود ابن وعبيدةا الحاًل، مستور فهو تعديلً،

 وقللاًل: يعتللبر"الثقلاًتّ" في حباًن ابن بأس. وذكره بحديثه ماً
ّين إذا حديثله من اهلثقلاًتّ.  ودونه فوقه وكاًن الّسملاًع ب

."التهذيب تهذيب"
فللي الللذهبي الرحللبي: قللاًل عبللدالرحمن بللن ويحيللى

بلله. يعتللبر الللدارقطني: صللاًلح وقللاًل : صويللللح،"الميللزان"
بلله. وقللاًل بللأس النساًئي:  ل هياًج:  قاًل بن عمر بن محمدو

فاًلحللديث هللذا ثقة. فعلى الحضرمي: كاًن عبدالله بن محمد
(ثناً  بن يحيى بعد الصل في 271 و(ثناً) الرحبي)، عبدالرحمن: 

عنه يروي الذي وهو الرحبي، هو عبدالرحمن بن يحيى لن زياًدةا
السود. بن عبيدةا عن يروي ويحيى هياًج، بن عمر بن محمد



والمتاًبعاًتّ. الشواهد في صاًلح

 ص2 (ج"السللتاًر كشف" في كماً الله رحمه البزار قاًل-151

بللن العطللاًف ثنللاً  الربيع بن الحسن ثناً سنجر ابن ):  حدثنا9ً

ملللاًلك بللن أنللسْ عن رافع بن إسماًعيل عن المخزومي خاًلد

ًدا قاًل: كنت ّلى الله رسلول مع قاًع آللله وعلللى عليلله الله ص

ّلم وقوفللك وفيه:- ((وأّمللاً الحج فضل في الحديث -فذكر وس

ّية ّدنياً الّسماًء إلى  يهبط وتعاًلى تباًرك الله  فإّن عرفة عش ال

ًثاً جللاًءوا عبللاًدي يقللول: هللؤلء المللللئكة، بكللم فيبللاًهي شللع

فلللو ومغفّرتللي، رحمللتي يرجللون عميللق فللّج كّل من شفّعلاًء

البحللر وكزبللد القطلللر، وكعللدد الّرمللل، كعللدد ذنللوبكم كللاًنت

له)). شفّعتم ولمن لكم مغفّوًرا عباًدي أفيضوا لغفّرتهاً،
):276 ص3 (ج"المجمللع" فللي  الهيلللثمي قلللاًل الحللديث

ضعيف. وهو رافع بن إسماًعيل وفيه البزار رواه
ّنهم  انقطللاًع، فيلله أبوعبللدالرحمن: الحللديث قللاًل لللم فللإ
فللي كمللاً أنًسللاً، رافللع بللن إسللماًعيل مشلللاًيخ مللن يللذكروا

."التهذيب تهذيب" و"الميزان"
بثقلة.  كملاً النسلاًئي: ليلسْ فيه قلاًل رافع بن وإسملاًعيل

بهللذا يثبللت ل فاًلحللديث هللذا فعلللى ،"التهللذيب تهللذيب" فللي
أعلم. السند. والله

فللي علللي بللن أحملللد  أبللوبكر الخطيلللب  المللاًم قلللاًل-152

بللن محمللد -يعنللي  يقللول ): وسمعته123 ص3 (ج"التلاًريخ"

أحمللد ابللن محمللد أبللوبكر القللاًص-  حللدثناً بكللر أبللاً العبلللاًس

ابللن حللاًجب حللدثناً  زيللد بللن علللي بللن الحسن حدثناً  المفّيد

سللعيد بللن سللفّياًن حدثنللاً الجللراح بللن وكيللع حلدثناً سللليماًن



دينلللاًر بللن عمللرو عللن عيينة بن سفّياًن قاًل: حدثني  الثوري

ّلى النللبي عنللد قاًل: كنللاً عبدالله بن جاًبر عن عليللله الللله صلل

ّلم آله وعلى الللله يخلللق لللم رجل عليكم فقلاًل:  ((يطلع وس

ًدا بعللدي مثللل  شفّلللاًعة وللله  أفضللل، ول منلله خيللر هللو أحللل

ّيين)) فماً شفّاًعة ّديق، أبوبكر طلع حتى برحناً النب فقللاًم الّصلل

ّنبّي ّلى ال ّلم آله وعلى عليه الله ص ّبله وس والتزمه. فق
بللن محمللد ترجمللة  فللي هللذا أبوعبللدالرحمن: ذكللر قللاًل
تاًلف. وهو القاًص بكر أبي  العباًس

):375 ص1 (ج"الكاًمللل" فللي عللدي ابللن المللاًم  قللاًل-153

بلن سلعيد حلدثناً بمصلر الزدي عبلدالغفّاًر بن الحسين حدثناً

قللاًل: أنسْ عن أباًن عن المختاًر بن الفّضل ثناً عفّير بن كثير

ّلى  الله رسول قاًل ّلم آله وعلى عليه الله ص بكللر لبللي وسلل

ّذني بلل منلله ماًلللك، أطيب عنه: ((ماً الله رضي ونللاًقتي مللؤ

ّلتي وماًلللك بنفّسك وواسيتني ابنتك وزوجتي عليهاً، هاًجرتّ ا

ّنة باًب على إليك أنظر  كأني لّمتي)). تشفّع الج
ًدا ضعيف الحديث قللاًل عبللدالغفّاًر، بللن الحسلللين ففّيله جل

لللم جماًعللة عن علدي: حدثنلاً ابن الدارقطني: متروك. وقاًل
ّنه يحتملل ."الميزان" اهلمناًكير.  وله لقاًءهم س
ًدا، ضعيللف عيلاًش أبلي بلن أبلاًن أيًضاً وفيه والحلديث  ج

ترجمته.  في"الميزان" في الذهبي ذكره
ًدا ضللعيف المختلللاًر بللن الفّضلللل أيًضللاً وفيلله ّدث جللل يحلل

عدي.  لبن"الكاًمل" و"الميزان" ينظر باًلباًطيل،



لبائهم الولد شفّاعة في فصل

أنللاً يزيد ):  ثنا509ً ص2(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-154

عللن صاًلح أبي عن النجود أبي بن عاًصم عن سلمة بن حماًد

ّلى الله رسول قاًل:  قاًل هريرةا أبي آللله وعلى عليله الله ص

ّلم:  ((إّن ّدرجلة ليرفع وجّل عّز الله وس فللي الّصللاًلح للعبد ال

ّنة، ّنى رّب فيقول: ياً الج ولللدك فيقللاًل: باًسللتغفّاًر هذه؟ لي أ

لك)).
الصحيح. رجاًل رجاًله الحديث

بن سويد ):  حدثنا2029ً ص4(ج الله رحمه مسلم قاًل-155

اللفّللظ- قللاًل: فللي -وتقاًربلللاً عبللدالعلى ابللن ومحمللد  سعيد

حسللاًن أبللي عللن 272السليل أبي عن أبيه عن المعتمر حدثنلاً

ّنلله لبي قاًل: قلت أنللت فملاً ابنللاًن، للي ملاًتّ قلد هريللرةا:  إ

ّدثي ّلى الله رسول  عن مح ّلم آللله  وعلللى عليلله الللله ص وسلل

ّيللب بحللديث قللاًل: قلللاًل: نعللم،  موتاًنللاً؟ عللن أنفّسللناً بلله تط

ّنللة دعلللاًميص ((صللغاًرهم ّقللى الج قلللاًل: -أو أبللاًه أحللدهم يتل

ثوبللك بصللنفّة أنلاً آخللذ قاًل: بيده-  كماً -أو بثوبه أبويه- فيأخذ

ّتللى فل قاًل -أو  يتنلاًهى فل هذا وأبللاًه الللله يللدخله ينتهي-  ح

ّنة)). الج
مسللم: قلاًل ثلم  أبوالسليل، قاًل: حدثناً سويد رواية وفي

غلّق. بن خاًلد وأبوحساًن: هو نفّير، بن ضريب أبوالسليل: هو 272



سعيلللد- ابللن -يعنللي يحيللى حدثناً سعيد ابن عبيدالله وحدثنيه
الله رسلول من سمعت وقاًل: فهل السناًد، بهذا التيمي عن

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص ًئاً  وس عللن أنفّسللناً به تطيب شي
قاًل: نعم. موتاًناً؟

)،510 وص488 ص2(ج أحمللللللد أخرجلللللله الحلللللديث
).68-67 ص4(ج والبيهقي )،63 ص("الدب" في والبخلاًري

): ثنلللا510ً ص2(ج اللللله رحمللله أحملللد الملللاًم قلللاًل-156

هريللرةا أبللي عللن سلليرين بللن محمد عن عوف أناً 273إسحاًق

ّلى الله رسول قاًل: قاًل ّلم: ((مللاً آله وعلى عليه الله ص وسلل

ّ الحنللث يبلغلللوا لللم أولد ثلثلللة لهمللاً يموتّ مسلملين من إل

ّياًهم الله أدخلهماً ّنة، رحمته بفّضل وإ وقاًل: يقلاًل:  لهللم  الج

ّنة. قاًل: فيقولون ادخلوا ّتللى الج أبوانللاً.  قللاًل: ثلث يجيللء ح

ّنللة ادخلللوا فيقللاًل: لهللم ذلك مثل فيقوللون  مّراتّ، أنتللم الج

وأبواكم)).
 ص4(ج  والبيلهقي )،22 ص4(ج النساًئي رواه  الحديث

الشيخين. شرط على وهو )،68

): ثنللا105ً ص4(ج الللله رحملله أحملللد المللاًم قللاًل-157

عللن شللفّعة بللن شللرحبيل قللاًل: ثنللاً حريللز  ثناً 274أبوالمغيرةا

ّلى النبّي  أصحلاًب بعض ّلم آللله وعلللى عليلله الله ص ّنلله وسلل أ

ّنبّي سمع ّلى ال ّلم آللله وعلى عليه الله ص يقللول: ((يقللاًل وسلل

ّنة. قاًل: فيقوللللون:  يللاً القيلاًمة: ادخلوا يوم للولدان رّب الج

ّتى الله قلاًل:  فيقلول وأّمهلاًتناً. قاًل: فيلأتون، آباًؤناً يدخلل ح
جميلة. أبي ابن وعوف: هو الزرق، يوسف ابن إسحاًق: هو 273
هو 274 هو الحجاًج، بن عبدالقدوس أبوالمغيرةا:  ابن وحريز: 

عثماًن.



ّنللة. قللاًل: ادخلللوا ،275محبنطئيللن أراهلم لي وجّل:  ماً عّز الج

ّنللة وأّمهاًتناً.  قاًل: فيقول: ادخلللوا آباًؤناً رّب فيقوللون: ياً الج

وآباًؤكم)). أنتم
"والتاًريللخ المعرفللة" فللي  الفّسلوي يعقوب رواه  الحديث

السلللمي، عبللد بللن عتبللة الصللحاًبي ) وسللمى343 ص2(ج
ثقاًتّ. ورجاًله أحمد ): رواه11 ص3(ج الهيلثمي وقاًل

عنه يرو لم شفّعلة بن شرحبيل سنده في وأقول: الحديث
ّثقه ولم حريز، إل وأمللاً العيللن، مجهللول فهللو حباًن، ابن إل يو

ّثللق فهللو حبلللاًن ابن لسللاًن" مقدمللة فللي كمللاً المجهللولين يو
."المغيث فتح" و"الميزان
نظللر، ففّيلله ثقللاًتّ حريللز مشلاًيخ داود:  إن أبي قول وأماً

فللي كمللاً ميسللرةا بللن حريللز: عبللدالرحمن مشللاًيخ مللن فلإن
: المللديني ابللن قاًل وقد ،"التهذيب تهذيب" من حريز ترجملة

والعجلللي  ،"الميللزان" فللي كمللاً العجلللي ووثقلله مجهللول إنه
المجهولين. توثيق في حباًن ابن من قريب

الشللاًمي: وقللد عبللدالرحمن بن القاًسم حريز مشاًيخ ومن
أراهاً وماً  أعاًجيب، يزيد بن علي عنه أحمد: روى الماًم قاًل

ّثلق قد القاًسم كاًن وإن  القاًسم، قبل من إل الجللرح أّن إل و
حباًن. ابن ومن أحمد الماًم من مفّّسر فيه

فللي ثقللة عللن إل يللروون ل كللاًنوا جماًعلللة أن اشللتهر وقد
الماًم منهم )،293 ص1 (ج"المغيث فتح" في كماً الغلاًلب

الضعفّلللاًء مللن  وغيللره صللاًلح بن عاًمر عن روى أحملد: وقد
-18 ص("السللبكي علللى الللرد في المنكي الصاًرم"  في كماً
أبللي بللن عبلللدالكريم عللن روى ماًلللك: وقللد ومنهم  )،19

م  ضعيف، وهو المخاًرق لللم قلللاًل: لللو شعبلللة: وقللد ومنه
نسللخة: -وفلي  ثلثللة عللن أحللدثكم لللم ثقلللة عللن إل أحدثكم

عللن يللروي بللأنه منلله اعتراف السخاًوي: وذلك ثلثين-.  قاًل

ًباً ممتلئين أي 275 ."العرب لساًن" في كماً غض



وغيره. الثقة
أبيللله عللن حكيلللم بللن بهز حديث من الحديث جاًء وقد هذا

) في108 ص2 (ج"الضعفّلاًء" في حباًن ابن ذكره جده، عن
وفللي ترجمتلله، فلي الللذهبي وذكللره الربيللع بللن علي ترجملة
ل منكللر حللديث حبلاًن: هللذا ابن وقاًل  ناًفع، بن علي ترجمة
يللروي هللذا وعلللي  حكيللم، بللن بهللز حديلللث مللن للله أصلللل

به. الحتجاًج بطل المناًكير روايته في كثر فلماً المناًكير،

المعرفللة" فللي  الفّسللوي  يعقلللوب الحلللاًفظ الماًم قاًل-158

معلاًوية قاًل: حدثناً أبوتوبة ): حدثني341 ص2 (ج"والتلاًريخ

قللاًل:  حللدثني سلللم أباً سمع أنه سلم بن زيد عن سلم بن

يقول: السلمي عبد بن عتبة سمع أنه  البكلاًلي زيد بن عاًمر

ّلى  اللله رسلول إللى أعرابّي جاًء آللله وعللى عليلله الللله صل

ّلم ّلذي حوضك له: ماً فقاًل وس ّدث ا قلللاًل:  ((هللو  عنلله؟ تحلل

ّدني ثللم بصرى، إلى البيضاًء بين كماً فيلله وجللّل عللّز الللله يملل

ّبللر أيللن خللق ممن بشر يلدري فل بكراع طرفللاًه)) قللاًل: فك

ّطاًب، بن عمر فقللراء عليلله فيزدحم الحوض فقاًل: ((أّماً الخ

ّلللذين المهللاًجرين فللي ويموتللون الللله، سللبيل فللي يقتللللون ا

وجللّل عللّز الللله يللوردني أن وجللّل)) وأرجللو عللّز الللله سبيلللل

ّلى الله رسول فقاًل منه، فأشرب الكراع وعلللى عليه الله ص

ّلم: ((إّن آله ّبي وس ّنة يدخل أن وعدني وجّل عّز ر 276مللن الج

ًفّاً سبعين أّمتي ّفّع ثّم  حساًب، بغير أل بسللبعين ألللف كللل يش

ًفّاً، ّفّيه لي يحثي ثّم  أل ّبر ثللث بك فقللاًل:  عمللر، حثياًتّ))  وك

ّوليللن اللللف الّسبعلين ((إّن ّفّعهم ال فللي وجللّل عللّز الللله يشلل

الصل. من (من): ساًقطة 276



علّز الللله يجعلنللي أن 277وعشاًئرهم))  وأرجللو وأبناًئهم آباًئهم

رسللول العرابللي: يللاً وقاًل الواخر، الحثياًتّ إحدى في وجّل

طللوبى، تدعى شجرةا فيهلاً إّن قاًل: ((نعم، فاًكهة؟ أفيهاً الله

ّي تطلاًبق هي قللاًل: تشللبه؟ أرضنلللاً شجر الفّردوس)) قاًل: أ

الّشلللاًم؟)) أتيت ولكن أرضكم، شجر من شيء شبله ((ليسْ

ّنهاً رسول ياً فقاًل: ل ًةا تشبللله الله.  قاًل: ((فإ باًلّشللاًم شللجر

أعلهاً)) قاًل:  مللاً وينتشر واحد ساًق على تنبت تدعى: جوز،

ْفت قاًل: ((لللو أصلهاً؟ عظم مللاً أهلللك إبللل مللن جذعللة ارتحللل

ْفت ّتللى بأصلللهاً أحلللاًط هرًمللاً)) قللاًل: فيهللاً ترقواهللاً ينكسللر ح

قللاًل: فيهللاً؟ العنقللود عظللم قاًل: ((نعم)) قللاًل:  ومللاً عنب؟

يقللّر)) قللاًل: مللاً ول ينللي ول يقع ل  للغلراب، شهر ((مسيرةا

ّبة عظم غنملله  من قّط تيًساً أبوكم ذبح قاًل: ((هل منهاً؟ الح

فأعطاًهللاً إهاًبهللاً عظيمـللاً؟)) قللاًل: نعللم. قللاًل: ((فسلللخ قّط

ًوا منه لناً افري ثّم  هذه، لناً فقاًل: ادبغي أّمك، بلله نللروي دللل

وأهللل تسللعني تلللك ماًشلليتناً؟)) قللاًل: نعللم.  قللاًل: ((فللإّن

عشيرتك. وعاًمة بيتي؟)) قاًل: نعم،
 (ج"كللثير ابن تفّسير" في كملاً  الطبراني أخرجله الحديث

الضللياًء الحللاًفظ كللثير:  قللاًل ابللن الحاًفظ ) وقاًل394 ص1
لهللذا أعلللم : ل"الجنللة صفّة" كتلاًبه في المقلدسي أبوعبدالله

علة. السناًد
زيللد بللن علللاًمر سللنده فللي أبوعبللدالرحمن: الحللديث قاًل

(وأرجو 277 الخ)، قوله:  (وأرجو فيماً قوله وكذا  ...  أن تقدم:  
أو عتبة، قول من يكون أن يحتمل الكراع)، وجل عز الله يوردني

القرب. وهو العرابي قول من



ي كماً أبوسلم عنه روى وقد البكاًلي، وفلي السلند،  هلذا  ف
عنه وروى  )،647 ص("حباًن ابن زوائد إلى الظمآن موارد"

)،183 ص4 (ج"المسنلللد" في كماً كثير أبي بن يحيى  أيضـاً
والمتاًبعاًتّ. الشواهد في حديثه يصلح الحاًل مستور فهو

 ص2 (ج"أصبهلللاًن أخبلللاًر" فللي الله رحمه أبونعيم قاًل-159

بن الحسن بن علي ثناً بكر بن علي بن الحسين ): حدثنلا15ً

ثنللاً النعمللاًن بللن عبدالصللمد ثنللاً غلللاًلب بن محمد ثناً 278علي

ّلى النللبّي عللن أماًمة أبي عن مكحول عن أبوعبدالله ركن صلل

ّلم آله وعلى عليه الله يوم  المسلمين ذراري قاًل:  ((إّن وس

ّفّع، شاًفع العرش تحت القياًمة عشرةا اثنتي يبلغوا لم ماً مش

وله)). فعليه سنًة
ً لن انقطاًع سنده في الحديث سللماًعه يثبللت لللم مكحللول

الحلاًفظ ذكر وقد  ،"التهذيب تهذيب"  في كماً أماًمة أبي من
الرساًل. كثير فقيه ثقة  أنه"التقريب" في

فللي الللذهبي قللاًل الشللاًمي، ركللن أيًضللاً سللنده وفللي
ّهللاًه  وغيللره، مكحللول عللن الشلللاًمي :  ركن"الميزان" ابللن و

الللدارقطني بشلليء. وقلللاًل يحيللى: ليللسْ وقللاًل  المبلللاًرك،
أحدهماً. هذا بهماً، تفّرد حديثين ذكر والنساًئي: متروك. ثم

ثنللاً وكيللع ): ثنللا35ً ص5(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-160

ً قاًل: إّن أبيله عن قرةا ابن معاًوية عن شعبة يلللأتي كاًن رجل

ّنبّي ّلى ال ّلم آله وعلى عليه الله ص لله فقاًل له، ابن ومعه وس

ّنبّي ّلى ال ّبه؟)) فقاًل: يللاً آله وعلى عليه الله ص ّلم:  ((أتح وس

ّبك الله رسول ّبلله.  ففّقللده كمللاً الله أح ّنللبّي أح ّلى ال الللله صلل

يذكر ) ولم15 ص2 (ج"أصبهاًن أخباًر" في أبونعيم له ترجم 278
تعديلً. ول جرًحاً فيه



ّلم آللله وعلللى عليه فلن؟)) ابللن فعللل لللي: ((مللاً فقللاًل وسلل

ّنللبّي مللاًتّ. فقللاًل الللله رسلللول قاًلوا:  ياً ّلى ال عليلله الللله صلل

ّلم آله وعلى ًباً تأتي ل أن تحّب لبيله:  ((أماً وس أبللواب من باً

ّنة ّ الج الللله رسللول :  يا279ًالّرجل ينتظرك؟)) فقاًل وجدته إل

ّلناً؟ أو خاًّصًة؟ أله ّلكم)). قاًل: ((بل لك لك
قللرةا بن معاًوية قاًل: سمعت شعبلة أناً جعفّر بن محمد ثناً

ً أن أبيلله عللن يحدث ّلى النللبي يللأتي كللاًن رجل عليلله الللله صلل
ّلم آله وعلى مثله. فذكر وس

شفّاعته     فصل تقبل ل الذي المسلم

أبللوبكر ): حللدثنا2006ً ص4(ج الللله رحمه مسللم قاًل-161

سللعد بللن هشللاًم عللن هشللاًم بن معاًوية حدثناً شيبلة أبي بن

ّدرداء أبي عن الدرداء أم عن حاًزم وأبي أسلم بن زيد عن اللل

ّلى  الله رسلول سمعلت ّلم آله وعلى عليه الله ص يقول: وس

ّعاًنين إّن(( ّل .))القياًمة يوم شفّعاًء ول شهداء يكونون ل ال
 ص6(ج وأحمد  )،212 ص5(ج أبوداود أخرجله الحلديث

)  وفللي117 ص("المفّلللرد الدب" فللي  والبخلللاًري )،448
3  (ج"الحلية" في وأبونعيم  )،22 ص2 (ج"الكبير التلاًريخ"

(فقاًل"الزوائد مجمع" وفي ،"المسند" في كذا 279 وهو  رجل)، : 
:"الجماًن عقود" في السيوطي العربيلة. قاًل للقواعلد الموافق



وقلاًل: )،48 ص1 (ج"المستدرك" في والحلاًكم )،259ص
اللفّظ. بهذا مسلم خرجه وقد



الشفّاعة  أسباب
القرآن شفّاعة

بن علي ): حدثنلا345ً ص4(ج الله رحمه الترمذي قاًل-162

عاًصم عن زاذان بن كثير عن سليماًن بن حفّص أخبرناً حجر

اللله رسلول قلاًل: قلاًل طلاًلب أبلي بلن علي عن ضمرةا بن

ّلى ّلم:  آللله وعلللى عليلله الللله صلل القللرآن قللرأ مللن((وسلل

ّنللة، بلله الله أدخله  حرامه، وحّرم حلله فأحّل واستظهره الج

ّفّعه ّلهم بيته أهل من عشرةا في وش ّناًر له وجبت ك .))ال
وليللسْ  الللوجه، هللذا مللن إل نعرفلله ل غريللب حللديث هللذا

كللوفي بللزاز أبللوعمر سللليماًن بللن وحفّللص بصللحيح، إسللناًده
ّعف الحديث. في يض

في والجري )،149-148 ص1(ج أحمد أخرجله الحديث
1 (ج"أصبهلللاًن أخبللاًر" في وأبونعيم  )،350 ص("الشريعة"

 (ج"والتفّريق الجمع أوهاًم موضح" في والخطيب )،255ص
).331 ص2

ًدا، ضعيف والحديلث زاذان بللن :  كللثير"الميللزان" ففّللي جلل
أبوزرعللة منكللر.  قللاًل حللديث للله ضللمرةا بللن عاًصللم عللن

حفّللص عنلله الذهبي: قلت: روى قاًل وأبوحلاًتم: مجهول.  ثم
الللري. قاًضللي وعنبسة واقد بن وحماًد الغاًضري سليماًن بن

اهلأعرفه.  معين: ل ابن وقاًل
وقللد  المقللرئ سللليماًن بن حفّص أيًضاً الحديث سند وفي

البخلاًري: تركلوه.  وقلاًل بثقللة. وقلاًل معين: ليلسْ ابن قلاًل
."الميزان" من اهليصدق.  ل أبوحلاًتم: متروك

علللى المعتمد السبعة القراء أحد فمتقن، القراءةا في وأماً



قراءتهم.
الللذهبي ذكرهللاً عاًئشللة حللديث من أخرى طريق وللحديث

حسللين بللن محمللد بللن أحمللد ترجمللة  فللي"الميللزان" فللي
حسللين ابللن محمللد بللن أحمللد أن وقلللاًل: ذكللروا السللقطي،

يحيى. على وضعه السقطي
)107 ص1 (ج"المتناًهيللة العلل" في الجوزي ابن  وذكره

به. السقطي محمد ابن أحمد طريق من

محمللد ): حدثنلللا238ً ص4(ج الللله رحمه الترمذي قاًل-163

عللن قتللاًدةا عن شعبة أخبرناً جعفّر بن محمد أخبرناً بشاًر بن

ّنلبّي علن هريرةا أبي عن الجشمي عباًس ّلى ال عليلله اللله صلل

ّلم آله وعلى ًةا إّن((قاًل:  وس آيللًة ثلثللون  القللرآن مللن سللور

ّتى لرجل شفّعت ّلللذي تبللاًرك{ سللورةا وهي له غفّر ح بيللده ا

الملك))}.
حسن. حديث هذا

2(ج ماًجللة وابللن )،119 ص2(ج أبوداود أخرجه الحديث
ي كملاً حبلاًن وابلن  )،321 ص2(ج وأحمد )،1244ص ف
) وقاًل: صللحيح565 ص1(ج والحاًكم )،321 ص("الموارد"

الذهبي. عليه وسكت السناًد،
 ص2 (ج"السللنن مختصللر" فللي المنلللذري  الحللاًفظ وقاًل

روايللة  مللن"الكللبير التلللاًريخ" في البخاًري ذكره ):  وقد116
ومللن أبللوداود، أخرجلله كمللاً هريللرةا أبي عن الجشمي عباًس
ْفر 280قاًل: لم  معه، ذكره هريللرةا. يريللد أبللي مللن سماًعـاً يذك

ولللم  هريللرةا أبللي عللن الحديث هذا روى الجشمي عباًًساً أّن
هريرةا. أبي من سمعه أنه فيه يذكر

عبلللاًس:  إنلله ترجمللة   فللي"التقريللب" في الحلاًفظ وقاًل

فلعله الكلم، هذا أجد  فلم"الكبير البخاًري تاًريخ" راجعت قد 280
المطبوع. من سقط



أعلم. والله السند، بهذا ضعيف فاًلحديث هذا فعلى مقبول،

بكلر ):  وأخبرنللا568ً ص1(ج  اللله رحمه الحلاًكم قاًل-164

ثنللاً  إبراهيللم بن مكي ثناً  الفّضل بن عبدالصمد ثناً محمد بن

يسلللاًر بللن معقللل عن المليح أبي عن حميد أبي بن عبيدالله

ّلى الله رسلول عنه:  قاًل الله رضى آللله وعلللى عليه الله ص

ّلم:  ّلللوا بللاًلقرآن، اعملللوا((وسلل حراملله، وحّرمللوا حلللله، أح

منلله عليكللم تشلللاًبه ومللاً منه، بشيء تكفّروا ول به، واقتلدوا

ّدوه يخللبروكم، كيمللاً بعللدي، من المر أولي وإلى الله إلى فر

ّتوراةا وآمنللوا ّيون أوتللي ومللاً والّزبللور، والنجيلللل بللاًل ّنللب مللن ال

ّبهم، ّنه البيلللاًن مللن  فيلله ومللاً القرآن وليسعكم ر لشلللاًفع فللإ

ّفّع، ّدق، وماًحل مش وإنللي القياًمللة، يوم نور آية ولكّل أل  مص

ًةا أعطيللت ّول، الللذكر مللن البقلللرةا سللور طللله وأعطيلللت ال

فاًتحللة وأعطيللت موسللى، ألللواح مللن والحللواميم وطواسللين

.))العرش تحت من الكتاًب
يخرجاًه. ولم السناًد صحيح حديث هذا

أحمد: تركوه. قاًل فقاًل: عبيدالله، الذهبي وتعقبه
) فللي65 ص2 (ج"الضعفّاًء" في حباًن ابن ذكره  الحديث

القدح. من فيه ماً وذكر حميد أبي ابن عبيدالله ترجمة

أبوالنضللر ):  حللدثنا578ً ص3(ج الللله رحمه الحلاًكم  وقاًل-

عبللدالعزيز بللن وعلللي الللدارمي سللعيد بللن عثماًن ثناً  الفّقيه

عبيلدالله عن 281القطاًن عمران أنبأ رجاًء بن عبدالله قاًل: ثناً

قلاًل: عنلله الللله رضلى أبيلله عللن  المزني يساًر بن معقل بن

."التهذيب تهذيب" في كماً داور، بن عمران هو 281



ّلى الله رسول قاًل ّلم:  آللله وعلى عليه الله ص اعملللوا((وسلل

ّذبوا ول الله، بكتلاًب منلله عليكللم اشللتبه فمللاً  منه، بشيء تك

ّتوراةا آمنللوا يخللبروكم، العلم أهل عنه فاًسلألوا والنجيللل، بللاًل

ّفّع وهللو الّشاًفع وهو البيلاًن، فيه فإّن باًلفّرقلاًن وآمنوا المشلل

ّدق والماًحل اهل ))والمص
ترجمة. له وجدتّ ماً يساًر بن معقل بن عبيدالله

):108 ص4 (ج"الحليلللة" فللي الللله رحملله أبونعيم قاًل-165

(ح)  سللليماًن بللن محمللد ثنللاً حمللزةا ابللن أبوإسللحاًق حللدثناً

هشللاًم قللاًل: ثنللاً أحمد بن عبدان ثناً  حميد بن محمد وحدثنلاً

عللن وائللل أبللي عللن العملش عن بدر بن الربيع ثناً عماًر بن

ّلى الللله رسللول قاًل:  قلاًل عنه تعاًلى الله رضى عبدالله صلل

ّلم:  آله وعلى عليه الله ّفّع، شللاًفع القللرآن((وس وماًحللل مشلل

ّدق، ّنة، إلى قاًده أماًمه، جعله من مص خلفّلله جعللله ومللن الج

ّناًر إلى ساًقه .))ال
الربيع. عنه به تفّرد العمش حديث من غريب

).244 ص10 (ج"الكبير" في الطبراني أخرجه الحديث
ًدا ضعيف والحديث قللاًل  بللدر، بللن الربيع سنده في لن ج

وغيره: ضللعيف. وقللاًل أبوداود بشيء. وقاًل معين: ليسْ ابن
يتللاًبع ل روايللاًته عللدي: عاًمللة ابللن النسلاًئي: متلروك. وقللاًل

عليهاً.
هلذا، منهلاً منللكرةا، أحلاًديث هلذا بعلد اللذهبي لله ذكر ثم
فللي الللله رحملله  الللدارمي رواه فقلللد  وقفّه، الصواب ولعل

ـللاً،433 ص2 (ج"سللننه" بللن يزيللد فقللاًل:  حللدثناً ) موقوف
أن الشللعبي عللن النجللود أبللي بن عاًصم عن هماًم أناً هاًرون

فيشللفّع القياًمللة يللوم القللرآن يقول:  يجيء كاًن مسعود ابن



ًدا له فيكون لصاًحبه ّنة، إلى قاًئ ًقاً ويكون عليه ويشهد الج ساًئ
ّناًر. إلى به ال

بللن عللاًمر وهللو الشللعبي روايللة لن انقطللاًع، فيلله الحديث
تهللذيب" فللي كمللاً مرسلللة مسلللعود ابللن عللن شراحيلللل

والطبراني )،373 ص3(ج عبلدالرزاق رواه لكن  ،"التهذيب
ًفللاً صللحيح ) بسند141 ص9 (ج"الكبير" في ابللن علللى موقو

مسعود.
كشللف" فللي كمللاً  أخللرى طريللق  مسلللعود ابللن ولحللديث

أبوكريب الله: حدثناً رحمه البزار ) قاًل77 ص1 (ج"الستلاًر
عللن العمللش عللن الجلللح بللن عبللدالله ثنللاً العلء بللن محمد

القللرآن هللذا قاًل: إّن مسعود بن عبدالله عن الكندي المعلى
ّفّع، شاًفع ّنللة، إلللى قللاًده اتبعلله مللن مشلل -أو  تركلله ومللن الج

ّناًر. إلى قفّاًه في نحوهاً- زخّأ كلمًة أو عنه أعرض ال
عللن العمللش عللن الجلللح بن عبدالله ثناً أبوكريب وحدثناً

ّلى النبي عن جاًبر عن سفّياًن أبي آللله وعلللى عليلله الللله صلل
ّلم اهلبنحوه.  قاًل وس
للله ترجم الكندي المعلى إذ  فضعيف، مسعود ابن  أثر أماً

محمد عن الكندي  فقلاًل: معلى"الكبير التاًريخ" في البخلاًري
ّد العمللش، عنلله روى  عبللدالرحمن، بللن الكللوفيين، فللي يعلل

منقطع.
نحو وذكر  ،"والتعديل الجرح" في حاًتم أبي  ابن له وترجم

يزيد. بن عبدالرحمن بن قاًل: محمد أنه إل البخاًري قول
عبلللدالرحمن بللن محمد عن  روايته في منقطعـاً كاًن وإذا
مسلللعود، بللن عبلدالله عن فباًلولى بصحاًبي، ليسْ هو الذي

ولللم حللاًتم أبللى وابن البخاًري ذكره فقد  مجهول المعلى ثم
تعديلً. ول جرًحاً فيه يذكرا

ابللن فقللاًل إليلله، الشللاًرةا تقللدمت الذي جاًبر حديث أماً-166

الحسللين ):  أخبرنللا443ً ص("المللوارد" فللي الله رحمه حباًن



كريللب بللن العلء ابللن محمللد حدثناً  بحّران 282معشر أبي بن

عللن سللفّياًن أبللي عن العمش عن الجلح بن عبدالله  حدثناً

ّلى النبي عن جلاًبر ّلم:  آللله وعلى عليه الله ص القللرآن((وسلل

ّفّع، شاًفع ّدق، وماًحل مش إلللى قللاًده أمللاًمه، جعللله مللن مصلل

ّنة، ّناًر إلى ساًقه ظهره خللف جعله ومن  الج .))ال
حسن. الحديث

بن حسلن ): حدثني553 ص1(ج الله رحمه مسلم قاًل-167

حللدثناً  نللاًفع بللن الربيللع وهللو أبوتوبللة حللدثناً الحلللواني علللي

يقلللول: سلللم أبللاً سمع أنه زيد سلم- عن ابن -يعني معاًوية

ّلى الله رسول قاًل: سمعت البلاًهلي أبوأماًمة حدثني الللله ص

ّلم  آله وعلى عليه ّنه القرآن  اقرءوا((يقول:  وس يوم يأتي فإ

ًعاً القياًمة آل وسلورةا البقرةا الّزهراوين اقرءوا لصحاًبه، شفّي

ّنهماً عمران ّنهماً القياًمة يوم تأتيلاًن فإ ّنهمللاً -أو غماًمتاًن كأ كأ

ّنهمللاً أو غياًيتللاًن عللن تحاًّجللاًن صللواّف طيللر فرقللاًن- مللن كأ

وتركهللاً بركللة أخلللذهاً فللإّن البقرةا سلورةا اقرءوا  أصحاًبهماً،

.))البطلة يستطيعهاً ول حسرةا،
)،257-255 وص249 ص5(ج أحملللد أخرجللله الحلللديث

والحللاًكم ،"الصللحيح ترتيللب" ) مللن183 ص1(ج حبلاًن وابن
).138 ص8 (ج"الكبير" في والطبراني )،564 ص1(ج

الللدارمي أبومحملللد  عبللدالرحمن بن عبدالله الماًم قاًل-168

محمللد بن إبراهيم ثناً  خاًلد بن موسى ): حدثنا430ً ص2(ج

(ج"العبر" في الحسين ترجمة 282 ص2  تذكرةا"  وفي  )،172 
الثقاًتّ. نبلء من الذهبي: كاًن ) قاًل774 ص("الحفّلاًظ



عمللر ابللن عللن مجاًهللد عللن عاًصم عن سفّياًن عن  الفّزاري

عاًمللل لكّل رّب يقول: ياً لصلاًحبه يشفّع القرآن قاًل:  يجيء

ّنللي  عمله، من عماًلة ّلللذةا أمنعلله كنللت وإ ّنللوم ال فللأكرمه. وال

يقللاًل: ثللّم الللله، رضللوان مللن يمينللك. فيمل فيقللاًل: ابسللط

كسللوةا ويكسللى  الللله، رضللوان مللن شملللاًلك. فيمل ابسللط

ّلى الكرامة الكرامة. تلاًج ويلبسْ  الكرامة، بحلية ويح
وهللو عاًصمـللاً إل الصللحيح رجلاًل ورجلاًله موقوف الحديث

ًناً، له روياً وقد النجود، أبي ابن فللي كمللاً حسن وحديثه مقرو
."الميزان"

عبللدالله ): حللدثنا455ً ص2(ج الله رحمه الدارمي قاًل-169

بللن عاًمر خاًلد أباً سمع أنه صاًلح بن معاًوية حدثني صاًلح بن

قللاًل: معللدان بللن خاًلللد أن يحدثاًن سعد بن وبحير 283جشيب

ْفنزيل لم{أ إّن ّلهللّم القبر في صاًحبلهاً عن  تجلاًدل}ت تقللول: ال

ّفّعني كتلاًبك من كنت إن كتلللاًبك مللن أكللن لللم وإن فيه، فش

ّنهاً  عنه، فاًمحني ّطير تكون وإ فيشللفّع عليه جناًحهاً تجعل كاًل

 مثله.}تباًرك{ وفي القبر، عذاب من فتمنعه  له،
بهماً. يقرأ حتى يبيت ل خاًلد فكاًن

ضعيف. الدارمي شيخ صاًلح بن وعبدالله مقطوع، أثر هذا

موسللى ):  ثنا174ً ص2(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-170

أبللي عللن عبللدالله بللن حيللّي عللن لهيعللة ابللن ثنللاً داود بللن

الللله رسللول أن عمللرو بللن عبللدالله عللن الحبلي عبدالرحمن

ّلى ّلم آللله وعلى عليه الله ص والقللرآن الّصيلللاًم((قللاًل:   وسلل

مقرون. لنه الحديث يضر ول الحاًل، جشيب: مستور بن عاًمر 283



منعتلله رّب الّصيلللاًم:  أي يقللول القياًمللة، يللوم للعبد يشفّعاًن

ّطعللاًم ّنهللاًر والّشللهواتّ ال ّفّعني باًل القللرآن: فيلله. ويقللول فشلل

ّنوم منعته ّليل ال ّفّعني باًل ّفّعاًن فش .))فيه. قاًل: فيش
قيلللاًم" فللي المللروزي نصللر بللن محملللد أخرجللله الحللديث

طريللق مللن ) كلهما554ً ص1(ج والحاًكم )،25 ص("الليل
به. عبدالله بن حيي عن وهب بن عبلدالله
مسلم. شرط على الحاًكم: صحيح وقاًل

) فقللاًل:161 ص8 (ج"الحليلللة" فللي أبللونعيم وأخرجلله
بللن محملد قاًل:  ثناً يوسف بن جعفّر ابن ومحمد أبي حدثني
ثنلللاً  الشللعث بللن إبراهيللم ثنللاً يزيللد بن إسملاًعيل ثناً  جعفّر

أبللي عللن عبللدالله بللن حسللين عللن رشللدين ثنللاً  وهيللب
به. الحبلي عبدالرحمن

ورشلللدين، وهيللب حديث من عقبه: غريب أبونعيم قاًل ثم
اهلالشعث.  بن إبراهيم حديث من إل نكتبه لم

مللن والحلللاًكم نصللر بللن ومحملللد أحمد رواية من الحديث
نظللر. وهللذا البخللاًري: فيلله قاًل وقد عبدالله، بن حيي طريق

،"المغيث فتح" في كماً الجرح عباًراتّ أردى من البخاًري عند
ّثقه من وتوثيق البخاًري. عند المفّسر التجريح بهذا معاًرض و

بللن عبللدالله بللن حسللين سنلللده  فللي نعيللم أبللي وحللديث
وقللاًل ضللعيف، وهللو المللدني الهاًشللمي عبلللاًس بن عبيدالله

في بثقة.  كماً آخر: ليسْ موضع في وقاًل النسلاًئي: متروك،
ضللعيف وهللو سعد بن رشدين  عنه يرويله ،"التهذيب تهذيب"

أيًضاً.
ّتهملله الفّضيلل: وقللد خاًدم الشعث بن إبراهيم أيًضاً وفيه ا
."الميزان" في كماً أبوحاًتم
أخبللاًر" فللي أبللونعيم يزيد:  ترجمه بن إسماًعيل أيًضاً وفيه
بعللض عليلله اختلللط ،"الميللزان لساًن" في  والحاًفظ"أصبهاًن
حسللن والعبللاًدةا، باًلزهللد يللذكر  أيللاًمه، آخللر  فللي حديثللله



الغرائب. كثير الحديث،
ًةا رشللدين علللى فيلله اختلللف قللد إنلله ثم عللن يرويلله فتلللاًر

ًةا  تقلدم، كماً عبدالله بن حسلين عللن حيللي عللن يرويلله وتلاًر
 ص2(ج كثير  لبن"النهاًية" في كماً الحبلي عبلدالرحمن أبي

216.(
ضعيف. الحديث أن هذا من فتحصل

قللول وكللذا مسللللم، شللرط علللى إنلله الحللاًكم قللول وأمللاً
): إن84 ص2 (ج"والللترهيب الترغيب" في المنذري الحاًفظ

بن حيي لن  صحيح، غير فهو، الصحيح  في بهم محتج رجاًله
"التهذيب تهذيب" في كماً الصحيلح، رجلاًل من ليسْ عبلدالله

."الميزان"و

عبللدالله ):  حدثنا430ً ص2(ج الله رحمه الدارمي قاًل-171

أبلي بللن زيللد عللن  عمللرو بللن عبيللدالله عن الرقي جعفّر بن

هريللرةا أبللاً قللاًل: سللمعت صللاًلح أبللي عن عاًصم عن  أنيسة

ّنله القرآن، يقول: اقرءوا ّنلله القيلللاًمة، يللوم الّشللفّيع نعللم فإ إ

ّللله رّب القياًمة: ياً يوم يقول ّلللى حليللة ح حليللة الكرامللة. فيح

كسللوةا الكرامللة. فيكسللى كسللوةا اكسلله رّب يللاً  الكرامللة،

اً الكراملة تاًج ألبسه رّب ياً الكرامة، فليلسْ عنله ارض رّب ي

شيء. رضاًك بعد
حللديث )  مللن249 ص4(ج الترمللذي أخرجلله الحللديث

عللن شللعبة أخبرنللاً جعفّللر بللن محمللد أخبرناً بشاًر بن محملد
ثللم نحللوه، هريللرةا أبللي عللن صلللاًلح أبي عن بهدلة بن عاًصم

عللن عبدالصللمد حللديث  من عندناً أصح الترمذي:  وهذا قاًل
اهلشعبة. 
التي. المرفوع من أصح الموقوف الثر هذا أن يعنى
أبللي ابللن وهللو  عاًصللًماً، إل الصللحيح رجللاًل رجللاًله الثللر
ًناً له روياً فقد النجود، الحديث. حسن وهو مقرو



الللله رحملله فقللاًل  مرفوعـاً، الله رحمه أبونعيم  رواه وقد
بللن علللي ثنللاً عمللر بللن أحمد بن عمر ): حدثنا206ً ص7(ج

قتيبللة بللن 285سلللم ثناً 284خلد بن محمد ثنلاً العجللي العبلاًس
هريلرةا أبي عن صاًلح أبي عن  بهدلة بن عاًصم عن شعبة ثناً

ّلى النللبي عن ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل نعللم((قللاًل:  وسلل
أكرملله. رّب يقللول: يللاً القياًمللة، يللوم لصاًحبه القرآن الّشفّيع
فليللسْ عنلله ارض زده، رّب يقول: ياً ثّم الكرامة، تاًج فيلبسْ

.))شيء الله رضى بعد
عبدالصللمد وتللاًبعه سلللم، به تفّرد شعبة، حديث من غريب

ألفّاًظه. بعض في عليه
حللديث ) وقلاًل: هذا248 ص4(ج التلرمذي رواه الحديث

)  وقلللاًل: صلللحيح552 ص1(ج صلللحيح. والحلللاًكم حسلللن
والحاًكم: الترمذي عند الذهبي. وليسْ عليه السنلاًد. وسكت

.))القرآن الّشفّيع نعم((
عمللر: ترجملله بللن أحمللد بللن  فعمللرالسنـد: رجال أما

فيلله يللذكر ) ولللم358 ص1 (ج"أصللبهاًن أخبلاًر" في أبونعيم
"بغللداد تاًريخ" في ترجمته العباًس بن عليوتعديلً.  ول جرًحاً

نسللبتين للله (النسلللاًئّي) فلعللل  ونسبه ثقة، )،22 ص12(ج
البلدةا. وإلى القبيلة إلى

ًعاً الحديث جاًء وقد هذا صاًلح: أبي قول من مقطو
موسللى ):  أخلللبرنا431ً ص2(ج الله رحمه الدارمي قاًل

بللن الحسللن عللن الفّللزاري محمللد بللن إبراهيللم ثنلللاً خاًلد بن
قلللاًل: صللاًلح أبللي عللن رافللع بللن المسلليب عللن 286عبيللدالله

ّلة فيكسى لصاًحبه، يشفّع القرآن يقللول: يللاً ثللّم  الكرامللة، ح

واه وهو الرعيني، مخلد بن أنه: محمد والظاًهر باًلصل، كذا 284
عدي. لبن الكاًمل في كماً

ساًلم في 285 ذكروا فقد أثبتناًه، ماً والصواب قتيبة، بن الصل: 
."التهذيب تهذيب" في كماً  شعبة، سلم مشاًيخ من

من ذكروا فقد أثبتناًه ماً والصواب عبدالله)، الصل: (ابن في 286
محمد. بن إبراهيم وهو الفّزاري، إسحاًق أباً  تلميذه



آته، زده قلاًل: فيقلول: رّب الكرامة، تاًج زده. فيكسى رّب ف
يقلول: رضاًئي. فآته،

ًةا صاًلح أباً أن فاًلظلاًهر ًعللاً، يرويلله تللاًر ًةا مرفو يرويلله وتللاًر
ًةا موقوفـاً، والللله صللحيح، الكللّل وأن قوله، من به يحدث وتاًر

أعلم.

بللن أبللوجعفّر ): حللدثنا56ًص( الله رحمه السني ابن قل-172

عميللر بللن الحللاًرث حدثنلللاً المكي زنبور ابن محمد حدثناً بكر

أبللي بللن علللي عللن جللده عللن أبيلله  عن محمد بن جعفّر عن

ّلى الله رسول قاًل:  قلاًل عنه الله رضى طاًلب عليه الله ص

ّلم:   آللله وعلللى الكرسللي وآيللة الكتلللاًب فاًتحللة إّن((وسلل

ّنه الله شهد{ عمران آل من واليتين ّ إله ل أ قللل{ و}هللو إل

ّلهّم }حساًب بغير تشاًء من قوله- وترزق -إلى الملك ماًلك ال

ّلقلاًتّ، الللله أراد لّماً حجاًب، وجّل عّز الله وبين بينهلّن ماً  مع

ْفن ْفنزلن أ ّلقن ي ّبناً باًلعرش، تع وإلللى أرضك، إلى تهبطناً قلن: ر

أحد يقرؤكّن ل  حللفّت وجّل: بي عّز الله فقلاًل يعصيك؟ من

ّ صلةا كّل دبر عباًدي من ّنة جعلت إل كللاًن مللاً على مثواه الج

ّ منه، ّ القللدس، حظيللرةا أسللكنته وإل بعينللي إليلله نظللرتّ وإل

ًةا، سللبعين يللوم كّل المكنونة ّ نلللظر يللوم كللّل للله قضلليت وإل

ّو، كللّل مللن أعللذته وإل المغفّللرةا، أدناًهللاً حاًجللًة سللبعين علللد

ّنة دخول من يمنعه ول منه، ونصرته ّ الج .))الموتّ إل
 ص1(ج"الموضللوعاًتّ" فللي الللله رحملله الجوزي ابن قاًل
قللاًل عميللر، بللن الحللاًرث به تفّرد موضوع حديث ): هذا245

الثبللاًتّ عللن يللروي ممللن الحللاًرث حبللاًن: كللاًن بللن أبوحللاًتم
له. أصل ول الحديث، هذا روى الموضوعاًتّ،

كللذاب، خزيمة: الحاًرث بن إسحاًق بن محمد أبوبكر وقاًل



الحديث. لهذا أصل ول
الحللديث هذا سمعت كنت الله: قد رحمه الجوزي ابن قاًل

ًوا فاًستعملته الصباً، زمن في ظني لحسن سنة ثلثين من نح
قاًئللل: أليللسْ فقللاًل تركته، موضوع أنه علمت فلماً  باًلرواةا،

يكللون أن ينبغللي الخيللر قلللت: اسللتعماًل  خير؟ استعماًل هو
ًعاً، لمشروعية. ا عن خرج كذب، أنه علمناً فإذا مشرو

ترجمة  في"الميزان"  في الذهبي الحلاًفظ ذكره والحديث
بوضعه. الحكم على حباًن ابن وأقر عمير بن الحاًرث



بها والموت المدينة سكنى

): وحللدثنا1002ً ص2(ج الللله رحمه مسلم الملاًم قاًل-173

أبللي عللن سعيد أبي بن سعيلد عن ليث حدثناً سعيد بن قتيبة

ّي مولى سعيد ّنه المهر ّي سعيد أباً جاًء أ الحللّرةا ليللاًلي الخللدر

أسللعاًرهاً إليلله وشللكاً المدينلللة، مللن الجللللء في فاًسلتشاًره

المدينللة جهللد علللى  للله صللبر ل أن وأخللبره  عيلللاًله، وكللثرةا

ّنللي  بللذلك، آمللرك ل للله: ويحلللك فقللاًل ولوائهللاً، سللمعت إ

ّلى الله رسلول ّلم آللله وعلللى عليلله الللله ص ل((يقللول:   وسلل

ّ فيموتّ  لوائلهاً على أحد يصبر ًعاً له كنت إل ًدا أو شللفّي شللهي

.))مسلًماً كاًن إذا القياًمة يوم
).69 ،58 ،29 ص3(ج أحمد الماًم أخرجه الحديث

زهيللر ):  حللدثني1004 ص2(ج الله رحمه مسلم وقاًل-174

بللن حفّللص بللن عيسى أخبرناً عمر بن عثماًن حدثناً حرب بن

الللله رسللول  قللاًل: سللمعت عمر ابن عن ناًفع حدثناً  عاًصم

ّلى ّلم آللله وعلللى عليه الله ص علللى صللبر مللن((يقللول:  وسللل

ًعاً له كنت لوائهاً ًدا أو شفّي .))القياًمة يوم شهي
 ص2(ج وأحمد )،377 ص5(ج الترمذي أخرجه الحديث

وقلاًل  )،255 ص("الملوارد" فلي كمللاً حبللاًن وابللن )،155
غريب. صحيح حديث التلرمذي:  هذا

بن يحيى ):  حدثنا1004ً ص2(ج الله رحمه مسللم  وقاًل- 

عللويمر بللن وهللب بن قطن عن ماًلك على قاًل: قرأتّ يحيى



جاًلًسللاً كللاًن أنلله أخللبره الزبيللر مولى  يحنسْ عن الجدع بن

ّلم للله مللولةا فللأتته  ،287الفّتنللة فللي عمر بن عبدالله عند تسلل

ّنللي عليه، ّد عبللدالرحمن أبللاً يللاً الخللروج أردتّ فقللاًلت: إ اشللت

ّني  لكاًع، عبلدالله: اقعدي لهاً الّزماًن. فقلاًل عليناً سمعت فإ

ّلى الله رسول ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل ل((يقللول:   وسلل

ّدتهاً لوائلهاً على يصبر ّ  أحد وش ًدا له كنت إل ًعاً أو شللهي شللفّي

.))القياًمة يوم
أخبرنللاً فللديك أبللي ابللن حللدثناً  رافللع بللن محمللد وحللدثناً
عللن مصللعب مولى يحنسْ عن الخزاعي قطن عن الضلّحاًك

ّلى الللله رسول قلاًل: سمعت عمر بن عبدالله عليلله الللله صلل
ّلم آله وعلى ّدتهاً لوائلهاً على صبر من((يقول:  وس كنللت وش

ًدا له ًعاً أو شهي المدينة.  يعني))القياًمة يوم شفّي
)  وأحمللد83 ص3 (ج"الموطللأ" في ماًلك أخرجه الحديث

).133 ،119 ،113 ص2(ج

يحيللى ): وحدثنلللا1004ً ص2(ج الللله رحمه مسلم قاًل-175

ًعللاً حجر وابن وقتيبة أيوب بن جعفّللر بللن إسللماًعيل عللن جمي

رسول أن هريرةا أبي عن أبيه عن عبدالرحمن بن العللء عن

ّلى الله ّلم آللله وعلى عليه الله ص علللى يصللبر ل((قللاًل:  وسلل

ّدتهاً المدينة لواء ّ أّمتي من أحد وش يللوم شفّيعـللاً للله كنت إل

ًدا أو القياًمة ))شهي
ّدثناً ّدثناً عمر أبي ابن وح موسى هاًرون أبي عن  سفّياًن ح

ّنه عيسى أبي بن يقلللول:  سللمعت القّراظ عبدالله أباً سمع أ
ّلى الله رسول يقول: قاًل هريرةا أباً آللله وعلللى عليلله الله ص

ّلم بمثله. وس

يزيد. زمن وقعت التي الحرةا وقعة وهي 287



ّدثناً ّدثناً عيسى بن يوسف وح أخبرنلاً موسلى بن الفّضلل ح
أبللي عللن أبيلله عللن صاًلح أبي بن صاًلح عن عروةا بن هشلاًم
ّلى الللله رسللول قاًل: قللاًل هريلرةا آللله وعلللى عليلله الللله صلل
ّلم:   بمثله.))المدينة... لواء على أحد يصبر ل((وس

2(ج وأحمللد  )،379 ص5(ج التلرمذي أخرجله الحديث
2(ج والحميدي )،447 ،397،439 ،343 ،388 ،288ص
،283 ص4 (ج"الكلللبير التاًريلللخ" فلللي ) والبخلللاًري492ص

284.(
الللوجه، هللذا مللن غريللب حسن حديث الترمذي: هذا وقاًل
صاًلح. أبي بن سهيل أخو صاًلح أبي بن وصاًلح

يعقللوب ): ثنللا369ً ص6(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-176

بلن عبلدالله حلدثني قاًل كثير بن الوليد عن أبي قاًل: حدثني

بنللي أخللاً تليد بن كلب أن المصاًحف صاًحب  الطويل مسلم

ّيب بن سعيد مع جلاًلسْ هو بيناً أنه  ليث بن سعد جاًءه المس

خاًلتك ابن يقول: إّن عدي بن مطعم بن جبير بن ناًفع رسول

كنلللت الللذي الحديث كيف ويقول: أخبرني الّسلم عليك يقرأ

المسلليب: بللن سللعيد فقاًل  عميسْ، بنت أسماًء عن حدثتني

ّنهللاً أخبرتني عميسْ بنت أسملاًء أّن أخبره رسلللول سللمعت أ

ّلى الله ّلم آله وعلى عليه الله ص علللى يصللبر ل((يقللول:  وس

ّدتهاً المدينة لواء ّ  أحلد وش ًدا أو شفّيعـاً له كنت إل يللوم شهي

.))القياًمة
فللي الللذهبي تليللد:  قلللاًل بللن كلب سللنده فللي الحللديث

وقللد يعللرف، يكللاًد ل المسلليب بن سعيد عن : روى"الميزان"
ّثق، اهلمسلم.  بن عبدالله عنه تفّرد و

ّنلله يعنى ولعله ّثللق) أ ّثقلله بقوله:  (و فللي كمللاً حبللاًن ابللن و
كمللاً المجاًهيل، بتوثيق معروف حباًن وابن ،"التهذيب تهذيب"



."الميزان لساًن" مقدمة في
:"الميللزان" في الذهبي مسلم: قاًل بن عبدالله أيًضاً فيهو
لواء علللى الصللبر فلي كلثير بلن الوليللد سللوى عنلله روى ملاً

المدينة.
والللله الراويين، هذين أجل من ضعيف فاًلحديث هذا فعلى

أعلم.

 ص("الظمآن موارد" في  كماً الله رحمه حبلاًن ابن قاًل-177

أنباًنلللاً وهللب ابللن حدثناً  حرملة حدثناً قتيبة ابن ): حدثنا255ً

عن  عتبة بن عبدالله بن عبيدالله عن شهاًب ابن عن  يونسْ

أبللي بنللت صللفّية تحدث سمعلهاً ليث بني من امرأةا الصميتة

ّنهاً عبيد ّلى الللله رسللول سللمعت أ آللله وعلللى عليللله الللله صلل

ّلم ّ منكللم اسللتطاًع مللن((يقللول:  وسلل ّ يمللوتّ أل باًلمدينللة إل

ْفت ّنه  بهاً، فليم .))له يشهد أو  له يشفّع بهاً يمت من فإ
حبللاًن: ابللن شيلللخ قتليبة وابن مسلم، شرط على الحديث

"التللذكرةا" في الذهبي وصفّه قتيبة، بن الحسن بن محمد هو
.288والحفّظ باًلثقة

أبللي وابن النساًئي  إلى"الصاًبة" في حديثهاً الحاًفظ وعزا
عاًصم.

بنللدار ): حدثنلللا377ً ص5(ج الللله رحملله الترمللذي قاًل-178

عللن نلللاًفع عللن أيللوب عن أبي حدثني هشلاًم بن معاًذ أخبرناً

ّلى الللله رسول قاًل: قاًل عمر ابن آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم:   ّني بهاً، فليمت  باًلمدينة يموتّ أن اسلتطاًع من((وس فللإ

.))بهاً يموتّ لمن أشفّع

كتاًب صاًحب مسلم بن عبدالله اسمه آخر قتيبة ابن وهناًك 288
."الحديث مختلف تأويل"



السلمية. الحاًرث بنت سبيعة عن الباًب وفي
أيلوب حلديث ملن الللوجه هذا من صحيح حسن حديث هذا

السختياًني.
)،255 ص("المللوارد" فللي كمللاً حبللاًن ابللن أخرجه الحديث

).104 ،74 ص2(ج وأحملد
الصلاًرم" في كماً  قلاًدحة، غير لكنلهاً علة له الحديث وهذا
).538 ص("المنكي

):103 ص2 (ج"أصبلللهاًن أخبللاًر" فللي أبللونعيم قللاًل-179

لللي، وأجللاًز لنللاً أذن فيمللاً محمد بن يحيى بن عبيدالله أخبرناً

الصاًئغ نصر بن محمد ثناً  الفّقيه محمد بن علي عنه وحدثني

زيللد بن أساًمة عن الدراوردي ثناً أويسْ أبي بن إسماًعيل ثناً

بللن عمللر بن عبدالله بن عبدالله عن  عكرمة بن عبدالله عن

ّلى الله رسول أن  السلمية سبيعة عن أبيه عن  الخطاًب ص

ّلم آللله وعلللى عليه الله أن منكللم اسللتطاًع مللن((قللاًل:  وسلل

ْفت، باًلمدينة يموتّ ّنه فليم ّ أحلللد بهللاً يمللوتّ ل فإ للله كنللت إل

ًدا ًعاً أو شهي .))القياًمة يوم شفّي
 ص2 (ج"والترهيب الترغيب" في المنلذري  قاًل  الحديث

ي بهلم محتلج ورواتله ،"الكلبير" في الطبراني ): رواه224 ف
ّ الصحيلللح ولللم جماًعللة عنلله روى عكرمللة، بللن عبللدالله إل

ّنماً خطأ، البيهقي:  هو وقاًل  أحد، يجّرحه صللميتة عللن هللو وإ
اهلتقدم.  كماً

المنللذري:  (ورواتللله اللللحاًفظ أبوعبلدالرحمن:  قللول قاًل
زيلد: هلو بلن فأسلاًمة نظلر، الصلحيح) فيله فلي بهلم محتلج
وإنمللاً مسلللم، به يحتّج الفّاًسي: لم القطاًن ابن قاًل  الليثي،
ًدا.  له أخرج ."التهذيب تهذيب" من اهلاستشهاً

البخللاًري إذ الصللحيح، في به محتج يقاًل: إنه فل هذا فعلى



ًقاً، إل له يخّرج لم الشواهد. في ومسلم تعلي
البخلاًري للله روى محمللد، بللن عبللدالعزيز هللو والللدراوردي

ًناً بصلليغة أوردهاً لكنه  أفرده، يسيرةا، أحاًديث له وروى مقرو
مقدمة" في كماً الستة بقية به واحتج المتاًبعاًتّ، في التعليق

."الفّتح
كللل فللي بلله يحتللج أنلله  معنلاًه فليسْ مسللم به احتج وإذا

حللديث مللن ينتقيللاًن الللله رحمهمللاً الشلليخين فللإن  حلللديثه،
رحمه النووي ذكره كماً لديهماً، ثبت ماً فيه المتكلم المحدث

يكللون أن  فأخشللى"مسللللم صللحيح شللرح" مقدمة  في الله
ّنه فيه وهم ّدم صميتة حديث وأ رحمه البيلهقي قاًل كماً المتق
أويللسْ.  وقللد أبللي بن إسملاًعيل عنه والراوي  سيماً ل الله،
فيلله: قيللل مللاً ذكللر أن  بعللد"الفّتح مقدمة" في الحلاًفظ قاًل
مللن  بشيء يحتج ل هذا فعلى حديثه من انتقى البخاًري وإّن

النسللاًئي فيلله قللدح مللاً أجللل من الصحيلح  في ماً غير حديثه
اهلفيه.  فيعتبر غيره شاًركه إن إل وغيره،

بللن أبللوبكر ): حدثنا992ً ص2(ج الله رحمه مسلم قاًل-180

حدثنلاً نمير ابن (ح) وحدثناً  نمير بن عبلدالله حدثناً شيبة أبي

أبيلله عللن سللعد بللن عللاًمر حدثني حكيم بن عثماًن حدثناً أبي

ّلى الللله رسول قاًل:  قاًل ّلم: آللله وعلللى عليلله الللله صلل وسلل

ّني(( أو  عضلللاًههاً، يقطع أن المدينلة، 289لبتي بين ماً أحّرم إ

ل  يعلمللون، كللاًنوا لللو لهللم خيللر وقاًل: المدينة صيدهاً، يقتل

ّ عنهاً رغبًة أحد يدعهاً ول  منلله، خير هو من فيهاً الله أبدل إل

ّ وجهدهاً لوائهاً على أحد يثبت ًعاً للله كنللت إل ًدا أو شللفّي شللهي

.))القياًمة يوم

هي 289 والحرةا اللبة:  السود، الحجاًرةا ذاتّ الرض هي الحرةا. 
المدينة. تحريم والمراد



حدثنلللاً  معاًويللة بللن مللروان حللدثناً عمللر أبللي ابللن وحللدثناً
أبلي بلن سلعد بلن علاًمر أخبرني  النصاًري حكيم بن عثماًن
ّلى اللله رسول أّن أبيه عن وقاًص آلله وعللى عليلله اللله صل

ّلم فللي وزاد نميللر ابللن  حللديث مثللل ذكللر قللاًل:  -ثللّم وسللل
ّ بسلللوء المدينللة أهللل أحد يريد ول((الحديث:-  الللله أذابلله إل

ّنلاًر في .))الماًء في الملح ذوب أو الّرصاًص، ذوب ال
).181 ص1(ج أحمد أخرجه الحديث

 ص4 (ج"الكبلير المعجم" في الله رحمه الطبراني قاًل-181

بللن علللي ثنلللاً الحبللاًب بللن الفّضللل أبوخليفّللة ):  حلللدثنا153ً

بللن سللعد ثنللاً الشللجعي عبللدالعزيز بللن عاًصللم ثنلاً  المديني

بللن سللعد بن عمرو بن واقد علن عجرةا بن كعب بن إسحاًق

بللن بزيللد مللّر أنلله النصللاًري أيللوب أبي مولى أفلح عن معاًذ

فقللاًل الجنللاًئز، مسللجد عنللد قاًعللدان وهمللاً أيوب وأبي ثاًبت

ًثاً لصاًحبه: تذكر أحدهماً ّدثناًه حدي ّلى الللله رسللول حلل الللله صلل

ّلم آله وعلى عليه ّلللذي  المجلللسْ هللذا في  وس فيلله؟ نحللن ا

ّنه يزعم وهو سمعته، المدينة عن قاًل: نعم، علللى سيلأتي(( أ

ّناًس رجلاًل إليهللاً فيخلللرج  الرض، فتحللاًتّ فيلله يفّتح زماًن ال

ًء يصيبون لهللم إخللوان علللى فيمللّرون وطعاًًمللاً، وعيشـللاً رخلاً

العيللش لواء فللي يقيمكللم فيقولللون:  مللاً  عمللاًًرا، أو حّجاًجاً

ّدةا ّلى الله رسول قلاًل  الجوع؟ وشل آللله وعلللى عليلله الله ص

ّلم: فذاهب لهللم، خير مراًرا- والمدينلة قاًلهاً -حتى وقاًعد وس

ّدتهاً لوائهاً على فيصبر أحد بهاً يثبت ل ّ يمللوتّ، حللتى وشلل إل



ًدا القيلاًمة يوم له كنلت ًعاً 290أو شهي .))شفّي
"والللترهيب الللترغيب"  في المنذري الحاًفظ قاًل  الحديث

جيللد  بإسللناًد"الكللبير" فللي الطللبراني ): رواه223 ص2(ج
ثقاًتّ. ورواته

):  رواه300 ص3 (ج"المجملللع" فلللي  الهيللللثمي وقلللاًل
ثقاًتّ.  ورجاًله"الكبير" في  الطبراني

بللن عاًصللم سللنده فللي  أبوعبللدالرحمن: الحلللديث قللاًل
:"الميللزان" فللي الله رحمه الذهبي الشجعي: قاًل عبدالعزيز

البخاًري: فيه باًلقوي. وقاًل والدارقطني: ليسْ النسلاًئي قاًل
المللديني، بللن علللي عنلله اللللذهبي: قلللت: روى قاًل نظر. ثم

ّثقه اهلالقزاز.  معن وو
صيلللغ أردى نظللر) مللن الللله: (فيلله رحملله البخللاًري فقول
أعلم. ضعيف. والله فاًلحديث هذا فعلى الجرح،

2 (ج"الستلللاًر كشللف" فللي  كمللاً الله رحمه البزار قاًل-182

قللاًل: عبللدالرحيم بن ومحمد سهل بن الفّضل ): حدثنا51ًص

دينللاًر بللن عمللرو عن زيد ابن سعيد ثناً موسى بن الحسن ثناً

باًلمدينللة، الّسللعر قلاًل:  غل عمللر عللن أبيلله عللن سلللاًلم عن

ّد ّلى الله رسول فقلاًل  الجهد، واشت آللله وعلللى عليلله الله ص

ّلم:  ّني وأبشللروا اصللبروا((وس صللاًعكم علللى بللاًركت قللد فللإ

ّدكم، الثلللنين، يكفّللي الواحللد طعاًم فإّن تفّرقوا ول فكلوا  وم

الخمسة يكفّي الربعة وطعلاًم الربعة، يكفّي الثنين وطعلاًم

لوائهللاً علللى صللبر فمن الجملاًعة، في البركة وإّن  والّستلة،

ّدتهاً ًعاً له كنت وش ًدا أو شفّي عنهاً خرج ومن القياًمة، يوم شهي
هناً 290 للتقسيلم أو  الراوي، من للشلك تكون أن تحتمل (أو) 

مللن جماًعللة عللن وارد الحللديث لن الثللاًني والمتعيللن  والتنويللع،
الصحاًبة.



ومللن  فيهللاً، منلله خيللر هللو من به الله أبلدل  فيهاً، عّماً رغبًة

.))الماًء في الملح يذوب كماً الله أذابه بسوء أرادهاً
بلله تفّللرد الللوجه، هذا من إل عمر عن نعلمه البزار: ل قاًل
ّين، وهو ديناًر بن عمرو قللد أحللد، فيهللاً يشللاًركه ل وأحللاًديثه ل
جماًعة. عنه روى

الزبير، آل قهرماًن هو ديناًر بن أبوعبدالرحمن:  عمرو قاًل
ابللن نظللر. وقلاًل البخللاًري: فيلله أحملللد: ضللعيف. وقللاًل قاًل

ًةا:  ليللسْ وقللاًل معيللن: ذاهللب، النسللاًئي: بشلليء. وقللاًل مللر
."العتدال ميزان" من اهلضعيف. 

الحسللن ): حدثنا239ً ص6(ج الله رحمه الطبراني قاًل-183

ثنللاً السرخسللي عبلللدالحميد  بللن خلللف ثناً الفّسوي علي بن

هاًشللم أبللي عللن النصللاًري سللعيد بللن عبدالغفّور أبوالصبلاًح

ّلى الله نبّي عن سلماًن عن زاذان عن الرماًني عليلله الللله ص

ّلم، آله وعلى ّنبّي عن قاًل:  وبإسناًده ثّم أحاًديث، وذكر وس ال

ّلى ّلم آله وعلى عليله الله ص ّنه وس فللي مللاًتّ مللن((قلاًل:   أ

ملن القياًملة يلوم وكلاًن شلفّاًعتي، اسلتوجب الحرميلن أحلد

.))المنين
):  رواه319 ص2 (ج"المجمللللع" فللللي الهيثمللللي قللللاًل

وهللو سللعيد، بللن عبللدالغفّور  وفيلله"الكللبير" فللي  الطللبراني
متروك.

وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي على الصلة
له الوسيلة وطلب

بن محمد ):  حدثنلا288ً ص1(ج الله رحمه مسلم قاًل-184



بن وسعيد  حيوةا عن وهب بن عبدالله  حدثناً المرادي سلمة

بللن عبدالرحمن عن علقمة ابن كعب عن وغيرهماً أيوب أبي

ّنلله العللاًص بللن عمرو بن عبلدالله عن 291جبير ّنللبّي  سللمع أ ال

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص ّذن سمعتم إذا((يقول:  وس المللؤ

ّلوا ثّم يقول، ماً مثل فقولوا ّنه علللّي صلل ّلى مللن  فللإ علللّي صلل

ًةا ّلى  صل الوسلليلة لللي الله سلوا ثّم عشًرا، بهاً عليله الله ص

ّنهاً ْفنزلة فإ ّنة في م ّ تنبغي ل الج وأرجللو الللله، عباًد من لعبد إل

ّلت الوسيلة لي سأل فمن هو، أناً أكون أن .))الّشفّاًعة له ح
5(ج والتلللرمذي )،359 ص1(ج أبللوداود أخرجه الحديث

)،168 ص2(ج وأحملد )،22 ص2(ج والنسلاًئي )،247ص
حسن حديث الترمذي: هذا ). وقاًل336 ص1(ج وأبلوعوانلة

صحيح.

ي إسحاًق بن إسماًعيل الملاًم  قاًل- ي اللله رحمله القاًض ف

ّلى  النبي على الصلةا فضل" كتلاًبه آللله وعلللى عليلله الللله ص

ّلم قللاًل: حللدثناً بكللر أبللي ابللن محمللد ):  حدثنا50ً(  رقم"وس

سللليم بللن صللفّوان عن  الجشمي بكر أبي عن علي بن عمر

ّلى الله رسول  قاًل: قلاًل عمرو بن عبدالله عن عليه الله ص

ّلم:  آله وعلى ّلى من((وس الوسيللللة لللي سلللأل أو  علللّي صلل

ّقت .))القياًمة يوم شفّلاًعتي عليه ح
وعبدالله  سليم بن صفّوان بين انقطاًع سنده في الحديث

ًدا يللر السجسللتاًني:  لللم أبوداود قاًل فقد عمرو، بن مللن أحلل
تهذيب" من اهلبسر.  بن وعبدالله  أماًمة أباً إل الّصحاًبة

قاًل قاًل 291 عبدالرحمن -يعني محمد الترمذي:  بن البخلاًري-:  
نفّيللر بللن جلبير بلن وعبللدالرحمن مصللري وهللو قرشلي هذا جبير

اهلشاًمي. 



."التهذيب
ّدمي علللي: وهللو بللن عمللر سنده وفي يللدلسْ وكللاًن المقلل
ًدا، تدليسـاً فيقللول: يسللكت وحللدثناً. ثللم يقول: سمعت شلدي
."التهذيب تهذيب" في والعمش.  كماً عروةا بن هشاًم

حباًن: ابن قاًل  طهملاًن، بن عيسى الجشمي: هو وأبوبكر
بللن أبللاًن عن يدلسْ كاًن كأنه  أنسْ، عن باًلمناًكير ينفّرد كاًن
اهلبخبره.  الحتجاًج يجوز ل عنه، الرقاًشي ويزيد  عياًش أبي
."التهذيب تهذيب" من

في فقلاًل  حبلاًن، ابن من التحلاًمل هذا الحلاًفظ دفع وقد
ّذنب حباًن، ابن فيه أفرط : صدوق"التهذيب تقريب" فيمللاً وال

اهللغيره.  حديثه من أسلتنكره
بهللذا فاًلحللديث  التلللدليسْ، وصمة الحاًفظ عنه  يدفع ولم
والمتاًبعاًتّ. الشواهد في يصلح لكنه ضعيف، السند

):  نلللا227ً ص1(ج شلللليبة أبلللي بلللن أبلللوبكر قلللاًل-185

سلمعت قلاًل: إذا الحسللن عللن حمزةا أبي عن 292أبوالحوص

ّذن الّصلللةا. فقللل: على قاًل: حّي يقلول:  فإذا كماً فقل المؤ

ّ قوةا ول حول ل الّصلةا. فقللل: قلاًمت قاًل: قد باًلله. فإذا إل

ّلهّم ّدعوةا هذه  رّب ال ّتاًمة ال ًدا أعط  القاًئمة، والّصلةا ال محّملل

ّ يقيللم  حيللن رجللل يقولهللاً القياًمة. فلن يوم سؤله أدخللله إل

ّلى محّمد شفّاًعة في الله ّلم آله وعلى عليه الله ص يللوم وسلل

القياًمة.
القصلاًب، ميمون أبوحمزةا: وهو سنلده وفي مقطوع الثر

الدارقطني: ضعيف.  وقاًل الحديث. وقاًل أحمد: متروك قاًل
عنللدهم. بللاًلقوي البخاًري: ليسْ حديثه. وقاًل أبوحلاًتم: يكتب

."العتدال ميزان" من اهلبثقة.  النسلاًئي:  ليسْ وقاًل

سليم. بن سلم أبوالحوص: هو 292



):50ص( الللله رحملله القاًضي إسحاًق بن إسماًعيل قاًل-186

قاًل: ثنللاً مخلد بن الضحاًك قاًل: ثناً بكر أبي بن محمد حدثنلاً

ابن عن عطاًء بن عمرو ابن محمد أخبرني عبيلدةا بن موسى

ّلى الللله رسللول قللاًل: قللاًل عباًس آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم:  ي يسلألهاً ل  الوسليلة للي اللله سللوا((وس أو  مسللم ل

ّ مؤمن ًدا له كنت إل ًعاً أو شهي ًعاً شفّي ًدا- أو -أو: شفّي .))شهي
).1051 ص("الحفّاًظ تذكرةا" في الذهبي أخرجه الحديث

ضعيلللف وهللو الربللذي، وهللو عبيللدةا بن موسى سنده وفي
تفّسللير" فللي كملاً الله رحمه الطبراني قالتوبع:  قد لكنه
الوليد حدثناً الباًر علي ابن أحمد ): أنا53ً ص2 (ج"كثير ابن
أبلي ابلن علن أعيلن بلن موسى حدثناً الحراني عبدالملك بن

قللاًل: عبللاًس ابللن عللن  عطللاًء بللن عمرو بن محمد عن ذئب
ّلى الله رسول قاًل ّلم:  آللله وعلللى عليلله الله ص سلللوا((وسلل
ّنه الوسيلة لي الله ْفلهاً لم  فإ ّدنياً في عبد لي يسأ ّ اللل كنللت إل
ًدا له ًعاً أو شهي .))القياًمة يوم شفّي

أبللي ابللن قللاًل عبدالملك بن حسن: والوليد سنده الحديث
فقاًل: صدوق. عنه، أبي : سألت"والتعديل الجرح"  في حاًتم

فللي الله رحمه أبونعيم قال  ثاًلثلة، طريق له والحديلث
بللن الحسن ثناً الطلحي أبوبكر ): حدثنا96ً ص7 (ج"الحليلة"

ّلى الرسول بمدينة الفّرج بن محمد ثناً 293حباًش عليه الله ص
ّلم آله وعلى الثللوري سفّياًن ثناً  العمري يزيد بن خاًلد ثناً وس

عبلاًس ابلن علن سليرين بلن محمد عن عبيدةا بن محمد عن
ّلى رسلول قاًل: قاًل عنهماً الله رضي آله وعلى عليه الله ص

حباًش بن ):  والحسن345 ص2(ج ماًكول  لبن"الكماًل" في 293
أبللي عللن الجوالللق أبللي بللن إبراهيللم عن روى الكوفي يحيى  بن

الحمللاًني. عبدالحميللد عللن ساًبق بن محمد بن يوسف وعن نعيم
بن وأبوبلكر المقرئ حسنويه بن علي بن أحمد أبوحاًمد عنه روى
اهلوغيرهم.  قاًنع بن وأبوالحسين دارم أبي



ّلم:  ّ الوسلليلة لللي عبد الله يسأل ل((وس ًعاً للله كنللت إل شللفّي
.))القياًمة يوم

العمري. يزيد بن خاًلد به تفّرد غريب
قلاًل تللاًلف، العمللري يزيللد بللن أبوعبدالرحمن: وخاًلللد قاًل

وقللاًل  ويحيللى، أبوحاًتم : كذبه"الميزان" في الذهبي الحاًفظ
الثباًتّ. عن الموضوعاًتّ  حبلاًن:  يروي ابن

 ص("المفّرد الدب" في الله رحمه  البخلاًري الماًم قاًل-187

بللن إسللحاًق قللاًل: حدثنلللاً العلء بللن محمللد ):  حللدثنا223ً

العللاًص بللن سللعيد مولى عبدالرحمن بن سعيد عن  سليماًن

ّلى النللبي عن هريرةا أبي عن علي بن حنظلة قاًل: حدثنلاً صلل

ّلم آله وعلى عليه الله ّلهّم من((قاًل:   وس علللى صل قاًل: ال

ّليت كماً محّمد آل وعلى محّمد إبراهيم، وآل إبراهيم على ص

إبراهيللم على باًركت كماً محّمد آل وعلى محّملد على وباًرك

كمللاً محّمللد آل وعلللى محّمللد علللى وترّحللم  إبراهيللم، وآل

ْفمت القياًمللة يللوم له إبراهيم.  شهلدتّ وآل إبراهيم على ترّح

.))له وشفّعت باًلّشهاًدةا
عبللدالرحمن بللن سللعيد سللنده فللي لن ضللعيف الحللديث

فللي الللذهبي الحللاًفظ قللاًل  مجهللول، وهللو المللوي القرشي
بللن إسللحاًق وعنلله علللي بللن حنظللللة عللن :  روى"الميللزان"

ّثق.  فقط، الرازي سليماًن اهلو
ّثللق) أنلله يقصد الذهبي الحاًفظ ولعّل ّثقلله بقوله:  (و ابللن و

حبللاًن وابلن  ،"التهذيب تهذيب"  في الحاًفظ ذكره كماً حباًن
ّثق الله رحمه مقدمللة فللي الحللاًفظ ذكللره كمللاً المجهولين يو

 وفللي"المغيللث فتللح" فللي  والسلللخاًوي ،"الميللزان لسللاًن"
).41 ص("البديع القول"



):291 ص3 (ج"التلللاًريخ" فللي الله رحمه الخطيب قاًل-188

بللن عبللدالله بللن محمللد حللدثناً الللرزاز أحمللد بللن علللي حدثناً

294موسى بن يونسْ ابن محمد قاًل: حدثناً الشلاًفعي إبراهيم

مللروان بللن محمللد حدثناً الصمعي قريب بن عبدالملك حدثناً

أبللي عللن صللاًلح أبللي عللن العمللش عللن ببغللداد منه سمعت

ّلى  الللله رسلللول قاًل: قاًل هريرةا آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم:   ّلى من((وس ّلى ومللن سللمعته، قللبري عنلللد علللّي ص صلل

ّكل ناًئيـاً علّي ّلغني ملك بهاً و وآخرتلله، دنيلاًه أمر بهاً وكفّى يب

ًدا له وكنت ًعاً أو شهي .))شفّي
أحمللد بللن يوسللف حللدثناً العللتيقي محمللد بللن أحمللد حدثناً

حلدثناً  العقيللي موسى بن عمرو بن محمد حدثناً الصيلدلني
محمد وحدثناً عمر بن العلء حدثناً الخللل نميل بن إسماًعيل

بنحوه. العمش عن مروان بن
بن الحسين على قاًل:  قرأناً المقرئ علي بن محمد حدثناً
بللن إبراهيلللم بن عبدالله قاًل:  حدثني سعيد ابن عن  هاًرون
عللن عمللرو بللن العلء حديث عن نمير ابن قاًل: سلألت قتيبة

هريللرةا أبي عن صاًلح أبي عن العمش عن مروان بن محمد
ّلى النبي عن ّلم:   آللله وعلللى عليلله الله ص ّلى مللن((وسلل صللل

ْفع))قللبري عنللد علللّي ليللسْ مللروان بللن محمللد ذا،  فقللاًل: د
بشيء.

)،15 ص("النبيلللاًء حيللاًةا" فللي البيلللهقي أخرجللله الحللديث
)،303 ص1 (ج"الموضوعلللاًتّ" فللي الجللوزي ابللن وأورده

قاًل السدي، هو مروان بن ومحمد يصح، ل حديث وقاًل: هذا
: السللعدي نميللر: كللذاب. وقللاًل ابن بثقة.  وقاًل يحيى: ليسْ

في كملاً  متروك، الكلديمي موسى: هو بن يونسْ بن محمد 294
) وقللاًل:180 ص("المنكللي الصللاًرم") و714 ص("الفهللاًم جلللء"

الحديث. ووضع باًلكذب متهم



حبلللاًن: ل ابللن النساًئي: متروك. وقللاًل الحديث. وقاًل ذاهب
لهللذا أصللل العقيللللي:  ل اعتبلللاًًرا. قللاًل إل حللديثه كتب يحل

اهلبمحفّوظ.  وليسْ العمش حديث من الحديث
 ص("المنكللي الصلاًرم" في عبدالهاًدي ابن الحلاًفظ وقلاًل

ّلى الله رسول على موضوع الحديث ): هذا179 عليه الله ص
ّلم آللله وعلى ّدث ولللم وسلل ول أبوصللاًلح ول أبللوهريرةا بلله يحلل

ّتهم السلدي مروان بن ومحمد  العملش، والوضللع باًلكذب م
أبللي رواية من الحديث هذا بعضهم روى قاًل:-  وقد أن -إلى

بللن محمللد هللو وإنمللاً  فاًحش خطأ وهو العمش عن معاًوية
اهلباًلكذب.  متهم الحديث، متروك وهو به تفّرد مروان
منه. المراد
) علللى283 ص1 (ج"الللللي" فللي السلليوطي تعقللب وقد

الللله حفّظلله اللبلللاًني أجللاًب وقللد يجللدي، ل بماً الجوزي ابن
الضللعيفّة الحللاًديث سلسللللة" فللي التعقبلللاًتّ هللذه علللى

).203( الحديث  رقم"والموضوعة
فيللض" فللي المنللاًوي الحللديث فللي قيللل ماً بعض ذكر وقد
."القدير

حسلن ): ثنلا108ً ص4(ج الللله رحمله أحمد الماًم قاًل-189

ّوادةا بن بكر قاًل: ثناً لهيعة ابن ثناً موسى بن بللن زياًد عن س

النصللاًري ثللاًبت بللن رويفّع عن الحضرمي وفلاًء عن  295نعيم

ّلى  الله رسلول أن ّلم آله وعلى عليه الله ص مللن((قاًل:  وس

ّلى ّلهّم محّملد على ص عنلللدك المقّرب المقعد أنزله وقاًل: ال

.))شفّاًعتي له القياًمة. وجبت يوم
والطللبراني  )،53ص( القاًضي إسماًعيل أخرجه الحديث

).14 ص5 (ج"الكبير" في

تهذيب" في كماً جده، إلى نسب نعيم بن ربيعة بن زياًد هو 295
."التهذيب



2 (ج"والترهيلللب الللترغيب"  فللي المنللذري الحللاًفظ وقاًل
،"الوسللط" و"الكللبير" في والطبراني البزار ):  رواه505ص

حسن. أساًنيدهم وبعض
):  رواه163 ص1 (ج"الزوائللد مجمللع" في الهيثمي وقاًل

حسنة.  وأساًنيدهم"الكبير" و"الوسط" في والطبراني  البزار
)  بعللد513 ص3 (ج"تفّسيره" في كثير ابن الحاًفظ وقاًل

ولللم بلله بللأس ل إسللناًد أحمللد: وهللذا المللاًم بسند  ساًقه أن
يخرجوه.

بللن وفللاًء علللى يللدور الحللديث أبوعبللدالرحمن:  هللذا قللاًل
بللن سللهل عللن فقللاًل: روى حاًتم أبي ابن ذكره وقد  شريح،

بللن وبكللر نعيللم بللن زيللاًد عنلله روى ثلللاًبت، بللن ورويفّع سعد
اهلذلك.  يقول أبي سمعت سوادةا،
علللى فاًعتمللد حللديثه حّسللن مللن وأماً الحاًل، مجهول فهو
 نحللو"التهذيب تهذيب" في الحاًفظ ذكر فقد حباًن، ابن توثيق

ّثقلله ثللم ،"والتعديل الجرح" في حاًتم أبي ابن  ذكر ماً قللاًل: و
حباًن. ابن

ّثللق حبلللاًن ابللن أن تقللدم وقد يعتملللد فل  المجهلللولين، يو
للمجهولين. توثيقله على

ضللعيف، وهللو لهيعللة، بللن عبللدالله أيًضاً الحديث سند وفي
أعلم. والله الحسن، إلى بهاً يرتقي شواهد له الحديث لكن

"الفهللاًم جللللء"  فللي الله رحمه القيلم ابن الحاًفظ قاًل-190

محملد : حلدثناً"الكلبير المعجم" في الطبراني ):  قاًل63ص(

بن علي بن محمد حدثناً الرقي الطرائفّي حبيب  بن علي بن

بللن بقيللة حللدثناً الرقي عبدالله بن سليملاًن حدثناً  296ميمون

بللن خلاًلد قاًل:  سمعت زياًد بن محمد بن إبراهيم عن الوليد

الجزيرةا أهل إماًم الحاًكم: كاًن : قاًل"العبر" في الذهبي قاًل 296
مأمون. ثقة عصره، في



ّلى الللله رسللول قاًل:  قاًل الدرداء أبي عن يحدث معدان صلل

ّلم:  آلله وعللى عليه الله ّلى ملن((وسل يصلبح حيلن عللّي صل

.))شفّاًعتي أدركته عشًرا، يمسي وحين عشًرا،
الحللاًفظ : قللاًل"القللدير فيللض" فللي المنللاًوي قاًل الحديث

الطللبراني الهيثمللي: رواه وقللاًل انقطللاًع، العراقللي: فيلله
ًدا لن انقطاًع فيه لكن  جيد، أحلدهماً بإسناًدين يسمع لم خاًل

الدرداء. أبي من
) نحلللوه،121 ص("البللديع القللول" فللي السللخاًوي وذكللر

ضعف. وفيه أبوعاًصم، وزاد: وأخرجه
محمللد بللن إبراهيللم السنلللد بهذا أبوعبدالرحمن: وفيه قاًل

حللاًتم أبللي وابللن البخللاًري للله ترجم  اللهاًني، زيلاًد: وهو بن
أنلله حللاًتم أبللي ابللن ذكر وقد تعديلً، ول جرًحاً فيه يذكرا ولم
ابللن ومحمللد المقللرئ، يزيللد بللن شللريح أبوحيللوةا عنلله روى

السللند هللذا فللي مللاً ويضلاًف  الحراني، داود أبي بن سليماًن
الشللواهد في يصلح الحاًل مستور فيكون الوليد بن بقية وهو

والمتاًبعاًتّ.
باًلتحديث. يصرح ولم مدلسْ بقية وأيًضاً
قللاًل  الرقللي، عبلللدالله بللن سلللليماًن أيًضللاً سنلللده وفللي
بشلليء. معين: ليسْ ابن : قاًل"الميزان" في الذهبي الحاًفظ

اهل
بن سليماًن أبوأيوب أنه  يرجح"الميزان لساًن" في والحاًفظ

الخباًئري. سلمة
سللليماًن ترجمللة   فللي"الميللزان" في الذهبي الحاًفظ قاًل

أبوحللاًتم: قللاًل  وبقيللة إسللماًعيل الخبللاًئري: عللن سللللمة بن
وقاًل يشلتغل ل متروك كاًن ابن به.   .اهليكذب.  الجنيد: 

."الميزان" من مختصًرا

):60 ص("الفهللاًم جلء" فلي الللله رحمله القيم ابن قاًل-191



ّديق بكللر أبي حديث  وأماً ابللن فقللاًل عنلله، الللله رضللي الصلل

شاًهين:
بللن علللي حدثنلللاً  الشللعث بللن سللليماًن بن عبدالله حدثناً

عبيللدالله بللن يحيللى بللن إسللماًعيل حللدثناً المكتللب الحسللين
بكللر أبللي عن الطفّيل أبي عن خليلفّة بن فطر حدثنلاً التيمي

ّلى اللله رسول قاًل: سمعت عنه الله رضي الصديق اللله صلل
ّلم آله وعلى عليه ّلى من((يقول:  وس شللفّيعه كنللت علللّي ص
.))القياًمة يوم

حللدثناً الحسللين بللن علللي أيًضاً:  حدثناً داود أبي ابن وقاًل
الطفّيلللل أبللي عللن  خليفّة بن فطر حدثناً يحيى بن إسماًعيل

رسلللول قللاًل: سمعلللت عنه الله رضى الصديق بكر أبي عن
ّلى الله ّلم آله وعلى عليه الله ص يقللول: الللوداع حّجة في وس

الستلللغفّاًر، عنللد ذنللوبكم لكللم وهلللب قد وجّل عّز الله إّن((
ّية استغفّر فمن ّ إللله قللاًل: ل ومن له، غفّر صاًدقة بن الللله، إل
ّلى ومن ميزانه رجح اهل ))القياًمة يوم شفّيعه كنت علّي ص

):120 ص("البلللديع القللول" فللي السللخاًوي قللاًل الحللديث
غيللره، وفللي  للله"الترغيلللب" فللي شللاًهين ابن أبوحفّص رواه
يحيللى بللن إسللماًعيل إسناًده وفي طريقه، من  بشلكوال وابن

ًدا، ضعيف التيمي عبيدالله بن  اهلتركه.  على واتفّقوا ج
صلللاًلح :  قلاًل"العتلدال ميزان" في الذهبي الحاًفظ وقاًل

مللن الزدي:  ركللن وقاًل الحديث، يضع كاًن جزرةا  محمد بن
اهلعنه.  الرواية تحل ل الكذب أركاًن

كملاً مدلسْ وهو خلليفّة، بن فطر أيًضاً الحديث سنلد وفي
).172 ص1 (ج"المغيث فتح" في

بللن علللي ): حدثنلا94ً ص2(ج الله رحمه البلخاًري قاًل-192

بللن محمللد عللن  حمللزةا أبللي بللن شللعيب  قاًل: حدثناً عياًش

ّلى الله رسول أن عبدالله بن جلاًبر عن المنكدر عليلله الله ص



ّلم آله وعلى ّنللداء: اللهللّم يسللمع حيللن قللاًل من((قاًل:  وس ال

ّدعوةا هللذه  رّب ّتلللاًّمة اللل ًدا آتّ  القلللاًئمة، والّصلللةا ال محّملل

ًدا مقاًًماً وابعثه والفّضيلة الوسيللة ّلذي محمو ّلللت ا وعللدته. ح

. ))القياًمة يوم شفّاًعتي له
 ص1(ج أبوداود وأخرجله )،399 ص8(ج أعلاًده الحديث

)،22 ص2(ج والنسلاًئي )،136 ص1(ج والترمذي )،362
وابللن )،354 ص3(ج وأحملللد )،239 ص1(ج ملاًجه وابن

فللي السللني وابللن )،220 ص1 (ج"الصحيلللح"  في خزيملة
)148 ص3(ج حبللاًن وابن  )،45  ص("والليلة اليوم عمل"

"الثللاًر معللاًني شللرح"  فللي والطحاًوي ،"الصحيح ترتيب" من
).410 ص1 (ج"السنن" في والبيهقي )،146 ص1(ج

حلديث مللن غريللب حسللن صحيلللح الترمذي:  حديث وقاًل
ًدا نعلم ل  المنكدر، بن محملد أبللي بللن شللعيب غيللر رواه أح
اهلديناًر.  اسمه وأبوحمزةا المنكدر، بن محمد عن  حمزةا

ـللا94ً ص2 (ج"الفّتللح" فللي الحللاًفظ قللاًل قللول ) متعقب
اًبر، علن عليله المنكلدر ابلن توبع الترمذي:  وقد أخرجلله  ج

جللاًبر عللن الزبيللر أبللي طريللق  مللن"الوسط"  في الطبراني
اهلنحوه. 

تنبيه:
شاًذةا: كلتاًهماً زياًدتاًن الحديث في

ّنك((البيهقي:   عندالولى: .))الميعاًد تخلف ل إ
وقللد  الطللاًئي، عللوف بللن محمللد بهللاً  تفّللرد الزياًدةا وهذه
عسللكر بللن سللهل بللن ومحمللد  وأحمللد، البخللاًري خلللاًلف

بن وعمرو  الجوزجاًني، وهو يعقوب بن وإبراهيلم  البغدادي،
ابللن والعبللاًس الللذهلي-، -وهللو يحيللى بللن ومحمللد  منصللور،

وعبللدالرحمن  الحسلين، أبي بن ومحمد  الدمشلقي، الوليلد



عشلللرةا فهللؤلء ،297سللهل بللن وموسى الدمشقي، عمرو بن
فيعتللبر  الزيللاًدةا، هللذه فيه وليسْ عياًش بن علي عن يروونه
ّذا، الطلاًئي عوف بن محمد باًلضللعف، زياًدته على ويحكم شاً
أعلم. والله

الدمشللقي عمللرو بللن عبدالرحمن   زادالثـانية: الزيادة
ّيدناً((الطحلللاًوي:  عنللد ّلهللّم(( فقللاًل: ))سلل ّيدناً أعللط ال سلل

ًدا .))محّم
ًةا تعتلللبر  الزيلللاًدةا وهلللذه خللللاًلف قلللد إذ  أيًضلللاً، شلللاًذ

بن ومحمد المتقدمين التسعة عشرةا، عمرو بن عبلدالرحمن
الللدعاًء: هللذا فللي نقللول أن لنللاً يشللرع فل الطللاًئي، عللوف

ّيدناً(( ّلى الله رسول عن ذلك ثبوتّ   لعدم))س عليلله الللله صلل
ّلم، آله وعلى ّلى وأمي بأبي وهو وس آللله وعلللى عليلله الله ص
ّلم بمللاً نعمللل أن العبللاًداتّ فللي الحللوط ولكللن  سيلللدناً، وس

باًلرأي. ليسْ الدين لن فحسب، علمناًه

 (ج"الثلللاًر معللاًني شرح" في  الله رحمه الطحلاًوي قاًل-193

قللاًل: ثنللاً السللقطي النعمللاًن بللن محمللد ): حللدثنا145ً ص1

قيللسْ عن البزار أبوعمر قاًل:  ناً النيساًبوري يحيى بن يحيى

أن مسعود بن عبدالله عن  شلهاًب بن طاًرق عن مسللم بن

ّلى الله رسول ّلم آله وعلى عليه الله ص مللن مللاً((قللاًل:   وس

ّنللداء، سللمع إذا يقللول مسللللم ّبللر ال ّبللر، المنللاًدي فيك ثللّم فيك

ًدا وأّن الله إل إله ل أن يشلهد علللى فيشللهد الله رسول محّم

ّلهللّم ثّم ذلك، ًدا أعللط يقلول:  ال ْفل الوسلليلة، محّملل فللي واجعلل

سلهل بن ومحمد ،"مسنده" في وأحمد ،"صحيحه" في البخاًري 297
عنللد منصللور بللن وعمللرو الترمللذي، عنلللد يعقللوب بللن وإبراهيللم
أبللي بللن ومحمللد الوليللد بللن والعباًس يحيى بن ومحمد النساًئي،
عنللد الدمشللقي عمللرو بن وعبدالرحمن  ماًجه، ابن عند الحسين

خزيمة. ابن عند الرملي سهل بن وموسى  الطحاًوي،



داره. المقربلين وفي محبلته، المصطفّين وفي درجته، عليين

ّ ْفت إل ّنبّي شفّاًعة له وجب ّلى ال ّلم آللله وعلللى عليه الله ص وسلل

.))القياًمة يوم
).16 ص10 (ج"الكبير" في الطبراني أخرجه الحديث

عمللر أبلاً عمللر بللن دينللاًر سللنده فلي لن ضعيف والحديث
ًياً، يقاًل: كاًن البزار، ّثقه مختاًر أبوحللاًتم: ليللسْ وقاًل وكيع، وو

الزدي: وقللاًل ،"الثقللاًتّ" فللي حبللاًن ابللن باًلمشلهور. وذكللره
ًيللاً كللاًن : كللذاب،"الرشللاًد" في الخليلي متروك.  وقاًل مختاًر

تهذيب" من مختصًرا اهلعبيد.  أبي بن المختاًر شرط من
."التهذيب
ترجمتلله، أجللد فلللم النعماًن بن محمد الطحاًوي شيخ وأماً
):47ص( الللله رحملله الـسـني اـبـن فقال توبللع قللد لكنله

بللن عثمللاًن ثناً شيبة أبي بن أبوبكر أناً جرير بن محمد حدثنلاً
نحوه. به مسللم  بن قيسْ عن أبوحفّص عمر حدثناً سعد

فلللي الطللللبراني ): رواه333 ص1(ج الهيللللثمي وقلللاًل
موثقون.    ورجلاًله"الكبير"

"والليلللة اليلوم عملل" فلي اللله رحملله  السني ابن قاًل-194

هلاًرون ثناً بعماًن المديني إبراهيم ابن أحمد ): حدثني58ص(

عللن يزيللد بللن مطرح عن المحاًربي ثناً الهمداني إسلحاًق بن

أبللي عللن القلللاًسم عللن يزيللد بللن علي عن زحر بن عبيدالله

ّلى الله رسلول قاًل: قاًل عنه الله رضي أماًمة عليلله الللله ص

ّلم:   آله وعلى مكتوبللة: صللللةا كللّل دبللر فللي قللاًل مللن((وس

ّلهللّم ًدا أعللط ال ّدرجللة محّملل ّلهللّم الوسللليلة، ال فللي اجعللله ال

المقّربيللن وفللي  درجتلله، العللاًلين وفللي  صحبته، المصطفّين

علللّي اسلللتوجب فقللد صلةا  كّل دبر في ذلك قاًل ذكره. من



ّنة له ووجبت القياًمة يوم الّشفّاًعة .))الج
وعلللي زحللر بللن ضعفّاًء:  عبيدالله ثلثة سنده في الحديث

عبللدالرحمن بللن والقاًسللم أبوعبللدالملك اللهللاًني يزيللد بللن
ذلللك  يكللن لم إسناًد في اجتمعوا حباًن: إذا ابن قاًل الموي،

ترجمللة  فللي"الميزان" في كماً أيديهم،  عملته مماً  إل الخبر
زحر. بن عبيدالله



وسلم آله وعلى عليه الله صلى الرسول قبر زيارة

ّلى الله رسول قبر زياًرةا أن  أحاًديث وردتّ عليلله الللله صلل
ّلم آله وعلى ّلى لشفّاًعته سبب وس آللله وعلللى عليلله الللله ص
ّلم أهللل عللن الللله شللاًء إن وسللأنقل  شيء، منهاً يثبت ل وس
لرواتهاً. والتجريح النقد  من الحلاًديث بهذه يتعلق ماً  العلم

رحملله الطيلللاًلسي أبوداود داود بن سلليماًن الملاًم قاًل-195

):  حدثنلللا228ً ص1 (ج"المسنلللد ترتيللب" فللي كمللاً الللله

مللن رجل قاًل: حدثني العبلدي أبوالجراح  ميمون بن 298نوار

ّلى الله رسول قاًل: سمعلت عمر عن عمر آل عليلله الللله ص

ّلم آله وعلى زارنللي- قاًل: من -أو قبري زار من((يقول:  وس

ًعاً له كنت ًدا، أو شفّي بعثلله الحرميللن أحد في ماًتّ ومن شهيل

.))القياًمة يوم المنين من الله
إسللناًد ) وقاًل: هللذا245 ص5(ج البيهقي أخرجه الحديث

مجهول.
فللي عبلللدالهاًدي بللن أحمد بن محملد الكبير الحاًفظ وقاًل
لهللذه مرجللع أحسللن هللو   الللذي"المنكللي الصللاًرم" كتللاًبه

لنقطللاًعه بصللحيح ليللسْ الحللديث ):  هللذا79ص( الحلللاًديث
فللي الللرواةا اختلف ولجللل  واضللطرابه، إسللناًده، وجهاًلللة
السلبكي- -يعنلي المعلترض جعلله فيله واضلطرابهم إسلناًده

الحتجللاًج يجللوز ل السللناًد سللاًقط حديث وهو أحاًديث، ثلثلة
بللن سلللوار أن ذكللر مثللله.  ثللم علللى العتمللاًد يصلللح ول به،

:  (سوار)"المنكي الصاًرم" وفي : (نوار)،"المسند ترتيب" في 298
سلنن" فلي وجللدته ثللم الصلواب، أيهملاً البحث بعد لي يتضح ولم

ميمللون) بللن الطيلللاًلسي: (سللوار داود أبللي طريق   من"البيهقي
أعلم.  مصحف. والله"المسند ترتيب" في ماً أن فاًلظاًهر



ً أسللوأ مبهللم وشللليخه  مجهللول ميمون المجهللول، مللن حللاًل
المنكللي الصللاًرم"  فللي فليراجللع  الختللف من فيه ماً وذكر

."السبكي على الرد في

القلاًضي ): ثنا278ً ص2(ج الله رحمه الدارقطلني قاًل-196

هلل بللن موسى ناً الوراق محمد بن عبيدالله ناً 299المحاًملي

قللاًل: عمللر ابللن عن ناًفع عن عمر بن عبيلدالله عن  العبدي

ّلى الله رسول قاًل ّلم:  آله وعلى  عليه الله ص زار مللن((وس

.))شفّاًعتي له وجبت قبري
الصللاًرم" فللي  كمللاً"الشعب" في البيهقي  أخرجه الحديث

العمري.  قللاًل عمر بن عبدالله طريق ) من13 ص("المنكي
الللبيهقي: قاًل ثم بسنده وذكره عبيدالله، عن البيهقي: وقيل

ابللن عن ناًفع عن منكر فهو عبدالله أو قاًل: عبيلدالله وسواء
قللاًل ثللم هلل، بللن موسللى غيللر غيره. يعني به يأتّ لم عمر

الحلللاًفظ الماًم ذكر الله: هكذا رحمه عبدالهاًدي ابن الحاًفظ
فيلله  قاًل سواء عمر، ابن عن ناًفع عن منكر الحديث هذا أن

أنلله والصللحيح عبللدالله، أو عبيللدالله هلل:  عللن بللن موسللى
وغيره. عدي بن أبوأحمد ذكره كماً عبدالله
مللن أنلله وهللو الصللحيح، هللو عللدي ابللن صححه الذي وهذا

ّبر الصغلير عمر ابن عبلدالله رواية ّعف، المك مللن ليلسْ المض
فللإن الثبللت، الثقللة المصللغر الكللبير عمللر بن عبيلدالله رواية

الله. رحمه كلمه آخر إلى عبيدالله، يلحق لم موسى
هلل بللن موسللى سنلللده فللي الحديث كلمه:  أن وحاًصل

منكللر الحللديث وأن  العمري، عمر بن وعبدالله مجهول، وهو
ّلى الله رسول عن يثبت ل ّلم، آله وعلى عليه الله ص ثللم وسلل

بعللد هلل بللن موسللى ترجمللة في قاًل أنه العقيللي عن ذكر
ول حللديثه يصللح عبيللدالله:  ل عن  طريقه من الحديث ذكره

تذكرةا" في حاًفظ،كماً ثقة ، إسماًعيل بن الحسن هو 299
."الحفّاًظ



هذا في الله- والرواية رحمه العقيلي قاًل أن -إلى عليه يتاًبع
لين. فيهاً الباًب

):  حللدثنا219ً ص2 (ج"أصللبهاًن أخبللاًر"  فللي أبونعيم  قاًل-

ثنللاً الهروي سليماًن بن أحمد بن محمد ثناً حياًن بن أبومحمد

حدثني الجهني ساًلم بن مسلمة ثناً النصاًري حاًتم بن مسلم

عمللر ابللن عن ساًلم عن ناًفع العمري- حدثني -يعني عبدالله

ّلى الله رسول قاًل: قلاًل ّلم: آللله وعلللى عليلله الللله صللل وسلل

ْفعلله لللم زائًرا جاًءني من(( ْفنز ّ حاًجللة ت حقـللاً كللاًن  زيلللاًرتي إل

ًعاً له أكون أن الله على .))القياًمة يوم شفّي
فللي الللذهبي قللاًل سللاًلم بللن مسلللمة سللنده فللي الحديث

سللاًلم بن مسلم ترجمة في وقاًل مسلم، في : مّر"الميزان"
للله ذكللر بثقللة، السجسللتاًني: ليللسْ أبللوداود الجهنللي:  قللاًل

الحديث. هذا الذهبي
الحللديث هللذا بطلن فللي البيللاًن من المزيد تريد كنت وإن

).36 ص("المنكي الصاًرم" راجعت

):27المنكللي" ص( "الصللاًرم في كماً الله رحمه البزار - قاًل

عبللدالرحمن حللدثناً  إبراهيللم بن عبدالله حدثناً 300قتيبة حدثناً

ّلى النلللبي عللن عمر ابن عن أبيله عن زيد بن عليللله الللله صلل

ّلم آله وعلى ّلت قبري زار قاًل:  ((من وس شفّاًعتي)). له ح
الصللاًرم" )  مللن28ص( عبللدالهاًدي ابللن الحلللاًفظ ذكللر
وهللو إبراهيلللم بن عبلدالله الحديث هذا سند في  أن"المنكي

الحللديث، ووضللع الكللذب إلللى نسللب الغفّلللاًري عمر أبي ابن
الحللاًكم: قللاًل  أسلللم، بللن زيللد بللن عبلدالرحمن سنلده وفي
مختصًرا. اهلموضوعة.  أحاًديث أبيه عن روى

"المنكي الصاًرم" في كماً المرزباًن، ابن هو البزار شيخ قتيبة 300
).57 ص2 (ج"الستاًر كشف" في والحديث )،28ص(



الصلللاًرم" في كماً أنسْ حلديث من  الحديث جلاًء وقد هذا
يزيلللد بللن سلللليماًن سنلللده وفللي )،145 ص("المنكللي
محتللج غير شيخ عبدالهاًدي: وهو ابن قلاًل الكعبي، أبوالمثنى

منقطعة. عنه فروايته ملاًلك، بن أنسْ يدرك ولم  بحديثه
ابللن قللاًل )،147ص( فللي كمللاً أيًضللاً أنللسْ حللديث ومللن

مللن مصنوع مختلق مكذوب موضوع حديث عبدالهلاًدي: وهو
المهللدي بسللمعاًن الملصللقة المكذوبللة الموضللوعة  النسلخة

الله. رحمه ذكر ماً آخر إلى واضعهاً، الله قبح
ابللن قلللاًل  )،149ص( فللي كمللاً عبلاًس ابن حديث ومن

ًدا، منكر حديث ): وهو150ص( عبدالهلاًدي بصحيلللح ليسْ  ج
رجللاًل -أحللد جريج ابن على موضوع حديث هو بل ثلاًبت، ول

فيه. ماً ذكر السند- ثم
)،153ص( 301عبدالله بن بكير  حلديث من مرسل وحديث

جللاًء مللاً (بللاًب  فللي"المدينللة أخبللاًر" في الحسيني يحيى قاًل
ّلى النبي قبر زياًرةا في ّلم): حدثنلاً آله وعلى عليه الله ص وس

بن بلكير عن رجل عن وهب بن عبدالله ثناً يعقوب بن محمد
ّلى النبي  عن عبلدالله ّلم، آله وعلى عليه الله ص فلللذكر وسلل
للله أصللل ل باًطللل حللديث عبدالهاًدي: وهو ابن قاًل الحديث،

المراسلليل أضللعف مللن وهو مثله على يعتمد ل معضل وخبر
ّين قللاًل:- فقللد أن -إلللى المنقطعللاًتّ وأوهللى جميللع  أن تللب

هللذا السللبكي- فللي -يعنللى  المعللترض ذكرهللاً التي الحاًديث
موضللوعة أو ضللعيفّة كلهاً بل  صحيح، حديث فيهاً ليسْ الباًب

الللتي الطللرق أضعلاًف طرق له حلديث من وكم لهاً، أصل ل
فل الشلللأن  هللذا أهلللل عنللد موضللوع وهو المعترض، ذكرهلاً
ثبوتهللاً علللى العتمللاًد وإنمللاً وتعددهلللاً، الطللرق بكللثرةا يعتللبر

اهلوصحتهاً. 
فاًئدةا: 

الظلاًهر، الشج. وقلناً: إنه ابن هو عبدالله بن بكير أن الظاًهر 301
بن بكير عن يروي والليث الليث، عن يروي وهب بن عبدالله لن

."التهذيب تهذيب" في كماً عبدالله



 ص3(ج عبللدالله وولللده أحمللد المللاًم رواه الذي الحديث
أبللي بللن عبللدالرحمن ثناً موسى بن الحكم طريق ) من155

النللبي عللن ملللاًلك ابللن أنللسْ عن عمرو بن نبيط عن الرجاًل
ّلى ّلم آللله وعلللى عليلله الله  ص ّلى مللن((قللاًل:  وسللل فللي صلل

ًةا، أربعين مسجدي مللن بللراءةا للله كتبللت  صلللةا يفّوته ل صل
ّناًر، ّنفّاًق من وبرئ العذاب، من ونجاًةا ال في لّن   ضعيف،))ال
أبللي بللن عبللدالرحمن إل عنلله يرو ولم عمرو، بن نبيط سنده

العيللن، مجهللول  فهللو"المنفّعللة تعجيلللل"  فللي كمللاً الرجلللاًل
ّلى الله رسول عن يثبت ل فاًلحديث آللله وعلللى عليلله الله ص

ّلم. وس
مللن الللزوار بعللض يللللحق لمللاً الفّللاًئدةا هلللذه ذكرتّ وإنماً
الصلللةا، الربعللون تنتهللي حللتى انتظللاًرهم بسللبب الضللرر
ّلى الله رسول عن يثبت ل الذي الحديث بهذا مغترين الله ص

ّلم. آله وعلى عليه وس
ّلى الللله رسللول بمدينلة المكث  في يزهد ممن ولست صلل

ّلم آله وعلى عليه الله ّلى  الرسللول  أخللبر الللتي وس الللله صلل
ّلم آله وعلى عليه ًعاً للله كللاًن بهللاً ملللاًتّ مللن أن وسلل أو شللفّي

ًدا ّيللن أن أردتّ ولكنللي  ،302شهيل الحللديث بهللذا يغللتر لمللن أب
يثبت. ل أنه أجله من ويبقى

ً تخريجه تقدم 302 بهاً). والموتّ المدينة (سكنى في مفّصل



 له الواحد الميت على المصلين شفّاعة

الحسللن ):  حللدثنا654ً ص2(ج الللله رحملله مسلم قاًل-197

عللن  مطيللع أبللي بن سلم أخبرناً المباًرك ابن ثناً  عيسى بن

عللن عاًئشللة رضلليع يزيد بن عبلدالله عن قلبة أبي عن أيوب

ّلى النبي عن عاًئشة ّلم آله وعلى عليه الله ص مللاً((قاًل:  وس

ّيت من ّلي م ّلهللم ماًئللًة يبلغللون المسلمين من أّمة عليه يص ك

ّ له يشفّعون ّفّعوا إل .))فيه ش
بلله فقاًل: حللدثني الحبحاًب، بن شعيب به : فحدثت303قاًل

ّلى النبي عن ماًلك بن أنسْ ّلم. آله وعلى عليه الله ص وس
) وقللاًل:  حللديث247 ص2(ج الترمللذي أخرجلله الحللديث

يرفعه. ولم بعضهم أوقفّه وقد صحيح حديث عاًئشة
 ص1(ج والطيلللاًلسي )،62 ص4(ج النسللاًئي أخرجلله

،97 ،40 ،32 ص6ج و ،266 ص3(ج وأحملللد )،162
231.(

) مرسلً.527 ص3(ج عبدالرزاق وأخرجه
 ص2 (ج"العلللل" في حلاًتم أبي ابن الحديث هذا ذكر وقد
واضللح بللن المسيب رواه حديث عن أبي ) فقاًل: سألت360
عللن قلبة أبي عن الحذاء خاًلد عن الفّزاري إسحاًق أبي عن

رسللول قلاًل: قلاًل طللاًلب أبي بن علي عن  يزيد بن عبدالله
فذكره. الله

اهلعاًئشة.  عن يزيد بن عبدالله أبي: إنماً قاًل
حديث من فجاًء  الحديث هذا في اختلف قد أنه  فاًلحاًصل

طللاًلب، أبي بن علي حديث ومن  أنسْ، حديث ومن عاًئشة،
ً وجاًء ًفاً مرسل عاًئشة. على وموقو

(فحدثت 303 هو القاًئل:  (ج"المسند" في كماً سلم به)  ص3   
).62 ص4(ج ) والنساًئي266



عاًئشللة حللديث مللن  مسلللم رواه مللاً  ترجيللح هو والظاًهر
وحللديث  الحذاء، وخاًلد أيوب قلبة أبي عن رواه فقد وأنسْ،

أعلم. والله عاًئشة، حديث به يعّل ل مستقل حديث أنسْ

هلللاًرون ): حدثنلللا655ً ص2(ج الللله رحمه مسللم قاًل-198

شللجاًع بللن والوليللد اليلللي سللعيد بللن وهللاًرون معللروف بللن

ابللن الخللران: حللدثناً وقللاًل الوليلللد: حللدثني قللاًل السكوني،

نمللر أبللي بللن عبللدالله بن شريك عن  أبوصخر أخبرني وهب

ّبلللاًس بللن عبلللدالله عللن عبللاًس ابن ملولى كريب عن ّنلله ع أ

مللاً انظللر كريللب فقللاًل:  يللاً بعسللفّاًن أو بقديللد للله ابن ماًتّ

ّناًس.  قاًل: فخرجت من له اجتلمع اجتمعللوا قللد ناًس فإذا  ال

قلاًل: نعللم. قلاًل: أربعلون؟ هللم فقلاًل:  تقللول فلأخبرته، لله

ّني أخرجوه ّلى  الله رسول سمعت فإ آللله وعلى عليه الله ص

ّلم علللى فيقللوم يمللوتّ مسلللم رجللل مللن مللاً((يقللول:   وسلل

ً أربعون جنلاًزته ًئاً باًلله يشركون ل رجلل ّ شي ّفّعهم إل الللله ش

علن نملر أبي ابن شريك عن معروف ابن رواية .  وفي))فيه

عباًس. ابن عن كريب
1(ج ماًجه وابن  )،517 ص3(ج أبوداود أخرجه  الحديث

).30 ص4(ج والبيهقي )،277 ص1(ج وأحمد )،477ص

 ص1(ج ملللاًجة بللاًبن الشهير يزيد بن محمد الماًم قاًل-199

شلليباًن أنبأنللاً عبيدالله ثناً  شيبة أبي بن أبوبكر ):  حدثنا477ً

ّلى  النبي عن هريرةا أبي عن صاًلح أبي عن العمش عن صلل

ّلم آلله وعلى عليه الله ّلى من((قاًل:   وس مللن ماًئللة عليه ص

.))له غفّر المسلمين
الشيخين. شرط على وهو الصحيح رجاًل رجاًله الحديث



إسللحاًق ):  أخبرنللا62ً ص4(ج الللله رحمه النساًئي قاًل-200

قلاًل:  أبوالخطلاًب سللواء بللن محمللد قلاًل: أنبأنللاً إبراهيم بن

ّلى فروخأ بن الحكم أبوبكاًر حدثناً علللى أبوالمليح بناً  قاًل: ص

ّنه فظنناً جناًزةا ّبر قد أ فقللاًل: أقيمللوا بللوجهه علينلللاً فأقبللل ك

شفّاًعتكم. ولتحسن صفّوفكم
إحللدى عللن سللليط ابن وهو عبدالله أبوالمليح: حدثني قاًل
ّلى النللبّي زوج ميمونللة وهللي المؤمنين أمهاًتّ عليلله الللله صلل
ّلم آله وعلى ّنبّي أخبرني قلاًلت وس ّلى ال وعلللى عليلله الله ص

ّلم آله ّيت من ماً((قاًل:  وس ّنللاًس من أّمة عليه يصلي م ّ ال إل
ّفّعوا .))فيه ش

فقاًل: أربعون. المة، عن المليح أباً فسألت
 ص5 (ج"الكللبير التلللاًريخ" فللي البخللاًري  أخرجه  الحديث

الماًئة. إلى الربعين بين ماً وفيه: المة )،112
(ج شلليبة أبي وابن )،334 و331 ص6(ج أحمد وأخرجه

). 321 ص3
ابن ذكره وقد سلليط، بن عبلدالله على  يدور الحديث هذا

جرًحللاً فيه يذكر أبوالمليح. ولم عنه روى وقاًل: إنه حاًتم أبي
تعديلً. ول

عنلله تفّللّرد  أنلله"التهللذيب تهللذيب" فللي الحللاًفظ وذكللر
ّثقه وأنه أبوالمليح حباًن. ابن و
ضعيف. والحديث العين، مجهول فهو هذا فعلى

أبللومعمر ):  حدثنلا538ً ص3(ج الله رحمه أبوداود قاًل-201

عقبللة أبوالجللللس حدثناً عبدالوارث حدثناً عمرو بن عبلدالله

سللأل مللروان قاًل:  شهدتّ شماًخأ بن علي حدثني  سياًر بن

ّلى الله رسول سمعت هريرةا:  كيف أباً وعلللى عليلله الللله ص

ّلم آله ّلي وس ّلذي قاًل: أمع الجنلاًزةا؟ على يص قللاًل: قلللت؟ ا



أبللوهريرةا: ذلللك-  قللاًل قبللل بينهمللاً كللاًن نعللم. -قللاًل: كلم

ّلهّم(( ّبهاً أنت ال وأنللت للسلللم، هللديتهاً وأنت خلقتهاً، وأنت ر

شللفّعاًء جئنللاًك وعلنيتهللاً، بسللّرهاً أعلم وأنت روحلهاً، قبضت

.))له فاًغفّر
قللاًل  شماًخأ)، بن (علي اسم في شعبة أبوداود: أخطأ قاًل

شماًس). بن فيه: (عثماًن
بللن أحملللد يحللدث الموصلللي إبراهيللم بللن أحمللد وسمعت

إل مجلًساً زيد بن حماًد من  جلست أني أعلم قاًل:  ماً حنبل
سليماًن. بن وجعفّر عبدالوارث عن فيه نهى

واللبيهقي  )،292 ص3(ج شيبة أبي ابن أخرجه الحديث
لللم مجهللول وهللو  شماًخأ بن علي  سنده ) وفي42 ص4(ج

تاًريللخ" فللي كمللاً سللياًر بللن عقبللة أبوالجللللس إل عنلله يللرو
."التهذيب تهذيب" و"والتعديل الجرح" و"البخاًري



 الشفّاعة أسباب من متنوعة أعمال

ثناً عفّاًن ): ثنا500ً ص3(ج الله رحمه أحمد الماًم قاًل-202

النصللاًري يحيللى بللن عمللرو الواسطي- قاًل: ثناً -يعني خلاًلد

ّنللبّي خللاًدم عللن  مخللزوم بنللي مللولى زياًد أبي بن زياًد عن لل

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص قلللاًل: كللاًن امللرأةا أو رجللل وسلل

ّنبّي ّلى ال ّلم آللله وعلللى عليه الله ص للخللاًدم: يقللول مّمللاً وسلل

ّتى))حاًجة؟ ألك(( رسلللول فقلاًل: يللاً يلوم، ذاتّ كاًن  قاًل: ح

تشللفّع أن  قللاًل: حللاًجتي))حاًجتك؟ وماً((حلاًجتي. قاًل:  الله

ّلك ومن((القيلاًمة.  قاًل:  يوم لي ّبللي.))هذا؟ على د  قللاًل: ر

ّني ل أّماً((قاًل:  .))الّسجود بكثرةا فأع
):  رواه249 ص2 (ج"الزوائلللد مجمللع" فللي الهيثمي قاًل
الصحيح. رجاًل ورجلاًله أحمد

ْفسد"  في-203 عللن شيبلللاًن ):  وروى180 ص5 (ج"الغلللاًبة أ

قللاًل:  السلللمي مصللعب عن  عمير بن عبدالملك عن جريلر

ّلى النبي فأتى لناً غللم انطلق ّلم آللله وعلى عليه الله ص وسلل

القيلاًمة. فقاًل: يوم له تشفّع ممن  تجعلني أن فقاًل: أسألك

ّلمك من(( ّلك؟ أو أمرك أو ع ّ أمرنللي  فقاًل: ماً))د نفّسللي إل

ّني((قاًل:  ّده  ثّم))لك أشفّع إ ّنللي((فقللاًل:  ر نفّسللك علللى أع

.))الّسجود بكثرةا
مصللعب. أبللي فقلاًل: عللن  أبيللله عللن جرير بن وهب رواه
اهلوأبوموسى.  أبونعيم أخرجه

البغللوي روايللة   مللن"الصللاًبة" فللي الحاًفظ ذكره الحديث
طلللاًلوتّ عن البزار قاًل: وأخرجه ثم هناً، ماً بنحو والطبراني



باًلمدينلللة كللاًن  عبللدالملك، فقللاًل: عللن جريللر، عن عبلاًد بن
نعلمه وقاًل: ل مطولً، الحلديث فذكر مصعب، أباً يكنى غلم

مرسل. العسكري: وهو قاًل الوجه، هذا من إل
فيهللاً لكللن الرسلللاًل، ظللاًهرةا الللبزار الحاًفظ:  روايللة قاًل

لكللن ظللاًهر، فيهللاً فاًلوصللل غيللره روايللة وأمللاً أبومصللعب،
اهليدلسْ.  كاًن عبدالملك
ورجللاًله الطللبراني ): رواه369 ص10(ج الهيثمللي وقللاًل

الصحيح. رجاًل
يلزم الصحيح)  ل رجاًل (رجلاًله أبوعبلدالرحمن: قوله قاًل

طريللق مللن والحديلللث سلليماً ل صللحيًحاً، الحللديث يكللون أن
لكللن  الحلللاًفظ، أفللاًده كماً يدلسْ وكاًن عمير، بن عبدالملك

ًدا يعتبر الحديث لللم عبللدالملك أن يضللره فل قبللله لمللاً شللاًه
باًلسماًع. يصرح

):  حللدثنا455ً ص("الزهد" في المباًرك بن عبدالله  قاًل-204

ً أن حسللين بنللت فاًطمة قاًل: حدثتني علي بن حسين رجلللل

شللفّاًعتك. أهللل مللن يجعلني أن الله ادع الله رسول قاًل:  ياً

ّني((قاًل:  .))الّسجود بكثرةا أع
مرسل. الحديث

): حدثنلا345ً ص2 (ج"أصبلهاًن أخباًر" في أبونعيم قاًل-205

305زيللد ثنللاً 304أحمد بن عبدان ثناً سعيد بن عبدالله بن محمد

ابلن -أحسبلله الصلبهاًني يلونسْ علن صغدي ثناً الحريش بن

النبي إلى الحديلث رفع عبلاًس ابن عن عطاًء عمر- عن أبي

هو 304 في ترجمته لقب، وعبدان أحمد، بن عبدالله عبدان: 
."الحفّاًظ تذكرةا"
(يزيد)، في 305 "الكماًل" في كماً  أثبتناًه، ماً والصواب الصل: 

."الميزان لساًن" وفي )،422 ص2(ج ماًكول لبن



ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص بيللن أحيلللاً مللن((قللاًل:  أنلله وسلل

ّناً ملكاًه، له وشفّع له، غفّر الّصلتين .))دعاًئه على وأّمل
أبي بن الصبلهاًني: قيل: يونسْ يونسْ سنلده في الحديث

،"أصبلللهاًن أخبلللاًر" ) مللن345 ص2(ج أبللونعيم ذكللره عمر،
تعديلً. ول جرًحاً فيه يذكر ولم

أخبللاًر"  مللن يونسْ ترجمة في كماً سناًن ابن وصغدي: هو
عنه : سئل"والتعديل الجرح" في حاًتم أبي ابن قاًل ،"أصبهاًن
بشيء. فقاًل: ليسْ يحيى،

فقللاًل: ضللعيف أبللي، عنه أيًضاً: سألت حاًتم أبي ابن وقاًل
بقوي. ليسْ

فللي مللاًكول ابللن قللاًل  الحريلللش، بللن زيللد أيضـللاً وفيلله
عللن الهللوازي حريللش بللن ): زيللد422 ص2 (ج"الكملللاًل"

عبللدان عنلله حللدث وغيرهمللاً عيينللة ابنللي وعمللران سللفّياًن
اهلوغيره.  الهوازي
306الحريللش بللن : زيلللد"اللسلللاًن" فللي الحللاًفظ وقللاًل

الهللوازي، عبدان وعنه عيينة بن عمران عن يروي الهوازي،
القطللاًن: ابن أخطأ. وقاًل : ربماً"الثقلاًتّ" في حباًن ابن قاًل

إبراهيللم عنلله الللرواةا في حلاًتم أبي ابن الحاًل. وذكر مجهول
اهلالهسنجاًني.  يوسف بن

أصحللللاًب شلللرف" فلللي اللللله رحمللله الخطيللللب قلللاًل-206

قلاًل: أخبرنللاً المللاًليني أبوسللعد ): وأخبرنللا20ً ص("الحلللديث

سللفّياًن بللن الحسن قاًل:  أخبرنلاً المثنى بن عيسى بن علي

ابللن إسللحاًق قاًل: حدثناً  السعدي حجر بن علي قاًل: أخبرناً

قللاًل:  قللاًل عبللاًس ابللن عللن عطللاًء عن جريج ابن عن نجيح

ّلى الله رسول ّلم:  آللله وعلللى عليله الله ص حفّللظ مللن((وسلل

أثبتناًه. ماً والصواب الحرشي)، بن : (زيد"اللساًن" في 306



ًثاً أربعيللن أّمتي على ّنة فللي حللدي ًعاً للله كنللت الّسللل يللوم شللفّي

.))القياًمة
العلللم بيلللاًن جلللاًمع"  فللي عبللدالبر ابللن رواه  الحللديث

)،23 ص("اللمللاًع" فللي عيلاًض والقاًضي )،52 ص("وفضله
ّذاب. الملطي وهو نجيح بن إسحاًق سنده وفي ك

العلللم بيلللاًن جلللاًمع" فللي الللله رحملله  عبللدالبر ابن قاًل-207

مسلللمة 307عللن عبللدالله بن أحمد ): وأخبرنا51ً ص("وفضله

بللن يزيد بن إبراهيم ابن إسحاًق بن يعقوب حدثناً القاًسم بن

ابللن حميللد أبوأحمللد حللدثناً قللاًل  بعسللقلن العسللقلني حجر

بللن ماًلللك حللدثناً قاًل  بكير بن يحيى 308عن زنجويه بن مخلد

قللاًل: قللاًل عمللر ابللن عللن عمللر ابللن مللولى نللاًفع عللن أنسْ

ّلى الله رسلول ّلم:  آللله وعلللى عليه الله ص حفّللظ مللن((وسلل

ًثاً  أربعين أّمتي على ّنة من حدي ّتى  الّسل كنللت إليهم يؤديهاً ح

ًعاً له ًدا أو شفّي .))القياًمة يوم شهي
ولكنه الحديث، هذا به جاًء إسناًد أحسن أبوعمر:  هذا قاًل

عللن رواه ومللن ملللاًلك، حللديث من معروف ول محفّوظ غير
اهلعليه.  روايته من ليسْ ماً وأضاًف عليله أخطلأ فقد ماًلك

(أحمد في 307 خطأ، وهو  ومسلمة)، عبدالله بن الصل: 
وثللثماًئة وخمسين ثلث سنة توفي فمسلمة أثبتناًه ماً والصواب

ابللن وتللوفي  )،130 ص2 (ج"النللدلسْ علملاًء تاًريخ"  في كماً
،"التمهيلللد" مقدمللة في كماً  وأربعماًئة وستين ثماًن سنة عبدالبر

ًذا يكون فل فللي كللثير العطللف (عللن) بللواو وإبدال لمسلمة، تلميل
."وفضله العلم بياًن جاًمع"
(ويحيى في 308 وابن أثبتناًه، ماً والصواب بكير)، بن الصل: 

تهللذيب" مللن ترجمتلله مللن يعلللم كمللاً ماًلللك عللن يرو لم  زنجويه
."الحناًبلة طبقاًتّ" و"التهذيب



):  رواه15 ص1 (ج"الحيلللاًء تخريللج" فللي العراقي وقاًل
وضعفّه. عمر ابن حديث  من"العلم" في عبدالبر ابن

بللن يعقللوب سنلده في الحلديث أبوعبلدالرحمن:  هذا قاًل
فللإنه : كللذاب"الميزان" في الذهبي العسقلني: قاًل إسحلاًق

ماًلللك عللن  بكير بن يحيى حدثناً زنجويه بن حميد حدثناً  قاًل
أّمللتي علللى حفّللظ مللن(( مرفوعـللاً عمللر ابللن عللن نللاًفع عن

ًثاً أربعين اهل. ))حدي

أناً أحملد ): وأخبرنلا52ًص( الله رحمه عبلدالبر ابن قاًل-208

ومحملللد حجللر باًبن المعروف إسحاًق  بن يعقوب أناً مسلمة

بللن وعلللي صللاًلح بللن أحمللد قللاًل: حللدثناً عمللر بن أحملد بن

ماًللك بللن أنللسْ عللن أبلللاًن عن  الزهر بن عمرو عن عيسى

ّلى الله رسول قاًل: قاًل ّلم:  آله وعلى عليه الله ص مللاً((وسلل

ًثاً أربعيللن أّمتي على يحفّظ مسلم من ّلمهللم حللدي أمللر بهللاً يع

ّ دينلهم ْفع فقيل القياًمة يوم به جيء إل .))شئت لمن له: اشفّ
أحملللد:  كللاًن قللاًل الزهللر، بللن عمللرو سنلده في الحديث
عيللاًش: قلللاًل أبللي بللن أبللاًن وفيلله ،"الميللزان" في يضع. كماً
."الميزان" في وغيره: متروك. كماً النسلاًئي
شيء. منهاً يثبت ل الحاًديث فاًلثلثة

ًقاً للحديث وجدتّ ثم-209 ، الدرداء أبي حديث من رابعًة طري

عنترةا بن هلاًرون بن عبلدالملك ترجمة في حبلاًن ابن ذكرهاً

اًل: إن ،"الضلعفّاًء" ) مللن128 ص2(ج مملن عبلدالملك وق

العتباًر. جهة على إل حديثه كتبلة يحل ل الحديث، يضع
العلللل"  في طلرقه الله رحمه الجلوزي ابن استوعب وقد

يصللّح ل حللديث قاًل: هللذا ) ثم119-111 ص1 (ج"المتناًهية
ّلى الله رسول عن ّلم، آله وعلى عليه الله ص مللاً ذكللر ثم وس



طرقه. في
الحلللاًديث: هللذه عقب الله رحمه  عبدالبر بن أبوعمر قاًل

ّلى النللبي عن الحديث هذا يروى أبوعلي: وليسْ قاًل الللله صلل
ّلم آله وعلى عليه ثاًبت. وجه من  وس

: واتفّللق"الربعيللن" مقلللدمة فللي الللله رحمه النووي وقاًل
طرقه. كثرتّ وإن ضعيف حديث أنه على الحفّلاًظ

):367 ص1 (ج"الحليللة" فللي الللله رحملله  أبونعيم قاًل-210

بللن عبللدالرحيم بللن محمللد ثنللاً حيللاًن بللن أبومحمللد حللدثناً

خاًلللد بللن عمللرو ثنللاً الكللوفي الطلللاًئي إسحاًق ثناً  309شبيب

الكنللدي عمللر أبللي  زاذان عللن الرماًني أبوهاًشم ثناً الكوفي

ّلى الله رسول قاًل: قاًل سلماًن عن آللله وعلللى عليه الله ص

ّلم:  ّتخياً رجلين لكّل شفّيع أناً((وس إلللى مبعللثي من الله في ا

.))القياًمة يوم
أبوخاًلللد وهللو الكللوفي خاًلللد بللن عمرو سنده في الحديث
رواه علللي، بن زيد إلى المنسوب للمسند الراوي  الواسطي

ّذاب وهو علي، بن زيد عن ترجمتلله فللي كماً المحدثين عند ك
."التهذيب تهذيب" و"الميزان" من

عللن الللله رحملله السللياًغي حسللين القاًضللي  مدافعة وأماً
 فليسللت"النضللير الللروض" مقدمللة فللي كمللاً خاًلللد بن عمرو

القاًضللي اعتقللاًد عللن المدافعللة تلللك أفصللحت وقد بمقبولة،
وعنه. عناً الله عفّاً شيعي، وأنه حسين،

بن عبدالرحيم بن محمد شبيب: هو بن عبدالرحيم بن محمد 309
2(ج نعيللم  لبللي"أصبلهاًن أخباًر" في ترجمته  شبيب بن إبراهيلم

طبقلاًتّ" وفي )،364 ص2  (ج"بغداد تلاًريخ" وفي  )،226ص
"النهلللاًية غلللاًية" وفللي )،189 ص1(ج  للللذهبي"الكبلللاًر القللراء

 ص2(ج  للجلزري"النهاًيلة غاًيلة" ). وفللي169 ص2(ج للجللزري
ثقة. مشهور ضاًبط إماًم ) أنه169



فيلنظر الكوفي، الطاًئي إسلحاًق إل فثقاًتّ السند بقية أماً
الكللاًهلي بشللر بللن إسللحاًق يكللون أن وأخشللى حلللاًله، فللي

ّذاب. وهو الكوفي ك

:"الحليللة" ) ملن353 ص6(ج اللله رحمله أبلونعيم قاًل-211

بللن علللي ثنللاً  الواسللطي عثمللاًن بن محمد بن عبدالله حدثناً

ثنلاً  الخلواص ابلن الحسلين بلن عللي ثنلاً  الهيثم بن إبراهيم

أنللسْ بللن ملللاًلك ثنللاً الغفّلللاًري الهيثم بن إبراهيم بن عبدالله

ّلى الله رسول قلاًل: قاًل عمر ابن عن ناًفع عن والعمري صلل

ّلم:   آله وعلى عليه الله كنللت حاًجللًة لخيلله قضللى مللن((وس

ًفّاً ْفن ميزانه، عند واق ّ رجح فإ .))له شفّعت وإل
الغفّاًري. به تفّرد ماًلك حديث من غريب

الغفّللاًري:  قللاًل إبراهيللم بللن عبللدالله سللنده فللي الحديث
يضللع أنلله إلللى حبللاًن ابللن : نسللبه"الميللزان"  فللي الللذهبي
عليلله. يتللاًبع ل يرويلله مللاً عللدي:  علللاًمة ابللن وقاًل  الحديث،

منكر. الدارقطني: حديثه وقاًل
السند. بهذا يثبت ل فاًلحديث هذا فعلى

):201 ص10 (ج"الكللبير" في الله رحمه الطبراني قاًل-212

قللاًل: أحمللد بللن وعبدان التستري إسلحاًق بن الحسين حدثناً

بللن إسللماًعيل ثنللاً الوليللد بللن بقيللة ثنللاً مصفّى بن محمد ثنلاً

قاًل: عبدالله عن  وائل أبي عن العمش عن الكندي عبدالله

ّلى الله رسلول قاًل ّلم آله وعلى عليه الله ص قلللوله: في وس

أجللورهم:(( قلللاًل:  }فضللله مللن ويزيللدهم أجورهم يوفيهم{

ّنة، يدخلهم للله وجبت لمن فضله:  الّشفّاًعة من ويزيدهم الج

ّدنياً في المعروف إليهم صنع لمن الّشفّلاًعة .))ال



):  رواه13 ص7 (ج"المجملللع" في الهيلثمي قاًل الحديث
بللن إسملللاًعيل وفيلله ،"الكللبير" و"الوسللط" فللي الطلللبراني

فقللاًل: أتللى نفّسلله، عند من الذهبي ضعفّه  الكندي، عبدالله
ّثقوا. رجاًله منكر. وبقية بخبر و

) إلى591 ص1 (ج"التفّسير" في كثير ابن الحاًفظ وعزاه
يثبت. ل إسناًد قاًل: وهذا ثم  مردويه، ابن

).78( برقم الحديث تقدم وقد

أبوالحسللين ):  حدثنا443ً ص("أماًليه" في أبوطاًلب قاًل-213

قللاًل: علللي الحسني عبدالله بن محمد ابن الحسن بن يحيى

سللليماًن بن داود قاًل: حدثناً القزويني مهرويله بن محمد بن

موسللى أبيلله عللن الرضلاً موسى بن علي قاًل: حدثناً الغاًزي

علللي بن محمد أبيله عن  محمد بن جعفّر أبيه عن  جعفّر بن

أبيله عن علي بن الحسين أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن

ّلى الله رسول قاًل: قاًل السلم عليه طاًلب أبي بن علي صلل

ّلم:  آللله وعلللى عليلله الللله يللوم لهللم شللفّيع أنللاً ثلثللة((وسلل

ّيللتي، أمللاًم بسلليفّه القيلللاًمة: الّضلللاًرب لهللم والقاًضللي  ذر

))ولسللاًنه بقلبلله لهللم والمحّب إليه، اضطروا عندماً حوائجهم

اهل
ولكللن  عليلله للعتماًد ل الكتاًب هذا من الحديث هذا نقلت

فللي الللذهبي الحلللاًفظ قلللاًل فقللد الحللديث، هللذا بيللاًن لقصد
عللن الغللاًزي الجرجللاًئي سليماًن بن :  داود"العتلدال ميزان"

يعرفلله ولللم يحيللى، كللذبه وغيللره، الرضللاً موسللى بللن علللي
موضللوعة نسلللخة  للله كلذاب شيخ فهو حاًل وبكل  أبوحاًتم،

القزوينللي مهرويلله بللن محمللد بللن علللي رواهللاً الرضللاً، على
اهلعنه.  الصدوق
سلللليماًن بللن لداود أن  موسى بن علي ترجملة في وذكر



نسخة. عنه  القزويني
):297 ص("المجموعللة الفّوائللد" فللي الشللوكاًني وقللاًل
."المختصر" في قاًل كماً  موضلوع،

 ص3 (ج"تللاًريخه" فللي البغللدادي الخطيللب المللاًم قللاًل-214

بللن ومحمللد الللبزار رزق بللن أحمللد ابن محمد ):  أنبأناًه348

عمللر بللن محمللد قللاًل: حللدثناً القطلللاًن الفّضللل بللن الحسين

سللعدان بللن الحسللن بللن محمللد حللدثناً  الحلللاًفظ القاًضللي

السرخسي عبيدالله بن عبدالكريم بن محمد حدثنلاً المروزي

هاًشللم بللن علللي حدثني المؤمنين أمير باًلله المهتدي حدثني

ي ابلن علن الفّقيله الحسن بن محمد عن طبراخأ بن ليللى أب

قللاًل:  قللاًل عبلللاًس ابللن عللن أبيلله عللن علللي بللن داود عللن

((للليقللاًل:  المللر؟ هللذا فللي لنللاً مللاً الله رسول العبلاًس: ياً

ّنبوةا ولكم الخلفة بكم يفّتح هذا المر وبكم يختم)) ال
رزق: قلللاًل: قللاًل ابللن وزاد  الفّضللل ابللن حللديث آخر هذا
ّنبّي ّلى ال ّلم آله وعلى عليه الله ص ّباًس:   وس ك ملن((للع ّب أح
)).شفّاًعتي ناًلته فل أبغضك ومن  شفّاًعتي، ناًلته

سعلللدان بللن الحسللن بللن أبوعبلللدالرحمن:  محمللد قللاًل
لللم السرخسللي عبيللدالله بن عبدالكريم بن ومحمد المروزي

وهللو الشللليباًني هو الفّقيه الحسن بن ترجمتهماً. ومحمد أجد
ضللعيف والحلديث ضعيف، محملد هو ليلى أبي ضعيف. وابن

ًدا. ج



الشفّاعة    فصل من المانعة السباب

 ص1 (ج"المسند" في الله رحمه  أحمد بن عبدالله قاًل-215

حللدثني  بشللر بللن محملللد أبللي:  ثنللاً كتاًب في ):  وجدت72ّ

عللن عمللر بللن حصلللين عللن السللود بللن عبدالله بن عبلدالله

شللهاًب بن طاًرق عن الحمسي جاًبر بن عبدالله بن مخلاًرق

ّلى الله رسول قاًل: قاًل عفّلاًن بن عثماًن عن عليلله الللله صلل

ّلم:  آله وعلى ْفل لم العرب غّش من((وس شللفّاًعتي، فللي يدخ

ْفله ولم ّدتي تن .))مو
) وقللاًل:  هللذا381 ص5(ج الترمللذي  أخرجلله الحللديث

عمللر بللن حصللين حللديث مللن إل نعرفلله ل غريللب حللديث
بذاك الحديث أهل عند حصين وليسْ مخلاًرق، عن الحمسي

القوي.
عمللر بللن 310: وحصلللين"القللدير فيللض" في المنلاًوي وقاًل

ّعفّوه. وقلاًل قاًل الحمسي، عند تيمية:  ليسْ ابن الذهبي: ض
ّنكللرةا والروايللة بذاك، الحديث أهل وقللد عليهللاً، ظللاًهرةا 311ال

البخلللاًري حصلللين.  وقلللاًل أحللللاًديث الحفّللللاًظ أكلللثر أنكلللر
اهلالحديث.  منكر وأبوزرعة: هو

الحديث. البخلاًري: منكر : قاًل"الميزان" في الذهبي وقاًل
اًل معين: ليلسْ ابن وقاًل أحمد، ضعفّه أبوحلاًتم: بشليء. وق

ًدا واه ّتهملله جلل أحلللاًديثه عللدي: عاًمللة ابللن بعضللهم. وقللاًل وا
أن الللذهبي ذكللر ثللم  عنه، روى من كل عن ينفّرد  معاًضيل،
الحديث. هذا له روى الترمذي

ماً والصواب تصحيف، وهو عمر)، بن القدير: (حفّص فيض في 310
أثبتناًه.

(المنكرةا). والصواب فيض في 311 هذا ومعنى أثبتناًه، ماً القدير: 
).157المستقيم) ص( الصراط (اقتضاًء في الكلم



البللدع"  كتلللاًبه فللي الللله رحملله  وضلللاًح بللن محمد قاًل-216

أبللي عللن خلللاًلد بن عبدالله قاًل:  ناً 312أسد : ناً"عنهاً والنهي

ّنللبّي أن  المزنللي عبللدالله بن بكر قاًل: سمعت  عبدالسلم ال

ّلى ّلم آلله وعلللى عليلله اللله ص ّللت((قلاًل:   وسل شللفّاًعتي ح

ّ لّمتي .))بدعة صاًحب إل
أبوعبدالسلللم: أيًضللاً وفيلله مرسلل، لنله ضللعيف الحديث

عنلله، أبللي حللاًتم: سللألت أبللي ابن قاًل رستم، بن صاًلح وهو
نعرفه. ل فقاًل: مجهول

عنلله روى فقاًل: قلت:  قد حاًتم، أبي كلم الذهبي وتعقب
ّفّت اثناًن ."الميزان" من المراد اهلالجهاًلة.  فخ

):337 ص("الشريعة" في الله رحمه الجري الماًم قاًل-217

قللاًل:  العكللبري ذريللح بللن صللاًلح بللن محمللد أبوجعفّر أخبرناً

عللن علاًصم عن أبومعاًوية قاًل: حدثناً  السري بن هناًد حدثناً

باًلّشللفّاًعة كللذب قللاًل: مللن  عنلله الللله رضى ملاًلك بن أنسْ

نصيب. فيهاً له فليسْ
):426  ص11 (ج"الفّتللح" فللي الحلللاًفظ قللاًل الحللديث

فذكره. أنسْ عن صحيح بسند منصور بن سعيد وأخرج

):254 ص9 (ج"الحليلللة" فللي الللله رحملله أبونعيم قاًل-218

بللن عبللدالحكم ثنللاً أسلم بن محمد ثناً محمد ثناً محمد حدثنلاً

عللن قتللاًدةا عللن قتلللاًدةا صللاًحب بشللير بللن سعيد ثناً  ميسرةا

ّلى الللله رسللول قلللاًل:  قللاًل أنسْ آللله وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم:  القياًمللة: يللوم شللفّاًعتي تنللاًلهم ل أّمتي من صنفّاًن((وس

ّية المرجئة .))والقدر

السنة. بأسد الملقب موسى بن أسد هو 312



ضللعيف، وهللو بشللير بللن سللعيد سللنده فللي الحللديث
: قللاًل"الميللزان" فللي الللذهبي قللاًل ميسللرةا بللن وعبلدالحكم

الحلللاًفظ تعديل. قاًل ول بجرح أعرفله المديني: ل أبوموسى
أن اللدارقطني عن ذكر ثم  غيره، عرفه : وقد"اللسلاًن" في

ّدث عبدالحكم فللي ذكللره النسللاًئي وأن عليلله، يتاًبع ل بماً يح
."الضعفّاًء"

شليخه وشيخ يزيلد، بن أحمد بن محمد هو نعيم أبي وشيخ
 ص9 (ج"الحليللة" فللي كمللاً زهيللر، بللن أحمللد بللن محمللد هو

249.(
الذهبي وصفّه  الطوسي، فهو زهير بن أحمد بن محمد أماً

مصنف. حاًفظ ) بأنه171 ص2 (ج"العبر" في
.313ترجمته أجد فلم نعيم أبي شيخ وأماً
ابللن ذكللره عبلللاًس، ابللن حديث من الحديث هذا جلاًء وقد
بللن علللي  طريلللق ) من109 ص2 (ج"الضعفّلاًء" في حبلاًن

ّلى النلبي علن عباًس ابن عن عكرمة عن نزار عليلله اللله صلل
ّلم. آله وعلى وس
الحللديث، منكللر نللزار: إنلله بللن علللي ترجمللة في قاًل وقد
الثباًتّ. حديث يشبه ل بماً الثقاًتّ عن ينفّرد

علللي ترجمللة  فللي"الميللزان" فللي الذهبي ذكلره والحديث
فللي لهمللاً ليللسْ أّمللتي مللن صللنفّاًن((لفّظلله:  لكللن نللزار بن

ّية نصيب: المرجئة السلم . ))والقدر
بللن علّي قاًل:  إّن يحيى وقاًل:  إن علي، ترجمة في وذكر

ًدا. الزدي: ضعيف وقاًل بشيء ليسْ نزار ج

):236 ص7 (ج"الحليلللة" فللي الللله رحمه أبونعيلم قاًل-219

ّتسللتري المعللدل هرمز أّن يزيد بن الحسن بن محمد حدثناً ال

طرق من المتناًهية العلل في أنسْ حديث الله رحمه الجوزي 313
ّين أنسْ إلى ًقاً الذهبي طريق. وذكر كل في ماً وب طرقه من طري
ميسرةا. بن سعيد ترجمة في الميزان في



ثنللاً 314الجصللاًص يزيللد بللن الحسللن ثنللاً روح بللن يعقللوب ثنللاً

أبللي عللن سللعد بللن حميللد عن مسعر ثنلاً يحيى بن إسماًعيل

الللله رسللول قللاًل: سمعلللت أبيلله عللن عبدالرحمن بن سلمة

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص ّنللة أهل دخل إذا((يقول:  وس الج

ّنة، ّناًر وأهل الج ّنلاًر، ال ْفع، محّمللد لي: يللاً فقيل ال ْفج اشللفّ فللاًخر

ك ملن أحببت من ّلى اللله رسلول  قللاًل))أّمت عليله اللله صل

ّلم:  آله وعلى لقلي رجل على  محّرمة يومئذ فشفّاًعتي((وس

.))أصحاًبي من رجل بشتمة الله
يحيللى بللن إسماًعيل عنه به تفّرد مسعر، حديث من غريب
التيمي.

قلللاًل وقللد  الللتيمي يحيى بن إسماًعيل سنده في الحديث
مللن الزدي: ركن يضع. وقاًل جزرةا: كاًن بن محمد بن صاًلح

أبلللوعلي عنللله. وقلللاًل الروايلللة تحلللل ل  الكلللذب، أركلللاًن
ّذاب.   والدارقطني الحاًفظ النيسلاًبوري ك من اهلوالحاًكم: 

."الميزان"
فللي كمللاً  أبيلله، مللن يسللمع لللم عبدالرحمن بن وأبوسلمة

معيللن وابللن وأحمللد المللديني بللن علي  عن"التهذيب تهذيب"
وغيرهم.

):86 ص1 (ج"الحليللة" فلي الللله رحمله  أبونعيللم قاًل-220

بللن جعفّللر بللن محمللد ثنللاً 315المظفّللر بللن محمللد حللدثناً

ثنللاً سللليم بللن يزيللد بللن محمللد بللن أحمللد ثنللاً  عبدالرحيلللم

) قاًل:452 ص7 (ج"بغداد تاًريخ" في ترجمته يزيد بن الحسن 314
ثقة. وكاًن

)،262 ص13 (ج"بغداد تاًريخ" في المظفّر: ترجمته بن محمد 315
اً الخطيلب: وكلاًن ) وقاًل980 ص("الحفّاًظ تذكرةا"و ًظ فهًملاً حاًف

ًقاً مكثًرا. صاًد



بللن محمللد -أخللو  ليلللى أبللي بللن عمللران بللن عبلللدالرحمن

أبللي ابللن عللن الهاًشللمي موسللى بللن يعقللوب عمللران-  ثنللاً

عبللاًس ابللن عللن عكرمة عن أميلة بن إسملاًعيل عن 316رواد

ّلى  الللله رسول قاًل: قاًل ّلم: آللله وعلللى عليلله الللله صلل وسلل

ّنة ويسكن مماًتي، ويموتّ حياًتي، يحياً أن سّره من(( عدن ج

ّبي، غرسهاً ّيللاً فليللوال ر ّيلله، وليللوال بعللدي، مللن عل وليقتللد ول

ّنهم بعدي، من باًلئمة رزقللوا طينللتي، مللن خلقللوا عللترتي فللإ

ّذبين وويل  وعلًماً، فهمـاً للقللاًطعين أّمللتي، من بفّضلهم للمك

.))شفّاًعتي الله أناًلهم ل صلتي، فيهم
يزيللد بن محملد بن وأحمد موضوع، ومتن مظلم  سند هذا

 ص5 (ج"بغللداد تاًريللخ" فللي وترجمتلله النرسللي، أبوبكر لعله
ًياً عنه ذكر ) ما120ً المعللروف جعفّللر بللن محملللد سللوى راو
ً ول جرحـللاً فيلله يللذكر ولللم  الحرةا، بزوج بللن ومحمللد تعللديل
بللن ويعقللوب عملران بلن وعبدالرحمن  عبدالرحيم بن جعفّر

عنهم. البحث بعد تراجم لهم وجدتّ ماً موسى

 ص3 (ج"تلللاًريخه" فللي البغللدادي الخطيلللب الماًم قاًل-221

الجريللري زكريللاً بللن المعلاًفى حدثناً الزهري ): أخبرني290

مسلللم بللن علللي حللدثناً الزهر أبي بن مزيد بن محملد حدثناً

أبللي ابللن قللاًبوس عللن عللاًمر بن سعيد حدثناً قاًل  الطوسي

الللله رسللول قللاًل: رأيللت جلاًبر عن جده عن أبي عن ظبياًن

ّلى ّلم آللله وعلللى عليلله الله ص فخللذي بيللن يفّحللج وهللو  وسلل

ّبل الحسين جاًبر:  قاًل))قاًتلك الله لعن((ويقول:   زبيبته ويق

أّمللتي مللن رجللل((قللاًل:  قلللاًتله؟ ومن الله رسول فقلت: ياً

ّواد: هو أبي ابن 316 الرجاًء. أجل من فيه تكلم ثقة، عبدالعزيز، ر



ّني  شللفّاًعتي ينلاًله ل عترتي يبغض أطبلللاًق  بيللن بنفّسلله كللأ

ّنيران ًةا يرسب ال ْفق جللوفه وإّن أخللرى ويطفّللو تللاًر ليقللول: علل

ْفق .  ))ع
ّنه ذكر ثم ًدا موضوع أ ًناً سن ّين ومت أعلم. والله علله، وب

):  حلللدثنا192ً ص5 (ج"الحليلللة" فلللي أبلللونعيم قلللاًل-222

الجللوهري الهللوازي محمويه بن محمد ثناً أحمد بن سلليماًن

إبراهيللم بللن موسللى ثنلللاً الناًقللد علي بن عيسى أبوالربيع ثناً

عن مكحول عن واقد بن زيد عن واقد بن عمرو ثناً المروزي

بكللى خراسللاًن، أدانللى فتحت قاًل:  لّملاً المسليب بن سعيلد

فقاًل: عوف، بن عبلدالرحمن عليه فدخل الخطلاًب، بن عمر

هللذا مثللل عليللك الللله فتللح وقللد المؤمنين، أمير ياً يلبكيك ماً

وبينهللم بلللينناً أّن لوددتّ والله أبكي، ل لي قاًل: وماً  الفّتلح؟

ّلى الله رسول سمعت نلاًر، من بحًرا آللله وعلللى عليه الله ص

ّلم ّبللاًس ولللد رايللاًتّ أقبلللت إذا((يقلللول:  وس عقللاًب مللن الع

تنللله لم لوائهم تحت ساًر فمن السلم، بنعي جاًءوا خراساًن

.))القياًمة يوم شفّاًعتي
ومكحول. زيد حديث من غريب

 ص2 (ج"الموضللوعاًتّ" فللي  الجللوزي ابللن ذكره الحديث
يللرى ل من شك. وواضعه بل موضوع حديث ) وقاًل:  هذا38

العباًس. بني لدولة
بشلليء.  وقلللاًل ليللسْ واقللد بللن أبومسللهر: عمللرو قللاًل

السلللاًنيد حبللاًن:  يقلللب ابللن الللدارقطني:  مللتروك. وقللاًل
الترك. فاًستحق المشلاًهير عن المناًكير ويروي
بشيء. ليسْ واقد بن أبوزرعة: وزيد قاًل



 
فائدة: 

إدريللسْ بللن محمد حاًتم أبي بن عبدالرحمن أبومحمد قاًل
حدثنلاً أبي ): حدثنا275ً ص4 (ج"كثير ابن تفّسلير"  في كماً

زيللد أخيلله عللن سللم بن معاًوية حدثناً ناًفع بن الربيع أبوتوبة
عبللدالرحمن جده-أخبرني -يعني سللم أباً سمع أنه سلم بن

عليهللاً فللدخلت عاًئشللة قللاًل:  أتيللت كنللدةا مللن رجللل حدثني
ّدثلك حجاًب، وبينهاً وبيني ّلى الللله رسللول فقلت:  ح الللله صلل
ّلم آله وعلى عليه ّنه وس لحللد يملك ل ساًعة عليه يأتي كاًن أ
في وهو وأناً هذا عن سلألته لقلد قلاًلت: نعم، شفّلاًعة؟ فيهاً

لحللد أملللك ل الصللراط يوضللع حين نعم((قلاًل:  واحد، شعاًر
ّيض ويللوم بللي، يسللك أين أعلم حتى شفّاًعًة فيهاً وجللوه، تللب

ّد قلللاًل: يللوحى-، بللي-أو يفّعللل ملللاًذا أنظللر حتى وجوه وتسو
ّتى الجسر وعند ّد ح ّد قلللاًلت: ومللاً ،))ويسللتحّر يسللتح يستلللح
ّد((قاًل:  يستحّر؟ وماً الّسلليف، شللفّرةا مثل يكون حتى يستح

ّتى ويستحّر ل فيجللوزه المللؤمن فأّمللاً الجمللرةا، مثللل يكون ح
ّلق المنلاًفق وأّماً يضّره، ّتى  فيتع مللن خللّر أوسللطه بلللغ إذا ح
مللن رأيللت .  قللاًلت: فهللل))قدميه إلى بيديه فيهلوي قدميه،
ًياً يسعى ّتللى شللوكة فتأخذه حاًف ّنهللاً  قللدميه؟ تنفّللذ تكللاًد ح فإ
الّزباًنيللة فتضللربه قللدميه، إلللى ورأسلله  بيللده يهللوي كللذلك

ّطاًف ّنللم في فتقذفه وقدمه، ناًصيته في بخ فيهللاً فيلللهوي جه
عشر قاًلت: ثقل الّرجل؟ ثقل عاًًماً. قلت: ماً خمسين مقدار

فيؤخللذ بسلليماًهم المجرمللون يعرف{ فيومئذ سماًن خلفّلاًتّ
ّنواصي .والقدام} باًل

ًدا، غريب حديث، هذا وفللي رفعلللهاً، منكللر ألفّللاًظ وفيلله ج
اهلأعلم.  والله به، يحتج ل ومثله يسّم، لم من السناًد

الدنيوية   الشفّاعات
ليللسْ مللاً ومنهللاً مشللروع، هو ماً منهاً الدنيوية الشفّلاًعاًتّ



ْفع مللن: {وتعللاًلى سللبحاًنه الللله قللاًل بمشروع، شللفّاًعًة يشللفّ
ْفع ومن منلهاً نصيب له يكن  حسنًة ّيئًة شفّاًعًة يشفّ للله يكن س
ْفنهاً كفّل ًتاً شيء كّل على الله وكاًن م .}مقي

مللن{تعللاًلى:   الللله: وقللوله رحملله كللثير ابن الحاًفظ قاًل
ْفع في يسلعى من أي} منهاً نصيب له يكن حسنًة شفّاًعًة يشفّ

ْفع ومن{ ذلك، من نصيب له كاًن خير عليه  فيلترتب أمر يشفّ
ّيئًة شفّاًعًة ذلك من وزر عليه يكون  أي}منهاً كفّل له يكن س

عللن الصحيح في ثبت ونيته،كماً سعيه على ترتب الذي المر
ّلى النبي ّلم آله وعلى عليه الله ص ْفشللفّعوا((قللاًل:   أنلله وسلل ا

ْفؤجروا ّيه لساًن على الله ويقضي ت المراد اهل. ))شاًء ماً نب
منه.

وماً الشفّاًعة من يحل ماً ببياًن المطهرةا السنة جاًءتّ وقد
يحرم.

موسى ):  حدثنا299ً ص3(ج الله رحمه البخاًري قاًل -223

عبللدالله بللن 317أبوبردةا حدثناً  عبدالواحد حدثناً إسملاًعيل بن

رضللى أبيلله عللن موسى أبي ابن أبوبردةا حدثنلاً بردةا أبي بن

ّلى اللله رسلول قاًل: كاًن عنه الله آلله وعللى عليله اللله صل

ّلم اشللفّعوا((قللاًل:  حاًجللة إليه طلبت أو الساًئل جاًءه إذا وس

ّيه لساًن على الله ويقضي تؤجروا ّلى نب وعلللى عليلله الللله صلل

ّلم آله . ))شاًء ماً وس
طريلللق ) مللن448 ص13(ج البخللاًري أعللاًده الحللديث

بريللدةا.  وأخرجلله عللن  أبوأسللاًمة حللدثناً العلء بللن محملللد

هو 317 موسى أبي  بن بردةا أبي بن عبدالله بن بريد أبوبردةا: 
مللع الحلبيللة الطبعللة في الصل: (أبوبريدةا) وكذا وفي  الشعري،

وفي السللطاًنية:  (أبوبردةا)، الطبعة وفي )،42 ص4 (ج"الفّتح"
القسللطلني: أبوبريللدةا. بأيديناً. وقاًل التي هكذا الهاًمش: أبوبردةا

.اهل



)،346 ص5(ج وأبلللللوداود )،2026 ص4(ج مسلللللللم
وأحملد )،58 ص5(ج والنسلاًئي )،148 ص4(ج والتلرمذي

8(ج والبيلهقي )،340 ص2(ج والحميلدي )،413 ص4(ج
).75 ص("الخلق مكاًرم" في والخرائطي )،167ص

أبللاً يكنللى وبريد  صحيح، حسن حديث الترمذي:  هذا وقاًل
شللعبة عنلله روى الحللديث، فللي ثقللة كللوفي وهللو أيًضاً، بردةا

عيينة. وابن والثوري
أبي بن عبدالله بن  بريلد أنه عرفت وقد الترمذي قاًل كذا
الشعري. موسى أبي بن بردةا

بللن أحمللد ): حدثنا347ً ص5(ج الله رحمه أبوداود قاًل-224

بللن سللفّياًن قللاًل: حللدثناً السللرح بللن عمللرو بن وأحمد صاًلح

عللن أخيلله عللن منبلله ابن وهب عن ديناًر بن عمرو عن عيينة

ّني  تللؤجروا معاًوية: اشلفّعوا كيمللاً فللأؤّخره  المللر لريللد فللإ

ّلى الله رسول فإّن فتؤجروا، تشفّعوا آللله وعلللى عليه الله ص

ّلم . ))تؤجروا اشفّعوا((قاًل:   وس
في والخرائلطي )،58 ص5(ج النسلاًئي أخرجله الحديث

الصحيح رجاًل ) ورجاًله75 ص("الخلق مكلاًرم" .

): ثنلللا184ً ص2(ج اللللله رحمللله أحملللد الملللاًم قلللاًل-225

إسللحاًق بن محمد سلمة- ثناً ابن -يعني حملاًد ثناً عبلدالصمد

قللاًل:  شلللهدتّ جللده عللن أبيللله عللن شللعيب بللن عمللرو عن

ّلى الله رسول ّلم آللله وعلللى عليلله الللله صلل حنيللن، يللوم وسلل

ّنلاً محّمللد فقللاًلوا: يلاً هللوازن، وفود وجاًءته وعشللليرةا أصللل إ

ّنه عليك، الله مّن عليناً فمّن ل مللاً البلء ملن بنلاً نللزل قلد فلإ

وأمللوالكم نسللاًئكم بيللن اختلللاًروا((فقللاًل:  عليللك، يخفّللى

.))وأبناًئكم



ّيرتناً أبناًءناً. نختاًر وأموالناً، أحساًبناً بين قاًلوا: خ
ّطلب ولبني لي كاًن ماً أّماً((فقاًل:  فإذا  لكم، فهو عبلدالم

ّليت ّظهر ص ّناً ال ّلى  الله برسلول نستلشفّع فقولوا: إ الللله صلل
ّلم آله وعلى عليه علللى وباًلمؤمنلللين  المللؤمنين، علللى وسللل

ّلى الله رسلول ّلم آللله وعلللى عليلله الللله ص نسللاًئناً فللي وسلل
.))وأبناًئناً

ّلى الله رسول فقاًل قاًل: ففّعلوا، آللله وعلللى عليه الله ص
ّلم ّطلب عبد ولبني لي كاًن ملاً أّماً((: وس .))لكم فهو الم

ّلى الله لرسول فهو  لنلاً كاًن المهاًجرون: ماً وقاًل الللله ص
ّلم. وقاًلت آله وعلى عليه ذلك. مثل النصاًر وس

فل. فزارةا ولبني لي كاًن ماً بدر: أّماً بن عيينة وقاًل
فل. تميم وبنو أناً حاًبسْ: أماً بن القرع وقاًل
فل. سليم وبنو أناً مرداس: أماً بن عباًس وقاًل

ّلى الللله لرسول هو بل : كذبت،318الحيلاًن فقاًلت الللله صلل
ّلم. آله وعلى عليه وس

ّلى  الله رسول فقلاًل ّلم:   آله وعلى عليه الله ص يللاً((وسلل
ّيهللاً ّنللاًس أ ّدوا ال تمّسلللك فمللن  وأبنللاًءهم، نسللاًءهم عليهللم ر

ّتة علينلللاً فللله الفّيللء من بشيء ّول مللن فرائللض سلل شلليء أ
.))عليناً الله يفّيئه
ّلق راحلته ركب ثّم ّنلللاًس، به وتع ْفم  ال علينللاً يقولللون: اقسلل
ّتى بينناً فيئناً رداءه. فخطفّت سمرةا إلى ألجؤوه ح

ّيهاً ياً((فقاًل:  ّنلاًس أ ّدوا ال كللاًن لللو فللوالله ردائللي، علللّي ر
ً تلفّوني ل ثّم بينكم، لقسمته نعم تهاًمة شجر بعدد لكم بخيل
ًناً ول ًباً ول جباً .))كذو

ًةا فأخلللذ بعيللره مللن دنللاً ثم بيللن فجعلهللاً سللناًمه مللن وبللر

"هشاًم ابن سيرةا" وفى  )،218 ص2 (ج"المسند" وفي كذا، 318
بنوسللليم: ): (فقاًلت353  ص4 (ج"البلداية"و  )،492  ص2(ج
ّلى الله لرسول فهو لناً كاًن ماً ل ّلم، آللله وعلللى عليه الله ص وسلل

وهنتموني). سليم بني عباًس: ياً قاًل: يقول



ّبلللاًبة أصلاًبعه ّيهللاً يللاً((فقللاًل:   رفعهللاً، ثللّم  والوسللطى، الّس أ
ّنلاًس 319ّالللوبرةا] هللذه [ ول الفّيللء هللذا مللن لللي ليللسْ ال  إل

ّدوا عليللكم، ملردود والخمسْ الخمسْ والمخيلط الخيلاًط فلر
.))وشناًًرا وناًًرا عاًًرا القياًمة يوم أهله على يكون الغلول فإّن

ّبلللة معه رجل فقاًم ّنللي شللعر، مللن ك هللذه أخللذتّ فقللاًل: إ
ولبنللي لللي كللاًن مللاً أّماً((دبر. قاًل:  لي بعير بردعة بهاً أصلح

ّطلب عبد .))لك فهو الم
أرب فل أرى مللاً بلغللت إذا أماً الله رسول الّرجل: ياً فقاًل

ونبذهاً. لي
كمللاً إسحاًق وابن  )،218 ص2(ج أحمد أخرجه الحديث

فللي أحملللد ).  وعنللد489 ص2 (ج"هشللاًم ابللن سلليرةا" في
إسللحاًق ابللن تصللريح هشلللاًم ابللن وعنللد الثللاًني، الموضللع

ّدوا((قللوله:  عنللد ينتهللي ولكنلله  باًلتحللديث، ّنللاًس علللى فللر ال
فتماًم سند، بدون إسحاًق ابن عند  وبقيته))ونساًءهم أبناًءهم
فللي ومللاً إسلللحاًق، ابللن لعنعنللة ضللعيف أحمد بسند الحديث

معضل. فهو سنده يسق لم  لنه"إسحاًق ابن سيرةا"

):  حلللدثني408 ص9(ج اللللله رحمللله البللللخاًري قلللاًل-226

ابللن عن عكرمة عن خاًلد حدثناً عبدالوهاًب أخلبرناً 320محملد

ًدا كاًن بريرةا زوج أن عباًس ّني له: مغيللث يقاًل عب أنظللر  كللأ

فقللاًل  لحيتلله، على تسيل  ودموعه يلبكي خلفّهاً يطوف إليه

ّنبّي ّلى ال ّلم آله وعلى عليه الله ص ّبلللاًس:  وس ّبلللاًس يللاً((لع ع

ًثللاً؟ بريللرةا بغللض ومن بريرةا، مغيث حّب من تعجب أل ))مغي

ّنبّي فقاًل ّلى ال ّلم:  آله وعلى عليه الله ص ))راجعتلله لللو((وس

بدل"المسند" في 319 لذا غير كلم المعكوفين بين ماً   مفّهوم.  
).492 ص2 (ج"هشاًم ابن سيرةا" من نقلناًه

محمد"الفّتح" في الحاًفظ قاًل 320 بينته ماً على سلم، ابن هو : 
."المقدمة" في



ّنماً((قاًل:  تأمرني؟ الله رسول قاًلت: ياً  قللاًلت:))أشللفّع أناً إ

فيه. لي حاًجة ل
8(ج والنسلللاًئي )،671 ص2(ج  أبوداود أخرجه الحديث

 ص1(ج وأحمللد )،671 ص1(ج ماًجللة وابللن )،265ص
215.(

هشلاًم ):  حدثنا635ً ص1(ج الله رحمه  ماًجه ابن قاًل-227

عللن 321يزيللد بللن معلللاًوية ثنللاً  يحيللى بن معاًوية ثناً عماًر بن

قلللاًل: رهللم أبللي عللن 322الخير أبي عن حبيب أبي عن  يزيلد

ّلى الللله رسول قاًل ّلم:  آللله وعللى عليله الللله صل ملن((وسلل

ّفّع أن الّشفّاًعة أفضل ّنكاًح في الثنين بين يش .))ال
هذا أبورهم مرسل، إسناًد :  هذا"الزوائد" في المعلق قاًل
قللاًل  بضللمهاً، وقيللل الهمللزةا بفّتللح أسلليد بللن أحللزاب اسمه

صحبة. له ليست أبوحاًتم وقاًل تلاًبعي، البخاًري:  هو

هو بن معاًوية 321 وهم بن معاًوية يزيد:  عماًر بن هشاًم سعيد.  
."التهذيب تهذيب" في كماً يزيد بن فقاًل: معاًوية

اليزني. عبدالله بن مرثد أبوالخير: هو 322



فيه     فصل الشفّاعة تحل ل ما

بن قتيبة ): حدثنلا513ً ص6(ج الله رحمه البخاًري قاًل-228

رضى علاًئشة عن عروةا عن شهاًب ابن عن ليث حدثناً سعيد

ّيلة الملرأةا شلأن أهّمهللم قريًشلاً أن عنهللاً الله ّلللتي المخزوم ا

ّلم فقلاًلوا:  ومن سرقت ّلى الله رسول فيهاً يك عليلله الللله ص

ّلم؟ آله وعلى ّ عليلله يجللترئ فقاًلوا: ومن  وس بللن أسللاًمة إل

ّلى الللله رسللول حللّب زيد ّلم؟ آللله وعلللى عليلله الللله صلل وسلل

ّلمه ّلى الله رسول فقاًل  أساًمة، فك آللله وعلللى عليله الله ص

ّلم:  ّد في أتشفّع((وس فاًختلطب قلاًم  ثّم))الله؟ حدود من ح

ّنمللاً((قاًل:  ثّم ّلللذين  أهلللك إ ّنهللم قبللللكم ا سللرق إذا كللاًنوا  أ

عليلله أقللاًموا الّضعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الّشريف فيهم

ّد، ْفيم  الح لقطعللت سللرقت محّمللد بنللت فاًطمة أّن لو الله وا

.))يدهاً
سعيلد طريق )  من87 ص12(ج البخاًري أعاًده  الحديث

 ص3(ج مسللللم وأخرجللله بلله، الليللث حدثنلللاً سللليماًن بللن
)442 ص2(ج والترمذي )،537 ص4(ج وأبوداود  )،1315

والنساًئي  )،851 ص2(ج ماًجة صحيلح. وابن وقاًل: حسن
 ص6(ج وأحمد )،273ص( الجاًرود وابن  )،65،66 ص8(ج

مشكل" في والطحاًوي  )،173 ص2(ج والدارمي )،162
 ص8 (ج"السللنن" فللي والللبيهقي )،276 ص2 (ج"الثللاًر
332.(

بللن أحمللد ): حدثنلللا23ً ص4(ج الللله رحمه أبوداود قاًل-229

راشللد بن يحيى عن غزية بن عماًرةا حدثناً زهير حدثنلاً يونسْ



فقللاًل: فجلللسْ إلينللاً فخللرج عمللر بللن لعبللدالله قاًل:  جلسناً

ّلى الله رسول سمعت ّلم آللله وعلى عليه الله ص يقللول: وسلل

ّد دون شفّاًعته حاًلت من(( ّد فقد الله حدود من حل الللله، ضلاً

اللله سلخط فلي يلزل للم يعلملله وهو باًطل في خاًصم ومن

ّتى ْفنزع ح الله أسكنه فيه ليسْ ماً مؤمن في قاًل ومن  عنه، ي

ّتى الخباًل ردغة .))قاًل مّماً يخرج ح
 ص2(ج والحللاًكم )،70 ص2(ج أحمللد أخرجلله الحللديث

الحللاًكم: صللحيح وقللاًل )،332 ص8(ج والللبيهقي  )،27
الذهبي. عليه وسكت السناًد،

):23 ص4(ج الللله رحملله أبللوداود : قللاًلأـخـرى طريق -

يللونسْ بللن عمللر حللدثناً  إبراهيللم بن الحسين بن علي حدثنلاً

بللن المثنللى حللدثني العمللري زيللد بن محمد بن علاًصم حدثناً

النللبي عللن عمللر ابللن عللن نلللاًفع عن  الوراق مطر عن يزيد

ّلى ّلم آله وعلى عليه الله ص أعللاًن ومن((قاًل:    بمعناًه، وس

.))وجّل عّز الله من بغضب باًء فقد بظلم خصومة على
فللي الللذهبي قلللاًل  يزيللد، بللن المثنللى سللنده في الحديث

العمري. محمد بن عاًصم عنه : تفّرد"الميلزان"
: مجهول."التقريب" في الحاًفظ وقاًل

أبيلله:  الصللحيح  عللن"العلللل" فللي حللاًتم أبللي ابللن وقللاًل
).183 ص2(ج اهلعمر.  ابن عن موقوف
طريللق )  مللن332 ص8(ج البيلللهقي الحللديث روى وقللد

يصلللح لكنلله ضعيف وسعيد الوراق، مطر عن بشير بن سعيد
والمتاًبعاًتّ. الشواهد في

):82 ص2(ج الله رحمه أحمد الماًم  قاًلأخرى: طريق -

الزبيللر بللن النعماًن أخبرني آتش بن الحسن ابن محمد حدثناً



بمكللة قللاًل: كنللاً صللنعاًء أهللل من رجل سلماًن بن أيوب عن

فلم المسجد جدار جنب إلى الخراساًني عطلاًء إلى فجلسلناً

ْفسللناً قللاًل: ثللّم يحللدثناً، ولللم نسللأله مثللل عمللر ابللن إلللى جل

ْفله فلم هذا مجلسكم ل لكللم قاًل:  فقللاًل: مللاً يحدثناً ولم نسأ

ّلملون، لللله، والحمللد أكللبر قولللوا: الللله الللله، تذكرون ول تتك

زاد مللن ماًئللًة وبعشللر عشللًرا بواحللدةا وبحمللده الله وسبحاًن

سلللمعتهّن بخمسْ أخبركم أل  له، غفّر سلكت ومن الله زاده

ّلى الله رسول من ّلم؟ آله وعلى عليه الله ص قاًلوا: بلى. وس

ّد دون شللفّاًعته حاًلت من((قلاًل:   فهللو  الللله حللدود مللن حلل

ّد ّق بغير خصومة على أعلاًن ومن  أمره، في الله مضاً فهو ح

ي مستظّل خط ف ّتلى اللله س اً وملن  يلترك، ح ًنلاً قفّ أو مؤم

ّنللاًر، أهللل عصاًرةا الخباًل ردغة في الله حبسه مؤمنًة ومللن ال

ول ثللّم دينللاًر ل حسللناًته مللن لصللاًحبه  أخللذ دين وعليه ملاًتّ

ّنهماً عليهماً حلاًفظوا الفّجر وركعتاً  درهم، .))الفّضاًئل من فإ
فلي الحللاًفظ قلاًل  سلللماًن، بللن أيلوب سنده في الحديث

: عن"الميزان لساًن" في جهاًلة. وقاًل : فيه"المنفّعة تعجيل"
ّد... دون شللفّاًعته حللاًلت مللن((بحللديث:   عمللر ابللن ))حلل

فللي أحملللد رواه وحللده، الزبلللير بللن النعملاًن وعنه الحديث،
حاًله. يعرف ل وأيوب ،"المسند"

ولللم واحللد، راو عنلله انفّللرد أنلله أبوعبلللدالرحمن: بمللاً قاًل
ّثقه العين. مجهول فهو معتلبر يو

عللن معمللر )  عللن425 ص11(ج عبللدالرزاق وأخرجلله
ًفللاً، عمللر ابللن عن الخراساًني عطلاًء لن منقطللع وهللو موقو
كمللاً الصللحاًبة من أحد من ول عمر ابن من يسمع لم  عطاًء

."التهذيب تهذيب" في



):383 ص4(ج الللله رحملله الحلللاًكم : قاًلأخرى طريق -

ثنلللاً  المرثللدي 323بشر بن أحمد أنبأ إسحاًق ابن أبوبكر حدثناً

أبللي بللن مسلللم حللدثني جعفّللر بن عبدالله ثناً  معاًذ بن بشر

رضللي عمللر ابللن عللن ربيعللة بن عاًمر بن عبدالله عن  مريم

ّلى الله رسول قاًل:  قاًل عنهماً الله آللله وعلللى عليلله الله ص

ّلم:  ّد دون شفّاًعته حاًلت من((وس ّد فقد الله حدود من ح ضاً

.))أمره في تعاًلى الله
الطللبراني، ): رواه251 ص1(ج الهيلللثمي قللاًل الحديث 

متروك. وهو المديني جعفّر بن عبدالله وفيه

 ص3 (ج"الموطلللأ" فللي الللله رحملله ملللاًلك المللاًم قاًل-230

لقللي العللوام بللن الزبير أن عبلدالرحمن ابن ربيلعة ): عن41

ً ًقاً أخذ قد رجل الّسلللطاًن، إلللى بلله يللذهب أن يريللد وهو ساًر

بلله أبلللغ حللتى فقللاًل: ل،  ليرسللله، الّزبيللر للله فقاًل: فشللفّع

الللله فلعللن الّسلللطاًن بلله بلغللت الزبيللر: إذا الّسلطاًن. فقاًل

ّفّع. الّشاًفع والمش
ومعضل. موقوف الثر

بن الحسين ):  نا205ً ص3(ج الله رحمه الدارقطلني  قاًل-

نللاً النصللاًري 324أبوغزيللة نللاً شللبة بللن عمللر نللاً إسللماًعيل

أبيلله عللن عللروةا ابللن هشللاًم عللن  الزناًد أبي بن عبدالرحمن

المللاًم. يلللبلغه فقيللل: حللتى سلللاًرق، فللي الّزبيللر قاًل: شفّع

ترجمته بن أحمد 323 (ج"بغداد تاًريخ" في بشر:  ّثقه45 ص4  و  (
المناًدي. ابن

-بعين في 324 (أبوعرية)  والصلواب: فراء-، مهملة الصل: 
الهيثمي. كلم في سلتراه كماً (أبوغزية)،



ّفّع الّشللاًفع الللله فلعن الماًم بلغ إذا((فقاًل:     كمللاً))والمشلل

ّلى الله رسول قاًل ّلم. آله وعلى عليه الله ص وس
فلللي الطلللبراني ):  رواه259 ص6(ج الهيللللثمي قلللاًل

وغيللره أبوحللاًتم أبوغزيللة: ضللعفّه وفيلله ،"الوسط" و"الكبير"
ّثقه الحاًكم. وو

بللن جعفّللر بللن عبللدالله الللله: ثنللاً رحملله الللدارقطني  وقاًل-

عللن عللروةا بللن هشللاًم نللاً وكيللع ناً جناًدةا بن سلم ناً خشيش

علللى قللاًل: مللّروا الحنفّللي الفّرافصللة عن  عروةا بن عبدالله

تشللفّع عبللدالله أبللاً فقللاًلوا: يللاً للله، فشللفّع بسللاًرق الّزبيللر

فللإذا  الملللاًم، بلله يؤتّ لم ماً به بأس ل قاًل: نعم، للساًرق؟

عنه. عفّاً إن عنه الله عفّاً فل الماًم به أتي
سنلللده )  وفللي333 ص8(ج الللبيهقي أخرجلله الحللديث

بللن وعبدالله محمد  بن القاًسم عنه الحنفّي: روى الفّرافصة
الجللرح"و  للبخللاًري"الكللبير التلللاًريخ"  فللي كمللاً بكللر أبللي

ـللاً فيه يذكرا ولم  حاًتم، أبي  لبن"والتعديلل تعللديلً، ول جرح
عللروةا، بللن عبلللدالله وهللو السنلللد هذا في ماً إليهماً ويضاًف
الشللواهد فللي حللديثه يصلللح الحاًل مجهول الفّرافصة فيكون

والمتاًبعاًتّ.

أبوعبللدالله ):  أخبرنا333ً ص8(ج الله رحمه البيهقي  قاًل-

الللدوري العباًس ثناً  يعقوب بن محمد أبوالعباًس ثناً الحلاًفظ

أبللي بن بكر أبي عن إسرائيل ثناً دكين بن الفّضل أبونعيم ثناً

رضللي العللوام بن الزبير أبيه عن  الزبير بن عروةا عن الجهم

فللإذا الّسلطاًن، تبلغ لم ماً الحدود في قاًل: اشفّعوا عنه الله

تشفّعوا. فل الّسلطاًن بلغت
الجهللم:  هللو أبللي بللن وأبللوبكر ثقللاًتّ، رجللاًله السللند وهذا



فللي كمللاً معيللن ابللن وثقه الجهم، أبي ابن عبدالله بن أبوبكر
."التهذيب تهذيب"

عنه. الله رضي الزبير على الحديث وقف صحة فاًلظاًهر

القاًضللي ):  نللا204ً ص3(ج الله رحمه الدارقطني قاًل-231

أبللونعيم نللاً الفّرسللي عبللدالله بللن أحمللد نللاً كاًمللل بللن أحمد

شللعيب بللن عمرو عن العرزمي عبيدالله بن محمد ناً النخعي

ناًئًمللاً خلللف بللن أميللة بن صفّوان كاًن قاًل جده عن أبيه عن

به فأتى فأخلذهاً ساًرق فجاًء رأسه، تحت ثياًبه المسجد، في

ّلى النبّي ّلم آله وعلى عليه الله ص فللأمر الّسلللاًرق، فللأقّر وس

ّنبّي به ّلى ال ّلم آللله وعلى عليه الله ص فقللاًل  يقطللع، أن وسلل

ثللوبي؟ فللي العللرب من رجل أيقطع الله رسول صفّلوان:  ياً

ّلى الله رسول فقاًل ّلم:   آللله وعلللى عليلله الللله ص أفل((وسلل

ّلى  الله رسول قاًل  ثم))به؟ تجيء أن قبل هذا كاًن الللله صلل

ّلم:   آله وعلى عليه اللوالي، إللى يتصللل لللم ماً اشفّعوا((وس

أمللر  ثللّم))عنلله الللله عفّللاً فل فعفّللاً اللللوالي إلللى أوصل فإذا

المفّصل. من بقطعه
الللدارقطني: الحللديث علللى تعليلللقه فللي أبللوالطيب قللاًل
مللتروك، فقللاًل: العرزمللي كتللاًبه، فللي القطللاًن ابللن ضللعفّه

من له ماً على يتاًبع ل النخعي هاًني بن عبدالرحمن وأبونعيم
أبوالطيب: قاًل أن القطاًن- إلى ابن كلم -يعني اهلحديث. 

فللي قللاًل ولللذا  كللثيرةا، وجللوه مللن صفّوان حديث روي لكن
أبللوداود رواه  صحيلللح حللديث صللفّوان : حللديث"التنقيللح"

اهلوجه.  غير  من"مسنده" في وأحمد ملاًجة وابن والنسلاًئي

عبللدالله ): حدثنلا392ً ص2(ج الله رحمه الترمذي قاًل-232



عللن  عوانلللة أبللي عللن  حماًد بن يحيى حدثناً عبدالرحمن بن

خيثمة عن  الفّزاري مرداس بن بللل عن الثعلبي عبدالعلى

ّنبّي عن  أنسْ عن البصري وهو ّلى ال آللله وعلللى عليه الله ص

ّلم إلللى وكل شفّعاًء فيه وسأل  القضاًء ابتغى من((قاًل:  وس

ًكاً عليه الله أنزل عليه أكره ومن نفّسه، ّدده مل .))يس
إسرائللليل حلديث من أصلح وهو غريب، حسلن حديث هذا

ًثاً يعني اهلعبدالعلى.  عن بمعناًه. هذا حدي
الجمللع أوهلللاًم موضللح"  فللي الخطيلللب أخرجلله الحللديث

:"القلدير فيللض" فلي المناًوي وقاًل )،7 ص2  (ج"والتفّريق
ّين  ولم"المناًر" في قاًل ّلته:  وقللد يب طريقيللن، مللن خرجلله ع
ابن وقاًل عدالته، تثبت لم 325البصري خيثمة طريق من ففّيه

مرداس بن الخرى: بللل الطريلق ومن بشيء، معين: ليسْ
اهلضعيف.  عاًمر بن وعبدالعلى مجهول،

لللله والحمللد الّشللفّاًعة أحللاًديث حللول البحللث ينتهي وبهذا
ّلى الصاًلحاًتّ تتم بنعمته الذي وآلله محملد نبيناً على الله وص

أنللت إل إللله ل أن أشللهد وبحمللدك، اللهللم وسللبحاًنك وصحبه
إليك وأتوب أستغفّرك

تصحيف. وهو القدير": (النضري)، "فيض في 325


	الشّفـاعة
	مقبل بن هادي الوادعي
	مقدمة الطبعة الثالثة
	تنبيه:

	تقديـــم
	بسم الله الرحمن الرحيم
	المقدمـة
	الشّـفاعة في اللغة:
	فصل الآيات الواردة في الشّفاعة والجمع بينها
	الآيات الواردة في نفي الشّفاعة والشفيع:
	الآيات في إثبات الشّفاعة والشفيع:
	الجمع بين الآيات المثبتة والآيات النافية:

	اعتذار:

	الشّفاعة العظمى
	فصل في أثر موقوف عن ابن مسعود يخالف ما تقدم في أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول شافع

	فصل في شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته في دخول الجنة وكونه أول شفيع
	الشّفاعة لأهل الكبائر
	خاتمة الفصل

	فصل في شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأناس قد أمر بهم إلى النار
	فصل في شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأناس يدخلون الجنة بغير حساب
	فصل في شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رفع درجات بعض من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه عمله
	فصل في شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه
	فصل
	فصل في الشفاعة في خروج الموحدين من النار

	فصل ذكر خبر ظاهره يخالف ما تقدم من الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار وتوجيهه
	فصل في أول من يشفع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
	فصل في طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه
	فصل

	فصل في شفاعة المؤمنين
	فصل في شفاعة الأولاد لآبائهم

	فصل المسلم الذي لا تقبل شفاعته
	أسباب الشفاعة
	شفاعة القرآن
	سكنى المدينة والموت بها
	الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب الوسيلة له
	زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
	شفاعة المصلين على الميت الواحد له
	أعمال متنوعة من أسباب الشفاعة

	فصل الأسباب المانعة من الشفاعة
	فائدة:

	الشفاعات الدنيوية
	فصل ما لا تحل الشفاعة فيه

