
 

  إعانة الطالب على اعتقاد أبي طالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأ ليف يوسف ش بري أ محد الربيطان 

WWW.NAWADIR.ORG  



 إعانة الطالب على اعتقاد أبي طالب 

2 
 

عانة الطالب عىل  عنه وحرشه يف زمرة نبيه صىل هللا عليه وسمل يف رسالتهتعاىل  عفا هللا  يوسف ش بري أ محد الربيطان  قال العبد الضعيف   ا 

 : اعتقاد أ يب طالب 

 بسم هللا الرمحن الرحي 

حسان ا ىل يوم القيامة، امحلد هلل اذلي هداان ا ىل ال سالم وكفى هبا نعمة، والصالة والسالم عىل   خري الربية، وعىل أ هل وحصبه ومن تبعهم ب 

 أ ما بعد: 

  .أ ن مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ ب طالب مات عىل ال ميانيف بالدان ادعى    أ حدا من العلامءأ ن    فقد ذكر يل بعض التالميذ ال فاضل

ن هذا قول الروافض ومن سكل ن هذا القول مناقض لل حاديث الصحيحة  سبيل   فقلت: ا  هم من أ هل الس نة وامجلاعة ومه رشذمة قليلون، وا 

يك ل يغرت الطالب    ،ما تيرس يل من غري تطويل ممل ول اختصار خملأ هلم هللا تعاىل يف قليب أ ن أ مجع  مث   لفا.الشهرية وأ قوال العلامء سلفا وخ

 فصول:   وفصلت الالكم يف ثالثة  .فصدمه عن السبيل فهم ل هيتدون  من نزغات الش يطان اذلي زين هلم أ عامهلم  والعياذ بهلل  .مبا يذكره هؤلء

  القائلي   دلئل  بعض  مناقشةوالثالث    بذكل.  رصحوا  اذلين  العلامء  ذكر  يف  الثان  غري ال ميان.اة أ يب طالب عىل  ال ول يف ال حاديث يف وف

سالمه      وبهلل التوفيق.  وش مته،  مع نبينا صىل هللا عليه وسمل أ يب طالب سب وخمتته بتنبيه همم يف الكف عن . ب 
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 غري ال ميان عىل    طالبال حاديث يف وفاة أ يب  الفصل ال ول يف  (  ١) 

  بن   هللا  وعبد  هجل  أ ب  عنده  فوجد  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  جاءه  الوفاة  طالب   أ ب  حرضت  ملا:  قال  أ بيه  عن  املسيب   بن  سعيد  عن

ل ا هل ل: قل مع أ ي  :فقال املغرية، بن أ مية أ يب   عبد  مةل عن أ ترغب : أ مية أ يب بن هللا وعبد هجل أ بو فقال .هللا عند هبا كل أ حاج لكمة هللا ا 

  عبد  مةل   عىل:  لكمهم  ما  أ خر  طالب  أ بو  قال   حت   املقاةل،  بتكل   ويعيدانه  عليه   يعرضها   وسمل  عليه  هللا  صىل   هللا  رسول  يزل  فمل   املطلب؟

هل  ل :  يقول   أ ن  وأ ىب  املطلب، ل  ا    اكن   ما :  هللا  فأ نزل  .عنك   أ نه  مل  ما  كل  ل س تغفرن  وهللا :  وسمل  عليه  هللا  صىل   هللا  رسول   قال:  قال  هللا.  ا 

نك:  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  لرسول  فقال  طالب،  أ يب  يف  هللا  وأ نزل  ،للمرشكي  يس تغفروا  أ ن  أ منوا  واذلين  للنيب    أ حببت  من  هتدي  ل  ا 

  هذا (:  ١/١٧٩ال ميان )كتاب  ابن منده يف    قال(.  ٤٦٧٥و    ٣٨٨٤و    ١٣٦٠و    ٤٧٧٢رواه البخاري ).  يشاء   من  هيدي  هللا  ولكن

(:  ٥/٥٦، انهتىى. وقال البغوي يف رشح الس نة ) يزيد  بن   ويونس   كيسان  بن  صاحل  مهنم  الزهري،  عن  جامعة  رواه  حصته  عىل  مجمع  حديث 

انهتىى.  حصته  عىل  متفق  حديث   هذا الصحابة جحة.  ،  مراس يل  أ ن  واحد  غري  الثانية  وحقق  القرأ ن  يف    الزجاج  قالوال ية  عرابه  معان  وا 

  (٣/٣٨٨زاد املسري )ابن اجلوزي يف  ( و ٣٣٨  ـ)ص  أ س باب الزنول  وأ قره الواحدي يف،  طالب   أ يب   يف  نزلت  أ هنا  املفرسون  أ مجع:  ( ٤/١٤٩)

و    ٧/٢٨١( والقسطالن يف ا رشاد الساري )٨/١٨١والعيين يف معدة القاري )  ( ٢/٦٤٩النسفي )و  (١/٢١٥مسمل )  والنووي يف رشح

القرطيب يف أ بو عبد هللا  قال  .  وغريمه(  ٤/٢٠٦والشواكن يف فتح القدير )(  ٩/٣٦١٤و    ١/٥٠القاري يف املرقاة )( وعيل  ١٠/٤٢١

  نص   وهو  وسمل،  عليه  هللا  صىل  النيب   مع  طالب   أ يب  شأ ن  يف  نزلت   أ هنا  عىل  املفرسين  جل  أ مجع  يقال  أ ن   والصواب(:  ١٣/٢٩٩التفسري )

، طالب   أ يب   كفر  عىل  ظاهرها   يف  دلةل  ل  ال ية   هذه أ ن    ( ٢٥/٥عف ما ذكر الرازي يف التفسري )وظهر به ض، انهتىى.  ومسمل  البخاري  حديث 

 تفرس القرأ ن.  ال حاديث ل ن 

نه  معك،  عن  أ غنيت   ما:  وسمل  عليه  هللا  صىل  للنيب   قال  عنه  هللا  رض   املطلب   عبد  بن  العباس  وعن : قال  كل؟  ويغضب   حيوطك  اكن  فا 

 (.  ٦٢٠٨و   ٣٨٨٣رواه البخاري ). النار  من ال سفل ادلرك يف لاكن أ ان ولول انر، من حضضاح يف هو

  يف   فيجعل  القيامة،  يوم  شفاعت   تنفعه  لعهل:  فقال  طالب   أ بو  معه  عنده   ذكر  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  أ ن  اخلدري  سعيد  أ يب  عنو 

 (.  ٢١٠. رواه مسمل )دماغه منه يغيل كعبيه، يبلغ  انر من حضضاح

ن أ دىن أ هل النار عذاب ينتعل بنعلي من انر، يغيل دماغه من حرارة   وعن أ يب سعيد اخلدري أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: ا 

 (.  ٢١١نعليه. رواه مسمل )

. رواه مسمل  دماغه  مهنام  يغيل  بنعلي   منتعل  وهو  طالب،  أ بو  عذاب  النار   أ هل   أ هون:  قال  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  أ ن  عباس  ابن  عنو 

(٢١٢ .) 

ن:  يقول  وسمل   عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  مسعت :  قال  بشري  بن  النعامن  وعن   قدميه   مخصأ    يف  وضع ت  لرجل  القيامة   يوم   عذاب   النار   أ هل  أ هون   ا 

( قال ابن التي:  ١١/٤٣٠قال احلافظ ابن جحر يف الفتح ). : مجراتن(٢١٣مسمل )(. وعند  ٦٥٦١البخاري )يغيل مهنام دماغه. رواه  ةمجر 

  الترصي   مسمل  عند  عباس  بن   حديث   يف   وقع  أ نه  النبوي  املبعث   من  طالب   أ يب  قصة  يف  بينت   وقدحيمتل أ ن يراد به أ بو طالب. قلت:  

(:  ٣/٣٢٦مولان رش يد أ محد اجلنجويه يف الكوكب ادلري ) ، انهتىى. وقال احملدث اجلليلطالب  أ بو عذاب النار أ هل أ هون : ولفظه ،بذكل

منا هو أ بو طالب، خفف عنه العذاب لنرصته صىل هللا عليه وسمل. واختلفت الرواايت فيه فقد ورد يف بعضها حضضاح من النار ، قيل: ا 

 واملراد هبا واحد، انهتىى.  
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ل  ا هل  ل:  قل  :املوت  عند  لعمه  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  قال  قال  هريرة  أ يب  عنو  : هللا  فأ نزل  .فأ ىب  القيامة،  يوم  هبا  كل  أ شهد  هللا،  ا 

نك ل   امجلاعة رس  عىل  حصته عىل  مجمع   حديث  هذا(: ١/١٨٢ال ميان )كتاب قال ابن منده يف  (. ٢٥. رواه مسمل )أ حببت  من هتدي  ل  ا    ا 

 . انهتىى ، بغريه اس تغناء كيسان بن لزييد كتابه يف خيرج مل البخاري

هل  ل:  قل:  لعمه  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  قال  قال  هريرة  أ يب  عنو  ل  ا   قريش  تعرين  أ ن  لول:  قال  .القيامة   يوم  هبا  كل  أ شهد  هللا،  ا 

منا:  يقولون نك:  هللا  فأ نزل  عينك.  هبا  ل قررت  اجلزع  ذكل  عىل  محهل  ا  (.  ٢٥. رواه مسمل )يشاء  من  هيدي  هللا  ولكن  أ حببت   من  هتدي  ل  ا 

ال ميان  كتاب  وقال ابن منده يف  .  مسلام  اكن  طالب   أ ب  أ ن  زمع  من  قول  املدحض  اخلرب  ذكر(:  ٦٢٧٠وترمج عليه ابن حبان يف الصحيح ) 

ل  امجلاعة  أ خرجه  حصيح  اثبت   حديث   هذا  كيسان.  بن  يزيد  عن  الفزاري  مروان  رواه(:  ١/١٨١) ، كيسان  بن  لزييد  خيرج  مل  ،البخاري  ا 

 انهتىى.  

نك نزلت  طالب أ يب أ يف : معر لبن   قال أ نه رافع بن  سعيد أ يب عنو  (  ١١٣٢٠رواه النسايئ يف الكربى ). نعم:  قال أ حببت؟ من هتدي ل  ا 

  منصور   بن  سعيد( ا ىل  ٤٢٨/ ٦وعزاه الس يوطي يف ادلر املنثور )  .(٦٦/٣٣٢وابن عساكر يف اترخيه )  (٩٤٢وابن املقرئ يف املعجم )

س ناده ضعيف و. مردويه  وابن املنذر وابن والنسايئ القدر يف داود وأ يب محيد بن وعبد    هل شواهد. وا 

ن:  وسمل  عليه  هللا  صىل  للنيب   قلت :  قال  عيل  عن  كعب   بن  انجية  عنو    حتدثن  ل  مث  أ بك،  فوار  اذهب :  قال  مات،  قد  الضال  الش يخ  معك ا 

)يل  ودعا  فاغتسلت   فأ مرن  وجئته  فواريته   فذهبت   .تأ تيين  حت   شيئا، داود  أ بو  رواه   .٣٢١٤( سعد  وابن  شيبة ١/٩٩(  أ يب  وابن   )

وأ يب داود  (  ٧٥٩( وأ محد )١٩٣وورد عند النسايئ يف الكربى ).  وغريمه  (٢٠٠٦والنسايئ )  (١٠٩٣( وأ محد )٣٢٠٨٩و    ١١١٥٥)

نه مات مرشاك. ٥٥٠وابن اجلارود )( ١٢٢الطياليس )  ومل   (٧/٢٠٠وأ قره احلافظ يف ال صابة )يف حصيحه  ابن خزميةحصحه احلديث  و (: ا 

وحس نه  .  (٥٥٠وابن اجلارود )  (٢/٣٦٣اخملتارة )الضياء املقديس يف  ، وكذا حصحه  انقصعىل أ ن املطبوع    يدليف حصيحه، وهو  أ جده  

. قال عبد احلق  (١/٤٥٤يف السنن الكربى )  تبعا للبهيقي  (٥/١٤٤اجملموع )وضعفه النووي يف    ،(٣/١٨٧ابن جحر امليك يف حتفة احملتاج )

انهتىى.  وقال أ بو حامت: انجية بن كعب ش يخ،  معي،    بن   حيي   قاهل  احلديث،  صاحل  كعب   بن  انجية(:  ٢/٥٤٢ال شبييل يف ال حاكم الكربى )

هكذا  و ، انهتىى.  ثقتان  مجيعا  : قال  املغرية؟  بن  انجية  أ و  كعب   بن  انجية   وثقأ    هيام(: أ  ٨/٤٨٦وفيه )  ،( ٨/٤٨٦وهو يف اجلرح والتعديل )

ل  صاحلا  ش يخا  اكن(:  ٥٧/ ٣وقال ابن حبان يف اجملروحي ) .  (٥٥٧وابن جحر يف التقريب )ص    ( ٤٤٦وثقه العجيل يف الثقات )ص    أ ن  ا 

ذا الاحتجاج يعجبين  فال ،عيل عن الثقات أ قرانه حديث  يش به ل ختليط حديثه يف   أ نه  أ رجو حمتج به احتج فا ن الثقات وافق وفمي  ،انفرد ا 

  صاحل : فقال معي، بن حيي  وذكره .غريه وقواه ثوثيقه يف حبان ابن توقف(: ٤/٢٣٩وقال اذلهيب يف املزيان ) ، انهتىى.ذكل فعهل يف  جيرح مل

  وقال   .ا حساق  أ يب  بن  يونس  وودله  بىل،:  قلت   .ا حساق  أ يب  سوى  كعب   بن  انجية  عن  حدث  أ حدا  أ عمل  ل:  املديين   ابن  وقال  .احلديث 

بعد ذكر   (١٩٢( والسري )ج سرية/١/٢٣٥وقال اذلهيب يف اترخي ال سالم )، انهتىى. ش يخ: حامت أ بو وقال  .مذموم: الضعفاء  يف اجلوزجان

كذا نقهل    ،مشهور  اثبت   حديث :  أ ماليه  يف  الرافعي  وقال، انهتىى.  متصل   حسن  حديث   هذا:  ترصي السامع من انجية يف س ياق الطياليس 

  طرق   من  هذا  عيل  حديث   سننه  يف  البهيقي  وروى(:  ٢/٢٨٢وقال الزيلعي يف نصب الراية )(.  ٢١/ ٢)  احملتاج  حتفة  يف  امللقن  ابن  عنه

نه:  وقال   البهيقي   الكم  ومدار(:  ٢/٢٦٩منكر، انهتىى. لكن قال احلافظ يف التلخيص احلبري )   وبعضها  ضعيفة،  لكها  وأ سانيده  بطل،  حديث   ا 

نه  :الرافعي  قال  وقد  ضعف  وجه  يتبي  ول  ضعيف  أ نه  عىل وهكذا تعقبه ابن الرتكامن  ، انهتىى.  أ ماليه  يف  ذكل  قال  ،مشهور  اثبت   حديث   ا 

 (. ٢/٦٢٩تنقيح التحقيق )و ( ٤/١٤٤علل ادلارقطين ) وراجع (.  ٣٠٤/ ١يف اجلوهر النقي )

  وسمل عليه هللا  صىل النيب  أ حصاب من  رجال أ ن حيدث عفان  بن عامثن  مسع  الفقه أ نه أ هل من   ال نصار  من   رجل أ خربن: قال  الزهري  وعن

 ال طام   من  أ طم  ظل  يف  جالس  أ ان  فبينا  مهنم.  وكنت :  عامثن  قال  يوسوس.  بعضهم  اكد  حت   عليه،  حزنوا  وسمل   عليه  هللا  صىل  النيب   تويف  حي
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  يعجبك  ما: هل  فقال  عنه  هللا  رض  بكر  أ يب  عىل  دخل  حت  معر  فانطلق  سمل.  ول  مر  أ نه  أ شعر  فمل  عيل،  فسمل  هللا عنه  رض معر  عيل  مر

  مث  مجيعا.  عيل  سلام  حت   عنه  هللا  رض  بكر  أ يب  ولية  يف  بكر  وأ بو  هو  وأ قبل  السالم؟  عيل  يرد  فمل  عليه   فسلمت   عامثن  عىل  مررت  أ ن

  فقال   فعلت.  ما:  قلت :  قال  ذكل؟  عىل  محكل  اذلي  مفا  السالم،  عليه   ترد  فمل  فسمل  عليك،  مر  أ نه  فذكر  معر،  أ خوك  جاءن:  بكر  أ بو  قال

 عامثن،  صدق:  بكر  أ بو  قال  سلمت.   ول  يب  مررت  أ نك  شعرت  ما   وهللا:  قلت :  قال  أ مية.  بين  اي  عبيتمك  ولكهنا  فعلت،  لقد  وهللا  بىل:  معر

  أ ن  قبل  وسمل  عليه  هللا  صىل  نبيه  وجل  عز  هللا  توىف:  عنه  هللا  رض   عامثن  هو؟ فقال  ما:  قال  أ جل.:  فقلت   أ مر؟  ذكل  عن  شغكل  وقد

ليه فقلت   فقمت:  قال  ذكل.  عن  سأ لته  قد:  بكر  أ بو  قال  ال مر.  هذا  جناة  عن  نسأ هل :  قلت :  بكر  أ بو  قال  هبا.  أ حق  أ نت  وأ يم،  أ نت   بأ يب:  هل  ا 

  هل   فهىي  عيل،  فردها  معي  عىل  عرضت   الت   اللكمة  مين   قبل  من:  وسمل   عليه   هللا   صىل  هللا   رسول  فقال  ال مر؟   هذا  جناة  ما   هللا،  رسول  اي

(:  ١/١٤قال الهيمثي ).  ( وغريمه٢/٢٣٦والعقييل يف الضعفاء الكبري )  (١٠وأ بو يعىل )(  ٢٠٥٥٤( ومعمر بن راشد )٢٠جناة. رواه أ محد )

وهكذا وقع  . انهتىى.  وأ هبمه  وثقه  الزهري  ولكن  يسم  مل  رجل  وفيه  بنحوه،  والزبار  بامتمه،  يعىل   وأ بو  بختصار،  ال وسط  يف   والطربان  أ محد  رواه

رجالن   رواية صاحل بن كيسان وشعيب بن أ يب محزة رجل مهبم واحد، ووقع يف رواية عقيل بن خادل ال ييل ويونس بن يزيد ال ييليف  

ليه ميل أ يب زرعة كام يف علل احلديث )    (.٥/٢٤٢( لبن أ يب حامت، وراجع فيه ) ٥/٢٦٥مهبامن، وا 

  صىل  هللا   رسول سأ لت   أ كون  أ ن   متنيت :  قال  عامثن  أ ن مطعم   بن  جبري  بن   محمد  عن  احلويرث  أ يب  عن  معرو  أ يب  بن  معرو عنويف الباب عن 

  به  أ مرت ما تقولوا أ ن  ذكل من ينجيمك: فقال ذكل،  عن سأ لته قد:  بكر أ بو فقال أ نفس نا؟ يف الش يطان يلقي مما ينجينا ماذا: وسمل عليه هللا

(:  ٢/٣٠٧وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب )(.  ١/٩٢التاج الس بيك يف الطبقات )  ، وحصحه(٣٧. رواه أ محد )يقهل  فمل  يقوهل  أ ن  معي

س ناده  أ محد  رواه  ابن   ذكره(:  ١/٣٢، انهتىى. وقال الهيمثي )شواهد  وهل  ١حبان   ابن  وثقه  احلويرث  أ بو  معاوية  بن  الرمحن  وعبد،  حسن  جيد  وا 

  مطعم   بن  جبري  بن  محمد  لنقطاعه،  ضعيف  س ناد ا    وهذا   لغريه،  حصيحقال ال رنؤوط وأ حصابه:  و   ، انهتىى.تضعيفه   عىل  وال كرث  الثقات  يف   حبان

    ، انهتىى. فيه خمتلف ال نصاري معاوية بن الرمحن عبد وهو احلويرث وأ بو عفان، بن عامثن من يسمع مل

  عقيل واكن ،دور أ و  ربع من  عقيل ترك وهل :فقال ؟مبكة دارك يف تزنل أ ين ،هللا رسول  اي :قال أ نه عهنام  هللا رض زيد   بن أ سامة عنو 

  بن   معر  فاكن  .اكفرين  وطالب   عقيل  واكن  مسلمي  اكان  ل هنام  ،شيئا  عهنام  هللا  رض  عيل  ول  جعفر  يرثه  ومل  وطالب   هو  طالب   أ ب  ورث

ن  :تعاىل   هللا  قول  يتأ ولون  واكنوا  :شهاب  ابن  قال  .الاكفر  املؤمن  يرث  ل  :يقول  عنه  هللا  رض  اخلطاب   وجاهدوا  وهاجروا  أ منوا  اذلين  ا 

(  ٤٢٨٢البخاري )  ورواه (.  ١٥٨٨. رواه البخاري )ال ية  ،بعض  أ ولياء   بعضهم   أ ولئك   ونرصوا  أ ووا  واذلين  هللا  سبيل  يف   وأ نفسهم  بأ مواهلم 

 لنا  ترك  وهل:  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب   قال  غدا؟  تزنل  أ ين  هللا،  رسول  اي:  الفتح  زمن  قال  أ نه  زيد  بن   أ سامة  عنلفظه:  بس ياق أ خر، و 

،  وطالب   عقيل  ورثه:  قال  طالب؟  أ ب  ورث  ومن:  للزهري  قيل  . املؤمن   الاكفر  يرث  ول  الاكفر  املؤمن  يرث  ل :  قال   مث؟  مزنل  من  عقيل

 ، انهتىى.  حصته عىل  متفق حديث  هذا(: ١١/١٥٥قال البغوي يف رشح الس نة ) انهتىى. 

 . غري مةل ال سالمفهذه ال حاديث لكها تدل عىل أ ن أ ب طالب مات عىل 

  

 
    (.    ٥/١٠٤راجع الثقات )  ١
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 غري ال ميان العلامء اذلين رصحوا بوفاة أ يب طالب عىل    ذكرالفصل الثان يف  (  ٢) 

(:  ٣٥١/ ٤قال ش يخ ال سالم ابن تميية يف مهناج الس نة )  .مل ميت عىل ال ميان أ ن أ ب طالب  اتفق علامء أ هل الس نة وامجلاعة سلفا وخلفا عىل

   .مل ميت مسلامأ نه غري واحد  ذكر، انهتىى. و العمل أ هل بتفاق اكفرا مات

مام مفن احلنفية   محمد بن احلسن الشيبان يف املوطأ   ( و ٣١٢  صـأ بو حنيفة كام يف الفقه ال كرب املطبوع مع رشح عيل القاري )ال عظم    ناا 

والقدوري  (  ١٣٦أ بو الليث السمرقندي يف تنبيه الغافلي )صـ  ( و ٢/٢٠٩أ بوبكر اجلصاص الرازي يف رشح خمترص الطحاوي )( و ٧٢٨)

واملرغينان  (  ١/٣٠٣والاكسان يف البدائع )(  ٣/٤٢٢والزخمرشي يف الكشاف )(  ٢/٥٥والرسخيس يف املبسوط ) (  ٥/٢٦٣٨يف التجريد )

(  ٤/١٤٥وعالء ادلين البخاري يف كشف ال رسار رشح أ صول الزبدوي )(  ١٩٤و    ٢/١٨٤وابن مازة يف احمليط الربهان )يف الهداية  

وابن أ يب  ( ٢/١٣٢والبابريت يف العناية )( ٢/٣٦١ السرية للحافظ عبد الغين )يف الالكم عىلوقطب ادلين احلليب يف املورد العذب الهين 

والبناية  (  ١٧/١٨  و  ٩/٢٢٨  و  ٨/١٨١و    ٢/١٢٧والعيين يف معدة القاري )(  ٢/٤٦١و    ٢٨٩/ ١يف رشح العقيدة الطحاوية )  ٢العز 

والرساج بن جني يف الهنر الفائق ( ٢٩٩و   ٧/٧٢والكوران يف الكوثر اجلاري )( ٦/٤و  ٢/١٣٢وابن اهلامم يف فتح القدير )( ٣/٢٣٨)

  صـ)ورشح الفقه ال كرب    (١/٦٠٥)   الشفا  رشحو(  ٣٦١٤/ ٩و    ٨/٣٥٤٥و    ٦/٢٥٧٥و    ١/١١٥وعيل القاري يف املرقاة ) (  ٣/٢٢٤)

وال لويس يف روح  (  ٦٠٠  والطحطاوي يف حاشيته عىل املرايق )صـ(  ٩/١٤٨وعبد احلق احملدث ادلهلوي يف ملعات التنقيح )  (٣١٢

وخليل أ محد السهارنفوري يف بذل  واللكنوي يف مقدمة الهداية  (  ٣/٣٢٦ورش يد أ محد اجلنجويه يف الكوكب ادلري )(  ٦/٣٢املعان )

  ( ٢/٢٥٥و    ١/٣٨٤د العامثن يف فتح امللهم )وش بري أ مح  (٥/٣٥٢و    ٥٢٨و    ٤/٣٦٦والكشمريي يف فيض الباري )(  ٣٢١٤اجملهود )

النعامن )وسلمين   تعليقه عىل سرية النيب صىل هللا عليه وسمل بل ردية للش بيل  ومحمد بدر عامل يف ترجامن الس نة  (  ١/١٦٨الندوي يف 

ادليوبندي (  ١/١٤٢) ادلين  )  ٣وخفر  بل ردية  البخاري  يضاح  ا  القاري حبل مشالكت (  ٦/٤٢١يف  الاكندهلوي يف حتفة  دريس  ا  ومحمد 

يف    ومحمد زكراي الاكندهلوي(  ١/٢٧٢وسرية املصطفى بل ردية )(  ٦/٤٠٦والتعليق الصبيح عىل مشاكة املصابيح )(  ٤/٣٦٩)  ٤البخاري 

يف تعليقاته عىل حصيح البخاري وحصيح  ( وش يخنا محمد يونس اجلونفوري  ٣/٣٢٦وهامش الكوكب ادلري )(  ١٤/٣٦١الكزن املتواري )

نعام الباري بل ردية )ش يخنا  و ( ٤٠مسمل )ص     .(٥٢٩/ ٨محمد تقي العامثن يف ا 

 
  وابن   احلنفي  امللطي  ادلين  وزينوالس يوطي    والسخاوي  احلنفي  بردي  تغري  وابن  جحر  وابن  شهبة  قاض  وابن  املقريزي  ادلين  كتقي  ،حنفيا  واحد  غري  ذكره   ٢

  كحاةل   رضا   بن   ومعر   والبغدادي   والزرلكي  املاليك   والفالن   والزبيديواحلصكفي    خليفة  وحايج  العامد   وابن   القاري  عيل  واملال  احلنفي  طولون   وابن   احلنفي   ا ايس

    وغريمه كام بسطته يف تأ ليفي أ قوال اجلهابذة يف أ قوال ش يخ ال سالم ابن تميية.    اجلونفوري  يونس محمد  وش يخنا
 نس به  ينهتىي  اذلي  الكرمي  عبد  بن   عامل  بن  أ محد  ادلين  خفر  الس يد  هبا  احلديث  وش يخ  ديوبند  العلوم  بدار  املدرسي  صدر   املدقق  احملقق  احملدث  هو العالمة   ٣

ه ا ىل أ ن تويف  ١٣٧٧درس حصيح البخاري بدار العلوم ديوبند من س نة    . ه١٣٩٢  س نة  املتوىف  ،عهنام  هللا   رض   طالب   أ يب  بن  عيل  بن  حسي  س يدان  ا ىل

الوادل املفت ش بري أ محد عن املفت سعيد بلنبوري ش يخ احلديث بدار العلوم ديوبند  ه. واكنت دروسه مشهورة. حدثين  ١٣٩٢رمحه هللا يف شهر صفر س نة  

يقرأ  سنن أ يب داود  حاليا أ نه اكن عىل أ لس نة الناس يف زمنه: من يريد أ ن يقرأ  سنن الرتمذي فليقرأ ه عىل الش يخ حسي أ محد املدن يف ديوبند، ومن يريد أ ن  

دهلوي يف سهارنفور، ومن يريد أ ن يقرأ  حصيح البخاري فليقرأ ه عىل الش يخ خفر ادلين يف مرادأ بد. وهذا قبل انتقاهل من  فليقرأ ه عىل الش يخ محمد زكراي الاكن

تعاىل وامسه: القول  مرادأ بد ا ىل ديوبند. وهل تأ ليف أ نيق بلعربية يف بيان ربط الكتب وال بواب يف حصيح البخاري، وهو موجود يف مكتبة الوادل حفظه هللا  

يضاح البخاري ) بل ردية ترمجة  للعالمةو  فصيح فمي يتعلق بنضد أ بواب الصحيح. مل يصنف مثهل.ال  منا أ فردته بذلكر هنا ل نه غري معروف   .( ١/١٧يف مقدمة ا  وا 

   بي ا خواننا خارج الهند. 
دارة أ رشف التحقيق والبحوث ال سالمية بالهور بكس تان. وفقهم هللا للتمكيل.   ٤      طبعت س بعة جمدلات من هذا الرشح النفيس ا ىل ال ن من ا 



 إعانة الطالب على اعتقاد أبي طالب 

7 
 

ماهممومن املالكية     ( ٥/٣٧١وابن عبد الرب يف الاس تذاكر )(  ٣/٣٤٥ابن بطال يف رشح البخاري )( و ١٨٩٠يف املوطأ  )بن أ نس  ماكل    ا 

املازري  و (  ١٢/٦١وابن العريب يف عارضة ال حوذي )(  ١٦/٤٠٨وابن رشد اجلد يف البيان والتحصيل )  (٢٥٠/ ٦والبايج يف املنتقى )

كامل املعمل )( و ١/١١٣٢يف رشح التلقي ) وأ بو العباس  (  ٤/١٨والسهييل يف الروض ال نف )  (٤/٤٦٣و    ١/٢٥٠القاض عياض يف ا 

املفهم   التذكرة )صـ  (  ٤٥٦و    ١/١٩٣)القرطيب يف  القرطيب يف  عبد هللا  العيد (  ٧٢١و    ٦٠٨وأ بو  دقيق  ال حاكم    ٥وابن  ا حاكم  يف 

والس نويس يف رشح    (٤/٢٧٧والثعاليب يف التفسري )  (١/١١١ال يب يف رشح مسمل )و (  ٢/٤٨١وابن عرفة يف التفسري )(  ٢/١٦٥)

ومحمد التأ ودي بن محمد الطالب يف  (  ٢٩٢و   ١/٨١والنفراوي يف الفواكه ادلوان )(  ٢/٤٨والزرقان يف رشح املواهب )(  ١/١١١مسمل ) 

ومحمود محمد خطاب  (  ٤/١٨٢)  ٦عىل الصحيح اجلامع والزرهون يف الفجر الساطع  (  ٤/٥٤حاش ية التأ ودي بن سودة عىل حصيح البخاري )

   .(٩/٦٦املورود )الس بيك يف املهنل العذب 

دريسومن الشافعية   ماهمم محمد بن ا  (  ٦٢٧٠)  وابن حبان يف الصحيح(  ٨/١٣٠)  اخملترص  يف  املزنو   (٧٥/ ٤و    ١/٣٠٣الشافعي يف ال م )  ا 

 يف  والبهيقي(  ٥/٣٨٦و    ١٩/ ٣)  الكبري  احلاوي  يف  واملاوردي(  ١٦١وأ بو احلسي امللطي يف التنبيه والرد عىل أ هل ال هواء والبدع )صـ  

)  (٥/٢٣٣)  وال اثر  السنن  ومعرفة(  ٦/٣٥٧و    ٣/٥٥٨)  الكربى  السنن النبوة  املهذب (  ٢/٣٤٠ودلئل  الشريازي يف  ا حساق  وأ بو 

ال صول )٦٦/٣٠٧اترخي دمشق )  يف  عساكر  ابنو (  ٢٥٨و    ٥/١٤٠) ال ثري يف جامع  والرافعي يف رشح مس ند  (  ١٢/١٠٩( وابن 

واحملب الطربي يف ذخائر العقىب يف مناقب ذوي  (  ٩/٢٤٩واجملموع )(  ٩/١٢٠  و  ٣/٨٦والنووي يف رشح مسمل )(  ٤/٣٣٨الشافعي )

و   ١٩١( والسري )ج سرية/١/٢٣٦واذلهيب يف اترخي ال سالم )(  ١/١٥٢وابن س يد الناس اليعمري يف عيون ال ثر )(  ٧القرىب )صـ  

والكرمان  (  ٦/٢٢١ )( والتفسري٣/١٢٦وابن كثري يف البداية والهناية )(  ١/٨٧واتج ادلين الس بيك يف طبقات الشافعية الكربى )(  ١٩٤

(  ١٠/١١٧و   ٣/٤٩٠وابن امللقن يف التوضيح )(  ٤/٧٧٣( والزركيش يف تشنيف املسامع جبمع اجلوامع )١٥/٩٧يف الكواكب ادلراري )

والويل العرايق يف طرح الترثيب  (  ٣/١٠٠وادلمريي يف النجم الوهاج )(  ٢٦٥وغاية السول )صـ  (  ٨/٧٣وال عالم بفوائد معدة ال حاكم )

الهامع رشح مجع اجلوامع )صـ  (  ٣/١١٨) الصبيح برشح (  ٧٧٣والغيث  الالمع  الربماوي يف  ادلين  الصحيح )  ومثس  و    ٥/٢٧٥اجلامع 

 ١٢/٤٧٤رسالن يف رشح سنن أ يب داود )وابن  (  ٢/٤١٨( وس بط ابن العجمي يف نور النرباس عىل سرية ابن س يد الناس )١٠/٤٥٢

س يوطي يف مساكل احلنفا يف وادلي املصطفى املطبوع يف وال (  ٧/١٩٨( وال صابة )٧/١٩٥وابن جحر يف فتح الباري )(  ١٣/٥٢٢و  

رشاد الساري )٣/٦٥٦و  ١/١٥٥والقسطالن يف املواهب )( ٢/٢٧١احلاوي للفتاوي ) وزكراي ال نصاري يف ( ٩/٣٢٤و   ٦/٢٠١( وا 

وابن جحر امليك  (  ٢/٤٣٠ومحمد بن يوسف الشايم يف س بل الهدى والرشاد )(  ٤/٨٣و    ٢/١١ومنحة الباري )(  ١/٣١٢س ىن املطالب )أ  

احملتاج ) احملتاج )٣/١٨٧يف حتفة  الرشبيين يف مغين  احملتاج )(  ٤٨/ ٢( واخلطيب  هناية  القدير  (  ٢٢/ ٣والرميل يف  فيض  واملناوي يف 

 
الوافر )صـ  والرد  (  ٣٤٨/ ٥)  الاكمنة  وادلرر (  ٢٧/ ١٤اية )ه( والبداية والن ٢٢٥طبقات احملدثي )صـ    واملعي يف (  ٢٥٠  صـ )  اخملتص  املعجم  يف  ترمج هل    ٥

(  ٥٦٥/ ٧ب )ه( وشذرات اذل٥١٦( وطبقات احلفاظ )صـ  ٩/٢٠٧( وطبقات الشافعية الكربی )١٣٧/ ٤بلوفيات )  يف( والوا٤٤٢/ ٢( وفوات الوفيات )٥٩

   أ نه اكن مالكيا مث صار شافعيا. وذكر غريه  .بيه بملذ يفت  اكن: يف الرد الوافر ادلين انرص  ابن  قال   .( ٦/٢٨٣عالم )( وال  ٢/٢٢٩والبدر الطالع )
  يف  ال ن  متفرد  أ ان  .جمدلات  أ ربع  يف   وهو  ،مطلقا  الصحيح  عىل  املالكية  من  املتأ خرون  كتبه  ما  وأ عىل  و أ نفسه(:  ٢/٩٢٩ارس ) هرس الفهف  يف  قال الكتان   ٦

ن  ا ن:  أ وهل  يف  قال   .مؤلفه  عن   بروايته  ادلنيا   والتنقيح   والفصيح  والهبجة  والكواكب  والنكت  اكملشارق  ،الكتاب  هذا   عىل   قبيل  تلكم  من  تأ ليف  من   مس متدا  كنت   وا 

لهيا   املرجوع  غريه   وعىل  عليه  املوضوعة  التأ ليف  من  ذكل  وغري  والرتش يح  والتشنيف   واملعونة  وال رشادين   والتحفة  والتوضيح  واملصابيح  والعمدة  والفتح   الرتجيح   عند   ا 

  . ى  انهت  ،ال عامر  نفائس  حتصيلها  يف  وتبذل  ال فاكر  دوهنا  تقف  ،مصيبة  وتوش يحات  جعيبة  بتحقيقات  س بحانه  وأ حتفين  غريبة  بنكت  عيل  هللا  فتح  فقد  ،والتصحيح

 . ذا الرشح كثريا ومسعته ميدحه غري مرةه محد حفظه هللا ورعاه يس تفيد من أ   ش بري يت الوادل املفتأ  ولقد ر 
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نسان العيون )  (٣/٦٨و    ١/٥٠٧) (  ١١/٥٦٩وعبد هللا بن سامل البرصي يف ضياء الساري )  (٤٩٤و    ١/٩١ونور ادلين احلليب يف ا 

 .  (١/٤٧٠والبيجريم يف التجريد لنفع العبيد )

وعبد الغين املقديس يف سريته الت عىل   (٨/١٣٢ابن هبرية الوزير يف ال فصاح )( و ٦٥/ ٤ابن اجلوزي يف كشف املشلك )ومن احلنابةل  

الهين ) العذب  املورد  الكبري  (  ٦/٣٦٨و    ١/١٥٥وابن قدامة يف املغين )(  ٢/٣٥٥منت  أ يب معر بن قدامة املقديس يف الرشح  وابن 

وابن  (  ١١/٥٢٦و    ١/٦وفتاويه )(  ١٦٤و    ١٦٠والصارم املسلول )صـ  (  ٧/٣٠٤و    ٤/٣٥١وابن تميية يف مهناج الس نة )(  ٧/١٦٣)

وابن  (  ٤/٥٢٦والزركيش يف رشحه عىل خمترص اخلريق )(  ٥/٧٠و   ٣/٣٨٤( وزاد املعاد )٨٥٧و    ٢/٨٢٤القي يف أ حاكم أ هل اذلمة ) 

 .  (١/١٦٣وبرهان ادلين بن مفلح يف املبدع )( ٢١٧/ ٢رجب يف فتح الباري )

وابن جرير الطربي يف التفسري (  ١٠٥ومحمد بن نرص املروزي يف الس نة )صـ  (  ١/٢٠٣ابن قتيبة ادلينوري يف املعارف )  وهكذا رصح به

والشواكن يف نيل   (٦وجوامع السرية )صـ    (٤/٩٩والفصل )  (٩١/ ١يف ال حاكم يف أ صول ال حاكم )الظاهري  ابن حزم  و (  ١٩/٥٩٨)

  ( ٣٢١٤و    ٢٩٠٩وأ بو داود يف السنن )  (٢٧٢٩وابن ماجه يف السنن )  (٦/١٤وبه قال عبد الرزاق يف املصنف )  .(٦/٨٨ال وطار )

 .  وخلق كثري

متاما ل وينق   لفائدة. ل الكم بعضهم هنا ا 
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: وأ بو طالب معه صىل هللا تعاىل عليه وعىل أ هل  (٣١٢  صـ)  ٨القاري  عيل  رشح  مع  املطبوع  ٧ال كرب  الفقه  يف  حنيفة  أ بوقال ال مام ال عظم  

 وسمل وأ بو عيل رض هللا عنه مات اكفرا، انهتىى.   

ذا  املسمل  يغسل  أ ن   بأ س  ول :  (١/٣٠٣قال ال مام الشافعي يف ال م ) و    وذكل  عليه،  يصيل  ل   ولكن  ويدفنه  جنائزه  ويتبع  املرشكي  من  قرابته   ا 

(  ٨/١٣٠املزن يف اخملترص )  :وأ تباعه  أ حصابه، انهتىى. وتبعه عىل هذا  طالب   أ يب  بغسل  عنه  هللا  رض  عليا  أ مر  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب   أ ن

وأ بو ا حساق الشريازي يف    (٥/٢٣٣( ومعرفة السنن وال اثر )٥٥٨/ ٣( والبهيقي يف السنن الكربى ) ٣/١٩واملاوردي يف احلاوي الكبري )

ال نصاري  وزكراي  (  ١٣/٢٢٥وابن رسالن يف رشح سنن أ يب داود )(  ٣/١٠٠وادلمريي يف النجم الوهاج )(  ٢٥٨و    ٥/١٤٠املهذب )

والرميل يف هناية    (٢/٤٨( واخلطيب الرشبيين يف مغين احملتاج )٣/١٨٧( وابن جحر امليك يف حتفة احملتاج )١/٣١٢يف أ س ىن املطالب )

 (٢/٥٥الرسخيس يف املبسوط )( و ٢/٢٠٩أ يب بكر اجلصاص الرازي يف رشح خمترص الطحاوي )وحنوه يف الكم    .وغريمه(  ٣/٢٢احملتاج )

 
:  ولفظه(  ٣  صـ )   أ صوهل   يف   الزبدوي  ال مام   به   ورصح   ال مام،   تصانيف   من  هو :  فقيل.  فيه  اختلفوا  ال كرب  والفقه(:  ١/١١٠قال ش يخنا يف نرباس الساري )   ٧

 الكم ش يخنا.   انهتىى البلخي، مطيع  أ يب تصانيف من هو: وقيل. ال كرب الفقه كتاب حنيفة أ بو صنف قد

ثبات صفة  ١٨٤  صـ )الهالكي    الفرق  عن  الناجية  الفرقة  ومتيزي  ادلين  يف  التبصريوممن أ ثبت النس بة ا ىل أ يب حنيفة أ بو املظفر ال سفراييين يف   ( وابن قدامة يف ا 

  ٣٣٢/ ١( وعبد القاهر القريش يف اجلواهر املضية )١٨٣و    ١٤٠و    ٥/٤٦( وفتاويه ) ٦/٢٦٣( وابن تميية يف درء تعارض العقل والنقل )١٧٠  صـ العلو )

(  ١/٣٨( والزركيش يف البحر احمليط يف أ صول الفقه ) ٢٦٤و    ١٩٠و    ١٨٦و    ٨٥و    ١/٥( وابن أ يب العز يف رشح الطحاوية )٤٧١و    ٤٦١و    ٢/٢٦٥و  

( وعيل  ٣٣١  صـ( وابن قطلوبغا يف اتج الرتامج ) ٣/٣١٨( وابن أ مري حاج يف التقرير والتحبري )١/١٠٧( والعيين يف معدة القاري )٨٤٤/ ٤ملسامع )وتشنيف ا

مع ال نوار  ( والسفاريين يف لوا١/٢٧( وامحلوي يف مغز عيون البصائر )١٦٩/ ١( ومجع الوسائل ) ٧/٢٧٧٩( واملرقاة ) ٤٣  صـ القاري يف رشح الفقه ال كرب )

(  ١/٢١٢( ونعامن ال لويس يف جالء العيني )٢٩  صـ( ومقدمة السعاية ) ٧٧  صـ( واللكنوي يف فتاويه بل ردية ) ٢/١٤( والزبيدي يف ال حتاف ) ١/٢٦٢الهبية )

وغريمه. قال القاري يف رسالته أ دةل معتقد أ يب حنيفة يف أ بوي    ال بسط  والفقه  البت  عامثن  ا ىل  حنيفة  أ يب  ورساةل   واملتعمل  العامل   عىل   تقدميه  يف  الكوثري   زاهدو 

وقال عبد    ، انهتىى.ال كرب  بلفقه  املعرب  املعترب  كتابه  يف   ال قدم  واهلامم   ال عظم  ال مام   قال   قد(:  ٤٥٧/ ٥النيب صىل هللا عليه وسمل املطبوعة يف مجموع رسائهل )

 ،تصنيف  الالكم   عمل   ىف   هل   ليس   أ نه  ودعوامه   ، املعزتةل  الكم   هذا   : قلت  .مصنف  كتاب  حنيفة  ل يب   ليس   : قلت  فا ن   : الكردري  قال (:  ٤٦١/ ٢القاهر القريش )

  الكتاب  وذكل   ، املعزتةل  من   اكن   أ نه   ودعوامه   وامجلاعة   الس نة  أ هل   قواعد   بأ كرث فيه  رصح   ل نه   ، هل  واملتعمل  العامل   وكتاب ال كرب   الفقه  يكون   أ ن   نفي   بذكل  وغرضهم

 ،حنيفة  ل يب  أ هنام  فهيام  وكتب  الكتابي  هذين  العامدي  ينياتقالرب   الكردري  وادلين  املةل  مشس  مولان  العالمة  خبط  رأ يت  فا ن  رصي  غلط  وهذا  .البخاري  حنيفة  ل يب

  ب أ    أ ن  يالزبدو   رشح  يف   جنانال رز  مامال    ( عن الكفوي: وذكر٢٩  صـ . وقال اللكنوي يف مقدمة السعاية )انهتىى  ،املشاخي  من  كثري  جامعة  ذكل  عىل   تواطأ    :وقال 

 ، انهتىى.  املعزتةل الكم فهو   مصنف كتاب ماملال   ليس قيل  وما  ،املقصود  وكتاب كربال   الفقه وكتاب الرساةل وكتاب  واملتعمل العامل كتاب صنف حنيفة

( ا ىل  ٢/٤٧١( وابن العامد يف شذرات اذلهب )١٣٤  صـ( والعلو )٢٢٥/ ٢( والعرش ) ١٥٨/ ١٣) ( واترخي ال سالم  ٢٥٧/ ١لكن نس به اذلهيب يف العرب )

  أ يب  تلميذ  هللا   عبد  بن  احلمك   البلخي  مطيع  أ يب  تصنيف  من  ال كرب  والفقه(:  ٤١٥/ ١أ يب مطيع البلخي. قال العالمة أ نور شاه الكشمريي يف العرف الشذي )

ليه  نسب  ما  وأ ما(:  ١/٧٩، انهتىى. وقال يف فيض الباري ) صدوق  أ نه  وعندي  فيه  متلكم  وهو  حنيفة،   بل  ،تصنيفه  من  ليس  أ نه  عىل  ثونفاحملد    ال كرب  الفقه  يف  ا 

  رأ يت   وقد .  انقد  غري  لكونه   احلديث  بب   يف  حبجة  ليس  ولكنه  قال،  كام  ليس:  أ قول   هجمي.  نها  :  وقال  اذلهيب   فيه  تلكم  وقد   البلِخي.  مطيع  أ يب  تلميذه   تصنيف  من

مام ليست أ هنا الصواب لكن ال مام، ا ىل منسوبة  لكها والكبري، الصغري  والوس يطي واملتعمل  العامل كتاب  وهكذا. متغايرة لكها  ا فوجدهت ال كرب  للفقه سخن   عدة ،  لال 

مث رأ يت حتقيقا نفيسا للعالمة زاهد الكوثري يف تقدميه    (. ١٠٥و   ١٠٢ صـانهتىى. وممن اعمتد عىل ما نقل أ بو مطيع البلخي ال مام اللكنوي يف فتاويه بل ردية ) 

حاصهل أ ن الفقه ال كرب من رواية حامد عن أ يب حنيفة، والفقه ال بسط من رواية  و ( ٦ صـ) ال بسط والفقه البت عامثن  ا ىل حنيفة أ يب ورساةل  واملتعمل العامل عىل

مام اهلامم وذكر ال س نادين للكتابي.    أ يب مطيع عن أ يب حنيفة، فأ ثبت الكتابي لال 

، وسببه ظاهر عىل ما تقدم من الكم الكشمريي.  العربية  ل ماراتب  الفرقان  مكتبةهذه العبارة ليست موجودة يف نسخة الفقه ال كرب املتدواةل الت طبعت من     ٨

 يدل عىل وجوده يف النسخ اخلطية.   (٧ صـ )  ال بسط والفقه البت عامثن ا ىل حنيفة أ يب ورساةل  واملتعمل العامل عىللكن الكم العالمة زاهد الكوثري يف تقدميه 
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  ( ٢/١٣٢( والبابريت يف العناية )١٩٤و    ٢/١٨٤واملرغينان يف الهداية وابن مازة يف احمليط الربهان )  (١/٣٠٣والاكسان يف البدائع )

وغريمه من    ( ١/٢٩٢والنفراوي يف الفواكه ادلوان )  (٦٠٠والطحطاوي يف حاشيته عىل املرايق )صـ    ( ٢/١٣٢وابن اهلامم يف فتح القدير )

نه يغسهل ويكفنه ويدفنه( بذكل أ مر عيل رض هللا عنه يف  يف الهداية   قال املرغينانومثاهل ما  .  الفقهاء  ذا مات الاكفر وهل ويل مسمل فا  : )وا 

  (: بب الرجل ميوت هل قرابة مرشك، وخرج حديث انجية بن كعب عن عيل.  ٣٢١٤وترمج أ بو داود )حق أ بيه أ يب طالب، انهتىى. 

وقال   . ، انهتىىمسلمي اكان  ل هنام  جعفر  ول عيل  يرثه  ومل   ،طالب   أ ب  وطالب  عقيل  وورث(:  ١/٢٠٣ي يف املعارف )قال ابن قتيبة ادلينورو 

  ( ٦/٣٦٨ابن قدامة يف املغين )وحنوه يف الكم  . انهتىى.  اكفرا  مات  ل نه  جعفر  ول  عيل  يرثه  ومل(:  ١٠٥محمد بن نرص املروزي يف الس نة )صـ  

(  ٣٧١/ ٥وابن عبد الرب يف الاس تذاكر )  (٥/٣٨٦، وكذا يف الكم املاوردي يف احلاوي الكبري )كام س يأ يت  (٩/٢٤٩والنووي يف اجملموع )

كامل املعمل )  (١٦/٤٠٨وابن رشد اجلد يف البيان والتحصيل )  (٦/٢٥٠والبايج يف املنتقى )  وابن أ يب معر    (٤/٤٦٣والقاض عياض يف ا 

  ( ١٦٠وابن تميية يف الصارم املسلول )صـ  (٢/١٦٥وابن دقيق العيد يف ا حاكم ال حاكم ) (٧/١٦٣بن قدامة املقديس يف الرشح الكبري )

وابن امللقن    (٤/٥٢٦خمترص اخلريق )( والزركيش يف رشحه عىل  ٣/٣٨٤وزاد املعاد )  (٨٥٧و    ٨٢٤/ ٢وابن القي يف أ حاكم أ هل اذلمة )

وابن  (  ٩/٢٢٨والعيين يف معدة القاري )(  ١٢/٤٧٤وابن رسالن يف رشح سنن أ يب داود )(  ٨/٧٣يف ال عالم بفوائد معدة ال حاكم )

( القدير  فتح  يف  )(  ٦/٤اهلامم  الباري  منحة  يف  ال نصاري  )(  ٨٣/ ٤وزكراي  الفائق  الهنر  يف  جني  بن  القاري  ٣/٢٢٤والرساج  وعيل   )

نسان العيون )(  ٦/٢٥٧٥) (  ٣/١٣٨واللكنوي يف التعليق املمجد )(  ٦/٨٨والشواكن يف نيل ال وطار )(  ١/٩١ونور ادلين احلليب يف ا 

 اكفرا، انهتىى.   مات طالب  أ ب أ ن عىل دليل القصة يف(: ٤/٣٣٨الرافعي يف رشح مس ند الشافعي ) ش يخ الشافعية وقال  .وغريمه

 يرث  ل:  قال  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  أ ن  زيد   بن  أ سامة( مرياث أ هل امللل، وخرج فيه حديث  ١٨٩٠وترمج ماكل يف املوطأ  )

منا:  أ خربه  أ نه  طالب  أ يب  بن  عيل  بن  حسي  بن  عيل  عن  شهاب  ابن. مث روى عن  الاكفر  املسمل .  عيل  يرثه  ومل   وطالب   عقيل  طالب   أ ب  ورث  ا 

وأ ورد فيه حديث عيل    الاكفر  املسمل  يرث  ل   بب(:  ٧٢٨. وهكذا ترمج محمد بن احلسن يف املوطأ  )الشعب  من  نصيبنا  تركنا  فذلكل:  قال

ن  به،  يتوارثون   واحدة،  مةل  والكفر  املسمل.   الاكفر  ول  الاكفر،  املسمل  يرث  ل  نأ خذ،  وهبذا  بن حسي بن عيل بن أ يب طالب. وقال:  اختلفت  وا 

انهتىى.  فقهائنا  من  والعامة  حنيفة  أ يب  قول  وهو  الهيودي.  والنرصان  النرصان،  الهيودي  يرث  مللهم، املمجد  ،  التعليق  يف  اللكنوي  قال 

، انهتىى.  هبا  حمجوج  فهو   فيه   خالف  ومن  الرصحية.  الروايت  من  عليه  ويدل  الكفر،  عىل   طالب   أ يب  موت  عىل  نص  الرواية  هذه(:  ٣/١٣٨)

  من كل وصفت   ما عىل وسمل  عليه هللا صىل  هللا رسول  س نة فدلت ( من طريق ماكل وقال: ٤/٧٥وهكذا رواه الشافعي يف كتاب ال م )

ذا ادليني  أ ن ل يتوارث (:  ٩٨٥١ترمج عبد الرزاق يف املصنف )وهكذا  ، انهتىى.  فريضة  هل مسيت   من  يتوارث  مل  وال سالم  بلرشك  اختلفا ا 

( فرتمج: بب مرياث أ هل ال سالم من أ هل ٢٧٢٩اكبن ماجه )أ هل ملتي. وخرج فيه حديث أ سامة. وهكذا فعهل غري واحد من احملدثي 

  الاكفر  املسمل يرث ل بب(: ٦/٣٥٧البهيقي فرتمج يف السنن الكربى ). و الاكفر املسمل يرث هل بب( فرتمج: ٢٩٠٩أ يب داود )و الرشك. 

 . املسمل  الاكفر ول

 من  نفسه  ظمل  من  أ نه  زمعوا  املغريية  هلم  يقال  صنف  ومهنم(:  ١٦١  ـقال أ بو احلسي امللطي يف التنبيه والرد عىل أ هل ال هواء والبدع )صو 

ن  سؤال  ول  عليه  وقوف  ول  عذاب  ول  عليه  حساب  فال  عىل  عرتة  يف   طالب   أ ب  أ ن  وزمعوا  ،بهلل  وأ رشك  العظامئ  وركب   الفرائض  ترك  وا 

 ، انهتىى.  هللا أ عداء كذب ،اجلنة

ن نفعه قد وسمل  عليه هللا صىل  أ نه ترى أ ل(: ٣/٣٤٥وقال ابن بطال يف رشح البخاري )   أ خف   يكون  ل نه ال سالم، غري عىل مات اكن وا 

ن  التوحيد  بشهادة  شهد  لو  هل  فنفعه  عذاب،  النار  أ هل   اكن   طالب  أ ب أ ن  وهو   أ خر،  وهجا  وحيمتل   يكون.  بأ ن  أ حرى  املعاينة  عند  ذكل  اكن  وا 

ن  نبوته،  حصة  يف  يشك  ومل  معجزاته  وصدق  وسمل  عليه   هللا  صىل  النيب   براهي  عاين  ممن   تكذيب   عىل  اجلاهلية  ومحية  ال نفة   محلته  ممن  اكن  وا 
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  ال مث   وكبري  الوزر  عظي  من  ذكل  عىل  ونظراؤه  طالب   أ بو  فاس تحق  يقولون.  ما  ويتبعون  رؤساهئم  ا ىل  ينظرون   املرشكي  سائر  واكن  النيب.

مثهم  بءوا  أ ن مث  عنه  يسقط حت  هللا  عند   ال خالص بلكمة احملاجة  وسمل   عليه  هللا صىل  هل   فرجا  .وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  تكذيب  عىل  ب    ا 

مث  حقيقته  تبي  قد  ملا  والتكذيب  العناد ن  ذكل،  يف  به  اقتدى  من  وا    لئال  هللا   عند  هبا  كل  أ حاج:  بقوهل  أ نسه  لكن  قبهل  ما  هيدم  ال سالم  اكن   وا 

 ، انهتىى.  لغريه مضال اكن أ نه يف وتورطه حقيقته  تبي ما خالف عىل لامتديه عليه يتوقف  ول ال ميان، يف يرتدد

 يؤمن   أ ن  شاء  ولو  ،طالب   أ ب   هيدي  أ ن  قط  يرد   مل   وجل  عز  هللا  أ ن  يقينا  علمنا  وقد(:  ١/٩١وقال ابن حزم يف ال حاكم يف أ صول ال حاكم )

 .  ، انهتىىأ بدا هجمن انر يف يعذبه أ ن أ راد بل  لال سالم صدره لرشح

، ال سالم  من  امتناعه  يف  ورد  وما   وسمل  وأ هل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  مع  طالب   أ يب  وفاة  بب(:  ٢/٣٤٠وقال البهيقي يف دلئل النبوة ) 

 . انهتىى

  مل   ابنه  كفر  ملا  السالم  عليه  نوح  هذا  .بديع   الكم  النار  من  نفسك  أ نقذى  فاطمة  اي  ٩وهل (:  ١٢/٦١وقال ابن العريب يف عارضة ال حوذي )

براهي  وهذا  .بنوته  تنفعه   بلعمل  العصمة  نأ    بياان  ،نوح  ابن  ول  العذاب  من  النجاة  من  تنفعه  مل  طالب   بوأ    كذكل  .أ بوته  تنفعه  مل  أ بوه   كفر  ملا  ا 

 وامرأ ة  نوح  امرأ ة  كفروا  لذلين  مثال  هللا  ورضب  :قوهل  يف  س بحانه  بينه   وقد  .ال ميان   لعدم  ينفعه  مل  الناكح  وهو  الصةل  سبب   وكذكل  .بلقرابة   ل

ميان  ولوط  نوح  زوجتا  تنتفع  مل  ،فرعون  امرأ ة  أ منوا  لذلين  مثال  هللا  ورضب  ،لوط  ، انهتىى. فرعون  زوهجا  كفر  فرعون  امرأ ة  يرض  ومل  زوجهيام  ب 

كامل املعمل ) ف ف  الكفر  عىل  موته   مع   بركته  انلته  وقد (:  ١/٢٥٠وقال القاض عياض يف ا  ،  بتباعه  هللا  أ سعده  لو  فكيف  بذكل،  هعذاب  وخ 

 انهتىى.  

نه :قيل: (٦٦/٣٠٧اترخي دمشق )  يف عساكر ابن قالو   انهتىى.   .ا سالمه يصح  ول أ سمل. ا 

  جبملته   هللا   رسول  مع  اكن  طالب   أ ب  أ ن  للعمل  اجلزاء   ومشألكة  هللا  حمكة  يف  النظر   بب  ومن (:  ٤/١٨وقال السهييل يف الروض ال نف )

ل  ،هل  متحزب  خاصة  قدميه  عىل  العذاب  فسلط  املطلب،  عبد  مةل  عىل  أ ان  :املوت  عند  قال  حت   املطلب،  عبد  مةل  عىل  لقدميه  مثبت   أ نه  ا 

ايهام لتثبيته  ، انهتىى.  املس تقي الرصاط عىل هللا  ثبتنا ،أ بئه مةل عىل ا 

ل  ٢/٣٥٥وقال احلافظ عبد الغين املقديس يف سريته الت عىل منت املورد العذب الهين ) (: ومل يسمل من أ عامم النيب صىل هللا عليه وسمل ا 

 العباس ومحزة، انهتىى.   

 مات  طالب   أ ب  أ ن  يزمعون  البيت   وأ هل  يسلام.  ومل  ال سالم  لهب   وأ بو   طالب   أ بو  وأ درك(:  ١٢/١٠٩وقال ابن ال ثري يف جامع ال صول ) 

 ، انهتىى.  مسلام

  ل ن   خاصة،  الاكفر  امليت   غسل  من  عىل  الغسل  وجوب  يف  أ محد  عن   أ خرى  رواية  أ حصابنا  وذكر(:  ١/١٥٥وقال ابن قدامة يف املغين )

  من   عقيل  لنا  ترك  وهل:  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب   وقول(:  ٣٦٨/ ٦وقال ).  أ به  غسل  ملا  يغتسل  أ ن  عليا  أ مر  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب 

   انهتىى.  أ بيه، دين عىل عقيل  واكن مسلمي، اكان ل هنام ،وعيل جعفر دون طالب  أ ب ورث عقيال أ ن عىل دليل ،دار

(: واكن أ بو طالب يعرف صدق رسول هللا صىل هللا عليه سمل يف لك ما يقوهل ويقول لقريش: ١/١٩٣وقال أ بو العباس القرطيب يف املفهم ) 

نه عىل احلق. غري أ نه مل يدخل يف ال سالم ومل يتلفظ به، ومل يزل عىل  ذكل تعلمون وهللا أ ن محمدا مل يكذب قط. ويقول لبنه عيل: اتبعه فا 

 
مام مسمل يف الصحيح )  ٩    ، احلديث. النار من   نفسك أ نقذي فاطمة، اي(:  ٢٠٤أ ي لال 
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ن حرضته الوفاة، فدخل عليه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل طامعا يف ا سالمه وحريصا عليه، بذل يف ذكل هجده، مس تفرغا ما  ا ىل أ  

 عنده، لكن عاقت عن ذكل عوائق ال قدار الت ل ينفع معها حرص ول اقتدار، انهتىى.  

 ، انهتىى.متفاوت  اجلنة  أ هل  نعي  أ ن  كام  النار  أ هل  عذاب  تفاوتب   ترصي  أ ش هبه  وما  احلديث   هذا  ويف(:  ٣/٨٦وقال النووي يف رشح مسمل ) 

 دار من   عقيل لنا  ترك وهل : فقال  ؟مكة يف دارك من نزنل أ ين :قال أ نه زيد   بن أ سامة حبديث  أ يضا واحتجوا(: ٩/٢٤٩وقال يف اجملموع )

  يف   ومسمل  البخاري  رواه  ،اكفرين  وطالب   عقيل  واكن  مسلمي  اكان  ل هنام  عيل  ول  جعفر  يرثه  ومل  وطالب   هو  طالب   أ ب  ورث  عقيل  واكن

    (.٩/١٢٠وحنوه يف رشحه عىل حصيح مسمل ) .، انهتىى حصيحهام

وقال يف  ، انهتىى.  هللا  لغري  عامال  مرشاك  اكن  ل نه  النار،  أ دخهل  بل  معهل،  يتقبل  فمل  طالب   أ بو  وأ ما(:  ٥٢٦/ ١١وقال ابن تميية يف فتاويه )

ل  معومته  من  النبوة  يدرك  ومل(:  ٧/٣٠٤مهناج الس نة )    وكفر   والعباس،  محزة  وهام  اثنان،  فأ من.  لهب   وأ بو  طالب   وأ بو  ومحزة  العباس:  أ ربعة  ا 

 . ، انهتىىلهب  أ بو وهو  أ عداءه وأ عان عاداه وال خر طالب، أ بو وهو وأ عانه نرصه أ حدهام ،اثنان

  عليه   هللا  صىل  هللا  لرسول  قال  عنه  هللا  رض  عليا  أ ن  روي(:  ٤/١٤٥وقال عالء ادلين البخاري يف كشف ال رسار رشح أ صول الزبدوي )

ل  التخفيف  ذكل  يكن  ومل  .مهنا   حضضاح  ا ىل  فأ خرجته  النار  من  طمطام  يف  اكن  السالم  عليه  فقال  ؟ طالب   أ ب  معك  نفعت   هل:  وسمل   ا 

حسانه  .  ، انهتىىالكفر بسبب  يبطل  ومل هل ونرصته وسمل عليه هللا صىل النيب  ا ىل  ب 

  هللا  صىل  هللا  رسول  عن  واملامنعة  واحملاجة  احملاماة  من  طالب   أ بو  يتعاطاه  اكن  ما  قدمنا  وقد(:  ٣/١٢٦وقال ابن كثري يف البداية والهناية ) 

 الت   أ شعاره  يف  والشفقة  واحملبة  املودة  من  ول حصابه  هل  أ ظهره  وما  والثناء،  املامدح   من  فيه  قاهل  وما  أ حصابه   وعن  عنه  وادلفع  وسمل  عليه

  ول   تساىم،  ول  تداىن  ل  الت   املطلبية  الهامشية  البليغة  الفصيحة  العبارة  بتكل  وكذبه  خالفه  ملن  والتنقيص  العيب   من  تضمنته  وما  ،أ سلفناها

.  قلبه يؤمن   مل هذا مع  ولكن راشد، بر  صادق وسمل عليه هللا صىل هللا  رسول  أ ن يعمل لكه ذكل يف وهو معارضهتا.  ول  مقاربهتا  عربيا ميكن

 املثابة   هبذه  يكن  مل  طالب   وأ بو. وقال بعد أ سطر:  البخاري  حصيح  من   ال ميان  كتاب  رشح  يف  ذكل  قرران  كام  وتصديقه  القلب   عمل  بي  وفرق

  مل   هذا  مع   ولكن .  ومال   ونفس   ومقال  فعال  من  عليه  يقدر  ما  بلك  وأ حصابه  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول   أ ذية   عن  الناس  يصد  اكن   بل

  هناان  ما  ولول  لها.  والتسلي  هبا  ال ميان  جيب   الت   ادلامغة  البالغة  القاطعة  واحلجة  العظمية  احلمكة  من  ذكل  يف  تعاىل  هل  ملا  ال ميان  هل  هللا  يقدر

  يده، من واختطف  فيه  القدر فس بق (:  ٦/٢٢١وقال يف التفسري )  .عليه   وترمحنا   طالب   ل يب  لس تغفران   للمرشكي  الاس تغفار  من  عنه  هللا

 . ، انهتىىالتامة احلمكة وهلل الكفر،  من عليه اكن ما عىل فاس متر

  . فهيا  فائدة  ل  منثورا  هباء  الكفرة  أ عامل  :قلت   فا ن.  النار   أ هل   عذاب  بتفاوت  ترصي  فيه(:  ١٥/٩٧وقال الكرمان يف الكواكب ادلراري )

 انهتىى.   ،وخصائصه  وسمل عليه هللا صىل هللا  رسول بركة من هو النفع هذا :قلت 

  أ يب ا سالم  عىل ادلاةل  الواهية ال حاديث من  فيه أ كرث الرفض أ هل بعض  مجعه جزء عىل ووقفت (: ٧/١٩٥وقال ابن جحر يف فتح الباري ) 

املناوي يف فيض   وافقهو انهتىى.    . ال صابة  كتاب  من  طالب   أ يب  ترمجة  يف  ذكل  خلصت   وقد  .التوفيق  وبهلل  يشء  ذكل  من  يثبت   ول  طالب 

 أ دركهم  اذلين  أ ن  التفاق  جعائب   من(:  ٧/١٩٦) ابن جحر  وقال  .  ( ٤/٥٤ومحمد التأ ودي يف حاشيته عىل حصيح البخاري )   (٣/٦٨القدير )

  أ بو  وهام  املسلمي  أ سايم  ينايف  يسمل  مل  من  اس  واكن  .اثنان   وأ سمل  اثنان  مهنم  يسمل  مل  ،أ ربعة  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب   أ عامم  من  ال سالم

وحاكه الزرقان يف رشح املواهب  ، انهتىى.  والعباس  محزة  وهام  سملأ    من  خبالف  ،العزى  عبد  وامسه  لهب  وأ بو  مناف  عبد  وامسه  طالب 

يرادها:  .  طالب   أ يب  ا سالم  فيه  أ ثبت  الش يعة  لبعض  تصنيف  عىل  وقفت   ولقد(:  ٧/١٩٨يف ال صابة )  ابن جحر وقال  (.  ٢/٤٨) وقال بعد ا 

)واهية  ال حاديث   هذه  وأ سانيد وقال    ،أ صال  النار  من  لنجا  التوحيد  عىل  مات  اكن  فلو  الكفر،  عىل  مات  من  شأ ن  فهذا(:  ٧/٢٠٢. 
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ان. وقال بعد أ سطر:  بذكل  طاحفة  املتاكثرة  وال خبار  الصحيحة  وال حاديث    معه،   أ نزل  يالنور اذل  يتبع  مل  لكنه  ذكل،  يف  وبلغ  نرصه  أ نه  نسمل  وا 

ل الفالح حيصل ول التوحيد، ا ىل  ادلاعي العزيز الكتاب وهو   ، انهتىى. لكها الصفات من عليه رتب  ما   حبصول ا 

 (: وذهب بعض الش يعة ا ىل أ نه مات مسلام، واذلي حص يف البخاري خيالفه، انهتىى.  ٣/٢٣٨وقال العيين يف البناية )

 ، انهتىى. مرشاك مات أ نه  يف نص واحلديث : وتبعه الس نويس ( ١/١١١ال يب يف رشح مسمل ) قال

 . ، انهتىى كفره عىل طالب  أ بو مات(: ٤/٢٧٧وقال الثعاليب يف التفسري )

رشاد الساري  .  والرشك  الكفر  عىل  الوفاة  طالب   ل ىب  أ ثبت   قد  احلديث   من  الصحيح(:  ١/١٥٥)وقال القسطالن يف املواهب   وقال يف ا 

  وهلل   كفره  عىل  واس متر  فيه  القدر  فس بق  ،رشعيا  ل  طبيعيا  حبا  وحيبه  وينرصه  والسالم  الصالة  عليه  حيوطه  طالب   أ بو  اكن  وقد(:  ٦/٢٠١)

 .  ، انهتىىالسامية احلجة

  النار   أ هل  أ هون  أ نه  طالب   أ يب   يف  حص  قد(:  ٢/٢٧١) مساكل احلنفا يف وادلي املصطفى املطبوع يف احلاوي للفتاوي  وقال الس يوطي يف  

 ، انهتىى.  وسمل عليه هللا صىل منه  لقرابته عذاب

منا(:  ٩/٣٤١٦وقال عيل القاري يف املرقاة )  خفف  فلام  الكفار، عداوة  تشديد  عن  وسمل   عليه  تعاىل  هللا  صىل  هل حاميا  لكونه  عذابه  خفف  وا 

 ، انهتىى.  اسالمه يصح مل طالب  وأ بو: ( ١/٦٠٥) الشفا رشحوقال يف . وفاقا جزاء خفف

  اي:  الزخمرشي  قال  .أ سمل  أ نه  الناس  بعض  ويزمع  احلق  وهو  الكفر  عىل   مبوته  يؤذن  قبهل  وما  هذا(:  ٦٨/ ٣وقال املناوي يف فيض القدير )

 .  انهتىى  ا سالمه؟ وخيفى والعباس محزة ا سالم  يش هتر حت  أ عاممه أ مخل طالب  أ بو أ اكن هللا س بحان

ا ضايف بلنس بة ا ىل ما فوقه من العذاب، ويشرتك فيه أ بو طالب   (: الهوان٩/١٤٨التنقيح )وقال عبد احلق احملدث ادلهلوي يف ملعات  

وغريه كام هو ظاهر احلديث السابق. وحيمتل أ ن يكون هوان عذابه بلنس بة ا ىل لك من عداه. وهذا عىل مذهب أ هل الس نة وامجلاعة. وقد  

 يروى حديث يف خالفه، وهو ضعيف، انهتىى.  

،  وامجلاعة  الس نة  أ هل  مذهب   من   املعروف  وهو  ،اكفرا  مات  طالب   أ ب  أ ن  عىل  دليل  هذا  عىل  يةوال  (:  ٦/٣٢وقال ال لويس يف روح املعان )

 انهتىى.  

  تعاىل  هللا  صىل  النيب   عليه  يصل  مل  ولهذا.  اكفرا  مات  طالب   أ ب  ن(: ا  ٩/٦٦وقال محمود محمد خطاب الس بيك يف املهنل العذب املورود )

ن  :العمل  أ هل  أ كرث  قال  وحنوها  ال حاديث   ولهذاوقال:  .  عليه  بلصالة  عليا  يأ مر  ومل  وسمل  أ هل  وعىل  عليه  بطالن  تعمل  وبه.  اكفرا  مات  طالب   أ ب  ا 

ليه ذهب  ما  ، انهتىى. يشء مهنا يثبت  ل  بأ حاديث   مس تدلي مسلام مات أ نه من الش يعة  بعض ا 

(: قوهل هو عىل مةل عبد املطلب: هذا احلديث ٤٠وقال ش يخنا حمدث العرص محمد يونس اجلونفوري يف تعليقاته عىل حصيح مسمل )ص  

 رصي يف أ ن أ ب طالب مل يؤمن، انهتىى.  

أ نه  حف مس يف رابعة الهنار، أ ضوء من الش  ، وهذامل ميت عىل ال مياناصل الالكم أ ن علامء أ هل الس نة وامجلاعة سلفا وخلفا متفقون عىل 

ل لمتل  الصفحات والورقات بلنق واكتفيت هب  .  ولذا القدر وا 
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سالمه مناقشة بعض دلئل  الفصل الثالث يف  (  ٣)   القائلي ب 

سالمه كبعض الوأ ما   ه  ٦٣٠املتوىف بعد س نة    الصويف  احلنفيبن املظفر الرازي  ض ومن سكل مسلكهم من أ هل الس نة ك محد  روافمن قال ب 

وابن املظفر ترمج هل ابن قطلوبغا    .ول يقدح به اتفاق أ هل الس نة وامجلاعة  ل يعول عليه  فقول شاذ منكر  (٤١٤  ـصيف مباحث التفسري )

  ( ١/٢١٧ال عالم )والزرلكي يف  (  ٢٢  واللكنوي يف طرب ال ماثل )صـ(  ٨٧/ ١( وادلاوودي يف طبقات املفرسين )١/١٢٦يف اتج الرتامج )

  الس نة   متلكم(:  ٢/٣٠٦قال ابن القي يف اجامتع اجليوش ال سالمية )  .وترمج هل ترمجة وافرة  (٢٠وغريمه، ذكرمه حمقق مباحث التفسري )صـ  

مام منا اس تدل بلعقليات وبعض ال شعار وزمع  وليس يف الكم ابن املظفر ما يشفي العليل،  ، انهتىى.  وقته  يف  الصوفية  ا   ةأ هنا متواترة قطعيوا 

  ادللةل، واعرتض عىل ال حاديث الت س بقت بعرتاضات ل أ ساس لها وتأ ولها بتأ وليات ركيكة، ل حاجة لنا ا ىل مناقش هتا. ومن املعلوم أ ن

   سالمه كام تقدم من الكم احلافظ ابن جحر وغريه.  ل    غري مس تلزمةحبه للنيب صىل هللا عليه وسمل ومدافعته عنه ونرصته 

واعمتد   يف جناة أ يب طالب   ه كتاب سامه أ س ىن املطالب ١٣٠٤أ محد بن زيين دحالن املتوىف س نة  مفت الشافعية بملكة املكرمة    وقد صنف

ثبات النجاة وادلرجات للوادلين ه١١٠٣فيه عىل تأ ليف محمد بن رسول الربزجني املتوىف س نة    وعلق عىل  .: سداد ادِلين وسداد ادَلين يف ا 

جامع  كام هو ظاهر من نقده عىل ال مام اجلليل    أ و تأ ثر هبم عىل ال قل  ش يعيويبدو أ نه  وقدم هل.    بن عيل السقاف  حسن    املطالب أ س ىن  

نه أ موي املرشب(١٥)صـ   قال،  وروايته عن سعيد بن املسيب   ابن شهاب الزهريال حاديث   . وهذه جرأ ة عظمية ل يقبلها قلب  ، انهتىى: ا 

أ هنا شاذة  بعض  عىل  السقاف  نقد    مث.  ول عقل سلي  منصف أ نه مل يتعرض    مضطربةأ و  الرواايت الت س بقت وادعى  أ و ضعيفة، غري 

عىل أ حاديث املسيب بن حزن وأ يب هريرة واحلقيقة أ ن نقده    .املذكورة يف الفصل ال ول  ل حاديث ابن عباس وعيل وأ سامة رض هللا عهنم

نك ل هتدي م ب   ودعواهنشأ  عن قةل العمل برواية احلديث ودرايته.  رض هللا عهنم  وعباس وأ يب سعيد   ن أ حببت مل تزنل يف أ يب  أ ن ال ية ا 

ليه عامة املفرسيمل  ةفال خم  طالب،   ـ وقال )صيت العنكبوت.  كام تقدم، واس تأ نس ذلكل بقرائن يه أ وهن من ب للنصوص    ةومعارضن  ا ذهب ا 

ميانه رض هللا عنه وعهنم، ومه العالمة الرشيف محمد  (:  ٢٦ ذكر أ محد بن زيين دحالن يف كتابه هذا أ سامء بعض العلامء اذلين قالوا بنجاته وا 

 سالمة   بن  ومحمد   احلنفي  املوصيل  احلسي  بن   وأ محد احلافظ الس يوطي الشافعي  و   والتلمسان  وال هجوري  بن رسول الربزجني صاحب ال صل

    . وذكر احلافظ ابن جحر يف الفتح أ ن السهييل رأ ى يف بعض كتب املسعودي أ نه أ سمل، انهتىى ملخصا. والشعران  والس بيك  والقرطيب   القضاعي

 : وغريه ذكر حديث ابن ا حساقيقبل أ ن  وههنا أ مور جيب التنبيه علهيا

أ هنم والتلمسان  مل يذكر أ محد بن زيين دحالن عن ال هجوري ول عن أ محد بن احلسي املوصيل احلنفي ومحمد بن سالمة القضاعي    ال ول:

ميان أ يب طالب. هذا نص الكم أ محد بن زيين دحالن )صـ   وقد ذكر ال مام أ محد بن احلسي املوصيل احلنفي الشهري ببن    :(١١٢قالوا ب 

ه أ ن بغض أ يب طالب كفر.  ٤٥٤وحيش يف رشحه عىل الكتاب املسمى بشهاب ال خبار للعالمة محمد بن سالمة القضاعي املتوىف س نة  

عىل الشفا، فقال عند ذكر أ يب طالب: ل  والتلمسان يف حاشيته  ونص عىل ذكل أ يضا من أ مئة املالكية العالمة عيل ال هجوري يف فتاويه  

ل حبامية النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل، ل نه حامه ونرصه بقوهل وفعهل. ويف ذكره مبكروه أ ذية للنيب صىل هللا عليه وسمل،   ينبغي أ ن يذكر ا 

ميان  الالكم ، انهتىىاكفر  ومؤذي النيب صىل هللا عليه وسمل اكفر والاكفر يقتل. وقال أ بو الطاهر: من أ بغض أ ب طالب فهو أ يب  . فأ ين القول ب 

فك عظي.س بحانك  ؟  يف الكم هؤلء  طالب  أ ما سب أ يب طالب ولعنه  ولنئ سلمنا أ هنم قالوا به فال يقدح يف اتفاق أ هل الس نة.    هذا ا 

   أ نبه عليه يف اخلامتة ا ن شاء هللا تعاىل. س ،مفحظور
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ن كثريا من العلامء احملققي وكثريا من ال ولياء العارفي أ ربب الكشف قالوا بنجاة أ يب طالب، (:  ١١٤صـ  قال أ محد بن زيين دحالن )   الثان: ا 

أ دري  مهنم القرطيب والس بيك والشعران وخالئق كثريون، انهتىى. ومل يذكر املراجع ول الكهمم، وهكذا مل يذكرها السقاف يف تعليقه عليه. ول  

 .  مه خالئق كثريونن م

حياؤهام حص  ا ن  وهذا(: ١٤٠الظاهر أ ن املراد بلقرطيب أ بو عبد هللا القرطيب صاحب التفسري. قال يف التذكرة )صـ  الثالث:  مسعت  وقد، ا 

مل يذكر هل دليال ول  وليس فيه أ نه يقول به. مع أ نه  من بعضهم  مسعه القرطيب    ، انهتىى. هذا مابه  وأ من  طالب   أ ب  معه   هل  أ حيا  تعاىل   هللا  أ ن

ميان فرعون  ومن ادلليل عىل أ نه مل يق  ١٠س ندا. مفثل هذا ل يعمتد عليه.   طالب  أ يب   لعمه  سادسة  وشفاعة(:  ٦٠٨يف التذكرة )صـ    ترصحيهل ب 

: فقال  طالب   أ بو  معه عنده  ذكر  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  أ ن  عنه  هللا  رض  اخلدري  سعيد  أ يب  عن   مسمل  رواه  كام  عنه،  التخفيف  يف

  شفاعة  تنفعهم  مفا:  تعاىل  هللا  قال  فقد:  قيل  فا ن.  دماغه  منه  يغيل  كعبيه  يبلغ  انر  من  حضضاح  يف  فيجعل  القيامة  يوم  شفاعت   تنفعه  لعهل

، انهتىى. وهذا نص بأ ن القرطيب عىل اجلنة  ويدخلون  مهنا  خيرجون  اذلين  املوحدين  كعصاة  النار  من  اخلروج  يف  تنفع  ل:  هل  قيل  .الشافعي 

ل  هبا،  وجيزى  توزن  الاكفر  خريات(:  ٧٢١مذهب أ هل الس نة وامجلاعة. وقال أ يضا )صـ     خيفف  أ ن  جفزاؤه  اجلنة  عليه  حرم  تعاىل  هللا  أ ن  ا 

نه   طالب   أ يب  حديث  بدليل  عنه   مغرات   يف   وجدته  نعم   : فقال  ذكل؟   نفعه  فهل  وينرصك  حيوطك   اكن  طالب  أ ب  ا ن   هللا  رسول   اي:  هل  قيل  فا 

عيل القاري قال يف رسالته أ دةل معتقد أ يب  املال  ، انهتىى. مث رأ يت  النار  من  ال سفل  ادلرك  يف  لاكن  أ ان  ولول  حضضاح  ا ىل  فأ خرجته  النار  من

  يف   عنه كثري ابن   العامد ذكره ما  عىل القرطيب   قول وكذا(: ٤٧٧/ ٥املطبوعة يف مجموع رسائهل ) ١١حنيفة يف أ بوي النيب صىل هللا عليه وسمل

ن  تفسريه جامع  موضوع  بطل  أ من  حت  طالب   بأ    أ حي   هللا  ا    بعد   ال ميان  ينفع  ل  أ نه  س بق  أ نه  عىل  احلق  ملذهب   وخمالف  احلديث   أ هل  ب 

 
ذا  احلديث  حصة  عىل  متوقف  لكه  وهذا( بعد نقل الكم القرطيب:  ٤/١٩٥وأ ما قول ابن كثري يف التفسري ) ١٠ ميان أ يب  منه  مانع  فال  حص  فا  ، انهتىى، فغري متعلق ب 

منا هو يف أ بوي النيب صىل هللا عليه وسمل واحلديث اذلي ورد فيه، ذكره ابن كثري قبل الكم القرطيب، فاحفظ.    طالب، وا 
نه رجع عن   اجزم عيل القاري فهي ١١   وأ بو (، قال:  ٦٠٥/ ١شفا )، وهو ظاهر الكمه يف رشح ال هبأ ن أ بوي النيب صىل هللا عليه وسمل ماات عىل الكفر. وقيل: ا 

، انهتىى. املؤلفة  الثالث  رسائهل   يف  الس يوطي  بينه   كام  ال مة  من   ال جةل   عليه  انقق   ما  عىل   اسالهمام   وال حص   أ قوال   ففيه  أ بويه   اسالم   وأ ما  ،اسالمه  يصح   مل   طالب

ونص  ما يعارضه،  ، فقد رأ يت يف نسخة مطبوعة قدمية  التصحيفوقع فيه  أ نه    ذلي يغلب عىل الظنوليته ثبت. واهكذا وقع يف نسخة دار الكتب العلمية،  

س ناد أ مه ا سالم وروي التلمسان قول وأ ما: (١/٦٠١)  الكمه يف هذا املقام بنفسه مفردود عليه كام بينت هذه املسأ ةل يف رساةل   ،وروي ا سالم أ بويه حصيح  ب 

القاري يف الشفا كام وقع يف نسخة دار    يؤيده قول و .  بعض النسخ اخلطيةوأ خربن الثقة أ نه رأ ى هكذا يف  مس تقةل ردا عىل الس يوطي يف رسائهل الثالث، انهتىى.  

  خصائص   يف  الس يوطي  نقهل   وكذكل  ،أ ماهتام  مث   به  فأ منا   أ بويه  وسمل   عليه  تعاىل  هللا  صىل  للنيب  أ حي   وجل  عز  هللا  أ ن  السهييل  وذكر (:  ١٧٣/ ١الكتب العلمية )

ويف نسخة دار الكتب العلمية  ، انهتىى.  مس تقةل رساةل  يف  املسأ ةل هذه  بينت وقد  ،دحية  ابن به  رصح كام  موضوع  حديث لكنه وسمل عليه تعاىل هللا   صىل النيب

، املؤلفاتوأ ما ما ذكروا من احيائه عليه الصالة والسالم أ بويه فال حص أ نه وقع عىل ما عليه امجلهور الثقات كام قال الس يوطي يف رسائهل الثالث  (:  ٦٥١/ ١أ يضا )

مياهنام به عىل ما رواه الطربان  (: وأ ما ما ذكروا عنه  ١/٦٤٨لكن وقع يف النسخة القدمية يف هذا املقام بنفسه ) انهتىى.   عليه الصالة والسالم من ا حياء أ بويه وا 

ةل لتحقيق  وغريه عن عائشة فاتفق احلفاظ عىل ضعفه كام رصح به الس يوطي، وقال ابن دحية: هو موضوع خمالف للكتاب والس نة، وقد بينته يف رساةل مس تق

     (. ٩٩/ ٣وهكذا يه يف النسخة عىل هامش نس ي الرايض ) املؤلفة وبياان دللئهل الضعيفة، انهتىى. هذه املس ئةل ردا عىل العالمة الس يوطي يف رسائهل الثالث

ل  املسأ ةل  هذه  ذكر  ينبغي  ل  نها  :  احملققي  بعض  قال  كام  وبمجلةل(:  ١٨٥/ ٣وقال ابن عابدين يف رد احملتار )    يرض   الت  املسائل  من   وليست  ،ال دب   مزيد   مع  ا 

ل  فهيا  التلكم  عن  اللسان  حففظ  املوقف،  يف  أ و  القرب  يف  عهنا  يسأ ل  أ و  هجلها ( وأ قره  ٦٧، انهتىى. وقال السخاوي يف املقاصد احلس نة )ص  وأ سمل  أ وىل  خبري  ا 

ثباات  لهذا  التعرض  عن  الكف  أ راه  واذلي(:  ١١٤ش يخنا حمدث العرص محمد يونس اجلونفوري يف تعليقاته عىل حصيح مسمل )ص   اللكنوي . وهكذا ذكر  ونفيا  ا 

مد٤٤٠  صـيف فتاويه بل ردية ) مداد ال حاكم بل ردية )٥/٣٩٣اد الفتاوى بل ردية )( وأ رشف عيل الهتانوي يف ا  ( ومحمود  ١/٣٤١( وظفر أ محد العامثن يف ا 

  عامثن  ا ىل حنيفة أ يب ورساةل  واملتعمل العامل عىل . وللعالمة زاهد الكوثري الكم نفيس يف تقدميه ( أ ن السكوت أ سمل٦٥/ ٢حسن اجلنجويه يف فتاويه بل ردية ) 

، ذكر فيه التحريف اذلي وقع يف املطبوع من الفقه ال كرب، وهو الت اعمتد علهيا القاري، وذكر أ ن العبارة الصحيحة كام رأ ها يف  (٧  صـ)  ال بسط  والفقه  البت

 (.  ١/٥٤نسخة خطية: ما ماات عىل الكفر. وهللا أ عمل. وراجع الزواجر )
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ذ البيان  هذا يتصور ل  :أ قول بل ،العيان هنم عنه هنوا ملا لعادوا  ردوا ولو :تعاىل هللا قال ا  خباره يف لفخ   ول ،لاكذبون وا  ، انهتىى.  س بحانه ا 

بعد   ه( اذلي صنف٨/٢٧٥طيب قال يف التفسري )مث رأ يت القر انهتىى.  ،(: ل أ صل هل١/٤٧٠قال البيجريم يف التجريد لنفع العبيد )هكذا و 

 ، انهتىى.  التذكرة كتاب يف بيناه ما  عىل النار من اخلروج يف ل العذاب ختفيف يف شفاعة وهذهالتذكرة: 

اتج ادلين الس بيك هو  وبلك حال مذهب    وادله املكرم تقي ادلين الس بيك؟  ماتج ادلين الس بيك أ    ،أ ما الس بيك فال أ دري من املراد  الرابع:

أ هل الس نة أ ن هذا مذهب وادله  مذهب    بتفاق   ال ميان  لفظ:  (١/٨٧يف طبقات الشافعية الكربى )اتج ادلين الس بيك  قال    .والظاهر 

 صىل  الرسول جميء عمل مبا القلب  تصديق أ نه أ حدها، مذاهب  عىل اختلفوا مث .مهنام تركب  وما واجلوارح القلب  أ عامل عن خيرج ل املسلمي

ليه  اخللق  ودعاؤه  به  وسمل  عليه  هللا مياان  مؤمنا  يكون  بلشهادتي  يتلفظ  ومل  صدق  من  أ ن  القول  هذا  معىن   وليس  .عليه  ال مة  وحثه  ا    ، مقبول  ا 

تيان  وعدم  ،بلشهادتي  التلفظ   وهو  ،رشط  لقبوهل   ولكن  التصديق  هو  ال ميان   بل   مل   طالب   أ يب  عىل  الرشط  هذا  ولفوات  .مكفر  هو   مبا  ال 

  عبد   أ بو  أ خربان  ال خبار   مزىك  كتاب   يف  الثوري  سفيان  ترمجة  أ ثناء  يف  احلامك  وذكر. وقال بعد أ سطر:  معتقدا  اكن  كونه  مع  اجلنة  بدخوهل  حيمك

 أ ب اي :ادلوليب  الصباح بن محمد يل  قال قال عبادة بن احلسي  بن موىس  الرسي أ بو أ خربان الزاهد  ال صهبان أ محد بن هللا  عبد  بن  محمد هللا

ليه  فصار   انس  يأ تيه  فاكن  ،عندان  هاهنا   فزنل  امليك  العزيز   عبد  جاء  ،الرسي يش  : فقلت   .فتياننا   من   فتيان  ا   القرأ ن   يفرس   :فقالوا  ؟حيدثمك  ا 

 وهللا  أ ان  جعفر  أ ب   اي  :وقال  عيل  فسمل  س نة  بعد  جفاءن  :قال  .رش  هذا  :قلت   .برأ يه  :قالوا  ؟غريه  عن  يأ ثره  أ و  رأ يه  من  :قلت  .التفسري  بأ حسن

ليك    عىل   مات  قد  الثوري  سفيان  فرأ يت   البارحة  فكرت  أ ن  جعفر   أ ب  اي  علمت   : فقال  . حاجب   عيل  ما   مسجدي  يف  أ ان  :قلت   . مش تاق  ا 

 أ رى  :فقلت   :قال  .قول  ال ميان  :يقول  فالان  ورأ يت   ،وينقص  يزيد  ومعل  قول  ال ميان  ا ن  :سفيان  قول  وذكر   ،مهنام  هللا  ا ىل  يتب   مل  بدعتي

مياان  ال رض  أ هل  أ صلب   طالب   أ ب  أ ن  عىل  يدل  الكمك نه  ا   أ ن  أ كره  ولكن  حق   تقول  ما  أ ن  أ عمل  أ ان  :وسمل  عليه  هللا  صىل  للنيب   قال  قد  فا 

ما ،أ مرين أ حد عن انش ئة احلاكية وهذه -القائل اتج ادلين الس بيك  -: قلت . قريش نساء تعرين   اذلي الكنان وهو املذكور العزيز عبد أ ن ا 

ليه  ينسب  ن  ١٢ال وىل   الطبقة  يف  ترمجته  وس نذكر  ،احليدة  ا    بن   هجم  عن  سننقهل  كام  فقط  املعرفة  هو  ال ميان  أ ن  يعتقد  اكن  ،تعاىل   هللا  شاء  ا 

منا ويكون عنه يفهم مل ادلوليب أ ن أ و .ادلين  يف السالمة هللا  نسأ ل ،مهنا أ قبح ل  ش نعاء بدعة وتكل .النطق   يشرتط ول صفوان  أ ن اعتقد  ا 

 وسأ يت املزيد من الكمه.  انهتىى.    .العزيز   عبد  معتقد  أ نه  ذهين   يف  خيتلج  اذلي  هو  وهذا  ،قلناه  كام  النطق  وهو   رشط  هل  ولكن  القلب   يف  ال ميان

ميان أ يب ط يفالش يخ عبد الوهاب الشعران  مل أ جد الكم اخلامس:  ليه   الب. ا    . ول يقدح يف التفاق ل يعول عليهوعىل تقدير حصة النس بة ا 

العرص محمد يونس اجلونفوري يقول: الشعران من الغالة، ل أ حبه، انهتىى. وقد رأ يت يف الكم الشعران  واكن ش يخنا العارف بهلل حمدث  

( يف فصل يف امتناع ال رث بختالف ادلين وحمك من أ سمل عىل  ٢/٦٠ما هو اكلرصي يف ميالنه ا ىل قول امجلهور، قال يف كشف الغمة )

 واكن  ات أ بو طالب ورثه عقيل وطالب ومل يرث جعفر ول عيل شيئا، ل هنام اكان مسلميمرياث قبل أ ن يقسم: قال أ سامة بن زيد: وملا م

ميان أ بوي النيب صىل هللا عليه وسمل:  ٦مث رأ يت الشعران قال يف خمترص التذكرة للقرطيب )صـ  وطالب اكفرين، انهتىى.  عقيل   ( يف ذكر ا 

 تعاىل أ حيا للنيب صىل هللا عليه وسمل معه أ ب طالب وأ من به. وكراماته وكذكل ذكر سلمة بن سعيد اجلعفي رض هللا تعاىل عنه أ ن هللا

صىل هللا عليه وسمل ومعجزاته أ كرث من ذكل. وقد صنف ش يخنا احلافظ جالل ادلين الس يوطي يف ذكل عدة مؤلفات وذكر اثين عرش  

قد رصح  تعاىل، انهتىى. وحيمتل أ ن يكون هذا مدسوسا عليه. فحافظا قال لك مهنم بذكل، وهو اعتقادان اذلي نلقى هللا تعاىل به ا ن شاء هللا  

د مماته.  س يف كتبه يف حياته وبع بأ نه ابتيل بدلوغريهام  (  ٤/٢٣٨وابن عابدين يف رد احملتار )  (١٠/٥٤٦ابن العامد يف شذرات اذلهب )

 
 ( وغريهام.    ١٨/٢٢٠( واملزي يف هتذيب الكامل )٤٤٨/ ١٠(. وترمج هل اخلطيب يف اترخيه ) ١٤٤/ ٢راجع طبقات الشافعية الكربى ) ١٢
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  القيامة،   عليه  وأ قاموا  ال جامع،  ختالف  ومسائل  زائغة  وعقائد  الرشع  ظاهرها  خيالف  لكامت  عليه  فدسوا  طوائف،  حسده  قال ابن العامد:

( وذكر أ ن ٢/١٩١بل رصح به الشعران يف لطائف املنن وال خالق )  ، انهتىى.علهيم  وأ ظهره  هللا  خفذهلم  عظمية  بلك ورموه  وا،وس ب   عواوش ن

 تعاىل هللفابسط الالكم.  ، و ل جامع املسلميبعض احلسدة دسوا يف كتابه البحر املورود يف املواثيق والعهود عقائد زائغة ومسائل خارقة  

   أ عمل حبقيقة احلال. 

منا ذكره    ،ول يف سداد ادلين  أ س ىن املطالب يف    ه مل أ جدوأ ما ما عزاه السقاف ا ىل الس يوطي ف  السادس:   ١٠٥  ـ)صدحالن أ محد بن زيين  وا 

ولعل املرجع هو ما ذكره الشعران  فال أ دري كيف ذكره السقاف، وهذا معلوم.   ة أ بوي النيب صىل هللا عليه وسمل،( فمين أ لف يف جنا٨٠و 

: ادلرج  حول هذا املوضوع  وقد طالعت من رسائل الس يوطي.  ، وعىل تقدير حصته عن الس يوطي ل يتعلق بأ يب طالب يف الكمه املذكور

بل اجللية يف ال بء العلية، والتعظي واملنة يف أ ن أ بوي رسول هللا املنيفة يف ال بء الرشيفة، واملقامة الس ندس ية يف النس بة املصطفوية، والس  

شيئا صىل هللا عليه وسمل يف اجلنة، ومساكل احلنفا يف وادلي املصطفى، ونرش العلمي املنيفي يف ا حياء ال بوين الرشيفي. ومل أ جد فهيا  

مساكل احلنفا يف وادلي املصطفى املطبوع يف احلاوي  دم قوهل يف  تق  . كام، بل فهيا ترصي خبالفها ىل ا سالم أ يب طالب   يدل عىل ميالنه

متام ادلراية لقراء وسمل  عليه  هللا  صىل  منه  لقرابته  عذاب  النار  أ هل   أ هون   أ نه  طالب   أ يب   يف  حص  قد(:  ٢/٢٧١)   للفتاوي . وهكذا قال يف ا 

  شافع   أ ول   أ ان  :الصحيح  ويف  ، طالب  أ يب  حق  يف  كام  النار يف  اخللود  اس تحق  معن  العذاب  ختفيف يف  الشفاعة   :السادسة(:  ١١النقاية )صـ  

نه  ،مشفع  وأ ول (  ٨/٣٨٨٧وقال يف التوش يح )، انهتىى.  انر  من  حضضاح  يف  فيجعل  شفاعت   تنفعه  لعهل  :فقال  طالب   أ بو   معه  عنده  ذكر  وا 

  اخلصائص  يف  ذكل  عد  ولهذا  الشافعي،  شفاعة  تنفعهم  مفا  معوم  من  خمصوص  هو:  شفاعت  تنفعه  لعهليف رشح قول النيب صىل هللا عليه وسمل  

زاةل  ل  ختفيف  منفعة  هنا  املنفعة:  وقيل  النبوية.   غري   الاكفر  عن  التخفيف  يف  والشفاعة(:  ١/٣٥١. وقال )ال ية  يف  املنفية  وليست   بللكية،  ا 

  يف رأ ي احلافظ الس يوطي رمحه هللا.فهل بعد هذه النقول شك انهتىى.  ،طالب  أ يب قصة بدليل مستنكرة

  يف  ثبت   قد(:  ٢/٢٧٥)مساكل احلنفا يف وادلي املصطفى املطبوع يف احلاوي للفتاوي  قال يف    مث رأ يت يف الكمه ما هو أ رصح مما تقدم.

 أ ن عىل يدل مما وهذا .دماغه مهنام   يغيل نعالن رجليه يف النار من حضضاح  يف وأ نه طالب، أ بو عذاب النار أ هل أ هون أ ن الصحيح احلديث 

هنام  عذرا،  وأ بسط  ماكان  منه  أ قرب  ل هنام  طالب،  أ يب  من  عذاب   أ هون  لاكان  فهيا  اكان  لو  ل هنام  ،النار  يف  ليسا   وسمل   عليه  هللا  صىل   النيب   أ بوي   فا 

  من  أ بواه  فليس  ،عذاب  النار  أ هل  أ هون  أ نه  املصدوق الصادق  أ خرب  وقد  طالب،  أ يب  خبالف فامتنعا  ال سالم  علهيام  عرض  ول  البعثة  يدراك  مل

(: وقد رصح هبذا التلوي يف  ٦وقال يف ادلرج املنيفة يف ال بء الرشيفة )صـ  ، انهتىى.  ال شارة  دلةل  ال صول  أ هل  عند  يسمى  وهذا  أ هلها.

ذا اكن يوم القيامة شفعت ل يب   حديث أ خرجه الرازي يف فوائده بس ند ضعيف عن ابن معر قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ا 

أ ورده احمل  أ يب طالب وأ خ يل اكن يف اجلاهلية.  ب الطربي وهو من احلفاظ والفقهاء يف كتابه ذخائر العقىب يف مناقب ذوي  وأ يم ومعي 

ن ثبت فهو مؤول يف أ يب طالب عىل ما ورد يف الصحيح من  ١٣القرىب  قال الس يوطي:    ختفيف العذاب عنه بشفاعته، انهتىى.، وقال: ا 

 
احلديث، انهتىى. وهذا من الكم متام الرازي، ل نه    منكر   وهو   مسلمة   بن  الوليد  طريقه   (. ومل يذكر الس يوطي ما قال احملب الطربي قبل تأ ويهل: ويف ٣٠)صـ   ١٣

كام س يأ يت، غري أ نه ورد يف املطبوع من ال صابة: الوليد بن  وأ قره  ابن جحر يف ال صابة   . ونقهل احلديث  بن سلمة منكر  (: الوليد٢/٤٥هو اذلي قال يف فوائده ) 

الوليد بن سلمة الطربان قاض    مسمل، حيامن وقع يف املطبوع من فوائد متام: سلمة، ويف املطبوع من ذخائر العقىب: مسلمة. والصحيح الوليد بن سلمة، وهو

 . وهل قرائن:  ال ردن

س ناد احلديث والالكم بعده، وهو املرجع. الثانية: ذكر ال وىل: هكذا  ن  ( أ  ٤/٣٣٩اذلهيب يف املزيان ) ( و ٨٠/ ٣ابن حبان يف اجملروحي )وقع يف فوائد متام يف ا 

(  ٦/ ٩اجلرح والتعديل )  روى ابن أ يب حامت يف يروي عن عبيد هللا بن معر، وهذا احلديث رواه عن عبيد هللا بن معر. الثالثة:    الوليد بن سلمة الطربان ال ردن 

وهذه  ، انهتىى.  ل جيوز الاحتجاج به حبال  يضع احلديث عىل الثقاتاكن ممن  :  (٨٠/ ٣)  وقال ابن حبان  وعن دحي أ نه كذاب.  ديث.أ يب حامت أ نه ذاهب احلعن  

مام معروف أ حد ال عالم ثقة(.  ٣٣٩/ ٤ال قوال نقلها اذلهيب يف املزيان )   ـ وثقه العجيل )ص، مع تدليسه أ حياان عن الكذابي،  حيامن الوليد بن مسمل ادلمشقي ا 
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(: ول بد من  ٨وقال يف املقامة الس ندس ية يف النس بة املصطفوية )صـ  فاحتاج ا ىل تأ ويهل يف أ يب طالب ل نه أ درك البعثة ومل يسمل، انهتىى.  

منا احتا ٢/٢٥١مساكل احلنفا املطبوع يف احلاوي للفتاوي ) وقال يف  ، انهتىى.بعثة ومل يسملالتأ ويل يف حقه ل نه أ درك ال   ج ا ىل تأ ويهل يف(: وا 

فاحلاصل أ ن   أ يب طالب دون ثالثة أ بيه وأ مه وأ خيه يعين من الرضاعة، ل ن أ ب طالب أ درك البعثة ومل يسمل، والثالثة ماتوا يف الفرتة، انهتىى.

فك عظي.    خطأ  فاحش و ما نس به السقاف ا ىل الس يوطي     ا 

ومل يذكره أ محد بن زيين دحالن.    .كتب املسعودي أ نه أ سملاحلافظ ابن جحر يف الفتح أ ن السهييل رأ ى يف بعض  السقاف عن  ذكر    السابع: 

( الفتح  يف  احلافظ  قال  )٧/١٩٥قلت:  القاري  العيين يف معدة  وتبعه  والرشاد  ١٧/١٨(  الهدى  س بل  الشايم يف  يوسف  بن  ( ومحمد 

  مثل  ل ن أ سمل أ نه املسعودي كتب  بعض يف رأ ى أ نه السهييل ذكره  ما  ويضعف ال سالم غري عىل مات أ نه يف ظاهر لكه وهذا(: ٢/٤٣١)

، انهتىى. فظاهره أ ن املسعودي مييل ا ىل ا سالم أ يب طالب، لكن أ ظن احلافظ ومه أ و وقع السقط يف الكمه، الصحيح  يف    ما  يعارض  ل  ذكل

  مات   طلبامل  عبد  أ ن  يقتيض  احلديث   وظاهر(:  ٤/١٩قال يف الروض ال نف )  يتعلق بعبد املطلب دون أ يب طالب. ل ن الكم السهييل  

  محمد  نبوة  عىل  ادللئل  من  رأ ى  ملا  مسلام  مات  فيه  قال  قد  وأ نه  املطلب،  عبد  يف  اختالفا  املسعودي  كتب   بعض  يف  ووجدت  الرشك  عىل

 من  مجةل  يف  بيته  وأ ل  املطلب   عبد  يدخل  أ ن  نرجو  وحنن(:  ٢٠١/ ٧وقد قال احلافظ ابن جحر يف ال صابة )  ، انهتىى.وسمل  عليه  هللا  صىل

،  املطلب   عبد  بن  العباس  عن  الصحيح   يف  ورد  وما  براءة،  أ ية  من  تقدم  ما  وهو  ذكل،  يدفع  ما  طالب   أ يب  يف  ورد  لكن  فينجو،  طائعا  يدخلها

 (.  ١٤ صـانهتىى. وذكر احلديث. وما قاهل السهييل يف الروض ال نف نقهل الس يوطي اكمال هكذا يف الس بل اجللية يف ال بء العلية )

ن ثبت أ ن   ميان أ يب طالب  ه  ٣٤٥املتوىف س نة  املسعودي  عيل بن احلسي بن عيل  املؤرخ  مث ا   كاماكن معزتليا  ال يرض، ل نه  فذهب ا ىل ا 

يف اللسان    وقال احلافظ ابن جحر(.  ٣/٤٥٦( والس بيك يف طبقاته )١٥/٥٦٩السري )( و ٢٥/٣٤٠اترخي ال سالم ) اذلهيب يف    رصح به

نه  حت   متعزليا ش يعيا اكن  بأ نه  طاحفة وكتبه(: ٥/٥٣١) نه: معر  ابن حق يف قال ا    يزيد ذكل بعد  بيع مث طالب  أ يب بن عيل بيعة  من  امتنع  ا 

  الصحابة  هبا  اس تحق  الت   ال ش ياء:  نصه  ما  عيل  حق  يف  الكمه  ومن.  كثرية  أ ش ياء  ذكل  من  وهل  .مروان  بن  املكل  لعبد  واحلجاج  معاوية  بن

  والورع  واجلهاد والقناعة والعمل دونه النفس وبذل منه والقرابة هل والنرص وسمل عليه هللا صىل النيب  مع والهجرة  ال ميان ا ىل الس بق: التفضيل

ن  ،والفتيا  والقضاء  والزهد  ليه   اخللق أ حب   وبأ نه  بأ خوته  خصائصه  من  ذكل  ا ىل ينضم  ما   ا ىل  ال كرب والنصيب   ال وفر  احلظ  ذكل  من  لعيل  وا    ا 

 ، انهتىى. ذكل غري ا ىل

 
(: أ مجعوا عىل جاللته وارتفاع  ٢/١٤٧(. وقال النووي يف هتذيب ال سامء واللغات ) ٩/١٧(. وقال أ بو حامت: صاحل احلديث. كذا يف اجلرح والتعديل ) ٤٦٦

منكر  بأ نه  أ حد   ومل يقل ، ( وغريهام٣١/٨٦( واملزي يف هتذيب الكامل )٢١١/ ٩)( والسري ٣٤٧/ ٤اذلهيب يف املزيان )  ترمج هل حمهل يف العمل وتوثيقه، انهتىى. و 

التقريب )صاحلديث.   ابن جحر يف  انهتىى.  ٥٨٤  ـ قال  والتسوية،  التدليس  كثري  لكنه  ثقة  املزيان  (:  وترمج اذلهيب يف  عليه،  أ قف  فمل  بن مسلمة  الوليد  أ ما 

(: الظاهر أ نه ابن سلمة اذلي تقدم،  ٨/٣٩١ل ادلارقطين: جمهول، انهتىى. قال ابن جحر يف اللسان ) ( للوليد بن مسلمة ال زدي عن معر بن قيس، قا٣٤٨/ ٤)

 .  ديث، انهتىى( يف ترمجة الوليد بن سلمة: قال متام: منكر احل٣٨٣/ ٨: قال ابن جحر يف اللسان )الرابعةانهتىى. يعين هو الوليد بن سلمة ال زدي. 

ل  أ ن الراوي هو الوليد بن سلمة، وأ ن احلديث منكر    فاحلاصلي وكذا احلافظ يف ال صابة أ و وقع اخلطأ  من الطابع.  أ نه س بق قمل احملب الطرب   واذلي يظهر 

   ، وهللا أ عمل. تأ ويهلحاجة ا ىل 
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ن أ محد بن زيين دحالن زمع أ ن محمد بن رسول الربزجني املتوىف س نة    الثامن: وهذا ل يصح    ١٤ه أ ول من أ ثبت ال ميان ل يب طالب.١١٠٣ا 

    ١٥وهللا أ عمل. ، وهو أ ول من اختار هذا القول من أ هل الس نة فمي وقفت عليه ،ه٦٣٠املتوىف بعد س نة  ملا تقدمنا من حتقيق ابن املظفر

ول    حقا. اس تدل أ محد بن زيين دحالن والربزجني بأ اثر ذكر فهيا حب أ يب طالب للنيب صىل هللا عليه وسمل وعلمه بأ نه رسول هللا   التاسع:

ول خالف    .كام تقدم من الكم اتج ادلين الس بيك  اخلالف فيه بي أ هل الس نة وامجلاعة،ركن ال ميان أ و رشطه عىل  خيفى أ ن ال قرار بللسان  

يف العقيدة الطحاوية  قال    .واملسأ ةل مشهورة ل حتتاج ا ىل البسطبي أ هل الس نة وامجلاعة أ ن ال قرار بل ميان حمت رضوري للنجاة يف ادلارين.  

عىل ال كراه، بل حديث  هنا  وال قرار ل يسقط ا ل عند ال كراه ول دليل    ، انهتىى.بجلنان  والتصديق  بللسان  ال قرار  هو  وال ميان(:  ٦٢صـ  )

قول  بلقلب لقول بكفاية التصديق . وال جمال ل حد أ ن يكرهه اكن جليل الشأ نوأ بو طالب   سيب وغريه يدل عىل عدم ال كراه. سعيد بن امل 

ل  للعبد  جناة  ل  اذلي  ال ميان  من  الظاهر  القول  اكن(:  ١٧٤اجلهمية. قال ابن تميية يف كتاب ال ميان )صـ     من   واخللف  السلف  عامة  عند  به  ا 

ل  وال خرين  ال ولي (: قالت اجلهمية لعهنم هللا تعاىل:  ١٦٢وقال أ بو املعي النسفي يف حبر الالكم )صـ    ، انهتىى.وافقه  ومن  هجام  اجلهمية  ا 

ميان ما مل يوجد منه ال قرار بللسان، انهتىى. ال ميان هو معرفة بلقلب دون ال قرار بللسان. وق  ال أ هل الس نة وامجلاعة: املعرفة بلقلب ليس ب 

  سمل  ا ن   طالب   وأ بو  ،منه  بد   ل  القادر  تلفظ  أ ن  عىل  قاطبة  مجمعون  واملسلمون(:  ١/٩١وقال التاج الس بيك يف طبقات الشافعية الكربى )

هل  ل  أ ن  عمل  من   وسمل  عليه  هللا  صىل   قوهل  وأ ما(:  ١/٩٢. وقال ) رد  بل  يتلفظ  فمل   اعتقد  أ نه ل  ا  نه،  اجلنة  دخل  هللا   ا    عمل   مبن  خمصوص  فا 

    . انهتىى ملخصا. القدرة عند ينطق مل من تكفري عىل ال جامع لقيام ال ماكن  عند ونطق

ليس فهيا  يب طالب  املظفر. واس تدل ببعض أ بيات أ  العقليات كام اس تدل هبا ابن  بعض  ب أ محد بن زيين دحالن والربزجني    وهكذا اس تدل

ميانه ها بتأ ويالت بل حتريفات ركيكة تقشعر مع أ ن أ خر حاهل هو الكفر كام دلت عليه ال حاديث الصحيحة. وهذه ال حاديث تأ ول ،ترصي ب 

منا ذكل تعمية عىل قريش، ليومه علهيم أ نه عىل ديهنم٦٨ صـمهنا القلوب، كام قال يف موضع ) (: معناه لول أ ن ٨١ صـ، انهتىى. وكام قال )(: ا 

ميان ملات اكفرا واكن يف ادلرك ال سفل من النار، انهتىى. ومع هذا مل ي   احلديث كام فعهل السقاف.   قدح يف حصةهللا هداه يب لال 

دحالن  أ محد بن زيين  ، وقد أ قر  اموغريهوالس يوطي  بأ ن الاكفر ل تناهل الشفاعة، وهذا غري قادح كام تقدم يف الكم القرطيب    اس تدلوهكذا  

وممن ذكر هذا الشفاعة يف حق أ يب طالب  من خصائص رسول هللا صىل هللا عليه وسمل.  اثبتة ويه  بأ ن الشفاعة لتخفيف العذاب للاكفر  

وابن أ يب العز  ( ٣وابن تميية يف قاعدة جليةل يف التوسل والوس يةل )صـ ( ٧لتخفيف العذاب القرطيب واحملب الطربي يف ذخائر العقىب )صـ 

ابن امللقن  و (  ٤/٧٧٣والزركيش يف تشنيف املسامع جبمع اجلوامع )(  ٢/٢١٧وابن رجب يف فتح الباري )(  ٢٨٩/ ١يف رشح الطحاوية )

 
 وأ طال الالكم مبا مل يس بقه أ حد.   حول هذا املوضوع نعم، هو أ ول من أ لف تأ ليفا مس تقال  ١٤

أ ن  (   ālibṬTreatises on the salvation of Abūبل نلكزيية لنبيل حسي، الربوفيرس يف جامعة ميايم بأ مرياك، املسامة: )يف مقاةل    بعد مدة  مث رأ يت ١٥

ميان  ب  قول ال( ١٤٥)ص   الفضائل  ترجيح  عىل  ادللئل توضيح كتاب  من الثقلي يف فضائلنسب  ال جيي الشافعي  احلسيين ادلين  جالل بن  أ محد  ادلين شهاب

(. وال جيي  ١٩٦/ ١٢ه كام يف معجم املؤلفي )٦١٢والصاحلان تويف س نة  قلت:    .طالب ا ىل سعد ادلين محمود بن محمد الصاحلان ونقل من كتابه اجملتىبأ يب  

ميان أ يب طالب املكل املؤيد صاحب حامة أ بو (.  ٣٦٧/ ١ترمج هل السخاوي يف الضوء الالمع )  عيل ال يويب    بن   يل ا سامع   ادلين   عامد  الفداء  وهكذا مال ا ىل ا 

( وطبقات  ٩/١٠٤( والوايف بلوفيات )١/٥٠٣ترمج هل يف أ عيان العرص )وأ بو الفداء   .( ١٢٠/ ١ه يف اخملترص يف أ خبار البرش )٧٣٢الشافعي املتوىف س نة 

ه  ٩٥٣ن احلنفي املتوىف س نة  ابن طولوأ ن  نبيل حسي  هكذا ذكر  (. و ١/٤٤١( وادلرر الاكمنة ) ٢٥٦/ ٢( وطبقات الشافعية )٤٠٣/ ٩الشافعية الكربى )

ليه  ه. وهكذا  ٨٧٨أ خيه، وحاكه عن أ محد بن يونس بن سعيد املاليك املتوىف س نة  ابن عن  النيب مع  طالب أ بو رواها  الت ال حاديث يف الزنيه يف روضمال ا 

ليه أ محد  ، ومشس ادلين محمد بن عبد الرمحن  املريد  ا حتاف  عىل  املزيده يف  ١١٧٨القلعاوي السحميي الشافعي املتوىف س نة    احلس ين   عيل   بن   محمد   بن   مال ا 

 أ هل الس نة وامجلاعة.  اتفاق هؤلء رشذمة قليلون ل يعول عىل الكهمم ول يقدح به و   .وغريهام، ه١١٥٨السجيين الشافعي املتوىف س نة 
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(  ٧٧٣الغيث الهامع رشح مجع اجلوامع )صـ  ( و ٣/١١٨طرح الترثيب )والويل العرايق يف  (  ٢٦٥وغاية السول )صـ  (  ٣/٤٩٠التوضيح )يف  

( وزكراي ال نصاري  ٣/٦٥٦والقسطالن يف املواهب )  والس يوطي(  ٢/١٢٧والعيين يف معدة القاري )(  ١١/٤٢٨وابن جحر يف فتح الباري )

والزرهون يف الفجر الساطع   (  ٣/٦٨و    ١/٥٠٧واملناوي يف فيض القدير )(  ٨/٣٥٤٥( وعيل القاري يف املرقاة )٢/١١يف منحة الباري )

 .  وغريمه( ٥/٣٥٢و  ٤/٥٢٨والكشمريي يف فيض الباري )( ٤/١٨٢)

أ ن أ ب طالب مات عىل مةل عبد  ا ورد يف الصحيح مب( ٣١٥و  ٢٧٧تبعا للربزجني )صـ ( ١٠٥ صـ)أ محد بن زيين دحالن وهكذا اس تدل 

كام ذكره الس يوطي يف  لوهجي: ال ول: اختلف يف حال عبد املطلب،    موحدا انجيا. والاس تدلل به انقصعبد املطلب  واكن    ،املطلب 

مل    (. الثان:٥/٤٥١)املطبوعة يف مجموع رسائهل  يب حنيفة يف أ بوي النيب صىل هللا عليه وسمل  رسائهل املذكورة وعيل القاري يف أ دةل معتقد أ  

البعثة، حيامن أ درك أ بو طالب البعثة، ومن أ درك البعثة لزمه ال ميان بلرسول صىل هللا عليه وسمل أ يضا، كام تقدم من  يدرك عبد املطلب  

ن ثبت أ ن أ ب طالب اكن موحدا هذا غري اكف للنجاة. قال النيب صىل هللا    ،الكم احلافظ الس يوطي، وهذا معلوم ل حيتاج ا ىل البسط. فا 

ل  به  أ رسلت   بذلي  يؤمن  ومل  ميوت  مث  نرصان  ول  هيودي  ال مة  هذه  من  أ حد  يب  يسمع  ل  بيده،  دمحم   نفس  واذليعليه وسمل:    من  اكن  ا 

 (.  ١٥٣. رواه مسمل )النار أ حصاب

ومن العجيب أ ن أ محد بن   .واتفاقهم امء  احلق اذلي أ حق أ ن يتبع أ ن هذه العقليات والاحامتلت ل تقابل ال حاديث الصحيحة وأ قوال العل و 

( بأ ن  ٣١  ـأ تباعه من املتقدمي واملتأ خرين، مع أ نه أ قر )صالشافعي يف ال م ول ا ىل أ قوال  مل يلتفت ا ىل نص  لكن    ،شافعي  زيين دحالن

وأ حصاب املذاهب ال ربعة  اجلهابذة  ة  مئخيالف ما عليه ال  الربزجني ما س بقه أ حد. فال أ دري كيف يعمتد عىل حتقيق رجل جاء بعد أ لف س نة،  

ايمه.   ول يوجد دليه حديث حصيح ول أ ثر رصي يعمتد عليه.، قران بعد قرن وغريمه  ساحمنا هللا وا 

السهارنفوري  العارش: أ محد  الش يخ خليل  اجملهود  قال  بذل  ن:  صاحب  ميان   حمك  قد   زماننا  يف   مكة  علامء   ش يخ  ا    وخالف   ،طالب   أ يب  ب 

  صيانة  كتاب  مقدمة  يف  رضا  رش يد  محمد  البغدادي، انهتىى. كذا نقهل الس يد  الرافيض  من  القليةل  الربيب  الرشوة  أ خذ  ل نه  الصحيحة،  ال حاديث 

)صـ    الش يخ  وسوسة  عن  ال نسان الهندي١٤دحالن  السهسوان  بشري  حملمد  الساطعة    (  ال نوار  ظالم  عىل  القاطعة  الرباهي  عن 

 رمح هللا امرأ    ،بل رديةكتاب السهارنفوري  ومل أ جده يف النسخة الت عندي ل   .أ ن مراده هو أ محد بن زيين دحالنوذكر  للسهارنفوري،  

ليه    .، ويل تأ مل يف ثبوته، وهللا أ عملوحقق حصة هذا املقال أ رشدن ا 

   أ محد بن زيين دحالن.الش يخ فتكل عرشة اكمةل عن كتاب 

ميان أ يب طالب ل يوجد دلهيم دليل ضعيف فضال أ ن يكون حصيحا أ و قوايمث   ن القائلي ب  ل    ،ا  ( ومن طريقه  ٢٣٨  ـ روى ابن ا حساق )ص  ما ا 

  عليه هللا صىل هللا  رسول أ ىت ملا: قال عباس ابن عن أ ههل بعض عن معبد بن هللا عبد بن العباسعن ( ٢/٣٤٦قي يف دلئل النبوة )البهي 

ل  ا هل   ل  قل  مع  اي :  هل  فقال   مرضه  يف  طالب   أ ب  وسمل   س بة  تكون  أ ن  لول   أ يخ  ابن  اي  وهللا :  قال  القيامة.  يوم  الشفاعة  كل  هبا   أ س تحل  هللا  ا 

ل  أ قولها  ل  لقلهتا،  املوت  يب  نزل  حي  جزعا  قلهتا  أ ن  يرون  بعدي  من  بيتك  أ هل  وعىل  عليك  حيرك  رؤي  طالب   أ بو  ثقل  فلام  هبا.  ل رسك  ا 

ليه  فأ صغى   شفتيه،   هللا   صىل  هللا  رسول  فقال   سأ لته.  الت   اللكمةقال    وهللا  قد  هللا  رسول  اي:  فقال  عنه  العباس  فرفع  قوهل.  ليسمع  العباس  ا 

 .  انهتىى  ،أ مسع مل: وسمل عليه

س ناد  هذا:  قال البهيقي   طالب   أ يب  حال  عن  وسمل  وأ هل  عليه  هللا  صىل  النيب   سأ ل  أ سمل  وحي  الوقت،  ذكل  يف  العباس  أ سمل  يكن  ومل منقطع  ا 

  العباس  شهادة:  ( ٤/١٨يف الروض ال نف )  السهييل  قالو .  يف الفصل ال ول  وذكر حديث عباس املذكور   ، انهتىى. الثابت   احلديث  يف  ما  فقال

ذا  العدل  ل نومل يرد بقوهل مل أ مسع،    مقبوةل،  اكنت ل  أ سمل  ما  بعد  أ داها  لو  طالب   ل يب  بقول  أ خذ  ،أ مسع  مل  منه  أ عدل   هو  من  وقال  مسعت   قال  ا 
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  كذا(:  ١/١٥٢وقال احلافظ ابن س يد الناس اليعمري يف عيون ال ثر ).  ، انهتىىيسمل  أ ن  قبل  بذكل  شهد  العباس  ولكن  السامع،  أ ثبت   من

 أ سلام  وسمل   عليه  هللا  صىل   النيب   أ بوي   وهب  بنت  وأ منة  املطلب  عبد   بن   هللا   عبد  أ ن  روي  وقد  .املوت  عند  أ سمل  أ نه  ا حسق  ابن   رواية  يف

ن  أ يضا،   ولو (:  ١/١٥٤) وقال  ، انهتىى.علهيا  معول ل  رواايت  ويه  املطلب، عبد  جده  حق  يف  أ يضا  ذكل  وروي.  به  فأ منا  هل  أ حياهام  هللا  وا 

وقال اذلهيب يف    ، انهتىى.التحمل  دون  ال داء  حاةل  واملعترب  يسأ ل،  ومل  طالب   أ يب  حال  وعمل  ا سالمه،  بعد   ل داها  عنده  الشهادة  هذه  اكنت 

س ناده:  (٤١٩والسري )ج سرية/  (١/٢٣٦اترخي ال سالم )   ولهذا   جاهليته،  عىل  الوقت   ذكل  العباس  فاكن  وأ يضا،  جمهول.  فيه  ل ن  ضعيف  ا 

ن   أ ب   نفعت   هل  هللا  رسول   اي:  قال   ا سالمه  بعد   أ نه  تقدم  وقد  أ مسع،  مل:  هل  وقال  روايته  وسمل   عليه  هللا  صىل  النيب   يقبل  مل  احلديث   حص  ا 

نه   بيشء،  طالب    قول  عند  سكت   وملا  هذا،  قال  ملا  طالب  أ يب  أ خيه  ا سالم  من  عمل  عنده   العباس  اكن   فلو   كل.  ويغضب  حيوطك  اكن   فا 

ن:  ولقال  النار،  من  حضضاح  يف  هو  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  ل  ا هل  ل:  يقول  مسعته  ا  وقال يف السري ، انهتىى.  هبت   قوم  الرافضة  ولكن  هللا،  ا 

  قال   وملا  بيشء،  معك  نفعت   هل:  وقال  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب   سأ ل  ملا  يقولها  العباس  مسعه  اكن  ولو  يصح،  ل  هذا(:  ١٩١)ج سرية/

  من   بعض  اس تدل  قد(:  ١٢٣/ ٣وقال ابن كثري يف البداية والهناية )، انهتىى.  مات  قد  الضال  الش يخ  معك  ا ن  هللا  رسول  اي  موته،  بعد  عيل

 أ مرته  الت   اللكمة  أ ىخ  قال  لقد  أ يخ  ابن  اي  احلديث:  هذايف    العباس  بقول  مسلام  مات  طالب   أ ب  أ ن  ا ىل  الغالة  من  وغريمه  الش يعة  من  ذهب 

هل  ل  يعين   يقولها  أ ن ل   ا  هبام   وهذا  ،أ ههل  بعض  عن  قوهل  وهو  حاهل   يعرف  ل  مهبام  الس ند  يف  أ ن  أ حدها   :وجوه   من  هذا   عن  واجلواب  .هللا  ا   ا 

 ذكل عىل يدل ومما. تقدم كام س نده لضعف حص ما بذكل اخلرب أ ن وعندي(: ٣/١٢٥، وقال )انفرد لو فيه يتوقف ومثهل واحلال، الاس يف

  الغرغرة   بعد  املكل  معاينة  عند  ذكل  قال  لعهل  حصته  وبتعليل  تقدم،  ما  هل  فذكر  طالب   أ يب  عن  ذكل  بعد  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب   سأ ل  أ نه

مياهنا  نفسا  ينفع  ل  حي ذ  ا حساق،  ابن  ذكرها  الت   الرواية  برد  الصحيح  هو  هذا(:  ٧/١٩٩وقال احلافظ يف ال صابة )انهتىى.    ،ا    قال   اكن  لو  ا 

 مسمل،   وهو  الشهادة  هذه  ىأ د  ما   العباس  بأ ن  أ جاب  من  قول  من  أ وىل  اجلواب  وهذا.  هل  الاس تغفار  عن  هنبي  تعاىل  هللا  هنىى  ما  التوحيد  لكمة

منا   الصحيحة  ال حاديث   وهذه(:  ٢/٤٣٠وقال محمد بن يوسف الشايم يف س بل الهدى والرشاد )   ، انهتىى.هبا   يعتد  فال  يسمل  أ ن  قبل  ذكرها  وا 

وهبذا    ، انهتىى.يقولها  أ ن  أ مرته  الت  اللكمة  أ يخ   قال  لقد  أ يخ  بن  اي  :وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  لرسول  قال  أ نه  العباس  عن  نقل  ما  بطالن  تبي

( بلتسوية بي حديث العباس عند ابن ا حساق ١/١٦٧التقرير تبي بطالن زمع العالمة ش بيل النعامن يف سرية النيب صىل هللا عليه وسمل )

دريس الاكندهلوي يف سرية املصطفى وك   وبي حديث املسيب عند البخاري. وتعقبه العالمة الس يد سلمين الندوي يف حاشيته ذا الش يخ ا 

العجب فوق العجب من ش بيل النعامن عىل تسويته  قال ما تعريبه:  ،  . وهكذا تعقبه ش يخنا حمدث العرص محمد يونس اجلونفوري( ١/٢٧٢)

    بي حديث ابن ا حساق وبي حديث البخاري، فا ن حديث ابن ا حساق معلول بوجوه، انهتىى.

 .  ، ولو حص فيحمل عىل ما محهل ابن كثريحديث ابن ا حساق مل يصح، ويعارض ما هو أ حص منه وأ كرث وأ شهرفاحلاصل أ ن 

اي    خريا  وجزيت   ،مع  اي  رمح  وصلتك  :فقال  طالب   أ يب  جنازة  عارض  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب   أ ن  عباس  ابنوهكذا اس تدلوا مبا روي عن  

  بن   الفضلمن طريق  (  ٦٦/٣٣٥وابن عساكر يف اترخيه )(  ٣٤( وأ بو العباس العصمي يف جزءه )١/٤٢٢رواه ابن عدي يف الاكمل )  مع.

براهي  عن  السينان  موىس   هذا  ،منكر  هذاقال ال مام أ محد بن حنبل:    .عباس  ابن  عن عطاء عن  جرجي  ابن  عن  الرمحن اخلوارزيم عبد  بن  ا 

كذا يف  جمهول  رجل املروذي )صـ  ،  املتناهية )  (١١٤العلل رواية  املقديس    .(٢/٤٢٢والعلل  بن طاهر  الفضل محمد  أ بو  احلافظ  وقال 

القيرسان يف ذخرية احلفاظ ) انهتىى.  حمفوظ  غري  احلديث (:  ٢/٧٦٧املعروف ببن  وأ قره احلافظ يف   (١/٤٥املزيان )قال اذلهيب يف  و ، 

براهي  به  تفرد(:  ١٩٣( والسري )ج سرية/٢٣٥/ ١اترخي ال سالم )يف  اذلهيب  . وقال  منكر  خرب  هذا:  (١/٢٥٤اللسان )   الرمحن   عبد  بن  ا 

وأ قره ابن كثري يف البداية    (١/٤٢٢)  قال ابن عديو ، انهتىى.  الشيبان  والفضل  غنجار  عيس   عنه  يروي  ،احلديث   منكر  وهو  اخلوارزيم

براهي:  ( ٣/١٢٦والهناية )   سالم  بن  ومحمد  الغنجار  موىس  بن  وعيس   السينان  موىس  بن  الفضل  عنه  يروي  .اخلوارزيم  الرمحن  عبد  بن  ا 
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براهي:  ابن عدي  مبس تقمية. وقال  ليست   روى  من  لك   عن  وأ حاديثه  مبعروف  ليس  ،البيكندي   حديث  بغري  الغنجار  عنه  حدث  قد  هذا  وا 

   . انهتىى. حمفوظة غري أ حاديثه وعامة

وثقه ( من طريق محمد بن راشد املكحويل عن مكحول مرسال. ومحمد بن راشد خمتلف يف توثيقه،  ٩٩٣٠ورواه عبد الرزاق يف املصنف )

نه معزتيل خش يب رافيض.  أ محد وابن معي،   وقال مرة: ش يعي قدري. وقال معر بن عيل: اكن لكن قال شعبة بن احلجاج: ل تكتب عنه فا 

كذا يف اترخي  محمد بن راشد صاحب مكحول يذهب ا ىل القدر. وقال أ بو مسهر: مل يكن محمد بن راشد ثقة، واكن يصحف يف احلديث.  

( )(  ٥٣/١٤دمشق  الكامل  واتر٢٥/١٨٦وهتذيب   )( ال سالم  )١٠/٤٢٣خي  والسري  اجملروحي  ٧/٣٤٣(  يف  حبان  ابن  وقال   .)

 فكرث   التومه  عىل  وحيدث  احلس بان  عىل  بليشء  يأ يت   فاكن   .بزره  من  احلديث   صناعة  تكن   ومل   والنسك  الورع   أ هل  من   اكن(:  ٢/٢٥٣)

(: قال أ بو حامت: اكن رافضيا. قلت: هذا فيه نظر، ٣/٥٤٣)، انهتىى. وقال اذلهيب يف املزيان به الاحتجاج ترك فاس تحق روايته يف املناكري

 . معروف يا، فاهلل أ عمل، انهتىى. ومكحول الشايم كثري ال رسال من أ وساط التابعيفكيف يكون دمشقي قد نزل البرصة رافض 

،  يب المين الهوزنحديث أ  من    ( من طريق أ خر ٣/٥٥٨( ومن طريقه البهيقي يف السنن الكربى )٤٢٥وهكذا رواه أ بوداود يف املراس يل )

 منكر أ يضا.  وهو 

شارة ا ىل ختفيف العذاب وهو جزاءه لال حسان  ومع ناكرته ليس يف املنت ترصي بأ نه أ سمل قبل وفاته، وقوهل جزيت خريا حيمتل أ ن يكون ا 

ىل هذا أ شار احلافظ ابن جحر يف ال صابة )عىل النيب صيل هللا عليه وسمل.   (.  ٧/٢٠٠وا 

متاما للفائدبالكم وافر    قد تعقب احلافظ ابن جحر عىل دلئل الروافضلو  ة فأ فاد وأ جاد وقد تقدم بعض الكمه، ويناسب نقهل هنا بكامهل ا 

 وتثبيتا للحجة.  

  بكري  بن يونس  طريق  من   أ خرجه  ما  مهنا .طالب   أ يب  ا سالم  فيه  أ ثبت   الش يعة لبعض  تصنيف  عىل  وقفت   ولقد(:  ٧/١٩٨)يف ال صابة   قال

  و  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  أ ىت   ملا:  قال   عباس  ابن  عن  أ ههل  بعض  عن   عباس  بن  معبد  بن  هللا  عبد  بن  العباس  عن  ا حساق  بن  محمد  عن

هل  ل  قل  مع   اي:  هل   قال  مرضه  يف  طالب   أ ب  سمل ل  ا   س بة  تكون   أ ن  لول  وهللا  أ يخ  بنا   اي:  قال  .القيامة   يوم  الشفاعة  كل  هبا  أ س تحل  لكمة  هللا   ا 

ل  قولهاأ    ل  ،لقلهتا  املوت  عند  جزعا  قلهتا  أ ن  يرون  بعدي  من  أ هيل  وعىل  عيل  فأ صغى،  شفتيه  حيرك  ريئ  طالب   أ بو  ثقل  فلام.  هبا   ل رسك  ا 

ليه   .سأ هل  الت  اللكمة وهللا  قال قد: فقال .عنه رأ سه فرفع قوهل فسمع العباس ا 

  مسعت :  يقول  طالب   أ ب  مسعت :  يقول  رافع  أ ب  مسعت :  يقول  نفيل  بين  موىل  املهاجر  مسعت   أ بيه  عن  الهامشي  عيس   بن  ا حساق  طريق  ومن

ن: يقول هللا  عبد  بن محمد أ يخ بنا  ١٦.ال مي الصدوق ومحمد غريه معه يعبد ل وحده  هللا يعبد وأ ن ال رحام  بصةل بعثه ربه  ا 

  وهو   طالب   أ يب  جنازة  معارضا  خرج   وسمل   عليه  هللا   صىل  هللا  رسول أ ن  الهوزن عامر  أ يب  عن  معرو  بن  صفوان  عن  املبارك  ابن طريق  ومن

 . رمح وصلتك :يقول 

 . معك  ابن الزم:  طالب  أ بو هل قال أ سمل ملا أ نه عيل عن أ بيه عن مضرية بن هللا عبد طريق ومن

 
س ناده   ويف   ،بلنقل  العمل  أ هل   عند  يثبت  ل   احلديث  وهذا  : اخلطيب  قال( وقال:  ٣٠٨/ ٦٦رواه ابن عساكر يف اترخي دمشق ) ١٦   . اجملهولي  من  واحد  غري  ا 

 (: ل يصح.  ٥٢١ صـ ، انهتىى. وقال ابن اجلوزي يف تلقيح فهوم أ هل ال ثر )احلديث ذاهب الواحد عبد  بن  وجعفر
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: أ سمل  ملا  طالب   أ يب  بن  جلعفر  قال  طالب   أ ب  أ ن  حصي  بن  معران  عن  أ بيه  عن  العجاج  بن  رؤبة  عن  املثىن   بن  معمر  عبيدة  أ يب  طريق  ومن

 . سمل  و عليه هللا صىل النيب  مع  جعفر فصىل .معك  ابن جناح قبل

  بأ يب بكر أ بو جاء: قال عباس ابن  عن  صاحل أ يب عن  اللكيب  عن الهذيل بكر أ يب عن باكر بن  العباس عن الغاليب زكراي بن محمد طريق ومن

  بعثك  واذلي  ،هللا  يأ جره  أ ن  أ ردت:  قال  .أ تيه  حت   الش يخ  تركت   أ ل:  سمل  و  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  فقال  .معى  قد  ش يخ  وهو  حقافة

سالم فرحا أ شد كنت  ل ان بحلق سالم مين  طالب  أ يب ب   ١٧عينك.  قرة بذكل أ لمتس ،أ يب ب 

 .  واهية ال حاديث  هذه وأ سانيد

ثبات  ال خري   احلديث   يف  بقوهل  املراد  وليس  فوائده  يف  مسويه  برش  وأ بو  يعىل  وأ بو  مكة  كتاب  يف  ش بة  بن  معر  أ خرج   فقد.  طالب   أ يب  ا سالم  ا 

  أ بو   بىك  يبايعه  يده   مد   فلام:  قال  حقافة  أ يب  ا سالم  قصة  يف  أ نس  عن  سريين  بن  محمد  عن   حسان  بن  هشام  عن سلمة  بن   محمد  طريق   من  لكهم

. يكون  أ ين  من  ا يل  أ حب   عينك  هللا  ويقر  ويسمل  يده  ماكن  معك  يد  تكون  ل ن:  قاليبكيك؟    ما:  سمل  و  عليه  هللا  صىل  النيب   فقال  .بكر

 الش يخي.  رشط عىل حصيح: وقال الوجه هذا من ١٨احلامك   وأ خرجه. حصيح وس نده

   .مهنا  أ حص هو  ما عارضها فقد ثوبهتا تقدير وعىل

  عليه  هللا  صىل  النيب   عليه  دخل  الوفاة  حرضته  ملا  طالب   أ ب   أ ن  أ بيه  عن  املسيب   بن  سعيد  عن  الزهري  طريق   من  الصحيحي  ففي:  ال ول  أ ما

ل ا هل ل  قل  مع  اي: فقال  .أ مية  أ يب  بن   هللا  وعبد   هجل  أ بو  وعنده  سمل  و   أ يب   بن  هللا وعبد  هجل  أ بو  هل  فقال  .هللا  عند هبا  كل  أ حاج   لكمة  هللا ا 

  عليه  هللا  صىل  النيب   فقال.  املطلب   عبد  مةل  عىل  هو:  قال  ما  أ خر  قال  حت   به  يزالا  فمل  ؟املطلب   عبد  مةل  عن  أ ترغب   طالب   أ ب  اي  :أ مية

نك  :ونزلت   .ال ية   ،للمرشكي  يس تغفروا  أ ن  أ منوا  واذلين  للنيب   اكن  ما:  فزنلت   .عنك  أ نه  مل  ما  كل  ل س تغفرن:  سمل  و   أ حببت  من  هتدي  ل  ا 

ذ  ،ا حساق  بن  ذكرها  الت   الرواية  برد  الصحيح  هو  فهذا.  يشاء   من  هيدي  هللا  ولكن   عن   نبيه  تعاىل  هللا  هنىى  ما  التوحيد  لكمة  قال  اكن  لو  ا 

منا  مسمل  وهو  الشهادة  هذه  أ دى  ما  العباس  بأ ن  أ جاب  من  قول  من  أ وىل  اجلواب  وهذا.  هل   الاس تغفار .  هبا  يعتد  فال  يسمل  أ ن  قبل  ذكرها  وا 

 جعفر  عن  مقطوع  بأ ثر  واس تدل.  ال سالم  عىل  مات  املطلب   عبد  بأ ن  املطلب   عبد  مةل  عىل  وهو  قوهل  عن  املذكور  الرافيض  أ جاب  وقد

  .رجاهل وضعف لنقطاعه  فيه جحة ول  بعد وسأ ذكره، الصادق

  ما   نظري  أ نه  ذكل  يف  طالب   أ يب  شعر  من  ورد  وعام  عنه  فاجلواب.  سمل  و   عليه  هللا  صىل  النيب   بتصديق  طالب   أ يب  شهادة  وفيه  الثان  وأ ما

ىل.  والكرب  ال نفة  من  ومنشؤه  عنادا  كفرمه  فاكن  . وعلوا  ظلام  أ نفسهم  واستيقنهتا  هبا  وحجدوا  :قريش  كفار  عن  تعاىل  هللا  حىك  أ بو   أ شار  ذكل  وا 

 . قريش تعرين أ ن لول: قوهليف  طالب 

 
 س يأ يت حنوه من حديث ابن معر.   ١٧
  فقال   وسمل،  عليه  هللا   صىل  هللا  رسول  ا ىل  حقافة  أ يب  بأ بيه  مكة  فتح  يوم  عنه   هللا  رض  بكر  أ بو  جاء:  قال   أ نس   عن(:  ٥٠٦٤هذا لفظ احلامك يف املس تدرك )  ١٨

. وأ قره اذلهيب عىل رشط البخاري. وليس  خيرجاه ومل  الش يخي رشط   عىل  حصيح  . قال احلامك: ل تيناه بيته يف  الش يخ أ قررت لو: وسمل  عليه هللا  صىل   هللا  رسول

( ذكر مع رسول هللا صىل هللا عليه  ٥٤٧٢( وحصيح ابن حبان )٩/٣٠٣( ومشلك ال اثر ) ٢٨٣١( ومس ند أ يب يعىل )١٢٦٣٥فيه ول يف مس ند أ محد ) 

     . وما ذكره احلافظ ابن جحر هو س ياق معر بن ش بة. الصحيح رجال أ محد رجال(: ٥/١٦٠وسمل. وقال الهيمثي )
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  وهو   عدمه  عىل  يدل  ما  فيه  بل  ،ا سالمه  عىل  يدل  ما  رمح  وصلتك  :قوهل  يف  فليس  ذكل  ومع.  مرسل  فهو  الهوزن  أ ثر  وهو  الثالث   وأ ما

  من  خزمية بنا وحصحه والنسايئ داود  أ بو أ خرجه ما وهو  ،منه أ حص هو ما ورد وقد. عليه  وصىل معه ملش  أ سمل اكن ولو ،جلنازته معارضته

ن:  فقلت  وسمل  عليه  هللا  صىل   النيب  أ تيت   طالب  أ بو  مات  ملا  : قال   عيل  عن  كعب   بن   انجية   طريق  اذهب : يل  فقال   .مات  قد  الضال  معك   ا 

  كعب  بن   انجية   عن  أ خر  وجه  من   املذكور  الرافيض   أ خرجه   وقد.  بدعوات  يل   فدعا  ،جئت   مث   ،ففعلت .  تأ تيين   حت   شيئا  حتدثن   ول  فواره

 الضال.   :قوهل بدون عيل عن

  ومعاداته   عنه  وذبه  هل  نرصته  حسن   من  أ يضا  وهو  ،العناد  مجةل  من  هو  ذكل  فرتكه  ،هاعبتب  ودليه  طالب   أ يب  أ مر  وهو  واخلامس  الرابع  وأ ما

 . بسببه قومه

سالم  فرحا  أ شد  كنت   ل ان   :مفراده  بكر  أ يب  قول  وأ ما سالم  مين   طالب   أ يب  ب   بن  موىس  قرة  أ بو  أ خرجه  ما  ذكل   ويبي.  أ سمل  لو   أ ي  ،أ يب  ب 

  صىل   هللا   رسول  فقال  .مكة  فتح  يوم  يقوده  حقافة  بأ يب   بكر   أ بو  جاء:  قال  معر   بنا   عن  دينار  بن  هللا  عبد  عن   عبيدة   بن   موىس   عن   طارق

سالم  فرحا  أ شد  كنت   ل ان  بحلق  بعثك  واذلي  ،هللا  يأ جره  أ ن   أ ردت  :بكر  أ بو  قال  نأ تيه؟  حت   الش يخ  تركت   أ ل:  وسمل  عليه  هللا  طالب   أ يب  ب 

  بين  من  اكن  لو:  العباس   هل  فقال  الفتح  ليةل  به  أ قبل  ملا  سفيان  أ يب   يف  العباس  عارض  ملا  معر  أ ن  ا حساق  ابن  وذكر  ١٩. بأ يب  مين   أ سمل  اكن  لو

سالمك ل ان: معر  فقال. يقتل أ ن أ حببت  ما عدي ذا ب  سالم مين  أ فرح أ سلمت  ا    ٢٠.أ سمل اكن  لو يعين ، اخلطاب ب 

  ،اجلنة  يف  ال نبياء:  فقال  اجلنة؟  أ هل  َمن   -  الصادق  محمد  بن   جعفر   يعين  -  هللا  عبد  أ بو  س ئل  :قال  امحلان  راشد  طريق  من   الرافيض  ذكر  مث

  ال صناف  وهذه  ،أ بئه  من   بعده  مفن  أ دم  يقدم   ،وسمل  عليه  هللا  صىل  محمد  جمدا  العاملي  وأ جل  ،اجلنة  يف   وال س باط  ،اجلنة  يف  والصاحلون

ذا  ،زمرته  يف   طالب   أ بو  وحيرش   ،امللوك  وجامل  ال نبياء  نور  هل  املطلب   عبد  وحيرش ،  به  حيدثون   اجلنة  أ هل  وتبوأ    احلساب  حبرضة  ساروا  فا 

  نبيه  يعرف  ومل  امللل  مجيع  من  ربه   عرف  من  لك   فيحرض  ،النار  من  غيوم  أ نه  رأ ه  من  يشك  ل  عظي  شهاب  ارتفع  النار  أ هل  ودحر  منازهلم

ن:  هلم  فيقال  والطفل  الفان  والش يخ  وحده  أ مة  حرش  ومن  ا ىل  خلص  اقتحمها  من  فلك  .النار  هذه  تدخلوا  أ ن  يأ مرمك  وتعاىل  تبارك  اجلبار  ا 

براهي  بن  أ محد  برش  أ يب  عن  أ خرجه.  غشيته  عهنا  ٢١كع   ومن  ،اجلنة  أ عىل   مسعت  جده  عن أ بيه  عن  امحلادي   صاحل  أ يب  عن  أ سد  بن  يعىل  بن   ا 

 . رفضهم يف غالة ش يعة سلسةل وهذه. فذكره امحلان راشد

 
( من طريق  ٦٦/٣٢٦( وابن عساكر )٨٣٢٣( والطربان يف الكبري )٦١٣١، والزبار )طارق بن موىس قرة ( من طريق أ يب٦٦/٣٢٦واه ابن عساكر )ر  ١٩

  هذا قال الزبار:    .معر   ابن  عن   دينار   بن   هللا  عبد  عن  عبيدة   بن   موىس  عن  ( من طريق أ يب هامم، لكهم٣٢٦/ ٦٦هبلول بن مورق الشايم، وابن عساكر ) 

ل  اللفظ   هبذا  يروى   نعلمه   ل  احلديث  ، انهتىى. قال الهيمثي  نرى  فمي  بلعبادة   لتشاغهل   للحديث  حافظا  يكن   ومل  العباد  أ حد  عبيدة  بن   وموىس   ،ال س ناد  هبذا  ا 

.  الناس  يرويه  ل  شيئا   دينار  بن  هللا  عبد  عن  يروي  أ نه  وذكل  به،  يش تغل   ل  عبيدة  بن   موىس، انهتىى. قال أ محد:  ضعيف  وهو   عبيدة   بن  موىس   فيه(  ١٧٤/ ٦)

وسمل. وقال ابن    عليه  هللا صىل  النيب  عن معر  ابن   عن  دينار  بن   هللا   عبد   عن  منكرة  بأ حاديث  حدث  ولكنه  بأ س،  به  يكن   فمل   عبيدة بن  موىس   أ ما وقال مرة:  

(. وهذا احلديث روي حنوه من  ٢٩/١٠٤. كذا يف هتذيب الكامل )مناكري  أ حاديث   دينار   بن   هللا   عبد  عن  روى  ولكنه  بلكذوب،  ليس   عبيدة   بن   موىسمعي:  

 (.  ٦٦/٣٢٧( ومن طريقه ابن عساكر )٥١٠حديث حيي بن سعيد مرسال، رواه ابن أ يب ادلنيا يف ال رشاف يف منازل ال رشاف )
  عن   دينار  بن  معرو   عن  عيينة  بن   سفيان   حدثنا  قال   امليك  حرب   بن  محمد( عن  ٢٦/٣٧١( ومن طريقه ابن عساكر )٤/١٦روى ابن سعد يف الطبقات )  ٢٠

  به   جفاء.  شعبة  بن  املغرية :  قال  ذكل؟  يعمل   من :  قال .  البحرين   أ قطعين   وسمل   عليه   هللا   صىل   النيب  ا ن:  هل  فقال  . معر  ا ىل  جاء  العباس   أ ن   عيل  بن  محمد   جعفر  أ يب

:  معر   قال قال معرو  غري  عن  سفيان  وقال.  أ بيك   بيد  خذ  هللا عبد  اي:  معر  فقال  لعمر  العباس  فأ غلظ.  شهادته  يقبل  مل ك نه  ذكل معر  هل  ميض  فمل  قال.  هل   فشهد

سالمك  ل ان  الفضل أ ب اي  وهللا سالم مين  أ رس كنت  ب   .   وسمل  عليه هللا  صىل  هللا  رسول  ملرضاة أ سمل لو اخلطاب  ب 
وهو الناكص    ،محز ي ل مييض يف عزم ول  ذلاوهو    اكع  كعر: رجل  املظفقال ابن    . وقال:العاجز : الضعيف  والاكعالكع  (:  ٨/٣١٢قال يف لسان العرب ) ٢١

 . عىل عقبيه
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 اجلنون  عليه  طرأ    أ و  جمنوان  ودل  ومن  أ مص  أ معى  أ مكه  ودل  ومن  الفرتة  يف  مات ومن  الهرم  الش يخ  حق  يف  طرق  عدة  من ورد  ال خري  واحلديث 

  عليه   اكنت   دخلها  مفن ادخلوها  :هلم ويقال  انر  هلم  فرتفع  ل منت   ذكرت  أ و  عقلت   لو:  ويقول  حبجة  يديل  مهنم  الك  وأ ن  ،ذكل  وحنو  يبلغ  أ ن  قبل

  وأ ل املطلب   عبد يدخل أ ن نرجو وحنن. مفرد جزء  يف طرقه مجعت  وقد ذكل من   ورد ما  معىن هذا . كرها   أ دخلها امتنع ومن  ،وسالما بردا

  العباس   عن  الصحيح  يف  ورد  وما  براءة  أ ية  من  تقدم  ما  وهو  ،ذكل  يدفع  ما  طالب   أ يب يف  ورد  لكن  ،فينجو  طائعا  يدخلها  من  مجةل  يف  بيته

نه طالب  أ يب معك  عن أ غنيت  ما: وسمل عليه هللا  صىل للنيب  قال أ نه املطلب  عبد بن  حضضاح  يف هو: فقال كل؟ ويغضب  حيوطك اكن فا 

  وال حاديث   .أ صال  النار   من  لنجا   التوحيد  عىل  مات  اكن  فلو  ،الكفر  عىل  مات  من   شأ ن  فهذاال سفل.    ادلرك  يف  لاكن  أ ان  ولول   ،النار  من

، املشهورة  املاكتبات  واكتبه  بملدينة  خرج  ملا  احلسن  بن  هللا  عبد  بن   محمد  عىل  املنصور  خفر  وقد.  بذكل  طاحفة  املتاكثرة  وال خبار  الصحيحة

 ٢٢.أ بوك  أ حدهام  اثنان  به  وكفر  أ يب  أ حدهام  اثنان  به  فأ من  ، أ عامم  أ ربعة   وهل  سمل  و  عليه  هللا  صىل  النيب   بعث   وقد  :املنصور   كتاب  يف  ومهنا

 الفاطميي:  خياطب  املعزت  بن هللا عبد  شعر ومن

 املسمل  معه بنو  وحنن ، دوننا بنته بنو وأ نمت

  بن عيل مسعت  يقول  جدي مسعت  يقول أ يب مسعت  متي بن محمد بن  عيل طريق من طالب  أ يب وفاة قصة تصنيفه يف أ يضا الرافيض وأ خرج

  رسول   فأ خربت  .قربه  يف   أ دفنه  أ ن   وأ وصان  ،ملته  عىل  وهو  ادلنيا  من  خرج  حت  أ حواهل  لك   يف  املطلب  عبد  طالب   أ بو  تبع:  يقول  طالب   أ يب

  فوجدته  املطلب   عبد  قرب  عن  فنبشت   احلجون  ا ىل  ومحلته  وكفنته  فغسلته  به  أ نزل   ملا  وأ تيته  .فواره  اذهب :  فقال  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا

ل  أ بئه من   أ حد ول عيل عبد  ما: متي  قال. معه  فدفنته القبةل  ا ىل  متوهجا  بردة   أ يب عن ذكره ،املقدم برش أ يب عن أ خرجه. ماتوا أ ن ا ىل  هللا ا 

  عارضه  وقد  ،به  يفرح  فال  الرفض  يف  الغالة  من  عة ش ي  سلسةل  وهذه.  متي  بن   محمد   بن  عيل  عن  أ بيه  عن  هللا   شاء  ما  بن  احلسن  عن   القسلمي 

 .  املعمتد فهو تقدم مما منه أ حص هو ما

 أ بو  عزره  وقد:  قال.  املفلحون  مه  أ ولئك  معه  أ نزل  اذلي  النور  واتبعوا  ونرصوه  وعزروه  به  أ منوا  فاذلين  :تعاىل  هللا  بقول  الرافيض  اس تدل  مث

  ، العمل  من   مبلغهم  وهذا .  انهتىى  ،املفلحي  من  فيكون  ال خبار  نقةل  من  أ حد  يدفعه   ل  مما   بسببه  وعادامه  قريشا  وانبذ  ،وعمل  اش هتر   مبا  طالب 

ان ل الفالح حيصل ول ،التوحيد  ا ىل ادلاعي  العزيز الكتاب  وهو ،معه أ نزل اذلي  النور يتبع مل لكنه ذكل يف وبلغ نرصه أ نه نسمل وا    حبصول   ا 

 لكها.  الصفات من عليه رتب  ما

  هللا  عبد عن ٢٣مسمل  بن الوليد  طريق من فوائده يف الرازي متام أ خرجه ما الباب هذا يف الواردة ال حاديث  من الرافيض يذكره مل ومماوقال: 

ذا  أ نه  رفعه  معر  بن   بن ا  قال.  احلديث   منكر  الوليد  :متام  وقال.  اجلاهلية  يف  اكن  يل  وأ خ  طالب   أ يب  ومعي  وأ يم  ل يب  شفعت   القيامة  يوم  اكن  ا 

 تنفعه:  فقال  طالب   أ بو  عنده  ذكر  سمل  و  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  أ ن  اخلدري  سعيد  أ يب  حديث   من  مسمل  أ خرجه  ما  والصحيح:  عساكر 

   . انهتىى الكم احلافظ ابن جحر وهو حتقيق نفيس. دماغه منه يغيل كعبيه يبلغ النار من حضضاح يف فيجعل القيامة يوم شفاعت 

  

 
 (.  ٢٤/ ٩( واترخي ال سالم )٥/١١٦( والاكمل يف التارخي )٦٥/ ٨( واملنتظم )٧/٥٦٩راجع اترخي الطربي ) ٢٢
 هكذا يف ال صابة، والصحيح الوليد بن سلمة كام تقدم.  ٢٣
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 اخلامتة 

جامع  وحاكية  خالفية،  ا سالمه   ومسأ ةل(:  ١٠/٣٠٣يف التفسري ) ال لويس  قال    هممة.بيه عىل نكتة  ن ت ل بد من ال ويف اخلتام     أ و   املسلمي  ا 

 ذكل  عىل  البيت   أ هل  أ مئة  ا جامع  وادعوا  ا سالمه  ا ىل  مفرسهيم  من  واحد  وغري  الش يعة  ذهب   فقد  تصح  ل   فيه  نزلت   ال ية  أ ن  عىل  املفرسين 

نه  مث  رواايهتم.  عىل   يعول  ول  الش يعة   خبالف  يعتد  ل   املسلمي  ا جامع  يدعي   من  وك ن  .بذكل  هل  تشهد   قصائده   أ كرث  وأ ن   بعدم  القول   عىل  ا 

 الصالة  عليه  النيب   به  يتأ ذى  مما  يكون  أ ن  يبعد  ل  بل  ،العلويون  به   يتأ ذى  مما  ذكل  فا ن  ،الالكم  بفضول  فيه  والتلكم  س به  ينبغي  ل  ا سالمه

ايه، حببه الرواايت هذه  عىل بناء ال ية  نطقت  اذلي والسالم    ، انهتىى.فهم ذي عىل خيفى ل والاحتياط  ا 

 عىل   وال بيات  الثلكى.  منه  تضحك  مما  دونه  العباس  عن  روي  ما  عىل  فالعامتد  امجلاعة  دليل  قوة  تعمل  أ نت (: و ٦/٣٣وقال يف موضع أ خر )

ل   أ حد  ينكره  ل  مما  والنرصة  احلنو  وشدة  ال ميان.  فكل  مدار  وهو  بلشهادتي  النطق  فهيا  ليس  أ سانيدها  انقطاع  وأ خبار   فيه.  حنن  عام  مبعزل  أ هنا  ا 

نه  العنكبوت  بيت   من  أ وهن  البيت   أ هل  عن  الش يعة   من  قريش  كفار   سائر  يف  اكخلوض فيه  اخلوض للمؤمن  ينبغي  ل  ،نعم.  البيوت  ل وهن  وا 

  يف   هل  ذكل  نفع  روي  وقد  ال فعال،  حماسن  من  وسمل  عليه  هللا  صىل    هللا  رسول  مع  يصنعه  اكن  مبا  علهيم  مزية  هل  فا ن  ،وأ رضابه  هجل  أ يب

ذا   س مي   ول  جدا  مذموم  عندي   وس بهوقال:    .الكفار  من  غريه  معامةل  معاملته  وعدم  عنه  الكف  يف  ادلنيا   يف  ينفعه  أ فال  ،ال خرة يذاء   فيه  اكن  ا    ا 

ذ  العلويي لبعض   ، انهتىى.٢٥يعنيه  ل  ما تركه املرء ا سالم حسن  ومن ،٢٤ال موات بسب  ال حياء  تؤذوا ل :ورد  قد ا 

  طالب  ل يب  لس تغفران  للمرشكي  الاس تغفار  من  عنه  هللا  هناان  ما   ولول(:  ٣/١٢٦ابن كثري يف البداية والهناية )احلافظ  تقدم قول  وقد  

 ، انهتىى.  عليه وترمحنا

ان نس ئكل حسن اخلامتة. اللهم اي مقلب القلوب ثبت قلوبنا عىل  ان نس ئكل الهدى والتقى والعفاف والغىن. اللهم ا   دينك. اللهم ا 

  ه٩۳٤۱ س نة شهر صفر من العارش  اليوم يف اوبدا هت .ا مجعي وحصبه ا هل وعىل محمد س يدان عىل وسمل هللا وصىل هذا أ خر الرساةل،

  الرشيف احلديث  خادم الربيطان، ا محد ش بري يوسف  ريب عفو  الرايج العبد وا ان .تعاىل هللا بتوفيق عرش امساخل  اليوم يف مهنا وفرغت 

 . العاملي  رب هلل امحلد ا ن دعواان وا خر .اخلامتة حسن  ورزقين  عين  هللا عفا بربيطانيا، بالكربن مبدينة

 
( يف قوهلم  ٦٧و    ٥٦/ ٤١)  ( وابن عساكر٢/٥٦١( وهناد بن الرسي يف الزهد ) ١٤٢رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى )ممتم الصحابة، الطبقة الرابعة،  ٢٤

(  ٥٦٠/ ٢( وهناد بن الرسي يف الزهد )٨٧٤( واحلارث بن أ يب أ سامة يف بغية الباحث ) ٣/١٢٣لعكرمة: هذا ابن أ يب هجل. ورواه الفاكهىي يف أ خبار مكة ) 

  من   شاهد   هل (:  ٦١/ ٦بوصريي يف ال حتاف ) ( يف قصة أ يب بكر وأ بن بن سعيد وقوهل: لعن هللا أ ب حقافة. قال ال ٥٠٧ومن طريقه أ بو داود يف املراس يل ) 

(  ١٩٨٢ن وروده، رواه الرتمذي ) أ  ، انهتىى. وهو حديث ل تس بوا ال موات فتؤذوا ال حياء، من غري شحصيحه  يف  حبان  ابن  رواه  شعبة،  بن  املغرية  حديث

، انهتىى. وللبسط يف خترجيه راجع هامش املطالب  الصحيح  رجال   (؛ رجال أ محد ٧٦/ ٨(. قال الهيمثي )٣٠٢٢( وغريهام، وحصحه ابن حبان )١٨٢١٠وأ محد ) 

 (. ٨٧٥/ ١١العالية )
 (.  ٢٢٩( وحصحه ابن حبان )٢٣١٧( والرتمذي ) ٣٩٧٦( وابن ماجه ) ١٧٣٧( وأ محد )٣٣٥٢رواه ماكل )  ٢٥


