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 األحاديث الواردة يف دعاء النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ألهل بيته عليهم السالم ...
املقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلة الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين والدعاء لهم ومحبته إلى يوم الدين.

الدعاء أكرم شيء على هللا  ،شرعه هللا؛ لحصول الخير ودفع الشر ،والدعاء َّ
تتحقق به عبادةُ ِّ
رب العالمين؛ َّ
يتضمن تعلق القلب
ألنه
َّ
فإن ُ
ويتضمن الدعاء اليقين بأن هللا قدير ال يعجزه شيء ،عليم ال يخفى عليه شيء ،جواد كريمِّ ،
محسن ذو المعروف
باهلل تعالى ،واإلخالص له،
َّ
ُ
ُ

ِّ
فألجل هذه الصفات العظيمة ِّ
وغيرها ُيرجى ربُّنا
إحسانه ومعروفه ،وال تنفد خزائن بركاته,
جوده وكرمه ،وال ينتهي
ُ
الذي ال ينقطع أبداً ،ال ُيح ُّد ُ
حاجاتهم باختالف ِّ
ِّ
لغاتهم ,وهو من أعظم العبادات ,فيه يتجلى اإلخالص والخشوع ,ويظهر صدق
ويدعى ،ويسأله من في السموات واألرض
ُ
اإليمان ,وتتمحص القلوب ,وهو المقياس الحقيقي للتوحيد ,وقد كان النبي( )أكثر الناس يدعو ربه ويستنجده ,وقد ورد في السنة النبوية
الشريفة فوز الكثيرين بدعاء النبي( )ومنهم أهل بيته عليهم السالم الذين طهرهم هللا تعالى من االرجاس وطهرهم تطهي ار وجاء أختياري

للموضوع الصطفاء هللا تعالى لهم أوال ،وصحبتهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثانياً ،وتضحياتهم المشهودة ـ في سبيل إعالء كلمة الدين

وتحقيق مراد هللا تعالى في تبليغه للعالمين ثالثا ،يجعل االعتراف لهم بالجميل والفضل مسألة ُخلق ومروءة قبل أن تكون مسألة دين وعقيدة،
كما يجعل من ِّتعداد حقوقهم وتأديتها على أكمل وجه من القربات التي يرجى بها رضوان هللا تعالىولهذا كان يدعوا لهم حضرة النبي صلى هللا
عليه وسلم وقرن حبهم بحبه في أحاديثه وذلك لعلو منزلهم عنده ولحبه لهم وأكرامهم وتشريفهم ولهذا جاء بحثي بعنوان ب( االحاديث الواردة
في دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم ألهل بيته عليهم السالم في الكتب الستة ) فاقتضت طبيعة البحث أن أقسمه بعد هذه المقدمة إلى مبحثين:

المبحث األول :التعريف بالعنوان وفيه ثالثة مطالب.

المطلب األول :التعريف بالحديث لغة واصطالحاً.

المطلب الثاني :التعريف بالدعاء لغة واصطالحاً.
المطلب الثالث :التعريف بالكتب التسعة.

المبحث الثاني :األحاديث الواردة في دعاء النبي ()ألهل بيته عليهم السالم ويشتمل على سبعة مطالب.

المطلب األول :دعاء النبي ( )لعلي بن أبي طالب كرم هللا وجهه.

المطلب الثاني :دعا النبي ( )ألسرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه.

المطلب الثالث :دعاء النبي ()ألهل بيته عليهم السالم بالرزق.

المطلب الرابع :دعاء النبي ( )للحسن بن على رضي هللا عنهما.
المطلب الخامس :دعاء النبي ( )للعباس وولده رضي هللا عنهم.
المطلب السادس :دعاء النبي ( )لعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما.
المطلب السابع :دعاء النبي ( )لجعفر بن أبي طالب وابنه عبد هللا رضي هللا عنهم.

املبحث األول :التعريف بالعنوان وفيه ثالثة مطالب
املطلب األول :تعريف احلديث لغة واصطالحاً
أوالً :احلديث لغةً:

()2
()1
قيض ق ُدم وتُض ُّم داُله
ديث :
يث
نقيض القديم  .والح ُ
الحديث في اللغة هو الجديد ،قال صاحب اللسان :الح ِّد ُ
ُ
الجديد ُ .حدوثاً وحداث ًة  :ن ُ
ُ
إذا ُذ ِّكر مع قدم( )3يعني (حدث) .قال صاحب التاج :قلت  :به س ِّمى " الح ِّديث " وهو  " :الجِّديد " من األ ِّ
ديث "  :الخب ُر " فهما
شياء  .الح ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
()4
بكسر ِّ
دال على وزن ِّخ ِّ
الكثير " ِّ
وشد ٍ
فان يأتي على القلِّ ِّ
ٍ
يل و ِّ
ُمترِّاد ِّ
صيصي .
كالح ِّديثي "

ثانياً :احلديث اصطالحاً.

هو ما أثر عن محمد ( )من قول أو فعل أو تقرير  ،أو وصف خلقي أو ُخلقي(.)5ومفهوم تعريف الحديث أقوال النبي ( )وأفعاله

ويدخل في أفعاله تقريره وهو عدم إنكاره ألمر رآه أو بلغه عمن يكون منقاداً للشرع وأما ما يتعلق به ( )من األحوال فإن كانت اختيارية فهي
داخلة في األفعال وإن كانت غير اختيارية كالحلية لم تدخل فيه إذ ال يتعلق بها حكم يتعلق بنا وهذا التعريف هو المشهور عند علماء أصول

الفقه وهو الموافق لفنهم( .)6وذهب بعض العلماء إلى إدخال كل ما يضاف إلى النبي ()في الحديث فقال في تعريفه علم الحديث أقوال النبي
( )وأفعاله وأحواله وهذا التعريف هو المشهور عند علماء الحديث وهو الموافق لفنهم فيدخل في ذلك أكثر ما يذكر في كتب السيرة كوقت
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ميالده عليه الصالة والسالم ومكانه ونحو ذلك (.)7

املطلب الثاني :تعريف الدعاء يف اللغة
بت فيما عنده من الخير,ودعا هللا :طلب منه الخير
أوالً:الدُّعاء لغة:الطلب واالبتهال :يقال دعو ُت هللا أدعوه
دعاء :ابتهلت إليه بالسؤال ورغ ُ
ً
ورجاه منه ,ودعا لفالن :طلب الخير له ,ودعا على فالن :طلب له الشر ,والدعاء واحد األد ِّعي ِّة ،وأصله دعاو؛ ألنه من دعوت إال أن الواو
لما جاءت بعد األلف همزت.

وقد يطلق الدعاء على ٍ
معان منها:
 -1االستعانة نحو :ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ (.)8
 -2السؤال نحو :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (.)9
 -3القول نحو :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(.)10
 -4النداء نحو :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (.)11
 -5التسمية نحو :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (.)13()12

ثانياً :تعريف الدعاء يف االصطالح
الدعاء اصطالحاً :عرف الكفوي الدعاء بأنه:الرغبة إلى هللا والعبادة نحو :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ

()14

 ,وقال الخطابي:

الدعاء :استدعاء العبد ربه -عز وجل -العناية واستمداده إياه المعونة ,وحقيقته إظهار االفتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة ,وهو سمة العبودية,
واستشعار الذلة البشرية ,وفيه معنى الثناء على هللا -عز وجل -وإضافة الجود والكرم إليه.
والدعاء هلل على ثالثة أضرب:

فضرب منها توحيده والثناء عليه ,كقولك :يا هللا ال إله اال أنت ,فهذا ضرب من الدعاء.
والضرب الثاني :مسألة هللا العفو والرحمة وما يقرب منه ,كقولك :اللهم اغفر لنا.
والضرب الثالث :مسألته الحظ من الدنيا ,كقولك :اللهم ارزقني ماالً وولداً (.)15

املطلب الثالث :الكتب التسعة

يقصد الكتب التسعة والتي هي -1 :صحيح البخاري وقد جمعه اإلمام البخاري  ،المتوفى سنة وقد جمعها اإلمام أبو داود  ،المتوفى سنة

275هـ.

 -2وسنن الترمذي  ،وقد جمعها اإلمام الترمذي  ،المتوفى سنة 279هـ.
 -3وسنن النسائي  ،وقد جمعها اإلمام النسائي  ،المتوفى سنة 303هـ.
 - 4وسنن ابن ماجه  ،وقد جمعها اإلمام ابن ماجه  ،المتوفى سنة 273هـ.
 - 5ومسند أحمد  ،وقد جمعه اإلمام أحمد  ،المتوفى سنة 241هـ.
 - 6وموطأ مالك  ،وقد جمعه اإلمام مالك  ،المتوفى سنة 179هـ.

 - 7وسنن الدارمي  ،وقد جمعها اإلمام الدارمي  ،المتوفى سنة 255هـ .وهللا256هـ.
 - 8وصحيح مسلم وقد جمعه اإلمام مسلم  ،المتوفى سنة 261هـ.
 - 9وسنن أبي داود.

املبحث الثاني :أحاديث دعا النيب( )ألهل بيته عليهم السالم وفيه
املطلب األول :دعاء النيب( )لعلي بن أبي طالب()

ِّ ٍ
وب ب ُن عب ِّد الرَّحم ِّن ،عن أِّبي ح ِّازٍم( )16قال  :أخبرِّني سه ُل ب ُن سع ٍد( )أ َّن رُسول
 -1قال اإلمام البخاري :ح َّدثنا ُقتيب ُة ب ُن سعيد ،ح َّدثنا يعُق ُ
ِّ
َّللاُ ورُسوُل ُه)) ,قال :فبات َّ
وكون
ُّه َّ
َّللاُ على يدي ِّه ُي ِّح ُّب َّ
هللاِّ( )قال يوم خيبر ((:ألُع ِّطي َّن ه ِّذِّه الرَّاية غًدا ر ُجالً يفت ُح َّ
اس ي ُد ُ
َّللا ورُسول ُه وُيحب ُ
الن ُ
الناس غدوا على رس ِّ
ول هللاِّ(ُ )كُّل ُهم ير ُجو أن ُيعطاها ,فقال ((:أين علِّ ُّي ب ُن أِّبي طالِّ ٍب))؟ فِّقيلُ :هو يا رُسول
ُّهم ُيعطاها ,فل َّما أصبح َّ ُ
ليلت ُهم أي ُ
ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ول هللاِّ(ِّ )في عيني ِّه ,ودعا ل ُه فب أر حتَّى كأن لم ي ُكن ِّب ِّه وجع ,فأعطاهُ الرَّاية فقال:
هللا يشتكي عينيه ,قال((:فأرِّسُلوا ِّإليه)) ,فأُتي ِّبه فبصق رُس ُ
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ِّ ِّ
ونوا ِّمثلنا فقال ((:انُفذ على ِّرسِّلك حتَّى تن ِّزل ِّبساحِّت ِّهم ثُ َّم اد ُع ُهم ِّإلى ِّ
اإلسال ِّم وأخِّبرُهم ِّبما ي ِّج ُب علي ِّهم ِّمن
علِّ ٌّي يا رُسول هللا أُقاتُل ُهم حتَّى ي ُك ُ
يه ,فو َّ ِّ
ح ِّق هللاِّ ِّف ِّ
ِّ
َّللا ِّبك رجالً و ِّ
اح ًدا خير لك ِّمن أن ي ُكون لك ُحم ُر َّ
النعمِّ)).
ُ
َّللا ألن يهدي َّ ُ

التخريج:أخرجه البخاري ( ,)17ومسلم ( ,)18وابن ماجه( ,)19وأحمد( ,)20والترمذي أيضاً()21من دون دعاء.

األلفاظ الغريبة:

َي ُدوُكو َن :أي :يخوضون فيمن يدفعها إليه(.)22
َغًداَ -غ َد ْوا :الغد أصله غدو حذفوا الواو بال عوض ,غدا ُغ ُدواً -من باب قعد :-ذهب ُغدوة وهي ما بين صالة الصبح وطلوع الشمس ,وجمع
اغد يا أُنيس) أي انطلق(.)23
ُ
دى مثل :مدية ومدى ,هذا أصله ثم كثر حتى استعمل في الذهاب واالنطالق أي وقت كان ,ومنه ( :و ُ
الغدوة ُغ ً
يشتكي:أي أصابه ما يشتكي منه ,وهو المرض ,ال أنه صدرت عنه شكوى هذا أصله ,لكنه قد كثر تسمية المرض بذلك(.)24

يت الراية :أي ركزتها ,وقيل :هو اللواء وأصله العالمة ,وقيل :تكنى أُم حرب وهي فوق اللواء .قال األزهري :والعرب ال
َّ
الرَاية :العلم ,يقال :رَّي ُ
تهمزها وأصلها الهمز وأنكر أبو عبيد واألصمعي الهمز ,وأما راية الغالم وهي العالمة التي تجعل في عنقه ليعلم أنه أبق فإنها من األولى(.)25
ِّ
امض على رفق وسكون حتى تبلغ فناءهم(.)26
اْن ُف ْذ َعَلى ِر ْسِل َك :أي سر وانفصل ,وقيل :أي
ُح ْمُر َّ
الن َعمِ :بتسكين الميم جمع أحمر وخص الحمر دون غيرها؛ ألنها عندهم خير المال ,والنعم :واحد األنعام وهي البهائم وأكثر ما يقع هذا
االسم على اإلبل ,قال هللا تعالى:ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (.)28()27

ما يستفاد من احلديث:

 -1بيان فضيلة علي( )لتخصيصه ألنه يحب هللا ورسوله ,ويحبه هللا ورسوله؛ ألن النبي( )خصه بالذكر دون غيره(.)29
 -2بيان فضل الدعاء إلى الهدى ,وعظيم أجر من اهتدى بسببه أحد(.)30
 -3فيه معجزة قولية وهو إعالن بأ ن هللا يفتح على يديه خيبر وكان كذلك ,وفعلية وهو البصق في عينيه بحيث ب أر من رمده في الساعة(.)31

 -4في الحديث بيان طهارة بصاق النبي( )وبركته ,قال النووي -رحمه هللا :-ورسول هللا( )ال يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره( )فقد كانوا

يتبركون ببصاقه( )ويدلكون بذلك وجوههم(.)32

 -5إثبات صفة المحبة هلل تعالى خالفاً للمعطلة(.)34()33

 -6اإليمان بالقدر ,لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى(.)35
 -7الدعوة إلى اإلسالم قبل القتال(.)36
المثَّنى قال :حَّدثنا ُمح َّم ُد ب ُن
 -2قال اإلمام الرتمذي :ح َّدثنا ُمح َّم ُد ب ُن ُ
َّللاِّ( )وأنا أ ُقولَّ :
ِّ
ِّ
الل ُه َّم ِّإن
ول َّ
ُ
عن عل ٍي ،قالُ :كن ُت شاكًيا فم َّر ِّبي رُس ُ
َّللاِّ((( :)كيف ُقلت؟)) قال :فأعاد علي ِّه
ول َّ
بال ًء فصِّبرِّني ،فقال رُس ُ
َّ
الش ُّ
اك(-)38فما اشتكي ُت وج ِّعي بع ُد.

َّللاِّ ب ِّن سلمة،
جعف ٍر قال :ح َّدثنا ُشعب ُة ،عن عم ِّرو اب ِّن ُمرَّة ،عن عب ِّد َّ
كان أجلِّي قد حضر فأ ِّرحِّني ،وإِّن كان ُمتأ ِّخ ًار فارفعِّني( ،)37وإِّن كان
ما قال ،قال :فضربه ِّب ِّرجلِّ ِّه فقالَّ :
((الل ُه َّم ع ِّاف ِّه ،أو اشِّف ِّه))ُ -شعبةُ
ُ

التخريج:أخرجه الترمذي( ,)39وأحمد(.)40

تراجم الرواة :رواته ستة:

 -1محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي ,أبو موسى البصري المعروف بالزمن .روى عن :أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق

الطالقاني ,وإبراهيم ابن صالح بن درهم الباهلي ,ومحمد بن جعفر غندر ,وغيرهم .روى عنه :الجماعة ,وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى
الموصلي ,وبقي بن مخلد األندلسي ,وآخرون .قال النسائي :ال بأس به كان يغير في كتابه ,وقال ابن حبان :كان صاحب كتاب ال يحدث إال
من كتابه ,وقال الذهبي :ثقة ورع ,وقال ابن حجر :ثقة ثبت ,من العاشرة ( ,)41مات سنة (252هـ)(.)42

 -2محمد بن جعفر ,أبو عبد هللا الهذلي يقال له :غندر .سمع :شعبة ,ومعم اًر ,وعبد هللا بن سعيد بن أبي الهند .روى عنه :علي بن المديني,

وإسحاق الحنظلي ,ومحمد بن المثنى ,وآخرون .وثقه ابن سعد ,وقال أبو حاتم :كان صدوقاً وكان مؤدياً وفي حديث شعبة ثقة ,وقال الذهبي:
أحد األثبات المتقنين وال سيما في شعبة ,وقال ابن حجر ,ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة ,من التاسعة( ,)43وقال :مات سنة (193هـ) أو

(194هـ)(.)44
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 -3شعبة بن الحجاج بن الورد ,أبو بسطام األزدي العتكي موالهم .سمع :معاوية ابن مرة ,وعمرو بن مرة ,والحكم ,وخلق كثير .وعنه :أيوب

السختياني ,وابن إسحاق ,وغندر ,وأُمم ال يحصون .وثقه أبو حاتم ,وقال الذهبي :ثبت حجة ويخطئ في األسماء قليالً ,وقال ابن حجر :ثقة

حافظ متقن ,من السابعة( , )45مات سنة(160هـ) وهو ابن( )75سنة (.)46

 -4عمرو بن مرة بن عبد هللا ,أبو عبد هللا المرادي ,ثم الجملي .حدث عن :عبد هللا بن أبي أوفى ,وأبي وائل ,وعبد هللا بن سلمة ,وخلق
كثير .حدث عنه :أبو إسحاق السبيعي ,واأل عمش ,وشعبة ,وخلق سواهم .وثقه ابن حبان ,وقال الذهبي :إمام حجة ,وقال ابن حجر :ثقة عابد
كان ال يدلس ورمي باإلرجاء( ,)47من الخامسة( ,)48وقال :مات سنة(118هـ) وقيل :قبلها(.)49

 -5عبد هللا بن سلمة المرادي الكوفي ,أبو العالية سمع :علي بن أبي طالب ,وعبد هللا بن مسعود ,وعمار بن ياسر .روى عنه :عمرو بن مرة.
قال أبو حاتم :تعرف وتنكر ,وقال الذهبي :صدوق ,وقال ابن حجر :صدوق تغير حفظه ,من الثانية( ,)50مات في حدود الثمانين(.)51

 -6علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي يكنى أبا الحسن ابن عم النبي( )وزوج ابنته

فاطمة سيدة نساء العالمين وأبو السبطين وأول الناس إسالماً في قول كثير من أهل العلم ,وآخاه النبي( )مرتين ,أجمعوا على أنه صلى

القبلتين ,وهاجر ,وشهد بد اًر وسائر المشاهد ,وكان لواء النبي( )بيده في مواطن كثيرة ,وكان قد اشتهر بالفروسية والشجاعة واإلقدام ,قتل سنة

(40هـ)(.)52

احلكم على احلديث:

هذا الحديث تفرد به عبد هللا بن سلمة وقد قال عنه البخاري ال يتابع على حديثه( ,)53إال أن حديثه ليس مردوداً بالكلية ,فقد تتبع ابن عدي

أحاديثه كبقية الرواة ولم يذكر هذا الحديث من األحاديث التي ضعفت وقال :وقد روى عبد هللا ابن سلمة عن علي وعن حذيفة وعن غيرهما

غير هذا الحديث وأرجو أنه ال بأس به( ,)54فيكون إسناده حسناً ،وهللا أعلم.والحديث رواه اإلمام أحمد عن يحيى بن سعيد وعفان ووكيع وغندر

عن شعبة( ,)55ورواه النسائي عن إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة

()56

ورواه ابن حبان عن عمر بن محمد الهمداني عن بندارعن يحيى

ومحمد عن شعبة( ,)58()57قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح(.)59

األلفاظ الغريبة:

ْارَف ْعِني :يقال :رفعه ,كمنعه ,يرفعه رفعاً :ضد وضعه  ,وقال مال علي :ارفعني :من الرفع ,ألن الرفع المتعدي بمعنى القبض ,ومنه قوله تعالى
ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ(.)61()60

ما يستفاد من احلديث:

-1بيان فضيلة علي بن أبي طالب( )بدعاء النبي( )له.
-2ال يجوز للمسلم أن يتمنى الموت.
 -3يشير الحديث إلى شطر اإليمان المتكامل بقدرة هللا -سبحانه وتعالى -ما حدا أمير المؤمنين( )على تنويع دعائه بثوب بالغي جميل
فيه رجاء واستنجاد بمجموعها تضفي على النفس طمأنينة وصفاء.

ٍ
بمرض ما.
 -4يحث الرسول( )المرضى على تجنب التأفف والضجر عند اإلصابة
 -5في ضرب النبي( )علي بقدمه لكي تصل إليه بركته(.)62

 -3قال اإلمام ابن ماجه :ح َّدثنا علِّ ُّي ب ُن مح َّم ٍد قال :ح َّدثنا يعلى ،وأ ُبو مع ِّاوية ،ع ِّن األعم ِّ
ش ،عن عم ِّرو ب ِّن ُمرَّة ،عن أِّبي البخترِّ
ِّي ،عن علِّ ٍي،
ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء؟ قال :فضرب بيده في صدري،
َّللاِّ(ِّ )إلى اليم ِّن ،فُقل ُت :يا رُسول َّ
ول َّ
َّللا تبعثُني وأنا ش ٌّ
قال :بعثني رُس ُ
اب أقضي بين ُهم ،وال أدرِّي ما القض ُ
ثُ َّم قالَّ :
((الل ُه َّم اه ِّد قلب ُه ،وثِّبت لِّسان ُه)) ،قال :فما شكك ُت بع ُد ِّفي قض ٍاء بين اثني ِّن.
التخريج:أخرجه ابن ماجه( ,)63وأحمد(.)64

تراجم الرواة :رواته ستة:

 -1علي بن محمد بن إسحاق بن أبي شداد ,ويقال :باسقاط إسحاق ,ويقال :اسم جده شروا ,ويقال :عبد الرحمن ,ويقال :بناته ,أبو الحسن.

روى عن :خاليه محمد ,ويعلى ابني عبيد الطنافسي ,وابن إدريس .وعنه :ابن ماجه ,وأبو زرعة ,وأبو حاتم ,وغيرهم .وثقه أبو حاتم ,والذهبي,
وقال ابن حجر :ثقة عابد ,من العاشرة ,مات سنة(235هـ) أو قبلها أو بعدها بقليل(.)65
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 -2يعلى بن عبيد بن أبي أُمية اإليادي ,ويقال :الحنفي ,موالهم ,أبو يوسف .روى عن :إسماعيل بن أبي خالد ,والثوري ,واألعمش ,وجماعة,

وعنه :الجوزجاني ,وإسحاق بن راهويه وابن أخته علي بن محمد الطنافسي وغيرهم .وثقه العجلي ,وقال أبو حاتم :صدوق كان أثبت أوالد أبيه
في الحديث ,حديثه في الكتب كلها ,وقال الذهبي :ثقة حديثه في الكتب كلها ,وقال ابن حجر :ثقة إال في حديثه عن الثوري ففيه لين ,من كبار

التاسعة ,مات سنة(209هـ) (.)66
 -3أبو معاوية :محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي مولى سعد بن زيد مناة .سمع :سليمان األعمش ,وهشام بن عروة ,وإسماعيل بن

أبي خالد ,وغيرهم .روى عنه :أحمد بن حنبل ,ويحيى بن معين ,وعلي بن محمد الطنافسي ,وآخرون .قال أحمد بن حنبل :أبو معاوية الضرير
في غير حديث األعمش مضطرب ال يحفظها حفظاً جيداً ,وقال العجلي :ثقة ,كان يرى اإلرجاء ,وكان لين القول ,وقال الذهبي :ثقة ثبت ما
علمت فيه مقاالً يوجب وهنه مطلقاً ,وقال ابن حجر :ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش وقد يهم في حديث غيره ,من كبار التاسعة ,وقد رمي

باإلرجاء ,مات سنة(195هـ)(.)67

 -4األعمش :سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم الكوفي ,أبو محمد .روى عن :الحكم بن عتيبة ,وأبي وائل شقيق بن سلمة األسدي,

وعمرو بن مرة ,وخلق .روى عنه :أبان بن تغلب ,وشعبة بن الحجاج ,وأبو معاوية الضرير ,وخلق ال يحصون .وثقه ابن حبان ,وقال الذهبي:
حجة حافظ لكن يدلس عن الضعفاء ,وقال ابن حجر :ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس ,من الخامسة ,وقد ذكره ابن حجر في المرتبة
الثانية من طبقات المدلسين( ,)68قال ابن حبان :مات سنة (148هـ) وقد قالوا :سنة (147هـ) وقد قيل145( :هـ) (.)69
 -5عمرو بن مرة :ثقة مرجئ(. )70

 -6أبو البختري :سعيد بن فيروز ,وهو ابن أبي عمران ,الطائي موالهم الكوفي .روى عن :الحارث األعور ,وحبيب بن أبي مليكة ,وعلي بن

أبي طالب ,مرسل ,وغيرهم .روى عنه :حبيب بن أبي ثابت ,وزيد بن جبير ,وعمرو بن مرة ,وآخرون.قال الذهبي :صدوق فما كان من حديثه

سماعاً فهو حسن ,وما كان عن فهو ضعيف ,وقال العالئي :كثير اإلرسال عن عمر ,وعلي ,وابن مسعود ,وحذيفة ,وغيرهم ,وقال ابن حجر:
ثقة ثبت فيه تشيع قليل ,كثير اإلرسال ,من الثالثة(.)72()71

 -7علي بن أبي طالب( :)صحابي جليل(.)73

احلكم على احلديث:

إسناد الحديث ضعيف؛ ألنه منقطع فإن أبا البختري لم يسمع من علي( ,)قال الذهبي:صدوق فما كان من حديثه سماعاً فهو حسن,
وما كان عن فهو ضعيف ,وقد ورد اإلسناد بلفظ عن فيحتمل أنه منقطع ,وهللا أعلم.هذا الحديث مخرج في كتب كثيرة من طرق عن علي,

أحسنها رواية البزار عن عمرو بن مرة ,عن عبد هللا بن سلمة ,عن علي( ,)74ومنها رواية حارثة بن مضرب عن علي أخرجها أحمد في مسنده

والبزار والنسائي في سننه الكبرى من طريق أبي إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بإسناد متصل ( ,)75ومنها وهي أشهرها رواية
أبي داود وغيره من طريق سماك ,عن حنش بن المعتمر ,عن علي( ,)76وقد رواه ابن حبان من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس ,عن

علي( .)78()77قلت :قد توبع

()79

أبو البختري بمتابعات :فتابعه حارثة بن مضرب في مسند أحمد(,)80وحنش في فضائل الصحابة ألحمد(،)81

وأبو ُجحيفة في معجم ابن األعرابي( ,)82فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره وهللا أعلم .قال البوصيري :هذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع
أبو البختري لم يسمع من علي( )ولم يدركه قاله أبو حاتم(.)83

ما يستفاد من احلديث:

 -1فضيلة اإلمام علي بن أبي طالب( )بدعاء النبي( )له بهداية القلب وثبات اللسان.
 -2قال الخطابي :فيه دليل على أن الحاكم ال يقضي على غائب وذلك؛ ألنه( )إذا منعه من أن يقضي ألحد الخصمين وهما حاضران
حتى يسمع كالم اآلخر ففي الغائب أولى بالمنع؛ وذلك إلمكان أن يكون مع الغائب حجة تبطل دعوى اآلخر وتدحض حجته(.)84

ٍ
 -4قال اإلمام الرتمذي :ح َّدثنا أبو الخ َّ
َّ ٍ
ط ِّ
المخت ُار ب ُن ن ِّاف ٍع قال:
اب ِّزي ُاد ب ُن يحيى البصر ُّ
ُ
ِّي قال :ح َّدثنا أُبو عتاب سه ُل ب ُن ح َّماد قال :حَّدثنا ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللاُ أبا بك ٍر زَّوجني ابنت ُه ،وحملني ِّإلى د ِّار ِّ
الهج ِّرة ،وأعتق ِّبال ًال
َّللا((( :)رِّحم َّ
ول َّ
ح َّدثنا أ ُبو حيَّان التَّيم ُّي ،عن أِّبيه ،عن عل ٍي ،قال :قال رُس ُ
ِّ
ِّ
َّللا عِّليًّاَّ ،
ِّ
الل ُه َّم أِّد ِّر الح َّق
ول الح َّق وإِّن كان ُمرًّا ،ترك ُه الح ُّق وما ل ُه ص ِّديق ،رِّحم َّ
ِّمن مالِّ ِّه ،رِّحم َّ
َّللاُ ُعثمان ،تستحِّييه المالئك ُة ،رحم َّ ُ
َّللاُ ُعمر ،يُق ُ
مع ُه حي ُث دار)).
التخريج:انفرد به اإلمام الترمذي(.)85
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تراجم الرواة  :رواته ستة:

 -1أبو الخطاب زياد بن يحيى بن زياد بن حسان ,النكري العدني ,ثم البصري .عن :معتمر بن سليمان ,وعبد الوهاب الثقفي ,وأبي عتاب
الدالل  ,وجماعة .وعنه :الستة ,وابن أبي عاصم ,وزكريا الساجي ,وخلق .وثقه النسائي ,وقال الذهبي :حافظ ,وقال ابن حجر :ثقة ,من العاشرة,

مات سنة (254هـ)(.)86

 -2أبو عتاب سهل بن حماد العنقري الدالل البصري .روى عن :إ براهيم بن عطاء بن أبي ميمونة ,وشعبة بن الحجاج ,والمختار بن نافع,

وغيرهم .روى عنه :زياد بن يحيى الحساني ,وعلي بن المديني ,وحجاج بن الشاعر ,وعدة .قال أحمد ابن حنبل :ال بأس به ,وقال أبو حاتم:
صالح الحديث شيخ ,وقال الذهبي ,وابن حجر :صدوق ,من التاسعة ,مات (208هـ) وقيل قبلها(.)87

 -3المختار بن نافع التميمي ,ويقال :العكلي ,أبو إسحاق .روى عن :عبد األعلى التميمي ,وأبي مطر عمرو بن عبد هللا الجهني البصري,

وأبي حيان التيمي .روى عنه :سهل بن حماد أبو عتاب الدالل ,وعبد الرحيم بن سليمان ,وعبيد بن إسحاق عطار المطلقات ,وآخرون .قال
البخاري :منكر الحديث ,وقال العجلي :ثقة ,وقال الذهبي :ضعفوه ,وقال ابن حجر :ضعيف ,من السادسة(.)89()88

 -4أبو حيان التيمي :يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي من تيم الرباب .روى عن :أبيه ,وعمه يزيد بن حيان ,وأبي زرعة بن عمرو بن
جرير ,وغيرهم .وعنه :أيوب السختياني ,واألعمش ,والمختار بن نافع ,وآخرون .وثقه ابن سعد ,وابن حبان ,وقال الذهبي :إمام ثبت ,وقال ابن
حجر :ثقة عابد ,من السادسة ,مات سنة (145هـ) (.)90

 -5أبوه :سعيد بن حيان التيمي ,الكوفي ,أخو بني عدي من تيم الرباب .روى عن :الحارث بن سويد ,والربيع بن خيثم ,وعلي بن أبي طالب,

وآخرون .روى عنه :ابنه أبو حيان التيمي .وثقه ابن حبان ,والذهبي ,وقال الذهبي في موضع اخر :ال يكاد يعرف ,وقال ابن حجر :وثقه
العجلي ,من الثالثة(.)91

 -6علي بن أبي طالب( :)صحابي جليل(.)92

احلكم على احلديث:

إ سناد الحديث ضعيف؛ وذلك لوجود المختار بن نافع فيه وهللا أعلم ,قال الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه(" )93ومتنه

منكر وقد عده ابن حبان وابن عدي والذهبي فيما أنكر عليه"(.)94

األلفاظ الغريبة:

ق :أعتق العبد :حرره فهو معتق ,والمال :أصلحه ,والعتق :خالف الرق ,وهو الحرية ,وعتق العبد يعتق عتقاً وعتقاً وأعتقه ,فهو معتق ,وال
أْ
َع َت َ
يقال :عتق السيد عبده ,بل أعتق .ومن معانيه الخلوص ,وسمي البيت العتيق؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة ,فلم يملكه جبار ,والعتق القوة مطلقاً,

يقال( :عتق الفرخ) إذا قوي وطار ,وعتاق الطير :كواسبها لقوتها على الكسب ,والعتق مأخوذ من السبق ,يقال( :عتق في يميني) أي سبقت(.)95

ما يستفاد من احلديث:

 -1في هذا الحديث لم يذكر منقبة لعلي()؛ ألن مناقبه معروفة جمة بل عدل إلى الدعاء له بما ذكر فكان أقضى الناس ولم يفارقه الحق
في شيء من أفعاله ,وكأنه -وهللا أعلم -خصه بهذه الدعوة لما أعلمه هللا من تأخر زمانه عن زمن الثالثة وكثرة أعدائه وحروبه فأخبرهم بالدعاء
له ,أن الحق معه يدور؛ ألن دعاءه( )ما يرد فهو بمثابة اإلخبار(.)96
 -2أفاد ندب شكر المحسن واالعتراف له في المأل والمحافل والمجامع وليس ذلك تنقيصاً لقدر الشاكر بل تعظيماً له لظهور اتصافه باإلنصاف

والمكافأة بالجميل(.)97

 -3فيه تأسية لمن قال الحق وعمل به وهجره الناس ,وإن رضا هللا مقدم على كل ما سواه(.)98

 -5قال اإلمام الرتمذي :ح َّدثنا مح َّمد بن ب َّش ٍار ،ويعُقوب بن ِّإبر ِّ
اح ٍد ،قالُوا :ح َّدثنا أبو ع ِّ
اهيم وغير و ِّ
اح قال :حَّدثِّني ج ِّاب ُر
اصمٍ ،عن أِّبي الج َّر ِّ
ُ ُ
ُ ُ ُ
ُ
ُ
بن صب ٍح ،قال :ح َّدثتِّني أ ُُّم شر ِّ
النِّب ُّي( )جي ًشا ِّف ِّ
يهم علِّ ٌّي ،قالت :فس ِّمع ُت َّ
احيل ،قالت :ح َّدثتِّني أ ُُّم ع ِّطيَّة ،قالت :بعث َّ
النِّب َّي( )و ُهو رِّافع يدي ِّه
ُ ُ
يُقولَّ :
((الل ُه َّم ال تُ ِّمتِّني حتَّى تُ ِّريِّني علِّيًّا)).
ُ

التخريج :انفرد به اإلمام الترمذي(.)99
تراجم الرواة :رواته سبعة:
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 -1محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان ,أبو بكر يقال له :بندار .روى عن :إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير ,وأزهر بن سعد السمان,

وأبي عاصم الضحاك بن مخلد ,وغيرهم .روى عنه :الجماعة ,وإبراهيم بن إسحاق الحربي ,وأبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي,

بندار
وآخرون .قال النسائي :ال بأس به ,ووثقه أبو علي الجياني ,وقال الذهبي :ثقه صدوق كذبه الفالس فما أصغى أحد إلى تكذيبه لتيقنهم أن
اً
صادق أمين ,وقال ابن حجر :ثقة ,من العاشرة ,مات سنة (252ه) (.)100

 -2يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم  ,أبو يوسف .روى عن :الدراوردي ,وابن أبي حاتم ,وأبي عاصم

وغيرهم .روى عنه :الجماعة ,وأخوه أحمد بن إبراهيم ,وابن سعد ,وآخرون .وثقه النسائي ,وقال أبو حاتم :صدوق ,وقال الذهبي :حافظ ,وقال
ابن حجر :ثقة ,من العاشرة ,وكان من الحفاظ ,مات سنة (252هـ) (.)101

 -3أبو عاصم :الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم ,أبو عاصم النبيل البصري .روى عن :أبان بن جمعة ,وإسماعيل بن رافع المدني,

وأبي الجراح المهري ,وغيرهم .روى عنه :البخاري ,ومحمد بن بشار بندار ,ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ,وآخرون .وثقه ابن سعد ,وقال أبو
حاتم :صدوق ,وقال الذهبي :حافظ ,وقال ابن حجر :ثقة ثبت ،من التاسعة ,مات سنة (212هـ)(.)102

 -4أبو الجراح المهري .روى عن :جابر بن صبح .روى عنه :أبو عاصم النبيل .قال عنه الذهبي :ال يعرف وقال حسن له الترمذي ,وقال
ابن حجر ,والخزرجي :مجهول .من السابعة ,روى له الترمذي(.)103

 -5جابر بن صبح الراسبي ,أبو بشرالبصري .روى عن :خالس الهجري ,والمثنى بن عبد الرحمن الخزاعي ,وأُم شراحيل ,وغيرهم .وعنه :شعبة

بن الحجاج ,وعيسى بن يونس ,وأبو الجراح المهري ,وآخرون .قال أحمد بن حنبل :ما أرى به بأساً ,ووثقه ابن حبان ,وقال ابن حجر :صدوق,
من السابعة ,روى له أبو داود ,والترمذي ,والنسائي(.)104
 -6أُم شراحيل .روت عن :أُم عطية األنصارية .روى عنها :جابر بن صبح الراسبي ,قال الذهبي ,وابن حجر :ال يعرف حالها ,من الثالثة.

روى لها الترمذي(.)105

 -7أُم عطية :نسيبة بنت الحارث ,وقيل :نسيبة بنت كعب .تعد في أهل البصرة ,كانت من كبار نساء الصحابة-رضوان هللا عليهم -أجمعين,

وكانت تغزو كثي اًر مع رسول هللا( )تمرض المرضى وتداوي الجرحى ,وشهدت غسل ابنة رسول هللا( )وحكت ذلك فأتقنت ,حديثها أصل
في غسل الميت ,وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت ,ولها عن النبي( )أحاديث .وروى عنها:
محمد بن سيرين ,وحفصة بنت سيرين ,وعبد الملك بن عمير ,وغيرهم(.)106

احلكم على احلديث:

إسناد الحديث ضعيف وهللا تعالى أعلم؛ ألمرين:

أولهما :أن فيه أبا الجراح المهري ,الذي قال عنه اإلمام ابن حجر :مجهول.
ثانيهما :أن فيه أُم شراحيل ,قال عنها ابن حجر :ال يعرف حالها.

والحديث أخرجه أحمد في فضائل الصحابة( ,)107والطبراني

()108

بمتابعة قاصرة ,قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب ,إنما نعرفه من هذا

الوجه(.)109

ما يستفاد من احلديث:

 -1فضل اإلمام علي بن أبي طالب( )بدعاء النبي( )له .
 -2فيه أدب من آداب الدعاء ,وهو رفع رسول هللا( )يديه عند دعائه.
 -3تمني رسول هللا( )رجوع علي( )بالسالمة قبل موته.

 -6قال اإلمام ابن ماجه :ح َّدثنا علِّ ُّي ب ُن ُمح َّم ٍد قال :ح َّدثنا أ ُبو ال ُحسي ِّن قال :أخبرِّني ح َّم ُاد ب ُن سلمة ،عن علِّ ِّي ب ِّن زي ِّد ب ِّن ُجدعان ،عن ع ِّد ِّي
َّللاِّ(ِّ )في حجِّ
الصالة ج ِّ
ض َّ
ب ِّن ث ِّاب ٍت ،ع ِّن البرِّاء ب ِّن ع ِّاز ٍب ،قال :أقبلنا مع رس ِّ
َّت ِّه َّالِّتي حجَّ ،فنزل ِّفي بع ِّ
الط ِّر ِّ
امع ًة ،فأخذ ِّبي ِّد
ول َّ
يق ،فأمر َّ
ُ
علِّ ٍي ،فقال(( :ألس ُت أولى ِّبال ُمؤ ِّمِّنين ِّمن أنُف ِّس ِّهم؟)) قاُلوا :بلى ،قال(( :ألس ُت أولى ِّب ُك ِّل ُمؤ ِّم ٍن ِّمن نف ِّس ِّه؟)) قاُلوا :بلى ،قال(( :فهذا ولِّ ُّي من أنا
ال من واالهَّ ،
َّ
الله َّم و ِّ
الل ُه َّم ع ِّاد من عاداهُ)).
ُ
موالهُُ ،
التخريج :أخرجه ابن ماجه( ,)110وأحمد( ,)111والترمذي أيضاً من دون دعاء(.)112

تراجم الرواة :رواته ستة:
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 -1علي بن محمد :ثقة عابد(.)113

 -2أبو الحسين :زيد بن الحباب بن الريان ,وقيل :ابن رومان التميمي .روى عن :أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي ,وإبراهيم بن

نافع المكي ,وحماد بن سلمة ,وغيرهم .روى عنه :إبراهيم بن سعيد الجوهري ,وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ,وعلي بن محمد الطنافسي,

وآخرون .قال ابن معين :ليس به بأس ,ووثقه الدار قطني ,وقال الذهبي :ليس به بأس قد يهم ,وقال ابن حجر :صدوق يخطئ في حديث
الثوري ,من التاسعة ,مات سنة (203هـ)

(.)114

 -3حماد بن سلمة بن دينار البصري ,أبو سلمة .روى عن :األزرق بن قيس ,وإسحاق بن سويد العدوي ,وعلي بن زيد بن جدعان ,وغيرهم.

روى عنه :إبراهيم ابن الحجاج السامي ,وإبراهيم بن أبي سويد الذراع ,وزيد بن الحباب ,وآخرون .قال ابن معين :حماد بن سلمة أعلم الناس

بحديث ثابت ,وقال الذهبي :إمام صدوق له أوهام ,وقال ابن حجر :ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة ,من كبار الثامنة ,إال
أنه لم يحدث عند اختالطه ،مات سنة (167هـ)(.)115

 -4علي بن زيد بن جدعان :علي بن زيد بن عبد هللا بن أبي مليكة بن جدعان ,أبو الحسن .روى عن :أنس بن مالك ,وسعيد بن المسيب,

وعدي بن ثابت ,وغيرهم .روى عنه :قتادة ,والحمادان ,وآخرون .ضعفه ابن المديني ,وقال الذهبي :صالح الحديث ,وقال ابن حجر :ضعيف,

من الرابعة

()116

مات سنة (131هـ) وقيل قبلها (.)117

 -5عدي بن ثابت األنصاري الكوفي :روى عن :أبيه ,وجده ألُمه عبد هللا بن يزيد الخطمي ,والبراء بن عازب ,وغيرهم .روى عنه :أبو إسحاق
السبيعي ,وسليمان أبو إسحاق الشيباني ,وعلي بن زيد بن جدعان ,وآخرون .وثقه أحمد ,وقال الدار قطني :ثقة ,وقال الذهبي :ثقة لكنه قاص
الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة ,وقال ابن حجر :ثقة رمي بالتشيع ,من الرابعة ,مات سنة (110هـ)(.)118

 -6البراء بن عازب بن الحارث بن عدي ,أُبو عمارة .نزل الكوفة ,تخلف عن بدر لصغر سنه ,وكان أول مشهد شهده الخندق ,وغ از مع رسول
هللا( )14( )غزوة ,وشهد مع علي بن أبي طالب( )الجمل ,وصفين ,والنهروان ,مات أيام مصعب ابن الزبير(.)119

احلكم على احلديث:

قال البوصيري :هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان( ,)120وهللا أعلم.قلت :وللحديث شواهد( )121منها :عن جابر في مصنف

ابن أبي شيبة( ,)122وعن علي في فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل( ,)123وعن زيد بن أرقم في مسند أحمد(,)124فيرتقي الحديث بالشواهد إلى

درجة الحسن لغيره ,وهللا أعلم.

سبب ورود احلديث:

قيل إن سببه :أن علياً تكلم فيه بعض من كان معه في اليمن فأراد النبي( )بهذا أن ُيحِّببه إليهم ,وقيل :إن سببه أن أسامة قال لعلي:
لست موالي إنما موالي رسول هللا( )فقال النبي( )ذلك(.)125

األلفاظ الغريبة:

الص َال َة ج ِ
ام َعةً :أي :في جماعة ,أي :ذات جماعة ,أو أن يكون معناها جامعة للناس ,وفي قول المنادي :الصالة جامعة ,حال من الصالة
َّ
َ

والمعنى عليكم الصالة في حال كونها جامعة الناس وهذا كما قيل للمسجد الذي تصلى فيه الجمعة :الجامع؛ ألنه يجمع الناس لوقت معلوم,

وكان -عليه الصالة والسالم-يتكلم بجوامع ا لكلم أي كان كالمه قليل األلفاظ كثير المعاني ,يقال :حمدت هللا تعالى بمجامع الحمد أي بكلمات
جمعت أنواع الحمد والثناء على هللا تعالى(.)126

َولِ ُّي :الولي من أسماء هللا تعالى ,والولي :هو الناصر ,والنصير ,والمحب ,والصديق ,ذك اًر (وقد يؤنث بالتاء) ,والحليف ,والصهر ,والجار,
والعقيد ,والتابع ,والمعتق ,والمطيع ,يقال( :المؤمن ولي هللا) ,و(ولي العهد) وارث الملك ,والولي :خالف العدو(.)127
َم ْوََل ُه :المولى :اسم يقع على جماعة كثيرة ,فهو الرب ,والمالك ,والسيد ,والمنعم ,والمعتق ,والناصر ,والمحب ,والتابع ,والجار ,وابن العم,
والحليف ,والعقيد ,والصهر والعبد ,والمعتق ,والمنعم عليه ,فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه ,وكل من ولي أم اًر أو قام به
فهو مواله ووليه ,وقد تختلف مصادر هذ ه األسماء فالوالية بالفتح ,في النسب والنصرة والمعتق ,والوالية بالكسر في اإلمارة ,والوالء المعتق

والمواالة من والي القوم(.)128

ما يستفاد من احلديث:

 -1بيان فضل اإلمام علي( )بمحبة النبي( )له.
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 -2ال شك في أن من والى علياً فهو مؤمن ومن عاداه فهو منافق ,وما حصل من الحروب بين الصحابة ال ينافي الوالية؛ ألنهم كلهم إخوة

متوالون ,لكنهم اختلفوا في االجتهاد ,فالحروب والخالفات التي حصلت ال تنافي الوالية؛ ألنها حصلت باجتهاد منهم-رضي هللا عنهم ,-فالمجتهد

بين أجرين وبين أجر ,إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ,فعلي( )ومن معه هم أهل الصواب لهم أجران ,ومعاوية( )ومن معه
أخطؤوا في االجتهاد فلهم أجر االجتهاد-رضي هللا عنهم وأرضاهم.)129(-

 -3هذا الحديث ليس له تعلق بالخالفة أصالً ,ولو كان األمر كما يقولون:إن هللا ورسوله اختا ار علياً لهذا األمر وللقيام به على الناس بعد
رسول هللا( )لكان علي أعظم الناس خطيئة وجرماً في ذلك إذ ترك أمر رسول هللا( )كما أمره (.)130

 -4ال يدل هذا الحديث على أن اإلمام علياً أولى بالخالفة من الشيخين أبي بكر وعمر ,فالخالفة تقتضي النظر إلى أمور كثيرة ,ويصح أن
يكون بعضها محبة النبي( )ولكن ليست كلها ,فمحبة النبي( )ال تجعل غيره ليس أهالً للخالفة ,وهللا تعالى أعلم (.)131
 -5لو كان هذا الحديث يعني اإلمرة والسلطان والقيام على الناس بعده ألفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصالة والزكاة وصيام رمضان وحج
البيت (.)132

يل ،عن ج ِّاب ٍر ،قالُ :كَّنا مع رس ِّ
ان ،عن عب ِّد هللاِّ ب ِّن مح َّم ِّد ب ِّن عِّق ٍ
ول هللاِّ(ِّ )عند ام أرٍة ِّمن
 -7قال اإلمام أمحد :ح َّدثنا أ ُبو أحمد ،ح َّدثنا ُسفي ُ
ُ
ُ
اما ،فقال َّ
النِّب ُّي( (( :)يد ُخ ُل علي ُكم ر ُجل ِّمن أه ِّل الجَّن ِّة)) ،فدخل أُبو بك ٍر ،فهَّنيناه ،ثُ َّم قال (( :يد ُخ ُل علي ُكم ر ُجل ِّمن
األنص ِّار صنعت ل ُه طع ً
ِّ
ِّ
أه ِّل الجَّن ِّة )) ،فدخل ُعم ُر ،فهَّنيناه ،ثُ َّم قال (( :يد ُخ ُل علي ُكم ر ُجل ِّمن أه ِّل الجَّن ِّة )) ،ف أري ُت َّ
الله َّم
ولُ (( :
النِّب َّي (ُ )يدخ ُل أرس ُه تحت الود ِّي ،فيُق ُ
ِّإن ِّشئت جعلت ُه علِّيًّا )) ،فدخل علِّ ٌّي ،فهَّنيناه.

التخريج :أخرجه أحمد( ,)133والبخاري( ,)134ومسلم أيضاً()135من دون دعاء.
تراجم الرواة :رواته أربعة:

 -1أبو أحمد :محمد بن عبد هللا بن الزبير األسدي مولى لبني أسد الزبيري وليس من ولد الزبير بن العوام الكوفي .روى عن :أيمن بن نابل,

ويحيى بن أبي الهيثم العطار ,وسفيان الثوري ,وخلق .وعنه :ابنه طاهر ,وأحمد بن حنبل ,وأبو خيثمة ,وآخرون قال ابن سعد :صدوق ,وقال
الدار قطني :ضعيف ذكره البخاري في االحتجاج ,وقال الذهبي :حافظ ثبت ,وقال ابن حجر :ثقة ثبت ,إال أنه قد يخطئ في حديث الثوري,

من التاسعة ,مات سنة (203هـ) (.)136

 -2سفيان بن سعيد بن مسروقالثوري ,أبو عبد اللهالكوفي .سمع :أبا إسحاق السبيعي ,وعمرو بن مرة ,وعبد هللا بن محمد بن عقيل ,وغيرهم.

روى عنه :أبان ابن تغلب ,واألوزاعي ,وأبو أحمد الزبيري ,وآخرون .وثقه ابن سعد ,وقال الذهبي :حجة ثبت متفق عليه مع أنه كان يدلس عن
الضعفاء ,وقال ابن حجر :ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ,من رؤوس الطبقة السابعة ,وكان ربما دلس ,وقد ذكره في المرتبة الثانية من طبقات
المدلسين ,مات سنة (161هـ) (.)137

 -3عبد هللا بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي ,أبو محمد .روى عن :أنس بن مالك ,وجابر بن عبد هللا ,وعبد هللا بن عمر

بن الخطاب ,وغيرهم .روى عنه :حماد بن سلمة ,وروح بن القاسم ,وسفيان الثوري ,وآخرون .قال ابن سعد :منكر الحديث ال يحتجون بحديثه
وكان كثير العلم ,وقال العجلي :ثقة جائز الحديث ,وقال الذهبي :حسن الحديث ,وقال ابن حجر :صدوق في حديثه لين ويقال :تغير حفظه

بأخرة ,من الرابعة ,مات (140هـ)(.)138

 -4جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري ,أبو عبد الرحمن ,ويقال :أبو عبد هللا .أحد المكثرين عن النبي( )له وألبيه صحبة ,شهد
العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير ,ثم شهد بعدها مع النبي( )18( )غزوة ,مات سنة (74هـ) ,وقيل78( :هـ) ,وقيل77( :هـ) بالمدينة(.)139

احلكم على احلديث:

إسناد الحديث فيه أبو أحمد محمد بن عبد هللا بن الزبير قال عنه ابن حجر :ثقة ثبت ,إال أنه قد يخطئ في حديث الثوري ,وعبد هللا بن

محمد بن عقيل صدوق فيكون حسناً ,وهللا أعلم ,قال الذهبي :حديث حسن( ,)140وقال الهيثمي :إسناده حسن(.)141

األلفاظ الغريبة:

اْل َوِدي :هو صغار النخل ,الواحدة :وِّدية(.)142

ما يستفاد من احلديث:

 -1بيان فضيلة اإلمام علي( )بدعاء النبي( )أن يجعله من أهل الجنة.
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 -2تبشير الصحابة أبي بكر وعمر وعلي-رضي هللا عنهم -بالجنة.

املطلب الثاني:دعاء النيب ( )ألسرة علي بن أبي طالب()

ود ب ُن غيالن قال :ح َّدثنا أ ُبو أحمد ُّ
ان ،عن ُزبي ٍد ،عن شه ِّر ب ِّن حوش ٍب ،عن أ ُِّم
الزبير ُّ
 -8قال اإلمام الرتمذي :ح َّدثنا مح ُم ُ
ِّي قال :ح َّدثنا ُسفي ُ
النِّب َّي( )جَّلل على الحس ِّن والحسي ِّن وعلِّ ٍي وف ِّ
اطمة ِّكساء ،ثُ َّم قالَّ :
اصِّتي ،أذ ِّهب عن ُهم ِّ
سلمة ،أ َّن َّ
الرجس وط ِّهرُهم
((الل ُه َّم ه ُؤال ِّء أه ُل بيِّتي وخ َّ
ُ
ً
ُ
َّللاِّ؟ قالِّ :
((إَّن ِّك ِّإلى خي ٍر)).
تط ِّه ًيرا)) ،فقالت أ ُُّم سلمة :وأنا مع ُهم يا رُسول َّ

التخريج:

أخرجه الترمذي( ,)143وأحمد(.)144

تراجم الرواة :رواته ستة:

 - 1محمود بن غيالن العدوي موالهم أبو أحمد .نزيل بغداد .روى عن :إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد ,وأحمد بن صالح المصري ,وأبي أحمد

الزبيري ,وغيرهم .روى عنه :الجماعة سوى أبي داود ,وإسحاق بن إبراهيم بن النابتي ,وإسحاق بن الحسن الحربي ,وآخرون .وثقه أبو حاتم,

وقال الذهبي :حافظ ,وقال ابن حجر :ثقة ,من العاشرة,مات سنة (239هـ)(.)145

 -2أبو أحمد الزبيري :ثقة إال أنه قد يخطئ في حديث الثوري(.)146
 -3سفيان الثوري :ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة(.)147

 -4زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي ,ويقال :األيامي ,أبو عبد هللا,وقيل أبو عبد الرحمن .روى عن :سعد بن عبيدة,
وشهر بن حوشب ,ومرة بن شراحيل ,,وجماعة .وعنه :ابناه عبد هللا ,وعبد الرحمن ,والثوري ,وغيرهم .وثقه العجلي ,وأبو حاتم ,وقال الذهبي:
حجة ,وقال ابن حجر :ثقة ثبت عابد ,من السادسة ,مات سنة (122هـ) (.)148

 -5شهر بن حوشب ,أبو سعيد ,ويقال :أبو عبد الرحمن .مولى أسماء بنت يزيد ابن السكن األنصارية .روى عن :بالل المؤذن ,وتميم الداري,
وأُم سلمة زوج النبي( )وغيرهم .روى عنه :أبان بن صالح ,وأبان بن صمعة ,وزبيد اليامي .قال النسائي :ليس بالقوي ,وقال أبو حاتم :ال

يحتج بحديثه ,وقال الذهبي :تابعي مشهور ,وقال ابن حجر :صدوق كثير اإلرسال واألوهام ,من الثالثة ,مات سنة (100هـ)(.)149

 -6أم سلمة :هند بنت أبي أمية بن المغيرة .زوج النبي( )وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد األسد ,وهو أخو النبي( )من الرضاعة,
ولها منه :زينب ,وعمر ابنا أبي سلمة ربيب النبي( )وكانت هي وزوجها أبو سلمة أول من هاجر إلى أرض الحبشة ,تزوجها النبي( )سنة
أربع من الهجرة ,عمرت بعد النبي( )ده اًر ,وهي آخر أزواج النبي( )موتاً ,توفيت في أيام يزيد بن معاوية سنة (62هـ) ,وصلى عليها سعيد

بن زيد ,وقيل :أبو هريرة(.)150

احلكم على احلديث:

إسناد الحديث فيه شهر بن حوشب بمرتبة صدوق فيكون حسناً ,وهللا أعلم.

والحديث رواه البيهقي في االعتقاد من حديث أم سلمة

()151

ثم قال الحاكم :حديث صحيح بسند رواته ثقات ,وأخرجه ابن حبان في صحيحه

من حديث واثلة ابن األسقع( ,)152وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه من طرق:
أحدها :من حديث ابن لهيعة ,عن عمرو بن شعيب ,وهذا مرسل(.)153

ثانيها :من حديث شهر عن أم سلمة( ,)154ومن حديث أم حبيبة بنت كيسان ,عن أم

سلمة( ,)155ومن حديث عطية الطفاوي ,عن أبيه ,عن أم سلمة(.)156
ثالثها :من حديث عمر بن أبي سلمة(.)157
رابعها :من حديث واثلة(.)158
خامسها :من حديث أبي بلح ,عن عمرو بن ميمون ,عن ابن عباس(.)160()159
قلت :قد توبع شهر بن حوشب بمتابعات كثيرة منها:

تابعه أبو ليلى الكندي في الشريعة لآلجري( ,)161وعطاء في معجم الطبراني الكبير(.)162

وللحديث شواهد منها :عن واثلة بن األسقع أخرجه أحمد في فضائله( ,)163وعن عمر بن أبي سلمة أخرجه الطحاوي في شرح مشكل

اآلثار( ,)164فيرتقي الحديث بالمتابعات والشواهد إلى درجة الصحيح لغيره ,وهللا أعلم ,قال الترمذي :حديث حسن صحيح (.)165

سبب ورود احلديث:
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سببه عن أم سلمة -رضي هللا عنها -أن النبي( )كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها حريرة فدخلت بها عليه فقال:ادعي زوجك وابنيك,

قالت :فجاء علي وحسين وحسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو على منامة له وكان تحته كساء خيبري قالت :وأنا أصلي
في الحجرة فأنزل هللا-عز وجل -هذه اآلية:ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ( ,)166قالت فأخذ فضل يريد
الكساء فغشاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال :اللهم فذكره(.)167

األلفاظ الغريبة:

وجلله :ألبسه ,ومنه يقالَّ :
جللَّ ,
جَّلل :جَّلل ,يجَّلل ,ت ِّجَّلة ,وتجليالً ,فهو مجلِّل ,والمفعول م َّ
جللت الشيء ,إذا غطيته(.)168
َ
ُ
ُ
()169
ِك َساء :الكساء :واحد األكسية ,وأصله ِّكساو؛ ألنه من كسوت ,إال أن الواو لما جاءت بعد األلف همزت .وتكسيت بالكساء :لبسته .

ما يستفاد من احلديث :بيان فضيلة علي وفاطمة والحسن والحسين-رضي هللا عنهم -بدعاء النبي( )لهم.

املطلب الثالث :دعاء النيب( )ألهل بيته بالرزق

ِّ ()170

 -9قال اإلمام البخاري :ح َّدثنا عب ُد هللاِّ ب ُن ُمح َّم ٍد ،ح َّدثنا ُمح َّم ُد ب ُن ُفضي ٍل ،عن أِّبيه
هريرة( )قال :قال رسول هللاِّ (َّ )):)
الل ُه َّم ارُزق آل ُمح َّم ٍد ُقوتًا)).
ُ
ُ ُ

عن ُعمارة( ،)171عن أِّبي ُزرعة( ،)172عن أِّبي

التخريج :أخرجه البخاري( ,)173ومسلم( ,)174والترمذي( ,)175وابن ماجه( ,)176وأحمد(.)177

األلفاظ الغريبة:

ُقوًتا :الُقوت :اسم الشيء الذي يحفظ نفسه وال فضل فيه على قدر الحفظ ,أي :ما يمسك الرمق من الرزق ,وقات يقوت قوتاً ,وإنما سمي
قوتاً؛ ألنه ِّمساك البدن وقوته(.)178

ما يستفاد من احلديث:

 -1إذا كان رزقه قوتاً أي يكفي ,ال يحتاج اإلنسان فيه إلى أحد وال يكون عنده مال كثير بنية اآلخرة ,فإنه يسلم من طغيان الغنى وذل الفقر,

ولهذا دعا النبي( )ربه أن يجعل

 -2رزق آل محمد قوتاً أي :ال ينقص عن الحاجة وال يزيد عليها(.)179
 -3فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا ,والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم اآلخرة ,وإيثا اًر لما يبقى على ما يفنى لتقتدي
بذلك أمته ,ويرغبوا فيما رغب فيه نبيهم(.)180()

املطلب الرابع :دعاء النيب( )للحسن بن علي-رضي اهلل عنهما-

ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اء ب ُن ُعمر عن ُعبي ِّد هللاِّ ب ِّن أِّبي ي ِّزيد عن ن ِّاف ِّع
 -10قال اإلمام البخاري :ح َّدثني ِّإسح ُ
اق ب ُن إبراهيم الحنظل ُّي ،أخبرنا يحيى ب ُن آدم ،ح َّدثنا ورق ُ
ب ِّن جبي ٍر ،عن أِّبي ُهريرة( )قالُ :كن ُت مع رس ِّ
ول هللاِّ(ِّ )في س ٍ
وق ِّمن أسو ِّ
اق الم ِّدين ِّة فانصرف فانصرف ُت,فقال :أين لُك ُع؟ -ثالثًا ,ادعُ الحسن
ُ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ُّه
اب فقال النب ُّي( )بيده هكذا ,فقال الحس ُن بيده هكذا فالتزم ُه ،فقال(( :الل ُه َّم إني أُحب ُ
بن عل ٍي فقام الحس ُن ب ُن عل ٍي يمشي وفي ُعنُقه السخ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
فأ ِّحب ِّ
ول هللاِّ( )ما قال.
َّه وأح َّب من ُيحب ُ
ُ
ُّه)) .قال أ ُبو ُهريرة :فما كان أحد أح َّب ِّإل َّي من الحس ِّن ب ِّن عل ٍي بعد ما قال رُس ُ
التخريج :أخرجه البخاري( ,)181ومسلم( ,)182والترمذي(,)183وابن ماجه( ,)184وأحمد( ,)185وقد ورد عن النبي( )أنه دعا للحسن وأسامة بن
زيد -رضي هللا عنهما -فقالَّ (( :
الل ُه َّم ارحم ُهما فِّإِّني أرح ُم ُهما)) أخرجه البخاري( ,)186وأحمد(.)187
األلفاظ الغريبةُ :ل َك ُع :لكع لكعاً فهو ألكع وأصله أن يقع في النداء كفسق وغدر وهو اللئيم وقيل :الوسخ من قولهم :لكع عليه ,ولكث ولكد
أي :لصق ,وقيل :هو الصغير ,وهنا معناه الصغير ,أراد أنه لصغره ال يتجه لمنطق وما يصلحه ,ولم يرد أنه لئيم ,فإن أطلق على الكبير أريد

به الصغير العلم والعقل ,ويطلق أيضاً على العبد الذليل النفس ,وامرأة لكاع مثل قطام وتقول في النداء :يا لُكع ,ولالثنين يا ذوي لكع(.)188
ِ
السخب :الصخب بلغة ربيعة ,وقيل :هو خيط
اب :قالدة تتخذ من قرنفل وسك ومحلب ,ليس فيها من الجوهر شيء ,وجمعهُ :س ُخب و َّ
الس َخ ُ
ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري(.)189
اْل َت َز َمهُ :والتزمته :اعتنقته فهو ملتزم ومنه يقال لما بين باب الكعبة والحجر األسود :الملتزم؛ ألن الناس يعتنقونه ,أي :يضمونه إلى صدورهم(.)190

ما يستفاد من احلديث:
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 -1فيه دليل على أن كل من أحب الحسن بن علي-رضي هللا عنهما -من هذه األمة إلى يوم القيامة ,فإنه تشمله دعوة رسول هللا( )بأن
هللا تعالى يحبه(.)191

 -2في الحديث حث على حب الحسن بن علي-رضي هللا عنهما -وبيان لفضيلته(.)192( )

 -3بيان ما كان الصحابة عليه من توقير النبي( )والمشي معه وما كان عليه من التواضع من الدخول في السوق ورحمة الصغير والمزاح
معه ومعانقته وتقبيله(.)193

 -4يجوز أن يجعل في أعناق الصبيان سخاب القرنفل ,والسك والطيب ,وشبهه مما يحل للرجال(.)194
 -5استحباب مالطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفاً ,واستحباب التواضع مع األطفال وغيرهم ,ومما جاء في حق الحسن أيضاً في صحيح
َّللاِّ( )يأ ُخ ُذِّني فُيق ِّع ُدِّني على ف ِّخ ِّذِّه ،وُيق ِّع ُد الحسن
ول َّ
البخاري من حديث أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد -رضي هللا عنهما -كان رُس ُ
على ف ِّخ ِّذِّه األُخرى ،ثُ َّم يض ُّمهما ،ثُ َّم يُقولَّ :
((الل ُه َّم ارحم ُهما فِّإِّني أرح ُم ُهما))()195وفيه :مساواة الرجل لبنيه ولمن تبناه فى الرفق والرحمة والمنزلة
ُ
ُ ُ

(.)196

 -6في الحديث بيان أن الحسن من أهل الجنة؛ ألنه أخبرنا بأنه يحبه ,وسأل ربه -جل جالله -أن يحبه ,وأن يحب كل من يحبه(.)197
 -7فيه أيضاً من مفهوم الخطاب أن هللا يبغض من يبغضه(.)198

املطلب اخلامس :دعاء النيب( )للعباس وولده -رضي اهلل عنهم-

َّ ِّ ِّ
َّاب ب ُن عط ٍاء ،عن ثوِّر ب ِّن ي ِّزيد ،عن مكح ٍ
ِّي قال :ح َّدثنا عب ُد الوه ِّ
ول ،عن ُكري ٍب،
يم ب ُن س ِّع ٍيد الجوهر ُّ
ُ
 -11قال اإلمام الرتمذي :حدثنا إبراه ُ
َّاسِّ :
َّللاِّ( )لِّلعب ِّ
عن اب ِّن عب ٍ
َّللاُ ِّبها وولدك)) ،فغدا
((إذا كان غداة ِّاالثني ِّن فأِّتِّني أنت وول ُدك حتَّى أد ُعو ل ُهم ِّبدعوٍة ينف ُعك َّ
ول َّ
َّاس ،قال :قال رُس ُ
ِّ
اهرة وبا ِّطن ًة ال تُغ ِّادر ذنباَّ ،
((الله َّم اغِّفر لِّلعب ِّ ِّ ِّ ِّ
وغدونا معه فألبسنا ِّكساء ثُ َّم قالَّ :
الل ُه َّم احفظ ُه ِّفي ول ِّدِّه)).
َّاس وولده مغفرًة ظ ً
ُ
ُ ً
ُ
ً
التخريج :انفرد به اإلمام الترمذي(.)199

تراجم الرواة:

 -1إبراهيم بن سعيد الجوهري,أبو إسحاق .روى عن :سفيان بن عيينة ,وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ,وروح بن عبادة ,وغيرهم .روى عنه:

الجماعة سوى البخاري ,وأبو حاتم الرازي ,وأبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا ,وآخرون .وثقه النسائي ,وقال أبو حاتم :كان يذكر بالصدق,

وقال الذهبي :حافظ ,وقال ابن حجر :ثقة حافظ تكلم فيه بال حجة ,من العاشرة ,مات سنة (250هـ)(.)200

 -2عبد الوهاب بن عطاء ,أبو نصرالخفاف .سكن بغداد وحدث عن :حميد الطويل ,وسعيد الجريري ,وثور بن يزيد ,وغيرهم .حدث عنه:
إبراهيم بن سعيد الجوهري ,وأحمد بن حنبل ,وعباس الدوري ,وخلق كثير .وثقه ابن معين ,وقال الذهبي :صدوق ,وقال ابن حجر :صدوق ربما

أخطأ أنكروا عليه حديثاً في فضل العباس يقال :دلسه عن ثور ,من التاسعة ,وقد ذكره في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين( ,)201مات سنة

(204هـ) (.)202

 -3ثور بن يزيد بن زياد الكالعي ,ويقال :الرحبي ,أبو خالد .روى عن :أبان بن أبي عياض البصري ,والبراء بن عبد الرحمن ,ومكحول
الشامي ,وغيرهم .روى عنه :إبراهيم بن حميد الرؤاسي ,وأحمد بن علي النمري ,وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ,وآخرون .وثقه أحمد ,وابن

شاهين ,والذهبي ,وقال ابن حجر :ثقة ثبت إال أنه يرى القدر( ,)203من السابعة ,وقال :مات سنة (150هـ) أو (153هـ) ,أو (155هـ) (.)204

 -4مكحول الشامي ,أبو عبد هللا .روى عن :سعيد بن المسيب ,وأبي أمامة الباهلي ,وكريب ,وغيرهم .روى عنه :ثور بن يزيد ,وثابت بن
ثوبان ,والعالء بن الحارث ,وآخرون ,وثقه العجلي ,وقال الذهبي :عالم أهل الشام ,وقال العالئي :كثير اإلرسال جداً ,وقال ابن حجر :ثقة فقيه
كثير اإلرسال مشهور ,من الخامسة ,مات سنة بضع عشرة ومائة(.)205

 -5كريب بن أبي مسلم ,أبو رشدين الهاشمي .حدث عن :مواله ابن عباس ,وأُسامة بن زيد ,وابن عمر ,وغيرهم .وعنه :سليمان بن يسار,
والزهري ,ومكحول ,وآخرون .وثقه ابن سعد ,وقال الذهبي :وثقوه ,وقال ابن حجر :ثقة ,من الثالثة ,مات سنة (98هـ) بالمدينة(.)206
 -6عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ,أبو العباس .كان مولده قبل الهجرة بثالث سنوات,أحد المكثرين عن النبي( )مدعو له
بلسان الرسالة فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه ,وحدة فهمه ,مات سنة (68هـ)(.)207

احلكم على احلديث :إسناد الحديث ضعيف وهللا تعالى أعلم؛ وذلك لوجود عبد الوهاب بن عطاء فيه,قال عنه ابن حجر :أنكروا عليه حديثاً
في فضل العباس يقال دلسه عن ثور ,وقد ذكره في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين ,وورد اإلسناد بلفظ عن فيحتمل تدليس اإلسناد ,وقال



 



 األحاديث الواردة يف دعاء النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ألهل بيته عليهم السالم ...

أبو زرعة :روى عبد الوهاب الخفاف عن ثور عن خالد بن معدان :نهيق الحمار دعاء على الظلمة وهو منكر ,وروى حديث كريب عن ابن

عباس حديث العباس وهو منكر ,ليسا من حديث ثور( ,)208وقال صالح بن محمد األسدي :أنكروا على الخفاف حديثاً رواه لثور بن يزيد عن

مكحول عن كريب عن ابن عباس حديثاً في فضل العباس وما أنكروا عليه غيره ,فكان ابن معين يقول هذا موضوع ,وعبد الوهاب لم يقل فيه

(حدثنا ثور) ولعله دلس فيه وهو ثقة( )209قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه(.)210
سبب ورود احلديث :قيل:إن سببه ما رواه الخطيب عن علي بن أبي طالب قال:قال رسول َّ ِّ
ِّ
يل وعلي ِّه ِّقباء أسود،
َّللا( (( :)هبط عل َّي جب ِّر ُ
ُ ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الصورة َّالِّتي لم أرك هبطت عل َّي ِّفيها ق ُّ
ِّ
ِّ
ط؟)) قال :ه ِّذِّه صورةُ الملُوك من ولد العب ِّ
َّاس عمكُ ،قل ُت (( :و ُهم على
اء ،فُقل ُت :ما هذه ُّ ُ
ُ
ُ
وعمامة سود ُ
النِّب ُّي(َّ )):)
ِّ
الل ُه َّم اغِّفر لِّلعب ِّ
يل :نعم قال َّ
َّاس وول ِّدِّه حي ُث ك ُانوا ،وأين ك ُانوا))(.)211
ح ٍق؟)) قال جب ِّر ُ
األلفاظ الغريبةَ :غ َدا َة :الغداة :خالف العشي ,يقال :آتيك غداة ٍ
غد ,قال هللا تعالى:ﭽﯷ ﯸ ﭼ( ,)212والجمع غدوات مثل قطاة وقطوات,
والغداة :وقت ما بين الفجر وطلوع الشمس بكرة أول النهار

()213

ما يستفاد من احلديث:

َغ َدا :سبق بيانه في الحديث رقم(.)1

 -1بيان فضل العباس وولده بدعوة النبي( )لهم.

 -2لقد حظي العباس وولده بدعوة النبي( )بالمغفرة وحفظه في ولده.

املطلب السادس :دعاء النيب( )لعبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما-

 -12قال اإلمام البخاري :ح َّدثنا أ ُبو معمر( )214قال :ح َّدثنا عب ُد الو ِّار ِّث( )215قال :ح َّدثنا خالِّد( ،)216عن ِّعك ِّرمة( ،)217ع ِّن اب ِّن عب ٍ
َّاس( )218قال:
ض َّمِّني رسول هللاِّ( )وقالَّ ((:
الل ُه َّم علِّم ُه ال ِّكتاب)).
ُ ُ
()223
()222
()221
()220
()219
التخريج :أخرجه البخاري  ,ومسلم ,والترمذي  ,وابن ماجه  ,وأحمد .
سبب ورود احلديث :ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس-رضي هللا عنهما -أن النبي( )دخل الخالء فوضعت له

وضوءاً ,قال(( :من وضع هذا؟)) فأخبر فقال(( :اللهم فقهه في الدين )) (.)224
األلفاظ الغريبةَ :ض َّمِني :من ضم يضم ضماً ,وضممت الشيء إلى الشيء فانضم إليه ,وهو من باب :نصر ينصر ,أي :طوقه

بذراعيه ,ووضع صدره على صدره تعبي اًر عن محبته له ,وشفقته عليه ,وإيناساً لقلبه(.)225
اْل ِك َتاب :غلب في عرف الشرع على القرآن ,وهو ما يتضمن الشرائع واألحكام ,ولذلك جاء الكتاب والحكم متعاطفين في عامة القرآن(.)226

ما يستفاد من احلديث:

 -1فضل ابن عباس -رضي هللا عنهما -وتميزه عن غيره بهذا الدعاء المبارك(.)227
 -2استحباب الدعاء لمن عمل خي اًر(.)228

 -3الحض على تعلم القرآن ,والدعاء إلى هللا في ذلك(.)229
 -4جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة(.)230

 -5حصول البركة البن عباس بمالمسة جسده لجسد النبي( )إذ ضمه إليه (.)231
 -6استحباب خدمة اآلكابر؛ ألن ابن عباس حصل ذلك بسبب أنه وضع للنبي( )ماء للوضوء لما دخل الخالء ,كما سبق بيانه(.)232
 -7تحقق إجابته( )فقد كان ابن عباس بحر العلم وحبر األمة ,ورئيس المفسرين وترجمان القرآن(.)233

املطلب السابع :دعاء النيب( )جلعفر بن أبي طالب وابنه عبد اهلل رضي اهلل عنهم

 -13قال اإلمام أمحد :ح َّدثنا وه ُب ب ُن ج ِّر ٍ
ير ،ح َّدثنا أِّبي ،قال :س ِّمع ُت ُمح َّمد بن أِّبي يعُقوبُ ،يح ِّد ُث ع ِّن الحس ِّن ب ِّن سع ٍد ،عن عب ِّد هللاِّ ب ِّن
ِّ
ِّ
ول هللاِّ( )جي ًشا ،استعمل علي ِّهم زيد بن ح ِّ
يرُكم جعفر ،فِّإن ُقِّتل  -أ ِّو استُش ِّهد
ارثة (( فِّإن ُقتل زيد  -أ ِّو استُش ِّهد  -فأم ُ
جعف ٍر ،قال :بعث رُس ُ
ِّ
يرُكم عب ُد هللاِّ ب ُن رواحة )) فلُقوا الع ُدَّو ،فأخذ الرَّاية زيد فقاتل حتَّى ُقِّتل ،ثُ َّم أخذ الرَّاية جعفر فقاتل حتَّى ُقِّتل ،ثُ َّم أخذها عب ُد هللاِّ ب ُن رواحة
 فأم ُالن ِّ
النِّب َّي( )فخرج ِّإلى َّ
فقاتل حتَّى ُقِّتل ،ثُ َّم أخذ الرَّاية خالِّ ُد ب ُن الولِّ ِّيد ففتح هللاُ علي ِّه ،وأتى خب ُرُه ِّمَّ -
اس ،فح ِّمد هللا وأثنى علي ِّه ،وقالِّ (( :إ َّن
ِّإخوان ُكم لُقوا الع ُدَّو ،وإ َّ
ِّن زي ًدا أخذ الرَّاية ،فقاتل حتَّى ُقِّتل -أ ِّو استُش ِّهد -ثُ َّم أخذ الرَّاية بعدهُ جعف ُر ب ُن أِّبي طالِّ ٍب فقاتل حتَّى ُقِّتل -أ ِّو استُش ِّهد-
ثُ َّم أخذ الرَّاية عبد هللاِّ بن رواحة ،فقاتل حتَّى ُقِّتل -أ ِّو استُش ِّهد -ثُ َّم أخذ الرَّاية سيف ِّمن سي ِّ
وف هللاِّ خالِّ ُد ب ُن الولِّ ِّيد ،ففتح هللاُ علي ِّه )) فأمهل ،ثُ َّم
ُ
ُ
ُُ
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أمهل آل جعف ٍر -ثالثًا -أن يأِّتيهم ،ثُ َّم أتاهم فقال (( :ال تب ُكوا على أ ِّخي بعد اليو ِّم ادعوا إلِّي ابن ِّي ِّ
أخي)) قال :ف ِّجيء ِّبنا كأَّنا أف ُرخ ،فقال:
ُ
ُ
ُ
الق فحلق رءوسنا ،ثُ َّم قال (( :أ َّما مح َّمد فشِّبيه ع ِّمنا أِّبي طالِّ ٍب ،وأ َّما عبد هللاِّ
ِّ
ِّ
يه خلِّقي و ُخُلِّقي)) ثُ َّم أخذ
ب
ش
ف
اد ُعوا ِّإل َّي الحالق ،ف ِّجيء ِّبالح
ُ
ُ
ُ
ُ
ُُ
ِّ
أمنا فذكرت ل ُه ُيتمنا،
الله َّم اخُلف جعف ًار ِّفي أهلِّ ِّه ،وب ِّارك لِّعب ِّد هللاِّ ِّفي صفق ِّة ي ِّميِّن ِّه )) ،قالها ثالث ِّمرٍار ،قال :فجاء ِّت ُّ
ِّبيدي فأشالها ،فقالُ (( :
ِّ
ُّهم ِّفي ُّ
الدنيا واآل ِّخ ِّرة؟! )).
وجعلت تُف ِّرُح ل ُه ،فقال(( :العيلة تخافين علي ِّهم وأنا ولِّي ُ

التخريج:أخرجه أحمد( ,)234وأخرجه أيضاً أبو داود( ,)235والنسائي مختص اًر()236من دون دعاء.
تراجم الرواة :رواته خمسة:

 -1وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد هللا بن شجاع األزدي ,أبو العباس البصري .روى عن :األسود بن شيبان ,وأبيه جرير بن حازم,
وحماد بن زيد ,وغيرهم .روى عنه :إبراهيم بن محمد بن عرعرة ,وأحمد بن حنبل ,وأحمد بن سنان القطان ,وآخرون .قال أبو حاتم :صدوق,

ووثقه الذهبي ,وابن حجر ,من التاسعة ,مات سنة (207هـ)(.)237

 -2أبوه :جرير بن حازم بن زيد بن عبد هللا بن شجاع األزدي ,ثم العتكي ,وقيل :الجهضمي ,أبو النضر .روى عن :أسماء بن عبيد الضبعي,

وثابت البناني ,ومحمد بن عبد هللا بن أبي يعقوب ,وغيرهم .روى عنه :األسود بن عامر بن شاذان ,وبهز بن أسد ,وابنه وهب بن جرير بن

حازم ,وآخرون .وثقه العجلي ,وقال أبو حاتم :صدوق ,وقال الذهبي :ثقة لما اختلط حجبه ولده ,وقال ابن حجر :ثقة لكن في حديثه عن قتادة
ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه ,وهو من السادسة ,وقد اختلط لكن لم يحدث في حال اختالطه ,مات سنة (170هـ)(.)238

 -3محمد بن أبي يعقوب :محمد بن عبد هللا بن أبي يعقوب الضبي البصري .سمع :عمه ,والحسن بن سعد ,وابن أبي نعيم .سمع منه :شعبة,
ومهدي بن ميمون ,وجرير بن حازم .وثقه العجلي ,وأبو حاتم ,وقال الذهبي :قال شعبة كان سيد بني تميم ,وقال ابن حجر :ثقة ,من

السادسة(.)239

 -4الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي موالهم الكوفي ,مولى علي ,ويقال :مولى الحسن .روى عن :أبيه ,وعن :عبد هللا بن عباس ,وعبد هللا
بن جعفر ,وغيرهم .وعنه :أبو إ سحاق الشياني ,والمسعودي ,ومحمد بن عبد هللا بن أبي يعقوب .وثقه العجلي ,وابن حبان ,وقال الذهبي :وثقه
النسائي ,وقال ابن حجر :ثقة ,من الرابعة(.)240

 -5عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب ,أبو جعفر الهاشمي .أحد األجواد كان يسمى بحر الجود ,ويقال :إنه لم يكن في اإلسالم أسخى منه,
وهو أول مولود ولد في اإلسالم بأرض الحبشة ,وبايع النبي( )وهو ابن سبع سنين ,مات سنة (80هـ)(.)241
احلكم على احلديث :إسناد الحديث رجاله كلهم ثقات ,وسنده متصل فيكون إسناده صحيحاً ,وهللا أعلم .قال الهيثمي :رواه أحمد

()242

والطبراني

()243

ورجالهما رجال الصحيح( ,)244وقال ابن حجر :والحديث رواه أبو داود الطيالسي

()245

ورواته ثقات(.)246

األلفاظ الغريبة:

ومهلتُه تمهيالً مثله ,وفي التنزيل ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (,)247
َم َه َل :أمهلته :أنظرته ,ولم أعجله ,وأمهلتُ ُه إمهاالً :أنظرته وأخرت طلبهَّ ,
أْ
ِّ
المهلة مثل غرفة كذلك وهي الرفق ,وفي األمر
واالسم المهل بالسكون والفتح لغة ,وأمهل إمهاالً وتم َّهل في أمرك أي :اتئد في أمرك وال تعجل ,و ُ

ُمهلة أي :تأخر ,وتم َّهل في األمر :تمكث ولم يعجل(.)248
أَفُْر ٌخ :جمع القلة لفرخ ,والفرخ :ولد الطائر ,هذا األصل ,وقد استعمل في كل صغير من الحيوان والنبات والشجر وغيرها ,واألنثى:
فرخةُ(.)249

َشاَل َها :أي :رفعها(.)250
أَ
()251
اخُل ْف :أي :كن لهم بعده ,أو كن خليفته .
ْ

ُت ْف ِر ُح :من أفرحه إذا غ َّمه وأزال عنه الفرح ,وأفرحه الدين إذا أثقله ,وإن كانت بالجيم فهو من المفرج :الذي ال عشيرة له ,فكانهأ أرادت أن أباهم

توفي وال عشيرة لهم ,فقال النبي( (( )أتخافين العيلة وأنا وليهم ))(.)252
اْل َعْيَلة :الفقر وهي مصدر عال ي ِّعيل من باب سار فهو ع ِّائل والجمع عالة وهو في تقدير فعلة مثل كافر وكفرة ,ومنه قوله تعالى :ﭽ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭼ (ِّ ,)253
وعيال الرجل :من يعوله وواحد العيال (عِّيل) كجيد والجمع (عي ِّائل) مثل جيائد ,و(أعال) الرجل :كثرت عياله فهو

ِّ
(م ِّعيلة)(.)254
(معيل) والمرأة ُ
ُ
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ما يستفاد من احلديث:

 -1دل الحديث على هذه المنقبة العظيمة التي اختص بها خالد( )إذ لقبه النبي( )بسيف هللا(.)255
 -2فيه دليل على أن اإلمام يجوز له أن يجعل والية العهد بعده لرجل ,ثم يقول :فإن مات قبل موتي فإن الوالية لفالن رجل آخر يستحق ذلك

فإن مات المولى أوالً

فالعقد الثاني ثابت(.)256

 -3استحباب الوالية في الحروب ,وأنه ينبغي أن يكون مع أمير الجيش(.)257
 -4جواز تعليق اإلمارة بشرط(.)258

 -5جواز تولي أمر القوم من غير تولية إذا خاف ضياعه وحصول الفساد بتركه(.)259
 -6جواز االجتهاد في حياة النبي(.)260()
 -7جواز البكاء على الميت(.)261

 -8دل الحديث على العاطفة األُسرية ,فقد أمهلهم ثالثاً لئال يحرجهم لحظة الفراق وشدة الحزن ,فكأنه أعطاهم فرصة لينفسوا عن أنفسهم ,حتى

تفرغ أذهانهم له عند زيارته لهم ,فقد ينشغلون عنه بالصدمة األولى.

 -9في قوله( )):)أخي ...وابني أخي )) من الشعور باللحمة األُسرية ما يخفف فقد هذا الشخص.

 -10في مجيء الحالق كنوع من مباشرة العناية والتفقد ليهذب شعثهم وبذاذتهم لكون أُمهم سوف تنشغل عنهم بسبب هذا الحزن.

 -11أن في التشبيه لهم أسلوباً من أساليب إدخال السرور وهو أن تربط المحزون بالعظماء وباألهل واألجداد ما يشد األزر ,ويؤكد االنتماء
األسري.

 -12فيه أن الرحمة التي تكون في القلب محمودة

()262

.

اخلامتة

بعد هذه الرحلة الممتعة الشيقة مع كالم خير البشر حضرة سيدنا محمد صلى هللا وعليه وسلم في أفضل الخلق وهم آل بيته االطهار

نصل إلى أهم ما استنبط من كالمه صلى هللا عليه وسلم:
 -1بيان فضيلة سيدنا علي( )وكرم هللا وجه الشريف لتخصيصه ألنه يحب هللا ورسوله ,ويحبه هللا ورسوله؛ ألن النبي( )خصه بالذكر
ِّ
َّللاُ ورُسوُل ُه).
ُّه َّ
َّللاُ على يدي ِّه ُي ِّح ُّب َّ
دون غيره بقوله ((يفت ُح َّ
َّللا ورُسول ُه وُيحب ُ
 -2بيان فضيلة سيدنا علي بن أبي طالب( )وكرم هللا وجه الشريف بدعاء النبي( )له بقوله( َّ
الل ُه َّم ع ِّاف ِّه ،أو اشِّف ِّه).
 -3إن اإليمان المتكامل بقدرة هللا -سبحانه وتعالى -ما حدا أمير المؤمنين( )على تنويع دعائه بثوب بالغي جميل فيه رجاء واستنجاد
بمجموعها تضفي على النفس طمأنينة وصفاء.

ال من واالهَّ ،
َّ
الله َّم و ِّ
الل ُه َّم ع ِّاد من عاداهُ)).وما
ُ
 -4ال شك في أن من والى علياً فهو مؤمن ومن عاداه فهو منافق ,بقوله((فهذا ولِّ ُّي من أنا موالهُُ ،
حصل من الحروب بين الصحابة ال ينافي الوالية؛ ألنهم كلهم إخوة متوالون ,لكنهم اختلفوا في االجتهاد ,فالحروب والخالفات التي حصلت ال
تنافي الوالية؛ ألنها حصلت باجتهاد منهم-رضي هللا عنهم , -فالمجتهد بين أجرين وبين أجر ,إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر,
فعلي( )ومن معه هم أهل الصواب لهم أجران ,ومعاوية( )ومن معه أخطؤوا في االجتهاد فلهم أجر االجتهاد-رضي هللا عنهم وأرضاهم.

 -5الدعاء له بما ذكر فكان أقضى الناس ولم يفارقه الحق في شيء من أفعاله ,وكأنه -وهللا أعلم -خصه بهذه الدعوة لما أعلمه هللا من تأخر
زمانه عن زمن الثالثة وكثرة أعدائه وحروبه فأخبرهم بالدعاء له ,أن الحق معه يدور؛ ألن دعاءه( )ما يرد فهو بمثابة اإلخبار بقوله(( رِّحم
َّللا علِّيًّاَّ ،
الل ُه َّم أ ِّد ِّر الح َّق مع ُه حي ُث دار))
َّ ُ
 -6فضيلة سيدنا علي وفاطمة والحسن والحسين-رضي هللا عنهم -بدعاء النبي( )لهم بقوله َّ
اصِّتي ،أذ ِّهب عن ُه ُم
((الل ُه َّم ه ُؤال ِّء أه ُل بيِّتي وخ َّ

ِّ
الرجس وط ِّهرُهم تط ِّه ًيرا))
 -7دعاء النبي ألهل بيته عليهم السالم بالرزق بالقوت بقولهَّ )):
الل ُه َّم ارُزق آل ُمح َّم ٍد ُقوتًا)) وإذا كان رزقه قوتاً أي يكفي ,ال يحتاج اإلنسان
فيه إلى أحد وال يكون عنده مال كثير بنية اآلخرة ,فإنه يسلم من طغيان الغنى وذل الفقر ,ولهذا دعا النبي( )ربه أن يجعل رزق آل محمد
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قوتاً أي :ال ينقص عن الحاجة وال يزيد عليها إذا كان رزقه قوتاً أي يكفي ,ال يحتاج اإلنسان فيه إلى أحد وال يكون عنده مال كثير بنية اآلخرة,

فإنه يسلم من طغيان الغنى وذل الفقر ,ولهذا دعا النبي( )ربه أن يجعل رزق آل محمد قوتاً أي :ال ينقص عن الحاجة وال يزيد عليها .

 -8أن كل من أحب الحسن بن علي-رضي هللا عنهما -من هذه األمة إلى يوم القيامة ,فإنه تشمله دعوة رسول هللا( )بأن هللا تعالى يحبه
ِّ
ُحبُّه فأ ِّحب ِّ
َّ ِّ ِّ
ُّه)) .والحث على حب الحسن بن علي-رضي هللا عنهما -وبيان لفضيلته (رضى هللا عنهما).
َّه وأح َّب من ُيحب ُ
ُ
بقوله ((الل ُه َّم ِّإني أ ُ
اهرة وب ِّ
ِّ
بقوله((الله َّم اغِّفر لِّلعب ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ
اطن ًة ال تُغ ِّاد ُر
 -9فضل سيدنا العباس عليه السالم وولده بدعوة النبي( )بالمغفرة والحفظ
َّاس وولده مغفرًة ظ ً
ُ
ذنباَّ ،
الل ُه َّم احفظ ُه ِّفي ولِّدِّه)) .
ً
 -10حصول البركة البن عباس بمالمسة جسده لجسد النبي( )إذ ضمه إليه وفضله -رضي هللا عنهما -وتميزه عن غيره بهذا الدعاء
َّ
بقوله((الل ُه َّم عِّلم ُه ال ِّكتاب)).
المبارك
الله َّم اخُلف جعف ًار ِّفي أهلِّ ِّه ،وب ِّارك لِّعب ِّد هللاِّ ِّفي صفق ِّة ي ِّم ِّين ِّه ) وأن قوله((
 -11دعا النبي ومحبته وبركته لسيدنا جعفر بن أبي طالب بقوله(( ُ
ِّ
ِّ
ِّ
يه خلِّقي و ُخُلِّقي)) ففه من التشبيه لهم بأسلوب من أساليب إدخال السرور وهو أن تربط
يه عمنا أِّبي طال ٍب ،وأ َّما عب ُد هللا فشِّب ُ
أ َّما ُمح َّمد فشِّب ُ
المحزون بالعظماء وباألهل واألجداد ما يشد األزر ,ويؤكد االنتماء األسري.

املصادر واملراجع:
 -1إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان

البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى840:هـ ) ,تحقيق :دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم ,دار الوطن للنشر,

الرياض ,ط1420/1هـ1999-م.

 -2األحاديث المختارة  :الضياء المقدسي( المتوفى643:هـ ) ,تحقيق :عبد الملك ابن عبد هللا بن دهيش ,مكتبة النهضة الحديثة ,مكة المكرمة,

ط2000 /3م.

 -3أحاديث معلة ظاهرها الصحة:أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي ,دار اآلثار للنشر والتوزيع ,ط1421 /2هـ 2000 -م.

 -4إرشاد الساري :لشرح صحيح البخاري :أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري ,أبو العباس ,شهاب
الدين( المتوفى923:ه) ,المطبعة الكبرى األميرية ,مصر ,ط1323/7هـ.

 -5اإلرشادات في تقوية األحاديث بالشواهد والمتابعات :ألبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد ,مكتبة ابن تيمية ,القاهرة ,ط1417 /1هـ
1998 -م.

 -6اَلستيعاب في معرفة األصحاب :ألبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى463 :هـ)
المحقق :علي محمد البجاوي ،دار الجيل ،بيروت ،الطبعة :األولى 1412 ،هـ  1992 -م.

 -7اإلصابة في تمييز الصحابة :ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ)تحقيق :عادل أحمد
عبد الموجود وعلى محمد معوض ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  1415 -هـ.

 -8اَلعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني,
أبو بكر البيهقي (المتوفى458:هـ) ,تحقيق :أحمد عصام الكاتب ,دار اآلفاق الجديدة ,بيروت ,ط1401/1هـ.

 -9اإلفصاح عن معاني الصحاح :ليحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني ,أبو المظفر ,عون الدين (المتوفى560 :هـ)  ,تحقيق:
فؤاد عبد المنعم أحمد ,دار الوطن1417 ,هـ.

 -10اَل نتصارات اإلسالمية في كشف شبه النصرانية :لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ,أبو الربيع ,نجم الدين(
المتوفى716:هـ) ,تحقيق :سالم بن محمد القرني ,مكتبة العبيكان ,الرياض ,ط1419/1هـ.

 -11أنيس الساري :في تخريج وتحقيق األحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقالني في فتح الباري :أبو حذيفة ,نبيل بن منصور بن

يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي ,تحقيق :نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة ,مؤسسة السماحة ,ومؤسسة الريان ,لبنان -بيروت,

ط1426/1هـ2005 -م.

 -12إيضاح الدين في قطع حجج أهل التعطيل :ألبي عبد هللا ,محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بن جماعة الكناني الحموي الشافعي ,بدر الدين
(المتوفى733:هـ) ,تحقيق :وهبي سليمان غاوجي األلباني ,دار السالم للطباعة والنشر ,مصر ,ط1410/1هـ1990-م.
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 -13البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف :في أسباب ورود الحديث الشريف :إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين بن
أحمد بن حسين ,برهان الدين بن حمزة الحسين الحنفي الدمشقي (المتوفى1120:هـ) ,تحقيق :سيف الدين الكاتب ,دار الكتاب العربي ,بيروت.

 -14تاج العروس :من جواهر القاموس :محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ,أبو الفيض ,الملقب بمرتضى ,الزبيدي (المتوفى1205:هـ),
تحقيق :مجموعة من المحققين ,دار الهداية.

 -15تاريخ ابن معين (رواية الدوري)ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي

(المتوفى233 :هـ) المحقق :د .أحمد محمد نور سيف ،مركز البحث العلمي وإحياء الت ارث اإلسالمي  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى1399 ،

هـ– 1979م.
 -16تاريخ أسماء الثقات:ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين
(المتوفى385 :هـ) المحقق :صبحي السامرائي،الدار السلفية  -الكويت ،الطبعة :األولى 1404 ،هـ– 1984م.

 -17التاريخ األوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير) لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا (المتوفى:
256هـ)المحقق :محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي  ,مكتبة دار التراث  -حلب  ,القاهرة ،الطبعة :األولى 1397 ،هـ – 1977م.

 -18التاريخ الكبير للبخاري:لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا (المتوفى256 :هـ) الطبعة :دائرة المعارف
العثمانية ،حيدر آباد  -الدكن ،طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان.

 -19تاريخ بغداد :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى463:هـ) ,تحقيق :الدكتور بشار عواد
معروف ,دار الغرب اإلسالمي ,بيروت ,ط1422/1هـ2002-م.

 -20تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي :لعثمان بن علي بن محجن البارعي ,فخر الدين الزيلعي الحنفي(المتوفى743:هـ),
المطبعة الكبرى األميرية ,القاهرة -بوالق ,ط1313/1هـ.

 -21تحفة األحوذيبشرح جامع الترمذي :ألبي العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى1353:هـ) ,دار الكتب العلمية,
بيروت.

 -22تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر ابن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى804:هـ),
تحقيق :حمدي عبد المجيد السلفي ,المكتب اإلسالمي ,بيروت ,ط1994/1م.

 -23تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من الفوائد):ألبي عبد الرحمن أحمد بن
شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ)المحقق :الشريف حاتم بن عارف العوني ،دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة ،الطبعة:

األولى 1423هـ.
 -24تطريز رياض الصالحين :ل فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن أحمد المبارك الحريملي النجدي (المتوفى376:هـ) ,تحقيق :د .عبد
العزيز بن عبد هللا ابن إبراهيم الزير آل أحمد ,دار العاصمة للنشر والتوزيع ,الرياض ,ط1423/1هـ2002-م.

 -25تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس :ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى:
852هـ) المحقق :د .عاصم بن عبدهللا القريوتي  ،مكتبة المنار – عمان ،الطبعة :األولى 1403 ،هـ– 1983م.

 -26تقريب التهذيب :ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ,تحقيق :محمد عوامة ,دار
الرشيد ,سوريا ,ط1406/1هـ– 1986م.

 -27التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث :ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى676 :هـ),
تحقيق  :محمد عثمان الخشت ,دار الكتاب العربي ،بيروت ,ط1405 /1هـ 1985 -م.

 -28التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852:هـ),
دار الكتب العلمية ,ط1409/1هـ1989-م.

 -29التنوير شرح الجامع الصغير  :محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني ,الكحالني ثم الصنعاني أبو إبراهيم ,عز الدين ,المعروف
كأسالفه باألمير (المتوفى1182:هـ) ,تحقيق :د .محمد إسحاق محمد إبراهيم ,مكتبة دار السالم ,الرياض ,ط1432 /1هـ2011-م.



 



 األحاديث الواردة يف دعاء النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ألهل بيته عليهم السالم ...

 -30تهذيب الكمال:في أسماء الرجال :يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج ،جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي
المزي (المتوفى742 :هـ) ,تحقيق :د .بشار عواد معروف ,مؤسسة الرسالة ,بيروت ,ط1400 /1هـ1980 -م.

 -31تهذيب اللغة :لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي ,أبو منصور (المتوفى370:هـ) ,تحقيق :محمد عوض مرعب ,دار إحياء التراث
العربي ,بيروت ,ط2001/1م.

 -32توجيه النظر إلى أصول األثر:لطاهر بن صالح (أو محمد صالح) ابن أحمد بن موهب ،السمعوني الجزائري ،ثم الدمشقي (المتوفى:
1338هـ) ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة المطبوعات اإلسالمية – حلب ،الطبعة :األولى1416 ،هـ 1995 -م.

 -33تيسير مصطلح الحديث :أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي ,مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ,ط1425 /10هـ-
2004م.

البستي (المتوفى354 :هـ)طبع بإعانة:
 -34الثقات :لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
و ازرة المعارف للحكومة العالية الهندية ،تحت مراقبة :الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية،دائرة المعارف العثمانية
بحيدر آباد الدكن الهند ،الطبعة :األولى 1393 ،هـ 1973 -م.
 -35جامع التحصيل في أحكام المراسيل :لصالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي (المتوفى761 :هـ)
المحقق :حمدي عبد المجيد السلفي الناشر :عالم الكتب  -بيروت ،الطبعة :الثانية 1407 ،هـ – 1986م.

 -36جامع الترمذي:لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى279 :هـ) ,تحقيق :أحمد محمد شاكر,
ومحمد فؤاد عبد الباقي ,وإبراهيم عطوة عوض ,شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ,مصر ,ط1395/2هـ 1975 -م.

 -37الجرح والتعديل :لمحمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى327 :هـ) طبعة
مجلس دائرة المعارف العثمانية  -بحيدر آباد الدكن – الهند ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،الطبعة :األولى 1271 ،هـ  1952م.

 -38جمهرة اللغة :ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (المتوفى321:هـ) ,تحقيق :رمزي منير بعلبكي ,دار العلم للماليين ,بيروت,
ط1987/1م.

 -39حاشية السندي على سنن ابن ماجه :محمد بن عبد الهادي التتوي ,أبو الحسن ,نور الدين السندي (المتوفى1138:هـ) ,دار الجيل,
بيروت.

 -40ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق :لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ)المحقق:
محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني

 -41الرواة الثقات المتكلم فيهم بما َل يوجب ردهم :لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى:
748هـ) المحقق :محمد إبراهيم الموصلي ،دار البشائر اإلسالمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1412 ،هـ 1992 -م.

 -42سنن ابن ماجه:ألبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى273 :هـ) ,تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار
إحياء الكتب العربية ,وفيصل عيسى البابي الحلبي.

 -43سنن أبي داود:ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد ابن عمرو األزدي ِّ
الس ِّجستاني (المتوفى275 :هـ) ,تحقيق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ,المكتبة العصرية ،صيدا ,وبيروت.

 -44السنن الكبرى للنسائي :ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ) ,تحقيق :حسن عبد المنعم
شلبي ,مؤسسة الرسالة ,بيروت ,ط1421 /1هـ 2001 -م.

 -45سنن النسائي لمجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي :ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى:
303هـ)تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات اإلسالمية – حلب ،الطبعة :الثانية 1406 ،هـ – 1986م.

 -46سؤاَلت ابن الجنيد :ألبي زكريا يحيى بن معين :ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري
بالوالء ،البغدادي (المتوفى233 :هـ).

 -47سير أعالم النبالء :لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ,تحقيق :مجموعة من
المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرنؤوط ,مؤسسة الرسالة ,ط1405 /3هـ 1985-م.
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 -48شأن الدعاء :للخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى388 :هـ) ,تحقيق :أحمد
يوسف الدقاق ,دار الثقافة العربية ,ط1404 /1هـ 1984 -م.

 -49شرح النووي على مسلم :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى676:هـ),
دار إحياء التراث العربي ,بيروت ,ط1392/2هـ .

 -50شرح صحيح البخاري:البن بطال ,أبو الحسن علي بن خلف ابن عبد الملك (المتوفى449:هـ) ,تحقيق :أبي تميم ياسر بن إبراهيم,
مكتبة الرشد ,السعودية -الرياض ,ط1423/2هـ2003-م.

 -51شرح فتح القدير:كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (المتوفى681:هـ) ,دار الفكر ,بيروت.

 -52شرح كتاب الرقاق -من صحيح البخاري :لفضيلة الشيخ العالمة أبو عبد هللا محمد بن صالح2011 ,م.

 -53شرح مشكل اآلثار :ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي
(المتوفى321 :هـ) ,تحقيق :شعيب األرنؤوط ,مؤسسة الرسالة ,ط1415/1هـ1994-م.

 -54الشريعة:ألبي بكر محمد بن الحسين بن عبد هللا اآلجري البغدادي (المتوفى360:هـ) ,تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عمر بن سليمان
الدميجي ,دار الوطن ,السعودية – الرياض ,ط1420/2هـ – 1999م.

 -55شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم :نشوان بن سعيد الحميري اليمني (المتوفى573:هـ) ,تحقيق :د .حسين بن عبد هللا العمري,

ومطهر بن علي اإلرياني ,ود .يوسف محمد عبد هللا ,دار الفكر المعاصر ,لبنان -بيروت ,ودار الفكر ,سورية -دمشق ,ط1420/1هـ-

1999م.

 -56الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى393:هـ) ,تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطارد ,دار العلم للماليين ,بيروت ,ط1407/4هـ1987-م.

 -57صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان :ل محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ,التميمي ,أبو حاتم الدارمي ,البستي
(المتوفى354:ه) ,تحقيق :شعيب األرنؤوط ,مؤسسة الرسالة ,بيروت ,ط1414/2هـ1993-م.

 -58صحيح البخاري:لمحمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي ,تحقيق :د .مصطفى ديب البغا ,دار ابن كثير ،اليمامة ,وبيروت,
ط1407 /3هـ– 1987م.

 -59صحيح مسلم:لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى261 :هـ) ,تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء التراث
العربي ,بيروت.

 -60الطبقات الكبرى :ألبي عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى230 :هـ)
تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1410 ،هـ  1990 -م .

 -61طرح التثريب في شرح التقريب  :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (806هـ)

اكمله ابنه :أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي ال ارزياني ثم المصري ,أبو زرعة ولي الدين ,ابن العراقي (المتوفى826:هـ) ,الطبعة المصرية

القديمة.
 -62طلبة الطلبة :لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ,أبو حفص ,نجم الدين النسفي(المتوفى537:هـ) ,المطبعة العامرة ,مكتبة المثنى
ببغداد1311 ,هـ.

 -63علل الحديث البن أبي حاتم :ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى:
327هـ) تحقيق  :فريق من الباحثين بإشراف وعناية د /سعد بن عبد هللا الحميد و د /خالد بن عبد الرحمن الجريسي ،مطابع الحميضي ،الطبعة:
األولى 1427 ،هـ  2006 -م.
 -64العلل ومعرفة الرجال :ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هـ) المحقق :وصي هللا بن

محمد عباس ،دار الخاني  ,الرياض ،الطبعة :الثانية 1422 ،هـ  2001 -م.

 -65علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية ،عبد الغفور بن عبد الحق حسين بر البلوشي ،الناشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
الشريف.
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 -66عمدة القاري :شرح صحيح البخاري :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى ابن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين
العيني(المتوفى855:هـ) ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت.

 -67العين :ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى170:هـ) ,تحقيق :د .مهدي المخزومي ,ود.
إبراهيم السامرائي ,دار ومكتبة الهالل.

 -68غريب الحديث :إلبراهيم بن إسحاق الحربي ,أبو إسحاق (المتوفى285:هـ) ,تحقيق :د .سليمان إبراهيم محمد العابد ,جامعة أم القرى,
مكة المكرمة ,ط1405/1هـ.

 -69غريب الحديث :ألبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى276:هـ) ,تحقيق :د .عبد هللا الجبوري ,مطبعة العاني ,بغداد,
ط1397/1هـ.

 -70غريب الحديث :لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى597:هـ) ,تحقيق :الدكتور عبد المعطي أمين
القلعجي ,دار الكتب العلمية ,لبنان -بيروت ,ط1405/1هـ1985-م.

 -71الفائق في غريب الحديث واألثر:ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار هللا( المتوفى538:هـ) ,تحقيق :علي محمد
البجاوي ,ومحمد أبو الفضل إبراهيم ,دار المعرفة ,لبنان ,ط.2

 -72فتح الباري شرح صحيح البخاري :ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ,دار المعرفة ,بيروت1379 ،هـ.

 -73فضائل الصحابة :ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هـ) المحقق :د .وصي هللا محمد
عباس ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى1403 ،هـ – 1983م.

 -74فيض القدير شرح الجامع الصغير :ل زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف ابن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم
المناوي القاهري (المتوفى1031:هـ) ,المكتبة التجارية الكبرى ,مصر ,ط1356 /1هـ.

 -75القاموس المحيط  :لمجد الدين ,أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (المتوفى817:هـ) ,تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة
الرسالة ,مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ,لبنان -بيروت ,ط1426/8هـ2005 -م.

 -76الكاشف عن حقائق السنن :لشرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي (743هـ) ,تحقيق :د .عبد الحميد هنداوي ,مكتبة نزار مصطفى
الباز ,مكة المكرمة ,والرياض ,ط1417/1هـ1997-م.

 -77الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة :لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى:
 748هـ) ,تحقيق :محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب ,دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن ،جدة ,ط1413/1هـ 1992-م.

 -78الكامل في ضعفاء الرجال :أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى365 :هـ) ,تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ,وعلي محمد معوض,
الكتب العلمية  ,لبنان -بيروت ,ط1418/1هـ1997-م.

 -79الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية :أليوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ,أبو البقاء الحنفي (المتوفى1094:هـ),
تحقيق :عدنان درويش ,ومحمد المصري ,مؤسسة الرسالة ,بيروت.

 -80الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري :لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد ,شمس الدين الكرماني( المتوفى786:هـ) ,دار إحياء
التراث العربي ,لبنان-بيروت ,ط1356/1هـ1937-م.

 -81لسان العرب :محمد بن مكرم بن علي ,أبو الفضل ,جمال الدين بن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي( المتوفى711 :هـ) ,دار
صادر ,بيروت ,ط1414/3هـ.

 -82لسان الميزان :ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) المحقق :دائرة المعرف النظامية
– الهند ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية1390 ،هـ 1971/م.

 -83المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين :لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي،

البستي (المتوفى354 :هـ)المحقق :محمود إبراهيم ازيد-دار الوعي – حلب ،الطبعة :األولى1396 ،هـ.
ُ
 -84مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى807:ه) ,تحقيق :حسام الدين
القدسي ,مكتبة القدسي ,القاهرة1414 ,هـ1994-م.
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 -85مجمع بحار األ نوار:في غرائب التنزيل ولطائف األخبار :جمال الدين محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفتني الكجراني( المتوفى:
986هـ) ,مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ,ط1387/3هـ – 1967م.

 -86المجموع المغيث في غريبي القران والحديث :لمحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد األصبهاني المديني ,أبو موسى(المتوفى:
581هـ) ,تحقيق :عبد الكريم العزباوي ,جامعة أُم القرى ,مكة المكرمة ,ودار المدني للطباعة والنشر والتوزيع ,المملكة العربية السعودية – جدة,

ط ,1ج1406 (1هـ – 1986م),ج1408 ,3,2هـ1988 -م.
 -87مختار الصحاح :لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ,تحقيق :محمود خاطر ,مكتبة لبنان ناشرون ,بيروت1415 ,هـ – 1995م.

 -88مرقاة المفاتيح :شرح مشكاة المصابيح :علي بن سلطان محمد ,أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري (المتوفى1014:هـ) ,دار
الفكر ,لبنان -بيروت ,ط1422/1هـ2002-م.

 -89مسند أبي داود الطيالسي:ألبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (المتوفى204 :هـ) ,تحقيق :الدكتور محمد بن
عبد المحسن التركي ,دار هجر ,مصر ,ط1419/1هـ 1999 -م.

 -90مسند اإلمام أحمد بن حنبل:ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هـ) ,تحقيق :شعيب
األرنؤوط ,وعادل مرشد ،وآخرين ,مؤسسة الرسالة ,ط1421/1هـ 2001 -م.

 -91مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار :ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار
(المتوفى292 :هـ) ,تحقيق :محفوظ الرحمن زين هللا( ،حقق األجزاء من  1إلى  ,)9وعادل بن سعد (حقق األجزاء من  10إلى  ,)17وصبري
عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء  ,)18مكتبة العلوم والحكم ,المدينة المنورة ,ط2009/1م.

 -92مشارق األنوار الوهاجة :ومطالع األسرار ال بهاجة في شرح سنن ابن ماجه :محمد بن علي بن آدم بن موسى ,دار المغني ,المملكة
العربية السعودية -الرياض ,ط1427/1هـ2006-م.

 -93مشارق األ نوار على صحاح اآلثار:القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي البستي المالكي ,المكتبة العتيقة ,ودار
التراث.

 -94مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه :ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان
البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى840 :هـ) ,تحقيق :محمد المنتقى الكشناوي ,دار العربية ,بيروت ,ط1403 /2هـ.

 -95المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير :أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ,أبو العباس (المتوفى770:هـ) ,المكتبة العلمية,
بيروت.

 -96المصنف في األحاديث واآلثار :ألبي بكر بن أبي شيبة ،عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى235 :هـ)
المحقق :كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد – الرياض -الطبعة :األولى1409 ،هـ.

 -97المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية :ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ),
تحقيق )17( :رسائل علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود ,دار العاصمة ،ودار الغيث ,السعودية ,ط1419 /1هـ.

 -98معالم السنن :وهو شرح سنن أبي داود :أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى:
388هـ) ,المطبعة العلمية ,حلب ,ط1351/1هـ– 1932م.

 -99معجم ابن األعرابي :ألبي سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي (المتوفى340 :هـ) ،تحقيق:
عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني ،دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية ،ط1418 /1هـ 1997 -م.

 -100المعجم األوسط:ل سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى360 :هـ) ,تحقيق :طارق بن
عوض هللا بن محمد ,وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ,دار الحرمين ,القاهرة.

 -101المعجم الكبير :ل سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ,أبو القاسم الطبراني (المتوفى360:هـ) ,تحقيق :حمدي بن عبد
المجيد السلفي ,مكتبة ابن تيمية ,القاهرة ,ط.2

 -102معجم اللغة العربية المعاصرة :د .أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى1424:هـ) ,بمساعدة فريق عمل ,عالم الكتب ,ط1429/1هـ-
2008م.
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 -103معجم المصطلحات واأل لفاظ الفقهية :د .محمود عبد الرحمن عبد المنعم ,دار الفضيلة.

 -104المعجم الوسيط:مجمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى ,وأحمد الزيات ,وحامد عبد القادر ,ومحمد النجار ,دار الدعوة.

 -105معجم ديوان األدب :ألبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي (المتوفى350:هـ) ,تحقيق :الدكتور أحمد مختار عمر ,مؤسسة
دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ,القاهرة1424 ,هـ2003-م.

 -106معجم مقاييس اللغة :ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ,أبو الحسن (المتوفى395:هـ) ,تحقيق :عبد السالم محمد هارون,
دار الفكر1399 ,هـ1979-م.

المط ِّرزِّى (المتوفى610 :هـ)
 -107المغرب في ترتيب المعرب:لناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على ،أبو الفتح ،برهان الدين الخوارزمي ُ
دار الكتاب العربي ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

 -108المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :ألبي العباس أحمد بن الشيخ المرحوم الفقيه أبي حفص عمر بن إبراهيم الحافظ األنصاري
القرطبي.

 -109مقدمة في اصول الحديث:لعبد الحق بن سيف الدين بن سعد هللا البخاري الدهلوي الحنفي (المتوفى1052 :هـ)،المحقق :سلمان الحسيني
الندوي ،دار البشائر اإلسالمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م.

 -110الملل والنحل :ألبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى548 :هـ) الناشر :مؤسسة الحلبي.

 -111منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري :حمزة محمد قاسم ,مكتبة دار البيان ,الجمهورية العربية السورية – دمشق ,ومكتبة المؤيد,

المملكة العربية السعودية – الطائف1410 ,هـ – 1990م.
 -112المؤَتلِف والمخَتِلف:ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى:
385هـ) تحقيق :موفق بن عبد هللا بن عبد القادر ،دار الغرب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :األولى1406 ،هـ 1986 -م.

 -113موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم :لمحمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروق الحنفي التهانوي
(المتوفى :بعد 1158هـ) ,تحقيق :د .علي دحروح ,مكتة لبنان ناشرون ,بيروت ,ط1996/1م.

 -114ميزان اَلعتدالفي نقد الرجال :لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ,تحقيق :علي
محمد البجاوي ,دار المعرفة للطباعة والنشر ,لبنان -بيروت ,ط1382 /1هـ 1963 -م.

 -115نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر :ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
(المتوفى852 :هـ) ,تحقيق ,عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي ,مطبعة سفير بالرياض ,ط1422 /1هـ.

 -116النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب :محمد بن أحمد بن محمد ابن سليمان بن بطال الركبي ,أبو عبد هللا ,المعروف
ببطال(المتوفى633:هـ) ,تحقيق :د .مصطفى عبد الحفيظ سالم ,المكتبة التجارية ,مكة المكرمة ,ج1988/1م.

 -117النكت على مقدمة ابن الصالح :ألبي عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا ابن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى794 :هـ) ،تحقيق:
د .زين العابدين بن محمد بال فريج ،أضواء السلف ،الرياض ،ط1419 /1هـ 1998 -م.

 -118النهاية في غريب الحديث واأل ثر :لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن
األثير (606هـ) ,تحقيق :طاهر أحمد الزاوي ,ومحمود محمد الطناحي ,المكتبة العلمية ,بيروت1399 ,هـ1979-م.

 -119الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني :لمحفوظ بن أحمد بن الحسن ،أبو الخطاب الكلوذاني,
تحقيق :عبد اللطيف هميم ,وماهر ياسين الفحل ,مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ,ط1425/1هـ 2004-م

اهلوامش
( )1ينظر :لسان العرب البن منظور  ،131/ 2،مادة(حدث).
( )2ينظر :القاموس المحيط  ، 214/1 ،فصل الحاء.



 



 األحاديث الواردة يف دعاء النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ألهل بيته عليهم السالم ...
( )3المصدر نفسه.
( )4ينظر :تاج العروس  ، 1233/1،مادة(ح,د,ث).
) (5ينظر :مقدمة في أصول الحديث 33/1،؛ علوم الحديث ،د .داود سلمان صالح الدليمي  ،ص.62
( )6ينظر :توجيه النظر إلى أصول األثر 1/1 ،؛ مقدمة في أصول الحديث. 33/1،
( )7ينظر :توجيه النظر إلى أصول األثر 1/1 ،؛ مقدمة في أصول الحديث. 33/1،
( )8سورة البقرة  ،اآلية (.)23
( )9سورة غافر ،اآلية (.)60
( )10سورة يونس ،اآلية (.)10
( )11سورة اإلسراء ،من اآلية (.)52
( )12سورة النور ،من اآلية (.)63

( )13ينظر :الصـ ــحاح تاج اللغة وصـ ــحاح العربية 2337/6 ،؛ معجم مقاييس اللغة279/2 ،؛ المصـ ــباح المنير ،ص 194؛ الكليات ،ص
447؛ المعجم الوسيط.268/1،
( )14سورة يونس ،من اآلية (.)106

( )15ينظر :شأن الدعاء للخطابي ،ص 4؛ تهذيب اللغة 76/3 ،؛ المصباح المنير ،ص ، 194مادة(د ع و)؛ الكليات ،ص.447
( )16سلمة بن دينار اإلمام أحد األعالم ,من الخامسة ,مات في خالفة المنصور  ،ينظر :الكاشف452/1 ،؛ تقريب التهذيب ،ص.247

( )17صحيح البخاري( ،كتاب المغازي – باب غزوة خيبر ،1542/4 :حديث رقم  ,) 3973و( كتاب الجهاد والسير – باب فضل من أسلم
على يديه رجل ،1096/3،حديث رقم  ,) 2847و ( كتاب فضـ ـ ـ ــائل الصـ ـ ـ ــحابة – باب مناقب علي بن أبي طالب القرشـ ـ ـ ــي الهاشـ ـ ـ ــمي أبي
الحس ــن( ، 1357/3 ،)حديث رقم  ,3498وأيض ـاً  ، 1357/3حديث رقم  ,)3499و( كتاب الجهاد والس ــير – باب دعاء النبي( )إلى
اإلس ــالم والنبوة وأن ال يتخذ بعض ــهم بعضـ ـاً أرباباً من دون هللا  ، 1077/3 ،حديث رقم  ,)2783و(كتاب الجهاد والس ــير -باب ما قيل في
لواء النبي( ، 1086/3 ،)حديث رقم  ,)2812و( كتاب المغازي – باب غزوة خيبر ، 1542/4 ،حديث رقم  )3972من دون دعاء.

( )18صــحيح مســلم ( ،كتاب فضــائل الصــحابة -رضــي هللا تعالى عنهم – باب فضــائل علي بن أبي طالب( ، 1872/4 ،)حديث رقم (
 ,)2406وأيضـاً(كتاب الجهاد والسـير – باب غزوة ذي قرد وغيرها ، 1440 –1433/3 ،حديث رقم (  ,)1807و( كتاب فضـائل الصـحابة
 -رضــي هللا تعالى عنهم– باب من فضــائل علي بن أبي طالب( ،1871/4 ،)حديث رقم ( ,)2404و ، 1872/4حديث رقم ( )2407

 ،من دون دعاء.

( )19سـ ــنن ابن ماجه  (،اإليمان وفضـ ــائل الصـ ــحابة والعلم – فضـ ــل علي بن أبي طالب( 43/1 :)رقم(  ) 117بلفظ ((اللهم أذهب عنه
الحر والبرد)) ,وأيضاً  45/1رقم  )121من دون دعاء.

( )20مس ــند اإلمام أحمد بن حنبل ( ،حديث أبي مالك س ــهل بن س ــعد الس ــاعدي ،477/37 ،حديث رقم  ,)22821و( حديث علي بن أبي
طالب( ،168/2 ،)حديث رقم(  ,)778و  ، 342/2حديث رقم(  )1117بلفظ ((اللهم أذهب عنه الحر والبرد) ,و( حديث أبي اسـ ـ ـ ـ ـ ــحاق
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـد بن أبي وقـاص( 160/3 ،)رقم  ,)1608و( بقيـة حـديـث ابن األكوع في المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف من األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ، 69- 67/27 ،حـديـث رقم
(.)16538
( )21جامع الترمذي ( ،أبواب المناقب ،638/5 ،حديث رقم .)7324
( )22غريب الحديث  ،البن قتيبة.397/1،

( )23الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2444/6 :مادة(غدا)؛ المصباح المنير ، 443/2 ،مادة (غ د و).
( )24المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.135/17 ،

( )25ينظر :تهذيب اللغة 232/15،؛ مش ـ ـ ــارق األنوار على ص ـ ـ ــحاح اآلثار ،304/1 ،مادة( ر ي ي) ؛ المجموع المغيث في غريبي القران

والحديث837/1،؛ المغرب في ترتيب المعرب.205-204/1 ،

( )26مشارق األنوار على صحاح اآلثار20/2 ،؛ مجمع بحار األنوار.325/2 ،
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( )27سورة المائدة ،من اآلية(.)95
( )28طلبة الطلبة ، 11/1،مادة (ح م ر) ؛ النظم المستعذب.276/2،
( )29شرح كتاب التوحيد للحازمي.16/24 ،
( )30تطريز رياض الصالحين.142/1 ،
( )31الكواكب الدراري.242/14 ،

( )32شرح النووي على مسلم.224/13 ،
( )33المعطلة :هم الذين زعموا أن هللا -تعالى -ال يوصف بما وصف به نفسه في القرآن الكريم أو وصفه به رسوله ( )في صحيح السنة,
وأكثر من ذكر هذا الزعم الباطل هو جهم بن صــفوان ,والمعطلة تقســم إلى قســمين :قســم أثبتوا ألفاظ أســماء هللا ونفوا ما تضــمنته من صــفات
الكمال ,وقس ــم ص ــرحوا بنفي أس ــمائه وص ــفاته بالكلية ووص ــفوه بالعدم المحض  ،ينظر :االنتص ــارات اإلس ــالمية في كش ــف ش ــبه النصـ ـرانية،

121-120/1؛ إيضاح الدين في قطع حجج أهل التعطيل ،ص .34
( )34شرح كتاب التوحيد  ،للحازمي.4/24 ،
( )35المصدر نفسه .17/24 ،
( )36المصدر نفسه .17/24 ،

( )37في تحفة األحوذي (فارفغني) من اإلرفاغ أي وسـ ـ ـ ــع لي عيشـ ـ ـ ــي ,وأظن أن المباركفوري قد وهم وهللا أعلم .أو هو اختالف النسـ ـ ـ ــخ كما
أشار إليه مال علي ،ينظر :مرقاة المفاتيح3946/9 ،؛ تحفة األحوذي.7/10،

( )38قـد يقع التردد في بعض المتن كـأن يتردد الراوي في كلمـة معينـة ،أو جملـة معينـة ،هـل هي من الحـديـث أم ال ،أو يتردد بين كلمتين أو

جملتين أيتهما التي في الحديث وهكذا.وإنما تُدفع علة الشــك في الرواية بالجزم بأحد االحتمالين في رواية أخرى ،كأن يروي هذا الراوي نفســه
أو غيره الحـديـث نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جـازمـاً بـأنـه " عن فالن " بعينـه ،وليس عن اآلخر ،أو جـازمـاً برفعـه ،إن كـان قـد وقع التردد في رفعـه ووقفـه وذلـك؛

ش ـريطة أن تكون الرواية الجازمة محفوظة ،وليس ــت مما أخطأ فيه بعض الرواة الثقات أو الض ــعفاء ،وأن ص ـواب الرواية أنها بالش ــك وليس ــت
بالجزم .فقد يقع الجزم من ِّقبل بعض الرواة خطأً منهم ،ويكون الصواب التردد والشك ،فحينئذ ال اعتبار بالرواية الجازمة ،وال ُيدفع الشك بها؛
ألنها خطأ ،والخطأ ال يعتبر به  ،ينظر :اإلرشادات في تقوية األحاديث بالشواهد والمتابعات.317/1،
( )39جامع الترمذي ،أبواب الدعوات -باب في دعاء المريض ،561-560/5 ،حديث رقم (.)3564

( )40مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،حديث علي بن أبي طالب( ، 69- 68/2 ،)حديث رقم( ,)637و ، 205-204/2حديث رقم(841
) ,و ، 69/2حديث رقم (  , )638و ، 315-314/2حديث رقم (.)1057
( )41الطبقة العاشرة :هم كبار اآلخذين عن تبع األتباع ممن لم يلق التابعين كـأحمد بن حنبل ،ينظر :تقريب التهذيب ،ص .74
( )42ينظر :مشيخة النسائي ،ص 54؛ الثقات ،البن حبان111/9 ،؛ تهذيب الكمال362-359/26 ،؛ الكاشف214/2 :؛ تقريب التهذيب ،
ص .505
()43الطبقة التاسعة :الطبقة الصغرى من أتباع التابعين ،كيزيد بن هارون ،والشافعي ،وأبي داود الطيالسي ،وعبد الرزاق ،ينظر :تقريب
التهذيب ،ص .74

( )44ينظر :الطبقات الكبرى ،البن سعد216/7 ،؛ الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم222-221/7 ،؛ تهذيب الكمال 6/25،؛ ميزان
االعتدال502/3،؛ تقريب التهذيب ،ص .472

( )45الطبقة السابعة :طبقة كبار أتباع التابعين ،كمالك والثوري ،ينظر :تقريب التهذيب ،ص.74

( )46ينظر :الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم370/4 ،؛ الكاشف485/1،؛ تقريب التهذيب ،ص.266

( )47المرجئة :هم الذين قالوا باإلرجاء في اإليمان كانوا يقولون ال تضر مع اإليمان معصية ,كما ال تنفع مع الكفر طاعة ,وقيل :اإلرجاء
تأخير صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ,فال يقضى عليه بحكم ما في الدنيا ,من كونه من أهل الجنة ,أو من أهل النار  ،ينظر :الملل والنحل،
.139/1
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(

)48

الطبقة الخامس ــة :الطبقة الص ــغرى منهم الذين أروا الواحد واإلثنين ،ولم يثبت الس ــماع عن الص ــحابة كاألعمش ،ينظر :تقريب التهذيب،

ص.74
( )49ينظر :الثقات ،البن حبان183/5 ،؛ سير أعالم النبالء197-196 /5 ،؛ ميزان االعتدال288/3 ،؛ تقريب التهذيب ،ص.426
(

)50

الطبقة الثانية :طبقات كبار التابعين كابن المسيب ,فإن كان مخضرماً صحرت بذلك.

تقريب التهذيب.74 :

( )51ينظر :الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم74/5 ،؛ تاريخ بغداد130/11،؛ الوافي بالوفيات105/17 ،؛ المغني في الضـ ـ ـ ـ ــعفاء 340/1،؛

تقريب التهذيب ،ص.306
( )52ينظر :االستيعاب1097-1089/3 ،؛ اإلصابة .468-464/4 ،
( )53التاريخ الكبير ،للبخاري.99/5 ،

( )54الكامل في ضعفاء الرجال.281/5 ،
( )55مس ــند اإلمام أحمد بن حنبل ، 69-68/2 ،حديث رقم( ,)637و 69/2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حديث رقم (  ,)638و ،205-204/2حديث رقم(,)841
و ، 315-314/2حديث رقم( . )1057

( )56السنن الكبرى  ،للنسائي ، 388/9 ،حديث رقم(.)10830
( )57صحيح ابن حبان ،388/15 ،حديث رقم(.)6940

( )58ينظر :األحاديث المختارة ،للضياء المقدسي ، 218/2،حديث رقم(.)601
( )59جامع الترمذي ، 560/5 ،حديث رقم(.)3564
( )60سورة آل عمران ،من اآلية (.)55
( )61ينظر :مرقاة المفاتيح 3946/9،؛ تاج العروس ، 104/21،مادة (رفع).
( )62ينظر :مرقاة المفاتيح.3946/9،

( )63سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام ،باب ذكر القضاة  ،744/2 ،حديث رقم(.)2310
( )64مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،حديث علي بن أبي طالب( ،225/2 ،)حديث رقم(.)882
( )65ينظر :الجرح والتعديل  ،البن أبي حاتم202/6 ،؛ الكاشف46/2 ،؛ تقريب التهذيب ،ص405؛ تهذيب التهذيب .379-378/7،

( )66ينظر :الثقـات ،للعجلي ،ص484؛ الجرح والتعـديـل ،البن أبي حـاتم305/9،؛ الرواة الثقـات المتكلم فيهم بمـا ال يوجـب ردهم199/1 ،؛
التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل429/2 ،؛ تقريب التهذيب ،ص .609
( )67ينظر :العلــل ومعرفــة الرجــال ألحمــد روايــة ابنــه عبــد هللا 378/1،؛ الثقــات ،للعجلي ،ص 403؛ تهــذيــب الكمــال126/25،؛ ميزان
االعتدال 533 /3،؛ تقريب التهذيب ،ص.475

()68المرتبة الثانية :من احتمل األئمة تدليس ــه وأخرجوا له في الص ــحيح؛ إلمامته وقلة تدليس ــه في جنب ما روى كالثوري أو كان ال يدلس إال
عن ثقة كابن عيينة  ،ينظر :تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،ص.13
( )69ينظر :الثقـات ،البن حبـان303 -302/4،؛ الرواة الثقـات المتكلم فيهم بمـا ال يوجـب ردهم105/1 ،؛ تهـذيـب الكمـال 83 -76/12،؛
تقريب التهذيب ،ص254؛ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،ص.33
( )70سبقت ترجمته في الحديث رقم( ، )2ترجمة رقم (.)4

( )71الطبقة الثالثة  :هي الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين ،ينظر :تقريب التهذيب ،ص .74
( )72ينظر :التاريخ األوسـ ـ ــط979/2،؛ تهذيب الكمال33-32/11،؛ ميزان االعتدال494/4،؛ جامع التحصـ ـ ــيل183/1 ،؛ تقريب التهذيب،
ص.240
( )73سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ، )2ترجمة رقم (.)6
( )74مسند البزار ، 289/2،حديث رقم (.)711
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( )75مسند البزار  ، 298/2 ،حديث رقم()721؛ مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،92/2 ،حديث رقم()666؛ السنن الكبرى ،للنسائي،
 ، 422/7حديث رقم(.)8367
( )76مسند أبي داود الطيالسي ، 115/1 ،حديث رقم(.)127
( )77صحيح ابن حبان ،451/11،حديث رقم(.)5065
( )78التلخيص الحبير ، 445-444/4 ،حديث رقم(.)2075

( )79المتابع :هو أن يوافق الراوي راو آخر في روايته عن ذلك الشيخ ولهذا سمي متابعة؛ ألنها من الجانبين كأنه تبعه في هذه الرواية
وتقسم الى متابعة تامة وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول اإلسناد ,ومتابعة قاصرة وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء

اإلسناد ،ينظر :التقريب والتيسير ،للنووي ،ص41؛ النكت على مقدمة ابن الصالح ،للزركشي 170 -169/2،؛ تيسير مصطلح الحديث،

ص .178

( )80مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، 92 /2 ،حديث رقم( ،)666قال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح .
( )81فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل ، 699/2،حديث رقم (.)1195
( )82معجم ابن األعرابي ، 834/2 ،حديث رقم(.)1719
( )83مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  ،42/3 ،حديث رقم(.)818
( )84معالم السنن.162/4 ،

( )85جامع الترمذي ،باب مناقب علي بن أبي طالب( ,)يقال له كنيتان :أبو تراب وأبو الحسن ، 633/5 ،حديث رقم(.)3714
( )86ينظر :مشيخة النسائي87/1،؛ الكاشف413/1،؛ تاريخ اإلسالم87/6،؛ تقريب التهذيب ،ص221؛ تهذيب التهذيب.389/3،
( )87ينظر :الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم196/4 ،؛ تهذيب الكمال181-179/12،؛ الكاشف469/1 ،؛ تقريب التهذيب ،ص 257؛
بحر الدم .70/1،

( )88الطبقة السادسة  :طبقة عاصروا الخامسة ،لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة ،كابن ُج َريج ،ينظر :تقريب التهذيب ،ص .74
( )89ينظر :الثقات  ،للعجلي ،ص422؛ تهذيب الكمال322-321/27،؛ الكاشف248/2،؛ تقريب التهذيب ،ص .523

( )90ينظر :الطبقات الكبرى ،البن سعد 338/6،؛ الثقات البن حبان 592/7 ،؛ تهذيب الكمال 324 -323/31،؛ الكاشف 366/2 ،؛
تقريب التهذيب ،ص .590

( )91ينظر :الثقات ،البن حبان280/4 ،؛ تهذيب الكمال400/10،؛ الكاشف 434/1،؛ ميزان االعتدال132/2 ،؛ تقريب التهذيب ،ص
.234
( )92سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ، )1ترجمة رقم (.)6
( )93جامع الترمذي ،633/5 ،حديث رقم( .)3714

( )94المجروحون  ،البن حبان 10/3،؛ الكامل في ضعفاء الرجال199/8 ،؛ ميزان االعتدال.80/4 ،
( )95المعجم الوسيط  ، 582/2 ،مادة (أعتق)؛ معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية ،472/2 ،مادة (العتق).
( )96التنوير شرح الجامع الصغير.231/6 ،
( )97فيض القدير.18 /4 ،
( )98التنوير شرح الجامع الصغير.231/6 ،

( )99جامع الترمذي  ،كتاب المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب( )يقال :وله كنيتان أبو تراب وأبو الحسن ، 643/5 ،حديث رقم
(.)3737
( )100ينظر :مشيخة النسائي55/1 ،؛ تهذيب الكمال513-511/24،؛ ميزان االعتدال490/3 ،؛ تقريب التهذيب ،ص.469
( )101ينظر :مشيخة النسائي ،ص 62؛ الجرح والتعديل  ،البن أبي حاتم202/9 ،؛ الكاشف393/2،؛ تقريب التهذيب ،ص607؛ تهذيب
التهذيب.381/11،
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( )102ينظر :الطبقات الكبرى ،البن سعد216/7 ،؛ الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم463/4 ،؛ تهذيب الكمال285-281/13 ،؛
الكاشف509/1،؛ تقريب التهذيب ،ص.280
( )103ينظر :ميزان االعتدال510/4 ،؛ التكميل في الجرح والتعديل117-116/3 ،؛ تقريب التهذيب ،ص 628؛ خالص ـ ـ ـ ـ ــة تذهيب تهذيب
الكمال ،ص.446
( )104العلــل ومعرفــة الرجــال ألحمــد (روايــة ابنــه عبــد هللا)114/3،؛ الثقــات البن حبــان142/6،؛ تهــذيــب الكمــال442-441/4 ،؛ تقريــب
التهذيب ،ص .136

( )105ينظر :تهذيب الكمال 367 /35 ،؛ ميزان االعتدال612/4 ،؛ لسان الميزان.533/7 ،
( )106ينظر :معرفة الصحابة  ،ألبي نعيم 3455/6،؛ االستيعاب.1947/4 ،
( )107فضائل الصحابة ،ألحمد بن حنبل ، 609/2،حيث رقم(.)1039

( )108المعجم األوسط  ، 48 /3،حديث رقم()2432؛ المعجم الكبير ،للطبراني ، 68/25،حديث رقم(.)168
( )109جامع الترمذي ، 643/5 ،حديث رقم(.)3737
( )110سنن ابن ماجه  ،باب فضائل أصحاب رسول هللا( )فضل علي بن أبي طالب( ،43/1،)حديث رقم ( .)116
( )111مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،حديث علي بن أبي طالب( ، 262/2 ،)حديث رقم( ,)949و ، 269/2حديث رقم( ,)961و،263/2
حـديـث رقم( ,)951و ، 271/2حـديـث رقم( ,)964و ، 434/2حـديـث رقم

(  ( ,)1311وحـديـث البراء بن عـازب  ، 430/30،حـديـث

رقم(  ,)18479و ، 431/30حـديـث رقم (  ,)18480و (وحـديـث زيـد ابن أرقم  ، 29/32 ،حـديـث رقم ( , )19279و ، 56/32حـديـث
رقم( , )19302و ، 74/32حديث رقم( , )19325و ، 76/32حديث رقم( ، 219/38 ,)19328حديث رقم(.)23143
( )112جامع الترمذي  ،أبواب المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب( ،)يقال :وله كنيتان :أبو تراب ,وأبو الحسـ ـ ـ ــن ، 633/5 ،حديث
رقم(.) 3713

( )113سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ، )3ترجمة رقم (.)1
( )114ينظر :سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤاالت ابن الجني ـ ــد ألبي زكري ـ ــا يحيى بن معين472/1 ،؛ المؤتلف والمختلف  ،لل ـ ــدار قطني480/1 ،؛ ته ـ ــذي ـ ــب
الكمال44-40/10،؛ الكاشف415/1،؛ تقريب التهذيب ،ص.222
( )115تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 297/4 ،؛ تهذيب الكمال257-253/7 ،؛ ذكر أسـ ـ ـ ــماء من تكلم فيه وهو موثق70/1 ،؛ االغتباط،
ص 96؛ تقريب التهذيب ،ص .178

( )116الطبقة الرابعة  :طبقة تليهاُ ,ج ُّل رواياتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة ،ينظر :تقريب التهذيب ،ص.73
( )117ينظر :سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤاالت ابن أبي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبـة  ،لعلي المـديني57/1 ،؛ المغني في الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعفـاء447/2 ،؛ تقريـب التهـذيـب ،ص 401؛ تهـذيـب
التهذيب.322/7،

( )118ينظر :العلل ومعرفة الرجال ألحمد ( رواية ابنه عبد هللا)490/2،؛ سؤاالت السلمي للدارقطني ،ص 210؛ تهذيب الكمال523/19،؛
الكاشف15/2 ،؛ تقريب التهذيب ،ص .288
( )119ينظر :معرفة الصحابة ،البن منده 289/1،؛ أسد الغابة.362/1،
( )120مصباح الزجاجة ،19/1 ،حديث رقم(.)46

( )121الشـ ـ ـ ــاهد :أن يروى حديث آخر من حديث صـ ـ ـ ــحابي آخر يشـ ـ ـ ــبهه في اللفظ والمعنى ،أو في المعنى فقط ،ينظر :التقريب والتيسـ ـ ـ ــير،
للنووي ،ص41؛ نزهة النظر ،ص.90

( )122مصنف

بن أبي شنبب  ، 366/6،حدبث رقم ( )32072قال الذهبي ,وابن حجر :حديث حسـن؛ رسـالة طرق حديث من كنت مواله

فعلي مواله86/1،؛ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية.95/16،
( )123فضنئل

صصنحئب أحمد بن حفب  ، 585/2،حدبث رقم ( ،)991قال الهيثمي :رواه أحمد ,وفيه من لم أعرفهم؛ مجمع الزوائد ومنبع

الفوائد ، 107/9،حديث رقم(.)14630
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( )124مسفد إلمئم أحمد بن حفب  ،29/32 ،حدبث رقم ( .)19279قال شعيب األرنؤوط :صحيح بطرقه وشواهده  ،وهذا إسناد ضعيف
لضعف عطية ,وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح .
( )125ينظر :البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف137/2،؛ حاشية السندي على سنن ابن ماجه ، 55/1 ،حديث رقم(.)116
( )126ينظر :مشارق األنوار على صحاح اآلثار ، 153/1 ،مادة (ج م ع)؛ المصباح المنير.110-109/1،

( )127جمهرة اللغة ، 246/1 ،مادة (ولي)؛ لسان العرب407/15 ،؛ المعجم الوسيط ، 1058/2 ،مادة (الولي).
( )128النهاية في غريب الحديث واألثر.228/5 ،
( )129شرح سنن ابن ماجة  ،للراجحي.11/7 ،
( )130االعتقاد ،للبيهقي ،ص 356؛ حاشية السندي على سنن ابن ماجه.56/1 ،
( )131ينظر :خاتم النبيين(.1083/1 ،)
( )132ينظر :االعتقاد للبيهقي ،ص.356

( )133مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــد اإلمــام أحمــد بن حنبــل  ،حــديــث جــابر بن عبــد هللا( ، 417-416/22 ،)حــديــث رقم( ،)14550و ، 135/23حــديــث
رقم( ,)14838و ،354-353/23حديث رقم( ) 15162بلفظ  :فاجعله علياً  ,و ، 300/23حديث رقم( ) 15065بلفظ :اجعله علياً.

( )134صحيح البخاري  ،كتاب فضائل الصحابة  ،باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ( ، 1350/3 ،)حديث رقم (

 ) 3490من طريق أبي عثماا النهادي ,عن أبي موسااااى قاالُ :ك تناتُ َم ََ ال بن يبي ي( )فيي َحاائيٍ مي تن حي ي َ
اسااااتَ تفتَ َح ،فَ َقاا َل
طاا ي ال َماديي َنا ية فَ ََاا َء َر ُجا ْل َفا ت
ي((( :)ا تفتَ تح لَهُ َو َب يشاا تر ُ يب تال ََنب ية)) فَفَت َ تحتُ لَهُ ،فَإيذَا أَبُو َب تكر ،فَ َب ب
ي(:)
َّللا ،ث ُ بم َجا َء َر ُج ْل فَ ت
ي( ،)فَ َحمي دَ ب َ
اساات َ تفتَ َح ،فَقَا َل النب يب ُّ
شاا ترتُهُ يب َما قَا َل النب يب ُّ
النب يب ُّ
َّللا ،ث ُ بم ا تست َ تفت َ َح َر ُجلْ ،فَقَا َل ليي(( :ا تفتَحت لَهُ َو َبش تير ُ يب تال ََنبةي،
((ا تفتَحت لَهُ َو َبش تير ُ يب تال ََنب ية)) ،فَفَت َ تحتُ لَهُ فَإيذَا ه َُو ُ
ي( ،)فَ َحمي دَ ب َ
ع َم ُر ،فَأ َ تخ َب ترتُهُ يب َما قَا َل النب يب ُّ
َّللا ،ث ُ بم قَالَ :ب
َّللاُ ال ُم تست َ َعا ُ.
صيبُهُ)) ،فَإيذَا ُ
عثت َما ُ  ،فَأ َ تخ َب ترتُهُ يب َما قَا َل َر ُ
سو ُل ب ي
علَى َب تل َوى ت ُ ي
َ
َّللا( )فَ َحمي دَ ب َ
( )135صــحيح مســلم  ،كتاب فضــائل الصــحابة-رضــي هللا تعالى عنهم – باب من فضــائل عثمان ابن عفان( ، 1867/4 ،)حديث رقم
( .) 2403من طريق أبي عثمان النهدي ,عن أبي موسى( )قال :بينما رسول هللاِّ(ِّ ،)في ح ِّائ ٍط ِّمن ح ِّائ ِّط الم ِّدين ِّة و ُهو متَّ ِّكئ يرُك ُز ِّب ُع ٍ
ود
ُ ُ
ُ
معه بين الم ِّاء و ِّ
الط ِّ
ينِّ ،إذا اسـ ـ ـتفتح ر ُجل ،فقال(( :افتح وب ِّشـ ـ ـرهُ ِّبالجَّن ِّة)) قال :فِّإذا أُبو بك ٍر ،ففتح ُت ل ُه وب َّشـ ـ ـرتُ ُه ِّبالجَّن ِّة ،قال ثُ َّم اسـ ـ ـتفتح ر ُجل
ُ
ِّ
ِّ
آخ ُر ،فقال(( :افتح وب ِّشـرهُ ِّبالجَّنة)) قال :فذهب ُت فِّإذا ُهو ُعم ُر ،ففتح ُت ل ُه وب َّشـرتُ ُه ِّبالجَّنة ،ثُ َّم اسـتفتح ر ُجل آخ ُر ،قال فجلس َّ
النِّب ُّي( )فقال:
ِّ
ِّ
َّ ِّ
َّ
َّ
الله َّم
((افتح وب ِّشرهُ ِّبالجَّنة على بلوى ت ُك ُ
ون)) قال :فذهب ُت فِّإذا ُهو ُعثم ُ
ان ب ُن عفان ،قال :ففتح ُت وبشرتُ ُه ِّبالجَّنة ،قال وُقل ُت الذي قال ،فقالُ :
ان.
صب ًرا ،أ ِّو هللاُ ال ُمستع ُ
( )136ينظر :الطبقات الكبرى ،البن س ـ ـ ـ ـ ــعد370/6 ،؛ س ـ ـ ـ ـ ـؤاالت البرقاني ،للدار قطني80/1،؛ ميزان االعتدال595/3 ،؛ تقريب التهذيب،
ص487؛ تهذيب التهذيب.255-254/9 ،

( )137ينظر :الطبقـات الكبرى ،البن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـد350/6،؛ ميزان االعتـدال169/2،؛ تقريـب التهـذيـب ،ص244؛ تعريف أهـل التقـديس بم ارتـب
الموصوفين بالتدليس ،ص32؛ تهذيب التهذيب.113 -111/4 ،

( )138ينظر :الطبقـ ــات الكبرى ،البن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ــد392/5 ،؛ الثقـ ــات  ،للعجلي ،ص 277؛ تهـ ــذيـ ــب الكمـ ــال80 -78/16 ،؛ المغني في
الضعفاء354/1،؛ تقريب التهذيب ،ص.321
( )139ينظر :االستيعاب220-219/1 ،؛ اإلصابة.546/1،
( )140سير أعالم النبالء ،راشدون.237/

( )141مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.117/9 ،
( )142النهاية في غريب الحديث واألثر.170/5 ،
( )143جامع الترمذي  ،أبواب المناقب  ،باب ما جاء في فضـ ــل فاطمة -رضـ ــي هللا عنها ، 699/5 ،-حديث رقم( )3871؛ أبواب تفسـ ــير
القران  ،بـاب من سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة األحزاب ، 351/5 ،حـديـث رقم( ,)3205و( أبواب المنـاقـب– بـاب منـاقـب أهـل بيـت النبي( ، 663/5 ،)حـديـث

رقم(.)3787
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( )144مسـند اإلمام أحمد بن حنبل  ،حديث واثلة بن األسـقع ، 195/28 ،حديث رقم( )16988بلفظ :وأهل بيتي أحق) ,و( حديث أم سـلمة
زوج النبي( 119/44 ،)ـ حديث رقم( ,)26508و ، 217/44حديث رقم (.)26597
( )145ينظر :التاريخ األوسـ ــط369/2 ،؛ الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم291/8 ،؛ الكاشـ ــف246/2 ،؛ تقريب التهذيب ،ص522؛ تهذيب
التهذيب.64/1 ،
( )146سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ، )7ترجمة رقم (.)1

( )147سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ، )7ترجمة رقم (.)2
( )148ينظر :الثقات  ،للعجلي ،ص164-163؛ الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم623/3 ،؛ الكاشف401/1،؛ تهذيب الكمال-289/9 ،
290؛ تقريب التهذيب ،ص .213

( )149ينظر :الضعفاء والمتروكون  ،للنسائي56/1،؛ الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم383/4 ،؛ تهذيب الكمال 580/12،؛ المغني في
الضعفاء301/1 ،؛ تقريب التهذيب  ،ص .269

( )150ينظر :معرفة الصحابة ،البن منده957-956/1،؛ معرفة الصحابة ،ألبي نعيم3218/6 ،؛ االستيعاب1921/4 ،؛ أسد الغابة،
.278/7

ت َّي ي
ُم سـلمة ،قالت ِّفي بيِّتي أُن ِّزلتواذْ ُكر َن ما ي تْ لَى يِف ب يوتي ُك َّن يمن آَي ي
ْم ية [األحزاب :من اآلية ]33
( )151االعتقاد  ،للبيهقي ، 327/1،عن أ ِّ
ُُ
َ ْ َ ُ
ْ َ
اَّلل َوا ْْلك َ
َّللاِّ(ِّ )إلى ف ِّ
َّللاِّ أما أنا ِّمن أه ِّل البي ِّت؟ قال:
اطمة وعلِّ ٍي والحسـ ـ ِّن وال ُحسـ ـي ِّن فقال :ه ُؤال ِّء أهلِّي ،قالت :فُقل ُت :يا رُسـ ـول َّ
ول َّ
قالت :فأرسـ ـل رُسـ ـ ُ
َّللاُ)).
بلى ِّإن شاء َّ
( )152صحيح ابن حبان ، 432/15،حديث رقم(.)6976

( )153المعجم الكبير ،للطبراني ، 281/24 ،حديث رقم(.)713
( )154المعجم الكبير  ،للطبراني ، 333/23 ،حديث رقم(.)768
( )155المعجم الكبير  ،للطبراني ، 357/23 ،حديث رقم(.)839
( )156المعجم الكبير  ،للطبراني ، 54/3 ،حديث رقم(.)2667
( )157المعجم الكبير  ،للطبراني ، 25/9 ،حديث رقم(.)8295
( )158المعجم الكبير  ،للطبراني ، 55 /3 ،حديث رقم (.)2669
()159المعجم الكبير  ،للطبراني ، 97/12 ،حديث رقم()12593
( )160ينظر :تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج.62-59/1 ،

( )161الشريعة  ،لآلجري ،2207/5 ،حديث رقم ( )1695قال نبيل البصارة :رواته ثقات؛ أنيس الساري.914/2 ،
( )162المعجم الكبير ،للطبراني ، 54/3 ،حديث رقم(.)2668
( )163فضـائل الصـحابة  ،ألحمد بن حنبل ، 577/2 ،حديث رقم( ، )978قال الهيثمي :فيه محمد بن مصـعب وهو ضـعيف الحديث ,سـيء
الحفظ ,رجل صالح في نفسه؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، 167/9 ،حديث رقم(.)14972

( )164شرح مشكل اآلثار،243/2،حديث رقم( ،)771قال نبيل البصارة :إسناده ضعيف؛ أنيس الساري.918/2 ،
( )165جامع الترمذي ، 699/5 ،حديث رقم(.)3871
( )166سورة األحزاب ،من اآلية(.)33
( )167ينظر :البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف.151-150/1 ،

( )168غريب الحديث إلبراهيم الحربي117/1،؛ المصــباح المنير ، 1056/1،مادة (ج ل ل)؛ معجم اللغة العربية المعاص ـرة ، 386/1،مادة
(ج ل ل).
( )169الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، 474/6،مادة (كسا).
( )170فضـ ــيل بن غزوان الضـ ــبي موالهم ,أبو الفضـ ــل ،من كبار السـ ــابعة ,مات بعد سـ ــنة (140ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،ينظر :الكاشـ ــف124/2 ،؛ تقريب
التهذيب ،ص.448
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( )171عمارة بن القعقاع بن شـ ـ ــبرمة الضـ ـ ــبي الكوفي .له نحو من ثالثين حديثاً ,من السـ ـ ــادسـ ـ ــة  ،ينظر :الكاشـ ـ ــف54/2 ،؛ تقريب التهذيب،
ص.409

( )172أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد هللا البجلي الكوفي ,قيل :اس ـ ـ ــمه هرم ,من الثالثة ،ينظر :الكاش ـ ـ ــف427/2 ،؛ تقريب التهذيب،
ص.641

( )173صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب كيف كان عيش النبي( )وأصحابه وتخليهم من الدنيا ، 2372/5 ،حديث رقم(.) 6095

( )174ص ـ ــحيح مس ـ ــلم ،كتاب الزكاة  ،باب في الكفاف والقناعة ، 730/2 ،حديث رقم ()1055؛ وكتاب الزهد والرقاق ، 2281/4 ،حديث
رقم ( ,)1055و  ، 2281/4حديث رقم ( ،)1055بلفظ ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً)) ,و ، 2281/4حديث رقم( )19بلفظ :كفافاً.
( )175جامع الترمذي  ،أبواب الزهد– باب ما جاء في معيشة النبي( )وأهله ، 580/4 ،حديث رقم( ) 2361بلفظ :اللهم اجعل رزق....
( )176سنن ابن ماجه  ،كتاب الزهد ،باب القناعة ، 1387/2 ،حديث رقم( ،)4139بلفظ ((اللهم اجعل رزق.))...

( )177مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـد اإلمـام أحمـد بن حنبـل  ،حـديـث أبي هريرة( ، 96/12 ،)حـديـث رقم( ) 7173بلفظ ((اللهم اجعـل رزق آل بيتي قوتـاً)) ,و
 ، 468/15حديث رقم(  ,)9753و ، 172/16حديث رقم( ) 10237بلفظ ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً).

( )178تهذيب اللغة 198/9 ،؛ معجم مقاييس اللغة ، 38/5 ،مادة (قوت).
( )179شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري ،البن عثيمين.55/1 ،
( )180شرح صحيح البخاري  ،البن بطال.177/10 ،

( )181صـ ــحيح البخاري ،كتاب اللباس  ،باب السـ ــخاب للصـ ــبيان ، 2207/5 ،حديث رقم( ,)5545وكتاب فضـ ــائل الصـ ــحابة  ،باب مناقب
الحسن والحسين -رضي هللا عنهما ، 1370/3 ،-حديث رقم(.) 3539
()182صــحيح مســلم  ،كتاب فضــائل الصــحابة -رضــي هللا تعالى عنهم – ،باب فضــائل الحســن والحســين -رضــي هللا عنهما، 1882/4 ،
حديث رقم ( ,)2421و ، 1882/4حديث رقم ( ,)2421و ، 1883/4حديث رقم ( ,)2422و ، 1883/4حديث رقم (.)24422

( )183جامع الترمذي  ،أبواب المناقب – باب مناقب أبي محمد الحس ــن بن علي بن أبي طالب والحس ــين بن علي بن أبي طالب-رض ــي هللا
عنهما ، 661/5 ، -حديث رقم(.)3783
( )184سـ ــنن ابن ماجه  ،باب في فضـ ــائل أصـ ــحاب رسـ ــول هللا( )فضـ ــل الحسـ ــن والحسـ ــين ابني علي بن أبي طالب-رضـ ــي هللا عنهما،-
 ، 51/1حديث رقم(.)142

( )185مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــد اإلمــام أحمــد بن حنبــل  ،حــديــث أبي هريرة( ، 360/12 ،)حــديــث رقم( , )7398و ، 114/14حــديــث رقم(, )8380
و ، 472/15حــديــث رقم(  ,)9759و ، 518/16حــديــث رقم( ,)10891و( حــديــث البراء بن عــازب ،461/30 ،حــديــث رقم(,)18501
و ، 542/30حديث رقم(.)18577

( )186صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب وضع الصبي على الفخذ ، 2236/5 ،حديث رقم(.)5657

( )187مس ــند اإلمام أحمد بن حنبل  ،حديث أس ــامة بن زيد حب رس ــول هللا( ، 122/36 ،)حديث رقم(  , )21787و ، 150/36حديث
ِّ
َّ ِّ ِّ
َّهما.
ُّهما فأحب ُ
رقم( ) 21828بلفظ :الل ُه َّم ِّإني أُحب ُ
( )188الف ــائق في غري ــب الح ــدي ــث واألثر ، 329/3 ،م ــادة (لكع) ؛ النه ــاي ــة في غري ــب الح ــدي ــث واألثر ، 268/4 ،م ــادة (لكع) ؛ ت ــاج
العروس.161/22،

( )189العين ، 203/4 ،مادة (سخب)؛ غريب الحديث  ،البن الجوزي.467/1 ،
( )190المصباح المنير ، 553/2 ،مادة (ل ز م).
()191اإلفصاح عن معاني الصحاح.321/6 ،
( )192ينظر :تحفة األحوذي.194/10 ،

( )193ينظر :فتح الباري  ،البن حجر.342/4 ،

( )194شرح صحيح البخاري  ،البن بطال.139/9 ،
( )195سبق تخريجه في الحديث رقم (.)10
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( )196شرح صحيح البخاري  ،البن بطال215/9 ،؛ شرح النووي على مسلم.193/15 ،
( )197اإلفصاح عن معاني الصحاح .322/6 ،
( )198اإلفصاح عن معاني الصحاح .322/6 ،
( )199جـامع الترمـذي  ،أبواب المنـاقـب – بـاب منـاقـب أبي الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عم النبي( )وهو العبـاس بن عبـد المطلـب( ، 653/5 ، )حـديـث
رقم(.) 3762

( )200ينظر :مش ـ ـ ــيخة النس ـ ـ ــائي82/1 ،؛ الجرح والتعديل  ،البن أبي حاتم104/2 ،؛ تهذيب الكمال ،ص 96 -95؛ الكاش ـ ـ ــف212/1 ،؛

تقريب التهذيب ،ص .89
( )201المرتبة الثالثة :من أكثر من التدليس فلم يحتج األئمة من أحاديثهم إال بما ص ـ ـ ــرحوا فيه بالس ـ ـ ــماع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ,ومنهم
من قبلهم كأبي الزبيرالمكي ،ينظر :تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،ص .13

( )202ينظر :تــاريخ ابن معين (روايــة الــدوري)83/4 ،؛ ميزان االعتــدال682-681/2 ،؛ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير أعالم النبالء452-451/9 ،؛ تقريــب
التهذيب ،ص368؛ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،ص.41

( )203القدرية :القائلون :إن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسـ ـ ــه ،وإنها تحدث من دون مشـ ـ ــيئة هللا وقدرته ,وقالوا:إن هللا تعالى ال يعلم الشـ ـ ــيء
حتى يكون؛ ألن هللا تعالى إذا كتب ذلك وأمر بأن يكتب فال يكتب شـيء ال يعلمه -جل عن ذلك وتقدس  ،ينظر :اإلبانة عن أصـول الديانة

 ،ص227؛ العرش .120/1،

( )204ينظر :العلل ألحمد (رواية ابنه عبد هللا)74/2 ،؛ الثقات  ،البن شـ ـ ـ ـ ـ ــاهين53/1 ،؛ تهذيب الكمال420-418 /4 ،؛ ومن تكلم فيه
وهو موثق56/1 ،؛ تقريب التهذيب ،ص.135
( )205ينظر :الثقات ،للعجلي439 :؛ وتهذيب الكمال467 -464/28 ،؛ جامع التحص ـ ـ ــيل285/1،؛ س ـ ـ ــير أعالم النبالء156-155/5 ،؛
تقريب التهذيب ،ص.545

( )206ينظر :الطبقات الكبرى ،البن سـ ـ ــعد225/5 ،؛ التاريخ األوسـ ـ ــط228/1،؛ سـ ـ ــير أعالم النبالء480 -479/4 ،؛ الكاشـ ـ ــف147/2 ،؛

تقريب التهذيب ،ص.461
( )207ينظر :معرفة الصحابة ،ألبي نعيم1700-1699/3 ،؛ اإلصابة .88/1،
( )208علل الحديث ،البن أبي حاتم.564 -563/5 ،

( )209تاريخ بغداد276/12 ،؛ تهذيب الكمال514/18 ،؛ أحاديث معلة ظاهرها الصحة ،ص.220
( )210جامع الترمذي ، 653/5 ،حديث رقم(.)3762
( )211تاريخ بغداد.205/11،
( )212سورة األنعام ،من اآلية ( )52؛ سورة الكهف ،من اآلية ( .)28

( )213شمس العلوم ، 4912/8 ،مادة (ق)؛ معجم اللغة العربية المعاصرة ، 1599/2 ،مادة (غ د و).

( )214عبد هللا بن عمرو بن أبي الحجاج ,أبو معمر المنقري المقعد البصـري ,من العاشـرة ,مات سـنة (224ه) ،ينظر :الكاشـف 579/1 ،؛
تقريب التهذيب ،ص.315

( )215عبـد الوارث بن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد بن ذكوان التميمي موالهم البصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري التنوري ,أبو عبيـدة ,من الثـامنـة ,مـات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة (180ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،ينظر:
الكاشف673/1،؛ تقريب التهذيب ،ص.367

( )216خالد بن مهران البصـ ــري ,أبو المنازل الحذاء ,من الخامسـ ــة ,مات سـ ــنة (141ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ)  ،ينظر :الكاشـ ــف369 /1 ،؛ تقريب التهذيب،
ص.191

( )217عكرمة ,أبو عبد هللا ,مولى ابن عباس أصله بربري ,من الثالثة ,مات سنة (104ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ,وقيل :بعد ذلك ,روى له مسلم مقروناً ،ينظر:
الكاشف 33/2،؛ تقريب التهذيب ،ص.397

( )218صحابي جليل :سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ، )11ترجمة رقم (.)6
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( )219ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح البخاري  ،كتاب العلم – باب قول النبي( :)اللهم علمه الكتاب ، 41/1 ،حديث رقم( ,)75وكتاب االعتص ـ ـ ـ ـ ـ ــام بالكتاب
والســنة ، 2653/6 ،حديث رقم( ,) 6842وكتاب الوضــوء  ،باب وضــع الماء عند الخالء ، 66/1 ،حديث رقم( )143بلفظ((اللهم فقهه في
الدين)) ,و كتاب فضائل الصحابة – باب ذكر ابن عباس( ، 1371/3 ،)حديث رقم( )3546بلفظ ((اللهم علمه الحكمة)).
( )220صـحيح مسـلم ،كتاب فضـائل الصـحابة -رضـي هللا تعالى عنهم -باب من فضـائل عبد هللا بن عباس-رضـي هللا عنهما1927/4 ، -
 ،حديث رقم ( )2477بلفظ ((اللهم فقهه)).

( )221جامع الترمذي  ،أبواب المناقب – باب مناقب عبد هللا بن عباس-رضــي هللا عنهما ، 679/5 ، -حديث رقم( )3823بلفظ ((دعا لي
رسول هللا( )أن يؤتيني هللا الحكمة مرتين)) ,و ، 68/5حديث رقم( )3824بلفظ ((اللهم علمه الحكمة)).
( )222ســنن ابن ماجه ،باب في فضــائل أصــحاب رســول هللا( )فضــل ابن عباس ، 58/1 ،حديث رقم(  )166بلفظ ((اللهم علمه الحكمة,
وتأويل الكتاب)).

( )223مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،حديث عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب ,عن النبي( ، 340/3 ،)حديث رقم( )1840بلفظ ((ودعا
لي بـالحكمـة)) ,و ، 225/4حـديـث رقم( ,)2397و ، 244/4حـديـث رقم(  ) 2422بلفظ ((اللهم أعط ابن عبـاس الحكمـة ,وعلمـه التـأويـل)),
و ، 65/5حديث رقم(  , )2879و ،155/5حديث رقم( , )3022و ، 160-159/5حديث رقم( , )3032و ، 178/5حديث رقم(3060
) بلفظ ((فدعا هللا لي أن يزيدني علماً وفهماً)) ,و ، 215/5حديث رقم(  ) 3102بلفظ ((اللهم فقهه في الدين ,وعلمه التأويل)).
( )224سبق تخريجه في الحديث رقم ( ، )12هامش رقم (.)6
( )225عمدة القاري66/2 ،؛ منار القاري.176/1،

( )226الكليات767/1،؛ موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم.1359/2 ،
( )227منار القاري.176/1،

( )228الكاشف عن حقائق السنن.3906/12،

( )229شرح صحيح البخاري ،البن بطال.160/1 ،
( )230فتح الباري ،البن حجر.170/1،
( )231ينظر :منار القاري.176/1،

( )232مشارق األنوار الوهاجة.465/31،
( )233إرشاد الساري.175/1 ،

( )234مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـد اإلمـام أحمـد بن حنبـل  ،حـديـث عبـد هللا بن جعفر بن أبي طـالـب( ، 279-278/3 ،)حـديـث رقم(  , )1750و -284/3
 ، 285حديث رقم(.)1760
( )235سنن أبي داود  ،كتاب الترجل  ،باب في حلق الرأس ، 83/4 ،حديث رقم(.)4192
( )236سنن النسائي  ،كتاب الزينة – حلق رؤوس الصبيان ، 182/8 ،حديث رقم(.)5227

( )237ينظر :الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم28/9 ،؛ تهذيب الكمال122/31،؛ الكاشف356/2 :؛ تقريب التهذيب ،ص.585
( )238ينظر :الثقـات ،للعجلي ،ص96؛ الجرح والتعـديـل ،البن أبي حـاتم505/2 ،؛ تهـذيـب الكمـال526-524/4 ،؛ الكـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف291/1،؛
تقريب التهذيب ،ص .138

( )239ينظر :التاريخ الكبير ،للبخاري127/1،؛ الثقات  ،للعجلي ،ص406؛ الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم308/7 ،؛ الكاشـ ـ ــف191/2،؛

تقريب التهذيب ،ص .490

( )240ينظر :الثقات ،للعجلي ،ص 114؛ الثقات  ،البن حبان124/4 ،؛ الكاش ـ ــف325/1،؛ تقريب التهذيب ،ص161؛ تهذيب التهذيب،
.280-279/2
( )241ينظر :معرفة الصحابة  ،ألبي نعيم1605/3 ،؛ االستيعاب.881-880/3 ،

( )242مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، 279 -278/3 ،حديث رقم( ,)1750و ، 285 -284/3حديث رقم( .)1760
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( )243المعجم الكبير ،للطبراني ،105/2،حـ ــديـ ــث رقم( ,)1461و ، 362/11حـ ــديـ ــث رقم( , )12020و ، 79/13حـ ــديـ ــث رقم(,)194
و ، 83/13حديث رقم(.)206
( )244مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، 157/6،حديث رقم(.)10218
( )245مسند أبي داود الطيالسي ، 287/2 ،حديث رقم(.)1029
( )246إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، 227/7 ،حديث رقم (.)6725
( )247سورة الطارق ،اآلية (.)17

( )248العين57/4 ،؛ المصباح المنير ، 583/2 ،مادة (م ه ل ).
( )249الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، 428/1 ،مادة (فرخ)؛ تاج العروس ، 312/7 ،مادة (فرخ).
( )250معجم ديوان األدب ،425-424/3 ،مادة (ق).

( )251النهاية في غريب الحديث واألثر66/2 ،؛ مجمع بحار األنوار.90/2 ،
( )252النهاية في غريب الحديث واألثر ، 424/3 ،مادة (فرح).
( )253سورة التوبة :من اآلية ( .)28
( )254مختار الصحاح ، 223/1،مادة (ع ي ل)؛ المصباح المنير ، 440/2،مادة (ع ي ل).
( )255منار القارى.270/4 ،

( )256شرح صحيح البخاري  ،البن بطال.223/5 ،
( )257طرح التثريب في شرح التقريب.221/7 ،

( )258شرح فتح القدير254/7 ،؛ عمدة القاري.269/17 ،
()259عمدة القاري.269/17 ،

( )260تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي102/1 ،؛ عمدة القاري.269/17 ،
( )261الهداية على مذهب اإلمام أحمد124/1 ،؛ عمدة القاري.24/8 ،

()262عمدة القاري.24/8 ،



 



