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Yazmanın 38 . s sının sol tarafında verilen bilgiye gore  Bu nusha muellif hattıyla karşılaştırılmıştır İfade 
söyledir ....1  

  المقدمة
   حول  جزء  لذة العیش

  و خطتي في تحقیق النص خدمتي للرسالة 
حول مسؤلیة  نصب الخلیفة و الدورالمیسر  الذي یرجي من اشتراط القرشیة في اختیار الخلیفة من مالحظات 

  جدید
  

  الشروط التي یجب توافرھا في الخلیفة :  القسم االول
 البلوغ و العقل  
  االسالم  و صالح الحال  
  الذكورة  
 العدالة  
 ة ءالكفا  
 الصحة  
  القرشیة  

  
  راط القرشیة تمذاھب اھل القبلة  في اش:  القسم الثاني

 المذاھب في ذلك  -1
  مذھب اھل السنة و الجماعة-
  عدم اشتراط القرشیة  ب  القائلین من اھل السنة مذھب المنفصلین-
  مذھب الشیعة و الزیدیة -
  مذھب المعتزلة-

  مذھب الخوارج
  مذاھب المحدثین و الجماعات االسالمیة في زماننا 

  میین یلھذا الشرط  من االكادمذھب المنكرین 
   

  ھذا الشرطفي ختالف االاسباب -   2
  
  مذھب اھل اسنة و الجماعة  : القسم الثالث 

 ملخص ارائھم  
  ادلتھم من الكتاب  
  ادلتھم من السنة  
 االجماع  
 استداللھم  بتواتر  االثار في ذلك  
 راط القرشیة تاستداللھم باتفاق  المذاھب االربعة  باش  
  استداللھم   باراء اھل الحدیث و اثباتھم لھذه الروایات المثبتة شرط القرشیة 

  
  بعض ما استشھد بھا االطراف  من االصول الثابتة علي اشتراط القرشیة او نفیھا: القسم الرابع

I-  المسائل و االصول  
  داللة الحدیث  االئمة من قریش  ھل تفید االخبار  او الوجوبمشكلة  
 ام ال؟ منصب خاص بقریش نظرا لحدیث االئمة من قریش الخالفة مسألة  
 اشتراط القرشیة عند اھل العلم من حكمةال مشكلة  
 شرعا من ھم قریش ھل لھم میزة تخصھم في الدین االسالمي  

                                                

 وجدت في االصل من نسخة المؤلف بخطھ    1
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  ھل اختیار الخلیفة حق لقریش ام حق لالمة باجمعھا و لكن یكون المرشح  المتوفر  ،ما معني الحدیث
  فیھ الشروط من قریش ؟

  ال یتواجد بین االمة االسالمیة من ھو اھل لھذا المنصب من قریش ،ھل یتصور مجیئ زمن  شرعا 
  لزم من اشتراط القرشیة  العنصریة  و العصبیة القبلیة یھل 
   یوم السقیفة بھذه الروایة    ھل استدل الصحابة 
 ماذا تدل محتوي اطراف  حدیث االئمة من قریش 

   
II- التعریف بالكتب و الرسائل و المقاالت حول المسألةو تقییمھا 

  مخطوطة لذة العیش 
  رسالة ماجستیر حول لذة العیش بكلیة االلھیات و تقییمھا

  رسالة الدكتورة  بجامعة آنقرة حول المسألة و تقییمھا
  محمد سعید خطیب اوغلي و تقییمھا. د.ة االستاذیة بجامعة آنقرة ل ارسال

  د اسماعیل قرة.التعریف  بالسلسلة  التاریخیة المطبوعة   تحت اشراف  ا
  التعریف بالمقاالت  المنشورة حول المسألة بالعھد العثماني وما بعدھا 

 
  
  مذاھب  المنكرین لھذا الشرط:  القسم الخامس

  ملخص اراء المنكرین  
 ادلتھم من الكتاب  
 ادلتھم من السنة  
 انكاربعضھم ثبوت االجماع في ذلك و استنكار البعض االخر االخذ باالجماع في مسائل الدین  
 ادلتھم من المعقول  
   استداللھم باقوال و افعال كبار الصحابة  یوم السقیفة  و بعده  
  استداللھم بافعال رسول هللا  
 المامة العظمي و سائر االماراتتسویتھم بین ا  
 استداللھم بعدم ثبوت روایة االئمة من قریش  
  حادآاستدالل بعضھم بكون ھذه االخبار  
 استدالل بعضھم  بالقیود  اللتي وردت ضمن ھذه الروایات  علي سقوط ھذا الشرط في زماننا  

  
  تقییم ادلة النافین اشتراط القرشیة :  القسم السادس

  المذاھب في شكلیة نظام الخالفة :  القسم السابع
  اسلوب النبي علیھ السالم في الحكم :مقدمة 
    الخالفة النبویة -1
  )السلطنة او (الخالفة االستبدادیة -2
  الخالفة الدیمقراطیة  -3

راء الجماعات االسالمیة في ذلك آ ،ظھور ھذا المصطلح بین العثمانیین ،مفھوم الخالفة الدیمقراطیة -
  المقارنة بین الخالفة االستبدادیة و الخالفة الدیمقراطیة 

  نقض الخالفة الدیمقراطیة -

   المسائل الفقھیة المتعلقة بھذا الشرط: القسم الثامن
  

   نص لذة العیش:  القسم التاسع
   

  قائمة المصادر والمراجع والفھارس
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  حول رسالة لذة العیش 

كان . لفت نظري ھذه الرسالة أیام الدراسة التمھیدیة بجامعة الوداغ ببروسة
  : بعض األساتذة بقسم العقیدة والكالم یدعون بأنھ

لیس من شروط الخالفة القرشیة؛ ألن األصل الذي یستند إلیھا الجمیع في  -
ً انھا خرافة ؛ وأن الناس على مر الزمان جعلوا قول أبي  إثباتھا ثبت حدیثا

ولن تعرف "بكر الصدیق یوم السقیقة حین استدل على األنصار بقولھ  
ا أصل ھذا ثم أسندو  ،أصالً  " العرب ھذا األمر إال لھذا الحي من قریش

 ً ً وبھتانا ولم یتفطن أھل .  الكالم إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم زورا
  .المذاھب األربعة  لھذا وتواردت نقول العلماء في كتبھم إلى یومنا ھذا

  
ً للخلفیة التي تكونت لدینا أثناء دراستنا بالجامعة  ثم .  وكان ھذا مخالفا

 :أضاف ھؤالء األساتذة قائلین لنا
سعید خطیب أوغلي المسمى . د.م مھتمین بالمسألة فعلیكم رسالة أإن كنت -
اطلعت على    2)قرشیة الخالفة: أول عنصریة سیاسیة ظھر في اإلسالم(

مع أنھ نقل ( وعرفت  أنھ یدعي ان ال أصل للحدیث  . الرسالة المشار إلیھا
بأدلة معظمھا عندیة أشبھ  -وأنھ أصل مخالف للقرآن ) بدرجة التواتر

  .جھات نظر أكثر من كونھا أدلة دینیةبو
وبحثت عنھا .  وأثناء بحثي عن الحدیث تعرفت على وجود ھذه الرسالة 

ً في بطون أمھات الكتب فلوال أن . ، كانت مفقودة لألسف  و المعاجم كثیرا
نسب األستاذ إلى أھل السنة الغفلة والتھاون في أمر الدین لما تحركت سفن 

وكأن األستاذ في نظر مؤیدیھ الزم علماء . طینیةالغیرة نحو فتح القسطن
  ... السنة في اشتراطھم ھذا الشرط 

بدأت استفسر عن ھذا الجزء من معارفي وأساتذتي بمصر والسعودیة 
إلى . وحتى من الزوار من إخواننا العرب ولم أصادف من عنده خبر عنھا

معة بالجا أوزجان خضر عمید كلیة أصول الدین. أن نصحني صدیقي د
وصدفة صادفت في لوائح . راجع مكتبة كذا وكذا أن. اإلسالمیة بھولندا

حصلت .  إحدى المكتبات باستانبول وكان ذلك أیام التمھیدیة للماجستیر 
 ً انتھیت من قرائتھا وكتابتھا بالطراز  ، على صورة منھا وخالل شھر تقریبا

                                                
2 M. Said Hatiboğlu , islamda ilk siyasi kavmiyetçilik halifenin kureyşiliği , Kitabiyat 
Yayınları 2005,  134 s. 
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وتركتھا على  فنالسثم لم تھب الریاح بما تشتیھ . الجدید وترقیمھا وترتیبھا
 2011خر أیام سنة اإلى أن سمعت بأو. جانب من مكتبتیي وأشغلني أمور

ولم یمر یوم أرسلني أحد األصدقاء  ، بأن حققت ھذه الرسالة بجامعة مرمرة
ثم . یا نصیب اشغلني الدنیا وفاز ھذا األخ المحقق بالثواب: قلت. منھا نسخة

  . بدأت أتصفح الكتاب ولم أصبر أن انتھیت من قراءتھا مرتین أو ثالث
ً بین تحقیق  وتحصل عندي مالحظات فورما انتھیت ، ووجدتني مقارنا

وشاورت في األمر مع صدیقي الدكتور سلیمان  ،جامعة مرمة وبین تحقیقي
ً آ ً عملك فلیستفاد من عملكما جمیعا . یدین فأوصاني بأن أنشر أنت أیضا

وقام .  eskieserler.com واتفق كلمتنا على أن ننشرھا بموقعنا على نت
األخ الدكتور یشار شریف بنقلھا إلى وورد في إحدى زیاراتھ لنا بتركیا 

ً وتحملت زوجتي  بتكالیف المخطوطة ونشر الرسالة ص دقة جزاه هللا خیرا
ً من هللا رضاه   . راجیا

  
 األئمة من قریشالرسالة صنفت الثبات تواتر حدیث  – أھمیة الرسالة

... ولزوم مراعات مقتضاه في اختیار الخلیفة عند أھل السنة والجماعة 
ً لزعم بعض أھل العلم في زمان مصنفھا بأن الحدیث لم یبلغ حد  وردا

  ... األخذ بھ التواتر ولم یفد العلم وال یجب على األمة 
بأن الحدیث یرویھ حوالي   برسالتھ ھذه أثبت المصنف ابن حجر رحمھ هللا 

ً ومجموع طرق الحدیث تصل إلى  وأنھ محل  ، روایة  167أربعین صحابیا
  . اتفاق بین أھل السنة

 500ت حوالي(یالحظ عند البحث في المراجع أن الجویني إمام الحرمین 
في (ثم بعده ابن خلدون جاء   ،ھذا الحدیث عفا هللا عنھ انكر تواتر )ھـ

وقبلھ كأصل ثم فسره بتفسیر خیالي ال أساس لھ وال ) الھجریة 800حوالي 
  . یؤیده نص ھذا الحدیث والواقع التاریخي

والرسالة لھا مكانتھا في  ،والعجب كل العجب مع كون ابن حجر ھو ھو
ولم  ،فتقد من أعینھم المسائل العلمیة اإلسالمیة كیف تغافل عنھا الناس وا

أبو بكر بن عمر : یبق في العالم سوى نسخة خطیة كتبھا ناسخ أزھري ھو
 845شعبان  4وانتھى من نسخھا یوم الثالثاء  ، بن عبد الرحمن األزھري

  . وقارن نسختھ بنسخة خط المؤلف رحمھ هللا لخدمتھ ھذا. الھجریة 
لسوء الحظ افتقد من المخطوطة صفحة من الصفحات األخیرة والتي فیھا 

وغالب الظن أن . یروى المصنف روایات المؤیدة لحدیث األئمة من قریش 
  . المفقود ورقة منھا فقط
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صنف ابن حجر رسالتھ على أساس روایات : منھج ابن حجر في رسالتھ 
ن أتى في القسم وقسم الكتاب من حیث الموضوع إلى قسمی. الصحابة 

وفي القسم الثاني . بذكر الروایات المثبت بقرشیة الخلیفة بدون قید: األول
  .ذكر الروایات المثبتة لھذا الشرط بالقید 

. من الصحابة 40من الصحابة وبدون تكرار  52ذكر المصنف حوالي 
ویسرد سنده إلى ھذا الصحابي ثم  ،یذكر الصحابي ثم یأتي بالروایة عنھ 

إن كان لھ طرق في ذلك ذكره قبل ذكر  ،نبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ال
ثم إن كان ھناك طرق لھذا الحدیث ذكر ھذه . ثم یذكر الحدیث . متن الحدیث

الطرق وإن كان لھا شواھد ذكر شواھد كل من ھذه الطرق ثم أحال القارئ 
ى إلى  المصادر الحدیثیة ووأبدى رأیھ في رواة ھذه الروایات إن كان یر

ً أو تعدیالً . الحاجة إلیھ   . وناقش في حق البعض منھم جرحا
ً بذكر الروایات المثبتھ لقرشیة الخلفیة  یالحظ في ترتیب الرسالة أنھ أتى أوال

ویالحظ أن . ثم أتى بالروایات المقیدة لھذا الشرط ثم ذكر أحادیث السقیفة 
لنبي األئمة ابن حجر ینقل عن ابن اسحاق استشھاد أبي بكر الصدیق بقول ا

( من قریش یوم السقیفة على سعد بن عبادة ، ثم أتى المصنف بالروایات 
ثم انتھى الكتاب بسؤال ابن ) یكون بعدي اثنى عشر خلیفة كلھم من قریش

وكأن المصنف . عباس وجواب النبي صلى هللا علیھ وسلم في الخلیفة بعده  
  .ھل البیتأراد بذلك اإلشارة إلى أن النبي لم یترك األمر أل

   
فقد ذكر المصنف . تأكدت من نسبة الكتاب إلى مؤلفھ : علمي في الرسالة

ذكرت كل ھذه . و نسبھا إلیھ تالمیذه وأھل العلم . رسالتھ ھذه ضمن مؤلفاتھ
  . المواد في مكانھ من تألیفي

قمت بنسخ الرسالة وجعلتھا في أقسام وفقرات وھذبتھا بعدة ترقیمات 
جعلت للصحابة الرواة عناوین مستقلة ورقمت لھذه  .لترتیب ما جاء فیھا

ً لكل روایة ذكرھا المصنف مع سندھا إلیھ  ولم أفرق بین . العناوین وأیضا
  .الروایات والطرق والشواھد في الترقیم وجعلتھا متسلسلة في الترقیم 

إذا أشكل علي قراءة اسم أو نسبة للرواي بحثت عنھا في كتب الرجال وإن  
وإن لم أجد بحثت . الصحیح وأشرت في الھامش إلى عملي وجدت أثبت 

عن شیخ الراوي ثم تلمیذه   وعند التأكد من صحة التعیین أثبت ذلك في 
  . المتن وأشرت إلى عملي في الھامش

ً تركت  ومعظم الكتب التي أحال المصنف القارئ إلیھ إن كان مطبوعا
ً عن التحجم  باس فائدة فوضعت في وإن رأیت في االقت. االقتباس ابتعادا

  . الھامش
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. التقیت في إظھار المتن ببعض الصعوبات لعدم توافر نسخة أخرى لدي 
كان في تعیین موقع التصحیحات التي كتبھا الناسخ في : فعلي سبیل المثال 

 ً الھامش من المتن  بعض شيء من الصعوبة ولكن وجدت في ذلك تسھیال
جر في بعض مصنفات لھ أخرى إن كان في السند وجدت ابن ح. من هللا 

ً ظھرلي وجھات نظر  ذكر نفس السند فبالمراجعة إلیھ زالت ترددي وأحیانا
وفي الورقة .  في وضع ھذه التصحیحات وأشرت إلى عملي في الھامش

ً لإلشارة إلى ذلك المفقود من  الضائعة تركت صفحة في المتن فاضیا
  .الصفحة 

ً للق    .ارئ والباحث في الكتابقمت بعدة فھارس على النص تسھیال
راشد كجك . د.طالعت الرسالة المحققة بجامعة مرمرة تحت إشراف أ 

ً وبالرجوع إلى المخطوط أخرى   وظھر لي  ،بالمقارنة مع تحقیقي حینا
أخطاء وقع فیھ المحقق و غفل عنھا المشرف في أسماء الرواة وإضافات 

  وخذوف  في المتن 
ولخصت كل ھذه األشیاء في ملف مستقل ... وفي تقسیم المتن إلى فقرات 

  . وضعتھ في القسم الخامس من المقدمة
سعید خطیب أوغلي ونقضت كتابھ . د. قمت بدراسة خاصة حول ادعاءات أ

  . مع وقفة عند كل دلیل استدل بھ ورددت علیھ
ورأیت من المناسب أن أقدم للنص المحقق مقدمة یسھل للقارئ أبعاد النقاش 

  . سنة 700المستمر حول قرشیة الخالفة منذ أكثر من 
  

  : وقسمت المقدمة إلى تسعة أقسام
  . ذكرت الشروط التي تجب توافرھا في الخلیفة: في القسم األول

  . القرشیةدرست مذاھب أھل القبلة في اشتراط : وفي القسم الثاني
  . ھذبت أدلة أھل السنة في أثبات ھذا الشرط : في القسم الثالث
  . درست مسائل من الموضوعات لھا عالقتھا بالموضوع:  في القسم الرابع

  . ذكرت أدلة المنكرین بھذا الشرط :في القسم الخامس
ً مع اإلشارة إلى  :في القسم السادس ً دلیال قمت بتقییم أدلة المنكرین دلیال

  . تناقض ھذه األدلة بعضھا مع بعض
درست أقوال الناس في شكلیة الخالفة ونقضت على  :في القسم السابع

  . القائلین بالخالفة الدیمقراطیة نظریتھم
درست المسائل الفقھیة المتعلقة بقرشیة الخلیفة  :وفي القسم الثامن

 ً ً طاعة لما أشار إلیھ اإلمام ابن حجر  ،  خصوصا وباإلمامة العظمى عموما
وإن یسر هللا أن أتبع ذلك بحكم المسألة عند أھل العلم اتبعتھا وإال (بقولھ 
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وأجابة على مطالب القراء  3)جعلت ذلك في تصنیف مفرد إن شاء هللا
  . والمثقفین

  . النص المحقق :في القسم التاسع
  

ً یرحم هللا  العالمة ابن حجر رحمة واسعة لھذا التصنیف الذي حفظ وأخیرا
لنا طرق ھذا الحدیث ولشھادتھ التاریخیة لھذا األصل من متخصص في ھذا 

ً . الفن وأمیر من أمراء المسلمین في علوم الحدیث ً وآخرا وأحمد هللا أوال
الذي رزقني بإخراج ھذا المصنف النفیس من بطون مكتبات ھجرت منذ 

  500بل منذ . المشؤوم الذي الغیت فیھ الخالفة إلى یومنا ھذاذالك الیوم 
  . سنة

ً سوف یرزقون بالخالفة الراشدة من جدید ویناقش . أھل اإلیمان یقینا
ویرجى التنور بما ورد ضمن ھذه الرسالة من . بالضرورة ھذا الشرط 

یفرح  سوف األقوال النبویة والطاعة بالتوجیھات المصطفویة وبذلك
  .  نوالمؤمن

  .اتحاف إلى النبي األكرم مع الطمع بالشفاعة 
  محمد أوندر                                   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  انظر مقدمة لذة العیش  3
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  جزء

  لذة العیش بجمع طرق حدیث األئمة من قریش
  تألیف

  شیخنا شیخ االسالم قاضي القضاة حافظ العصر ابي الفضائل و المآثر شھاب الدین 
  4احمد بن علي بن حجر الشافعي العسقالني  

  
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  .رب یسر یا كریم  ،وصلى هللا على سیدنا محمد وآلھ
 ،  و ابتالء حمد هللا الذي فضل بعض خلقھ على بعض درجات حكمةال

  . وجعل منھم أئمة یھدون بأمره وآخرین تصیر أعمالھم ھباء
وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ الذین كانوا في إتباع الحق 

  .وغیرھم لیسوا سواء متوازرین
  
فإن بعض اإلخوان سألني عن الحدیث الوارد المشتھر على  : أما بعد   

وھل ھو مخرج  ؟ ھل ھو صحیح أو ال "األئمة من قریش":  5وھواأللسنة 
في شيء من الصحیحین أوال، وھل رواه عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

ذلك على فحداني ،  أحد من أصحابھ غیر أبي بكر الصدیق یوم السقیفة أوال
ونسبة كل  ،وبیان ما صح منھا مما ھو ضعیف  ، جمع طرق ھذا الحدیث

إلسناد إلى غالب ذلك با سیاقو ،طریق منھا إلى من أخرجھا من األئمة 
  : وجعلتھ على قسمین  ، ھویار
  

  . في سیاق األخبار الواردة في ذلك بغیر قید :   األول
في سیاق األخبار الواردة في ذلك بقید وبیان ذلك القید وما : والثاني

  .یترتب علیھ من الحكم 
  

وإن یسر هللا أن أتبع ذلك بحكم المسألة عند أھل العلم اتبعتھا وإال جعلت 
  . تصنیف مفرد إن شاء هللا وبھ التوفیق ذلك في

  
  
  

                                                
 ـ ب 35إھـ ص    4
  و ھي : في االصل  5
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 :القسم األول
 
I 

  
 على في بیان األخبار الدالة

 أن األئمة من قریش  
 .على اإلطالق
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  6:في ذلكحدیث عبد هللا بن عمر   1 
                                                                                                              

أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك  10 الحدیث   1
قلت لھ أخبركم أبو الحسن علي بن إسماعیل بن  .ا قرأت علیھمالغزي وب

أخبره  إبراھیم المخزومي أن عبد اللطیف بن عبد المنعم بن علي الحراني
أنا أبو علي الحسن بن  مسعود بن محمد بن أبي منصور الجمال في كتابھ أنا

أحمد بن الحسن الحداد أنا أبو نعیم أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصفھاني 
 ) ح ( أبو محمد بن حبان ثنا إبراھیم بھ شریك  الحافظ أنا
  ) ح ( ي ثنا أبو حسن الوادعي خقال و ثنا أبو بكر الطل أبي نعیموبھ إلى 

العالمة أبو حیان محمد بن یوسف  اناي ینوأخبرنا أحمد بن الحسن الز
في  األصبھاني  د هللا أحمد بن القاسم السعدي أنا أبو جعفرباللغوي أنا أبو ع

هللا بن جعفر نا إسماعیل بن عبد د عبكتابھ أنا أبو علي المعري أنا نعیم ثنا 
یقول قال عبد  عاصم بن محمد سمعت أبينا ث 7نا أحمد بن یونسثهللا قالوا 
ل ھذا األمر ال یزا"قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : بن عمر اهللا یعني 

  8.. "اثنانفي قریش ما بقي في الناس 
  9. ما بقي من الناس: وقال إسماعیل يخالطلولفظ 

  
عن أحمد بن یونس  صحیحیھمافي  مسلمو يالبخار الشیخان أخرجھ -

  11اثنانما بقي منھم  10البخاري بھذا اإلسناد ولفظ
   
بدمشق ا جالمنوقرأت على فاطمة بنت المعز محمد بن أحمد  02الحدیث -2

ً علیھ أن  12األنصاري ائبتالأخبركم عبد هللا بن الحسین بن أبي  سماعا
المبارك بن  أن شھیدة بنت األوبريإسماعیل بن أحمد العراقي أخبرھم عن 

                                                
6  
7
 ـ أ 36إھـ ص /    
  5847المكثرین من الصحابة  , احمد بن الحنبل   8
     6974 – 4.368المسند ,ابو عوانة : :  5079-   3.121السنن الكبري  , البیھقي :   3392مسلم االمارة   9
) حدیث مرفوع( 207: أصول السنة  رقم الحدیث - محمد بن عبد هللا بن أبي زمنین  -عن  عبد هللا بن عمر  

 َ َال َ ، ق َة یْب ِي شَ ب َ ِ أ ِ ابْن ن ٍ ، عَ اح ضَّ َ ِ و ِ ابْن ن ٍ ، عَ ِد ال َ ِ خ دَ بْن َ م ْ َح ْ أ ن اقُ ، عَ َ ح ِسْ ِي إ َن ث َّ د َ ح َ ْ : و ن ٍ ، عَ اذ َ ع ُ ُ م ُ بْن اذ َ ع ُ َنَا م ث َّ د َ ح
ِ بْ  م ِ َ ، عَاص ر َ م ِ عُ ِ ابْن ن ِ ، عَ یھ ِ ب َ ْ أ ن ٍ ، عَ د َّ م َ ُح ِ م َ ن ال َ ُ : ق َقُول َ ی َّم ل سَ َ ْھِ و ی َ ل ُ عَ َّ َّى هللا ل ِ صَ َّ َ هللا سُول َ ُ ر عْت ِ م ا : " سَ َ ُ ھَذ ال َ َز   ال ی

 ِ َان ن ْ ِ اث َّاس َ الن ن ِ َ م ِي َق ا ب َ ٍ م یْش َ ُر ِي ق ُ ف ر ْ م َ ابن فیل  رقم جزء  -الحسن بن أحمد بن إبراھیم بن فیل البالسي .  : "األ
یبِ ) حدیث مرفوع(  54: الحدیث ِ ب َ ْ ح ن ِ ، عَ ش َ م َعْ ِ األ ن ُّ ، عَ ِي ان َّ م ِ ْح ِ ال ید ِ م َ ْح بْدُ ال َنَا عَ یْبٍ ، ث َ ُر بُو ك َ َنَا أ ُ ، ث ن سَ ْحَ َنَا ال ث َّ د َ ح

 ْ ن َ ، عَ َة ب ْ ت ِ عُ ِ بْن َّ ِ هللا بْد ِ عَ ِ بْن َّ ِ هللا بْد ْ عَ ن ِ ، عَ م ِ َاس ق ْ ِ ال ن ِتٍ ، عَ َاب ِي ث ب َ ِ أ َ بْن َال يِّ ، ق ِ ار َ ْص ن َ ٍ األ عُود سْ َ ِي م ب َ ِ ، : أ َّ سُولُ هللا َ َ ر َال ق
 ٍ یْش َ ُر ِق َ ، ل م َّ ل َ س َ ِ و َیْھ ل ُ عَ َّ َّى هللا ل َ ُ " : ص ال َ َز ُ  ال ی التُھ ُ ْ و تُم ْ ن َ أ َ ْ و م ِیكُ ُ ف ر ْ م َ ا األ َ  " .ھَذ

 عن ابن عمر  6607االحكام :  3240البخاري المناقب   10
    6939 – 4.350المسند   ,ابو عوانة  11
ِي 12 ب َ ِ أ ن ْ ِ ب ن ْ ی َ س حُ ْ ِ ال ین ِّ ِ الد م ْ ج َ ُ ن ن ْ ِ ب َّ ُ هللا د ْ ب َ ٍ ع د مَّ َ ح بُو مُ َ ُّ  أ ي ِ ار صَ ْ ن َ ائِبِ األ َّ  الت
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بن إبراھیم الدورقي أنا عثمان بن خبرھم أن الحسن بن أحمد أعبد الجبار 
أحمد الدقاق ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو الولید الطیالسي ثنا عاصم بن زید 

  . سمعت أبي یقول فذكره
  

 عن أبي الولید 13البخاريرواه  -
عن عمر بن محمد الصنعاني عن 14 صحیحھ في  أبو عوانةورواه   -

 . أبي الولید
 

أخبرتنا بھ خدیجة بنت الشیخ أبي اسحاق بن سلطان   03الحدیث   -3
 یلممبن  ھبة هللابدمشق عن أبي نصر محمد بن محمد بن محمد بن إبراھیم 

الجوھري اخبرھم في كتابھ انا عمر بن علي الصیرفي  انا أسماعیل بن علي
تیم الواعظ نا مالحسین بن ال انا رزق هللا بن  عبدالوھاب التمیمي انا ابو

ثنا زیاد بن أیوب ثنا محمد  328سنة  امالءالحسین بن اسماعیل المحاملي 
  . فذكره ...بن یزید ھو الواسطي ثنا عاصم بن محمد

  
فوافقناه  یزیدعن محمد بن 15 مسنده في حنبلأحمد بن رواه اإلمام  -

  . بعلو
  . عن أبي الحسین بن المتیم فوافقناه بعلو تاریخھ في الخطیبورواه  -
  . عن بشیر بن عمر الزھراني عن عاصم مسندهفي  مسددورواه  -
  . عن العمري عن عاصم  16 مسنده في الطیالسيورواه  -
م ثقة صوعا .بن جعد عن عاصم فھو مشھور عن عاصم يورواه عل -

ثبت سمع من أبیھ محمد بن زید بن عبد هللا بن عمر وأبوه سمع من 
 جده عبد هللا بن عمر بن الخطاب

  
 ان ومطلق ھذه الروایة تدل على 

اإلمامة ال تزال في قریش ما بقي منھم  17
  . ما بقي من الناس جمیعاً اثنان أواثنان 

                                                
     3240البخاري المناقب   13
   6974 – 4.368المسند ,ابو عوانة :  14
 5847,  4519, 4600المكثرین من الصحابة –المسند , احمد بن حنبل  15
حدثنا أبو داود قال حدثنا العمري عن عاسم عن أبیھ عن ابن عمر قال سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  16

سلیمان بن داود الطیالسي مسند الطیالسي " ال یزال ھذا األمر في قریش ما بقي في الناس رجالن" یقول 
 .دار المعرفة بیروت 1956) 204ت(

  ان  ساقط 17
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لثاني ما یدل على أن ھذا وسیأتي في الروایات المقیدة المذكورة في الباب ا
والواقع  .18لفتال یخ؛ ألن خبر الصادق  المطلق یجب حملھ على ذلك المقید

  .أن اإلمامة اآلن في أكثر أقطار األرض في غیرھم من المتغلبین 
 19ومن أخذ بظاھر ھذا الحدیث حملھ على أنھ بلفظ الخبر والمراد بھ األمر

ً من األحادیث اآلتیة   : وللقائل بھذا شواھد أیضا
  

  بي ھریرة في ذلكأحدیث   2 
      :األول:و لھ الفاظ  
   عن األعرج عن أبي ھریرة 1
عمر محمد بن أخبرنا عبد هللا بن عمر بن علي أنا أحمد بن :  04الحدیث 

أنا أبو محمد بن صاعد أنا أبو القاسم الكاتب أنا   أنا أبو الفرج بن الصیقل
ثنا عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل  كأبو علي الواعظ أنا أحمد بن مال

  ) ح ( حدثني أبي 
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد وأبو عبد هللا محمد بن 

 بنت عمر بن أسعد أن راءالوز ستعن الھا كمحمد بن علي المصري 
بن  يكالمالحسین بن أبي بكر أخبرھم أنا أبو زرعة طاھر بن محمد أنا 

عالن أنا القاضي أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس األصم أنا الربیع بن 
محمد بن إدریس وأخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن   يعفالشاسلیمان أنا 

مسعود بن  الغزي أنا إسماعیل بن قریش أنا عبد اللطیف بن عبد المنعم عن
الحسن بن أحمد الحداد أخبره أنا أبو نعیم ثنا أبو علي محمد  منصور أنأبي 

  ) . ح ( الحمیدي ثنا الصواف ثنا بشر بن موسى  احمد بن بن
كتابھ عن أحمد بن محمد بن معالي  في عليوأخبرنا عبد هللا بن عمر بن 

 ً ً أنا أن محمد بن إسماعیل أخبره عن فطامة بنت سعد الخیر سسماعا ماعا
زاھر بن طاھر أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن أنا أبو عمرو بن حمدان 

  ) . ح ( ثنا أبو یعلى ثنا أبو حیثمة زھیر بن حرب 
بن الحسین أن عبد هللا بن محمد بن إبراھیم ل یالفضوأخبرنا الحافظ أبو 

بن أبي الرجا  20دیأخبره أنا على بن أحمد عن الموید بن عبد الرحیم أن سع
ثنا  ئقرمثنا أبو بكر بن ال نعمانالأخبره أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن 

إسحاق بن أحمد الخزاعي ثنا محمد بن یحیى بن أبي عمر قالوا كلھم ثنا 

                                                
 )ال یتخلف:( في االصل  18
 . ب 36اھـ ص . /  19
 كما سیاتي ھكذا في الصفحات القادمة, سعید بن أبي الرجا : سعد  ھو : في االصل  20
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قال : عن أبي ھریرة قال  األعرج عن 21ادنأبي الزعیینة عن  بن سفیان
ریش في ھذا الشأن مسلمھم الناس تبع لق" رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

   22 "تبع لمسلمھم وكافرھم تبع لكافرھم
  

وأخبرنا أبو الفرح بن الغزي بسنده المتقدم إلى أبي نعیم ثنا محمد  05لحدیث
سلم ثنا على بن غالب ثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن  نبن عمر ب

اد نقتیبة بن سعید نا المغیرة بن عبد الرحمن عن أبي الز 23)ثنا(سفیان قاال 
  بھ 
  

  . بعلو 25)فیھ(عن قتیبة بن سعید بھ فوافقناھما  24الشیخانرواه  -
ً  27  - 26 مسلمورواه  -   عن زھیر بن حرب فوافقناه فیھ أیضا
مسنده  في يالطیالس اد عن أبیھ رواه عنھنابن أبي الز(وھكذا رواه  -

ً شعیباد نورواه عن أبي الز  بن اابن أبي حمزة وورق) 28أیضا
 .بن أنس وغیرھم  كومال 29عمرو

ً ورواه عن أبي ھریة أیض -  سملة بن عبد الرحمنوأبو  ھھمام بن منبا
 األنصاري ةویزید بن ودیع بن عمرو سوخال ومحمد بن سیرین

 . ونافع بن جبیر بن مطعم وعبد الرحمن بن عایذ
  

  30ھریرة عن ابيعن ھمام بن منبھ  2

                                                
 بأبي الزناداإلمام الفقیھ الحافظ المفتي أبو عبد الرحمن القرشي المدني ، ویلقب  عبد هللا بن ذكوان 21
الناس " لفظ أحمد حدثنا سفیان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھریرة یبلغ بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم  22

باقي مسند المكثرین / أحمد " تبع لقریش في ھذا الشأن مسلمھم تبع لمسلمھم وكافرھم تبع لكافرھم
7005/7895. 

 من الھامش 23
رة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن لفظ البخاري حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا المغی 24

الناس تبع لقریش في ھذا الشأن مسلمھم تبع لمسلمھم وكافرھم تبع لكافرھم " النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 
والناس معادن خیارھم في الجاھلیة خیارھم في اإلسالم إذا فقھوا تجدون من خیر الناس أشد الناس كراھیة 

  . 3235المناقب / البخاري". حتى یقع فیھلھذا 
  

 لفظ مسلم حدثنا عبد هللا بن مسلمة بن قضب وقتیبة بن سعید قاال حدثنا المغیرة یعنیان الحزامي ح
 من الھامش 25
وحدثنا زھیر بن حرب وعمرو الناقد قاال حدثنا سفیان بن عیینة كالھما عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي  26

ول هللا صلى هللا علیھ وسلم وفي حدیث زھیر یبلغ بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال عمرو ھریرة قال قال رس
 .3389اإلمارة / مسلم "  الناس تبع لقریش في ھذا الشأن مسلمھم لمسلمھم وكافرھم لكافرھم"روایة 

 أ   37إھـ ص /  27
 من الھامش 28
 ورقا بن عمر الیشكري 29
 العنوان من المحقق 30
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 فأخبرنا بھ عبد الرحمن بن عمر بن عبد    أما حدیث ھمام  06الحدیث
 يییحالحافظ أنا عبد هللا بن الحسن بن الحافظ أنا محمد بن سعد الكاتب أنا 

بن محمود الثقفي أنا الحسن بن محمد أنا أحمد بن عبد هللا ثنا سلیمان بن 
أحمد نا إسحاق بن إبراھیم ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ھمام بن منبھ أنھ 

  :ة یقول مثلھرسمع أبا ھری
   

 . ن عبد الرزاق فوافقناه بعلوعأحمد  رواه اإلمام -
 . عن محمد بن رافع 31مسلمورواه  -
  عن الحسن بن الربیع وأحمد بن یوسف السلمي ة أبو عوانورواه  -
كلھم عن السرى من طریق سلمة بن شبیب وابن أبي  أبو یعلىورواه  -

 . عبد الرزاق
 

  :عن أبي سلمة عن أبي ھریرة 3
فاخبرناه محمد بن   :  حدیث أبي سلمة بن عبد الرحمن وأیضا  07الحدیث

محمد بن علي البزاعي بالصالحیة عن زینب بنت أسماعیل بن إبراھیم 
ً أن أحمد بن عبد الدائم أخبرھم أنا یحیى بن محمود أنا أبو طاھر عبد  سماعا

انا عبد هللا بن المغیرة بن منصور أنا أبو طاھر ثم یالھالواحد بن محمد بن 
 خزیمة أنا جدي إمام األئمة أبومحمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن 

بكر ثنا على بن حجر نا إسماعیل بن جعفر ثنا محمد بن عمرو عن أبي 
  : سلمة عن أبي ھریرة

الناس تبع لقریش في ھذا األمر : " أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 
  ". خیارھم تبع لخیارھم وشرارھم تبع لشرارھم

  
  . یعلى بن عبید و  نیزید بن ھروعن  32اإلمام أحمدرواه  -
  . عن یزید مسندهفي  أحمد بن منیعورواه  -
 ھم عن محمد بن عمرو بھكلورواه أبو كرب عن عبد هللا بن إدریس  -

 . شرط مسلم في المتابعات على واسناده
  

 محمد بن سیرین عن أبي ھریرة   4
                                                

لفظ مسلم وحدثنا محمد بن رافع حجثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ھمام بن منبھ قال ھذا ما حدثنا أبو ھریرة  31
الناس تبع لقریش " عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فذكر أحادیث منھا وقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

 .3390/ مارة اإل/ مسلم " في ھذا الشأن مسلمھم لمسلمھم وكافرھم لكافرھم
حدثنا یعلى ویزید قاال أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھریرة قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  لفظ أحمد 32
/ باقي مسند المكثرین/ أحمد " الناس تبع لقریش في ھذا األمر خیارھم تبع لخیارھم وشرارھم تبع لشرارھم" 

7241.  ً  .16320الشامیین مسند / أحمد بن حنبل : وانظر أیضا
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ً  08 الحدیث  بن عبد الرحمن فأخبرناه   :   حدیث محمد بن سیرین أیضا
ه أعلي بن الحسین أنب  أن عبد الكریم في كتابھ عن یونس بن أبي إسحاق 

عن محمد بن ناصر الحافظ أنا أبو عبد هللا الحمیدي في كتابھ أنا أبو محمد 
أحمد بن  بن على بن أحمد بن سعید أنا أبو عمر أحمد بن عمر أنا محمد

ثنا عبد  أنا محمد بن أیوب ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 33جمفر
ة بن عبد الواحد عن عنبثثنا أبي ثنا   34الرحمن بن الفضل بن الموفق 

  . فذكر نحوه  بن سیرین عن أبي ھریرةایونس بن عبید عن محمد ھو 
  . والفضل ضعیف ،  مسندهفي  رالبزارواه  -

  
  خالس بن عمرو عن أبي ھریرة  5

فقرأت على محمد بن محمد بن   :  حدیث خالس بن عمرو وأما 09الحدیث
المحدث أبو عبد هللا محمد بن إبراھیم بن غنائم أنا  أخبركم  35محمد بن قوام 

ن بغالب أحمد بن الحسن  36 )ابو( أحمد بن شیبان أنا عمر بن محمد أنا
أنا الحسن بن على الجوھري أنا أحمد بن جعفر المالكي ثنا بشر بن  37ءالبنا

 ثنا عوف األعرابي عن خالس ھو ابن عمرو 38بن خلیفة  نرواموسى ثنا ھ
الناس تبع " قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ن أبي ھریرة قالع

  . 39"لقریش في ھذا الشأن كفارھم اتباع كفارھم ومسلموھم أتباع مسلمیھم
  

وإسناده  نعن عو  قطانالعن یحیى بن سعید  مسنده في مسددرواه  -
  .على شرط البخاري

  . ثنى عن عبد الوھاب عن عوفمعن محمد بن ال یعلىأبو ورواه  -
محمد حسن بن عن أبي نعیم بن عدي عن ال المناقبفي  برياآلورواه  -

 . ة بھذالزعفراني عن ھو
ً مع اتصال السماع ً جدا  . فوقع لنا عالیا

 
 

                                                
 ویكنى ، القرطبي موالھم األموي مفرج بن یحیى بن محمد بن أحمد بن محمد ، هللا عبد أبو    مفرج ابن 33

 القاضي الحافظ الفقیھ، اإلمام بكر أبا أیضا
 ب 37إھـ ص /  34
 )5/381( السخاوي الضوء الالمعانظر  محمد بن محمد بن محمد بن قوامبفتحتین مخففًا   ابن قوام 35
 من الھامش -ابو   36
 ساقط من االصل  فاضفناھا) ابو ( و. غالب أحمد بن الحسن بن أحمد البناء وأب: ھو    37
 .ھوذة بن خلیفة بن عبد هللا : لعلھ ھوذة واسم ھوذة ھو  38
الناس " لفظ أحمد حدثنا ھوذة حدثنا عوف عن خالس قال قال أبو ھریرة قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  39

 .8769أحمد باقي مسند المكثرین " أتباع لقریش في ھذا الشأن كفارھم أتباع لكفارھم ومسلموھم أتباع لمسلمیھم
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  140 ھریرة يیزید بن ودیعة األنصاري عن أب    6 

فأخبرناه إبراھیم بن    :   حدیث یزید بن ودیعة األنصاري وأما 01الحدیث
التنوخي عن محمد بن أحمد بن أبي الھیجا أن الحسن أحمد بن عبد الواحد 

روح عبد العزیز بن محمد أنا تمیم  41)أبو(أخبرھم أنا  بن محمد بن محمد
أنا أبو الحسن محمد بن  اثيبحال بن أبي سعید أنا أبو الحسن علي بن محمد

حمد بن ھارون نا أبو حاتم محمد بن حبان البستي ثنا محمد بن الحسن بن أ
قتیبة ثنا حرملة بن یحیى ثنا ابن وھب أنا یونس عن ابن شھاب قال حدثني 

سمعت رسول هللا صلى هللا : یزید بن ودیعة األنصاري أن أبا ھریرة قال 
ھذا األمر ن الناس تبع لقریش في او برص األنصار أعفة"علیھ وسلم یقول 

  ."مؤمنھم تبع لمؤمنھم وفاجرھم تبع فاجرھم
   

 . صحیحھفي  ابن حبانھكذا رواه  -
  

  242 ھریرة يیزید بن ودیعة األنصاري عن أب    6
ت عمن سمع محمد ئفیما أنب شعیب عن الزھريوھكذا رواه   11 الحدیث

نعیم ثنا بن عبد الواحد أن أبا جعفر الصیدالني أخبره أنا أبو علي الحداد أنا 
عبد هللا بن جعفر ثنا إسماعیل بن عبد هللا ثنا أبو الیمان ثنا شعیب عن 

سمعت رسول : الزھري حدثني یزید بن ودیعة بن خزام أن أبا ھریرة قال
الناس تبع لقریش  43ناو برص أعفة األنصار"هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول

  . والباقي مثلھ "في ھذا الشأن
  

لھ عن أبي  مسند الشامیینفي  القاسم الطبرانيأبو وھكذا رواه  -
 . زرعة الدمشقي عن أبي الیمان

 
  44عبد الرحمن بن عائذ عن أبي ھریرة 7

فاخبرناه محمد بن أحمد :   ئذحدیث عبد الرحمن بن عا وأما  21 الحدیث
ه أنا الحافظ أنا عن یونس بن أبي أسحاق ان على بن الحسین أنبذبن علي أ

أبو العال الحسن بن أحمد الحسن في كتابھ أنا الحسن بن أحمد بن أحمد 

                                                
 العنوان من المحقق 40
 من الھامش -ابو   41
 العنوان من المحقق 42
 أ 38إھـ ص /  43
 العنوان من المحقق 44
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ً أنا أحمد بن عبد هللا بن أحمد ثنا سلیمان بن أحمد بن أیوب ثنا عمرو  سماعا
نا محمد بن اسماعیل بن عیاش حدثني أبي  ءبراھیم بن العالابن اسحاق بن 

عن أبي  ئذالرحمن بن عاعن ضمضم بن زعبة عن شریح بن عبید عن عبد 
الناس تبع لقریش في ھذا : "ھریرة قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  . "الشأن مسلمھم تبع لمسلمھم وكافرھم تبع لكافرھم
  

محمد بن إسماعیل ضعیف و مسند الشامیینفي  الطبرانيھكذا رواه  -
 ً  . ولم یسمع من أبیھ شیئا

  
  145  ھریرة عن نافع بن جبیر بن مطعم عن أبي 8 
فقرأت على عبد هللا بن   :  حدیث نافع بن جبیر بن مطعم وأما  31الحدیث 

عمر أخبركم أحمد بن عمر أنا أبو الفرج بن عبد المنعم أنا أبو محمد بن 
صاعد أنا ھبة هللا بن محمد أنا الحسن بن على أنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد 
هللا بن أحمد حدثني أبي ثنا یحیى ھو ابن سعید القطان ثنا ابن أبي ذئب ثنا 

مطعم عن أبي ھریرة قال قال رسول هللا صلى  عن نافع بن جبیر بن القاسم
ع لقریش في ھذا الشأن خیارھم تبع لخیارھم بتالناس "هللا علیھ وسلم 

  ."وشرارھم تبع لشرارھم
   

ر منسوب وقد نسب في روایة یالقاسم غ 46أحمدھكذا وقع في روایة  -
 ابن أبي فدیك عن ابن أبي ذئب

   
  247  عن نافع بن جبیر بن مطعم عن أبي ھریرة 8

قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الھادي عن یحیى بن    41الحدیث 
بن سعید أن عبد العزیز الكفرطابي أخبرھم أنا یحیى بن محمود  محمد

ِ الثقفي أنا  ل ْ َض ْف ُ ال ُ بْن یل ِ اع َ م ِسْ یدِ   إ ِ ش ْ خ ِ طاھر بن  ابو ن قالوا أنایفي آخر اإل
عبد الرحیم أنا محمد بن إبراھیم بن علي بن عاصم قال ثنا محمد بن مسعود 
أنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنا محمد بن إدریس الشافعي ثنا ابن أبي 

  . مثلھ : عن نافع بن جبیر  بن عباسسم اقالب عن فدیك عن ابن أبي ذئ
  

                                                
 العنوان من المحقق 45
أبي ذئب قال حدثنا القاسم عن نافع بن جبیر عن أبي ھریرة قال قال  لفظ أحمد حدثنا یحیى قال حدثنا ابن 46

الناس تبع لقریش في ھذا الشأن خیارھم اتباع لخیارھم وشرارھم اتباع لشرارھم " رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
 .9221/ باقي مسند المكثرین/ أحمد " 
 العنوان من المحقق 47
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القاسم فأبي فدیك  48)ابن( عن محمد بن إسحاق المسیبيوھكذا رواه  -
 . ھو ابن عباس بن محمد بن عتبة بن ابي لھب وھو نفسھ 

ً غیر ھذه النسبة البزارووقع في روایة  - مسنده في  البزارقال . منسوبا
أنا عمرو بن على فیما أحسب ثنا یحیى بن سعید القطان عن ابن ذئب 

 .عن نافع بن جبیر بن مطعم  50 49 مھرانعن القاسم بن 
 . ھـ .فإنھ كان یحدث من حفظھ ،البزار وھم فیھوعندي أن  -

   
  

  من روایة أبي ھریرة :اللفظ الثاني
51ھریرة بيأبو مریم عن أ  9

  

أنا عبد هللا بن عمر بن علي بسنده المتقدم إلى اإلمام أحمد ثنا  51الحدیث
أنا معاویة بن صالح حدثني أبو مریم أنھ سمع أبا ھریرة الحباب زید بن 

في  القضاء و الملك في قریش"قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : یقول
  ."األنصار واألذان في الحبشة واألمانة في األزد

   
یع عن زید بن من عن أحمد بن 52جامعھفي  الترمذيھكذا رواه  -

   .حسن :لكن اختصره وقال ‘ الحباب
ً الربیع الزھراني وعثمان بن أبي  زید بن الحبابورواه عن  - أیضا

  . شیبة وغیرھما
 . عن معاویة بن صالح فلم یرفعھ عبد الرحمن بن مھديورواه  -
 . 53وھذا أصح من حدیث زید بن الحباب الترمذي قال -

أن اسمھ عبد الرحمن  حاتم أبووذكر  .حنبل بنوأبو مریم وثقھ أحمد 
ما روى عنھ سوى معاویة بن صالح  المدینيابن وقال . بن ماعز

 .وباقي رجالھ من رجال صحیح مسلم
   

                                                
 من الھامش 48
  لعلھ مھران  49
     ب38ص اھـ /  50
 العنوان من المحقق 51
لفظ الترمذي حدثنا أحمد بن قنیع حدثنا زید بن حباب حدثنا معاویة بن صالح حدثنا أبو مریم األنصاري عن  52

الملك في قریش والقضاء في األنصار واألذان في الحبشة " أبي ھریرة قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
  واألمانة في األزد یعني الیمن 

لرحمن بن مھدي عن معاویة ابن صالح عن أبي مریم األنصاري عن أبي ھریرة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد ا
  . نحوه ولم یرفعھ وھذا أصح من حدیث زید بن حباب

 .3871/ المناقب/ الترمذي 
 .3871/ المناقب/ الترمذي  53
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  من روایة أبي ھریرة :اللفظ الثالث
54 1 سعید بن المسیب عن أبي ھریرة 10

  

أخبرنا بھ عبد هللا بن محمد بن محمد بن سلیمان المكي مشافھة   61الحدیث
عن اإلمام أبي أحمد إبراھیم بن محمد بن أبي بكر الطبري عن علي بن 
الحسین أن المبارك بن الحسن الشھرزوري كتب إلیھم أنا أبو الحسین 
المھتدي عن أبي الحسن علي بن عمر الحافظ حدثني على بن أحمد بن الفتح 

قال   الرجالصاحبنا بمصر أنا أبو عبد هللا أحمد بن أبي الشمشاطي 
ُ ولم أسمع ھذا  الرجال وقد كتبت عن ابن أبي: الدارقطني ھذا حدثنا كثیرا

منھ ثنا محمد إبراھیم ابن عبد الحمید ثنا إبراھیم بن حمزة ثنا عبد هللا بن 
ن عن ة عن مالك بن أنس ومحمد بن عبد هللا بن عمرو بن عثماسعنب

الزھري عن سعید بن المسیب عن أبي ھریرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
  "كرموا قریشاً أ"علیھ وسلم 

 
  .  قال فذكر مثلھ یعني الحدیث المتقدم -

  
255 سعید بن المسیب عن أبي ھریرة 01

  

القاسم بن مظفر إن  المجد إذنا عنأنا بھ على بن محمد بن أبي   71الحدیث
 بن أحمد أنا على بن محمد بن غسان أنباه أنا على بن الحسن أنا ھبة هللا

الدقاق أنا أحمد  أنا على بن أحمد بن داود أنا أبو عمرو ءمحمد بن أبي العال
إبراھیم بن حمزة الزبیدي عن عبد هللا بن بن یحیى بن إسحاق الحلواني ثنا 

و عن أبي شھاب عن سعید بن   بن عمرعنبسة عن مالك ومحمد بن عبد هللا
ً "صلى هللا علیھ وسلم  56قال قال رسول هللا  وھماالمسیب  أكرموا قریشا

الحروب وسداد الثغور وخاصة الدین وأئمة المسلمین وسوط هللا م  حومال
 . "في أرضھ

  
 بن عنبسة عن تفرد عبد هللا : أبو القاسم على بن الحسن الحافظقال 

وتفرد ابن أبي الرجال المذكور بذكر  ، زةبن حممالك وعنھ إبراھیم 
 . أبي ھریرة فیھ

 

                                                
 العنوان من المحقق 54
 العنوان من المحقق 55
 العنوان من المحقق  أ 39إھـ ص /  56
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  57جابر بن عبد هللاحدیث   3
فقد رواه محمد بن یحیى الذي في جمع حدث عن إبراھیم  81الحدیث ـ 1

كما أخبرناه على بن محمد بن أبي المجد مشافھة عن علي بن محمد بن 
عن وجیھ بن ظاھر أن أحمد بن الحسن بن  بن انجب الخالق مودود عن عبد

محمد األزھري أخبره أنا أبو سعید محمد بن عبد هللا بن حمدون أنا أبو 
یوسف  حمزة  ثنا حامد بن الشرقي نا محمد بن یحیى الذھلي أنا إبراھیم بن

بن سعید بن مسلم ثنا حجاج بن محمد عن ابن جریج أخبرني أبو الزبیر أنھ 
سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول : یقول جابر بن عبد هللا سمع
  . مثلھ

  
عن أبي نعیم بن عدي عن یوسف بن  58المناقب في اآلبري رواه -

 . سعید
 

  

قرأت على أبي : ورواه أبو سفیان طلحة بن نافع عن جابر  91الحدیث  ـ 2
محمد بن بكر بن إبراھیم بن العز أخبركم أحمد بن على بن الحسن أنا 

ً أن زاھر بن طاھر أخبرھم أنا  59إسماعیل عن فاطمة بنت سعد الخیر سماعا
نا أبو یعلى أحمد بن على بن ثأبو سعد األدیب أنا أبو عمرو بن حمدان 

  ) . ح ( المثنى ثنا ابن نمیر ثنا وكیع 
ة عن كریمة بنت زمحعن سلیمان  بالقاھرة وقرأت على علي محمد الخطیب

ً أن علي بن مشھديعبد الوھاب  أخبرھم أنا أبو الفضل أحمد  يلالھال سماعا
نا القاضي أبو ثبن عبد المنعم الكریدي أنا أبو الحسن احمد بن محمد العتیقي 

ثنا وكیع عن األعمش عن  كرب بكر األبھري ثنا محمد بن الحسین ثنا أبو
بع الناس ت"ل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمأبي سفیان عن جابر قال قا

  ."لقریش في الخیر والشر
   

  . لھ فضائل الصحابةفي  وكیعوھكذا رواه  -
عن الحسن بن سفیان عن أبي بكر بن  صحیحھ في ابن حبانورواه  -

  . أبي شیبة عن وكیع
                                                

  عنوان من المحقق) بن عبد هللاحدیث جابر   3( 57
 
 - اآلبري السجستاني عاصم بن إبراھیم بن الحسین بن محمد الحسن أبو - حبان ابن بعد-  سجستان محدث الحافظ اإلمام الشیخ 58 

 سجستانمن عمل آبر منسوب إلى قریة "  اإلمام الشافعي مناقب " كتاب مصنف - الضم ثم بالمد
بن محمد بن أحمد بن محمد بن یوسف بن محمد بن مرزبان ، الشیخ العالم ، المحدث المفید  ابن محمد طاھرھر بن ا ز  59  

ولد في ذي القعدة  . النیسابوري الشحامي المستملي الشروطي الشاھد المعمر ، مسند خراسان، أبو القاسم بن اإلمام أبي عبد الرحمن ،
 .سنة ست وأربعین وأربع مائة
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ً  60ورواه الثوري -  .عن األعمش أیضا
  

ً من حدیثھ   ووقع لنا عالیا
أسمع بن عبد الھادي وأنا (على فاطمة بنت محمد  ئقر 20الحدیث  ـ 3

  )ح ( أخبركم أحمد بن أبي طالب عن عبد هللا بن عمر 
 ة أنزبن حمعن سلیمان المنجا  61)وقرأت على فاطمة بنت محمد بن 

محمد بن محمد  أبو الفتوح  62 ن أبي بكر أخبره قاال أنا اإلمامالحسین ب
ى أنا سأنا محمد بن مو يأنا أبو القاسم إسماعیل بن الحسن الفرائضالطائي 

ر ثنا أحمد بن محمد بن عیسى البرتي ثنا أبو نعیم ثنا سفیان اهللا الصفعبد 
  63.بھ  الثوري عن األعمش 

  
 .عن أبي نعیم فوافقناه بعلو اإلمام أحمدرواه   -

   
ة ئعن األعمش أخبرناه أبو بكر بن العز قراجریر ورواه  12 الحدیث ـ 4

جریر عن األعمش  نا زھیر بن حرب ثناثعلیھ بسنده المتقدم إلى أبي یعلى 
  ).ح(

بن أحمد بن عبید هللا عن شرف خاتون بنت  64هللا بن محمدوقرأت على عبد 
ً أن عبد الرحمن بن أبي الفھم أخبرھم أنا أبو القاسم  بن  یحيالفاضل سماعا

بن بوش أخبرنا أبو طالب بن یوسف أنا محمد بن عبد الملك بن  أسعد
حافظ ثنا محمد بن محمد بن بشران ثنا أبو الحسین محمد بن المظفر ال

  .د ثنا جریر عن األعمش بھیسلیمان ثنا محمد بن عب
  
  ـ طریق أخرى5 

 الحفاظ أنا أنا أبو عبد هللا :مناقب الشافعيفي  البیھقيقال  22 الحدیث
ثنا محمد بن اسحاق ثنا الجوھري ثنا بن صبح  أبو الحسن محمد بن عبد هللا 

ني سعید بن عمرو ثبن یحیى بن سعید حدعبد هللا بن عبد الرحمن ثنا عمرو 
خیار "سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول  :عن جابر بن عبدهللا 
وقریش كالملح وھل یطیب الطعام إال بھ ولوال أن قریش خیار الناس 

  . "ى قریش ألخبرتھا ما لھا عند هللا عز وجلغطت

                                                
 النوري :و یحتمل   60
 تصحیح . من الھامش  61
 ب 39: اھـ ص/  62
 .مرتین  )بھ ثنا سفیان الثوري عن األعمش ثنا سفیان الثوري عن األعمش(ا في االصل   63
 من الھامش ) ابن محمد( 64
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  :لھ شاھد 

  65 كعب بن مالكحدیث   4
أبو عبدهللا الحافظ أنا الحسن بن  أخبرنا و البیھقيقال  23 الحدیثـ  1

نا زید ھو ابن الحباب عن ابن أبي ذئب عن ثیعقوب نا یحیى بن أبي طالب 
ً  :عن كعب قال نجد في الكتاببري قالمسعید بن أبي سعید  ھي أن قریشا

 ُ ة َ ب َ س َ ْح ُ ال ة َ ب َ ت َ ك ْ   .إسناده صحیح إلى كعب 66ة ملح ھذه األمال
   

  حدیث ذي الزوائد في ذلك   5 
قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبدالھادي عن محمد بن  24الحدیث   -1 

سماعیل بن عبد القوي أخبرھم عن فاطمة بنت سعد الخیر اعبد الحمید أن 
 ً ً عن فاطمة بنت عبد هللا سماعا   ).ح(سماعا

بن حمزة أن محمد بن عبد وقرأت على أم الحسن بنت المنجا عن سلیمان 
الواحد الحافظ أخبرھم أنا أبو جعفر الصیدالني عن فاطمة بنت عبد هللا 

ً أنا أبو بكر ة بنُ  سماعا َ یذ ِ أنا أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب  67 ر
ثنا ھشام بن  68وى الصوري نحالطبراني أنا أبو عامر محمد بن إبراھیم ال

 69عن أبیھ سمعت ذا الزوائد أھل وادي الغزيمن  یرطم بن سلیمعامر ثنا 
سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عام حجة الوداع أمر الناس : یقول

اللھم اشھد ثم قال خذوا : ھل بلغت قالوا اللھم نعم قال" :ونھاھم ثم قال
 71اً شقریش بینھا الملك وصار العطا ر 70تھفالعطا ما دام العطا فإذا تجاح

  ."عن دینكم فدعوه
                                                

 عنوان من المحقق) كعب بن مالك  4( 65
ةِ  66 َّ ُم ْ هِ األ ِ ذ ْحُ ھَ ل ِ ُ م ة َ ب َ س َ ح ْ ُ ال ة َ ب َ ت َ ك ْ شٌ ال ْ ی َ ر ُ ْ ،  ق م ِ ھ ِ الِم َ ُ ع م ْ ل ِ ِ ع ض ْ ر َ ْ ُ األ اق َ ب ِ  ط
ة ابنُ  67 َ یذ ِ   ر

 إسحاق بن إبراھیم بن أحمد بن هللا عبد بن محمد , بكر أبو, العصر مسند , الرئیس , األدیب , العالم الشیخ
انِيّ  , األصبھاني , زیاد بن َّ يْ "سمع   . المشھور بابن ریذة, لتاجر ا الت َ عجم و . األكبر واألصغر : الطبراني" مُ
م" الفتن" ْ ی َ ُع اد  لن َّ ُّھ سمع من غیره , من أبي القاسم الطبراني , بن حم ر دھرا . وما أظن ِّ م  . وتفرد في الدنیا,وعُ

وفاطمة بنت عبد هللا ,  ...:منھم , یحصون حدث عنھ خلق ال   .مولده في سنة ست وأربعین وثالث مائة
   http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?id=4050الجوزدانیة

 أ 40أھـ ص /  68
وزعم الطبراني أنھ ذو . أبو الزوائد: ویُقال فیھ. ذكره الترمذي في الصحابة: ذو الزوائد الجھني): "2/413)) (اإلصابة((وقال ابن حجر في  69

 . األصابع المتقدم، وعندي أنھ غیره
تجاحف : الضرب بالسیف، والمجاحفة المزاحفة، یقال: الجحف: من األجحاف ویقال: بفتح الجیم وحاء وفاء مخففات، قال الزمخشري: تجاحفت( 70

 ) 3/435(فیض القدیر للمناوى . إذا تناول بعضھم بعضا بالسیوف: القوم في القتال
  ورشى بضم الراء وفتح الشین المعجمة جمع رشوة . لراوي الشك من ا) وعاد العطاء رشى أو كان العطاء رشى ] (  2959[  71

  قال الخطابي ھو أن یصرف عن المستحقین ویعطي من لھ الجاه والمنزلة انتھى 
وفي بعض الروایات وصار العطاء رشا عن دینكم والمعنى أي صار العطاء الذي یعطیھ الملك منھم رشا عن دینكم أي مجاوزا لدین 

 ) 175/  172/  8( وراجع عون المعبود   یعطي العطاء حمال لكم على ماال یحل شرعاأحدكم مباعدا لھ بأن 
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 .فوافقناه بعلو   عن ھشام بن عمار أبو داودرواه   -    

   
قال عبد الرحمن بن شیبة  تاریخھ في البخاري قال 25 الحدیث  -2

ي وعمي سلیم بحدثني أ  72ریةذالعأمة الرحمن بنت محمد بن مطیر  حدثني
سمعت النبي صلى هللا علیھ وسلم  ،أبا الزوائدبن مطیر عن أبیھما سمعت 

قریش  73تجاحفت   خذوا العطا مادام عطا فإذا : یقول في حجة الوداع
  . الملك بینھا فدعوه

  
  . ذلكفي  74حدیث عتبة بن عبد السلمي  6 

  

قال اإلمام أحمد ثنا الحكم بن نافع ثنا إسماعیل بن عیاش  26الحدیث ـ 1
عن ضمضم بن زرعة عن شریح بن عبید عن كثیر بن مرة عن عتبة بن 

الخالفة في قریش والحكمة في " :وسلم قالعبد أن النبي صلى هللا علیھ 
  ."األنصار والدعوة في الحبشة والھجرة في المسلمین والمھاجرین بعد

  
  .عن أبي الیمانالتاریخ في  البخاريوكذا أخرجھ  -
ثنا یحیى بن یحیى ثنا أسماعیل بن  مسندهفي  إسحاق بن راویةوقال  -

 عیاش 
ثنا محمد بن أبي  الكبیروفي  مسند الشامیینفي  الطبراني 75 وقال -

  )ح( رزرعة ثنا ھشام بن عما
وثنا إسماعیل بن قیراط ثنا سلیما بن عبد الرحمن  قاال ثنا إسماعیل 

  . بن عیاش بھ
 

  76سعید الخدري يأبحدیث   7
قرأت على أبي المعالي األزھري عن زینب بنت   27 الحدیث  ـ 1

الرستمي في كتابھ أنا  اسبالكمال عن عجیبة بنت أبي بكر أنا الحسن بن الع
أبو بكر السمسار أنا ابن خرشید قولة ثنا المحاملي أنا محمد بن یحیى 

ثنا عوف األعرابي عن أبي الصدیق الناجي   األزدي ثنا معاذ بن عوذ هللا
                                                

 أمة الرحمن بنت محمد بن مطیر العذریة 72
 تجافحت: في المتن  73   
 المسلمي :في الخطوطة  74
 .و اشرنا الي تصرفنا ھنا .في المتن  لم نثبتھا. ھنا) إسحاق بن راھویة: (في الھامش   75
76 )VII العنوان من المحقق )سعید الخدريأبو 
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قام فینا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على : عن أبي سعید الخدري قال
ھل في البیت إال " :باب قالال بعضادتي باب وفیھ نفر من قریش فأخذ

ال أ :ثم قال .ابن أخت القوم منھم: قالوا ال إال ابن اختنا فقال ،قریش 
   "ال إن ھذا األمر في قریشا ،معون معاشر قریشست
  

-  ً بأتم  وسیأتي في القسم الثاني مع الكالم علیھ 77 ھكذا رواه مختصرا
 .منھ

   
  . حدیث سھل بن سعد األنصاري في ذلك  8 

  

قرأت على أم الحسن بنت المنجا بدمشق عن سلیمان بن   28 الحدیث ـ 1
ا جعفر الصیدالني نمحمد بن عبد الواحد الحافظ أخبرھم أان الضیاء حمزة 

أخبرھم أنا  هریذأن محمد بن عبد هللا بن  سماعاعن فاطمة بنت عبد هللا 
  )ح(سلیمان بن أحمد 

أنا معاویة بن على الصوفي في كتابھ أنا أبو علي الحداد  ءوبھ إلى الضیا 
نا سلیمان بن أحمد ثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي ثنا معمر ثأنا أبو نعیم 

بن بكار السعدي ثنا إبراھیم بن سعد عن عبد العزیز بن المطلب عن أبي 
الناس تبع ": حازم عن سھل بن سعد أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

  . "ش في الخیر والشرلقری
  

 بھذا االسناد  األوسطو معجمھ الكبیرفي  الطبرانيھكذا رواه  -
 . وھو إسناد حسن موثق الرجال

  
  ن أخي النجاشي في ذلك ابمخبر ذي حدیث   9 

  

قرأت على الرئیس شمس الدین محمد بن محمد بن محمد   29الحدیث   ـ1
ً أنا السلعوس بن  الدمشقي بھا أن عبد هللا بن الحسین أخبرھم سماعا

إسماعیل بن أحمد عن أبي الفتح بن نجا أنا أبو غالب محمد بن الحسن أنا 
عبد الكریم بن الھیثم  ثنا 78ادنسھل بن زأبو أبو علي بن شاذان ثنا 

                                                
 ب 40أھـ ص /  77
ّى أبا یحیى    :لم اجد لھ ترجمة لعلھ   78 ھ بنت .  لقي أبا محمد العسكري   سھیل بن زیاد الواسطى یكن ّ أم

م   النعمان أبو جعفر االحول مؤمن الطاق  محمد بن ّ    نوادر  لھ كتاب.   الشیعي المعروف  المتكل
  http://www.alkhoei.com/arabic/pages/book.php?bcc=1228&itg=21&bi=181&s=ctانظر  
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اشد بن سعد عن رحدثني  نامثنا أبو الیمان ثنا حریز بن عث الدیرعاقولي
كان ھذا "هللا صلى هللا علیھ وسلم قال  عن ذي مخبر أن رسولأبي حي 

  . "األمر في حمیر فنزعھ هللا منھم فصیره في قریش
  
بن عبد  دوقرأت على فاطمة بنت عبد الھادي عن محم 30الحدیث ـ2

الحمید أن إسماعیل بن عبد القوي أخبرھم عن فاطمة بنت سعد الخیر 
ً عن فاطمة بنت عبد هللا الجوزانیة  قرى علیھا وھي عندھا أن فیما سماعا

 یزیدمحمد بن عبد هللا التاجر أخبرھم أنا الطبراني أنا أبو زید أحمد بن 
  .مان بھیوطي ثنا أبو الحال
  

  . وأبو حي أسمھ شداد بن حي حمصى ثقة وسائر رواتھ ثقات 
  .ذكرتھ ألجلھا في القسم الثاني فزاد فیھ زیادة 79أحمدوقد أخرجھ  -

  
     .حدیث أبي بكر الصدیق وسعد بن عبادة في ذلك  10

     حدیث السقیفةوھو من بعض طرق 
بن عمر أنا أبو نعیم بن عبید أنا أبو الفرج االمعالي  ابو أنا  31الحدیث ـ 1
محمد بن صاعة أنا أبو القسم بن الحسین أنا أبو  بن عبد المنعم أنا أبو 80

حدثنا عبد هللا بن أحمد حدثني أبي  كعلي بن المذھب أنا أبو بكر بن مال
 حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن داود اآلودي عن حمید بن عبد الرحمن ھو

توفي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأبو بكر في طائفة  :قال . الحمیري
المدینة فأقبل حتى كشف الثوب عن وجھھ فقبلھ وقال فداك أبي وأمي ما 

قال وأقبل أبو بكر ... أطیبك حیاً ومیتاً مات محمد ورب الكعبة فذكر الحدیث
ً أنزل في األنصا یتقاودانوعمر  ر حتى أتوھم فتكلم أبو بكر فلم یترك شیئا

لقد  :وقال .وال ذكره رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من شأنھم إال ذكره
لو سلك الناس وادیاً " :قال ،علمتم أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ً سلكت وادي األنصاراوسلكت األنص ولقد علمت یا سعد أن  "ر وادیا
فبر  األمر  اوالة ھذقاعد قریش  ،رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال وأنت
  ."الناس تبع لبرھم وفاجرھم تبع لفاجرھم

                                                
ئي عن حدثنا عند القدوس أبو المغیرة قال حدثنا حریزة یعني ابن عثمان الرحبي قال حدثنا راشد بن سعد المقرا 79

كان ھذا األمر في حمیر فنزعھ هللا عز وجل " أبي حي عن ذي مخمر أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال 
ً وحیث حدثنا بھ تكلم على  منھم فجعلھ في قریش و س ي ع و د إ ل ي ھـ م وكذا كان في كتاب أبي مقطعا

  االستواء 
 .16224/ مسند الشامیین / المسند / أحمد بن حنبل 

 أ 41أھـ ص /  80
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اإلنقطاع (إال أن فیھ انقطعا  وإسناده قوي مسندهفي  أحمدھكذا رواه  -

اعتضد بشواھده المتقدمة واآلتیة، وھو غریب  81)بین حمید وأبي بكر
 . سعد بن عبادةمن حدیث 

  
  حدیث جبیر بن مطعم في ذلك    11 

  

أنبئت عن من سمع محمد بن عبد هللا المرسي أن منصور   32الحدیث ـ 1
أنا محمد بن إسماعیل الفارسي أنا أبو بكر البیھقي : بن عبد المنعم أخبره قال

أنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الحسن على بن محمد بن عقبة الشیباني ثنا 
ن ثابت أحمد بن محمد بن إبراھیم ثنا یعقوب بن حمید أنا إبراھیم بن محمد ب

ثنا عمر بن أبي عمر عن المطلب بن عبد هللا بن حنطب عن جبیر بن مطعم 
ً ": أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال یا أیھا الناس ال تتقدموا قریشا

  الحدیث  "واكفتھل
  . ذا موصولھ البیھقيقال      -   

   .82المرسورواه غیره عن عمر عن المطلب  -
  وروي عن المطلب عن أبیھ وسیأتي  -

ولم یصرح  ،وھو كثیر اإلرسال ،سمع من جبیر  83 المطلب وما أظن
 . بالسماع

 
  ذلك  84حدیث عبد هللا بن حنطب والد المطلب في  12

أن محمد بن أبي  85لیل الحافظخسمع یوسف بن  نت عمئأنب 33الحدیث  ـ1
شاه أنا سلیمان بن ذمحمود بن إسماعیل أنا أبو الحسین بن فا انأ 86هرأخب

معاذ بن المثنى ثنا یونس بن موسى السامي ثنا سلیمان بن أبي أحمد ثنا 
سلیمان األزدي ثنا خالد بن عبد هللا المزي عن عمر بن أبي عمر عن 

خطبنا رسول هللا صلى هللا : طب عن أبیھ قالنالمطلب عن عبد هللا بن ح
                                                

 من الھامش 81
 .مرسل: في االصل  82

  لمطلبا: غیر وھضح لعلھا   83
 ب 41أھـ ص /  84
 یوسف بن خلیل ابن قراجا عبد هللا اإلمام المحدث الصادق ، الرحال النقال ، شیخ المحدثین 85
ولم نصادف فیھم من یبدا , بحثنا في مشایخ و اقران الحافظ یوسف بن خلیل )   احبره(ثم كلمة )  محمد بن أبي : (جاء في االصل 86 

الشیخ المعمر ، الصدوق ، مسند أصبھان أبو عبد هللا ، محمد بن  (  :وھو   محمد بن أبي زید الكرانياسمھ  بمحمد بن ابي سوي    
سمع الحداد ، ومحمودا . عام مائة مائة وعاش ولد سنة سبع وتسعین وأربع.زأبي زید بن حمد بن أبي نصر الكراني األصبھاني الخبا

و علي ھذا . )، وابن خلیل ، وابن ظفر ، وعدة وأبو موسى بن الحافظبدل التبریزي ، : حدث عنھ . األشقر ، وفاطمة الجوزدانیة
 محمد اوندر.  وهللا اعلم.من االصل) زید الكراني(یظھر سقوط كلمتي 
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ً فیضلوا وال تخلفوا عنھاا": علیھ وسلم بالجحفة فقال  ال وال تقدموا قریشا
  . الحدیث "واكفیھل

  
  87جمھعمفي  الطبراني ھكذا أخرجھ -

وعبد  ،وشیخھ وشیخ شیخھ ما عرفت حالھ دیميكال ویونس ھو والد
وأبي ذلك الترمذي  ،بت أبو حاتم الرازي صحبتھ ثهللا بن حنطب قد أ

  لم یدرك النبي صلى هللا علیھ وسلم : فقال
 . وقد روى عن عمر بن أبي عمر بإسناد آخر -

  
  حدیث أنس بن مالك في ذلك   13

موسى بن على  أن 88 شفاھاحماد عبد الرحمن بن أحمد بن  أنبأ 34الحدیث 
أنا الحسن  ةطي أخبره أنا النجیب بن الصیقل أنا أبو المكارم التیمي كتاببالق

بن أحمد أنا أبو نعیم ثنا أحمد بن جعفر بن مالك ثنا محمد بن یونس بن 
عن عبد  89موسى حدثنا أبي حدثنا محمد بن سلیمان بن مشمول المحزومي

ا   قال خطبنا رسولالعزیز بن أبي داود عن عمر عن أنس بن مالك 
   .... صلى هللا علیھ

سلیمان بن  و الكدیميمحمد بن یونس ھو  ضعیف فإنھذا إسناد 
  . شمول ضعفیان

  
  حدیث عبد هللا بن السائب في ذلك    14

 وباإلسناد المتقدم إلى أبي القاسم الطبراني قیل قال حدثنا  35الحدیث 
نا یزید بن ثمحمد بن عقبة الشیباني حدثنا الحسن بن علي بن الحلواني 

عن عبد هللا بن السائب أن رسول  90ريبھارون ثنا أبو معشر عن سعید المق
  .الحدیث   هللا صلى هللا علیھ وسلم

   
  ،ضعیف یكتب حدیثھ في المتابعات  ،ھو نجیح المدني ،أبو معشر

  

                                                
  )مجمعھ: ( في االصل 87

 شفاھا ؟     88
89  َ بَّان ِ ُ ح َ ابْن َال َ لھ : یقول إبراھیم بْن أحمد    .كان كثیر الخطأ ، فاحش الوھم: ق َال د بْن سلیمان ، : الذي یخطئ یق َّ م َ ُح ھذا ھو ابن م

 .، منكر الحدیث مشمول 
كان  اإلمام المحدث الثقة أبو سعد سعید بن أبي سعید كیسان اللیثي موالھم المدني المقبري ، سعید المقبري 90

 یسكن بمقبرة البقیع
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جبیر بن  و طبنعبد هللا بن حو سأناألربعة  ھؤالءوھذا المتن من حدیث 
مراسیل  ھانكلشواھد كثیرة صحاح األسانید  عبد هللا بن السائبو مطعم

 ً   91. یعضد بعضھا بعضا
  

  حدیث عبد هللا بن السائبشواھد 
فمن ذلك ما قرأت على أبي الحسین على بن محمد بن   36الحدیث  ـ 1 

أنبئت عمر بن المنجا أن   92و ست الوزراءأبي المجد عن سلیمان بن حمزة 
ى بن كبن محمد بن طاھر أنا م طاھرالحسین بن أبي بكر أخبرھم أنا  ابي

أنا أبو بكر بن الحسین حدثنا أبو العباس األصم أنا الربیع بن سلیمان  محمد
أنھ شھاب  93بنا عنعن أبي ذیب  یدأنا الشافعي حدثني محمد بن أبي حد

ً وال تقدموھا": بلغھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال   "قدموا قریشا
  .الحدیث

   
  . عن أبي بكر بن الحسن فوافقناه بعلو البیھقي رواه -
ً  الفضائلفي  وكیعوھكذا رواه  - . عن أبي ذئب عن الزھري منقطعا

عن أبي بكر بن سلیمان بن أبي حیثمة عن النبي  الزھري 94وروى
  .  صلى هللا علیھ وسلم

   .الزھري عن الزبیديو وصالح بن كیسان معمرو شعیبھكذا رواه  -
  
  :شعیبأما حدیث ـ 2
بن محمود بن الخیر  95)ابراھیم( فأنبیت عن غیر واحد عن  37 الحدیث 

أحمد بن محمد  96 بنأن عبد الحق بن عبد الخالق أخبرھم أنا ھبة هللا
اد القطان حدثنا أبو یأنا أبو سھل بن ز 97 انبشرالموصلى أنا أبو القاسم بن 

 یحیى عبد الكریم بن الھیثم ثنا أبو الیمان أخبرني شعیب عن الزھري قال
بلغنا أن : یقول  علماء قریشمن  وكانثمة كان أبو بكر بن سلیمان بن أبي ح

                                                
 أ 42أھـ ص /  91
 الوازراء  /في المخطوطة   92
 بن: في االصل  93
 مرتین) و روى  و روى:( و في االصل   94
        و ھو تحریف   )یتیمبن :( في االصل   95
 ابن/ في االصل   96
ُ بشران 97 عبد الملك بن محمد بن عبد , مسند العراق أبو القاسم , الواعظ المذكر , المحدث الصادق , الشیخ اإلمام  ابن

مولده في شوال سنة .الكثیرة صاحب األمالي,  األموي موالھم البغدادي, هللا بن بشران بن محمد بن بشران بن مھران 
ث عن  .تسع وثالثین وثالث مائة َّ     ... وأبي سھل بن زیاد ... : حد
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ً وتعلموا منھا وال ": رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال ال تعلموا قریشا
  . "تقدموا علیھا وال تأخروا عنھا

  
و وقع لنا بدال  عن أبي بكر الحسن بن سھل بن زیاد 98البیھقيرواه  -

  عالیا
 
  :معمر وأما حدیث  3

محمد أخبركم  (بكر الحسین بن أبي فقرأت على الحافظ أبي  38 الحدیث
)علي بن أحمدأن  بن إسماعیل الحموي

 منصور بن عبد المنعم  أخبره أنا  99 
في كتابھ أنا محمد بن إسماعیل الفارسي أنا أحمد بن الحسین أنا محمد  100

حدثنا  101بمكةاالدمي بن عبد الحمید  بن عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن علي
أن رسول هللا ثمة أنا معمر عن الزھري عن بن أبي خ سحاق بن إبراھیمإ

  . فذكر نحوه   صلى هللا علیھ وسلم قال
  
    وأما حدیث صالح بن كیسان   4

م بن إسحاق السلمي أنا  محمد بن یفأخبرنا محمد بن إبراھ  39 الحدیث
أنا عبد هللا بن عبد الواحد أنا ھبة هللا بن علي   102محمد بن إبراھیم البكري 

د بأنا محمد بن ع رشیقأنا مرشد بن یحیى أنا علي بن  ربیعة أنا الحسن بن 
السالم ثنا عبد هللا بن صالح ثنا إبراھیم بن سعد عن صالح بن كیسان عن 

أن رسول هللا صلى أنھ بلغھ  ثمةح بن شھاب عن أبي بكر بن سلیمان بن أبي
  .علیھ وسلم قال نحوههللا 

 
 وأما حدیث الزبیدي 5 

                                                
أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن علي بن عبد الحمید األدمي بمكة ثنا اسحاق بن إبراھیم أنبا   98

ً وال " عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزھري عن أبي حثمة أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال  ال تعلموا قریشا
ً وال تأخروا عنھا فإن القریش مثل قوة الرجلین من غیرھم یعني في الرأيتع ھذا   " لموا منھا وال تقدموا قریشا

ً ولیس بالقوي   . 3/121/5080 سنن البیھقي الكبرى. مرسل وروى موصوال
أخبرني بذلك اإلمام : ھكذا  التعلیقتغلیق قد جاء ھذا السند في    )على بن أحمد بنمحمد بن إسماعیل الحموي أخبركم (:  االصلفي 99  

أخبره عن منصور بن عبد المنعم الفراوي أن محمد بن إسماعیل  علي بن أحمد السعديأن  محمد بن إسماعیل الحمويأبو الحسن بن أبي بكر قلت لھ أخبركم 
  نو اثبتنا علي ھذا   الصحیح في المت   الخ......الفارسي أخبره أنا الحافظ أبو بكر البیھقي 

  منصور بن المنعم: في االصل   100
 أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عبد الحمید اآلدمي: ھو )العلي  :(في االصل  101
 ب 42أھـ ص /  102
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روى الزبیدي عن الزھري عن  :تاریخھفي  البخاريفقال  40 الحدیث
عبد هللا بن واقد عن أبي بكر بن سلیمان عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

 . نحوه
  

 والد النعماني راحدیث بشیر بن سعد األنص  15
 104ةدفي كتاب الر 103الوشاموسى المصري  بن ةموثیقال  41 الحدیث 

لھ عن عثمان بن عبد الرحمن الزھري عن من حدثھ عن ابن عباس فذكر 
األمر بیننا بشیر بن سعد أبو النعمان :  حدیث السقیفة بطولھ وزاد فیھ فقال

ً فمن یقول: فقال 105 مةبلاألوبینكم كشق  أنشدك : عمر یا أعور وأنت أیضا
: قال. األئمة من قریش": هللا أسمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول

 ."رغم أنفى  قال فما القول بعدھا. نعم
   

 حدیث عدي بن حاتم في ذلك  16
ت عن غیر واحد عن یوسف بن خلیل أنا محمد بن أبي ئأنب 42 الحدیث 

زید أنا محمود بن إسماعیل ثنا أحمد بن محمد أنا سلیمان بن أحمد ثنا محمد 
ان ثنا سعید بن عثمان بابن أبي شیبة ثنا محمد بن عمر بن أ نماثعبن 

قال  عدي بن حاتمعن األعمش عن خیثمة عن  لالقرشي ثنا حصین السلو
فالحمد  الذي جعل الصدیق من "صلى هللا علیھ وسلم رسول هللا : قال

  "من قومي واألئمة من قومي د یشھالوقومي 
  

عن محمد بن  106ذكره في حدیث طویل تابعھ موسى بن علي الجیلي -
   عمر بن أبان 

  107)عن أبي علي بن الصواف عنھ تفسیره في  ابن مردویھواخرجھ (  -
 .وسعید بن عثمان ال أعرفھ -   
 
   

  في ذلك ومعھ جماعة من التابعین 108 بن عجالنصدي حدیث أبي أمامة  17
                                                

 وثیمة بن موسى الوشاء سمى بھ لبیعة الوشي وھو نوع من ثیاب االبرسیم وكان وثیمة أحد الحفاظ 103
 كتاب أخبار الردة 104
  .في المساواة، أي لو أشق شقین يضربوھو مثل . كما تنشق اال بلمة: یقال  105

  واإلبلم واألبلم واألبلم واإلبلمة واألبلمة كل ذلك الخوصة، قاله في لسان العرب: أقول
  وذلك ألنھما تؤخذ فتشق طوال على السواء،... المال بیننا واالمر بیننا شق اإلبلمة: يقال. ٥٣/  ١٢

  أي -بضم الھمزة والالم وفتحھما وكسرھما  -االمر بیننا وبینكم كقد األبلمة : السقیفةوفي حديث 
 خوصة المقل

 من شیوخ ابن كثیر  106
 من الھامش  107
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      طریق أخرى مرسلة 1

ت عن غیر واحد عن عبد الرحمن بن مكي وحسن بن أنبئ  43 الحدیث 
 یعقوب أنا علي بن محمد بن الثقفي دینار أن السلفي أخبرھم أنا أبو عبد هللا

حوص محمد بن الھیثم ثنا محمد أبو األ  ثناسلیمان ثنا أحمد بن  109اديیاأل
 نفیر جبیر بنضمضم عن شریح حدثني نا ابي  عن إسماعیل بن عیاش 

  . ونفر من الفقھاء وأبو أمامة والمقدام عمرو بن األسودوكثیر بن مرة و
ما ھذا  هللا رسول ای": أن رجالً أتى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال

لقریش إني : قالفقال  ،نا ب  فوصھمقال قال بلى  ،ال في قومكااألمر 
  .الحیدث   شقوا على أمتي من بعديتأذكركم هللا على أن ال 

 
  ا أمامة بقال في آخره یقوالن أنا سمعناه یعني المقدام وأ

ھذا إسناد ضعیف من أجل محمد بن أسماعیل بن عیاش فإنھ ضعیف  -
 . ولم یسمع من أبیھ

 
  :110ولكن لم ینفرد بھ  فقد صح 

  طریق أخرى مرسلة  2 
  

أنبئت عن غیر واحد عن عبد الوھاب بن رواج عن السلفي  44 الحدیث 
أنا أبو القاسم بن بشر أنا أبو سھل بن  جبارالأنا منصور بن محمد بن أحمد 

ثنا صفوان بن عمرو  الیمانثنا عبد الكریم بن الھیثم ثنا أبو  عبیدزیاد ثنا 
ً "رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : رفعھ قال قال راشد بن صعدعن  یوما

ما أعرفن نكم والة ھذا األمر من بعدي فال اال اوعنده نفر من قریش 
   "على أمتي من بعدي اللھم من شق على أمتي فشق علیھ شققتم 

  
  . ھذا مرسل قوي اإلسناد

  111ریقبزقد رواه عنھ عمرو بن إسحاق بن إبراھیم بن  -
 . عنھ معجمھ الكبیرفي  الطبرانيأخرجھ  -

  
  .ولھ طریق أخرى  3 

إجازة أنا  112الذھبيالحافظ بن عبد هللا  نبو ھریرة أبأخبرنا بھ   45الحدیث
القاسم بن مظفر بن محمود أنا أبو الوفا محمود بن إبراھیم بن سفیان إجازة 
                                                                                                                                       

108   ِ النَ  وأب ْ ج َ ِ ع ن ْ ِّ ب ي َ د َ صُ ة َ ام َ ُم ِّ  أ لِي باھِ ْ  ال
َ     أ 43أھـ ص /   109 ُوب ق ْ َع ِ ی ِّ بْن ِي ل ِ عَ ِ بْن َّد م َ ح ُ ُ م ُّ بْن ِي ل ِ عَ م ِ قَاس ْ بُو ال َ ِيُّ أ َاد ی ِ  اإل
 من الھامش 110
111  ُّ ي ْصِ م ِ ْح ٍ ال یق ِ بْر ِ ِ ز َ بْن ِیم اھ َ بْر ِ ِ إ اقَ بْن َ ِسْح ُ إ و بْن رُ ْ م   عَ
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أنا أبو الرشید أحمد بن محمد بن أحمد أنا أبو عمرو بن عبد الوھاب بن 
عبد هللا محمد بن إسحاق بن منده أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن  يابالحافظ 

ثنا أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا على  ةتول
 .الحرثإسماعیل بن عیاش ثنا ضمضم عن شریح عن  بن عیاش ثنا

   
 كرب في ذلك  حدیث المقدام بن معدي  4

 114.ومعھما ثالثة من التابعین 113 أمامة تقدم مقروناً بأبي  46 الحدیث
   
  

  .حدیث عبد هللا بن بشر   18 
نا مشافھة أن محمد بن اذأخبرنا أبو بكر بن أبي عمر الحموي    47 الحدیث 

محمد بن إبراھیم أخبره أنا أبو الفرج بن عبد المنعم أنا إسماعیل بن أبي أیوب أنا 
ثنا موسى بن عیسى السراج  115أنا محمد بن أحمد بن حسنون   أبو غالب بن البنا

بن  أبیھ بقیةة من كتاب بقیسلیمان الباغندي ثنا عطیة بن  محمد بن ثنا محمد بن
: الولید عن صفوان بن عمرو عن یزید بن حمیر عن عبد هللا بن بشر قال قال

تبع الناس وخیار الناس خیار خیارقریش"رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
  "قریش 116)خیار(ل

 
 . ثقات ورجالھ ،117 بقیة ھذا إسناد حسن إن سلم من تدلیس ...  -

 
   :ولھ شواھد 

  حدیث ثوبان في ذلك   19
   

أخبرني إسماعیل بن إبراھیم الحاكم أنا محمد بن   48 الحدیث – 1  
بن عبد المنعم أنا أبو علي بن أبي القاسم أنا  إسماعیل األیوبي أنا عبد العزیز

ثنا محمد بن  119قالنياالب أبو الحسنوأنا  118أبو بكر محمد بن عبد الباقي
 السلوليھو الوراق أنا محمد بن القاسم نا محمد بن الحسن  120)إسماعیل(

                                                                                                                                       
 الذھبي ... أبو ھریرة عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد هللا  112
 مرتین )/  بأبي أمامة بأبي أمامة: (في االصل    113
  43انظر  االروایة  114
 ب 43أھـ ص /  115
 من الھامش 116
 اي من تدلیس عطیة بن  بقیة  117
َمي مسند العصر القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقيھو  118 ل َّ  األنصاري البغدادي الخزرجي الس
  . المقرئ الباقالنيأبو الحسن ، علي بن إبراھیم بن عیسى ، البغدادي  :ھو )  . أبو الحسن البالقالني(في االصل   119
 من الھامش 120
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بن أبي األسود عن األعمش عن سالم یعني ابن أبي الجعد عن  ثنا صالح
  ."األئمة من قریش" رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ثوبان قال قال

  
وأخبرني بھ الحافظ أبو الفضل بن الحسین أنا عبد هللا بن  49الحدیث  ـ2

وأبو حفص  الكندي الیمنو الحسن بن البخاري أنا أبو بأنا أ يروزالب محمد
 . قالمفي إسناده  .122قاال أبو بكر األنصاري بھ 121 بن طبرزد

  
  .حدیث الضحاك بن قیس الفھري في ذلك  20

  

 سنید بن داودوباالسناد المقتدم إلى الطبراني ثنا جعفر بن  50الحدیث ـ 1
بن محمد عن ابن جریج حدثني محمد بن طلحة عن  جاجثنا ح أبيثنا 

معاویة بن أبي سفیان أنھ قال وھو على المنبر حدثني الضحاك بن قیس فھو 
ال یزال وال من : "هللا صلى هللا علیھ وسلم قال أن رسول. عدل على نفسھ

  123 "قریش
  

 .من حدیث سنید مثلھ المستدركفي  الحاكمأخرجھ  -
من حدیث معاویة عن النبي صلى هللا  صحیحھفي  البخاري وقد أخرج -

  وسیأتي في الباب الثاني. علیھ وسلم نحو ذلك
ومحمد بن طلحة ھو ابن عبد الرحمن بن  ،ضعیف  وسنید بن داود  -

فعجب للحاكم . أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ ما سمع من معاویة
 .  كیف یغفل عن ھذا

  
  . في ذلك  كعب بن مالك  حدیث  21

  

أنبیت عن سلیمان بن حمزة عن عیسى بن عبد العزیز  صحن إ 15الحدیث
بن عیسى عن الحافظ أبي سعد عبد الكریم بن السمعاني أنا عیسى بن شعیب 

محمد بن الحسین الفقیھ   124الھروي في كتابھ أن على بن بشرى أخبره أنا 
                                                

121  ُ ن ْ ِ ب ْص ف َ ُو ح ب َ دَ أ َ ز ْ ر َ ب َ  ط
دار عالم الفوائد / ، تحقیق الشریف حاتم العوني  مشیخة أبي بكر األنصاري قاضي المارستان   )من مشیخة ابي بكراالنصاري(من الھامش  122

 ھـ1422
  787: رقم الحدیث  اآلحاد والمثاني  -ابن أبي عاصم  -:  6398: رقم الحدیث  إتحاف المھرة - ابن حجر العسقالنيانظر   123 
َنَا ) حدیث مرفوع( دَّث َ ٍّ ح ِي ل ُ عَ ُ بْن َن س َ ْح ُ دَاوُ ، نا ال اجٌ ، نا دَ سُنَیْدُ بْن جَّ َ ِ ح ٍ ، عَن یْج َ ر ِ جُ ِي ابْن َن دَّث َ ةَ ، ح َ ْح ل َ ُ ط َّدُ بْن م َ ح ُ ْ م ن ِي ، عَ ب َ ِ أ َ بْن َة ی ِ او َ ع ُ م

 َ َان ی ْ ْھُ ،سُف ن ُ عَ َّ َ هللا ي ضِ َ ِ  ر َر ب ْ ن ِ م ْ َى ال ل َ عَ ھُو َ َ و َال ِي : ق َن دَّث َ ٍ ح َیْس ُ ق اكُ بْن حَّ َ الضَّ َال ِ ، ق ھ ِ ْس َى نَف ل لٌ عَ ْ د َ عَ ھُو َ ْھُ و ن ُ عَ َّ َ هللا ي ِ ض َ ٌ : ، ر ِس ال َ اكُ ج الضَّحَّ َ و
 ْ دَ ال ْ ن ِ َ ع َال َ ، ق َّم ل َ س َ ِ و َیْھ ل ُ عَ َّ َّى هللا ل ِ صَ َّ َ هللا سُول َ َّ ر َن ِ ، أ َر ب ْ ن ِ ٍ : " م یْش َ ُر ْ ق ن ِ ٍ م ال َ الُ و َ َز   787: رقم الحدیث " .ال ی

ْ :   933: رقم الحدیث عاصم السنة البن أبي -انظر كذلك   ن َ عَ َان ی ْ ِي سُف ب َ ِ أ َ بْن َة ی ِ او َ ع ُ ِ , م َر ب ْ ن ِ م ْ َى ال ل َ عَ ھُو َ َ ، و َّھُ قَال ن َ َّى : أ ل ِ صَ َّ َ هللا سُول َ َّ ر ِن إ
 َ َال َ ق َّم ل َ س َ ِ و َیْھ ل ُ عَ َّ َّ مِ : " هللا ِي ال َ الُ و َ َز ٍ ال ی یْش َ ُر ْ ق    . "ن

 
  أ 44أھـ ص /  124



  جزء لذة العیش بجمع طرق حدیث األئمة من قریش            ابن حجر العسقالني
 

36 
 

نا محمد بن یونس ثنا الضحاك بن مخلد أبو ء ثثنا یوسف بن یعقوب أمال
ربھ ابن عطاء أو قال عن ابن عطاء حدثني ابن القاري قال  عاصم عن عبد

قال أخبرني كعب أن رسول هللا صلى هللا علیھ  ضلةن جلست إلى علقمة بن
كبھ هللا لوجھھ ومن  بغاھم العواثرھذا األمر في قریش فمن "وسلم قال 

    "جرت ورق الشحاكما یتت حاتی زھمبنیناواھم فیھ أو أراد أن 
  

ھذا إسناد ضعیف . ابن مالك  ھنا رونی كعب:  یونسقال محمد بن  -
ً ھو  .الحدیث اهومي دیالكھو  ومحمد بن یونس وأما زعمھ بأن كعبا

  .یھ نظرفف  ابن مالك 
ً ھذا  كتاب الصحابةفي   أبو عبد هللا بن مندهوقد أورد  -  ترجمھكعبا

ً  ،بھسینولم  ،كعب بن مالك عنمفردة  ترجمة وأورد في ترجمتھ حدیثا
 غیر ھذا من طریق أبي عاصم بھذا اإلسناد 

 
 . ولبعض المتن الذي أوردناه شاھد بإسناد ال بأس بھ -

 125حدیث رفاعة االنصاري  22   
 ءالوزراست أخبرناه محمد بن محمد بن علي المصري عن  25الحدیث

عمر أنا الحسین بن أبي بكرأنا أبو زرعة الھمداني أنا مكي بن محمد أنا  نةاب
أحمد بن الحسین نا أبو العباس األصم أنا الربیع بن سلیمان أنا الشافعي أنا 

عن إسماعیل بن عبید بن   یحیى بن سلیم عن عبد هللا بن عثمان بن خیثم
  . رفاعةرفاعة األنصري عن أبیھ عن جده 

ً أھل "أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نادى  من أمانة أیھا الناس أن قریشا
  . "یقولھا ثلثاً    ریھخكبھ هللا لمن العواثر اھابغ
  

ً  األصموغیره عن  ،126 الحاكمعن  البیھقي رواه - ً عالیا   . فوقع لنا بدال
  127م بھیخث من طریق الثوري عن ابن مسنده في أحمد ورواه اإلمام -

 
ة المزني عن النبي صلى هللا علیھ حبن عوف بن یزید بن مل حدیث عمرو  23

  . وسلم في ذلك
  
  

                                                
 العنوان من المحقق) حدیث رفاعة االنصاري   22( 125
        صحیح اإلسناد: وقال ) 6952، رقم  4/82(أخرجھ الحاكم  126

ا أھل أمانة من بغاھم العواثر كبھ هللا لمنخریھ   )الحاكم عن إسماعیل بن عبید بن رفاعة الزرقى عن أبیھ عن جده(إن قریشً
أدرك زمان . ابن عائذ ، اإلمام القدوة العابد، أبو یزید الثوري الكوفي ، أحد األعالم     الربیع بن خثیم 127

 . وأرسل عنھ -صلى هللا علیھ وسلم-النبي 
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قرأت على عبد القادر بن محمد بن على بن القمر بدمشق عن  53الحدیث
ً علیھا أن إبراھیم بن محمود كتب  زینب بنت أحمد بن عبد الرحیم سماعا

ً علیھا أن الحسین بن أحمد بن م حمد بن إلیھم عن شھیدة بنت أحمد سماعا
 فقیھثنا أحمد بن سلمان ال الحرفيخبرھم أنا عبد الرحمن بن عبید هللا طلحة أ

بن عبد هللا بن  كثیر ثنا إسماعیل بن إسحاق بن إسماعیل بن أبي أویس ثنا
أن رسول هللا صلى هللا علیھ عمرو بن عوف المزني عن أبیھ عن جده 

ً معھم فدخل بیتھ فقال 128   وسلم علي وال یدخل علي  ادخلوا": كان قاعدا
فدخلت فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یا  فتساللت إال قرشي قال

نخبرك یا رسول هللا بأبینا  :قالوا ؟معشر قریش ھل معكم أحد لیس منكم
 یھ وسلم لفقال النبي صلى هللا ع ، ت والمولىخأنت وأمنا معنا ابن األ

معشر قریش إنكم الوالة یا  ،منھم  القومأخت حلیف القوم منھم وابن 
 .فذكر الحدیث  "بعدي لھذا األمر فال تموتن إال وأنتم مسلمون

  
عن علي بن المبارك الصنعاني عن  المعجم الكبیرفي  الطبرانيرواه  -

 إسماعیل مثلھ 
ً ولھ شاھد مرسل  وكثیر بن عبد هللا بن عمرو بن عوف ضعیف جدا

 . وغیره كما تقدم
  

 أظنھ األشعري في ذلك حدیث الحارث بن الحارث  24
   یأتي في طرق حدیث أبي أمامة  54الحدیث

  
 ة الثقفي یبحدیث عمارة بن بن رو  25

ثنا حدثنا عبد هللا یعني البغوي  الكامل في ابن عديقال  55الحدیث 
ُّ  ثنا محمد بن جابر ھو 130ھو محمد بن سلیمان 129نیلو ي امِ َ م َ ی ْ عن عبد  131 ال

ه قلبي من الملك بن عمیر عن عمارة بن روبیة قال سمعتھ أذناي ووعا
الناس تبع لقریش شرارھم ": رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول

   "تبعلخیارھم  لشرارھم وخیارھم 
 

 . عن عبد الملك عن محمدیرویھ ال أعلم  :ابن عديقال  -
                                                

 ب 44أ ھـ /  128
 . ھذا الفرس لھ لوین ، فلقب بذلك: كان یبیع الدواب ، فیقول : وقال الخطیب وغیره  129
شیخ الثغر، أبو جعفر محمد بن سلیمان بن حبیب األسدي البغدادي ، نزیل  الحافظ الصدوق اإلمام 130

 المصیصة
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على : "فزادوا فیھ  . وغیره بھذا اإلسناد البغويقد روى عن  :قلت
 . عمارة  بعد "بن أبي طالب

 
  

   حدیث أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب في ذلك  26
 

   :وعنھ فیھ ألفاظ 
   :اللفظ األول
فاطمة بنت محمد بن  يعل ئأخبرنا أبو الفرج بن حماد قال قر  56الحدیث

محمد بن جبریل وأنا أسمع أن عبد اللطیف بن عبد المنعم أخبرھم أنا أبو 
بن علي العشاري ثنا أبو  محمدأنا أحمد بن سكینة أنا أبو بكر بن أبي طاھر 

ن ،على بن عمر الحافظ ثنا أبو القاسم عبد هللا بن أحمد بن عبد العزیز الحس
  ).ح(

الفرج بن عبد  أباوقرأت على عبد هللا بن عمر أخبركم أحمد بن عبید أن 
ابن أنا الحسن المنعم أخبرھم أنا أبو محمد بن صاعد أنا أبو القاسم الكاتب 

الشیباني قاال ثنا ( بن أحمد بن محمد أحمد بن جعفر ثنا عبد هللا علي أنا
ك بن عمیر عن محمد بن جابر عن عبد المل ن ثنابن سلیمان لوی 132)محمد

ذناي ووعا قلبي ارویبة عن علي بن أبي طالب قال سمعت بن   133 عمارة
الناس تبع لقریش صالحھم تبع ": من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول

  . "لصالحھم وشرارھم تبع لشرارھم
  

عن سلمة بن شبیب عن عبد هللا بن الوزیر عن محمد  مسندهرواه في  -
 بن جابر 

ً على طریقفوقع لنا  - وقال ال نعلم عن علي إال  .بثالث درجات ھعالیا
وال عن عبد الملك إال محمد بن  ملكعن عامرة إال عبد الوال عمارة 

  . رجل من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم عمارةو .جابر
 تاریخھفي  محمد بن معاویة النیسابوريفي ترجمة  الحاكموأخرجھ  -

عن عبد هللا محمد بن أحمد بن بطة عن محمد بن یحیى بن منده عن 
 ً    یعقوب بن حمید بن كاسب عن محمد بن جابر فوقع لنا أیضا

وقال فیھ أبو . ومحمد بن جابر قد ضعف بسبب سوء حفظھ :قلت 
  . ةعحاتم ھو أحب إلى من ابن لھی

 

                                                
 من الھامش  ( )   132
 أ 45أھـ ص /  133
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لھ  وشواھد ھذا المتن المتقدمة من حدیث أبي ھریرة وجابر یقضي
 . بأنھ قد حفظھ إن شاء هللا

  
   134ورویناه من وجھ آخر مرسل حسن االسنادـ 2

شاھد أخبركم عبد هللا بن  اناو قرى على الحافظ أبي الفضل  57الحدیث
ید بن عبد الرحیم بن أبي الرجاء ؤأنا على بن أحمد عن الم ممحمد بن إبراھی

إبراھیم ثنا إسحاق بن أخبرھم أنا أحمد بن محمد بن النعمان ثنا محمد بن 
ثنا حماد  135ريالسبشر ھو ابن   أحمد ثنا محمد بن یحیى بن أبي عمر ثنا

عن رسول هللا صلى هللا  زرارة بن أوفىعن علي بن زید بن جدعان عن 
الناس تبع لقریش خیارھم مع خیارھم وشرارھم مع ": علیھ وسلم قال

 . "شرارھم
  

   عن على: اللفظ الثاني
قرات على فاطمة بنت المنجا عن سلیمان بن حمزة أن   58الحدیث  -1 

عبد الواحد الحافظ أخبرھم أنا عبد الباقي بن عبد الجبار أنا عمر بن محمد 
أبو القاسم  137أنا ابو القاسم أحمد بن محمد الخلیلي أنا 136البسطامبن عبدهللا 

بن محمد  العباس على بن أحمد الخزاعي أنا الھیثم بن كلیب الشامي نا
 ھیلك الدوري ثنا الفیض بن الفضل البجلي ثنا مسعر بن كدام عن سلمة بن

 قال: سمعت علي بن أبي طالب قال  ناجذعن أبي صادق عن ربیعة بن 
 " األئمة من قریش"رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

  
  مسنده في  الھیثم بن كلیبھكذا رواه  -
عن الفضیل بن یوسف  معجمھفي  138  أبو سعید بن األعرابيورواه  -

   139 بن یعقوب بن حمزة الجعفري عن الفیض
 الرازي  الحاتم من حدیث أبي 140 المستدركفي  الحاكمورواه  -
ل ھذا ورجا . من حدیث العباس بن محمد الدوري السننفي  البیھقيو -

 .اإلسناد ثقات ال مطعن فیھم

                                                
 فحذفنا الثانیة مرتین ھكذا في االصل/ االسناد االسناد  134
 ، ھو الواعظ الزاھد العابد اإلمام الحجة ، أبو عمرو البصري ، نزیل مكةبشر بن السري  135
 البسطامي /او 136
 فقط) أ(في االصل   137
 ب 45أھـ ص /  138
 الفضل البجلي فيض بن :ھو  139
 )76، 75/ 4( المستدرك  احلاكم  140
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  :وقد وقع لنا من وجھ آخر أعال مما تقدم- 2

 

أخبركم  تيیالتكر على محمد بن محمد بن عبد اللطیفقرأت   59الحدیث
إبراھیم بن علي أن النجیب بن الصیقل أخبركم عن أحمد بن محمد بن أحمد 

  ). ح(مي یالت
بنت محمد بن عبدالھادي أخبركم محمد بن محمد بن وقرأت على فاطمة 

محمد بن ھبة هللا في كتابھ عن عبد الحمید بن عبد الرشید أن الحسن بن 
ال أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن أنا أبو نعیم اد ابن الحسن أخبرھم قأحم

  )ح(ثنا سلیمان ابن أحمد 
وقرأت على عبد هللا بن محمد بن أحمد بن عبد هللا عن أحمد بن عبد 

 143أخبره أنا یحیى بن محمود 142أن محمد بن إسماعیل 141البعلي الرحمن
ً أنا محمد بن عب د هللا التاني ثنا سلیمان بن عن فاطمة بنت عبد هللا سماعا

ثنا  145 الفیض بن الفضل ثنا 144الرقىعمر أحمد بن أیوب ثنا حفص بن 
  على  مسعر عن سلمة بن كھیل عن أبي صادق عن ربیعة بن ناجذ عن

األئمة من قریش إبرارھا " :رسول هللا صلى هللا علیھ وسمل  قال :قال
 "…فاتوا كل ذي حق حقھأمراء إبرارھا وفجارھا أمرا فجارھا ولكل حق 

 146 .فذكر الحدیث
  

  . لم یروه عن مسعر إال فیض 147 لطبرانيقال ا -
غریب من حدیث مسعر لم یكتبھ إال من حدیث  148 أبو نعیموقال  -

  . فیض

                                                
 لم نثبتھ في المتن . خطأ ) ان (زید  )   البعلي أنعن أحمد بن عبد الرحمن (في االصل   141
ِيُّ : ھو  142 او دَ ْ ر َ م ْ دَ ال َ م ْ َح ِ أ َ بْن یل ِ اع َ م ِسْ ُ إ ِ بْن َّ بْدُ هللا ٍ عَ د َّ م َ ح ُ بُو م َ   أ
ُّ : ھو  143 ِي قَف َّ ٍ الث ید ِ ع ِ سَ ِ بْن ود ُ م ْ ح َ ُ م یَى بْن ْ َح ِ ی ج َ فَر ْ بُو ال َ  ،أ
 سنجةسنجة اإلمام ، المحدث ، الصادق شیخ الرقة ، أبو عمر ، حفص بن عمر بن الصباح الرقي الجزري ، ویلقب ب 144

 أبا نعیم ، وقبیصة بن عقبة ، وعبد هللا بن رجاء الغداني ، وفیض بن الفضل ، وطبقتھم: ارتحل ، وسمع   . ألف
 كتب أبي عنھ وروى عنھ: ، ولم یذكر فیھ جرحا وال تعدیال غیر أنھ قال)88/ 3/ 2(ذكره ابن أبي حاتم  145
حدثنا مسعر بن كدام عن سلمة بن كھیل عن أبي صادق عن ربیعة بن  : من طریق فیض بن الفضل البجلي   حدیث علي بن أبي طالب 146

، وأبو )242/ 7(، وعنھ أبو نعیم )85ص " (المعجم الصغیر" في الطبراني أخرجھ  .الحدیث ..."األئمة من قریش: "ناجذ عنھ بلفظ
، والخطابي )76، 75/ 4(، والحاكم )2/ 4ق (" الفتن"، وأبو عمرو الداني في )2، 1/ 40/ 4" (الفوائد المنتخبة"القاسم المھراني في 

وھو مجھول الحال؛ فقد : قلت. لم یروه عن مسعر إال فیض: الطبرانيوقال    .من طرق عن الفیض بھ) 1/ 71ق " (غریب الحدیث"في 
و من رواة ھذا الحدیث وھ: قلت. كتب أبي عنھ وروى عنھ: ، ولم یذكر فیھ جرحا وال تعدیال غیر أنھ قال)88/ 3/ 2(ذكره ابن أبي حاتم 

حیث أعل الحدیث بحفص بن عمر بن الصباح الراقي مع أنھ تابعھ أبو حاتم ). 192/ 5(عنھ؛ خالفا لما قد یشعر بھ صنیع الھیثمي 
وقد سكت عنھ الحاكم وكذا الذھبي على ما في النسخة . وبقیة رجال اإلسناد ثقات فھو حسن في الشواھد. وغیره عند الداني والحاكم

: وقال -المكان الذي أشرنا إلیھ بالرقم : یعني -" المناقب"أخرجھ الحاكم في : مطبوعة من كتابیھما، وأما المناوي فقال في فیض القدیرال
    حدیث منكر: وتعقبھ الذھبي فقال. صحیح

 .حدیث حسن لكن اختلف في رفعھ ووقفھ، ورجح الدارقطني وقفھ: رحمھ هللا ابن حجروقال . 
 ،)85ص " (المعجم الصغیر" فيالطبراني أخرجھ   147
 )242/ 7(أبو نعيم  148
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 .عن إبراھیم بن ھاني عن الفیض  مسندهفي  البزارورواه  -
ً على طریق - علم یروى عن نال : وقال  .بثالث درجات ھفوقع لنا عالیا

  . على إال بھذا اإلسناد
ً وكیع وعثمان بن المغیرة وشعیب بن  : قلت بل رواه عن مسعر أیضا

  . اسحاق ولكنھم لم یرفعوه
ً بھذا االسناد  الفضائل ھكذا في خیثمةفأخرجھ  أما حدیث وكیع   موقوفا

 . وأما حدیث شعیب بن اسحاق فرواه أبو بكر بن أبي كذلك
  
  :عثمان بن المغیرةوأما طریق ـ  3

 

فأنبیت عن غیر واحد عن علي بن محمود أن السلفي أخبرھم   60الحدیث
أنا علي بن محمد الفارسي أنا محمد بن عبد هللا بن  149دنيمالأنا أبو صادق 

بن  150نا أبو عوانة عن عثمان  زكریا ثنا أحمد بن شعیب ثنا قتیبة بن سعید
قریش أئمة  :151) علي(قال قال  ناجذالمغیرة عن أبي صادق عن ربیعة بن 

  . الحدیث  ، الناس إبرارھا أئمة أبررھا وفجارھا أئمة فجارھا
 

ولیست ھذه العلة بقادحة ألن مثل ھذا ولو لم یصرح الصحابي فیھ  -
الرفع إذ ال مجال لإلجتھاد فیھ  ھبذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم فحكم

 .  وهللا أعلم
  

  عن علي:اللفظ الثالث
 

د بأنا إبراھیم بن علي أنا ع  شفاھابن داود أنبأنا إبراھیم  61الحدیث
اللطیف بن المنعم عن أحمد بن محمد التیمي أن الحسن بن أحمد أخبره انا 

ثنا  152أحمد بن یونس الضبي إلى يیأتأبو نعیم أنا عبد هللا بن جعفر فیما 
أبیھ ثنا جعفر بن محمد عن  المكي عمار بن أبي نصر ثنا إبراھیم بن الیسع

عن جده عن علي بن أبي طالب قال خطب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
ً وال تتخلفوا عنھا: فقال بالجحفة الناس"  "یا أیھا الناس ال تتقدموا قریشا

  .الحدیث
   

                                                
 أبو صادق المدیني او المدني   149
 أ 46أھـ /  150
 من الھامش 151
 األصل بغدادي املنشأ نزل أصبهان بن املسيب أبو العباس الضيب كويف يونس أحمد بن 152
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 .حیھ ویقال لھ بن أبي یحیىابن أبي یقال لھ  إبراھیم بن الیسعو -
          ضعفھ البخاري والنسائي 

لم یسمع على بن  :أبو زرعةفقد قال  . انقطاع ذیكوفي االسناد مع 
 . الحسین من جده علي بن أبي طالب

  
  عن علي:  اللفظ الرابع

 

عن سلیمان  شفاھاأنبانا عبد هللا بن محمد بن محمد المكي  62الحدیث – 1
بن حمزة عن عیسى بن عبد العزیز أن عبد الكریم بن محمد السمعاني 
أخبرھم في كتابھ أنا عیسى بن شعیب الھروي إذنا أنا علي بن بشرى أنا 
محمد بن الحسین الفقیھ حدثنا مكحول ببیروت ثنا سلیمان بن شعیب ثنا 

عن 153 جھمةثنا عدي بن الفضل نا أبو بكر بن أبي  عثمةمحمد بن خالد بن 
فقل لھم  . أبیھ عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب قم إلى ھؤالء القوم

على رسول هللا صلى هللا  تھمونيأتیعني الخوارج یقول لكم أمیر المؤمنین 
وا ال تأم"علیھ وسلم فأشھد على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال 

ً وتعلموا منھا قال األمین من قریش ئوأ قریشاً  تموا بھا وال یعلموا قریشا
  155. "على األرض 154نین وإن علم عالم قریش متوسط یتعدل أمانتھ أم

 
عن منثور بن أبي مزاحم تاریخھ في  حیثمة 156بن أبي اوفي روایة  -

  . عن عدي بن الفضل
العقدي عن یحیى بن الفضل عن أبي عامر مسنده في  رابزال وروایة -

ً وال تقدموھا وال   : عن عدي بلفظ لوال أن ینظر قریش قدموا قریشا
 . 157لھا عند هللا عز وجل بما الجزتھا

                                                
( -465 البحر الزخار المعروف بمسند البزار: انظر .عن علي ابن عباس أبو جھمة عن  الكلمة    153

نا عدي بن الفضل ، عن أبي بكر بن أبي جھمة ، : ، قال أبو عامر عبد الملك بن عمرو نا : ، قال حدثنا یحیى بن الفضل 
قدموا قریشا وال تقدموھا ، فلوال  " : قال فیما أعلم -صلى هللا علیھ وسلم  -أن النبي  :علي  ، عنابن عباس عن أبیھ ، عن 

صلى هللا علیھ وسلم  -وھذا الحدیث قد روي نحو من كالمھ عن النبي      . "تبطر قریش ألخبرتھا بما لھا عند هللا عز وجل 
وابن الفضل لیس بالحافظ ، وأبو  . ، عن علي إال من ھذا الوجھ بھذا اإلسنادابن عباس من غیر وجھ وال نعلمھ یروى عن  -

 )بكر بن أبي جھمة وأبوه، ال نعلمھما یحدثان إال بھذا الحدیث

 مبسوط  : والروایة المشھورة  متوسط  ھطذا في االصل   انظر 154
یشا وائتموا بھا وال تعلموا قریشا وتعلموا منھا فإن أمانة األمین من قریش تعدل أمانة أمینین وإن ال تأموا قر 155

 علم عالم قریش مبسوط على األرض
. ابو بكر,  أحمد بن زھیر بن حرب بن أبي حیثمةھو .بدون الف )بن ابي  خیثمة(في االصل    ب  46أھـ /  156
 .مطبوعكتاب التاریخ الكبیر لھ 
 )قدموا قریشا وال تقدموھا، ولوال أن تبطر قریش ألخبرتھا بما لھا عند هللا: (الصحیح ھو   157
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 علیھ وسلم من غیر ى نحو ھذا الكالم عن النبي صلى هللاوقد ر :وقال -
 .إال من ھذا الوجھ  يعل - ابن عباسوجھ وال یعلمھ عن 

وأبوه ال أبو بكر بن أبي جھمة وعدي بن الفضل لیس بالحافظ و -
  . حدثان إال بھذا الحدیثیا میعلمھ

 .وھما مجھوالن وعدي بن الفضل ضعفھ األئمة : قلت          
  
 طریق أخرى موقوفة بن أبي شیبة في مصنفھ  ـ2

حدثني عمي أبو طارق عن  ثدمرحدثنا وكیع عن إبراھیم بن  63الحدیث
ً فقد نزع ربقة اإلسالم األئمة من قریش ومن فارق على قال  الجماعة شبرا
  .  من عنقھ

  dipnotta belirt.حدیث آخر مرفوع یأتي في أحادیث ابن عباس     - 3 
  

  .حدیث الزبیر بن العوام في ذلك  27
قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الھادي أخبركم أبو  64الحدیثـ 1

 ھالرشید أن جده ألمنصر بن الشیرازي في كتابھ عن عبد الحمید بن عبد 
أخبره أنا الحسن  158حسن بن أحمد بن الحسن العطارال العالئي أباالحافظ 

بن أحمد بن الحسن الحداد أنا أبو نعیم ثنا سلیمان بن أحمد نا مصعب بن 
بن  159 بن عبد هللا بتاث إبراھیم بن حمزة ثنا أبي ثنا عبد هللا بن مصعب بن

الزبیر عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن الزبیر قال قال رسول هللا صلى هللا 
ً بسبع خصال فضلھم أنھم عبدوا هللا عشر "علیھ وسلم  فضل هللا قریشا

وفضلھم بأنھ نصرھم یوم الفیل وھم  160 يسنین ال یعبده إال قرش
  . "مشركون وفضلھم بأن فیھم النبوة والخالفة والحجابة والسقایة

  
  . لھ المعجم االوسطفي  الطبرانيا رواه ھكذ -
 إسماعیل ن عنعبداعن علي بن أحمد بن  المدخل في البیھقيورواه  -

وإسناده على  .الصفار عن عباس بن الفضل عن إبراھیم بن حمزة بھ
 . شرط الصحیح إال عبد هللا بن مصعب وضعفھ ابن معین

  
  : ولھ شاھد مرسل

                                                
  أبو العالء، الحسن بن أحمد بن الحسن بنھو االمام الحافظ المقرئ العالمة، شیخ االسالم  158

 ٤٩٧الصفحة  - يزي التبر - مرآة الكتب/انظر .  ٥٦٩، المتوفى سنة أحمد ین محمد بن سھل بن سلمة الھمداني العطار
 ولم نثبتھا في النص.  ما بین قوسین زیادة   من قبل الناسخ خطأ )بن ثابت بن عبد هللا(159
 أ 47أھـ ص /  160



  جزء لذة العیش بجمع طرق حدیث األئمة من قریش            ابن حجر العسقالني
 

44 
 

أنباه إبراھیم بن أحمد عن یحیى بن محمد بن سعد عن علي   65الحدیث 
ل عن الخطیب أنا أبو نعیم ثنا أبو بكر ھبن الحسین عن الفضل بن س

الطلخي ثنا أبي ثنا جعفر بن محمد بن حرب ثنا إبراھیم بن محمد المدني ثنا 
عبد الرحمن بن عیاض حدثتني عمتي عتیبة بنت عبد الملك عن الزھري 

فذكر نحو  قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المسیب عن سعید بن 
  .حدیث الزبیر

   
  . أم ھانئ بنت أبي طالب في ذلك حدیث  28

  

أخبرنا أحمد بن أبي بكر في كتابھ عن محمد بن علي   66الحدیثـ  1
الحلبي أن یوسف بن خلیل الحافظ أخبره أنا محمد بن أبي زید أنا محمود بن 

شاه ثنا سلیمان بن أحمد ثنا جعفر بن ذبن محمد بن فاإسماعیل أنا أحمد 
ثنا أبو  161)قالوا(سلیمان النوفلي وموسى بن ھارون ومعاذ بن المثنى 

ي ثنا عثمان بن عبد بمصعب الزھري أنا إبراھیم بن محمد بن ثابت الحج
هللا بن أبي عتیق عن سعید بن عمرو بن جعدة عن أبیھ عن جدتھ أم ھانئ 

ً "بنت أبي طالب قالت قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  فضل هللا قریشا
:  فذكر الحدیث نحو ینحو بحدیث الزبیروذكر السابعة  "...خاللبسبع 

  . وفضلھم بأني منھم
  

  . عن أبي مصعب فوافقناه بعلو خھتاریفي  البخاريورواه  -
ھذا منكر لم  :"من طریق إبراھیم وقال الكاملفي  ابن عديورواه  -

  . "یتابع علیھ 
من حدیث مصعب الزھري بھذا االسناد  مستدركھفي  الحاكمورواه  -

بن محمد بن  فإن إبراھیم  ،في الحكم بصحتھ یصبصحیح ولم  :وقال
  . ثابت ضعیف

من حدیث یعقوب بن محمد  المستدركورواه في موضع آخر من  -
 ً   . الزھري عن إبراھیم أیضا

عن سلیمان بن  يویسألاعن عبد العزیز  تاریخھفي  البخاريورواه  -
بالل عن عثمان بن عبد هللا بن أبي عتیق عن ابن جعدة المخزومي 

وقال ھذا بإرسالھ شھاب عن النبي صلى هللا علیھ وسلم  162 عن ابن
 . أشبھ

  
                                                

 من   الھامش 161
 ب 47أھـ ص/  162



  جزء لذة العیش بجمع طرق حدیث األئمة من قریش            ابن حجر العسقالني
 

45 
 

  . الزھري عن سعید بن المسیب مرسالً وروى عن  - 2
  

اخبرنا أبو نعیم أنا أبو بكر الطلخي أنا  تاریخھ في الخطیبقال  67الحدیث
ثنا إبراھیم بن محمد التیمي ثنا عبد  العباداني أبي ثنا جعفر بن محمد

عبد الملك بن یحیى عن 163بنتالرحمن بن عیاض حدثتني عمتي عتیبة 
إن "الزھري عن سعید بن المسیب قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

   "هللا فضل قریشاً بسبع خصال
      
  . فذكر نحو حدیث أم ھانئ -

  
  . حدیث عائشة في ذلك  29

  

عن من سمع یوسف بن خلیل أن محمد بن أحمد بن نصر  68الحدیث  1
الحسن أنا أحمد بن عبد هللا بن أحمد ثنا عبد لحسن بن أحمد بن ا  أخبره أنا

ثنا  164یمشجعفر ثنا إسماعیل بن عبد هللا ثنا سعید بن سلیمان ثنا ھ هللا بن
یا رسول هللا كیف : قالت قلتعن الشعبي عن مسروق عن عائشة  165دمجال

  . الحدیث،في قومك  :ھذا األمر من بعدك قال
  

 .عن أبي السائب عن أحمد بن بشیر عن مجالد  البزار رواه -
وقد أخرج لھ . ومجالد فیھ ضعف یسیر. ھذا حدیث حسن االسناد

ً بغیره مسلم  . مقرونا
  

  ـ طریق أخرى2
  

ثنا أحمد بن إسحاق وأحمد بن ثابت قاال أنا موسى  البزارقال   69الحدیث
َّ  "عن ابن أبي ملیكة عن عائشة  166ملؤالمد هللا بن ببن داود ثنا ع ِي َّب َّ الن َن أ

َال َ ق َّم ل سَ َ ِ و َیْھ ل ُ عَ َّ َّى هللا ل كَ :" صَ ُ م ْ َو ا ق ً ِ ھَالك َّاس عُ الن َ ر َسْ ْتُ " أ ُل َنِي : ق ل َ ع َ َ ؟ ج ِم ل َ و
 َ َال اكَ ، ق ِدَ ُ ف َّ ُ : " هللا ُس ْف َن ی َ َا ، و َای ن َ ْم ُ ال ُم ِبُھ ل ْ تَج ْ ٍ تَس یْش َ ُر ْ ق ن ِ َّ م ي َ ْح ا ال َ َّ ھَذ ِن إ

                                                
ثنا عبد الرحمن بن عیاض حدثتني عمتي عتیبة (  65الحدیث  كما ھو في)  بنت( و المفروض ان یكون) عن: (في االصل  163

 )الملك عن الزھري عبدبنت 
 ھشیم بن بشیر بن أبي خازم 164
. ابن ذي مران بن شرحبیل، العالمة المحدث أبو عمرو: ابن عمیر بن بسطام، ویقال (مجالد بن سعید  165

سفیان، وشعبة، : حدث عنھ .)والد إسماعیل بن مجالد .أبو سعید الكوفي، الھمداني: ویقال. أبو عمیر: ویقال
 ...وھشیم، بن حازم، وابن المبارك  وجریر

  مات عبد هللا بن المؤمل بمكة سنة الحسین بفخ أو بعدھا بسنة وكان ثقة قلیل الحدیث 166
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ْ ال م ِ َیْھ ل ُ عَ َّاس ْتُ " ن ُل َ : ق َال ْ ، ق ْدھم َع ِ  ب َّاس ُ الن َاء َق ا ب َ َم ِ ، : " ف َّاس ُ الن ْب ل َ صُ ھُو
َّاسُ  َ الن َك َكُوا ، ھَل ا ھَل َ ِذ إ َ   " ف

  
  وھو ضعیف مل ؤالمفیھ عبد هللا بن       

 
  167.حدیث أبي ھریرة  30  

  .لھ شاھد من حدیث أبي ھریرة   

ثنا عمر بن  مسنده في بن أبي شیبةأبو بكر رواه   70الحدیث – 1
سعد أبو داود الحفري عن یحیى بن زایدة عن سعد بن طارق عن أبي 

أسرع "قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  ةرأبي ھریحازم عن 
  . الحدیث" قریش 168)ءفنا (قبائل العرب

  
  169   اللفظ الثاني لحدیث عائشة  

  لفظ آخر عن عائشة 
  

یوسف الخفاف  النجیب الحراني أنت عمن سمع ئأنب  71 الحدیث ـ 2
أخبره قال أنا أبو منصور بن خیرون عن أبي محمد الجوھري أنا أبو 

 بن سلمة القزاز ثنا عباد المظفر حدثنا أبو محمد بن عبد هللا 170 الحسین بن
بن أبي  ثلیبن الولید حدثني إبراھیم بن یزید الغنوي نا أیوب بن خوط عن 

قال رسول هللا صلى هللا علیھ : عن عائشة قالت  ھماو سلیم عن الزھري
تعلموا من قریش وال تعلموھم وال تأخروا عنھم وال تقدموھم فإن "وسلم 

قت أولھم ذأ واالً كمانق آخرھم ذعالمھم یسع علمھ طباق األرض اللھم أ
  " نكاالً 

  
  .اسناده ضعیف

  
     171اللفظ الثالث لحدیث عائشة 

     لفظ أخر عن عائشة - 3 

                                                
 العنوان من المحقق) حدیث أبي ھریرة  30( 167 
 من الھامش     168

 العنوان من المحقق)    اللفظ الثاني لحدیث عائشة  (  169 
 أ 48أھـ ص /  170
 العنوان من المحقق) الثالث لحدیث عائشة    اللفظ  ( 171
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حدثنا یحیى بن إسحاق األنطاكي ثنا محمد  الكاملفي  ابن عدي  72الحدیث
عن  172عن عمر مولى غفرة اللیث بن بكر العمري ثنا أبو صالح حدثني

ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا علیھ 
قریش صالح الناس وال یصلح الناس إال بھم وال یعطى إال علیھم ": وسلم

  ."كما أن الطعام ال یصلح إال بالملح
  

  . وعمر ضعفھ النسائي وغیره: قلت        
  . حدیثھكتب ی :وقال ابن عدي -

  
  .حدیث عمرو بن العاص بن وائل السھمي في ذلك   31 

   
أخبرنا أحمد بن أبي بكر في كتابھ أنا یحیى بن محمد بن   73الحدیث  ـ1

  ). ح(سعد أنا جعفر بن علي 
ً مشافھة أنا إبراھیم بن محمد بن أبي بكر  وأنا عبد هللا بن محمد بن محمد إذنا
أنا علي بن ھبة هللا الفقیھ قاال أنا أبو طاھر السلمي أنا أبو عبد هللا الثقفي أنا 

ثنا محمد بن یعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا یونس  173اذانشأبو سعید بن 
قال لما یل ذالھ بن أبي بن بكیر عن شعبة عن حبیب بن الزبیر عن عبد هللا

جعلن ننتھ قریش لتلئن لم  :قدم معاویة الكوفة قال رجل من بكر بن وائل
فقال عمرو كذبت سمعت  .ھذا األمر في جمھور من جمھور العرب غیرھم

قریش قادة الناس في الخیر والشر " :صلى هللا علیھ وسلم یقولرسول هللا 
  . "إلى یوم القیامة

  
  . عن شعبة 174محمد بن جعفرغندرعن  مسندهفي  اإلمام أحمدرواه  -
روایة أبي بكر بن على  فوائد یحیى بن معینفي  رویناهوكذا  -

  . المروزي عنھ عن غندر
ثنا عبد الوارث بن سفیان ثنا  البن عبد البرالتمھید في  رویناهوكذا  -

  . قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن إسماعیل الصایغ ثنا یحیى بن معین بھ
 177الحارث 176عن الحسن بن محمد عن خالد بن 175الترمذيورواه  -

 .  وإسناده صحیحعن شعبة 
                                                

 عمر مولى غفرة بنت رباح أخت بالل بن رباح: ھو 172
ُّ  :ھو  173 ِي ف َ یْر  النیسابوري, ابن أبي عمرو , الصیرفي , محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان , أبو سعید ,الشیخ الثقة المأمون الصَّ
 . ، الحافظ ، المجود ، الثبت أبو عبد هللا الھذلي ، موالھم البصري الكرابیسي التاج ، أحد المتقنین محمد بن جعفر,غندر: ھو 174

حدثنا حسین بن محمد البصري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن حبیب بن الزبیر قال سمعت عبد هللا  175
ل من بكر بن وائل لتنتھین قریش أو كان ناس من ربیعة عند عمرو بن العاص فقال رج: ابن أبي الھزیل یقول 

لیجعلن هللا ھذا األمر في جمھور من العرب غیرھم فقال عمرو بن العاس كذبت سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ 
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  . ولھ طرق في حدیث السقیفة 

 النعمان بن عجالن و 178 بن ساعدة عویمو عكرمة بن أبي جھلحدیث 
حدیث اثناء   في یأتي جمیع ذلك ضرار بن الخطاب الفھري و األنصاري

     السقیفة في آخر القسم األول 
  

  .حدیث معاویة بن أبي سفیان في ذلك  32 
أخبرني أبو المعالي بن عمر أنا أبو العباس الحلبي أنا أبو  74الحدیث ـ1

أبو محمد بن صاعد أنا أبو القاسم الكاتب أنا أبو  أنا 179یقليصالالفرج بن 
أنا أبو بكر حمدان ثنا عبد هللا بن أحمد حدثني أبي ثنا أبو نعیم  اعظالوعلي 

أم حبیبة عن زید بن عتاب عن معاویة سمعت  مولى شرةبم بن ثنا عبد هللا
أیما امرأة أدخلت في شعرھا من "رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول 

وقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم " دخلھ زوراً تشعر غیرھا وإنما 
الناس تبع لقریش في ھذا األمر خیارھم في الجاھلیة خیارھم في اإلسالم "

 180"عند هللا خیارھال عن اقریش ألخبرتھ تبطر إذا فقھوا وهللا لوال أن
  .إسناده حسن

    
ثنا عبد هللا  نكیدثنا الفضل بن  أبو بكر بن أبي شیبةورواه  75الحدیث -  2

بن مبشر عن زید بن أبي عتاب قال قام معاویة على المنبر فقال قال النبي 
 .اختصره "الناس تبع لقریش في ھذا األمر"صلى هللا علیھ وسلم 

 
     .ولمعاویة فیھ طریق أخرى - 3

ثنا أحمد بن محمد بن سعید ثنا غرائب مالك في  الدارقطنيقال   76الحدیث
ثنا  سكین بن الرجالمحمد بن یوسف بن إبراھیم الورداني ثنا محمد بن 

مالك عن ابن شھاب عن محمد بن جبیر عن معاویة قال سمعت رسول هللا 
                                                                                                                                       

وسلم یقول قریش والة الناس في الخیر والشر غلى یوم القیامة قال أبو عیسى وفي الباب عن ابن مسعود وابن 
  . یب صحیحعمر وجابر وھذا حدیث حسن غر

 .2153/ الفتن / الترمذي 
 ب 48أھـ /  176
 .اعادھا الناسخ في اول الصفحة التالیة و حذفنا الثانیة=بن    177
ابن عائش بن قیس بن النعمان بن زید بن أمیة أبو عبد الرحمن األنصاري من بني عمرو بن - عویم بن ساعدة  178

صلى هللا علیھ  - بدري كبیر ، شھد العقبتین في قول الواقدي ، وشھد الثانیة بال نزاع ، وآخى رسول هللا  . عوف
 حاطب بن أبي بلتعة بل بینھ وبین  :، وقال ابن إسحاق عمر بن الخطاب بینھ وبین  -وسلم 

 أبو الفرج بن الصیقلي الحنبلي، 179
لخیارھا  بما الناس تبع لقریش في ھذا األمر، خیارھم في الجاھلیة خیارھم في اإلسالم إذا فقھوا، وهللا لوال أن تبطر قریش ألخبرتھا   180

 .عند هللا
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ل ھذا األمر في قریش ما بقي من الناس اال یز": صلى هللا علیھ وسلم یقول
  ."اثنان

  . صحیح عن الزھري سكین وھو بن تفرد بھ محمد الدارقطنيقال          
أراد بذلك أصل الحدیث وإنما روى الزھري بھذا اإلسناد  : قلت        
ال تزال ھذا األمر في قریش ال یعادیھم أحد إال كبھ هللا على وجھھ  :حدیث

 .ما أقاموا الدین
ً  مالكولكنھ باطل من حدیث  الثانيوسیأتي في الباب    . باللفظین جمیعا
  

  . حدیث ابن عباس في ذلك   33
  

أنبأنا أبو محمد عبد هللا بن محمد بن محمد بن سلیمان  77الحدیث ـ1
ً عن أبي أحمد اإلمام الطبراني أن علي بن الحسین  181 النیسابوري شفاھا

البغدادي أخبرھم في كتابھ أنا المبارك بن الحسن إجازة أنا إسماعیل بن 
حمزة بن یوسف السھمي أنا ابو أحمد عبد هللا بن عدي ثنا كھمس  أنا ةسعدم

بن معمر الجوھري ثنا عبد هللا بن محمد بن أبي مریم ثنا نعیم بن حماد 
  ). ح(

ة حیحدثنا عمر بن الخطاب ثنا نعیم بن حماد نا إبراھیم بن أبي  :البزار وقال
عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ 

  ."واصباً ما بقي من قریش عشرون رجالً  دینال یزال ھذا ال": وسلم
 

ً  :البزارقال   - ال نعلمھ یروى بھذا اللفظ إال من ھذا الوجھ وال نعلم أحدا
  . تابع إبراھیم على ھذا ولیس ھو بالقوي

أعلمھ یرویھ عن ابن جریج غیر 182)ال( الحدیثي وھذا ابن عدوقال  -
   .إبراھیمعن  بنعیموھو معروف  ، إبراھیم بن أبي حیة

  183تقدم ذكرنا إلبراھیم بالضعف في طرق حدیث على: قلت
  
  .وروینا عن ابن عباس ما یدل أن الملك في قریش موقوفاً علیھـ 2
   

لھ ثنا محمد بن  كتاب األوائلفي  أبوبكرابن أبي شیبةقال   78الحدیث 
بن حزن عن الضبعي یعني أبا حمزة عن ابن  قالصعالحسن األسدي ثنا 

 . قالھ في حدیث وإسناده حسن.   أما قریش فیھلكھا الملكعباس قال 
  

                                                
 أ 49أھـ /  181
 . ساقط ) ال(في االصل  182
 .من كتابنا ھذا ) ضعفھ البخاري والنسائي. یقال لھ ابن أبي حیھ ویقال لھ بن أبي یحیىإبراھیم بن الیسع و: ( 61انظر  الحدیث  183
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  لحدیث ابن عباس اللفظ الثاني
 

أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن  :تاریخھفي  ابن عساكر   79الحدیث ـ3
زھیر نا على بن محمد بن شجاع أنا على بن محمود ثنا على بن أحمد بن 

حمد بن مثنا الحسن بن عبد هللا بن محمد األزھري ثنا  يالحسن الطرسوس
زید بن ھارون سمعت عبد هللا بن طاوس سمعت یالملك الدقیقي سمعت  عبد

الدین والكوفة  نمكة آیة الشرف والمدینة معد: ابن عباس  أبي یقول قال
  . مة من قریش وسادة الناس بنو ھاشمواألئ  اإلسالم 184 طفسطا

  
 . بن طاوس امجھول وینظر في سماع یزید من  األزھري -

 
     .في ذلك. ث رجل من الصحابة لم یسم عن النبي صلى هللا علیھ وسلمیحد  34

أخبرنا عبد هللا بن عمر أنا أحمد بن محمد أنا عبد اللطیف بن  80الحدیث
عبد المنعم أنا عبد هللا بن أحمد أنا ھبة هللا بن محمد أنا الحسن بن علي أنا 

حدثني أبي ثنا أبو أحمد ھو  حنبلأحمد بن جعفر ثنا عبد هللا بن محمد بن 
الضبي أنھ  ناسى أنا عمربعن بالل الع185ابن الزبیر ثنا سعد یعني بن أوس 

رة وبھا عبد هللا بن عباس وھو أمیر فإذا رجل قائم في ظل البص اتي 
أما وهللا لئن شئت : صدق هللا ورسولھ صدق هللا ورسولھ فقال :القصر یقول
إني أتیت رسول هللا صلى هللا : أجلس أذن فقال: ت أجل فقالألخبرتك فقل

على  شيال اخ": م قالفذكر قصة ثعلیھ وسلم وھو بالمدینة زمان كذا وكذا 
عمر رأیتھم  كوما لھم یا نبي هللا قال إن طال ب: قلت. قریش إال أنفسھا

مرة إلى ھذا ومرة إلى  ضینترى الناس بینھم كالغنم بین حو ھاھنا حتى
ً یستأذنون على ابن عباس رأیتھم  العام نقال فأنا أرى  .ھذا  ننوأذستیاسا

 186.هللا علیھ وسلم فذكرت ما قال النبي صلى.  على معاویة 
   

  . حدیث آخر البن عباس   35
  

حران بحدثنا صدقة بن منصور أبو األزھر  ابن عديقال   81الحدیث   ـ 4
ثنا عبید هللا بن سعد بن إبراھیم نا عمي ھو یعقوب بن إبراھیم ثنا سیف بن 
عمر عن وائل والد بكر عن الزھري عن عبید هللا وعطیة بن الحرث عن 

                                                
طاط   ) فسطاس(في االصل   184 ْ ُس ُ : و معني ف طاط ْ ُس ر: الف َ ع َّ َّخذ من الش َیْت یُت َ   التي بناھا عمرو بن العاص _ و. ب ر ْ ِص مدینة م

ُ : والجمع . و الجماعة من الناس . في موضع فسطاطھ  یط ِ  فساط
 ب 49أ ھـ ص /  185
ثنا أبو أحمد محمد بن عَبد هللاِ الزبیري،  : قال  ) 15999 (  3/475أخرجھ أحمد  186 ثنا سعد، یعني ابن أوس   : قال حدَّ حدَّ

  حصین الضبي، فذكره أخبرنا عمران بن  : العبسي، عن بالل العبسي، قال
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كان رسول هللا صلى أبي أیوب عن على وعن الضحاك عن ابن عباس قالوا 
یعرض نفسھ على قبائل بمكة ویعدھم الظھور فإذا قالوا  هللا علیھ وسلم

فلمن الملك بعدك أمسك فلم یخبرھم بشيء ألنھ لم یؤمر في ذلك بشيء "
ذا شرف لك ولقومك فكان بعد إ 187 "ولقومكوإنھ لذكر لك  " حتى أنزلت 

  وال یجیبوه حتى قبلتھ األنصار على ذلك  سئل قال لقریش
 

 . عامة حدیث سیف منكر ال یتابع علیھ :ابن عديقال   -
  

  حدیث أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب في ذلك من قولھ  36  
   

أنا عبد  كشتغدي ابن ر أخبركم بھمقرأت على عبد هللا بن ع 82الحدیث ـ 1
اللطیف بن عبد المنعم أنا عبد الرحمن بن أحمد المالح أنا ھبة هللا بن الكاتب 
أنا أبو طالب بن غیالن أنا محمد عبد هللا بن إبراھیم الشافعي ثنا اسحاق بن 

ثنا أبو سلمة یعني موسى بن إسماعیل التبودكي ثنا حماد بن ي حربالالحسن 
حنف بن قیس عمر بن الخطاب سلمة عن علي بن زید عن الحسن عن األ

  .الحدیث  س الناسؤإن قریشاً رو: یقول
   

بن مسلم  نعن یزید بن ھارون وعفا الطبقات في ابن سعدرواه  -
  . وسلیمان بن حرب كلھم عن حماد بن سلمة

 . ون بھرعن یزید بن ھا مسندهفي  أحمد بن منیعورواه  -
 

   :منھا آثار188     وعن أمیر المؤمنین فیما یدل على ذلك  ـ2 
  

أنا عثمان بن جعفر بن  ملك غرائبفي  الدارقطنيما أخرجھ   83الحدیث 
شبیب حدثني محمد بن مسلمة بن محمد  بن محمد بن حاتم نا عبد هللا

المخزومي حدثني داود بن سعید الزبیر عن مالك بن أنس عن زید بن أسلم 
أخاف الناس وهللا یا معشر قریش ما عن أبیھ قال قال عمر بن الخطاب أنھ 

  . علیكم وإنما أخافكم على الناس وما یلقى أمة محمد منكم
  

  . مالك عن نفرد بھ داود  الدارقطنيقال  -
  .مصنفھابن أبي شیبة في  ولھ شاھد بإسناد صحیح أخرجھ: قلت

  

                                                
187  
 أ 50أھـ ص/  188
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ابن  إدریس عن مسعر عن سعد بن إبراھیم عن  ابنحدثنا  84الحدیث ـ 3
یا معشر قریش إني ال عن المسور بن مخرمة سمعت عمر یقول  189ینام

لن اثنین أخاف الناس علیكم وإنما أخافكم على الناس وإني تركت فیكم 
  .ما لزمتموھما العدل في الحكم والتسویة في القسم بخیر تبرحوا 

  
أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  :مناقب الشافعيفي  البیھقيقال   85الحدیث ـ4

بن علي بن عبد الحمید األدمي بمكة ثنا اسحاق  دأخبرني أبو عبد هللا محم
قال قال رسول  وكذابن إبراھیم أنا عبد الرزاق عن معمر عن زید بن أسلم 

یمشي الرجل بغیر صلب الناس قریش وھل "هللا صلى هللا علیھ وسلم 
  . مرسل حسن "صلب

  
ً یحد ورأیت عن عمر في ذلك : فصل  86الحدیث -5  لم ثا مرفوعا
مآثر في كتابھ   بن المثنى  معمر ةأبو عبیدذكر لي اسناده وھو ما  190صحی
  :قال .عربلا
ني سمعت رسول هللا صلى أكان عمر بن الخطاب یقول في خالفتھ لوال   

 یعني" إن ھذا ال یكون إال في قریش ما عدلت بھا" :هللا علیھ وسلم یقول
  . 191  وال تخالجني في ذلك االمور(،  عن الجارود  بالخالفة 

  
ً وفیھ اعتراف جماعة من یفي ذلك حد 192 ) ثم وجدت عن  عمر   ثا مرفوعا

  . األنصار بذلك لھ
                                                

كان : یقال . ، مولى بني زریق  أبو موسى عیسى بن مینامقرئ المدینة وتلمیذ نافع ، ھو اإلمام المجود النحوي  قالون 189
 . ربیب نافع ، فلقبھ بقالون لجودة قراءتھ

و ) لم یصح:(فنظرا  الي مناسبة  الكلمة بالسند اثبتنا في المتن ) . لم یصح(و ) لم یقع: (یحتمل  ان یكون .في االصل غیر مشكل  190
 .اشرنا  الي تصرفنا ھنا

لو ال أنى سمعت : وقال عمر بن الخطاب : قال أبو عبیدة  ..." : التاج " وقال أبو عبیدة معمر بن المثنى في كتاب  191
إن ھذا االمر ال یكون إال في قریش لما عدلت بالخالفھ عن الجارود ابن بشر بن : یقول ) صلى هللا علیھ وآلھ(رسول هللا 

  . 56ص  18البن ابي الحدید ج  شرح نھج البالغةانظر  المعلى ، وال تخالجني في ذلك االمور
  اثبتنا في متن التحقیق  فیما بین القوسین  من شرح نھج البالغة

  . فالیقارن  .تحت السطر -و اشرنا الي الجملة غیر المقروءة باللون االصفر  في صورة  الخطوطة  .  
َّ یقول: "عمر بن الخطاب قال  عدلت لما قریش في إال یكون ال األمر ھذاإن : لوال أني سمعت رسول هللا

     "وال تخالفوني في ذلك األمر ،المعلى بن بشر بن الجارود عن بالخالفة

 
عن وجدت عن  وجدتعن الجارود و ال یحي فیھ امیر  ثم : (جاء في االصل  ما بین قوسین في المتن ھكذا   192

  . و ھي  بینة الخطأ اذ لیس لھا ایة معني مفھوم) أمیرفي ذلك
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أخبرنا أحمد بن علي بن عبد الحق أدنا مشافھة أنا الحافظ  87الحدیث  - 6

أبو الحجاج المزي أنا أحمد بن شیبان أنا عمر بن محمد أنا أحمد بن 
أنا عیسى بن علي بن الجراح أنا  النقور أبو الحسین ابن أنا لؤمالممنصور 

ن زكریا بن یأبو السك ویھ ثنابحرأبو عبید علي بن الحسین المعروف بابن 
ِب حمید بن أبي زخر بن حصن عن جدهعم ى حدثني یحی ْھ ن ُ قال  193 م

ً (زرت الحسن بن أبي الحسن  یا سعید ما ترى ما فقلت  194)فخلوت بھ یوما
ً فیھالناس فیھ من االختالف  قال االنصار منا أمیر  حیث : "فذكر حدیثا

ل هللا صلى هللا علیھ ر ألستم تعلمون أن رسوعم 195ومنكم أمیر فقال لھ 
األئمة من قریش قالوا بلى قال أولستم تعلمون أنھ أمر أبا بكر "قال وسلم 

ھذا مرسل جید  " أن یصلي بالناس قالوا بلى قال فأیكم یتقدم أبا بكر
  .االسناد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

                                                                                                                                       
ان الناسخ لم یتیسر لھ قرائة ھذه الجملة  و كتب بدال , و الذي ظھر لي بعد االطالع  علي ما جاء في  شرح نھج البالغة 

  ). امیر) : (موراال(و بدال من )  فیھ) : (في ذلك (و بدال من )  و ال یحي ):(وال تخالجني(من 
عمر (صحیحا و اخطأ في كتابة ) عن(و كتب .من جدید خطئا )عن وجدت (صحیحا  و لكن اعاد ) ثم  وجدت عن (ثم كتب 

  )امیر(و كتب مكانھ ) 
و اثبتناھا في  )ثم وجدت عن  عمر.   وال تخالجني في ذلك االمورالجارود  عن (والمفروض علي ھذا  ان یكون الجملة 

 محمد اوندر. المتن  
ِب بن حارثة الطائي 193 ھ ْ ن ُ مید بن م حابة.  حُ  .ولھ سماع عن علي وعثمان، وقد ذكره قوم في الصّ
 من الھامش 194
 ب50أھـ ص /  195
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  طرق حدیث السقیفة

على عن ابن حدثنا عبد األ  :المصنف في ابن أبي شیبة 88الحدیث ـ7 
د هللا بن عبد هللا بن یاسحاق عن عبد هللا بن أبي بكر عن الزھري عن عب

كنت اختلف إلى عبد الرحمن بن عوف ونحن : عن ابن عباس قال  196عتبة
رجلین من االنصار ذكرا بیعة أبي  نبلغھ أ: بمنى مع عمر بن الخطاب فقال

ن یقوم إلى من اا یمنع امرء إن ھلك ھذا بكر فقاال وهللا ما كانت إال فلتة فم
ً  .كون كما كانت تیحب فیضرب علي یده ف  ،عمر أن یكلم الناس  قال فھم

  فذكر الحدیث.   فقلت ال تفعل
 ما ننكر فضلكم وال ثم قال یعني أبا بكر یا معشر االنصار أنا وهللا: وفیھ  

في االسالم وال حقكم الواجب علینا ولكنكم قد عرفتم أن ھذا الحي  بالئكم
ھا غیرھم وإن العرب لن یجتمع إال بمن قریش بمنزلة من العرب لیس 

 . على رجل منھم فنحن األمراء وأنتم الوزراء
  
حدثنا أبو أسامة عن ابن عوف عن محمد ھو ابن سیرین  89الحدیث ـ 8

لما كان ذلك خرج أبو بكر وعمر حتى أتیا  :عن رجل من بني زریق قال
نكر حقكم یاالنصار فقال أبو بكر یا معشر االنصار إنا ال ننكر حقكم وال 

ُ إال شاركتمونا فیھ ولكن ال ترضى وال تقر  مؤمن وإنا وهللا ما أصبنا خیرا
  197 .إال على رجل من قریش

  
  . عن سفیان بن عیینة عن الزھري مسنده في ابن أبي عمررواه  -

ً في  ً جدا  .  مشیخة الباغیانوسمعناه عالیا
   
قرأت على عمر بن محمد البالسي  أن أبا بكر بن محمد  90الحدیث ـ9 

الرضى أخبره عن أبي القاسم الطرابلسي أنا طاھر السلفي أنا أبو عبد هللا 
 ھليذبن محمد بن أحمد الحكیم ثنا القاضي أبو الطاھر الزي أنا أحمد االر

ثنا أحمد بن محمد بن جعفر القطراني ثنا عمر بن مرزوق  الدارقطني ءآانتقب

                                                
 الیاء من عبید ساقط في الخطوطة /عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة  196
 فقال ، األنصار أتیا حتى وعمر بكر أبو خرج الیوم ذلك كان لما : قال زریق بني من رجل عن محمد عن عون ابن عن أسامة أبو حدثنا) 10 (  197
؛ وال ینكر حقكم مؤمن ، وإنا وهللا ما أصبنا خیرا إال ما شاركتمونا فیھ ، ولكن ال ترضى العرب وال  حقكم ننكر ال إنا ، األنصار معشر یا:  كرب أبو

إلى  تقر إال على رجل من قریش ألنھم أفصح الناس ألسنة ، وأحسن الناس وجوھا ، وأوسط العرب دارا ، وأكثر الناس سجیة في العرب ، فھلموا
 : لعمرفبایعوا أبا بكر ، فقال أبو بكر : أما ما عشت فال ، قال  : عمرنخاف األثرة ، قال : لم ؟ فقالوا  : عمرال ؛ فقال : فقالوا : فبایعوه ، قال  عمر

فبایعوا أبا بكر ، قال : إن قوتي لك مع فضلك ، قال  : عمرأنت أفضل مني ، فقاالھا الثانیة ، فلما كانت الثالثة قال لھ  : عمرأنت أقوى مني ، فقال 
من ثالث ثالثة  :فقلت لمحمد  :أتأتوني وفیكم ثالث ثالثة یعني أبا بكر قال ابن عون : فقال  الجراح بن عبیدة أباوأتى الناس عند بیعة أبي بكر  :محمد 
وسیرتھ في ما جاء في خالفة أبي بكر  [ 570 :ص ] 5567  8ابن ابي شیبة ج  -المصنف .انظر   الغار في ھما إذ اثنین ثانيقول هللا : ؟ قال 
 الردة
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عن ابن عباس عن  199بن عبد هللا 198 عن ابن شھاب عن عبید هللا كانا مال
لما توفي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم اجتمع  :قال عمر بن الخطابعن 

بكر انطلق بنا إلى  ألبيالمھاجرون واالنصار في سقیفة بني ساعدة فقلت 
  .فانطلقنا فلما جلسنا تكلم خطیبھم .خواننا من االنصارأ
ولیس یعرف ھذا  .ن خیر فإنكم أھلھما بعد فأما ما ذكرتم مأ:فقال أبو بكر  

ً .األمر إال لھذا الحي من قریش  ً ودارا وقد رضیت . ھم أوسط العرب نسبا
  لكم أحد ھذین الرجلین فبایعوا أیھما شئتم

فلم أكره مما قال . فأخذ بیدي وید أبي عبیدة وھو جالس بیننا : قال  
ذلك إلى شر أحب  ال یقربنيكنت وهللا لئن أقدم فتضرب عنقي .  غیرھا 

  .أبو بكر إال أن یغیر نفسي عند الموت  200قوم فیكم ىإلي من أن أتأمر عل
بسط یدك یا أ :وارتفعت االصوات حتى خشیت االختالف فقلت اللغطفكثر 

بكر فبسط یده فبایعناه ثم بایعھ المھاجرون واالنصار ولیس فیكم من أبا 
 .تقطع إلیھ االعناق مثل أبي بكر رضي هللا عنھ

   
ً على عمر بن محمد بن أحمد بن سلیمان عن   91الحدیثـ 10 قرأت عالیا

ً عن  في  201الباغیانأنا أبو الخیر  عجیبة البغدادیةزینت المقدسیة سماعا
أنا والدي أبو عبد هللا بن منده أنا أحمد بن محمد  عمرو بن مندهنا أبو اكتابھ 

بن یحیى البزار ثنا یحیى بن الربیع ثنا سفیان بن عیینة عن الزھري عن 
ً  .  202 عبد هللا بن عتبة ً جدا  . فذكره مطوال

  
ً والزھري مطوال  ةیمن روا األئمة الستةأخرجھ  -   . مختصرا
ً في م رویناهو - عن سفیان بن عیینة  أبي عمرمسند محمد بن طوال

  بطولھ 
ً فعن ابن أبي عمر طر مسلموأخرج  - ً جدا  .ا منھ فوقع لنا عالیا

  
  
 

                                                
 أ 51أ ھـ ص /  198
  عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة: لعلھ   199
 فیھم  200
ِ  : ھو  201 ب َ َّ  الخیر وأ م َ ح ُ د الباغیانم َ م ْ َح  د بْن أ

ثم تحول إلى  .  عن عمر بن الخطاب وقد روى .  على السوق عمر بن الخطاب ھاستعمل   202
رفیعا كثیر الحدیث والفتیا  وكان ثقة .  وتوفي بھا في خالفة عبد الملك بن مروان الكوفة فنزلھا

   . فقیھا
__________________ 
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 ذكر طرق أخرى لحدیث السقیفة
  .یشمل على روایة ذلك عن جماعة من الصحابة -

  
أنبأنا أبو الفرج بن الغزي إجازة عن یونس بن اسحاق  92الحدیث ـ 11

أنا أبو محمد بن الخشاب إجازة مكاتبة عن  203یرقعن أبي الحسن بن الم
ً انا أبو منصور بن الفضل  انا أحمد بن خالد فطامة بنت أبي حكیم سماعا

بن بكار  204نا أحمد بن سعید الدمشقي نا الزبیرانا على بن المغیرة اب تاكبال
حدثني أبو غزیة محمد بن موسى االنصاري حدثني ابراھیم بن سعد عن 

فذكر القصة ... لما كان یوم سقیفة بني ساعدة قال  :محمد بن اسحاق قال
: فتكلم ثابت بن قیس بن شماس فذكر فضل االنصار فقال: بطولھا وفیھا 
لذلك ولكن العرب ال یقر بھذا االمر  تمأنف ذكرتم من فضلكم أبو بكر أما ما

  . إال لقریش 
الحرث بن ھشام وذكر االنصار لقد فقال  ،ثم ساق قصة طویلة وفیھا

ھجوا بأمر ان لھجوا علیھ فقد خرجوا مما سموا بھ ثم قام عكرمة بن أبي ل
إن األئمة من "وسلم  وهللا لوال قول رسول هللا صلى هللا علیھ: جھل فقال

 ولكنھ قول ال شك فیھ وال ھالما أبعدھا عنھا االنصار ولكانوا لھا أ "قریش
فوهللا ما قضینا علیھم األمر وال أخرجناھم من الشورى إلى أن قال  .خیار

ً لصیر هللا ھذا  قال . 205األمر إلیھفوهللا لولم یبق من قریش كلھا إال واحدا
 206: منھا  ابیاتا ابن اسحاق وعاتبت االنصار معن بن علي

  
   دبیب القاصدات  ودبوا وسیر * یكمبغ نةروا الركض وأثنوا من أعذ 

  لمن بایعوه ترشدوا وتصیبوا * وبایعوا   وخلوا قریشاً واألمور 
  

  : وقال عویم بن ساعدة في ذلك من أبیات
  وال دارھا دارى وال أصلھا أصلى* ومالى رحم في قریش قریبة 

  أدین لھم ما أنفذت قدمى نعلي* ولكنھم قوم علینا أئمة 
 

                                                
المسند الصالح رحلة الوقت أبو الحسن علي بن أبي عبید هللا الحسین بن علي بن منصور ابن المقیر ابن المقیر الشیخ  203

 البغدادي األزجي المقرئ الحنبلي النجار نزیل مصر
 ب 51أھـ ص /  204
  فیھ فوهللا لو لم یبق من قریش كلھا إال رجل واحد لصیر هللا ھذا األمر 205

  و دبوا فسیر القاصدین دبیب دعوا الركض و اثنوا من أعنة بغیكم  206
  27ص  6انظر نھج البالغة ج       لمن بایعوه ترشدوا و تصیبوا و بایعوا  واألمور قریشا وخلوا
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وهللا لقد دفع هللا : فقال من عمانوقدم عمرو بن العاص  :ابن اسحاققال   
عنا من االنصار عطیة وهللا لئن كانوا سمعوا قول رسول هللا صلى هللا علیھ 

ثم أنشد لھ في لكوا ھوأثم ادعوھا لقد ھلكوا  "إن األئمة من قریش"وسلم 
 ً   .ذلك شعرا

ً في جماعة جفأجابھ عنھ النعمان بن ع الن وكان شاعر االنصار فأتى عمرا
. "األئمة من قریش"قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لقد  :فقد قالقریش 

ً لسلكت وادي  وقال لو سلك الناس ً وسلكت االنصار وادیا ً وشعبا وادیا
  .األنصار

یا معشر قریش إن : ضرار بن الخطاب فقال  207فأقبل  :اسحاقابن قال  
آلخرة هللا لم یفرق بین األنصار والمھاجرین في الدنیا وال یفرق بینھم في ا

لقلنا " األئمة من قریش" فوهللا لوال أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال 
األئمة من األنصار ولكن جاء أمر غلب الرأي والھوى قال فلم یرد علیھم 

 ً   .فرجع إلى منزلھ فقال في ذلك شعرا . شیئا
  
االمر  نزعوما یشیر إلى  ھم الدین وحكمھم بالعدلتفیھا من أقام  208دویقب

 .منھم ان خالفوا ذلك
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    أ  52أھـ ص /  207
الي اخر الكتاب  و كأن المصنف  اراد بھا  انھ سوف  یذكر  من ھنا .بقیود  :  ھكذا في االصل لعلھا)یقوید ( 208

   .الروایات  و االخبار الواردة في قرشیة االمام بقید طبقا لما افاده في مقدمة الكتاب 
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  القسم الثاني
 

I 
 على في بیان األخبار الدالة{
 أن األئمة من قریش  

 209}بقیود 
 

 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ھذا العنوان من المحقق  209
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  حدیث معاویة بن أبي سفیان   37

  

عن  210أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن محمد بن علي المقري 93الحدیثـ  1
ً أن الحسین بن أبي بكر أخبرھم ثنا ت عمر بن بنالوزراء ست  سعد سماعا

أبو الوقت أنا عبد الرحمن بن محمد أنا عبد هللا بن أحمد أنا محمد بن یوسف 
  )ح(أنا محمد بن اسماعیل البخاري 

عبد هللا بن  أخبره نا إبراھیم بن محمد الموذن أنا أحمد بن أبي طالباو 
نا أبو محمد بن االمظفر  نا أبو الحسن بناعمر أنا عبد األول بن عیسى 

  ). ح(أعین أنا عیسى بن عمر نا عبد هللا بن عبد الرحمن 
نا عبد هللا بن الحسن اوأخبرني محمد بن محمد بن محمود التاجر 

نا إسماعیل بن أحمد العراقي عن عبد الحق بن عبد الخالق أن ااألنصاري 
أبو سھل بن نا نا أبو علي بن شاذان ااحسن بن أحمد أخبرھم محمد بن ال

  ) ح(زیاد ثنا عبد الكریم بن الھیثم الدرعا قولي 
أن باب حالوقرأت على فطامة بنت عبد الھادي عن أحمد بن إسماعیل بن 

نا جدي ألمي حافظ أبو طاھر السلفي أنا أبو اعبد الرحمن بن مكي أخبرھم 
هللا سحاق بن المزكي ثنا عبد انا یحیى بن بد هللا القاسم بن الفضل الثقفي اع

اھیم بن الھیثم البلدي قالوا ثنا أبو الیمان حدثني شعیب عن ربن اساحق ثنا اب
قال كان محمد بن جبیر بن مطعم یحدث أنھ بلغ معاویة وھو عنده الزھري 

بن العاص یحدث أنھ سیكون ملك  وفي وفد من قریش أن عبد هللا بن عمر
: لھ ثم قال أما بعدمن قحطان فغضب معاویة فقام فأثنى على هللا بما ھو أھ

فإنھ بلغني أن رجاالً منكم یتحدثون أحادیث لیست في كتاب هللا وال توثر 
فأولئك جھالكم فإیاكم واالماني  211)صلى هللا علیھ وسلم( عن رسول هللا

فإني سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول  212التي تضل أھلھا 
إال كبھ هللا عز وجل على  دھم فیھ أحیإن ھذا األمر في قریش ال یعاد"

  .213"وجھھ ما أقاموا الدین
  

                                                
  المصري: و یحتمل   210
 من الھامش 211
 ب 52أھـ ص  /  212

حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب عن الزھري قال كان محمد بن جبیربن مطعم یحدث أنھ بلغ  لفظ البخاري 213
معاویة وھو عنده في وفد من قریش أن عبد هللا بن عمرو یحدث أنھ سیكون ملك من قطحان فغضب فقام فأثنى 

ً منكم یحدثون أحادیث لیست في كتاب هللا وال تؤثر عن  على هللا بما ھو أھلھ ثم قال أما بعد فإنھ بلغني أن رجاال
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأولئك جھالكم فإیاكم واألماني التي تضل أھلیھا فإني سمعت رسول هللا صلى هللا 

إن ھذا األمر في قریش ال یعادیھم أحد إال كبھ هللا في الناس على وجھھ ما أقاموا الدین تابعھ "علیھ وسلم یقول 
 .6606األحكام  / البخاري . ن معمر عن الزھري عن محمد بن جبیرنعیم عن ابن المبارك ع
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 . لم یذكر القصة  لكن عبد هللا ، لفظھم سواء 
  

عن أبي الیمان بتمامھ سمعناه في الجزء األول  یحیى بن معینورواه  -
   214من حدیثھ روایة أحمد بن الحسن الصوفي

  عن الصوفي اآلجريوھكذا رواه  -
عن أبي بكر الجیزي عن أبي سھل بن زیاد  الدالئل في البیھقيورواه  -

ً في الروایة الثالثة ً عالیا   . فوقع لنا بدال
تخریج ابن أبي  فوائدهفي الجزء الخامس من  المخلصورواه  -

 انسلیم نب أیوبعن عبد الواحد بن المھتدي با ثنا  سالفوار
 .ثنا أبو الیمان مثلھ  الصفدي

 
ورواه بشر بن شعیب بن أبي حمزة عن  البخاري قال  94الحدیث   -2

 أبیھ 
عن محمد بن علي بن  كتابھ في أحمد بن أبي بكر المقدسيفأخبرني بذلك 

نا محمد بن أبي زید أنا محمود بن اساعد أن یوسف بن خلیل الحافظ أخبره 
  ). ح( فاذشاهأبو الحسین بن  اناأسماعیل 

 ضیاءحمزة أن ال بدمشق عن سلیمان بن(وقرأت على فاطمة بنت المنجا 
نا أبو جعفر الصیدالني عن فاطمة بنت اأخبره  215 بن عبد الواحد الحافظ 

ً أن م 216)عبد هللا مد بن عبد هللا التاجر أخبرھم قاال اخبرنا أبو حسماعا
ثنا عبد الرحمن بن جابر  217 القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني

الحمصي ثنا بشر بن شعیب عن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزھري 
   .ق القصةسِ یولم   ،فذكره

  
عن بشر بن شعیب فوافقناه فیھ بعلو مسنده في  أحمدوھكذا رواه  -

  . درجة

                                                
   الصوفي: و الصواب )  الصوافي( في االصل 214

ن الصوفي الكبیر ، احترازا من أحمد بن الحسی الصوفيبن عبد الجبار بن راشد البغدادي ،  أحمد بن الحسنأبو عبد هللا ،  :و ھو
 أعالم سیر  انظر الذھبي  .  وإتقانحدیث وغیره ، وكان صاحب  بكر الخطیب وثقھ أبو من یحیى بن معین  وسمع   الصغیر
 152.ص الصوفي»  عشر السابعة الطبقة»  النبالء

 .، الحافظ الحجة ضیاء الدین أبو عبد هللا  محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الدمشقي :الضیاء المقدسي :ھو 215
 .الھامش من    216

وقرأتھ على فاطمة بنت المنجا ، بدمشق ، عن سلیمان بن حمزة ، أن الحافظ أبا عبد هللا بن عبد (قارن  بین كال السندین  217
الواحد أخبرھم ، في المختارة ، أنا أبو جعفر الصیدالني ، وفاطمة بنت سعد الخیر ، كالھما عن فاطمة بنت عبد هللا ، 

»  الحج كتاب»  حجر البن التعلیق تغلیقانظر )  التاجر أخبرھم ، أنا الطبراني ، مثلھ سواءسماعا ، أن محمد بن عبد هللا
 635: رقم الحدیث :يوم النحر  الزيارة: باب 
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عن  218لىخعن محمد بن خالد بن  السنن الكبرىفي  النسائيورواه  -
ً عب ً اشر فوقع لنا بدال  . لیا

  
عن ( ورواه نعیم بن حماد عن ابن المبارك البخاريقال  95الحدیث  -3

 كتابھفي  يعن الزھري فأخبرنا بذلك أحمد بن أبي بكر المقدس  219)معمر
بسنده المتقدم إلى الطبراني ثنا بكر بن سھل ثنا نعیم بن حماد أنا ابن 
المبارك أنا معمر عن الزھري عن محمد بن جبیر بن مطعم قال بلغ معاویة 

ذكر أنھ یكون ملك من یحدث ویبن عمرو بن العاص  220)هللا( عبدأن 
 ال یزال"وقال سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول قحطان فغضب 

كبھ هللا على وجھھ ما أقاموا  221)اال( ھذا األمر في قریش ال یعادیھم أحد
  222"الدین
 لھ واالصلتفرد بھ نعیم بن حماد عن ابن المبارك  224:جزرة 223 صالحقال 

وإنما رواه . ولم یقل أحد عن الزھري عن محمد بن جبیر غیره ،من حدیثھ
وعادة الزھري  :قال. كان محمد بن جبیر یحدث  :قال .شعیب عن الزھري

وھذا لم یسمعھ الزھري من  كان فالن یحدث :إذا لم یسمع الحدیث أن یقول
  225.محمد بن جبیر انتھى كالمھ

  

فقد رواه عبید هللا بن أبي زیاد الرصافي عن . ولیس كما ذكر  
  . الزھري فقال عن محمد بن جبیر بن مطعم

ثنا أبو أسامة عبد هللا بن محمد ثنا حجاج  الطبرانياالسناد إلى  وبھذا-
  . جبیر بھ بن بن أبي نمیر الرصافي ثنا جدتي عن الزھري عن محمد

-  ً  . ویروى عن عقیل عن الزھري أیضا
                                                

د بن خالد بن خلي 218 َّ م َ ح  الكالعي أبو الحسین الحمصي مُ
 من الھامش 219
 عمرو بن العاص لفظ الجاللة ساقط في االصل عبدهللا بن 220
 ساقط في االصل  ) اال( 221

حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب عن الزھري قال كان محمد بن جبیر بن معطم یحدیث أنھ بلغ معاویة وھو  لفظ البخاري 222
اویة فقام فأثنى على عنده في وفد من قریش أن عبد هللا بن عمرو بن العاص یحدث أنھ سیكون ملك من قحطان فغضب مع

ً منكم یتحدثون أحادیث لیسب في كتاب هللا وال تؤثر عن رسول هللا صلى  هللا بما ھو اھلھ قم قال أما بعد فإنھ بلغني أن رجاال
هللا علیھ وسلم فأولئك جھالكم فإیاكم واألماني التي تضل أھلھا فإني سمعت رسول هللا صلى الھ علیھ وسلم یقول إن ھذا 

  قریش ال یعادیھم احد األ كبھ هللا على وجھھ ما أقاموا الدین األمر في 
 .6606األحكام  3239/ المناقب/ الصحیح / البخاري 

 أ 53أھـ ص /  223
الملقب , محدث المشرق أبو علي األسدي البغدادي , اإلمام الحافظ الكبیر الحجة  األشرسصالح بن محمد ابن أبي : ھو , صالح جزرة  224 

 24 - 23ص 14الذھبي في سیر اعالم النبالء جانظر  .نزیل بخارى -وزايبجیم -جزرة 
قال صالح جزرة الحافظ لم یقل أحد في روایتھ عن الزھري عن محمد ) كان محمد بن جبیر بن مطعم یحدث(قولھ (:قال ابن حجر   225

بن جبیر اال ما وقع في روایة نعیم بن حماد عن عبد هللا ابن المبارك یعني التي ذكرھا البخاري عقب ھذا قال صالح وال أصل لھ من 
ع الحدیث یقول كان فالن یحدث وتعقبھ البیھقي بما أخرجھ من طریق یعقوب بن حدیث ابن المبارك وكانت عادة الزھري إذا لم یسم

 - ١٣ج  - ابن حجر  -فتح الباري  .))   سفیان عن حجاج بن أبي منیع الرصافي عن جده عن الزھري عن محمد بن جبیر بن مطعم 
  ١٠١الصفحة 
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ت عن یونس بن أبي اسحاق عن یوسف بن عبد ئكذلك انب 96الحدیثـ 4

نا الخطاب ابد هللا محمد بن أحمد بن المعطي أن السلفي أخبرھم أنا أبو ع
 نعلي بن ربیعة ثنا الحسن بن الرشیق ثنا أحمد بن زید یعني بن ھرو

زاز مولى بني ھاشم ثنا إبراھیم ھو ابن المنذر ثنا ابن وھب ثنا أبن مھیعھ قال
عن عقیب بن خالد عن بن شھاب عن محمد بن جبیر بن مطعم أنھ بلغ 

 226بن العاص ومرمعاویة بن أبي سفیان في نفر من قریش أن عبد هللا بن ع
حطان فغضب معاویة فقام فأثنى على هللا تعالى قیحدث أنھ سیكون ملك من 

بلغني أن رجاالً یتحدثون أحادیث لیست في كتاب هللا بما ھو أھلھ ثم قال 
عز وجل وال توثر عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأولئك جھالكم 

سول هللا صلى هللا علیھ فإیاكم واالماني التي یضل بھا أھلھا وإني سمعت ر
إن ھذا األمر في قریش ال یعادیھم أحد إال أكبھ هللا تعالى على "وسلم یقول 

 "وجھھ ما أقاموا الدین
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 العاصي: في االصل  226
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II 

 
 

 الروایات الدالة{
 على 

 227}أن األئمة من قریش 
 
  

  
  
  

                                                
 . ھذا العنوان من الباحث 227
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   229في ذلك 228حدیث أنس  38

  عن أبیھ  إبراھیم بن سعد   1
ظاھر القاھرة  ھقرأت على عبد الرحمن بن أحمد البزاز بمنزل 97الحدیث

ن اان بالل مأخبركم أحمد بن منصور أن علي بن أحمد أخبره عن أبي المكار
الحسن بن أحمد الحداد أخبره أنا أبو نعیم أنا عبد هللا بن جعفر ثنا یونس بن 

یعني إبراھیم  230بن سعدا  حبیب نا أبو داود سلیمان بن داود الطیالسي ثنا
قریش ما األئمة من "أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال  سعن أبیھ عن أن

حكموا عدلوا وإذا عاھدوا أوفوا وإن استرحموا رحموا فمن لم  231 ذاا
یفعل ذلك منھم فعلیھ لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین وال یقبل منھ 

  232 "صرف وال عدل
  

  . عن محمد بن معمر مسنده فيكر البزار ب أبوورواه  -
كالھما  محمد بن أبي بكر المعديعن  مسنده في والحسن بن سفیان -

ً من .بھ  233 أبي داود الطیالسيعن  ً عالیا   . طریقھما فوقع لنا بدال
 عن عمرو بن علي بن أبي داود بھ تاریخھفي  البخاريرواه  -
ً عن  - أبو سعید  الحسن بن إسماعیل :234إبراھیم بن سعدورواه أیضا

 محمد بن جعفر الوركاني و مرزوق بنعمر  و 235ريصالب
  
 

                                                
 .ب53أ ھـ ص /  228

ّ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال  229  "األئمة من قریش : " عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ أن
، كتاب جماع أبواب السنن: البیھقي: أنظر. رواه البیھقي في سننھ الكبرى وابن أبي شیبة في المصنف229  

، حدیث 6/402، الكتاب المصنف في الحدیث واآلثار :ابن أبى شیبة. 5081، حدیث 3/121موقف اإلمام والمأموم، 
32388 . 

 )بن سعد:( في االصل  230
 ذا : في االصل  231

  .حدثنا ابن سعد عن أبیھ عنھ مرفوعا): 2133(قال الطیالسي في مسنده  232
من طریق أبي یعلى، حدثنا الحسن بن إسماعیل أبو سعید بالبصرة حدثنا ) 2/ 48/ 7(وأخرجھ ابن عساكر  

  . ھیم بن سعد عن أبیھ بھإبرا
ھذا حدیث : وقال. من طریق الطیالسي عن إبراھیم بن سعد بھ) 171/ 3" (الحلیة"وھكذا أخرجھ أبو نعیم في 

  . مشھور ثابت من حدیث أنس
 وإسناده صحیح على شرط الستة، فإن إبراھیم بن سعد وأباه ثقتان من رجالھم: قلت

ل حدثنا بن سعد عن أبیھ عن انس  أن النبي صلى اللع علیھ وسلم قال لفظ الطیالسي حدثنا أبو داود قا 2133 233
األئمة من قریش إذا حكموا عدلوا وإذا عاھدوا أوفوا وإن استرحموا رحموا فمن یفعل ذلك منھم فعلیھ لعنة هللا 

 .2133/ 1/284مسند الطیالسي / والمالئكة والناس أجمعین ال یقبل منھم صرف وال عدل الطیالسي
  حذفناه من المتن  .الحسن بن إسماعیل :زیادة  قبل  ) بن: (في االصل  234
  )البھري:( في االصل  235
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  :الطریق االول  لروایة ابراھیم بن سعد 
  . أما حدیث الحسن بن إسماعیل

 

فأخبرناه أبو عبد هللا محمد بن ابي ھریرة عبد  98الحدیث  
الرحمن بن محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي أنا أحمد بن 

الفھم إن أبو طاھر علي الخریدي أنا عبد الرحمن بن ابي 
وأبو منصور بن مسلم بن  يأحمد بن عبد هللا بن أحمد الطوس

نا أبو البركات محمد بن محمد اعلي بن محمد السلمي قال و
خمیس الجھني ثنا أبو نصر أحمد بن عبد الباقي بن طوق  نب

  ). ح( 237يجبن أحمد بن الخلیل المر 236ثنا أبو القاسم نصر
أحمد بن أحمد بدمشق عن  قرأت على فاطمة بنت محمد بن

افظ أخبرھم أنا حمزة أن احمد ابن عبد الواحد الحعن  نامسلی
نا على بن الحسین السلمي أنا محمد بن االخضر بن طاووس 

عبد الرحمن بن عثمان أنا القاضي أبو بكر یوسف بن القاسم 
  ) . ح(المیانجي 

وقرأت على الحافظ أبي الفضل بن الحسین أخبركم محمد بن 
ن بد ؤیسماعیل عن المانا أبراھیم بن ااعیل بن ابراھیم اسم

عبد الرحیم أن سعید بن أبي الرجا أخبرھم أنا إبراھیم بن 
بن على نا أبو بكر محمد بن إبراھیم ا الكسائي محمد بن علي

بن عاصم قالوا حدثنا أبو یعلى أحمد بن على بن المثنى 
ثنا  أبو سعید البصري ن أسماعیلبالحسن ثنا الموصلي 

قال رسول هللا  قال عن أنس بن مالك عن أبیھ إبراھیم بن سعد
عدلوا فاألئمة من قریش ما حكموا "صلى هللا علیھ وسلم 

  ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا 
  
  .238 لفظ المرجى -  
  

  . عن أبي یعلى فوافقناه بعلو الكامل في بن عديرواه -
لیس ھذا في كتب : عن ھذا الحدیث فقال  أحمد بن حنبلوسئل  -

 .إبراھیم ال ینبغي أن یكون لھ أصل

                                                
 أ54أ ھـ ص /  236

 أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمد بن الخلیل المرجي 237 
 المرجيأبو القاسم نصربن أحمد بن الخلیل   :المرجي ھو  238
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نھ حدث بھ من اعني بذلك تفرد إبراھیم بھ عن أبیھ و حمدا لعل: قلت  -
إذ من  ،دحة قاولیس ھو في كتابھ ومع ذلك ولیست ھذه بعلة . حفظھ 

 .أنھ یحفظ اإلنسان من حدیث أبیھ ماال یحفظھ من حدیث غیره  زالجائ
وإبراھیم بن . الحادیث ما لیس في كتبھ ان یكون في محفوظھ من او

وقد صح سماعھ من عبد هللا بن جعفر بن . سعد ثقة حجة وكذلك أبوه 
ً من أنس بن مالك  .أبي طالب وھو أقدم موتا

 
   :لروایة ابراھیم بن سعد   ثانيالطریق ال

     .طریق عمرو بن مرزوق ماوأ 

أن  كتابھفي  ل المقدسينببن الحأحمد فأخبرناه  99الحدیث 
 المظفر أحمد بن أبي طالب أخبرھم عن إبراھیم بن عثمان بن

أنا  240بن صالح أنا أبو الحسین بن الطیور 239فر ظأنا أبو الم
ان أبو عمرو بن مرزوق ثنا إبراھیم بن سعد ذأبو علي بن شا

 . عن أبیھ عن أنس فذكره
  
ً  241البیھقيرواه  - عن الحاكم عن بن السماك فوقع بدال

 ً  . عالیا
 

   :لروایة ابراھیم بن سعد   ثالثالطریق ال
  وأما حدیث الوركاني        

  

فأنبأنا أحمد بن أبي بكر كتابة عن أبي الربیع   100الحدیث
مي وھو خأبي طاھر عن عیسى بن عبد العزیز الل 242عن بن

الكریم بن محمد بن ممن یروى عنھ أبو سعد عبد آخر من بقي 
منصور في كتابھ وھو آخر من حدث عنھ عن عیسى بن 

ن یثنا محمد بن الحس 244ريبشأنا على بن  243شعیب الھروي
                                                

 .ب 54أھـ ص /  239
اف ( أبو الحسین المبارك بن عبد الجبار الطیوري بن عبد هللا الصیرفي  240 َّ  ھـ  ( 500 - 411 الحنبلي الكرخي البغدادي) الصر

امي ؛ بالتخفیف ، نسبة إلى الحمام : و  ابن الطیوري: یعرف بـ  سنة)  90: ( عاش  َ م َ مقدمة : انظر   و اقتنائھا) الطیور ( ابن الح
 مصنفا البن أبي الدنیا)  84( جزء بخط الدارقطني ، و )  1000( كان لدیھ  و كان محدثا مغرما بجمع الكتب ( 31: صـ ( التحقیق 

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطاب أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا یعقوب ابن سفیا ثنا عبید هللا  : لفظ البیھقي و 241
علیھ وسلم قال  س أن النبي صلى هللالجزري عن أننى أبا أسد عن بكیر عن شیبان عن األعمش عن سھل یك

 .3/121/5081سنن البیھقي الكبرى .  األئمة من قریش
 )بن: (في االصل  242
بٍ  243 ْ ی َ ِ شُع ن ْ ى ب یسَ ُّ  عِ ي ِ ز ْ ج ُّ السِّ ي ِ و َ ْھَر  ال
 علي بن بشرى اللیثي:  لعلھ 244
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إبراھیم بن عبد  شیبةثنا یوسف بن یعقوب ثنا أبو  245 بريآلا
ثنا أبو عمران الوركاني البغدادي ثنا إبراھیم  شیبةهللا بن أبي 

بن سعد عن أبیھ عن أنس فذكر مثل حدیث أبي داوود 
  ، الطیالسي عن ابن سعد

  
 :وقد رواه عن أنس بن مالك جماعة منھم -
 بكیر بن وھب الجزري  -
 وعلى بن الحكم البناني  -
 بیب بن أبي ثابت حو -
 ومولى ألنس بن مالك  -
 الثقفي  مرةوعمرو بن عبد هللا بن  -
 ومحمد بن سوقة  -
 ور بن المعتمر صومن -
 وقتادة بن دعامة  -
 . ویحیى بن سعید -
 نسوأبو اسحاق الشیباني عن رجل عن أ(  -
 وغالب  -
 246)سعید بن طھمان و -

  
  247. أما حدیث بكیر بن وھب الجزري -  1 
  

أنا  طي بن عمر انا أحمد بن أبي بكر بن فأخبرناه عبد هللا 101الحدیث -1
م الكاتب قاسعبد المنعم أنا أبو محمد بن صاعد أنا أبو ال 248عبد اللطیف بن

أنا الحسن بن علي أنا أبو بكرحمدان ثنا عبد هللا بن أحمد حدثني أبي ثنا 
  )ح( عوكی

                                                
منسوب " اإلمام الشافعي  مناقب " كتاب مصنف - مالض ثم بالمد -  اآلبري السجستاني عاصم بن إبراھیم بن الحسین بن محمد 245

 ، وطائفة وعلي بن بشرى اللیثي، یحیى بن عمار الواعظ  : حدث عنھ ...سجستان من عمل آبر إلى قریة 
 من الھامش  246

صلى -أحدثك حدیثا ما أحدثھ كل أحد، أن رسول هللا : قال لي أنس بن مالك: قال عن بكیر بن وھب الجزري 247
  .فذكره   :قام على باب البیت ونحن فیھ فقال - هللا علیھ وسلم

أبو ، و) - 1020" (السنة"في  وابن أبي عاصم، )106/ 1" (الكنى"في  الدوالبي، و)129/ 3( أخرجھ أحمد 
مشھور من حدیث : وقال) 121/ 3( البیھقي، و)2/ 3ق " (الفتن"في  الدانيوأبو عمرو ، )123 - 122/ 8( نعیم

  ،  .أنس رواه عنھ بكیر
 

 )ابن:(في االصل  248
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وقرأت على أبي الحسن بن أبي المجد عن عیسى بن عبد الرحمن أن جعفر  
عمر بن المبارك أنا أبو القاسم  بن علي أخبرھم أنا السلفي أنا أبو الفوارس

ثنا  ھثنا اسحاق بن راھوی 249رویھیشبن بشران ثنا دعلج بن أحمد ثنا ابن 
  ). ح(جریر 

وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الھادي عن محمد بن أحمد بن أبي 
ً أنا یا أن محمد بن اسماعیل أخبرھم عن فاطمة بنت سعد الخجالھی ر سماعا

ب أنا أبو عمر بن یاالد 250 بكر أنا محمد بن عبد الرحمنأبو القاسم بن أبي 
  ). ح(حمدان أنا أبو یعلى ثنا أبو بكر ثنا وكیع 

  ).ح(وثنا أبو خیثمة ثنا جریر 
ت عن محمد بن أحمد بن الزراد أن عبد الرحمن بن أبي الفھم أخبره ئوأنب

أنا أبو طالب ابن یوسف أنا الحسن بن علي  أنا أبو القاسم بن بوش
وھري أنا أبو الحسین بن المظفر الحافظ أنا أبو بكر بن أحمد بن زكریا الج
ثنا أحمد بن محمد بن یحیى ثنا یحیى بن عیسى الرملي كلھم عن  اسحالن

نا رسول تاعن أنس قال أعن بكیر الجزري  251أبو االسد سھلاالعمش ثنا 
ونحن في بیت رجل من األنصار فأخذ بعضادتي  هللا صلى هللا علیھ وسلم

من قریش ولي علیھم حق ولھم مثل ذلك ما إذا األئمة "الباب ثم قال 
 . الحدیث "حكموا فعدلوا

  
عن عیسى بن عثمان الرملي عن عمھ  تاریخھفي  البخاريرواه  -

 ً ً عالیا  . یحیى بن عیسى فوقع لنا بدال
 

وثنا أحمد ثنا وھب بن بقیة ثنا قران بن  البخاريقال   102الحدیث -2
نزل بنا انس الجزري قال عن بكیر سھل الحلبياالعمش عن عن  252تمام

 . فقال سمعت النبي صلي هللا علیھ و سلم فذكره
سفیان الثوري و ابو الجواب االحوص بن حوائب  عن ( وھكذا رواه -

  االعمش 
   254  سھل  ابي االسدمسعر عن  253)و ھكذا رواه  -

                                                
  عبد هللا بن محمد بن شیرویھ: ھو  249
 أ 55: أھـ ص/  250

، ولم یقدح أحد من "المسند"صحیحة، أخرجھا أحمد في  -رضي هللا عنھ- عن أنس ) سھل أبي األسد(روایة  251
كما .العلماء في روایتھ، بل قبل العلماء حدیثھ ووثقوه، ومن ھؤالء ابن معین وأبو زرعة وابن حجر العسقالني

 سیاتي بیان ذلك قریبا
ام  252 َّ م َ ان بن ت َّ ُر ديّ  ق سَ َ امیُكنى أبا : األ ّ م َ  ، كان من أھل الكوفة،ت
 من الھامش 253

     .الحدیث یصحفال  ھذا  ضعیف، وعلي) األسد وسھل أب( نبا  : یقال 254
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قرات عل فاطمة بنت العز عن سلیمان بن حمزة ان ( 103الحدیث -3

اسماعیل بن ظفر  اخبره انا محمد بن ابي زید اخبرنا محمود بن اسماعیل 
ثنا  دانا ابو الحسین بن فاذشاة انا  ابو القاسم  الطبراني  ثنا المقدام بن دوا

 255)االسد ن المغیرة  ثنا مسعر بن كدام عن سھل ابي بعبد هللا بن محمد  
عن انس بن مالك قال قال رسول هللا  صلي هللا علیھ و عن بكیر الجزري 

 . فذكر مثلھ  .سلم االئمة من قریش
 

تفق  االعمش و مسعر  علي ان اسم  ابي االسد سھل و خالفھما فا -
 شعبة فسماه علیا و ھو معدود من اوھامھ 

 
المتقدم الي احمد اخبرناه عبد هللا بن عمر بن علي بالسند  104الحدیث -4

  256ابي االسد عن بكیر  عليا محمد بن جعفر  ثنا شعبة  عن نبن حنبل  ث
ً ما أحد أن رسول  كل أحد ثھوھو الجزري قال قال لي أنس أال أحدثك حدیثا

األئمة من ": فیھ فقال نحنوهللا صلى هللا علیھ وسلم قام على باب البیت 
حموا رحموا رمثل ذلك ما إن استن لھم علیكم حقاً ولكم علیھم حقاً اقریش 

وإن عاھدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم یفعل ذلك منھم فعلیھ لعنة هللا 
 . "والمالئكة والناس أجمعین

  
  .قال ابن بشار حدثنا غندر فذكره تاریخھ في البخاريقال  -
بن جعفر فوقع  257عن محمد  السنن الكبرىوھكذا رواه النسائي في  -

 ً ً عالیا   . لنا بدال
  عن بندار عن غندر  الكنىفي  الدوالبي أبو بشیرورواه  -
  .ھعن شعبة عن أبي االسد ولم یسم 258 المھلبي عباد بن عبادورواه  -

  
                                                                                                                                       

روى عنھ سلیمان األعمش  :المزيقال   .بشیئ، ولم یتھموه  اھل الفنروایتھ  ن سھال ثقة، قبلبا: یرد علیھ
قال إسحاق بن منصور، عن . سھل أبو األسد، وتابعھ مسعر بن كدام: وشعبة بن الحجاج إال أن األعمش یقول

بشار . د: ، تحقیقتھذیب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي (  صدوق : أبو زرعةوقال   . ثقة: یحیى بن معین
یعني  - علي أبو األسد : الذھبيوقال  .))183/ 21(م، 1992/ ھـ1413، 1طعواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

، الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة، الذھبي ()وثق(عن بكیر بن وھب، وعنھ األعمش وشعبة  - سھال 
في  الرازي وقال. ))49/ 2(م، 1992/ ھـ1413، 1محمد عوامة أحمد الخطیب، دار القبلة اإلسالمیة، جدة، ط: تحقیق

سھل أبو األسد حنفي، كوفي روى عن أبي صالح الحنفي وبكیر بن وھب الجزري عن أنس، روى عنھ : الجرح والتعدیل
سھل : ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن یحیى بن معین أنھ قال: حدثنا عبد الرحمن قال. األعمش سمعت أبي یقول ذلك

   .))207، 206/ 4(م، 1952/ ھـ1372، 1الرازي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالجرح والتعدیل،  (.   أبو األسد ثقة
 من الھامش 255
256 Bu kırmızılı yerler yazılmamıştı ben sonradan yazdım 
 ب 55أھـ ص /  257
 البصري الحافظ الثقة أبو معاویة المھلبيابن حبیب ابن األمیر المھلب بن أبي صفرة االزدي العتكي  ,  عباد بن عباد 258
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المتقدم إلى أبي القاسم  العز بالسندقرأت على فاطمة بنت  105الحدیث-5
الطبراني ثنا الحسن بن علي المعمري ثنا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد 
ً عن بكیر  حدثني أبي حدثني أبي عن شعبة عن أبي األسد وأثنى علیھ خیرا

  .فذكره 
ً یحیى بن معین وأبو    .زرعة وغیرھماوقد وثقھ أیضا

ً  أبو صالح الحنفيورواه  -    عن بكیر بن وھب أیضا
كذلك عن االعمش عن أبي صالح فإن كان  فضل بن عیاضرواه  -

ً فیشبھ أن یكون لألعمش فیھ شیخان   محفوظا
 

أخبرناه عبد الرحمن بن أحمد البزاز كتابة أن موسى    106الحدیث-6
أخبره أنا أبو الفرج بن الصیقل أنا مسعود بن أبي منصور في  259طيبالق

  ). ح(كتابھ 
وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الھادي أخبركم أبو نصر الشیرازي 

العال أبا في كتابھ عن عبد الحمید بن عبد الرشید أن جده المھ الحافظ 
الحسن بن أحمد بن علي  الحسن بن أحمد بن العطار أخبركم قاال أخبرنا أبو

بن أحمد ثنا  الحسن الحداد أنا أبو نعیم أحمد بن عبدهللا الحافظ ثنا سلیمان
  ). ح(محمد بن جعفر اإلمام 

وقرأت على فاطمة بنت محمد بن المنجا عن سلیمان بن حمزة أن اسماعیل 
بن ظفر اخبره أنا محمد بن أبي زید أنا محمود بن اسماعیل أنا أحمد بن 
محمد أنا سلیمان بن أحمد الطبراني ثنا على بن عبد العزیز قاال ثنا أحمد بن 

ن عیاض عن االعمش عن أبي صالح عن بكیر الجزري ثنا فضیل بیونس 
كنا في بیت فیھ نفر من المھاجرین ونفر من  : عن أنس بن مالك قال

وسع إلى یاألنصار فأقبل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأقبل كل رجل منا 
ال إن أ"أن یجلس إلیھ حتى قام على الباب فأخذ بعضادتیھ فقال  ءاججنبھ ر

ُ إذا  األئمة من قریش ولي علیھم حق ولھم مثل ذلك ما فعلوا ثالثا
استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا عاھدوا وفوا فمن لم یفعل ذلك 

 . "والمالئكة والناس أجمعین 260 منھم فعلیھ لعنة هللا
 

 قال سلیمان لم یروه عن فضیل بن یونس  -
ووثقھ  ،اسم أبي صالح الحنفي عبد الرحمن بن قیس أبو نعیم  وقال -

  .وغیرهیحیى بن معین 
  

                                                
 موسى بن على القبطي 259
 أ 56أھـ ص /  260
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  261 .وأما حدیث على بن الحكم البناني البصري -  3
  

فأنباناه عبد الرحیم بن عبد الوھاب العامري شفاھا عن یونس  107الحدیث
كتب إلیھم أنا السلفي أنا  262 بن أبي اسحاق أن منصور بن سند بن الدماغ

أبو بكر بن مردویة أنا عمر بن عبد العزیز بن الھیثم نا القاضي أبو أحمد 
بن محمد بن أحمد أنا محمد بن أیوب ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا 

ثنا على بن الحكم عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا  263زنق بن حعالص
ش االمراء من قریش اآلمراء من اآلمراء من قری"صلى هللا علیھ وسلم 

ً ولي علیكم حق ولھم علیكم حق ما عملوا  ما إذا  ثالثبفیكم قریش ثالثا
 . "قسموا وما عدلوا إذا حكموا استرحموا رحموا وما إذا قسطوا إذا

  
 . تابعھ أبو النعمان محمد بن الفضل عارم عن الصعق بن حزن -
من طریقھ ومن طریق یحیى بن  السنن الكبرىفي  البیھقيرواه  -

ً  یحيمحمد بن   . الذھلي عن عبد الرحمن بن المبارك أیضا
  

   سوأما حدیث حبیب بن أبي ثابت عن أن  ـ 4 
  

ً  نوالصواب أ   بینھما فیھ رجال
فقرأتھ على فاطمة بنت المنجا عن سلیمان بن حمزة أن  108الحدیث -1

على فاطمة بنت سعد الخیر وأنا أسمع  ئاسماعیل بن ظفر أخبره قال قر
وأنا أسمع أن محمد بن عبد . عبد هللا الجوزانیة بنت على فاطمة ئقالت قر

أخبرھم قالوا أنا أبو القاسم الطبراني أنا یحیى بن عثمان بن  264ة ذیر هللا بن
حدثني ابن جریج  روخفعبد هللا بن ثنا  265 د بن أبي مریمیصالح ثنا سع

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  جاء عن أنس قالعن حبیب بن أبي ثابت 
ونحن في بیت فكل إنسان منا تاخر عن مجلسھ لیجلس إلیھ رسول هللا 

  الحدیث "األئمة من قریش": صلى هللا علیھ وسلم فقام على الباب فقال
والمالئكة والناس  فمن لم یفعل ذلك منھم فعلیھ لعنة هللا" وزاد في آخره 

 . "أجمعین
                                                

  .الحدیث» ...األمراء من قریش«: عن علي بن الحكم البناني عنھ مرفوعا بلفظ 261
صحیح على شرط الشیخین، ووافقھ : من طریق الصعق بن حزن حدثنا علي بن الحكم بھ وقال) 501/ 4( أخرجھ الحاكم 

والحدیث عزاه الحافظ . الذھبي، وإنما ھو على شرط مسلم وحده؛ فإن الصعق ھذا إنما أخرج لھ البخاري خارج الصحیح
 . لعلھ یعني السنن الكبرى للنسائيف. للذھبي والحاكم بإسناد صحیح) 91/ 4" (تخریج اإلحیاء"العراقي في 

ِ : ھو  262 ب َ ٍّ  وأ ِي ل ِ  عَ اغ َّ ِ الدَّم ِ بْن ور ْصُ ن َ ِ م ِ بْن َد ن ِ سَ ِ بْن ور ْصُ ن َ  م
 الصعق بن حزن بن قیس البكري أبو عبد هللا البصري 263
 18  الصفحة – 5ج  - ابن حجر  -تغلیق التعلیق :انظر محمد بن عبد هللا بن ریذة: لعلھ. زیدة : في االصل  264
سعید بن أبي مریم   ھو الحافظ العالمة الفقیھ محدث الدیار المصریة أبو محمد سعید بن الحكم بن محمد بن سالم  265

  ویحیى بن عثمان بن صالح ...والذھلي  البخاريروى عنھ . الجمحي موالھم المصري  
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 وكذا رویناه في المجلس الثاني والعشرین من أمالي 109الحدیث -2
ثنا یحیى بن عیسى عن   أحمد بن محمد بن یحیى بن سعید القطان 266)ابي(

 267  نا محمد بن عبد هللا بن حمزةاعبد هللا محمد بن إبراھیم الجرجاني قال 
  .د بن أبي مریم بھیثنا ھاشم بن یونس ثنا سعالبغدادي 

  
الخفاف عن  ءأبي العال من حدیث مسندهفي  أبو بكر البزارورواه  -

 ً   .حبیب مختصرا
بالسند المتقدم إلى الطبراني نا عبدان بن  268وقرأت على فاطمة بنت  -

مالك  بنعن أنس  دة بن معتب عن حبیب بن أبي ثابتیأحمد ثنا عب
 . ة فیھ مقالدمثلھ وعبی

 . ھكذا رواه ھؤالء عن حبیب
  

عن أنس  حبیب عن مولى ألنسورواه عبد الملك بن أبي غنیة عن  -
  .وھو الصواب

  
  عن مولى ألنس عن أنس  - 5

انباناه أبو الحسن على بن أبي المجد شفاھا عن علي بن محمد  101الحدیث
أحمد بن یوسف البغدادي أخبره عن أبي الخیر أحمد بن  أن بن مودود

 محمد  محمد نا الحسناإسماعیل الطالقاني أنا ھبة هللا بن سعید بن الموفق 
أنا عبد الرزاق بن حمدان ثنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن  269ھیبن محمو

ثنا اسحاق بن إبراھیم  شبرویھعلي بن زیاد ثنا عبد هللا بن محمد بن 
عن مولى  الحنظلي أنا مبشر بن إسماعیل الحلبي ثنا عبد الملك عن حبیب

عن ابن  خوعبد هللا بن فرنحو حدیث  بتمامھ ألنس عن أنس فذكر الحدیث
 .جریج 

  
  270. وأما حدیث عمر بن عبد هللا بن مرة الثقفي   - 6 

                                                
 من الھامش 266
   ب 56أھـ ص /  267
وقرأت على فاطمة (104:نظرا الي السند المتقدم في الروایة  الرقم :  -المنجا -و كأن كلمة سقطت و لعلھا  .ھكذا في االصل  268

محمود بن بنت محمد بن المنجا عن سلیمان بن حمزة أن اسماعیل بن ظفر اخبره أنا محمد بن أبي زید أنا 
 )اسماعیل أنا أحمد بن محمد أنا سلیمان بن أحمد الطبراني

 الشیخ الصدوق أبو سعید محمد بن الحسین بن موسى بن محمویھ النیسابوري السمسار:  ابن محمویھ  269

 عن مروان بن معاویة عنھ) 2/ 79/ 2" (الفوائد المنتقاة"أخرجھ ابن الدیباجي في .  270
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فقرأت على أبي الفضل بن الحسین الحافظ أخبركم عبد هللا بن  111الحدیث
محمد بن إبراھیم أن علي بن أحمد بن إبراھیم عن محمد بن معمر بن 
المفاخر أن سعید بن أبي الرجا أخبرھم أنا أحمد بن محمد بن النعمان ثنا 
محمد بن إبراھیم بن علي بن عاصم ثنا إسحاق بن أحمد ثنا محمد بن یحیى 

عن  رة الثقفيمعمر بن عبد هللا بن ي عمر ثنا مروان بن معاویة ثنا بن أب
ً حتى أمس  كأنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم جاء یوما

علینا   جشتھینا أن یلانفر فو نحن  بعضادتي باب البیت الذي نحن فیھ
قالوا ن األئمة من قریش ما إذا اال ا"فحدثنا فقال ال بل كما أنتم ثم قال 

 ئبرصدقوا وإذا عاھدوا وفوا وإذا استرحموا رحموا فمن لم یفعل ذلك ف
 . "هللا منھ ورسولھ والمؤمنون ال یقل منھ صرف وال عدل

  

  وقال مروان فذكره وقال یتكلمون في عمر ھذا  البخاريقال  -
روى عن . بن یعلى بن سیابة الثقفي وعمر ھو ابن عبد هللا:  271قلت  -

ً وسعید بن جبیر وغیرھما وروى عنھ  وإسرائل الثوري أبیھ أیضا
 .وغیر واحد متفق على ضعفھ 

وقد شاركھ غیره في أصل الحدیث ودل سیاقھ على سوء حفظھ ألن  -
  . آةالجماعة الذي رووه لم یذكروا فیھ لفظ البر

 . لعمر ھذا في المتابعات صحیحھفي  ابن خزیمةوقد أخرج  -
  

من طریق  تاریخ واسطفي  بن سھل لمأسوقد رواه  121الحدیث -
اللفظ بل ذكره مثل سیاق  اھذ  شریك عن عمر بن عبد هللا فلم یذكر

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  272ناتاأ : في أولھود بن إبراھیم یسع
األئمة ": ھانا أن نوسع لھ فقال وھو قائمنونحن مجتمعون في بیت ف

 ً موا فرحموا حرحق ولھم مثلھ ما است یكمعلولى  الأمن قریش ثالثا
لعنة هللا فعلیھ  وعاھدوا فوفوا وحكموا فعدلوا فمن لم یفعل ذلك منھم

 273. "والمالئكة والناس أجمعین
  

  . وأما روایة محمد بن سوقة عن أنس -  7 

فقرأت على أحمد بن الحسن أخبركم محمد بن علي أنا أبو   131الحدیث
ر أن الحسن بن أحمد بن وأبي منصل عن مسعود بن قالفرج بن الصی

                                                
271
 أ 57أھـ ص /   

 اتانا: لعلھ . في االصل انا    272 
َ ) حدیث مرفوع( 273 ِ ثنا : قَال ِك ل َ م ْ ِ ال بْد ُ عَ دُ بْن َّ م َ ُح َ م َال ِ ثنا : ، ق ن َ م ِ الرَّحْ بْد ُ عَ َّى بْن ل َ ع ُ َ م َال ِ ثنا : ، ق َّ ِ هللا بْد ُ عَ یكُ بْن ِ ر ْ شَ ن ِ ، عَ َّ ِ هللا بْد ِ عَ َ بْن ر َ عُم

 ْ ن ٍ ، عَ ِك ال َ ِ م ِ بْن نَس َ َ أ َال ِ وَ : ، ق َیْھ ل ُ عَ َّ َّى هللا ل َ ِ ص َّ سُولُ هللا َ تَانَا ر َ ٌ أ ِم َائ َ ق ھُو َ َ و َال َق َھُ ، ف َ ل ع سِّ َ ُو ْ ن َن َانَا أ َنَھ َ ، ف عُون ِ تَم ْ ُج َیْتٍ م ِي ب ُ ف ن ْ نَح َ َ و َّم ل َ ُ : " س َّة ِم ئ َ األ
ا ، وَ  ْ َّو ف َ اھَدُوا فَو عَ َ وا ، و ُ م ِ ح َ وا فَر ُ م ِ ح ْ ُر ت ا اسْ َ ُھُ م ل ْ ث ِ ْ م َھُم ل َ قٌّ و َ ْ ح ُم َیْك ل ِي عَ ل َ َال و ا أ ً َالث ٍ ث یْش َ ُر ْ ق ن ِ ُوا فَعَ م م كَ َ ِ ح َّ ُ هللا نَة ْ َع ِ ل َیْھ ل َ َع َ ف ِك ل َ ْ ذ ل َ ع ْ َف ْ ی َم ْ ل ن َ َم ُوا ، ف ل َ د

 َ ین ِ ع َ م َجْ ِ أ َّاس الن َ ِ و َة ِك الئ َ م ْ ال َ  112: رقم الحدیث  تاریخ واسط ألسلم بن سھلانظر  "و
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ل الوراق ثنا یالمقري اخبرھم أنا أبو نعیم ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عق
سم حماد بن أحمد اأبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد هللا السلمي ثنا أبو الق

المروزي قال وجدت في كتاب جدي حماد بن أبي  ءبن حماد بن أبي رجا
أنس عن محمد بن سوقة عن  274مزة السكريرجا السلمي بخطھ عن أبي ح

: أخذ بعضادتي الباب فقال بن مالك أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ثالث إذا بعلیھم حق ما عملوا  ولكم علیكم حق ولكماألئمة من قریش "

ملكوا أحسنوا وإذا استرحموا رحموا وإذا قسموا عدلوا فإن لم یفعلوا 
 "؟ عدلفعلیھم لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین ال یقبل منھم صرف وال 

275  
   

 . محمد بن سوقة ال یصح سماعھ من أنس وقد صح أنھ رآه -
 قال ابن مخلد ثنا العباس بن یزید البحراني ثنا سفیان بن عیینة -

ً یُ سقال قلت لمحمد بن سوقة رأیت أن ِ صَ ا قال رأیتھ شیخا ر ی
 . عینیھ

  
  . وأما حدیث منصور بن المعتمر عن أنس - 8  

قدم تالحسن بن أبي المجد شفاھا بالسند الم 276فأنبأنا أبو- 141الحدیث -1
ثنا محمد بن عبید الطنافسي ثنا موسى الجھني عن  ھإلى اسحاق بن راھوی

كنا في بیت إذ أقبل رسول هللا صلى هللا : منصور بن المعتمر قال قال أنس
 .فذكر الحدیث بتمامھ… علیھ وسلم فأخذ بعضادتي الباب

   
فذكره وقال ھذا   قال محمد بن عبید تاریخھ في البخاريقال  -

 مرسل 
 . فذكره   موسىوقال في موضع آخر قال یعلى عن  -

  
بنت  ب بن عمر بن علي عن زینوقرأتھ عالیا على عبد هللا-115الحدیث-2

أنا أبو علي  ردبن یوسف بن خلیل الحافظ كتب إلیھم أنا خلیل بن االكمال 

                                                
 الحافظ اإلمام الحجة محمد بن میمون المروزي عالم مرو -أبو حمزة السكري  274
نَا 275 َ َر ب ْ َخ بُو أ َ ٍ  أ ر ْ َك دُ  ب َّ م َ ح ُ دَ  بْنُ  م َ م ْ َح ِ  أ دِ  بْن َّ م َ ح ُ ِ  م قَیْلٍ  بْن اقُ  عُ رَّ َ و ْ انُ  ، ال َّ قَط ْ بُو ثنا ، ال َ لِ  أ ْ فَض ْ دُ  ال َّ م َ ح ُ دَ  بْنُ  م َ م ْ َح یرُ  أ ِ ز َ و ْ بُو ثنا ، ال َ ِ  أ م ِ قَاس ْ  ال

ادُ  َّ م َ دَ  بْنُ  ح َ م ْ َح ِ  أ ادِ  بْن َّ م َ ِ  ح ِي بْن ب َ اءٍ  أ َ ج َ ُّ  ر ي ِ َم ل تُ :  قَالَ  ، السُّ ْ د َ ج َ ِي و ِتَابِ  ف دِّي ك َ ادِ  ج َّ م َ ِ  ح ِي بْن ب َ اءٍ  أ َ ج َ ِّھِ  ر ط ِخَ ْ  ، ب ن ِي عَ ب َ ةَ  أ َ ز ْ م َ ْ  ، ح ن  عَ
دِ  َّ م َ ح ُ ِ  م َةَ  بْن ْ  ، سُوق ن ٍ  عَ نَس َ َّ  ، أ َن سُولَ  أ َ ِ  ر َّ َّى هللا ل ُ  صَ َّ َیْھِ  هللا ل َ  عَ م َّ ل َ س َ ذَ  و َخَ ْ  أ ادَتَي ضَ ِ ِع َابِ  ب َةِ  ب ب ْ ع كَ ْ َالَ  ، ال ةُ : "  فَق َّ ِم ئ َ ْ  األ ن ِ ٍ  م یْش َ ُر َھُمْ  ، ق  ل
مْ  ُ َیْك ل مْ  ، قٌّ حَ  عَ ُ َك ل َ ِمْ  و َیْھ ل قٌّ  عَ َ ا ، ح َ ُوا م ل ِ م َالثٍ  عَ ث ِ ا ، ب َ ِذ ُوا إ َك ل َ ُوا م ن َ س ْ َح ا ، أ َ ِذ إ َ وا و ُ م ِ ح ْ ُر ت وا اسْ ُ م ِ ح َ ا ، ر َ ِذ إ َ وا و ُ ُوا قَسَّم ل دَ ْ  ، عَ ِن َإ َمْ  ف ُوا ل ل َ ع ْ َف  ی
مْ  ِ َیْھ ل َ ُ  فَع نَة ْ َع ِ  ل َّ ةِ  هللا ِكَ الئ َ م ْ ال َ ِ  و َّاس الن َ ینَ  و ِ ع َ م ْ َج َلُ  ال ، أ ب ْ ْھُمْ  یُق ن ِ فٌ  م ْ ر ال ، صَ َ لٌ  و ْ د  رقم البحیري عثمان أبي فوائد من السابع"   عَ

 )مرفوع حدیث( 11: الحدیث
 .ب 57أھـ ص /  276
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الحداد أنا أحمد بن عبد هللا ثنا سلیمان بن أحمد ثنا أحمد بن زھیر ثنا یوسف 
 . بن موسى القطان ثنا محمد بن عبید الطنافسي فذكره بتمامھ

  
 . لم یروه عن منصور إال موسى الطبرانيقال  -
ن بن اعن سلیم ھانیینصبطبقات االفي  أبو الشیخوھكذا رواه  -

  . أحمد بن الولید عن سلمة بن شبیب عن محمد بن عبید
عن القاسم بن  277ضيعن أبي العباس الفرائ رياآلبورواه  -

بن عبید ورواه جعفر بن عوف عن موسى  دإسماعیل عن محم
ھو الصواب وا وھذا سمن سمع أن الجھني فقال عن منصور عن

  . ألن منصور بن المعتمر ال یصح سماعھ من أنس
أنا أبو زكریا بن أبي اسحاق أنا  السنن الكبرىفي  یھقيالبقال  -

أبو عبد هللا محمد بن یعقوب ثنا  محمد بن عبد الوھاب ثنا جعفر 
 . بن عون فذكره

  

  . وأما حدیث قتادة عن أنس -  9 
  

فقرأت على فاطمة بنت المنجا بالسند المتقدم إلى الطبراني  -161الحدیث
ثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا محمد بن بكار بن بالل ثنا 

. د بن بشیر عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمیسع
إن الملك في قریش ولھم علیكم حق ولكم علیھم مثلھ ما حكموا فعدلوا "

لم یفعل ذلك منھم فعلیھ   278)فمن( واسترحموا فرحموا وعاھدوا فوفوا
 . "لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین

  
 279.لم یروه عن قتادة إال سعید الطبرانيقال  -

   
أبي نصر ابن عن  280وقرأنا على فاطمة بنت عبدالھادي 117الحدیث 

 المھ الحافظ أن جده 281یمانبنأنا عبد الحمید بن عبد الرشید بن الشیرازي 
أبو علي الحداد أنا أبو نعیم ثنا سلیمان بن  282العال العطار أخبرھم أنا  باأ

مروان بن  ثنا 283الحاللأحمد ثنا محمد بن ھارون ثنا العباس بن الولید 
محمد ثنا سعید بن بشیر عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا 

                                                
 ابو العباس احمد بن إبراھیم الفرائضي 277
 فلم : في االصل  278

 ).101/ 13" (الفتح"رواه الطبراني كما في . الحدیث» ...إن الملك في قریش«: عنھ بلفظ عن قتادة 279
 فاطمة بنت محمد بن عبد الھادي المقدسیة أم یوسف 280
 ، قاضي الجانب الشرقي ببغداد ، أبو بكر الھمذاني الشافعي بن بنیمانعلي عبد الحمید ابن عبد الرشید بن  281
 أ 58أھـ ص /  282
 السلمي ابو الفضل الدمشقي )الخالل(او  الحاللالعباس بن الولید  283
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ً ولكم "علیھ وسلم  ً ماعاھدوا فوفوا إن لكم على قریش حقا علیھم حقا
لم یفعل ذلك  فمن دوافأ تمنوائا واسترحموا فرحموا وما حكموا فعدلوا وما

  ."منھم فعلیھ لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین
  

وسعید بن بشیر ضعفھ جماعة ووثقھ آخرون وتفرده بھذا عن : قلت
 يفكما یجب التوقف  .مثل قتادة الكثیر االصحاب الشھیر الحدیث

تضي أن یكون قالحدیث ی ھذاھد كثرة شواالحكم علیھ بالصحة ولكن 
  . حفظھ إن شاء هللا

  
  وأما حدیث یحیى بن سعید االنصاري  -  10

 

عن یحیى بن سعید  غرائب مالكفقال الدارقطني في  118الحدیث
االنصاري ثنا أبو عبد هللا محمد بن علي بن إسماعیل اآلبلي ثنا مقدام بن 

لك عن یحیى بن سعید اثنا م ثنا محمد بن االسكندراني 284نيعیداود الر
  عن أنس  االنصاري

داود وقال تفرد بھ مقدام بن  285عن أنس معلى بن الحكو حدیث حفذكر ن  -
  .عن محمد بن یحیى

  
  .ي اسحاق الشیباني عن رجل عن أنسبوأما حدیث أ - 11

 

قال یزید بن ھارون أنا العوام حدثني  تاریخھ في البخاري فقال 119الحدیث
أبو إسحاق الشیباني عن رجل من آل أنس بن مالك عن النبي صلى هللا علیھ 

  . وسلم
 

  وأما حدیث غالب عن أنس - 12
 

ویروى عن لیث عن غالب عن  ھتاریخفي  البخاريفقال    120الحدیث 
 . أنس

 
  286)ھو القطعي(ھمان طوأما حدیث سعید بن  - 13

 

                                                
 . الفقیھ ، العالمة ، المحدث أبو عمرو الرعیني المصري: ابن عیسى بن تلید  مقدام بن داود  284
   107راجع الروایة   285
وذكره ابن حبان في الثقات وقال  :المیزانبعد نقلھ لكالم الذھبي في ) 3/34) (اللسان(وقال الحافظ ابن حجر في . من الھامش   286

 الخطیب البغدادي  : 2/146 میزان االعتدال  الذھبي : )4/35(  الجرح والتعدیل   حاتم  وأب :انظر  ایضا .ھـ.ا. تابعي ثقة: العجلي
  )11/36(  تاریخ بغداد
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 288بنقال شبابة ثنا المغیرة . 287تاریخھ في البخاري فقال   121الحدیث
: مسلم عن سعید القطعي عن أنس سمع النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

  ."الوالة من قریش"
 

  290 في ذلك 289يلمحدیث أبي برزة االس 39
  سیار بن سالمة أبو المنھال 1

 

عبد هللا الذھبي إجازة غیر  يأخبرني أبو ھریرة بن الحافظ اب  122الحدیث
یحیى بن محمد بن سعید أنا عبد هللا بن عمر بن علي أنا عمر بن انا   ةمر

ان ذي أنا أبو غالب محمد بن محمد العطار أنا أبو علي بن شاربعبد هللا الح
أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ثنا الحسن بن سالم ثنا عفان ثنا سكین 

على  291ر بن سالمة أبو المنھال قال دخلت مع أبي بن عبد العزیز ثنا سیا
وأنا غالم فقال قال رسول  ذنى یومئذ لقرطینن في أابرزة االسلمي و يبا

ً ما ". هللا صلى هللا علیھ وسلم ً ما فعلوا ثالثا اآلمراء من قریش ثالثا
فعدلوا واسترحموا فرحموا وعاھدوا فوفوا فمن لم یفعل ذلك  292)حكموا(

 . "منھم فعلیھ لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین
  
  سیار بن سالمة أبو المنھال 2

وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المجد عن أحمد بن محمد الدشتي  123الحدیث
أن یوسف بن خلیل الحافظ أخبره أنا خلیل بن بدر أنا أبو علي المقري أنا 

نا یونس بن حبیب ثنا أبو داود سلیمان بن ثأبو نعیم ثنا عبد هللا بن جعفر 
 داود ثنا سكین بن عبد العزیز عن سیار بن سالمة عن أبي برزة قال قال

  ."اآلمراء من قریش ما عملوا بثالث". رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 
  سیار بن سالمة أبو المنھال 3 

عن أبي بكر بن  عبد هللا بن خلیل الحرستانيتم أبوأخبرناه  124الحدیث
ً أن  محمد الرضى أن محمد بن إسماعیل أخبره عن فاطمة الخیر سماعا

                                                
 )3/485 ( التاریخ الكبیرالبخاري    287
 )ابن: (في االصل  288
أبو برزة األسلمي صاحب النبي نضلة بن عبید على األصح وقیل نضلة بن عمرو وقیل نضلة بن  :ھو . ي االسد: في االصل  289

 عائذ ویقال ابن عبد هللا وقیل عبد هللا بن نضلة ویقال خالد بن نضلة
  . ، فھو من طریق سكین بن عبد العزیز عن سیار بن أبي سلمة أبي المنھال الریاحي عنھحدیث أبي برزة األسلميوأما  290

، وكذا یعقوب بن سفیان وأبو یعلى والطبراني والبزار كما في الفتح )424، 421/ 4(، وأحمد )926(أخرجھ الطیالسي 
وثقھ جماعة، وضعفھ أبو : قلت. ورجال أحمد رجال الصحیح خال سكین ھو ثقة: ، وقال)163/ 5(، والمجمع )101/ 13(

 . فالسند حسن، والحدیث صحیح. داود، وقال النسائي لیس بالقوي
 ب 58أھـ  /  291
 من الھامش 292
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ان انا دمحأبو عمرو بن  293)انا( دیبزاھر بن طاھر أخبره أنا أبو سعد األ
سیار أبو یعلى ثنا إبراھیم بن الحجاج الشامي ثنا سكین بن عبد العزیز ثنا 

سلمي برزة األ 295)ابي(ع أبي علىقال دخلت م 294ھالنبن سالمة أبو الم
یومئذ وإني لغالم فقال أبو برزة إني أحمد هللا بأني  ینذني لقرطوأن في أ

ً لھذا الحي فال ھاھنا  تل على اقاتل علي الدنیا وفالن ھاھنا یقیأصبحت ذاما
إن أحب الناس إلي لھذه العصابة ق ثم قال رالدنیا حتى ذكر ابن االز

فیفة ظھورھم من دمائھم ثم قال قال خالخمصة بطونھم من أموال الناس ال
 . الحدیث "اآلمراء من قریش" صلى هللا علیھ وسلم رسول هللا

 
  سیار بن سالمة أبو المنھال 4
ثنا أحمد بن یونس ثنا أبو شھاب  صحیحھفي  البخاري وقال 125الحدیث 

ووثب ابن  ، زیاد ومروان بالشام  ابنعن عون عن أبي المنھال أنھ لما كان 
  296. برزة  يبأ اليانطلقت مع أبي  ،بالبصرة ءالقرا وثبتو ،الزبیر بمكة

  فذكر الحدیث
  
ن ذاك الذي اعلى الدنیا و یقاتل إالإن اك الذي بالشام ذأن : وزاد فیھ   -

 ن یقاتلونان یقاتل إال على الدنیا وإن ھؤالء الذین بین أظھركم وهللا ابمكة 
  أن األمراء من قریشفي ولم یذكر بقیة الحدیث  ، إال على الدنیا 

  

  سیار بن سالمة أبو المنھال 5 
قال لي عارم ثنا سكین بن عبد :   تاریخھ 297 وقال في  126الحدیث  

سمع أبا برزة عن النبي صلى هللا علیھ  298العزیز سمع سیار بن سالمة
  ."األمراء من قریش"وسلم قال 

 

 قال ورواه عوف وغیره عن سیار ولم یرفعوه  -

                                                
 ساقط من االصل ) نا( 293
 سیار بن أبي سلمة أبي المنھال الریاحي  294
 ساقط من االصل ) ابي( 295
مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، الیمامة /م، بعنایة د 1987/ھـ 1407: أولى. ، ط)2603/6695: 6" (صحیح البخاري"(   296

لما كان  : ، عن عوف، عن أبي المنھال، قال  حدثنا أحمد بن یونس، حدثنا أبو شھاب:  فقال أخرجھا البخاري في صحیحھ) .وبیروت
ة األسلمي حتى دخلنا علیھ في داره انطلقت مع أبي إلى أبي برز. ابن زیاد ومروان بالشام ووثب بن الزبیر بمكة ووثب القراء بالبصرة

فكان أول شيء !.. أال ترى!.. یا أبا برزة أال ترى : وھو جالس في ظل علیة لھ من قصب فجلسنا إلیھ فأنشأ أبي یستطعمھ الحدیث فقال
وجاھلیتكم وإن هللا إنكم معشر العرب كنتم على الحال التي قد علمتم من قلتكم . إني أصبحت ساخطا على أحیاء قریش - : تكلم بھ قال

یعني مروان، وهللا إن یقاتل : إن ذاك الذي بالشام. وإن ھذه الدنیا ھي التي قد أفسدت بینكم. نعشكم باإلسالم وبمحمد حتى بلغ بكم ما ترون
عونھم قراءكم، وهللا إن الدنیا، وإن ھؤالء الذین حولكم تد ابن الزبیر، وهللا إن یقاتل إال على : إال على الدنیا، وإن ذاك الذي بمكة یعني

 . یقاتلون إال على الدنیا
 أ 59أھـ ص /  297
 .سمع أبا برزة وأبا العالیة رفیعا أبو المنھال الریاحي البصري سیار بن سالمة 298
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عن عفان وسلیمان بن داود كما  299مسندهفي  أحمد بن حنبلورواه  -
  . أخرجناه فوافقناه فیھا بعلو

عن عفان وابن أبي عاصم عن أبي بكر بن  ابن أبي شیبةوأخرجھ ( -
 300)أبي شیبة 

 ھعن محمد بن معمر عن عازم عن مسندهفي  أبو بكر البزارورواه  -
ً على طریقة بثالث درجات   . فوقع لنا عالیا

وسكین وثقھ وكیع ویحیى  301یزورواه جماعة عن سكین بن عبد العز -
  بن معین وأبو حاتم ولینھ أبو داود والنسائي بجرح غیر مفسر 

بعض النكرة ألنھ یروى عن قوم  ھوجدت في حدیث ابن عديوقال  -
  . ضعفاء ولعل البالء منھم 

من حدیثھ عن ثقة متفق على عدالتھ وقد تابعھ على بعضھ : قلت
  .وھو ثقة  302عوف األعرابي

  
  
  
  
  
  
  

                                                
حدثنا عفان حدثنا سكین بن عبد العزیز حدثنا سیار بن سالمة أبو المنھال قال دخلت مع أبي علي أبي برزة  لفظ أحمد 299

األمراء من قریش ثالثاً ما فعلوا ثالثاً ما " وإن في أذني یومئذ لقرطین وإني غالم قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
. " ا فمن لم یفعل ذلك منھم فعلیھ لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعینحكموا فعدلوا واسترحموا فرحموا وعاھدوا فوفو

 .18946مسند البصریین / مسند / أحمد بن حنبل 
 من الھامش 300
حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سكین بن عبد العزیز عن سیار بن سالمة أبي المنھا الریاحي قال دخلت مع أبي  301

ئذ لقرطین قال وإني لغالم قال فقال أبو برزة إني أحمد هللا أني أصبحت على أبي برزة األسلمي وإن في أذني یوم
ً لھذا الحي من قریش فالن ھاھنا یقاتل على الدنیا وفالن ھاھنا یقاتل على الدینا یعني عبد الملك بن مروان  الئما

ونھم من أموال لي لھذه العصابة الملبدة الخمیصة بطاإن أحب الناس " قال حتى ذكر ابن االرزق قال ثم قال
األمراء من قریش األمراء " قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المسلمین والخفیفة ظھورھم من دمائھم 

من قریش األمراء من قریش لي علیھم حق ولھم علیكم حق ما فعلوا ثالثاً ما حكموا فعدوا واسترحموا فرحموا 
/ المسند / أحمد بن حنبل .  هللا والمالئكة والناس أجمعین وعاھدزا فوفوا فمن لم یفعل  ذلك منھم فعلیھ لعنة

 .18967مسند المبصریین 
ولم یكن أعرابیا بل شھر . اإلمام الحافظ أبو سھل األعرابي البصريعوف بن أبي جمیلة :  ألعرابيا عوف 302
 .ولد سنة ثمان وخمسین . بھ
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III  

 
 

 األخبار والروایات الدالة على{
  أن الخالفة تكون في قریش

 303}بشرط العدالة في الحكم
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                
 . ھذا العنوان من الباحث 303
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  .دیث أبي سعید الخدري سعد بن مالك في ذلكح 40
  طریق عن أبي الصدیق -   1

  

رأت على فاطمة بنت المنجا عن سلیمان بن حمزة أن ق 127 الحدیث
بن أبي زید أنا محمود ابن إسماعیل أنا  محمداسماعیل بن ظفر أخبرھم أنا 

 . شاهذأبو الحسین بن فا
وقرأت على عمر بن محمد عن عبد هللا بن الحسین أن إبراھیم بن خلیل 

ً إن محمد بن عبد أخبره أنا یحیى بن محمود عن فاطمة بنت عبد هللا  سماعا
هللا أخبرھم واللفظ لھ قاال أنا سلیمان بن أحمد ثنا إبراھیم بن عبد هللا بن 

عن أبي  305ثنا عوف 304هللا ذعوْ بن معاذمسلم أبو مسلم الكجي بمكة ثنا 
قام رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن أبي سعید الخدري قال  306الصدیق

ھل في البیت " :ادتي الباب ثم قالعلى بیت فیھ نفر من قریش وأخذ بعض
إن : إال قریشي قالوا ال إال ابن أخت لنا فقال ابن أخت القوم منھم ثم قال

ھذا األمر ال یزال في قریش ما إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا 
لیھ لعنة هللا والمالئكة عأقسطوا فمن لم یفعل ذلك منھم ف اوإذا قسمو

 ."والناس أجمعین
  

  . أبي سعید إال بھذا االسناد تفرد بھ معاذ  307عن سلیمان ال یروىقال  -
فوقع  308 عن یوسف بن یعقوب عن أبي مسلم الكجياآلبري ورواه  -

 ً ً عالیا   لنا بدال
عن أبي رفاعة عبد هللا بن محمد بن  معجمھ فيابن األعرابي ورواه  -

  . هللا ذحبیب العدوي عن معاذ بن عو
هللا  ذبن عو ذعن محمد بن یحیى األزدي عن معا المحامليورواه  -

 ً  . مختصرا
 . ھال أعرف حال ذومعا tdipnotta belir مضى في القسم األولوقد 

وقد رواه غندر وأبو أسامة عن عوف عن زیاد بن مخراق عن أبي  -
دونھم بروایتھ عن عوف  ذكنانة عن أبي موسى األشعري وتفرد معا

 . عن أبي الصدیق عن أبي سعید
                                                

304  ٍ ذ ْ و ْنُ عَ ُ ب اذ َ ع ُ ُّ م ِي ر ْ َص ْب  كنیتھ أبو عبد الرحمن       ال
 اإلمام الحافظ أبو سھل األعرابي البصري  عوف بن أبي جمیلة 305
 ، اسمھ بكر بن عمرو  الصدیق الناجي وأب 306
 ب59أھـ ص /  307
 " السنن"صاحب ,البصري الكجي , بن مھاجر  إبراھیم بن عبد هللا بن مسلم بن ماعز,  أبو مسلم الكجي 308
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     عن عطاء بن یسار ىرطریق أخ  -  2

 فوائد االصبھانیینفي الجزء الخامس عشر من  المحامليقال  128الحدیث
حدثنا عبد هللا بن شبیب ثنا یحیى بن إبراھیم ثنا عبد العزیز بن محمد عن 

عن أبي سعید أن النبي صلى  310عن عطاء بن یسار 309رنمشریك بن أبي 
فإن كنتم  .قریش إن أولیائي منكم المتقونیا معشر "هللا علیھ وسلم قال 

ن ھذا ا.فھو أولى بي  تقى هللاَ اِ  311وإن عبدكم .تتقون هللا فأنتم أولیائي
لحاكم هللا كما تلحا  ھاألمر فیكم ما استقمتم على الحق فإذا عدلتم عن

  312".العصا
 
 طریق أخرى  -  3

قرأت على ابن الطاھر الربعي عن زینت المقدسیة عن عجیبة  129الحدیث
نا انا محمد بن أحمد السمسار ا كتابھالبغدادیة أنا أبو الخیر الباغیان في 

  .ذكره  ، املي إمالءحنا الماھیم بن عبد هللا ارإب
  314.ن لحدیث أبي سعید أصالً ا ةشاھد 313قوھذه الطر

 
  .حدیث أبي موسى األشعري في ذلك  41

  

أخبرنا عبد هللا بن عمر أنا أحمد بن محمد بن عمر أنا أبو  - 130الحدیث
الفرج بن الصیقل أنا محمد بن صاعد أنا ھبة هللا بن محمد أنا الحسن بن 

بي احنبل حدثني بن نا أبو بكر بن مالك ثنا عبد هللا بن أحمد بن محمد اعلي 
  ) ح(ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف 

عوف عن زیاد بن محراق عن أبي كنانة عن أبي وحماد بن أسامة حدثني 
قام رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على باب بیت فیھ نفر من  :موسى قال

قال فقیل یا  315 ھل في البیت إال قرشي" :قریش فأخذ بعضادتي الباب فقال
ابن أخت : فقال  . فالن ابن اختناغیر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

إن ھذا األمر في قریش ما إذا استرحموا رحموا وإذا  :ثم قال .القوم منھم
                                                

 شریك بن عبد هللا بن أبي نمر المدني 309
 روى عنھ زید بن أسلم وصفوان بن سلیم وعمرو بن دینار وھالل ابن علي وشریك بن أبي نمر -    عطاء بن یسار 310
 193كما ورد في الروایة التي ذكرناھا في الھامش رقم  )غیركم  (:لعلھ . ھكذا في االصل  311
إن ھذا األمر . وإن كان غیركم أتقى  فھو أولى بى  .فإن كنتم تتقون هللا فأنتم أولیائى .المتقونیا معشر قریش إن أولیائى منكم  312

أخرجھ الدیلمى : حدیث ابن عمر  ) الدیلمى عن أبى سعید(فإذا عدلتم عنھ لحاكم هللا كما تلحى العصا  .فیكم ما استقمتم على الحق
 .أى یزال قشرھا " : تلحى العصا. "عنكم أى قبحكم ول" : لحاكم) : "81200، رقم  5/285(

 )الطریق :(في االصل  313
یالحظ علیھ انھ لیس من اصل .ھكذا في االصل بالھامش ) قال الحافظ رحمھ هللا اخرجھ الطبراني في معجمھ و رجالھ ثقات (  314

 مد اوندرمح.  وهللا اعلم .انما ھي زیادة  كتبھا الناسخ او المطلع علي الرسالة للفائدة.الرسالة 
 أ 60أھـ ص / 315
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فمن لم یفعل ذلك منھم فعلیھ لعنة هللا . حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا 
 ."لمالئكة والناس أجمعین ال یقبل منھ صرف وال عدلاو
  

عن ابي أسامة حماد بن  مسنده في أبو بكر بن أبي شیبةرواه  -
  .أسامة بھ 

ر بن شمیل عن ضعن الن مسندهفي  ھاھویرإسحاق بن ورواه  -
 .عوف 

حكیم عن 316)یحیى بن(عن  مسندهفي  أبو بكر البزارورواه  -
 . محمد بن جعفر بھ

قط ف "منھم ابن أخت القوم"منھ قولھ  السنن في أبو داودوروى  -
 عن أبي بكر بن أبي شیبة ،

وثقھ ابن معین والنسائي وغیرھا، وأبو كنانة  :زیاد بن مخراق و -
 . وذكره ابن حبان في الثقات. روى عنھ زیاد بن مخراق وآخر

  
  حدیث علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین في ذلك  42

  

بن المنجا عن سلیمان  احمد 317)محمد بن( أخبرتنا فاطمة بنت 131الحدیث
بن حمزة أن إسماعیل بن ظفر أخبرھم أنا محمد بن أبي زید أنا محمود بن 

شاه أنا أبو القاسم الطبراني ثنا عبد هللا بن ذإسماعیل أنا أبو الحسین بن فا
محمد بن  بن حسان ثنابن محمد بن حنبل حدثني محمد بن عبید هللا  أحمد

لد العبدي حدثني أبي عن جدي عن حفص بن خا ثنا 318ريصالععبید هللا 
أال إن ": ن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم خطب الناس ذات یوم فقالاعلي 

ً ما . األمراء من قریش ثالث مرات  وما 319 فعدلوا حكمواما أقاموا ثالثا
عاھدوا فوفوا وما استرحموا فرحموا فمن لم یفعل ذلك منھم فعلیھ لعنة 

   ."هللا والمالئكة والناس أجمعین
  

عن محمد بن عبید فوافقناه فیھ  مسنده في بقي بن مخلدرواه  -
  .بعلو

                                                
 من الھامش 316
 من الھامش 317
منكر الحدیث جداً ، یروي عن ثابت ما ال یتابع علیھ كأنھ ثابت آخر ، ال ) : " العصري   محمد بن عبید هللا ( ابن حبان في  قال 318

 ) . 1075" ( یجوز االحتجاج بھ ، وال االعتبار بما یرویھ إال عند الوفاق لالستئناس بھ 
    فعلوا:  في االصل   319
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عن القواریري عن محمد بن عبید مسنده في  أبو یعلىورواه  -
ماعرفت ده جو هوحفص وأبو .ريصهللا العبدي وھو الع

 .والھم بعدحأ
  

  حدیث ابن عباس في ذلك 43
  

أخبرنا عبد هللا بن عمر عن زینب بنت الكمال أن یوسف بن  132الحدیث
أنا أحمد بن   320خلیل الحافظ كتب إلیھم أنا خلیل بن بدر أنا الحسن بن أحمد

سحاق ابن  321)یعقوب(ثنا عبد هللا ثنا سلیمان بن أحمد بن أیوب ثنا زھیر
ألسود ثنا خباب مولى لیث ثنا لیث بن اثنا بكیر بن  322يسالقلوأبو یوسف 

أبي سلیم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى 
ً ولألئمة من قریش علیكم "هللا علیھ وسلم  یا أیھا الناس إن لي علیكم حقا

ً إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا عاھد ً ما أقاموا ثالثا وا حقا
وفوا فمن لم یفعل ذلك منھم فعلیھ لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین ال 

 . "یقبل منھ صرف وال عدل
  

دیث عن لیث إال خباب تفرد بھ بكیر حقال سلیمان لم یرو ھذا ال -
 . بن األسود

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                
 ب 60أھـ ص /  320
 من الھامش 321
 اإلمام الحافظ الثبت الفقیھ ، قاضي مدینة نصیبین ، أبو یوسف ، یعقوب ابن إسحاق بن زیاد ، البصري القلوسي 322
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IV 
  

 الروایات الدالة على{
 اتباع القریش 

 323}ألمةلواالستقامة لھم ما استقاموا 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ھذا العنوان من المحقق  323
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  حدیث أبي ھریرة في ذلك   44
  
  

قرأت على فاطمة بنت المنجا بالسند المتقدم إلى الطبراني ثنا   133الحدیث
 )ح(أنا عبد الرزاق الدیري إسحاق بن إبراھیم ھو 

ي محمد بن علي بن محمد بن عقیل أنا عبد الرحمن بن محمد نوأخبر
علینا أنا أحمد بن سعد أنا یحیى بن محمود أنا إسماعیل بن  سي قدمیدسال

نا أبو نصر بن ھارون أنا أبو بكر الحریري ثنا محمد بن أحمد بن امحمد 
معقل ثنا محمد بن یحیى ھو الذھلي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي ذئب 
عن سعید بن أبي سعید عن أبي ھریرة قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ 

ً ما حكموا فعدلوا "م وسل ً وإن لقریش علیكم حقا إن لي علي قریش حقا
وأیتمنوا فأدوا واسترحموا فرحموا فمن لم یفعل ذلك منھم فعلیھ لعنة 

 ".هللا
   

. لم یروه عن أبي ذئب إال معمر تفرد بھ عبدالرزاق الطبرانيقال  -
 عن عبدالرزاق مسنده في اسحاق بن ابراھیم بن راھویھھكذا رواه 

عن عبد هللا بن محمد األزدي عن صحیحھ في  ابن حبان رواهو -
 .ومن وجھ آخر عن عبد الرزاق اسحاق بن إبراھیم عن عبد الرزاق

 .معلل  بصحتھ وھو ابن حبانھكذا حكم قلت   -
رواه جماعة عن عبد الرزاق عن ابن أبي ذئب عن سعید بن خالد  دفق -

 .عن النبي صلى هللا علیھ وسلم مرسالً 
أنبیت عن أبي أحمد الطبري عن علي بن الحسین عن أبي الكرم   -

 الشھرزوري أن عبد هللا بن محمد الخطیب كتب إلیھم أنا أبو القاسم
 324بن حبابة

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………  
………………………………………………………

                                                
 أ 61أھـ ص /  324
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………………………………………………………
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………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

…………………………………………....................
....................................................................................

...................................................................................
………………………………………………………

…………………………………………………325  
  326 حدیث ثوبان  45 

استقیموا لقریش ما استقاموا "صلى هللا علیھ وسلم   ....134الحدیث  -1
 . الحدیث "لكم
  
  وأما روایة وكیع- 2

ثنا االعمش عن سالم عن ثوبان  فضائل الصحابةقال وكیع في  135الحدیث
استقیموا لقریش ما استقاموا "قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

ً  "لكم   . مختصرا
                                                

  ورقة  ضاعت من االصل     325
 العنوان ما المحقق) حدیث ثوبان ( 326
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  وأما روایة أبي معاویة - 3
  

بن عبد الوھاب العامري مشافھة ثنا  327فأنبأنا عبد الرحیم 136الحدیث
اسحاق عن علي بن محمود أنا رجاء بن حامد بن رجاء في ابي  یونس بن

نا أبو مسعود سلیمان بن إبراھیم الحافظ ثنا محمد بن إبراھیم بن اكتابھ 
مد بن عبد الجبار ثنا حثنا محمود بن یعقوب ثنا محمد بن أ 328زديیجعفر ال

 ...ن   أبو معاویة الضریر ثنا األعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبا
   .عن سفیان بلفظ عصاملحدیث كما تقدم فذكر ا

  
 عاویةوأحمد بن عبد الجبار ھو العطاردي تكلم في سماعھ عن أبي م -
بالسماع من یونس بن بكیر وھو كریب قد شھد لھ أبو  الخطیبقال  -

 .أقدم من أبي معاویة 
  

  وأما روایة سلیمان بن قرم  - 4
  

بن مظفر عن علي فانبأنا محمد بن أحمد بن علي عن القاسم  137الحدیث
 یب أبي بكر الحافظ أنا القاضيخطبن الحسین عن الفضل بن سھل عن ال

أبو عبد هللا الحسین بن علي الصیمري ثنا أحمد بن محمد بن علي 
ثنا القاضي أبو بكر الجعاني حدثني أحمد بن عبد هللا الثقفي أبو  329االنبوسي

د بن الھزیل العالف العباس ثنا عیسى بن محمد الكاتب ثنا أبو الھزیل محم
   .ثنا سلیمان بن قرم عن األعمش

  
 . ال یحتج بروایتھ وال كرامة لھأبو الھذیل العالف ھذا اإلسناد غریب و -

  
 وأما روایة صالح بن أبي األسود  - 5

ثنا الحسین بن علي السكوني الكوفي  الكاملفي  ابن عديقال  138الحدیث
ثنا محمد بن الحسین السلولي ثنا صالح بن أبي األسود عن األعمش عن 

                                                
كتاب الصالة  باب ,انظر تغلیق التعلیق   ابن حجر العسقالني مرتین  ) عبد الرحیم عبد الرحیم: (في االصل   327

ان علي بن  یونس بن ابي اسحاق عن عبد الرحیم بن عبد الوھاب العامري فأخبرنا( الصالة علي الحصیر 
  )محمود الصابوني 

 .محدث، مسند) عبد اهللاأبو (محمد بن ابراهیم بن جعفر الیزدي، الجرجاني  328
 أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن االنبوسي،  329
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عن ثوبان عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال الجعد  سالم بن أبي 
  . الحدیث "استقیموا لقریش ما استقاموا لكم"
  

بعض  ھصالح بن أبي األسود لیس بالمعروف وفي حدیث ابن عديقال  -
 النكرة 

محمد بن الحسن من وجھ آخر عن  وقد تقدم في القسم األول: قلت
 330. بھذا االسناد بلفظ آخر السلولي

  
    وأما روایة سالم بن أبي الجعد -6

ً عن األعمش  منصور بن المعتمر  :ورواه عن سالم بن أبي الجعد أیضا
ویزید بن زناد وسلمة بن كھیل وحبیب بن أبي األشرس وابن سالم بن أبي 

 . الجعد عن أبیھ
  

  وأما حدیث منصور-1
ً مع األعمش في بعض طرقھ  139الحدیث  . فقد تقدم مقرونا

  
  وأما روایة یزید بن أبي زناد-2

 

روایة بن أبي االشارة إلیھا بعد في سیأتي ف  140 الحدیث 
  سالم

  
 وأما روایة سلمة بن كھیل -3

فأنبأنا بھ عبد هللا بن محمد بن سلیمان بالسند   141الحدیث
المتقدم إلى عبد هللا بن عدي ثنا الحسن بن علي بمصر ثنا 

ي خلالب ربن عام لھسعیسى بن مھران أبو موسى البغدادي ثنا 
ثنا یحیى بن سلمة بن كھیل عن أبیھ عن سالم بن أبي الجعد عن 

استقیموا لقریش ما "ثوبان قال قال النبي صلى هللا علیھ وسلم 
زراعین  ایدیكم دكلوا من كفاستقاموا لكم فإن لم تفعلوا 

  331"اشقیا
  

 . والضعیف على روایا ت عیسى بین :ابن عديقال  -
                                                

 ب 61أ ھـ ص /  330
استقیموا لقریش ما استقاموا لكم فإذا لم : (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: بإسناد قوي عن ثوبان قال أخرج الطبراني 331

فأبیدوا خضراءھم، فإن لم تفعلوا فكونوا حینئذ زارعین أشقیاء تأكلون من  –أكتافكم  –تفعلوا فضعوا سیوفكم على عواتقكم 
 ).كد أیدیكم



  جزء لذة العیش بجمع طرق حدیث األئمة من قریش            ابن حجر العسقالني
 

91 
 

  بیب بن أبي األشرس حوأما روایة    -4
فأخبرناه أحمد بن أبي بكر في كتابھ عن سلیمان  142الحدیث

ن أبا الفتح بن البطي أخبره أنا أحمد ابن حمزة عن محمد على 
بن الحسن العدل إنا أحمد بن عبد هللا أنا أبو سھل بن زیاد أنا 
یحیى بن أبي طالب نا أبو أحمد الزبیري حدثني حبیب بن أبي 

  عن سالم مثلھ   االشرس
ضعفھ أحمد  ،332وحبیب یقال حبیب وحبیب أبي ھالل -

    . بن حنبل وغیره
  
   وأما روایة بن سالم عن أبیھ-5

 

فقرأتھ على فاطمة بنت محمد بن عبد الھادي  143الحدیث
الشیرازي في كتابھ عن عبد الحمید بن عبد نصر أخبركم أبو 

 333أحمد الھمداني الرشید أن الحافظ أبا العالء الحسین بن 
أحمد بن   334مانیسل ثنا أنا أبو علي الحداد أنا أبو نعیم أخبرھم

ثنا محمود ثنا محمد بن خالد بن عبد هللا ثنا أبي عن یزید بن 
فذكر    أبي زیاد عن ابن سالم بن أبي الجعد عن أنس عن ثوبان

  .نحوه 
  

. عن یزید بن أبي زیاد عن ابن سالم إال خالدل یقلم  سلیمانقال  -
  . إنتھى  عن یزید عن سالم لنا ورواه 

 ورواه الحسن بن سفیان عن محمد بن الخالد الواسطي فوفقناه -
 . محمد بن خالد ھذا ضعفھ یحیى بن معین وغیره بعلو فیھ

     
  حدیث النعمان بن بشیر في ذلك  46

بن ( في كتابھ عن محمد المقدسيأحمد بن أبي بكر أخبرنا  144الحدیث 
اخبرھم  انا  محمد بن  336 یوسف بن خلیل الحافظ  335)ان( علي بن ساعد

                                                
; ألشرس حسان من أھل الكوفة، وھو الذي یقال لھ حبیب بن أبي ھاللاسم أبى ا.  حبیب بن أبي األشرس 332

 - ١ج  -ابن حبان  -كتاب المجروحین  ،یروى عن سعید بن جبیر، روى عنھ إسماعیل بن جعفر ومروان الفزاري
 ٢٦٤الصفحة 

 أ 62أھـ ص /  333
اإلمام ،  أبو القاسم ، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني ، صاحب المعاجم الثالثة الطبراني :ھولعلھ   334

 .  الحافظ ، الثقة ، الرحال الجوال ، محدث اإلسالم ، علم المعمرین،
عن محمد بن علي بن ساعد أن یوسف بن فأخبرني بذلك أحمد بن أبي بكر المقدسي في كتابھ (اثبتناه من . ساقط في االصل ) ان(  335

  .فالیقارن) خلیل الحافظ أخبره انا محمد بن أبي زید أنا محمود بن أسماعیل
یوسف بن خلیل ابن قراجا عبد هللا اإلمام المحدث الصادق ، الرحال النقال ، شیخ المحدثین ، راویة اإلسالم أبو الحجاج : ھو     336 

 . كاف ، نزیل حلب وشیخھاشمس الدین الدمشقي األدمي اإلس
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بن سلیمان بن أحمد  337)انا محمود بن اسماعیل انا احمد بن محمد ابي زید
ثنا شعیب  339مھلب بن العالء ثنا 338محمد بن خالد الراسبيبن أیوب ثنا 

ً یقول سمعت النعمان بن بشیر یقول قال بیان  340بن ثنا شعبة سمعت سماكا
استقیموا لقریش ما استقاموا لكم فإن لم "رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

   "ھمئاضرخ بیدواأفیستقیموا لكم فضعوا سیوفكم على عواتقكم 
 

ً ویخطئ ولم  - ً وشعیب بن بیان كان یھم كثیرا ھذا حدیث غریب جدا
یتابع على ھذا االسناد عن شعبة والمحفوظ حدیث شعبة عن األعمش 

 . عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان كما تقدم
  

  أخي النجاشي بنحدیث ذي مخبر  47

أخبرني محمد بن محمد بن محمود التاجر أنا أبو محمد بن أبي  145الحدیث
التائب أنا إسماعیل بن أحمد عن أبي الحسین بن یوسف أنا أبو غالب 

  أبو الحسن بن أحمد بن عبد هللا القطان ثنا عبد الكریم بن الھیتم  الني أناباقال
إن وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الھادي عن محمد بن عبد الحمید 

 رلخیا عن فاطمة بنت سعدأخبرھم  341نإسماعیل بن عبد القوي بن غزو
 ً ً عن فاطمة بنت عبد هللا سماعا ة أخبرھم ریذن محمد بن عبد هللا بن اسماعا

 342بن وطي ثنا أبو الیمان عن حریزحأنا سلیمان بن أحمد ثنا أبو زید ال
  . عن ذي مخبر 343ي حيبعثمان حدثني راشد بن سعد المقرئ عن أ

كان ھذا األمر في حمیر فنزعھ هللا "ن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال ا
  344. "منھم فجعلھ في قریش

  
  . عن أبي الیمان بھ هفوائدفي  سمویھرواه  -

                                                
 من الھامش  337
 معرفة الصحابة في  أبو نعیم ، و) 617رقم / 1ج ( الطبراني في الكبیر .انظر)  محمد بن خالد اسبي: (في االصل   338

)996( 
 ترجمھ من لم أجد العالء بن المھلب فیھ : الھیثمي قال.  المهلب بن العالء   339
 بیان بن زیاد بن میمون القسملي البصري الصفارشعیب بن : ھو) . ابن :(في االصل  340
ابن داود . إسماعیل بن عبد القوي بن غزون بالغین المعجمة والزاي المعجمة المشددة وبعد الواو نون:    الزین بن غزون الشافعي 341

وتوفي سنة . ین والخمسمائة،بن غزون بن اللیث الزین أبو طاھر ابن أبي محمد األنصاري الغزي ثم المصري الشافعي، ولد قبل التسع
 )3/220( الوافي بالوفیاتالصفدي   .تسع وستین وستمائة

 )ابن: (في االصل  342
 حي المؤذن وأب: ھو  343
 - 4227 . ذو مخمر ویقال مخبر بن أخي النجاشي - 418( باب من اسمھ ذو مخمر»  باب الذال»  المعجم الكبیرالطبراني انظر   344

عن أبي حي المؤذن ،  ،راشد بن سعد ، عن حریز بن عثمان ، ثنا أبو الیمان الحكم بن نافع حدثنا أبو زید أحمد بن یزید الحوطي ، ثنا 
 . ") كان ھذا األمر في حمیر فنزعھ هللا منھم فصیره في قریش " : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: عن ذي مخبر ، قال 
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لھ حدیث حریز بن  فضائل الصحابةفي  خیثمة بن سلیمانورواه  -
  . عثمان

  . من ھذا الوجھ الصحابة345  معرفة في ابن منده  ورواه -
عبد القدوس بن الحجاج عن  346عن أبي المغیرة بن حنبل أحمدورواه  -

ھكذا كتبھ : وقال عبد هللا" وسیعود إلیھم: " ، وزادحریز بن عثمان
قال  و س ي ع و د أ ل ي ھـ مأبي بخطھ مفرق الحروف صورتھ 

 .على االستواءبھ  ولما حدثنا بھ حدثنا 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ب 62أھـ /  345

حدثنا عبد القبدوس أبو المغیرة قال حدثنا حریز یعني ابن عثمان الرحبي قال حدثنا راشد بن سعد المقرائي  346
عن ابي حي عن ذي مخمر أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال كان ھذا األمر في حمیر فنزعھ هللا عز وجل 

ً وحیث حدثنا بھ تكلم على منھم فجعلھ في قریش و س ي ع و د ا ل ي ھـ م وكذا كان في كتاب أب ي مقطعا
 .16224/ المسند مسند الشامیین/ أحمد بن حنبل  االستواء 
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V  
  

  أنھ على الروایا ت الدالة {
  یكون بعد النبي علیھ السالم 

 347}اثنا عشر أمیراً كلھم من قریش 

  
  

  
  

                                                
  ھذا العنوان من المحقق 347
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  حدیث جابر بن سمرة في ذلك  48
 زیاد بن عالقة وعبد الملك بن عمیر - 1

  

أخبرني أبو الخیر أحمد بن أبي سعید العالئي في كتابھ أن  146الحدیث 
محمد بن عبید هللا الزعفراني أخبرھم أخبرنا أبو نصر أبو محمد بن محمد 

نا أبو طاھر محمد بن عبدالرحمن بن العباس ثنا عبد هللا ابن علي الزبیبي 
بن محمد بن عبد العزیز ثنا أبو سعید األشج ثنا إبراھیم بن محمد ابن مالك 

قال الھمداني ثنا زیاد بن عالقة وعبد الملك بن عمیر عن جابر بن سمرة 
یكون بعدي " تھ یقولععند النبي صلى هللا علیھ وسلم فسم 348ابي كنت مع

ً ثم أخفى صوتھ فقلتاثن قد سمعت النبي صلى هللا علیھ  ألبي ا عشر أمیرا
ً ثم أخفي صوتھ فما الذي أخف: وسلم یقول  يیكون بعدي إثنا عشر أمیرا

 349."صوتھ قال قال كلھم من قریش
     

 : ھذا حدیث صحیح  -
 ،شعبة  یةمن روا البخاريأخرجھ  -
من روایة سفیان بن عیینة كالھما عن عبد الملك بن عمیر  350مسلمو -

 . بھ
                                                

   والدي: ابي بدال من : وفي  بعض طرق الحدیث  جاء . سقط الواو. والدي : لعلھ  -الذي   : في االصل  348
مذكورين في الحديث، وأرجح األقوال في ذلك ما قاله القاضي عیاض رحمه وقد اختلف العلماء في تعیین االثني عشر خلیفة ال 349
في مدة عزة الخالفة وقوة اإلسالم واستقامة أموره واالجتماع على من يقوم " االثنا عشر" ويحتمل أن يكون المراد أن يكون: "هللا

یمن اجتمع علیه الناس إلى اضطراب أمر بني أمیة وھذا قد وجد ف" كلھم تجتمع علیه األمة"بالخالفة، ويؤيده قوله في بعض الطرق 
ووقعت بینھم الفتنة زمن الولید بن يزيد، فاتصلت بینھم إلى أن قامت الدولة العباسیة فاستأصلوا أمرھم، وھذا العدد موجود صحیح 

  . انتھى" وقد يحتمل وجوھا أخر، وهللا أعلم بمراد نبیه: قال. إذا اعتبر
أرجحھا الثالث من : وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه(رحمه هللا بعد نقل كالم القاضي وكالم البن الجوزى  الحافظ ابن حجرقال 

وإيضاح ذلك أن المراد باالجتماع انقیادھم " كلھم يجتمع علیه الناس"أوجه القاضي ؛ لتأيیده بقوله في بعض طرق الحديث الصحیحة 
بى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمین في صفین، فسمي معاوية لبیعته، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أ

يؤمئذ بالخالفة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسین أمر بل قتل قبل 
: وان بعد قتل ابن الزبیر، ثم اجتمعوا على أوالده األربعةذلك، ثم لما مات يزيد وقع االختالف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مر

الولید ثم سلیمان ثم يزيد ثم ھشام، وتخلل بین سلیمان ويزيد عمر بن عبد العزيز، فھؤالء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني 
سنین ثم قاموا علیه فقتلوه،  عشر ھو الولید بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس علیه لما مات عمه ھشام، فولي نحو أربع

وانتشرت الفتن وتغیرت األحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خلیفة بعد ذلك، ألن يزيد بن الولید الذي قام على ابن 
ه إبراھیم عمه الولید بن يزيد لم تطل مدته بل ثار علیه قبل أن يموت ابن عم أبیه مروان بن محمد بن مروان ولما مات يزيد ولي أخو

فغلبه مروان، ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل، ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح، ولم تطل مدته مع 
كثرة من ثار علیه، ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته، لكن خرج عنھم المغرب األقصى باستیالء المروانیین على األندلس، 

غلبین علیھا إلى أن تسموا بالخالفة بعد ذلك، وانفرط األمر في جمیع أقطار األرض إلى أن لم يبق من واستمرت في أيديھم مت
 ً الخالفة إال االسم في بعض البالد، بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخلیفة في جمیع أقطار األرض شرقا

ً مما غلب علیه المسلمون، و ً وشماالً ويمینا ال يتولى أحد في بلد من البالد كلھا اإلمارة على شيء منھا إال بأمر الخلیفة، وغربا
ً " ثم يكون الھرج" ومن نظر في أخبارھم عرف صحة ذلك فعلى ھذا يكون المراد بقوله  ً فاشیا يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعا

  ).يفشو ويستمر ويزداد على مدى األيام، وكذا كان وهللا المستعان
على حقیقة البعدية، فإن جمیع من ولي الخالفة " يكون بعدي اثنا عشر خلیفة"فاألولى أن يحمل قوله :( ابن حجرالحافظ وقال 

ً، منھم اثنان لم تصح واليتھما ولم تطل مدتھما وھما معاوية بن يزيد ومروان : من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا
فسا على الوالء كما أخبر صلى هللا علیه وسلم، وكان وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة، بن الحكم، والباقون اثنا عشر ن

ألنه يحمل على " يجتمع علیھم الناس: "وتغیرت األحوال بعده، وانقضى القرن األول الذي ھو خیر القرون، وال يقدح في ذلك قوله
سن بن علي وعبد هللا بن الزبیر مع صحة واليتھما، والحكم بأن من األكثر األغلب، ألن ھذه الصفة لم تفقد منھم إال في الح

وكانت األمور في غالب أزمنة ھؤالء االثني عشر . خالفھما لم يثبت استحقاقه إال بعد تسلیم الحسن وبعد قتل ابن الزبیر وهللا أعلم
  . 13/260انظر فتح الباري ،  ) أعلم منتظمة وإن وجد في بعض مدتھم خالف ذلك، فھو بالنسبة إلى االستقامة نادر وهللا

لفظ مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا أبو معاویة عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى هللا  350
ً إلى اثنى عشر خلیفة قال ثم تكلم بشیئ لم أفھمھ قلت ألبي ما قال فقال كلھم م" علیھ وسلم  ن قریش ال یزال ھذا األمر عزیزا
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ً  عن ورواه - وحصین  االسود بن سعید الھمدانيجابر بن سمرة أیضا
وأبو بكر بن أبي موسى وعامر  بن عبدالرحمن وسماك بن حرب

 .وسعد أبو خالد الشعبي وعامر بن سعد بن أبي وقاص
  

   األسود بن سعید الھمداني-2
حدثنا أحمد بن عبدالرحمن ابن عقال ثنا : الكبیرفي  الطبراني 147الحدیث 

  ). ح(أبو جعفر النقیلي 
ثنا محمد بن عمروه بن خالد الحراني نا أبي أنا الزھیر ثنا زیاد بن خیثمة 

رسول هللا صلى ة قال قال رعن األسود بن سعید الھمداني عن جابر بن سم
ً أمرھا ظاھرة على عدوھا حتى ال تزال ھذه األمة " هللا علیھ وسلم مستقیما

یمضي منھم إثنى عشر خلیفة كلھم من قریش فلما رجع إلى منزلھ أتتھ 
 .351"قال ثم یكون الھرج قریش فقالوا ثم یكون ماذا

  
  .فوافقناه بعلو 352النقیلي عن داودأبو رواه  -
فیھ أن الھرج یقع بعد سني اثني عشر  الدالئلفي  األصبھانيقال  -

خلیفة وقد وقع كذلك عند قتل الولید بن یزید بن عبد الملك واستمر 
 . ذلك

  
  سماك بن حرب - 3
د بیعأخبرنا عمر بن مسنده  يف353     اسحاق بن راھویھ  148الحدیث  

قال  صلى هللا علیھ وسلمعن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي 
ً فسألت الذي یلیني قال كلھم من قریشیكون بعدي "    "اثنا عشر أمیرا

                                                                                                                                       
  . 3396/ اإلمارة / مسلم " 

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن أبي بكر بن علي المقدمتي حدثنا زھیر بن وجاء في مسند اإلمام أحمد وھذا لفظھ 
ال " اسحاق حدثنا داود بن أبي ھند عن عامر یعني الشعبي عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

ً إلى اثني عشر خلیفة فكبر الناس وضجوا وقال كلمة قلت ألبي یا أبت ما قال قال كلھم من قریش  یزال ھذا األمر / عزیزا
، 19964، 20131، 20061،20125، 20022،20032،20057: مسند البصریین األرقام التالیة/ یراجع مسند أحمد
اود قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك حدثنا أبو د 767: ؛ وجاء بلفظ الطیالسي برقم20018،20021، 20001،20087

ً إلى اثني عشر " قال سمعت جابر بن سمرة یقول سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول إن اإلسالم ال یزال عزیزا
الطیالسي المسند " خلیفة ثم قال كلمة لم أفھمھا فقلت ألبي ما قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال كلھم من قریش 

1/105/767   .1/180/1278. 
حدثنا یوسف بن مسلم قال ثنا داود بن منصور القاضي قال ثنا وھیب عن ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي  6976 351

ة ال یزال ھذا األمر عزیزاً منیفاً ال یضره من ناوأه حتى تقوم الساعة إلى إثنى عشر خلیف" هللا عنھما قال قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
حدثنا الصغاني قال ثنا عقبة بن  6977: وجاء بروایة أخرى في المسند ما نصھ. 4/369/6976مسند أبي عوانة "  كلھم من قریش

ال " مكرم قال ثنا محبوب بن الحسن قال ثنا داود بن أبي ھند عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
إثني عشر خلیفة قال فضح الناس وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم كلمة خفیت على فقلت ألبي ما قال قال قال یزال األمر عزیزاً إلى 

 .6981ـ 6980ـ 6979ـ6978ـ 6977ـ 4/369مسند أبي عوانة : انظر. كلھم من قریش
 النقیلي او النفیلي ؟ 352
 أ 63أھـ ص /  353
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  حصین - 4

 نا جریر ثنا حصین عن جابر بن سمرة عن النبياقال اسحاق  149الحدیث
ً فسألت القوم وسألت ایكون بعدي "قال  صلى هللا علیھ وسلم ثنا عشر أمیرا

قال : ن أبي أقرب الخلق إلیھ فقالاأبي وذلك أنھ تكلم بشيء خفي علي وك
 . "كلھم من قریش

  
  عامر بن سعد - 5
ثنا أبو بكر بن أبي شیبة ثنا حاتم بن  مسندهأبو یعلى في  150الحدیث 

بت إلى جابر بن تإسماعیل عن مھاجر بن مسمار عن عامر بن سعد قال ك
رسول هللا صلى هللا علیھ سمرة مع عال بن نافع أخبرني بشيء سمعتھ من 

عشیة رجم األسلمي یقول  هللا علیھ وسلم رسول هللا صلىقال سمعت  وسلم
ً حتى یقوم الساعة ویكون علیكم إثنا عشر خلیفة " ال یزال ھذا الدین قائما

  ."كلھم من قریش
  

 .من ھذا الوجھ وفیھ قصتھ أتم منھ 354مسلمأخرجھ  -
   

  حدیث أبي جحیفة السواني الشاھد لحدیث جابر بن سمرة 49
  

  عون بن أبي جحیفة– 1 
قرأت على أم الحسین بنت المنجا عن محمد بن عبد الرحیم  151الحدیث 

نا السلفي قال قرئ ان عبد الوھاب بن ظافر األزدي أخبرھم االمخزومي 
أبو بكر محمد بن أحمد بن  نسمع  ثناسماء بنت أحمد المھرانیة ونحن اعلى 

المعدل ثنا محمد بن إسحاق بن عباد ثنا الذكواني عبد الرحمن بن عمر 
 یعفور عنھارون ثنا فضیل بن عبد الوھاب ثنا یونس بن أبي موسى بن 

 رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمعن أبیھ قال سمعت  355بن أبي جحیفة عون
ً حتى یمضي إثنا عشر خلیفة كلھم ": وھو یقول  ال یزال أمر أمتي صالحا
 . "من قریش

                                                
صین عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى هللا علیھ حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا جریر عن ح لفظ مسلم 354

وحدثنا رفاعة بن الھیثم الواسطي واللفظ لھ حدثنا خالد یعني ابن عبد هللا الطحان عن حثین عن  )ح (وسلم یقول
دخلت مع أبي على النبي صلى هللا علیھ وسلم فسمتعھ یقول إن ھذا األمر ال ینقض حتى جابر بن سمرة قال 

  .  اثنا عشر خلیفة قال ثم تكلم بكالم خفي علي قال فقلت ألبي ما قال قال كلھم من قریشیمضي فیھم 
 .3393مسلم اإلمارة 

والمنذر بن جریر بن  روى عن أبیھ ،.بن أبي جحیفة وھب بن عبد هللا السوائي الكوفي ھو عون : ن عو 355
وعمر بن أبي زائدة ،  بن أرطاة ،وحجاج  حدث عنھ مالك بن مغول ،. عبد هللا ، وعبد الرحمن بن سمیر

 .مات قبل سنة عشرین ومائة . وثقھ یحیى بن معین.بن الربیع  وقیس وسفیان الثوري ، وشعبة ،
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  عون بن أبي جحیفة– 2  

 ئغلى الصاعلھ ثنا محمد بن  الكبیرالمعجم في  الطبرانيرواه   152الحدیث
ثنا سعید بن منصور ثنا یونس بن أبي یعفور عن عون بن أبي جحیفة عن 

وھو یخطب  صلى هللا علیھ وسلمأبیھ قال كنت مع عمي عند رسول هللا 
ً حتى یمضي إثنا عشر خلیفة وخفض بھا "فقال  ال یزال أمر أمتي صالحا

قال یا بني قال كلھم من  وكان أمامي ما قال یا عمي :صوتھ فقلت
 .356"قریش

 
  یبین ان في الروایة  ادراجاوھذا سند جید وھو        -
 . وھكذا رواه أبو عتاب عن یونس بن أبي یعفور      -

  
  عن عون بن أبي جحیفة -3 
بن یحیى قاال ثنا  357حدثنا محمد بن معمر وزیاد البزارقال  153الحدیث 

سھل بن حماد أنا عتاب ثنا یونس بن أبي یعفور عن عون بن أبي جحیفة 
وھو یخطب وعمي بین  صلى هللا علیھ وسلمعن أبیھ قال كنت عند النبي 

ال یزال أمر أمتي " رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمیدیھ في المجلس فقال 
ً حتى یمضي إثنا عشر خلیفة كلھم من قریش  صوتھ  ھاب ال فخفضققائما

 . "قال كلھم من قریش: قال  ؟ فقلت یا عم ما قال 358ت كتف عمينكقال ف
  
  الواليخالد  وأب -4

ثنا إبراھیم بن زیاد الصائغ ثنا محمد  البزار طریق أخرى قال 154الحدیث
  .عن أبي جحیفة 359خالد الواليبن عبید عن االعمش عن أبي 

  ً  فذكر الحدیث نحوه مختصرا
  

                                                
حدثنا عبد الرحمن بن مھندي عن سفیان عن عبد الملك بن عمیر عن جابر بن سمرة قال جئت أنا وأبي إلى النبي صلى  356

ً حتى یكون اثنا عشر أمیراً ثم قال كلمة لم أفھمیھا فقلت ألبي ما قال ال یزال ھ" هللا علیھ وسلم وھو یقول  ذا األمر صالحال
وفي روایة أخرى من  20021، 20017،20018: األرقام التالیة مسند أحمد بن حنبل مسند البصریین: انظر . كلھم من قریش: قال 

حدثنا یونس بن محمد حدثنا حماد یعني ابن زید حدثنا مجالد عن العبي عن جابر بن سمرة قال خطبنا رسول هللا : المسند وھي
ال یزال ھذا ألمر عزیزاً منیعاً ظاھراً على من ناوأه حتى یملك اثنا عشر كلھم قال فلم " صلى هللا علیھ وسلم بعرفات فقال 

ومن حدیث أبي عبد الرحمن عن مشایخھ من حدیث  ل كلھم قال كلھم من قریشأفھم ما بعد قال فقلت ألبي ما قال بعدما قا
 . 20001، 19964: انظر المرجع السابق األرقام. جابر بن سمرة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

 ب 63أھـ ص /  357
أو بعصا  األرض بإصبعھ -أتى بنكتة فیھ:  في كالمھ -:نكتا : ینكت  نكت )كتفي عمي قال فنكت:( في االصل  358

 .ضربھا بھ فأثر فیھا: أو غیرھما
 مات ، واألعمش ، منصور عنھ روى ، جحیفة وأبي ، سمرة بن جابر عن یروي ، الكوفیین مولى ھرمز: اسمھ ,الوالي خالد أبو 359
 . باب الھاء   أول كتاب التابعین,   الثقات  - بن حبانا: انظر.في خالفة عمر بن عبد العزیز مائة سنة
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 360.حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص  50 
  . ولھ شاھد من حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص

 
  

  ربیعة بن سیف– 1 
أنا أبو الحسین بن بشر أن أبا علي بن  الدالئل في البیھقي قال 155الحدیث 

محمد المصري ثنا محمد بن إسماعیل السلمي ثنا عبد هللا بن صالح حدثني 
أنھ  سیفاللیث حدثني خالد بن یزید عن سعید بن أبي ھالل عن ربیعة بن 

ً مع شفي االصبحي قال سمعت عبد هللا بن عمرو بن  361حدثھ أنھ جلس یوما
سیكون فیكم إثنا "یقول   صلى هللا علیھ وسلمرسول هللالعاص یقول سمعت 

 .الحدیث "عشر خلیفة
  
   

  سعید بن جبیر المنھال بن عمرو عن– 2
حدثنا إبراھیم بن أیوب ثنا : تاریخھفي  یعقوب بن سفیانوقال  156الحدیث

الولید ھو ابن مسلم ثنا عبد الملك بن حمید عن أبي غنیة عن المنھال بن 
نقول إثنا عشر  ونحن قال سمعت ابن عباس یرجبسعید بن عن  وعمر

ً فقال ما أحمقكم إن منا أھل البیت  ...بعد ذلك أمیرا
 . إسناده حسن 

   
  عن المنھال بن عمر ـ3

ً  البیھقيوأخرجھ  157الحدیث من وجھ آخر عن المنھال بن عمر مختصرا
ھذه األمة على یدي  كھال 363) عمرو بن جریر(  362)زرعة ( حدیث ابي

  . غلمة من قریش
 

و ابو زرعة  و عمرو بن سعید بن (رواه عنھ أبو صالح ذكوان  -
  364العاص و یزید بن  شریك  و عبد هللا بن ظالم و قیل مالك

  
 حدیث ابي ھریرة  51 

  : 365)حدیث ذكوان اما    815الحدیث     1
                                                

 المحققالعنوان من ) حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص 50( 360
361 ، ّ ي ِ َح ب َصْ ِع األ ان َ ّ بن م َي ف ُ  ش
َّ البجلي الكوفي :ھو. و اثبتناھا  .سقط من االصل كلمة زرعة  362 بْد هللا بُو زرعة بن عمرو بن جریر بن عَ َ  أ
 من الھامش 363
 اي مالك بن ظالم 364
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نا شیبان عن األعمش عن افقال أبو بكر بن أبي شیبة ثنا عبد هللا بن موسى  
 كھال" : رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمأبي صالح عن أبي ھریرة قال قال 

  "أمتي على یدي غلمان سفھاء من قریش فقال مروان بئس الغلمان ھؤالء
  

 ھذا سند صحیح  -
  
     .وأما حدیث أبي زرعة - 2

عن أبي زرعة  366احیفقال اإلمام أحمد ثنا شعبة عن أبي الت 159الحدیث
: قال صلى هللا علیھ وسلمعن أبي ھریرة عن النبي  رریجبن عمرو بن  367

یھلك أمتي ھذا الحي من قریش قالوا فما تأمرنا یا رسول هللا قال لو أن "
  ."الناس اعتزلوھم

 
  . ھذا حدیث صحیح  -
 أحمد اإلمام لكن استنكره. من ھذا الوجھمسلم و البخاريرواه  -

 . خرهآب
  

عقب روایتھ لھذا الحدیث في  عبد هللا بن أحمدفروینا عن   160الحدیث
رب على ھذا ضا ،في مرضھ الذي مات فیھ ابيقال  :عن أبیھ قالالمسند 

یعني قولھ  صلى هللا علیھ وسلمالحدیث فإنھ خالف األحادیث عن النبي 
 .اسمعوا وأطیعوا واصبروا

 
 
     .أما حدیث عمرو بن سعید - 3

فقال البخاري ثنا موسى بن إسماعیل ثنا عمرو بن یحیى بن  161الحدیث 
ً مع أبي ھریرة في  سعید بن عمرو بن سعید أخبرني جدي قال كنت جالسا

بالمدینة ومعنا مروان فقال أبو ھریرة  صلى هللا علیھ وسلممسجد رسول هللا 
 "أمتي على یدي غلمة من قریشھلكة "سمعت الصادق المصدوق یقول 

لو شئت أن أقول بنى فالن : فقال أبو ھریرة . عنة هللا علیھم فقال مروان ل
  .وبنى فالن لفعلت

  
                                                                                                                                       

 من الھامش 365
 أبو التیاح یزید بن حمید الضبعي البصري 366
 أ 64أ ھـ ص /  367
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ً عن أحمد بن محمد المكي عن إسحاق بن  البخاريوكذا أخرجھ  - أیضا
 . سعید بھ

  
  . أما حدیث یزید بن شریك - 4
  

فقال أحمد ثنا أسعد بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن  162الحدیث
عن یزید بن شریك أن الضحاك بن قیس بعث معھ كسوة إلى مروان بھدلة 

فقال مروان انظر من على الباب فنظر فإذا ھو أبو ھریرة فقال مروان یا أبا 
قال  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلممن  368)سمعتھ(ھریرة حدثني بشيء 

ھذه األمة على یدي  كھال"یقول  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمسمعت 
   "فتیة من قریش

  
  .بعضھبثنا حجاج ثنا حماد   التاریخ األوسطفي  خخرج أ -

  
  .أما حدیث عبد هللا بن ظالم وقیل مالك بن ظالم -5

  

 بن حدثنا قتیبة ثنا أبو عوانة عن سماك عن مالك 163الحدیث -1
یقول  صلى هللا علیھ وسلمظالم سمعت أبا ھریرة یقول النبي 

 . "سفھاء من قریشأغیلمة فساد أمتي على یدي أمراء "
 
عن عبد الرحمن ھو ابن مھدي  أحمد أخرجھ 164الحدیث – 2

ثنا عبد هللا بن ظالم سمعت   369 ثنا سفیان ھو الثوري عن سماك 
  یقول مثلھ  صلى هللا علیھ وسلمأبا القاسم  حبيأبا ھریرة 

 . مراءأولم یقل  -
  
حدثنا زید بن الحباب حدثني سفیان عن سماك بن  165الحدیث -3

أبي  حبي حدثني"حرب عن مالك بن ظالم عن أبي ھریرة أنھ قال 
إن ھالك أمتي على یدي غلمة سفھاء . القاسم الصادق المصدوق

   " .من قریش
 
بن جعفر ثنا شعبة عن سماك عن  حدثنا محمد   166الحدیث -4

أبا القاسم الصادق سمعت ابا ھریرة  سمعت  370)بن ظالم( مالك
                                                

 من الھامش 368
 ب 64أھـ ص /  369
 من الھامش 370
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إن ھالك أمتي ": یقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمالمصدوق 
ٍ أغیلمة سفھاء من قریش   ."أو فساد أمتي على روس امرة

 
 

ولنختم ھذا الكتاب بحدیث في معنى ما تقدم وإن كان محلھ في القسم األول 
  .لمناسبتھ للختم

  
 371حدیث ابن عباس 52 

أنا ابن زریق ثنا محمد بن عمر  تاریخھفي  الخطیبقال  167الحدیث
ثنا محمد بن عبد الكریم  372الحافظ ثنا محمد بن الحسن بن سعدان المروزي

السرخسي حدثني المھتدي با أمیر المؤمنین حدثني على بن ھشام بن 
طبراخ عن محمد بن الحسن الفقیھ عن أبي لیلى عن داود بن علي عن أبیھ 

قال لي "عن ابن عباس قال قال العباس یا رسول هللا ما لنا في ھذا األمر 
  . "مر وبكم یختمالنبوة ولكم الخالفة بكم یفتح ھذا األ

 
ً غیر ھذا انتھى ھنا الخطیبقال  -  . لم یرو المھتدي حدیثا مسندا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                
 العنوان من المحقق) حدیث ابن عباس52( 371
 محمد بن الحسن بن سعدان المروزي 372
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  انتھى الكتاب
وحسبنا هللا ونعم الوكیل نعم المولى ونعم  بحمد هللا وعونھ وحسن توفیقھ 

 .ھو موالنا وبھ اعتصمنا علیھ توكلنا وھو رب العرش العظیم النصیر
ربنا آتنا من لدنك .سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وآلھ وسلم.رحمة وھیئ لنا من أمرنا رشداً 
ً وعالنیة ً وباطناً سرا ً ظاھرا ً أوالً وآخرا ً وعودا ً بدء ً دائماً أبدا   تسلیماً كثیرا

  .إلى یوم الدین واآلل والصحب و التابعین لھم باحسان 373..عل
  

 أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن األزھري ،فقیر رحمة ربھ المقتدر لنفسھ علق
  وافق الفراغ یوم الثالثاء رابع شعبان المكرم.حامداً ومصلیاً     )الشافعي الشاذلي(
  374.مائھ سنة خمس وأربعین وثمان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
  

                                                
 ؟ 373
كان الفراغ من تبییض ھذه الرسالة الشریفة یوم اإلثنین الموافق : قال   محمد أوندر نار بن محمد   أ 65أھـ ص  374
وغفر . في الثانیة عشرة لیالً والحمد  على أولھ وآخره بمدینة یالوا بمنزل والدي محمد نار بن شھري / 28/5/1996

  هللا لي وألھلي وأساتذتي آمین
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 لذة العیش بجمع طرق حدیث األئمة من قریشفھرس   

 المؤلف مقدمة
 .اإلطالق على قریش من األئمة أن على الدالة األخبار بیان في:     I   األول القسم

  
   عمر بن هللا عبد 1 

   ال یزال ھذا األمر في قریش ما بقي في الناس اثنان
 .ما بقي من الناس:   الطلحيولفظ 
     ھریرة ابي  4 

   لكافرھم تبع وكافرھم لمسلمھم تبع مسلمھم الشأن ھذا في لقریش تبع الناس  
  
  ھمام   ھریرة واب  6

  لكافرھم تبع وكافرھم لمسلمھم تبع مسلمھم الشأن ھذا في لقریش تبع الناس
  

 الرحمن عبد بن سلمة أبي    ھریرة واب 7
  لشرارھم تبع وشرارھم لخیارھم تبع خیارھم األمر ھذا في لقریش تبع الناس  
 
  سیرین بن محمد     ھریرة واب 8

  لشرارھم تبع وشرارھم لخیارھم تبع خیارھم األمر ھذا في لقریش تبع الناس
 
 عمرو بن خالس     ھریرة واب 9
 مسلمیھم أتباع ومسلموھم كفارھم اتباع كفارھم الشأن ھذا في لقریش تبع الناس "
 

 األنصاري ودیعة بن یزید     ھریرة واب 10
  فاجرھم تبع وفاجرھم لمؤمنھم تبع مؤمنھم األمر ھذا في لقریش تبع الناس وان صبر أعفة األنصار

  
 األنصاري ودیعة بن یزید     ھریرة واب  11

   الناس تبع لقریش في ھذا الشأن وأن صبر األنصار أعفة "
 
 عائذ بن الرحمن عبد      ھریرة واب   12 

 لكافرھم تبع وكافرھم لمسلمھم تبع مسلمھم الشأن ھذا في لقریش تبع الناس
 

 مطعم بن جبیر بن نافع       ھریرة واب  13
  لشرارھم تبع وشرارھم لخیارھم تبع خیارھم الشأن ھذا في لقریش تبع الناس

 
 مطعم بن جبیر بن نافع     ھریرة واب   14

  لشرارھم تبع وشرارھم لخیارھم تبع خیارھم الشأن ھذا في لقریش تبع الناس
 

 الثاني اللفظ   ھریرة وأب  15
 "األزد في واألمانة الحبشة في واألذان األنصار في القضاء و قریش في الملك

 
   الثالث اللفظ   ھریرة وأب16

  قریشاً  أكرموا
 

     ھریرة وأب17
  أرضھ في هللا وسوط المسلمین وأئمة الدین وخاصة الثغور وسداد الحروب  ومالحم قریشاً  أكرموا

 
     ھریرة وأب18
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  أرضھ في هللا وسوط المسلمین وأئمة الدین وخاصة الثغور وسداد الحروب  ومالحم قریشاً  أكرموا
  

  جابر 19
   والشر الخیر في لقریش تبع الناس

 
  جابر 20

  والشر الخیر في لقریش تبع الناس
 

  جابر 21
  والشر الخیر في لقریش تبع الناس

  
    :  عبدهللا بن جابر22

 عند لھا ما ألخبرتھا قریش تطغى أن ولوال بھ إال الطعام یطیب وھل كالملح وقریش الناس خیار قریش خیار 
  وجل عز هللا
 

ُ  ھي قریشاً  أن: الكتاب في نجد قال  كعب    23 ة َ ب َ ت َ ك ْ ُ  ال ة َ ب َ س َ ْح  األمة ھذه ملح ال
  

 الزوائد وذ   24
 اللھم قالوا بلغت ھل: "قال ثم ونھاھم الناس أمر الوداع حجة عام وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت  

   ثم اشھد اللھم: قال نعم
  فدعوه دینكم عن  رشاً  العطا وصار الملك بینھا قریش  تجاحفتھ فإذا العطا دام ما العطا خذوا قال

 
  الزوائد وذ 25

قریش الملك   تجاحفت   خذوا العطا مادام عطا فإذا سمعت النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول في حجة الوداع
 بینھا فدعوه

  
 السلمي عبد بن عتبة 26

 بعد والمھاجرین المسلمین في والھجرة الحبشة في والدعوة األنصار في والحكمة قریش في الخالفة
 

  الخدري سعید وأب 27
 في ھل" قال الباب بعضادتي فأخذ قریش من نفر وفیھ باب على وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فینا قام 

 ھذا إن اال قریش معاشر تسمعون أال قال ثم منھم القوم أخت ابن: فقال اختنا ابن إال ال قالوا قریش إال البیت
 "قریش في األمر

 
 األنصاري سعد بن سھل 28

   والشر الخیر في لقریش تبع الناس
 

 النجاشي أخي ابن مخبر 29
  قریش في فصیره منھم هللا فنزعھ حمیر في األمر ھذا كان

 
 النجاشي أخي ابن مخبر 30

  :انظر الرقم. ذكره المصنف   في القسم الثاني
 

 عبادة بن سعد  و  الصدیق بكر وأب  31
 فقبلھ وجھھ عن الثوب كشف حتى فأقبل المدینة طائفة في بكر وأبو وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول توفي
 وعمر بكر أبو وأقبل قال... الحدیث فذكر الكعبة ورب محمد مات ومیتاً  حیاً  أطیبك ما وأمي أبي فداك وقال

 وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول ذكره وال األنصار في أنزل شیئاً  یترك فلم بكر أبو فتكلم أتوھم حتى یتقاودان
 وسلكت وادیاً  الناس سلك لو: "قال وسلم، علیھ هللا صلى هللا رسول أن علمتم لقد: وقال. ذكره إال شأنھم من

 قاعد ،وأنت قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن سعد یا علمت ولقد" األنصار وادي سلكت وادیاً  األنصار
 ."لفاجرھم تبع وفاجرھم لبرھم تبع الناس فبر" األمر  ھذا والة قریش
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 مطعم بن جبیر 32
 .فتھلكوا قریشاً  تتقدموا ال الناس أیھا یا
 

 المطلب والد حنطب بن هللا عبد 33
  فیھلكوا عنھا تخلفوا وال فیضلوا قریشاً  تقدموا وال اال: "فقال بالجحفة وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول خطبنا

 
 مالك بن أنس 34

 فیھلكو عنھا تخلفوا وال فیضلوا قریشاً  تقدموا وال اال: "فقال بالجحفة وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول خطبنا
 

 السائب بن هللا عبد 35
  فیھلكو عنھا تخلفوا وال فیضلوا قریشاً  تقدموا وال اال  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن
 

 ابن شھاب------  36
  تقدموھا وال قریشاً  قدموا: "قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن 

 
  شعیب    ....    37
  عنھا تأخروا وال علیھا تقدموا وال منھا وتعلموا قریشاً  تعلموا ال
 

  معمر....        38
    تقدموھا وال قریشاً  قدموا: "قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن
  

 كیسان بن صالح........ 39
 تقدموھا وال قریشاً  قدموا: "قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن
  

 الزبیدي ........ 40
 تقدموھا وال قریشاً  قدموا: "قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن
 

  فیھ وزاد بطولھ السقیفة حدیث فذكر  عباس ابن عن النعمان والد األنصاري سعد بن بشیر    41
: یقول فمن أیضاً  وأنت أعور یا عمر: فقال   األبلمة كشق وبینكم بیننا األمر النعمان أبو سعد بن بشیر:  فقال 

 فما قال  أنفى رغم. نعم: قال. قریش من األئمة: "یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أسمعت هللا أنشدك
 "بعدھا القول

 
 حاتم بن عدي   42

 "قومي من واألئمة قومي من  والشھید قومي من الصدیق جعل الذي  فالحمد
 

   عجالن بن صدي أمامة وأب 43
 قال بلى قال قومك في أال األمر ھذا ما هللا یارسول: "فقال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أتى رجالً  أن

 الحیدث      بعدي من أمتي على یشقوا ال أن على هللا أذكركم إني لقریش: یقال قال بنا  فوصھم
 

  رفعھ صعد بن راشد......   44
 أعرفن فال بعدي من األمر ھذا والة إنكم إال قریش من نفر وعنده یوماً " وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول: قال 

 علیھ فشق أمتي على شق من اللھم بعدي من أمتي على  شققتم ما
  

  الحارث.....      45
 أعرفن فال بعدي من األمر ھذا والة إنكم إال قریش من نفر وعنده یوماً " وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول: قال
 علیھ فشق أمتي على شق من اللھم بعدي من أمتي على  شققتم ما
 
 

 كرب معدي بن المقدام...... 46
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فوصھم   ما ھذا األمر أال في قومك قال بلى قال رسول هللا یا" :أن رجالً أتى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال
      لقریش إني أذكركم هللا على أن ال یشقوا على أمتي من بعدي: بنا قال یقال

  
 بشر بن هللا عبد 47

 قریش  لخیار تبع الناس وخیار خیارالناس خیارقریش"
 

 ثوبان 48
  قریش من األئمة 

 
 ابو بكر االنصاري....... 49

  قریش من األئمة
 

 الفھري قیس بن الضحاك ......50
  قریش من وال یزال ال 
 

 مالك بن كعب 51
 یتحات كما یتحات ینبزھم أن أراد أو فیھ ناواھم ومن لوجھھ هللا كبھ العواثر بغاھم فمن قریش في األمر ھذا"

 الشجر ورق
 یقولھا   لمنخریھ هللا كبھ العواثر بغاھا أمانة أھل قریشاً  أن الناس أیھا" نادى وسلم علیھ هللا صلى النبي أن
   ثلثاً 

 
  رفاعة  52

ً أھل أمانة "أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نادى  ً بغاھا أیھا الناس أن قریشا   العواثر كبھ هللا لمنخریھ   یقولھا ثلثا
 

 المزني ملحة بن یزید بن عوف بن عمرو  53
 إال علي یدخل وال علي ادخلوا: "فقال بیتھ فدخل معھم قاعداً  كان.    وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن

 منكم؟ لیس أحد معكم ھل قریش معشر یا وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فقال فدخلت فتساللت قال قرشي
 حلیف" وسلم علیھ هللا صلى النبي فقال" والمولى األخت ابن معنا وأمنا أنت بأبینا هللا رسول یا نخبرك: قالوا
 مسلمون وأنتم إال تموتن فال األمر لھذا بعدي الوالة إنكم قریش معشر یا منھم القوم أخت وابن منھم القوم

 
    األشعري أظنھ الحارث بن الحارث 54

 أمامة أبي حدیث طرق في یأتي 
 

 الثقفي رویبة بن بن عمارة  55
  تبع لخیارھم  وخیارھم لشرارھم شرارھم لقریش تبع الناس 
 

      األول اللفظ)  ألفاظ فیھ ( طالب أبي بن علي  56
 لشرارھم تبع وشرارھم لصالحھم تبع صالحھم لقریش تبع الناس

 
     أوفى بن زرارة ......57

  شرارھم مع وشرارھم خیارھم مع خیارھم لقریش تبع الناس
 

 )الثاني اللفظ( بن ابي طالب     على 58
   قریش من األئمة

  
  بن ابي طالب     على 59

 حقھ حق ذي كل فاتوا حق ولكل فجارھا أمرا وفجارھا إبرارھا أمراء إبرارھا قریش من األئمة 
 

 )المغیرة بن عثمانبطریق (  بن ابي طالب   على  60
 الحدیث  ، فجارھا أئمة وفجارھا أبررھا أئمة إبرارھا الناس أئمة قریش  
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 ) الثالث اللفظ( بن ابي طالب    على  61 
  عنھا تتخلفوا وال قریشاً  تتقدموا ال الناس أیھا یا: فقال بالجحفة الناس هللا صلى هللا علیھ وسلمخطب رسول  

 
 ) الرابع اللفظ( بن ابي طالب    على  62

 علم وإن أمینین أمانتھ تعدل قریش من األمین قال منھا وتعلموا قریشاً  یعلموا وال بھا وأئتموا قریشاً  تأموا ال 
 ."األرض على   متوسط قریش عالم

 
 ) الرابع اللفظ( بن ابي طالب    على 63

  . عنقھ من اإلسالم ربقة نزع فقد شبراً  الجماعة فارق ومن قریش من األئمة
 

 العوام بن الزبیر   64
 نصرھم بأنھ وفضلھم   قرشي إال یعبده ال سنین عشر هللا عبدوا أنھم فضلھم خصال بسبع قریشاً  هللا فضل 

 .والسقایة والحجابة والخالفة النبوة فیھم بأن وفضلھم مشركون وھم الفیل یوم
 

  سعید بن المسیب  .......... 65 
 نصرھم بأنھ وفضلھم   قرشي إال یعبده ال سنین عشر هللا عبدوا أنھم فضلھم خصال بسبع قریشاً  هللا فضل 

 والسقایة والحجابة والخالفة النبوة فیھم بأن وفضلھم مشركون وھم الفیل یوم
 

 طالب أبي بنت ھانئ أم 66
 منھم بأني وفضلھم:   السابعة وذكر  ...   خالل بسبع قریشاً  هللا فضل"
 

 .مرسالً  المسیب بن سعید عن الزھري..........   67
 ).فذكر نحو حدیث أم ھانئ(             خصال بسبع قریشاً  فضل هللا إن
 

 عائشة   68
  الحدیث، قومك في: قال بعدك من األمر ھذا كیف هللا رسول یا: قلت قالت

  
   عائشة 69

  َّ َن َّ  أ ِي ب َّ َّى الن ل ُ  صَ َّ ھِ هللا ْ ی َ ل َ َّمَ  ع ل َ س َ الَ  و َ عُ : "  ق َ ر ْ َس ِ  أ اس َّ ا الن ً الك مُكَ  ھَ ْ و َ ْتُ "  ق ل ُ لِمَ :  ق َ َنِي ؟ و ل َ ع َ ُ  ج َّ اكَ  هللا َ الَ  ، فِد َ َّ : "  ق ِن  إ
ا َ ذ َّ  ھَ ي َ ْح نْ  ال ٍ  مِ ش ْ ی َ ُر ُھُمُ  ق لِب ْ ج َ ت ْ س َ ا ت َ ای َ ن َ ْم ُسُ  ، ال ف ْ ن َ ی َ اسُ  و َّ مْ  الن ِ ھ ْ َی ل َ ْتُ "  ع ل ُ ا:  ق َ م َ اءُ  ف َ ق َ ِ  ب اس َّ دھمْ   الن ْ ع َ الَ  ، ب َ َ : "  ق و  ھُ

ْبُ  ل ِ  صُ اس َّ ا ، الن َ ذ ِ إ َ وا ف ُ َك ل َكَ  ، ھَ ل اسُ  ھَ َّ  الن
 

  ةرھری وأب 70
 الحدیث   " قریش)  فناء( العرب قبائل أسرع

 
  عائشة 71

 أذق اللھم األرض طباق علمھ یسع عالمھم فإن تقدموھم وال عنھم تأخروا وال تعلموھم وال قریش من تعلموا 
  نكاالً  أولھم أذقت كما نواالً  آخرھم

 
  عائشة 72

 بالملح إال یصلح ال الطعام أن كما علیھم إال یعطى وال بھم إال الناس یصلح وال الناس صالح قریش"
 

 السھمي وائل بن العاص بن عمرو 73
 من جمھور في األمر ھذا لنجعلن قریش تنتھ لم لئن: وائل بن بكر من رجل قال الكوفة معاویة قدم لما 

 في الناس قادة قریش: "یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت كذبت عمرو فقال. غیرھم العرب جمھور
 القیامة یوم إلى والشر الخیر

  
  السقیفة حدیث في طرق    II  األول القسم
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 سفیان أبي بن معاویة 74
 الناس" وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول وقال" زوراً  تدخلھ وإنما غیرھا شعر من شعرھا في أدخلت امرأة أیما 

 قریش تبطر أن لوال وهللا فقھوا إذا اإلسالم في خیارھم الجاھلیة في خیارھم األمر ھذا في لقریش تبع
  هللا عند لخیارھا عن ألخبرتھا

 
  ھذا االمر الناس تبع لقریش في  75

 
 سفیان أبي بن معاویة 76 
 اثنان الناس من بقي ما قریش في األمر ھذا یزال ال
 
 عباس ابن 77
 رجالً  عشرون قریش من بقي ما واصباً  الدین ھذا یزال ال
 

  )موقوف(    عباس ابن 78
        الملك فیھلكھا قریش أما 
 

  ) الثاني اللفظ  (عباس ابن 79
 وسادة قریش من واألئمة اإلسالم فسطاس والكوفة الدین معدن والمدینة الشرف آیة مكة:  عباس ابن قال

 ھاشم بنو الناس
 
 .)  الصحابة من رجل عن  .......  ( 80  

 صدق: یقول القصر ظل في قائم رجل فإذا أمیر وھو عباس بن هللا عبد وبھا البصرة  اتي أنھ:  الضبي عمران
 أتیت إني: فقال أذن أجلس: فقال أجل فقلت ألخبرتك شئت لئن وهللا أما: فقال ورسولھ هللا صدق ورسولھ هللا

 إال قریش على اخشي ال: "قال ثم قصة فذكر وكذا كذا زمان بالمدینة وھو وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول
 حوضین بین كالغنم بینھم الناس ترى حتى ھاھنا رأیتھم عمر بك طال إن قال هللا نبي یا لھم وما: قلت. أنفسھا

   معاویة على یستأذنون العام  رأیتھم عباس ابن على یستأذنون ناساً  أرى فأنا قال. ھذا إلى ومرة ھذا إلى مرة
 .وسلم علیھ هللا صلى النبي قال ما فذكرت.

  
 عباس ابن  81
 الملك فلمن" قالوا فإذا الظھور ویعدھم بمكة قبائل على نفسھ یعرض وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول كان

 لك شرف)  ولقومك لك لذكر وإنھ(  أنزلت حتى بشيء ذلك في یؤمر لم ألنھ بشيء یخبرھم فلم أمسك بعدك
 ذلك على األنصار قبلتھ حتى یجیبوه وال" لقریش قال سئل إذا بعد فكان ولقومك

 
 الخطاب بن عمر 82
  الناس روؤس قریشاً  إن
  

 الخطاب بن عمر 83
 یلقى وما الناس على أخافكم وإنما علیكم الناس أخاف ما قریش معشر یا وهللا أنھ الخطاب بن عمر قال قال
  .منكم محمد أمة

 
 الخطاب بن عمر 84
 بخیر  تبرحوا لن اثنین فیكم تركت وإني الناس على أخافكم وإأنما علیكم الناس أخاف ال إني قریش معشر یا
 القسم في والتسویة الحكم في العدل لزمتموھما ما
 

  ) مرسل(    أسلم بن زید 85
  صلب بغیر الرجل یمشي وھل قریش الناس صلب 

  
 الخطاب بن عمر  86

إن ھذا ال یكون : "لوال أني سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: ھ خالفت في یقول الخطاب بن عمر كان 
    االمور وال تخالجني في ذلك ، عن الجارود    -بالخالفة یعني - ما عدلت بھا "إال في قریش
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   منھب بن حمید.........  87 

 حدیثاً  فذكر االختالف من فیھ الناس ما ترى ما سعید یا فقلت یوماً  بھ فخلوت الحسن أبي بن الحسن زرت قال
 وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن تعلمون ألستم عمر   لھ فقال أمیر ومنكم أمیر منا االنصار قال حیث فیھ
 فأیكم قال بلى قالوا بالناس یصلي أن بكر أبا أمر أنھ تعلمون أولستم قال بلى قالوا قریش من األئمة" قال

 .االسناد جید مرسل ھذا "بكر أبا یتقدم
 
  السقیفة حدیث طرق     II القسم االول     

 

 عباس ابن 88
 من رجلین أن بلغھ: فقال الخطاب بن عمر مع بمنى ونحن عوف بن الرحمن عبد إلى اختلف كنت:  قال 

 یحب من إلى یقوم إن ھذا ھلك إن امرء یمنع فما فلتة إال كانت ما وهللا فقاال بكر أبي بیعة ذكرا االنصار
 یعني قال ثم: وفیھ الحدیث فذكر تفعل ال فقلت الناس یكلم أن عمر فھمً  قال. كانت كما فتكون یده علي فیضرب

 قد ولكنكم علینا الواجب حقكم وال االسالم في بالئكم وال فضلكم ننكر ما وهللا أنا االنصار معشر یا بكر أبا
 منھم رجل على إال یجتمع لن العرب وإن غیرھم بھا لیس العرب من بمنزلة قریش من الحي ھذا أن عرفتم
 .الوزراء وأنتم األمراء فنحن

  
  زریق بني من رجل عن89

 وال حقكم ننكر ال إنا االنصار معشر یا بكر أبو فقال االنصار أتیا حتى وعمر بكر أبو خرج ذلك كان لما: قال 
 قریش من رجل على إال تقر وال ترضى ال ولكن فیھ شاركتمونا إال خیراُ  أصبنا ما وهللا وإنا مؤمن حقكم ینكر

 
  الخطاب بن عمر90

 ألبي فقلت ساعدة بني سقیفة في واالنصار المھاجرون اجتمع وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول توفي لما: قال 
 ذكرتم ما فأما بعد أما: بكر أبو فقال. خطیبھم تكلم جلسنا فلما فانطلقنا. االنصار من أخواننا إلى بنا انطلق بكر
 وقد.  وداراً  نسباً  العرب أوسط ھم. قریش من الحي لھذا إال األمر ھذا یعرف ولیس. أھلھ فإنكم خیر من

 مما أكره فلم بیننا جالس وھو عبیدة أبي وید بیدي فأخذ قال شئتم أیھما فبایعوا الرجلین ھذین أحد لكم رضیت
  فیكم قوم على أتأمر أن من إلي أحب شر إلى ذلك یقربني ال عنقي فتضرب أقدم لئن وهللا كنت.   غیرھا قال
 یا یدك أبسط فقلت االختالف خشیت حتى االصوات وارتفعت اللغط فكثر الموت عند نفسي یغیر أن إال بكر أبو
 رضي بكر أبي مثل االعناق إلیھ تقطع من فیكم ولیس واالنصار المھاجرون بایعھ ثم فبایعناه یده فبسط بكر أبا
 عنھ هللا
 

  عبد هللا بن عتبة   91
 ألبي فقلت ساعدة بني سقیفة في واالنصار المھاجرون اجتمع وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول توفي لما: قال
 ذكرتم ما فأما بعد أما: بكر أبو فقال. خطیبھم تكلم جلسنا فلما فانطلقنا. االنصار من أخواننا إلى بنا انطلق بكر
 وقد.  وداراً  نسباً  العرب أوسط ھم. قریش من الحي لھذا إال األمر ھذا یعرف ولیس. أھلھ فإنكم خیر من

 مما أكره فلم بیننا جالس وھو عبیدة أبي وید بیدي فأخذ قال شئتم أیھما فبایعوا الرجلین ھذین أحد لكم رضیت
  فیكم قوم على أتأمر أن من إلي أحب شر إلى ذلك یقربني ال عنقي فتضرب أقدم لئن وهللا كنت.   غیرھا قال
 یا یدك أبسط فقلت االختالف خشیت حتى االصوات وارتفعت اللغط فكثر الموت عند نفسي یغیر أن إال بكر أبو
 رضي بكر أبي مثل االعناق إلیھ تقطع من فیكم ولیس واالنصار المھاجرون بایعھ ثم فبایعناه یده فبسط بكر أبا
 عنھ هللا
  

  ذكر طرق أخرى لحدیث السقیفة
  محمد بن اسحاق....... 92

 شماس بن قیس بن ثابت فتكلم:  وفیھا بطولھا القصة فذكر...  ساعدة بني سقیفة یوم كان لما قال: قال  
 لقریش إال االمر بھذا یقر ال العرب ولكن لذلك فأنتم فضلكم من ذكرتم ما أما بكر أبو: فقال االنصار فضل فذكر

.  
 خرجوا فقد علیھ لھجوا ان بأمر لھجوا لقد االنصار وذكر ھشام بن الحرث فقال ،وفیھا طویلة قصة ساق ثم

 من األئمة إن" وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قول لوال وهللا: فقال جھل أبي بن عكرمة قام ثم بھ سموا مما
 األمر علیھم قضینا ما فوهللا. خیار وال فیھ شك ال قول ولكنھ أھال لھا ولكانوا االنصار عنھا أبعدھا ما" قریش

  . إلیھ األمر ھذا هللا لصیر واحداً  إال كلھا قریش من یبق لولم فوهللا قال أن إلى الشورى من أخرجناھم وال
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  : منھا  ابیاتا علي بن معن االنصار وعاتبت اسحاق ابن قال 
  دبیب القاصدات  وسیر ودبوا*  بغیكم أعنة من وأثنوا الركض ذروا 

 وتصیبوا ترشدوا بایعوه لمن*    وبایعوا  واألمور قریشاً  وخلوا
  :أبیات من ذلك في ساعدة بن عویم وقال

 أصلى أصلھا وال دارى دارھا وال*  قریبة قریش في رحم ومالى
 نعلي قدمى أنفذت ما لھم أدین*  أئمة علینا قوم ولكنھم

 لئن وهللا عطیة االنصار من عنا هللا دفع لقد وهللا: فقال عمان من العاص بن عمرو وقدم اسحاق ابن قال  
  وأھلكوا ھلكوا لقد ادعوھا ثم" قریش من األئمة إن" وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قول سمعوا كانوا

 .شعراً  ذلك في لھ أنشد ثم 
 هللا رسول قال لقد: قال فقد قریش جماعة في عمراً  فأتى االنصار شاعر وكان عجالن بن النعمان عنھ فأجابھ
 لسلكت وادیاً  االنصار وسلكت وشعباً  وادیاً  الناس سلك لو وقال". قریش من األئمة" وسلم علیھ هللا صلى
 .األنصار وادي

 والمھاجرین األنصار بین یفرق لم هللا إن قریش معشر یا:  فقال الخطاب بن ضرار   فأقبل : اسحاق ابن قال 
" قریش من األئمة"  قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن لوال فوهللا اآلخرة في بینھم یفرق وال الدنیا في

 في فقال منزلھ إلى فرجع.  شیئاً  علیھم یرد فلم قال .والھوى الرأي غلب أمر جاء ولكن األنصار من األئمة لقلنا
  . شعرا ذلك

 
 بقیودأن األئمة من قریش  على  في بیان األخبار الدالة   Iالقسم الثاني  

  )حدیث معاویة بن أبي سفیان( مطعم بن جبیر بن محمد  93
 من ملك سیكون أنھ یحدث العاص بن عمرو بن هللا عبد أن قریش من نفر في سفیان أبي بن معاویة بلغ أنھ

 لیست أحادیث یتحدثون رجاالً  أن بلغني قال ثم أھلھ ھو بما تعالى هللا على فأثنى فقام معاویة فغضب قحطان
 یضل التي واالماني فإیاكم جھالكم وأولئك وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول عن توثر وال وجل عز هللا كتاب في
 أكبھ إال أحد یعادیھم ال قریش في األمر ھذا إن" یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت وإني أھلھا بھا
 "الدین أقاموا ما وجھھ على تعالى هللا
  

  ...روي البخاري عن الزھري  94
  

   مطعم بن جبیر بن محمد  95
وقال سمعت بن عمرو بن العاص یحدث ویذكر أنھ یكون ملك من قحطان فغضب عبدهللا  قال بلغ معاویة أن 

  رسول هللا 
  كبھ هللا على وجھھ ما أقاموا الدین  یعادیھم أحد االال یزال ھذا األمر في قریش ال "صلى هللا علیھ وسلم یقول 

  
  مطعم بن جبیر بن محمد  96

أنھ بلغ معاویة بن أبي سفیان في نفر من قریش أن عبد هللا بن عمرو بن العاص یحدث أنھ سیكون ملك من 
بلغني أن رجاالً یتحدثون أحادیث لیست في قحطان فغضب معاویة فقام فأثنى على هللا تعالى بما ھو أھلھ ثم قال 

كتاب هللا عز وجل وال توثر عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأولئك جھالكم فإیاكم واالماني التي یضل بھا 
إن ھذا األمر في قریش ال یعادیھم أحد إال أكبھ هللا : أھلھا وإني سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول 

  ما أقاموا الدین تعالى على وجھھ
  
II   الروایات الدالة  على  أن األئمة من قریش 
 بن مالك أنس  97

 فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن رحموا استرحموا وإن أوفوا عاھدوا وإذا عدلوا حكموا   اذا ما قریش من األئمة
 عدل وال صرف منھ یقبل وال أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة

 
 )إسماعیل بن الحسن (بن مالك     أنس  98
 . فرحموا واسترحموا فوفوا ووعدوا فعدلوا حكموا ما قریش من األئمة"
  

  المرجي أبو القاسم نصیربن أحمد بن الخلیللفظ المرجى 
  

   أنس عن أبیھ عن مرزوق بن عمرو طریق 99
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 حدیث الوركاني100 

 
 

 عن انس الجزري وھب بن بكیر  101
 األئمة" قال ثم الباب بعضادتي فأخذ األنصار من رجل بیت في ونحن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أتانا قال
   فعدلوا حكموا إذا ما ذلك مثل ولھم حق علیھم ولي قریش من
  

  الجزري بكیر   102
  قریش من االئمة: قال نزل بنا انس فقال سمعت النبي صلي هللا علیھ و سلم  قال

 
  مالك بن انس عن الجزري بكیر   103

 مثلھ فذكر. قریش من االئمة سلم و علیھ هللا صلي  هللا رسول قال قال 
 

  الجزري بكیر  104
 البیت باب على قام وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن أحد كل أحدثھ ما حدیثاً  أحدثك أال أنس لي قال قال 

 وإن رحموا استرحموا إن ما ذلك مثل حقاً  علیھم ولكم حقاً  علیكم لھم ان قریش من األئمة: "فقال فیھ ونحن
  أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن عدلوا حكموا وإن وفوا عاھدوا

  
  الجزري بكیر  105
 البیت باب على قام وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن أحد كل أحدثھ ما حدیثاً  أحدثك أال أنس لي قال قال

 وإن رحموا استرحموا إن ما ذلك مثل حقاً  علیھم ولكم حقاً  علیكم لھم ان قریش من األئمة: "فقال فیھ ونحن
  أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن عدلوا حكموا وإن وفوا عاھدوا

 
  مالك بن أنس عن الجزري بكیر  106

 كل فأقبل وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فأقبل األنصار من ونفر المھاجرین من نفر فیھ بیت في كنا:  قال 
 من األئمة إن أال" فقال بعضادتیھ فأخذ الباب على قام حتى إلیھ یجلس أن رجاء جنبھ إلى یوسع منا رجل

 وفوا عاھدوا وإذا عدلوا حكموا وإذا رحموا استرحموا إذا ثالثاُ  فعلوا ما ذلك مثل ولھم حق علیھم ولي قریش
 أجمعین والناس والمالئكة   هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن

 
 عن انس بن مالك البصري البناني الحكم بن على 107 
 فیكم عملوا ما حق علیكم ولھم حق علیكم ولي ثالثاً  قریش من اآلمراء قریش من االمراء قریش من اآلمراء 

 حكموا إذا عدلوا وما قسموا إذا قسطوا إذا وما رحموا استرحموا إذا ما بثالث
 

 بن مالك أنس عن ثابت أبي بن حبیب 108
 هللا رسول إلیھ لیجلس مجلسھ عن تاخر منا إنسان فكل بیت في ونحن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول جاء

 ذلك یفعل لم فمن" آخره في وزاد الحدیث" قریش من األئمة: "فقال الباب على فقام وسلم علیھ هللا صلى
  ."أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم

 
 بن مالك أنس عن ثابت أبي بن حبیب 109
 هللا رسول إلیھ لیجلس مجلسھ عن تاخر منا إنسان فكل بیت في ونحن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول جاء

 ذلك یفعل لم فمن" آخره في وزاد الحدیث" قریش من األئمة: "فقال الباب على فقام وسلم علیھ هللا صلى
  ."أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم

  
 عن تاخر منا إنسان فكل بیت في ونحن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول جاءعن مولي النس عن انس 110

 وزاد الحدیث" قریش من األئمة: "فقال الباب على فقام وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول إلیھ لیجلس مجلسھ
 ."أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن" آخره في

  مالك بن أنس عن الثقفي مرة بن هللا عبد بن عمر 111
 نفر نحن و فیھ نحن الذي البیت باب بعضادتي أمسك حتى یوماً  جاء وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن 

 وإذا صدقوا قالوا إذا ما قریش من األئمة ان اال" قال ثم أنتم كما بل ال فقال فحدثنا علینا  یلج أن فاشتھینا
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 صرف منھ یقل ال والمؤمنون ورسولھ منھ هللا فبرئ ذلك یفعل لم فمن رحموا استرحموا وإذا وفوا عاھدوا
  . "عدل وال
 

: قائم وھو فقال لھ نوسع أن فنھانا بیت في مجتمعون ونحن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول  ناتاأ112
 فعدلوا وحكموا فوفوا وعاھدوا فرحموا استرحموا ما مثلھ ولھم حق علیكم ولى أال ثالثاً  قریش من األئمة"

  ."أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن
 

 .مالك بن أنس عن سوقة بن محمد 113
 علیھم ولكم حق علیكم ولكم قریش من األئمة: "فقال الباب بعضادتي أخذ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن

 هللا لعنة فعلیھم یفعلوا لم فإن عدلوا قسموا وإذا رحموا استرحموا وإذا أحسنوا ملكوا إذا بثالث عملوا ما حق
  عدل وال صرف منھم یقبل ال أجمعین والناس والمالئكة

 
 أنس عن المعتمر بن منصور 114

 بتمامھ الحدیث فذكر… الباب بعضادتي فأخذ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أقبل إذ بیت في كنا 
  

115  
   … الباب بعضادتي فأخذ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أقبل إذ بیت في كنا
 

 أنس عن قتادة 116
 فوفوا وعاھدوا فرحموا واسترحموا فعدلوا حكموا ما مثلھ علیھم ولكم حق علیكم ولھم قریش في الملك إن

 أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن
 

   أنس قتادة عن  117
 ائتمنوا وما فعدلوا حكموا وما فرحموا واسترحموا فوفوا ماعاھدوا حقاً  علیھم ولكم حقاً  قریش على لكم إن

 .نأجمعی والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن فأدوا
 

 عن انس بن مالك االنصاري سعید بن یحیى حدیث 118
 فیكم عملوا ما حق علیكم ولھم حق علیكم ولي ثالثاً  قریش من اآلمراء قریش من االمراء قریش من اآلمراء 

 حكموا إذا عدلوا وما قسموا إذا قسطوا إذا وما رحموا استرحموا إذا ما بثالث
 

  أنس عن رجل عن الشیباني اسحاق وأب 119
 

  أنس عن غالب  120
 

  عن انس ) القطعي ھو( طھمان بن سعید 121
 الوالة من قریش

 
 االسلمي برزة وأب 122
 صلى هللا رسول قال فقال غالم وأنا لقرطین یومئذ أذنى في وإن االسلمي برزة ابي على   أبي مع دخلت قال
 وعاھدوا فرحموا واسترحموا فعدلوا)  حكموا( ما ثالثاً  فعلوا ما ثالثاً  قریش من اآلمراء. "وسلم علیھ هللا

 "أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن فوفوا
 

  برزة وأب 123
  بثالث عملوا ما قریش من اآلمراء  
 

 برزة وأب  124
 هللا أحمد إني برزة أبو فقال لغالم وإني  یومئذ لقرطب أذني في وأن اآلسلمي برزة على أبي مع دخلت قال

 ثم االزرق ابن ذكر حتى الدنیا على یقاتل ھاھنا وفالن الدنیا علي یقاتل ھاھنا فال الحي لھذا ذاماً  أصبحت بأني
 قال ثم دمائھم من ظھورھم الحفیفة الناس أموال من بطونھم الخمصة العصابة لھذه إلي الناس أحب إن قال
 الحدیث" قریش من اآلمراء" وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال
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  ) صحیحھ في البخاري (برزة  وأب 125

 برزة  ابي الي أبي مع انطلقت بالبصرة القراء ووثبت بمكة الزبیر ابن ووثب بالشام ومروان زیاد ابن كان لما 
 على إال یقاتل ان بمكة الذي ذاك وإن الدنیا على إال یقاتل إن بالشام الذي ذاك أن:  فیھ وزاد  - الحدیث فذكر. 

 األمراء أن في الحدیث بقیة یذكر ولم ،  الدنیا على إال یقاتلون ان وهللا أظھركم بین الذین ھؤالء وإن الدنیا
 قریش من

  )البخاري في التاریخ(  برزة وأب   126
  ."قریش من األمراء  
 الحكم في العدالة بشرط قریش في تكون الخالفة أن على الدالة والروایات األخبار  IIIالقسم الثاني    

 
 مالك بن سعد الخدري سعید وأب  127

 البیت في ھل: "قال ثم الباب بعضادتي وأخذ قریش من نفر فیھ بیت على وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قام
 إذا ما قریش في یزال ال األمر ھذا إن: قال ثم منھم القوم أخت ابن فقال لنا أخت ابن إال ال قالوا قریشي إال

 والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن أقسطوا أقسمو وإذا عدلوا حكموا وإذا رحموا استرحموا
  .ینأجمع والناس

 
 أخرى طریق   الخدري سعید وأب 128

 فأنتم هللا تتقون كنتم فإن. المتقون منكم أولیائي إن قریش معشر یا" قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن
 لحاكم عنھ عدلتم فإذا الحق على استقمتم ما فیكم األمر ھذا ان. بي أولى فھو هللاَ  اِتقى  عبدكم وإن. أولیائي

 العصا تلحا كما هللا
  

  طریق أخرى 129
  

 األشعري موسى وأب 130
 في ھل: "فقال الباب بعضادتي فأخذ قریش من نفر فیھ بیت باب على وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قام

 القوم أخت ابن:  فقال.  اختنا ابن فالن غیر وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول یا فقیل قال   قرشي إال البیت
 فمن.  أقسطوا قسموا وإذا عدلوا حكموا وإذا رحموا استرحموا إذا ما قریش في األمر ھذا إن: قال ثم. منھم

  عدل وال صرف منھ یقبل ال أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم
  ) ابو داود في السنن(ابو موسي االشعري   

 ابن أخت القوم منھم
  

 المؤمنین أمیر طالب أبي بن علي  131
 ما. مرات ثالث قریش من األمراء إن أال: "فقال یوم ذات الناس خطب وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول إن

 هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن فرحموا استرحموا وما فوفوا عاھدوا وما  فعلوا حكموا ما ثالثاً  أقاموا
 ."أجمعین والناس والمالئكة

  
 عباس ابن  132

 حكموا وإذا رحموا استرحموا إذا ثالثاً  أقاموا ما حقاً  علیكم قریش من ولألئمة حقاً  علیكم لي إن الناس أیھا یا 
 صرف منھ یقبل ال أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل لم فمن وفوا عاھدوا وإذا عدلوا

 ."عدل وال
 

 لألمة استقاموا ما لھم واالستقامة  القریش اتباع على الدالة الروایات  IVالقسم الثاني
 

 ھریرة وأب 133
 لم فمن فرحموا واسترحموا فأدوا وأیتمنوا فعدلوا حكموا ما حقاً  علیكم لقریش وإن حقاً  قریش علي لي نا

 ."هللا لعنة فعلیھ منھم ذلك یفعل
……   

134   
 .الحدیث .  لكم استقاموا ما لقریش ستقیمواا
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 ثوبان .... 135

  .مختصراً     لكم استقاموا ما لقریش استقیموا
 

 معاویة وأب 136
 سفیان عن عصام بلفظ تقدم كما الحدیث فذكر

  
 اعمش.........  137

 
 ثوبان 138

 .لكم استقاموا ما لقریش استقیموا
 

 منصور 139
 طرقھ بعض في األعمش مع مقروناً  تقدم

 
 زناد أبي بن یزید 140

  سالم أبي بن روایة في بعد إلیھا االشارة فسیأتي 
 
 كھیل بن سلمة ثوبان      141 
 اشقیا زراعین ایدیكم كد من فكلوا تفعلوا لم فإن لكم استقاموا ما لقریش استقیموا 

   األشرس أبي بن حبیب روایة
 

   أبي األشرسحبیب بن    142
  

  بن سالم عن أبیھا 143
  
 بشیر بن النعمان 144.
  "خضراھم فأبیدوا عواتقكم على سیوفكم فضعوا لكم یستقیموا لم فإن لكم استقاموا ما لقریش استقیموا"
 

 النجاشي أخي بن مخبر ذي 145
 قریش في فجعلھ منھم هللا فنزعھ حمیر في األمر ھذا كان
  إلیھم وسیعود: " وزاد ،عثمان بن حریز عن

 
 قریش من كلھم أمیراً  عشر اثنا السالم علیھ النبي بعد یكون  أنھ على الدالة ت الروایا  Vالقسم الثاني

 
 سمرة بن جابر 146
 صوتھ أخفى ثم أمیراً  عشر اثنا بعدي یكون" یقول فسمعتھ وسلم علیھ هللا صلى النبي عند  ابي    مع كنت
 الذي فما صوتھ أخفي ثم أمیراً  عشر إثنا بعدي یكون: یقول وسلم علیھ هللا صلى النبي سمعت قد ألبي فقلت
 قریش من كلھم قال قال صوتھ أخفي

 قال یلیني الذي فسألت أمیراً  عشر اثنا بعدي یكون" قال وسلم علیھ هللا صلى النبي عن سمرة بن جابر عن
 قریش من كلھم

  
 سمرة بن جابر 147

 فلما قریش من كلھم خلیفة عشر إثنى منھم یمضي حتى عدوھا على ظاھرة أمرھا مستقیماً  األمة ھذه تزال ال
 الھرج یكون ثم قال ماذا یكون ثم فقالوا قریش أتتھ منزلھ إلى رجع

 
   سمرة بن جابر 148

ً فسألت الذي یلیني قال كلھم من قریش    یكون بعدي اثنا عشر أمیرا
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 أقرب أبي وكان علي خفي بشيء تكلم أنھ وذلك أبي وسألت القوم فسألت أمیراً  عشر اثنا بعدي یكون   149  
 قریش من كلھم قال: فقال إلیھ الخلق

 
  سعد بن عامر 150

 قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول من سمعتھ بشيء أخبرني نافع بن عال مع سمرة بن جابر إلى كتبت قال 
 الساعة یقوم حتى قائماً  الدین ھذا یزال ال" یقول األسلمي رجم عشیة وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت
  ."قریش من كلھم خلیفة عشر إثنا علیكم ویكون

 
 سمرة بن جابر لحدیث الشاھد السواني جحیفة أبي 151

  قریش من كلھم خلیفة عشر إثنا یمضي حتى صالحاً  أمتي أمر یزال ال
 

  أبیھ عن جحیفة أبي بن عون 152
 یمضي حتى صالحاً  أمتي أمر یزال ال" فقال یخطب وھو وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول عند عمي مع كنت
 قریش من كلھم قال بني یا قال عمي یا قال ما أمامي وكان: فقلت صوتھ بھا وخفض خلیفة عشر إثنا

 
   أبیھ عن جحیفة أبي بن عون 153

 علیھ هللا صلى هللا رسول فقال المجلس في یدیھ بین وعمي یخطب وھو وسلم علیھ هللا صلى النبي عند كنت 
 فنكت قال صوتھ بھا فخفض قال قریش من كلھم خلیفة عشر إثنا یمضي حتى قائماً  أمتي أمر یزال ال" وسلم
  .قریش من كلھم قال قال قال ما عم یا فقلت عمي كتفي

 
  أبیھ عن جحیفة أبي بن عون 154

 
  .العاص بن عمرو بن هللا عبد 155 

 العاص بن عمرو بن هللا عبد سمعت قال  االصبحي شفي مع یوماً  جلس أنھ حدثھ أنھ سیف بن ربیعة عن
   خلیفة عشر إثنا فیكم سیكون" یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت یقول

  
    جبیر بن سعید  156  
  البیت أھل منا إن أحمقكم ما فقال أمیراً  عشر إثنا نقول ونحن سمعت ابن عباس 

 
  )   جریر بن عمرو)   ( زرعة( ابي 157
  قریش من غلمة یدي على األمة ھذه ھالك

.  
   ھریرة وأب   ذكوان 158
  "ھؤالء الغلمان بئس مروان فقال قریش من سفھاء غلمان یدي على أمتي ھالك

 
    ھریرة وأب   زرعة وأب 159
 اعتزلوھم الناس أن لو قال هللا رسول یا تأمرنا فما قالوا قریش من الحي ھذا أمتي یھلك

 
   أحمد بن هللا عبد 160
 الحدیث ھذا على اضرب فیھ مات الذي مرضھ في ابي قال قال أبیھ عن المسند في الحدیث لھذا روایتھ عقب
  .واصبروا وأطیعوا اسمعوا قولھ یعني وسلم علیھ هللا صلى النبي عن األحادیث خالف فإنھ

 
  ھریرة أبو   .سعید بن عمرو 161

 فقال.  علیھم هللا لعنة مروان فقال" قریش من غلمة یدي على أمتي ھلكة" یقول المصدوق الصادق سمعت 
  .لفعلت فالن وبنى فالن بنى أقول أن شئت لو:  ھریرة أبو

 
 .شریك بن یزید 162
 هللا رسول سمعت قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول من)  سمعتھ( بشيء حدثني ھریرة أبا یا مروان فقال
   "قریش من فتیة یدي على األمة ھذه ھالل" یقول وسلم علیھ هللا صلى
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 .ظالم بن مالك وقیل ظالم بن هللا عبد 163
 من سفھاء أغیلمة أمراء یدي على أمتي فساد" یقول وسلم علیھ هللا صلى النبي یقول ھریرة أبا سمعت
  قریش

  
  قال عبد هللا بن ظالم سمعت ابا ھریرة  حبي ابا القاسم  صلي هللا علیھ و سلم  یقول مثلھ و لم یقل امراء 164

 
    ھریرة وأب 165

  قریش من سفھاء غلمة یدي على أمتي ھالك إن. المصدوق الصادق القاسم أبي حبي حدثني
 

   ھریرة واب 166
  قریش من سفھاء أغیلمة  امرةٍ  روس على أمتي فساد أو أمتي ھالك إن
 

  عباس ابن 167
 . یختم وبكم األمر ھذا یفتح بكم الخالفة ولكم النبوة لي :قال ، األمر ھذا في لنا ما هللا رسول یا العباس قال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


