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 ٣

  :بعدأما+ ,نبي بعده× وحده والصالة والسالم عىل من الَّلله×احلمد
صـحيح «  إخـراج يفلنـام ع أثنـاء  يفقفنا فقد و
ُكتب فيها حمدودة الMبعة السلMانية عىل مواضع النسخة اليونينية املشهورة ب »البخاري

 Iالـب,×بـن أيب×, وكذا عند ذكـر عـيل»عليها السالم«: عبارة بعد ذكر فاIمة 
َّاللـه ×بـن عـيل ريض×بن عيل, واحلسني×كلثوم, واحلسن× وأمبن عبداملMلب×والعباس

 اإلمام البخاريتأليف  وليس من ,لنساخ يف الذهن أن هذا من ا; وانقدحعن اجلميع
 ومـدى ذه العبـاراتهلـ م التوثيق بواسـMته يتببحث بنا إیل القيام احد×ما, وهو 
 تـضمنت اخلMـة وقدوفقا ملنهجه يف التأليف,   إیل اإلمام البخاري اصحة نسبته

  :ييل×ما
 ,كلثوم×وأم ,بن عبداملMلب× والعباس,وفاIمة , عيل:حرص مواضع ورود أسامء

 التـسليم صـيغجـاء بعـد أسـامئهم مـن ×مـاو ,َّالله عـنهم×ريض  واحلسني,واحلسن
حيـثام وردت  ذلـككـل َّاللـه وجهـه أو عـدم ×وصيغة كرم عليهم الرتيض والرتحمو

, والتـي Iبعـت فـيام  التي حققها اليونيني يف نسخة صحيح البخاريأسامئهم 
الوقـت ×روايـة أيبمـن  كام هو معلـوم  وهي,لسلMانيةاالMبعة ب املشهورة بعد, وهي

  :خرجت النتائج علی النحو التايلالدقيق وبعد البحث  ,جزيِّالس



 ٤

حم أو عدمها لبعض آل البيت ضي وال   حصر صيغ التسليم وال
  »صحيح البخاري« النسخة اليونينية من 

  
يف 

  اإلسناد
  املجموع  يف املتن

عدد 

الرتيض 

  يف املتن

عدد 

م السال

  يف املتن

عدد 

  الرتحم

َّالله ×كرم

  وجهه

مواضع 

صيغة ×ال

  بعدها 

بن ×عيل

  Iالب×أيب

٢٠٤  ٠  ٠  ٢  ٩٦  ٣١٠  ٢٠٤  ١٠٦  

فاIمة بنت 

َّالله ×رسول

  

٣٦  ٠  ٠  ٣٧  ١  ٧٤  ٧٢  ٢  

بن ×العباس

  املMلب×عبد

٨٠  ٠  ٠  ١  ٧  ٨٨  ٨٠  ٨  

  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ١  ٠  أم+كلثوم

بن ×احلسن

  عيل

٢٧  ٠  ٠  ٣  ٣  ٣٣  ٣٣  ٠  

بن ×احلسني

  يلع

٨  ٠  ١  ٣  ٣  ١٨  ٦  ١٢  

  



 ٥

 مواضعتبع تبنا قم : يف صحيح اإلمام البخاري هذه الصيغ ورودتوثيقملزيد من و
صـحيح  من خMية لليونينية يف نسخ أخرى التي وردت بعد ذكر أسامئهم  الصيغهذه

 لليونينيـةخMيـة  فـروع ةأربعـ عىل املواضعمقابلة هذه قمنا ب حيث اإلمام البخاري,
 :, وهيالفروع لليونينيةأوثق من تعترب 
 .)١()٧٣٣: ت(بن عبدالوهاب × أمحدفرع النويري − ١
   .)٢()٨٠٧: ت(بن عيل الدمشقي × إسامعيليالبقاعفرع  − ٢
 .)٣()١١١٧بعد : ت(بن عيل املكي × إبراهيمالقيرصيفرع  − ٣
 .)٤()١١٦٠: ت (البرصيبن سامل+×َّالله×بن اإلمام عبد×ساملفرع  − ٤

 ذر اهلروي×أيب  لروايةالنسخ اخلMيةيف هذه الصيغ ورود لتوثيق ملزيد من اكام تتبعنا 
  : وهي صحيح اإلمام البخاريل

 .)٥(احلMيئة×رواية ابن − ١
 .)٦(مكتوم×ابنرواية  − ٢
 .)٧(يالوليد الباج×أيب رواية − ٣

ــتهم   ــة×ن أيبعــثالث , يِّيوُّمــَواحلاملــستميل, : ذر اهلــروي, عــن مــشاخيه الثالث
 .والكشميهني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٤٢ (, برقم تركيا−مكتبة ويل الدين  )١(
  .)٣٥٥ ( تركيا, برقم–بة كوبرييل مكت )٢(
  .)٤٣١ −٤٢٢ (, برقم تركيا−يازمهمكتبة  )٣(
  .)٥٥٥٥ (, برقم تركيا−مكتبة يوسف آغا )٤(
  .)٨٠٣ (,)٨٠٢ (,)٨٠١ (,)٨٠٠ ( تركيا, بأرقام–مكتبة آياصوفيا  )٥(
  .)١٠٦٣ (,)١٠٦٢ (,)١٠٦١ ( تركيا, بأرقام–مكتبة فاتح  )٦(
  .)٢٦٢ (U, برقماخلزانة العامة بالربا )٧(



 ٦

 ,أوثق روايات صـحيح اإلمـام البخـاري –كام هو معلوم  −  ذر اهلروي×يبورواية أ
حجر والقسMالين يف رشحهـام لـصحيح اإلمـام × احلافظان ابن لوثاقتها اعتمدهاوقد

  .البخاري
 ذر اهلـروي×روايـة أيبل  األخـرى اخلMيةنسخالبعض وملزيد من التوثيق قمنا بتتبع 

 :التي توجد يف مكتبات وهي
 )١(ثأمحد الثال − ١
٢ −  U٢(اخلزانة احلسنية بالربا(.  
  .)٣( عن الفربري,ُرواية الكشاينكذلك  تتبعنا كام
الغني املقديس, فلم نجد فيها أيضا ×بخF عبد» الصحيح«نا عىل قMعة من قفقد و

  .)٤(هذه العبارات
امؤهم يف صـحيح وبعد حرص مواضع ورود أسـامء بعـض آل البيـت الـواردة أسـ

اIمــة والعبــاس واحلــسن واحلــسني  عــيل وف: اهلــروي وهــمذر×البخــاري روايــة أيب
ذر اهلروي عن ×تم البحث يف رواية أيب :َّالله عنهم×ريض ورقية ومحزة وجعفر كلثوم×وأم

, والكشميهني, عن الفربري, عن البخـاري; يِّيوُّمَواحلاملستميل, : مشاخيه الثالثة
َّالله × كرم عبارة أوالسالم,للنظر فيام ورد بعد أسامئهم من صور الرتيض أو الرتحم أو 

أو ) عليـه الـسالم(مل+نقـف عـىل ورود عبـارة وبعد االستقـصاء يف البحـث  وجهه,
 بعد اسم أي واحد منهم, )َّالله وجهه×كرم(, أو )عليها السالم(أو ) عليهام السالم(

التـي هـي أوثـق الروايـات ذر ×أيبوفيام ييل حرص بعدد مرات ورود أسامئهم يف رواية 
   :ام البخاريلصحيح اإلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٤٠ (, برقمتركيا −مكتبة أمحد الثالث )١(
)٢( Uاخلزانة احلسنية بالربا.  
  .)٦٧ (, برقم تركيا−مكتبة تورهان سلMان )٣(
  .)١٣٢٦ (, برقمأملانيا −برلنيمكتبة  )٤(



 ٧

اء آل البيت  رواية أبيعدد مرات و روي×رود أ   ذر ا
  املجموع  يف املتن  يف اإلسناد  آل البيت

  ٣٨٠  ٢٦٩  ١١١  Iالب×بن أيب×عيل
  ٧٢  ٧٠  ٢  َّالله ×فاIمة بنت رسول

  ٧٦  ٦٨  ٨  املMلب×عبدبن ×العباس
  ٢١  ٩  ١٢  بن عيل×احلسني
  ٣٢  ٣٢  ٠  بن عيل×احلسن

  ١    ١      ٠  أم+كلثوم
  ٠  ٠  ٠  رقية

  ٣٤  ٣٤  ٠  Iالب×بن أيب×جعفر
  ٣٧  ٣٧  ٠  املMلب×بن عبد×محزة

عـىل نـسخة اإلمـام   يف إخراجها وحتقيقهان الMبعة السلMانية اعتمدوكام سبق فإ
احلـسن ×أيبالوقـت الـسجزي, عـن ×أيب أصل سامعه فيها من روايـة الذياليونيني, 

اليونيني لنسخته مـن  ذلك يف مقدمة ربري, كام جاء, عن الفيِّيوُّمَاحلالداودي, عن 
فـروق  مارآه من )اليونينية(  يف حوايش نسخته وقد وضع اليونيني, )١(الصحيح

ذر اهلـروي عـن مـشاخيه ×وبني روايـة أيب الوقت السجزي×مهمة يف نظره بني رواية أيب
  األصـييل,:, مثـل, وروايـة غـريهميِّيوُّمـَواملستميل, واحل الكشميهني,: الثالثة

   .عساكر, والسمعاين وغريهم×الوقت, وابن×أيبو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٢٩ (نظر مقدمة اليونيني يف Iبعة  الثانية لصحيح اإلمام البخاريا )١(



 ٨

 إیل القيام هبذا البحث  حدا بنا يف ×وكان أكثر ما
 هو محايـة جنـاب آل البيـت , باإلضافة لتوثيق نص أصح كتب احلديث النبوي−

  الفاسـدةهبا املـذتبعه من عبث النـساخ الـذي مبعثـه×من الغلو فيهم وما 
 يف آل البيت, حيث أصبح الشيعة يف عرصنا الـذين هـم أكثـر انحرافـا اغلوالتي ت

عىل أهل السنة واجلامعـة » صحيح البخاري«وغلوا من سلفهم حيتجون بام ورد يف 
 أفـضل مـنهم مـن ن هـمخالفـا ملـفيه, من أن آل البيت خيتصون بالسالم عليهم 

الف ملا هـو معتمـد عنـد أهـل الـسنة َّالله علی اجلميع, وهذا خم×الصجابة رضوان
بكر, وعمر, وعثامن علـی ×أبو: واجلامعة بإمجاعهم عىل أفضلية اخللفاء الراشدين

مجيـع عـن َّاللـه عـنهم و× ريض مـن الـذكوراخلليفة الراشد عيل وآل بيت النبي 
  .صحابته أمجعني

  :ييل×ماكانت نتيجة هذا البحث قد و

 يف املـذكورين يف اجلـدول التـايلآل البيـت  ءالعبارات وردت بعـد أسـام أن هذه 
 . موضعا يف النسخة اليونينية)٥١٢(

إال+ العبـاراتهـذه راد يـإسالفة الذكر قد اتفقت مع أصلها يف  أن فروع اليونينية 
 .َّفرع البقاعي فقد قل فيه مثل هذه العبارات

هذه األسامء من آل  املواضع التي وردتبتتبع ورود   للمزيد من التوثيققمناوقد  
 من روايـة يف نسخة  والعبارات التي وردت بعدأسامئهم ,فيهاالبيت 

والتي   نسخ خMيةسبع التي حققت عىل لصحيح اإلمام البخارياهلروي ذر ×أيب
  عليهام أو عليهم السالم عليها أوموضعا فلم نجد عبارة عليه أو )٦٥٣(بلغت 
 .هذه األسامءبعد ورود  َّالله وجهه×أو كرم



 ٩

ــ  ــا ب ــة لــصحيح اإلمــام البخــاري مــنالرجوع كــام قمن ــة  للنــسخ اخلMي رواي
ذر × عن أيب)٣(الوليد الباجي× أيبروايةو, و)٢(مكتوم×ابنرواية , و)١(احلMيئة×ابن

لم نجـد يف ف , والكشميهنييِّيوُّمَواحلاملستميل, : اهلروي, عن مشاخيه الثالثة
عليـه « أو »عليها السالم«: ورواية الكشاين عبارةذر اهلروي × أيبكل نسخ رواية

بـل , »َّاللـه وجهـه×كـرم«أو , » أو علـيهم الـسالمعليهام الـسالم« أو »السالم
 أو »َّاللـه عنهـا×ريض«, أو »َّالله عنـه×ريض«يف بعضها ووجدنا  ها مغفلةوجدنا

 . »َّالله عنهام×ريض«
قبـل إنـشاء هـذا  حلمدَّ ولله اهذه النتيجة مؤكدة ملا غلب عليه ظنناوقد جائت  

وعلـيهام الـسالم وعلـيهم وعليها الـسالم إحلاق عبارة عليه السالم أن البحث 
صـل روايـة اإلمـام مـن صـنيع النـساخ ولـيس يف أ َّالله وجهـه×, وكرمالسالم

 .لصحيحه البخاري 
ورد من صيغ ×ما مراجعةبتوسيع نMاق البحث من خالل وزيادة يف التوثيق قمنا  

 النبوي التي ألفـت سامء أهم أعالم آل البيت يف أشهر كتب احلديثبعد ورود أ
 : فكانت النتيجة كالتايليف عرص التدوين

 −لنـسائيلإلمـام ا» الـسنن الكـربى«ا إليها ًمضاف−الكتب الستة  تم البحث يف
 وبعض الكتب العاليـة األخـرى ,اإلمامني أمحد والدارمي» مسندي« و,»املوIأ«و
نفت يف عرص التدوين ُالتي صمن الكتب غريها باإلضافة إىل  )Iبعات (

عليـه (: وهـي)٤( التي وردت بعد أسامء بعـض آل البيـت عن هذه الصيغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨٠٣ (,)٨٠٢ (,)٨٠١ (,)٨٠٠ ( تركيا, بأرقام–بة آياصوفيا مكت )١(
  .)١٠٦٣ (,)١٠٦٢ (,)١٠٦١ ( تركيا, بأرقام–مكتبة فاتح  )٢(
  .)٢٦٢ (اخلزانة العامة بالرباU, برقم )٣(
 عـيل+بـن أيب+Iالـب, واحلـسن, واحلـسني,:  أسامء آل البيت الذين شملهم هـذا البحـث هـم)٤(

وأم+هـانئ, وفاIمة, زة+بن عبد+املMلب, وجعفر+بن أيب+Iالب, العباس+بن عبد+املMلب, ومحو
  .َّوأم+كلثوم, ورقية ريض+الله عنهم أمجعني



 ١٠

َّاللـه وجهـه, ×كـرموعليهم السالم, وعليهام السالم, وعليها السالم, والسالم, 
 ).َّالله وسالمه عليه×صلواتو

خاصة Iبعات  − Mية يف بعضها وبعد البحث يف هذه الكتب, والرجوع للنسخ اخل
 وجدنا أن هذه الصيغ واأللفـاظ مل+تكـن متداولـة يف مـصنفات األئمـة −  

مما يـدل عـىل املتقدمني املربزين يف عرص التدوين, ومل+تكن مستخدمة يف مصنفاهتم, 
وأهنا ممـا عملتـه أيـدي النـساخ كـل حـسب  ,هذه الصيغ واأللفاظاستخدام حداثة 

  :جهه, وتفصيل ذلك فيام ييلمعتقده وتو



 ١١

  :Iالب ×بن أبي×علي − ١
 :)دار التأصيلIبعات  (فيها بعض من هذه الصيغذكرت الكتب ال : أوًال

 اسم الكتاب
إمجايل عدد 

  املواضع

الرتيض 

  ومشتقاهتا

عليه 

السالم 

  ومشتقاهتا

الرتحم 

  ومشتقاهتا

َّالله ×كرم

  وجهه

بدون 

  صيغة

واية ر(املوIأ لإلمام مالك 

  )مصعب الزهري×أيب
٣١  ٠  ٢  ١  ١٢  ٤٦  

  ١٦٨٣  ٠  ٠  ٢  ٩  ١٦٩٤  الرزاق×مصنف عبد

بن ×مسند اإلمام إسحاق

  راهويه
١٥٣  ٠  ٠  ١  ١١٨  ٢٧٢  

  ١١٨  ٥  ١  ٢  ٢٢  ١٤٨  ماجه×سنن اإلمام ابن

  ٧٢  ٠  ٤  ٢٩  ١٠٧  ٢١٢  داود×سنن اإلمام أيب

  ١٣٦  ٥  ٠  ١  ٨٢  ٢٢٤  املجتبى لإلمام النسائي

  ٧٩٠  ٠  ٠  ٨  ١١  ٨٠٩  م النسائيالسنن الكربى لإلما

وكام هو واضح من اجلدول أعاله أن املواضع التي ذكرت فيهـا مثـل هـذه الـصيغ 
: موضـعا أي) ٦٠١١(ًموضعا, من إمجـايل ) ٥٥(املستحدثة نادرة جدا حيث بلغت 

َّالله ×بالنسبة لعدد ورود ذكر آل البيت ريض%) ٠٬٩٠(يمثل أقل من واحد يف املائة ×ما
هـذه ه املصادر, ونحن عىل يقني أننـا عنـد الرجـوع لألصـول اخلMيـة يف عنهم يف هذ

ُ يتساهل فيها من قبل كثـري مـن املحققـني عنـد مMابقـة املخMوIـات العبارات التي



 ١٢

, وسيتم معاجلة مثل هذه املواضع يف أغلب املخMوIات سنجدها غري موجودةعادة, 
 الMبعات القادمة مـن Iبعـات  يف»َّالله وجهه×كرم« أو »عليه السالم«التي فيها صيغة 
  .َّالله تعاىل× بإذن

ًعلما بأن هذه األحاديث خمرجه يف كتب الـسنة األخـرى وبعـضها بـنفس الـسند 
  .توجد فيها مثل هذه الصيغ× وال,واملتن

ــا ــك م ــال ذل ــع يف ×ومث ــة −٩٥(» املوIــأ«وق ــدثنا ):  األوىل Iبع َح َ َّ َ
ُأبو ٍمصعب×َ َ ْ َ قال,ُ َّ حد:َ ٌثنا مالكَ ِ َ َ ْ عن,َ ِ أبيَ َالنضر مولى عمر×َ َ ُ َ ْ َ ِ ْ ِبـن عبيـد×َّ ْ َ ُ ِ ِاللـه×ْ ْ عـن ,َّ َ

َسليمان َ ْ َ ٍبن يسار×ُ َ َ ِ ِ عن المْقداد,ْ َِ ْ ِ ِبن اأْلسود×َ َ ْ َ ِ َّ أن علي,ْ ِ َ َّ ِبن أبـي×َ َ َ Iْالـب  أمـره أن ×ْ َ َُ َ َ ٍ ِ َ
َيسأل رسول َُ َ َ ْ َالله  عن الرجل إذا دنا من أ×َ ْ ُِ َِ َ َ ِ ِ َّ ِ َ ُهله فخرج منه المذيَّ ْ َ َْ ُ ْ ِ َِ َ َ ِ ِ ماذا عليه,ْ ْ َ َ َ َ قال ?َ َ

ٌّعلي ِ ِ فإن عندي بنت رسول:َ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ َّ ِ ِاللـه ×َ ُ فأنـا أسـتحي أن أسـأله,َّ َ َ َ َ َ َْ ْْ ِ َ َ ُ قـال المْقـداد,َ َ ِ ْ َ َ: 
َفسألت رسول ُ َ ُ ْ َ َ َالله  عن ذلـك×َ ِ َ ْ َ ِ َ فَقـال,َّ َإذا وجـد ذلـك أحـ« :َ َ َ

ِ َ ََ َ َ
َدكم فليِ ْ َ ْ ُ ُنـضح فرجـه ُ َ ْْ َ َ ْ

ِليتوضأ وضوءه للصاَلةَو
َّ
ِ
ُ َ ُ ُ

ْ َّ َ َ َ ْ«.  
, ) Iبعة الشيخ األعظمي− ٢/٥٤(ى يبن حي× رواية حييى»املوIأ«فهذا احلديث يف 

يف ورد توجد فيهام هـذه العبـارة, بـل ×وال) ١/٤١(بن احلسن الشيباين ×ورواية حممد
  .»َّالله عنه×ريض«: بن احلسن الشيباين×رواية حممد
مهـدي, وعـن ×عـن ابـن) ٢٤٣٨٠ (»املـسند«اإلمـام أمحـد يف   أخرجهواحلديث
 »السنن الكـربى«عن القعنبي, والنسائي يف ) ٢٠٦(»السنن«داود يف ×إسحاق, وأبو

 »هصـحيح«خزيمة يف × وابن,َّالله× عبدبن×عن عتبة) ١٣٥ (»املجتبى«, ويف )١٩٢(
بـن ×رمحنالـ		عبـد (مخـستهم َّاللـه وهـب×األعىل, عن عبد×بن عبد×عن يونس) ٢٣(

وه عـن وكلهـم ر) وهـب×َّاللـه, وابـن×بن عبد×مهدي, وإسحاق, والقعنبي, وعتبة
  .)١( :اإلمام مالك به سندا ومتنا وليس فيه هذه العبارة, بل يف بعضهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, و )١(   .حتت اإلعداد» مسند اإلمام أمحد«العزو يف كل مصادر ختريج احلديث لMبعات 



 ١٣

  ,دار التأصيل من Iبعات ُصنفت  عصر التدوينالكتب ال : اًثاني
ستحدثةتوجد فيها أي من هذه الصيغ السابقة ×و   :وا

 .)١(أمحد لإلمام »املسند« 
 . لإلمام الدارمي»املسسند« 
 . لإلمام مسلم»الصحيح« 
 .إلمام الرتمذيل »سنن« 
 . املوصيليعلی×إلمام أيبل »مسند« 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).عدادحتت اإل ( ال+يوجد أي من هذه الصيغ يف Iبعة  ملسند اإلمام أمحد)١(



 ١٤

  Aالن فاIمة بنت  − ٢
  :دار التأصيلIبعات   فيها بعض من هذه الصيغُذكرت الكتب ال : أوًال

 تاباسم الك

إمجايل 

عدد 

  املواضع

الرتيض 

ومشتقا

  هتا

عليه 

السالم 

ومشتقا

  هتا

الرتحم 

ومشتقا

  هتا

َّالله ×كرم

  وجهه

بدون 

  صيغة

  ٢١  ٠  ٠  ٣  ١  ٢٥  ماجه×سنن اإلمام ابن

  ٢٤  ٠  ٢  ٢  ١١  ٣٧  داود×سنن اإلمام أيب

أن املواضع التي ذكرت فيها مثل هـذه الـصيغ من اجلدول أعاله وكام هو واضح 
يمثـل ×مـاموضعا أي ) ٦٧٤(مواضع, من ) ٥(بلغت حيث تحدثة نادرة جدا املس

بالنسبة لعـدد ورود ذكـر فاIمـة  يف هـذه %) ٠٬٧٤(: أقل من واحد باملائة
هـذه املواضـع التـي املصادر, ونحن عىل يقني أننا عند الرجوع لألصول اخلMية يف 

عليهـا «أن عبـارات عند مMابقة املخMوIات سنجد معظم املحققني تساهل فيها ي
ومـشتقاهتا غـري موجـودة يف أغلـب املخMوIـات, وسـيتم معاجلـة هـذه » السالم

مـن Iبعـات القادمـة  يف الMبعات»عليها السالم«املواضع النادرة التي فيها صيغة 
  .َّالله تعاىل×بإذن 

 يف كتب السنة األخرى وبعضها بنفس السند بأن هذه ا لصيغ اخلمس خمرجةًعلما 
  . توجد فيها مثل هذه الصيغ× وال,املتنو

):  األوىل Iبعـة −١٩٠٠(» ماجـه×سنن ابـن«يف × سبيل املثال مافعىل
ُحدثنا سويد ْ َ ُ َ َ َّ ٍبن سعيد×َ ِ َ ُ َ قال,ْ ُ حدثنا المفـضل:َ َّ َ ُ ْ َ َ َّ ِبـن عبـد×َ ْ َ ُ ِاللـه×ْ ٍ عـن جـابر,َّ ِ َ ْ ِ عـن ,َ َ



 ١٥

ِّالشعبي ِ ْ ٍ عن مسروق,َّ ُ ْ َ ْ َ, عن عائـشةَ َ ِ َ ِّأمَ وَْ َسـلمة قالتـا×ُ َ َ َ َ َ َ أمرنـا النبـي  أن نجهـز :َ ِّ َ ُ ْ َ َُّ ِ َّ َ َ َ
َفاIمة عليها الساَلم حتى ندخلها على علي رضي ٍِّ َ ِ َ َ ََ َ ََ َِ ْ ُ َّ َ ُ َّ ْ َ َ ِ ُالله عنه×َ ُْ َ ِ فعمدنا إلـی البيـت ,َّ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ

ِففرشناه ترابا لينا من أعراض البMحاء َ ْ َ ِّْ َِ َ َ َْ َ ْ ِ ً ً ُ ُ َ ْ َ ْ ثم حشو,َ َ َ َّ َنا مرفَقتين ليفا فنفشناه بأيـديناُ َ َِ ْ َ ِ ُ ْ َ َ ًَ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ,
َثم أIعمنا تمرا وزبيبا و ًَ ِ َ ً ْ َْ َ َ ْ َ َّ ًسَقينا ماء عذباُ ْ َ ً َ َ ْ ِعمدنا إلى عـود فعرضـناه فـي جانـب َ, وَ ِ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ٍ ُ َ ِ َ ْ َ َ

ِالبيت ْ َ َ, يلَقى عليه الثوب وْ ُ ْ َّ ِ ْ َ َْ ُيعلق عليه السَقاءُ ِّ ِ ْ َ ََّ ُ َ َ فما رأينا ,ُ ْ َ َ َ ِعرسا أحـسن مـن عـرس َ ْ ُْ ُْ َِ َ ْ َ ً
َفاIمة رضي ِ َ َ َ ِ َالله عنها×َ ُْ َ َّ.  

وبالرجوع للنسختني اخلMيتني اللتني اعتمدنا علـيهام يف الMبعـة األوىل للكتـاب 
نجد أن هذه العبارة غري موجودة يف النسخة األوثق واألقدم للكتاب, وهي النـسخة 

  .السليمية
 وليس فيهام هذه) ١٨٢١٢ ,١٧٦٣١( يف موضعني »حتفة األرشاف«واحلديث يف 

  .العبارة
َحـدثنا ):  األوىل Iبعة −٣٣٨٢(» ماجه×سنن ابن«يف ×ما: ومثال آخر َ َّ َ

ُعبد ْ ِالرحمن×َ َ ْ ِبن عبد×َّ ْ َ ُ ُّالله الجزري×ْ ِ َ َ ْ ِ َ قال,َّ ُ حدثنا عفان:َ َّ َ َ َ َّ ٍبـن مـسلم×َ ِ ْ ُ ُ َ قـال,ْ َ حـدثنا :َ َ َّ َ
ُحمــاد َّ َبــن ســلمة×َ َ َ َ ُ َ قــال,ْ ُ حــدثنا ســعيد:َ ِ َ َ َ َّ َبــن جمهــان×َ َ ْ ُ ُ ــال,ْ َ ق ُدثنا ســفينة َ حــ:َ َ َِ َ َ َّ

ُأبو ِعبد×َ ْ ِالرحمن	َ َ ْ َّ أن رجاًل أضاف علي,َّ ِ َ َ َ َ َُ َ ِبن أبـي×َّ َ َ Iًالـب  فـصنع لـه Iعامـا×ْ َ َُ ََ َ َ َ َ ٍ ِ, 
ُفَقالت فاIمة  َ ِ َ َْ َ لو دعونا رسول:َ ُ َ ْ َْ َ َ ُالله  فأكل معنا فدعوه×َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ُ فجاء فوضع يـده ,َّ َ َ َ َ َ َ ََ َ

ِعلى عضادتي الباب َ ْ ِ َ َ َ ِ َ َ فرأى قراما في ناحية البيت فرجع,َ َ َ َ ََ َِ ْ ََ ْ ِ ِ َِ ِ ً ٍّ فَقالت فاIمـة لعلـي,َ ِ َ ِ ُ َ ِ َ َْ َ: 
ْالحق َ ُ فقل له,ْ َ ْ ُ َرجعك يا×َ ما:َ َ َ َ ِرسول الله×َ َّ َ ُ َ قال?َ ًإنه ليس لي أْن أدخل بيتا مزوقا« :َ َّ َ ُ ً ْ َْ َ ُ ْ

َ َ ِ
َ َ ُ َّ

ِ«.  
بالرجوع للنسختني اخلMيتني اللتني اعتمدنا علـيهام يف الMبعـة األوىل للكتـاب و

نجد أن هذه العبارة غري موجودة يف النسخة األوثق واألقدم للكتاب, وهي النـسخة 
  .السليمية

  .وليس فيه هذه العبارة) ٤٤٨٣ (»حتفة األرشاف«واحلديث يف 



 ١٦

بـن × عن عفان, عن محـاد)١()٢٢٣٦٩ (»املسند«واحلديث أخرجه اإلمام أمحد يف 
  .سلمة به سندا ومتنا وليس فيه هذه العبارة

  ,دار التأصيل وIبعتها ُصنفت  عصر التدوينالكتب ال : ثانيا
ستحدثةتوجد فيها أي من هذه الصيغ السابقة ×و   ا

 .مصعب الزهري عنه×, برواية أيب لإلمام مالك»املوIأ« 
 .بن مهام الصنعاين×زاقالر×عبدلإلمام  »صنفامل« 
 .بن راهويه×إلمام إسحاقل »سندامل« 
 .)٢(إلمام أمحدل »سندامل« 
 . لإلمام الدارمي»املسسند« 
 .إلمام مسلمل »صحيحال« 
 . اإلمام الرتمذي»سنن« 
 . لإلمام النسائي»املجتبى« 
 . لإلمام النسائي»السنن الكربى« 
 . املوصيليعلی×إلمام أيبل »سندامل« 

* * *  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .Iبعة  حتت اإلعداد )١(
  ).حتت اإلعداد ( من هذه الصيغ يف Iبعة  ملسند اإلمام أمحد ال+يوجد يشء)٢(



 ١٧

سن − ٣   بن علي ×ا
  :دار التأصيلIبعات من  فيها بعض من هذه الصيغُذكرت الكتب ال : أوًال

 اسم الكتاب
إمجايل عدد 

  املواضع

الرتيض 

  ومشتقاهتا

عليه 

السالم 

  ومشتقاهتا

الرتحم 

  ومشتقاهتا

َّالله ×كرم

  وجهه

بدون 

  صيغة

  ١٠  ٠  ٠  ١  ٥  ١٦  وددا×سنن اإلمام أيب

  ٢٢  ٠  ٠  ١  ٣  ٢٦  املجتبى لإلمام النسائي

أن املواضع التي ذكرت فيهـا مثـل هـذه الـصيغ : اجلدول أعالهوكام هو واضح 
موضـعا, أي ) ٥٣٤(, مـن إمجـايل حيـث بلغـت موضـعني نادرة جدااملستحدثة 

 بن عـيل×احلسنبالنسبة لعدد ورود ذكر %) ٠٬٣٧(: أقل من واحد باملائة يمثل×ما
 يف هذه املصادر, ونحن عىل يقني أننا عند الرجوع لألصول اخلMيـة يف هـذه 

عند مMابقة املخMوIات سـنجد عـدم معظم املحققني املواضع التي يتساهل فيها 
وجودها يف أغلب املخMوIات, وسيتم معاجلة مثل هذه املواضع التي فيهـا صـيغة 

  .َّالله تعاىل×القادمة بإذن  يف Iبعات» عليهام السالم« أو »عليه السالم«
 ,ًعلما بأن هذين احلديثني خمرجان يف كتب السنة األخـرى بـنفس الـسند واملـتن

  .توجد فيهام مثل هذه الصيغ×وال
َحــدثنا ):  األوىل Iبعــة −٦٤٢(» داود×ســنن أيب«يف : املوضــع األول َ َّ َ

ُالحسن َ َ ٍّبن علي×ْ ِ َ ُ ُ حدثنا عبد,ْ ْ َ َ َ َّ ِزاقَّالر×َ ِ عن ابن,َّ ِْ ٍجريج×َ ْ َ ُ حدثني عمران,ُ َ ْ ِ ِ َ َّ َبن موسى×َ ُ ُ ْ عـن,ْ َ 
ِسعيد ِ ِبن أبي×َ َ ِ ِّسعيد المْقبري×ْ ِ ُ َ ْ ٍ ِ ِ يحدث عن أبيه,َ ِ َ ْ َ ُ ِّ َ َ أنه رأى أبا,ُ َ َ ََ ُ ِّرافع مولی النبـي×َّ ِ َّ َ ْ ََ ٍ ِ  



 ١٨

ِمر بحسن َ َ ِ َّ َبن ع×َ ِ َلي عليهما الساَلم وْ ُ َّ َْ ِ َ َ ٍّ َهو يصلي قِ ِّ َ ُ َ ًائماُ ُقد غـرز ضـفره فـي قفـاهَ, وِ َُ َ ْ َِ َ ََ َ َ ْ, 
ُفحلها أبو َ َ َّ َ ٍرافع×َ ِ ً فالتفت حسن إليه مغضبا,َ َ ْ ُ ِ ْ ََ ِْ ٌ َ َ َ َ ُ فَقال أبو,َ َ َ ٍرافع×َ ِ َأقبـل علـى صـاَلتك : َ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ

ْتغضب×اَلَو َ ْ َ فإني سمعت رسول;َ ُ َ ُ ْ ِ َ ِّ ِ ُالله  يقول×َ ُ َ ِ ِذلك كفـل الـشيMان« :َّ َ ْ َّ ُ ْ ِ َ
ِ ِ يعنـ,»َ ْ  :يَ

ِمْقعد الشيMان َ ْ َّ َ َ ِ يعني,َ ْ ِ مغرز ضفره:َ ِ ِْ َ َ ْ َ.  
توجـد ×وجدنا أن يف بعض النـسخ اخلMيـة الوبالرجوع للنسخ اخلMية للكتاب 

  .هذه العبارة
  .وليس فيه هذ العبارة أيضا) ١٢٠٣٠ (»حتفة األرشاف«واحلديث يف 

وهو شيخ )  Iبعة − ٣٠٩٣ (»املصنف«الرزاق يف ×واحلديث أخرجه عبد
  .داود يف هذا احلديث بنفس السند واملتن وليس فيه هذه العبارة×أبو

ــاين ــى«يف : واملوضــع الث ــة −١٦٠١(» املجتب ــا ):  األوىل Iبع َأخبرن َ َ ْ َ
ُيعقوب ُ ْ َبـن إبـراهيم×َ ِ َ ْ ِْ َ قـال,ُ ُ حـدثنا أبـو:َ َ َ َ َّ َتميلـة×َ َ ْ َ ِ عـن الحـسين,ُ ِْ َ ُ ْ ٍبـن واقـد×َ ِ َ ِ عـن ,ِْ َ

ِابن َبر×ْ َيدةُ َ َ عن أبيه قال,ْ َ ِ ِ َ ْ ُ بينا رسول:َ ُ َ َ ْ ُالله  علی المنبر يخMب×َ ُ ْْ َ ِ َ ْ ِ َ ََّ ُ, إذ أقبل الحسن ِ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ِ
َالحسين عليهما الـساَلم عليهمـا قميـصَو ِ َ َ َِ ِْ َّ ْ ْ ََ ََ َُ ُ ُ َان أحمـران يمـشيان وْ ِ ِ َِ ِ ْ ََ َ ْ ِيعثـرانَ َ ُ ْ َ, فنـزل َ َ َ َ
َحملهماَو َُ َ َ فَقال.َ َصدق« :َ َ ُالله×َ ٞإنما أمولكم وأولدكم فتنة{ َّ َ ۡ ِ ۡ ُۡ ُُ ٰ َ ٓۡ َ ََ َُ ٰ َ ۡ َّ ُأيـت َر ,]١٥ :التغابن[ }ِ ْ َ

َهذين يمشيان و
ِ
َ
ِ
ْ َ ِْ َ َيعثران في قميصهماَ

ِ ِ ِ َ ِ ِ
َ ُ ْ َ فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما,َ َُ ُ ْ ََ َ َُ ْ َ َ َّ َ ْ

ِ
ْ َ ْ«.  

 مفادها أن هذه العبارة مثبتة من بعـض »عليهام السالم«: وتوجد حاشية عىل قوله
  ., وغري موجودة يف باقي النسخ اخلMية األخرىالنسخ

  .وليس فيه هذه العبارة) ١٩٥٨ (»حتفة األرشاف«واحلديث يف 
عن )  Iبعة − ١٤٢٩ (»املجتبى«واحلديث أخرجه النسائي مرة أخرى يف 

َفجـاء «: بن واقد بـه وفيـه×بن موسى, عن حسني×العزيز, عن الفضل×بن عبد×حممد َ َ

َالحسن و ُ َ َ ُحسين ْالْ ْ َ ُ« .	 	



 ١٩

توجد ×, ودار التأصيل وIبعتها ُصنفت  عصر التدوينالكتب ال : اًثاني
ستحدثةفيها أي من هذه الصيغ السابقة    :ا

 .مصعب الزهري عنه×, برواية أيب لإلمام مالك»املوIأ« 
 بن مهام الصنعاين×الرزاق×عبدلإلمام  »صنفامل« 
 .بن راهويه×اقإلمام إسحل »سندامل« 
 .)١(إلمام أمحدل »سندامل« 
 . لإلمام الدارمي»املسسند« 
 .إلمام مسلمل »صحيحال« 
 .ماجه×إلمام ابنل »سننال« 
 . اإلمام الرتمذي»سنن« 
 . لإلمام النسائي»السنن الكربى« 
 . املوصيليعلی×إلمام أيبل »سندامل« 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)حتت اإلعداد ( من هذه الصيغ يف Iبعة  ملسند اإلمام أمحد ال+يوجد يشء)١(



 ٢٠

س − ٤    بن علي×ا
  دار التأصيلIبعات من  فيها بعض من هذه الصيغُذكرت الكتب ال : أوًال

 اسم الكتاب
إمجايل عدد 

  املواضع

الرتيض 

  ومشتقاهتا

عليه السالم 

  ومشتقاهتا

الرتحم 

  ومشتقاهتا

َّالله ×كرم

  وجهه

بدون 

  صيغة

  ١٥  ٠  ٠  ١  ٢  ١٨  ماجه×سنن اإلمام ابن

  ٣  ٠  ٠  ١  ٣  ٧  املجتبى لإلمام النسائي

أن املواضع التي ذكرت فيها مثـل هـذه الـصيغ : من اجلدول أعالهوكام هو واضح 
 يمثـل×موضـعا, أي مـا) ٣٦٤(ضـعني, مـن حيث بلغـت مو نادرة جدااملستحدثة 

 يف هـذه املـصادر, ونحـن بن عيل ×احلسنيبالنسبة لعدد ورود ذكر %) ٠٬٥٥(
تـساهل فيهـا عنـد ُ املواضع والتي يعىل يقني أننا عند الرجوع لألصول اخلMية يف هذه

مMابقة املخMوIات سنجد عدم وجودها يف أغلب املخMوIات, وسيتم معاجلة مثل 
القادمـة  يف الMبعات »عليهام السالم« أو » السالمعليه«ذه املواضع التي فيها صيغة ه

  .َّالله تعاىل×بإذن
 ,ند واملـتنًعلما بأن هذين احلديثني خمرجان يف كتب السنة األخـرى بـنفس الـس

  .توجد فيها هذه الصيغ×وال
َحـدثنا ):  األوىل Iبعـة − ٦٠٥ (»ماجـه×سنن ابـن«يف : املوضع األول َ َّ َ

ُمحمد َّ َ ُّبن أبان البلخي×ُ ِ ْ َ ْ ٍ َ َْ َ قال,ُ ُ حـدثنا عبـد:َ ْ َ َ َ َّ ِالـرزاق×َ َّ َ قـال,َّ ُ أخبرنـا إسـرائيل:َ ِ َ َْ ِ َ َ ْ ْ عـن ,َ َ
ِعمرو ْ ٍبن خالد×َ ِ َ ِ ِ عن زيد,ْ ْ َ ْ ٍّبن علي×َ ِ َ ِ ِ عن أبيه,ْ ِ َ ْ ِ عن جده,َ ِّ َ ْ ِّ عـن علـي,َ ِ َ ِبـن أبـي×َْ َ ِ Iٍالـب ×ْ ِ َ

َعليهم الساَلم قال َ ُ َّ ُ ِْ َ َّ انكسرت إحدى زنـدي:َ َ َْ َْ ْ ِ ْ َ َ َ فـسألت رسـول,َ ُ َ ُ ْ َ َ ِاللـه ×َ ْ فـأمرني أن ,َّ َ َِ َ َ َ
ِأمسح علی الجبائر ِ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ.  



 ٢١

علـيهام يف الMبعـة األوىل للكتـاب وبالرجوع للنسختني اخلMيتني اللتني اعتمدنا 
نجد أن هذه العبارة غري موجودة يف النسخة األوثق واألقدم للكتاب, وهي النـسخة 

  .السليمية
وهـو شـيخ )  Iبعة − ٦٢٩ (»املصنف«الرزاق يف ×واحلديث أخرجه عبد

  .ماجه فيه عن إرسائيل به وليس فيه هذه العبارة×شيخ ابن
ــاين ــى«يف : واملوضــع الث ــة −١٦٠١(» املجتب ــا ):  األوىل Iبع َأخبرن َ َ ْ َ

ُيعقوب ُ ْ َبـن إبـراهيم×َ ِ َ ْ ِْ َ قـال,ُ ُ حـدثنا أبـو:َ َ َ َ َّ َتميلـة×َ َ ْ َ ِ عـن الحـسين,ُ ِْ َ ُ ْ ٍبـن واقـد×َ ِ َ ِ عـن ,ِْ َ
ِابن َبريدة×ْ َ ْ َ عن أبيه قال,َُ َ ِ ِ َ ْ ُ بينا رسول:َ ُ َ َ ْ ُالله  علی المنبر يخMب×َ ُ ْْ َ ِ َ ْ ِ َ ََّ َ, إذ أِ ْ ُقبل الحسن ِ َ َ ْ َ َ ْ
ْالحسين عليهما الـساَلم عليهمـا قميـصان أحَو َ ِ َ ِ َ َ َِ ِْ َّ ْ ْ ََ ََ َُ ُ ُ َمـران يمـشيان وْ ِ َِ ِ ْ ََ ِيعثـرانَ َ ُ ْ َ, فنـزل َ َ َ َ
َحملهماَو َُ َ َ فَقال.َ َصدق« :َ َ ُالله×َ ٞإنما أمولكم وأولدكم فتنـة{ َّ َ ۡ ِ ۡ ُۡ ُُ ٰ َ ٓۡ َ ََ َُ ٰ َ ۡ َّ ُأيـت َ ر,]١٥ :التغـابن[ }ِ ْ َ

ِهذين يمش
ْ َ ِْ َ َيان وَ

ِ
َيعثران في قميصهماَ

ِ ِ ِ َ ِ ِ
َ ُ ْ َ فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما,َ َُ ُ ْ ََ َ َُ ْ َ َ َّ َ ْ

ِ
ْ َ ْ«.  

 مفادها أن هذه العبارة مثبتة من بعـض »عليهام السالم«: وتوجد حاشية عىل قوله
  .النسخ وغري موجودة يف باقي النسخ اخلMية األخرى

  .عبارةوليس فيه هذه ال) ١٩٥٨ (»حتفة األرشاف«واحلديث يف 
عن )  Iبعة − ١٤٢٩ (»املجتبى«واحلديث أخرجه النسائي مرة أخرى يف 

َفجـاء «: بن واقد بـه وفيـه×بن موسى, عن حسني×العزيز, عن الفضل×بن عبد×حممد َ َ

َالحسن و ُ َ َ ُالحسين ْ ْ َ ُ ْ«.  



 ٢٢

  ,دار التأصيلوIبعتها ُصنفت  عصر التدوين الكتب ال : انيثا
ستحدثةأي من هذه الصيغ السابقة فيها  توجد×و   :ا

 .مصعب الزهري عنه×, برواية أيب لإلمام مالك»املوIأ« 
 .بن مهام الصنعاين×الرزاق×عبدلإلمام  »صنفامل« 
 .بن راهويه×إلمام إسحاقل »سندامل« 
 .)١(إلمام أمحدل »سندامل« 
 .لإلمام الدارمي» املسسند« 
 .مام مسلمإلل »صحيحال« 
 .داود×إلمام أيبل »سننال« 
 .إلمام الرتمذيل »سننال« 
 . لإلمام النسائي»السنن الكربى« 
 . املوصيليعلی×إلمام أيبل »سندامل« 

*** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).حتت اإلعداد (سند اإلمام أمحد ال+يوجد يشء من هذه الصيغ يف Iبعة  مل)١(



 ٢٣

أي من هـذه الـصيغ  ال يوجدَّالله عليهم أمجعني ف×أما+باقي أسامء آل البيت رضوان
 :هم فيهـا وهـم يف عرص التـدوين بعـد ذكـرصنفتأهم املصادر التي املستحدثة يف 

 ,هـانئ×Iالب, وأم×بن أيب×املMلب, وجعفر×بن عبد×املMلب, ومحزة×بن عبد×العباس
فـال يوجـد بعـد أسـامئهم يف Iبعـات , َّاللـه عـنهم أمجعـني×كلثوم, ورقية ريض×وأم

  : أدناه أيا من هذه الصيغ املستحدثة
 .مصعب الزهري عنه× أيب, برواية لإلمام مالك»املوIأ« 
 .بن مهام الصنعاين×الرزاق×عبدلإلمام  »صنفامل« 
 .بن راهويه×إلمام إسحاقل »سندامل« 
 إلمام أمحدل »سندامل« 
 .لإلمام الدارمي» املسسند« 
 .إلمام مسلمل »صحيحال« 
 .ماجه×إلمام ابنل »سننال« 
 .داود×إلمام أيبل »سننال« 
 .إلمام الرتمذيل »سننال« 
 . لإلمام النسائي»املجتبى« 
 . لإلمام النسائي»السنن الكربى« 
 . املوصيليعلی×إلمام أيبل »سندامل« 

* * * 



 ٢٤

ئم اذج الكتب ال صنفها ا تقدمون  عصر التدوين,ومن    ة ا
  :توجد فيها أي من هذه الصيغ السابقة×و

 ). هـ١٨١(بن املبارك ×َّالله×م عبدلإلما» الزهد« 
 ).هـ١٨٥(بن عمران املوصيل ×مسعود املعاىف× لإلمام أيب»الزهد« 
 ).هـ١٩٧(بن وهب القريش ×َّالله×لإلمام عبد» املوIأ« 
 ).هـ١٩٧(بن اجلراح الرؤايس ×لإلمام وكيع» الزهد« 
 ).ـه٢٠٤(لإلمام الشافعي املMلبي القريش املكي » املسند« 
 ).هـ٢٠٤(داود الMياليس × لإلمام أيب»املسند« 
 ).هـ٢١٢(بن موسی القريش ×لإلمام أسد» الزهد« 
 ).هـ٢١٩(بكر احلميدي القريش × لإلمام أبو»املسند« 
 ).هـ٢١٩(بن دكني القريش ×نعيم الفضل× لإلمام أيب»الصالة« 
 ).هـ٢٢٨(بن محاد املروزي ×لإلمام نعيم» الفتن« 
 ). هـ٢٣٥(شيبة × البن أيب»املصنف« 
 ).هـ٢٤٩(احلميد × لإلمام عبد»بن محيد×املنتخب من مسند عبد« 

* * *  
  

 



 ٢٥

إىل مجع كالم أهل   يف  دافعا لناَّالله هلا× وقد كانت هذه النتيجة التي وفقنا
  :ييلملا  فوصلنا ,ِالعلم وتتبعه يف هذا الشأن وذكر بعض متعلقاته

نبياءكتابةحكم : َّأوًال ة والتسليم على الن A وعلى سائر ا   : الص
, و×صيغ الثناء عـىلكتابة أهل العلم يف جواز مل+خيتلف    والتـسليمالـصالةَّاللـه 

ثابتـة يف صـيغة الـصالة والتـسليم كانـت أسواء  ,علی النبي  وعىل سائر األنبياء
  .غري ثابتة×مأصل الرواية أ

َّاللـه ×وينبغي أن حيافظ عىل كتابة الصالة والتسليم عىل رسول«:  نووي القال
يتقيد فيه بام يف األصل ×, والاًا عظيميسأم من تكراره, ومن أغفله حرم حظ× وال,

 »سـبحانه وتعـاىل« و»عـز وجـل«ـ  كـَّالله ×ا, وهكذا الثناء عىلًإن كان ناقص
والرمز إليهام يف الكتابـة, أالتسليم لی ع ويكره االقتصار علی الصالة أو ...وشبهه

  .)١(»بل يكتبهام بكامهلام
 ; الصالة والتسليم عليه  عىل أكمل الوجوهةباكت بل نص اإلمام النووي عىل

ِّويكره أن يرمز للصالة علی النبي «: َقال  ِ َّ َُ ِ ْ ََ ْ ْ َ يف اخلF بـأن يقتـصر مـن ذلـك ُ َ ِ ْ َ ِّ
َعــىل حــرفني, ونحــو ذلــك, كمــن ي ِ ُكتــب ِ ِيــشري بــذلك إیل الــصالة ) صــلعم(ُ َ ُ

ِوالتسليم ِ ْ ِويكره حذف واحد من الصالة والتسليم. َّ ِ ْ َّ ِ َ ٍ ُ ُ َ ْ ِواالقتصار عىل أحدهام كـام . ُ ُ
ِيفعل اخلMيب, فإن يف خMه االقتصار ِّ َّ ُ ُ Fْعلی الصالة فق َشاهدته بخMـه كـذلك . ِ ِ ِّ ُ ُ

َ, وليس بمريض, فقد قال »ِاملوضح«ِيف كتاب  ْ ٍّ ْ َ ِ ُّحمزة الكناينَ ُ َ ْ َكنـت أكتـب عنـد «: َ ُ ُ
ِّذكر النبي ِالله عليه×صىل«: ِ ُ َوسـلم«ُأكتـب × وال,»َّ َّ َ َّ فرأيـت النبـي ,»َ ِيف املنـام,  ُ
َّتتم الصالة عيل?×َلك ال×ما: َفقال يل َ ُّ ِ َقال فام كتبت بعد ذلك! ُ َ ُ َّصلى«: َ ِالله عليه×َ ُ َّ«, 

ُإال كتبت َوسلم«: َّ َّ َ َ«)٢(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٦٨ص  (للنووي»  والتيسريالتقريب«:  ينظر)١(
  .)١/٤٧٧ (للعراقي »رشح التبرصة والتذكرة«:  ينظر)٢(



 ٢٦

 وإذا انتهی املستميل يف اإلسناد إىل ذكـر النبـي : قال اخلMيب«: يقال العراقو
ا صوته بذلك, وهكذا يفعل يف كل حديث عاد فيه ذكر ًاستحب له الصالة عليه رافع

  .)١(»النبي 
خيار: ًثانيا حم على الصحابة والعلماء وسائر ا ضي وال   :ُّحكم ال

م علـی الـصحابة والعلـامء وسـائر ُّرتحوالمل+خيتلف أهل العلم عىل جواز الرتيض 
الـرتيض  − ممـا ينبغـي أال+يغفلـه الناسـخ :  أي− وكذا « :قال النووي ; األخيار

والرتحم علی الصحابة والعلامء وسائر األخيار, وإذا جاءت الرواية بيشء منه كانت 
  .)٢(»العناية به أكثر وأشد

إىل ذكـر بعـض  − ستميلاملـ:  أي−  وإذا انتهـى: قـال اخلMيـب«: قال العراقـيو
وكـذلك . انتهـى. »َّاللـه عـنهم×ريض« :, أو»َّالله عليهم×رضوان«: الصحابة, قال

  .)٣(»الرتيض والرتحم عن األئمة
  أحد مـن الـصحابة ِرِْكإىل ذ − املستميل:  أي− هى َإذا انت«: وقال السخاوي

ا صـوته ًافعـ, حال كونه ر»َّالله عليه×رضوان«, أو »َّالله عنه×ريض«: ى عنه بقولهَّترض
عمر ×ا كابن عباس وابنً فإن كان ذاك الصحايب من أبناء الصحابة أيض...هِّبذلك كل

: ام كعائـشة قـالُهَرَن وذكـْيَّه صـحابيُّ وإن كان أبـوه وجـد,»َّالله عنهام×ريض«: قال
  .)٤(»َّالله عنهم×ريض«

َّالله بمعنى واحد إال+×والصالة والرضوان والرمحة من: قال اخلMيب«: أيضاوقال 
: وللنبي. »َّالله عنه×ريض«: أهنا وإن كانت كذلك, فإنا نستحب أن يقال للصحايب

  .)٤(»ا له وتعظيامًترشيف. »َّالله عليه وسلم×صىل«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/٢٨ (للعراقي »رشح التبرصة«:  ينظر)١(
  .)٦٨ص  (للنووي»  والتيسريالتقريب«:  ينظر)٢(
  .)٢/٢٨ (للعراقي »رشح التبرصة«:  ينظر)٣(
  .)٣/٢٥٧ (للسخاوي» فتح املغيث«: ر ينظ)٤(



 ٢٧

املجتهدين من الصحابة والتابعني ) ر من سواهم من األئمةُذكَوي(«: وقال القاري
ا ً خمـتص عرفـاوفيـه أن الرضـ) ابـالغفران والرضـ(من العلامء الصاحلني ) وغريهم(

 :وإن كــانوا يــدخلون يف املغفــرة حتــت عمــوم الــدعاء كــام قــال تعــاىل ,بالــصحابة
َيقولون{ ُ ُ ِربنا ٱغفر لا ولخوننا ٱلين سبقونا بٱليمن{وا من بعدهم ء الذين جا: أي}َ ٰ َ ِ ِ

ۡ
ِ َ ُ َ َ َ ِ َِّ َ َٰ َ ۡ ِ َ ََ َ ۡ ِ ۡ َّ{ 

َو تعل ف قلوبن{ : أي]١٠: احلرش[ ِ
ُ ُ ِ ۡ َ ۡ َ َ ٌا غ للين ءامنوا ربنا إنـك رءوف رحـيمَ ُِ َّ ٞ َ ََ َّ ِ ٓ َ َّ ْ ُ َ َ َ ِ َِّ ّّ ٗ  :وقـال ,}ِ

ُوٱلين ٱتبعوهم{ ُ َ َّ َ ِ َّ ُوٱلسبقون ٱلولون من ٱلمهجرين وٱلنصار وٱلين ٱتبعوهم{ : ويف نسخة}َ ُ َ َّ َ َ َِ َّ َ َ َِ َ
َ َۡ ۡ

ِ ِ ٰ َ ُ
ۡ ِ َ َُ َّ ُ ِ ٰ َّ 

َرض ٱ{  يامـةتقـان إىل يـوم القإبإيامن وإيقان وIاعـة و :أي })بإحسان( ِ ۡ عـنهمَّ ُ ُۡ َ َّ{ 
  )١(»]١٠٠: التوبة[

ا ًإن األصل عند ذكر الصحابة الـرتيض عـنهم مجيعـ«: الصاليب وقال الدكتور عيل
ٖوٱلسبقون ٱلولون من ٱلمهجرين وٱلنصار وٱلين ٱتبعـوهم بإحـسن{: كام قال تعاىل ٰ َٰ ۡ َِ ِ ُ ُ َ َّ َ َ َِ َّ َ َ َِ َ

َ َۡ ۡ
ِ ِ ٰ ُ

ۡ ِ َ َُ َّ ُ ِ َ رض َّ ِ َّ
ُ ٱ ۡعنهمَّ ُ ۡ   .]١٠٠:التوبة[ }َ

ِلقد رض ٱ عـن ٱلمـؤمني إذ يبايعونـك تـت ٱلـشجرة{: وقال تعاىل َ َ ََّ َ َۡ ََّ َ َ ُ ِ ُ ُۡ ِ ِ ِ ۡ ُ ۡ ِ َ َ ِ َ ۡ َ  ]١٨:الفـتح[ }َّ
 اصMلح أهل السنة علی الرتيض عىل كل صحايب جيري ذكره أو يـروىواقتداء بذلك 

 من الـسالم, قـال  فالرتيض أفضل... بكر×عن أيب: عنه احلديث, فيقال مثال
َورضون من ٱ{تعاىل  ِ ّ ٞ ٰ َ ۡ ِ ُ أكبَ َ ۡ َ ِ َّالله تعاىل يقول ألهل × أنوأخرب النبي  ,]٧٢: التوبة[ }َّ
  .)٢(»اًأحل عليكم رضواين فال أسخF عليكم أبد«: اجلنة
نبياء?: ًثالثا ة أو التسليم غ ا ٌهل يخص أحد بالص ُّ َ ُ  
 معالنساخ بعض  غري األنبياء كام يفعله لتسليم أحد بالصالة واختصيصعن ّأما و

,وغريمها  عيل وفاIمة  ِمـن كتبـه  عند ذكر آل بيـت النبـي  عليـه «: عبـارةْ
عليهـا «  عبـارة أو مـع عـيل ,»َّالله وجهه×كرم« أو »َّالله عليه×صىل«, أو »السالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٢٥٧ (للقاري» رشح الشفا«:  ينظر)١(
  .واحلديث متفق عليه) ١/٢٦٠ (للصاليب» أسمی املMالب««:  ينظر)٢(



 ٢٨

كـان  إال+أن أكثر أهل العلم ;ًوإن كان صحيحا معنى, فهذا  مع فاIمة »السالم
  :فمن ذلك َّالله×مبني عىل عمل السلف رمحهمم يف كتابة مثل هذه العبارات رأي هل

 ٌّ عـيلَفـردُاخ للكتـب, أن يّسُّوقد غلب هذا يف عبارة كثري من النـ«: كثري×قال ابن
, »َّاللـه وجهـه×كـرم«: من دون سائر الصحابة, أو ,»عليه السالم«:  بأن يقال

 بني الصحابة يف ذلك; فإن هذا َّوىينبغي أن يسا, لكن ًوهذا وإن كان معناه صحيح
بن عفان أوىل بذلك منه ×من باب التعظيم والتكريم, فالشيخان وأمري املؤمنني عثامن

«)١(.  
يف كثـري مـن األصـول  −  مـن الناسـخ : أي− وكذا يقـع «: وقال السخاوي 

بكر ×ا لذلك يف أيبارًكت ,»عليه السالم ٍّعن عيل« :»أيب+داود« و»أمحد«القديمة حتى يف 
ا, وعنـدي توقـف يف ًوغريه ممن هو أفضل منه, بل يقع ذلك يف فاIمة الزهـراء أيـض

  .)٢(»ن بعد املصنفني, ولكنه بعيدَّمِه مِمع احتامل وقوعاملقتيض للتخصيص بذلك 
أحاديـث فكيـف   فيهـاكان الرواة هلذه الكتب زادوا فإن ;بل ليس ببعيد :ونقول

عليـه «وقوع ختصيص أحد من آل البيـت بعبـارة   النساخ احتاملمنهم أو منيستبعد 
ذكـر بعـد  »عليه الـسالم« عبارة  من أن يروياّن أمحد وأبوداود أجلواإلماما, »السالم

دون مـن هـو أفـضل منـه مـن اخللفـاء  ا خيـصان هبـا عليـ أحد مـن آل البيـت
َّاللـه ×حابة رضـوانعليه أهل السنة واجلامعـة مـن الـص×خيالف ما×وهو ما ,الراشدين

التي بني أيدينا   أمحدإلمامل »سندامل«مل+يرد يف أوثق نسخ  و,من هدي عليهم فام دوهنم
بـن ×ا لعـيلًموضـع) ٢٩( يف فوقـع  أليب داود»الـسنن«وقـع يف ×ا مـاَّ, أم يشءمن هذا

وبالرجوع للنسخ اخلMية يف هذه املواضع  ,اًموضع) ٢١٢(Iالب  من إمجايل ×أيب
تذكرها, ووقع موضعني لفاIمة  ×ا خMية تذكرها وأخرى الً نسخنجد أن هناك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦/٤٧٨ (البن كثري»  القرآن العظيمتفسري«:  ينظر)١(
  .)٣/٢٥٧ (للسخاوي» فتح املغيث«:  ينظر)٢(



 ٢٩

ا وبالرجوع للنسخ اخلMية يف هذين املوضعني نجـد أن هنـاك ًموضع) ٣٧(من إمجايل 
 ود عبـارة التـسليمُورفـاألوىل أن يعـزى تـذكرها, ×ا خMية تـذكرها وأخـرى الًنسخ

  .ا اخللل من الوقوع يف هذللنساخ والرواة تنزهيا هلذين االمامني
 »الصالة عىل غـري النبـي «حجر يف معرض مناقشته ملسألة ×ذكر احلافظ ابنقد و
جتوز إال+علی × ال:فقيل − يف الصالة عليهم:  أي− وأما+املؤمنون فاختلف فيه « :ييل×ما

الـصالة عـيل :  أي− جتوز× ال:وقالت Iائفة.. . عن مالكيوحك , خاصةالنبي 
َّ { :وز تبعا فيام ورد به النص أو أحلق به لقوله تعـاىل مMلقا استقالال+وجت−  املؤمنني

ٓتعلوا دع َ ُ ْ ُ َ ۡ ٗء ٱلرسول بينكم كدعء بعضكم بعضَ ۡ ۡ َ َۡ َُ ُِ ِ ٓ ُ َ ۡ َ َ ِ ُ َّ وألنه ملا علمهم الـسالم  ,]٦٣: النور[ }اَ
ذلك عليه وعىل  وملا علمهم الصالة قرص »َّالله الصاحلني×السالم علينا وعىل عباد« :قال

  .)١(»املعايل من احلنابلة× وأبو»املفهم«هذا القول اختاره القرIبي يف  و,أهل بيته

 غـري يف الصالة عـىل: أي -  ذلك يف العلامء تنازع«: تيمية×وقال شيخ اإلسالم ابن
 أنـه إىل احلنابلـة مـن وIائفـة والشافعي مالك فذهب − االنفراد  وجه عىل  النبي
 أعلـم ال«: قـال أنـه عبـاس×ابـن عـن يرو كـام ا,ًمنفرد  النبي غري عىل يصىل×ال

 أنـه إىل أصـحابه وأكثر أمحد اإلمام وذهب » النبي عىل إال أحد عىل تنبغي الصالة
 وهذا عليك, َّالله×صىل: اخلMاب بن×لعمر قال Iالب×أيب بن×عيل ألن بذلك; بأس×ال

  .)٢(»وأوىل أصح القول
 النبـي غري عىل الصالة زجيو أنه مذهبه حنيفة×أبو كذلك« :»منهاج السنة«وقال يف 
 واحـد غـري روايـة يف أمحد عن املنصوص هو وهذا وعيل, وعثامن وعمر بكر  كأيب

 كالقـايض ,هأصـحاب أكثـر اختيـار وهو ...عيل عن نقله بام واستدل. أصحابه من
  ثم رد  عـىل أثـر)٣(»وغريهم اجلييل القادر×عبد حممد×وأيب عقيل,×وابن يعىل,×أيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١١/١٦٩ (البن حجر »فتح الباري«:  ينظر)١(
  .)٥٥/ ١ (»الكربى  الفتاوى«:  ينظر)٢(
  .)١٥٢/ ٤ (» منهاج السنة«:  ينظر)٣(



 ٣٠

 ملـا −  أعلـم َّوالله −  قاله  عباس×ابن قاله الذي وهذا« :بق بقولهعباس السا×ابن
 حقـه يف بـه مأمور كأنه ذلك وجيعلون غريه, دون اعلي بالصالة ختص الشيعة صارت

  .)١(»باالتفاق خMأ وهذا غريه, دون بخصوصه
 −  جتـوز :قالـت Iائفـة«: فقال  يف املسألةلخالف ل حجر×عرض احلافظ ابنو
حنيفة ×وهذا قول أيب, جتوز استقالال×تبعا مMلقا وال −  عىل غري النبي الصالة : أي

 :وقال النووي ,وهي رواية عن أمحد ,تبعا×ال تكره استقالال :وقالت Iائفة .ومجاعة
فإنـه  ;وهو مقتىض صـنيع البخـاري ,جتوز مMلقا :وقالت Iائفة .هو خالف األوىل

ۡصل عليَو{: وهي قوله تعاىل,صدر باآلية َ َ ِ ّ ۡهمَ  ثم علق احلـديث الـدال علـی اجلـواز }ِ
بـن ×َّاللـه×فأما+األول وهو حـديث عبـد اًا وعقبه باحلديث الدال علی اجلواز تبعًمMلق
 : رفع يديه وهو يقـولبن عبادة أن النبي ×بن سعد×ووقع مثله عن قيس. أوىف×أيب

ائي داود والنـس× أبـوجـهأخر »بن عبادة×اللهم اجعل صلواتك ورمحتك عىل آل سعد«
 وعـىل زوجـي صـل عـيل:  ويف حديث جابر أن امرأته قالت للنبي ,وسنده جيد

وهذا القول جاء عن احلسن  ,حبان×بناا وصححه ًمحد مMوال+وخمترصأ أخرجه ,ففعل
ثـور وداود ×وبـه قـال إسـحاق وأبـو ,داود×وايـة أيبونـص عليـه أمحـد يف ر ,وجماهد
  .)٢(»والMربي
ُهـو ٱلي يـصل علـيكم وملئكتـهۥ{:  تعـاىلَّاللـه×ل علـی اجلـواز بقـولِدُواست ُ َ ِ ٰٓ َ َ ََ ۡ ُ ُۡ َ َ ِ

ّ ُ ِ َّ َ{ 
ٞصل عليهم إن صـلوتك سـكنَو{ :, وبقوله تعاىل]٤٣: األحزاب[ َۡ ََ َۡ ٰ َ ََ ََّ ِ ۖ ِ َ ِ ۡ لهـمّ ُ , ]١٠٣: التوبـة[ }َّ

إن املالئكـة تقـول « :وبقولـه  ,» عىل حممد وعىل آل حممـدِّاللهم صل« :وبقوله 

  .)٣(» عليك وعىل جسدكَّالله×صىل :لروح املؤمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٥٢/ ٤ (» منهاج السنة«:  ينظر)١(
  .)١١/١٦٩ ( البن حجر»فتح الباري«:  ينظر)٢(
  .)١١/١٦٩ ( البن حجر»فتح الباري«و, )٤/١٢٧ ( للنووي»رشح مسلم«:  ينظر)٣(



 ٣١

ذلـك  −  أمحـد أصـحاب بعض اختيار وهومن املالكية والشافعية  − األكثرون  َّورد
بكـر أو × عـىل أيبِّ اللهم صـل:فال يقال ; عىل غري األنبياء استقالالال+يصىل«: فقالوا

 عـىل حممـد وآل ِّاللهم صل: فيقال ,اً عليهم تبعولكن يصىل ,عمر أو عيل أو غريهم
جيوز ×ال×تبعا ما يجوز; ف)١(كام جاءت به األحاديث ,ابه وأزواجه وذريتهحممد وأصح

عـىل سـبيل أن يكـون  بـاجلواز ريـدفـإن أ , الفقهيةواعدلقهو مقرر با كام ,استقالال
 واواحتجـ )٢(»عىل سـبيل االسـتقالل, فممنـوعأريد أن يكون م, وإن َّفمسل التبعية
 ومل+ينقـل ,وقيـف واسـتعامل الـسلفمـأخوذ مـن التمن الثناء بأن هذا النوع للمنع 

 ,)٣(َّالله تعاىل بالتقديس والتسبيح×واُّبل خصوا به األنبياء كام خص ;استعامهلم ذلك
 ولـيس ,َّالله ورسوله وهلام أن خيصا من شاءا بام شاءا× منتصدر األدلة السابقةأن و

  .)٤(ذلك ألحد غريمها

غريه, كام ورد   يف حقيستعمل لفظ الصالة َّالله ×وكان رسول«: قال اجلوينيو
ـ الـصالة:  فقال األئمة»أوىف×اللهم صل عىل آل أيب«: يف احلديث, أنه قال لـه  وهحقُّ
هو أوىل و نسانممن حيل له الدعاء, وهو كمجلس الكرامة يف دار اإل وضعها فيمن شاء

  .)٥(»وله أن جيلس فيه من أراد ,به
وإنام أحدثت  ,مر املعروفوالصالة عىل غري األنبياء مل+تكن من األ« :قال عياضو

  .)٦(»يف دولة بني هاشم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤/١٢٧ ( للنووي»رشح مسلم«و, )١٥٢ /٤ (» منهاج السنة«:  ينظر)١(
  ).١١٦, ٢/١١٣ (البن العMار» العدة رشح العمدة«:  ينظر)٢(
  .)٤/١٢٧ ( للنووي»رشح مسلم«:  ينظر)٣(
  .)١/٥٠٦ (للسيوIي » الراويتدريب«و, )٣/٨٣ (للقايض» الشفا«:  ينظر)٤(
  .)٣/٣٧١( للجويني» هناية املMلب يف دراية املذهب«:  ينظر)٥(
» رشح الـشفا«, و)١١/١٦٩ ( البـن حجـر»فتح البـاري«, و)٣/٨٣ (للقايض» الشفا«: نظر ي)٦(

: واملقصود بدولـة بنـي هاشـم. )١/٥٠٦ (للسيوIي » الراويتدريب«و ,)٣/٢٥٧ (للقاري
  .اخلالفة العباسية



 ٣٢

ُهو ٱلي يصل عليكم وملئكتـهۥ{: َّالله ×قولوأجيب علی املحتجني ب ُ َ ِ ٰٓ َ َ ََ ۡ ُ ُۡ َ َ ِ
ّ ُ ِ َّ  وعـن }َ

دعاء وترحم وليس فيه معنی التعظيم والتوقري الذي يكـون مـن  , بأن هذااألحاديث
  .)١( السابقعباس×بناقول عىل هذا   ومحلواغريمها

ا يف ً تبعـهـمِلْعَعـىل جـواز ج واتفقفـا تـهوذري هأزواجـالنبي ووأما+الصالة عىل آل 
 والـصالة , ويف األمر به يف أحاديـث التـشهدالصالة; لألحاديث الصحيحة يف ذلك

  .)٢(»اًويف السالم عليه, ومل+يزل السلف علی العمل به خارج الصالة أيض عليه 
 يصىل علی األنبياء واملالئكة وأزواج النبـي املختار أن أن   القيم×بنا ذكرو

  .)٣(»وآله وذريته وأهل الMاعة عىل سبيل اإلمجال
سألةحكم    !العلماء  ا
هو «  أو»هو مكروه«: هل يقالف ;الصالة عىل غري األنبياء  العلامء يفأما+عن حكمو

إذ فيه موافقـة  مكروه; َّالله ×الصالة عىل غري رسول«: قال الغزايل ,»جمرد ترك أدب
  .)٤(»الروافض

  .)٥(»والصحيح املشهور أنه مكروه كراهة تنزيه« :قال النووي و
 :−  من الشافعية:  أي−  والصحيح الذي عليه األكثرون منهم«: العMار×قال ابنو

ألنه شعار أهل البدع, وقد هنينا عن شـعارهم, لكـن : أنه مكروه كراهة تنزيه, قالوا
 أن الصالة يف لسان السلف صارت خمصوصة بالنبي وغـريه مـن املعتمد يف دليل املنع

  .)٦(» استقالاًل−  َّالله وسالمه عليهم أمجعني×صلوات − األنبياء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١١/١٦٩ ( البن حجر»فتح الباري«:  ينظر)١(
ــر)٢( ــدة«:  ينظ ــدة رشح العم ــار» الع Mــن الع ــسلم«و, )١١٦ ,٢/١١٣ (الب ــووي»رشح م   للن

  .)١١/١٦٩ ( البن حجر»فتح الباري«و, )٤/١٢٧(
  ).١١/١٧٠ (»فتح الباري«و, )٧/٢٢( »جالء األفهام«:  ينظر)٣(
  .)٣/١٣( للرافعي» الرشح الكبري«: , وينظر)٢/٤٤٦ ( للغزايل»الوسيF يف املذهب«:  ينظر)٤(
  .)٤/١٢٧ ( للنووي»رشح مسلم«:  ينظر)٥(
  ).١١٦, ٢/١١٣ (البن العMار» العدة رشح العمدة«:  ينظر)٦(



 ٣٣

 ,اً بحيث يصري شـعارتكره يف غري األنبياء لشخص مفرد أهنا  القيم×بنا ذكرو
 ذلـك سيام إذا ترك يف حق مثله أو أفضل منه كام يفعله الرافضة فلـو اتفـق وقـوع×وال

 وهلذا مل+يرد يف حـق , من غري أن يتخذ شعارا مل+يكن به بأسنيمفردا يف بعض األحاي
  .)١(» بقول ذلك هلمغري من أمر النبي 

. ييكره أن يـصىل إال+عـىل نبـ: قال سفيان« :»الفتح« حجر يف×احلافظ ابنوقال 
 غـري وهـذا: قـالوا. جيوز أن يصىل إال+عىل حممد×ال: وعن بعض شيوخ مذهب مالك
 لنا أن نتعدى يينبغ×كره الصالة عىل غري األنبياء وماأ: معروف عن مالك, وإنام قال

بـأس بـه, واحـتج بـأن الـصالة دعـاء ×ال: فقال بن حييى×وخالفه حييى. نا بهْرِمُأ×ما
  .)٢(»بالرمحة, فال متنع إال+بنص أو إمجاع

هما?: ًرابعا م دون غ   ُاذا أفرد علي وفاIمة  بالس
حممـد اجلـويني مـن ×وأمـا+الـسالم فقـال الـشيخ أبـو«:  ل اإلمام النـوويقا

فال  فال يستعمل يف الغائب فال يفرد به غري األنبياء, هو يف معنی الصالة, :أصحابنا
  .)٣(»وسواء يف هذا األحياء واألموات ,عليه السالم عيل :يقال
ا ردوا عليـ أن يفـوقد جرت عـادة بعـض النـساخ«: قال العالمة القسMالينو

 مـن دون سـائر الـصحابة عليهـا الـسالمعليه أو : بالسالم فيقولواوفاIمة 
ا لكــن ينبغــي أن يــساوى بــني ًوهــذا وإن كــان معنــاه صــحيح.  يف ذلــك

فإن هذا من باب التعظيم والتكريم والشيخان وعـثامن  , يف ذلكالصحابة 
  .)٤(»أوىل بذلك منهام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١/١٧٠ (»فتح الباري«و, )٧/٢٢( »جالء األفهام«:  ينظر)١(
  .)١١/١٧٠( »فتح الباري«:  ينظر)٢(
  .)٣/٣٧١(  للجويني»هناية املMلب يف دراية املذهب«و, )١٠٠ص  ( للنووي»األذكار«:  ينظر)٣(
  ).٣/٣٥٥( »املواهب اللدنية«:  ينظر)٤(



 ٣٤

: علامء عىل أن السالم خيـتص باألنبيـاء لقولـه تعـاىلاصMلح ال«: قال الصاليبو
َوسلم  ٱلمرسلي{ ِ َ َۡ ُ ۡ َ َ ٌ ٰ َ َوسلم عليـه يـوم ول{:  ولقوله,]١٨١: الصافات[ }َ ۡ َِ ُِ َ ۡ َ َ َ ٌ ٰ َ  ,]١٥ :مـريم[ }َ

, أخـذ الغـالة كالرافـضة » بمنزلـة هـارون مـن موسـىيأنت من« وملا ورد يف حق عيل
شك أنـه ×َّالله وجهه, وال×, أو كرم عليه السالم:يستعملون يف حق أمري املؤمنني عيل

وقد وقع هـذا يف عبـارة كثـري مـن , أهل لذلك, لكن يرشكه يف ذلك مجيع الصحابة
عليـه «:  بـأن يقـال  أن يفرد عـيلالنساخ للكتب ومن بعض علامء أهل السنة

, وهـذا وإن كـان معنـاه »َّاللـه وجهـه×كـرم« :من دون سـائر الـصحابة, أو »السالم
  .)١(»ا لكن ينبغي أن يساوى بني الصحابة يف ذلكًصحيح

 ولكونـه مل+يكـن ًاملنع من ذلك لكونه صـار شـعارا للرافـضةبعض العلامء وعلل 
إذ فيه موافقة  مكروه; َّالله ×الصالة عىل غري رسول«:  فقال الغزايل;بالعرص األول

 » وجـلعز«وألن العرص األول خصصوا الصالة والسالم به كام خصصوا  الروافض;
حيـسن أن × وإن كان عزيـزا جلـيال ال»عز وجل« حممد :حيسن أن يقال×وكام ال َّبالله,
   .)٢(»وإن كان الصالة هو الدعاء َّالله عليه,×بكر صلوات× أبو:يقال

 أو كعـيل والقرابة الصحابة من واحد إفراد ولكن« :تيمية×وقال شيخ اإلسالم ابن
 ًمعروفـا ًشـعارا ذلـك جيعـل  بحيث للنبي مضاهاة غريه دون عليه بالصالة غريه

  .)٣(»البدعة هو هذا باسمه,
مـن  بالسالم فهذا Iالب ×بن أيب×وأما+إفراد عيل«: وقال الدكتور حسام عفانة

  .)٤(»ّ الكتب الدينية عىل مر العصور واألزمانخفعل الشيعة وتأثر هبم بعض نسا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٦٠ (للصاليب» أسمی املMالب«:  ينظر)١(
  .)٣/١٣( للرافعي» الرشح الكبري«, و )٢/٤٤٦ ( للغزايل»الوسيF يف املذهب«:  ينظر)٢(
  ).١٣/٤٢٤ (»فتح الباري«, و)٥٥/ ١ (»الكربى  الفتاوى«:  ينظر)٣(
فربايـر =  هــ ١٤٣١حتـى ذو القعـدة فتاوى الدكتور حسام عفانة عىل موقعه اخلاصة بـه :  ينظر)٤(

٢٠١٠.  



 ٣٥

الصحابة ومل+يرد دليل  بالسالم دون غريه من  وقد كره أهل العلم إفراد عيل
  . بل هو من فعل الشيعة ورسى ذلك إىل أهل السنة, بذلكا خيصص علي

  :تنبيه
ِّستعملة أيضا يف حـقاملدارجة والعبارة ال عليه تلك ينبغي التنبيهومما  بـن × عـيلً

فاسـتعامل هـذه  »َّاللـه وجهـه×ّكـرم« : حيث يقولون عند ذكر عيلIالب ×أيب
 ولـيس لتخصيـصه بـذلك أي Iالـب ×بن أيب×عة يف عيلالعبارة من غلو الشي

  .)١(دليل رشعي فال ينبغي استعامهلا
دأب كثري من الكتاب ومن مشاخينا الكرام عىل قوهلم بعـد «: قال البنا الساعايت

ومل+أجد هلا أصال يستندون إليه, . َّالله وجهه×كرم : أن يتبعوه بقوهلم ذكر عيل
بكـر ×وهذا مردود عليه بأن أبا.  مل+يسجد لصنم قF اإن علي: اللهم إال+قوهلم

 مل+ينظر لعورته ا إن علي :أو قوهلم.  مل+يسجد لصنم قF كذلكالصديق 
Fأشبه باملستحيل; إذ كيف كـان جيـامع أهلـه, وكيـف كـان حيلـق ءوهذا يش. ق 

  .)٢(»عانته 
صة :ًساخام   :ا

  :ايمكننا أن نخلص مما سبق إىل أمور أمهه

 علی النبـي   والتسليمكتابة الصالة أن أهل العلم مل+خيتلفوا يف جواز :األول
ثابتـة يف أصـل الروايـة صيغة الصالة والتـسليم كانت أسواء  ,وعىل سائر األنبياء

  .وتكتب صيغة الصالة والتسليم عليه  عىل أكمل الوجوه ,غري ثابتة×مأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للعجـييل» حتقيـق التجريـد يف رشح كتـاب التوحيـد«و, )٥/٢٦٨ (»فتاوى يسألونك«:  ينظر)١(
)١/٢١(.  

  .)٨/٦٤٨ (»جامع األصول«و, )١٣١: ص (»َّنظرات يف كتاب+الله«حاشية :  ينظر)٢(



 ٣٦

م علی الـصحابة ُّوالرتحىل جواز الرتيض  أن أهل العلم مل+خيتلفوا أيضا ع:الثاين
 وإذا جاءت الروايـة بـيشء منـه كانـت العنايـة بـه أكثـر ,والعلامء وسائر األخيار

  .وأشد
 يف الصالة والسالم عىل غـري األنبيـاء عـىل سـبيل وااختلفأن أهل العلم  :الثالث

  :ألمرين ;ذلكاالنفراد, واألكثرون عىل كراهة 
  .يستعملوا ذلك إال+يف حق األنبياء أن السلف مل+:األولاألمر 
, ة وخـصوصا غالهتـمعوالشي ن ذلك شعار ألهل البدعأنه بدعة أل :الثايناألمر 

  .وقد هنينا عن شعارهم
يفـرد بـه غـري ×الو هو يف معنی الصالة, فال يـستعمل يف الغائـب, ف;وأما+السالم

مـوات, وأمـا+ وسـواء يف هـذا األحيـاء واأل,عليـه الـسالمعيل : يقال×الواألنبياء, 
سالم عليك, أو سالم عليكم, أو السالم عليك, أو : احلارض, فيخاIب به, فيقال

  .)١(عليكم, وهذا جممع عليه
اختلف يف السالم عىل غـري األنبيـاء بعـد االتفـاق عـىل «: حجر× ابناحلافظوقال 

 يفرد لواحد لكونه×وال ,بل تبعا :وقيل ,اًيرشع مMلق :مرشوعيته يف حتية احلي فقيل
  .)٢(»ا للرافضةًصار شعار

 أو فاIمـة أو احلـسن أو احلـسني Iالـب ×بـن أيب× عيلّخيص عليه, فالبناء و
بجملة الصالة أو السالم عليهم, بل هم وسائر الصحابة يف هذا الباب سواء,  

  .)٣(َّوالله أعلم .مع كراهة استعامل هذه العبارة يف حق غري األنبياء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١١٨: ص (»األذكار للنووي«:  ينظر)١(
  .)١١/١٧٠ (»فتح الباري«:  ينظر)٢(
  .), برتقيم الشاملة آليا١/١٢٦٧ (فتاوى الشبكة اإلسالميةد من  مستفا)٣(



 ٣٧

  :تالنتائج والتوصيا: اًدسسا
 البحـث مـن  إنشاء هذاا غلب عىل ظننا قبلنتأكد مم  يفا كل ذلك جعلن

وبناء عليه قررنا حذف هذه الصيغ حيـثام وردت  ,أن هذه العبارات من عمل النساخ
هــا أو ســتحققها ْتي حققتــالبخــاري وغــريه مــن كتــب الــسنة الصــحيح اإلمــام يف 

بـاع هـذا ِّتإیل ا قني لكتب احلـديث النبـويحقاملكام أننا ندعو  ,َّالله×بعون 
وبعـدا عـن  ,ريفهـاا عن الوقـوع يف شـبهة حتًدوبع َّالله ×النهج خدمة لسنة رسول

 َّوباللـه, يف آل البيت غاليةالأهل األهواء والفرق املنحرفة الشيعة وغريهم من متابعة 
  . وله احلمد والشكر, ومنه اهلداية والعون,التوفيق تعاىل

  
  
  
  
  

  
  
  

 م٠٩/٠١/٢٠١٧



 ٣٨

   مصادر البحثثبت
يل حممد حممـد ع ل,»Iالب ×بن أيب×أسمی املMالب يف سرية أمري املؤمنني عيل« − ١

َّالصاليب  . م٢٠٠٤ − هـ ١٤٢٥ ,اإلمارات − مكتبة الصحابة, الشارقة :  النارش,َّ
القـادر ×عبـد:  حتقيـق,بن رشف النـووي× أليب زكريا حميي الدين حييى,»األذكار« − ٢

Uباعة والنرش والتوزيع, بريوت دار الفك: النارش, األرنؤوMبعة, لبنان − ر للI: 
 .م١٩٩٤ − هـ ١٤١٤

 أليب زكريا حميي ,»التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث« − ٣
دار الكتاب :  حممد عثامن اخلشت, النارش:حتقيقبن رشف النووي, ×الدين حييى

 .م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥:  بريوت, الMبعة األوىل− العريب
, » وسـننه وأيامـهَّاللـه ×اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمـور رسـول« − ٤

 بردزبـهبـن ×بـن إبـراهيم×بن إسـامعيل× حممدَّالله×عبدأليب ) صحيح البخاري(
:  ليصأتلا رادب, النـــــارش: البخـــــاري, حتقيـــــق
 .م٢٠١٤ − هـ ١٤٣٥: , الMبعة األوىل

بن ×بن موسى×بن سورة×بن عيسى×أليب عيسى حممد) ن الرتمذيسن(, »اجلامع« − ٥
, ليصأتلا رادب : حتقيقالضحاك, املعروف بالرتمذي, 

 .م٢٠١٤ − هـ ١٤٣٥: , الMبعة األوىل: النارش
بـن ×بـن عـيل×بـن شـعيب×بـن عـيل×الـرمحن أمحـد×, أليب عبد»السنن الكربى« − ٦

 : ن دينار, املعروف بالنسائي, حتقيقب×بن بحر×سنان
 .م٢٠١٢ − هـ ١٤٣٣: التأصيل, الMبعة األوىل+دار: ليصأتلا رادب, النارش

بـن ×بـن شـداد×بن بـشري×بن إسحاق×بن األشعث×, أليب داود سليامن»السنن« − ٧
ــرو األزدي السجــستاين,  ــقعم ,  ليصأتلا رادب: حتقي

 .م٢٠١٤ − هـ ١٤٣٥: , الMبعة األوىل: النارش



 ٣٩

, بن يزيد الربعي القزويني, املعروف بابن ماجه×َّالله حممد×أليب عبد, »السنن« − ٨
, الMبعـة :  ليصأتلا رادب, النـارش: حتقيق
 .م٢٠١٤ − هـ ١٤٣٥: األوىل

بـن داود عـالء ×بـن إبـراهيم× لعـيل,» يف أحاديث األحكامالعدة يف رشح العمدة« − ٩
دار البـشائر اإلسـالمية للMباعـة والنـرش والتوزيـع, : النارش, العMار×الدين ابن

 . م٢٠٠٦ − هـ ١٤٢٧ :الMبعة األوىل, لبنان − بريوت 
:  حتقيـق,العباس×بن تيمية احلراين أيب×احلليم×بن عبد× ألمحد,»الفتاوى الكربى« − ١٠

 . هـ١٣٨٦ : الMبعة األوىل,بريوت − دار املعرفة : النارش, لوفحسنني حممد خم
بـن ×بـن سـنان×بـن عـيل×بن شـعيب×بن عيل×الرمحن أمحد×, أليب عبد»املجتبى« − ١١

ــر ــق×بح ــسائي, حتقي ــروف بالن ــار, املع ــن دين  : ب
 .م٢٠١٢ − هـ ١٤٣٣: التأصيل, الMبعة األوىل+دار: التأصيل, النارش×بدار

, »َّاللـه ×املسند الـصحيح املختـرص بنقـل العـدل عـن العـدل إىل رسـول« − ١٢
بــن مــسلم القــشريي ×بــن احلجــاج×أليب احلــسني مــسلم) صــحيح مــسلم(

ــــقالنيــــسابوري :  ليصأتلا رادب, النــــارش: , حتقي
 .م٢٠١٤ − هـ ١٤٣٥: التأصيل, الMبعة األوىل×دار

 احلنظيل املـروزي بن إبراهيم×بن خملد×بن إبراهيم×حاق يعقوب إس, أليب»املسند« − ١٣
 : ليصأتلا رادب, النارش: حتقيق, راهويه×املعروف بـ ابن

 .م٢٠١٦ − هـ ١٤٣٧ :التأصيل, الMبعة األوىل+دار
ركـز م: حتقيـق, ُبن املثنی التميمـي, املوصـيل×بن عيل× يعىل أمحد, أليب»املسند« − ١٤

 :التأصـيل, الMبعـة األوىل+دار: تقنية املعلومات ليصأتلا رادب, النارشالبحوث و
 .م٢٠١٧ − هـ ١٤٣٨



 ٤٠

, بن نافع احلمـريي الـيامين الـصنعاين×بن مهام×الرزاق× بكر عبد, أليب»املصنف« − ١٥
التأصـيل, الMبعـة +دار:  ليصأتلا رادب, النارش: حتقيق

 .م٢٠١٦ − هـ ١٤٣٧ :لثانيةا
 ,»رشح النـووي عـىل مـسلم«=   »بـن احلجـاج×املنهاج رشح صـحيح مـسلم« − ١٦

دار إحياء الرتاث العـريب :  النارش,بن رشف النووي×زكريا حميي الدين حييى×أليب
 .هـ١٣٩٢ : الMبعة الثانية, بريوت− 

بكـر القـسMالين ×بـن أيب×بـن حممـد× ألمحـد,»املواهب اللدنية باملنح املحمدية« − ١٧
  . القاهرة− املكتبة التوفيقية: النارش, العباس×القتيبي املرصي أيب

 ,بن عامر األصبحي املـدين×بن مالك×بن أنس×مالكدار اهلجرة إلمام , »املوIأ« − ١٨
 ليصأتلا رادب, : حتقيــقمــصعب الزهــري, ×روايــة أيب
 .م٢٠١٦ − هـ ١٤٣٧ :التأصيل, الMبعة األوىل+دار: النارش

أمحـد : قيق, حتبن حممد الغزايل الMويس× أليب حامد حممد,»هبالوسيF يف املذ« − ١٩
 : الMبعة األوىل,القاهرة − دار السالم:  النارش,حممد حممد تامر, حممود إبراهيم 

 .هـ١٤١٧
أمحـد : قيقحت, بن حممد الغزايل الMويس× أليب حامد حممد,»الوسيF يف املذهب« − ٢٠

 :األوىل الMبعة, القاهرة − سالم دار ال:  النارش, حممد حممد تامر− حممود إبراهيم
  .هـ١٤١٧

اهلـادي ×بن عبـد×بن حممد× لعبد اهلادي,»حتقيق التجريد يف رشح كتاب التوحيد« − ٢١
 الريـاض, − أضواء الـسلف: النارش. بن عيل العواجي×حسن: قيق, حتالعجييل

  .م١٩٩٩ − هـ١٤١٩ : األوىل الMبعة,اململكة العربية السعودية
بكر جالل الدين ×بن أيب× لعبد الرمحن,»يب النواويتدريب الراوي يف رشح تقر« − ٢٢

 .دار Iيبة:  النارش,قتيبة نظر حممد الفاريايب×وأب: قيق, حتالسيوIي



 ٤١

بن كثري القريش البـرصي ×بن عمر× أليب الفداء إسامعيل,»تفسري القرآن العظيم« − ٢٣
دار Iيبـة للنـرش :  النـارش,بـن حممـد سـالمة×سـامي: قيـقحت ,ثم الدمـشقي

 . م١٩٩٩ − هـ ١٤٢٠ :لMبعة الثانية ا,والتوزيع
بن حممد ×السعادات املبارك× ملجد الدين أيب,»جامع األصول يف أحاديث الرسول« − ٢٤

مكتبـة : النـارش, القـادر األرنـؤوU×عبـد: حتقيـق, األثري×الشيباين اجلزري ابن
  .الMبعة األوىل,  مكتبة دار البيان−  مMبعة املالح − احللواين 

بـن ×بكـر×بـن أيب×ملحمـد, »لصالة عىل حممد خري األنامجالء األفهام يف فضل ا« − ٢٥
 − رنـؤوU شـعيب األ: قيـقحت ,قـيم اجلوزيـة×بن سعد شمس الدين ابن×أيوب
 −  ١٤٠٧ الثانية,  الMبعة,الكويت − دار العروبة :  النارش,القادر األرنؤوU×عبد

 .م١٩٨٧
, الــرحيم العراقــي× أليب الفــضل زيــن الــدين عبــد,»رشح التبــرصة والتــذكرة« − ٢٦

دار الكتب العلميـة, : النارش,  ماهر ياسني فحل− اللMيف اهلميم ×عبد: قيقحت
 . م٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٣ :لMبعة األوىل, ا لبنان− بريوت 

 ,احلسن نور الدين املال اهلروي القـاري×بن سلMان حممد أيب× لعيل,»رشح الشفا« − ٢٧
 .هـ١٤٢١ : الMبعة األوىل, بريوت− دار الكتب العلمية : النارش

الفـضل ×بـن حجـر أيب×بـن عـيل× ألمحـد,»اري رشح صحيح البخـاريفتح الب« − ٢٨
 .هـ١٣٧٩ بريوت, − دار املعرفة :  النارش,العسقالين الشافعي

بـن حممـد الرافعـي × لعبد الكريم,»−  الرشح الكبري − فتح العزيز برشح الوجيز« − ٢٩
 .دار الفكر:  النارش,القزويني

الرمحن ×بن عبد×خلري حممدا× لشمس الدين أيب,»فتح املغيث برشح ألفية احلديث« − ٣٠
 الMبعـة , مـرص− مكتبـة الـسنة :  النـارش,عيل حسني عيل: قيق, حتالسخاوي

  .م٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٤األوىل 



 ٤٢

العبـاس × لتقي الـدين أبـو,»منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية« − ٣١
بـن حممـد ×القاسـم×بـن أيب×َّاللـه×بـن عبـد×الـسالم×بن عبـد×احلليم×بن عبد×أمحد
جامعـة :  النـارش,حممد رشاد سـامل: قيقحت ,يمية احلراين احلنبيل الدمشقيت×ابن

 .م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦ : األوىل الMبعة,بن سعود×اإلمام حممد
: النـارش, الرمحن حممد البنا الـساعايت× حلسن أمحد عبد,»َّنظرات يف كتاب+الله« − ٣٢

   .م٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٣ القاهرة, − دار التوزيع والنرش اإلسالمية 
بـن حممـد ×بن يوسف×َّالله×بدبن ع× لعبد امللك,»ملMلب يف دراية املذهبهناية ا« − ٣٣

 العظيم×عبد/ د. ق أيقحت ,املعايل, ركن الدين, امللقب بإمام احلرمني×اجلويني أيب
 .م٢٠٠٧ −  هـ١٤٢٨ : الMبعة األوىل,دار املنهاج:  النارش,ّحممود الديب

* * *  
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