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قناة مكافح الشبهات  -أبو عمر الباحث
نسف أكاذيب د .عدنان إبراهيم حول الصحابة الكرام
رضي اهلل عنهم

فرية معاوية يموت على غير مِلّة اإلسالم!
احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله

وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية عىل شبهات الدكتور عدنان إبراهيم حول أصحاب رسولنا الكريم بأيب
هو وأمي صىل اهلل عليه وسلم.
ا َّدعى عدنان إبراهيم كذباً وزوراً وبـهـتـاناً َّ
أن رسول اهلل ص َّىل اهلل عليه وسلم تنبأ أ َّن الصحايب
اجلليل أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنه سيموت عىل غري م َّلة اإلسالم!!.
 واستد َّل بام رواه البالذري قال:
َها ٍم ،أنبأنا معم ٌر ،عن ابن
الرازق بن َّ
{ وح َّدثني إسحاق ،وبكر بن اْليثم ،قاال :ح َّدثنا عبد َّ
طاو ٍ
اَّلل بن عمرو بن العاص ،قال :كنت عند النَّبي فقال " :يطلع عليكم من
س ،عن أبيه ،عن عبد َّ
هذا الفج رج ٌل يموت عىل غري ملَّتي .قال :وكنت تركت أيب قد وضع له وضو ٌء ،فكنت كحابس
البول َمافة أن َييء .قال :فطلع معاوية ،فقال النَّبي :هو هذا" }.

()1

وللرد عىل هذا االفرتاء أقول:
 أوالً :الرواية غري صحيحة:
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و املسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاً جتتمع فيه رشوط القبول ،واحلديث املقبول عندنا
قسامن :الصحيح واحلسن ،ورشوط الصحيح مخس ،وهي:
 .1اتصال السند.
 .2عدالة الرواة.
 .3ضبط الرواة.
 .4انتفاء الشذوذ.
 .5انتفاء العلة.
الصحيح :فهو احلديث الـمسند ا َّلذي
 قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح { :أ َّما احلديث َّ
الضابط إَل منتهاه  ،وال يكون شاذا  ،وال مع َّل ًال }.
الضابط عن العدل َّ
ي َّتصل إسناده بنقل العدل َّ

()2

 علل الرواية:
الصنعان.
الر َّزاق بن َهام َّ
 العلة األوَل :عبد َّ
وهو مع كونه إماماً كبريا ً عند أهل السنة إال أن العلمـاء يرفضون ما يرويه خارج كتابه (الـمصن َّف).
 قال اإلمام البخاري:
{ ما ح َّدث من كتابه فهو أصح }.

()3

 وجاء يف مسند اإلمام أمحد:
{ قال َييى بن مع ٍ
الر َّزاق :اكتب عنى ولو حديثًا واح ًدا من غري كت ٍ
اب.
ني :قال َل عبد َّ
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فقلت :ال ،وال حر ًفا }.

()4

وسبب رفض العلمـاء ملثل هذه الروايات أنه كان يتل َّقن بعد اختالطه ،وهي علَّ ٌة أخرى تطعن يف
رواياته التي يروهيا خارج كتابه.
وأفضل ما يقال يف هذه املسألة هو كالم اإلمام الذهبي.
 قال اإلمام الذهبي:
{ ...قال األثرم :سمعت أبا عبد اهلل يسأل عن حديث :النار جبار.
فقال :هذا باطل!.
من َيدث به عن عبد الرزاق؟
قلت :حدثني أمحد بن شبويه.
قال :هؤالء سمعوا منه بعد ما عمى.
كان يلقن فلقنه ،وليس هو يف كتبه.
وقد أسندوا عنه أحاديث ليست يف كتبه كان يلقنها بعدما عمى.
وقال النسائي :فيه نظر ملن كتب عنه بأخرة.
روى عنه أحاديث مناكري.
وقال ابن عدي :حدث بأحاديث يف الفضائل مل يوافقه عليها أحد ،ومثالب لغريهم مناكري ،ونسبوه
إَل التشيع.
وقال الدارقطني :ثقة ،لكنه خيطئ عىل معمر يف أحاديث.
وقال عبد اهلل بن أمحد :سمعت َييى يقول :رأيت عبد الرزاق بمكة َيدث ،فقلت له :هذه
األحاديث سمعتها؟ قال :بعضها سمعتها ،وبعضها عرضا ،وبعضها ذكره ،وكل سامع.
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ثم قال َييى :ما كتبت عنه من غري كتابه سوى حديث واحد.
وقال البخاري :ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو أصح }.

()5

فهذا الكالم البديع يوضح ويبني سبب رفض العلامء روايات عبد الرزاق خارج كتابه.
شاف ٍ
ويف قول البخاري { ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو أصح } بيان ٍ
كاف يف املسألة.
أضف إَل ذلك أن العلمـاء وصفوا اإلمام عبد الرزاق الصنعان باالختالط والتلقني كام وضحه
اإلمام الذهبي يف كالمه السالف الذكر.
أحد من العلامء.
 العلة الثانية :البالذري مؤلف الكتاب مل يوثقه ٌ
أقول َّ
أن البالذر َّي مؤلف الكتاب نفسه ،مل يذكره عامل بتوثيق.
وحتى اإلمام الذهبي ملا ذكره يف السري ملا يوثقه ومل يذكر أحداً وثَّقه.
ومل أقف عىل ٍ
رافض جلد ،بل هو من أئمة الرافضة.
شيعي
أحد و َّثقه إال الرشيف املرتىض وهو
ٌ
ٌ
 قال الرشيف املرتىض:
{ وقد روى البالذري يف تارخيه وهو معروف الثقة والضبط ويرى من مماثلة الشيعة ومقاربتها }.

()6

ويف قول الرشيف املرتىض َّ
البالذري كان يرى مماثلة الشيعة ومقاربتها إشارة أن مذهب
أن
َّ
البالذري كان قريباً من مذهب الشيعة.
 قال اإلمام الذهبي:
{ الرشيف املرتىض املتكلم الرافض املعتزيل صاحب التصانيف.
وهو املتهم بوضع كتاب هنج البالغة وله مشاركة قوية يف العلوم.
ومن طالع كتابه هنج البالغة جزم بأنه مكذوب عىل أمري املؤمنني عيل ريض اهلل عنه.
ففيه السب الرصا ح واحلط عىل السيدين أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام.
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وفيه من التناقض واألشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيني الصحابة
وبنفس غريهم ممن بعدهم من املتأخرين جزم َّ
بأن الكتاب أكثره باطل }.

()7

وقد حاول الرا فضة يف منتدياهتم الرد عىل هذا الكالم بأن اإلمام الذهبي قال عن البالذري:
{ العالَّمة ،األديب ،املصنف...وكان كاتباً بليغاً ،شاعرا ً ُمسناً }.

()8

قلت :لقد قال الذهبي ما هو أكثر من ذلك يف قوم ضعفاء أو كذابني ،ومل يقبل #الذهبي #نفسه
رواياهتم ،مثل هشام بن ُممد بن السائب الكلبي.
 قال اإلمام الذهبي:
السائب :العالَّمة ،األخباري ،الن ََّّسابة األوحد }.
{ هشام بن ُم َّمد بن َّ

()9

فعىل قاعدة هؤالء الرافضة يعد هذا مدحاً
وثناءا ! ولكن ماذا قال اإلمام الذهبي عنه ؟
ً
 قال اإلمام الذهبي:
{ أحد املرتوكني كأبيه }.

()9

وهناك غريه كثريون ممن أطلق الذهبي عليهم لفظ :العالمة واحلافظ واألخباري ،ولكنهم
مرتوكون ،وال يعتد برواياهتم.
وحتى إذا كنا سنقبل منه فسنعتربه مستور احلال إذا مل َّ
يشذ يف رواياته.
فكيف يكون احلكم عىل روايته إذا كانت تكفر رجالً من الصحابة ،شهد له النبي صىل اهلل عليه
وسلم وأفاضل أصحابه ريض اهلل عنه بالعدالة والفضل واإلسالم واإليامن والعلم ؟
تنبيه:
رأيت رافضياً يف منتدياهتم يقول َّ
البالذري بأنه (ثب ٌت) !
أن اإلمام ابن حجر العسقالن وصف
َّ
أحد من العلامء
فتعجبت وقلت يف نفيس :كيف يقوْلا اإلمام ابن حجر العسقالن يف رجل مل يوثقه ٌ
السابقني قبله ؟ فقلت :ال ريب وال شك َّ
كذوب عىل اإلمام ابن حجر.
أن هذا الكالم م
ٌ
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 قال اإلمام ابن حجر العسقالن:
{ وقال البالذري :الثبت أن الذي بارش قتله أبو برزة األسلمي }.

()11

ري بأنه ثب ٌت ! يف حني أن اإلمام ابن حجر
فظ َّن الرافض اجلاهل أ َّن اإلمام ابن حجر يصف البالذ َّ
كان ينقل قوالً للبالذري ،وذكر البالذري نفسه فيه هذه الكلمة.
 قال البالذري:
اَّلل ،وذلك الثبت }.
{ فقتله أبو برزة األسلمي .واسمه نضلة بن عبد َّ

()11

أن الصحيح والثابت َّ
فالبالذري يؤكد َّ
األسلمي هو الذي قتل نضلة بن عبد اهلل.
أن أبا برزة
َّ
فقلت سبحان اهلل !
لقد جع الرافض بني قلة الدين وقلة العلم وقلة األمانة العلمية!.
فيا حرسة من طبَّلوا له وزمروا يف منتداه ووصفوه بأنه أتى بام مل يأت به أحد من العاملني !
 ثانياً :سند آخر ْلذه الرواية:
يك ،عن لي ٍ
{ وح َّدثني عبد اَّلل بن صالحٍ  ،ح َّدثني َييى بن آدم ،عن رش ٍ
ث ،عن طاو ٍ
س ،عن عبد
َّ
اَّلل بن عم ٍرو ،قال :كنت جال ًسا عند النَّبي فقال :يطلع عليكم من هذا الفج رج ٌل يموت يوم
َّ
يموت عىل غري م َّلتي .قال :وكنت تركت أيب يلبس ثيابه فخشيت أن يطلع ،فطلع معاوية }.

()12

قلت وهذا سند ضعيف ال يصلح لالستدالل به كمـا قال عدنان إبراهيم ،وال حتى يصلح شاهداً
كام قالت الرافضة يف منتدياهتم .وإليك البيان.
 علل الرواية:
 العلة األوَل :رشيك بن عبد اهلل القايض.
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وهو مع كونه قاضياً فاضالً عند أهل السنة إال أنه كان يسء احلفظ جداً خيطئ كثريا ً.
 قال اإلمام ابن حجر العسقالن:
{ رشيك بن عبد اهلل النخعي الكويف القايض ..صدوق خيطئ كثريا ً تغ َّري حفظه منذ ويل القضاء
بالكوفة وكان عادالً فاضالً عابداً شديدا ًعىل أهل البدع }.

()13

ولذلك فكثري من العلمـاء مل َيتملوا تفرده.
 قال اإلمام الذهبي:
{ توقَّف بعض األئ َّمة عن االحتجاج بمفاريده }.

()14

هذا يف الكالم يف مفاريده ،فكيف إذا جاء بام يكفر صحابياً جليالً كمعاوية ؟!
وقد َيتج أحد الرافضة ب َّ
البخاري ومسلامً رويا له يف صحيحهام.
أن
َّ
وللرد عىل هذا أقولَّ :
أن الشيخني مل يرويا له عىل سبيل االحتجاج به  ،وإنام روى له البخاري
مسلم متابع ًة.
تعليقاً ،وروى له
ٌ
 قال اإلمام الذهبي:
ٍ
م يف الـمتابعات قليالً ،وخ َّرج له :البخاري تعليقاً })15(.
{ وما أخرجا لرشيك سوى مسل ٌ
ولقد ذكر الذهبي يف التذكرة أنه حسن احلديث ،ولكن هذا َيمل عىل ما يتابع عليه وليس غرائبه.
 العلة الثانية :ليث بن أيمن بن زنيم ،وهو الليث بن أيب سليم القريش.
 قال اإلمام ابن حجر العسقالن:
{ صدوق اختلط جداً ،ومل يتميَّز حديثه فرتك }.

()16

 العلة الثالثة :البالذري مؤلف الكتاب ،وقد تقدم الكالم عليه من قبل.
فهذه هي أسانيد هذه القصة الباطلة الواهية ،فكيف جزم الدكتور عدنان إبراهيم بصحة الرواية ؟
وقال :سندها قوي جداً ،وسيأيت بالكتاب والسند وَياكم السند لعلم اجلرح والتعديل !
http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات  -فرية معاوية يموت عىل غري ملة اإلسالم ]8[ ...

 ثالثاً :السنَّة الصحيحة ترد الرواية:
وبعد أن نقدنا الرواية من حيث السند وفن َّدناها ننقدها من حيث املتن ونقول:
 رواية خطرية كهذه كيف تكون صحيحة عن معاوية بن أيب سفيان وال تكون مشهورة بني
الصحابة ريض اهلل عنهم والتابعني وتابعيهم ؟
وعيل ألهنم استعملوا عىل املسلمني يف إمارة
 ص َّحة هذه الرواية تعني الطعن يف عمر وعثامن
ي
الشام رجالً سيموت عىل غري امللة وولوه عليهم.
 ثم هذه الرواية يف حالة صحتها تقدح يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ألنه استأمن رجالً
سيموت كافرا ً يف كتابة الوحي املنزل من السامء ،وبالتايل تطعن يف صحة القرآن الكريم .ومن
املعلوم عند كافة العلمـاء َّ
أن اإلسالم رشط يف التحمل عن الراوي يف رواية احلديث الرشيف ،فام
بالك بكتابة القرآن الكريم ؟
 ثم من أدلة بطالن هذه الرواية َّ
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم دعا ملعاوية بقوله { مهللا علمه
الكتاب واحلساب ،وقه العذاب } )17(.وصححه الع َّالمة األلبان يف صحيح سنن الرتمذي.
ونحن نعلم َّ
أن دعاء النبي صىل اهلل عليه وسلم مستجاب ،إذا فدعاء الرسول ملعاوية أن يقيه اهلل
العذاب يعني َّ
أن معاوية لن يعذبه اهلل.
والكافر الذي مات عىل غري ملة اإلسالم قطعاً سيعذبه اهلل.
فكيف يكون معاوية مات عىل غري اإلسالم ؟؟
 ومن أدلة بطالن هذه الرواية دعاء الرسول صىل اهلل عليه وسلم ملعاوية بقوله { :مهللا اجعله
هادياً مهدياً واهد به} )18(.وصححه الع َّالمة األلبان يف السلسلة الصحيحة.
فيكون يكون معاوية هادياً ومهدياً وهيدي اهلل به ،ثم بعد ذلك يقال أنه يموت عىل غري اإلسالم ؟!
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 ومن أدلة بطالن هذه الرواية َّ
أن معاوية ريض اهلل عنه نقل لنا حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم { من يرد اهلل به خريا ً يفقه يف الدين }.

()19

وقد شهد ا بن عباس وهو حرب هذه األمة ملعاوية بأنه فقيه ،كام رواه البخاري يف صحيحه.

()21

فلم أسمع واهلل يف حيايت عن فقيه يف اإلسالم كافر !!
 كيف يسمح الصحابة أن يتوَل اخلالفة ٌ
رجل يعرفون عنه أنه سيكفر ويموت عىل غري امللة ؟
عيل ريض اهلل عنهمـا عن اخلالفة لرجل سيموت كافرا ً ؟
كيف يتنازل احلسن بن ي
هل يقصد عدنان إبراهيم بقدحه يف معاوية أن يقدح يف احلسن بن عيل ريض اهلل عنهم ؟
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال { :أ َّول جي ٍ
 ومن أدلة بطالن هذه الرواية َّ
ش من أ َّمتي
يغزون البحر قد أوجبوا }.

()21

 قال اإلمام ابن حجر العسقالن:
{ وقوله قد أوجبوا  :أي فعلوا فعالً وجبت ْلم به اجلنة }.

()22

{ قال املهلب :يف هذا احلديث منقبة ملعاوية ألنَّه أ َّول من غزا البحر }.

()22

 قال اإلمام بدر الدين العيني:
{ قوله ( :أول جيش من أمتي يغزون البحر ) أراد به جيش معاوية ،وقال الـمهلَّب :معاوية أ َّول
من غزا البحر }.

()23
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فكيف يموت معاوية ريض اهلل عنه كافرا ً عىل غري ملة اإلسالم وهو الذي أوجب اجلنة بغزوه
البحر كام أخرب الرسول صىل اهلل عليه وسلم ؟؟
أن العلامء املحققني مل يقولوا أبداً َّ
 ومن أدلة بطالن هذه الرواية َّ
أن معاوية مات عىل غري اإلسالم.
 رابعاً :وإليك أهيا القارئ الكريم شيئاً من هذه األقوال:
 روى اإلمام أبو بكر َّ
اخلالل قال:
{ وسئل اإلمام أمحد  :ما تقول رمحك اهلل فيمن قال  :ال أقول إن معاوية كاتب الوحي  ،وال أقول
إنه خال املؤمنني فإنه أخذها بالسيف غصباً ؟ قال أبو عبد اهلل  :هذا قول سوء رديء  ،يـجانبون
هؤالء القوم  ،وال َيالسون  ،و نبني أمرهم للناس }.

()24

لوحي
قلت :إذا كان هذا قول اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل يف من يقول أن معاوية مل يكتب ا
َّ
واغتصب اخلالفة ،فامذا يا ترى يكون قوله فيمن يكفر معاوية ويقول أنه مات عىل غري اإلسالم ؟!
 وروى اإلمام أبو بكر َّ
اخلالل قال:
ٍ
اَّلل ،وسئل عن رج ٍل انتقص معاوية وعمرو بن
{ عن الفضل بن زياد قال :سمعت أبا عبد َّ
العاص ،أيقال له رافض؟ فقال :إ َّنه مل َيرتئ عليهام إال وله خبيئة سو ٍء ،ما انتقص أح ٌد من
ٍ
اَّلل :خري النَّاس قرن }.
اَّلل إال له داخلة سوء ،قال رسول َّ
أصحاب رسول َّ

()25

 قال اإلمام النووي:
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{ وأما معاوية ريض اهلل عنه فهو من العدول الفضالء والصحابة النجباء ريض اهلل عنه }.

()26

 روى اإلمام ابن عساكر قال:
{ عن عيل بن جيل قال سمعت عبد اهلل بن املبارك يقول :معاوية عندنا ُمنة ،فمن رأيناه ينظر إَل
معاوية شزراً اهتمناه عىل القوم أعني عىل أصحاب ُممد صىل اهلل عليه وسلم }.

()27

 و روى اإلمام ابن عساكر قال:
اَّلل عليه وسلَّم،
اَّلل ص َّىل َّ
رت ألصحاب رسول َّ
{ قال أبو توبةَّ ،
الربيع بن ناف ٍع احللبي :معاوية س ٌ
الرجل السرت اجرتأ عىل ما وراءه }.
فإذا كشف َّ

()27

 قال اإلمام ابن كثري:
اَّلل بن ع َّمـ ٍ
ار املوصيل وغريه :سئل املعاف بن عمران أيام أفضل معاوية أم
{ وقال ُم َّمد بن عبد َّ
الصحابة مثل رج ٍل من التَّابعني ؟ !
لسائل :جتعل رج ًال من َّ
عمر بن عبد العزيز ؟ فغضب وقال ل َّ
اَّلل عليه وس َّلم" :
اَّلل ص َّىل َّ
اَّلل ،وقد قال رسول َّ
معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه عىل وحي َّ
اَّلل واملالئكة والنَّاس أجعني }.
دعوا يل أصحايب وأصهاري ،فمن سبَّهم فعليه لعنة َّ

()28

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
{ إ َّن معاوية ثبت بالتواتر أنه أ َّمره النبي صىل اهلل عليه وسلّم كام أ ّمر غريه ،وجاهد معه ،وكان أميناً عنده
يكتب له الوحي ،وما ّاهتمه النبي صىل اهلل عليه وسلّم يف كتابة الوحي ،وو َّاله عمر بن اخلطاب الذي كان أخرب

احلق عىل لسانه وقلبه ،ومل ي َّتهمه يف واليته }.
الناس بالرجال ،وقد ضب اهلل َّ

()29
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 وروى اإلمام ابن عساكر قال:
{ عن أيب األشهب ،قال :قيل للحسن البرصي :يا أبا سعيد ،إن هانه قوما يشتمون -أو يلعنون-
معاوية وابن الزبري! فقال :عىل أوئلك الذين يلعنون لعنة اهلل }.

()31

 خامساً :حتذير خطري:

 قال اإلمام النووي:
سب الصحابة ريض اهلل عنهم حرام من فواحش املحرمات سواء من البس الفتن
{ واعلم أ َّن َّ
منهم وغريه ألهنم جمتهدون يف تلك احلروب متأولون ،كمـا أوضحناه يف أول فضائل الصحابة من
هذا الرشح ،قال القايض :وسب أحدهم من املعايص الكبائر ،ومذهبنا ومذهب اجلمهور أنه يع َّزر
وال يقتل ،وقال بعض املالكية :يقتل }.

()31

فإذا كان سب الصحابة من فواحش املحرمات فكيف يكون حال من يكفرهم وَيكم عليهم
باخلروج من امللة ؟
وأخريا ً:
هذا البحث اجتهدت فيه عىل قدر علمي ،وأسأل اهلل أن يتقبله مني وَيعله خالصاً لوجهه
الكريم ،وأسأله سبحانه أن ينفع به املسلمني يف كل مكان.
ٍ
ٍ
فام كان فيه يا ربنا من خ ٍ
خطأ أو ٍ
نسيان فاهلل ورسوله منه
سهو أو
ري فتقبله مني ،وما كان فيه من
الذب عن رج ٍل أعتقد أنَّه من أصحاب رسول اهلل َّ
صىل اهلل عليه وسلم.
براء ،فام قصدت منه إال َّ
كام أسأله سبحانه وتعاَل بأسامئه احلسنى وصفاته الع ىل أن َيعلني ممن قال فيهم:
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{ وا َّلذين جاءوا من بعدهم يقولون ر َّبنا اغفر لنا وإلخواننا ا َّلذين سبقونا باإليمـان وال جتعل يف
يم } سورة احلرش 11
قلوبنا غال ل َّلذين آمنوا ر َّبنا إ َّنك رء ٌ
وف رح ٌ

 مراجع البحـث:
( )1أنساب األرشاف للبالذري ج 5ص ،134ط دار الفكر  -بريوت ،ت :د /سهيل زكار (شيعي) ،د /رياض زركيل.
( )2علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ،11ط دار الفكر املعارص  -لبنان  ،دار الفكر  -سوريا ،ت :نور الدين عنرت .
( )3التاريخ الكبري لإلمام ُممد بن إسامعيل البخاري ج 2ص ،211ط دائرة املعارف العثامنية  -حيدر آباد  -الدكن.
( )4الـمسند لإلمام أمحد بن حنبل ج 22ص  ،76ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط وآخرون.
( )5سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 5ص ،134ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط.
( )6الشايف يف اإلمامة للشيعي الرشيف املرتىض ج 4ص ،147ط مؤسسة الصادق  -طهران  -إيران ،ت :السيد عبد الزهراء.
( )7ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 5ص ،152ط دار الكتب العلمية  -بريوت.
( )8سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 13ص 163،162ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط.
( )9سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 11ص ،111ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط.
( )11هدي الساري مقدمة فتح الباري لإلمام بن حجر العسقالن ج 2ص ، 757ط دار طيبة  -الرياض ،ت :نظر ُممد الفاريايب.
( )11أنساب األرشاف للبالذري ج 1ص 361ط دار الفكر  -بريوت ،ت :د /سهيل ز َّكار (شيعي) ،د /رياض زركيل.
( )12أنساب األرشاف للبالذري ج 5ص 134ط دار الفكر  -بريوت ،ت :د /سهيل ز َّكار (شيعي) ،د /رياض زركيل.
( )13تقريب التهذيب لإلمام ابن حجر العسقالن ص 217ت ،2787ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :عادل مرشد.
( )14سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 8ص ،211ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط.
( )15سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 8ص ،211ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط.
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( )16تقريب التهذيب لإلمام ابن حجر العسقالن ص 411ت ،5685ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :عادل مرشد.
( )17سنن اإلمام الرتمذي بأحكام الشيخ األلبان ص 865ح ،3842ط دار املعارف  -الرياض ،ت :مشهور بن حسن آل سلامن.
( )18الـمسند لإلمام أمحد بن حنبل ج 29ص  ،426ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط وآخرون.
( 19صحيح البخاري لإلمام ُممد بن إسامعيل البخاري ص 31ح ،71ط دار بن كثري  -بريوت.
( )21صحيح البخاري لإلمام ُممد بن إسامعيل البخاري ص 923ح ،3765ط دار بن كثري  -بريوت.
( )21صحيح البخاري لإلمام ُممد بن إسامعيل البخاري ص 721ح ،2924ط دار بن كثري  -بريوت.
( )22فتح الباري لإلمام ابن حجر العسقالن ج 7ص ،196ط دار طيبة  -الرياض ،ت :نظر ُممد الفاريايب.
( )23عمدة القاري رشح صحيح البخاري لإلمام بدر الدين العيني ج 14ص ،277ط دار الكتب العلمية  -بريوت.
( )24السنَّة لإلمام أيب بكر اخلالل ج 2ص ،434ط دار الراية  -الرياض ،ت :د/عطية الزَّ هران .وسند الرواية صحيح.
( )25السنَّة لإلمام أيب بكر اخلالل ج 2ص ،447ط دار الراية  -الرياض ،ت :د/عطية الزَّ هران .وسند الرواية صحيح.
( )26رشح صحيح مسلم لإلمام ُمي الدين النووي ج 15ص ،149ط مؤسسة قرطبة  -مرص.
( )27تاريخ دمشق لإلمام أيب القاسم بن عساكر ج 59ص ،219ط دار الفكر  -بريوت ،تُ :مب الدين أيب سعيد عمر العمروي.
( )28البداية والنهاية لإلمام ابن كثري ج 11ص ، 451ط دار هجر  -اجليزة ،ت :د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي.
( )29جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج 4ص 288ط جم َّمع امللك فهد  -السعودية ،ت :عبد الرمحن بن ُممد بن قاسم.
( )31تاريخ دمشق لإلمام أيب القاسم بن عساكر ج 59ص ،216ط دار الفكر  -بريوت ،تُ :مب الدين أيب سعيد عمر العمروي.
( )31رشح صحيح مسلم لإلمام ُمي الدين النووي ج 16ص ،93ط مؤسسة قرطبة  -مرص.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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