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@pbj‚näß@pbj‚näß@pbj‚näß@pbj‚näß@òîàîÜÈm@òîàîÜÈm@òîàîÜÈm@òîàîÜÈmsí†§a@¿sí†§a@¿sí†§a@¿sí†§a@¿@ @@ @@ @@ @
 الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل،  الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل،  الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل،  الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، ليبلغنيليبلغنيليبلغنيليبلغنيإن كان إن كان إن كان إن كان وووو(... (... (... (... ــ ــ ــ ــ ١١١١
، فيخرج فيراني ، فيخرج فيراني ، فيخرج فيراني ، فيخرج فيراني  ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب ردائي على بابه تسفي الريح علي من الترابفأتوسدفأتوسدفأتوسدفأتوسد

    ؟؟؟؟ال أرسلت إلي فآتيكال أرسلت إلي فآتيكال أرسلت إلي فآتيكال أرسلت إلي فآتيكهههه ما جاء بك،  ما جاء بك،  ما جاء بك،  ما جاء بك، �يابن عم رسول اهللايابن عم رسول اهللايابن عم رسول اهللايابن عم رسول اهللا: : : : فيقولفيقولفيقولفيقول
        ....)١())))ال أنا أحق أن أتيك فأسأله عن الحديثال أنا أحق أن أتيك فأسأله عن الحديثال أنا أحق أن أتيك فأسأله عن الحديثال أنا أحق أن أتيك فأسأله عن الحديث: : : : فأقولفأقولفأقولفأقول

        ....)٢()))) طالباً فعززت مطلوباَ طالباً فعززت مطلوباَ طالباً فعززت مطلوباَ طالباً فعززت مطلوباَلتلتلتلتذلذلذلذل((((ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
    تهتهتهتهرررر إبتد إبتد إبتد إبتد� قال رسول اهللا قال رسول اهللا قال رسول اهللا قال رسول اهللا::::ة إذا سمعنا رجالً يقولة إذا سمعنا رجالً يقولة إذا سمعنا رجالً يقولة إذا سمعنا رجالً يقولا مرا مرا مرا مرا كنّا كنّا كنّا كنّإنّإنّإنّإنّ((((ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ ما ما ما ما فلفلفلفلذاننا، ذاننا، ذاننا، ذاننا، آآآآأبصارنا وأصغينا إليه بأبصارنا وأصغينا إليه بأبصارنا وأصغينا إليه بأبصارنا وأصغينا إليه ب
        ....)٣()))) ما نعرف ما نعرف ما نعرف ما نعرفإالّإالّإالّإالّ    الناسالناسالناسالناس    منمنمنمن

بلسان سؤول بلسان سؤول بلسان سؤول بلسان سؤول : : : : فقالفقالفقالفقال    العلم؟العلم؟العلم؟العلم؟    بم أصبت هذابم أصبت هذابم أصبت هذابم أصبت هذا: (: (: (: (عباسعباسعباسعباس البن  البن  البن  البن ــ قيلــ قيلــ قيلــ قيل٤٤٤٤
        ....)٤())))وقلب عقولوقلب عقولوقلب عقولوقلب عقول

                                                 

 .٢الحلقة األولى ج/، وأنظر موسوعة عبد اهللا بن عباس١/١٠٧المستدرك للحاكم ) ١(
الحلقة /، وأنظر موسوعة عبد اهللا بن عباس١/١١٨جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر ) ٢(

 .٢ى جاألول
 .١/١٠صحيح مسلم) ٣(
 .٢٤/٤٩٧المقفى الكبير للمقريزي ح) ٤(



  

  

 

  

  

ččÛbÇ@pa…bè‘ččÛbÇ@pa…bè‘ččÛbÇ@pa…bè‘ččÛbÇ@pa…bè‘òîàòîàòîàòîà@ @@ @@ @@ @
وابن عباس واهللا قد دفن به وابن عباس واهللا قد دفن به وابن عباس واهللا قد دفن به وابن عباس واهللا قد دفن به ((((    ::::���� بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين علي علي علي عليــ قالــ قالــ قالــ قال١١١١

        ....)١())))علم كثيرعلم كثيرعلم كثيرعلم كثير
ر لكثرة ر لكثرة ر لكثرة ر لكثرة يسمى البحيسمى البحيسمى البحيسمى البح ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس كانكانكانكان: (: (: (: (ــ قال مجاهدــ قال مجاهدــ قال مجاهدــ قال مجاهد٢٢٢٢
        ....)٢())))علمهعلمهعلمهعلمه

 ــ  ــ  ــ  ــ نننندقائق ــ دفائدقائق ــ دفائدقائق ــ دفائدقائق ــ دفائ ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس وكان عندوكان عندوكان عندوكان عند: (: (: (: ( قال الشعبي قال الشعبي قال الشعبي قال الشعبيــــــــ٣٣٣٣
        ....)٣())))علم يعطيها أهلها ويصرفها عن غيرهمعلم يعطيها أهلها ويصرفها عن غيرهمعلم يعطيها أهلها ويصرفها عن غيرهمعلم يعطيها أهلها ويصرفها عن غيرهم

  

                                                 

، وتاريخ ٣/٤١٠يهقي ، السنن الكبرى للب١/٤٨٥، تاريخ الفسوي ٣/٥٠١المصنف لعبد الرزاق ) ١(
 .١٩/٣٣٥بن عساكر مدينة دمشق ال

 .٤/٤٩٧المقفى الكبير ح) ٢(
 .لنهج للمعتزلي نقالً عن الشافي للمرتضى وشرح ا٣٠/٤٤٨بحار األنوار ) ٣(



  

†îè·†îè·†îè·†îè·@ @@ @@ @@ @

  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِِ
        وبه نستعينوبه نستعينوبه نستعينوبه نستعين

 وصلى اهللا على محمد وآله الطيبين ،الحمد هللا رب العالمين
وعن التابعين لهم بإحسان  ،تدينالطاهرين، ورضي اهللا عن الصحابة المه

  .إلى يوم الدين
وكثرة   في الحديث� ابن عباسمعارفوبعد فهذه دراسة عن 

، وما تطرق إليها من الريب، وقد مرت بنا بعض األبحاث ة خاصّمروياته
 ما ين من هذه الحلقة، وذكرتول الموضوع في الجزئين األ هذاحول

ا  .ر لي في حينهتيسابن عباس  من البداية، بقراءة تاريخاآلن فلنبدأأم 
 ثم نسايره في مراحل طلبه وحتى ، لنستذكر بداية طلبه للحديثالعلمي

لها بعض الباحثين ة التي تخيالفجالفجوة  لنرى أين هي ،زمان عطائه



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

١٠ 

  .تزييف جمهرة كبيرة من مروياتهفدسوا آنافهم فيها فزعموا  ،حجة
 التي مرت سواء في ستذكار بعض المعلومات إعادة إنإثم 

  ما،ستفهام أو تعجبإثير عالمة تالحلقة األولى أو الثانية ال ينبغي أن 
ستذكاره إدامت اإلعادة لغرض تنبيه القارئ إجماالً إلى ما ينبغي له 

من مخزون علمه بهذا الجانب، لتكتمل عنده المعلومة من خالل 
 بدالً من أن ، مع وضوح الصورة،�اإللمام بمتناثر أخبار ابن عباس

يبقى التشويش على هذا الجانب، فتبقى الرؤية بضبابيتها مهزوزة 
  .ومشوهة

 �هتم غير واحد من العلماء بجمع أحاديث ابن عباسإلقد 
مسانيد عنه منفردة ومجتمعة مع غيرها، تناولوها بالتوثيق عن  واوأخرج

  :فكان منهم طريق اإلسناد،
 ابن عباس ضمن لقد أخرج مسند( )٢٤١ت(أحمد بن حنبل 

، الذي ضم جملة من مسانيد الصحابة، وكان ما جمعه )كتابه المسند
وإن كان فيه  ،حديثاً، وهو كم كبير) ١٧١٠(بسنده عن ابن عباس بلغ 

  .)شاكر(بعض المكررات، واستغرق ثالثة أجزاء من طبعته المحققة 
أفرد مسند  ()٣٥١ت (السجستانيأحمد علج بن دأبو محمد ومنهم 

 ولم تصل إلينا نسخته حتى اليوم، ،)١()اهللا بن عباس بالتصنيفعبد 
  . الرفوف والزواياظُلُم في ها بعدولعلّ

                                                 

 .٢/٤١٥التراتيب اإلدارية للكتاني ) ١(



  تمهيد

  

 

١١ 

وقد صنع بقية أصحاب المسانيد مثل هذا في الجمع وإن لم يبلغ 
ما جمعه الطبراني في فهو  ، على الجميعفنيالذي أما في العدد، مثله 

 واستغرقت ،ك المكررات أيضاًبما في ذل )٢٤١٠(معجمه الكبير إذ بلغ 
في الجزء العاشر والحادي  ثالثة أجزاء تقريباً من طبعته الثانية بالموصل

  .عشر والثاني عشر
 فرقاً في جملة الصحاحمت � ابن عباسكما وصل إلينا حديث

، لكان هتفرقه بدون مكررم ما لو جمع وكتب السنن والمسانيد األخرى
  .كثيراً جداً أيضاً

، فإذا  من التراث السنيكتب الحديث فيا كان وهذا بعض م
واللغة واألخالق تفسير الأضفنا إليه ما في سائر كتب ذلك التراث في 

  .ريخ من المرسالت لزاد كثيراًوالفضائل والتا
ما ورد مروياً عنه في مصادر التراث الشيعي، فهو أقل من ذلك أما 

في سائر األبواب أما ،  وجلّه ورد في التفسير والفضائل واألخالق،بكثير
 ومع ذلك لو استخرج من األصول األولى في . فهو قليلاألخرى

  . ال يستهان بهواسطة الجوامع المتأخرة، لكان كماً وافراًالحديث ب
 بذلك أن يعالج حلّ مشكلة المسألة ه ينبغي لمن يعنى أنّعلى

فاًوكي اًالمعضلة، وهي تلك الكثرة الكاثرة في التراث السني كم ،
ليوجد حالً . وكذلك في التراث الشيعي من ناحية الكيف خاصة

  .معقوالً، وجواباً مقبوالً، ليقنع به القراء فاضالً ومفضوالً



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

١٢ 

الين مغنساب مع التن ال أكنتُ قد أخذتُ على نفسي لما و
 ب في التضخيم والتفخيم، وال تجمد عند موقفوالمتساهلين فتذ

ين المتشددالمقصرذلكدين، فتجر  الهائل من هالته، فتذروه  الكم
، رأيت من واجبي أن أزيل ــ ما استطعت ــ تلك الضبابية التي هشيماً

ن لي بعد الفحصشوه أقرب إلى الصحة،  أنّهت الصورة، وأذكر ما تبي
طبقاً لما ذكرت مكرراً عن الميزان الذي  ن لم يكن هو الصحيح بعينه،إ

 )ختصارإب(لصحيح من السقيم، وذلك ماً لمعرفة اجعلته حكماً ومحكّ
هم عدل  ألنّ� وأهل بيته�ههو العرض على كتاب اهللا وسنة نبي

 إلتزاماً بحكم حديث الثقلين المتواتر برواية الفريقين من ،الكتاب
  .)١(المسلمين

 من التحقيق، فبحثت يء تعرضت لهذا الجانب بشيوقد سبق أنّ
الحلقة حين ذكرت ينابيع من هذه  األولالموضوع في أوائل الجزء 

ستعرضت نماذج من ا و،، وكان هو في مهب العاصفة�بن عباساعلوم 
ن عمر م بدءاً ،وكيفاً اًسماع الصحابة للحديث النبوي الشريف كم

، اليمان بن مالك وانتهاءاً بحذيفة بن ومروراً بالبراء بن عازب وأنس
الصحابة كأبي وناقشت الذين دافعوا مستميتين عن بعض المكثرين من 

نهريرة، وبعملية حسابية بسيطة تبيهذا الصحابي صحبة خالصة أيام  أن 
خرج له أحمد في أ فقد ةالمدشهر، ومع قصر تلك أة واحدة وعدسنة 

                                                 

 .١/٢٩٢مام البررة إ عليأنظر كتاب ) ١(



  تمهيد

  

 

١٣ 

  بن مخلد فروى له في مسندهيةعند بق الكم وارتفع هذا, )٣٨٤٨ (مسنده
: فقلت ،ين روايةالمكثر الصحابة كلّ  فكان هو أكثر من،)٥٣٧٤(

 ومن الطبيعي أن يكون أبو هريرة في أعال السلّم من حيث الرقم في((
 ه أنزل نفسه ــ ولعلّ أنّلوالالكمكان جائعاً أو  ألنّه ه تواضعاً، أو لم يرق

كان مازحاً فقد كان هو كذلك ــ فأخلى المقام لعبد اهللا بن عمرو بن 
ما كان أحد ((: م فقال كما في صحيح البخاري في كتاب العل،))العاص

 ما كان من عبد اهللا بن عمرو بن ي إالّمنّ �حديثاً عن رسول اهللا أكثر
لتتركن ((: ومر بنا قول عمر له, )١())ه كان يكتب وال أكتبالعاص، فإنّ

  .)٢()) أو أللحقنك بأرض دوس�الحديث عن رسول اهللا
وأمفتها فدع عنك تذكارها، ألنّ  المؤمنين عائشةا عن أحاديث أمني 

حديثاً، على جميع أحاديث الخلفاء األربعة وبقية ) ٢٢١٠(بمروياتها البالغة 
 ،�وسبطيه الحسن والحسين �النبيأمهات المؤمنين الثمانية، وبنات 

  .هاها مع صغر سنّها وشأِنن كان قبلها في كنّ مبلغ لم يبلغه ماوهذ
 وال  األفواه عن محاسبتهم،كُمتوإلى آخرين من المكثرين ممن 

  .بمروياتهم أقل من التشكيك
أهل  من أتباع ألنّه فاً من دونهم؟ هلستهديبقى م � ابن عباسفما بال

   فكان شيعتهم يكذبون عليه في الحديث لصالحهم؟، ومنسوبيهم�البيت
                                                 

 .٣٤ ــ ١/٢٨أنظر الحلقة الثانية من موسوعة عبد اهللا بن عباس ) ١(
 .٨/١٠٧البداية والنهاية البن كثير ) ٢(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

١٤ 

 لبني العباس الذين حكموا المسلمين أكثر من جد ألنّه أم
يث على لسانه  سماسرة الحديث يضعون األحادفصار ،خمسمائة عام

  تزلفاً إلى أبنائه؟
 وال ذاك، ولكن الرجل كان شوكة في عيون األمويين، ذاأم ال ه

  هون تاريخه بمفتريات من عندهم؟ن بعدهم يشوفصار أنصارهم ِم
 هذا وغيره محتمل، فعلينا اآلن إلى عرض المشكلة بجميع كلّ

 م ثَومن المناسب،  وبعد ذلك نبحث عن الجواب للحلّالً، أوأبعادها
 التشويهالبد لنا من أن نلج باب التاريخ الموصد على ما فيه من 

عما يرويه، وأخيراً إلى  والتمويه، لغرض التنبيه والتنويه، ولرفع الضبابية
 لها ناقالًمن الشوائب، لها  ي حسب تجريدهبعض ما أخترته من مرويات

  .من أقرب المصادر إليه زماناً ومكاناً
ــ إن صح التعبير ــ يلزمنا المرور بها، والوقوف فهذه أربع محطات 

  :عندها، إلستيعاب ما فيها، وهي كما يلي
        ....ـ عرض المشكلة بجميع أبعادهاـ عرض المشكلة بجميع أبعادهاـ عرض المشكلة بجميع أبعادهاـ عرض المشكلة بجميع أبعادهاــــ١١١١
        .... المناسب في جواب المشكلة المناسب في جواب المشكلة المناسب في جواب المشكلة المناسب في جواب المشكلةـ الحلّـ الحلّـ الحلّـ الحلّــــ٢٢٢٢
        ....مع التأريخ على ما فيهمع التأريخ على ما فيهمع التأريخ على ما فيهمع التأريخ على ما فيهـ ـ ـ ـ ــــ٣٣٣٣
  ....� منتخب بعض اآلثار واألخبار من مرويات ابن عباس منتخب بعض اآلثار واألخبار من مرويات ابن عباس منتخب بعض اآلثار واألخبار من مرويات ابن عباس منتخب بعض اآلثار واألخبار من مرويات ابن عباســــــــ٤٤٤٤

 للقارئ الخروج عن الموضوع، أو طال الوقوف حتى يخيل وربما
ستدعى المقام ذلك وإن اإطالة بال طائل، وليس كذلك، بل نقف ما 
  .طال، ونطوي المراحل حسب مقتضيات الحال
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المرفوعة والموقوفة،  � ابن عباسلقد أثارت كثرة المرويات عن

ثين قدامى ومحدثين، فعت بالكثير من الباحد فأحدثت مشكلة تساؤالت كثيرة،
الهائل، خصوصاً في األحاديث المرفوعة، نظراً  الكم شكيك بصحة ذلكتإلى ال
 عمره عند وفاة ية سن لقلّ�النبيف فيها بصحبة التي تشرمدة  اللقصر
التحقيق في ذلك مراراً، وأنّ،�النبي ها نحو من ثالث سنين، ولو قسمت  وقد مر

وال  ذكروه على أيام صحبته ما كانت نشازاً رقمبأعلى أعداد تلك المرفوعات 
 ، يوم ثالثة أحاديثتقدير لكلّأكثر ، إذ يكون حاصل القسمة على ةغرابثير ت

 النبوية ةالسدمن  � ابن عباس مالحظة موقعبعد ،إثارة تساؤل وهذا ال يستدعي
م خت أأ في نسبه، وهو ابن �النبيالشريفة نسباً وحسباً وسبباً، فهو ابن عم 

 ويسمعيبيت عندها و فهو يدخل عليها ،ميمونة بنت الحارث في قربه المؤمنين
وحتى في بيت غيرها من أمهات المؤمنين، فقد روى عبد  ا،بيتهفي  �النبيمن 

 وعائشة �النبييت إلى جنب صلّ((: الرزاق في المصنف بسنده قال ابن عباس
  .)١())ه نصلي مع�النبيخلفنا، تصلي معنا، وأنا إلى جانب 

ى بكثرة الرواية، إلى غير حظن يأ بينمق وسببهإذن فهو في حسبه 
 بين لت الكثيربمن عوامل نذكرها في حلّ هذه المشكلة التي بل ذلك

                                                 

 .٢/٤٠٧المصنف ) ١(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

١٦ 

 أن  عنة لحد غير المعقول فضالًط بعضهم في القلّرفف فراط وتفريط،إ
  .يكون من المقبول
 في )ماإلحكام في أصول األحكا(مدي في كتاب آللقد حكى ا

ودليله ((:  قال،ستدالله على مختاره في قبول مراسيل العدل مطلقاًإ
جمعوا على أ الصحابة والتابعين  أناإلجماع فهوأما اإلجماع والمعقول، 

هم قبلوا أخبار عبد اهللا بن الصحابة فإنّأما قبول المراسيل من العدل، 
سوى  �اهللاه لم يسمع من رسول نّإ :عباس مع كثرة روايته، وقد قيل
ا روى عن أربعة أحاديث لصغر سنه، ولمما الربا في إنّ (:�النبي

 قال في ،) لم يزل يلبي حتى رمي جمرة العقبة�النبي أن(و ،)النسيئة
ا ل الخبر األوأخبرني أسامة بن زيد، وقال في الخبر :روجع فيهلم 

  .)١()) أخي الفضل بن عباسبهأخبرني : الثاني
بنا في الحلقة األولى عند ذكر أحاديثه عن حجة  لقد مر ::::أقولأقولأقولأقول

 ليالً أهله ةضعفمن  �كان في جملة من بعث بهم الرسولأنّه  و،الوداع
حاً بذلك عن ه عنمن المزدلفة، وقد مرروايته عن أخيه الفضل مصر 

فاضته من المشعر الحرام حتى أتى جمرة العقبة، إ عند �النبيفعل 
رواياته في مناسك الحج التي رواها عن س  ابن عباوبروايته هذه أتم

  . فراجع،مشاهدة وسماع
ن هم الذين  ولم يذكر م،ومن الغريب أن ينكر اآلمدي ذلك

 تلك تى كانتم و؟افنآفي الخبرين المشار إليهما  ابن عباس راجعوا
                                                 

 .١٧٩ ــ ٢/١٧٨اإلحكام في أصول األحكام ) ١(



  رض المشكلة بأبعادهاع

  

 

١٧ 

  ؟المراجعة
كان في ما  سوى ،إلى ذلك ولم نجد في تاريخه العلمي إشارة

يام تكالب عليه ابن الزبير وأعانه الخوارج على آخريات سني حياته، أ
ومود ت بعض الشواهد على ذلك في الجزء .ةغير هدىوقد مر 

  .راجعت فل،ولى الحلقة األ منالخامس
ما  � ابن عباسومع غض النظر عن هذا لو صح، فليس في فعل

ما وصيشينه فيشه مضافاً إلى ما ،هاه في قربافنر به، بعد أن كان على حد 
به عن  يكنّي  فكان هو،� علي أن يأخذ العلم من�النبياه به وصّ

قد  فلو ،هو نفسه بنصّ آية المباهلة ألنّه �النبيلم يؤخذ هسماح بصر 
  .ساً ولو أرسل لما كان كاذباً وال مدلّ،سمع منهنه ولم يم

 ،)١()حمد بن حنبلأشرح ثالثيات اإلمام ( السفاريني في يرويألم 
والدكتور ، )٣()السمط المجيد(والقشاشي في ، )٢()قواعد التحديث( في والقاسمي

إن (( ..وغيرهم )٤()دراسات تاريخية في رجال الحديث(عبد الحميد بخيت في 
 قال رسول : تقولك إنّيا أبا سعيد:  قلت،سألت الحسن:  قال،يونس بن عبيد

 هسألني عنيا بن أخي لقد سألتني عن شيء ما :  قال؟ك لم تدركه وإنّ،�اهللا
ي في زمان كما ترى ــ وكان في نّاأحد قبلك، ولوال منزلتك مني ما أخبرتك، 

                                                 

 .، ط محققة١/٣٦٦الثيات اإلمام أحمد بن حنبل ث) ١(
 .١٤٢/قواعد التحديث) ٢(
 . ط حيدر آباد١٧/السمط المجيد) ٣(
 .٣٥/دراسات تاريخية في رجال الحديث) ٤(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

١٨ 

ــ  بن أبي  علي فهو عن،�قال رسول اهللا: شيء سمعتني أقول كلّ عمل الحجاج 
  .)١()) علياًستطيع أن أذكرأ الي في زمان  أنّ غير،طالب

 ع ذلكمو � لعلي ال يعد من الموالين وهو،هذا الحسن البصريف
  !؟م وشدة الرقابة عليه�ي فكيف بأولياء عل،خشى بني أمية قد

        ....كثرينكثرينكثرينكثرينممممفي أحاديثه إذ عرفنا جانب الفي أحاديثه إذ عرفنا جانب الفي أحاديثه إذ عرفنا جانب الفي أحاديثه إذ عرفنا جانب ال    � ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباسوعودة إلىوعودة إلىوعودة إلىوعودة إلى
        ::::عن الجانب اآلخرعن الجانب اآلخرعن الجانب اآلخرعن الجانب اآلخرأما أما أما أما 

 ،بو داود في السننأ و، ابن معين والقطان:ةفمن المفرطين في القلّ
يعجب ابن حجر  وهذا لم ،)٢())ه روى تسعة أحاديث لصغر سنهإنّ(( :قالوا

لم ابن عباس ن  ا:غندرروي عن : فائدة((: )تهذيب التهذيب(فقال في 
 عشرة، وقال : تسعة أحاديث، وعن يحيى القطّان إالّ�النبييسمع من 

 ابن عباس أربعة، وفيه نظر، ففي الصحيحين عن: الغزالي في المستصفى
يشهد فعله ا ممأكثر من عشرة، وفيها  �النبي من هصرح فيه بسماعمما 

له حكم الصريح نحو ذلك فضالً عما ليس في  وفيهما ما نحو ذلك،
        . الخ)٣())...الصحيحين
 فيم الذي قال  ولم يذكر ابن حجر مع من ذكرهم ابن القي::::أقولأقولأقولأقول

 لم يبلغ �النبيس، عن  ابن عبا ما سمعهنإ :)الوابل الصيب(كتابه 
  !؟)٤(العشرين حديثاً

                                                 

 .١/٤٤٢ إمام البررة عليكتاب أنظر ) ١(
 . ط األولى٤٠١/اضواء على السنة المحمدية) ٢(
 .اد ط افست حيدر آب٢/٢٧٩تهذيب التهذيب ) ٣(
 . تح سعيد محمود ط األولى نشر دار الجيل٥٨/ من الكلم الطيبالوابل الصيب) ٤(



  رض المشكلة بأبعادهاع

  

 

١٩ 

 أعني أحمد بن حنبل الذي هو ه ــم إماموكيف لنا تصديقه، وإما
العلل ومعرفة (جاء في كتابه ــ م الجوزية بن تيمية شيخ ابن قياإمام 

أحصيتها ــ يعني األحاديث ــ ما : عبد الرحمن أبو قال((: قال ،)الرجال
 �النبيوبت عند  ،�النبي، ورأيت �النبيسمعت  ابن عباس قال

  .)١())ن وسبعونيفذا هي ثمانون أو إف
ن يشير إلى ما اشتمل على نداء أ ومع هذا اإلحصاء فقد فاته ::::أقولأقولأقولأقول
ذكر عند رسول ((: عباس، قال ابن عن، نحو حديث الشهادة المخاطبة

بن عباس  أنت ياأما ( :� فقال رسول اهللا، الرجل يشهد بالشهادة�اهللا
 إلى ه بيدأمو وأ،)على أمر يضيئ لك كضياء الشمسإالّ فال تشهد 

 مما ،)٣())كل كتف شاة ولم يتوضأأ رسول اهللا نإ(( :لمث أو ،)٢())مسالش
  .على عنصر المشاهدة ظاهراًدلّ 

,  من أولئك المقلّينأعذر فربما كانواأما الذين أفرطوا في الكثرة 
ــ  يرى في صحيح البخاري نم فمثالً !تعذيرنحو إذ لهم فيما يذكرونه 

 عنده ر وال يقص ــ)؟ (د كتاب اهللاأصح كتاب بععند من يراه هو الذي 
 عليه فليس فيه نقاش وهو مقبول افقتّاوما  عتبارإلصحيح مسلم في ا

 روي((: عة ــ قالصنـ وهو شيخ أهل الـ ثم يقرأ ما يقوله النووي ،عندهم
                                                 

 تح وصي اهللا بن محمود ط المكتب اإلسالمي ١٧١٧ رقم٢/١٠٢العلل ومعرفة الرجال ) ١(
 .م٢٠٠٨بيروت 

 .٦/٢٠٧الكامل البن عدي ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٢٠ 

لف حديث وستمائة حديث وستين حديثاً، أ �النبيعن عباس البن 
ين، وانفرد البخاري بمائة اتفق البخاري ومسلم منها على خمسة وتسع

زداد العدد في مسند إقد قلت آنفاً  و،)١())وعشرين ومسلم بتسعة وأربعين
كما مرت ) ١٧١٠( ومعها ، من غير المكررات)١٦٩٦(أحمد حيث بلغ 
في  الطبراني  ما عند أو، ومسند أحمد له المقام الرفيع،اإلشارة إلى ذلك

ديثاً مرفوعاً وموقوفاً بما فيها ح) ٢٤١٠ ( عنه فقد أخرج)المعجم الكبير(
متاز المرفوع ولكن إذا إوهلة،  ولالمكررات، وهذا رقم عال جداً أل

مع الذين  ا يصير مقبوالً ومقارباًممنه عن الموقوف، وحذف المكرر
فراط وبين اإل، )٢()١١٨٥( فبلغت )المسند الجامع(جمعوا أحاديثه في 

 مقبوالً جداً )خائر المواريثذ(والتفريط يكون ما ذكره النابلسي في 
  .حديثاً) ٨٢٦(فقد ذكر له 

ولمزيد من اإلطالع على ما في هذا الموضوع من نقد ورد يحسن 
  . من هذه الحلقة فثمة ما ينفع في المقاماألولمراجعة الجزء 

@ @@ @@ @@ @

                                                 

 .مصر ط المنيرية ب١/٢٧٥تهذيب االسماء واللغات ) ١(
 . ط األولى٨/١٤١٣المسند الجامع ) ٢(



 

@ @@ @@ @@ @
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ا  � ابن عباسإنكان يروي عن لماتقوا الحديث  (: قوله�النبي

, )١()من كذّب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النارفإنّه ما علمتم الّ إي عنّ
, )٢() هذا العلم دين فأجيزوا الحديث ما أسند إلى نبيكمإن (:�قولهو

   له من سبيل؟لثّمفهل يعقل أن يتخطى هو ما 
بن ار شيحتياطه في رواية الحديث من حديثه مع ب على إلّوال أد

بسنده عن طاووس (( :هسلم في مقدمة صحيحكعب العدوي، وقد رواه م
 فجعل يحدثه، فقال  ــكعببن  بشيرــ يعني  ابن عباس  جاء هذا إلى:قال

 عد :ثه، فقال لهفعاد ثم حد ،عد لحديث كذا وكذا: له ابن عباس
 أعرفت حديثي كله أدري ما : فعاد له، فقال له،لحديث كذا وكذا

: فقال له ابن عباس فت هذا؟ه وعروأنكرت هذا؟ أم أنكرت حديثي كلّ
ركب فلما  إذ لم يكن يكذب عليه، �ث عن رسول اهللاا كنّا نحدإنّ

  .)٣())الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه
                                                 

 .١/٨٢الموضوعات البن الجوزي ) ١(
 .١/١٤٩الكامل البن عدي ) ٢(
 .١/١٠صحيح مسلم ) ٣(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٢٢ 

فجعل يحدث  ابن عباس  جاء بشير العدوي إلى:قال(( :وفي لفظ مجاهد
ال يأذن  ابن عباس فجعل: � قال رسول اهللا..�قال رسول اهللا: ويقول

ثك تسمع لحديثي، أحدال لي أراك  ما بن عباس يا: حديثه وال ينظر إليه، فقالل
ة إذا سمعنا رجالً إنّا كنّا مر: فقال ابن عباس  وال تسمع؟�عن رسول اهللا

ركب الناس فلما  أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، بتدرتهإ � قال رسول اهللا:يقول
  .)١()) نعرفماإالّ عب والذلول لم نأخذ من الناس صال

متناعه سماع بشير، هو تجريح لناس من  في إ�فابن عباس
  . كانوا يكذبون في أحاديثهمخفي طرف نالصحابة م

ا نحفظ الحديث كنّ((: )المستدرك(وفي لفظ رواه الحاكم في 
  .)٢())حتى ركبتم الصعب والذلول �عن رسول اهللا والحديث يحفظ

الضغط  اطه أيام من نشحدإنّما قد  �ابن عباسن أ وأحسب
 وقد مر في الجزء الخامس من ،األموي الجائر من معاوية وأشياعه

ن الضغط بلغ مداه أيام ابن أمن مواقفه، وال يبعد  الحلقة األولى نماذج
عليهالزبير الذي ضايقه وشه قدر مستطاعه، فأحسبه  ابن عباس ر به، ورد

 ء الجور ــ إذ رب من أمرارهصار يستعمل الكناية في التعريض به وبغي
ن التصريح ــ فصار يتخذ التعريض من خالل تفسيره لقوله م أبلغ ةكناي

: ، فيقول)٣(�أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُمأَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُمأَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُمأَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم�: تعالى
                                                 

 .نفس المصدر) ١(
 .١/١١٣الحاكم مستدرك ) ٢(
 .٥٩/النساء) ٣(



  وقفة تحقيق في الطريق

  

 

٢٣ ٢٣ 

يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة اهللا الذي يعلّمون الناس معالي ((
روف وينهونهم عن المنكر فأوجب اهللا دينهم ويأمرونهم بالمع

  .)١())طاعتهم
األمر على أولي  والية قصرفهو بهذا التفسير الواضح الصريح في 

تولى السلطة يومئٍذ من أمراء ي عمن أولي الفقه والدين ينفيها كناية
  تلك الصفات المحمودة بعضجمعمن  إذ ليس فيهم ،الشام وابن الزبير

 آمناً للتخلص من شرور لكناية لديه سبيالًفصارت ا. هافضالً عن كلّ
تخذها بعض الصحابة لتمرير اها كانت وسيلة  أنّالحاكمين، كما

  . فهمها وإن أسيء،رواياتهم
قد يكنّون فنجدهم  ،صنا روايات الصحابة اآلخرينونحن إذا مح

بن مالك ــ خادم أنس  نرى ف،من غير تدليس، ويعلنون بال تلبيس
ا سئ�النبيــ ربمثل إذا حهذا من رسول  سمعتَأنتَ((:  فيقال له،د 

 � ما نحدثكم سمعناه من رسول اهللالُ ما كُ:؟ فيغضب ثم يقول�اهللا
 وأخطر منه !وهذا اعتراف خطير، )٢())وما كان بعضنا يكذب على بعض

 ما حدثوا به سمعوه  فهو يقسم على أن ليس كلّ،بز البراء بن عاالهقما 
ل ما نحدثكم سمعناه من رسول واهللا ما كُ(( :ل فيقو�من رسول اهللا

  .)٣()) ولكن سمعنا وحدثنا، ولم نكن نكذب�اهللا
                                                 

 .١/١٢٣مستدرك الحاكم ) ١(
 .١/١٥٧الكامل البن عدي ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
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٢٤ 

تكاذبت فلماذا  ،اً بقسمه إذا كان الرجل بار!وليتني كنت أدري
يا أبا هريرة ما هذه األحاديث التي تبلغنا ((:  فقالت له؟عائشة وأبو هريرة

 وهل رأيت ؟ما سمعنا إالّ؟ هل سمعت �النبيعنك تحدث بها عن 
 المرآة �ه كان يشغلك عن رسول اهللايا أماه إنّ: قال ؟ما رأيناإالّ 

  !)١())يءي ما كان يشغلني عنه ش وإنّ�والمكحلة والتصنّع لرسول اهللا
 ))ولم نكن نكذب((اً بقسمه  بارالبراء هل كان !وليتني كنت أدري

بن عباس وابن  وا�أكذب عمر وعليوقد كيف  ــ ويعني الصحابة ــ
 للكعبي )قبول األخبار(نظر وإن شئت فأ، )٢(؟عمر وغيرهم أبا هريرة

  .ب أبو هريرة كِذ:تجد قول ابن عمر
من اقتنى كلباً إالّ كلب الصيد أو ماشية انتقص (( : في الحديث هذاوقوله

إالّ  (:يروي الحديث هكذا  كان أبو هريرة:، قالوا له)) يوم قيراطانمن أجره كلّ
  .)٣(ألبي هريرة زرعاً إن : فقال ابن عمر،)يد أو ماشية أو كلب زرعكلب ص

ألبي الحثيث الباعث النفسي  يشير إلى وهو نقد من ابن عمر لطيف
 الحديث كالم في هذاوللجاحظ حول . )٤( الذعةهريرة مع سخرية بارعة

                                                 

هذا حديث صحيح اإلسناد، ووافقه : ، وقال٣/٥٠٩على الصحيحين للحاكم المستدرك ) ١(
، وابن حجر في ٢/٦٠٤وذكره الذهبي في سير أعالم النبالء, الذهبي في تلخيصه على ذلك

، وغيرهم ٨/١٠١اإلصابة وعزاه البن سعد وجود إسناده، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
 ).الحميراء(هريرة على قولته النكراء مع أم المؤمنين ا ؛ وجميعهم لم يؤاخذوا أبوغيرهم

 .راجع شيخ المضيرة لمحمود أبو رية) ٢(
 .١٨٤ـ ١/١٨٣قبول األخبار للكعبي ) ٣(
 .٤/٣٤أنظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٤(



  وقفة تحقيق في الطريق

  

 

٢٥ ٢٥ 

  . اإلطالع عليهفليرجع إليه من شاء ،)١()الحيوان(كتاب 
 ابن ا القول فيه عن التشكيك في كثرة مروياتونعود إلى ما افتتحن

        ::::فنقولفنقولفنقولفنقول �عباس
هل لنا أن نسأل من أولئك المشككين من المفرطين في القلّة ما دام 

 حتياط غلب عليهم فرأوا عدم التناسب بين كثرة المرويات عنالورع واإل
ذلك الورع إلى م ههداال ـ ثالث سنين، ه وهية سني الصحبةوقلّابن عباس 

ي  فقد كانت سنّ. ــوهوية اإلسالم كما سمايات أبي هريرة ــ رروظة ممالح
ستنكار  بالهم ال يشككون في مروياته مع إصحبته دون ثالث سنين فما

لضعف من مرويات االصحابة وتكذيبهم له في حياته، ومروياته فاقت على 
  .عادتهاإابن عباس، وقد مر بحث المسألة فيما سبق فال حاجة إلى 

                                                 

 .١/١٤٨الحيوان ) ١(
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 ،)فجر اإلسالم(لقد كتب الدكتور أحمد أمين المصري كتابه 

 فكانت فيه شوائب ،وظهرت طبعته األولى قبل أكثر من ثمانين عاماً
ع ، ووزّالفجرلك ذثوابت في تاريخ نجوم  وفيه تطاول ظالم على ،كثيرة
لى ظلم منه  منها ع، فنالت الشيعة األبرياء يميناً وشماالً،تهاماته إسهام

بالعتاب  وآخر ، تناوله بالنقد والمناقشةمن له في أيامه ىبرن وا.وإفتراء
 يوم زار النجف  ما أعتذر به عندهم وليس يعنينا ذكر.والحساب

 والذي يعنينا في المقام !)١( من عدم اإلطالع على مصادرهماألشرف
مير تهام مقروناً ذكره مع اإلمام أإمن  � ابن عباسما قاله في بعض

 ف ليخلص الباحث إلى رمي الشيعة وجعلهم في مصا،�المؤمنين
  .المتزلفين إلى العباسيين

 من ضرباًترى فيها (( :ــ ابن عباس والحديث عن شخصيةــ فقال 
طالع في نواح علمية مختلفة،  من سعة اإلتخصيص الحياة للعلم، وضرباً

نشأت في الدولة ــ على ما يظهر ــ  سمه ببعض المبالغاتانعم قد أحيط 
العباسية، لما كان جد الخلفاء، ولكن لهذه المبالغات أساساً من الصحة 
من سعة العلم وقوة الحجة، وأكثر ما أشتهر به أقواله في تفسير 

                                                 

 .�كما في حديثه مع المغفور له الشيخ كاشف الغطاء) ١(
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٢٨ 

  . )١())...القرآن
وضع على مما  أكثر وعلي ابن عباس ه وضع على أنّويظهر(( :وقال

  : غيرهما، ولذلك أسباب
ا يكسب مبن عباس من بيت النبوة، والوضع عليها و علياً أنأهمها

  .إلى غيرهماسناد  ال يكسبها اإلالموضوع ثقة وتقديساً
ذوا يضعون أخ شيعة ما لم يكن لغيره، فه كان لعلي أنّومنها

 وابن عباس كان !).؟(علي من قدره العلميه ي أنّوينسبون له ما يظنون
من نسله الخلفاء العباسيون، يم بكثرة المروي عنب إليهتقر 

؟(همجد.(!  
لو (: ه قال أنّ، علي ابن أبي جمرة عنىإن شئت فانظر إلى ما رو

، وما )لفعلت) الفاتحة( من تفسير أم القرآن بعيراًًشئت أن أوقر سبعين 
سلوني فواهللا (: يخطب وهو يقول علياً شهدت:  قال،روي عن أبي الطفيل

وني عن كتاب اهللا، فواهللا ما من أخبرتكم، وسلإالّ ال تسألوني عن شيء 
  .)))سهل أم في جبل؟) في(وأنا أعلم بليل نزلت أم نهار، أم إالّ آية 

  .د رواية هذين الحديثين يغني عن التعليق عليهماومجر((: ثم قال
ال يحصى كثرة، وال تكاد تخلو آية  ما ابن عباس وقد روي عن

 هقوال، وكثر الرواة عنوالبن عباس فيها قول أو أإالّ من آيات القرآن 
لوا أ، واضطرت النقاد كثرة جاوزت الحدن يتتبعوا سلسلة الرواة فيعد

 عن ،طريق معاوية بن صالحن ا :فيقولون مثالً ، ويجرحوا بعضاًبعضاً
                                                 

 .ط السابعة ١٤٨/فجر اإلسالم) ١(
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٢٩ ٢٩ 

وقد اعتمد عليها  من أجود الطرق، ابن عباس  عن،طلحة أبي علي بن
غير مرضية، وابن س  ابن عبا عن، عن الضحاك،البخاري، ورواية جويبر

إنّما  في جمعه لم يقصد الصحة، وــ والصحيح ابن جرير ــ كذاريجح
 عن أبي ،والسقيم، ورواية الكلبي آية من الصحيح كلّ روى ما ذكر في

م إلى ذلك رواية محمد بن ضن ان فإقه، طرىأوه ابن عباس  عن،صالح
  .ذلكمثال أ فهي سلسلة الكذب، إلى كثير من  السدي الصغيرانمرو

لـم يثبـت   ((: سمعت الـشافعي يقـول  :  قال، ابن عبد الحكمقوقد روي من طر 
نا علـى مقـدار    فإن صح هذا دلّ ,)١())شبيه بمائة حديث  إالّ  في التفسير    ابن عباس    عن

  .ختالقإلما كان يختلق الوضاعون، وإلى أي حد بلغت جرأة الناس على ا
ــا عــنتــك تــرى روايتــين نقل  أنّــة الوضــعومــن أدلّــ  ــاً ن عبــاس  اب أحيان

  . وهما متناقضتان، ال يصح أن تنسبا إليه جميعاً
فَخُذْ أَربعةً من فَخُذْ أَربعةً من فَخُذْ أَربعةً من فَخُذْ أَربعةً من �: فترى في ابن جرير مثالً عند تفسير قوله تعالى

 نهعاد زْءاً ثُمج ننْهٍل مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كِإلَي نهِر فَصُرالطَّي نهعاد زْءاً ثُمج ننْهٍل مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كِإلَي نهِر فَصُرالطَّي نهعاد زْءاً ثُمج ننْهٍل مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كِإلَي نهِر فَصُرالطَّي نهعاد زْءاً ثُمج ننْهٍل مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كِإلَي نهِر فَصُرالطَّي
 ، ابن عباس عن، عن علي بن أبي طلحة،عن معاوية ،)٢(�يأِْتينَك سعياًيأِْتينَك سعياًيأِْتينَك سعياًيأِْتينَك سعياً

 ،اع الدنيا، ربعاً ههنابرأ ثم اجعلهن في هنقطّع:  قالما هو مثل،إنّ((: قال
حدثنا محمد بن :  وقال بعد قليل،))...دعهن يأتينك سعياًأ، ثم ههناوربعاً 

، عن أبيه ، أبيحدثني:  قال،ريحدثني عم: ي، قال أبحدثني:  قال،سعد
ر فهو يفس. ))الخ...أوثقهن ،رهنص ،�فَصُرهن ِإلَيكفَصُرهن ِإلَيكفَصُرهن ِإلَيكفَصُرهن ِإلَيك�(( : عباسعن ابن

                                                 

 .٢/٢٢٥اإلتقان ) ١(
 .٢٦٠/البقرة) ٢(
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٣٠ 

ة،صرهنمر  نة،بقطّعهأنّه تكلف القول بن بأوثقهن، ومن العسير أن  ومر
 .)١())مثال ذلك كثير في ابن جريرأ وفسر ذلك آخر، وفسر هذا زمناً

  .مينأحمد أأنتهى ما أردنا نقله عن 
 هل اقتنعوا بصحة ما كتبه الدكتور :ءومن حقنا أن نسأل القرا

لما  إذ لم يذكر ؟نشاء خطابي ودعاوى فارغةإأحمد أمين من 
 مصدراً ينظر فيه، وكان عليه أن يوثق ما استظهره بذكر منشأ استظهره

  .الظهور
ط اسمه ببعض ينعم قد أح(( :� ابن عباسفهو حين يقول عن

  جدالعباسية لما كانالمبالغات ــ على ما يظهر ــ فنشأت في الدولة 
نشأ من يكون وحده أاً للخلفاء يصح  فهل كون الرجل جد.))الخلفاء

  !للظهور؟
وضع مما أكثر وعلي  ابن عباس ه وضع على أنّويظهر((: وقال أيضاً

وابن عباس من بيت  علياً أن أهمها: على غيرهما وذلك ألسباب
  !عجبيالل ؟ة استظهارهذا السبب يمنح الزاعم قوهل و . الخ))...النبوة

لنا  و,وما دام لم يذكر منشأ الظهور، فأولى به رميه وراء الظهور
نتساب المكتسب من إل شرف انإالتنبيه على ما في كالمه من التمويه، ف

الوضع كان  أن ما الكالم في زعم الكاتبشك فيه، إنّ شرف النبوة، ال
  .جلهأمن 

                                                 

 .هـ١٣٧٣ البابي الحلبي ٢ ط٥٧ ــ ٥٥ و ٣٨ ــ ٣٦/فجر اإلسالم) ١(
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٣١ ٣١ 

  فمن هو الواضع؟
   هوية الرواة؟يوما ه

ن هم الشيعة الذين أخذوا يضعون وينسبونومما يظنون � لعلي 
  علي من قدره العلمي؟يه أنّ

  وما هو التراث الذي وضعوه؟
ما يضع له ب قدره العلمي ي بحاجة ألن يعل� عليوهل كان

  الشيعة؟
ها مزاعم صبيانية كان على ابن األزهر أن يتجنبها لما يعلمه هو إنّ

وغيره بأنله شيعته، وهل ملوه حتى يك,ن ينقصه شيء لم يك�اً علي 
ليعلي (للتنطع  مجال )١() بابهاأنا مدينة العلم وعلي( :�النبيبعد قول 

  !؟)من قدره العلمي
 مع القرآن والقرآن علي( :� أو قوله,) عليقضاكمأ( :�أو قوله

دلّ علـى  ممـا   إلـى غيـر ذلـك        ,) علمـي  عيبـة  علـي ( �: أو قولـه   ,) علي مع
ز تميعلى سائر الصحابة في مقامه العلمي�علي .  

 فمــن كــان بهــذا المقــام الــسامي ولــه    ,ودع شــهادات أعيــانهم بــذلك 
  . فهو بغير حاجة إلى شيعته يضعون له ما يعلي قدره العلمي،األفضلية

شأن الحديثين اللذين ذكرهما وجعلهما بمثابة دليل على أما و
ومجرد رواية هذين (( :ق عليهما ساخراً بقولهوضع الشيعة ولم يعلّ

  .))الحديثين يغني عن التعليق عليهما
                                                 

)١ (٢٤١ ــ ١/٢٢٤ إمام البررة راجع كتاب علي. 
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 بعد أن حاجة إلى التعليق منه عليهما بشىء،يضاً لسنا بأ ونحن
 � عليعلوا قدربلغ علمه في جعله لهما من أحاديث الشيعة ليمعرفنا 
 وهما ــ الحديثان ــ ليسا من أحاديث الشيعة فحسب، بل رواهما ؟العلمي

 وعنهم أخذت !مصادرهما المعتبرة عند أحمد أمينفي من أهل السنة 
  .المصادر الشيعية من باب إلزام الخصم وتأكيد الحجة

إحياء ( لقد رواه الغزالي في ،فالحديث الذي رواه أبو جمرة
 ورواه أبو طالب المكي في , في الباب الرابع فصل في القرآن)العلوم
وهؤالء من أئمة , )٢()إلتقانا( ورواه السيوطي في ,)١()علم الغيوب(كتابه 

 )اإلتقان(خذ عن كتابه أأهل السنة، وقد اعتمد هو على السيوطي ف
 شبيه بمائة الّإفي التفسير  ابن عباس عن لم يثبت((مقولة الشافعي 

  . وال يكونن من الممترين، ذكرته عنه ماهنا فعليه أن يقبل ,))حديث
قد رواه ابن سعد في  ف،الطفيل أبو الحديث الثاني الذي رواهأما و

فتح ( كما في )المصنف(وعبد الرزاق في , )٤( وابن جرير في تفسيره,)٣(الطبقات(
 وابن حجر في ,)٦()اإلستيعاب(وابن عبد البر في , )٥(حجر البن )الباري

                                                 

 .٧٢/كتاب علم الغيوب) ١(
 .٨٢ النوع ٢/١٦اإلتقان ) ٢(
 .٢/١٠١ق/٢طبقات ابن سعد ) ٣(
 .٢٦/١١٦تفسير ابن جرير ) ٤(
 .١٠/٢٢١فتح الباري ) ٥(
 . وذكره أيضاً في كتاب العلم٢/٤٦٣اإلستيعاب ) ٦(
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٣٣ ٣٣ 

 )المصاحف(نباري في كتاب وابن األ, )٢()تهذيب التهذيب( وفي ,)١()اإلصابة(
  . بصحتهفقلناالطفيل  أبي  حديثاء وغيرهم رووفهؤال, )٣()كنز العمال(كما في 

خر الصحابة  آهإنّ وقالوا فيه ،الطفيل من الصحابة وأبو يذعنونال وكيف 
 من خرسن يأن كان من الصحابة ال ينبغي  وم!؟هـ١٠٠ بالكوفة مات سنة موتاً
  .)٤(�سخَرونسخَرونسخَرونسخَرونِإن تَسخَرواْ ِمنَّا فَإِنَّا نَسخَر ِمنكُم كَما تَِإن تَسخَرواْ ِمنَّا فَإِنَّا نَسخَر ِمنكُم كَما تَِإن تَسخَرواْ ِمنَّا فَإِنَّا نَسخَر ِمنكُم كَما تَِإن تَسخَرواْ ِمنَّا فَإِنَّا نَسخَر ِمنكُم كَما تَ� ، أحمد أمينهروايت

تهام أحمد أمين للشيعة في وضعهم إ ذكره عن هذا ما جرى عرضاً
  ! العلمي� عليه يعلي قدر أنّما يظنون

        ....�ونعود إلى صلب الموضوع فيما يتعلق بابن عباسونعود إلى صلب الموضوع فيما يتعلق بابن عباسونعود إلى صلب الموضوع فيما يتعلق بابن عباسونعود إلى صلب الموضوع فيما يتعلق بابن عباس
 وكثـر  ...ال يحـصى كثـرة  مـا   ((فقد ذكر أحمد أمين كثرة الروايـات        

    ن يتتبعوا سلسلة الرواة أ النقاد واضطرت  ،الرواة عنه كثرة جاوزت الحد
حوا بعضاًلوا بعضاً فيعدويجر((.  

 طريق معاوية تفضيله دواج لوال استوهذا كالم متين ال غبار عليه،     
 علي بن بأن مع العلم ! ابن عباس عن،طلحة أبي  عن علي بن،بن صالحا

ه روى عـن مجاهـد   نّـ ا: قـالوا عنـه  إنّمـا   و ، ابن عباس   عن طلحة لم يرو  أبي  
 وقـــد مــر بنـــا بعـــض مـــا يتعلـــق  ! مـــن المدلّـــسينداس، وقـــد عــ عــن ابـــن عبـــ 

  .بالمقام
                                                 

 .١/٢٧٠ق/٤اإلصابة ) ١(
 .٧/٣٣٧تهذيب التهذيب ) ٢(
 . ط األولى بحيدر آباد١/٢٢٠٨كنز العمال ) ٣(
 .٣٨/هود) ٤(
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 البخاري أخرجهـا     ألن ،لوا روايته على غيره    الذين فضّ  أنوأحسب  
 ومن ، البخاري هوفي صحيحه، وليس لهم أن يناقشوا ما دام الراوي عنه

  ! جاز القنطرة؟روى عنه فقد
 ولكن هلم ، فعليهم وزرهم ولهم أجرهم،رهمأمن مومهما يكن 
ك ترى روايتين نّإ(( : فقال،ة الوضع من أدلّ أحمد أمينالخطب فيما ذكره

 إليه جميعاً،  وهما متناقضتان ال يصح أن تنسباأحياناً ابن عباس نقلتا عن
فَخُذْ أَربعةً من الطَّيِر فَصُرهن فَخُذْ أَربعةً من الطَّيِر فَصُرهن فَخُذْ أَربعةً من الطَّيِر فَصُرهن فَخُذْ أَربعةً من الطَّيِر فَصُرهن �: فترى ابن جرير مثالً عند تفسير قوله تعالى

عاج ثُم كِإلَيعاج ثُم كِإلَيعاج ثُم كِإلَيعاج ثُم كياًِإلَيعس أِْتينَكي نهعاد زْءاً ثُمج ننْهٍل مبلَى كُلِّ جياًلْ ععس أِْتينَكي نهعاد زْءاً ثُمج ننْهٍل مبلَى كُلِّ جياًلْ ععس أِْتينَكي نهعاد زْءاً ثُمج ننْهٍل مبلَى كُلِّ جياًلْ ععس أِْتينَكي نهعاد زْءاً ثُمج ننْهٍل مبلَى كُلِّ جعن ، )١(�لْ ع
قال  ،))مثلما هو إنّ(( :قال ، ابن عباس عن،طلحة أبي  بني علعن ،معاوية
 : قال، حدثني أبي: قال، بن سعدد حدثنا محم:وقال بعد قليل ...قطعهن

 :، صرهن�رهن ِإلَيكرهن ِإلَيكرهن ِإلَيكرهن ِإلَيكفَصُفَصُفَصُفَصُ�: ن ابن عباس ع، عن أبيه،حدثني أبي
  .))...أوثقهن

،  في النقلأحمد أمين لم يكن دقيقاً في أمانته أن والالفت للنظر
نقل عن أنّه ، وذلك هاألمين في نسبلقب كما ينبغي أن يكون ويقتضيه 

ا في الروايات ما شاهداً على التناقض بينهمابن جرير روايتين تخيل فيه
مانة تفرض عليه نقل ما ذكره ابن جرير عن ابن عباس، بينما كانت األ

ا وقد  أم.، ثم يحكم عليها بالتناقض لو كانجملة وتفصيالً من الروايات
اقتصر على روايتين من ست روايات تتفق في معناها وتتفاوت في 

  !من األمانة  في شيء هذا فليس،التناقض ألفاظها ثم يزعم
                                                 

 .٢٦٠/البقرة) ١(
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 اآليـة الكريمـة مـع    ذكر ما رواه ابـن جريـر فـي تفـسير        أوإلى القارئ   
  :حذف اإلسناد إلى من دون الراوي عن ابن عباس

:  قال�فَصُرهنفَصُرهنفَصُرهنفَصُرهن� : ابن عباس عن،عن سعيد بن جبير... ((: : : : األولىاألولىاألولىاألولى
  . وهذه الرواية لم يذكرها أحمد أمين،)١())نبطية، فشقّقهن

... في هذه اآلية: قال ، ابن عباس عن،حمزة أبي عن... ((: : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية
 ، ههناقطّعهن، ثم اجعلهن في أرباع الدنيا، ربعاً: ثل، قالهو مإنّما : قال

سناد، إل لم يذكرها أحمد أمين بهذا اكسابقتها وهذه ،)٢())... ههناوربعاً
 بينما متن رواية ابن أبي ،ذ ذكرها منسوبة عن علي بن أبي طلحةإفوهم 

  :طلحة هو كاآلتي
 �صُرهنصُرهنصُرهنصُرهنفَفَفَفَ� : ابن عباس عن،عن علي بن أبي طلحة... ((: : : : الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة

  .سنادها على التي قبلهاإب  وهذه هي الرواية التي ركّ،)٣())هنقطّع: قال
 : صرهن�فَصُرهنفَصُرهنفَصُرهنفَصُرهن� : ابن عباس عن،عن أبيه.... محمد بن سعد(( ::::الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة

  . وهذه ذكرها دون بقيتها كما ستأتي في الرواية السادسة،)٤())ثقهنأو
ثُم اجعلْ علَى كُلِّ ثُم اجعلْ علَى كُلِّ ثُم اجعلْ علَى كُلِّ ثُم اجعلْ علَى كُلِّ � : ابن عباس عن،عن أبي حمزة... (( ::::الخامسةالخامسةالخامسةالخامسة

 وربعاً ، ههنااجعلهن في أرباع الدنيا، ربعاً:  قال�جبٍل منْهن جزْءاًجبٍل منْهن جزْءاًجبٍل منْهن جزْءاًجبٍل منْهن جزْءاً
  .)٥())...ههنا

                                                 

 .٣/٧٨جامع البيان ) ١(
 .نفس المصدر) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
 .٣/٨٠در نفس المص) ٤(
 .نفس المصدر) ٥(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٣٦ 

لما : قال ، ابن عباس عن،عن أبيه... محمد بن سعد(( ::::السادسةالسادسةالسادسةالسادسة
  .)١())...جبل منهن جزءاً كلّ أوثقهن ذبحهن ثم جعل على

 جرير في تفسير اآلية الكريمة، هذه هي الروايات التي ذكرها ابن
 ففي الرواية األولى ،�فَصُرهنفَصُرهنفَصُرهنفَصُرهن�ربعاً منها متفقة في معنى أنت تجد أو
حمزة  أبي  وفي الخامسة عن،))قطعهن(( وفي الثانية والثالثة ،))فشقّقهن((

 بحسب  هياألولى التيه اجعلهن في أرباع الدنيا، وهذا من تتمة روايت
  .))قطعهن(( : وفيها، وقد مرت،التسلسل الثانية

 :الهماوأففي  ، ابن عباس عن،عن أبيه... روايتا محمد بن سعدأما 
�نهفَصُرنهفَصُرنهفَصُرنها (( :أوثقهن، وفي ثانيتها �فَصُرذبحلم هأوثقهنثم جعل على،ن  

 فكلتا هاتين الروايتين في معناهما ال يناقضان ،))جبل منهن جزءاًكلّ 
  فأين التناقض المزعوم؟ ،هما، وإن اختلفت ألفاظمرما  مع معنى

 ابن ا ال ننكر وجود روايات متنافية وأخرى موضوعة علىعلى إنّ
 كما ستأتي شواهد على ذلك ،مروية عن بعض أصحابه عنه �عباس

  .ن شاء اهللا تعالىإ في الحلقة الرابعة عن عكرمة البربري الخارجي
ون وابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسي(( :ما ذكره بقولهأما 

 فهذه على عمومها دعوى ،))هم جديتقرب إليهم بكثرة المروي عن
 وأدلة اإلثبات قاصرة، فهي مجرد احتمال، ولم يبين ،تحتاج إلى برهان

 ،الخلفاء العباسيين من نسله أن لنا أحمد أمين كيف يكون المنشأ
  ! ولم يأت بشاهد على ذلك.فيتقرب إليهم بكثرة المروي

                                                 

 .نفس المصدر) ١(
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ا إذا رجعنا وإنّ ،)١(لو ذكر له شاهداً مقبوالًهاً يوهذا قد يكون وج
 ففي عصور السبعة األوائل من خلفائه ، الحكم العباسي تاريخإلى

اليقظة وعلى جانب من الفطنة و  أذكياءبل كانوا ،أغبياءب  ليسوانجدهم
في رعاية الحركات الفكرية، وإن كان ذلك لمصالحهم السياسية، 

المسائل هم المسائل، وربما كانت فكانوا يحضرون العلماء ويطارحون
على درجة عالية من الحساسية لكونها عقائدية، والشواهد على ذلك 

نقرأ في بعض ما ذكر في تاريخهم عن وجود عناصر كما كثيرة، 
 ومنهم ، فكان منهم الصلب في دينه،مختلفة من العلماء اجتمعوا بهم

م، فيعاملونهم  بسيماهالمتخاذل الخاوي، وكان الخلفاء يعرفون كالً
  .ليه عليهم سياساتهم المختلفةمحسب والءاتهم العقائدية، بما ت

 رهوتنمـ ته  فبالرغم من شد،المنصور الدوانيقي مثالً ثاني خلفائهم   ف
للعلـــويين وبنـــي الحــــسن خاصـــة، كـــان يرســــل إلـــى العلمـــاء فيحــــضرهم       

ب كتَ نس الذي وسيأتي بعض أخباره مع مالك بن أ،ويطارحهم بما شاء 
بــن عبيــد   دينــه كعمــروعيبــم لــالموطــأ بإشــارة منــه، وغيــر مالــك ممــن   لــه 

بتفوقه  المأمون ز عصر وهكذا كان أخالفه من بعده، وقد تمي،واألعمش
 وكـان   ،الحريـة المعتزلـة    وتنـسم  المتصارعةفي نشاط الحركات الفكرية     

ــصره  ــو عـ ــة  هـ ــن الفتـــرة الذهبيـ ــال دعبـــل      مـ ــاس، وقـــد قـ ــي العبـ عـــصور بنـ
 اهمفـسم يـاهم  إء السبعة من خلفاء بني العباس مفضالً   الخزاعي في هؤال  

                                                 

مناقشات ) السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي(وللدكتور مصطفى السباعي في كتابه ) ١(
 .جادة وحادة مع أحمد أمين، فراجع
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  :هجا المعتصم ثامنهمقد وفقال  ،ذلكك وهم كانوا ،ملوكاً

        ملوك بني العباس في الكتب سـبعة     ملوك بني العباس في الكتب سـبعة     ملوك بني العباس في الكتب سـبعة     ملوك بني العباس في الكتب سـبعة     
        

        أتنــــا عــــن ثــــامن لهــــم كتــــبأتنــــا عــــن ثــــامن لهــــم كتــــبأتنــــا عــــن ثــــامن لهــــم كتــــبأتنــــا عــــن ثــــامن لهــــم كتــــبولــــم تولــــم تولــــم تولــــم ت        
        كذلك أهل الكهف في الكهف سبعةكذلك أهل الكهف في الكهف سبعةكذلك أهل الكهف في الكهف سبعةكذلك أهل الكهف في الكهف سبعة        

        
        ثــــــــامنهم كلــــــــبثــــــــامنهم كلــــــــبثــــــــامنهم كلــــــــبثــــــــامنهم كلــــــــبوووو    ااااتوفــــــــوا زمانــــــــتوفــــــــوا زمانــــــــتوفــــــــوا زمانــــــــتوفــــــــوا زمانــــــــ        

        بيبيبيبيبييبنمتنمبيبيبيبيبييبنمتنمبيبيبيبيبييبنمتنمبيبيبيبيبييبنمتنم



 

  

bjÇ@òî±‰bm@pb�bjÇ@òî±‰bm@pb�bjÇ@òî±‰bm@pb�bjÇ@òî±‰bm@pb�òî�òî�òî�òî�@ @@ @@ @@ @
فعلينــا أن نقــرأ بعــض اللمحــات فــي تــاريخ هــؤالء الــسبعة بحثــاً عــن      

كثــروا  أالمتــزلفين إلــيهم هــم الــذين     أن ،شــاهد يؤكــد مــزاعم الــزاعمين   
عه، ويشيدوا بـذكره ليجعلـوه    بليرفعوا بض  ابن عباس    الرواية ونسبوها إلى  

 ألنـوف    إرغامـاً  ،�بـي طالـب   أ بـن    أمير المؤمنين علي   اإلمام اففي مص 
لــويين الــذين بــدأت حركــاتهم تتنــامى فــي ســبيل الحكــم واســترداد مــا  الع

الرضا (سم الدعوة للعلويين تحت شعار ااستلبه بنو العباس من األمويين ب
  :فإلى) من آل محمد

  ))بني خلفائه وعلمائهبني خلفائه وعلمائه ( (ستذكار للتاريخ العباسيستذكار للتاريخ العباسياا

ح بحمد الحـاكمين علـى مـا فـيهم        يسبن  معصر   كلّ   يوجد في كما  
ــ وفــــسق وممــــن ظلــــم وجــــور،  ن يــــأبى الخنــــوع  كــــذلك يوجــــد مــــ ،ونجــ

ة والخضوع أنماط بين العزّما ذلك يوجد كوالخضوع لكبرياء السلطة، و
  .وأخالط

ا بأثمان بخسة، إمدينهم  وحكم العباسيين لم يخل من متزلفة باعوا
 ومـــن هـــذا ،أو جلـــسة شـــراب وغنـــاء  ،دنـــانير دراهـــم و أو ببـــدرة،بوظيفـــة

ا من الحديث وسـيلة لبلـوغ مـآربهم، فتزلّفـوا        النمط المنحط أفراد اتخذو   
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 فكـانوا هـؤالء ركيـزة    ، الحـديث فـي آبـائهم   ليـضعوا لهـم  إلى بني العباس  
فقـد وسـائل اإلثبـات،       تهـام إ هلكنـ  ، ابـن عبـاس    اإلتهام فـي كثـرة مرويـات      

  .وجعجعة بال طحين
ــا، قبـــل   مستعـــصية يـــصعب حلّعقـــدةوهكـــذا تبقـــى هـــذه المـــسألة   هـ

 ،�ريخ العباسيين، الـذين كـانوا مـن نـسل ابـن عبـاس             من تا بشيء   ماملاإل
 ناصع تاريخه، فكانت الكثـرة  هوش فناله من رذاذ مظالمهم في الحكم ما    

الكــاثرة مــن المرويــات عنــه فــي شــتى فنــون المعرفــة، مثــار شــك، فحمــل      
بن اذ هالهم أن يجدوا المشككون تبعة ذلك على المتزلفين إلى أبنائه، إ

فــــي كتــــب التفــــسير والفقــــه والحــــديث واللغــــة   مــــاثالً شاخــــصاً�عبــــاس
واألدب والتأريخ وغيرها، وهذا ما ال تحتملـه عقـول زوامـل األسـفار مـن         

  معهـم  من مستعربين غرباء عـن هـذه الـديار، فنـق     ،محللي األخبار واآلثار  
 مــن أبنائهــا، يتلــو بعـــضهم بعــضاً، مــن دون معانــاة البحــث عـــن        األمعيــون 

  . المجالفي هذا موازين الصحة وعدمها
 اًمــن نــسله الخلفــاء، إذ ابــن عبــاس  أن مــن حجــةلــديهم  مــاى قــصأو

كان  البد مثـار وهـذا   . يتزلّف إلـيهم بتفخـيم أبـيهم، بتـضخيم مروياتـه     نم 
يكون هذا وحده  أن الكاثرة  إذ ال يصح ما ذكروه لتلك الكثرة!!العجب

  .هو السبب
دعت الحاجة   لماوأقولها اآلن والحقاً ك    سبق أن قلت مكرراً   ولقد  

ن تحكم بين المتنـازعي ــ وهي المقولة الذهبية    ــ  القاعدة العقلية    إن   :إليها
ــاً فالــصحة، وإن كنــتَ  إن كنــتَ (: أو فعــلرأي أو فــي قــولٍ  مــدعيا   راوي
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علـى   � ابـن عبـاس    لم يأتوا بدليل، فتبقى جميع مرويـات      لما   و ،)فالدليل
هـذه الحلقـة مـن مـوجز     كثرتها خاضـعة لمـا ذكرتـه فـي الجـزء الثـاني مـن          

  .راجعلي، ف)ميزان بال عين(البيان في 
ا نطالــب الــزاعمين بــالرجوع إلــى   فإنّــ، عــن ذلــك النظــرضنامــولــو أغ
سـتدام أكثـر مـن    إ فـي تـاريخ حكـم العباسـيين الـذي           فاحـصة إعادة قـراءة    

ولئن  عصوره متماثلة في طبيعة الحكم،  كلّ   خمسمائة سنة، وهل كانت   
خــرج  يــوم ، كــذلكلــى، لــم تكــن فــي آخرياتهــا ازدهــرت فــي أيامهــا األو

 ســـــراء تحـــــت رحمـــــة البـــــويهينالحكـــــم مـــــن أيـــــديهم فـــــصار الخلفـــــاء أُ
 فمـن ذا يتقـرب إلـيهم بوضـع        .كـذلك   كما هو ثابت تاريخيـاً     ،والسالجقة
  هم؟ جداألخبار في

 وهو ، بدءاً من المنصور الدوانيقيمتاريخهبعض سراعاً ولنقرأ ــ 
 أيام وحتى ، ومؤسس بنيانهاني بعد السفاح الثارجل الدولة العباسية

هي  ذلك الجبار الناصبي العنيد، فتلك  وإلى المتوكل،العباسيالمأمون 
، فظهرت أئمة  المتصارعةالفترة التي نشطت فيها الحركات الفكرية

 وعاش فيها أصحاب الصحاح والمسانيد ،المذاهب الرسمية وغيرها
 ومنهم من أبى فنأى ،يع السلطة شافيهم منفنجد والسنن من العلماء، 

جماعة من أعالم العلماء عذّبهم  أن وكان من أثر ذلك( ،هابرحاعن 
هم أبوا أن يخضعوا لوجهة نظرهم، والخضوع لسلطانهم العباسيون ألنّ

  .)١()كمالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري
                                                 

 .٢/١٦٣أنظر ضحى اإلسالم ) ١(
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٤٢ 

لو هددتني (( : وقال للمنصور،أن يتولى القضاء وامتنع أبو حنيفة
 فلك حاشية ،ن ألي الحكم ألخترت أن أغرقأني في الفرات أو ن تغرقأ

  .)١())يحتاجون على من يكرمهم لك، فال أصلح لذلك
ــا حنيفــة لــم يخــل مــن مــداجاة المنــصور تقيــة، فقــد قــال        علــى أن أب

 علــى أميــر المــؤمنين أبــي جعفــر    �دخــل أبــو حنيفــة ((: الربيــع بــن يــونس 
يـا أميـر المـؤمنين هـذا     : صور فقال للمن ،المنصور وعنده عيسى بن موسى    

: يا نعمـان ممـن أخـذت العلـم؟ فقـال     : عالم الدنيا اليوم، فقال له المنصور   
 رضي اهللا عنه وعنهم، وعن أصحاب عبد     عن أصحاب عمر بن الخطاب    

ــه وعــنهم     ــن عبــاس رضــي اهللا عن ــن عبــاس رضــي اهللا     ،اهللا ب ــد اهللا ب  عــن عب
فقـال   .ض أعلـم منـه  عنهما، وما كان في وقـت ابـن عبـاس علـى وجـه األر      

  .)٢())لقد استوثقت لنفسك: المنصور
من كالم الفريقين لمعرفة مالمح المجتمع الفكـري فـي           بعض النماذج  ولنأخذ
 ، المــأمون ثــم،دي ثــم الرشــ، ثــم الهــادي، مــن أيــام المنــصور، ثــم المهــدي،ذلــك الوقــت

ي  والمــسعودي فــ،اليعقوبي فــي تاريخــهأعــالم المــؤرخين كــ معتمــدين علــى ،وهكــذا
 ومراجعـة سلـسلة كتـب أحمـد     ،المـدارك  فـي كتابـه ترتيـب       عياض مروجه، والقاضي 

 فجر اإلسـالم وضـحى اإلسـالم   (  الذي استوقفنا بمزاعمه في الطريق بما قاله في      أمين،
له  مابيذكر الخليفة الحاكم أو العالم يذكره   منفإن ،نصافاً للجميعإ ،)وظهر اإلسالم

  . من المؤرخينكثيرها عند  أن نجدوما عليه، وهذه سمة قلّ
                                                 

 .٢/١٨٥ بتوسط ضحى اإلسالم ١٣/٣٠٨تاريخ بغداد ) ١(
 .٣٠/خيرات الحسان، ال١/٣١جامع المسانيد ) ٢(
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فلنبدأ من أيام المنصور الدوانيقي، فهذا الرجل الذي أقلقه أمر بني 
 لم ، فجد في أمرهم حتى قضى عليهم قتالً وحبساً وتشريداً       ،�سنالح

  .أفتوا بتأييدهم عالنية أو سراً يخف عليه حال علماء زمانه الذين
 مالــك بــن  ردجــ ف،المــذاهب تنالــه طائلــة العــذاب   فــصار بعــض أئمــة 

 أتهم بتأييـده ثـورة   ألنّه وضرب بالسياط، أنس ــ إمام المذهب المالكي ــ     
أفتـى   ألنّـه   بـل ،لزكية، ولم يكـن حقيقـة األمـر كـذلك       النفس ا ذي  محمد  

 ولكنـــه .ين لمكـــرهيمـــكـــراه، وال إهـــا علـــى بعـــدم لـــزوم أيمـــان البيعـــة، ألنّ
، واحتـــلّ مكــــان   وأذلّ نفــــسهســـرعان مـــا اســــتهوته الـــدنيا فانــــصاع طائعـــاً    

ال يفتــين أحــد بالمدينــة  (ي األمــر الخليفـ اشــتهر حتـى  ،فــي الفتيــا الـصدارة 
، )الموطــأ( وحظــي بمباركــة المنــصور فكتــب لــه كتــاب   ،)ومالــك حاضــر

تدوين رسمي للسنّة بمثابة قانون الدولة، وأراد المنصور  أول ويعتبر هذا
  .كراهإلحمل الناس عليه با

تهم عليهما،  موالعالم نقالً عن مصدر غيرفلنقرأ ما دار بين الحاكم 
  للقاضـــي عيـــاض  )مالـــك أصـــحاب  ترتيـــب المـــدارك فـــي   (وهـــو كتـــاب  

  :المالكي
 هذا ضم: ضع لنا كتاباً أحملهم عليه، أو قال: قال المنصور لمالك((

 صخَـ رو ،العلم، أو أجعلوا العلم علمـاً واحـداً، وتجنّـب شـدائد ابـن عمـر            
جتمـع عليـه   أقـصد أواسـط األمـور، ومـا     أو ابن مسعود،  ذوشوا ،ابن عباس 

  .الصحابة
 كـلّ  قوا في البالد، وأفتىأصحاب رسول اهللا تفر  إن   :فقال له مالك  
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    جتمعـا بهـا ـــ     إحيـث  ألهل هذا البلد ــ يعني مكة     في مصره بما رأى، وإن
قوالً، وألهل المدينـة قـوالً، وألهـل العـراق قـوالً قـد تعـدوا فيـه طـورهم ـــ            

  .وأصحابه ــ حنيفة أبي منه على اًقيض عليهم حنتحرنحو وهذا 
، هل العراق فلـست أقبـل مـنهم صـرفاً وال عـدالً          أأما  : فقال المنصور 

  .العلم علم أهل المدينة، فضع للناس العلمإنّما و
: أهل العراق ال يرضون علينا، فقال المنصور إن :وقال مالك

  .)١())...نضرب عامتهم بالسيف، ونقطع ظهورهم بالسياط
 المحاورة التي جـرت بـين الـدوانيقي الحـاكم بـأمره وبـين       وبعد هذا 

 أول  وهـو  ،تـب الموطـأ   تفـاق، وكُ  مالك المراوغ بعلمـه ودينـه، وقـد تـم اإل          
إالّ تدوين رسمي أقرته السلطة وباركت صـاحبه، ولـست بـصدد تقويمـه            

  كمـا أراده المنـصور    من ناحية فرض منهجيته فيما ينبغي أن يكتبه مالك        
  .))...وشواذ ابن مسعود ابن عباس ب شدائد ابن عمر ورخصوتجنّ.. .((

ــن  )الموطــأ(حــصائية عاجلــة لروايــات  إوبعمليــة حــسابية    بروايــة اب
لقطعـة المطبوعـة بتـونس بتحقيـق الـشيخ محمـد النيفـر        ا(زياد عـن مالـك    

 ولـيس عـن   ،)٧( وعـن ابـن عبـاس   ،)٢٣(نجد روايات ابن عمـر   ) ليذالشا
  !يابن مسعود ش

 اعتمـدها ابـن عبـد    التـي  برواية يحيى بـن يحيـى الليثـي        )الموطأ(أما  
 أيــضاً، وراجعنــا ا اعتمــدناهوقــد، ) واإلســتذكار،التمهيــد(البــر فــي كتابيــه 

                                                 

 .٣٣ ــ ٣٠/ترتيب المدارك) ١(
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 ، للـسيوطي ط مـصطفى محمـد بمـصر    )تنـوير الحوالـك   (منها المطبوع مع    
الصفحة  فحص ما فيه في كتاب الصالة وما يتعلق بها فقط من بعدفكان 

 اإلحصاء  ة في كتاب الجنائز، فكانت حصيل     األولمن الجزء    )١٧٣ــ  ١١(
 ابــن علــى التــسعين بــثالث، ومــا عــن نيــف  فمــا ورد عــن ابــن عمــر  مذهلــة،
  ! وعن ابن مسعود روايتان،)١٢( لم يتجاوزعباس 

ب وتجنّ(فما أدري كيف خالف مالك أمر المنصور في ابن عمر 
  ؟مسعودوابن  ابن عباس أطاعه في  بينما؟)شدائد ابن عمر

قال أسامة ((:  للقاضي عياض)ترتيب المدارك(والجواب نجده في 
جعفر دخلنا مسلّمين عليه، وأخذنا مجالسنا فبينما  أبو قدملما : بن زيدا

إلى ههنا يا أبا عبد اهللا، :  فقال له أبو جعفر،نحن كذلك إذ دخل مالك
١()) وابن عباس وأخذتم بقول ابن عمرولو تركتم قول علي(.  

 قدم :قال((  ــلكما عن )الجرح والتعديل(حاتم في  ي رواية ابن أبيوف
 يا :علينا أبو جعفر أمير المؤمنين سنة خمسة ومائة فدخلت عليه، فقال لي

  . يا أمير المؤمنين من أتت عليه السنون كثر شيبه:مالك كثر شيبك؟ قلت
؟ �النبي تعتمد قول ابن عمر من بين أصحاب يا مالك أراك: قال

ن آخر من بقي عندنا من أصحاب رسول ا يا أمير المؤمنين ك:قلت
  .فاحتاج الناس فسألوه فتمسكوا بقوله �اهللا

 علياً الحق عندك، وال تقولنأنّه يا مالك عليك بما علمت  :فقال
  .)٢())وابن عباس

                                                 
 .٢/٢١٢نفس المصدر ) ١(
 .١/٣٠الجرح والتعديل ) ٢(
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 فإن لم يفصح به .نبأ عن تأنيب مخيفأوهذا العتاب الخفيف ربما 
لم نر ((:  حين قال له،فيده الرشيد بعد ذلكنصور فقد أفصح عنه حمال

 يكونا ببلدي ولم ألق لم: وابن عباس؟ فقال لعلي اًفي كتابك ذكر
  .راذعأل اتافهوهذا من !! ))رجالهما

  بما أجاب به الرشيدولست أدري لماذا أحجم مالك عن جواب
اً ثم هو قد ذكر!؟ه المنصورجدا م  وإن كان كلّ،وابن عباس � علي

 لكان الفتاً بن عمر،اما رواه عن مع لو قسنا ما رواه عنهما معاً  هذكر
حصائية السالفة خمس روايات  في اإل� عليروى عنفإنّه  ،للنظر

  !بعضها بنحو البالغ
األضحية (كما في كتاب الحج  ،عمرقدم عليه ابن فقد ومع ذلك 

بن  عن ا، عن نافع،عن مالك): يام األضحىأا في بطن المرأة وذكر عم
 وبلغني عن: قال مالك، ى يومان بعد يوم األضحىاألضح: قالأنّه  ،عمر
١( بن أبي طالب مثل قول عبد اهللا هذاعلي(.  

 ابن ه ترك قولنّــ أالشافعي لمالك من ــ شد نقد موجه منه أوكان 
يسيء القول في كان مالك  أن  مع،في مسألة إلى قول عكرمةعباس 

  !بل حديثهعكرمة، وال يرى ألحد أن يق
والعجب أن يقول في عكرمة ما يقول، ثم يحتاج (( :قال الشافعي

                                                 

 ط تونس، والموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي بشرح ١٢٠/الموطأ برواية ابن زياد) ١(
 بتحقيق إبراهيم ٣/٣٩٠وشرح الزرقاني على الموطأ . ٢/٤٨٧تنوير الحوالك للسيوطي

 .عطوه عوض
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  .)١())خرىأويسكت عنه  مرة إلى شيء من علمه يوافق قوله فيسميه
 !�اً علي بعد أن كان الرجل ال يحب، ليس بعجبوهذا من مالك

اً عليه، بل ي ولست متجنّ! في صدرهلّغ كان على هنّأ بل ذكر مؤرخوه
نه حتى أصحاب الدراسات الحديثة كالشيخ محمد أبو زهرة قال ذلك ع
مالك بن (في كتابه  وليخ والشيخ أمين ال،)٢()اإلمام مالك(في كتابه 

  . وغيرهما،)٣()نسأ
 بمباركة خليفة ل تدوين رسمي للسنة تمالسريع ألو واآلن بعد هذا العرض

رغم األمر  ابن عباس كثر من ذكرأ بن عمر مكثفاًاعباسية، وجدنا حضور 
 ،ه غير واحدوهذا يعني ليس األمر كما ظنّ ،))تجنب شدائد ابن عمر((الخليفي 

 مة مزايدات عباسية في تضخيم وتفخيم ابن عباس، ليكون آلل العباس كما ثبأن
دفعها ت ،طائشة وفروض ،ها ظنون كاذبة من مكانة، إنّ�كان آلل البيت

 وقد ،� واألئمة�ر المؤمنين في فضل اإلمام أميةالكثير ابن عباس مرويات
 ويأتي ،)أسباب النزول في الجزء الثاني من هذه الحلقة(تقدم ذكر بعضها في 

غيرها، وهذه ليست في مصلحة الحاكمين من أبنائه ليتقرب إليهم بوضعها، وال 
 األمر من ستالبإ ذلك بخالف حجتهم في  ألن،هم أمروا بوضعهايحتمل أنّ

  .�النبيبيت هم هم أهل األمويين، وأنّ
وقد جرت عند شعراء العباسيين ذكر هذه الحجة، ففي شعر مروان 

                                                 

  .٢٨/، نقالً عن مناقب الشافعي للفخر الرازي٢/٢٢٥ضحى اإلسالم ) ١(
 .٥٤ ــ ٥٣/اإلمام مالك لمحمد أبو زهرة) ٢(
 .٣٣٨ ــ ٣٣٧/مالك بن أنس ألمين الخولي) ٣(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٤٨ 

  ردنأ كما ،طالةإلني عن اغ وشعر ابن المعتز ما ي،بن أبي حفصةا
 زيفها معلوم وتبيانعلى تلك الحجة  �الشعراء من شيعة أهل البيت

  :بعض ذلكإالّ ومشهور، وما قول الشريف الرضي 
ــــــــــــــــــــراث محمراث محمراث محمراث محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوا تردوا تردوا تردوا ت ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ         واواواواردردردردد د د د ــــــــــــــــ

        
ــرد           ــم وال البــــ ــضيب لكــــ ــيس القــــ ــرد  لــــ ــم وال البــــ ــضيب لكــــ ــيس القــــ ــرد  لــــ ــم وال البــــ ــضيب لكــــ ــيس القــــ ــرد  لــــ ــم وال البــــ ــضيب لكــــ ــيس القــــ         لــــ

ــة          ــيكم كفاطمـــــ ــة هـــــــل عرقّـــــــت فـــــ ــيكم كفاطمـــــ ــة هـــــــل عرقّـــــــت فـــــ ــيكم كفاطمـــــ ــة هـــــــل عرقّـــــــت فـــــ ــيكم كفاطمـــــ         هـــــــل عرقّـــــــت فـــــ
        

        جــــــــــــــد وهــــــــــــــل كمحمــــــــــــــد أمجــــــــــــــد وهــــــــــــــل كمحمــــــــــــــد أمجــــــــــــــد وهــــــــــــــل كمحمــــــــــــــد أمجــــــــــــــد وهــــــــــــــل كمحمــــــــــــــد ١١١١((((أم((((        
        

 إن لم تكن ،في الفضائل ابن عباس كثرة مرويات  إلىونعود
 مروية وضعها على لسانه بعد أن عرفناها ليستفمن  مروية صحيحة عنه

  ؟ المتزلفين العهد العباسيرجال عن
 ممن كان يكذب عليه في حياته مثل هسانواحتمال وضعها على ل

 على خالف مذهبه، هاألنّ ، بعيد غايتهمواله عكرمة البربري الخارجي
ذكر مفارقته لموالهوقد مر ،قد جاء ((:  ابن عباسها عاد قال عن ولم
 ترجمتهفي  مرذلك  كلّ ،سه على باب الكنيفب حوا، وذكر))الخبيث

لحلقة الرابعة نماذج من أكاذيبه، في تالميذ ابن عباس، وسيأتي في ا
ضع تلك األخبار في فضائل اإلمام وأهل بيته اه ووليس فيها ما يحتمل أنّ

من الخواج  ألنّه وضعها على لسان ابن عباس،أنّه و ،�الكرام
  .معلومة �مامإلوعدواتهم ل

 إلى احتمال وضع تلك األخبار من بعض الشيعة وهم نسبوهاأما 
  : جهاتةال أوهى من بيت العنكبوت، لعدابن عباس، فهذا احتم

                                                 

 . ط مصر١٦٧/ديوان الشريف الرضي) ١(



  لمحات تاريخية عباسية

  

 

٤٩ ٤٩ 

 المنحطةل الشيعة في غنى عن سلوك مثل هذه السب إن :الً أوفمنها
 في غنى � وهم بما عندهم عن أئمتهم،هامتعن حر فضالً ،خالقياًأ

ن رماهم من ال إن يرتكبوا مثل هذا الفعل، وأ وأتقى هللا من ،عن الكذب
  .علونهم كذلك يفحريجة له في الدين بأنّ

 قول محارب بن دثار ــ أحد ،تهام الباطلإلوحسبي في الرد على هذا ا
 أيام واليته على الكوفة ــ  فيقضاة ووالة خالد بن عبد اهللا القسري الناصبي

 ما تقول في غيبة : فقلت،سألت محارب بن دثار: قال هانيء بن أيوب((
كان  ألنّه متهم عليهم،وهذا غير ، )١())هم إذاً لقوم صدٍقإنّ: الرافضة؟ قال

  .مرجئاً وله قصيدة في ذلك، وكان يرفض شهادة من ال يتولى الشيخين
  . فهم ال يكذبون إذن،وماداموا قوم صدق

كان قوم من أهل الكوفة ال ((: وأصرح من هذا قول الجوزجاني
 مثل أبي ،تحمد مذاهبهم ــ يعني التشيع ــ هم رؤوس محدثي الكوفة

حتملهم الناس صور وزبيد وغيرهم من أقرانه، اومنإسحاق واألعمش 
، والجوزجاني هذا من النواصب )٢())...على صدق ألسنتهم في الحديث

  .ماالة أو محاباة للشيعةمهم بتغير م
يوهي احتمال وضع الشيعة ألخبار الفضائل على لسان ابن مما و

 ها؟كيف يتهم الشيعة بأنّهم وضعو ف،مروية في كتب العامةها أنّعباس، 
من  حتىإذن فهو في حلّ السنية رها مدسوسة في المصادن قال بأنّوم 

                                                 

 .٣/٢٩٢أخبار القضاة لوكيع ) ١(
 .در آباد ط الهند حي٦٧ ــ ٨/٦٦تهذيب التهذيب البن حجر ) ٢(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٥٠ 

 فليلقه في ، التراث السني بأجمعهكلو  بل،الصحاح والمسانيد والسنن
فيه ختراق الشيعة لها  احتمالدام  مااليم وهذه مزاعم صبيانية ال .بالدس 

  .األغبياءإالّ يقولها 
 منهجيةان منه مع مالك في حديثنا عن المنصور وما ك  إلىونعود

ذكر مما بأكثر  ابن عباس ه بأمره، ولو أراد منه أن يذكر له جدهكتاب
رأينا من المنصور ترخيصاً بعدم ذكر اً خانعاً، وقد  خاضعطائعاًألنعم 

سك به مالك ابن عباس صخَرفتم.  
  .تع بالمغانمنس نموذج من الرعيل المسالم والراأفمالك بن 

بن   مثل عمرو،ه أميرفأعزه نظيره ر من لون، عزَّوثمة نموذج آخ
، نقطف  معهبعض أخبار المنصور )مروج الذهب(في جاء قد و ،عبيد

  :منها هذا الخبر

إذا : بينما أنا على باب المنصور:  قال،سحاق بن الفضلإوذكر ((
:  فقال له، عن حماره وجلس، فخرج إليه الربيعفنزلأتى عمرو بن عبيد 

دخل على المنصور أمر بأن فلما  ،)ثمان بأبي أنت وأميقم يا أبا ع(
: يا أبا عثمان عظني:  فقال، وقربه وأجلسه إليه بعد ما سلّملبودفرش له تُ

قد أمرنا لك بعشرة اآلف :  قال،أراد النهوضفلما فوعظه بمواعظ، 
ال واهللا : ، قاللتأخذنهاواهللا : ال حاجة لي فيها، قال أبو جعفر: درهم، قال

يحلف أمير المؤمنين وتحلف :  فقال،وكان المهدي حاضراً، هاتأخذ ال
  ؟أنت



  لمحات تاريخية عباسية

  

 

٥١ ٥١ 

هذا محمد : من هذا الفتى؟ قال:  فقال،المنصور إلى وفالتفت عمر
  . عهديبني، وهو المهدي وليا

يته باسم ما د ألبسته لباساً ما هو من لباس األبرار، ولقد سمقأما واهللا ل: قال
شغل ما يكون عنهأما يكون به ع ه أمراً أمتدت لأستحقه عمالً، ولقد مه.  
م يا بن أخي إذا حلف عن:  فقال،المهدي إلى وثم التفت عمر

  . أباك أقوى على الكفارات من عمكألنعمك  أحنثهأبوك 
  ).عثمان أبا هل لك من حاجة يا: (فقال له المنصور

  .تيكآ حتى ال تبعث إلي: قال
  . ال نلتقيإذاً: قال
  :  فقال،، ومضى فأتبعه المنصور بطرفههي حاجتي: قال

        كلّكــــــــم يمــــــــشي رويـــــــــد  كلّكــــــــم يمــــــــشي رويـــــــــد  كلّكــــــــم يمــــــــشي رويـــــــــد  كلّكــــــــم يمــــــــشي رويـــــــــد  
        

ــب صـــــــــيد   ــم يطلـــــــ ــب صـــــــــيد  كلّكـــــــ ــم يطلـــــــ ــب صـــــــــيد  كلّكـــــــ ــم يطلـــــــ ــب صـــــــــيد  كلّكـــــــ ــم يطلـــــــ         كلّكـــــــ
        ))))١١١١((((غيـــــــــر عمــــــــــرو بــــــــــن عبيــــــــــد غيـــــــــر عمــــــــــرو بــــــــــن عبيــــــــــد غيـــــــــر عمــــــــــرو بــــــــــن عبيــــــــــد غيـــــــــر عمــــــــــرو بــــــــــن عبيــــــــــد           

        
        

ه أو من د نموذجاً فاضالً ورعاً، فهل يعقل منيب بن عوفكان عمر
  ابن عباسالمنصور بتفخيم وتضخيم مرويات إلى زلّفهو مثله أن يت

  ! المنصور؟دجكان ألنّه 
 ثالث يختلف عن النموذجين األولين مذهباً نموذج إلى واآلن

  . الكوفةثهو األعمش محد اهذ فهو شيعي وهما سنيان، و،ومشرباً
                                                 

 تحقيق شارل بال منشورات الشريف ٢٤١٨ رقم١٥٧ ــ ٤/١٥٦مروج الذهب ) ١(
 .بقم/الرضي



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٥٢ 

 فحكي أقوال ،فأطال في ترجمته  ابن حجر في تهذيبههذكر
 في يسول .ه المصحف لصدقيسمىاألعمش ((: المادحين له نحو قولهم

يث، وكان محدث المحدثين أثبت من األعمش، كان ثقة ثبتاً في الحد
الكوفة في زمانه ولم يكن له كتاب وكان رأساً في القرآن، عالماً 

:  قال عيسى بن يونس،فيه تشيع بالفرائض، وكان ال يلحن حرفاً، وكان
لم نر مثل األعمش وال رأيت األغنياء والسالطين عند أحد أحقر منهم 

ان من ك: عند األعمش مع فقره وحاجته، وقال يحيى بن سعيد القطان
: يريبخ وقال ال، سنة٨٨ وهو ابن هـ١٤٨ة اإلسالم مات مالنساك وهو عالّ

  .)١())مات يوم مات وما خلّف أحداً من الناس أعبد منه
هذا هو النموذج الثالث وقد أطلت ذكره لما سنقرأ من حديثه 

 وقد أخرجه ،الدوانيقي  جرى له مع المنصور فيماالمعجب المغرب
توثيقاً ة أسانيد في مناقبه بعد  ــالشافعيــ  المالكي زلياالحافظ ابن المغ

مصادر إلى لما جاء في متنه، وأنا أنقله عنه على طوله بلفظه، وسأشير 
ختمه بنظم الصقر البصري للحديث ، وأخيراً أأخرى ذكرت الحديث

  .شهر أشوب البن )مناقب آل أبي طالب(نقالً عن 
        :مصادر الحديث فهيأما 

، تأليف �مام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مناقب اإلــــــــ١١١١
الحافظ محمد بن سليمان الكوفي القاضي، من أعالم القرن الرابع تح 

        .٤٩٨ــ٢/٤٩١الشيخ محمد باقر المحمودي 
                                                 

 .٤/٢٢٣تهذيب التهذيب ) ١(



  لمحات تاريخية عباسية

  

 

٥٣ ٥٣ 

        . باقتضاب،٨/٣٥٤٦ العديم البن  بغية الطلبــــــــ٢٢٢٢
        .٧٣٤ برقم ٢/٣٧٣ للقاضي نعمان المصري ،شرح األخبار    ــــــــ٣٣٣٣
        . ط الحيدرية٢٠٨ ــ٢٠٠/خطب خوارزم، ألي مناقب الخوارزمــــــــ٤٤٤٤
        . باقتضاب،١/١١١ للخوارزمي أيضاً ،�مقتل الحسين    ــــــــ٥٥٥٥
        .زبانير للم، المقتبســــــــ٦٦٦٦
ـــــــ٧٧٧٧  ،٢٥١/ للحافظ اليغموري،المقتبس المختصر من ،سبالق نور ـ

        .باختصار
ـــــــ٨٨٨٨  كما ،الشيخ الصدوق ابن بابويه إلى الحافظ الطبراني فيما كتبه ـ

        .٦٧المجلس/في أماليه
        . رواه عن ابن عدي،زة السهميم لح، تاريخ جرجانــــــــ٩٩٩٩

        .٣٧/٩٣ للمجلسي ، بحار األنوارــــــــ١٠١٠١٠١٠
  .٦٥٦/ للسيد هاشم البحراني،غاية المرام    ــــــــ١١١١١١١١

فليستمتع القارئ بقراءة الحديث برواية الحافظ ابن المغازلي 
 طبع )� بن أبي طالب عليمناقب: (ه نقالً عن كتابالشافعي ــ  ــالمالكي

  : قال،  بتحقيق محمد باقر البهبوديهـ١٣٩٤مطبعة اإلسالمية سنة ال

  ررحديث األعمش واملنصوحديث األعمش واملنصو
 وسالم على عباده � الْحمد للِّه � ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِِ

  .الذين اصطفى
أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن     ــ١٨٨



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس
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البغدادي د بن ،لينا واسطاً قدم ع�األزهر الصيرفيثنا أبو بكر محمحد 
 ، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا العكبري،الحسن بن سليمان

تّاب العبديثنا أبو القاسم عبد اهللا بن عة بن ،حدر بن شَبمثنا عحد 
يريبيدة النُّمقال،ع  :ثني المدائنيه المنصور:  قال،حداألعمش   إلىوج

  .وهيدع
حدثنا ،  حدثنا عبد اهللا بن العكبري،وحدثنا محمد بن الحسن: قال

 وية،اعرفة حدثنا أبو معالحسن بن  حدثنا ،اب بن محمدعبد اهللا بن عتّ
  ...المنصور ي إلأرسل: حدثنا األعمش قال: قال

 حدثنا عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا ،وحدثنا محمد بن الحسن
yالعثنا عبد اهللا،كبريحد [د العبديثنا أحمد بن ، بن عتّاب بن محمحد 

 ،حدثنا سليمان بن سالم:  قال،إبراهيم بن الحكم حدثنا ، العميعلي
  .ـ بعث إلي أبو جعفر المنصور ـ: قال،حدثني األعمش

  :، قالوقد دخل حديث بعضهم في بعض واللفظ لعمر بن شبة
لما يريدني أمير المؤمنين؟ :  فقلت للرسول،لمنصوروجه إلي ا

ما :  فقلت،ه، ثم تفكّرت في نفسييأبلغه أنّي آت:  ال أعلم، فقلت:قال
عن فضائل أمير  دعاني في هذا الوقت لخير، ولكن عسى أن يسألني

فتطهرت : ن أخبرته قتلني، قالإ ف� بن أبي طالب عليالمؤمنين
 فوجدت ، ثم صرت إليه،كتبت وصيتي ثم ،ولبست أكفاني وتحنَّطت

 وجدت عنده:  وقلت،عنده عمرو بن عبيد فحمدت اهللا تعالى على ذلك
  .فدنوت!  يا سليمان: فقال لي أدن،عون صدق من أهل النصرة
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فلما قربت منه أقبلت على عمرو بن عبيد أسائله، وفاح منّي ريح 
لتصدقنّي وإالّ قتلتك، يا سليمان ما هذه الرائحة؟ واهللا :  فقال،نوطحال

:  فقلت في نفسي،ليليا أمير المؤمنين أتاني رسولك في جوف الّ: فقلت
 ،اعة إالّ ليسألني عن فضائل عليأمير المؤمنين في هذه الس ما بعث إلي

 فاستوى ،ن أخبرته قتلني، فكتبت وصيتي ولبست كفني وتحنَّطتإف
  .هللا العلي العظيمال حول وال قوة إالّ با: يقولجالساً وهو 

 ،نعم يا أمير المؤمنين: سمي؟ قلتاأتدري يا سليمان ما : ثم قال
 ابن محمد بن علي بن عبد اهللا بن )١(سمي؟ قلت عبد اهللا الطويلاما : قال
خبرني باهللا وبقرابتي من رسول أصدقت ف:  قال،اس بن عبد المطّلبعب
قهاء وكم يكون؟  في علي من فضيلة من جميع الف كم رويتَ�اهللا

 آالف حديث ةعشر: على ذاك، قلت:  قال، المؤمنينريسير يا أمي: قلت
  .وما زاد

 حديثين يأكالن � ألحدثنّك في فضائل علينفقال يا سليما: قال
حد ألن حلفت لي أن ال ترويهما إكلَّ حديث رويته عن جميع الفقهاِء، ف

  .خبر بهما أحداً منهمال أحِلف وال أ: عة حدثتك بهما، فقلتيمن الش
 من بني مروان وكنت أدور البلدان أتقرب إلى اًكنت هارب: فقال

ونني ويطعمونني ويزودونني النّاس بحب علي وفضائله، وكانوا يؤ
 حتّى وردت بالد الشام، وأهل الشام كلّما ،لونيويكرموني ويحم

أصحاب  في مساجدهم، ألن كلّهم خوارج و�اً عليأصبحوا لعنوا
                                                 

 .١/٢٤٤شذرات .. كان طويالً مهيباً أسمر) ١(
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 ة الصالت فاقيم، فدخلت مسجداً وفي نفسي منهم ما فيها،معوية
فصلّيت الظهر وعلي كساء خلق، فلما سلّم اإلمام، أتّكأ على الحائط 

هم يتكلّم توقيراً نداً مح فلم أر أ،وأهل المسجد حضور فجلست
: هم، فإذا بصبيين قد دخال المسجد، فلما نظر إليهما اإلمام، قالمماإل
يتكما دخال مرحباً بكما ومرحباً بمن أسماكما بأسمائهما، واهللا ما سمأ

 فإذا أحدهما يقال له الحسن ،بأسمائهما إالّ بحب محمد وآل محمد
  .واآلخر الحسين

 اليوم حاجتي، وال قوة إالّ قد أصبتُ: فقلت فيما بيني وبين نفسي
ن هذان الغالمان؟ ومن هذا الشيخ؟ م: باهللا وكان شاب إلى يميني فسألته

 غير �اً عليالشيخ جدهما، وليس في هذه المدينة أحد يحب: فقال
وإنّي يومئذ  هذا الشيخ، ولذلك سماهما الحسن والحسين، فقمت فرحاً

 هل لك في حديث : فقلت،لصارم ال أخاف الرجال، فدنوت من الشيخ
ي أقررت  ما أحوجني إلى ذلك، وإن أقررت عين:قر به عينك؟ قالأ

  .عينك
 فقال ،� عن رسول اهللا، عن أبيه، عن جدي،حدثني أبي: فقلت

 ،سماء الرجاليريد أأنّه ن والدك؟ ومن جدك؟ فلما عرفت م: لي
 فإذا �كنّا مع النبي:  قال، بن عبد اهللا بن العباسمحمد بن علي: فقلت
:  قالت)طمة؟ يا فاما يبكيِك(: � فقال النبي، قد أقبلت تبكي�فاطمة

أين اه إن الحسن والحسين قد عبرا أو قد ذهبا منذ اليوم وال أدري تيا أب
اً هما؟ وإنام يسقي البستان وإنّي  عليالية منذ خمسة اييمشي على الد
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 ،هقد طلبتهما في منازلك فما حسست لهما أثراً، وإذا أبو بكر عن يمين
يا عمر قم فاطلبهما، يا :  ثم قال،عينيقم فأطلب قرتي ! يا أبا بكر: فقال

 سبعين �فأحصينا على رسول اهللا:  قال،يا فالن يا فالنسلمان يا أبا ذر 
  . في طلبهما وحثَّهم فرجعوا ولم يصيبوهمارجالً بعثهم
 فاغتمغ لذلك �النبيووقف على باب المسجد وهو ،اً شديداًم 

كانا ــ قرتي عيني بحق إبراهيم خليلك وبحق آدم صفيك إن (: يقول
، فإذا )مهماحفظهما أو سلّاوثمرتي فؤادي ــ أخذا براً أو بحراً ف

: يا رسول اهللا إن اهللا يقرئك السالم ويقول لك:  قد هبط فقال�جبريل
نيا فبلصا! ال تحزن وال تغتمان فاضالن في الدضالن في اآلخرة، وهما اي

  .ما إذا ناما وإذا قامالت بهما ملكاً يحفظهكّوفي الجنّة وقد 
 فرحاً شديداً ومضى وجبريل عن يمينه �ففرح رسول اهللا

فسلّم على ذلك الملك   حوله، حتّى دخل حظيرة بني النجارمونوالمسل
 على ركبتيه وإذا الحسن معانقاً للحسين �النبيالموكّل بهما، ثم جثا 

خر وهما نائمان، وذلك الملك قد جعل إحدى جناحيه تحتهما واآل
فوقهما، وعلى كلِّ واحد منهما دراعة من شعر أو صوف والمداد على 

 �النبي فحمل ،ثمهما حتّى استيقظال ي�النبيشفتيهما، فما زال 
  . من الحظيرة�النبيالحسن، وحمل جبريل الحسين، وخرج 

 والحسين عن �النبيوجدنا الحسن عن يمين : قال ابن عباس
ن ن أحبكما فقد أحب رسول اهللا ومم( :يساره وهو يقبلهما ويقول

  .)أبغضكما فقد أبغض رسول اهللا
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فقال له رسول ! عطني أحدهما أحملهايا رسول اهللا : فقال أبو بكر
، فلما أن صار إلى باب )حمولة ونعم المطية تحتهمانعم الم(: �اهللا

 � فرد عليه رسول اهللا،الحظيرة لقيه عمر فقال له مثل مقالة أبي بكر
 متّكياً � فرأينا الحسن متشبثاً بثوب رسول اهللا،كما رد على أبي بكر
  . على رأسه�النبي ووجدنا يد �باليمين على رسول اهللا

 كما ــ اليوم ــشرفن ابني أل(:  فقال، المسجد�النبيفدخل 
 ، فاجتمع النّاس،علي بالناس، فنادى بهم! يا بالل:  فقال،)شرفهما اهللا

سمعنا رسول : معشر أصحابي بلّغوا عن نبيكم محمد(: �النبيال فق
  : يقول�اهللا

بلى يا رسول : ؟ قالوا) على خير الناس جداً وجدةًأال أدلّكم اليوم
ن جدهما محمد رسول اهللا إعليكم بالحسن والحسين ف(: اهللا، قال

  .)وجدتهما خديجة بنت خُويلد سيدة نساء أهل الجنّة
 ، بلى يا رسول اهللا: قالوا)لّكم على خير النّاس أباً وأُماً؟هل أد(

 بن أبي طالب وهو خير ن أباهما عليإعليكم بالحسن والحسين ف(: قال
منهما شاب يحب اهللا ورسوله، ويحبه اهللا ورسوله، ذو المنفعة والمنقبة 

 سيدة ـيها ـصلّى اهللا عليه وعلـ في اإلسالم، وأمهما فاطمة بنت رسول اهللا ـ
  .)نساء أهل الجنّة

 بلى يا : قالوا)معشر النَّاس أال أدلّكم على خير النّاس عماً وعمة؟(
 عمهما جعفر ذو نإ، فنعليكم بالحسن والحسي(: قال، رسول اهللا

الجناحين يطير بهما في الجنان مع المالئكة، وعمتهما أم هانيِء بنت 
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  .)أبي طالب
 بلى : قالوا)كم على خير النّاس خاالً وخالة؟عشر النَّاس أال أدلّم(

ن خالهما القاسم بن عليكم بالحسن والحسين فإ(:  قال،يا رسول اهللا
  .)وخالتهما زينب بنت رسول اهللاهللا رسول 
)تهما في الجنَّة، أال يا معشر النّاس أعلمكم أنهما في الجنّة وجدجد 

 وعمهما في الجنّة، وعمتهما في الجنّة، وأبوهما في الجنّة، وأُمهما في الجنّة،
وخالهما في الجنّة، وخالتهما في الجنّة، وهما في الجنّة، ومن أحب ابني 

 وإن من كرامتهما ،علي فهو معنا غداً في الجنَّة، ومن أبغضهما فهو في النّار
  .)١()على اهللا أنّه سماهما في التوراة شبراً وشبيراً

 وأنت هذه حالك:  قدمني وقال،خ اإلمام هذا منّيفلما سمع الشي
 ،تروي في علي هذا؟ فكساني خلعة وحملني على بغلة بعتها بمائة دينار

أدلك على من يفعل بك خيراً، هاهنا أخوان لي في هذه : ثم قال لي
ألف مرة كلَّ   علياً أحدهما كان إمام قوم وكان إذا أصبح لعن،المدينة

  اهللا ما به من نعمهرفغي ، مرةًاآلف يوم الجمعة أربعة لعنه هغداة وإنّ
منذ خرج من  علياً حبه، وأخ لي يحبي اليوم فهو ،فصار آية للسائلين

  .عنهبطن أمه، فقم إليه وال تحتبس 
واهللا يا سليمان لقد ركبت البغلة وإنّي يومئذ لجائع، فقام معي الشيخ 

أنظر ال تحتبس فدققت :  وقال الشيخ،اروأهل المسجد حتّى صرنا إلى الد
 آدم قد خرج إلي ا رآني فالباب وقد ذهب من كان معي، فإذا شابلم

                                                 

 .أال يكفي هذا الحديث في نسف مقولة العشرة المبشرة بالجنة؟) ١(
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مرحباً بك، واهللا ما كساك أبو فالن خلعته وال حملك على بغلته :  قال،والبغلة
  .أنّك رجل تحب اهللا ورسوله، لئن أقررت عيني ألقرن عينكإالّ 

  : يسمعه وتسمعهالذيي ألنفس بهذا الحديث واهللا يا سليمان إنّ
 جلوساً بباب �كنّا مع رسول اهللا:  قال، عن أبيه، عن جدي،أخبرني أبي

داره فإذا فاطمة قد أقبلت وهي حاملة الحسين وهي تبكي بكاء شديداً، 
 )ما يبكيك يا فاطمة؟(:  وقال لها،فتناول الحسين منها: �فاستقبلها رسول اهللا

  . معدماً ال شيء له أبوِكزوجِك: عيرتني نساء قريش وقلنبه أيا : قالت
، فأنّي لم أزوجك  أن أسمع هذا منِكِكمهالً وإيا(: �النبيفقال 

حتّى زوجك اهللا من فوق عرشه، وشهد على ذلك جبرئيل وميكائيل 
 وإسرافيل، وإن اهللا تعالى اطّلع إلى أهل الدنيا فاختار من الخالئق أباِك

 فأوحى إلي فزوجتِك  علياً ثم أطّلع الثانية فاختار من الخالئق،بعثه نبياًف
  .إياه، وأتّخذته وصياً ووزيراً

 ،شجع النّاس قلباً، وأعلم الناس علماً، وأحلم النّاس حلماًأ يفعل
 يا فاطمة ،وأقدم النّاس إسالماً، وأسمحهم كفّاً، وأحسن النّاس خلقاً

 فيكون ،لحمد ومفاتيح الجنّة بيدي فأدفعها إلى عليإنّي آخذ لواء ا
نآدم ومد تحت لوائهلَ و.  

ن ن عرف ِمعلى حوضي يسقي م علياً إنّي غداً مقيميا فاطمة 
 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة وكان وابنيكأمتي ــ يا فاطمةــ 

راً يراً وشَبسمهما في توراة موسى، وكان اسمهما في الجنَّة شَباقد سبق 
  . على اهللا تعالى، ولكرامتهما عليه�فسماهما الحسن والحسين، لكرامة محمد
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لّتين من حلل الجنَّة حكسى أبوِكيا فاطمة ي،لّتين  ويكسى عليح 
 علياً اولهنمن حلل الجنّة، ولواء الحمد في يدي، وأمتي تحت لواي، فأ

. محمد ِنعم الجد جدك إبراهيميا : لكرامته على اهللا تعالى، وينادي مناد
ونعم األخ أخوك علي.  

معي، وإذا جثوت جثا علي معي  علياً دعاني رب العالمين دعاوإذا 
 معي، وإنّه في معي، وإذا أجبتُ أجيب علي علياً وإذا شفَّعني شفَّع

وشيعته هم  علياً ة، قُومي يا فاطمة إنن الجحالمقام عوني على مفاتي
  .)لفائزون غداًا

 ، حتّى جلس إليها�بينما فاطمة جالسة إذ أقبل رسول اهللا: وقال
يا أبي وكيف ال أبكي :  قالت)يا فاطمة مالي أراك باكية حزينة؟(: فقال

 فال بد من  وال تحزنينيا فاطمة ال تبكين(: ني؟ فقال لهاوتريد أن تفارق
  .)مفارقتِك
: يا أبه أين ألقاك؟ قال: ت ثم قال�فاشتد بكاء فاطمة: قال

:  فقال، ألقاك لمنإيا أبه ف: ، قالت)تلقيني على تلِّ الحمد أشفع ألمتي(
ل عن يساري يتلقيني على الصراط وجبرئيل عن يميني وميكائ(

يا رب أمتي : نا أناديتي والمالئكة من خلفي وأزوإسرافيل آخذ بحج
ِتي هوتي وك وشماالً إلى أأنظر يميناً ثم !ن عليهم الحسابأمم لّ نبي

  .يا رب أمتي أمتي: ، وأنا أقول نفسييا رب نفسي: مئذ مشغول بنفسه يقوليو
ل متي يوم القيامة أنِتفأون يلحق بي من أموالحسن  وعلي 

د: والحسين فيقول الربأمتّك لو أتوني بذنوب كأمثال ! يا محم إن
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  .)وا بي شيئاً ولم يوالوا لي عدواًالجبال لعفوت عنهم، ما لم يشرك
 فلما سمع الشاب هذا منّي أمر لي بعشرة آالف درهم:  قال:قال
 ،من أهل الكوفة: ين أنت؟ قلتأمن :  ثم قال لي،ثالثين ثوباً وكساني

فكما أقررت عيني :  قال،بل عربي:  قلت؟عربي أنت أم مولى: قال
فالن وإياك أن  بني اً في مسجدأئتني غد:  عينك، ثم قال ليأقررتُ

 إلى الشيخ وهو جالس ينتظرني في المسجد، تتخطيء الطريق فذهب
كذا وكذا، : ما فعل معك أبو فالن؟ قلت:  وقال،فلما رآني استقبلني

  .جزاه اهللا خيراً، جمع اهللا بيننا وبينهم في الجنّة: قال
 ذيالفلما أصبحت يا سليمان ركبت البغلة وأخذت في الطريق 

وصف لي، فلما صرت غير بعيد تشابه علي الطريق، وسمعت إقامة 
واهللا ألصلّين مع هؤالء القوم، فنزلت عن البغلة : الصّالة في مسجد فقلت

  .ودخلت المسجد فوجدت رجالً قامته مثل قامة صاحبي، فصرت عن يمينه
فلما صرنا في ركوع وسجود إذا عمامته قد رمي بها من خلفه 

ورجاله، ورأسه وخلقه ويداه  ريزفي وجهه فإذا وجهه وجه خنرست ففت
لت في صالتي متفكّراً في أمره، وسلّم اإلمام فلم أعلم ما صلّيت وما ق

  ؟ا وكذاأنت أتيت أخي باألمس فأمر لك بكذ:  وقال،وتفرس في وجهي
نعم، فأخذ بيدي وأقامني فلما رآنا أهل المسجد تبعونا، : قلت

، ثم ضرب بيده إلى اق الباب وال تدع أحداً يدخل علينغلأ: فقال للغالم
  .خنزيرقميصه فنزعه فإذا جسده جسد 

  .القومكنت مؤذِّن : أرى بك؟ قال الذييا أخي ما هذا : فقلت
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ة، قامألف مرة، بين األذان واإل علياً فكنت كلَّ يوم إذا أصبحت ألعن
عة، وقد لعنته داري هذه، وهو يوم جمفخرجت من المسجد ودخلت : قال

أربعة آالف مرة، ولعنت أوالده، فاتّكيت على الدكّان، فذهب بي النوم 
والحسن فرأيت في منامي كأنّما أنا بالجنّة قد أقبلت، فإذا علي متّكئ 

 من نور، توالحسين معه متّكئين بعضهم ببعض مسرورين، تحتهم مصلّيا
  .دامه وبيد الحسن كاس جالس، والحسن والحسين ق�وإذا أنا برسول اهللا

سق أ:  للحسين: فشرب، ثم قال،سقنيأ:  للحسن�يفقال النب
أسق :  فشربوا، ثم قال،أسق الجماعة: فشرب، ثم قال للحسن ، علياًأباك

يا أبه كيف :  وقال، فولّى الحسن بوجهه عنّي، على الدكانالمتّكيء
  . لعنه اليوم أربعة آالف مرةأسقيه وهو يلعن أبي في كلِّ يوم ألف مرة، وقد

وتشتم أخي؟ لعنك اهللا  علياً مالك لعنك اهللا تلعن: �النبيفقال 
 ي فمأل وجه�النبيتشتم أوالدي الحسن والحسين؟ ثم بصق 

 أصابني من الذي، فانتبهت من منامي ووجدت موضع البصاق يوجسد
  . قد مسخ كما ترى، وصرت آية للسائلين�النبيبصاق 

 من هذين  أعجب�في فضائل علي يا سليمان سمعتَ: الثم ق
إيمان وبغضه نفاق، ال يحب علي اً الحديثين؟ يا سليمان حبإالّ  علي

  .مؤمن، وال يبغضه إالّ كافر
  .يا أمير المؤمنين األمان: فقلت

ن قتل فما تقول يا أمير ألمؤمنين في م: قلت: لك األمان، قال: قال
  .نّار ال أشكفي ال: هؤالء؟ قال
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  فما تقول فيمن قتل أوالدهم وأوالد أوالدهم؟: فقلت
يا سليمان الملك عقيم، ولكن حدث عن :  ثم قال،فنكّس رأسه: قال

  !فمن قتل ولده فهو في النار: فقلت: فضائل علي بما شئت، قال
صدقت يا سليمان الويل لمن قتل ولده، فقال : قال عمرو بين عبيد

  . أشهد عليه أنّه في الناريا عمرو: المنصور
ـ عن أنس أن من وأخبرني الشيخ الصدوق ــ يعني الحسن ـ: فقال عمرو
رائحة الجنّة، قالقتل أوالد علي ال يشم  :ض فوجدت أبا جعفر وقد حم

 ما خرج سليمان إالّ ولوال مكان عمر:  فقال أبو جعفر،وخرجنا: وجهه، قال
  .)١(مقتوالً

                                                 

: ناقب الفاخرة في العترة الطاهرة، قالأخرج الحديث بعين السند والمتن مؤلف الم) ١(
أخبركم القاضي أبو عبد اهللا : أخبرنا أبو الخير المبارك بن مسرور قراءة عليه قلت له

أخبرني أبو طالب محمد بن : حدثني أبي قال) يعني ابن مؤلفنا ابن المغازلي الشافعي(
 مقتصراً على أحمد بن عثمان بن الفرج بن األزهر الصيرفي إلى آخر السند والمتن

 للعالمة السيد هاشم البحراني، بحار األنور ٦٥٦الطريق األول، راجع غاية المرام 
 وأخرجه بغير هذا السند أخطب خوارزم موفق الدين في ٣٧/٩٣للعالمة المجلسي 

 من ٥٣/ وهكذا جمال الدين الموصلي في در بحر المناقب٢٠٣ ــ ١٩١كتاب المناقب 
  .٥/٢٢ الحق مخطوطته على ما ذيل أحقاق

وقد أخرج هذا الحديث من أصحابنا اإلمامية الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي المتوفى 
حدثنا أحمد بن الحسن القطان :  قال٦٧ في المجلس ٢٦٤ ــ ٢٦٠هـ في أماليه ٣٨١

وعلى ابن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني وعبد اهللا بن محمد 
حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان : االصائغ رضى اهللا عنهم قالو

حدثنا أبو محمد بكر بن عبد اهللا بن حبيب حدثني علي بن محمد حدثنا الفضل بن 
  .عباس حدثنا عبد القدوس الوراق حدثنا محمد بن كثير عن األعمش

 

٦٤ 
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عن هارون الرشيد عن آبائه  )النبيشرف ( وشي فيكوقد روي الخر
  :)١(هذا المعنى فنظمه الصقر البصري ابن عباس عن

ــيخه   ــن شـ ــالٍّد روى عـ ــن خَـ ــذا ابـ ــيخه  هـ ــن شـ ــالٍّد روى عـ ــن خَـ ــذا ابـ ــيخه  هـ ــن شـ ــالٍّد روى عـ ــن خَـ ــذا ابـ ــيخه  هـ ــن شـ ــالٍّد روى عـ ــن خَـ ــذا ابـ         هـ
        

        أعنـــي بـــه ابـــن أبـــي ســـويد الـــدارعاأعنـــي بـــه ابـــن أبـــي ســـويد الـــدارعاأعنـــي بـــه ابـــن أبـــي ســـويد الـــدارعاأعنـــي بـــه ابـــن أبـــي ســـويد الـــدارعا        
ــا روى         ــا روىممــ ــا روىممــ ــا روىممــ ــأمون ممــ ــأمون  المــ ــأمون  المــ ــأمون  المــ         أن رشيدهـــــمأن رشيدهـــــمأن رشيدهـــــمأن رشيدهـــــم المــ

        
        يـــروي عــــن الهـــادي حـــديثا شـــائعا يـــروي عــــن الهـــادي حـــديثا شـــائعا يـــروي عــــن الهـــادي حـــديثا شـــائعا يـــروي عــــن الهـــادي حـــديثا شـــائعا         

        مما روى المهـدي عـن منـصورهم       مما روى المهـدي عـن منـصورهم       مما روى المهـدي عـن منـصورهم       مما روى المهـدي عـن منـصورهم               
        

ــن         ــنعــ ــنعــ ــنعــ ــاس  عــ ــاس   ابـــن عبـ ــاس   ابـــن عبـ ــاس   ابـــن عبـ         ارعـــاارعـــاارعـــاارعـــااألديـــب الباألديـــب الباألديـــب الباألديـــب الب ابـــن عبـ
                                                                                                                           

عبد اهللا بن حبيب قال وحدثنا الحسين بن إبراهيم المكتب حدثنا أحمد بن يحيى القطان حدثنا بكر أبن 
  .حدثنا عبد اهللا بن يحيى بن محمد بن باطويه حدثنا محمد بن كثير عن األعمش

وأخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي فيما كتب إلينا من أصبهان حدثنا أحمد : قال
هـ حدثنا الوليد بن الفضل العنزي حدثنا ٢٨٦بن القاسم بن مساور الجوهري سنة ا

  .زي عن األعمشمندل بن علي العن
وحدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثني أبو سعيد الحسن بن علي : قال

  .العدوى حدثنا علي بن عيسى الكوفي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن األعمش
  .٣٧/٨٨ثم ساق الحديث بلفظ مندل بن علي العنزي، راجع بحار األنوار للعالمة المجلسي 

بنا القدماء الفقيه عماد الدين محمد بن أبي القاسم علي الطبري وهكذا أخرجه من أصحا
 قال؛ وجدت بخط والدي أبي القاسم؛ حدثنا عبد اهللا ٢٤٢ ــ ١٣٨في بشارة المصطفى 

بن عدي بجرجان عن ابي يعقوب الصوفي عن ابن عبد الرحمن األنصاري عن ا
  .األعمش، وذكر مثله بتفاوت

 باختصار ط الحيدرية، والفتال النيسابوري في ٣/١٩٠وأخرجه ابن شهر آشوب في المناقب
ط ١٣٠/ باختصار، والمحب الطبري الشافعي في ذخائر العقبى١٢١/روضة الواعظين

 .القدسي بمصر
 في أعيان الشيعة ١/٣٧٨، وذكره سيد األعيان في  ط الحيدرية٣/١٩١مناقب آل أبي طالب ) ١(

لموصلي، أورد ابن شهر آشوب في المناقب من محمد بن أحمد الصقر ا: هـ، فقال١٣٥٣ط األولى
الصقر البصري وفي نسخة بن صقر النصري فلعله غيره : ، وفي المعالم�شعره في أهل البيت

 ).٣٨٥(حدود 
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ــرسل     ــرم مـ ــرسل    حتــى اجتمعنــا عنــد أكـ ــرم مـ ــرسل    حتــى اجتمعنــا عنــد أكـ ــرم مـ ــرسل    حتــى اجتمعنــا عنــد أكـ ــرم مـ         حتــى اجتمعنــا عنــد أكـ
        

        يومــــا وكــــان الوقـــــت وقتــــا جامعــــا يومــــا وكــــان الوقـــــت وقتــــا جامعــــا يومــــا وكــــان الوقـــــت وقتــــا جامعــــا يومــــا وكــــان الوقـــــت وقتــــا جامعــــا         
ــول وعينهـــــــا            ــة الـبتـــــ ــته فاطمـــــ ــول وعينهـــــــا   فأتـــــ ــة الـبتـــــ ــته فاطمـــــ ــول وعينهـــــــا   فأتـــــ ــة الـبتـــــ ــته فاطمـــــ ــول وعينهـــــــا   فأتـــــ ــة الـبتـــــ ــته فاطمـــــ         فأتـــــ

        
ــلّ          ــة تنهـــ ــن حرقـــ ــلّ مـــ ــة تنهـــ ــن حرقـــ ــلّ مـــ ــة تنهـــ ــن حرقـــ ــلّ مـــ ــة تنهـــ ــن حرقـــ ــا مـــ ــا هامعــــ ــا  دمعــــ ــا هامعــــ ــا  دمعــــ ــا هامعــــ ــا  دمعــــ ــا هامعــــ          دمعــــ

        فارتــــــاع والــــــدها لـفـــــــرط بكائهـــــــا فارتــــــاع والــــــدها لـفـــــــرط بكائهـــــــا فارتــــــاع والــــــدها لـفـــــــرط بكائهـــــــا فارتــــــاع والــــــدها لـفـــــــرط بكائهـــــــا         
        

ــا             ــا رائعــــ ــا اســـــتبان األمـــــر منهــــ ــا    لمــــ ــا رائعــــ ــا اســـــتبان األمـــــر منهــــ ــا    لمــــ ــا رائعــــ ــا اســـــتبان األمـــــر منهــــ ــا    لمــــ ــا رائعــــ ــا اســـــتبان األمـــــر منهــــ         لمــــ
        لـــكلـــكلـــكلـــكفبكــى و قـــال فــداك أحمـــد ما  فبكــى و قـــال فــداك أحمـــد ما  فبكــى و قـــال فــداك أحمـــد ما  فبكــى و قـــال فــداك أحمـــد ما          

        
ــيبكيــــك مـــــا أل يبكيــــك مـــــا أل يبكيــــك مـــــا أل يبكيــــك مـــــا أل          ــفــ ــفــ ــفــ ــا فــ ــا ـاك ربــــك فاجعـــ ــا ـاك ربــــك فاجعـــ ــا ـاك ربــــك فاجعـــ         ـاك ربــــك فاجعـــ

ــت          ــت قالـ ــت قالـ ــت قالـ ــد   قالـ ــا و قــ ــا أبتــ ــي يـ ــدت ابنـ ــد   فقـ ــا و قــ ــا أبتــ ــي يـ ــدت ابنـ ــد   فقـ ــا و قــ ــا أبتــ ــي يـ ــدت ابنـ ــد   فقـ ــا و قــ ــا أبتــ ــي يـ ــدت ابنـ         فقـ
        

ــا            ــما لقلبـــي صادعــ ــا   صـــادفت فقدهــ ــما لقلبـــي صادعــ ــا   صـــادفت فقدهــ ــما لقلبـــي صادعــ ــا   صـــادفت فقدهــ ــما لقلبـــي صادعــ         صـــادفت فقدهــ
ــة             ــة    فـــشجاه مـــا ذكـــرت فأقبـــل ساعــ ــة    فـــشجاه مـــا ذكـــرت فأقبـــل ساعــ ــة    فـــشجاه مـــا ذكـــرت فأقبـــل ساعــ         فـــشجاه مـــا ذكـــرت فأقبـــل ساعــ

        
ــيمن ضـــارعا            ــو المهـ ــتملمال يدعــ ــيمن ضـــارعا   مـ ــو المهـ ــتملمال يدعــ ــيمن ضـــارعا   مـ ــو المهـ ــتملمال يدعــ ــيمن ضـــارعا   مـ ــو المهـ ــتملمال يدعــ         مـ

ــا           ــل مناديـــ ــإذا المطــــــوف جبرئيـــ ــا  فـــ ــل مناديـــ ــإذا المطــــــوف جبرئيـــ ــا  فـــ ــل مناديـــ ــإذا المطــــــوف جبرئيـــ ــا  فـــ ــل مناديـــ ــإذا المطــــــوف جبرئيـــ         فـــ
        

ــن ذي الجـــالل مـــسارعا            ــشارة مــ ــن ذي الجـــالل مـــسارعا   ببـ ــشارة مــ ــن ذي الجـــالل مـــسارعا   ببـ ــشارة مــ ــن ذي الجـــالل مـــسارعا   ببـ ــشارة مــ         ببـ
ــسـالم بجــــــــــوده          ــرؤك الـــــــ ــسـالم بجــــــــــوده أهللا يقـــــــ ــرؤك الـــــــ ــسـالم بجــــــــــوده أهللا يقـــــــ ــرؤك الـــــــ ــسـالم بجــــــــــوده أهللا يقـــــــ ــرؤك الـــــــ         أهللا يقـــــــ

        
        و يقــــول ال تـــك يـــا حبيبـــي جازعـــاو يقــــول ال تـــك يـــا حبيبـــي جازعـــاو يقــــول ال تـــك يـــا حبيبـــي جازعـــاو يقــــول ال تـــك يـــا حبيبـــي جازعـــا        

ــة النجـــــار           ــا بحديقــــ ــة النجـــــار  أدركهمــــ ــا بحديقــــ ــة النجـــــار  أدركهمــــ ــا بحديقــــ ــة النجـــــار  أدركهمــــ ــا بحديقــــ          قـــــد قـــــد قـــــد قـــــدأدركهمــــ
        

        لعبــــا وقـــــد نعــــسـا بهـــــا و تـــــضاجعـا  لعبــــا وقـــــد نعــــسـا بهـــــا و تـــــضاجعـا  لعبــــا وقـــــد نعــــسـا بهـــــا و تـــــضاجعـا  لعبــــا وقـــــد نعــــسـا بهـــــا و تـــــضاجعـا          
        أرســلت مــن خـــدم الكــرام إليهمــــا   أرســلت مــن خـــدم الكــرام إليهمــــا   أرســلت مــن خـــدم الكــرام إليهمــــا   أرســلت مــن خـــدم الكــرام إليهمــــا           

        
        ملــــــــكا شفيقــــــــا للمكــــــــاره دافعــــــــاملــــــــكا شفيقــــــــا للمكــــــــاره دافعــــــــاملــــــــكا شفيقــــــــا للمكــــــــاره دافعــــــــاملــــــــكا شفيقــــــــا للمكــــــــاره دافعــــــــا        

ــا منــــــــه جناحــــــــا وانثنـــــــى          ــا منــــــــه جناحــــــــا وانثنـــــــى غطاهمـــــ ــا منــــــــه جناحــــــــا وانثنـــــــى غطاهمـــــ ــا منــــــــه جناحــــــــا وانثنـــــــى غطاهمـــــ         غطاهمـــــ
        

ــا            ــرفق فوقهمـــــا وآخـــــر واضعــــ ــا   بالــــ ــرفق فوقهمـــــا وآخـــــر واضعــــ ــا   بالــــ ــرفق فوقهمـــــا وآخـــــر واضعــــ ــا   بالــــ ــرفق فوقهمـــــا وآخـــــر واضعــــ         بالــــ
ــر البريـــــــة فـــــــاغتدى          ــا خيــــ ــر البريـــــــة فـــــــاغتدى فأتاهمــــ ــا خيــــ ــر البريـــــــة فـــــــاغتدى فأتاهمــــ ــا خيــــ ــر البريـــــــة فـــــــاغتدى فأتاهمــــ ــا خيــــ         فأتاهمــــ

        
        بهمــــــا علـــــى كتفيــــــه جهـــــرا رافعـــــابهمــــــا علـــــى كتفيــــــه جهـــــرا رافعـــــابهمــــــا علـــــى كتفيــــــه جهـــــرا رافعـــــابهمــــــا علـــــى كتفيــــــه جهـــــرا رافعـــــا        

        فأتــــــاه ذو ملــــــق ليحمـــــــل واحـــــــدافأتــــــاه ذو ملــــــق ليحمـــــــل واحـــــــدافأتــــــاه ذو ملــــــق ليحمـــــــل واحـــــــدافأتــــــاه ذو ملــــــق ليحمـــــــل واحـــــــدا        
        

        ه وراءك راجعـــــــاه وراءك راجعـــــــاه وراءك راجعـــــــاه وراءك راجعـــــــاعنــــــــه فقـــــــال لــــــــعنــــــــه فقـــــــال لــــــــعنــــــــه فقـــــــال لــــــــعنــــــــه فقـــــــال لــــــــ        
ــم المطــــــ          ــم المطــــــ نعـــــ ــم المطــــــ نعـــــ ــم المطــــــ نعـــــ ــاـةًـةًـةًـةً مطيــــــ مطيــــــ مطيــــــ مطيــــــيييينعـــــ ــا حملتهمـــــ ــا حملتهمـــــ ــا حملتهمـــــ          حملتهمـــــ

        
ــا             ــا معـــ ــا    منــــي و نعــــم الراكبــــان همـــ ــا معـــ ــا    منــــي و نعــــم الراكبــــان همـــ ــا معـــ ــا    منــــي و نعــــم الراكبــــان همـــ ــا معـــ         منــــي و نعــــم الراكبــــان همـــ

ــر وأفـــــضل منهمـــــا            ــوهما خيــــ ــر وأفـــــضل منهمـــــا   وأبــــ ــوهما خيــــ ــر وأفـــــضل منهمـــــا   وأبــــ ــوهما خيــــ ــر وأفـــــضل منهمـــــا   وأبــــ ــوهما خيــــ         وأبــــ
        

ــرفا لعمـــرك فـــي المزيـــة شـــافعا             ــرفا لعمـــرك فـــي المزيـــة شـــافعا    شــ ــرفا لعمـــرك فـــي المزيـــة شـــافعا    شــ ــرفا لعمـــرك فـــي المزيـــة شـــافعا    شــ         شــ
طلنا الوقوف عند المنصور وعلمائه الذين اجتمع بهم كلّ أولئن         

  . على سجيته وعامل كالً،على شاكلته
وة السلطانية هو الساقط في حظلالمتفرد با أنس فكان مالك بن
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٦٧ ٦٧ 

  .اآلخران فكانا أعال شأناً منه، وأثبت إيماناً، وأقوى جناناًأما الهوة، 

ـــــ ــ  واآلن لنقرأ مالمح عصر المهدي بن المنصور على النحو السابق ـ
  . األنماط الصحيحة والسقيمةلنرى ، تعامله مع علماء عصرهفي

سعودي في مال ال قهـ،١٥٨لقد تولى المهدي الخالفة في سنة 
 ،أفتتح أمره برد المظالم ألنّه اً إلى الخاص والعامبحبوكان م(( :مروجه

 وبسط يده في ، وآمن الخائف وأنصف المظلوم،وكف عن القتل
  .طراءإ إلى آخر ما هنالك من ،)١())...لعطاء األمواإ

لم أنّه  حتى ،ولم يذكر لنا المسعودي ما كان عليه من لعب الحمام
ضع حديث المسابقة ابعد قصة غياث بن إبراهيم وإالّ  عن ذلك يقلع

  .بالحمام كذباً وزوراً
وكان ((:  قال،)تاريخ بغداد(فقد روى الخطيب البغدادي في 

فقيل ، الحمام ويشتهيها، فأدخل عليه غياث بن إبراهيمالمهدي يحب 
ي فإالّ ال سبق : (ثه بحديث أبي هريرةث أمير المؤمنين، فحد حد:له

فلما فأمر له المهدي بعشرة اآلف،  ،)أو جناح(حافر أو نصل وزاد فيه 
إنّما و �اب على رسول اهللا قفاك قفا كذّال ــ المهدي ــ أشهد أنقام ق
وذكر الخطيب هذا الخبر  .)٢())، فأمر بالحمام فذبحتت ذلك أنابلاستج

  .)٣(تفاوت يسيربثانية بسند آخر و
                                                 

 .٤/١٦٩مروج الذهب ) ١(
 . ط السعادة بمصر١٢/٢٢٣تاريخ بغداد ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
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٦٨ 

السنة ومكانتها في ( في كتاب قال الدكتور مصطفى السباعي
مع ((: ابي من غياث الكذّد على موقف المهاً تعليق)التشريع اإلسالمي

عترافه بكذب غياث بن إبراهيم اخليفة كالمهدي رغماً عن  أن األسف
وما .  هواه، كافأه بعشرة اآلف درهمإلى تقرباًث يوزيادته في الحد
كان سبباً في هذه الكذبة، نّه  ألأمر بذبح الحمامأنّه تقوله الرواية من 

 للمهدي أن يؤدب هذا الكاذب اًإذ كان خير... فهو مدعاة للعجب
الفاجر ويترك الحمام من غير ذبح بدل من أن يذبح، ويترك من يستحق 

  .)١())اً طليقاً ينعم بمال المسلمين حرالموت
 وهو مقاتل ،ب آخرانرى للمهدي تساهالً آخر مع كذّفنحن أما 

 لك أحاديث في إن شئت وضعتُ((: فقد قال مقاتل، يمان البلخيبن سلا
ثم لم يفعل معه ... فقال له المهدي ال حاجة لي فيها، ))وبنيهالعباس 

اب هم ذكروا عن الرشيد وقد روى له أبو البختري الكذّ بل تجد أنّ.شيئاً
 ي ال يزيد في تأنيب أب! الحماميطير كان �النبي أن حديثاً مكذوباً

ك من أخرج عني، لوال أنّ:  ــ وقد أدرك كذبه على أن يقول لهختريالب
هذه المواقف  إن ...اب قاضياً للرشيد وقد كان هذا الكذّ.لعزلتكقريش 

  )٢ (... هؤالء الخلفاء إن صحت عنهم تلك الرواياتايحاسب اهللا عليهمما 
ا ال يسعنا تجاهل  فإنّي بالمهدي العباسومهما أسأنا الظن ::::أقولأقولأقولأقول

 ،ز ما هو صحيح وما هو موضوعيمعرفته بالحديث النبوي الشريف وتمي
                                                 

 . ١٠٤/السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي) ١(
 . ١٠٤/السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي) ٢(



  لمحات تاريخية عباسية

  

 

٦٩ ٦٩ 

 ولكنه ،وال رضى بما قال له مقاتل، ثبه إليه غياتزلّف فلم يرض بما 
أحياناً يغضي طرفه عن المتزلفين إليه بالكذب حفظاً لمكانته السياسية 

  !في قلوب العامة
: ده قالبسن ،)المصباح المضئ(فلقد روى ابن الجوزي في كتابه 

 ، عاماً للناس، فدخل رجل وفي يده نعل في منديلاًقعد المهدي قعود((
هاتها، :  قد أهديتها لك، فقال�يا أمير المؤمنين نعل رسول اهللا: فقال

فدفعها إليه فقبل باطنها ووضعها على عينه، وأمر للرجل بعشرة اآلف 
 أن علمي لم أأترون أنّ: أخذها وأنصرف، قال لجلسائهفلما درهم، 

  ! أن يكون لبسهاعن لم يرها فضالً �رسول اهللا
بناه لقال للناس أتيت أمير المؤمنين بنعل رسول اهللا فردها ولو كذّ

 نعلي، وكان من يصدقه أكثر ممن يدفع خبره، حتى إذا كان من شأ
العامة الميل إلى أشكالها والنصرة للضعيف على القوي، فاشترينا لسانه، 

  .)١())لنا أنجح وأرجحورأينا الذي فع
الجوزي هذا الخبر من شواهد الذكاء عند ابن   لقد عد::::أقولأقولأقولأقول

 على ذكائه ن دلّإ ، وهو)٢()األذكياء(المهدي فأدرجه في كتابه 
قة دينه، وال عتب على رأيضاً على ضعف نفسه في  دلّ اسي فقديالس

 هلم ، ولكن فهو من المتزلفة للعباسيين في كتابيهأوردهأن بن الجوزي ا
، )٣()تاريخ بغداد(كتابه  في هالخطب في الخطيب البغدادي حيث أورد

                                                 

 .٤٢٠ ــ ١/٤١٨المصباح المضئ) ١(
 .٤١ ــ ٤٠/األذكياء) ٢(
 .٥/٣٩٤تاريخ بغداد ) ٣(
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٧٠ 

  .)١()محاضرة األبرار( كتابه ومثله ابن عربي في
 على معرفة المهدي بموضوعات األحاديث التي ومهما يكن فالخبر دلّ

فكيف يتزلف إليه  ،يتزلف بها إليه ذوو الضمائر الخاوية من اإليمان
مع تفسخ سلوكيته هو و !؟وال يستنكرها ونسبتها إليه ه جدبالموضوعات على

لكن ال ينكر حزمه في مالحقة الزنادقة �ة عناده ألهل البيتفي سيرته وشد 
عندي رجل من أقر ((:  حتى قال هو،الذين أكثروا من وضع الحديث في زمانه

  .)٢())وضع أربعمائة حديث فهي تجول في أيدي الناسأنّه الزنادقة 
طالت تلك الموضوعات  أن أمثاله، ولكن هل يحتملهذا وكم ل

 لم يعاقبهم المهدي على ، منها نصيباابن عباس؟ ولو كان لهمرويات 
 وأهم وضعوا األحاديث عاقبهم ألنّإنّما ه نّا للناس وألظهر، ةالزندق

من ه عبد اهللا بن عباس، وهذا لم يرد في شيء  جدنسبوها زوراً إلى
في خبر غياث بن كما  لشاع وذاعكان لو  و،ة بذلكالمصادر المعني

  .قدمتإبراهيم الم
 ،خرآوغياث مثال للنموذج الخائب الخاسر، وفي مقابل نموذج 

حي في ضميره وحر في تفكيره، يقول كلمة الحق وإن ثقلت على 
إلى  و،القاضيمسامع الحاكم، وذلك هو شريك بن عبد اهللا النخعي 

  :القارئ خبره
دادي في تاريخه محاورة جرت بين المهدي أخرج الخطيب البغ

                                                 

 .١/٤٥١محاضرة األبرار ) ١(
 .١/١٥٥الكامل البن عدي ) ٢(
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٧١ ٧١ 

ي د فيها شريك على المه اهللا القاضي ردعبد وبين شريك بن يالعباس
: بأروع بيان وأقوى حجة وثبات جنان، فلنقرأ منها ما له دخل في المقام

ما ينبغي أن تقلّد الحكم بين :  فقال،دخل شريك على المهدي... ((
  . على الجماعة، وقولك باإلمامةخالفك: ولم؟ قال: المسلمين، قال

قولك بخالفك على الجماعة، فعن الجماعة أخذت ديني أما : قال
وقولك باإلمامة، فما : قولكأما  وهم أصلي في ديني، و؟فكيف أخالفهم

مثلك ال يقلّد الحكم : قولكأما ، و�كتاب اهللا وسنة رسولهإالّ أعرف 
 كان خطأ فاستغفروا اهللا بين المسلمين، فهذا شيء أنتم فعلتموه، فإن

  .منه، وإن كان صواباً فأمسكوا عليه
ك العباس  جدما قال فيه: قال بن أبي طالب؟  علي ما تقول في:قال
العباس فمات وعلي عنده أفضل أما ف: وما قاال فيه؟ قال:  قال؟وعبد اهللا

ألونه عما ينزل من الصحابة، وقد كان يرى كبراء المهاجرين يس
كان فإنّه عبد اهللا أما و .حتاج هو إلى أحد حتى لحق باهللاا االنوازل، وم

بعاً، وقائداً مطاعاً، ساً متّ، وكان في حروبه رأينيضرب بين يديه بسيف
 لعلمه بدين بوكأمن يقعد عنها  أول فلو كانت إمامته على جور، كان

  .وفقهه في أحكام اهللاهللا، 
قليل إالّ س  بعد هذا المجليمضفسكت المهدي وأطرق، ولم 

  .)١())حتى عزل شريك
 حدثني محمد بن حمزة :قال(( :)أخبار القضاة(وروي وكيع في 

                                                 

 .٩/٢٩٢تاريخ بغداد ) ١(
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حدثني إبراهيم بن عبد :  حدثني أبو عثمان المازني، قال:العلوي، قال
 بي ىسع: حدثني شريك بن عبد اهللا، قال:  قال، عن أبيه،الرحمن بن مهدي

فأرسل إلي فأخذت أخذاً عنيفاً : ي رافضي، قالالربيع إلى المهدي وزعم أنّ
ال سلّم : ال وكساء أبيض وخفّان، فدخلت عليه فسلّمت، قطئة ألةوعلي كم
وِإذَا حييتُم ِبتَِحيٍة فَحيواْ وِإذَا حييتُم ِبتَِحيٍة فَحيواْ وِإذَا حييتُم ِبتَِحيٍة فَحيواْ وِإذَا حييتُم ِبتَِحيٍة فَحيواْ �:  اهللا يقولنإقلت يا أمير المؤمنين : قال! اهللا عليك

من تحيتي، وال رددتها فو اهللا ما حييتني بأحسن ، )١(�ِبأَحسن ِمنْها أَو ردوهاِبأَحسن ِمنْها أَو ردوهاِبأَحسن ِمنْها أَو ردوهاِبأَحسن ِمنْها أَو ردوها
 ر يا أمي:قلت: قال: ألم أوطئ الرجال عقبيك وأنت رافضي ملعون: علي، قال

ا  و. بمعروفهالمؤمنين مثلك ال يمنقولكأم:ن كان الرافضي إ، ف إني رافضي
ين صلوات اهللا عليهم اً والحسن والحس وفاطمة وعلي�من أحب رسول اهللا

 قال .ي رافضي أتّبعهم يا أمير المؤمنين أنّكوأشهدا أشهد اهللا أجمعين، فأن
ما أحسبنا إالّ وقد روعناك، هاتوا بدرة، فأتوا ببدرة فدفعت : معاذ اهللا، ثم قال

:  كيف رأيت؟ قال: قال لي الربيع،خرجتفلما إلي، فحملتها على عنقي، 
  .)٢()) إذا شئت فعد:قلت

رأي ء عن جزالة ىخر مع المهدي تنبأ قفاولشريك هذا مو
 في كتابه عع بعضاً منها فلتراجيان، ذكر وكجنوفصاحة لسان وقوة 

هذا نتظر، ومع وسيأتي بعض ذلك في عهد الرشيد فا .)٣()ر القضاةاأخب(
مع هذا فهو و ،ال يقبل شهادة من ال يتولى الشيخينشريك  كان قدكلّه ف
 في ، كما لتوليه القضاء لبني العباسباع دينهأنّه  في قرارة نفسه يشعر

                                                 

  .٨٦/النساء) ١(
 .٣/١٥٥أخبار القضاة ) ٢(
 .١٥٧ــ  ٣/١٤٩نفس المصدر ) ٣(
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٧٣ ٧٣ 

  .)١( أخذ أرزاقه منهوليجوابه للصيرفي الذي 
اخراً بالفقهاء، ذكر اليعقوبي في تاريخه زوعهد المهدي كان 

تباع السلطان ولم نجد ما أأسماء أكثر من ثالثين إنساناً، وفيهم كثير من 
  .العباسابن ه  جدمن شأنف به أحدهم إليه بما يرفع به تزلّ

ـــــ ــ ن يكان رجل سوء شديداً على الطالبيعن موسى الهادي فقد أما  ـ
ن وأخافهم خوفاً شديداً وقطع ما كان المهدي ي في طلب الطالبيحأل(

، وحملهم في طلبهم اآلفاق وكتب إلى واألعطيةيجريه لهم من األرزاق 
 عليهم، عزم الشيعة وغيرهم أشتد خوفهم وكثر من طلبهم ويحثّفلما 

ـ وكان ـ  عليسن بن الحسن بن بن الحسن بن الح عليإلى الحسين بن
رى توقالوا له أنت رجل أهل بيتك، وقد ــ  له مذهب جميل وكمال مجد

 وأهلي إنّ: أهلك وشيعتك فيه من الخوف والمكروه، فقالوما أنت 
  .)٢()بيتي ال نجد ناصرين فننتصر، فبايعه خلق كثير ممن حضر الموسم

 وما ،احب فخ خبر شهادة الحسين ص)المروج(وذكر المسعودي في 
الهادي سخط على موسى بن عيسى  أن وعلى من كان معه، ثم ذكرجرى عليه 

 واقعة فخ ةشناعة فعله وفظاعمن وكان هذا منه بعد أن شاع التذمر  ،لقتل الحسين
٣(... واألسارىى فضاعة وكثرة عدد القتل أشبه بواقعة كربالءوهي(.  

رى في عهد  الغرض في استقصاء التاريخ وما ج ليوليسهذا 
                                                 

 .١٦٧ ــ ٤/١٦٦مروج الذهب ) ١(
 .هـ١٣٥٨ ط الغري ٣١٢ ــ ٣/١٣٦أنظر تاريخ اليعقوبي ) ٢(
 .٤/١٨٥مروج الذهب ) ٣(
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  إلى ما كان عليه من خالف سيرةاإللماحالغرض إنّما موسى الهادي، 
بن عبد اهللا عندما تولى عزل شريك فإنّه  ،ة القضامع هحتى في تعاملأبيه 

 عن القضاء، ولم تطل مدته فتولى  ــ المهديمايأــ المتقدم ذكره 
  .رون الرشيداالخالفة ه

ـــــ ــ كان أطول زماناً في الحكم، وأوعى ــ يعني هارون الرشيد ــ وهذا  ـ
 فمنهم ،اإلدارة، وكان حال العلماء في عصره كحالهم في عهد آبائهفي 

 يتزلّف إليه برواية األحاديث  قد الذيالمهزوز الداني الوضيع
ه ابن عباس،  جد في منها ولم نجد شيئاً، حسب ما يهواهالموضوعة،

ياع لشهواته، وإذا ابتلي ومنهم من يترفع عن التقرب إليه ويأبى اإلنص
  .بأمر عنده قال كلمة الحق ال تأخذه في اهللا لومة الئم

كما ، كان أبو البختري وهب بن وهب أكذب البريةاألولومن النمط 
أخبار (يصفه علماء الجرح والتعديل، ومن أكاذيبه ما ذكره وكيع في 

خل أبو رون وداكنت عند ه((:  قال، عن عبد اهللا بن مالكهبسند )القضاة
بائه آ عن ، عن أبيه،ن محمدب المؤمنين حدثني جعفر ريا أمي:  فقال،البختري

من بني هاشم، إالّ إذا كان يوم القيامة يؤخذ للناس القصاص :  قال،رفعه
 ةمنا من أمر المدينههذا قد كفانا بعض ما ي أن  لوال:، قال هرونخرجفلما 

  .)١())سي في مجل�كذب على رسول اهللاي ،لم أكن أقبله
لرشيد وال ل فأبو البختري يكذب !ما أشبه الليلة بالبارحة: : : : أقولأقولأقولأقول

 بن إبراهيم يكذب للمهدي في ثيعاقبه على كذبه، كما كان غيا
                                                 

 .٢٥٣ ــ ٣/٢٥٢أخبار القضاة ) ١(
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٧٥ ٧٥ 

ه، جراءاً ضدكرمه وهو يعلم كذبه، ولم يتخذ إألسبق بالحمام فاحديث 
  .ا من نظيرموكم له

  منالمتزلفين هذا النمط من الكذّابين  في ال نجدوال يعني هذا أن
ة حق عند سلطان م كلولواة الضمير، فيقو بساعة من صحيمرونال 

حين سماعها وال يحقدها عنه ي ض فيسمعها في ساعة رضا فيغ،جائر
في خبر شريك مع المهديعليهم كما مر .  

قال أبو البختري وهب بن وهب (( :ابن أبي الحديدروى فقد 
ثلج، فلم يوجد داً بال مبراًماء ىكنت عند الرشيد يوماً، وأستدع: القاضي

 غير مثلوج، فضرب وجه ءاً وأحضر إليه ما،عتذر إليهفي الخزانة ثلج، فأ
أقول يا أمير المؤمنين وأنا :  غضباً، فقلت لهستشاطوإالغالم بالكوز، 

ر ي ما كان من الِغ المؤمنين قد رأيتَرقل، قلت يا أمي: آمن؟ فقال
مية ــ والدنيا غير دائمة وال موثوق بها، ــ يعني زوال دولة بني أ باألمس

، والجشب والنعمة، بل تأكل اللين ال تعود نفسك الترفّهأن والحزم 
ال : وقال ،بيده  فنفحني،والقاروتلبس الناعم والخشن، وتشرب الحار 

لبس النعمة ما لبستني، فإذا نابت أتذهب إليه، بل ما واهللا ال أذهب إلى 
  .)١())ب غير حوارنوبة الدهر عدت إلى نصا

 الخلفاء  يديمقامات العلماء بين(وقد ذكر الغزالي في كتابه 
نماذج صالحة لإلستشهاد على وجود من يأبى عليه دينه ) واألمراء

يوجد في الصف المقابل ممن أنّه  الحاكمين على باطلهم، كما ةالمما
                                                 

 . ط األولى بمصر١٢٢ ــ ١/١٢١شرح النهج البن أبي الحديد ) ١(
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  .يس في ظالل الحاكمينس خىباع دينه ودنياه وآخرته لقاء مرع
لك مثالً مقام األوزاعي وأبي يوسف بين يدي هارون فمن ذ

  :الرشيد
مه ر ال أح: فقال؟سأل هرون الرشيد األوزاعي عن لبس السواد((

 عروس، وال يلبي هال تجال في ألنّه :قال ولم تكرهه؟: قال .ولكن أكرهه
  .فيه محرم، وال يكفن فيه ميت
النور في : الفق ما تقول في السواد؟:  فقال،فالتفت إلى أبي يوسف

 فاستحسن .اإلنسان ينظر بسواد عينه أن  يعنيالسواد يا أمير المؤمنين،
:  وما هي؟ قال:قالوفضيلة أخرى يا أمير المؤمنين، :  فقال،الرشيد قوله

  .)١())فاهتز الرشيد لقوله ذلك وأجازه .بهإالّ  �لم يكتب كتاب اهللا
مر به، وهكذا هم ر، وبين اآلر للمنكَفهذا النموذج جمع بين المنِك

 ما فقال وة ضمير في يومححدهم صأ تدائماً وعاظ السالطين، وإذا عر
 كما في حديث أبي ،كلمة حق عند سلطان جائر، تذكر له ويشكر عليها

  .يوسف المار ذكره
مقامات العلماء بين يدي (نف الذكر في كتابه اآلال الغزالي د قوق

، عن درون رواه المبرمع هافي خبر عن أبي يوسف ) الخلفاء واألمراء
 الطعام ما يحتاج إلى  منحضر عند الرشيد يوماً، فقدمأنّه (( :يوسفأبي 

ملعقة، وصاحب المائدة غفل عنها، فغضب الرشيد على الرجل، فقال 
ك أبي العباس عبد اهللا بن  جد المؤمنين روي عنريا أمي: أبو يوسف

                                                 

  .٩١/بين يدي الخلفاء واألمراء مقامات العلماء )١(
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٧٧ ٧٧ 

نَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر نَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر نَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر نَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر ولَقَد كَرمولَقَد كَرمولَقَد كَرمولَقَد كَرم�:  اهللا تعالىقولعباس في 
فإنّه ابن آدم إالّ شيء يأكل بفمه  كلّ نأ هذا التكريم، ، إن)١(�والْبحِروالْبحِروالْبحِروالْبحِر

 ،، فأخذها وكسرها، وجعل يأكل بيدهفأوتي بالملعقةيأكل بيده، 
  .)٢())ي جدصدق: ويقول

فهؤالء أنماط من الرجال الذين عايشوا بني العباس في أوج 
ي لهم بالوالء، ومنهم من لم ائطانهم، فرأينا فيهم المخادع المرسل

ختالف مذاهبهم  هؤالء على إيحابهم ويداجيهم فأنكر المنكر، وكلّ
 لدى السلطان نةون بمكاحظتهم السياسية، كانوا يآالعقائدية، ووال

 البن  بوضع أحاديثم إليهفتزلّالحاكم، ولم يخبر عن واحد منهم 
ذلك ألفتضح أمره وشاع خبره، ن هو كو كان فيهم مأو فيه، ولعباس 

فتضح أبو عصمة نوح بن أبي مريم المرزي الذي وضع في فضائل كما أ
 أين لك من :فقيل له(( ،ابن عباسة، عن القرآن سورة سورة، عن عكرم

في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند  ابن عباس عكرمة عن
لناس أعرضوا عن القرآن ي رأيت اإنّ: أصحاب عكرمة هذا؟ فقال

 هذا الحديث  فوضعتإسحاق ابن ومغازي بفتيا أبي حنيفةواشتغلوا 
  .)٣())حسبةٌ

 البن اًوضع ذلك حبأنّه عترافه بالكذب والسبب، لم يقل افهذا مع 
  .أو تقرباً إلى بنيهعباس 

                                                 

 .٧٠/سراءاإل) ١(
 .٩١/مقامات العلماء بين يدي الخلفاء واألمراء) ٢(
 .٤٥،٤٦، ١/٤١الموضوعات البن الجوزي) ٣(
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٧٨ 

ـ ــ ــ ــ  من المنصور وحتىبدءاً عباس ال ي لبنالعصر الذهبي إن ثم ـ
ام المتوكل كان زاخراً برجال الحديث وجهابذة بل وإلى أي ،المأمون

 ويحيى بن معين وأضرابهما ممن كانوا ، كأحمد بن حنبل،الفن
  .بالمرصاد لمن يدلّس في اإلسناد، فضالً عن الوضاعين الكذابين

الرشيد أخذ زنديقاً إن (( :)تذكرة الحفاظ(ألم يذكر الذهبي في 
أين أنت : ا؟ فقال الرشيدوضعتهألف حديث ين أنت من أ: ليقتله، فقال

يتخلالنها فيخرجانها المبارك  وابن الفزارييا عدو اهللا من أبي إسحاق 
  .)١())حرفاً بحرف

أحداً يقدر  أن  ال تظنون،يا أهل بغداد((: ألم يقل الدارقطني
  .)٢()) وأنا حي�يكذب على رسول اهللا

عيش ت((:  فقال،ألم يقل ابن المبارك في هذه األحاديث المصنوعة
  .)٣())ابذةهلها الج

يز الحديث الثابت يتمفي وقد بذل الجهابذة جهداً بالغاً مشكوراً 
من الموضوع، وقد وصلنا من آثارهم ما أفادنا كثيراً في معرفة 

  .الموضوعات، وكذبة الرواة
هذا الجانب، لغرض البحث عن شطر  م وجوهنالنيمواآلن 

  :، فإلىله أو عليه ابن عباس الموضوعات عن
                                                 

 . ط حيدر آباد١/٢٧٣تذكرة الحفاظ ) ١(
 .١/٤٥الموضوعات البن الجوزي ) ٢(
 .١/٢٨٢وي ا، وتدريب الر١/٣٧، والكفاية للخطيب البغدادي ١/٤٦نفس المصدر) ٣(
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 في باب )التمهيد(  مقدمة كتابه البر فيعمر ابن عبد أبو قال

 ومعنى والموقوف والمتصلالمنقطع ومعرفة المرسل والمسند 
سواء، وأن ) أن(، و)عن( أن العلم على فجمهور أهل((: التدليس

 والسماع هو باللقاء والمجالسةإنّما  ليس بالحروف، وعتباراإل
والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً، كان حديث 

حتى ، اإلتصال ورد محموالً على بأي لفظبعضهم عن بعض أبداً 
  . اإلنقطاعةتبين فيه علّ
نقطاع حتى يتبين السماع في محمولة على اإل) أن: (البرديجيوقال 

قد شهده نّه أ على ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدلّ
  .وسمعه

اإلسناد  أن  هذا عندي ال معنى له، إلجماعهم على:عمرقال أبو 
 � رسول اهللا أو أن،�قال رسول اهللا: المتصل بالصحابي سواء قال فيه

ذلك  كلّ ،�قال، أو سمعت رسول اهللاأنّه  �قال، أو عن رسول اهللا
  .)١())سواء عند العلماء واهللا العالم

 وكان أبو هريرة كثير : ــةحنيفا ــ أصحاب أبي قالو((: وقال أيضاً
                                                 

 .١/٥٣التمهيد ) ١(
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٨٠ 

حب إذا أخبره الصحابة بشيء، أن يحدث به عن ا، وجائز للصاإلرسال
حدث عن رسول  ابن عباس  إذا لم يقل سمعت، أال ترى�رسول اهللا

لم يسمع منه أنّه  بما ال يكاد يحصى كثرة من الحديث، ومعلوم �اهللا
  .)١())أحاديث يسيرةإالّ 

ا لم نعد في أنواع المرسل نّإ... ((: ن الصالح في مقدمتهقال اب
 ابن ونحوه ما يسمى في أصول الفقه بمرسل الصحابي، مثل ما يرويه

 ولم يسمعوه منه، �وغيره من أحداث الصحابة عن رسول اهللاعباس 
ألنروايتهم عن الصحابة ذلكم في حكم الموصول المسند، ألن ، 

  !)٢())هم عدول الصحابة كلّ، ألنحةقاد غير يوالجهالة بالصحاب
 وال يصلح للرد على ،بن الصالح عليلا وهذا التعليل الذي ذكره ::::أقولأقولأقولأقول

 وما جاء في ، على ما ورد في آية النبأستناداًإمن قال بفسق بعض الصحابة، 
سقط كثيراً أمما  ، وغيرهاوالجمعة والتحريم آيات سورة براءة والحجرات

أمثال الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي   هوة السفالة، إلىمن غربال العدالة
الذي خان اهللا ورسوله  وحاطب بن أبي بلتعة ،اه اهللا تعالى في كتابه فاسقاًسم

يا أَيها يا أَيها يا أَيها يا أَيها �:  آية وفيه نزلت،إليهم �النبيخبرهم بتجهيز يفي كتابته إلى مكة 
شارة إ كانت دونه، وما )٣(�م أَوِلياءم أَوِلياءم أَوِلياءم أَوِلياء تَتَِّخذُوا عدوي وعدوكُ تَتَِّخذُوا عدوي وعدوكُ تَتَِّخذُوا عدوي وعدوكُ تَتَِّخذُوا عدوي وعدوكُالَِّذين آمنُوا الَالَِّذين آمنُوا الَالَِّذين آمنُوا الَالَِّذين آمنُوا الَ

                                                 

 .١/٢٥٠ التمهيد )١(
سورة و تأبى صحتها على مدعيها ، الصحابةودعوى عدالة كلّ. ٢٦/مقدمة ابن الصالح) ٢(

يات اآل سوى ما في القرآن الكريم من ،براءة وسورة الحجرات وسورة المنافقين
 .حاديث الحوض تكفي في إطالة الخوضأو

 .١/الممتحنة) ٣(
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٨١ ٨١ 

على حكممإن نزلت الذبح أبي لبابة األنصاري إلى حلفائه من بني قريظة أن  
الَ تَخُونُواْ اللّه والرسولَ الَ تَخُونُواْ اللّه والرسولَ الَ تَخُونُواْ اللّه والرسولَ الَ تَخُونُواْ اللّه والرسولَ �: ، فنزل قوله تعالىهسعد بن معاذ وأشار إلى حلق

انَاِتكُمتَخُونُواْ أَموانَاِتكُمتَخُونُواْ أَموانَاِتكُمتَخُونُواْ أَموانَاِتكُمتَخُونُواْ أَمجد حتى نزلت  المسبسارية نفسه فربط ته، ولوال توب)١(�و
اب المجيد عليهم أفعالهم كأصحاب ت هؤالء ممن نعى الكغير، إلى توبته

 قلوبهما من صغت ومن ، والذين ينادونه من وراء الحجرات،مسجد الضرار
ن نزلت فيهم سورة المنافقين، ، وم�النبي فشائهما سر إل�النبيزواج أ

ن قال سبحانه فيهموم :�نلَكُم موح نِممونلَكُم موح نِممونلَكُم موح نِممونلَكُم موح نِممِل وأَه ِمنو نَاِفقُوناِب مرِل  اَألعأَه ِمنو نَاِفقُوناِب مرِل  اَألعأَه ِمنو نَاِفقُوناِب مرِل  اَألعأَه ِمنو نَاِفقُوناِب مراَألع 
 وندري ِن ثُمتَيرم مهذِّبنُعس مهلَمنَع ننَح مهلَملَى النِّفَاِق الَ تَعواْ عدرِدينَِة مالْم وندري ِن ثُمتَيرم مهذِّبنُعس مهلَمنَع ننَح مهلَملَى النِّفَاِق الَ تَعواْ عدرِدينَِة مالْم وندري ِن ثُمتَيرم مهذِّبنُعس مهلَمنَع ننَح مهلَملَى النِّفَاِق الَ تَعواْ عدرِدينَِة مالْم وندري ِن ثُمتَيرم مهذِّبنُعس مهلَمنَع ننَح مهلَملَى النِّفَاِق الَ تَعواْ عدرِدينَِة مالْم

 من أهل المدينة مردوا على النفاق ممن ال  هؤالءوغير، )٢(�ِإلَى عذَاٍب عِظيٍمِإلَى عذَاٍب عِظيٍمِإلَى عذَاٍب عِظيٍمِإلَى عذَاٍب عِظيٍم
وِمن أَهِل الْمِدينَِة مردواْ وِمن أَهِل الْمِدينَِة مردواْ وِمن أَهِل الْمِدينَِة مردواْ وِمن أَهِل الْمِدينَِة مردواْ �: هللا كان يعلمهم لقوله تعالىعلمهم وال رسول ان

مهلَمنَع ننَح مهلَملَى النِّفَاِق الَ تَععمهلَمنَع ننَح مهلَملَى النِّفَاِق الَ تَععمهلَمنَع ننَح مهلَملَى النِّفَاِق الَ تَععمهلَمنَع ننَح مهلَملَى النِّفَاِق الَ تَعال يمكن وأنماطهم  فكل هؤالء ،�ع
ليه إت اإلشارة والحديث في هذا قد مر مصادقة ابن الصالح على عدالتهم،

  .الموسوعةهذه جزاء في بعض أ

موقف أحمد أمين ــ تبعاً موقف أحمد أمين ــ تبعاً موقف أحمد أمين ــ تبعاً موقف أحمد أمين ــ تبعاً وووو ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس  ابن عباس  أحاديث أحاديث أحاديث أحاديثةةةةونعود إلى كثرونعود إلى كثرونعود إلى كثرونعود إلى كثر
        :::: فنقول فنقول فنقول فنقول،،،،ــ من الشك فيهاــ من الشك فيهاــ من الشك فيهاــ من الشك فيهاــــ فيما أحسب  فيما أحسب  فيما أحسب  فيما أحسب لجولد زيهرلجولد زيهرلجولد زيهرلجولد زيهر

مرفوعاً مورداً للشك، وهذا ما ال  ابن عباس  ما روي عنليس كلّ
أنّه  الشك عند المشككين هو الكثرة وقد سبق أن ذكرتإنّما نزاع فيه، 

 حسبناها اصدقها، ألنّيصعب التصديق بالتي ليست تلك الكثرة الكاثرة 
                                                 

 .٢٧/األنفال) ١(
 .١٠١/التوبة) ٢(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٨٢ 

  .باألرقام وقسمناها على األيام فلم تزد عن المتعارف، فراجع
 إلى قراءة في كتب هلموإن لم تقنعك تلك المحاولة، ف

 ابن عباس هو منسوب إلىمما  ما ورد فيها إلحصاءوعات ضالمو
وخير تلك .  الجرح فيهاهري القارئ وجنمرفوعاً، وهو غير صحيح، ل

 )اللئالي المصنوعة في األحاديث الموضوعة(باً هو كتاب ستيعااالكتب 
، فلنقرأ ما جاء فيه في طبعته األولى بمصر هـ٩١١للحافظ السيوطي ت

 فهي من ،بن عباساعات على وهـ المطبعة األدبية، عن الموض١٣١٧
 على تطغى ليست بتلك الكثرة الكاثرة التي )اللئالئ المصنوعة(خالل 

من  ابن عباس ينا ما وجدناه منسوباً إلى فقد أحص،باقي مروياته
  موقوفة)٢٩( مرفوعة و)٧٥(يات مرفوعة وموقوفة فكانت النتيجة االرو

 موقوفة في الجزء الثاني، فلم يبلغ )٥( مرفوعة و)٨٨(، واألولفي الجزء 
 ألن منها ما ورد ، متناةها مرفوضوليست كلّ ، رواية)٢٠٠(المجموع 

طالة لذكرتها جميعاً مع بيان إلولوال خوف ابأسانيد سليمة عن آخرين، 
إفادة القارئ، ومن شاء المزيد فليراجع بهذا حالها سنداً ومتناً، وحسبي 

  . فيها الموضوعاتالمصادر المذكورة
 بنيهتزلفاً إلى  ابن عباس  تهمة كثرة الوضع علىيبعدمما و

ه ا نجد أغلب ما وصل إلينا من مروياتالعباسيين أيام حكمهم، أنّ
المرفوعة أو الموقوفة في التفسير والفقه والحديث والتاريخ جميعها من 

 بل كتب بعضها ،ها وسمعوا بهاو رأمه وال نشك أنّ،مدونّات أيامهم
أنكروا هم  ولم ينقل أنّ، والمذاهببختلفت المشارن اإ وبعضهمبإسم 
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٨٣ ٨٣ 

  .ليس في صالحهم السكوت عنهامما ما فيها 
 ،ن علماء أواخر أيام حكم العباسيينوإلى القارئ ذكر نموذجين م

  :وهما في سلوكهما على طرفي نقيض
 سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفّال المتوفي ــــــــ١١١١

حلية العلماء في معرفة ( وهو من أئمة الشافعية له كتاب ،)هـ٥٠٧(سنة 
 وقد طبع في ثمانية أجزاء ط مؤسسة الرسالة  ــ)مذاهب الفقهاء

 العباسي الذي تولى الحكم سنة المستظهروقد كتب باسم  ،)الحديثة
في مقدمة المحقق له ــ  كما ، أيضاًالمستظهري ىسميفكان ). ٥١٣ــ٤٨٧(

  جدعنوإذا بحثنا في هذا الكتاب لم نجده يذكر أحكاماً كثيرة 
جزء من أجزاء كتابه الثمانية حكى  كلّ  قليلة فياًأحادإالّ العباسيين 

 الماء بتغيرعتبار اإل( نحو ما ذكره في مسألة ،س ابن عبافيها عن
  .)١())�ويروي عن عبد اهللا بن عباس((:  فقال،)حال كلّ بالنجاسة على

إالّ وهو الفقيه الجامع بال منازع  ابن عباس ذ لم يذكر عنإو
ى منه أن يذكر أباه العباس بأكثر من ذكره جيرفال  ،متفرقات قليلة

ستدبار قبال وإتسإ جواز(مسألة ضاً في قد ذكره أيف ومع ذلك !للولد
  .)٢())ويروى ذلك عن العباس((:  فقال،)القبلة لقضاء الحاجة

بنه حبر األمة، فال ا لفقه العباس والتنكر من المثابة ن كان بهذهوم
في حكاية ابن المنذر إالّ  �غرابة إذا لم يذكر اإلمام أمير المؤمنين

                                                 

 .٣، وج٢/٢٥،٤٨،١٢٦،١٤٧،١٤٥، و٢٢١ ــ ١/١٨٦ العلماء حلية) ١(
 .١/٢٠٤نفس المصدر ) ٢(
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٨٤ 

  .)١() أكلهاال يحلّ: (قالأنّه  ،)تةالبيضة في جوف الدجاجة المي(عنه في 
فهذا نموذج متطرف في تجاهل أجداد العباسيين، وثمة نموذج 

  :متهالك وهو
 بابن رفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الشهيل أبو اــــــــ٢٢٢٢

 وله تصانيف ، وهو من شيوخ الحنابلة،)هـ٥٩٧( سنة ىالجوزي المتوف
كتبه باسم ) المستضئخالفة  في المصباح المضئ(كثيرة منها 

 ،)٥٧٥ــ٥٦٦(المستضيء بأمر اهللا العباسي الذي تولى الحكم من سنة 
 في مختلف يمثل الوعظ السياسي الذي أهتم به المسلمون(( هذا هوكتاب

 وقد استطاع أبو الفرج أن يلبس هذا الوعظ السياسي ،العصور اإلسالمية
عند الخاصة والعامة جتماعية بالغة  وبذلك أكسبه أهمية إ،ثوباً دينياً

  .)٢( مقدمة الدكتور ناجي معروف للكتاب كما في،))وأولي األمر
 في الثناء على المستضيء، ونعته نزعاً ابن الجوزي أغرقوقد 

  ).موالنا وسيدنا اإلمام المستضيء بأمر اهللا أمير المؤمنين(بـ
مر اهللا غاية فبلغ اهللا المواقف المقدسة النبوية اإلمامية المستضيئة بأ((: وقوله

 وخواتيهما، فصولهحشر به مقدمات أبواب كتابه وبعض مما إلى غير ذلك ، ))المزيد
  : وربما هي له،ذكر ثالثة أبيات لم ينسبها ألحدفي مقدمة كتابه أنّه كما 

ــو هاشــــــم ع  ــو هاشــــــم ع بنــــ ــو هاشــــــم ع بنــــ ــو هاشــــــم ع بنــــ ــبنــــ ــتــــ ــتــــ ــتــــ         رة بوركــــــترة بوركــــــترة بوركــــــترة بوركــــــتتــــ
        

ــــــوكوكوكوك         ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــلّ ملّ ملّ ملّ مـ ـــ         ببببــــــــييييــــــــا طا طا طا طــــــــــــــــــــــــههههــــــــتتتتــــابابابابــــننننـ
                                                         

 .١/١١٦نفس المصدر ) ١(
 . ١٠/ د ناجي معروفالمصباح المضئمقدمة كتاب ) ٢(
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٨٥ ٨٥ 

   ــم ــما لهــــــ ــا ســــــ ــم   إذا مــــــ ــما لهــــــ ــا ســــــ ــم   إذا مــــــ ــما لهــــــ ــا ســــــ ــم   إذا مــــــ ــما لهــــــ ــا ســــــ ــشرإذا مــــــ ــشرمعــــــ ــشرمعــــــ ــشرمعــــــ         معــــــ
        

ــشب           ــزم واألخـــ ــت ذاك زمـــ ــشب  أبـــ ــزم واألخـــ ــت ذاك زمـــ ــشب  أبـــ ــزم واألخـــ ــت ذاك زمـــ ــشب  أبـــ ــزم واألخـــ ــت ذاك زمـــ         أبـــ
ــأأأأ         ــبــ ــبــ ــبــ ــم نبــــي الهــــدى   بــ ــم نبــــي الهــــدى   و القــــوم عــ ــم نبــــي الهــــدى   و القــــوم عــ ــم نبــــي الهــــدى   و القــــوم عــ         و القــــوم عــ

        
ــا  يييي         ــا ومــــــ ــا  قينــــــ ــا ومــــــ ــا  قينــــــ ــا ومــــــ ــا  قينــــــ ــا ومــــــ ــم ااااقينــــــ ــم لعــــــ ــم لعــــــ ــم لعــــــ         ))))١١١١((((أبأبأبأبإالّ إالّ إالّ إالّ لعــــــ

 ثناياومن هنا بدت تتهاوى هيبة ابن الجوزي العلمية شيئاً فشيئاً في         
  . للحقائق التاريخيةيتنكر وفصول كتابه، فإذا ه
أحمده وأرجوه (( : بعد خطبة اإلفتتاحاألولة الباب مفيقول في مقد

 وأدعوه تضرعاً وخيفة، وأصلي على رسول اهللا محمد وعمه وأسأله
   خليفة؟س فمتى كان العبا!))...الخليفة

 س للعباالفخرأطناب  �ومد اهللا(( :)١١(وقال في ختام الفصل 
 الناس يوم حنين عن رسول اهللا وثبت  وفرةببقاء الذرية وشرف الوالي

  .)) فثبت اهللا الخالفة في ولده،العباس
 ونحن ال ننكر !!؟ كهذا القول الزوروخرقاً وحمقاًلقاً أرأيتم م

فضل العباس ومقامه يوم حنين، ولكنه لم يكن هو الثابت وحده، أليس 
  :مئذوهو القائل في شعره يالعباس 

        تسعةتسعةتسعةتسعة    نصرنا رسول اهللا في الحربنصرنا رسول اهللا في الحربنصرنا رسول اهللا في الحربنصرنا رسول اهللا في الحرب
        

        قــشعواقــشعواقــشعواقــشعواأأأأوقــد فــر مــن قــد فــر عنــه و وقــد فــر مــن قــد فــر عنــه و وقــد فــر مــن قــد فــر عنــه و وقــد فــر مــن قــد فــر عنــه و         
ــرنا ال         ــرنا الوعاشـــ ــرنا الوعاشـــ ــرنا الوعاشـــ ــوعاشـــ ــقـــ ــقـــ ــقـــ ــسيفهىىىىقـــ ــام بـــ ــسيفه الحمـــ ــام بـــ ــسيفه الحمـــ ــام بـــ ــسيفه الحمـــ ــام بـــ          الحمـــ

        
        ))))٢٢٢٢(((( يتوجــــــع يتوجــــــع يتوجــــــع يتوجــــــعبمــــــا مــــــسه فــــــي اهللا البمــــــا مــــــسه فــــــي اهللا البمــــــا مــــــسه فــــــي اهللا البمــــــا مــــــسه فــــــي اهللا ال        

 ولم يذكر ،)٣() من فضائل العباسنبذة(م ذكر ابن الجوزي عنوان ث        
                                                 

 . ٥/١/٩٩، الفصل خالفة المستضئ في المصباح المضئ) ١(
 .ع، فراج١/١٢٥ن موسوعة ابن عباس قد مر الشعر في الحلقة األولى م) ٢(
 .١١/١١٩ الفصل خالفة المستضئ في المصباح المضئ) ٣(
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٨٦ 

ال يشمله مما الذي ذكره ما يتعلق بابن عباس إنّما  و،عنهشيئاً فيها 
 لم يسلم بعضها من مناقشة سنداًمما  له �النبي فذكر أدعية ،العنوان

ثناء عليه، وال ابن عباس ثم ذكر جملة من أخبار ،فضالً عنها داللة
يشمله العنوان، وليس في هذا كبير مؤاخذة كما هي  المما عه يوجم

 خلفاء الخير من ذلك �فنشر اهللا((:  حيث قال،)١٣(فصل في فيما ذكره 
  .)) بملك بني العباس�الحبر الخير، وقد وعد رسول اهللا

ليكونّن في : ( يقول�النبي سمعت : قال،عن جابر سندهب لهفساق 
؟ وأتبعه في ) اهللا بهم الدينيعزّني العباس ــ ملوك يلون أمر أمتي ولده ــ يع

لنا في هذا  يا رسول اهللا، ما:  قال العباس:قال ، ابن عباسحديث آخر عن
  .)١() النبوة ولكم الخالفة، بكم يفتح هذا األمر وبكم يختملي: (األمر؟ فقال

ما  بالمضيء الجوزي في مصباحه موارد تزلف ابنوأخيراً نختم 
حدثتني أم الفضل بنت الحارث ((: قال ، ابن عباسرواه بسنده عن

يا أم الفضل ( : فقال، وهو في الحجر�النبي مررت ب: قالت،الهاللية
 يا رسول اهللا كيف وقد تحالف الفريقان ال :، قالت)إنك حامل بغالم

فلما  :، قالت)هو ما أقول لك، فإذا وضعته فأتيني به(:  قال؟يأتوا النساء
ذنه اليمنى وأقام في اليسرى، أن في ذّأوضعته أتيت به رسول اهللا، ف

 فأعلمته، وكان رجالً سفأتيت العبا: ، قالت)إذهبي بأبي الخلفاء(: وقال
ليه فقبل بين إ قام �رآه رسول اهللا ،فلما �النبي ىساً، فأتجميالً لبا

 ،)ه بعمهي فمن شاء فليباهذا عم: ( ثم قال،عينيه ثم أقعده عن يمينه
                                                 

 ١/١٣٤نفس المصدر ) ١(
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٨٧ ٨٧ 

لم ال أقول هذا يا عباس (:  بعض هذا القول، فقالاهللا يا رسول: قلت
 : فقلت،) بعدي من أهليف وخير من أخلّوصنو أبيالقول؟ أنت عمي 

نعم (: نا هذا؟ قاللود به أم الفضل عن موييا رسول اهللا ما شيء أخبرتن
 منهم ،يا عباس إذا كانت سنة خمس وثالثين ومائة فهي لك ولولدك

  .)١()))ومنهم المنصور ومنهم المهديالسفاح 
 في خالفة يئ المضالمصباح( فهذا الذي ذكره في كتابه ::::أقولأقولأقولأقول

 فحشر ، ناعساً كانالشيخأو  ، خافتاً كان ضوؤه وكأن، يبدو)يئالمستض
دى بها من أقبح الموضوعات، وبهذا أ مع أنّ، الظلماتغمةأخباره في 

  .ظ السالطينين من وعاّن المنحطّيفسالً من المتزلفّ  نموذجاًصفحته
 أن يكتب هذه ،فكان من أقبح العيب فيه وأفضح العتب عليه

ا ه عمن ويغمض عي،)يئالمصباح المض(األخبار الموضوعة في كتابه 
خشية أن يطالب ) الموضوعات( ولم يكتبها في كتابه اآلخر ،فيها

م يذكرها وال  بل ول. ـكما هي عادته . ـالتعقيب عليها بتجريح أسانيدها
  ).العلل المتناهية في األخبار الواهية(شيئاً منها في كتابه اآلخر 

 آخر نقلته من  حديثسندآفة وحسبي في تسليط الضوء على 
 ،لذي رواه بسنده عن أحمد بن راشد الهالليا )يئالمصباح المض(كتابه 

  ... عن طاووس، عن ابن عباس، عن حنظلة،يمثعن سعيد بن خ
الخبر في إن (( :)عتدالميزان اإل( قاله فيه الذهبي في  مافأنا حسبي

 ، عن طاووس، عن حنظلة،يمالعباس من رواية سعيد بن خثبني ذكر 
                                                 

 .٣٩٠ ــ ٣٨٨/نفس المصدر) ١(
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٨٨ 

  .)١())عن ابن عباس، خبر باطل ومختلق
 سنةين يمضافاً إلى ما فيه من فجوات دالة على كذبه، نحو تع

 أول  تعيين بينما كان بدء،�النبي بقول هـ١٣٥تملك بني العباس بسنة 
  .التاريخ الهجري في أيام عمر، إلى غير ذلك

 قد ضم أخباراً صحاحاً، أوردها في )الموضوعات( هكتاب أن على
  .ها على خالف هواه، وقد نقده غير واحد في ذلكالموضوعات ألنّ

  الموضوعات علىلمعرفةلذلك فقد أعتمدت في تسليط الضوء 
، وذكرت ما وقفت ) للسيوطياللئالي المصنوعة(على كتاب ابن عباس 

  .فيه باألرقامعليه 
اللئالي (ا في كتاب مجميع  وتعويضاً عما أعرضتُ عن ذكر

، سأذكر ما هو أقرب إلى الصحة إن لم يكن هو الصحيح )المصنوعة
 المصادر التي قديم، نقالً عن  في ما أراهبعينه لسالمة سنده ومتنه

، ولم أرجع إلى )٢١١ت (وصلت إلينا مدونة كالمصنف لعبد الرزاق
ة التهمة في  فهو أقرب إلى مظنّ،تدوين رسمي مر كما ألنّه موطأ مالك

 لعبد الرزاق أقرب )المصنف(وما ورد في . صحة مروياته عن ابن عباس
  .إلى الصحة، وأجدى نفعاً في المقام

في التراث  � ابن عباسوقبل ذلك نقرأ أحاديث مختارة عن
.الشيعي

                                                 

 .١/٤٠٦ميزان اإلعتدال ) ١(
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 إلى أقدم ما � أحاديث رواها ابن عباسرجعت في إختيار جملة
 وهو من التراث األولوصل إلينا من مدونات الحديث في القرن 

هـ، ٧٦ة  المتوفى سن)كتاب سليم بن قيس الهاللي( وذلك هو ،الشيعي
مباشرة، وله حضور  � ابن عباسوهو من خيرة التابعين ممن روى عن

، ونستتبعه بما ورد عنه في �مذكور في بعض المجالس مع ابن عباس
بعض األخبار مننات القرون األولىمدو .  

هـ من ٧٦فإلى ما في كتاب سليم بن قيس الهاللي المتوفى سنة 
   :خبار عن ابن عباس، قالألا

رأوه قاموا له غير فلما  بحلقة من قريش، معاوية مر إن ثم...((ــ ــ ــ ــ ١١١١
يا بن عباس، ما منعك من القيام كما قام : فقال له. عبد اهللا بن عباس

يا بن .  بقتالي إياكم يوم صفين علي]في نفسك[موجدة إالّ أصحابك 
  . عثمان قتل مظلوماً]أمير المؤمنين[ابن عمي  إن عباس،

، أفسلمتم األمر مر بن الخطاب قد قتل مظلوماًفع: قال له ابن عباس
  .عمر قتله مشرك إن : قال؟]بنهإوهذا [إلى ولده، 
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٩٤ 

فذلك :  قال، المسلمون]قتله[:  قال؟فمن قتل عثمان: قال ابن عباس
فليس [ لدمه إن كان المسلمون قتلوه وخذلوه وأحلّ أدحض لحجتك

  .]بحقإالّ 
  عليننهى عن ذكر مناقبا قد كتبنا في اآلفاق فإنّ: قال معاوية
ربع على نفسكأ وــ يا بن عباس ــ لسانك وأهل بيته، فكف.  

  .ال:  قال؟أفتنهانا عن قراءة القرآن: فقال له ابن عباس
  .نعم: أفتنهانا عن تأويله؟ قال: قال
  .نعم: قال[ ؟ا عنى اهللا بهفنقرأه وال نسأل عم: قال
  ؟ بهته أو العملءما أوجب علينا، قرا فأي]:قال

  .العمل به: قال معاوية
  ؟فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى اهللا بما أنزل علينا: قال
  .له أنت وأهل بيتكله على غير ما تتأوسل عن ذلك من يتأو: قال
 ، فأسأل عنه آل أبي سفيان،أنزل القرآن على أهل بيتيإنّما : قال

   أو اليهود والنصارى والمجوس؟،أو أسأل عنه آل أبي معيط
  ].رتنا منهموصي[فقد عدلتنا بهم : قال له معاوية

ك نهيتنا أن نعبد لعمري ما أعدلك بهم، غير أنّ: قال له ابن عباس
 أو ناسخ أو ، أو حالل أو حرام،اهللا بالقرآن وبما فيه من أمر ونهي

أو محكم أو متشابه، وإن لم تسأل األمة عن ، منسوخ أو عام أو خاص
  .اذلك هلكوا واختلفوا وتاهو
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٩٥ ٩٥ 

أنزل اهللا مما   شيئاً وال ترووا]وتأولوه[فاقرؤا القرآن : قال معاوية
  . وما قاله رسول اهللا فيكم، وارووا ما سوى ذلك،فيكم من تفسيره

يِريدون أَن يطِْفؤواْ نُور اللِّه يِريدون أَن يطِْفؤواْ نُور اللِّه يِريدون أَن يطِْفؤواْ نُور اللِّه يِريدون أَن يطِْفؤواْ نُور اللِّه �: قال اهللا في القرآن: قال ابن عباس
ِتمِإالَّ أَن ي ى اللّهأْبيو اِهِهمِبأَفْوِتمِإالَّ أَن ي ى اللّهأْبيو اِهِهمِبأَفْوِتمِإالَّ أَن ي ى اللّهأْبيو اِهِهمِبأَفْوِتمِإالَّ أَن ي ى اللّهأْبيو اِهِهمِبأَفْوونالْكَاِفر كَِره لَوو هنُور ونالْكَاِفر كَِره لَوو هنُور ونالْكَاِفر كَِره لَوو هنُور ونالْكَاِفر كَِره لَوو ه١(� نُور(.  

 عني لسانك، وإن يا بن عباس، اكفني نفسك وكف: قال معاوية
  . وال يسمعه أحد منك عالنية فليكن ذلك سراًكنت ال بد فاعالً

  .)٢())ثم رجع إلى منزله، فبعث إليه بخمسين ألف درهم
 عند عبد اهللا ي كنتإنّ:  عن سليم، قال،أبان بن أبي عياش: قال((ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

 � فذكروا رسول اهللا]:قال[. بن عباس في بيته وعنده رهط من الشيعةا
 وهو اليوم ــ يوم االثنين �قال رسول اهللا :وقال، وموته، فبكى ابن عباس

ايتوني (: من أصحابهرجالً  وحوله أهل بيته وثالثون ــالذي قبض فيه 
  .)]بعدي[تلفوا  لن تضلوا بعدي ولن تخ كتاباً]فيه[بكتف أكتب لكم 

 فغضب رسول ،)) رسول اهللا يهجرإن((: فمنعهم فرعون هذه األمة فقال
؟ فترك )ي أراكم تخالفوني وأنا حي، فكيف بعد موتيإنّ(:  وقال�اهللا

  .الكتف
يـا سـليم، لـوال مـا قـال ذلـك       : فقـال  ، ابـن عبـاس  ثـم أقبـل علـي     : قال سليم 

                                                 

 .٣٢/التوبة) ١(
وقد مر الخبر في الحلقة .  نشر الهادياألنصاري تح ٢٦ ح ٧٨٣ ــ ٧٨٢/كتاب سليم) ٢(

  . ادره، فراجع مع مص٦٧ و ٥/٣٤األولى من هذه الموسوعة 
 . حول هذه المحاورة٣٧ ــ ٥/٣٤    وراجع موسوعة عبد اهللا بن عباس الحلقة األولى 
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  . أحد وال يختلف ال يضلّالرجل لكتب لنا كتاباً
ليس إلى ذلك : ومن ذلك الرجل؟ فقال: فقال رجل من القوم

  .سبيل
  .هو عمر: فخلوت بابن عباس بعد ما قام القوم، فقال

 وسلمان وأبا ذر والمقداد �اً عليصدقت، قد سمعت: فقلت
  .))إنه عمر((: يقولون

 قلوب هذه ممن تثق بهم من إخوانك، فإنإالّ كتم أيا سليم، : فقال
  هذين الرجلين كما أشربت قلوب بني إسرائيل حبباألمة أشربت ح

  .)١())العجل والسامري
 سمعت من: يقول ابن عباس سمعت: قال سليم: قال أبان(( ــــــــ٣٣٣٣

سمعته يقول. ]ولم أنكره[ حديثا لم أدر ما وجهه �علي :)رسول إن 
 كلّ  إلي في مرضه، فعلمني مفتاح ألف باب من العلم يفتح أسر�اهللا

  .)ابباب ألف ب
 � وقد بعث الحسن� عليي لجالس بذي قار في فسطاطوإنّ

يا (:  فقال� علي]يعل[ يستنفران الناس، إذ أقبل ]إلى أهل الكوفة[ وعماراً
بن عباس، يقدم عليك الحسن ومعه أحد عشر ألف رجل غير رجل أو ا

  .إن كان كما قال فهو من تلك األلف باب: فقلت في نفسي .)رجلين
                                                 

  . نشر الهادياألنصاري تح ٢٧ ح ٧٩٥ ــ ٧٩٤/كتاب سليم) ١(
وقد مر الكالم حول حديث الكتف والدواة بتفصيل واف في الجزء األول من الحلقة 

  .األولى لهذه الموسوعة، فراجع
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 فقلت لكاتب الجيش  بذلك الجند استقبلتهم،� الحسنأظلنافلما 
أحد عشر ألف رجل غير : كم رجل معكم؟ فقال: همءالذي معه أسما
  .)١())رجل أو رجلين

أخبرني بأعظم ما : قلت البن عباس: قال سليم: قال أبان((ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
  ما هو؟[، � بن أبي طالب عليسمعتم من

  .� عليا من سمعته أن]كنت[قد شيء  فأتاني ب]:قال سليم
،  علــييــا(:  وفــي يــده كتــاب، فقــال  �دعــاني رســول اهللا (: �قــال

كتـاب  (: ؟ قـال  ]الكتـاب [ اهللا، وما هذا     يا نبي : فقلت. )دونك هذا الكتاب  
كتبـــه اهللا، فيـــه تـــسمية أهـــل الـــسعادة وأهـــل الـــشقاوة مـــن أمتـــي إلـــى يـــوم   

  .)٢())))القيامة، أمرني ربي أن أدفعه إليك
 وجابر بن عبد اهللا ــ قلت لعبد اهللا بن العباس :قال: سليمقال ((ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥

ثقل لما نعم، :  قال؟ عند موته�النبيشهدت :  ــاألنصاري إلى جنبه
محتلم من بني عبد المطلب وامرأة وصبي قد  كلّ  جمع�رسول اهللا

أدخله إنّما فــ الزبير إالّ  فلم يدخل معهم غيرهم عقل، فجمعهم جميعاً
 هؤالء إن(: ثم قال. أبي سلمة وأسامة بن زيد وعمر بن ــلمكان صفية

وقد كان رسول . )أسامة موالنا ومنا(: ، وقال)الثالثة منا أهل البيت
 وفي ذلك الجيش أبو بكر وعمر، ، استعمله على جيش وعقد له�اهللا

                                                 

  . نشر الهادياألنصاري تح ٣٠ ح ٧٩٩/سليمكتاب ) ١(
، تجد ٥/٤٣، منتخب كنز العمال٢/٢٢٤، ارشاد القلوب للديلمي١٦٦/راجع إرشاد المفيد

 .الخبر بألفاظ متقاربة
 . نشر الهادياألنصاري تح ٣٣ ح ٨٠٤/كتاب سليم) ٢(
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 )) العبدال ينتهي يستعمل علينا هذا الصبي((: واحد منهما كلّ فقال
جتماع بني إم عليه، فوافق ذلك  ويسلّعه ليود�فاستأذن رسول اهللا

 �النبيما على هاشم فدخل معهم واستأذن أبو بكر وعمر أسامة ليسلّ
  .فأذن لهما

 وهو من أوسط بني هاشم وكان شديد ــدخل أسامة معنا فلما 
قمن عني فأخلينني وأهل بيتي(:  لنسائه� قال رسول اهللاــ له الحب(. 
:  وقال�فنظر إليهما رسول اهللا غير عائشة وحفصة ن كلّهفقمن

 مر غضباًذّفقامت عائشة آخذة بيد حفصة وهي ت. )خلياني وأهل بيتيأ(
  . من خشب فدخلتا بيتاً،)قد أخليناك وإياهم(: وتقول

 � علي، فأقعده)يا أخي، أقعدني(: �ي لعل�فقال رسول اهللا
لمطلب، يا بني عبد ا(:  ثم قال،وأسنده إلى نحره، فحمد اهللا وأثنى عليه

 .قوا وال تختلفوا وال تفراتقوا اهللا واعبدوه، واعتصموا بحبل اهللا جميعاً
 على الوالية والصالة والزكاة وصوم شهر : اإلسالم بني على خمسةإن

الوالية فلله ولرسوله وللمؤمنين الذين يؤتون أما ف. رمضان والحج
لَه والَِّذين آمنُواْ فَِإن لَه والَِّذين آمنُواْ فَِإن لَه والَِّذين آمنُواْ فَِإن لَه والَِّذين آمنُواْ فَِإن ومن يتَولَّ اللّه ورسوومن يتَولَّ اللّه ورسوومن يتَولَّ اللّه ورسوومن يتَولَّ اللّه ورسو�، )١(الزكاة وهم راكعون

ونالْغَاِلب ماللِّه ه ِحزْبونالْغَاِلب ماللِّه ه ِحزْبونالْغَاِلب ماللِّه ه ِحزْبونالْغَاِلب ماللِّه ه ٢(�ِحزْب((.  
وجاء سلمان والمقداد وأبو ذر، فأذن لهم رسول : قال ابن عباس

  . مع بني عبد المطلب�اهللا
                                                 

ِذين آمنُواْ الَِّذين يِقيمون الصَّالَةَ ِذين آمنُواْ الَِّذين يِقيمون الصَّالَةَ ِذين آمنُواْ الَِّذين يِقيمون الصَّالَةَ ِذين آمنُواْ الَِّذين يِقيمون الصَّالَةَ ِإنَّما وِليكُم اللّه ورسولُه والَِّإنَّما وِليكُم اللّه ورسولُه والَِّإنَّما وِليكُم اللّه ورسولُه والَِّإنَّما وِليكُم اللّه ورسولُه والَّ�: إشارة إلى قوله تعالى) ١(
وناِكعر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيووناِكعر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيووناِكعر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيووناِكعر مهالزَّكَاةَ و تُونؤي٥٥اآلية :  في سورة المائدة�و. 

 .٥٦/المائدة) ٢(
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بل (:  قال؟ة أو خاصة لبعضهميا رسول اهللا، للمؤمنين عام: فقال سلمان
  .) ونبيه في غير آية من القرآنخاصة لبعضهم، الذين قرنهم اهللا بنفسه

هــم وأفــضلهم وخيــرهم أخــي أول(:  قــال؟مــن هــم يــا رســول اهللا: قــال
 ثـم ابنـي هـذا    ـــ  � علـي  ووضـع يـده علـى رأس   ــ بن أبي طالب   علي هذا

 ووضع يده ــ ثم ابني هذا ــ � ثم وضع يده على رأس الحسنــمن بعده 
 �مـن ولـد الحـسين    من بعده، واألوصياء تـسعة   ــ �على رأس الحسين  

هــم حجــة اهللا علــى  .  بعــد واحــد، حبــل اهللا المتــين وعروتــه الــوثقى اًواحــد
مــن أطــاعهم فقــد أطــاع اهللا وأطــاعني، ومــن    . ه فــي أرضــه ؤخلقــه وشــهدا 

عــصاهم فقــد عــصى اهللا وعــصاني، هــم مــع الكتــاب والكتــاب معهــم، ال          
الحوضيفارقهم وال يفارقونه حتى يردا علي .  

كم ستلقون من بعـدي مـن ظلمـة قـريش وجهـال       إنّيا بني عبد المطلب،  
 ، علـيكم  وتوثبـاً سـتذالالً إ و ، منهم عليكم   وبالء وتظاهراً  العرب وطغاتهم تعباً  

 يا بني عبد ــه من لقي اهللا إنّ.  عليكم، فاصبروا حتى تلقوني لكم وبغياًوحسداً
ز عن  برسالتي أدخله الجنة ويقبل ضعيف عمله ويجاواً مقرداً موحــالمطلب 

  .سيئاته
ي رأيــت علــى منبــري اثنــي عــشر مــن قــريش،     يــا بنــي عبــد المطلــب، إنّــ  

: ونهم عـن الـصراط القهقـرى    ويـرد ، يدعون أمتي إلـى النـار    مضلّ هم ضالّ كلّ
ــين مــن قــريش عليهمــا مثــل إثــم األمــة ومثــل جميــع عــذابهم،        رجــالن مــن حي

يـتهم مـن    وبق،رجالن من العشرة من ولد حرب بن أميـة . وعشرة من بني أمية 
  .ولد أبي العاص بن أمية
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ــا عــشر إمــام هــدى كلّ     ــة  ومــن أهــل بيتــي اثن ــى الجن   علــي:هــم يــدعون إل
ــداً      ــسين واحـ ــد الحـ ــن ولـ ــسعة مـ ــسن والحـــسين وتـ ــد والحـ ــد واحـ إمـــامهم .  بعـ

هــم مــع الكتــاب والكتــاب معهــم ال .  وإمــامهم علــي، وأنــا إمــام علــيووالــدهم
وض الحيفارقهم وال يفارقونه حتى يردوا علي.  

 وابـرؤوا  ،واتبعوه وتولـوه وال تخـالفوه      علياً   يا بني عبد المطلب، أطيعوا    
  . ترشدوا وتهتدوا وتسعدوا،من عدوه وآزروه وانصروه واقتدوا به
    إني لـو قـد أخـذت بحلقـة بـاب الجنـة       . اًيا بني عبد المطلب، أطيعوا علي

مع إرفـع رأســك، سـل تــس  (:  فقــال لـي ففـتح لـي فــتح إلـى ربـي فوقعــت سـاجداً     
  .)، لم أؤثر عليكم أحداً)واشفع تشفع

  .سمعنا وأطعنا يا رسول اهللا: قالوا
 ســتظاهر علــيكم قريــشاً إن :يــا أخــي(:  فقــال� علــيثــم أقبــل علــى

 ،فــإن وجــدت أعوانــا فجاهــدهم  . وتجتمــع كلمــتهم علــى ظلمــك وقهــرك  
  ــا فكـــف ــد أعوانـ ــن دمـــك أ يـــدك ووإن لـــم تجـ ــا. حقـ ــن  ن إ أمـ ــشهادة مـ الـ

  .) قاتلكك، لعن اهللائورا
 ل مـن يلحقنـي مـن أهـل بيتـي، وأنـتِ           ك أو إنّ(:  فقال ،ثم أقبل على ابنته   

ضربي ويكسر ضلع  حتى تُ وغيظاًوسترين بعدي ظلماً. سيدة نساء أهل الجنة 
 مر والراضـي والمعـين والمظـاهر عليـكِ        آللعن اهللا قاتلك ولعن ا    . من أضالعك 
  . وابنيِكوظالم بعلِك

 ، فجاهـدهم ة تغدر بك، فـإن وجـدت أعوانـاً        األم أنت يا حسن فإن   أما  و
ــ الـــشهادة مـــن وراحقـــن دمـــك فـــإن أ يـــدك و فكـــفوإالّ ك، لعـــن اهللا قاتلـــك ئـ
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  ا أهـل  إنّـ  ، ابـن ولـد زنـا   زنـا ولـد    الذي يقتلك ولد زنـا ابـن         والمعين عليك، فإن
  .)بيت اختار اهللا لنا اآلخرة ولم يرض لنا الدنيا

ل  أوإنا أمـــ(: فقـــال ابـــن عبـــاس  علـــى�ثـــم أقبـــل رســـول اهللا: قـــال
فليتقـوا اهللا  .  علـى يـد ولـدك   ـــ  بعد ما يملـك مـنهم عـشرة      ــهالك بني أمية    

   ــا وال تبقــى     وليراقبــوا فــي ولــدي وعترتــي، فــإن ــم تبــق ألحــد قبلن  الــدنيا ل
  ومكــان،يــوم يــومين كــلّ دولتنــا آخــر الــدول، يكــون مكــان. ألحــد بعــدنا

 كما ملئت  وعدالًقسطاًومنا من ولدي من يمأل األرض  . سنة سنتين كلّ  
  .)١())) وجوراًظلماً

 ابن عباس  بكى� عليا قتل الحسين بنلم: سليم، قالقال ((ــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
ي أشهدك  اللهم إنّ،ما لقيت هذه األمة بعد نبيها: ، ثم قالبكاء شديداً

بن أبي طالب ولأني لعلي يولولده، ومن عدو ي هم برئ، وإنّه وعدو
  .م ألمرهمأسلّ

يا بن (:  وقال لي، صحيفة بذي قار، فأخرج إلي� عليلىلقد دخلت ع
يا أمير : فقلت. ) وخطي بيدي�عباس، هذه صحيفة أمالها علي رسول اهللا

 �كان منذ قبض رسول اهللاشيء  كلّ المؤمنين، إقرأها علي فقرأها، فإذا فيها
.  وكيف يقتل ومن يقتله ومن ينصره ومن يستشهد معه�إلى مقتل الحسين

  . وأبكانياء شديداًفبكى بك
 وكيـف  ،ستـشهد فاطمـة   ت وكيـف    ،كيف يـصنع بـه    : فكان فيما قرأه علي   

أن قرأ كيـف يقتـل الحـسين    فلما .  وكيف تغدر به األمة  ،يستشهد الحسن ابنه  
                                                 

  . نشر الهادياألنصاري تح ٦١ ح ٩٠٥/كتاب سليم) ١(
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١٠٢ 

ومــن يقتلــه أكثــر البكــاء، ثــم أدرج الــصحيفة وقــد بقــي مــا يكــون إلــى يــوم            
  .القيامة

  وكم يملك كلّ،ر وعثمان أمر أبي بكر وعمــ فيما قرأ ــوكان فيها 
 وسـير عائـشة وطلحـة       ،، ووقعة الجمـل   � علي إنسان منهم، وكيف بويع   

والزبير، ووقعة صفين ومن يقتـل فيهـا، ووقعـة النهـروان وأمـر الحكمـين،                
وملــك معاويــة ومــن يقتــل مــن الــشيعة، ومــا يــصنع النــاس بالحــسن، وأمــر      

  ثـم كـان  ،لـك  ذفـسمعتُ .  حتـى انتهـى إلـى قتـل الحـسين          ،يزيد بن معاوية  
فرأيت خطـه أعرفـه فـي صـحيفة لـم تتغيـر            . ما قرأ لم يزد ولم ينقص     كلّ  

  .ولم تصفر
يا أمير المـؤمنين، لـو كنـت قـرأت علـي         :  قلت ،أدرج الصحيفة فلما  

ما يمنعني فيها ما نلقى من . ثكال، ولكني محد(: � قال؟بقية الصحيفة
 وسـوء  ، إيانـا أهل بيتـك وولـدك وهـو أمـر فظيـع مـن قـتلهم لنـا وعـداوتهم           

  :فأكره أن تسمعه فتغتم ويحزنك ولكني أحدثك. ملكهم وشوم قدرتهم
  عند موته بيدي ففتح لي ألـف بـاب مـن العلـم يفـتح       �أخذ رسول اهللا  

فلمـا  .  وهو يشير إلـى ذلـك  ــ وأبو بكر وعمر ينظران إلي ــباب ألف باب  كلّ  
هما ثـم حكيـا     فحركـا أيـدي   .  فحـدثتهما بمـا قـال      ؟مـا قـال لـك     : خرجت قاال لـي   
  .دان قولي ويخطران بأيديهمادقولي، ثم وليا ير

  .الحسن يأتيك من الكوفة بكذا وكذا ألف رجل غير رجل إن يا بن عباس،
ــاس،   ــن عب ــا ب ــة إذا زال كــان أو   إن ي ــي أمي ــي   ملــك بن ــا يملــك مــن بن ل م

  .)هاشم ولدك، فيفعلون األفاعيل
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١٠٣ ١٠٣ 

لكتـــاب ذلـــك ا) ظ/نـــسخت(ألن يكـــون نـــسختي : فقـــال ابـــن عبـــاس
ا  إلي أحب١())طلعت عليه الشمسمم(.  

ـ  ــ  ٧٧٧٧ ـ  ـ ـ  ـ حـدثنا أبـي ومحمـد بـن الحـسن      :  قـال ،)كمـال الـدين  (الصدوق فـي     وقالـ
  جميعاً،حدثنا سعد بن عبد اهللا وعبد اهللا بن جعفر الحميري: رضي اهللا عنهما، قاال

 عـن حمـاد بـن     جميعـاً ،عن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد وإبراهيم بـن هاشـم   
  : عن سليم بن قيس الهاللي، عن أبان بن أبي عياش،عن عمر بن أذينة ،عيسى

ه سمع من سلمان ومن أبي ذر ومن المقـداد رحمـة اهللا علـيهم حـديثا            أنّ
  .)من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية(: قالأنّه  �عن رسول اهللا

وا، قـد شـهدنا ذلـك       صدقوا وبـر  :  فقاال ،ثم عرضه على جابر وابن عباس     
مــن (: ك قلـت يـا رسـول اهللا، إنّـ   :  سـلمان قـال  ، وإن�ه مـن رسـول اهللا  وسـمعنا 

  ؟، من هذا اإلمام يا رسول اهللا)مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية
فمن مات من أمتي وليس له إمام . من أوصيائي يا سلمان( :�قال

فـإن جهلـه وعـاداه فهـو مـشرك، وإن جهلـه ولـم             . يعرفه مات ميتة جاهليـة    
  .)٢()))ل له عدوا فهو جاهل وليس بمشركيعاده ولم يوا

ــاب ســليم بــن قــيس    (وحــسبنا بمــا ذكرنــا مــن أحاديــث مختــارة مــن        كت
  . إلينانسخته وصلت األولن القرن مأقدم كتاب مدون ول  إذ هو أو)الهاللي

واآلن فلنختـــار بعـــض مـــا جـــاء فـــي بعـــض األصـــول القديمـــة التـــي وصـــلت إلينـــا   
 ،يـة الكبـرى كالبحـار والوسـائل ومـستدرك الوسـائل      روايتها عن طريـق الجوامـع الحديث    

  .� عن ابن عباس� وأبيه الباقر�برواية اإلمام الصادق
                                                 

 . نشر الهادياألنصاري تح ٦٦ ح ٩١٥/كتاب سليم) ١(
 . نشر الهاديصارياألن تح ٧١ ح ٩٣٢/كتاب سليم) ٢(
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١٠٤ 

ـ ــ ــ ــ   :)١()اإلسنادقرب (ذلك ما جاء في فمن  ـ
ـــــــ١١١١  جميعاً عن ، وعبد الصمد بن محمد،محمد بن عبد الحميد:  قالـ

سـألني عيـسى بـن موسـى     : (� أبـو عبـد اهللا  قـال لـي  : ، قـال  حنان بن سدير  
ابــن  إن : منهــا؟ فقلــت لــه الغــنم لأليتــام وعــن األبــل المؤبلــة مــا يحــلّ   عــن 

 جرباهـا، فلـه    ، وطلب ضـالتها، وهنـأ     الطها أحواضها إذ  : كان يقول عباس  
  .)٢() وال فساد للنسل،أن يصيب من لبنها من غير نهك للضرع

النــاس  �نتــدب رســول اهللا: قــال ، ابــن عبــاس عــن، عــن أبيــه،جعفــر: قــال ــــــــــــــــ٢٢٢٢
ــدر إ  ــة ب ــاردة ذات ريــح وظلمــة       علــينتــدبالــى المــاء، ف ليل ــت ليلــة ب ، فخــرج وكان

جــب تلــك الــساعة ل فــي افنــزلكــان إلــى القليــب لــم يجــد دلــواً،  فلمــا فخــرج بقربتــه، 
                       ت فمأل قربته ثم أقبـل، فاسـتقبلته ربـح شـديدة فجلـس حتـى مـضت ثـم قـام، ثـم مـر

 مـضت ثـم   ت به أخـرى فجلـس حتـى    به أخرى فجلس حتى مضت، ثم قام، ثم مر
 ثـم  ،لقيـت ريحـاً  : (فقـال ) بـا الحـسن؟  أسك يـا  بـ مـا ح : (�النبـي ا جاء قال له   فلم ،قام

  .) شديدة فأصابتني قشعريرة، ثم ريحاً،ريحاً
  .ال:  فقال،)؟ علي ما كان ذلك ياأتدري: (فقال
ذلك جبرئيل في ألف من المالئكة وقد سلّم عليك وسلموا، ثم (: فقال

المالئكة فـسلّم عليـك وسـلّموا، ثـم مـر أسـرافيل فـي        مر ميكائيل في ألف من   
  .)٣()ألف من المالئكة فسلم عليك وسلّموا
                                                 

 .٩٨/٣٢١طبعة سلسلة مصادر البحار ) ١(
، ٦/٣٤٠/١٥١ والطوسي في التهذيب ٥/١٣٠/٤ورواه الكليني في الكافي . ٣٣١ح٩٨/قرب اإلسناد) ٢(

 .٩٩/١١٢/١نحوه، وهذا رواه المجلسي في البحار 
 .ث العمى عند الجماع يور١٠٣/٢٨٥/٨ورواه المجلسي في البحار . ٣٧٨ح١١١/قرب اإلسناد) ٣(
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١٠٥ ١٠٥ 

ـــــــ٣٣٣٣ : هما قاالنّأ : ابن عباسعن ، أبيه عن، عن جعفر،وعنه:  وقالـ
  .)١()النظر إلى الفرج يورث العمى(

، )الجنةدخول األعمال المانعة من (ومن المختار من كتاب  ــــــــ
 المطبوع ،ن أحمد بن علي القمي نزيل الريتصنيف أبي محمد جعفر ب

  : وغيره من تصانيفه)جامع األحاديث(مع 
ال : (� قال رسول اهللا: قال،بن عباسعن عبد اهللا  عن عطاء،((: قال

سحر، وال بن خمر، وال مؤمن يدخل الجنة عاق وال قاطع رحم، وال مدم
دقه  إلى كاهن فصومن مشىقتات، وال منّان، وال ديوث، وال كاهن، 

  .)أنزل اهللا على محمدمما  ئبما يقول فقد بر
القتات الذي يـسعى    أما  :  فقال سألته عن القتات والديوث؟   :  عطاء فقال

بصاحبه إلى السلطان، فيهلـك نفـسه وأخـاه وسـلطانه، والـديوث الـذي يجلـب                 
  .)٢())جالرعلى حليلته ال

ن أحمــد بــن ، تــصنيف أبــي محمــد جعفــر بــ )الغايــات(ومــن المختــار مــن كتــاب   ــــــــــــــــ
  :وغيره من تصانيفه )جامع األحاديث( نزيل الري، المطبوع مع يالقمعلي 

ري بـي إلـى الـسماء     أسـ لمـا   ( :� قـال رسـول اهللا     :قـال  ، ابـن عبـاس    عن((
 كما أبـي وأمـي أي  ا فـد : فقلـت لهمـا    ،ل لـي حمـزة وجعفـر      يـ دخلت الجنـة، فخ   

  .)٣())) بن أبي طالب عليالصالة عليك وحب: األعمال أفضل؟ فقاال
                                                 

 .هـ١٣٦٩ ط اإلسالمية بطهران سنة ٥٩/جامع األحاديث. ٥٠٢ح١٤٠/قرب اإلسناد) ١(
 .هـ١٣٦٩ ط اإلسالمية بطهران سنة ٥٩/جامع األحاديث) ٢(
 .هـ١٣٦٩ ط اإلسالمية بطهران سنة ٧٢/جامع األحاديث) ٣(
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١٠٦ 

ســمعت  :  قــال ،عــن عبــد اهللا بــن عبــاس    ((: ومــن الكتــاب المــذكور قــال    
 إليه وال أعظم عنده من ال إله لم يسمع اهللا كلمة أحب: ( يقول�رسول اهللا

 ويمـد بهـا   فـاه اهللا، وعظمها فال تلتقي بهـا الـشفتان، ولـيس مـن مـسلم يمـأل          إالّ  
  .)١()))سبياصوته حتى تتناثر عنه ذنوبه كما يتناثر ورق الشجر ال

: �قـال رسـول اهللا    : قـال  ، ابن عباس  عن(( : قال ،ومن الكتاب المذكور  
)لكلّإن ٢()))ستقبال القبلةا شرف المجالس  شيء شرفاً، وإن(.  

 تصنيف أبي محمد جعفـر بـن أحمـد    ،)المسلسالت(ومن المختار من كتاب   ــــــــ
  :ن تصانيفه وغيره م)جامع األحاديث(بن علي القمي نزيل الري، المطبوع مع ا

حدثني جعفر بن علي الدقاق، :  قال،حدثنا هرون بن موسى(( : قال
حـدثنا يعقـوب بـن جعفـر بـن      :  قـال ،حدثني محمد زكريـا الجـوهري   : قال

 عـن أبيـه جعفـر بـن سـليمان، عـن          ،سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس       
بــن يــه عبــد اهللا  بيــه علــي بــن عبــد اهللا، عــن أ  ب عــن أ،أبيــه ســليمان بــن علــي  

ــد المطلــــب   ــال،العبــــاس بــــن عبــ ــي  �رأيــــت رســــول اهللا ((:  قــ ــاً فــ  متختمــ
  .)٣())يمينه

 قـال  .ورأيـت أبـي عبـد اهللا متختمـاً فـي يمينـه        : علي بن عبد اهللا   وعن  
 قــال جعفــر بـــن   .نــه يمتختمــاً فــي يم   عليـــاً ورأيــت أبــي  : علــي ســليمان بــن   

 : قــال يعقـوب بـن جعفــر  .ينـه يمورأيـت أبـي ســليمان متختمـاً فـي     : سـليمان 
                                                 

 .هـ١٣٦٩ ط اإلسالمية بطهران سنة ٧٨/جامع األحاديث) ١(
 .هـ١٣٦٩ ط اإلسالمية بطهران سنة ٨٧/جامع األحاديث) ٢(
 .ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق) ٣(



  أحاديث مختارة في التراث الشيعي/ معارفه في الحديث

  

 

١٠٧ ١٠٧ 

ورأيت يعقـوب  : قال محمد بن زكريا    .يمينهورأيت أبي جعفر متختماً في      
ورأيــت محمــد بــن زكريــا :  قــال جعفــر بــن علــي.ينــهيمبــن جعفــر متختمــاً فــي ا

ورأيـت جعفـر بـن علـي متختمـاً فـي       : هارون بـن موسـى  ال ق .يمينهمتختماً في   
  .نهييم

ورأيـــت هـــارون بـــن موســـى متختمـــاً فـــي      : قـــال مـــصنف هـــذا الكتـــاب   
  .)١())ينهيم

 مـــا رواه مـــصنفه بعنـــوان أحاديـــث    ، أيـــضاً)المسلـــسالت(ومـــن كتـــاب  
 األخبار، إذ جميعها رواها مسلـسلة بروايتـه عـن     ر وهذا يعد من نواد     ــ الخلفاء

 ن، عــن المــأمو العبــاس بــدءاً مــني إلــى خلفــاء بنــ  المنتهيــةبأســانيدهمشــيوخه 
بـن عبـاس،   ا عن ،ه جد عن، عن أبيه، عن المنصور  ، عن أبيه المهدي   ،الرشيد

 الــسياسة أملتــهجميعــاً، إذ فيهــا بعــض مــا   يمانــاً منــي بــصحتهاإولــست أذكرهــا 
  : وهي تسعة كما يليها طريفة في جمعها مسلسلة ــلتثبيت الحكم، غير أنّ

  :أحاديث الخلفاء((
 حدثني أبو : قال، حدثنا محمد بن جعفر الوكيل من بني هاشمــــــــ١١١١

 حدثني علي : قال،ن زريق البغداديبكر محمد بن أحمد بن الحسين ب
عن أمير  ، المأمون حدثني أمير المؤمنين: قال،بن محمد المروزيا

  عن،ه جدعن ، أبيه عن، عن المنصور، عن المهدي،المؤمنين الرشيد
 فقالت له ،�ل فاطمةن يقب أ يكثر�النبي كان :قال ،ابن عباس

 جبرئيل ليلة نإ( �النبيل  فقال فاطمة؟بك تكثر تقيا نبي اهللا إنّ: عائشة
                                                 

 .هـ١٣٦٩ ط اإلسالمية بطهران سنة ١١٦/جامع األحاديث) ١(
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طعمني من جميع ثمارها فصار ماء في أدخلني إلى الجنة فأ يسرى بأ
 فإذا اشتقت إلى تلك الثمار قبلت ،�صلبي فحملت خديجة بفاطمة

  .)صبت من رائحتها جميع تلك الثمارأفاطمة ف
 حدثني : قال، السمسارن حدثنا محمد بن حمدو:بكر أبو قالــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢

 اً يوم:ل بن الربيع يقولض سمعت الف: قال،ن عيسىمحمد بن حماد ب
 : المأمون فقال،ءردنا الخروج يوم األربعاأف المأمون كنت مع موالي

 سمعت : يقولالمهدي سمعت :الرشيد يقول أبي  سمعت،يوم مكروه
علي  أبي  سمعت:محمد بن علي يقول أبي  سمعت:المنصور يقول

 : يقول� سمعت رسول اهللا:عبد اهللا بن عباس يقول أبي  سمعت:يقول
  .) آخر األربعاء في الشهر يوم نحس مستمرنإ(

 يكون النهار :معنى مستمرن أ قال مصنف هذا الكتاب وروي
 هو أن ال يذهب : معنى المستمرنإ :ه إلى الليل، وقالأولنحس من 

        .نحسه إلى أن يذهب من يوم الخميس ساعة
 حدثني : قال، المالكي حدثني أحمد بن عبد اهللا:بكر أبو  قالــــــــ٣٣٣٣

 : قال،ق بن إبراهيم الموصلياسححدثني إ:  قال،عبد الرحمن بن الليث
 سمعت : قال، سمعت هرثمة بن أعين: قال:سمعت شيرويه النحوي

المنصور  أبي  سمعت:المهدي يقول أبي  سمعت:هرون الرشيد يقول
ول  قال رس:قال ، ابن عباس عن،ه جد عن، عن أبيه، حدثني أبي:يقول

        .)فضل الدعاء الحمد هللاأاهللا وإالّ  إله أفضل الكالم ال( :�اهللا
 حدثني : قال، حدثني حمدان بن محمد الوراق:و بكرب قال أــــــــ٤٤٤٤
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 حدثني : قال، حدثني علي بن زيد: قال،العباس بن حمزة الهاشمي
 ، المأمون كنت واقفاً على رأس: قال، صاحب الجيوشةحميد بن مسعد

  عن، عن أبيه، عن أبيه المنصور،المهدي عن ،رشيدال أبيه فحدثنا عن
ابن عباس عن،هجد  أن العم والد والملك في ولده إلى ( : قال�النبي

        !؟)تقوم الساعة
عمران  أبي  عن، حدثني محمد بن الحسن بن علي: قال أبو بكرــــــــ٥٥٥٥

  حدثني: قال،ق بن بشيراسححذيفة إ أبو  حدثني: قال،فلحموسى بن أ
 أبيه  عن،المنصور أبيه  عن،المهدي أبيه  عن،الرشيد أبيه عن ،المأمون

 :� قال رسول اهللا: قال، عن عبد اهللا بن عباس،علي أبيه  عن،محمد
        .)نفسهم وموالهم منهمأمولى القوم من (

ـــــــ٦٦٦٦  : قال،صالح الكاتب أبو  حدثنا محمد بن عيسى:بكر أبو  قالـ
براهيم بن سعيد  حدثني إ: قال،حدثنا الحسين بن عبد اهللا الحصيب

 حدثني : قال، حدثني الرشيد:قال ، المأمون حدثني: قال،الجوهري
 ابن  سمعت:قال ، أبي حدثني: قال، حدثي المنصور: قال،المهدي
 :� قال رسول اهللا: يقول�طالب أبي  بن علي سمعت:يقولعباس 

النجوم أمان ألهل السماء إذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل (
        .)ن ألمتي فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل األرضبيتي أما
 ابن  سمعت: قال،عن عكرمة ، أبيه عن،سناده عن المنصور بإــــــــ٧٧٧٧
        .))اليوم مات رباني هذه األمة(( :ي طالبب بن أ عليا ماتلم يقولعباس 
 حدثني الفضل بن أحمد : قال، حدثنا محمد بن عبد اهللا الكوفيــــــــ٨٨٨٨
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 حدثني داود بن : قال،معيل الطاهريسإن ب حدثني طاهر : قال،الكاتب
 كنت ذات يوم عند المهدي : قال، حدثني أبي: قال،رشيد الخوارزمي

 ،ه جدعن ، أبيه عن،المنصور أبي  حدثني:فقال المهدي ، علياًكروافذ
 إذ ،ون بهصحابه حافّأ جالساً و� كان رسول اهللا:قال ، ابن عباسعن

أال ( :� فقال رسول اهللا؟ا وعنده وجهه فيه� بن أبي طالب عليدخل
قال المهدي، فقام إليه القوم بأجمعهم قياماً،)كمتقومون إلى عبقري ، 

        . يعني إلى سيدكم:قال لي المنصور
 ،و بكر محمد بن أحمدب حدثني أ: قال،حدثنا محمد بن جعفر ــــــــ٩٩٩٩

 حدثني : قال،و اسحق إبراهيم بن محمد بن عمرويهب حدثني أ:قال
 : قال، حدثني محمد بن عبيد الكوسج: قال،سىمحمد بن هرون بن عي

 أحمد بن ي حدثن:قال ،و الفضل محمد بن عيسى الجهنيبحدثني أ
 عن ،بيهأ عن ، عن المهدي، حدثني شريك: قال،سحق الكنديإ

 قال :قال ، ابن عباس عن،ه جد عن،بيهأ عن ،محمد أبيه  عن،المنصور
 وال أهل ،ة أكرم من أمتيمة يوم القيمأما تقدم على اهللا ( :�رسول اهللا

  .)١())) أال فاتقوا اهللا فيهم،بيت أكرم عليه من أهل بيتي

ونكتفي بهذه النتف المختارة من التراث الشيعي فعالً، إذ سيأتي 
في آخر الحلقة الثالثة مقتنيات لئالئ األخبار من بحار األنوار من 

  .س فيما يتعلق بشتى صنوف المعرفةمرويات ابن عبا
                                                 

 .١١٢ ــ ١١١/جامع األحاديث) ١(
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ــن عبــاس  لــيس مــن الــسهل اســتيعاب جميــع مــا ورد عــن     فــي دواويــن   اب
 مـا  كثـرة بمـا فيهـا مـن المكـرر والمنكـر       من الفهوالحديث في التراث السني،    

 وغربلتهـا مـن     ، وهذا ما يصعب على الباحث اإلحاطة بهـا        ؟يزيد على المليون  
  .هو هشيم تذوره الرياحمما ل وزور النسبة،  القوهذرو

قد سجلته أقالم أنّه  ،الغريب في أمر ذلك التراث الضخم الفخم أن غير
، وصارت المباراة بالتكاثر، والعبرة بما ينأئمة الحفاظ، فجمعت الغث والسم

هم  وما قالوه في توثيقه ألنّما سطروهويعجب القاريء من كثرة , روى الرواة
  . انتقوهكانوا قد

 وهـــي ال تخلــو مـــن  ،ولنوقــف القـــاريء علــى جانـــب مــن تلـــك المبــاراة    
  .مماراة ومباهات

  ): الراويتدريب( في يقاله السيوطمما 
  :روي في قدر حفظ الحفاظمما و((

 انتقيــت المــسند مــن ســبعمائة ألــف حــديث      :قــال أحمــد بــن حنبــل   
  .وخمسين ألف حديث

 يحفظ ألف ألف  كان أحمد بن حنبل:وقال أبو زرعة الرازي
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  . قال ذاكرته فأخذت عليه األبواب؟ قيل له وما يدريك،حديث
   . كتبت بيدي ألف ألف حديث:وقال يحيى بن معين

 ومائتي ألف ، أحفظ مائة ألف حديث صحيح:وقال البخاري
  .حديث غير صحيح

  . صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة:وقال مسلم
 ، خمسمائة ألف حديث�تبت عن رسول اللّه ك:وقال أبو داود

  .انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن
 كان الواحد من الحفاظ يحفظ :وقال الحاكم في المدخل

 سمعت أبا عبد : سمعت أبا جعفر الرازي يقول،خمسمائة ألف حديث
 فقال رجل ، كنت عند إسحاق بن إبراهيم بنيسابور:اللّه بن وارة يقول

 صح من الحديث :سمعت أحمد بن حنبل يقول :من أهل العراق
 قد حفظ سبعمائة ، يعني أبا زرعة، وهذا الفتى،سبعمائة ألف وكسر

 وأقاويل الصحابة ، أراد ما صح من األحاديث: قال البيهقي،ألف
  .والتابعين

أبا زرعة  أن  سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطالق:وقال غيره
 أحفظ مائة : ثم قال، ال: قال؟ هل يحنث،يحفظ مائتي ألف حديث

ألف حديث كما يحفظ اِإلنسان سورة قل هو اللّه أحد؛ وفي المذاكرة 
  .ثلثمائة ألف حديث

 كان أبو زرعة يحفظ :وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ
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  . وكان يحفظ مائة وأربعين ألفاً في التفسير والقرآن،سبعمائة ألف حديث
 : أبي دارم الحافظ بالكوفة يقول وسمعت أبا بكر بن:قال الحاكم

 أحفظ ألهل البيت :سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول
 كتبت بأصابعي عن : وسمعت أبا بكر يقول: قال،ثلثمائة ألف حديث

 سمعت ابن : وسمعت أبا بكر المزني يقول،مطين مائة ألف حديث
هويه  كان إسحاق بن را: سمعت علي بن خَشرم يقول:خزيمة يقول

  .يملي سبعين ألف حديٍث حفظاً
 ما كتبت : قال، عن الشعبي، عن ابن شُبرمة،وأسند ابن عدي

إالّ  وال حدثني رجل بحديث قط ،سوداء في بيضاء إلى يومي هذا
 تعجب من : فقال، فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهويه،حفظته

  . نعم: قلت؟هذا
ني أنظر إلى سبعين ألف  وكأ،حفظتهإالّ  ما كنت ألسمع شيئاً :قال

  . أكثر من سبعين ألف حديث في كتبي: أو قال،حديث
 سمعت إسحاق بن راهويه : قال،وأسند عن أبي داود الخفاف

  . وثالثين ألفاً أسردها، كأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي:يقول
 سمعت : قال، عن محمد بن يحيى بن خالد،وأسند الخطيب

ي أنظر  أعرف مكان مائة ألف حديث كأنّ: يقول،إسحاق بن راهويه
 وأحفظ أربعة آالف ، وأحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي،إليها

  .حديث مزورة
 قال أبي لداود بن عمرو الضبي :وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل
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 ؟ كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه األحاديث بحفظه:وأنا أسمع
 كم كان ؟ لقد كان حافظاً: قال له، ما رأيت معه كتاباً قط، نعم:قال

 قال عشرة ؟ أكان يحفظ عشرة آالف: قال، شيئاً كثيراً: قال؟يحفظ
  . هذا كان مثل وكيع: فقال أبي،آالف وعشرة آالف وعشرة آالف

 أحفظ خمسة وعشرين ألف حديث بإسناده :وقال يزيد بن هارون
  . وأحفظ للشاميين عشرين ألف حديث،وال فخر

  . كان عند هشيم عشرون ألف حديث:ورقيوقال يعقوب الد
 كان عبيد اللّه بن معاذ العنبري يحفظ عشرة آالف :وقال اآلجري

 .)١())حديث
بعض قراء كتابه  أن هذا ما ذكره السيوطي وهو على عهدته، غير

 مليون حديث ليحفظها � هل كان لرسول اهللا،يناقشون في تلك الكثرة
  ده؟أحمد بن حنبل ويكتبها أبو زرعة بي

تها أخل البن وقت تحديثه فةهريرة كثر أبي وعائشة تنكر على
بعد أحاديث النهي عن  (: أخرجه مسلم في صحيحهعروة في حديث

 أبو كان: بسنده قال(( :) النهي عن كتب العلمثالمدح وقبل أحادي
، ة إسمعي ربة الحجررةإسمعي ربة الحج: هريرة يحدث وهو يقول

أال تسمع إلى هذا :  قالت لعروة،التهاقضت صفلما وعائشة تصلي، 
 يحدث حديثاً لو عده العاد �النبيكان إنّما ومقالته آنفاً، 

                                                 

 .ط الثانية تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. ٥٢ ــ ١/٥٠تدريب الراوي ) ١(
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  .)١()))ألحصاه(
 فأين تكون ،ة كناية عن القلّ))لو عده العاد ألحصاه(( :ومعنى قولها

  !المليون التي كتبها أبو زرعة بيده؟األحاديث 
 نإومهما يكن من أمرها ف! ا يصدق بهئها مزيدات ال يكاد القارإنّ

 جميعها يحتويبأيدينا، هل دواوين الحديث السني الموجودة اليوم 
  . على ما ذكر؟ واهللا أعلم بحقائق األمور الواحد منهافضالً عن

ومهما يكن ال مناص من الرجوع إليها لغرض انتقاء بعض ما نراه 
تلك لقينا نظرة فاحصة على أصالحاً من حديث ابن عباس، فإذا 

هو  ابن عباس الدواوين نجد أقربها زماناً مع انتقائه وضعاً إلى أيام
هـ عن ثمانين سنة، ٢٠٤المتوفى سنة ) مسند أبي داود الطيالسي(كتاب 

  .صنف في المسانيد، وإنّما اخترته ألنّه غير متهموهو أول من 
 هو مولى :قال ابن معين(( ):التهذيبتهذيب ( ابن حجر في قال
 كتبوا عن أبي : وقال عمر بن شبة.ر وأمه فارسية، ثم بصريآلل الزبي

  .)٢())داود باصبهان أربعين ألف حديث وليس معه كتاب
وهذا أخذت عنه بعض ما أخرجه في كتابه المسند في الجزء األول في 

د الرزاق ب لع)المصنّف( ومن بعده رجعت إلى كتاب ،ذكر تالميذ ابن عباس
 غزير في مادته، وال تخلو ،كتاب جليل في تبويبهوهو ) هـ٢١١( سنة ىالمتوف

خترته على علم اإنّما بعض المنكرات أيضاً، وبل و ،أحاديثه من مكررات
                                                 

 . ط صبيح٨/٢٢٩صحيح مسلم ) ١(
 .١٨٣ ــ ٤/١٨٢تهذيب التهذيب ) ٢(
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ة ماء األهاستقى منه العلّية من أئمة الحديث، والجلّة من فق ألنّه بذلك،
صحاب أسحاق بن راهويه، والبخاري ومسلم، وسائر إكأحمد بن حنبل، و
  .)خزانة علم(اه الذهبي األصول، والذي سم

أيم اهللا لم يبالغ و(( :ايم إبراهيم ، مدير المجلس العلميقال الناشر
 لحري ،وغزارة مواده، هوة مضامين إلى ثراً هذا الديوان نظرفإن .فيه

  .)١())بحق أن يدعى موسوعة الحديث واألثر
اإلشارة تقدمت مما أخترت مصنف عبد الرزاق مضافاً إلى ما فيه إنّما ا أنو

فع د وقد ،عتهم في مذهبه بالتشيأ وإن ته عبد الرزاق غير متهم في رواي ألن،إليه
  . أن يكون سمع منه في ذلك شيئاًىعنه ذلك أحمد بن حنبل ونف

 ألحمد بن حنبل )العلل في معرفة الرجال(فقد جاء في كتاب 
لرزاق عبد ا:  قلت له،سألت أبي) ١٤١٣((( :رواية عبد اهللا بن أحمد، قال

نا فلم أسمع منه في هذا شيئاً، أأما : كان يتشيع ويفرط في التشيع، فقال
  .)٢())ولكن كان رجالً تعجبه أخبار الناس، أو األخبار

 على نحو بالمفاضلةل وع من يق وما أدري كيف يتهم بالتشي::::أقولأقولأقولأقول
  !ما قاله ابن عمر؟

د  ألحمد بن حنبل لنعرف تسنن عب)العلل(فلنقرأ ما في كتاب 
  . الذي ال يرضى عنه أن يحيد،الرزاق الشديد

 : قال،سلمة بن شبيبحدثني ) ١٤٦٥((( :)العلل(قال كما في كتاب 
                                                 

 .٧/مقدمة الناشر/المصنف لعبد الرزاق) ١(
 .م١٩٦٣ ط انقره ١/٢٣٣العلل في معرفة الرجال ) ٢(
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١١٩ ١١٩ 

 علياً شرح صدري قط أن أفضلن واهللا ما ا: يقول،سمعت عبد الرزاق
بكر وعمر، رحم اهللا أبا بكر ورحم اهللا عمر ورحم اهللا عثمان  أبي على

  .اًَ عليورحم اهللا
  .)١())ي إياهم أوثق عملي حببمؤمن، وإنفما هو هم بومن لم يح

 كما هو غير ،إذن فالرجل على تسننه هذا غير متهم في مذهبه
ه على موطأ تم، لذلك قد)٢(في حديثه على تشيعه المزعوم لو صحمتهم 

اركة السلطة الحاكمة، ولم يكن كتاب بمبكتبه أنّه مالك، لما تقدم في 
 ألنّه )المصنّف(ني أختار كتابه ل ما جع فهذا هو،كذلك) المصنف(

فهرست أحاديث (وكتابه مقبوالن عند العامة، وله في مقدمة كتاب 
ترجمة ) هـ١٤٠٨( المطبوع عالم الكتب ط األولى )وآثار المصنف

  . فلتراجع،مفيدة
 ابن عباس وقد استعنت بهذا الكتاب في ذكر بعض أحاديث

 إلى الحلقة الثالثة عند ذكر  ونرجئ الباقي،المرفوعة دون الموقوفة
  .مسنده، نسأل اهللا تعالى التوفيق إلتمام ذلك

 اإلسالمي أخذته من طبعة المكتب) المصنّف(وما انتقيته من 
 فأتبعت يب الرحمن األعظمي متناً وهامشاً،دث حببتحقيق الشيخ المح

بما في هامشه، بدءاً من أوله إلى آخره في أجزائه األحد عشر، المتن 
أضفت إلى ذلك بعض ما وجدته من آثار البن عباس موقوفة في ما ورب

  .األخرىالقديمة بعض المصادر 
                                                 

 .نفس المصدر) ١(
 .سيأتي تحقيق هذا في الحلقة الثالثة من هذه الموسوعةوالمصادر) ٢(
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ـــــــ١١١١  عن حسين بن عبد اهللا ، عن إبراهيم بن محمد،ــ عبد الرزاق٣٧(( ـ

األذنان ليستا من :  قال، عن ابن عباس، عن عكرمة،)اهللا(بن عبيد ا
الرأس، ولو كانتا من الرأس لكان ينبغي أن يحلق ما الوجه، وليستا من 

عليها من الشعر، ولو كانتا من الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما 
  .)١())وبطونهما مع الوجه

 عن داود بن ، عن إبراهيم بن محمد،ــ عبد الرزاق٤٥(( ــــــــ٢٢٢٢
إن نسي المسح بالرأس أعاد :  قال، عن ابن عباس، عن عكرمة،الحصين

  .)٢())) برمز عب٢٢١٠ رقم٥الكنز( .الصالة
 عن جابر بن يزيد، أو ، عن قتادة، عن معمر،عبد الرزاقــ ٥٤(( ــــــــ٣٣٣٣

أنّه  أال ترى ،افترض اهللا غسلتين ومسحتين:  قال،عكرمة، عن ابن عباس
الكنز ( .م فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتينمذكر التي

 وفي ظ قال معمر وقال ،٢٦٢: ٢، والدر المنثور٢٢١٣ رقم٥برمز عب
  .)٣()))رجل الخ

                                                 

 .١/١٤المصنف ) ١(
 .١/١٦المصنف ) ٢(
 .١/١٩المصنف ) ٣(
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١٢٢ 

أخبرني عمرو بن دينار :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٥٥(( ــــــــ٤٤٤٤
 .الوضوء مسحتان وغسلتان:  قال ابن عباس:سمع عكرمة يقولأنّه 

  .)١())) برمز عب وفي ظ بتقديم غسلتان٢٢١١ رقم٥الكنز(
، مد بن عقيلعبد اهللا بن مح، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٦٥(( ــــــــ٥٥٥٥

في ظ (، ثم قالت لنا ثالثاً ثالثاً غسل قدميه �رسول اهللا أن :بيعالرعن 
 فسألني عن هذا ابن عباس قد دخل علي إن ):ابن عباس إن ثم قالت أما

ونجد في كتاب ، الغسلإالّ يأبى الناس :  فقال،فأخبرته) ــ ظ الحديث(
 و هق بلفظ ١٦: ١ و ش٧٥: ٦الطبري (. يعني القدمين،اهللا تعالى المسح

  .)٢()))١٦٣: ١ والحميدي ٧٢: ١آخر
يحيى بن ، عن أبي حصين، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٠٠(( ــــــــ٦٦٦٦
دخل وال مما خرج وليس مما الوضوء :  قال،ابن عباس، عن وثاب

  .)٣())توضأ من موطئي
أبي رجاء ، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٠٧(( ــــــــ٧٧٧٧

في ) على هذا المنبرــ ظ(سمعت ابن عباس يوم الجمعة : ال ق،العطاردي
وا في رحالكم وال تأتوا بالخبث، تنقلونه بأقدامكم لّص: يوم مطير يقول

وفي ظ جيرار ) حيوان(في األصل (ــ جرار  كلّ إلى المسجد فليس
ــ )فزوالصواب عندي جرار جمع جرة وهي االناء المعروف من الخ

                                                 

 .١/١٩ المصنف) ١(
 .١/٢٢المصنف ) ٢(
 .١/٣٢المصنف ) ٣(
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  .)١())لطهوركميسع المسجد 
عبد اهللا بن محمد بن ، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ عبد الرزاق١١٩(( ــــــــ٨٨٨٨

من :  فقالت،دخلت على الربيع بنت عفراء:  قال،عقيل بن أبي طالب
أنا عبد اهللا ) كذا في ظ وفي األصل فقال أنا عبد اهللا:) (قلت: (أنت؟ قال

 وفي(ريطة : فمن أمك؟ قلت: بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قالتا
  عليكانت زينب الصغرى بنت(كتاب نسب قريش لمصعب الزبيري 

عند محمد بن عقيل بن أبي طالب فولدت له عبد اهللا الذي يحدث عنه 
 بن  علي أو فالنة بنت علي بنت)ريطة ( علي ولم يذكر في بنات٤٥ص

جئتك أسألك عن :  قلت،مرحبا بك يا ابن أختي:  قالت،)أبي طالب
 ، ما بين المربعين]�كان رسول اهللا: قالت[( �وضوء رسول اهللا

استدرك من الكنز وقد كان ناسخ األصل أسقطه ثم وجدته في ظ 
يصلنا ويزورنا، وكان يتوضأ في هذا ويمضمض ) بعد قالت) نعم(بزيادة 

فكان يغسل : ناء وهو نحو من مد، قالتاإلناء أو في مثل هذا إل اويستنثر
، ثم مسح )ــ ظثالثاً (ثالثاً يديه ، ثم غسلثالثاً ثم غسل وجهه ،يديه

، ثم ثالثاًبرأسه مرتين، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل قدميه 
 ابن عباس قد دخل ))إن(وفي الكنز ) اما(في األصل و ظ ( أما: قالت

الغسل إالّ يأبى الناس :  فقال،علي فسألني عن هذا الحديث، فأخبرته
 برمز عب ٢٢٠٨ رقم٥الكنز( .مينونجد في كتاب اهللا المسح على القد

 والحميدي من طريق ١٦وأخرجه ش من طريق روح بن القاسم ص
                                                 

 .١/٣٤المصنف ) ١(
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 بلفظ آخر، كالهما عن عبد اهللا بن محمد ابن عقيل، ١٦٣: ١سفيان
  .)١()))وأصل الحديث أخرجه أصحاب السنن األربعة

، عن زيد بن أسلم، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ عبد الرزاق١٢٦(( ــــــــ٩٩٩٩
 عضو منه غسلة توضأ فغسل كلّأنّه  :ابن عباس، عن سارعطاء ابن ي

أخرجه البخاري من طريق ( . كان يفعله�النبي أن واحدة، ثم ذكر
 مرة باب الوضوء)  مرة مرة�النبيتوضأ (زيد ولفظه ، عن سفيان

 ورواه أحمد في مسنده ،٢٢٠١ رقم٥ وذكره في الكنز برمز عب،)مرة
  .)٢())) فعله�النبي أن هذا اللفظ وفي ظ ب٣٦: ٥من طريق عبد الرزاق

، عن زيد بن أسلم، عن داود بن قيس، عن ــ عبد الرزاق١٢٧(( ــــــــ١٠١٠١٠١٠
  .)٣()) مرة مرة توضأ�رسول اهللا أن :ابن عباس، عن عطاء بن يسار

ـــ١١١١١١١١ ــ ــ ، عن زيد بن أسلم، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢٨(( ـ
ال أخبركم بوضوء رسول أ: قالأنّه  ،عباسابن ، عن عطاء بن يسار

سقط من (ة ة صب على اليسرى صب فغرف بيده اليمنى ثم صب،�اهللا
 ٦٣: ١األصل كما يدل عليه ما بعده، ورواه هكذا أبو غسان عند هق

 واسد عند الطحاوي ٣٢وابن نمير ومصعب بن المقدام عند قط ص 
م عن إسرائيل، ثم وجدت في ظ كما حققت وقد روى  كلّه١٩: ١

، كما في أبي داود و أيضاً المسح ثبن آدم وأبو غسان تثلييحيى 
                                                 

 .١/٣٧المصنف ) ١(
 .١/٤١المصنف ) ٢(
 .١/٤٢المصنف ) ٣(
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١٢٥ ١٢٥ 

  .)١()))هق
، زيد بن أسلم، عن أبي بكر بن محمد، عن ــ عبد الرزاق١٢٩(( ــــــــ١٢١٢١٢١٢

ة  توضأ وضوءين مر�رسول اهللا أن :ابن عباس، عن عطاء بن يسار عن
، عن  من طريق عبد الرزاق٥٤: ١عند هق خلل لحيته ثالثاً( .وثالثاً

إسرائيل ، عن  وكذا عند قط من طريق مصعب وابن نمير،إسرائيل
  .)٢())) ذكر ثالثاًأيضاًظ وليس في 

، عن يحيى بن سعيد، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٣١(( ــــــــ١٣١٣١٣١٣
 ٥الكنز برمز عب( . مرة مرة توضأه أنّ:ابن عباس، عن رجل
  .)٣()))٢٢١٢رقم

شعبة ، عن أبي ذئب، عن صاحب له، عن ــ عبد الرزاق١٦٧(( ــــــــ١٤١٤١٤١٤
كذا (هل لك بحر : ة قال البن عباسمالمسور بن مخر أن :مولى ابن عباس

 قال ،في عبيد بن عمير إذا سمع النداء خرج فتوضأ) في األصل غير واضح
: جاء أخبروه، فقالفلما هكذا يصنع الشيطان، إذا جاء فاذنوني، : ابن عباس

ذَا قُمتُم ِإلَى الصَّالِة ذَا قُمتُم ِإلَى الصَّالِة ذَا قُمتُم ِإلَى الصَّالِة ذَا قُمتُم ِإلَى الصَّالِة إِإِإِِإ�: اهللا يقول أن :لك على ما تصنع؟ فقالمما يح
كُموهجفَاغِْسلُوا وكُموهجفَاغِْسلُوا وكُموهجفَاغِْسلُوا وكُموهجليس هكذا، إذا توضأت :  فتال اآلية، فقال ابن عباس)٤(�فَاغِْسلُوا و

  .)٥())فأنت طاهر ما لم تحدث
                                                 

 .١/٤٢المصنف ) ١(
 .١/٤٢المصنف ) ٢(
 .١/٤٢المصنف ) ٣(
 ٦/المائدة) ٤(
 .١/٥٧المصنف ) ٥(
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داود بن ، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق١٧٥(( ــــــــ١٥١٥١٥١٥
 .كان يتوضأ في آنية النحاسأنّه : ابن عباس، عن عكرمة، عن الحصين

  .)١()))٢٣٧٨ رقم٥برمز عبالكنز (
سألت عطاء عن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٢٣٦ ((ــــــــ١٦١٦١٦١٦

ال بأس به كان على عهد ابن عباس : الوضوء الذي بباب المسجد، فقال
يتوضأ منه الرجال والنساء، األسود واألحمر، أنّه وهو جعله، وقد علم 

أكنت متوضئا : وكان ال يرى به بأسا، ولو كان به بأس لنهى عنه، قال
  .)٢()))٨٧أخرجه ش عن حفص عن ابن جريج ص( .نعم: منه؟ قال
 : قال،ابن عباس أن قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٢٥٦(( ــــــــ١٧١٧١٧١٧

 إنالماء يطه٣())) برمز عب٣٨٣ رقم٥الكنز( .رر وال يطه(.  
 مر ابن عباس أن :عكرمة، عن أبيه، عن ــ عبد الرزاق٢٦٠(( ــــــــ١٨١٨١٨١٨

  .)٤())فيه جيفة، فأمر بها فنحيت ثم توضأ منهبغدير 
هكذا في األصل عن معمر مرسال، (ــ معمر، عن ــ عبد الرزاق٢٧٥(( ــــــــ١٩١٩١٩١٩

ابن ، عن قتادة، عن ابن أبي عروبة، عن وقد رواه ش عن عباد بن العوام
 رواها عنه جابر الجعفي عند قط و هق ،عباس، روى هذه القصة أبو الطفيل

ه نفسه وأخرى عنه عن ابن عباس، ورواها ابن سيرين عند والطحاوي، تارة عن
                                                 

 .١/٥٩المصنف ) ١(
 .١/٧٣المصنف ) ٢(
 .١/٧٨المصنف ) ٣(
 .١/٧٩المصنف ) ٤(
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 ورواها ،١٠٨قط والبيهقي في المعرفة، رواها عطاء عند الطحاوي و ش ص
 ،ابن عباس عند البيهقي في المعرفة، عن عمرو بن دينار، عن ابن لهيعة

ابن ، عن فهؤالء ستة رووا هذه القصة والروايات بعضها متصل كرواية عطاء
 وكرواية ابن سيرين ، عطاء أدركه وسمع منه بال خالف فإن،د شالزبير عن

أحاديث ابن  أن ها وإن كانت مرسلة لكن صرح البيهقي في الخالفياتفإنّ
سمعها من عكرمة ولم يسمعها من ابن عباس، فإذا إنّما ابن عباس ، عن سيرين

اسيل جميعها مر أن كانت الواسطة معلومة وهي ثقة قامت الحجة، ولو فرضنا
 كما  ويعضدها، والمرسل إذا اعتضد فهو حجة اتفاقاًفهي يشد بعضها بعضاً

ا  فسقط جميع ما تعللوا به إن كان هناك إنصاف، و،ح به في األصولصرأم
 يعرف حديث  وال كبيراً أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيراً:قول ابن عيينة

 ، عرف حديث الزنجيعطاء من أهل مكة وهو قد أن  فيعكر عليه،الزنجي
 فعدم معرفة ابن عيينة ال يعارض معرفة ،سناد إليه صحيح ال مغمز فيهإلوا

 وبهذه ،الحجة في قول من عرف ال في قول من نفى معرفتهإنّما  و،عطاء
باب العشر فيما يسقى ( في الكعبة �الحجة رجح البخاري ثبوت صالته

في (اعتذار الطحاوي وبهذه الحجة أجاب البيهقي في المعرفة عن ). الخ
 عند من عدم علمه بمقدار القلتين ال يكون عذراً إن : فقال،)حديث القلتين

سقط رجل في زمزم فمات : قال ) وراجع لهذا البحث الجوهر النقي، ــعلمه
: فيها عينا قد غلبتنا، قال إن :فيها، فأمر ابن عباس أن تسد عيونها وتنزح، قيل له

) في األصل بالسين المهملة( من خز فحشوه م مطرفاًها من الجنة، فأعطاهإنّ
  .)١())فيها ثم نزح ماؤها حتى لم يبق فيها نتن
                                                 

 .١/٨٢المصنف ) ١(
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١٢٨ 

 أن :رجل من أهل الكوفة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٣٠٤(( ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠
 إن أصابتك جنابة ومررت بغدير فاغترف منه اغترافاً:  قال،ابن عباس

  .)١()) فيه إن استطعتفأصببه عليك وإن سال فيه فال تبال، وال تدخل
ابن ، عن الشعبي، عن جابر، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٣٠٩(( ــــــــ٢١٢١٢١٢١

ليس على الثوب جنابة، وال على األرض جنابة، وال على الرجل :  قال،عباس
، أخرجه ش من طريق زكريا( .يمسه الجنب جنابة، وليس على الماء جنابة

  .)٢٦٧: ١ر عن زكريا و هق من وجه آخ١١٦ صالشعبي عنه مختصراًعن 
 فأدخلهما في الماء وهو ))يده(في األصل (إذا سبقته يداه : يقول

  .)٢())جنب قبل أن يغسلهما فال بأس
هما :  قال ابن عباس:قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٣٢٤(( ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
رواه ش بمعناه من  (.)٣(�ح أجاجح أجاجح أجاجح أجاجفُراتٌ وهذَا ِملْفُراتٌ وهذَا ِملْفُراتٌ وهذَا ِملْفُراتٌ وهذَا ِملْ    ببببذْذْذْذْهذَا عهذَا عهذَا عهذَا ع�بحران 

  .)٤()))٩٨ابن عباس صة، عن  بن سلمطريق سنان
، عن عمرو بن دينار، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٣٥٩(( ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣
إنّما : سئل ابن عباس عن ولوغ الهر في االناء أيغسل؟ قال:  قال،عكرمة

 وأخرجه ش من طريق ٢٩١١ رقم٥الكنز برمز عب( .هو من متاع البيت
  .)٥()))٢٤عكرمة ص، عن خالد

                                                 

 .١/٩٠المصنف ) ١(
 .١/٩١المصنف ) ٢(
 .٥٣/الفرقان) ٣(
 .١/٩٥المصنف ) ٤(
 .١/١٠٢المصنف ) ٥(
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١٢٩ ١٢٩ 

ـــ٢٤٢٤٢٤٢٤ ــ ــ سمعت قتادة أو غيره :  قال،معمر، عن عبد الرزاقــ ٣٧٩(( ـ
 بفضل اًأسكان ال يرى بأنّه  :ابن عباس، عن عكرمة، عن يحدث

، وأطيب هي أنظف ثياباً:  ويقول،شراب المرأة وال بفضل وضوئها
أبي يزيد ، عن أيوب، عن أخرجه ش مختصرا عن ابن علية( .ريحاً

  .)١()))٢٥ابن عباس ص، عن المدني
، عن أيوب، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق٣٨٠(( ــــــــ٢٥٢٥٢٥٢٥

  .)٢())ابن عباس مثله، عن رجل
عباس بن عبد ، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق٣٩٥(( ــــــــ٢٦٢٦٢٦٢٦

  .اهللا بن معبد
والصواب عباس بن ) عباس بن عبد اهللا بن محمد عبد(في األصل (

بأس بفضل المرأة ال : عباس، قالابن ، عن عن عكرمة )عبد اهللا بن معبد
:  رقم٥كذا في الكنز برمز عب ( .حائضا كانت أو غير حائض

٣()))٢٨٧٤(.  
، عن سماك بن حرب، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٣٩٦(( ــــــــ٢٧٢٧٢٧٢٧
 استحمت من جنابة �النبيامرأة من نساء  أن :ابن عباس، عن عكرمة
 إن :ي اغتسلت منه، فقالإنّ:  فتوضأ من فضلها، فقالت�النبيفجاء 

 ورواه الطحاوي من ،٢٨٨٣ رقم٥الكنز برمز عب( .يءالماء ال ينجسه ش
                                                 

 .١/١٠٦المصنف ) ١(
 .١/١٠٧المصنف ) ٢(
 .١/١٠٩المصنف ) ٣(
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١٣٠ 

  .)١()))أيضاً وهو في هق ١٥: ١الثوري ، عن طريق أبي أحمد
ابن عباس ، عن عكرمة، عن إسرائيل، عن ــ عبد الرزاق٣٩٧(( ــــــــ٢٨٢٨٢٨٢٨

  .)٢())مثله
 .)زياد عن(يزيد بن أبي ، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٤٧٩(( ــــــــ٢٩٢٩٢٩٢٩

مقسم ، عن يزيد، عن  ابن أبي شيبة أخرجه عن ابن إدريسنته ألزد(
مقسم ، عن يزيد بن أبي زياد، عن  عن سفيان، وأخرجه البيهقي٨٩: ١
، عن مقسم .)يزيد بن أبي زيادة، عن هكذا رواه جماع:  ثم قال،١١٩: ١

 .من أخفق خفقة برأسهإالّ نائم  كلّ وجب الوضوء على:  قال،ابن عباس
  .)٣()))٢٤٩٣: رقم: ٥مز عب الكنز بر(

 ،ابن عباس، عن أبيه، عن ابن مجاهد، عن ــ عبد الرزاق٥٠٥(( ــــــــ٣٠٣٠٣٠٣٠
 :، رقم٥الكنز برمز عب ( .ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا: قال

٤()))٢٤٩٤(.  
 عبيد بن عمير، نا :قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٥٠٦(( ــــــــ٣١٣١٣١٣١

 قال سعيد ،تلفوا في المالمسةوسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح اخ
هو النكاح، فخرج : هو اللمس والغمز، وقال عبيد بن عمير: وعطاء

أخطأ :  فقال،عليهم ابن عباس وهم كذلك، فسألوه وأخبروه بما قالوا
                                                 

 .١/١٠٩المصنف ) ١(
 .١/١١٠المصنف ) ٢(
 .١/١٢٩المصنف ) ٣(
 .١/١٣٤المصنف ) ٤(
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١٣١ ١٣١ 

أخرجه ( . ويكنىالموليان وأصاب العربي، وهو الجماع، ولكن اهللا يعف
ه البيهقي من طريق سعيد بن جبير، وأخرج، عن ش من طريق ابن ميسرة

  .)١()))١٢٥: ١سعيد ر، عن أبي بش
 ،حدثت عن مجاهد:  قال،ابن مجاهد، عن ــ عبد الرزاق٥٠٧ ((ــــــــ٣٢٣٢٣٢٣٢

الكنز ( .ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا: سمعت ابن عباس يقول: قال
  .)٢()))٥٠٥في  مر  وقد١٢٠: ٥

بن سعيد ، عن األعمش، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٥٨٣ ((ــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣
إني أكون في : شكا إليه رجل، فقال: ابن عباس، قال، عن جبير وغيره

ه يمس ذكر قاتل اهللا الشيطان إنّ: الصالة فيخيل إلي أن بذكري بلال، قال
قد أحدث، فإذا توضأت فانضح فرجك أنّه نسان في صالته ليريه اإل

  .)٣())بالماء، فإن وجدت، قلت هو من الماء، ففعل الرجل ذلك فذهب
 ،أبي حمزة مولى بن أسد، عن إبراهيم، عن ــ عبد الرزاق٦٠٩ ((ــــــــ٣٤٣٤٣٤٣٤

بينا أنا على راحلتي بين النائم واليقظان : سألت ابن عباس، قال: قال
الحاذ، (ــ حتى مال حاذي شيء أخذت مني شهوة فخرج من ذكري 

اغسل ذكرك وما : وما حوله، فقالــ ) موضع اللبلد من متن الراحلة
  .)٤())ضوءك للصالةأصابك، ثم توضأ و

                                                 

 .١/١٣٤المصنف ) ١(
 .١/١٣٤صنف الم) ٢(
 .١/١٥١المصنف ) ٣(
 .١/١٥٨المصنف ) ٤(
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١٣٢ 

ابن ، عن مجاهد، عن منصور، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٦١٠ ((ــــــــ٣٥٣٥٣٥٣٥
من المني الغسل، ومن المذي :  في المذي، والودي، والمني: قال،عباس

 ٢٤٦٠، رقم٥الكنز برمز عب( .والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ
بين ) رقعن مو(سفيان فزاد ، عن وأخرجه هق من طريق الحسين بن حفص

جعفر بن برقان وعمر ، عن  وروى ش عن وكيع١١٥: ١مجاهد وابن عباس 
المني ففيه أما المني والودي والمذي، ف:  قال، عن عكرمة،بن الوليد الشئا

  .)١()))٦٣المذي والودي فيغسل ذكره ويتوضأ صأما الغسل، و
زيد بن ، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٦٣٥ ((ــــــــ٣٦٣٦٣٦٣٦

 �توضأ رسول اهللا: سمع ابن عباس يقولأنّه  ،عطاء بن يسار، عن لمأس
ج في مخر( .ثم احتز كتفا فأكل ثم مضى إلى الصالة ولم يتوضأ

  .)٢()))الصحيحين والموطأ، وأخرجه أحمد من طريق المصنف
أخبرني عمر بن : قال ،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٦٣٧ ((ــــــــ٣٧٣٧٣٧٣٧

 يأكل �بينا رسول اهللا: بن عباس يقولسمع اأنّه عطاء بن أبي الخوار 
الكنز برمز ( .عرقا أتاه المؤذن فوضعه وقام إلى الصالة ولم يمس ماء

  .)٣()))، وأخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق٢٤٧٧، رقم٥عب
أخبرني محمد بن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٦٤٢ ((ــــــــ٣٨٣٨٣٨٣٨
 ى ورأ، وأبا هريرةسمع ابن عباسأنّه سليمان بن يسار أخبره  أن يوسف

                                                 

 .١/١٥٩المصنف ) ١(
 .١/١٦٤المصنف ) ٢(
 .١/١٦٤المصنف ) ٣(
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١٣٣ ١٣٣ 

ال، : ذا أتوضأ؟ قالمما يا ابن عباس، أتدري : أبا هريرة يتوضأ ثم قال
جمع ثور، وهي قطعة من االقط وهو : األثوار(توضأت من أثوار : قال

ما أبالي مما توضأت، : أقط أكلتها، قال ابن عباس) لبن جامد مستحجر
صالة وما  أكل كتف لحم ثم قام إلى ال�أشهد لرأيت رسول اهللا

: ١ابن جريج ، عن أخرجه هق من طريق عبد الوهاب بن عطاء( .توضأ
  .)١())وسليمان حاضر ذلك منهما: ، قال) وأحمد من طريق المصنف١٥٧

سمعت محمد بن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٦٤٦ ((ــــــــ٣٩٣٩٣٩٣٩
عندي  ( ــكان ابن عباس يوم الجمعة يبيت:  قال،إسحاق يحدث عن خاله

أخبرني مما :  فقال له رجل،له في بيت خالته ميمونة فيحدثــ  ))يبسط(هو 
 كان �ما رأيت من رسول اهللاإالّ ال أخبرك : سمست النار، فقال ابن عبا

هو وأصحابه في بيته فجاءه المؤذن فقام إلى الصالة حتى إذا كان بالباب 
لقي بصحفة فيها خبز ولحم فرجع بأصحابه فأكل وأكلوا، ثم رجع إلى 

  .)٢()))٢٤٧٨، رقم٥الكنز برمز عب( .صالة ولم يتوضأال
أنّه أخبرني عطاء :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٦٥٣ ((ــــــــ٤٠٤٠٤٠٤٠

وال شيء النار بركة اهللا، وما تحل من إنّما : سمع ابن عباس يقول
الوضوء إنّما دخل، مما تحرمه، وال وضوء مما مست النار، وال وضوء 

 وأخرجه هق من ٢٤٩٥ رقم٥كنز برمز عبال( .نسانخرج من اإلمما 
ابن جريج مقتصرا على القطعة األولى ، عن طريق عبد الوهاب ابن عطاء

                                                 

 .١/١٦٥المصنف ) ١(
 .١/١٦٧المصنف ) ٢(
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١٣٤ 

 فأخرجه ،خرجمما الوضوء إنّما دخل مما قوله ال وضوء أما  و،١٥٨: ١
  .)١()))٣٦، ٣٥ابن عباس ص ، عن ش من طريق عكرمة ويحيى بن وثاب

أخبرني عبد اهللا أبي :  قال،يجابن جر، عن ــ عبد الرزاق٦٥٤ ((ــــــــ٤١٤١٤١٤١
قرب عشاءه عند غروب ن كنا نأتي ابن عباس أحياناً: قالأنّه يزيد 

الشمس، فيتعشى ونتعشى، وال يزيد على أن يغسل كفيه، ويمضمض، 
  .)٢())وال يتوضأ ثم يصلي

ابن ، عن مقسم، عن يزيد، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٦٥٥ ((ــــــــ٤٢٤٢٤٢٤٢
  .)٣())طيباإالّ  تزدهالنار لم  إن :مما مست النار، فقالسئل عن الوضوء أنّه عباس 

مقسم مولى ، عن يزيد بن أبي زياد، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٦٥٦ ((ــــــــ٤٣٤٣٤٣٤٣
:  فقال، ونودي بالصالةا مع ابن عباس في بيته فقرب لنا طعاماًكنّ:  قال،ابن عباس

: ؟ فقال ابن عباس لهأال نتوضأ: إذا حضر هذا فابدؤا به، فأكل القوم، فقال بعضهم
 ولو لم تمسه النار لم طيباًإالّ ما زاده النار : مست النار، قالمما قد يقال الوضوء 

أخرجه الطحاوي  (.ق بيتهثم صلى بنا على طنفسة أو على بساط قد طب:  قال،تأكله
  .)٤())) وما بعده١٥٤١ والنظر رقم٤١: ١من طريق سعيد بن جبير باختصار 

، عبد الملك بن أبي بشير، عن الثوري، عن بد الرزاقــ ع٦٥٧ ((ــــــــ٤٤٤٤٤٤٤٤
إدارة اللسان في : التلمظ( .لوال التلمظ:  قال،ابن عباس، عن عكرمةعن 

ابن ، عن رويناه عن عكرمة: الفم بما يبقى من أثر الطعام، واألثر قال هق
                                                 

 .١/١٦٨المصنف ) ١(
 .١/١٦٩المصنف ) ٢(
 .١/١٦٩المصنف ) ٣(
 .١/١٧٠المصنف ) ٤(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

١٣٥ ١٣٥ 

  .)١())ما باليت أن ال أمضمض .)١٦٠: ١عباس 
ن النسخة اسم شيخ عبد سقط م( ...ــ عبد الرزاق٦٧٧ ((ــــــــ٤٥٤٥٤٥٤٥

ال بأس أن يغتسل : سمع ابن عباس يقولأنّه أخبرني عطاء : قال، )الرزاق
  .)٢()))٢٣٧٩: ، رقم٥الكنز برمز عب( .بالحميم ويتوضأ منه

مطرف بن عبد ، عن قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٦٨٥ ((ــــــــ٤٦٤٦٤٦٤٦
أال : ، فقلتشرب ابن عباس لبنا ثم قام إلى الصالة:  قال،اهللا بن الشخير

  .)٣())ال أباليه، اسمحوا يسمح اهللا لكم: تمضمض؟ قال
ابن  أن :ابن سيرين، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٦٨٦ ((ــــــــ٤٧٤٧٤٧٤٧

ال : أال تمضمض؟ قال: عباس شرب لبنا ثم قام إلى الصالة، فقال له مطرف
ين ابن سير، عن أيوب، عن أخرجه ش عن ابن علية( .أباليه اسمح يسمح لكم

قال  .�ِمن بيِن فَرٍث ودٍمِمن بيِن فَرٍث ودٍمِمن بيِن فَرٍث ودٍمِمن بيِن فَرٍث ودٍم�: اهللا يقول إن :، فقال رجل)٤٢ت الخ صئأنب: قال
  .)٥()))٤(�لَبناً خَاِلصاً ساِئغاً ِللشَّاِرِبينلَبناً خَاِلصاً ساِئغاً ِللشَّاِرِبينلَبناً خَاِلصاً ساِئغاً ِللشَّاِرِبينلَبناً خَاِلصاً ساِئغاً ِللشَّاِرِبين�: وقد قال: ابن عباس
أخبرني يزيد الرشك :  قال،جعفر بن سليمان، عن ــ عبد الرزاق٦٨٧ ((ــــــــ٤٨٤٨٤٨٤٨

ابن عباس لبنا ثم قام إلى الصالة، شرب : سمع مطرف بن عبد اهللا يقولأنّه 
أخرجه ش من ( .ال أباليه بالة اسمحوا يسمح لكم: أال تمضمض؟ فقال: فقلت

  .)٦()))٤٢أخيه مطرف ص ر، عن طريق يزيد بن عبد اهللا بن الشخي
                                                 

 .١/١٧٠المصنف ) ١(
 .١/١٧٥المصنف ) ٢(
 .١/١٧٧المصنف ) ٣(
 .٦٦/النحل) ٤(
 .١/١٧٧المصنف ) ٥(
 .١/١٧٧المصنف ) ٦(
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١٣٦ 

 أن :حدثني حسن بن مسلم:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٦٩٠ ((ــــــــ٤٤٤٤٩٩٩٩
: جد البصرة، فقال له الغضبان بن القبعثري في مس دقيقاًابن عباس شرب سويقاً

  .)١())اسمح يسمح لكم ولم يمضمض: أال تمضمض؟ قال ابن عباس
الحكم بن ، عن الحسن بن عمارة، عن ــ عبد الرزاق٧٠٠ ((ــــــــ٥٠٥٠٥٠٥٠

روى ( .كان يغسل أثر المحاجمأنّه  :ابن عباس، عن أبي عمر، عن عتيبة
ن الحجامة، وروى من الغسل م:  قالش من طريق المسيب بن رافع عنه

إذا احتجم الرجل فليغتسل :  قال،ابن عباس، عن طريق سعيد بن جبير
  .)٢()))٣٢ ص ولم يره واجباً

ابن ، عن أبي ظبيان، عن قابوس، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٧٠٩ ((ــــــــ٥١٥١٥١٥١
كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من أنّه  :عباس
قابوس ، عن  وأخرجه ش من طريق جرير٢٣٩١ رقم٥برمز عبالكنز ( .الجنابة

  .)٣()))١٠٠ص
هو ( انيظبأبي ، عن قابوس، عن ثوريال، عن ــ عبد الرزاق٨١٤ ((ــــــــ٥٢٥٢٥٢٥٢

حصين بن جندب بن الحارث بن وحشي بن مالك الجني أبو ظبيان الكوفي 
: قال .))٣٧٩: ٢تهذيب (روى عن معمر وعلي وابن عباس وعنه ابنه قابوس 

 من ٢١٤: ١أخرجه هق ( .الحرث: يد أطيب؟ قالع الصبن عباس أيسئل ا
 أطيب الصعيد أرض الحرث، األول قابوس ولفظ نطريق وابن إدريس ع

                                                 

 .١/١٧٨المصنف ) ١(
 .١/١٨٠المصنف ) ٢(
 .١/١٨٢المصنف ) ٣(
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١٣٧ ١٣٧ 

الصعيد الحرث حرث األرض ورواه ش من طريق جرير ولفظه (ولفظ الثاني 
  .)١()))١٠٧: ١) أطيب الصعيد الحرث أو أرض الحرث

، عن عكرمة، عن داود، عن راهيم بن محمدإب، عن ــ عبد الرزاق٨٢٥ ((ــــــــ٥٣٥٣٥٣٥٣
  .)٢()))٢٩٥٤ رقم٥الكنز برمز عب( .التيمم للوجه والكفين:  قال،ابن عباس
، عن الحكم، عن الحسن بن عمارة، عن ــ عبد الرزاق٨٣٠ ((ــــــــ٥٤٥٤٥٤٥٤

إالّ من السنة أن ال يصلي الرجل بالتيمم :  قال،ابن عباس، عن مجاهد
 ،٢٩٥١ رقم٥الكنز برمز عب( .خرىصالة واحدة، ثم يتيمم للصالة األ

  .)٣()))فن كالهما من طريق المص٢٢٢: ١ وهق ٦٨والدارقطني
 ،ابن عباس، عن رجل، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٨٣١ ((ــــــــ٥٥٥٥٥٥٥٥

  .)٤())يتيمم لكل صالة: قال
هو عبد اهللا بن زياد بن سلمان المخزومي ( ابن سمعان، عن ــ عبد الرزاق٨٦٦ ((ــــــــ٥٦٥٦٥٦٥٦

عن عبد اهللا بن عبد  .)من المدني مولى أبي سلمة، من رجال التهذيبأبو عبد الرح
ير األسماء غأحمد بن صالح كان ابن سمعان ي:  قالفي التهذيب( .الرحمن األنصاري

 قلت ، وقال ابن وهب، أحمد وهو كذب: قال،حدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن: يقول
 .)٢٢٠: ٥بالبحر : ي رويت عنه قالأين لقيت عبد اهللا بن عبد الرحمن الذ: البن سمعان

صابته جنابة وبه جراح، فاحتلم، فاستفتى فأمروه أن أ رجالًن إ ،ابن عباس، عن عن رجل
                                                 

 .١/٢١١المصنف ) ١(
 .١/٢١٣المصنف ) ٢(
 .١/٢١٤المصنف ) ٣(
  .١/٢١٥المصنف ) ٤(
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١٣٨ 

١())مالكم قتلتموه قتلكم اهللا:  فقال�يغتسل، فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي(.  
عطاء بن ، عن رجل، عن األوزاعي، عن ــ عبد الرزاق٨٦٧ ((ــــــــ٥٧٥٧٥٧٥٧

 كان به جراح فاصابته جنابة فأمروه  رجالً أن:بن عباسا، عن أبي رباح
قتلتموه قتلكم اهللا ألم يكن (:  فقال�النبيفبلغ ذلك : فاغتسل فمات

  .)شفاء العي السؤال
موضع  تركأغتسل وأ(:  قال�النبي أن فبلغني: قال عطاء

 و د وغيرهما و قط من طريق ٢٧٦٤ رقم٥الكنز برمز عب(). الجراح
: ١و قط و هق من طريق الوليد بن مزيد عن األوزاعي ) ٧٠(عبد الرزاق 

 برمز عب عن عطاء ١٧١٥ تحت رقم٥ وذكر آخره في الكنز٢٢٧
عطاء مرسال ، عن مرسال، ورواه ش من طريق إسحاق بن أبي فروة

  .)٢()))٦٩ص
ابن ، عن سعيد بن جبير، عن قتادة، عن ــ عبد الرزاق٨٦٩ ((ــــــــ٥٨٥٨٥٨٥٨

أخرج ش ( . الوضوء التيمم بالصعيدرخصة للمريض في:  قال،عباس
م عن عطاء بن  كلّهعن أبي األحوص و هق عن جرير وعلي بن عاصم

، عن ابن عباس معناه، وأخرج هق من طريق عاصم األحول، عن السائب
، ٦٩ابن عباس نحوه ش ص، عن سعيد بن جبير، عن عرزة، عن قتادة
  .)٢٢٥، ١/٢٢٤هق 

  .)٣())كيف يصنع به أرأيت إن كان مجلدا؟: وقال ابن عباس
                                                 

 .١/٢٢٣المصنف ) ١(
 .١/٢٢٣المصنف ) ٢(
 .١/٢٢٤المصنف ) ٣(
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١٣٩ ١٣٩ 

أخبرني من أصدق :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٨٧٤ ((ــــــــ٥٩٥٩٥٩٥٩
رخصة للمريض في التمسح  إن : قال،ابن عباس، عن عن سعيد بن جبير

  .)١()))٢٩٥٥ رقم٥الكنز برمز عب( .بالتراب وهو يجد الماء
، أبيه، عن ابن طاووس، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٩٤٩ ((ــــــــ٦٠٦٠٦٠٦٠

 أيضاًأخرجه ش ( .أنا إذا خالطت أهلي اغتسلتأما :  قال،ابن عباس عن
  .)٢()))٦١: ١عن ابن عيينة 

، عن أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٥٠ ((ــــــــ٦١٦١٦١٦١
  .)٣())ابن عباس مثله

سمعت : قال عطاء: ج، قالابن جري، عن ــ عبد الرزاق٩٦٧ ((ــــــــ٦٢٦٢٦٢٦٢
، رواه ش من طريق سليم بن عبد اهللا( .الماء من الماء: ابن عباس يقول

  .)٤()))٦١: ١ابن عباس عن 
سمعت :  قال،األشعث، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٩٧٣ ((ــــــــ٦٣٦٣٦٣٦٣
  .)٥())يغتسل:  قال،ابن عباس، عن عكرمة

، عن عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٠٣٢ ((ــــــــ٦٤٦٤٦٤٦٤
كنت أغتسل أنا ورسول : ت قال،ميمونة، عن ابن عباس، عن أبي الشعثاء

 ٢٨٩٧ رقم٥الكنز برمز عب و ص و ش( .في إناء واحد �اهللا
                                                 

 .١/٢٢٥المصنف ) ١(
 .١/٢٤٧المصنف ) ٢(
 .١/٢٤٧المصنف ) ٣(
 .١/٢٥٢المصنف ) ٤(
 .١/٢٥٤المصنف ) ٥(
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١٤٠ 

ابن ، عن والحديث مخرج في الصحيحين من طريق غير عبد الرزاق
  .)١()))عيينة

سالم بن ، عن األعمش، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٠٤٣ ((ــــــــ٦٥٦٥٦٥٦٥
 حين �النبي أن :ميمونة، عن ابن عباس، عن كعب، عن أبي الجعد

أخرجه البخاري عن ( .فرغ من غسل الجنابة تنحى فغسل قدميه
  .)٢()))٤٠، ٣٩: ١الثوري ومن أوجه عن األعمش ، عن الفريابي
، عن قتادة، عن معمر وسعيد بن بشير، عن ــ عبد الرزاق١١٤٢ ((ــــــــ٦٦٦٦٦٦٦٦
  .)٣())هرطَ وال يهرِّطّجعل اهللا الماء يإنّما :  قال،ابن عباس، عن عكرمة

:  قال،عبد اهللا بن شريك، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١١٤٣ ((ــــــــ٦٧٦٧٦٧٦٧
نعم، : أخبرني من سمع ابن عباس يسأل عن الحمام أيغتسل فيه؟ قال

  .)٤())وأخرب منه
 أن :سعيد بن جبير، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٧٣ ((ــــــــ٦٨٦٨٦٨٦٨

نه ليقرأه فتعتع امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب فدفعه إلى اب
لو أما : فقرأته، فقال ابن عباس) إلي( فيه، فدفعه ــ)التعتعةــ التوقف في القراءة(ــ

فإذا !  كما هذرمها الغالم المصريــ)الهذرمةــ سرعة الكالم والقراءة(ــهذرمتها 
ي امرأة مستحاضة أصابني بالء وضر، وإني أدع الصالة الزمان إنّ: في الكتاب

                                                 

 .١/٢٦٩المصنف ) ١(
 .١/٢٧١المصنف ) ٢(
 .١/٢٩٧المصنف ) ٣(
 .١/٢٩٧المصنف ) ٤(
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١٤١ ١٤١ 

الطويل، وإنكلّ  بن أبي طالب سئل عن ذلك، فأفتاني أن أغتسل عند علي 
ها تجمع بين ، غير أنّ عليما قالإالّ اللهم ال أجد لها : صالة، فقال ابن عباس

 ــ)زيد من الكنز( ــ )بغسل واحد( بغسل واحد، والمغرب والعشاء العصرالظهر و
لو :  يشق عليها، قالهوفة أرض باردة، وإنّكال إن :وتغتسل للفجر، قال فقيل له
 وأخرجه ش من ،٣١٤٠ رقم٥الكنز برمز عب( .شاء البتالها بأشد من ذلك

 ن، عن وأخرجه الطحاوي من طريق أبي حساطريق المنهال عن سعيد مختصراً
بدل تعتع، والترترة االسترخاء في البدن والكالم، ) ترتر(هنا وفيه مما سعيد أثم 

 ثالثاًبير عن سعيد وليس عنده ذكر الغسل ثم رواه الطحاوي من طريق أبي الز
 آخر عن ابن عباس في معناه برواية ، وروى الطحاوي أثراًباسعن ابن ع

 برواية مجاهد عنه، وفيه ذكر  ثالثاًاًإسماعيل بن رجاء عن سعيد عنه، وأثر
  .)١()))٦١ و ٦٠: ١الغسل ثالث مرات 

، بي الشعثاءأشعث بن أ، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١١٧٨ ((ــــــــ٦٩٦٩٦٩٦٩
أني :  إليه امرأةتكنت عند ابن عباس فكتب:  قال،سعيد بن جبيرعن 

استحضت منذ كذا وكذا وإني حثتد اً  أنتغتسل عند: كان يقولعلي 
  .)٢()) عليما قالإالّ ما أجد لها : صالة، فقال ابن عباسكلّ 

، عن األجلح، عن ابن المبارك، عن ــ عبد الرزاق١١٨٩ ((ــــــــ٧٠٧٠٧٠٧٠
الكنز برمز ( .ال بأس أن يجامعها زوجها:  قال،ابن عباس، عن عكرمة

  .)٣()))٣١٢٦، رقم٥عب
                                                 

 .١/٣٠٥المصنف ) ١(
 .١/٣٠٨المصنف ) ٢(
 .١/٣١٠المصنف ) ٣(
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١٤٢ 

 ــندبة، عن الزهري، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٢٣٣ ((ــــــــ٧١٧١٧١٧١
ها مع التصغير، أو بفتح النون، أو ضمها وسكون الدال، بعدها أولإما بموحدة (

 ، موالة لميمونة ــ)لصحابة، وراجع التهذيبموحدة، ذكر أبو نعيم وابن مندة في ا
دخلت على ابن عباس وأرسلتني ميمونة إليه، فإذا في بيته فراشان، : قالت

 ألهله، فأرسلت إلى مهاجراًإالّ ما أرى ابن عباس : فرجعت إلى ميمونة، فقلت
ليس بيني وبينه هجر، ولكني : بنت مشرح الكندي امرأة ابن عباس تسألها، فقالت

؟ فقد �أترغب عن سنة رسول اهللا:  فأرسلت ميمونة إلى ابن عباسحائض،
، تكون عليها الخرقة إلى الركبة  يباشر المرأة من نسائه حائضاً�كان رسول اهللا

 وأحمد من طريق المصنف ٢٨٣٧، رقم٥الكنز برمز عب( .أو إلى نصف الفخذ
، وفي )ةبدي(وفيها ) إلى الركبتين أو إلى أنصاف الفخذين: ( ولفظه٣٣٦: ٦

غيره يقول بدية بالباء ولكن في أصلنا  أن النسائي كان الليث يقول ندبة، فمفهومه
  .)١()))ندبة بالنون في كال الموضعين

ه أم أن أخبرني منبوذ:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٢٤٩ ((ــــــــ٧٢٧٢٧٢٧٢
،  إذ دخل عليها ابن عباس�النبيأخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج 

 أي :أم عمار مرجلتي حاضت، فقالت: ما لي أراك شعثا؟ فقال! أيا بني: فقالت
 يدخل علي وهي �لقد كان رسول اهللا: وأين الحيضة من اليد؟ قالت! بني

ــ فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها،  مضطجعة حائضةــ قد علم ذلك
 متكئ ولقرآن وهويدخل عليها قاعدة وهي حائض، فيتكئ في حجرها فيتلو ا

عليها، ويدخل عليها قاعدة وهي حائض، فتبسط له الخمرة في مصاله فيصلي 
                                                 

 .١/٣٢١المصنف ) ١(
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١٤٣ ١٤٣ 

، سفيان، عن  وأخرجه الحميدي٢٨٣٦ رقم٥الكنز برمز عب( .عليها في بيتي
،  ولفظه قريب من لفظ المصنف وأخرجه النسائي مختصرا١٤٩ً: ١منبوذ عن 

  .)١()))٣٣٤: ١وأخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق 
، عن مقسم، عن خصف، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٢٦١ ((ــــــــ٧٣٧٣٧٣٧٣

رواه من قول ابن  .إن أصابها حائضاً تصدق بدينار:  قال،ابن عباس
  .)٢())١:٣١٧) لحق(، عن عباس أبو أمية عبد الكريم

:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٢٦٦ ((ــــــــ٧٤٧٤٧٤٧٤
 جعل في �النبي أن :بن عباسا، عن مقسم، عن أخبرنا عبد الكريم

  .)٣())الحائض نصاب دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل
، عن سلمة بن كهيل، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٣١٦ ((ــــــــ٧٥٧٥٧٥٧٥

إنا لنقرأ أجزاءنا :  قاال،بن عمر وابن عباساسمعت :  قال،سعيد ابن جبير
 ٧٠ صسلمة عند ش، عن كما في رواية األعمش) أحزابنا( والصواب ــ

 .من القرآن بعد الحدث ما نمس ماء) واألحزاب جمع حزب وهو الورد
، األعمش، عن  وعن أبي معاوية٧١الثوري ص، عن رواه ش عن وكيع(

، عن الثوري، عن ، وروى هق من طريق أيوب بن سويدسلمة أيضاًعن 
كان ابن عمر وابن عباس :  قال،ابن جبير، عن سليمان بن أبي الجهم

ورواه عبد اهللا : نقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث، ثم قالا ليقوالن إنّ
                                                 

 .١/٣٢٥المصنف ) ١(
 .١/٣٢٨المصنف ) ٢(
 .١/٣٢٩لمصنف ا) ٣(
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١٤٤ 

  .)١()))٩٠: ١سعيد ، عن سلمة بن كهيل، عن سفيان، عن العدني
: قال البن عباسرجالً  أن :عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٣٣١ ((ــــــــ٧٦٧٦٧٦٧٦

  .)٢())نعم: أضع المصحف على فراش أجامع عليه وأحتلم فيه وأعرق عليه؟ قال
، عن خالد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ــ عبد الرزاق١٣٨١ ((ــــــــ٧٧٧٧٧٧٧٧

  .)٣()) بين طرفيهابن عباس أمهم في ثوب واحد مخالفاً أن :سعيد بن جبير
عباس، ابن ، عن عكرمة، عن هشام بن حسان، عن ــ عبد الرزاق١٤٣٠ ((ــــــــ٧٨٧٨٧٨٧٨

عن ، روى ش نحوه. ( في الثوب الذي يعرق فيه الجنبىصلال بأس أن ي: قال
 من طريق عبد ، وروى هق نحوه مختصرا١٢٨ًهشام ص ، عن هشيم وابن مبارك
، وأخرجه من طريق عبد الرحمن بن القاسم ٤٠٩: ٢هشام ، عن الوهاب بن عطاء
  .)٤()٤١١هنا ص مما القاسم تاما بل أتم وأوضح ، عن ويحيى بن سعيد

عن ، الشعبي، عن جابر، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٤٥٠ ((ــــــــ٧٩٧٩٧٩٧٩
، عن زكريا، عن رواه وكيع .ليس على الثوب جنابة: عباس، قالابن 

  .)٥())١٣٤ ص)ش(ابن عباس، أخرجه ، عن الشعبي
سماك بن ، عن إسرائيل بن يونس، عن ــ عبد الرزاق١٤٥١ ((ــــــــ٨٠٨٠٨٠٨٠

ابن عباس في المني يصيب الثوب فال يعلم ، عن عكرمة، عن حرب
ي األحوص عن سماك أخرجه ش عن أب( .ينضح الثوب: مكانه، قال

                                                 
 .١/٣٣٨المصنف ) ١(
 .١/٣٤٢المصنف ) ٢(
 .١/٣٥٥المصنف ) ٣(
 .١/٣٦٦المصنف ) ٤(
 .١/٣٧٢المصنف ) ٥(
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١٤٥ ١٤٥ 

  .)١()))٥٧ صمختصراً
، عكرمة، عن داود، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق١٨٩٠ ((ــــــــ٨١٨١٨١٨١

يصب فإنّه (في األصل ( .يصب عليه مثله:  قال،ابن عباس في بول الصبيعن 
والصواب ما أثبتناه، فهكذا رواه الدارقطني من طريق الدبري عن ) عليه بوله

كذلك صنع : من الماء، قال .)ذا هو في الكنز برمز عب وهك٤٨عبد الرزاق ص
  .)٢()) علي ببول الحسين بن�رسول اهللا
أبو ( .أخبرني أبو حمزة:  قال،هشيم، عن ــ عبد الرزاق١٥٠٨ ((ــــــــ٨٢٨٢٨٢٨٢

هو عمران بن أبي عطاء األسدي، موالهم أبو ) بالحاء المهملة(حمزة 
رأيت : قال .سدمولى بني أ) ٣٥: ٨حمزة القصاب الواسطي، التهذيب 

  .)٣())ابن عباس يصلي في نعليه
، عن يزيد بن أبي زياد، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٥٤١ ((ــــــــ٨٣٨٣٨٣٨٣

شيء طبق ال( .صلى ابن عباس على طنفسة أو بساط قد طبق:  قال،مقسم
  .)٤())بيته) تطبيقا عم، والسحاب الجو غشاه، والماء وجه األرض غطاه قا

سعيد بن ، عن األعمش، عن ابن عيينةعن ، ــ عبد الرزاق١٥٤٢ ((ــــــــ٨٤٨٤٨٤٨٤
، ٤٣٦: ٢أخرجه هق من طريق وكيع عن األعمش ( .ابن عباس مثله، عن جبير

 )درنوك طبق البيت( عن ابن عباس بلفظ ،ثم أخرجه من حديث عكرمة
  .)٥()))ورفعه، والدرنوك بالضم ضرب من الثياب أو البسط والطنفسة قا

                                                 
 .١/٣٧٢المصنف ) ١(
 .١/٣٨١المصنف ) ٢(
 .١/٣٨٦المصنف ) ٣(
 .١/٣٩٥المصنف ) ٤(
 .١/٣٩٥المصنف ) ٥(
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١٤٦ 

، عن خالد بن عبد الرحمن، عن هأبي، عن ــ عبد الرزاق١٥٤٣ ((ــــــــ٨٥٨٥٨٥٨٥
  .)١())ابن عباس مثله، عن سعيد ابن جبير

سعيد بن ، عن حماد، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٥٤٤ ((ــــــــ٨٦٨٦٨٦٨٦
  .)٢())صلى ابن عباس على طنفسة طبق البيت:  قال،جبير

خالد بن عبد ، عن أخبرني أبي:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٥٤٥ ((ــــــــ٨٧٨٧٨٧٨٧
ابن عباس  أن :سعيد بن جبير، عن )ذا في التهذيبك(الرحمن بن جندة 

٣()) بين طرفيه على طنفسة قد طبقت البيتهم في ثوب واحد مخالفاًأم(.  
، حبيب بن أبي ثابت، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٥٨٤ ((ــــــــ٨٨٨٨٨٨٨٨

إلى ) أخط) ال تصليان(في األصل ( .ال تصلين:  قال،ابن عباسعن 
  .)٤())ةحش، وال حمام، وال في المقبر

، حبيب بن أبي ثابت، عن الثوري... ــ عبد الرزاق عن١٥٨٥ ((ــــــــ٨٩٨٩٨٩٨٩
ال تصلين إلى حش، وال في :  قال،ابن عباس، عن أبي ظبيانعن 

 وذكره هق عن ٤٨٣٢ رقم٤الكنز برمز عب( .الحمام، وال في المقبرة
، عن  ورواه ش برواية ظبيان٤٣٥: ٢ابن عباس تعليقا ، عن أبي ظبيان

                                                 
 .١/٣٩٥المصنف ) ١(
 .١/٣٩٥المصنف ) ٢(
  .١/٣٩٦المصنف ) ٣(

ط دار المحجة البيضاء ٢٠٥ ــ ٢٠٢/السجود على التربة الحسينية(ع كتابي  راج::::أقولأقولأقولأقول
تجد تكذيب هذه األخبار، وإنّما ذكرتها لغرض التنبيه على أنّها غير صحيحة ) بيروت

 .في نسبتها الى ابن عباس
 .١/٤٠٥المصنف ) ٤(
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١٤٧ ١٤٧ 

  .)١())) ديوبند٤٧٥ن عمرو صعبد اهللا ب
أخبرني عبيد اهللا :  قال،الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٥٨٨ ((ــــــــ٩٠٩٠٩٠٩٠

حضرته الوفاة لما  �رسول اهللا أن ابن عباس أخبره أن :ابن عبد اهللا بن عتبة
: ، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، ويقولة وجهه طرف خميصىجعل يلقي عل

  .)٢())لنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدلعنة اهللا على اليهود وا
، عن مقسم، عن خصيف، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٦٠٨ ((ــــــــ٩١٩١٩١٩١

 .يصلى في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل أن كان يكرهأنّه  ،ابن عباس
قال ) باب الصالة في البيعة( وعلقه البخاري ٤٨٣٣ رقم٤الكنز برمز عب(

  .)٣()))٣٥٨: ١وي في الجعديات وصله البغ: ابن حجر في الفتح
 ،ابن عباس، عن حميد بن هالل، عن أيوب، عن ــ عبد الرزاق١٧٦٧ ((ــــــــ٩٢٩٢٩٢٩٢

الطوف الحدث من : في النهاية( .ال يصلين أحدكم وهو يدافع بوال وطوفا: قال
الطعام، ومنه الحديث نهى عن متحدثين على طوفهما ثم نقل هذا الحديث بلفظ 

كذا في األصل عبد الرزاق عن : قلت. ش وسيأتي وهو لفظ ٥٢: ٣أبى عبيد 
، ٤٧٧٦ رقم٤الكنز برمز عب (.يعني الغائط) أيوب ولعله سقط من بينهما

ال يصلي أحدكم وهو يدافع : أيوب ولفظهة، عن وأخرجه ش عن ابن علي
  .)٤())) د٤٩٩الطوف الغائط والبول ص

                                                 

 .١/٤٠٥المصنف ) ١(
 .١/٤٠٦المصنف ) ٢(
 .١/٤١١المصنف ) ٣(
 .١/٤٥٢المصنف ) ٤(
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١٤٨ 

 ،ينأبي رز، عن عاصم، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٧٧٢ ((ــــــــ٩٣٩٣٩٣٩٣
هل تجد الصلوات :  فقال،خاصم نافع بن األزرق ابن العباس: قال

فسبحان اهللا حين تمسون (نعم، ثم قرأ عليه : الخمس في القرآن؟ فقال
 �وِحين تُظِْهرونوِحين تُظِْهرونوِحين تُظِْهرونوِحين تُظِْهرون�العصر، ) وعِشياًوعِشياًوعِشياًوعِشياً(المغرب والفجر،  .وحين تصبحون

ن طريق عبد أخرجه هق م( .)١(�وِمن بعِد صَالِة الِْعشَاِءوِمن بعِد صَالِة الِْعشَاِءوِمن بعِد صَالِة الِْعشَاِءوِمن بعِد صَالِة الِْعشَاِء�: الظهر، قال
  .)٢()))٣٥٩: ١الرحمن بن مهدي عن الثوري 

، عن داود بن الحصين، عن األسلمي، عن ــ عبد الرزاق١٨٧٢ ((ــــــــ٩٤٩٤٩٤٩٤
ن لكم ال يؤم الغالم حتى يحتلم، وليؤذّ:  قال،ابن عباس، عن عكرمة

  .)٣())خياركم
هو (ابن جريج وإبراهيم بن يزيد ، عن ــ عبد الرزاق١٩١٤ ((ــــــــ٩٥٩٥٩٥٩٥

وابن عباس علياً  أن :)عنه عبد الرزاق كما في التهذيبالخوزي يروي 
ة من علّإالّ : من سمع النداء فلم يجب فال صالة له، قال ابن عباس: قاال

 ٤كذا في الكنز وفي األصل عدا، وهو في الكنز برمز عب( .أو عذر
 من سمع المنادي فلم  مرفوعاً، وقد روى د عن ابن عباس٥١١٣رقم

خوف أو مرض، لم تقبل : وما العذر؟ قال: ر، قالوايمنعه من اتباعه عذ
 عن ،، وأخرجه ش من طريق سعيد بن جبير٨١: ١منه الصالة التي صلى 

 على رواه الجماعة عن سعيد موقوفاً:  د، قال هق٣٢١ابن عباس موقوفاً
                                                 

 .١٨ ــ ١٧/الروم) ١(
 .١/٤٥٤المصنف ) ٢(
 .١/٤٨٤المصنف ) ٣(
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١٤٩ ١٤٩ 

  .)١()))٥٢: ٣ابن عباس 
عاصم بن ، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٢٣ ((ــــــــ٩٦٩٦٩٦٩٦

ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم  أن :عبد اهللا بن الحارث، عن ليمانس
ما : فقيل له! أال صلوا في الرحال: إذا بلغت حي على الفالح، فقل:  فقال،مطير

أخرجه د في أبواب ( . منين هو خيرله معفَ: ))فقيل(في ص (هذا؟ فقال 
: ١بد اهللا ابن الحارث ع، عن الجمعة من طريق عبد الحميد صاحب الزيادي

٢()))١٥٢(.  
:  قال،مجاهد، عن ليث، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٩٨٩ ((ــــــــ٩٧٩٧٩٧٩٧
 كلّ ، يسأله عن هذه المسألةأقام عند ابن عباس شهراًرجالً شهدت 

يوم، ما تقول في رجل يصوم في النهار ويقوم في الليل، ال يشهد 
  .)٣())في النار: جماعة، وال جمعة أين هو؟ قال

:  قال،مجاهد، عن ليث، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٩٩٠ ((ــــــــ٩٨٩٨٩٨٩٨
رجل يصوم النهار، ويقوم الليل، ال يشهد :  فقال،سأل رجل ابن عباس

 ،في النار، ثم جاء الغد فسأله عن ذلك: أين هو؟ قال جماعة وال جمعة
 من شهر يسأله عن ذلك، ويقول ابن هو في النار، فاختلف إليه قريباً: فقال

  .)٤())هو في النار: عباس
                                                 

 .١/٤٩٧المصنف ) ١(
 .١/٥٠٠المصنف ) ٢(
 .١/٥١٩المصنف ) ٣(
 .١/٥٢٠المصنف ) ٤(
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١٥٠ 

، عن عمر بن نافع، عن عبد اهللا بن عمر، عن ــ عبد الرزاق٢٠٢٩ ((ــــــــ٩٩٩٩٩٩٩٩
 حين � جبرئيل رسول اهللاىأت:  قال،ابن عباس، عن أبيه، عن طعمجبير بن م

 كلّ  فصلى الظهر، ثم جاء حين كان ظل،قم فصل:  له فقال،زاغت الشمس
ه حين غابت الشمس ودخل العصر، ثم جاءفصلى  ،م فصلق:  فقال،يءش

قم :  فقال له، فصلى المغرب، ثم جاءه حين غاب الشفق،قم فصل:  فقال،الليل
فصلى  ،قم فصل:  فقال،اء الفجرض ثم جاءه حين أ، فصلى العشاء،فصل

 ،قم فصلّ:  فقال له،مثليهشيء  ]كل[الفجر، ثم جاءه الغد حين كان ظل 
 ،قم فصلّ:  الليل، فقالفصلى العصر، ثم جاءه حين غابت الشمس ودخل

 فصلى ،قم فصلّ:  فقال،فصلى المغرب، ثم جاءه حين ذهب ثلث الليل
هذه : الفجر، ثم قال له ] فصلىقم فصلّ:  فقال له،ء حين أسفرالعشاء، ثم جا[

  .)١()))٤٠٤٤ رقم١٥٧٣ رقم٤الكنز برمز عب (.ين قبلك فألزمالنبيصالة 
عبد اهللا بن أبي ، عن جابن جري، عن ــ عبد الرزاق٢٠٨١ ((ــــــــ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠

رأيت ابن عباس يصلي العصر أحيانا حين يصلي الظهر، : د، قاليزي
  .)٢())ويصلي الظهر أحيانا حين العصر

 عن ر،عمرو بن دينا، عن محمد بن مسلم، عن ــ عبد الرزاق٢١١٣ ((ــــــــ١٠١١٠١١٠١١٠١
 بصالة العشاء ليلة ثم �أعتم رسول اهللا: سمعت ابن عباس يقول:  قال،عطاء

لوال أن أشق على أمتي ألحببت أن أصلي هذه (:  فقال،سه يقطر ماءخرج ورأ
 من طريق عبد ٤٥٠: ١ وأخرجه هق ١٨٠٥ رقم٤الكنز (.)الصالة لهذا الوقت

                                                 

 .١/٥٣٢المصنف ) ١(
 .١/٥٥٠المصنف ) ٢(
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١٥١ ١٥١ 

  .)١()))الرزاق
 أخبرني عبيد اهللا:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٢١٢٠ ((ــــــــ١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢

  .)٢())بأسليس بتأخير العتمة : سمع ابن عباس يقولأنّه بن أبي يزيد ا
، عن عوف، عن جعفر بن سليمان، عن ــ عبد الرزاق٢٢٠٧ ((ــــــــ١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣
ــ يعني الصالة الوسطى ــ هي :  يقول،سمع ابن عباسأنّه  :أبي رجاء

رواه هق من طريق عمرو بن حبيب ومسلم بن زرير وأبي ( .صالة الغداة
 عن ابن أيضاًابن عباس ورواه من رواية جابر بن زيد ب، عن األشه
  .)٣()))٤٦١: ١ عباس

ابن ، عن ليث، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٢٢٢٦ ((ــــــــ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤
وقت الظهر إلى العصر، والعصر :  قال،ابن عباس، عن أبيه، عن طاووس

  .)٤()) إلى العشاء، والعشاء إلى الصبحإلى المغرب، والمغرب
، عن أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٢٢٢٧ ((ــــــــ١٠١٠١٠١٠٥٥٥٥
من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد :  قال،ابن عباس

  .)٥())أدركها
المسور بن مخرمة  أن :قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٢٢٣٠ ((ــــــــ١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦

                                                 

 .١/٥٥٧المصنف ) ١(
 .١/٥٥٩المصنف ) ٢(
 .١/٥٧٩المصنف ) ٣(
 .١/٥٨٤المصنف ) ٤(
 .١/٥٨٤المصنف ) ٥(
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١٥٢ 

دخل على ابن عباس فحدثه وهو متكئ على وسادة، فنام ابن عباس وانسل 
أترى : من عنده المسور بن مخرمة، فلم يستيقظ حتى أصبح، فقال لغالمه

 يعني  يعني العشاء، وثالثاًتطيع أن أصلي قبل أن تخرج الشمس أربعاًأس
! الوتر، وركعتين يعني الفجر، وواحدة يعني ركعة من الصبح؟ قال نعم

  .)١())فصالهن
أبي ، عن قتادة، عن عبد اهللا بن محرر، عن ــ عبد الرزاق٢٢٣١ ((ــــــــ١٠١٠١٠١٠٧٧٧٧

ت البن عباس ردخل المسور بن مخرمة على ابن عباس فكس: قال ،الجوزاء
، فخرج ونام ابن عباس عنده المسور بن مخرمة قليالً  فتحدث،وسادة، فنام عليها

 وركعتي الوتروأتراني أصلي العشاء : تر حتى أصبح، فقال لغالمهوعن العشاء وال
 ثمفصلى ابن عباس العشاء، : قال! عمن: الفجر وركعة قبل طلوع الشمس؟ قال

  .)٢()) الصبح وقد كادت الشمس أن تطلعأوتر، وصلى ركعتي الفجر، ثم صلى
حدثني عبد :  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٣٥٧ ((ــــــــ١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨

أجزت أنا والفضل بن عباس أمام :  قال،ابن عباس، عن مجاهد، عن الكريم
٣())يحول بيننا وبينه  مرتدفين أتانا وهو يصلي يوم عرفة ليس بيننا وبينه ممن�النبي(.  

عبيد اهللا بن ، عن الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٢٣٥٩ ((ــــــــ١١١١٠٩٠٩٠٩٠٩
حجة الوداع أو  في �النبيجئت إلى :  قال،ابن عباس، عن عبد اهللا بن عتبة

 وهو يصلي وأنا والفضل بن عباس مرتدفان أتانا فقطعنا يوم الفتح: قال
                                                 

 .١/٥٨٥المصنف ) ١(
 .١/٥٨٥المصنف ) ٢(
 .٢/٢٨المصنف ) ٣(
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١٥٣ ١٥٣ 

طع الصف ونزلنا عنها ثم وصلنا الصف واألتان تمر بين أيديهم فلم تق
  .)١())صالتهم

 ،عكرمة، عن سماك بن حرب، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٢٣٦٠ ((ــــــــ١١٠١١٠١١٠١١٠
: المرأة والكلب؟ فقال ابن عباس: ذكر البن عباس ما يقطع الصالة؟ فقيل له: قال
�هفَعري لُ الصَّاِلحمالْعو بالطَّي الْكَِلم دصْعهِ يإِلَيهفَعري لُ الصَّاِلحمالْعو بالطَّي الْكَِلم دصْعهِ يإِلَيهفَعري لُ الصَّاِلحمالْعو بالطَّي الْكَِلم دصْعهِ يإِلَيهفَعري لُ الصَّاِلحمالْعو بالطَّي الْكَِلم دصْعهِ ي٣()) فما يقطع هذا؟)٢(�إِلَي(.  

أخبرني غير :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٢٤٧٧ ((ــــــــ١١١١١١١١١١١١
عليكم بميامن الصفوف، وإياكم وما بين :  قال،ابن عباس، عن واحد

  .)٤())األولالسواري، وعليكم بالصف 
أخبرني أبو حمزة :  قال،هشيم، عن ــ عبد الرزاق٢٥٢٣ ((ــــــــ١١٢١١٢١١٢١١٢

فع يديه، وإذا رأيت ابن عباس إذا افتتح الصالة ير:  قال،مولى بني أسد
  .)٥())ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع

أخبرني سليمان :  قال،ابن جريج، عن  عبد الرزاقــ٢٥٦٤ ((ــــــــ١١٣١١٣١١٣١١٣
 �كان رسول اهللا: سمع ابن عباس يقولأنّه  أخبره  طاووساً أن:األحول

لك الحمد أنت نور السماوات ! اللهم(]: قال[إذا سجد من الليل 
وم السماوات واألرض ومن فيهن، ولك واألرض، ولك الحمد أنت قي

                                                 

 .٢/٢٩المصنف ) ١(
 .١٠/فاطر) ٢(
 .٢/٢٩المصنف ) ٣(
 .٢/٥٨المصنف ) ٤(
 .٢/٦٩المصنف ) ٥(
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١٥٤ 

الحمد أنت رب السماوات واألرض، أنت الحق، ووعدك الحق، 
ون حق، النبيك الحق، وقولك الحق، والجنة حق، والنار حق، وؤولقا

والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك 
رت، مت وما أخّأنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر لي ما قد

  .)١()))أنتإالّ وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي، ال إله 
، عن سليمان األحول، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٢٥٦٥ ((ــــــــ١١٤١١٤١١٤١١٤

اللهم لك (: كان إذا قام من الليل قال:  قال،ابن عباس، عن طاووس
م السماوات يالحمد لك ملك السماوات واألرض، ولك الحمد، أنت ق

، ولك الحمد، لك ملك السماوات واألرض ومن واألرض وما فيهن
ك حق، والجنة حق والنار حق، ؤفيهن، أنت الحق، ووعدك الحق ولقا

ون حق، ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك النبيو
آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت وبك خاصمت، وإليك حاكمت 

مقدم وأنت رت، وأسررت وأعلنت، أنت المت، وأخّفاغفر لي ما قد
  .)٢())أنتإالّ المؤخر، ال إله 

، عن أبي إسحاق، عن إسرائيل، عن ــ عبد الرزاق٢٦٢٨ ((ــــــــ١١٥١١٥١١٥١١٥
ال تصلين صالة حتى : سمعت ابن عباس يقول:  قال،العيزار بن حريث

  .)٣())ركعة كلّ تقرأ بفاتحة الكتاب في
                                                 

  .٢/٧٨المصنف ) ١(
 .٢/٧٩المصنف ) ٢(
 .٢/٩٤المصنف ) ٣(
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١٥٥ ١٥٥ 

عبيد اهللا ، عن الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٢٦٩٤ ((ــــــــ١١٦١١٦١١٦١١٦
آخر  إن : قالت،أم الفضلأمه ، عن ابن عباس، عن  عبد اهللا بن عتبةبنا

  .)١()))سورة المرسالت( قرأ في المغرب �ما سمعت رسول اهللا
 :أخبرني عطاء الخراساني:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٢٨٣٧ ((ــــــــ١١٧١١٧١١٧١١٧

 ٢()) أو ساجداًابن عباس كان يكره القراءة إذا كان الرجل راكعاًأن(.  
أخبرني عطاء :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٢٨٨٦ ((ــــــــ١١١١١١١١٨٨٨٨
اركع حتى تستمكن كفيك من ركبتيك : ابن عباس قال أن الخراساني

عضو منك  كلّ قدر ثالث تسبيحات، ثم ارفع صلبك حتى يأخذ
  .)٣())موضعه

هو إبراهيم بن (إبراهيم بن عمر ، عن ــ عبد الرزاق٢٩٠٨ ((ــــــــ١١٩١١٩١١٩١١٩
أخبرني وهب ابن مانوس :  قال،)ال التهذيب ثقةعمر بن كيسان من رج

سمعت سعيد بن :  قال،)بالنون وقيل بالباء الموحدة من رجال التهذيب(
 كان إذا رفع رأسه من �رسول اهللا أن :جبير يحدث عن ابن عباس

لك الحمد ) و( ربنا اللهم(:  ثم يقول،)مع اهللا لمن حمدهس(: الركوع قال
  .)٤()))بعدشيء  ما شئت من ءومل األرض ء السماوات وملءمل

، عن أبي إسحاق، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٢٩٢٤ ((ــــــــ١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠
                                                 

 .٢/١٠٨المصنف ) ١(
 .٢/١٤٥المصنف ) ٢(
 .٢/١٤٥المصنف ) ٣(
 .٢/١٤٥المصنف ) ٤(
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١٥٦ 

 يرى بياض إبطيه إذا �كان رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن التميمي
  .)١())سجد

أخبرني عمرو بن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٢٩٧١ ((ــــــــ١٢١١٢١١٢١١٢١
أمر :  قال،لك عن ابن عباسثر ذؤيأنّه  يحسب طاووساًسمع أنّه  :دينار
أن يسجد على سبعة بجبهته، وكفيه، وركبتيه، وقدميه، ونهى �النبي 

٢())، أو ثوباً شعراًأن يكف(.  
عمرو بن ، عن محمد بن مسلم، عن ــ عبد الرزاق٢٩٧٣ ((ــــــــ١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢

 أن يسجد على �النبيأمر :  قال،ابن عباس، عن طاووس، عن دينار
  .)٣())وباً، وال ثسبع، وال يكف شعراً

، عن عكرمة، عن سماك بن حريث، عن ــ عبد الرزاق٢٩٧٨ ((ــــــــ١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣
  .)٤())إذا سجدت فألصق أنفك باألرض:  قال،ابن عباس
ابن ، عن طاووس، عن ليث، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٣٠٣٠ ((ــــــــ١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤

  .)٥())من السنة أن يمس عقبك أليتيك في الصالة بين السجدتين:  قال،عباس
 ،أبي العالية، عن داود، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٣٠٥٨ ((ــــــــ١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥

قبل ) الحمد هللا: (حين جلس في الصالة يقولرجالً سمع ابن عباس : قال
                                                 

 .٢/١٦٩المصنف ) ١(
 .٢/١٨٠المصنف ) ٢(
 .٢/١٨٠المصنف ) ٣(
 .٢/١٨١المصنف ) ٤(
 .٢/١٩١المصنف ) ٥(
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١٥٧ ١٥٧ 

  .)١()) بالتشهدابتدئ: نتهره يقولالتشهد فا
ابن ، عن أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٣١٠٤ ((ــــــــ١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦

بل شفاعة محمد الكبرى، وارفع درجته العليا، تق! اللهم(: كان يقولأنّه  ،عباس
، وكان معمر ربما )وآته سؤله في اآلخرة واألولى، كما آتيت إبراهيم وموسى

  .)٢())ابن عباس، عن عكرمة بن خالد، عن ذكره عن ابن طاووس
أخبرني عمرو بن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٣٢٢٥ ((ــــــــ١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧

 رفع الصوت بالذكر حين باس أخبره أنأبا معبد مولى ابن ع أن :دينار
قال ابن أنّه  و،�ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول اهللا

  .)٣())كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته: عباس
عباس بن عبد اهللا بن ، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٣٢٤٧ ((ــــــــ١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨

ــ وبسط يديه  ابتهال هكذ اإل:قال ابن عباس:  قال،عكرمة، عن معبد
، ــ ــ ورفع يديه حتى لحيته ــ والدعاء هكذا وظهورهما إلى وجهه

  .)٤())خالص هكذا، يشير بإصبعه، وذكره ابن جريج عن ابن عباسواإل
أبي ، عن العالء بن المسيب، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٣٢٩٤ ((ــــــــ١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩

  .)٥())ينقض الرجل أصابعه في الصالة كره أن :ابن عباس، عن مصعب
                                                 

 .٢/١٩٨المصنف ) ١(
 .٢/٢١١المصنف ) ٢(
 .٢/٢٤٥المصنف ) ٣(
 .٢/٢٥٠المصنف ) ٤(
 .٢/٢٦٢المصنف ) ٥(
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١٥٨ 

هالل بن ، عن منصور، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٣٣٢٣ ((ــــــــ١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠
إذا تثاوب أحدكم في الصالة فليضع : ابن عباس كان يقول أن :يساف

  .)١())من الشيطانفإنّه يده على فيه 
صلى : قال عطاء:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٣٤٩٢ ((ــــــــ١٣١١٣١١٣١١٣١

 ،نعم: وحضرت ذلك؟ قال: لت فق،المغرب] يوم[بنا ابن الزبير ذات 
سبحان اهللا، سبحان اهللا، فقام فصلى : فسلم في ركعتين، قال الناس

: م سجد سجدتي السهو، وسجدهما الناس معه، قالسلّفلما الثالثة، 
يريد أن أنّه فدخل أصحاب لنا على ابن عباس، فذكر له بعضهم ذلك، ك

  .)٢())بواأصاب وأصا: ابن عباس:  فقال،يعيب بذلك ابن الزبير
رأيت :  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٣٥٩٨ ((ــــــــ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢

:  قال، إلى الكعبة، وابن عباس يصلي ليالًموسى بن جميل وكان مصلياً
على ابن عباس فسلم فرأيت موسى صلى، ثم يعود، ثم انصرف، فمر 

ــ وقبض عطاء بكفه على   فقبض ابن عباس على يد موسى هكذا،عليه
  .)٣())، ولم أر ابن عباس تكلمفكان ذلك منه تحية: عطاء:  قالــ كفه

ـــــــ١٣٣١٣٣١٣٣١٣٣ ، عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٣٥٩٩ ((ـ
رأيت موسى بن عبد اهللا بن جميل الجمحي سلم على :  قال،عطاءعن 

  .)٤())ابن عباس، وابن عباس يصلي في قبل الكعبة، فأخذ ابن عباس يده
                                                 

 .٢/٢٧٠المصنف ) ١(
 .٢/٣١٢المصنف ) ٢(
 .٢/٣٣٧المصنف ) ٣(
 .٢/٣٣٧المصنف ) ٤(
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١٥٩ ١٥٩ 

سعيد ، عن علىعبد األ، عن الثوري، عن بد الرزاقــ ع٣٨٣٣ ((ــــــــ١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤
  ــكيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة: قال ابن عباس:  قال،بن جبيرا

  .)١()) ــحين عمي
، خالد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ــ عبد الرزاق٣٨٣٤ ((ــــــــ١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥

هم في ثوب واحد وهو أعمى على ابن عباس أم أن :سعيد ابن جبيرعن 
  .)٢())طبق البيتبساط قد 
داود بن ، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق٣٨٤٧ ((ــــــــ١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦

ال يؤم الغالم حتى يحتلم :  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن الحصين
  .)٣()))وليؤذن لكم خياركم(

، عن أخبرني عطاء:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٣٨٦١ ((ــــــــ١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧
 يصلي � فقام رسول اهللا،مونةبت ليلة عند خالتي مي:  قال،ابن عباس

رأيته لما  من الليل، فقام إلى القربة فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت متطوعاً
صنع ذلك، فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى الشق األيسر، فأخذ بيدي 

أفي : وراء ظهره، فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق األيمن، قلت
  .)٤())نعم: التطوع كان ذلك؟ قال

، عن سلمة بن كهيل، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٣٨٦٢ ((ــــــــ١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨
                                                 

 .٢/٣٩٦ المصنف )١(
 .٢/٣٩٦المصنف ) ٢(
 .٢/٣٩٨المصنف ) ٣(
 .٢/٤٠٣المصنف ) ٤(
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١٦٠ 

 فقام ،نمت عند خالتي ميمونة ابنة الحارث:  قال،ابن عباس، عن كريب
من الليل، فأتى الحاجة، ثم جاء فغسل وجهه ويديه، ثم نام، قال�النبي  :

، فأتى القربة، فتوضأ وضوءا بين وضوئين، لم يكثر  قام يصلي من الليلثم
وتمطيت كراهية أن يرى أتقيه، يعني أراقبه، :  قال،بلغ، ثم قام فصلىوقد أ

) فأخذ بما يلي(ثم قمت ففعلت كما فعل، فقمت عن يساره، فأخذ يماثل 
فتتامت صالته ثالث : إذني حتى أدارني، فكنت عن يمينه وهو يصلي، قال

عشرة ركعة، منها ركعتا الفجر، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم جاء بالل 
  .بالصالة فقام فصلى ولم يتوضأ) أي أعلمه(آذنه ف

، سلمة بن كهيل، عن وزادني يحيى في هذا الحديث عن الثوري
اللهم اجعل في قلبي (كان في دعائه :  قال،ابن عباس، عن كريبعن 
، وعن يساري ، وعن يميني نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراًنوراً
، ومن خلفي ، ومن بين يدي نوراً نوراً، ومن تحتي، ومن فوقي نوراًنوراً
، وعصبي(وست عندي في التابوت : ، قال كريب)، وأعظم لي نوراًنوراً

  .)١()))ومخي، ودمي، وشعري، وبشري، وعظامي
ذكر لنا عن ابن :  قال،الثوري، عن ــ عبد الرزاق٣٨٦٣ ((ــــــــ١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩

  .فظ كان يح�النبي إن : نام فقال�رسول اهللا أن ذكر لهأنّه عباس 
  .)٢()) تنام عينه وال ينام قلبه�النبي إن :قالأنّه فقال بعض الفقهاء 

، سميع الزيات، عن األعمش، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٣٨٦٥ ((ــــــــ١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠
                                                 

 .٢/٤٠٤المصنف ) ١(
 .٢/٤٠٥المصنف ) ٢(
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١٦١ ١٦١ 

  . فأدارني، فجعلني عن يمينه�النبيكنت قمت إلى :  قال،ابن عباسعن 
  .)١())في تطوع: قال سفيان

، عن مخرمة بن سليمان، عن مالك ، عنــ عبد الرزاق٣٨٦٦ ((ــــــــ١٤١١٤١١٤١١٤١
:  قال،بات عند خالته ميمونةأنّه ابن عباس أخبره،  أن :كريب

 وأهله في طولها، �النبي واضطجع ،واضطجعت في عرض الوسادة
 حتى انتصف الليل أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم �النبيفنام 

 اآليات استيقظ فجلس، فمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر
معلق فتوضأ منها، فأحسن الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن 

وضوءه، ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى 
جنبه، فوضع يده على رأسي، وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين، ثم 

 ثم أوتر فاضطجع حتى جاء المؤذن، ،)ثم ركعتين(ركعتين، ثم ركعتين 
  .)٢())فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبحفقام 

عكرمة بن ، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٣٨٦٨ ((ــــــــ١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢
 يصلي من الليل، �النبيكنت في بيت ميمونة، فقام :  قال،ابن عباس، عن خالد

فقمت معه على يساره، فأخذ بيدي، فجعلني عن يمينه، ثم صلى ثالث عشرة 
  .)٤()))٣(�يا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُ�ركعة قدر  كلّ امه فيركعة، حزرت قي

                                                 

 .٢/٤٠٥المصنف ) ١(
 .٢/٤٠٦المصنف ) ٢(
 .يعني قراءة سورة المزمل وهي في جزء تبارك) ٣(
 .٢/٤٠٦المصنف ) ٤(
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١٦٢ 

 عن  قال حدثت،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٣٨٧٥ ((ــــــــ١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣
 وعائشة خلفنا، �النبيصليت إلى جنب :  قال ابن عباس: قال،عكرمة

  .)١())، معه نصلى�النبيب تصلي معنا، وأنا إلى جن
أخبرنا عتبة بن محمد بن :  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٣٩٠٧ ((ــــــــ١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤

رأى ابن عباس يصلي في أنّه كريبا مولى ابن عباس أخبره  أن :الحارث
  .)٢())المقصورة مع معاوية

 سمعت : قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٣٩١٤ ((ــــــــ١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥
من صلى المكتوبة ثم بدا له أن يتطوع فليتكلم، أو : ابن عباس يقول

: ي ألقول للجارية إنّ: ابن عباس وقال:، قالفليمش، وليصل أمام ذلك
  .)٣())أن أفصل بينهماإالّ انظري، كم ذهب من الليل؟ ما بي 

 ،أخبرني أبو حمزة:  قال،هشيم أو غيره، عن ــ عبد الرزاق٣٩٧٤ ((ــــــــ١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦
صل ما شئت إلى الليل، :  فقال؟سألت ابن عباس عن الصالة بعد العصر: قال
  .)٤())لرجل يراه يصلي بعد العصرولقد رأيت عمر يضرب ا: قال

سعيد ، عن أبي إسحاق، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٤٠٥١ ((ــــــــ١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧
أَلَيس ذَِلك ِبقَاِدٍر علَى أَن أَلَيس ذَِلك ِبقَاِدٍر علَى أَن أَلَيس ذَِلك ِبقَاِدٍر علَى أَن أَلَيس ذَِلك ِبقَاِدٍر علَى أَن �كان إذا قرأ أنّه  :ابن عباس، عن بن جبيرا

سبِح اسم ربك سبِح اسم ربك سبِح اسم ربك سبِح اسم ربك �: بلى، وإذا قرأ! سبحانك اللهم:  قال)٥(�يحِيي الْموتَىيحِيي الْموتَىيحِيي الْموتَىيحِيي الْموتَى
                                                 

 .٢/٤٠٧المصنف ) ١(
 .٢/٤١٤المصنف ) ٢(
 .٢/٤١٦المصنف ) ٣(
 .٢/٤٣٣المصنف ) ٤(
 .٤٠/القيامة) ٥(
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١٦٣ ١٦٣ 

  .)٢())سبحان ربي األعلى:  قال)١(�ىىىىالْأَعلَالْأَعلَالْأَعلَالْأَعلَ
، شعبة، عن )هو عبد اهللا بن كثير(عبد اهللا ، عن ــ عبد الرزاق٤١٠٩ ((ــــــــ١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨

  .)٣())ره التربع في الصالة يعني التطوعكان يكأنّه  :ابن عباس، عن الحكمعن 
أبي ، عن أبي إسحاق، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٤١٤٦ ((ــــــــ١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩

المريض يسجد على المرفقة ألت ابن عباس عن  قال س،فزارة السلمي
  .)٤()) ال بأس به: فقال؟الطاهرة

قابوس ، عن أخبرنا الثوري:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٤١٤٨ ((ــــــــ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠
ال بأس بأن يكف الثوب :  قال،ابن عباس، عن أبيه، عن بن أبي ظبيانا

  .)٥())المريض ويسجد عليه
بالجيم (ي جمرة بأ عن ،معمر، عن ــ عبد الرزاق٤١٨٧ ((ــــــــ١٥١١٥١١٥١١٥١

ي رجل في كالمي وقراءتي إنّ: قلت البن عباس:  قال،الضبعي) والراء
ــ  إلي من أن أهذ لها أحبالن أقرأ البقرة فأرتّ: عجلة، فقال ابن عباس

  .)٦())هالقرآن كلّــ ) سرعة القطع) الهذ((
، عن أبي بكر بن أبي جهم، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٤٢٥١ ((ــــــــ١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢

 صالة �صلى رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة
 ، فصف صفاً ــموضع على ليلتين من المدينةــ  )بفتحتين(الخوف بذي قرد 

                                                 
 .١/األعلى) ١(
 .٢/٤٥٢المصنف ) ٢(
 .٢/٤٦٨المصنف ) ٣(
 .٢/٤٧٨المصنف ) ٤(
 .٢/٤٧٨المصنف ) ٥(
 .٢/٤٨٩المصنف ) ٦(
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فصلى بالصف الذي معه ركعة، ثم ذهب :  موازي العدو، وقالخلفه، وصفاً
، ثم هؤالء إلى مصاف هؤالء، فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم جميعاً

  .)١()) واحد من الفريقين ركعة ركعتان، ولكلّ�انصرفوا فكان للنبي
، أيوب، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٤٢٧٠ ((ــــــــ١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣

 يسافر من �كان رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن ابن سيرينعن 
  .)٢())اهللا فيصلي ركعتينإالّ المدينة إلى مكة ال يخاف 

ابن  أن :عطاء، عن ابن جريج، عن الرزاقــ عبد ٤٢٩٢ ((ــــــــ١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤
  .)٣())عباس خرج إلى الطائف يقصر الصالة

سألت ابن :  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٤٢٩٦ ((ــــــــ١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥
ال، ولكن إلى : أقصر الصالة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال:  فقلت،عباس

م، وال تقصر فيما في اليوم التاإالّ الطائف، وإلى جدة، وال تقصروا الصالة 
دون اليوم، فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من 

  .)٤())األرض، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصالة، فإذا قدمت فأوف
، عن ابن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٤٢٩٧ ((ــــــــ١٥٦١٥٦١٥٦١٥٦

إلى : ال، قلت: سألت ابن عباس أقصر الصالة إلى عرفة؟ قال:  قال،عطاء
ال، ولكن إلى جدة وإلى عسفان وإلى الطائف، فإن قدمت : منى؟ قال

  .)٥())على أهل لك أو على ماشية فأتم الصالة
                                                 

 .٢/٥١١المصنف ) ١(
 .٢/٥١٦المصنف ) ٢(
 .٢/٥٢٣المصنف ) ٣(
 .٢/٥٢٤المصنف ) ٤(
 .٢/٥٢٤المصنف ) ٥(
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١٦٥ ١٦٥ 

:  قال،يحيى بن أبي كثير، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٤٢٩٨ ((ــــــــ١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧
ال، قال فإلى : أقصر الصالة إلى منى؟ قال:  فقال،سأل رجل ابن عباس

  .)١())نعم: ى الطائف؟ قالفإل: ال، قال: عرفة؟ قال
ابن ، عن مجاهد، عن منصور، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٤٢٩٩ ((ــــــــ١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨

  .)٢()) إلى العشاء فأتم الصالة، فإن زدت فاقصر يوماًإذا سافرت:  قال،عباس
، عن عاصم، عن ابن مبارك، عن ــ عبد الرزاق٤٣٣٧ ((ــــــــ١٥٩١٥٩١٥٩١٥٩

ليلة  مكة سبع عشرة ب�أقام رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن عكرمة
  .)٣())يقصر الصالة

، عن الحكم، عن الحسن بن عمارة، عن ــ عبد الرزاق٤٣٣٨ ((ــــــــ١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠
أقام رسول اهللا بخيبر أربعين ليلة يقصر :  قال،ابن عباس، عن مقسم

  .)٤())الصالة
زائدة ، عن أبي إسحاق، عن ياسين، عن ــ عبد الرزاق٤٣٥٩ ((ــــــــ١٦١١٦١١٦١١٦١
  فأقيم سنين مكعباًإني أخرج مسافراً: اسقلت البن عب:  قال،ابن عمير

  .)٥())ليس بقصر، ولكن تمام فصل ركعتين ركعتين:  قال فأقصر؟عدوماً
:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٤٤٠٥ ((ــــــــ١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢

ابن ، عن  وعن كريب،عكرمة، عن أخبرني حسين بن عبد اهللا بن عباس
                                                 

 .٢/٥٢٤المصنف ) ١(
 .٢/٥٢٥نف المص) ٢(
 .٢/٥٣٣المصنف ) ٣(
 .٢/٥٣٣المصنف ) ٤(
 .٢/٥٣٧المصنف ) ٥(
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! بلى:  في السفر؟ قلنا�ل اهللاأال أخبركم عن صالة رسو:  قال،عباس
كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن : قال

يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل، فجمع 
بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب وهو في منزله جمع بينها 

ب حتى إذا حانت العشاء وبين العشاء، وإذا لم تحن له في منزله رك
  .نزل، فجمع بينهما

ما سمعنا هذا من ابن جريج وال جاء به :  وقال لي المقدام:قال عبد الرزاق
  .)١())غيرك

 أن :أبيه، عن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٤٤٠٨ ((ــــــــ١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣
  .)٢())كنا نجمع بين الظهر والعصر في السفر: عباس، قالابن 

 أن :أخبرني عطاء:  قال،ابن جريج، عن رزاقــ عبد ال٤٤٠٩ ((ــــــــ١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤
فكان : ابن عباس جمع بين المغرب والعشاء ليلة خرج من أرضه، قال

من جمع بينهما يؤخر من الظهر ويعجل من العصر ثم يجمعان، ويؤخر 
  .)٣())من المغرب ويعجل من العشاء ثم يجمعان

لى صالح مو، عن داود بن قيس، عن ــ عبد الرزاق٤٤٣٤ ((ــــــــ١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥
 بين الظهر �جمع رسول اهللا: سمع ابن عباس يقولأنّه  :التوأمة

  قلت:والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر وال مطر، قال
                                                 

 .٢/٥٤٨المصنف ) ١(
 .٢/٥٤٩المصنف ) ٢(
 .٢/٥٤٩المصنف ) ٣(
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  .)١())أراه للتوسعة على أمته:  لم تراه فعل ذلك؟ قال:البن عباس
سعيد ، عن أبي الزبير، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٤٤٣٥ ((ــــــــ١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦

 بين الظهر والعصر، �جمع رسول اهللا:  قال،ابن عباسن ، عبن جبيرا
ولم تراه فعل :  قلت البن عباس:بالمدينة في غير سفر وال خوف، قال

  .)٢())أراد أن ال يحرج أحدا من أمته: ذلك؟ قال
، أخبرنا ابن جريج ومعمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٤٤٣٦ ((ــــــــ١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧

:  قال،ابن عباس أخبره أن ،رهأبا الشعثاء أخب أن ،عمرو بن دينارعن 
  .)٣()) بالمدينة جميعاً، وسبعاً ثمانيا جميعاً�صليت وراء رسول اهللا

عبيد اهللا ، عن الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٤٤٧١ ((ــــــــ١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨
 عام الفتح �خرج رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن بن عبد اهللا بن عتبةا

  .)٤()) أفطرفي شهر رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم
، عن أخبرني ابن شهاب:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٤٤٧٢ ((ــــــــ١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩

 عام �خرج رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن عتبةبن عبيد اهللا بن عبد اهللا 
فكانوا يتبعون : الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، قال

  .)٥()) من أمره، فاآلخر�األخير من أمر رسول اهللا
، عن عكرمة، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٤٤٧٣ ((ــــــــ١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠

                                                 
 .٢/٥٥٥المصنف ) ١(
 .٢/٥٥٥المصنف ) ٢(
 .٢/٥٥٦المصنف ) ٣(
 .٢/٥٦٣المصنف ) ٤(
 .٢/٥٦٣المصنف ) ٥(
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 عام الفتح في شهر رمضان، فصام �خرج رسول اهللا:  قال،ابن عباس
فعطش الناس :  قال،بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة مر حتى

 �فدعا رسول اهللا:  قال، أنفسهم إليها يمدون أعناقهم وتتوقوجعلو
 فأمسكه على يده حتى رآه الناس، ثم شرب، فشرب بقدح فيه ماء،

  .)١())الناس
ضحاك ، عن ياسين بن أبي بسطام، عن ــ عبد الرزاق٤٤٨٢ ((ــــــــ١٧١١٧١١٧١١٧١

 ءيمهما عصيتني فيه من ش: قال لي ابن عباس:  قال، مزاحم)يأب(بن ا
 فصل ركعتين حتى ترجع إلى إذا خرجت مسافراً: فال تعصيني في ثالث
إالّ تى ترجع إلى بيتك، وال تدخل مكة  حأهليك، وال تصومن

  .)٢())بإحرام
، أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٤٤٩٢ ((ــــــــ١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢

 :خذ بأيسرهما عليك، قال اهللا تبارك وتعالى:  وقال. مثله،ابن عباسعن 
�رسالْع ِبكُم ِريدال يو رسالْي ِبكُم اللَّه ِريديرسالْع ِبكُم ِريدال يو رسالْي ِبكُم اللَّه ِريديرسالْع ِبكُم ِريدال يو رسالْي ِبكُم اللَّه ِريديرسالْع ِبكُم ِريدال يو رسالْي ِبكُم اللَّه ِريد٤()))٣(�ي(.  

عبد الكريم أبي ، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٤٤٩٨ ((ــــــــ١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣
ال نعيب على من صام في :  قال،ابن عباس، عن طاووس، عن أمية

يِريد اللَّه ِبكُم الْيسر وال يِريد ِبكُم يِريد اللَّه ِبكُم الْيسر وال يِريد ِبكُم يِريد اللَّه ِبكُم الْيسر وال يِريد ِبكُم يِريد اللَّه ِبكُم الْيسر وال يِريد ِبكُم �: السفر، وال على من أفطر، قال اهللا
                                                 

 .٢/٥٦٤المصنف ) ١(
 .سانيدسين زيادة في بعض األوما بين القو. ٢/٥٦٦المصنف ) ٢(
 .١٨٥/البقرة) ٣(
 .٢/٥٦٩المصنف ) ٤(
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رسالْعرسالْعرسالْعرس٢()))١(�الْع(.  
داود بن ، عن محمدإبراهيم بن ، عن ــ عبد الرزاق٤٥٦٥ ((ــــــــ١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤

الذي يصلي في السفينة :  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن الحصين
  .)٣()) يصلي جالساًوالذي يصلي عرياناً

، عن قتادة، عن عبد اهللا بن محرر، عن ــ عبد الرزاق٤٥٩٤ ((ــــــــ١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥
  .)٤())أوتر ما لم تطلع الشمس:  قال،ابن عباس، عن عكرمة

، عبد الكريم الجزري، عن عمرم، عن ــ عبد الرزاق٤٥٩٦ ((ــــــــ١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦
  .)٥())ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر أن :عطاءعن 

سعيد ، عن األعمش، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٤٦٤٨ ((ــــــــ١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧
الوتر سبع، أو خمس، الثالث بتيراء، :  قال،ابن عباس، عن بن جبيرا

  .)٦())ي ألكره أن تكون بتيراءوإنّ
، عن ابن طاووس، عن معمر عن ،ــ عبد الرزاق٤٧٠٦ ((ــــــــ١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨

 فقام ،كنت في بيت ميمونة:  قال،ابن عباس، عن عكرمة بن خالد
فأخذ بيدي فجعلني  يصلي من الليل، فقمت معه على يساره، �النبي

 قدر قيامه في كلّ  ثالث عشرة ركعة حتى حزرتىعن يمينه ثم صل
                                                 

 .١٨٥/البقرة) ١(
 .٢/٥٧١المصنف ) ٢(
 .٢/٥٨٤المصنف ) ٣(
 .٣/١٠المصنف ) ٤(
 .٣/١٠المصنف ) ٥(
 .هي التي تقاصرت عن التمام: والبتيراء. ٣/٢٣المصنف ) ٦(
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  .)٢()))١(�يا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُيا أَيها الْمزَّملُ�ركعة قدر
مخرمة بن ، عن أخبرنا مالك:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٤٧٠٨ ((ــــــــ١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩

:  قال،بات عند خالته ميمونةأنّه ابن عباس أخبره  أن :كريب، عن سليمان
 وأهله في طولها، فبات �النبيفاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع 

 �النبيحتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ 
 النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر اآليات الخواتم من سورة آل فجلس فمسح

معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام   إلى شن�النبيعمران، ثم قام 
إلى جنبه، فوضع يده على  ]مثل ما صنع، ثم ذهبت[فصلى فقمت فصنعت 

 ثم ،)ثم ركعتين (رأسي، وأخذ بأذني يفتلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين،
وتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن ثم قام فصلى ركعتين ثم أ ركعتين

أخرجه الشيخان من طريق القعنبي ( .خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
  .)٣()))، كما في الصحيحين١٤٢: ١ويحيى وهو في الموطأ 

كان : قال مجاهد:  قال،ابن جريح، عن ــ عبد الرزاق٤٧٥٨ ((ــــــــ١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠
لع الفجر ركع ركعتين ثم وكان يبصر له فإذا ط ،بصرابن عباس ال ي

  .)٤())جلس
سمع ابن أنّه  :عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٤٧٦٥ ((ــــــــ١٨١١٨١١٨١١٨١

الفجر الذي يسطع في السماء فليس أما هما الفجران، ف: عباس يقول
                                                 

 .١/المزمل) ١(
 .٣/٣٦المصنف ) ٢(
 .٣/٣٧المصنف ) ٣(
 .٣/٥٣صنف الم) ٤(
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، ولكن الفجر الذي ينتشر على رؤوس الجبال فهو  شيئاً، وال يحرميءبش
  .الذي يحرم

 في السماءــ وسطوعه أن يذهب سطوعاًإذا سطع أما ف: فقال عطاء
ال يحرم له في الشراب لصيام، وال صالة، وال فإنّه ــ في السماء طوالً

جبال حرم الشراب على يفوت له حج، ولكن إذا انتشر على رؤوس ال
  .)١())وفات له الحجالصوم 

محمد بن مخرمة بن ، عن مالك، عن ــ عبد الرزاق٤٧٧٣ ((ــــــــ١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢
 فصلى �النبيالمؤذن جاء  أن :ابن عباسعن ، كريب، عن سليمان

  .)٢())ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
سعيد ، عن رجل، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٤٧٩١ ((ــــــــ١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣

في ركعتي  ما تقرأ: ــ ــ أو سئل ابن عباس سأل ابن عباسأنّه  :بن جبيرا
  .)٣())قل يا أيها الكافرون، وقل هو اهللا أحد: الفجر؟ فقال

أخبرني سليمان :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٤٨٧١ ((ــــــــ١٨٤١٨٤١٨٤١٨٤
: ابن عباس يقول إن :سمع عطاء الخراساني يقول لطاووسأنّه األحول 

 غائص، ثم قرأإالّ صالة الضحى في القرآن، ولكن ال يغوص عليها 
  .)٤(�يسبحن ِبالْعِشي والِْأشْراِقيسبحن ِبالْعِشي والِْأشْراِقيسبحن ِبالْعِشي والِْأشْراِقيسبحن ِبالْعِشي والِْأشْراِق�

                                                 
 .٣/٥٤المصنف ) ١(
 .٣/٥٦المصنف ) ٢(
 .٣/٥٩المصنف ) ٣(
 .١٨/ص) ٤(
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أن يطوف إالّ  ابن عباس حتى مات واهللا ما صالها: قال طاووس
  .)١())بالبيت

إسحاق بن عبد  ابن، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٤٨٩٣ ((ــــــــ١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥
راء إلى ابن األمأرسلني أمير من :  قال،حدثني أبي:  قال،اهللا ابن كنانة

 �خرج رسول اهللا: عباس أسأله عن االستسقاء، فقال ابن عباس
 ولم يخطب كخطبتكم هذه، فدعا ،، فخطب متذلالً متضرعاًمتواضعاً

  .وصلى كما يصلي في العيد ركعتين
  .)٢())ال أدري: أقبل الخطبة صلى أم بعدها؟ قال:  فقلت،قال سفيان

أبي ، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق٤٨٩٤ ((ــــــــ١٨٦١٨٦١٨٦١٨٦
، ابن عباس، عن أبيه، عن بن عبد اهللا بن كنانة إسحاق، عن الحويرث

  سبعاًر في الفطر، واألضحى، واالستسقاء كان يكبه أظن أنّ�النبيعن 
أخرج هق من حديث طلحة بن عبد اهللا ( . في اآلخرة وخمساًفي األولى

إلى (ابن عباس سنة االستسقاء وسنة الصالة في العيدين، عن بن عوفا
، )٣(�سبِح اسم ربك الْأَعلَىسبِح اسم ربك الْأَعلَىسبِح اسم ربك الْأَعلَىسبِح اسم ربك الْأَعلَى�فكبر في األولى سبع تكبيرات، وقرأ ) قوله

، وكبر فيها خمس )٤(�أَتَاك حِديثُ الْغَاِشيِةأَتَاك حِديثُ الْغَاِشيِةأَتَاك حِديثُ الْغَاِشيِةأَتَاك حِديثُ الْغَاِشيِة    هلْهلْهلْهلْ� الثانية وقرأ في
 في اسناده محمد بن عبد :، قال الشوكانيأيضاًوأخرجه قط . تكبيرات

  .)٥())))٥: ٤: النيل( وقال الجمهور ال تكبير فيها: العزيز وهو متروك، قال
                                                 

 .٣/٧٩المصنف ) ١(
 .٣/٨٤المصنف ) ٢(
 .١/األعلى) ٣(
 .١/الغاشية) ٤(
 .٣/٨٥المصنف ) ٥(
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١٧٣ ١٧٣ 

 د اهللاحسين بن عب، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق٤٩١٣ ((ــــــــ١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧
هو حسين بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس بن عبد المطلب، من رجال (

:  فقال للعباس،عمر استسقى بالمصلى أن :ابن عباس، عن  عن عكرمة،)التهذيب
 عندك ماء، فانشر ، وإنعندك سحاباً إن اللهم(: قم فاستسق، فقام العباس فقال

ا، فاشدد به األصل، وأطل به الزرع، وأدر السحاب، ثم أنزل فيه الماء، ثم أنزله علين
ال منطق له عن  عمن ا شفعنا إليكبه الضرع، اللهم شفعنا في أنفسنا وأهلينا، اللهم إنّ

  مرفوعاًفي الزوائد في حديث أنس(ــ  . وادعة بالغةسقنا سقياًأبهائمنا وأنعامنا، اللهم 
 )بالغة( كانت كلمة  والوادعة الساكنة المطمئنة، وإن٢١٣: ٢ )وادعة نافعة(

إليك وحدك إالّ ، اللهم ال نرغب ، محيياً، عاماًطبقاً ــ)محفوظة فمعناها كاملة متناهية
 كلّ غارم، وجوع كلّ ساغب وغرم كلّ ا نشكو إليك سغبال شريك لك، اللهم إنّ

  .)خائف كلّ عار، وخوف كلّ ىجائع، وعر
ن جملته هذه هنا وممما الدعاء كان أطول  ان يعنى( في دعاء له

  .)١())))في دعا له(الكلمات ورسمه في ص وز 
أبي عوانة الحسن ، عن ابن التيمي، عن ــ عبد الرزاق٤٩٢٠ ((ــــــــ١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨

:  قال،ابن عباس، عن مجاهد، عن سلمة بن كهيل، عن بن عمارةا
  .في الجمعة، واالستسقاء، والعيدين: السكوت في ثالث مواطن

ابن عباس ، عن مجاهدن ، عسلمة، عن وذكره قيس بن الربيع
                                                 

  .٣/٩٢المصنف ) ١(
 تجد فراجع) صفة إستسقاء عمر بالعباس (١٣٢ ــ ١٣٠/ لقد مر في الجزء األول من الحلقة األولى::::أقولأقولأقولأقول

  . وقد أحضرهم معه�ذلك مفصالً متناً وهامشاً، وفيه إنه توسل بأهل البيت
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١٧٤ 

  .)١())مثله
عطاء بن ، عن زيد بن أسلم، عن مالك، عن ــ عبد الرزاق٤٩٢٥ ((ــــــــ١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩

 والناس معه، �خسفت الشمس فصلى رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن يسار
ثم رفع فقام .  طويالًثم ركع ركوعاً[من سورة البقرة،   نحواً طويالًفقام قياماً

 ثم ،األول دون الركوع ، ثم ركع ركوعاً]األولالقيام  وهو دون  طويالًقياماً
ولكن قيامه فيها دون القيام . سجد، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك

 ثم انصرف وتجلى ،، وركوعه وسجوده دون ما صنع في الركعة األولىاألول
  .الشمس

ن من آيات اهللا تعالى، ال يخسفا آيتان  الشمس والقمرإن(: ثم قال
  .)لموت أحد وال لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اهللا

 من مقامك هذا، ثم رأيناك  شيئاًرأيناك تناولت! يا رسول اهللا: قالوا
  .تأخرت تكعكعت
، ولو ــ فتناولت منها عنقوداً ي أريت الجنة ــ أو رأيت الجنةإنّ: قال

 وم منظراًأخذته ألكلتم منها ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر كالي
  .قط، فرأيت أكثر أهلها النساء

  .بكفرهن: لم يا رسول اهللا؟ قال: قيل
حسان، ولو أحسنت إلى يكفرن العشير، ويكفرن اإل: ؟ قالأيكفرن باهللا: قيل

أخرجه مالك ( . قطرأيت منك خيراً ما:  قالت، شيئاًإحداهن الدهر، ثم رأت منك
  .)٢()))زيد ابن أسلم، عن ة، و م من طريق حفص بن ميسر١٩٤: ١في الموطأ 

                                                 
 .٣/٩٥المصنف ) ١(
 .٣/٩٨المصنف ) ٢(
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١٧٥ ١٧٥ 

وروى . هو بكار بن عبد اهللا اليماني(ــ  بكار، عن ــ عبد الرزاق٤٩٢٨ ((ــــــــ١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠
 ذكره ابن أبي ، ثقة:عنه ابن المبارك وهشام بن يوسف وعبد الرزاق، قال ابن معين

  .ــ)حاتم
 :سعيد بن جبير، عن يعلى بن حكيم، عن عن عبد الكريم أبي أمية

 في الركعة األولى في الكسوف الحمد والبقرة، وفي ابن عباس قرأأن 
  .)١())الثانية الحمد وآل عمران

،  وعاصم األحول،قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٤٩٢٩ ((ــــــــ١٩١١٩١١٩١١٩١
صلى في الزلزلة بالبصرة، أنّه  :ابن عباس، عن عبد اهللا بن الحارثعن 

م سجد، فأطال القنوت ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ث
 ،تاثم صلى الثانية، كذلك فصارت صالته ثالث ركعات وأربع سجد

  .)٣٤٣: ٣أخرجه هق من طريق المصنف ( .هكذا صالة اآليات: وقال
ابن عباس قرأ في الركعة  أن أخبرني بعض أصحابنا: وقال معمر

  .)٢())األولى بالبقرة وفي اآلخرة بآل عمران
صلى :  قال، عن قتادة، عن معمر،ــ عبد الرزاق٤٩٣٠ ((ــــــــ١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢

  .)٣())حذيفة بالمدائن بأصحابه مثل صالة ابن عباس في اآليات
عبد ، عن  أو عاصم األحول،خالد الحذاء، عن ــ عن الثوري٤٩٣١ ((ــــــــ١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣

ركع أنّه ــ فاتفقا على  صلى في الزلزلة بالبصرةأنّه  :ابن عباس، عن اهللا بن الحارث
                                                 

 .٣/١٠١المصنف ) ١(
 .٣/١٠١المصنف ) ٢(
 .٣/١٠١المصنف ) ٣(
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 قرأ ما بين: ــ فقال عاصم عة، واختلفارك كلّ في ركعتين ست ركعات، ثالث في
راجع ( .ركعة منها ثم عاد بعد كلّ قرأ في األولى من: ركعتين، وقال خالدكلّ 
ابن  أن :عبد اهللا بن الحارث، عن خالد، عن وروى ش عن الثقفي. ٣٤٣: ٣هق 

  .)١()))عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات ركع فيهما ستاً
، عن رجل، عن أخبرني هشام:  قال،الثوري، عن  الرزاقــ عبد٤٩٣٢ ((ــــــــ١٩٤١٩٤١٩٤١٩٤

هكذا صالة :  قال،حين صلى بهمأنّه  ،ابن عباس، عن عبد اهللا بن الحارث
  .)٢())اآليات

، عبد الكريم أبي أمية، عن بكار، عن ــ عبد الرزاق٤٩٣٣ ((ــــــــ١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥
قرأ في أنّه  :ابن عباس، عن سعيد بن جبير، عن يعلى بن حكيمعن 

، عن وذكره معمر. ولى بسورة البقرة، وفي اآلخرة بآل عمرانالركعة األ
  .)٣())ابن عباس
  أن:أخبرني سليمان األحول:  قال،جابن جري، عن ــ عبد الرزاق٤٩٣٤ ((ــــــــ١٩٦١٩٦١٩٦١٩٦

فصلى على ظهر صفة زمزم : ابن عباس وكسفت الشمس أن  أخبرهطاووساً
ست ركعات في كذا في ص وز وفى هق ( .ركعة أربع ركعات كلّ ركعتين، في

  .)٤()))٣٢٨: ٣ سليمان األحول ن، عنأربع سجدات، رواه من طريق الشافعي عن سفيا
أخبرني من سمع ابن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٤٩٥٧ ((ــــــــ١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧

                                                 

 .٣/١٠٢المصنف ) ١(
 .٣/١٠٢المصنف ) ٢(
 .٣/١٠٢المصنف ) ٣(
 .٣/١٠٢المصنف ) ٤(
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١٧٧ ١٧٧ 

 يقنت بهؤالء �كان رسول اهللا:  يقوالن،عباس ومحمد بن علي بالخيف
 اهدني فيمن هديت، اللهم(: الكلمات في صالة الصبح وفي الوتر بالليل

 وقني شر ،وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت
 تباركت ربنا ،ه ال يذل من واليتك تقضي وال يقضى عليك، وإنّما قضيت، إنّ

بريد بن أبي ، عن أخرجه ابن نصر من طريق يونس بن أبي إسحاق( ).وتعاليت
 أيضاً وأخرجه من طريق المصنف ،١٣٤ابن عباس ومحمد بن علي ، عن مريم
عبد الرحمن ، عن ابن جريج، عن ، وأخرجه هق من طريق ابن أبي داود١٣١

  .)١()))٢١٠: ٢بريد بن أبي مريم، وراجع هق ، عن بن هرمزا
حدثني أبو رجاء :  قال،عوف، عن جعفر، عن ــ عبد الرزاق٤٩٧٣ ((ــــــــ١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨
ي إمارته على البصرة، فقنت صلى بنا ابن عباس صالة الغداة ف:  قال،العطاردي

  .)٢()))د. ٤٣٧عوف ة، عن أخرجه ش عن مروان بن معاوي( .قبل الركوع
حبيب بن أبي ، عن الحسن بن عمارة، عن ــ عبد الرزاق٤٩٧٨ ((ــــــــ١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩

كان يقنت بهاتين علياً  أن :عبد الرحمن بن األسود الكاهلي، عن ثابت
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي (: يقوليقدم اآلخرة وأنّه  غير ،السورتين في الفجر

عذابك  إن ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك،
ه ا نستعينك، ونستهديك، ونثني عليك الخير كلّبالكافرين ملحق، اللهم إنّ

أخرجه ش ( .)ونشكرك وال نكفرك، ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يفجرك
عبد الملك بن سويد ، عن ثابتحبيب بن أبي ، عن الثوري، عن عن وكيع

                                                 
 .٣/١٠٨المصنف ) ١(
 .٣/١١٣لمصنف ا) ٢(
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ا اللهم إنّ( :قنت في الفجر بهاتين السورتينعلياً  أن ، ولفظهعلي، عن الكاهلي
اللهم .  ونخلع ونترك من يفجرك، ونثنى عليك وال نكفرك،نستعينك ونستغفرك

 ونخشى ، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ولك نصلى ونسجد،إياك نعبد
  .) بالكفار ملحقعذابك الجد إن ،عذابك

ولم أجد عبد الملك بن سويد وال عبد الرحمن بن األسود . د. ٤٣٨
عبد ، عن  وأخرجه هق من طريق مطر بن خليفة،الكاهلي فيما عندي

  ).أيضاً ولم أجده ٢٠٥: ٢الرحمن بن سويد الكاهلي 
قنت عمر : سمع ابن عباس يقولأنّه وأخبرني طاووس : قال الحكم

 م التي قد وأخر عليم التي أخره قد أنّ إالّ،لسورتينقبل الركعة بهاتين ا
١())، والقول سواءعلي(.  

، عن أم ثور، عن جابر، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٥٠٣٠ ((ــــــــ٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠
في : في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال: قلت البن عباس:  قال،زوجها بشر

  .)٢()))د. ٣٩٢اد سن الثوري بهذا اإلأخرجه ش عن وكيع عن( .درع وخمار
، داود بن الحصين، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق٥٠٨٣ ((ــــــــ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١

أخرجه ( .تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن:  قال،ابن عباس، عن عكرمةعن 
  .)٣()))١٣٠: ٣إبراهيم بن محمد ، عن من طريق عباد بن يعقوب األسدي

يزيد ، عن بي فزارةأ، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٥١٢٧ ((ــــــــ٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢
                                                 

 .٣/١١٤المصنف ) ١(
 .٣/١٢٨المصنف ) ٢(
 .٣/١٤٠المصنف ) ٣(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

١٧٩ ١٧٩ 

ما أمرت (: �النبيقال :  قال، وكان ابن خالة ابن عباس،األصم ]بن[
  .أما واهللا لتزخرفنها: وقال ابن عباس:  قال،)بتشييد المساجد

 مع ما ، وأخرجه موصوالًذكر البخاري هذا الموقوف تعليقاً: الزخرفة الزينة(
هما ش عن وكيع عن ، وأخرج٣٦٣: ١قبله من المرفوع د وابن حبان كما في الفتح 

  .)١()))د. ٢٠٧ )زخرفت اليهود والنصارى( كما ،سناد، وفى آخرهالثوري بهذا اإل
مسلم ، عن مخول، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٥٢٣٤ ((ــــــــ٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣

 يقرأ �كان رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن سعيد بن جبير، عن البطين
تى على االنسان، وكان يوم الجمعة في الفجر بتنزيل السجدة، وهل أ

أخرجه م ( .يقرأ في صالة الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون
  .)٢()))مخولة، عن من طريق شعب

أنّه أخبرني عطاء :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٥٣٠٢ ((ــــــــ٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤
اغتسل، وإن كان :  فقال؟سمع ابن عباس يسأل عن الغسل يوم الجمعة

  .ك أن تصيب منهعند أهلك طيب فال يضر
أتكره أن :  قلت لعطاء:من غير أن يؤثم من تركه، قال: قال عطاء

  .)٣())نعم: تدعه يومئذ إذا وجدته؟ قال
أخبرني إبراهيم :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٥٣٠٣ ((ــــــــ٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥

                                                 
  .٣/١٥٢المصنف ) ١(

اليهود   وصدق ابن عباس فلقد زخرفت المساجد كما زخرفت� لقد صدق رسول اهللا
 .والنصارى بيعهم وكنائسهم

 .٣/١٨٠المصنف ) ٢(
 .٣/١٩٧المصنف ) ٣(
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 في �النبيذكر قول أنّه  :ابن عباس، عن طاووس، عن بن ميسرةا
 إن كان  أو دهناًويمس طيباً:  البن عباسفقلت: الغسل يوم الجمعة، قال

  .)١())ال أعلمه: ألهله؟ قال
محمد بن ، عن صالح، عن رجل، عن ــ عبد الرزاق٥٣٣٢ ((ــــــــ٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦

سنة الجمعة الغسل، والسواك، :  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن زائدة
  .)٢())والطيب وتلبس أنقى ثيابك

حدثني :  قال،يدإبراهيم بن يز، عن ــ عبد الرزاق٥٥٨١ ((ــــــــ٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧
! أبا عباس: قلت البن عباس:  قال،سعيد بن جبير، عن حسن بن مسلم

اهللا أعلم مرات، خلق اهللا آدم : فقال الساعة التي تذكر في يوم الجمعة؟
ها، أحمرها في آخر ساعات الجمعة، فخلقه من أديم األرض كلّ

ب، وطيبها، وخبيثها، وحزنها، وسهلها فلذلك في ولده الطي. وأسودها
والخبيث، واألحمر، واألسود، والسهل، والحزن، ثم نفخ فيه من روحه، 

فسمي .  فنسيوأسكنه جنته، وأمر المالئكة فسجدوا له، وعهد إليه عهداً
  .)٣())نسان، فلله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أخرجه منهااإل

:  قال، عن شعبة،ابن التيمي وغيره، عن ــ عبد الرزاق٥٦١٧ ((ــــــــ٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨
 ،سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباسأنّه  :نبأنا عدي بن ثابتأ

 يوم فطر أو أضحى، فصلى ركعتين لم يصل �خرج رسول اهللا: قال
                                                 

 .٣/١٩٨المصنف ) ١(
 .٣/٢٠٤المصنف ) ٢(
 .٣/٢٦٣المصنف ) ٣(
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١٨١ ١٨١ 

  .)١())قبلهما وال بعدهما
 أن :أخبرني عطاء:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٥٦٢٨ ((ــــــــ٢٠٩٢٠٩٢٠٩٢٠٩

يؤذن للصالة لم يكن أنّه : ما بويع أول  ابن الزبيرابن عباس أرسل إلى
فلم يؤذن لها ابن الزبير يومئذ، وأرسل إليه : يوم الفطر فال تؤذن لها، قال

فصلى : قال،  ذلك قد كان يفعلالخطبة بعد الصالة وإنإنّما مع ذلك 
أخرجه م عن ابن رافع عن عبد الرزاق ( .ابن الزبير قبل الخطبة

ما في  من حديث هشام ابن يوسف عن ابن جريج كوالبخاري مختصراً
  .)٢٨٤: ٣هق 

هل ال آذنتنا، : فسأله أصحابه، ابن صفوان وأصحاب له، قالوا
ساء الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن فلما فاتتهم الصالة يومئذ، 

  .)٢())الزبير ألمر ابن عباس
أخبرني حسن بن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٥٦٣٢ ((ــــــــ٢١٠٢١٠٢١٠٢١٠

شهدت الصالة يوم الفطر مع : ال ق،ابن عباس، عن طاووس، عن مسلم
هم يصليها قبل الخطبة، ثم  ومع أبي بكر وعمر وعثمان كلّ�النبي

 فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال � اهللانزل نبي: يخطب بعد، قال
يا أَيها النَِّبي ِإذَا يا أَيها النَِّبي ِإذَا يا أَيها النَِّبي ِإذَا يا أَيها النَِّبي ِإذَا � :بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بالل فقال

ِمنَاتُ يؤالْم اَءكجِمنَاتُ يؤالْم اَءكجِمنَاتُ يؤالْم اَءكجِمنَاتُ يؤالْم اَءكئاًجِباللَِّه شَي شِْركْنال ي لَى أَنع نَكاِيعئاًبِباللَِّه شَي شِْركْنال ي لَى أَنع نَكاِيعئاًبِباللَِّه شَي شِْركْنال ي لَى أَنع نَكاِيعئاًبِباللَِّه شَي شِْركْنال ي لَى أَنع نَكاِيعفتال هذه ،)٣(�ب 
                                                 

 .٣/٢٧٥المصنف ) ١(
 .٣/٢٧٧المصنف ) ٢(
 .١٢/الممتحنة) ٣(
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١٨٢ 

أنتن على ذلك؟ فقالت :  ثم قال حين فرغ منها،اآلية حتى فرغ منها
  !نعم يا نبي اهللا: امرأة واحدة ولم تجبه غيرها منهن

:  ثم قال،ثوبه فبسط بالل: فتصدقن، قال: ال يدري حسن من هي؟ قال
. م في ثوب باللن أبي وأمي، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيهلم لكن فدا لك

أخرجه م ( . في الجاهليةنخواتيم من عظام كن يلبس: ؟ قالخما الفت: قلنا له
والبخاري عن إسحاق بن . ٢٨٩: ١عن ابن راهويه وابن رافع عن المصنف 

  .)١()))نصر عنه
عن ، عكرمة، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٥٦٣٣ ((ــــــــ٢١١٢١١٢١١٢١١
لم أنّه ، صلى يوم العيد ثم خطب فظن �النبيشهدت :  قال،ابن عباس

فجعلت المرأة تلقي :  تصدقن، قال:يسمع النساء فأتاهن فوعظهن، وقال
  .)٢()) فجعله في ثوب حتى أمضاه، ثم أمر بالالًءيالخاتم، والخرص والش

سلمة بن ، عن قيس بن الربيع، عن ــ عبد الرزاق٥٦٤٢ ((ــــــــ٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢
نصات في أربعة وجب اإل:  قال،ابن عباس، عن مجاهدعن ، كهيل

  .)٣())الجمعة، والفطر، واألضحى، واالستسقاء: مواطن
أبي ، عن الحارث، عن ابن أبي يحيى، عن ــ عبد الرزاق٥٦٧٩ ((ــــــــ٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣

 �النبي أحسبه قد بلغ به :ابن عباس، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد اهللا بن كنانة
  .)٤()) في اآلخرة في األولى، وخمساًحى والفطر سبعاًر في األضكان يكبأنّه 

                                                 
 .٣/٢٧٩المصنف ) ١(
 .٣/٢٨٠المصنف ) ٢(
 .٣/٢٨٣المصنف ) ٣(
 .٣/٢٩٢المصنف ) ٤(
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١٨٣ ١٨٣ 

، عن موسى بن عبيدة، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٥٧٠٥ ((ــــــــ٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤
 يقرأ في �النبيكان :  قال،ابن عباس، عن محمد ابن عمرو بن عطاء

سبِح اسم ربك سبِح اسم ربك سبِح اسم ربك سبِح اسم ربك �و  في الركعة األولى بفاتحة الكتابالعيدين
هلْ أَتَاك حِديثُ هلْ أَتَاك حِديثُ هلْ أَتَاك حِديثُ هلْ أَتَاك حِديثُ � وخرة بفاتحة الكتاب، وفي اآل)١(�الْأَعلَىالْأَعلَىالْأَعلَىالْأَعلَى
  .)٣()))٢(�الْغَاِشيِةالْغَاِشيِةالْغَاِشيِةالْغَاِشيِة

، عمرو بن دينار، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٥٧٤١ ((ــــــــ٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥
كان الناس يأكلون يوم الفطر قبل أن :  قال،ابن عباس، عن عكرمةعن 

  .)٤())يخرجوا
، عن نأبي سنا، عن رجل من أهل البصرة، عن ــ عبد الرزاق٥٧٥٦ ((ــــــــ٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦

ي الغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، إنّ: سمعت ابن عباس يقول: قال ،الشيباني
حتالم، ومن الحمام، وإذا ، ويوم الجمعة، ومن الجنابة، واإلويوم عرفة

  .)٥())احتجمت
محمد بن ، عن هشام بن حسان، عن ــ عبد الرزاق٥٧٦٧ ((ــــــــ٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧

، صغير  أو حرعبد كلّ زكاة الفطر على:  قال،ابن عباس، عن سيرين
ى زبيباًوكبير، من أدى تمراً قبل منه، ومن أدى شعيراً قبل منه، ومن أد 

أخرجه هق من حديث أبي ( . قبل منه صاعاًى سلتاًقبل منه، ومن أد
                                                 

 .١/األعلى) ١(
 .١/الغاشية) ٢(
 .٣/٢٩٨المصنف ) ٣(
 .٣/٣٠٧المصنف ) ٤(
 .٣/٣٠٩المصنف ) ٥(
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١٨٤ 

 ،) قبل منهومن أدى براً(هشام فزاد فيه ، عن الثقفي، عن األشعث
قد اختلط في  والثقفي إن كان عبد الوهاب فأيضاًوأخرجه الدارقطني 

هذا حديث منكر كما في التعليق المغني وليست : آخره، وقال أبو حاتم
  .الزيادة في رواية عبد الرزاق

أمر أهل البصرة بمدين من أنّه وقد روى عطاء عن ابن عباس 
  .)١()))حنطة، فهذا يشد ما رواه ابن سيرين، ويشد ما رواه الحسن أيضاً

: قال لي عمرو بن دينار:  قال،ن جريجاب، عن ــ عبد الرزاق٥٧٦٨ ((ــــــــ٢١٨٢١٨٢١٨٢١٨
من تمر أو  زكاة الفطر مدان من قمح أو صاعاً: قالأنّه وبلغني عن ابن عباس 

قال ابن .  ملتان٣٦: ٤  مرفوعاً ابن عباسن، عنرواه ش عن الحس( .شعير
 قد :المديني هو مرسل لم يسمع من ابن عباس وال رآه حكاه البيهقي، قلت

الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع :  عليهاس موقوفاًابن عب، عن روي عطاء
  .١٦٨: ٤وقد حمل هق الطعام هنا على الحنطة يدل عليه كالمه في . من طعام

 ،ابن عباس، عن عطاء، عن وروى الطحاوي من حديث أبي ليلى
قال أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير 

  .٣٢١: ١والحر والمملوك مدين من الحنطة 
 مدان من : في حديث طويل مرفوعاًابن عباس، عن وروي البزار

فيه يحيى بن عباد السعدي : سوى ذلك، قال الهيثميمما قمح أو صاع 
 فقال عن ، من حديث داود بن شبيبأيضاًورواه هق . ٨١: ٣وفيه كالم 

، عن عطاء، عن يحيى بن عباد وكان من خيار الناس حدثنا ابن جريج
                                                 

 .٣/٣١٣المصنف ) ١(
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١٨٥ ١٨٥ 

 ،داود بن شبيب، عن حمدان، عن  فلم يقل فيه األصممرفوعاً ابن عباس
 ولم ينصف هق حين أشار إلى ،والمثبت حجة على الساكت: قلت

 فإن الذي رواه غير يحيى عن عطاء ،خالف ابن جريج ليحيى بن عباد
يروي خطبة ابن عباس بالبصرة، وما رواه يحيى صرح فيه أنّه صرح فيه 

ائه بالمدينة فالذي رواه أحدهما ال يمس ما  بند�النبيأمر مما أنّه 
  .)١()))رواه االخر
داود بن ، عن رجل من أسلم، عن ــ عبد الرزاق٥٨١٢ ((ــــــــ٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩

يخرج الرجل زكاة الفطر :  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن الحصين
  .)٢()) أو نصرانياًمملوك له، وإن كان يهودياً كلّ عن مكاتبه وعن

أنّه أخبرني عطاء :  قال،ابن جريج، عن اقــ عبد الرز٥٨٣٤ ((ــــــــ٢٢٢٢٢٠٢٠٢٠٢٠
إن استطعتم فألقوا زكاتكم أمام الصالة أو بين : سمع ابن عباس يقول

، أخرج ش عن عبد الرحيم بن سليمان( .لصالة يعني صالة الفطرايدي 
 من السنة أن تخرج صدقة : قال،ابن عباس، عن عطاء، عن حجاجعن 

  .)٣())) ملتان٣٥: ٤الفطر قبل الصالة 
ــ أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر ٥٨٥٩ ((ــــــــ٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١

:  قال،حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري:  قالناالعرابي
 ،ابن عباس، عن عطاء، عن أخبرنا ابن جريج:  قال،أخبرنا عبد الرزاق

                                                 
 .٣/٣١٣المصنف ) ١(
 .٣/٣٢٤المصنف ) ٢(
 .٣/٣٢٨المصنف ) ٣(
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 األعراف، النحل، والرعد، وبنى إسرائيل، :سجود القرآن عشر: قال
  .، والفرقان، وطس الوسطى، وآلم تنزيل، وحم السجدةومريم، والحج

  .)١())ال: ولم يكن ابن عباس يقول في ص سجدة؟ قال: فقلت
أخبرني سليمان :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٥٨٦٢ ((ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢

:  سجود؟ قال)ص( أفي :سأل ابن عباسأنّه  أخبره مجاهداً أن :األحول
  .هو منهم:  قال،)٣(�فَِبهداهم اقْتَِدهفَِبهداهم اقْتَِدهفَِبهداهم اقْتَِدهفَِبهداهم اقْتَِده�  حتى بلغ)٢(�ووهبنَا لَهووهبنَا لَهووهبنَا لَهووهبنَا لَه� نعم، ثم تال

على المنبر فنزل فسجد فيها  )ص(رأيت عمر قرأ : وقال ابن عباس
  .)٤()))، عب و قط و ق٣٦٠٧ رقم ٤الكنز ( . على المنبرىثم رق

، أيوب، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٥٨٦٥ ((ــــــــ٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣
 )ص( سجد في �النبيرأيت :  قال،ابن عباس، عن عكرمةعن 

  .)٥()) من العزائم)ص(وليست 
أبي معبد ، عن رجل، عن إسرائيل، عن ــ عبد الرزاق٥٨٦٧ ((ــــــــ٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤

  .)٦()))ص(رأيت ابن عباس سجد في :  قال،مولى ابن عباس
عبيد اهللا بن أبي ، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٥٨٦٨ ((ــــــــ٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥

أُولَِئك أُولَِئك أُولَِئك أُولَِئك � نعم: قال  سجدة؟)ص(سمع ابن عباس سئل في أنّه  :يزيد
                                                 

  .٣/٣٣٥المصنف ) ١(
 .٨٤/األنعام)٢(
 .٩٠/األنعام) ٣(
 .٣/٣٣٦المصنف ) ٤(
 .٣/٣٣٧المصنف ) ٥(
 .٣/٣٣٧المصنف ) ٦(
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١٨٧ ١٨٧ 

اقْتَِده ماهدفَِبه ى اللَّهده الَِّذيناقْتَِده ماهدفَِبه ى اللَّهده الَِّذيناقْتَِده ماهدفَِبه ى اللَّهده الَِّذيناقْتَِده ماهدفَِبه ى اللَّهده ٢()))١(�الَِّذين(.  
 :مجاهد، عن فطر، عن سعيد الزبيدي، عن ــ عبد الرزاق٥٨٧٤ ((ــــــــ٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦

 حم(ابن عباس كان يسجد في اآلخرة من أن( �ونأَمسال ي مهوونأَمسال ي مهوونأَمسال ي مهوونأَمسال ي مهو�)٣(. 
  .)٤()))٢١١: ١ نعيم خرجه الطحاوي من طريق هشيم عن فطر وأبيأ(

شهر بن ، عن قتادة، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٥٨٧٥ ((ــــــــ٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧
 :)٥(�ِإن كُنْتُم ِإياه تَعبدونِإن كُنْتُم ِإياه تَعبدونِإن كُنْتُم ِإياه تَعبدونِإن كُنْتُم ِإياه تَعبدون� ابن عباس قال لرجل سجد في األولى أن :حوشب
  .)٦()))٢١١: ١ابن عباس ة، عن  مرأخرجه الطحاوي من حديث عمرو بن( .عجلت

، الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٥٨٧٦ ((ــــــــ٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨
  .)٧())) ال يسأمونهمو( كان يسجد في اآلخرةأنّه  :ابن عباس، عن مقسمعن 

سعيد ، عن علىعبد األ، عن الثوري، عن  عبد الرزاقــ٥٨٩٢ ((ــــــــ٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩
األولى عزيمة، واآلخرة : في سورة الحج:  قال،ابن عباس، عن بن جبيرا

أخرجه الطحاوي من طريق أبي عامر ( .ن ال يسجد فيهاتعليم، وكا
  .)٨()))٢١٣: ١العقدي عن سفيان 

، أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٥٩٠٠ ((ــــــــ٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠
                                                 

 .٩٠/األنعام) ١(
 .٣/٣٣٦المصنف ) ٢(
 .٣٨/فصلت) ٣(
 .٣/٣٣٨المصنف ) ٤(
 .٣٧/فصلت. ١١٤/،النحل١٧٢/البقرة) ٥(
 .٣/٣٣٨المصنف ) ٦(
 .٣/٣٣٩المصنف ) ٧(
 .٣/٢٤٢المصنف ) ٨(
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  .)١())ليس في المفصل سجدة:  قال،ابن عباسعن 
، عن أبي جمرة الضبعي، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٥٩٠١ ((ــــــــ٢٣١٢٣١٢٣١٢٣١
  .)٢()) مثله،ابن عباس
ابن ، عن عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٥٩٠٨ ((ــــــــ٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢

السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس إنّما :  قال،عباس
: ٢ ابن جريج مختصرا ن، عنأخرجه هق من طريق سفيا( .عليك سجود

٣()))٣٢٤(.  
 ،عطاء بن السائب، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٦٠٣٣ ((ــــــــ٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣

من قرأ القرآن فاتبع ما فيه هداه اهللا من الضاللة في : ال ابن عباسق: قال
فَمِن اتَّبع فَمِن اتَّبع فَمِن اتَّبع فَمِن اتَّبع � :اهللا تعالى يقول أن الدنيا، ووقاه يوم القيامة الحساب، وذلك

األثر أخرجه محمد بن نصر في قيام ( .)٤(�هداي فَال يِضلُّ وال يشْقَىهداي فَال يِضلُّ وال يشْقَىهداي فَال يِضلُّ وال يشْقَىهداي فَال يِضلُّ وال يشْقَى
  .)٥()))٧٢الليل

سئل ابن عباس :  قال،عطاء، عن ابن جريجن ، عــ عبد الرزاق٦١٠١ ((ــــــــ٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤
  .ال، قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء:  غسل؟ قالسل ميتاًأعلى من غّ

ابن ، عن عطاء، عن عبد الملك، عن أخرج ش عن عبد الرحيم(
وأخرج نحوه عن  . ال تنجسوا ميتكم، يعني ليس عليه غسل:عباس، قال

                                                 
 .٣/٣٤٣المصنف ) ١(
 .٣/٣٤٣المصنف ) ٢(
 .٣/٣٤٥المصنف ) ٣(
 .١٢٣/طه) ٤(
 .٣/٣٨٢المصنف ) ٥(
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١٨٩ ١٨٩ 

  .)١()))٩٣: ٤ابن عباس ، عن اءعط، عن أبي معاوية من طريق عمرو بن دينار
 ، عن عمران بن أبي عطاء، عن الثوري،ــ عبد الرزاق٦٢٠٦ ((ــــــــ٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥

الحنيفة، حين مات ابن عباس بالطائف، كبر ] ابن[شهدت محمد : قال
 من قبل القبلة، حتى أدخله قبره، وضرب عليه فسطاطاً ، وأخذهأربعاً

 على ذكر التكبير أخرجه ش عن هشيم عن عمران مقتصراً(. ثالثة أيام
ورواه .  عليه وعلى ادخاله القبر من قبل القبلة١٣٠: ٤ وفي ١١٤: ٤ أربعاً

  .)٢()))٣٥: ٣ ورجاله رجال الصحيح قاله الهيثمي الطبراني في الكبير تاماً
 ،أخبرني عطاء:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٦٢٥٢ ((ــــــــ٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦

 بسرف، فقال �النبيج حضر نافع مع ابن عباس جنازة ميمونة زو: قال
، فإذا رفعتم �النبيهذا زوج :  أو قال،�النبيهذه زوج : ابن عباس

 �كان عند رسول اهللافإنّه رفقوا، أ فال تزعزعوا، وال تزلزلوا، ونعشهاً
  .تسع، فكان يقسم لثمان، وال يقسم لواحدة

 .كانت التي لم يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب: قال عطاء
. ٣٧٤: ١ و م في ٨٩: ٩فالبخاري في . أخرجه الشيخانأصل الحديث (

التي لم يكن يقسم لها هي صفية، فهو  إن قولهأما  و،بطوله وأخرجه م
، )٩٠: ٩وراجع الفتح . ها سودةوهم والصواب ما ثبت في الصحيح أنّ

  .)٣())سراع بالجنائزوأمرت عائشة باإل: قال ابن جريج
                                                 

 .٣/٤٠٥المصنف ) ١(
 .٣/٤٣١المصنف ) ٢(
 .٣/٤٤٢المصنف ) ٣(
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 ،أبيه، عن ابن طاووس، عن مرمع، عن ــ عبد الرزاق٦٢٧٢ ((ــــــــ٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧
انصرف حين صلى على الجنازة، فقال له ابن رجالً رأى ابن عباس : قال

  .)١())جرانصرف هذا بقيراط من األ: عباس
ابن  أن :بعض أصحابنا، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٦٣٦٢ ((ــــــــ٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨

يكبر ال  عباس كان يرفع يديه في التكبيرة األولى ثم ال يرفع بعد، وكان
  .)٢())ربعاًأ

داود بن ، عن رجل من أهل المدينة، عن  رز،ــ عبد الرزاق٦٣٧٥ ((ــــــــ٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩
أحق الناس بالصالة على المرأة :  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن الحصين

داود بن ، عن حجاج، عن أخرجه ش عن معتمر بن سليمان الرقي( .زوجها
  .)٣()))١٥١: ٤الحصين ولفظه الرجل أحق بغسل امرأته والصالة عليها 

أبي ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٦٤٠٢ ((ــــــــ٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠
 .ثالثاًكان يجمع الناس بالحمد، ويكبر على الجنائز أنّه  :ابن عباس، عن معبد

  .)٤()))سواءسناد  بهذا اإل١١٦: ٤أخرجه ش في مواضع منها في (
، عن  إبراهيمسعيد بن، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٦٤٢٧ ((ــــــــ٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١

صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ :  قال،طلحة ابن عبيد اهللا بن عوف
 .ه من السنةه من تمام السنة، أو إنّإنّ:  فقال فقلت له،فاتحة الكتاب

 عنه وفي أيضاًو خ . ٤٥٦: ٢الثوري ر، عن أخرجه د عن محمد بن كثي(
                                                 

 .٣/٤٥١المصنف ) ١(
 .٣/٤٧٠المصنف ) ٢(
 .٣/٤٧٣المصنف ) ٣(
 .٣/٤٨١المصنف ) ٤(
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  .)١()))٣٩: ٤ ) وحقةسن(سعد بن إبراهيم ة، عن هق من طريق شعب
ابن ، عن أبي الحويرث، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٦٤٣٩ ((ــــــــ٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢

، واجعل اللهم اجعله لنا فرطاً(:  قال،كان إذا صلى على الجنازةأنّه  :عباس
  .)٢()))، اللهم ال تحرمنا أجره وال تضلنا بعدهالجنة بيننا وبينه موعداً

 أن :زيد بن جدعانعلي بن ، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٦٤٧٩ ((ــــــــ٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣
  .هكذا يدفن العلم:  ثم قال،دفن زيد بن ثابت حثى عليه الترابلما ابن عباس 

 وابن عباس واهللا قد : فقال، بن الحسين عليفحدثت به: قال علي بن زيد
رواه ش عن وكيع . قول ابن عباس لقد دفن اليوم علم كثير( .دفن به علم كثير

وروى ابن . ب العلم لقد دفن اليوم علم كثيرعن حماد بن سلمة ولفظه هكذا ذها
  .)٣()))٣٦١: ٢قال هكذا يذهب العلم أنّه سعد من وجهين آخرين 

سمعت عبد اهللا بن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٦٥٠٢ ((ــــــــ٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤
فرغوا من قبر عبد اهللا لما رأيت ابن عباس : عبيد اهللا بن أبي مليكة يقول

أخرجه ( .م ابن عباس فوقف عليه، ودعا لهبن السائب والناس معه، قاا
  .)١٣٢: ٤ابن جريج ر، عن عن ابن نميش 

  .)٤())ال: ، قال شيئاًأسمعت من قوله: قال
ابن عباس حين فرغ من  أن بلغني:  قال،ــ عبد الرزاق٦٥٠٧ ((ــــــــ٢٤٢٤٢٤٢٤٥٥٥٥

                                                 
 .٣/٤٨٩صنف الم) ١(
 .٣/٤٩٢المصنف ) ٢(
 .٣/٥٠١المصنف ) ٣(
 .٣/٥٠٩المصنف ) ٤(
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  .)١())دفن ميمونة وقف على القبر فدعا ساعة ثم انصرف
مات لما :  قال،عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٦٦٨١ ((ــــــــ٢٢٢٢٤٦٤٦٤٦٤٦

خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين، فجاء عمر ومعه ابن عباس 
ادخل على أم المؤمنين فأمرها فلتحتجب، ! يا عبد اهللا: ومعه الدرة، فقال

فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة، فسقط خمار :  قال،وأخرجهن علي
  .دعوها وال حرمة لها: خمارها، فقال! يا أمير المؤمنين:  فقالواامرأة منهن،

  .)٢())ال حرمة لها: كان معمر يعجب من قوله
 متى و.شاء يذر  وال عجب من فعل عمر، يقول ما شاء وما::::أقولأقولأقولأقول

  !))هجرنّه إ(( :سي قولهنُ
هشام بن ، عن إسماعيل بن عبد اهللا، عن ــ عبد الرزاق٦٧٨٤ ((ــــــــ٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧

ن ب وهو ا�النبينزل الوحي على :  قال،ابن عباس، عن ن سيريناب، عن حسان
  .)٣())وتوفي ابن ثالث وستين: أربعين، وأقام بمكة ثالث عشرة، وبالمدينة عشر

، أبيه، عن ابن طاووس، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٦٩٧٦ ((ــــــــ٢٢٢٢٤٨٤٨٤٨٤٨
إن كان في :  فقال؟عن العنبر  إبراهيم بن سعدسأله:  قال،ابن عباسعن 

. ٢١: ٤أخرجه ش عن وكيع عن الثوري ( .ففيه الخمسشيء لعنبر ا
  .)٤()))أيضاًابن طاووس ة، عن وعن ابن عيين

                                                 
 .٣/٥١٠المصنف ) ١(
 .٣/٥٥٧المصنف ) ٢(
 .٣/٥٩٨المصنف ) ٣(
 .٤/٦٤المصنف ) ٤(
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، أخبرني عمرو بن دينار:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٦٩٧٧ ((ــــــــ٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩
دسره شيء : ، يقول خمساًال نرى في العنبر: قالأنّه ابن عباس ، عن أذينةعن 

ة، عن واألثر أخرجه ش من طريق الثوري وابن عيين. أي دفعه: دسره( .البحر
  .)١()))٢٣٣: ٣وعلقه البخاري . أيضاًوأخرجه هق . ٢١: ٤عمرو 

ابن ، عن عكرمة، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٧٠٢٦ ((ــــــــ٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠
  .)٢())إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم في المال المستفاد:  قال،عباس

، عن عكرمة، عن هشام بن حسان، عن ــ عبد الرزاق٧٠٢٧ ((ــــــــ٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١
عن ابن : هشام ولفظهة، عن أخرجه ش عن أبي أسام( . مثله،ابن عباس

  .)٣()))٣٠: ٤يزكيه حين يستفيده : قال. عباس في الرجل يستفيد ماال
ابن ، عن عكرمة، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٧٠٣٥ ((ــــــــ٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢

  .)٤())ائتي درهم ففيها خمسة دراهمفي المال المستفاد إذا بلغ م:  قال،عباس
ابن ، عن أبيه، عن ابن مجاهد، عن ــ عبد الرزاق٧١٣٦ ((ــــــــ٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣

  .)٥())إذا وضعتها في صنف واحد من هذه األصناف فحسبك:  قال،عباس
أنّه ابن عباس ، عن أخبرت:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٧١٣٧ ((ــــــــ٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤

إِنَّما إِنَّما إِنَّما إِنَّما � :قال اهللاإنّما ألصناف فحسبك، إذا وضعتها في صنف واحد من هذه ا: قال
                                                 

 .٤/٦٥المصنف ) ١(
 .٤/٧٦المصنف ) ٢(
 .٤/٧٦المصنف ) ٣(
 .٤/٧٨المصنف ) ٤(
 .٤/١٠٥المصنف ) ٥(
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  .)٢()) ال تجعلها في غير هذه األصنافن أل، وكذا وكذا،)١(�الصَّدقَاتُ ِللْفُقَراِءالصَّدقَاتُ ِللْفُقَراِءالصَّدقَاتُ ِللْفُقَراِءالصَّدقَاتُ ِللْفُقَراِء
سماك بن ، عن إسرائيل بن يونس، عن ــ عبد الرزاق٧٢٧٨ ((ــــــــ٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥

أتته امرأة :  قال،ابن عباس، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن حرب
أيحل له أن يأخذ من : من دراهم زوجي؟ قال  آخذأيحل لي أن: فقالت

ح٣())فهو أعظم عليك حقاً: ال، قال: ك؟ قالتلي(.  
صالح مولى ، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن ــ عبد الرزاق٧٢٧٩ ((ــــــــ٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦

إالّ ق من بيت زوجها  المرأة أن تصدال يحلّ: سمع ابن عباس يقولأنّه  :التوأمة
  .)٤()))١٣٧: ٣  مرفوعاًاألوسط عن ابن عباسأخرج الطبراني في ( .بإذنه

حدثني حسين :  قال،ابن المبارك، عن ــ عبد الرزاق٧٢٩٨ ((ــــــــ٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧
ابن عباس كان  أن :خادم ابن عباس ي أم ياسيننتحدث: قال ،بن عبد اهللا

  .)٥()) ولو بسجدةيالصبي يصل أيقظوا: يقول
، ابن أبي ليلى، عن أخبرنا رجل:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٧٣٨١ ((ــــــــ٢٢٢٢٥٨٥٨٥٨٥٨

:  في الرجل يمضمض وهو صائم فيدخل بطنه، قال:ابن عباس، عن عطاءعن 
  .)٦()) فعليه القضاءإن كان للمكتوبة فليس عليه شئ، وإن كان تطوعاً

عبد اهللا بن ، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٨٤٠٧ ((ــــــــ٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩
                                                 

 .٦٠/التوبة) ١(
 .٤/١٠٦المصنف ) ٢(
 .٤/١٤٩المصنف ) ٣(
 .٤/١٤٩المصنف ) ٤(
 .٤/١٥٤المصنف ) ٥(
 .٤/١٧٥المصنف ) ٦(
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١٩٥ ١٩٥ 

  .ل وهو صائم كان يقب�النبي أن :ابن عباس، عن شقيق
 يصيب من الرؤوس وهو صائم، يريد �النبيكان : ثم قال ابن عباس

  .)١()))١٦٧: ٣أخرجه أحمد والبزار والطبراني، كما في المجمع ( .القبلة
عبيد اهللا بن أبي ، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٨٤١٥ ((ــــــــ٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠

ال بأس بها إذا لم يكن معها غيرها، : سمعت ابن عباس يقول:  قال،يزيد
  .)٢())بلةي القُيعن

، إبراهيم بن ميسرة، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٨٤١٦ ((ــــــــ٢٦١٢٦١٢٦١٢٦١
هي :  فقال؟سئل عن القبلة للصائم:  قال،ابن عباس، عن طاووسعن 

  .)٣())عتزال أكيسدليل إلى غيرها، واإل
عاصم بن ، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٨٤١٨ ((ــــــــ٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢

ــ يسأله عن  ــ شيخ جاء رجل إلى ابن عباس:  قال،أبي مجلز، عن سليمان
  .)٤())بلة وهو صائم، فرخص له، فجاءه شاب فنهاهالقُ

  .)٥())ابن عباس، عن وكان قتادة يرويه: معمر، عن ــ عبد الرزاق٨٤١٩ ((ــــــــ٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣
، عن يزيد بن أبي زياد، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٧٥٤١ ((ــــــــ٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤

 وهو صائم محرم بين مكة �تجم رسول اهللاح:  قال،ابن عباس، عن مقسم
                                                 

 .٤/١٨٣المصنف ) ١(
 .٤/١٨٤المصنف ) ٢(
 .٤/١٨٤المصنف ) ٣(
 .٤/١٨٥المصنف ) ٤(
 .٤/١٨٥المصنف ) ٥(
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١٩٦ 

 �النبي أن ابن عباس، عن أخرجه البخاري من طريق عكرمة( .والمدينة
 وأخرجه الترمذي من طريق ١٢٧: ٤احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم 

ابن عباس، قاله الزيلعي ولم يجده المعلق، ولكنه ، عن مقسم، عن الحكم
، رود وغيرهم، وأخرجه ش عن ابن إدريسرواه ابن سعد وأحمد وابن الجا

  .)١())))٥٩٤: د( مقسم، عن ابن عباس، عن يزيدعن 
، عن عطاء، عن الثوري، وعن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٧٥٦٤ ((ــــــــ٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥
 وال تفطر الحامل والمرضع في رمضان، وتقضيان صياماً:  قال،ابن عباس

  .)٢())تطعمان
، عن قتادة، عن أبيه، عن التيميابن ، عن ــ عبد الرزاق٧٥٦٧ ((ــــــــ٢٦٦٢٦٦٢٦٦٢٦٦

كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر في أنّه  :ابن عباس، عن سعيد بن جبير
أنت بمنزلة الكبير ال يطيق الصيام، فأفطري : شهر رمضان، وقال

نقله ابن حزم في المحلى ( .يوم نصف صاع من حنطة كلّ وأطعمي عن
سعيد بن ة، عن د وأخرجه الطبري من طريق عب٢٦٣: ٦من موضع آخر 

  .)٣()))٧٧: ٢وال قضاء عليك  :جبير عنه وزاد
سمعت :  قال،أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٧٥٧٣ ((ــــــــ٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧

  أنها ليست بمنسوخة فكان يقرؤها:ابن عباس، عن عكرمة يحدث
 .هي في الشيخ الذي كلف الصيام وال يطيقه، فيفطر ويطعم) يطوقونه(

                                                 

 .٤/٢١٣المصنف ) ١(
 .٤/٢١٨المصنف ) ٢(
 .٤/٢١٩المصنف ) ٣(
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١٩٧ ١٩٧ 

  .)١()))١٢٥: ٨ عن ابن عباس أخرجه البخاري من حديث عطاء(
، مجاهد، عن منصور، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٧٥٧٤ ((ــــــــ٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨

هو :  ويقول،)وعلى الذين يطوقونه( كان يقرؤهاأنّه  :ابن عباسعن 
يوم  كلّ الشيخ الكبير الذي ال يستطيع الصيام، فيفطر ويطعم عن

، عن اضيرواه إسماعيل بن إسحاق الق( .مسكينا، نصف صاع من حنطة
  .)٢()))٢٦٥: ٦منصور كما في المحلى ، عن جرير، عن ابن المديني

 :قلت لعطاء:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٧٥٧٥ ((ــــــــ٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩
كان ابن عباس :  قال)٣(�وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍنوعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍنوعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍنوعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن�

  .)٤()))يطوقونه( يقرؤها
أبي ، عن عوف، عن صاحب له ، عنــ عبد الرزاق٧٥٩٧ ((ــــــــ٢٧٠٢٧٠٢٧٠٢٧٠

كنت أشهد ابن عباس عند الفطر في رمضان، فكان يوضع :  قال،رجاء
كلوا، : وجبت، قال: ، يراقب الشمس، فإذا قالطعامه، ثم يأمر مراقباً

  .)٥())ثم كنا نفطر قبل الصالة: قال
، عن جعفر بن برقان، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٧٦٢٨ ((ــــــــ٢٧١٢٧١٢٧١٢٧١

:  فقال، فجاءه رجل، عند ابن عباسكنت جالساً: ال ق،ميمون بن مهران
ال، : نعم، قال: تاهللا أكان هذا؟ قال: تتابع علي رمضانان، قال ابن عباس
                                                 

 .٤/٢٢١المصنف ) ١(
  .٤/٢٢١المصنف ) ٢(
 .١٨٤/لبقرةا) ٣(
 .٤/٢٢٢المصنف ) ٤(
 .٤/٢٢٧المصنف ) ٥(
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١٩٨ 

تاهللا : قال ، تتابع عليه رمضانانرجالً إن : فقال،فذهب، ثم جاء آخر: قال
إحدى من سبع، يصوم شهرين، : نعم، قال ابن عباس: أكان هذا؟ قال
  .)١())كيناًويطعم ستين مس

، عن يحيى بن أبي كثير، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٧٦٥٠ ((ــــــــ٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢
 عن رجل :ابن عباس، عن بن عبد الرحمن بن ثوبان األنصاريمحمد 

يطعم عنه ستون : مات وعليه رمضان، وعليه نذر صيام شهر آخر، قال
  .)٢())مسكيناً

بلغه عن نّه أ :أبيه، عن ابن التيمي، عن ــ عبد الرزاق٧٦٥١ ((ــــــــ٢٢٢٢٧٣٧٣٧٣٧٣
يوم مسكين،  كلّ يطعم عنه مكان رمضان عن: قالأنّه ابن عباس 

  .)٣())ويصوم عنه بعض أوليائه النذر
قتادة ، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٧٦٧٩ ((ــــــــ٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤

دعا عمر بن الخطاب : قال ابن عباس:  يقول،وعاصم أنهما سمعا عكرمة
ها في العشر قدر، فأجمعوا أنّ، فسألهم عن ليلة ال�أصحاب محمد

ــ أي  ــ أو إني ألظن علمي ألإنّ: فقلت لعمر: ابن عباس: قالاألواخر، 
سابعة تمضي، أو سابعة تبقى : وأي ليلة هي؟ فقلت: ليلة هي، قال عمر

خلق اهللا : ومن أين علمت ذلك؟ فقال: من العشر األواخر، فقال عمر
 الدهر يدور في سبع، وإنسبع سماوات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، 

                                                 
 .٤/٢٣٦المصنف ) ١(
 .٤/٢٤٠المصنف ) ٢(
 .٤/٢٤٠المصنف ) ٣(
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١٩٩ ١٩٩ 

نسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، وخلق اهللا اإل
: ــ فقال عمر ــ ألشياء ذكرها والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع

  .لفطنت ألمر ما فطنا له
:  قال،)يأكل من سبع( :وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله

  .)٢())اآلية )١(�………… وِعنَباً وِعنَباً وِعنَباً وِعنَباً�ا حباً ا حباً ا حباً ا حباً فَأَنبتْنَا ِفيهفَأَنبتْنَا ِفيهفَأَنبتْنَا ِفيهفَأَنبتْنَا ِفيه� :هو قول اهللا
د، عبيد اهللا بن أبي يزي، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٧٦٨٦ ((ــــــــ٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥

أخرجه ش ( .كان ابن عباس ينضح على أهله الماء ليلة ثالث وعشرين: قال
  .)٣()))١٠٧: وابن نصر) ٦٠٧: د( عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج

، داود بن الحصين، عن األسلمين ، عــ عبد الرزاق٧٧٠٨ ((ــــــــ٢٧٦٢٧٦٢٧٦٢٧٦
رمضان  كلّ ليلة القدر في: ابن عباس، قال ابن عباس، عن عكرمةعن 
  .)٤())يأتي

، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٧٧٤٠ ((ــــــــ٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧
دعاني عمر أتسحر عنده وأتغدى : سمعت ابن عباس يقول:  قال،طاووس

: لناس حين خرجوا من المسجد، فقالفي شهر رمضان، فسمع عمر هيعة ا
ما بقي من الليل : الناس حين خرجوا من المسجد، قال: ما هذا؟ فقلت

ا  إلي أحب٥())))٤٨٤: د( سنادو ش بعين هذا اإل) ٩٣ص( أخرجه ابن نصر( .ذهبمم(.  
                                                 

 .٢٨،٢٧/عبس) ١(
 .٤/٢٤٦المصنف ) ٢(
 .٤/٢٤٩المصنف ) ٣(
 .٤/٢٥٥المصنف ) ٤(
 .٤/٢٦٣المصنف ) ٥(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٢٠٠ 

، الزهري، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٧٧٦٢ ((ــــــــ٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨
خرج علينا :  قال،عبد اهللا بن عباس، عن  بن عتبةعبيد اهللا بن عبد اهللاعن 

 إلى مكة، عام الفتح، في رمضان، حتى بلغ الكديد، ثم �رسول اهللا
ة، عن خ من طريق ابن عيين أخرجه( .ريناألمأفطر، فكان الفطر آخر 

  .)١()))الزهري
 أن :أخبرني عطاء:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٧٧٦٧ ((ــــــــ٢٧٩٢٧٩٢٧٩٢٧٩

أن يفطر إنسان التطوع، ويضرب لذلك بأساً ن ال يرى به ابن عباس كا
ركعة  ، فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى سبعاً، رجل طافأمثاالً

ولم يصل أخرى قبلها، فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به، 
  .)٢())]بعضه[ويتصدق ببعضه وأمسك 

يد اهللا عب، عن الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٧٧٦٨ ((ــــــــ٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠
الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا :  قال،ابن عباس أن بن عبد اهللا

  .)٣())لك، وأردت أن تصدق فبدا لك
 ،عمرو بن دينار، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٧٧٦٩ ((ــــــــ٢٨١٢٨١٢٨١٢٨١

أخرجه هق من طريق ( .كان ابن عباس ال يرى بإفطار التطوع بأساً: قال
  .)٤()))٢٧٧: ٤مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج 
                                                 

 .٤/٢٦٩المصنف ) ١(
 .٤/٢٧١المصنف ) ٢(
 .٤/٢٧١المصنف ) ٣(
 .٤/٢٧١المصنف ) ٤(
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٢٠١ ٢٠١ 

، عن سماك بن حرب، عن إسرائيل، عن ــ عبد الرزاق٧٧٧٠ ((ــــــــ٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢
، ]صام[ إن شاء  تطوعاًمن أصبح صائماً:  قال،ابن عباس، عن عكرمة

، عن أخرجه ش عن أبي األحوص( .وإن شاء أفطر، وليس عليه قضاء
  .)١())))٥٨٢: د( عكرمة عنه بنحو آخر، عن سماك

سعيد بن أبي ، عن أيوب، عن معمر، عن زاقــ عبد الر٧٧٧٣ ((ــــــــ٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣
، ثم النهار، فوجدته صائماً أول دخلت على ابن عباس:  قال،الحسن

رأيت : ما شأنك؟ فقال: ، فقلتدخلت عليه آخر النهار، فوجدته مفطراً
ها قد ي أزيدك أخرى إنّأنّأما جبتني فوقعت عليها، عجارية لي فأ

، أيضاًنف في موضع آخر أخرجه المص( .ناهاأصابت فاحشة فحصّ
يوسف بن ماهك عنه بلفظ ، عن أبي بشر، عن وأخرجه ش عن هشيم

  .)٢())))٥٨٢: د( آخر مختصراً
سمعت قتادة يقول عن ابن :  قال،معمر، عن ــ عبد الرزاق٧٧٧٨ ((ــــــــ٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤

، ليث، عن أخرجه ش عن معتمر( .الصائم بالخيار ما لم يحضر الغداء: عباس
: د( الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار:  قال،سابن عبا، عن طاووسعن 
٣())))٥٨٠(.  

، عن أيوب، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٧٨١٦ ((ــــــــ٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥
أخرجه هق من ( . بعرفة يأكل رماناًرأى ابن عباس مفطراًأنّه  :سعيد بن جبير

                                                 
 .٤/٢٧١المصنف ) ١(
 .٤/٢٧٢المصنف ) ٢(
 .٤/٢٧٣المصنف ) ٣(
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٢٠٢ 

  .)١()))٢٨٤: ٤ أيضاًطريق وهيب عن أيوب، ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب 
كان :  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٧٨٥٤ ((ــــــــ٢٨٦٢٨٦٢٨٦٢٨٦

  .)٢())ن ال يتخذ عيداًه، ألبن عباس ينهى عن صيام رجب كلّا
كان ابن عباس :  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٧٨٥٥ ((ــــــــ٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢٨٧

إفراد اليوم ، وكان ينهى عن أياماًإالّ ، ويقول ليصمه ينهى عن صيام الشهر كامالً
 . معلوماًال يصم صياماً: به، وعن صيام األيام المعلومة، وكان يقولمر لما ك
: د( ابن عباس، عن عطاء، عن ابن جريج، عن أخرجه ش عن محمد بن بكر(

٣())))٥٩٠(.  
صالح ، عن أخبرنا رجل:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٧٨٨٩ ((ــــــــ٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨

 المرأة أن تصوم ال تحلّ: لسمعت ابن عباس يقو:  قال،مولى التوأمة
أخرجه المصنف فيما سبق، وأخرجه البزار، ( .بإذن زوجهاإالّ  تطوعاً

  .)٤()))٢٠٣: ٣فيه عبد اهللا بن سعيد المقبري وهو ضعيف : قال الهيثمي
، عن عثمان بن حكيم، عن هشيم، عن ــ عبد الرزاق٧٩٢٦ ((ــــــــ٢٨٩٢٨٩٢٨٩٢٨٩

لرجل ليمشي في ا إن : يقول،سمعت ابن عباس:  قال،سعيد بن جبير
  .)٥())األسواق وإن اسمه لفي الموتى

                                                 
 .٤/٢٨٣المصنف ) ١(
 .٤/٢٩٢المصنف ) ٢(
 .٤/٢٩٢المصنف ) ٣(
 .٤/٣٠٥المصنف ) ٤(
 .٤/٣١٧المصنف ) ٥(
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٢٠٣ ٢٠٣ 

:  قال،أبي إسحاق، عن معمر وغيره، عن ــ عبد الرزاق٧٩٣٠ ((ــــــــ٢٩٠٢٩٠٢٩٠٢٩٠
نساؤنا فيختضبن إذا أما :  فقال؟سألت ابن عباس عن الخضاب للنساء

صلين العشاء، ثم يطلقن عن أيديهن للصبح، ثم يعدن عليها إلى صالة 
  . يمنعهن الصالةالظهر، فأحسن الخضاب وال

 كيف تخضب لحيتك؟ وذلك أني سألت معمراً: قال عبد الرزاق
  .)١())فحدثني بهذا

أبا فاختة  أن :عمرو بن دينار، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٨٠٣٤ ((ــــــــ٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١
يصوم المجاور، يعني : قالأنّه مولى جعدة بن هبيرة أخبره عن ابن عباس 

  .)٢())المعتكف
، عن عمرو بن دينار، عن الثوري، عن د الرزاقــ عب٨٠٣٥ ((ــــــــ٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢

 .يصوم المجاور، يعني المعتكف:  قال،ابن عباس، عن أبي فاختة العوفي
المعتكف ( ولفظه) ٦١٢: د( أخرجه ش عن هشيم عن عمرو بن دينار(

  .)٣()))٣١٧: ٤و هق من طريق الثوري ) عليه الصوم
، عن  أبي ليلىابن، عن ]عن الثوري [،ــ عبد الرزاق٨٠٣٦ ((ــــــــ٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣

 .من اعتكف فعليه الصوم:  قال،ابن عباس، عن مقسم، عن الحكم
ال ( :ولفظهسناد ابن أبي ليلى بهذا اإل، عن أخرجه ش عن وكيع(

، ليث، عن  عن ابن عليةأيضاً وأخرجه ،)٦١٢: د)(بالصومإالّ اعتكاف 
                                                 

 .٤/٣١٨المصنف ) ١(
 .٤/٣٥٣المصنف ) ٢(
 .٤/٣٥٤المصنف ) ٣(
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٢٠٤ 

  .)١()))الصوم عليه واجب( : قال،ابن عباس، عن طاووسعن 
، مسلم البطين، عن األعمش، عن الثوري، عن ـ عبد الرزاقـ٨١٢١ ((ــــــــ٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤

 ما من أيام أحب(: �قال رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن سعيد بن جبيرعن 
يا رسول : ، قيل)ــ من أيام العشر ــ أو أفضل فيهن العمل  فيهن العملإلى اهللا

ال يرجع من رجل خرج بنفسه وماله فإالّ وال الجهاد، (: وال الجهاد؟ قال! اهللا
  .)٢()))٣١٣: ٢األعمش ة، عن أخرجه البخاري من طريق شعب( .)يءذلك بش

:  قال،قتادة، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٨١٢٢ ((ــــــــ٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥
أال تخرج بالناس فتعرف بهم؟ وذلك بالبصرة، : قال عدي بن أرطاة للحسن

 بعرفة، ))تعرفال( ز وفي ص كذا في( المعرفإنّما : فقال الحسن: قال
: ٥علقه هق ( .من عرف بأرضنا ابن عباس أول :وكان الحسن يقول: قال

 عن اجتماع الناس يوم سألت الحكم وحماداً:  قال، وروى عن شعبة١١٨
هو :  قال،إبراهيمر، عن هو محدث، وعن منصو: عرفة في المساجد، فقاال

  .)٣()))ويؤيده ما سيأتي عن إبراهيم: محدث، قلت
دخلت :  قال،أبي بكر الهذلي، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٨١٢٣ ((ــــــــ٢٩٦٢٩٦٢٩٦٢٩٦

ماذا :  من القرآن، فانفتل إلينا، فقال شيئاًعلى الحسن وهو يصلي، فذاكرت ابنه
 إن :قلت: فواتح يفتح بها القرآن، قال: طسم وحم، قال: قلت: تذاكران؟ قال

 ، مولى ابن عباستكرأن ذإالّ هو فما : كذا وكذا، قال: مولى ابن عباس قال
                                                 

 .٤/٣٥٤المصنف ) ١(
 .٤/٣٧٦المصنف ) ٢(
 .٤/٣٧٦المصنف ) ٣(
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٢٠٥ ٢٠٥ 

ابن عباس كان من القرآن  إن بمنزل،سالم ابن عباس كان من اإل إن :فقال
في ( . عقوالً، وقلباًسؤالً له لساناً إن فتى الكهول، ذاكم: بمنزل، كان عمر يقول

أال : قال المهاجرون لعمر:  قال،الزهري، عن أنبأنا معمر: قال عبد الرزاق: اإلصابة
ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤل، وقلب : كما تدعو ابن عباس؟ قالتدعو أبناءنا 

ــ عشية عرفة فيقرأ سورة البقرة،  ــ أحسبه قال  كان يقوم على منبرنا هذا،)عقول
  .، غرباًوكان مثجة، بحراً ]آية[وسورة آل عمران، يفسرها آية 

ه كان إنّ: وقول الحسن في ابن عباس:  ففي النهاية،)مثجاً( وروي
 ، شبه فصاحة كالمه وغزارة منطقة، أي كان يصب الكالم صباًاًمثج

 كان مثجاً): غرب(  المبالغة، وقال فيةبالماء المثجوج، والمثج من أبني
بعينه : ، الغرب أحد الغروب، وهي الدموع حين تجري يقاليسيل غرباً

ال ينقطع أنّه غرب، إذا سال دمعها ولم ينقطع، فشبه به غزارة علمه، و
  .)١()))وجريهمدده 

سمعت :  قال،أبيه، عن ابن التيمي، عن ــ عبد الرزاق٨١٢٤ ((ــــــــ٢٩٧٢٩٧٢٩٧٢٩٧
من عرف بأرضنا ابن عباس، كان يتعد عشية عرفة،  أول :الحسن يقول

  .)٢()) عالماًفيقرأ القرآن، البقرة، آية آية، وكان مثجاً
، عكرمة، عن داود، عن األسلمي، عن  عبد الرزاقــ٨١٣٢ ((ــــــــ٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨

 . بكبش أعين، أقرن، فحيل�ضحى رسول اهللا:  قال،باسابن ععن 
) ١٢٠:ص( أخرج األربعة نحوه عن أبي سعيد الخدري، كما في المشكاة(

                                                 
 .٤/٣٧٧المصنف ) ١(
 .٤/٣٧٧المصنف ) ٢(
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٢٠٦ 

  .)١()))القوي الخلق الكثير اللحم: والفحيل، ككريم
سمع أنّه  :أخبرنا وهب بن نافع:  قال،ــ عبد الرزاق٨١٧١ ((ــــــــ٢٩٩٢٩٩٢٩٩٢٩٩

  .)٢()) وهو محرمجزوراًابن عباس أمره أن يذبح  أن عكرمة يحدث
 :ابن عباس، عن عكرمة، عن هشام، عن ــ عبد الرزاق٨١٨٤ ((ــــــــ٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠

ال يحكم عليه، : في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه، ثم يعود، قال
ومن عاد ومن عاد ومن عاد ومن عاد � وقرأ هذه اآلية: إن شاء اهللا عفا عنه، وإن شاء أخذه، قال

ِمنْه اللَّه نْتَِقمفَيِمنْه اللَّه نْتَِقمفَيِمنْه اللَّه نْتَِقمفَيِمنْه اللَّه نْتَِقمي من طريق فضيل بن عياض عن أخرجه الطبر( .)٣(�فَي
  .)أيضاً ومن طريق يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن هشام ٣٧: ٧هشام 

  .)٤())أصاب، في الخطأ والعمدلما يحكم عليه ك: وقال الحسن: قال هشام
، عن مجاهد، عن ليث، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٨١٩٢ ((ــــــــ٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١
شيء ر، وكل هو مخيفي القرآن، أو، أو، فشيء  كلّ : قال،ابن عباس

أخرجه الطبري من طريق ليث عن ( .األول فاألولفهو ) فإن لم تجدوا(
  .)٥()))٣٣: ٧مجاهد عن ابن عباس 

، الحكم، عن منصور، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٨١٩٨ ((ــــــــ٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢
أخرج الطبري ( .جعل الطعام ليعلم به الصيامإنّما :  قال،ابن عباسعن 

، عن الحكم، عن منصور، عن  من طريق جريرهنامما في أثر أطول 
                                                 

 .٤/٣٨٠المصنف ) ١(
 .٤/٣٨٩المصنف ) ٢(
 .٩٥/المائدة) ٣(
 .٤/٣٩٣المصنف ) ٤(
 .٤/٣٩٥المصنف ) ٥(
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٢٠٧ ٢٠٧ 

 وجد أريد بالطعام الصوم فإذا وجد طعاماًإنّما : ابن عباس، عن مقسم
  .)١()))٣٧: ٧ و ٣٢: ٧جزاء 

ابن ، عن عطاء الخراساني، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٨٢٠٣ ((ــــــــ٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣
ن ثابت عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد ب أن :عباس

أخرجه هق من طريق سعيد بن ( .في النعامة قتلها المحرم بدنة من اإلبل: قالوا
 ١٨٢: ٥) معاوية وابن عباس( ، وزاد عليسالم عن ابن جريج، وقدم عثمان على

  .)٢()))٢٨: ٧وأخرجه الطبري من قول ابن عباس نفسه 
بن سمع اأنّه  :عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٨٢٢٥ ((ــــــــ٣٠٤٣٠٤٣٠٤٣٠٤

أخرجه هق من طريق الشافعي عن سعيد ( .في الضبع كبش: عباس يقول
، عن  وأخرجه من هذا الطريق عن ابن جريج،١٨٤: ٥عن ابن جريج 

 ١٨٣: ٥  وقضى فيها كبشاً صيداً ضبعاً�أنزل رسول اهللا:  يقول،عكرمة
  .)٣()))٢٢٧: ٧ونقله ابن حزم في المحلى عن المصنف 

، عن الحجاج بن أرطاة، عن حميد، عن ــ عبد الرزاق٨٢٣٣ ((ــــــــ٣٠٥٣٠٥٣٠٥٣٠٥
عمرو بن حبشي ، عن عبد اهللا بن المقدام، عن عبد الملك أبي المغيرة

  .)٤()) أو فطيمةحكم هو وابن عباس في األرنب جذعاًأنّه 
سئل :  قال،عطاء، عن أخبرنا ابن جريج: الرزاق، قالــ عبد ٨٢٤٣ ((ــــــــ٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦
 وإما قال الرجل ،عنه، فإما قلتصيد الجراد في الحرم، فنهى ، عن ابن عباس

                                                 
 .٤/٣٩٧المصنف ) ١(
 .٤/٣٩٨المصنف ) ٢(
 .٤/٤٠٣المصنف ) ٣(
 .٤/٤٠٥المصنف ) ٤(
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٢٠٨ 

 .ال يعلمون:  فقال، قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجدفإن: من القوم
 ، عن سعيد عن ابن جريج، وروى الشافعي،أخرجه هق من طريق الشافعي(

ومسلم :  قال الشافعي،)منحنون( :قالأنّه إالّ  مثله، ، عن ابن جريج،عن مسلم
  .)١()))٢٠٧: ٥) منحنون( ن جريجأصوبهما، روى الحفاظ عن اب

 أخبرني بكير:  قال،ابن جريج، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٨٢٤٤ ((ــــــــ٣٠٧٣٠٧٣٠٧٣٠٧
كنت عند ابن عباس فسأله :  قال،القاسم بن محمد، عن بن عبد اهللا بن األشجا

ك الخذ قبضة فيها قبضة من قمح، وإنّ: رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ قال
بكير بن ، عن ابن جريج، عن سعيد، عن  من طريق الشافعيأخرجه هق( .جرادات

: قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو، قال الشافعي: عبد اهللا، وفي آخره
تحتاط فتخرج : ولو، يقول: فيها القيمة، وقولهإنّما ولتأخذن بقبضة جرادات، أي 

  .)٢()))٢٠٦: ٥عليك مما أكثر أنّه عليك بعد أن أعلمتك مما أكثر 
، داود بن الحصين، عن األسلمي، عن ــ عبد الرزاق٨٢٥٠ ((ــــــــ٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨

أدنى ما يصيبه المحرم الجراد، وليس :  قال،ابن عباس، عن عكرمةعن 
  .)٣())فيما دونها جزاء، وفيها تمرة

سمعت ميمون ابن :  قال،عبد اهللا بن محرر، عن  عبد الرزاق٨٢٦٣ ((ــــــــ٣٠٩٣٠٩٣٠٩٣٠٩
ألقيت قملة بمكة وأنا :  فقال،ن عباسيسأل ابرجالً ه سمع  أنّ:مهران يحدث

 .تلك الضالة ال تبتغى:  قال ابن عباس؟محرم، ولم أذكر، ثم ابتغيتها فلم أجدها
                                                 

 .٤/٤٠٩المصنف ) ١(
 .٤/٤١٠المصنف ) ٢(
 .٤/٤١١المصنف ) ٣(
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٢٠٩ ٢٠٩ 

  .)١()))٢١٣: ٥ميمون بن مهران ، عن ابن أبي نجيح، عن أخرجه هق من طريق ابن عيينة(
جاء :  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٨٢٦٤ ((ــــــــ٣١٠٣١٠٣١٠٣١٠

ابني قتل حمامة  إن : فقال، عثمان بن حميد إلى ابن عباسعبد اهللا بن
أخرجه هق من طريق ( .ابتغ شاة فتصدق بها: بمكة، فقال ابن عباس

  .)٢()))٢٠٥: ٥سناد ابن جريج بهذا اإل، عن سعيد، عن الشافعي
 ،ابن عباس، عن عطاء، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٨٢٧٠ ((ــــــــ٣١١٣١١٣١١٣١١

، عطاء، عن ابن جريج، عن  هق عن الثوريعلقه( .في الحمامة شاة: قال
  .)٣()))٢٠٥: ٥ال يؤكل منها، يتصدق بها : ابن عباس، وزادعن 

أخبرني عبد :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٨٢٨٢ ((ــــــــ٣١٢٣١٢٣١٢٣١٢
أصبت :  جاء ابن عباس، فقال رجالًأبا الخليل أخبره أن أن :الكريم

  .)٤())سمانة وأنا حرام، فقضى عليه ابن عباس شاة
، عبد الكريم الجزري، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٨٢٩٤ ((ــــــــ٣١٣٣١٣٣١٣٣١٣

 .في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه:  قال،ابن عباس، عن عكرمةعن 
كعب بن ، عن ابن عباس، عن رواه هق من وجه آخر عن عكرمة(

  .)٥()))٢٠٨: ٥  مرفوعاًعجرة
ابن  عن ،أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٨٣٠٠ ((ــــــــ٣١٤٣١٤٣١٤٣١٤

                                                 
 .٤/٤١٤مصنف ال) ١(
 .٤/٤١٤المصنف ) ٢(
 .٤/٤١٥المصنف ) ٣(
 .٤/٤١٨المصنف ) ٤(
 .٤/٤٢١المصنف ) ٥(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٢١٠ 

 ،ابن عباس، عن أخبرني عكرمة:  قال،عبد الحميد بن جبير، عن جريج
 في بيض النعام يصيبه المحرم، ترسل الفحل على إبلك،  عليقضى: قال

 هذا هدي، ثم :فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض، فقلت
 فعجب معاوية من قضاء: ليس عليك ضمان ما فسد، قال ابن عباس

به  ما بيعإالّ معاوية من عجب، ما هو  وهل يعجب: قال ابن عباس، علي
  .)١()))٢٣٤: ٧نقله ابن حزم في المحلى (. البيض في السوق، يتصدق به

سماك بن ، عن إسرائيل بن يونس، عن ــ عبد الرزاق٨٣٠٤ ((ــــــــ٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥
، وما  ما صدت وأنت حلّكلّ:  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن حرب

  .)٢()) تأكلهصيد وأنت محرم، فال
ابن  أن عطاء أخبره أن :ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٨٣٠٥ ((ــــــــ٣١٦٣١٦٣١٦٣١٦

٣())اًعباس كان ينهى عن أكل الصيد إذا أدخل الحرم حي(.  
، عن الزهري، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ عبد الرزاق٨٣٢٢ ((ــــــــ٣١٧٣١٧٣١٧٣١٧

 : قال،الصعب بن جثامة، عن ابن عباس، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة
 وأنا باألبواء، فأهديت له حمار وحش، فرده�بي رسول اهللامر علي  ،

 .مره ليس بنا رد عليك ولكنا حإنّ: ي، قالرأى الكراهية في وجهفلما 
) خ(الزهري، و، عن من حديث معمر وصالح بن كيسان) تم( أخرجه(

  .)٤()))الزهري، عن من حديث مالك وشعيب
                                                 

 .٤/٤٢٢المصنف ) ١(
 .٤/٤٢٣المصنف ) ٢(
 .٤/٤٢٣المصنف ) ٣(
 .٤/٤٢٦المصنف ) ٤(
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٢١١ ٢١١ 

أخبرني :  قال،أخبرنا ابن جريج: ل قا،ــ عبد الرزاق٨٣٢٣ ((ــــــــ٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨
قدم زيد بن أرقم، فكان ابن عباس :  قال،طاووس، عن الحسن بن مسلم

نعم، : فقال ، حراماً�يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي
 .مرا حا ال نأكله، إنّإنّ: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده عليه، وقال

  .)١())) ابن جريج، عننأخرجه م من حديث يحيى بن سعيد القطا(
، عن عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٨٣٣٠ ((ــــــــ٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩

وحرم علَيكُم صَيد الْبر ما وحرم علَيكُم صَيد الْبر ما وحرم علَيكُم صَيد الْبر ما وحرم علَيكُم صَيد الْبر ما � :هي مبهمة في قوله:  قال،ابن عباس، عن طاووس
  .)٣()))٢(�دمتُم حرماًدمتُم حرماًدمتُم حرماًدمتُم حرماً
ــ رجل من أهل  حميد بن رويمان، عن ــ عبد الرزاق٨٣٥٥ ((ــــــــ٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠

، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن ــ عن الحجاج بن أرطاة شامال
كنت عند ابن عباس :  قال،عمرو بن حبشي، عن عبد اهللا بن المقدام

: فقال ابن عباس ،أشرت إلى أرنب فرماها الكري: فجاءت امرأة وقالت
حكم أنت، فقالت أ: قولي: فقلت للمرأة: يحكم به ذوا عدل منكم، قال

اختر من شئت، فوضع : قولي له:  البد من آخر معي، فقلت لها:له، فقال
أفتنا في دابة : عمرو بن حبشي، قال: من هذا؟ قلت:  وقال،يده علي

تلك عندنا : فقلت: قال ،لم تثغر ترعى الشجر، وتشرب الماء في كرش
: اختاري من هؤالء إن شئت، قالت: والجذعة، فقال لها والتوالة الفطيمة

                                                 
 .٤/٤٢٦المصنف ) ١(
 .٩٦/المائدة) ٢(
 .٤/٤٢٨المصنف ) ٣(
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  .)١())فأملقي ما شئت: ك أكثر، قالإني أجد من ذل
 سألته :قول ابن عباس) ملق( ذكر الزمخشري في الفائق ::::أقولأقولأقولأقول

: مخشرينعم أملقي ما شئت، قال الز: شئت، قال أأنفق من مالي ما: امرأة
  .يقال أملق ما معه إمالقاً، وملقه ملقاً إذا لم يحبسه وأخرجه من يده

 نافع وهشام بن حسان وهب بن، عن ــ عبد الرزاق٨٤٠٤ ((ــــــــ٣٢١٣٢١٣٢١٣٢١
 فقال ابن ،كنت جزاراً:  يقول،هما سمعا عكرمة مولى ابن عباسأنّ

أتى فلما ي محرم، إنّ: قم فقرد هذا البعير، فقلت: ــ ــ وقد أحرمت عباس
أخرجه هق من ( .قم فانحر هذه الجزور، فنحرتها:  قال: قال،السقيا

الطريق الذي  عني ٢١٣: ٥طريق هشيم عن يحيى بن سعيد عن عكرمة 
  .)٢()))يلي هذا، ولكن لفظه قريب من لفظ هذا

ـــ٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢ ــ ــ  ،عكرمة، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٨٤٠٦ ((ـ
قم فقرد هذا : ــ ــ وقد أحرمت  فقال ابن عباس،كنت جزاراً: قال

قم فانحر هذه :  قال،أتى السقيافلما ي محرم، إنّ:  فقلت،البعير
أم لك، كم تراك قتلت فيها من قراد ومن ال : الجزور، فنحرتها، فقال

  .حلمة
  .)٣())وحمنانة، وهو القراد الصغير: قالأنّه وحسبت : قال عبد الرزاق

، عن الزهري، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ عبد الرزاق٨٤١٥ ((ــــــــ٣٣٣٣٢٣٢٣٢٣٢٣
                                                 

 .٤/٤٣٦المصنف ) ١(
 .٤/٤٤٨المصنف ) ٢(
 .٤/٤٤٩المصنف ) ٣(
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٢١٣ ٢١٣ 

 �نهى رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن عبيد اهللا ابن عبد اهللا بن عتبة
أخرجه ( .لنملة، والنحلة، والهدهد، والصردا. عن قتل أربع من الدواب
  .)١()))د عن أحمد عن المصنف

، داود بن الحصين، عن األسلمي، عن ــ عبد الرزاق٨٤١٩ ((ــــــــ٣٣٣٣٢٤٢٤٢٤٢٤
كان ينهى المحرم أن يقتل الرخمة أو أنّه  :ابن عباس، عن عكرمةعن 

  .)٢())في الحرم القمل
، عن  حربسماك بن، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٨٤٢٧ ((ــــــــ٣٣٣٣٢٥٢٥٢٥٢٥

 . أن يتخذ الروح غرضاً�نهى رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن عكرمة
  .)٣()))٣٤٤: ٢ت عن محمد بن عبد األعلى عن المصنف  أخرجه(

ابن ، عن عكرمة، عن سماك، عن إسرائيل، عن ــ عبد الرزاق٨٤٥٤ ((ــــــــ٣٣٣٣٢٦٢٦٢٦٢٦
 أعلملو :  قال؟غدسئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه فيه من ال:  قال،عباس

 ٤())مرتك بأكله، ولكن ال أدري لعله قتله برد، أو غير ذلكسهمك قتله ألأن(.  
، مقسم، عن األعمش، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٨٤٥٥ ((ــــــــ٣٣٣٣٢٧٢٧٢٧٢٧

 ؟إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي:  فقال،جاءه رجل:  قال،ابن عباسعن 
  .)٥()) وما أنميت فال تأكل،ما أصميت فكل: فقال

، عكرمة، عن سماك بن حرب، عن إسرائيل، عن عبد الرزاقــ ٨٤٧٦ ((ــــــــ٣٣٣٣٢٨٢٨٢٨٢٨
                                                 

 .٤/٤٥١المصنف ) ١(
 .٤/٤٥٢المصنف ) ٢(
 .٤/٤٥٤المصنف ) ٣(
 .٤/٤٦٠المصنف ) ٤(
 .٤/٤٦٠المصنف ) ٥(
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  .)١())إذا ند البعير فارمه بسهمك، وأذكر اسم اهللا وكل:  قال،ابن عباسعن 
، عن خالد الحذاء، عن أخبرنا الثوري:  قال،ــ عبد الرزاق٨٤٧٨ ((ــــــــ٣٣٣٣٢٩٢٩٢٩٢٩

علقه (. ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد:  قال،ابن عباس، عن عكرمة
  .)٢()))٢٤٧: ٩لبخاري، وأخرجه هق من طريق خالد الحذاء عن عكرمة ا

ابن ، عن أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٨٥١٣ ((ــــــــ٣٣٣٣٣٠٣٠٣٠٣٠
  .)٣())أمسك على نفسهإنّما إذا أكل الكلب المعلم فال تأكل منه، ف:  قال،عباس

د بن سعي، عن حماد، عن أبي حنيفة، عن ــ عبد الرزاق٨٥١٤ ((ــــــــ٣٣٣٣٣١٣١٣١٣١
الصقر أما إذا أكل الكلب المعلم فال تأكل، و:  قال،ابن عباس، عن جبير

  .)٤()))٢٣٨: ٩علقه هق عن سعيد بن جبير ( .كلكل أُإذا أَفإنّه والبازي 
، عن سماك بن حرب، عن إسرائيل، عن ــ عبد الرزاق٨٥٥٢ ((ــــــــ٣٣٣٣٣٢٣٢٣٢٣٢

  .)٥())ثى، فكلمن ذبح من صغير أو كبير، ذكر أو أن:  قال،ابن عباس، عن عكرمة
كان :  قال،قتادة، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ عبد الرزاق٨٥٦٢ ((ــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣

ال تجوز شهادته، وال تقبل :  ويقول،ابن عباس يكره ذبيحة األغرل
تجوز ذبيحته، : جمهور أهل العلم: أخرجه ابن المنذر ثم قال( .صالته

  .)٦()))٥٠٤: ٩كذا في الفتح 
                                                 

 .٤/٤٦٥المصنف ) ١(
 .٤/٤٦٥المصنف ) ٢(
 .٤/٤٧٣المصنف ) ٣(
 .٤/٤٧٣المصنف ) ٤(
 .٤/٤٨٢المصنف ) ٥(
 .٤/٤٨٣المصنف ) ٦(
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٢١٥ ٢١٥ 

  .ن واالنثى غرالء هو غير المختو: واألغرل::::أقولأقولأقولأقول
، عكرمة، عن عاصم، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٨٥٧٣ ((ــــــــ٣٣٣٣٣٤٣٤٣٤٣٤

  .)٢()))١(�ومن يتَولَّهم ِمنْكُم فَِإنَّه ِمنْهمومن يتَولَّهم ِمنْكُم فَِإنَّه ِمنْهمومن يتَولَّهم ِمنْكُم فَِإنَّه ِمنْهمومن يتَولَّهم ِمنْكُم فَِإنَّه ِمنْهم� : قال،ابن عباسعن 
، عن ركين بن ربيع، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٨٦١٣ ((ــــــــ٣٣٣٣٣٥٣٥٣٥٣٥
إلى شيء ا، فسقط منه عدا الذئب على شاة فأفرى بطنه:  قال،أبي طلحة

إلى ما سقط من األرض فال أنظر : األرض، فسألت ابن عباس، فقال
  .)٣()) يذكيها فيأكلها]أن[تأكله، وأمره 

عبد ، عن أيوب، عن أخبرنا معمر والثوري:  قال،ــ عبد الرزاق٨٦١٥ ((ــــــــ٣٣٣٣٣٦٣٦٣٦٣٦
  .)٤())ةالذكاة في الحلق واللب:  قال،ابن عباس، عن أبيه، عن اهللا بن سعيد بن جبير

ابن ، عن عكرمة، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٨٦٢٤ ((ــــــــ٣٣٣٣٣٧٣٧٣٧٣٧
: المثرد: قال في النهاية( .اذبح بالعود إذا أفرى األوداج غير مثرد:  قال،عباس

  .)٥()))ال يسيل الدمشيء التثريد أن تذبح ب: الذي يقتل بغير ذكاة، وقيل
، عن األجلح، عن ريأخبرنا الثو:  قال،ــ عبد الرزاق٨٦٥٩ ((ــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣٨٨٨٨

 .ال تأكل طافياً: سمعت ابن عباس يقول:  قال،عبد اهللا ابن أبي الهذيل
  .)٦()))٩٣٦: ٧هو لين، وكذا ابن حزم : أعله ابن حجر باألجلح وقال(

                                                 
 .٥١/المائدة) ١(
 .٤/٤٨٦المصنف ) ٢(
 .٤/٤٩٤المصنف ) ٣(
 .٤/٤٩٥المصنف ) ٤(
 .٤/٤٩٧المصنف ) ٥(
 .٤/٥٠٤المصنف ) ٦(
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ـــ٣٣٣٣٣٩٣٩٣٩٣٩ ــ ــ :  قال،أخبرنا ابن عيينة:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٨٦٧٦ ((ـ
 ،ابن عباس ، عنعمر بن حرملة، عن أخبرني علي بن زيد بن جدعان

فأتي : ــ ولبن، قال ــ أو بضب بعثت أخت ميمونة إليها بضباب: قال
هنا ( ... ببعض تلك الضباب فبزق، وقال لخالد بن الوليد و�النبي

رسول اهللا صلى عليه  إن ثم: كلوا، قال): في ص ما لم أستطع قراءته
  إن:وسلم أتي بإناء فيها لبن، فشرب، وكنت على يمينه، فقال لي

:  فعلت، قالالشربة لك، فإن شئت يا ابن عباس أن تؤثر بها خالداً
فشربت، ثم أعطيت : ، قال أحداً�ر رسول اهللاؤال أؤثر بس: قلت

:  فليقلأطعمه اهللا طعاماً ]من[( :�النبي، فشرب، فقال حينئذ خالداً
:  فليقلسقاه اهللا لبناً ]من[، و ) منهاللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً(
 يجزئ من  شيئاًي ال أعلمفإنّ: ، قال))للهم بارك لنا فيه وزدنا منها(

 في الدعوات ت ناقصاً ، وأخرجه د تاماً( .اللبنإالّ الطعام والشراب 
  .)١()))، وحسنه٢٤٧: ٤

، عن جويبر، عن جعفر بن سليمان، عن ــ عبد الرزاق٨٧٠٩ ((ــــــــ٣٣٣٣٤٠٤٠٤٠٤٠
:  اآلية، فقال)٢(�............ِجدِجدِجدِجدقُلْ ال أَقُلْ ال أَقُلْ ال أَقُلْ ال أَ� :تال ابن عباس هذه اآلية:  قال،الضحاك

راجع ما رواه البخاري من طريق أبي الشعثاء ( .ما خال هذا فهو حالل
  .)٣()))٥١٨: ٩: عن ابن عباس في لحوم الحمر األهلية
                                                 

 .٤/٥١١المصنف ) ١(
 .١٤٥/األنعام) ٢(
 .٤/٥٢١المصنف ) ٣(
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٢١٧ ٢١٧ 

عبد ، عن أخبرنا الثوري:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٨٧٧٩ ((ــــــــ٣٣٣٣٤١٤١٤١٤١
ال :  فقال؟ سئل عن الجريث:ابن عباس، عن عكرمة، عن الكريم الجزري

: علقه البخاري، فقال ابن حجر( .كرهته اليهودشيء هو إنّما بأس به، 
: ٩أخرجه ش عن وكيع والثوري : وصله عب فذكره بإسناده، وقال

١()))٤٨٦(.  
، عن عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٨٧٨٩ ((ــــــــ٣٣٣٣٤٢٤٢٤٢٤٢
  )اسمه نافذ من أصدق موالي ابن عباس، ذكره ابن حجر( .أبي معبد
كان ابن عباس ال يرى بالجبن الذي تصنعه اليهود والنصارى : قال

  .)٢())بأسا
أبي  قيس بن، عن أبي حنيفة، عن ــ عبد الرزاق٨٨٢١ ((ــــــــ٣٣٣٣٤٣٤٣٤٣٤٣

:  فقال،بينا أنا قاعد عند ابن عباس إذ أتاه رجل:  قال،أبيه، عن موسى
بو ي أحكم عليك أنا وأفإنّ:  فقال ابن عباس؟ وأنا محرمي أصبت طيباًإنّ

:  فقال؟الطوافإالّ ي قضيت نسكي إنّ:  فقال،بكر شاة، ثم أتاه آخر
قد طفت، فقال له ابن :  فقال،فرجع إليه: طف بالبيت، ثم ارجع إلي، قال

  .)٣())انطلق فاستأنف بالعمل: عباس
، عن عن الثوري وابن عيينة:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٨٨٢٧ ((ــــــــ٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤

لو ترك الناس زيارة هذا البيت :  قال،اسابن عب أن :سالم بن أبي حفصة
                                                 

 .٤/٥٣٧المصنف ) ١(
 .٤/٥٤٠المصنف ) ٢(
 .٥/١١المصنف ) ٣(
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٢١٨ 

  .)١()) واحدا ما مطرواعاماً
 ،محمد بن عباد، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٨٨٧٨ ((ــــــــ٣٣٣٣٤٥٤٥٤٥٤٥

 والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذى: سمعت ابن عباس يقول: قال
  .)٢())أعطاه إياهإالّ  بالركن عبد مسلم يسأل اهللا خيراً

أخبرني :  قال،بشر بن رافع، عن اقــ عبد الرز٨٨٨٠ ((ــــــــ٣٣٣٣٤٦٤٦٤٦٤٦
ــ  ــ مولى ابن عباس سمع عكرمةأنّه  :إسماعيل ابن أبي سعد الصنعاني

كن ثم دعا استجيب له، من استلم الر: سمعه يقولأنّه عن ابن عباس 
وإن كان أسرع من البرق :  قال؟وإن أسرع: ن عباسبقيل ال: قال

  .)٣())الخاطف
، الحجاج، عن بعض أهل المدينةن ، عــ عبد الرزاق٨٨٩٩ ((ــــــــ٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧

اللهم إيفاء (: كان يقول عند استالم الحجرأنّه  :ابن عباس، عن عطاءعن 
  .)٤()))�تباع سنة نبيكإ بكتابك، وبعهدك، وتصديقاً

أخبرني :  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ عبد الرزاق٨٩٠٨ ((ــــــــ٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨
  فال تؤذحاماًإذا وجدت على الركن ز: سمع ابن عباس يقولأنّه  :عطاء
أخرجه هق من طريق سعيد بن سالم عن ابن ( .، وال تؤذ، وامضأحداً

  .)٥()))٨١: ٥جريج بلفظ آخر 
                                                 

 .٥/١٣المصنف ) ١(
 .٥/٢٩المصنف ) ٢(
 .٥/٣٠المصنف ) ٣(
 .٥/٣٤المصنف ) ٤(
 .٥/٣٦المصنف ) ٥(
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٢١٩ ٢١٩ 

 أبي عبد اهللا، عن جابرعن [، الثوري، عن ــ عبد الرزاق٨٩٠٩ ((ــــــــ٣٤٩٣٤٩٣٤٩٣٤٩
الذي  أن لوددت:  قال،ابن عباس، عن ])لعله جعفر بن محمد الصادق(

  .)١())له، وال عليه ، الــ ينقلب كفافاً ــ يعنى الحجر يزاحم على الركن
، أخبرني محمد بن عباد:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٨٩١٢ ((ــــــــ٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠

ل فرأيته قب: دا رأسه، قالرأى ابن عباس جاء يوم التروية مسبأنّه  :أبي جعفرعن 
الركن، ثم سجد عليه، ثم قبأخرجه ( .له، ثم سجد عليهله، ثم سجد عليه، ثم قب

هق من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي جعفر ولم يذكر محمد 
هو الرجل يغتسل، ثم : ما التسبيد؟ فقال: البن جريج ، فقلت)٧٥: ٥بن عباد ا

روه كذا فسر التسبيد في الكتاب، وفس( يغطي رأسه، فيلصق شعره بعضه ببعض
إذا سرح :  رأسهسبد: أيضاًدهان والغسل، ويقال في المعاجم بالحلق، وبترك األ

  .)٢()))شعره وبله ثم تركه، وهو األشبه بما فسره ابن جريج
أنّه ــ مولى التوأمةــ  صالح، عن األسلمي، عن ــ عبد الرزاق٨٩١٧ ((ــــــــ٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١

أخرجه الطبراني عن ابن ( .الركن من حجارة الجنة: سمع ابن عباس يقول
  .)٢٤٢: ٣ في حديث طويل ذكره في المجمع  مرفوعاًعباس

الركن  أن :ابن عباس، عن عكرمة، عن وأخبرني حسين: لقا
  .)٣())والمقام من الجنة

                                                 
بن عبد اهللا عن (بين المعقوفين وهم لم يتنبه له المحقق، والصواب  ما. ٥/٣٦المصنف ) ١(

 جعفر غير صحيح ألن) لعله جعفر بن محمد الصادق(وما ذكره بقوله ) ابن عباس
بيه عنه، وما ورد من رواياته فهي عن أ لم يدرك زمان ابن عباس فيروي �الصادق

 . عن ابن عباس�محمد الباقر
 .٥/٣٧المصنف ) ٢(
 .٥/٣٨المصنف ) ٣(
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٢٢٠ 

ـــــــ٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢ سمع محمد أنّه  :إبراهيم بن يزيد، عن ــ عبد الرزاق٨٩١٩ ((ـ
ــ  ــ يعني الحجر الركن: سمع ابن عباس يقولأنّه بن عباد يحدث ا

 يمين اهللا في األرض، يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه، يشهد
ن استلمه بالبر والوفاء، والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذى به عبد لم

أخرجه األزرقي كما في ( .أعطاه إياهإالّ مسلم يسأل اهللا تعالى خيرا 
 وأخرج نحوه سعيد بن منصور عنه كما في ٢٤٢ ص)القرى(
  .)١())))القرى(

، عن أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٨٩٢٠ ((ــــــــ٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣
  . نحوه،ابن عباس، عن بن عبادمحمد 

أنّه ابن عباس ، عن وحدثت عن علي بن عبد اهللا: قال ابن جريج
  .الركن هو يمين اهللا، يصافح بها عباده: قال

سمعت وهب بن منبه هو :  فقال،فحدثت بها أبي: قال عبد الرزاق
هو يمين البيت، أما رأيت الرجل إذا القى أخاه صافحه : يقول
  .)٢())بيمينه

، عن ابن خثيم، عن معمر والثوري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٨٩٤٤ ((ــــــــ٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤
كنت مع ابن عباس ومعاوية وهما يطوفان بالبيت، فكان معاوية :  قال،أبي الطفيل

إالّ  لم يكن يستلم �رسول اهللا إن :استلمه، قال له ابن عباسإالّ ال يمر بركن 
أخرجه البخاري عن ( .مهجور شيءليس من البيت : الحجر اليماني، فقال معاوية

                                                 
 .٥/٣٩المصنف ) ١(
 .٥/٣٩المصنف ) ٢(
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٢٢١ ٢٢١ 

  .)١()))٩٢: ٢أبي الشعثاء مرسال، والترمذي من طريق المصنف 
هو ابن معاذ ( ياسين، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٨٩٥١ ((ــــــــ٣٥٥٣٥٥٣٥٥٣٥٥

، عن سهل ابن سعد، عن المختار، عن )الزيات، ذكره ابن أبي حاتم
بين الركنين حوض عليه :  قال،ابن عباس، عن الضحاك بن مزاحم

  .)٢())اللهم اغفر له:  قالوا،ون ألف يؤمنون لمن دعا، فإن نسيسبع
، عن داود بن الحصين، عن األسلمي، عن ــ عبد الرزاق٨٩٧٧ ((ــــــــ٣٥٦٣٥٦٣٥٦٣٥٦

من طاف بالبيت فبدت له حاجة، فلينصرف :  قال،ابن عباس، عن عكرمة
، أخرج سعيد بن منصور( .على وتر، وليركع ركعتين، وال يعد لبقية سبعه

 ثم شاء أن يقطعه إذا طاف بالبيت تطوعاً:  قال،ابن عباسن ، ععطاءعن 
  .على وتر، خمس، أو ثالث، أو شوطإالّ قطعه، غير أن ال ينصرف 

ويركع (:  ونقل ابن حجر ما هنا إلى قوله٢٣٧ ص)القرى(كذا في 
  .)٣()))يجزئ عن ذلك وال يلزمه االتمامأنّه ففهم بعضهم :  ثم قال،)ركعتين

، عن هشام بن حجير، عن ابن عيينة، عن بد الرزاقــ ع٨٩٨٥ ((ــــــــ٣٥٧٣٥٧٣٥٧٣٥٧
 . طاف من وراء الحجر�النبي أن :ــ عن ابن عباس ــ أو غيره طاووس

  ).٩٠: ٥أخرجه هق من طريق الحميدي عن ابن عيينة (
رأى هشام بن عبد الملك يطوف من أنّه  :وأخبرني أبي: قال ابن عيينة

 فجذبه سالم ابن عبد اهللا، حتى ورائه، فأراد أن يدخل الحجر فيطوف فيه،
                                                 

 .٥/٤٥المصنف ) ١(
 .٥/٤٧المصنف ) ٢(
 .٥/٥٥المصنف ) ٣(
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  .)١())هاءطاف من ور
سمعت مرثد بن :  قال،أبيه، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٨٩٨٦ ((ــــــــ٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨

ذكره البخاري وابن أبي حاتم، وأشار البخاري إلى هذا ( شرحبيل
  شيئاًلو وليت من البيت: سمعت ابن عباس يقول: يقول) الحديث

  .)٢()))من وراءهإالّ ( هاءمن ور، فلم يطف  كلّهألدخلت الحجر فيه
، عن أخبرنا الثوري وغير واحد:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٩٠٣٦ ((ــــــــ٣٥٩٣٥٩٣٥٩٣٥٩

ه مسح الركن بثوبه ثم ثم إنّ: ابن عباس، عن الحسن بن عبد اهللا بن عكرمة
٣())لهقب(.  

أخبرني حميد :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٩٠٤٥ ((ــــــــ٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣٦٠
جئت ابن عباس وهو يتعوذ بين الركن :  قال،مجاهد، عن األعرج

أم ) ساحران تظاهرا(أ : والباب، وهو متكئ على يد عكرمة مواله، فقلت
 .أكثرت عليه) تظاهرا ساحران(: ؟ فال يرجعهما، فقال عكرمة)سحران(
، ١حميد بن قيس ة، عن ابن عيينه، عن  جدأخرجه األزرقي عن(

٤()))٢٣٨(.  
عبد الكريم ، عن ابن عيينةن ، عــ عبد الرزاق٩٠٤٧ ((ــــــــ٣٦١٣٦١٣٦١٣٦١

هذا الملتزم بين الركن : قال ابن عباس:  قال،مجاهد، عن الجزري
                                                 

 .٥/٥٧المصنف ) ١(
 .٥/٥٧المصنف ) ٢(
 .٥/٧٢المصنف ) ٣(
 .٥/٧٥المصنف ) ٤(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

٢٢٣ ٢٢٣ 

  .)١()))٢٨٠ ص )القرى(هنا، كما في مما أخرجه أبو ذر أطول ( .والباب
: قلت لعطاء:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٩٠٥٦ ((ــــــــ٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢

: ا بدخوله؟ قالأمرتم بالطواف ولم تؤمروإنّما : سمعت ابن عباس يقول
، أخبرني أسامة بن زيد: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول

ها، ولم يصل فيه حتى دخل البيت دعا في نواحيه كلّلما  �النبيعن 
ما : هذه القبلة، قلت: خرج ركع ركعتين في قبل القبلة، فقالفلما خرج، 

أخرجه مسلم من ( .قبلة من البيت كلّ بل في: نواحيه؟ أفي زواياه؟ قال
 وأخرجه البخاري من ٤٢٩: ١ابن جريج ر، عن طريق محمد بن بك

 دخللما : سمعت ابن عباس قال: طريق المصنف من قوله عن عطاء قال
  .)٣٣٩: ١هذه القبلة : ــ وقال ــ إلى قوله

 دخل البيت فدعا في نواحيه  عليوحسبت أني رأيت الحسن بن
  .)٢()) ركعتين في القبلةها، ولم يصل فيه، ثم خرج فركعكلّ

هو ( محمد بن عثمان الجزري، عن ــ عبد الرزاق٩٠٥٨ ((ــــــــ٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣
سمع أنّه  ،)عثمان بن عمرو بن ساج أو عثمان بن ساج، راجع التهذيب

 البيت، فدعا في �النبيدخل :  قال، يحدث عن ابن عباسمقسماً
  .)٣()))٢٩٣: ٣راجع المجمع ( .نواحيه، ثم خرج، فصلى ركعتين

سماك ، عن مسعر، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٩٠٥٩ ((ــــــــ٣٦٣٦٣٦٣٦٤٤٤٤
                                                 

 .٥/٧٦المصنف ) ١(
 .٥/٧٨المصنف ) ٢(
 .٥/٧٩المصنف ) ٣(
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 . منه خلفك شيئاًه، وال تجعلإئتم به كلّ: سمعت ابن عباس يقول: ي، قالالحنف
 أصلي في الكعبة، من ما أحب: كان يقولأنّه أخرج الطبراني في الكبير عنه (

جه األزرقي  وقد أخر٢٩٣: ٣كذا في المجمع  . خلفه شيئاًصلى فيها فقد نزل
  .)١()))٤٥٣ ص )القرى(هنا، كما في مما بلفظ المصنف أطول 

سماك ، عن مسعر، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٩٠٦٦ ((ــــــــ٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥
ــ أو   في البيت�صلى رسول اهللا: سمعت ابن عمر يقول:  قال،الحنفي

أخرجه (. في الكعبةــ وسيأتي آخر ينهاك، فال تطعه، يعني ابن عباس
  .)٢()))األزرقي

 سألوا  قوماً أن:قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٠٧٩ ((ــــــــ٣٦٦٣٦٦٣٦٦٣٦٦
  .)٣())ظهر الكعبة:  فقال؟كان ليس فيه قبلة، فسأل ابن عباسمعاوية عن م

كتب هرقل إلى :  قال،أبيه، عن ابن مجاهد، عن ــ عبد الرزاق٩٠٨٠ ((ــــــــ٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧
ك لم تصل إلى نت أنّ مكان إذ صليت فيه ظنمعاوية يسأله عن ثالثة أشياء، أي

ة  مكان طلعت فيه الشمسالقبلة؟ وأيولم تطلع فيه قبل وال بعد؟ وعن المحو  مر
 أن يعلمه من غير ابن فابتغى معاوية علم ذلك، وكان يحب: الذي في القمر، قال

المكان الذي إذا أما : عباس، فلم يجده، فكتب فيه إلى ابن عباس، فكتب إليهم
 المكان الذيأما  لم تصل إلى القبلة فهو ظهر الكعبة، وكصليت فيه ظننت أنّ
ولم تطلع فيه قبل وال بعد فالبحر، حين فرقه اهللا لموسى،  مرة طلعت فيه الشمس

                                                 
 .٥/٧٩المصنف ) ١(
 .٥/٨١المصنف ) ٢(
 .٥/٨٦المصنف ) ٣(
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٢٢٥ ٢٢٥ 

  .)٢()) فهو المحو)١(�فَمحونَا آيةَ اللَّيِلفَمحونَا آيةَ اللَّيِلفَمحونَا آيةَ اللَّيِلفَمحونَا آيةَ اللَّيِل� :المحو الذي في القمر، فاهللا تعالى يقولأما و
المنهال بن ، عن األعمش عن ،معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٠٨٩ ((ــــــــ٣٦٨٣٦٨٣٦٨٣٦٨

وكَان عرشُه وكَان عرشُه وكَان عرشُه وكَان عرشُه � :سألت ابن عباس عن قوله:  قال،سعيد بن جبير، عن عمرو
على : كان الماء قبل أن يخلق شئ؟ قالشيء على أي :  قلت،)٣(�علَى الْماِءعلَى الْماِءعلَى الْماِءعلَى الْماِء

فكان : فقال ابن عباس: قال سعيد بن جبير: متن الريح، قال ابن جريج
  .األنهار، فاستصبر، فعاد صبيراًيصعد إلى السماء بخار كبخار 

سحاب أبيض متراكب متكاثف، ): كأمير( الصبير: في النهاية(
ثُم ثُم ثُم ثُم � :فذلك قوله) ٢٧٣: ٢يعني فتكاثف البخار وتراكم فصار سحابا 

خَاند ِهياِء ومى ِإلَى الستَواسخَاند ِهياِء ومى ِإلَى الستَواسخَاند ِهياِء ومى ِإلَى الستَواسخَاند ِهياِء ومى ِإلَى الستَو٥()))٤(�اس(.  
من رجال ( زمعة بن صالح، عن ــ عبد الرزاق٩١١٠ ((ــــــــ٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩

زمزم  شرب: عباس، قالابن  أن أخبرني عمرو بن دينار: قال) يبالتهذ
ال يتضلع فإنّه بأخذ الدلو، ثم يستقبل القبلة فيشرب منها حتى يتضلع، 

  .)٦())منها منافق
قد إالّ  وال أعلم الثوري  ــعبد اهللا بن عمر، عن ــ عبد الرزاق٩١١١ ((ــــــــ٣٧٠٣٧٠٣٧٠٣٧٠

ابن عباس،  ]عند[كنت :  قال،ليكةابن أبي م، عن األسود ]بن[عثمان ، عن حدثناه
                                                 

 .١٢/االسراء) ١(
 .٥/٨٦المصنف ) ٢(
 .٧/هود) ٣(
 .١١/فصلت) ٤(
 .٥/٩٠المصنف ) ٥(
 .٥/١١٢المصنف ) ٦(
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شربت من : من أين جئت؟ قال: فجاءه رجل، فجلس إلى جنبه، فقال له ابن عباس
تستقبل القبلة، : قال! وكيف ينبغي؟ يا بن عباس: شربتها كما ينبغي؟ قال: زمزم، قال

اهللا ثم تشرب، وتتنفس ثالث مرات، فإذا فرغت حمدت اهللا تعالى،  وتسمي
ي سمعت  منها، فإنّ ــكثار من الشرب حتى يتمدد جنبه وأضالعهاإل: ضلعالتــ  وتتضلع

 .آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم ال يتضلعون من زمزم إن : يقول�رسول اهللا
محمد ، عن عثمان بن األسود، عن أخرجه ابن ماجة من طريق عبيد اهللا بن موسى(

، ريق إسماعيل بن زكريا والدارقطني من ط٢٢٦ص ابن عبد الرحمن بن أبي بكر
  .)١()))٢٨٤ابن عباس ص ، عن ابن أبي مليكة كالهما، عن عثمان بن األسودعن 

 أن سمعت من يذكر:  قال،الثوري، عن ــ عبد الرزاق٩١١٢ ((ــــــــ٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١
،  واسعاً، ورزقاً نافعاًأسألك علماً: ابن عباس شرب من زمزم، ثم قال

ديث عكرمة عن ابن أخرجه الدارقطني من ح( .داء كلّ وشفاء من
  .)٢()))٢٨٤ص عباس

أنّه  :أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩١١٥ ((ــــــــ٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢
أخرجه أبو ( .وهو قائم عند زمزم، مثل ذلك: أيضاًسمع ابن عباس يقول 

سمع ابن أنّه  :عبد الرحمن بن علقمة، عن الثوري، عن ابن مهدي، عن عبيد
  .)٣()))٢٤٧: ٢) أي العباس وابنه( ح إليهماهذا صحي: عباس، قال ابن كثير

 ابن خثيم أو عن العالء، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٩١٢٠ ((ــــــــ٣٧٣٣٧٣٣٧٣٣٧٣
                                                 

 .٥/١١٢المصنف ) ١(
 .٥/١١٣المصنف ) ٢(
  .٥/١١٤المصنف ) ٣(
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٢٢٧ ٢٢٧ 

كنا : سمعته يقول:  قال،ابن عباس، عن ــ عن أبي الطفيل ــ شك أبو بكر
 ماءها يروي نة بضم الشين كقدامة، سميت بذلك ألشباع( .نسميها شباعة

، عن لحديث األزرقي من طريق سليم بن مسلمويشبع، وقد أخرج هذا ا
  .يعني زمزم) ٤١: ٢أبي الطفيل ، عن العالء بن أبي العباس، عن الثوري

أخرجه الطبراني في الكبير، ( .وكنا نجدها نعم العون على العيال
  .)١()))٢٨٦: ٣ورجاله ثقات، كذا في المجمع 

 ،أبيهن ، عابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩١٢٦ ((ــــــــ٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤
 قال له ابن ،أراد ابن الزبير أن يخرج السقاية من المسجدلما : قال

  .)٢()) منك، وال بفجور من هو أفجر منكن هو أبر مما اقتديت ببر: عباس
، عن هشام بن حجير، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٩١٤٩ ((ــــــــ٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥

 :قالالحجر من البيت، :  قال،ــ عن ابن عباس ــ أو غيره طاووس
  .)٤()) من ورائه�وطاف رسول اهللا:  قال)٣(�ولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِقولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِقولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِقولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِق�

، أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٢١٦ ((ــــــــ٣٧٦٣٧٦٣٧٦٣٧٦
بيت اهللا الحرام بمكة، منازل : مكتوب في المقام:  قال،ابن عباسعن 

أهل : لب من ثالثة سأهله في الماء واللحم، تكفل اهللا برزق أهله، يأتيه
  .)٥())الوادي، وأسفله، والثنية، ال يخلو من أهله

                                                 
 .٥/١١٧المصنف ) ١(
 .٥/١١٨المصنف ) ٢(
 .٢٩/الحج) ٣(
 .٥/١٢٧المصنف ) ٤(
 .٥/١٤٩المصنف ) ٥(
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أخبرني إبراهيم :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٩٢١٧ ((ــــــــ٣٧٧٣٧٧٣٧٧٣٧٧
مكتوب في :  قال، يخبر عن ابن عباسطاووساًسمع أنّه  :بن ميسرةا

بيت اهللا الحرام، مبارك ألهله في اللحم والماء، على اهللا رزق : المقام
  .)١())ل من أهلهل، ال يحله أوبهله من ثالثة سأ

، أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٢٢٦ ((ــــــــ٣٧٨٣٧٨٣٧٨٣٧٨
من قتل أو سرق في الحل، :  قال)٢(�كَان آِمناًكَان آِمناًكَان آِمناًكَان آِمناً� :ابن عباس في قولهعن 

ؤوى، ولكنه يناشد وال يكلم، وال ي. ال يجالسفإنّه ثم دخل في الحرم، 
أخرجه سعيد بن منصور كما في ( .ليه ما أصابحتى يخرج، فيقام ع

  .)٥٩٦ ص )القرى(
فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه 
ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل، فأقيم عليه، وإن قتل في الحرم 

  .)٣())أو سرق، أقيم عليه في الحرم
 ،أبيه، عن طاووسابن ، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٢٢٧ ((ــــــــ٣٧٩٣٧٩٣٧٩٣٧٩

عاب ابن عباس ابن الزبير في رجل أخذ في الحل، ثم أدخله : قال
: أدخله الحرم ثم أخرجه، يقول: الحرم، ثم أخرجه إلى الحل فقتله، قال

ر، وأعان عليه األمأدخله بأمان، وكان الرجل أتهمه ابن الزبير في بعض 
 يمكث ابن الزبير فلم: ، قالعبد الملك، فكان ابن عباس لم ير عليه قتالً

                                                 
 .٥/١٤٩نف المص) ١(
 .٩٧/آل عمران) ٢(
 .٥/١٥٢المصنف ) ٣(
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٢٢٩ ٢٢٩ 

  .)١())، حتى هلكقليالًإالّ . بعده
:  قال،ابن المنكدر، عن األسلمي، عن ــ عبد الرزاق٩٢٤٨ ((ــــــــ٣٨٠٣٨٠٣٨٠٣٨٠

  .)٢())ذلك قرن قد هلك:  فقال،ذكرت الغيالن عند ابن عباس
، عن مغول، عن مالك، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٩٢٥٩ ((ــــــــ٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١

سفر، فصلى على بساط في بيته ابن عباس قدم من  أن :يسير العجلي
  .)٣())ركعتين

وأخبرني عثمان :  قال،قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٣٩٤ ((ــــــــ٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢
 بأسارى بدر، فكان �النبيفادى :  قال،ابن عباس، عن مقسم، عن الجزري

واحد منهم أربعة آالف، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، فقام  كلّ فداء
  .)٤())النار: قال! من للصبية يا محمد: ، قال طالب فقتله صبراً بن أبي عليإليه

 أن :عكرمة، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرازق٩٤١٣ ((ــــــــ٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣
 كفروا بعد إسالمهم، وأحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن قتل قوماًعلياً 
 : قال� رسول اهللانلو كنت لقتلتهم، ولم أحرقهم، أل:  فقال،عباس

  ــ فاقتلوه، وال تعذبوا بعذاب اهللاــ دينه من رجع عن: ـ أو قالـمن بدل (
 .ويح ابن عباس: فقال ، علياًفبلغ قول ابن عباس: ، قال) ــيعني النار

  .)٥()))الخ.... فبلغ: أخرجه البخاري من طريق ابن عيينة دون قوله(
                                                 

 .٥/١٥٣المصنف ) ١(
 .٥/١٦١المصنف ) ٢(
 .٥/١٦٦المصنف ) ٣(
 .٥/٢٠٦المصنف ) ٤(
  .٥/٢١٣المصنف ) ٥(
 . سيأتي بيان عدم صحة الخبر بهذه الصورة عند الكالم في مسائل فقهية عن ابن عباس::::أقولأقولأقولأقول 
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، عن رجل، عن  عن صاحب له،الثوري، عن ــ عبد الرزاق٩٤٢٧ ((ــــــــ٣٨٤٣٨٤٣٨٤٣٨٤
أخرج أحمد وأبو يعلى ( .دعاهمإالّ   قوماً�النبيما قاتل :  قال، عباسابن

: ٥الزوائد  () قوما حتى يدعوهم�النبيما قاتل (والطبراني عن ابن عباس 
ابن أبي ، عن أخرجه هق من طريق الطبراني من حديث الثوري: قلت) ٣٠٤

  .)١()))١٠٧: ٩ابن عباس ، عن أبيه، عن نجيح
سعيد ، عن ابن عجالن، عن الثوري، عن د الرزاقــ عب٩٤٥١ ((ــــــــ٣٨٥٣٨٥٣٨٥٣٨٥

بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال ــ  كتب نجدة:  قال،بن أبي سعيدا
 إلى ابن عباس يسأله عن المملوك  ــمهملة، هو ابن عامر الحروري

 .يءليس لهم من الخمس ش: والمرأة هل يعطون من الخمس؟ قال
سعيد بن أبي سعيد عن ، عن ةأخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن أمي(

  .)٢()))١١٧: ٢يزيد بن هرمز عن ابن عباس 
 أخبرني أبو بكر:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٩٤٥٢ ((ــــــــ٣٨٦٣٨٦٣٨٦٣٨٦

العبد والمرأة من غنائم  ذّحكان ي:  قال،ابن المسيب، عن أخبرهعمن 
:  قال ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس:وأقول: القوم، قال

  .)٣())أن يحذيا من غنائم القومإالّ هما سهم معلوم، ليس ل
قتادة وإسماعيل بن ، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٤٥٥ ((ــــــــ٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧

القربى، وعن   نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي أن:أمية
                                                 

 .٥/٢١٨المصنف ) ١(
 .٥/٢٢٧المصنف ) ٢(
 .٥/٢٢٨المصنف ) ٣(
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؟ فكتب إليه  شيئاًقتل الصبيان، وعن العبيد، هل كانوا يعطون من الغنائم
مناه ركان لنا حتى حفإنّه سهم ذي القربى، كتبت لي في : ابن عباس

نا، وكتبت في قتل الصبيان، فإن كنت تعلم منهم ما كان صاحب قوم
ال يحل لك قتلهم، وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون إالّ موسى يعلم، و

شيء هم كانوا يحذون الوإنّ) سقط من ص والبد منه( ] شيئاًمن الغنائم
سعيد ة، عن أخرجه م من طريق ابن عيين( .من غير أن يضرب لهم سهم

ه، عن المقبري عن يزيد بن هرمز، ومن حديث جعفر بن محمد عن أبي
  .)١()))١١٧: ٢يزيد بن هرمز، ومن حديث قيس بن سعد عن يزيد 

عبيد ، عن أبي إسحاق، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٩٤٦١ ((ــــــــ٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨
كذا في ص ( ج علينا فخر،سألت ابن عباس عن الجعائل:  قال،بن األعجما

 ثالثة واحد كلّ أربعة واحد، ومن كلّ  من))يخرج عنا( الصواب ولعلّ
الجعل أن يكتب البعث على الغزاة، فيخرج من األربعة : قيل: في النهاية(

إن جعلتها في كراع أو : ؟ قال)والخمسة رجل واحد، ويجعل له جعل
  .و غير طائلسالح فال بأس، وإن جعلته في عبد، أو أمة، أو غنم فه

 أو الجعل الذي يعطيه للخارج إن كان عبداً إن أي: قال ابن األثير(
ه في غزوه بما يحتاج إليه من نأمة يختص به فال عبرة، وإن كان يعي

ة،  واألثر أخرجه هق من طريق شعب١٩٤: ١سالح أو كراع فال بأس به 
  .)٢()))٢٧: ٩ سناد مختصراًأبي إسحاق بهذا اإلعن 

                                                 
 .٥/٢٢٨المصنف ) ١(
 .٥/٢٣١المصنف ) ٢(
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ابن عباس  أن :الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٤٨٠ ((ــــــــ٣٨٩٣٨٩٣٨٩٣٨٩
 ،كان لنا، فمنعناه، قومنا، فدعانا عمر:  قال؟سئل عن سهم ذي القربى

أخرجه الطحاوي ( .ينكح فيه أياماكم، ويعطى فيه غارمكم، فأبينا: فقال
ه أول وأخرج م ٣٦: ٢من طريق مالك عن الزهري عن يزيد بن هرمز 

  .)١())�، فأبى عمر)١١٧: ٢ )ا فمنعناه قومناكان لن(: أعني قوله
أبي ، عن محمد بن السائب، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق٩٤٨٣ ((ــــــــ٣٩٠٣٩٠٣٩٠٣٩٠

من قتل (]: �رسول اهللا[ قال ،كان يوم بدرلما :  قال،ابن عباس، عن صالح
، فقتلوا سبعين، وأسروا سبعين، فجاء أبو اليسر بن عمرو ) فله كذا وكذاقتيالً

  فله كذا، ومن أسر أسيراًمن قتل قتيالً: ك وعدتناإنّ! يا رسول اهللا: فقال ،بأسيرين
لم  هإنّ! يا رسول اهللا:  فقال،فله كذا، فقد جئت بأسيرين، فقام سعد ابن عبادة

ا قمنا هذا المقام خشية أن تمنعنا زهادة في اآلخرة، وال جبن عن العدو، ولكنّ
فجعل : يبق ألصحابك شئ، قال مك إن تعط هؤالء، ليقتطعك المشركون، وإنّ

يسأَلونَك عِن الْأَنْفَاِل قُِل الْأَنْفَالُ ِللَِّه يسأَلونَك عِن الْأَنْفَاِل قُِل الْأَنْفَالُ ِللَِّه يسأَلونَك عِن الْأَنْفَاِل قُِل الْأَنْفَالُ ِللَِّه يسأَلونَك عِن الْأَنْفَاِل قُِل الْأَنْفَالُ ِللَِّه � :هؤالء يقولون، وهؤالء يقولون، فنزلت
ِنكُميوا ذَاتَ بأَصِْلحو وِل فَاتَّقُوا اللَّهسالروِنكُميوا ذَاتَ بأَصِْلحو وِل فَاتَّقُوا اللَّهسالروِنكُميوا ذَاتَ بأَصِْلحو وِل فَاتَّقُوا اللَّهسالروِنكُميوا ذَاتَ بأَصِْلحو وِل فَاتَّقُوا اللَّهسالرفسلموا الغنيمة إلى رسول :  قال،)٢(�و

  .)٤()))٣(�ما غَِنمتُم ِمن شَيٍء فَأَن ِللَِّه خُمسهما غَِنمتُم ِمن شَيٍء فَأَن ِللَِّه خُمسهما غَِنمتُم ِمن شَيٍء فَأَن ِللَِّه خُمسهما غَِنمتُم ِمن شَيٍء فَأَن ِللَِّه خُمسهواعلَموا أَنَّواعلَموا أَنَّواعلَموا أَنَّواعلَموا أَنَّ� :ثم نزلت: ، قال�اهللا
عبيد اهللا بن أبي ، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق٩٥٥٧ ((ــــــــ٣٩١٣٩١٣٩١٣٩١

أرواح الشهداء تحول في طير : سمعت ابن عباس يقول:  قال،يزيد
                                                 

 .٥/٢٣٨المصنف ) ١(
 .١/األنفال) ٢(
 .٤١/األنفال) ٣(
 .٥/٢٣٩المصنف ) ٤(
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أي ترعى من أعالي شجر الجنة، وقال : قال المنذري( خضر، تعلق
  .من ثمر الجنة) قة، وهوما يتبلغ به من العيشتأكل العل: السيوطي

 وأخرج هق ،٢٥٤٧  رقم٣سناد أخرجه سعيد بن منصور بهذا اإل(
أصيب إخوانكم لما :  مرفوعاًابن عباسر، عن من طريق سعيد بن جبي

بأحد، جعل اهللا أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة تأكل 
  .)١()))١٦٣: ٩من ثمارها، والحديث أطول من هذا 

، عن مقسم، عن وأخبرني عثمان الجزري: قال... ــ ٩٧١٩ ((ــــــــ٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢
  .من أسلم أول  علي:عباس، قالابن 

من آمن أبو بكر الصديق كما في تاريخ  أول  أنلكن روي عنه(
  .)٣())))٢(٢٨: ٣ابن كثير 
كذا في ص ( عكرمة بن عمار، عن ــ عبد الرزاق٩٧٢١ ((ــــــــ٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣

 ،عكرمة ابن عمار، عن  عبد الرزاق و،)بين(ري الثو، عن )ولعله سقط(
أخبرنا أبو زميل سماك : قال) وإن كان سماع عبد الرزاق منه محتمالً

 بن  عليكاتب الكتاب يوم الحديبية: سمع ابن عباس يقولأنّه الحنفي 
  .)٤())أبي طالب
 ،قال سألت عنه الزهري: أخبرنا معمر:  قال،ــ عبد الرزاق٩٧٢٢ ((ــــــــ٣٩٤٣٩٤٣٩٤٣٩٤

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ( . بن أبي طالب عليهو:  وقالفضحك،
                                                 

 .٥/٢٦٤المصنف ) ١(
 .، فراجع)١/٤١٦ إمام البررة علي( الرواية مكذوبة وقد بينت كذبها في كتابي ::::أقولأقولأقولأقول) ٢(
 .٣٢٥ ــ ٥/٣٢١المصنف ) ٣(
 .٥/٣٤٢المصنف ) ٤(
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  .)١())عثمان، يعني بني أمية: ، ولو سألت عنه هؤالء، قالوا)٢١٧: ٥كما في الفتح 
أخبرني عبيد اهللا :  قال،الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٧٢٤ ((ــــــــ٣٩٥٣٩٥٣٩٥٣٩٥

ثني أبو سفيان من فيه حد:  قال،ابن عباس، عن ابن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود
فبينا أنا : ، قال�التي كانت بيننا وبين رسول اهللامدة انطلقت في ال: إلى في، قال

بالكسر الهاء وفتح الراء (  إلى هرقل�بالشام، إذ جئ بكتاب من رسول اهللا
بكسر الدال وحكى فتحها لغتان، وهو ابن ( وكان دحية: ، قال)وسكون القاف

ه والقصر، مدينة بين أولبضم ( صرىفدفعه إلى عظيم بالكلبي جاء به، ) خليفة
، )هي حوران، وعظيمها هو الحارث بن أبي شمر الغساني: المدينة ودمشق، وقيل

أهاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي : فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل
. هرقلفدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على : نعم، قال: ؟ قالوايبنأنّه يزعم 

؟ قال أبو يبنأنّه  من هذا الرجل الذي يزعم كم أقرب نسباًأي: فجلسنا إليه، فقال
أنا، فأجلسوني بين يديه، وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا : قلت: سفيان

، فإن نبيأنّه ي سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم إنّ: قل لهم: بترجمانه، فقال
علي الكذب لكذبت، ثم  اهللا لوال أن يؤثروأيم : كذب فكذبوه، قال أبو سفيان

فهل : هو فينا ذو حسب، قال: قلت: سله، كيف حسبه فيكم؟ قال: قال لترجمانه
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن : ال، قال: قلت: كان من آبائه ملك؟ قال

بل ضعفاءنا، : فمن اتبعه؟ أشرافكم أم ضعفاءكم؟ قلت: ال، قال: قلت: يقوله؟ قال
هل يرتد أحد عن : ال بل يزيدون، قال: قلت:  يزيدون أم ينقصون؟ قالهل: قال

: نعم، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: ال، قال: دينه بعد أن يدخل فيه، سخطة له؟ قلت
                                                 

 .٥/٣٤٣المصنف ) ١(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

٢٣٥ ٢٣٥ 

، يصيب منا، يكون الحرب بيننا وبينه سجاالً: قلت: فكيف يكون قتالكم إياه؟ قال
ال ندري ما هو صانع  ي هدنةال، ونحن منه ف: فهل يغدر؟ قلت: ونصيب منه، قال

فهل قال هذا القول : فواهللا ما أمكنني من كلمة أدخل فيها غير هذه، قال: فيها، قال
ه فينا إنّ: ي سألتكم عن حسبه، فقلتإنّ: قل له: ال، قال لترجمانه: أحد قبله؟ قلت

ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه 
رجل يطلب ملك :  قلت،لو كان من آبائه ملك: ال، فقلت: أنملك؟ فزعمت 

وهم ء، بل ضعفا: فقلت: ؟ قالاء عن أتباعه أضعفاء هم، أم أشدآبائه، وسألتك
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت : أتباع الرسل، وسألتك

ب على لم يكن ليدع الكذب على الناس، ثم يذهب فيكذأنّه ال، فقد عرفت : أن
سخطة له؟ اهللا، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه، بعد أن يدخل فيه، 

هل يزيدون : يمان، إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتكال، وكذلك اإل: فزعمت أن
يمان، ال يزال إلى أن يتم، هم يزيدون، وكذلك اإلأنّ: ن؟ فزعمتأم ينقصو

الحرب بينكم وبينه قاتلتموه، فيكون  كموسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنّ
، ينال منكم، وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى، ثم تكون لهم العاقبة، سجاالً

ال يغدر وكذلك الرسل ال تغدر، وسألتك هل أنّه وسالتك هل يغدر؟ فزعمت 
 أحد ]قاله[لو كان هذا القول : ال، فقلت: قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن

يأمرنا بالصالة، : بم يأمركم؟ قلت:  قبله، قالرجل ائتم بقول قيل: قبله، قلت
ي كنت أعلم ، وإنّه نبي، فإنّإن يك ما تقوله حقاً: والزكاة، والعفاف، والصلة، قال

ي أخلص إليه، ألحببت ه منكم، ولو كنت أعلم أنّلخارج، ولم أكن أظنّأنّه 
  .لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي
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بسم اهللا ( :، فقرأه، فإذا فيه�ثم دعا بكتاب رسول اهللا: قال
الرحمن الرحيم، من محمد رسول اهللا، إلى هرقل عظيم الروم، سالم 

، أسلم تسلم، اإلسالمي أدعوك بدعاية فإنّ! بعدأما على من اتبع الهدى، 
عليك إثم األريسيين، وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتين، وإن توليت فإن 

أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد ِإلَّا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد ِإلَّا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد ِإلَّا أَهلَ الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد ِإلَّا قُلْ يا قُلْ يا قُلْ يا قُلْ يا �و
اللَّهاللَّهاللَّهإلى قوله�اللَّه : �ونِلمسوا ِبأَنَّا مداشْهونِلمسوا ِبأَنَّا مداشْهونِلمسوا ِبأَنَّا مداشْهونِلمسوا ِبأَنَّا مدا  ،)١(�اشْهفرغ من قراءة الكتاب، فلم

فقلت : ارتفعت األصوات عنده، وكثر اللغط، وأمر بنا، فأخرجنا، قال
أمر بفتح الهمزة وكسر الميم، ماض ( لقد أمر: رجناألصحابي حين خ

أمر ابن ) عظم: ر بفتحتين، وهو الكثرة والعظم والزيادة، فمعناهاألممن 
 أبا كبشة أحد أجداده، والعرب إذا ن، أل�النبيأراد به ( .أبي كبشة

 غامض، وقيل فيه غير ذلك، فراجع الفتح  جد نسبته إلىانتقصت أحداً
  .اإلسالمخل اهللا علي حتى أد .)٣٠: ١

: فدعا هرقل عظماء الروم، فجمعهم في دار له، فقال: قال الزهري
هل لكم إلى الفالح والرشد آخر األبد؟ وأن يثبت لكم ! يا معشر الروم
حمر الوحش إلى األبواب، فوجدوها قد  فحاصوا حيصة: ملككم؟ قال
فقد ي اختبرت شدتكم على دينكم، إنّ: فدعاهم، فقال: غلقت، قال

أخرجه البخاري من ( .ه برأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له، ورضوا
  .)٢()))١٥٥ــ ١٤٨: ٨طريق المصنف وغيره بلفظه 

                                                 
 .٦٤/آل عمران) ١(
  .٢٤٧ ــ ٥/٣٤٤المصنف ) ٢(

 لقد ذكرت هذا الخبر في الفصل الثاني من الجزء األول من هذه الحلقة، مع مناقشة ::::أقولأقولأقولأقول
 .بعضهم لبعض ما فيه في الهامش، فراجع
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فأخبرني عبيد اهللا بن عبد اهللا بن : قال الزهري... ــ ٩٧٣٧ ((ــــــــ٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦
 خرج في شهر رمضان من المدينة، �النبي أن :ابن عباس، عن عتبة

ين، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف معه عشرة آالف من المسلم
من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم 
ويصومون، حتى بلغ الكديد، وهو ما بين عسفان وقديد، فأفطر، وأفطر 

  .المسلمون معه، فلم يصوموا من بقية رمضان شيئاً
 يؤخذ من أمر رسولإنّما رين، واألمفكان الفطر آخر : قال الزهري

 مكة ليلة ثالث عشرة �ففتح رسول اهللا:  اآلخر فاآلخر، قال�اهللا
  .)١())خلت من رمضان

عبيد اهللا بن ، عن الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٧٥٧ ((ــــــــ٣٩٧٣٩٧٣٩٧٣٩٧
، وفي البيت �احتضر رسول اهللالما :  قال،ابن عباس، عن عبد اهللا بن عتبة

 وا أكتب لكم كتاباًهلم(: �النبي، فقال �رجال فيهم عمر بن الخطاب
 قد غلب عليه الوجع، �رسول اهللا إن :؟ فقال عمر)ال تضلوا بعده

وعندكم القرآن، حسبنا كتاب اهللا، فاختلف أهل البيت، واختصموا، فمنهم 
 ال تضلوا بعده، ومنهم من  كتاباً�قربوا يكتب لكم رسول اهللا: من يقول

، قال � عند رسول اهللاختالفأكثروا اللغو واإلفلما يقول ما قال عمر، 
 كلّ الرزية إن :فكان ابن عباس يقول: ، قال عبد اهللا)قوموا(: �رسول اهللا

 وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من �الرزية ما حال بين رسول اهللا
 ٩٥: ٨أخرجه البخاري عن ابن المديني عن المصنف ( .اختالفهم ولغطهم

                                                 
 .٣٧٥ ــ ٥/٣٦٧المصنف ) ١(
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  .)١()))١٤٩: ١ عن الزهري ،ومن طريق يونس
عبيد اهللا بن ، عن الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٧٥٨ ((ــــــــ٣٩٣٩٣٩٣٩٨٨٨٨

كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف :  قال،ابن عباس، عن عبد اهللا بن عتبة
كان ذلك سنة ثالث ( كان آخر حجة حجهافلما في خالفة عمر، 

، عمر ونحن بمنى، أتاني عبد الرحمن بن عوف في منزلي عشياً) وعشرين
! يا أمير المؤمنين: أمير المؤمنين اليوم، أتاه رجل، فقاللو شهدت : فقال

، فقال لو قد مات أمير المؤمنين قد بايعت فالناً:  يقولي سمعت فالناًإنّ
هؤالء الرهط الذين يريدون  ي لقائم العشية في الناس، فنحذرهمإنّ: عمر

 الموسم إن !يا أمير المؤمنين: فقلت: المسلمين أمرهم، قال أن يغتصبوا
) الشباب منهم: الجهلة الرذالء، وقيل: بفتح الراء وبمهملتين( يجمع رعاع

د حين بمعجمتين بينهما واو ساكنة، أصله صغار الجرا( الناس وغوغاءهم
هم الذين ، وإنّ) السفلة المسرعين إلى الشرىيبدأ في الطيران، ويطلق عل

 يطيروا بهاي أخشى إن قلت فيهم اليوم مقالة أن وإنّ. بون على مجلسكليغ
، وال يضعوها على )أي ال يعرفون المراد بها( مطير، وال يعوهاكلّ 

ها دار السنة مواضعها، ولكن أمهل يا أمير المؤمنين، حتى تقدم المدينة، فإنّ
                                                 

  .٥/٤٣٨المصنف ) ١(
ي الجزء األول من الحلقة األولى، وما قيل حوله من تافه  لقد مر بحث الرزية ف::::    أقول    أقول    أقول    أقول

 �مع علم أولئك المعتذرين له أن النبي)) حسبنا كتاب اهللا: ((االعتذار عن قول عمر
 لم يحرم �أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته قد يظن أن اهللا: (قال في خطبته بخيبر

ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل شيئا إال ما في هذا القرآن أال وإني واهللا قد أمرت 
 .٩/٢٠٢، وسنن البيهقي٥٥:راجع زوائد ابن حبان...)(القرآن أو أكثر
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فيعوا . بالمهاجرين واألنصار، فتقول ما قلت متمكنا والهجرة، وتخلص
اهللا إن شاء اهللا أما و: فقال عمر: مقالتك ويضعوها على مواضعها، قال

  .مقام أقومه في المدينة أول ألقومن به في
لما حدثني عبد  قدمنا المدينة، وجاء الجمعة، هجرتفلما : قال

 إلى الرحمن بن عوف، فوجدت سعيد بن زيد قد سبقني بالتهجير، جالساً
زالت فلما : جنب المنبر، فجلست إلى جنبه، تمس ركبتي ركبته، قال

أما واهللا ليقولن أمير : فقلت وهو مقبل: ، قال�عمرالشمس خرج علينا 
] و[فغضب سعيد بن زيد : المؤمنين على هذا المنبر مقالة لم يقل قبله، قال

ارتقى عمر المنبر أخذ فلما : وأي مقالة يقول لم يقل قبله؟ قال: قال
فرغ من أذانه قام عمر، فحمد اهللا وأثنى عليه بما هو فلما المؤذن في أذانه، 

ي أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها، ال بعد فإنّأما : هله، ثم قالأ
 بالحق، وأنزل معه �اهللا بعث محمداً إن أدري لعلها بين يدي أجلي

ورجمنا � أنزل اهللا عليه آية الرجم، فرجم رسول اهللااالكتاب، فكان مم 
ا الرجم في واهللا م: ي خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائلبعده، وإنّ

كتاب اهللا فيضل أو يترك فريضة أنزلها اهللا، أال وإن الرجم حق على من 
 ثم قد كنا نقرأ. عتراف وقامت البينة، وكان الحمل أو اإلزنى، إذا أحصن

فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن (أو) كفر بكمفإنّه وال ترغبوا عن آبائكم (
النصارى ابن   أطرتال تطروني كما(:  قال�رسول اهللا إن  ثم،)آبائكم

ه ، ثم إنّ)عبد اهللا ورسوله: أنا عبد اهللا، فقولواإنّما مريم صلوات اهللا عليه، ف
فالناً ه لو قد مات أمير المؤمنين قد بايعتإنّ:  منكم يقول فالناًبلغني أن ،
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  .بيعة أبي بكر كانت فلتة إن :أن يقول فال يغرن أمرا
من رجب أو شعبان، أو هل الليلة التي يشك فيها هل هي : الفلتة(

هي من المحرم أو صفر، كان العرب ال يشهرون السالح في األشهر 
الحرم، فكان من له ثأر تربص فإذا جاء تلك الليلة انتهز الفرصة فيتمكن 
ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن، فيترتب على ذلك الشر الكثير، فشبه 

ما انتهاز الفرصة، والفارق عمر خالفة أبي بكر بتلك الليلة، والجامع بينه
كان ينشأ عن أخذ الثأر الشر الكثير، فوقى اهللا المسلمين شر أنّه بينهما 

هم من حضر ذلك، فلم ينشأ عن بيعة أبي بكر شر بل أطاعه الناس كلّ
ابتداءها  أن معناه:  وقال ابن حبان١٢١: ١٢ومن غاب، كذا في الفتح 
كذلك يقال له الفلتة، فيتوقع إذا كان شيء كان عن غير مال كثير، وال

فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك عادة، فكفى 
  .)اهللا المسلمين الشر المتوقع في ذلك عادة، حكاه الحافظ

اهللا وقى شرها، وليس فيكم من يقطع أن إالّ وقد كانت كذلك، 
، � اهللاه كان من خيرنا حين توفي رسولاألعناق مثل أبي بكر، إنّ إليه
اً وإنوالزبير ومن معه تخلفوا عنه في بيت فاطمة، وتخلفت عنا  علي

األنصار بأسرها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي 
انطلق بنا إلى إخواننا من األنصار، فانطلقنا ! يا أبا بكر: ، فقلت�بكر

أين : ، فقاالمن األنصار قد شهدا بدراً مهم، فلقينا رجلين صالحينؤن
نريد إخواننا هؤالء من األنصار، : قلنا! تريدون؟ يا معشر المهاجرين

فاقضوا، لنأتينهم، : قلت: فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم، قال: وقاال
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رجل  فأتيناهم، فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، بين أظهرهم
من هذا؟ : ، قلت)أي ملفف: بزاي وتشديد الميم المفتوحة( مزمل

فقام : هو وجع، قال: وما شأنه؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة، قلت: وافقال
بعد، أما : خطيب األنصار، فحمد اهللا، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال

رهط منا، وقد ! ، وأنتم يا معشر قريشاإلسالمفنحن األنصار، وكتيبة 
 امن أصلنا، ويحضون دفت إلينا دافة منكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا

في  تروزر، وكنت قد األممن ) أي يخرجونا: المهملة ثم معجمة(
نفسي، وكنت أريد أن أقوم بها بين يدي أبي بكر، وكنت أدارئ من 

ت الكالم، دأرفلما أبي بكر بعض الحد، وكان هو أوقر مني وأجل، 
على رسلك، فكرهت أن أعصيه، فحمد اهللا أبو بكر رضي اهللا، : قال

تها في روز واهللا ما ترك كلمة كنت :هله، ثم قالوأثنى عليه بما هو أ
بعد، فما أما : جاء بها، أو بأحسن منها، في بديهته، ثم قالإالّ نفسي 

ذكرتم فيكم من خير يا معشر األنصار، فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب 
ي ، وإنّ ونسباً لهذا الحي من قريش، فهم أوسط العرب داراًمر إالّهذا األ

فأخذ بيدي :  هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، قالقد رضيت لكم
هذه إالّ   شيئاًقالمما فواهللا ما كرهت : وبيد أبي عبيدة بن الجراح، قال

 ن أقدم فيضرب عنقي ال يقربني ذلك إلى إثم أحبالكلمة، كنت أل
قضى أبو بكر مقالته، قام فلما إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر، 

  .أنا جذيلها المحكك: صار فقالرجل من األن
الجذيل تصغير الجذل بالكسر عود ينصب لإلبل الجربى لتحتك (
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  .)يستشفى برأيهأنّه به، والمحكك الذي يحتك به كثير، أراد 
العذيق مصغر العذق وهو النخلة، والمرجب ( بوعذيقها المرج

 إذا من رجب النخلة إذا جعل لها ما تعتمد عليه، وكانوا يدعمون النخلة
  .)كثر حملها، يعني أنا الذي يعتمد علي، لكفاءتي وجودة رأيي

أجلبنا الحرب فيما بيننا إالّ و! منا أمير ومنكم أمير، يا معشر قريش
  .وبينكم جذعاً

ان في في يصلح سال: فقال عمر بن الخطاب: قال قتادة: قال معمر
  . راء ومنكم الوزراءاألمغمد واحد، ولكن منا 

 فارتفعت األصوات: سنادباإلالزهري في حديثه قال : قال معمر
أبسط يدك ! يا أبا بكر: ختالف، فقلتبيننا، وكثر اللغط حتى أشفقت اإل

: فبسط يده فبايعته، فبايعه المهاجرون، وبايعه األنصار، قال: أبايعك، قال
، قتلتم سعداً: على سعد حين قال قائل) أي وثبنا: بالنون والزاي( ونزونا

 ا واهللا ما رأينا فيما حضرنا من أمرنا أمراً، وإنّتل اهللا سعداًق: قلت: قال
كان أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم أن يحدثوا بيعة 

بعدنا، فإما أن نخالفهم فيكون فساداًا أن نبايعهم على ما ال نرضى، وإم ،
انت بيعة أبي بكر كانت فلتة، فقد ك إن :أن يقول ءاًفال يغرن امر

األعناق مثل  اهللا وقى شرها، وليس فيكم من يقطع إليه أن كذلك، غير
ال يتابع هو فإنّه من المسلمين،  عن غير مشورةرجالً أبي بكر، فمن بايع 

بمثناة مفتوحة ومعجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها ( ــبايعه تغرة وال الذي
بنفسه  من القتل فإن من فعل ذلك فقد غرر أي حذراً: هاء تأنيث
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  . أن يقتال ــ)وبصاحبه وعرضهما للقتل
الزهري في ن، عن أخرجه البخاري من طريق صالح بن كيسا(

 وأخرج بعضه من طريق عبد الواحد عن ،١٢٥ــ ١١٨: ١٢رجم الحبلى 
الرجلين  أن وأخبرني عروة: قال الزهري: قال معمر). ٢٣٦: ٣معمر 

رواه مالك ( بن عديبن ساعدة ومعن  الذين لقياهم من األنصار عويم
  .)عن الزهري، كما في الفتح

أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، الحباب بن : والذي قال
  .المنذر
روى الحديث بتمامه اإلمام أحمد من طريق مالك عن (

  .)١()))الزهري
، أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٧٦٠ ((ــــــــ٣٩٩٣٩٩٣٩٩٣٩٩

مارة شورى، وفي اإل: ثالثاًقل عني أع: قال عمر:  قال،ابن عباسعن 
عبد عبد، وفي ابن األمة عبدان، وكتم ابن  كلّ فداء العرب مكان

ابن ب، عن أخرج آخره ابن سعد من طريق وهي( .طاووس الثالثة
  .)٢()))٣٥٣: ٣طاووس 

عمه ، عن يحيى بن العالء البجلي، عن ــ عبد الرزاق٩٧٨٢ ((ــــــــ٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠
، عن هجد، عن أبيه، عن  بن المسيبشعيب بن خالد بن حنظلة بن سمرة

إالّ ، فال يذكرها أحد �كانت فاطمة تذكر لرسول اهللا:  قال،ابن عباس
                                                 

 .٤٤٥ ــ ٥/٤٣٩المصنف ) ١(
 .٥/٤٤٦المصنف ) ٢(
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صدي واهللا ما إنّ: ، فقالاً عنه، حتى يئسوا منها، فلقي سعد بن معاذ علي
ذلك،  رتلم :  عليفقال له: عليك، قالإالّ  يحبسها �أرى رسول اهللا

ن الرجلين، ما أنا بصاحب دنيا يلتمس ما فواهللا ما أنا بواحد م: قال
عندي، وقد علم مالي صفراء وال بيضاء، وال أنا بالكافر الذي يترفق بها 

ي أعزم فإنّ:  من أسلم، فقال سعدولــ يعني يتألفه بهاــ إني أل عن دينه
: تقول: فأقول ماذا؟ قال: ، قالعليك لتفرجنها عني، فإن في ذلك فرجاً

 فانطلق: ، قال� فاطمة بنت محمد� وإلى رسوله إلى اهللاجئت خاطباً
فعرض على علي فقال  ، وهو يصلي سفل حصر�النبيالنبي� :كأن 

 إلى اهللا ورسوله فاطمة ابنة أجل، جئت خاطباً: قال!  عليلك حاجة يا
 إلى ي، كلمة ضعيفة، ثم رجع علمرحباً: �النبي، فقال له ]�[محمد 

فعلت الذي أمرتني به، فلم يزد : فعلت؟ قالما : سعد بن معاذ، فقال له
أنكحك والذي بعثه بالحق، : على أن رحب بي كلمة ضعيفة، فقال سعد

، ها كما، وال كذب عنده، عزمت عليك لتأتينه غداًه ال خلف اآلن، فإنّإنّ
متى تبنيني؟!  اهللافتقولن يا نبي قال على :هذه أشدالً من األولى، أو 

: ، فقال عليقل كما أمرتك، فانطلق: حاجتي؟ قال !]اهللا[يا رسول : أقول
يا : ، فقالالثالثة إن شاء اهللا، ثم دعا بالالً:  تبنيني؟ قالىمت! يا رسول اهللا

 أن يكون من سنة أمتي ي زوجت ابنتي ابن عمي، وأنا أحبإنّ! بالل
إطعام الطعام عند النكاح، فأت الغنم، فخذ شاة، وأربعة أمداد أو 

ي أجمع عليها المهاجرين واألنصار، فإذا عل لي قصعة لعلّخمسة، فاج
فرغت منها فآذني بها، فانطلق ففعل ما أمره، ثم أتاه بقصعة، فوضعها 
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أدخل على الناس زفة :  في رأسها، ثم قال�بين يديه، فطعن رسول اهللا
أي طائفة بعد طائفة، سميت بذلك لزفيفها في مشيها وإقبالها ( ــزفة

 تغادرن زفة إلى غيرهاــ يعني إذا فرغت زفة لم تعد ثانيةــ  والــ،)بسرعة
، حتى فرغ الناس، ىفرغت زفة وردت أخرلما فجعل الناس يردون ك

! يا بالل:  إلى ما فضل منها فتفل فيه، وبارك، وقال�النبيثم عمد 
  .كلن، وأطعمن من غشيكن: احملها إلى أمهاتك، وقل لهن

ي قد زوجت ابنتي ابن إنّ: لى النساء، فقال قام حتى دخل ع�النبي إن ثم
ي دافعها إليه اآلن إن شاء اهللا، فدونكن ابنتكن، فقام عمي، وقد علمتن منزلتها مني، وإنّ

رآه النساء ذهبن، فلما  دخل، �النبي إن النساء فغلفنها من طيبهن، وحليهن، ثم
على ... �النبيها  سترة، وتخلفت أسماء ابنة عميس، فقال ل�النبيوبينهن وبين 

 الفتاة ليلة يبنى لها، البد لها من ابنتك، فإن أنا الذي حرس: رسلك، من أنت؟ قالت
 أفضت بذلك إليها،  شيئاً منها، إن عرضت لها حاجة، وإن أرادتامرأة تكون قريباً

ي أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك، ومن خلفك، وعن يمينك، وعن فإنّ: قال
 إلى جالساً علياً رأتفلما ن الرجيم، ثم صرخ بفاطمة، فأقبلت، شمالك، من الشيطا

، وبكت، ــ)استحيت أشد الحياء، بالخاء المعجمة ثم الفاء(ــ  خفرت�النبيجنب 
ما يبكيك؟ فما : �النبيمال له، فقال  ال علياً ن أن يكون بكاؤها أل�النبيفأشفق 

 نفسي بيده لقد زوجتكه سعيدا ألوتك في نفسي، وقد طلبت لك خير أهلي، والذي
ـ ائتيني بالمخضب: �النبيه في اآلخرة لمن الصالحين، فالزمها، فقال في الدنيا، وإنّ ـ 

 ماء، فأتت أسماء بالمخضب فمألته ماء، ثم مج  فامليهــ)وعاء كاإلجانة يغتسل فيه(
رب به  من ماء فض فيه، وغسل فيه قدميه ووجهه، ثم دعا فاطمة، فأخذ كفاً�النبي



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٢٤٦ 

مني  هااللهم إنّ: فقال،  بين ثدييها، ثم رش جلده وجلدها، ثم التزمهاعلى رأسها، وكفاً
ثم دعا بمخضب آخر،  ، فطهرهاهم كما أذهبت عني الرجس، وطهرتنيوأنا منها، الل
أن قوما إلى بيتكما، : ، فصنع به كما صنع بها، ودعا له كما دعا لها، ثم قالاًثم دعا علي
  .بيده وأصلح بالكما، ثم قام فأغلق عليهما بابه نكما، وبارك في سركماجمع اهللا بي

، فلم �ها رمقت رسول اهللافأخبرتني أسماء بنت عميس أنّ. قال ابن عباس
  .، حتى توارى في حجرهيزل يدعو لهما خاصة، ال يشركهما في دعائه أحداً

 ٢٠٩: ٩أخرجه الطبراني وفيه يحيى بن يعلى وهو متروك، قاله الهيثمي (
 أن  محرفا، وأرى)بن يعلى(ليراجع إسناد الطبراني فإني أخشى أن يكون : قلت

 أيضاً كما في إسناد المصنف، ويحيى بن العالء البجلي )بن العالء(الصواب 
 حديث طويل في تزويج فاطمة لكنه من أيضاًيحيى بن يعلى فله أما متروك، و

حديث أنس، وأوخره يشبه آخر هذا الحديث، ل هذا الحديث وآله يغاير أو
 وفي هامش أصل الموارد ٥٥٠ص أخرجه ابن حبان، راجع موارد الظمآن

  .)١()))هذا الحديث ظاهر عليه االفتعال أن :بخط الحافظ ابن حجر
، أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق٩٧٨٩ ((ــــــــ٤٠١٤٠١٤٠١٤٠١

أخرجه ( .المالطواف صالة، فإذا طفتم فأقلوا الك: عباس، قالابن عن 
                                                 

  .٤٨٩ ــ ٥/٤٨٦المصنف ) ١(
ان هذا : ما أهم المعلق تصحيح السند وأخيراً ختم بما وجد بخط ابن حجر كلّ ::::أقولأقولأقولأقول

فتعال، ولم يعلق على ذلك بشيء، وكأنه وافق ابن حجر فيما الحديث ظاهر عليه اال
هجر، وكان الواجب عليه أن يتنبه الى أن أسماء بنت عميس لم تكن عند زواج فاطمة 

بالمدينة، ألنها كانت مع زوجها جعفر بالحبشة، والصواب انها أسماء ) عليها السالم(
 .بنت يزيد بن السكن األنصارية على تقدير صحة الخبر
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  .)١()))٨٥: ٥هق 
أخبرني إبراهيم :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق٧٩٩٠ ((ــــــــ٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢

فت فأقل الكالم، طإذا : قال ابن عباس: قالأنّه  ،طاووس، عن بن ميسرةا
وكذلك رواه إبراهيم : قال هق عقيب ما روى ما قبله( .هي صالةإنّما ف
  .)٢()))٨٥: ٥طاووس ة، عن بن ميسرا

، عطاء بن السائب، عن جعفر بن سليمان، عن ــ عبد الرزاق٩٧٩١ ((ــــــــ٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣
الطواف صالة :  قال،ابن عباس أن طاووس، أو عكرمة، أو كالهما،عن 

: قال الحافظ( .بخيرإالّ ولكن قد أذن لكم في الكالم، فمن نطق فال ينطق 
  .)٣()))أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان

أبي ، عن شريك، عن ابن المبارك، عن ــ عبد الرزاق٩٨٠٩ ((ــــــــ٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤
من :  قال،ابن عباس، عن أبيه، عن عبد اهللا بن سعيد بن جبير، عن إسحاق

بضم المهملة والموحدة، لغة قليلة في ( ــ طاف بالبيت خمسين سبوعاً
  .)٤()))٧١٣، رقم ٥أخرجه في الكنز ( .ه كان كيوم ولدته أمــ )األسبوع

، الزهري، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٩٨٤٦ ((ــــــــ٤٠٥٤٠٥٤٠٥٤٠٥
 كتب �رسول اهللا أن :ابن عباس، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبةعن 

بسم اهللا الرحمن الرحيم من محمد رسول اهللا إلى هرقل (: إلى هرقل
                                                 

 .٥/٤٩٦المصنف ) ١(
 .٥/٤٩٦المصنف ) ٢(
 .٥/٤٩٦المصنف ) ٣(
 .٥/٥٠٠المصنف ) ٤(
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  .)١()))عظيم الروم، سالم على من اتبع الهدى
عمار ، عن أخبرنا الثوري:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٩٨٤٨ ((ــــــــ٤٠٦٤٠٦٤٠٦٤٠٦

كتب إلى رجل من الدهاقين أنّه ابن عباس، ، عن رجل، عن الدهني
  .)٢())اهللا هو السالم إن كذبت في ذلك،: يسلم عليه، فقال له

، عن أخبرنا الثوري:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٩٩٢٤ ((ــــــــ٤٠٧٤٠٧٤٠٧٤٠٧
ب، مرض أبو طال:  قال،ابن عباس، عن سعيد بن جبير، عن األعمش

، عن  عن يحيى بن سعيد)ش(أخرجه  (. يعوده�فجاءه رسول اهللا
، سعيد بن جبير، وعن أبي معاوية، عن يحيى ابن عمارة، عن األعمش

 وقد روى الطبراني من ١٤٩: ٤سعيد ، عن عباد، عن األعمشعن 
 إياه في مرض أفاق منه، كما في �النبيعيادة : حديث أنس

  .)٣()))الزوائد
أبي ، عن أخبرنا ابن عيينة:  قال،أخبرنا عبد الرزاقــ ٩٩٣٧ ((ــــــــ٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨

توفى أبو :  قال، عن سعيد بن جبيرــ)كما في ش مرة هو ضرار بن(ــ سنان
، فلم يتبعه ابنه، فذكر ذلك البن عباس، فقال ابن رجل، وكان يهودياً

دعا له : ــ يقولاًله، واتبعه، واستغفر له ما كان حيوما عليه لو غس: عباس
فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو ِللَِّه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو ِللَِّه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو ِللَِّه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو ِللَِّه � :ثم قرأ ابن عباس: ــ قالاًان األب حيما ك

أَ ِمنْهرتَبأَ ِمنْهرتَبأَ ِمنْهرتَبأَ ِمنْهر٤(�تَب(،ا :  يقولمات على كفرهلم. ) أخرجه ش عن وكيع عن
                                                 

 .٦/١٣المصنف ) ١(
 .٦/١٣المصنف ) ٢(
 .٦/٣٦المصنف ) ٣(
 .١١٤/التوبة) ٤(
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، وأخرجه تال شيئاًأنّه وليس فيه ) أبي سنان( مرة إسرائيل عن ضرار بن
: ٤وة لكن في ألفاظه غموض عن ابن فضيل عن ضرار، وفيه ذكر التال

١()))١٤٢(.  
، عن أخبرنا ابن عيينة:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٩٩٩٢ ((ــــــــ٤٠٩٤٠٩٤٠٩٤٠٩

يوم : قال لي ابن عباس:  قال،سعيد بن جبير، عن سليمان األحول
، رثم بكى، حتى خضب دمعه الحص[الخميس، وما يوم الخميس؟ 

 � برسول اهللايوم اشتد: قال ]وما يوم الخميس؟! يا أبا عباس: فقلت
: ، قال) ال تضلوا بعده أبداًائتوني أكتب لكم كتاباً(: وجعه، قال

ما شأنه أهجر؟ استفهموه، :  تنازع، فقالوافتنازعوا، وال ينبغي عند نبي
وأوصى عند : ، قال)تدعوني إليهمما دعوني، فالذي أنا فيه خير (: فقال

ب، وأجيزوا أخرجوا المشركين من جزيرة العر: موته بثالث، فقال
  .الوفد بنحو ما كنت أجيزهم

ا أن يكون ، وإما أن يكون سعيد سكت عن الثالثة عمداًفإم: قال
: ٦أخرجه البخاري عن محمد بن سالم عن ابن عيينة ( .قالها فنسيتها

  .)٢()))٢٤٢: ٢ وأخرجه ابن سعد عن ابن عيينة شيخ المصنف ١٧١
، عن خبرنا ابن التيميأ:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق٩٩٩٥ ((ــــــــ٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠

ال يشارككم اليهود : سمعت ابن عباس يقول:  قال،طاووس، عن ليث
                                                 

 .٦/٤٠المصنف ) ١(
  .٦/٥٧المصنف ) ٢(

 .  تقدم في الجزء األول من الحلقة األولى ما يتعلق بهذا الحديث مفصالً، فراجع::::أقولأقولأقولأقول
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ارتد منهم فأبى، فال يقبل  أن يسلموا، فمنإالّ والنصارى في أمصاركم، 
  .)١())منه دون دمه

، عن أبيه، عن ابن التيمي، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠٠٠٢ ((ــــــــ٤١١٤١١٤١١٤١١
ــ عن عكرمة مولى ابن  نش أبو عليــ يقال له ح شيخ من أهل المدينة

هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في : سئل ابن عباس:  قال،عباس
ر المسلمون فال ترفع فيه ما مصّأما : أرض العرب؟ فقال ابن عباس

كنيسة، وال بيعة، وال بيت نار، وال صليب، وال ينفخ فيه بوق، وال 
وما كان من أرض وال يدخل فيه خمر وال خنزير،  يضرب فيه ناقوس

  .صولحت صلحا، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم
ما كانت من أرض العرب، أو أخذت : تفسير ما مصر المسلمون: قال

أخرجه هق من طريق محمد بن عبد اهللا ( .من أرض المشركين عنوة
األنصاري عن سليمان التيمي بعضه، ومن طريق ابن التيمي عن أبيه سليمان 

  .)٢())) ولفظ المصنف أشبع٢٠٢ و ٢٠١: ٩خر آلالتيمي بعضه ا
، عن أخبرنا الثوري:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠٠٣٧ ((ــــــــ٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢

ومن يتَولَّهم ِمنْكُم ومن يتَولَّهم ِمنْكُم ومن يتَولَّهم ِمنْكُم ومن يتَولَّهم ِمنْكُم �: قالأنّه  :ابن عباس، عن عكرمة، عن عاصم
فَِإنَّهفَِإنَّهفَِإنَّهعكرمة، عن ثور ابن زيد، عن أخرجه هق من طريق مالك( .)٣(�فَِإنَّه ،
ال بأس بها، :  فقال؟سئل عن ذبائح نصارى العربه أنّ: ابن عباس ولفظهعن 

  .)٤()))٢١٧: ٩وتال هذه اآلية 
                                                 

 .٦/٥٨المصنف ) ١(
 .٦/٦٠المصنف ) ٢(
 .٥١/المائدة) ٣(
 .٦/٧٣المصنف ) ٤(
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، عن أخبرنا ابن عيينة:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠٠٤٦ ((ــــــــ٤٤٤٤١٣١٣١٣١٣
سمرة  أن بلغ عمر:  قال،ابن عباس، عن طاووس، عن عمرو ابن دينار

قاتل اهللا : ل قا�رسول اهللا أن قاتل اهللا سمرة، أما علم: ، فقالباع خمراً
أخرجه خ عن ( .اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

،ــ )٩: ١ عن ابن عيينة، والحميدي جميعاً...  ومسلم٢٨١: ٤الحميدي 
  .)١())شروها: جملوها

عبد الملك ، عن ابن عيينة، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠٠٤٧ ((ــــــــ٤١٤٤١٤٤١٤٤١٤
ر يقلب كفيه، رأيت عم:  قال،ابن عباس، عن رجل، عن بن عميرا

لنا بالعراق، خلط في فئ المسلمين ثمنا  قاتل اهللا سمرة عويمال: ويقول
أخرجه هق من طريق ( .بالخمر والخنزير، فهي حرام، وثمنها حرام لنا

: ١ عنه أيضاً وأخرجه الحميدي ٢٠٦: ٩ابن عيينة ر، عن إبراهيم بن بشا
  .)٢())))عبد الملك، عن مسعر، عن عن ابن عيينة( لكن فيه ٩

عبد ، عن معمر، عن رباح، عن الرزاقــ أخبرنا عبد ١٠٠٧٣ ((ــــــــ٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥
 في النصرانية تكون تحت :ابن عباس، عن عكرمة، عن الكريم أبي أمية

  .)٣())ق بينهما، وال صداقيفر: النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها، قال
عبد الكريم ، عن الثوري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠٠٨٠ ((ــــــــ٤١٦٤١٦٤١٦٤١٦

 قال في النصرانية تكون تحت ،ابن عباس، عن عكرمة، عن بصريال
                                                 

 .٦/٧٥المصنف ) ١(
 .٦/٧٥المصنف ) ٢(
  .٦/٨١المصنف ) ٣(
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  .)١())ال يعلو النصراني المسلمة، يفرق بينهما: النصراني فتسلم المرأة، قال
أخبرنا معه عن أبي :  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠١٠٢ ((ــــــــ٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧

نمر بأهل إنّما : سأل ابن عباس فقالأنّه  :صعصعة بن معاوية، عن إسحاق
ماذا؟ قال : وتقولون، قال: ، قالة، فيذبحون لنا الدجاجة والشاالذمة
هم إذا أدوا الجزية، لم إنّ:  قال�لَيس علَينَا ِفي الْأُميين سِبيلٌلَيس علَينَا ِفي الْأُميين سِبيلٌلَيس علَينَا ِفي الْأُميين سِبيلٌلَيس علَينَا ِفي الْأُميين سِبيلٌ� :يقول

 عن ،يق شعبةرأخرجه هق من ط( .بطيب أنفسهمإالّ تحل لكم أموالهم 
ت البن قل: قالأنّه  عن زيد بن صعصعة بلفظ آخر، وهو ،أبي إسحاق

تح الباب، فإن لم يفتح لنا كسرنا تفنإنا نأتي القرية بالسواد ف: عباس
ا نراه إنّ: قلت: ولم تفعلون ذاك؟ قال: الباب، فأخذنا الشاة فذبحناها، قال

ذَِلك ِبأَنَّهم قَالُوا لَيس علَينَا ِفي الْأُميين ذَِلك ِبأَنَّهم قَالُوا لَيس علَينَا ِفي الْأُميين ذَِلك ِبأَنَّهم قَالُوا لَيس علَينَا ِفي الْأُميين ذَِلك ِبأَنَّهم قَالُوا لَيس علَينَا ِفي الْأُميين � :فتال هذه اآلية:  لنا، قالحالالً
  .)٣()))١٩٨: ٩ )٢(�لُون علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونلُون علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونلُون علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونلُون علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونسِبيلٌ ويقُوسِبيلٌ ويقُوسِبيلٌ ويقُوسِبيلٌ ويقُو

حبيب ابن أبي ، عن أخبرنا الثوري:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠١٠٧ ((ــــــــ٤٤٤٤١٨١٨١٨١٨
: القبالة( ــآخذ باألرض فأتقبلها:  فقال،سمعت ابن عباس، وأتاه رجل:  قال،ثابت

ى فذلك الفضل ربا، ولعل المراد أعطمما أن يتقبل األرض بخراج أو جباية أكثر 
 أرض جزية، ــ)يؤدي جزيتهاأنّه هنا أعم، وهو أن يتقبل أرض الجزية على 

كذا ( ]ثم جاءه آخر، فنهاه[فأعمرها وأودي خراجها، فنهاه، ثم جاءه آخر، فنهاه، 
  إلى ما ولى اهللا هذا الكافر، فتخلعه))ال تعتمد(وهنا  ال تعمد: ، ثم قال)في السادس

                                                 
 .٦/٨٣المصنف ) ١(
 .٧٥/آل عمران) ٢(
 .٦/٩١المصنف ) ٣(
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٢٥٣ ٢٥٣ 

: من عنقه، وتجعله في عنقك، ثم تال)  والصواب ما هنا)فتحله(السادس في (
أخرجه أبو ( .)١(� صَاِغرون صَاِغرون صَاِغرون صَاِغرون� حتى �قَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنُون ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِرقَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنُون ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِرقَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنُون ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِرقَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنُون ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِر�

  .)٢()))حبيبة، عن عبيد في األموال من طريق شعب
ابن ، عن خبرنا معمرأ:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠١٢٢ ((ــــــــ٤٤٤٤١٩١٩١٩١٩

ــ وكان إبراهيم  ابن عباس سأله إبراهيم بن سعد أن :أبيه، عن طاووس
: العفو، قال: ما في أموال أهل الذمة؟ قال: ــ فقال البن عباس  بعدنعامالً

 من )هق(وأخرجه ( .فالخمسشيء إن كان فيه : فما في العنبر؟ قال
  .)٣())) مختصرا٢٠٥ً: ٩طريق ابن عيينة عن معمر 

، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠١٥٩ ((ــــــــ٤٤٤٤٢٠٢٠٢٠٢٠
كيف تسألون :  قال،ابن عباس، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن الزهري

وكتاب اهللا الذي أنزل عليكم بين أظهركم شيء أهل الكتاب عن 
لم (أي خالص، و : بفتح الميم وسكون المهملة ثم المعجمة( محض
 المبني للمفعول أي لم يخالطه غيره، ولم  على صيغة المضارع)يشب
هم باهللا، وقد أخبركم اهللا عن أهل الكتاب أنّخبار ، فهو أحدث األ)يشب

،  قليالًهذا من عند اهللا، ليشتروا به ثمناً: ، ثم قالواكتبوا بأيديهم كتباً
فبدلوها، وحرفوها عن مواضعها، أفما ينهاكم ما جاءكم من اهللا عن 

 . منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكما رأينا أحداًمسألتهم؟ فواهللا م
                                                 

 .٢٩/التوبة) ١(
 .٦/٩٣المصنف ) ٢(
 .٦/٩٨المصنف ) ٣(
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٢٥٤ 

 ،١٨٥: ٥الزهري في الشهادات س، عن أخرجه البخاري من طريق يون(
 شعيب عنه ق ومن طري،٢٦٠: ١٣ومن طريق إبراهيم بن سعد عنه في 

  .)١()))٣٨٤: ١٣ومن حديث عكرمة عن ابن عباس في 
، لحسن بن عمارةأخبرنا ا:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠٢٠٨ ((ــــــــ٤٤٤٤٢١٢١٢١٢١

هم :  فقال؟سئل ابن عباس عن الصابئين:  قال،مجاهد، عن الحكمعن 
  .)٢())قوم بين اليهود والنصارى، ال تحل ذبائحهم وال مناكحتهم

، عبد اهللا بن الفضل، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٠٢٨٢ ((ــــــــ٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢
: �قال رسول اهللا:  قال،ابن عباس، عن نافع بن جبير بن مطعمعن 

  .)٣())يم أحق بنفسها دون وليها، والبكر تستأذناأل
 عبد اهللا بن الفضل أن مالك، عن ــ عبد الرزاق١٠٢٨٣ ((ــــــــ٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣

أخرجه مسلم عن سعيد بن ( .ابن عباس مثله، عن  عن نافع،حدثه
  .)٤()))منصور وغيره عن مالك

، عن صالح بن كيسان، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٠٢٩٩ ((ــــــــ٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤
ليس (:  قال�رسول اهللا أن :ابن عباس، عن ير بن مطعمنافع ابن جب

أخرجه د ومن ( .)للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها
                                                 

  .٦/١١٠المصنف ) ١(
ن وتدبر أولئك المقلّدة من كتّاب العصر الذين يتهمون ابن عباس  فليقرأ هذا بإمعا::::أقولأقولأقولأقول

 .بأخذه من أهل الكتاب
  .٦/١٢٥المصنف ) ٢(
 .٦/١٤٢المصنف ) ٣(
 .٦/١٤٢المصنف ) ٤(
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٢٥٥ ٢٥٥ 

  .)١()))١١٨: ٧جهته هق 
أخبرني عطاء :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٣٠٨ ((ــــــــ٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥
، فأتت  أبا وديعة أنكح ابنته رجالًخذاماً أن ابن عباس،، عن الخراساني

ها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها  فاشتكت إليه أنّ�النبيمن �النبي 
، فنكحت بعد ذلك أبا لبابة األنصاري، )ال تكرهوهن(:  وقال،زوجها

  .وكانت ثيباً
  .)٢())جريج القائل ها خنساء ابنة خذام من أهل قباء، ابنأخبرت أنّ: قال

، إسماعيل بن مسلم، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٠٤١٥ ((ــــــــ٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦
  .)٣(يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك: قالأنّه ابن عباس عن 

، عن أيوب أو غيره، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٠٤٣٠ ((ــــــــ٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧
  شيئاًابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها، ولم يكن قدم أن :ابن سيرين

  .)٤())عليه  كانقبل ذلك، فألقى عليها مطرفاً
أخبرني أبو :  قال،ابن جريج، عن د الرزاقــ عب١٠٤٣١ ((ــــــــ٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨

إذا نكح : قال ابن عباس: سمع عكرمة مولى ابن عباس يقولأنّه  :الزبير
إليها رداء،  ، فأراد أن يدخل عليها، فليلقالرجل المرأة وسمى لها صداقاً

 وأخرج نحوه سعيد بن ٢٥٣: ٧أخرجه هق (.  إن كان معهأو خاتماً
                                                 

 .٦/١٤٥المصنف ) ١(
 .٦/١٤٨المصنف ) ٢(
 .٦/١٧٩المصنف ) ٣(
 .٦/١٨٣المصنف ) ٤(
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٢٥٦ 

 و ٧٤٣: ٣بي عطاء عن ابن عباس رقم منصور من طريق عمران ابن أ
١()))٧٤٥(.  

ميمون بن ، عن عبد اهللا بن محرر، عن ــ عبد الرزاق١٠٤٨١ ((ــــــــ٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩
 ــ أحسبه الالئي يتزوجن بغير ولي، البغايا: سمعت ابن عباس يقول:  قال،مهران
ه من أولأخرج ابن منصور ( .خاطب، وولي، وشاهدين: ال بد من أربعة: ــ قال

 و هق من طريق جابر بن زيد ٥٣٢: ، رقم٣ابن عباس ن، عن  سيريطريق ابن
  .)٢()))١٤٢: ٧، وأخرج آخره هق من طريقين ١٢٥: ٧عنه 

، عن أبي يحيى، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٠٤٨٢ ((ــــــــ٤٣٠٤٣٠٤٣٠٤٣٠
  .)٣())ابن عباس نحوه، عن رجل

، عن معبد اهللا بن عثمان بن خثي، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٠٤٨٣ ((ــــــــ٤٣١٤٣١٤٣١٤٣١
أخرجه هق ( .بإذن ولي أو سلطانإالّ ال نكاح :  قال،ابن عباس، عن سعيد بن جبير

بولي مرشد وشاهدي إالّ ال نكاح : من طريق مسلم بن خالد عن ابن خثيم ولفظه
 ومن طريق عدي بن الفضل ١٢٦: ٧ ومن طريق ابن جريج، في ١١٢: ٧عدل 

، وأخرجه أيضاً المصنف  وأخرجه هنا من طريق١٢٤: ٧وجعفر بن الحارث في 
  .)٤()))٥٥٢: ، رقم٣سعيد بن منصور من طريق جعفر بن الحارث عن ابن خثيم 

، داود بن الحصين، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق١٠٤٩٦ ((ــــــــ٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢
  .)٥())ال تلي امرأة عقدة النكاح: كان يقولأنّه ابن عباس، ، عن عكرمةعن 

                                                 
 .٦/١٨٣المصنف ) ١(
 .٦/١٩٧المصنف ) ٢(
 .٦/١٩٧المصنف ) ٣(
 .٦/١٩٨المصنف ) ٤(
 .٦/٢٠٠المصنف ) ٥(
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٢٥٧ ٢٥٧ 

ابن عباس  أن :عطاء، عن ابن جريج ، عنــ عبد الرزاق١٠٥٠٨ ((ــــــــ٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣
الجماع  أن ، وأصدقته، وشرطت عليهقضى في امرأة أنكحت نفسها رجالً

  .)١()) والفرقة بيده الجماعضى لها عليه بالصداق، وأنوالفرقة بيدها، فق
 ،عمرو بن شعيب، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٥٦٨ ((ــــــــ٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤

رجل كان عنده أربع نسوة، فطلق ــ في  ــ وهو أمير ي مروانتأ: قال
واحدة فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس 

  .)٢())التي طلق عدة أال فرق بينهما في: في طائفة الدار
 ،أبي قالبة، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٠٥٦٩ ((ــــــــ٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥

ا، ثم نكح كان للوليد بن عقبة أربع نسوة، فطلق واحدة فبته: قال
أال : الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار

  .)٣())طلق فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي
ابن ، عن عطاء الخراساني، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٥٩٧ ((ــــــــ٤٣٦٤٣٦٤٣٦٤٣٦

عباس في رجل نكح امرأة، وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي 
فقضي للرجل : إن لم يأت به إلى ذلك األجل فليست له بامرأة، قالامرأته، و

أخرج سعيد ومن طريقه هق قصة ( .يءليس في شرطهم ذلك ش: بامرأته، وقال
  .)٤()))٢٥٠: ٧ و هق ٦٧٠: ، رقم٣أخرى نحو هذا، راجع سنن سعيد 

أخبرني عطاء :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٧١٢ ((ــــــــ٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧
                                                 

 .٦/٢٠٣المصنف ) ١(
 .٦/٢١٧المصنف ) ٢(
 .٦/٢١٨المصنف ) ٣(
 .٦/٢٢٤المصنف ) ٤(
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قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها أنّه  :ابن عباس، عن الخراساني
ولها أم عربية، فأملكه، ولها أخت من أبيها من أعجمية، فأدخلت عليه 

الصداق للتي  أن أصبح استنكرها، فقضىفلما ابنة األعجمية، فجامعها، 
ال : دخل بها، وجعل له ابنة العربية، وجعل على أبيها صداقها، وقال

  .)١()) أجل أختهايدخل بها حتى يخلو
، عكرمة، عن جابر، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٠٧٦٠ ((ــــــــ٤٣٨٤٣٨٤٣٨٤٣٨

  .)٢())كره العمة والخالة من الرضاعةأنّه  :ابن عباسعن 
 ...مالك، عن األعمش، عن الثوري ومعمر، عن ــ عبد الرزاق١٠٧٧٩ ((ــــــــ٤٣٩٤٣٩٤٣٩٤٣٩

، ثالثاًته إن عمي طلق امرأ: سأله رجل فقال:  قال،ابن عباس، عن ابن الحويرث
كيف : ، قالعمك عصى اهللا فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً إن :قال

أخرجه سعيد بن منصور ( .من يخادع اهللا يخدعه: ترى في رجل يحلها له؟ قال
 من رواية مالك بن الحارث، وتاما من رواية عمران بن  مختصرا١٠٦٠ً: ، رقم٣

  .)٣()))٣٣: ٢ والطحاوي ١٠٦١: ، رقم٣الحارث 
، عن األعمش، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٠٨٠٨ ((ــــــــ٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠

حرم : قال ابن عباس:  قال،عمير مولى ابن عباس، عن إسماعيل بن رجاء
 � أَرضَعنَكُم أَرضَعنَكُم أَرضَعنَكُم أَرضَعنَكُموأُمهاتُكُم اللَّاِتيوأُمهاتُكُم اللَّاِتيوأُمهاتُكُم اللَّاِتيوأُمهاتُكُم اللَّاِتي� :من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ

وال تَنِْكحوا ما نَكَح وال تَنِْكحوا ما نَكَح وال تَنِْكحوا ما نَكَح وال تَنِْكحوا ما نَكَح � : وقرأ،)٤(�وأَن تَجمعوا بين الْأُخْتَيِنوأَن تَجمعوا بين الْأُخْتَيِنوأَن تَجمعوا بين الْأُخْتَيِنوأَن تَجمعوا بين الْأُخْتَيِن� حتى بلغ
                                                 

 .٦/٢٥١المصنف ) ١(
 .٦/٢٦٢المصنف ) ٢(
 .٦/٢٦٦المصنف ) ٣(
 .٢٣/النساء) ٤(
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٢٥٩ ٢٥٩ 

أخرجه البخاري من طريق ( . هذا الصهر: فقال)١(�آباؤكُم ِمن النِّساِءآباؤكُم ِمن النِّساِءآباؤكُم ِمن النِّساِءآباؤكُم ِمن النِّساِء
  .)٢()))ابن عباس بلفظ آخرر، عن سعيد بن جبي

ال :  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٨١٦ ((ــــــــ٤٤١٤٤١٤٤١٤٤١
هات نسائكم وأم( أكان ابن عباس يقرأها:  له، هي مرسلة، قلتتحلّ

  .)٣())ًال، نترا: ؟ قال)الالتي دخلتم
أخبرني أبو بكر ابن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٨١٩ ((ــــــــ٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢

أباه أنكحه امرأة  أن مسلم بن عويمر األجدع من بكر بن كنانة، أخبره، عن حفص
ل فلم أجمعها، حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير، فقا: بالطائف، قال

انكح أمها، : فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر، فقال: هل لك في أمها؟ قال: أبي
ال تنكحها، فأخبرت أبي ما قال ابن عباس، وما قال ابن : فسألت ابن عمر، فقال: قال

عمر، فكتب إلى معاوية، وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر، وابن عباس، فكتب 
ال أحرم ما أحل اهللا، وأنت وذاك، والنساء كثير، ي ال أحل ما حرم اهللا، وإنّ: معاوية

  .)٤())فلم ينهني، ولم يأذني، فانصرف أبي عن أمها، فلم ينكحنيها
بكر بن عبد اهللا ، عن عاصم، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٠٨٢٦ ((ــــــــ٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣

فضاء، والمباشرة، والرفث، الدخول، والتغشي، واإل:  ابن عباسقال:  قال،المزني
  .)٥())اهللا حيي كريم، يكنى بما شاء عما شاء أن ذا الجماع، غيره: واللمس

                                                 
 .٢٢/النساء) ١(
 .٦/٢٧٢المصنف ) ٢(
 .٦/٢٧٤المصنف ) ٣(
 .٦/٢٧٥المصنف ) ٤(
 .٦/٢٧٧المصنف ) ٥(
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:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٠٨٥١ ((ــــــــ٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤
 سمعت :؟ قال الولي)١(�أَو يعفُو الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ النِّكَاِحأَو يعفُو الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ النِّكَاِحأَو يعفُو الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ النِّكَاِحأَو يعفُو الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ النِّكَاِح� :قلت لعطاء

  .)٢())أقربهما إلى التقوى الذي يعفو: ابن عباس يقول
أخبرني عمرو :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٨٥٢ ((ــــــــ٤٤٥٤٤٥٤٤٥٤٤٥

كان ابن عباس : سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول:  قال،بن دينارا
اهللا رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها  إن :يقول

  .الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز، وإن أبت
فإن (: عكرمة ولفظه، عن عمرو، عن يينةابن ع، عن وقد رواه سعيد بن منصور

  .)٣()))٢٥٢: ٧ كذا في هق ،)عفت جاز عفوها، وإن شحت وعفا وليها جاز عفوه
، طاووس، عن أخبرني ليث:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٨٨٢ ((ــــــــ٤٤٦٤٤٦٤٤٦٤٤٦

أخرجه هق من ( .ال يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه:  قال،ابن عباسعن 
  .)٤()))٢٥٤: ٧هشيم عن الليث بلفظ آخر ر، عن صوطريق سعيد بن من

ابن ، عن طاووس، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٠٨٨٣ ((ــــــــ٤٤٧٤٤٧٤٤٧٤٤٧
  .)٥())لها النصف:  قال،عباس

:  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٨٩٥ ((ــــــــ٤٤٨٤٤٨٤٤٨٤٤٨
أخرجه هق من ( .حسبها الميراث، ال صداق لها: سمعت ابن عباس يقول

  .) وسيعيده المصنف٧:٢٤٧عن ابن جريج طريق الثوري 
                                                 

 .٢٣٧/البقرة) ١(
 .٦/٢٨٣المصنف ) ٢(
 .٦/٢٨٣المصنف ) ٣(
 .٦/٢٩٠المصنف ) ٤(
 .٦/٢٩٠المصنف ) ٥(
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. ةعليها العد: ابن عباس، عن عطاء، عن عمرو، عن وقال ابن عيينة
  .)١())فسمعت عطاء وأبا الشعثاء يقوالن ذلك: قال عمرو
سمعت عطاء :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٨٩٧ ((ــــــــ٤٤٩٤٤٩٤٤٩٤٤٩

ض لها سمعت ابن عباس يسئل عن المرأة يموت زوجها، وقد فر: يقول
أخرجه هق من طريق عبد ( .لها صداقها، ولها الميراث: ، قالصداقاً

  .)٢()))٢٤٧: ٧: المجيد عن ابن جريج
كان ابن :  قال،عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٠٩٢٨ ((ــــــــ٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠
  .)٣()))سواءسناد أخرجه سعيد بهذا اإل .)فطلقوهن لقبل عدتهن( عباس يقرأ
سمع عكرمة أنّه  :وهب بن نافع، عن ـ عبد الرزاقـ١٠٩٣٠ ((ــــــــ٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١

منزالن حالل، : الطالق على أربعة منازل:  قال،ابن عباس، عن يحدث
 الحرام فأن يطلقها حين يجامعها ال يدري أيشتملأما ومنزالن حرام، ف

الحالل فأن أما أم ال، وأن يطلقها وهي حائض، وشيء الرحم على 
 . حملها مستبيناًغير جماع، وأن يطلقها حامالً  عنيطلقها ألقرائها، طاهراً

  .)٤()))٣٢٥: ٧أخرجه هق من طريق المصنف (
، عن أبيه، عن ابن طاووس، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٠٩٣٦ ((ــــــــ٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢
فذلك حين :  فوضعت، قال ابن عباسالمرأة إذا طلقت حامالً إن : قال،ابن عباس

  .)٥(�وِإذَا طَلَّقْتُم النِّساءَ فَبلَغْن أَجلَهنوِإذَا طَلَّقْتُم النِّساءَ فَبلَغْن أَجلَهنوِإذَا طَلَّقْتُم النِّساءَ فَبلَغْن أَجلَهنوِإذَا طَلَّقْتُم النِّساءَ فَبلَغْن أَجلَهن� :وتال ابن عباس: أجلها، قال وضعت
                                                 

 .٦/٢٩٣المصنف ) ١(
  .٦/٢٩٤المصنف ) ٢(
 .٦/٣٠٣المصنف ) ٣(
 .٦/٣٠٣المصنف ) ٤(
 .٢٣١/البقرة) ٥(
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وإن : وإن كان سقط بين ذلك، فكذلك، قال: قال ابن طاووس
طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها، 

    وِإذَا طَلَّقْتُم النِّساَء فَبلَغْن أَجلَهن فَأَمِسكُوهنوِإذَا طَلَّقْتُم النِّساَء فَبلَغْن أَجلَهن فَأَمِسكُوهنوِإذَا طَلَّقْتُم النِّساَء فَبلَغْن أَجلَهن فَأَمِسكُوهنوِإذَا طَلَّقْتُم النِّساَء فَبلَغْن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن� :وتال ابن عباس
نِسكُوهال تُموٍف ورعِبم نوهحرس وٍف أَورعِبمنِسكُوهال تُموٍف ورعِبم نوهحرس وٍف أَورعِبمنِسكُوهال تُموٍف ورعِبم نوهحرس وٍف أَورعِبمنِسكُوهال تُموٍف ورعِبم نوهحرس وٍف أَورعقال ابن عباس،)١(�ِبم  :

  .فليراجعها حينئذ، أو يسرحها ويشهد
  .)٢())أبيه، فأقر بهس، عن قصصته على ابن طاوو: قال ابن جريج

عكرمة أخبره  أن :وهب بن نافع، عن ــ عبد الرزاق١٠٩٥٠ ((ــــــــ٤٥٣٤٥٣٤٥٣٤٥٣
وجهان حالل، : الطالق على أربعة وجوه: لسمع ابن عباس يقوأنّه 

 الحالل فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع، أو حامالًأما ووجهان حرام، ف
، أو حين يجامعها، ال الحرام فأن يطلقها حائضاًأما  حملها، ومستبيناً

  .)٣())يدري اشتمل الرحم على ولد أم ال
، ن عمرو بن علقمةمحمد ب، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١١٠٢١ ((ــــــــ٤٥٤٤٥٤٤٥٤٤٥٤

إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة، له أن :  قال،ابن عباس، عن إبراهيم التيميعن 
  .)٤()))٤٣٢: ٧أخرجه هق من طريق عكرمة عن ابن عباس ( .يخرجها

محمد بن عمرو ، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١١٠٢٢ ((ــــــــ٤٥٥٤٥٥٤٥٥٤٥٥
ِإلَّا أَن يأِْتين ِإلَّا أَن يأِْتين ِإلَّا أَن يأِْتين ِإلَّا أَن يأِْتين �: ابن عباس في قوله، عن إبراهيم التيمي، عن بن علقمةا

                                                 
 .٢٣١/البقرة) ١(
 .٦/٣٠٤المصنف ) ٢(
 .٦/٣٠٧المصنف ) ٣(
 .٦/٣٢٣المصنف ) ٤(
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  .)٢())هو أن تبذو على أهله:  قال)١(�ِبفَاِحشٍَةِبفَاِحشٍَةِبفَاِحشٍَةِبفَاِحشٍَة
عباس، ابن ، عن عكرمة، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٠٤٣ ((ــــــــ٤٥٦٤٥٦٤٥٦٤٥٦

صححه ابن حزم عن ابن عمر وابن عباس ( .تعتد من يوم طلقها، أو مات عنها: قال
  .)٣()))٤٢٥: ٧ أيضاً وأخرجه هق عن ابن مسعود ٣١١: ١٠كما في المحلى 

، الشعبي، عن أخبرني جابر: ي، قالالثور، عن ــ عبد الرزاق١١٠٧٠ ((ــــــــ٤٥٧٤٥٧٤٥٧٤٥٧
عقدة كانت :  قبل أن يدخل بها، فقالثالثاً في رجل طلق امرأته :ابن عباسعن 

أنت طالق، أنت : ، إذا قاليء، إذا كانت تترى فليست بشفي يده أرسلها جميعاً
  .)٤())يءن باألولى، وليست الثنتان بشها تبيطالق، أنت طالق، فإنّ

إن :  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٠٧٦ ((ــــــــ٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨
هي واحدة، بلغني إنّما ، ولم تجمع، فثالثاً) يعنى بها البكر( طلقت امرأة

  .)٥())ذلك عن ابن عباس
أخبرني حسن بن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٠٧٧ ((ــــــــ٤٥٩٤٥٩٤٥٩٤٥٩

 ثالثاًإذا طلق الرجل امرأته :  قال،ابن عباس أن :ن شهاباب، عن مسلم
فأشهد ما كان :  قال،طاووساًفأخبرت ذلك : ، قالثالثاًولم يجمع، كن 
  .)٦())واحدةإالّ ابن عباس يراهن 

                                                 
 .١/،الطالق١٩/النساء) ١(
 .٦/٣٢٣المصنف ) ٢(
 .٦/٣٢٧المصنف ) ٣(
 .٦/٣٣٣المصنف ) ٤(
 .٦/٣٣٥المصنف ) ٥(
  .٦/٣٣٥المصنف ) ٦(

 وهذه إحدى أكاذيب الزهري على ابن عباس والتي تأتي بعد هي كذلك أيضاً وكم ::::أقولأقولأقولأقول
 .لها من نظير
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دخل الحكم :  قال،أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٠٧٨ ((ــــــــ٤٦٠٤٦٠٤٦٠٤٦٠
: ، قالثالثاًن البكر تطلق ابن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه، فسألوه ع

ال : هم قالسئل عن ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد اهللا بن عمرو، فكلّ
فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه، فأتى :  غيره، قالتحل له حتى تنكح زوجاً

 عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها،  وهو في المسجد، فأكبطاووساً
 من  رفع يديه تعجباًطاووساً فرأيت :فأخبره، وأخبره بقول الزهري، قال

  .)١())واحدةإالّ واهللا ما كان ابن عباس يجعلها : ذلك وقال
، أخبرني داود بن أبي هند:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٠٧٩ ((ــــــــ٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١

 الثالث، والواحدة، في :ابن عباس قال أن :أبي عياض، عن يزيد بن أبي مريمعن 
التي لم يدخل بها (: رواه إسحاق عن المصنف ولفظه( .]سواء[ التي لم يدخل بها

  .)٢())) كذا في المطالب العالية)والتي دخل بها في الثالث سواء
أخبرني عطاء :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١١٣٤ ((ــــــــ٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢
المرأة التي طلق رفاعة القرظي، اسمها  أن :ابن عباس، عن الخراساني

  .)٣()) من بني النضيرتميمة بنت وهب بن عبد، وهي
ولم أجد والد معمر  ،أبيه، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١١٦٢ ((ــــــــ٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣

  .)٤())نكاح جديد، وطالق جديد:  قال، عن ابن عباس،)في كتب الرجال
الحسن ، عن أبيه، عن ابن التيمي، عن ــ عبد الرزاق١١١٩٧ ((ــــــــ٤٦٤٤٦٤٤٦٤٤٦٤

                                                 
 .٦/٣٣٥المصنف ) ١(
 .٦/٣٣٥المصنف ) ٢(
 .٦/٣٤٨المصنف ) ٣(
 .٦/٣٥٤المصنف ) ٤(
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أنت : المرأته في الرجل يقول :سمع ابن عباس يقول عمن ،بن مسلما
  .)١())ها واحدةإنّ: مني برية

] أبي[أخبرني بعض بني :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٣٣٥ ((ــــــــ٤٦٥٤٦٥٤٦٥٤٦٥
صلى اهللا عليه النبي طلق رجل على عهد : ابن عباس قال أن :عكرمة، عن رافع

ي قد إنّ: أن يراجعها، قال: صلى اهللا عليه وسلمالنبي ، فقال ثالثاًوسلم امرأته 
يا أَيها النَِّبي ِإذَا يا أَيها النَِّبي ِإذَا يا أَيها النَِّبي ِإذَا يا أَيها النَِّبي ِإذَا � :صلى اهللا عليه وسلمالنبي قد علمت، وقرأ : ، قالثالثاًطلقتها 

ِتِهنِلِعد ناَء فَطَلِّقُوهالنِّس طَلَّقْتُمِتِهنِلِعد ناَء فَطَلِّقُوهالنِّس طَلَّقْتُمِتِهنِلِعد ناَء فَطَلِّقُوهالنِّس طَلَّقْتُمِتِهنِلِعد ناَء فَطَلِّقُوهالنِّس ٣())فارتجعها:  اآلية، قال)٢(�طَلَّقْتُم(.  
، عن أخبرني ابن طاووس:  قال،معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٣٣٦ ((ــــــــ٤٦٦٤٦٦٤٦٦٤٦٦

كان الطالق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه :  قال،سابن عبا، عن أبيه
 إن :من خالفة عمر، طالق الثالث واحدة، فقال عمر ينتوسلم، وأبي بكر، وسن
 . كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهمالناس استعجلوا أمراً

  .)٤()))٤٧٧: ١أخرجه مسلم عن ابن راهويه وابن رافع عن المصنف (
أخبرني ابن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٣٣٧ ((ــــــــ٤٦٤٦٤٦٤٦٧٧٧٧

ها كانت أنّ تعلم: أبا الصهباء قال البن عباس أن أبيه، عن طاووس
صلى اهللا عليه وسلم، وأبي بكر، النبي الثالث تجعل واحدة على عهد 

أخرجه م عن ابن رافع عن ( .نعم:  من إمارة عمر؟ فقال ابن عباسوثالثاً
  .)٥())) و د عن أحمد بن صالح عنه٤٧٨: ١المصنف 

                                                 
 .٦/٣٦٣المصنف ) ١(
 .١/الطالق) ٢(
 .٦/٣٩١المصنف ) ٣(
 .٦/٣٩١المصنف ) ٤(
 .٦/٣٩٢المصنف ) ٥(
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٢٦٦ 

من رجال التهذيب ( عمر بن حوشب، عن ــ عبد الرزاق١١٣٣٨ ((ــــــــ٤٦٨٤٦٨٤٦٨٤٦٨
أخبرني :  قال،)ال يعرف حاله: في الثقات، وقال ابن القطان ابن حبان ذكره

دخلت على ابن عباس ومعه مواله :  قال، أخبره طاووساً أن:عمرو بن دينار
 جميعها، فقال ثالثاًالصهباء عن الرجل يطلق امرأته أبو الصهباء، فسأله أبو 

كانوا يجعلونها واحدة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن عباس
قد أكثرتم : أقلها، حتى خطب عمر الناس، فقالإالّ وأبي بكر، ووالية عمر 

  .)١()) فهو على ما تكلم بهفي هذا الطالق، فمن قال شيئاً
، عن أخبرني ابن طاووس:  قال،معمر، عن بد الرزاقــ ع١١٣٤٦ ((ــــــــ٤٦٩٤٦٩٤٦٩٤٦٩

لو اتقيت : ، قالثالثاًكان ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته : أبيه قال
أخرج سعيد و عب فيما مضى، ( .، ال يزيده على ذلكاهللا جعل لك مخرجاً

  .)٢()))والطحاوي و هق نحوه من طريق مالك ابن الحارث عن ابن عباس
:  قال،مجاهد، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٣٤٧ ((ــــــــ٤٧٠٤٧٠٤٧٠٤٧٠

يكفيه من ذلك إنّما :  قال؟سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم
عمرو ب، عن أخرجه هق من طريق جريج بن حازم عن أيو( .رأس الجوزاء

 وروي إجازة الطلقات الثالث ٣٣٧: ٧ابن عباس بهذا اللفظ ر، عن بن ديناا
  .)٣()))٣٣٧: ٧يق غير واحد عن مجاهد عنه مجموعة من طر

أخبرني عبد الحميد :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٣٤٨ ((ــــــــ٤٧١٤٧١٤٧١٤٧١
                                                 

 .٦/٣٩٢المصنف ) ١(
 .٦/٣٩٦المصنف ) ٢(
 .٦/٣٩٦المصنف ) ٣(
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٢٦٧ ٢٦٧ 

رجل طلق امرأته : ل البن عباسقارجالً  أن ــ ــ بعد وفاته عطاء، عن بن رافعا
أخرجه هق ( . وتسعين سبعاً، ويدعثالثاًيأخذ من ذلك :  فقال ابن عباس؟مئة

  .)١()))٣٣٧: ٧د الوهاب بن عطاء عن ابن جريج من طريق عب
أخبرني ابن كثير :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٣٤٩ ((ــــــــ٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢
  .)٢())ابن عباس مثله، عن واألعرج

أخبرني عكرمة :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٣٥٠ ((ــــــــ٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣
:  فقالجاء إلى ابن عباسرجالً  أن ،سعيد بن جبير أخبره أن :بن خالدا

 .، وتدع تسع مئة وسبعة وتسعينثالثاًتأخذ : ، فقالطلقت امرأتي ألفاً
  .)٣()))٣٣٧: ٧أخرجه هق من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج (

، عن قال مجاهد:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٣٥١ ((ــــــــ٤٧٤٤٧٤٤٧٤٤٧٤
أخرجه هق من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن ( .ابن عباس مثله

  .)٤()))٣٣٧: ٧ن مجاهد جريج ع
ابن ، عن قال مجاهد:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٣٥٢ ((ــــــــ٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥

: ، فقال ابن عباسثالثاًطلقت امرأتي ! يا أبا عباس: قال له رجل:  قال،عباس
عصيت ربك، ! يا أبا عباس: يطلق أحدكم فيستحمق، ثم يقول! يا أبا عباس

  .)٥())ابن عباس، عن هأبي، عن وذكره مجاهد .وفارقت امرأتك
                                                 

 .٦/٣٩٦المصنف ) ١(
 .٦/٣٩٦المصنف ) ٢(
 .٦/٣٩٧المصنف ) ٣(
 .٦/٣٩٧المصنف ) ٤(
 .٦/٣٩٧المصنف ) ٥(
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٢٦٨ 

سعيد ، عن  مرةعمرو بن، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١١٣٥٣ ((ــــــــ٤٧٦٤٧٦٤٧٦٤٧٦
، فقال ابن ...طلقت امرأتي ألفاً:  فقال،جاء ابن عباس رجل:  قال،بن جبيرا

 .اتخذت آيات اهللا هزوا. ثالث تحرمها عليك، وبقيتها عليك وزرا: عباس
  .)١()))٣٣٧: ٧ق مختصرا  وعلقه ه١٧٢: ١٠نقله ابن حزم من هنا (

 أن :عبد الكريم، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٣٦١ ((ــــــــ٤٧٧٤٧٧٤٧٧٤٧٧
  .)٢())هي يمين: عمر وابن عباس قاال

 أن :يحيى بن أبي كثير، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٣٦٢ ((ــــــــ٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨
  .)٣())هي يمين: ابن عباس قال

يحيى ، عن يحدثسمعت عمر بن راشد : ــ قال عبد الرزاق١١٣٦٣ ((ــــــــ٤٧٩٤٧٩٤٧٩٤٧٩
هي :  قال،ابن عباس، عن سعيد بن جبير، عن يعلى بن حكيم، عن بن أبي كثيرا

أخرجه (. )٤(�لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌلَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌلَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌلَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌ�: وقال ابن عباس: يمين، قال
  .)٥()))الشيخان من طريق معاوية بن سالم عن يحيى بن أبي كثير

سمع أنّه  :محمد بن راشد، عن د الرزاقــ عب١١٣٦٤ ((ــــــــ٤٨٠٤٨٠٤٨٠٤٨٠
لَقَد كَان لَكُم ِفي لَقَد كَان لَكُم ِفي لَقَد كَان لَكُم ِفي لَقَد كَان لَكُم ِفي �: هي يمين، وقال:  يقول مثل قول ابن عباسمكحوالً

  .)٧()))٦(�رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌرسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌرسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌرسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌ
                                                 

 .٦/٣٩٧ المصنف )١(
 .٦/٤٠٠المصنف ) ٢(
 .٦/٤٠٠المصنف ) ٣(
 .٢١/األحزاب) ٤(
 .٦/٤٠٠المصنف ) ٥(
 .٢١/األحزاب) ٦(
 .٦/٤٠٠المصنف ) ٧(
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٢٦٩ ٢٦٩ 

سعيد بن ، عن منصور، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١١٣٨٥ ((ــــــــ٤٤٤٤٨١٨١٨١٨١
أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، :  قال، في الحرام:ابن عباس، عن جبير

ابن ة، عن أخرج هق من حديث علي بن أبي طلح( .إطعام ستين مسكيناً
  .)١()))٣٥١: ٧إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة : عباس

، عن عطاء بن السائب، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١١٣٨٦ ((ــــــــ٤٤٤٤٨٢٨٢٨٢٨٢
: قال لي ابن عباس:  قال،ري مثل حديث الثو،ابن عباس، عن سعيد بن جبير

ر، عن سعيد بن جبيس، عن أخرج هق من طريق سالم األفط( .يمين مغلظة
  .)٢()))٣٥١: ٧عليك أغلظ الكفارات : ابن عباس في نحو هذا، قال

يحيى ، عن األوزاعي، عن ابن المبارك، عن ــ عبد الرزاق١١٤٠٨ ((ــــــــ٤٤٤٤٨٣٨٣٨٣٨٣
أخرجه سعيد من طريق ( .شيئاً  لم ير طالق الكره:ابن عباس، عن بن أبي كثيرا

  .)٣())))هم الذين طلقوا(يونس، ومنصور، وقتادة، عن الحسن دون قوله 
:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١١٤٤٨ ((ــــــــ٤٤٤٤٨٤٨٤٨٤٨٤

من بعد النكاح، وال إالّ طالق  ال: قال ابن عباس: وسمعت عطاء يقول
  .من بعد الملكإالّ عتاقة 

، وكان ابن يءلف بطالق ما لم ينكح، فال شفإن ح: قال عطاء
  .)٤())الطالق بعد النكاح، وكذلك العتاقةإنّما : عباس يقول

، عن علىعبد األ، عن الثوري، عن  عبد الرزاقــ١١٤٤٩ ((ــــــــ٤٤٤٤٨٥٨٥٨٥٨٥
                                                 

 .٦/٤٠٤المصنف ) ١(
 .٦/٤٠٤المصنف ) ٢(
 .٦/٤٠٧المصنف ) ٣(
 .٦/٤١٥المصنف ) ٤(
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٢٧٠ 

سأله مروان عن نسيب له وقت :  قال،ابن عباس، عن سعيد بن جبير
الق حتى تنكح، وال ط ال: امرأة، إن تزوجها فهي طالق، فقال ابن عباس

أخرجه سعيد من طريق طاووس، وسعيد بن جبير، و ( .عتق حتى تملك
  .)١()))هم عن ابن عباس نحوههق من طريق عطاء، كلّ

ابن  أن بلغ ابن عباس:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٤٦٨ ((ــــــــ٤٤٤٤٨٦٨٦٨٦٨٦
 إن ،أخطأ في هذا: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن عباس: مسعود يقول

 ولم )٢(�ِإذَا نَكَحتُم الْمؤِمنَاِت ثُم طَلَّقْتُموهن ِمن قَبِل أَن تَمسوهنِإذَا نَكَحتُم الْمؤِمنَاِت ثُم طَلَّقْتُموهن ِمن قَبِل أَن تَمسوهنِإذَا نَكَحتُم الْمؤِمنَاِت ثُم طَلَّقْتُموهن ِمن قَبِل أَن تَمسوهنِإذَا نَكَحتُم الْمؤِمنَاِت ثُم طَلَّقْتُموهن ِمن قَبِل أَن تَمسوهن�:  يقول�اهللا
 من طريق يزيد أخرجه هق موصوالً( .إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن: يقل

  .)٣()))٣٢٠: ٧النحوي عن عكرمة عن ابن عباس 
، عن ابن عجالن، عن بن عيينةا، عن ــ عبد الرزاق١١٥٥٣ ((ــــــــ٤٤٤٤٨٧٨٧٨٧٨٧

، وال  شيئاًكان ال يرى الظهار قبل النكاحأنّه  :ابن عباس، عن عكرمة
ر، عن أخرجه هق من طريق سعيد بن منصو( .الطالق قبل النكاح شيئاً

  .)٤()))١٠١٨:  وهو في سننه تحت رقم٣٨٣: ٧ابن عيينة 
 :يزيد بن األصم، عن عبد اهللا بن متحرر، عن ــ عبد الرزاق١١٦٠٤ ((ــــــــ٤٤٤٤٨٨٨٨٨٨٨٨

 ــ عهدي بها لسنة ــ يعني امرأته ما فعلت تهلل: عبد اهللا بن عباس قال لهأن 
: ، قال)تأنيث اللسن، وهو في األصل الفصيح البليغ وعنى بها هنا طويلة اللسان(

                                                 

 .٦/٤١٦المصنف ) ١(
 .٤٩/األحزاب) ٢(
 .٦/٤٢٠المصنف ) ٣(
 .٦/٤٣٦المصنف ) ٤(
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٢٧١ ٢٧١ 

فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة : أجل واهللا لقد خرجت وما أكلمها، قال
  .)١())هي تطليقة بائنة وأنت خاطبأشهر، فإن مضت أربعة أشهر، ف

، عن جعفر بن برقان، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٦٠٥ ((ــــــــ٤٤٤٤٨٩٨٩٨٩٨٩
: ــ قال ــ يعني امرأته ما فعلت تهلل:  قال،ابن عباس، عن يزيد ابن األصم

فعجل : أجل، واهللا لقد خرجت وما أكلمها، قال: عهدي بها لسنة، قال
  .)٢())ي تطليقةقبل أن تمضي أربعة أشهر، فإن مضت فه

:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١١٦٠٨ ((ــــــــ٤٤٤٤٩٠٩٠٩٠٩٠
: عباس، قالابن ، عن سمع سعيد بن جبير يحدثأنّه  :أخبرنا أبو الزبير

  .)٣())يالء هو أن يحلف أن ال يأتيها أبداًاإل
أبا  أن : قال عمرو بن دينار،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٦٠٩ ((ــــــــ٤٩١٤٩١٤٩١٤٩١

ة، أخرجه سعيد عن ابن عيين( . مثله،يى مولى معاذ أخبره عن ابن عباسيح
  .)٤()))٣٨٠: ٧عمرو، و هق من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن 

 إن :قلت لعطاء:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٦١٠ ((ــــــــ٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢
 فله إن سمى أجالً: يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول

لم أسمع من ابن :  قالء، وإن لم يسمه فهو إيالء،األجل، ليس بإيال
 إن سمى أجالً: فكيف تقول أنت؟ قال: ، فقلت شيئاًيالءعباس في اإل

أخرج ( .وإن لم يسم، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال اهللا، فهي واحدة
                                                 

 .٦/٤٤٦المصنف ) ١(
 .٦/٤٤٦المصنف ) ٢(
 .٦/٤٤٧المصنف ) ٣(
 .٦/٤٤٧المصنف ) ٤(
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٢٧٢ 

: ٧وابن مسعود، وابن عباس ) وتكلم فيه( هق نحوه عن عمر، وعثمان
  .)١()))٣٧٩ و ٣٧٨

أخبرني :  قال،عبد اهللا بن محرر، عن ــ عبد الرزاق١١٦٤٠ ((ــــــــ٤٩٣٤٩٣٤٩٣٤٩٣
انقضاء األربعة عزيمة : سمع ابن عباس يقولأنّه  :يزيد ابن األصم

  .)٢())الجماع: الطالق، والفئ
، وابن اًعلي أن :قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٦٤١ ((ــــــــ٤٩٤٤٩٤٤٩٤٤٩٤

تطليقة، وهي إذا مضت األربعة أشهر فهي : مسعود، وابن عباس، قالوا
  .أحق بنفسها

  .)٣())المطلقة عدة تعتد:  وابن مسعود عليقال: قال قتادة
، ابن أبي ليلى، عن ابن جريج والثوري، عن ــ عبد الرزاق١١٦٤٢ ((ــــــــ٤٩٥٤٩٥٤٩٥٤٩٥

 .ابن عباس مثل حديث عبد اهللا بن محرر، عن مقسم، عن الحكمعن 
  .)٤()))١٨٨٧: ، رقم٣أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى بهذا (

ابن  أن :عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٦٤٣ ((ــــــــ٤٩٦٤٩٦٤٩٦٤٩٦
للذين يقسمون من نسائهم فإن () أي يقرأ يريد تفسيره( عباس كان يقرأ

  .)٥()))عزموا السراح
ابن عباس  أن :قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٦٤٤ ((ــــــــ٤٩٧٤٩٧٤٩٧٤٩٧

                                                 
 .٦/٤٤٨المصنف ) ١(
 .٦/٤٥٤المصنف ) ٢(
 .٦/٤٥٤المصنف ) ٣(
 .٦/٤٥٤المصنف ) ٤(
 .٦/٤٥٤المصنف ) ٥(
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أخرج ( .نفسهاإذا مضت أربعة أشهر، فهي واحدة، وهي أحق ب: قال
إذا آلى الرجل من :  قال، عن ابن عباس،سعيد من طريق سعيد بن جبير

  .)١()))١٨٨٥: ، رقم٣امرأته فمضت األربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 
 وابن  عليقال:  قال،قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٦٤٦ ((ــــــــ٤٩٨٤٩٨٤٩٨٤٩٨

قال . المطلقةة  عدبعد األربعة)  ويحتمل الصواب)تعد(في ص ( تعتد: مسعود
  .)٢())ال تطولوا عليها، إذا مضت األربعة، لها أن تنكح: وقال ابن عباس: قتادة

يزيد ، عن عبد اهللا بن محرر، عن ــ عبد الرزاق١١٦٧٤ ((ــــــــ٤٩٩٤٩٩٤٩٩٤٩٩
  .)٣())الجماع: يءالف: عباس، قالابن ، عن األصم

كان :  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٧١٢ ((ــــــــ٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠
 ثم توفي عنها، فآخر األجلين، أو مات إن طلقها حامالً: باس يقولابن ع

وأُوالتُ الْأَحماِل أَجلُهن أَن وأُوالتُ الْأَحماِل أَجلُهن أَن وأُوالتُ الْأَحماِل أَجلُهن أَن وأُوالتُ الْأَحماِل أَجلُهن أَن � :عنها وهي حامل، فآخر األجلين، قيل له
نلَهمح نضَعينلَهمح نضَعينلَهمح نضَعينلَهمح نضَعروى البخاري قول ابن ( .ذلك في الطالق: ، قال)٤(�ي
 سبيعة من الحامل المتوفى عنها زوجها، في قصة عدة عباس هذا في

  .)٥()))حديث أم سلمة، وكذا مسلم
، يحيى بن أبي كثير، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٧٢٣ ((ــــــــ٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١

سئل ابن عباس وأبو هريرة عن :  قال،أبي سلمة بن عبد الرحمنعن 
                                                 

 .٦/٤٥٥المصنف ) ١(
 .٦/٤٥٥المصنف ) ٢(
 .٦/٤٦١المصنف ) ٣(
 .٤/الطالق) ٤(
 .٦/٤٧٠المصنف ) ٥(
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 فقال ؟رجل توفي عن امرأته، فوضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر
إذا وضعت حملها : فقلت: مةتعتد آخر األجلين، فقال أبو سل: ابن عباس

أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسل :  أجلها، قال أبو هريرةفقد حلّ
ابن عباس وأبو هريرة إلى أم سلمة وهي في حجرتها، وهم في 

سبيعة بنت الحارث توفي عنها  أن المسجد، يسألونها عن ذلك، فأخبرت
ل بن بعكك حين زوجها، فوضعت بعد وفاته بليال، فلقيها أبو السناب

لعلك ترين أن قد : تعلت من نفاسها، وقد اكتحلت ولبست، فقال
 ة من وفاك ال تحلين حتى تمضي لك أربعة أشهر وعشراًحللت، إنّ
، فذكرت له شأنها وما قال لها أبو �النبيأمست أتت فلما زوجك، 

: إذا وضعت حملك فقد حل أجلك، قال: �النبي لها الالسنابل، فق
  .)١())كذب أبو السنابل:  قال لها�النبي  أنوحسبت

، عن يحيى بن سعيد، عن مالك، عن ــ عبد الرزاق١١٧٢٤ ((ــــــــ٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢
ابن عباس، وأبا هريرة، وأبا سلمة، أرسلوا إلى أم  أن :سليمان ابن يسار

كذا في ص مختصرا وقد رواه مالك ( .سلمة كريبا مولى ابن عباس
  .)٢())) والنسائي من طريقه١٠٥: ٢بتمامه 

أخبرني داود بن :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٧٢٥ ((ــــــــ٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣
بينا أنا وأبو هريرة :  قال،أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن :أبي عاصم

وهي حامل،  توفي زوجي: عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت
                                                 

  .٦/٤٧٤ المصنف )١(
 .٦/٤٧٥المصنف ) ٢(
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ها وضعت ألدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها، فقال ابن فذكرت أنّ
، فقال عندي علماً إن :فقلت: أنت آلخر األجلين، فقال أبو سلمة: اسعب

أخبرني رجل من أصحاب : المرأة، فقال أبو سلمةب يعل: ابن عباس
النبي� سبيعة األسلمية جاءت  أنتوفى عنها زوجها، :  فقالت�النبي

صلى النبي فوضعت، فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال 
وأنا أشهد على : اربعي بنفسك، قال أبو هريرة! يا سبيعة: يه وسلماهللا عل

أخرجه النسائي عن ( .ما تسمعين اسمعي: ذلك، فقال ابن عباس للمرأة
  .)١()))٩٨: ٢ابن راهويه عن المصنف باختصار 

، عن أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١١١٤٠ ((ــــــــ٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤
ي الرجل يتزوج المرأة وال يمسها، سمعت ابن عباس يقول ف:  قال،عطاء

حسبها الميراث، وال صداق لها، : وال يفرض لها صداقا حتى يموت، قال
  .)٢())فإن كان قد فرض لها صداق فلها صداق، ولها الميراث

:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١١٧٦٥ ((ــــــــ٥٠٥٥٠٥٥٠٥٥٠٥
 ابن عباس إذ سأله كنت عند:  قال، طاووساً أن:أخبرني حسن بن مسلم

ــ وكان ابن  إني أستعمل هاهنا: إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، فقال
 عامة ــ فعلمني الطالق، فإن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات

ليست بواحدة، وكان يجيزه يفرق به، : تطليقهم الفداء، فقال ابن عباس
اسمه، فقال لي  اأوطهو الفداء ولكن الناس أخإنّما : وكان يقول: قال

                                                 
 .٦/٤٧٥المصنف ) ١(
 .٦/٤٧٨المصنف ) ٢(
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ليس : فراددت ابن عباس بعد ذلك، فقال: قال طاووس: حسن بن مسلم
والْمطَلَّقَاتُ والْمطَلَّقَاتُ والْمطَلَّقَاتُ والْمطَلَّقَاتُ �: وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك: الفداء بتطليق، قال

فَال جنَاح علَيِهما ِفيما فَال جنَاح علَيِهما ِفيما فَال جنَاح علَيِهما ِفيما فَال جنَاح علَيِهما ِفيما �:  ثم يقول،)١(�يتَربصْن ِبأَنْفُِسِهن ثَالثَةَ قُروٍءيتَربصْن ِبأَنْفُِسِهن ثَالثَةَ قُروٍءيتَربصْن ِبأَنْفُِسِهن ثَالثَةَ قُروٍءيتَربصْن ِبأَنْفُِسِهن ثَالثَةَ قُروٍء
ِهافْتَدتْ ِبِه ِهافْتَدتْ ِب ِهافْتَدتْ ِب ذكر اهللا : وكان يقول:  ثم ذكر الطالق بعد الفداء، قال،)٢(�افْتَدتْ ِب

الطالق قبل الفداء، وبعده، وذكر اهللا الفداء بين ذلك، فال أسمعه ذكر 
  .)٣())وكان ال يراه تطليقة: ، قالفي الفداء طالقاً

 ،طاووس، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٧٦٧ ((ــــــــ٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦
، ــ ما حدثته أحداً ــ يعني الفداء يحل لي كتمانهعلم ال أنّه لوال : قالأنّه 
أال ترى :  حتى يطلق، ثم يقولكان ابن عباس ال يرى الفداء طالقاً: قال
، ثم قال في ذكر الطالق من قبله، ثم ذكر الفداء، فلم يجعله طالقاًأنّه 

 ولم )٤(�زَوجاً غَيرهزَوجاً غَيرهزَوجاً غَيرهزَوجاً غَيرهفَِإن طَلَّقَها فَال تَِحلُّ لَه ِمن بعد حتَّى تَنِْكح فَِإن طَلَّقَها فَال تَِحلُّ لَه ِمن بعد حتَّى تَنِْكح فَِإن طَلَّقَها فَال تَِحلُّ لَه ِمن بعد حتَّى تَنِْكح فَِإن طَلَّقَها فَال تَِحلُّ لَه ِمن بعد حتَّى تَنِْكح �: الثانية
  .)٥())ًيجعل الفداء بينهما طالقا

، عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١١٧٧٠ ((ــــــــ٥٠٧٥٠٧٥٠٧٥٠٧
أجاز المال فليس شيء  كلّ : قال،ــ عن ابن عباس ــ أحسبه عكرمةعن 

  .)٦()))١٤٤٩: ، رقم٣سواء سناد أخرجه سعيد بهذا اإل( .بطالق، يعني الخلع
يزيد بن ، عن عبد اهللا بن محرر، عن ــ عبد الرزاق١١٨٧٢( (ــــــــ٥٠٨٥٠٨٥٠٨٥٠٨

                                                 
 .٢٢٨/البقرة) ١(
 .٢٢٩/البقرة) ٢(
 .٦/٤٨٥المصنف ) ٣(
 .٢٣٠/البقرة) ٤(
 .٦/٤٨٦المصنف ) ٥(
 .٦/٤٨٦المصنف ) ٦(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

٢٧٧ ٢٧٧ 

أجل : ما فعلت تهلل؟ عهدي بها لسنة، قال: ابن عباس قال له أن :األصم
فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة : واهللا لقد خرجت وما أكلمها، قال

  .)١())أشهر، فإن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وأنت خاطب
يزيد ابن ، عن جعفر بن برقان، عن معمر، عن عبد الرزاقــ ١١٨٧٣(( ــــــــ٥٠٩٥٠٩٥٠٩٥٠٩

أجل : ما فعلت تهلل، عهدي بها لسيئة الخلق، قال: ابن عباس قال له أن األصم
  .)٢(فأدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر: واهللا لقد خرجت وما أكلمها، قال

، عن أبي صالح، عن رجل، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١١٨٧٤(( ــــــــ٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠
يهجرها بلسانه، ويغلظ لها في القول، :  قال،)٣(�واهجروهنواهجروهنواهجروهنواهجروهن�:  عباس في قولهابن

  .)٤()))٣٩: ٥أخرجه الطبري من طريق المصنف ( .وال يدع جماعها
عكرمة ، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٨٨٥((    ــــــــ٥١١٥١١٥١١٥١١

 إن رأيتما :بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا:  قال،ابن عباس، عن بن خالدا
وبلغني: قال معمر .قتماأن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فر الذي  أن

  .)٥()))٤٥: ٥أخرجه الطبري من طريق المصنف ( .بعثهما عثمان
حدثني ابن أبي :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١١٨٨٧ ((ــــــــ٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢

: فقالتطمة بنت عتبة بن ربيعة عقيل بن أبي طالب تزوج فا أن :مليكة
أين عتبة بن ربيعة، :  قالت،ر لي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليهايتص

                                                 
 .٦/٥٠٩المصنف ) ١(
 .٦/٥٠٩المصنف ) ٢(
 .٣٤/النساء) ٣(
 .٦/٥١٠المصنف ) ٤(
 .٦/٥١٢المصنف ) ٥(
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 وهو برم،  يوماًوشيبة بن ربيعة؟ فيسكت عنها، حتى إذا دخل عليها
عن يسارك في النار إذا : أين عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة؟ قال: قالت

ك، دخلت، فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمان، فذكرت ذلك له، فضح
بينهما، وقال  قنألفر: فأرسل إلى ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس

فرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتيا، فوجداهما ما كنت أل: معاوية
أخرجه الطبري من ( .قد أغلقا عليهما أبوابهما، وأصلحا أمرهما، فرجعا

  .)١()))٤٥: ٥ابن جريج باختصار ة، عن طريق روح بن عباد
:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١١٩١٨ ((ــــــــ٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣

لما :  فقال،جاء ابن عباسرجالً  أن : أخبرهمجاهداً أن :أخبرنا أبو الزبير
الطالق إنّما خطأ اهللا نوءها، : ، فقالملكت امرأتي أمرها طلقتني ثالثاً

أخرجه هق عن حبيب بن ثابت، وعن ( .لك عليها، وليس لها عليك
 ومن طريق ٣٤٩: ٧ عن ابن عباس ،سعيد بن جبيرب، عن  وحبيالحكم

  .)٢()))٣٥٠: ٧ عن ابن عباس ،عكرمةب، عن  عن أيو،جرير
، عن أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١١٩١٩ ((ــــــــ٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤

أنت الطالق، : امرأة ملكها زوجها أمرها، فقالت أن :ابن عباس، عن عطاء
الطالق إنّما خطأ اهللا نوءها، :  فقال ابن عباسوأنت الطالق، وأنت الطالق،

 عن عمرو بن ، عن ابن عيينة،أخرجه سعيد( .لك عليها، ليس لها عليك
  .)٣()))١٦٣٦: ، رقم٣  عن ابن عباس مختصراً، عن عطاء،دينار

                                                 
 .٦/٥١٣المصنف ) ١(
 .٦/٥٢١المصنف ) ٢(
 .٦/٥٢٢المصنف ) ٣(
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عمرو بن ، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١١٩٢٠ ((ــــــــ٥١٥٥١٥٥١٥٥١٥
 .أنا طالق، أنا طالق: ءها، أال قالتخطأ اهللا نو:  قال،ابن عباس، عن دينار

، ٣ابن عباس ر، عن أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينا(
  .)١()))١٦٣٥: رقم

أخبرني عطاء :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٢٠٠٨ ((ــــــــ٥١٦٥١٦٥١٦٥١٦
إن طلقها وفي بطنها توأمان، فوضعت :  قال،ابن عباس، عن الخراساني

  .)٢())لم تضع اآلخرأحدهما، راجعها زوجها ما 
ابن  أن :عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٢٠٢٩ ((ــــــــ٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧

أخرجه سعيد عن هشيم عن ( .تعتد المبتوتة حيث شاءت: عباس قال
  .)٣()))١٣٥٨: حجاج عن عطاء أطول من هنا، رقم

أخبرني :  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٢٠٥١ ((ــــــــ٥١٨٥١٨٥١٨٥١٨
، ولم يقل تعتد تعتد أربعة أشهر وعشراً: قال اهللاإنّما :  قال،بن عباسا، عن عطاء

أخرجه هق من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ( .حيث شاءت دتفي بيتها، تع
  .)٤())) وروى البخاري معناه من طريق مجاهد٤٣٥: ٧ابن عباس بمعناه 

، عطاء، عن رجل، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢٠٥٢ ((ــــــــ٥١٩٥١٩٥١٩٥١٩
  .)٥()) مثله،ابن عباسعن 

                                                 
 .٦/٥٢٢المصنف ) ١(
 .٧/١٧المصنف ) ٢(
 .٧/٢٤المصنف ) ٣(
 .٧/٢٩المصنف ) ٤(
 .٧/٢٩المصنف ) ٥(
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، حبيب بن أبي ثابت، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢٠٨٢ ((ــــــــ٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠
ال نفقة للمتوفى عنها الحامل، وجبت :  قال،ابن عباس، عن عطاءعن 

ابن عباس، ر، عن أخرجه سعيد من طريق عمرو بن دينا( .المواريث
  .)١()))٢٨٩: ١٠ وذكره ابن حزم من وجه آخر ١٣٧٦: رقم

: عمرو بن دينار، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٢٠٨٣(( ــــــــ٥٢١٥٢١٥٢١٥٢١
 أخرجه سعيد عن ابن عيينة، وحماد بن زيد عن ( .ال نفقة لها: ابن عباس قالأن

  .)٢()))عمرو، وعن هشيم عن حجاج عن عطاء جميعا عن ابن عباس
أخبرني :  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٢٠٨٤ ((ــــــــ٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢

، فسئل ابن عباس موسى بن باذان توفي وامرأة له حبلى أن :عمرو بن دينار
أنفقوا عليها، ثم قال : ال نفقة لها، فأتي ابن الزبير، فقال:  فقال؟عن النفقة عليها

ــ  ــ أنا أشك ابن السائب: عبد اهللا بن المسيب، أو قال أن إن شئتم، فحدثنا: آللها
  .)٣())ال تنفقوا عليها إن شئتم: لالعائذي لقاه ال نفقة لها، قا

ان ك:  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٢١١١ ((ــــــــ٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣
نهيت عن : عتزال الطيب، قال عطاءإابن عباس يأمر المتوفى عنها ب

تزينت، وال تلبس :  لبسة إذا رئيت عليها قيلالطيب والزينة، فإياها وكلّ
عتزال المتوفى عنها إ ابن عباس بلغه عنأنّه ، وزعم ، وال حلياًصباغاً

  .)٤())الطيب والزينة
                                                 

 .٧/٣٧المصنف ) ١(
 .٧/٣٧المصنف ) ٢(
 .٧/٣٧المصنف ) ٣(
 .٧/٤٣المصنف ) ٤(
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ابن ، عن عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٢١١٣ ((ــــــــ٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤
  .عتزال الطيب والزينةإكان يأمر المتوفى عنها بأنّه  :عباس

  .)١())وكان عطاء ال يرى الفضة من الحلي الذي يكره: قال ابن جريج
ابن ، عن أبيه، عن ابن مجاهد، عن ــ عبد الرزاق١٢١٥٣ ((ــــــــ٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥

ك لجميلة، إنّ: يقول:  قال،)٢(�ِإلَّا أَن تَقُولُوا قَوالً معروفاًِإلَّا أَن تَقُولُوا قَوالً معروفاًِإلَّا أَن تَقُولُوا قَوالً معروفاًِإلَّا أَن تَقُولُوا قَوالً معروفاً�عباس في 
  .)٣( )) النساء لمن حاجتيك إللى خير، وإنوإنّ

ابن ، عن مجاهد، عن منصور، عن ــ عبد الرزاق١٢١٥٤ ((ــــــــ٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦
  .)٤())ي ألريد التزويجإنّ: يقول:  قال،عباس

، مجاهد، عن ليث، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢١٥٥ ((ــــــــ٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧
  .)٥())ي ألريد التزويجإنّ: يقول:  قال،ابن عباسعن 

:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٢١٦١ ((ــــــــ٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨
في عدتها رجالً أرأيت لو واثقت، وعاقدت، وواعدت : قلت لعطاء

  .ال: له، أيفرق بينهما؟ قال لتنكحه، ثم تمت
  .)٦())أن يفارقها... خير له: ابن عباس قال أن وبلغني: قال ابن جريج

ابن عباس في ، عن أبيه، عن ابن مجاهد، عن ــ عبد الرزاق١٢١٦٦ ((ــــــــ٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩
                                                 

 .٧/٤٣المصنف ) ١(
 .٢٣٥/البقرة) ٢(
 .٧/٥٣المصنف ) ٣(
 .٧/٥٣المصنف ) ٤(
 .٧/٥٤المصنف ) ٥(
 .٧/٥٥المصنف ) ٦(
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  .)٢())ك لمن حاجتيأنّ: يقول:  قال،)١(�ال تُواِعدوهن ِسراً ِإالَّال تُواِعدوهن ِسراً ِإالَّال تُواِعدوهن ِسراً ِإالَّال تُواِعدوهن ِسراً ِإالَّ�: قوله
، عن أبي ظبيان، عن مشاألع، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٢٢٨٨ ((ــــــــ٥٣٠٥٣٠٥٣٠٥٣٠
امرأة مجنونة أصابت فاحشة على عهد عمر، فأمر عمر برجمها، فمر  أن :ابن عباس

: ، ما هذا؟ قالوا عليمجنونة بني فالن ترجم، فقال: ، والصبيان يقولون عليبها على
أما : ردوها، فردوها، فقام إلى عمر، فقال: أصابت فاحشة، فأمر عمر برجمها، فقال

عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى : القلم مرفوع عن ثالث  أنعلمت
: فما بال هذه؟ قال: بلى، قال: ــ قال يحتلم: ــ أو قال يبرأ، وعن الصبي حتى يعقل

كذلك رواه : األعمش، ثم قالر، عن أخرجه هق من طريق ابن نمي( .فخلى سبيلها
 ورواه جرير بن حازم شعبة ووكيع وجرير بن عبد الحميد عن األعمش موقوفا،

: أما تذكر قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالأنّه يعني (  مرفوعاًعن األعمش
  .)الخ... رفع القلم

 ٢٦٤: ٨  مرفوعاًأبي ظبيان مرسالًب، عن ورواه عطاء بن السائ: قال
والمرفوع رواه د من حديث أبي الضحى عن علي و ت من : قلت

  .)٣()))٣١٨: ٢ علين، عن حديث الحس
، عن داود، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق١٢٣٠٥ ((ــــــــ٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١

قال ابن ( .ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه:  قال،ابن عباس، عن عكرمة
رويناه عن ابن عباس من طرق في بعضها : حزم في إجازة طالق السكران

                                                 
 .٢٣٥/البقرة) ١(
 .٧/٥٦المصنف ) ٢(
 .٧/٨٠المصنف ) ٣(
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  .)١()))٢٠٩: ١٠الحجاج بن أرطاة، وفي األخرى إبراهيم بن أبي يحيى األسلمي 
، عن قتادة، عن سعيد، عن عثمان، عن ــ عبد الرزاق١٢٣٨٤ ((ــــــــ٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢

إذا طلقها واحدة، أو اثنتين، ثم قذفها، جلد، :  قال،ابن عباس، عن جابر
 .يالعن إذا كان يملك الرجعة: وال مالعنة بينهما، وقال ابن عمر

بن أخرجه سعيد من طريق حبان األزدي وعمرو بن هرمز عن جابر (
 وذهب أبو حنيفة إلى قول ابن عمر، راجع ١٥٦٣ و ١٥٦٢: زيد، رقم

  .)٢())) وابن مسعود كما سيأتي علي وهو قول٢١٧ص مختصر الطجاوي
أخبرني : ر، قالمحمد بن عم، عن ــ عبد الرزاق١٢٥٣٤ ((ــــــــ٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣

ابن عباس وقع على جارية له، وكان يعزلها،  أن :عمرو بن دينار
عمارة بن ، عن روى شعبة: قال ابن عبد البر(. دهافولدت، فانتفى من ول

عكرمة عن ابن عباس فذكر نحوه، كذا في الجوهر النقي ة، عن حفص
  .)٣()))٤١٣: ٧ستذكار  عن اإلنقالً

عبد الكريم الجزري عن ، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢٥٣٥ ((ــــــــ٥٣٤٥٣٤٥٣٤٥٣٤
ه إنّ: سانه، قاله، فتناوله بلالغالم وأم كنت عن ابن عباس يسب:  قال،زياد

٤())وكان ابن عباس انتفى منه: ه على راحلة، قالالبنك، فدعاه، وحمل أم(.  
:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٢٥٥٣ ((ــــــــ٥٣٥٥٣٥٥٣٥٥٣٥

ابن عباس سأله  أن أخبرني عبيد اهللا بن أبي يزيد، وهو جالس مع عطاء،
                                                 

 .٧/٨٣المصنف ) ١(
 .٧/١٠٣المصنف ) ٢(
 .٧/١٣٥المصنف ) ٣(
 .٧/١٣٦المصنف ) ٤(
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 به بأس، فدعا ابن ليس: رجل وهو جالس عنده عن عزل النساء، فقال
أخرج مالك نحوه عن ( .ي ألصنعه بهذهإنّ: عباس جارية له ترمي، فقال

  .)١٠٩: ٢حميد بن قيس المكي عن ذفيف عن ابن عباس 
ها إنّ:  يقولونناساً إن :فقال له رجل من القوم: فقال عطاء حينئذ

سبحان اهللا، تكون نطفة، ثم تكون : الموؤودة الصغرى، فقال ابن عباس
وقال بيده، : ، ثم يكسى العظم، قالقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظماًعل

  .)١())هالعزل يكون قبل هذا كلّ: وجمع أصابعه فمدها في السماء، وقال
 :مجاهد، عن منصور، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢٥٥٦ ((ــــــــ٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦

 يءابن عباس كان يعزل عن أمة له، ثم يريها إياه، مخافة أن تجأن 
 ٢٣١: ٧أخرجه هق من طريق إسحاق األزرق عن الثوري ( .يءبش

  .)٢()))٢٢١٩: منصور، رقمر، عن جرير، عن وسعيد بن منصو
، عبد الكريم الجزري، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢٥٦٢ ((ــــــــ٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧

 . تستأمر األمةة في العزل، والتستأمر الحر:  قال،ابن عباس، عن عطاءعن 
 وأخرج عن ٢٣١: ٧ بن الوليد عن سفيان أخرجه هق من طريق عبد اهللا(

إبراهيم وسعيد بن ر، عن  نحوه، وأخرج سعيد بن منصوأيضاًابن عمر 
نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : المسيب نحوه، وروى هق عن عمر

  .)٣()))بإذنهاإالّ عن عزل الحرة 
                                                 

 .٧/١٤١المصنف ) ١(
 .٧/١٤٢المصنف ) ٢(
 .٧/١٤٣المصنف ) ٣(
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ن اب عبد الملك، عن األعمش، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢٥٧٠ ((ــــــــ٥٣٨٥٣٨٥٣٨٥٣٨
أو جلكم أن تسألوا، :  فقال؟سألنا ابن عباس عن العزل:  قال،مجاهد، عن ميسرة

ولَقَد خَلَقْنَا الِْأنْسان ِمن ساللٍَة ِمن ولَقَد خَلَقْنَا الِْأنْسان ِمن ساللٍَة ِمن ولَقَد خَلَقْنَا الِْأنْسان ِمن ساللٍَة ِمن ولَقَد خَلَقْنَا الِْأنْسان ِمن ساللٍَة ِمن � :فسألنا نحن ببيتا فرجعنا إليه فتال علينا: قالوا
حتى تمر كيف تكون من الموؤودة : ، فقال)١(� ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقاً آخَر ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقاً آخَر ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقاً آخَر ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقاً آخَر ــحتىــ  ِطيٍنِطيٍنِطيٍنِطيٍن

ن، عن أخرجه هق من طريق الحسين بن حفص عن سفيا( .على هذا الخلق
  .)٢()))٢٣٠: ٧عن مجاهد ) الصواب الزراد( األعمش عن عبد الملك الرزاز

رجالً  أن :عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٢٥٧١ ((ــــــــ٥٣٩٥٣٩٥٣٩٥٣٩
ل، ها الموؤودة الصغرى، يعني العز يرون أنّناساً إن :قال البن عباس

سبحان اهللا تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم : فقال
، فقال بيده، فجمع أصابعه ثم مدها ، ثم تكسى العظام لحماًتكون عظاماً

ه، كيف يكون موؤودة؟ ثم ينفخ العزل قبل هذا كلّ: في السماء، وقال
النص هكذا في ص وقد تقدم ( .هفيه الروح، فيكون العزل قبل هذا كلّ

  .)٣()))المصنف عن ابن جريج عن عبيد اهللا بن أبي يزيدعند 
، عن سلمة بن تمام، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢٥٧٢ ((ــــــــ٥٤٠٥٤٠٥٤٠٥٤٠

 ما كان ابن آدم ليقتل نفساً:  فقال؟سئل ابن عباس عن العزل:  قال،الشعبي
أخرجه ( .قضى اهللا بخلقها، هو حرثك إن شئت سقيت، وإن شئت أعطشت

  .)٤()))٢٣٠: ٧سلمة ن، عن  بن حفص عن سفياهق من طريق الحسين
                                                 

 .١٤ ــ ١٢/المؤمنون) ١(
 .٧/١٤٥ المصنف )٢(
 .٧/١٤٥المصنف ) ٣(
 .٧/١٤٦المصنف ) ٤(
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سعيد بن ، عن أبي بشر، عن هشيم، عن ــ عبد الرزاق١٢٥٨١ ((ــــــــ٥٤١٥٤١٥٤١٥٤١
تزوجت؟ ! أسعيد: فقال ،أخذ ابن عباس بلحيتي حتى ينبت:  قال،جبير
لئن كان في صلبك وديعة : ال، وما ذاك في نفسي اليوم، قال: قلت

  .)١())فستخرج
أخبرني :  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،عبد الرزاقــ أخبرنا ١٢٦٠١ ((ــــــــ٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢

ــ أم  طلق عمر بن الخطاب امرأته األنصارية:  قال،ابن عباس، عن عطاء الخراساني
ــ فلقيها تحمله بمحسر، ولقيه قد فطم، ومشى، فأخذه بيده لينتزعه  ابنه عاصم

نك، فاختصما أنا أحق بابني م: منها، ونازعها إياه، حتى أوجع الغالم وبكى، وقال
أخرج ( .خير له منك ريحها، وحرها، وفرشها: إلى أبي بكر، فقضى لها به، وقال

 مسحها، وحجرها، وريحها، خير له منك: أبا بكر قال أن ش عن ابن المسيب
 إن :مه، وقالأبا بكر قضى به أل أن  وأخرج سعيد عن الحسن،)٢٦٦: ٣: الزيلعي(

 ومحسر. ، حتى يشب ويختار لنفسه)٢٢٥٨: ريحها وحجرها خير له منك، رقم
سوق بين قبا وبين الحديبية، وزعم لي أهل ): كذا في ص ولم أجده في مظانه(

هي ابنة أبي عامر بن صيفي، والدة عاصم بن ( لقي جدته الشموسإنّما : المدينة
ثابت بن أبي األفلح، ذكرها ابن حجر في اإلصابة، وهي والدة جميلة بنت ثابت 

  .)٢())تحمله بمحسر) زوجة عمر تكنى أم عاصمزوجة عمر، و
داود بن ، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق١٢٦٤٤ ((ــــــــ٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣

 �النبيأسلمت زينب بنت :  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن الحصين
                                                 

 .٧/١٤٧المصنف ) ١(
 .٧/١٥٤المصنف ) ٢(
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٢٨٧ ٢٨٧ 

النبي ــ ثم أسلم بعد ذلك، فأقرهما  ــ يعني مشرك وزوجها العاص بن الربيع
 من ١٨٧: ٧ و هق ١٩٦: ٢أخرجه د و ت ( .حهماصلى اهللا عليه وسلم على نكا

طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين، وحكى الترمذي عن يزيد بن 
والعمل على حديث عمرو بن . حديث ابن عباس أجود إسنادا: قالأنّه هارون 

  .)١()))سيأتي بعد ثالثة أحاديث: شعيب، قلت
سماك بن ، عن سإسرائيل بن يون، عن ــ عبد الرزاق١٢٦٤٥ ((ــــــــ٥٤٤٥٤٤٥٤٤٥٤٤

النبي أسلمت امرأة على عهد :  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن حرب
ي إنّ: ، فقال� إلى رسول اهللاألولصلى اهللا عليه وسلم، ثم جاء زوجها 

صلى اهللا عليه وسلم النبي أسلمت معها، وعلمت بإسالمي معها، فنزعها 
من طريق عبيد أخرجه هق ( .األولمن زوجها اآلخر، وردها إلى زوجها 

  .)٢()))١٨٩ و ١٨٨: ٧إسرائيل  عن اهللا بن موسى ومخلد بن يزيد
عبد الكريم ، عن الثوري عن ،ــ عبد الرزاق١٢٦٥٤ ((ــــــــ٥٤٥٥٤٥٥٤٥٥٤٥

في النصرانية تكون تحت :  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن البصري
 .اني المسلمة، يفرق بينهمارال يعلو النص: النصراني، فتسلم المرأة، قال

 وقد تقدم ١٧٢: ٧ق معناه من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عند ه(
  .)٣()))عند المصنف في السادس

، عبد الكريم البصري، عن رباح، عن ــ عبد الرزاق١٢٧٠٤ ((ــــــــ٥٤٦٥٤٦٥٤٦٥٤٦
                                                 

 .٧/١٦٨المصنف ) ١(
 .٧/١٦٨المصنف ) ٢(
 .٧/١٧٣المصنف ) ٣(
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 في النصرانية تكون تحت النصراني، فتسلم :ابن عباس، عن عكرمةعن 
  .)١())يفرق بينهما وال صداق لها: قبل أن يدخل بها، قال

، عكرمة، عن عاصم، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢٧١٨ ((ــــــــ٥٤٥٤٥٤٥٤٧٧٧٧
  .)٣()))٢(�ومن يتَولَّهم ِمنْكُم فَِإنَّهومن يتَولَّهم ِمنْكُم فَِإنَّهومن يتَولَّهم ِمنْكُم فَِإنَّهومن يتَولَّهم ِمنْكُم فَِإنَّه�: عباس، قالابن عن 

ن عباس سئل اب:  قال،قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٢٧٦٩(( ــــــــ٥٤٨٥٤٨٥٤٨٥٤٨
ق وفي هق من طري( .تخطى بحرمة إلى حرمة:  قال؟عن الرجل يزني بأم امرأته

 ومن )حرمتان تخطاهما(ابن عباس ر، عن يحيى بن يعمة، عن سعيد عن قتاد
  .))ى حرمتينخطت(عكرمة ة، عن طريق هشام عن قتاد

  .)٤())ولم تحرم عليه امرأته
 في :ابن عباس، عن عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٢٧٨١ ((ــــــــ٥٤٩٥٤٩٥٤٩٥٤٩

  .)٥())ليه امرأتهرجل زنى بأخت امرأته، تخطى حرمة إلى حرمة، ولم تحرم ع
:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٢٧٨٥ ((ــــــــ٥٥٠٥٥٠٥٥٠٥٥٠

كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة، ثم :  قال،أخبرني عطاء
  .)٦())أمرها سفاح، وآخره نكاح أول :يريد نكاحها، قال

 أن :عكرمة، عن قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٢٧٨٧ ((ــــــــ٥٥١٥٥١٥٥١٥٥١
                                                 

 .٧/١٨٣المصنف ) ١(
 .٥١/المائدة )٢(
 .٧/١٨٧المصنف ) ٣(
 .٧/١٩٩المصنف ) ٤(
 .٧/٢٠١المصنف ) ٥(
 .٧/٢٠٢المصنف ) ٦(
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٢٨٩ ٢٨٩ 

ه إذا تابا فإنّ: ن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحهااب
ينكحها، أوأخرجه ( .له حرام وآخره حاللله سفاح وآخره نكاح، أو

  .)١()))١٥٥: ٧هق من طريق سعيد عن قتادة 
، داود بن أبي هند، عن ابن التيمي، عن ــ عبد الرزاق١٢٧٨٨ ((ــــــــ٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢

جه هق من طريق يزيد بن أخر( . مثله،ابن عباس، عن عكرمةعن 
  .)٢()))١٥٥: ٧داود بن أبي هند ن، عن هارو

إبراهيم بن ، عن محمد بن مسلم، عن ــ عبد الرزاق١٢٧٩٠ ((ــــــــ٥٥٣٥٥٣٥٥٣٥٥٣
، الرجل يصيب المرأة حراماً: قيل البن عباس:  قال،طاووس، عن ميسرة

  .)٣())ذاك أحسن: إذ ذاك خير، أو قال:  قال؟ثم يتزوجها
ـــــــ٥٥٤٥٥٤٥٥٤٥٥٤ أخبرني عبيد :  قال،ابن جريج، عن الرزاقــ عبد ١٢٧٩١ ((ـ

سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة :  قال،اهللا ابن أبي يزيد
وقال لي ابن : ن حسن، أصاب الحالل، قالاآل:  قال؟ ثم يتزوجهاحراماً
فهو : ه كذا وكذا، قالإنّ: ه يقولإنّ: وما يكره من ذلك؟ قلت: عباس

  .)٤())كذا
أبي ، عن أبيه، عن ابن التيمي، عن رزاقــ عبد ال١٢٧٩٢ ((ــــــــ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥

، كما اهللا يقبل التوبة منهما جميعاً أن اعلم:  قال،ابن عباس، عن مجلز
  .)٥()))علقه هق عن أبي مجلز عن ابن عباس( .يقبلها منهما متفرقين

                                                 
 .٧/٢٠٢ف المصن) ١(
 .٧/٢٠٣المصنف ) ٢(
 .٧/٢٠٣المصنف ) ٣(
 .٧/٢٠٣المصنف ) ٤(
 .٧/٢٠٣المصنف ) ٥(
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٢٩٠ 

سعيد بن ، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٢٨١٠ ((ــــــــ٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦
، ثم النهار، فوجدته صائماً أول سدخلت على ابن عبا:  قال،أبي الحسن

: ، فسألته عن ذلك، فقالدخلت عليه في نهاري ذلك، فوجدته مفطراً
أني أزيدك أخرى، قد أما : رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتها، قال

ب، أيون، عن أخرجه سعيد عن سفيا( .كانت أصابت فاحشة فحصناها
  .)١()))٢٠٤٠: م، رق٣سعيد بن أبي الحسن ر، عن الوليد أبي بشعن 

عبد الكريم ، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٢٨١١ ((ــــــــ٥٥٧٥٥٧٥٥٧٥٥٧
وقع على جارية فجرت، فقلت أنّه  :ابن عباس، عن عكرمة، عن الجزري

  .)٢())ها ال أم لك ملك يمينيإنّ: أتقع عليها وقد فجرت؟ فقال: له
ي أب، عن عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٢٨١٢ ((ــــــــ٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨

وطئ ابن عباس أم سليط بعدما أنكر :  قال،)من أوثق موالي ابن عباس( معبد
  .)٣()))٢٠٤١: ، رقم٣سواء سناد أخرجه سعيد بهذا اإل( .حملها

:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٢٨٤٣ ((ــــــــ٥٥٩٥٥٩٥٥٩٥٥٩
 عبداً أن :مولى ابن عباس أخبره أبا معبد أن :أخبرني عمرو بن دينار

ان البن عباس، وكانت له امرأة جارية البن عباس، فطلقها، فبتها، ك
هي : ك ال طالق لك، فارجعها، فأبى، فقال ابن عباسإنّ: فقال ابن عباس

: ، رقم٣أخرجه سعيد عن ابن عيينة ( .لك، فاستحللها بملك اليمين، فأبى
                                                 

 .٧/٢٠٨المصنف ) ١(
 .٧/٢٠٨المصنف ) ٢(
 .٧/٢٠٨المصنف ) ٣(
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٢٩١ ٢٩١ 

 ولفظ المصنف أتم، وأخرجه ١٥٢: ٧ وأخرجه هق من طريق سعيد ٨٠٣
  .)١()))أيضاًعمرو ن، عن ن طريق يعلى بن عبيد عن سفيا م)هق(

، عن جابر الجعفي، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٢٨٤٤ ((ــــــــ٥٦٠٥٦٠٥٦٠٥٦٠
  .)٢())ال بأس أن يتسرى العبد:  قال،ابن عباس، عن عكرمة

 :أخبرني عمرو بن دينار:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٢٨٥٢(( ــــــــ٥٦١٥٦١٥٦١٥٦١
إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، : بن عباسقال ا:  يقولطاووساًسمع أنّه 

  .)٣())فليجعل به بين وركيها: له جاريتها، فليصبها وهي لها، قال ابن عباس
، عن أخبرت:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاي١٢٩٥٠ ((ــــــــ٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢

ة الطالق للرجال ما كانوا، والعد: كان يقولأنّه  :ابن عباس، عن عكرمة
الطالق : عكرمة عنه قالة، عن أخرجه هق من طريق قتاد( .للنساء ما كن

٤()))٣٧٠: ٧ة بالنساء بالرجال والعد(.  
، عن أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٢٩٦٠ ((ــــــــ٥٦٣٥٦٣٥٦٣٥٦٣

طالق العبد بيد سيده، إن طلق جاز، : ابن عباس كان يقول أن :عطاء
كان العبد له واألمة ، وإذا وإن فرق فهي واحدة، إذا كانا له جميعاً

  .)٥())إن شاء لسيدالغيره، طلق 
                                                 

 .٧/٢١٤المصنف ) ١(
 .٧/٢١٥المصنف ) ٢(
 .٧/٢١٦المصنف ) ٣(
 .٧/٢٣٦المصنف ) ٤(
 .٧/٢٣٨المصنف ) ٥(
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عمرو بن ، عن أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٢٩٦٢(( ــــــــ٥٦٤٥٦٤٥٦٤٥٦٤
 كان البن عباس، وكانت له امرأة جارية البن عبداً أن :أبا معبد أخبره أن :دينار

  .)١())ال طالق لك فارجعها، فأبى: عباس، فطلقها فبتها، فقال ابن عباس
، يحيى بن أبي كثير، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٢٩٨٩ ((ــــــــ٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥

سئل ابن عباس : ــ قال ــ مولى ابن نوفل الحسن، عن عمرو بن معتبعن 
: نعم، قيل: عن عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم أعتقها، أيتزوجها؟ قال

  .)٢())أفتى بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمن؟ قال
:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٣٠٠٠ ((ــــــــ٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦

 من أهل اليمن طلق امرأته، فبتها، ثم أراد العبد أن عبداً أن :أخبرني عطاء
  .)٣())يبتاعها، فجاء ابن عباس يسأله عن ذلك، فأمره أن يبتاعها إن شاء

، عن عمران بن حدير، عن رجل، عن ــ عبد الرزاق١٣٠٨٥ ((ــــــــ٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧
إذا ملك الرجل ثالث مئة درهم، وجب :  قال،ابن عباس عن ،النزال

  .)٤())عليه الحج، وحرم عليه اإلماء
 ،عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٣١٠٢ ((ــــــــ٥٦٨٥٦٨٥٦٨٥٦٨

أخرجه سعيد ( .نكاح الحرة على األمة طالق األمة: قال ابن عباس: قال
  .)٥()))٧٣٩: ، رقم٣سناد بهذا اإل

                                                 
 .٧/٢٣٩المصنف ) ١(
 .٧/٢٤٤المصنف ) ٢(
 .٧/٢٤٧المصنف ) ٣(
 .٧/٢٦٤المصنف ) ٤(
 .٧/٢٦٨المصنف ) ٥(
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٢٩٣ ٢٩٣ 

، عن أخبرنا ابن جريج:  قال،ـ أخبرنا عبد الرزاقـ١٣١٤٢ ((ــــــــ٥٦٩٥٦٩٥٦٩٥٦٩
ال :  في الرجل ينكح أمته غالمه بغير مهر، قال:قال ابن عباس:  قال،عطاء

  .)١())بأس بذلك
أخبرني :  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٣٢١٦(( ــــــــ٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠

  .)٢())ال تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها:  قال،ابن عباس أن عطاء
ــ عن  ــ أظنه عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٣٢١٨ ((ــــــــ٥٧١٥٧١٥٧١٥٧١

  .)٣())بمنزلة بعيرك، أو شاتكإالّ واهللا ما هي :  قال في أم الولد،ابن عباس، عن عطاء
أخبرني :  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٣٢٢٢ ((ــــــــ٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢

 أشهدكم: م ولد قال البنة له أل،ابن عباس أن  أخبرهاً طاووس أن:إبراهيم بن ميسرة
 أنحسبت: قال، ةهذه حر وهي تلعب على بطنه، فأخبرت بذلك :  قال،طاووساً أن

  .)٤())ــ ــ للصباح ابنه هذا حر أن وأنا أشهدكم: ، فقالمجاهداً
عبيد اهللا ، عن الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٣٣٢٩ ((ــــــــ٥٧٣٥٧٣٥٧٣٥٧٣

 بعث �اهللا إن :سمعت عمر يقول:  قال،ابن عباس، عن اهللابن عبد ا
أنزل مما  صلى اهللا عليه وسلم بالحق، وأنزل معه الكتاب، فكان محمداً

عليه آية الرجم، فرجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورجمنا بعده، 
واهللا ما نجد الرجم في : ي خائف أن يطول بالناس الزمان فيقول قائلوإنّ

 الرجم حق على من هللا، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اهللا، أال وإنكتاب ا
                                                 

 .٧/٢٧٥المصنف ) ١(
 .٧/٢٩٠المصنف ) ٢(
 .٧/٢٩٠المصنف ) ٣(
 .٧/٢٩١المصنف ) ٤(
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أخرجه ( .زنى إذا أحصن وقامت البينة، أو كان الحمل أو االعتراف
  .)١()))الزهرية، عن الشيخان من طريق يونس وابن عيين

 :يوسف بن مهران، عن ابن جدعان، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٣٣٦٤ ((ــــــــ٥٧٤٥٧٤٥٧٤٥٧٤
الصالة جامعة، ثم  أن ، فنادىأمر عمر بن الخطاب منادياً: س يقولسمع ابن عباأنّه 

ها ال تخدعن آية الرجم فإنّ! ها الناسيا أي: صعد المنبر، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال
، وقرأناها، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد �قد نزلت في كتاب اهللا

 عليه وسلم قد رجم، وأن أبا بكر قد صلى اهللاأنّه صلى اهللا عليه وسلم، وآية ذلك 
ه سيجئ قوم من هذه األمة يكذبون بالرجم، ويكذبون رجم، ورجمت بعدهما، وإنّ

بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بالحوض، ويكذبون 
  .)٢())بالدجال، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما أدخلوها

 : قال،ج أخبرنا ابن جري: قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٣٣٦٥(( ــــــــ٥٧٥٥٧٥٥٧٥٥٧٥
كان ابن عباس ال : سمع أبا الشعثاء يقولأنّه  :أخبرني علي بن حصين

يرى على المرأة رجماً شهد عليها ثالثة رجال وزوجها الرابع بالزنا، 
  .يالعنها: ويقول

  .أن ترجمإالّ ما أراها : وقال أبو الشعثاء: قال
ابن ، عن ن منصور من طريق عبيد اهللا بن عبد اهللاأخرج سعيد ب

  .يالعن عن الزوج ويجلد الثالثة: عباس، قال
  .)٣())وهو القول: وهذا رأي أهل بلدنا، قال سعيد: قال أبو الزناد

                                                 
 .٧/٣٥١المصنف ) ١(
 .٧/٣٣٠المصنف ) ٢(
 .٧/٣٣١المصنف ) ٣(
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٢٩٥ ٢٩٥ 

ــ مولى  أبي عبيد، عن الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٣٤٤٦(( ــــــــ٥٧٦٥٧٦٥٧٦٥٧٦
: قال ــ )ة المحتج به عند الشيخينهو سعد بن عبيد، الثق( عبد الرحمن بن عوف

إالّ ــ ال أراه  ها رفعت إلي امرأةإنّ: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال
إذا : ــ ولدت لستة أشهر، فقال له ابن عباس ــ أو نحو هذا ــ وقد جاءت بشر:قال

صَالُه صَالُه صَالُه صَالُه وحملُه وِفوحملُه وِفوحملُه وِفوحملُه وِف�: وتال ابن عباس: أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر، قال
  .)٢())، فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر)١(�ثَالثُون شَهراًثَالثُون شَهراًثَالثُون شَهراًثَالثُون شَهراً

أبي ، عن األعمش، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٣٤٤٧ ((ــــــــ٥٧٧٥٧٧٥٧٧٥٧٧
كنت معه فأتي عثمان بامرأة :  قال،قائد البن عباس، عن الضحى

إن : وضعت لستة أشهر، فأمر عثمان برجمها، فقال له ابن عباس
وحملُه وِفصَالُه ثَالثُون وحملُه وِفصَالُه ثَالثُون وحملُه وِفصَالُه ثَالثُون وحملُه وِفصَالُه ثَالثُون �: � اهللا فخصمتكم، قال اهللاخاصمتكم بكتاب

أخرجه ( .فدرأ عنها: ، فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان، قال)٣(�شَهراًشَهراًشَهراًشَهراً
:  ولفظه٢٠٧٥ رقم ٣األعمش ة، عن أبي معاوير، عن منصوسعيد بن 

  .)٤()))فردها عثمان وخلى سبيلها(
:  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٣٤٤٩ ((ــــــــ٥٧٨٥٧٨٥٧٨٥٧٨

ابن عباس  أن ،نافع بن جبير أخبره أن ،أخبرني عثمان بن أبي سليمان
ي لصاحب المرأة التي أتي بها عمر، وضعت لستة أشهر، إنّ:  قال،أخبره

                                                 
 .١٥/األحقاف) ١(
 .٧/٣٥١المصنف ) ٢(
 .١٥/األحقاف) ٣(
 .٧/٣٥١المصنف ) ٤(
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إقرأ : قلت له: كيف؟ قال: لم تظلم؟ فقال: فأنكر الناس ذلك، فقلت لعمر
�شَه ثَالثُون ِفصَالُهو لُهمحوشَه ثَالثُون ِفصَالُهو لُهمحوشَه ثَالثُون ِفصَالُهو لُهمحوشَه ثَالثُون ِفصَالُهو لُهمحوقال)١(�راًراًراًراًو ، :� نهالدأَو نِضعراتُ ياِلدالْوو نهالدأَو نِضعراتُ ياِلدالْوو نهالدأَو نِضعراتُ ياِلدالْوو نهالدأَو نِضعراتُ ياِلدالْوو

اثني : كم السنة؟ قال: قلت: سنة، قال: ، كم الحول؟ قال)٢(�حولَيِن كَاِملَيِنحولَيِن كَاِملَيِنحولَيِن كَاِملَيِنحولَيِن كَاِملَيِن
 حوالن كامالن، ويؤخر من فأربعة وعشرون شهراً: قلت: عشر شهرا، قال

  .)٣())الحمل ما شاء اهللا ويقدم، فاستراح عمر إلى قولي
أخبرني عبد اهللا :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٣٤٩١ ((ــــــــ٥٧٩٥٧٩٥٧٩٥٧٩

ابن ، عن ، وسعيد بن جبير، يحدثانبن عثمان بن خثيم سمع مجاهداًا
أخرجه هق (. يرجم: قال في البكر يوجد على اللوطية، قالأنّه  :عباس

  .)٤()))٢٣٢:  ٨من طريق ابن راهويه عن المصنف 
، عن داود بن الحصين، عن إبراهيم بن محمد، عن ــ عبد الرزاق١٣٤٩٢ ((ــــــــ٥٨٠٥٨٠٥٨٠٥٨٠

اقتلوا الفاعل (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قال،ابن عباس، عن عكرمة
ومن أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوا (  ــ يعني الذي يعمل بعمل قوم لوطــ) والمفعول به

ما : قيل البن عباسأنّه وروى الترمذي ( .لئال يعير أهلها بها: قال ابن عباس .)البهيمة
  شيئاًما سمعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ذلك: شأن البهيمة؟ فقال

ولكن أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كره أن يوكل من لحمها، وينتفع بها، 
أخرجه هق من ( .ومن أتى ذات محرم فاقتلوه .)٢٣٥: ٢وقد عمل بها ذاك العمل 

                                                 
 .١٥/ األحقاف)١(
 .٢٣٣/البقرة) ٢(
 .٧/٣٥٢المصنف ) ٣(
 .٧/٣٦٤المصنف ) ٤(
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 بن محمد ناقصا، وأخرجه من حديث عكرمة عن ابن طريق ابن جريج عن إبراهيم
  .)١()))٣٣٦ و ٣٣٥: ٢ وأخرجه ت من طريق عكرمة مفرقا ٢٣٢: ٨ عباس تاماً

أبي ، عن عاصم، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٣٤٩٧ ((ــــــــ٥٨١٥٨١٥٨١٥٨١
 .ليس عليه حد:  في الذي يقع على البهيمة، قال:ابن عباس، عن رزين

أبي عوانة وأبي األحوص ر، عن نصوأخرجه هق من طريق سعيد بن م(
  .)٢()))٢٣٤: ٨عن عاصم 
أخبرني عمرو :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٣٦١٥ ((ــــــــ٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢

 كان ال يرى على عبد وال على :ابن عباس، عن مجاهد، عن بن دينارا
  .)٣())اًــ حد ــ اليهود والنصارى أهل الذمة
، مجاهد، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٣٦١٧ ((ــــــــ٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣

  .)٤()) على عبد وال على معاهدال حد: عباس، قالابن عن 
، أخبرني عطاء:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٣٦١٨ ((ــــــــ٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤

أن تحصن األمة إالّ ، اًكان ال يرى على عبد حد:  قال،ابن عباسعن 
  .)٥())بنكاح، فيكون عليها شطر العذاب، فكان ذلك قوله

، عن ابن أبي نجيح، عن ابن عيينة، عن ـ عبد الرزاقـ١٣٦١٩ ((ــــــــ٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥
أخرجه ( . حتى تحصنليس على األمة حد:  قال،ابن عباس، عن مجاهد

                                                 
 .٧/٣٦٤المصنف ) ١(
 .٧/٣٦٦المصنف ) ٢(
 .٧/٣٩٦المصنف ) ٣(
 .٧/٣٩٧المصنف ) ٤(
 .٧/٣٩٧المصنف ) ٥(
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 وروى عن مجاهد ٢٤٣: ٨ابن عيينة ر، عن هق من طريق سعيد بن منصو
  .)١()))مثله

، عن إبراهيم بن المهاجر، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٣٦٨٧ ((ــــــــ٥٨٦٥٨٦٥٨٦٥٨٦
من أراد : كان يعرض على مملوكه الباءة، ويقول:  قال،بن عباسا، عن مجاهد

، فإن شاء أن يرد اإلسالمنزع اهللا منه ربقة إالّ ال يزني زان فإنّه منكم الباءة زوجته، 
أخرجه أبو جعفر الطبري من طريق مجاهد ( .ه، وإن شاء أن يمنعه منعهإليه بعد رد

وقد أخرجه أبو بكر بن أبي : خره، قال، قاله الحافظ، يعني آ مرفوعاًعن ابن عباس
: وفيهما جميعاً: ، قلتابن عباس موقوفاًة، عن شيبة من طريق عثمان بن أبي صفي

قال البخاري في  .وقد علقه البخاري عن ابن عباس. )يماننزع اهللا منه نور اإل(
كان ابن : ي، قال عن عثمان بن أبي صفية األنصار،روى فضيل بن غزوان: التاريخ

نزع منه إالّ ما من عبد يزني ! أال أزوجك:  يقول، غالماًس يدعو بغلمانه غالماًعبا
  .)٢()))١٢٣: ٧يمان، حكاه الحافظ في التهذيب نور اإل

أخبرني :  قال،أخبرنا ابن جريج:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٣٦٨٩(( ــــــــ٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧
 رجل كيف ترى في:  فقال،سمع ابن عباس، وجاءه رجلأنّه  :ميمون بن مهران

هي له حالل، قال: بتاعها بعد؟ قالإ: زنى فوه، قال:  فقال ابن عباس؟ةل أمقب :
  .)٣())يتوب وال يعود: فما كفارة ما مضى؟ قال

، عن جعفر بن برقان، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٣٦٩١ ((ــــــــ٥٨٨٥٨٨٥٨٨٥٨٨
                                                 

 .٧/٣٩٧المصنف ) ١(
 .٧/٤١٧المصنف ) ٢(
 .٧/٤١٧المصنف ) ٣(
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 لت امرأة ال تحلّقب: سأل رجل ابن عباس، فقال:  قال،ميمون ابن مهران
  .)١())استغفر اهللا:  قال؟فما علي في ذلك: نى فوك، قالز: ل قا؟لي

ميمون ، عن األعمش، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٣٦٩٢ ((ــــــــ٥٨٩٥٨٩٥٨٩٥٨٩
ابن عباس )  في المواضع الثالثة)سئل(في ص ( سأل:  قال،بن مهرانا

  .)٢())زنى فوك:  قال؟قبلت جارية:  فقال،رجل
، عن ابن أبي نجيحعن ، ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٣٦٩٣ ((ــــــــ٥٩٠٥٩٠٥٩٠٥٩٠

رجل قبل أمة لغيره؟ : فقال ،سأل ابن عباس رجل:  قال،ميمون بن مهران
  .إن شاء فعل: قال .يشتريها فيصيبها: زنى فوه، قال: قال

قال البن أنّه ميمون بن مهران ، عن وأخبرني جعفر بن برقان: قال
  .)٣())أن ال يعود: ما توبته؟ قال: عباس

، عبد الكريم الجزري، عن الثوري، عن لرزاقــ عبد ا١٣٨٣٥ ((ــــــــ٥٩١٥٩١٥٩١٥٩١
ه من بني كرز، فرأى كنت مع ابن عباس فجاءه رجل أظنّ: د، قالزياعن 

فدعاه ابن عباس : ه البنك، قالإنّ: الغالم وأمه تتناوله، فقال ابن عباس يسب
  .)٤())على راحلته، وكان ابن عباس انتفى منهأمه وحمل 

ابن  أن :الزهري، عن معمر، عن لرزاقــ عبد ا١٣٩٠٠ ((ــــــــ٥٨٠٥٨٠٥٨٠٥٨٠ ((ــــــــ٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢
  .)٥())ال رضاع بعد الفصال، الحولين: عمر أو ابن عباس قال

                                                 
 .٧/٤١٨المصنف ) ١(
 .٧/٤١٨المصنف ) ٢(
 .٧/٤١٨المصنف ) ٣(
 .٧/٤٤٨المصنف ) ٤(
 .٧/٤٦٤المصنف ) ٥(
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:  قال،عمرو بن دينار، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٣٩٠١ ((ــــــــ٥٩٣٥٩٣٥٩٣٥٩٣
  .)١())ال رضاع بعد فصال، سنتين: قال ابن عباس

 ،عمرو بن دينار، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٣٩٠٢ ((ــــــــ٥٩٤٥٩٤٥٩٤٥٩٤
  .)٢())ال رضاع بعد الفطام: سمع ابن عباس يقولعمن 

 ،عمرو بن دينار، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٣٩٠٣ ((ــــــــ٥٩٥٥٩٥٥٩٥٥٩٥
أخرجه ( .ما كان في الحولينإالّ ال رضاع : كان ابن عباس يقول: قال

  .)٣()))ابن عيينةر، عن سعيد بن منصو
مرو ع، عن ابن شهاب، عن مالك، عن ــ عبد الرزاق١٣٩٤٢ ((ــــــــ٥٩٦٥٩٦٥٩٦٥٩٦

سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت :  قال،بن الشريدا
 ؟، هل يتزوج الغالم الجاريةالواحدة جارية، وأرضعت األخرى غالماً

أخرجه هق من طريق غير واحد عن ( .ال، اللقاح واحد، ال تحل له: فقال
  .)٤()))٩٦٢: ، رقم٣مالك ر، عن  وسعيد بن منصو٤٥٣: ٧مالك 

، سماك بن حرب، عن إسرائيل بن يونس، عن ـ عبد الرزاقـ١٣٩٥١ ((ــــــــ٥٩٧٥٩٧٥٩٧٥٩٧
  .)٥())يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب:  قال،ابن عباس، عن عكرمةعن 

، أبي الشعثاء، عن قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٣٩٧١ ((ــــــــ٥٩٨٥٩٨٥٩٨٥٩٨
شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع، إذا كانت :  قال،ابن عباسعن 

                                                 
 .٧/٤٦٤المصنف ) ١(
 .٧/٤٦٤المصنف ) ٢(
 .٧/٤٦٥المصنف ) ٣(
 .٧/٤٧٣المصنف ) ٤(
 .٧/٤٧٦المصنف ) ٥(
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٣٠١ ٣٠١ 

: روى سعيد نحوه عن الحسن ثم قال( .حلف من شهادتهامرضية، وتست
  .)٩٩٠: ، رقم٣وال يؤخذ به، : قالت هشيم

ها أرضعتني أنّ زعمت فالنة: وجاء ابن عباس رجل فقال: قال
نظروا فإن كانت كاذبة أ: أتي، وهي كاذبة، فقال ابن عباسوامر

  .)١())ثديها فلم يحل الحول حتى برص: فسيصيبها بالء، قال
 من ولأل:  قال،عطاء، عن ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٤٠٢١ ((ــــــــ٥٩٩٥٩٩٥٩٩٥٩٩

معاوية استمتع  أن يعلى، عن أخبرني: سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال
بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا، فقال 

فجئناه في منزله، فسأله نعم، فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر ابن عبد اهللا، : له
نعم، استمتعنا على عهد رسول اهللا صلى : القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال

زاد مسلم ( قدم جابر: روى مسلم من قوله( .اهللا عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر
، حتى إذا كان في )٤٥١: ١إلى هنا عن الحسن الحلواني عن المصنف ) معتمرا

ــ فحملت  ــ سماها جابر فنسيتها متع عمرو بن حريث بامرأةآخر خالفة عمر است
ال : قال عطاء من أشهد؟: نعم، قال: المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها، فقالت

  .خرخشي أن يكون دغال اآل: يرهما، قالفهال غ: أمي، أم وليها، قال: أدري قالت
ت يرحم اهللا عمر، ما كان: وسمعت ابن عباس يقول: قال عطاء

، رحم بها أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم، �رخصة من اهللاإالّ المتعة 
  .شقيإالّ فلو ال نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا 
                                                 

 .٧/٤٨٢المصنف ) ١(
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٣٠٢ 

: ــ قال عطاء ــ عطاء القائل شقيإالّ : كأني واهللا أسمع قوله: قال
ِه ِمنْهن� :فهي التي في سورة النساء ِه ِمنْهنفَما استَمتَعتُم ِب ِه ِمنْهنفَما استَمتَعتُم ِب ِه ِمنْهنفَما استَمتَعتُم ِب  إلى كذا وكذا )١(�فَما استَمتَعتُم ِب

فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد  من األجل، على كذا وكذا، ليس بتشاور
  .)٢())فنعم، وليس بنكاح األجل، وأن يفرقا

 :أخبرني عطاء:  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٤٠٢٢ ((ــــــــ٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠
فما ( :كان يقرأأنّه ، وأخبرني حالالً نسمع ابن عباس يراها اآلأنّه 

 ماموفي المصحف اإل (،)هن أجورهنمنهن إلى أجل فآتو استمتعتم به
�نهورأُج نفَآتُوه نِه ِمنْه ِه ِمنْهن فَآتُوهن أُجورهنفَما استَمتَعتُم ِب ِه ِمنْهن فَآتُوهن أُجورهنفَما استَمتَعتُم ِب ِه ِمنْهن فَآتُوهن أُجورهنفَما استَمتَعتُم ِب   .))٣(�فَما استَمتَعتُم ِب

وأخبرني من شئت : ، قال عطاء)إلى أجل(في حرف : وقال ابن عباس
  .لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً:  قال،عن أبي سعيد الخدري

ي ال إنّ: زنا، فقال ابن عباسهذا ابن عباس يفتي بال: وقال صفوان
ابنها لمن ذلك، أفزنا هو؟  إن أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم أراكة، فواهللا

  .)٤())واستمتع بها رجل من بني جمح: قال
أخبرني عمرو :  قال،ابن جريج، عن ــ عبد الرزاق١٤٠٢٤ ((ــــــــ٦٠١٦٠١٦٠١٦٠١

ين لم يرع عمر أمير المؤمن:  قال،ابن عباس، عن طاووس، عن بن دينارا
استمتع : أم أراكة قد خرجت حبلى، فسألها عمر عن حملها، فقالتإالّ 

                                                 
 .٢٤/النساء) ١(
  .٧/٤٩٦المصنف ) ٢(
 .٢٤/النساء) ٣(
 .٧/٤٩٨المصنف ) ٤(
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٣٠٣ ٣٠٣ 

استمتع من سلمى موالة أنّه وفي اإلصابة ( ،بي سلمة بن أمية بن خلف
أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في فلما ، )حكيم بن أمية

  .)١())فسل عمك هل استمتع: ذلك، قال
قال ابن :  يقول،طاووساًسمعت و: ــ قال أبو الزبير١٤٠٢٧ ((ــــــــ٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢

 كانوا من فعدد ابن عباس رجاالً: يفتي ابن عباس بالزنا، قال: صفوان
عدده فيهم ابن حزم، ( .فال أذكر ممن عدد غير معبد: أهل المتعة، قال

صاحب المتعة  أن :كما في اإلصابة والفتح عن المحلى، وفي الموطأ
  .)٢())بن أمية) ا سلمةأخوهمأنّه أخوه ربيعة، وتقدم عند المصنف 

خالد ، عن أخبرني الزهري:  قال،معمر، عن ــ عبد الرزاق١٤٠٣٣(( ــــــــ٦٠٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣
أرخص ابن عباس في المتعة، فقال له ابن أبي عمرة :  قال،بن المهاجر بن خالدا

فعلت مع إمام المتقين، فقال : ما هذا يا أبا عباس؟ فقال ابن عباس: األنصاري
كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة، إنّما  اللهم غفرا،: ابن أبي عمرة

أخرجه مسلم من طريق ( .والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم اهللا تعالى الدين بعد
  .)٣())))ونهى عنها( وزاد في آخره ٤٥٢: ١الزهري س، عن يون

 :سالم، عن الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٤٠٣٥ ((ــــــــ٦٠٤٦٠٤٦٠٤٦٠٤
ما أظن ابن : رخص في متعة النساء، فقالابن عباس ي إن :قيل البن عمر

أما واهللا ما كان ليقول : ه ليقوله، قالواهللا إنّ! بلى: عباس يقول هذا، قالوا
                                                 

 .٧/٤٩٨المصنف ) ١(
 .٧/٤٩٩المصنف ) ٢(
 .٧/٥٠١ المصنف )٣(
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٣٠٤ 

إالّ هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا، وما أعلمه 
أخرجه هق من طريق عمر بن محمد عن الزهري بلفظ آخر، ( .السفاح

  .)١()))أيضاً وأخرج معناه من طريق نافع
ابن أبي ، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٠٥٩ ((ــــــــ٦٠٥٦٠٥٦٠٥٦٠٥

قدم :  قال،ابن عباس، عن أبي المنهال، عن عبد اهللا بن كثير، عن نجيح
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنتين، 

فبكيل  من سلف بثمره( :صلى اهللا عليه وسلمالنبي والثالث سنين، فقال 
  .)٢()))معلوم إلى أجل معلوم

، عن قتادة، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٠٦٤ ((ــــــــ٦٠٦٦٠٦٦٠٦٦٠٦
السلف المضمون إلى أجل  أن أشهد:  قال،ابن عباس، عن األعرج أبي حسان

 .)٣(�جٍل مسمىجٍل مسمىجٍل مسمىجٍل مسمىِإذَا تَداينْتُم ِبديٍن ِإلَى أَِإذَا تَداينْتُم ِبديٍن ِإلَى أَِإذَا تَداينْتُم ِبديٍن ِإلَى أَِإذَا تَداينْتُم ِبديٍن ِإلَى أَ� :قال اهللا ه اهللا وأذن فيه، فلمقد أحلّ
  .)٤()))١٩ و ١٨: ٦قتادة ب، عن أخرجه هق من طريق شعبة وأيو(

عبد ، عن أخبرنا الثوري:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٠٦٦ ((ــــــــ٦٠٧٦٠٧٦٠٧٦٠٧
  .كره إلى االندر، والعصيرأنّه  :ابن عباس، عن عكرمة، عن الكريم الجزري

ذا في الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام، ك: واالندر
أخرجه هق من ( .النهاية، والعطاء، أن يسلف إليه، ولكن يسمى شهراً

  .)٥()))٢٥: ٦الثوري ن، عن طريق سعدا
                                                 

 .٧/٥٠٢المصنف ) ١(
 .٨/٤المصنف ) ٢(
 .٢٨٢/البقرة) ٣(
 .٨/٥المصنف ) ٤(
 .٨/٦المصنف ) ٥(
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٣٠٥ ٣٠٥ 

، عن يزيد، عن الثوري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٠٩٠ ((ــــــــ٦٠٨٦٠٨٦٠٨٦٠٨
 .كان ال يرى بالرهن والكفيل في السلف بأساًأنّه  :ابن عباس، عن مقسم

  .)١()))١٩: ٦علقه هق عن مقسم عن ابن عباس (
، عن علىعبد األ، عن الثوري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤١٠١ ((ــــــــ٦٠٩٦٠٩٦٠٩٦٠٩

 إذا سلف الرجل في كان ال يرى بأساًأنّه  :ابن عباس، عن جبيربن سعيد 
  .)٢())المعروفهو و:  وبعضه دراهم، ويقولالطعام، أن يأخذ بعضه طعاماً

، عن ابن عيينةأخبرنا :  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤١٠٢ ((ــــــــ٦١٠٦١٠٦١٠٦١٠
الرجل يأخذ بعض رأس  عن سألت سعيد بن جبير:  قال،سلمة بن موسى

أخرجه هق من ( .ذلك المعروف: قال ابن عباس: ماله وبعض سلفه، فقال
  .)٣()))٢٧: ٦طريق زكريا بن يحيى بن أسد عن سفيان 

، عن أخبرنا ابن عيينة:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤١١٣ ((ــــــــ٦١١٦١١٦١١٦١١
سألت ابن عباس :  قال،طاووس، عن  الملك بن ميسرةعبد، عن مسعر

فلم يجدها عند صاحبه، ) كذا في ص( عن رجل سلف في حال دق
  .)٤())ال يأخذ منه غير ذلك:  بقيمتها؟ فكرهه، قالأيأخذ حلالً

، عن جابر، عن الثوري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤١١٩ ((ــــــــ٦١٢٦١٢٦١٢٦١٢
سئل عن أنّه  : عباسسمعته يحدث عن ابن:  قال،عطاء بن أبي رباح

  .)٥())ال بأس به: رجل باع بزا، أيأخذ مكانه برا؟ قال
                                                 

 .٨/١٠المصنف ) ١(
 .٨/١٢المصنف ) ٢(
 .٨/١٢المصنف ) ٣(
 .٨/١٥المصنف ) ٤(
 .٨/١٦المصنف ) ٥(
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٣٠٦ 

عمرو ، عن أخبرنا ابن عيينة:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤١٢٠ ((ــــــــ٦١٣٦١٣٦١٣٦١٣
 إذا أسلفت في طعام فحلّ:  قال،ابن عباس، عن طاووس، عن ابن دينار

 .مرتين بأنقص، وال تربح عليه ، فخذ منه عرضاًاألجل، فلم تجد طعاماً
  .)١()))٥: ٩أخرجه سعيد بن منصور بهذا االسناد، كما في المحلى (

 أخبرنا جعفر بن سليمان،:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٢٢٠ ((ــــــــ٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤
 : بن خريت، عن عكرمة، عن ابن عباسالزبير عن هشام بن حسان،عن 

كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل، أن يبيعه حتى 
  .)٢())يصرمه

، أخبرنا مالك وابن عيينة:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٢٣٤ ((ــــــــ٦١٥٦١٥٦١٥٦١٥
كنت عند ابن عباس :  قال،القاسم بن محمد، عن يحيى بن سعيدعن 

 جمع سبيبة، وهي شقة من بائبالس( فأتاه رجل أسلف في سبائب
، أيبيعها قبل أن يقبضها؟ )هي من الكتان: الثياب أي نوع كان، وقيل

أخرجه مالك ( .تلك ورق بورق، وذهب بذهبإنّما  ال، :فقال ابن عباس
أراد أن يبيعها أنّه ــ  وذلك فيما نرىــ واهللا أعلم:  وقال١٥٣: ٢في الموطأ 

أنّه من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو 
  .)٣()))باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن به بأس

أنس ، عن أخبرنا هشام بن حسان:  قال،أخبرنا عبد الرزاقــ ١٤٣٢٣ ((ــــــــ٦١٦٦١٦٦١٦٦١٦
  .)٤())إذا احمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه:  قال،ابن عباس، عن بن سيرينا

                                                 
 .٨/١٦المصنف ) ١(
 .٨/٤١المصنف ) ٢(
 .٨/٤٤المصنف ) ٣(
 .٨/٦٥المصنف ) ٤(
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٣٠٧ ٣٠٧ 

ابن ، عن أخبرنا معمر:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٣٦٠ ((ــــــــ٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧
 سئل عن الرجل يكون له الحق على :ابن عباس، عن أبيه، عن طاووس

 .ال بأس بذلك:  فقال؟ لي وأضع عنكعجل: يقولالرجل إلى أجل، ف
راجع أثره في قطاعة المكاتب، أخرجه هق من طريق الثوري عن (

  .)١()))٣٣٥: ١٠عطاء عنه ر، عن جاب
عمرو بن ، عن الثوري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٣٦١ ((ــــــــ٦١٨٦١٨٦١٨٦١٨

  .)٢())سئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً: ر، قالدينا
، عن أخبرنا ابن عيينة:  قال،ـ أخبرنا عبد الرزاقـ١٤٣٦٢ ((ــــــــ٦١٩٦١٩٦١٩٦١٩

ابن عيينة، ر، عن رواه سعيد بن منصو( . مثله،ابن عباس، عن عمرو
  .)٢٨: ٦وأخرجه هق من طريقه 

الربا إنّما : قال ابن عباس: وأخبرني غير عمرو، قال: قال ابن عيينة
  .)٣())أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأضع عنك

سبق قلم من ) عبد العزيز(في ص ( ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٣٦٧ ((ــــــــ٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠
سئل عن المكاتب أنّه  :ابن عباس، عن عطاء، عن جابر، عن الثوري، عن )الناسخ

  .)٤())بالعروضإالّ ، وكرهه ابن عمر يوضع ويتعجل منه، فلم ير به بأساً
أبي ، عن أخبرنا الثوري:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٣٧٤ ((ــــــــ٦٢١٦٢١٦٢١٦٢١

ال تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم، وال :  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن قإسحا
                                                 

 .٨/٧٢مصنف ال) ١(
 .٨/٧٢المصنف ) ٢(
 .٨/٧٢المصنف ) ٣(
 .٨/٧٤المصنف ) ٤(
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أخرجه هق من طريق إسحاق األزرق عن الثوري ( .الصوف على ظهورها
 عن ،ورواه عمر بن فروخ) ال تشتر(  وصوابه عندي٣٤٠: ٥) ال نشتري( وفيه

  .)١())) وتفرد به، قاله هق مرفوعاً عن ابن عباس، عن عكرمة،حبيب بن الزبير
عمرو ابن ، عن أخبرنا ابن عيينة:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٣٧٨ ((ــــــــ٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢

 له ثمرة كان ابن عباس يبيع عبداً: ــ قال ــ مولى ابن عباس أبي معبد، عن دينار
  .)٢())ليس بين العبد وسيده رباً: قبل أن يبدو صالحها، وكان يقول

عبد الكريم ، عن خبرنا معمرأ:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٤٤٧ ((ــــــــ٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣
 .كراء األرض ال يصلح أن عكرمة يزعم أن :قلت لسعيد بن جبير:  قال،الجزري

  .)٢١٣: ٨د قوله وسكت عما بعده، راجع المحلى ينقله ابن حزم في تائي(
خير ما أنتم  إن :سمعت ابن عباس يقول. كذب عكرمة: فقال

  .)٣())بيضاء بالذهب والفضةصانعون في األرض البيضاء أن تكروا األرض ال
عبد الكريم ، عن الثوري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٤٤٨ ((ــــــــ٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤

أمثل ما أنتم صانعون أن  إن : قال،ابن عباس أن :سعيد، عن الجزري
أخرجه هق من طريق عبد اهللا بن الوليد عن ( .تستأجروا األرض البيضاء

  .)٤()))١٣٣: ٦) ليس فيها شجر( :الثوري، وزاد في آخره
أخبرنا عبد الملك بن أبي :  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٥٢١ ((ــــــــ٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥

اشترها وال :  في بيع المصاحفعباس، قالابن ، عن عطاء، عن سليمان
                                                 

 .٨/٧٥المصنف ) ١(
 .٨/٧٦المصنف ) ٢(
 .٨/٩١المصنف ) ٣(
 .٨/٩٢المصنف ) ٤(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

٣٠٩ ٣٠٩ 

. سمع ابن عباس يقولهأنّه وقال ذلك ابن جريج عن عطاء : تبعها، قال
  .)١()))١٦: ٦أخرج هق نحوه من طريق مجاهد عن ابن عباس (

عمرو بن ، عن أخبرنا معمر وابن عيينة:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٥٤٦( (ــــــــ٦٢٦٦٢٦٦٢٦٦٢٦
رأيت ما تفتي :  فقال،لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس:  قال،أبي صالح، عن دينار

وجدته في كتاب اهللا أم سنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه شيء في الصرف، أ
 اهللا عليه وسلم أعلم برسول ال في كليهما، وأنتم أصحاب محمد صلى: وسلم؟ فقال

سمع رسول اهللا صلى أنّه ي، ولكن أسامة بن زيد أخبرني اهللا صلى اهللا عليه وسلم منّ
فأنا سمعته يقول الذهب بالذهب : الربا في النسيئة، قال أبو سعيد: اهللا عليه وسلم يقول

، حديث أبي سعيد أخرجه الشيخان مختصراً( .مثل بمثل، والفضة بالفضة مثل بمثل
 ٢٦٠: ٤المطول نحو ما هنا فأخرجه البخاري من طريق ابن جريج عن عمرو أما و

  .)٢()))٢٧: ٢ومسلم من طريق ابن عيينة عنه ومن حديث عطاء عن أبي سعيد 
أبي ، عن أخبرنا الثوري:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٥٤٨ ((ــــــــ٦٢٧٦٢٧٦٢٧٦٢٧

هو زياد : لحافظأراه زياد مولى ابن عباس، قال ا( زياد، عن هاشم الواسطي
  .)زياد بن أبي زياد الجصاصإالّ بن أبي زياد، تقدم، ولم يذكر قبله ا

 كنت مع ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين: قال
سأل ابن عباس عنه بمكة أنّه أبي الصهباء ة، عن روى مسلم عن أبي نضر( .يوماً

  .)٣()))٢٨٢: ٥ الجوزاء عنه أبيس، عن  وروى هق رجوع ابن عبا٢٧: ٢فكرهه 
                                                 

 .٨/١١٢المصنف ) ١(
 .٨/١١٧المصنف ) ٢(
 .٨/١١٨المصنف ) ٣(
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، عن أخبرنا ابن عيينة:  قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٥٤٩ ((ــــــــ٦٢٨٦٢٨٦٢٨٦٢٨
دخلنا على سعيد بن جبير نعوده، فقال له عبد الملك :  قال،فرات القزاز

عهدي به قبل أن : كان ابن عباس نزل عن الصرف، فقال سعيد: الزراد
  .)١())قد بيده ستة وثالثينوع: يموت بستة وثالثين ليلة وهو يقوله، قال

، عن أشعث، عن الثوري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٥٥٢ ((ــــــــ٦٢٩٦٢٩٦٢٩٦٢٩
  .)٢())ال تبع الفضة بشرط:  قال،ابن عباس، عن عكرمة

يحيى ، عن  أخبرنا معمر: قال،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٦٥٠ ((ــــــــ٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠
  سلفاًإذا أسلفت رجالً:  قال،ابن عباس، عن عكرمة، عن بن أبي كثيرا

  .)٣())فال تقبل منه هدية كراع، وال عارية ركوب دابة
، عمار الدهني، عن الثوري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٤٦٥١ ((ــــــــ٦٣١٦٣١٦٣١٦٣١

ه كان إنّ: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: د، قالسالم بن أبي الجععن 
 من سمكه، فقال ي، وكان يبعث إلجار سماك فأقرضته خمسين درهماً

 . فقاصصه فرد عليه، وإن كان كفافاًن كان فضالًحاسبه، فإ: ابن عباس
  .)٤()))٣٥٠: ٥أخرجه هق باختصار ما من طريق شعبة عن عمار الدهني (

عبد ، عن أخبرنا إسرائيل: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٤٧٩١ ((ــــــــ٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢
سألت ابن عباس، : ، قالابن أبي مليكة وكان قاضياً، عن العزيز بن رفيع

  .)٥()) نعم، إن شاء أهلها:أضمن العارية؟ فقال
                                                 

 .٨/١١٨المصنف ) ١(
 .٨/١١٩المصنف ) ٢(
 .٨/١٤٣المصنف ) ٣(
 .٨/١٤٣المصنف ) ٤(
 .٨/١٨٠المصنف ) ٥(
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حدثنا : أبيه قال، عن أخبرنا ابن التيمي: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٤٨٢٣ ((ــــــــ٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣
إذا : سمعت ابن عباس يقول: قال) هو القيسي، ثقة من رجال التهذيب( حيان بن عمير

شقق الحرير األبيض أو الحرير عامة، ): محركة( السرق: في القاموس( بعتم السرق
من سرق الحرير بنسيئة، فال ) القطعة من الحرير الجيد: السرقة: دة بهاء، وفي النهايةالواح

  .)١()))٣٣١: ٥رواه وكيع عن الثوري عن سليمان التيمي، كما في الجوهر النقي ( .تشتروه
، عن أخبرنا ابن عيينة: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٤٨٥٤ ((ــــــــ٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤

سمرة  أن بلغ عمر: باس، قالعابن ، عن طاووس، عن عمرو ابن دينار
قاتل اهللا (:  قال�رسول اهللا أن قاتل اهللا سمرة، أما علم: ، فقالباع خمراً

أخرجه الشيخان، ( .)اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها
  .)٢())) وغيرهم٩: ١وأحمد، والحميدي 

، عبد الملك بن عمير، عن أخبرنا ابن عيينة: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٤٨٥٥ ((ــــــــ٦٣٥٦٣٥٦٣٥٦٣٥
قاتل اهللا سمرة عويمل لنا : رأيت عمر يقلب كفه ويقول: عباس، قالابن ، عن رجلعن 

 . المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فهي حرام وثمنها حراميءبالعراق، خلط في ف
  .)٣())) وفي هق كما هنا٩: ٢عبد الملك ر، عن مسعة، عن أخرجه الحميدي عن ابن عيين(

، عن أخبرنا ابن عيينة: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٠١١ ((ــــــــ٦٣٦٦٣٦٦٣٦٦٣٦
:  قال،سمعت ابن عباس يكره بيع ده يازده: د، قالعبيد اهللا بن أبي يزي
ابن ر، عن أخرجه هق من طريق سعيد بن منصو( .وذاك بيع األعاجم

هو لك بده : نهى عنه إذا قالإنّما وهذا يحتمل أن يكون : عيينة، قال هق
                                                 

 .٨/١٨٧المصنف ) ١(
 .٨/١٩٥المصنف ) ٢(
 .٨/١٩٦المصنف ) ٣(
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  .)١()))٣٣٠: ٥رأس المال ثم سماه عند النقد لم يسم ... يازده
سمعت :  قال،أخبرنا هشيم: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٠٢٠ ((ــــــــ٦٣٧٦٣٧٦٣٧٦٣٧

  .لم ير به بأساًأنّه  :ابن عباس، عن عطاء، عن عمرو بن دينار يحدث
بع هذا بكذا : الحسن، وبيع القيمة أن يقولس، عن وذكره يون: قال

  .)٢())وكذا، فما زاد فلك
عمرو ، عن أخبرنا ابن عيينة: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٠٢٨ ((ــــــــ٦٣٨٦٣٨٦٣٨٦٣٨
إذا استقمت بنقد وبعت بنقد، : عباس، قالابن ، عن عطاء، عن ابن دينار

  .ذلك ورق بورقإنّما فال بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فال، 
، قال ما أرى به بأساً: فحدثت به ابن شبرمة، فقال: قال ابن عيينة

  .)٣())ال يستقيم بنقد، ثم يبيع لنفسه بدين: يقول ابن عباسإنّما : مروع
: م، قالأخبرنا محمد بن مسل: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥١٩٣ ((ــــــــ٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩

امرأتين كانتا تخرزان في بيت، ليس  أن :ابن أبي مليكة، عن أخبرني ابن جريج
 كفها بأشفى معهما في البيت غيرهما، فخرجت إحداهما وقد طعن في بطن

طعنتها صاحبتها، وتنكر األخرى، فأرسلت : حتى خرجت من ظهر كفها، تقول
 رسول اهللا صلى  بالبينة، فإن إالّال تعطى شيئاً: إلى ابن عباس فأخبرته الخبر، فقال

لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال أموال رجال، ولكن (:  قال،اهللا عليه وسلم
ِإن الَِّذين يشْتَرون ِبعهِد اللَِّه ِإن الَِّذين يشْتَرون ِبعهِد اللَِّه ِإن الَِّذين يشْتَرون ِبعهِد اللَِّه ِإن الَِّذين يشْتَرون ِبعهِد اللَِّه � :ادعها فاقرأ عليه، ف)اليمين على المدعى عليه

                                                 
 .٨/٢٣٢المصنف ) ١(
 .٨/٢٣٤المصنف ) ٢(
 .٨/٢٣٦المصنف ) ٣(
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أخرجه البخاري من طريق عبد ( .اآلية، ففعلت فاعترفت )١(�وأَيماِنِهم ثَمناً قَِليالًوأَيماِنِهم ثَمناً قَِليالًوأَيماِنِهم ثَمناً قَِليالًوأَيماِنِهم ثَمناً قَِليالً
  .)٢٥٢: ١٠ كما في هق اهللا بن داود عن ابن جريج، ورواه مسلم مختصراً

  .)٢())ه بعد سنةثم لقيت ابن جريج فحدثني ب: قال عبد الرزاق
، عن أخبرنا ابن عيينة: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٢٥١ ((ــــــــ٦٤٠٦٤٠٦٤٠٦٤٠

 .يتخارج الشريكان: عباس، قالابن ، عن عطاء، عن عمرو ابن دينار
 ،روى سعيد بن منصور ومن طريقه هق عن داود بن أبي هند عن عطاء(

  .)٦٥: ٦ بالمخارجة في الميراث كان ال يرى بأساًأنّه عن ابن عباس 
ال بأس بأن :  قال،ابن عباس أن :ابن جريج فذكر عن عطاءأما و

يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم، فيأخذ بعضهم من الذهب الذي 
  .، ويأخذ هذا عشرين ديناراًبينهم، يأخذ هذا عشرة نقداً

  .)٣())الذهب والفضةإالّ وال يتخارجون في عرض ما كان، : قال عطاء
أبي ، عن أخبرنا الثوري: الرزاق، قالخبرنا عبد ــ أ١٥٢٥٣ ((ــــــــ٦٤١٦٤١٦٤١٦٤١

ال بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين، : ابن عباس قالأن : الزبير
  .)٤())يخرج بعضهم من بعض

، قتادة، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٤٣٩ ((ــــــــ٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢
زة في شهادة المرأة الواحدة جائ: عباس، قالابن ، عن أبي الشعثاءعن 

                                                 
 .٧٧/آل عمران) ١(
 .٨/٢٧٣المصنف ) ٢(
 .٨/٢٨٨المصنف ) ٣(
 .٨/٢٨٩المصنف ) ٤(
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وكان يصل بهذا . الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها
الحديث، فال أدري أهو من حديث قتادة أم ال، وجاء ابن عباس رجل 

ها أرضعتني وامرأتي وهي  أنّ)ثالثة( زعمت فالنة وفي الرضاع: فقال
نظروا، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بالء، فلم أ: كاذبة، فقال ابن عباس

  .)١()) حتى برصت ثدياهايحل الحول
أخبرني :  قال،أخبرنا ابن جريج: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٤٩٤ ((ــــــــ٦٤٣٦٤٣٦٤٣٦٤٣

ــ يسأله  ــ وهو قاض البن الزبير أرسل إلى ابن عباسأنّه  :عبد اهللا بن أبي مليكة
أمرنا اهللا ممن نرضى، إنّما ال أرى أن تجوز شهادتهم، : عن شهادة الصبيان، فقال

ابن أبي ر، عن أخرجه هق من طريق عمرو بن دينا( .ليس برضى الصبي وإن
  .)٢()))١٦٢ و ١٦١: ١٠ابن جريج ر، عن مليكة، ومن طريق محمد ابن ثو

، عن أخبرنا محمد بن مسلم: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٥٥٩ ((ــــــــ٦٤٤٦٤٤٦٤٤٦٤٤
حد عندك شهادة فسألك عنها، إذا كان أل: عباس، قالابن ، عن عمرو بن دينار

، ٤الكنز برمز عب ( .أخبرك بها، لعله يرجع أو يرعوي ال:  بها، وال تقلفأخبره
: محمد بن مسلم، ثم قالب، عن  وأخرجه هق من طريق زيد بن الحبا٩٨: رقم

  .)٣())باب الشهداء إذا ما دعوا). ١٥٩: ١٠، وال يصح رفعه وقد روي مرفوعاً
 بن أبي يحيى، عن عكرمة بن عمار، عن ــ عبد الرزاق١٥٧١٨ ((ــــــــ٦٤٥٦٤٥٦٤٥٦٤٥

إذا بقي على المكاتب خمس أواق، أو خمس ذود، : ابن عباس قال أن :كثير
  .)٤())أو خمس أوسق، فهو غريم

                                                 
 .٨/٣٣٦المصنف ) ١(
 .٨/٣٤٨المصنف ) ٢(
 .٨/٣٦٤المصنف ) ٣(
 .٨/٤٠٥لمصنف ا) ٤(
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٣١٥ ٣١٥ 

يحيى بن أبي ، عن عمر بن راشد، عن ــ عبد الرزاق١٥٧٣١ ((ــــــــ٦٤٦٦٤٦٦٤٦٦٤٦
 ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ابن عباس حدثه أن :عكرمة، عن كثير
 .) منه دية العبدقتق منه دية الحر، وبقدر ما رما عدية المكاتب بقدر (: قال

أخرجه هق من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير، وذكر االختالف في (
  .)١()))عكرمةب، عن  وأخرجه الترمذي من حديث أيو٣٢٦: ١٠رفعه ووقفه 

ابن ، عن عطاء، عن جابر، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٥٨٠٢ ((ــــــــ٦٤٧٦٤٧٦٤٧٦٤٧
أخرجه هق ( .كاتب يوضع له ويتعجل منه، فلم ير به بأساًسئل عن المأنّه  :عباس

  .)٢())بالعروضإالّ ، وكرهه ابن عمر )٣٣٥: ١٠من طريق وكيع عن الثوري 
أخبرني ابن أبي : ج، قالابن جري، عن ــ عبد الرزاق١٥٨٢٤ ((ــــــــ٦٤٨٦٤٨٦٤٨٦٤٨

  يوماًي نذرت ال تعرينإنّ: جاء رجل إلى ابن عباس فقال:  قال،حسين
أراد الشيطان أن يفضحك، إنّما : حراء، فقال ابن عباسحتى الليل على 

، اآلية، توضأ، ثم البس )٣(�يا بِني آدم ال يفِْتنَنَّكُم الشَّيطَانيا بِني آدم ال يفِْتنَنَّكُم الشَّيطَانيا بِني آدم ال يفِْتنَنَّكُم الشَّيطَانيا بِني آدم ال يفِْتنَنَّكُم الشَّيطَان� :ثم تال
  . حتى الليل يوماًثوبك، وصل على حراء

مما الزبير كان ) ابن( أن وأخبرني بعض أصحابنا: قال ابن جريج
نذرت ألحملن سارية :  ابن عباس فقاليرى أن يوفي النذر، فجاء رجل

فاذهب إلى ابن الزبير فليأمرك أن تحمل : من سواري المسجد، قال
  .)٤())سارية من سواري المسجد

                                                 
 .٨/٤٠٩المصنف ) ١(
 .٨/٤٢٩المصنف ) ٢(
 .٢٧/األعراف) ٣(
 .٨/٤٣٨المصنف ) ٤(
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٣١٦ 

سمعت محمد بن : ج، قالابن جري، عن ــ عبد الرزاق١٥٨٢٥ ((ــــــــ٦٤٩٦٤٩٦٤٩٦٤٩
امرأة جاءت إلى معاوية في بعض ما يحج أو  أن :عبد اهللا بن عمر يذكر

اذهبي : خمار، فقالي نذرت ال أضرب على رأسي بإنّ: تيعتمر، فقال
اختمري، فأخبرت :  فقال،فأخبريني، فجاءت ابن عباس: يفسلي، ثم تعال

فجاءت ابن عمر، ( زاد المصنف في السادس( .فأعجبه معاوية بما قال
  .)١())))فأعجبه فتيا ابن عباس( وفي آخره) أوفي نذرك واعتمري: فقال

إسماعيل ابن ، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن  الرزاقــ عبد١٥٨٣٢ ((ــــــــ٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠
النذر : عباس، قالابن ، عن كريب، عن ))ابن أبي مريم( في السادس( أبي عويمر

على أربعة وجوه، فنذر فيما ال يطيق، فيه كفارة يمين، ونذر في معاصي اهللا، 
 ونذر في طاعة. ونذر لم يسمه، فكفارته كفارة يمين فكفارته كفارة يمين،

، وقد أخرج د بعضه من طريق بكير بن األشج (.، فينبغي لصاحبه أن يوفيه�اهللا
عبد اهللا ابن ، عن رواه وكيع وغيره: ، وقال مرفوعاًابن عباس، عن كريبعن 

  .)٢()))٤٧٢على ابن عباس، ص قوفاً بكير، مو، عن سعيد
عن ، منصور، عن أخبرنا الثوري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٨٣٤ ((ــــــــ٦٥١٦٥١٦٥١٦٥١

: ، قالإذا لم يسم شيئاً:  في النذر والحرام، قال:ابن عباس، عن سعيد بن جبير
  .)٣())أغلظ اليمين، فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً

، عطاء بن السائب، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٥٨٣٧ ((ــــــــ٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢
                                                 

 .٨/٤٣٨المصنف ) ١(
 .٨/٤٤٠المصنف ) ٢(
 .٨/٤٤١المصنف ) ٣(
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٣١٧ ٣١٧ 

ذا لم يسمها صاحبها النذر إ: عباس، قالابن ، عن سعيد بن جبيرعن 
  .)١())يمان، ولها أغلظ الكفارة، يعتق رقبةفهي أغلظ األ

سماك بن ، عن إسرائيل بن يونس، عن ــ عبد الرزاق١٥٨٤٨ ((ــــــــ٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣
نذر رجل أن ال يأكل مع بني أخ له : عباس، قالابن ، عن عكرمة، عن حرب

  .)٢())اذهب فكل معهم، ففعل: يتامى، فأخبر عمر بن الخطاب، فقال
سعيد بن ، عن أبان، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٥٨٥٨ ((ــــــــ٦٥٤٦٥٤٦٥٤٦٥٤

ي أبى أسره الديلم، وإنّ إن : فقال،جاء رجل إلى ابن عباس: ر، قالجبي
على : قالأنّه ــ حسبت  نذرت إن أنجاه اهللا أن أقوم على جبل عرياناً

 ،أرأيت إن أجلب عليك إبليس بجنوده: ، قالــ وأن أصوم يوماً أحد
ريح فألقتك  نظروا إلى هذا اآلدمي كيف سخرت به، أو جاءتأ: فقال

، ألبس ثيابك، وصم يوماً: فكيف ترى؟ قال: ؟ قالفمت، أتراك شهيداً
  .)٣()) وقاعداًوصل قائماً
، عن إسماعيل، عن )عن الثوري( ــ عبد الرزاق١٥٨٦٥ ((ــــــــ٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥

، يمشي: نذر أن يمشي إلى مكة، قالرجالً  أن :ابن عباس، عن الشعبي
، مشى ما ركب، وركب ما مشى، قابالً فإذا أعيى ركب، فإن كان عاماً

إسماعيل، ومن ، عن أخرجه هق من طريق يعلى ويزيد( .وينحر بدنة
  .)٤()))٨١: ١٠ أيضاًطريق الثوري عن إسماعيل 

                                                 
 .٨/٤٤١المصنف ) ١(
 .٨/٤٤٣المصنف ) ٢(
 .٨/٤٤٧المصنف ) ٣(
 .٨/٤٤٩المصنف ) ٤(
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٣١٨ 

، عن إسرائيل بن يونس ومعمر، عن ــ عبد الرزاق١٥٨٦٧ ((ــــــــ٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦
أن تمشي إلى الكعبة، فمشت ها نذرت  أنّ: عن أم محبة،أبي إسحاق

حتى إذا بلغت عقبة البطن أعيت فركبت، ثم أتت ابن عباس فسألته، 
، وتركبي حتى تنتهي إلى قابالً هل تستطيعين أن تحجين: فقال لها

فهل لك : ال، قال: المكان الذي ركبتي منه، فتمشين ما ركبت؟ قالت
ي أنفسهما من لي البنتين، ولكنهما أعظم ف إن :بنت تمشي عنك؟ قالت

  .)١())فاستغفري اهللا تعالى: ذلك، قال
، عن الحكم، عن الحسن بن عمارة، عن ــ عبد الرزاق١٥٨٦٨ ((ــــــــ٦٥٧٦٥٧٦٥٧٦٥٧

  .)٢()) فليحج من مكةمن نذر أن يحج ماشياً: عباس، قالابن ، عن طاووس
: ج، قالأخبرنا ابن جري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٨٩٥ ((ــــــــ٦٥٨٦٥٨٦٥٨٦٥٨

قال ابن : ، فقالن يطوف على ركبتيه سبعاًرجل نذر أ: قلت لعطاء
 لرجليه  سبعاًلم يؤمروا أن يطوفوا حبوا، ولكن ليطف سبعين،: عباس
  .)٣())ال: ولم يأمره بكفارة؟ قال:  ليديه، قلتوسبعاً

عبد الكريم بن أبي ، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٥٩٠٠ ((ــــــــ٦٥٩٦٥٩٦٥٩٦٥٩
ماتت وعليها أمه  أن بن عتبة يذكرسمعت عبيد اهللا بن عبد اهللا : ق، قالالمخار

اعتكف عنها : فبادرت إخوتي إلى ابن عباس، فسألته، فقال: اعتكاف، قال
 عن ابن عباس في مثل ،أخرج ش من طريق عون بن عبد اهللا بن عتبة( .وصم

                                                 
 .٨/٤٤٩المصنف ) ١(
 .٨/٤٥٠المصنف ) ٢(
 .٨/٤٥٧المصنف ) ٣(
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٣١٩ ٣١٩ 

  .)١()))٤٦٦: ١١اعتكف عنها، راجع الفتح : قالأنّه هذه القصة 
أخبرني يحيى بن : ج، قال جريابن، عن ــ عبد الرزاق١٥٩٠٣ ((ــــــــ٦٦٠٦٦٠٦٦٠٦٦٠

سألت امرأة ابن عباس عن : سمعت القاسم بن محمد يقول: د، قالسعي
فال ينحر ابنه، وليكفر عن يمينه، : إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة، قال

كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين؟ فقال : فقال رجل البن عباس
 ثم جعل فيه من الكفارة )٢(� ِمنْكُم ِمن ِنساِئِهم ِمنْكُم ِمن ِنساِئِهم ِمنْكُم ِمن ِنساِئِهم ِمنْكُم ِمن ِنساِئِهمالَِّذين يظَاِهرونالَِّذين يظَاِهرونالَِّذين يظَاِهرونالَِّذين يظَاِهرون� :ابن عباس

أخرجه هق من طريق جعفر بن عون، ومالك عن يحيى بن ( .ما قد رأيت
  .)٣()))٧٢: ١٠وكذلك رواه الثوري عن يحيى : د، قالسعي

أخبرني : ج، قالأخبرني ابن جري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٩٠٤ ((ــــــــ٦٦١٦٦١٦٦١٦٦١
لَقَد لَقَد لَقَد لَقَد � :نحرن نفسي، فقال ابن عباسنذرت أل:  عباس فقالجاء ابنرجالً  أن :عطاء

 ثم أمره )٥(�وفَدينَاه ِبذِبٍح عِظيٍموفَدينَاه ِبذِبٍح عِظيٍموفَدينَاه ِبذِبٍح عِظيٍموفَدينَاه ِبذِبٍح عِظيٍم� :، ثم تال)٤(�كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌكَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌكَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌكَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌ
: قال يحيى بن سعيد: د، قالروى هق نحوه من طريق الليث بن سع( .بذبح كبش

وسمعت عطاء إذا سئل : قال). ٧٣: ١٠، ثم ذكره عطاء حدثه أن وزعم ابن جريج
ابن جريج عن ن، عن رواه هق من طريق سفيا( بمكة: أين يذبح الكبش؟ قال

: جزور، كنت آمره بها أو بقرة، قلت: فنذر لينحرن فرسه أو بغلته، قال: ، قلت)عطاء
  .)٦())ذلك مرتينإالّ أمر ابن عباس بكبش في النفس، وتقول في الدابة جزور؟ فأبى 

                                                 
  .٨/٤٥٨المصنف ) ١(
 .٢/المجادلة) ٢(
 .٨/٤٥٩المصنف ) ٣(
 .٢١/األحزاب) ٤(
 .١٠٧/الصافات) ٥(
 .٨/٤٦٠المصنف ) ٦(
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٣٢٠ 

يحيى ، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٩٠٥ ((ــــــــ٦٦٢٦٦٢٦٦٢٦٦٢
من نذر : عباس، قالــ عن ابن  أحسبه: ــ قال عكرمة، عن بن أبي كثيرا

لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل � :، ثم تالأن ينحر نفسه أو ولده، فليذبح كبشاً
  .)٢()))١(�اللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌاللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌاللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌاللَِّه أُسوةٌ حسنَةٌ

، أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٥٩٠٨ ((ــــــــ٦٦٣٦٦٣٦٦٣٦٦٣
  .)٣())ليهد مئة بدنة:  في رجل نذر لينحرن نفسه، قال:ابن عباسعن 

 :ابن عباس، عن قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٥٩١٠ ((ــــــــ٦٦٤٦٦٤٦٦٤٦٦٤
 أتجد مئة بدنة؟ قال: نذرت أن أنحر نفسي، قال: سأله، فقالرجالً أن :

ي لو أمرته أنّأما :  ابن عباسل، قالولى الرجما فلانحرها، : نعم، قال
ابن عباس، ، عن أخرج هق نحوه من حديث كريب( .بكبش أجزأ عنه

: قالأنّه فبلغني عن ابن عباس : ولكن في إحدى طرقه عن األعمش قال
  .٧٣: ١٠لو اعتل علي ألمرته بكبش 

كان يقوله أنّه  على اختالف فتاويه في ذلك يدلّ: وقال هق
  .)٤()))٧٤: ١٠ عرف في ذلك توقيفاًأنّه ، ال  ونظراًالالًاستد

: ج، قالأخبرنا ابن جري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٩١١ ((ــــــــ٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥
: الجاء ابن عباس فقرجالً  أن :عكرمة أخبره أن أخبرني عمرو بن دينار

                                                 
 .٢١/األحزاب) ١(
 .٨/٤٦٠المصنف ) ٢(
 .٨/٤٦١المصنف ) ٣(
 .٨/٤٦١المصنف ) ٤(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

٣٢١ ٣٢١ 

نحرن الساعة نفسي، واهللا ال أخبركه، قال  لئن أمرتني أللقد أذنبت ذنباً
  .)١())فأمره بمئة ناقة ما هي؟: ي أخبرك بكفارته، قاللعلّ! بلى: عباسابن 

سمعت سليمان بن : ج، قالابن جري، عن ــ عبد الرزاق١٥٩١٢ ((ــــــــ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦
نحرن نفسي، نذرت أل: جاء ابن عمر فقالرجالً  أن :موسى يحدث عطاء

ألبست : إذا تدخل النار، قال: فأقتل نفسي؟ قال: أوف ما نذرت، قال: قال
  .)٢())أنت ألبست على نفسك، فجاء ابن عباس، فأمره بذبح كبش: قال! علي

، عن أيوب، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٥٩٤١ ((ــــــــ٦٦٧٦٦٧٦٦٧٦٦٧
  .)٣()))وأيم اهللا( :سمع ابن عباس يقولأنّه زهدم الجرمي ، عن أبي قالبة

ر، عمرو بن دينا، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٥٩٦٤ ((ــــــــ٦٦٨٦٦٨٦٦٨٦٦٨
اهللا يعلمه، وهو ال يعلمه، فيعلم : ال يقولن أحدكم: قال ابن عباس: قال

  .)٤())اهللا ما لم يعلم، وذلك عند اهللا عظيم
سعيد ، عن منصور، عن الحسن بن عمارة، عن ــ عبد الرزاق١٥٩٧٤ ((ــــــــ٦٦٩٦٦٩٦٦٩٦٦٩

هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، :  في الرجل يقول:ابن عباس، عن ابن جبير
  .)٥())يمين مغلظة: سالم، أو عليه لعنة اهللا، أو عليه نذر، قالاإلأو برئ من 
، عن علىعبد األ، عن إسرائيل، عن عبد الرزاقــ ١٦٠١٦ ((ــــــــ٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠

من كانت عليه رقبة من ولد : عباس، قالابن ، عن سعيد بن جبير
  .)٦())مناإالّ إسماعيل لم يجزه 

                                                 
 .٨/٤٦٢المصنف ) ١(
 .٨/٤٦٢المصنف ) ٢(
 .٨/٤٧١المصنف ) ٣(
 .٨/٤٧٧المصنف ) ٤(
 .٨/٤٨٠المصنف ) ٥(
 .٨/٤٩١المصنف ) ٦(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٣٢٢ 

، يمان األحولسل، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٦٠٤٠ ((ــــــــ٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١
من حلف على ملك يمينه أن يضربه، : عباس، قالابن ، عن طاووسعن 
١()) كفارة يمينه أن ال يضربه، وهي مع الكفارة حسنةفإن(.  

، عكرمة، عن سماك، عن إسرائيل، عن ــ عبد الرزاق١٦٠٤٣ ((ــــــــ٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢
نذر رجل أن ال يأكل مع بني أخ له يتامى، فأخبر : عباس، قالابن عن 

  .)٢())اذهب فكل معهم، ففعل: ، فقالبه عمر
، أخبرنا هشام بن حسان: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٦٠٧١ ((ــــــــ٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣

: قال هق. ( مسكينمد لكلّ: عباس، قالابن ، عن عطاء بن أبي رباحعن 
  .)٣())) مسكين مد مدلكلّ: ويذكر عن عطاء عن ابن عباس أنّه قال

، عكرمة ، عنداود  عن،الثوري ، عنــ عبد الرزاق١٦٠٧٢(( ــــــــ٦٧٤٦٧٤٦٧٤٦٧٤
أخرجه هق من طريق ابن ( .، ربعه بإدامهحنطة مد من: عباس، قالابن عن 
تابعه ابن فضيل عن داود عند ش ) ربعه إدامه( : ولفظه٥٥: ١٠داود س، عن إدري
  .)٤())) ط١٧٥ص 

                                                 
  .٨/٤٩٧المصنف ) ١(

: ان رجالً قال البن عمر:  عن عمر بن دينارعبد الرزاق، عن ابن عيينة،وأخرج أيضاً 
  .فأعتق الحسن بن علي: قال. جعلت علي عتق رقبة من ولد إسماعيل

فأعتق علي بن أبي : قال. إن علي رقبة من ولد إسماعيل: وقال رجل لعمر: قال ابن عيينة
  .طالب

 وهذه األقوال من ابن عباس ومن عمر ومن ابنه عبد اهللا تشير من طرف خفي إلى ::::أقولأقولأقولأقول
 .عدم صحة نسبة بقية القبائل العدنانية من البطون العربية إلى عدنان

 .٨/٤٩٨المصنف ) ٢(
 .٨/٥٠٦المصنف ) ٣(
 .٨/٥٠٧المصنف ) ٤(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

محمد بن ، عن رجل سماه، عن األسلمي، عن ــ عبد الرزاق١٦١١٠ ((ــــــــ٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥
  .)١())كان ال يكفر حتى يحنثأنّه  :ابن عباس، عن انميمون بن مهر، عن زياد

ابن ، عن مجاهد، عن ابن مجاهد، عن ــ عبد الرزاق١٦١١٦ ((ــــــــ٦٧٦٦٧٦٦٧٦٦٧٦
  .)٢())من استثنى فال حنث عليه وال كفارة: عباس، قال
: ج، قالأخبرنا ابن جري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٦١٤٤ ((ــــــــ٦٧٧٦٧٧٦٧٧٦٧٧

أيأكل :  يباع الوالء، قالكان ابن عباس يكره أن: سمعت عطاء يقول
فال يبيع العبد المعتق، وال السيد الذي أعتقه، : ، ويقولبرقبة رجل حر

ال، : أيبيع أهله والءه من نفسه؟ قال: قلت لعطاء: مثله، قالإالّ فما هو 
  .)٣())سواء ذلك منه ومن غيره

، عبد الملك بن أبي سليمان، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٦١٤٥ ((ــــــــ٦٧٨٦٧٨٦٧٨٦٧٨
  .)٤())الوالء لمن أعتق، ال يجوز بيعه وال هبته: عباس، قالابن ، عن عطاءعن 

عبيد اهللا بن ، عن الزهري، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٦٣١١ ((ــــــــ٦٧٩٦٧٩٦٧٩٦٧٩
ال ترغبوا ( ]نقرأ[قد كنا : يقول سمع عمرأنّه  :ابن عباس، عن عبد اهللا بن عتبة

  .)٥()))رغبوا عن آبائكمبكم أن ت إن كفرا( أو) كفر بكمفإنّه عن آبائكم 
                                                 

 .٨/٥١٥المصنف ) ١(
 .٨/٥١٦المصنف ) ٢(
 .٩/٤المصنف ) ٣(
 .٩/٥المصنف ) ٤(
  .٩/٥٠المصنف ) ٥(

: �ولقد أخرج عبد الرزاق في المصنف بعد هذا األثر اآلنف الذكر، حديثاً مرفوعاً قال
، وأتبعه بآخر رواه معمر، عن عاصم بن سليمان، )من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة اهللا(

 

٣٢٣ ٣٢٣ 



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٣٢٤ 

أخبرنا ابن : ج، قالأخبرنا ابن جري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٦٣٥٣ ((ــــــــ٦٨٠٦٨٠٦٨٠٦٨٠
ال يجوز لمن كان له مال قليل وورثته كثير، أن : كان يقولأنّه  :أبيه، عن طاووس

  .قليل ذلك: وسئل ابن عباس عن ثمان مئة درهم، فقال: يوصي بثلث ماله، قال
ال يصلح، كان : ؟ قال شيئاً فكان سمى حينئذ:فقلت البن طاووس

  .)١())أبي يصلح بينهم
الحجاج بن ، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن ــ عبد الرزاق١٦٤٢١ ((ــــــــ٦٨١٦٨١٦٨١٦٨١

                                                                                                                   

من ادعى إلى غير أبيه : (�ل اهللارسوقال : عن سعد بن أبي وقاص، وأبي بكرة قاال
لقد شهد : فقلت ألبي عثمان: ، قال عاصم)وهو يعلم أنّه غير أبيه، حرم اهللا عليه الجنّة

  .عندك رجالن حسبك بهما
 فلتقر أعين النواصب في بعض رجالهم الذين شيبت أنسابهم حتى تعايروا وتغايروا ::::أقولأقولأقولأقول

يأبى عليك بنو عذرة، : ة لسعد بن أبي وقاصكقول معاوي. فيما بينهم طعناً في األنساب
السالم عليك أيها : وبهذا قد غمزه في نسبه ألنّه لم يسلّم عليه بإمرة المؤمنين، بل قال

نعم إن كنّا : فهال غير ذلك، أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فقال سعد: الملك، فقال معاوية
ن سعداً ليس من قريش إال فعلت به إ: ال يبلغني أن أحداّ يقول: أمرناك، فقال معاوية

  ).١٠/٣٩١أخرجه عبد الرزاق في المصنف . (وفعلت
كما في ربيع األبرار . (وخلّ عنك نسب معاوية الذي كان يعزى إلي أربعة

  ).٥٥١/للزمخشري
وليس نسب عمرو بن العاص في سفالة العزو دون ذلك حتى قيل له له ابن النابغة ــ وهي 

  .الرايات ــأمه وكانت من ذوات 
وأما نسب زياد بن سمية، ابن أبيه، فهو أشهر من أن يخفى، وكان نسبته إلى أبي سفيان 

راجع . (أحدى بوائق معاوية كما قال الحسن البصري، وعبر عنها الجاحظ بقوله كفرة
  ).٣/٣٦٦كتاب علي إمام البررة 

 كما شاهت وجوههم إلى غير هؤالء ممن شوهوا تاريخ المسلمين بأفعالهم وأقوالهم،
 .بأحسابهم وأنسابهم، وما زال النواصب يتابعونهم ويدافعون عنهم

 .٩/٦٣المصنف ) ١(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

٣٢٥ ٣٢٥ 

  .)١())ال تجوز وصية الغالم حتى يحتلم: عباس، قالابن ، عن عطاء، عن أرطاة
ابن ن ، ععكرمة، عن داود، عن الثوري، عن  عبد الرزاقــ١٦٤٥٦ ((ــــــــ٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢

وِتلْك حدود اللَِّه ومن وِتلْك حدود اللَِّه ومن وِتلْك حدود اللَِّه ومن وِتلْك حدود اللَِّه ومن � :الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قال: عباس، قال
أخرجه سعيد عن هشيم، وخالد بن عبد اهللا، وابن عيينة، ( .)٢(�يتَعد حدود اللَِّهيتَعد حدود اللَِّهيتَعد حدود اللَِّهيتَعد حدود اللَِّه

  .)٣()))ليس عنده االستشهاد باآليةأنّه إالّ  ٤٤٢، ٤٤١، ٤٤٠: ، رقم٣عن داود 
، عن شبيب بن غرقدة، عن ابن عيينة، عن ــ عبد الرزاق١٦٤٦٥ ((ــــــــ٦٨٣٦٨٣٦٨٣٦٨٣

  .)٤())بإذن مواليهإالّ ال، : سألت ابن عباس أيوصي العبد؟ قال: جندب قال
حدثني سماك بن :  قال،إسرائيل، عن ــ عبد الرزاق١٦٦١٧ ((ــــــــ٦٨٤٦٨٤٦٨٤٦٨٤

كنت عند ابن عباس، فأتته :  قال،عكرمة مولى ابن عباس، عن حرب
يحل له أن :  أن آخذ من دراهم زوجي؟ قالأيحل لي: امرأة فقالت

ذكر ابن حزم ( .فهو أعظم عليك حقاً: ال، قال: يأخذ من حليك؟ قالت
  .)٥()))٣١٩٢: ٨في المحلى ما يقرب منه 

أبي ، عن ابن خثيم، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٦٦٣١ ((ــــــــ٦٨٥٦٨٥٦٨٥٦٨٥
  .)٦())ولده كسبه: عباس، قالابن ، عن الطفيل

عمر بن عبد الرحمن ، عن الثوري، عن الرزاقــ عبد ١٦٨١٩ ((ــــــــ٦٨٦٦٨٦٦٨٦٦٨٦
                                                 

 .٩/٨٠المصنف ) ١(
 .١/الطالق) ٢(
 .٩/٨٨المصنف ) ٣(
 .٩/٩٠المصنف ) ٤(
 .٩/١٢٧المصنف ) ٥(
 .٩/١٣١المصنف ) ٦(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٣٢٦ 

انظروا أكثرهما : ابن عباس سئل عن ولد زنا، وولد رشدة، فقال أن :القرشي
  .)١()))٥٧: ١٠أخرجه هق من طريق عبد اهللا بن الوليد عن الثوري ( .ثمناً

، عن أبي الزبير، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٦٨٨٥ ((ــــــــ٦٨٧٦٨٧٦٨٧٦٨٧
  .)٢()) فهو له شيئاًمن أعمر: لعباس، قاابن ، عن طاووس

، عن أبي الزبير، عن أخبرنا الثوري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٦٩١٤ ((ــــــــ٦٨٨٦٨٨٦٨٨٦٨٨
ابن س، عن عن طاوو . ومن أعمرها شيئاًمن أرقب: عباس، قالابن ، عن طاووس

 فهو  شيئاً ومن أعمر)العمري لمن أعمرها، والرقبي لمن أرقبها( : مرفوعاًعباس
  .)٣()))١٦٥: ٩آخره إالّ لم ينقل أنّه إالّ ن حزم، نقله اب( .له

سمعت أبا : ن، قالجعفر بن سليما، عن ــ عبد الرزاق١٦٩٥٤ ((ــــــــ٦٨٩٦٨٩٦٨٩٦٨٩
كان أنس بن مالك يشرب نبيذ الجر، قال أبو : جمرة الضبعي يقول

  .)٤())كان أحلى من العسل] إن[ال تشربه و : وقال ابن عباس: جمرة
أخبرني عبد : ج، قالابن جري عن ،ــ عبد الرزاق١٦٩٨٤ ((ــــــــ٦٩٠٦٩٠٦٩٠٦٩٠

  .قد كان ينهى عن شراب البسر بحتاأنّه  :أبي الشعثاء، عن الكريم
 : عن ابن عباس، عن عكرمة مولى ابن عباسأيضاًوأخبرني : قال

  .)٥())كان ينهى أن يشرب البسر بحتاأنّه 
حدثني أبو الجويرية :  قال،الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٧٠١٤ ((ــــــــ٦٩١٦٩١٦٩١٦٩١

                                                 
 .٩/١٧٦المصنف ) ١(
 .٩/١٨٩المصنف ) ٢(
 .٩/١٩٥المصنف ) ٣(
 .٩/٢٠٨صنف الم) ٤(
 .٩/٢١٦المصنف ) ٥(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

٣٢٧ ٣٢٧ 

سبق محمد : ــ عن الباذق، فقال ــ أو سأله رجل سألت ابن عباس:  قالي،الجرم
يا ابن عباس أرأيت الشراب الحلو الحالل : الباذق، وما أسكر فهو حرام، قلت

الحرام إالّ فاشرب الحالل الطيب، فليس بعد الحالل الطيب : الطيب، قال
  .)٥٣: ١٠الثوري ر، عن أخرجه البخاري عن محمد بن كثي( .الخبيث

وفي ( يشد به الشرابشيء : ما الباذق؟ قال: قلنا له: قال أبو يعقوب
وهو اسم الخمر ) باذه( الخمر، تعريب): بفتح الذال( الباذق: النهاية

بالفارسية وسبق محمد الباذق، أي لم تكن في زمانه، أو سبق قوله فيها 
  .)١()))وفي غيرها من جنسها

أبي قالبة ، عن أيوب، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٧٠٤٨ ((ــــــــ٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢
 جعل اهللا حلق الرأس سنة ونسكاً: قال ابن عباس: وعكرمة قاال

  .)٢())، وزدتموه في العقوبةفجعلتموه نكاالً
، أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٧٣٠٦ ((ــــــــ٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣

ال فإنّه من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، : عباس، قالابن عن 
ومن .  يكلم، وال يؤوى، ويناشد حتى يخرج، فيقام عليهيجالس، وال

قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما 
وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم . أصاب، أخرج من الحرم إلى الحل

  .)٣())عليه في الحرم
                                                 

 .٩/٢٢٣المصنف ) ١(
 .٩/٢٣٣المصنف ) ٢(
 .٩/٣٠٤المصنف ) ٣(
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٣٢٨ 

ن اب، عن أخبرنا ابن عيينة: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٧٣٠٧ ((ــــــــ٦٩٤٦٩٤٦٩٤٦٩٤
 فيمن قتل في الحل :ابن عباس، عن طاووس، عن طاووس وإبراهيم بن ميسرة

  .ال يجالس، وال يكلم، وال يبايع، وال يؤوى: ثم دخل في الحرم، قال
! يا فالن: يؤتى إليه فيقال: ويذكر، وقال إبراهيم: قال ابن طاووس

  .)١())من المحارمأخرج  ]في دم فالن[اتق اهللا 
، عن ابن طاووس، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالنا عبد ــ أخبر١٧٣٠٩ ((ــــــــ٦٩٥٦٩٥٦٩٥٦٩٥

في  ابن عباس على ابن الزبير: )نقم(كلمة ) قال( سقطت بعدأنّه أرى (  قال،أبيه
أدخله : رجل أخذه في الحل، ثم أدخله الحرم، ثم أخرجه إلى الحل فقتله، فقال

 وكان ذلك أدخله بأمان ثم أخرجه،: الحرم، ثم أخرجه إلى الحل فقتله أي يقول
مر، وأعان عليه عبد الملك، فكان ابن عباس لرجل اتهمه ابن الزبير في بعض األا

  .)٢()) حتى قتل قليالً، فلم يلبث بعده ابن الزبير إالّلم ير عليه قتالً
قضى عمر :  قال،قتادة، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٧٤٤١ ((ــــــــ٦٩٦٦٩٦٦٩٦٦٩٦

  .تهابن الخطاب في العين القائمة إذا فقئت بثلث ديا
يحيى ، عن عبد اهللا بن بريدة عن :قال ،قتادة أن وبلغني: قال معمر

عمر قضى في اليد الشالء، والعين القائمة  أن :ابن عباس، عن بن يعمرا
  .)٣())واحدة منهن ثلث ديتها كلّ لسن السوداء، فياالعوراء، و
، عن داود بن الحصين، عن مالك، عن ــ عبد الرزاق١٧٤٩٥ ((ــــــــ٦٩٧٦٩٧٦٩٧٦٩٧

                                                 
 .٩/٢٠٤المصنف ) ١(
 .٩/٣٠٥المصنف ) ٢(
 .٩/٣٣٤المصنف ) ٣(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

٣٢٩ ٣٢٩ 

مروان أرسله إلى ابن عباس يسأله ماذا جعل في  أن طفانأبي غ
:  فقال،فردني إلى ابن عباس: فيه خمس من اإلبل، قال: الضرس؟ فقال

ذلك  ك ال تعتبرلو أنّ: أتجعل مقدم الفم مثل األضراس؟ فقال ابن عباس
  .)١())باألصابع، عقلها سواءإالّ 

، عن د الحذاءخال، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٧٧٤٤ ((ــــــــ٦٩٨٦٩٨٦٩٨٦٩٨
في الظفر إذا : عباس، قالابن ، عن جابر بن زيد، عن عمرو بن هرم

  .)٢())أعور خمس دية اإلصبع
سأل حيان العبدي : ج، قالابن جري، عن ــ عبد الرزاق١٧٩٢٦ ((ــــــــ٦٩٩٦٩٩٦٩٩٦٩٩

  . شيئاً، أو ليطعمهليكسه ثوباً: عطاء عن رجل شج عبدا له وكسره، قال
:  يزيد عن ابن عباس، قال حيانهكذا أخبرني جابر بن: فقال حيان

  .)٣()) إلي أن يعتقهأحب: ففقأ عينه؟ قال
، داود بن الحصين، عن إبراهيم، عن ــ عبد الرزاق١٨٠٨٢ ((ــــــــ٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠

  .)٤())قتلوا بهرجالً لو أن مئة قتلوا : عباس، قالابن ، عن عكرمةعن 
ابن أبي نجيح وعمرو ، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٨١٣٤ ((ــــــــ٧٠١٧٠١٧٠١٧٠١

  .دينار أو أحدهما عن ابن عباسبن ا
ابن عباس ، عن مجاهد، عن وأخبرنا ابن سمعان: قال عبد الرزاق

  .)٥(�وكَتَبنَا علَيِهم ِفيها أَن النَّفْس ِبالنَّفِْسوكَتَبنَا علَيِهم ِفيها أَن النَّفْس ِبالنَّفِْسوكَتَبنَا علَيِهم ِفيها أَن النَّفْس ِبالنَّفِْسوكَتَبنَا علَيِهم ِفيها أَن النَّفْس ِبالنَّفِْس� :في قوله
                                                 

 .٩/٣٤٥المصنف ) ١(
 .٩/٣٩٣المصنف ) ٢(
 .٩/٤٣٧المصنف ) ٣(
 .٩/٤٧٩المصنف ) ٤(
 .٤٥/المائدة) ٥(
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ابن ، عن عبد اهللا بن عبد الرحمن، عن فأخبرني ابن سمعان: قال
  .ذه اآلية لنا ولهمكتب ذلك على بني إسرائيل، فه: المسيب قال

وكَتَبنَا علَيِهم وكَتَبنَا علَيِهم وكَتَبنَا علَيِهم وكَتَبنَا علَيِهم � :ابن عباس رضي اهللا عنهما في قوله تعالى، عن عن مجاهد
كتب عليهم هذا في التوراة، وكانوا يقتلون الحر :  قال)١(�ِفيها أَن النَّفْس ِبالنَّفِْسِفيها أَن النَّفْس ِبالنَّفِْسِفيها أَن النَّفْس ِبالنَّفِْسِفيها أَن النَّفْس ِبالنَّفِْس

  .)٢())كتب ذلك على بني إسرائيل، فهذه اآلية لنا ولهم: بالعبد، ويقولون
، داود بن الحصين، عن إبراهيم، عن ــ عبد الرزاق١٨٢٢٦ ((ــــــــ٧٠٢٧٠٢٧٠٢٧٠٢

إذا وجب على الرجل القتل ووجبت : عباس، قالابن ، عن عكرمةعن 
  .)٣()) ثم يقتليحدفإنّه  الفريةإالّ عليه حدود، لم تقم عليه الحدود 

، داود بن الحصين، عن إبراهيم، عن ــ عبد الرزاق١٨٢٨٩ ((ــــــــ٧٠٣٧٠٣٧٠٣٧٠٣
: أن تقوم بينة، يعني يقولإالّ ال قسامة : عباس، قالابن ، عن عكرمةعن 

  .)٤())ال يقتل بالقسامة وال يبطل دم مسلم
عمرو بن دينار، أو ابن أبي ، عن معمر، عن ــ عبد الرزاق١٨٤٥٠ ((ــــــــ٧٠٤٧٠٤٧٠٤٧٠٤

كان في بني إسرائيل : عباس، قالابن ، عن نجيح، أو كليهما، عن مجاهد
كُِتب علَيكُم كُِتب علَيكُم كُِتب علَيكُم كُِتب علَيكُم � : تعالى لهذه األمةالقصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال اهللا

فالعفو أن يقبل :  قال،�فَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شَيٌءفَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شَيٌءفَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شَيٌءفَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شَيٌء� ، اآلية)٥(�............الِْقصَاصُ ِفي الْقَتْلَىالِْقصَاصُ ِفي الْقَتْلَىالِْقصَاصُ ِفي الْقَتْلَىالِْقصَاصُ ِفي الْقَتْلَى
 ، يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه القاتل�فَاتِّباع ِبالْمعروِففَاتِّباع ِبالْمعروِففَاتِّباع ِبالْمعروِففَاتِّباع ِبالْمعروِف� ،في العمد الدية

                                                 
 .٤٥/المائدة) ١(
 .٩/٤٨٩المصنف ) ٢(
 .١٠/٢٠المصنف ) ٣(
  .١٠/٤١المصنف ) ٤(
 .١٧٨/البقرة) ٥(
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 .كتب على من كان قبلكممما  �ن ربكُم ورحمةٌن ربكُم ورحمةٌن ربكُم ورحمةٌن ربكُم ورحمةٌِبِإحساٍن ذَِلك تَخِْفيف ِمِبِإحساٍن ذَِلك تَخِْفيف ِمِبِإحساٍن ذَِلك تَخِْفيف ِمِبِإحساٍن ذَِلك تَخِْفيف ِم�
  .)١()))٦٣: ٢مجاهد ر، عن عمرو بن دينان، عن أخرجه الطبري من طريق سفيا(

، عكرمة، عن داود، عن إبراهيم، عن ــ عبد الرزاق١٨٥٤٤ ((ــــــــ٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥
ِإنَّما جزَاُء الَِّذين ِإنَّما جزَاُء الَِّذين ِإنَّما جزَاُء الَِّذين ِإنَّما جزَاُء الَِّذين � :نزلت هذه اآلية في المحارب: عباس، قالابن عن 

حيحيحيحيولَهسرو اللَّه وناِربولَهسرو اللَّه وناِربولَهسرو اللَّه وناِربولَهسرو اللَّه ونإذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال )٢(�اِرب ،
 قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من صلب، وإن قتل ولم يأخذ ماالً

أخرج الطبري من حديث ( .خالف، فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه
أو : أو ينفوا من األرض، يقول: ابن عباسة، عن علي بن أبي طلح

  .)٣()))١٢٦: ٦إلى دار الحرب سالم  يخرجوا من دار اإليهربوا حتى
، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن الثوري، عن ــ عبد الرزاق١٨٦٢٤ ((ــــــــ٧٠٦٧٠٦٧٠٦٧٠٦

أخرجه هق من ( .ال ترفع اللقطة، لست منها في شئ: ابن عباس كان يقول
  .)٤())تركها خير من أخذها: وقال). ١٩٢: ٦طريق يعلى بن عبيد عن الثوري 

ابن ، عن رجل، عن الزبير بن عدي، عن ــ عبد الرزاق١٨٦٣٢((ــ ــ ــ ــ ٧٠٧٧٠٧٧٠٧٧٠٧
جر كان خيره، فإن اختار األ في اللقطة يتصدق بها، فإن جاء صاحبها :عباس
أخرج نحوه ش من طريق عبد العزيز ( .جر، وإن اختار ماله كان له مالهله األ

  .)٥()))١٨٩: ٦ عن ابن عباس كما في الجوهر ، عن أبيه،بن رفيعا
                                                 

 . ١٠/٨٥المصنف ) ١(
 .٣٣/المائدة) ٢(
 .١٠/١٠٩المصنف ) ٣(
 .١٠/١٣٧المصنف ) ٤(
 .١٠/١٤٠المصنف ) ٥(
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أخبرني : ج، قالابن جري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٨٦٦٥(( ــــــــ٧٠٨٧٠٨٧٠٨٧٠٨
 نسمعت ابن عباس وذكر الخوارج عنده: د، قالعبيد اهللا ابن أبي يزي

  .)١()) من اليهود والنصارى وهم يصلونجتهاداًإليسوا بأشد : فقال
حدثنا أبو زميل : ر، قالعكرمة بن عما، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٨٦٧٨((ــ ــ ــ ــ ٧٠٩٧٠٩٧٠٩٧٠٩

اعتزلت الحروراء فكانوا في دار لما :  قال،�حدثنا عبد اهللا بن عباس: ، قاليالحنف
ي آتي هؤالء القوم أبرد عن الصالة لعلّ! يا أمير المؤمنين: على حدتهم، فقلت لعلي

فلبست أحسن : كال إن شاء اهللا تعالى، قال: ي أتخوفهم عليك، قلتإنّ: فأكلمهم، قال
: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، قال:  قالما أقدر عليه من هذه اليمانية،

ها ثفن اإلبل،  منهم، أيديهم كأنّجتهاداًإ قط أشد فدخلت على قوم لم أر قوماً
ما !  بك يا ابن عباسمرحباً:  فقالوا.فدخلت: ووجوههم معلمة من آثار السجود قال

 وسلم، عليهم جئت أحدثكم عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه: جاء بك؟ قلت
واهللا لنحدثنه، : ال تحدثوه، وقال بعضهم: نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم

أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وختنه، : قلت: قال
ننقم عليه :  من آمن به؟ وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه؟ قالواأولو

ِإنِ ِإنِ ِإنِ ِإنِ � :حكم الرجال في دين اهللا، وقد قال اهللاأنّه هن أول: وما هن؟ قالوا: لتق: ، قالثالثاً
�الْحكْم إِلَّا لِلَِّهالْحكْم إِلَّا لِلَِّهالْحكْم إِلَّا لِلَِّهالْحكْم إِلَّا لِلَِّه

 وقاتل ولم يسب، ولم يغنم، لئن كانوا كفاراً: وماذا؟ قالوا: قلت: ، قال)٢(
وماذا؟ : قلت: ت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم، قاللقد حلّ

: محا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، قال: قالوا
إن قرأت عليكم من كتاب اهللا المحكم، وحدثتكم من سنة نبيه صلى اهللا  أرأيتم: قلت

                                                 
 .١٠/١٥٣المصنف ) ١(
 .٦٧، ٤٠/، يوسف٥٧/األنعام) ٢(
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حكم الرجال : قولكمأما : قلت: نعم، قال: عليه وسلم ما ال تنكرون، أترجعون؟ قالوا
لى يقول اهللا تعافي دين اهللا، فإن: � نمو مرح أَنْتُمو دنُوا ال تَقْتُلُوا الصَّيآم ا الَّذِينها أَيي نمو مرح أَنْتُمو دنُوا ال تَقْتُلُوا الصَّيآم ا الَّذِينها أَيي نمو مرح أَنْتُمو دنُوا ال تَقْتُلُوا الصَّيآم ا الَّذِينها أَيي نمو مرح أَنْتُمو دنُوا ال تَقْتُلُوا الصَّيآم ا الَّذِينها أَيي

ٍل مِنْكُمدا عِبِه ذَو كُمحِم يالنَّع ا قَتَلَ ِمنزَاٌء مِثْلُ مداً فَجمتَعم مِنْكُم قَتَلَهٍل مِنْكُمدا عِبِه ذَو كُمحِم يالنَّع ا قَتَلَ ِمنزَاٌء مِثْلُ مداً فَجمتَعم مِنْكُم قَتَلَهٍل مِنْكُمدا عِبِه ذَو كُمحِم يالنَّع ا قَتَلَ ِمنزَاٌء مِثْلُ مداً فَجمتَعم مِنْكُم قَتَلَهٍل مِنْكُمدا عِبِه ذَو كُمحِم يالنَّع ا قَتَلَ ِمنزَاٌء مِثْلُ مداً فَجمتَعم مِنْكُم وقال في ،)١(�قَتَلَه 
 أنشدكم اهللا أحكم )٢(�ِنِهما فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِهِنِهما فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِهِنِهما فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِهِنِهما فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِهوِإن ِخفْتُم ِشقَاق بيوِإن ِخفْتُم ِشقَاق بيوِإن ِخفْتُم ِشقَاق بيوِإن ِخفْتُم ِشقَاق بي� :المرأة وزوجها

الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم، وإصالح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع 
أخرجت من هذه؟ : اللهم بل في حقن دمائهم، وإصالح ذات بينهم، قال: درهم؟ قالوا

، أتسبون أمكم عائشة؟ مل ولم يسب ولم يغنه قاتإنّ: قولكمأما و:] قال[اللهم نعم، : قالوا
ها ليست أم وإن زعمتم أنّ أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها، فقد كفرتم،

النَِّبي أَولَى بِالْمؤمِنِين ِمن النَِّبي أَولَى بِالْمؤمِنِين ِمن النَِّبي أَولَى بِالْمؤمِنِين ِمن النَِّبي أَولَى بِالْمؤمِنِين ِمن � :اهللا يقول إن ،اإلسالمالمؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من 
ماتُههأُم هاجأَزْوو أَنْفُِسِهمماتُههأُم هاجأَزْوو أَنْفُِسِهمماتُههأُم هاجأَزْوو أَنْفُِسِهمماتُههأُم هاجأَزْوو م مترددون بين ضاللتين، فاختاروا أيتهما شئتم،  فأنت)٣(�أَنْفُِسِهم

 محا نفسه من أمير المؤمنين، فإن: قولكمأما و: اللهم نعم، قال: أخرجت من هذه؟ قالوا
 يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا قريشاً

ك واهللا لو كنا نعلم أنّ: فقالواهذا ما قاضى عليه محمد رسول اهللا، : كتبأ:، فقالكتاباً
: كتب محمد بن عبد اهللا، فقالأرسول اهللا ما صددناك عن البيت، وال قاتلناك، ولكن 

محمد بن عبد اهللا، فرسول اهللا !  عليكتب ياأ ، وإن كذبتمونيي لرسول اهللا حقاًواهللا إنّ
 نعم، اللهم: ، أخرجت من هذه؟ قالوا� عليصلى اهللا عليه وسلم كان أفضل من

أخرجه الطبراني، وأحمد (. ، وبقي منهم أربعة آالف، فقتلوافرجع منهم عشرون ألفاً
  .)٤()))٢٤١: ٦رجالهما رجال الصحيح : بعضه، قال الهيثمي

                                                 
 .٩٥/المائدة) ١(
 .٣٥/النساء) ٢(
 .٦/األحزاب) ٣(
 .١٠/١٥٧المصنف ) ٤(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٣٣٤ 

أبي ، عن عاصم، عن الثوري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٨٧٣١ ((ــــــــ٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠
  .)١()) ترتد)ال تقتل لولد(وال تقتل المرأة  تحبس: عباس، قالابن ، عن رزين

أخبرني : ج، قالابن جري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٨٧٦٣ ((ــــــــ٧١١٧١١٧١١٧١١
السارق يسرق : نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس أن :عمرو ابن دينار

فَاقْطَعوا فَاقْطَعوا فَاقْطَعوا فَاقْطَعوا � :فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده األخرى؟ قال اهللا تعالى
رج ش نحوه أخ( .بلى، ولكن يده ورجله من خالف:  قال)٢(�أَيِديهماأَيِديهماأَيِديهماأَيِديهما

  .)٢٧٥: ٨من طريق الحجاج عن عمرو كما في الجوهر 
  .)٣())سمعته من عطاء منذ أربعين سنة: قال عمرو: قال

، خالد الحذاء، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٨٧٦٨ ((ــــــــ٧١٢٧١٢٧١٢٧١٢
لرأيت عمر قطع رجل رجل  شهدت: عباس، قالابن ، عن عكرمةعن 

  .)٤()))٢٧٤: ٨ أخرجه هق( .بعد يد ورجل، سرق الثالثة
 أخبرت: ج، قالابن جري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٨٨٠٦ ((ــــــــ٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣

 اً أنوقال ابن عباس: ، قالال يكون الحر عبداً: قطع البائع، وقالعلي :
  .)٥())ليس عليه قطع، وعليه شبيه بالقطع، الحبس

، عن أخبرني أبي: ي، قالالثور، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٨٩٣٠ ((ــــــــ٧١٤٧١٤٧١٤٧١٤
  أخذ سارقاً عماراًوأرسله، وأن  فزودهأخذ سارقاًأنّه  :ابن عباس، عن رمةعك

  .)٦()))٣٣٢: ٨علق هق كال االثرين ( . عليه، فلم يهجه، وتركهعيبته، فدلّ
                                                 

 .١٠/١٧٧المصنف ) ١(
 .٣٨/المائدة) ٢(
 .١٠/١٨٥المصنف ) ٣(
 .١٠/١٨٧المصنف ) ٤(
 .١٠/١٩٥المصنف ) ٥(
 .١٠/٢٢٦المصنف ) ٦(
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٣٣٥ ٣٣٥ 

داود بن ، عن إبراهيم، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٨٩٥٦ ((ــــــــ٧١٥٧١٥٧١٥٧١٥
ه ثمن المجن الذي يقطع في: عباس، قالابن ، عن عكرمة، عن الحصين

 عن ، عن عطاء، عن أيوب بن موسى،وروى محمد بن إسحاق( .دينار
كان ثمن المجن في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : عباس، قالابن 

  .)١()))فهذا يؤيد رواية عكرمة] ٢٥٧: ٨هق [وسلم يقوم عشرة دراهم 
أخبرني : ج، قالابن جري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٨٩٧٦ ((ــــــــ٧١٦٧١٦٧١٦٧١٦

ــ على خمار  ــ وهو عامل الطائف عبدين عدوا أن  مليكةعبد اهللا بن أبي
أكانا : حملنا عليه الجوع، واضطررنا إليه، قلت: امرأة، فسألتهما، فقاال

فكتبت فيهما إلى ابن عباس، وإلى عبيد بن : لم أعلم، قال: آبقين؟ قال
أن اقطعهما، وكتب عبيد : عمير، وعباد بن عبد اهللا بن الزبير، فكتب عباد

أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر، وكتب : ن عميربا
أن قد : عتال به من الجوع، فكتبإابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما 
ثمن الخمار، وإن كان فيهما جلد  أصبت، ال تقطعهما، وغرم سادتهما

  .)٢()) العبد بالجوعفاجلدهما، لئال يعتلّ
، عمرو بن دينار، عن الثوري ومعمر عن ،ــ أخبرنا عبد الرزاق١٨٩٨٧ ((ــــــــ٧١٧٧١٧٧١٧٧١٧

  .)٣())كان ال يرى على عبد آبق سرق قطعاًأنّه  :ابن عباس، عن مجاهدعن 
أبي ، عن أخبرنا الثوري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٩٠١٨ ((ــــــــ٧١٨٧١٨٧١٨٧١٨

                                                 
 .١٠/٢٣٤المصنف ) ١(
 .١٠/٢٣٧المصنف ) ٢(
 .١٠/٢٤٢المصنف ) ٣(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٣٣٦ 

، عن )هو إدريس بن يزيد األودي، تدل عليه رواية الدارمي( عبد اهللا
خالف ابن عباس أهل الصالة في : ل قا،إبراهيم، عن فضيل بن عمرو

زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، ولألم الثلث من رأس المال، 
وأخرجه . الثورية، عن أخرجه هق من طريق قبيص( .ولألب ما بقي

ابن (كذا، والصواب[الفضل ه، عن أبيس، عن الدارمي من طريق إدري
  .)١()))])الفضيله، عن أبيس، عن إدري

عبد الرحمن ، عن أخبرنا الثوري: الرزاق، قالبرنا عبد ــ أخ١٩٠٢٠ ((ــــــــ٧١٩٧١٩٧١٩٧١٩
أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت : ة، قالعكرم، عن بن عبد اهللا األصبهانيا

 ولألم ثلث ما بقي، ولألب ،للزوج النصف: ن زوج وأبوين، فقالأسأله ع
ه، بل رأي أرا: أفي كتاب اهللا وجدته أم رأي تراه؟ قال:  فقال ابن عباس.الفضل
أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع  أن ال أرى

  .)٢()))٢٢٨: ٦ عن الثوري ،أخرجه هق من طريق يزيد بن هارون( .المال
عبيد اهللا ، عن الزهري، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٠٢٢ ((ــــــــ٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠

ج ولم يحص أحصى اهللا رمل عال: سمعت ابن عباس يقول:  قال،ابن عبد اهللا
أخرج سعيد من ( .الفريضة ال تعول أن هذا، ما بال في مال ثلثان ونصف، يعني

ترون الذي ( :وكذا هق ولفظه) ٥: الورقة( طريق ابن إسحاق عن الزهري معناه
أترون ( :ولفظ سعيد)  وثلثاً ونصفاًأحصى رمل عالج لم يحص في مال نصفاً

  .)٣())))؟ وربعاً وثلثاًاً جعل في مال نصفالذي أحصى رمل عالج عدداً
                                                 

 .١٠/٢٥٣المصنف ) ١(
 .١٠/٢٥٤المصنف ) ٢(
 .١٠/٢٥٤المصنف ) ٣(
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٣٣٧ ٣٣٧ 

أبي ، عن الزهري، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٠٢٣ ((ــــــــ٧٢١٧٢١٧٢١٧٢١
رجل توفي : رجل فقال مرة جاء ابن عباس: ن، قالسلمة ابن عبد الرحم

البنته النصف، وليس ألخته : وترك بنته، وأخته ألبيه وأمه، فقال ابن عباس
عمر قد قضى بغير ذلك، قد  إن :، ما بقي هو لعصبته، فقال له الرجليءش

  أنتم أعلم أم اهللا؟ : جعل لألخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس
حتى لقيت ابن  ،أنتم أعلم أم اهللا: فلم أدر ما قوله: قال معمر

سمع ابن أنّه أخبرني أبي : طاووس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس
هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَها هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَها هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَها هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَها ِإِن امرؤ ِإِن امرؤ ِإِن امرؤ ِإِن امرؤ � :قال اهللا تعالى: عباس يقول

كا تَرم ِنصْفكا تَرم ِنصْفكا تَرم ِنصْفكا تَرم فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له :  قال ابن عباس،)١(�ِنصْف
  .)٢()))٢٣٣: ٦أخرجه هق من طريق المصنف ( .ولد

ـــــــ٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢  ،ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٠٢٤ ((ـ
ي وهؤالء الذين لوددت أنّ: ولسمع ابن عباس يقأنّه  :أخبرني أبي: قال

يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل 
 عن ابن ،أخرج سعيد نحوه من حديث عطاء( .لعنة اهللا على الكاذبين

  .)٣())))٥: الورقة( عباس
، ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٠٢٧ ((ــــــــ٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣

وة خ عباس يقول في السدس الذي حجبه األكان ابن:  قال،أبيهعن 
  .وةخ ليكون لإلاألمتقبضه إنّما ال يكون لألب، : وة، قالخهو لإل: ملأل

                                                 
 .١٧٦/النساء) ١(
 .١٠/٢٥٤المصنف ) ٢(
 .١٠/٢٥٥المصنف ) ٣(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٣٣٨ 

صلى اهللا عليه وسلم أعطاهم النبي  أن وبلغني: قال ابن طاووس
فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته : السدس، قال
  .)١())بلغنا أنها كانت وصية لهم: السدس، فقال

ابن ، عن أخبرنا ابن جريج: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٩٠٢٩ ((ــــــــ٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤
 األم السدس الذي حجزته: كان ابن عباس يقول: ه، قالأبي، عن طاووس

إياهم، قلت أمثلهم إالّ ما إخالهم : ؟ قالاألموة من خفاإل: وة، قلتخلإل
وقد كنت سمعت من ! فمه: م؟ قالوة من األب، ومن األب واألخاإل

  .)٢())عض أشياخنا عن ابن عباس ذلكب
 :أخبرني عطاء: ج، قالابن جري، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٠٣٠ ((ــــــــ٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥

 ٣())الميراث للولد، فانتزع اهللا تعالى منه للزوج والوالد: ابن عباس يقولأن(.  
كان ابن عباس : ي، قالالثور، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٠٣٥ ((ــــــــ٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦

هؤالء : م، يقولتعول المرأة، والزوج، واألب، واألرائض، ال تعول الف: يقول
  .وة واألخواتخالنقصان في البنات والبنين، واألإنّما ال ينقصون، 

ابن ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن تفسيره ما رواه هق من حديث الزهري(
  .وأيم اهللا لو قدم من قدم اهللا وأخر من أخر اهللا ما عالت فريضة( :عباس، قال

إلى إالّ فريضة ال تزول  كلّ : وأيهم أخر؟ فقالموأيهم قد: فقال له زفر
فريضة، فتلك التي قدم اهللا وتلك فريضة الزوج، له النصف، فإن زال فإلى 

                                                 
 .١٠/٢٥٦المصنف ) ١(
 .١٠/٢٥٦المصنف ) ٢(
 .١٠/٢٥٦المصنف ) ٣(
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٣٣٩ ٣٣٩ 

الربع ال ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن ال 
إن دخل عليهن تنقص منه، واألخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، ف

البنات كان لهن ما بقي، فهؤالء الذين أخر اهللا، فلو أعطي من قدم اهللا فريضته 
  .)كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر اهللا بالحصص ما عالت فريضة

عمرو بن دينار ، عن ابن عيينة، عن  واألثر أخرجه سعيد٢٥٣: ٦
  .)١()))٣٤، رقم ١) ال تعول فريضة: قال ابن عباس( :ولفظه

، عطاء، عن عمرو، عن ابن عيينة، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٠٥٣((ــ ٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧
ِملَّةَ آبائي ِإبراِهيم ِملَّةَ آبائي ِإبراِهيم ِملَّةَ آبائي ِإبراِهيم ِملَّةَ آبائي ِإبراِهيم � ، ويتلو هذه اآلية أباًكان يرى الجدأنّه  :ابن عباسعن 

اقحِإسواقحِإسواقحِإسواقحِإس٦الورقة(سواءسناد أخرجه سعيد بهذا اإل( .)٢(�و((.  
نس جد ما اإليكون في أنّه لو علمت الجن : وقال ابن عباس: قال

  .)٤()))٣(�تَعالَى جد ربنَاتَعالَى جد ربنَاتَعالَى جد ربنَاتَعالَى جد ربنَا� :قالوا
: ج، قالأخبرنا ابن جري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٩٠٥٤(( ــــــــ٧٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢٨

أخرجه سعيد من ( . أباًابن عباس كان يجعل الجدن أ :أخبرني عطاء
  .)٥()))طريق ليث عن عطاء كما تقدم

، أبيه، عن وسوأخبرني ابن طاو: ــ قال ابن جريج١٩٠٥٥((ــ ــ ــ ــ ٧٢٩٧٢٩٧٢٩٧٢٩
  .)٦())ابن عباس مثلهعن 

                                                 
 .١٠/٢٥٩المصنف ) ١(
 .٣٨/يوسف) ٢(
 .٣/الجن) ٣(
 .١٠/٢٦٤المصنف ) ٤(
 .١٠/٢٦٤المصنف ) ٥(
 .١٠/٢٦٤المصنف ) ٦(
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٣٤٠ 

، ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٠٥٦((ـ ــــ٧٣٠٧٣٠٧٣٠٧٣٠
أخرجه الدارمي من ( .كان يجعل الجد أباًأنّه  :ابن عباس، عن أبيهعن 

  .)١()))ابن طاووسب، عن طريق وهي
ة، قتاد، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٩٠٥٩((ــ ٧٣١٧٣١٧٣١٧٣١

 بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد اهللا  عليدعا عمر بن الخطاب: قال
حال، وقال  كلّ له الثلث على:  عليبن عباس، فسألهم عن الجد، فقالا

وة، وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما خله الثلث مع اإل: زيد
وة معه خهو أب، فليس لإل:  له، وقال ابن عباسكانت المقاسمة خيراً

 وبيننا وبينه )٢(�ِملَّةَ آبائي ِإبراِهيم وِإسحاقِملَّةَ آبائي ِإبراِهيم وِإسحاقِملَّةَ آبائي ِإبراِهيم وِإسحاقِملَّةَ آبائي ِإبراِهيم وِإسحاق� : وقد قال اهللا تعالىميراث،
  .)٣())فأخذ عمر بقول زيد: آباء، قال
 اختلف: ي، قالالشعب، عن رجل، عن ــ عبد الرزاق١٩٠٦٩((ــ ٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢

وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعثمان، وابن عباس فيعلي ،وأم،  جد ،
 السدس، لألخت النصف ولألم الثلث، وللجد: ي علوأخت ألب وأم، فقال

وقال .  الثلثولألم السدس، وللجد لألخت النصف: وقال ابن مسعود
هي على :  الثلث، وقال زيدلألم الثلث، ولألخت الثلث، وللجد: عثمان

وقال ابن . ، والثلث لألختتسعة أسهم، لألم الثلث، وما بقي فثلثان للجد
روى بعضه سعيد ( .، وليس لألخت شئ بقي فللجدلألم الثلث، وما: عباس

                                                 
 .١٠/٢٦٤المصنف ) ١(
 .٣٨/يوسف) ٢(
 .١٠/٢٦٦المصنف ) ٣(
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٣٤١ ٣٤١ 

وعنده في ) ٧/١: الورقة( إبراهيمة، عن هشيم عن مغيرر، عن بن منصوا
  .)١()))٢٧٧: ، رقم٦هنا، وراجع الكنز مما رواية أخرى عن الشعبي أكثر 

، ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩١٨٦(( ــــــــ٧٣٣٧٣٣٧٣٣٧٣٣
: ثالثاًأعقل عني : قال لي عمر حين طعن: عباس، قالابن ، عن أبيهعن 

عبد عبد، وفي ابن األمة  كلّ مارة شورى، وفي فداء العرب مكاناإل
  .عبدان، وفي الكاللة ما قلت

  .)٢())ما قال؟ فأبى أن يخبرني: قلت البن طاووس: قال
: ج، قالأخبرنا ابن جري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٩١٨٧ ((ــــــــ٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤

عمر بن الخطاب  أن :ابن عباس، عن أبيه عن ،أخبرني ابن طاووس
وما قلت؟ : الكاللة كما قلت، قال ابن عباس: أوصى عند الموت، فقال

  .)٣())من ال ولد: قال
سليمان ، عن ابن عيينة، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩١٨٨(( ــــــــ٧٣٥٧٣٥٧٣٥٧٣٥

 بعمر، ي ألحدثهم عهداًإنّ: عباس، قالابن ، عن طاووس، عن األحول
ــ :قالأنّه من ال ولدــ حسبت : وما قلت؟ قال: قال. ة ما قلتالكالل: فقال

ابن عيينة، وليس في ر، عن أخرجه هق من طريق سعدان بن نص( .وال والد
كذا في هذه الرواية والذي روينا : فقال هق) وال والد: قالأنّه حسبت ( آخره

هذه عن عمر وابن عباس في تفسير الكاللة أشبه بدالئل الكتاب والسنة من 
                                                 

 .١٠/٢٦٩المصنف ) ١(
 .١٠/٣٠٣المصنف ) ٢(
 .١٠/٣٠٣المصنف ) ٣(
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 وتظاهر الروايات عنهما  النفراد هذه،الرواية، وأولى أن يكون صحيحاً
  .)١()))٢٢٥: ٦بخالفها 

أخبرنا ابن جريج وابن : الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٩١٨٩ ((ــــــــ٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦
سمعت : ي، قالحسن بن محمد بن عل، عن عمرو بن دينار، عن عيينة

  .الكاللة من ال ولد وال والد: ابن عباس يقول
 اهللا فإن: قلت البن عباس: قال حسن بن محمد:  ابن عيينةزاد

أخرجه هق من ( .فانتهرني:  قال)٢(�ِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَدِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَدِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَدِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد� :يقول
 عن الثوري ، عن الفريابي،، والدارمي عن ابن عيينة تاماً،طريق سعدان

  .)٣()))٣٩٥ص ) الكاللة ما خال الوالد والولد( بلفظ
، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٩٢١٥(( ــــــــ٧٣٧٧٣٧٧٣٧٧٣٧

كيف تسألوهم :  قال،ابن عباس أن :عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن الزهري
 البخاري من طريق إبراهيم أخرجه( .وكتاب اهللا بين أظهركمشيء عن 

  .)٤()))٣٦٠: ١٣هنا وأشبع مما عن الزهري أتم  ،بن سعدا
، عن أخبرنا ابن التيمي: اق، قالالرزــ أخبرنا عبد ١٩٢٣٤(( ــــــــ٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨

 أن ،حدثني شيخ من أهل المدينة يقال له حنش أبو علي: ه، قالأبي
سئل ابن عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس : ه، قالعكرمة أخبر

ما مصر المسلمون فال ترفع فيه أما : في أرض العرب؟ فقال ابن عباس
                                                 

 .١٠/٣٠٤المصنف ) ١(
 .١٧٦/النساء) ٢(
 .١٠/٣٠٤المصنف ) ٣(
 .١٠/٣١٤المصنف ) ٤(
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٣٤٣ ٣٤٣ 

 ينفخ فيها ببوق، وال يضرب كنيسة، وال بيعة، وال صليب، وال سنان، وال
فيها بناقوس، وال يدخل فيها خمر، وال خنزير، وما كانت من أرض 

  .، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهمصولحوا صلحاً
  .)١())أو أخذوها عنوة. ما كانت من أرضهم: تفسير ما مصر المسلمون يقول

ابن ، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٩٢٧٧(( ــــــــ٧٣٩٧٣٩٧٣٩٧٣٩
 ــ وكان عامالً إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس أن :أبيه، عن طاووس

ما في أموال : ــ فقال البن عباس ) بعدنأي كان إبراهيم عامالً( بعدن
فال تعمل لهم، : هم يأمرونا بكذا وكذا، قالإنّ: العفو، فقال: الذمة؟ قال

  .)٢())فالخمسشيء إن كان فيه : فما في العنبر؟ قال: قلت
حبيب ابن أبي ، عن أخبرنا الثوري: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٩٢٨٧(( ــــــــ٧٤٧٤٧٤٧٤٠٠٠٠

آخذ األرض فأتقبلها أرض : سمعت ابن عباس، وأتاه رجل فقال:  قال،ثابت
: جزية، فأعمرها خراجها، فنهاه، ثم جاءه آخر فنهاه، ثم جاءه آخر فنهاه، ثم قال

 :قه وتجعله في عنقك، ثم تالمن عن ال تعمد إلى ما ولى اهللا هذا الكافر، فتحله
  .)٤()))٣(�صَاِغرونصَاِغرونصَاِغرونصَاِغرون    ــ ــ حتى    قَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنُون ِباللَِّهقَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنُون ِباللَِّهقَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنُون ِباللَِّهقَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنُون ِباللَِّه�

ر، سعيد بن جبي، عن سليمان األحول، عن ــ أخبرنا ابن عيينة١٩٣٧١(( ــــــــ٧٤١٧٤١٧٤١٧٤١
يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه : عباسقال ابن : قال

اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه : وما يوم الخميس؟ قال! أبا عباسيا : الحصا، فقلت
                                                 

  .١٠/٣٢٠المصنف ) ١(
 .١٠/٣٣٣المصنف ) ٢(
 .٢٩/التوبة) ٣(
 .١٠/٣٣٦المصنف ) ٤(
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٣٤٤ 

فتنازعوا، : ، قال) ال تضلون بعده أبداًيتوني أكتب لكم كتاباًأ(: وسلم وجعه، فقال
دعوني، فالذي (: موه، أهجر؟ فقالما شأنه، استفه: وال ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا

أخرجوا : صى عند موته بثالث، فقالفأو: ، قال)تدعوني إليهمما أنا فيه خير 
 افإم: كنت أجيزهم به، قالمما المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو 

١())ا أن يكون قالها، فنسيتهاأن يكون سعيد سكت عن الثالثة، وإم(.  
:  قال،طاووس، عن ليث، عن أخبرنا ابن التيميــ قال و١٩٣٧٤ ((ــــــــ٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢

أن إالّ  يشارككم اليهود والنصارى في أمصاركم ال: سمعت ابن عباس يقول
  .)٢())ارتد منهم فأبى، فال يقبل منه دون دمه يسلموا، فمن

حدثنا أبو : د، قالــ حدثنا أبو عمر أحمد بن خال١٩٤١٩ ((ــــــــ٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣
م، أخبرنا عبد الرزاق بن هما: د، قاليعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبا

ثالث آيات : ان ابن عباس يقولك: ة، قالقتاد، عن أخبرنا معمر: قال
يا أَيها الَِّذين آمنُوا يا أَيها الَِّذين آمنُوا يا أَيها الَِّذين آمنُوا يا أَيها الَِّذين آمنُوا � محكمات ال يعمل بهن اليوم، تركهن الناس،

ِليستَأِْذنْكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم والَِّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم ِمنْكُم ثَالثَ ِليستَأِْذنْكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم والَِّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم ِمنْكُم ثَالثَ ِليستَأِْذنْكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم والَِّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم ِمنْكُم ثَالثَ ِليستَأِْذنْكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم والَِّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم ِمنْكُم ثَالثَ 
نَّا خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وأُنْثَى نَّا خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وأُنْثَى نَّا خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وأُنْثَى نَّا خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وأُنْثَى يا أَيها النَّاس ِإيا أَيها النَّاس ِإيا أَيها النَّاس ِإيا أَيها النَّاس ِإ� : وهذه اآلية،)٣(�مراٍتمراٍتمراٍتمراٍت

اللَِّه أَتْقَاكُم ِعنْد كُممأَكْر فُوا ِإناراِئلَ ِلتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجواللَِّه أَتْقَاكُم ِعنْد كُممأَكْر فُوا ِإناراِئلَ ِلتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجواللَِّه أَتْقَاكُم ِعنْد كُممأَكْر فُوا ِإناراِئلَ ِلتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجواللَِّه أَتْقَاكُم ِعنْد كُممأَكْر فُوا ِإناراِئلَ ِلتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجفأبيتم )٤(�و 
كذا في نسخة أحمد بن منصور ( فالن بن فالن، وفالن بن فالنإالّ 

هذه النسخة صورة ال آيتين فقط، وعندي من إ، لم يذكر أيضاًالرمادي 
                                                 

  .١٠/٣٦١المصنف ) ١(
 .١٠/٣٦١المصنف ) ٢(
 .٥٨/النور) ٣(
 .١٣/الحجرات) ٤(
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٣٤٥ ٣٤٥ 

  .)١()))ورقتين منها وصورة لوحته فقط
 واآلية الثالثة هي آية المودة في القربى، وهذه الرواية نحو الرواية ::::أقولأقولأقولأقول

اجيزوا الوفد بنحو ما(:  بثالث فقالصلى اهللا عليه وسلموصى أت وفيها التي مر 
 نسيان ، وزعم الراوي)خرجوا المشركين من جزيرة العربأجيزهم به، وأكنت 

 ومرض النسيان المفتعل سار في ،)أوصيكم بأهل بيتي خيرا: (الثالثة وهي كانت
عدواه عند الرواة النواصب لغرض التكتم واالبهام على فضل أهل البيت عليهم 

 � رسول اهللان، فقد روت أ ولم تخل منه حتى أم المؤمنين عائشة،السالم
 آخر ولم تذكر اسمه، إالّحدهما الفضل بن عباس وأخرج يتوكأ على رجلين 

  .بهمته عائشةأا  ابن عباس كشف عمنأ
 عبد  عن عبيد اهللا بن، خبر الزهري)المصنف(خرج عبد الرزاق في أفقد 

 في بيت �ل ما اشتكى رسول اهللاوأ:  قالت،خبرتهأ عائشة نأ: تبةع اهللا بن
 له على ويدفخرج : ن يمرض في بيتي، فأذن له، قالتأميمونة، فاستأذن ازواجه 

  .رجليه في األرضب خرى على رجل آخر، وهو يخطّأ  بن عباس ويدالفضل
أتدري من الرجل الذي لم :  فقال،فحدثت به ابن عباس: فقال عبيد اهللا

عائشة؟ تسم ٢(ولكن عائشة ال تطيب لها نفس بخير بن أبي طالب، هو علي(.  
        ....)٣(ي في صحيحه مرتيني في صحيحه مرتيني في صحيحه مرتيني في صحيحه مرتينوهذا الخبر أخرجه البخار

هواء الرواة، ا لعبت فيها أحاديث ممألمثال هذه اأوكم من وكم 
                                                 

 .٥/٤٢٩مصنف ال) ١(
 .١٠/٣٧٩المصنف ) ٢(
 .١٠٠ ــ ٨/٩٩، ٢/١٠٧صحيح البخاري ) ٣(
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  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
قال ابن : ة، قالقتاد، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٥٠٥ ((ــــــــ٧٤٤٧٤٤٧٤٤٧٤٤

  .)١())إن مضيت فمتوكل، وإن نكصت فمتطير: عباس
، عكرمة، عن أيوب، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٦١٧ ((ــــــــ٧٤٥٧٤٥٧٤٥٧٤٥

كان يأمر بقتل الحيات، أنّه ــ  رفع الحديثإالّ ال أعلمه : ــ قال ابن عباس عن
أخرجه د من طريق موسى ( .امن تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منّ: وقال

  ).٧١٢بن مسلم عن عكرمة بزيادة ونقص ص ا
الحيات مسيخ الجن كما مسخت القردة  إن :وقال ابن عباس: قال

  .)٢())من بني إسرائيل
سمع عكرمة  عمن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ١٩٦٢٩ ((ــــــــ٧٤٦٧٤٦٧٤٦٧٤٦

ليس الوصل أن تصل من :  بن الخطابرقال عم:  قال،يحدث عن ابن عباس
  .)٣())وصلك، ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك

، عن عمرو بن دينار، عن أيوب، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٦٦٤ ((ــــــــ٧٤٧٧٤٧٧٤٧٧٤٧
، فقال  شيئاًدعي ابن عباس إلى طعام وهو يعالج من أمر السقاية: ح، قالء بن أبي رباعطا

  .)٤())قوموا إلى أخيكم، وأجيبوا أخاكم، فاقرؤا عليه السالم، وأخبروه أني مشغول: للقوم
بيه، أ، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٧٠٢ ((ــــــــ٧٤٨٧٤٨٧٤٨٧٤٨

                                                 
 .١٠/٤٠٤المصنف ) ١(
 .١٠/٤٣٤المصنف ) ٢(
 .١٠/٤٣٨المصنف ) ٣(
 .١٠/٤٤٨المصنف ) ٤(
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٣٤٧ ٣٤٧ 

أخرجه الطبري ( .هي إلى السبعين أقرب:  قال؟الكبائر سبع: قيل البن عباس
  .)١()))١٤٩: ١٢وإسماعيل القاضي، قاله الحافظ في الفتح 

، أبيه، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٨٠٥ ((ــــــــ٧٤٩٧٤٩٧٤٩٧٤٩
ري ا جاد، وينظرون في النجوم، وال أ يحسبون أبقوماً إن :عباس، قالابن عن 

  .)٢())لمن فعل ذلك من خالق
أخبرني :  قال،أبي بكر بن عياش، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق١٩٨٤٤ ((ــــــــ٧٥٠٧٥٠٧٥٠٧٥٠
على وضوء، إالّ ال تنامن : قال لي ابن عباس:  يقولسمع مجاهداًأنّه  :أبو يحيى

٣()) األرواح تبعث على ما قبضت عليه من نام حتى يصبحفإن(.  
حبان بن  ، عنقتادة، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٠٠٣ ((ــــــــ٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١

سال في واد رأيتموه إالّ ما راحت جنوب قط :  قال،ابن عباس أن :عمير العبسي
  .)٤())أو لم تروه
عبيد اهللا ، عن الزهري، عن معمر، عن الرزاقالرزاقالرزاقالرزاقــ أخبرنا عبد ٢٠٠٦٠ ((ــــــــ٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢

كيف تسألون أهل الكتاب : سمعت ابن عباس يقول: ة، قالابن عبد اهللا بن عتب
، وهو )أي لم يخالطه غيره(  لم يشب أظهركم محضاًوكتاب اهللا بينشيء عن 

 هم كتبوا كتاباًخبار باهللا، وقد أخبركم اهللا عن أهل الكتاب أنّأحدث األ
هذا من عند اهللا، وبدلوها وحرفوها عن مواضعها، واشتروا بها : بأيديهم، فقالوا

                                                 
 .١٠/٤٦٠المصنف ) ١(
 .١١/٢٦المصنف ) ٢(
 .١١/٣٩المصنف ) ٣(
 .١١/٨٩المصنف ) ٤(
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 منهم نا أحداً، أفما ينهاكم ما جاءكم من اهللا عن مسألتهم؟ فواهللا ما رأيثمنا قليالً
ب، عن أخرجه البخاري من طريق شعي( .يسألكم عن الدين الذي أنزل إليكم

  .)١()))٣٨٤: ١٣الزهري 
، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٠٧٣ ((ــــــــ٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣

الشر ليس بقدر، فقال  إن : يقولونناساً إن : قال البن عباسرجالً أن :أبيه
سيقُولُ الَِّذين أَشْركُوا لَو شَاَء سيقُولُ الَِّذين أَشْركُوا لَو شَاَء سيقُولُ الَِّذين أَشْركُوا لَو شَاَء سيقُولُ الَِّذين أَشْركُوا لَو شَاَء �  أهل القدر هذه اآليةفبيننا وبين: ابن عباس

  .)٣()))٢(�فَلَو شَاَء لَهداكُم أَجمِعينفَلَو شَاَء لَهداكُم أَجمِعينفَلَو شَاَء لَهداكُم أَجمِعينفَلَو شَاَء لَهداكُم أَجمِعين    ــ ــ حتى    اللَّه ما أَشْركْنَااللَّه ما أَشْركْنَااللَّه ما أَشْركْنَااللَّه ما أَشْركْنَا
، ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٠٨٠ ((ــــــــ٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤

لحذق هو النشاط وا( العجز والكيس: عباس، قالابن ، عن أبيهعن 
ابن س، عن أخرج مسلم من حديث طاوو( .بقدر) باألمور، والعجز ضده

  .)٤()))٣٣٦: ٢بقدر حتى العجز والكيس شيء  كلّ : مرفوعاًعمر
، ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠١٠٢ ((ــــــــ٧٥٥٧٥٥٧٥٥٧٥٥

الحمد هللا الذي جعل هوانا على :  رجل البن عباس]قال[: ه، قالأبيعن 
  .)٥())ه ضاللةالهوى كلّإن  :سواك، فقال

ابن ، عن أبيه، عن ابن طاووس، عن ــ أخبرنا معمر٢٠٢٣٣ ((ــــــــ٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦
 إذا قارب بين � اهللا النعمة تكفر، وإنالرحم تقطع، وإن إن :عباس، قال

                                                 
 .١١/١١٠المصنف ) ١(
 .١٤٩،١٤٨/األنعام) ٢(
 .١١/١١٤المصنف ) ٣(
 .١١/١١٧المصنف ) ٤(
 .١١/١٢٦المصنف ) ٥(
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٣٤٩ ٣٤٩ 

لَو أَنْفَقْتَ ما لَو أَنْفَقْتَ ما لَو أَنْفَقْتَ ما لَو أَنْفَقْتَ ما � ثم قرأ ابن عباس: ، قالأبداًشيء القلوب لم يزحزحها 
 ٤١أخرجه البخاري في األدب المفرد ص ( .ية اآل)١(�ِفي الْأَرِض جِميعاًِفي الْأَرِض جِميعاًِفي الْأَرِض جِميعاًِفي الْأَرِض جِميعاً

  .)٢()))١٢٣وابن المبارك عن معمر في الزهد له ص 
كره أنّه  :ابن عباس، عن رجل، عن قتادة، عن ــ أخبرنا معمر٢٠٢٤٦ ((ــــــــ٧٥٧٧٥٧٧٥٧٧٥٧

  .)٣())ال تقبل صالته، وال تجوز شهادته: ، وقال)األرغل الذي لم يختتن (رغلذبيحة األ
، علي بن بذيمة، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالا عبد ــ أخبرن٢٠٣٦٨ ((ــــــــ٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨

قدم على عمر رجل، فجعل عمر يسأله : عباس، قالابن ، عن يزيد بن األصمعن 
: قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا، فقال ابن عباس! يا أمير المؤمنين: عن الناس، فقال

: ة، قالرع أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المساواهللا ما أحب: فقلت
قد كنت : ، فقلت حزيناًفانطلقت إلى أهلي مكتئباً: قال! مه: فزبرني عمر، ثم قال

فرجعت إلى : قد سقطت من نفسه، قالإالّ نزلت من هذا الرجل منزلة فال أراني 
إالّ منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع، وما هو 

أجب أمير : نا على ذلك أتاني رجل، فقالفبينا أ: به عمر، قال الذي تقبلني
: فأخذ بيدي ثم خال بي، فقال: خرجت فإذا هو قائم ينتظرني، قال: المؤمنين، قال

إن كنت أسأت ! يا أمير المؤمنين: فقلت: ؟ قالقال الرجل آنفاًمما ما الذي كرهت 
ت لتحدثني بالذي كره: ي أستغفر اهللا وأتوب إليه، وأنزل حيث أحببت، قالفإنّ

متى ما تسارعوا هذه المسارعة يحيفوا، ! يا أمير المؤمنين: قال الرجل؟ فقلتمما 
                                                 

 .٦٣/األنفال) ١(
 .١١/١٧١المصنف ) ٢(
 .١١/١٧٥المصنف ) ٣(
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. يختصموا، ومتى ما يختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا ومتى ما يحيفوا
  .)١())لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها! هللا أبوك: فقال عمر

، عثمان الجزريعن ، معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٣٩٢ ((ــــــــ٧٥٩٧٥٩٧٥٩٧٥٩
  .)٢()) عليل من أسلمأو: عباس، قالابن ، عن مقسمعن 

، ابن طاووس، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ٢٠٤٤٤ ((ــــــــ٧٦٠٧٦٠٧٦٠٧٦٠
) ذكره ابن أبي حاتم وكان من أهل اليمن( جاء بحير بن ريسان: ه، قالأبيعن 

: بن عباســ فقال له ا  لهــ وكان عامالً إلى ابن عباس يستعين به على ابن الزبير
  .)٣())حد أن يشفع لك، وال يدفع عنك ألأنت امرؤ ظلوم ال يحلّ

تذاكر العلم بعض ليلة : قال ابن عباس: وقال قتادة: ــ قال٢٠٤٦٩ ((ــــــــ٧٦١٧٦١٧٦١٧٦١
٤()))٢٨أخرجه الدارمي كما في المشكاة ص ( . إلي من إحيائهاأحب(.  

، عن ابن طاووس، عن رمعم، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٤٨٥ ((ــــــــ٧٦٢٧٦٢٧٦٢٧٦٢
سأل ابن عباس رجل من أهل نجران، فأعجب ابن عباس حسن : ه، قالأبي

رواه ( .ا ال نكتب العلمإنّ: فقال ابن عباس! كتب ليأ: مسألته، فقال الرجل
  .)٥()))٤٢الخطيب من طريق الرمادي عن المصنف في تقييد العلم ص 

، أبيه، عن ابن طاووسن ، عمعمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٥١٥ ((ــــــــ٧٦٣٧٦٣٧٦٣٧٦٣
                                                 

 .١١/٢١٧المصنف ) ١(
  .١١/٢٢٧المصنف ) ٢(

 ).٤١٨ ــ ١/٤١٦ إمام البررة علي(راجع 
 .١١/٢٤٥المصنف ) ٣(
 .١١/٢٥٣المصنف ) ٤(
 .١١/٢٥٨المصنف ) ٥(
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  .)١()) أو مخيلة اهللا األكل والشرب ما لم يكن سرفاًأحلّ: عباس، قالابن عن 
، أبي إسحاق، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٥٢٩ ((ــــــــ٧٦٤٧٦٤٧٦٤٧٦٤

 ؤتيا نقيم الصالة، ونإنّ: عراب فقالواابن عباس أتاه األ أن :العيزارعن 
:  من المهاجرين يقولونإن ناساًالزكاة، ونحج البيت، ونصوم رمضان، و

من أقام الصالة، وآتى الزكاة، وحج : ، فقال ابن عباسيءلسنا على ش
  .)٢())البيت، وصام رمضان، وقرى الضيف، دخل الجنة

عبد ، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ٢٠٦٠٩ ((ــــــــ٧٦٥٧٦٥٧٦٥٧٦٥
ئيل من هلكت نساء بني إسراإنّما : عباس، قالابن ، عن الكريم الجزري

  .)٣())قبل أرجلهن، وتهلك نساء هذه األمة من قبل رؤوسهن
، عن أيوب، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ٢٠٦٨٢ ((ــــــــ٧٦٦٧٦٦٧٦٦٧٦٦
 فمات، من خرج من الطاعة شبراً: سمعت ابن عباس يقول:  قال،أبي رجاء

  .)٤()))٢٠٧٠٨أخرجه الشيخان بمعناه وسيعيده المصنف برقم ( .فميتته جاهلية
، أيوب، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ٢٠٧٠٨ ((ــــــــ٧٦٧٧٦٧٧٦٧٧٦٧

من خرج من : سمعت ابن عباس يقول: ي، قالأبي رجاء العطاردعن 
  .)٥()))أخرجه الشيخان بمعناه( . فمات، فميتته جاهليةالطاعة شبراً

، ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٧٢٢ ((ــــــــ٧٦٨٧٦٨٧٦٨٧٦٨
                                                 

 .١١/٢٧٠المصنف ) ١(
 .١١/٢٧٤المصنف ) ٢(
 .١١/٣٠٥المصنف ) ٣(
 .١١/٣٣٠المصنف ) ٤(
 .١١/٣٣٩المصنف ) ٥(
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أال أقدم على هذا السلطان :  أتى رجل ابن عباس فقال:ه، قالأبيعن 
أفرأيت إن أمرني بمعصية : ال، يكون لك فتنة، قال:  قال؟هفأمره وأنها

  .)١())فذلك الذي تريد؟ فكن حينئذ رجالً: اهللا؟ قال
عباس، ابن  أن :قتادة، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ٢٠٨٨٢ ((ــــــــ٧٦٩٧٦٩٧٦٩٧٦٩

 .واحدة مجوفة، فرسخ في فرسخ، لها أربعة آالف باب من ذهبالخيمة درة : قال
  .)٢())))٧١ز (ابن عباسة، عن عكرمة، عن أخرجه ابن المبارك من طريق قتاد(

، ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٨٩٥ ((ــــــــ٧٧٠٧٧٠٧٧٠٧٧٠
يحدث ابن عباس بحديث أبي هريرة هذا، رجالً سمعت : ه، قالأبيعن 

ما فرق من هؤالء يجدون عند : ، فقال ابن عباسفقام رجل فانتقض
  .)٣())محكمه، ويهلكون عند متشابهه

ه، أبي، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٩٠٨ ((ــــــــ٧٧١٧٧١٧٧١٧٧١
ــ فقال له  ــ وكان عامالً جاء رجل إلى ابن عباس يستعين به على ابن الزبير: قال

  .)٤()) أن يشفع لك، وال يدفع عنكحدأنت امرو ظلوم، ال يحل أل: ن عباساب
ابن ، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ٢٠٩٥٣(( ــــــــ٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢

سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها، : ه، قالأبي، عن طاوس
  .)٥())عن الكفر هذا يسائلني: فقال

                                                 
 .١١/٣٤٨المصنف ) ١(
 .١١/٤١٨المصنف ) ٢(
 .١١/٤٢٣المصنف ) ٣(
 .١١/٤٢٦المصنف ) ٤(
 .١١/٤٤٢المصنف ) ٥(



  أحاديث مختارة في التراث السني/ معارفه في الحديث

  

 

٣٥٣ ٣٥٣ 

ابن  مر :له، قاأبي، عن ابن طاوس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٩٦٠ ((ــــــــ٧٧٣٧٧٣٧٧٣٧٧٣
، يرفعون حجراً: ما شأنهم؟ فقيل له: ، فقالعباس وقد ذهب بصره بقوم يرفعون حجراً

أخرجه ابن المبارك في ( .عمال اهللا أقوى من هؤالء: هم أقوى، فقال ابن عباسينظرون أي
  .)١()))٩ص) يجذون حجرا( :ولفظهسناد الزهد عن معمر بعين هذا اإل

، عن ابن طاوس، عن معمر، عن الرزاقــ أخبرنا عبد ٢٠٩٧٢(( ــــــــ٧٧٤٧٧٤٧٧٤٧٧٤
واهللا ما قتلت (: يقول علياً سمعت: سمعت ابن عباس يقول: ه، قالأبي

  .)٢()))عثمان، وال أمرت بقتله، ولكن غلبت
، عن ابن طاووس، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٩٨٣ ((ــــــــ٧٧٥٧٧٥٧٧٥٧٧٥

ة ابن أبي  ملّي ألراك علىإنّ: دخل ابن عباس على معاوية فقال له: ه، قالأبي
  .ة ابن عفانال، وال على ملّ: طالب، فقال ابن عباس

  .)٣())حد محمد صلى اهللا عليه وسلم ليست ألةيعني ملّ: قال طاووس
ه، همام بن منب، عن معمر، عن ــ أخبرنا عبد الرزاق٢٠٩٨٥(( ــــــــ٧٧٦٧٧٦٧٧٦٧٧٦

كان أخلق للملك من رجالً ما رأيت : سمعت ابن عباس يقول: قال
 اس يردون بيته على أرجاء وادي، ليس بالضيق الحصرمعاوية، كان الن

  .)٤())المتعصب، يعني ابن الزبير العصعص
، األعمش، عن أخبرنا معمر: الرزاق، قالــ أخبرنا عبد ٢١٠٣٠ ((ــــــــ٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧

معلم الخير لتصلي عليه دواب  إن :عباس، قالابن ، عن سعيد بن جبيرعن 
                                                 

 .١١/٤٤٤المصنف ) ١(
 .١١/٤٥٠المصنف ) ٢(
 .١١/٤٥٣المصنف ) ٣(
 .١١/٤٥٣المصنف ) ٤(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٣٥٤ 

 من حديث أبي أمامة أخرج الترمذي( .األرض حتى الحيتان في البحر
اهللا ومالئكته، وأهل السماوات واألرض، حتى النملة في  إن : مرفوعاًالباهلي

جحرها، وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير، وأخرج أحمد 
 العالم يستغفر له وإن:  مرفوعاًوالترمذي وغيرهما من حديث أبي الدرداء
ي جوف الماء، وكال الحديثين من في السماوات ومن في األرض والحيتان ف

  )١()))٢٦في المشكاة ص 

  

                                                 
 .١١/٤٦٩المصنف ) ١(



 


 



א����
א�	���א����
א�	���א����
א�	���א����
א�	��� 

 

 

 


UbèîÔÏ@÷bjÇ@åiaUbèîÔÏ@÷bjÇ@åiaUbèîÔÏ@÷bjÇ@åiaUbèîÔÏ@÷bjÇ@åia@ @@ @@ @@ @





 

< <

UbèîÔÏ@÷bjÇ@åiaUbèîÔÏ@÷bjÇ@åiaUbèîÔÏ@÷bjÇ@åiaUbèîÔÏ@÷bjÇ@åia@ @@ @@ @@ @
 غير واحد من أفقه ه بل لقد عد�ليس من شك في فقاهة ابن عباس

معاصريه، ومهما شككنا في صحة أفعل التفضيل في هذا الزعم، فال نشك في 
ن فقهاء الصحابة، وقد بذّ الكثير منهم بفقاهته، وقد كان فقيهاً بارعاً مبرزاً بيأنّه 

رف بالفتيا منذ عهد عمر إلى من بعدهرجع إليه بعض رموزهم، وع.  
مبكرة يرجع وقد رأى بعضهم أن ظهوره بين أهل الفقه في سن 

هه في قّاللهم فَ: (�إلى أثر الدعاء النبوي الشريف حيث دعا له بقوله
  .)١(د مر الكالم في هذاوق) يلوالدين وعلّمه التأ
دعاء وال شك أن اً مستجاب فهو ال ترد له دعوة، وقد كان ذلك معلوم�النبي 

رأى رسول أنّه  يذكر برأيهلدى الصحابة، فكان عمر حين يدعو ابن عباس ويأخذ 
وعلى ضوء أثر الدعاء كان عمر أيضاً يقول في ابن عباس . قد دعا له بذلك �اهللا

  .)٢())هم في كتاب اهللاهوأحسنهم خلقاً، وأفق ،ح فتيانا وجهاًك ألصبواهللا إنّ((
 صحابة وتابعين بهذا الصدد ما ورد من شهادات اآلخرين منأما 

  . نختار منها ما يوقفنا على مبلغ علمه في فقهه،فكثيرة
ـــــ ــ   .)٣())ما رأيت أحداً قط أفقه من ابن عباس((: قال ميمون بن مهران ـ

                                                 
 .، في الكالم عن نشأته١نظر موسوعة ابن عباس الحلقة األولى جأ) ١(
 .١/٤٧٨صفة الصفوة ) ٢(
 .١/١٧٦تهذيب األثار للطبري ) ٣(
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٣٥٨ 

ـ ــ ــ ــ   .)١())فقه الناسإذا أفتى فأ((: قال ابن أبي مليكة ـ
كان ابن عباس قد بسق الناس في العلم كما تبسق ((: قال طاووس ــــــــ

  .)٢())ارغ على الودي الصقالنخلة السحو
ـــــ ــ لم نعلم في زمانه ,  عالماًكان ابن عباس فقيهاً((: قال أبو عبيدة ـ

  .)٣())أعلم منه، وكان الناس يسمونه البحر لما فيه من كثرة فنون العلم
ن أإالّ ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس ((: قال مجاهد ــــــــ

  .)٤())�يقول قائل قال رسول اهللا
جالست ((:  على جميع من تقدم عبد الملك بن ميسرة بقولهأربىولقد 

 ما أحسب أحداً منهم �سبعين ــ أو ثمانين ــ شيخاً من أصحاب رسول اهللا
  .)٥()) كما قلت أو قال صدقتقال القولإالّ خالف ابن عباس فيلتقيان 

  طابع فقاهته املذهيبطابع فقاهته املذهيب

آرائه مع آراء معلّمه أمير أكثر كان في الفقه متفقاً في  لوبدع  ال
، وهذه الحقيقة هي التي  فهو تلميذه علمه من علمهألن, �المؤمنين

كان يصحر بها وينادي بإعالنها في وجوه الذين يحاولون أن يجعلوا 
  علي من علم اهللا، وعلم�النبيعلم (( : يقولكان، ف�منه نداً لإلمام

                                                 
 .٤/٨١العقد الفريد ) ١(
 .١/٢٨٥مسند الربيع ) ٢(
 .١/٢٨٥مسند الربيع ) ٣(
 .٢/٣٥٢ستيعاب اإل) ٤(
 .١/٢٨٥مسند الربيع ) ٥(



  اابن عباس فقيه

  

 

٣٥٩ 

، وما علمي وعلم أصحاب  علي، وعلمي من علم�النبيمن علم 
  .)١()) اإل كقطرة في سبعة أبحر علي في علم�محمد

زة بشارة فقه أهل فال غرابة لو امتاز من دون الصحابة بفقاهة ممي
نة العلم، وكان ، وهي تنبئ عن تعلمه من لدن عليم هو باب مدي�البيت

 ذكر )ينابيع العلم(بنا في   يختصه بجوانب تثقيفية دون غيره، وقد مر�هو
محاضرة ليلة البقيع التي استغرقت الزمن من بعد صالة العشاء وحتى بزوغ 

 فقال ابن ،)الحمد(ولم يتجاوز الحديث فيها تفسير البسملة وكلمة . الفجر
  علي في جنب علم�حمدذا علمي وعلم أصحاب مإرت فتفكّ((: عباس

  .الغدير الصغير، والمثعنجر هو البحر  والقرارة،))كالقرارة في المثعنجر
  .)٢()) بفتيا ال نعدوها عليإذا حدثنا ثقة عن((: وكان يقول

  .)٣( من فتيا أو قضاء لم يتجاوزه إلى غيره� علي تكلم بهيءوكان إذا بلغه ش
  .)٤()) نعدل إلى غيره لم� علي عنيءوإذا ثبت لنا الش((: وقال

ابن عمه، بل كان ينطلق من  ألنّه  في إمامهولم يكن ابن عباس مغالياً
 وباب �النبي هو بحكم مقامه من �اً عليأنموقع عقيدة ثابتة وإيمان راسخ ب

واهللا لقد ((:  فكان يقول،فهو يفضل جميع الصحابة في مقامه العلمي مدينة علمه
، فهو )٥())يم اهللا لقد شارككم في العشر العاشرأ و،م تسعة أعشار العل عليأعطي

                                                 
)١ (ل الجزء الثاني من هذه الحلقة في قد مرذكر هذا وغيره مع ذكر المصدر في أو 

 .، فراجع)ينابيع العلم(
 ).أفست( ط أوربا ٢/١٠١ق٢طبقات ابن سعد ) ٢(
 .محمد سليمان األشقر الكويت.  للعالئي تح د١/٥٦اكمال اإلصابة ) ٣(
 .٥١/األئمة اإلثنا عشر البن طولون) ٤(
 .٧٨/ الطبريذخائر العقبى للمحب) ٥(
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٣٦٠ 

  . في فقهه مثله� فكانمنهتعلّم أنّه بيتبعه في آرائه إنّما 

  كثرة فقه ابن عباس بني الرفض والقبولكثرة فقه ابن عباس بني الرفض والقبول

لقد مرت بنا شواهد على براعته الفقهية من خالل منهاجه التعليمي 
اً خاصاً يوم لبحث علم من العلوم، فكان للفقه يوم كلّ الذي خصّ

  . في الجزء األول من هذه الحلقة مر كمابتعليمه 
ل فتاواه منذ كما مرت بنا شواهد على ممارسته الفقهية من خال

  .عهد عمر ومن بعده
هذه الكثرة هي مسألة  أن كثرة فتاواه، وحولومرت بنا اإلشارة 

تستدعي البحث عن مدى صدقها، لما يجده الباحث من تناقض في 
  .روى عنه من الفتاوىبعض ما ي

 فهذه الكثرة ووجود التناقض فيما بين بعض المرويات عنه، ال
يمكن أن يغض الباحث النظر عنها فهي تلقي بظالل الشك على صحة 

األحاديث المروية عنه، وتتجه كثرة جميعها، على نحو ما مر في مسألة 
 في كثرة أصابع اإلتهام نحو أبنائه العباسيين وفقهائهم، كما هو الحال

  .، وقد مرت اإلشارة إلى ذلكفوعةأحاديثه المر
 في هذا بعض النفخوالسؤال اآلن هل كان لفقهاء العصر العباسي 

  التكثير والتكبير؟
ولإلجابة على هذا السؤال البد من قراءة في تاريخ الفقه في العصر 

  .ف رجاله إلى خلفائهم في هذا السبيلالعباسي، ومدى تزلّ



  اابن عباس فقيه

  

 

٣٦١ 

ملوك بني العباس كانوا بسلوكهم وسيرتهم في  أن كش  ال::::فأقولفأقولفأقولفأقول
سبيل تثبيت حكمهم قد أغدقوا العطاء وقربوا إليهم من وعاظ السالطين 

ت بنا شواهد من خفوزنه ورق دينه، فكانوا طوع إرادتهم، وقد مر 
وقرأنا عن الحاكمين مع . على هذا في مسألة كثرة أحاديث ابن عباس

قف الشك في نسبة تدخل العباسيين في تضخيم علمائهم ما جعلنا في مو
اآلن في مسألة آرائه نحن هم في الحديث، وكذلك  جدوتفخيم تراث

ولقد مرت بنا كلمة المنصور الدوانيقي مع مالك بن أنس حول , الفقهية
تجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن ((: بقوله تعيينه منهجية كتابة الموطأ

ا منهج ليس فيه إلزام أو حث على وهذ, )) ابن مسعودعباس وشواذّ
  .تبعية فقه ابن عباس

 : قال، عن مالك بن أنس)يرالطبقات الكب(بل روى ابن سعد في 
 كيف أخذتم قول ابن عمر من بين :و جعفر أمير المؤمنينبقال لي أ((

 بقي يا أمير المؤمنين، وكان له فضل عند الناس، :األقاويل؟ فقلت له
 علياً ن خالفإفخذ بقوله، و: ه، فأخذنا به، قالووجدنا من تقدمنا أخذ ب

  .)١())وابن عباس

ــ عن مالك ــ  مؤرخي الدولةمن ــ وهو  فهذا الذي رواه ابن سعد
المنصور لم يجعل فقيه  أن فإن صح فيعنيوهو من مدوني فقه الدولة ــ 

ه، بل أباح له حرية ما يأخذ من  جد في حرج إن لم يذكر رأيتهدول
  .)وابن عباس علياً وإن خالف( عمر قول ابن

                                                 

 ).أفست( ط أوربا ١/١٠٨الطبقات الكبير) ١(
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٣٦٢ 

وإن  ، ومناقشة هذا المنهج!ولكن مر بنا ما يثير عالمة اإلستفهام
بين هوى الحاكم وبين  وجدت بعض األخبار تنبئ عن بعض الموافقات

ها  فال يعني أنّ،بن عباسا لفقه ةسالم موافقمفتاوى القاضي والعالم ال
 ولم ،ى أملتها السياسة لوقتهاهي حاجة صادفت هوإنّما سيرة متبعة، و

  .تكن بمثابة قاعدة ثابتة

اً بين الحاكم والمفتي اً بين الحاكم والمفتي اً بين الحاكم والمفتي اً بين الحاكم والمفتي وإلى القارئ كشاهد على الموافقة أحيانوإلى القارئ كشاهد على الموافقة أحيانوإلى القارئ كشاهد على الموافقة أحيانوإلى القارئ كشاهد على الموافقة أحيان
        ::::المتعالمالمتعالمالمتعالمالمتعالم

باب في ذكر من كان من (((: )التراتيب اإلدارية(قال الكتاني في 
  ).الصحابة له أتباع يقلدونه في فتواهم

 إلى ثالثة ممن �اهللانتهى علم أصحاب رسول : قال ابن المديني
 وابن عباس، ، وزيد بن ثابت،بن مسعودا عبد اهللا : وهم،أخذ عنهم العلم

  : فقال،وإلى ذلك أشار الحافظ العراقي في األلفية
ــم    ــاس لهــ ــن عبــ ــد وابــ ــو زيــ ــم   وهــ ــاس لهــ ــن عبــ ــد وابــ ــو زيــ ــم   وهــ ــاس لهــ ــن عبــ ــد وابــ ــو زيــ ــم   وهــ ــاس لهــ ــن عبــ ــد وابــ ــو زيــ         وهــ

        
ــولهم           ــرون قـ ــاع يـ ــه اتبـ ــولهم  فـــي الفقـ ــرون قـ ــاع يـ ــه اتبـ ــولهم  فـــي الفقـ ــرون قـ ــاع يـ ــه اتبـ ــولهم  فـــي الفقـ ــرون قـ ــاع يـ ــه اتبـ         فـــي الفقـ

        
 أول بن عابدين الحنفي الدمشقيا فذكر الشمس ،ابن عباسأما ف

ملوك الدولة العباسية كانوا على  أن ،٤٠ر المختار صحواشيه في الد
وإن كان أكثر قضاتهم ومشايخ : هم عبد اهللا بن عباس، قالمذهب جد

 أن  لم يحملوا الناس على مذهبه، معمسالمها حنفية، أنظره وانظر ِلإ
 سبق في كما مذهبه وفتاويه دونت قبل ابن حزم في سبع مجلدات

  .الترجمة قبل واهللا أعلم



  اابن عباس فقيه

  

 

٣٦٣ 

 أن ثم وجدت ابن عابدين المذكور ذكر في باب العيدين: ثم قال
مذهب ابن عباس في تكبير العيدين أن يكبر اإلمام في األولى سبعاً 

  .في الثانية ستاًو
  . ألمر الخلفاء من بني العباس بهعليه عمل العامة اليوم: قال في الهداية

محمد يوسف و أبي وهو تأويل ما روي عن: قال في الظهيرية
ففعال ذلك  هبتكبير جد  هارون أمرهما أن يكبرا ذلك، ألنهما فعالفإنّ

 طاعة اإلمام فيما ألن:  واعتقاداً، قال في المعراجإمتثاالً ألمره ال مذهباً
  . انتهى ما حكاه الكتاني)١())١ ج٥٨٣هـ صإ..ليس بمعصية واجبة

 والفقه الحنبلي غالب سالسل الفقه المالكي منتهى) تنبيه(((: وقال أيضاً
إلى عبد اهللا بن عمر، ومنتهى غالب سالسل الفقه الحنفي إلى عبد اهللا بن 

  .)٢())هـإ ..�مسعود، ومنتهى غالب سالسل الفقه الشافعي إلى عبد اهللا بن عباس
اإلحكام في (من قول ابن حزم فهو في كتابه إليه  فما أشار ::::أقولأقولأقولأقول

كر محمد بن موسى بن وقد جمع أبو ب((: ، حيث قال)أصول األحكام
بن أمير المؤمنين المأمون فتيا ابن عباس في عشرين كتاباً، وأبو ايعقوب 

  .)٣())بكر هذا أحد أئمة اإلسالم
جمع الفتاوى في سبع مجلدات  أن الكتاني ذكر أن والالفت للنظر

 اإلختالف كان من ابن حزم  ولعلّ!)في عشرين كتاباً(بينما الموجود 
                                                 

 .٢/٤١٧التراتيب اإلدارية ) ١(
 .٢/٤١٩التراتيب اإلدارية ) ٢(
 .٥/٥٢حكام اإلحكام في أصول األ) ٣(
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اب من كتبه، واإل فالكتاني ثبت في نقله وقد كرر فذكر كالً في كت
فتاوى ابن  أن بن حزم منام عن  عن ابن القينقالً) ٢/٣١٢ج(ذلك في 

  .عباس أفردت بسبع مجلدات
هذا عبد : وقال الحافظ ابن القيم في كتابه الوابل الصيب((: وقال

 لم �النبياهللا بن عباس حبر األمة وترجمان القرآن مقدار ما سمع من 
، وسمع كثيراً من )١(يبلغ العشرين حديثاً الذي يقول فيه سمعت ورأيت

  . وفقهاًماًالصحابة، وبورك له في فهمه واستنباطه، حتى مأل الدنيا عل
وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار وهي : قال أبو محمد بن حزم

فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه إالّ بحسب ما بلغ جامعها، و
وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا، 
وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن كانت أرضه أخصب األراضي 

زوج كريم، ذلك  كلّ وأمثلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من
  .)٢())هـإ..فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 

هي نتيجة سعة علمه، إذ اتسع علمه فاتسعت  إنّماكثرة فتاواه  أن فتبين
ولهذا كان ابن عباس ((: حيث قال, وهذا ما ذهب إليه ابن القيم أيضاً, فتاواه

من أوسع الصحابة فتيا، فقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن 
  .))أمير المؤمنين المأمون فتيا ابن عباس في عشرين كتاباً

                                                 
) وقفة مع الغزالي(لقد مر في الجزء األول الفصل األول من الباب األول في بدء تعلمه ) ١(

 .ابن قيم الجوزية، فراجعذكر ما يزيد على ضعف ما ذكره 
 .٢/٤١٥التراتيب اإلدارية ) ٢(
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غ للعلم فهو قد تفر, ب فيها وال غرابةإذن ففي كثرة الفتاوى ال ري
خمس  ما يزيد على نصف قرن عاكفاً عليه طيلة حياته، باستثناء فترة

،  واإلداريالعمل السياسيفيها  وهي التي مارس ،سنين على أكثر تقدير
العلمي كثيراً، فهو كان في تلك السنين ومع ذلك لم يبتعد عن الجو 

 وفي حروبه ، في سلمه عاضداً ونصيراً�نالقليلة مع اإلمام أمير المؤمني
لقد والياً وأميراً،  ةقائداً ومشيراً، ومع زحمة أعمال واليته على البصر

فكثرة فتاواه . هم أهلها، ومرت الشواهد في تاريخه أيام واليتكان يعلّ
 في الجوامع الفقهية في التراث الشيعي والسني ال التي توجد مبثوثة

ثرة، ومن راجع كتب الفقه المقارن والخالف، نقاش فيها من جهة الك
قوال المكثرين من أهل الفتيا من الصحابة، أيجد أقوال ابن عباس مع 

  .وربما فاق في حضوره أكثر من غيره
 وهذه ،تلك الكثرة نجد بينها آراًء مختلفة وفتاوى متناقضة أن غير

مسألة أخرى تحتاج إلى مزيد بحث لمعرفة أسباب ذلك التناقض 
تمحيص تلك المرويات على ضوء الثوابت من مباني ابن عباس و

ين يه من أموئفاً من قبل أعداالرجل كان مستهد أن الفقهية، وال شك
مضافاً إلى من كان يعادي أبناءه، فيضعون على . وزبيريين وخوارج

لسانه ما لم يقله، وينسبون إليه ما لم يفعله، وفي سوق المعارف تنفق 
 ولم يكن هو وحيد عصره في ،الفؤف مع روايات الممفتريات المخال

 مدينة العلم وبابها، صلى اهللا هيم بخيرة معِلةبتالء، بل له األسوإلهذا ا
ب عليهما في حياتهما ِذعليهما وآلهما الطيبين الطاهرين، فكالهما كُ
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  .ومن بعد وفاتهما، وهو في هذا شبيه بهما

  :: يف حياته يف حياتهمدرسة الوضع تنال ابن عباس بالكذب عليهمدرسة الوضع تنال ابن عباس بالكذب عليه

ابة قد نالوا ابن عباس فكذبوا عليه في حياته فنسبوا لقد كان الكذّ
لم يقلها، وال غرابة في  وقد أشاعوا عنه مفتريات. إليه ما هو براء منه

من : (�في حياته فقال �ذلك بعد أن كانوا قد كذبوا على رسول اهللا
  ).فليتبوأ مقعده من النار كذب علي متعمداً

قد رواه من الصحابة عن ... وهذا الحديث((: زيقال ابن الجوف
واحد  كلّ وساق الحديث حسب رواية.  أحد وستون نفساً�رسول اهللا

قال العباس لرسول : عباس، قالعن ابن بسنده  ىالصحابة إلى أن رومن 
: � فقال،لو أتخذنا لك عرشاً تكلّم الناس من فوقه ويسمعون: �اهللا

 حتى يريحني اهللا منهم، يويطئون عقبال أزال هكذا يصيبني غبارهم، (
فموعده النارفمن كذب علي .(  

ما قد إالّ اتقوا الحديث : ( قال�النبي أن  ابن عباس أيضاًىورو
  .)١() فليتبوأ مقعده من النارمن كذب عليفإنّه  ،علمتم

 في � فقال، وبلغه ذلك�هم كذبوا على اإلمام أمير المؤمنينكما أنّ
ا : (أهل العراق الذين زاغت قلوبهم فقالوا فيه ما قالوه خطبة له في ذمبعد يا أم

ت أملصت، ومات أتمفلما أنتم كالمرأة الحامل، حملت إنّما أهل العراق ف
قيمها، وورثها أبعدها، أما واهللا ما أتيتكم إختياراً، ولكن جئتُ مها، وطال تأي

                                                 
 .٨٢ ــ ١/٨١الموضوعات ) ١(
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كم تقولونغني أنّوقاً، ولكني بلإليكم س :قاتلكم اهللا فعلى من ! ذب يكعلي
  .)١()من صدقه أول من آمن به، أم على نبيه؟ فأنا أول الكذب؟ أعلى اهللا؟ فأنا

ولقد تفشى الكذب عليه حتى تعدى الرواية الشفهية إلى المدونات عنه، 
كتبت إلى ابن (( :ة، قال بسنده عن ابن أبي مليك في صحيحهمسلم فأخرج

ولد ناصح، أن أختار له :  ويخفي عني، فقالعباس أسأله أن يكتب لي كتاباً
 فجعل يكتب منه أشياء ويمر  عليفدعا بقضاء:  قال،ختياراً وأخفي عنهااألمور 
  .)٢())أن يكون ضلّإالّ   علي واهللا ما قضى بهذا:فيقول ءبه الشي

ر، عن هشام بن حجية، عن وروى أيضاً بسنده عن سفيان بن عيين
ــ  قدرإلحاه امف � علي قضاءفيهاس بكتاب أتي ابن عب(( : قال،طاووس

  .)٣()).وأشار سفيان بن عيينة بذراعه ـ
 فحسب الباحث معرفة ذلك من كثرة ،�الكذب على ابن عباسأما و

تنافي الروايات عنه، والتناقض بين الفتاوى المنسوبة إليه، إذ ال يعقل أن تكون 
ن يكون هو غير ابن عباس أإالّ  اللهم ،النسبة قد صدرت منه جميعها صحيحة

 هالذي عرفناه وقرأناه حبر األمة وترجمان القرآن، وأفقه الصحابة بعد إمام
 هي مكذوبة ــ  للكتاب وللسنة الثابتةفتهالمخالــ ها وال شك عندي في أنّ. ومعلّمه

  .عليه، وليس هذا مني تخرصاً بالباطل، أو غلواً في الدفاع عنه
 )الخالف(، وفي كتاب )تهذيب األحكام(سي في ولنقرأ ما أخرجه الشيخ الطو

                                                 
 .١/١١٥شرح نهج البالغة محمد عبده ) ١(
 .، ط صبيح١/١٠صحيح مسلم ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
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حدثنا بشر بن : ي، قالحدثنا محمد بن أحمد البربر: قال(( :يبسنده عن أبي طالب األنبار
ـ ة ــ حاري عن قار، عن أبي إسحاق،يان حدثنا سف:ي، قالحدثنا الحميد: ن، قالهارو ثةـ 

 عباس حديث يرويه يا بن:  فقلت،جلست عند ابن عباس وهو بمكة:  قال،ببن مضرا
  فألولي عصبة ذكر؟ أبقت الفرائضإنّما : أهل العراق عنك وطاووس موالك يرويه

  من أهل العراق أنت؟أ: قال
آبآؤكُم آبآؤكُم آبآؤكُم آبآؤكُم �: �قول اهللا إن :ي أقولأبلغ من وراءك إنّ:  قال،نعم: قلت

ننَفْعاً فَِريضَةً م لَكُم بأَقْر مهأَي ونرالَ تَد كُمأَبناؤوننَفْعاً فَِريضَةً م لَكُم بأَقْر مهأَي ونرالَ تَد كُمأَبناؤوننَفْعاً فَِريضَةً م لَكُم بأَقْر مهأَي ونرالَ تَد كُمأَبناؤوننَفْعاً فَِريضَةً م لَكُم بأَقْر مهأَي ونرالَ تَد كُمأَبناؤوقوله, )١(� اللِّه اللِّه اللِّه اللِّهو :
، وهل هذه إال )٢(�وأُولُواْ اَألرحاِم بعضُهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللِّهوأُولُواْ اَألرحاِم بعضُهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللِّهوأُولُواْ اَألرحاِم بعضُهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللِّهوأُولُواْ اَألرحاِم بعضُهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللِّه�

  .بقتا شيء؟ ما قلت هذا وال طاووس يرويه عليأ وهل فريضتان،
ال واهللا ما : وساً، فقالو فلقيت طا:بن مضرب) حارثة(ة يقال قار

  .الشيطان ألقاه على ألسنتهمما إنّرويت هذا على ابن عباس قط، و
أراه من قبل ابنه عبد اهللا بن طاووس فإنّه كان على : قال سفيان

خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤالء القوم حمالً 
  .)٣())ــ يعني بني هاشم ــ شديداً

, )تهذيب التهذيب( وقد أخرج هذا الحديث ابن حجر في ::::أقولأقولأقولأقول
 نقالً عن تهذيب الشيخ الطوسي ، بن طاووسفي آخر ترجمة عبد اهللا

 وفي آخره ، وفيه حارثة بن مضرب بدل قارب بن مضرب،بتفاوت يسير
من قبل ولده وكان على خاتم سليمان بن إالّ وال أراه ((: في قول سفيان

                                                 
 .١١/النساء) ١(
 .٥٧االنفال ) ٢(
 .٤/٦٧، الخالف ٩/٢٦٣تهذيب األحكام ) ٣(
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  .)١())عبد الملك وكان كثير الحمل على أهل البيت
 �ابن عباس وعلى � وعلى اإلمام�النبيولم يقتصر الكذب على 

  :�فحسب، بل قرأنا نحو ذلك حتى على عبد اهللا بن جعفر وهو من أهل البيت
د،  بإسناده عن محمد بن لبي)التمهيد(فقد أخرج ابن عبد البر في 

عبد  أن ثونيدأمرني يحيى بن الحكم على جرش فقدمتها، فح((: قال
داء ــ أتقوا صاحب هذا ال( : قال�رسول اهللا أن اهللا بن جعفر حدثهم

  ). هبط وادياً فاهبطوا غيرهايعني الجذام ــ كما يتقى السبع، إذ
فلما : قال. واهللا لئن كان ابن جعفر حدثكم هذا ما كذبكم: فقلت
يا أبا :  جرش قدمت المدينة فلقيت عبد اهللا بن جعفر، فقلت لهعزلني عن

كذبوا :  فقال؟ثم حدثته الحديثجعفر ما حديث حدثه عنك أهل جرش 
  : وساق ابن عبد البر الحديث بطوله ثم تعقبه بقوله))...مه ما حدثتواهللا

هم فهذا محمود بن لبيد يحكي عن جماعة أنّ: عمر أبو قال((
بن جعفر ولم يعرفه، بل عرف  عن عبد اهللا بن جعفر بما أنكره احدثوا

ضده، وهذا في زمن فيه الصحابة، فما ظنّك بمن بعدهم؟ وقد تقدم في 
  .)٢())ن ابن عباس في عصره نحو هذا المعنىهذا الباب ع

ومن الشواهد على تطاول سماسرة الوضع على حريم مرويات ابن 
ف على الحقائق التي كان عباس المرفوعة والموقوفة، هو التعتيم المكثّ

  .�يصحر بها إلدانة السلطات المناوئة ألهل البيت
                                                 

 .٥/٢٦٨تهذيب التهذيب ) ١(
 .١/٦٦التمهيد ) ٢(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٣٧٠ 

 د حذف بعض النصوص في تعم،ةمن تلك األساليب المشبوهف
 في  نحو ما مر!معاناً في التضليلإبعض األحاديث ذات األعداد المعينة 

  . من الحلقة األولىاألولفي الجزء  حديث الكتف والدواة
 ــ يعني فأوصى((: �حيث جاء في آخر الحديث عن ابن عباس

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، : عند موته بثالثــ �النبي
 وهذا !))... أجيزهم به، ونسيت الثالثةوأجيزوا الوفد بنحو ما كنت

م التناسي المتعمد أربك شراح الصحاح التي ذكرت الحديث كما تقد
  .ذكره في محله

, )هدى الساري( نقرأ ما قاله الحافظ ابن حجر في  مروإلحاقاً بما
 :حديث ابن عباس((: ي، قالفي تبيين المبهات في أحاديث البخار

  : اثنين ونسيت الثالثةفأوصى عند موته بثالث فذكر
سماعيلي في روايته نه اإلونسيت الثالثة هو ابن عيينة، بي: القائل
سليمان شيخ أنّه نه البخاري في الجزية، وفي مسند الحميدي هنا، وقد بي

ها الوصية ما يشير إلى أنّ ابن حبان ابن عيينة، والثالثة وقع في صحيح
  .اله ابن حجر وإلى هنا أنتهى ما ق،)١())...باألرحام

 آية هيإنّما  !أرايتم كيف زاغ وراغ عن ذكر الحقيقة المغيبة؟
ى�: ةالمودبةَ ِفي الْقُردوراً ِإالَّ الْمِه أَجلَيع أَلُكُمىقُل الَّ أَسبةَ ِفي الْقُردوراً ِإالَّ الْمِه أَجلَيع أَلُكُمىقُل الَّ أَسبةَ ِفي الْقُردوراً ِإالَّ الْمِه أَجلَيع أَلُكُمىقُل الَّ أَسبةَ ِفي الْقُردوراً ِإالَّ الْمِه أَجلَيع أَلُكُموالتي قال , )٢(�قُل الَّ أَس

لفوني في أهل أخ: (� به رسول اهللاتكلم آخر ما :عنها ابن عمر
                                                 

 .٢/٤٩هدى الساري ) ١(
 .٢٣/الشورى) ٢(
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  .بالوصية باألرحامابن حبان   وعبر عنها في صحيح،)١()بيتي
الرزية هو المتفرد بهذه البلية، فقد  كلّ وما كان حديث الرزية

: ة، قالكتابه الجامع حديثاً بسنده عن قتاد أول أخرج عبد الرزاق في
 اليوم ثالث آيات محكمات ال يعمل بهن((: كان ابن عباس يقول((

ِليستَأِْذنكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم ِليستَأِْذنكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم ِليستَأِْذنكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم ِليستَأِْذنكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم يا أَيها الَِّذين آمنُوا يا أَيها الَِّذين آمنُوا يا أَيها الَِّذين آمنُوا يا أَيها الَِّذين آمنُوا �: تركهن الناس
  .)٢(�والَِّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَاثَ مراٍتوالَِّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَاثَ مراٍتوالَِّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَاثَ مراٍتوالَِّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَاثَ مراٍت

خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً ِإنَّا ِإنَّا ِإنَّا ِإنَّا �: وهذه اآلية
فالن بن إالّ فأبيتم , )٣(� أَتْقَاكُم أَتْقَاكُم أَتْقَاكُم أَتْقَاكُموقَباِئلَ ِلتَعارفُوا ِإن أَكْرمكُم ِعند اللَِّهوقَباِئلَ ِلتَعارفُوا ِإن أَكْرمكُم ِعند اللَِّهوقَباِئلَ ِلتَعارفُوا ِإن أَكْرمكُم ِعند اللَِّهوقَباِئلَ ِلتَعارفُوا ِإن أَكْرمكُم ِعند اللَِّه

  .)٤()) فالنبنفالن وفالن 
وإلى هنا انتهى الحديث في رواية عبد الرزاق، ولم تذكر اآلية 

أيضاً ها  إنّ؟ بذكرهار ابتالعها إذ غصّب فيا ترى من الذي تولى ِك!!الثالثة
زلفى لهوى،سفار ذكرهادة في القربى التي يأبى زوامل األآية المو  

  .�السلطات الحاكمة المناوئة ألهل البيت

  زمزمححمن احلزم شهادة ابن من احلزم شهادة ابن 
  :)اإلحكام في أصول األحكام(كتابه ذكر في 

عمر ثم حكم   لم ير� بن أبي طالب عليهذا: قال أبو محمد((
                                                 

، نقالً عن الصواعق المحرقة البن ١/٤٤٨راجع الحلقة األولى من هذه الموسوعة) ١(
 .، وسنجد أيضاً رواية ذلك عن ابن عباس وعن جابر بن عبد اهللا٩٠ ــ ٨٩/حجر

  .٥٨/النور) ٢(
 .١٣/الحجرات) ٣(
 .١٩٤١٩ ح١٠/٣٧٩أنظر المصنف ) ٤(
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٣٧٢ 

ــ الذي وافقهما هو عليه و  ــ المنتشر الفاشيرحكم عثمان ــ المشته
  ...ء اجتهاده الصواب في خالفه إذ أرآ بل سارع إلى خالفهــ إجماعاً

أحرم عقيل بن أبي طالب في : ــ ثم ذكر خبراً عن الشعبي ــ قال
فإنّه نك، مدعنا :  علي فقال له،خالفت الناس: موردتين، فقال له عمر

 وعقيل لم  علي فهذا.صدقت: س ألحد أن يعلّمنا السنّة، فقال له عمريل
ى ذلك، إذ لم يكن ما ينكرا خالف الناس، ورجع عمر عن قوله إل

  .أضافه إلى الناس سنّة يجب إتباعها، بل السنّة خالفه
قلت البن :  قال،حوذكر أيضاً خبراً بسنده عن عطاء بن أبي ربا

 أنا أو أنت ما الناس ال يأخذون بقولي وال بقولك، ولو متّن إ :عباس
ينا على فليجتمعوا فلنضع أيد: قال ابن عباس. اقتسموا ميراثنا على ما نقول

  .لوااالركن ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين، ما حكم اهللا بما ق
 إلى يلتفت فهذا ابن عباس بأصح أسناد عنه، ال :ال ابن حزمقثم 

 اً وال إلى ما أشتهر عندهم وانتشر من الحكم بينهم إذا كان خالف،الناس
  .إلجماعفي مثل هذا يدعي من ال يبالي بالكذب با. لحكم اهللا تعالى

سمع ابن عباس يقول أنّه ثم روى أيضاً بسنده عن عبد اهللا بن أبي زيد 
لم : ، قال ابن عباس)١(�ِليستَأِْذنْكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُمِليستَأِْذنْكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُمِليستَأِْذنْكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُمِليستَأِْذنْكُم الَِّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم�: �ول اهللاقفي 

  .مر هذه أن تستأذن علي، يعني جارية لهيؤمن بهذه اآلية أكثر الناس وإني آل
ثم ساق خبراً آخر . .. ــ وهذا كالذي قبلهقال أبو محمد ــ ابن حزم

أمر ليس في كتاب اهللا : عباس، قالابن ة، عن بسنده عن ابن أبي مليك
                                                 

 .٥٨/النور) ١(



  اابن عباس فقيه

  

 

٣٧٣ 

هم ــ  وستجدونه في الناس كلّ�عز وجل وال في قضاء رسول اهللا
هم حجة على  فهذا ابن عباس لم ير الناس كلّ ــالبنت معألخت اميراث 

  .)١())قرآن وال في السنةنفسه في أن يحكم بما لم يجد في ال
 حين استخلص من �بأهل البيتال عناية اهللا سبحانه وتعالى ولو

ه وأهل بيته الطاهرين،  ينصر دينه ويذكر فضل نبيمنعباده الصالحين 
 وقليل من النفر الصادقين في مواالتهم، لضاعت �مثل ابن عباس

مغوار في هذا  الذّفالابن عباس كان هو  أن األخبار وطمست اآلثار، غير
 له غبار في نشر فضائل الكرار وأهل بيته األطهار، ضمار، فال يشقمال

قة ما وقد مرت بعض مواقفه في الحلقة األولى، وسيأتي في هذه الحل
  .حتجاجاتهيزيد على ما مر في صفحات إ

الجريئةه ففي مواق اً بين جميع الصحابة من يشبههولم أجد له ند 
فأردد إليه (( :لعمرشجع أو تشجع فقال  غيره مع الخالفين، فمن ذا

ويأتي المزيد عنه في  مر مما  وبنحو ذلك ــ؟�اً علييعنيــ  ))ظالمته
  .إحتجاجاته

ومن ذا الذي كشف عن حقد عائشة حين أخفت اسم علي� 
متوكئاً عليهما في آخر  �النبيحد الرجلين اللذين خرج أوكان 

فخرج  ،منهيصلي بالناس بغير أمر با بكر أ نأخرجة له حين علم ب
ذلك   وعلى الفضل بن العباس، فروت عائشة� عليمتوكئاً على

 كيف تجهل !الراوي  وهذا آثار تساؤل!�اً علي الفضل ولم تسمفسمت
                                                 

 .هـ١٤٣٠ ط السعادة بمصر١٨٧ ــ ٤/١٨٦اإلحكام في أصول األحكام ) ١(
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٣٧٤ 

 فسأل ابن !؟ وقد خرج من بيتها�النبي عليه اًعائشة اسم من توكّ
  .ب له ذكراًطيت ولكن عائشة ال ،� عليه إنّ: فقال له:عباس عنه

 من أمويين � مع الناصبين العداوة لعلييةإلى غير هذا من مواقف جهاد
معاندين ضالين مضلّين، كما سيأتي كالمه   وخوارج، وزبيريين مناوئين،حاقدين

رة في في تنزيه المسجد الحرام من صخب القدرية في أكاذيبهم، والمجب
  .ية في افترءاتهمتمويهاتهم، والخوارج في ضالالتهم، وخطباء معاو

 مع نسب وحسب دونهما  وفهماًإذن فمن كان بهذا الموقع علماً
ستهدف بسهام  فضالً عن غيرهم، كيف ال ي،سائر بطون قريش

حتياط تام في إكان على أنّه األعداء من سائر من ذكرت؟ على 
 الحال ويسعه المجال، بما يقتضيهإالّ أحد  كلّ ث فلم يحد،تحديثه

 ما ال يطيق مكان يكتأنّه  ب، القرآنيةه في بحث معارفتهمومرت بنا كل
فيما يعلم إلى السكوت فيما ال  حتياط اإللسامع فهمه، بل تجاوز حدا

كان ابن عباس إذا سئل عن ((: د، قال كما في قول تلميذه مجاه،يعلم
:  ثم يقرأ هذه اآلية، هو من العفو: يقول،الشيء لم يجيئ فيه أثر

وهي ال  .)٢()))١(�واْ عنْها ِحين ينَزَّلُ الْقُرآن تُبد لَكُمواْ عنْها ِحين ينَزَّلُ الْقُرآن تُبد لَكُمواْ عنْها ِحين ينَزَّلُ الْقُرآن تُبد لَكُمواْ عنْها ِحين ينَزَّلُ الْقُرآن تُبد لَكُموِإن تَسأَلُوِإن تَسأَلُوِإن تَسأَلُوِإن تَسأَلُ�
  .تتجاوز عدد األصابع

 صارت رخالف فيها رأي الجمهوالتي كانت تلك المسائل لما و
. تحتاج إلى وقفة تحقيق وتدقيق دقيقالشك مدعاة للتشهير به، وهي 

                                                 
 .١٠١ المائدة) ١(
 .٣/٤٢٩مجمع البيان ) ٢(



  اابن عباس فقيه

  

 

٣٧٥ 

واحد من ستذكار عنصر ، علينا العود إلى إوقبل الخوض في عرضها
. ليهاوم من هون عدإأعدائه وألد  فهو من ،عناصر التضبيب على آرائه

وذلك هو مواله عكرمة الخارجي البربري، الذي كان يكذب عليه، 
  .في كذب الموالي على مواليهم واشتهر بهذا حتى صار مضرب المثل

 تكذب اتق اهللا ويحك يا نافع ال((: فقد قال ابن عمر لمواله نافع
١()) كما كذب عكرمة على ابن عباسعلي(.  

 كما يا برد ال تكذب علي((: وقال سعيد بن المسيب لغالمه برد
  .)٢())يكذب عكرمة على ابن عباس

ده علي بن عبد اهللا بن عباس على باب ولكثرة كذبه بعد موت مواله قي
ــ فسأله يزيد بن أبي زياد ما لهذا؟ قالالحشّ   .)٣( أبيه يكذب على إنّ: ــ الكنيف 

 من األول في تالميذه في الجزء تهوقد مر هذا ونحوه في ترجم
  في الحلقة الرابعة عنه من أكاذيبه على موالهوسوف يأتيهذه الحلقة، 

  . اعتبارأي يسقطه عن ما
 ،بن عباس ــ لقد أساء كثيراً إلى موالهافهذا الخبيث ــ كما سماه 

تلك الفرية إلى بعض   تسربتكان من الخوارج، ومنهأنّه فيه حتى زعم 
محض هراء وافتراء بال ( في )الحلقة األولى(كتبهم، وقد ذكرت في 

  .)٤(شيئاً عن تلك الفرية) حياء
                                                 

 .٧/٢٦٧تهذيب التهذيب ) ١(
 .٧/٢٦٨نفس المصدر ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
 .٤/٢٢٤الحلقة األولى /موسوعة عبد اهللا بن عباس) ٤(
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وفي مراجعة تلك الفتاوى المتناقضة نجد الكثير منها رواه عكرمة 
  .� لهم من أعداء ابن عباسقوأمثاله ممن ال خال

التي اختلفت فيها الرواية التي اختلفت فيها الرواية التي اختلفت فيها الرواية التي اختلفت فيها الرواية واآلن إلى قراءة مسألة واحدة من تلك واآلن إلى قراءة مسألة واحدة من تلك واآلن إلى قراءة مسألة واحدة من تلك واآلن إلى قراءة مسألة واحدة من تلك 
    � بما يشين ابن عباس بما يشين ابن عباس بما يشين ابن عباس بما يشين ابن عباس البربري الخارجي البربري الخارجي البربري الخارجي البربري الخارجيعن ابن عباس، فرواها عكرمةعن ابن عباس، فرواها عكرمةعن ابن عباس، فرواها عكرمةعن ابن عباس، فرواها عكرمة

 وهي مسألة عقوبة التحريق وما فيها  وهي مسألة عقوبة التحريق وما فيها  وهي مسألة عقوبة التحريق وما فيها  وهي مسألة عقوبة التحريق وما فيها ا بحجر واحد،ا بحجر واحد،ا بحجر واحد،ا بحجر واحد،مممم، فضربه، فضربه، فضربه، فضربه�وإمامهوإمامهوإمامهوإمامه
        ::::التلفيق، فإلى قراءة ما قيل فيهاالتلفيق، فإلى قراءة ما قيل فيهاالتلفيق، فإلى قراءة ما قيل فيهاالتلفيق، فإلى قراءة ما قيل فيهامن من من من 

  عقوبة التحريق بني التصديق والتلفيقعقوبة التحريق بني التصديق والتلفيق
حلقة األولى في آخر لقد مرت اإلشارة إلى هذه المسألة في ال

وردت ) روايات تافهة( عدة  ضمن،)١(�خالفة اإلمام أمير المؤمنين
فاشتط ابن كثير في  ،�فيها مخالفات فقهية بين ابن عباس وبين اإلمام

حد مسألة التحريق فصاغ منها عقداً حشاه حقداً ونقداً تجاوز  رواية
ايته كما سيأتي هذا برو، اإلسفافالجدل والخالف إلى حد.  

ولتنوير القارئ نبسط ما قرأناه في مصادر الحديث والفقه والتاريخ عند 
 �العامة، فهم الذين أولوا مسألة الخالف في الرأي بين ابن عباس وبين اإلمام

  : من الوهم على شفا جرف هار، وذلك كما يليهتمام، فبنوا قباباًإلبالغ ا
حديث  (٢٤٧١د تمرباب حكم ال((: )إرواء الغليل(قال األلباني في 

 ).مسلماًإالّ رواه الجماعة ) دينه فاقتلوه من بدل  مرفوعاًابن عباس
  :من حديث ابن عباس وله عنه طريقانصحيح 

                                                 
  .٢الحلقة األولى ج/اسموسوعة عبد اهللا بن عب) ١(



  اابن عباس فقيه

  

 

٣٧٧ 

 فبلغ ، ارتدوا عن اإلسالمأحرق ناساً �اًعلي أن :األولى عن عكرمة
ال  (: قال�رسول اهللان أ ،كن ألحرقهم بالنارألم :  فقال،ذلك ابن عباس

 ... قال� رسول اهللانإ ف�لهم بقول رسول اهللاتوكنت قا) بوا بعذاب اهللاتعذّ
  .)ويح ابن عباس(:  فقال،� علياًفبلغ ذلك.  ـفذكر الحديثــ 

والسياق له، ) ٤٣٥١(داود  وأبو )٤/٣٢٩و٢/٢٥١(خرجه البخاري أ
 ،)٣٣٦)(٢٥٣٥( وابن ماجة ،)١/٢٧٥/٢٧٦( والترمذي ،)٢/١٧٠(والنسائي 

من ) ٢٨٣ ــ ٢٨٢ و١/٢٨٢( وأحمد ،)٨/١٩٥(والبيهقي  ،)٣٣٦(والدارقطني 
  .حديث حسن صحيح:  وقال الترمذي،طريق أيوب عنه

 يعبدون وثناً الزطّ أتي بناس منعلياً  أن :واألخرى عن أنس
ل دينه من بد: (�قال رسول اهللاإنّما : قال ابن عباس. فأحرقهم

 والطبراني في الكبير ،)٣٢٣ــ ١/٣٢٢( أخرجه النسائي وأحمد ،)فأقتلوه
وإسناده : ، قلت ــ والقائل هو األلباني ــ)٨/٢٠٢( والبيهقي ،)٣/٩/٢(

  .)١())صحيح على شرط الشيخين
الحديث بلفظ أبي داود ) ٤٨٨( برقم في الصحيحة وقد ذكر ::::أقولأقولأقولأقول

  .والدارقطني وأشار إلى تخريجه
، ملقوهو إختصار لما في صحاح اإنّما وهذا الذي ذكره األلباني 

ومن راجع المصادر المشار إليها يجد التفاوت بينها في المتون مع 
تى التفاوت؟ هل هو من عكرمة فمن أين أ! )عكرمة(وحدة الراوي 

في روايته، أم الكذاب؟ وقدماً قيل ليس لكذوب حافظة، فهو الذي غير 
                                                 

 .هـ١٤٠٥ المكتب اإلسالمي بيروت ٢ ط٨/١٢٤إرواء الغليل ) ١(
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من باقي الرواة في رجال الصحاح والمسانيد والسنن؟ وعرضاً عابراً، لما 
  .درك ما أشرت إليهنندهم سع

باب ال (روى البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير في ــ ــ ــ ــ ١١١١
 عن ، حدثنا سفيان،حدثنا علي بن عبد اهللا((:  فقال،)ب بعذاب اهللايعذّ

لو كنتُ :  فقال، حرق قوماً فبلغ ابن عباس�اًعلي أن : عن عكرمة،أيوب
أنا لم أحرقهم، ألن ولقتلتهم كما )وا بعذاب اهللابال تعذّ: ( قال�النبي ،

  .)١()))ل دينه فأقتلوهمن بد: (�النبيقال 
باب حكم (رتدين  إستتابة المروى البخاري أيضاً في كتاب ــــــــ٢٢٢٢

 حدثنا حماد ،حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل(( :)المرتدين والمرتدة
 ،زنادقة فأحرقهمب �اً عليأتي: ة، قالعكرمب، عن  عن أيو،بن زيدا
 ،�لو كنتُ أنا لم أحرقهم، لنهي رسول اهللا:  فقال،بلغ ابن عباسف

  .)٢()))ل دينه فأقتلوهمن بد: (�رسول اهللاولقتلتهم لقول 
عن (( : في كتاب الحدود بسنده)السنن(داود في  أبو روى ــــــــ٣٣٣٣

 فبلغ ، أحرق ناساً ارتدوا عن اإلسالم�اًعلي أن :عكرمةب، عن يوأ
ال : ( قال�رسول اهللا إن كن ألحرقهم،لم أ: ذلك ابن عباس فقال

ل من بد: ( قال�، وكنت قاتلهم بقول رسول اهللا)تعذبوا بعذاب اهللا
  .)٣())ويح ابن عباس:  فقال�اً علي، فبلغ ذلك)دينه فأقتلوه

                                                 
 . ط بوالق٤/٦١صحيح البخاري ) ١(
 . ط بوالق٩/١٥صحيح البخاري ) ٢(
 . محمد يحيى الدين عبد الحميد نشر دار إحياء السنة الشريفة٤/١٢٦سنن أبي داود ) ٣(
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٣٧٩ 

باب ما جاء في ( روى الترمذي في سننه في كتاب الحدود ــــــــ٤٤٤٤
 حرق قوماً ارتدوا عن �اًعلي أن :عكرمةأيوب، عن عن (( : بسنده)المرتد

 �لو كنتُ أنا لقتلتهم، لقول رسول اهللا:  فقال،اإلسالم فبلغ ابن عباس
ال : (�، ولم أكن ألحرقهم، لقول رسول اهللا)ل دينه فأقتلوهمن بد: (قال
  .صدق ابن عباس:  فقال�اً علي، فبلغ ذلك) اهللاببوا بعذاتعذّ

العمل على هذا هذا حديث حسن، و: عيسى ــ الترمذي ــ أبو قال
  .)١())عند أهل العلم في المرتد

باب الحكم في (كتاب تحريم الدم في سننه وى النسائي في  رــــــــ٥٥٥٥
 أن :عكرمةأيوب، عن عن (( : بشرح السيوطي والسندي بسنده)المرتد

لو كنت :  بالنار، قال ابن عباس عليأناساً ارتدوا عن اإلسالم فحرقهم
 ولو ،)ال تعذبوا بعذاب اهللا أحداً: (�أنا لم أحرقهم، قال رسول اهللا
  .)٢()))من بدل دينه فاقتلوه: (�كنت أنا لقتلتهم، قال رسول اهللا
سانيد عن أ ةبعد) ل دينه فاقتلوهمن بد(ثم روى النسائي حديث 

ابن عباس، من دون ذكر التحريق، وكذلك ة، عن عكرمب، عن يوأ
عن  ، أنس وعن،قتادةوعن . ابن عباسة، عن عكرمة، عن رواه عن قتاد

  .)٣()من بدل دينه فاقتله: (� قال رسول اهللا:عباس، قالابن 
 أتي بناس من الزطّ  علياً أن:أنسة، عن عن قتاد(( : بسندهأيضاًوروى 

                                                 
  .٤/٥٩سنن الترمذي ) ١(
 . ط المصرية باألزهر٧/١٠٤سنن النسائي ) ٢(
 .٧/١٠٤نفس المصدر ) ٣(
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من بدل دينه : (�قال رسول اهللاإنّما : يعبدون وثناً فأحرقهم، قال ابن عباس
  .)١()))فاقتلوه
ب، عن يوأعن (( :ي الحدود بسندهروى ابن ماجة في سننه فــ ــ ــ ــ ٦٦٦٦
من بدل دينه : (�قال رسول اهللا: عباس، قالابن ة، عن عكرم

  .ولم يذكر عن قضية التحريق شيئاً. )٢()))فاقتلوه
  . فقد ذكر الحديث مكرراً،وأخيراً ما رواه أحمد في مسنده ــــــــ٧٧٧٧

أ :عكرمةب، عن يوأعن (( :بسندهرواه : الًفأواً نق ناساً  عليحر
كن ألحرقهم بالنار، ألم :  فقال،تدوا عن اإلسالم، فبلغ ذلك ابن عباسار

وكنت قاتلهم لقول )بوا بعذاب اهللاال تعذّ: ( قال� رسول اهللاوأن ،
) م اهللا وجههكر( علياً ، فبلغ ذلك)من بدل دينه فاقتلوه: (�رسول اهللا

  .)٣()))م ابن عباسأويح ابن : (فقال
 : قال،بن عباسا عن ، عن عكرمة،يوب أعن(( :بسندهرواه : وثانياً

  .)٤()))�ال تعذبوا بعذاب اهللا: (�قال رسول اهللا
أُتي بقوم من علياً  أن :عكرمةب، عن يوأعن (( :بسندهرواه : وثالثاً

.. هؤالء الزنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فأججت، ثم أحرقهم وكتبهم
حرقهم بنهي أم نا لألو كنت :  فقال،بن عباسا فبلغ ذلك :قال عكرمة

                                                 
 .٧/١٠٥نفس المصدر ) ١(
 .ط محمد فؤاد عبد الباقي. ٢٥٣٥سنن ابن ماجة رقم ) ٢(
 . تح شاكر١٨١٧ رقم ٣/٢٦٤مسند أحمد ) ٣(
 .١٩٠١ رقم ٣/٢٧٦نفس المصدر ) ٤(
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، )من بدل دينه فاقتلوه: (� ولقتلتهم لقول رسول اهللا،�رسول اهللا
  .)١()))�بوا بعذاب اهللاال تعذّ: (�وقال رسول اهللا

أخذ ناساً علياً  أن :عكرمةب، عن يوأعن (( :بسندهرواه : ورابعاً
لو كنت :  فقال،ارتدوا عن اإلسالم، فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس

، )حداًأ �بوا بعذاب اهللاال تعذّ: ( قال�رسول اهللا إن ،حرقهمأ لم ناأ
ما قال ابن عباس،  علياً ، فبلغ)من بدل دينه فاقتلوه: (�وقال رسول اهللا

  .)٢()))عباس] ابن[ويح ابن أم : (فقال
أُتي بناس من  علياً نأ :انسة، عن عن قتاد(( :بسندهرواه : وخامساً

: �قال رسول اهللاإنّما : حرقهم، فقال ابن عباس يعبدون وثناً فأالزطّ
  .)٣()))من بدل دينه فاقتلوه(

 التحريق مع  التخريق في مسألةوتوجد مصادر آخرى ذكرت هذا
المرتدين ارتدوا عن من قين، فتارة زنادقة، وتارة ة المحرختالف هويإ

 وخامسةً اً، علي يعبدون وثناً، ورابعاً يؤلهوناإلسالم، وثالثاً من الزطّ
ل  كما في،ية جنايتهممجهولة هوأو البخاريعن حديث مر .  

ومن أراد إستيفاء ما ورد في هذا البحث فليرجع إلى المصادر 
طراف الحديث أموسوعة (مذكورة في وهي ضعاف ما سبق، أ يجد

وفي . )٤())أي النار(ال تعذبوا بعذاب اهللا : (� في قوله)الشريف
                                                 

 .٢٥٥١رقم ٤/١٩٠نفس المصدر ) ١(
 .٢٥٢٢ رقم ٤/١٩٠نفس المصدر ) ٢(
 .٢٩٦٨ رقم ٤/٣٤٩س المصدر نف) ٣(
 .٧/١٥٨موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف ) ٤(
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  .)١()قتلوهمن بدل دينه فا: (�قوله
ا وقفت عليه من روايات التنقيد في التحريق في ممهذه جملة 

مصادر العامفهي ال تخلو من خبط ،ا شابها من فجواتة، وهي فضالً عم 
وخلط، وقد حاول غير واحد من أعالمهم ترميم واهي تلك النقول، 

  .نا وهناً على وههولكنهم زادو

ـــــ ــ لما في الموطأ من المعاني  التمهيد(في كتاب ابن عبد البر قال  ـ
   ــ مرسل ــحديث تاسع وأربعون لزيد بن أسلم(( :)واألسانيد

من غير دينه فاضربوا ( : قال� رسول اهللانإ :مالك عن زيد بن أسلم ــ١١٩
 وال يصح فيه عن مالك غير هذا ،هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسالً، )٢()عنقه

 ، عن ابن عمر، عن نافع، روى فيه عن مالك وقد.الحديث المرسل عن زيد بن أسلم
  . وهو منكر عندي واهللا أعلم.)٣()ل دينه فاقتلوهمن بد( : قال�النبيعن 

  .سند صحيح من حديث ابن عباسب ,والحديث معروف ثابت
 حدثنا :ن، قال حدثنا سعيد بن السك:د، قالحدثنا أبو محمد عبد اهللا بن محم

ن،  حدثنا أبو النعما:ي، قالبن إسماعيل البخار حدثنا محمد : قال،محمد بن يوسف
 , بزنادقة فأحرقهم عليي أت:ة، قالعكرمب، عن  حدثنا حماد بن زيد عن أيو:قال

بوا ال تعذّ( :� لقول رسول اهللا, لو كنت أنا ما أحرقتهم: فقال،فبلغ ذلك ابن عباس
                                                 

 .٨/١٦٦موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف ) ١(
 .٢/٧٣٦) الموطأ(وله شواهد موصولة صحيحة، هو في . مرسل حسن) ٢(
 .والصحيح ما بعده, ال يصح عن مالك، وقد نص المصنف على نكارته) ٣(
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  .)١()ل دينه فاقتلوهمن بد( :� ولقتلتهم لقول رسول اهللا،)بعذاب اهللا
ر،  حدثنا محمد بن بك:ن، قالمؤوحدثنا عبد اهللا بن محمد بن عبد الم

 حدثنا إسماعيل بن :ل، قالبن حنبا حدثنا أحمد :د، قال حدثنا أبو داو:قال
 ارتدوا عن أحرق ناساًعلياً  أن :عكرمةب، عن  أخبرنا أيو:م، قالإبراهي

 رسول  ألن,لنار لم أكن ألحرقهم با: فقال، فبلغ ذلك ابن عباس،اإلسالم
من ( :� لقول رسول اهللا, وكنت قاتلهم،)بوا بعذاب اهللاال تعذّ( : قال�اهللا
ل دينه فاقتلوهبد(,ويح أم ابن عباس: فقال,اً فبلغ ذلك علي !)٢(  

حرقهم بالنار بعد ضرب إنّما علياً  أن  روي من وجوه:قال أبو عمر
  .)٣())الباب إن شاء اهللا وسنذكر بعض األخبار بذلك في آخر هذا .أعناقهم

 حدثنا عبد اهللا بن جعفر بن ،أخبرنا خلف بن القاسم((: وقال أيضاً
 ، حدثنا عبد اهللا بن أبي شيبة، حدثنا عبد اهللا بن أحمد بن عبد السالم،الورد

ة،  حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائد،حدثنا يعقوب بن محمد الزهري
ن  ارتدت بنو عامر وقتلوا م:قالي،  عن عامر الشعب،مجاهد بن سعيدعن 

فكتب أبو بكر إلى , وحرقوهم بالنار,�ال رسول اهللاكان فيهم من عم 
                                                 

 ٤٣٥١ وأبو داود ٣٠١٧ى شرط البخاري وأخرجه البخاري إسناده صحيح عل) ١(
و ٨/١٥٩ والبيهقي ٢٥٣٢ وأبو يعلى ٢٥٣٥ وابن ماجه ١٠٤١٧ والنسائي ١٤٥٨والترمذي 

 . من طرق عن أيوب بهذا اإلسناد١١٣و ٣/١٠٨ والدار قطني ٩/٧١، ٢٠٢
ن  من طريق عن إسماعيل ب١/٢١٧ وأحمد ٤٣٥١وأخرجه أبو داود . إسناده صحيح) ٢(

 والدار ٥٦٠٦ وابن حبان ٢٥٣٢ وأبو يعلى ٦٩٢٢إبراهيم بهذا اإلسناد وأخرجه البخاري 
 . من طرق عن أيوب به٨/٢٠٢ والبيهقي ٣/١١٣قطني 

 .ط دار إحياء التراث العربي بيروت. ٢/٤٣٣التمهيد ) ٣(
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  .)١(أن يقتل بني عامر ويحرقهم بالنارــ رضي اهللا عنهما ــ خالد 
بعث ــ واسمه إياس بن عبد اهللا بن عبد ياليل  ــ ارتد الفجأةلما و

 ,ته ليال فأخذه وبياً في ثالثين فارسإليه أبو بكر الصديق الزبير بن العوام
يعني إلى ــ  أخرجوه إلى البقيع : فقال أبو بكر,فقدم به على أبي بكر

  . فأخرجوه إلى المصلى فأحرقوه,فأحرقوه بالنارــ المصلى 
  .كان ينكح كما تنكح المرأةأنّه رفع عليه أنّه وزعم بعض أهل السير 

 : قال،)الردة( كتاب  يعقوب بن محمد الزهري في كلّهذكر ذلك
 عن محمد بن ،بن بكر  عن داود،وحدثني عبد العزيز بن أبي حازم

وجد في بعض نواحي أنّه  كتب إلى أبي بكر يذكر خالداً أن :المنكدر
  علي فكان, فاستشار فيه أبو بكر،ينكح كما تنكح المرأةرجالً العرب 

فقال.هم فيه قوالًمن أشد : إالّ مة من األمم هذا ذنب لم تعص به أ إن
 فأجمع , أرى أن تحرقوه بالنار,أمة واحدة صنع اهللا بها ما قد علمتم

  . فحرقه, فكتب أبو بكر إلى خالد,رأيهم على ذلك
 عن عياض بن ، عن معاوية بن صالح، وحدثني معن بن عيسى:قال

 أرى : علي فقال, نرى أن ترجمه: قالوا،استشارهم أبو بكرلما  : قال،عبد اهللا
  . فحرقوه، العرب تأنف من المثلة وال تأنف من الحدود فإن,ن تحرقوهأ

ة أسد وغطفان يوم  في رد: عن ابن شهاب،وذكر موسى بن عقبة
وقتل ــ   شديداًيعني هم والمسلمون قتاالًــ  فاقتتلوا : قال،)٢(بزاخة

                                                 
 .ضعيف، فهو مرسل، ومع إرساله مجالد ضعفه غير واحد) ١(
 .ألبي بكروقعة : في القاموس بزاخة) ٢(
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 فأمر خالد . وأسروا منهم أسارى, كثيراًالمسلمون من العدو بشراً
  . عظيمة فألقى األسارى فيها ثم أوقد تحتها ناراً,أن تبنىبالحظيرة 

 ,ة قاتل أبو بكر أهل الرد: قال،أنسة، عن  قتادن، عنوروى شيبا
  .فقتل وسبى وحرق

 حدثنا محمد بن : قال، حدثنا قاسم بن أصبغ:ر، قالحدثنا سعيد بن نص
 ،ثنا أيوب حد:ن، قال حدثنا سفيا:ي، قال حدثنا الحميد:ي، قالإسماعيل الترمذ

يعني ــ أحرق المرتدين  علياً بلغ ابن عباس أنلما  :ة، قال حدثنا عكرم:قال
 ,)ل دينه فاقتلوهمن بد( :� لقول رسول اهللا, لو كنت أنا لقتلتهم:قالــ الزنادقة 

  ).ب بعذاب اهللاال ينبغي أن يعذّ( :� لقول رسول اهللا,ولم أحرقهم
ان في المجلس مجلس عمرو وكــ  فقال عمار الدهني :قال سفيان

إنّما لم يحرقهم بالنار   علياًأن: ــبن دينار وأيوب يحدث بهذا الحديث ا
 فقال عمرو بن ,ن عليهم منها حتى قتلهم فكان يدخّحفر لهم أسراباً

  ]الوافر: [ أما سمعت قائلهم وهو يقول:دينار
        لتــرم بــي المنايــا حيــث شــاءت    لتــرم بــي المنايــا حيــث شــاءت    لتــرم بــي المنايــا حيــث شــاءت    لتــرم بــي المنايــا حيــث شــاءت    

        
        رتينرتينرتينرتينالحفــ الحفــ الحفــ الحفــ إذا لــم تــرم بــي فــي    إذا لــم تــرم بــي فــي    إذا لــم تــرم بــي فــي    إذا لــم تــرم بــي فــي            

ــا أوقـــــدوا حطبـــــا ونـــــارا   إذاإذاإذاإذا         ــا أوقـــــدوا حطبـــــا ونـــــارا    مـــ ــا أوقـــــدوا حطبـــــا ونـــــارا    مـــ ــا أوقـــــدوا حطبـــــا ونـــــارا    مـــ          مـــ
        

        ))))١١١١(((( ديـن   ديـن   ديـن   ديـن  فذاك الموت نقـدا غيـر     فذاك الموت نقـدا غيـر     فذاك الموت نقـدا غيـر     فذاك الموت نقـدا غيـر             
        

عطاء بن أبي ر، عن  مسعن، عنوروى حامد بن يحيى عن سفيا
 حين في قاله إذ لحق بمعاوية فاراً )٢(هذا الشعر للنجاشي أن :مروان

                                                 
 .إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم) ١(
 .هو النجاشي الشاعر، وليس النجاشي صاحب الحبشة) ٢(
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  . له في الخمر مائة جلدةيضرب عل
  .بعد قتلهمأحرقهم إنّما علياً  أن  قد روينا من وجوه:قال أبو عمر

 وذكره . حدثنا شبابة:ل، قال حدثنا محمد بن إسماعي:ي، قالذكر العقيل
ر،  حدثنا شبابة بن سوا:م، قال حدثني محمد بن حات:ة، قالأبو زيد عمر بن شب

سالم بن أبي القاسم عن عثمان بن أبي ب، عن  حدثنا خارجة بن مصع:قال
 يا أمير المؤمنين : فقالواي عل جاء ناس من الشيعة إلى:ي، قالعثمان األنصار

 : قال، أنت ربنا: قالوا؟ ويلكم من أنا: قال؟ أنت هو: قالوا؟ من أنا: قال؟أنت هو
 ائتني بحزم , يا قنبر: ثم قال, فضرب أعناقهم, فأبوا,ويلكم ارجعوا فتوبوا

  : فأحرقهم بالنار ثم قال فحفر لهم في األرض أخدوداً,الحطب
ــ ــلمـ ــلمـ ــلمـ ــراً لمـ ــر أمـ ــت األمـ ــراً ا رأيـ ــر أمـ ــت األمـ ــراً ا رأيـ ــر أمـ ــت األمـ ــراً ا رأيـ ــر أمـ ــت األمـ ــا رأيـ ــ منكـ ــ منكـ ــ منكـ         رارارارا منكـ
        

        أججأججأجج٢٢٢٢(((())))))))))))١١١١((((ت نـاري ودعـوت قنبـرا      ت نـاري ودعـوت قنبـرا      ت نـاري ودعـوت قنبـرا      ت نـاري ودعـوت قنبـرا      أجج((((            
        

ـ ــ ــ ــ في شرح ما رواه  )فتح الباري(وقال ابن حجر العسقالني في  ـ
: ، حيث روى)باب ال يعذب بعذاب اهللا(البخاري في عقوبة التحريق في 

 ، عن سليمان بن يسار، عن بكير، حدثنا الليث:حدثنا قتيبة بن سعيد((
 بعثنا رسول اهللا صلى اهللا :قالنّه أعن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه 

 ). فأحرقوهما بالنار وفالناًإن وجدتم فالناً( : فقال،عليه وسلم في بعث
ي أمرتكم أن تحرقوا فالناً إنّ: ( حين أردنا الخروج�رسول اهللاثم قال 

اهللا، فإن وجدتموهما فاقتلوهماإالّ ب بها  النار ال يعذّوفالناً، وإن.(  
                                                 

العباس ابن الحسن : ، وإليه ينسب المحدثان�اسم، ومولى لعلي: في القاموس قنبر) ١(
 .وأحمد بن بشر القنبريان

 .٤٣٨ ــ ٢/٤٣٧التمهيد ) ٢(
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 أن: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: هللاحدثنا علي بن عبد ا
ق قوماً فبلغ ابن عباس�اًعليفقال ، حر :لو كنت أنا لم أحرقهم، ألن 

بوا بعذاب اهللاال تعذّ: ( قال�النبي( ولقتلتهم كما قال ،النبي�) : من
  .)١()))بدل دينه فاقتلوه

ها عنده لة لوضوح دليلأهكذا بت الحكم في هذه المس((: فقال ابن حجر
  . إلى الغلبة على الكفار حال الحربومحله إذا لم يتعين التحريق طريقاً

 وألحمد عن هشام بن ,بموحدة وكاف مصغر)  عن بكير:قوله(
 فأفاد نسبته ,القاسم عن الليث حدثني بكير بن عبد اهللا بن األشج

  .وتصريحه بالتحديث
ليس بين  ، كذا في جميع الطرق عن الليث،) عن أبي هريرة:قوله(

 وكذلك أخرجه النسائي من طريق ،سليمان بن يسار وأبي هريرة فيه أحد
 وخالفهم اً،ق ومضى قبل أبواب معلّ،عمرو بن الحارث وغيره عن بكير

 ,بكيرب، عن محمد بن إسحاق فرواه في السيرة عن يزيد بن أبي حبي
 وأخرجه .وهو أبو إسحاق الدوسيرجالً دخل بين سليمان وأبي هريرة أف

 وأشار ,الدارمي وابن السكن وابن حبان في صحيحه من طريق ابن إسحاق
 ،رواية الليث أصح أن  ونقل عن البخاري,الترمذي إلى هذه الرواية

س فتكون  يعني وهو غير مدلّ،وسليمان قد صح سماعه من أبي هريرة
  .سانيد ابن إسحاق من المزيد في متصل اإلرواية

                                                 

 .عذب بعذاب اهللا، باب ال ي٤/٢١صحيح البخاري ) ١(
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 إن وجدتم فالناً( : فقال،عث في ب� بعثنا رسول اهللا:قوله(
 وفي ،رجلين من قريشسناد  زاد الترمذي عن قتيبة بهذا اإل،))وفالناً

  .))نا فيهاأبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية ((رواية ابن إسحاق 
 ، وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو األسلمي:قلت

ن إ( : في روايته لكن قال،صحيحإسناد أخرجه أبو داود من طريقه ب
 وكذلك رويناه في فوائد ،فرادكذا باأل ه،) فأحرقوه بالناروجدتم فالناً
 وسماه هبار بن ,ابن أبي نجيح مرسالًة، عن ابن عيينب، عن علي بن حر

ار بن األسود والرجل ن وجدتم هبإ( : ووقع في رواية ابن إسحاق,األسود
يعني زينب بنت )ارقوهما بالنالذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحر 

بن الربيع لما أسره الصحابة ثم ا وكان زوجها أبو العاص ،�رسول اهللا
 فجهزها ،يجهز له ابنته زينب أن  من المدينة شرط عليه�النبيأطلقه 

ار بن األسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلكفتبعها هب، 
 وكانا نخسا :يته وقال في روا،والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره

 وقد أخرجه سعيد بن , حين خرجت من مكة�بزينب بنت رسول اهللا
ار بن األسود أصاب هبن أ :ابن أبي نجيحة، عن بن عيينار، عن منصو

 فبعث رسول ،وهي في خدرها فأسقطتشيء  ب�زينب بنت رسول اهللا
إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا ( : فقال،ة سري�اهللا
ب بعذاب ن يعذّأحد  ال ينبغي أل,ي ألستحي من اهللاإنّ( : ثم قال,)ه النارفي

ار بالذكر لكونه كان األصل في ذلك فراد هبإ فكان , الحديث)اهللا
 وسمي ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق ، لهواآلخر كان تبعاً
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 وبه جزم ابن هشام في زوائد السيرة ،الرجل اآلخر نافع بن عبد قيس
 فلعله ،ه خالد بن عبد قيس وحكى السهيلي عن مسند البزار انّ،عليه

 كذلك هو في النسخ المعتمدة من مسند ،هو نافعإنّما  و,تصحف عليه
 وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار وأخرجه محمد بن ,البزار

  .عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك
ار هذا ففي رواية ابن أبي وقد أسلم هبــ  ن حجرــ والقائل هو اب:قلت

 فذكر قصة ,))فهاجرسالم فلم تصبه السرية وأصابه اإل(( :نجيح المذكورة
 وذكر البخاري في ،ة وله حديث عند الطبراني وآخر عند ابن مند،سالمهإ

 ،تاريخه لسليمان بن يسار عنه رواية في قصة جرت له مع عمر في الحج
ولم , وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة,لى خالفة معاويةار هذا إوعاش هب 

  .  فلعله مات قبل أن يسلم،أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة
 في رواية ابن ،) حين أردنا الخروج� ثم قال رسول اهللا:قوله(

 : وفي رواية عمرو بن الحارث،))حتى إذا كان من الغد(( :إسحاق
فلما (( : وفي رواية ابن لهيعة،))تيناه نودعه حين أردنا الخروجأف((

  .))فوليت فناداني فرجعت(( : وفي رواية حمزة األسلمي،))ودعنا
 ووقع , هو خبر بمعنى النهي،) اهللاالّإب بها  النار ال يعذّ وان:قوله(

ثم (( : وفي رواية ابن إسحاق،))ال ينبغيأنّه و(( :في رواية ابن لهيعة
 وروى أبو داود من حديث ،)) اهللاالّإر ب بالناال ينبغي أن يعذّأنّه رأيت 

 وفي ،)) رب النارالّإب بالنار ال ينبغي أن يعذّأنّه (( :ابن مسعود رفعه
  .الحديث قصة
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 فكره ذلك عمر وابن عباس ،واختلف السلف في التحريق
 سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان ،وغيرهما مطلقاً

 وسيأتي ما يتعلق ،الوليد وغيرهما وأجازه علي وخالد بن ,قصاصاً
 ليس هذا النهي على التحريم بل على : وقال المهلب.بالقصاص قريباً
 وقد سمل ، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة،سبيل التواضع

وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار , أعين العرنيين بالحديد المحمى�النبي 
 ، من أهل الردةلنار ناساً وحرق خالد بن الوليد با,بحضرة الصحابة

 ,وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها
  .قاله الثوري واألوزاعي

 قصة ن أل، ال حجة فيما ذكر للجواز:وقال ابن المنير وغيره
 وتجويز الصحابي ، أو منسوخة كما تقدمالعرنيين كانت قصاصاً

ة بالضرورة لمراكب مقيد وقصة الحصون وا،معارض بمنع صحابي آخر
للظفر بالعدون طريقاًإلى ذلك إذا تعي ،ن ال يكون أده ب ومنهم من قي

اهر النهي فيه حديث الباب فظأما  و.معهم نساء وال صبيان كما تقدم
 ،جتهاد منهإ سواء كان بوحي إليه أو ب،مره المتقدمالتحريم وهو نسخ أل

 وقد اختلف في .ينهوهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بع
  .لة وفي التدخين وفي القصاص بالنارأمذهب مالك في أصل المس

 , ثم الرجوع عنهجتهاداًإشيء وفي الحديث جواز الحكم بال
ستنابة في  واإل,لباساب ذكر الدليل عند الحكم لرفع اإلستحبإو

 وفيه .يستحقها عمن  طول الزمان ال يرفع العقوبة وأن,الحدود ونحوها
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 وفيه , وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق، قتل مثل البرغوث بالناركراهة
 وفيه ,مشروعية توديع المسافر ألكابر أهل بلده وتوديع أصحابه له أيضاً

جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به وهو اتفاق 
  غيرلةأ وهذه المس،عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربيإالّ 

 ،المشهورة في األصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم بهالمسألة 
من ذلك في أوائل الصالة في الكالم على حديث شيء وقد تقدم 

 في هن تمكنوا من العلم به ثبت حكمإهم  وقد اتفقوا على أنّ,سراءإلا
 وقيل يثبت في ,ه ال يثبت فإن لم يتمكنوا فالجمهور انّ،حقهم اتفاقاً

  . ولكنه معذورة كما لو كان نائماًالذم
  .ح الحميدي عن سفيان بتحديث أيوب له به صر،) عن أيوب:قوله(
 علياً إن(( : في رواية الحميدي المذكورة،)ق قوماًَحر علياً  إن:قوله(

 وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد , يعني الزنادقة))أحرق المرتدين
 رأيت عمرو بن دينار وأيوب : قال:سفيان عن  جميعاً،عند اإلسماعيلي

 فقال أيوب فذكر ، علي الدهني اجتمعوا فتذاكروا الذين حرقهموعماراً
 لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى : فقال عمار،الحديث

  : قال الشاعر: فقال عمرو بن دينار،بعض ثم دخن عليهم
        لتــرم بــي المنايــا حيــث شــاءت    لتــرم بــي المنايــا حيــث شــاءت    لتــرم بــي المنايــا حيــث شــاءت    لتــرم بــي المنايــا حيــث شــاءت    

        
ــي           ــرم بـــ ــم تـــ ــي  إذا لـــ ــرم بـــ ــم تـــ ــي  إذا لـــ ــرم بـــ ــم تـــ ــي  إذا لـــ ــرم بـــ ــم تـــ ــرتين إذا لـــ ــي الحفـــ ــرتين فـــ ــي الحفـــ ــرتين فـــ ــي الحفـــ ــرتين فـــ ــي الحفـــ         فـــ

ــا أججـــــ          ــا أججـــــ إذا مـــ ــا أججـــــ إذا مـــ ــا أججـــــ إذا مـــ ــا ونـــــارا إذا مـــ ــا ونـــــارا وا حطبـــ ــا ونـــــارا وا حطبـــ ــا ونـــــارا وا حطبـــ         وا حطبـــ
        

        المـــــوت نقـــــدا غيـــــر ديـــــن   المـــــوت نقـــــدا غيـــــر ديـــــن   المـــــوت نقـــــدا غيـــــر ديـــــن   المـــــوت نقـــــدا غيـــــر ديـــــن   هنـــــاك هنـــــاك هنـــــاك هنـــــاك         
        

نكاره أصل إي في نهدار ال على عم عمرو بن دينار أراد بذلك الرد وكأن.انتهى
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 ، حدثنا لوين، ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص.التحريق
 قال ابن ,ار وحدهورده عن عم ثم أ,حدثنا سفيان بن عيينة فذكره عن أيوب وحده

 ؟ أوقدت ناري ودعوت قنبرا: فأين قوله: وقال، فذكرته لعمرو بن دينار فأنكره:عيينة
فظهر بهذا صحة ما كنت ظننته وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين في آخر الحدود 

  . بزنادقة فأحرقهم عليي أت: قال,عكرمةب، عن من طريق حماد بن زيد عن أيو
 بقوم من هؤالء الزنادقة يأتعلياً  أن ،د من هذا الوجهوألحم

  .جت ثم أحرقهم وكتبهممر بنار فأجأومعهم كتب ف
 :ه، قالوروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبي

 يالسر ويأخذون العطاء فأتى بهم علكان ناس يعبدون األصنام في ((
صنع أ ال بل : فقال, اقتلهم واستشار الناس فقالوا،فوضعهم في السجن

  .))بهم كما صنع بأبينا إبراهيم فحرقهم بالنار
 هذا أصرح في ،))ال تعذبوا بعذاب اهللا( : قال�النبي ن أل:قوله(

 عن ، وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر,النهي من الذي قبله
  .)) ويح ابن عباس:فقال ، علياًفبلغ ذلك(( :أيوب في آخره

 في استتابة )من بدل دينه فاقتلوه( :ي الكالم على قولهوسيأت
  .)١())المرتدين إن شاء اهللا تعالى

 في شرح رواية )باب إستتابة المرتدين(أيضاً في ابن حجر وقال 
حدثنا حماد بن زيد، : حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل((: البخاري

  .)٢())... بزنادقة فأحرقهم� علييأت: ة، قالعن أيوب، عن عكرم
                                                 

 .٤٩٢ ــ ٦/٤٠٩فتح الباري ) ١(
 .٨/٥٠صحيح البخاري ) ٢(
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ومن يرتدد منكم عن دينه (ــ إن استطاعوا ــ والغرض منها قوله ((
من (د مطلق ما في اآلية السابقة يقيفإنّه  .إلى آخرها...) فيمت وهو كافر

  . إلى آخرها...)يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم
اب ن تإ فقيل يستتاب ف، اختلف في استتابة المرتد:قال ابن بطال

 جاء ذلك عن ، وقيل يجب قتله في الحال،قتل وهو قول الجمهورإالّ و
  .س وبه قال أهل الظاهروالحسن وطاو

 وعليه يدل تصرف البخاري  ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير:قلت
 ،التوبة ال تنفع أن  والتي فيها،ستتابةظهر باآليات التي ال ذكر فيها لإلاستفإنّه 

  . وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك،)دينه فاقتلوهمن بدل ( :هوبعموم قول
سالم  ذهب هؤالء إلى أن حكم من ارتد عن اإل:قال الطحاوي

 : قالوا،يقاتل من قبل أن يدعىفإنّه حكم الحربي الذي بلغته الدعوة 
من خرج أما  ف،ال عن بصيرةسالم ستتابة لمن خرج عن اإلتشرع اإلإنّما 

 إن جاء : ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال.يرة فالعن بص
  . بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى اهللا تعالىمبادراً

 .استتيبإالّ  لم يستتب و إن كان أصله مسلماً:بن عباس وعطاءاوعن 
 عمر ن أل،جماع يعني السكوتيتدل ابن القصار لقول الجمهور باإلواس

يوم  كلّ ستموه ثالثة أيام وأطعمتموه فيكتب في أمر المرتد هال حب
 ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة: قال؟ لعله يتوب فيتوب اهللا عليهرغيفاً

 . أي إن لم يرجع)ل دينه فاقتلوهمن بد( :�هم فهموا من قولهم كأنّكلّه
  .ــ)فان تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم(ــ وقد قال تعالى 
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 ؟ من ثالث هل يكتفي بالمرة أو ال بد،ستتابةائلون باإلواختلف الق
 : علي وعن؟وهل الثالث في مجلس أو في يوم أو في ثالثة أيام

 ، كذا نقل عنه مطلقاً, يستتاب أبداً: وعن النخعي.)يستتاب شهراً(
 وسيأتي مزيد لذلك في .في من تكررت منه الردةأنّه والتحقيق 
 األول : ثم ذكر في الباب حديثين.دقة عند ذكر الزنااألولالحديث 

   . وعكرمة هو مولى ابن عباس,هو السختياني) قوله أيوب(
ب ال يعذّ(هو ابن أبي طالب تقدم في باب )  علي أتى:قوله(

أيوب بهذا ة، عن  من كتاب الجهاد من طريق سفيان بن عيين)بعذاب اهللا
ميدي رواه عن الح أن  وذكرت هناك،))ًحرق قوما علياً أن((السند 

 :أبي شيبةابن  ومن وجه آخر عند ،))حرق المرتدين(( :سفيان بلفظ
 وعند الطبراني في األوسط من ،))كان أناس يعبدون األصنام في السر((

فبعث سالم  ارتدوا عن اإلقوماً أن بلغه علياً أن(( :طريق سويد بن غفلة
يرة ثم أتى بهم  فحفر حف,فأبواسالم إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى اإل

 : ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال،فضرب أعناقهم ورماهم فيها
  .))صدق اهللا ورسوله

 الذين أحرقهم إن يني في الملل والنحليسفراوزعم أبو المظفر اإل
وكان كبيرهم ، طائفة من الروافض ادعوا فيه اإلالهية وهم السبائيةعلي 

  .وابتدع هذه المقالةسالم اإل ثم أظهر عبد اهللا بن سبأ يهودياً
وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي 

قيل (( ه، قال عن أبي،طاهر المخلص من طريق عبد اهللا بن شريك العامري
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 : فدعاهم فقال لهم,همك رب على باب المسجد يدعون أنّهنا قوماً إن :لعلي
أنا عبد إنّما  ويلكم : فقال, وخالقنا ورازقنا أنت ربنا: قالوا؟ويلكم ما تقولون

 إن أطعت اهللا أثابني ،مثلكم أكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون
كان فلما  .رجعوا فأبواا فأتقوا اهللا و. وإن عصيته خشيت أن يعذبني،إن شاء

 : فقال، قد واهللا رجعوا يقولون ذلك الكالم:الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال
 لئن قلتم ذلك ألقتلنكم : قال،كان الثالثفلما  ، فقالوا كذلك،همادخل

 لهم  ائتني بفعلة معهم مرورهم فخد: فقال يا قنبر،ذلكإالّ  فأبوا ،بأخبث قتلة
 وجاء ، احفروا فأبعدوا في األرض: وقال، بين باب المسجد والقصرأخدوداً

ها أو ترجعوا ي طارحكم فينّأ : وقال،بالحطب فطرحه بالنار في األخدود
  : قال، حتى إذا احترقوا، فقذف بهم فيها،فأبوا أن يرجعوا

ــرا   ــرا منكـــ ــت أمـــ ــي إذا رأيـــ ــرا  إنـــ ــرا منكـــ ــت أمـــ ــي إذا رأيـــ ــرا  إنـــ ــرا منكـــ ــت أمـــ ــي إذا رأيـــ ــرا  إنـــ ــرا منكـــ ــت أمـــ ــي إذا رأيـــ         إنـــ
        

ــوت قنبــــــرا            ــدت نــــــاري ودعــــ ــوت قنبــــــرا   أوقــــ ــدت نــــــاري ودعــــ ــوت قنبــــــرا   أوقــــ ــدت نــــــاري ودعــــ ــوت قنبــــــرا   أوقــــ ــدت نــــــاري ودعــــ         أوقــــ
        

  .وهذا سند حسن
أتى بناس علياً أن (( :ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادةأما و

 ن ثبت حمل علىإ ف. فسنده منقطع،))من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم
  .ىخراقصة 

 : من طريق أيوب بن النعمانأيضاًفقد أخرج ابن أبي شيبة 
هنا أهل بيت لهم وثن  أن : فجاءه رجل فقال،في الرحبة علياً شهدت((

 : قال، فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا إليه بمثال رجل،في دار يعبدونه
   .)) الدار عليفألهب عليهم
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 ه وسكونأول بكسر ،زنديقبزاي ونون وقاف جمع )  بزنادقة:قوله(
 : الزنديق فارسي معرب أصله: قال أبو حاتم السجستاني وغيره،ثانيه

 ويطلق ، زنده الحياة وكرد العملن يقول بدوام الدهر أل،زنده كرداي
 ليس في كالم العرب : وقال ثعلب،على من يكون دقيق النظر في األمور

  .)١())...يلقالوا زندقي لمن يكون شديد التحإنّما زنديق و
 وابن حجر في )التمهيد(البر في ونحو ما ذكره ابن عبد : : : : أقولأقولأقولأقول

 )المحلى(وفي كتاب ، )٢( للعيني)عمدة القارئ( نجده في ،)فتح الباري(
 ،)٤()البيان والتعريف بأسباب الحديث الشريف(وفي  ،)٣( حزمالبن

فيها وبينها من تفاوت  وغيرها من مصادر الحديث السني، وهي على ما
أيوب، عن عن  إلى ترميم ما في حديث البخاريقى ر تفي الروايات ال

 ما على � علي اإلمامقعباس لتحري بناعكرمة، الذي روى تنقيد 
من الصحابة، والمانعين  الحكومة بين المجوزين مقامرواه، ولست في 

 على )أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم أهتديتم: (وما دمنا نقرأ حديث
ال ضير على من ذهب إلى الجواز أو إلى المنع، فبكل له ف ،)٥(عالّته

                                                 
 .٢٩٦ ــ ١٥/٢٩٥فتح الباري ) ١(
 .٢٤/٧٩و ١٤/٢٦٤ للعيني يالقارعمدة ) ٢(
 .١١/٢٩٠كتاب المحلى ) ٣(
 .٢/٢١٣البيان والتعريف بأسباب الحديث الشريف، حرف الميم ) ٤(
اصحابي كالنجوم، بأيهم ( حديث ١٦٤ برقم ٤/٢٠٩قال ابن حجر في تلخيص الحبير ) ٥(

عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن ) أقتديتم أهتديتم
عمر، وحمزة ضعيف جداً، ورواه الدار قطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد 

  .عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
 

٣٩٦ 
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 ، ذلكوأنّى لهصاحب يقتدي به على مذهب من يرى صحة الحديث 
  .ض هراءمحووالحديث كذب 

ار إليها شأجعنا إلى استيضاح مواقف الطرفين من خالل الوقائع التي رولو 
 .هو من الصحابةز والمانع  من المجو وغيره، نجد كالً)فتح الباري(في ابن حجر 

 دخان ظلمة في التيه أليس معنى ذلك هو !!؟من يقتدى يا أولي األلباببف
  .سنبينه عاجالً، ووخامة الشواء، فال تستبين السبيل لما قالتحري

 بسمل عيونهم �النبين الذين أمر زين عقوبة العرنيية المجو من أدلّإن ::::فنقولفنقولفنقولفنقول
، فسمل العيون قج به على جواز التحريحتجاوهذا ال يصح اإل. )١(بالحديد المحمى

 وكان على ابن حجر ومن وافقه .حتى يموت كما هو معلوم غير حرق اإلنسان بالنار،
                                                                                                                   

  .ديث مالك وال من فوقهوجميل ال يعرف، وال أصل له في ح
وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه، عن سعيد بن المسيب عن 

  .عمر، وعبد الرحيم كذّاب
  . ومن حديث أنس أيضاً وإسناده واهي

ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث االعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، 
  .حد الهاشمي وهو كذابوفي إسناده جعفر بن عبد الوا

ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم 
  .منقطعاً، وهو في غاية الضعف

  .�هذا الكالم لم يصح عن النبي: قال ابو بكر البزار
  .هذا خبر مكذوب موضوع باطل: وقال ابن حزم

قاد لمحاولته تمشية الحديث على واهي وأطال الكالم فيما حكاه عن البيهقي في االعت
 تحقيق وتعليق الدكتور شعبان محمد ٢١٠ـ ٤/٢٠٩العماد، فراجع تلخيص الحبير 

 .اسماعيل، جامعة األزهر، الناشر مكتبة أبن تيمية القاهرة
 والسيرة ٣/١٨٥راجع قصة العرنيين في كتب السيرة النبوية، وفي السيرة الحلبية ) ١(

 .هـ١٣٢٠ط محمد افندي مصطفى بمصر ٢/١٥٩ولى الدحالنية بهامش األ
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 أول على جعل سمل العيون دليل الجواز أن يستدلوا بما رواه لهم ابن الجوزي في
 جاء :ه، قالأبية، عن عن ابن بريد(( : بسنده)١()الموضوعات(الباب الثاني من كتابه 

 أمرني أن أحكم فيكم �رسول اهللا إن : فقال،رجل إلى قوم في جانب المدينة
 فأبوا أن في الجاهليةي وفي أموالكم وفي كذا وفي كذا، وكان خطب أمرأة منهم يأبر

كذب ( : فقال� ثم ذهب حتى نزل على المرأة، فبعث القوم إلى رسول اهللا،يزوجوه
 ،)قه بالنارن وجدته ميتاً فحرإ فاقتله، واًن وجدته حيإ: ( فقال، ثم أرسل رجالً،)عدو اهللا

من  (�قال رسول اهللا: فانطلق فوجده قد لدغ فمات فحرقه بالنار، فعند ذلك قال
ق وهذا أوضح حجةلمن أفتى بالتحري،)٢())) متعمداً فليتبوأ مقعده من الناركذب علي.  

ة، وهم من بني الردما ذكروه من حرق خالد بن الوليد ناساً من أهل أما و
 فبعث إليهم أبو ،ةكان في بني سليم رد((: ر، قال كما رواه عروة بن الزبي،سليم

:  رجاالً منهم في الحظائر ثم أحرقها عليهم بالنار، فبلغفجمع ،بكر خالد بن الوليد
: بكر أبو ، فقال� بعذاب اهللاتدع رجالً يعذب:  فقال،لك عمر، فأتى أبا بكرذ

  .)٣())شيمهي على عدوه حتى يكون هو الذي  سلّه اهللااًفم سيشيأواهللا ال 
 أبي اعتذارووهذا الخبر من دواهي المصائب في اإلسالم، ففعل خالد 

ِإنَّما ِإنَّما ِإنَّما ِإنَّما �:  حيث يقول تعالى، على خالف ما أنزل اهللا تعالى في كتابه كلّههبكر عن
نوعسيو ولَهسرو اللّه وناِربحي زَاء الَِّذينجنوعسيو ولَهسرو اللّه وناِربحي زَاء الَِّذينجنوعسيو ولَهسرو اللّه وناِربحي زَاء الَِّذينجنوعسيو ولَهسرو اللّه وناِربحي زَاء الَِّذينج قَتَّلُواْ أَواداً أَن يِض فَسِفي اَألر  قَتَّلُواْ أَواداً أَن يِض فَسِفي اَألر  قَتَّلُواْ أَواداً أَن يِض فَسِفي اَألر  قَتَّلُواْ أَواداً أَن يِض فَسِفي اَألر 

 ملَه ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهمأَي تُقَطَّع واْ أَوصَلَّبي ملَه ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهمأَي تُقَطَّع واْ أَوصَلَّبي ملَه ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهمأَي تُقَطَّع واْ أَوصَلَّبي ملَه ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهمأَي تُقَطَّع واْ أَوصَلَّبي
                                                 

 .١/٥٥كتاب الموضوعات ) ١(
 .١٤/٩٧، امتاع االسماع للمقريزي ٢/٢٩٣، ميزان االعتدال للذهبي ٦/٢٨٥دالئل النبوة للبيهقي ) ٢(
 .١/١٠٠الرياض النضرة ) ٣(
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ِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَها ونْيِفي الد ِخزْيِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَها ونْيِفي الد ِخزْيِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَها ونْيِفي الد ِخزْيِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَها ونْيِفي الد ١(�ِخزْي(.  
ومن ومن ومن ومن �: قوله تعالىإالّ المرتدين  عقابجاء في كتاب اهللا تعالى في  وما

يرتَِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمتْ وهو كَاِفر فَأُولَـِئك حِبطَتْ أَعمالُهم ِفي الدنْيا يرتَِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمتْ وهو كَاِفر فَأُولَـِئك حِبطَتْ أَعمالُهم ِفي الدنْيا يرتَِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمتْ وهو كَاِفر فَأُولَـِئك حِبطَتْ أَعمالُهم ِفي الدنْيا يرتَِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمتْ وهو كَاِفر فَأُولَـِئك حِبطَتْ أَعمالُهم ِفي الدنْيا 
ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابأَصْح لَـِئكأُوِة واآلِخروونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابأَصْح لَـِئكأُوِة واآلِخروونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابأَصْح لَـِئكأُوِة واآلِخروونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابأَصْح لَـِئكأُوِة واآلِخر٢(�و(.  

  ! بكر؟و أبه واعتذر عناهللا سيف جهج الذي أَقفأين التحري
، دنكار عمر على أبي بكر فعل خال مالحظة عابرة حول إوثمة

 يوم فقهه في مسألة التحريق أين غاب عنه :فلقائل أن يقول ألبي حفص
لم يبايع وبنت المصطفى  إن ن فيه على م� عليهدد بإحراق بيت

  .)٣( كما قال حافظ إبراهيم في قصيدته العمرية!!؟فيها
به  السلمي وقد أتي للفجاءةر حرق أبي بكر وأدهى من جميع ما م

 ه ناراًفأوقد ل(( : وفي لفظ الطبري، إلى البقيعفأمر فأخرجمأسوراً، إليه 
قال ابن  .)٤())مقموطاًثم رمي فيها حطب كثير في مصلى المدينة على 

  .)٥())فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرقه وهو مقموط((: كثير
علة الشنعاء استفزت مشاعر بعض الصحابة، فصار  هذه الفويبدو أن

  !البكريون يتلمسون لها عذراً
                                                 

 .٣٣/المائدة) ١(
 .٢١٧/البقرة) ٢(
 ). السبط مولود أم سقطالمحسن(ديوان حافظ إبراهيم بتوسط كتاب ) ٣(
 . الحسينية، بمصر٣/٢٣٢تاريخ الطبري ) ٤(
 واإلصابة البن حجر ٢/١٤٦، وقارن ابن األثير في الكامل ٦/٣١٩تاريخ ابن كثير ) ٥(

٢/٣٢٢. 
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مجتهد إذ ما من ــ أبا بكر ــ يعني  هنّإ((: )المواقف( في اآليجيفقال العضد 
ة اءحراق الفجإقول مشهور عند أهل العلم، و  فيهاولهإالّ مسألة في الغالب 

  .)١()) تقبل توبة الزنديق في األصحزنديق وال ألنّه جتهاده، وعدم قبول توبته،إل
فقد !  في قوله هذا أحد من أهل مذهبهاآليجيولم يعضد العضد 

 ته بالنار من غلطالفجاءةوإحراق (( :)شرح التجريد(قال القوشجي في 
  .هـإ )٢())...جتهاده فكم مثله للمجتهدينفي إ

 ما رواه عنهفعلته تلك، فقد قال فيوهذا ما يؤيده ندم أبي بكر عند موته على 
 لم يدت أنّدوو((: عبد الرحمن بن عوف في خبر طويل ذكر فيه مثلثاته جاء فيه

  .)٣())... نجيحاخليتهى كنت قتلته سريحاً أو أكن حرقت الفجاءة السلمي، وأنّ

  .ة التحريق بين التصديق والتلفيق في التراث السنيبونبقى مع عقو
 ذكره عند مرالذي ، خبر عكرمة )المحلى(فلقد روى ابن حزم في 

 رجالً من نأ :البخاري وغيره، ثم روى ابن حزم عن أبي عمر والشيباني
 بن أبي  علي بن فرقد السلمي إلىعيينة فكتب بذلك تنصربني عجل 

شعر أجل ر، فجيئ به حتى طرح بين يديه يؤتى به أن  عليطالب، فكتب
مه وهو  فأطال كال عليهم في الحديد، فكلّثوقوم فعليه ثياب صو

قالها فلما عيسى ابن اهللا،  أن  أعلميغير أنّ ما تقول أدرىال :  فقال،ساكت
                                                 

 .٣/٥٩٩المواقف ) ١(
 .٤٨٢/شرح التجريد) ٢(
، ١/١٨سياسة ، اإلمامة وال٢/٢٥٤، العقد الفريد البن عبد ربه ١٣١/االموال ألبي عبيد) ٣(

 ).١٧٥ ــ ١٧٢/المحسن السبط مولوداً أم سقط( بتوسط كتاب ٤/٥٢تاريخ الطبري 



  اابن عباس فقيه

  

 

٤٠١ 

  فقال،قد وطئه قاموا فوطئوهعلياً  أن رأى الناسفلما  فوطئه،  عليقام إليه
ر بهمأمسكوا أمسكوا حتى قتلوه ثم أ: علي١()) بالحرق بالنار علي(.  

اللة فيه على  فال د،د القتلذكر اإلحراق بعلو صح فقد وهذا الخبر 
  .جواز الحرق لألحياء

  :قال ،� الجارية مع عمر، عن ابن عباس فلنقرأ خبر كلّهفبعد هذا
إن سيدي اتهمني فأقعدني : جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت((

ال، : قالتهل رأى عليك ذلك؟ :  فقال لها عمرعلى النار حتى احترق فرجي،
علي به، فلما رأى عمر الرجل : ال، فقال عمر: ؟ قالتفاعترفت له بشيء: قال
رأيت : يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: أتعذب بعذاب اهللا؟ قال: قال

والذي نفسي : ال، قال: فاعترفت لك به؟ قال: ال، قال: ذلك عليها؟ قال الرجل
ال ولد من  وال يقاد للمملوك من مالكه (: يقول�بيده لو لم أسمع رسول اهللا

اذهبي فأنت حرة : فأبرزه فضربه مائة سوط، ثم قال: ألقدتها منك، قال) والده
:  يقول�وأنت مولى اهللا ورسوله، أشهد أنّي سمعت رسول اهللالوجه اهللا، 

مجمع (، قال في )))من حرق بالنار أو مثّل به فهو حر وهو مولى اهللا ورسوله(
وفيه عمر ) األوسط( رواه الطبراني في روى الترمذي بعضه،: قلت((): الزوائد

وذكر له هذا الحديث ) الميزان(بن عيسى القرشي، وقد ذكره الذهبي في ا
  .)٢())ولم يذكر فيه جرحاً وبيض له، وبقية رجاله وثّقوا

  .)٣( فعلى هذا فالحديث صحيح وإن ذكره العقيلي في المسند الضعيف::::أقولأقولأقولأقول
                                                 

 .١١/١٩٠المحلى ) ١(
 .٦/٢٨٨مجمع الزوائد ) ٢(
 .٥٨٣ رقم٣٢٩/المسند الضعيف للعقيلي) ٣(
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  ):):الكايفالكايف((يف يف الكليين الكليين روى روى   --
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ((

، �عن صالح بن سهل، عن كردين، عن رجل، عن أبي عبد اهللا، وأبي جعفر
 )١(من الزطّرجالً فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون لما  �أمير المؤمنين إن :قال
ي لست كما إنّ:  عليهم بلسانهم، ثم قال لهمدوه بلسانهم فرموا عليه وكلمفسلّ

لئن لم تنتهوا : أنت هو، فقال لهم: قلتم أنا عبد اهللا مخلوق، فأبوا عليه وقالوا
وترجعوا عمفأبوا أن يرجعوا ويتوبوا، ألقتلنكم� وتتوبوا إلى اهللاا قلتم في ، 

ر م خم ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذفهم ث،فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت
لهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم أرؤوسها ثم 

  . )٢(هـإ ))...فيها فماتوا
مرسالً بتفاوت يسير  )من ال يحضره الفقيه(وهذا رواه الصدوق في 

الغالة ــ لعنهم اهللا ــ  إن :�قال مصنف هذا الكتاب(( :وعقب عليه بقوله
  .بهم بالنار لما عذّاًب ر عليلو لم يكن: يقولون

بار وخرق بعضها إلى آلا لما احتاج إلى حفر الو كان رب: فيقال لهم
                                                 

 ).لسان العرب(بالضم والتشديد قوم سود من الهند وقيل جيل من الهند : الزط) ١(
وأخرج ذلك الطوسي في .  ط دار الكتب اإلسالمية٧/٢٥٩ حجرية و ط٢/٣١١الكافي ) ٢(

 . بسند فيه انقطاع لجهالة الرجل كما في سند الكافي١٠٩/اختيار الرجال للكشي
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 في أجسادهم فتلهب بهم  ولكان يحدث ناراً،بعض وتغطية رؤوسها
بار وفعل ما فعل حتى آل حفر ا مخلوقاًكان عبداًلما فتحرقهم، ولكنه 

 بها نار ويقيم الحدب بال ولو كان من يعذّ،أقام حكم اهللا فيهم وقتلهم
ب ب بغير النار ليس برب، وقد وجدنا اهللا تعالى عذّا لكان من عذّرب

 بالغرق، وآخرين بالريح وآخرين بالطوفان، وآخرين بالجراد قوماً
ل والضفادع والدم، وآخرين بحجارة من سجيلوالقم.  

 على قولهم )عليه الصالة والسالم(بهم أمير المؤمنين عذّإنّما و
اهللا تعالى ذكره  أن  وهي:ة فيها حكمة بالغةيته بالنار دون غيرها لعلّبربوب

م النار على أهل توحيده، فقالحرلو كنتُ: � عليكم ما أحرقتكم رب 
 ما  وقد قلتم بربوبيتي، ولكنكم استوجبتم مني بظلمكم ضد،بالنار

 ، وأنا قسيم ناره بإذنه، فإن شئت عجلتها�استوجبه الموحدون من ربهم
 فمأواكم النار هي موالكم ــ أي هي أولى بكم ،رتهالكم، وإن شئت أخّ

  . لكم بمولىــ وبئس المصير، ولستُ
ن عبد من  في قولهم بربوبيته مقام م�أقامهم أمير المؤمنينإنّما و

  .)١())نماًص �دون اهللا
نقطاع سنده بالرجل اعن  النظر فهذا الخبر لو أغمضنا: : : : أقولأقولأقولأقول

 الصدوق، فليس فيه يةلكليني، وبإرساله في روا ايةالمجهول في روا
فيه التدخين، كما ليس فيه ذكر لنقد ابن عباس كما مر إنّما  و،تحريق

الحادث كان بالبصرة،  أن  مع،في خبر أنس الذي رواه النسائي وأحمد
 يومئذ كان مع  ألنّه عباس من ابن كان بمرأى ـلو صح الخبر ـــ وال بد

                                                 
 . ط دار الكتب اإلسالمية النجف٣/٩٠من ال يحضره الفقيه ) ١(
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غه الخبر كما في رواية النسائي وأحمد غ يبلّإلى مبلّ فال يحتاج �اإلمام
  .أنسة، عن عن قتاد

 قتادة وأنس ليسا من النزاهة حتى ال يتهمان في الراويينن أ على
 عن �مثل ذلك، خصوصاً أنس الذي كتم شهادته حين استنشده اإلمام

 )أمالي( عليه فبرص، وحديثه مذكور في فدعاحديث الغدير فلم يشهد 
، ويكفي ياً لم يكن سليماً وال ود�امم وموقفه من اإل،)١(الصدوق

  .ويشُالمالقارئ مراجعة حديث الطائر 
 البصري كان يقول بالقدر السدوسين دعامة با قتادة فهو امأو

 تحقيق الغاية( في في ترجمتهوقال الزاهدي  ،)٢(سينكان من المدلّو
إمام : لشيخ في اإلمام قال ا):بترتيب الرواة المترجم لهم في نصب الراية

  .)٣(س مدلّ:في التدليس، وقال الدارقطني
  . من المناقشةمتنهولم يسلم   لم يصح سنداًبرمتهفالخبر 

ـــــ ــ  ):الكافي(واآلن إلى الخبر اآلخر الذي رواه الكليني أيضاً في  ـ
 عن ، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن محمد،عن محمد بن يحيى((

:  فقالوا�أتى قوم أمير المؤمنين: هللا، قالا عن أبي عبد ،هشام بن سالم
السالم عليك يا ربنا، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها 

لم يتوبوا فلما ناراً، وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما، 
  .)٤())ألقاهم في الحفيرة، وأوقد في الحفيرة األخرى حتى ماتوا

                                                 
 .٩٤األمالي للصدوق، الحديث الثالث من المجلس) ١(
 .٨/٣١٥، وتهذيب التهذيب ٣/٣٨٥ للذهبي أنظر ميزان االعتدال) ٢(
 .٣٠٩/تحقيق الغاية بترتيب الرواة) ٣(
 . ط دار الكتب اإلسالمية٧/٢٥٧الكافي ) ٤(
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عمير  أبي  بسنده إلى ابن مرة أخرىكوكرر الكليني رواية ذل ــــــــ
  .)١(وإلى آخر السند والمتن
 ذكره المار بنفس السند )ستبصار واإلالتهذيب(ورواه الطوسي في 

  .)٢(عن علي بن إبراهيم عند الكليني
اً وال تلويحاًبن عباس ال تصريح ذكر الفهذا الخبر لم يرد فيه أي، 

  .فال نقف عنده طويالً
ـــــ ــ ر، عن الفضيل بن يسار، عن رواه موسى بن بكوثمة خبر آخر  ـ

 فأتى رجل ،رجلين من المسلمين كانا في الكوفة أن :�أبي عبد اهللا
ه  ويحك لعلّ: فقال له،رآهما يصليان لصنمأنّه  فشهد �أمير المؤمنين
ه عليك، فأرسل رجالً فنظر إليهما وهما يصليان لصنمبعض من تشب، 

 لهما في األرض أخدوداً وأجج أبيا، فخدرجعا فا:  فقال لهما،فأتي بهما
  .فيه ناراً فطرحهما فيه

 ،)٤()التهذيب(الطوسي في و ،)٣()من ال يحضره الفقيه(وهذا رواه الصدوق في 
بن عباس ال من قريب وال من بعيد ذكر الوهو كما ترى ليس فيه أي.  

رفة ختيار معإ( خبر حرق عبد اهللا بن سبأ رواه الكشي كما في وأخيراً ــــــــ
حدثني سعد بن : حدثني محمد بن قولويه القمي، قال((: طوسي لل)الرجال

بن عثمان العبدي، عن محمد حدثني : عبد اهللا بن أبي خلف القمي، قال
حدثني أبي، عن أبي : يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اهللا بن سنان، قال

                                                 
 .٧/٢٥٨نفس المصدر ) ١(
 .٤/٢٥٤، االستبصار ١٠/١٣٨التهذيب ) ٢(
 .٤/٩١من ال يحضره الفقيه ) ٣(
 .١٠/١٤٠ التهذيب) ٤(
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 �مؤمنينأمير ال أن ة ويزعمعبد اهللا بن سبأ كان يدعى النبون أ :�جعفر
  فدعاه وسأله؟ فأقر� فبلغ ذلك أمير المؤمنين.)تعالى عن ذلك(هو اهللا 

. ي نبيك أنت اهللا وأنّ نعم أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنّ:بذلك وقال
ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا : �فقال له أمير المؤمنين

ن إ : وقال،ه بالنار فلم يتب، فأحرقستتابهفحبسه وا ،ثكلتك أمك وتب، فأبى
  .)١())الشيطان استهواه، فكان يأتيه ويلقى في روعه ذلك

وهذا الخبر مع اإلغماض عن سنده لضعف بعض رواته فليس فيه 
فالحظ، ذكر البن عباسأي .  

حدثني محمد بن قولويه، ((: ثم روى الكشي بعده خبراً آخر فقال
ن يزيد ومحمد بن حدثنا يعقوب ب: حدثني سعد بن عبد اهللا، قال: قال

سمعت أبا عبد : عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال
 يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد اهللا بن سبأ وما ادعى من �اهللا

ا ادعى ذلك لمأنّه :  فقال، بن أبي طالب عليالربوبية في أمير المؤمنين
  .)٢())ار فأبي أن يتوب فأحرقه بالن� استتابه أمير المؤمنين،فيه

إذاً . بن عباسذكر الأي فهذا الخبر أيضاً كسابقه ليس فيه أيضاً 
   الرجل بتلك الطامة؟يمن أين أت

  يؤتى املرء من مأمنهيؤتى املرء من مأمنه
  فوجدنا روايتهم،ما في التراث السني عند البخاري وغيره مر لقد

 والبد لنا من تعريف القارئ !عكرمةب، عن ا تنتهي إلى أيوكلّه
                                                 

 .تح المصطفوي ١٠٧ ــ ١٠٦/إختيار معرفة الرجال) ١(
 .نفس المصدر) ٢(



  اابن عباس فقيه

  

 

٤٠٧ 

  .ةأصل األكذوببعكرمة ما دام هو 
 فوهبه البن عباس، فجهد ، العنبري هو غالم لحصين بن أبي الحر::::فنقولفنقولفنقولفنقول

 لكنه لم يثقف ،في تثقيفه حتى كان يضع الكبل في رجليه على تعليم القرآن
عوجاج قناته، فبقي على قبح ذاته، فأساء جزاء مواله بعد موته، فصار إمن 

  . على ساداتهميكذب عليه حتى ضرب المثل به في كذب الموالي
 كما اتقي اهللا ويحك ال تكذب علي((: فقال ابن عمر لمواله نافع

  . )١())بنه صيرفياً ابن عباس، كما أحل الصرف وأسلم اكذب عكرمة على
 كما يا برد ال تكذب علي((: وقال سعيد بن المسيب لمواله برد

  .)٢())يكذب عكرمة على ابن عباس
 وهو ة تزوج ميمون�رسول اهللان أ عكرمة يزعمن أ :وقيل لسعيد

  .)٣())كذب مخبثان((:  فقال،محرم
  .)٤()) يميته ويريحنا منهل اهللا أنأسأ((:  عليه ابن سيرين فقالاودع

 ال يرى عكرمة ثقة، ويأمر أن ال  ــإمام المالكيةــ وكان مالك 
  .)٥())ال أرى ألحد أن يقبل حديثه((: يؤخذ عنه، وقال

ده علي بن عبد اهللا على باب ن عباس قيولكذبه على مواله اب
  .)٧(يكذب على أبي:  فقال، فعيب عليه،)٦()الحش(الكنيف 

                                                 
 . ط دار الفكر٥/١٠٢سير أعالم النبالء ) ١(
 . ط دار الفكر٥/١٠٢ط ليدن أفست، سير أعالم النبالء ٥/١٠٠طبقات ابن سعد ) ٢(
 ).اللسان(وهي صيغة مبالغة في الخبيث ) مخبثان( ط دار الفكر، ٥/١٠٢سير أعالم النبالء ) ٣(
 . ط دار الفكر٥/٥١٣سير أعالم النبالء ) ٤(
 .٥/٥١٤نفس المصدر ) ٥(
 .٥/٥١٢نفس المصدر ) ٦(
 .ميزان األعتدال في ترجمة عكرمة) ٧(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٤٠٨ 

 ، فعوتب على ذلك، به ذرعاً فباعه من خالد بن يزيد بن معاويةوضاق
 الخوارج متردداً في ضالله بين فرق النجدات عفاستقاله فأقاله، فصار عكرمة م

ف البالد شرقاً وغرباً يتسول األمراء، ، وطاوالبيهسيةواألباضية والصفرية 
  .)١() أخذواهوالخوارج الذين في المغرب عن( ،ويحدثهم بما يشاء كيف يشاء

وأخيراً رجع إلى المدينة فمات بها يوم مات الشاعر كثّير عزّة، فشهد 
  .)٣(الينوا أربعة حمرفما حمله أحد وأكت .)٢(الناس جنازة كثير وتركوا جنازته

األخذ برواياته  حمة من مبدئه إلى منتهاه، فهل يصرفهذا هو عك
 كان نوم � علياًرونيكفّ إذ هو من الخوارج الذين !فيما هو متهم فيه؟

  .أشتهر به الذيه، مضافاً إلى كذبه على ملّت
 عنه وذلك فيما ال نحسبهاعكرمة رواها نأخذ أحياناً بروايات إنّما ونحن 

 فهو أبعد عن الكذب فيها وغير �إلمامكما لو روى بعض فضائل ا ،يتهم به
 لم ة آخر من موالي ابن عباسرم ثمة عك أنن لناتبيلما لكن ومتهم بروايته، 

ن عكرمة هذا ة مروية عميق الروايات المست أن فأحسن الظن،يتهم بشيء
  .ليراجع ف،)تالميذ ابن عباس(بحث في نت هذا  وقد بي،اآلخر

 ونقد ابن عباس له في قمام لمن أحراإلتحريق ــ وفي هذه المسألة 
بحجر ن إذ رمى عصفوري ،الخارجي فهو متهم فيها رواها عكرمة  ــذلك

  .ل المثلوكما يق
المنع من باب (البيهقي يسوق خبراً في سننه الكبرى  نجد اعلى أنّ

ــ  ةنعن سفيان ــ بن عيي(( :بسنده ،)ارءسأحراق المشركين بالنار بعد اإل
                                                 

 .٥/٥١٠سير أعالم النبالء ) ١(
 .٥/٥١٩نفس المصدر ) ٢(
 .٥/٥٢٠نفس المصدر ) ٣(



  اابن عباس فقيه

  

 

٤٠٩ 

 فتذاكروابن دينار وأيوب وعمار الدهني اجتمعوا  رأيت عمرو: قال
ه  أنّ�ابن عباسة، عن عكرمب، عن ، فحدث أيو� عليالذين حرقهم

لم يحرقهم :  ــالدهنيــ لو كنت أنا ما حرقتهم، فقال عمار : بلغه قال
ن عليهم حتى خولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم د

  :قال الشاعرــ  ــ بن دينار ماتوا، فقال عمرو
ــا حيــــث شــــاءت    ــرم بــــي المنايــ ــا حيــــث شــــاءت   لتــ ــرم بــــي المنايــ ــا حيــــث شــــاءت   لتــ ــرم بــــي المنايــ ــا حيــــث شــــاءت   لتــ ــرم بــــي المنايــ         لتــ

        
        إذا لــــــم تــــــرم بــــــي فــــــي الحفــــــرتينإذا لــــــم تــــــرم بــــــي فــــــي الحفــــــرتينإذا لــــــم تــــــرم بــــــي فــــــي الحفــــــرتينإذا لــــــم تــــــرم بــــــي فــــــي الحفــــــرتين        

         إذا مـــــــا أج إذا مـــــــا أج إذا مـــــــا أج جــــــــوا حطبـــــــاً ونــــــــاراً جــــــــوا حطبـــــــاً ونــــــــاراً جــــــــوا حطبـــــــاً ونــــــــاراً جــــــــوا حطبـــــــاً ونــــــــاراً إذا مـــــــا أج        
        

ــا         ــاهنــــ ــاهنــــ ــاهنــــ ــر ديــــــن ككككهنــــ ــداً غيــــ ــن  المــــــوت نقــــ ــر ديــــ ــداً غيــــ ــن  المــــــوت نقــــ ــر ديــــ ــداً غيــــ ــن  المــــــوت نقــــ ــر ديــــ ــداً غيــــ          المــــــوت نقــــ
        

سفيان دون ، عن  بن عبد اهللا البخاري في الصحيح عن علياهرو
  .)١())..قول عمار وعمرو

يس  لماذا ترك البخاري قول عمار وعمرو؟ أل:ومن حقنا أن نسأل
  ! الحقيقة وكشف عن سوء نيةطمسفي ذلك 

 هذا الخبر يكشف لنا مجال إتهام عكرمة نإومهما يكن ف
 عمار ق التحريىالخارجي البربري أو الراوي عنه أيوب حيث نف

  .لسابقينن ايشد البيتنالدهني، وأيده عمرو بن دينار حين أ
: يث قال ح،وأ حاالً من الجميع هو ابن كثير في بدايته ونهايتهسوأ

  علي في بعض أحكامه فيرجع إليه عليعلىينتقد  وقد كان ابن عباس((
  : كما قال اإلمام أحمد،في ذلك

حرق ناساً  علياً  أن:عكرمةب، عن حدثنا إسماعيل حدثنا أيو
لو كنت أنا لم أحرقهم :  فبلغ ذلك ابن عباس، فقال،رتدوا عن اإلسالما

                                                 
 . باب المنع من أحراق المشركين بالنار٩/٧١السنن الكبرى ) ١(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٤١٠ 

، بل كنت قاتلهم )بوا بعذاب اهللاعذّال ت: ( قال�رسول اهللا إن بالنار،
ويح : (اً، فقال علي فبلغ ذلك،)من بدل دينه فاقتلوه: (�لقول رسول اهللا

  ).ه لغواص على الهنات أنّابن عباس ــ وفي روايةــ ويح ابن عباس
ها باقية، ن ابن عباس كان يرى إباحة المتعة وأنّإ ف، عليهأوقد كاف

: �رسول اهللا إن  امرؤ تائه،ك أنّ:لي عوتحليل الحمر األنسية، فقال
  ).إلنسية يوم خيبرااح المتعة وعن لحوم الحمر نهى عن نك(

لفاظ هذا من أا، وله من وغيرهيج في الصحيحوهذا الحديث مخر
  .)١(نتهى الحديث، ا))أحسنها واهللا سبحانه وتعالى أعلم

لفاظ أحتاط في نقله أحسن وليته حين إ! كذا قال ابن كثيره
وقد كان ابن عباس ينتقد ((: حتاط لنفسه في قوله كذلك إ،ديثالح

  !).؟ ()) في بعض أحكامه فيرجع إليه علي في ذلك عليعلى
 فال يرمي !)؟())... عليوقد كافأه(( :حتاط كذلك في قولهوليته ا
حيث جعل . �عباس  وابن�من اإلمام كلّ  علىىجنتبقوارصه في

حين جعل الثاني !) ؟( بعض أحكامه  يرجع إلى الثاني في معرفةاألول
  . حكمه في الزنادقة المرتدين والغالةاألولينتقد على 

 والشيء من معدنه ال !! ذلك من ابن كثير فهو من الناصبةوليس بغريب
  . الثقافةوابن تيميةيستغرب، وليس للنصب حد فهو شامي البلد 

  وال بضعته،�وهو الذي لم يسلم منه حتى مقام رسول اهللا
 رضاها برضاه �النبي وهي التي أناط !! عصمتهاى حيث نف	الزهراء

                                                 
  .عادة بمصر ط الس٨/٣٠٠البداية والنهاية ) ١(



  اابن عباس فقيه

  

 

٤١١ 

  .)١(وغضبه بغضبها
كحديث المؤاخاة،  � األحاديث الصحيحة في فضائل اإلماميونف

أنّه دق بالخاتم، وتبليغ براءة وحديث الطير، وصمن أسلم والتأول أنّه و
  .يكشف عن نصبه وعيبهمما الساقي على الحوض إلى غير ذلك 

 هو �جعل اإلمام الحسن السبط الزكيأن قد بلغ في كذبه مبلغاً و
  .)٢()كتب إلى معاوية يسأله ويراسله في الصلح بينه وبينه(إبتدأ الذي 

كيف يرجى منه أن يسلم مثل ابن عباس ،ه ودسهفمن كان هكذا حس 
 حكمه، ويحقد اإلمام عليه �حيث جعله ينتقد على اإلمام!) ؟(من قوارصه

  !جريح، وتحامل ونقد، واضطغان وحقدوكأن المسألة مسألة نقد وتفيكافأه، 
ه لتصوير باهت خافت، كيف يصدق ابن كثير في زعمه، نقد ابن نّإ

  .آنفاً مر  في حكمه، وهو الذي كان علمه من علمه كما�عباس لإلمام
  .)٣()) لم نتجاوزها عليإذا حدثنا الثقة بفتيا عن((: ألم يقل
  .)٤())...�علّمني وكان علمه من رسول اهللا علي(( :ألم يقل

 ، معلناً بذلك أيام معاوية� اإلمامةتباع سنّ على إصألم يكن هو الحري
 رواه الخارجي البربري عكرمة في ماتباعه، ولو كان ه وإئفهو يجهر بوال

تباعه بذلك، ولم نقف أد حأ عليه معاوية أو نقيد صحيحاً لردالتحريق والت
  .ة واحدة على كثرة مواقفه التي تحدث بها ولو لمرعلى شيء من ذلك

من طريق  فقد روى النسائي في سننه، والبيهقي في سننه الكبرى
                                                 

 .٥/٢٤٩البداية والنهاية أنظر ) ١(
 .٨/١٧نفس المصدر ) ٢(
 .٣/٣٩ ط ليدن واإلستيعاب٢/١٠٠ق/٢طبقات ابن سعد ) ٣(
 . ط النعمان١/١١ ط حجرية و٧/أمالي الشيخ الطوسي) ٤(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٤١٢ 

لي ال  د ماييا سع:  فقال،كان ابن عباس بعرفة((: ر، قالسعيد بن جبي
  .يخافون معاوية: أسمع الناس يلبون؟ فقلت

ن رغم إ، و)ك اللهم لبيلبيك(:  فقال،فخرج ابن عباس من فسطاطه
وقد  ــ )١()) عليأنف معاوية، اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغض

ــ�ه لفقه أهل البيتقت بعض آرائه الفقهية فكانت كلّها موافمر.  
 ،)) عليمن بغض((: بقوله ة على سنن النسائيتفعلق السندي في حاشي

  .كوها بغضاً له فهؤالء تر،بالسننقيد توهو كان ي ،ألجله ي أ،أي ألجل بغضه
ن وغيرهم من المحدثين  ما بال أصحاب الصحاح السن:نقولثم 

التي ذكرت ــ  مع انقطاعهاــ اية عكرمة الخارجي وعتمدوا روالمؤرخين ا
بن دينار في تكذيبه، وار الدهني وعمرالتنقيد، وأعرضوا عن رواية عم 
  ف؟صب مغلّ نُوأليس يعني ذلك ه) ؟(وعنهم جميعاً روى ذلك سفيان 

 منه بكر ي الذي وقع أيام أبقوما بالهم تعاموا عن شرعية التحري
ت اإلشارة إلى ذلك ــ فلم نسمع تنديداً من ومن غيره بأمره ــ كما مر

ن صح إبني سليم، وذلك لما ذكروه عن عمر في حرق خالد إالّ أحد 
في بكر  أبا ينتقد عمرلماذا لم إالّ فهو لما بين عمر وخالد من التباعد، و
  ؟)٢( باليمناً في حرقه أناسلحرقه الفجاءة؟ ولم ينتقد معاذ بن جب

تلك الحوادث المتعددة أي  كلّ يذكر عن ابن عباس فيولماذا 
 امالذين رواه �النبيتنديد أو تنقيد؟ فأين غابت عنه روايته لحديثي 

                                                 
 .٥/١١٣، السنن الكبرى ٥/٢٥٣سنن النسائي ) ١(
 .١٥/٣٠١فتح الباري ) ٢(



  اابن عباس فقيه

  

 

٤١٣ 

  ؟)هول دينه فأقتلمن بد(، و)١()بوا بعذاب اهللاال تعذّ: (بعد ذلك
نا بعد هذا العرض والتحقيق، ما صح عندنا في مسألة فتبين ل

  .من التلفيق، فال تنديد وال تنقيدولحقها التحريق وما لفها 
ما ) ومن مناكير العامة((( :)الدرجات الرفيعة(في السيد المدنى قال 

 ، فبلغ ذلك ابن عباس، ارتدوا أحرق أناساً�اًعلين أ رووه عن عكرمة
بوا ال تعذّ( : قال� رسول اهللانا و،حرقهم بالنارنا لم أأ لو كنت :فقال

 علياً  فبلغ ذلك،)من بدل دينه فاقتلوه( :� ولقتلتهم لقوله،)بعذاب اهللا
  .حراقهمإ وندم على ،)ه لغواصنّإويح ابن أم الفضل ( :فقال

مع  سيء وهذا من أظرف ش:)قدس اهللا روحه( شيخنا المفيد :قال
 وهو الذي ،د تالمذته واآلخذين العلم عنه ابن عباس أح أن وذلك!وأعجبه

يجلس بيننا كأحدنا ويداعبنا ويبسطنا  �كان أمير المؤمنين(( :يقولكان 
 فكيف يجوز من مثل من ،))ويقول واهللا ما مألت طرفي منه قط هيبة له

 ،ظهار الخالف عليه في الدينإم على أمير المؤمنين في الفتيا ووصفناه التقد
 وكيف ندم ،تباع والتعظيم والتبجيلر له فيه اإلالتي هو مظهال سيما في الحال 

حد عشر الذين ادعوا فيه  األ�حراقهم وقد أحرق في آخر زمانهإعلى 
  . كال ولكن الناصبة تتعلق بالهباء المنثور؟األول أفتراه ندم على ندمه ،الربوبية

                                                 
رير عن حريق عمر بيت رويشد الثقفي ألنه كان يبيع الخمر، بماذا يجيب علماء التب) ١(

 ط دار الكتب العلمية بيروت، وحاشية ابن ٧/٢٦٧مواهب الجليل الحطاب الرعيني (
  ؟) ط دار الفكر بيروت٤/٢٣٣عابدين رد المحتار 

ام وبماذا يجيبون عن حرق خالد لرجل يوطأ كما توطأ المرأة وذلك بأمر أبي بكر وإشارة من اإلم 
ــ الفاعل والمفعول به ــ عليه في ذلك، ثم حرقهما وحرق ابن الزبير في زمانه، ثم حرقهما هشام بن  

 ).٣٨١ ــ ١١/٣٨٠راجع المحلى . (عبد الملك ثم حرقهما القسري بالعراق
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ذ عبد اهللا بن عباس الفقه وتفسير أخ وهل :وقال ابن أبي الحديد
  .)١())�عنهإالّ قرآن ال

وقال : ثم قال الجاحظ((: )الفصول المختارة(في الشريف المرتضى وقال 
 بقضايا مختلفة، وهذا  في الحد�وقد قضى يعني أمير المؤمنين: إبراهيم

قول واحد ولم يختلف إالّ حد ال يحفظ عنه في ال ألنّه ،تخرص منه ال خفاء به
  .ن اعتمد على البهت هان أمرهمن أهل النقل عليه في ذلك اثنان وم

 على إحراق المرتد �وندم ــ يعني أمير المؤمنين: ثم قال إبراهيم
سمع وأعجبه، شيء بعد الذي كان من فتيا ابن عباس، وهذا من أطرف 

  .)٢()) ــ ابن عباس أحد تالمذته أنوذلك
 فرحان نللشيخ حسن ب) اًليس نبيوداعية ( في كتاب توأخيراً قرأ

ما ف.  في التكفيربقراءة نقدية لمذهب محمد بن عبد الوهاالمالكي، 
 �طالع القارئ على بهت ابن عباسإيتعلق بالمقام أنقله بنصه لزيادة 

  : في التحريق�فيما نُسب إليه في نقده حكم اإلمام

  ::قراءة يف كتاب عن ابن عبد الوهابقراءة يف كتاب عن ابن عبد الوهاب
 اًداعية وليس نبي(قال الشيخ حسن بن فرحان المالكي في كتابه 

  :)٣()قراءة نقدية لمذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التكفير
ولكن إنكاري لهذه البدع والخرافات وربما الشركيات في بعضها ال يجعلني ((

                                                 
 .ط الحيدرية ١١٧/الدرجات الرفيعة) ١(
 .٢١٥ ــ ٢١٤/الفصول المختارة) ٢(
 ــ ٣٤/نقدية لمذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التكفيرداعية وليس نبياًً قراءة ) ٣(

 .هـ١٤٢٥ط دار الرازي عمان األردن سنة . ٣٥
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ة اإلسالم سواًء كان جاهالً أو عالماً أحكم على مرتكبها بالشرك والخروج من ملّ
  .يله من تكفيره أيضاًن الجاهل يمنعنا جهله من تكفيره، والعالم يمنعنا تأوّأل

فهذه ...  قد يقال فالن ضال، فالن مبتدع، فالن منحرف،نعم
ما أن نتجاوز نّإ  خطره يسير،أنإالّ التهمة على ما فيها من تعميم ظالم، 

فهذه عظيمة ! ة اإلسالمفالن كافر كفراً أكبر، يخرجه عن ملّ: ونقول
 عليها أحكام من العظائم التي تساهل فيها الشيخ وأتباعه، ويترتب

بدليل ظاهر لنا فيه من اهللا  إالّ؛ فال يجوز أن نتهم أحداً بالكفر ومظالم
الكفر األكبر (برهان؛ خاصة وأن الشيخ يريد بإطالق الكفر ذلك 

  .ــ كما سيأتي ــ)!! ةالمخرج من الملّ
فتراق الكبرى، وهي نقطة عظيمة بال شك، فهذه نقطة من نقاط اإل

يرتب على نقدي أو نقد غيري للتكفير تسويغاً لكن ال يجوز ألحد أن 
عتقادات، أو يمارسون تلك الخرافات، دون تلك اإلقلهؤالء؛ الذين يعت

  .عند قبور األنبياء والصالحين والصحابة وغيرهم
 من تقاتلهم وتكفرهم كان الشيخ يواجه من خصومه، بأن: نعود ونقول

ه على هذه الشبهة ــ  فكان الرد من،ون ويصومون ويحجونمسلمون يصلّ
 الشيخ عند تأليفه الكتب أو كتابته نــ حاضرة في ذه وهي شبهة قوية

الرسائل؛ فبالغ في تأكيده من باب ردة الفعل، كما هو ظاهر في العبارة 
 )١(ه لمحاسن كفار قريش وأصحاب مسيلمةضالسابقة، وتكرر عر

                                                 
مسيلمة بن حبيب الحنفي المتنبئ الكذاب، أدعى النبوة وانفصل بنجد عن جسد الدولة ) ١(

ة  وتم للمسلمين قتله وإعادة نجد لحظير�اإلسالمية فقاتله الخليفة األول أبو بكر الصديق
الدولة اإلسالمية، وهناك فرق بين الردة الجماعية التي تستلزم انفصاالً عن الدولة المركزية 
فهذا يجب قتاله باإلجماع سواء كان كافراً مرتداً أو مسلماً باغياً، وأما الردة الفردية ففيها 

 

٤١٥ 
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، )٢(حرقهم  علياًماماإل إن والغالة الذين قيل )١(النبوة والمنافقين في عهد
ةفتكرر من الشيخ تفضيلهم على المسلمين في عصره من علماء وعام !

 فضالً من كفار قريش ومن أناساً أقلّإالّ ه لم يقاتل  أنّنحتى يبره
وهذا خطأ بال شك، مع ما في مقارناته ! المنافقين ومن أصحاب مسيلمة

ق كبيرة، فلذلك التي يكتبها بين هؤالء وهؤالء من أقيسة تهمل فوار
 متجد إستهالله السابق ينبئ عن قلقه من الشبهة القوية التي كان الخصو

  .يواجهونه بها
                                                                                                                   

تفصيل واختالف، هل يسجن أو يقتل أو يستتاب ثالثة أيام أو يهمل كما أهمل النبي� 
الَ تَعتَِذرواْ قَد كَفَرتُم بعد الَ تَعتَِذرواْ قَد كَفَرتُم بعد الَ تَعتَِذرواْ قَد كَفَرتُم بعد الَ تَعتَِذرواْ قَد كَفَرتُم بعد �: الذين كفروا بعد إيمانهم في غزوة تبوك، وأنزل اهللا فيهم

اِنكُمِإيماِنكُمِإيماِنكُمِإيماِنكُم٦٦:التوبة (�ِإيم(وهذا ما أميل إليه من أن الردة �، ومع ذلك لم يقتلهم النبي 
ال كما الم الفردية التي ال تستلزم إنفصاالً عن األمة وتحيزاً بمكان أن جزاءهم اللوم واإلهم

مع أنهم بنص القرآن استهزءوا باهللا وآياته �القرآن الكريم مرتدي تبوك وأهملهم النبي 
 .وكتبه ورسله، وهذه من أبلغ الردة، لكنها ردة فردية جزاؤها اإلهمال ال القتل

)١ (وإنما كان لهم سائر حقوق الصحابة، من �المنافقون في عهد النبوة لم يقتلهم النبي 
 .الخ..  وتزاوج وتوارث ودفن في مقابر المسلمينفئ وغزو

ولم يصح تحريق علي لهم رغم شهرته على ألسنة أصحاب العقائد بناء على روايات ضعيفة ) ٢(
، وهو ضعيف رغم رواية )من بدل دينه فاقتلوه: (أشهرها رواية عكرمة لحديث ابن عباس

فقصة التحريق : أوالً، وأما ثانياًالبخاري له ألن أكثر أهل الحديث على تضعيف عكرمة، هذا 
التي جاءت في مناسبة الحديث بلغتهم بالغاً فقد كانوا في البصرة واإلمام علي في الكوفة، فهي 

على  ــ أضعف من الحديث، ال سيما التيار السلفي من ذكر تحريق اإلمام علي لغالة الشيعة
من باب ذم الشيعة )! عوت قنبراًاشعلت ناري ود(ورددوا األبيات المنسوبة لإلمام  ــ ضعفه

وحتى يؤكدوا لسالطين المسلمين بأن جزاء الشيعة عند اإلمام علي وأهل البيت هو ! بإمامهم
وهذه شنشنة المذاهب وتعصباتها، فاإلمام علي من أبعد الناس عن التحريق ! الحرق بالنار ال غير

، نعم قد وردت روايات فيها ) النارب رال يعذب بالنار إالّ(بالنار ال سيما وأنه من رواة حديث 
نظر تدل على أنه قتل مرتدين كانوا يأخذون العطاء ويزعمون أنهم مسلمون ثم دخن عليهم في 

 .أخاديد فربما ظن الرائي أنه أحرقهم
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 الذي أرسله �هم نوحأول.. ((: وكان األولى أن تكون عبارته كالتالي
اهللا إلى قومه الذين كانوا يعبدون األصنام، وعبادة األصنام هذه كانت 

ــ للعبادة   هذا الغلو ــ مع طول األمدبدايتها غلو في الصالحين حتى وصل
المحضة لغير اهللا، فأنا أدعوكم بتجنب الغلو في الصالحين، حتى ال تصلوا 
لما وصل إليه هؤالء المغالون؛ فأنا أخشى أن يصل األمر بكم أو بذريتكم 

  .))...إلى عبادة الصالحين كالبدوي وعبد القادر الجيالني والشاذلي وغيرهم
 عبارة الشيخ هكذا أو نحوها لكان أصح وأفضل  لو كانت::::أقولأقولأقولأقول

د أو إعساف اإل المضاوأبعد عن الغلوه لهذاستدالالت، فتنب.  
هذا المنهج بل يمكن على (( :٧١ــ٧٠وقال أيضاً في كتابه المتقدم ص

أن نكفر المغالين في الشيخ الذين ال يخطئونه وال يقبلون نقده؛ الذين 
  ..أو آية كريمة  يردون حديثاً صحيحاًأعلم بالشرع وقدأنّه يحتجون ب

الشيخ محمد إلى مقام  هؤالء رفعوا مقام: وعلى هذا تأتي وتقول
  . الخ))...النبوة أو الربوبية وعلى هذا فهم كفار مشركون

فهذا منهج خاطئ والمسائل العلمية ال تؤخذ بهذا التخاصم، بل لها 
  .ارطرق معروفة عند المنصفين من عقالء المسلمين والكف

  :الملحوظة الخامسة والعشرون(( :وقال أيضاً
 ويقال أيضاً الذين حرقهم((: ٥٨ وكرر نحو هذا ص٤٩يقول ص

عون اإلسالم وهم من أصحاب كلّه بن أبي طالب بالنارعليم يدعلي  
عتقاد في  مثل اإل عليوتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في

الصحابة على قتلهم يوسف وشمسان وأمثالهما؟ فكيف أجمع 
  !؟))وكفرهم
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هم مرتدون ــ  )١(بتداء ــ إن صح التحريق إيذين حرقهم عل ال::::أقولأقولأقولأقول
ال يدعون اإلسالم كما ذكر الشيخ، ولم يصح ما اشتهر في كتب العقائد 

هم مرتدون أو  أنّ صح في البخاري إنّما علياًهم كانوا يؤلهونمن أنّ

                                                 
قصة تحريقهم أحياء انفرد بها عكرمة مولى ابن عباس ولم يشهد القصة وإنما ذكر أن ) ١(

من بدل : ( يقول� بالغاً فقال لو كنت أنا لقتلتهم ألن النبيالخبر بلغ سيده ابن عباس
والحديث في البخاري من طريقين عن عكرمة ولم يخرجه مسلم، وقد ) دينه فاقتلوه

رواه عكرمة بالغاً ولم يكن بالكوفة وإنما كان بالبصرة مع مواله ابن عباس ولعل 
 القوم مرتدون وأن الخبر وصلهم مشوهاً، أما روايات شهود العيان فذكرت أن

علياًقتلهم ولم يحرقهم ثم بعد قتلهم خدد لهم أخاديد وألقاهم فيها ودخن عليهم 
زيادة في التنكيل والترهيب من عملهم ألنهم لبثوا يأخذون عطاء المسلمين وهم 
مرتدون فترة من الزمن، ولعل هذاالتدخين عليهم هو الذي أوهم بعض المشاهدين أنه 

مام علي نفسه من أحرص الناس أال يعذب بالنار، خاصة وأنه من رواة أحرقهم وإال فاإل
ولم يصح أن صحابياً حرق أحياء إال ما كان من ) ال يعذب بالنار إال رب النار(حديث 

علماً بأن الشيخ محمد يزعم  ــ  من تحريقه المرتد الفجاءة السلمي�أبي بكر الصديق
ــ وكان الفجاءة قد قام بأعمال قبيحة في !! مأن الفجاءة هذا كان قائماً بأركان اإلسال

 ليس من أصحاب الصحبة �الردة، وحرق خالد بن الوليد في الردة لكن خالداً
 في حياته كما في قصة بني �الشرعية وهو صاحب مجازفات تبرأ من بعضها الرسول

جذيمة، وال يعد خالد من المجتهدين، إنما هو صاحب سيف وترس وليس صاحب 
 وسامحه، وقد توسعت في ذكر طرق أحاديث وروايات التحريق في �هعلم وفق

، وأعد �الذي هو رد على منهاج السنة البن تيمية) النقض الكبير(الجزء األول من 
... القارئ أنه سيكون نقضاً كبيراً كاسمه، حافالً ممتعاً، مع اعدال وإنصاف إن شاء اهللا

والبحث عن المعرفة الذي فيه اإلنصاف وأنا متفائل بأن المستقبل هو لهذا الوضوح 
للمردود عليهم، وفيه رفع الظلم عن المظلومين الذين ظلمتهم كتب العقائد المغالية 

  .المختلطة باآلراء الخارجية والناصبية
؟ حقق اهللا اآلمال بصدور )ووعد الحر دين( ولم أعلم هل أُنجز، الحسن فطبع كتابه ::::أقولأقولأقولأقول

 .تستحق التقديركتابه ليتحفنا ببحوثه التي 
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 التي فيهاوإن صحت الروايات ، ) في البخاريدااللفظان ور(زنادقة، 
هم بهذا ال  األلوهية، فالحجة على الشيخ أعظم ألنّ عليهم اعتقدوا فيأنّ

إلهاً وهذا كفر  علياً جعلواإنّما يدعون اإلسالم ــ كما ذكر الشيخ ــ، و
  .بإجماع المسلمين وبالنصوص الشرعية

اس في  مثل إعتقاد الن علياعتقدوا في(هم  أنّثم نرى الشيخ اختار
ن  أ بمعنى لم يرد في روايات الذين قيل،وهذا لم يرد مطلقاً!! .)..شمسان

ون فيه فقط ذلك الغلو المقترن باإلقرار بأركان ليغ(هم  أنّ حرقهم علياإلمام
 هؤالء  أنانم يوهن أ،، فهل يريد الشيخ كلّهتركوا اإلسالمإنّما و)!! اإلسالم

ــ  ــ من الحنابلة ومن غيرهم وفية والعلماء كهؤالء الص عليالذين قتلهم اإلمام
  .))! من الغلو والتوسل بالصالحين وما إلى ذلك؟عالذين يخلطون عباداتهم بنو

ويبقى ابن عباس مستهدفاً ألن يكذب عليه من ال حريجة له في  ::::أقولأقولأقولأقول
 أن يسلم له رأي فقهي من دون ما نجد الدين، فيروي عنه فتاوى متنافية، وقلّ

أتخذه رواة السوء من الكذابين أنّه  عنه أيضاً، وكاًفه مرويله ما يخال
 من أحكام الطهارة ءاًالمدلسين، ذريعة لتمرير أكاذيبهم، وفي آرائه الفقهية بد

  .يجد الباحث كثرة المفترياتحيث وإنتهاءاً بالحدود والديات، 
لمعيته الفقهية التي أ عند من عرف �بن عباسوليس هذا بضائر ال

 وفق ما جاء عن اإلمام أمير  في فتواهه ورصانة إستداللتميز بها،
، وله من نفاذ البصيرة نور يستكشف به دخائلُ سائليه، كما �المؤمنين

  . في هذاةت بعض النوادر المنقولدلّ
ل بنا في الجزء وال ننسى ما مرل من هذه الحلقة في الفصل األواألو 

إالّ ما سألني رجلٌ عن مسألة ((: �من الباب الثاني من أقواله، نحو قوله
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ربما أنبأتكم بالشيء ((: �، ونحو قوله)١())عرفت أفقيه هو أم غير فقيه
 أتاه شاب �رسول اهللا إن أنهاكم عنه أحتياطاً بكم وإشفاقاً على دينكم،

  .)٢())يسأل عن القُبلة للصائم فنهاه عنها، وسأله شيخاً عنها فأمره بها
 )الدر المنثور(ه ما رواه السيوطي في يعجب في المقام نقلمما و

  : فقال ،)٣(�الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللّه وِجلَتْ قُلُوبهمالَِّذين ِإذَا ذُِكر اللّه وِجلَتْ قُلُوبهمالَِّذين ِإذَا ذُِكر اللّه وِجلَتْ قُلُوبهمالَِّذين ِإذَا ذُِكر اللّه وِجلَتْ قُلُوبهم�: في تفسير قوله تعالى
: قال ، أبيه عن، عن يعقوب،وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد((

 :ــ فقلت له وصى لي رجل وأوصى ببدنة فأتيت ابن عباس ــ رضي اهللا عنهماأ
نعم، ثم :  أوصى إلي وأوصى إلي ببدنة فهل تجزي عني بقرة؟ قال رجالًأن

ومتى تقتني ــ أقتنى ــ بنو رياح : قالمن بني رياح، : ممن صاحبكم؟ فقلت: قال
  .)٤())البقر لألزد وعبد القيسإنّما  صاحبكم، ووِهمالبقر إلى اإلبل 

:  في تفسير قوله تعالى، لآللوسي)روح المعاني(ونحوه في تفسير 
  . والشوكاني كذلك في تفسيره،)٥(�والْبدن جعلْنَاها لَكُموالْبدن جعلْنَاها لَكُموالْبدن جعلْنَاها لَكُموالْبدن جعلْنَاها لَكُم�

ناف في حوهذا الخبر صار مدركاً لحكم شرعي اعتمده األ
  .موسوعاتهم الفقهية

وإن حلف ((:  فقال)باب المساكنة( للسرخسي في )المبسوط(ففي 
 ال يسكن بيتاً وال نية له فسكن بيتاً من شعر أو فسطاطاً أو خيمةً لم
يحنث إذا كان من أهل األمصار، وحنث إذا كان من أهل البادية، ألن 

                                                 
 .هـ١٣٨٨ط الثانية١/١٣٩جامع بيان العلم البن عبد البر) ١(
 .٢/١٩٣الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ) ٢(
 .٢/األنفال) ٣(
 .٦/٥٠الدر المنثور ) ٤(
 .٣٦/الحج) ٥(



  اابن عباس فقيه

  

 

٤٢١ 

سم لموضع يبات فيه، واليمين يتقيد بما عرف من مقصود االبيت 
 يسكنون البيوت المبنية عادة، وأهل البادية  إنّماصار فأهل األمالحالف

  بدوياً فقد علمنايسكنون البيوت المتخذة من الشعر، فإذا كان الحالف
بخالف ما إذا كان من أهل األمصار، ، هذا مقصوده بيمينه فيحنثأن 

تلف فيه حكم أهل األمصار وأهل خواسم البيت للمبني حقيقة، فال ي
أهل البادية يسمون البيت للمبني حقيقةالبادية ألن .  

الصواب ابن وكذا ــ  � سائالً سأل ابن مسعود أنواألصل في هذا
  وجب بدنة افتجزي البقرة؟نا أصاحباً ل إن : فقال ــعباس

ومتى اقتنت بنو : ممن صاحبكم؟ فقال من بني رياح، قال: فقال
  .)١()) األبل، صاحبكممِه و إنّمارياح البقر،

  ابن مسعودفسماهؤول سي في تسمية المس لقد وهم السرخ::::قولقولقولقولأأأأ
  . كما تقدم ويأتي هو ابن عباسإنّما

 هذا أيضاً في حكم )ائعنصبدائع ال(اني الحنفي في فلقد ذكر الكاس
فهذا الحديث أصل أصيل في ((:  ثم قال،اليمين عن ابن عباس وذكر الخبر

 العرف وضع طارئ وألن ،حمل مطلق الكالم على ما يذهب إليه أوهام الناس
 الحقيقة العرفية تقضي على  أنوهذا يعني. )٢())على الوضع األصلي فهو مقدم

  .لى معاني ما يفهمه العرفالحقيقة الوضعية، فيحمل اللفظ ع
يشبه هذا في استكناه السائل ويحمل عليه بعض فتاويه المتنافية مما و

ل أله توبة؟ تَقَ عمن ه سئل أنّظاهراً نحو ما أخرجه ابن حجر في تلخيصه الحبير،

                                                 
 . ط دار المعرفة بيروت٨/١٦٧المبسوط ) ١(
 .٣/٣٥بدايع الصنائع ) ٢(
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٤٢٢ 

ه  أنّاألولرأيت في عين ((: نعم، فسئل عن ذلك فقال:  مرةال وقال:  مرةفقال
  .))ته، وكان الثاني صاحب واقعة يطلب المخرجيقصد القتل فقمع

 عن سعد ، أنا أبو مالك األشجعي، يزيد بن هاروننا ،ابن أبي شيبة
ي أحسبه مغضباً يريد إنّ:  فقال،جاء رجل إلى ابن عباس: ة، قالبن عبيدا

  .)١( رجاله ثقات،فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك: أن يقتل مؤمناً، قال
: ، قال)هالفقيه والمتفق(دادي في وفي لفظ عن الخطيب البغ

له :  فقال،ال توبة له، وسأله آخر:  فقال؟وسأله رجل عن توبة القاتل((
الثاني أما  فرأيت في عينيه أرادة القتل فمنعته، واألولأما : توبة، ثم قال

  .)٢())سهيواأفجاء مستكيناً وقد قتل فلم 
 ى عنه،ولفتامرويات ابعض يمكن توجيه بعض المنافاة في مما و

فقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن  ،ها كانت على وجه التقيةأنّ
 ليس بها هاهاكم عن أشياء لعلّ أنّربما((: ه قال أنّالشعبي عن ابن عباس

  .)٣())بها بأساًبأس، وآمركم بأشياء لعل 
ولو سلمنا بصحة هذا فال يبعد أن يكون منه على مذهب : : : : أقولأقولأقولأقولوووو

على هذا كان مذهب اإلمام وأليف والمداراة، التقية واإلستصالح والت
 تصريح في هذا �والبن عباس. وأهل بيته الطاهرين �أمير المؤمنين

 عمر، هنّامن أعال الفرائض فأجاب  أول في مسألة العول حين سئل عن
هبته، وسيأتي تفصيل : إظهاره الخالف عليه، فقالعدم وسئل عن سبب 

  .ذلك إن شاء اهللا تعالى
                                                 

 .١٧/ رقم٤/٢٠٦تلخيص الحبير ) ١(
 .٢/١٩٢الفقيه والمتفقه ) ٢(
 . للشريف المرتضى٢١٠/الفصول المختارة) ٣(



  اابن عباس فقيه

  

 

٤٢٣ 

 إذ لم يخالفه في ، في أيام عمر� كحال إمامهه هذهالفهو في ح
ه بالفتيا خوفاً من انتشار الكلمة ووقوع الفساد، وذلك هو الذي توج

أفضى األمر إلى اإلمام فلما الحكمة في تدبير الدين واستصالح األنام، 
فحكم بما لم يزل زال ما كان يخافه فيما سلف من إظهار الخالف 

لشريف المرتضى ومن قبله شيخه المفيد في حال ه ايعتقده، كما أرتآ
  .)١( أيام الخالفين قبله� علياإلمام

  ابن عباس والتقيةابن عباس والتقية
وآخر دعوانا في دفع وجه التنافي بين الفتاوى المنقولة عن ابن 

 وكان صحيح السند، فيحمل على ما كان منها موافقاً لفقه السلطة،، ف�عباس
فيه  كثير من األحكام وابتدعت  فيهتكان يعيش في عصر أميت ألنّه ،التقية

  .الناس بالقوة أحكام ما أنزل اهللا بها من سلطان، وفرضت على
عليكم باالستفاضة واألثر، وإياكم ((:  بقوله�فكان ابن عباس

  .)٢())والبدع
فيه بدعة وأماتوا أحدثوا إالّ  على الناس عام ما أتى((: وهو القائل

  .)٣())لسنن البدع وتموت افيه سنّة، حتى تحيى
اً على ما أشاعت السلطة من حديث ما قال ذلك رد إنّوأحسبه

ن يعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد (: مرفوعاً بن ساريةالعرياض
                                                 

 .� سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد٢١٤/أنظر الفصول المختارة من العيون والمحاسن) ١(
 .١/٨١االعتصام للشاطبي ) ٢(
، وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وذكره السيوطي ١/١٨٨مجمع الزوائد ) ٣(

 نقالً عن البخاري في تاريخه والطبراني، ورواه الديلمي في ١/٥٨تاح الجنة في مف
 .هـ١٣٣١ ط المنار بمصر٩٤ ــ ١/٢٢الفردوس، والشاطبي في االعتصام 
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٤٢٤ 

  !)عضّوا عليه بالنواجذ
عليكم (أما حديث و((: )سبل السالم(فقد قال ابن األمير في 

طريقتهم إالّ ن ي ونحوه، فليس المراد بسنة الخلفاء الراشد...)بسنتي
 خليفة راشد ال يخص  الحديث عام لكلّ فإن،�لطريقتهالموافقة 

 أن يشرع لخليفة راشدس يه ل أنّالشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة
  .)١())�النبيطريقاً غير ما كان عليه 

 ممن يتق يقول الحقيقة ما وسعه الحال، وي�لهذا كان ابن عباس
من ال حريجة له في الدين عليه بكذّ ان وكه،ال يأمن شر.  

ابن ر، عن عن معم(( ):المصنف(فقد روى عبد الرزاق في 
الحمد هللا الذي جعل :  رجل البن عباس قال:ه، قالأبيس، عن طاوو

  .)٢()) ضالل كلّهإن الهوى:  فقال،هوانا على سواك
 مع اهكان هو ألنّه بن طاووسابه من سأحف  الخبر فيه تحريوهذا

:  نقالً عن الثوري)عتصاماإل(قد رواه الشاطبي في  ألنّه األمويين كما مر
))فقال له ابن عباس،نا على هواكأ:  فقال� رجالً أتى ابن عباسإن  :

 ولم يرد ابن عباس .)٣())، أي شيء أنا على هواكضالل  كلّهالهوى
ما ذكر اهللا تعالى في كتابه في ذم إالّ  ،)) ضالل كلّهالهوى(( :بقوله

ومن أَضَلُّ ِممِن اتَّبع هواه ِبغَيِر هدى ِمن ومن أَضَلُّ ِممِن اتَّبع هواه ِبغَيِر هدى ِمن ومن أَضَلُّ ِممِن اتَّبع هواه ِبغَيِر هدى ِمن ومن أَضَلُّ ِممِن اتَّبع هواه ِبغَيِر هدى ِمن �: له تعالىقو  نحوالهوى
في أيام الحكم األموي حين تعالت ، ونحو ذلك من اآليات و)٤(�اللَِّهاللَِّهاللَِّهاللَِّه

                                                 
 .٢/١١سبل السالم ) ١(
 .١١/١٢٦المصنف ) ٢(
 .٣/٢٥االعتصام ) ٣(
 .٥٠/القصص) ٤(



  اابن عباس فقيه

  

 

٤٢٥ 

  .خيني الصحابة وعدم جواز مخالفة سيرة الشمخالفةنظرية 
ومنذ  المخالفات الشرعية، فيجتهادات عمر تحتل مكاناً كبيراً  فكانت إ

، ومن كان يجرأ على  ما كان أحد يقوى على صده أو يفتي بضدههمأيا
 وابن عمه عبد اهللا بن �ه؟ لو ال ما كان من اإلمام أمير المؤمنينتمخالف
ا بالفضل نحو مه قد اعترف له أنّ حتى،ر لهماما تيسبعض  في إصالح �عباس

، )١())هلك عمر ل عليلوال((: حتى اشتهر منها قوله ،�واله الكثيرة في اإلمامقأ
ومن  .)٣())غص يا غواص(( أو ،)٢())ضلع علينا تلقد طرأ((: وقال في ابن عباس

ي بكر حجة مقابل سنة رسول ب، فقد اتخذت سيرته وسيرة سلفه أبعد عمر
 عبد الرحمن بن ماهب رسمياً نادى من أول  ولعلّ،وا سيرة الشيخينلضف ف�اهللا

ذهان العامة أحكام شرعية، فكان ابن عوف في بيعة عثمان، وهكذا تغيبت من أ
 والطالق ثالثاً في مجلس واحد المتعتينومسائل العول والتعصب  في �عباس

خالفه ما  يعلن  فهو،وعائشة وزيد بن ثابت من مخالفاته مع ابن عمر وغيرها
بلهم فكان على قأما وسعه ذلك منذ أيام عثمان ومعاوية ويزيد وابن الزبير، و

  .لطةحذر من بطش الس
 فكان يقول عن ،مسألة العول وعدم إنكاره على عمروقد قيل له في 

ليس معنى هذا هو التقية التي التزم بها أمير  وكما مر الخبر، أ) فهبته(عمر 
                                                 

، وذخائر ١/١٨ن أبي الحديد ب في ترجمة اإلمام علي، وشرح النهج ال٣/اإلستيعاب) ١(
 .٦٥الحديث /٨٠، ومناقب الخوارزمي٨١/العقبى

، وأعالم الموقعين ١٣/١٩٧، وكنز العمال١/١٧٨) مسند علي(تهذيب اآلثار للطبري ) ٢(
 .١/٧٥، وشذرات الذهب١/١٩البن القيم 

اطع األدلة  سورة القدر، ومن كتب األصول قو٣٢/٣٠راجع من كتب التفسير تفسير الفخر الرازي) ٣(
، ومن كتب ٣/٣٤٦، وكشف األسرار باب اإلجماع ١/٣٠٧، وأصول السرخسي ١/٣٦٢في األصول

 . ١٨/٦٢، وتاج العروس)غوص (١/٤٥٩اللغة أساس البالغة للزمخشري 
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٤٢٦ 

 فيما رواه الشيخ �م يقلل أ وكان هو على نهجه؟� عليالمؤمنين
 الفصول(الشريف المرتضى في  وذكره )العيون والمحاسن(المفيد في 

ه قال حين أفضى األمر إليه  أنّ�ت الناصبة عنهووقد ر(( :، قال)المختارة
اقضوا بما كنتم : (بم نقضي يا أمير المؤمنين؟ فقال: ه، وقد قالوا لهلقضات

 فدل ،)١()))موت كما مات أصحابيأ أوالناس جماعة  تقضون حتى تكون
ختالف إل اخّر القضاء بمذهبه في كثير من األحكام لمكانأ قد �ه أنّعلى

  .عليه، وانتظر اإلجتماع من المختلفين أو وجود المصلحة
  عليكتب ابن عباس إلى(( : لقد روى الدارمي في سننه قال::::أقولأقولأقولأقول

 نأ:  عليخوة؟ فكتب إليهإة تتيت بجد وسوابن عباس بالبصرة، إني أَ
منه خشية أن وهذا  . اه)٢())...وال تعطه أحداً بعده السدسعط الجد أ

ختلفت فيه منقوالت إيشاع عنه الحكم في ميراث الجد، الذي يذاع و
  :اياتوثالث ر � علي السلطوي حتى قيل في هذه المسألة عنالفقه

 المقاسمة، فإن كانت ه يدفع إلى الجد السدس أوإنّ: : : : حداهاحداهاحداهاحداهاأأأأ
  .فالسدسإالّ  فالمقاسمة والسدسسمة خيراً له من قاالم

  .سمة أو السبعقا للجد الم::::والثانيوالثانيوالثانيوالثاني
  . المقاسمة أو الثمن::::الثالثالثالثالثالثالثالثوووو
وروي (( : ثم قال،)الخالف(ذكر هذا الشيخ الطوسي في كتاب و

  وهذه الرواية تدلّ،)هو كأحدهم(خوة وجد إفي سبعة : ه قالنّأعنه 
  .)٣())�ها مثل ما رويناه عنهعلى مذهبنا الن

                                                 
 .٧٨ ــ ٧٧/الفصول المختارة) ١(
 .٢/٣٥٤سنن الدارمي ) ٢(
 . ط مؤسسة النشر اإلسالمي٩١ ــ ٤/٩٠الخالف ) ٣(
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٤٢٧ 

أَن أَن أَن أَن �: رها في قوله تعالى على ما فس� وتبقى التقية لدى ابن عباس::::أقولأقولأقولأقول
  .)٢())لم يهرق دم مسلم ولم يستحل ماله ما((: ، قال)١(�تَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةًتَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةًتَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةًتَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةًتَتَتَتَ

مل على أمر يتكلم به وهو هللا معصية و من حأالتقية باللسان ((: وعنه أيضاً
  .)٣())ما التقية باللسان نفسه، وقلبه مطمئن باإليمان فال إثم عليه، إنّلىعخافة مفتكلم 

ه  أنّ،)البحر المحيط( تفسيره في ندلسي حيان األو أبهوأخرج عن
 ظاهرة، أي يكون المؤمن مع الكفار، وبين أظهرهم مداراةها إنّ((: قال

  .)٤()) بلسانه وال مودة لهم في قلبهفيتقيهم
من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه أما ف((: أيضاًابن عباس وقال 

ما هللا سبحانه إنّ اباإليمان لينجو بذلك من عدوه فال حرج عليه، ألن
  .)٥())ذ العباد بما عقدت عليه قلوبهمخيأ

باب ( في )شرح معاني اآلثار(ويبدو من كالم ذكره الطحاوي في 
 هل :�بن عباس رجل القال(( :ل قا، فقد روى بسنده عن عطاء،)الوتر

وهو يريد أن )  الوتر ركعة واحدةىأي صل(أوتر بواحدة وية الك في مع
  .))أصاب معاوية. بن عباسيعيب معاوية، فقال ا

 عباس صحة تلك نباعلى إنكار  دلّ اوي بذكر ماحوتعقب الط
                                                 

 .٢٨/رانآل عم) ١(
 .٦/٣١٣تفسير الطبري ) ٢(
 .نفس المصدر) ٣(
 .٢/٤٢٣البحر المحيط ) ٤(
 عن ابن جرير وابن ١/١٧٦، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٤/١٢٢تفسير الطبري ) ٥(

  .أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس
وفي راوي  عن ابن جرير أيضاً، أقول وعطية الع١٢/٢٦٣ورواه ابن حجر في فتح الباري 

 .الخبر لهم في وثاقته نظر



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٤٢٨ 

كنت مع ابن ((: ه قال أنّمن معاوية فساق بسنده عن عكرمةالصالة 
 من الليل، فقام معاوية ععباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب هزي

  .))من أين ترى أخذها الحمار؟: فركع ركعة واحدة، فقال ابن عباس
وقد يجوز أن يكون قول ((: قال الطحاويثم  ، مثلهةبكر أبي خرج أيضاً عنوأ

كان في زمنه،  ألنّه آخر،شيء أصاب معاوية على التقية له، أي أصاب في : ابن عباس
  .)) الذي قد علمه عنه صواباً�ي لفعل رسول اهللاضال يجوز عليه عندنا أن يكون ما

  .)١(ه ثالث أنّثم أخرج عن ابن عباس في الوتر
ى قفتب �بن عباساومهما أردنا أن نحمل على التقية بعض فتاوى 

أعماله،  والئه في أقواله وبعض الشواهد على خالفها قائمة من خاللله 
 قوالً وعمالً، وقد �كان مجاهراً بمواالة اإلمام أمير المؤمنينفإنّه 

كحديث الكتف بعض الشواهد ) سيرة وتاريخ(ت في الحلقة األولى مر
في أيام أما  و، وما كان عنه في أيام أبي بكر وعمر وعثمان،دواةوال

  . من ذلكفأكثرمعاوية 
 في )المناسك(أخرجه النسائي في سننه في كتاب  ذكره ورم ما ومنها

كنت مع ابن عباس : ر، قالعن سعيد بن جبي(( : بسنده)باب التلبية بعرفة(
  . يخافون من معاوية:لي ال أسمع الناس يلبون؟ قلت ما: بعرفات فقال

هم لبيك اللهم لبيك، لبيك فإنّ:  فقالفخرج ابن عباس من فسطاطه
  .)٢())� عليغضتركوا السنة من ب

وحتى في حديث الكتف والدواة لم يكن دائماً في سعة األمان حين 
                                                 

 .١/٣٨٩شرح معاني اآلثار ) ١(
 . باب التلبية بعرفة٥/٢٥٣المناسك سنن النسائي كتاب ) ٢(



  اابن عباس فقيه

  

 

٤٢٩ 

معنى بكائه الشديد حتى يبلّ ث به، ولعلّكان يحد معه الحصى، فهو د سر
 كتابة الكتاب حين ال في � رسول اهللاع منقد يكنى عن الرجل الذي

يم بن قيس التابعي الشهير ل صرح بهذا لسكمالة المستمعين، ئيأمن شر غا
كتاب تصل نسخته من تراث  أول وهوــ صاحب الكتاب المشهور باسمه 

ي كنت عند إنّ: م، قالأبان بن أبي عياش عن سلي((: هـ فقد جاء فيـن يالتابع
 �فذكروا رسول اهللا: عنده رهط من الشيعة، قال بيته وفيابن عباس 

 يوم األثنين ــ وهو اليوم �قال رسول اهللا: وموته، فبكى ابن عباس وقال
ايتوني : (وحوله أهل بيته وثالثون رجالً من أصحابه الذي قبض فيه ــ

، )كتب لكم فيه كتاباً لن تضلوا بعدي ولن تختلفوا بعديأبكتف 
: رسول اهللا يهجر، فغضب رسول اهللا، وقال إن :ل هذه األمة، فقا...فمنعهم

  . فترك الكتف،)راكم تخالفوني وأنا حي فكيف بعد موتيأي إنّ(
يا سليم لوال ما قال ذلك :  ابن عباس فقاليثم أقبل عل: قال سليم

 أحد وال يختلف اثنان، فقال رجل من الرجل لكتب لنا كتاباً ال يضلّ
  .ليس إلى ذلك سبيل: ومن ذلك الرجل؟ فقال: القوم

 هو عمر، فقلت قد سمعت: فخلوت بابن عباس بعد ما قام القوم، فقال
إالّ م أكتم يا سلي:  فقال،)ه عمرنّإ: ( وسلمان وأبا ذر والمقداد يقولون�اًعلي

ة أشربت حب هذين الرجلين  قلوب هذه األمتثق بهم من إخوانك، فإنممن 
العكما أشربت قلوب بني إسرائيل حب ١())جل والسامري(.  

 كرر الطلب يوم �النبي  أن�ظهر من رواية سليم عن ابن عباسيو
يوم الخميس قبل في  األولاألثنين وهو يوم وفاته أيضاً، بينما كان الطلب 

                                                 
 . تحقيق األنصاري٢٧ ح ٧٩٤/كتاب سليم) ١(



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٤٣٠ 

 كما في جملة المصادر ،الرزية كلّ ذلك بثالثة أيام وهو يوم الرزية
  . الحلقة األولى فيالحديث عنه مفصالً مر  وقد،الشيعية والسنية

 في حالّ فساِد الناس �النبي قد لزم وصية �ولقد كان ابن عباس
إذا رأيتم الناس قد ( :حين قال للمسلمين عموماً والبن عباس خاصة

  ...، وشبك بين أصابعه)مرجت عهودهم وخفّت أماناتهم، وكانوا هكذا
   فداك؟اهللافكيف أفعل عند ذلك جعلني : �فقال ابن عباس

لزم بيتك، وابك على نفسك، وخذ ما تعرفه ودع ما تنكر، ا( :قال
  .)١()وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، وأملك عليك لسانك

 وكثرة طابع فقههفي كن هذا آخر حديثنا في الفصل الثالث يول
  .بما كان للتقية دوراً في هذا المجالرتفاوت من فتاويه وما بينهما 

الث من هذه الحلقة، فإلى قراءة الجزء الرابع الث من هذه الحلقة، فإلى قراءة الجزء الرابع الث من هذه الحلقة، فإلى قراءة الجزء الرابع الث من هذه الحلقة، فإلى قراءة الجزء الرابع وبهذا نختم الجزء الثوبهذا نختم الجزء الثوبهذا نختم الجزء الثوبهذا نختم الجزء الث
 ومظاهر نبوغه  ومظاهر نبوغه  ومظاهر نبوغه  ومظاهر نبوغه ،،،،ب اللغة العربيةب اللغة العربيةب اللغة العربيةب اللغة العربيةااااددددآآآآحول تضلعه في حول تضلعه في حول تضلعه في حول تضلعه في الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع ه ه ه ه أولأولأولأولوووو

كالمية ومفردات كالمية ومفردات كالمية ومفردات كالمية ومفردات ومحاججات ومحاججات ومحاججات ومحاججات ما ورد عنه من آثار أدبية ما ورد عنه من آثار أدبية ما ورد عنه من آثار أدبية ما ورد عنه من آثار أدبية فيفيفيفيوووو    ،،،،فيهافيهافيهافيها
الباب الرابع فنقرأ الباب الرابع فنقرأ الباب الرابع فنقرأ الباب الرابع فنقرأ أما أما أما أما  وما يلحق بها وهو نهاية الباب الثالث،  وما يلحق بها وهو نهاية الباب الثالث،  وما يلحق بها وهو نهاية الباب الثالث،  وما يلحق بها وهو نهاية الباب الثالث، ،،،،حكميةحكميةحكميةحكمية

    خامسخامسخامسخامسوبها ختام الجزء الوبها ختام الجزء الوبها ختام الجزء الوبها ختام الجزء ال وكلماته القصار،  وكلماته القصار،  وكلماته القصار،  وكلماته القصار، خطبه ورسائلهخطبه ورسائلهخطبه ورسائلهخطبه ورسائلهنماذج من نماذج من نماذج من نماذج من 
 اسمه التوفيق والتسديد إلتمامها  اسمه التوفيق والتسديد إلتمامها  اسمه التوفيق والتسديد إلتمامها  اسمه التوفيق والتسديد إلتمامها  نسأل المولى جلّ نسأل المولى جلّ نسأل المولى جلّ نسأل المولى جلّ،،،،الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةمن الحلقة من الحلقة من الحلقة من الحلقة 

        ....ه سميع مجيبه سميع مجيبه سميع مجيبه سميع مجيبنّنّنّنّإإإإوباقي الحلقات وباقي الحلقات وباقي الحلقات وباقي الحلقات 

                                                 
بلْ كَذَّبوا ِبالْحق لَما جاَءهم فَهم ِفي أَمٍر بلْ كَذَّبوا ِبالْحق لَما جاَءهم فَهم ِفي أَمٍر بلْ كَذَّبوا ِبالْحق لَما جاَءهم فَهم ِفي أَمٍر بلْ كَذَّبوا ِبالْحق لَما جاَءهم فَهم ِفي أَمٍر �: مرجت أي فسدت ومنه قوله تعالى) ١(

  .)٥/ق(�جٍجٍجٍٍجمِريمِريمِريمِري
أي قلّت، مأخوذ من قولهم خف القوم أي قلّوا والحديث رواه أبو ) خفت أماناتهم: (وقوله

  .داود والنسائي بإسناد حسن



 

        

brÛa@õŒ¦a@÷ŠèÏbrÛa@õŒ¦a@÷ŠèÏbrÛa@õŒ¦a@÷ŠèÏbrÛa@õŒ¦a@÷ŠèÏåßåßåßåß@ @@ @@ @@ @
  

  ٩.................................................................................................تمهيد
  ١٥.....................................................................عرض المشكلة بأبعادها
  ٢١.....................................................................وقفة تحقيق في الطريق

  ٢٧..................................................................وقفة عابرة مع أحمد أمين
  ٣٩.....................................................................لمحات تاريخية عباسية

  ٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )بين خلفائه وعلمائه(استذكار للتاريخ العباسي 

  ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حديث األعمش والمنصور

  ٧٩........................................قراءة في كتب الموضوعات وعلم الحديث
   الثاني الثاني الثاني الثانيالفصلالفصلالفصلالفصل

  ٨٩...........................................................................معارفه في الحديث
))))المبحث األوالمبحث األوالمبحث األو٩١......ابن عباس في التراث الشيعي أحاديث مختارة عن ))))للللالمبحث األو  
  ١١١.....ابن عباس في التراث السنّي أحاديث مختارة عن) ) ) ) المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني((((

  ١٢١.....................................................)المصنف(المختار من أحاديث 

  الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  ٣٥٥..............................................................................ابن عباس فقيهاً



   ٨ج< الحلقة الثانية >موسوعة عبد اهللا بن عباس

  

 

٤٣٢ 

  ٣٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طابع فقاهته المذهبي

  ٣٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كثرة فقه ابن عباس بين الرفض والقبول

  ٣٦٦. . . . . . . . . . . . . :مدرسة الوضع تنال ابن عباس بالكذب عليه في حياته

  ٣٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من الحزم شهادة ابن حزم

  ٣٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يق والتلفيقعقوبة التحريق بين التصد

  ٤٠٢...............................................ماذا في التراث الشيعي عن التحريق؟

  ٤٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ):الكافي(روى الكليني في 

  ٤٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يؤتى المرء من مأمنه

  ٤١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :قراءة في كتاب عن ابن عبد الوهاب

  ٤٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابن عباس والتقية

  ٤٣١........................................................................منفهرس الجزء الثا

 




