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  املقدمة 
  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك من يهده اهللا فال مضل 

  له وأن حممداً عبده ورسوله.

اللهم صلّ على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم  وبـارك   
على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد 

  جميد ـ

) ونَ يملسم مأَنتإِالَّ و نوتمالَ تو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذه١٠٢آل عمران/ )ا أَي    

)مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ رات اسا النها أَيا ي
   ١النساء/ )جاالً كَثريا ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبارِ

ـ  (  م يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا  يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُ
  . ٧١- ٧٠األحزاب/ )ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 

  مثَّ أما بعد...

إذا ذكر العلماء العاملون . واملربون الناصحون . ودعاة اهلداية املخلصون، أولئك الذين 
ناس يف دينهم ودنيـاهم ،  جيمعون إىل العلم النافع والعمل به ، حرصا على إصالح أمور ال

وتعليمهم ما فيه خريهم وصالح عاجلهم وآجلهم ، وأن يكونوا على احملجة البيضاء ، توحيدا 
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، مث مـا   خالصا هللا تعاىل ، وأخذًا بشريعته الغراء ، النابعة من كتابه احلكيم ، وسنة نبيه 
  كان من فهوم أئمة اهلدى األمناء املستبصرين .

يهال برباين هذه األمة ، الذين مهُّهم هداية اخللق إىل سواء الصراط ، إذا ذكر هوالء فح
يعلِّمون حبكمة وروية ، وهم  –وقد استنارت قلوم وعقوهلم حبقائق اهلدى واخلري  –فتراهم 

على حال من صدق العزمية يف نصح اآلخرين ، والشفقة عليهم مهما كلَّفهم ذلـك مـن   
بالكلمة النافعة ،  –جاهدين صابرين  –صاعب ، ويربون متاعب ، والقوا يف سبيله من م

والقدوة املشرقة املعبرة ، والعمل الذي يقدم برهانا جليا واضحا على ما يقولون، األمر الذي 
حيدث ما حيدث من الفاعلية والتأثري يف الفرد واجلماعة على خمتلف األصعدة ، ويف شـىت  

  امليادين!

ا الذي هو مناط التأسي م واالنتفاع بصنيعهم ، قوامـه  وأنت واجد بال ريب أن هذ
حركة دائبة يبتغى ا وجه اهللا  ، وأن تعتق رقام من النار ، يوم جتد كل مفس ما عملت 

  من خري حمضرا ،وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا .

ن وجيتهدون يف مرضاة رم ولو تبصرت يف أخالقهم وسلوكهم.... وهم ربانيون جيدو
ظاهرا وباطنا ، واستنطقت الوقائع بأمانة وصدق ، لتبني لك توكيد أن هذا واقعهم دومنـا  

  دعوى أو رياء ، وهم ال يفتأون حيمدون موالهم ويشكرونه على ما وفقهم إليه.

 للنـاسِ  يقُولَ ثُم والنبوةَ موالْحكْ الْكتاب اللَّه يؤتيه أَنْ لبشرٍ كَانَ ماقال تعاىل : (
 كُنتم وبِما الْكتاب تعلِّمونَ كُنتم بِما ربانِيني كُونوا ولَكن اللَّه دون من لي عبادا كُونوا

  )  تدرسونَ

  : أقواالً)  الرباين(  تفسري يف ذكرواوقد 
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 على ومواظباً ، به عاملاً كونه مبعىن ، الرب إىل ملنسوبا الرباين:  سيبويه قال:  األول
 والنون األلف وزيادة وطاعته اإلله معرفة على مقبالً كان إذا إهلي رجل:  يقال كما ، طاعته

 بكثرة وصف إذا ورقباين وحلياين شعراين:  قالوا كما ، الصفة هذه كمال على للداللة فيه
 وإىل رقيب الرقبة وإىل شعري:  قالوا الشعر إىل نسبوا ذافإ ، الرقبة وغلظ اللحية وطول الشعر
  حليي اللحية

 العلـم  يرب الذي وهو ، رباين وأحدهم العلم أرباب} الربانيون{ املربد قال:  والثاين
:  قالوا كما للمبالغة والنون فاأللف ، بأمرهم ويقوم ويصلحهم يعلمهم:  أي الناس ويرب
 قـال  ورقباين حلياين:  قيل كما النسبة ياء إليه ضمت مث ، وعريان وشبعان وعطشان ربان

 الرب مبعرفة التخصيص معىن على الرب إىل منسوب:  الرباين سيبويه قول فعلى:  الواحدي
  التربية من مأخوذ} الرباين{ املربد قول وعلى ، وبطاعته

  .الرباين:  زيد ابن قال:  الثالث

  تعاىل قوله يف أيضاً هذا وذكر ، والعلماء ألمةا والة هم فالربانيون ، الناس يرب الذي هو
 اللذان الفريقان ومها والعلماء الوالة أي]  ٦٣:  املائدة} [ واألحبار الرباانيون ينهاهم لَوالَ: {

 أدعوكم ولكن ، يل عباداً تكونوا أن إىل أدعوكم ال:  التقدير هذا على اآلية ومعىن يطاعان
 القفال قال ، طاعته على ومواظبتكم تعاىل اهللا أمر ستعمالكمبا وعلماء ملوكاً تكونوا أن إىل

  إليه فنسب ، تعاىل كالرب يطاع ألنه ، ربانياً مسي الوايل يكون أن وحيتمل:  اهللا رمحه

 سريانية أو ، عربانية هي إمنا بعربية ليست الكلمة هذه أن أحسب عبيدة أبو قال:  الرابع
 واشتغل ، علم مبا وعمل علم الذي اإلنسان على تدل يفه ، عربانية أو عربية كانت وسواء ،

  .اخلري طرق بتعليم
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  : الطربىشيخ املفسرين أبو جعفر   قال

 املنسوب" الرباين"وأن ،" رباين"مجع أم" الربانيني"يف بالصواب عندي األقوال وأوىل
 ومنه ، ا ويقوم ،" يربها"و ، أمورهم يصلح الذي وهو ، الناس يرب الذي ،" الربان"إىل

  : عبدة بن علقمة قول

تكُنأً ورام تأَفْض كيت إلَيابرِب       لَكقَبين وتبر ، تعفَض ، وببر  

 ، يصـلحوه  فلم ، ويصلحه يربه من قبلك به والقيام أمري ويل" : ربتين: " بقوله يعين
  .فضعت أضاعوين ولكنهم

 املنسوب هو" الرباين"و ، ذكرنا ما" الربان"وكان وصفنا ما ىعل ذلك يف األمر كان فإذا
 أمـور  يرب ، املصلحني من واحلكمة بالفقه العامل وكان وصفت اليت بالصفة كان من إىل

 ، هللا التقي احلكيم كذلك وكان مصلحتهم فيه ما إىل ودعائهم ، اخلري إياهم بتعليمه ، الناس
 ، اخللق أمور املصلحني من املقسطون وليه الذي املنهاج على لناسا أمور يلي الذي والوايل
 كانوا ودنياهم ، دينهم يف عليهم النفع وعائدةُ ، وآجلهم عاجلهم صالح فيه مبا فيهم بالقيام
  " .ربانيني كونوا ولكن: " وجل عز قوله يف دخل ممن] يكونوا[ أن يستحقون مجيعا

 قـال  ولذلك. والدنيا الدين وأمور والعلم الفقه يف الناس عماد هم ، إذًا" الربانيون"ف
 ، والفقه العلم إىل اجلامع" الرباين"و ، العلماء هم" األحبار"ألن ،" األحبار فوق وهم: " جماهد
نياهم يف يصلحهم وما ، الرعية بأمور والقيام والتدبري بالسياسة البصرأهـ.ودينهم د  

  كما حددها أئمة التفسري واللغة والبيان .وهكذا تتضح لنا صورة الرباين 
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اإلمام الرباين ناصر السنة حافظ الشام حممد ناصر  –حنسبه واهللا حسيبه  –ومن هؤالء 
فقد قام بواجبه يف نشر السنة ، وقمع البدعة والرد علـى   -رمحه اهللا تعاىل –الدين األلباين 

  .خمالفيه ، وبثَّ هذه الردود يف ثنايا كتبه ، ورسائله 

من بطون كتبه ، ورسائله ،  -أظن ذلك –ومع تعدد وكثرة هذه الردود ، فقد تتبعتها 
ومجعتها يف هذا السفر العظيم الذي أضعه بني يديك عزيزي القارئ الكرمي ، لتطلع علـى  

نفعنا اهللا بعلمه وجزاه اهللا خري اجلزاء غما قدم لدينه تبارك  -رمحه اهللا تعاىل-بعض فقه الشيخ 
  وتعاىل.

  واحلمد هللا رب العاملني.
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  الرد على الشيخ إمساعيل األنصاري 
  

  " . شيئا به أشرك ال ريب اهللا ، اهللا:  فليقل كرب أو غم أحدكم أصاب إذا"  - ٢٧٥٥

  : ٥٩٠/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 األوسط ماملعج"  يف الطرباين و)  موارد - ٢٣٦٩" (  صحيحه"  يف حبان ابن أخرجه
 عتاب حدثنا:  الربند بن عرعرة بن حممد بن إبراهيم طريق من)  ٥٤٢٣/  ٢/  ٢٢/  ٢"( 
 اهللا صلى النيب أن: عائشة عن مليكة أيب ابن عن اخلزاز عامر أبو حدثنا بشر أبو حرب بن

 عـامر  أيب عن يروه مل:" الطرباين قال و.  فذكره:  فيقول بيته أهل جيمع كان وسلم عليه
  " . عرعرة بن حممد بن إبراهيم به تفرد ، عتاب إال راخلزا

 ضعفوه بشر أبو حرب بن عتاب شيخه لكن.  مسلم شيوخ من حافظ ثقة هو و:  قلت
 يف ضعف على ، مسلم رجال من فوقه من و" .  اللسان"  انظر ، حبان ابن فيه وتناقض ،

/  ١٠"(  امـع "  يف ثمياهلي عزاه احلديث و.  رستم بن صاحل امسه و ، اخلزار عامر أيب
 و ، أوالطابع الناسخ من سقط لعله و ، بشيء عليه يتكلم مل و ، الطرباين ألوسط)  ١٣٧
  ) .  ١٩٥ ص" (  الذاكرين حتفة"  يف الشوكاين ذلك على تبعه

  .  عميس بنت أمساء و عباس ابن حديث من شاهدان للحديث و

 اهللا عبد بن صاحل حدثنا:  التيمي حممد بن اهللا عبيد فريويه عباس ابن حديث أما و - ١
 اهللا صلى اهللا رسول أن:  عباس ابن عن اجلوزاء أيب عن النكري مالك بن عمرو عن حيىي أبو

 أحد فيكم هل املطلب عبد بين يا:  فقال ، البيت يف حنن و الباب بعضاديت أخذ وسلم عليه
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 عبد بين يا: "  قال مث" .  منهم مالقو أخت ابن: "  فقال.  لنا أخت ابن:  قالوا غريكم؟ من
 أخرجه" .  له شريك ال ربنا اهللا ، اهللا:  فقولوا ألواء أو جهد أو كرب بكم نزل إذا املطلب
 ٨٦٣٩/  ١/  ٢٣٥/ ٢" (  األوسط"  و)  ١٢٧٨٨/  ١٧٠/  ١٢" (  الكبري"  يف الطرباين

 ال و ، مالك بن عمرو إال اجلوزاء أيب عن يروه مل: "  قال و)  ٢/  ١١٧" (  الدعاء"  و) 
 من كذلك و ، ثقة هو و:  قلت" . عائشة أيب ابن به تفرد ، اهللا عبد بن صاحل إال عمرو عن
 صاحل" : "  امليزان"  يف و ، املذكورين املصدرين يف وقع كذا ، اهللا عبد بن صاحل غري فوقه
 فيه كذا" .  شيء منه القلب يف:  األزدي الفتح أبو قال.  اجلوزاء أيب عن األزدي اهللا عبيد بن

 أبـا  يكىن ، بصري:  العقيلي قال و: "  زاد و ،"  اللسان"  يف كذا و ، مصغرا" عبيد: " 
 قـال  و ، اإلسناد هذا بغري معروف املنت و ، حمفوظ غري إسناده مالك بن عمرو عن حيىي،

 و"  الكبري التاريخ" يف ال و ،"  التعديل و اجلرح"  يف أره مل و:  قلت" .  نظر فيه:  البخاري
 هـذا  بغري معروف املنت و: " بقوله يشري العقيلي لعل و هذا.  للبخاري"  الصغري التاريخ" 

  :  هو و ، اآليت أمساء حديث إىل"  اإلسناد

:  حيىي بن جممع يرويه:  األول:  طريقان عنها فله ، عميس بنت أمساء أماحديث و - ٢
 مسعت:  تقول عميس بنت أمساء مسعت:  قال عرتيال صعيب أو صعب العيوف أبو حدثين
 هم أصابه من: "  لفظه و ، حنوه فذكره:  يقول هاتني بأذين وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 أخرجـه " .  عنـه  ذلك كشف"  له شريك ال ريب اهللا: "  فقال شدة أو سقم أو غم أو
"  الكبري املعجم"  يف لطرباينا و)  ٣٠٠٦/  ٣٢٨/  ٢/  ٢" (  الكبري التاريخ"  يف البخاري

 مل العيوف أبا أن غري ثقات رجاله و:  قلت.  أيضا"  الدعاء"  و)  ٣٩٦/  ١٥٤/  ٢٤( 
 بن جممع غري آخر راويا) ١١٩/  ٣" (  الثقات"  يف له ذكر قد لكن ، حبان ابن غري يوثقه
 عنده له و ، خليفة بن اهللا عبد وامسه أيضا ثقة تابعي هو و ، اهلمداين الغريف أبو هو و حيىي

  احلديث حسن يكن مل إن ، به يستشهد ممن -العيوف أبا أعين - فهو ،)  ١٤٧/  ٣(  ترمجة
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 موىل هالل عن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد يرويه: اآلخر الطريق و.  أعلم اهللا و.  لذاته
 عميس بنت أمساء مهأ عن جعفر بن اهللا عبد عن العزيز عبد بن عمر عن ، العزيز عبد بن عمر
 ريب اهللا ، اهللا: "  الكرب عند أقوهلن كلمات وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول علمين:  قالت

 داود أبو و)  ٣٢٩/  ٢/  ٢" (  الكبري التاريخ"  يف البخاري أخرجه" .  شيئا به أشرك ال ،
)  ٦٤٩ رقم( " الليلة و اليوم عمل"  يف النسائي كذا و)  ٣٩٢٨(  ماجه ابن و)  ١٥٢٥( 
 الطرباين و) ٣٦٩/  ٦(  أمحد و)  ٩٢٠٥/  ١٩٦/  ١٠" (  املصنف"  يف شيبة أيب ابن و
" (  احللية"  يف نعيم وأبو ، أيضا"  الدعاء"  و)  ٣٦٣/  ١٣٥/  ٢٤" (  الكبري املعجم"  يف
 عن ابنه به تفرد ، عمر حديث من غريب: "  نعيم أبو قال و ، عنه طرق من)  ٣٦٠/  ٥

  " . عنه مواله لهال

 إسناده يف عليه اختلف قد و ، الشيخني رجال من ثقة عمر بن العزيز عبد ابنه و:  قلت 
 نقول أن نستطيع ذلك على و.  ذكرنا ما احملفوظ أن أفاد و املزي احلافظ ذكرها وجوه على

"  ، هذا هالل غري الشيخني رجال أيضا ثقات رجاله سائر فإن ، أوصحيح حسن إسناد إنه: 
 أما و ، مجع عنه روى و ، املوصلي عمار ابن وثقه ، أشهر ا هو و"  طعمة أيب"  بـ يكىن

 ختريج يف قلته كنت ما هذا" .  بالكذب رماه مكحوال أن يثبت مل و ، مقبول:  فقال احلافظ
" و"  التهذيب كىن"  يف ما على مين اعتمادا)  ١٣٦٤" (  داود أيب صحيح"  يف احلديث
"  الطيب الكلم"  حاشية يف احلديث على علقت حني الترمجة هذه عن ذهلت مث ،"  التقريب

 له يترجم مل هالال أن مثة فزعمت ، كتيب و بلدي عن بعيد أنا و ذلك كان و ،)  ٧٣ ص( 
 ، عبـاده  مـن  شاء من تعاىل اهللا ا ليبتلي ، مين هفوة فكانت!  غريه و"  التهذيب"  يف

 ما حوهلا زمروا و فطبلوا ، املؤمنني عثرات يتتبعون الذين اسديناحل احلاقدين بعض فاستغلها
 إمساعيل الشيخ و ، األعظمي الرمحن حبيب الشيخ منهم خباصة و ، التزمري و التطبيل هلم شاء

 - ٢٣٦(  صـفحتني  حنو"  الصيب الوابل"  على حوهلا تعليقا هذا كتب فقد ، األنصاري
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 ، تضعيفا أو تصحيحا باحلديث يتعلق شيئا القارىء هامن يستفيد ال ، الصغري باحلرف)  ٢٣٧
 األوهام بعض مع!  العلم هذا يف املبتدىء حيسنه مما التراجم كتب بعض من النقل إال اللهم
 هو هل و ، هذا هالل لدراسة جمددا دفعتين اهلفوة تلك أن القصد ألن لبياا اآلن جمال ال اليت
 التـراجم  يف املتـأخرين  عمـدة  هي اليت القدمية دراملصا إىل فرجعت ؟ غريه أم طعمة أبو

"  من"  الكىن" يف)  طعمة أبو(  أورد قد هذا فوجدت ، غريمها و حامت أيب ابن و كالبخاري
 روى ، عمر ابن مسع مصر، أهل قارىء) : " ..  ٣٩٨/  ٢/  ٤(  قال و"  التعديل و اجلرح

 بني يفرق أنه يشعر منه النص فهذا" . يعةهل ابن و عيسى بن اهللا عبد و جابر بن يزيد ابنا عنه
  : وجوه من ذلك و ، هالل بني و ، طعمة أيب

:  فقال)  ٧٧ ص(  اجلزء نفس يف"  األمساء"  يف خمتصرة ترمجة هلالل ترجم أنه: أوال 
 يف هو و" .  العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد عنه روى ، العزيز عبد بن عمر عن روى"

 إىل أشار ال ،و طعمة بأيب يكنياه فلم) .  ٢٠٩/  ٢/  ٤" (  التاريخ"  يف للبخاري تابع ذلك
/  ٧" (  التـابعني  أتباع ثقات"  يف فذكره حبان ابن ذلك يف تابعهما و.  إشارة أدىن ذلك
٥٧٥ . (  

 ترمجته املتقدمة هالل أنه إىل أيضا يشريا مل تقدم مبا"  الكىن"  يف له ترمجا ملا أما:  ثانيا 
  ) . األمساء ( يف

 عمر ابن مسع فمن ، واحدة طبقة يف ليسا أما جيد ترمجتيهما يف املتأمل الناظر أن:  ثالثا 
 أتباع من عادة يكون - تابعي هو و - العزيز عبد بن عمر عن روى من و ،"  تابعيا"  يكون

 من بعضهم راناألق رواية من فيكون الطبقة يف مثله يكون أن مينع ال هذا كان إن و ، التابعني
 لكن و ، عندي حمتمل هذا كل ، سنا األصاغر عن األكابر رواية من األقل على أو ، بعض
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 رأيـت  قـد  و السيما و ذلك، يف البحث و التحقيق تابعت لذلك ، دليل إىل حيتاج األمر
  : يأيت ما فوجدت ، واحدا جعلومها قد العلماء من املتأخرين

 هذا طعمة، أبو) : "  ٢٩٥/  ١" (  الرجال معرفة و للالع"  يف أمحد اإلمام قال:  أوال
 العزيز عبد فذكر"  هليعة ابن و جابر ابن عنه روى و ، عمر بن العزيز عبد عنه روى ، شامي

  : قويل ويؤيده نفسه هالل أنه فأفاد ، طعمة أيب عن روى من مجلة يف عمر بن

 عبد حدثنا:  وكيع حدثنا) : ٢٥/  ٢" (  املسند"  يف قال أمحد اإلمام رأيت أنين:  ثانيا 
 الغافقي اهللا عبد ابن الرمحن عبد عن و ، موالهم طعمة أيب عن العزيز عبد بن عمر بن العزيز
 عشرة على اخلمرة لعنت: "  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  يقول عمر ابن مسعا أما

 اإلرواء"  يف خمرج هو و.  به عمةط أيب عن غريه و هليعة ابن رواه قد و.  احلديث.. "  وجوه
 أمحد أخرجه" .  امسه أيش أعرف ال: "  رواية يف هليعة ابن وقال)  ١٥٢٩/  ٣٦٥/  ٥" ( 
 لذلك و ، بامسه مشهور غري طعمة أبا أن على يدل هذا هليعة ابن فقول: قلت) .  ٧١/  ٢( 

 أبو هو هالال أن تقدم امم يل فتبني" .  أشهر بكنيته هو و: "  داود أيب صحيح" يف قلت كنت
 الذهيب قال كما ثقة فهو ، كذلك األمر كان إذا و.  غريه و الذهيب بذلك جزم كما طعمة

 توثيق و عنه الثقات من مجع لرواية"  مقبول: "  احلافظ لقول خالفا ،"  الكاشف"  كىن يف
 التعليق يف سابقا قلناه عما احلديث على حكمنا خيتلف عليه بناء و ، إياه املوصلي عمار ابن

 عن األوىل بالطريق قوة يزداد و ، لذاته صحيحا يصري و ، حسن أنه"  الطيب الكلم"  على
 لنهتدي كنا ما و هلذا هدانا الذي هللا احلمد و عباس، ابن و عائشة عن بشاهديه و ، أمساء
  . تعاىل اهللا هدانا أن لوال

 شيئا به أشرك ال ، ريب اهللا اهللا" : "  املوارد"  يف حبان ابن عند احلديث لفظ) :  تنبيه( 
 ، هكذا عنده الرواية كانت إذا أدري فال ، مرتني هكذا" .  شيئا به أشرك ال ، ريب اهللا اهللا ،
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 عـدة "  يف حبان ابن برواية كذلك ذكره اجلزري أن األول يرجح و ، مطبعي خطأ أنه أو
ـ  خالفـا  و"  كاينللشو" التحفة"  لشرحه خالفا)  ١٩٤ ص" (  احلصني احلصن "  لـ

  ) . ٨٦١/  ١١٢/  ٢" (  اإلحسان

 أمساء حديث عزوه عقب)  ٤٣/  ٣" (  الترغيب"  يف املنذري ذكر) :  ثان تنبيه(  
 اهللا:  فليقل: "  عنده و"  الدعاء"  يف الطرباين رواه و: "  قال ماجه وابن النسائي و داود أليب
 العزيز عبد بن عمر كالم آخر ذلك كان و:  زاد و ،"  مرات ثالث شيئا به أشرك ال ريب
 زاد و: " فقال أخر و قدم لكنه ، املذكور شرحه يف العزو هذا الشوكاين فنقل" .  املوت عند

 عند احلديث أن فأوهم" . ماجه ابن أيضا أخرجه و.  مرات ثالث" :  الدعاء"  يف الطرباين
"  الدعاء"  كتاب ألن ، إسنادها لىع أقف مل إنين مث ، كذلك ليس و ، بالزيادة ماجه ابن

  . أعلم اهللا و ، يصح أظنه ما و ، عليه أقف مل للطرباين

 أخرى مصورات مع يل وهبها ،"  الدعاء"  كتاب من مصورة جيدة بنسخة حظيت مث 
 فإذا ، خريا اهللا جزاه املنورة املدينة يف اإلسالمية اجلامعة طالب من الطيبني إخواننا أحد قيمة

 حممد حدثنا) :  ٢ - ١/ ١١٧ ق(  الطرباين قال ، ظننت كما تصح ال الزيادة لكت إسناد
 عبد عن مسعر عن عيينة بن سفيان حدثنا الرمادي بشار بن إبراهيم أخربنا الغاليب زكريا بن

 ذكرها اليت الزيادة و بالرواية أمساء عن مروان بن العزيز عبد بن عمر أبيه عن عمر بن العزيز
 فإن ،"  الترغيب صحيح"  كتايب مقدمة يف شرحته كنت الذي تساهله من ذلك و!  املنذري
  . احلديث يضع كان هذا الغاليب

"  والليلة اليوم عمل"  يف النسائي و أيضا الطرباين فرواه ، متنه و إسناده يف خولف قد و
:  قال أبيه عن عمر بن العزيز عبد عن:  قال مسعر عن جرير عن صحيح بسند)  ٦٥٠( 
 تصح ال ولكنها ، األوىل من أصح هذه و" .  مرات سبع: "  بلفظ و مرسال هكذا ذكرهف
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 هو و ، داود أليب)  ١٢١رقم" (  الطيب الكلم"  يف تيمية ابن عزاها قد و ، إلرساهلا أيضا
(  القادر عبد الشيخ حمققه لذلك يتنبه مل و ،"  الصيب الوابل"  يف القيم ابن عليه تبعه وهم
"  الطيب الكلم"  على تعليقي يف عليها نبهت كنت أنين من الرغم على)  ١٤٩ - ١٤٨ ص

 خرجها فقد ،)  ثالث(  رواية من سهو أو حمرفة لعلها أنه و ، أرها مل أنين يومئذ فذكرت ،
 أن ظهر فقد ، الكتاب على باحلصول علي اهللا من قد و اآلن و.  له"  الدعاء"  يف الطرباين

   . التوفيق ويل اهللا و.  األخرى من ضعفا أشد الثالث رواية و ، فتانضعي الروايتني من كال
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  الرتاويح صالة حديث تصحيح
  

فقد ألف املشار إليه رسالة حتت عنوان "تصحيح حديث صالة التراويح عشرين ركعة، 
جة والرد على األلباين يف تضعيفه"! قد خرج فيها صاحبه عن طريقة أهل العلم يف مقارعة احلُ

احلجة، والدليل بالدليل، والصدق يف القول، والبعد عن إيهام الناس خالف الواقع، وها حنن ب
  نشري إىل شيء من ذلك مبا أمكن من اإلجياز يف هذه املقدمة فنقول:

إن كل من يقرأ العنوان املذكور لرسالته يتبادر إىل ذهنه أنه يعين احلديث املرفوع يف  -١
اتفاقاً، فإذا قرأ صفحات من أوهلا، تبني له أنه يعين األثر املروي مـن  العشرين وهو ضعيف 

طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن اخلطاب 
    يف شهر رمضان بعشرين ركعة!

وبذلك يعلم القارئ أن موضوع الرسالة شيء، وعنواا شيء آخر، وذلك هو التدليس 
  ل اهللا السالمة والعافية.بعينه، نسأ

" يف الدفاع عن يزيـد بـن   ١٦ -١٤ومن ذلك أنه سود ثالث صفحات منها " -٢
الذين جيدون فيها عدداً من األئمة قد  -خصيفة املذكور، وإثبات أنه ثقة، وذلك ليوهم القراء 

 أنين قد خالفتهم مجيعاً بتضعيفي إياه! وليس األمر كذلك، فإين قـد تابعتـهم يف   -وثقوه 
  التوثيق، كما يأيت.

بل إنه جاوز حد اإليهام والتدليس بذلك إىل التصريح املكشوف بالكذب وخبالف  -٣
  الواقع، فقال
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  ": "إن األلباين زعم تضعيفه".١٥"ص

" أنه ثقة! وغاية مـا  ٥٧وهذا كذب فاضح، فإن احلقيقة أنين صرحت يف رساليت "ص
  قلت فيه:

مثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه، ويكون "إنه قد ينفرد مبا مل يروه الثقات، ف
  شاذاً كما تقرر يف علم املصطلح، وهذا األثر من هذا القبيل..".

ومثل هذا الكالم وإن كان يعد غمزاً يف الثقة عند العلماء، ولكنه ال يعين أنه ضعيف يرد 
إال عند املخالفة،  مطلقاً، بل هو على العكس من ذلك، فإنه إمنا يعين أن حديثه يقبل مطلقاً

  ما صرحت به يف آخر الكالم املذكور بقويل: "وهذا األثر من هذا القبيل". وهذا

وعلى ذلك يدور كل كالمي املشار إليه يف رساليت، فتجاهل الطاعن ذلك كله، ونسب 
  إيلَّ ما مل أقل، فاهللا تعاىل حسيبه!

إنه نسب إيل فضيحة أخرى فقال ومل يكتف الشيخ املُومأٌ إليه بالفرية املذكورة، بل  -٤
  ":٢٢(ص

"فليس من الالئق ملن يترك رواية يزيد بن خصيفة الذي احتج به األئمة كلهم أن يقبل 
  االحتجاج برواية عيسى بن جارية الذي ضعفه حيىي بن معني و.. و..".

لك واحلقيقة أنين مل أحتج مطلقاً برواية عيسى املذكور، بل أشرت إىل أنه ال حيتج به، وذ
  حني قلت

  ":٢١"ص
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  "سنده حسن مبا قبله".

ألنين لو احتججت به كما افترى الشيخ مل أقل: " ... مبا قبله" فإن هذه الكلمة قرينة 
قاطعة على أن هذا الراوي ليس ممن حيتج به عند قائلها، بل هو عنده ضعيف يستشهد بـه  

املشار إليه بقويل:  فحسب، وحيسن حديثه، إذا وجد ما يشهد له، وقد وجد، وهو احلديث
عائشة رضي اهللا عنها قالت: ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  "مبا قبله"، وهو حديث

  يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة.. احلديث أخرجاه الشيخان وغريمها.

فهل الشيخ من اجلهل بعلم احلديث إىل درجة أنه ال يفهم مثل هذه اجلملة: "سـنده  
  سن مبا قبله"؟!ح

" ونقلت ٨٠-٧٩وال سيما وقد زدا بياناً حينما أعدت احلديث بتخريج آخر "ص 
  عن اهليثمي أنه حسن، فتعقبته بقويل ما نصه:

  "وسنده حمتمل للتحسني عندي، واهللا أعمل"!

  أم هو التجاهل املتعمد واالفتراء احملض؛ لضغينة يف قلبه؟ ورحم اهللا من قال:

  فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فاملصيبةُ أعظَم فإن كنت ال تدري

" وقد ذكر حديث جابر: "ال ٤٦ومما يدل القارئ على أن الشيخ يدري..! قوله "ص
  تنتفعوا من امليتة بشيء" مقلداً لقول من حسنه:

"فليس من الالئق لأللباين تضعيف حديث حسن بوجود طرق له أٌخرى ضعيفة، فإن 
  لفن"!ذلك خالف ما قرره أئمة ا
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بشهادة حديث عائشة له كان  فإذن؛ فأنا ملا حسنت حديث عيسى بن جارية املتقدم
الشيخ على علم بأنين موافق يف ذلك ملا قرره أئمة الفن! ولذلك مل يستطع هو أن خيطئين يف 

  ذلك، فلجأ إىل اختالق القول بأنين احتججت له لريوي غيظ قلبه، فاهللا عز وجل حسيبه.

قارئ الكرمي معي تالعب هذا الشيخ باحلقائق العلمية، فإنه إذا كان ال مث أال يالحظ ال
بزعمه  -تضعيف حديث جابر: "ال تنتفعوا من امليتة بشيء" ، ألن له  -كما زعم  - يليق يب

طريقاً أخرى وهي ضعيفة باعترافه ولو تقليداً، فهل يليق به هو أن يضعف حديث جابر  -
لى اهللا عليه وسلم لتراويح إحدى عشرة ركعة، وله شـاهد  أيضاً املتقدم يف صالة النيب ص

  صحيح من حديث عائشة رضي اهللا عنها يف الصحيحني يراه فيهما بعينه؟!!

أليس معىن هذا أن الشيخ يلعب على احلَبلني، ويكيل بكيلني؟! فاهللا هو املستعان، وال 
  حول وال قوة إال باهللا.

هداه  -حلقائق اليت فاتت الشيخ إمساعيل األنصاري وأزيد اآلن فأقول تبياناً حلقيقة من ا
  :-اهللا 

إمنا قلت آنفاً: "بزعمه" إشارة مين إىل أن هذه الطريق اليت نقل عن بعضهم حتسـينها،  
تضعيفها، وهو يرى بعينه أن فيها عنعنة أيب الزبري عن جابر، هي نفسها الطريق  وأخذ علي

ا على أيب الزبري أيضاً، كما يف "نصـب الرايـة"   قوى األوىل ا، فإن مداره األخرى اليت
"١/١٢٢!"  

فهل أحاط علم الشيخ بأن من "ما قرره أئمة الفن" أنه جيوز تقوية الضعيف بنفسه وليس 
مبثله! أم هو إتباع اهلوى وحماولة االنتصار لألشياخ ولو مبخالفة احلق! أم هو التقليد ملثـل  
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قل والتقميش، ويقل منه فيه التحقيق والتفتيش يف جمال الشوكاين يف "النيل" الذي يكثر فيه الن
  الكالم على األحاديث.

من التصريح بأنين وجدت فيما بعد شاهداً  -بفضل اهللا وتوفيقه  -لكن هذا ال مينعين 
قوياً حلديث جابر هذا وبلفظه من حديث ابن عكيم رضي اهللا عنه، مل أر أحداً قبلي قد ذكره 

ح اإلسناد عندي، كما تراه مشروحاً يف كتـايب "إرواء الغليـل"   أو أشار إليه، وهو صحي
"١/٧٨."  

فلو أن الشيخ األنصاري أراد العلم والنصح واإلرشاد، مل يسئ جبعل الطريق الواحـد  
طريقني، وألحسن إلينا بالداللة على هذا الشاهد، ولكن األمر كما قيل: "فاقد الشـيء ال  

أن حديث ابن عكيم عند الدارقطين، وأن معنـاه   "٤٨يعطيه"، فقد رايته ذكر يف رده "ص
  ومعىن حديث جابر واحد!

ملاذا خص الدارقطين بالذكر دون سائر  -وال أظن أنه هو يدري  -ومع أنين ال أدري واهللا 
واحد: "ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب" ، وأن  أصحاب السنن مع أن لفظه ولفظهم

مسلَّمٍ ألنه أخص منه كما هو ظاهر، فقد فاته اللفظ الذي دعواه أنه مبعىن حديث جابر غري 
  هو بلفظ حديث جابر باحلرف الواحد.

بسبب غفليت السابقة  -إليه، ومل يسلط أحداً  -ولو بعد حني  -فاحلمد هللا الذي هداين
  علي، وإال.. نسأل اهللا السالمة والعافية يف الدنيا واآلخرة. -عنه 

" إىل جتهيل ٤١ما سبق من االفتراء علَي، فقد نسبين "صومل يقتصر الشيخ على  -٥
  السلف!

  ] .١٦{سبحانك هذَا بهتانٌ عظيم} [النور: 
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واحلق أنه ال ذنب يل عند الشيخ وأمثاله من املقلدة واحلاقدين إال أنين أدعو إىل إتبـاع  
لك هو الذي محل السلف الصاحل والتمسك مبذهبهم، ال مبذهب أشخاص معينني منهم، فذ

الشيخ أن يقف مين موقف اخلصم احلاقد، مسايرة منه للجمهور املقلد، الذي ال يعرف من 
  الدين إال ما وجد عليه اآلباء واألجداد، إال من عصم اهللا، وقليل ما هم.

ومن عجيب أمر هذا الشيخ أنه مر بكل تلك املسائل اليت سبقت اإلشارة إليها، وحققنا 
شك أنه معنا يف بعضها على األقل أو جلها، فلم يبني موقفه منها، مثالً قولنا:  القول فيها، وال

حديث عائشة أن النيب  إنه ال يلزم من ثبوت أثر العشرين ترك العمل بالرواية األخرى املطابقة
صلى اهللا عليه وسلم كان ال يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة، وهل 

صلى اهللا عليه وسلم أو مبا فعله الناس يف عهد عمر على فرض ثبوت  األفضل العمل بسنته
  ذلك عنهم؟!

مل يظهر الشيخ موقفه من ذلك، ألنه إن رجح خالف السنة انفضح أمره بني أهل السنة، 
وإن رجح السنة وافق األلباين، وهذا مما ال تسمح به نفسه لسبب أو ألكثر مما ال خيفى على 

  القارئ اللبيب!

ال من الردود اليت اطلعنا عليها، مما رد به على رسالتنا "صالة التراويح" وهو من هذا مث
أمثل الردود، ومع ذلك، فقد عرف القارئ الكرمي مناذج مما جاء فيه، مما يتجلى فيه التجرد 
عن اإلنصاف، والبعد عن سبيل أهل العلم الذين ال يبتغون سوى بيان احلقيقة، وإذا كان هذا 

  م وأعلمهم، فما بالك بغريه ممن ال عم عنده وال خلُق؟!من أفضله

ذلك، وملا كانت رسالتنا املذكورة "صالة التراويح" قد مضى على طبعها زمن غـري  
قصري، ودعت احلاجة إىل إعادة طبعها، وكانت من حيث أسلوا قد حققت أهدافها، وأدت 

التراويح، والرد على املخالفني هلا، حىت أغراضها، اليت أمهها تنبيه اجلمهور إىل السنة يف صالة 
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 انتشرت هذه السنة يف كثري من مساجد سورية واألردن وغريمها من الـبالد اإلسـالمية،  
واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، لذلك فقد رأيت أن أختصرها بأسلوب علمي حمض، 

شِ"، ملخصاً كل دون أن أتعرض فيها ألحد برد، على حد قول من قال: "ألق كلمتك وام
الفوائد العلمية اليت كانت يف "األصل"، مضيفاً إليها فوائد أخرى إمتاماً للفائدة، واهللا سبحانه 

  املسؤول أن ينفع ا كما نفع بسابقتها، وأن يأجرين عليها إنه أكرم مسؤول.

  : ٢٥٣وقال الشيخ يف متام املنة ص 

  

رد على الكتاب املشار إليه مل يكن فيها لقد ألف الشيخ إمساعيل األنصاري رسالة يف ال
مع األسف عند حسن الظن به إنصافا وعلما فإنه مع تكلفه يف الرد واحتجاجه مبا يعلم هو أنه 
غري ثابت ومكابرته يف رد األدلة الكثرية اليت احتججت ا يف عدم الزيادة على اإلحـدى  

الناس يف صالة التراويح وإرضاء  عشرة ركعة ومل يتعرض هلا جبواب مطلقا تسليكا منه لواقع
منه للجمهور وغريهم! فإنه زاد على ذلك أنه افترى علي ما مل أقل متاما كما يفعل أهـل  

  مع أهل السنة! فال بأس من ذكرها تنبيها وحتذيرا: األهواء والبدع

أنين أنكرت الزيادة املذكورة تقليدا للمباركفوري وهذه الفرية يغين  ٥أوال: ذكر ص 
ها عن تكلف الرد عليها وإبطاهلا ألن القراء مجيعا من املوافقني واملخالفني واحملـبني  حكايت

واملبغضني يعلمون مجيعا أنين ال أقلد أحدا يف منهجي العلمي بل هو السبب يف ثوران بعض 
  الناس علي وفيهم بعض أهل العلم مع األسف حسدا وبغيا.

ة راوي عدد العشرين عن عمـر  أنين ضعفت يزيد بن خصيف ١٥ثانيا: نسب إيل ص 
بأقوال األئمة أنه ثقة وهو يعلم  -زعم  -وبناء عليه سود عدة صفحات من رسالته ليثبت يل 
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أنين غري خمالف هلم يف ذلك فقد قلت يف كتايب املذكور يف صدد بيان وجوه ضعف العدد 
  الذي رواه عن ابن عمر:

مام أمحد يف رواية عنه: منكـر  "األول: أن ابن خصيفة وإن كان ثقة فقد قال فيه اإل
  احلديث ... ".

مث أكدت كونه ثقة عندي يف متام كالمي املشار إليه فال داعي لنقله فمن شاء رجع إليه 
  ليتأكد من افتراء الشيخ علي.

أنين احتججت برواية عيسى بن جارية عن جابر مثـل   ٢٢ثالثا: نسب إيل أيضا ص 
لواقع يف كتايب يكذبه فإين قلت فيـه بـاحلرف   حديث عائشة يف عدد ركعات التراويح وا

  الواحد:

  "وسنده حسن مبا قبله"!

ولقد حاولت يف نفسي أن أبرئ الشيخ من هذه الفرية بأنه ال يفهم قيد "مبا قبله" ولكين 
  استعظمت أن اجزم بذلك خشية أن أقع أنا فيما وقع هو فيه!

  فاعتربوا يا أويل األبصار!

  ىل جتهيل السلف الصاحل.إ ٤١رابعا: نسبين أيضا ص 

وهذا يف الواقع أعظم فرياته علي ألن سابقاا تتعلق بعلمي ومن املمكن أن أخطئ يف 
بعض جوانبه ويكون هو مصيبا فيما نسب إيل وإن كنت أثبت كذبه فيه وأما هذه الفريـة  

ف بني معرو -واحلمد هللا  -فتتعلق بعقيديت وديين وفهمي إياه على منهج السلف الصاحل فأنا 
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الناس مجيعا أنين سلفي أدعو إىل اتباع السلف الصاحل لسانا وقلما ومن ذلك قويل يف هـذا  
  الكتاب: "صالة التراويح ":

"لو ثبتت الزيادة على اإلحدى عشرة ركعة عن أحد اخللفاء الراشدين أو غريهم مـن  
م عن االبتداع يف فقهاء الصحابة ملا وسعنا إال القول جبوازها لعلمنا بفضلهم وفقههم وبعده

  الدين ... ".

فإذا مل تثبت الزيادة ا عنهم عندي فتمسكت فقط مبا ثبت عن نبيي صلى اهللا عليـه  
وسلم أفيكون جزائي أن أم بتجهيل السلف؟! تاهللا إا إلحدى الكرب: واهللا تعـاىل هـو   

  املستعان.

حاديث الصحيحة بعد أن ذكر األ ١٩٤/  ٢فائدة: قال اإلمام ابن خزمية يف "صحيحه" 
  يف عدد ركعاته صلى اهللا عليه وسلم يف الليل من تسع إىل ثالث عشرة ركعة:

"وهذا االختالف من جنس املباح فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصالة مما 
روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه صالهن وعلى الصفة اليت رويت عن النيب صلى اهللا 

  ها ال حظر على أحد يف شيء منها".عليه وسلم أنه صال

فقوله: "مما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ... " واضح أنه ال جييز الزيادة اليت مل 
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومما يؤيد ذلك من صنيعه أنه يف أبواب قيام رمضان قال يف  ترو

  :٣٤١/  ٣أحدها 

لم بالليل يف رمضان والدليل على أنه مل "باب ذكر عدد صالة النيب صلى اهللا عليه وس
  يكن يزيد يف رمضان على عدد الركعات اليت كان يصليها يف غري رمضان".
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  مث ساق حديث عائشة بلفظني أحدمها:

  "كانت صالته ثالث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر".
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االنتصار لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب بالرد رسالة 
  بة األلباني فيه الصوابعلى جمان

  

وإن من املؤسف حقا أن تسري عدوى هؤالء املبتدعة إىل بعض من يظن أنه من أهل 
السنة؛ إلقامته بني ظهرانيهم، فيضع يده يف يدهم، ويرفع صوته مع أصوام يف الرد على من 

حث يف دار ينصر السنة ويتبعها، وينكرا البدعة وحيارا، وهو الشيخ إمساعيل األنصاري، البا
اإلفتاء يف الرياض، فإن هذا الرجل يبدو أنه لشدة ما يضمر يف قلبه من البغض واحلقد أن 

السنة ال جتمعه معنا؛ ألنه من غري املعقول أن يفتري السين على أحد من أعداء السنة، فكيف 
بة من يعقل أن يفتري على من كان مشهورا بني أهل السنة بأنه من أهلها، وحماربا أشد احملار

أعدائها؟! فقد سبق هلذا الرجل أن كتب ضدي يف مسألة الذهب احمللق، وركعات التراويح، 
ومل يلتزم يف ذلك املنهج العلمي، بل إنه بث يف أثنائه كثريا من إفكه وجدله بالباطل، كما 

 ١كنت كشفت عنه يف ردي عليه يف مقدمة "آداب الزفاف " طبع املكتبة اإلسالمية يف عمان
دمة رساليت " قيام رمضان " مبا كنت أظن أنه يكون رادعا له أن يعود إىل ذلك مرة ، ومق

أخرى، فإذا به يفجأ الناس برسالة صغرية أمساها "االنتصار لشيخ اإلسالم حممد بن عبد 
و  ٧الوهاب بالرد على جمانبة األلباين فيه الصواب "، يتهمين فيها بتهمة جديدة، ويزعم (ص 

) أنين نسبت ١٥حرمته! كما يتهمين (ص  لى الشيخ رمحه اهللا وانتهكت) أنين شنعت ع٢٥
  الشيخ إىل التساهل من ناحية العقيدة، وذلك كله ت وافتراء. عامله اهللا مبا يستحق.

                                                   
هذه الطبعة هي الشرعية، وأما طبعة املكتب اإلسالمي اجلديدة؛ فهي غري شرعية. ألا مسروقة عن األوىل،  ١

طبعة وحق الطبع للمؤلف يعطيه من يشاء، ومينعه من ال يتقي اهللا، ويتالعب حبقوق العباد، كما أن يف هذه ال
  املسروقة تصرفا بزيادة ونقص، واهللا املستعان، وإليه املشتكى من فساد أهل هذا الزمان.
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وليس غرضي يف هلذه املقدمة الرد عليه يف هاتني الفريتني، فقد كفاين يف ذلك األخ 
سالته القيمة يف التعقيب على رسالة األنصاري الفاضل علي حسن عبد احلميد احلليب يف ر

املذكورة، وبيان ما فيها من األخطاء الكثرية، وهي مطبوعة، فلريجع إليها من شاء الوقوف 
على احلقيقة، فإنه سريى مع ذلك الفرق الشاسع بني رد األنصاري وجمه علي، ورد 

  واعتداءاته املتكررة.صاحبنا عليه، وتأدبه معه تأدبا ال يستحقه األنصاري لبغيه 

وإمنا غرضي هنا أن أرد عليه انتصاره للشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا. الذي جعل 
من آداب املشي إىل املسجد أن يقول: " اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك، وحبق ممشاي 

) ، ٢٤قم (هذا ... " إخل الدعاء املعروف يف احلديث اآليت بيان ضعفه، والكشف عن علله بر
لتمشية احتجاج الشيخ حممد بن عبد الوهاب به  -هداه اهللا -فانتصب الشيخ األنصاري

بتقوية احلديث، والرد علي لتضعيفي إياه بأسلوب يتبني لكل ذي لب أنه مل يكن فيه باغيا 
للحق، وإمنا االنتصار للشخص، والتشفي ممن حيسده وحيقد عليه! وأنا ذاكر هنا بإجياز ما 

  عليه يف ذلك مع الكر عليه بإبطاله، فأقول:اعتمد 

  ) :٩أوال: قال (ص 

  "رواية األجالء من حفاظ احلديث دون تنبيه على علتيه ... ".

تذكر؛ ألم مجيعا  ) يف ختريج احلديث دون فائدة١٤ -٩مث سود مخس صفحات (
  أخرجوه من الطريق املعلول!

  ) !١٥مث أعاد كالمه هذا يف الصفحة (

ذلك أن سكوت هؤالء األجالء قدوة حسنة للشيخ حممد ابن عبد الوهاب وهو يعين ب
  يف سكوته عن احلديث!
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وليس خيفى على كل ناشئ يف هذا العلم أن هذا من أبطل الباطل. ألن الزمه أن أئمة 
احلديث كأصحاب السنن واملسانيد وغريها إذا ساقوا األحاديث بأسانيدهم ساكتني عنها أنه 

يقول ذا من رزقه اهللا ذرة من العلم، أو اخلشية من اهللا " أم على قلوب  ال علة فيها! فهل
  أقفاهلا"؟

وأهل العلم يعلمون أن احملدثني إذا ساقوا األحاديث بأسانيدها فقد برئت ذمتهم، ورفعت 
املسؤولية عنهم، ولو كان فيها أحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة، وليس كذلك من ساق 

أن يبني حاله مقابل حذفه إلسناده، وخباصة إذا ساقه حمتجا به،  احلديث دون إسناده، فعليه
ولو ذكر من أخرجه كما يفعل بعض الفقهاء املتأخرين، فأين هذا من صنيع احملدثني؛ 

  الناصحني لألمة بروايتهم األحاديث بأسانيدها اليت تكشف عن مراتبها؟!

  ) :١٧ثانيا: قال (ص 

  عن إعالله بعطية وفضيل "."تقوية بعض روايات احلديث، واجلواب 

  وخالصة جوابه يعود إىل أمرين:

  األول: تقوية حال عطية!

  واآلخر: حتسني احلافظ وغريه للحديث!

وجوايب عن األول: أنه اعتمد يف ذلك على قول احلافظ يف " ختريج أحاديث  -١
  األذكار":
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دوق، وقد "ضعف عطية إمنا جاء من قبل التشيع، ومن قبل التدليس، وهو يف نفسه ص
  . ١أخرج له ... "، وذكر بعض أصحاب السنن وغريهم 

وقد تعامى األنصاري عن حقيقتني علميتني هامتني. كما فعل قبله الكوثري وغريه من 
  املتعصبة وأهل األهواء؛ كما سيأيت يف الكتاب:

ن احلقيقة األوىل: تضعيف، اجلمهور لعطية من املتقدمني واملتأخرين، بل وإمجاع املتأخري
منهم على ذلك. كالنووي، وابن تيمية، وغريهم مما هو مذكور يف رساليت "التوسل " (ص 

،  ٢) ، ونقل إمجاعهم على ذلك أعلم الناس بالتراجم، وهو احلافظ الذهيب يف "املغين " ٩٤
  ومنهم احلافظ ابن حجر نفسه يف كتابه املختص يف رجال الستة "التقريب "، فقال فيه:

  ا، كان شيعيا مدلسا"."صدوق، خيطئ كثري

) ، وال ٤٣ -٣٥وأما أقوال املتقدمني منهم فتجدها مفصلة يف رسالة أخينا احلليب، (ص 
بأس من سرد أمسائهم؛ ليتجلى للقارئ اهلوة السحيقة اليت هوى فيها الشيخ األنصاري على 

  منخره تشفيا من األلباين!

  :" وال حييق املكر السيئ إال بأهله "، وهاهي األمساء

  سفيان الثوري -١

  هشيم -٢

                                                   
  ) !٥/٨٩ونقله الزبيدي مبعناه يف "شرح اإلحياء" ( ١
  وسبقه إىل ذلك شيخه ابن تيمية، فقال يف رسالته يف التوسل: ٢

  ) .٢٨٨/ ١"وهو ضعيف بإمجاع أهل العلم ". انظر: "جمموع الفتاوى" (
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  أمحد بن حنبل -٣

  ابن معني -٤

  البخاري -٥

  أبو داود -٦

  النسائي -٧

  أبو حامت. -٨

  أبو زرعة. -٩

  ابن حبان. -١٠

  الساجي. -١١

  الدارقطين. -١٢

  احلاكم. -١٣

  البيهقي. -١٤

  ابن حزم. -١٥

  ومن أمساء األئمة املتأخرين:

  ابن اجلوزي -١



الردودكتاب  ٣٢    

  النووي -٢

  ة.ابن تيمي -٣

  ابن قيم اجلوزية -٤

  الزيلعي -٥

  ابن عبد اهلادي. -٦

  الذهيب. -٧

  اهليثمي. -٨

  ابن حجر نفسه! -٩

  البوصريي. -١٠

  حممد بن عبد الوهاب نفسه! -١١

  وغري هؤالء كثري، لو توسعنا يف االستقصاء جلاوز عددهم الثالثني.

  لألنصاري نفسه ... أن -إن مل نقل: سولت -لقد مسحت

  سبيل الطعن والتشهري باأللباين الذي اعتصم حببلهم، مستغالخيالفهم يف 

  يف ذلك زلة ألحدهم، وقوال لآلخر.
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أما الزلة. فهي قول ابن حجر املتقدم: إن ضعف عطية جاء من قبل تشيعه وتدليسـه!  
وهذا مردود ملخالفته ألقوال أولئك األئمة، بل ولقوله هو نفسه الذي هو خالصة أقواهلم يف 

  قال يف "التقريب ":عطية، ففد 

  "صدوق، خيطئ كثريا، كان شيعيا مدلسا".

فقد أضاف إىل الصفتني السابقتني واملذكورتني هنا أيضا صفة ثالثة، هي أنه "خيطـئ  
  كثريا".

  وحنو قوله يف "طبقات املدلسني ":

  "ضعيف احلفظ "!

وهذا الوصف يعين أن حديث عطية يالزمه الضعف، ولو فرض أنه مل يدلس. لسـوء  
حفظه. وهلذا ينايف حتسني حديثه؛ كما فعل احلافظ ساحمه اهللا ردا على النووي رمحه اهللا، وملا 
كان هوى األنصاري يف هذا التحسني للرد على األلباين تشبث به، وأعرض عن هذه احلقيقة، 

  وجتاهلها، فعليه وزره ووزر من قد يغتر به " وال حييق املكر السيئ إال بأهله ".

) ٢١اآلخر الذي استغله األنصاري استغالال غري شريف؛ فهو ما ذكره (ص وأما القول 
  عن ابن معني أنه قال:

  "عطية العويف ليس به بأس، قيل: حيتج به؟ قال: ليس به بأس ".

قلت: فاصرار ابن معني على قوله: "ليس به بأس "، وامتناعه من القول بأنه حيتج بـه،  
  من كونه ثقة لديه. أقرب إىل أنه ضعيف ال حيتج به عنده،
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وعلى فرض أنه يعىن أنه ثقة. كما زعم األنصاري، فهو معارض بتضعيف أمحد وغريه 
من األئمة الذين تقدمت أمساؤهم، كما أنه يعارض احلقيقة التالية اليت خالفها األنصـاري،  

  وهي:

 -وخباصة إذا كان مفسرا -احلقيقة األخرى: أنه من الثابت يف علم احلديث أن اجلرح 
  مقدم على التعديل، وجرح عطية هنا مفسر بشيئني:

  األول: سوء احلفظ.

  واآلخر: التدليس.

أما األول. فلم يعرج عليه الشيخ األنصاري. ألنه يعلم أنه ال سبيل له إىل اجلواب عنه، 
كمـا يقـول    -ولو بالتكلف كما هي عادته، فرأى تبعا للهوى أن يكتم ذلك! من باب

  لشجاعة "!: " اهلرب نصف ا-بعضهم

وأما اآلخر؛ فقد أجاب األنصاري مقلدا البن حجر، وهو أن عطية صرح يف بعـض  
  . ١الروايات بالتحديث بقوله: "حدثين أبو سعيد"، فأمن بذلك تدليسه 

فأقول: عفا اهللا عن احلافظ، فلقد نسي أن تدليس عطية ليس من النوع الذي ينفع فيه 
بتدليس الشيوخ احملرم خلبثه؛ ألنه يسمي  يسمى تصرحيه بالتحديث، بل هو من النوع الذي

                                                   
ليتأمل القارئ كيف تشبث األنصاري هنا بتصريح عطية بالتحديث، مع أن ذلك ال يفيده؛ ملا يأيت، وكيف  ١

تكلف يف رد حتديث حيىي بن أيب كثري الثقة يف حديث بنت هبرية الصحيح، ومع ذلك أعله األنصاري 
بعة اجلديدة لـ " آداب الزفاف باالنقطاع! ومل يعتد بتصرحيه بالتحديث؛ كما بينته يف ردي عليه يف مقدمة الط

  "، طبع املكتبة اإلسالمية.
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) ٩٥ -٩٤شيخه أو يكنيه بغري امسه أو كنيته تعمية حلاله، كما كنت بينته يف "التوسل " (ص 
  ، فقد كان

عطية إذا روى عن الكليب الكذاب كناه بأيب سعيد، يوهم أنه أبو سعيد اخلدري! وهلذا 
  ال:ملا ذكره احلافظ يف رسالته يف املدلسني؛ ق

  . ١"مشهور بالتدليس القبيح " 

يشري إىل هذا النوع احملرم، ومنه تعلم أن تدليسه ال يزال قائما، ولو ثبت عنه أنه قال: 
  "حدثين أبو سعيد"، فهل كان األنصاري جاهال ذا أم متجاهال؟! أحالمها مر!

اري خريا من الشيخ األنص -على ضالله وتعصبه املعروف -ولقد كان الشيخ الكوثري
من جهة أنه تنبه لكون تدليس عطية من هذا النوع الذي ال يفيد فيه التصريح بالتحـديث،  
ولكنه حاول اإلجابة عنه جبواب آخر. إال أنه رجع خبفي حنني كما سترى يف الكتاب إن 

  شاء اهللا تعاىل.

  ل.وذا ينتهي اجلواب عن تقوية األنصاري لعطية اليت بىن عليها حتسني حديثه يف التوس

اجلمهرة من العلمـاء   وخالصته أنه اتكأ يف ذلك على بعض األقوال الشاذة عن أقوال
امعة على ضعف عطية، وفسر تدليس عطية بغري ما فسروه، مستغال يف ذلك ومها للحافظ، 
معرضا عن أقواله األخرى املوافقة للحق الذي عليه سائر العلماء، كل ذلك ارتكبه األنصاري 

                                                   
) يف حديث ٣٢/٤٦ومل ينتبه هلذا أخونا الفاضل بدر بن عبد اهللا البدر يف تعليقه على، الدعوات الكبري" (ص  ١

  آخر لعطية، فقال:
  "مل يصرح بالسماع من أيب سعيد اخلدري ".

  ) .٢٤يف استيفاء الكالم عليه إىل هذه السلسلة فيما يأيت ( -جزاه اهللا خريا -مع أنه يف حديثنا هلذا أحال
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القاعدة اليت يتكئ عليها أهل األهواء، وهي: " الغاية تسوغ الوسيلة "! وغايته  انطالقا منه من
الطعن يف األلباين، والتشهري به، والتظاهر بأنه ينتصر للشيخ حممد بن عبد الوهاب، تقربا منه 
إىل الذين يعيش بني ظهرانيهم، وليس مرضاة هللا تعاىل، متاما كما فعل صاحبه من قبل الشيخ 

  ن باب ما يقال: وأرضهم ما دمت يف أرضهم!أبو غدة م

وإن أعجب ما يف هلذا التظاهر خمالفته للشيخ حممد نفسه، فقد سبق مين أن ذكـرت  
الشيخ يف مجلة املضعفني لعطية، وذلك بناء على ما نقله األنصاري نفسه عنـه يف حاشـية   

عد أن خرج ) أنه قال الشيخ يف "تلخيص تلخيص كتاب االستغاثة" ب١٥"انتصاره " (ص 
  احلديث:

  "يف إسناده عطية العويف، وفيه ضعف "!

قلت: وهذه اجلملة هي اليت كنا نريدها من الشيخ حممد رمحه اهللا، وهي وحدها تقضي 
على "انتصار األنصاري "، وجتعله هباء منثورا، ويصدق عليه عموم قوله تعاىل: " بيـوم  

  بأيديهم وأيدي املؤمنني!

احلكم على احلديث بالضعف الذي جيهد األنصـاري   -ظاهركما هو  -فإا تستلزم
  نفسه عبثا لرده! " ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ".

وأنا أظن أن مجلة الشيخ هلا تتمة، مل يذكرها األنصاري عمدا؛ كما هي عادته يف كتمان 
قد مل يكن كتاب الشيخ يف متناول يدي، ف ما كان حجة عليه؛ ألا أصرح يف التضعيف، وملا

رجعت إىل أصله، وهو "تلخيص كتاب االستغاثة" لشيخ اإلسالم ابن تيمية، فوجدت فيه ما 
  ) بعد أن خرج احلديث أيضا:٤٢ظننت، فقال فيه (ص 
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صلى اهللا عليه وسلم  -"يف إسناده عطية العويف، وفيه ضعف، فإن كان هذا كالم النيب 
  فهو من هذا الباب ... " إخل. -

  ألنه سؤال بأفعاله تعاىل؛ قال:يعين التوسل اجلائز؛ 

" ألن فيه السؤال هللا حبق السائلني، وحبق املاشني يف طاعته، وحق السائلني أن جييبهم، 
  وحق املاشني أن يثيبهم ... " إخل.

  ..." -صلى اهللا عليه وسلم  -فقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: "فإن كان هلذا كالم النيب 

عدم ذكر األنصاري هلا يدل كل من وقف على صريح يف أن احلديث عنده ضعيف، ف
) عن ابن تيمية متام ٢٨هلذه احلقيقة أنه ليس أمينا يف النقل، وال سيما إذا علم أنه نقل (ص 

  كالمه املذكور مبتدئا بقوله:

  "إن فيه السؤال هللا حبق السائلني ... " إخل.

ـ  يص كتـاب  كما نقله قبيل ذلك عن حممد بن عبد الوهاب من كتابه "تلخيص تلخ
  االستغاثة" مبتدئا من قوله:

  "حق السائلني أن جيبيهم ... "!

صلى اهللا عليه وسلم  -فحذف منهما عبارة ابن تيمية األوىل: "فإن كان هلذا كالم النيب 
  ... " املصرحة بتضعيفهما للحديث! -

حسن نية منه، بل  فهل يستطيع أحد بعد هذا أن يزعم أن كتمانه هلذا النص كان عن
يستطيع أحد أن يدعي أن تأليفه للرسالة من أصلها مل يكن عن سوء نية، وسواد طوية،  هل
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بعدما تقدم من البينات على ذلك، وخباصة بعد أن نقل هو نفسه عن الشيخ حممد بن عبد 
  الوهاب تضعيفه لعطية كما تقدم؟!

س، كذاك ال أعتقد أن أحدا يستطيع ذلك، ولو كان من املبالغني يف إحسان الظن بالنا
الصويف الذي زعموا إنه رآه بعضهم يبكي يف الطريق، فلما سئل؟ قال مشريا إىل رجل وامرأة 

  يتسافدان على جانب الطريق:

  أبكي شفقة على هلذين الزوجني (!) إذ مل جيدا بيتا يستتران فيه لقضاء حاجتهما!!

  ثالثا وأخريا: وهو األمر اآلخر الذي سبقت اإلشارة إليه يف قوله:

  تقوية بعض روايات احلديث ... "."

  ) :٢٣فقال (ص 

  "حتسني بعض احلفاظ حديث: ( ... اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك) ".

  ، والدمياطي.-شيخ املنذري -وأيب احلسن املقدسي -مث نقل حتسينه عن احلافظ العراقي،

  واجلواب من وجوه:

حسنه الثالثة املذكورون  حلديث الذياألول: قد سبق آنفا حتقيق أن عطية الذي يف هلذا ا
ضعيف عند مجاهري العلماء لسوء حفظه، وتدليسه القبيح احملرم، فكيف جيوز حتسني احلديث 

  مع وجود هاتني العلتني فيه؟! وما أحسن ما قيل:

  وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟!
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رابه يف سنده، ومثة علة أخرى تؤكد سوء حفظه، فاتين التنبيه عليها فيما سبق، وهي اضط
فهو تارة يرفعه، وتارة يوقفه؛ كما كنت بينته يف الكتاب، على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل، 

"؟  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأزيد هنا فأقول: وأخرى الشك، فيقول: "أراه رفعه إىل النيب 
) ١١(ص كما يف رواية ابن ضريس، إحدى رواييت ابن خزمية، اللتني ذكرمها عنه األنصاري 

"؛ دون قوله: "أراه "، عزاه إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -، لكن وقع عنده: "رفعه إىل النيب 
) من "كتاب التوحيد" البن خزمية، وال أدري أي طبعة منه أراد األنصاري، ٤٢ - ٤١(ص 

) من الطبعة املنريية اليت عندي، والرواية فيها بالشك كما ذكرت، وهو الذي ١٢فإنه يف (ص 
قتضيه سياق كالم ابن خزمية، فال أدري أسقط ذلك من نسخة األنصاري، أم هو أسقطها ي

  لغاية يف نفسه؟!

  وال أستبعد صدور ذلك منه، بعد كل ما فعل مما سبق بيانه ويأيت!

وإن مما ال خيفى على كل بصري ذا العلم الشريف أن تلون الراوي يف رواية احلديث، 
ة، ويشك يف رفعه أخرى؛ إمنا هو دليل طاهر على ضعفه وعدم فهو يرفعه تارة، ويوقفه تار

 -كما سبق -ضبطه، حىت ولو مل يكن ضعيفا كعطية هذا، وكما كابر األنصاري يف ضعفه
  فكذلك كابر يف

عنها! بل إنه  تعاميه عن هذه العلة اليت كان وقف عليها يف الكتاب، فحاد عن اجلواب
 ١٠حامت ترجيح رواية الوقف! فعقب عليها بقوله (ص  أوهم القراء انتفاءها حبكايته عن أيب

  ) :١٩ -١٨و

  "إن ترجيح أيب حامت الوقف غري مؤثر. ألنه يف حكم الرفع "!
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وأقول: لو أن األنصاري على معرفة ذا العلم الشريف، وعنده شيء من اجلرأة األدبية 
أكثر من الذين أوقفوه، لرد هلذا الترجيح حبجة قوية، وهي أن الذين رفعوا احلديث عن عطية 

  ) :١٨-٩وهم كما يف الروايات اليت خرجها يف رسالته (ص 

  يزيد بن هارون. أمحد. -١

  سليم بن حيان. ابن خزمية. -٢

  حممد بن سعيد بن يزيد التستري. ابن ماجه. -٣

  عبد اهللا بن صاحل العجلي. الطرباين. -٤

  حيىي بن أيب بكري. البيهقي. -٥

  راح، وأبو نعيم.وخالفهم وكيع بن اجل

ولكين أقول: إن هذا الترجيح إمنا يتماشى مع زعم األنصاري أن عطية حسن احلديث ال 
بأس به، ولكنه ساقط عندي، بل إن اختالف هؤالء الثقات عليه رفعا ووقفا من األدلة على 
ضعفه، وأنه هو الذي اضطرب يف ذلك، وكان بودي أن أقول: إن الذي اختلف عليه هو 

مرزوق الذي عليه دار اخلالف، ولكين أرى أن عطية أوىل باحلمل عليه يف ذلك؛ فضيل بن 
  ألنه أشد ضعفا منه.

وعلى كل حال. فسواء كان هلذا االضطراب من هذا أو ذاك. فهو علة أخرى تؤكد 
  ضعف احلديث، وخطأ الذين حسنوه، واستغالل األنصاري إياه!
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عة، وهي أن لعطية ثالثة أوالد: عمرو، وأريد أن أستدرك هنا شيئا تنبهت له هذه السا
وعبد اهللا، واحلسني، وكلهم ضعفاء، وقد تكلم عليهم احلافظ ابن رجب احلنبلي يف كتابه 

) ، وبني ضعفهم كأبيهم، فدل ذلك مما يلقي يف ٧٩٢ - ٢/٧٩١"شرح علل الترمذي " (
بن عطية، قد روى النفس أم أهل بيت ورثوا الضعف عن أبيهم فردا فردا، ويؤيده أن عمرو 

  هذا احلديث أيضا عن أبيه بلفظ آخر أوله:

يقول إذا قضى صالته: اللهم حبق السائلني عليك، فإن  -صلى اهللا عليه وسلم  -"كان 
  للسائل عليك حقا ... " احلديث.

وهذا كما ترى خمالف للفظ فضيل بن مرزوق عن عطية، حيث قال "من خرج مـن  
  إين أسألك حبق السائلني ... ". بيته إىل الصالة، فقال: اللهم

ولذلك؛ فيمكن اعتبار هذه الرواية علة أخرى يف احلديث، وهي اضطراب عطيـة يف  
لفظه إن كان ابنه عمرو قد حفظه عنه، كما اضطرب يف سنده، فتارة رفعه، وأخرى أوقفه، 

ن وإن كان أبو حامت رجح الوقف كما سبق مع بيان ما فيه، وسيأيت ختريج حديث عمرو ب
  ) ، إن شاء اهللا تعاىل.٥٩٨٦الد الثاين عشر من هذه السلسلة برقم ( عطية، ولفظه يف آخر

  الوجه الثاين: املعارضة بتضعيف، من ضعف احلديث، وهم أقدم وأشهر وأكثر:

املنذري، خمالفا يف ذلك لشيخه أيب احلسن املقدسي الذي اعتمد عليه األنصاري من  -١
  نفا!بني الثالثة املتقدمني آ

  النووي، الذي رد عليه ابن حجر تضعيفه، وهو املضعف! -٢
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ابن تيمية، الذي نقل األنصاري عنه تضعيفه لعطية دون أن ينقل تضعيفه للحديث  -٣
  نفسه!

  البوصريي، الذي نقل عنه األنصاري تضعيفه إياه؛ دون أن يعترب به! -٤

عطية، ومل ينقل عنـه  حممد بن عبد الوهاب، الذي نقل عنه األنصاري تضعيفه ل -٥
  تضعيفه للحديث أيضا، وإن كان التضعيف األول كافيا.

  صديق حسن خان. -٦

  وميكن أن نلحق م سابعا وثامنا، ومها:

  النسائي. -٧

  ابن القيم. -٨

أما النسائي؛ فلعدم ذكره إياه يف كتابه "عمل اليوم والليلة"؛ خالفا لتلميذه ابن السـين  
) ، وكتاب النسائي أنظف بكثري مـن  ٢٥نقله األنصاري (ص الذي أورده يف كتابه كما 

  لكان أورده فيه إن شاء اهللا تعاىل. كتاب تلميذه، فلوال أنه يعلم أنه ضعيف؛

وأما ابن القيم. فكذلك مل يذكره يف كتابه " الوابل الصيب " املطبوع عدة طبعات، منها 
ابن تيمية، فإنه مل يورده أيضا يف  اليت علق عليها الشيخ األنصاري، وهو يف ذلك تابع لشيخه

كتابه " الكلم الطيب " مع تصرحيه املتقدم بضعفه، ومعلوم لدى العلماء أن ابن القيم قلمـا  
  خيالف شيخه يف آرائه واجتهاداته.

  وإن من شغب الشيخ األنصاري قوله عقب التحسني املتقدم عن الثالثة:
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ك مسلك التقوية، ال شك أنه سـيقول  " فماذا يقول األلباين فيهم، وقد سلكوا يف ذل
  فيهم أشد وأشنع مما قاله يف حممد بن عبد الوهاب ".

فلينظر القارئ الكرمي إىل خباثة هذا الرجل، الذي يكاد قلبه يقطر دما حسدا وحقدا، إنه 
  يسأل ماكرا، وجييب من عند نفسه باغيا، وهو يقرأ:

أهل الكشف، الذين يزعمون أم "إن النفس ألمارة بالسوء ... "، أم هو من مشايخ 
يطلعون على ما يف صدور الناس، ويكشفون أسرار قلوم؛ كفرا مبثل قوله تعاىل: "إن اهللا 

  عليم مبا يف الصدور"؟!

أما جوايب أنا الذي أدين اهللا به: فهو أنين مل أشنع على الشيخ حممد بن عبد الوهـاب  
اء إال ما قال اهللا: "ولكل وجهة هو موليهـا  رمحه اهللا، ولن أقول فيه وال يف غريه من العلم

  فاستبقوا اخلريات "، من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد.

نقله شيخ اإلسالم ابن  ولكن ماذا تقول أنت أيها املنتسب إىل األنصار يف اإلمجاع الذي
) ، ويف ١٠تقدم (ص تيمية واحلافظ الذهيب على ضعف عطية الذي تفرد ذا احلديث كما 

على ضـعف   -وفيهم حممد بن عبد الوهاب نفسه -اتفاق أولئك األئمة الستة أو الثمانية 
  حديثه هذا؟

لن أخترص خترصك السابق، و" أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني "، ولكن ال بد لك من 
عد إن كانت مل تسقط ب -أن تقول: أصابوا أو أخطؤوا، فإن قلت باألول سقطت رسالتك

كما سقط انتصارك املزعوم، وإن قلت باآلخر، فهل خيطئ اإلمجاع؟! فإن قلت:  -مبا تقدم! 
ال. ظهر تناقضك وافتك، وإن قلت: نعم؛ حق فيك قول رب العاملني: " ومن يشـاقق  
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الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت 
  باهللا تعاىل. مصريا " عياذا

مل يكتف مبا سبق الكشف عنه مـن جماتـه    -هداه اهللا -مث إن الشيخ األنصاري
، وهو زعمه (ص -على األقل -وخترصاته، حىت ختم رسالته بفرية أخرى، أو جتاهل آخر 

) أنين مل أطلع على ما فسر به اإلمام حممد بن عبد الوهاب مجلة: "حبق السائلني عليك، ٢٧
  ا"!هذ وحبق ممشاي

قلت: التفسري املشار إليه معروف لدي واحلمد هللا، والشيخ يعلم ذلك جيدا؟ ألنه قرأه يف 
  آخر الكالم على هذا احلديث يف هذه السلسلة

كما سيأيت يف صدد الرد على بعض املبتدعني املستدلني به على التوسل املبتدع، فقـد  
هذا احلديث وما  دعاءهم، فلو صحقلت هناك: "إن حق السائلني على اهللا تعاىل هو أن جييب 

يف معناه؛ فليس فيه توسل ما مبخلوق، بل هو توسل إليه بصفة من صفاته، وهي اإلجابة ... 
  " إخل.

) ، وما أظن الشيخ إال وقد اطلع ١٠٠وحنوه يف رساليت "التوسل أنواعه وأحكامه " (ص 
  عليه، ال أقول لالستفادة منه، فهو الغين عن ذلك!

  لعثرات!ولكن لتتبع ا

  وال بأس من أن أختم كالمي هنا بالدعاء املأثور يف بعض األحاديث:

"اللهم إين أعوذ بك من خليل ماكر، عينه تراين، وقلبه يرعاين (أي: يتجسس علي) ، إن 
  رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أذاعها ".
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) ٢٩١٣م (وسيأيت خترجيه والكالم على إسناده يف الد السادس من هذه السلسلة برق
  إن شاء اهللا تعاىل.

وبعد كتابة ما تقدم ذكرين أحد اإلخوان برسالة لصاحبنا الشيخ محاد األنصاري حفظه 
 -اهللا مساها: "حتفة القاري يف الرد على الغماري "، فيها الرد عليه حتسينه هلـذا احلـديث  

خ إمساعيل برده وهو ابن عم الشيخ محاد، فتساءلنا: ملاذا خص الشي -كالشيخ إمساعيل متاما
األلباين دون ابن عمه، ومها متفقان يف خمالفته يف حتسينه الذي وافق فيه الشيخ الغمـاري  
املشهور بابتداعه وإتباعه هلواه! وكذلك مل يشرك يف رده الشيخ شعيبا األرناؤوط مع أنه معنا 

ـ ٢٩٦ -٢٩٥/ ١يف التضعيف، يف تعليقه على "شرح الطحاوية" ( ا ) ؟! أليس يف ذلك م
يؤكد للقراء أن رد الشيخ ليس للنصح واإلرشاد، وإمنا للتشفي من األلباين والتشهري بـه.  

وحماباة البن عمه؟! " ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مـن   حسدا وحقدا عليه،
  لدنك رمحة إنك أنت الوهاب ".

تذكريا مبا كان عليه وذه املناسبة أسوق هنا للشيخ األنصاري القصة التالية عربة له و
السلف من األنصار، لعلهم يكونون ملن خلف من بعدهم قدوة حسنة حيتذى م يف سالمة 

  القلب، وحسن اخللق.

 -صلى اهللا عليه وسلم  -قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه: كنا جلوسا مع رسول اهللا 
  فقال:

  "يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة".

طف حليته من وضوئه، قد تعلق نعليه يف يده الشمال. فلمـا  فطلع رجل من األنصار تن
مثل ذلك، فطلع الرجل مثل املرة األوىل. فلما  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان الغد؛ قال النيب 
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مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان اليوم الثالث؛ قال النيب 
  على مثل حاله األوىل.

تبعه عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقـال: إين   -صلى اهللا عليه وسلم  - فلما قام النيب
الحيت أيب، فأقسمت أن ال أدخل عليه ثالثا، فإن رأيت أن تؤويين إليك حىت متضي (ويف 

  رواية: حىت حتل مييين) . فعلت؟ قال: نعم.

م من الليل قال أنس: وكان عبد اهللا حيدث أنه بات معه تلك الليايل الثالث، فلم يره يقو
شيئا؟ غري أنه إذا تعار، وتقلب على فراشه، ذكر اهللا عز وجل وكرب حىت يقوم لصالة الفجر، 
[فيسبغ الوضوء] . قال عبد اهللا: غري أين مل أمسعه يقول إال خريا. فلما مضت الثالث ليال، 

 ،وكدت أن أحتقر عمله. قلت: يا عبد اهللا! إين مل يكن بيين وبني أيب غضب وال هجر مث
يقول لك ثالث مرار: "يطلع عليكم اآلن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن مسعت رسول اهللا 

  رجل من أهل اجلنة".

فطلعت أنت الثالث مرار، فأردت أن آوي إليك ألنظر ما عملك؟ فأقتدي بك، فلـم  
؟ فقال: -صلى اهللا عليه وسلم  -أرك تعمل كثري عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول اهللا 

  هو إال ما رأيت! [فانصرفت عنه] . ما

  قال: فلما وليت دعاين، فقال:

ما هو إال ما رأيت، غري إين ال أجد يف نفسي ألحد من املسلمني غشا، (ويف روايـة:  
  غال) وال أحسد أحدا على خري أعطاه اهللا إياه.

  فقال عبد اهللا: هذه اليت بلغت بك، وهي اليت ال نطيق.
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) ، والروايتان مع الزيادتني له، وعبد ٢٤١/٦٩٤ك يف "الزهد" (أخرجه عبد اهللا بن املبار
  ) والسياق له.٣/١٦٦وعنه أمحد ( ) ،١١/٢٨٧/٢٠٥٥٩الرزاق يف " املصنف " (

وإسناده صحيح على شرط الشيخني؛ كما قال املنذري، ورواه غريهم كما يف "الترغيب 
) "٤/١٣. (  

  ) :١١٩/ ١٠"الفتاوى" (عقب احلديث يف  -رمحه اهللا -وقد قال ابن تيمية

"فقول عبد اهللا بن عمرو له: "هذه اليت بلغت بك، وهي اليت ال نطيق " يشري إىل خلوه 
  وسالمته من مجيع أنواع احلسد.

وذا أثىن اهللا تعاىل على األنصار، ففال: " وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتـوا  
  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة ".

  أويت إخوام املهاجرون، قال املفسرون:أي: مما 

  "ال جيدون يف صدورهم حاجة "؛ أي: حسدا وغيظا مما أويت املهاجرون ".

  فهال اقتديت م أيها األنصاري؟!

ويف ختام هذه املقدمة ال بد يل من كلمة أوجهها إىل كل خملص من قرائنا، حبيبا كان 
  أم بغيضا، فأقول:

بب الشدة اليت تبدو أحيانا يف بعض كتابايت يف الرد على كثريا ما يسألين بعضهم عن س
  بعض الكاتبني ضدي؟ وجوابا عليه أقول:



الردودكتاب  ٤٨    

فليعلم هؤالء القراء أنين حبمد اهللا ال أبتدئ أحدا يرد علي ردا علميا ال جم فيه، بل أنا 
 مكان ما من كتيب. فذلك يعود إىل حالة له من الشاكرين، وإذا وجد شيء من تلك الشدة يف

  من حالتني:

األوىل: أن تكون ردا على من رد علي ابتداء، واشتط فيه وأساء إيل تا وافتراء. كمثل 
  أيب غدة، واألعظمي الذي تستر باسم أرشد السلفي!

والغماري، والبوطي، وغريهم؛ كالشيخ إمساعيل األنصاري غري ما مرة، وما العهد عنه 
  ببعيد!

الصفح واللني، بل إنه قد يضـرهم،   - اعتقادييف -ومثل هؤالء الظلمة ال يفيد فيهم
  الشاعر: ويشجعهم على االستمرار يف بغيهم وعدوام. كما قال

  إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته ... وإن أنت أكرم اللئيم متردا

  ووضع الندى يف موضع السيف بالعلى ... مضر كوضع السيف يف موضع الندى

إلرشاد الناس وتعليمهم، قد يكون أحيانا فوق بل إن حتمل ظلم مثل هؤالء املتصدرين 
 -واحلمد هللا -الطاقة البشرية، ولذلك جاءت الشريعة اإلسالمية مراعية هلذه الطاقة، فلم تقل

كما يف اإلجنيل املزعوم اليوم: "من ضربك على خدك األمين. فأدر له اخلد األيسر، ومن طلب 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مـا   منك رداءك؛ فأعطه كساءك "! بل قال تعاىل: "فمن

اعتدى عليكم" هو، وقال: "وجزاء سيئة سيئة مثلها"، وأنا ذاكر بفضل اهللا تعاىل أن متام هذه 
اآلية الثانية: " فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال حيب الظاملني. وملن انتصر بعد ظلمه 

لمون الناس ويبغون يف األرض بغـري  فأولئك ما عليهم من سبيل. إمنا السبيل على الذين يظ
احلق أولئك هلم عذاب أليم. وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور "، ولكين أعتقـد أن  
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الصفح املشكور، والصرب املأجور. إمنا هو فيمن غلب على الظن أن ذلك ينفع الظـامل وال  
العملية  -ه وسلم صلى اهللا علي -يضره، ويعز الصابر وال يذله. كما يدل على ذلك سريته 

: "أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو -صلى اهللا عليه وسلم  -مع أعدائه، وقوله 
  قتله نيب ".

  ) .٢٨١انظر " الصحيحة" (

وأقل ما يؤخذ من هلذه اآليات وحنوها أا تسمح للمظلوم باالنتصار لنفسه باحلق دون 
هر بالسوء من القول إال من ظلم "، والسنة تؤكد تعد وظلم. كقوله تعاىل: "ال حيب اهللا اجل

لعائشة حني اعتدت إحدى ضراا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ذلك وتوضحه. كمثل قوله 
  عليها:

  "دونك فانتصري ".

 -قالت: فأقبلت عليها حىت رأيتها قد يبس ريقها يف فيها، ما ترد علي شيئا، فرأيت النيب 
  هه.يتهلل وج -صلى اهللا عليه وسلم 

رواه البخاري يف "األدب املفرد"، وغريه؛ بسند صحيح، وهو خمرج يف الد الرابع من 
  ) .١٨٦٢"الصحيحة" (

فأرجو من أولئك القراء أن ال يبادروا باإلنكار، فإين مظلوم من كثري ممن يدعون العلم، 
  وقد يكون بعضهم ممن يظن أنه معنا على منهج

ممن أكل البغض واحلسد كبده؛ كما جاء يف فهو  -إن كان كذلك -السلف، ولكنه
  احلديث:
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  "دب إليكم داء األمم قبلكم: احلسد، والبغضاء، هي احلالقة.

  حالقة الدين، ال حالقة الشعر".

  وهو حديث حسن مبجموع طريقيه عن ابن الزبري وأيب هريرة.

أن أقف يف فأرجو من أولئك املتسائلني أن يكونوا واقعيني، ال خياليني، وأن يرضوا مين 
ردي على الظاملني مع قول رب العاملني: "وال تعتدوا إنه ال حيب املعتدين "؟؛غري متجاوب مع 

  ذلك اجلاهلي القدمي:

  أال ال جيهلن أحد علينا *** فنجهل فوق جهل اجلاهلينا

  عياذا باهللا أن أكون من اجلاهلني.

بعض من عرف واحلالة األخرى أن يكون هناك خطأ فاحش يف حديث ما، صدر من 
صلى  -مين على حديث رسول اهللا  بقلة التحقيق، فقد أقسو على مثله يف الكالم عليه، غرية

  ) :١٤٢، كقويل اآليت حتت احلديث (-اهللا عليه وسلم 

أن يستشهد ذا اإلسناد الباطل. فإن (أبـو   -عفا اهللا عنا وعنه -"مل خيجل السيوطي
  -السيوطي ... ". لىالدنيا) هذا أفاك كذاب، ال خيفى حاله ع

، أن -صلى اهللا عليه وسلم  -فإن الباعث على هذه الشدة إمنا هو الغرية على حديثه 
ينسب إليه ما مل يقله، وسلفنا يف ذلك بعض احلفاظ املعروفني بالدين والتقوى، فانظر مثال إىل 

عنه برقم  قول الذهيب رمحه اهللا يف احلاكم. وقد صحح احلديث اآليت يف فضل علي رضي اهللا
)٧٥٧: (  
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  "قلت: بل واهللا موضوع، وأمحد احلراين كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك؟! ".

فليتأمل القارئ الفرق بني احلاكم والسيوطي من جهة، وبني عبارة الذهيب يف احلاكم، 
  وعباريت يف السيوطي من جهة أخرى.

تؤكد لكل  -الطبع وهذه املقدمة حتت -مث وقفت على رسالة جديدة للشيخ األنصاري
بعنوان: "نقد تعليقات األلباين على  من يقرؤها أنه ماض يف بغضه وحسده وافتراءاته، وهي

ال حيسن إال التهجم، والتحامل علي  -كعادته يف ردوده علي -شرح الطحاوية"! وهو فيه
  والغمز، واللمز؛ كقوله يف أول حديث انتقدين فيه بغري حق: بشىت األساليب،

  األلباين نفسه حمدثا ال فقيها (!) ... ". "فباعتبار

وحنو هذا من اإلفك الذي ال يصدر من كاتب خملص يبتغي وجه احلق، وينفع فيه اللني 
واألسلوب اهلني يف الرد عليه. ألنه مكابر شديد املكابرة والتمحل لتسليك أخطاء غري األلباين 

 -ر كالم العلماء، وتضليل القراءولو ببت -مع ظهورها، بقدر ما يتكلف يف توهيمه وجتهيله
  ليستقيم رده عليه!!

وهو يف بعض ما أخذه علي ظلما يف "نقده " هذا قد سبقه إليه الكوثري الصغري أبو غدة 
احلليب، الذي كنت رددت عليه يف مقدمة ختريج "شرح الطحاوية"، فالتقاؤه معه يف ذلك مما 

األهواء يف الرد على أهل السنة! فـال  يدل على أنه ال يتحرج يف أن يتعاون مع بعض أهل 
أدري واهللا كيف يكون مثله باحثا يف دار اإلفتاء؛ وفيها كبار العلماء الذين ال ميكن أن خيفى 
عليهم حال هذا الباحث يف احنرافه يف الرد عن األسلوب العلمي الرتيه، إىل طريقته املبتدعة يف 

راء، والتدليس، وحتريف الكلم عن مواضعه، اامه ملن خالفه من أهل السنة بالبهت، واالفت
  وتتبع العثرات؟!
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ومن أراد أن يتحقق من هذا الذي أمجلته من أخالق الرجل، بقلم غري قلمي، وأسلوب 
أمني الزهريي املنصوري: "فتح الباري يف  ناعم غري أسلويب؟ فليقرأ رد األخ الفاضل مسري بن

ري "، أرسله إيل جزاه اهللا خريا وأنا زائـر يف  الذب عن األلباين والرد على إمساعيل األنصا
هـ) ، وهو يف املطبعة ملا ينشر بعد، وما يصل هذا  ١٤١٠(جدة) أواخر شعبان هذه السنة (

  الد إىل أيدي الناس. إال ويكون قد تداولته األيدي.
طلقا وهو رد علمي هادئ جدا، نزيه، ال يقول إال ما وصل إليه علمه، ال يداري وال مياري من

وراء احلجة والربهان، وهو مع سعة صدره يف الرد على األنصاري، فإنه مل يتمالك أن يصرح 
  ) :٧٧و ٦٦ببعض ما سبق وصفه به، فهو يصرح (ص 

  أنه غري منصف يف النقد، وال أمني يف النقل!

  ) من مكابرة األنصاري وادعائه على األلباين خالف الواقع!٨٦و ٨٢وهو يتعجب (ص 

  ) :٨٧دره من كثرة مكابرته وتدليسه على القراء، فقال (ص ولقد ضاق ص

"أكرر هنا أنين أسأم من توجيه النصيحة للشيخ األنصاري حفظه اهللا: بأنـه إذا فاتـه   
  اإلنصاف يف النقد، فليحرص على أن ال تفوته األمانة يف النقل ".

  ) :٨٨مث كشف عن تدليسه املشار إليه، مث قال (ص 

شيخ األنصاري، فمهما حاول، فلن ينال من مرتلة الشيخ األلباين حفظه "أال فليتق اهللا ال
  اهللا:

  كناطح صخرة يوما ليوهنها *** فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل "

  ) صرح يف آخره:٤٠ -٣٨ويف آخر حبث له طويل معه (ص 
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  أن األنصاري "دلس وأخفى كالم الشيخ ناصر"!

  ) :٤١مث قال (ص 

  ال غري موجودة، مث هو يبين عليها نقده! "."بل هو يتخيل أشياء هي أص

مث رد عليه بعض مزاعمه الباطلة يف " نقده " هذا، وختم ذلك بقوله فيه بارك اهللا عليه 
  ) :٤٣(ص 

"بل كان جيب عليه أال خيرج " نقده " هذا أبدا، ال ألننا ضد نقد األلباين، وإمنا ألننا ضد 
  أي نقد غري علمي ".

) بأنه ينقد من أجل النقد فقط، ٥٠ف الشيخ األنصاري (ص مث إن األخ الفاضل وص
  رده هذا. -وهذا شيء ظاهر جدا يف ردوده، وخباصة 

مث ضرب على ذلك مثال: حديثا أخرجه البخاري ومسلم يف "صحيحيهما"، ومع ذلك 
ذكر شارح "الطحاوية" أن له علة! فلما رد ذلك األلباين وأثبت صحته. ثار األنصاري محية 

  ، واعترض على األلباين دون أي حجة علمية إال الشغب كعادته، ففال األخ الفاضل:للشارح

" عجبا للشيخ األنصاري! إن انتقد الشيخ األلباين حديثا يف "الصحيحني " أو أحدمها، 
أهل العلم السابقني يف ذلك احلديث. مل يعجب  وقدم األدلة العلمية املقنعة بذلك، ونقل كالم

ذا الصنيع، وتباكى على "الصحيحني "، "وندد جبرأة الشيخ عليهمـا.  الشيخ األنصاري ه
واآلن؛ ألن الشيخ يدافع عن "الصحيحني "؛ فهذا ال يعجب األنصاري، ومن أجل النقد، 
والنقد فقط، يقف إىل جانب الشارح؛ دون أدلة علمية ... املهم خمالفة األلباين! ومـا دام  

اين بأي شكل، حىت لو كان هذا بتضعيف حديث يف الشيخ األنصاري يبحث عن خمالفة األلب
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"الصحيحني "، ومن غري بينة؛ فلماذا يستنكر على األلباين نقده ألحاديث "الصـحيحني "  
  وبأدلة علمية؟! أسأل اهللا عز وجل أن ال يكون يف هذا حظ نفس ".

  ) :٦٦و ٥٢مث قال بارك اهللا عليه (ص 

  له ما مل يقله. فال أحب أن أتعرض له! ". "وأما عن اامه للشيخ األلباين، وتقويله

أقول: هذا بعض ما وصف به األخ الفاضل مسري الزهريي الشيخ األنصاري من تعديه 
  وتقوله علي.

ومعذرة إىل القراء الكرام إذا أنا أطلت يف هذه املقدمة؛ ألن الغرض أن نبصرهم حبـال  
 احلياديني، ولكي ال يبادروا إىل بعض الطاعنني يف بغري حق، بقلم غريي من الكتاب املنصفني

استنكار ما قد جيدون مين من الشدة أحيانا يف الرد على بعض الناقدين بأهوائهم وبغري علم، 
قالوا: "قال احلائط للوتد: مل تشقين؟ قال: سل من يدقين "، راجيا أال حيملوين أن أمتثل  فقدميا

  بقول الشاعر:

   سبابة املتندمغريي جىن وأنا املعذب فيكم *** فكأنين

وإن مما حيسن التذكري به أن الشيخ األنصاري كما حاىب ابن عمه الشيخ الفاضل محاد 
) . كذلك حاىب األنصاري ١٨األنصاري يف سكوته عن تضعيفه حلديث عطية املتقدم (ص 

من يوافقه يف بعض أوصافه املتقدمة؛ كاحلسد، واحلقد، وتتبع العثرات، ودفنه للحسنات! أال 
الشيخ شعيب األرناؤوط يف تعليقه على "شرح العقيدة الطحاوية " طبع مؤسسة الرسالة، وهو 

بالرغم من أنه قد شاركين يف تضعيف احلديث املشار إليه، ويف كثري مما أنكره األنصـاري  
علي؛ فإن كثريا من خترجياته قد استفادها من خترجيي، وفيه العزو إىل بعض املخطوطات اليت 

! دون أن يشري إىل ذلك، فهو يستغل جهود غريه، مث ينسبها إىل نفسه متشبعا مبا ال تطوهلا يده
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، ٢٣٤و ٢٢٤و ١٦٥و ١٥٦و ٩٦و ٩٤و ١/٨٨مل يعط! فانظر على سـبيل املثـال: (  
) ، وقابل ذلك ٥٤٩و ٥٤٤و ٥٤٢و ٥٢٠و  ٥١٠و  ٤٢٣و ٤١٨و ٣٨٩و ٢/٣٧٨و

ها؛ كاحلديثني املشار إليهما بتخرجيي؛ لتتحقق مما ذكرت، على أنين قد عدت عن ختريج بعض
بالرقمني املوضوع عليهما اخلط األفقي، وبقى هو على تقليده إياي! واحلديث األول خمرج 

) ، وهو مما استدركته يف ٥٤٢٧) ، واآلخر يف "الضعيفة" (٢٨٢٩عندي يف "الصحيحة" (
ة (ص بعض الطبعات اجلديدة بتخرجيي على "شرح الطحاوية"؛ كالطبعة الثامنة والتاسـع 

٢٩٠. (  

ذكرت آنفا، وهلذا قال  ومن هنا يظهر للقراء حماباة األنصاري للشيخ شعيب أيضا؛ كما
األخ مسري جزاه اهللا خريا حتت عنوان: "على من كان ينبغي أن يكون رد األنصاري؟ " (ص 

٦٣: (  

"ومعظم ما أخذه األنصاري يف "رده " هلذا على الشيخ األلباين هو موجود يف طبعـة  
لطبعة شعيب، خاصة أن الرجل غري  املشار إليها آنفا، أفليس األوىل أن يكون نقدهشعيب 

  معروف بدفاعه عن العقيدة السلفية كالشيخ األلباين حفظه اهللا؟! ".

هلذا، ولقد كان من األحاديث اليت حشرها الشيخ األنصاري يف " نقده " احلديث اآليت 
  ) بلفظ:٣٤٤يف هذا الد برقم (

  حواء؛ طاف ا إبليس، وكان ال يعيش هلا ولد ... " احلديث. "ملا محلت

 -كما يقال -والذي يقرأ كالمه حوله ال جيد فيه سوى الشغب، واللعب على احلبلني
  فهو من جهة يزعم أن العلماء أعلوه بستة أمور ...
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(وذكرها) ، وليس منها تدليس احلسن البصري! فاحلديث على هذا الذي ذكر هو من 
يكون عنده واهيا؛ ألن العلل اخلمس ال تزال قائمة! ولكنه من جهة أخرى عاد فنقض العلل 

  ذلك بقوله:

  "إن من أهل العلم من مل يعله؛ كالترمذي وحسنه، واحلاكم وصححه ... "!

فهو حريان بني هؤالء املصححني، وأولئك املضعفني! فهو كالشاة العائرة بني الغنمني، 
ه مرة؛ ال تدري أيهما تتبع! كما جاء يف احلديث الصحيح! مع تعري إىل هذه مرة، وإىل هذ

بالتحسن والتصحيح من املتساهلني يف ذلك عند العلماء  يدري أن املخالفني -أو لعله -أنه
  احملققني!

ولذلك. ملا رد عليه األخ الفاضل نقده إياي يف هذا احلديث وبني جهله وتناقضه فيه؛ مل 
  وينهي رده عليه بقوله يسعه إال أن يبدي تعجبه منه،

  ) :٧٢(ص 

  "وهذا واهللا هو العجب: أن ال يدري اإلنسان ما يقول "!

ذلكم هو الشيخ إمساعيل األنصاري، ولعل القراء بعد هذا البيان يعذروننا إذا قلنا فيه ما 
  فيه؛ دون تعد أو جتن عليه كما يفعل هو.

صحه أن ال ينشر نقده هذا، ولقد بلغين وأنا يف السعودية أن بعض الشيوخ الفضالء ن
  براقش. فأىب إال أن يتبع هواه ويفضح نفسه، وعلى نفسها جنت

  وأختم هذه املقدمة حبديث يناسب املقام، وهو قوله عليه الصالة والسالم:
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"سيخرج يف أميت أقوام تتجارى م األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وال يبقى منه 
  عرق وال مفصل إال دخله ".

  ) .٤٨ح الترغيب " (رقم "صحي
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  الرد على الكوثري
  مسألة استحسانه احملاريب يف املساجد

  

  

حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ض إىل املسجد ، فدخل "  - ٤٤٩
احملراب يعين موضع احملراب ، مث رفع يديه بالتكبري ، مث وضع ميينه على يسـراه علـى   

  " . صدره

  ) : ٦٤٣/  ١ين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ( قال األلبا

  . ضعيف

) عن حممد بن حجر احلضرمي حدثنا سعيد بن عبد اجلبار  ٣٠/  ٢أخرجه البيهقي ( 
  ابن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل .

 ١و من هذا الوجه رواه البزار و الزيادة له و الطرباين يف " الكبري " كما يف " امع " ( 
) و قال : و فيه سعيد بن عبد اجلبار ، قال النسائي : ليس  ١٣٥ - ١٣٤/  ٢،  ٢٣٢/ 

بالقوي ، و ذكره ابن حبان يف " الثقات " ، و حممد بن حجر ضعيف و قال يف املوضـع  
  .اآلخر :و فيه حممد بن حجر ، قال البخاري : فيه بعض النظر ، و قال الذهيب : له مناكري



الردودكتاب  ٥٩    

  يف " اجلوهر النقي " و زاد :قلت : و به أعلَّه ابن التركماين 

و أم عبد اجلبار ، هي : أم حيىي ، مل أعرف حاهلا ، و ال امسها ، فتبني من كالم هؤالء 
  العلماء أن هذا اإلسناد فيه ثالث علل :

  حممد بن حجر . - ١

  سعيد بن عبد اجلبار . - ٢

  أم عبد اجلبار . - ٣

ليني ، مومها للقاريء أنه ليس فيه ما فمن تلبيسات الكوثري : أنه سكت عن العلتني األو
  خيدش إال العلة الثالثة ، و مع ذلك فإنه أخذ حياول دفعها بقوله :

و ليس عدم ذكر أم عبد اجلبار بضائرة ، ألا ال تشذ عن مجهرة الراويات الاليت قال 
  عنهن الذهيب : و ما علمت يف النساء من امت و ال من تركوها.

م الذهيب هذا ، إال أن حديث هؤالء النسوة ضعيف ، و لكنه قلت : و ليس معىن كال
  ضعف غري شديد ، فمحاولة الكوثري فاشلة ، ال سيما بعد أن كشفنا عن العلتني األوليني .

و لذلك املقدم اآلخر لرسالة السيوطي ، و املعلق عليها و هو الشيخ عبد اهللا حممـد  
يث و إن كان متفقـا مـع الكـوثري يف    الصديق الغماري كان منصفا يف نقده هلذا احلد

) و كأنه يرد علـى   ٢٠استحسان احملاريب ، فقد أفصح عن ضعف احلديث فقال ( ص 
  الكوثري ، و قد اطلع قطعا على كالمه :
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و احلق أن احلديث ضعيف بسبب جهالة أم عبد اجلبار ، و ألن حممد بن حجر بن عبد 
ض ثبوته جيب تأويله حبمل احملراب فيه علـى  اجلبار له مناكري كما قال الذهيب ، و على فر

املصلي بفتح الالم للقطع بأنه مل يكن للمسجد النبوي حمراب إذ ذاك كما جزم به املؤلف يعين 
  السيوطي و احلافظ و السيد السمهودي .

قلت : و ما ذهب إليه من التأويل هو املراد من احلديث قطعا لو ثبت بدليل زيادة البزار 
راب ، فإنه نص على أن احملراب مل يكن يف عهده صلى اهللا عليه وسـلم و  يعين موضع احمل

لذلك تأوله الراوي مبوضع احملراب ، و من ذلك يتبني للقاريء املنصف سـقوط تشـبث   
الكوثري باحلديث سندا و معىن ، فال يفيده الشاهد الذي ذكره من رواية عبد املهيمن بن 

عد رضي اهللا عنه و فيه " فلما بىن له حمراب تقدم عباس عند الطرباين من حديث سهل بن س
  إليه ... " .

ذلك ألن هذا اللفظ " بىن له حمراب " منكر تفرد به عبد املهيمن هذا ، و قد ضعفه غري 
واحد ، كما زعم الكوثري ، و حاله يف احلقيقة شر من ذلك ، فقد قال فيه البخاري : منكر 

  .احلديث ، و قال النسائي : ليس بثقة 

فهو شديد الضعف ، ال يستشهد به كما تقرر يف مصطلح احلديث ، هذا لو كان لفظ 
  حديثه موافقا للفظ حديث وائل ، فكيف و مها خمتلفان كما بينا ؟!

و أما استحسان الكوثرى و غريه احملاريب ، حبجة أن فيها مصلحة حمققة ، و هي الداللة 
  على القبلة ، فهي حجة واهية من وجوه :
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: أن أكثر املساجد فيها املنابر ، فهي تقوم ذه املصلحه قطعا ، فال حاجة حينئذ  أوال
للمحاريب ، و ينبغي أن يكون ذلك متفقا بني املختلفني يف هذه املسألة لو أنصفوا ، و مل 

  حياولوا ابتكار األعذار إبقاء ملا عليه اجلماهري و إرضاء هلم .

، ينبغي أن يوقف عندما تقتضيه املصلحة ،و ال  ثانيا : أن ما شرع للحاجة و املصلحة
يزاد على ذلك ، فإذا كان الغرض من احملراب يف املسجد ، هو الداللة على القبلة ، فذلك 
حيصل مبحراب صغري حيفر فيه ، بينما نرى احملاريب يف أكثر املساجد ضخمة واسعة يغرق 

لنقوش اليت تلهى املصلني و تصرفهم اإلمام فيها ، زد على ذلك أا صارت موضعا للزينة و ا
   )١(.عن اخلشوع يف الصالة و مجع الفكر فيها ، و ذلك منهي عنه قطعا

ثالثا : أنه إذا ثبت أن احملاريب من عادة النصارى يف كنائسهم ، فينبغي حينئذ صرف 
النظر عن احملراب بالكلية ، و استبداله بشيء آخر يتفق عليه ، مثل وضع عمود عند موقف 

) و "  ٢/  ٨٩/  ١اإلمام ، فإن له أصال يف السنة ، فقد أخرج الطرباين يف " الكـبري "(  
) من طريقني عن عبد اهللا بن موسى التيمي ، عن أسامة  ٩٢٩٦/  ٢٨٤/  ٢األوسط " ( 

  بن زيد ، عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب ، عن جابر بن أسامة اجلهين قال :

لم يف أصحابه يف السوق ، فسألت أصحاب رسول اهللا " لقيت النيب صلى اهللا عليه وس
أين يريد ؟ قالوا : خيط لقومك مسجدا ، فرجعت فإذا قوم قيام ، فقلت : ما لكم ؟ قالوا : 

  خط لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسجدا ، و غرز يف القبلة خشبة أقامها فيها .

                                                   
" حسـنه   إذا زخرفتم مساجدكم و حليتم مصاحفكم فالـدمار علـيكم  كما ورد موقفا على أيب الدرداء"   )١(

  ) . ( حممد).٥٨٥األلباين يف صحيح اجلامع برقم (
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م ثقات معروفون من رجال قلت : و هذا إسناد حسن أو قريب من احلسن رجاله كله
"التهذيب " ، لكن التيمي خمتلف فيه و قد حترف اسم أحدهم على اهليثمي فقال يف "امع " 

) : رواه الطرباين يف األوسط و الكبري ، و فيه معاوية بن عبد اهللا بن حبيب ، و مل  ١٥/  ٢( 
  أجد من ترمجه .

جمة ، ال حبيب بفتح املهملة ،و على و إمنا هو : معاذ ال معاوية و ابن خبيب بضم املع
) من رواية البخاري يف "تارخيه " ، و ابن  ٢٢٠/  ١الصواب أورده احلافظ يف " اإلصابة " ( 

أيب عاصم ، و الطرباين ، و قد خفيت هذه احلقيقة على املعلق على رسالة السيوطي ، و هو 
  .ديث مبعاوية بن عبد اهللا و أقره الشيخ عبد اهللا الغماري ، فنقل كالم اهليثمي يف إعالل احل

و مجلة القول : أن احملراب يف املسجد بدعة ، و ال مربر جلعله من املصاحل املرسلة ، ما 
دام أن غريه مما شرعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم مقامه مع البساطة ، و قلة الكلفة 

  ، و البعد عن الزخرفة .
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  حديث االفرتاق
  

 

افترقت اليهود على إحدى أو اثنتني و سبعني فرقة ، و تفرقت النصارى "  - ٢٠٣
  " .على إحدى أو اثنتني و سبعني فرقة ، و تفترق أميت على ثالث و سبعني فرقة 

  : ٣٥٦/  ١قال األلباين يف "السلسلة الصحيحة" 

(  ) و ابن ماجه ٣٦٧/  ٣طبع احلليب ) و الترمذي (  - ٥٠٣/  ٢أخرجه أبو داود ( 
)  ٢٥) و اآلجري يف " الشريعة "( ص  ١٨٣٤) و ابن حبان يف " صحيحه " (  ٤٧٩/  ٢

)  ٢/  ٢٨٠) و أبو يعلى يف " مسنده "( ق  ٣٣٢/  ٢) و أمحد (  ١٢٨/  ١و احلاكم ( 
  من طرق عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا به.

  و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .

  احلاكم : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهيب .و قال 



الردودكتاب  ٦٤    

قلت : و فيه نظر فإن حممد بن عمرو ، فيه كالم و لذلك مل حيتج به مسلم ، و إمناروى 
  .له متابعة ، و هو حسن احلديث 

) أنه ال حيتج بـه إذا مل   ٥و أما قول الكوثري يف مقدمة " التبصري يف الدين " ( ص  
ته ، أو خمالفاته املعروفة ، فإن الذي استقر عليه رأي احملدثني من احملققني يتابع ، فمن مغالطا

الذين درسوا أقوال األئمة املتقدمني فيه أنه حسن احلديث حيتج به ، من هؤالء النـووي و  
  الذهيب و العسقالين و غريه .

ة بلفظ : " على أن الكوثري إمنا حاول الطعن يف هذا احلديث لظنه أن فيه الزيادة املعروف 
كلها يف النار إال واحدة " ، و هو ظن باطل ،فإا مل ترد يف شيء من املصادر اليت وقفت 

  عليها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه من هذا الوجه عنه .

و قد ذكره السيوطي يف " اجلامع الصغري " كما أوردته بدون الزيادة ، و لكنه عـزاه  
هذا وهم آخر ، فإن النسائي منهم و مل خيرجه ،و قد نص ألصحاب " السنن " األربعة ، و 

" رواه أصحاب " السنن  ) بقوله : ٦٣/  ٤على ذلك كله احلافظ يف " ختريج الكشاف " ( 
  " إال النسائي من رواية أيب هريرة دون قوله :( كلها اخل ) " .

حلسنة "( ص و الكوثري إمنا اغتر يف ذلك بكالم السخاوي على احلديث يف " املقاصد ا
) فإنه ذكره من حديثه ذه الزيادة ، و عزاه للثالثة و ابن حبان و احلاكم ! و أمـا   ١٥٨

العجلوين يف " الكشف " فقد قلد أصله " املقاصد " فيها ، و لكنه اقتصر يف العزو على ابن 
  ماجه و ابن حبان و احلاكم .

ل ، و ممن وقع يف هـذا  و كل ذلك وهم نشأ من التقليد و عدم الرجوع إىل األصو 
التقليد مع أنه كثري التنديد به العالمة الشوكاين فإنه أورده يف " الفوائد اموعة " ذه الزيادة 
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) :" قال يف " املقاصد " : حسن صحيح ، و روي عن أيب هريرة و سعد و  ٥٠٢و قال ( 
  ابن عمر و أنس و جابر و غريهم " .

د " ، و إال فليس هذا لفظه ، و ال قـال: حسـن   و هذا منه تلخيص لكالم " املقاص
صحيح ، و إمنا هو قول الترمذي كما تقدم ، و قد نقله السخاوي عنه و أقره ،و لـذلك  

  استساغ الشوكاين جعله من كالمه ، و هو جائز ال غبار عليه . 

و إذا كان كذلك فالشوكاين قد قلد أيضا احلافظ السخاوي يف كالمه علـى هـذا   
  ما فيه من اخلطأ . و العصمة هللا وحده .احلديث مع 

على أن للشوكاين يف هذا املقام خطأ آخر أفحش من هذا . و هو تضعيفه يف " تفسريه 
" هلذه الزيادة مقلدا أيضا يف ذلك غريه ، مع أا زيادة صحيحة ،وردت عن غري واحد من 

الكوثري اتباعا منـه  الصحابة بأسانيد جيدة كما قال بعض األئمة ، و إن جتاهل ذلك كله 
  للهوى ، و إال فمثله ال خيفى عليه ذلك ، و اهللا املستعان .

و قد وردت الزيادة املشار إليها من حديث معاوية رضي اهللا عنه ، و هذا لفظه :" أال إن 
من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتني و سبعني ملة ، و إن هذه امللة ستفترق علـى  

  تان و سبعون يف النار ، و واحدة يف اجلنة ،و هي اجلماعة " .ثالث و سبعني ، ثن

  

أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتني و سبعني ملة ، و إن "  - ٢٠٤
هذه امللة ستفترق على ثالث و سبعني ، ثنتان و سبعون يف النار ، و واحدة يف اجلنة ، و 

  " . هي اجلماعة
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  : ٣٥٨/  ١الصحيحة" قال األلباين يف "السلسلة 

/  ٤) و أمحـد (   ٢٤١/  ٢) ، و الدارمي (  ٥٠٤ - ٥٠٣/  ٢أخرجه أبو داود ( 
) و ابن بطة يف "  ١٨) و اآلجري يف " الشريعة " (  ١٢٨/  ١) و كذا احلاكم (  ١٠٢

)  ١/  ٢٣/  ١) و الاللكائي يف " شرح السنة "(  ١/  ١١٩،  ٢/  ١٠٨/  ٢اإلبانة " ( 
ان قال : حدثين أزهر بن عبد اهللا اهلوزين عن أيب عامر عبد اهللا بن حلي عن من طريق صفو

معاوية بن أيب سفيان أنه قام فينا فقال : أالإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام فينا فقال 
  .... فذكره .

و قال احلاكم و قد ساقه عقب أيب هريرة املتقدم :" هذه أسانيد تقام ـا احلجـة يف   
  هذا احلديث " . و وافقه الذهيب .تصحيح 

  ) : " و إسناده حسن " . ٦٣و قال احلافظ يف " ختريج الكشاف " ( ص 

قلت : و إمنا مل يصححه ، ألن أزهر بن عبد اهللا هذا مل يوثقه غري العجلي و ابن حبان و 
تكلموا إال ملا ذكر احلافظ يف " التهذيب " قول األزدي : " يتكلمون فيه " ،تعقبه بقوله :" مل ي

  يف مذهبه " . و هلذا قال يف " التقريب " ." صدوق ، تكلموا فيه للنصب " .

) من رواية أمحد ، و مل يتكلم  ٣٩٠/  ١و احلديث أورده احلافظ ابن كثري يف تفسريه ( 
  على سنده بشيء ، و لكنه أشار إىل تقويته بقوله :

  " و قد ورد هذا احلديث من طرق " .

  :)  ٢/  ٨٣اإلسالم ابن تيمية يف " املسائل " ( و هلذا قال شيخ 

  " هو حديث صحيح مشهور " . 
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  ) . ٣٨/  ٣و صححه أيضا الشاطيب يف " االعتصام " ( 

و من طرق احلديث اليت أشار إليها ابن كثري ، و فيها الزيادة ، ما ذكره احلافظ العراقي 
من حديث عبد اهللا بن عمرو و  ) قال :" رواه الترمذي ١٩٩/  ٣يف " ختريج اإلحياء " ( 

حسنه ، و أبو داود من حديث معاوية ،و ابن ماجه من حديث أنس و عوف بن مالك ، و 
  أسانيدها جياد " .

قلت : و حلديث أنس طرق كثرية جدا جتمع عندي منها سبعة ، و فيها كلها الزيادة 
  املشار إليها ، مع زيادة أخرى يأيت التنبيه عليها ، و هذه هي :

  الطريق األوىل : عن قتادة عنه .

  ) ، و قال البوصريي يف " الزوائد " : ٤٨٠/  ٢أخرجه ابن ماجة ( 

  " إسناده صحيح ، رجاله ثقات " .

  قلت : و يف تصحيحه نظر عندي ال ضرورة لذكره اآلن ، فإنه ال بأس به يف الشواهد .

  الثانية : عن العمريي عنه .

عمريي هذا مل أعرفه ، و غالب الظن أنه حمرف من ( ) ، و ال ١٢٠/  ٣أخرجه أمحد ( 
النمريي ) و امسه زياد بن عبد اهللا فقد روى عن أنس ، و عنه صدقة بن يسار ،و هو الذي 

  روى هذا احلديث عنه ، و النمريي ضعيف ، و بقية رجاله ثقات .

  زاد :الثالثة : عن ابن هليعة حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عنه . و 

  " قالوا : يا رسول اهللا من تلك الفرقة ؟ قال : اجلماعة اجلماعة " .
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  ) و سنده حسن يف الشواهد . ١٤٥/  ٣أخرجه أمحد أيضا ( 

  الرابعة : عن سلمان أو سليمان بن طريف عنه .

)و  ٢/  ١١٨/  ٢) و ابن بطة يف " اإلبانة " (  ١٧أخرجه اآلجري يف " الشريعة " ( 
  مل أجد له ترمجة .ابن طريف هذا 

اخلامسة : عن سويد بن سعيد قال : حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز ابن صهيب 
  عن أنس .

أخرجه اآلجري ، و سويد ضعيف ، و أخرجه ابن بطة أيضا ، و لكين ال أدري إذا كان 
  من هذا الوجه أو من طريق آخر عن عبد العزيز فإن كتابه بعيد عين اآلن .

  ن أيب معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس به .السادسة : ع

  و فيه الزيادة .

 بن عبد الرمحن السندي و هو ضعيف ) . و أبو معشر امسه جنيح  ١٦أخرجه اآلجري ( 
  ) . ٧٧ - ٧٦/  ٢و من طريقه رواه ابن مردويه كما يف " تفسري ابن كثري " ( 

ملدين عن حيىي بن سعيد األنصاري عنه.و فيه الزيادة السابعة : عن عبد اهللا بن سفيان ا
  بلفظ : " قال : ما أنا عليه و أصحايب " .

 ١٥٠) و الطرباين يف " الصغري "(  ٢٠٨ - ٢٠٧أخرجه العقيلي يف " الضعفاء " ( ص 
  ) و قال :" مل يروه عن حيىي إال عبد اهللا بن سفيان " .

  .و قال العقيلي : " ال يتابع على حديثه " 
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قلت : و هو على كل حال خري من األبرد بن أشرس فإنه روى هذا احلديث أيضا عن 
  حيىي بن سعيد به ، فإنه قلب متنه ، و جعله بلفظ :

" تفترق أميت على سبعني أو إحدى و سبعني فرقة كلهم يف اجلنة إال فرقة واحدة ،قالوا 
  : يا رسول اهللا من هم ؟ قال : الزنادقة و هم القدرية " .

  أورده العقيلي أيضا و قال :

  ." ليس له أصل من حديث حيىي بن سعيد " 

  و قال الذهيب يف " امليزان " :" أبرد بن أشرس قال ابن خزمية : كذاب و ضاع " .

قلت : و قد حاول بعض ذوي األهواء من املعاصرين متشية حال هذا احلديث ذا اللفظ 
قد بينت وضع ذاك يف " سلسلة األحاديث  الباطل ، و تضعيف هذا احلديث الصحيح ، و

) ، و الغرض اآلن إمتام الكالم على هذا اللفظ الصحيح ، فقد تبني  ١٠٣٥الضعيفة " رقم ( 
بوضوح أن احلديث ثابت ال شك فيه ، و لذلك تتابع العلماء خلفا عـن سـلف علـى    

كبري يف األصول " االحتجاج به حىت قال احلاكم يف أول كتابه " املستدرك " : " إنه حديث 
و ال أعلم أحدا قد طعن فيه ، إال بعض من ال يعتد بتفرده و شذوذه ،أمثال الكوثري الذي 
سبق أن أشرنا إىل شيء من تنطعه و حتامله على الطريق األوىل هلذا احلديث ، اليت ليس فيها 

س على كثرة الزيادة املتقدمة : " كلها يف النار " ، جاهال بل متجاهال حديث معاوية و أن
  طرقه عن أنس كما رأيت . 

و ليته مل يقتصر على ذلك إذن ملا التفتنا إليه كثريا ، و لكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض 
األفاضل ، أال و هو العالمة ابن الوزير اليمين ، و ذكر أنه قال يف كتابه : " العواصـم و  

  القواصم " ما نصه :
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ار إال واحدة " فإا زيادة فاسدة ، و ال يبعـد أن  " إياك أن تغتر بزيادة " كلها يف الن
  تكون من دسيس املالحدة . و قد قال ابن حزم : إن هذا احلديث ال يصح " .

  وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات . 

مث أوقفين بعض الطالب يف " اجلامعة اإلسالمية " على قول الشوكاين يف تفسريه " فتح 
ابن كثري يف تفسريه : و حديث افتراق األمم إىل بضع و سبعني ) :" قال  ٥٦/  ٢القدير " ( 

، مروي من طرق عديدة ، قد ذكرناها يف موضع آخر . انتهى . قلت : أما زيادة كوا يف 
  النار إال واحدة " فقد ضعفها مجاعة من احملدثني ( ! ) ، بل قال ابن حزم : إا موضوعة " .

وله : " مجاعة ... " فإين ال أعلم أحدا من احملدثني و ال أدري من الذين أشار إليهم بق
املتقدمني ضعف هذه الزيادة ، بل إن اجلماعة قد صححوها و قد سبق ذكر أمسائهم ، و أما 
ابن حزم فال أدري أين ذكر ذلك ، و أول ما يتبادر للذهن أنه يف كتابه " الفصل يف امللل و 

م أعثر عليه مث إن النقل عنه خمتلف ، فابن الوزير النحل " و قد رجعت إليه ، و قلبت مظانه فل
قال عنه : " ال يصح " ، و الشوكاين قال عنه : " إا موضوعة " ، و شتان بني النقلني كما 

  ال خيفى ، فإن صح ذلك عن ابن حزم ، فهو مردود من وجهني :

بقول مـن   األول : أن النقد العلمي احلديثي قد دل على صحة هذه الزيادة ، فال عربة
  ضعفها .

و اآلخر : أن الذين صححوها أكثر و أعلم باحلديث من ابن حزم ، السيما و هـو  
املخالفة  معروف عند أهل العلم بتشدده يف النقد ، فال ينبغي أن حيتج به إذا تفرد عند عدم

  فكيف إذا خالف ؟ !
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الزيادة من جهة و أما ابن الوزير ، فكالمه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه مل يطعن يف 
مكـان   إسنادها ، بل من حيث معناها ، و ما كان كذلك فال ينبغي اجلزم بفساد املعىن ال

  توجيهه وجهة صاحلة ينتفي به الفساد الذي ادعاه . 

و كيف يستطاع اجلزم بفساد معىن حديث تلقاه كبار األئمة و العلماء مـن خمتلـف   
  يكون مستحيال !الطبقات بالقبول و صرحوا بصحته ، هذا يكاد 

  و إن مما يؤيد ما ذكرته أمرين :

األول : أن ابن الوزير يف كتاب آخر له قد صحح حديث معاوية هذا ، أال و هو كتابه 
القيم : " الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم " فقد عقد فيه فصـال خاصـا يف   

اوية رضي اهللا عنه ،فسرد ما الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة و ردوا أحاديثهم ، و منهم مع
له من األحاديث يف كتب السنة مع الشواهد من طريق مجاعة آخرين من الصحابة مل تطعن 

  فيه الشيعة ، فكان هذا احلديث منها !

األمر اآلخر : أن بعض احملققني من العلماء اليمانيني ممن نقطع أنه وقف على كتب ابن 
ي ، قد تكلم على هذا احلديث بكالم جيد من جهة ثبوته الوزير ، أال و هو الشيخ صاحل املقبل

  و معناه ، و قد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا احلديث فكأنه يشري بذلك إىل ابن الوزير . 

و أنت إذا تأملت كالمه وجدته يشري إىل أن التضعيف مل يكن من جهة السند ، و إمنا 
  .املشار إليه ملا فيه من الفوائد من قبل استشكال معناه ، و أرى أن أنقل خالصة كالمه

قال رمحه اهللا تعاىل يف " العلم الشامخ يف إيثار احلق على اآلباء و املشـايخ " ( ص    
٤١٤ : (  
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" حديث افتراق األمة إىل ثالث و سبعني فرقة ، رواياته كثرية يشد بعضها بعضا حبيث 
و حديث ابن عمرو بـن   ال يبقى ريبة يف حاصل معناها . ( مث ذكر حديث معاوية هذا ،

  العاص الذي أشار إليه احلافظ العراقي و حسنه الترمذي مث قال : )

و اإلشكال يف قوله : " كلها يف النار إال ملة " ، فمن املعلوم أم خري األمـم ،و أن  
املرجو أن يكونوا نصف أهل اجلنة ، مع أم يف سائر األمم كالشعرة البيضاء يف الثور األسود 

صرحت به األحاديث ، فكيف يتمشى هذا ؟ فبعض الناس تكلم يف ضعف هـذه  حسبما 
  اجلملة ، و قال : هي زيادة غري ثابتة . و بعضهم تأول الكالم . قال :

و من املعلوم أن ليس املراد من الفرقة الناجية أن ال يقع منها أدىن اختالف ،فإن ذلك قد 
  ة تصري صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها .كان يف فضالء الصحابة . إمنا الكالم يف خمالف

و إذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة يف مهمات املسائل ، و فيما يترتب عليه عظائم  
املفاسد ال تكاد تنحصر ، و لكنها مل ختص معينا من هذه الفرق اليت قد حتزبـت و التـأم   

  بعضهم إىل قوم و خالف آخرون حبسب مسائل عديدة .

  ال مبا خالصته :مث أجاب عن اإلشك

" إن الناس عامة و خاصة ، فالعامة آخرهم كأوهلم ، كالنساء و العبيد و الفالحني و 
السوقة و حنوهم ممن ليس من أمر اخلاصة يف شيء ، فال شك يف براءة آخرهم من االبتداع 

  كأوهلم .

تهاكل و أما اخلاصة ، فمنهم مبتدع اخترع البدعة و جعلها نصب عينيه ، و بلغ يف تقوي
مبلغ ، و جعلها أصال يرد إليها صرائح الكتاب و السنة ، مث تبعه أقوام من منطه يف الفقه و 
التعصب ، و رمبا جددوا بدعته و فرعوا عليها و محلوه ما مل يتحمله ، و لكنه إمامهم املقدم 
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ض و هؤالء هم املبتدعة حقا ، و هو شيء كبري ( تكاد السماوات يتفطرن منه و تنشق األر
و ختر اجلبال هدا ) ، كنفي حكمة اهللا تعاىل ، و نفي إقداره املكلف ، و ككونه يكلف ما ال 
يطاق ، و يفعل سائر القبائح و ال تقبح منه ، و أخوان ! و منها ما هو دون ذلـك ، و  
حقائقها مجيعها عند اهللا تعاىل ، و ال ندري بأيها يصري صاحبها من إحدى الثالث و سبعني 

  فرقة .

و من الناس من تبع هؤالء و ناصرهم و قوى سوادهم بالتدريس و التصنيف ، و لكنه 
عند نفسه راجع إىل احلق ، و قد دس يف تلك األحباث نقوضها يف مواضع لكن على وجه 
خفي ، و لعله ختيل مصلحة دنيئة ، أو عظم عليه احنطاط نفسه و إيذاؤهم له يف عرضه و رمبا 

  .بلغت األذية إىل نفسه 

و على اجلملة فالرجل قد عرف احلق من الباطل ، و ختبط يف تصرفاته ، و حسابه على  
اهللا سبحانه ، إما أن حيشره مع من أحب بظاهرحاله ، أو يقبل عذره ، و ما تكاد جتد أحدا 
من هؤالء النظار إال قد فعل ذلك ،لكن شرهم و اهللا كثري ، فلرمبا مل يقع خربهم مبكان ، و 

ال يفطن لتلك اللمحة اخلفية اليت دسوها إال األذكياء احمليطون بالبحث ، و قـد  ذلك ألنه 
أغناهم اهللا بعلمهم عن تلك اللمحة ، و ليس بكبري فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم احلق 

  و خيفيه . و اهللا املستعان .

تدرب  ومن الناس من ليس من أهل التحقيق ، و ال هيء للهجوم على احلقائق ، و قد
يف كالم الناس ، و عرف أوائل األحباث ، و حفظ كثريا من غثاء ما حصلوه و لكن أرواح 

  األحباث بينه و بينها حائل . 

و قد يكون ذلك لقصور اهلمة و االكتفاء و الرضا عن السلف لوقعهم يف النفوس . و 
اصة ، و ال أدركوا هؤالء هم األكثرون عددا ، و األرذلون قدرا ، فإم مل حيظوا خبصيصة اخل
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سالمة العامة . فالقسم األول من اخلاصة مبتدعة قطعا . و الثاين ظاهره االبتداع ، و الثالث 
  له حكم االبتداع .

و من اخلاصة قسم رابع ثلة من األولني ، و قليل من اآلخرين ، أقبلوا على الكتاب و 
و أحجموا ما و تركوا تكلف  السنة و ساروا بسريها ، و سكتوا عما سكتا عنه ، و أقدموا

ماال يعنيهم ، و كان مهم السالمة ، و حياة السنة آثر عندهم من حياة نفوسهم ، و قرة 
عني أحدهم تالوة كتاب اهللا تعاىل ، و فهم معانيه على السليقة العربية و التفسريات املروية ، 

  و معرفة ثبوت حديث نبوي لفظا و حكما .

، و هم الفرقة الناجية ، و إليهم العامة بأسرهم ، و من شاء ربك  فهؤالء هم السنية حقا
  من أقسام اخلاصة الثالثة املذكورين ، حبسب علمه بقدر بدعتهم و نيام .

إذا حققت مجيع ما ذكرنا لك ، مل يلزمك السؤال احملذور و هو اهلالك على معظم األمة 
كذلك اخلاصة يف األعصار املتقدمة ، و لعل ، ألن األكثر عددا هم العامة قدميا و حديثا ، و 

القسمني األوسطني ، و كذا من خفت بدعته من األول ، تنقذهم رمحة ربك من النظام يف 
سلك االبتداع حبسب اازاة األخروية ، و رمحة ربك أوسع لكل مسلم ، لكنا تكلمنا على 

رت الفرق فلعله ال يكـون  مقتضى احلديث و مصداقه ، و أن أفراد الفرق املبتدعة و إن كث
جمموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر املسلمني : فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة 

  احلديث ألحاديث فضائل األمة املرحومة " .

قلت : و هذا آخر كالم الشيخ املقبلي رمحه اهللا ، و هو كالم متني يدل على علـم  
المة احلديث من اإلشكال الذي أظن أنه عمدة الرجل و فضله و دقة نظره ، و منه تعلم س

  ابن الوزير رمحه اهللا يف إعالله إياه .
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واحلمد هللا على أن وفقنا لإلبانة عن صحة هذا احلديث من حيث إسناده، و إزالـة   
  الشبهة عنه من حيث متنه .

  و هو املوفق ال إله إال هو .

يف كتابه " أدب اجلاحظ "( مث وقفت على كالم ألحد الكتاب يف العصر احلاضر ينكر 
) صحة هذا احلديث للدفاع عن شيخه اجلاحظ ! فهو يقول : " و لو صح هـذا   ٩٠ص 

احلديث لكان نكبة كربى على مجهور األمة اإلسالمية . إذ يسجل على أغلبيتها اخللود يف 
الة ردة اجلحيم و لو صح هذا احلديث ملا قام أبو بكر يف وجه مانعي الزكاة معتربا إياهم يف ح

عليه ، لوضوح بطالنه السيما بعد  ... " إىل آخر كالمه الذي يغين حكايته عن تكلف الرد
  قراءة كالم الشيخ املقبلي املتقدم .

على أن قوله " اخللود يف اجلحيم " ليس له أصل يف احلديث ، و إمنا أورده الكاتـب  
. و هو سامل من ذلك كله املشار إليه من عند نفسه ليتخذ ذلك ذريعة للطعن يف احلديث 

  كما بينا و احلمد هللا على توفيقه .
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  حديث الساق
  

يكشف ربنا عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن و مؤمنة و يبقى من كان  " - ٥٨٣
  " .يسجد يف الدنيا رياء و مسعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا 

  : ١٢٤/  ٢قال األلباين يف "السلسلة الصحيحة" 

فتح ) : حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد ابن يزيد عن  - ٥٣٨/  ٨البخاري ( أخرجه 
سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 

  قال : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : فذكره .

ث أيب سعيد الطويل يف قلت : هكذا ساقه البخاري يف " التفسري " و هو قطعة من حدي
) : حدثنا حيىي بن  ٣٦٤ - ٣٦٢/  ١٣رؤية اهللا يف اآلخرة ساقه بتمامه يف " التوحيد " ( 

هل بينكم و  -يعين الرب تبارك و تعاىل للمؤمنني  -بكري : حدثنا الليث به ، بلفظ :" فيقول 
  .بينه آية تعرفونه ؟ فيقولون : الساق فيكشف عن ساقه فيسجد ... " 

) بسنده عن حيىي بن بكري به و  ٣٤٤رجه البيهقي يف " األمساء و الصفات " ( ص و أخ
قال : " رواه البخاري يف " الصحيح " عن ابن بكري و رواه عن آدم ابن أيب إياس عن الليث 

  خمتصرا و قال يف هذا احلديث : يكشف ربنا عن ساقه .

بكري . و روي ذلك أيضا و رواه مسلم عن عيسى بن محاد عن الليث كما رواه ابن  
  عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " .

  قلت :
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) : حدثين سويد  ١١٧ - ١١٤/  ١أخرجه مسلم يف " اإلميان " من " صحيحه " (  
ابن سعيد قال : حدثين حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به. إال أنه قال : " ...فيقولون 

  مث ساقه عن عيسى بن محاد عن الليث به حنوه مل يسق لفظه . نعم ، فكشف عن ساق ... " 

و من طريق هشام بن سعد : حدثنا زيد بن أسلم به حنوه مل يسق لفظه أيضا و إمنا أحال 
  فيهما على لفظ حديث حفص . 

/  ٤) و كذا احلاكم (  ١١٣و قد أخرج حديث هشام ابن خزمية يف " التوحيد " ( ص 
صحيح اإلسناد " . و وافقه الذهيب و فيه عنده : " نعم ، الساق  ) و قال : " ٥٨٤ - ٥٨٢

  ، فيكشف عن ساق " . 

) من طريق عبد الرمحن بن إسحاق  ١٧ - ١٦/  ٣و أخرجه ابن خزمية و أمحد أيضا ( 
  حدثنا زيد بن أسلم به بلفظ " قال : فيكشف عن ساق ". 

رفونه ؟ فيقولون : الساق " . و و لفظ ابن بكري عند البخاري " هل بينكم و بينه آية تع
  هو لفظ مسلم عن سعيد بن سويد إال أنه قال : " نعم " مكان " الساق " . 

و مجع بينهما هشام بن سعد عند احلاكم كما رأيت و هي عند مسلم و لكنه مل يسق 
  .لفظه كما سبق 

 و مجلة القول : أن احلديث صحيح مستفيض عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
فقال يف تعليقه  -كما هي عادته يف أحاديث الصفات  -أيب سعيد . و قد غمزه الكوثري 

) : " ففي سند البخاري ابن بكري و ابن أيب هالل و يف سند  ٣٤٥على " األمساء " ( ص 
  مسلم سويد بن سعيد " .
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 قلت : و إذا أنت ألقيت نظرة منصفة على التخريج السابق تعلم ما يف كالم الكوثري 
الرتيه ، فإن ابن بكري مل يتفرد به عن الليث بل تابعه آدم عند  يهذا من البعد عن النقد العلم

البخاري كما رأيت يف خترجينا و يف كالم البيهقي الذي جتاهله الكوثري لغاية يف نفسـه و  
تابعه أيضا عيسى ابن محاد عند مسلم على أن ابن بكري و إن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه 

فذلك يف غري روايته عن الليث ، فقال ابن عدي : " كان جار الليث بن سعد و هو أثبت ، 
  الناس فيه " . 

و أما سويد بن سعيد ، فهو و إن كان فيه ضعف من قبل حفظه فال يضره ذلك هنا ألنه 
  متابع من طرق أخرى عن زيد كما مسعت و رأيت .

بعه حفص بن ميسرة و هشام بـن  و مثل ذلك يقال عن سعيد بن أيب هالل ، فقد تا 
سعد و عبد الرمحن بن إسحاق ،فاتفاق هؤالء الثالثة على احلديث جيعله يف منجاة من النقد 
عند من ينصف . نعم لقد اختلف يف حرف منه ، فقال األول : " عن سـاقه " و قـال   

  اآلخرون : " عن ساق " .

) بعد أن  ٥٣٩/  ٨الفتح " (  و النفس إىل رواية هؤالء أميل و لذلك قال احلافظ يف "
  ذكره باللفظ األول : " فأخرجها اإلمساعيلي كذلك . مث قال : يف قوله " عن ساقه " نكرة .

مث أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ : يكشف عن ساق .  
ـ   اء و قال اإلمساعيلي : هذه أصح ملوافقتها لفظ القرآن يف اجلملة ال يظـن أن اهللا ذو أعض

  جوارح ملا يف ذلك من مشاة املخلوقني ، تعاىل اهللا عن ذلك ليس كمثله شيء " .

قلت : نعم ليس كمثله شيء و لكن ال يلزم من إثبات ما أثبته اهللا لنفسه من الصفات 
شيء من التشبيه أصال كما ال يلزم من إثبات ذاته تعاىل التشبيه ، فكما أن ذاته تعاىل ال تشبه 
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ي حق ثابت ، فكذلك صفاته تعاىل ال تشبه الصفات و هي أيضا حقائق ثابتة الذوات و ه
تتناسب مع جالل اهللا و عظمته و ترتيهه ، فال حمذور من نسبة الساق إىل اهللا تعاىل إذا ثبت 
ذلك يف الشرع و أنا و إن كنت أرى من حيث الرواية أن لفظ " ساق " أصح من لفظ " 

دي من حيث الدراية ألن سياق احلديث يدل على أن املعىن هو ساقه " فإنه ال فرق بينهما عن
ساق اهللا تبارك و تعاىل و أصرح الروايات يف ذلك رواية هشام عند احلاكم بلفظ : " هل 

  بينكم و بني اهللا من آية تعرفوا ؟

  فيقولون : نعم الساق ، فيكشف عن ساق ... " .

هو ساق ذي اجلاللة تبارك و تعـاىل  قلت : فهذا صريح أو كالصريح بأن املعىن إمنا 
  فالظاهر أن سعيد بن أيب هالل كان يرويه تارة باملعىن حني كان يقول : " عن ساقه" . 

  و ال بأس عليه من ذلك ما دام أنه أصاب احلق . 

ن مما يؤكد صحة احلديث يف اجلملة ذلك الشاهد عن ابن مسعود الذي ذكره البيهقي إو
عليه اآلن مرفوعا و قد أخرجه ابن خزمية يف " التوحيد " ( ص  مرفوعا و إن مل أكن وقفت

) من طريق أيب الزعراء قال : " ذكروا الدجال عند عبد اهللا ، قال : تفترقون أيها الناس  ١١٥
عند خروجه ثالث فرق ... فذكر احلديث بطوله : و قال : مث يتمثل اهللا للخلق ، فيقـول  

نه إذا اعترف لنا عرفناه فعند ذلك يكشف عن ساق ، :هل تعرفون ربكم ؟ فيقولون : سبحا
  فال يبقى مؤمن و ال مؤمنة إال خر هللا ساجدا " .

قلت : و رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب الزعراء و امسه عبد اهللا ابن هاىنء األزدي 
  و قد وثقه ابن سعد و ابن حبان و العجلي و مل يرو عنه غري ابن أخته سلمة ابن كهيل .
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وجدت للحديث شاهدا آخر مرفوعا و هو نص يف اخلالف السابق يف " الساق " و و 
" إذا مجع اهللا العبـاد   إسناده قوي ، فأحببت أن أسوقه إىل القراء لعزته و صراحته و هو :

بصعيد واحد نادى مناد : يلحق كل قوم مبا كانوا يعبدون و يبقى الناس على حاهلم ، فيأتيهم 
اس ذهبوا و أنتم ههنا ؟فيقولون : ننتظر إهلنا ، فيقول : هل تعرفونـه ؟  فيقول : ما بال الن

فيقولون : إذا تعرف إلينا عرفناه فيكشف هلم عن ساقه ، فيقعون سجدا و ذلك قـول اهللا  
تعاىل :  ( يوم يكشف عن ساق و يدعون إىل السجود فال يستطيعون )  و يبقى كل منافق ، 

  إىل اجلنة ) " . فال يستطيع أن يسجد ، مث يقودهم
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  مسألة إدراك الركعة بالركوع
  

إذا أدركت ركعة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس ، [ فطلعت ] "  - ٢٤٧٥
  " . ، فصل إليها أخرى

  : ٦١٤/  ٥قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

 ٢محد ( ) و الزيادة له ، و أ ٣٧٩/  ١) و البيهقي (  ٢٣٢/  ١أخرجه الطحاوي ( 
) عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة  ٤٨٩ - ٢٣٦/

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : فذكره .

قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخني ، و أعله الكوثري تعصبا ملذهبه فقال  
  ) : ٨٦يف " النكت الطريفة " ( 

  يب عروبة و قتادة و مها مدلسان " ." يف سنده عنعنة ابن أ

قلت : تدليس قتادة قليل مغتفر ، و لذلك مشاه الشيخان ، و احتجا به مطلقا كمـا   
أفاده الذهيب و كأنه لذلك مل يترمجه احلافظ يف " التقريب " بالتدليس بل قال فيه : " ثقة ثبت 

. "  

  على أنه قد صرح بالتحديث كما يأيت .

أثبت الناس يف قتادة ،و مع ذلك فإنه مل يتفرد به ، فقد تابعه مهام  و ابن أيب عروبة من 
قال : سئل قتادة عن رجل صلى ركعتني من صالة الصبح مث طلع قرن الشمس ؟ فقـال :  
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حدثين خالس عن أيب رافع أن أبا هريرة حدثه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : 
  يتم صالته .

  ) و البيهقي أيضا . ١٤٧الدارقطين (  ) و ٤٩٠/ ٢أخرجه أمحد (  

  و هذا إسناد صحيح أيضا .  

و قد تعمد الكوثري جتاهل هذا اإلسناد الصحيح و غريه مما يأيت ، تضليال للقراء ، فإنه 
مع إعالله لإلسناد األول بالعنعنة ، أعل متنه فقال : " و أما حديث البيهقي ( فليصل إليها 

و لعله سبق قلم منه ) طلوع الشمس بنصه ، وكالمنـا يف   أخرى ) فقبل ( األصل : فبعد
  الصالة أثناء الطلوع " ! 

فتأيت هذه الرواية الثانية لترد عليه إسنادا و متنا ، فاإلسناد فيه التصريح بالتحديث . و 
املنت فيه التصريح بأن ذلك يف أثناء الطلوع . بل إن الزيادة اليت يف الرواية األوىل عند البيهقي 

أمحد (فطلعت ) مما جتاهله الكوثري أيضا ، و لعله توهم أن رواية البيهقي مثـل روايـة    و
  الطحاوي اليت مل تقع فيها هذه الزيادة ، و إال ملا قال ما قال .

و لقتادة فيه شيوخ آخرون ، فقال مهام أيضا : حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشري  
" من صلى من الصبح ركعة مث طلعـت الشـمس    بن يك عن أيب هريرة مرفوعا بلفظ :

  فليصل إليها أخرى ، و يف رواية : فليتم صالته " .

) و  ٥٢١،  ٣٤٧،  ٣٠٦/  ٢اإلحسان ) و أمحد (  - ١٥٧٩أخرجه ابن حبان (  
  الدارقطين : و هذا إسناد صحيح على شرطهما أيضا . 
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هريرة مثل الرواية األوىل . وقال هشام الدستوائي : عن قتادة عن عزرة بن متيم عن أيب 
  أخرجه الدارقطين و البيهقي . 

  ، و قد تابعه مجع كما رأيت . )١(و عزرة هذا مقبول عند احلافظ عند املتابعة

و تابعه أيضا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة : حدثين أبو هريرة مرفوعا بلفظ : " من  
ه ، و من صلى ركعة من صالة صلى ركعة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلم تفت

  العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته " .

) و إسناده صحيح على شرط الشيخني ، و قد أخرجـه   ٢٥٤/  ٢أخرجه أمحد ( 
  .)  ٦٦البخاري بنحوه ، و قد مضى لفظه برقم ( 

و زاد فيه بعضهم لفظ : " أول " يف كل من الصالتني ، فراجعه ، و صححه ابن حبان  
 )١٥٨٤  . (  

و هذا أعله الكوثري أيضا بعنعنة حيىي بن أيب كثري ، متجاهال احتجاج الشيخني بـه  
مطلقا ، و احتجاج البخاري حبديثه هذا خاصة ، و لو كان ذلك علة قادحة يف هذا اإلسناد 
فال يقدح يف صحة احلديث يئه من تلك الطرق الكثرية الصحيحة كما ال خيفى على أهل 

  الشريف . العلم ذا الفن

) : حدثنا زهري بن حممد  ٢٣٨١و له طرق أخرى ، فقال الطيالسي يف " مسنده " (  
عن زيد بن أسلم عن األعرج و بسر بن سعيد و أيب صاحل عن أيب هريرة به مثل حديث ابن 

  ) . ١٥٨١أيب كثري . و هذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخني ، و صححه ابن حبان ( 

                                                   
  ٢٠/  ٢:  التقريب )١(
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ديث يتبني لكل ذي عينني أن احلديث صريح الداللة يف إبطـال  و بعد مجع طرق احل 
مذهب احلنفية القائلني بأن من طلعت عليه الشمس يف صالة الصبح بطلت و لو أدرك منها 

من هذه األحاديث ، تارة بإعالل ما ميكن إعالله منها و لو  )١(ركعة ! و قد تفننوا يف التفصي
ق الصحيحة ، كما فعل متعصب العصر احلاضر الشيخ بعلة غري قادحة ، و تارة بتجاهل الطر

الكوثري ، و تارة بادعاء نسخها بأحاديث النهي عن الصالة عند طلوع الشمس ، و تارة 
  بتخصيصها بالصبيان و حنوهم كما فعل الطحاوي و جرى خلفه الكوثري . 

ؤخذ من ) عقب الرواية األوىل : " و ي ٤٦/  ٢قال احلافظ ابن حجر يف " الفتح " ( 
هذا الرد على الطحاوي حيث خص اإلدراك باحتالم الصيب و طهر احلائض و إسالم الكافر 

  ، و حنوها . 

و أراد بذلك نصرة مذهبه يف أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صالته ألنه ال يكملها 
إال يف وقت الكراهة . و هو مبين على أن الكراهة تتناول الفرض و النفل ، و هي خالفيـة  

  مشهورة . 

قال الترمذي : و ذا يقول الشافعي و أمحد و إسحاق . و خالف أبو حنيفة فقال : من 
طلعت عليه الشمس و هو يف صالة الصبح بطلت صالته . و احتج لذلك باألحاديث الواردة 
يف النهي عن الصالة عند طلوع الشمس ، و ادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة هلذا 

عوى حتتاج إىل دليل ، فإنه ال يصار إىل النسخ باالحتمال ، و اجلمع بني احلديث ،و هي د
احلديثني ممكن بأن حيمل أحاديث النهي على ما ال سبب له من النوافل ، و ال شـك أن  

  التخصيص أوىل من ادعاء النسخ " .

                                                   
 ( حممد)من املضيق أو البلية . قال اجلوهري : التفصي التخلص التخلص : )١(
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  حديث ال يزني الزاني
  

مر حني يشرب و ال يزين الزاين حني يزين و هو مؤمن ، و ال يشرب اخل"  - ٣٠٠٠
هو مؤمن ، و ال يسرق حني يسرق و هو مؤمن ، و ال ينتهب بة يرفع النـاس إليـه   

  " . أبصارهم و هو مؤمن

  : ١٢٦٩/  ٦قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

  أخرجه البخاري و مسلم ، و غريمها من حديث أيب هريرة ، و له عنه طرق :

/ ٥بن احلارث بن هشام عنه . أخرجه البخاري (  األوىل : عن أيب بكر بن عبد الرمحن
 ٤٦٠/ ٢) و ابن ماجه (  ٣٣٠/  ٢) و النسائي (  ٥٤/  ١) و مسلم (  ٤٨/  ١٢و  ٩٠
  ) من طرق عن الزهري عنه به .  ٤٦١ -

  و إسناد البخاري يف املوضع األول :

إسناده يف حدثنا سعيد بن عفري قال : حدثين الليث : حدثنا عقيل عن ابن شهاب ... و 
  املوضع اآلخر : حدثين حيىي بن بكري : حدثنا الليث به .

و هو عند اآلخرين من طرق أخرى عن الليث به . و تابعه يونس عن ابن شـهاب   
  الزهري به . أخرجه مسلم ، وكذا البخاري .

الثانية و الثالثة : قال ابن شهاب : و عن سعيد و أيب سلمة عن أيب هريرة عن الـنيب   
  هللا عليه وسلم مثله ، إال النهبة .صلى ا
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) و مسلم من طريق يونس عنه به . و تابعه  ٢٨/  ١٠و ٩١/  ٥أخرجه البخاري (  
األوزاعي عن الزهري به ، إال أنه قرن معهما أبا بكر بن عبد الرمحن . أخرجه مسـلم ، و  

ن أيب شيبة ) عن أيب سلمة وحده ، و كذا رواه اب ١١٥/  ٢النسائي. و أخرجه الدارمي ( 
  .بتحقيقي ) - ٣٨يف " اإلميان " رقم ( 

الرابعة : عن ذكوان عن أيب هريرة به ، دون النهبة ، وزاد : " و التوبة معروضة بعد " . 
 ٢) و كذا أبو داود (  ٢٥٤/  ٢) و مسلم والنسائي (  ٩٥و  ٦٧/  ١٢أخرجه البخاري ( 

) كلهم عن األعمش  ٤٧٩و  ٣٧٧ - ٣٧٦/ ٢) و أمحد (  ٢٦٢٧) و الترمذي (  ٢٧٠/ 
عنه به . و تابعه القعقاع و يزيد بن أيب زياد عن أيب صاحل به دون الزيـادة ، إال أن األول  
منهما ذكر النهبة ، و أشار األول إليها بقوله : " و ذكر رابعة فنسيتها " ، و زاد : " فإذا فعل 

. و هذه زيادة منكرة تفرد ا  ذلك خلع ربقة اإلسالم من عنقه ، فإن تاب تاب اهللا عليه "
  يزيد هذا ، و هو اهلامشي موالهم ، و فيه ضعف لسوء حفظه . 

اخلامسة : عن مهام عنه به حنوه ، إال أنه قال : " و ال ينتهب أحدكم بة ذات شرف 
يرفع إليه املؤمنون أعينهم فيها و هو حني ينتهبها مؤمن ، و ال يغل أحدكم حني يغل و هو 

  ) .  ٣١٧/  ٢اكم إياكم " . أخرجه مسلم ، و أمحد ( مؤمن ،فإي

و  -موىل ميمونة  -السادسة و السابعة :يرويهما صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
محيد بن عبد الرمحن عنه . أخرجه مسلم ، و أمحد من طريق آخر عن عطاء وحده كما يأيت 

  قريبا .

  ه . أخرجه مسلم . الثامنة : عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن 
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) ، و أخرجه  ٣٨٦/  ٢التاسعة : عن قتادة عن احلسن و عطاء عنه . أخرجه أمحد ( 
  مسلم من طريق آخر عن عطاء كما سبق قريبا . 

) ، و سـنده   ٢٤٣/ ٢العاشرة : عن األعرج عنه . دون الزيادات . أخرجه أمحد ( 
" و يف الباب عن ابن عباس و صحيح على شرط الشيخني ، و قال الترمذي عقب احلديث : 

عائشة و عبد اهللا بن أيب أوىف ، ( و قال : ) حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح غريب 
  من هذا الوجه " . 

/  ٢) و النسائي (  ٦٥و  ٦٧/  ١٢قلت : أما حديث ابن عباس ، فأخرجه البخاري ( 
قدمة ، إال أنه زاد يف ) من طريق الفضيل بن غزوان عن عكرمة عنه دون الزيادات املت ٢٥٤

  آخره : " و ال يقتل و هو مؤمن " . 

زاد البخاري يف إحدى روايتيه : " قال عكرمة : قلت البن عباس : كيف يرتع اإلميان 
فإن تاب عاد إليه هكذا . و شبك  -و شبك بني أصابعه مث أخرجها  -منه ؟! قال : هكذا 

  بني أصابعه " . 

) ،  ٣٩) و ابن أيب شيبة ( رقـم   ١٣٩/  ٦د ( و أما حديث عائشة ، فأخرجه أمح
  بإسناد رجاله ثقات ، لوال عنعنة ابن إسحاق .

) بسند حسن كمـا   ٤١و  ٤٠و أما حديث ابن أيب أوىف ، فأخرجه ابن أيب شيبة (  
  ) أيضا . ٣٥٣ - ٣٥٢/  ٤بينته يف التعليق عليه ، و أخرجه أمحد ( 

بن هليعة : عن أيب الزبري قال : سألت جابرا و روي من حديث ابن عمر أيضا ، فقال ا 
: أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ( فذكر فقرة الزىن و السرقة فقط ) ؟ قال 

  جابر : مل أمسعه .
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) ، و  ٣٤٤٦/  ٣قال جابر : و أخربين ابن عمر ، و أنه قد مسعه . أخرجه أمحد (  
) عن ابن  ١٠٠/  ١ورده اهليثمي يف " امع " ( رجاله ثقات لوال ضعف ابن هليعة ، و قد أ

عمر مرفوعا بالفقرات األربع ، و قال : " رواه الطرباين يف " الكبري "بطوله ، و البزار ، و 
روى أمحد منه : ال يزين الزاين و ال يسرق فقط ، و يف إسناد أمحد ابن هليعة ، و يف إسناد 

:حيدث أحيانا باحلديث املنكر ، و ذكره ابن حبان الطرباين معلى ابن مهدي ، قال أبو حامت 
يف ( الثقات ) " . مث ذكر هلما شاهدين آخرين من رواية الطرباين من حديث عبد اهللا بـن  

  مغفل و أيب سعيد اخلدري ، فلرياجعهما من شاء . 

و اعلم أن الداعي إىل ختريج هذا احلديث امع على صحته عند أئمة احلديث مـن  
غريمها أنين رأيت الشيخ زاهد الكوثري املعروف بعدائه الشديد ألهل السنة و الشيخني و 

احلديث ، قد علق عليه يف حاشيته على كتاب " التنبيه " مبا يشعر القارىء العادي أنه حديث 
ضعيف ال تقوم به حجة ، فرأيت من الضروري القيام ذا التخريج الذي ميكن به لكـل  

قه عليه من تضليل القراء ، بإفهامه إياهم خالف احلقيقة مـن  قارىء أن يكشف ما يف تعلي
) بعد أن ذكر حديثني آخرين  ١٥٤نواح يأيت بياا ، فقد قال يف التعليق املشار إليه ( ص 

)  ٨٢٦صحيحني أحدمها حديث عبادة املتقدم آنفا ، و اآلخر حديث أيب ذر املتقدم برقم ( 
أما حديث " ال يزين الزاين حني يزين و هو مؤمن "  : " و إن سرق و إن زىن " ، قال : " و

فأحط منهما يف الصحة ( ! ) بل أنكر بعض أهل العلم صحته باملرة كما حكى ابن جرير ، 
و يف سنده حيىي بن عبد اهللا بن بكري ، و هو ممن ال حيتج به أبو حامت ، و قد ضعفه النسائي ، 

راجع  -اهر معناه الكتاب و السنة و اإلمجاع لكن مشاه اجلمهور و أولوا احلديث ملخالفة ظ
  ) " .  ٤٧ - ١٢فتح الباري ( 

  و الرد عليه من وجوه : األول :
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أنه ليس أحط منهما يف الصحة ، بل هو أعلى منهما فيها ، كيف ال و هو قد رواه سبعة 
اس من الصحابة و هم أبو هريرة و حلديثه وحده عشرة طرق عنه كما تقدم بيانه ! و ابن عب
  ، و عائشة ، و ابن أيب أوىف ، و ابن عمر ، و عبد اهللا بن مغفل ، و أبو سعيد اخلدري .

و أما حديث أيب ذر ، فله عنه ثالث طرق فقط ، و له شاهد من حديث أيب الدرداء  
  ضعفه البخاري ، و آخر من حديث سلمة بن نعيم عند اإلمام أمحد .

أيضا ، و مل أجد له شاهدا يف املصادر املتوفرة و أما حديث عبادة ، فله عنه ثالث طرق  
  لدي اآلن . 

إذا عرفت هذا أيها القارىء الكرمي يتبني لك جبالء ال غموض فيه بطالن قول الكوثري 
إن حديث الترمجة أحط من احلديثني املشار إليهما يف الصحة ! إذ كيف يعقل ذلك و قـد  

مع  -قول منه يف احلقيقة مما يؤكد أن الرجل عرفت أنه أكثر منهما طرقا و شواهد ؟ و هذا ال
ال يوثق بأقواله ، ألنه يتبع هواه فيدفعه إىل أن يهرف مبـا ال يعـرف ، أو إىل أن    -علمه 

ينحرف عما يعرف ، فيجعل املرجوح راجحا ، أو املفضول فاضال ، و بالعكس ، نسأل اهللا 
  العافية .

مما ال يقدح فيه عند أهل املعرفة ذا  الثاين : هب أنه أحط منهما يف الصحة ، فذلك 
العلم الشريف ، أال ترى أن احلديث احلسن لغريه أحط يف الثبوت من احلسن لذاته ، و هذا 
أحط يف الصحة من الصحيح لغريه ، و هذا أحط من الصحيح لذاته ، و هكذا يقـال يف  

عليه هذا ، و لكنها  املشهور و املستفيض مع املتواتر كما هو ظاهر ، و الكوثري ال خيفى
املكابرة و اتباع اهلوى الذي حيمله على الغمز يف احلديث الصحيح ملخالفته ملذهبه ، بل هلواه 

  ، كما يأيت بيانه ! 
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  الثالث : قوله : بل أنكر بعض أهل العلم صحته باملرة كما حكى ابن جرير . 

املنكر لصحة هذا احلديث فأقول : فيه حتريف خبيث لغاية يف نفسه من املبالغة يف تعظيم 
، فإن نص كالم ابن جرير كما حكاه احلافظ عنه يف املكان الذي أشار إليه الكوثري نفسه : 

  " و أنكر بعضهم أن يكون صلى اهللا عليه وسلم قاله " .

  فقوله : " بعضهم " شرحه الكوثري بقوله : " بعض أهل العلم " .  

كر الذي أشار إليه ابن جرير ليس عنده من أهل و هذا مما ال دليل عليه ، فقد يكون املن
العلم الذين يستحقون أن حيشروا يف زمرم ، بل هو عنده من أهل األهواء و البدع كاملرجئة 
و حنوهم ، كما هو شأن الكوثري عندي ، فتأمل كيف حرف هذا النقل عن ابن جريـر  

ء ، و كم له من مثله مما ال جمال لتضخيم شأن املنكر ، مما يؤكد أنه ال يوثق بنقله عن العلما
  اآلن لإلفاضة فيه .

الرابع : قوله : و يف سنده حيىي بن عبد اهللا بن بكري ، و هو ممن ال حيتج به أبو حامت ...  
  إخل . 

قلت : و هذا أسوأ ما يف هذا التعليق من اجلور و الطعن يف الراوي الثقة ، و يف حديثه 
  بيان :بدون حجة و ال بينه ، و إليك ال

أوال : لقد اعتمد يف الطعن يف ابن بكري على كالم أيب حامت و النسائي ، و هو يعلم أنه  
طعن غري مفسر ، و أن مثله ال يقبل ، السيما إذا كان وثقه اجلمهور ، و احتج به الشيخان ، 
و لذلك قال الذهيب : " ثقة صاحب حديث ومعرفة ، حيتج به يف " الصحيحني " ( مث ذكر 

  م أيب حامت و النسائي فيه مث قال: ) و وثقه غري واحد " .كال
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ثانيا : هب أن جرح من جرحه مقدم على توثيق من وثقه ،فال يلزم أن يكون جمروحا  
يف كل من روى عنهم ، كما أن العكس غري الزم أيضا ، أي ال يلزم من كون الراوي ثقة 

املشتغلني ذا العلم ، فقد يكون  أن يكون ثقة يف كل من روى عنهم ، كما هو معلوم عند
اروح له نوع اختصاص ببعض الرواة و احلفظ حلديثهم فيكون ثقة يف مثلهم ، و هـذا  
احلديث قد رواه ابن بكري عن الليث كما تقدم يف أول هذا التخريج ، و قد قال ابن عدي فيه 

  يث ما ليس عند أحد " : " كان جار الليث بن سعد ، و هو أثبت الناس فيه ، و عنده عن الل

: " )١(و قد الحظ احلافظ ابن حجر اختصاصه املذكور بالليث ، فقال يف " التقريب " 
  ثقة يف الليث ، و تكلموا يف مساعه من مالك " .

فتأمل أيها القارىء الكرمي كيف كتم الكوثري االختصاص املذكور الذي ال يسمح  
اصة ، فما أجرأه على كتمان احلق ، و التدليس مطلقا جبرح ابن بكري يف روايته عن الليث خ

  على الناس .

ثالثا : هب أنه جمروح مطلقا حىت يف روايته عن الليث ، فجرحه ليس لتهمة يف نفسه ،  
و إمنا لضعف يف حفظه خيشى أن يعرض له يف بعض حديثه ، و هذه اخلشية منفية هنا ، ألنه 

  ه كما تقدم أيضا من رواية البخاري . قد تابعه سعيد بن عفري قال : حدثين الليث ب

و تابعه آخرون عند مسلم و غريه كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف مطلع هذا التخريج ، 
فماذا يقال عن هذا الكوثري الذي جتاهل هذه املتابعات كلها و هي بني يديه و على مرأى 

با هريرة رضـي اهللا  منه ، مث كيف جتاهل الطرق األخرى عن سائر الصحابة الذين تابعوا أ
عنهم مجيعا ، لقد جتاهل الكوثري كل هذه احلقائق ، ليوهم القارىء أن احلديث تفرد به ابن 

                                                   
 ( حممد). ٧٥٨٠ الترمجة ، التقريب )١(
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بكري و أنه متكلم فيه ، و أن احلديث ضعيف ، و هو صحيح مستفيض ، إن مل نقل إنـه  
  متواتر .

ا إال السقاف فاهللا تعاىل يعامله مبا يستحق ، فما رأيت له شبها يف قلب احلقائق و كتما
  و اهلدام ! 

رابعا : و ال يفيده شيء قوله : " لكن مشاه اجلمهور " ، ألنه من قبيل التضليل و التغطية 
لعورته ! ألنه إن كان معهم يف متشية حاله و االحتجاج حبديثه ، فلماذا نقل تضعيفه عن أيب 

حلقيقة أن الكوثري مياري و حامت و النسائي ؟! و ما املراد من التعليق كله حينئذ ؟! و لكن ا
  يداري ، و يتخذ لنفسه خط الرجعة إذا ما رد عليه أحد من أهل العلم ! 

  خامسا : قوله : و أولوا احلديث ... إخل .

قلت : و ماذا يف التأويل إذا كان املقصود منه التوفيق بني نصوص الشريعة ، و هل هو 
ه صلى اهللا عليه وسلم : " ال يؤمن أول حديث صحيح يؤول ؟! فماذا يفعل الكوثري بقول

) و  ٧٣أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه " ؟ متفق عليه . و قد مضى خترجيه رقم (
قوله : " واهللا ال يؤمن ، واهللا ال يؤمن ، واهللا ال يؤمن ، الذي ال يأمن جاره بوائقه " . رواه 

  البخاري .

على احلنفية الذين ال يزالون مصرين  و احلقيقة أن احلديث و إن كان مؤوال ، فهو حجة 
على خمالفة السلف يف قوهلم بأن اإلميان ال يزيد و ال ينقص ، فاإلميان عندهم مرتبة واحدة ، 
فهم ال يتصورون إميانا ناقصا ، و لذلك حياول الكوثري رد هذا احلديث ، ألنه بعد تأويله 

  مؤمن إميانا كامال " .  على الوجه الصحيح يصريحجة عليهم ، فإن معناه : " و هو
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قال ابن بطال : " و محل أهل السنة اإلميان هنا على الكامل ، ألن العاصي يصري أنقص 
  ) . ٢٨/  ١٠حاال يف اإلميان ممن ال يعصي " . ذكره احلافظ ( 

) عن اإلمام النووي قال : " و الصحيح الذي قاله احملققون  ٤٩/  ١٢و مثله ما نقله (  
يفعل هذه املعاصي وهو كامل اإلميان ، هذا من األلفاظ اليت تطلق على نفي أن معناه : ال 

الشيء ، و املراد نفي كماله ، كما يقال : ال علم إال ما نفع ، و ال مال إال ما نيل ، و ال 
  عيش إالعيش اآلخرة " . 

  مث أيده احلافظ يف حبث طويل ممتع ، فراجعه . 

ونه حنفيا متعصبا فسر احلديث مبثل ما تقدم عن مع ك يو من الغرائب أن الشيخ القار
) : " و أصحابنا تأولوه بأن املـراد   ١٠٥/  ١ابن بطال و النووي ، فقال يف " املرقاة " ( 

املؤمن الكامل .. " ، مث قال : " على أن اإلميان هو التصديق ، و األعمال خارجة عنه " ! 
  فهذا يناقض ذاك التأويل . فتأمل 

  

  

  

  

  

  



الردودكتاب  ٩٤    

  سل الشافعي بأبي حنيفةقصة تو
  

  

  " . توسلوا جباهي فإن جاهي عند اهللا عظيم"  - ٢٢

  ) : ٧٦/  ١قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ( 

  . ال أصل له

  و قد نص على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف " القاعدة اجلليلة " .

 عظيم ، فقد وصف و مما ال شك فيه أن جاهه صلى اهللا عليه وسلم و مقامه عند اهللا 
اهللا تعاىل موسى بقوله :  ( و كان عند اهللا وجيها )  ، و من املعلوم أن نبينا حممدا صلى اهللا 
عليه وسلم أفضل من موسى ، فهو بال شك أوجه منه عند ربه سبحانه و تعاىل ، و لكن هذا 

ا كما يفعـل  شيء و التوسل جباهه صلى اهللا عليه وسلم شيء آخر ، فال يليق اخللط بينهم
بعضهم ، إذ أن التوسل جباهه صلى اهللا عليه وسلم يقصد به من يفعله أنه أرجى لقبول دعائه 
، و هذا أمر ال ميكن معرفته بالعقل إذ أنه من األمور الغيبية اليت ال جمال للعقل يف إدراكهـا  

بتـة ، فـإن   فالبد فيه من النقل الصحيح الذي تقوم به احلجة ، و هذا مما ال سبيل إليه ال
األحاديث الواردة يف التوسل به صلى اهللا عليه وسلم تنقسم إىل قسمني : صحيح و ضعيف ، 
أما الصحيح فال دليل فيه البتة على املدعى مثل توسلهم به صلى اهللا عليه وسلم يف االستسقاء 

اهه و ، و توسل األعمى به صلى اهللا عليه وسلم فإنه توسل بدعائه صلى اهللا عليه وسلم ال جب
ال بذاته صلى اهللا عليه وسلم ، و ملا كان التوسل بدعائه صلى اهللا عليه وسلم بعد انتقاله إىل 
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الرفيق األعلى غري ممكن كان بالتايل التوسل به صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته غري ممكن و 
  غري جائز .

مر توسلوا بعمه و مما يدلك على هذا أن الصحابة رضي اهللا عنهم ملا استسقوا يف زمن ع
صلى اهللا عليه وسلم العباس ، و مل يتوسلوا به صلى اهللا عليه وسلم ، و ما ذلك إال ألـم  
يعلمون معىن التوسل املشروع و هو ما ذكرناه من التوسل بدعائه صلى اهللا عليه وسـلم و  

نقل لذلك توسلوا بعده صلى اهللا عليه وسلم بدعاء عمه ألنه ممكن و مشروع ، و كذلك مل ي
أن أحدا من العميان توسل بدعاء ذلك األعمى ، ذلك ألن السر ليس يف قول األعمى : ( 
اللهم إىن أسألك و أتوجه إليك بنبيك نيب الرمحة ) و إمنا السر األكرب يف دعائه صلى اهللا عليه 

"  وسلم له كما يقتضيه وعده صلى اهللا عليه وسلم إياه بالدعاء له ، و يشعر به قوله يف دعائه
اللهم فشفعه يف " أي اقبل شفاعته صلى اهللا عليه وسلم أي دعاءه يف " و شفعين فيه " أي 
اقبل شفاعيت أي دعائي يف قبول دعائه صلى اهللا عليه وسلم يف ، فموضوع احلديث كلـه  
يدور حول الدعاء كما يتضح للقاريء الكرمي ذا الشرح املوجز ، فال عالقة للحـديث  

  و هلذه أنكره اإلمام أبو حنيفة فقال : بالتوسل املبتدع ،

  أكره أن يسأل اهللا إال باهللا ، كما يف " الدر املختار " و غريه من كتب احلنفية .

  ) : ٣٨١و أما قول الكوثري يف مقاالته ( ص 

و توسل اإلمام الشافعي بأيب حنيفة مذكور يف أوائل " تاريخ اخلطيب " بسند صحيح 
) من طريق  ١٢٣/  ١فإنه يشري بذلك إىل ما أخرجه اخلطيب (  فمن مبالغاته بل مغالطاته

عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال : نبأنا علي بن ميمون قال : مسعت الشافعي يقـول : إىن  
فإذا عرضت يل حاجة صليت  –يعين زائرا  -ألتربك بأيب حنيفة و أجيء إىل قربه يف كل يوم 

  ىل احلاجة عنده ، فما تبعد عين حىت تقضى .ركعتني و جئت إىل قربه ، و سألت اهللا تعا
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فهذه رواية ضعيفة بل باطلة فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غري معروف و ليس له ذكر 
بن إسحاق بن  -بفتح العني  -يف شيء من كتب الرجال ، و حيتمل أن يكون هو عمرو 

) و ذكر  ٢٢٦/  ١٢إبراهيم بن محيد بن السكن أبو حممد التونسى و قد ترمجه اخلطيب ( 
) و مل يذكر فيه جرحا و ال تعديال فهو جمهـول   ٣٤١أنه خباري قدم بغداد حاجا سنة ( 

) على أكثر  ٢٤٧احلال ، و يبعد أن يكون هو هذا إذ أن وفاة شيخه علي بن ميمون سنة ( 
  األقوال ، فبني وفاتيهما حنو مائة سنة فيبعد أن يكون قد أدركه .

ة ضعيفة ال يقوم على صحتها دليل و قد ذكر شيخ اإلسالم و على كل حال فهي رواي
  ) : ١٦٥يف " اقتضاء الصراط املستقيم " معىن هذه الرواية مث أثبت بطالا فقال ( ص 

هذا كذب معلوم كذبه باالضطرار عند من له معرفة بالنقل ، فالشافعي ملا قدم بغداد مل 
و مل يكن هذا على عهد الشافعي معروفا ، و قد يكن ببغداد قرب ينتاب للدعاء عنده البتة ، بل 

رأى الشافعي باحلجاز و اليمن و الشام و العراق و مصر من قبور األنبياء و الصـحابة و  
التابعني من كان أصحاا عنده و عند املسلمني أفضل من أيب حنيفة و أمثاله من العلماء ، فما 

حاب أيب حنيفة الذين أدركوه مثل أيب يوسف باله مل يتوخ الدعاء إال عنده ؟ ! مث ( إن ) أص
و حممد و زفر و احلسن بن زياد و طبقتهم مل يكونوا يتحرون الدعاء ال عند أيب حنيفة و ال 
غريه ، مث قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت يف كتابه من كراهة تعظيم قبور املخلوقني خشية 

علمه و دينه ، و إما أن يكون املنقول من الفتنة ا ، و إمنا يضع مثل هذه احلكايات من يقل 
  هذه احلكايات عن جمهول ال يعرف .
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  حديث رسول رسول اهللا
  

  " . احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا"  - ٨٨١

  ) : ٢٧٣/  ٢قال األلباين يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " ( 

  . منكر

منحة املعبود ) وكذا أمحد (  - ٢٨٦/  ١مسنده " (  أخرجه أبو داود الطيالسي يف " 
) و ابن  ٢٧٥/ ٢) و الترمذي (  ١١٦/  ٢) و أبو داود يف " السنن " (  ٢٤٢،  ٢٣٠/  ٥

 ٧٦طبع بريوت ) و العقيلي يف " الضعفاء " (  - ٥٨٤و  ٣٤٧/  ٢سعد يف " الطبقات " ( 
خمطوطة الظاهرية ،  ١١٣- ١١٢ و ١/  ٩٣) و اخلطيب يف " الفقيه و املتفقه " (  ٧٧ -

)  ١١٤/  ١٠مطبوعة الرياض ) و البيهقي يف" سننه " (  - ١٨٩ - ١٨٨و  ١٥٥ - ١٥٤
/  ٦)و ابن حزم يف " اإلحكام " (  ٥٦ - ٥٥/  ٢و ابن عبد الرب يف " جامع بيان العلم " ( 

و ) من طرق عن شعبة عن أيب العون عن احلارث بن عمر ١١٢ - ١١١/  ٧،  ٣٥،  ٢٦
عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل : أن النيب صلى اهللا  -أخي املغرية بن شعبة  -

عليه وسلم حني بعثه إىل اليمن قال له :كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي مبا 
يف كتاب اهللا . قال : فإن مل يكن يف كتاب اهللا ؟ قال : بسنة رسول اهللا ، قال : فإن مل يكن 

سول اهللا ؟ قال :أجتهد رأيي ال آلو ، قال : فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سنة ر
صدره ، و قال :فذكره . و قال العقيلي : " قال البخاري : ال يصح ، و ال يعرف إال مرسال 

 "  
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) : " ال يصح ، و ال يعرف إال ـذا   ٢٧٥/  ١/  ٢قلت: و نصه يف " التاريخ " (  
   أن الصواب أنه عن أصحاب معاذ بن جبل ليس فيه " عن معاذ " .،مرسل " . قلت : يعين

و قال الذهيب : " قلت : تفرد به أبو عون حممد بن بن عبيد اهللا الثقفي عن احلارث بن 
عمرو الثقفي أخو املغرية بن شعبة ، و ما روى عن احلارث غري أيب عون فهو جمهول ، و قال 

  . الترمذي : ليس إسناده عندي مبتصل " 

 ٥قلت : و لذلك جزم احلافظ يف " التقريب " بأن احلارث هذا جمهول . مث رواه أمحد ( 
) من طريقني آخرين عن شعبة ، إال  ٢/  ٣١٠/  ١٦) و أبو داود و ابن عساكر (  ٢٣٦/ 

أما قاال : " عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول اهللا ملا أراد أن يبعث معاذا إىل اليمن " . 
  احلديث .

  مل يذكر : " عن معاذ " . 

قلت : هذا مرسل و به أعله البخاري كما سبق ، و كذا الترمذي حيث قال عقبه : "  
هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ، و ليس إسناده عندي مبتصل " . و أقره احلـافظ  

 ) . قلت : فقد أعل ١/  ٧٦العراقي يف " ختريج أحاديث منهاج األصول "للبيضاوي ( ق 
  هذا احلديث بعلل ثالث : 

  األوىل :اإلرسال هذا . 

  الثانية : جهالة أصحاب معاذ . 

  الثالثة : جهالة احلارث بن عمرو .
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قال ابن حزم : " هذا حديث ساقط ، مل يروه أحد من غري هذا الطريق ، و أول سقوطه 
ارث بن عمرو أنه عن قوم جمهولني ، مل يسموا ، فال حجة فيمن ال يعرف من هو ؟ و فيه احل

  ، و هو جمهول ال يعرف من هو ؟ و مل يأت هذا احلديث قط من غري طريقه " . 

وقال يف موضع آخر بعد أن نقل قول البخاري فيه : " ال يصح " . " و هذا حـديث  
  باطل ال أصل له " . 

) عقب قول البخاري املذكور: " و قـال   ٤٠١و قال احلافظ يف " التلخيص " ( ص 
يف " العلل " : رواه شعبة عن أيب عون هكذا . و أرسله ابن مهدي و مجاعات عنه  الدارقطين 

  و املرسل أصح . 

قال أبو داود ( يعين الطيالسي ) : و أكثر ما كان حيدثنا شعبة عن أصحاب معـاذ أن  
  رسول اهللا . و قال مرة : عن معاذ . 

يعرفون ، قال : و ادعى و قال ابن حزم : " ال يصح ألن احلارث جمهول ، و شيوخه ال 
بعضهم فيه التواتر ، و هذا كذب ، بل هو ضد التواتر ، ألنه ما رواه أحد غري أيب عون عن 

  احلارث ، فكيف يكون متواترا ؟! " . 

و قال عبد احلق : " ال يسند ، و ال يوجد من وجه صحيح " . و قال ابن اجلوزي يف " 
لفقهاء كلهم يذكرونه يف كتبهم و يعتمدون عليه ، و العلل املتناهية " : " ال يصح و إن كان ا

  إن كان معناه صحيحا " . 

و قال ابن طاهر يف تصنيف له مفرد ، يف الكالم على هذا احلديث : " اعلـم أنـين   
فحصت عن هذا احلديث يف املسانيد الكبار و الصغار ، و سألت عنه من لقيته من أهل العلم 

  أحدمها : طريق شعبة . بالنقل ، فلم أجد غري طريقني :
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و األخرى : عن حممد بن جابر عن أشعث بن أيب الشعثاء عن رجل من ثقيف عـن   
معاذ و كالمها ال يصح . قال : وأقبح ما رأيت فيه قول إمام احلرمني يف كتاب " أصول الفقه 
ا " : " و العمدة يف هذا الباب على حديث معاذ " قال : " و هذه زلة منه ، و لو كان عامل

بالنقل ملا ارتكب هذه اجلهالة " ، ( قال احلافظ رمحه اهللا تعاىل ) : " قلت : أساء األدب على 
إمام احلرمني ، و كان ميكنه أن يعرب بألني من هذه العبارة مع كالم إمام احلرمني أشد مما نقله 

إليـه  عنه ! فإنه قال : " و احلديث مدون يف " الصحاح " متفق على صحته (!) ال يتطرق 
  التأويل " .

كذا قال رمحه اهللا ، و قد أخرجه اخلطيب يف كتاب " الفقيه و املتفقه " من رواية عبد  
الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل ، فلوكان اإلسناد إىل عبد الرمحن ثابتا لكان كافيا يف صحة 

  احلديث " . 

إن عبادة بـن  ) بقوله : " و قد قيل  ١٨٩قلت : مل خيرجه اخلطيب ، بل علقه ( ص 
  نسي رواه عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ . و هذا إسناد متصل و رجاله معروفون بالثقة " 

قلت : و هيهات ، فإن يف السند إليه كذابا وضاعا ، فقد أورده ابن القيم يف " ذيب 
 ) : " و قد أخرجه ابن ماجه يف " سننه " ٢١٣/  ٥السنن " تعليقا على هذا احلديث فقال ( 

من حديث حيىي بن سعيد األموي عن حممد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد 
الرمحن بن غنم : حدثنا معاذ بن جبل قال : " ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
اليمن قال : ال تقضني و ال تفصلن إال مبا تعلم ، و إن أشكل عليك أمرفقف حىت تبينه ، أو 

  ه " . و هذا أجود إسنادا من األول ، و ال ذكر للرأي فيه " .تكتب إيل في

قلت : كيف يكون أجود إسنادا من األول و فيه حممد بن سعيد بن حسان و هـو   
الدمشقي املصلوب ؟! قال يف " التقريب " : " قال أمحد بن صاحل : وضع أربعـة آالف  
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)  ٢٤٤و قد سبق حنوه (ص  . حديث ، و قال أمحد : قتله املنصور على الزندقة و صلبه "
  عن غريه من األئمة . 

قلت : و لعله اشتبه على ابن القيم رمحه اهللا مبحمد بن سعيد بن حسان احلمصي ، و 
ليس به ، فإنه متأخر عن املصلوب ، و مل يذكروا له رواية عن ابن نسي ، و ال يف الرواة عنه 

، على أنه جمهول كما قال احلافظ ، و  حيىي بن سعيد األموي ، و إمنا ذكروا ذلك يف األول
  أيضا فإن هذا ليس من رجال ابن ماجه ، و إمنا ذكروه متييزا بينه و بني األول . 

) ، و قال البوصريي يف "  ٢٨/  ١و احلديث يف " املقدمة " من سنن " ابن ماجه " ( 
ام بوضـع  ) : " هذا إسناد ضعيف ، حممد بن سعيد هو املصلوب  ٢/  ٥الزوائد " ( ق 

  احلديث " . 

على أن قول ابن القيم : " و ال ذكر للرأي فيه " . إمنا هو بالنظر إىل لفظ رواية ابـن  
) من طريق املصلوب  ١/  ٣١٠/  ١٦ماجه ، وإال فقد أخرجه ابن عساكر يف " تارخيه " ( 

اب اهللا و مل هذا بلفظ : " قال معاذ : يا رسول اهللا : أرأيت ما سئلت عنه مما مل أجده يف كت
) من طريـق  ٢/  ٣١٠/  ١٦أمسعه منك ؟ قال : اجتهد رأيك " . مث رواه ابن عساكر ( 

سليمان الشاذكوين : أخربنا اهليثم بن عبد العفار عن سربة بن معبد عن عبادة بن نسي بـه  
بلفظ : " اجتهد رأيك ، فإن اهللا إذا علم منك احلق وفقك للحق ". و اهليثم هذا قال ابـن  

  : " يضع احلديث " . و الشاذكوين كذاب .  مهدي

قلت : وأجاب ابن القيم عن العلة الثانية ، و هي جهالة أصحاب معاذ بقوله يف " إعالم 
) : " و أصحاب معاذ و إن كانوا غري مسمني فال يضره ذلك، ألنه  ٢٤٣/  ١املوقعني " ( 

الفضل والصدق باحملل  يدل على شهرة احلديث ، و شهرة أصحاب معاذ بالعلم و الدين و
  الذي ال خيفى .... "
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أقول : فهذا جواب صحيح لو أن علة احلديث حمصورة ذه العلة ، أما و هناك علتان  
أخريان قائمتان ، فاحلديث ضعيف على كل حال ، و من العجيب أن ابن القيم رمحه اهللا مل 

اب عن هذه العلـة و اهللا  يتعرض للجواب عنهما مطلقا . فكأنه ذهل عنهما النشغاله باجلو
  أعلم . 

مث تبني يل أن ابن القيم اتبع يف ذلك كله اخلطيب البغدادي يف " الفقيه و املتفقـه " (  
من املطبوعة ) ، و هذا أعجب ، أن خيفى على مثل  - ١٨٩من املخطوطة ، ٢ - ١/  ١١٣

  اخلطيب يف حفظه و معرفته بالرجال علة هذا احلديث القادحة !

) عـن   ٥٥١/  ١٠أورد ابن األثري هذا احلديث يف " جامع األصـول " (   ( تنبيه ) 
احلارث بن عمرو باللفظ الذي ذكرته ،مث قال : " و يف رواية : " أن معاذا سأل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم فقال :يا رسول اهللا مبا أقضي ؟ قال : بكتاب اهللا ، قال : فإن مل أجد ؟ 

قال فإن مل أجد ، قال استدق الدنيا ، و تعظم يف عينيك ما عند اهللا قال : بسنة رسول اهللا ، 
  و اجتهد رأيك فيسددك اهللا للحق . مث قال عقبه : " و أخرجه أبو داود " .

قلت :و ليست عنده هذه الرواية ، و ال رأيت أحدا عزاها إليه غريه ، و ال وجدت هلا  
منكرة شديدة النكارة ، ملخالفتها جلميع  أصال يف شيء من املصادر اليت وقفت عليها ، فهي

الروايات املرسلة منها و املوصولة ، و مجيعها معلة باجلهالة . و مر على هذا العزو أليب داود 
طبعة دمشـق ) دون أي   – ١٧٨ - ١٧٧/  ١٠احملقق الفاضل لـ " جامع األصول " ( 

  تعليق أو حتقيق ! 

روف يف مقال له إىل تقوية هذا احلديث ، و تنبيه آخر : ذهب الشيخ زاهد الكوثري املع
ليس ذلك بغريب منه ما دام أنه قد سبق إليه ،و لكن الغريب حقا أنه سلك يف سبيل ذلك 
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طريقا معوجة ، ال يعرفها أهل اجلرح والتعديل ، فرأيت أن أنقل خالصة كالمه فيه ، مث أرد 
  عليه و أبني خطأه و زغله .

) : " و هذا احلديث رواه عن أصحاب معـاذ   ٦١ - ٦٠قال يف " مقاالته " ( ص 
احلارث بن عمرو الثقفي ، و ليس هو جمهول العني بالنظر إىل أن شعبة بن احلجاج يقول عنه: 
إنه ابن أخي املغرية بن شعبة ، و ال جمهول الوصف من حيث أنه من كبار التابعني، يف طبقة 

ل أهل الشأن جرحا مفسرا يف حقه ، و ال ، و مل ينق ١١٦شيوخ أيب عون الثقفي املتوىف سنة 
حاجة يف احلكم بصحة خرب التابعي الكبري إىل أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته ، بل يكفي يف 
عدالة و قبول روايته أال يثبت فيه جرح مفسر من أهل الشأن ، ملا ثبت من بالغ الفحص على 

روايتهم ما مل تثبت عدالتـهم و  اروحني من رجال تلك الطبقة . أما من بعدهم فال تقبل 
  هكذا . 

و احلارث هذا ذكره ابن حبان يف " الثقات " و إن جهله العقيلي و ابن اجلارود و أبو 
أبو إسحاق الشيباين و شعبة  -العرب ، و قد روى هذا احلديث عن أيب عون عن احلارث 

وصفا عن رجال يكونون  بن احلجاج املعروف بالتشدد يف الرواية و املعترف له بزوال اجلهالة
  يف سند روايته " .

قلت : و يف هذا الكالم من األخطاء املخالفة ملا عليه علماء احلديث ، و من املغالطات  
و الدعاوى الباطلة ، ما ال يعرفه إال من كان متمكنا يف هذا العلم الشريف ، و بيانا لذلك 

  أقول :

أن شعبة يقول عنه ابن أخي املغرية " .  قوله : " ليس هو جمهول العني بالنظر إىل - ١ 
  فأقول : بل هو جمهول و توضيحه من ثالثة وجوه :
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مل يقل أن الراوي اهـول إذا   -فيما علمت  -األول : أن أحدا من علماء احلديث  
عرف اسم جده بله اسم أخي جده خرج بذلك عن جهالة العني إىل جهالة احلال أو الوصف 

ذا اجلامد يف الفقه ، و اتهد يف احلديث دون مراعاة منه لقواعد . فهي جمرد دعوى من ه
األئمة ، و أقواهلم الصرحية يف خالف ما يذهب إليه ! فإم أطلقوا القول يف ذلك ، قـال  
اخلطيب : " اهول عند أهل احلديث من مل يعرفه العلماء و ال يعرف حديثه إال من جهة 

  )١(واحد ..... " .

ه خالف ماجرى عليه أئمة اجلرح و التعديل يف تراجم اهولني عينا ، فقد الثاين : أن 
عرفت مما سبق ذكره يف ترمجة احلارث هذا أنه جمهول عند احلافظني الذهيب و العسقالين و 
كفى ما حجة ، السيما و مها مسبوقون إىل ذلك من ابن حزم و غريه ممـن ذكـرهم   

  الكوثري نفسه كما رأيت ! 

مثلة األخرى على ذلك ذهيل بن عوف بن مشاخ التميمي أشار الـذهيب إىل  و من األ
جهالته بقوله يف " امليزان " : " ما روى عنه سوى سليط بن عبد اهللا الطهوي " و صـرح  

   بذلك احلافظ فقال يف " التقريب " : " جمهول من الثالثة " .

الذهيب أيضا إىل جهالته و من ذلك أيضا زريق بن سعيد بن عبد الرمحن املدين ، أشار 
  وقال احلافظ : " جمهول " . 

و األمثلة على ذلك تكثر ، و فيما ذكرنا كفاية ، فأنت ترى أن هؤالء قد عرف اسم 
  جد كل منهم ، و مع ذلك حكموا عليهم باجلهالة .

                                                   
اهول عند أهل احلديث من مل يعرفه العلماء وال يعرف حديثـه  ):" ١/٣١٧ونص لفظه كما يف التدريب :( )١(

 "اهـ (حممد) . إال من جهة واحد وأقل ما يرفع اجلهالة رواية اثنني مشهورين
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  الثالث: قوله : " شعبة يقول عنه : إنه ابن أخي املغرية بن شعبة " .  

قول شعبة ، و إمنا هو من قول أيب العون كما مـر يف إسـناد   فأقول : ليس هذا من 
احلديث ، و شعبة إمنا هو راو عنه ، و هو يف هذه احلالة ال ينسب إليه قول ما جاء يف روايته 
، حىت و لو صحت عنده ألنه قد يقول خبالف ذلك ، و لذلك جاء يف علم املصطلح ، " و 

يس حكما بصحته ، و ال خمالفته قدح يف صحته عمل العامل و فتياه على وفق حديث رواه ل
  و ال يف رواته " . 

  بشرح التدريب ) . ٢٠٩كذا يف " تقريب النووي " ( ص 

ليقوي  -و ليس له  -و كأن الكوثري تعمد هذا التحريف و نسبة هذا القول لشعبة  
مد بـن  و امسه حم -به دعوى كون احلارث بن عمرو هذا ابن أخي املغرية ، ألن أبا العون 

عبيد اهللا ابن الثقفي األعور و إن كان ثقة ، فإنه ال يزيد على كونه راويا من رواة احلديث ، 
  و أما شعبة فإمام نقاد . 

على أننا لو سلمنا بأنه من قوله ، فذلك مما ال يفيد الكوثري شيئا من رفع اجلهالة كما 
  سبق بيانه .

من كبار التابعني يف طبقة شيوخ أيب قوله : " و ال جمهول الوصف من حيث أنه  - ٢ 
  عون ....... " . فأقول :اجلواب من وجهني : 

األول : بطالن هذه الدعوى من أصلها ، ألن شيوخ أيب عون ليسوا مجيعا من كبـار  
 ١٢٦التابعني حىت يلحق م احلارث هذا ، فإن من شيوخه أبا الزبرياملكي و قد مات سنة ( 

ن الطبقة الرابعة ، و هم الذين جل روايتهم عن كبار التابعني ، و ) ، و لذلك جعله احلافظ م
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من شيوخه والده عبيد اهللا بن سعيد ، و ال تعرف له وفاة ، لكن ذكره ابن حبان يف " أتباع 
  التابعني " ، و قال : يروي املقاطيع .

له يف " يعين منقطع ، و لذلك جع )١(قال احلافظ : فعلى هذا فحديثه عن املغرية مرسل . 
التقريب " من الطبقة السادسة ، و هم من صغار التابعني الذين مل يثبت هلم لقاء أحد مـن  

  الصحابة كابن جريج . 

إذا عرفت هذا فادعاء أن احلارث بن عمرو من كبار التابعني افتئات على العلـم ، و  
:  خترص ال يصدر من خملص ، و الصواب أن يذكر ذلك على طريق االحتمال ، فيقـال 

  حيتمل أنه من كبار التابعني ، كما حيتمل أنه من صغارهم .

فإن قيل : فأيهما األرجح لديك ؟ قلت : إذا كان البد من اتباع أهل االختصاص يف  
هذا العلم ، و ترك االجتهاد فيما ال سبيل ألحد اليوم إليه ، فهو أنه من صغار التابعني ، فقد 

الصغري " يف فصل " من مات ما بني املائة إىل العشرة " (  أورده اإلمام البخاري يف " التاريخ
هند ) و أشار إيل حديثه هذا و قال : " و ال يعرف احلارث إال ـذا ، و ال   - ١٢٦ص 

يصح " . و لذلك جعله احلافظ يف " التقريب " من الطبقة السادسة اليت مل يثبت ألصحاا 
  )٢(لسادسة " .لقاء أحد من الصحابة فقال : " جمهول ، من ا

                                                   
 ). (حممد).٧/١٧(التهذيب ذيب )١(
تفرد به أبو عون حممد بن عبيداهللا الثقفى، عن احلارث بن عمرو الثقفـى ابـن أخـى    ) :" ١/٤٣٩وقال الذهيب يف " امليزان"( )٢(

 (حممد).املغرية.وما روى عن احلارث غري أىب عون، فهو جمهول.وقال الترمذي: ليس إسناده عندي مبتصل.
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) أن لفظ شعبة يف رواية علي بـن   ٦٢فإن قيل : ينايف هذا ما ذكره الكوثري ( ص  
اجلعد قال : مسعت احلارث بن عمرو ابن أخي املغرية بن شعبة حيدث عن أصحاب رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن معاذ بن جبل .

جامع بيان العلم " البن عبد الرب كما أخرجه ابن أيب خيثمة ، يف " تارخيه " و مثله يف " 
  . فهذا صريح يف أنه لقي مجعا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو تابعي .

فأقول : نعم واهللا إن هذه الرواية لتنايف ذلك أشد املنافاة ، و لكن يقال للكـوثري و   
د خمالفا يف ذلـك  أمثاله : أثبت العرش مث انقش ، فإا رواية شاذة ، تفرد ا علي بن اجلع

لسائر الثقات الذين مل يذكروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضافا إىل ( األصحاب ) ، و 
إمنا قالوا : أصحاب معاذ كما تقدم يف اإلسناد عند مجيع من عزونا احلديث إليهم ، إال يف 

اجلعد ...... رواية البن عبد الرب ، و هي من روايته عن أمحد بن زهري قال : حدثنا علي بن 
  و أمحد بن زهري هو ابن أيب خيثمة .

  و إليك أمساء الثقات املخالفني البن اجلعد يف روايته تلك : 

  األول : أبو داود الطيالسي نفسه يف " مسنده " و عنه البيهقي .  

  الثاين : حممد بن جعفر عند أمحد و الترمذي .

  الثالث : عفان بن مسلمة عند أمحد أيضا . 

  ع : حيىي بن سعيد القطان ، عند أيب داود و ابن عبد الرب يف الرواية األخرى.الراب 

  اخلامس : وكيع بن اجلراح عند الترمذي . 
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  السادس : عبد الرمحن بن مهدي عند الترمذي . 

  السابع :يزيد بن هارون عند ابن سعد . 

  الثامن : أبو الوليد الطيالسي عند ابن سعد . 

قات و كلهم أئمة أثبات ، السيما و فيهم حيىي القطان احلافظ املتقن فهؤالء مثانية من الث
لو أن بعضهم خالفوا ابن اجلعد لكان كافيا يف اجلزم بومهه يف نسـبته (األصـحاب ) إىل   
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال إىل معاذ ، فكيف م جمتمعني ؟! ومثل هذا ال خيفى على 

لغاية يف نفسه ، و إال فإن مل تكن رواية ابن اجلعـد   الكوثري ، و لكنه يتجاهل ذلك عمدا
هذه شاذة فليس يف الدنيا ما ميكن احلكم عليه بالشذوذ ، و لذلك مل يعرج على هذه الرواية 

  كل من ترجم للحارث هذا .

فثبت مما تقدم أن احلارث بن عمرو هو من صغار التابعني ، و ليس من كبارهم ، و قد  
  ) عن شعبة عنه . ٢١٦ن مسرة يف رواية الطيالسي يف " مسنده " ( صرح بسماعه من جابر ب

و اآلخر : هب أنه من كبار التابعني ، فذلك ال ينفي عنه جهالة العني فضال عن جهالة 
الوصف عند أحد من أئمة اجلرح و التعديل ، بل إن سريم يف ترمجتهم للرواة يؤيد ما ذكرنا 

قة الثانية عند احلافظ ، و هي طبقة كبار التابعني ، فإنه ، فهذا مثال حريث بن ظهري من الطب
  مع ذلك أطلق عليه احلافظ بأنه جمهول .

و سبقه إىل ذلك اإلمام الذهيب فقال : " ال يعرف " . و مثله حصني بن منري الكندي  
  .احلمصي .قال احلافظ : " يروي عن بالل ، جمهول من الثانية "

  الة أيب ذر . قال احلافظ : " جمهول ، من الثالثة " .و حنوه خالد بن وهبان ابن خ  
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  قوله : " و مل ينقل أهل الشأن جرحا مفسرا يف حقه " . - ٣ 

قلت : ال ضرورة إىل هذا اجلرح ، ألنه ليس مبثله فقط يثبت اجلرح ، بل يكفـي أن   
نـاك  يكون جرحا غري مفسر إذا كان صادرا من إمام ذي معرفة بنقد الرواة ، و مل يكن ه

توثيق معتمر معارض له ، كما هو مقرر يف علم املصطلح ، فمثل هذا اجلرح مقبـول ، ال  
جيوز رفضه ، و من هذا القبيل وصفه باجلهالة ، ألن اجلهالة علة يف احلديث تستلزم ضعفه ، 
و قد عرفت أنه جمهول عند مجع من األئمة النقاد و منهم اإلمام البخاري ، فأغىن ذلك عن 

  فسر ، وثبت ضعف احلديث .اجلرح امل

قوله : " و ال حاجة يف احلكم بصحة خرب التابعي الكبري إىل أن ينقل توثيق عن  - ٤ 
  أهل طبقته " . 

  فأقول : فيه أمور :

  أوال : أن احلارث هذا مل يثبت أنه تابعي كبري كما تقدم فاار قوله من أصله . 

تابعيا أو ممن دونه حباجة إىل أن ينقل توثيقه و ثانيا : أنه ال قائل بأن الراوي سواء كان  
عن أهل طبقته، بل يكفي يف ذلك أن يوثقه إمام من أئمة اجلرح و التعديل سواء كان مـن  
طبقته أو ممن دوا ، فلما كان احلارث هذا مل يوثقه أحد ممن يوثق بتوثيقه بل جهلوه فقد 

  سقط حديثه .

  .... ( إىل قوله ) من رجال تلك الطبقة " قوله : " بل يكفي يف عدالته ..... - ٥ 

قلت : هذه جمرد دعوى ، فهي لذلك ساقطة االعتبار ، فكيف و هي خمالفة للشرط  
األول من شروط احلديث الصحيح : " ما رواه عدل ضابط ..... " فلو سلمنا أن عدالته 
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كن سربه و تثبت بذلك ، فكيف يثبت ضبطه و ليس له من احلديث إال القليل حبيث ال مي
عرضه على أحاديث الثقات ليحكم له بالضبط أو خبالفه ، أو بأنه وسط بني ذلك . كما هو 
طريق من طرق األئمة النقاد يف نقد الرواة الذين مل يرو فيهم جرح أو تعديل ممن قبلهم من 

  األئمة . 

اء فيه : و يكفي يف إبطال هذا القول مع عدم وروده يف" علم املصطلح " أنه مباين ملا ج
أن أقل ما يرفع اجلهالة رواية اثنني مشهورين كما تقدم عن اخلطيب . و ملا تعقبه بعضهم بأن 
البخاري روى عن مرداس األسلمي ، و مسلما عن ربيعة بن كعب األسلمي و مل يرو عنهما 

) : " و الصواب نقل اخلطيب ،  ٢١١غري واحد . رده النووي يف " التقريب " بقوله ( ص 
يصح الرد عليه مبرداس و ربيعة فإما صحابيان مشهوران ، و الصحابة كلهم عدول "  و ال

. و أيده السيوطي يف " التدريب " فقال عقبه : " فال حيتاج إىل رفع اجلهالة عنهم بتعـداد  
الرواة ، قال العراقي : هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبتت الصحبة ، ولكن بقي الكالم يف 

بت الصحبة برواية واحد عنه أو ال تثبت إال برواية اثنني عنه ، و هو حمل نظر و أنه هل تث
اختالف بني أهل العلم ، و احلق أنه إن كان معروفا بذكره يف الغزوات أو يف من وفد من 

  الصحابة أو حنو ذلك فإنه تثبت صحبته " .

ه تساهل يف إثبات قلت: فتأمل كالم العراقي هذا يتبني لك بطالن قول الكوثري ، ألن 
عدالة التابعي الكبري فلم يشترط فيه ما اشترطه العراقي يف إثبات الصحبة املستلزمة لثبـوت  
العدالة ! فإنه اشترط مع رواية الواحد عنه أن يكون معروفا بذكره يف الغزوات أو الوفود . و 

  هذا ما مل يشترط الكوثري مثله يف التابعي !
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. و لعله قد وضح لك أنه ال فرق بني التابعي الكبري ومن دونه فاعتربوا يا أويل األبصار 
يف أنه ال تقبل روايتهم ما مل تثبت عدالتهم . و تثبت العدالة بتنصيص عـدلني عليهـا أو   

  )١(باالستفاضة . كما هو معلوم .

قال : " أما من بعدهم فال تقبل روايتهم ما مل تثبت عدالتهم و هكذا " . قلت :  - ٦ 
  تابعي الكبري كذلك كما حققناه يف الفقرة السابقة .بل و ال

قال : " و احلارث هذا ذكره ابن حبان يف "الثقات " ، و إن جهله العقيلي و ابن  - ٧ 
  اجلارود و أبو العرب " .

  قلت : فيه أمران : 

األول : أنه تغافل عن أئمة آخرين جهلوه ، منهم اإلمام البخاري و الذهيب والعسقالين و 
  ه من ذلك واضح و هو احلط من شأن هذا التجهيل !غرض

  )١( و اآلخر :اعتداده بتوثيق ابن حبان هنا خالف مذهبه الذي يصرح يف بعض تعليقاته 
بأن ابن حبان يذكر يف " الثقات من مل يطلع على جرح فيه ، فال خيرجه ذلك عـن حـد   

  ن امليزان ) " . اجلهالة عند اآلخرين ، و قد رد شذوذ ابن حبان هذا يف ( لسا

و هذا من تالعبه يف هذا العلم الشريف ، فتراه يعتد بتوثيق ابن حبان حيث كان له هوى 
) ،  ٢٣يف ذلك كهذا احلديث ، و حديث آخر يف التوسل كنت خرجته فيما تقدم برقم ( 

                                                   
الة بتنصيص عدلني عليها أو باالستفاضة فمن اشتهرت عدالته بـني  تثبت العد" :" ١/٣٠١جاء يف التدريب" )١(

أهل العلم وشاع الثناء عليه ا كفى فيها كمالك والسفيانني واألوزاعي والشافعي وأمحد واشباههم قال الشافعي 
 "اهـ (حممد). وقال سعيد بن إبراهيم ال حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال الثقات

 ) . ٤٥) ، و " شروط األئمة اخلمسة " ( ص  ٣٠٩قاالت الكوثري " ( ص انظر " م )١(
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و ال يعتد به حني يكون هواه على نقيضه كحديث األوعال و غريه ، و قد شرحت حاله 
  مبا فيه كفاية .  هذا هناك

و هو عبد اهللا بن  )١(و لكن البد يل هنا من أن أنقل كالمه يف راوي حديث األوعال
عمرية راويه عن العباس بن عبد املطلب ، فهو تابعي كبري، لتتأكد من وجود التشابه التام بينه 

ب و بني احلارث بن عمرو الراوي للحديث عن معاذ ، و مع ذلك يوثق هذا بذاك األسلو
) : "  ٣٠٩امللتوي ، و جيهل ذاك و هو فيه على الصراط السوي ! قال يف " مقاالته " ( ص 

) : " انفرد مساك بن حرب بالرواية عن عبد اهللا بن  ١٤و قال مسلم يف " الوحدان " (ص 
عمرية " . فيكون ابن عمرية جمهول العني عنده ، ( يعين مسلما ) ألن جهالة العني ال تزول 

عن ابن عمرية ال  -أجل أصحاب أمحد  -ية ثقتني ، ( تأمل ) و قال إبراهيم احلريب إال بروا
  أعرفه . و قال الذهيب يف " امليزان " عن عبد اهللا بن عمرية : فيه جهالة " .

قلت: مث وصفه الكوثري بأنه شيخ خيايل ! و بأنه جمهول عينا و صفة ! و حنوه قوله  
و قد ذكر حديثا يف سنده عبد الرمحن بن مسعود : " )  ١٠١يف" النكت الطريفة " ( ص 

وهو جمهول . قال الذهيب : " ال يعرف " و إن ذكره ابن حبان يف الثقات على قاعدتـه يف  
  التوثيق " ! 

و قال يف ( قابوس ) . " و إمنا وثقه ابن حبان على طريقته يف توثيق ااهيل إذا مل يبلغه 
منه ) . فقابل كالمه هذا بالقاعدة  ٤٨ساهل " !! ( صعنهم عنهم جرح ، و هذا غاية الت

                                                   
يف قول اهللا عز وجل وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية  أمالك على صورة األوعال  "عن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه )١(

احلـاكم يف  . ى شرط مسلم ومل خيرجاههذا حديث صحيح عل "بني أظالفهم وركبهم مسرية ثالث وستني سنة أو مخس وستني سنة
  (حممد).٣٤٢٩ح ٤١٠/ص٢مستدركه ج
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اليت وضعها من عند نفسه يف قبول حديث التابعي الكبري حىت و لو نص األئمة على جهالته 
  تزداد تأكدا من تالعبه املشارإليه . نسأل اهللا السالمة . 

و لو كانت القاعدة املوضوعة صحيحة لكان قبول حديث ابن عمرية هذا أوىل مـن  
حديث احلارث ، ألنه روى عن العباس فهو تابعي كبري قطعا ،و لذلك جعله ابن حجر من 
الطبقة الثانية ، بينما احلارث إمنا يروي عن بعض التابعني كما سبق ، و لكن هكذا يفعـل  

  اهلوى بصاحبه . 

  نسأل اهللا العافية .

أبو إسحاق  -قال أخريا : " و قد روى هذا احلديث عن أيب عون عن احلارث - ٨ 
الشيباين، و شعبة بن احلجاج املعروف بالتشدد يف الرواية ، و املعترف له بزوال اجلهالة وصفا 

  عن رجال يكونون يف سند روايته " !

  قلت : فيه مؤاخذتان : 

األوىل : أن كون شعبة معروفا بالتشدد يف الرواية ال يستلزم أن يكون كل شيخ من  
فقد وجد يف شيوخه مجع من الضعفاء ، و بعضهم ممن جزم شيوخه ثقة ، بله من فوقهم ، 

  الكوثري نفسه بضعفه ! 

  و ال بأس من أن أمسي هنا من تيسر يل منهم ذكره : 

  إبراهيم بن مسلم اهلجري .-١  

  أشعث بن سوار . - ٢ 
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  ثابت بن هرمز . - ٣ 

  ثوير بن أيب فاختة . - ٤ 

  جابر اجلعفي .- ٥ 

  داود بن فراهيج . - ٦ 

  داود بن يزيد األودي . - ٧ 

) : ضعيف ال حيتج  ٧٤عاصم بن عبيد اهللا ( قال الكوثري يف " النكت " ( ص  - ٨ 
  به ) .

  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين .  – ٩ 

  علي بن زيد بن جدعان .  - ١٠

  ليث بن أيب سليم . - ١١

ف ) : " ضـعي  ٦٣قال الكوثري يف " النكـت " ( ص   -جمالد بن سعيد .  -١٢ 
)  ٩٥باالتفاق " وضعف به حديث : " زكاة اجلنني زكاة أمه " ! مث ضعف به فيه ( ص 
  )١(حديث " لعن اهللا احمللل و احمللل له " ! فلم يتجه من تضعيفه إياه أنه من شيوخ شعبة 

  مسلم األعور . - ١٣

                                                   
 مها و ، املذهيب وتعصبه ، الكوثري أنف رغم صحيحان املذكورين احلديثني أن على التنبيه يفوتين ال و )١(

 . اهـ) .  ١٩٥٥ و ٢٦٠٦" (  الغليل إرواء"  يف خمرجان
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  موسى بن عبيدة . - ١٤ 

  يزيد بن أيب زياد . - ١٥ 

  االين .يزيد بن عبد الرمحن الد – ١٦ 

  يعقوب بن عطاء . - ١٧ 

  يونس بن خباب . - ١٨ 

من أجل ذلك قالوا يف علم املصطلح : و إذا روى العدل عمن مساه مل يكن تعديال عند  
) و راجع له شرحه  ٢٠٨األكثرين ،و هو الصحيح كما قال النووي يف " التدريب " ( ص 

  ." التقريب" 

يكون شيوخ شيوخه عدوال إال إذا مسـوا،   و إذا كان هذا يف شيوخه فباألوىل أن ال
  فكيف إذا مل يسموا ؟!

  األخرى : قوله : " و املعترف له بزوال اجلهالة ........" . 

أقول : إن كان يعين أن ذلك معترف به عند احملدثني ، فقد كذب عليهم ، فقد عرفت  
أن يكون يف شيوخ  مما سردناه آنفا طائفة من الضعفاء من شيوخ  شعبة مباشرة ، فباألوىل

شيوخه من هو ضعيف أو جمهول ، و كم من حديث رواه شعبة ، و مع ذلك ضعفه العلماء 
مبن فوقه من جمهول أو ضعيف ، من ذلك حديثه عن أيب التياح : حدثين شيخ عن أيب موسى 

  مرفوعا بلفظ : " إذا أراد أحدكم أن يبول فلريتد لبوله موضعا " .
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) ، و من ذلك حديث " من  ٢٣٢٠لتياح كما سيأيت برقم ( فضعفوه جبهالة شيخ أيب ا
أفطر يوما من رمضان من غري رخصة ..... " احلديث . رواه شعبة بإسناده عن أيب املطوس 
عن أيب هريرة مرفوعا : فضعفه البخاري و غريه جبهالة أيب املطوس فراجع " الترغيـب و  

  ) .  ٣٥، و " نقد الكتاين" ( )  ٢٠١٣) ، و " املشكاة " (  ٧٤/  ٢الترهيب " ( 

مع ما فيه  -و إن كان يعين بذلك نفسه ، أي أنه هو املعترف بذلك ، فهو كاذب أيضا
، ألن طريقته يف إعالل األحاديث باجلهالة تناقض ذلك ، و إليك  -من التدليس و اإليهام 

  بعض األمثلة :

) بأنـه "   ١٠١ عبد الرمحن بن مسعود ، صرح يف " النكت الطريفة " ( ص - ١ 
جمهول " مع أنه من رواية شعبة عنه بالواسطة ! و قد قمت بالرد عليه عند ذكر حديثه اآليت 

  ) و بيان تناقضه ، و إن كان الرجل فعال جمهوال . ٢٥٥٦برقم ( 

عمرو بن راشد الذي يف حديث وابصة يف األمر بإعادة الصالة ملن صلى وراء  - ٢ 
) : " ليس معروفا بالعدالة فال حيتج  ٢٨" النكت " ( ص  الصف وحده . قال الكوثري يف

) ،  ٦٨٣حبديثه " . مع أنه يرويه شعبة بإسناده عنه ، و هو خمرج يف " صحيح أيب داود " ( 
 - ٤٤٨/  ١) . و راجع تعليق أمحد شاكر على الترمـذي (   ٥٣٤و " إرواء الغليل " ( 

٤٤٩ . " (  

ين العقيلي حديث كان يف عماء ما فوقه هواء وكيع بن حدس الراوي عن أيب رز - ٣ 
) : " جمهول  ٤٠٧، و ما حتته هواء ..... " قال الكوثري يف تعليقه على " األمساء " ( ص 

  الصفة " . 
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/  ٤) و أمحد (  ١٠٩٠مع أنه يعلم أن شعبة قد روى له حديثا آخر عند الطيالسي ( 
كوثري ، و جعل احلارث بن عمـرو  ) . فماالذي جعل هؤالء الرواة جمهولني عند ال ١١

معروفا عنده و كلهم وقعوا يف إسناد فيه شعبة ؟! احلق ، و احلق أقول : إن هذا الرجل ال 
خيشى اهللا ، فإنه يتبع هواه انتصارا ملذهبه ، فيربم أمرا أو قاعدة من عند نفسه لينقضـها يف  

ضليل وقلب احلقائق مـا ال  مكان آخر متجاوبا مع مذهبه سلبا و إجيابا . و يف ذلك من الت
  خيفى ضرره على أهل العلم . نسأل اهللا العصمة من اهلوى .

وبعد ، فقد أطلت النفس يف الرد على هذا الرجل لبيان ما يف كالمه من اجلهـل و   
  التضليل نصحا للقراء و حتذيرا ، فمعذرة إليهم . 

جاجهم به يف إثبات هذا و ال يهولنك اشتهار هذا احلديث عن علماء األصول ، و احت
القياس ، فإن أكثرهم ال معرفة عندهم باحلديث و رجاله ، و ال متييز لديهم بني صحيحه و 
سقيمه ، شأم يف ذلك شأن الفقهاء بالفروع ، إال قليال منهم ، و قد مر بك كالم إمـام  

ن غريه و هو من هو يف العلم باألصول و الفروع ، فماذا يقال ع -احلرمني يف هذا احلديث 
ت نقد احلافظ ابن طاهر إياه ، مث احلافظ ابن يممن ال يساويه يف ذلك بل ال يدانيه ، كما رأ

  حجر من بعده ، مع إنكاره على ابن طاهر سوء تعبريه يف نقده .

مث وجدت لكل منهما موافقا ، فقد نقل الشيخ عبد الوهاب السبكي يف ترمجة اإلمام  
ل فيه : " و كان أبو املعايل مع تبحره يف الفقه و أصـوله ،  من " طبقاته "عن الذهيب أنه قا

  اليدري احلديث ! 

ذكر يف كتاب " الربهان " حديث معاذ يف القياس فقال : هو مدون يف" الصـحاح "  
  متفق على صحته .
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كذا قال ، و أىن له الصحة ، و مداره على احلارث بن عمرو و هو جمهول ، عن رجال  
  من هم ؟ عن معاذ " .من أهل محص ال يدري 

مث تعقبه السبكي بنحو ما سبق من تعقب احلافظ البن طاهر ، و لكنه دافع عنه بوازع  
من التعصب املذهيب ، ال فائدة كربى من نقل كالمه و بيان ما فيه من التعصب ، فحسبك 

لفظ  أن تعلم أنه ذكر أن احلديث رواه أبو داود الترمذي ، و الفقهاء ال يتحاشون من إطالق
  " الصحاح " عليها .

فكأن السبكي يقول : فلإلمام أسوة ؤالء الفقهاءيف هذا اإلطالق ! فيقال له : أولو  
  كان ذلك أمرا منكرا عند العلماء باحلديث ؟! 

ويف الوقت نفسه فقد جتاهل السبكي قول اإلمام يف احلديث " متفق على صحته " ، فإنه 
لدفاع عنه بوجه من الوجوه ، و لذلك مل يدندن السبكي خطأ حمض ال سبيل إىل تربيره أو ا

  حوله و لو بكلمة .

و لكنه كان منصفا حني اعترف بضعف احلديث ، و أن اإلمام صحح غـريه مـن    
األحاديث الضعيفة فقال : " و ما هذا احلديث وحده ادعى اإلمام صحته و ليس بصحيح ، 

  ك عندنا الغض منه " . بل قد ادعى ذلك يف أحاديث غريه ، و مل يوجب ذل

و أقول أخريا : إن وصف الرجل مبا فيه ليس من الغض منه يف شيء ، بل ذلك من باب 
النصح للمسلمني ، و بسبب جتاهل هذه احلقيقة صار عامة املسلمني ال يفرقون بني الفقيه و 

ديث احملدث ، فيتومهون أن كل فقيه حمدث ، ويستغربون أشد االستغراب حني يقال هلم احل
الفالين ضعيف عند احملدثني و إن احتج به الفقهاء ، و األمثلة على ذلك كثرية جدا ، جتدها 

  مبثوثة يف تضاعيف هذه "السلسلة " ، و حسبك اآلن هذا احلديث الذي بني يديك .
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و مجلة القول أن احلديث اليصح إسناده إلرساله ، و جهالة راويه احلارث بن عمرو ،  
املعرفة ذا العلم الشريف ، و تبني له ذلك فبـها ، و إال فحسـبه أن   فمن كان عنده من 

يستحضر أمساء األئمة الذين صرحوا بتضعيفه ، فيزول الشك من قلبه ، و ها أا ذا أسردها و 
  أقرا إىل القراء الكرام :

 - ٦ابن حزم .  -٥الدارقطين .  - ٤العقيلي .  - ٣الترمذي .  - ٢البخاري .  - ١ 
  ابن حجر – ١٠السبكي  - ٩الذهيب .  - ٨ابن اجلوزي .  - ٧طاهر . ابن 

قد ضعفوا هذا احلديث ، و لن يضـل   -و غريهم ممن ال نستحضرهم  -كل هؤالء  
بإذن اهللا من اهتدى ديهم ، كيف و هم أوىل الناس بالقول املأثور : " هم القوم ال يشقى 

  )١(جليسهم " .

حة احلديث أتبع ذلك قوله : " و إن كان معناه صحيحا هذا و ملا أنكر ابن اجلوزي ص 
  " كما تقدم .

فأقول : هو صحيح املعىن فيما يتعلق باالجتهادعند فقدان النص ، و هذا مما ال خالف  
فيه ، و لكنه ليس صحيح املعىن عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن و إنزاله إياه معه ، 

أنه ال جيوز االجتهاد مع وجود النص يف الكتاب و السـنة ،   مرتلة االجتهاد منهما . فكما
  فكذلك ال يأخذ بالسنة إال إذا مل جيد يف الكتاب .

و هذا التفريق بينهما مما ال يقول به مسلم بل الواجب النظر يف الكتاب و السنة معا و  
ه ، و ختصـص  عدم التفريق بينهما ، ملا علم من أن السنة تبني جممل القرآن ، و تقيد مطلق

عمومه كما هو معلوم . و من رام الزيادة يف بيان هذا فعليه برساليت " مرتلة السنة يف اإلسالم 
                                                   

 .(حممد). )٨/٦٨()، ومسلم ٦٤٠٨أخرجه البخاري (جزء من حديث  )١(
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و بيان أنه ال يستغىن عنها بالقرآن "  و هي مطبوعة ، و هي الرسالة الرابعة من " رسـائل  
  الدعوة السلفية " . و اهللا ويل التوفيق .
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  حديث أقل احليض
  

  " . أقل احليض ثالث ، و أكثره عشر"  - ١٤١٤

  ) : ٣/٦٠٠قال األلباين يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " ( 

  . منكر

مصوريت ) : حدثنا أمحـد   - ٥٩٣رقم  - ٣٦/١رواه الطرباين يف " األوسط " ( ق 
   :قال

 حدثنا حمرز بن عون و الفضل بن غامن قاال : نا حسان بن إبراهيم عن عبد امللك عن
  العالء بن كثري عن مكحول عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال :

  فذكره . و قال :

  " مل يروه عن مكحول إال العالء " .

قلت : وقع يف اإلسناد أنه العالء بن كثري كما ترى ، و يف " املعجم الكبري "خالفه فقال 
ا الفضل بن غامن : حـدثنا  ) : حدثنا أمحد بن بشري الطيالسي : حدثن ٨/١٥٢/٧٥٨٦( 

  حسان بن إبراهيم عن عبد امللك عن العالء بن حارث عن مكحول به .

و مل يتنبه اهليثمي هلذا االختالف الذي وقع يف املعجمني يف اسم والد العالء ،فجعلـه  
  ) : ١/٢٨٠واحدا يف كالمه على إسنادمها فقال يف " جممع الزوائد " ( 



الردودكتاب  ١٢٢    

 " و " األوسط " و فيه عبد امللك الكويف عن العالء ابن كثري " رواه الطرباين يف " الكبري
  ، ال ندري من هو ؟ " .

) فنقله عنه باحلرف الواحد و مل يزد  ١/٣٥٦و قلده املعلق على " املعجم األوسط " ( 
الذي يستحق  عليه حرفا واحدا ، و هكذا كل أو جل تعليقاته عليه ليس فيها شيء من العلم

: حتقيق الدكتور فالن ، فاهللا املستعان على حتقيقات بل جتارات دكاترة  به أن يكتب عليه
  آخر الزمان ! !

و اعلم أن الفرق بني العالءين فرق شاسع ، فابن كثري و هو الليثي الدمشقي متهم ،قال 
  )١(احلافظ يف " التقريب " :

  " متروك رماه ابن حبان بالوضع " .

  لدمشقي ؛ فهو ثقة ، قال احلافظ :و أما ابن احلارث ، و هو احلضرمي ا

  )٢(" صدوق ، فقيه لكن رمي بالقدر و قد اختلط " .

  قلت : و الراجح عندي أنه األول ، و ذلك لسببني :

األول : أن السند بذلك صحيح إىل حسان بن إبراهيم فإن راويه عنه حمرز بن عون ثقة 
و هو أمحد بن القاسم بـن  من رجال مسلم ، و كذلك شيخ الطرباين أمحد الراوي عنه ، 
) ،خبالف  ٣٥٠ - ٤/٣٤٩مساور أبو جعفر اجلوهري ثقة ، مترجم يف " تاريخ بغداد " ( 

  إسناد " كبري الطرباين " فإنه ال يصح إىل حسان ، فقال املناوي يف " الفيض " :

                                                   
 .(حممد). )٥٢٥٤برقم( )١(
 ) .(حممد).٥٢٣٠التقريب برقم( )٢(
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امن " و فيه أمحد بن بشري الطيالسي ، قال يف " امليزان " : لينه الدارقطين ،و الفضل بن غ
قال الذهيب : قال حيىي : ليس بشيء ، و مشاه غريه ، و العالء بن احلارث قال البخاري : 

  منكر احلديث " .

قلت : و هذا األخري منه وهم ، فإن البخاري إمنا قال ما ذكر يف العالء بن كثري ،و ليس 
  العالء بن احلارث .

بان ذكره يف ترمجته من كتابه " و اآلخر : أن العلماء أعلوا احلديث بابن كثري ، و ابن ح
  ) : ١٨٢ - ٢/١٨١الضعفاء " فقال ( 

" العالء بن كثري موىل بين أمية ، من أهل الشام ، يروي عن مكحول و عمـرو بـن   
شعيب ، روى عنه أهل الشام و مصر ، و كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات ، ال حيل 

من أصحابنا من زعم أنه العالء بن احلارث ، االحتجاج مبا روى و إن وافق فيها الثقات ، و 
و ليس كذلك ألن العالء بن احلارث حضرمي من اليمن ، و هذا من موايل بين أمية ، و ذاك 
  صدوق ، و هذا ليس بشيء يف احلديث ، و هو الذي روى عن مكحول عن أيب أمامة .. " 

  قلت : فذكر احلديث بأمت منه .

) و الدارقطين يف " سننه "(  ٩٩/١" الكامل " ( ق  مث ساق إسناده هو و ابن عدي يف
)  ١/٣٢٦) و البيهقي ( ١/٣٨٤) و عنه ابن اجلوزي يف " األحاديث الواهية " (  ٨٠ص 

من طرق عن حسان بن إبراهيم الكرماين قال : نا عبد امللك قال : مسعت العالء قـال :  
  مسعت مكحوال به مطوال و لفظه :

ارية البكر و الثيب اليت أيست من احمليض ثالثا ، و أكثر ما " أقل ما يكون احليض للج
يكون احليض عشرة أيام ، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة ، يعين ما زاد على 
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أيام أقرائها ، و دم احليض ال يكون إال دما أسود عبيطا يعلوه محرة ،و دم املستحاضة رقيق 
غلبها يف الصالة فال تقطع  ة فلتحتش كرسفا ، فإنتعلوه صفرة ، فإن كثر عليها يف الصال

  الصالة و إن قطر ، و يأتيها زوجها ، و تصوم " .

  و قال الدارقطين و تبعه البيهقي و ابن اجلوزي :

" عبد امللك هذا جمهول ، و العالء هو ابن كثري ضعيف احلديث ، و مكحول مل يسمع 
  من أيب أمامة شيئا " .

بالكرماين ، فإنه أورده يف ترمجته فيما أنكر عليه و قال :" و هو و أما ابن عدي فأعله 
عندي من أهل الصدق ، إال أنه يغلط يف الشيء ، و ليس ممن يظن به أنه يتعمد يف بـاب  

  الرواية إسنادا و متنا ، و إمنا هو وهم منه ، و هو عندي ال بأس به " .

  و قال احلافظ يف " التقريب " :

  " صدوق خيطىء " .

ممن فوقه ، إما عبد امللك شيخه ، و هو جمهول ،و إمـا   -واهللا أعلم  -لت : فالعلة ق
  العالء بن كثري املتهم ، و هو ليس عليه بكثري .

و قد ابتلي ذا احلديث بعض متعصبة احلنفية من املتقدمني و املتأخرين ، منهم ابـن  
" اجلوهر النقي "متعقبا على  التركماين فقد حاول أو على األقل أوهم أنه صحيح ! فقال يف

  البيهقي قوله املتقدم : " و العالء هو ابن كثري ضعيف احلديث " :
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" قلت : مل ينسب العالء يف هذه الرواية ، و قول الدارقطين : هو ابن كثري يعارضه أن 
الطرباين روى هذا احلديث ، و فيه العالء بن حارث ، و قال أبو حامت : ثقة ال أعلم أحدا من 

  أصحاب مكحول أوثق منه .. " إخل .

قلت : و هذه املعارضة ال قيمة هلا البتة ، و ذلك بني مما شرحته آنفا لوالالتعصب املذهيب 
األعمى ، الذي حياول قلب احلقائق العلمية لتتفق مع األهواء املذهبية دائما ، و لكن ال بأس 

  من تلخيص ذلك من وجوه :

ن إىل العالء ، يف أحدمها التصريح بأنه ابن كثريالواهي ، و األول : أن الطرباين له إسنادا
يف اآلخر أنه ابن احلارث الثقة ، فإطالق العزو للطرباين ذا الخيفى على اللبيب ما فيه من 

  اإليهام املخالف للواقع !

الثاين : أن إسناده إىل ابن احلارث ضعيف ، خبالف إسناده إىل ابن كثري ؛ فإنه صحيح 
  بق بيانه .على ما س

الثالث : أن أئمة اجلرح و التعديل بينوا أنه ابن كثري ؛ الواهي ، فال قيمة لرأي خمالفهم 
  من املتأخرين ، و خباصة إذا كان احلامل له على ذلك التعصب املذهيب .

الرابع : هب أنه ابن احلارث الثقة ، و لكنه كان قد اختلط كما تقدم عن احلافظ ،فمثله 
   إذا عرف أنه حدث به قبل االختالط ، و هيهات .ال حيتج به إال

اخلامس : افترض أنه عرف ذلك أو أن اختالطه يسري ال يضر فما فائدة ذلك و الراوي 
عنه عبد امللك جمهول ، كما تقدم عن الدارقطين و غريه ، و ابن التركماين مقر به و إال لعلق 

  .عليه ، فحرصه على ترجيح أنه ابن احلارث حرص ضائع 
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و منهم الشيخ علي القاري ، فإنه نقل يف " األسرار املرفوعة " عن ابن قيم اجلوزية قوله 
  حلب ) : - ١٢٢/٢٧٥يف " املنار " ( ص 

" و كذلك تقدير أقل احليض بثالثة أيام و أكثره بعشرة ، ليس فيها شيء صحيح ، بل 
  كله باطل " .

  بريوت ) : - ٤٨١فتعقبه الشيخ القاري  بقوله ( 

قلت : و له طرق متعددة ، رواه الدارقطين و ابن عدي و ابن اجلوزي ، و تعـدد   "
  الطرق و لو ضعفت ، يرقي احلديث إىل احلسن ، فاحلكم بالوضع عليه ال يستحسن " .

) مث العيين  ١/١٤٣قلت : و قد سبقه إىل هذه الدعوى ابن اهلمام يف " فتح القدير " ( 
) و زاد ضغثا على إبالة قوله :" على أن بعض طرقها  ١/٦١٨يف " البناية شرح اهلداية " ( 

  صحيحة " !

مث قلدهم يف ذلك الكوثري احلليب يف تعليقه على " املنار " ، فإنه قال بعد أن نقل كالم 
  الشيخ علي املتقدم :

" و قد ذكر العالمة القاري تلك الطرق املشار إليها يف كتابه " فتح باب العناية بشرح 
  ) ،فانظره "  ١٣٨٧) الذي حققته و طبع حبلب سنة (  ٢٠٣ - ٢٠٢:  ١قاية " ( كتاب الن

و لو أنه أراد خدمة السنة و اإلنصاف للعلم ألحال يف ذلك على كتاب " نصب الراية " 
ألنه أشهر عند أهل العلم ، و ألن مؤلفه الزيلعي أقعد ذا الفن و أعرف به من كل مـن  

ث هذه األحاديث حبثا حرا ، و نقدها نقدا حديثيا جمردا عن ذكرناهم من احلنفية ، فإنه حب
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العصبية املذهبية ، خالفا هلؤالء الذين جاؤوا من بعده ، فإم ال يلتزمون القواعد احلديثية ، 
  فانظر إليهم كيف يقولون :

  " و تعدد الطرق و لو ضعفت يرقي احلديث إىل احلسن " .

، بل ذلك مقيد بأن ال يشتد ضعفه كما هـو   فإم يعلمون أن هذا ليس على إطالقه
مذكور يف " مصطلح احلديث " ، و هذا الشرط غري متوفر يف هذا احلديث ، ألن مدار طرقه 

  كلها على كذابني و متروكني و جمهولني ال تقوم م حجة ، و هاك بياا:

عن حديث معاذ ، يرويه أسد بن سعيد البجلي عن حممد بن احلسن { الصديف }  - ١
  عبادة بن نسي ، عن عبد الرمحن بن غنم عنه مرفوعا بلفظ :

)  ٣٧٥" ال حيض أقل من ثالث ، و ال فوق عشر " .أخرجه العقيلي يف " الضعفاء " ( 
  و قال :" حممد بن احلسن ليس مبشهور بالنقل ، و حديثه غري حمفوظ " .

  موضوع بال شك " .) :" و هو جمهول ، فهو  ٢/١٩٧و قال ابن حزم يف " احمللى " ( 

و أقول : ال أستبعد أن يكون حممد بن سعيد الشامي املصلوب يف الزندقة ، فقد أخرجه 
) من طريق أخرى عن حممد بن سعيد الشامي قال :  ٢٩١/٢ابن عدي يف " الكامل " ( ق 

  حدثين عبد الرمحن بن غنم به .

فإنه كـذاب وضـاع   فأسقط من اإلسناد عبادة بن نسي ، و لعل هذا من أكاذيبه ،  
  معروف بذلك ، و قد قال فيه سفيان الثوري :

  " كذاب " .
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  و قال عمرو بن علي :

  " حيدث بأحاديث موضوعة " .

و قال ابن عدي بعد أن روى هذا و غريه من أقوال األئمة يف جترحيه و ساق له أحاديث 
  مما ( أخذ ) عليه :

  )١(عليه " ." و له غري ما ذكرت ، و عامة ما يرويه ال يتابع 

و ال يقال : إن حممد بن احلسن الصفدي غري حممد بن سعيد الشامي ؛ فإنه قد قيل فيه : 
بأم قد قلبوا امسه على مائة وجه ليخفى . و الراوي عنه أسد بن سعيد البجلي غري معروف 

  ، و من احملتمل أنه الذي يف " اللسان " :

  ن القطان :" أسد بن سعيد أبو إمساعيل الكويف ، قال اب

  " ال يعرف " .

  فيمكن أن يكون هو الذي قلب اسم هذا الكذاب .

حديث أنس ، يرويه احلسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه مرفوعا بلفـظ :"   - ٢
احليض ثالثة أيام و أربعة و مخسة و ستة و سبعة و مثانية و تسعة و عشرة ، فـإذا جـاوز   

  العشرة فمستحاضة " .

  ) و قال : ٨٥/١ق أخرجه ابن عدي ( 

                                                   
/ ٦"، والكامـل البـن عـدي "   ٧٠/ ٤"، والضعفاء للعقيلي "٨٨/ ٢"، واألوسط "٩٤/ ١التاريخ الكبري " )١(

 (حممد)."١٤٠



الردودكتاب  ١٢٩    

  " هذا احلديث معروف باجللد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس " .يعين موقوفا .

قلت : و هو أعين اجللد متروك كما يأيت ، أما احلسن بن دينار فهو كذاب كما قال أبو 
  )١(حامت و أبو خيثمة و غريمها ، و ترمجته يف " اللسان " من أسوأ ما تكون جترحيا و تكذيبا .

و قد روي موقوفا ، و هو حديث اجللد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به أخرجه 
) من طرق عنه .و كذلك  ١/٣٢٢) و البيهقي (  ٧٧) و الدارقطين (  ١/٢٠٩الدارمي ( 

  رواه ابن عدي يف ترمجته .

و روى تضعيفه عن الشافعي و أمحد ، و عن ابن املبارك قال : " أهل البصرة يضعفون  
  اجللد " .

  و كذا رواه العقيلي و زاد :

  " قال ابن املبارك : شيخ ضعيف " .

  و عن ابن عيينة قال :

  " حديث اجللد بن أيوب يف احليض حديث حمدث ال أصل له " .

  و عن يزيد بن زريع قال :

  " ذاك أبو حنيفة مل جيد شيئا حيدث به يف حديث احليض إال باجللد " !

  زرعة الدمشقي قال : و روى الدارقطين عن أيب

                                                   
 ) . (حممد).٩١٨) رقم(٢/٢٠٣اللسان(   )١(
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" رأيت أمحد بن حنبل ينكر حديث اجللد بن أيوب هذا ، و مسعت أمحد بن حنبل يقول 
:لو كان هذا صحيحا مل يقل ابن سريين : استحيضت أم ولد ألنس بن مالك ، فأرسلوين 

  أسأل ابن عباس رضي اهللا عنه " .

دث ذا الذي رواه اجللد و هذا يعين بوضوح ال خفاء فيه أن أنسا رضي اهللا عنه مل حي
عنه . و هذا معناه أنه ضعيف جدا ، و هذا ما يشري إليه الدارقطين يف "الضعفاء و املتروكني " 

  الرياض ) : -مكتبة املعارف  - ١٦٨/١٤١( 

  " متروك " .

و روى البيهقي عن أمحد بن سعيد الدارمي قال : سألت أبا عاصم عن اجللد بن أيوب 
  ل :؟فضعفه جدا ، و قا

  )١(" كان شيخا من مشايخ العرب تساهل أصحابنا يف الرواية عنه " .

و له طريق أخرى عن أنس شديدة الضعف أيضا ، يرويه إمساعيل بن داود بن خمراق عن 
  عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عبيد اهللا بن عمر عن ثابت عن أنس قال :

  هي مستحاضة " ." هي حائض فيما بينها و بني عشرة ، فإذا زادت ف

  هو إمساعيل هذا ، فإنه ضعيف جدا ، قال البخاري : -مع وقفها  -و آفة هذه الطريق 

  " منكر احلديث " .

                                                   
. اجلرح ١٢٥" العلل ومعرفة الرجال. ص١٧٦/ ٢"، والكامل "٥١/ ٢"، واألوسط "٢٣٨٢التاريخ الكبري " )١(

 (حممد)..١/١/٥٤٩والتعديل 
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  و قال أبو حامت :

  )١(" ضعيف احلديث جدا " .

حديث واثلة بن األسقع مرفوعا مثل حديث الترمجة ، رواه حممد بن أمحد بن أنس  - ٣
  ال البصري عن حممد بن راشد عن مكحول .الشامي : حدثنا محاد بن املنه

)و  ١/٣٨٥) و من طريقه ابن اجلوزي يف " الواهية " (  ٨١أخرجه الدارقطين ( ص 
  قاال :

  " ابن منهال جمهول ، و حممد بن أمحد بن أنس ضعيف " .

  قلت : و فيه علتان أخريان :

ابن حبان يف  األوىل : ضعف حممد بن راشد و هو املكحويل اخلزاعي الدمشقي ، قال
  ) : ٢/٢٥٣"الضعفاء " ( 

  " كثرت املناكري يف روايته فاستحق الترك " .

  ) . و قال احلافظ : ١/١٩٢و أقره الزيلعي يف " نصب الراية " ( 

  " صدوق يهم " .

و األخرى : االنقطاع ، فإن مكحوال مل يسمع من واثلة كما قال البخاري ، و قـد  
  ل عن أيب أمامة كما تقدم مع بيان وهائه .روي عن العالء بن كثري عن مكحو

                                                   
 ).(حممد).١/١٢٩(اروحني )١(
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  حديث أيب سعيد اخلدري و غريه ، قال يعقوب بن سفيان : - ٤

أبو داود النخعي امسه سليمان بن عمرو ، قدري ، رجل سوء كذاب ، كان يكـذب  
جماوبة، قال إسحاق : أتيناه فقلنا له : أيش تعرف يف أقل احليض و أكثره و ما بني احليضتني 

عن النيب صلى اهللا  هر ؟ فقال : اهللا أكرب ، حدثين حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيبمن الط
عليه وسلم ، و حدثنا أبو طوالة عن أيب سعيد اخلدري ، و جعفر بن حممد عن أبيه عن جده 

  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرفوعا به و زاد :

  " و أقل ما بني احليضتني مخسة عشر يوما " .

  ) و من طريقه ابن اجلوزي . ٩/٢٠طيب يف " تاريخ بغداد " ( رواه اخل

ذكره اخلطيب يف ترمجة النخعي هذا و روى عن مجع غفري من األئمة أنه كذاب يضع 
  )١(احلديث . و يف آخر ترمجته من " اللسان " :

" قال ابن عبد الرب : هو عندهم كذاب يضع احلديث و تركوا حديثه . قلت : الكالم 
كالمهم يف  صر ، فقد كذبه و نسبه إىل الوضع من املتقدمني و املتأخرين ممن نقلفيه ال حي

  فوق الثالثني نفسا " . -اجلرح و العدالة 

قلت : و قد رواه بعض املتروكني عنه عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أيب أمامة به 
  حنوه .

إبراهيم بن زكريا  ) من طريق ١/٣٣٣أخرجه ابن حبان يف " الضعفاء و املتروكني " ( 
  الواسطي : حدثنا سليمان بن عمرو به .

                                                   
 ).(حممد).٣/٩٨( )١(
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  ذكره يف ترمجة سليمان هذا و قال فيه :

" كان رجال صاحلا يف الظاهر ، إال أنه كان يضع احلديث وضعا ، و كان قدريا ال حتل 
  كتابة حديثه إال على جهة االختبار " .

  ) : ١/١١٥و قال يف ترمجة الواسطي هذا ( 

لثقات ما ال يشبه حديث األثبات إن مل يكن باملتعمد هلا ، فهو املدلس عن " يأيت عن ا
الكذابني ، ألين رأيته قد روى أشياء عن مالك موضوعة ، مث رواها أيضا عن موسى ابـن  

  حممد البلقاوي عن مالك " .

أقول : هذه هي الطرق اليت زعم الشيخ القاري أن احلديث يرقى ا إىل مرتبة احلسن ، 
)ساكتا عن كل  ٢٠٤ - ١/٢٠٢بعينها اليت ساق أحاديثها يف " فتح باب العناية " (  و هي

  هذه العلل الفاضحة ، و عن أقوال أئمة احلديث فيها ليقول يف اية حبثه :

" فهذه عدة أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بطرق متعددة ترفع الضـعيف إىل  
  احلسن " ! !

طرق إذا كان مدارها على الكذابني و املتروكني و اهولني فليت شعري ما قيمة هذه ال
  ؟ ! و هم يعلمون من علم املصطلح أا ال تعطي احلديث قوة ، بل تزيده وهنا على وهن .

و من العجائب حقا أن يتابعه يف ذلك كوثري اليوم ، فيحيل القراء عليه متبجحا كما 
ب الرجوع يف كل علم إىل أهل التخصص تقدم ، و هو الذي يكتب يف بعض تعليقاته أن جي

فيه . فما باله هنا خالف فعله قوله ، فأعرض عن أقوال أئمة احلديث بل إمجاعهم على رد 
  هذا احلديث ، و متسك بقول املخالف هلم من احلنفية املتعصبة ؟ !
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  أفال حيق يل أن أقول :

  إن كنت ال تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فاملصيبة أعظم ؟ !

  زيادة يف الفائدة على ما تقدم أقول : و

  قال البيهقي يف " سننه " عقب حديث اجللد :

" و قد روي يف أقل احليض و أكثره أحاديث ضعاف ، قد بينت ضعفها يف ( اخلالفيات 
. "(  

  و سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذا احلديث فأجاب بقوله :

  يث " ." باطل ، بل هو كذب موضوع باتفاق علماء احلد

  ) . ٢١/٦٢٣نقلته من " جمموع فتاويه " ( 

  ) : ١/١٤٢و قال الشوكاين يف " السيل اجلرار " ( 

ذلك  " مل يأت يف تقدير أقل احليض و أكثره ما يصلح للتمسك به ، بل مجيع الوارد يف
  إما موضوع ، أو ضعيف مبرة " .

تع الذي وفقين اهللا إليه ، قلت : و هذا أعدل و أوجز ما يقال كخالصة هلذا التحقيق املم
  راجيا املثوبة منه .

( فائدة ) لقد اختلف العلماء يف حتديد أقل احليض و أكثره و األصح كما قال شـيخ  
) أنه ال حد ألقله و ال ألكثره ، بل ما رأته املرأة عادة مستمرة  ١٩/٢٣٧اإلسالم ابن تيمية ( 
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ى ذلك فهو حيض ،و أما إذا استمر الدم فهو حيض ، و إن قدر أنه أقل من يوم استمر ا عل
ا دائما ، فهذا قد علم أنه ليس حبيض ؛ ألنه قد علم من الشرع و اللغة أن املرأة تارة تكون 
طاهرا ، و تارة تكون حائضا ، و لطهرها أحكام، و حليضها أحكام . و راجع متامه فيه إن 

  شئت .

-حمللى " ، و قد أطال الـنفس  و هذا الذي رجحه ابن تيمية مذهب ابن حزم يف " ا
 - ٢٠٠يف االستدالل له ، و الرد على خمالفيه ، فراجعه يف الد الثاين منه( ص  -كعادته 

٢٠٣ . (  
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  حديث اللهم إني أسألك حبق السائلني عليك
  

من خرج من بيته إىل الصالة فقال : اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك "  - ٢٤
ممشاي هذا ، فإين مل أخرج أشرا و ال بطرا ... أقبل اهللا عليه بوجهـه و  ،و أسألك حبق 

  " . استغفر له ألف ملك

  ) : ٨٢/  ١قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ( 

  .ضعيف 

) و البغوي يف " حديث  ٢١/  ٣) و أمحد (  ٢٦٢ - ٢٦١/  ١أخرجه ابن ماجه ( 
) من طريق فضيل بن مرزوق عن  ٨٣سين ( رقم ) و ابن ال ٣/  ٩٣/  ٩علي بن اجلعد " ( 

  عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا به .

و هذا سند ضعيف من وجهني ، األول : فضيل بن مرزوق وثقه مجاعـة و ضـعفه   
) : و قال أبو حامت : ضعيف احلديث  ٣٩٣آخرون ،و قول الكوثري يف بعض " مقاالته " ( 

  مفسر ، بل وثقه البسيت .،و مل يضعفه سواه و جرحه غري 

  فيه أخطاء مكشوفة :

أوال : قوله مل يضعفه غري أيب حامت ، فإنه باطل ، و ما أظن هذا خيفى على مثله ، فإن يف 
ترمجته من " التهذيب " بعد أن حكى أقوال املوثقني له ما نصه :و قال ابن أيب حامت عن أبيه : 

  صاحل احلديث صدوق يهم كثريا يكتب حديثه .
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  لت : حيتج به ؟ قال : ال .ق

  و قال النسائي : ضعيف ... قال مسعود عن احلاكم : ليس هو من شرط الصحيح .

و قد عيب على مسلم إخراجه حلديثه ، قال ابن حبان يف الثقات : خيطيء ، و قال يف " 
  )١(الضعفاء " : كان خيطيء على الثقات و يروي عن عطية املوضوعات .

ه مع أيب حامت النسائي و احلاكم و ابن حبان مع أمـا مـن   فأنت ترى أنه قد ضعف
  املتساهلني يف التوثيق كما تقدم .

  ثانيا : قوله : و جرحه غري مفسر .

فهذا غري مسلم به ، بل هو مفسر يف نفس كالم أيب حامت الذي نقلته ، و هو قوله :يهم 
ه : صدوق يهم ، فمن كان كثريا ، و قد اعتمد احلافظ ابن حجر هذا القول فقال يف ترمجت

  يهم يف حديثه كثريا ، فال شك أنه ال حيتج به كما هو مقرر يف حمله من علم املصطلح .

  ثالثا : قوله : بل وثقه البسيت .

قلت : البسيت هو ابن حبان ، و إمنا عدل الكوثري عن التصريح باسم ( ابن حبان ) إىل 
د علمت أن ابن حبان كان له فيه قوالن ، فمرة ذكر نسبته ( البسيت ) تدليسا و متويها ، و ق

) و االعتماد على ٢٠٩/  ٢) و أخرى يف " الضعفاء " (  ٣١٦/  ٧أورده يف " الثقات " ( 
هذا أوىل من األول ، ألنه بني فيه سبب ضعفه ، فهو جرح مفسر يقدم على التعديل كما 

  تقرر يف املصطلح أيضا .

                                                   
: خ: التهذيب تذهيب ،١١٠٦: خ: الكمال ذيب ،٧٥/  ٧: والتعديل اجلرح ،١٢٢/  ٧: الكبري التاريخ )١(

 (حممد).٣٠٠ – ٢٩٨/  ٨: التهذيب ذيب ،٣٦٣/  ٣: االعتدال ميزان ،١٤٤/  ٣
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نه من رواية عطية العويف ، و هو ضعيف أيضا قال الوجه الثاين يف تضعيف احلديث : أ
يقدم  احلافظ يف " التقريب " : صدوق خيطيء كثريا كان شيعيا مدلسا ، فهذا جرح مفسر

على قول من وثقه مع أم قلة ، و قد خالفوا مجهور األئمة الذين ضعفوه و جتد أقواهلم يف " 
التقريب "هي خالصة هذه األقوال كما  ذيب التهذيب " و عبارة احلافظ اليت نقلتها عن "

بذكرها ، و هلذا جزم الذهيب يف " امليزان "  ال خيفى على البصري ذا العلم فال نطيل الكالم
  بأنه ضعيف .

أما تدليسه فالبد من بيانه ها هنا ألن به تزول شبهة يأيت حكايتها ، فقال ابن حبان يف " 
اديث فلما مات جعل جيالس الكليب حيضر بصفته ، الضعفاء " ما نصه : مسع من أيب سعيد أح

فإذا قال الكليب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا ،فيحفظه ، و كناه أبا سـعيد و  
يروي عنه ، فإذا قيل له : من حدثك هذا ؟ فيقول :حدثين أبو سعيد فيتومهون أنه يريد أبا 

  كتب حديثه إال على التعجب . سعيد اخلدري ، و إمنا أراد الكليب !قال : ال حيل

فهل تدري أيها القاريء الكرمي ما كان موقف الشيخ الكوثري جتاه تلك األقوال املشار 
إليها يف تضعيف الرجل ؟ إنه مل يشر إليها أدىن إشارة و اكتفى بذكر أقوال القلة الذين وثقوه 

ته وقف عند هذا ، من " مقاالته " و لي ٣٩٢، األمر الذي ينكره على خصومه ( انظر ص 
) : و عطية  ٣٩٤بل إنه أوهم أن سبب تضعيفه أمر ال يصلح أن يكون جرحا فقال( ص 

  جرح بالتشيع ، لكن حسن له الترمذي عدة أحاديث .

و قصده من هذا إفساح اال لتقدمي أقوال املوثقني بإيهام أن املضعفني إمنا ضـعفوه  
قني ، مع أن السبب يف احلقيقة إمنا هو خطأه بسبب تشيعه ، و هو سبب غري جارح عند احملق

كثريا كما تقدم يف كالم احلافظ ابن حجر ، فانظر كم يبعد التعصب بصاحبه عن اإلنصاف 
  و احلق !
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و أما حتسني الترمذي له فال حجة فيه بعد قيام املانع من حتسني احلديث،و الترمـذي  
 -عفا اهللا عنا و عنه -لى الشيخ متساهل يف التصحيح و التحسني ، و هذا شيء ال خيفى ع

فقد نقل هو نفسه يف كالمه على حديث األوعال الذي سبقت اإلشارة إليه عن ابن دحية إنه 
قال : كم حسن الترمذي من أحاديث موضوعة و أسانيد واهية ؟ ! و عن الذهيب أنه قال : 

  رى " ) .من " مقاالت الكوث ٣١١ال يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ( انظر ص 

  فانظر كيف جيعل كالم الرجل يف موضع حجة ، و يف آخر غري حجة !

مث أجاب عن شبهة التدليس بقوله : و بعد التصريح باخلدري ال يبقى احتمال التدليس و 
  السيما مع املتابعة .

يعين أن عطية قد صرح بأن أبا سعيد يف هذا احلديث هو اخلدري ، فاندفعت شـبهة  
  لكذاب .كونه هو الكليب ا

قلت : و هذا دفع هزيل ، فالشبهة ال تزال قائمة ، ألن ابن حبان صرح كما تقدم نقله 
عنه أن عطية ملا كان حيدث عن الكليب و يكنيه بأيب سعيد كان الذين يسمعون احلديث عنه 
يتومهون أنه يريد اخلدري ، فمن أين للشيخ الكوثري أن التصريح باخلدري إمنا هو من عطية 

من توهم الراوي عنه أو من ومهه فقد علمت أنه كان سيء احلفـظ ؟ ! هـذان   و ليس 
  احتماالن ال سبيل إىل ردمها و بذلك تبقى شبهة التدليس قائمة.

و أما املتابعة اليت أشار إليها فهي ما فسره بقوله قبل : و مل ينفرد عطية عن اخلدري ، بل 
وان ، و هو ثقة عند ابن حبان ، و إن أعله تابعه أبو الصديق عنه يف رواية عبد احلكم بن ذك

  به أبو الفرج يف علله .
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قلت : لقد عاد الشيخ إىل االعتداد بتوثيق ابن حبان مع اعترافه بشذوذه يف ذلك كما 
سبق النقل عنه ، هذا مع قول ابن معني يف ابن ذكوان هذا : ال أعرفه ، فإذا مل يعرفه أمـام  

ان أن يعرفه ؟ !فتبني أن ال قيمة هلذا املتابع جلهالة الراوي عنه اجلرح و التعديل ، فأىن البن حب
، فإعالل أيب الفرج للحديث به حق ال غبار عليه عند من ينصف ! مث بدا يل وجه ثالث يف 
تضعيف احلديث و هو اضطراب عطية أو ابن مرزوق يف روايته حيث أنه رواه تارة مرفوعا 

/  ١٢عيد كما رواه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ( كما تقدم ، و أخرى موقوفا على أيب س
) عن ابن مرزوق به موقوفا ، و يف رواية البغوي من طريق فضيل قال : أحسبه قد  ١/  ١١٠

  ) : موقوف أشبه . ١٨٤/  ٢رفعه ، و قال ابن أيب حامت يف " العلل "( 

ـ  ال : و مث إن الشيخ حاول أن يشد من عضد احلديث بأن أوجد له طريقا أخرى فق
أخرج ابن السين يف عمل " اليوم و الليلة " بسند فيه الوازع عن بالل ، ( كذا ) و ليس فيه 

  عطية و ال ابن مرزوق .

قلت : و مل يزد الشيخ على هذا فلم يبني ما حال هذا الوازع و هل هو ممن يصلح أن 
ك لظهر لكل ذي يستشهد به ، أو هل عنده وازع مينعه من رواية الكذب ؟ و لو أنه بني ذل

عينني أن روايته هلذا احلديث و عدمها سواء ، ذلك ألنه ضعيف مبرة عند أئمة احلديث بال 
خالف عندهم ، حىت قال أبو حامت: ضعيف احلديث جدا ليس بشىء ، و قـال البنـه :   

  )١(اضرب على أحاديثه فإا منكرة .

ذا قال غريه ، و هو : روى أحاديث موضوعة ! و ك -على تساهله  -بل قال احلاكم 
  الوازع بن نافع العقيلي .

                                                   
 ).(حممد).٦/٢١٣(لسان امليزان )١(
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فمن كان هذا حاله يف الرواية ال يعتضد حبديثه و ال كرامة حىت عند الشيخ نفسه فامسع 
  ) من " مقاالته " : ٣٩إن شئت كالمه يف ذلك ( ص 

إن تعدد الطرق إمنا يرفع احلديث إىل مرتبة احلسن لغريه إذا كان الضعف يف الرواة من  
حلفظ و الضبط فقط ، ال من ناحية مة الكذب ، فإن كثرة الطرق ال تفيد شيئا إذ جهة ا
  ذاك .

  و من هنا يتبني للقاريء اللبيب مل سكت الشيخ عن بيان حال الوازع هذا!

و مجلة القول أن هذا احلديث ضعيف من طريقيه و أحدمها أشد ضعفا من اآلخر ، و قد 
  من األئمة ، و من حسنه فقد وهم أو تساهل . ضعفه البوصريى و املنذري و غريمها
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  حديث نزول الرب تبارك وتعاىل عشية عرفة
  

إذا كان عشية عرفة هبط اهللا عز وجل إىل السماء الدنيا فيطلع إىل أهل "  - ٧٧٠
املوقف :مرحبا بزواري و الوافدين إىل بييت ، وعزيت ألنزلن إليكم و ألساوي جملسـكم  

ىل عرفة فيعمهم مبغفرته و يعطيهم ما يسألون إال املظامل ، و يقول : يـا  بنفسي ، فيرتل إ
مالئكيت أشهدكم أين قد غفرت هلم ، و ال يزال كذلك إىل أن تغيب الشمس ، و يكون 
إمامهم إىل املزدلفة ، و ال يعرج إىل السماء تلك الليلة ، فإذا أشعر الصبح وقفوا عنـد  

  " . مل ، مث يرجع إىل السماء و ينصرف الناس إىل مىناملشعر احلرام غفر هلم حىت املظا

  ) : ١٨٩/  ٢قال األلباين يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " ( 

  .  موضوع

  ) عن أيب علي األهوازي بسنده عن ١/  ٢٤٠/  ٤رواه ابن عساكر ( 

بن  احلسن بن سعيد : أخربنا أبو علي احلسني بن إسحاق الدقيقي : أخربنا أبو زيد محاد
دليل ، عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن عبد الرمحن بن سابط عن أيب أمامة الباهلي 

  مرفوعا . و قال : " هذا حديث منكر ، و يف إسناده غري واحد من اهولني " .
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قلت : بل هو حديث موضوع ، و لوائح الوضع عليه الئحة ، و لعل آفته أبو علـي   
علي ، و هو إن وثقه بعضهم ، فقد قال اخلطيب . " كذاب يف  األهوازي ، و امسه احلسن بن

  )١(احلديث و يف القراآت مجيعا " . 

  و قال ابن عساكر عقب كالمه السابق :

" و لألهوازي أمثاله يف كتاب مجعه يف " الصفات " مساه " كتاب البيان يف شرح عقود 
ىل ملا أراد أن خيلق نفسه خلق أهل اإلميان " ، أودعه أحاديث منكرة كحديث " إن اهللا تعا

اخليل ، فأجراها حىت عرقت ، مث خلق نفسه من ذلك العرق " ! مما ال جيوز أن يروى و ال 
يقول بالظاهر ، ويتمسـك باألحاديـث    )٢(حيل أن يعتقد ، و كان مذهبه مذهب الساملية

  )٣(الضعيفة اليت تقوي له رأيه .

                                                   
وصنف كتابا يف الصفات لو مل جيمعه لكان خريا له فإنه أتـى فيـه مبوضـوعات    ) وقال:" ٢/٢٣٧السان ( )١(

  ".(حممد).وفضائح
 
 سامل بن حممد بن محدأ احلسن وابنه) هـ٢٩٧( سنة املتوىف سامل بن أمحد بن حممد اهللا عبد أيب أتباع هم )٢(

 بني الساملية وجيمع التستري، اهللا عبد بن سهل على سامل بن حممد بن أمحد تتلمذ وقد ،)هـ٣٥٠( سنة املتوىف
 ،)٣/٣٦( الذهب شذرات انظر احتادية، صوفية ونزعة التشبيه إىل ميل مع املعتزلة وكالم السنة أهل كالم

 (حممد).).٢٠٢-١٥٧ص( رقالف بني والفرق ،)٤١٦-٤١٤ص( الصوفية وطبقات
قلت : لعل ابن عساكر يعين بـ ( رأيه ) غلوه يف إثبات الصفات كما يدل عليه هذا احلديث و حنوه مما ام بوضعه . و  )٣(

إال فالتمسك بظاهر النصوص دون تأويل أو تعطيل هو مذهب السلف الصاحل و األئمة األربعة و غريهم ، ال يرغب عنه إال كل هالك 
) : " كان لـه   ٣٦/  ٣ن ( الساملية ) نسبة إىل أمحد بن حممد بن سامل الزاهد البصري شيخ الساملية ، قال يف " الشذرات " ( . مث إ

أحوال و جماهدات ، و عنه أخذ األستاذ أبو طالب صاحب " القوت " ، و قد خالف أصول السنة يف مواضع ، و بالغ يف اإلثبات يف 
  ىل سنته بضع و مخسني و ثالمثائة " .مواضع ، و عمر دهرا و بقي إ
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لزنادقة ليشنع على أصحاب احلديث و حديث إجراء اخليل موضوع ،وضعه بعض ا   
يف روايتهم املستحيل ، فقبله بعض من ال عقل له و رواه ، و هو مما يقطع ببطالنه شرعا و 

  عقال .

قلت : و هذا احلديث الباطل من وضع حممد بن شجاع الثلجي احلنفي كما صرح به  
  ) : ١/  ٣٧٦علماء احلديث ، و قد قال ابن عدي يف ترمجته ( 

يضع أحاديث يف التشبيه ينسبه إىل أصحاب احلديث ليثلبهم به ، روى عـن  " كان  
عن محاد بن سلمة عن أيب املهزم عن أيب هريرة عن النيب صلى  -و هو ثقة  -حبان بن هالل 

اهللا عليه وسلم : فذكر حديث اخليل هذا ، مث قال : مع أحاديث كثرية وضعها من هـذا  
ليس من أهل الرواية .محله التعصب علـى أن وضـع    النحو ، فال جيب أن يشتغل به ألنه

   .أحاديث ليثلب أهل األثر بذلك "

قلت : وهذا احلديث الباطل هو أول حديث أورده ابن اجلوزي يف " املوضوعات " و 
  ) : " موضوع ام به حممد بن شجاع ، و ال يضع مثل هذا مسلم " . ١٠٥/ ١قال ( 

  اقل " .) : " و ال ع ٣/  ١قال السيوطي (  

و قد أورده ابن اجلوزي من طريق احلاكم : أنبأنا إمساعيل بن حممد الشعراين قـال :   
أخربت عن حممد بن شجاع الثلجي بإسناده الذي ذكره ابن عدي . و ابن شجاع هذا اتفق 
أئمة احلديث على تركه ، بل كذبه بعضهم كالساجي و غريه و علمت آنفا اام ابن عدي 

  له بالوضع .

ن عجائب تعصب الشيخ زاهد الكوثري على أهل احلديث انتصارا ألهل مذهبه أنه فم 
يربئ ابن شجاع هذا من عهدة هذا احلديث و يتهم به محاد بن سلمة رمحه اهللا املتفق على 
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جاللته و صدقه ، والذي قال فيه بعضهم : " إذا رأيت الرجل يقع يف محاد فامـه علـى   
  اإلسالم " .

  ) .  ٩٧ - ٩٦" السيف الصقيل " ( ص  انظر تعليقه على

و هو حني يربئ ابن شجاع منه حيتج على ذلك بأن السند منقطع بينه و بني شـيخ  
احلاكم : الشعراين ، مث سرعان مايتناسى هذا حني يتهم به محاد بن سلمة مع أن الطريق هو 

و غـريه   هو ! مث هو يفتري على ابن عدي ألنه ام ابن شجاع هذا بوضع هذا احلديث
  .فينسب إليه ما مل يقله

 ٣٧٠فامسع إليه حيث يقول يف تعليقه على " تبيني كذب املفتري " البن عساكر ( ص 
): " و من غريب التعدي ما يقوله ابن عدي أنه ( يعين ابن شجاع ) كان يضع األحاديث و 

  يدسها يف كتب أهل احلديث ليفضحهم فريوا بسالمة باطن " . 

ويدسها يف كتب أهل احلديث " ليس من كالم ابن عدي كما يظهر لك فإن قوله : " 
  مبقابلته بنص كالمه الذي نقلته آنفا من كتابه " الكامل " . 

و غرضه من هذا الدس إقناع القاري مبا زعمه من تعدي ابن عدي و الرد عليه بقوله : " 
تصور أن يدس بني كتب ألن ابن شجاع ما كان خادما و ال ربيبا عند راو من الرواة حىت ي

أحدهم شيئا ..... فإذا مل يربهن اجلارحة على كتب من دس ابن شجاع و ماذا دس و كيف 
الوقيعة إذا وقعت الواقعة كونه يرويها عن عامي ( يعين ابن عدي )  دس ال ينجيه من هذه

  مثله .....فلعنة اهللا على الكاذبني " . 
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عدي من دس ابن شجاع يف كتب احلديث  هذا مما علقه و هذى به حول ما نسبه البن
، و إذا عرفت أن هذا مدسوس على ابن عدي فعلى من يعود دعاؤه " فلعنـة اهللا علـى   

  الكاذبني " ؟
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  حديث حق حممد صلى اهللا عليه وسلم
  

ملا اقترف آدم اخلطيئة ، قال : يا رب أسألك حبق حممد ملا غفرت يل "  - ٢٥      
يا آدم و كيف عرفت حممدا و مل أخلقه ؟ قال : يا رب ملا خلقتين بيدك ، و ،فقال اهللا : 

نفخت يف من روحك ، رفعت رأسي ، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال إلـه إال اهللا  
حممد رسول اهللا ، فعلمت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك ،فقـال اهللا :  

 حبقه فقد غفرت لك ، و لوال حممـد مـا   صدقت يا آدم إنه ألحب اخللق إيل ، ادعين
  " . خلقتك

  ) : ٨٨/  ١قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ( 

  . موضوع

)و  ٢/  ٣٢٣/  ٢) و عنه ابن عساكر (  ٦١٥/  ٢أخرجه احلاكم يف " املستدرك " ( 
ئل النبوة كذا البيهقي يف باب ما جاء فيما حتدث به صلى اهللا عليه وسلم بنعمة ربه من " دال

) من طريق أيب احلارث عبد اهللا بن مسلم الفهري ،حدثنا إمساعيل ابن مسلمة  ٤٨٨/  ٥" ( 
، نبأنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب مرفوعا ، و قال 
احلاكم : صحيح اإلسناد ، و هو أول حديث ذكرته لعبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف هذا 

  ب .الكتا

  فتعقبه الذهيب بقوله :

  بل موضوع ، و عبد الرمحن واه ، و عبد اهللا بن مسلم الفهري ال أدري من هو . 
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قلت : و الفهري هذا أورده يف " ميزان االعتدال " هلذا احلديث و قال : خرب باطل رواه 
  .البيهقي يف " دالئل النبوة " 

  أسلم و هو ضعيف .و قال البيهقي : تفرد به عبد الرمحن بن زيد ابن 

  ) و وافقه احلافظ ابن حجر يف ٣٢٣/  ٢و أقره ابن كثري يف " تارخيه " ( 

  " اللسان " أصله " امليزان " على قوله : خرب باطل و زاد عليه قوله يف هذا

  )١(الفهري : ال أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته .

رشيد ، ذكره ابن حبان فقال: متهم بوضع قلت : و الذي قبله هو عبد اهللا بن مسلم بن 
احلديث ، يضع على ليث و مالك و ابن هليعة ال حيل كتب حديثه ، و هو الذي روى عن 

  ابن هدبة نسخة كأا معمولة .

) من طريق أخرى عن عبد  ٢٠٧و احلديث أخرجه الطرباين يف " املعجم الصغري " ( 
  ذا اإلسناد . الرمحن بن زيد مث قال : ال يروي عن عمر إال

) : رواه الطرباين يف " األوسط "و " الصغري "  ٢٥٣/  ٨و قال اهليثمي يف " امع " ( 
  و فيه من مل أعرفهم .

  .قلت : و هذا إعالل قاصر ما دام فيه عبد الرمحن بن زيد 

                                                   
 ).(حممد).٣/٣٥٩اللسان( )١(
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) : و  ٦٩قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف " القاعدة اجلليلة يف التوسل و الوسيلة " ( ص  
رواية احلاكم هلذا احلديث مما أنكر عليه ، فإنه نفسه قد قال يف كتاب " املدخل إىل معرفة 

: عبد الرمحن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة ال )١(الصحيح من السقيم " 
   خيفى على من تأملها من أهل الصنعة أن احلمل فيها عليه .

  ف باتفاقهم يغلط كثريا .قلت : و عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعي

و صدق شيخ اإلسالم يف نقله اتفاقهم على ضعفه و قد سبقه إىل ذلك ابن اجلـوزي  
،فإنك إذا فتشت كتب الرجال ، فإنك لن جتد إال مضعفا له ، بل ضعفه جدا علي بن املديين 

  و ابن سعد ، و قال الطحاوى : حديثه عند أهل العلم باحلديث يف النهاية من الضعف .

و قال ابن حبان : كان يقلب األخبار و هو ال يعلم حىت كثر ذلك يف روايته من رفع 
  املراسيل و إسناد املوقوف ، فاستحق الترك .

  و قال أبو نعيم حنو ما سبق عن احلاكم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة .

قلت : و لعل هذا احلديث من األحاديث اليت أصلها موقوف و من اإلسـرائيليات ،  
أخطأ عبد الرمحن بن زيد فرفعها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، و يؤيد هذا أن أبا بكـر  

) من طريق الفهري املتقدم بسند آخر له عن  ٤٢٧اآلجري أخرجه يف " الشريعة " ( ص 
  عبد الرمحن بن زيد عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب موقوفا عليه .

 مروان العثماين قال : حـدثين أيب ( يف  ) من طريق أيب ٤٢٥ - ٤٢٢و رواه ( ص 
األصل : ابن و هو خطأ ) عثمان بن خالد عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال : " من 

                                                   
 (حممد). ١٥٤ص )١(



الردودكتاب  ١٥٠    

الكلمات اليت تاب اهللا عز وجل على آدم عليه السالم أنه قال : اللهم إين أسألك حبق حممد 
  عليك .. " احلديث حنوه و ليس فيه ادعين حبقه إخل .

هذا موقوف و عثمان و ابنه أبو مروان ضعيفان ال حيتج ما لو رويا حديثا مرفوعا ،  و
مـن   -واهللا أعلم -فكيف و قد رويا قوال موقوفا على بعض أتباع التابعني و هو قد أخذه 

مسلمة أهل الكتاب أو غري مسلمتهم أو عن كتبهم اليت ال ثقة لنا ا كما بينه شيخ اإلسالم 
  يف كتبه .

) عن شيخ من أهل املدينة من أصحاب  ٢/  ٣١٠/  ٢كذلك رواه ابن عساكر ( و 
  ابن مسعود من قوله موقوفا عليه و فيه جماهيل .

و مجلة القول : أن احلديث ال أصل له عنه صلى اهللا عليه وسلم فال جرم أن حكم عليه 
  . بالبطالن احلافظان اجلليالن الذهيب و العسقالين كما تقدم النقل عنهما

و مما يدل على بطالنه أن احلديث صريح يف أن آدم عليه السالم عرف النيب صلى اهللا 
عليه وسلم عقب خلقه ، و كان ذلك يف اجلنة ، و قبل هبوطه إىل األرض ، و قد جاء يف 
حديث إسناده خري من هذا على ضعفه أنه مل يعرفه إال بعد نزوله إىل اهلند و مساعه بامسه يف 

  ) . ٤٠٣ر احلديث ( األذان ! انظ

و مع هذا كله فقد جازف الشيخ الكوثري و صححه مع اعترافه بضعف عبد الرمحن 
) فقال : إال أنه مل يتهم بالكذب ، بل بالوهم ، و مثله  ٣٩١بن زيد لكنه استدرك ( ص 

  ينتقى بعض حديثه .

أيب  قلت : لقد بلغ به الوهم إىل أنه روى أحاديث موضوعة كما تقدم عن احلاكم و
نعيم ، فمثله ال يصلح أن ينتقى من حديثه حىت عند الكوثري لوال العصبية و اهلوي ، فامسع 
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) يف صدد حكمه بالوضع على حديث " إياكم و خضراء الدمن  ٤٢إن شئت ما قاله ( ص 
  ) . ١٤... " و قد تقدم برقم ( 

عة احلديثية هو و إمنا مدار احلكم على اخلرب بالوضع أو الضعف الشديد من حيث الصنا
  انفراد الكذاب أو املتهم بالكذب أو الفاحش اخلطأ به .

و قد علمت مما سبق أن مدار احلديث على عبد الرمحن بن زيد الفاحش اخلطأ ، فيكون 
  حديثه ضعيفا جدا على أقل األحوال عنده لو أنصف !

ذي فعله ) : و هذا هو ال ٣٩١و من عجيب أمره أنه يقول عقب عبارته السابقة ( ص 
احلاكم حيث رأى أن اخلرب مما قبله مالك فيما روى ابن محيد عنه حيث قال أليب جعفـر  

  املنصور : و هو وسيلتك و وسيلة أبيك آدم عليه السالم .

فمن أين له أن احلاكم رأى أن اخلرب مما قبله مالك ؟ ! فهل يلزم من كون الرجل كان 
هذا ما ال يقوله إنسان ؟ ! فمثل هذا البد فيه حافظا أنه كان حيفظ كل شيء عن أي إمام ، 

  من نقل يصرح بأن احلاكم رأى ... و إال فمن ادعى ذلك فقد قفى ما ليس له به علم .

مث هب أن مالكا قبل اخلرب ، فهل ذلك يلزم غريه أن يقبله و هو مل يذكر إسناده املتصل 
لك من اإلسرائيليات اليت تساهل منه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أفال جيوز أن يكون ذ

العلماء يف روايتها عن بعض مسلمة أهل الكتاب مثل كعب األحبار ، فقد كان يروي عنه 
ـ " مقالـة    ٣٤بعضها ابن عمر و ابن عباس و أبو هريرة باعتراف الكوثري نفسه ( ص 

  ؟ بلى مث بلى .كعب األحبار و اإلسرائيليات " ) فإذا جاز هذا هلؤالء ، أفال جيوز ذلك ملالك 

فثبت أن قول مالك املذكور ال جيوز أن يكون شاهدا مقويا للحديث املروى عن النيب 
  صلى اهللا عليه وسلم .
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و هذا كله يقال لو ثبت ذلك عن مالك ، كيف و دون ثبوته خرط القتاد! فإنه يرويه 
هو على توثيق عنه ابن محيد و هو حممد بن محيد الرازي يف الراجح عند الكوثري مث اعتمد 

ابن معني إياه و ثناء أمحد و الذهلي عليه ، و تغافل عن تضعيف مجهور األئمة له ، بل و عن 
تكذيب كثريين منهم إياه ، مثل أيب حامت و النسائي و أيب زرعة و صرح هذا أنه كان يتعمد 

دي الكذب ، و مثل ابن خراش فقد حلف باهللا أنه كان يكذب ، و قال صاحل بن حممد األس
: كل شيء كان حيدثنا ابن محيد كنا نتهمه فيه ، و قال يف موضع آخر : كانت أحاديثه تزيد 

منه ، و قال أيضا : ما رأيت أحدا أحذق بالكذب مـن   ، و ما رأيت أحدا أجرأ على اهللا
  رجلني سليمان الشاذكوين و حممد ابن محيد ، كان حيفظ حديثه كله .

البن خزمية : لو حدث األستاذ عن حممد بن محيد  و قال أبو علي النيسابوري : قلت
فإن أمحد قد أحسن الثناء عليه ؟ فقال : إنه مل يعرفه ، و لو عرفه كما عرفناه ما أثىن عليـه  

  أصال .

فهذه النصوص تدل على أن الرجل كان مع حفظه كذابا ، و الكذب أقوى أسـباب  
اجلرح املفسر مع أنه خالف معتقده  اجلرح و أبينها ، فكيف ساغ للشيخ تقدمي التعديل على

  ؟ !

علم ذلك عند من يعرف مبلغ تعصبه على أنصار السنة و أهل احلـديث ، و شـدة   
  عداوته إياهم ساحمه اهللا و عفا عنه .

فتبني مما ذكرناه أن هذه القصة املروية عن مالك قصة باطلة موضوعة ، و قد حقق القول 
ـضمن جمموع  ٢٢٧/  ١ " القاعدة اجلليلة " ( يف ذلك على طريقة أخرى شيخ اإلسالم يف

الفتاوى ) و ابن عبد اهلادي يف " الصارم املنكي " فلرياجعهما من أراد املزيد من االطـالع  
  على بطالا ، فإن فيما أوردت كفاية.
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  و بذلك ثبت وضع حديث توسل آدم بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، و خطأ من خالف .

حتقيق الكالم عليه و على األحاديث اليت قبله ، و ما كنت أود  و لقد أطلت كثريا يف
ذلك لوال أىن وجدت نفسي مضطرا لذلك ، ملا وقفت على مغالطات الشـيخ الكـوثري   
،فرأيت من الواجب الكشف عنها لئال يغتر ا من ال علم له مبا هنالك ! فمعذرة إىل القراء 

  الكرام .

ركتها هذه األحاديث الضعيفة يف التوسل أا صرفت هذا و إن من اآلثار السيئة اليت ت
فيما  -كثريا من األمة عن التوسل املشروع إىل التوسل املبتدع ، ذلك ألن العلماء متفقون 

على استحباب التوسل إىل اهللا تعاىل باسم من أمسائه أو صفة من صفاته تعاىل ، و  -أعلم 
  إليه عز وجل .على توسل املتوسل إليه تعاىل بعمل صاحل قدمه 

و مهما قيل يف التوسل املبتدع فإنه ال خيرج عن كونه أمرا خمتلفا فيه ، فلو أن النـاس  
أنصفوا النصرفوا عنه احتياطا و عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم " دع ما يريبك إىل ما ال 

ن هذا يريبك " إىل العمل مبا أشرنا إليه من التوسل املشروع، و لكنهم مع األسف أعرضوا ع
و متسكوا بالتوسل املختلف فيه كأنه من األمور الالزمة اليت البد منها و الزموها مالزمتهم 

  للفرائض !

فإنك ال تكاد تسمع شيخا أو عاملا يدعو بدعاء يوم اجلمعة و غريه إال ضمنه التوسل  
املبتدع ، و على العكس من ذلك فإنك ال تكاد تسمع أحدهم يتوسل بالتوسل املستحب 

أن يقول مثال : اللهم إىن أسألك بأن لك احلمد ال إله أال أنت وحدك ال شريك لك املنان ك
، يا بديع السموات و األرض ، يا ذا اجلالل و اإلكرام يا حي يا قيوم إين أسألك ... مع أن 
 فيه االسم األعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى كما قال صلى اهللا عليه وسلم

ح عنه ، فهل مسعت أيها القارئ الكرمي أحدا يتوسل ذا أو بغريه مما يف معناه ؟ أما أنا فيما ص
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فأقول آسفا : إنىن مل أمسع ذلك ، و أظن أن جوابك سيكون كذلك ،فما السبب يف هذا ؟ 
ذلك هو من آثار انتشار األحاديث الضعيفة بني الناس ،و جهلهم بالسنة الصحيحة ، فعليكم 

  سلمون علما و عمال تدوا و تعزوا.ا أيها امل

و بعد طبع ما تقدم اطلعت على رسالة يف جواز التوسل املبتدع ألحد مشايخ الشمال 
املتهورين ، متخمة بالتناقض الدال على اجلهل البالغ ، و بالضالل و األباطيل و التأويالت 

ة باملوتى و النذر هلم ، و زعمه الباطلة و االفتراء على العلماء بل اإلمجاع ! مثل جتويز االستغاث
  أن توحيد الربوبية و توحيد األلوهية متالزمان !

و غري ذلك مما ال يقول به عامل مسلم ، كما أنه حشاها باألحاديث الضعيفة و الواهية 
و ليته سكت عنها ، بل إنه صحح بعض ما هو  -كما هي عادته يف كل ما له من رسائل 

) و يف األحاديث الصحيحة : " إن أحب اخللق إىل  ٤٢ص  معروف منها بالضعف كقوله (
  اهللا أنفعهم لعباده " و غري ذلك مما ال ميكن البحث فيه اآلن .

و إمنا القصد أن أنبه القراء على ما وقع يف كالمه على األحاديث املتقدمة يف التوسل من 
و من أمثاله من التدليس بل الكذب املكشوف ليومههم صحتها ، كي يكونوا يف حذر منه 

الذين ال يتقون اهللا فيما يكتبون ، ألن غرضهم االنتصار ألهوائهم و ما وجدوا عليه آبائهم و 
  أمهام .

) الذي بينا ضعف إسناده ، أوهم هو أنه صحيح بتمكسـه   ٢٣فحديث أنس ( رقم 
داد بتوثيق ابن حبان و احلاكم لروح بن صالح ! و قد أثبتنا ضعف هذا الراوي و عدم اعت

العلماء بتوثيق املذكورين فتذكر ، كما أثبتنا عدم أمانة الكوثري يف النقل و اتباعه للهوى و 
  قد جرى على طريقته هذه مؤلف هذه الرسالة بل زاد عليه ! 



الردودكتاب  ١٥٥    

) : و هلـذا   ١٥فإنه بعد أن ساق احلديث مومها القاريء أنه صحيح قال عقبه ( ص 
" املعرفة " و الديلمي يف " الفردوس " بإسناد حسن طرق منها عن ابن عباس عند أيب نعيم يف 

  كما قاله احلافظ السيوطي .

فليس يف  -و رمبا على السيوطي أيضا  -فهذا كذب منه على ابن عباس رضي اهللا عنه 
حديث ابن عباس موضع الشاهد من حديث أنس و هو قوله " حبق نبيك و األنبياء الـذين  

مما يوهن هذه الزيادة و ال يقويها خالفا حملاولة املؤلف  قبلي فإنك أرحم الرامحني " و ذلك
  الفاشلة املغرضة !

  ) : ١٥) فقال يف خترجيه ( ص  ٢٥و أما حديث عمر ( رقم 

و أخرج البيهقي يف " دالئل النبوة " و قد التزم أن ال يذكر يف هذا الكتـاب حـديثا   
  موضوعا .

  قلت : و اجلواب من وجهني :

املذكور غري مسلم به ، فقد أخرج فيه غريما حديث موضوع و قد  األول : أن االلتزام
و املوضوعة جيد  نص على ذلك بعض النقاد ، و من يتتبع مقاالتنا هذه يف األحاديث الضعيفة

أمثلة على ذلك و حسبك دليال اآلن هذا احلديث فقد حكم عليه احلافظـان الـذهيب و   
ل املؤلف يتغاضى عن حكمهما و مها املرجع العسقالين بأنه حديث باطل كما سبق ، فما با

  يف هذا الشأن و يتعلق باملتشابه من الكالم ؟ ! .

اآلخر : أن البيهقي الذي أخرجه يف " الدالئل " قد ضعف احلديث فيه كما سبق نقله 
عنه ، فإن مل يكن احلديث عنده موضوعا فهو على األقل ضعيف ، فهو حجة على الشيخ 

  لكالم أن جيعله صحيحا ؟ !الذي حياول بتحريف ا
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مث نقل املؤلف ختريج احلاكم للحديث و تصحيحه إياه ، و تغاضى أيضا عن تعقـب  
الذهيب إياه الذي سبق أن ذكرناه ، و الذي يصرح فيه أنه حديث موضوع ! كما تغاضى عن 

  حال راويه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ، الذي امه احلاكم نفسه بالوضع !

ن ال يعرف حاله أو هو متهم ، و عن قول احلافظ اهليثمي يف احلديث فيه و عن غريه مم
  من مل أعرفهم ! .

عجبا من هذا املؤلف و أمثاله إم يزعمون أن باب االجتهاد قد أغلق على الناس فليس 
هلم أن جيتهدوا ال يف احلديث تصحيحا و تضعيفا ، و ال يف الفقه ، ترجيحا و تفريعا ، مث هم 

فيما ال علم هلم فيه البتة ، و هو علم احلديث ،و يضربون بكالم ذوي االختصاص  جيتهدون
عرض احلائط ! مث هم إن قلدوا قلدوا دون علم متبعني أهواءهم ، و إال فقل يل باهللا عليك : 

و رده عليه أمثال الذهيب و  -و هو معروف بتساهله يف ذلك  -إذا صحح احلاكم حديثا 
أفيجوز و احلالة هذه التعلق بتصحيح احلاكم ؟! اللهم إن هذا ال يقول به اهليثمي و العسقالين 

  إال جاهل أو مغرض ! اللهم فاحفظنا من اتباع اهلوي حىت ال يضلنا عن سبيلك .

) أن اإلمام مالكا قد صح عنده حمل الشاهد من هذا احلديث  ١٦مث زعم املؤلف ( ص 
عنه صلى اهللا عليه وسلم و هو وسيلتك و حيث قال للخليفة العباسى : و مل تصرف وجهك 

  وسيلة أبيك آدم ؟ .

و قد بينا فيما سلف بطالن نسبة هذه القصة إىل مالك ، و أما املؤلف فال يهمه التحقق 
من ذلك ، و سيان عنده أثبتت أو مل تثبت ، ما دام أا تؤيد هواه و بدعته إذ الغاية عنـده  

  تسوغ الوسيلة ! .
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) : أن التوسل برسول اهللا صلى  ١٢لف و جهله أنه يصرح ( ص و من ور هذا املؤ
  اهللا عليه وسلم و سائر األنبياء و األولياء و الصاحلني و االستغاثة م ...

مما أمجعت عليه األمة قبل ظهور هذا املبتدع ابن تيمية الذي جاء يف القرن الثامن اهلجري 
  و ابتدع بدعته ! .

بفضلهم و  تعاىل مما صرح به بعض األئمة األولني املعترف فإن إنكار التوسل بغري اهللا
) من الكتب املوثوق ا من كتـب   ٧٧فقههم ، و قد نقلنا نص أيب حنيفة يف ذلك ( ص 

احلنفية و فيها عن صاحبيه اإلمام حممد و أيب يوسف حنو ذلك مما يعترب قاصمة الظهر هلؤالء 
  هور ؟ ! املبتدعة ، فأين اإلمجاع املزعوم أيها املت

و إن من أكرب االفتراء على اإلمجاع أن ينسب إليه هذا املؤلف جواز االستغاثة باألموات 
أحد من سلف األمـة و   -و احلمد هللا  -من الصاحلني ؟ و هذه ضاللة كربي مل يقل ا 

يف جواز  علمائها ، و حنن نتحدى املؤلف و غريه من أمثاله أن يأتينا و لو بشبه نص عنهم
بل املعروف يف كتب أتباعهم خالف ذلك و لوال ضيق اال لنقلنا بعض النصوص ذلك ، 
  عنهم .

) بأن نقـل   ٣٦) فاكتفى املؤلف ( ص  ٢٤و أما حديث أيب سعيد اخلدري ( رقم 
حتسينه عن بعض العلماء ، و قد بينا خطأ ذلك من وجوه مبا ال مرد هلا فأغىن عن اإلعادة ،و 

حقيق العلمي ألنه ليس من أهله ، بل هو يتعلق يف سبيل تأييد هواه املؤلف ال يهمه مطلقا الت
  باألوهام و لو كانت كخيوط القمر أو مدد األموات ! .

و ذه املناسبة أريد أن أقول كلمة وجيزة من جهة استدالل املؤلف ذا احلـديث و  
  أمثاله على التوسل املبتدع فأقول :
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ن جييب دعاءهم ، فلو صح هذا احلديث و ما يف إن حق السائلني على اهللا تعاىل هو أ
معناه فليس فيه توسل ما إىل اهللا باملخلوق ، بل هو توسل إليه بصفة من صفاته و هي اإلجابة 
، و هذا أمر مشروع خارج عن حمل الرتاع فتأمل منصفا ، و ذا يسقط قول هذا املؤلف 

  عقب احلديث : 

ئلني األحياء و األموات ، ألننا نقول هذا مـن  فالنىب صلى اهللا عليه وسلم توسل بالسا
لو صح احلديث حبق السائلني ، و عرفت املعـىن   -إمنا توسل  -حتريف الكلم فإننا نقول 

و حبق املمشى ، و هو اإلثابة من اهللا لعبده ، و ذلك أيضا صفة من صفاته تعاىل  -الصحيح 
  فأين التوسل املبتدع و هو التوسل بالذات ؟ !

ذا الرد السريع بتنبيه القراء الكرام إىل أمرين آخرين وردا يف الرسالة املذكورة : و أي ه
) حديث األعمى و قد سبق بيان معناه ، مث أتبعه بذكر قصـة   ١٦األمر األول ذكر ( ص 

عثمان بن حنيف مع الرجل صاحب احلاجة و كيف أنه شكي إليه أنه يدخل على عثمان بن 
مره ابن حنيف أن يدعو بدعاء األعمى ... فدخل على عثمان بن عفان فال يلتفت إليه ! فأ

عفان فقضى له حاجته ! احتج املؤلف ذه القصة على التوسل به صلى اهللا عليه وسلم بعد 
  وفاته .

  و جوابنا من وجهني :

األول : أا قصة موقوفة ، و الصحابة اآلخرون مل يتوسلوا مطلقا به صلى اهللا عليـه  
ه ، ألم يعلمون أن التوسل به معناه التوسل بدعائه و هذا غري ممكن كمـا  وسلم بعد وفات

  سبق بيانه .
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اآلخر : أا قصة ال تثبت عن ابن حنيف ، و بيان ذلك يف رسالتنا اخلاصة" التوسـل  
  أنواعه و أحكامه " و قد سبقت اإلشارة إليها .

زين الصحاىب ملا قحط ) قصة جميء بالل بن احلارث امل ٢٥و حنو ذلك أنه : ذكر ( ص 
  الناس يف عهد عمر إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم و منادته إياه :

  يا رسول اهللا استسق ألمتك فإم قد هلكوا .

فهذه أيضا قصة غري ثابتة و أوهم املؤلف صحتها حمرفا لكالم بعض األئمة ، مقلدا يف 
  املومئ إليها إن شاء اهللا تعاىل . ذلك بعض ذوي األهواء قبله ، و تفصيل ذلك يف الرسالة
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  مسائل يف الطالق
  

 أميا رجل طلق امرأته ثالثا عند األقراء ، أو ثالثا مبهمة ، مل حتل له حىت"  - ١٢١٠
  " . تنكح زوجا غريه

  ) : ٣/٣٥٣قال األلباين يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " ( 

  .ضعيف

 ) مـن  ٢٧٥٧ -ين يف " املعجم الكبري " ( رقم ) و الطربا ٧/٣٣٦أخرجه البيهقي ( 
عبد  طريق حممد بن محيد الرازي : نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أيب قيس عن إبراهيم بن

  األعلى عن سويد بن غفلة قال :

 " كانت عائشة اخلثعمية عند احلسن بن علي رضي اهللا عنه ، فلما قتل علي رضي اهللا
، يعـين   قال : بقتل علي تظهرين الشماتة ! اذهيب فأنت طالقعنه قالت : لتهنأك اخلالفة ! 

بقيت هلا مـن   ثالثا ، قال : فتلفعت بثياا و قعدت حىت قضت عدا ، فبعث إليها ببقية
من حبيب مفارق ،  صداقها ، و عشرة آالف صدقة ، فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل

أيب أنه مسع جدي يقول : (  ت جدي ، أو حدثينفلما بلغه قوهلا بكى مث قال : لوال أين مسع
  فذكره ) لراجعتها " .

  قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا ، و له علتان :

  األوىل : سلمة بن الفضل و هو األبرش القاضي ، قال احلافظ :



الردودكتاب  ١٦١    

  " صدوق كثري اخلطأ " .

  و األخرى : حممد بن محيد الرازي ، قال احلافظ :

  ني حسن الرأي فيه " ." حافظ ضعيف ، و كان ابن مع

 قلت : بل هو ضعيف جدا ، كما يتبني ملن راجع أقوال أئمة اجلرح فيه ، و هلذا قـال 
  الذهيب يف " الضعفاء " :

" قال أبو زرعة : كذاب ، و قال صاحل : ما رأيت أحذق بالكـذب منـه و مـن    
  الشاذكوين" .

  قلت : و ال يتقوى هذا اإلسناد بقول البيهقي عقبه :

ك روي عن عمرو بن مشر ، عن عمران بن مسلم و إبراهيم بن عبد األعلى " و كذل
  سويد بن غفلة " . عن

  و ذلك ألن عمرو بن مشر متهم ، قال البخاري :

  " منكر احلديث " .

  و قال النسائي و الدارقطين و غريمها :

  " متروك احلديث " .

  و قال ابن حبان :

  ت عن الثقات " ." رافضي يشتم الصحابة ، و يروي املوضوعا
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  قلت : إذا تبني ذلك ، فمن العجيب ما نقله الشيخ زاهد الكوثري يف كتابه "

) عن احلافظ ابن رجب احلنبلي عقب هذا  ٢٤اإلشفاق على أحكام الطالق " ( ص 
  احلديث، فقال :

 " و إسناده صحيح ، قاله ابن رجب احلنبلي احلافظ بعد أن ساق هذا احلديث يف كتابه
  شكل األحاديث الواردة يف أن الطالق الثالث واحدة ) " .( بيان م

 فإن صح هذا النقل عن ابن رجب فإا زلة فاحشة منه ، و إال فالكوثري معروف لدى
احلديث اآليت  احملققني من أهل العلم باتباعه هلواه يف كثري مما ينقل ، أو حيكم ، و من ذلك

  بعده .

الطرباين (  " متاع قليل " هلا طريقان آخران عند و قصة إمتاع احلسن امرأته و قوهلا :
  ) . ٢٥٦٢و  ٢٥٦١

  

إن أباكم مل يتق اهللا تعاىل ، فيجعل له من أمره خمرجا ، بانت منه بثالث "  - ١٢١١
  " . غري السنة ، و تسعمائة و سبع و تسعون إمث يف عنقه على

  ) : ٣/٣٥٥قال األلباين يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " ( 

  ضعيف جدا

 ) و الطرباين يف " املعجم الكبري " من ٢٣٦/١أخرجه ابن عدي يف " الكامل " ( ق 
  قال : طريق عبيد اهللا بن الوليد الوصايف عن داود بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت
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فقالوا :  " طلق بعض آبائي امرأته ألفا ، فانطلق بنوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   إن أبانا طلق أمنا ألفا ، فهل له من خمرج ؟ قال .. "فذكره .يا رسول اهللا

  و يف رواية للطرباين عن عبادة أيضا قال :

 " طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلقت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسـألته؟ 
ان و ظلم فعدو فقال : أما اتقى اهللا جدك ؟ ! أما ثالثة فله ، و أما تسعمائة و سبعة و تسعون

  ، إن شاء عذبه و إن شاء غفر له " .

  ) : ٤/٣٣٨قال اهليثمي يف " جممع الزوائد " ( 

  " رواه كله الطرباين ، و فيه عبيد اهللا بن الوليد الوصايف العجلي و هو ضعيف " .

  و كذا قال احلافظ يف " التقريب " أنه ضعيف .

  و قال الذهيب يف " الضعفاء " :

  " ضعفوه " .

  األقرب قول ابن عدي فيه : قلت : و

  " الوصايف ضعيف جدا ، يتبني ضعفه على حديثه " .

 و يف ترمجته ساق له هذا احلديث يف مجلة ما أنكر عليه من حديثه ، و كذلك صـنع 
الذهيب يف " امليزان " ، و ذكر أن النسائي و الفالس قاال يف الوصايف :" متروك " ، أي شديد 

  الضعف .
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  ) : ٢/٦٣ " الضعفاء و املتروكني " ( و قال ابن حبان يف

أنه  " منكر احلديث جدا ، يروي عن الثقات ما ال يشبه األثبات ، حىت يسبق إىل القلب
  املعتمد له فاستحق الترك " .

  .قلت : و هذا احلديث يرويه الوصايف عن داود بن إبراهيم ، و هو جمهول

  الذهيب و تبعه العسقالين : قال  

  قال األزدي : ال يصح حديثه " ." ال يعرف ، و 

  قلت : و كأن األزدي عىن حديثه هذا . واهللا أعلم .

و مع هذا الضعف الشديد يف إسناد هذا احلديث ، فقد سكت عليه الشـيخ زاهـد   
أن  يف كتابه املشار إليه يف احلديث السابق ، بل أوهم أنه ال علة فيه فإنه قال بعد الكوثري

  ) : ٣١ص  ساقه من طريق الطرباين (

  علال " ! " و مثله يف " مسند عبد الرزاق " عن جده عبادة ، إال أن يف رواية عبد الرزاق

كذلك ،  فمفهوم هذا أن رواية الطرباين ال علل فيها ، خالفا لرواية عبد الرزاق ، و ليس
أن  جدا ، فإياك فقد بينا لك أن يف إسناد الطرباين علتني أيضا ، فيصري احلديث بذلك ضعيفا

مدلس صاحب هوى ، و قد  تغتر مبقاالت الكوثري و كتاباته فإنه على سعة اطالعه و علمه
، و للشيخ عبد الرمحن بن  ذكرنا بعض األمثلة على ذلك يف اجلزء األول من هذه السلسلة

و الكشف عن أهوائه و أضـاليله ، و   حيىي املعلمي اليماين كتاب ضخم هام يف الرد عليه
على أئمة احلديث و رجاله ،أمساه " التنكيل مبا يف تأنيب الكـوثري مـن    تعصبه ملذهبه ،

األباطيل " ، و هو يف أربعة أقسام ،و قد كنت قمت على طبعه و احلمـد هللا ألول مـرة   
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طبع سرقة من بعض الناشرين ؛ منهم من صوره علـى   بتحقيقي و تعليقي يف جملدين ، مث
طبعه حبرف جديد ، و تصرف ال يليق ، و قد  أخطائه املطبعية دون أي جهد ،و منهم من

  أعدنا النظر فيه جمددا ،استعدادا لطبعة ثانية طبعة مصححة منقحة . واهللا ويل التوفيق .

مث وقفت بعد سنني على إسناد عبد الرزاق يف " مصنفه و قد طبع يف بـريوت سـنة   
ـ ) فإذا به يقول فيه (  ١٣٩٢( الوليد  عن عبيد اهللا بن) : أخربنا حيىي بن العالء  ١١٣٣٩ه

  العجلي عن إبراهيم عن داود بن عبادة قال : طلق جدي امرأة .. فذكره .

  كان كذابا  هكذا وقع فيه : إبراهيم عن داود ..ولعله من تضليالت حيىي بن العالء ، فإنه

عنه  و هذا يؤكد للقارىء ما ذكرته آنفا يف حق الكوثري ، و إال ملا جاز له أن يسكت
  الكذاب ! !  ي بقوله : " إن فيه علال " ! ألنه ال يقال هذا يف اصطالحهم و فيهمو يكتف

الكوثري مضـلال   بل و فيه أيضا العلتان املتقدمتان يف رواية الطرباين اليت سكت عنها
  السالمة . للقراء ! فتأمل كم يف كالم الكوثري من تدليس و تضليل . نسأل اهللا
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  ليهحديث مغفرة املوىل لسائ
  

إن هللا عز وجل ميهل حىت ميضي شطر الليل األول ، مث يأمر منادياً ينادي  ( - ٣٨٩٧
  ) .يقول : هل من داع يستجاب له ؟ هل من مستغفر يغفر له ، هل من سائل يعطى 

  : ٣٥٥/  ٨قال األلباين يف " السلسلة الضعيفة واملوضوعة " 

  . منكر ذا السياق 

) من طريق عمر بن حفص بن غيـاث :  ٤٨٢لليلة" (رقمأخرجه النسائي يف "اليوم وا
أخربنا أيب : أخربنا األعمش : أخربنا أبو إسحاق : أخربنا أبو مسلم األغر قال : مسعت أبا 

  هريرة وأبا سعيد يقوالن : قال : ... فذكره مرفوعاً .

الصحة ؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني ، لكن يف  هقلت : وهذا إسناد ظاهر
حفص بن غياث شيء من الضعف ؛ كما ينبئك به احلافظ ابن حجر يف "التقريب" ؛  نر بعم

  فقال يف عمر :

  "ثقة ؛ رمبا وهم" . وقال يف حفص :

  "ثقة فقيه ؛ تغري حفظه قليالً يف اآلخر" .

  وساق له يف "التهذيب" عدة أحاديث خطأه فيها ، أحدها من روايته عن األعمش .

ديث مما أخطأ يف لفظه ؛ ملخالفة الثقات إياه فيه ؛ فقد رواه مجاعة وأنا أقطع بأن هذا احل
  ، عن أيب مسلم األغر بإسناده بلفظ :
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"إن اهللا عز وجل ميهل ، حىت إذا ذهب ثلث الليل األول ؛ نزل إىل السماء الدنيا ، فيقول 
  : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من سائل ؟ هل من داع ؟ حىت ينفجر الفجر" .

فليس فيه : "أن اهللا يأمر منادياً ينادي يقول" ، بل فيه أن اهللا هو القائل : "هل من .." ، 
وفيه نزول الرب سبحانه وتعاىل إىل السماء الدنيا ، وهذا ما مل يذكره حفص بن غيـاث ،  

  فدل على أنه مل حيفظه ، فالظاهر أنه مل حيدث به من كتابه ، وإمنا من حفظه فوهم .

ر من وقفت عليه من الثقات الذين خالفوه ؛ فرووه بذكر نزول الرب إىل وها أنا أذك
  السماء ، وأنه هو سبحانه القائل ، كما ذكرنا :

) : حدثنا شعبة ٢٣٨٥و  ٢٢٣٢شعبة بن احلجاج . فقال الطيالسي يف "مسنده" ( -١
  قال : أخربنا أبو إسحاق قال : مسعت األغر به .

) ، والبيهقـي يف  ٢٨٨/ ٢عوانة يف "صحيحه" ( ومن طريق الطيالسي : أخرجه أبو
) ٨٣) ، وابن خزمية يف "التوحيد" (١٧٦/ ٢) . وأخرجه مسلم (٤٥٠"األمساء والصفات" (

  ) من طريق أخرى ، عن شعبة به .٣٤/ ٣، وأمحد (

  ، عن أيب إسحاق به . -وهو ابن املعتمر الكويف  -منصور  -٢

  ) .٨٤(أخرجه مسلم ، وأبو عوانة ، وابن خزمية 

  ، عنه . -وهو ابن غزوان الكويف  -فضيل  -٣

  أخرجه أبو عوانة .

  ، عنه به . -وهو الوضاح بن عبداهللا اليشكري  -أبو عوانة  -٤
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  ) .٤٣/ ٣و  ٣٨٣/ ٢أخرجه أمحد (

  ، عنه . -وهو ابن راشد البصري  -معمر  -٥

-٢٩٣/ ١١وهو يف "مصنفه" ( -) من طريق عبدالرزاق ٩٤/ ٣أخرجه أمحد أيضاً (
٢٩٤ (- .  

  إسرائيل ، وهو ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعي . -٦

  أخرجه ابن خزمية .

قلت : فهذه ستة طرق ، وكلهم ثقات أثبات رووه باللفظ املخالف للفظ حفص ابن 
  غياث ، فثبت ومهه فيه .

؛ فإنه كان اختلط  -وهو السبيعي  -وكان ميكن أن يقال : لعل الوهم من أيب إسحاق 
لى تدليس فيه ، لوال أنه قد صرح بالتحديث يف رواية شعبة األوىل عنه ، مث هو روى عنه ، ع

  قبل االختالط ، فانتفى االحتمال املذكور ، ولزم اخلطأ حفص بن غياث .

، وهو ثقة من رجـال   -وهو ابن املورع  -وإن مما يؤكد ومهه ؛ أنه قد تابعه حماضر 
  إال أنه مل يذكر يف إسناده أبا سعيد اخلدري . مسلم قال : حدثنا األعمش به حنوه ؛

أخرجه أبو عوانة عقب سوقه حديث شعبة ، ومل يسق لفظه ، وإمنا قال : "بنحوه" ، 
  وأخرجه ابن خزمية ، فساق لفظه .

ومما يؤكد خطأ اللفظ املذكور ونكارته ؛ أن احلديث قد جاء من طرق أخرى كثرية عن 
وعاً باللفظ احملفوظ حنوه . وقد خرجت سبعة منـها يف  مرف -رضي اهللا عنه  -أيب هريرة 
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) ، اثنتان منها "الصحيحني" ، وأخريان يف "صحيح مسلم" ، وسائرها ٤٥٠"إرواء الغليل" (
  يف "مسند أمحد" وغريه .

وللحديث باللفظ الصحيح شواهد كثرية خرجت بعضها هناك ؛ من حديث جبري بن 
ي بن أيب طالب ، وعبداهللا بن مسعود ، ولذلك جزم مطعم ، ورفاعة بن عرابة اجلهين ، وعل

  ) بتواتره .١٢٩/ ٧ابن عبدالرب يف "التمهيد" (

) من طريق علي بن زيد ، عن ٢٢/ ٤وحنو هذا احلديث يف النكارة ؛ ما أخرجه أمحد (
  احلسن ، عن عثمان بن أيب العاص مرفوعاً بلفظ :

ل من سائل فيعطى ، هل مـن  "ينادي مناد كل ليلة : هل من داع فيستجاب له ، ه
  مستغفر فيغفر له ؟ حىت ينفجر الفجر" .

  قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ احلسن هو البصري ، وهو مدلس وقد عنعنه .

  ؛ ضعيف . -وهو ابن جدعان  -وعلي بن زيد 

ولفظه هذا أقل نكارة من األول ؛ ألنه ليس فيه ذكر آمر ومأمور ، بل قوله : "ينادي 
أن يكون هو اهللا تبارك وتعاىل كما يف الروايات الصحيحة ، بل هذا هو الذي  ..." ؛ ال ينايف

) من ٨٩ثبت عن ابن جدعان نفسه يف رواية عنه ، أخرجها ابن خزمية يف "التوحيد" (ص 
لسوء  -طريق محاد بن سلمة عنه . ومن هذا الوجه أخرجه أمحد ، فالظاهر أن ابن جدعان 

بوط لفظه ، فكان يرويه تارة باللفظ احملفوظ ، وتارة كان احلديث عنده غري مض -حفظه 
  باللفظ املنكر .

  ) .١٠٧٣مث رأيت للحديث طريقاً آخر ، خرجته يف "الصحيحة" (
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  واعلم أن الذي محلين على ختريج هذا احلديث يف هذا الكتاب أمران اثنان :

الطـريقني :  قد ساقه من  -عفا اهللا عنا وعنه  -األول : أين رأيت احلافظ ابن حجر 
طريق النسائي عن األغر ... ، وطريق أمحد عن عثمان بن أيب العاص ؛ مقوياً به تأويل بعض 
النفات لرتول الرب سبحانه وتعاىل تأويالً منكراً ، ينايف سياق كل الطرق الثابتة عن الـنيب  

  ) :٢٥/ ٣صلي اهللا عليه وسلم ، فقال يف "الفتح" (

بعض املشايخ ضبطه بضم أوله على حذف املفعول  "وقد حكى أبو بكر بن فورك : أن
، أي يرتل ملكاً ، ويقويه ما رواه النسائي من طريق األغر ... ويف حديث عثمان بـن أيب  

  العاص : "ينادي مناد : هل ..." احلديث . 

قال القرطيب : وذا يرتفع اإلشكال . وال يعكر عليه ما يف رواية رفاعة اجلهين : يرتل 
لسماء الدنيا : فيقول : "ال يسأل عن عبادي غريي" ؛ ألنه ليس يف ذلك ما يـدفع  اهللا إىل ا

  التأويل املذكور" !

كذا قال احلافظ عفا اهللا عنه ! فلقد سلك يف كالمه هذا على احلديث مسلك أهـل  
األهواء والبدع من حيث الرواية والدراية . أما الرواية ؛ فإنه سكت عن إسناد احلديثني ؛ مع 

علم خمالفتهما للروايات الثابتة عن النيب صلي اهللا عليه وسلم يف نزول الرب تعـاىل إىل  أنه ي
السماء الدنيا ، وقوله هو نفسه : "هل من ..." ، ملا رأى أن فيهما تقوية لتأويل املبتدعـة  

  للحديث .

وأما الدراية ؛ فال خيفى ضعف بل بطالن التأويل املذكور إذا ما قـورن بالروايـات   
  حة للحديث ، اليت منها رواية رفاعة اليت أشار إليها ابن حجر ، ولفظها :الصحي
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؛ يرتل اهللا إىل مساء الدنيا ، مث يقول : ال أسال  -أو قال : ثلثاه  -"إذا مضى شطر الليل 
عن عبادي غريي : من ذا الذي يسألين فأعطيه ، من ذا الذي يدهوين فأجيبه ، من ذا الذي 

  حىت ينفجر الفجر" .يستغفرين فأغفر له ، 

فكيف ال يعكر على ذلك التأويل الذي ذكره قوله يف هذا احلديث : "مث يقـول : ال  
أسأل عن عبادي غريي" ! ألن ضمري قوله : "مث يقول" بعود على تأيلهم ، إىل امللك الذي 
 زعموا أنه املفعول احملذوف ؛ لضبطهم لفظ "يرتل" على البناء للمجهول ؟! بل كيف ال ينايف
هذا التأويل متام احلديث يف مجيع طرقه وألفاظه اليت ذكرت أن اهللا سبحانه هو الذي يقول : 
"من ذا الذي يسألين فأعطيه ... إخل" . فهل امللك هو الذي يعطي ويستجيب الدعاء ويغفر 

  الذنوب ؟! سبحانك هذا تان عظيم ! 

اهللا تعاىل من وجوه يف كتابه ولقد أبطل التأويل املذكور شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 
طبع املكتب اإلسالمي) ، منها ماأشرت إليه من أن امللـك  ٤٢-٣٧"حديث الرتول" (ص 

  ليس له أن يقول ما ذكرناه من احلديث . وقال شيخ اإلسالم عقبه :

"وهذا أيضاً مما يبطل حجة بعض الناس (كأنه يشري إىل ابن فورك) ؛ فإنه احتج مبا رواه 
عض طرق احلديث : "أنه يأمر منادياً فينادي" ؛ فإن هذا إن كان ثابتاً عن النيب النسائي يف ب

صلي اهللا عليه وسلم ؛ فإن الرب يقول ذلك ، ويأمر منادياً بذلك ، ال أن املنادي يقول : "من 
يدعوين فأستجيب له ؟" ، ومن روى عن النيب صلي اهللا عليه وسلم أن املنادي يقول ذلك ؛ 

مع أنه خالف اللفـظ   -يكذب على رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ؛ فإنه  فقد علمنا أنه
فاسد يف املعقول ، يعلم أنه من كذب  -املستفيض املتواتر الذي نقلته األمة خلفاً عن سلف 

بعض املبتدعني ، كما روى بعضهم : "يرتل" بالضم ، وكما قرأ بعضهم : (وكلم اهللا موسى 
  يفهم اللفظ واملعىن" .تكليماً) ، وحنو ذلك من حتر
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قلت : فقد أشار شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل إىل شكه يف ثبوت رواية النسائي هذه ، 
فهذا الشك من الشيخ ، وسكوت احلافظ عليها ، مما محلين على حتقيق القول فيهـا ؛ ألن  

ر إىل السكوت ال جيوز ، والشك يشعر بأن الشيخ مل يكن على بينة من حاهلا ، وإال ؛ لباد
  إنكارها . ومل يكن به من حاجة إىل اجلمع بينها وبني اللفظ احملفوظ املستفيض .

واألمر اآلخر : أن الكوثري املشهور بعدائه الشديد للسنة وأهلها ؛ قد ذكر يف تعليقه 
) أن احلافظ عبداحلق قد صحح احلديث ذا اللفظ . ٤٥٠على "األمساء والصفات" (ص 

  مرين :فأحببت أن أتثبت من أ

أوهلما : هل هذا العزو لعبداحلق صحيح ؟ فإن الكوثري ال يوثق بكثري مما ينقله ؛ ألنه 
  يدلس .

  وثانيهما : إذا كان العزو صحيحاً ، فهل هو مصيب فيه أم ال ؟

فأقول : أما األمر الثاين ؛ فقد سبق بيانه مبا ال تراه يف غري هذا املوضع ، وعرفـت أن  
  ر ال يصح .احلديث ذا اللفظ منك

وأما األمر األول ؛ فقد تبني يل أن العزو ال يصح أيضاً ، إال بشيء من الغفلة أو التدليس 
  ، وإليك البيان :

اعلم أن احلديث أورده احلافظ عبداحلق يف "أحكامه" ، ومنه عرفت إسناده كما سبق ، 
 -احلديث فتمكنت بذلك من دراسته والكشف عن علته ، ومن املعروف عند املشتغلني ب

أن احلديث الذي يورده عبداحلق يف كتابه املذكور ساكتاً عليـه فهـو    -ومنهم الكوثري 
وهذا  -صحيح عنده ؛ كما نص عليه ، استجاز الكوثري أن يعزو إليه تصحيحه إياه ، فغفل 
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، وسواء كان هذا أو ذاك ؛  -وهذا ما عهدناه منه غري مرة  -، أو دلس  -ليس بعيداً عنه 
  اعدة املذكورة ليست على إطالقها عند احلافظ اإلشبيلي ؛ فقد قال بعد ما نقلته عنه :فإن الق

"واحلديث السقيم أكثر من أن أتعرض له ، أو أشتغل به ، وبعض هذه األحاديث املعتلة 
  ورد من طريق واحدة ، فذكرته منها ، ورمبا بينته" .

ل ؛ وال يبني علته إال نادراً ويف حالة قلت : فأفاد ذا النص ، أنه قد يذكر احلديث املعلو
  واحدة ، وهي حني يكون من طريق واحدة وإسناد واحد فيذكره ، وال يبني علته ، وقد يبني 

فإذن ؛ سوقه احلديث بإسناده عند خمرجه إشارة منه إىل أنه معلول ، وهذا هو بعينه ما  
ه عند النسائي كما تقدم ، فكان صنعه احلافظ اإلشبيلي رمحه اهللا ؛ فإنه ساق احلديث بإسناد

ذلك دليالً واضحاً عند العارفني باصطالحه أنه معلول عنده ، وذلك ينايف الصحة ، ال سيما 
  وقد أتبعه بسوقه لرواية مسلم عن أيب هريرة مرفوعاً باللفظ احملفوظ .

 فلو مل يذكر احلافظ هذا االصطالح يف املقدمة ؛ لكان سوقه حديث النسائي بإسناده 
وحديث مسلم بدون إسناده ؛ أوضح إشارة للعاقل اللبيب أن اإلسناد علة ، فتنبه هلا . فكيف 

  وهو قد لفت النظر إىل هذا تصرحياً يف املقدمة ؟!!

فتجاهل هذا كله الكوثري ، وعزا إىل احلافظ تصحيحه للحديث ، وليس كذلك ، بل 
سبق من هذا التخريج . واهللا تعاىل هو عنده معلول ، كما بينت ، وكشفنا لك عن العلة فيما 

  هو املوفق ال رب سواه .

مث اعلم أن نزول الرب سبحانه وتعاىل إىل السماء الدنيا كل ليلة ، هو صفة من صفات 
أفعاله عز وجل ؛ كاستوائه على عرشه ، وجميئه يوم القيامة ، الثابتني يف نصوص القرآن الكرمي 

ليق بذاته تعاىل ؛ دون تعطيل أو تشبيه ؛ إذ الصفة يقال ، جيب اإلميان واإلذعان له على ما ي
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فيها ما يقال يف ذاته تعاىل ؛ فكما أننا نؤمن بذاته دون أن نكيفها ، فكذلك نؤمن بصـفاته  
دون أن نكفيها ، فمن نفى نزوله تعاىل حقيقة على ما يليق به  -ومنها الرتول وغريه  -كلها 

ذات اهللا تعاىل بنفس الطريق ، وإال ؛ فهو متنـاقض ؛  بطريق التأويل ؛ لزمه أن ينفي وجود 
كما حققه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف عديد من كتبه مثل "شرح حـديث الـرتول" ، و   

  "التدمرية" ، و "احلموية" وحنوها .

) بعد أن روى عن عبداهللا ٤٥٣ويعجبين ذه املناسبة ما ذكره البيهقي يف "األمساء" (ص 
  : كيف يرتل ؟ قال : يرتل كما يشاء .بن املبارك أنه سئل 

  قال : قال أبو سليمان رمحه اهللا (يعين اخلطايب) : 

"وإمنا ينكر هذا وما أشبهه من احلديث من يقيس األمور يف ذلك مبا شاهده من الرتول ؛ 
الذي هو نزلة من أعلى إىل أسفل ، وانتقال من فوق إىل حتت ، وهذا صـفة األجسـام   

ول من ال يستويل عليه صفات األجسام ؛ فإن هذه املعاين غري متومهة فيه واألشباح ، فأما نز
، وإمنا هو خرب عن قدرته ورأفته بعباده ، وعطفه عليهم ، واستجابته دعاءهم ، ومغفرته هلم ، 
يفعل ما يشاء ، ال يتوجه على صفاته كيفية ؛ وال على أفعاله كمية . سبحانه (ليس كمثله 

  ) .شيء وهو السميع البصري

قال : وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره ، وأن ال نكشف عن باطنه ، وهو  
من مجلة املتشابه . ذكره اهللا يف كتابه فقال : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منـه آيـات   
حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات) اآلية ؛ فاحملكم منه يقع به العلم احلقيقي والعمل ، 

يقع به اإلميان والعلم الظاهر ، ويوكل باطنه إىل اهللا عز وجل ، وهو معىن قوله : واملتشابه 
(وما يعلم تأويله إال اهللا) ، وإمنا حظ الراسخني أن يقولوا : (آمنا به كل من عند ربنـا) .  
وكذلك ما جاء من هذا الباب يف القرآن ؛ كقوله عز وجل : (هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا 



الردودكتاب  ١٧٥    

الغمام واملالئكة وقضي األمر) ، وقوله : (زجاء ربك وامللك صـفاً صـفاً) ،   يف ظلل من 
  والقول يف مجيع ذلك عند علماء السلف هو ما قلناه" .

إذا عرفت هذا ؛ فعليك بطريقة السلف ؛ فإا أعلم وأحكم وأسلم ، ودع طريقة التأويل 
قة اخللف أعلم وأحكم" ؛ اليت عليها اخللف الذين زعموا : "أن طريقة السلف أسلم ، وطري

فإنه باطل من القول ، وفيه ما ال خيفى من نسبة اجلهل إىل السلف ، والعلم إىل اخللف !! 
وسبحان اهللا كيف يصدر مثل هذا القول ممن يؤمن بفضائل السلف اليت ال ختفى على أحد ، 

لعلو للعلـي  وراجع بيان بطالن هذا القول يف كتب ابن تيمية ، أو يف مقدميت لـ "خمتصر ا
العظيم" للحافظ الذهيب ؛ باختصاري وتقدميت اليت أنا على وشك االنتهاء منها بفضله تعاىل 

  وكرمه .

  ) يف املكتب اإلسالمي ببريوت .١٤٠١مث طبع واحلمد هللا سنة (

) ، ٣٤٠(تنبيه) : علق الدكتور فاروق محادة على احلديث يف "عمل اليوم والليلة" (ص 
  فقال :

  " .٤٤٤/ ١١الرزاق يف "املصنف" "وأخرجه عبد

وأرجـو أن ال   -وهذا التخريج ؛ تعليقه على هذا احلديث املنكر ، وهو خطأ حمض 
وذلك ؛ ألن احلديث املشار إليه يف "املصنف" من  -يكون مقصوداً وتدليساً من هذا الدكتور 

اهللا صاحبا أيب طريق ابن شهاب الزهري قال : أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن واألغر أبو عبد
هريرة : أن أبا هريرة أخربمها ، عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال : ... فذكر احلديث 
باللفظ احملفوظ يف "الصحيحني" وغريمها ، كما سبقت اإلشارة إليه ، وهـو املخـرج يف   
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ال أنه مل "اإلرواء" بالرقم املذكور آنفاً من الطريق األوىل عن أيب هريرة عن ابن شهاب به ؛ إ
  ) .١٩٦-١٩٥/ ٢يذكر يف سنده أبا سعيد اخلدري (ج 

فهذا لفظ وطريق غري لفظ وطريق حديث الترمجة ، فهل خفي ذلك على الدكتور ، أم  
جتاهله لغاية يف نفسه ! أرجو أن يكون األمر األول ، ولكن كيف ميكن هذا وهو قد علق 

  ) ؛ فقال الدكتور ٤٨٠سائي أيضاً برقم (أيضاً على اللفظ احملفوظ عن الزهري وقد أخرجه الن

  " .٤٤٤/ ١٠"هذه الرواية موافقة ملسلم والبخاري وعبدالرزاق يف "املصنف" 

فكيف يصح عزو اللفظ املنكر واللفظ احملفوظ مع اختالف إسناديهما إىل "مصـنف  
على  عبدالرزاق" ؛ وهو إمنا رواه بالسند الصحيح باللفظ احملفوظ ، وهل ميكن أن ختفى هذا

  الدكتور ؟! .

أن أكشف عن تدجيل أحد املعلقني على كتاب ابن اجلوزي "دفع  -أيضاً  -وأريد هنا 
شبه التشبيه" ؛ وهو الذي لقبه أحدهم حبق بـ "السخاف" ؛ فإنه جتاهل الطرق املتواترة يف 

من "الصحيحني" وغريمها ؛ املتفقة على أن اهللا عز وجل هو الذي يرتل ، وهو الذي يقول : "
يدعوين .. من يستغفرين .. من يسألين" ؛ فعطل هذه الداللة القاطعة الصرحية بقولـه (ص  

) ، ٣٠/ ٣) : إن املراد باحلديث أن اهللا يرتل ملكاً ! تقليداً منه البن حجر يف "الفتح" (١٩٢
وقوى ذلك برواية النسائي املنكرة هذه ، ولو أن هذا املتجاهل اكتفى يف التقليد على ما يف 
"الفتح" ؛ هلان األمر بعض الشيء ، ولكنه أخذ يرد علي بالباطل تضعيفي لرواية النسائي هذه 

  ؛ بتحريفه لكالمي أوالً ، وباالفتراء علي ثانياً ؛ فامسع إليه كيف يقول :

"وقد زعم أن حفص بن غياث تغري حفظه قليالً" . فأقول غاضاً النظر عن مناقشته يف 
  قوله : "زعم" !
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وله : "رواية حفص عن األعمش كانت يف كتاب .." إخل . تدليس خبيث على أوالً : ق
القراء ، وكذب على احلافظ املزي واحلافظ العسقالين ؛ فإن الذي يف "ذيبيهما" : "أنه كان 
عند عمر بن حفص كتاب أبيه عن األعمش" ! فهذا شيء ، وكون حديثه هذا املنكر كان 

  على القراء . يف كتابه شيء آخر ، كما ال خيفى

  ثانياً : قوله : "فال يضرها اختالط حفص بأخرة على تسليم وقوعه" !

فأقول : يالحظ أنه بتغيري لفظة "االختالط" مكان قويل : "تغري" ، يدل على شـيئني  
  أحالمها مر :

األول : أنه ال يفرق بني اللفظني ، وأن حكم من تغري من الثقات حكم من اختلط منهم 
  هو الالئق جبهله وتعلقه ذا العلم !! عنده ، وهذا 

والواقع أن التغري ليس جرحاً مسقطاً حلديث من وصف به ، خبالف مـن وصـف   
باالختالط ، واألول يقبل حديث من وصف به ؛ إال عند الترجيح كما هنا ، وأمـا مـن   

  وصف باالختالط ؛ فحديثه ضعيف ؛ إال إذا عرف أنه حدث به قبل االختالط .

أنه تعمد التغيري املذكور تضليالً ومتهيداً لالعتذار عن قوله : "على تسـليم  واآلخر : 
  وقوعه" !

فإذا تنبه لتالعبه باأللفاظ وقيل له : كيف تنكر تغريه ويف "التهذيبني" نقول صرحية عن 
  األئمة بوصفه بذلك ؟ أجاب : بأنين عنيت االختالط وهذا غري مسلم به !

؛ قال : قد أجبت عنه بأن  -وهذا مما ميكن إنكاره  -ري وإذا قيل له : البحث يف التغ
احلديث يف كتاب حفص !! وقد يبدو أن هذا الكالم فيه تكلف ظاهر يف تأويـل تغـيريه   
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املذكور ، فأقول : هو كذلك ، ولكنه ال بد من هذا عند افتراض أنه تعمد التغيري ، وإال ؛ 
  فاالحتمال أنه أيت من قبل جهله هو الوجه .

اً : لو فرض أن حفص بن غياث مل يرم بالتغري وكان كسائر الثقات الذين مل يرموا رابع
جبرح مطلقاً ؛ فحينئذ يرد حديثه هذا بالشذوذ ؛ ملخالفته ألولئك الثقات الستة الذين رووه 

  بنسبة الرتول إىل اهللا صراحة ، وقوله عز وجل : "من يدعوين .. من يستغفرين .." إخل .

  ) .٢٠٥) ، و "أقاويل الثقات" (ص ٣٩/ ٤لقرطيب" (راجع : "تفسري ا
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  حديث اخليل
  

  ) . يف اخليل السائمة ؛ يف كل فرس دينار(  - ٤٠١٤

  ):٩/١٨قال األلباين يف الضعيفة( 

  . باطل 

) عن حممد بن موسى احلـارثي  ١١٩/ ٤) ، والبيهقي (٢١٤أخرجه الدارقطين (ص 
إمساعيل بن حيىي بن حبر الكرماين : حدثنا الليث بن محاد  (وقال البيهقي : اإلصطخري) : أنبأ

اإلصطخري : حدثنا أبو يوسف ، عن غورك بن اخلضرم أيب عبداهللا ، عن جعفر بن حممد ، 
  عن أبيه ، عن جابر رفعه . وقال الدارقطين والبيهقي :

  وهو ضعيف جداً ، ومن دونه ضعفاء" . -عن جعفر  -"تفرد به غورك 

مجوا يف "امليزان" و "اللسان" تراجم خمتصرة ، ليس فيها أكثر من قـول  قلت : وقد تر
الدارقطين هذا ، غري أيب يوسف وهو يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أيب حنيفة ، فترمجته 
فيهما مبسوطة ؛ إال أما أغفال ذكر حممد بن موسى احلارثي ، فلم يترمجـاه ، لكـن يف   

  :)١("اللسان" 

إبراهيم اإلصطخري ، شيخ جمهول ، روى عن شعيب ابن عمران  "حممد بن موسى بن
  العسكري خرباً موضوعاً ..." .

                                                   
 ).(حممد).١٣٠٨) برقم(٥/٤٠١( )١(
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وأنا أظن أنه احلارثي ؛ ألنه كذلك نسب يف رواية الدارقطين كما رأيت ، فكان على 
  احلافظ أن يشري إىل تضعيفه إياه كما فعل فيمن فوقه . واهللا أعلم .

لف عموم قوله صلي اهللا عليه وسلم :"ليس على مث إن احلديث مع ضعفه الشديد ؛ خيا
  املسلم يف عبده ، وال يف فرسه صدقة" .

و  ٢٧٩و  ٢٥٤و  ٢٤٩و  ٢٤٢/ ٢أخرجه الستة ، والدارقطين ، والبيهقي ، وأمحد (
/ ١) عن أيب هريرة ، وقال الترمـذي ( ٤٧٧و  ٤٧٠و  ٤٦٩و  ٤٣٢و  ٤١٠و  ٤٠٧
١٢٣: (  

  د أهل العلم" ."حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عن

  ويف رواية ملسلم ، والدارقطين :

  "إال أن يف الرقيق صدقة الفطر" .

  وخيالف أيضاً مفهوم قوله عليه الصالة والسالم :

..." احلديث ؛ وهو خمرج يف "اإلرواء"  )٢(، يف أربعني بنت لبون )١("يف كل سائمة إبل
  ) ، فلم يذكر فيه سائمة اخليل .٧٨٣(

                                                   
.( حتريـر  السائمة الراعية وأمستها أخرجتها للرعي وسامت هي تسـوم سـوما ومجـع السـائمة سـوائم      )١(

 ). (حممد).١٠٢التنبيه:ص
 ثانية، ودخلت يف الثالثة.مسيت بذلك الن أمها ولدت غريها فصار هلا لنب. القـاموس الفقهـي  بنت الناقة إذا استكملت السنة ال )٢(

  (حممد). ٣٢٧:ص
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الكوثري البالغ ، وتغيريه للحقائق ، أنه أورد هـذا احلـديث يف    (تنبيه) : من تعصب
) ، حمتجاً به أليب حنيفة يف إجيابه الزكاة على اخليـل  ١٨٣-١٨٢"النكت الطريفة" (ص 

  السائمة ، غري مكترث بتضعيف الدارقطين لغورك بن اخلضرم ، بل ركب رأسه فقال :

قظته وإمامته أن يروي عمن هو غري "ومن البعيد على مثل أيب يوسف يف فقهه ودينه وي
  ثقة" !

فلو سلمنا أنه  -رغم أنف الكوثري  -ومع أن أبا يوسف نفسه متكلم فيه عند احملدثني 
ثقة ، فمعىن صنيع الكوثري هذا أن كل شيوخ أيب يوسف ثقات ! وهذا ما ال يقوله عامل 

  منصف حىت يف شيوخ إمام أيب يوسف نفسه ، وأعين به أبا حنيفة .

عم ؛ قد صرح بذلك متعصب آخر من حنيفة لعصر يف مقدمة كتابه "إعالء السنن" ، ن 
فرددت عليه يف مقدميت لتخريج "شرح الطحاوية" ، فسردت فيها أمساء عديد من شيوخ أيب 
حنيفة ضعفهم أبو املؤيد اخلوارزمي احلنفي نفسه يف كتابه "مسانيد أيب حنيفة" ، وفيهم غري 

) ، فإذا كان هذا شأن اإلمام أيب ٤٢جعهم يف املقدمة املذكورة (ص واحد من املتهمني فرا
  حنيفة نفسه ؛ فكيف بتلميذه أيب يوسف ؟!

وليس هذا فقط ، بل إن الكوثري جتاهل من دون غورك من الضعفاء ؛ الذين أشار إليهم 
  الدارقطين .
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  حديث اآلطام
  

  ) . ال دموا اآلطام ؛ فإا زينة املدينة(  - ٤٨٥٩

  : ٤٥٨/ ١٠قال األلباين يف " السلسلة الضعيفة واملوضوعة " 

  . منكر 

) ، وابن عدي يف "الكامل" ١٩٤/ ٤و  ٣١٢/ ٢أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" (
) عن عبداهللا بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلي ٢/ ٢١٣(ق 

  اهللا عليه وسلم قال ... فذكره .

  ن عدي :"عبداهللا بن نافع ممن يكتب حديثه ، وإن كان غريه خيالفه فيه" .وقال اب 

قلت : فأشار ابن عدي إىل أنه ضعيف ، وهو مما أمجع عليه األئمة ، بل ضعفه بعضهم 
  جداً ؛ فقال البخاري :

  "منكر احلديث" . وقال النسائي :

  "متروك احلديث" .

  عمري عن نافع به .وتابعه على الشطر األول : عبداهللا بن عمر ال

  كشف) ، والطحاوي .  - ١١٨٩أخرجه البزار (



الردودكتاب  ١٨٣    

) :"رواه البزار عن احلسن بن حيـىي ، ومل  ٣٠١/ ٣وقال اهليثمي يف "جممع الزوائد" (
   -عقب احلديث  -أعرفه ، وبقية رجاله رجال (الصحيح)" ! وقال احلافظ يف "زوائد البزار" 

  "قلت : إسناده حسن" !

  ظر من وجهني :كذا قاال ! وفيه ن

  األول : أن عبداهللا بن عمر العمري ضعيف ؛ كما جزم به احلافظ يف "التقريب" .

  وساق له الذهيب يف ترمجته أحاديث مما أنكر عليه ، قال يف أحدها :

  "وهو حديث منكر جداً" .

ولعل اهليثمي توهم أنه عبيداهللا بن عمر العمري املصغر ، وهو أخو عبداهللا بن عمـر  
  املكرب ؛ فإنه ثقة من رجال الشيخني ، وليس كذلك! ويدل عليه شيئان : العمري

أنه جاء مسمى عند البزار بـ (عبداهللا بن عمر) مكرباً . وعند الطحاوي منسوباً إىل  -١
  العمري ، وهو املكرب عند اإلطالق .

ـ  ر" ومن احملتمل أن يكون وقع يف نسخة اهليثمي من "مسند البزار" : "عبيداهللا ابن عم
مصغراً ؛ فإن كان كذلك فهي نسخة غري معتمدة ؛ كما قد يشعر بذلك اقتصار احلافظ على 

  حتسينه .

النظر يف الرواة عنه ، وهم : وهب بن جرير ، وإسحاق بن حممد الفروي : عند  -٢
الطحاوي ، وقد ذكرمها املزي يف الرواة عن عبداهللا املكرب دون أخيه املصغر ، فيتعني أنـه  

  لضعيف .املكرب ا
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الثاين : أن يف إسناد البزار : حممد بن سنان ؛ هكذا غري منسوب ، وهو عندي أبو بكر 
القزاز البصري ، وقد جزم احلافظ أيضاً بضعفه يف "التقريب" ، بل كذبه بضعهم كما حكاه 

  يف "التهذيب" ، فكيف حيسن إسناده ، ويقول اهليثمي : إنه من رجال "الصحيح" ؟!

ما تومها أنه حممد بن سنان الباهلي املعروف بـ (العوقي) ؛ فإنه مـن  وغالب الظن أ
رجال البخاري ، ولكنه ليس به فيما يترجح عندي ؛ فإنه عند البزار من روايته عن احلسن بن 

  حيىي عن حممد بن سنان عن عبداهللا بن عمر .

سيئة ،  هكذا وقع إسناده يف "زوائد البزار" من النسخة املصورة عندي ، وهي نسخة
والغالب أن فيه سقطاً من بعض النساخ ؛ فإن حممد بن سنان سواء كان هو القزاز الضعيف ، 
أو الباهلي الثقة ؛ ليس يف طبقة من يروي عن العمري ، ولكين وجدت يف ترمجـة األول  
منهما من "ذيب املزي" أنه روى عن وهب بن جرير ، فألقي يف النفس أن وهباً هذا هو 

اإلسناد بني حممد بن سنان والعمري ، وعليه يكون مدار طريق البزار وإحدى الساقط من 
طريقي الطحاوي على وهب بن جرير ، وهو يرويه عن العمري الضعيف ، فهو علة هذه 

  الطريق .

  ومجلة القول ؛ أن احلديث بتمامه منكر .

ع ، ولعل وأما شطره األول ؛ فمن املمكن حتسينه مبجموع الطريقني الضعيفني عن ناف
) وحتسينه إياه فيما تقدم ؛ ٧١/ ٤هذا هو وجه سكوت احلافظ على احلديث يف "الفتح" (

وإال فإين استبعد جداً أن حيسن إسناداً تفرد به العمري الذي جزم هو نفسه بتضعيفه كمـا  
  تقدم ، فضالً عن غريه ! واهللا أعلم 
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من رواية الطحـاوي األوىل  على أنه يرد على سكوته يف "الفتح" : أنه أورده بتمامه 
املنكرة ، فال وجه للسكوت عليه ، بل هو خطأ بني ، يترتب عليه رد األحاديث الصحيحة 
احملرمة لقطع شجر املدينة وصيد صيدها ؛ وهي من حديث سعد بن أيب وقاص ، وجابر بن 

قد عبداهللا : يف "صحيح مسلم" ، وعبدالرمحن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وأيب هريرة ؛ و
  خرجها كلها الطحاوي ، مث تأوهلا كلها بقوله :

"ليس فيها أنه جعله كحرمة صيد مكة وال كحرمة شجرها ، ولكنه أراد بذلك بقاء زينة 
املدينة ؛ ليستطيبوها ويألفوها" !! مث ساق احلديث مستدالً به على ما ذكره من التعليل املنكر 

  ذكورة ، وملثل قوله صلي اهللا عليه وسلم :، مع ما فيه من املخالفة الصرحية لألحاديث امل

"إن إبراهيم حرم مكة ، ودعا ألهلها ، وإين حرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة ..." 
  احلديث متفق عليه .

  وانتهى إىل أن صيد املدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غري مكة . وقال :

  اهللا عليهم أمجعني" !! "وهذا قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد ، رمحة

قلت : وهذا كله بفضل هذا احلديث املنكر املخالف بزعمهم لتلك األحاديث الصحيحة 
  ! ومع ذلك سكت عنه احلافظ عفا اهللا عنا وعنه !

مث جاء من بعده الكوثري املشهور بتعصبه حلنفيته ، فسعى وراء الطحاوي يف االستدالل 
، فقـال يف   -ضغثاً على إبالـة   -من التأويل وزاد  ذا احلديث املنكر على ما ذهب إليه

  ) :١٠٩"النكت الطريقة" (ص 
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"وقد أخرج البزار يف "مسنده" حديث يه صلي اهللا عليه وسلم عن هدم آطام املدينة ، 
وقوله : "إا زينة املدينة" . فيكون املنع من قطع شجرها وأخذ صيدها ؛ رد استبقاء زينة 

  ا ويألفوها" !املدينة ليستطيبوه

أنه ليس عند البزار ما عزاه إليه من قوله :"إا زينة  -من حتقيقنا املتقدم  -وقد علمت 
املدينة" ! وهو مل يعز ذلك إليه عبثاً ، بل رمى من وراء ذلك إىل غاية خبيثة ؛ وهو إضالل 

لة ظاهرة يف رواية القراء عن علة هذه الزيادة اليت تفرد بروايتها الطحاوي دون البزار ؛ ألا ع
الطحاوي ؛ وكتابه سهل الرجوع إليه مباشرة ؛ خبالف "مسند البزار" ، فأحال عليه ؛ ألنه 
يعلم أنه عسر الرجوع إليه إال بواسطة "جممع اهليثمي" ، فإذا رجع الباحث إليه ، ووجـده  

  يقول كما تقدم :

  ال (الصحيح)" ."رواه البزار عن احلسن بن حيىي ، ومل أعرفه ، وبقية رجاله رج

توهم أنه سامل من العمري ؛ ألنه ليس من رجال (الصحيح) بل هو ضعيف كما سبق ، 
فيظن أنه ليس بضعيف ، وهذا هو ما رمى إليه الكوثري بذلك العزو اخلاطىء . واهللا حسيبه 

!!  
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  حديث العقيق
  

إذا أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق ؛ لشيعتك إذا ذهبت ، وتلقيتـك  (  - ٤٨٦٠
  ) . جئت ؛ فإين أحب العقيق

  : ٤٦٣/ ١٠قال األلباين يف " السلسلة الضعيفة واملوضوعة " 

  . ضعيف جداً 

) من طريق ابن أيب قتيلة املدين ونعيم بن محاد وإبراهيم بن ٣١٣/ ٢أخرجه الطحاوي (
براهيم املنذر احلزامي ؛ ثالثتهم قالوا : حدثنا حممد بن طلحة التيمي عن موسى بن حممد بن إ

  عن أبيه عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن سلمة بن األكوع :

أنه كان يصيد ويأيت النيب صلي اهللا عليه وسلم من صيده ، فأبطأ عليه ، مث جاءه . فقال 
  له رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم :

"ما الذي حبسك ؟" . فقال : يا رسول اهللا ! انتفى عنا الصيد ؛ فصرنا نصيد ما بني 
  ث ويف نسخة : بيت) إىل (قناة) ، فقال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ... فذكره .(نب

قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ موسى هذا : هو أبو حممد التيمي املدين؛ اتفقوا على 
  ضعفه ، بل ضعفه الدارقطين جداً ؛ فقال :

  "متروك" .

  ريه .وهذا هو الذي اعتمده الذهيب يف "الضعفاء" ؛ فلم يذكر غ
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  وحممد بن طلحة التيمي ؛ فيه ضعف من قبل حفظه . ولذا قال احلافظ :

  "صدوق خيطىء" .

  وقد تفرد به ؛ كما تشعر بذلك الطرق الثالثة املنتهية إليه .

ومن هذا يتبني أنه ليس للحديث إال هذه الطريق الواحدة . فقول الكوثري يف "النكت 
  ) :١٠٩الطريفة" (ص 

ثالث طرق قول النيب صلي اهللا عليه وسلم لسلمة بن األكوع : "وأخرج الطحاوي من 
  "أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق ..."" !

أقول : ففيه تضليل خبيث ، حيث أوهم القراء أن للحديث ثالث طرق، وأن احلديث 
  قوي ؛ ولو مبجموعها على األقل !

  ل جبواز صيد املدينة .وأيضاً ؛ فإنه مع ذلك سكت عليه ، واحتج به ملذهبه احلنفي القائ

  واالحتجاج باحلديث دليل على أنه ثابت عند احملتج به؛ كما ال خيفى . 

فتأمل ما يفعل التعصب للمذهب بصاحبه من التأثري السىيء ؛ حيث محله على التضليل 
  املذكور ، وعلى الكذب على رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم القائل :

  كذب ؛ فهو أحد الكاذبني" . رواه مسلم . "من حدث عين حبديث وهو يرى أنه

فإن هذا احلديث يوجب النار ملن نسب الشيء إىل النيب صلي اهللا عليه وسلم وهو غري 
) . فكيف إذا علم بعـدم  ١٢عامل بصحته ؛ كما تقدم نقالً عن ابن حبان يف املقدمة (ص 

  واهللا املستعان .صحته ؛ كهذا الكوثري ؛ فإن مثله ال خيفى عليه ضعف هذا احلديث ؟! 
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  الرد على حسان عبد املنان
  حديث إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه

  

إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه ، فقعد له بطريق اإلسالم ، فقـال :   " - ٢٩٧٩
تسلم و تذردينك و دين آبائك و آباء أبيك ؟! فعصاه فأسلم ، مث قعد له بطريق اهلجرة ، 

و مساءك ، و إمنا مثل املهاجر كمثل الفرس يف الطـول ؟!   فقال : اجر و تدع أرضك
فعصاه فهاجر ، مث قعد له بطريق اجلهاد ، فقال : جتاهد فهو جهد النفس و املال ، فتقاتل 
فتقتل ، فتنكح املرأة ، و يقسم املال ؟! فعصاه فجاهد . فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وجل أن يدخله اجلنة . و من قتل كان حقا  وسلم : فمن فعل ذلك كان حقا على اهللا عز
على اهللا أن يدخله اجلنة . و إن غرق كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة ، أو وقصته دابته 

  " .كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة 

  : ١١٨٦/  ٦قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

/  ٢) و النسائي (  ١٨٨ - ١٨٧/  ٢/  ٢أخرجه البخاري يف " التاريخ الكبري " ( 
/ ٢١/  ٤املوارد ) و البيهقي يف " شعب اإلميان " (  - ١٦٠١/  ٣٨٥) و ابن حبان ( ٥٨

) و من طريقه الطرباين يف "املعجـم   ٢٩٣/  ٥) و ابن أيب شيبة يف " املصنف " (  ٤٢٤٦
قال : ) من طريق أيب عقيل عبد اهللا بن عقيل  ٤٨٣/  ٣) و أمحد (  ١٣٨/  ٧الكبري " ( 

حدثنا موسى بن املسيب عن سامل بن أيب اجلعد عن سربة بن أيب فاكه قال : مسعت رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فذكره .
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قلت : و هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات ، و يف بعضهم كالم ال يضر ، و لذلك  
النسائي من حديث سربة ) : " أخرجه  ٢٩/  ٣قال احلافظ العراقي يف "ختريج اإلحياء " ( 

  بن أيب فاكه بإسناد صحيح " . 

) كما أقر املنذري يف " الترغيب  ٢٧٠/  ٧و أقره الزبيدي يف شرحه على " اإلحياء " ( 
) ابن حبان على تصحيحه ، و كذلك قواه احلافظ ، و لكنه أشار إىل أن فيه  ١٧٣/  ٢" ( 

) من "اإلصابة " : " له حـديث عنـد    علة ، و لكنها غري قادحة ، فقال يف ترمجة ( سربة
  النسائي بإسناد حسن ، إال أن يف إسناده اختالفا " .

قلت : هو اختالف مرجوح ال يؤثر ، و قد أشار إليه احلافظ املزي يف ترمجة ( سربة ) 
من " التهذيب " ، فإنه ساقه من طريق أمحد ، و قال عقبه : " تابعه حممد بن فضيل عـن  

   موسى بن املسيب .

و رواه طارق بن عبد العزيز عن حممد ابن عجالن عن موسى بن املسيب عن سامل بن 
أيب اجلعد عن جابر بن أيب سربة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " . و ذكر مثله يف " حتفـة  

  ) .  ٢٦٤/  ٣األشراف " ( 

ثقتان قلت آنفا : إن هذا اخلالف ال يؤثر ، و ذلك ألن حممد بن عجالن ال يعارض به ال
عبد اهللا بن عقيل و متابعة حممد بن فضيل ، السيما و ابن عجالن فيه كالم معروف ، و هذا 
يقال لو صحت املخالفة عنه ، فإن الراوي عنه طارق بن عبد العزيز فيه كالم أيضا ، و هو 

  طارق بن عبد العزيز بن طارق الربعي ، هكذا نسبه يف " اجلرح " ، و قال عن أبيه :
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/ ٨ت حبديثه بأسا يف مقدار ما رأيت من حديثه " . و نسبه يف " الثقات " ( " ما رأي
) إىل جده ، فقال : " طارق بن طارق املكي " ، و قال : " رمبا خالف األثبات يف  ٣٢٧

  الروايات " . 

) و يف " لسان امليزان " أيضا ٢/  ٣٠٣/  ١و كذا يف " ترتيب الثقات " البن قطلوبغا ( 
  يه اسم األب إىل ( بارق ) و هو من الطابع فيما أظن .، لكن حترف ف

  و اهللا أعلم .  

) من طريق أيب عبد اهللا ، و هو  ٤٢٤٧و قد وصله عنه البيهقي يف " الشعب " ( رقم
احلاكم ، و ليس هو يف " املستدرك " ،فالظاهر أنه يف كتابه : " التاريخ " ، و قال البيهقي 

بن [ أيب ] سربة ) ، و كذلك رواه أبو مصعب أمحد بن أيب  عقبه : " هكذا يف كتايب (جابر
  بكر الزهري عن أبيه عن ابن عجالن ... و هو يف الثاين و السبعني من ( التاريخ ) " .

و كأنه يعين تاريخ شيخه احلاكم . و والد أمحد بن أيب بكر امسه ( القاسم بن احلارث  
  أجد له ترمجة ، و ال ذكروه يف ترمجة ابنه . بن زرارة .. ) كما يف ترمجة ( أمحد ) ، و مل

  و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم .

) من طرق  ١/  ١٢٥/  ١مث رأيت أبا نعيم قد وصله أيضا يف " معرفة الصحابة " (  
عن طارق بن عبد العزيز بن طارق به . و قال :" و هذا مما وهم فيه طارق ، تفرد بـذكر  

  جابر . 

ى أيب جعفر عن سامل عن سربة بن أيب فاكه ، و [ هـو ]  و رواه ابن فضيل عن موس
املشهور " . و رواية ابن فضيل هذه وصلها أبو نعيم يف ترمجة ( سربة بن الفاكه ) من طرق 
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عنه . و ذكر احلافظ يف ترمجة ( جابر ) حديثه هذا ، و قال : " قال ابن منده : غريب تفرد 
  بن أيب اجلعد عن سربة بن أيب فاكه " .به ( طارق ) ، و احملفوظ يف هذا عن سامل 

و مجلة القول أن احلديث صحيح من رواية سامل عن سربة رضي اهللا عنـه ، و قـد    
) و ساقه ابن  ٢٠٤/  ٢صححه من تقدم ذكرهم ، و احتج به ابن كثري يف " التفسري " ( 

  القيم يف " إغاثة اللهفان " مساق املسلمات . 

د املنان ) ، املتخصص يف تضعيف األحاديث الصحيحة ، فقد و أما املعلق عليه ( ابن عب
) بأن إسناده ضعيف خمالفا يف ذلك كل من ذكرنا مـن   ١٣٤/  ١جزم يف تعليقه عليه ( 

املصححني له و احملتجني به ، معلال إياه بأن سامل بن أيب اجلعد مل يصرح بالسماع من سربة . 
ه أنه ال يكفي يف احلديث أو اإلسناد املعـنعن  متشبثا يف ذلك مبا ذهب إليه البخاري و غري

إلثبات اتصاله املعاصرة ، بل البد من ثبوت اللقاء و لو مرة ، خالفا ملسلم و غريه ممن يكتفي 
  باملعاصرة .

واحلقيقة أن هذه املسألة من املعضالت ، و لذلك تضاربت فيها أقوال العلماء ، بـل   
  و بعضهم مع مسلم . العامل الواحد ، فبعضهم مع البخاري ، 

و قد أبان هذا عن وجهة نظره ، و بسط الكالم بسطا وافيا مع الرد على خمالفه ، حبيث 
ال يدع جماال للشك يف صحة مذهبه ، و ذلك يف مقدمة كتابه " الصحيح " ، و كما اختلف 

راه هو مع شيخه يف املسألة ، اختلف العلماء فيها من بعدمها ، فمن مؤيد و معارض ، كما ت
  )١(مشروحا يف كتب علم املصطلح ، يف حبث ( اإلسناد املعنعن ) .

                                                   
، السنن األبني  ١/١٦٣، شرح التبصرة  ٦٦و  ٦١، علوم احلديث ص ١/١٠٨مقدمة مسلم هامش النووي  )١(

 ).(حممد. ٣٢، شرح ألفية السيوطي ص ١/٨١، التنكيل  ١/١٦٥، فتح املغيث  ٤٩ص
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و لدقة املسألة رأيت اإلمام النووي الذي انتصر يف مقدمة شرحه على " مسلم " لرأي  
اإلمام البخاري ، قد تبىن مذهب اإلمام مسلم يف بعض كتبه يف " املصطلح " ، فقال يف بيان 

  قريب " : " .. و هو فالن عن فالن ، قيل : إنه مرسل . اإلسناد املعنعن يف كتابه " الت

و الصحيح الذي عليه العمل ، و قاله اجلماهري من أصحاب احلديث و الفقه و األصول 
أنه متصل بشرط أن ال يكون املعنعن مدلسا ، و بشرط إمكان لقاء بعضهم بعضـا ، و يف  

  عنه خالف .. " .  اشتراط ثبوت اللقاء ، و طول الصحبة و معرفته بالرواية

  ) .  ١٨٩ - ١٨٥/  ١و حنوه يف كتابه" إرشاد طالب احلقائق " ( 

و هذا الذي صححه النووي يف كتابيه املذكورين ، هو الذي تبناه مجع من احلفاظ  - ١
و املؤلفني يف األصول و املصطلح ، فمنهم : الطييب يف كتابه " اخلالصة يف أصول احلديث " 

  ) .  ٢١٠ئي يف " التحصيل " ( ص ) ، و العال ٤٧( ص 

و الذهيب يف رسالته اللطيفة املفيدة :" املوقظة " ، فإنه و إن كان ذكر فيها القولني :  - ٢
اللقاء و املعاصرة ، فإنه أقر مسلما على رده على خمالفه ، هذا من جهة . و من جهة أخرى 

واب مذهبه و قوته ، يف الوقت ) إىل ص ٥٧٣/  ١٢فقد أشار يف ترمجته يف" سري النبالء " ( 
الذي صرح بأن مذهب البخاري أقوى ، فهذا شيء ، و كونه شرط صحة شيء آخر كما 

  هو ظاهر بأدىن نظر.

  و احلافظ ابن كثري يف " اختصار علوم احلديث " .  - ٣ 

) و يف رسالته اللطيفـة "   ١٤٨/  ١و ابن امللقن يف "املقنع يف علم احلديث " (  - ٤
  ) .١١/  ١٦" ( التذكرة 
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و احلافظ ابن حجر ، فإنه رجح شرط البخاري على حنو ما تقدم عن الذهيب ،فإنه  - ٥ 
) مدلال على  ٢٨٩/  ١سلم بصحة مذهب مسلم ، فقال يف " النكت على ابن الصالح " ( 

الترجيح : " ألنا و إن سلمنا ما ذكره مسلم من احلكم باالتصال ، فال خيفـى أن شـرط   
) و حنوه يف  ١٢ح يف االتصال " . و كذا قال يف " مقدمة فتح الباري " ( ص البخاري أوض

  بنكت األخ احلليب عليه )  - ٦١/  ١٧١رسالته " نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر " ( ص 

قلت : و كونه أوضح مما ال شك فيه ، و كذلك كونه أقوى ، كما نص على ذلك  
الصفات اليت متيز ا " صحيح البخاري " علـى "  اإلمام الذهيب كما تقدم ، فهو كسائر 

صحيح مسلم " كما هو مسلم به عند مجهور العلماء ، فهو شرط كمال و ليس شرط صحة 
  عندهم .

اإلمام الصنعاين ، فإنه ناقش احلافظ ابن حجر فيما استدل به لشرط البخاري يف  - ٦ 
ه القول بصحة مذهب مسلم ، و حبوث ثالثة ذكرها يف كتابه " توضيح األفكار " ، و ألزم

إن كان شرط البخاري أقوى . و قد كنت ألزمته بذلك يف تعليق يل موجز ، كنت علقته 
) ، فلرياجعه من شاء .  ٨٨على " نزهته " ، نقله عين األخ احلليب يف " النكت عليه " ( ص 

  ه آنفا ، و احلمد هللا .و لقوة اإللزام املذكور ، فقد التزمه احلافظ رمحه اهللا كما تقدم نقله عن

) : " و إذا عرفت هذا فمذهب مسلم ال  ٢٣٤/  ١مث قال الصنعاين رمحه اهللا تعاىل (  
  ١: )١(خيلو عن القوة ملن أنصف ، و قد قال أبو حممد بن حزم يف " كتاب " اإلحكام " 

                                                   
) و هو من حجتنا على ابن حزم و من قلده من الغابرين  ١٤٢ -  ١٤١/  ١قلت : ذكر ذلك يف حبث له يف املدلس (  )١(

و املعاصرين يف إعالل حديث ( املعازف ) الذي رواه البخاري معلقا على هشام بن عمار باالنقطاع بينهما . و قد فصلت 
 در قريبا إن شاء اهللا تعاىل .القول يف الرد عليه تفصيال يف كتاب خاص سيص
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اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء و السماع سواء  - ٧
ال : " أخربنا " أو " حدثنا " ، أو " عن فالن " أو " قال فالن " ، فكل ذلك حممول على ق

  السماع منه . انتهى .

  قلت : و ال خيفى أنا قد قدمنا عنه خالف هذا يف حديث ( املعازف ) فتذكره " .  

روا أن املذكورين من احلفاظ و العلماء ج –هذا و إن مما يسترعي االنتباه و يلفت النظر 
فيما كتبوا يف " علم املصطلح " على حنو مما جرى عليه سلفهم يف التأليف ، أعين به ابـن  
الصالح يف " مقدمته " ، و قلما خيالفونه ، و إمنا هم ما بني خمتصر و ملخص و مقيـد و  
شارح ، كما يعلم ذلك الدارس ملؤلفام فيه ، و هذه املسألة مما خالفوه فيها ، فإن عبـارة  

ي املتقدمة يف االكتفاء باملعاصرة و إمكانية اللقاء هي منه تعديل لعبارة ابن الصـالح  النوو
املصرحة بشرطية ثبوت اللقاء ، و على هذا التعديل جرى املذكورون آنفا ، و أكدوا ذلك 
علميا يف تصحيحهم لألحاديث املروية بأسانيد ال ميكن التحقق من ثبوت التالقي بني الرواة 

ات ، هذا يكاد يكون مستحيال ، يعرف ذلك من مارس فن التخريج ،و مل يكن يف كل الطبق
من أهل األهواء ، و ها هو املثال بني يديك ، فهذا احلديث من رواية سامل بن أيب اجلعد عن 
سربة رضي اهللا عنه ، فقد صححه من تقدم ذكرهم ، و منهم احلافظ العراقي الذي أقر يف 

الصالح على شرطية اللقاء، و مل أجد له قوال يوافق الذين اكتفوا شرحه على " املقدمة " ابن 
باملعاصرة ، و مع ذلك فقد وافقهم عمليا حني صحح إسناد هذا احلديث ، فإن ساملا هذا مل 
نر من صرح بلقائه لسربة ، و لكنه مقطوع بتابعيته و معاصرته للصحابة ، بل و روايته عن 

  .بعضهم ، و ليس منهم ( سربة ) ، هذا  مجع منهم ، و نصوا أنه مل مسع من

و مع ذلك فقد تشبث مضعف األحاديث الصحيحة ، و خمرب كتب األئمة بالتعليق  
)  ١٣٤/  ١بشرطية اللقاء ، فقال يف تعليقه على كتاب ابن القيم " إغاثة اللهفان " (  -عليها 
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مل يصرح بالسماع منه  : " إسناده ضعيف ، فإن ساملا مل يرو عن سربة غري هذا احلديث ، و
، و هو معروف باإلرسال عن مجع من الصحابة ، فال يثبت له احلـديث إال إذا صـرح   

  بالسماع منه .. " ! 

فيقال له : أثبت العرش مث انقش ! فإن الشرط املذكور ليس لك عليه دليل إال التقليد ، 
بالكتاب و السنة ، و  وأنت تتظاهر بأنك ال تقلد ، و هذا أمر واجب لو كنت من أهل العلم

أصول احلديث و الفقه ، و ال نرى أثرا لذلك يف كل ما تكتب ، إال التحـويش دون أي  
حتقيق أو تفتيش ، و لذلك فالواجب عليك إمنا هو االتباع ، فهو خري لك بال شك مـن  
التخريب و التضعيف ملئات األحاديث الصحيحة عند العلماء ، و قد تبلغ األلوف إذا مضيت 

  خمالفتك لـ *( سبيل املؤمنني )* .  يف

دلنا على ذلك  -اهللا أعلم به  -و أنا على مثل اليقني أن الرجل صاحب هوى و غرض 
أسلوبه يف ختريج األحاديث ، فإنه ينشط جدا ، و يتوسع ما وسعه التوسع يف التضـعيف  

لى القراء بإعراضه املذكور ، و يتتبع األقوال املرجوحة اليت تساعده على ذلك ، مع التمويه ع
عن ذكر األقوال املعارضة له ، و باإلحالة إىل بعض البحوث اليت ختالف قوله !! و أمـا إذا  
كان احلديث قويا ، و ال جيد سبيال إىل تضعيفه و نسفه ، انقلب ذلك النشاط إىل فتور و 

وله مثال ( مخول ، و اختصر الكالم عليه يف بيان مرتبته اختصارا خمال دون بيان السبب ،كق
) : " حديث حسن إن شاء اهللا " ! مث يسود مخسة أسطر يف خترجيه دون فائدة  ١٣٠/  ١

تذكر ، مومها قراءه بأنه حباثة حمقق ! مع أم ال يدرون ما مقصوده من تعليق التحسـني  
  باملشيئة اإلهلية ، أهو للتشكيك أم التحقيق ؟! 

أحاديث أخرى من هذا النـوع ( ص  و األول هو الالئق باملضعف للصحيحة ! و له 
) مث  ٢٩٧و  ٢٧٧و  ٢٧٢و  ٢٢٤و  ٢١٢و  ١٨٣) و انظر ( ص  ٢٩٤و ٢٩٢و  ٢٢٠
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إن قوله عن سامل بن أيب اجلعد أنه أرسل عن مجع من الصحابة ، فهو ال يفيد انقطاعا هنا ، 
جب ألم نصوا على أنه مل يدركهم ، أو مل يسمع منهم ، و ليس سامل منهم ، و حينئذ و

  محله على االتصال على مذهب اجلمهور ، و هو الراجح كما سبق حتقيقه .

و مثال ثان ملا ذكرت آنفا ، كان اإلمام مسلم قد ضربه مثال يف أنواع أخرى ملا حنن  
فيه ، و احتج ا أهل العلم و صححوها ، حديثان من رواية ربعي بن حراش عن عمران ، 

، و فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له قبـل أن   أحدمها يف إسالم حصني والد عمران
  يسلم و بعد أن أسلم : " قل : اللهم قين شر نفسي ، و اعزم يل على أرشد أمري " . 

قال النووي عقبه يف شرحه ملقدمة مسلم : " إسناده صحيح " . و كذا قال احلافظ يف " 
  اإلصابة /ترمجة ( حصني ) " .

أمهية هذا املثال ، و خاصة بالنسبة للنووي ، فإنه كان قبل هذا و يبدو للناظر املنصف  
التصحيح بصفحات قد رد على اإلمام مسلم مذهبه ، فإذا به جيد نفسه ال يسعه إال أن يوافقه 

  ، و ما ذلك إال لقوته يف واقع األمر . 

 ١و هذا عني ما أصاب مضعف األحاديث الصحيحة ، فإنه ملا جاء إىل هذا احلديث ( 
) و خرجه ، جود إسناده ! فال أدري أهو من الغفلة و قلة التحقيق ، أم هو اللعب  ١٠٧/ 

على احلبلني ، أو اهلوى ، و إال لزمه أن يضعفه كما فعل حبديث الترمجة الشتراكهما يف العلة 
عنده ، و هي عدم حتقق شرط اللقاء ، أو أن يصححهما معا ، اكتفاء باملعاصرة، و هـو  

  الصواب .
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قد أشار احلافظ إىل هذا االكتفاء يف آخر ترمجة ( ربعي ) ،فإنه ملا نقل عـن ابـن    و 
عساكر أن ربعيا مل يسمع من أيب ذر تعقبه بقوله : " و إذا ثبت مساعه من عمر ، فال ميتنع 

  مساعه من أيب ذر " .

حممد  فهذا مما يؤكد أنه يتبىن االكتفاء باملعاصرة . و حيضرين مثال ثالث ، و هو حديث 
بن عبد اهللا بن احلسن العلوي ، املعروف بـ ( النفس الزكية ) ، رواه عن أيب الزناد عـن  
األعرج عن أيب هريرة مرفوعا : " إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري ، و ليضع يديه 

  .  )١(قبل ركبتيه "

شيخ النووي لقد صحح هذا احلديث مجع من احلفاظ ، منهم عبد احلق اإلشبيلي ، و ال 
) و يف " بلوغ املرام" ، و هم يعلمون أن اللقاء بني  ٢٩١/  ٢، و قواه احلافظ يف " الفتح " ( 

النفس الزكية و أيب الزناد غري معروف ، كما أشار إىل ذلك اإلمام البخاري بقوله يف ترمجة ( 
ن أيب الزناد أم ال ) : " ال أدري مسع م ١٣٩/  ١/  ١النفس الزكية ) من " التاريخ الكبري "( 

  ؟ " 

                                                   
تنبيه : لقد وقفت على رسالة ألحد متعصبة احلنابلة املعاصرين يف تضعيف هذا احلديث الصحيح ، جاء فيها جتاهالت و مكابرات  )١(

  عجيبة ، أذكر ما تيسر منها :

  جعل قول البخاري اآليت معارضا ملن وثق النفس الزكية !  -  ١

ذكره  ى ركبتيه اللتني يف مقدمتيه كما هو الثابت يف كتب اللغة ، و يف أثر عمر الذيجتاهل بروك اجلمل عل - ٢
) حمتجا به و هو عليه : أنه كان خير يف صالته بعد الركوع على ركبتيه كما خير البعري : يضع ركبتيه  ٤٢( ص 

ما بىن ، على أنه كان  قبل يديه ! هذا هو بروك البعري أن يضع ركبتيه قبل يديه . و بذلك يكون قد هدم كل
 على شفا جرف هار ! . اهـ .
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قلت : و هكذا جيد الباحث يف كتب ختريج األحاديث عشرات بل مئات األحاديث  
قد صححها احلفاظ و العلماء مكتفني يف ذلك باملعاصرة ، غري ملتزمني فيها شرط اللقاء ، و 

ن ما ذاك إال عن قناعة منهم بأن هذا الشرط إمنا هو شرط الكمال ، و ليس شرط صحة ، فإ
حتقق فبها و نعمت ، و إال ففي املعاصرة بركة و كفاية ، على هذا جرى السلف ، كمـا  
شرح ذلك اإلمام مسلم يف " مقدمته " ، و تبعهم على ذلك اخللف من احلفاظ الذين مسينا 
بعضهم ، و اشتد إنكار مسلم على خمالفيهم غرية منه على السنة املطهرة ، و خوفا منه أن 

  و ما قدمنا من األمثلة يؤيد ما ذهب إليه رمحه اهللا . وباهللا التوفيق . يهدر منها شيء ،

  

  

  

  

  

  

  حديث كان إذا أوى فراشه نام على شقه األمين
  

كان إذا أوى إىل فراشه نام على شقه األمين ، مث قال : اللهم أسلمت "  - ٢٨٨٩
ة و نفسي إليك و وجهت وجهي إليك و فوضت أمري إليك و أجلأت ظهري إليك رغب
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رهبة إليك ال ملجأ و ال منجأ منك إال إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت و نبيك الذي 
  "  أرسلت ، و قال صلى اهللا عليه وسلم : " من قاهلن مث مات حتت ليلته مات على الفطرة

  : ٩٠٧/  ٦قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

و يف " األدب املفرد " ( )  ٦٣١٥/  ١١٥/  ١١أخرجه البخاري يف " صحيحه " ( 
) : حدثنا مسدد  ١٣١٦/  ١٠٢/  ٥) و من طريقه البغوي يف " شرح السنة " ( ١٢١٣

حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العالء بن املسيب قال : حدثين أيب عن الرباء بن عازب قال 
  : فذكره . 

ين عادة أنه أخرجه و قال البغوي : " متفق على صحته " . كذا قال ، و فيه نظر ألنه يع
الشيخان ! و مل خيرجه مسلم من هذه الطريق ، و إمنا من طريقني آخرين عن الرباء من أمره 
صلى اهللا عليه وسلم ، و ليس من فعله ، و قد خفي هذا على بعض الكاتبني من املعاصرين 

  كما يأيت . 

. مث أخرجه  ) من طريق مسدد به ٢٤٦/  ٩٠٥/  ٢و أخرجه الطرباين يف " الدعاء "( 
) من طريق عبد اهللا بن سعيد بن حازم أيب بكـر   ١٢١١البخاري يف " األدب املفرد " (

النخعي قال : أخربنا العالء بن املسيب به . قلت : و عبد اهللا بن سعيد هذا ، ال بأس به يف 
  بول " . املتابعات ، فقد روى عنه ثالثة من الثقات ، و هلذا قال احلافظ يف " التقريب " : " مق

و للحديث طريق أخرى ، يرويه خلف بن خليفة عن حصني عن سعد بن عبيدة عن 
) . قلت : و رجاله ثقات  ٧٨٥/  ٤٦١الرباء به أخرجه النسائي يف " عمل اليوم و الليلة " ( 

  رجال الشيخني غري خلف بن خليفة ، فمن رجال مسلم ، لكن كان اختلط . 
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ر عن سعد بن عبيدة به مرفوعا بلفظ : " إذا أتيت و قد خولف يف متنه ، فرواه منصو
مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ، مث اضطجع على شقك األمين مث قل .. " فذكره ، و زاد 
يف آخره : "و اجعلهن آخر ما تتكلم به " . قال : فرددا على النيب صلى اهللا عليه وسـلم  

: و رسولك ! قـال : " ال ،و   ،فلما بلغت : " اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت " . قلت
  نبيك الذي أرسلت " .

 - ٥٠٤٦) وأبو داود (  ٧٧/  ٨) و مسلم (  ٢٤٧/  ٣٥٧/  ١أخرجه البخاري (  
)و ابن حبان (  ٧٨٢و  ٧٨١) و صححه ، و النسائي (  ٣٥٦٩) و الترمذي (  ٥٠٤٧
) و  ٢٩٣/  ٤) و كذا أمحـد (  ٢٤٥/  ٩٠٥/  ٢) و الطرباين يف " الدعاء " (  ٥٥١١

) من طرق عن منصور به. و أخرجه  ٤٧٠٤/  ١٧٣/  ٤البيهقي يف " شعب اإلميان " ( 
 ٢٤٦/  ١٠و ٦٥٧٧/  ٧٣/  ٩) ، و ابن أيب شيبة (  ٧٨٥ - ٧٨٣مسلم ، و النسائي ( 

  ) من طرق عن سعد بن عبيدة به حنوه . ٢٤٦/  ٤) و أمحد (  ٩٣٤٥/ 

) : حدثنا سفيان قـال :   ٧٢٣/  ٣١٦طريق ثالثة : قال احلميدي يف " مسنده " (  
حدثنا أبو إسحاق اهلمداين قال : مسعت الرباء بن عازب يقول : كان رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم يقول عند مضجعه ، أو أمر أن يقال عند املضجع ، أو أمرين أن أقـول عنـد   

  قال : اللهم .. احلديث .  -شك فيه سفيان ال يدري أيتهن  -مضجعي 

أليب  -و هو ابـن عيينـة    -و هذا إسناد صحيح متصل بالسماع من سفيان  قلت :
قبل اختالطه ، مصرحا بسماعه من الرباء ، فأمنا بذلك تدليسه و  -و هو السبيعي  -إسحاق 

اختالطه ، لكن فيه شك سفيان يف منت احلديث هل هو من فعله صلى اهللا عليه وسلم كان 
، و بكل من األمرين جاءت به الروايات عن أيب إسحاق يقوله عند مضجعه، أو أمر غريه به 

  من رواية سفيان و غريه عنه ، و عن غريه ، و إليك البيان :
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) و الروياين يف " مسنده "  ٣٣٩١أوال : عن سفيان بن عيينة عنه. أخرجه الترمذي (  
ه ) من طرق عن ٢٤١/  ٩٠٣/  ٢) والطرباين يف " الدعاء " (  ١/  ٨٥ - ٢/  ٨٤( ق 

بلفظ األمر ، األول بلفظ: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له : أال أعلمك كلمات تقوهلا 
إذا أويت إىل فراشك .. " و قال : " حسن صحيح غريب " . و اآلخر بلفظ : " مسعـت  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر رجال إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول .. " فذكره . 

  ) من طريق قتيبة بن سعيد عنه بلفظ الفعل : " كان إذا أوى .. " . ٧٧٨سائي ( و رواه الن

) و ٧٧٠/  ٤٥٧ثانيا : سفيان الثوري عنه بلفظ : " إذا أويت .. " . أخرجه النسائي ( 
) من طريق علي بن حفص : أخربنا الثوري به . ثالثا : شعبة عنه أنه مسع  ٣٠١/  ٤أمحد ( 

 ١١أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال به أخرجه البخاري ( الرباء بن عازب يقول : 
/  ٤) و أمحد (  ٧٠٨/ ٩٧) و الطيالسي (  ٧٧٥) و مسلم و النسائي (  ٦٣١٣/  ١١٣/ 

) من طرق عنه به . و ٢٤١/  ٩٠٢/  ٢) و الطرباين (  ٢/  ٨٤) و الروياين ( ق  ٣٠٠
فظ الفعل : "كان إذا أخذ مضجعه قال : .. خالف أبو الوليد الطيالسي فقال عن شعبة ... بل

  " فذكره .

) و قـال : " أخرجـاه يف "    ٤٧٠٦/ ١٧٣/  ٤أخرجه البيهقي يف " الشعب " (  
الصحيح " من حديث شعبة " . كذا قال ! و قد عرفت أما إمنا أخرجاه من أمره صلى اهللا 

ه وسلم به يستلزم فعله إياه ، عليه وسلم ، و ليس من فعله ، فكأنه يرى أن أمره صلى اهللا علي
لقاعدة *( أتأمرون الناس بالربو تنسون أنفسكم )* إال لدليل ، و هنا مع أنـه ال دليـل ،   
فاختالف الروايات عن الرباء ما بني أمر و فعل يدل على ثبوت األمرين عنه صلى اهللا عليه 

بعد أن ساقه من فعله  وسلم ، و قد مجع بينهما العالء بن املسيب يف حديث الترمجة ، فإنه
صلى اهللا عليه وسلم ختمه بقوله صلى اهللا عليه وسلم : " من قاهلن مث مات .. " احلديث، و 

  هذا مذكور يف أكثر روايات األمر .
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و كذلك وقع اجلمع يف رواية خلف بن خليفة املتقدمة على ما فيه من ضعف ، لكن  
طرق ، و إىل هذا مال احلافظ يف " الفتح " ( يقويه رواية العالء و ما حنن يف صدد ذكره من ال

) . مث استدركت فقلت :لعل رواية أيب الوليد عند البيهقي غري حمفوظة ، أو أن  ١١٠/  ١١
) :  ٢٩٠/  ٢أحد الرواة اختصره فروى الفعل دون األمر ، فقد قال الدارمي يف " سننه " ( 

لى اهللا عليه وسلم أمر رجال إذا أخـذ  أخربنا أبو الوليد : حدثنا شعبة ... أن رسول اهللا ص
  مضجعه أن يقول : فذكره . 

و قد استوعب الطرباين يف " الدعاء " طرقه عن أيب إسحاق استيعابا واسعا مل أره لغريه ، 
و منها طريق أيب الوليد هذه ، و لكنه مل يذكر معها إال لفظا واحدا و هو لفظ األمـر ، و  

الروض ) و أخرى يف "  - ١٤٥إحدى تلك الطرق ( رقم كذلك هو يف " املعجم الصغري " ب
)  ٥٥١٧و  ٥٥٠٢) لكن قد أخرجه ابن حبان (  ٢٩٧٥/  ١٥٩/  ١املعجم األوسط " ( 

بإسناد واحد عن شيخه أيب خليفة الفضل بن احلباب قال : حدثنا أبو الوليد باملتنني قوله و 
اجلمع . و اهللا املوفق . رابعا : أبـو   فعله ، مفرقا يف موضعني ، فهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من

  األحوص : حدثنا أبو إسحاق اهلمداين به بلفظ األمر : " يا فالن إذا أويت .. " احلديث . 

/  ٧٥/  ٩) و مسلم ، و ابن أيب شـيبة (   ٧٤٨٨/  ٤٦٢/  ١٣البخاري (  أخرجه
ر عن ) . خامسا : معم ٢٤١/  ٩٠٣/  ٢) و الطرباين (  ٩٣٤٤/  ٢٤٦/ ١٠و  ٦٥٨٣

/  ١١أيب إسحاق به من أمره صلى اهللا عليه وسلم . أخرجه عبد الرزاق يف " املصنف " ( 
  ) من طريقني عنه . ٩٠٣و  ٩٠٢/  ٢) و الطرباين (  ١٩٨٢٩/  ٣٤

سادسا و سابعا : عبد اهللا بن املختار و حبيب بن الشهيد عن أيب إسحاق به بلفظ : "  
  .  كان إذا أوى إىل فراشه قال: " فذكره
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و  -) : أخربنا احلسن بن أمحد بن حبيب قال : حدثنا إبراهيم  ٧٧٤أخرجه النسائي ( 
  قال : حدثنا محاد عن عبد اهللا بن املختار و حبيب بن الشهيد به .  -هو ابن احلجاج 

قلت : و هذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات معروفون غري احلسن بن أمحد هذا شيخ 
  : " ال بأس به " .  النسائي ، و قد قال فيه

قلت : لكن قد خالفه يف متنه إبراهيم بن هاشم البغوي ، فقال : حدثنا إبراهيم بـن  
  احلجاج السامي به .. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر رجال إذا أخذ مضجعه .. احلديث . 

/  ١٥٩/  ١) و يف " األوسط " (  ٢٤١/  ٩٠٢/  ٢أخرجه الطرباين يف " الدعاء " ( 
) و قال فيه: " مل يروه عن عبد اهللا بن املختار و حبيب إال محـاد " . قلـت : و    ٢٩٧٥

البغوي هذا قال الدارقطين : " ثقة " ، فاجلمع بني روايتهما أن كلتيهما صحيح ثابت ، روى 
أحدمها هذا ، و اآلخر هذا كما يشعر بذلك حديث الترمجة و غريه كما تقدم ، و يؤيد ذلك 

  ما يأيت .

إسناد آخر ، إن صح عنه ، يرويه حممد بن السكن األيلي  -و هو ابن سلمة  -حلماد و  
قال : حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال : حدثنا محاد بن سلمة قال :حدثنا ثابت البناين عن عبد 
الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال : " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أوى إىل 

  " فذكره . فراشه قال :

) من  ٦١٨٨/  ٧٢/  ٢و  ١٢٥٨/  ٢/  ٦٨/  ١أخرجه الطرباين يف " األوسط " (  
طريق شيخني له قاال :حدثنا حممد بن السكن األيلي به . و قال : " تفرد به مؤمـل بـن   

  إمساعيل " . 
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قلت :و هو صدوق سىيء احلفظ ، كما يف " التقريب " . و حممد بن السكن األيلي ال 
كان هو الذي يف " امليزان " : " حممد بن السكن عن عبد اهللا بن بكري . ال يعرف  أدري إذا

  ، و خربه منكر ، قال البخاري : يف إسناد حديثه نظر .. " . 

) : " حممد بن سكني .. " . و كذا  ١١١/  ١/  ١لكن الذي يف "تاريخ البخاري " ( 
ديث عن أيب إسحاق عن عاصم بن ) . و روي احل ٦٧/  ٩يف " اجلرح " ،و " الثقات " ( 

ضمرة عن علي رضي اهللا عنه قال : فذكره من فعله صلى اهللا عليه وسلم . أخرجه الطرباين ( 
) من طريق علي بن عابس عنه . و علي بن عابس ضعيف . و قد خالفه  ٢٣٩/  ٩٠١/ ٢

  إسرائيل فرواه عن أيب إسحاق به عن علي موقوفا عليه . و هو أصح . 

) . و رجاله ثقات . و باجلملة ، فاحلديث صحيح من  ٧٠٨/  ٤٥٤نسائي ( أخرجه ال
  فعله صلى اهللا عليه وسلم و أمره ، و هو على االستحباب كما ذكر احلافظ يف " الفتح " .

هذا ، و قد امتحن حبديث الترمجة بعض املتعلقني ذا العلم الشريف ، و املتاجرين به ،  
، و الكاتبني ، و ال أقول املؤلفني فيه ، جيمعهم يف ذلك أم مجيعا من الناشرين املدعني للعلم 

  أنكروا رواية البخاري من فعله صلى اهللا عليه وسلم ، بعضهم صراحة ، و بعضهم ضمنا .

األول : حممد فؤاد عبد الباقي ، فإنه قال حتت حديث العالء بن املسيب يف " األدب  
باب فضل  - ٧٥كتاب الوضوء،  - ٤اري يف : ) : " البخ ١٢١١/  ٣١٢املفرد " ( ص 

و  ٥٧و  ٥٦كتاب الذكر و الدعاء و التوبة.. ح  - ٤٨من بات على وضوء . مسلم يف : 
٥٨  . "  

  و هذا خطأ من ناحيتني :
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األوىل : أن البخاري إمنا روى احلديث يف املكان الذي أشار إليه من " الوضوء " من  
اهللا عليه وسلم ، و ليس من فعله كما تقدم بيانه ، فكان طريق منصور اليت هي من أمره صلى 

أن يعزوه لكتاب " الدعوات " ، فإن احلديث فيه كما تقدم مشارا  -لو كان يعلم  -حقه 
  إليه برقمه . 

واألخرى : أن مسلما مل يرو احلديث مطلقا من فعله صلى اهللا عليه وسلم ال من طريق 
  كما تبني لك من هذا التخريج . العالء بن املسيب ، و ال من غريه ،

) ، فقد بالغ يف  ٦١٩/  ٢و الثاين :الشيخ اجليالين يف شرحه على " األدب املفرد " (  
  الوهم أنه قرن مع مسلم أبا داود و الترمذي ! 

و أضاف إىل البخاري كتاب التوحيد أيضا .يشري بذلك إىل رواية أيب األحوص اليت هي 
لم كما تقدم يف ( رابعا ) ، و إمنا يقع هذا الشيخ الفاضل يف مثل من أمره صلى اهللا عليه وس

هذا اخلطأ يف التخريج لعدم ممارسته هذا العلم ، و انتباهه للفرق بني القول و الفعل ، مع أن 
هذا ضروري جدا من الناحية الفقهية كما ال خيفى على العلماء ، و قد وقع له و للمذكور 

رجيهما ألحاديث " األدب املفرد " الشيء الكثري ، كما سـتراه  األول مثل هذا اخلطأ يف خت
منبها عليه يف كتايب اجلديد " صحيح األدب املفرد " الذي أرجو أن أنتهي منه قريبا بإذن اهللا 
تبارك و تعاىل . مث انتهيت منه ، و طبع و صدر هو و قسيمه "ضعيف األدب املفرد " ، و 

  احلمد هللا على توفيقه .

: مجاعة من العلماء بإشراف زهري شاويش ! كذا قال يف الوجه األول من طبعته الثالث  
األوىل بالترتيب اجلديد !لكتاب " رياض الصاحلني " الذي كنت حققته من قبل ، و طبعه 

) ، و الثالثة سنة (  ١٤٠٤)الطبعة األوىل ، مث أعادها ثانية سنة (  ١٣٩٩ - ١٩٧٩سنة ( 
) بالترتيب اجلديد ، و قدم هلا مبقدمة ملؤها  ١٤١٢ه السنة ( ) . مث قام بطبعه هذ ١٤٠٦
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الكذب و الزور و قلب احلقائق مبا ال جمال لبيان ذلك اآلن ، فحسب القراء دليال على ذلك 
زعمه أنه " حتقيق مجاعة من العلماء " ، فانظروا اآلن يف املثال اآليت : لقد علقت " مجاعـة  

الطبعة األوىل  - ٨١٧قد قال النووي يف خترجيه إياه ( رقمالعلماء " على هذا احلديث ، و 
حتقيق مجاعة من العلماء ) ، قال النووي : " رواه البخاري ذا  - ٨١٨بتحقيقي ) و ( رقم 

) : " تقدم  ٣٣٧اللفظ يف كتاب األدب من صحيحه " . علقت عليه اجلماعة بقوهلا ( ص 
) و رواه اإلمام البخاري يف الوضـوء و  ١٤٧٠) و سيأيت برقم (  ٨١هذا احلديث برقم ( 

  الدعوات و التوحيد . بزيادة عما هنا ، ومل أجده يف كتاب األدب . 

) . و  ٤٦٢/  ١٣،  ١١٥، ١١٣،  ١٠٩/  ١١و  ٣٥٧/  ١و انظر " فتح الباري " ( 
  لعل املؤلف وهم إذ إن احلديث يف كتاب األدب املفرد للبخاري " .

مي يف هذا التخريج ، هل هو أوال من عمل "مجاعة من العلماء " فتأمل أيها القارىء الكر 
أم اجلهلة ، أم هو عمل فرد واحد ال يدري ما ينطق به لسانه ،و ما جيري به قلمه ، أال و هو 
  الذي أعلن أن التحقيق املذكور هو بإشرافه ، بدليل قوله : " و مل أجده .. " ؟! هذا أوال .

يق الطبعة اجلديدة لـ " مجاعة من العلماء " من باب تغيري و ثانيا : هل كان عزوه حتق 
شكل من أجل األكل الذي متثل جليا يف حشره نفسه و غريه معي يف حتقيق كتاب " التنكيل 
" كما شرحت ذلك يف مقدمة طبعته اجلديدة ؟ أم هو اإلعجاب و الغرور بالتحقيق املزعوم 

  ) .هنا فعزاه لنفسه هنا دوم ؟ ( أحالمها مر 

و سواء كان هذا أو ذاك ، فهذا التخريج وحده أكرب دليل على أن كاتبه ليس طالب  
  علم ، فضال عن أنه ليس عاملا ، فكيف " مجاعة من العلماء" ؟! و ذلك للوجوه اآلتية :
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أوال : أن احلديث يف " صحيح البخاري " كما علمت ،فإنكار وجوده فيه مع توفر  
  عليه يؤكد ما ذكرت .الفهارس امليسرة لالطالع 

ثانيا :أن األرقام اليت عزاها لـ " فتح الباري " هي ليست من كده و حبثه و تنقيبه ،  
وإمنا هي من سرقاته الكثرية اليت فشت يف كتاباته و تعليقاته ، فهو استفادها مـن الطبعـة   

شار يف املوضع السلفية اليت استقصى أطراف أحاديثها حممد فؤاد عبد الباقي رمحه اهللا ،فقد أ
  ) إىل أرقام أطرافه ، فجاء هذا املتشبع مبا مل يعط !  ٣٥٧/  ١األول حلديث الرباء ( 

فحول أرقامها إىل أرقام الصفحات و الدات !! تبجحا و تدليسا على القراء ، و إيهاما 
  أن ذلك من تتبعه للحديث الذي مل جيده . 

  ثالثا :يا هللا ! ما أمجل ما قيل :

  تكن عند امرىء من خليقة      و إن خاهلا ختفى على الناس تعلم   و مهما 

كما روي يف احلديث الضعيف : " ما أسر عبد سريرة إال ألبسه اهللا رداءها ، إن خريا  
  .  )١( فخري ، و إن شرا فشر " ، فما أمجله من حديث لو صح 

أن أهلمه أن حيول لقدكشف اهللا عن سرقة هذا املدعي و عن جهله و عجبه و غروره ، ب
و فيها صفحة (  -كما سبق  -أرقام أطراف األحاديث إىل أرقام صفحاا تدليسا و متويها 

) ، و احلديث الذي نفى وجوده فيها ! و بالرقم الذي رقمه حممد  ١١) من الد (  ١١٥
 ) ! فحوله هو إىل رقم الصفحة كما رأيت ، ليعمي عنه ، وقد مجعت أنا بني ٦٣١٥فؤاد ( 

ذكر الد و الصفحة و رقم احلديث يف أول هذا التخريج . و له من مثل هذا النوع مـن  

                                                   
 ) . ٢٣٧(  رقم"  الضعيفة األحاديث سلسلة"  يف خترجيه انظر )١(
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اخللط و العدوان على العلم الشيء الكثري يف تعليقاته اليت يعتدي ا علي و على كتيب ، و قد 
  ) فراجعه .  ٢٨٤٠سبق له مثال حتت احلديث ( 

هذا احلديث ، أال و هو املدعوحسان عبد والرابع و األخري إن شاء اهللا من املمتحنني يف 
املنان ، فقد قام هذا الرجل يف هذه السنة بطبع " رياض الصاحلني " طبعة جديدة مسـخها  
مسخا و تصرف فيه تصرفا سيئا حبيث صار نسبة الكتاب إىل اإلمام النووي كذبا و زورا 

حذف منـه حنـو   مكشوفا ألسباب كثرية قد ذكرت شيئا منها يف موضع آخر ، منها أنه 
  أربعمائة حديث كما حذف كالم النووي عليه شرحا ، أو حتسينا و تصحيحا . 

بـاب آداب   – ١٢٧و هذا احلديث من تلك األحاديث اليت حذفها حتت بابه رقم ( 
النوم .. ) ، و قد ذكر النووي فيه حديث الترمجة هذا ، و حديثه من رواية منصور املتقدم ، 

هذا مشريا إىل أنه يأيت بتمامه ، و حذف األول دون أن يشري إىل  فاحتفظ بطرفه األول من
ذلك ، و السبب واضح ألنه فيما بدا يل من صنيعه يف هذا الكتاب أنه ال معرفة عنده مبا يف 
األصول من األحاديث ، و إمنا هو يستفيد من الكتب اجلامعة لألحاديث ، و من بعـض  

كالم عليها ، فإذا وجد فائدة أو نقدا تبناه و ذكره الكتب اليت تعين بتخريج األحاديث و ال
دون أن ينسبه إىل صاحبه ، فيظهر يل أنه ما حذفه إال و قد شك على األقل يف وجوده يف " 
صحيح البخاري " ، و مل يساعده الوقت للبحث عنه مستعينا بالفهارس ، و ليس بـالعلم  

معىن معقول لو كان واجدا له ، ألن  ، و إال مل يكن حلذفه -إن كان فيه  -الذي يف صدره 
فيه فائدة التوجد يف رواية منصور و هي مداومة النيب صلى اهللا عليه وسلم على النوم على 

  شقه األمين ، و الدعاء فيه ، و النووي رمحه اهللا ما أوردها إال لذلك .

  مسألة سد الفرجة يف الصف
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من خطوة أعظم أجرا مـن  خياركم ألينكم مناكب يف الصالة ، و ما "  - ٢٥٣٣
  " . إىل فرجة يف الصف فسدها خطوة مشاها رجل

  : ٧٤/  ٦قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

 ) من طريق ليث بن محاد : حدثنا محاد ٢/  ٣٢/  ١أخرجه الطرباين يف " األوسط " ( 
عن محاد بن  بن زيد عن ليث عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر مرفوعا به ، و قال : " مل يروه

  زيد إال ليث " . 

) . و ليث الذي فوقه هو  ٩٠/ ٢قلت : و قد ضعفه الدارقطين . و به أعله اهليثمي ( 
  ابن أيب سليم ، و كان اختلط . 

 ٢٤/  ٤الشطر الثاين من احلديث الديلمي يف " مسند الفردوس " (  و من طريقه أخرج
زوائده ) من طريق حممد بن الفضل :  - ٥٨ترتيبه ) وأخرج الشطر األول منه البزار (  -

  محاد عن ليث عن نافع عن ابن عمر به . حدثنا

  و قال : " ال نعلم رواه عن نافع إال ليث ".  

 لكن احلديث صحيح ، ألنه جاء من طرق أخرى مفرقا : أما الشطر األول فأخرجه أبو
 باس مرفوعا و يف) من حديث ابن ع ٣٩٧) و ابن حبان (  ١٥٦٦داود ، و ابن خزمية ( 

إىل  ) لكن له شواهد كثرية أشرت ١٧٣/  ١إسناده جهالة بينته يف " التعليق الرغيب " ( 
  ) .  ٦٧٦بعضها هناك ، و خرجت بعضها يف " صحيح أيب داود " ( 

الثاين منه ، فله شاهد من حديث الرباء بن عازب ، أخرجه أبو داود ، و  و أما الشطر
  ) .  ٨٥خرجته من أجله يف " ضعيف أيب داود " رقم ( كويف مل يسم ، أ فيه شيخ
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معاذ أخرجه البيهقي و غريه ، و قد تكلمت على إسناده يف " التعليق  و آخر من حديث
  ) .  ١٧٥/  ١(  الرغيب " أيضا

) : "  ١٧٥/  ١قال (  ( تنبيه ) : أورد احلديث بتمامه عن ابن عمر مرفوعا املنذري ، مث
بالشطر األول . و رواه بتمامه  حسن ، و ابن حبان يف " صحيحه " كالمهارواه البزار بإسناد 

  الطرباين يف " ( األوسط ) " .

  مؤاخذات : قلت : و فيه 

  األوىل : أن إسناد البزار فيه ليث بن أيب سليم ضعيف كما سبق . 

الثانية : أنه عند ابن حبان إمنا هو من حديث ابن عباس ، و ليس عن ابن عمر ، وقد 
  تقدم آنفا .

  الثالثة : أن إسناد الطرباين فيه الليثان ، و كالمها ضعيف . 

 ) : " قلت : معـىن " لـني   ٣٣٤/  ١(فائدة ) : قال اخلطايب يف " معامل السنن " (  
مبنكبه منكـب   املنكب " : لزوم السكينة يف الصالة و الطمأنينة فيها ، ال يلتفت و ال حياك

الدخول بني الصفوف  آخر ، و هو أن ال ميتنع على من يريد صاحبه ، و قد يكون فيه وجه
  ليسد اخللل أو لضيق املكان .

  مبنكبه لتتراص الصفوف ، و يتكاتف اجلموع " . بل ميكنه من ذلك ، و ال يدفعه 

املتبادر من احلديث ، و املعىن األول بعيد كل البعد عـن   قلت : هذا املعىن الثاين هو 
  سياقه ملن تأمله . 
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) مرفوعا : " أقيمـوا   ٦٦٦مما يؤيد ذلك لفظ حديث ابن عمر عند أيب داود (  إن و
 . و حاذوا باملناكب و سدوا اخللل و لينوا بأيدي إخوانكم ، و ال تذروا فرجات الصفوف

  للشيطان ، و من وصل صفا وصله اهللا و من قطع صفا قطعه اهللا " .

باللني إمنا هو لسد الفرج  وضح أن األمر، فإنه ي   )١(كما قال النووي و إسناده صحيح 
 الصفوف ، و لذلك قال أبو داود عقبه : " و معىن " لينوا بأيدي إخوانكم " : إذا ، و وصل

 جاء رجل إىل الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلني له كل رجل منكبه حىت يـدخل يف 
  الصف " . 

أن يفسح  لى أنه " يستحب) ع ٣٠١/  ٤و لذلك استدل به النووي يف " اموع " ( 
  ملن يريد الدخول إىل الصف .. " .

أن قول اخلطايب : " و ال حياك منكبـه   و ليس خيفى على كل حمب للسنة عارف ا 
النيب صلى اهللا عليه وسلم حني يصلون خلفه  مبنكب صاحبه " خمالف ملا كان يفعله أصحاب

أقيموا صفوفكم ، فإين أراكم من ورائي  عليه وسلم : " ، و ذلك تنفيذا منهم لقوله صلى اهللا
. "  

عن أنس ، قال أنس : " و كان أحدنا يلزق منكبه مبنكـب   ) ٧٢٥رواه البخاري (  
  صاحبه ، و قدمه بقدمه " .

وله شاهد من حديث النعمان بن بشري ، و مها خمرجان يف " صـحيح أيب داود " (   
٦٦٨  .(  

                                                   
 ) . اهـ . ٦٧٢و هو خمرج يف " صحيح أيب داود " (  )١(
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على  هذا اإللزاق ، و زعم أنه هيئة زائدة و قد أنكر بعض الكاتبني يف العصر احلاضر
سد اخللل ال حقيقة  الوارد ، فيها إيغال يف تطبيق السنة ! و زعم أن املراد باإللزاق احلث على

الصفات اإلهلية ، بل هذا أسوأ  اإللزاق ، و هذا تعطيل لألحكام العملية ، يشبه متاما تعطيل
  نه وهو اإللزاق . منه ألن الراوي يتحدث عن أمر مشهود رآه بعي

  و مع ذلك قال : ليس املراد حقيقة اإللزاق ! فاهللا املستعان .

وأسوأ منه ما صنع مضعف مئات األحاديث الصحيحة املدعو ( حسان عبد املنان ) ،  
تعمد إسقاط رواية البخاري املذكورة عن أنس .. من طبعته لـ " رياض الصاحلني "  فإنه

 قط ، بل دلس على القراء ، فأحال ما أبقي من حديث) و ليس هذا ف ٨٣٦/  ٣٠٦(ص 
قول أنـس   ) حىت إذا رجع القراء إليه مل جيدوا ٧٢٣البخاري املرفوع إىل البخاري برقم ( 

الكتم للعلم ما ال  ) ، و له من مثل هذا ٧٢٥املذكور ! و الرقم الصحيح هو املتقدم مين ( 
، فانظر على سبيل املثال  غري ما مناسبة يعد و ال حيصى ، و قد نبهت على شيء من ذلك يف

  ، الطبعة اجلديدة . ) من الد األول من هذه السلسلة ١٣االستدراك رقم ( 
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  حمدثات األمور
  

أوصيكم بتقوى اهللا و السمع و الطاعة و إن كان عبدا حبشيا ، فإنه من "  - ٢٧٣٥
ة اخللفاء الراشدين املهـديني  بعدي يرى اختالفا كثريا ، فعليكم بسنيت و سن يعش منكم

بعدي ،عضوا عليها بالنواجذ [ و إياكم و حمدثات األمور ، فإن كل حمدثة بدعة و كل 
  ] " . ضاللة بدعة

  : ٥٢٦/  ٦قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

الكبري  ) من طريقني ، و يف " املعجم ١٣٦أخرجه الطرباين يف " مسند الشاميني " ( ص 
عـن   ) من أحدمها عن أرطاة بن املنذر عن املهاصر بن حبيـب  ٦٢٣/  ٢٤٨/  ١٨" ( 

الغداة موعظـة   العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد صالة
أصحابه : يا رسول اهللا !  بليغة ذرفت منها العيون ، و وجلت منها القلوب ، فقال رجل من

  .  كأا موعظة مودع ، فقال : فذكره

 ٢٨صحيح رجاله كلهم ثقات كما بينته يف " ظالل اجلنة " ( رقم  قلت : و هذا إسناد
ختريج " كتاب السنة " البن أيب عاصم ، و الزيادة له ، و قد أخرجها هو  ) و هو يف ٢٩و 

السنن و غريهم من طرق كثرية عن العرباض رضي اهللا عنه ، فانظرهـا يف "   و أصحاب
 ٢٧٦و  ٢٣٧) ، و " مسند الشاميني " ( ص  ١٠٤٥ - ١٠٣٧و  ٣٤ - ٢٦الظالل " (

آثرت هذه بالتخريج هنا لعزا ، و شهرة تلك ، و بعضها يف " الشاميني " (  ) و إمنا ٤٠٣و 
  ) . ١٥٤ص 
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اخللفاء  و احلديث من األحاديث اهلامة اليت حتض املسلمني على التمسك بالسنة و سنة
، و إن رآهـا   ، و النهي عن كل بدعة ، و أا ضاللةالراشدين األربعة و من سار سريم 

  الناس حسنة ، كما صح عن ابن عمر رضي اهللا عنه

النهي عن ذلك كثرية معروفة ، و مع ذلك فقد انصرف عنها مجاهري  و األحاديث يف 
ال فرق يف ذلك بني العامة و اخلاصة ، اللهم إال القليل منـهم ، بـل إن    املسلمني اليوم ،

 منهم ليعدون البحث يف ذلك من توافه األمور ، و أن اخلوض يف متييز السنة عـن  نالكثريي
املناصحة يف كل  البدعة ، يثري الفتنة ، و يفرق الكلمة ، و ينصحون بترك ذلك كله ، و ترك

السنة و أهل البدعة كلمة  ما هو خمتلف فيه ناسني أو متناسني أن من املختلف فيه بني أهل
العبادة ، و أنه ال جيوز التوجه إىل غريه   يفهمون منها وجوب توحيد اهللا يفالتوحيد ، فهم ال

االستعانة باملوتى من األولياء و الصاحلني *( و هم حيسبون  تعاىل بشيء منها ، كاالستغاثة و
  أم حيسنون صنعا )*

 ( تنبيه ) : هذا احلديث الصحيح مما ضعفه املدعو ( حسان عبد املنان ) مع اتفـاق  
 احلفاظ قدميا و حديثا على تصحيحه ، ضعفه من مجيع طرقه ، مع أن بعضها حسـن ، و 

  بعضها صحيح كما بينته يف غري ما موضع ، و سائر طرقه تزيده قوة على قوة . 

أنه أتعب نفسه كثريا يف تتبع طرقه ، و تكلف تكلفا شديدا ، يف تضعيف مفرداته  و مع
أقـل   بناه بيده ، و صحح احلديث لشواهده ، مستثنيا،و لكنه يف اية مطافه هدم جل ما 

و ذلك يف آخر  فقراته ، منها : " عليكم بسنيت و سنة اخللفاء الراشدين املهديني بعدي " ،
فيه صادقا و منصفا ، فقد  كتيبه الذي مساه " حوار مع الشيخ األلباين " ، و مع أنه مل يكن

احلفاظ املشهورين ، و يرميهم بالتساهل  طعن يفكان يدلس على القراء و يكتم احلقائق ، و ي
ال جمال اآلن لبياا ، و السيما و قد قمت بشيء  و التقليد ، إىل غري ذلك من املخازي اليت
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من ذلك بردي اجلديد عليه ،متتبعا تضعيفه لألحاديث الصحيحة اليت احتج ا اإلمام ابـن  
ذي قام املذكور بطبعه و ختريج أحاديثه ، فأفسده كتابه " إغاثة اللهفان " ال القيم رمحه اهللا يف

  إفساد بأكثر مما كان فعله من قبل بكتاب اإلمام النووي : " الرياض " !  أميا

اآلن بيان جهله و طغيانه يف تضعيفه هلذه الطريق الصحيحة ، فأقول : لقد  و املقصود
سارية ، مع أنه نقل ( ص " حواره " باالنقطاع بني مهاصر بن حبيب و العرباض بن  أعله يف

 ) عن أيب حامت و ابن حبان أن ( مهاصرا ) روى عن مجاعة من الصحابة ، ذكر ٥٨ -٥٧
  منهم أبو حامت ( أبو ثعلبة اخلشين ) . 

 ٥٩فال يسلم هلذين احلافظني ، و جيزم ( ص  و ابن حبان ( أسد بن كرز ) ، و أما هو
ل بعض املتقدمني بشرطية ثبوت اللقاء ، و ليس تبىن قو ) بأنه مل يسمع منهم ، بناء على أنه

الشرط غري مسلم به عند اإلمام مسلم و مجاهري احملـدثني و   املعاصرة فقط ، و مع أن هذا
يف كتب املصطلح ، فهو عند التحقيق شرط كمال ، و ليس شرط  الفقهاء كما هو معلوم

فإن هذا اجلاين على السنة مل  الرد املشار إليه آنفا ، و مع ذلك ، صحة كما حققته يف مقدمة
بل زاد عليه أن يشـترط ثبـوت    -إذن هلان األمر بعض الشيء  -املذكور  يكتف بالتبين
الراويني ، و لو كان اللقاء ثابتا يف األصل ، فهو يضعف لذلك أحاديث كثرية  السماع من

  . صحيحة

ذكرا يف  بأمثلة و قد بينت متسكه ذا الشرط الذي ال يقول به األئمة حىت البخاري 
تلك املقدمة . و املقصود أن الرجل منحرف عن ( اجلماعة ) تأصيال وتفريعا ، فال قيمـة  

علمائنا ، و هاك املثال تأصـيال و   ملخالفاته البتة ، و ال غرابة يف تباين أحكامه عن أحكام
، و منهم ( األصحاب الثالثة الذين تقدم ذكرهم  تفريعا ، فقد أعل أحاديث ( املهاصر ) عن

للصحة ، و هذا هو احلافظ ابن حجر قد حسـن إسـناد    أسد بن كرز ) باالنقطاع املنايف
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حديث املهاصر عن ( أسد بن كرز )يف ترمجة هذا من " اإلصابة " ، و قد خرجتـه يف "  
هناك أنه قد حترف اسم ( مهاصر ) إىل ( مهاجر ) يف  ) ، و قد بينت ٣١٣٨الصحيحة " ( 

  ، فليعلم . عدة من املصادر
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  شر الرعاء
  

  " . إن شر الرعاء احلطمة"  - ٢٨٨٥

  : ٨٩٩/  ٦قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

/  ٢٢/  ٧) و ابن حبان (  ٤٢٤/  ٤) و أبو عوانة (  ١٠ - ٩/  ٦أخرجه مسلم ( 
روياين يف" ) و ال ٦٤/  ٥) و أمحد (  ١٦١/  ٨) و البيهقي يف " السنن الكربى " ( ٤٤٩٤

) والدواليب  ٢٦/  ١٧/  ١٨) و الطرباين يف " املعجم الكبري " (  ٢/  ١٥٣مسنده " ( ق 
 -عائذ بن عمرو  ) من طرق عن جرير بن حازم : حدثنا احلسن أن ٩٣/  ١يف " الكىن " ( 

اهللا بن زياد فقال : أي  و كان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على عبيد
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : (فذكره ) فإياك أن تكون منهم ،  بين !

صلى اهللا عليه وسلم ! فقال : و هـل   فقال له : اجلس فإمنا أنت من خنالة أصحاب حممد
كانت هلم خنالة ؟ إمنا كانت النخالة بعدهم ،و يف غريهم ! و تابعه شعبة عن يونس عـن  

  يقال لنا : " شر الرعاء احلطمة " .. إخل . قال لزياد : كان احلسن : أن عائذ بن عمرو

كثري اإلرسال و التدليس ، و قوله : " أن عائذ -و هو البصري  -قلت : لكن احلسن  
ابن عمرو .. " صورته صورة املرسل، و ما وجدت له مساعا منه و لو يف غري هذا احلديث ، 

اتصال هذا لكون احلسن مدلسا ، و مثله ال و لو ثبت له ذلك ، فذلك مماال يستلزم ثبوت 
بالتحديث ، و هذا ما مل جنده كما تقدم . بل رأيت علي بن املديين  يقبل حديثه إال إذا صرح

) مساعه منه  ٦٩ينفي يف رسالته " علل احلديث و معرفة الرجال " ( ص  -شيخ البخاري -
  ) وأقره . ١٩٧يف " مراسيله " ( ص  ، فقال :" ما أراه مسع منه شيئا " . و نقله عنه العالئي
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 لكين وجدت للحديث شاهدا من رواية إسحاق بن سعيد : حدثنا عبد الكرمي عـن  
  احلسن عن أنس مرفوعا بلفظ : " إن شر الوالة احلطمة " .

) و قال : " ال نعلم رواه ذا اللفظ إال عبد الكرمي  ١٦٠٤/ ٢٣٨/  ٢أخرجه البزار (  
  عن غري أنس ، رواه أبو برزة و عائذ بن عمرو " .، و هو بصري ، وروي 

 - ٢٣٩/  ٥قلت : و عبد الكرمي هذاحيتمل أنه ابن أيب أمية ، و به جزم اهليثمـي (   
  ) و قال : " و هوضعيف " .  ٢٤٠

ترمجة ابن أيب أمية  و حيتمل أنه غريه ، فإن ابن أيب حامت يف " اجلرح " بعد أن ذكر يف
احلسن ، مسع منه حممد بن  ) : " عبد الكرمي ، روى عن ٦١/  ١/  ٣احلسن البصري قال ( 

سالم . قال أيب : جمهول " ، و كذا يف " امليزان " و "اللسان " . فاهللا أعلم أيهما هو ؟ فإنه مل 
هنا : إسحاق ابن سعيد ، و هو القرشي األمـوي   يذكر يف ترمجتهما راوي احلديث عنه

ذلك كان ، فاحلسن هو البصري املذكور يف حـديث   أيالكويف ، حيتمل أما واحد . و 
عائذ ، و قد عرفت آنفا أنه يرسل ويدلس ، لكنهم قد صرحوا بصحة مساعه من أنس بـن  
مالك ، لو أنه صرح هنا بالتحديث ،و صح السند إليه . لكن يبدو أن احلديث كان معروفا 

و برزة أيضا . و يؤيده أن اإلمام أنه رواه أب -كما رأيت آنفا -عند السلف ، فقد جزم البزار 
 بنسبته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة سالمه على أيب جعفر العباسي األوزاعي جزم

  باخلالفة ، و وعظه إياه ، يف قصة طويلة رواها حممد بن مصعب القرقساين عنه .

 ث ـذه ) . و باجلملة ، فاحلدي ١٤٠ - ١٣٦/  ٦أخرجها أبو نعيم يف " احللية " ( 
الشواهد اطمأنت النفس لثبوته ، مع تصحيح األئمة الثالثة إياه : مسلم ، و أبوعوانة ، و ابن 

  حبان . 



الردودكتاب  ٢٢٠    

موضعني منه ، ذكره يف  و اعلم أن احلديث أورده النووي يف " رياض الصاحلني " يف
: "  ) دون قول ابن زياد ٦٦١) بتمامه معزوا ملسلم ، و يف اآلخر(  ١٩٧األول منهما ( رقم 

  اجلس .. " إخل ، و قال : " متفق عليه " . 

وهم ال ندري من الناسخ هو أو من املؤلف . و قد نبه عليه صاحب املكتـب   و هو
 ) اليت زينها بتصديرها بصفحتني ١٤١٢يف طبعته اجلديدة لـ " الرياض " لسنة (  اإلسالمي

يف  قيق ، و ال أثر لذلكمصورتني من خمطوطتني للكتاب زعم أنه رجع إليهما ، يعين للتح
يـبني مـا يف    طبعته هذه ، و إال فهذا هو املكان املناسب ليثبت للقراء زعمه املذكور بأن

  املخطوطتني حول هذا الوهم . 

ما يزين مطبوعاته ببعض الصفحات املصورة  و تلك شنشنة نعرفها من أخزم فهو كثريا
  .من خمطوطات يدعي أا يف مكتبته 

يوهم القراء بأنه رجع إليها يف التحقيق ، و ليس األمر كذلك  -ات تكون مصور و قد 
 ، وأوضح مثال على ذلك طبعه أخريا السنن األربعة اليت كنت ميزت صحيحها من ضعيفها
فقدمت إليه فطبعها طبعات جتارية ظاهرة ، و قسم كل كتاب منها إىل قسمني : "الصحيح " 

أقول مـن   ألن ذلك ليس من علمه ، و ال و " الضعيف " ، فخلط يف ذلك خلطا عجيبا
العكس ، و  اختصاصه ، فجعل يف " الصحيح " ما ينبغي أن يكون يف " الضعيف " ، و على
خمطوطـات   لبيان هذا جمال آخر ، و الشاهد هنا أنه زين هذه الكتب بصور صفحات من
ا كلف بطبع إمن السنن ، كأنه كلف أن يقوم بطباعتها من جديد حمققة على املخطوطات ، و

  يعط !  التصحيح و التضعيف الذي قمت به على السنن ! و لكنه التشبع مبا مل

الصاحلني " قـد   مث إن احملقق اجلديد املدعو بـ ( حسان عبد املنان ) لكتاب " رياض
و اقتصرعلى إيراده إياه يف املوضع  -و هو األمت فائدة  -حذف احلديث من املكان األول منه 
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أي بيان منه هل كان احلذف عن رأي  و حذف منه قوله : " متفق عليه " . دوناآلخر منه ، 
املخطوطات ، و هذا مما مل يعن به ، و مل يدعه  منه ، أم عن حتقيق وقع له برجوعه إىل بعض

  كما فعل غريه . -و احلمد هللا  -

  مث إن الظاهر أنه مل ينتبه لإلرسال الذي فيه أو االنقطاع ، و إال لسارع إىل

رواه  التشبث به لتضعيف احلديث كما فعل بغريه مما رواه البخاري و مسلم ، فضال عما
أحلقتها بالد  غريمها من أصحاب السنن ، و قدمت مناذج كثرية منها يف االستدراكات اليت

  الثاين من " الصحيحة " الطبعة اجلديدة . و اهللا املستعان .
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  صالة الصبح
  

صالة الصبح فهو يف ذمة اهللا ، فال يطلبنكم اهللا من ذمتـه   من صلى " - ٢٨٩٠
  يطلبه من ذمته بشيء يدركه ، مث يكبه على وجهه يف نار جهنم " . بشيء فإنه من

  : ٩١٨/  ٦قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

) و البيهقي يف " السنن "  ١٢ - ١١/  ٢) و أبو عوانة (  ١٢٥/  ٢أخرجه مسلم ( 
 ) و كـذا  ١٦٨٤و  ١٦٨٣/  ١٧٩/  ٢) و الطرباين يف " املعجم الكبري " (  ٤٦٤/  ١(

  ) من طريق خالد احلذاء عن أنس بن سريين قال : ٢/  ١٦٤الروياين يف " مسنده " ( 

مسعت جندبا القسري يقول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فذكره . وتابعـه  
  إنه من يطلبه .. " إخل . احلسن عن جندب به خمتصرا دون قوله : " ف

) و  ١٧٤٠/  ١٢٠/  ٣) و ابن حبان (  ٢٢٢مسلم و أبو عوانة و الترمذي (  أخرجه
 ١٥٢٦/  ٩٥/  ٣) و أبو يعلى (  ٢/  ١٦٥) و الروياين أيضا (  ٣١٣/  ٣١٢/ ٤أمحد ( 

/  ٢/  ١٣٥/  ١) و يف " األوسط " (  ١٦٦١ - ١٦٥٤/  ١٦٩/  ٢) والطرباين أيضا ( 
  و البيهقي أيضا من طرق عنه ، و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . ) ٢٦١١

صرح بالتحديث ، فإنه معروف  -و هو البصري  -كذلك لو أن احلسن  قلت : هو
  أبو حامت : " مل يصح له السماع منه " .  بالتدليس ، بل قال
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يف إسناد صحيح لكن أشار احلافظ املزي يف " ذيبه "إىل رد ذلك بتصرحيه بسماعه منه 
) ،  ٣٠١٣رواه الشيخان ، و سيأيت خترجيه برقم (  ذكره ، و هو يشري بذلك إىل حديث

الترمجة عند كل من ذكرنا ممن خرجه . و لعله من أجل ذلك  فالعلة إذن عنعنته يف حديث
  بن سريين ، كأنه ذكره استشهادا به . و اهللا أعلم . أخرجه مسلم عقب حديث أنس

  روايته عن احلسن : " فانظر يا ابن آدم ! ال يطلبنك .. " .  هم يف متنه منو قد زاد بعض 

 -ابن حبان و البيهقي و أمحد و الطرباين دون مسلم ، و لعله  و هي عند أيب عوانة و
ال يذكرها إشارة منه إىل ما ذكرته آنفا من العلة ، مع عدم ورودها يف  تعمد أن -رمحه اهللا 

، فهي شاذة إن مل نقل منكرة ، فقد جاء احلديث عن مجع مـن   األوىل الصحيحة الطريق
/  ١) و الدارمي (  ٢١٦٥دون هذه الزيادة ، منهم : أبو هريرة عند الترمذي (  الصحابة

 ) . و أبو بكـر  ١٠/  ٥) و أمحد (  ٣٩٤٦) . و مسرة بن جندب عند ابن ماجه ( ٣٣٢
)و  ١١١/  ٢ر ، يف " املسـند " (  ) . و عبد اهللا بن عم ٣٩٤٥الصديق عند ابن ماجه ( 

/ ٢/  ١٩٧/  ١) عن نافع ، و الطرباين يف " األوسـط " (   ٣٣٤٢/  ١٢٠/  ٢البزار ( 
يعلى  ) و أيب ٣٣٤٣) عن سامل كالمها عنه . و أنس بن مالك ، عند البزار أيضا (  ٣٦٠٨

)و  ٢٩٦٢/  ٢/  ١٥٨/  ١) و الطرباين أيضا (  ٤١٢٠/  ١٥١و  ٤١٠٧/  ١٤١/  ٧( 
  ) .  ٢٧٦/  ٢ابن عدي ( 

  ( تنبيه على أمور ) :

) من رواية مسلم دون  ١٠٥٥أوال : أورد النووي احلديث يف "رياض الصاحلني " (  
قوله : " فإنه من يطلبه .. " إخل ،و بالزيادة املنكرة اليت يف رواية احلسن البصري عند غـري  

  ه عزاها ملسلم أيضا ! نقلها من سنن " البيهقي " ألن مسلم ! و يف ظين أنه
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ذكرته حسان عبد املنان يف طبعته اجلديدة لـ " الرياض " ، اليت  ثانيا : مل يتنبه هلذا الذي
نسبتها إىل مؤلفه اإلمام النووي ملسخه إياه مسخا غري معامله باحلـذف و   مل يعد من اجلائز

، و    )١(مـا موضـع  التأخري مبا يطول ذكره ، و قد بينت شيئا من ذلك يف غري  التقدمي و
كما  هنا أن الرجل ادعى من العلم يف حتقيقه هلذا الكتاب ما يدل واقعه على أنه ليس املقصود

أنه رجـع إىل   يدعي ، إمنا هو ناقل ال حتقيق عنده و هذا هو املثال أمامك ، فإنه على رغم
االختالف الذي ينبه على  ) ، فإنه مل ٦٣٢احلديث يف " مسلم " ، و وضع جبانبه رقمه فيه ( 

أحاديث " رياضه " بأرقامهـا يف "   بينه و بني نصه يف " مسلم " ، كأنه ال يعنيه من تعقيبه
راجع ألفاظها ، و قابلها بأحاديث " الرياض " ، و  البخاري " و " مسلم " إال إيهام القراء أنه

  هو مل يصنع من ذلك شيئا (كاهلر حيكي انتفاخا صولة األسد ) ! 

أما صاحب ( املكتب اإلسالمي ) ،فإنه أيضا أعاد طبع " الرياض " يف هـذه  ثالثا : و 
) ، و هي نفسها اليت صدرتفيها طبعة املذكور قبله ، و ال أدري أيهما غار  ١٤١٢السنة ( 

  من اآلخر فطبع طبعته منافسا له !

 و الشاهد أن الصاحب املشار إليه علق على احلديث بقوله : " سكت الشيخ ناصر عن
روايات  : " فانظر يا ابن آدم " ، و يف ٤٥٤/  ١ذا احلديث ، و ليس يف روايات مسلم ه

  مسلم زيادة مفادها : فيدركه فيكبه يف نار جهنم " . 

  عديدة :  قلت : و فيه مالحظات

                                                   
)  ٧٢٤ - ٧١٧) من " الصحيحة " الد األول / الطبعة اجلديدة .و ( ص  ٩٤٧ - ٩٤٥انظر مثال ( ص  )١(

 ) . اهـ . ٩١٧الد الثاين / الطبعة اجلديدة ، و تقدم شيء منه قريبا (من 
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أظنه إال منه  و قد كرره مرارا ! فيه غمز خبيث ما -األوىل : السكوت الذي نسبه إيل 
أا من حتقيقهم ، فهل  لعلماء " الذين ادعى يف مقدمة طبعته اجلديدة، و ليس من " مجاعة ا

  التشفي ، و بغري حق !  يقع العلماء يف مثل هذا الغمز الذي ال فائدة منه إال

للكتاب : " الرياض " الذي مل يكن  ألنه يريد أن يشعر القراء بإخاليل يف حتقيقي السابق
ما تيسر ، فضال عن أنه مل يكن فيه التزام  منا علىهو قد أراد له كل جوانب التحقيق ، و إ

املذكور يرضى بذلك ، و لو فعل ألفلـس ، ألن   مقابلة أحاديثه بأصوهلا ، و ال الصاحب
التحقيق . و على الباغي تدور الدوائر ، و يؤكـد   تأليف الكتاب من جديد أيسر من ذلك

  ذلك ما يلي :

 ليست يف مسلم ، و لكنه مل يعزها ملصدر ، و ال بنيانتبه لتلك الزيادة أا  الثانية : لقد 
  ضعفها ، مع أنه زعم يف مقدمة طبعته اجلديدة أا من " حتقيق مجاعة من العلماء "! 

الثالثة : قوله : " مفادها .. " تعبري غري علمي ألنه يساوي قوله : " معناها "، فالصواب 
  جاهل غيب .أن يقال : نصها . كما هو ظاهر ال خيفى إال على 

الرابعة :هذا النص هو يف رواية ملسلم خمتصرة جدا ، فكان عليه أو على " مجاعة العلماء  
أن يذكروا رواية مسلم األخرى اليت اعتمدا يف حديث الترمجة ،ألا  -إن كان صادقا -" 

  أمت كما ترى .

رياض " خمالفة حديث " ال اخلامسة : كان عليه أو عليهم ! أن ينبهوا أن هناك يف منت 
" الرياض " : " ال يطالبنك " ! لقد  أخرى ملا يف " مسلم " ، ففيه : " فال يطالبنكم " ، و يف

  كان بيته من زجاج فال يرمي الناس باحلجارة !  ذكرين هذا الغماز اللماز باملثل العامي : من
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، و هو وهم  ) أليب داود أيضا ١٤١/  ١رابعا : عزا املنذري احلديث يف "الترغيب " ( 
  . فاقتضى التنبيه .
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  حديث اجللد
  

اجلدوه ضرب مائة سوط ، قالوا : يا نيب اهللا ! هو أضعف من ذلك ، "  - ٢٩٨٦
مائة سوط مات ؟ قال : فخذوا له عثكاال فيه مائة مشراخ فاضربوه ضـربة   لو ضربناه

  " . واحدة

  : ١٢١٥/  ٦قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

)  ٢٥٧٤) و ابن ماجه (  ٧٣٠٩/  ٣١٣/  ٤أخرجه النسائي يف " السنن الكربى " ( 
) و أمحد (  ٢٥٩١/  ٣٠٣/  ١٠) و البغوي يف " شرح السنة " (  ٢٣٠/  ٨والبيهقي ( 

 كلهم من  )١()  ٥٥٢٢و  ٥٥٢١/  ٧٧/  ٦) و الطرباين يف " املعجم الكبري " (  ٢٢٢/ ٥
 وب بن عبد اهللا بن األشج عن أيب أمامة بن سهل بن حنيفطريق حممد بن إسحاق عن يعق

إال و هو  عن سعيد بن سعد بن عبادة قال : كان بني أبياتنا رجل خمدج ضعيف ، فلم يرع
اهللا صلى اهللا عليـه   على أمة من إماء الدار خيبث ا ، فرفع شأنه سعد بن عبادة إىل رسول

  وسلم ، فقال : فذكره . 

ابن إسحاق مدلس ، و قد عنعنه عندهم مجيعا  رجاله ثقات ، لكنقلت : و هذا إسناد 
خالفه ابن عجالن فقال : حدثين يعقوب بن عبد اهللا  ، و على ضعف يسري يف حفظه ، و قد

  بن حنيف أن امرأة محلت .. احلديث . بن األشج عن أيب أمامة بن سهل

                                                   
 ) من ھذا الوجھ . ٢٩١/  ١ثم رأیتھ في " غریب الحدیث " ألبي عبید (  )١(
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له ، و هذا هو الصحيح عبادة ) ، فأرس حنوه ، مل يذكر يف إسناده ( سعيد بن سعد بن 
) و البيهقي أيضا ، و كذا البغوي ، و  ٧٣٠٨- ٧٣٠١أو األصح ، فقد أخرجه النسائي ( 
) من طرق كثرية عن أيب أمامة بن  ٦٥٢/  ٢/  ٣٨/ ١الطرباين يف " املعجم األوسط " ( 

  سهل به مرسال .

بن سهل بـن   فرواه يونس عن ابن شهاب قال : أخربين أبو أمامة و خالفهم مجاعة ، 
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار أنه .. فذكر  حنيف أنه أخربه بعض

)  ٨١٧/  ٢٧٧) و ابن اجلارود يف " املنتقى " (  ٤٤٧٢احلديث بنحوه .أخرجه أبو داود ( 
  عنه .  من طريقني

  قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني لوال املخالفة .

سبل السالم ) : " رواه أمحد  - ١٧ - ١٦/  ٤قول احلافظ يف " بلوغ املرام " (  و أما 
  والنسائي و ابن ماجه ، و إسناده حسن ، لكن اختلفوا يف وصله و إرساله " .

الذين  يعين الطريق األوىل ، و حينئذ ففي حتسينه نظر لعنعنة ابن إسحاق عند الثالثة فهو 
  ين ذكرم كما سبق .ذكرهم ، و الثالثة اآلخرين الذ

فهو صحيح مع التحفظ املذكور ، و أما جهالة اسم الصحابة فال  و أما إسناد أيب داود 
  جاء مسمى على وجوه ثالثة : تضر ، على أنه قد

أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه  األول : سهل بن حنيف ، يرويه أبو الزناد عن أيب 
)  ٥٥٦٥) ، و الطـرباين ( رقـم   ٦٧رقم  ١٠٠/  ٣قال : فذكره . أخرجه الدارقطين ( 

  .  بسندين ضعيفني عنه و تابعه الزهري عن أيب أمامة به
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) مـن طريـق    ٥٥٨٧و  ٥٥٦٨، و الطرباين (  )١() ٧٣٠٨أخرجه النسائي ( رقم 
 بن راشد عن الزهري . لكن إسحاق هذا قال الدارقطين : " تكلموا يف مساعه من إسحاق

  الزهري " .

سعيد اخلدري ، يرويه سفيان بن عيينة عن أيب الزناد وحيىي بن سعيد عن أيب  الثاين : أبو 
  أمامة بن سهل عنه به خمتصرا .

) بإسنادين صحيحني عـن   ٦٦/  ٦٥) ، والدارقطين (  ٥٤٤٦أخرجه الطرباين (  
   .الواسطي ، و داود بن مهران سفيان به ، و مها عمرو بن عون

) و البيهقي ،و البغوي من طرق أخرى و  ٧٣٠٤ - ٧٣٠٢لكن قد رواه النسائي (  
مجع ثقات أيضا عن سفيان به مرسال دون ( أيب سعيد ) ، وتابعه هشيم و ابن أيب هالل عن 

  حيىي بن سعيد وحده عن أيب أمامة مرسال. 

 البيهقي عقبه : " هذا هو احملفوظ عن سفيان مرسال " . مث أشار إىل املوصوالت و قال
  املتقدمة .

يف " األمايل "  لث : سهل بن سعد ، يرويه فليح عن أيب حازم عنه . أخرجه احملامليالثا 
، و قاال : " كذا قال  ) ، و البيهقي ٦٤) و من طريقه الدارقطين رقم (  ٧٧/  ١١٧/  ١( 

  صلى اهللا عليه وسلم " .  ، و الصواب : عن أيب حازم عن أيب أمامة بن سهل عن النيب

                                                   
) ، ويؤيده أنه عنده كالطرباين من  ٤٦٥٩/  ٩٨/  ٤سقط منه " عن أبيه " ، فصححته من " حتفة املزي " (  )١(

 بيب عن موسى بن أعني عن إسحاق . اهـ .طريق أمحد بن أيب ش
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رجال الشيخني ففيه كالم  ليمان أبو حيىي املدين ، مع كونه منقلت : فليح هو ابن س
  من قبل حفظه ، و قال احلافظ : " صدوق كثري اخلطأ " .

  خمتصرا . لكنه مل يتفرد به ، فقد تابعه أبو بكر بن أيب سربة قال : حدثين أبو حازم به

قـال   ما) ، لكن ابن أيب سربة هذا متروك ك ٥٨٢٠/  ١٨٨/  ٦أخرجه الطرباين (  
بن أيب أنيسة ، إال  ) إال أنه قد تابعه الثقة احملتج به يف " الصحيحني " زيد ٢٥٢/  ٦اهليثمي ( 

  حازم عن سهل به . أنه قد اختلف عليه ، فقال عبيد اهللا بن عمرو عنه عن أيب

) من طريقني عنه ، وإسناده صحيح . و  ٧٢٩٩أخرجه النسائي يف " الكربى " ( رقم  
  فأرسله .  الرحيم : حدثين زيد به ، إال أنه مل يذكر سهال قال أبو عبد

و  -الرحيم )  ) ، و إسناده صحيح أيضا ، فإن ( أبا عبد ٧٣٠١أخرجه النسائي رقم ( 
ثقة من رجال مسلم ، وكذلك خمالفه عبيد اهللا بن  -امسه خالد بن أيب يزيد بن مساك احلراين 

  أرجح عندي ألسباب وجيهة :  ، و روايتهثقة من رجال الشيخني -و هو الرقي  -عمرو 

  األول : ألن البخاري احتج به ، و مل حيتج بأيب عبدالرحيم كما سبق .  

الثاين : و ألنه ألصق و أحفظ حلديث شيخه زيد بن أيب أنيسة ،كما يشعر بذلك قول 
  " . لزيد بن أيب أنيسة ) : " كان راويا ١٤٩/  ٧ابن حبان يف ترمجته يف " الثقات " ( 

  الثالث : أن له متابعا ، و هو فليح بن سليمان كما تقدم . 

 ) من طريق ٦٥٢و ال يعكر على ترجيحي هذا رواية الطرباين يف " األوسط " برقم ( 
أنه أرسله فلم  معلل بن نفيل احلراين قال : أخربنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن زيد به ، إال

  يذكر فيه ( سهال ) .
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يعكر هذا على ما ذكرت ، ألن (معلال ) غري مشهور ، و مل يترجم له أحد فأقول : ال  
) ، أضف إىل ذلك أنـه   ٢٠١/  ٩فيما علمت ، غري أن ابن حبان ذكره يف "الثقات " ( 

  .النسائي املتقدمة خالف الطريقني املشار إليهما يف رواية

أيب أمامة بن سهل ابن  و ختاما أقول : إن هذا االختالف الواقع يف أسانيد احلديث عن 
الباحث يقف على رواية  حنيف هو من أغرب ما وقفت عليه من االختالف ، فإنه ما يكاد

أخرى ، فإذا هي حتول بينه و  ثقة و يقول يف نفسه هذه هي املرجحة ، حىت يقف على رواية
ي هذا التخريج دون سواه ، و لتجل يف –و احلمد هللا  -بني الترجيح ، و هذا واضح جدا 

بترجيح رواية على أخرى ، فإنه ملا خرج  ذلك يف ذهن احلافظ ابن حجر رمحه اهللا ، مل جيزم
)خترجيا جممال ليس فيه التفصيل املتقدم ، فقال يف  ٥١ - ٥٠/  ٤احلديث يف " التلخيص " ( 
الدارقطين و البيهقي إلرساله : " فإن كانت الطرق كلها حمفوظة  عقبه و بعد ما أقر تصويب

  قد محله عن مجاعة من الصحابة ، و أرسله مرة " . ن أبو أمامةفيكو

كلها حمفوظة ، فهو بعيد جدا ، كما يتبني من هـذا   و أقول : أما أن تكون الطرق 
التحقيق الذي أجريته ، ففريواية أيب أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة عنعنة ابن إسحاق ، و 

 نا مما ميكن القول بأنه حمفوظ عنه إال روايته عن أيبأبيه ضعيفة ، و ال يبقى لدي الطرق عنه عن
البيهقي  سعيد اخلدري ، لكثرة الطرق عنه به ، لكن الطرق عنه مرسال أكثر ، و لذلك جزم

عنه عن بعـض   بأنه احملفوظ ، و وافقه احلافظ ، و يليها يف الصحة عندي رواية ابن شهاب
اجلارود كما تقدم  صححها و انتقاها ابن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، و كأنه لذلك

عنه ، و عليه يكون أبو  ، و يكون هذا ( البعض ) سهل بن سعد ، كما يف رواية أيب حازم
  مبتابعة زيد بن أيب أنيسة لفليح .  حازم متابعا قويا أليب أمامة يف إسناده كما ترجح عندي
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تابعة ، و إال لتعقب ـا  على هذه امل و لقد لفت نظري أن احلافظ رمحه اهللا مل يقف
احلديث مسند صحيح ، و جلزم دون ما تردد بأن  توهيم الدارقطين لفليح ، و لترجح عنده أن

  أبا أمامة كان يسنده أحيانا كما يف

  رواية " املنتقى " ، و مل يذكرها أيضا . 

  و احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

  ( تنبيهات ) . 

على " الدارقطين " (  عن أبيه ذكر الشيخ أبو الطيب يف تعليقه األول : حديث أيب أمامة 
  ) أن يف إسناده عند النسائي عبد األعلى بن عامر .. ١٠٠/  ٣

 و هذا وهم حمض ، فإنه ليس عنده إال طريق إسحاق بن راشد املتقدمة . و مل يـذكر 
  املزي يف " التحفة " غريها .

احلافظ املتقدم : " إن كانت الطرق كلها  ذكور قولالثاين : عزا أبو الطيب يف التعليق امل 
  ، أو سوء حفظ ، و هو الراجح عند التأمل . حمفوظة .. " للطرباين ! و هذا وهم أيضا

الثالث : لقد خلص املتعامل املدعو (حسان عبد املنان ) يف تعليقه على كتاب ابن القيم "  
بن حجر للحديث الذي أخذ من كتابه ) ختريج احلافظ ا ١١٥- ١١٤/  ٢إغاثة اللهفان " ( 

املطبوع أربعة عشر سطرا ،خلص ذلك كله يف أربعة أسطر ! ثالثة منها يف سرد أرقام مواضع 
السبعة اليت عزاه إليها !! األمر الذي ال يعجز عنه كاتب ! و أتبعها بقوله  احلديث يف املصادر

" :  
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له و يوصله إىل غري واحـد .  .. بأسانيد و طرق خمتلفة عن أيب أمامة بن سهل ، يرس
  ويغلب عليه الصحة . 

  جهاالت : ) " . و فيه على إجيازه ٥٩/  ٤انظر " تلخيص احلبري " ( 

يؤخذ منه الصحة  األوىل : إحالته إىل " التلخيص " مومها أنه صححه ، أو أنه ميكن أن 
شك فيه أن الذي ي ، و ليس كذلك ، و قد نقلت لك آنفا كالمه الذي يصوب اإلرسال ، و

  تكون الطرق كلها حمفوظة ، و بينت ما يرد عليه .

قوله املذكور ليس فيه إال حكاية واقع تلك األسانيد ، و ما هو الراجح منها  الثانية : أن 
  هو املرجوح .  و ما

عليه أثارة من علم  الثالثة : قوله : " و يغلب عليه الصحة " كالم عشوائي مرجتل ، ليس
  ارات أهل العلم .، و ال هو من عب

أيب حازم القوية لرواية أيب أمامة عن سهل بن سعد ، اليت ا  الرابعة : مل يذكر متابعة 
أمامة هذه ، و ا صح احلديث كما ذكرنا ، و كل هذا يدل علـى أن   رجحنا رواية أيب

  ال يعرف ) . و اهللا املستعان . الرجل ( يهرف مبا

  القيم يف " اإلغاثة " . ا ذكر ذلك ابنو احلديث احتج به اإلمام أمحد كم 
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  متر املدينة 
  

شيئاً من متر، فجعلته يف مكْتلِ لنـا،   -صلى اهللا عليه وسلم  -أَعطاين  ( -٣١٦٢
يف سقْف البيت ، فلم نزل نأكلُ منه ؛ حتى كانَ آخره أصابه أهلُ الشام حيثُ  فعلّقناه

وا على املدينةأغار .(  

  األلباين يف الصحيحة :قال 

  يعين: -): ثنا أبو عامر: ثنا إمساعيل٢/٣٢٤أخرجه أمحد يف "املسند" (

  عن أيب املتوكل عن أيب هريرة قال :... فذكره. -ابن مسلم

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وأبو عامر هو عبد امللك 
  بن عمرو القيسي العقَدي.

علي بن داود الناجي، ثقة اتفاقاً، وقد احتج به الشيخان وغريمها، وقد  وأبو املتوكل: امسه
رضي  -)؛ مثل عائشة٥٩ذكروا له رواية عن مجع من الصحابة غري أيب هريرة املتوىف سنة (

، وقد توفيت قبله بسنتني، فضالً عن غريمها ممن تأخرت وفاته مثل ابن عبـاس  -اهللا عنها
، وروى له الترمذي حـديثاً عـن عائشـة     -أمجعني  رضي اهللا عنهم -وجابر وأم سلمة
):"حديث ٢/١٠٠/٤٤٨مث قال ( بآية من القرآن " -صلى اهللا عليه وسلم  -بلفظ:"قام النيب 

  حسن غريب من هذا الوجه " .

أنه قوي لذاته، كما ال خيفى على العارفني بكتابه، كمـا   -يف اصطالحه -وهذا يعين
من طريق إمساعيل بن  ) حديثاً آخر٥٣٢ -٥٣١الليلة" (روى له النسائي يف "عمل اليوم و
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عنه عن أيب هريرة حبديث اجلين الذي كان يسرق من متر  -وهو العبدي البصري -مسلم هذا
...... احلـديث،  -صلى اهللا عليه وسلم  -الصدقة، فأمسك به أبو هريرة ليأخذه إىل النيب 

قلتهن مل يقربك اجلن..... آية الكرسي ،  وفيه: أن اجلين قال له: خلِّ عين أعلمك كلمات إذا
اقرأها كل صباح ومساء..... احلديث ، وفيه : قال أبو هريرة : فخلَّيت عنه، فذكرت ذلك 

  فقال:"أو ما علمت أنه كذلك؟ ". -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيب 

صلى  -وقد علقه البخاري من طريق أخرى عن أيب هريرة بأمت منه، ويف آخره أن النيب 
  قال له: -اهللا عليه وسلم 

) ٢/١٠٦/٣٦٣"صدقك وهو كذوب " " وهو يف "خمتصري لصحيح البخاري " (ج 
) وغريمها، وقد ٢٤٢٤، ووصله النسائي وابن خزمية يف "صحيحه " (-واحلمد هللا -وقد طبع

خرجه مع شواهده الكثرية األخ الفاضل الشيخ حممد بن رزق بن طرهوين يف كتابه القـيم  
)، وانتهى بطبيعة احلال إىل اجلزم ١٦٧ -١/١٥٢ائل سور وآيات القرآن " ("موسوعة فض

بصحته جزاه اهللا خرياً، وهو الذي ال ميكن حلديثي أن خيالف فيه، خالفاً ألهـل اجلهـل   
واألهواء، مثل املسمى بـ "حسان عبد املنان " الذي زعم أنه حقق "رياض الصـاحلني "  

) حديثاً مجعها يف آخر الكتاب حتـت  ١٢٩خرج منه (، واست-رمحه اهللا -لإلمام النووي
  عنوان:

"ذكر األحاديث الضعيفة احملذوفة من أصل الكتاب "! أعملَ فيها معولَ اهلدم والطعن يف 
كثري من األحاديث الصحيحة، متفاخراً بذلك على من سبقه من احملققني للكتاب! حيث بلغ 

ه شعيب األرنؤوط ، الذي نسب إليه أنه عددها عنده ضعفي عددها عندهم، ومنهم شيخ
  ) حديثاً ! وأن ذلك من فضل شيخه لرجوعه إىل احلق ! ٩٠وافقه على أكثر من (
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  ويعقِّب على تلك األحاديث بقوله :

  "وافقين على تضعيفه الشيخ شعيب األرنؤوط "!

، بل )١(يف أي حديث من تلك األحاديث اليت كنت ضعفتها من قبل شيخه  -ومل يقل
  : -استفاد هذا مين (كهذا التلميذ) تضعيفها كما يعلم هو ذلك جيداًو

وافقين الشيخ األلباين، بل وافقت الشيخ األلباين على تضعيفه!! وخباصة يف مثل حديث 
  ):٥٢٠) عنده ؛ فإنه خالف فيه جادته، فقال عقبه (ص ٣٠ابن عباس رقم (

  "قال الشيخ شعيب: حسن لغريه "!

) ٥٨٨وهو يعلم أنين جزمت بضعفه يف التعليق على "الرياض" (رقم قال هذا يف شيخه، 
)، فلماذا مل يقل: وافقت ١٩٧، وأن فيه زيادة منكرة كما بينته يف " أحكام اجلنائز" (ص 

  الشيخ األلباين على تضعيفه؟ ا

اجلواب عند القراء األذكياء! وبإمكام أن يستعينوا عليه بأن يتأملوا قوله يف حديث أيب 
يد اخلدري وأيب هريرة يف فضل التهليل؛ وفيه:"من قاهلا يف مرضه مث مات؛ مل تطْعمـه  سع

  ):٥٣١النار"، قال (ص 

) أنه يف حكم املرفوع، وال أراه. وافقين ١٣٩٠"ويرى الشيخ األلباين يف "صحيحته " (
  على تضعيف املرفوع الشيخ شعيب "!

                                                   
)، ملا مل جيد شيخه وافقه عليه! كأنه جنب عن تضـعيفه،  ٥٥٧ -٥٥٦إال حديثاً واحداً نسب ضعفه إيل (ص  )١(

 )!١٦/٣٣٣بل جزم حبسنه يف تعليقه على "صحيح ابن حبان " (
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اب، أال وهو ما يشار إليه يف بعض البالد: فتأملوا يف قوله: "وال أراه " يتبني لكم اجلو
." فرعت فالخ"  

مث إنه يف قوله املذكور يف شعيب تلبيساً أو تدليساً خبيثاً ، ال أدري إذا كان الشـيخ  
وال أقول: قلَّدين كما هو شأنه يف كثري من أحكامه،  -شعيب تنبه له أم ال؟ ألنه قد وافقين

وافقين على أن احلديث يف حكم املرفوع يف تعليقه على ".. ، -كما يعلم ذلك تلميذه البار!
)، وتلميذه على علم بذلك، فلماذا كتم هذه املوافقة ؟! وهي ٣/١٣٢صحيح ابن حبان " (

  حق؛ ألننا قلنا هناك يف "الصحيحة":

"وكونه موقوفاً ال يضره؛ ألنه ال يقال مبجرد الرأي كما هو ظاهر، ويؤيـده أن أبـا   
  على رفعه.. "إسحاق قد توبع 

  مث سقت إسناده، وبينت أنه جيد، ووافقين شعيب عليه أيضاً.

فال أدري هل رجع الشيخ شعيب عن تعليقه املتضمن املوافقة على األمرين املذكورين، 
  أم أن املعلق على "الرياض " غري صادق فيما نسب إليه؟!

هو: إن أي جاهل  -كما يقال اليوم -وكيف ما كان األمر، فالسؤال الذي يطرح نفسه
مهما كان عريقاً يف اجلهل، يستطيع أن يعارض العامل يف رأيه، ولو كان عالمة زمانه بـل  

  األزمنة كلها، فيقول كما قال املذكر:

  "هذا رأيه، وال أراه "!

  على حد قول بعض اجلهلة يف رأي بعض الصحابة واتهدين:

  "أولئك رجال، وحنن رجال "!
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  فأقول هلذا املتعامل:

قد عرفت حجتنا من "الصحيحة" يف أن احلديث يف حكم املرفوع، وهي أنه: "ال يقال ل
مبجرد الرأي "، فلماذا مل تقابل احلجة باحلجة، بل جلأت إىل ردها مبجرد الدعوى الـيت ال  

 -يعقل عاقل مسلم أن يقول مسلم يعجز عنها أجهل اجلهلة؛ فقلت أنت: "وال أراه "؟! وهل
يف فضل التهليل الذي روياه: إن من قال  -يلني: أيب سعيد وأيب هريرةفضالً عن صحابيني جل

ذلك يف مرضه مث مات مل تطعمه النار؟! وكذلك قوله عن ربه: "صدقه ربه "، وقوله: "ال إله 
إال أنا" يقول ذلك كله برأيه، دون توقيف من الشارع احلكيم؟! تاهللا إا الحدى الكرب، أن 

اجلليلني، أليس هذا كله مما يدل على أن هذا املعلق يصـدق   ينسب ذلك مسلم للصحابيني
  عليه املثل املعروف: (تزبب قبل أن يتحصرم)؟! بلى واهللا!

اللذين روامها  -وإن مما يؤكد ذلك: إعالله حلديث الترمجة وحديث فضل آية الكرسي
  ):٥٣٦ -٥٣٥باالنقطاع الذي مل يقله غريه، فقال (ص  -أبو املتوكل عن أيب هريرة

"وأرى أن هذه الرواية مرسلة، أرسلها أبو املتوكل ومل يسمعها من أيب هريرة، كمـا  
)، مث إين مل أجد رواية ١/٣٠٦أوضحت ذلك رواية ابن مردويه كما يف "تفسري ابن كثري"(

واحدة أليب املتوكل عن أيب هريرة ، صرح فيها بالتحديث منه، ومل أجد له يف الكتب الستة 
  ) فيها نكارة"!٢/٣٢٤ري هذه الرواية، وأخرى عند أمحد (و"مسند أمحد" غ

  :-واهللا املستعان على مدعي العلم يف هذا الزمان -فأقول
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  .)١(أوالً: قوله: "وأرى أن الرواية مرسلة... " 

فأقول: "ليس هذا عشك فادرجي "! فإنك لن تستطيع أنت وال غريك أن يثبت عدم  
بت العلماء الذين إليهم املرجع يف معرفة ذلك روايتـه عـن   صحايب ، أث مساع التابعي من

بعضهم، دون أن يشريوا أدىن إشارة إىل عدم السماع، كما هي عادم فيمن يترمجون له، 
وقد قدمت يف أول هذا التخريج تصحيح الترمذي حلديث أيب املتوكل عن عائشة تصحيحاً 

هذا يعين أنه أدركها وأنه ال انقطاع بينه ذاتياً، وهي قد توفيت قبل أيب هريرة كما تقدم، و
وبينها، فكذلك القول يف روايته عن أيب هريرة كما ال خيفى على أهل العلم؛ ألنه من املقرر 

  عندهم أن املعاصرة تكفي إلثبات االتصال كما هو مقرر يف علم املصطلح.

تابه ".. أحكـام  وإن مما يؤكد ذلك: أن احلافظ العالئي ملا أورد أبا املتوكل هذا يف ك
  ):٢٩٤/٤٥٠املراسيل " مل يزد على قوله (

  شيئاً ". -رضي اهللا عنه -"قال أبو حامت: مل يسمع من عمر

وهذا معناه: أنه مسع من الصحابة اآلخرين الذين سبقت اإلشارة إليهم،كما هو ظاهر، 
  .-رضي اهللا عنه -ومنهم أبو هريرة

  مردويه كما يف "تفسري ابن كثري"... ".ثانياً: قوله : "كما أوضحت ذلك رواية ابن 

فأقول: فيه تدليس خبيث؛ ألنه ليس يف "تفسري ابن كثري" التوضيح املذكور، بل فيـه  
عكس ما أوهم القراء بتدليسه؛ فإنه ساق رواية ابن مردويه بسنده عن أيب املتوكل: أن أبـا  

                                                   
" مبثل هـذه العلـة، فقـال (ص     ومن جنفه وغروره أنه أعل حديث مسلم: "خلق اهللا التربة يوم السبت... )١(

): "إمساعيل بن أمية مل يصرح بالتحديث... "! وهذا كالذي قبله مما مل يسبق إليه؛فإن إمساعيل هذا ثقـة،مل  ٥٦٦
 ).١٨٣٣يرمه بالتدليس إال هذا الدعي! وانظر "الصحيحة " (



الردودكتاب  ٢٤٠    

عاه، لكن احلافظ ابن هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة... وهذا ظاهره اإلرسال الذي اد
من طريق  -حديث الترمجة -كثري دفعه بأن عقَّب عليه برواية النسائي املتصلة؛ كهذا احلديث
  إمساعيل بن مسلم عن أيب املتوكل عن أيب هريرة، وقال عقبه:

  "وقد تقدم أليب بن كعب كائنة مثل هذه أيضاً، فهذه ثالث وقائع ".

إىل تقويته لرواية النسائي ؛ التصاهلا، ووجه ذلك قلت: ففي تعقيب ابن كثري هذا إشارة 
يف علم املصطلح؛ أنه إذا اختلف ثقتان يف إسناد حديث ما، فأرسله أحدمها، وأسنده ا آلخر؛ 
فالراجح رواية من أسند، وذلك؛ ألن معه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، وهذا هو الواقع هنا يف 

ند األول من حديث شعيب بن حرب، وعنـد  حديث النسائي ورواية ابن مردويه؛ فإنه ع
اآلخر من حديث مسلم بن إبراهيم، وكالمها ثقة؛ لكن كتاب النسائي خمدوم ومعتىن بروايته، 

  وال نعلم مثله يف كتاب ابن مردويه، واهللا سبحانه أعلم.

  ثالثاً: قوله: "مث إين مل أجد... " إخل.

احلديث، وأنت فيه ابن اليوم ؛  فأقوله: وماذا وراء هذه الدعوى؟! هل أنت من حفاظ
كما يقال يف بعض البالد، وكما تدل عليه أخطاؤك الكثرية يف تعليقك على "الريـاض "،  
وهذا بعضها، واحلبل جرار كما يقال، وتقدمت بعض األمثلة األخرى، فانظر "الصحيحة" 

  ) ! *٣٠٠٧) ومقدمة الد الثاين من الطبعة اجلديدة، ورقم (٩٤٤(رقم 
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  يث األمراءحد
  

  ).امسعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا، وعليكُم ما حملتم( -٣١٧٦

 )، وأبـو عوانـة يف  ٢/٢/٧٣)، والبخاري يف "التـاريخ " ( ٦/١١أخرجه مسلم (
ــحيحه"( ــذي(٦٩-٤/٤٦٨"ص ــنن " ٦/٣٥٧/٢٢٢٠)،والترم ــي يف "الس )،والبيهق

) من طريق ٢٢/١٦/٢٠عجم الكبري" ()،والطرباين يف"امل٦٢ -٦١/ ٦)،و"الشعب"(٨/١٥٨(
 -شعبة عن مساك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: مسعت رسول اهللا 

ورجل سأله فقال: أرايت إن كان علينا أمراء مينعونا حقنا، ويسألونا  -صلى اهللا عليه وسلم 
  :... فذكره. -صلى اهللا عليه وسلم  -حقهم؛ فقال رسول اهللا 

  ذي:وقال الترم

  "حديث حسن صحيح ".

) من طرق أخرى عـن  ٢١)، والطرباين أيضاً (رقم ١٣٧/١٠١٩وأخرجه الطيالسي (
  مساك به.

واحلديث عزاه النووي يف "الرياض " ملسلم، فعلق عليه املسمى ب (حسان عبد املنان) 
  ):"يف إسناده نظر! ".٢٢٠بقوله (ص 

  كذا قال هداه اهللا! 
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بالغ وجهل ـذا العلـم    حاديث الصحيحة وىوهو واسع اخلطو يف تضعيف األ
الشريف؛ فإن هذا اإلسناد الذي تدور طرقه على مساك بن حرب عن علقمة،ال ميكن ألحد 
من العارفني أن يغمز من صحته إال جبهل أو هوى، وذلك؛ ألن مساك بن حرب قد اتفقوا 

هم قد نبهوا على أن على صدقه وثقته، ولكنهم تكلموا يف حفظه يف اجلملة، لكن احلفاظ من
ذلك ليس على إطالقه،وإمنا يف من مسع منه بأخره، كما قال ابن املبارك وغريه، نعم؛ قـد  
ضعفوا حديثه عن عكرمة خاصة، ولذلك قال يعقوب بن شيبة مبيناً القول الفصل فيه؛ وهو 

   على ثالثة أحوال:"

  روايته عن عكرمة خاصة مضطربة -١

  يس من املتثبتنيوهو يف عكرمة صاحل ول -٢

ومن مسع منه قدمياً مثل شعبة وسفيان؛ فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله  -٣
  ابن املبارك إمنا نرى أنه فيمن مسع منه بأخره ".

  )، فقال عقبه:٥/٢٤٨وأقره احلافظ الذهيب يف "السري" (

بـه، ف   "قلت: وهلذا جتنب البخاري إخراج حديثه، وقد علق له البخاري استشهاداً
(مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس):عدة أحاديث،فال هي على شـرط مسـلم   
 عدإلعراضه عن عكرمة، وال هي على شرط البخاري؛ إلعراضه عن مساك،وال ينبغي أن ت"

  صحيحة؛ ألن مساكاً إمنا تكُلَّم فيه من أجلها".

أنه يرى تقوية روايته عن  قلت:ويف تعليله تضعيف رواية مساك عن عكرمة إشارة قوية إىل
غري عكرمة،وهذا هو الذي جرى عليه اإلمام مسلم يف "صحيحه "، ومن جرى على منواله 

عوانة وأيب نعيم وغريهم،فضالً عن أصـحاب   من أصحاب "الصحاح "؛كابن حبان وأيب
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"السنن"،وخباصة منهم الترمذي الذي صححها إذا كان السند إليه صحيحاً، وأنا أقرب إىل 
لقراء بأمثلة من رواية مساك عن جابر بن مسرة مرفوعاً:فقد روى له مسلم عنه حنو أربعـني  ا

  !)١( حديثاً ،والترمذي بعضها مع أحاديث أخرى له،صحح مثانية منها،وحسن ستة

  بأوجز عبارة، فقال: -كما هي عادته -وقد خلَّص احلافظ ابن حجر أقوال احلفاظ فيه

مضطربة وقد تغري بآخره، فكان رمبا تلقن ". فإذن؛  "صدوق،وروايته عن عكرمة خاصة
على االحتجاج حبديثه إذا روى عن غري عكرمة،  -قدمياً وحديثاً -قد اتفق احلفاظ احملققون

وعلى التفصيل املتقدم عن ابن شيبة، وملا كان شعبةُ من الرواة عنه يف حديث الترمجة؛ كان 
  احلديث صحيحاً ال إشكال فيه.

ن الرجل بنظرته املذكورة يغمز يف صحة احلديث من أجل كونه من رواية هذا إذا كا
  مساك.

وأما إن كان بنظرته تلك يعين إعالل احلديث بأنه من رواية علقمة بن وائل عن أبيه، 
  وقد جاء يف "التهذيب ":

"وحكى العسكري عن ابن معني أنه قال: علقمة بن وائل عن أبيه: مرسل ". فاجلواب 
  من وجهني:

 -حدمها:عدم التسليم بثبوت ذلك عن ابن معني؛ جلهالة الراوي بينه وبني العسكريأ
)،وابن معني تـويف  ٣٨٢مات سنة ( -وهو أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا احلمصي فيما أظن

  )،فبينهما حنو قرن ونصف من الزمان.٢٣٣سنة(

                                                   
 ) للمزي.١٦٠ -٢/١٤٨انظر"حتفةاألشراف"( )١(
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  واآلخر: أنه ثبت مساعه من أبيه يف حديث أخرجه النسائي بسند صحيح

  نه قال: حدثين أيب:... فذكره.ع

ويؤيده احتجاج أصحاب الصحاح حبديثه هذا كما ترى وبغريه، فعند مسلم أربعـة  
  أخرى، وبعضها عند الترمذي، وعنده أخرى تتمتها مخسة، وقد صححها كلّها.

  ).١/٤٢/٧٧٩)من رواية البخاري يف"التاريخ" (١٩٨٧وقد تقدم احلديث بنحوه(
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  االشرب قائم
  

صلى  -كنا نشرب وحنن قيام، ونأكلُ وحنن منشي، على عهد رسولِ اهللا ( -٣١٧٨
  ). -اهللا عليه وسلم 

عبيد اهللا عن  ): حدثنا حفص عن٨/٢٠٥/٤١٧٠أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف " (
  نافع عن ابن عمر قال:... فذكره.

"سـننه "   مي يف)، وكـذا الـدار  ٢/١٠٨ومن طريق ابن أيب شيبة: أخرجه أمحد (
)٢/١٢٠.(  

) مـن  ٢/٣٥٨)،والطحاوي يف "شرح املعاين " (٦/١٤٨/١٨٨٠وأخرجه الترمذي(
  طريق أخرى عن حفص بن غياث به. 

  وقال الترمذي:

  "حديث صحيح غريب من حديث عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر".

نه روى قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني، وهو على شرط مسلم؛أل
  حلفص عن عبيد اهللا بن عمر.

وللحديث طريق أخرى أشار إليها الترمذي عقب قوله املتقدم آنفاً ، قال:"وروى عمران 
  بن حديرٍ هذا احلديث عن أيب الربزي عن ابن عمر، وأبو الربزي امسه يزيد بن عطارد".
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والدواليب )، والدار مي أيضاً، وكذا الطحاوي، ٤١٦٧قلت:هذا وصله ابن أيب شيبة(
وهـذا  -) من طريق الطيالسـي ٧/٢٨٣)، والبييقي يف " السنن " (١/١٢٧يف"الكىن " (
  )من طرق عنه.٢/١٢،وأمحد أيضاً(-)٢٥٨/١٠٩٤يف"مسنده"(

قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غري يزيد بن عطارد، قال ابن أيب حامت عـن أبيـه   
)٢٨٢-٤/٢/٢٨١:(  

  وليس ممن حيتج حبديثه "."ال أعلم روى عنه غري عمران بن حدير، 

  وأقول: نعم، ولكن ذلك ال مينع من االستشهاد به؛ فإنه تابعي وقد وثقه

 )، ولذلك جزم الشيخ أمحد شاكر رمحـه اهللا يف تعليقـه علـى   ٥/٥٤٧ابن حبان (
)بأن إسناده صحيح، وهذا من تساهله الذي نبهت عليه مراراً! وإمنا هـو  ٦/٢٧٤"املسند"(

  ).١٠/٨٤سكت عليه احلافظ يف "الفتح " (صحيح مبا قبله، وقد 

مشمعلّ  -أيضاً -، فقد روى عن يزيد-رمحه اهللا -على أن األمر ليس كما قال أبو حامت
  بن إياس؛ كما يف ترمجته من "التهذيبني "، فهو جمهول احلال، ال جمهول العني.

ل:سأل رجل وللحديث شاهد موقوف يرويه احلسن بن احلكم عن احلُر بن الصياح قا
  ابن عمر فقال: ما ترى يف الشرب قائماً؟ فقال ابن عمر:

  إين أشرب وأنا قائم، وآكل وأنا أمشي.

  ).٤١٦٧رواه ابن أيب شيبة (

  قلت: وإسناده حسن.
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وهم يف  ومن بغي املسمى ب (حسان عبد املنان) وجنفه على السنة: جزمه بأن احلديث
يت جعلها يف آخر طبعته لكتـاب "ريـاض   إسناده حفص بن غياث، قال يف "ضعيفته " ال

  ):٤١/ ٥٢٤الصاحلني " للنووي (

"كما ذكر ذلك ابن معني وابن املديين وأمحد وغريهم، وإمنا هو حديث أيب البزري (!) 
  ) وغريه، وهو جمهول ".٢/١٢كما يف "مسند أمحد " (

  ملقلت: وعزوه جزمه بالوهم إىل األئمة الثالثة من تدليساته الكثرية؛ فإنه 

  جيزم به إال ابن املديين فقط، وأما ابن معني فقال:

  "تفرد به، وما أراه إال وهم فيه ".

  وقال أمحد:

  "ما أدري ما ذاك؟!"؛ كاملنكر له.

قلت: ففي قوهلما تلميح لطيف إىل أنه ليس لديهما حجة علمية يف التوهيم املذكور،وإمنا 
ة؛ألن تفرده حجة إال عند املخالفة ملن هو أوثق هو الرأي فقط، ومبثله ال ينبغي أن خيطَّأ الثق

منه وأحفظ،وهي مفقودة هنا،ولقد أصاب الترمذي رمحه اهللا حينما مجع يف كلمته السابقة 
بني تصحيح احلديث، واحلكم عليه بالغرابة؛ألنه األصل املصرح به يف علم املصطلح كما هو 

عرضةً للتضعيف رد التفرد  معروف عند العلماء،ولوال ذلك صارت األحاديث الصحيحة
وهذا خلف، وخباصة أن الطريق األخرى هي بإسناد آخر ورجال آخرين؛ فهي تؤيد رواية 

  حفص وتشد من أزره، وتدل على أنه قد حفظ. واهللا أعلم.
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فإنه منهي عنه  ويف احلديث فائدة هامة، وهي جواز األكل ماشياً، خبالف الشرب قائماً؛
م"وغريه،وقد سـبق ختـريج بعضـها يف الـد األول(رقـم      كما ثبت يف"صحيح مسل

صلى اهللا عليه  -)،وذكرت هناك اختالف العلماء يف حكمه مرجحاً التحرمي؛ لزجره ١٧٧
  عن الشرب قائماً وغريه مما يؤيده؛ فراجعه. -وسلم 

قائماً؛ ألا وقعت إما  -صلى اهللا عليه وسلم  -وال جيوز معارضة ذلك بأحاديث شربه 
ى الرباءة األصلية، وإما لعذر،وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف فتوى له؛ فلرياجعها عل

  ).٢١ ٠ -٣٢/٢٠٩من شاء (

  على إعالل أيب حامت أيضاً -جزاه اهللا خرياً -مث أوقفين بعض اإلخوان

  ):٢/٩/١٥٠٠للحديث، بعلة غريبة، فقال ابنه يف "العلل " (

ابـن   بن آدم بن سليمان املصيصي عن حفـص "سألت أيب عن حديث رواه حممد 
غياث... (فذكر احلديث)؟ قال أيب: قد تابعه على روايته ابن أيب شيبة عن حفص، وإمنا هو 

  حفص عن حممد بن عبيد اهللا العرزمي، وهذا حديث ال أصل له ذا اإلسناد".

ن فأقول: هذا اإلعالل يعرف جوابه مما سبق، وخالصته أنـه تـوهيم للثقـة بـدو    
حجة،ونقول هنا شيئاً آخر،وهو أن التسليم ذا اإلعالل يلزم منه نسبة (حفص ابن غياث) 

  إىل التدليس، وهذا مما مل يقله أحد فيما علمت، وما لزم منه باطل فهو باطل.

  وقد تابع املذكورين على روايتهما: سلم بن جنادة عن حفص بن غياث:

حديثه؛ وهو حجة، وال جيوز رده بغري )،فاحلديث ١٣٦٩عند الترمذي، وابن حبان (
  حجة.
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  اإلشارة يف التشهد
  

  ).كان يشري بإصبعه السباحة يف الصالة( -٣١٨١

) من طريق سفيان عن ١/٢٩٦/ ٢)، والبخاري يف "التاريخ " (٣/٤٠٧أخرجه أمحد (
وسلم  صلى اهللا عليه -منصور عن أيب سعيد اخلُزاعي عن عبد الرمحن بن أبزى أن رسول اهللا 

  ... فذ كره. -

  قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني؛ غري أيب سعيد هذا.

وقال جرير: عن منصور عن راشد أيب سعد ؛ أخرجه أمحد أيضاً ، ويف ترمجته أورده 
  البخاري، ومل يذكر فيه جرحاً. وأورده ابن حبان يف "الثقات "،

  ):٦/٣٠٣ومسى أباه سعداً، فقال (

  د بن سعد أبو سعد، يروي عن عبيد بنِ عمريٍ، روى عنه منصور"راش

  واألعمش ".

  وقال املعلق عليه:

  "مل يسم أباه البخاري، وال ابن أيب حامت، وال صاحب "التهذيب ".. "!

  قلت: هو ليس يف "التهذيب " مطلقاً؛ فتنبه.

  وللحديث شواهد تؤكد صحته من حديث مجع من الصحابة:
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  قال فيه: -صلى اهللا عليه وسلم  -يد الساعدي يف وصفه لتشهد النيب أوالً: أبو مح

  "مث يشري يف الدعاء بإصبع واحدة".

يف"شرح  اإلحسان)، والطحاوي -١٧١ -١٧٠/ ٣أخرجه ابن حبان يف "صحيحه " (
) ١٠٢ -٢/١٠١)، والبيهقي (١/ ٢ ٥)،والسراج يف"مسنده" (ق ١/١٥٣معاين اآلثار"(

  ابن حبان حمفوظاً. )، وعده١١٨بينته ىف "ضعيف أىب داود" ( بسند فيه جهالة،

  ثانياً: خفاف بن إمياٍء قال:

إذا جلس يف آخر صالته " يشري بإصـبعه   -صلى اهللا عليه وسلم  -"كان رسول اهللا 
  السبابة، وكان املشركون يقولون: يسحر ا؛ وكذبوا، ولكنه التوحيد".

-والسياق له -)٤/٢٥٧/٤١٧٦ "املعجم الكبري" ()، والطرباين يف٤/٥٧أخرجه أمحد (
) بسند رجاله ثقات؛ لكن أدخل بعضهم بني تابعي احلديث وخفاف ٢/١٣٣،والبيهقي (

  رجالً مل يسم.

قال:"مث رفع  -صلى اهللا عليه وسلم  -ثالثاً: وائل بن حجر يف حديث وصفه لتشهده 
  إصبعه، فرأيته حيركها، يدعو ا".

السنن " وغريهم، وصححه ابن خزمية، وابـن حبـان،وابن   أخرجه أصحاب بعض "
اجلارود، وابن امللقن، والنووي، وابن القيم، وا بن حجر العسقالين، وهو خمرج يف "اإلرواء" 

)، وهو شاهد قوي حلديث الترمجة؛فإن قولـه  ٧١٧)، و"صحيح أيب داود" (٦٩ -٢/٦٨(
  قريباً إن شاء اهللا تعاىل.فيه:"يشري"مبعىن قول وائل: "حيركها"،كما يأيت بيانه 
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وغريهم ممن تلقـى   -وقد شذ بعض املتأخرين عن هؤالء األئمة املصححني للحديث
" فضعفوه  -)٢١٨(ص  احلديث بالقبول وعمل به أو تأوله، كما بينت ذلك يف "متام املنة"

  بدعوى تفرد زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب..

املصدر  يف وقد رددت على هؤالء املتأخرينبقوله:"حيركها"دون سائر أصحاب عاصم،
املذكور مبا خالصته أن اإلشارة ال تنايف التحريك، كل ما يف األمر أا ليسـت نصـاً يف   
التحريك،وال هي تنافيه،مع خمالفتهم ألولئك األئمة كما حققته هناك؛ فلريجع إليه من شاء 

  التوسع.

عات من غريِه له، تبني للقراء وهم ولكنين أريد اآلن أن أؤكد صحة حديث زائدة مبتاب
أولئك املتأخرين يف تضعيفهم حلديثه وخمالفتهم لألئمة، وذلك ؛ مبناسبة أنين وقفت أخرياً على 
رسالة ألحد الطلبة املتعلقني ذا العلم مساها: "املنهج الصحيح يف احلكم على احلديث النبوي 

مذة الشيخ شعيب األرناؤوط، ويبدو يل الشريف " بقلم عادل مرشد، ويذكر فيها أنه من تال
منها أا إن مل تكن من تأليفه،فهي على الغالب من تلقينه إياه، ويهمين منها اآلن أنه ذكـر  
حديث زائدة هذا مثاالً من أربعة أمثلة للحديث الشاذ بزعمه، وهو يف ذلك مقلد ملن سبقت 

 الكشف عن جهله، وأنه ليس أهالً اإلشارة إليهم من املتأخرين،ومل يأت هو بشيء جديد إال
للخوض يف مثل هذا املوضوع اخلطري!فعياذاً باهللا تعاىل من العجب والغرور وحب الظهور؛ 

  فإنه يقصم الظهور! وهاك البيان:

لقد مسى الرجل أحد عشر راوياً من أصحاب عاصم بن كُلَيب عارض ـم روايـة   
قماً إياهم بأرقام متسلسلة، وأنت إذا رجعت ،مشرياً إىل مصادرها من كتب السنة مر )١(زائدة

                                                   
لة "البشارة يف شذوذ حتريك األصبع يف التشهد" اليت كنت رددت عليهـا يف  وهو يف ذلك مقلد ملؤلف رسا )١(

 "متام املنة".
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عبد  -٧إىل تلك املصادر؛ وجدت أنه موه على القراء مبا ال طائل حتته ببعض من مسى مثل: "
"؛ فإن هذين ٩٠/ ٢٢أبو عوانة عند الطرباين  -٩) و: "٩١٢اهللا بن إدريس عند ابن ماجه (

را اإلشارة مطلقاً، وذلك يـدل أـم   ال جيوز حشرهم خمالفني لرواية زائدة؛ ألما مل يذك
أثبتوها، وهم التسعة الباقون، فكما ال جيوز معارضـتهم   اختصروا احلديث، خالفاً للذين

زيادة  -كالتسعة -بروايتهما، فكذلك ال جيوز معارضة رواية زائدة ما! وذلك؛ ألن معه
  علم، وزيادة الثقة مقبولة كما هو ظاهر معروف عند أهل العلم.

من وافـق   بني هذا؛ فلننظر يف روايات التسعة الباقني وألفاظهم، فإننا سنجد فيهمإذا ت
زائدة على روايته التحريك من حيث املعىن،وإن اختلفت ألفاظهم، ولست أدري إذا كان 
عدم سرده إياها كان عن عمد أو جهل، وأحالمها مر! فأقدم أمساءهم مع التخريج حسبما 

  ا بألفاظهم املشار إليها:جاء يف رسالته، معقّباً هل

  األ ول: 

  ) ".٢٢/٨٠)،والطرباين (١٠٢٠أبو األ حوص سالَّم بن سليمٍ عند الطيالسي ( -٤" 

فأقول: لفظه عند املذكورين: "وجعل يدعو"، زاد الطيالسي:"هكذا يعين:بالسبابة، يشري 
  ا".

  الثاين: 

  ) ".٢٢/٨٤)، والطرباين (٤/٣١٨زهري بن معاوية عند أمحد ( -٨"

  قلت: ولفظهما: "مث رأيته يقول هكذا، ورفع زهري بإصبعه املسبحة".

  الثالث:
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  ) ".٣٦ -٣٥/ ٣بشر بن املُفضل عند النسائي ( -١١"  

  قلت: ولفظه: ورأيته يقول هكذا؛ وأشار بشر بالسبابة من اليمىن وحلَّق

  اإلام و الوسطى".

) مقرونـة  ١/٣٥٣/٧١٣"صحيحه " (ورواية بشر هذه: أخرجها ابن خزمية أيضاً يف 
  برواية عبد اهللا بن إدريس بلفظ:

  "مث حلَّق، وجعل يشري بالسباحة يدعو".

قلت: فهذه األلفاظ من هؤالء الثقات األربعة تؤيد رواية زائدة، وتؤكد صحتها وبطالن 
  إعالل هؤالء املتأخرين هلا بالشذوذ، وذلك؛ألن قول زهري وبشر:

رواية أيب األحو ص وابن إدريس: "يشري"؛ ألنه فعل مضارع "يقول هكذا": هو مبعىن 
يفيد التكرار عند العارفني باللغة العربية وآداا، كما هو الشأن يف قول زائدة: "حيركهـا"،  
ولذلك ؛ أنكرها املتأخرون املشار إليهم آنفاً، فكذلك قول هؤالء الثقات: "يشري"؛هو فعل 

، فهو مبعىن"حيرك "، وهذا ظاهر جداً، فال أدري كيف مضارع يفيد تكرر اإلشارة وال فرق
خفي ذلك على املنكرين للتحريك؟! وإن مما يؤكد ما ذكرت:زيادة أيب األحو ص، وكذا 
بشر عند ابن خزمية: "وجعل.. يشري ا"؛فإنه أصرح يف الداللة على اإلشارة والتحريـك،  

  وهذا ظاهر أيضاً.

ئدة يف التحريك صحيح، وله متابعون ثقات يف واخلالصة: أن حديث وائل من رواية زا
معناه، وأن الذين أعلوه بالشذوذ تغافلوا عن روايات الثقات املوافقة له، وعن إفادة الفعـل  
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املضارع االستمرار، كما جتاهلوا تصحيح األئمة املتقدمني له، واستعلوا عليهم! وادعوا علم ما 
  مل يعلموا!

عليـه   والذي يتبجح بالتتلمذ -شعيب املومى إليه ومن الغريب حقاً: أن تلميذ الشيخ
هذا قد قال يف  قد خالف يف هذا احلديث شيخه أيضاً! فإن -والعمل حتت إشرافه وتوجيهه

): "إسناده قوي "! ومل يعله ٥/١٧١تعليقه على حديث زائدة هذا يف "صحيح ابن حبان " (
  بالشذوذ، وهو احلق!

  وية إىل رأي التلميذ وجهله، أم أصابه منهفال أدري أتراجع الشيخ عن هذه التق

ما أصابه من تلميذه اآلخر (حسان عبد املنان) من املخالفة يف عشرات األحاديث اليت 
ضعفها من "رياض الصاحلني "،وذكر يف أعقاا أن الشيخ وافقه عليها،مع أن بعضها قـد  

  صححها أيضاً يف بعض تعليقاته؟!

  ذلك مما ستكشفه األيام.

عض األحاديث الصحيحة اليت ضعفها (حسان) هذا جبهل بالغ يف االستدراك وانظر ب
)يف آخر الد الثاين من "سلسلة األحاديث الصحيحة" الطبعة اجلديـدة،  ١٣و١١و٦رقم(

)، فتحته حديث آخر صحيح ضعفه املسمى ب (عادل) جبهل بالغ يدل ١٤واالستدراك (
  على أنه ال فقه عنده.

  حديث خفاف بن إمياء يف "مسند أيب يعلى"(تنبيه): مث وقفت على 

) من طريق يزيد بن عياض عن عمران بن أيب أنس عن أيب القاسـم  ٢٠٨ -٢/٢٠٧(
  مقسم موىل بين ربيعة عن احلارث قال:
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صليت يف مسجد بين غفار، فلما جلست؛ جعلت أدعو وأشري بإصبع واحدة، فدخل 
  . فذكر احلديث.علي خفاف بن إمياء الغفاري وأنا كذلك، فقال:..

  :-بعد أن ضعفه بيزيد بن عياض، وخرجه من رواية أمحد والبيهقي -فقال املعلق عليه

تعيني الرجل  "وهو إسناد ظاهره أنه منقطع،غري أن الرواية اليت عندنا هنا لعلها تعني يف
  اهول وأنه ابن خفاف، فإذا كان األمر كذلك يكون اإلسناد صحيحاً"!

  عجيب غريب ألمور:كذا قال! وهو 

غريه؛ إذ لو  أوالً: ليس يف اإلسناد التصريح بأن احلارث هو ابن خفاف، بل الظاهر أنه
منه قوله: "صليت يف  كان كذلك لقال:"دخل علي أيب خفاف" أو حنوه، ومل يكن مقبوالً

  مسجد بين غفار" وهو غفاري!

وفيه يزيد  د صحيحاً ، كيفثانياً:لو كان فيه التصريح بأنه ابن خفاف؛ مل يكن اإلسنا
  بن عياض وقد ضعفه؟!

  ثالثاً: إن اقتصاره على تضعيف يزيد فيه تساهل واضح؛فإن الرجل أسوأ

  حاالً؛ فقد تركه النسائي وغريه، وقال احلافظ يف "التقريب ":

  "كذبه مالك وغريه ".
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  الرد على عبد اهللا الغماري
  ريةرسالة تنوير البصرية ببيان عالمات الكب

  

لعن اهللا الوامشات و املستومشات [ و الواصـالت ] و النامصـات و   "  - ٢٧٩٢
  " . املتنمصات و املتفلجات للحسن ، املغريات خلق اهللا

  : ٦٩١/  ٦قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

أخرجه الشيخان و أصحاب السنن و غريهم من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه . 
الطبعة اجلديدة ) من مصـادر مطبوعـة    - ٢٠٣اب الزفاف " ( ص وهو خمرج يف " آد

وخمطوطة ، فال داعي إلعادة خترجيه هنا ، و إمنا أوردته لزيادة ( الواصالت ) ، فقد خفيت 
على بعض املعاصرين ، فرتب على ذلك حكما خيالف حكم الوشم و غريه من املقرونات 

  معه كما يأيت بيانه .

من رواية علقمة عن ابن مسعود ، و الزيادة املذكورة أليب داود و احلديث عندهم مجيعا  
) بسنده الصحيح عن جرير عن منصورعن إبراهيم عنه . و له متابع قوي ، أخرجه  ٤١٦٩( 

) من طريق سفيان ( هوالثوري ) قال : ذكرت لعبد الرمحن بن عابس  ٤٨٨٧البخاري ( 
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ضي اهللا عنه قال : " لعن رسـول اهللا  حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا ر
صلى اهللا عليه وسلم الواصلة " ،فقال : " مسعته من امرأة يقال هلا أم يعقوب عن عبد اهللا مثل 

  حديث منصور " .

 -قلت: حديث منصور هو حديث الترمجة ، فهذه طريق أخرى صحيحة إىل علقمة  
بعض ذوي األهواء بشذوذها . و  تقويها ، و ترفع عنها احتمال قول -غري طريق أيب داود 

/ ١٠يزيدهاقوة رواية عبد الرمحن بن عابس عن أم يعقوب ، قال احلافظ يف " فتح الباري " ( 
) : " ( تنبيه ) : أم يعقوب هذه ال يعرف امسها ، و هي من بين أسد بن خزمية ، و مل  ٣٧٣

كا. و اهللا سبحانه و تعاىل أقف هلا على ترمجة ، و مراجعتها ابن مسعود تدل على أن هلا إدرا
  أعلم " . 

قلت : و قصة املراجعة كما يف " الصحيحني "عقب احلديث : " قال : فبلغ ذلك امرأة 
من بين أسد يقال هلا أم يعقوب ، و كانت تقرأ القرآن ، فأتته ، فقالت : ما حديث بلغـين  

ألعن من لعن رسول اهللا  عنك أنك لعنت الوامشات .. (احلديث ) ؟ فقال عبد اهللا : و مايل ال
صلى اهللا عليه وسلم و هو يف كتاب اهللا ؟! فقالت املرأة : لقد قرأت ما بني لوحي املصحف 
فماوجدته ! فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، قال اهللا عز وجل : *( و مـا آتـاكم   

هذا علـى   الرسول فخذوه و ما اكم عنه فانتهوا )* . فقالت املرأة : فإين أرى شيئا من
امرأتك اآلن ، قال : اذهيب فانظري . قال : فدخلت على امراة عبد اهللا فلم ترشيئا ، فجاءت 

  إليه فقالت : ما رأيت شيئا ، فقال : أما لو كان ذلك مل جنامعها ".

مث وجدت للزيادة طريقا ثالثا من طريق مسروق : أن امرأة أتت عبد اهللا بن مسعود،  
اء أيصلح أن أصل يف شعري ؟ فقال : ال . قالت : أشيءمسعته مـن  فقالت : إين امراة زعر

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو جتده يف كتاب اهللا ؟ قال : ال ، بل مسعته من رسول اهللا 
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 ٢٨١/  ٢صلى اهللا عليه وسلم ، و أجده يف كتاب اهللا ، و ساق احلديث أخرجه النسائي ( 
)  ٩٤٦٨/  ٣٣٧/  ٩رباين يف " املعجم الكبري " ( ) و الط ٤١٥/  ١) هكذا ، و أمحد ( 

بتمامه حنو حديث علقمة ، و من الظاهر أن هذه املرأة هي أم يعقوب املذكورة يف روايـة  
علقمة ، و كذلك هي هي يف رواية قبيصة بن جابر ( و هو ثقة خمضرم ) قال : " كنا نشارك 

جوز من بين أسد إىل ابن مسعود يف بيته املرأة يف السورة من القرآن نتعلمها ، فانطلقت مع ع
يف ثالث نفر ، فرأى جبينها يربق ! فقال : أحتلقينه ؟ فغضبت ، و قالت : اليت حتلق جبينها 
امرأتك . قال :فادخلي عليها ، فإن كانت تفعله فهي مين بريئة ، فانطلقت ، مث جـاءت  

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  فقالت : الواهللا ما رأيتها تفعله ، فقال عبد اهللا بن مسعود
  وسلم : فذكره . 

 ٢٠٣رواه اهليثم بن كليب يف " مسنده " بسند حسن كما يف " آداب الزفاف " ( ص 
  الطبعة اجلديدة ) . - ٢٠٤و 

) : " قوله : " و املتفلجات  ٣٧٣ - ٣٧٢/  ١٠( فائدة ) : قال احلافظ يف "الفتح " (  
من فعلت ذلك ألجل احلسن ، فلو احتاجت إىل ذلك ملداواة  للحسن " يفهم منه أن املذمومة

مثال جاز . قوله : " املغريات خلق اهللا " هي صفة الزمة ملن يصنع الوشم و النمص و الفلج ، 
  و كذا الوصل على إحدى الروايات " . 

 ) : "قوله : " املغريات خلق اهللا تعاىل " ٦٣/  ٢٢و قال العيين يف " عمدة القارىء " ( 
  كالتعليل لوجوب اللعن " .

فإذا عرفت ما سبق يتبني لك سقوط قول الشيخ الغماري يف رسالته " تنوير البصرية  
) : " قلت : تغيري خلق اهللا يكون فيما يبقى أثره كالوشم  ٣٠ببيان عالمات الكبرية " ( ص 
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اهللا ألن الشعر و الفلج ، أو يزول ببطء كالتنميص ، أما حلق اللحية فال يكون تغيريا خللق 
  يبدو ثاين يوم من حلقه .. " .

  أقول : فهذا كالم باطل من وجوه : 

األول :أنه جمرد دعوى ال دليل عليها من كتاب أو سنة أو أثر ، و قـدميا قـالوا :    
  والدعاوي ما مل تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء .

فإن الوصل ، ليس كالوشم و الثاين : أنه خالف ما يدل عليه زيادة " الواصالت " ،  
غريه مما ال يزول ، أويزول ببطء و السيما إذا كان من النوع الذي يعرف اليـوم بــ (   

  الباروكة ) فإنه ميكن إزالتها بسرعة كالقلنسوة .

الثالث : أن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنكر حلق اجلبني و احتج باحلديث كما تقدم يف  
ال فرق بني احللق و النتف من حيث أن كال منهما تغيري خللق اهللا رواية اهليثم ، فدل على أنه 

 .  

  و فيه دليل أيضا على أن النتف ليس خاصا باحلاجب كما زعم بعضهم . فتأمل .

الرابع : أنه خمالف ملا فهمه العلماء املتقدمون ، و قد مر بك قول احلافظ الصـريح يف   
  إحلاق الوصل بالوشم وغريه . 

) عن اإلمام الطربي قال : "ال جيوز  ٣٧٧/  ١٠و أفيد ، ما نقله (  و أصرح من ذلك
للمرأة تغيري شيء من خلقتها اليت خلقها اهللا عليها بزيادة أو نقص التماس احلسن ، ال للزوج 
و ال لغريه ، ملن تكون مقرونة احلاجبني فتزيل ما بينهما توهم البلج ، أو عكسه ، و مـن  

ا ، أو طويلة فتقطع منها ، أو حلية أو شارب أو عنفقة فتزيلـها  تكون هلا سن زائدة فتقلعه
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بالنتف ، و من يكون شعرها قصريا أو حقريا فتطوله ، أو تغزره بشعر غريها ، فكل ذلـك  
  داخل يف النهي ، و هو من تغيري خلق اهللا تعاىل . 

، أو قال : و يستثىن من ذلك ما حيصل به الضرر و األذية كمن يكون هلا سن زائدة 
  طويلة تعيقها يف األكل .. " إخل .

قلت : فتأمل قول اإلمام : " أو عكسه " ، و " أو حلية .. " ، و قوله : " فكل ذلك  
داخل يف النهي ،و هو من تغيري خلق اهللا " . فإنك ستتأكد من بطالن قول الغماري املذكور 

  ، و اهللا تعاىل هو اهلادي .

العجوز يربق دليل على أن " وجه املرأة ليس بعورة " هذا و يف رؤية ابن مسعود جبني  
  ، و اآلثار يف ذلك كثرية قوال و فعال ، و قد سقت بعضها يف "جلباب املرأة املسلمة " . 

و أما ما زعمه البعض بأنه ال دليل يف هذه الرواية على ذلك ، ألن العجوز من القواعد ! 
جوزا أن تكون قاعدة كما ال خيفى ، و إمنا ذكرنا فهو مما ال دليل عليه ، فال يلزم من كوا ع

  ذلك استشهادا ، و فيما ذكر هناك من األدلة كفاية .
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  مسألة فرض الصالة أربعا
  

أول ما فرضت الصالة ركعتني ركعتني ، فلما قدم صلى اهللا عليه وسلم "  - ٢٨١٤
ار ، و صالة الصبح لطول املدينة صلى إىل كل صالة مثلها غري املغرب ، فإا وتر النه

  " . قراءا، و كان إذا سافر عاد إىل صالته األوىل

  : ٧٤٤/  ٦قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 

) من طريق مرجى بن رجاء قـال   ٢٤١/  ١أخرجه الطحاوي يف " معاين اآلثار " ( 
  :حدثنا داود عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت : فذكره .

إسنادحسن رجاله ثقات غري مرجى بن رجاء فإنه خمتلف فيـه و أورده   قلت : و هذا 
) : " علق له البخاري  ٣١٩/  ١٧٣الذهيب يف " املتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد " ، و قال ( 

  ، جائزاحلديث " . 

  و قد خلص كالم األئمة فيه احلافظ ، فقال يف " التقريب " : " صدوق رمبا وهم " . 

دليل على أنه قد حفظ و مل يهم ، مبتابع له معترب وشاهد . أما املتابع فهو قلت : قد قام ال
) مـن   ٢/  ١٢٠حمبوب بن احلسن : حدثنا داود به . أخرجه السراج يف "مسنده " ( ق 
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) ، و احتج به  ٣٠٤طريقني عنه ، و صححه ابن خزمية و ابن حبان كما يف "متام املنة " ( 
ا امسه حممد وحمبوب لقبه ، قال ابن معني : " ليس به بأس " احلافظ كما يأيت ، و حمبوب هذ

. و ذكره ابن حبان يف " الثقات " و قال النسائي : " ضعيف " . و قال أبو حامت : " ليس 
  بالقوي " .

قلت : فمثله يستشهد به على األقل ، و إىل ذلك أشار احلافظ بقوله : " صدوق فيه  
- ٩٣٣/  ٣يف " مسند ابن راهويه " (  -و هو ثقة  -رير لني " . وتابعهما أبو معاوية الض

) و "أيب  ٣٩٣٥) لكنه مل يذكر فيه ( مسروقا ) . و بعضه يف " صحيح البخاري " (  ٩٣٤
) من طريق معمر عن الزهري عن  ٣١/  ١٠٧/  ٢) و ابن راهويه (  ٢٨/  ٢عوانة " ( 

هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم  عروة عن عائشة خمتصرا بلفظ : " فرضت الصالة ركعتني مث
ففرضت أربعا و تركت صالة السفر على األوىل " . و هو متفق عليه دون ذكر اهلجرة ، و 

  ) .  ١٠٨٢هو خمرج يف " صحيح أيب داود " ( 

) : "  ٢/  ٢٥و أما الشاهد ، ففي "املطالب العالية املسندة " للحافظ ابن حجر ( ق 
أحدثكم سعد بن سعيد األنصاري قال : مسعت السائب ابن : قلت أليب أسامة : )١(إسحاق

يزيد يقول :كانت الصالة فرضت سجدتني سجدتني : الظهر و العصر ، فكانوا يصلون بعد 
الظهر ركعتني و بعد العصر ركعتني ، فكتب عليهم الظهر أربعا و العصر أربعا ، فتركواذاك 

و كانت احلضر أربعا ؟ فأقر به ، و  حني كتب عليهم ، و أقرت صالة السفر [ ركعتني ] ،
  قال : نعم " . و قال احلافظ : " هذا حديث حسن " .

قلت : و إمنا مل يصححه مع أن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، ألن سعدا األنصاري  
خمتلف فيه ، قال أمحد : "ضعيف " . و كذا قال ابن معني يف رواية . و قال يف أخرى : " 

                                                   
   هو ابن راهويه اإلمام احلافظ صاحب " املسند " املعروف به . )١(
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سائي : " ليس بالقوي " . و قال ابن سعد : " كان ثقة قليل احلديث " . صاحل " . و قال الن
 ٤و قال الترمذي : " تكلموا فيه من قبل حفظه " . و ذكره ابن حبان يف " الثقـات " (  

  ) و قال : " كان خيطىء " . ٢٩٨/

ه ) فمثل ١٤١/  ١١١قلت : و هلذا أورده الذهيب يف رسالته املتقدمة "املتكلم فيهم " (  
  حسن احلديث إن شاء اهللا تعاىل ، فهو شاهد جيد . 

) و الطرباين يف " املعجم الكبري " (  ١/  ١٢٠و قد أخرجه السراج يف " مسنده " ( ق 
) :  ١٥٥/ ٢) من طرق أخرى عن سعيد به خمتصرا . و قال اهليثمي (  ١٨٥ - ١٨٤/  ٧

  ) " .  " رواه الطرباين يف " الكبري " ، و رجاله رجال ( الصحيح

و له شاهد آخر ، و لكنه مما ال يفرح به لشدة ضعف راويه و هو عمرو بن عبد الغفار 
، رواه عن عاصم األحول عن أيب عثمان عن سلمان قال : " فرضت الصـالة ركعـتني   
[ركعتني ] ، فصالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة حىت قدم املدينة ، وصـالها يف  

  ، و زيد يف صالة احلضر ركعتني و تركت صالة السفرعلى حاهلا " . املدينة ما شاء اهللا

بترقيمي ) وقال : " مل  - ٥٥٤١/  ٢/  ٣١/  ٢أخرجه الطرباين يف " األوسط " (  
يروه عن عاصم إال عمرو ، و ال يروى عن سلمان إال ذا اإلسناد " .قلت : قال اهليثمي ( 

  .، و هو متروك "  ) : " و فيه عمرو بن عبد الغفار ١٥٦/  ٢

( تنبيه ) : زيادة ( ركعتني ) يف حديث سلمان هذا استدركتها من " جممع الزوائد "، 
) ، و  ١٨٠/ ١كما استدركتها يف حديث السائب املتقدم من " املطالب العالية " املطبوعة ( 

ع قد سقط منها عزو احلديث إلسحاق ! و الظاهر أن حمقق الكتاب الشيخ األعظمي مل يرج
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إىل النسخة املسندة من " املطالب العالية " ، و إال لتدارك هذا السقط ، و ملا وقع يف خطأ 
  تفسريه لقوله املتقدم يف احلديث : " فأقر به " ، فإنه قال : " أي فأقر به سعد بن سعيد " ! 

و هذا خطأ حمض ، و الصواب أن يقال : " أي فأقر به أبو أسامة " كما هو ظاهر من 
) . و هو أبو أسامة محاد بن أسامة من ثقات شيوخ األئمة  ٧٤٥إسناده املتقدم ( ص سياق 

  الشافعي و أمحد ، و إسحاق بن راهويه .

( فائدة ) : دلت األحاديث املتقدمة على أن صالة السفر أصل بنفسها ، و أا ليست 
ها ، كما قال مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم ، فهي يف ذلك كصالة العيدين و حنو

عمر رضي اهللا عنه : " صالة السفر و صالة الفطر و صالة األضحى و صـالة اجلمعـة،   
ركعتان متام غري قصر على لسان نبيكم صلى اهللا عليه وسلم " . رواه ابن خزمية وابن حبان 

  ) .  ٦٣٨يف " صحيحيهما " ، و هو خمرج يف " إرواء الغليل " ( 

" فتح الباري " بعد أن حكى االختالف يف حكم  و ذلك هوالذي رجحه احلافظ يف
  ) :  ٤٦٤/  ١القصر يف السفر، و دليل كل ، فقال ( 

أن الصلوات فرضت ليلة اإلسـراء   -و به جتتمع األدلةالسابقة  -" و الذي يظهر يل 
ركعتني ركعتني إال املغرب ، مث زيدت بعد اهلجرة عقب اهلجرة إال الصبح ، ( مث ذكـر  

و فاته متابعة املرجى، و قال : ) مث بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها  حديث حمبوب ،
يف السفر عند نزول اآلية السابقة و هي قوله تعاىل : *( فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصالة )* ، و يؤيد ذلك ما ذكره ابن األثري يف " شرح املسند " : أن قصر الصالة كان يف 

  جرة .. " .السنة الرابعة من اهل
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و خالف ما تقدم من التحقيق حديثيا و فقهيا بعض ذوي األهواء من املعاصرين ، و هو  
الشيخ عبد اهللا الغماري املعروف حببه للمخالفة وحب الظهور ، و قدميا قيل : حب الظهور 

  يقصم الظهور ! 

ة و األمثلة على ذلك كثريةكنت ذكرت بعضها يف مقدمة الد الثالث من السلسـل 
  األخرى : " الضعيفة " ، و يف تضاعيف أحاديثها . 

) يف  ١٢و أمامنا اآلن هذا املثال اجلديد : لقد زعم يف رسالته "الصبح السافر " ( ص 
بأمور  -مموها على القراء  -عنوان له : " فرضت الصالة أربعا ال اثنتني " ، واستدل لذلك 

  ثالثة : 

م جناح أن تقصروا من الصالة .. )* ، و ذكر أا األول : اآلية السابقة *( فليس عليك
  نزلت يف صالة اخلوف يف العهد املدين .

الثاين : أحاديث منها قوله صلى اهللا عليه وسلم : " إن اهللا وضع عن املسافر الصيام و  
شطر الصالة " . رواه أصحاب السنن و غريهم ، و هو خمرج عندي يف " صحيح أيب داود " 

  ه . ) و غري ٢٠٨٣( 

الثالث : أنه ساق مخسة أحاديث صرحية يف أن قصر الصالة كان يف مكة حني نـزل  
جربيل عليه السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، و صلى به الصلوات اخلمس . و اجلواب 

  على الترتيب السابق :

) أا نزلت بعد اهلجرة يف السـنة الرابعـة    ٢٠أما اآلية فقد اعترف هو ( ص  - ١
) : " بل الذي وقع أنه كان بني زيادة صالة  ٢١واخلامسة ، و زاد ذلك بيانا فقال ( ص أ

  احلضر و قصر صالة السفر فترة زادت على ثالث سنوات كما مر " ! 
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قلت : فهو قد هدم ذا القول الصريح ذلك العنوان ، و ما ساقه حتته من األدلة ، و هذا 
فرضت اثنتني اثنتني ، مث زيدت يف املدينة ، و هـذا  أوهلا ،فإن معىن ذلك أن صالة احلضر 

يوافق متاما حديث عائشة و خباصة حديث الترمجة ، و ما استظهره احلافظ كما تقـدم ،و  
  خيالف زعمه أا فرضت أربعا أربعا يف مكة !

األحاديث اليت ذكرها و أشرت إليها ، و نقلت إىل القراء واحدا منـها ، ألن   - ٢ 
اب عنها ، و هو يف احلقيقة نفس اجلواب عن اآلية السابقة ، ألن الوضـع  اجلواب عنه جو

املذكور يف احلديث يصح محله يف كل من االحتمالني أي سواء كانت الزيادة مكية كمـا  
) : "  ١٢يزعم الغماري ، أو مدنية كما يدل عليه ما تقدم من األحاديث ، فقولـه ( ص  

سافر مقصورة من أربع ركعات ، ألن معىن وضع فهذه ثالثة أحاديث تصرح بأن صالة امل
شطر الصالة حط نصفها بعد أن كان إمتامها واجبا عليه " . قلت : فهذا الكالم ال ينايف ما 

  ذكرته ، و الدليل فيه يؤيد به احنرافه !

أما األحاديث اخلمسة الصرحية ، فهي يف احلقيقة أربعة ألن الثالث و اخلامس منها  - ٣ 
احلسن البصري مرسال ، و هي كلهاضعيفة منكرة ، و قد دلس فيها على القراء  مدارمها على

ما شاء له التدليس ، و أومههم صحة بعض أسانيدها و صراحة متوا و هو يف ذلك غـري  
  صادق ، و إليك البيان بإجياز و تفصيل :

فتـها  أما اإلجياز : فهو أن األحاديث اخلمسة منكرة كلها ، لضعف أسانيدها و خمال 
لألحاديث الصحيحة اليت مل تذكر تربيع الركعات يف الظهر و العصر و العشاء ، وبعضـها  

  يصرح أن الصالة فرضت ركعتني ركعتني ، فأقرت يف السفر و زيدت يف احلضر . 

  وأما التفصيل ، فأقول مستعينا باهللا عز وجل :
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مرو بن حزم عن ) من طريق أيب بكر بن ع ١٣أما احلديث األول : فذكره ( ص - ١ 
أيب مسعود األنصاري قال : " جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : قم فصل ، و 
ذلك لدلوك الشمس حني مالت ،فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى الظهر أربعا .. 

. "  

مسنده مث ذكر مثله يف صالة العصر و العشاء . و قال : " رواه إسحاق بن راهويه يف "  
  " على شرط الشيخني " . 

قلت : هذا من تدليسه فإنه يعلم أن أبا بكر بن عمرو مل يسمعه من أيب مسعود ألنه نقله 
) و قد نقل عن البيهقي أنه منقطع ، و هذا  ٢٢٣/  ١من كتاب " نصب الراية " للزيلعي ( 

عبد العزيز " (  ) و كذا الباغندي يف " مسند عمر ابن ٣٦١/  ١قد أخرجه يف " سننه " ( 
) من طريق أخرى عن أيب بكر به . و قال البيهقي : " أبو بكر بن حممد بن عمرو  ٦٢رقم 

  بن حزم مل يسمعه من أيب مسعود األنصاري وإمنا هو بالغ بلغه " . هذا أوال .

و ثانيا : هو يعلم أن احلديث يف " الصحيحني "و غريمها من طريق أخرى عـن أيب   
س فيه بيان الصلوات بله الركعات ،و أخرجه أبو داود ببيان الصلوات دون مسعود خمتصرا لي

الركعات ، و هذا كله يعين أن ذكر الركعات منكر ألا زيادة بسند ضعيف على الروايـة  
الصحيحة ، و قد أشار إىل هذه احلقيقة احلافظ ابن حجر بقوله عقب حديث أيب بكر : " 

  غري بيان " األوقات " . قلت : و أصله يف " الصحيحني " من 

) و " اإلرواء  ٤١٨و كذا يف " نصب الراية " . و هو خمرج يف " صحيح أيب داود " ( 
 ) "٢٦٩/  ١ . (  
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و ثالثا : هو يعلم أيضا أن احلديث قد جاء عن مجاعة من الصحابة بلغوا سبعة نفر ليس  
اهللا و أبو هريرة ، و هي  يف حديثهم عدد الركعات ، منهم عبد اهللا بن عباس و جابر بن عبد

) و هي  ٤٢٠و  ٤١٩و  ٤١٧) ، و " صحيح أيب داود " (  ٢٤٩خمرجة يف " اإلرواء "( 
كلها خمرجة يف " نصب الراية " ، فماذا يقول اإلنسان عن رجل يتجاهل كل هذه الروايات ، 

ي و بعضها صحيح وحسن لذاته ، و بعضها حسن لغريه ، و يتشبث برواية ضعيفة منكرة ه
  رواية أيب بكرهذه عند إسحاق . 

على أن هذا قد روى عنه رواية أخرى موافقة لرواية اجلماعة ، هي أصح من روايتـه  
األوىل املنقطعة ، فقد روى معمر عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه 

لم .. " احلديث عن جده عمرو بن حزم قال : " جاء جربيل فصلى بالنيب صلى اهللا عليه وس
 ١ليس فيه ذكر الركعات . رواه إسحاق بن راهويه يف "مسنده " كما يف " نصب الراية " ( 

) من طريق عبد الرزاق ، و هذا يف " املصنف "  ٢/  ٩) و " املطالب العالية " ( ق  ٢٢٥/ 
  ) لكن وقع سقط يف إسناده . ٥٣٤/  ١( 

هذا إسناد حسن ، إال أن حممد بن عمرو  و قال احلافظ عقبه يف " املطالب " أيضا : "
بن حزم مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم لصغره ، فإن كان الضمري يف "جده " يعود 

  إىل " أيب بكر " توقف على مساع أيب بكر من عمرو " . 

فهو منقطع ألن ( حممد بن عمرو ) مل  -كما ترى  -قلت : هو عن جده مصرح به 
يح لشواهده املتقدمة ، فإنه ليس فيه شيء من النكارة خبالف رواية أيب يدركه ، و لكنه صح

  .بكر األوىل 
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تدليس آخر للغماري هداه اهللا ، قال عقب حديثه املتقدم عن أيب مسعود و فيه عـدد  
الركعات املنكر : " و رواه البيهقي يف " املعرفة " من طريق أيوب بن عتبة :حدثنا أبو بكر بن 

  ن عروة بن الزبري عن ابن أيب مسعود األنصاري عن أبيه " . عمرو ابن حزم ع

قلت : وجه تدليسه على القراء من ناحيتني : األوىل : سكت عن إسناده فأوهم أن ال 
شيء فيه و أن البيهقي مل يتكلم عليه ، و هو خالف الواقع ، فإن الزيلعي ملا عزاه للبيهقي مل 

) : " قال البيهقـي :   ٢٢٣/  ١بل أتبعه بقوله ( يدلس كما صنع الغماري ! و منه نقله ، 
  فأيوب بن عتبة ليس بالقوي " . 

: أنه ليس يف هذه الطريق تربيع الركعات ، و قد أشـار   -و هي أخطر -و األخرى 
) عقب احلديث : " و مل أر ذكر العدد إال  ١٧٣/  ١لذلك البيهقي يف " املعرفة " بقوله ( 

حيىي بن سعيد ( يعين : حديثه عن أيب بكر املتقدم و الذي يف حديث سليمان بن بالل عن 
أعله باالنقطاع ) و قد اختلفوا فيه ، و حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة يدل 
  على أا فرضت مبكة ركعتني ركعتني ، فلما خرج إىل املدينة فرضت أربعا ، وهو أصح " . 

غريه مما تقدم ، و لكن الغماري ال يقيم  قلت : و هذا مما ال شك فيه حلديث الترمجة و
وزنا ملا صح من احلديث ، بل و يضعفه بالرأي رد خمالفته هلواه كحديث معمر هذا ، فإنه 

  قد ضعفه مع كونه يف " صحيح البخاري " كما سيأيت بيانه ، و اهللا املستعان . 

/  ١٧املعجم الكبري " ( و يؤيد ما أشار إليه البيهقي ، أن احلديث أخرجه الطرباين يف " 
  ) فقد ساقه فيه بتمامه من طريق أيوب بن عتبة ، و ليس فيه التربيع .  ٧١٨/  ٢٦٠
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و مثة تدليس ثالث للغماري يف قوله عقب فقرته السابقة : " و رواه الباغندي يف " مسند 
نـه  عمر بن عبد العزيز " ، و صرح يف روايته باسم بشري ابن أيب مسعود . و بشري قال ع

  احلافظ : تابعي جليل ..فاحلديث مبجموع الطريقني صحيح " .

و  -قلت : ليتأمل القارىء هذا التدليس اخلبيث ،كيف أنه تكلم عن بشري و أنه ثقة  
و انصرف عن الكالم عن علة احلديث و هي أيوب بن عتبة الذي يف روايـة   -هذا حق 

  ) التربيع أيضا !  ٦٤عند الباغندي ( رقم  البيهقي مومها القراء أن ال علة فيه ! كما أنه ليس

  و قوله : فاحلديث صحيح مبجموع 

الطريقني إن كان يعين ما رواية البيهقي و البا غندي فهو واضح البطالن ألنه من باب 
  تقوية رواية الضعيف بروايته األخرى ، و هذا ال يصدر إال من مأفون ! 

راهويه ، فهو قريـب مـن األول ألن    كان يعين طريق أيوب هذه و طريق ابن و إن
مدارمها على أيب بكر ، غاية ما يف األمر أن الطريق األوىل منقطعة كما تقدم ، و األخـرى  

ضعيف ، و األوىل رجاهلا ثقات ، و قد قال  -و هو أيوب  -متصلة ، لكن الذي وصلها 
نقطع باملتصل الغماري نفسه كما سبق أن إسنادها على شرط الشيخني فكيف يصح تقوية امل

و روايته مرجوحة ! هذا لو كان يف منت كل منهما التربيع ، و ليس كذلك كما سبق ، و مل 
يكن ذكر التربيع يف رواية أيب بكر منكرا ، و هيهات هيهات ، فقد أثبتنا نكارته مبا ال قبل 

  ألحد برده مهما كان مكابرا كالغماري . و ذا ينتهي الكالم على حديثه األول . 

و أما حديثه الثاين و هو عن أنس ، فقد كفانا مؤنة رده اعتراف الغماري بأن يف  - ٢
إسناده جمهولني ، لكن هذا ليس بعلة قادحة عندي ألما قد توبعا و إمنا هي املخالفة ، بل 

  النكارة يف املنت ، و املخالفة يف السند و املنت ! 
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يل أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يؤذن أما األوىل : فهي قوهلما يف حديثهما : أن جرب
  للناس بالصالة . و معلوم أن األذان إمنا شرع يف املدينة! 

و األخرى : أن البيهقي أخرج احلديث بسند صحيح عن شيبان بن عبد الرمحن النحوي 
عن قتادة : حدثنا أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم فذكر حديث املعراج بطوله و 

الصلوات اخلمس . قال قتادة : و حدثنا احلسن يعين البصري أن النيب صلى اهللا عليه  فيه فرض
  وسلم ..

قلت : فذكر احلديث حنو رواية اهولني ، لكن دون األمر باألذان ، و فيه تربيـع   
الصلوات الثالث ، و قال البيهقي عقبه : " ففي هذا احلديث ، و ما روي يف معناه دليل على 

ن مبكة بعد املعراج ، و أن الصلوات اخلمس فرضت حينئذ بأعدادهن ، و قـد  أن ذلك كا
ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها خالف ذلك " . مث ساق البيهقي حديث معمر املتقدم برواية 
البخاري ، و حديث داود بن أيب هند من طريق ثالث عنه ، استغنيت عن ذكـره هنـاك   

  بالطريقني السابقني .

خالفة أن شيبان النحوي بني يف روايته عن قتادة عن أنس أنه ليس فيها قلت : و وجه امل 
  ذكر التربيع الذي رواه قتادة عن احلسن مرسال . 

و معىن ذلك أن احلسن زادها على أنس ،فكانت منكرة ذا االعتبار ، فكيف إذا ضم 
  إىل ذلك خمالفته أيضا لألحاديث الصحيحة اليت سبقت اإلشارة إليها ؟

  و أما حديثه الثالث ، و قد ساقه من طريق سعيد عن قتادة عن احلسن .  - ٣ 

فقد عرفت اجلواب عنه آنفا ، و لذلك فمن التدليس اخلبيث قوله : " مرسل صـحيح  
  اإلسناد ، و هو مع حديث أنس حجة ، كما تقرر يف علم احلديث و األصول " ! 
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بشرح " التدريب  - ١٩٨/ ١" (  و اللفظ للنووي يف " تقريبه -قلت : يشري إىل قوهلم 
" ) : " فإن صح خمرج املرسل مبجيئه من وجه آخر مسندا أومرسال أرسله من أخذ عن غري 

  ) .  ١٣٨/ ١رجال األول كان صحيحا " . و راجع " فتح املغيث " ( 

  و جوابنا عن قوله املذكور من وجهني :

الفته لألحاديث الصحيحة ، و األول : أن هذا يف غري املرسل الذي ثبتت نكارته و خم 
مثله أقول يف املسند الشاهد له أنه ال يصلح للشهادة ألنه منكر أيضا كما سبق حتقيقـه ،  

  فكيف يقوي منكر منكرا؟! 

و اآلخر : أن مراسيل احلسن عند العلماء شبه الريح كما قال احلافظ العراقي فيما نقله 
نه كان ممن يصدق كل من حيدثـه ، و  ) ، و ذلك أل ٢٠٤/  ١السيوطي يف " شرحه " ( 

لذلك قال ابن سريين : حدثوا عمن شئتم من املراسيل إال عن احلسن و أيب العالية ، فإما ال 
  يباليان عمن أخذا احلديث . 

و قال أمحد : ليس يف املرسالت شيء أضعف من مرسالت احلسن و عطاء بـن أيب  
و  ٤٤" جامع التحصيل " للعالئي ( ص  رباح ، فإما يأخذان عن كل أحد .نقلتهما من

  ) .  ٩٧و  ٨٧و  ٨٦

و إن مما يؤكد ما ذكر العلماء أن احلسن نفسه قد يروي حديثا عن صـحايب دون أن  
يسمي من حدثه عنه، مث هو يفيت خبالفه ! األمر الذي يشعرنا بأنه هو نفسه كان ال يثق مبا 

  ) . ٣٤٢يرسله ،فانظر " الضعيفة " احلديث ( 
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و أما حديثه الرابع ، فقد ذكره من رواية عبد الرزاق يف " املصنف " عن ابـن   - ٤ 
جريج قال : قال نافع بن جبري و غريه :... فذكر احلديث . و قال عقبه : " إسناده صحيح " 

 !  

قلت : و هذا كذب صريح ، وتدليس على القراء خبيث ، فإن نافع بن جبري تـابعي  
ناده مرسل صحيح ، لكان كذابا أيضا ، فإن يف الطريق إليه معروف ثقة ، فلو أنه قال :إس
  علتني حتوالن دون التصحيح :

األوىل : و هي ظاهرة لكل ذي معرفة ذا العلم ، و ما أظن ذلك مما خيفـى علـى    
  الغماري ، و لكنه اهلوى ! 

و هي قول ابن جريج : قال : قال نافع . فإن ابن جريج كان من املدلسني املعـروفني  
) للعالئي ، فمثله ال يقبل حديثه إال  ١٢٣بذلك و املكثرين منه كما يف " التحصيل " (ص 

إذا صرح بالتحديث ، و خباصة أنه كما قال الدارقطين : " تدليسه قبيح ، ال يدلس إال فيما 
  مسعه من جمروح ، مثل إبراهيم بن أيب حيىي و موسى بن عبيدة " ! .

/  ١اق أخرجه يف "كتاب الصالة " من " مصـنفه " (  و العلة األخرى : أن عبد الرز
 ٣٤٩) ، و هذا الكتاب يرويه عنه إسحاق بن إبراهيم الدبري ( انظر ص  ٢٠٣٠/  ٥٣٢

) يف  ٣٧٩/  ٢٩٧منه ) و يف مساعه منه كالم معروف ، قال النسائي يف " الضعفاء " ( ص 
يف " التهذيب " عنه : " كتب ترمجة عبد الرزاق : " فيه نظر ملن كتب عنه بأخرة " . زاد 

عنه أحاديث مناكري " . و قال الذهيب يف " امليزان " يف ترمجة إسحاق بن إبراهيم الدبري : " 
مسع من عبد الرزاق تصانيفه ، و هو ابن سبع سنني أو حنوها ، لكن روى عن عبد الرزاق 

وفة مما تفرد به عبـد  أحاديث منكرة ،فوقع التردد فيها هل هي منه فانفرد ا ، أو هي معر
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الرزاق" . و يف " اللسان " : " ذكر أمحد أن عبد الرزاق عمي فكان يلقن فيتلقن ، فسماع 
  من مسع منه بعدما عمي ال شيء .

قال ابن الصالح : و قد وجدت فيما روى الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرا  
ر جدا " . قلت : و باجلملة فاحلديث جدا ، فأحلت أمرها على الدبري ، ألن مساعه منه متأخ

ضعيف إلرساله ، و انقطاعه بني مرسله والراوي عنه ، و ضعف السند إليه ، ظلمات بعضها 
  فوق بعض ، و مع هذا كله يقول فيه هذا اهلالك يف عجبه و غروره : إسناده صحيح !! 

  حاديث الصحيحة أضف إىل ذلك العلة العامة الشاملة ألحاديثه اخلمسة ، و هي خمالفة األ

و أما حديثه اخلامس ،فهو عن احلسن البصري أيضا كما تقدمت اإلشارة إليه و  - ٥ 
تقدم اجلواب عنه يف حديثه الثالث مبا فيه كفاية و أنه منكر مثل كل أحاديثه ! هذا ، و من 

ث ضالل هذا املأفون أنه بعد أن ساق هذه األحاديث الضعيفة و بىن عليها أن الصلوات الثال
  فرضت أربعا أربعا ، انربى ليضعف ما صح من األحاديث املخالفة هلا ، و هي ثالثة :

األول :حديث عائشة املتقدم : فرضت الصالة ركعتني ... احلديث . و هو مما أخرجه  
 – ٣٩٥/  ٣الشيخان و غريمها من أصحاب الصحاح ، حىت قال ابن رشد يف " البداية " ( 

  نه حديث ثابت باتفاق " . بتخريج اهلداية ) : " إ

و أقره خمرجه الشيخ أمحد الغماري أخوعبد اهللا هذا ، و خرجه و مل يعلق عليه بشيء ، 
) : أنه شاذ ، و الشاذ من قبيل الضعيف . بعد أن  ١٨و ١٦و أما هذا املأفون ، فزعم ( ص 

  ادعى أنه موقوف عليها . 
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 -الشافعية ، فقد ردها احلافظ  وهذه الدعوى و إن كان مسبوقا إليها من بعض فقهاء
) ردا على املخالفني : " فهو مما ال جمال  ٤٦٤/  ١بقوله يف " الفتح " (  -وهو شافعي أيضا 

  للرأي فيه ، فله حكم الرفع " . 

ألتعجب كل العجب من أولئك الفقهاء و كيف جييزون على  -واهللا  -قلت : و إين 
اهللا الصالة حني فرضها ركعتني ركعـتني يف   السيدة عائشة أن تقول من نفسها : " فرض

و لو أا قالت من نفسها : "  -كما تقدم  -احلضر و السفر .. " احلديث ، و هو متفق عليه
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم... " كما قال ذلك ابن عمر يف صدقة الفطر ، لو أن 

لم العترب القائل من الكـاذبني  ذلك قاله قائل دون توقيف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكيف يكون حاله لو قال : " فرض اهللا .. " ؟! 

تاهللا إا إلحدى الكرب أن يقال يف عائشة الصديقة رضي اهللا عنها أا قالت ذلك من 
  نفسها دون توقيف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! 

مل يقفوا على هذا اللفظ الصريح يف الرفع ، و إمنا على اللفظ اآلخر : و ال يقال : لعلهم 
  " فرضت الصالة ركعتني ركعتني.. " . 

ألننا نقول : هب أن األمر كذلك بالنسبة لغري الغماري ، فإنه يف معىن األول ، أال ترى 
" ينا عن  أن العلماء ذكروا يف " مصطلح احلديث " : " و قول الصحايب : "أمرنا بكذا " أو

 ٥٠كذا " مرفوع مسند عند أصحاب احلديث " . كذا يف "اختصار علوم احلديث " ( ص 
  ) و غريه . 

و ليس خباف على أحد أنه ال فرق بني قول الصحايب : " أمر " و قوله " فرض " ، و 
خباصة إذا صرح بالفاعل كما يف هذه الرواية الصحيحة عن عائشة رضي اهللا عنها ، فاحلكم 
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ى احلديث و احلالة هذه بالوقف خمالف لقواعد علم احلديث ، هذه القواعد اليت يتبجح عل
  الغماري باإلحالة إليها كثريا دون ما فائدة كما فعل يف احلديث الثالث املتقدم . 

و إمنا قلت آنفا : " لغري العماري " ، ألن أولئك الفقهاء قد ميكن أن يلتمس هلم العذر 
م ، و أما هذا الغماري فقد أغلق هذا الباب بينه و بني خمالفيـه ،  من باب إحسان الظن 

لكثرة طعنه فيهم بغري حق ، كما كنت شرحت ذلك يف مقدمة الد الثالث املشارإليه فيما 
سبق ، و ملكابرته يف رد النصوص إما بردها و تضعيفها ، أو بتأويلها وإخراجها عن معانيها 

  الظاهرة . 

بني يديك حديث عائشة يرده بعلة الوقف ، و قد عرفت بطالا ممـا   و هذا هو املثال
  بينت آنفا . 

  و هناك شيء ثان و ثالث يدل على مكابرته و جحوده .

أما األمر الثاين ، فهو خمالفته ألئمة احلديث الذين أوردوا احلديث يف " مسـانيدهم "   
/  ٦الذي بعده ، و أمحد ( ) و حديثه صريح يف الرفع كما يأيت يف  ١٥٣٥كالطيالسي ( 

) و غريهم ، و معلوم  ١٠٧/ ٨و  ٤٨/  ٥) و أيب يعلى (  ٢٧٢و  ٢٦٥و  ٢٤١و  ٢٣٤
أن " املسانيد " وضعها مؤلفوها لألحاديث املرفوعة ، وال يذكرون فيها شيئا من املوقوفات 

  إال نادرا . 

صراحة كحديث  أما األمر الثالث ، فهو تقصده اإلعراض عن ذكر األحاديث املرفوعة
الترمجة و ما يف معناه مما تقدم خترجيه ، ملخالفتها ما ذهب إليه من أن أصل الصالة التربيع ، و 
هذا مما يؤكد أنه من أهل األهواء ، ألم يذكرون ما هلم ، و ال يذكرون ما عليهم خبالف 

مل يطلع على تلك أهل السنة فإم يذكرون ما هلم و ما عليهم و ال يصح أن يقال : أنه لعله 
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األحاديث ، ذلك ألن بعضها يف " فتح الباري " ، و هو من مراجعه يقينا ، و قد رآه فيـه  
  معزوا لصحيح ابن خزمية و ابن حبان ، فلماذا أعرض عنه ؟! 

) : " و مل يأت يف شيء مـن   ١٨و لقد زاد يف املكابرة فقال يف الوجه العاشر ( ص 
ها و ضعيفها أن الصالة كانت اثنتني مث فرضت بعد اهلجرة الطرق اليت استندوا إليها صحيح

  أربعا " .

فإنه ينفي -بقلمه  -قلت : يأىب اهللا حبكمته إال أن يكشف مكابرة هذا املدبر و ضالله  
ذلك يف كل الطرق حىت الضعيفة منها ، فكيف يقول هذا و هو يف صدد تضعيف حديث 

مة بلفظ : " فرضت الصالة ركعتني مث هاجر النيب عائشة ، و من ألفاظه يف رواية معمر املتقد
  ففرضت أربعا .. " . 

) ، فهذا نص صريح ينايف  ٢٠و هذا اللفظ قد ذكره هذا املدبر نفسه يف رسالته ( ص 
ما نفاه ، فهل كان ذلك عن غفلة منه أوتغافل ؟ أحالمها مر ، فهذا احلديث صريح يف الرفع 

حسبك أنه يف صحيح البخاري مع وروده من طـرق  ، فهو يبطل ادعاءه بأنه موقوف، و 
  أخرى كما تقدم .

و أما زعمه بأنه شاذ ضعيف ، فهو أبطل من سابقه ، ألنه مل يقله مسلم من قبله ، و قد  
  ذكرت آنفا عن ابن رشد أنه ثابت باتفاق . 

ل ، بل إنين أقول : إنه صحيح يقينا ألنه من أحاديث الصحيحني اليت تلقتها األمة بالقبو
ال فرق بني من محله على الوجوب ، و من محله على االستحباب ، و ما كان كذلك من 
أحاديثهما فهو يفيد العلم كما هو مقرر يف " املصطلح " ، و راجع لذلك " شرح اختصار 

  علوم احلديث " البن كثري . 
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ا تبني له و هلذا فإين أخشى أن يشمله وعيد قوله تعاىل *( و من يشاقق الرسول من بعد م
:  ١١٥اهلدى و يتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل و نصله جهنم و ساءت مصـريا )* ( 

  النساء ) . 

و لو علم القارىء األسباب اليت محلته على خمالفته للمسلمني الزداد تعجبا معي مـن  
  جرأته يف املخالفة ، و ميكن تلخيصها مبا يأيت : 

يث وضع شطر الصالة ، و قد سبق بيان بطالن هذه أوال :خمالفته بزعمه للقرآن و حد
  املخالفة ، و أنه موافق هلما ، فال داعي لإلعادة .

ثانيا : أنه خمالف بزعمه أيضا ألحاديثه اخلمسة ، و قد عرفت أا ضعيفة األسـانيد   
  .منكرة خمالفة لألحاديث الصحيحة ، و منها حديث الترمجة . و لذلك مل يصححها أحد 

أنه جيوز أن يكون شرعت الركعتان حني فرض عليه صلى اهللا عليه وسلم ليلة  ثالثا : 
  اإلسراء مخسون صالة ،مث خففت إىل مخس و كملها أربعا أربعا ! 

يغين حكايته عن رده ملعارضـته للنصـوص   -و من عقله هو !  -و هذا جتويز عقلي 
  الصحيحة .

ة ليلة اإلسراء ! و هذا كذب و زور رابعا : ملا تواتر من بيان ركعاا من جربيل صبيح 
  مل يقله أيضا مسلم قبله، و هو تكرار للمخالفة الثانية . 

  و املتواتر إمنا هو صالة جربيل عليه السالم بالنيب صلى اهللا عليه وسلم دون بيان الركعات 

بل لو قيل بأن املتواتر أافرضت ركعتني ركعتني ملا كان بعيدا عن الصواب ، لتلقـي  
  ة حلديثها بالقبول كما تقدم آنفا . األم
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و باجلملة فالرجل مغرم باملخالفة للعلماء بسوء فهمه الذي يصور له الصحيح ضعيفا و 
)  ٧٤٨الضعيف صحيحا ، و مما ضعفه أيضا من احلديث الصحيح حديث عمراملتقدم ( ص 

ديث ابن ) و ح ٢٣: " صالة السفر .. ركعتان متام غري قصر .. على لسان نبيكم "( ص 
عباس : " إن اهللا فرض الصالة على لسان نبيكم على املسافر ركعتني .. " حكم عليه أيضا 

) . و إن من خبثه و مكره بقرائـه ، أن هـذه األحاديـث     ٢٣ - ٢٢بالشذوذ ! ( ص 
الصحيحة و اليت هو يضعفها ، ال خيرجها حىت ال يتنبه القراء أا صحيحة فيشكون علـى  

  ها ! األقل بتضعيفه إيا

فحديث ابن عباس رواه مسلم و أبو عوانة و ابن خزمية و ابن حبان يف " صحاحهم " ، 
و حديث عائشة أخرجه الشيخان كما تقدم ، و كذا املذكورون مع مسلم آنفا ، و حديث 

) و  ٣٩٣) و " الروض النضري " (  ١١٣٤ابن عباس خمرج عندي يف " صحيح أيب داود " ( 
  . حديث عمر سبق خترجيه 

و من األحاديث الضعيفة اليت صححها هذا الغماري املأفون حديث عائشة : "كـان  
) و ال أريد إطالة الكالم يف الرد عليه فإنين قد  ٢٨ - ٢٦يسافر فيتم الصالة و يقصر " ( ص 

) وإمنا أريد أن ألفت نظر  ٩ - ٦/  ٣بينت ضعفه و كشفت عن علته يف " إرواء الغليل " ( 
  ين هامني :القراء إىل أمر

األول : أن الغماري مل يبني صحة احلديث على طريقة احملدثني ، و خباصة و هو بصدد  
الرد على املضعفني له كابن تيمية و ابن القيم و ابن حجر و إمنا اقتصر على تقليد الدارقطين 

( يف قوله : "إسناده صحيح " و قد بينت هناك أن فيه جمهول احلال ، و أما الغماري فقال 
  ) : " رجال إسناده ثقات " ! دون أي بيان أو حتقيق ! ٣٠ص 
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و اآلخر : أن من املضعفني هلذا احلديث الذي صححه هذا الغماري الصغري أخاه الكبري 
أمحد الغماري رمحه اهللا، فإنه قال معلقا على قول ابن رشد : " مل يصح عنه صلى اهللا عليه 

  وسلم أنه أمت الصالة قط " .

خ أمحد : " قلت : هذا معلوم من سريته ملن تتبع األحاديث و األخبـار يف  فقال الشي 
أسفاره صلى اهللا عليه وسلم ، و قد نص احلفاظ على ذلك ، قال ابن القيم يف " اهلـدي  
النبوي " ... " مث ساق كالم ابن القيم ، و ارتضاه . و أما الغماري الصغري ، فإنه حكاه و 

ده و تقليده إياه كما تقدم ، فتأمل كم هو مغرور بنفسـه ،  رده بتصحيح الدارقطين إلسنا
  هالك يف خمالفاته ! نسأل اهللا العافية والسالمة .

و خالصة ما تقدم أن حديث الترمجة صحيح مبتابعه و شاهده ، و بعضه يف "صحيح  
البخاري " ، و بشاهده الذي حسنه احلافظ . و قد جاء احلديث من طريق أخرى عن عائشة 

  هو اآليت بعده . و احلمد هللا تعاىل وحده .، و 

مث رأيت املسمى حسن السقاف اهلالك يف تقليد شيخه عبد اهللا الغماري ، قد نقل عن  
كتابه " الصبح " بعض أقواله يف أحكام السفر ، نقلها يف كتاب له أمساه " صحيح صالة النيب 

ليها " ، و هو كتاب مزور مسروق صلى اهللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك تنظر إ
من كتايب املعروف كما يشعرك به عنوانه ، و يؤكد ذلك لكل باحث بصري مضمونه ، فإنه 
جرى فيه على ج شيخه يف التدليس على القراء و تضعيف األحاديث الصحيحة و تصحيح 

لبيان ذلك  من أهل األهواء مبا ال جمال -على األقل  -األحاديث الضعيفة مؤكدا بذلك أنه 
اآلن ، فحسيب من ذلك هنا اإلشارة إىل أنه يف كتابه املذكور عقد فصال يف آخره يف قصر 
الصالة يف السفر ، جرى فيه على اإلعراض عن داللة حديث عائشة و غريه يف وجوب قصر 
الصالة يف السفر ، مصرحا بأنه رخصة فقط ! و أتى برواية باطلة عن عائشة ، أن قصـره  
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عليه وسلم إمنا كان يف حرب ، و أنه كان خياف !! و من املتواتر عن النيب صلى اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم و اخللفاء الراشدين أم داوموا على القصر يف السفر يف حجة الوداع و غريها ، 
فهل خفي هذا على هذا املقلد ، أم هي املكابرة و اجلحد للحقائق ؟! مث مل يكتف بذلك بل 

) أن سنده حسن، و هو يف ذلك غري صادق ، و قد  ٢٧٦بلة أنه زعم ( ص  زاد يف الطني
  ) . و اهللا املستعان .  ٤١٤١بينت ذلك يف " الضعيفة " رقم ( 
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  لفظ سيدنا يف التشهد
  

  ( أنا سيد ولَد آدم ، وعلي سيد العربِ ) . - ٥٦٧٨

  موضوع . 

  ، واحلسن واحلسني ابين علي ،روى من حديث عائشة ، وجابر 

  وابن عباس ، وأنس ، وسلمة بن كهيل مرسالً .

  أما حديث عائشة ؛ فله عنها طريقان : - ١

ابن أمحد  ) : حدثنا أبو العباس حممد ١٢٤/  ٣األوىل : قال احلاكم يف " املستدرك " ( 
ا أبو عوانة عن أيب بشر احملبويب : ثنا حممد بن معاذ : ثنا أبو حفص عمر بن احلسن الراسيب :ثن

قال : . . . .فذكره . وقال : "  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن سعيد بن جبري عنها : أن النيب 
  هذا حديث صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه . 

ويف إسناده عمر بن احلسن ،وأرجو أنه صدوق ، ولوال ذلك حلكمت بصحته علـى  
  شرط الشيخني " !

  " ؛ فقال رداً لقوله : " صدوق " :وتعقبه الذهيب يف " تلخيصه 

  " قلت : أظن أنه هو الذي وضع هذا " .
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  )١(وأقره احلافظ ابن حجر يف " اللسان " .

  وتعقبهما الشيخ عبد اهللا الغماري املغريب يف كتيبه " الرد املقنع " ، فقال

 ) :" وهو تعنت شديد ، وقول بالظن ، والظن أكذب احلديث ، والعجب من ٦( ص 
يف هذا املقام  ظ كيف وافق الذهيب على هذا احلكم املتعنت ، وغفل عما تقتضيه القاعدةاحلاف
. "  

  وأقول : العجب منك ! والغافل إمنا هو أنت إن مل تكن متغافالً أو متجاهالً !

عنها ،  وإال ؛ فما هي القاعدة اليت تضلل القراء باإلشارة إليها ، وتتهم احلافظ بالغفلة
  احلاكم يف تصحيح األحاديث وتوثيق بعض الرواة ؟ ! !  وأنت تعلم تساهل

  نقلته عن ابن أيب حامت ال يفيدك شيئاً .  وما

مبثابة ما لو قال : " جمهـول " أو : " ال   وهو –وقولك عقبه : " ومل جيرحه بشيئ " 
أيضاً ؛ كما يفيده كالمه املذكور يف " باب  فهذا ليس جرحاً ؛ نعم وال تعديالً -أعرفه " 

على أن الراوي عنه حممد بن موسى اجلرشـي   ) ، ٣٨/  ١بيان درجات رواة اآلثار " ( 
) :" شيخ " . فما قيمة مثل هذا  ٨٤/  ١/  ٤ترمجته (  جمروح عنده ؛ كما يفيده قوله يف

  هذا اروح ؟ ! الراوي الذي مل يعرفه ابن أيب حامت إال من طريق

  : -افظ ابن حجر العسقالين وتبعه احل -ولذلك ؛ قال احلافظ الذهيب 

  " ال يعرف . وأتى خبرب باطل متنه : على سيد العرب " .

                                                   
 ).(حممد).٤/٢٨٩(لسان امليزان )١(
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" أرجو  جمهول عندمها تبعاً البن أيب حامت ، فتعلق الغماري بقول احلاكم -إذن  -فهو 
جيزم بصدقه ؛ كما  أنه صدوق " ؛ كالذي حياول التمسك خبيوط القمر ! على أن احلاكم مل

  . . . . " .يدل قوله : " أرجو 

الراسيب  مث إن يف اإلسناد علة أخرى ، لعل الغماري مل يتنبه هلا ، وهي أن الراوي عن
الغماري عقـب   حممد بن معاذ ليس هو العنربي الثقة من شيوخ مسلم ، كما يقتضيه قول

  تصحيح احلاكم املتقدم :

هـو   " قلت : إسناد احلديث نظيف ، ليس فيه كذاب وال متهم ، وعمر بن احلسن
  الراسيب . . . . " إخل كالمه السابق .

شيخ احلاكم الذي قال :ثنا حممد  -) ، واحملبويب  ٢٢٣قلت : العنربي هذا تويف سنة ( 
  ) سنة ، فلم يدركه !  ١٢٣) ، فبينهما (  ٣٤٦مات سنة (  -بن معاذ 

احملبويب من  الرواة ذا االسم والنسبة مجاعة ، وليس فيهم يف هذه الطبقة اليت يتمكن ويف
 -النهاوندي ؛ قال الذهيب  السماع منهم ؛ سوى حممد بن معاذ بن فهد الشعراين أبو بكر

:" واه ، روى عن إبراهيم بن ديزيل ، بقي إىل سنة أربع وثالثني وثالث  -وتبعه العسقالين 
  مئة " .

  آفة هذا احلديث إن سلم من شيخه الراسيب اهول . -إذن  -قلت : فهو 

احلافظني ، وقـد   النظافة اليت ادعاها الغماري هلذا اإلسناد ، وفيه هذا الواهي عندفأين 
  ساق له احلافظ حديث آخر قال فيه احلافظ ابن عساكر :

  " حديث منكر جدا " .
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  ) ؟ ! ! ٥٧٠٦وسيأيت له حديث آخر مثله يف النكارة برقم ( 

  هذه هي حال الطريق األوىل ، فلننظر إىل الطريق األخرى :

ابن عروة عن أبيه عن  يرويها أمحد بن عبيد بن ناصح : ثنا احلسني بن علوان عن هشام 
عائشة به .رواه احلاكم شاهدا للطريق األوىل ، فتعقبه الذهيب بقوله :" قلت : وضعه ابـن  

  علوان " .

  :)١(قلت : وقال احلافظ يف " اللسان " 

  " وابن علوان تقدم أنه كذاب " .

  ه أمحد بن عبيد ناصح ؛ لين احلديث ؛ كما يف " التقريب " .قلت : والراوي عن

مـن   وأما حديث جابر ؛ فذكره احلاكم أيضا شاهدا حلديث عائشة الذي قبلهم - ٢
  رواية عمر بن موسى الوجيهي عن أيب الزبري عن جابر مرفوعا .

  فتعقبه الذهيب بقوله :" قلت : عمر وضاع " . 

  .)١(وقال احلافظ :" كذبوه " 

علـى   قلت : واستشهاد احلاكم حبديث عمر هذا وحديث ابن علوان من أكرب األدلة
الذهيب ونسبه إىل  تساهله يف التصحيح ، هذا التساهل الذي استغله الغماري فطعن بسببه على

                                                   
 ).(حممد).٢/٢٩٩(لسان امليزان )١(
 ).(حممد).٤/٢٨٩(لسان امليزان   )١(
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احلافظ العسقالين ملوافقته الذهيب  التعنت الشديد حلكمه على احلديث بالوضع ، مث أحلق به
  دم ! !على الوضع كما تق

  وأما حديث احلسن بن علي ؛ فريويه حممد بن عثمان بن أيب شيبة : ثنا - ٣

ليلى عنه به  إبراهيم بن إسحاق الصيين : ثنا قيس بن الربيع عن ليث بن أيب سليم عن أيب
  حنوه . 

إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وزاد :فلما جاء علي رضي اهللا عنه ؛ أرسل رسول اهللا 
هلم :" يا معشر األنصار ! أال أدلكم على ما إن متسكتم به لن تضلوا  ، فقال األنصار ، فأتوه

بعده ؟ " قالوا :بلى يا رسول اهللا . قال :" هذا علي ؛ فأحبوه حبيب ، وكرموه لكراميت ؛ فإن 
  ) . ٢٧٤٩لكم عن اهللا عز وجل " .رواه الطرباين (  جربيل أمرين بالذي قلت

  مسلسل بالضعفاء :قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا 

  ليث ؛ ضعيف ؛ كان اختلط . - ١

  قيس بن الربيع ؛ ضعيف . - ٢

  إبراهيم بن إسحاق الصيين ؛ قال الذهيب : - ٣

  " قال الدار قطين : متروك " .

الناسخ أو  ) ؛ لكن حترف امسه عليه أو على ١٣٢/  ٩وبه أعله اهليثمي يف " امع " ( 
   ، وفيه إسحاق بن إبراهيم الضيب ( كذا ) ، وهو متروك"الطابع ؛ فقال :" رواه الطرباين
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فيه كما  ؛ تكلم بعضهم -وهو شيخ الطرباين فيه  -حممد بن عثمان بن أيب شيبة  - ٤
  على شيخه هو املتوجه . بينته يف مقدمة كتابه " سؤاالت ابن أيب شيبة شيوخه " ، واحلمل فيه

زبيد  األشقر : ثنا قيس بن الربيع عن وأما حديث احلسني بن علي ؛ فريويه حسيه - ٤
صلى اهللا عليـه   -عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن احلسني بن علي قال : قال رسول اهللا 

 :" يا أنس ! إن علياً سيد العرب " . فقالت عائشة رضي اهللا عنها : ألست سيد -وسلم 
  العرب ؟ قال : . . . . فذكره .

اهلامشي : ثنا  ) : حدثنا عبد الوهاب بن العباس ٣٨/  ٥أخرجه أبو نعيم يف " احللية " ( 
املقرئ : ثنا حسني األشقر به .  أمحد بن احلسني الصويف : ثنا حممد بن خلف بن عبد العزيز

  وقال :" غريب من حديث زبيد ، تفرد به قيس " .

قلت : شيعي ضعيف ، وقال احلافظ يف " التقريب " :" صدوق تغري ملا كرب ، أدخل 
  ابنه ما ليس من حديثه فحدث به " . عليه

  قلت : والسند إليه غري صحيح ؛ فيه من تكلم فيه :

  ؛ قال احلافظ : -وهو ابن احلسن  -األول : حسني األشقر 

  " صدوق يهم ، ويغلو يف التشيع " .

) ، و " امليزان " ، و " اللسان " ، قال  ٩٩ - ٩٨/  ٤له ترمجة يف " تاريخ بغداد " ( 
  ادي :ابن املن

  " كتبت عنه على معرفة بلينه ، والذين تركوه أمحد وأكثر " .



الردودكتاب  ٢٨٨    

) برواية اثنني  ٢٩/  ١١الثالث : عبد الوهاب بن العباس اهلامشي ؛ ترمجه اخلطيب ( 
  آخرين ، ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً ، فهو جمهول احلال .

يف "   " للـدارقطين وأما حديث ابن عباس ؛ فعزاه السيوطي يف " اجلامع الكبري - ٥
األفراد " ، وقد رواه من طريقه ابن اجلوزي يف " العلل " بسنده عن خارجة ابن مصعب عن 
ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعاً به . وأعله ابن اجلوزي بقوله :" قال حيىي : خارجة ليس 

  بثقة . وقال ابن حبان : ال جيوز االحتجاج به " .

 ١ه هذا النقل عن ابن حبان ؛ فقد قال يف " اروحني " ( قلت : هو أسوأ حاالً مما يفيد
 /٢٨٨ : (  

" كان يدلس عن غياث بن إبراهيم وغريه ، ويروي ما مسع منهم مما وضـعوه علـى   
الثقات عن الثقات الذين رآهم ، فمن هنا وقع يف حديثه املوضوعات عن األثبات ، ال حيل 

ظ يف " التقريب " :" متروك ، وكان يدلس عـن  االحتجاج خبربه " . وهلذا ؛ قال احلاف )١(
  الكذابني . ويقال : إن ابن معني كذبه " .

وأما حديث أنس ، فريويه عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي قال : حدثنا عمر ابن عبد  - ٦
الطويل عن أنس بن  قال : نا محيد)٢(العزيز الذارع قال : ثنا خاقان بن عبد اهللا بن األهتم 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :" من سيد العرب ؟ " قالوا : أنت يا رسول  مالك أن رسول
  اهللا ! قال : . . . فذكره . 

                                                   
 ، ويف " التهذيب " : " ال جيوز " . وكذا يف " العلل " كما تقدم .كذا األصل  )١(
 األصل : ( ابن إبراهيم ) ! والتصويب من " اجلرح " و " امع " . )٢(
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الطرباين :" مل يروه عن محيد إال خاقان ، وال عن خاقان إال عمر بن عبد العزيز ،  وقال
  به عبيد اهللا اجلُبريي " . تفرد

 ١١٦/ ٩ن فوقه ، وأعله اهليثمي ( قلت : هو صدوق ؛ كما يف " التقريب " ، والعلة مم
  ) خباقان ، فقال :" ضعفه أبو داود " .

) برواية مجع عنه غري عمر الذارع هذا ،  ٤٠٥/  ٢/  ١قلت : ترمجه ابن أيب حامت ( 
ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً ، ووقع يف " امليزان " منسوبا جلده : ( األهتم ) ، وقال :" 

ضعفه أبو داود . وال أعرفه " .وكذا يف " اللسان " ؛ لكن وقع فيـه (  خاقان بن األهتم ؛ 
  خازم بن األهتم ) .

هكذا ( خازم ) وبعد ( ابن ) بياض ، وزاد على الذهيب فقال :" قال الـدارقطين يف "  
  العلل " : ليس بالقوي . قلت : روى عن علي بن زيد ، وعنه مسدد " .

   الضعف وجهالة احلال .وباجلملة ؛ فأمر هذا الرجل دائر بني

املصادر ،  لكن الراوي عنه عمر بن عبد العزيز الذارع مل أجد له ترمجة فيما عندي من
  فالظاهر أنه جمهول ، فهو آفة هذه الطريق . واهللا أعلم .

مث إن احلديث قد روي مرسالً أيضاً بلفظ آخر ، هو أقرب من لفظه ؛ ولكنه ال يصح 
  التايل : أيضاً من قبل إسناده ، وهو

وأما حديث سلمة بن كهيل ؛ فريويه أمحد بن خالد احلروري : حدثنا حممد بن  - ٧
محيد : حدثنا يعقوب بن عبد اهللا األشعري عن جعفر عن سلمة بن كهيل قال : مر علي بن 
أيب طالب على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده عائشة ، فقال هلا : " إذا سرك أن تنظري إىل 
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عرب ؛ فانظري إىل علي بن أيب طالب " . فقالت : يا نيب اهللا ! ألست سيد العرب ؟ سيد ال
  فقال :

  " أنا إمام املسلمني ، وسيد املتقني . إذا سرك . . . " إخل .

) ، ومن طريقه ابن اجلوزي  ٩٠ - ٨٩/  ١١أخرجه اخلطيب يف " تاريخ بغداد " ( 
  قال :) و ٢١٢ - ٢١١/  ١يف " العلل املتناهية " ( 

" ال أصل له ، وإسناده منقطع ، وحممد بن محيد ؛ قد كذبه أبو زرعة وابن وارة . وقال 
  ابن حبان : ينفرد عن الثقات باملقلوبات " .

  قلت : وجعفر : هو ابن أيب املغرية القُمي ، قال احلافظ يف " التقريب " :

  " صدوق يهم " .

  وكذا قال يف يعقوب بن عبد اهللا األشعري .

 ٣د بن خالد احلروري ؛ أورده األمري ابن ماكوال يف هذه النسبة من " اإلكمال " ( وأمح
  ) وقال :" لست أدري إىل أي شيء نسب " . ٣٢ - ٣١/ 

  ونقله عنه السمعاين ، ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً . واهللا أعلم .

مل يدرك  يل تابعيوقول ابن اجلوزي : " منقطع " ؛ يعين : أنه مرسل ؛ ألن سلمة بن كه
  القصة .
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واخلالصة : أن احلديث ضعيف من مجيع طرقه ، ال يصلح شيء منها لتقويته ، فقول 
 ) :" فاحلديث بطريق أنس وطريق عائشة ال يبعد أن يكون من قبيل احلسن ٦الغماري ( ص 

  لغريه " !

هلما ، ومن حماولة فاشلة ؛ ألن مدار الطريقني املشار إليهما على جمهولني ال يعرف حا
احملتمل كوما من الشيعة ؛ فإن احلديث لو صح كان دليالً على تفضيل علي رضي اهللا عنه 
على اخللفاء الثالثة ! وهذا باطل ؛ ملخالفته لألحاديث الصحيحة ، وقد كنت أشـرت إىل  

) ، وهو وجه حكْم الذهيب  ٢٨بعضها يف مقدمة تعليقي على رسالة " بداية السول " ( ص 
العسقالين بالبطالن على احلديث ، وقد أشار إىل ذلك الشيخ الغماري ومل يستطع اجلواب و

عنه مطلقاً إال مراوغة ، فإنه قال :" . . . فمعىن قوله : " علي سيد العرب " أنه ذو الشرف 
  واد فيهم " !

  فتجاهل الشطر األول من احلديث : " أنا سيد ولد آدم . . . " ! 

فضيله صلى اهللا عليه وسلم على ولد آدم مجيعهم ، وهو الوجه األول فإنه صريح يف ت
الذي استدل به العز بن عبد السالم رمحه اهللا على تفضيله صلى اهللا عليه وسلم على األنبياء 

  يف رسالته املذكورة آنفاً ؛ فقال عقب احلديث :

ر بأنه أفضـل  " والسيد : من اتصف بالصفات العلية ، واألخالق السنية . وهذا مشع
  منهم يف الدارين . . . " إخل .

فلو صح الشطر الثاين من احلديث ؛ كان دليالً واضحاً على تفضيل علي على العرب 
  مجيعهم ، ومنهم أبو بكر وعمر ! 
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وذلك باطل بداهة ، ال خيفى على الغماري لوال غلبة اهلوى ، والتعصب للشيعة ! وهذا 
ومنها رده هذا ؛ فإنه زعم فيه أنه ال جيوز الصـالة علـى   جلي جداً يف رسائله وتعليقاته ، 

  الصحابة تبعا للنيب صلى اهللا عليه وسلم وآله ، وادعى أا بدعة ! 

) : " وننبه هنا على خطأ وقع من مجاهري  ١٠ - ٩فقال ما نصه باحلرف الواحد ( ص 
لك أن الناس حني يصـلون  املسلمني ، قلد فيه بعضهم بعضا ، ومل يتفطن له إال الشيعة ، ذ

على النيب صلى اهللا عليه وسلم يذكرون معه أصحابه ، مع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني 
سأله الصحابة فقالوا : كيف نصلي عليك ؟ أجام بقوله : " قولوا : اللهم صل على حممد 

 شيء من وآل حممد " ويف رواية : " اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته " ومل يأت يف
طرق احلديث ذكر أصحابه ، فذكر الصحابة يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم زيادة 

  على ما علمه الشارع واستدراك عليه ، وهو ال جيوز " .

فأقول : أوالً : الصالة املذكورة هي من الصيغ اليت علمها النيب صلى اهللا عليه وسـلم  
أعلم أَحدا من املسلمني يذكرون فيها أصحابه صلى  يقولوها بعد التشهد ، وال أصحابه أن

  اهللا عليه وسلم ، فهي فرية منه عليهم تضاف إىل فرياته األخرى ، وما أكثرها !

ثَانِيا : إن فرض أن أَحدا فعل ذلك ؛ فنحن معه يف اَلْإِنكَار عليـه ؛ ألنـه بدعـة ،     
 نحن ننكر زيـادة السـيادة يف  واستدراك على الشارع احلكيم كما قال هو ، ولذلك ؛ ف

) ويبالغ يف ذلك  ٢٠الصلوات اإلبراهيمية ، فما بال هذا الشيخ ينكر علينا إنكارنا هذا ( ص 
  وينسبنا إىل اجلهل بقواعد علم األصول ، فيقول :

" فنحن حني نذكر السيادة يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم مل نزدها من قبل 
له صلى اهللا عليه وسلم : " أنا سيد ولد آدم " . فضممنا هذا احلديث أنفسنا ، ولكن من قو

إىل حديث الصالة عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وعملنا بالدليلني " ! مث قال :" واملبتدع 
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األلباين ، وقع يف البدعة اليت ينعاها علينا ، وهو ال يشعر لضعف فهمه ، وقلة إدراكه ، فهو 
 صلى اهللا عليه وسلم يف خطبة كتبه يصلي على أصحابه معه ، وزيادة حني يصلي على النيب

  الصحابة بدعة ملا تقدم بيانه " ! !

هذا كالمه عامله اهللا مبا يستحق ! وأقل ما يقال فيه : ( رمتين بدائها وانسلت ) ؛ فإنه 
مسكًا بالسـنة  وأنا بفضل اهللا تعاىل من أشد الناس ت -ينسبين إىل البدعة ويسميين مبتدعا 

؛ ألين أصلي على أصحابه صلى اهللا عليـه   -وحماربة للبدعة ، يعلم ذلك القاصي والداين 
وسلم معه ، وهو مذهب مجاعة من العلماء ، ومنهم اإلمام البخاري ، ويف ذلك أحاديـث  

  معروفة ، من ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم :

  " اللهم ! صل على آل أيب أوىف " .

) ، واحلـافظ   ١٧٠ - ١٦٩/  ١١احلافظ العسقالين يف " فتح الباري " (  كما بينه
السخاوي يف " القول البديع " وغريمها ، وعليه جرى كثري من أهل العلم يف كتبهم ؛ كاإلمام 

القائل بعموم : " كل بدعة ضاللة "  -، والشاطيب  )١( الشافعي يف كتابه العظيم " الرسالة " 
، وابن تيمية يف كثري من رسائله وفتاويه ، وابن  -صام " و " املوافقات " يف كتابيه : " االعت

حجر يف " الفتح " ، والسخاوي يف" القول البديع " وغريهم كثري وكثري جداً ، أفمبتدعـة  
  أم هو التعصب والتشيع ؟ !  -وحيك !  -هؤالء 

عف الفهم واإلدراك وإن مما يدل القارئ على أنه هو املتصف مبا رماين به من البدعة وض
: أنه احتج على زعمه بدعية ذكر الصحابة  يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله : 

  " إا زيادة على تعليمه صلى اهللا عليه وسلم واستدراك عليه " !

                                                   
 على ما نقله السخاوي يف كتابه املذكور . )١(
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فهذه احلجة يف غري حملها ؛ ألن ذكر الصحابة ليس يف الصالة اإلبراهيمية اليت علمهـا  
ى اهللا عليه وسلم أصحابه ، وال أحد يزيدها فيها ، وموضع إنكاره إمنا هـو  رسول اهللا صل

خطبة الكتاب كما سبق ، وهي ليست من تعليمه صلى اهللا عليه وسلم ، ولذلك ؛ تتنوع 
اخلطب من العلماء ؛ ألنه ال توقيف فيها ، وما ذكرهم فيها معه صلى اهللا عليه وسـلم يف  

  الصالة عليه إال كالترضي عنهم.

وقوله املذكور ؛ هو صحيح يف نفسه ؛ بل هي قاعدة هامة عند أهل السنة ؛ ولكـن  
يظهرأنه نقله عن غريه ؛ دون أن يؤمن به إال إلقامة احلجة على خصمه بزعمه ! وإال ؛ ملا 
أجاز لنفسه أن يزيد يف الصلوات اإلبراهيمية لفظ : " سيدنا " ! ومل تصح فيها ، ويسوغ 

  ) : ٢٠ذلك بقوله ( ص 

  " . . مل نزدها من قبل أنفسنا ، ولكن قوله صلى اهللا عليه وسلم : أنا سيد ولد آدم " !

  فنسي أو تناسى أا : ( زيادة على ما علمه الشارع ، واستدراك عليه ، وهو ال جيوز " !

وما مثله إال مثل من يزيد يف التشهد أَلْفَاظًا هي يف نفسها حق ؛ ولكن الشارع احلكيم 
  ؛ كما لو قال : " التحيات هللا [ اخلالق البارئ املصور ] والصلوات . . . " !  مل يشرعها

  إال باهللا . فهل يفعل هذا إال مبتدع أنوك ! واهللا املستعان ، وال حول وال قوة

مث بدا يل وجه آخر يتأكد به بطالن قوله : " وعلي سيد العرب " رواية ، وذلك : أن 
" أنا سيد ولد آدم " قد تواتر عنه صلى اهللا عليه وسلم من  الشطر األول من حديث الترمجة :

  رواية مجع من الصحابة بأسانيد صحيحة عنهم ، وهم :
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أوالً : أبو هريرة : رواه مسلم وغريه ، وهو خمرج يف " ظالل اجلنة يف ختريج كتـاب  
  ) . ٧٩٢السنة " ( 

: عند احلاكم أَيضـا ،   ثانياً : جابر بن عبد اهللا . من طريق أخرى غري طريق الراسيب
  ووهاه الذهيب .

إسناديه  ثالثاً : أنس بن مالك : رواه أمحد والدارمي والبخاري يف " التاريخ " ؛ وأحد
  جيد .

  ) . ٧٩٣رابِعا : عبد اهللا بن سالم : عند ابن حبان ، وهو خمرج يف " الظالل " ( 

"  و خمرج مع مـا قبلـه يف  خامسا : أبو سعيد اخلدري : رواه الترمذي وحسنه . وه
  ) . ١٥٧١الصحيحة " ( 

) ، والطرباين يف " األوسـط "   ٣٨٨/  ٥سادسا : حذيفة بن اليمان : رواه أمحد ( 
  ) . ٥٧٣/  ٤،واحلاكم ( 

  ) . ٣٠/  ١سابِعا : عبادة بن الصامت : رواه احلاكم أَيضا ( 

العرب " ؛ يؤيد أا زيادة  قلت : فمجيء احلديث ذه الطرق دون زيادة " وعلي سيد
  منكرة باطلة ، دسها فيه من ال خالق له من الشيعة اَلرافضة .
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  ]قال الشيخ يف مقدمة الد الثالث من الضعيفة  وزيادة يف املوضوع[

  

  واآلن جاء وقت بيان املثال اآلخر فأقول: 

أنه خادم احلـديث   هناك يف املغرب رجل ينتمي إىل العلم، وله رسائل معروفة ويزعم
الشريف، وهو الشيخ عبد اللّه بن الصديق الغماري وهو خيتلف عن الرجل األول املشرقي من 
حيث إِنه معروف بعدائه الشديد منذ القدمي ألنصار السنة، ولكل من ينتمـي إىل عقيـدة   

كتيب له السلف، مما يدل العاقل أنه مل يستفد من احلديث إال محله! وال أدل على ذلك من 
  ) ب (طنجة) بعنوان:١٩٨٦طُبع يف هذه السنة (

  " القول املقنع يف الرد على األلباين املبتدع "!

يتسائل يف نفسـه   -أقول : إن كل من يقرا هذا العنوان من القراء مهما كان اتجاهه
وكتبه،  وهو املعروف مبحاربته إياها يف حماضراته -متعجباً: ماذا ارتكب األلباينُّ من البدع 

ومن مشاريعه املعروفة " قاموس البدع "، وقد نص على الكثري منها يف فصول خاصة يف آخر 
بعض كتبه، مثل بدع اجلنائز، وبدع اجلمعة، وبدع احلج والعمرة، فما هي البدع اليت جاء ا 

" ، ألنه هـو  األلباين حىت وصمه الغماري بـ "املبتدع " ؟ مع أنه كان " أَحق بِها وأَهلَها 
املعروف باالبتداع شي الدين، واالنتصار للمبتدعة والطُرقيني، كما يشهد بذلك كل مـن  

  أقول. اطلع على شيء من رسائله، وحسب القارئ دليلًا على ما
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،   )١(أنه شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية الصديقية، وهو يفخر بذلك يف بعض كتاباته 
  ! وليته كان خادماً هلا. بل نقنع منه أن ال يكون من اهلادمني هلا!كما يفخر بأنه خادم السنة

فإذا بدأ القارئ بقراءة كُتيب الغماري، فسرعان ما يبدو له أن موضوعه حديثي محض 
يرد فيه على األلباين بعض ما انتقده عليه يف تعليقه على رسالة: "بداية السول يف تفضـيل  

لِإلمام العز بن عبد السالم، من بعض األحاديث الضعيفة  -م صلى اهللا عليه وسل -الرسول 
  واملوضوعة، وغري ذلك، وأنه ال عالقةَ له بالبدعة كما سيأيت إن شاء اللّه تعاىل بيانه. 

مث يتابع القارىُء القراءةَ فيجد أن الشيخ الغماري كأنه شعر بأنه مل ينل من األلباين بغيته 
له الذي يرميه به يف رده عليه من الناحية احلديثية، لذلك قفز إىل من التشهري به، وبيان جه

  مـاريالغ مصمناقشة األلباين يف بعض املسائل الفقهية، ففيها جيد املسألة اليت من أجلها و
األلباينَّ ب (املبتدع) ، أَلَا وهي قولُه بعدم شرعية زيادة كلمـة (سـيدنا) يف الصـلوات    

  أمته إياها بقوله: -صلى اهللا عليه وسلم  -لتعليمه  الإبراهيمية! اتباعاً

  "قولوا : اللهم صل على حممد... ".

وهنا يزداد القارىء اللبيب استغراباً، ويتساءل جمدداً: كيف يكون مبتدعاً من التزم تعليم 
ومل يزد عليه شيئاً، وال يكون الغماري هو املبتدع حقاً وهو  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

   يرى هذا االلتزام؟! بل هو ينكره على األلباين؟!ال

قلت: بل وعلى السلف مجيعاً من صحابة وتابعني، و أئمة جمتهدين، فإنهم قـدويت يف  
عدم شرعية ذلك، وخباصة احلافظ ابن حجر الذي أفىت بذلك، وقد نقلت فتواه يف تعليقي 

  على "صفة الصالة"، وختمها بقوله:
                                                   

 انظر مقدمته على كتاب أخيه الشيخ أمحد: " احلسبة ". )١(
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نا) مندوبة ما خفيت عليهم حىت أغفلوها، واخلري كلـه يف  "ولو كانت زيادة (سيد  
  اإلتباع ".

احلافظ اليت ذكرت خالصتها يف تعليقي على "فضل الصالة  ىوأشار الغماري إىل فتو
) ، وتعقب الغماري هـذه  ٢٦لإمساعيل القاضي (ص  -صلى اهللا عليه وسلم  -على النيب 

  ) :٢١ -٢٠اخلالصةَ بقوله (ص 

 ممقوت... "، إىل آخر هرائه الذي ذكر فيه حكاية عـن  "وهذا مجود توتزم ، شديد
  فالَّح ال تنطبق إالّ عليه، مث قال:

مل نزدها من  -صلى اهللا عليه وسلم  -"فنحن حني نذكر السيادة يف الصالة على النيب 
األلباين  " أنا سيد ولد آدم "... واملبتدع -صلى اهللا عليه وسلم  -أنفسنا (!) ولكن من قوله 

وقع يف البدعة اليت ينعاها علينا، وهو ال يشعر، لضعف فهمه وقلّة إدراكه، فهو حني يصلّي 
يف خطبة كتبه يصلّي على أصحابه معه، وزيادة الصحابة  -صلى اهللا عليه وسلم  -على النيب 

  بدعة، لما تقدم بيأنه ".

وإقدامه على االستدالل باحلديث فتأمل أيها األخ القارىء! إىل غرور هذا الرجل وجهله 
املذكور على بدعته، فإنَّ الزِمه أنَّ السلف كانوا غافلني عن داللته، فما أحقَّه بوعيد قولـه  
نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمتعاىل يف كتابه: " و 

  ه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا ".نولِّ

وقد زاد عليه أخوه أمحد يف ذلك، فألّف كتاباً يغنيك امسه عن مضمونه وداللةً علـى  
احنرافه عن السبيل وهو: "تشنيف اآلذان باستحباب السيادة يف الصالة والإقامة واألذان "! 
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) من رسالته اليت مساها: "إتقان الصنعة يف حتقيق ٥١ذلك (ص ووافقه الغماري الصغري على 
  معىن البدعة"!

   " ... يسموا بغري امسها"! -صلى اهللا عليه وسلم  -على حد قوله 

 هلَّغبوحي السماء، وقد ب معه توقيفي رذلك قولُهم! وهم يعلمون أن األذان وما ذُك- 
صلى اهللا  -مهم إياه كما أُنزِلَ، فال جيوز التقدم بني يديه أصحابه وعلَّ -صلى اهللا عليه وسلم 

والزيادةُ عليه اتفاقاً، وال أخال خيالف فيه إال ضال مضلٌّ، حىت وال صاحب  -عليه وسلم 
  هذا الرد املفظع! 

 -٩وضعه يف غري موضعه، فقال (ص  -جلهله البالغ -فإنه قد صرح فيه بذلك، ولكنه
١٠: (  

لى خطأ وقع من مجاهري املسلمني، قلد فيه بعضهم بعضاً ومل يتفطن له إال "وننبه هنا ع
يذكرون معه  -صلى اهللا عليه وسلم  -الشيعة (!) ذلك أن النإس حني يصلّون على النيب 

حني سأله الصحابةُ فقالوا: كيف نصـلّي   -صلى اهللا عليه وسلم  -أصحابه، مع أن النيب 
وا: اللهم صل على حممد وآل حممد"، ويف رواية: "اللهم صل على عليك؟ أجام بقوله: "قول

حممد وأزواجه وذريته "، ومل يأت يف شيء من طُرق احلديث ذكْر أصحابه. مع كثرة الطرق 
زيادة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وبلوغها حد التواتر، فذكر الصحابة يف الصالة على النيب 

  وهو ال جيوز". يهعلى ما علّمه الشارع واستدراك عل

قلت: ليس يف هذا الكالم من احلق إال قولك األخري: أنه ال جتوز الزيادة على ما علمه 
الشارع.. إخل، فهذا حق نقولُ به و نلتزمه، ما استطعنا إىل ذلك سبيالً، ولكن ما بالك أنت 

عليه وآله وأخوك خالفتم ذلك، واستحببتم زيادة كلمة (سيدنا) يف الصالة عليه صلى اللّه 
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وسلم ومل ترِد يف شيء من طُرق احلديث؟! أليس يف ذلك استدراك صريح عليه صلى اللّه 
  عليه وآله وسلم يا من يدعي تعظيمه بالتقدم بني يديه؟!

  أما سائر كالمك فباطل لوجوه:

الغـارقني   األول: انك أثنيت على الشيعة بالفطْنة، ونزهتهم عن البِدعة، وهم فيها من
سلسلة األحاديـث الضـعيفة    -اهلالكني، واتهمت أهلَ السنة ا وبالبالدة والغباوة، وهم

  )١٢/  ٣( -واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة 

يف أمثالك: "إذا قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -مبرؤن منها، فحسبك قولُه  -واحلمد للّه
  رواه مسلم. الرجل: هلَك الناس فهو أهلكُهم ".

الثاين: أنك دلَّست على القُراء، فأومهتهم أن احلديث بروايتيه هو خمتصر كما ذكرته ليس 
  له تتمة، والواقع يكَذِّبك، فإنّ تتمته يف "الصحيحني "وغريمها:

"كما صلَّيت على إبراهيم . . . ، اللهم بارك على حممد... " إخل الصلوات الإبراهيمية 
  كل مصلٍّ، ومذكورة يف "صفة الصالة". املعروفة عند

  الثالث: فإنْ قلت: فاتين التنبيه على متام احلديث.

فاستداللُك باحلديث حينئذ باطلٌ ، ألنّ  -وما أظن -قلنا لك : هب أنّ األمر كذلك
يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -أهل السنة مجيعاً الذين اتهمتهم مبا سبق ال يذكرون أصحابه 

  ذه الصلوات اإلبراهيمية!ه

  "الرابع: فإنْ قلت: إنما أعين ذكرهم الصحابة يف الصالة على النيب وآله يف اخلُطب!
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) ونقلته عنك فيما سبق ٢١قلنا: هذا وإن كنت قد صرحت به يف آخر رسالتك (ص 
لصالة فإنه ال يساعدك على إرادة هذا املعىن استداللُك باحلديث لكونه خاصاً با -) ١٠(ص 

  ال اخلطبة كما بينت آنفاً، وقولك يف آخر تنبيهك املزعوم:

زيادة على ما علمـه   -صلى اهللا عليه وسلم  -"فذكر الصحابة يف الصالة على النيب 
  الشارع، واستدراك عليه وهو ال جيوز".

حقاً إن ذلك ال جيوز، ولكن أين تعليمه الصالة عليه يف خطبة الكتاب الذي ذُكر فيه 
عليه  وآله دون األصحاب، حىت يكون ذكرهم زيادة واستدراكاً -صلى اهللا عليه وسلم  -وه

  صلى اللّه عليه وعلى آله وصحابته أمجعني؟!

: "قولـوا:  -صلى اهللا عليه وسلم  -اخلامس: فإنْ قلت: إمنا استدللت باحلديث لقوله 
  اللهم صل على حممد... "، فعم ومل خيص صالة وال غريها.

صلى اهللا  -قول: هذا العموم املزعوم أنت أول خمالف له، ألنه يستلزم الصالة عليه فأ
ذه الصلوات الإبراهيمية كلما ذكر عليه الصالة والسالم، وما رأيتك فعلت  -عليه وسلم 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ذلك ولو مرة واحدة يف خطبة كتاب أو يف حديث ذكر فيه النيب 
حداً من السلَف فعل ذلك، واخلري كلُّه يف اإلتباع، والسر يف ذلك أنَّ هـذا  ، وال علمنا أ

العموم املُدعى إمنا هو خاص بالتشهد يف الصالة كما أفادته بعض األحاديث الصحيحة، ونبه 
ة) الطبعة السلفي -١٥٥ -١١/١٥٤عليه الإمام البيهقي فيما ذكره احلافظ يف "فتح الباري " (
ـذه   -صلى اهللا عليه وسـلم   -، فَلْرياجِعه من شاء، ولذلك كنت اخترت الصالة عليه 

الصلوات الإبراهيمية يف كل تشهد؛ وسط وأخري، وهو نص الإمام الشافعي كما تـراه يف  
  ) مشروحاً.١٨٥"صفة الصالة" (ص 
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ـ   ن املخالفـات  وكيف ميكن أن يكون هذا االستداللُ صواباً وفيه ما سبق بيأنـه م
صلى اهللا عليـه   -واملنكرات؟ مع أنه مل يقُلْ أحد من أهل العلم ببدعية ذكر الصحابة معه 

يف الصالة عليه تبعاً كما تزعم أنت، بل ما زالوا يذكروم يف كُتبهم سلَفاً وخلَفاً،  -وسلم 
القول البديع "، والرافعي  كالإمام الشافعي يف "رسالته " على ما ذكره احلافظ السخاوي يف "

والشريازي والنووي وابن تيمية وابن القَيم وابن حجر، وغريهم كثري وكثري جداً ال ميكـن  
يف خطبـة   -صلى اهللا عليه وسلم  -حصرهم، ما زال كل واحد منهم "يصلي على النيب 

وخباصة أن احلافظ ابن كثري  كتبه، يصلي على أصحابه معه " كما أفعل أنا أحياناً. اقتداءً م،
وبدعتين،  نقل يف "تفسريه " الإمجاع على جوازه، ومع ذلك كُلِّه رميتين بسبب ذلك بدائك

ولُ يف قأفهؤالء األئمة مبتدعةٌ عندك! وحيك، أم أنت تزن مبيزانني وتكيل بِكَيلني؟! وماذا ت
، مثل كتابه "مسالك الداللة" أخيك الشيخ أمحد فإنه أيضاً يفعل مثلي يف خطب بعض كتبه

ورسالته يف القبض، أتراه مبتدعاً أيضاً؟ ميكن إن يكون كذلك يف غري هذه املسألة، أما فيها 
فال، وكذلك فعل أخوك اآلخر املُسمى عبد العزيز يف خطبة كتابه "التحذير" وكتابه "تسهيل 

هو أيضاً؟! بل هو ما ح ج " أمبتدعرج إىل املُدره أنت بذاتك يف رسالتك " األربعني املَدقَّقْْت
  الصديقية" وخامتة رسالتك األخرى يف " االستمناء"! 

  فما قولُ القراء يف هذا الرجل املُتقَلِّب كاحلرباء؟!

وخالصة الكالم يف هذا املقام: أن الغماري اتفق مع أخيه على استحباب ذكر كلمـة  
 -صلى اهللا عليه وسـلم   -ع كوا زيادةً على تعليمه (سيدنا) يف الصلوات الإبراهيمية، م

  واستدراكاً عليه! وهو ال جيوز يف صريح كالمه!!

على إنكار ذكـر   -وتفرد هو خالفاً ألخويه ومجاهري العلماء من قبل ومناقضةً لنفسه
فعلي ذلك مبتدعي لعنده!  الصحابة مع النيب يف الصالة عليه يف اخلُطبة، وزعم أنه بِدعة، وأن  
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 لّي على أصحابه مبناسبات خمتلفة،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو يعلم أن النيبصكان ي
ومن ذلك حديث "كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: " اللهم صلِّ عليهم "، فأتاه أبـو أَوىف  
 بصدقته فقال: "اللهم صلِّ على آل أيب أوىف". رواه الشيخان وغريمها، وهـو مخـرج يف  

  )وغريه. ٨٥٣"اِإلرواء" (

، بل قد صح عن ابن -صلى اهللا عليه وسلم  -وال دليل على أن ذلك من خصوصياته 
عمر أنه كان يقول يف اجلنازة: "اللهم بارك فيه وصل عليه، واغفر لـه، وأورده حـوض   

) ، وسنده صحيح على شرط ١٠/٤١٤رسولك... ". رواه ابن أيب شيبة يف " املصنف " (
  الشيخني.

(املبتدع) ؟ وأنه جيوز يل  وبعد هذا كله، فإين أرجو أن يكون ظهر للقراء مجيعاً من هو
  أن أمتثل باملثل السائر: "رمتين بدائها وانسلّت ".

مث إين اعتذر إليهم، فقد طال البحث مع هذا الرجل يف هذه املسألة وبيان جهله وزغله 
ل تعاىل:" وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو فيها أكثر مما كنت ظننت، ولكن لعلّ األمر كما قا

 ." لَكُم ريخ  

ولعل من اخلري أن يأخذ منه القراُء مثاالً صاحلاً لطريقة معاجلة هذا الرجل لبعض املسائل 
الفقهية، ومبلغ علمه فيها، وصورةً عن أسلوبه يف رده على من خيالفُه يف الرأي، وكثرة نبزه 

، خالفاً لقول اللّه تعاىل يف القرآن: " ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِـئْس الاسـم   إياه بشىت األلقاب
  الْفُسوق بعد الْإِميان ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ "، وحسبك من ذلك عنوان كُتيبه! 

ه وال مسعتمما قاء به فشيٌء ما رأيت ه من فاجر فاسق مثل رميه إياي ب وأما ما يف جوفه
(اللمز، والتجهيل، والسفه، والوقاحة، والزعارة، والعرامة القبيحة، والضـاللة العميـاء،   
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واالفتراء، والبهت، والكذب) ، وغري ذلك مما ال يتصور بذاءةً وفحشاً، مما ال فائدة للقارئ 
عض العلماء يف هذا الزمان، ولكن ال من نقل كالمه يف ذلك إلّا األسى واحلزن على حال ب

  ) عامله اللّه مبا يستحق:١٩بد من نقل شيء منه حىت ال يظن ظانٌّ ظن السوِء، قال (ص 

 تاً، وأمجدنعمنهم ت باً وأشدني تعصمن الوهابي اً بل هو أعمقوهابي همعوقد أخطأ من ز"
  هرية من ابنعلى بعض النصوص بغري فهم، وأكثر ظا

حزم، مع سالطة يف اللسان، وصالبة يف العناد ال ختطر خبلد إنسان، وهذا شعار أدعياء 
  السنة والسلفية يف هذا الزمان "!

قال:"وبلَغنا عنه أنه أفىت مبنع إعطاء الزكاة للمجاهدين األفغانيني نصرهم اهللا... "، إخل 
  هرائه وافترائه. قال: 

ينِّ املبتدعِ يفَرق بني املسلمني ويضلّل مجهورهم... ومل يبـق مـن   "فما بالُ هذا األلبا
املسلمني سين إال هو ومن على شاكلته من احلشوية واملُجسمة الذين ينسبون إىل اللّه تعاىل ما 

  ال يليق جبالله ".

  ين ".أعود مرة أخرى ألقول: "سبحانك هذَا بهتانٌ عظيم " و "إِفْك مبِ

وال جمالَ للرد عليك يف هذه الفريات واألكاذيب سوى أَنْ أخاطبك بقول اللّه تعـاىل  
" نيقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتللمشركني واليهود: " قُلْ ه  

  م!اولن تستطيع إىل ذلك سبيالً، إالّ إن استطاع املشركون واليهود أَن يأتوا بربه

ل اللّه تعاىل وحكمته يف الظامل الفاسق من عباده أن يجري على لسأنه ما وإنَّ من عد
  يدلّ الناس على كذبه وتأنه، مثل قول الغماري:
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"وبلَغنا... "، فإنه خمالف لصريح اآلية: " يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسـق بِنبـإٍ   
  اري كان مؤمناً حقاً الستجاب ألمر ربهفَتبينوا... "، فلو أن الغم

ولتبني له أن ما بلغه كذب أيضاً وزور، وهذا أقولُه إذا مل يكن هو مصدر هذه الفرية 
أيضاً، فإا ليست بأخطر من سابقاا! عامله اللّه مبا يستحق، فإن الذي أفتيت به خالف ما 

  ، واللّه املستعان. )١(ادعاه 

على ارتكاب كل هذه  وقد يتساءلُ بعض مارياِء عن السبب الذي محل هذا الغالقُر
  الرزايا واملخازي؟

فأقول: ال أعلم لذلك سبباً يذكر، إلّا عداَءه الشديد ألنصار السنة والـداعني إليهـا،   
واملعروفني يف بعض البالد ب (السلفيني) . فهو يبغضهم بغضاً شديداً، وحيقد عليهم حقداً 

فهو عليهم (أحقد من جمل) كماجاء يف املَثَل، ولذلك رماهم باحلشوية وبالتجسيم، بالغاً، 
 كما فعل أسالفه من اجلهمية واملُعطّلة منذ القدمي، وخصين أنا من بينهم فاتهمين مبختلـف 
األكاذيب، وبالتفريق والتضليل! وما نقلته عنه من التهم دليلٌ واضح على أنَ هذا إمنا هـو  

ته.صمه، فاللّه حسيب  

ولعلَّ القراء يالحظون معي اتفاق هدف الغماري هذا، مع هدف ذاك الوزير الصويف يف 
لَيلفيني عامة، وعخاصة، ويف هذه السنة بالذات، فهل كان  التهويش، وإثارة الناس على الس

                                                   
االت، مثل "التوحيد" املصرية، و"اجلامعـة السـلفية " اهلنديـة،     وقد نشر شيء من ذلك يف بعض )١(

  وسجل يف بعض األشرطة.
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ه ، بلْ هم قَـوم  ذلك عن اتفاق سابق بينهما يف مكان ما، كما قال عز وجل: " أَتواصوا بِ
  طَاغُونَ " ،أم األمر كما قال يف آية أخرى: " تشابهت قُلُوبهم " ؟!

ويف اعتقادي؛ أن الذي محله على أنْ خصين بتلك احلملة الشعواء العمياء أنين كنـت  
: "بداية السول انتقدته ألول مناسبة عرضت يل، وذلك يف مقَدميت لرسالة العز بن عبد السالم

"، يف بعض ما علّقه هو عليها من قبل، فلمـا   -صلى اهللا عليه وسلم -يف تفضيل الرسول 
 ،خبيثة بطريقة ببعضه، ولكن إال أن يعترف هعسه، مل ين له صوابوقف على نقدي هذا، وتبي

ه، فلم يتعرض له يخفي ا على القُراءِ أنه مما استفاده من نقدي! وسكت عن بعض وزاغ عن
بذكر! وال خيفىِ على القراء، أن معىن ذلك أنه معترف أيضاً بصواب نقدي إياه فيه أيضاَ، 
وأنه حق، ولكنه مع ذلك فقد كتمه، فَصفَةُ من تكونُ هذه يا أيها الغماري؟، واللّه عز وجل 

  يقولُ يف كتابه:

تموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ ". وقال: " يا أَهلَ الْكتابِ لـم  ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْ
  تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمون "؟!

  ويف بعضِ آخر زاغ عن احلق، وجادل بالباطل، وبطريقة فيها الكثري من اللف والدورانَ.

 من بيان ذلك ولو طال بنا الكالم، فإنه هو املقصود من الرد على هذا الرجل وال بد يل
  املستعانُ. يف هذه املقدمة، وما قبله كان من قبيل التوطئة له، واللّه

وقبل الشروع يف ذلك، ال بأس من التنبيه على أن نقدي للغماري مل يكن فيه شيٌء من 
زعم يف مقدمة كتيبه الصغري،  صلت يف تلك الرسالة كماالتهجم عليه، وال لَمزته بأشياَء ح

  اللهم إلّا إن كان يعد الرد العلمي، وبيانَ أوهامِ من يخلِّط يف هذا العلم، تهجماً ولَمزاً.
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فقد فعلت ذلك، وهو شأنُ أهلِ العلم دائماً، كما قال مالك رمحه اللّه تعاىل: "ما منا  
" ، فكيف إذا كان  -صلى اهللا عليه وسلم  -ال رد ورد عليه إال صاحب هذا القربمن أحد إ

املردود عليه من أهل األهواء يدعي ما ال علم له به؟ كهذا الرجل املعجب بعلمه الذي مسح 
(الإمام احلافظ) ! بل قال هو عن نفسه يف مقدمتها!  ـملن طبع رسالته يف الكبائر أن يلَقِّبه ب

  أنه متكن يف علم األصول، وبرز فيه على الشيوخ؛ بله األقران!

  وقال فيها متعالياً على العلماء:

  "وهذا حبثٌ مهم، جيهله كثري من أهل العلم "!

 ح بكل هذا، مث يرميين به دون ما خجل أو حياء.  -واللّه -عجيبهذا الرجل، يتبج أمر
  ).١٢انظر كتيبه الصغري (ص 

حول استحبابه زيادة كلمة (سيدنا) يف الصلوات الإبراهيمية،  -فيما تقدم -إياه ومناقشيت
  واستنكاره الصالة على الصحابة، قد بينت للقراء

بإذنـه   -مبلَغه من العلم ومعرفته بالفقه، وأنه دعي يف هذا التبجح وحنوه، واآلن أبد!
فه جتاه نقدي السابق إياه، وبذلك يظهر أيضـاً  ببيان ما وعدت به آنفاً، وشرح موق -تعاىل

 للقراء مجيعاً أنَّ علمه يف احلديث وأصوله، كعلمه يف الفقه وأصوله، و لوال تلك األكاذيب
ا ملا استحسنت القراء بقول الشاعر يف مثله وهو يصدق عليه: واألباطيلُ اليت رماين أن أَذكَر  

نع لْمعارِ ال علُ للَأشامواعرِ         دهم زيدها إال كعلم الَأبجب  

  بأمحاله أَوراح مايف الغرائرِ           لَعمرك مايدري البعري إذا غَدا 
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  لفد كان نقدي على الغماري حمصوراً يف مخسة مواضيع، ألَخصها هنا مبا يلي:

ن صحة أو ضعف إال نادراً، مع أن األول: أنه ال يعىن ببيان مرتبة األسانيد واألحاديث م
  ذلك هو املقصود من التخريج.

  الثاين: أنه يعتمد على حتسني الترمذي، وظني به أنه يعلم تساهله فيه...

الثالث: إمهاله ختريج بعض األحاديث، ولعلّ ذلك كـان سـهواً منـه، بعضـها يف     
  "الصحيحني ".

  اب "الصحاح " و"السنن ".الرابع: يعزو بعض األحاديث لغري املشاهري كأصح

  اخلامس: تقويته حلديث ابن مسعود: "اخللق كلهم عيال اللّه... "

بقوله: "إسناده جيد"! مع أنَّ فيه متروكاً، وكحديث: "أنا سيد ولد آدم، وعلي سـيد  
  موضوع ". العرب ". فإنه قال: "حديث ضعيف، خالفاً لقول الذهيب: إنه

دي هذا؟ مل تساعده نفسه األمارة بالسوء علـى  فماذا كان جواب الغماري على نق
الإجابة العلمية اهلادئة، فقد افتتح اجلواب باتهامه إياي ببعض تهمه الكثرية املُتقَدمة، فزعم أنين 
جمت عليه ولَمزته! وهذا كذب واضح ملن تأمل تأديب معه وتلَمسي له العـذر بقـويل:   

األدب  -مع األسـف  -وقويل: "ولعلّ ذلك كان سهواً"، فضاع  "،"وظني به أنه يعلم... 
  معه، وجزاين جزاء سنمار!

وإليك اآلن جوابه عن تلك املواضيع، لتزداد معرفةً بعلمه يف هذا اال أيضاً، وخبلُقـه  
  كذلك:



الردودكتاب  ٣٠٩    

ولكنه سـوغ   -كما هي عادته  -لقد اعترف مبا ذكرته ومل حياولِ الزوغان عنه  -١
  ذلك بقوله:

"مل أُبين األسانيد، ألنّ الرسالةَ يف الفضائل النبوية، ولتلك األحاديث ما يؤيدها مـن  
العمل باحلديث الضـعيف، يف   القرآن والسنة الصحيحة. على أن مما قرره العلماء... جواز

  الفضائل والترغيب ما مل يكن موضوعاً... ".

  وجواباً عليه أقولُ:

ر أقبح من ذنب كما يقال، ألنّ كون األحاديث يف الفضائل... كمـا  أولَاَ: هذا عذ
من بيان مراتبها كما مل يمنعك ذلك من ختريج الكثري  -لو استطعت  -زعمت، ال مينعك

  منها.

ثانياً: لقد أَثْبت لك إنّ هذا الذي فعلته هو من باب االشتغال بالوسيلة عن الغاية، وأنّ 
  املتمكن يف هذا العلم الشريف.ذلك ليس من شأَن 

وضربت لك هناك مثالً بالذي يتوضأ مث ال يصلّي. فما بالُك أعرضت عن اجلواب عنه، 
  ومل تنبس ببنت شفة حوله؟! أليس هذا اعترافاً منك أنك لست منهم؟!

، فهو ثالثاً: أما استرواحك إىل ما نسبته للعلماء من جواز العمل بالضعيف يفٍ الفضائل
   من خلْطك وزوغانك الذي عرِفْت به يف ردودك، وبيان ذلك من وجهني:

األول: أن ذكر احلديث الضعيف دون بيان ضعفه شيء، والعمل به شيء آخر، كما هو 
ظاهر بداهةً، فإنّ العلَماَء رمحهم اللّه وإن اختلفوا يف جواز العمل باحلديث الضـعيف يف  

ذكْره أو الإشارةُ إليه، فإنه ال قائلِ مطلقاً بوجوب العمل به، خبالف  الفضائل على تفصيلٍ يأيت
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 -كالشيخ الغماري مثالً  -ضعفه؛ فإنه ال جيوز بداهةَ، ألنّ الذي يفعلُ ذلك  ذكره دون بيان
  له حالةٌ من حالتني ال ثالث هلما:

إمث كتمان العلم، وإيهام من  األوىل: إن يعرف ضعفه مث ال يبينه. فهذا ال جيوز ملا فيه من
صحته، وهو مما صرح اِإلمام مسلم  -وهم مجهور املسلمني خاصتهم وعامتهم -ال علم عنده

يف مقدمة "صحيحه " بعدم جوازه، وكنت نقلت نص كالمه وكالم غريه من األئمـة يف  
والترهيب "،  "األحاديث الضعيفة واملوضوعة"، ومقدمة كتايب "صحيح الترغيب مقدمة كتايب

  فلريجع إليهما من شاء البسط.

واألخرى: أن ال يعرف ضعفَه؛ جلهله ذا العلم، كما هو الغالب على أكثـر النـاس   
وخباصة يف هذا الزمان، وإما لعدم توفر األسباب اليت تيسر له معرفةَ ضعفه، ففي هذه احلالة 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ي عن رسول اللّه ينبغي له أن يشري إىل ذلك بصيغة التمريض: "رو
كذا وكذا"، كما ذكر ذلك ابن الصالح وغريه، ويف رأي أنه ال بد من التصريح اليوم بواقع 
األمر، كأن يقولَ:"روي... وال أدري أثابت هو أم ال؟ "، أو يقول: "وهو ضـعيف، أو  

  ضعيف اِإلسناد"، إذا كان يعلم ذلك. 

  ) .٢٢ -٢١الترغيب " (ص  يف مقدمة "صحيحانظر متام هذا البحث 

  قلت: فالغماري إما أنْ يعلم ضعف تلك األحاديث الضعيفة وسكَت عنها فهو آمثٌ .

فريكن إىل قول من قال:  وإما أن ال يعلم، فعليه أن يعترف بذلك، وال يدافع عن جهله 
  جيوز العمل بالضعيف، يف فضائل األعمال!

البحث كما بينت آنفاً، على أنه حجة عليه لو كان يعلم، وبيأنه فإنه زوغانٌ منه عن  
  فيما يأيت بإذنه تبارك وتعاىل.
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الثاين: أنك حكيت عن الذين أجازوا العملَ باحلديث الضعيف يف الفضائل يف أثنـاء  
تسويغك لعدم بيانك لضعف أحاديثك ما هو حجةٌ عليك لوكنت تدري "، خيرج من فمك، 

  ) أم اشترطوا جلواز العمل به شروطاً منها:٤ي به قلمك، فقد ذكرت عنهم (ص وجير

  أن ال يشتد ضعف احلديث. -١

  .-صلى اهللا عليه وسلم  -وأن ال يعتقد ثبوته عن النيب  -٢

وهذا منهم شيٌء جيد جداً، جزاهم اللّه خرياً، وإن كان حتقيق ذلك عسرياً جداً على 
  غريهم من العامة ومدعي العلم، حبيثالعلماء فضالً عن 

صارت تلك الشروطُ نظريةً غري واقعية كما حقَّقْت ذلك يف مقدمة "ضعيف اجلـامع  
)،وضربت بعض األمثلة وقَعت ٣٦ -٣٤)، و "صحيح الترغيب " (٥١ -٤٧الصغري" (ص 

  ري هذا:لبعضِ العلَماِء قَبلَنا، وأذكر اآلن أمثلةً أخرى صدرت من الغما

  "من مجع بني صالتني فقد أتى باباً من أبواب الكبائر ". -١

  ) وقال:"ضعيف ".٦٢هكذا أورده يف "تنوير البصرية" (ص 

وإمنا هو ضعيف جداً كما قال احلافظُ ابن حجر، فيه حنش بن قيس وهو متروك، وقد 
  ).٤٥٨١بينت ذلك يف "الضعيفة" (

  .صى، ولكن صم ووفِّر شعر جسدك""ليس منا من خصى أو اخت -٢

  ) :٣٠قال الغماري يف "االستمناء" (ص 

  "رواه الطرباين بإسناد ضعيف "!
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  وأقول: بل هو موضوع ، فيه املُعلّى بن هالل الطَّحان قال احلافظ:

  "اتفق النقَّاد على تكذيبه "!

فيه قول اهليثمـي يف   )، وذكرت١٣١٤ولذلك أوردته يف هذا الد من "الضعيفة" (
  الطحان هذا:"متروك ".

ورددت فيه على من حسنه غفلةً عن علّته، أو توهماً أن له طريقاً أخرى، وإمنا هـو  
  حديثٌ آخر! كما ستراه مفَصالً بإذنه تعاىل.

) ، ٣٢٠٥مث رأيت الغماري قد أورد احلديث يف كتابه الذي مساه "الكرت الثمني " (رقم 
  ) :٤يف مقدمته (ص  وقد صرح

  "أنه ليس فيه أحاديثُ ضعيفةٌ أو واهيةٌ ".

فأقول: قد تبين يل أنه غري صادق فيما قال، وهذا هو املثال بني يديك، والسبب تقليده 
)، فقد عاد إليه، وهذا من عدل اللّه ٤للمناوي وغريه، وهو مما امين به يف كُتيبه الصغري (ص 

  يل: "من حفر بئراً ألخيه وقع فيه "! وحكمته يف عباده كما ق

وقد كنت تتبعت أحاديثَ حرف األلف من كتابه املذكور " الكرت"، فوجدت فيه حنو 
) حديثاً، ولو أنّ يف الوقت متسـعاً،  ١٤٠٢مائيت حديث ضعيف أو موضوع من أصل (

من الضعاف يف بقية أحرف لوضعت عليه كتاباً أُبين فيه تلك األحاديث وغريها مما وقع له 
الكتاب، فقد وجدته فيه كالسيوطي يف "اجلامع الصغري"، الذي قال يف مقدمته: أنه صأنه عما 

اجلامع الصـغري"   تفرد به كذّاب أو وضاع، مث مل يف بذلك، كما تراه مفصالً يف "ضعيف
أي جهد منه أو حتقيق، ومقدمته، ومن ذلك هذا احلديث، ومن "اجلامع " نقله الغماري دون 
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ولذلك وقع منه هذا التناقض الفاحش الشديد: "ضعيف "، "صحيح "، وليس ذلك من قبيل 
 كونهلِ رباختالف االجتهاد، كما يقع ذلك لبعض العلماء، ألسباب معروفة، وإمنا أيت من ق

لعلم أن إىل التقليد، وجنوحه عن البحث والتحقيق، وإال فكيف ميكن لباحث عارف ذا ا
  يضعف فقط، بله أن يصحح حديثاً فيه من اتفَق النفاد على تكذيبه؟! وليس له طريق أُخرى!

  "ركعتان بعمامة خري من سبعني ركعة بال عمامة". -٣

) يف أول أحاديثَ ستة استدلّ ا ٢١ذكره الغماري يف رسالته "إزالة االلتباس " (ص 
وهاها كلها يف صدد رده عليهم،  آداب الصالة، ولكن الغماريالقائلون بأنّ ستر الرأس من 

  فإنه ال يرى أن ذلك كما قالوا، إلّا أنه قال يف هذا احلديث:

"رواه ابو نعيم والديلمي، قال احلافظ السخاوي: ال يثبت. وقال املُنـاوي: حـديث   
  اب "!هذا الب غريب. قلت: وهذا احلديث مع ضعفه أقوى ما ورد يف

كذا قال! تقليداً منه أيضاً للمناوي يف "فيض القدير" و"التيسري"، وقد فاما أن فيه أمحد 
بن صاحل الشمومي املكي كان يضع احلديث، ولعلهما تومها أنه أمحد بن صاحل املصـري  

هذه احلافظ الثقة. ويف إسناده علّتان أخريان، وقد بينت ذلك كُلَّه يف الد الثاين عشر من 
  ) .٥٦٩٩السلسلة رقم (

  والغرض مما سبق أمران اثنان:

األول: أن يكونَ طالب العلم على انتباه وحذرٍ من حكم الغماري أوغريه من املُتساهلني 
أو املقَلّدين واجلاهلني على احلديث بالضعف املطلق غري مقرون ببيان شدة الضعف، ويرتب 

  ل، وهو يف الواقع واه شديد الضعف، ال جيوز العمل به اتفاقاً.عليه جواز العمل به يف الفضائ
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واآلخر: أن الشرط األول الذي تقدم ذكْره عن الغماري يستلزم أمرين اثنني:بيانَ ضعفه، 
  وأنه ليس شديد الضعف.

أنه ضعيف ، وسـكت   -فَرضاً -وبيان ذلك أن الغماري إذا ذكر حديثاً ما وهو يعلم
 -واحلالةُ هـذه  -عنهم؟! فهم ن أين للقُراء أن يعرفوا ضعفه عنده، وقد كتمهعنه، ولكن م

 من عامة الناس، فلهذا جيب معروف لسكوته عليه، كما هو واقع ني أنه ثابتسيعملون به ظان
والقوي اعتقاداً وعمالً، وهذا ما صرح به احلافظ ابن حجر عقب  بيأنه، تفريقاً بني الضعيف

  ) :٢١ول، فقال يف "تبيني العجب مبا ورد يف فضل رجب " (ص الشرط األ

"وينبغي مع ذلك اشتراطُ أن يعتقد العاملُ كونَ ذلك احلديث ضعيفاً، وأن ال يشـهر  
  ذلك، لئال يعمل املرُء حبديث ضعيف، فَيشرع ما ليس بشرع،

األستاذ أبو حممد  أو يراه بعض اجلهال فيظن أنه سنةٌ صحيحةٌ ، وقد صرح مبعىن ذلك
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -بن عبد السالم وغريه، وليحذر املرء من دخوله حتت قوله 

"من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكَذَّابني "، فكيف مبن عمل به؟! وال 
  فرق يف العمل باحلديث يف األحكام أو يف الفضائل، إذ الكل شرع ".

تعمد الغماري طيه وكتمانه أيضاً عن قُرائه، ألنه يعلم أنه يدان به قلت: وهذا الشرط مما 
أكثر من الشرطني السابقني، ويؤكّد ما قلت من وجوب بيان ضعف احلديث حىت ال يعمل 

   به كما لو كان ثابتاً.

وبذلك يتجلّى للقُراء أنّ اعتذار الغماري عن سكوته عن تلك األحاديـث الضـعيفة   
كابرةٌ عن االعتـراف   -صما لسىب -ا يف الفضائل، أنهبدعوى أأقبح من ذنب، وم عذر
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صلى اهللا  -باحلق، وهو الكبر الذي من كان شي قلبه ذَرةٌ منه ال يدخل اجلنة كما صح عن 
  .-عليه وسلم 

  فاهللا أسألُ أن يطهر قلوبنا من الشقاق والنفاق، وسوء األخالق.

مور أُخرى زلّت قَدماه فيها؛ يطول الكالم حوهلا جداً، وخباصة ويف رد الغماري هنا أ
األحكام أيضاً! ويزعم أنه كان يف  يف هذه املقدمة، وهو ميلُه إىل العمل باحلديث الضعيف يف

زاويته الصديقية يلفت أنظار الطلبة إىل األحاديث الضعيفة اليت عمل ا األئمة أو اجلمهور 
  بضعفها. وهي ضعيفة مع علمهم

فتأمل أيها القارىء إىل هذا املفتري على األئمة، كيف يضلِّلُ طلبته وقُراَءه مبثل هـذا  
الكالم املُضلّل، فإنه يعلم أن عملهم باحلديث الضعيف حيتمل أن يكون ملطابقته ملا جيـوز  

ا يقول به بعضقْدانِهم احلديثَ كالقياس مثالً، أو حنوه ممهم، فكيف إذا االستدالل به عند ف
كان معه عندهم حديثٌ ضعيف ؟! وقد ذكر هو نفسه حنو هـذا املعـىن يف رسـالته يف    

)، ومع االحتمال يسقط االستدالل، كما ال خيفى علـى ذوي العلـم   ٣٥"االستمناء (ص
والكمال. كما تعلم أيضاً أن من املقرر عند علماء أصول الفقه واحلديث أنه ال ئعمل به يف 

  .)١(األحكام

) ٣٧وقد ذكر هذا هو نفسه يف الصفحة املذكورة، ولكنه عاد لينقض ذلك بقوله (ص  
: "وقوهلم: احلديث ال يعمل به يف األحكام هو مما خالف فيه العلماُء قولَهم، ذلـك أـم   

                                                   
  ) فقد عزا ذلك للعلماء مجيعاً دون استثناء .١/٥٩انظر " اموع " للإمام النووي ( )١(
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استدلّوا يف كتبهم بكثري من األحاديث الضعيفة... "، إىل آخر ما قال، وبئس ما قال،فإنـه  
  احلديث واألصول مجيعاً بأم يقولون خبالف ما يفعلون! يتهم علماء

وتاللّه إن رأيت مثل هذا الرجل بهتاً وافتراًء وقلَّةَ حياٍء ، فلقد هانت عندي كلُّ افتراءاته 
.لَيبعضها -ع لماِء دون أي استثناء، وما  -اليت سبق أن ذكرته املذكور للعهامحني رأيت ات

ختيلَهمذلك إال لعذَ ف- تةً له فيما ذهب إليه من اجلواز.  -إنْ ثَبجح  

واحلق واحلق أقول: هو الذي يفعل خبالف ما يقول، فكثرياً ما يرد احلديث الذي عند 
خصمه بضعف إسناده كما فعل يف حديث "صالة بعمامة... " املُتقدم، فإنه مل يعمل به مع 

ديث الضعيف يف الفضائل واألحكام، فهذا من األدلّة الكثرية أنه موافق لقوله يف العمل باحل
  على أنه يكيلُ بكيلني، ويلعب على احلبلني.

  ومن تلك األمورِ اليت زلَّ فيها الغماري املغمور قوله:

"واجلمهور الذين أجازوا العمل بالضعيف يف الفضائل وحنوها اقتدوا بصنيع الشـارع  
  واألحكام. وإليك أمثلةً من ذلك... ". مل يتجاوز يف الفرائض حيث جتاوز يف الفضائل ما

مث ساق سبعةً منها كلُّها تدور حول إباحته تعاىل على لسان نبيه يف النوافل ما مل يبح هلم 
  يف الفرائض!

فأقول: هذا من تدليساته ومغالَطاته اخلبيثة، إذ إِنَّ التجاوز الذي يف هذه األمثلة وحنوها ال 
عين االستحباب املقصود من قول القائلني جبواز العمل باحلديث الضعيف ... ألم إمنا يعنونَ ي

االستحباب، أي أنّ العمل به أفضلُ من تركه، وليس األمر كذلك يف األمثلة اليت أوهلا صالة 
 بل املستحب ،وليس مبستحب صلي النافلة؛ من قعود مع القُدرة على القيام، فهذا جائزأن ي

.تهمقائماً، وكذلك القول يف سائر أمثلته. فسقط كالمه بِر  
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وأَمر، وهو جواز  مث لو صح كالمه يف الفضائل فما فائدته وهو يقول مبا هو أكثر وأدهى
  العمل باحلديث الضعيف يف األحكام أيضاً؟!

كاً أيضاً هلذا القول مل يعرفه األوردلْقُراء مقدم لرون، كما فعل يف الذي لعلّه يلون واآلخ
قبله متجاهلًا مدرك العلماء الذين قالوا بعدم جواز العمل بالضعيف يف الفضائل بله األحكام، 
وهو أنّ احلديث الضعيف ال يفيد إالّ الظن املرجوح، والعمل بالظن املرجوح ال جيوز بأدلّة 

ركني الذين قال فيهم رب العاملني: "إِنْ والسنة، بل ذلك من عمل املش معروفة يف الكتاب
يتبِعونَ الَّا الظَّن وما تهوى الَأنفُس "، "إِنَّ الظَّن لَا يغنِي من احلَق شيئاً"، وهو أكذب احلديث، 

عن العمل به يف احلديث الصحيح: "إياكم والظن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد ى النيب 
احلديث ". (انظر مقدمة "صفة صالة النيب  فإنَ الظن صلى اهللا عليه وسـلم   -أكذب-  "

و"صحيح الترغيب "، و "صحيح اجلامع "، و"ضعيف اجلامع ")، فإنَ فيها بسـطاً وافيـاً   
  للموضوع.

فتجاوز املَغمور كلَّ هذه األدلّة وأعرض عنها إىل رأيه الفَج، وهو يعلم قول أهل العلم 
اجتهاد يف مورد النص "، و"إذا ورد األثر بطَلَ النظر"، ولكن ما قيمةُ قوهلم جتاه مجيعاً: "ال 

  من ابتلي باتباع اهلوى، وقلب احلقائق ومل يخش اللّه تبارك وتعاىل!؟ نسألُ اللّه السالمةَ.

 من قوله: "اقْتدوا بصنيع الشارع "! فإنَّ التشريع من أفعاله -واللّه -ولقد قَف شعري
تعاىل اخلاصة به، فليس ألحد أن يصنع صنعه، ويشرع للناس ما مل يشرعه " أَم لَهم شركَاُء 
شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّه ".؟! فهل يعين املغمور بقوله هذا: أنه جيوز لغـريه  

أم أنّ اهلوى أعمى قلبه فنطق بكلمة الكُفْر،  تعاىل أن يقتدي به ويشرع للناس مثلَ تشريعه،
  وما قَدر اللّه حق قدره؟!
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"ولتلك األحاديث (يعين  بقي شيءٌ واحد مضى من كالمه مل نتعرض له بِرد، وهو قوله:
  الضعيفةَ اليت سكت عن بيان ضعفها) ما يؤيدها من القرآن والسنة"!

ة، وال يعجز عنها أصغر الطَّلَبة، ولو كـانوا مـن   هذه جمرد دعوى، يستطيعها البطَلَ
  املُتخرجني من الزاوية (!) فال تستحق الرد ولو بكلمة.

وذا ينتهي ردي على جوابه عن نقدي األول إياه، فلننقل إىل القُراء جوابه عن نفدي 
الثاين له، وهو اعتماده على حتسني الترمذي مع تساهله  

  فيه. فقد قال:

"مل أَعتمد على حتسني الترمذي يف تلك الرسالة إال مؤةً أو مرتينِ على األكثر، ومل  -٢
." له ألنه صواب يكن تقليداً بل إقرار  

أقول: هذا كسابقه مجرد دعوى، فهي مردودةٌ ، ولو كان صادقاً لسارع إىل الدفاع 
ة، فلماذا ال يدفعها عن نفسه إنْ كان قادراَ عن نفسه بالدليلِ واحلُجة، فإنه يف موضعِ التهم

  عليها؟! وذلك بأن يأيت حبديث من األحاديث اليت أشار إليها ويبين وجه الصواب يف حتسينه.

ومن املؤسف أن رسالة "بداية السول " بتعليقه ليست اآلن يف متناول يدي، لنؤكّـد  
نقلُه منها، ولكن من املمكن التمثيل حبديث عرض للقُراء أنه غري صادقٍ فيما يدعيه، مبثال ن

واختياره أن يكون نبياً، وفيه أنه قال: -صلى اهللا عليه وسلم  -مفاتح كنوز األرض على النيب 
بتحقيقي) ، وهو مما  -٢٩"أجوع يوماً وأشبع يوماً... " احلديث، فإنه يف الرسالة (الفقرة 

يها أنّ إسناد الترمذي وأمحد وغريمها ضعيف جداً، حسنه الترمذي، وقد بينت يف تعليقي عل
وذكرت له بعض الشواهد، لكن ليس فيها ذكر اجلوع والشبع، وانتهيت فيه إىل أن هـذه  
الزيادة منكرة، فإن كان هذا احلديثُ مما عناه الغماري ىفِ جوابه املتقدم، وإال فهو قد اعتمد 
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) ٢١٤٩(رقم  ، وهو الذي مساه "الكرت الثمني "على الترمذي يف حتسينه إياه يف كتاب آخر له
، وقد زعم يف مقدمته أنه ليس فيه أحاديثً ضعيفةٌ ، كما تقدم، فهو دليلٌ واضح على صحة 

  ما نسبته إليه من اعتماده على حتسني الترمذي املعروف تساهله فيه عند النقّاد.

  على قول الذهيب: مث سود الغماري نصف صفحة من رسالته يرد فيها

"ال يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي "، بكالم نقله عن احلافظ العراقي استخلص منه 
أنّ ما اعتربه الذهيب تساهالً منه هو يف احلقيقة اختالف يف االجتهاد! مث ختم الغماري ذلك 

  بقوله:

  قايت "!"نعم قد تعقّبته يف حتسينه أو تصحيحه يف كثري من مؤلَّفايت وتعلي

قلت: تساهل الترمذي إنكاره مكابرةٌ لشهرته عند العلماء، وقد تتبعت أحاديث "سننه" 
حديثاً حديثاً، فكان الضعيف منها حنو ألف حديث، أي قريباً من خمس جمموعها، ليس منها 

فإنه يعين أنه  ما قويته ملُتابعٍ أو شاهد، ومع ذلك فإنه يكْفينا منك اآلن اعترافُك بتعقُّبك إياه،
كان خمطئاً عندك، وحينئذ فال فرق بني تسميته متساهالً أو جمتهداً، ألنّ التساهل من مثله ال 
يكون إلّا عن اجتهاد، وليس عن هوى أو غرضٍ! وكذلك يقال يف املتشددين منهم، ومن 

  أجل ذلك، فانتقادي إياك ال يزال قائماً، وخباصة أنه كان فيه ما نصه:

ينبغي للعارف ذا العلم الشريف أن يسكت عن حتسينه، بل ال بد له من التصريح "فال 
  بتأييده أو نقده حسب واقع إسناده... " إخل.

وأقولُ اآلنَ: ملاذا سكَت عن تلك األحاديث، ومل تبين رأيك فيها ما دام أنك تعقََّبته يف 
الذهيب؟! فهالّ جعلته على ما جاء  من الرد على غريها، وأَدرت املوضوع إىل ما ال فائدة فيه

يف رسالة "رفع اليدين يف الدعاء بعد الصالة" للشيخِ حممد بن مقبول األهدل، وقد وضعت هلا 
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مقَدمةً يف ست صفحات مؤيداَ فيها ما ذهب إليه من مشروعية الرفع املذكور، وكتبت عليها 
بل فيه مثـل ذاك   -وال أقول: صحيح  -حد ثابت بعض التعليقات، وليس فيها حديثٌ وا

احلديث الواهي: "ما من عبد يبسط كفَّيه يف دبر كُلِّ صالة... "، وسكت عنه الغمـاري؛  
لسبب ال خيفى على القارئ، وفيه رجلٌ اتهمه الإمام أمحد وغريه، كما بينته يف "الضـعيفة"  

  ) ما نصه:١٣١) ، فقد جاء يف هذه الرسالة (ص ٥٧٠١(

  "وقال احلافظ ابن حجر يف نكته على ابن الصالح:

  ،غَلَطُـه عفاُء، وفيها من رواية املدلِّسني، ومن كَثُرن أحاديثَ فيها ضإنّ الترمذي حس
  .)١(وغري ذلك، فكيف يعمل بتحسينه وهو ذه الصفة؟ !" 

كنت منصفاً ال تكيل بكيلني، هذا كالمه، فلماذا مل تعلِّق عليه، وهو أحق بالتعليق لو 
  وال تزن مبيزانني؟!

وأما نقدي الثالث إياه، وهو: "إمهاله ختريج بعض األحاديـث... وبعضـها يف    -٣
(الصحيحني) ... "، فلم يتعرض له جبواب،. فهو اعتراف منه ضمنِي بأنه حق، ولكن أليس 

  كان أشرف له أن يصرح بذلك؟! 

، أليس هذا وما قبلَه وما يأيت بعده من األدلّة القاطعة علىِ أنك بلى، لو أنه كان منصفاً
أنت املتصف بكل تلك التهم اخلبيثة اليت رميتين ا، ومنها ما ختمت به كُتيبك، بقولك:"أما 
الإنصاف وعفّةُ اللسان فَيسمع عنهما وال حيسهما من نفِسه "! فاللّه حسيبك، وهو يتـولّى  

  حلني، ويدافع عن الذين آمنوا.الصا

                                                   
   ) .١/٢١وانظر "مرقاة املفاتيح" للشيخ القارىء ( )١(
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وأما نقدي الرابع إياه املصدر بأنه يعزو احلديث لغري املشاهري... وذكرت علـى   -٤ 
  سبيل املثال حديثني:

األول: "أنا سيد ولد آدم وال فخر"، عزاه هو البن أيب عاصم يف "األدب "، وسكت 
ه، وأعرض عن عزوه للترمذي علي عنه، ومع أن كتاب "األدب " هذا غري مطبوع فقد أحال

وكتابه مع كونه أشهر، فهو مطبوع وكذلك ابن حبان، وال جيوز مثل هذا العزو مع وجود 
  من هو أولَى به عند أهل العلم، وخباصة أن الترمذي حسنه!

  اآلخر: حديث السدرة عزاه للنسائي وابن أيب حامت، وهو يف "الصحيحني "!

ليتأمل القارىء جوابه اآليت عليه يتبني له علم الرجلِ وخلُقُه! هذا خالصة نقدي إياه، ف
  قال بعد أن اختصر نقدي إياه يف احلديث اآلخر:

"وأقول: هذا التعقُّب غفلةٌ منه كبرية، ذلك أن مؤلَف الرسالة قال يف اخلصلة األوىل: إنه 
  ساد الكُلّ، فقال: "أنا سيد ولد آدم وال فخر"، فعزوت

  رواه ذا اللفظ.. ومل أخالف القاعدة يف العزو. لكن األلباين غفل وذهل ".احلديث ملن 

هذا آخر كالمه، وما مل أذكره مشرياً إليه بالنقطتني ال عالقة له مطْلَقاً جبوابه، مع أنـه  
  كما قيل: أمسع جعجعةً وال أرى طحناً، وإال فما معىن قوله:

، فهذا وحده يدل على أن الرجل ال خيشى اهللا، وال فعزوت احلديث ملن رواه ذا اللفظ
القراء، ألنه إعادةٌ للنقطة اليت هي  يستحي من عباد اهللا، ألنّ قولَه هذا مع كونه ال خيفى على

موضع انتقادي عليه، ألني سأقول له مرة أخرى: ملاذا عزوته البن أيب عاصم، ومل تعزه ملن 
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/  ٣( -الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمـة  سلسلة األحاديث  هو أوىل بالعزو منه
  كالترمذي وابن حبان؟ فهذا هو وجه املخالفة يا من تستغفلُ الناس وتتهمهم مبا فيك. )٣٣

وأما احلديث الثاين فلم يتعرض له جبواب على الإطالق. فهذا مع ما فيه من االعتراض 
ده، فهو أشرف له وأستر من جوابه عن احلديث الضمين بأن الرجل حواش قَماش ال حتقيق عن

  األول، ملا فيه من الزوغان واادلة بالباطل. واللّه املستعانُ.

٥-  بصورة ا نقدي اخلامس إياه، فقد اعترف أيضاً بصوابه يف احلديث األول. ولكنوأم
  ال تشرفه وتليق بطريقته! وذلك من ناحيتني:

أجوبته السابقة أن يبدأ بقوله: "قال األلباين أوالً... "، "قال األلباين  األوىل: أنه جرى يف
ثانياً ... "، "قال األلباين رابعاً... " ومل يقل: قال األلباين ثالثاً؛ تهرباً وتكبراً أن يعترف باحلق 

  كما سبق. 

يغطِّي اعترافه  فلما جاء إىل جوابه عن هذا النقد مل يقل أيضاً: قال األلباين خامساً، لكي
الصريح خبطئه أنه بسبب نقد األلباين وإرشاده، ففال عقب جوابه السابق املُنتهي بقوله الذي 
هو أسوأُ منه: "غفل وذهل ":"وقويل يف حديث ابن مسعود: "اخلَلْق عيال اللّه " سنده جيد، 

  سهو ال أدري كيف حصل يل؟ بل أوقعين فيه صنيع احلافظ السخاوي "!

  فأقول: لو أن غريك قال: "ال أدري " مل أستجز لنفسي أن أقول له:

  أَو كُنت تدري فَاملُصيبةُ أعظم!          إنْ كُنت لَا تدري فتلك مصيبةٌ 
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وإمنا أقول لك بصراحة: إذا كنت صادقاً يف قولك هذا، ومل يكن مـن دسائسـك   
مث فَتش "، فأنت قَماش  أئمة احلديث: "قَمش وأهوائك، فإنك قد أُتيت من خمالفتك لقول

حواش، تركن يف الغالبِ إىل التقليد؛ الذي ترمي به غَيرك، وأنت فيه غريق ! ولوال ذاك لَما 
يترفّع عنه املبتدئ يف هذا العلم الشريف، فإنك ملَّا رأيت  وقع منك هذا اخلطأُ الفاحش الذي

من رواية ابن مسعود وأنس وغريمها، وسكَت عن إسـناد ابـن    السخاوي خرج احلديث
مسعود واعل غريه، وختم حبثه بقوله: "وبعضها يؤكًد بعضاً"، تومهت من ذلك كلَه مـا  
دفعك إىل الوقوع يف اخلطأ، فلو أنك فَتشت عن إسناد ابن مسعود لوجدت فيه ذاك املتروك 

  شي ".عمري أبو هارون القُر   )١("موسى بن

  تلك هي الناحيةُ األوىل.

وأما الناحيةُ األخرى: فهي دفاعه عن نفسه بالباطل، ومحلُه مسؤولية خطئه على احلافظ 
السخاوي كما سبق، وهذا من جنفه وظُلمه الذي ال يكاد ينجو منه حىت املوتى، وال من 

عنه، وهذا وإنْ كان منه  تزويره، فان السخاوي مل يجود إسناده، كل ما يف األمر أنه سكت
غري جيد، فهل يفهم منه أحد مهما كان غريقاً يف اجلهل: أنه جود إسناده كمـا يـزعم   

  الغماري؟!

) وتكلَّمت على طُرقه، وأشرت إىل ٣٥٩٠هذا وقد خرجت احلديث فيما يأيت برقم (
  أنه إمنا يثبت منه بلفظ: "خري الناس أنفعهم للناس ".

                                                   
   فليتنبه. سقط من األصل املطبوع "موسى بن " )١(
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ث اآلخر: "أنا سيد ولد آدم، وعلي سيد العرب ". وهو الذي كنت انتقدت وأما احلدي
موضوع "، وخمالفته إياه، وبينت له  عليه قولَه فيه: "حديث ضعيف خالفاً لقول الذهيب: إنه

هناك أن احلافظ العسقالين قد أقره على وضعه! ألن مدار احلديث عند احلاكم الذي عزاه 
  ضاعني معروفَني.و على -الغماري إليه

نه قال ما خالصته:"وقول الذهيب: موضوع، إفقد كابر الغماري أيضاً فيه كما سترى، ف
  غلو غري مقبول ألنه ورد عن غري الوضاعني ".

  مث ذكر له طريقني آخرين:

خاقان بن عبد اهللا ابن األهتم ضعفه أبو  -أحدمها: عن أنس مرفوعاً. قال اهليثمي: "فيه
  ذكره ابن أيب حامت ومل جيرحه.داود". و

  واآلخر: عن عائشة أيضاً مرفوعاً به. رواه احلاكم وقال:

 إسناد، وفيه عمر بن احلسن الراسيب، وأرجو أنه صدوق، ولوال ذلك حلكمتصحيح ال"
  بصحته على شرط الشيخني ".

  قال الغماري عقبه من عند نفسه:

 متهم، والراسيب ذكره ابن أيب حامت "قلت: إسناد احلديث نظيف ليس فيه كذاب وال
  برواية حممد بن موسى اجلُرشي عنه، ومل جيرحه بشيء.

ومبقتضى القاعدة املقررة يكون تعديل احلاكم مقبولًا، لكن الذهيب تعقّب قولَ احلاكم: 
أرجو أنه صدوق ، فقال: أظن أنه هو الذي وضعه. وهو تعنت شديد وقولٌ بالظن، والظن 

ديث. والعجب من احلافظ كيف وافق الذهيب على هذا احلكم املتعنت، وغفل أكذب احل
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عما تقتضيه القاعدةُ يف هذا املقام؟! فاحلديثُ ذين الطريقنيِ: طريقِ أنسٍ وطريقِ عائشة، ال 
  يبعد أن يكون من قبيل احلَسنِ لغريه ".

  واجلواب وباهللا التوفيق على وجهني: جممل ومفصل:

ه مبجموع الطريقني، ألنَّ يف طريق عائشة راوياً واهياً شديد أما انسلّم حسمل، فال ن
   الضعف توهمه الغماري ثقةً، أو جتاهله كما سيأيت بيأنه يف (املفصل) .

وأما الضعف من حيثُ إسناده فليس البحثُ اآلن فيه، والغماري نصب اخلالف فيه؛ بينه 
لعسقالين. لغاية يف نفسه، وليس كذلك، وإمنا هو يف متنه لقوهلمـا  وبني احلافظ الذهيب وا

بِبطْألنه، مع تصرحيهما بأنَ فيه من ال يعرف كما يأيت، وذلك يعين أنه ضعيف السند، وال 
  منافاةَ بينهما كما ال خيفى على العارف ذا العلم، ويأيت بيانه قريباً إن شاء اللّه تعاىل.

  فصل فهو من وجوه:وأما اجلواب امل

  تعليلُه لرد حكم الذهيب على احلديث بالوضع بقوله: -١

  "ألنه ورد عن غري الوضاعني ".

فهو مرفوض من أصله، وهو بذلك يوهم القراء أنّ احلديث ال يكون موضوعاً إال إذا 
  كان فيه وضاع، وهذا خالف ما صرح به العلماُء يف أصول

م من حديث حكموا عليه بوضعه أو بطألنه، وليس يف إسناده علم احلديث وفروعه، فك
وضاع أو كذّاب ، ويف هذه السلسلة عشرات األمثلة على ذلك، وقد جاء يف "اختصار علوم 
احلديث " البن كثري:"يعرف املوضوع بأمور كثرية.. ومن ذلك ركاكة ألفاظه، وفسـاد  

  -ثبت يف الكتاب والسنة الصحيحة".معناه، أو جمازفة فاحشة، أو خمالفته ملا 
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 ار الطلبة، ولكنه يتجاهلُ احلقائقغماري يعرف هذا جيداً، ألنه مما ال خيفى على صوالغ
ليصدق عليه ما يتهم به غريه، املرة بعد املرة، انظر مثالً كتيبه اآلخر: "إتقان الصـنعة" (ص  

ة على هذا، فما من كتاب منها إال وفيه )، وكتب " األحاديث املوضوعة"، كلها قائم٤٧
أحاديثُ موضوعةٌ بأسانيد ضعيفة، ألنّ الوضع جاء من داخل املنت الدالّ على بطألنه، وعلى 

حكمت أنا على حديث "نِعم املذكّر السبحة"، الذي يصر الغماري وبعض تالمذته على  هذا
نه كما كنت بينته فيما مضى بـرقم  أنه ضعيف فقظ، غري ملتفت إىل معناه الدالّ على بطأل

)، وما ذلك إلّا حمافظةً منه على وسائل التمشيخ (!) وجلْبِ املُريدين السذَّج الـذين  ٨٣(
  ) :٤٨يغترون باملظاهر، وألمرٍ ما قال الغماري هذا يف رسالته السابقة (ص 

  كاتب القلم على أذنه "!!"وتعليق السبحة يف العنق ليس فيه شيٌء ، وهو نظري وضع ال

  مث ذكر حديث: "ضعِ القلم على أُذُنك فإنه أذكر للمملي ".

  وقال : "رواه الترمذي بإسناد ضعيف "!

  وهو يعلم أن فيه عنبسة بن عبد الرمحن األموي. قال أبو حامت:

  "كان يضع احلديث ".

يف الد الثاين من  وله طرق أخرى تدور أيضاً على وضاعني وكذّابني كما تراه مفصالً
  ) .٨٦٢ -٨٦١هذه السلسلة، رقم (

من أجل ذلك مل يسع أخاه الشيخ امحد الغماري إال أن يورد هذا احلديث يف كتابـه  
و  ١٨رواية الترمذي وغـريه (ص   "املغري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري" من

  ي: إنه موضوع ".) وقال:"وهذا من وضع العجم، وقال ابن اجلوز٦٦ -٦٥
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فهل خفي هذا على الغماري الصغري، أم تعمد خمالفة أخيه األكرب رد أنه اتفق مـع  
األلباين يف احلكم على احلديث بالوضع، أم هو الدوران وراء املصلحة مهما كانت املخالفة 

   للعلم والعلماء، والعياذ باللّه تعاىل؟!

اً بشهادة من ال يستطيع الغماري أن يصفه بـ ومن األمثلة على احلديث املوضوع متن
(املبتدع) وهو أخوه السابق الذكر، فقد قال يف حديث:"اجعلوا أئمتكم خياركم... "( ص 

١٠. (  

-١٨٢٢"قلت: إسناده مظلم كما قالوا، ومتنه موضوع ". وانظر هـذه السلسـلة (  
١٨٢٣. (  

  ) :٣٦وا بالعقيق فإنه ينفي الفقر"( ص وأقرب مثال ملا حنن فيه قولُه يف حديث: "ختتم

"قلت: فيه احلسني بن إبراهيم البايب، قال الذهيب: ال يدرى من هو، فلعل احلديث من 
  ).٢٢٧وضعه... ". وانظر احلديث برقم (

وهذا البايب كما ترى جمهولٌ ، ومع ذلك حكم عليه الغماري الكبري بالوضع، وقد قال 
هول مثل هذا القول وأقوى منه كما يأيت، ومع ذلك  الذهيب يف حديث السيادةيف راويه ا

  زاغ عنه الغماري الصغري. واللّه املستعان. 

هذا ال يراعـي يف   وبذلك يسقط تعليلُه املذكور، ويتبين لكل ذي عينني أن الغماري
  ه!كالمه على احلديث قواعد العلَماء، وإمنا يتكلّم عليه حسبما يوحي إليه هوا

  قوله يف حديث عائشة: إسناده نطيف ، ليس فيه كذاب وال متهم. -٢
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فأقول: هذه الدعوى كاذبةٌ ، حملَك عليها مجودك على قول احلاكم ومن بعده بأنّ فيه 
ذاك الراسيب، فاستلزمت منه أنه ليس فيه علة أخرى هي أقوى من الراسيب، فـإن احلـاكم   

عاذ عنه؛ وابن معاذ هذا ال استبعد عنك أن تتوهم أنه ) من طريق حممد بن م٣/١٢٤أخرجه (
وإمنا هو الشعراين أبو  -إن كنت رجعت إىل "املستدرك " فوقعت عيناك عليه! -العنربي الثقة

النهاوندي كما حققته وبسطت القول عليه فيما سيأيت يف الد الثاين عشـر رقـم    بكر
  ) وقد قال فيه الذهيب والعسقالين:٥٦٧٨(

  ه "." وا

  أي شديد الضعف، فهو يف حكم املتهم، وبذلك يسقط ما ادعاه الغماري من النظافة!

  قوله: والراسيب ذكره ابن أيب حامت.. ومل جيرحه بشيء. -٣

فأقول: نعم مل جيرحه، ومل يوثقه أيضاً، فكان ماذا؟ غاية ما ميكن أن يقال فيه: إنه سكت 
ني له حاله، كما ذكر ذلك ابن أيب حامت نفسه يف عنه، وهو ما يسكت عن أحد إال ألنه مل يتب

  مقدمة كتابه. 

على أن الراوي عنه حممد بن موسى اجلُرشي جمروح ال يحتج به عنده كما يفيده قوله يف 
  ) :١/٤/٨٤ترمجته (

  "شيخ "! (أنطر باب بيان درجات رواة اآلثار) منه.

مت إلّا من رواية اجلُرشىِ الذي ال حيتج به؟! قلت: فما قيمةُ الراسيب إذا مل يعرفه ابن أيب حا
  ولذلك قال الذهيب والعسقالينُّ يف الراسيب هذا:

  "ال يعرف، وأتى خبرب باطل، متنه: علي سيد العرب ".
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فأقول: قابِلْ قولَهما هذا بقوهلما املتقدم يف حديث التختم بالعقيق الذي احـتج بـه   
ماري الكبري على وضعه، تتبيماري الصغري عليهما كما يأيت.الغطالن إنكار الغن وتتأكّد من ب  

   قوله: "ومبقتضى القاعدة املُقَررة يكون تعديل احلاكم له مقبولًا... إخل ". -٤

القاعدة وال يبينـها،   -فأقول: تأمل أيها القارئ كيف يعمي األمر على القراء، فَيطلق 
بالقاعدة املقررة يف علم املصطلح، وينسب احلافظ تدليساً عليهم، وإيهاماً هلم بأن كه متمس

الذهيب إىل التعنت ويلحق به احلافظ العسقالين يف الغفلة!! وال يشك أحد أما أعلم منـه  
وأتقى، وأبعد عن اتباع اهلوى الذي ابتلي به هذا الغماري املسكني يف كثري مـن كتاباتـه   

  تقاده لآلخرين. وبيان ذلك هنا من وجهني:وخباصة ما كان منها يف ان

األول: أنّ احلاكم مل جيزم بأنّ الراسيب هذا صدوق، وإمنا قال:أرجو؛ وفرق واضح بني 
  األمرين.

واآلخر: هب أنه جزم بأنه صدوق، فما قيمة قوله وهو معروف عند العلماء بأنه مـن  
حلُفَّاظُ الذين جاؤوا من بعده واستدركوا عليـه  ، وال سيما إذا مل يعتد بقوله ا)١(املتساهلني 

) : أنه إذا تعارض قولُ ١٦١كالذهيب وغريه، وقد ذكر اللكنوي رمحه اللّه يف "األجوبة" (
  احلاكم مع الذهيب، رجح قول الذهيب، ألن األول متساهلٌ والثاين غري متساهل. 

لذهيب بكونه ضـعيف  فاحلديث الذي حكم احلاكم بكونه صحيح الإسناد. وحكم ا
   حكم عليـه احلـاكم فيه قولُ الذهيب على قول احلاكم، وكم من حديث حجراِإلسناد؛ ي

  بالصحة وتعقّبه الذهيب بكونه ضعيفاً أو موضوعا... إىل آخر كالمه رمحه اللّه تعاىل.

                                                   
   ) .٨٦ - ٨٠انظر "األجوبة الفاضلة" أليب احلسنات اللكنوي (ص )١(
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بن حجر وأقول: هذا إذا كان الذهيب وحده خمالفاً للحاكم، فكيف إذا كان معه احلافظُ ا
  كما هو الشأنُ هنا. فسقط بذلك تشبثُ الغماري باحلاكم.

علـى الـذهيب    فإن قيل: ما هي القاعدة املُقَررةُ اليت اعتمد عليها الغمـاري يف رده 
  والعسقالين ومل يبينها؟

فأقول: هي قولُ ابن الصالحِ وغريه أنه يكفي الواحد يف التعديل على الصحيح. وقد 
من مل يكن معروفًا بالتساهل يف  أا ليست على إطالقها، وأنّ املقصود اعرفت مما سبق 

التوثيق والتصحيح كاحلاكم وابن حبان وحنومها، وهذا مما ال خيفى على الغماري، ولكنـه  
  هلواه. نسأل اللّه السالمة. يجادل بالباطل وينساق

  من قبيل احلَسن لغريه. قوله: فاحلديث ذينِ الطريقنيِ... ال يبعد أن يكون -٥

  فأقول: كال، وذلك لوجهني:

)، ومثله ال يفيد ٢األول: أنّ فيه ذلك الواهي حممد بن معاذ كما سبق بيأنه يف الفقرة (
  يف املتابعات والشواهد كما هو مقرر يف علم املصطلح.

من حماولتك  واآلخر: أنَ البحثَ يف متن احلديث كما تقدم يف اجلواب امل، فال فائدة
  لإخراج سند احلديث من الضعف، ومتنه باطلٌ بشهادة

احلافظني الذهيب والعسقالين، ومها املرجع يف مثل هذا األمر دونك، وما أحسن ما قيل 
  يف مثل هذه املناسبة:

 نيف قَر إذا ما لُز اللَّبون اعيسِ      وابنلِ القَنزلَةَ البوص عطتسمل ي  
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  قيل: فما وجه بطالن هذا احلديث متناً؟ نإف

فأقول خمالفته للسنة الصحيحة الثابتة من طرق عن ابن عمر رضي اهللا عنه يف "صحيح 
)، بل قد صح ذلك ١١٩٨-١١٩٠البخاري " وغريه، وهي مخرجة يف "ظالل اجلنة" (رقم 

   ن احلنفية قال:عن علي نفسه رضي اهللا عنه، فروى البخاري بسنده الصحيح عن حممد ب

؟ قال: أبو بكـر؛  -صلى اهللا عليه وسلم  -قلت أليب: أي الناس خري بعد رسول اللّه 
قال: قلت: مث من؟ قال: مث عمر.. احلديث. ورواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وغريهم من 

  ) .١٢٠٨ -١٢٠٠طرق عنه، وهو مخرج يف "ظالل اجلنة" (

ل أليب بكر: ال بل نبايعك، وأنت سـيدنا  ) بسند حسن عن عمر قا١١٦٦وروي (
؛ وقد جاء يف "الصحيحني " مرفوعاً -صلى اهللا عليه وسلم  -وخرينا وأحبنا إىل رسول اللّه 

فكيف يعقَلُ بعد هـذه   -صلى اهللا عليه وسلم  -أن أبا بكر كان أحب الرجال إىل النيب 
ل: "وعلي سيد العرب "، وقد تقدم النصوص القاطعة بأفضلية أيب بكر رضي اللّه عنه أن يقا

أنّ من عالمات احلديث املوضوع أن يخالف السنة الصحيحة، فهـي عمـدة الـذهيب    
  والعسقالين يف قوهلما ببطالن احلديث.

ولقد كنت أوردت معىن ما تقدم من السنة يف ردي على الغماري يف مقدمة "البداية"، 
ب حتمسه هلذا احلديث الباطل، وذكرت أنه من وضـع  وأشرت إىل نِسبته إىل التشيع، بسب

 .يعةالش  

مث تأكدت من ذلك حني رأيته يرد على احلافظَني ويستعلي عليهما، وينسبهما إىل الغفلة 
فسود  -ضغثاً على إبالة -كما تقدم، وال يتربأ من التشيع الذي رمي به، بل إنه زاد على ذلك

لى أهل السنة وأئمة احلديث كابن تيمية والذهيب، فريميهمـا  ثالث صفحات يف الطعن ع
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بالنصب، وإنكار فضائل علي رضي اهللا عنه، ويصرح بأن كثرياً من أهل السنة اخنـدعوا  
بالنواصب! فردوا أحاديثَ كثريةً يف فضل علي رضي اهللا عنه، ومنها هذا احلديثُ بزعمـه  

السالم: " علي سيد العرب " أنه ذو الشرف واد فيتأوله بقوله: "فمعىن قوله عليه الصالة و
  فيهم، ألنه من أهل البيت... إخل ".

فأقول: أَثْبت العرش مث انقش، فإن التأويل فرع التصحيح كما هو معروف عند العلماء، 
  يستحق التأويل. واحلديث ضعيف اإلسناد كما سبق حتقيقه، فهو ال

: "أنا سيد ولد آدم " -صلى اهللا عليه وسلم  -ن قولهعلى أنّ سياق احلديث يبطله، فإ
على مجيع ولد آدم، وهو الذي فهمه العلمـاء  -صلى اهللا عليه وسلم  -صريح يف تفضيله 

ومنهم العز بن عبد السالم يف رسالته "بداية السول " كما سيأيت بيأنه حتت احلديث رقـم  
صلى اهللا  -ت أيضاً على تفضيله بعده ) ، فلو صحت زيادة "وعلي سيد العرب " دل٥٦٧٨َّ(

على العرب مجيعاً، وهذا باطلٌ بشهادة الصحابة كما تقدم، ومنهم على نفسه، -عليه وسلم 
  رضي اهللا عنهم أمجعني.

  ومثلُ هذه الزيادة يف البطالن واملخالفة حديث:

  ل علي ".فاطمة، ومن الرجا -صلى اهللا عليه وسلم  -"كان أحب النساء إىل رسول اللّه

) مع خترجيه والكشف عن علّته، ١١٢٤وسيأيت يف هذا الد إن شاء اللّه تعاىل برقم (
  الدالّة على بطألنه. ووهم من وهم فيه، وذكر بعض األحاديث الصحيحة

وبعد، فإنّ جمال الرد على الغماري والكشف عن أوهامه وتدليساته علـى القـراء،   
جمالٌ واسع جداَ،  -اخلزرجي ارته للفنت اليت شاركه يف بعضها ذاكوضالالته وافترِاءاته وإث

وفيما سبق من البيان كفايةٌ لكل منصف راغبٍ يف اهلداية، وإني مع ذلك أرجو هلمـا أن  
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 -واالفتراء، فإن مل يفعال فإني داعٍ مبا ثبت عن رسول اللّه  يتراجعا عما رمونا به من البهت
  : -صلى اهللا عليه وسلم 

" اللهم متعنا بأمساعنا و أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثَأْرنا على 
  من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وال جتعل مصيبتنا يف

   ديننا، وال جتعلِ الدنيا أكبر همنا، وال مبلغَ علمنا، وال تسلّط علينا من ال يرمحنا".
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  ي عن صوم أيام التشريق النه
  

  ]٤٠٤[ متام املنة صقال الشيخ رمحه اهللا يف:

" وروى الطرباين يف " األوسط " عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى  
اهللا عليه وسلم أرسل صائحا يصيح : أن ال تصوموا هذه األيام فإا أيام أكل وشرب وبعال 

 ".  

ألوىل : أن احلديث نقله عن " جممع الزوائد " فأساء العزو قلت : لنا عليه مؤاخذتان : ا 
) : " رواه الطرباين يف " الكبري " ويف رواية له يف  ٢٠٣/  ٣أو النقل ألن اهليثمي قال عقبه ( 

" األوسط " و " الكبري " أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث بديل بن ورقاء وإسـناد  
  .األول حسن " 

ضح أن هذا اللفظ هو يف " املعجم الكبري " للطرباين دون " األوسط " له أقول : من الوا 
فعزو املؤلف إياه ل " األوسط " خطأ على اهليثمي وعلى الطرباين أما أنه خطأ على اهليثمي 

  .فواضح من خترجيه الذي نقلته آنفا 

منا بلفظ آخر وأما أنه خطأ على الطرباين فألنه مل يروه يف " األوسط " ذا اللفظ له وإ 
خمالف هلذا يف طرف منه وقد أشار اهليثمي إىل خمالفته يف طرفه األول وليته ساقه بتمامه ليتبني 
للقارئ الفرق اجلوهري بينه وبني اللفظ األول ولو أنه فعل مل يقع املؤلف يف هذا اخلطأ إن 

  .شاء اهللا تعاىل 
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ره زيادة : " وبعال " ضعيف واملؤاخذة األخرى : أن احلديث ذا السياق الذي يف آخ
 ١٥٨٧/  ٢٣٢/  ١١اإلسناد وإن حسنه اهليثمي ألن الطرباين أخرجه يف " املعجم الكبري " ( 

) من طريق إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس 
  .به 

امت " منكـر  وإبراهيم هذا ضعفه اجلمهور من قبل حفظه حىت قال البخاري وأبو ح 
  .احلديث " 

والترمذي مع تساهله  املعروف ملا روى له حديثني قال عقب كل منهما : " يضعف  
  .يف احلديث " 

  قلت : وإن مما يدلك على ضعفه روايته يف احلديث زيادة : " وبعال "  

فإا مل ترد يف اإلسناد اآلخر الذي ذكر اهليثمي طرف متنه األول فقد أخرجه الطرباين  
/  ١٤٢/  ٢) ويف " املعجم األوسط " (  ٢٠٣/  ١١٠/  ١١يف " املعجم الكبري " أيضا ( 

) من طريق أيب مجيلة املفضل ( ووقع يف مطبوعة " الكبري " : الفضل وهو خطـأ   ٧١٩٨
مطبعي ) بن صاحل عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : ان النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث 

  .) فنادى : " إن هذه أيام أكل وشرب فال تصوموها " بديل بن ورقاء ب ( مىن 

وهذا إسناد ضعيف أيضا املفضل بن صاحل ضعيف أيضا كما يف " التقريب " لكن املنت  
دون الزيادة صحيح ألنه جاء عن مجع من الصحابة دوا خرجت الكثري الطيب منها يف " 

  .محد ومسلم ) بعضها من حديث نبيشة عند أ ١٣١ - ١٢٨/  ٤اإلرواء " ( 

) يف  ٤٢٩ - ٤٢٨/  ١نعم وقعت هذه الزيادة يف طريقني آخرين عند الطحاوي (  
  .األوىل منهما حممد بن أيب محيد ويف األخرى موسى بن عبيدة وكالمها ضعيف 
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وباجلملة فهذه الزيادة منكرة رواية ومعىن أما الرواية ؟ فقد عرفتها مما سبق وأما املعىن  
بعض الطرق الصحيحة بلفظ : " وذكر اهللا " وألن " البعال " ال ميكـن   فلمخالفتها ملا يف

  .حتقيقه عمليا يف أيام التشريق حتت اخليام الكثرية املزدمحة املتالصقة كما هو ظاهر 

  واهللا أعلم  

  .( تنبيه هام ) : يف " النهاية " البن األثري : " البعال : النكاح ومالعبة الرجل أهله "  

ذا فقد أخطأ الشيخ عبد اهللا الغماري يف كتابه الذي كان أمساه ب " الكرت إذا عرفت ه 
  .الثمني يف أحاديث النيب األمني " خطأ فاحشا يف حديث نبيشة املشار إليه آنفا 

  .فإنه أورده بزيادة : " وبعال " برواية ( حم م ) عنه  

  وهذا باطل من وجوه : 

ضعفها كما تقدم فلم يروها املـذكوران وال  أوال : أن هذه الزيادة : " وبعال " مع  
  .غريمها عن نبيشة فهو خطأ عليهم مجيعا 

ثانيا : أنه خطأ على السيوطي أيضا فإن احلديث عنده يف " اجلامع الصغري " بروايـة   
  .املذكورين عنه دون الزيادة 

اللغوي  ثالثا : كأنه الحظ ما أشرت إليه من نكارة هذه الزيادة ولذلك اقتصر من معناها
على املقدار الذي ال نكارة فيه ففسرها يف التعليق بقوله : " مالعبة الرجل زوجه " فحذف 
لفظ " النكاح " الذي هو الغاية عادة من املالعبة ألنه مستنكر فلو أنه كان علـى معرفـة   
باألحاديث الصحيحة ومتوا وما يصح وما ال يصح من ألفاظها ملا كان به حاجة إىل أن يقع 

  . هذا اخلطأ اللغوي أيضا يف
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وللغماري هذا أخطاء عديدة وتصحيح ألحاديث كثرية يف " كرته " وغريه نبهت على  
  .أنواع كثرية منها يف الد الثالث والرابع من " األحاديث الضعيفة " وراجع مقدمتهما 
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  حتذير عام
  

  جاء يف مقدمة الد الرابع من الضعيفة :

فإليكم أيها القراء الكرام! الد الرابع من "سلسـلة األحاديـث الضـعيفة    أما بعد؛ 
وخباصة  -واملوضوعة"، وفيه أنواع جديدة من األحاديث الواهية، اليت جيب على كل مسلم

صلى اهللا عليـه   -أن يكون على حذر منها. لكي ال يقول على النيب  -أهل العلم وطالبه
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -يف وعيد قوله  -ال مسح اهللا -عما مل يعلم أنه قاله، فيق -وسلم 

"من قال علي ما مل أقل ؛ فليتبوأ مقعده من النار"، نعوذ باهللا تعاىل من النار، ومن كل 
  أسباا.

أن ال يتأخر عن سابقه صدوراً إال قليلًا،  -وله الفضل واملنة -ولقد يسر اهللا عز وجل
  لصاحلات محداً كثرياً.فاحلمد للّه الذي بنعمته تتم ا

بالبحوث العلمية، والردود الفقهيـة   -بفضل اللّه -وكانت مقدمة الد السابق عامرة
والطرقية، الذين يتهمون األبرياء مبا  واحلديثية، على بعض احلاقدين واحلاسدين من الصوفية

 ،هر صدرماري املغريب، الذي غَمه، ليس فيهم، من أولئك الشيخ عبد اهللا الغوعمي باهلوى قلب
صلى اهللا  -املسلمني من أهل السنة سلفاً وخلفاً، وامهم مبخالفة سنة النيب  فطعن يف مجاهري

 -٩وحديثه، وأثىن خرياً بكل صراحة على الشيعة انتصاراً لبدعته، (املقدمة ص  -عليه وسلم 
١٢. (  

ى احلـافظَني  وصحح مع ذلك كله بغري علم بعض األحاديث الضعيفة والباطلة، ورم
حديثاً من تلك األحاديث الـيت   اجلليلني الذهيب والعسقالين بالتعنت الشديد، ألما أبطال
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 -٣٣و  ٢٥ -٢٢صححها هو تكلفاً وتشيعاً! وقد نبهت على بعضها يف تلك املقدمة (ص 
) وغريه كثري وكثري، مما يؤكد لكل ١٠٤٢) ، وعلى غريها يف صلب الد كاحلديث (٣٩

يف هذا العلم كما قيل: "ال يف العري وال يف النفري"، وقد نبهت على بعضـها يف   باحث أنه
  املواضيع والبحوث " منهِ، فمن شاء تتبعها رجع إليه. -١فهرست "

  هذا يف الد الثالث.

وستمر بك أيها القارىء الكرمي يف هذا الد الرابع، أمثلة أخرى من تلك األحاديـث  
لغماري أيضاً، ضغثاً على إبالة، فال بأس من الإشارة إىل أرقامها هنا، الضعيفة اليت صححها ا

ليزداد القراء معرفة ذا الغماري، ومدى احنرافه عن جادة هذا العلم وقواعده، وأقوال أئمة 
  اجلرح والتعديل:

و  ١٨٢٨و  ١٨٢١،) وهو موضـوع (و  ١٧٨٢و  ١٥٦٦و  ١٥١٤و  ١٥٠٤(
  ) .١٩٣٣و  ١٨٤٤و  ١٨٣٣

بيه): كنت بينت يف مقدمة الد الثالث من هذه السلسلة حال عبد اللّه الغماري يف (تن
عدائه ألهل السنة، وحماربته إياهم، واامه إياي شخصياً بشىت التهم الباطلة، وجهلَه بعلـم  
اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف ، ونبهت يف تضاعيفه على مجلة من األحاديـث  

جبهل بالغ، وأوردها يف كتابه الذي مساه "الكرت الثمني "، وهي مـن   الضعيفة اليت صححها
الكثرة حبيث يظن كثري من املتعصبة له، واملغرورين به، أن يف نقدي إياه حتامال عليه حبكم 
العداء املذهيب، كما هو معهود منه يف خمالفه، واهللا سبحأنه نسأل أن يعصمنا من الوقوع يف 

نقول فيه ويف أمثاله من املبتدعة إال ما ندين اللّه به،متأدبني يف ذلك مثل ما وقع فيه، وأن ال 
  بأدب قوله تعاىل: "وال جيرِمنكُم شنآنُ قومٍ على أنْ ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".
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نه: "سبيل التوفيق يف ترمجة اواملقصود أن الرجل أصدر حديثاً كتابا ترجم فيه لنفسه عنو
  تفنن أيبالصديق " تأليف: العالمة احلافظ امل عبد اهللا بن

) فصالً بعنوان: (مؤلفايت يف ٩٦الفضل عبد اهللا بن الصديق الغماري "! عقد فيه (ص 
وهذه  -١٩٦٩إىل سنة  ١٩٥٩السجن) ، يعين: سجن مجال عبد الناصر، مكث فيه من سنة

فيه عدة كتب مساها؛ ، مث ذكر أنه ألف -السنة هي اليت صدر فيها كتايب "صحيح اجلامع "
  منها الكتاب املذكور: "الكرت الثمني "، مث قال ما نصه باحلرف الواحد:

"غري أن كتاب "الكرت الثمني " لست راضياً عنه، ألين كتبته يف حال تضييق وتشديد 
كما سبق، وعدم وجود مراجع، فجاءت فيه أحاديث ضعيفة كثرية، ولو وجدت فراغـاً  

  ه ما فيه من الضعيف ".لنقحته وهذبته وحذفت من

قلت: فاحلمد هللا الذي شهد على نفسه بكثرة األحاديث الضعيفة فيه، وقد كنا نبـهنا  
على طائفة كبرية منها، وال نزال بفضل اهللا تعاىل. نصحاً لألمة، وحتذيراً هلم أن ال يغزوا مبا 

  قاله يف مقدمة "كرته " (صفحة ح) :

  ع الصغري". وقال (صفحة ع) :"جردت فيه األحاديث الثابتة من اجلام

  "ليس فيه أحاديث ضعيفة أو واهية".

راء معي أنه إذا كان صادقاً يف قوله: أنه ألفه يف السجن حيث ال قولكن... أال يتساءل ال
مراجع لديه كما زعم، فكيف جاز له أن جيزم هذا اجلزم القاطع بأن كل أحاديثه ثابتة، وأنه 

ذلك غش وتضليلٌ لألمة؟! لو أن ذلـك كـان يف    يف ليس فيه أحاديث ضعيفة..؟! أليس
أحاديث معدودة لعذرناه، لكنا من الكثرة حبيث يصعب إحصاؤها، فإن يف حرف األلف منه 
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فقط حنو مئيت حديث ضعيف أو موضوع، من أصل أربع مئة وألف حديث تقريباً كما كنت 
  ) .٢٣ذكرت ذلك يف املقدمة املشار إليها آنفاً (ص 

ن الذي محله على ذلك اجلزم بغري علم إمنا هو احلسد والغرية من كتـايب:  ويف ظين أ
"صحيح اجلامع الصغري"، فجمع هو" كرته " مضاهاة له، وقد طبع قبله بنحو عشر سنني، 
ويظهر أنه توجهت إليه انتقادات كثرية من بعض الناصحني؛ غري ما يف هذه السلسلة، كمثل 

  ):١٤امع الصغري.. " لبعض إخواننا (ص ما جاء يف مقدمة "ترتيب صحيح اجل

"كتاب "الكرت الثمني.. " حمشو باألحاديث الضعيفة، وسبب ذلك أنه اعتمـد علـى   
  تصحيح احلاكم والترمذي وابن حبان، وعلى األحاديث اليت قيل

فيها: رواته ثقات، أو رجاله موثقون، وهذا احلكم كما ال خيفى فيه نظر عنـد أهـل   
  فام ".احلديث بينوه يف مؤل

وتفصيل هذا الإمجال جيده القراء يف عشرات بل مئات األمثلة يف هذا الد، والذي قبله 
  واآلتية بعده إن شاء اللّه تعاىل، وذلك من فضل اللّه علينا

  وعلى الناس، ولكن أكثر الناس ال يشكرون.

لفضـل  ومن أعاجيب تقديرات اهللا تعاىل أن يضطر الغماري إىل االعتراف بشيء من ا
) من " ترمجته " يف مجلة مـن  ٤٩حتت مطارق أدلة احلق، فقد ذكرين الغماري هذا (ص 

عاصره من أهل احلديث، وقال:"يعرف احلديث معرفة جيدة، إال أنه يعتمد على املنـاوي  
  وعلي القاري... " إخل ما رماين به كعادته.
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بت ذلك يف األمثلة املشار وهذا االعتماد الذي رماين به إمنا هو صفته يف احلقيقة كما أث
إليها آنفاً، وكأن هذا االعتراف باحلق واالام بالباطل ورثه من أخيه األكرب أمحـد، فقـد   

، ١٣٨٠صفر سـنة   ٢٩اطلعت على خطابني له أرسلهما إىل أحد أصحابه، األول بتاريخ 
  ربيع األول من السنة نفسها، قال يف األول منهما: ٢٢واآلخر يف 

ن األلباين قدم إىل دمشق، وتعلم العربية، وأقبل على علم احلديث، فأتقنـه  "وناصر الدي
جداً جداً، وأعانته مكتبة الظاهر املشتملة على نفائس املخطوطات يف احلديث، حىت إين ملا 
زرا يف العام املاضي كان هو الذي يأتيين مبا أطلبه، ويعرفين مبا فيها، وهو خبيث الطبـع،  

ولوال خبث مذهبه وعناده لكان من أفراد الزمان يف معرفة احلديث، مع  وهايب تيمي جلد...
  أنه ال يزال فاحتاً دكان الساعات، وقعت لنا معه مناظرة يطول ذكرها".

  وقال يف اخلطاب اآلخر:

"واحلبشي الذي يرد على األلباين طبع يف الرد عليه ثالثة (!) رسائل، وهو كسائر أهل 
  وينقل منها.الوقت يراجع كتب احلديث، 

أما األلباين فمن األفراد يف معرفة الفن (هنا مجلة غري مقروءة من سوء اخلط والتصوير)، 
  خلف الزمزمي... " إخل. -والعياذ باللّه -إال أنه يف العناد

نقلت هذه النصوص للتاريخ أوالً، وليكون القراء على علم مبثل هذه االعترافات من مثل 
  قيمة ال تقدر، فهي كما قيل قدميا:هؤالء املبتدعة، ألن هلا 

  "والفضل ما شهدت به األعداء"!
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وأما االام بالعناد وغريه فهو كما يتهمنا الكفار أو املنحرفون عن الشرع بالتعصب، 
  واحلقيقة أنه التعصب للحق الذي جاء به الدين.

  د املرسلني:وأما االام بالتوهب فجواب عليه ما قاله بعض املوحدين املتبعني لسنة سي

  فأنا اُملقر بأنين وهايب!            إن كان تابع أمحد متوهباً 
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  حدبث اتقوا البول
  

  " اتقوا البول ، فإنه أول ما حياسب به العبد يف القرب " . - ١٧٨٢

  موضوع .

نسخيت ) : حدثنا دحيم حدثنا عبد  - ٩٣أخرجه ابن أيب عاصم يف " األوائل " ( رقم 
اهللا بن يوسف عن اهليثم بن محيد ، قال : مسعت رجال حيدث مكحوال عن أيب أمامة قال : 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات غري الرجل الذي مل يسم . واحلديث قـال  
 " بإسناد ال بأس به " . ) : " رواه الطرباين يف " الكبري ٨٨/  ١املنذري يف " الترغيب " ( 

  ) : " رواه الطرباين يف " الكبري " ورجاله موثقون " . ٢٠٩/  ١وقال اهليثمي يف " امع " ( 

قلت : ويف قوليهما إشعار لطيف بأن إسناده ال خيلو من ضعف ، والسيما قول اهليثمي  
وثيق غري معترب ، فقول : " ورجاله موثقون " ، فإنه ال يقول هذا عادة ، إال فيمن كان فيه ت

  املناوي يف " فيض القدير " : " رمز املصنف حلسنه ، وهو أعلى من ذلك " .

مث ذكر قول املنذري واهليثمي املتقدم ، فأقول : إنه ال وجه لتحسينه ، بله تصحيحه ! ملا 
دا ذكرنا ، ومن املؤسف أن اجلزء الذي فيه مسند أيب أمامة من " املعجم الكبري " ليس موجو

يف املكتبة الظاهرية عمرها اهللا تعاىل . ولذلك فإين غري مطمئن لتحسني السيوطي للحديث ، 
  فضال عن تصحيح املناوي له ، السيما مع كشف إسناد ابن أيب عاصم عن علته . واهللا أعلم.
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مث طبع " املعجم الكبري " مة أخينا الشيخ محدي عبد ايد السلفي ، فرأيت احلديث 
) ، قال : حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد اهللا بن يوسف بإسناده  ٧٦٠٥/  ١٥٧/  ٨فيه ( 

املتقدم عند ابن أيب عاصم . وذا اإلسناد أخرجه الطرباين أيضا يف " مسند الشاميني " ( ص 
) وقد عرفت علته ، وهي الرجل الذي مل يسم . وقد مساه إمساعيل بن إبراهيم فقال :  ٦٥٥

) . وإمساعيل هذا هو أبو  ٧٦٠٧ول به . أخرجه الطرباين أيضا ( رقم حدثنا أيوب عن مكح
إبراهيم الترمجاين ، وهو من رجال النسائي ، وقال هو وغريه : " ال بأس به " . وشـيخه  
أيوب هو ابن مدرك احلنفي كما يف " امليزان " ، وقال : " قال ابن معني : ليس بشـيء .  

  بو حامت : متروك " . وقال مرة : كذاب . وقال النسائي وأ

وذا يتبني خطأ قول املنذري واهليثمي املتقدم ، بله ميل املناوي إىل تصحيحه ! فقد تبني 
أن الرجل الذي مل يسم يف الطريق األوىل إمنا هو أيوب بن مدرك يف الطريق األخرى ، وهو 

  متهم .

 " ، فقد رأيته قد بيض ولعل املناوي تبني له هذا الذي ذكرته بعد الذي قاله يف " الفيض 
للحديث يف " التيسري " ، ومل حيسنه ! ومنشأ هذا اخلطأ يف نقدي ، أم رأوا ( أيوب ) هذا 
جاء يف السند غري منسوب ، فتومهوا أنه أيوب بن أيب متيمة ، وهو ثقة حجة ، وساعدهم 

اعيل بن إبراهيم بن مساعيل بن إبراهيم ، فتومهوا أيضا أنه إمسإ على ذلك أم رأوا الراوي عنه
مقسم املعروف بـ ( ابن علية ) وهو ثقة حافظ ، ألم رأوا يف ترمجته أنه روى عن أيوب 
وهو السختياين وكل ذلك خطأ ، وإمنا إمساعيل هذا أبو إبراهيم الترمجاين كما تقدم ، وشيخه 

يف حديث أيوب هو ابن مدرك وليس السختياين كما جاء مصرحا ذا كله يف " الطرباين " 
  ) .  ١٢٠١آخر قبيل هذا ، وهوخمرج يف " اإلرواء " ( 
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) : فاغتنم هذا التحقيق ، فإنه  ١٥٩وأليوب هذا حديث آخر موضوع ، مضى برقم ( 
  مما قد ال تراه يف غري هذا املوضع رغم أنف احلاقدين احلاسدين .

يف ترمجة ابن  مث إن للحديث علة أخرى عند ابن حبان ، أال وهي االنقطاع ، فقد قال 
) : " يروي املناكري عن املشاهري ، ويدعي  ١٦٨/  ١مدرك هذا من كتابه " الضعفاء " ( 

  شيوخا مل يرهم ، ويزعم أنه مسع منهم ، روى عن مكحول نسخة موضوعة ، ومل يره " .

واعلم أيها القارىء الكرمي ، أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم الشريف 
طرق احلديث ، والتعرف على هوية رواته ، فإن ذلك يساعد مساعدة كبرية جدا أمهية تتبع 

على الكشف عن علة احلديث اليت تستلزم احلكم على احلديث بالسقوط ، وهذا ما ال يفعله 
مجاهري املشتغلني ذا العلم قدميا وحديثا ، وحسبك دليال على هذا الذي أقول ، موقـف  

  ن هذا احلديث وتقويتهم إياه .املنذري واهليثمي واملناوي م

وقد اغتر م بعض املتأخرين من املقلدين ، فهذا هو الشيخ عبد اهللا الغماري قد أورد  
احلديث يف كتاب له مجعه من " اجلامع الصغري " زعم يف مقدمته ( ص ح ) : " وهذا كتاب 

 يف أحاديث النيب جردت فيه األحاديث الثابتة من الكتاب املذكور ، ومسيته : الكرت الثمني
  األمني " .

مث أكد التجريد املذكور أنه قال يف صدد بيان مزايا الكتاب ( ص ع ) : " ومنها : أنه  
ليس فيه أحاديث ضعيف أوواهية " ! وهذه دعوى عريضة ، يعلم من اطلع على كتابه هذا 

الواهية ، بل وفيه باطلة ، ألنه وقع فيه كثري من األحاديث الضعيفة  من أهل العلم أا دعوى
)  ٤٦٢٦وقد بلغ عددها (  -بعض املوضوعات ، ويقطع أنه مل جير يف أحاديث كتابه هذا 

أي حبث أوحتقيق ، وإمنا هو مقلد فيها لغريه ، وهذا احلديث من األدلة الكثرية على  -حديثا 
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أمثلة أخرى ) وقد سبق يف الد الثالث أمثلة كثرية ، وستمر بك  ٤٧ذلك ، وهو فيه برقم ( 
  إن شاء اهللا تعاىل . وقد اعترف هو بذلك يف اجلملة ، فراجع مقدمة هذه الدة .
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  حديث القلنسوة
  

  ) . كان يلبس قلنسوة بيضاء(  - ٢٥٣٨

  .ضعيف

) ، وأبو الشيخ يف " أخالق النيب صلى اهللا عليه  ٢٠٠رواه العقيلي يف " الضعفاء " ( 
) وابن عساكر يف " تاريخ دمشـق " (   ٢/٢٣٨/١" الشعب " (  وسلم " ، والبيهقي يف

الفكر ) عن عبد اهللا بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن  - ٤/١٩٢
  عمر مرفوعا . 

  : )١(وقال العقيلي

" عبد اهللا بن خراش ؛ قال البخاري : " منكر احلديث " ، وال يتابعه على هذا احلديث 
  نه أو مثله " .إال من هو دو

  وأما البيهقي فقال :

  " تفرد به ابن خراش هذا ، وهو ضعيف " .

  ) . ٥/١٢١ومن طريقه رواه الطرباين كما يف " امع " ( 

  ) من حديث عائشة مرفوعا به وزاد :  ٤/١٩٣ورواه ابن عساكر ( 

                                                   
 ) .(حممد).٢/٢٤٣الضعفاء الكبري(يف  )١(
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  " الطئة " .

  : )١(املغين " قال الذهيب يف " -وزي كاألصل ال -وفيه عاصم بن سليمان الكرزي 

  " كذبه غري واحد " .

لكين وجدا يف حديث آخر يرويه حيىي بن محيد بإيذج : أخربنا عثمان بن عبـد اهللا  
  القرشي : أخربنا بقية عن األوزاعي عن حريز بن عثمان قال :

" لقيت عبد اهللا بن بسر فقلت : أخربين ! قال : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  طويلة ، وقلنسوة هلا أذنان ، وقلنسوة الطئة ". وله قلنسوة

  ) . ١٢٦ - ١٢٥أخرجه أبو الشيخ يف " اخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم " ( 

  قلت : وهذا سند ضعيف ؛ بقية مدلس ، ومن دونه مل أعرفهما .

  مث روى عن سلم بن سامل عن العرزمي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا:

لنسوة بيضاء مضرية ، وقلنسوة برد حربة ، وقلنسوة ذات " كان له ثالث قالنس : ق
  آذان يلبسها يف السفر ، ورمبا وضعها بني يديه إذا صلى " .

امسه حممد بن عبيد اهللا بن أيب سـليمان ؛    قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، العرزمي
  . )٣(، وسلم بن سامل ضعيف )٢(وهو متروك كما يف " التقريب "

                                                   
 ).(حممد).٢٩٨٢برقم( )١(
 ).(حممد).١٨٧/  ٢( )٢(
 .(حممد). ٤٧الضعفاء واملتروكني:  )٣(
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  روياين وابن عساكر عن ابن عباس بأمت منه .وعزاه السيوطي لل

( تنبيه ) : لقد اقتطع الشيخ عبد اهللا الغماري يف رسالته " إزالة االلتباس " من روايـة  
  العرزمي املتقدمة اجلملتني األخريتني منه ، وجعلهما حديثا مستقال بلفظ : عن ابن عمر قال :

ة ذات آذان يلبسها يف السفر ، ورمبا " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلبس قلنسو
  وضعها بني يديه إذا صلى " .

  وقال عقبه :

  " رواه الطرباين وأبو الشيخ والبيهقي يف الشعب " .

قلت : وهذا خلط غريب ، لكن صدوره من الغماري ليس بعجيب ، فإن ذلك مـن  
ربعني ومن القياس عادته يف كثري من كتيباته ، حىت ما كان منها ال يتجاوز عدد أوراقها األ

علـى   -الصغري جدا كرسالته هذه ، فلينظر القارىء الكرمي معي اآلن ما يف هذا التخريج 
  من اللخطبة إن مل نقل الكذب املتعمد ؛ حلاجة يف نفسه ! -إجيازه 

أوال : ليس يف حديث ابن عمر زيادة وضع القلنسوة بني يديه صلى اهللا عليه وسلم كما 
  ه ، وإمنا هي يف حديث ابن عباس .رأيت يف خترجيي إيا

  ثانيا : ليست الزيادة املذكورة عند الطرباين والبيهقي كما زعم .

ثالثا : أن إسنادمها عند أيب الشيخ ضعيف جدا لتفرد العرزمي ا ، ومن أجل ذلك أراد 
الغماري بتخرجيه املذكور ؛ أن حديث ابن عمر يشهد حلديث ابن عباس الذي ساقه عقب 

  بن عمر وقال عقبهما :حديث ا
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" فظاهر هذين احلديثني أنه كان يعري رأسه أحيانا يف الصالة ، ومها وإن كانا ضعيفني 
  فاألصل يؤيدمها " !!.

قلت : فقد تبني أنه ليس هناك إال حديث واحد ، وأن إسناده واه جدا ، دلس الغماري 
مل يستفد شيئا من قوله : "  على القراء فجعلهما حديثني كتمهيد لتقوية أحدمها باآلخر إذا

  ... فاألصل يؤيدمها " ! 

وال فائدة له منه ، بل هو من اويله وأضاليله ، فإنه يعين أن األصل يف األشياء اإلباحة ، 
وهي قاعدة أصولية معروفة ، لكن الغماري يعمي على القراء ، ألن هذا األصل غاية ما يفيد 

بحث بينه وبني املتعلمني الذين أشار إليهم يف املقدمة جواز الصالة حاسر الرأس ، ومل يكن ال
اجلواز أو عدمه ، وإمنا فيما هو األفضل الالئق باملصلي ، فحاد عن ذلك ، وأخذ جيـادل  

  بالباطل ، كقوله :

" إن املسألة ختتلف باختالف العادات والتقاليد ، فمن البالد من يكون من عادة أهلها 
  ظماء " !تعرية رأسها حني مقابلة الع

فأقول : نعم ، ولكن عادة من هذه يا ... آملسلمني أم النصارى الذين نقلوا هذه العادة 
إىل بعض البالد اإلسالمية فتأثر ا من تأثر من املسلمني ، والذين ال يزالون إذا دخلوا كنيسة 

  حسروا عن رؤوسهم ؟! 

زمت الشافعية منهم بأنه فبدل أن حتذر املسلمني من تقليدهم يف ذلك أقررم عليه وأل
  يسن يف حقهم تعرية الرأس يف الصالة !؟ فهال قلت هلم يف احلسر كما قلت يف التمثيل :

" إنه ال يعرف إال عن طريق األوربيني ، وهم الذين أظهروه يف الشرق ...وينا عـن  
  التشبه م يف كل ما ال نفع فيه " ؟!
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احملرم ، وهذا مما ال خيفي بطالنه عليه هـو   وحنو ما تقدم قياسه املصلي غري احملرم على
  نفسه فضال عن غريه ، ولكن صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قال :

  " أخوف ما أخاف على أميت .... " .

وإن مما يؤكد لك أن جمادلته بالباطل أنه يقرر يف كثري من رسائله أن احلديث الضعيف 
الستحباب عنده ، وقد ذكر يف رسالته : " اإلزالة " ( يعمل به يف فضائل األعمال ويثبت به ا

) أحاديث ستة يف فضل الصالة يف العمامة ، وضعفها جدا إال احلديث األول منها ،  ٢١ص 
  وهو عن جابر مرفوعا بلفظ : " ركعتان بعمامة خري من سبعني ركعة بال عمامة " .

ناوي : " حديث غريب " ، ونقل عن السخاوي أنه قال فيه : " ال يثبت " ، وعن امل 
  وقال عقبه مقلدا هلما :

  " قلت : وهذا احلديث مع ضعفه أقوى ما ورد يف هذا الباب " .

قلت : فإذا كان األمر كذلك عندك ، فمعناه أنه ليس شديد الضعف عندك ، وحينئذ 
يلزمك أن تثبت به استحباب ستر الرأس بناء على مذهبك يف استحباب العمل باحلـديث  

  ف ! الضعي

فلماذا تركت مذهبك وقاعدتك يف هذه ، وسودت صفحات لترد ا على أولئك النفر 
املتعلمني ، أليس موقفك من باب اللعب على احلبلني ، أو الوزن بكيلني ، وكما قال رب 
العاملني : ( وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن هلم 

  يه مذعنني ) ؟!احلق يأتوا إل
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أقول هذا خماطبا لك مبا اعتقدت من ضعف احلديث ، وإال فهو عندي كاألحاديـث  
) ، ويغنينا عنه قوله صلى اهللا  ٥٦٩٩موضوع ، كما حققته يف " الضعيفة " (  -األخرى 

عليه وسلم : " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اهللا أحق من تزين له " . وهو خمرج يف " 
الـذين مل يتـأثروا    ) ، فإن ستر الرأس من الزينة عند املسلمني ٦٤٥داود " ( صحيح أيب 

  بعادات الكافرين كما تقدم . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم .
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  حديث االسراع بامليت
  

إذا مات أحدكم فال حتسبوه ، وأسرعوا به إىل قربه ، وليقرأ عند رأسه (  - ٤١٤٠
  ) . ه خبامتة البقرة يف قربهبفاحتة الكتاب ، وعند رجلي

  .ضعيف جداً

) ، والبيهقي يف "الشعب" ١٣٦١٣/ ٤٤٤/ ١٢أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" ( 
موىل  -) من طريق حيىي بن عبد اهللا البابليت : أخربنا أيوب بن يك احلليب ٩٢٩٤/ ١٦/ ٧(

اهللا بن عمر : مسعت  قال : مسعت عطاء بن أيب رباح : مسعت عبد -آل سعد بن أيب وقاص 
  يقول : فذكره . -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

  وقال البيهقي : 

"مل يكتب إال ذا اإلسناد فيما أعلم ، وقد روينا القراءة املذكورة فيه عن ابن عمـر  
  موقوفاً عليه" .

  ) :٤٤/ ٣قلت : وقال اهليثمي يف "امع" (

  بن عبد اهللا البابليت ، وهو ضعيف" ."رواه الطرباين يف "الكبري" ، وفيه حيىي 

وأقول : لقد شغل بإعالله ذا الضعيف عن إعالله مبن هو أشد ضعفاً منه ، وهو شيخه 
  أيوب بن يك ؛ قال الذهيب يف "املغين" :

  "تركوه" .
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وقد أشار إىل هذا احلافظ حني ساق له حديثاً آخر غري هذا يف "اللسان" سيأيت بـرقم  
  ن مناكريه عقب عليه بقوله :) ، وذكره م٥٠٨٧(

  "وحيىي ضعيف ، لكنه ال حيتمل هذا" .

  وهذا من دقة نقده رمحه اهللا تعاىل .

وأما األثر الذي أشار إليه البيهقي رمحه اهللا ؛ فهو مع كونه موقوفاً ففيه عبد الرمحن بن 
ل ) ، وقـو ١٩٢العالء بن اللجالج ؛ وهو جمهول ؛ كما حققته يف "أحكام اجلنائز" (ص 

  ) :٤٤/ ٣اهليثمي يف "امع" (

  "رواه الطرباين يف "الكبري" ، ورجاله موثقون" .

فهو مما ال ينافيه ، بل هو يشري إىل جهالته ؛ ألن "موثقون" غري "ثقات" عند من يفهم 
اهليثمي واصطالحه ، وهو يعين أن بعض رواته توثيقه لني ، وهو يقول هذا يف الغالب فيما 

حبان ، وال يكون روى عنه إال راو واحد ، وهذا هو الواقع يف عبد الرمحن  تفرد بتوثيقه ابن
هذا كما هو مبني هناك ، وقد جهل هذه احلقيقة بعض أهل األهواء ؛ فقال الشيخ عبد اهللا 

) معقباً على قول اهليثمي "موثقون" ومعتمداً ١١٠الغماري يف رسالته : "إتقان الصنعة" (ص 
  عليه :

  حسن" !"قلت : فإسناده 

  وجعله من أدلة القائلني بوصول القراءة إىل امليت ، وال خيفى فساده ! 

مث أتبعه حبديث الترمجة ساكتاً عنه ، متجاهالً تضعيف اهليثمي لراويه البابليت ، وهو على 
  علم به ؛ ألنه منه نقل أثر ابن اللجالج املذكور آنفاً . 
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  عند البيهقي ، وهو خالف الواقع . مث ادعى اختالف آخر احلديث عند الطرباين عنه

وقد ستر عليه ظله املقلد له : السقاف ؛ فإنه مل يذكر احلديث بتمامه حىت ال خيـالف  
) .هذا ٢٤٣" (ص -صلى اهللا عليه وسلم  -شيخه ! انظر ما أمساه بـ "صحيح صفة النيب 

  أوالً .

  وثانياً : إنه قال :

ت : بل هو حديث صحيح ، احتج "قلت : وهو حديث حسن ، وحسنه شيخنا ... قل
) واإلمام أمحد وعلي بن ٥٣٨-٥٣٧/ ٢٢به ابن معني كما يف "ذيب الكمال" للمزي (

موسى احلداد ؛ كما روى ذلك اخلالل . ويف معناه حديث آخر ضعيف اإلسناد إال أنـه  
؛ حىت حسن ذا الشاهد ..." . مث ذكر حديث الترمجة إىل قوله : "فاحتة الكتاب" دون تتمته 

  ال يظهر مبظهر املخالف لشيخه كما ذكرت آنفاً !

  وأقول : يف هذا الكالم غري قليل من األضاليل واألكاذيب ، وهاك البيان:

  األول : ما عزاه لـ "التهذيب" ؛ فإنه ليس فيه ما زعمه من االحتجاج ؛ فإن نصه فيه :

 ؟ فقال : حدثنا مبشر "وقال عباس الدوري : سألت حيىي بن معني عن القراءة عند القرب
  .بن إمساعيل احلليب عن عبد الرمحن بن العالء بن اللجالج ..."

  قلت : فذكر األثر . 

فليتأمل القارىء كيف حرف جواب ابن معني للسائل إىل االحتجاج مبـا روى لـه   
  باإلسناد لينظر فيه ؟!
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  الثاين : ما عزاه ألمحد ؛ منكر لسببني :

  ه احلسن بن أمحد الوراق ؛ ال يعرف .أحدمها : أن شيخ اخلالل في

  واآلخر : أنه خمالف ملا رواه أبو داود قال :

  "مسعت أمحد سئل عن القراءة عند القرب ؟ فقال : ال" .

  وهو مذهب مجهور السلف كأيب حنيفة ومالك ، وقال هذا :

  "ما علمت أحداً يفعل ذلك" .

  ن عمر نفسه صحيحاً ؟!فكيف مع هذا كله يكون هذا العزو ألمحد ، بل وأثر اب

الثالث : ما عزاه لعلي بن موسى احلداد ، يقال فيه ما قلنا يف الذي قبله ؛ ألن الراوي عنه 
هو الوراق املذكور آنفاً ، بل وزيادة ؛ وذلك ؛ ألن احلداد هذا غري معروف يف الرواة فضالً 

وأمحد ، وال يعرف  عن العلماء ، فكيف جاز لذاك السقاف أن يقرنه مع اإلمامني ابن معني
  إال يف رواية اخلالل هذه ؛ لوال اهلوى واإلضالل !

 -الرابع : قوله : "حديث حسن" يناقض قوله : "بل هو حديث صحيح" ؛ ألن األول 
إمنا يعين يف اصطالح العلماء أنه حسن لغريه ، وهو  -وهو قول شيخه الغماري كما تقدم 

ذاك لقال : حسن اإلسناد ، كما ال خيفى على  حديث الترمجة ، ولذلك ذكره عقبه ، ولوال
ومل يصـح   -النقاد . وإذا كان األمر كذلك ، فاحتجاج ابن معني به وغريه لو صح عنهم 

  ال يكون دليالً على أنه صحيح ؛ ألن احلسن حيتج به أيضاً عند العلماء. -كما تقدم 
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ديث واه جداً ، مـع  فماذا يقول القراء الكرام فيمن يتكلف ما سبق يف سبيل تقوية ح
خمالفته ملا عليه مجاهري العلماء من القول بكراهة قراءة القرآن عند القبور كما هو مشروح يف 

  الكتاب السابق : "أحكام اجلنائز" ؟! فلريجع إليه من شاء الزيادة .
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  حديث بركة الصاع
  

وا وال تفرقوا اصربوا وأبشروا فإين قد باركت على صاعكم ومدكم فكل(  - ٥٥٣٢
يكفـي   ، فإن الطعام الواحد يكفي االثنني ، وطعام االثنني يكفي األربعة وطعام االربعة

اخلمسة والستة وإن الربكة يف اجلماعة فمن صرب على ألوائها وشدا كنت له شفيعا أو 
منه فيها ومن  شهيداً يوم القيامة ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل اهللا به من هو خري

  ) . أرادها بسوء أذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء

  ضعيف . 

كشف األستار ) من طريق سعيد بن زيد  - ١١٨٥أخرجه البزار يف " مسنده " ( رقم 
عن عمرو بن دينار عن سامل عن أبيه عن عمر قال :غال السعر باملدينة واشتد اجلهد ، فقال 

  . وقال : هرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : . . . فذكر

" ال نعلمه عن عمر إال من هذا الوجه ، تفرد به عمرو بن دينار وهو لني وأحاديثه ال 
  يشركه فيها أحد قد روى عنه مجاعة " .

قلت : يشري إىل أنه عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبري وهو جممع على ضـعفه  
األول ومل  فإنه أقـدم مـن   وليس هو عمرو بن دينار املكي احلجة احملتج به يف الصحيحني

يذكروا له رواية عن سامل بن عبد اهللا بن عمر وال ذكروا يف الرواة عنه سعيد بن زيد وإمنا 
  ذكروا ذلك يف األول وقد ذكروا فيه قول النسائي والفالس :
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) : " كان  ٧١/  ٢" روى عن سامل أحاديث منكرة " وقال ابن حبان يف الضعفاء ( 
  التعجب " . ت عن األثبات ، ال حيل كتابة حديثه إال على جهةممن ينفرد باملوضوعا

/  ٣ويبدوا أنه اختلط هذا على اهليثمي بعمرو بن دينار الثقة فقال يف " جممع الزوائد " ( 
٣٠٦ : (  

  " رواه الربزا ورجاله رجال الصحيح "

  . يد) : " رواه البزار بإسناد ج ١٤٣/  ٢وكأنه اغتر بقول املنذري يف الترغيب ( 

ولئن كان هذا غريبا من املنذري فهو من اهليثمي أغرب ألنه نقل يف الزوائد عن البزار 
  ينسى . اإلشارة إىل أنه عمرو بن دينار الضعيف كما تقدم مث نسي ! فَجل من ال

مث جاء احد املتأخرين من املغاربة وهو الشيخ عبد اهللا بن حممد العماري فأورد هـذا  
مقدمته أنه  ذي أمساه " الكرت الثمني يف أحاديث النيب األمني " وزعم يفاحلديث يف كتابه ال

جرد فيه األحاديث الثابتة من " اجلامع الصغري " وضم إليه أحاديث من مصادر أخرى ، منها 
مل يعتمد يف صحة احلـديث أو   : " الترغيب والترهيب " للحافظ املنذري وادعى فيها أنه

جلامع وإمنا على تصريح احلفاظ أو على ما تقتضيه القواعد حسنه على رموز السيوطي يف ا
األخري ال أثر له يف كتابه وإمنا هو التقليد لبعض احلفاظ دون الرجوع إىل قواعـدهم   وهذا

األحاديـث   وأصوهلم وتراجم رجاهلم واألدلة على ذلك كثرية فقد حشا الكتاب بعشرات
ديث فإنه ليس يف " اجلامع " وإمنا نقله من الضعيفة واملنكرة وحسبك دليالً على ذلك هذا احل

وجهل أو جتاهل تساهل املنذري يف  " الترغيب " لفظاً وخترجياً واغتر بتجويد املنذري إلسناده
/  ١التصحيح والتحسني كما كنت بينته يف مقدمة كتايب " صحيح الترغيب والترهيب " ( 

يتيسر له الوقوف على إسناد هذا ) ولعله أعين :الشيخ الغماري مل  ٥٤ - ٤٨،  ١٥ - ١٢
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احلديث وإال مل خيف عليه إن شاء اهللا تعاىل وهاؤه ومل يغتر أيضا بتجويد املنذري إياه واهللا 
  أعلم .

مث إن سعيد بن زيد الراوي عن عمرو بن دينار وإن كان روى له مسلم ففيه ضـعف  
عمرو بن دينار  بشيخهوقال احلافظ يف التقريب : " صدوق له أوهام " لكن إعالل احلديث 

أوىل لشده ضعفه ويبدو ملن أمعن النظر يف متنه من العارفني ذا العلم أن غالبه مركب من 
فركن إليه ومل يندفع إىل النظر  عدة أحاديث صحيحة ولعل هذا هو الذي غر الشيخ الغماري

  يف إسناده واهللا أعلم . .
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  حديث الشيطان حساس حلاس
  

لشيطان حساس حلاس فاحذروه على أنفسكم من بابت ويف يـده  إن ا(  - ٥٥٣٣
  .) ريح غَمرِ فاصابه شيء فال يلومن إال نفسه

  موضوع . 

 ٧) وابن عدي يف الكامل (  ١٣٧،  ١١٩/  ٤) واحلاكم (  ١٨٦٠أخرجه الترمذي ( 
  ) من طريق أمحد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد ٢٦٠٦/ 

  ملقربي عن أيب هريرة مرفوعاً وقال احلاكم :املدين عن ابن أيب ذئب عن ا

 ٣" صحيح على شرط الشيخني " كذا قال والذي نقله املنذري عنه يف " الترغيب " ( 
  .) إمنا هو أنه قال :" صحيح اإلسناد " ١٣٠/ 

ولعل الصواب هذا هو األصل فإنه وإن يكن خطأ فاألول أشد خطأ ألن يعقوب هذا 
باحلاكم  فه الشديد كما يأيت أقول هذا من باب حسن الظنليس من رجال الشيخني مع ضع

وإال فهو له من مثله من األخطاء الفاحشة الشيء الكثري كما هو معروف عند الدارسـني  
هذا الكتاب احلافل  الناقدين له حسب القواعد احلديثية وقد مضت له أمثلة كثرية يف هلكتاب

فقد قال الذهيب عقب قوله املتقدم :" قلت :  ببيان األحاديث الضعيفة واملوضوعة وهذا منها
بل موضوع فإن يعقوب كذبه أمحد والناس " وأشار الترمذي إىل تضعيفه ذا السياق فقال 

حديث سهيل بن أيب صاحل عن  عقبه : " هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من
  أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " .
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نه قوله صلى اهللا عليه وسلم : " من باب . . . . " إخل فإنه الذي ترجم له قلت : يعين م
  يف الباب بقوله " باب ما جاء يف كراهية البيتوته ويف يده ريح غمر " .

  فهذا القدر من احلديث هو الذي يعنيه الترمذي بقوله املذكور ويؤيده أمران اثنان :

ي قد رواه مجع من األئمة من طرق األول : أن حديث سهيل هذا الذي علقه الترمذ
  عدة عن سهيل به دون ما قبله الذي تفرد به ابن الوليد الكذاب !

) وابن حبان  ٣٨٥٢) وأبو داود (  ١٢٢٠هكذا أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( 
)  ٢٧٦/  ٧) والبيهقي يف السنن (  ٥٢٧،  ٢٦٣/  ٢) وأمحد (  ١٣٥٤يف " صحيحه " ( 

 ٨٢٣) وغريهم ممن ذكرنا يف الروض النضري حتت احلديث (  ١/  ١٨٢/  ٣ويف الشعب ( 
. (  

  واآلخر : أن الترمذي أتبع حديث سهيل مبتابعة األعمش له عن أيب صاحل به .

  ساقه بإسناده الصحيح عنه به دون ما تفرد به ذاك الكذاب وقال عقبه :

  وجه " ." هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث األعمش إال من هذا ال

قلت : قد رواه البيهقي أيضاً يف الشعب من هذا الوجه وعلقه من وجه آخـر عـن   
  األعمش به .

  فاإلسناد صحيح

وهلذا القدر من احلديث شواهد من حديث ابن عباس وغريه خرجتها يف املصدر املشار 
  إليه آنفاً .
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فـرد ذالـك   وباجلملة فالذي استغربه الترمذي وضعفه إمنا هو حديث الترمجة الذي ت
وغريه من  الكذاب بذكر الزيادة أوله والذي استحسنه هو الشطر الثاين منه الذي رواه سهيل

) بعد أن  ٢٨٧٨/  ٢١٧/  ١١الثقات كما ذكر واستحسنه أيضاً البغوي يف شرح السنة ( 
  رواه من طريق سهيل .

  وإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال احلافظ يف الفتح .

لبعض املؤلفني على أخطاء فاحشة حول حديث الترمجة فال بد من واعلم أنين وقفت 
  بياا نصحاً لقرائها :

) من  ١٣٠/  ٣األول : احلافظ املنذري رمحه اهللا تعاىل فإنه أورد احلديث يف الترغيب ( 
  وتصحيحه إياه مث تعقبه بقوله : -واحلاكم  -رواية الترمذي واستغرابه إياه 

ي كذاب وام ال حيتج به لكن رواه البيهقي والبغوي وغريمها " يعقوب بن الوليد األزد
أيب هريرة كما أشار إليه  من حديث زهري بن معاوية عن سهيل بن أيب صاحل [ عن أبيه ] عن

الترمذي وقال البغوي يف شرح السنة : حديث حسن وهو كما قال رمحه اهللا فإن سهيل بن 
مسلم يف الصحيح احتجاجا واستشـهادا   هروى ل -وإن كان تكلم فيه فقد  -أيب صاحل 

حديث  وروى له البخاري مقروناً . . . وقد روى عنه شعبة ومالك ووثقه اجلمهور وهو
  حسن . واهللا أعلم " .

قلت : فاستدراكه بقوله : " لكن رواه البيهقي والبغوي . . . " إىل قولـه : " وهـو   
قبله قوله صلى اهللا  لك أنه ساقحديث حسن " صريح يف أنه يعين حديث الترمجة ويؤكد ذ

  عليه وسلم :
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" من نام ويف يده ريح غمر . . . " من حديث أيب هريرة رواية أي داود والترمـذي  
مث سـاقه   وحسنه وابن حبان وصححه ومن حديث فاطمة رضي اهللا عنها برواية ابن ماجة
ل أن يقصد بعده من حديث ابن عباس وقواه ومن حديث أيب سعيد وحسن إسناده فال يعق

عنده ولو مبجموع  باستدراكه املذكور هذا القدر من حديث الترمجة ألن هذا صحيح يقيناً
  هذه الشواهد فهو إذن يعين باالستدراك والتحسني الذي فيه احلديث بتمامه !

وهذا من أخطائه الفاحشة اليت نبهنا على بعضها يف مقدمة كتايب صـحيح الترغيـب   
  فراجعها إن شئت .

جيب حقا أن ال ينبه على هذا اخلطأ الفاحش العالمة احلافظ الناجي تلميـذ  ومن الع
للحافظ  احلافظ العسقالين يف كتابه القيم " عجالة اإلمالء املتيسرة من التذنيب ، على ما وقع

) بل لعله انطلى عليه  ٢/  ١٧٧يب " ( هاملنذري من الوهم وغريه يف كتابه الترغيب والتر
ما صنعه يف هذا الباب أنه  ى غريه ممن ال يذكر معه كما يأيت فإن غايةاألمر كما انطلى عل

فسر كلميت " حساس حلاس " فقال : " ( حساس ) باحلاء املهملة ال باجليم أي شديد احلس 
والصوت اخلفي و ( حلاس ) أي : كثري اللحس ملا يصـل   واإلدارك و ( احلس ) : احلركة

  وشدد للمبالغة " .

  املناوي فإنه بعد أن ذكر يف فيض القدير تصحيح احلاكم للحديث وقال : الثاين : احملقق

" واغتر به املصنف فلم يرمز لضعفه وما درى أن الذهيب رده عليه ردا شنيعا [ فقال ] : 
  بل موضوع . . . " قال :

" وقال الذهيب يف موضع آخر : يعقوب بن الوليد األزدي كذب وام فال حيتج به . 
  حسن " . واه البيهقي والبغوي من وجه آخر . . . فهو من هذا الوجهقال : لكن ر
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قلت : هذا الذي عزاه للذهيب هو خطأ آخر من املناوي وإمنا هو خالصة كالم املنذري 
هلـذا اخلطـأ    املتقدم وهي أصرح منه يف اخلطأ كما هو ظاهر وكأن املناوي رمحه اهللا تنبه

" إىل " التيسري بشرح اجلامع الصغري " فإنه مل يزد الفاحش حني اختصر كتابه " فيض القدير 
  فيه على قوله :

  " وقال احلاكم : على شرطهما ورد بأنه ضعيف بل موضوع " .

  فلم يعرج على االستدراك املذكور فأصاب . واهللا تعاىل هو اهلادي إىل الصواب .

عليه من دكاترة جلنة الثالث : الذين قاموا على نشر " اجلامع الكبري " للسيوطي والتعليق 
احلديث ما يدل على أم  " اجلامع " من جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة فقد كتبوا على

) منه ـ دون أن   ٥٦٢١ - ١١٣٥/  ١٨٥٣/  ٢اغتروا باستثناء املنذري املتقدم فنقلوا ( 
  يسموه ـ قول البغوي املتقدم : " حديث حسن "

ه فأومهوا القراء خالف مرداده تقليداً منهم للمنذري وقد عرفت انه يعين الشطر الثاين من
.  

  الرابع : الشيخ عبد اهللا الغماري يف كتابه الذي أمساه " الكرت الثمني " ،

الذي  وأدعى أن كل ما فيه من األحاديث صحيح ثابت ! كما تقدم بيانه يف احلديث
أكثر األدلة على  ، وما قبله ، واستدللت به على أا جمرد دعوى ، وهذا احلديث دليل آخر

  البيان : ذلك ؛ فإنه قلد املنذري يف خطئه الذي سبق بيانه ، وإليك

 ) على أنه صحيح ! وهو موضوع ؛ فيـه ذاك  ٨٣٢أوال : أورد احلديث يف كتابه ( 
  املتهم بالكذب .
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( ت ك )  ثانيا : احلديث ؛ ذكره السيوطي يف " اجلامع الصغري " وكذا " الكبري " برواية
اغترارا منه بقول  أي : الترمذي واحلاكم . فعدل هو عنهما ، فعزاه ل ( هب والبغوي ) ؛ ؛

  املنذري :" ولكن رواه البيهقي والبغوي . . . وقال : حديث حسن " .

بتمامه ،  وجهل أن هذا االستدراك خطأ من املنذري ، وأن املذكورين مل خيرجا احلديث
قال فيه البغوي : " حديث حسن " ؛كما سبق حتقيقـه   وإمنا الشطر الثاين منه ، وهو الذي

  باألرقام !

العلم مبعرفة  وهذا شؤم التقليد الذي يدعي هو وإخوته حماربته ، وجيعل نفسه إماما يف
أشار إىل ذلك يف مقدمة  تصحيح احلديث وحتسينه الوارد يف " معجم الطرباين " وغريه كما

وبعيدا عن كتبه ، معتمدا علـى   ريبا عن أهلهالكتاب ( ص ف ) ! وصرح فيها أنه ألفه غ
ذاكرته . . ! فليصدق من شاء ! مع أنه  مث على ما جادت به -وفيه غناء ( ! )  -فضل اهللا 

قليال ! ولئن صدق فيما قال ؛ فهو دليل صريح  يصرح أنه جرده من " اجلامع الصغري " إال
شواهدها وعللها ! فهو السبب يف  كتابه ويراجع أسانيدها ويتتبع على أنه مل حيقق أحاديث

 الضعيفة واملنكرة اليت وقعت فيه مما كنت أوردته يف كتايب " ضعيف اجلامع كثرة األحاديث
  خلقه شؤون ! الصغري " بعد مزيد من البحث والتحقيق كما هو مشروح يف مقدمته . وهللا يف
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  حديث العمامة
  

٥٦٩٩ -  )سبعني نم خري ةامبعم انركعت ةاممركعةً بغريِ ع (  

  موضوع .

  ) معلقا ، فقال أبو نعيم : ١٧٦/  ٢رواه الديلمي يف (( املسند )) ( 

  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عجالن عن أيب الزبري عن جابر مرفوعا .

قلت : وهذا موضوع ؛ آفته أمحد بن صاحل هذا ؛ فإنه كان يصنع احلديث ؛ كما قال 
  ابن حبان . 

/  ٨د بن صاحل املصري احلافظ ؛ كما نبه عليه ابن حبان يف (( الثقات )) ( وغري أمح
) ،كما تقدم حديثه هذا أيضا برقم (  ٣٤١٢) وقد تقدم له حديث آخر برقم (  ٢٦ - ٢٥

) ؛ ولكن مل أكن وقفت علي إسناده ، فاعتمدت يف تضعيفه علي املناوي ، وقد أعله  ١٢٨
  أطمئن إلعالله بذلك ، وال لقول السخاوي فيه : ملصري ، وملمبن فرقه ، فكأنه ظنه احلافظ ا

خترجيه ،  (( ال يثبت )) . ولذلك ؛ حكمت عليه بالوضع هناك أيضا ملا ذكرته يف أول
واستظهرت ثَمة أن علة احلديث طارق بن عبد الرمحن هذا ،وهو احلجازي ، وأشرت إيل 

ل ،كما تأكد حكمي علي احلـديث  احتمال أن تكون دونه ؛ فقد حتقق اآلن هذا االحتما
بالوضع هناك من حيث املعىن بعد أن تبني أنه من رواية ذاك الكذاب ،وتطابق ذاك الكذاب ، 
وتطابق ذلك مع حكم اإلمام أمحد علي احلديث بالبطالن كما سبق هناك ، فاحلمد هللا تعايل 

  علي توفيقه ،وأسأله املزيد من فضله وهدايته .
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؛ يتبني للقارئ تساهل املناوي يف نقده هلذا احلديث، وقد أشرت  ومما سبق من التحقيق
  آنفا إيل السبب ، وبناء علي ذلك اقتصريف (( التيسري )) علي قوله :

  وهو غريب )) !

 ٢١وقد اغتر بكالمه الشيخ عبد اهللا الغماري يف رسالته )) إزالة االلتباس )) ؛فقال ( ص
  لذي قبله :) عقب قول املناوي هذا وقول السخاوي ا

وإمنا قال هذا اعتمادا منه علي قول املناوي املتقدم هناك ولو وقف علي إسناده ؛ حلكم 
  إن شاء اهللا بوضعه . -

نقول هذا إحسان للظن به ، وإال ؛ فالرجل قد تبني يل من رسائله أنه خلَفي صويف ، 
نقول ؛ فانظر مقدميت  حاقٌد ، حاسد ، أفاك . فإن شئت الوقوف علي األدلة علي هذا الذي

  للمجلد الثالث من هذه (( السلسلة )) . واهللا املستعان .
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  الدعاء دبر كل صالة
  

ما من عبد يبسطُ كفَّيه دبر كلِّ صالة ، مث يقول : اللهم إهلـي وإلـه   (  - ٥٧٠١
!  -يهم السـالم  عل -إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وإله جربائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ 

أسألُك أن تستجيب دعويت ؛ فإين مضطر ، وتعصمين يف ديين ؛ فإين مبتلى ، وتنـالَين  
برمحتك ؛ فإين مذنب ، وتنفي عين الفقر ؛ فإين متمسكن ؛ إال كان حقاً على اهللا عـز  

  ) . وجل أَنْ ال يرد يديه خائبتني

  ضعيف جداً .

) عن أيب يعقوب إسحاق بن  ١٣٥يف (( عمل اليوم والليلة )) ( رقم أخرجه ابن السين 
خالد بن يزيد البالسي : ثنا عبد العزيز بن عبد الرمحن القرشي عن خصيف عن أنس بـن  

  مالك رضي اهللا عنه مرفوعاً .

  قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ مسلسل بالضعفاء :

  : )١(ل احلافظ يف (( التقريب ))؛ قا -وهو ابن عبد الرمحن اجلزري  -األول : خصيف 

  .(( صدوق سيئ احلفظ ، خلط بآخره ))

  الثاين : عبد العزيز بن عبد الرمحن القرشي ؛ قال الذهيب يف (( امليزان )) :

                                                   
 ).(حممد)١٧١٨برقم( )١(
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  (( امه اإلمام أمحد ، وقال النسائي وغريه : ليس بثقة )) . مث ساق له حديثاً بلفظ :

؛ قلّده اهللا وِشاحينِ يوم القيامة من اجلنة ، ال تقوم هلما (( من تقَلّد سيفاً يف سبيل اهللا 
  الدنيا وما فيها . . . )) احلديث . وقال الذهيب :

  .(( هو من بالياه ))

/  ١الثالث : إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي ؛ قال ابن عدي يف (( الكامـل )) (  
٣٣٧ : (  

  واياته تدل بأنه ضعيف )) .(( روى غري حديث منكر عن مجاعة من الشيوخ ، ور

  ) ١٢٠/  ٨وأما ابن حبان ؛ فذكره يف (( الثقات )) ( 

واحلديث ؛ أورده السيوطي يف (( اجلامع الكبري )) ، وعزاه أليب الشيخ أيضاً والديلمي 
  وابن عساكر وابن النجار ، وقال :

! (( وهو واه ))  

حممد بن عبد الرمحن ابـن   قلت : ومن هذا التخريج والتحقيق ؛ تعلم أن قول الشيخ
مقبول األهدل اليماين يف رسالته (( سنية رفع اليدين يف الدعاء بعد الصلوات املكتوبة )) ( 

  إتقان الصنعة ) : - ١٣١ص 

(( ويف اسناده عبد العزيز بن عبد الرمحن فيه مقال ( ) ، وصريح يف (( ميزان االعتدال 
   فضائل األعمال )) !)) وغريه بانه حديث ضعيف ، لكنه يعمل به يف

  وأقره الشيخ عبد اهللا الغماري الذي قدم له وعلق عليه !
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وفيه داللة ظاهرة على جهل هذا الرجل ذا العلم أو جتاهله ؛ فإن مقتضى قول الذهيب 
  يف عبد العزيز هذا :

(( امه أمحد . . )) إخل كالمه املتقدم : أن حديثه يكون من قسم الضعيف جداً ، فما 
ه االهدل لـ (( امليزان )) مبا برفضه امليزان املستقيم ، وال سيما ويف احلديث العلتـان  عزا

  األخريان !

وعلى ذلك ؛ فقوله : (( لكنه يعمل به . . )) فاسد اإلعتبار ؛ ألن من شروط العمل 
: أن ال يشتد ضعفه كما ذكر ذلك الغماري نفسه  -عند من يقول به  -باحلديث الضعيف 

وقد حشاه كذباً وزوراً وسفاهة  -)  ٤ائله ، مثل كتبيه (( القول املقنع )) ( ص يف بعض رس
! فراجع إن شئت مقدمة الد الثالث من هذه (( السلسلة )) وأما هنا يف تعليقه  -وقلة حياء 

  ) ! ! ١٣٣على رسالة (( سنية الرفع )) ؛ فقد كتم هذا الشرط ( ص 

) اجلزائري حنا حنومها يف رسالة له مساها (( كشف مث رايت املدعو ( عبد الوهاب مهية 
األكنة عما قيل إنه بدعة وهو سنة )) ! فأعلَّ احلديث بعبد العزيز هذا فقط ! بل تبني يل أنه 
مقلد له يف كثري من بدعه اليت زعم أا سنة ؛ متسكاً منه مبعمومات مل يجرِ عملُ السـلف  

  ز العمل ا ولو يف فضائل األعمال لشدة ضعفها ؛ كهذا .عليها ، أو باحاديث واهية ال جيو

  ) من رسالته املتقدمة : ١٣١ومن ذلك : أن الشيخ الغماري قال ( ص 

 (( أخرج احلافظ أبو بكر بن أيب شيبة يف (( مصنفه )) عن األسود العامري عن أبيه قال
ورفع يديه ودعـا .    صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفجر ، فلما سلَّم احنرف

  احلديث )) .

  كذا قال ! وفيه كذب وخطأ مكشوفان :
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أما الكذب ؛ فقوله : (( ورفع يديه ودعا )) ! فإن هذه الزيادة ال أصل هلا يف (( املصنف 
!  -والعياذ باهللا تعاىل  -)) وال عنده غريه ممن أخرج احلديث ، وإمنا هي مما أماله عليه هواه 

  من (( املصنف )) بإسناد واحد :فاحلديث يف موضعني 

) : حدثنا هشيم قال : أنا يعلى بن عطاء عن  ٣٠٢/  ١فقال يف (( املوضع االول )) ( 
جابر بن يزيد [ بن ] األسود العامري عن أبيه قال : . . فذكر احلديث إىل قوله : (( فلما 

  سلَّم احنرف )) . ومل يزد

حنوه مطـوالً ،   -وبالسند نفسه  -)  ٢٧٥ - ٢٧٤/  ٢مث ساقه يف املوضع اآلخر ( 
  وفيه :

(( فلما قضى صالته واحنرف ؛ إذا هو برجلني يف آخر القوم مل يصـلِّيا معـه . . ))   
  احلديث .

/  ٥) ، وابن سعد يف (( الطبقـات )) (   ١٦١ - ١٦٠/  ٤وهكذا أخرجه أمحد ( 
  ) من طريق هشيم به . ٥١٧

  .وتابعه : مجاعة عن يعلى بن عطاء به 

أخرجه أصحاب السنن وغريهم خمتصراً ومطوالً ، وهو خمرج يف (( صحيح أيب داود )) 
 )٦٢٧،  ٥٩٠ . (  

  ) عن هشيم وغريه . ٢٣٥ - ٢٣٢/  ٢٢ورواه الطرباين يف (( املعجم الكبري ) ( 

قلت : فهذا كله مما يؤكد بطالن تلك الزيادة وبطالن ذكرها يف احلديث . وأما هـل  
الشيخ أم عن سهو ؛ فذمل مما ال يعلمه إال العليم مبا يف الصدور ، وإن  كان ذلك عمداً من
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كان تعمده ليس ببعيد عن أمثاله من أهل األهواء ، وال سيما وقد صرح بني يديه بأنه يقوي 
  حديث الترمجة ! ! ( كاملستجري بالرمضاء من النار ) !

  ذلك هو الكذب يف احلديث .

اده ؛ فإنه جعله من مسند ( األسود العامري عن أبيه ) ! وهذا وأما اخلطأ ؛ فهو يف إسن
يذكر يف الصحابة ، فماذا يقال عن أبيه ؟ ! وإمنا هو من مسند ابنه ( يزيد ابن  االبن جاهلي مل

األسود العامري ) كما تقدم يف إسناد (( املصنف )) ، وكذلك هو عند كل خمرجي احلديث 
لتراجم أيضاً كـ (( اإلصابة )) وغريه . فاحلديث ليزيد بن ممن ذكرنا وغريهم ، ويف كتب ا

  األسود ، وليس بـ ( أيب األسود ) !

  وهذا مما يدل على جهل بالغ أو على قلة التحقيق . وأحالمها مر !

) :  ٢٣ولقد قلَّده يف ذلك كله يف الكذب واخلطأ ذاك اجلزائري ؛ فساق احلديث ( ص
  يادة ! وعزاه البن أيب شيبة يف (( مصنفه )) ! !( عن األسود العامري . . ) بالز

ومل يكتف بذلك ؛ بل أتبعه حبديث آخر ضعيف ؛ مغتراً بتحسني بعضهم إياه جاهالً او 
متجاهالً تضعيف البخاري والعقيلي وابن عبد الرب يف حبث مبسط أجريته عليه فيما سيأيت 

  ) . ٦٥٤٦برقم ( 

  ل :مث تطاول على بعض أفاضل العلماء ؛ فقا

(( قلت : وهذا يرد قول الشيخ بن ( كذا ! ) باز حفظه اهللا : ومل يصح عن النيب صلى 
نه كان يرفع يديه بعد صالة الفريضة ، وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم أ اهللا عليه وسلم

  ) .  ١٩٠/  ١بعد صالة الفريضة بدعة ال أصل هلا . ا هـ ( من خمالفات الطهارة والصالة 
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فتنبه وال تغتـر   -مبا سبق ذكره  -مع جاللة قائله  -بري بضعف هذا الكالم وأنت خ
  بقول حىت تعرف مستنده )) !

قلت : وهذا التنبيه حق ؛ لكنه هو أحق به ؛ ألنه اغتر بأحاديث ضعيفة ال يعرف ضعفها 
يديه  ؛ جلهله ذا العلم أو جتاهلها ، ولعمومات مل جير عمل السلف ا ، فما أشبهه مبن يرفع

  إذا جلس للتشهد االخري ؛ عمالً بالعمومات اليت تشبث ا !

وهذا هو شبهة الذين يستحسنون البدع يف الدين ، وال يقيمون وزنا للنصوص القاطعة 
بكمال الدين ، وال يعتربون بأقوال السلف الناهية عن اإلحداث يف الدين كقول ابن مسعود 

  رضي اهللا عنه :

ةنيف س اقتصاد )) . (( يف بدعة من اجتهاد ؛ خري  

وهو منهج الشيخ عبد اهللا الغماري ومن جرى جمراه من املبتدعة الذين ال يفرقون بني 
العادة والعبادة ، أو بني املباحات والطاعات ، فيقيسون هذه على تلك اليت مل يات ا النيب 

  ال :صلى اهللا عليه وسلم لبياا وتفصيل القول يف جزئياا ؛ بل ق

  (( أنتم أعلم بدنياكم )) . رواه مسلم . وقال يف العبادات :

  (( من أَحدثَ يف أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد )) . رواه مسلم

  نسأل اهللا لنا وهلم اهلداية .

  الصالة على النبي يوم اجلمعة
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مئة من صلى علي يف يوم مجعة وليلة مجعة مئة من الصالة ، قضى اهللا له (  - ٥٨٥٧
من حوائج الدنيا ، ووكل اهللا عز وجل بذلك  حاجة : سبعني من حوائج اآلخرة ، وثالثني

  )  ملكا يدخله على قربي كما يدخل عليكم اهلدايا ؛ إن علمي بعد مويت كعلمي يف حيايت

  موضوع .

) ، والديلمي يف " مسـند   ١٦٤٧/  ٦٨٤/  ٢أخرجه األصبهاين يف " الترغيب " (  
من طريق إبراهيم ابن حممد بن إسحاق البصري  -ما يف " اجلامع الكبري " ك -الفردوس " 

قال : حدثتنا حكامة بنت عثمان بن دينار [ عن أبيها عثمان بن دينار ] عن أخيه مالك بن 
  دينار عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه مرفوعا .

بن دينار هذا من  قلت : وهذا إسناد باطل ال أصل له ؛ فقد قال العقيلي يف ترمجة عثمان
  ) : ٢٠٠/  ٣" ضعفائه " ( 

  " تروي عنه حكامة ابنته أحاديث بواطيل ليس هلا أصل " .

  مث ساق له حديثا قال عقبه :

  " أحاديث حكامة تشبه حديث القصاص ؛ ليس هلا أصول " .

  ) ، وأن الذهيب قال فيه : ٥٨٢٦وتقدم احلديث املشار إليه برقم ( 

  " خرب كذب " .

  حلافظ كما تقدم .وأقره ا
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وإبراهيم بن حممد بن إسحاق البصري ؛ مل أجد له ترمجة . وقد خالفه حممد بن إمساعيل 
بن سامل الصائغ ؛ فقال : حدثتنا حكامة بنت عثمان بن دينار به ؛ إال أنه مل يذكر اجلملـة  

  األخرية منه :

  " إن علمي بعد مويت . . . " إخل ، وقال مكاا :

  من صلى علي بامسه ونسبه إىل عشريته ، فأثبته عندي يف صحيفة بيضاء " " . . . خيربين 

  ) . ١٠أخرجه البيهقي يف رسالته " حياة األنبياء " ( ص 

والصائغ هذا ؛ صدوق ؛ كما يف " التقريب " ، فروايته أرجح ؛ لكن فوقه ما عرفت من 
  اآلفة ، فاحلديث غري صحيح بروايتيه .

ت يل وأنا أتابع البحث يف هذا احلديث أوهام وقعت لبعض ( تنبيه هام ) : لقد تكشف
  العلماء ، فال بد من ذكرها إمتاما للفائدة :

) ؛  ١١٨لقد أالن القول يف إسناده احلافظ السخاوي يف " القول البديع " ( ص - ١
فاقتصر على تضعيف إسناده ، وهو شر من ذلك كما رأيت ، أقول هذا وأنا أعلم أن مطلق 

ال ينايف الضعف الشديد بل املوضوع ؛ ألما من أقسام الضعيف كما هو معلوم التضعيف 
من علم املصطلح ، ولكين ال أحب هذا اإلطالق ؛ ملا فيه من اإليهام خبالف واقع إسناده عند 

  من ال يعلم ، ومن استغالل أهل األهواء والبدع إياه .

مل يذكر  ) ، فإنه ٩بديع " ( ص وأسوأ منه ما فعله السيوطي يف " خمتصر القول ال - ٢
فيه تضعيف السخاوي إلسناده ، فأوهم سالمته منه ! وكذلك سكت عنه يف رسـالته : "  

  احلاوي للفتاوي ) ! - ٣٢٨/  ٢إنباء األذكياء حبياة األنبياء " ( 
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حـني   جزم الشيخ عبد اهللا الغماري به يف بعض رسائله ، وإيهامه قراءه صحته - ٣
حياته صلى اهللا عليه وسلم يف قربه كحياته يف الدنيا قبل وفاته . فقال يف "  استدل به على أن

  ) : ٣٨مصباح الزجاجة " ( ص 

" الثاين : األحاديث اليت تدل على عرض أعمال أمته عليه ، وأن علمه بعد انتقاله كعلمه 
بنا ( اية يف الدنيا . وهي مبسوطة يف حملها من كتب احلديث والفضائل النبوية . وانظر كتا

  اآلمال يف صحة حديث عرض األعمال ) !

  فأقول :

أوال : حديث عرض األعمال ؛ ضعيف ال يصح ؛ كما كنت بينت ذلك يف الد الثاين 
) ، وزدته بيانا يف رساليت اليت أوشكت على االنتهاء منها  ٩٧٥من هذه " السلسلة " ( رقم 

ل ، والرد على الغماري يف تصحيحه األعما : " غاية اآلمال يف بيان ضعف حديث عرض
  إياه بصحيح املقال " .

ثانيا : مل يتعرض حلديث الترمجة بذكر يف " ايته " ! فذلك من أوهامه أو تدليسه ، وإمنا 
) ساكتا عن بيان حال إسناده ؛ متويها  ٢٤٦ذكره يف كتابه : " الرد احملكم املتني " ( ص 

ا هلواه ! ثالثا وأخريا : كالمه يوهم أن مجلة العلم وردت على قرائه ، وكتمانا للعلم ، واتباع
  يف أحاديث ! وليس كذلك ؛

فإا مل ترد إال يف هذا احلديث الباطل ، ولكن أهل األهواء والبدع يتعلقون ولو خبيوط 
  القمر ! واهللا إملستعان .
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  مسألة يف القيام للرجل
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لك ولولدك ،  ة مخس وثالثني ومائة ؛ فهينعم يا عباس ! إذا كانت سن(  - ٦١٤٥
  ) . منهم السفاح ، ومنهم املنصور ، ومنهم املهدي

  باطل .

  ) من طريق مجاعة من الثقات١/٦٣أخرجه اخلطيب يف "التاريخ " (

طاوس عن  قالوا : أنبأنا أمحد بن راشد اهلاليل قال : نبأنا سعيد بن خثيم عن حنظلة عن
حدثتين أم الفضل بنت احلارث اهلاللية قالت :مررت بالنيب صلَّى اللَّه علَيه ابنِ عباسٍ قال : 

وسلَّم وهو يف احلجر ، فقال :"يا أم الفضل! إنك حامل بغالم " . قالت : يا رسـول اهللا!  
الفريقان أن ال يأتوا النساء ؟ قال :"هو ما أقول لك ، فإذا وضعتيه ؛ فأتيين  وكيف وقد حتالف

رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ؛ فأذن يف أذنه اليمىن ،  . قالت : فلما وضعته ؛ أتيت به به "
  وأقام يف أذنه اليسرى ، وقال :"اذهيب بأيب اخللفاء" .

  ـهلَيع لَّى اللَّهقالت : فأتيت العباس فأعلمته ، وكان رجالً مجيالً لباساً ، فأتى النيب ص
ما رآه رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ؛ قام إليه فقبل بني عينيه ، مث أقعده عن ميينه وسلَّم ،فل

، مث قال :" هذا عمي ، فمن شاء ؛ فليباه بعمه " .قالت : يا رسول اهللا بعض هذا القول ، 
بعدي  فقال :" يا عباس! مل ال أقول هذا القول ؟ وأنت عمي ، وصنو أيب ، وخري من أخلف

  من أهلي "!

  فقلت : يا رسول اهللا! ما شيء أخربتين به أم الفضل عن مولودنا هذا ؟ قال : ...فذكره 

  ) وقال :٢٩١/ ١ومن طريق اخلطيب رواه ابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" (
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حيىي بن  " ال يصح ؛ يف إسناده حنظلة : قال حيىي بن سعيد : كان قد اختلط . وقال
  ء . وقال أمحد : منكر احلديث ؛ حيدث بأعاجيب " .معني : ليس بشي

األئمة ،  كذا قال! وهو يعين : حنظلة بن عبد اهللا السدوسي ؛ فإنه اروح من هؤالء
  ليل على ذلك أمران :دوذلك خطأ منه ؛ ألنه حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي املكي الثقة ،وال

"التهذ  كما يف -ن أيب رباح املكي وهو : اب -األول : أنه املعروف بالرواية عن عطاء 
  يب " وغريه .

عن أمحد  ) من طريق أخرى٢٩٠ - ١٠/٢٨٩واألخر : أن الطرباين رواه يف "الكبري" (
سفيان ، وليس عنده قوله  بن رشتد (!) بن خثيم اهلاليل ... به ؛ مصرحاً بأنه حنظلة بن أيب

  حديث الترمجة .  يه: "وخري من أخلف بعدي ... " إىل آخر احلديث ، مبا ف

  ) :٩/٢٧٦وقال اهليثمي يف "امع " (

  "رواه الطرباين ، وإسناده حسن "!

) : "إنه خرب ٦١٤٣( كذا قال! وكأنه خفي عليه قول احلافظ الذهيب املتقدم يف احلديث
  عنه فقال : باطل" . وام به أمحد بن راشد اهلاليل ، ألنه رواه مجاعة

  . "فهو الذي اختلقه جبهل " 

  عقبه فقال : ) ، لكنه زاد١/١٧٢وأقره احلافظ يف "اللسان" (

  "وذكره ابن حبان يف "الثقات" ، فقال : روى عن عمه سعيد بن خثيم

  ووكيع ، أكثر عليك الرازي الرواية عنه" .
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روى عنه  ) يف الطبقة الرابعة الذين رووا عن أتباع التابعني ، وقد٤٠/ ٨قلت : أورده (
/ ١/ ١والتعديالً ( اإلشارة إليهم ، وقد ذكره ابن أيب حامت يف "اجلرح مجع ؛ كما تقدمت

  ) كما وقع يف "الطرباين الكبري" : أمحد بن رشد ... وقال :٥١

  "روى عنه أيب ، ومسع منه أيام عبيد اهللا بن موسى أربعة أحاديث" .

  ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً . فكأن اهليثمي اعتمد على هذا مع توثيق

  ابن حبان إياه .

) :رواه ٥/١٨٧مث رأيته قد عاد إىل الصواب يف مكان آخر ؛ ذكره بتمامه ، مث قال (
  الطرباين يف "األوسط" ، وفيه أمحد بن راشد اهلاليل وقد ام ذا احلديث " .

ابـن   ) : حدثنا النعمان٢/٢٩٢/٢/٩٤٠٤وهو يف "األوسط " عن شيخ آخر فقال (
  رشد بن خثيم اهلاليل ... به . وقال :أمحد : حدثنا أمحد بن 

إال سعيد ،  "مل يروه عن طاوس إال حنظلة بن أيب سفيان (األصل : سليمان) ، وال عنه
  تفرد به أمحد بن رشد" .

مل يستفد  هوقد اغتر بتحسني اهليثمي الشيخ عبد اهللا الغماري املعروف باتباعه هلواه ،وأن
التحسني املذكور ، وأقره جبهل  تصاراً ألهوائه ؛ فإنه نقلمن اشتغاله ذا العلم الشريف إال ان

رسالته "إعالم النبيل جبواز التقبيل" (ص  ، مث علق عليه بقوله يف -أحالمها مر!  -أو جتاهل 
٥: (  

  "يؤخذ منه استحباب القيام على سبيل التعظيم لذوي املزايا الدينية"!
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مريديه  هذا اخلاطئ ، مث ينتصب أحد يعين كأمثاله ؛ فمريدوه يقومون له مبثل توجيهه
  املستعان . شيخاً من بعده ليقوم له مريدوه ، وهكذا تحىي البدع ومتوت السنن! واهللا

القيام  ال يدل مطلقاً على -لو صح ؛  -أن احلديث  -إن شاء اهللا  -وهو مع ذلك يعلم 
،  -احلـديث   ما يفك -الذي استحبه ؛ للفرق املعروف لغة وشرعاً بني القيام إىل الرجل 

هذه املسألة ، ومـن   والقيام له تعظيماً ، وهو املكروه ، ولرياجع من شاء بعض تعليقايت يف
البخـاري " األحاديـث    آخرها التعليق على كتايب اجلديد "صحيح األدب املفرد لإلمـام 

) ، وهو حتت الطبع ،وعسى أن يكون بني أيدي ٧٥٢/٩٧٧و  ٧٤٨/٩٤٦و  ٧٢٧/٩٤٥(
  باً إن شاء اهللا تعاىل  .القراء قري
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  الدعاء للخروج إىل الصالة
  

كان إذا خرج إىل الصالة ؛ قال :باسم اهللا ، آمنت باهللا ، توكلت على ( - ٦٢٥٢
اهللا ، ال حولَ وال قوة إال باهللا .اللَّهم بِحق السائلني علَيك ، وبِحق مخرجي هذَا ، فَإِني 

جرأَخ قَـاَء   لَماتو، كاتضراَء مغتاب تجرةً ، خعمالَ ساًء ، والَ رِيطَراً ، والَ براً ، وأَش
  ) .سخطك ، أَسأَلُك أَنْ تعيذَنِي من النارِ ، وتدخلَين اجلنة 

  ضعيف جداً .

ن نافع العقيلي طريق الوازع ب ) من٣٠/٨٢أخرجه ابن السين يف "عمل اليوم والليلة" (
عن بالل مؤذن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه  عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا

  وسلَّم قال : ... فذكره .

الوازع  قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ إن مل يكن موضوعأً ، فقد قال ابن حبان يف
  ) :٨٣/ ٣هذ ا (

املتعمد لذلك  ثقات على قلة روايته ، ويشبه أن يكون"كان ممن يروي املوضوعات عن ال
عن الثقات مبا ليس من  ؛ بل وقع ذلك يف روايته لكثرة ومهه ؛ فبطل االحتجاج به ملا انفرد

  أحاديثهم" .

  واحلاكم على تساهله املعروف قال فيه :

  "روى أحاديث موضوعة " .
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  : )٤/٢/١٨٣وأشار إىل ذلك البخاري بقوله يف "التاريخ " (

  "منكر احلديث " . وقال أمحد وابن معني وأبو داود :

  "ليس بثقة" . وقال النسائي :

  ) :٧/٩٨"متروك احلديث " . وقال ابن عدي يف "الكامل " (

  "عامة ما يرويه عن شيوخه غري حمفوظة" .

قلت : فقد اتفقت أقوال أئمة هذا الشأن على أن الوازع هذا ضعيف جداً اليستشهد 
  ا صرح به احلافظ ابن حجر يف "ختريج األذكار" ، فقال :به ، وهذا م

  "هذا حديث واه جداً ... " إىل آخر كالمه الذي كنت نقلته عنه يف كتايب

  ) .٩٩"التوسل : أنواعه وأحكامه " (ص 

يرمون أهل  ومع هذه النقول عن هؤالء األئمة الفحول ، جند أهل البدع واألهواء الذين
الواهي ؛ ليقووا به  يتجاهلون تلك النقول ، ويستشهدون ذا احلديثالسنة مبا ليس فيهم ، 

  : -التوسل املبتدع  "رد اشتراكهما يف -آخر مثله ، وهو حديث أيب سعيد اخلدري 

املومى إليه ،  "اللهم إين أساثك حبق السائلني عليك " كما كعنت بينت ذلك يف الكتاب
وهم يعلمون ، فخذ  أولئك املبتدعة يكتمون احلق) ، فتجد ٢٤ويف "الضعيفة" أيضاً برقم (

ذا العلم الشريف ، مقرونـاً   مثالً الشيخ عبد اهللا الغماري املغريب اليت تطفح كتبه باجلهل
اليت أمساها "مصباح الزجاجة" جتاهل العلل  بالتجاهل يف كثري من األحيان ، فها هو يف رسالته

وهو حديث أيب سعيد  -للحديث اآلخر املشار إليه  املذكورين اليت كنا شرحناها يف الكتابني
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دون أن يسوق إسناده ويتكلم عليه  -تضعيفه إياه ، ويصرح بأنه حسن  فريد على النووي -
 مع أن فيه ضعفاً يف بعض رواته ، وتدليساً خبيثاً واضطراباً -هذا العلم الشريف  كما يقتضيه

  ) :٥٦ - ٥٥اهالً آخر ؛ فقال (ص كما هو مبني هناك ، فتجاهل ذلك كله ، وزاد جت

  "وله شاهد من حديث بالل عند ابن السين "!!
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  حديث والية اهللا
  

ثالث من كن فيه، استحق والية اهللا وطاعته: حلم أصيل يدفع سـفه  (  - ٦٥٠٤
  ). السفيه عن نفسه، وورع صادق حيجزه عن معاصي اهللا، وخلق حسن يداري به الناس

  موضوع.

جمموعة الرسائل ) من طريق  - ١٠٣/١٠إبن أيب الدنيا يف "كتاب األولياء" ( أخرجه  
املعلى بن عيسى: نا شل بن سعيد القشريي عن الضحاك بن مزاحم اهلاليل عن ابن عباس 

  رفعه.

 ٧٠٢/٦٦٧٣قلت. وهذا موضوع، آفته ( شل بن سعيد )، قال الذهيب يف "املغين" ( 
  ه: كان كذاباً". ):"بصري واه، قال ابن راهوي

  وقال احلافظ:

  "متروك، وكذبه إسحاق بن راهويه".

، جمهول، قال ابن أيب حامت: "روى عـن  -وهو: الوزان الرازي  -واملعلى بن عيسى 
  شل بن سعيد، مسع منه أيب قدمياً يف صباه".

) من رواية خالد بن خداش بن  ٤٩٣ - ٧/٤٩٢وأما ابن حبان، فذكره يف "الثقات" ( 
ن عنه قال: مسعت مالك بن دينار يقول: خلطت دقيقي برماد، فأضعفين، ولو قويت عجال

!عليه، ما أكلت غريه  
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  مث أنه منقطع، فإن الضحاك مل يلق ابن عباس.

الشيخ عبد اهللا الغماري، كما هي  -وخباصة األوىل منها  -وقد تعامى عن هذه العلل 
ا هوى، فإنه إقتصر على تضعيف إسناده، فقال عادته يف أحاديث الفضائل وحنوها، مما له فيه

  ): ١١يف أول كتابه "احلجج البينات يف إثبات الكرامات"( ص 

"وروى ابن أيب الدنيا يف "كتاب األولياء" بسند ضعيف عن ابن عبـاس رفعـه ..."   
  فذكره!

وله من مثل هذا التعامي الشيء الكثري، وقد ذكرت له أمثلة أخرى يف رساليت "غايـة  
 -مال يف بيان ضعف حديث عرض األعمال، والرد على الغماري يف تصحيحه إيـاه  اآل

  بصحيح املقال". 

  قريباً إن شاء اهللا تعاىل. وهي حتت يدي لتبييضها، إعداداً لطبعها

مث إن يف احلديث علة أخرى، وهي تفرد هذا الكتاب بذكر ( والية اهللا ) فيه، فقد روي 
وا، وقد كنت خرجتها يف "الروض النضري" حتت حديث احلديث بنحوه من طريق أخرى د

  )، ومنها طريق أخرى عن ابن عباس بلفظ: ٦٨١علي ابن أيب طالب حنوه ( 

"ثالثٌ من مل تكن فيه واحدة منهن، فال تعتدن بشيء من عمله، تقوى حتجزه عـن  
  معاصي اهللا، أو حلم يكف به السفيه، أو خلُق يعيش به يف الناس".

حتقيق الدكتورة سعاد ): - ٢٤- ١/٣٩/٢٥اخلرائطي يف "مكارم األخالق" ( أخرجه 
حدثنا أمحد بن موسى املعدل البزار: ثنا إبن أيب الزرد األيلي: ثنا ياسني بن محاد: ثنا اخلليل بن 

  ابن عباس مرفوعاً. مرة عن إمساعيل بن إبراهيم عن عطاء عن
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الذهيب يف "املغين": "ضعفه حيىي بـن  قلت: وهذا إسناد ضعيف، اخلليل بن مرة، قال 
  معني". وجزم اخلافظ يف "التقريب" بضعفه.

وياسني بن محاد، مل أجد له ترمجة، ومن غرائب الدكتورة احملققة، أا ملا ترمجت لـه  
  قالت:

"ياسني بن محاد بن عبد اهللا الكليب من أهل قنسرين، كان أبوه جمهوالً، منكر احلديث، 
  )"! ١٤٣/٦٢٨/ ٣ه يف "اجلرح والتعديل" ( ضعيف احلديث. ترمجت

ووجه الغرابة ظاهر من ترمجتها حلماد بن عبد الرمحن أيب ياسني، وليس له ذكـر يف  
. مث ما يدريها أنه ابن محاد هذا، ومل -كما ال خيفى على أحد  -اإلسناد، فال جيوز إعالله به 

  و( كليب )!يذكر يف ترمجة أبيه، وال ذكر يف اإلسناد أنه "قنسريين" أ

  ومن أوهامها: قوهلا يف ترمجة ( أمحد بن موسى املعدل البزار ) شيخ اخلرائطي:

"روى عنه أبو حامت وقال: هو جمهول، واحلديث الذي رواه باطل. ترمجته يف "اجلرح 
  )" ! ١/٧٥/١٥٥والتعديل"( 

  مت:وهذا وهم فاحش، فإن الذي يف املكان الذي أشارت إليه إمنا هو قول ابن أيب حا

"كتبت عنه مع أيب، وهو صدوق". وسبب الوهم أنه انتقل بصرها إىل ترمجة ( أمحد بن 
  معدان العبدي ) اليت بعد األوىل، ففيها قال ابن أيب حامت:

  "سألت أيب عنه؟ فقال: هو جمهول ..."إخل.

  ومثة وهم آخر، وهو قوهلا:
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  "روى عنه أبو حامت"!

  !!فإن هذا ليس له ذكر يف أي من الترمجتني
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  حديث جار السوء
  

كان يقولُ يف دعائه:اللهم! إني أعوذ بك من جارِ السوء يف دارِِ ( -٣٩٤٣:الصحيحة
  ).املُقامة ؛ فإنَّ جار البادية يتحول

)، والطرباين يف "الدعاء ٢٠٥٦)، وابن حبان (١١٧أخرجه البخاري يف "األدب املفرد" (
) من طريق احلاكم ، ٢/٦٢/٢٩٦يف "الدعوات الكبري" ( ) ، والبيهقي٣/١٤٢٥/١٣٤٠" (

) من طريق سليمان بن حيان أيب خالد األمحر عـن ابـن   ١/٥٣٢وهذا يف "املستدرك " (
  عجالن عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة:

  كان... احلديث. -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب 

مكان: " البادية " ! وقال احلـاكم :  ووقع يف رواية البخاري يف " األدب ": " الدنيا" 
  "صحيح على شرط مسلم " ! ووافقه الذهيب !

  وفيه نظر؛ ألن مسلماً إمنا أخرج البن عجالن متابعة، وقال احلافظ:

  "اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة ".

وقد خالف أبا  فاحلديث حسن فقط أو قريب منه ؛ لكنه صحيح مبا يأيت له من الشواهد
  احلديث : حيىي بن سعيد ؛ فقال: حدثنا حممد ابن عجالن به ؛ إال أنه قال: خالد يف منت

  "تعوذوا باهللا من جار السوء يف دار املقام... " احلديث مثله.
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)، وهذا أصح؛ ألن ابن عجالن قد تابعه عليه عبد الرمحن بن ٢/٣١٩أخرجه النسائي (
يب، وقد سبق خترجيه برقم إسحاق القرشي، وصححه احلاكم على شرط مسلم، ووافقه الذه

  )، وذكرت له هناك شاهداً من حديث عقبة بن عامر، فال داعي لإلعادة.١٤٤٣(

واملقصود: أن هذا الشاهد واملتابعة املذكور تؤكد شذوذ رواية سليمان بن حيان بلفظ: 
  "الدنيا"، بل هو باطل؛ كما يدل عليه سياق األحاديث كلها، فضالً عن ألفاظها.

دفاعاً عن احلديث النبوي، ورداً على من يتبع  -سبة؛ ال بد يل من بيان ما يأيتوذه املنا
، أعين به هنا: الشيخ أمحد -هواه فيضعف ما صح منه، ويصحح ما ضعف بل ما هو باطل

الغماري املغريب؛ فإنه جتاهل الشذوذ املشار إليه، بل إنه قلب األمر فادعى صحته وضعف ما 
  واة! خالفه، وأنه من تصرف الر

) احلديث املعروف بوضعه وبطالنه: " ادفنوا ١/٢٥٨فقد ذكر يف كتابه "املداوي " (
موتاكم وسط قوم صاحلني؛ فإن امليت يتأذى جبار السوء، كما يتأذى احلي جبار السـوء"!  
فحال له تصحيحه ولو بقلب احلقائق العلمية! فقد ساق طرقه، وتكلم على بعضها نقالً عن 

حبان، وأنه باطل موضوع ؛ ألن فيه (سليمان بن عيسـى السـجزي)   ابن اجلوزي وابن 
الكذاب، ولكنه سكت عن بعضها مما تعقب به السيوطي ابن اجلوزي، وتساهله يف ذلـك  

  معروف؛ ومنها حديث علي الطويل ، وفيه:

قيل: يا رسول اهللا! وهل ينفع اجلار الصاحل يف اآلخرة؛ قال: "هل ينفع يف الـدنيا؛ "،  
  نعم. قال: "كذلك ينفع يف اآلخرة"! قالوا:

"األحاديـث   قلت: وهذا أيضاً فيه الكذاب املذكور، والغماري يعلم ذلك من كتايب
)، وهو كثري االستفادة منه؛ ولكن على الصمت! كما يتبني ذلك ملـن  ٦١٣املوضوعة " (
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وتضليالً للقراء،  يقابل خترجيايت فيه مبا خيرجه هو يف "املداوي "، فكتم علة هذا احلديث؛ تكثراً
  وإيهاماً هلم بأنه شاهد معترب!

ولو فرضنا أنه مل يقف على هذه العلة؛ مل جيزله جعله شاهداً مع جهله حال أحد مـن  
  رواته؛ كما ال خيفى على أهل العلم.

  وإن من دعاويه الباطلة، وتضليله لتالمذته السذَّجِ؛ قوله عقب تلك األحاديث الباطلة:

فظ السيوطي رمحه اهللا عن شاهد صحيح وجدته هلـذا احلـديث يف   "قلت: غفل احلا
"األدب املفرد" للبخاري... "! فساقه بإسناده، مع رواية احلاكم املخالفة ملتنه؛ وشاهدها املؤيد 

  هلا، ورد ذلك كله بشطبة قلم فقال:

"وهو عندي من تصرف الرواة، والصحيح ما رواه البخاري (!)؛ فإن (دار املقامة) يف 
سان الشرع هي اآلخرة ال الدنيا. وأيضاً ال خصوصية للبادية على احلاضـرة يف هـذا،   ل

فاحلديث كما عند البخاري (!) يشري إىل سؤال جماورة الصاحلني يف الدفن، فيكون شاهداً 
  صحيحاً حلديث الكتاب. واهللا أعلم "!!

  :-وباهللا أستعني -فأقول

حباجة إىل مزيد من  -فضالً عن خاصتهم -أن عامة القراء -بعد كل ما تقدم -ما أظن
البيان لبطالن هذا الكالم الذي ختم به الرجل تصحيحه للحديث الباطل باحلديث الشاذ، 
ومع ذلك فإين أرى أن من اخلري رده ببيان ما فيه من الزور واملغالطة، والتقول على الشارع 

  احلكيم، فأقول:

  لشارع هي اآلخرة ال الدنيا"!أوالً : قوله: " فإن (دار املقام) يف لسان ا



الردودكتاب  ٣٩٤    

قلت: وهذا كذب وزور، وتقول على الشارع احلكيم بتحميل كالمه ما ال يتحمل؛ 
  فإنه يشري بذلك إىل قوله تعاىل يف أهل اجلنة:

(جنات عدن يدخلوا حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حريـر.  
إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار املُقَامة مـن   وقالوا احلمد هللا الذي أذهب عنا احلَزنَ

  فضله ال ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها لُغوب ).

ومل خيرج  فأنت ترى أن (دار املقامة) يف اآلية أريد ا اجلنة ؛ ألن من دخلها أقام فيها
وم، فوسع منها ألبتة، خبالف (النار) فليست كذلك " فإنه خيرج منها املوحدون كما هو معل

ذاك املأفون معىن هذه الكلمة، فقال: هي اآلخرة، فدخل فيها النار أيضاً، وهذا باطل بداهة! 
على صحة  -مع شذوذه -فعل ذلك ليدخل فيها احلياة الربزخية؛ متهيداً لالستشهاد باحلديث

 احلديث الباطل! وقد أشار إىل هذا املعىن الذي ذكرته الراغب األصبهاين يف كتابـه الفـذ  
  ):٤١٨/٢"املفردات يف غريب القرآن " فقال (

"و (املقامة): اإلقامة، قال تعاىل: (الذي أحلنا دار املقامة من فضله ) حنو (دار اخللد)، و 
  (جنات عدن) ". وقال قتادة يف تفسري اآلية:

  . )١("أقاموا فال يتحولون وال يحولون " 

ليس هلا معىن خاص يف الشرع كما فالكلمة معناها لغوي حمض يف القرآن واحلديث، 
  زعم املأفون، فهي تقابل معىن التحول الذي صرح به احلديث يف قوله:"جار البادية يتحول ". 

  وهلذا قال ابن األثري يف "غريب احلديث ":

                                                   
 ).٢٥٤/ ٥" الدر املنثور" ( )١(



الردودكتاب  ٣٩٥    

"هو الذي يكون يف البادية ومسكنه املضارب واخليام، وهو غري مقـيم يف موضـعه،   
  خبالف جار املقام يف املدن ".

  ثانياً: قوله: "وأيضاً ال خصوصية للبادية على احلاضرة يف هذا"!

  قلت: هذه سفسطة ومكابرة ذات قرون؛ من ناحيتني:

  املصرحة بالفرق الذي نفاه. -باحلديث الشاذ -األوىل: ضربه لألحاديث الصحيحة

واألخرى: جحده للمعروف عن أهل البادية أم ال يستقرون وال يقيمون يف مكـان  
بل يتنقلون من مكان إىل آخر للماء واملرعى ملواشيهم، حىت إن بعـض العلمـاء مل   واحد، 

  يوجبوا عليهم اجلمعة؛ ألم غري مقيمني.

ومما سبق؛ يتبني لكل ذي بصرية سقوط ما نفاه من احلقائق العلمية يف ختام كالمه، وهو 
  الدفن... "!!قوله: "فاحلديث كما عند البخاري يشري إىل سؤال جماورة الصاحلني يف 

وخالصة ذلك؛ أن حديث البخاري يف "األدب املفرد" شاذ ال يستحق التحسني فضالً 
  عن التصحيح؛ وأن الصحيح إمنا هو باللفظ املخالف له: "البادية".
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  ن فاطمةعحديث غضوا أبصاركم 
  

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء احلجاب : يا أهـل اجلمـع !   (  - ٢٦٨٨
  ). أبصاركم عن فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم حىت مترغضوا 

  موضوع

  روي من حديث علي ، وأيب هريرة ، وأيب أيوب األنصاري ، وعائشة .

أما حديث علي ؛ فريويه العباس بن الوليد بن بكار الضيب وعبد احلميد بن حبـر   -١
  أيب جحيفة عنه مرفوعا .الزهراين عن خالد بن عبد اهللا الواسطي عن بيان عن الشعيب عن 

) ، وابن األعرايب يف " معجمه " (  ١/١٢/١أخرجه الطرباين يف " املعجم الكبري " ( 
) ، وأبو احلسني البوشنجي يف "  ٢ - ٧١/١) ، ومتام يف " الفوائد " (  ٩٨/٢و  ٥٤/١

ي يف " ) ، والقطيع ٢٧/٥/٢) ، والدينوري يف " االسة " (  ١٨١/٢املنظوم واملنثور " ( 
)  ٢/٢٩٣/٢) ، وابن منده يف " معرفة الصحابة " (  ٢٧/١اجلزء املعروف باأللف دينار " ( 

  ) وقال : ١٦١و  ٣/١٥٣، واحلاكم ( 

  " صحيح على شرط الشيخني " ! ورده الذهيب بقوله :

" قلت : ال واهللا ، بل موضوع ، والعباس قال الدارقطين : كذاب . وعبد احلميد قال 
  : كان يسرق احلديث " .ابن حبان 

  وزاد يف " امليزان " :



الردودكتاب  ٣٩٧    

  )١(" وكذا قال ابن عدي " .

وأما حديث أيب هريرة ؛ فريويه عمرو بن زياد الثوباين : أخربنا عبد امللـك بـن    -٢
  سليمان عن عطاء عنه مرفوعا به .

  ) . ٦/٦٩/١أخرجه أبو بكر الشافعي يف " الفوائد " ( 

  كذاب . -اهلي وهو الب -قلت : والثوباين هذا 

وأما حديث أيب أيوب ؛ فريويه حممد بن يونس : أخربنا حسني بن األشقر : أخربنا  -٣
  قيس بن الربيع عن سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة عنه مرفوعا به وزاد :

  " فتمر مع سبعني ألف جارية من احلور العني كمر الربق " .

  أو املتهمني بالوضع : قلت : وهذا موضوع أيضا ، مسلسل بالوضاعني ؛

  األول : األصبغ بن نباتة ؛ قال احلافظ :

  " متروك ، رمي بالرفض " .

  قلت : وكذبه أبو بكر بن عياش .

  الثاين : سعد بن طريف ؛ قال احلافظ :

  " متروك ، رماه ابن حبان بالوضع " .

                                                   
 ).(حممد).٨٢٨( اروحني ) ، و٣٨٢/ ٢( االعتدال ميزان )١(



الردودكتاب  ٣٩٨    

  الثالث : حممد بن يونس وهو الكدميي ؛ قال احلافظ :

  " ضعيف " .

  وهو أسوأ مما ذكر ، فقد قال ابن عدي : كذا قال !

  " قد ام الكدميي بالوضع " .

  وحنوه قال الدارقطين :

  " يتهم بوضع احلديث ، وما أحسن فيه القول إال من مل خيرب حاله " .

  وقال ابن حبان :

  " لعله قد وضع أكثر من ألف حديث " .

  ن غريمها .مث إن حسني األشقر قيس بن الربيع ضعيفان ، لكن اآلفة م

وأما حديث عائشة ؛ فريويه احلسني بن معاذ بن حرب أبو عبـد اهللا األخفـش    -٤
احلجيب ، واضطرب عليه يف إسناده ، فقال أمحد بن سلمان النجاد : حدثنا حسني بن معاذ 
بن أخي عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب : حدثنا شاذ بن فياض عن محاد بن سلمة عـن  

ه عن عائشة قالت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فذكره . هشام بن عروة عن أبي
وقال عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم البغوي اخلراساين : حدثنا أبو عبد اهللا األخفش املستملي 
: حدثنا الربيع بن حيىي األشناين قال : حدثين جار حلماد بن سلمة قال : حدثنا محاد بـن  

  سلمة ... فذكره .
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) ، ومل  ١٤٢ - ٨/١٤١طيب يف ترمجة األخفش هذا من " التـاريخ " (  أخرجه اخل
يذكر فيه جرحا وال تعديال ، وطعن فيه الذهيب فقال عقب احلديث :" فاحلسني قد اضطرب 

  يف إسناده ، فإن اللذين روياه عنه ثقتان ، ومع اضطرابه أتى مبثل هذا اخلرب املنكر " .

  وأقره احلافظ يف " اللسان " .

) عن الذهيب أنه قال يف " تلخـيص   ١/٤١٨ر ابن عراق يف " ترتيه الشريعة " ( وذك
  الواهيات " عن احلسني هذا :

  " ليس بثقة " . وقال يف حديثه املذكور :

  " إنه باطل " .

  مث قال ابن عراق :

  " وتابعه على الرواية الثانية أبو عبد اهللا األخفش املستملي . أخرجه اخلطيب " .

ا من أوهامه رمحه اهللا ؛ فإن أبا عبد اهللا هذا هو احلسني بن معاذ نفسه كما قلت : وهذ
  رأيت .

مث ذكر أنه أخرجه أبو الفتح األزدي يف " الضعفاء " ، من حديث أيب هريرة أيضا . وفيه 
عمري بن عمران وحممد بن عبيد اهللا العرزمي . ومن حديث أيب سعيد أخرجه األزدي أيضا 

براهيم العقيلي ، مث قال :" حديث أيب هريرة من الطريقني ال يصـلح  من طريق داود بن إ
  لالستشهاد ، وكذا ما بعده " .
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قلت : أما الطريق األوىل فقد عرفت علتها . وأما األخرى ؛ فألن عمري بن عمران قال 
  ابن عدي فيه :

  " حدث بالبواطيل " . والعرزمي متروك .

  األزدي ، ونص عبارته كما يف " اللسان " : وأما داود بن إبراهيم العقيلي ؛ فكذبه

  " جمهول كذاب ، ال حيتج به " . مث ساق احلديث عن أيب سعيد . 

  مث قال األزدي :

  " هذا منكر ال حيتمله هذا اإلسناد " .

وباجلملة ؛ فاحلديث موضوع من مجيع طرقه ، فما أبعد عن الصواب من أورده يف " 
  للسيوطي فإنه قد تعقبه ! املوضوعات " كابن اجلوزي خالفا 

  قال املناوي :

  " فلم يأت بشيء سوى أن له شاهدا " .

  قلت : يعين حديث أيب هريرة وغريه .

مث أقول : لقد وقفت للشيخ أمحد الغماري على كالم عجيب يف هذا احلديث يدل على 
قوية األحاديث احنرافه عن أهل احلديث والسنة ، وميله إىل التشيع وحماباته ألهل البيت ولو بت

) أمساء الصـحابة الـذين روي    ٥٤٢ - ١/٤٥١املوضوعة ، فقد ذكر يف " املداوي " ( 
 -على خالف عادته من تسويد صفحات ـا   -احلديث عنهم دون أن يسوق أسانيدهم 

ودون أن يبني من فيها من الكذابني والسراقني ، اللهم إال حديث علي رضي اهللا عنه ، فقد 
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لكنه خنس عنه ، ومل يبني علته ، مع أن فيه ( العباس بن بكار الضـيب ) ،  ساق إسناده ، و
  وهو كذاب كما تقدم عن اإلمام الدارقطين .

وإن من احنرافه واتباعه هلواه أنه أمجل الكالم فيها وأالنه ، ورمى رواة احلديث وأئمتهم 
حاشاهم  -البيت الذين أعرضوا عن رواية هذه املوضوعات يف كتبهم بالنصب ومعاداة أهل 

  ، فقال : -

" والطرق اليت ذكرها املصنف ( يعين السيوطي يف " اجلامع " ) وإن كانت كلها ضعيفة 
( ! ) إال أن زهد النواصب ( ! ) ونفور غريهم من التهمة بالرفض إذا رووا فضائل أهـل  

هـذا ،  البيت ، كما كان معروفا يف عصر الرواية ، هو الذي جعل الضعفاء ينفردون مبثل 
  واألمر هللا " !

  فأقول واهللا املستعان :

قوله : " الضعفاء " كلمة مضللة للقراء كما هو ظاهر من التخريج . وفاطمة رضي اهللا 
عنها أرفع وأغىن أن متدح بالكذب على أبيها صلى اهللا عليه وسلم ، وأهل السـنة وأئمـة   

د الصحيحة يف فضلها أا احلديث ليسوا بـ ( النواصب ) كيف وهم الذين رووا باألساني
بضعة منه صلى اهللا عليه وسلم يريبه ما يريبها ، ويؤذيه ما يؤذيها ، وأا سيدة نساء العاملني ، 

  وأا سيدة نساء أهل اجلنة ، إال مرمي ... إىل غري ذلك من الفضائل .
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  اإلسفار بالصبح
  

٧٠١٢ -  )يغفر اُهللا لكم داةفروا بصالة الغأَس .(  

  ر جداً.منك

) من طريق أمحد بن مهران: ثنا خالد  ٩٥/ ١أخرجه أبو نعيم يف " أخبار أصبهان " ( 
بن خملد: ثنا يزيد بن عبد امللك بن املغرية بن نوفل: مسعت زيد بن أسلم حيدث عن أنـس  

  مرفوعاً.

 -قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته ( يزيد النوفلي ) هذا ؛ فإنه جممع على ضعفه 
  .-ال الذهيب يف " املغين" كما ق

  ولذلك جزم احلافظ بضعفه يف " التقريب ". وقال أبو زرعة: 

"واهي احلديث " وغلظ فيه القول جداً. وقال أبو حامت: " ضعيف احلـديث منكـر   
  احلديث جداً ". وقال البخاري:

  " أحاديثه شبه ال شيء "، وضعفه جداً. وقال النسائي:

  )١(" متروك احلديث ".

  تضعيف شديد من هؤالء األئمة النقاد.فهذا 

                                                   
 (حممد)..مثله" ٣٨٤/ ٤" للعقيلي والضعفاء ،"١٨٨/ ٢" واألوسط ،"٣٤٨/ ٨" الكبري التاريخ )١(
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: ترمجه أبو نعيم، ومل يذكر -هو: ابن خالد األصبهاين أبو جعفر  -وأمحد بن مهران 
  فيه جرحاً وال تعديالً، غري أنه كان ال خيرج من بيته إال إىل الصالة.

  لكن ذكره الذهيب يف " امليزان "، وقال:، اليعتمد عليه ".

/ ١٧٦/ ١" اللسان " ؛ فنقل عن ابن أيب حامت يف " اجلرح " (  لكن زاد عليه احلافظ يف
  ) أنه قال فيه: ١٦٠

  " وهو صدوق ".

 - ١٩٤/٣٨٢/ ١وقد خالقه يف لفظه بعض الثقات ؛ ؤقال البزار يف " مسـنده " (  
  كشف األستار ): حدثنا حممد بن حيىي بن عبد الكرمي األزدي: ثنا خالد ابن خملد... بلفظ:

  ". -أو: أعظم ألجركم  -الة الفجر ؛ فإنه أعظم لألجر " أسفروا بص

  واألزدي هذا: ثقة، مترجم يف " التهذيب ".

وهذا اللفظ هو الصحيح احملفوظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حديث رافع 
خديج، وغريه من الصحابة. ولكن ال يصح إسناد شيء مها إال عن رافع، ومن طرق عنه  بن
  .-)  ٢٨٦- ٢٨١/ ١يف "إرواء الغليل " ( كما هوحمقق  -

  وال بد يل ذه املناسبة أن أقول:

إن من قلة اهتمام الشيخ أمحد الغماري يف كتابه " املداوي " بالتحقيق العلمي الذي جيب 
/ ١عليه، وال جيوز له كتمانه ؛ بيان مرتبة اللفظ احلفوظ لقرائه، فقد سود أرج صفحات ( 

لى املناوى وتناقض كالمه يف احلديث، ومل يفصح عن رأيه يف ) يف الرد ع ٥٥٤ - ٥٥٠
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حديث رافع ؛ بل ظاهر كالمه أنه مضطرب على وجوه أطال الكالم يف سردها. وهو يعلم 
أنه ليس كل مضطرب ضعيفاً إال إذا تساوت الوجوه كلها قوة، ومل يمكن  -إن شاء اهللا  -

  ا ؛ كما كنت بينته يف " اإلرواء ".ترجيح شيء منها على غريها، وليس األمر كذلك هن

كما أنه مل ينقل تصحيح وتقوية بعض احلفاظ إياه، كابن حبان واحلازمي واحلافظ ابن 
  .-كما ذكرت هناك  -حجر، وكذ! ابن تيمية 

وإين ألخشى أن يكون تعمد اإلغماض عن صحته ؛ لتومهه أنه خمالف للثابت يف غري ما 
سلم كان يصلي الصبح يف الغلس. واحلق أنه ال خمالفة ؛ ألن حديث: أن النيب صلى اهللا عليه و

كما كنت بينته  -املقصود ذا ابتداء الصالة يف الغلس، ومبا قبله اخلروج منها يف اإلسفار 
  ! وباهللا التوفيق. -هناك 
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  حديث ذكر اهللا
  

  ). أكْثروا ذكْر اللَّه حتى يقُولُوا : مجنونٌ(  - ٧٠٤٢

  كر.من

)، وابـن   ٤/ ٣)، ومن طريقه ابن السين (  ١٣٧٦أخرجه أبو يعلى يف " مسنده " ( 
)، والبيهقي يف" شـعب   ٣/١١٣)، وابن عدي يف " الكامل " (  ٩٣/٨١٤/ ٢حبان ( 

دراجاً أبا السمح حدثه عن أيب اهليثم عن  اإلميان " ؛ كلهم من طريق عمرو بن احلارث: أن
  أيب سعيد اخلدرى مرفوعاً.

قلت: ذكره ابن عدي يف مجلة أحاديث لدراج هذا، وقال:" وعامتها مما ال يتابع عليه، 
  وهذا احلديث مما ينكر عليه ". وقال يف حديث آخر له: "حديث باطل ".

وكذلك أورد احلافظ الذهيب حديث الترمجة فيما أنكر على دراج، وقد سبقت ترمجته 
  ام أمحد:)، ومن ذلك قول اإلم ٥١٧حتت هذا احلديث ( 

  " أحاديثه مناكري ".

  ). ٧٦/ ١٠وبه أعله اهليثمي يف " جممع الزوائد" ( 

من مصادر أخرى غـري   -( تنبيه ): كان من الدواعي على إعادة ختريج هذا احلديث 
 رأيت الشيخ أمحد الغماري يف كتابه " املداوي" مييل إىل حتسني أحاديـث  ين: أن-متقدمة 

  فيه: ) قال ٢٧٨/ ١ثة مواضع منه ( دراج عن أيب اهليثم يف ثال
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" فدراج أبو السمح يعلم أمره صغار املبتدئني يف طلب احلديث، وله نسخة معروفـة،  
  ) قال يف احلديث: ٣٧٤ - ٣٧٣/ ١وكثري من احلفاظ حيسنها "، ويف ( 

  " إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد... "، رداً على املناوي تناقضه فيه:

اهللا، ألن نسخة دراج أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب سعيد " بل هو حسن إن شاء 
  ". -كما ذكرت سابقاً  -غايتها احلسن 

وهذا جتاهل منه لقاعدة: ( اجلرح مقدم على التعديل مع بيان املسبب ) وهو أن أحاديثه 
؛ لكن الرجل يتبع هواه، وينتصر للصـوفية   -كما تقدم عن اإلمام أمحد وغريه  -مناكري 
قية الرقَصة، ويرد أقوال احلفاظ إذا ما جرحوا أحداً من الرواة الصوفية مثل: ( أيب عبد والطر

الرمحن السلمي )، ومن الدليل على ذلك أنه ملا خرج هذا احلديث ؛ نقل تصحيح احلاكم 
  إلسناده مقراً له عليه، وأتبعه بقوله:

كثرية، أوصلها العارف  " وهذا احلديث عظيم الشأن، جليل املقدار، يشتمل على فوائد
أبو عبد اهللا حممد بن علي الزواوي البجايي إىل مئة وست وستني فائدة، يف جملد لطيف، مساه 

اون، مبا فتح اهللا به من فوائد حديث: (  " عنوان أهل السري املصون وكشف عورات أهل
  اذكروا اهللا حىت يقولوا: جمنون )، وقد قرأته وانتفعت به واحلمد هللا!.

لت: من هذا الزواوي البجايي ؟ ال شك أنه من غالة الصوفية اجلاهلني بالسنة احملمدية ق
أو املتجاهلني هلا ؛ يدلك على ذلك هذا العنوان الذي أقل ما يقال فيه أنه تنطع بارد ؛ فإن 

هذا العدد وال قريباً  -فيما أعلم  -مثل هذه الفوائد املزعومة اليت جتاوزت املئة مل يذكر أحد 
منه يف حديث صحيح، وامنا هو من سخافات الطرقيني الذين وضعوا حـديث: " أذيبـوا   

  ). ١١٥طعامكم بذكر اهللا...". وقد سبق خترجيه برقم ( 
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  وهللا در من قال فيهم:

  لقد جئتم بأمر مستحيل               أيا جيل ابتداعٍ شر جيل 

  لبهائم وارقصوا يل!كلوا مثل ا             أيف القرآن قال لكم إهلي: 
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  الرد على حسن السقاف
  كتاب " صحيح صفة الصالة "

  

  

(إذا ركعت؛ فإن شئت قلت هكذا: وضعت يديك على ركبتيـك، وإن   - ٤١٣٨
  شئت قلت هكذا، يعين: طبقت) .

  منكر موقوف

) قال: حدثنا وكيع قال: أخربنا فطـر  ٢٤٥/ ١أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" (
ل: قطن) ، عن أيب إسحاق، عن عاصم بن ضمرة (األصل: محزة) ، عن علي قال: (األص

  فذكره موقوفا.

وهو ابن  -قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله موثقون، ويف عاصم بن ضمرة وفطر 
وهو السبيعي وامسه  -كالم ال يرتل به حديثهما عن مرتبة احلسن؛ لكن أبو إسحاق  -خليفة 

وقد عنعنه كما ترى، مع أنه كان اختلط بأخرة كما هو معروف  مدلس -عمرو بن عبد اهللا 
  عند العلماء، وصرح بذلك احلافظ يف "التقريب".

) بعد أن عـزاه البـن أيب شـيبة يف    ٢٧٤/ ٢فالعجب منه كيف قال يف "الفتح" (
  "املصنف":

  "وإسناده حسن"!
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ايب "صـفة  معارضة لكت -وقلده ذاك السقاف اإلمعة يف كتاب أخرجه حديثا، أمساه 
من التكبري إىل التسليم كأنك تنظر  -صلى اهللا عليه وسلم  -: "صحيح صفة النيب -الصالة" 

إليها"!! وهو يف احلقيقة حري باسم: "صفة صالة الشافعية ... "؛ ألن تقيلده فيه هلم جلي 
جدا عند العارفني مبذهبهم، ومن ذلك ما دل عليه هذا احلديث الواهي من عدم وجـوب  

) مع أنه ثابت ٤١٠/ ٣كفني على الركب، فإنه مذهب الشافعية كما يف "اموع" (وضع ال
/ ١يف بعض طرق حديث املسيء صالته كما يف "صفة الصالة"، وهو خمرج يف "اإلرواء" (

) ، وصححه ابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم، ٧٤٧) ، و "صحيح أيب داود" (٣٢٢-٣٢١
ذكر النووي نفسه يف املوضع املشار إليه أن احلديث  ) . وقد١٩٤والذهيب، وابن اجلارود (

جاء لبيان أقل الواجبات، ومع ذلك مل يأخذوا ذا األمر منه، وتعصب هلم هذا املقلد الدعي 
، ومتسك ـذا   ١وجتاهل هذا األمر، فلم يذكره فيما ذكر من ألفاظ احلديث يف أول كتابه

 الصدر، مقلدا ملن حسنه غافال عن علته احلديث الواهي ضربا به هلذا احلديث الصحيح يف
الظاهرة سندا؛ أو متغافال لو كان عاملا ا، وعن علته القائمة يف متنه لو كان فقيها، أال وهي 

كما  -إباحته للتطبيق مع تصرحيه عقبه بسطر أنه منسوخ، فهو يف احلقيقة يلعب على احلبلني 
بالوضـع علـى    -صلى اهللا عليه وسلم  -؛ فإنه ساق هذا األثر ليضرب أمر النيب -يقال 

عجزه ملخالفته ألمر النيب بالوضع على الركب يف حديث سعد الصحيح،  الركب، مث ضرب
) بأنه ليس للوجوب، واستدل على ذلك بأمور يطول الكالم عليها منها ١٤٨وتأوله (ص 

التأويل جتاهله! أن حديث املسيء صالته يبطل هذا  -إن شاء اهللا  -هذا األثر، وملا كان يعلم 
  ولو كان صادقا يف تأليفه "صحيحه" ألخذ به واستراح من هذا األثر الواهي.

                                                   
) مستدال به على مد الظهر والعنق يف الركوع، وصححه، فثبت أن جتاهل داللته ١٥٤مث رأيته قد ذكره (ص  ١

  ! وكفى بذلك ضالال!!-صلى اهللا عليه وسلم  -عصبا ملذهبه على أمر النيب على وجوب الوضع املشار إليه ت
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) من طريق إسرائيل، عـن أيب  ١٥٣-١٥٢/ ٢وقد روى عبد الرزاق يف "مصنفه" (
إسحاق نفسه، عن علقمة واألسود: أما صليا وراء عمر ووضع يديه على ركبتيه قـاال:  

  قال: -يعين ابن مسعود  -خربناه بفعل عبد اهللا وطبقنا، قال عمر: ما هذا؟ فأ

  "ذاك شيء كان يفعل مث ترك".

  فهذا من صحيح حديث أيب إسحاق أوىل من أثره الواهي عن علي.

  ) بسند ضعيف عن علي قال:٢٤٥/ ١وقد روى ابن أيب شيبة (

  "إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك ... ".

صلى  -عيد رضي اهللا عنه يف قراءة النيب ومن ذلك أيضا ملا ذكر حديث مسلم عن أيب س
يف الظهر، وذكر منه ما كان يقرأ يف الركعتني األوليني، مل يذكر متامـه،   -اهللا عليه وسلم 

  ونصه:

  "ويف األخريني قدر مخس عشرة آية".

/ ٢أي يف كل ركعة كما قال الشوكاين وغريه، وترجم له البيهقي يف "سننه" بقوله (
  قراءة السورة بعد الفاحتة يف األخريني". ) : "باب من استحب٦٣

األصح  وإمنا أسقط السقاف هذه اجلملة من احلديث تقليدا منه ملا عليه الشافعية؛ على
) ؛ مع أن اإلمام الشافعي نص يف ٣٨٧-٣٨٦/ ٣من القولني عندهم كما يف "اموع" (

أيب بكر رضي اهللا  ) ، وذكر له البيهقي بعض اآلثار عن٣٨٧/ ٣"األم" على االستحباب (
عنه وغريه، مما يدل على أن هذه القراءة سنة معروفة عند السلف رضي اهللا عنهم، ومع ذلك 

  أسقط السقاف هذا احلديث من "صحيحه" املزعوم!



الردودكتاب  ٤١١    

يف الصـالة   -صلى اهللا عليه وسلم  -وكذلك فعل حبديث أيب هريرة يف سجود النيب 
شقت) ، مع أنه ثابت يف "الصحيحني" كما قال سجدة التالوة إذا قرأ سورة (إذا السماء ان

) ، ومع ذلك مر عليه النووي يف "شرح مسلم"، فلـم  ٦٣-٦٢/ ٤النووي يف "اموع" (
يتكلم حوله مبا فيه من شرعية سجود التالوة يف الصالة يف هذه السورة! خبالف احلافظ رمحه 

  :) ١٢٢/ ١٩اهللا كما يأيت، وقال ابن عبد الرب يف "التمهيد" (

"هذا حديث صحيح، ال خيتلف يف صحة إسناده، وفيه السجود يف (إذا السماء انشقت) 
  يف الفريضة، وهو خمتلف فيه، وهذا احلديث حجة ملن قال به، وحجة على من خالفه".

  ) عنه أنه قال:٥٥٦/ ٢ونقل احلافظ (

  بعده؟ ".واخللفاء الراشدين  -صلى اهللا عليه وسلم  -"وأي عمل يدعى مع خمالفة النيب 

يشري بذلك إىل الرد على مالك رمحه اهللا؟ وعلى من وافقه من الشافعية، ومنـهم ذاك  
على خالف عنوان كتابه؛  -صلى اهللا عليه وسلم  -"الرويبضة" احملروم من اتباع سنة النيب 

) ، بل ١٣٧الذي مل يورد فيه حديث أيب هريرة هذا فيما يسن أن يقرأ يف صالة العشاء (ص 
  له جبهالة بالغة، فقال يف الصفحة اليت بعدها:إنه أبط

الصـالة   "اعلم أنه ال جيوز للمصلي أن يقصد قراءة آيات فيها آية سجدة ليسجد يف
سجود التالوة،ألنه بذلك يكون قد تعمد زيادة ركن يف الصالة؛ وهو السـجود، وهـذا   

  يبطلها"!

على ذلك بأنه ال جيوز مث استثىن من ذلك قراءة سورة السجدة صباح اجلمعة، مث عقب 
أن يقرأ سورة أخرى فيها آية سجود كسورة (اقرأ باسم ربك) ، ومن فعل ذلك بطلـت  

  صالته!
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"أقوال احلفاظ املأثورة لبيان وضع حديث: (رأيت رسالة 
  ربي يف أحسن صورة) "

  

  

(رأيت ربي يف أحسنِ صورة، فقال: فيم خيتصم املُأل األعلى، فقلـت: ال   -٣١٦٩
أنامله، مثَّ قالَ: فيم خيتصم املأل األعلـى؟   فوضع يده بني كتفي، حتى وجدت برد أدري،

 والدرجات، قال: وما الكفَّارات؟ قلت: إسباغُ الوضوِء يف السـبرات،  قلت: يف الكفَّارات
ام الدرجات؟ قلت: إطع ونقلُ األقدام إىل اجلماعات، وانتظار الصالة بعد الصالة، قال: فما

والناس نيام، قال: قل، قال: قلت: ما أقولُ؟ قالَ: قلِ:  الطعامِ، وإفشاُء السالمِ، وصالةٌ بالليل
وأنا فـيهم؛   أسألك عمالً باحلسنات، وتركاً للمنكرات، وإذا أردت يف قومٍ فتنةً اللهم! إني

(مفتون غري فاقبضين إليك  

) : حدثنا احلسن بن علي املعمري: ثنا ٣/١٤٦٢/١٤١٦أخرجه الطرباين يف "الدعاء" (
سليمان بن حممد املُباركي: ثنا محاد بن دليلٍ عن سفيان بن سعيد الثوري عن قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب، أو عبد الرمحن بن سابط. قال محاد بن دليلٍ: وحدثين احلسن بـن  

أيب ثعلبة اخلُشنِي عـن أيب  عبد الرمحن بن سابط عن  صاحل بن حي عن عمرو بن مرة عن
  قال: ... فذكره. -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي اهللا عنه -عبيدة بن اجلراح

  ) من طريق الطرباين، ولكنه زاد يف أوله:١٥١/ ٨وأخرجه اخلطيب يف "التاريخ " (

  "ملا كان ليلة أسري يب رأيت ريب ... " احلديث.
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من طريق  لكتاب الطرباين أوالً، وألن اخلطيب عقب عليهاوهذه الزيادة شاذة؛ ملخالفتها 
  أخرى عن حممد بن علي بن املديين: حدثنا أبو داود املباركي به.

وهو مـن   وابن املديين هذا مل أعرفه، لكن تابعه احلسن بن علي املعمري كما تقدم،
وهو صدوق شيوخ الطرباين الثقات، ومن فوقه ثقات من رجال مسلم، غري محاد بن دليل، 

  كما يف " التقريب "، وقال الذهيب يف " الكاشف ":

  "ثقة، جاور"، فالسند صحيح.

أن ذلك  وقد جاء احلديث من طرق أخرى، صحح بعضها البخاري والترمذي، وفيها
كان رؤيا منامية، وذلك مما يؤكد شذوذ تلك الزيادة فتنبه! وراجع بعض تلك الطـرق يف  

  ) .٤٧١ -٤٦٥و ٣٨٨١"ظالل اجلنة" 

وقد خلط ابن اجلوزي خلطاً عجيباً بني هذه األحاديث الصحيحة اليت فيها اختصام املأل 
، وبني بعض األحاديث املوضوعة اليت فيها -كما عرفت -األعلى، ويف بعضها أا رؤيا منامية

أنه رأى ربه على األرض مبىن على مجل أورق، وحنوه من املوضوعات، وقد خرجت بعضها 
) ، وقلده يف ذلك اجلهمي اجللد املتعنت املسمى ب (حسن السقاف) ٦٣٣٠ة " (يف "الضعيف

يف تعليقه على "دفع شبه التشبيه "؛ الذي دفعه الذهيب ومتىن أنه مل يؤلفه مؤلفه؛ ملا فيه مـن  
التأويالت املعطلة للصفات اإلهلية حىت ذكر أن اهللا ليس داخل العامل وال خارجه، تعاىل اهللا 

  رش استوى استواًء يليق جبالله وعظمته.الذي على الع

) ٨٢٠٧/ ٨/٣٨٦مث رأيت الطرباين قد أخرج احلديث خمتصراً يف "املعجم الكـبري" ( 
  ) : حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة:٢/٣٦/١/٥٦٢٦و"األوسط " (
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ثنا فَروة بن أيب املغراء: ثنا القاسم بن مالك عن سعيد بن املرزبان أيب سعد عن قيس بن 
  لم عن طارق بن شهاب قال:مس

: فيم خيتصم املأل األعلى؟ ... " احلديث، إىل -صلى اهللا عليه وسلم  -"سئل رسول اهللا 
  قوله: "الصالة بعد الصالة".

  ) :١/٢٣٨وأعله اهليثمي بقوله (

  "وفيه أبو سعد البقاَّل، وهو مدلس، وقد وثقه وكيع ".

  واهللا أعلم. ون مل حيفظ إسناده،قلت: وابن أيب شيبة هذا فيه ضعف، فأخشى أن يك

  ومجلة القول؛ أن احلديث صحيح، ال يشك يف ذلك أحد بعد أن يقف

على هذه الطرق وتصحيح بعض أئمة احلديث لبعضها؛ إال إن كان ممن طمس اهللا على 
قلوم من ذوي األهواء كذاك (السخاف)  اجلاهل الذي خيالف سبيل املؤمنني والعلمـاء  

 -فُض فـوه  -ما صححوه، كهذا احلديث الذي وضع فيه رسالة مساهاالعارفني، فيضعف 
  "أقوال احلفاظ املأثورة لبيان وضع حديث: (رأيت ريب يف أحسن صورة) "!

صححه كما  عليهم، كيف وعلى رأس احلفاظ اإلمام البخاري الذي -واهللا -وكذب
  ) :٢٤/٣٢٥"التمهيد" ( تقدم؟! وتبعه تلميذه اإلمام الترمذي وغريه؛ فقال ابن عبد الرب يف

  "معناه عند أهل العلم: يف منامه، وهو حديث حسن، رواه الثقات ".

  فهذا (السخاف) يعلم يقيناً أن الذي قال احلفاظ بوضعه؛ إمنا هو احلديث



الردودكتاب  ٤١٥    

حديث  املوضوع حقّاً املشار إليه آنفاً: "أنه رأى ربه على األرض ... " إخل، وليس هو
ية كما جاء مصرحاً يف بعض الطرق، وقال به العلماء كمـا  االختصام الذي هو رؤيا منام

  تقدم.

األرض، اختذوه  وواهللا! إين ألخشى أن يكون وراء هذا الرجل مجاعة من املفسدين يف
مطيةً إلفساد الدين، ويسروا له أسباب التأليف والنشر؛ الستمراره يف الطعن يف السـلف  

بالتجسيم! ومن آخر ما ظهر منه تصرحيه بأن االعتقاد والعلماء وتعمده خمالفتهم، ورميه إياهم 
بأن اهللا يف السماء هي عقيدة املشركني واملشبهة. وكذلك مجاهري العلماء الذين صـححوا  

مل يقله،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فضعفه، بل قطع بأن النيب  حديث اجلارية: "أين اهللا؟ "،
  ) .٣١٦٢برقم ( وسبق الرد عليه حبمد اهللا حتت حديثها
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  حديث اجلارية
  

  اَهللا يف السماء) (أعتقْها؟ فإنها مؤمنةٌ. يعين: اجلاريةَ اليت شهِدت بأنَّ -٣١٦١

واملقصود أن معىن اآلية املذكورة (أأمنتم من يف السماء) ؛ أي: من على السماء. يعين: 
لبيهقي يف "األمساء" ) وغريه؛ كا١٣٤و١٣٠و٧/١٢٩على العرش؛ كما قال ابن عبد الرب (

  ) ؛ حيثما قال: "يعين: من فوق السماء".٣٧٧(

وهذا التفسري هو الذي ال ميكن القول إال به؛ ملن سلّم مبعاين النصوص الكثرية من القرآن 
والسنة امعة على إثبات العلو والفوقية هللا تعاىل علواً يليق بعظمته؛ كقوله تعاىل يف املالئكة: 

هبفوقهم) وغريها من اآليات املعروفة، وعلى هذا أهل السنة واجلماعة؛ خالفاً (خيافون ر نم م
  للمعتزلة واجلهمية يف قوهلم: إن اهللا عز وجل يف كل مكان، وليس على العرش!

  ) .٧/١٢٩كما يف "التمهيد" (

والعجيب من أمر هؤالء النفاة أم أرادوا بنفيهم ترتيه رم أن يكون فوق املخلوقات؛ 
فحصروه يف داخلها، كما روي عن بشر املريسي أنه ملا قال: هو يف كل شيء! قيل له: ويف 

  قَلَنسوتك هذه؟ قال: نعم، قيل: ويف جوف محار؟! قال: نعم!

وهذا القول يلزم كل من يقول بأنه تعاىل يف كل مكان، وهو من أبطل ما قيل يف رب 
إنا لنحكي كالم اليهود والنصـارى وال   العاملني احلكيم احلليم، ولذلك قال بعض السلف:

  نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية!
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ولوضوح بطالن هذا القول لبعض علماء الكالم؛ فروا إىل القول مبا هو أبطل منـه،  
  ومسعته بأذين من بعض اخلطباء يوم اجلمعة على املنرب:

خل العـامل وال  اهللا ليس فوق وال حتت، وال ميني وال يسار، وال أمام وال خلف، ال دا
  خارجه، وزاد بعض الفالسفة: ال متصالً به، وال منفصالً عنه!!

وهذا هو التعطيل املطلق الذي ال ميكن ألفصح الناس أن يصف العدم بأكثر مما وصف 
هؤالء رم، تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً! ورحم اهللا ذلك األمري العاقل الذي قال ملا مسع 

  الكالم: "هؤالء قوم أضاعوا ربهم "! هذا من بعض علماء

  وهلذا؛ قال بعض العلماء:

  "اسم يعبد صنماً، واملعطّل يعبد عدماً، اسم أعشى، واملعطل أعمى"!

قد وقع منـه مـن ذاك    -يف رده على املشبهة -ومن املؤسف أن العالمة ابن اجلوزي
باالستيالء واستشهد على ذلك ببيت الكالم؛ فقال يف كتابه املتقدم بعد أن تأول (االستواء) 

  األخطل النصراين املعروف:

  قد استوى بِشر على العراقِ

  من غري سيف وال دمٍ مهراقِ

  وتفلسف يف رد املعىن الصحيح وهو االستعالء، قال:

  "ولذا؛ ينبغي أن يقال: ليس بداخل يف العامل، وليس خبارج منه "!
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هذا النفي الباطل؛ الذي مل يقل به إمـام   ومل يعلق املسمى بـ (حسن السقاف) على
معروف من قبل، والذي ليس فيه ذَرةٌ من علم كما هو شأن النفاة، ومن عجائبه وجهاالته 
أنه يقلد ابن اجلوزي يف إنكاره على من يقول من املثبتة: "استوى على العرش بذاته "؛ فيقول 

  ) منكراً هلذه اللفظة " بذاته ":١٢٧ابن اجلوزي (ص 

  "وهي زيادة مل تنقل ".

فيا سبحان اهللا! زيادة كهذه يراد ا دفع التعطيل تنكر ألا مل تنقل، وقوله املتقدم: "ليس 
  بداخل ... "ال ينكر! اللهم إن هذه إلحدى الكُبرِ!!

وكذلك مل يعلِّق على تأويل ابن اجلوزي آلية (االستواء) بل أقره، ألنـه صـرح (ص   
  قال: -يل له فيه كثري من التحريف والكذب ال جمال اآلن لبيانهبعد كالم طو -) ١٢٣

  "االستواء عندنا هو االستيالء والقهر، أو تفويض معناه إىل اهللا ".

  كذا قال! وهذا يدل على أنه مل يعرف احلق بعد، لتردده بني التأويل والتفويض!

ة وتضليل للقراء الذين ولكنين أعتقد أن ذكره التفويض هنا؛ إمنا هو سياسة منه، ومراوغ
  ) :١٢٧قد ينكرون عليه التأويل، فإنه قال بعد (ص 

"وأما رد اإلمام أيب احلسن األشعري تفسري االستواء باالستعالء؛ فنحن ال نوافقه يف ذلك 
أبداً، ونقول: إنه قال ذلك بسبب ردة فعل حصلت عنده من املعتزلة، وهم وإن مل نوافقهم يف 

  إال أننا هنا نوافقهم ونعتقد أم مصيبون يف هذه املسألة"!كثري من مسائلهم؛ 

أي: يف إنكارهم علو اهللا على خلقه، لكن املعتزلة وأمثاهلم كاإلباضية يقولون بأن اهللا يف 
كل مكان، وهذا مما ينكره أشد اإلنكار ذلك اجلاهل املتعامل، ويصرح بتكفري من يقول به، 
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ىل موجود بال مكان! ويعين: أنه ليس فوق العرش كما أخرب تعاىل ويعتقد أن اهللا سبحانه وتعا
يف أحاديثه، فراجع كالمه يف ذلك يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف كثري من آياته، وأخرب نبيه 

  ) .٦٣٣٢"األحاديث الضعيفة" حتت احلديث (

 :-صلى اهللا عليه وسـلم   -وإن من ضالل ذاك السقاف أنه يصرح بنفي ثبوت قوله 
 -فُض فوه  -"أين اهللا؟ "؟ مع قوله بأنه يف " صحيح اإلمام مسلم "! مث يؤكد ذلك فيقول 

مل يقل: "أين اهللا؟ "، وإمنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -"وحنن نقطع بأن النيب  ) :١٠٨(ص 
  قال: "أتشهدين أن ال إله إال اهللا " الذي رواه أمحد.. و.. و ... بأسانيد صحيحة".

  ) .١٨٧-١٨٦هذا الكالم يف مكان آخر (ص  مث أعاد حنو

 -تؤكد أن الرجل ال خيشى اهللا، وال يستحي من عباد اهللا -وفيه أكاذيب عجيبة عديدة
  يطول الكالم عليها جداً، فأوجز يف العبارة ما استطعت:

، -وغريه ممن أشرت إليهم بالنقط وهم مثانيـة  -فمن ذلك أن اللفظ الذي عزاه ألمحد
أم مجيعاً رووه باللفظ املذكور، وعن صحايب واحد، وهو كذب وزور، فإمنا يوهم القراء 

وهو الذي أعله  -رووه بأكثر من لفظ وعن أكثر من صحايب، فبعضهم رواه: عن أنصاري
وسنده حسن على اخلالف يف إسناده  -، وبعضهم: عن الشريد-البيهقي باإلرسال كما تقدم

 -، وبعضهم عن ابن عباس-خالفاً للفظ املذكور!  كما تقدم، مث هو بلفظ: "من ربك؟ "،
  .-وفيه ابن أيب ليلى

فأين األسانيد الصحيحة اليت ادعاها كذباً وميناً؟! على أنه سرعان ما كذَّب نفسه بنفسه 
  :-عقب بعض املصادر املشار إليها بالنقط -يف املكان اآلخر املشار إليه؛ فإنه قال

  الثمانية. يح.. "، مث ذكر مصدرين آخرين متام) بسند صح١٢/٢٧".. والطرباين (
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وهو  -قلت: وهذا كذب أيضاً ملا عرفت، وخباصة إذا أرجعنا الضمري إىل أقرب مذكور
  فإن فيه ابن أيب ليلى كما عرفت! -الطرباين

أبا داود،  أنه تعمد أن ال يضيف إىل تلك املصادر -زيادة على ما تقدم -ومن تدجيله
احلديث عندهم بـاللفظ   ال إىل الد السابع من "سنن البيهقي "؛ ألنوابن خزمية مطلقاً، و

  الذي قطع بتكذيبه، عامله اهللا مبا يستحق!!

ولو أن طالب علم عكس عليه قطعه املأفون، فجزم ببطالن اللفظ الذي زعم صحته؛ 
مـن  لكان قاهراً عليه؛ ألن معه بعض الروايات اليت فيها. "أين اهللا " من طرق أكثر وأصح 

وقد صححه مجع غفري من  -رضي اهللا عنه -لفظه، فكيف ومعه حديث معاوية بن احلكم
احملدثني قدمياً وحديثاً كما تقدم؟! ولكننا ال نرى تعارضاً حىت نلجأ إىل الترجيح كما سبق، 

 -٥٢١/ ٣يف "إعـالم املـوقعني " (   -رمحه اهللا -وإىل هذا جنح العالمة ابن قيم اجلوزية
  كر روايتني مما تقدم: "من ربك؟ "، و"أين اهللا "، مث قال:كردي) ؛ فقد ذ

"وسأل صلى اهللا عليه وآله وسلم: "أين اهللا؟ "، فأجاب من سأله بأن اهللا يف السـماء،  
فرضي جوابه وعلم به أنه حقيقة اإلميان بربه، ومل ينكر هذا السؤال عليه، وعند اجلهمي أن 

لونه، وما طعمه، وما جنسه، وما أصله؟ وحنو ذلك السؤال بـ "أين اهللا؟ " كالسؤال بـ: ما 
  من األسئلة احملالة الباطلة! ".

وأصاب كبد احلقيقة، فأنت ترى هذا (السخاف) كيف يصر  -رمحه اهللا -ولقد صدق
على التكذيب ذا احلديث الصحيح الذي صححه أئمة املسلمني كما تقدم بيانـه، مث ال  

  ) :١٨٧(ص  -فُض فوه -وليكتفي بذلك، فيتهمهم بالتجسيم! فيق
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"ومن الغريب العجيب: أننا نرى اسمة يرددون هذا اللفظ: "أين اهللا؟ " على ألسنتهم 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -دائماً، وال يدركون (!) أن هذا تصرف رواة، وحكاية لكالم النيب 

دين أن ال إله باملعىن املخطئ، وخصوصاً بعد ثبوت هذا احلديث عند غري مسلم بلفظ: "أتشه
  إال اهللا.. " خمالفة تامة، أو على األقل خمالفة ال تفيد معىن: أين اهللا؟ ".

مل يقل هذه الكلمة اليت صحت عند  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث أكد جزمه بأن النيب 
 ماذا أقول يف -واهللا -األئمة، وما ذاك إال ألا قاصمة ظهر املبتدعة اجلهمية، ولست أدري

  الرجل املكابر اجلاحد؟! إال أن أنذره بقوله تعاىل:هذا 

نوله ما تـوىل   (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
  ونصله جهنم وساءت مصرياً) .
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  حديث امليتة
  

  (ال تنتفعوا من امليتة بشيٍء) . -٣١٣٣

) عنه، وابن حبان ١٤/٣٧٠وابن عساكر () ٤/١/١٦٧أخرجه البخاري يف "التاريخ " (
) من طريق هشام بن عمار عن صدقة ابن خالد عن يزيد ٢/٢٨٦/١٢٧٦يف "صحيحه " (

بن أيب مرمي عن القاسم بن مخيمرة عن عبد اهللا بن عكيم قال: نا مشيخة لنا من جهينة أن 
  كتب إليهم: أن ال ... احلديث. -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

سناد صحيح رجاله ثقات رجال "الصحيح "، ويف هشام بن عمار كالم معروف وهذا إ
  مع كونه من شيوخ البخاري، لكنه قد تابعه مجع:

  حممد بن املبارك: ثنا صدقة بن خالد به. -١

 -٤/٢٦٠) و"مشكل اآلثـار" ( ١/٢٧١أخرجه الطحاوي يف "شرح معاين اآلثار" (
٢٦١. (  

  احلكم بن موسى: ثنا صدقة به. -٢

  ) .١/٢٥خرجه البيهقي يف "سننه " (أ

  وحممد بن املبارك ثقة من رجال الشيخني.

  واحلكم بن موسى ثقة من رجال مسلم.
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  مث إن صدقة بن خالد قد تابعه أيوب بن حسان: ثنا يزيد بن أيب مرمي به.

  ) .١/٢٥أخرجه البيهقي (

حبـان يف  وأيوب بن حسان صدوق، كما قال احلافظ تبعاً أليب حامت، وذكره ابـن  
  ) .٨/١٢٧"الثقات " (

قلت: فالسند صحيح ال يعلُّ شام بن عمار هلذه املتابعات، وقد أعله الطحـاوي يف  
  "املشكل " دون "معاين اآلثار"؛ فقال:

صلى اهللا عليه وسلم  -"األشياخ من جهينة مل يسموا، وال نعلم أم من أصحاب النيب 
- ."  

؛ -وهذا ما أستبعده -إن مل يكونوا كلهم من الصحابةقلت: وهذا ليس بشيء، ألم 
فهم بال شك من أتباعهم كعبد اهللا بن عكيم، فقد ذكره ابن حبان يف " الصحابة " من كتابه 

  ) ، وقال:٣/٢٤٧"الثقات " (

  ومل يسمع منه شيئاً.. "، مث ذكر حديثه هذا. -صلى اهللا عليه وسلم  -"أدرك النيب 

) بسماعه عن مجع من الصحابة، وعنه ٤ -١٠/٣لتاريخ " (وقد ترمجه اخلطيب يف "ا
  مجع من التابعني الثقات غري القاسم بن خميمرة، مث قال:

  "وكان ثقة ".

هم من التابعني املخضرمني،  -على فرض أنه ليس فيهم صحايب -فأشياخه يف احلديث
؛ فهـم  -يضـاً وهذا مما أستبعده أ -وأعلى طبقة من ابن عكيم، فإن مل يكونوا ثقات مثله
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مستورون، ولكنهم مجع تنجرب جهالتهم بكثرم، كما قال السخاوي وغريه يف غري هـذا  
  يف حديث رواه عدة من أبناء الصحابة: -رمحه اهللا -احلديث؛ فقال

"وسنده ال بأس به، وال يضره جهالة من مل يسم من أبناء الصحابة؛ فإم عدد تنجرب به 
  جهالتهم ".

  ) .٢٧٢/٤٧١املرام " ( فراجعه يف "غاية

صـلى اهللا   - قلت: وحينئذ؛ فاحلديث صحيح موصول؛ ألم يروون عن كتاب النيب
الذي أرسله إليهم، وهم واثقون بأنه كتابه، كما نروي حنن اليوم عن كتب  -عليه وسلم 

 السنة ومل نر مؤلفيها وال مسعناها منهم، فاحلديث إذن داخل يف حكم "الوجادة" املذكورة يف
"علم املصطلح "، وقد تقرر فيه وجوب العمل ا، فراجع لذلك كتاب "الباعث احلثيـث  

  .-رمحه اهللا تعاىل -شرح اختصار علوم احلديث " للشيخ أمحد شاكر 

قلت: فإعالل احلديث باإلرسال كما فعل اخلطايب وغريه غري وارد إذن! ألنه خالف 
  هذا املتقرر، واهللا أعلم.

من الرد هلذا اإلعالل هو الذي حلظة احملقق احلافظ ابن عبـد   ولعل هذا الذي ذكرته
) من ١/٢٧٨اهلادي يف كتابه "تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق " حني أورد احلديث فيه (

  رواية البخاري يف "تارخيه "، وابن حبان يف "صحيحه "، مث مل يعلَّه مبا أعلّه الطحاوي.

؛ فهو خبصوص غري رواية القاسم بن خميمرة هـذه  وأما إعالل البعض إياه باالضطراب
  ) ؛ فتنبه.١/٧٩كما هو مشروح يف "اإلرواء" (
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وإن مما يزيد احلديث قوة: أن له شاهداً من رواية زمعة بن صاحل قال: حدثنا أبو الزبري 
  قال: مسعت جابر بن عبد اهللا يقول ... فذكره مرفوعاً باللفظ املذكور أعاله، وفيه قصة.

) بسند صحيح عن أيب نعيم قال: حدثنا زمعة ٩/٤٨ه ابن عبد الرب يف "التمهيد" (أخرج
  بن صاحل به.

قلت: وهذا إسناد صاحل لالستشهاد به؛ فقد صرح أبو الزبري بالتحديث، فأمنا بذلك شر 
  تدليسه.

ليس شديد الضعف، كما أشار إىل ذلـك   -وإن كان ضعيفاً؛ فإنه -وزمعة بن صاحل
  "الكاشف ": الذهيب بقوله يف

  "ضعفه أمحد، وقرنه (م) بآخر".

  بل قال يف "املغين ":

  "صاحل احلديث، ضعفه أمحد وأبو حامت، ووثقة ابن معني ".

واعلم أيها القارئ الكرمي! أنين كنت خرجت حديث جابر هذا منذ أكثر من ثالثـني  
عن أيب الزبري  ) من رواية ابن وهب عن زمعة١١٨سنة يف الد األول من "الضعيفة" برقم (

عن جابر معنعناً، وفيه القصة أيضاً، فلما شرعنا يف إعادة طبع هذا الد، ووصلت يف تصحيح 
جتاربه إىل هذا احلديث؛ تذكرت أنين كنت خرجت يف "اإلرواء" ما يشبهه، وكان تأليفه بعد 

عنه  "الضعيفة" بنحو مخسة عشر عاماً، فوجدت فيه حديث عبد اهللا بن عكيم من طريقني
بلفظني، أحدمها بلفظ الترمجة، واآلخر مثله إال أنه قال: ".. بإهاب وال عصب ". وملت فيه 
إىل تصحيح إسناده، وصرحت بأن إسناد األول صحيح، فخشـيت أن يكـون يف هـذا    
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مما هناك، فتأكدت  -كما ترى -التصحيح شيء من الوهم، فأعدت النظر فيه بطريقة أوسع
ه، واحلمد هللا، وعليه؛ رأيت لزاماً علي أن أنبه القراء األفاضل أن من صحته، وازددت قناعة ب

صار صحيحاً لغريه، وأنين نقلته إىل هنـا، واهللا ويل   -بشاهد حديث ابن عكيم -احلديث
  التوفيق، وهو اهلادي إىل أقوم طريق.

  وأريد أن أنبه هنا على أمرين اثنني:

كان أعل احلديث فيه باالضـطراب  ) قد ٢/٩٩األول: أن املعلق على "شرح السنة" (
تعليقـه "اإلحسـان "    ) . مث رجع عن ذلك يف١/٧٩متجاهالً جوايب عنه يف "اإلرواء" (

املؤسسة) ؛ فجزم بصحة إسناده من الطريقني عن عبد اهللا بن عكيم، فأصـاب،   -٤/٩٥(
  ذكور.لكن كان عليه أن ينبه على تراجعه عن إعالله باالضطراب؛ ألن ذلك ينايف اجلزم امل

على أن بعضهم يقول: إن التعليق على "اإلحسان " ليس للمعلق على "الشرح "، وإمنا 
هو لبعض املوظفني عنده! فإذا صح هذا، فهو السبب يف عدم التنبيه على اخلطأ السابق؛ ألنه 

  من غري املصحح يف التعليق على "اإلحسان ".

بن خميمرة عن عبد اهللا بن عكيم،  واآلخر: سبق يف ختريج احلديث أنه من رواية القاسم
هكذا هو عند البخاري عن هشام، وعند غريه عن غري هشام من املتابعني، ووقع عند ابـن  
حبان: "عن القاسم بن خميمرة عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن عكيم 

لزيادة خطأ من بعض "، فزاد بني القاسم وابن عكيم: احلكم وابن أيب ليلى، وأظن أن هذه ا
وهو ابن  -النساخ؛ ملخالفتها لرواية البخاري واآلخرين، وألن الذين ترمجوا للقاسم واحلكم

مل يذكروا له رواية عنه. ويبدو أنه خطأ قدمي؛ فقد عزاه الزيلعي "يف نصب الرايـة"   -عتيبة
؛ فإن هذا ) البن حبان هكذا! األمر الذي يبعد عن الذهن أن يكون ذلك من الطابع١/١٢٠(



الردودكتاب  ٤٢٧    

) وهي أصح بكثري من طبعة دار الكتـب  ٤/٩٥اخلطأ وقع أيضاً يف طبعة مؤسسة الرسالة (
  العلمية اليت نعزو إليها ألا كاملة، وال أدري السبب يف عدم مسارعة املؤسسة إلمتام طبعتها !

) ٦١قد سقط من "زوائد ابن حبان " (ص  -بلفظيه -وتنبيه ثالث: وهو أن احلديث
  .-إن شاء اهللا تعاىل -به، وله أمثلة كثرية أنا يف صدد مجعهافليلحق 

ذاك التضعيف  هذا؛ ولعل مما يفيد القراء الكرام أن أذكر بأن مثل هذا التصحيح لغريه بعد
لذاته مما يشري حفيظة بعض اجلهلة األغرار، ويعده تناقضاً وجهالً؛ كذاك املسمى حبسـن  

طهار، والشاطر يف قلب احلق باطالً، والصواب خطأ، السقاف، واملنتسب إىل آل البيت األ
وقد نذر نفسه، وجعل دأبه الرد على األلباين، فكم له من رسالة يف ذلك، منها ما أظهـره  
أخرياً بعنوان؛ "تناقضات األلباين.. "، وقد كفاين مؤنة الرد عليه والكشف عن زوره وتانه، 

تابه القيم "األنوار الكاشفة لـ "تناقضات " وجهله وضالله: األخ الفاضل علي احلليب يف ك
اخلساف الزائفة وكشف ما فيها من الزيغ والتحريف واازفة"؛ فإليها ألفت األنظار؛ فقد نفع 

  اهللا ا كثرياً، حىت بعض املغرورين به سابقاً حينما علموا وأنصفوا.

  ولكين أريد هنا أن أقول له (قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيشى) :

أوالً: هل أنت معصوم فال يقع منك خطأ علمي ما؟ فإن أجاب بأنه ليس مبعصوم، وأن 
  قلت: -كما هو الواجب على املؤمن حقّاً -اخلطأ منه وارد

أم تصر عليه؟  -كما يفعل األلباين -ثانياً: فإذا تبني لك الصواب فيما بعد؛ هل ترجع إليه
اذا تسمي إذن تراجع األلباين إىل الصواب فلم -كما هو جواب املؤمن -فإن أجبت باإلجياب

خطأ، بديل أن تشجعه على الرجوع إىل الصواب دائماً وأبداً، وإن كان هو بفضل اهللا ليس 
حباجة إىل تشجيع واحد مثلك؟!!! أليس "تناقضك "! وعدم تراجعك عنه من أكرب األدلـة  
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ىل أن يهديك إىل أن تتعلم علم على أن وراء األكمة ما وراءها؟! وختاماً أسأل اهللا تبارك وتعا
الكتاب والسنة معاً وعلى منهج السلف الصاحل، حىت ينجو املغرر م من ضاللك، وإال ... 

  فعلى نفسها جنت براقش.

وأما أنا؛ فإين أرجو منه تعاىل أن يزيدين توفيقاً يف خدمة احلديث والسنة واالنتصار هلا، 
  اً ليغفر يل خطيئيت يوم الدين.وأن يسدد يف ذلك خطاي، وأن جيعل ذلك سبب

وأما اخلالص من كيد الكائدين، وحسد احلاسدين، وطعن الطاعنني؛ فال سبيل إليه إال 
  بالوفاة على اإلميان إن شاء اهللا تعاىل. وما أحسن ما قيل:

  ولست بناجٍ من مقالة طاعن ولو كنت يف غارٍ على جبل وعرِ

  غاب عنهم بني خافيتي نسرِومن ذا الذي ينجو من الناس ساملاً ولو 

  

  

  

  

  

  

  



الردودكتاب  ٤٢٩    

  ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماءحديث 
  

  

  (ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء) . -٩٢٥ -١٢

اخـتالف   أقول: هذا احلديث مع صحته كما تقدم هناك وتلقي األمة له بالقبول على
كاره بكل صفاقة، خمالفًا بذلك سبيل مشارم، فقد جترأ املدعو بـ (حسن السقاف) على إن

) : أنـه  ٦٢املؤمنني، فصرح يف تعليقه على " دفع شبه التشبيه " البن اجلوزي فزعم (ص 
  ) بأنه حديث باطل!!٦٤حديث ضعيف! مث غال فصرح (ص 

مث أخذ يرد علي تصحيحي إياه لشواهده؛ متحاملًا متجاهلًا لتصحيح من صححه من 
ته عن بعض املخطوطات اليت مل ترها عيناه، وما محله على ذلك إال احلفاظ، مشككًا فيما نقل

جهمية عارمة طغت على قلبه، فلم يعد يفقه ما يقوله العلماء من املتقدمني أو املتـأخرين،  
فذكرت هناك من املصححني: الترمذي واحلاكم والذهيب واخلرقى واملنذري والعراقي وابن 

ليهم احلافظ ابن حجر يف كتابه الذي طبـع حـديثًا   ناصر الدين الدمشقي، وأضيف اآلن إ
  ) حىت قال يف معناه شعرا:٦٣-٦٢"اِإلمتاع" (ص 

  إن من يرحم من يف األرض قد ... آن أن يرمحه من يف السما

  فارحم اخللق مجيعا إمنا ... يرحم الرمحن فينا الرمحا

الغماري يف كتابه  ومن املتأخرين الذين صححوا هذا احلديث الشيخان الغماريان: أمحد
  ) وقال:١/٤٥٩"فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب" (
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  "وقد رويناه من طرق متعددة".

  ونقل تصحيح الترمذي واحلاكم وأقرمها.

والغماري اآلخر الشيخ عبد اهللا الذي صحح احلديث يف كتابه الذي أمسـاه "الكـرت   
ته أن كل ما فيه صحيح، وهو ) ، وقد ذكر يف مقدم١٨٦٧الثمني"، فإنه أورده فيه برقم (

أخو الشيخ أمحد الغماري، وهو أصغر منه سنا وعلما، ومها ممن يجِلُّهما السقاف ويقلدمها 
  تقليدا أعمى، وإذا ذكر أحدمها قال فيه: "سيدي"!

فما عسى أن يقول املسلم املنصف يف مثل هذا الرجل الذي خيالف أولئـك احلفـاظ   
عبد اهللا الغماري؟! ال  -على حد تعبريه-الف شيخه وسيده ويسلك غري سبيلهم، بل وخي
  شك أنه {في ضلَالٍ مبِنيٍ} .

  هذا أولًا.

  وثانيا: هذا احلديث فيه مجلتان مباركتان:

األوىل: "ارمحوا من يف األرض"، وشواهده كثرية جدا عن مجع من الصحابة، استوعبهم 
ار إليه هناك عند ختريج احلديث، وقد طبع احلافظ ابن ناصر الدين الدمشقي يف جملسه املش

أخريا بتحقيق األخ الفاضل أيب عبد اهللا حممود بن حممد احلداد، فراجع فهرس أحاديثه جتد 
أمساءهم واِإلشارة إىل مواضع أحاديثهم منه، وبعضها مما اتفق عليه الشيخان، من ذلك أسامة 

  فظ:) بل١٦٤-١٦٣بن زيد، وهو خمرج يف "أحاكم اجلنائز" (

  "إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء".

  واجلملة األخرى: "يرمحكم من يف السماء".
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وهي صحيحة كما تقدم، وقد بسط الكالم عليها األخ الفاضل املشار إليه آنفًا، وهي 
اليت أقامت ذاك املبطل وأقعدته، بل وقصصت ظهره؛ ألن حرف "يف" فيها هو مبعنـاه يف  

على"، ال جيادل يف ذلك إال معاند، فهي تؤكد أن هذا احلرف هو اجلملة األوىل بداهة؛ أي "
ذا املعىن نفسه يف قوله تعاىل: {أَأَمنتم من في السماِء} ؛ أي: على السـماء؛ أي: فـوق   

ومنهم ابن عبد الرب يف "التمهيد"، والبيهقي -العرش، وبذلك فسرها علماء السلف واخللف 
وذاك املبطل يعلم هذه احلقيقة ولكنه يكـابر، ويبطـل    -العتقاد"يف كتابيه: "األمساء" و"ا

احلديث الصحيح ليسمي هذا التفسري تأويلًا، ويسمي تعطيله ملعىن اآلية الكرمية تفسريا على 
) : "أي صاحب العظمة والرفعة والكربياء ٦٥قاعدة: (رمتين بدائها وانسلت) ، فيقول (ص 

-) ، ويضيف إليه فيقول ١٣٩عطيل يف مكان آخر (ص وهو اهللا تعاىل..". ويؤكد هذا الت
  .-فض فوه

  "واآلية مؤولة عند اسمة بـ (من على السماء) .."!

فيا ويله ما أجرأه على نبز السلف بـ "اسمة"! وفيهم من يتظاهر بتبجيله؛ وإن كنت 
سر اآلية مبا أعلم أنه ال مبجل عنده إال هواه، وإال فقل يل بربك كيف يرمي بالتجسيم من ف

، ومها من الكتب  ١سبق أن عزوته للسلف؛ ومنهم اإلمام البيهقي يف كتابيه املذكورين آنفًا 
) ؟! وهل أدل على اتباعه هلواه مـن  ٧٨اليت حيض هذا اهلالك على قراءا يف تعليقه (ص 

خمالفته للعلماء الذين صححوا حديث الرمحة هذا، ومنهم شيخاه الغماريـان؟! وكـذلك   
صلى اهللا  -يفه لكثري من األحاديث الصحيحة األخرى كحديث اجلارية؛ وقول النيب تضع

: "أين اهللا؟ ". رواه مسلم، وصححه مجع كما فصلت القول يف ذلك فيما يأيت -عليه وسلم 

                                                   
الضعيفة) ، ونقلت هناك عن ابن اجلوزي أنه فسر اآلية كما  - ٦٣٣٢وقد نقلت عبارته حتت احلديث ( ١

  فسرها البيهقي؛ فهل هو جمسم أيضا؟!.
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) ، وكحديث اختصام املأل األعلى، وقد صححه البخاري والترمذي وأبـو  ٣١٦١برقم (
رأيت ريب جعدا أمرد.." فإنه منكر، وحديث: "رأيت ريب زرعة والضياء، وهو غري حديث: "

) ، وقد لبس ٦٣٣٠مبىن عند النفر على مجل.. "، فإنه موضوع كما هو مبني يف "الضعيفة" (
(السقاف) ذا على القراء فأومههم أن الذهيب أنكر حديث االختصام، وإمنا أراد هذا، فارجع 

هذا الرجل وتضليله للقراء. وقد وجدت حلديث  اىل الرقم املذكور لترى العجب من تدليس
  ) .٣١٦٩فخرجته يف "الصحيحة" ( -بل شاهدا صحيحا-االختصام طريقًا أخرى 

وإن مما جيب التنبيه عليه ذه املناسبة أن الرجل كما يضعف األحاديث الصحيحة؛ فهو 
ـا معـاين    على العكس من ذلك يقوي األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وحيتج ا معطلًا

اآليات الكرمية واألحاديث الصحيحة، فهو مثلًا يبطل داللة احلديث املتواتر يف الرتول اِإلهلي، 
وقوله تعاىل فيه: "من يدعوين فأستجيب له.." حبديث تفرد بروايته حفص بن غياث مل يذكر 

ول: هـل مـن   فيه الرتول وال قوله تعاىل املذكور، بل رواه بلفظ: "مث يأمر مناديا ينادي يق
داع.."، وهذا خطأ بيقني؛ ملخالفة حفص لستة من الثقات رووه باللفظ األول، وهو احملفوظ 

"الصحيحني" وغريمها، وهو متواتر كما ذكر ابن عبد الرب يف "التمهيد"، وقد بسـطت   يف
) ، ورددت على هذا املبطل ما ٣٨٩٧القول يف هذا ومسيت املخالفني حلفص يف "الضعيفة" (

  ن صحة حديث حفص مبا ال يتسع اال لذكره هنا.زعمه م

وكذلك احتج حبديث موضوع من أحاديث اِإلباضية فيه!: ".. وال تضربوا هللا األمثال، 
وال تصفوه بالزوال، فإنه بكل مكان". وقد بينت بطالنه، وكشفت عواره يف "الضـعيفة"  

تاب "مسند الربيع بن ) ، والغريب العجيب من هذا األفني أنه نقل احلديث من ك٥٣٣٢(
حبيب"، وهو الكتاب الوحيد من تأليف اِإلباضية، ركن إليه املذكور من بـاب القاعـدة   
اليهودية: "الغاية تربر الوسيلة"؛ ألن فيه رد حديث الرتول الذي اصطلح علماء الكالم على 

ل اِإلهلي، وأعجب تفسري "الرتول" بالزوال حتريفًا للكلم عن مواضعه، وتنفريا من اِإلميان بالرتو
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) من تعليقه على "ابن ١٢٧من ذلك أن قوله فيه: "فإنه بكل مكان" مما يكفر األفني به (ص 
اجلوزي"، ومع ذلك روى هذا احلديث اِإلباضي املوضوع ليعطل به حديث الرتول املتواتر، 

بطـال  أليس ذلك من أكرب األدلة على أنه ينطلق من تلك القاعدة اليهودية، ومنها يندفع إل
األحاديث الصحيحة؟! واألمثلة على ذلك كثرية وكثرية جدا، فحسبنا اآلن حديث الرمحة 

  هذا وما ذكر معه. واهللا املستعان.
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  "ندم احلافظ ابن خزمية على تأليفه كتابه "التوحيد
  

  

وبعض هؤالء الذين ينتصبون للرد علي يكاد أحدهم يفصح عن هذا السبب بقلمه؛ فهذا 
حب اجلزء املردود عليه يذكر يف مقدمته أن أحد إخوانه  اقترح عليه أن يراجع "سلسلة صا

  األحاديث الصحيحة" للشيخ حممد ناصر الدين األلباين؛ قال:

  "ألن فيها أحاديث ضعيفة، والناس يأخذوا بثقة تامة على أا حمقَّقة وصحيحة ... "!

  وحب الظهور. ومن تلك األسباب اخلالف الفكري أو املذهيب،

وقد تتوفر هذه األسباب كلها يف بعض الرادين علي؛ كذا املدعو بـ (حسن السقاف) 
إىل ما يريده من الظهور، ولو علـى   ؛ فإنه مل يكن أحد يسمع بامسه من قبل، فوصل بذلك

حساب الطعن يف السنة وأهلها، ومن العجيب أنه يتظاهر أنه صويف، والصوفية على خالفه؛ 
هبهم اخلمول ال الظهور، حىت قال أحد قدمائهم: "كن ذنباً وال تكن رأساً"! وهو فإن من مذ

إىل ذلك خلفي العقيدة، معتزيل الرتعة، ينكر الصفات اِإلهلية، ويرمي املؤمنني ا من األئمة 
يف تعليقاته اليت سودها على كتاب ابن اجلوزي "دفع شبه  -وأنا منهم واحلمد هللا-وأتباعهم 

، ويكذب عليهم أنواعاً من األكاذيب لو استقصيت لكان من ذلك كتاب يف جملد؛ التشبيه"
  ) من تعليقاته:١١٤(ص  -على سبيل املثال-فهو يقول 

"ندم احلافظ ابن خزمية على تأليفه كتابه "التوحيد" أخرياً؛ كما روى ذلـك احلـافظ   
  ) ".٢٦٧البيهقي يف "األمساء والصفات" (ص 
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بن خزمية مل يندم البتة، وألن البيهقي مل ينسب ذلك إليـه،  وهذا كذب مزدوج؛ ألن ا
وكيف يعقل أن يندم احلافظ ابن خزمية على "توحيده" وهو اِإلميان احملض؟! بل كيف يعقل 

  أن ينقل ذلك احلافظ البيهقي؟! سبحانك هذا تان عظيم من أفاك أثيم.

ن "األمساء والصفات"؛ مل وأنت أيها القارىء الكرمي! إن رجعت إىل الصفحة املذكورة م
جتد فيها الندم املفترى، وإمنا فيها اعتراف ابن خزمية بأنه ال حيسن علم الكالم، يف قصة رواها 
البيهقي إن صحت؛ فإن أبا الفضل البطاييين مل أعرفه، وال ذكره السمعاين يف هذه النسبة؛ 

  فاهللا أعلم به، ومع ذلك فإين أقول:

يظن ذلك اجلاهـل   ال يعيبه كما -إن صح عنه-ن خزمية إن االعتراف املذكور من اب
املغرض، بل هو مما يرفع من شأنه، ويزيد من فضله؛ فإن له يف ذلك األسوة احلسنة بالسلف 
الصاحل واألئمة األربعة ومن تبعهم بإحسان، وليس منهم يقيناً علماء الكالم، كيف وهـم  

؟! وهذا هو الكفر بعينه لو كانوا  ١كم" القائلون: "علم السلف أسلم، وعلم اخللف أعلم وأح
  .٥يعلمون، {كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِلَّا كَذبا} الكهف: 

على رأس السلف الذين غمزوا مـن   -صلى اهللا عليه وسلم  -كيف ال ورسول اهللا 
سلف األمة، ولكن يكفي املسـلم  علمهم! وليس اآلن جمال ضرب األمثلة اليت خالفوا فيها 

املوفق أن يعلم أم وافقوا املعتزلة واخلوارج يف كثري من ضالالم، من ذلك قوهلم بأن القرآن 
: كالم اهللا، غـري  -تقية-كالم اهللا خملوق، لكنهم ال يصرحون تصريح املعتزلة، بل يقولون 

فهم! فعطلوا بذلك صريح قوله خملوق"! مث يتأولونه بالكالم النفسي الذي ال يسمع! ولكنه ي
، فجعلوا الكالم اِإلهلي هو  ١٣طه: تعاىل لكليمه موسى عليه السالم: {فَاستمع لما يوحى} 

                                                   
-٣٤قدميت لكتايب "خمتصر العلو" (ص ) . وانظر إبطال هذه اخلرافة يف م٥٥انظر "حاشية الباجوري" (ص  ١

٣٦. (  
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أو -، فعطلوا صفة الكالم، ولكن باللف والدوران! متاماً كما فعل املعتزلـة   ١العلم اِإلهلي 
! فعطلوا بذلك صـفيت السـمع    ٢بصفة السمع والبصر، فقالوا: إن املراد: العلم  -بعضهم

  الكالم، فإن مل يكن هذا هو التعطيل؛ فليس يف الدنيا تعطيل. والبصر كما عطلوا صفة

؛ مثل الشيخ العالمة  ٣ولوضوح بطالن علم الكالم تاب منه مجع من أفاضل علمائهم 
ثبـات  أيب حممد عبد اهللا بن يوسف اجلويين والد إمام احلرمني رمحهم اهللا، ورسـالته يف إ 

االستواء والفوقية واحلرف والصوت يف القرآن ايد، من أقوى األدلة على ذلك؛ فقد كتبها 
نصيحة ألخوانه يف اهللا، بين هلم فيها سبب تراجعه عن األشعرية إىل السلفية، وهي مفيدة جداً 

  ) .٥٨٧-١/٥٧٠ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر؛ فلتراجع يف "جمموعة الرسائل املنريية" (

ولقد جرى على سننه ابنه إمام احلرمني، يف التوبة والرجوع إىل مذهب السلف، كما 
حكى ذلك عنه غري واحد من العلماء، منهم احلافظ ابن حجر العسقالين؛ فقـد نقـل يف   

  ) عنه أنه مل يستفد من علم الكالم إال احلرية، ولذلك قال:١٣/٣٥٠"الفتح" (

  السلف". "واآلن؛ فقد رجعت واعتقدت مذهب

  وقال عند موته ناصحاً ألصحابه كما فعل أبوه من قبل:

  "يا أصحابنا! ال تشتغلوا بالكالم، فلو عرفت أنه يبلغ يب ما بلغت؛ ما تشاغلت به".

وإذا أردت أيها القارىء الكرمي أن ترى أثراً من آثار علم الكالم اخلطرية، واملنافية للنقل 
ومن جرى جمراه، كذاك التلميذ السقاف،  الكوثريالصحيح والعقل الصريح؛ فاقرأ كتب 
                                                   

  ) ، شيخ ذاك اجلاهل الباغي السقاف.٢٧وهو مذهب الكوثري اجلهمي، كما صرح يف "مقاالته" (ص  ١
  ) .٢٦انظر مقدميت لكتايب "خمتصر العلو" (ص  ٢
  ) .٢٧انظر املصدر السابق (ص  ٣
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فسوف ترى ما يزيدك بصرية وقناعة بأن الذي يتعلمونه منهم إمنا {يتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا 
{مهفَعنبل هو الكفر بعينه إذا التزموه، وال أدل على ذلك من اتفاقهم على   ١٠٢البقرة:  ي ،

ي القطعية الثبوت القطعية الداللة؛ لتواترها يف الكتاب والسنة وأقوال إنكار صفة العلو هللا العل
  السلف واألئمة، حمكمني فيها عقوهلم العفنة، ومن مث فقد اختلفوا:

من قال: إنه يف كل مكان! والزمه القول باحللول أو  - ١كاِإلباضية واملعتزلة -فمنهم 
  وحدة الوجود كما هو عقيدة غالة الصوفية!

يقول: إنه ال فوق وال حتت، وال ميني وال يسار، وال أمام وال خلـف، ال   ومنهم من
داخل العامل وال خارجه! ولقد مسعت هذا من بعض املشايخ يف دمشق يف خطبة اجلمعة!! 

  وأغرق بعضهم يف التعطيل، فقال: ال متصالً به، وال منفصالً عنه!!

ه لو قيل ألفصح العرب بياناً: صف وهذا لعمر اهللا هو الكفر واجلحد للوجود اِإلهلي؛ فإن
لنا املعدوم الذي ال وجود له؛ ملا استطاع أن يصفه بأكثر من هذا الذي وصف هؤالء بـه  

  رم!!

وهذا اجلحد هو الذي وقع فيه هذا اجلاهل املتعامل الطاعن يف أئمة السلف، واملفتري على 
  ) :٥٠يد ملن عدد التوحيد" (ص أهل السنة شىت االفتراءات، فقال يف رسالته املزعومة "التند

  "صرح أهل السنة واجلماعة بأن اهللا سبحانه ال يوصف بأنه خارج العامل وال داخله".

                                                   
قهم على تسميتهم إياه بـ "اجلامع الصحيح" يثين السقاف على اِإلباضية وكتام "مسند الربيع"، ويواف ١

معارضة منهم لـ "صحيح البخاري"، وهي زور؛ لكثرة األحاديث املوضوعة فيه، ارتضى بعضها السقاف (ص 
) بأنه يوافق املعتزلة يف ١٢٧) ، ويصرح (ص ٦٣٣١) ، ويصف الربيع بـ (اِإلمام) ! انظر "الضعيفة" (١٢٥

  ويرد على أيب احلسن األشعري ألنه رد ذلك عليهم!! تفسريهم (االستواء) باالستيالء!



الردودكتاب  ٤٣٨    

  ) .٢٦وكرر هذا يف رسالة أخرى له أمساها كذباً وزوراً: "عقيدة أهل السنة" (ص 

  هانحـبقلت: فلينظر املسلم يف هذا الوصف: هل هو وصف ملوجود أم ملعدوم؟! {س
ا} اِإلسراء: وا كَبِريلُوقُولُونَ عا يمالَى عع٤٣ت .  

ورحم اهللا شيخ اِإلسالم ابن تيمية؛ فإنه أصاب كبد احلقيقة حني وصف هؤالء النفاة 
  املعطلة ومعارضيهم من املشبهة بقوله:

  "املشبه يعبد صنماً، واملعطل يعبد عدماً، املشبه أعشى، واملعطل أعمى"!

  يه السلف واألئمة: إثبات الصفات بدون تشبيه، وترتيه بدون تعطيل.واحلق الذي عل

ومن اللطائف اليت وقعت لبعض األمراء العقالء أنه ملا مسع ذلك الوصف املعطل مـن  
  بعض املشايخ اادلني بالباطل؛ قال:

  "هؤالء قوم أضاعوا ربهم"!

املـذكور، وأنـه    ويبدو يل أن ذلك اجلاهل الطاعن يف السلف شعر خبطورة الوصف
مرفوض نقالً وعقالً؛ لذا جلأ إىل التدليس على القراء بعبارة أخرى تؤدي الغرض الكمني يف 
نفسه دون أن ينتبه له عامة قرائه، فقال يف تعليقه له على كتاب ابن اجلوزي املتقـدم (ص  

١٢٧: (  

ة، بل نكفر من "وهنا أمر مهم جداً، وهو أننا ال نقول بأن اهللا موجود يف كل مكان ألبت
  يقول ذلك، ونعتقد أن اهللا سبحانه موجود بال مكان؛ ألنه خالق املكان"!
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فأقول: هذا تصريح منك يناقض تصرحيك السابق: أن اهللا تعاىل ليس خبارج العـامل،  
وذلك أنه ال مكان خارج العامل، فإن كنت صادقاً يف قولك هذا؛ فقد اهتديت ورجعت إىل 

تتهم من دان ا بالكفر والتجسيم؛ مثل ابن  -فيما نعلم-ال تزال عقيدة السلف اليت كنت و
؛  ٢٧ص:  تيمية وغريه كمثلي، وإال قرأنا عليك قول احلق: {فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ}

  مذكِّرين باملثل العامي: من كان بيته من زجاج؛ فال يرم الناس باحلجارة!

ماء الكالم واملتأثرين بفلسفتهم كذاك السقاف املغرور م: وإن من تلك اآلثار السيئة لعل
أم ال يقيمون وزناً جلهود أئمة احلديث وعلمائهم ونقادهم؛ فإم يسلطون أهواءهم على ما 
صححوا من األحاديث أو ضعفوا، فما راق هلم منها قبلوه واحتجوا به، ولو كان ضعيفاً، 

ر جداً يف املتقدمني منهم واملتأخرين، وأوضـح  وإال رفضوه ولو كان صحيحاً!! وهذا ظاه
حديث اجلارية الذي فيه  مثال على ذلك الشيخ الكوثري، وعبد اهللا الغماري؛ فقد ضعفوا

صلى اهللا عليه وسلم  -: "أين اهللا؟ ". قالت: يف السماء: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -سؤاله 
الك يف تقليدهم؛ السقاف! بل إنـه زاد  : "أعتقها فإا مؤمنة"، وتبعهم على ذلك ذاك اهل-

  ) :١٠٨عليهم طغياناً وغروراً، فقال يف "تعليقه على دفع شبه التشبيه" (ص 

  مل يقل: أين اهللا"! -صلى اهللا عليه وسلم  -"وحنن نقطع بأن النيب 

  ) :١٨٨وقال (ص 

  "ذاك اللفظ املستشنع"!

ه عند علماء املسلمني، متلقى يقول املستهتر هذا وهو يعلم أن احلديث متفق على صحت
بالقبول خلفاً عن سلف، واحتج به كبار األئمة؛ كمالك والشافعي وأمحد وغريهم، وصححه 
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مسلم وأبو عوانة وابن اجلارود وابن خزمية وابن حبان، مث تبعهم على ذلك مجاعة من احلفاظ 
  ين وغريهم.كالبيهقي والبغوي وابن اجلوزي والذهيب والعسقال -وبعضهم من املتأولة-

فماذا يقول املسلم العاقل يف جاهل جاحد مكابر خيالف هؤالء األئمـة واحلفـاظ؟!   
الذي صححوه!! بل ويصف الذين يرددون  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويستشنع لفظ النيب 

ـ (اسمة) ، بل ويصف فضيلة الشيخ ابن باز ألنه انتصر يف ١٨٧هذا اللفظ النبوي (ص  ) ب
) لعقيدة استواء اهللا على عرشه، وأنه جيوز السؤال بـ (أيـن  ١/١٨٨فتح" (تعليقه على "ال

  اهللا؟) ، فيقول مشرياً للشيخ حفظه اهللا:

التوحيد، فليخجل بعد هذا  البتة، ألنه ال يعرف -"الفتح"-"وال عربة بكالم املعلق عليه 
  من يدعو الناس إىل عقيدة "اهللا يف السماء" وليتب"!!

جلد، ينكر معاين آيات الصفات بطريق التأويل والتعطيل، كما  وباجلملة؛ فهو جهمي
فعل بآيات االستواء، وينكر أحاديث الصفات الصحيحة بادعاء ضعفها وخمالفـة علمـاء   

صلى اهللا عليه  -احلديث واجلرح والتعديل، كهذا احلديث وحنوه كثري؛ فهو يضعف قوله 
جيه على بعض األئمة، كما يضععف : "رأيت ريب يف أحسن صورة"، ويفتري يف ختر-وسلم 

أحاديث اليدين والقبضة واألصابع والضحك وغريها، فلعل بعض إخواننا يتفرغـون لـه،   
  ويكشفون للناس جهله وضالله وعواره، كفى اهللا املؤمنني شروره.

 -وهو قل من جل-إذا عرفت أيها القارىء الكرمي ما سبق من البيان حلال هذا اِإلنسان 
محله وطعنه على أتباع السنة وأئمتها والداعني إليها والذابني عنها، فال ينكشف لك سبب 

يكاد خيلو صفحة من صحائف ما سوده من غمزه وملزه، وقد خصين بقسط وافر منه، فال 
يكاد يذكرين إال وهو يصفين بـ (اسم) و (املتناقض) !! مقروناً بالزور والكذب، األمر 

أنه حيمل يف قلبه {غلا للَّذين َآمنوا} ! وأنه دب إليه داء األمم من الذي يدل داللة قاطعة على 
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قبلنا: البغضاء واحلسد، هي احلالقة: حالقة الدين والعياذ باهللا، إىل جهل بالغ بطـرق نقـد   
  األحاديث وتصحيحها.

وال أدل على ذلك من كتابه الذي أمساه بـ "تناقضات األلباين"! فإنه يطفـح حقـداً   
: -صلى اهللا عليه وسلم  -هالً وغروراً، مما ذكرين ببعض أشراط الساعة اليت منها قوله وج

يتكلم  ١(ويف طريق: السفيه)  "وينطق فيها الرويبِضة". قيل: وما الرويبضة؟ قال: "الرجل التافه
  يف أمر العامة".

وقـيت،   ولست اآلن يف صدد الرد عليه؛ فهو أتفه عندي وأحقر من أن أضيع يف ذلك
  ولكن ال بد يل هنا من كلمات خمتصرات بقدر اِإلمكان، تتالءم مع هذه املقدمة، فأقول:

؛ فهاك مثاالً -كعادته يف كل ما يسود-أوالً: الكتاب مشحون باالفتراءات واألكاذيب 
  ) :٤واحداً يغنيك عن غريه، قال يف مقدمته (ص 

ه وحيد دهره وفريد عصره، وأن "وغري خاف أن الشيخ يعد نفسه وكذا من فنت به أن
كالمه ال جيوز االستدراك عليه، وأنه فاق السابقني يف الوقوف على أطراف احلديث وزياداته 

  ومتحيصها ... " إخل هرائه.

 {ـيمظانٌ عتهذَا به كانحبس} وليس يل ما أقوله جتاه هذه الفرية ذات القرون سوى 
 ممن ال يؤمن مبثل قول رب العاملني: {ومن يكِْسـب  وإمث مبني، ال يصدر إال  ١٦النور: 

؛ فإن ما يطبـع   ١١٢خطيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِه برِيئًا فَقَد احتملَ بهتانا وإِثْما مبِينا} النساء: 
 جمدداً من كتيب، وما أصرح به يف كثري منها حىت يف مقدمايت؛ لتستأصل شأفة فريته هـذه 

                                                   
) بإسنادين أحدمها متصل صحيح أو حسن على ١٢٤-١٨/٦٧/١٢٣أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" ( ١

  ) من حديث أيب هريرة وأنس.١٨٨٧األقل، والرواية األوىل خمرجة يف "الصحيحة" الد الرابع (رقم 
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استئصاالً، وتصفع ا وجهه الكاحل صفعاً، مثل قويل يف مقدمة الطبعة الثامنة مـن كتـايب   
  ) :٩"صحيح الكلم الطيب" (ص 

"حذفنا أربعة أحاديث تبني يل أا ليست من شرطنا ... والثاين منها كان قد راجعين فيه 
  بعض إخواننا الطالب كتابياً وشفهياً؛ فلهم الفضل والشكر".

ما تراه يف مقدمة الطبعة اجلديدة للمجلد األول من "الضعيفة" يف الرد على أمثال ومثله 
هذا الباهت من جهة، وبيان سبب التراجع عن بعض اآلراء واألحكام الذي يعتربه هذا الظامل 

  تناقضاً من جهة أخرى، فراجعها؛ فإا مهمة جداً.

  ومثله ... ومثله ... مما يصعب حصره.

  ك: ما هو الفرق بني اامك هذا وبني ما لو قال لك قائل:مث إننا نقول ل

دسيس بني املسلمني، ومن أعداء اِإلسـالم كـاليهود أو    -دون شك أو ريب-إنك 
غريهم؛ ِإلفساد عقائدهم، وإيقاع البلبلة يف صفوف عامتهم، مبا تبثه فيما ينسب إليك مـن  

عن يف أئمة املسلمني وحفـاظهم،  املؤلفات اليت تشعر أن من ورائك من ميدك يف الغي والط
كمثل قولك يف كتاب "التوحيد" البن خزمية: إنه كتاب شرك، وتضعيفك ِإلمام السنة محاد 
ابن سلمة، وتكفريك لشيخ اِإلسالم ابن تيمية ومن حنا حنوه، وهذا كله مبثوث يف املؤلفات 

، فما هو ردك؟ فمهما املشار إليها، وخباصة التعليق على "دفع الشبه"، لو قال لك قائل هذا
  كان جوابك، فهو حجتنا عليك.

ويف ختام هذا املقطع ألفت نظر القراء إىل شريط مسجل بعنوان "موتوا بغيظكم" لألخ 
الرد على هذا اجلاين وما يرمي إليه بطعنه  الفاضل الدكتور ناصر العمر؛ ففيه البيان الكايف يف

  على األلباين.
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قيمة علمية تذكر؛ ألنه إذا كان مصيباً يف شيء مما ادعاه  ثانياً: ليس لـ "تناقضاته" أية
من التناقض؛ فذلك ال يعين أكثر من أن األلباين بشر خيطىء كما خيطىء غريه؛ فال فائـدة  
  للقراء من بياا، وال سيما أن األلباين نفسه يعلن ذلك كلما جاءت املناسبة؛ كما تقدم ويأيت.

ا هو بيان الصحيح من تلك التناقضات املزعومة، وذلك مما ثالثاً: أن الذي يفيد القراء إمن
مل يفعل؛ ألن غرضه إرواء غيظ قلبه بالتشهري باأللباين ورفع الثقة بعلمه، وصرف القراء عن 

، وليس غرضه النصح لقرائه، ولو أنه فعل؛ ١١٩االستفادة منه {موتوا بِغيظكُم} آل عمران: 
لتحقيق العلمي، كما سينكشف ذلك باألمثلة التالية مما لكشف للناس عن جهله وبعده عن ا

  انتقده يف هذا الد.

) : نقلت هناك تضعيفي ِإلسناده بشريك يف تعليقي علـى  ٢٠١احلديث األول برقم (
احلديث يف "املشكاة"، وأنين تبعت يف ذلك مجعاً من احلفاظ، مث صححته من طريق أخرى مل 

التناقض أيها القراء؟! فماذا ميكن أن يقال يف هذا اجلاين  يقفوا عليها؛ فهل يف هذا شيء من
) مثاالً للتناقض، مث مل ينصح للقراء ببيان الصواب يف احلديث: أهو ١/٤٠الذي ذكر هذا (

  صحيح أم ضعيف؟!

) ، وإمنا هو ١١٤و ١١٣وحنو هذا أحاديث أخرى زعم فيها التناقض؛ كاحلديث اآليت (
  يف خمه!

) : قويته هناك من رواية أيب نضرة وغريه عـن أيب سـعيد   ٢٨٠(احلديث الثاين برقم 
  اخلدري بلفظ خمتصر جداً:

  يوصينا بكم؛ يعين: طلبة احلديث". -صلى اهللا عليه وسلم  -"كان رسول اهللا 
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وضعفته يف "املشكاة"؛ ألنه من رواية أيب هارون العبدي، املتهم بالكذب، عن أيب سعيد 
  مطوالً بلفظ: قال:

: إن الناس لكم تبع، وإن رجاالً يأتونكم من -صلى اهللا عليه وسلم  -ل اهللا "قال رسو
  أَقطار األرض يتفقهون يف الدين، فإذا أتوكم؛ فاستوصوا م خرياً".

ومع هذا التفاوت سنداً ومتناً املستلزم تفاوت احلكم عليهما تصحيحاً وتضعيفاً، زعم 
  ا يا أويل األبصار!) أن هذا تناقض! فاعتربو٦٠اجلائر اجلاين (ص 

  ) : خرجته هناك من رواية أيب داود وغريه، مث قلت:٢٣٠احلديث الثالث (

  "وأصله يف "صحيح البخاري" ... ".

  ) :١٨٦فتعقبين اجلائر اجلاين بقوله (ص 

) ، ويكفيه تلبيس ... " إخل ٧٨٣"كذا قال، واحلديث برمته وحبروفه يف البخاري (رقم 
  ته.

يصدر إال من كل أفاك أثيم؛ فاحلديث يف البخاري بـالرقم   وهذا كذب مكشوف ال
  الذي ذكره اجلاين، ومن خباثته مل يذكر لفظه؛ تضليالً لقرائه، وهاك هو:

وهو راكع قبل أن يصل إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -"عن أيب بكرة أنه انتهى إىل النيب 
  اهللا حرصاً وال تعد". ، فقال: زادك-صلى اهللا عليه وسلم  -الصف، فذكر ذلك للنيب 
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فقابل أيها القارىء الكرمي هذا اللفظ باللفظ املخرج هناك؛ جتد أن قويل: "وأصـله يف  
"صحيح البخاري" ... "؛ صواب ودقيق، استفدته من املمارسة هلذا العلم الشريف؛ ففيـه  

  هناك زيادتان ليستا عند البخاري مع اختالف سياقه عنه، ومها:

  ة إىل الصف.األوىل: مشي أيب بكر

: "أيكم الذي ركع دون الصف مث مشى إىل -صلى اهللا عليه وسلم  -واألخرى: قوله 
  الصف؟ ".

) هاتني الزيادتني أليب داود وغريه؛ فهل صدق ٢/٢٦٨ولذلك عزا احلافظ يف "الفتح" (
املأفون يف قوله: "إن احلديث برمته وحروفه يف البخاري"؟! ومن هو امللبس؟! أدع احلكـم  

  اء، وصلى اهللا على حممد القائل: "إذا مل تستحيِ؛ فاصنع ما شئت"!للقر
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  خملوق أول هو العرش بأن يقول من على ردال
  

  " . يكون شيء كل يكتب أن أمره و القلم تعاىل اهللا خلقه شيء أول إن"  -١٣٣

  : ٢٥٧/  ١" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قال

 مـن ) ٢٧١ ص" (  الصفات و األمساء"  يف هقيالبي و)  ١/  ١٢٦(  يعلى أبو رواه
 عن حبيب بن عمر عن زيد ابن رباح حدثنا:  قال املبارك بن اهللا عبد حدثنا:  أمحد طريق

  . مرفوعا عباس ابن عن جبري بن سعيد عن بزة أيب بن القاسم

  احلديث فوائد من

 كثرية قلوب يف راسخة عقيدة ذلك صار حىت الناس يتناقله ما إىل إشارة احلديث يف و 
 من أساس لذلك ليس و.  تعاىل و تبارك اهللا خلق ما أول هو احملمدي النور أن هو و منهم

 األحاديث"  يف بالكالم نفرده لعلنا و.  إسناده معروف غري الرزاق عبد حديث و ، الصحة
  . تعاىل اهللا شاء إن"  الضعيفة

 اهللا رسول عن ذلك يف نص ال و ، خملوق أول هو العرش بأن يقول من على رد فيه و
 اجتـهادا  و اسـتنباطا  – غريه و تيمية كابن قاله من به يقول إمنا و ، وسلم عليه اهللا صلى

 اجتهاد ال و ، املسألة يف نص ألنه أوىل - أخرى أحاديث معناه يف و - احلديث ذا فاألخذ
  . معلوم هو كما النص مورد يف
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 هناك كان لو التأويل هذا مثل يصح ألنه ، طلبا العرش بعد خملوق القلم بأن تأويله و
 ، مفقود النص هذا مثل و أما ، القلم منها و كلها املخلوقات أول العرش أن على قاطع نص
  . التأويل هذا جيوز فال

 مسبوق و إال ، خملوق من ما أنه و ، هلا أول ال حبوادث يقول من على أيضا رد فيه و
  : يقال أن ميكن ال حبيث ، له دايةب ماال إىل هكذا و ، قبله مبخلوق

  . خملوق أول هذا

  أي قطعا قبله فليس ، خملوق أول هو القلم أن يعني و القول هذا يبطل فاحلديث

 إثبـات  حماوال الفالسفة على رده يف الكالم اهللا رمحه تيمية ابن أطال لقد و.  خملوق
 حىت ، القلوب أكثر تقبله ال ،و لالعقو فيه حتار مبا ذلك أثناء يف جاء و ، هلا أول ال حوادث

 من ما بأن يصرح و يقول أنه مع ، هلا أول ال قدمية املخلوقات بأن يقول بأنه خصومه امه
.  له بداية ال ما إىل احلوادث بتسلسل يقول ذلك مع لكنه و ، بالعدم مسبوق هو و إال خملوق
 بل ، مقبول غري منه القول كفذل ، اية ال ما إىل احلوادث بتسلسل غريه و هو يقول كما
  الكالم ألن ، املوجل هذا اهللا رمحه تيمية ابن يلج ال أن نود كنا كم و احلديث ذا مرفوض هو
 اإلمام صدق لكن و ، منه التنفري و التحذير منه تعلمنا الذي الكالم علم و بالفلسفة شبيه فيه

 اهللا صلى القرب هذا صاحب إال عليه رد و رد إال أحد من منا ما: "  قال حني اهللا رمحه مالك
  " . وسلم عليه
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 يف الصوت لفظ يثبت ومل: "قوله يف البيهقي على ردال 
  "- وسلم عليه اهللا صلى - النبي عن صحيح حديث

  

 فينادى وسعديك،! ربنا لبيك: فيقولُ! آدم يا: القيامة يوم وجلّ عز اهللا يقولُ( -٣٢٥٠
رك اهللا إنّ: بصوتأن يأم خرجمن ت يتكارِ إىل بعثاً ذريا: قال. الن ارِ؟ بعثُ وما! ربقال الن :

 ويشـيب  محلها، احلاملُ تضع فحينئذ وتسعني، وتسعةً مئة تسع:-قال أراه -ألف كلِّ من
،كارى الناس وترى( الوليدم وما سكارى هبِس اهللا عذاب ولكن شديد .(على ذلك فشق 
 مئـة  تسع يأجوج من: - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فقال وجوههم، تغيرت حتى الناسِ

 األبيضِ،أو الثورِ جنبِ يف السوداِء كالشعرة الناسِ يف أنتم مث. واحد ومنكم وتسعني، وتسعةً
 رنا،مثّفكب اجلنة؛ أهلِ ربع تكونوا أن ألرجو وإني األسود، الثور جنبِ يف البيضاء كالشعرة

  ).فكبرنا ؛ اجلنة أهل شطر: قال مثَّ فكبرنا، اجلنة؛ أهلِ ثُلُث: قال

 حديث من) ٣٣ -٣٢/ ٣( وأمحد ،)١٣٩/ ١( ومسلم ،)٢٤١/ ٥( البخاري أخرجه 
  .-للبخاري والسياق -مرفوعاً اخلدري سعيد أيب

  )الفتاوى جمموع -١٧٠/ ٣( فتاويه بعض يف تيمية ابن اإلسالم شيخ وعزاه

 مسلم عند ليس ألنه تساهل؛ وهو"!  بصوت فينادى: "اللفظ ذا"  الصحيحني" لـ
  .)١(الصوت لفظ

                                                   
 أنه - وسلم عليه اهللا صلى -النيب عن"  الصحيحني" يف خرجا):"٣٣/١٧٤(الآخر،فق مكان يف ذلك وأعاد )١(

 "... ". بصوت آدم ينادي اهللا إن: "قال - وسلم عليه اهللا صلى -
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 ذا األعمش عن غياث بن حفص به تفرد إنه: بقوله الفضل بن احلسن أبو أعله وقد
 فقد قال؛ كما وليس): "١٣/٣٨٦" ( الفتح" يف بقوله حجر ابن احلافظ رده ولكن! اللفظ
  .األعمش عن احملاريب حممد بن عبدالرمحن وافقه

  ". احملاريب عن أبيه عن" السنة" كتاب يف أمحد بن عبداهللا أخرجه

 بصـوت  فينادي: "بلفظ له حديث يف عبداهللا بن جابر حديث من شاهد وله: قلت
  .. ".قَرب من يسمعه كما بعُد من يسمعه

ـ  أفعال" يف ووصله"  صحيحه" يف البخاري علقه صحيح، حديث وهو  ص" (ادالعب
 اجلنة ظالل" يف خرجته حجر،وقد ابن احلافظ وغريه،وقواه)٩٧٠"(املفرد األدب" ،ويف)٨٩
  ).٥١٤ رقم" (السنة ختريج يف

 عن صحيح حديث يف الصوت لفظ يثبت ومل: "قوله يف البيهقي على رد كله ذلك ويف
  "!- وسلم عليه اهللا صلى - النيب

 إىل أشار عنه،مث احلافظ بينه كما غريه أو ملك إىل راجع الصوت بأن احلديث تأول مث
  :بقوله رده

 من أحداً يسمع مل اهللا أن منه ويلزم األئمة، من الصوت ينفي من كالم حاصل وهذا"
  ". إياه أهلمهم بل كالمه، ورسله مالئكته

 يف وتعـاىل  تبـارك  اهللا قول منها وحسبك كثرية، لنصوص خمالف باطل وهذا: قلت
  :قال مث]. ١٣: طه) [يوحى لما تمعفاس: (ملوسى مكاملته
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 عهد اليت ألا املخلوقني، أصوات على القياس إىل الرجوع للنفي االحتجاج وحاصل"
 قـد  الرؤية أن كما خمرج غري من يكون قد الصوت إذ فيه؛ ما خيفى وال. خمارج ذات أا

 ال اخلالق فاتوص املذكور، القياس مننع لكن سلمنا؛. سبق كما أشعة اتصال غري من تكون
 اإلميان وجب الصحيحة، األحاديث ذه الصوت ذكر ثبت وإذا املخلوق، صفة على تقاس

  ". التوفيق هللا وبا. التأويل وإما التفويض، إما مث به،

 ـا  املتصف إىل حقائقها معرفة تفويض مع صفاته، بسائر نؤمن كما اإلميان بل: قلت
  ].١١١: الشورى)[البصري السميع وهو شيء كمثله ليس:(قال كما وتعاىل سبحانه

 الصـغري  اجلامع صحيح" يف وبالتايل -"الكبري الفتح" يف له رمز الترمجة حديث إن مث
  .أعلم واهللا. ومسلم البخاري: أي) ق( من حمرف) ن( فلعل) ن حم،( ب -" وزيادته

  

  

  

  

  صفة الكالم والرد على األشاعرة وغريهم    
  

 م احنرف أنه الكالم علم بسبب اإلسالمية الفرق بعض أصابت اليت الفنت أكرب من إن
 يقولون الذين املعتزلة أما جمازا ال حقيقة العاملني رب كالم هو الكرمي القرآن بأن اإلميان عن
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 على وترد السنة إىل تنتمي طائفة هناك لكن.  مفضوح واضح ذلك يف فأمرهم خملوق بأنه
 يف فـإم  واملاتريدية األشاعرة وهم أال اإلسالم عن هفي احنرف مما وغريه القول هذا املعتزلة
 ال أـم  إال العاملني رب قول من ليس وأنه القرآن خبلق قوهلم يف للمعتزلة موافقون احلقيقة

 من مسموع غري قدمي نفسي بأنه اإلهلي للكالم تفسريهم وراء ويتسترون بذلك يفصحون
 رأيـت  وقد األزل منذ متكلم وأنه شاء إذا لميتك ال تعاىل وأنه واملرسلني املالئكة من أحد

 أثبت أن بعد فقال هذا تفسريهم إبطال يف هاما حبثا تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم لشيخ
  :  الكالم قدم

 أكمل ويقدر يعلم من أن كما يتكلم ال ممن أكمل يتكلم من فان كمال صفة والكالم 
 وأكمل وقدرته مبشيئته يتكلم ال ممن أكمل وقدرته همبشيئت يتكلم والذي يقدر وال يعلم ال ممن
 بأن السلف أصول على تقريرها وميكن.  معقوال ذلك كان إن وقدرته مشيئته بغري يتكلم ممن

 كان وإن األخرس فهو قادرا يكن مل فان قادر غري أو الكالم على قادرا يكون أن إما يقال
 فالكالم)  املسألة هذه يف األشاعرة متبوع ( الكالبية وأما.  الساكت فهو يتكلم ومل قادرا

 لكـن  الكالم قدم على دلت قد هذه فيقال ذه حيتجوا أن ميكنهم فال مبقدور ليس عندهم
   ؟ وقدرته مبشيئته متكلما يزل مل أنه مدلوهلا أم ومشيئته قدرته بغري معني كالم قدم مدلوهلا

   الكالبية قول:  واألول 

 ألن األول ال الثاين مدلوهلا فيقال والسنة احلديث وأهل ئمةواأل السلف قول:  والثاين 
 علـى  واحلكم معلوم وال معقول غري وقدرته مشيئته بدون املتكلم بذات يقوم كالم إثبات
   تصوره عن فرع الشيء

 بدون املتكلم بذات يقوم كالما يتصور العقالء من أحد وال أنت ال:  ا للمحتج فيقال 
   يعقل ال شيئا املعقول بالدليل تثبت فكيف وقدرته مشيئته
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  :  فقولك وأيضا 

 بـاحلروف  الكالم يف يعقل إمنا"  والسكوت باخلرس التصف بالكالم يتصف مل لو 
 يتكلم ومل الكالم على قادرا يكون أن فإما متكلما يكن مل فقدها إذا احلي فإن واألصوات

 النفساين الكالم من يدعونه ما ماوأ األخرس وهو عليه قادرا يكون ال أن وإما الساكت وهو
 عنه اخلايل أن على ثبوته بتقدير يدل فال أخرس أو ساكتا كان عنه خال من أن يعقل ال فذاك
 ؟ هو ما تثبتوا مل أثبتموه الذي النفساين القدمي فالكالم وأيضا أخرس أو ساكتا يكون أن جيب

 يثبتـه  أن جيوز كيف يثبته ام يتصور مل فمن تصوره فرع الشيء واثبات تصورمتوه وال بل
 ال املسألة هذه يف وإمامها)  األشاعرة يعين(  الطائفة هذه رأس كالب بن سعيد أبو وهلذاكان

  واخلرس والسكوت  واخلرس السكوت يناقض معىن:  هو يقول بل يعقل شيء بياا يف يذكر
 عنه العاجز وه واألخرس الكالم عن الساكت هو فالساكت الكالم تصور إذا يتصوران إمنا
 واألخرس الساكت يعرف فال وحينئذ الكالم عن متنعه النطق حمل يف آفة له حصلت الذي أو

 يتصوروا مل أم فتبني  واألخرس الساكت يعرف حىت الكالم يعرف وال الكالم يعرف حىت
)  انيماألق(  يف قالوه وما)  الكلمة)  يف النصارى يشبهون الكالم يف هم بل يثبتوه ومل قالوه ما
 إذا السالم عليهم والرسل يبينونه وال يتصورونه ال ما يقولون فام)  االحتاد(  و)  التثليث(  و

 به القائل يتصوره أن فالبد بالعقل يثبت ما وأما  تصديقهم وجب نتصوره ومل بشيء أخربوا
 هلم لحيص ومل متناقضا كالمهم فكان علم بال تتكلم فالنصارى علم بال تكلم قد كان وإال
 له حيصل ومل متناقضا كالمه كان علم بال تعاىل اهللا كالم يف تكلم من كذلك معقول قول
 حقيقـة  ومعرفة دينهم أصل يف احتجوا أم هؤالء على به يشنع مما كان وهلذا يعقل قول

  :  األخطل له يقال نصراين شاعر بقول اخللق مجيع وكالم اهللا كالم الكالم

  دليال الفؤاد على اللسان جعل إمناو الفؤاد لفي الكالم إن
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 أو العقلية فاحلقائق شعره من يكون أن وبتقدير شعره من ليس هذا إن طائفة قالت وقد 
 دع فاضل شاعر ألف قول إىل فيه يرجع ال آدم بىن مجيع به يتكلم الذي الكالم لفظ مسمى

/  ٦" (  الفتاوى ةجمموع"  من ملخصا انتهى. . . "  األخطل امسه نصرانيا شاعرا يكون أن
  ]٥٦[ الطحاوية :ص)  ٢٩٧ - ٢٩٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرد على ابن حجر يف مسألة نزول الرب     
  

 ينادي منادياً يأمر مث ، األول الليل شطر ميضي حىت ميهل وجل عز هللا إن(  - ٣٨٩٧
  ) . يعطى سائل من هل ، له يغفر مستغفر من هل ؟ له يستجاب داع من هل:  يقول
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  السياق ذا منكر

:  غيـاث  بن حفص بن عمر طريق من) ٤٨٢رقم" (والليلة اليوم" يف النسائي أخرجه
 أبا مسعت:  قال األغر مسلم أبو أخربنا:  إسحاق أبو أخربنا:  األعمش أخربنا:  أيب أخربنا
  . مرفوعاً فذكره: ...  قال:  يقوالن سعيد وأبا هريرة

 يف لكن ، الشيخني رجال ثقات لهمك رجاله فإن ؛ الصحة ظاهرة إسناد وهذا:  قلت
 ؛" التقريب" يف حجر ابن احلافظ به ينبئك كما ؛ الضعف من شيء غياث بن حفص مب عمر
  : عمر يف فقال

  : حفص يف وقال" . وهم رمبا ؛ ثقة"

  " .اآلخر يف قليالً حفظه تغري ؛ فقيه ثقة"

  . األعمش عن روايته من أحدها ، فيها خطأه أحاديث عدة" التهذيب" يف له وساق

 مجاعة رواه فقد ؛ فيه إياه الثقات ملخالفة ؛ لفظه يف أخطأ مما احلديث هذا بأن أقطع وأنا
  : بلفظ بإسناده األغر مسلم أيب عن ،

  فيقول ، الدنيا السماء إىل نزل ؛ األول الليل ثلث ذهب إذا حىت ، ميهل وجل عز اهللا إن"
  " .الفجر ينفجر حىت ؟ داع من هل ؟ سائل من هل ؟ تائب من هل ؟ مستغفر من هل: 

 ،.."  من هل: " القائل هو اهللا أن فيه بل ،" يقول ينادي منادياً يأمر اهللا أن: " فيه فليس
 ، غيـاث  بن حفص يذكره مل ما وهذا ، الدنيا السماء إىل وتعاىل سبحانه الرب نزول وفيه
  . فوهم حفظه من وإمنا ، كتابه من به حيدث مل أنه فالظاهر ، حيفظه مل أنه على فدل
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 إىل الرب نزول بذكر فرووه ؛ خالفوه الذين الثقات من عليه وقفت من أذكر أنا وها
  : ذكرنا كما ، القائل سبحانه هو وأنه ، السماء

 شعبة حدثنا) : ٢٣٨٥ و ٢٢٣٢" (مسنده" يف الطيالسي فقال.  احلجاج بن شعبة -١
  . هب األغر مسعت:  قال إسحاق أبو أخربنا:  قال

 يف والبيهقـي  ،) ٢٨٨/ ٢" (صحيحه" يف عوانة أبو أخرجه:  الطيالسي طريق ومن
) ٨٣" (التوحيد" يف خزمية وابن ،) ١٧٦/ ٢( مسلم وأخرجه) . ٤٥٠" (والصفات األمساء"
  . به شعبة عن ، أخرى طريق من) ٣٤/ ٣( وأمحد ،

  . به إسحاق أيب عن ، - الكويف املعتمر ابن وهو - منصور -٢

  ) .٨٤( خزمية وابن ، عوانة وأبو ، مسلم هأخرج

  . عنه ، - الكويف غزوان ابن وهو - فضيل -٣

  . عوانة أبو أخرجه

  . به عنه ، - اليشكري اهللا عبد بن الوضاح وهو - عوانة أبو -٤

  ) .٤٣/ ٣ و ٣٨٣/ ٢( أمحد أخرجه

  . عنه ، - البصري راشد ابن وهو - معمر -٥

-٢٩٣/ ١١" (مصنفه" يف وهو - الرزاق عبد طريق من) ٩٤/ ٣( أيضاً أمحد أخرجه
٢٩٤ (- .  
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  . السبيعي إسحاق أيب بن يونس ابن وهو ، إسرائيل -٦

  . خزمية ابن أخرجه

 ابن حفص للفظ املخالف باللفظ رووه أثبات ثقات وكلهم ، طرق ستة فهذه:  قلت
  . فيه ومهه فثبت ، غياث

 اختلط كان فإنه ؛ - السبيعي وهو - إسحاق أيب من الوهم لعل:  يقال أن ميكن وكان
 عنه روى هو مث ، عنه األوىل شعبة رواية يف بالتحديث صرح قد أنه لوال ، فيه تدليس على ،

  . غياث بن حفص اخلطأ ولزم ، املذكور االحتمال فانتفى ، االختالط قبل

 لرجـا  من ثقة وهو ، - املورع ابن وهو - حماضر تابعه قد أنه ؛ ومهه يؤكد مما وإن
  . اخلدري سعيد أبا إسناده يف يذكر مل أنه إال ؛ حنوه به األعمش حدثنا:  قال مسلم

 ،" بنحوه: " قال وإمنا ، لفظه يسق ومل ، شعبة حديث سوقه عقب عوانة أبو أخرجه
  . لفظه فساق ، خزمية ابن وأخرجه

 عن ةكثري أخرى طرق من جاء قد احلديث أن ؛ ونكارته املذكور اللفظ خطأ يؤكد ومما
 يف منـها  سبعة خرجت وقد.  حنوه احملفوظ باللفظ مرفوعاً - عنه اهللا رضي - هريرة أيب
 وسائرها ،" مسلم صحيح" يف وأخريان ،" الصحيحني" منها اثنتان ،) ٤٥٠" (الغليل إرواء"

  . وغريه" أمحد مسند" يف

 بن جبري حديث من ؛ هناك بعضها خرجت كثرية شواهد الصحيح باللفظ وللحديث
 جزم ولذلك ، مسعود بن اهللا وعبد ، طالب أيب بن وعلي ، اجلهين عرابة بن ورفاعة ، مطعم

  . بتواتره) ١٢٩/ ٧" (التمهيد" يف الرب عبد ابن
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 عن ، زيد بن علي طريق من) ٢٢/ ٤( أمحد أخرجه ما ؛ النكارة يف احلديث هذا وحنو
  : بلفظ مرفوعاً العاص أيب بن عثمان عن ، احلسن

 مـن  هل ، فيعطى سائل من هل ، له فيستجاب داع من هل:  ليلة كل ادمن ينادي"
  " .الفجر ينفجر حىت ؟ له فيغفر مستغفر

  . عنعنه وقد مدلس وهو ، البصري هو احلسن ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت

  . ضعيف ؛ - جدعان ابن وهو - زيد بن وعلي

 ينادي: " قوله بل ، ورومأم آمر ذكر فيه ليس ألنه ؛ األول من نكارة أقل هذا ولفظه
 الذي هو هذا بل ، الصحيحة الروايات يف كما وتعاىل تبارك اهللا هو يكون أن ينايف ال ؛..." 
 من) ٨٩ ص" (التوحيد" يف خزمية ابن أخرجها ، عنه رواية يف نفسه جدعان ابن عن ثبت

 لسوء - جدعان ابن أن فالظاهر ، أمحد أخرجه الوجه هذا ومن.  عنه سلمة بن محاد طريق
 وتارة ، احملفوظ باللفظ تارة يرويه فكان ، لفظه مضبوط غري عنده احلديث كان - حفظه
  . املنكر باللفظ

  ) .١٠٧٣" (الصحيحة" يف خرجته ، آخر طريقاً للحديث رأيت مث

  : اثنان أمران الكتاب هذا يف احلديث هذا ختريج على محلين الذي أن واعلم

:  الطـريقني  من ساقه قد - وعنه عنا اهللا عفا - حجر ابن احلافظ رأيت أين:  األول
 بعض تأويل به مقوياً ؛ العاص أيب بن عثمان عن أمحد وطريق ،...  األغر عن النسائي طريق

 - النيب عن الثابتة الطرق كل سياق ينايف ، منكراً تأويالً وتعاىل سبحانه الرب لرتول النفات
  ) :٢٥/ ٣" (الفتح" يف فقال ، - وسلم عليه اهللا صلى
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 املفعول حذف على أوله بضم ضبطه املشايخ بعض أن:  فورك بن بكر أبو حكى وقد"
 أيب بـن  عثمان حديث ويف...  األغر طريق من النسائي رواه ما ويقويه ، ملكاً يرتل أي ،

 يعكر وال.  اإلشكال يرتفع وذا:  القرطيب قال.  احلديث..."  هل:  مناد ينادي: " العاص
 عبادي عن يسأل ال: " فيقول:  الدنيا السماء إىل اهللا يرتل:  اجلهين رفاعة رواية يف ما عليه

  " !املذكور التأويل يدفع ما ذلك يف ليس ألنه ؛" غريي

 أهـل  مسلك احلديث على هذا كالمه يف سلك فلقد!  عنه اهللا عفا احلافظ قال كذا
 مع ؛ احلديثني إسناد عن سكت فإنه ؛ الرواية أما.  والدراية الرواية حيث من والبدع األهواء

 إىل تعاىل الرب نزول يف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن الثابتة للروايات خمالفتهما يعلم أنه
 املبتدعـة  لتأويل تقوية فيهما أن رأى ملا ،..."  من هل: " نفسه هو وقوله ، الدنيا السماء

  . للحديث

 بالروايـات  قـورن  ما إذا املذكور التأويل بطالن بل ضعف خيفى فال ؛ الدراية وأما
  : ولفظها ، حجر ابن إليها أشار اليت رفاعة رواية منها اليت ، للحديث الصحيحة

 أسال ال:  يقول مث ، الدنيا مساء إىل اهللا يرتل ؛ - ثلثاه:  قال أو - الليل شطر مضى إذا"
 الذي ذا من ، فأجيبه وينيده الذي ذا من ، فأعطيه يسألين الذي ذا من:  غريي عبادي عن

  " .الفجر ينفجر حىت ، له فأغفر يستغفرين

 ال:  يقـول  مث: " احلديث هذا يف قوله ذكره الذي التأويل ذلك على يعكر ال فكيف
 الذي امللك إىل ، تأيلهم على بعود" يقول مث: " قوله ضمري ألن" ! غريي عبادي عن أسأل

 ينايف ال كيف بل! ؟ للمجهول البناء على" يرتل" لفظ لضبطهم ؛ احملذوف املفعول أنه زعموا
:  يقول الذي هو سبحانه اهللا أن ذكرت اليت وألفاظه طرقه مجيع يف احلديث متام التأويل هذا

 ويغفر الدعاء ويستجيب يعطي الذي هو امللك فهل" . إخل...  فأعطيه يسألين الذي ذا من"
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 تيمية ابن اإلسالم شيخ املذكور التأويل أبطل ولقد!  عظيم تان هذا سبحانك! ؟ الذنوب
 ،) اإلسالمي املكتب طبع٤٢-٣٧ ص" (الرتول حديث" كتابه يف وجوه من تعاىل اهللا رمحه
 اإلسالم شيخ وقال.  احلديث من ذكرناه ما يقول أن له ليس امللك أن من إليه ماأشرت منها
  : عقبه

 رواه مبا احتج فإنه ؛) فورك ابن إىل يشري كأنه( الناس بعض حجة يبطل مما أيضاً وهذا"
 - النيب عن ثابتاً كان إن هذا فإن ؛" فينادي منادياً يأمر أنه: " احلديث طرق بعض يف النسائي

:  يقول املنادي أن ال ، بذلك منادياً ويأمر ، ذلك يقول الرب فإن ؛ - وسلم عليه اهللا صلى
 املنـادي  أن - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن روى ومن ،" ؟ له فأستجيب يدعوين من"

 أنه مع - فإنه ؛ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على يكذب أنه علمنا فقد ؛ ذلك يقول
 يعلم ، املعقول يف فاسد - سلف عن خلفاً األمة نقلته الذي املتواتر املستفيض اللفظ خالف

:  بعضـهم  قرأ وكما ، بالضم" يرتل: " بعضهم روى كما ، املبتدعني بعض كذب من أنه
  " .واملعىن اللفظ حتريفهم من ذلك وحنو ،)١() تكليماً موسى اهللا وكلم(

 ، هذه النسائي رواية ثبوت يف شكه إىل تعاىل اهللا رمحه اإلسالم شيخ أشار فقد:  قلت
 ألن ؛ فيهـا  القول حتقيق على محلين مما ، عليها احلافظ وسكوت ، الشيخ من الشك فهذا

 إىل لبادر ؛ وإال ، حاهلا من بينة على يكن مل الشيخ بأن يشعر الشكو ، جيوز ال السكوت
  . املستفيض احملفوظ اللفظ وبني بينها اجلمع إىل حاجة من به يكن ومل.  إنكارها

 تعليقه يف ذكر قد ؛ وأهلها للسنة الشديد بعدائه املشهور الكوثري أن:  اآلخر واألمر
.  اللفظ ذا احلديث صحح قد احلق عبد فظاحلا أن) ٤٥٠ ص" (والصفات األمساء" على

  : أمرين من أتثبت أن فأحببت
                                                   

 ) ٥٨٢/  ١" (  كشافه"  يف)  املعتزيل(  الزخمشري نقل يف كما )١(
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 ألنه ؛ ينقله مما بكثري يوثق ال الكوثري فإن ؟ صحيح احلق لعبد العزو هذا هل:  أوهلما
  . يدلس

  ؟ ال أم فيه مصيب هو فهل ، صحيحاً العزو كان إذا:  وثانيهما

 أن وعرفـت  ، املوضع هذا غري يف تراه ال امب بيانه سبق فقد ؛ الثاين األمر أما:  فأقول
  .يصح ال منكر اللفظ ذا احلديث

 التدليس أو الغفلة من بشيء إال ، أيضاً يصح ال العزو أن يل تبني فقد ؛ األول األمر وأما
  : البيان وإليك ،

 كما إسناده عرفت ومنه ، )١(" أحكامه" يف احلق عبد احلافظ أورده احلديث أن اعلم
 املشـتغلني  عنـد  املعروف ومن ، علته عن والكشف دراسته من بذلك مكنتفت ، سبق

 ساكتاً املذكور كتابه يف احلق عبد يورده الذي احلديث أن - الكوثري ومنهم - باحلديث
 ، إيـاه  تصحيحه إليه يعزو أن الكوثري استجاز ، عليه نص كما ؛ عنده صحيح فهو عليه
 كان وسواء ، - مرة غري منه عهدناه ما وهذا - سدل أو ، - عنه بعيداً ليس وهذا - فغفل
 بعد قال فقد ؛ اإلشبيلي احلافظ عند إطالقها على ليست املذكورة القاعدة فإن ؛ ذاك أو هذا
  : عنه نقلته ما

 املعتلة األحاديث هذه وبعض ، به أشتغل أو ، له أتعرض أن من أكثر السقيم واحلديث"
  " .بينته ورمبا ، منها فذكرته ، واحدة طريق من ورد

                                                   
 جمردة ألا ؛"  الوسطى"  عندي يوه ،"  الكربى األحكام: "  عنواا لكن"  الظاهرية"  يف نسخة منه )١(

 صلى - النيب إىل منهم املخرجني من وغريمها والدراقطين مسلم من األسانيد ففيها ؛"  الكربى"  أما ، األسانيد
 .هذا من بأكثر اآلن للقول جمال وال.  كتبهم يف وقعت كما املؤلف يثبتها ، -  وسلم عليه اهللا
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 حالة ويف نادراً إال علته يبني وال ؛ املعلول احلديث يذكر قد أنه ، النص ذا فأفاد:  قلت
 يبني وقد ، علته يبني وال ، فيذكره واحد وإسناد واحدة طريق من يكون حني وهي ، واحدة

 مـا  بعينه هو وهذا ، معلول أنه إىل منه إشارة خمرجه عند بإسناده احلديث سوقه ؛ فإذن. 
 فكان ، تقدم كما النسائي عند بإسناده احلديث ساق فإنه ؛ اهللا رمحه اإلشبيلي احلافظ صنعه
 سيما ال ، الصحة ينايف وذلك ، عنده معلول أنه باصطالحه العارفني عند واضحاً دليالً ذلك
 هذا احلافظ يذكر مل فلو.  احملفوظ باللفظ مرفوعاً هريرة أيب عن مسلم لرواية بسوقه أتبعه وقد

 ؛ إسناده بدون مسلم وحديث بإسناده النسائي حديث سوقه لكان ؛ املقدمة يف االصطالح
 هذا إىل النظر لفت قد وهو فكيف.  )١( هلا فتنبه ، علة اإلسناد أن اللبيب للعاقل إشارة أوضح
  !!؟ املقدمة يف تصرحياً

 بل ، كذلك وليس ، للحديث تصحيحه احلافظ إىل وعزا ، الكوثري كله هذا فتجاهل
 تعاىل واهللا.  التخريج هذا من سبق فيما العلة عن لك وكشفنا ، بينت كما ، معلول عنده هو
  . سواه رب ال املوفق هو

 صفات من صفة هو ، ليلة كل الدنيا السماء إىل وتعاىل سبحانه الرب نزول أن اعلم مث
 الكرمي القرآن نصوص يف الثابتني ، القيامة يوم وجميئه ، عرشه على كاستوائه ؛ وجل عز أفعاله

 يقال الصفة إذ ؛ تشبيه أو تعطيل دون ؛ تعاىل بذاته يليق ما على له واإلذعان اإلميان جيب ،
 بصـفاته  نؤمن فكذلك ، نكيفها أن دون بذاته نؤمن أننا فكما ؛ تعاىل ذاته يف يقال ما فيها

 به يليق ما على حقيقة تعاىل نزوله نفى فمن ، نكفيها أن دون - وغريه الرتول ومنها - كلها
 ؛ متنـاقض  فهو ؛ وإال ، الطريق بنفس تعاىل اهللا ذات وجود ينفي أن لزمه ؛ التأويل بطريق

                                                   
 على النسائي بإسناد احلديث ساق فإنه)  ٢/  ٦٠ ق" (  األحكام خمتصر " يف احلافظ صنعه ما وهذا:  قلت )١(

 ق" (  التهجد: "  الثالث كتابه يف احلافظ أن ذكرته ما لك ويؤكد.  مسلم حديث ساق مث ، عادته خالف
 . مسلم عند روايات بأربع احملفوظ اللفظ ساق أنه مع ، املعلول احلديث هذا حذف)  ٢/  ١٢٩
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 و ،" الـرتول  حـديث  شرح" مثل كتبه من عديد يف تيمية ابن اإلسالم شيخ حققه كما
  . وحنوها" احلموية" و ،" التدمرية"

 عبد عن روى أن بعد) ٤٥٣ ص" (األمساء" يف بيهقيال ذكره ما املناسبة ذه ويعجبين
 رمحه سليمان أبو قال:  قال.  يشاء كما يرتل:  قال ؟ يرتل كيف:  سئل أنه املبارك بن اهللا
  ) :اخلطايب يعين( اهللا

 ؛ الرتول من شاهده مبا ذلك يف األمور يقيس من احلديث من أشبهه وما هذا ينكر وإمنا"
 األجسـام  صـفة  وهذا ، حتت إىل فوق من وانتقال ، أسفل إىل أعلى من نزلة هو الذي

 فيه متومهة غري املعاين هذه فإن ؛ األجسام صفات عليه يستويل ال من نزول فأما ، واألشباح
 ، هلم ومغفرته ، دعاءهم واستجابته ، عليهم وعطفه ، بعباده ورأفته قدرته عن خرب هو وإمنا ،

 كمثله ليس( سبحانه.  كمية أفعاله على وال ؛ كيفية صفاته على يتوجه ال ، يشاء ما يفعل
 ال وأن ، بظـاهره  نؤمن أن أمرنا الذي العلم من وهذا:  قال) . البصري السميع وهو شيء

 عليك أنزل الذي هو: ( فقال كتابه يف اهللا ذكره.  املتشابه مجلة من وهو ، باطنه عن نكشف
 العلم به يقع منه فاحملكم ؛ اآلية) ااتمتش وأخر الكتاب أم هن حمكمات آيات منه الكتاب
  إىل باطنه ويوكل ، الظاهر والعلم اإلميان به يقع واملتشابه ، والعمل احلقيقي

 أن الراسـخني  حظ وإمنا ،) اهللا إال تأويله يعلم وما: ( قوله معىن وهو ، وجل عز اهللا
 عز كقوله ؛ القرآن يف الباب هذا من جاء ما وكذلك) . ربنا عند من كل به آمنا: ( يقولوا
:  وقوله ،) األمر وقضي واملالئكة الغمام من ظلل يف اهللا يأتيهم أن إال ينظرون هل: ( وجل

  " .قلناه ما هو السلف علماء عند ذلك مجيع يف والقول ،) صفاً صفاً وامللك ربك زجاء(

  التأويل طريقة ودع ، وأسلم وأحكم أعلم فإا ؛ السلف بطريقة فعليك ؛ هذا عرفت إذا
 ؛" وأحكم أعلم اخللف وطريقة ، أسلم السلف طريقة أن: " زعموا الذين اخللف عليها اليت
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!!  اخللف إىل والعلم ، السلف إىل اجلهل نسبة من خيفى ال ما وفيه ، القول من باطل فإنه
 ، أحد على ختفى ال اليت السلف بفضائل يؤمن ممن القول هذا مثل يصدر كيف اهللا وسبحان

 للعلـي  العلو خمتصر" لـ مقدميت يف أو ، تيمية ابن كتب يف القول هذا بطالن بيان جعورا
 تعاىل بفضله منها االنتهاء وشك على أنا اليت وتقدميت باختصاري ؛ الذهيب للحافظ" العظيم
  . وكرمه

  . ببريوت اإلسالمي املكتب يف) ١٤٠١( سنة هللا واحلمد طبع مث

 ،) ٣٤٠ ص" (والليلة اليوم عمل" يف احلديث على ادةمح فاروق الدكتور علق) : تنبيه(
  : فقال

  " .٤٤٤/ ١١" املصنف" يف الرزاق عبد وأخرجه"

 ال أن وأرجـو  - حمض خطأ وهو ، املنكر احلديث هذا على تعليقه ؛ التخريج وهذا
 من" املصنف" يف إليه املشار احلديث ألن ؛ وذلك - الدكتور هذا من وتدليساً مقصوداً يكون

 صاحبا اهللا عبد أبو واألغر الرمحن عبد بن سلمة أبو أخربين:  قال الزهري شهاب ابن يقطر
  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عن ، أخربمها هريرة أبا أن:  هريرة أيب

 سـبقت  كمـا  ، وغريمها" الصحيحني" يف احملفوظ باللفظ احلديث فذكر: ...  قال
 هريرة أيب عن األوىل الطريق من آنفاً املذكور بالرقم" واءاإلر" يف املخرج وهو ، إليه اإلشارة

 فهذا) . ١٩٦-١٩٥/ ٢ ج( اخلدري سعيد أبا سنده يف يذكر مل أنه إال ؛ به شهاب ابن عن
 جتاهلـه  أم ، الدكتور على ذلك خفي فهل ، الترمجة حديث وطريق لفظ غري وطريق لفظ
 على أيضاً علق قد وهو هذا ميكن كيف نولك ، األول األمر يكون أن أرجو!  نفسه يف لغاية

  : الدكتور فقال ؛) ٤٨٠( برقم أيضاً النسائي أخرجه وقد الزهري عن احملفوظ اللفظ
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  " .٤٤٤/ ١٠" املصنف" يف الرزاق وعبد والبخاري ملسلم موافقة الرواية هذه"

 عبد مصنف" إىل إسناديهما اختالف مع احملفوظ واللفظ املنكر اللفظ عزو يصح فكيف
 علـى  هذا ختفى أن ميكن وهل ، احملفوظ باللفظ الصحيح بالسند رواه إمنا وهو ؛" الرزاق

  ! .؟ الدكتور

 دفع" اجلوزي ابن كتاب على املعلقني أحد تدجيل عن أكشف أن - أيضاً - هنا وأريد
 يف املتواترة الطرق جتاهل فإنه ؛" السخاف" بـ حبق أحدهم لقبه الذي وهو ؛" التشبيه شبه

 من: " يقول الذي وهو ، يرتل الذي هو وجل عز اهللا أن على املتفقة ؛ وغريمها" حيحنيالص"
 ص( بقولـه  الصرحية القاطعة الداللة هذه فعطل ؛" يسألين من..  يستغفرين من..  يدعوين
 ،) ٣٠/ ٣" (الفتح" يف حجر البن منه تقليداً!  ملكاً يرتل اهللا أن باحلديث املراد إن) : ١٩٢
 يف ما على التقليد يف اكتفى املتجاهل هذا أن ولو ، هذه املنكرة النسائي برواية ذلك وقوى

 هذه النسائي لرواية تضعيفي بالباطل علي يرد أخذ ولكنه ، الشيء بعض األمر هلان ؛" الفتح"
  : يقول كيف إليه فامسع ؛ ثانياً علي وباالفتراء ، أوالً لكالمي بتحريفه ؛

 يف مناقشته عن النظر غاضاً فأقول" . قليالً حفظه تغري غياث بن حفص أن زعم وقد"
  " !زعم: " قوله

 على خبيث تدليس.  إخل.."  كتاب يف كانت األعمش عن حفص رواية: " قوله:  أوالً
 كان أنه" : "ذيبيهما" يف الذي فإن ؛ العسقالين واحلافظ املزي احلافظ على وكذب ، القراء
 كان املنكر هذا حديثه وكون ، شيء فهذا" ! ألعمشا عن أبيه كتاب حفص بن عمر عند
  . القراء على خيفى ال كما ، آخر شيء كتابه يف

  " !وقوعه تسليم على بأخرة حفص اختالط يضرها فال: " قوله:  ثانياً
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 شـيئني  على يدل ،" تغري: " قويل مكان" االختالط" لفظة بتغيري أنه يالحظ:  فأقول
  : مر أحالمها

 منهم اختلط من حكم الثقات من تغري من حكم وأن ، اللفظني بني يفرق ال أنه:  األول
 مسـقطاً  جرحـاً  ليس التغري أن والواقع!!  العلم ذا وتعلقه جبهله الالئق هو وهذا ، عنده

 ؛ به وصف من حديث يقبل واألول ، باالختالط وصف من خبالف ، به وصف من حلديث
 أنه عرف إذا إال ؛ ضعيف فحديثه ؛ باالختالط فوص من وأما ، هنا كما الترجيح عند إال

  . االختالط قبل به حدث

 تسـليم  على: " قوله عن لالعتذار ومتهيداً تضليالً املذكور التغيري تعمد أنه:  واآلخر
  " !وقوعه

 عن صرحية نقول" التهذيبني" ويف تغريه تنكر كيف:  له وقيل باأللفاظ لتالعبه تنبه فإذا
  ! به مسلم غري وهذا االختالط عنيت بأنين:  أجاب ؟ بذلك بوصفه األئمة

 بأن عنه أجبت قد:  قال ؛ - إنكاره ميكن مما وهذا - التغري يف البحث:  له قيل وإذا
 تغـيريه  تأويـل  يف ظاهر تكلف فيه الكالم هذا أن يبدو وقد!!  حفص كتاب يف احلديث
 ؛ وإال ، التغيري تعمد أنه راضافت عند هذا من بد ال ولكنه ، كذلك هو:  فأقول ، املذكور

  . الوجه هو جهله قبل من أيت أنه فاالحتمال

 يرموا مل الذين الثقات كسائر وكان بالتغري يرم مل غياث بن حفص أن فرض لو:  رابعاً
 رووه الذين الستة الثقات ألولئك ملخالفته ؛ بالشذوذ هذا حديثه يرد فحينئذ ؛ مطلقاً جبرح
  . إخل.."  يستغفرين من..  يدعوين من: " وجل عز وقوله ، صراحة اهللا إىل الرتول بنسبة

  ) .٢٠٥ ص" (الثقات أقاويل" و ،) ٣٩/ ٤" (القرطيب تفسري: " راجع
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  يف حديث الصورة  التوجيري الشيخالرد على 
  

 اهللا خلق: " قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن هريرة، أيب عن) صحيح(-٧٥٣/٩٧٨
 على فسلم اذهب،: قال مث ذراعاً، ستون وطوله ، )١(]صورته على[  وسلم عليه اهللا صلى آدم

: فقـال  ذريتك، وحتية حتيتك فإا به حييونك ما فاستمع -جلوس املالئكة من نفر -أولئك
 اجلنة يدخل من فكل اهللا، ورمحة:  فزادوه اهللا، ورمحة السالم عليك: فقالوا عليكم، السالم

  [ صحيح األدب املفرد]".اآلن حىت اخللق نم ينقص يزل فلم صورته، على

" الرمحن صورة على آدم اهللا خلق: " حديث بطالن على صرحية داللة احلديث هذا يف
 ،)١١٧٦و ١١٧٥" (الضـعيفة "  يف مفصالً ذكرا كنت علل بأربع معلول إسناده أن مع

  ).٥٤١و ٥١٧(عاصم أيب البن" السنة ختريج"  يف ذلك وحنو

"  بلفظ طرق من عنه صح الذي اآلخر هريرة أيب حديث يفسر حيحالص احلديث وذا
 هـذا  يناسب مبا عليه التعليق مع) ١٢٩/١٧٣(برقم مضى وقد" صورته على آدم اهللا خلق

  . الصحيح احلديث

                                                   
 أخرجه وكالمها ،)٨/١٤٩( أيضاً مسلم عند وهي ،)٦٢٢٧: رقم االستئذان،" (املؤلف صحيح " من زيادة )١(

 .هنا املصنف وكذلك ،)٦١٢٩( أيضاً حبان ابن وعنه) ١٠/٣٨٤" (املصنف" يف وهذا الرزاق، عبد طريق من
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 والسـنة  العقيدة إىل -تعاىل اهللا رمحه -التوجيري الشيخ أساء لقد: أقول املناسبة وذه
 فإن ،"الرمحن صورة على آدم خلق يف اإلميان أهل عقيدة: " امساه الذي بتأليفه معاً الصحيحة

 من يصح ال أنه مع كتابه عليه اقام الذي واحلديث الصحيح، باحلديث إال تثبت ال العقيدة
 علـى  املتفق احلديث هذا هريرة، أيب عن صحيحة طرق ألربعة خمالف فهو ، إسناده حيث
 ألن شيئاً؛ ذلك من يستفد مل فهو وصححها خرجها الشيخ أن مع واألخرى أحدها، صحته

  : بلفظ هريرة أيب عن خامساً طريقاً يقبل أن لعامل يصح كيف وإال ، شأنه من ليس العلم هذا

  "! الرمحن صورة على" 

 فيهـا  منها واألوىل ،"صورته على: " بلفظ ثالثتها واليت األربعة، الطرق لتلك خمالفاً
 جتعل اليت املخالفة هذه إىل يضاف ترى، كما السالم عليه آدم إىل الضمري مرجع بأن التصريح
 هليعة، ابن وفيها فكيف صحيحاً، إسناده كان لو الشاذ احلديث يعرف من عند شاذاً حديثها
 فهو ، وبتره احلفاظ كالم بتغيري ولو توثقه،) ٢٧:ص(حياول ذلك ومع ضعفه يعلم والشيخ
 فإنه ؛ عليه يرد احلافظ كالم ومتام" ! صدوق " :التقريب"  يف حجر ابن احلافظ قال"  يقولك

  :فيه قال

  "!غريمها من أعدل عنه وهب وابن املبارك ابن ورواية كتبه، احتراق بعد خلط"

 ويكـتم  الكـالم،  بعض ينقل فيمن يقال فماذا! أحدمها رواية من ليس احلديث وهذا
  .ذلك لبيان التعليق هذا يتسع ال كثري، هذا مثل وله! بعضه؟

 الثالث العلل عن اإلجابة يف جداً الشيخ تكلف فقد املنكر، باللفظ عمر ابن حديث وأما
 جريـر  واة على املرسلة سفيان رواية رجاحة جتاهل كما ، خزمية ابن عن نقلتها كنت اليت

 وهي) ٣/٣١٧" (الضعيفة" يف ذكرا كنت رابعة علىة جتاهل ولرمبا! عمر ابن عن املسندة
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 رواه فمرة ، احليدث هذا يف اضطرابه سبب هو وهذا عمره، آخر يف حفظه ساء جريراً أن
 فتجاهله" صورته عرى: " الصحيح باللفظ رواه ومرة به، الشيخ فتشبث املنكر، الفظ ذا

 من نقله له حيلو ما ينقل عليه تعليقي ومن) ٥١٨( برقم" السنة" يف عليه مطلع أنه مع! الشيخ
 صورة على: "  بلفظ هريرة أيب عن رافع أيب ديث يف لتق أنين ومنه بزمه، عليه لريد كالمي
  :بقويل وأتبعته) ٥١٦( رقم حتت إسناده صححت فإين ؛"وجهه

 على: "الصحيحة الطرق يف احملفوظ فغن" وجهه …: " قوله ثوبت من شك يف لكين" 
 ص( وقـال  احلديث، بصحة بالقول -ممجوج له طويل كالم يف - الشيخ فألزمين" صورته

٢٨:(  

  " !متنه يف للشك وجه فال ، صحيحاً كاناإلسناد وإذا" 

 مـنت  يف أشك مل ألنين علي، وارد غري الكامل هذا أن بصرية ذي لكل الواضح ومن
 معاداة الناس أشد من وتوفيقه اهللا بفضل فنحن هللا حاشا ، إسناده صحة مع فرددته احلديث

 أن ظين ويف إليها، املشار افةللمخ" وجهه: " الزيادة هذه يف شككت وإمنا ذلك، يفعل لنم
 يشذ ال أن الصحيح شروط من وأن املنت، صحة السند صحة من يلزم ال أنه يعرف ال الشيخ

 يف إليه املشار الشذوذ دعواي -أمكنه لو -علي ولرد اإللزام، ذاك ألزمين ملا وإال يعل، وال
 أن إىل الكرام القراء بهأن أن أريد فإين وختاماً! هيهات هيهات ولكن"  … واحملفوظ: " قويل

 ، صحيح غري فهو ، احلديث صححوا أم حبان وابن والذهيب تيمية ابن إىل الشيخ نسبه ما
 ما صحة من لتتأكد" الضعيفة" وراجع فال، املنكر اللفظ فأما عليه، املتفق بالفظ صححوه وإمنا
  .أقول
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  الرد على من أنكر الكرامة 
  

  " . املعروف يف الطاعة إمنا ، اهللا معصية يف"  لبشر"  طاعة ال"  - ١٨١

  : ٣٠١/  ١" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قال

 ) ٢٦٢٥(  داود أبو و)  ١٥/  ٦(  مسلم و)  فتح - ٢٠٣/  ١٣(  البخاري أخرجه
  . علي عن)  ٩٤/  ١(  أمحد و)  ١٠٩(  الطيالسي و)  ١٨٧/  ٢(  النسائي و

 قال ،و نارا فأوقد رجال عليهم أمر و ، جيشا بعث وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن" 
 ذلـك  ،فـذكر  منها فررنا قد إنا:  اآلخرون قال و ، يدخلوها أن ناس فأراد ، ادخلوها: 

 فيها تزالوا مل دخلتموها لو:  يدخلوها أن أرادوا للذين فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول
 السياق و للطيالسي الزيادة و.  فذكره " قال و ، حسنا قوال لآلخرين قال و ، القيامة يوم إىل

  . ملسلم

  : قال عنه رواية يف و

 و األنصـار  من رجال عليهم استعمل و سرية وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعث" 
 مث ، له فجمعوا حطبا يل امجعوا:  فقال ، شيء إىل فأغضبوه ، يطيعوا و له يسمعوا أن أمرهم

 تسمعوا أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يأمركم أمل:  قال مث ، قدوافأو ، نارا أوقدوا.  قال
  ! فادخلوها:  قال ، بلى:  قالوا ؟ تطيعوا و يل
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 إىل فررنـا  إمنـا )  شاب هلم فقال:  رواية يف و(  فقالوا بعض إىل بعضهم فنظر:  قال
 ، وسلم عليه اهللا لىص النيب تلقوا حىت تعجلوا فال(  النار من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 فلما ، النار طفئت و غضبه سكن و ، كذلك فكانوا)  فادخلوها تدخلوها أن أمركم فإن
 الطاعة إمنا ، منها خرجوا ما دخلوها لو:  فقال وسلم عليه اهللا صلى للنيب ذلك ذكروا رجعوا

  " . املعروف يف

 ، ٨٢/  ١(  دأمح و)  ١٦/  ٦(  مسلم و)  ١٠٩/  ١٣ ، ٤٧/  ٨(  البخاري أخرجه
  . رواية يف له هي الزيادة مع األخرى الرواية و) ١٣٤

 ، تعاىل و تبارك اهللا معصية يف أحد إطاعة جيوز ال أنه أمهها كثرية فوائد احلديث يف و
  : الناس من طوائف ضالل يعلم منه و.  املشايخ و العلماء و األمراء ذلك يف سواء

 يف أا حبجة ظاهرة مبعصية أمرهم لو و شيوخهم يطيعون الذين املتصوفة بعض:  األوىل
 نصب هؤالء من شيخا أعرف و ، املريد يرى ال ما يرى الشيخ أن و ، مبعصية ليست احلقيقة
 مشـايخ  أحد أن خالصتها قصة املسجد يف دروسه بعض يف أتباعه على قص مرشدا نفسه

 ، قتله فلما ، زوجته جبانب راشهف على فيقتله أبيه إىل يذهب بأن مريديه أحد ليلة أمر الصوفية
 أبـاك  قتلت أنك أتظن:  قال و الشيخ إليه فنظر!  الشيخ أمر لتنفيذ مسرورا شيخه إىل عاد

  ! غائب فهو أبوك أما و!  أمك صاحب هو إمنا ؟ حقيقة

 حبكم مريده أمر إذا الشيخ إن:  هلم فقال بزعمه شرعيا حكما القصة هذه على بىن مث
 أنه الشيخ هذا إىل ترون أال:  قال ، ذلك يف يطيعه أن املريد على أن ظاهرال يف للشرع خمالف

 هو و ، الولد بوالدة الزاين بقتل أمره إمنا احلقيقة يف لكنه و ، والده بقتل الولد أمر الظاهر يف
  . كثرية وجوه من شرعا القصة هذه بطالن خيفى ال و!  شرعا القتل يستحق
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   الوايل أو األمري من هو إمنا و ، شأنه كان مهما الشيخ حق من ليس احلد تنفيذ أن:  أوال

  . ؟ سواء ذلك يف مها و املرأة دون بالرجل احلد نفذ فلماذا ذلك له كان لو أنه:  ثانيا

  . الرجم بغري القتل ليس و ، رمجا القتل شرعا حكمه احملصن الزاين إن:  ثالثا

 ذلـك  شأن كذلك و ، وجوه من الشرع خالف قد الشيخ ذلك أن يتبني ذلك من و
 ، ظاهرا الشرع خالف لو و الشيخ إطاعة وجوب من بىن ما القصة على بىن الذي املرشد

  ! عليه تنكروا أن لكم جيوز فال الصليب عنقه على الشيخ رأيتم إذا:  هلم قال لقد حىت

 من الناس يف جند معا العقل و للشرع خمالفته و ، الكالم هذا مثل بطالن وضوح مع و
 مناقشة أحدهم بني و بيين جرت لقد و.  املثقف الشباب بعض فيهم و كالمه عليه ينطلي
 جتد مل لكن ،و حكم من عليها بىن ما و املرشد ذلك من مسعها قد كان و القصة تلك حول

 أنـتم  و:  قـال  ، زعمه يف الكرامات باب من ألا بالقصة مؤمنا ظل و شيئا معه املناقشة
 أصل مل إنين:  فقال ؟ تفعل فهل والدك بقتل شيخك أمرك لو:  له قلت ملا و الكرامة تنكرون

 هذه إىل للمضلني االستسالم و العقول تعطيل إىل يؤدي إلرشاد فتبا! !  املرتلة هذه إىل بعد
  ؟ الشعب أفيون بأنه هؤالء دين يصف من على ذلك بعد عتب من فهل ، املرتلة

 اهللا صلى النيب كالم على املذهب كالم اتباع يؤثرون ينالذ املقلدة هم و:  الثانية الطائفة
 أن بعد الفجر سنة تصل ال:  مثال ألحدهم قيل فإذا ، منه يؤخذ ما وضوح مع ، وسلم عليه

 جييز:  املذهب قال و يطع مل صراحة ذلك عن وسلم عليه اهللا صلى النيب لنهي الصالة أقيمت
 ، فاعلـه  لعن وسلم عليه اهللا صلى النيب ألن لباط التحليل نكاح إن:  له قيل إذا و ، ذلك

 ذهب هلذا و ، املسائل مئات إىل هكذا و!  الفالين املذهب يف جائز هو بل ال:  بقوله أجابك
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 النصارى يف تعاىل و تبارك اهللا قول عليهم ينطبق املقلدين هؤالء أمثال أن إىل احملققني من كثري
  "  تفسريه"  يف الرازي الفخر ذلك بني كما)  اهللا دون من أربابا رهبام و أحبارهم اختذوا( 

 قرارات و نظم من للناس يشرعونه فيما األمور والة يطيعون الذين هم و:  الثالثة الطائفة
 للشرع موافق ذلك أن يظهر أن حياول من شرهم و شاها ما و كالشيوعية للشرع خمالفة

 حىت ، الزمان هذا يف اإلصالح و العلم عييد ممن كثريا مشلت مصيبة هذه و.  له خمالف غري
 و أحبـارهم  اختذوا"  السابقة اآلية متبوعيهم يف و فيهم فصح ، العوام من كثري بذلك اغتر

   . السالمة و احلماية اهللا نسأل"  اهللا دون من أربابا رهبام
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  ) احلاجة قضاء فوائد يف الزجاجة مصباح(  صاحبالرد على 
  

 مل عمـر  إن) :  (  ٢٥ ص(  بقوله سلم و عليه اهللا صلى بذاته التوسل مرع ترك عن
  )  به لتوسل بلغه ولو الضرير توسل حديث يبلغه

  :  وجوب من باطل جواب فهو

 التوسـل  مـن  هذا عمر توسل عليه دل ما على يدل إمنا الضرير حديث أن:  األول 
  . بيانه ويأيت سبق كما بالذات ال بالدعاء

 كبـار  وفيهم األشهاد رؤوس على جهرا كان بل سرا يكن مل عمر توسل أن:  الثاين 
 أن جيوز فهل عمر على احلديث خيفى أن جاز فإذا وغريهم واألنصار املهاجرين من الصحابة

   ؟ الصحابة من عمر مع املوجودين مجيع على خيفى

 خطر ينةاملد بأهل نزل كلما التوسل هذا يكرر كان - سبق كما - عمر أن:  الثالث 
 أن(  السـابق  أنس حديث يف)  كان(  لفظ ذلك على يدل كما لالستسقاء دعي كلما أو

 ابن ذكره كما عمر عن عباس ابن روى وكذلك)  بالعباس استسقى قحطوا إذا كان عمر
 أن أفيجـوز  مرة أول عليه ذلك خيفى أن جاز فإذا)  ٩٨/  ٣) (  االستيعاب(  يف الرب عبد
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 ال سـوت  وهم واألنصار املهاجرون وعنده بالعباس استسقى كلما به اجلهل على يستمر
 رمـي  ليتضـمن  اجلواب هذا إن اللهم ؟ الضرير حبديث العلم من عندهم ما إليه يقدمون
 التوسـل  جواز على بداللته األقل على أو مطلقا الضرير حبديث باجلهل مجيعهم الصحابة
 حديث أن يعلمون كانوا لو الصحابة إنف حق والثاين بطالنه خيفى ال باطل واألول بالذات
 التوسل إىل سلم و عليه اهللا صلى بذاته التوسل عن عدلوا ملا املزعوم التوسل على يدل الضرير
   سبق كما العباس بدعاء

 إىل سلم و عليه اهللا صلى بذاته التوسل عن عدل الذي وحده هو ليس عمر أن:  رابعا 
 بـدعاء  التوسع إىل عدل أيضا فإنه سفيان أيب بن ويةمعا ذلك على تابعه بل بالدعاء التوسل

 وأجـالء  الصحابة من مجاعة وعنده سلم و عليه اهللا صلى به يتوسل ومل األسود بن يزيد
 ذلك حنو وقل ؟ الضرير حبديث يعلمون يكونوا مل معه ومن معاوية إن أيضا يقال فهل التابعني

  ] .٦٥ل :ص.[ التوس أيضا هذا بيزيد قيس بن الضحاك توسل يف
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 أعماله على جمبور اإلنسان أنالرد على من قال 
   االختيارية

  

 قـبض  و أبايل ال و هلذه هذه:  فقال بيمينه قبضة قبض تعاىل و تبارك اهللا إن"  - ٥٠
  " . أبايل ال و هلذه هذه:  فقال ، األخرى بيده:  يعين ، أخرى قبضة

  : ٧٨/  ١" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قال

  : قال نضرة أيب عن)  ٦٨/  ٥٥(  أمحد رواه

 أصـحابه  عليه فدخل ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من رجل مرض" 
 عليه اهللا صلى اهللا رسول لك يقل أمل!  اهللا عبد يا يبكيك ما:  له فقيل ، فبكى ، يعودونه

 صلى اهللا رسول مسعت لكين و ، بلى:  قال ؟ تلقاين حىت أقره مث شاربك من خذ:  وسلم
  " . أنا القبضتني أي يف أدري فال: )  آخره يف قال و ، فذكره: (  يقول وسلم عليه اهللا

  . صحيح إسناده و

"  الزوائد جممع"  يف شاء من فلرياجعها غريمها و سعيد أيب و موسى أيب عن الباب يف و
 )١٨٧ - ١٨٦/  ٦ . (  
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 هـو  و املسيب بن روح فيه و)  ١ / ٢٦" (  لوين حديث"  يف موسى أيب حديث و
  . معني ابن قال كما صويلح

  : أمران طرقه ذكر و احلديث هذا ختريج على الباعث أن اعلم و

"  كتابـه  يف أورده اهلندي الفتين طاهر حممد الشيخ هو و العلم أهل أحد أن:  األول
 وجه ما يأدر ال و" !  اإلسناد مضطرب: "  فيه قال و)  ١٢ ص" (  املوضوعات تذكرة
 عليه اشتبه يكون أن إال ، فيه اضطراب ال و ، رأيت كما طرق من صحيح فاحلديث ذلك

.  له الصحيحة الطرق هذه يتتبع مل مث ، طرقه من أخرى طريقا عىن أو مضطرب آخر حبديث
  . أعلم اهللا و

 - كثرية أحاديث حنوها و - األحاديث هذه أن يتومهون الناس من كثريا أن:  الثاين و
 أن قبـل  و القدمي منذ عليه حكم أنه دام ما ، االختيارية أعماله على جمبور اإلنسان أن تفيد

 ليمىنا القبضة يف وقع فمن حظ أو فوضى األمر أن آخرون يتوهم قد و ، النار أو باجلنة لقخي
 أن فيجب ، الشقاوة أهل من كان األخرى القبضة من كان من و ، السعادة أهل من كان
 قبضة قبض فإذا ، صفاته يف ال و ذاته يف ال)  شيء كمثله ليس(  اهللا أن مجيعا ءهؤال يعلم
 يؤمر حني سيطيعه أنه علم من على باليمىن قبض تعاىل فهو ، حكمته و عدله و بعلمه فهي

 و ، بطاعته يؤمر حني سيعصيه أنه تعاىل علمه يف سبق من على باألخرى قبض و ، بطاعته
 القبضة أهل من يكون أن مستحق هو من على باليمىن يقبض أن اىلتع اهللا عدل على يستحيل
.  املسـلمني  أفنجعـل : (  يقول جل و عز اهللا و كيف ، بالعكس العكس و ، األخرى

  ) . حتكمون كيف لكم ما.  كارمني

 أهل من أو اجلنة أهل من يكونوا أن ألصحاما إجبار فيها ليس القبضتني من كال إن مث
 أو ، اجلنة يستلزم إميان من منهم سيصدر مبا عليهم تعاىل و تبارك اهللا من حكم وه بل ، النار
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 ال ، اختياريان أمران الكفر أو اإلميان من كل و ، منها تعاىل باهللا العياذ و النار يقتضي كفر
 شـاء  من و ، ليؤمنف شاء فمن(  منهما واحد على خلقه من أحدا تعاىل و تبارك اهللا يكره

 اهللا و ، عبثا العقاب و الثواب لكان ذلك لوال و ، بالضرورة معلوم مشاهد هذا و ،)  فليكفر
  . ذلك عن مرته

 بأن التصريح املشايخ بعض من حىت الناس من كثري من نسمع أن حقا املؤسف من و
!  الناس يظلم أن له جيوز اهللا بأن القول أنفسهم يلزمون بذلك و!  له إرادة ال جمبور اإلنسان

 نفسه نزه لكنه و الظلم على قادر بأنه إعالنه و ، ذرة مثقال يظلمهم ال بأنه تعاىل حيهتصر مع
  : املشهور القدسي احلديث يف كما عنه

 إىل بادروا ، احلقيقة ذه جووا إذا و... "  نفسي على الظلم حرمت إين عبادي يا" 
 و يظلم قد تعاىل اهللا أن ىعل بذلك مصرين ،)  يفعل عما يسأل ال: (  تعاىل بقوله االحتجاج

 حجة اآلية أن فام و ، كبريا علوا الظاملون يقول عما اهللا تعاىل!  ذلك عن يسأل ال لكنه
 يف عدله و حلكمته تعاىل اهللا أن - غريه و القيم ابن العالمة حققه كما - ا املراد ألن عليهم
 داعـي  فـال  واضح دلع تعاىل أحكامه كل ألن ، يفعل عما يسأله أن ألحد ليس حكمه
  . للسؤال

 القيم ابن من مادا أخذ لعله اآلية هذه تفسري يف مفيدة رسالة الدجوي يوسف للشيخ و
  . فلتراجع

  حوهلا الناس بعض شبهة إزالة فيها حاولنا املتقدمة األحاديث حول سريعة كلمة هذه
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 البحث هذا يف املطوالت إيل القارىء أحيل فإين إال و ، نعمت و فبها لذلك وفقت فإن
 هذه هامة ملواضيع الشاملة تيمية ابن شيخه كتب و ، السابق القيم ابن كتاب مثل ، اخلطري
  . أحدها

  

  

مارات بعض يف األوقاف وزيرالرد على  ِ    العربية اإل
  

 أصدر -صوفية بطانة حوله أو صويف، ولعله -العربية اِإلمارات بعض يف األوقاف وزير
 وغريها، كالبيان اجلرائد بعض يف) هـ ١٤٠٦( سنة شوال أوائل يف مضموا نشر مذكّرة

  العقيدة على واخلطورة) ! التطرف( منها شىت، بتهم الإمارة تلك يف السلفيني إخواننا فيها يتهم
  ! الإسالمية

 بصرية ذي لكل ظاهر منه اهلدف ، وزور كذب ذلك وكلّ!!! األربعة املذاهب إنكار و
 علـى  بدينهم الناس وتبصري اللّه، إىل الدعوة من ملنعهم اجلو ويئة هيدالتم وهو الدين، يف

 ومنـهم . الصاحل السلف ومنهج ،- وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول وسنة اللّه، كتاب
  .أمجعني عنهم اللّه رضي األربعة األئمة

 أنا، يبشخص تتعلق أخرى، ماً ذلك إىل أضافت بل التهم، ذه املذكرةُ تكتف ومل
  :فقالت سابقاا، من بطالناً أظهر هي

  ". األلباين الدين ناصر يدعى شخص ويتزعمها"
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  والتحقيق التأليف على انكبايب فإن شخصياً، يعرفين من كل به يشهد وزور، كذب فهذا
 إليه، متيلُ نفسي كانت لو هذا املزعوم، التزعم وبني بيين حيول الزمان من قرن نصف من أكثر

  العلمية؟؟ لطبيعيت مناف ووه فكيف

  :السابق الزعم عقب قولُها االفتراء، من املذكّرة يف ما وأوضح

  "!للبالد العودة من ومنعه سنوات أربع قبل اِإلمارات من طرده جرى كما"

 ألبتة ذلك من شيء يكن مل فإنه اللغات؛ بعض يف يقال كما قرونٌ له كذب وهذا: قلت
 دخول بإذن ٣/٢٩/١٩٨٥ بتاريخ إليها عدت أنين من ذلك على أدلَّ وليس للّه، واحلمد -

 جـواز  يف مسجل هو كما ٤/٥/١٩٨٥ بتاريخ كذلك خرجت مث أ،/٦٠٩٤ رقم رمسي
  .٧٧/ر س ٢٨٤٠٢٤ رقم سفري

 أنا ميسين ال هناك، مسؤول شخص من صدر الذي الكاذب اخلرب هذا أن أرى إنين مث
 وهـم  -حكّامها يوافق أن يعقل ال إذ فيها، وزير هو اليت الدولة وميس بل فقط، شخصياً
 وأدعو ،" اهللا ربي: "أقول أنين سوى يذكر لسبب ال املزعوم، الطرد على -مثلي مسلمون

  الْمسلمني من إِننِي وقَالَ صالحا وعملَ اللَّه إِلَى دعا ممن قَولًا أَحسن ومن: " القائل وهو إليه،
  !وغايام؟ أديأم اختالف على البالد إىل بالدخول للكفّار فيه يسمح الذي الوقت يف ،" 

ي اللهمإسالم غربة أشكو إليك فإنوأهله، ال اللهم زلَّ املسـلمني،  فأَعالكـافرين  وأَذ 
  .واملنافقني

  :قوهلا املذكرة تلك فريات من إنَّ مث

  "!بعةاألر املذاهب تنكر اجلماعة هذه إن"
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 وال قدرهم، حق -غريهم وكذا -األربعةَ األئمةَ نقَدر فنحن ، وزور كذب هذا: فأقول
 علـى  منهم لواحد تعصب دون فقههم، علىِ واالعتماد علمهم، من االستفادة عن نستغين

 صالة صفة: "كتايب مقدمة يف سنة ثالثني من أكثر منذ شافياَ بياناً بينته مما وذلك اآلخرين،
 كان من أُحيلُ فإليها ،"تراها كأنك التسليم إىل التكبري من - وسلم عليه اهللا صلى - النيب
الفرية هذه كذب من التأكّد يريد.  

  :سبق ما على عطفاً قولَها الفرى أفرى من وإنّ

(!)  أحاديث تكذيب طريق عن - وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول بسنة وتشكّك"
  "!األخرى النبوية األحاديث بعض بصحة والتشكيك ،املعتمدة الصحاح

 نذر مسلم على جسيم واعتداٌء ،" مبِين إِفْك" و"  عظيم بهتان هذا سبحانك: "فأقول
 مـن  صحيحها ومتييز خمالفيها، على والرد عنها والدفاع السنة خلدمة وجهده ووقته نفسه

  نصف من أكثر ذلك يف وقضى ضعيفها،

 يشهد اليت الكثرية املؤلفات ذلك يف وله. للّه واحلمد يملّ، وال يكَلّ ال الزمان، من قرن
 الـبالد  كل يف العلم طُالَّب من املاليني ا وينتفع واألدباِء، العلماِء كبار وأمهيتها بفائدا

 مثـل  امسها، صريح ذلك عن ينبئ وبعضها منها، الكثري طبع أُعيد وقد وغريها، الإسالمية
 ،" بـالقرآن  عنـها  يستغىن ال وأنه الإسالم، يف السنة مرتلة"و"  النبوي احلديث عن دفاع"
  نسبة صحة نفى من على الرد يف وهو بعد، يطبع ومل" أمحد الإمام مسند عن األمحد الذَّب"و

 نهام الكثري أمساَء مجع وقد ، معروف مطبوع هو مما كثري وغريها امحد، للإمام املسند" 
بني بعضورسائلَ، كتبٍ يف املُح وأنا وقفت مطبوعة منها واحدة على املقدمة هذه أكتب 

  :بعنوان
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  ". األلباين فقه إىل الوصول يف األماين سلَّم"

 يف املستمرة جهودنا إىل الباطلة الفرية ذه تشري اجلائرة، املذكرة تلك أن اعتقادي ويف
 من كثري ألسنة على الدائرة واملوضوعة، الضعيفة األحاديث بيانُ امنه اليت املطهرة السنة خدمة

 أحاديثُ أا متوهمني وعامتهم، املسلمني خاصة من وغريهم واملدرسني واحملاضرين اخلطباء
 يكَـذّبون  بـأم  اجلُهـال  فيتهمهم موضوعة، أو ضعيفةٌ العلم أهل عند وهي صحيحةٌ،

  .عاناملست واللّه الصحيحة، باألحاديث

 مؤمنني كانوا إن وبطانته املذكرة تلك صاحب أُذَكِّر أن من يل بد ال الرد هذا ختام ويف
  :العاملني رب بفول

 "نمو كِْسبيئَةً يطخ ا أَوإِثْم مِ ثُمري رِيئًا بِهب لَ فَقَدمتا احانتها بإِثْما وبِينم ."  

 الصحيحة باألحاديث يكَذِّبونَ ال وهم -عنه الثابت - وسلم عليه اهللا صلى - وبقوله
  :-!اللّه شاء إن

 خبارج وليس قال، مما خيرج حىت اخلَبال ردغَة اللّه أسكنه فيه ليس ما مؤمن يف قال من"
  )اخلَبال ردغة( و ،) ٢٣١٨واإلرواء ٤٣٨ الصحيحة". (

 يف والعافيـة  السالمة هاللّ نسأل. النار أهل عصارة:  أا آخر حديث يف تفسريها جاء
  .واآلخرة الدنيا

  .والسنة الكتاب إىل الدعاة حماربة أمثلة من األول املثال هو ذلك

  ] .٣/٥[ الضعيفة .ضعيفها من صحيحها ومتييز
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  من آداب االنتعال والرد على من يقول إنها من القشور   
  

 اليمىن ليكن و يسرىبال فابدأ خلعت إذا و باليمىن فابدأ نعليك لبست إذا"  - ٢٥٧٠
 أوالبسهما مجيعا اخلعهما ، واحد نعل يف متش ال و ، حتفى ما آخر اليسرى و ، تنتعل ما أول

  " . مجيعا

  : ١٤٤/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 عن بشري بن عتاب عن)  ٢/  ٢٦٥" (  الفوائد من املنتخب"  يف منده بن عمر أبو رواه
 أيب عن به فحدثين عجالن بن حممد لقيت مث:  عتاب قال ، النعج بن حممد عن خصيف

 - ،خصيف الشواهد يف حسن سند هذا و:  قلت.  مرفوعا هريرة أيب عن األعرج عن الزناد
 عجالن بن حممد و بشري بن عتاب و ، غريه و أمحد ضعفه - اجلزري الرمحن عبد ابن هو و

 ، توبع قد و.  تعاىل اهللا شاء إن احلسن بةرت عن حديثهما يرتل ال ضعف حفظهما يف ، ثقتان
 شرط على صحيح إسناد هذا و.  به الزناد أيب عن سفيان حدثنا) :  ٢٤٥/  ٢(  أمحد فقال

 أخرجه طريقه من و.  به الزناد أيب عن)  ١٠٥/  ٣" (  املوطأ"  يف مالك تابعه و.  الشيخني
 أخرى طرق له و)  ١٥٣/  ٦ ( مسلم و البخاري كذا و)  اإلحسان - ٥٤٣١(  حبان ابن
 مـن  احلديث هذا يف ما أن اعلم و.  ) ١١١٧(  برقم أحدها تقدم ، حنوه هريرة أيب عن
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 هذا يف املسلمني أكثر عنه غفل مما هو ، واخللع به البدء بني التفريق و ، االنتعال يف األدب
 مـن  أنه يزعم من عضب فيهم و ، عليها للناس املربني فقدان و ، بالسنة اجلهل لغلبة الزمان
!  األمور توافه و ، القشور من إنه:  األدب هذا يف يقول من فيهم و بل ، اإلسالم إىل الدعاة

 حيـث  مـن  معادون له و ، جاهلون باإلسالم - واهللا - فإم ، املسلم أيها م تغتر فال
 أـم  أمرهم عجيب من و.  عاداه شيئا جهل من:  قيل قدميا و ، يشعرون ال أو يشعرون
 مـن  أول م فإذا ، يتجزأ ال كال اإلسالم تبين بوجوب حماضرام و خطبهم يف يطنطنون

 منهم األكثرين ترى أو فتراهم ، أزيائهم و أعماهلم يف لبني ذلك إن و ، يدعون إليه مبا يكفر
 حلية:  أمثاله و البنا حبسن بالتشبه إمنا و ، وسلم عليه اهللا صلى نبيهم بزي بالتزيي يهتمون ال

 يف العوام مذهب على تكون حليتهم تكاد بعضهم و ،)  العنق عقدة(  كرافيت و ، قصرية
  " ! تكون إشارة الذقون خري: "  البالد بعض

 الـذيل  طويلة و ، كاخلرج تكون قد و ، اجلبة و العمامة ، العلم أهل بلباس تزييه مع
  . راجعون إليه إنا و هللا فإنا!  النساء كلباس
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  الرد على عزت الدعاس يف مسألة القيام 
   

 امليت سب فإن أباه، تسبوا فال مهاجرا، مؤمنا جهل أيب بن عكرمة يأتيكم"  - ١٤٤٣
 له ووثب استبشر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول باب بلغ فلما امليت، يبلغ وال احلي، يؤذي
  ". هبقدوم فرحا رجليه، على قائما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  موضوع

 أيب بن اهللا عبد بن بكر أبا أن:  عمر بن حممد طريق من)  ٣/٢٤١(  احلاكم أخرجه
   قال الزبري ابن اهللا عبد عن الزبري بن اهللا عبد موىل حبيبة أيب عن عقبة بن موسى حدثه:  سربة

 احلارث بنت حكيم أم امرأته وكانت جهل، أيب بن عكرمة هرب مكة، فتح يوم كان ملا
 لزوجها، األمان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت مث أسلمت، عاقلة، امرأة امهش بن

 وخري الناس، وأبر الناس، أوصل عند من جئتك:  له وقالت طلبه، يف فخرجت برده، فأمرها
 اهللا صلى اهللا رسول قال مكة، من دنا معها،فلما فرجع فأمنك، لك، استأمنت وقد الناس،

  .احلديث ذكرف:  ألصحابه وسلم عليه
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 سربة، أيب ابن آفته موضوع، بل جدا، واه وإسناده والذهيب، احلاكم عليه سكت:  قلت
 أيب ابن أورده يعرف، ال حبيبة وأبو وضاع، كذاب وكالمها الواقدي، وهو عمر، بن أوحممد

  : قال ولكنه تعديال، وال جرحا فيه يذكر فلم)  ٤/٢/٣٤٥٩(  حامت

 موسى عنه روى الزبري، عن روى الزبري، بن اهللا عبد صاحب الزبري، موىل حبيبة، أبو" 
  ". الرمحن عبد بن حممد األسود وأبو عقبة، بن

 وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل القيام نسبة من فيه ملا احلديث هذا خرجت وإمنا:  قلت
 ل،للداخ القيام استحباب بل جواز على باالستدالل املتأخرون هلج فقد جهل، أيب بن لعكرمة
 وهو سيما، وال لدينه، انصح يريد من به يغتر ال حىت عواره، وأظهر وهاءه أبني أن فأحببت
 يف حققته كما القيام، هلذا وسلم عليه اهللا صلى كراهته من عليه العملية السنة دلت ملا خمالف

  .املقام هذا غري

- ص" (  ةاحملمدي"  الشمائل"  على تعليقه يف الدعاس عزت األستاذ ذكره ما وحنوه
( - مكتـوم  أم بن اهللا لعبد يقوم كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن)  محص طبع - ١٧٥

 من ريب عاتبين بالذي أهال:  ويقول عليه ليجلس رداءه له ويفرش! )  كلثوم أم ابن:  األصل
 يف الروايات بعض يف روي ما وغاية عليه، االعتماد ميكن أصال احلديث هلذا أعلم وال أجله،

 إن وهـذا . عليه دخل إذا مكتوم أم ابن يكرم كان وسلم عليه اهللا صلى أنه"  املنثور الدر "
 إليه، بالقيام يكون فقد له، بالقيام إياه وسلم عليه اهللا صلى إكرامه يكون أن يستلزم ال صح

  .املشروع اإلكرام أنواع من وحنوذلك إليه، وسادة أوبإلقاء الس، يف له أوبالتوسيع

 يف املـذكور  لألستاذ وقعت اليت األخطاء بعض على التنبيه من يل بد ال املناسبة وذه
 وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول من إليهم أحب شخص يكن مل: "  أنس حديث على تعليقه
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 ال الصحيح احلديث هذا أن ذكر فقد ،" لذلك كراهيته من يعلمون ملا له يقومون ال وكانوا
  : والدليل الصاحلني، من لالفض ألهل القيام ينايف

  .لبعض بعضهم قيام يكره ال كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن - ١

  .معاذ بن سعد يعين لسيدكم، قوموا:  هلم فقال قريظة بين أسرى أمر وأنه - ٢

  .جهل أيب بن لعكرمة قام أنه - ٣

  .عليه دخل كلما حامت بن لعدي يقوم وكان - ٤

  ...مكتوم أم بن اهللا لعبد يقوم وكان - ٥

  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول قاموا الصحابة أن ورد وقد - ٦

  : أنواع ثالثة على وهى مطلقا، األدلة هذه من شيء يصح ال أنه:  واجلواب

 علمـت  وال بل األول، كالدليل السنة، كتب من شيء يف البتة له أصل ال ما:  األول
!  حديثا فتومهه غريه فجاء بعضهم، رآه رأي أنهوك حديثا، ذكره املتقدمني العلماء من أحدا

 يقـوم  كـان  ما األصحاب إن" :  الشمائل شرح"  يف القاري علي الشيخ قول ويعارضه
 عنهم، اهللا رضي م الالئق هو وهذا آنفا، املذكور أنس حبديث عليه واستدل لبعض، بعضهم

 لبعض خالفا وصغري، بريك كل يف وسلم عليه اهللا صلى به االقتداء على املعروف حلرصهم
  : املسألة هذه مثل يف يقولون الذين املعاصرين
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 به االقتداء عن املؤمن الشباب تصد اليت العبارات من وحنوذلك!  هلا قيمة ال قشور هذه
 تشـغلها  مل إن نفسك:  قيل كما األمر ألن خمالفته، على وحتمله بل وسلم، عليه اهللا صلى
  ! بالشر شغلتك باخلري

 ال مما ذلك فكل واخلامس، والرابع الثالث كالدليل ثابت غري ولكنه أصل له ما:  الثاين
 عليه اهللا صلى قيامه حديث ومثله الثالث، الدليل وهو يديك، بني واملثال إسناده قبل من يصح
 قيامـه  ومثله ،) ١١٢٠(  برقم بيانه سبق كما أيضا ضعيف فهو الرضاعة، يف ألخيه وسلم

 هذا بضعف واحد ما غري اعترف وقد سبق، كما عليه أقف فلم اخلاس، الدليل وأما لعدي،
 مـن  ذكرنـا  مبا عارضهم من على الرد يف ركنوا ولكنهم اهليتمي، حجر ابن منهم النوع،

 باحلـديث  يعمل: "  العلماء من احملققني عند والواهي بينهم، املعروف قوهلم إىل الضعف
 األعمال، فضائل من القيام هذا أن على الدليل فأين:  فنقول"!  األعمال فضائل يف الضعيف

  : فقال القاريء، الشيخ هلذا تنبه وقد!  ؟ صح إن املذكور قوهلم فيه يصدق حىت

 الكتاب يف املعروفة األعمال فضائل يف به يعمل الضعيف ألن ؛ مدفوع الرد هذا إن" 
  ". املستحبة اخلصلة إثبات على به يستدل ال لكن والسنة،

 ال مما وبيانه غريهم، عن فضال واملؤلفني، العلماء مجاهري عنها يغفل حقيقة هوهذ:  قلت
  .هنا اال له يتسع

 من شيء عليه طرأ ولكن الثبوت، حيث من أصيل أصل له ما:  واخلري الثالث والنوع
 وقع فقد ؛ الثاين الدليل ذلك من قصد، ولوبدون معا أوكليهما أومعىن لفظا والتغيري التحريف

 قوموا: "  وغريه البخاري يف احلديث نص أن فهو القدمي، أما وحديث، قدمي:  حتريفان فيه
 قوية أخرى برواية التحريف وتأكد ،" لسيدكم "... وغريه عزت السيد فجعله"  سيدكم إىل
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 فـال )  ٦٧ - رقم" (  الصحيحة"  يف مفصل وهذا"  فأنزلوه سيدكم إىل قوموا: "  بلفظ
  .فيه القول نطيل

 عليـه  اهللا صلى أنه:  قوله وهو املذكور، السيد به اختص فقد اجلديد، التحريف وأما
 سعد قوم هم الذين األنصار إىل موجها كان األمر أن واحلقيقة.. قريظة بين أسرى أمر وسلم
 قوموا: "  النص جاء ولذلك ، مريضا كان ألنه إلنزاله كان وأنه فعال، وسيدهم أمريهم وهو
 للحديث عالقة فال"  فأنزلوه: "  األخرى الرواية زيادة وأكده"  له ومواق: "  وليس"  إليه

  .الرتاع مبوضع

 صلى إليه وقيامها عليه، دخلت إذا فاطمة ابنته إىل وسلم عليه اهللا صلى قيامه ذلك ومن
 ألنه فيه، املتنازع القيام يف ليس ولكن اإلسناد، صحيح فإنه عليها، دخل إذا وسلم عليه اهللا
 ألست. فيه خالف ال مما وهذا جملسها، يف لتجلسه إليه وقامت جملسه، يف ليجلسها يهاإل قام

 قال بل!  ؟ فاضال عاملا ولوكان البنه أحدهم يقوم ال املزعوم القيام باستحباب القائلني ترى
  ". الشمائل"  على املناوي شرح يف كما الشافعي العصام

 عظـم،  وإن لولـده،  الوالد قيام ستهجانا على واحلديث القدمي يف الناس اتفق وقد" 
  " ! منه وسخروا ضحكة الناس الختذه اآلباء بعض من ذلك ولووقع

 والنـاس  القيـام،  هذا استحباب يف صريح صحيح دليل يوجد ال أنه القول وخالصة
 عليه اهللا صلى بالنيب يقتدي أن فعليه األول القسم من كان فمن ومفضول، فاضل:  قسمان
 صلى بأصحابه يقتدي أن فعليه اآلخر، القسم من كان ومن له، غريه من قيامال فيكره وسلم

  ! غريه عن فضال األول القسم من كان ملن يقوم فال وسلم، عليه اهللا
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 عن نقال"  الشمائل"  على شرحه يف جسوس الشيخ ذكره ما الصدد هذا يف ويعجبين
  : قال"  البيان"  يف رشد ابن

  : أوجه أربعة على للرجل القيام" 

 أن حيب ملن وإجالال وتعظيما إكبارا يقوم أن وهو حيل، ال حمظورا فيه يكون وجه - ١
  .له القائمني على وجتربا تكربا له يقام

 أن حيب ال ملن وإجالال وتعظيما إكبارا يقوم أن وهو مكروها، فيه يكون ووجه - ٢
 من يدخله أن خيشى ما و اجلبابرة بفعل للتشبه يكره فهذا له، القائمني على يتكرب وال له، يقام
  .له املقوم نفس تغيري

 يشـبه  وال ذلك، يريد ال ملن وإكبارا جتلة يقوم أن وهو جائزا، فيه يكون ووجه - ٣
 كان فيمن إال معدومة صفة وهذه لذلك، له املقوم نفس تتغري أن ويؤمن اجلبابرة، حال حاله

  .معصوما بالنبوة

 يسلم بقدومه فرحا سفر من عليه القادم إىل يقوم نأ وهو حسنا، فيه يكون ووجه - ٤
 يف ورد ما يتخرج هذا فعلى ذلك، أشبه وما مبصابه، ليعزيه مبصيبة املصاب عليه أوالقادم عليه،
  ". منها شيء يتعارض وال اآلثار، من الباب هذا

  .مثواه وأحسن اهللا رمحه صدق ولقد
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ول اجلان بدن ليعة استحالة دخط لرد على صاحب كتابا
  اإلنسان

  

  ] " . مرات ثالث ذلك فعل! [  عثمان صدر من اخرج شيطان يا"  - ٢٩١٨

  : ٩٩٩/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

  : أربعة طرق عنه له و ، عنه اهللا رضي الثقفي العاص أيب بن عثمان حديث من هو

 احلكم بن اهللا عبد عن الطائفي نالرمح عبد بن اهللا عبد حدثنا:  األعلى عبد عن:  األوىل
 صلى اهللا رسول إىل شكوت:  يقول العاص أيب بن عثمان مسعت:  قال بشر بن عثمان عن
 فمـا : "  عثمان قال.  فذكره:  فقال بيده صدري فضرب ، القرآن نسيان وسلم عليه اهللا
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/  ٣٧/  ٩" (  الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه" .  أذكره أن أحببت ، بعد شيئا منه نسيت
 و ، بشر بن عثمان فيه و الطرباين رواه) : " ٣/  ٩" (  امع"  يف اهليثمي قال و)  ٨٣٤٧

  " .  ثقات رجاله بقية و ، أعرفه مل

 روى و ، حامت أيب ابن و ،"  التاريخ"  يف البحاري ترمجه فقد ، معروف هو بلى: فأقول
 رجال ثقات اإلسناد رجال بقية و" .  ثقة - يالثقف بشر بن عثمان: "  قال أنه معني ابن عن

 املترجم البلوي أنه الظاهر و ، احلكم بن اهللا عبد غري و ، الطائفي يف يسري ضعف على مسلم
 حسن فاإلسناد ، الطبقة هذه من فإنه ،)  ٣٠/  ٧" (  حبان ابن ثقات"  و ،"  التاريخ"  يف
 بن معتمر يرويه:  الثانية:  الطريق هو و ، هذا من أصح آخر إسناد هذا الطائفي اهللا لعبد و. 

 عن أويس بن عمرو عمه عن حيدث الطائفي الرمحن عبد بن اهللا عبد مسعت:  قال سليمان
 الذين الستة أصغر أنا و وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول استعملين:  قال العاص أيب بن عثمان
!  اهللا رسول يا:  فقلت ،)*  لبقرةا*(  سورة قرأت كنت أين وذلك ، ثقيف من عليه وفدوا

 صـدر  من اخرج!  شيطان يا: "  قال و صدري على يده فوضع ، مين ينفلت القرآن إن
) .  ٣٠٨/  ٥" (  النبوة دالئل"  يف البيهقي أخرجه.  حفظه أريد شيئا نسيت فما" .  عثمان

  . صحيح إسناده و

 حفظي سوء وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل شكوت:  قال ، عنه احلسن يرويه:  الثالثة 
 يده وضع مث!" .  عثمان يا مين ادن ،)  خرتب: (  له يقال شيطان ذاك: "  فقال ، للقرآن

 شيئا ذلك بعد مسعت فما) .  فذكره: (  قال مث ، كتفي بني بردها فوجدت ، صدري على
 مـن  هقيالبي كذا و ،) ٤٠١ - ٤٠٠ ص" (  الدالئل"  يف نعيم أبو أخرجه.  حفظته إال

 هـذا  و:  قلت.  عنه عنبسة و يونس عن أيب حدثنا:  الثقفي الوهاب عبد بن عثمان طريق
 ثقـات  رجاله و ، يدلس كان فإنه ، البصري هو و ،)  احلسن(  عنعنة لوال صحيح إسناد
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 أصـل  و) .  ٤٥٣/  ٨(  حبـان  ابن وثقه ، الوهاب عبد بن عثمان غري الشيخني رجال
  " . الصالة صفة"  يف هو و ، آخر بلفظ"  مسلم صحيح"  يف احلديث

 ملـا :  قال العاص أيب بن عثمان عن أيب حدثين:  الرمحن عبد بن عيينة يرويه:  الرابعة
 ، صاليت يف شيء يل يعرض جعل ، الطائف على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول استعملين

 فقال ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل رحلت ذلك رأيت فلما!  أصلي ما أدري ما حىت
 رسول يا:  قلت" .  ؟ بك جاء ما: "  قال!  اهللا رسول يا نعم:  قلت" .  ؟ العاص ابن: " 
" .  ادنـه  ، الشيطان ذاك: " قال!  أصلي ما أدري ما حىت صاليت يف شيء يل عرض!  اهللا

 و فمي يف تفل و ، بيده صدري فضرب:  قال ، قدمي صدور على فجلست ، منه فدنوت
 أخرجه" .  بعملك احلق: "  قال مث ، مرات ثالث ذلك ففعل! " .  اهللا عدو اخرج: "  قال
 واحد بإسناد كالمها)  ٢ - ١/  ١٤٨ق" (  مسنده"  يف الروياين و)  ٣٥٤٨(  ماجه ابن
  .  صحيح إسناد هو و.  عنه

 كان لو و فيه يدخل و اإلنسان يتلبس قد الشيطان أن على صرحية داللة احلديث يف و
(  بـرقم  تقدم فيما أحدها خرجت كنت قد و ، كثرية أحاديث ذلك يف و ، صاحلا مؤمنا
 فرأيت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع سافرت: "  قال مرة بن يعلى حديث من)  ٤٨٥

 يأخذه ، سنني سبع منذ ملم به هذا ابين إن:  فقالت امرأة أتته و: "  فيه و.."  عجبا شيئا منه
 ، فيه يف ،فتفل منه فأدنته ،"  أدنيه: "  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ، نيمرت يوم كل

  . صححه و احلاكم رواه" .  اهللا رسول أنا!  اهللا عدو اخرج:  قال و
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 املنذري جود ، يعلى عن أخرى طرق من خرجته مث.  منقطع هو و ، الذهيب وافقه و
  "  أعلم اهللا و.١ جيد املتابعات ذه فاحلديث لةباجلم و: "  بقويل التخريج ختمت مث!  أحدها

"  طليعـة ( بعنوان احلاضر العصر يف طبع ما غرائب من عجيب كتاب على وقفت مث 
)  األثري حسني بن إيهاب الرمحن عبد أبو(  ملؤلفه" ) !  اإلنسان بدن اجلان دخول استحالة

 على االطالع عن اللبيب قارئال يغين وحده العنوان هذا و -!  العصر موضة األثري كذا -
 و الكتـاب  باسم ، السنة و الكتاب عن االحنراف و ، الضالل و اجلهل من الكتاب يف ما

 و ذمها و البدعة يف آخر فصال و ، ذلك يف فصال عقد فقد ، إليهما الرجوع وجوب و السنة
 إليه ذهب ما أييدت يف العلماء عن ينقله وما كالمه يتتبع مل من يظن حبيث ، عمومها على أا
 به يشهد الذي الواقع و!  املائة يف مائة - انتسب كما – أثري أو سلفي أنه االستحالة من

 ، األحاديث و بالسنة جاهل أنه ذلك إىل يضاف ، األهواء أهل من معتزيل خلفي أنه كتابه
 بعلمه ورمغر فهو ذلك مع و ، عامي شبه كأنه حىت ، آداا و العربية باللغة شديد ضعف إىل
 ابن و أمحد كاإلمام عنوانه خبالف قالوا الذين السلف ألئمة وزنا يقيم ال بنفسه، معجب ،

 خان حسن صديق و الشوكاين اإلمام و ، القرطيب و كثري ابن و الطربي و ، القيم ابن تيميةو
 يل دأك الذي األمر ،)  انسلت و بدائها رمتين(  قاعدة على!  بالتقليد يرميهم و ، القنوجي

 ينطق و: "  وسلم عليه اهللا صلى قوله منها اليت الساعة أشراط بعض فيه جتلت زمان يف أننا
 حنوه و. ٢" العامة أمر يف يتكلم التافه الرجل:  قال ؟ الرويبضة ما و:  قيل.  الرويبضة فيها
 و ، الكبري عليه استعصى ، الصغري من العلم جاء إذا الدين فساد: "  عنه اهللا رضي عمر قول

                                                   
 يف ناقش لكنه و ، ةاجلمل يف بصحته سلم و ، ذكره اآليت املؤلف ساقها قد ، قوة ا يزداد كثرية شواهد له و ١

  .. عليه الرد يأيت و ، داللته
  
  ) . ٢٢٥٣ و ٢٢٣٨ و ١٨٨٧(  برقم تقدم فيما طرق من خمرج صحيح حديث ٢
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 الصغار(  هؤالء أكثر ما و. ١" الصغري عليه تابعه ، الكبري قبل من العلم جاء إذا الناس صالح
 الذي اآلخر املصري ذاك ببعيد عنا العهد ما و ، بالغ جبهل املسلمني أمر يف يتكلمون الذين)

 وسلم يهعل اهللا صلى قوله تضعيف يف ألف أردين ثالث و!  املسلمة على النقاب حترمي يف ألف
 علـى  امع ، املعازف حترمي حديث يف و ،"  الراشدين اخللفاء سنة و بسنيت عليكم: " 

)  األثري(  هذا جهل من إن و!! كثري و كثري غريهم و غريهم و ، احملدثني عند صحتهما
 اجلماعـة  و السنة أهل منهج: "  أن) ١٣٨ و ٧١ ص(  تقريره رغم أنه غباوته و املزعوم
 ألحد ليس أنه و ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن ثبت عندما الغيبية ملسائلا يف التوقف

 اآليات ظاهر يفسر أن أو ، بالدليل ثبت ما ينقص أن أو ، تفصيال يضيف أن شأنه كان مهما
  " . دليل بال أو ، هواه وفق

 عند الغيبية ةاملسأل هذه يف يقف مل فإنه ، األبلج احلق املنهج هلذا تقريره رغم إنه:  أقول
 على أنه أظن كنت ،و بيان إىل حتتاج ال صرحية خمالفة خالفه بل.  الصحيح الترمجة حديث
 أنه فعرفت ، كتابه بآخر امللحق من)  ٤ ص(  غريه عن نقال ذكره قد رأيته حىت ، به جهل
  ) . ١٠٠٢ ص(  إليه اإلشارة سبقت مما غريه و يعلى حديث مع خيرجه مل و ، جتاهله

 توجه بل ، االستحالة من زعمه ما على السنة و الكتاب من دليل أي يقدم مل لككذ و 
 إال يقومون ال الربا يأكلون الذين: *(  نفاه الذي للدخول املؤيد تعاىل قوله تأويل إىل بكليته
 الذي -)  املس(  إنكار إىل به ينتهي تأويال)*  املس من الشيطان يتخبطه الذي يقوم كما

)  املـس (  فسروا الذين!  املعتزلة و األشاعرة بعض موافقة إىل و – باجلنون العلماء فسره
 أهل أنكره لذلك و ، األصل خالف هو و ، بااز تفسري هذا و!  املؤذية الشيطان بوسوسة

                                                   
  ) . ٣٠١/  ١٣" (  الفتح"  يف كما صحيح بسند أصبغ بن قاسم رواه ١
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) :  ٧٨ و ٧٦ ص(  األشعري الرازي الفخر عن نقال به صرح ما هو و ، سيأيت كما السنة
 اجلن كأن: "  قال أنه غريه عن)  ٨٩ ص(  نقل و" !  فيجن اإلنسان ميس الشيطان كأن" 

 كـان  ما و) : "  ٢٢ ص(  فقال ، اهللا شرع خالف مبن هذا املس خص عليه و" ! مسه
 أن جدال سلمنا لو و" !  املرسوم النهج عن باالبتعاد إال ١! ) منصوب غري كذا(  أحد ليمس
 على آخر دليل وجود إلمكان ، النفي دعوى ثبوت العلماء عند منه يلزم فال ، قال كما األمر

 الدخول على اآلية داللة برده أنه الرجل توهم بينما ، الصحيح احلديث هذا يف كما الدخول
 احلديث ذا عليه مردود هو و فكيف ، برده سلمنا لو كذلك األمر ليس و ، إياه نفيه ثبت

 مـن  و.  بااز إياها تفسريه بطلي و ، تفسراآلية ما و املتقدم يعلى حبديث و ، الصحيح
 عـاد  ، حقيقة)  مس(  ال أنه يعين الذي بااز فسراآلية أن بعد أنه تناقضه و الرجل جهل
 هواه على فسره لكنه و" .  اجلنون:  املس أن على أمجعت اللغة و) : "  ٩٣ ص(  ليقول
 تصعق كيف و كهرباءال إىل مثال ترى أال: "  قال ، الداخل من ال اخلارج من أي:  فقال

 أمور على قياسا غييب بأمر تتعلق تفاصيل يف دخل فإنه.  هرائه إخل... "  اخلارج من هلا املماس
 تعامى فقد ذلك مع و ، عنه نقله تقدم الذي السلفي املنهج خالف هذا و ، مادية مشاهدة

 يف ) كوخ(  كجرثومة الداخل من تفتك جراثيم هناك أن الطب علم يف معروف هو عما
 و عملها تعمل ،و اإلنسان بدن إىل اخلارج من اجلان تدخل أن عقال مانع فال!  الثالثة مرحلته

 مـن  كل ثبت قد ،و آخر أو بسبب منه خروجها من مانع ال كما ، الداخل من فيه أذاها
 هذا و ، األهواء أهل من وأمثاهلم املعتزلة فعل كما نضربه مل و ، به فآمنا احلديث يف األمرين
 خيرجه فلم ، الترمجة حديث عن تعامى قد و ال كيف.  منهم - زعم -)  األثري(  املؤلف

 ص(  إىل)  ١١١ ص(  مـن  ألفاظها ساق و خرجها اليت األخرى األحاديث مجلة يف البتة

                                                   
  . التخريج هذا آخرها يف األمثلة بعض انظر ، كثري مثله و:  قلت ١
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 تلـك  جمموع من يأخذ مل ذلك إىل هو و ، رأيت كما - جدا صحيح هو و -)  ١٢٦
 ذاك مـن  - للشيطان وسلم عليه اهللا صلى إخراجه من احلديث هذا عليه دل ما األحاديث

 بني خالفا نصب بل ، وسلم عليه اهللا صلى معجزاته من عظيمة معجزة هي و ، - انون
)  ١٢٤ ص(  نفسه على أورد فقد ،"  اهللا عدو اخسأ"  رواية و"  اهللا عدو اخرج"  رواية
 مفترى كذب فهذا: "  بقوله عقبف ،"  احلديث صحح قد األلباين اإلمام إن: "  بعضهم قول

 ٧٩٥ ص الصحيحة سلسلته من األول الد:  الكذب لتعلم األلباين الشيخ قاله ما إىل انظر ،
 ذه فاحلديث باجلملة و: "  تقدم كما آخره يف ما نص و ، فيه كالمي ساق مث" .  ٤٨٥ ح

  " . أعلم واهللا.  جيد املتابعات

 هو صرح وقد!  الصواب هو العكس لعل و ، إذن دوار غري املذكور فتكذيبه:  قلت 
 داللة يف شكك لقد ، نعم!  البعض به اغتر و ،)  ٢٢ ص(  تفصيل أي دون ضعيف بأنه

 آنفا منها لفظني ذكرت قد و ، الروايات يف الواقع اخلالف إىل بإشارته الدخول على احلديث
 تضرب أن شيء يف العلم نم ليس أنه املخلصني العلم هذا طالب على خيفى ليس لكن و. 

 ال مما إن و ، األكثر عليه اتفق ما منها نأخذ أن علينا إمنا و ، ببعض بعضها املختلفة الروايات
 روايات مخس يف جاء ألنه ،"  اخسأ"  اآلخر من أصح"  اخرج: "  األول اللفظ أن فيه شك
 بينهما أرى ال أين على!  فقط منها روايتني يف جاء اآلخر اللفظ و ، ساقها اليت األحاديث من

 داخل املخاطب أن يف صريح أحدمها ، شخص ما خياطب فكالمها ، املعىن يف كبريا خالفا
 حـديث  صراحة األصح هو األول أن يؤكد مما إن و.  ضمنا عليه يدل اآلخر و ، انون
 من تقدم ام مع ، املزعومة"  االستحالة"  كتاب على اهللا بإذن القاضي سيكون الذي الترمجة
 خـتم  قبل يل البد و.  ذكره سبق الذي للمنهج خمالفة غييب أمر يف دعوى جمرد أا البيان

 الذي بالسنة اجلهل على واحد مثاال لو و الكرام القراء إىل أقدم أن املوضوع هذا على الكالم
 ذكـر  لقـد !  ذلك على للداللة كفاية سلف فيما أنه لو و ، تقدم فيما الرجل به وصفت
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(  فقال ، دراية ال و رواية له أصل ال بلفظ الكفار سنن اتباع عن النهي يف املشهور حلديثا
 من قبلكم من لتتبعن: "  يقول إذ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صدق و) : "  ٢٧ ص

 و اليهود:  قالوا.  وراءهم لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو حىت ، بالقذة القذة حذاء األمم
  " !  وسلم عليه اهللا صلى قال أوكما" .  ؟ فمن:  قال ؟ اهللا لرسو يا النصارى

 منه واحد حرف يف نقده أردت وإمنا ، جدا واسع هكذا للحديث سياقه يف نقده جمال و
 أقـل  على خيفى ال للحديث قبيح حتريف هذا فإن ،)  حذاء(  بقوله احلديث معىن به أفسد
 ، البعض ألذهان يتبادر قد كما مطبعيا خطأ هو ليس و) .  حذو(  الصواب و ، ثقافة الناس
 كذا" !  بالقذة القذة حذاء: "  آخر خبطأ مقرونا) ٣٤ ص(  فقال.  آخر مكان يف أعاده فقد

 ص(  قوله بالسنة جهله على يدل مما ذلك حنو و.  ١ بالضم هو إمنا و!  القاف بفتح ضبطه
 من مجاعة رواه مرفوع حديث هذا و" .  كاملعاينة اخلرب ليس:  السلف يقول) : "  ٢٤٠
 اجلـامع  صحيح"  يف خمرج هو و.  قصة فيه و ، مرفوعا عباس ابن عن أمحد منهم األئمة
  ) . ٥٢٥٠" (  الصغري

 التفاسـري  زمـرة  يف)  ٧٤ ص(  حشر أنه السلفي املنهج يقتضيه مبا جهله أمثلة من و
 يقول أثريا مسعت أو رأيت فهل ،"  الرازي الفخر تفسري"  و ،"  الكشاف تفسري"  املعتربة

 تفسـريا  الربا آية يفسر و ما متأثرا ، السنة عن ينحرف أن هذا بعد غرابة فال ، هذا مثل
 يف يقول فهو ، حتصى تكاد فال)  أمي شبه(  أنه على الدالة اإلمالئية أخطاؤه أما و!  جمازيا
 ذكر و ،"  تعاىل قولهل تعاىل مث) : "  ١٣١ص(  قال و" !  معي تعاىل: "  موضع من أكثر
"  اجلليالن اإلمامان هذان املسألة هذه تفوت أن املستحيل فمن) : "  ١٢٩ ص(  يف و.  آية

                                                   
  ) . ٣٣١٢(  متقاربة بألفاظ طرق من"  الصحيحة"  يف خمرج هو و ١
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 مرارا املنصوب يرفع فهو" !  طبيبان ليسا اإلمامني أن ذلك إىل أضف) . "  ١٣٠ ص(  و! 
  .  تكرارا و

 ،و الغيبية األمور من رعالش أثبته ما إثبات إال تقدم مما غرضي ليس:  أقول اخلتام يف و
 هذه يستغلون الذين على اإلنكار أشد أنكر آخر جانب من لكنين و.  ينكرها من على الرد

 و ، بالصرع املصابني و اانني ملعاجلة مهنة خماطبتهم و اجلن استحضار يتخذون و ، العقيدة
 ، سلطانا به اهللا رتلي مل مما القرآن تالوة جمرد على تزيد اليت الوسائل من ذلك يف يتخذون

 يف و ، عمان يف هنا وقع كما ، املصاب قتل أحيانا عليه يترتب قد الذي الشديد كالضرب
  . االس و اجلرائد حديث صار مما ، مصر

 ،فصاروا مضى فيما صاحلني قليلني أفرادا املصروعني على القراءة يتولون الذين كان لقد 
 يقوم ال شرعية وسيلة كونه عن األمر فخرج ، املتربجات النسوة بعض فيهم و ، باملئات اليوم

 - فهي ، معا الطب ال و الشرع يعرفها ال أخرى وسائل و أمور إىل ، عادة األطباء إال ا
 كـذلك  و*(  اإلنسان عدوه إىل الشيطان ا يوحي الوساوس و الدجل من نوع - عندي
)*  غرورا القول زخرف بعض إىل مبعضه يوحي اجلن و اإلنس شياطني عدوا نيب لكل جعلنا

 تعاىل قوله يف املذكورة اجلاهلية يف املشركون عليها كان اليت باجلن االستعاذة من نوع هو و ،
 استعان فمن)* .  رهقا فزادوهم اجلن من برجال يعوذون اإلنس من رجال كان أنه و: *( 

 ؟ أنثـى  أم هو أذكر سيباإلن املتلبس اجلين هوية معرفة أو - زعموا - سحر فك على م
 وعيد مجيعا مشلهم فقد ، عنده احلاضرون هذا صدق مث به املستعني صدقه و ؟ كافر أم مسلم
 أنـزل  مبا كفر فقد ، يقول مبا فصدقه كاهنا أو عرافا أتى من: "  وسلم عليه اهللا صلى قوله
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 هلذا االنتباه ينبغيف.  ١"  ليلة أربعني صالة له تقبل مل: " ..  آخر حديث يف و ،"  حممد على
 - فأنصحهم ، احلقيقة هذه عن الغافلني من هم املهنة ذه ابتلوا ممن كثريا أن علمت فقد ،

: "  وسلم عليه اهللا صلى النيب قول على خماطبتهم يف يزيدوا ال أن - مهنتهم يف استمروا إن
 فتنة تصيبهم أن أمره عن خيالفون الذين فليحذر*( تعاىل بقوله هلم مذكرا ،"  اهللا عدو اخرج

  . باهللا إال قوة ال و حول ال و املستعان اهللا و)* .  أليم عذاب يصيبهم أو

  

  

  

  

الرد على من ضعف حديث ال اعتكاف إال يف املساجد 
  الثالثة

   

  

  " . الثالثة املساجد يف إال اعتكاف ال"  - ٢٧٨٦
                                                   

: "  بقيـد  أخرى طريق من الطرباين رواه و)  ٢٨٤ رقم" (  املرام غاية"  يف خمرج هو و ، غريه و مسلم رواه ١
 احلديث و) .  ٦٥٥٥" (  الضعيفة"  يف خرجته لذلك و ، الزيادة ذه منكر هو و ،"  ... تقبل مل مصدق غري

  . اهـ.  غريه يف و)  ٢٠٠٦(  برقم"  اإلرواء"  يف خمرج هو و ، أيضا صحيح قبله الذي
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  : ٦٦٧/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 حدثنا الوشا أمحد بن العباس شيخه عن)  ٢/  ١١٢" (  املعجم"  يف عيلياإلمسا أخرجه
 ، املروزي آدم بن حممد طريق من)  ٣١٦/  ٤" (  السنن"  يف البيهقي و ، الفرج بن حممد

[  اهللا لعبد حذيفة قال:  قال وائل أيب عن شداد أيب بن جامع عن عيينة بن سفيان عن كالمها
 و(  تغري ال موسى أيب دار و دارك بني عكوف]  قوم] : [  عنه اهللا رضي مسعود ابن يعين
! ؟ فذكره:  قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن علمت قد و! ؟)  تنهاهم ال:  رواية يف

 صحيح إسناد هذا و:  قلت.  أصابوا و أخطأت أو ، حفظوا و نسيت لعلك:  اهللا عبد فقال
 احلديث للفظ روايته يف حلذيفة ختطئته يف نصا ليس مسعود ابن قول و ، الشيخني شرط على

 معىن يكون أن الحتمال ، حذيفة أنكره الذي العكوف على به استدالله يف خطأه لعله بل ،
 ملن إميان ال: "  وسلم عليه اهللا صلى كقوله ، كامال اعتكاف ال:  مسعود ابن عند احلديث

 يف احلديث أخرج قد الطحاوي رأيت مث.  لمأع اهللا و"  له عهد ال ملن دين ال و ، له أمانة ال
 يف الرزاق عبد رواه كذلك و!  نسخه ادعى و ، املذكور الوجه من)  ٢٠/  ٤" ( املشكل" 
 عيينة ابن عن)  ٩٥١١/  ٣٥٠/  ٩(  الطرباين عنه و)  ٨٠١٦/  ٣٤٨/  ٤" (  املصنف"
 شك أنه إال به، عيينة بن انسفي أخربنا:  منصور ابن سعيد رواه و.  برفعه يصرح مل أنه إال به
 قد:  مسعود بن اهللا لعبد حذيفة قال:  قال سلمة بن شقيق عن: ..  فقال اختصره و رفعه يف

 أو ، الثالثة املساجد يف إال اعتكاف ال: "  قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن علمت
 ذا احلديث رد مث ،)  ١٩٥/  ٥" (  احمللى" يف حزم ابن عنه ذكره" .  مجاعة مسجد:  قال

 ، شك أي دون مرفوعا عيينة ابن عن اجلماعة رواية على يقف مل ألنه معذور هو و.  الشك
  : هم و

  . عنداإلمساعيلي ، الفرج بن حممد - ١ 
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  . البيهقي عند ، املروزي آدم بن حممود - ٢ 

"  من نقال ترامجهم هذه و ، ثقات كلهم و.  الطحاوي عند ، عمار بن هشام - ٣ 
  " : التقريب

  .  مسلم شيوخ من صدوق ، البغدادي موالهم القرشي هو و - ١ 

  . عدي ابن ذكر فيما البخاري شيوخ من صدوق - ٢

 البخـاري  شيوخ من ، أصح القدمي فحديثه ، يتلقن فصار كرب مقرىء صدوق - ٣ 
  .  أيضا

 يف تردد من هميضر فال ، حفظه قد أنه على دليل قبله اللذين للثقتني فموافقته:  قلت
"  يف أخرجه قد الفاكهي رأيت مث.  قبوهلا جيب ثقات من زيادة الرفع ألن ، أوقفه أو رفعه

 قاال عمر أيب بن حممد و الرمحن عبد بن سعيد حدثنا) :  ١٣٣٤/  ١٤٩/  ٢" (  مكة أخبار
  . أيضا ثقتان مها و.  هامة فائدة هذه و ، يشكا مل أما إال.  به سفيان حدثنا: 

 لربهان فيه تردد أي دون احلديث رفع على اخلمسة الثقات هؤالء فاتفاق ، باجلملة و 
 ال رفعه يف منصور بن سعيد تردد أن و ، وسلم عليه اهللا صلى قوله من احلديث أن على قاطع
 ألن ذلـك  ، فيها النظر إمعان عند ذلك يؤكد القصة سياق أن السيما و ، صحته يف يؤثر

 عن سكوته عنه اهللا رضي مسعود ابن على رأيه مبجرد لينكر كان ما عنه اهللا رضي حذيفة
 أن فلوال ، عنهما اهللا رضي فقهه و فضله يعلم هو و ، الدور بني املساجد يف املعتكفني أولئك

 عبد رواية حىت ، عليه به احلجة تقوم ال مبا عليه اإلنكار على جترأ ملا مرفوع عنده احلديث
 ال موسى أيب دار و دارك بني عكوف قوم: "  بلفظ فإا ، ذكرته ام تؤيد املوقوفة الرزاق
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 حذيفة:  فقال!  نسيت و حفظوا و ، أخطأت و أصابوا فلعلهم:  اهللا عبد به فقال!  تنهاهم
  .  فذكرها.. "  الثالثة املساجد هذه يف إال اعتكاف ال: 

 قومـك  من أعجبك أال : فقال اهللا عبد إىل حذيفة جاء: "  قال إبراهيم رواية مثلها و
 أخطأت و أصابوا لعلهم و:  اهللا عبد قال!  املسجد يعين ، األشعري دار و دارك بني عكوف

 أبايل ما و ،)  فذكرها. (  مساجد ثالثة يف إال اعتكاف ال:  أنه علمت أما:  حذيفة فقال ،
 يف - حذيفـة  علـيهم  عاب و - اعتكفوا الذين كان و[  هذه سوقكم يف أو فيه أعتكف
 و ، له السياق و)  ٩١/ ٣" (  املصنف"  يف شيبة أيب ابن أخرجه] " .  األكرب الكوفة مسجد

 رجاله و)  ٩٥١٠(  الطرباين عنه و ، له الزيادة و)  ٣٤٨ - ٣٤٧/  ٤(  الرزاق عبد كذا
 حذيفة فاحتجاج.  حذيفة يدرك مل - النخعي هو و - إبراهيم أن غري الشيخني رجال ثقات
 يقل مل إال و ، عنده احلجة موضع يف بأا يشعر"  اعتكاف ال"  اجلملة ذه عودمس ابن على

  .  أعلم اهللا و.  إخل.. " علمت أما: "  له

"  يف مبسوطا تراه كما صفته و لالعتكاف املسجد شرطية يف اختلفوا العلماء أن اعلم و
 سوى به االحتجاج يصح ما ذلك يف ليس و ، غريمها و"  احمللى"  و املذكورين"  املصنفني

 و ، عامة اآلية و ، الصحيح احلديث هذا و ،)*  املساجد يف عاكفون أنتم و: *(  تعاىل قوله
 خمصص فاحلديث عليه و ، اخلاص على العام حيمل أن األصول مقتضى و ، خاص احلديث

 فاألوىل ، اأيض خمتلفة ذلك يف اآلثار و ، حديثه و حذيفة كالم يدل عليه و ، هلا مبني و لآلية
.  نـيب  مسجد يف إال اعتكاف ال:  املسيب بن سعيد كقول منها احلديث وافق مبا األخذ
"  يف احلديث روى قد الذهيب رأيت مث.  عنه صحيح بسند حزم ابن و شيبة أيب ابن أخرجه

 بـه  سـفيان  حدثنا:  املروزي آدم بن حممود طريق من ) ٨٠/  ١٥" (  النبالء أعالم سري
 و للبيهقي عزاه ما بعد شعيب الشيخ عليه علق و" .  عال غريب صحيح: "  قال و ، مرفوعا
 و" !  الثالثة املساجد يف االعتكاف بتخصيص حذيفة انفرد قد و: " بقوله منصور بن سعيد
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 على موقوف احلديث أن يوهم هذا قوله أن على.  فتنبه ، املذكور املسيب ابن قول يبطله هذا
 اهللا رسول حديث على له غرية ال مبن تغتر فال ، حتقيقه سبق اكم كذلك وليس ، حذيفة
 أمره عن خيالفون الذين فليحذر: *(  يقول وجل عز اهللا و ، خيالف أن وسلم عليه اهللا صلى

 يف احلـديث  هـذا  أوردت كنت قد و ، هذا)* .  أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن
 حذيفـة  عن إسناده بصحة مصرحا ، تصارباخ خرجته و)  ٣٦" (  رمضان قيام"  رساليت
 بعد جاءين مث.  السلسلة هذه من املوضع هذا إىل ذلك تفصيل يف أحلت و ، عنه اهللا رضي
 إخواننا أحد من - الطبع حتت الد هذا و -)  هـ ١٤١٣/  ٧/  ١٣(  بتاريخ حترير سنني
 منه نقد فيه و ، خطابه من يل ابد كما الشريف العلم ذا املشتغلني الغيب يف و اهللا يف احملبني
 أنه لبيان فرصة فاهتبلتها ، احلديث هذا منها مؤلفايت بعض يف صححتها كنت أحاديث لثالثة

 لطيفا ، كتابته يف أديبا كان بأنه معترفا ، طرقه مجيع من إياه إعالله يف احلقيقة كبد يصب مل
 بعض من و مين لالستفادة ذلك فعل أنه رسالته آخر يف صرح أنه ذلك على زد ، نقده يف

 اهللا جزاه - األخ تتبع لقد.  بإخوانه الظن إحسانه و ، تواضعه على خريا اهللا فجزاه إخواين
 إىل أشرت أن سبق و ، عللها بني و ، يده طالتها كثرية مصادر من احلديث طرق - خريا

 يف للصواب هو يوفق مل ، األساسية النقاط بعض يف إال الكالم أطيل فلن لذلك و ، بعضها
  :  فأقول ، الصحيح احلديث تضعيف - األسف مع - النتيجة فكانت ، معاجلتها

 ابن غري يوثقه مل: "  بقوله املروزي آدم بن مبحمود البيهقي طريق ضعف:  األوىل النقطة
 ٢٣٩ ص" (  الساري هدي"  يف احلافظ رده فقد ، له أخرج البخاري أن ذكر ما و ، حبان
 أنه يعين ال ، ما راو بتوثيق حبان ابن تفرد رد أن:  األول:  وجهني من هذا لىع الرد و) " . 

 عند جمهوال وثق إذا ذلك إمنا و ، الناشئني من غريه و هذا أخونا يظنه ملا خالفا ، مقبول رد
 إال و ، توثيقه قبول عن يتوقف احلالة هذه ففي ، اثنان أو واحد إال عنه يرو مل أنه أو ، غريه
 يف فهو ، شيوخهم من شيخا أو ، مباشرة يعرفهم له شيوخا يوثق األحيان من كثري يف فهو
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 و ، ظاهر هو كما شيوخه بواسطة أو ، به منه معرفة على يوثق إمنا قبلها اليت أو احلالة هذه
 ٢٠٣ - ٢٠٢/  ٩" (  الثقات"  يف أورده ملا حبان ابن فإن ، القبيل هذا من املروزي حممود

"  التهذيب"  إىل الباحث رجع فإذا ، مجع عنه روى فقد" .  املراوزة عنه ناحدث: "  قال) 
 طبعا الثقات احلفاظ كبار من أكثرهم ، هذا حممود عن رووا الذين من عشرة أمساء فيه وجد

 بن حممد و ، محدويه بن حممد و ، األعمشي محدون بن أمحد و تقدم كما البخاري ،كاإلمام
 معرفـة  يف اإلرشاد" كتابه يف القزويين اخلليلي يعلى أبو ترمجه ملا و ، الدغويل الرمحن عبد

 آخر و ، اهللا عبد ابنه و السجستاين داود أبو منه مسع) :  ٩٠٠/  ٣(  قال"  احلديث علماء
 من و ، احلديث علماء من إذن فهو:  قلت.. " .  املروزي محدويه بن حممد عنه روى من

 ابن أن ذلك على زاد! ؟"  حبان ابن غري يوثقه مل: "  لهمث يف أفيقال ، احلفاظ كبار شيوخ
  " . صدوقا ثقة كان) : "  ٢٩١/  ١/  ٤(  قال حامت أيب

 اخلليلي احلافظ أن: أحدمها:  اثنان أمران به حيتج ثقة أنه و ، تقدم ما يؤكد مما إن و 
 يف عندي رجاملخ و ،"  الصحيحني" يف املروي"  العلم قبض"  حديث أن إلثبات احتج نفسه

 ، مرفوعا عمرو بن اهللا عبد عن أبيه عن عروة بن هشام عن طرق من)  ٥٧٩" (  الروض" 
 ، عائشة عن أبيه عن أيضا هشام رواية من صحيحا حمفوظا أصال له أن على احلافظ احتج
 كالمهـا : "  عقبه احلافظ قال مث.  به هشام عن عيينة ابن عن هذا املروزي طريق من ساقه

 و احلـاكم  فاستجاد: "  اخلليلي قال ، منه بطلب اهللا عبد أيب للحاكم ذكره" .  حمفوظان
  " .  استحسن

 إىل لنسـباه  ذلك لوال و ، به حيتج ثقة عندمها املروزي أن على قوي دليل ذلك يف و
 عنها اهللا رضي عائشة عن عروة عن بسنده عيينة ابن عن هو بروايته الطرق خالف ألنه الوهم

 - ٦٠/  ٨(  مسلم عند عنها عروة عن أخرى طرق من جاء قد أنه ذلك ؤكدي مما إن و. 
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 اخلطيب و)  ٢٣٣/  ١٢٣/  ١(  البزار و)  ١٢٧/  ١" (  املشكل"  يف الطحاوي و)  ٦١
  .  حجة ثقة هذا املروزي أن على الدال األول األمر هو هذا) .  ٣١٣/  ٥"(  التاريخ"  يف

 اهللا رمحه الذهيب أن التخريج هذا خامتة يف ذكرت كنت أنين فهو:  اآلخر األمر أما و
 علم على عليه الرد صدد يف أنا الذي أخونا و ، هذا املروزي طريق من احلديث إسناد صحح
 سـبقت  اليت الصفحة و الد نفس يف"  السري"  يف الذهيب إىل احلديث عزا ألنه ، بذلك

 عـدم  على الباحثني و الناشئني بابالش هؤالء حيمل الذي ما شعري فليت.  إليها اإلشارة
 يقدروا أن إمنا و ، يقلدوهم أن هذا من أريد ال طبعا ، هلم املخالفة احلفاظ بأحكام االعتداد

 األحكـام  إصدار يف يتسرعون ال األقل على أم حبيث ، فيه متكنهم و علمهم و جهودهم
  )* . املؤمنني تنفع الذكرى*(  و ذكرى هذه و.  هلم املخالفة

 تصـحيح  الفاضل األخ كتم ملاذا:  - اليوم يقولون كما - نفسه يطرح سؤال هنا و
 ؟ التعديل و اجلرح و ، بالرجال معرفة و حفظا الذهيب هو من يعلم هو و! ؟ املذكور الذهيب
 ، إخل.. "  احلافظ رده فقد له أخرج البخاري أن ذكر ما و: "  املتقدم قوله:  اآلخر الوجه
 جيوز فال ، إطالقا عدي ابن قول لذكر"  الساري هدي"  يف يتعرض مل افظاحل ألن نظر ففيه

 غري املثبت ألن ، تعارض ال و بينهما التعارض لظنه قال ما األخ قال إمنا و.  رده بأنه القول
 نفاه ما و ،"  الصحيح"  خارج البخاري شيوخ على يصدق عدي ابن أثبته فالذي ، املنفي

  . رد ال و تعارض فال ،"  الصحيح" بـ لقيتع فيما هو إمنا احلافظ

 حـديث  راوي حبان ابن توثيق أن خالصتها و ، األوىل بالنقطة يتعلق ما آخر هذا 
 اإلمـام :  النقاد احلافظ قال كما صحيح حديثه أن و ، لرده وجه ال صحيح توثيق الترمجة
  .  الذهيب
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 من عرفت فقد ، رواته بعض و للحديث نقده يف دقيقا يكن مل األخ أن:  الثانية النقطة
 قول يذكر مل كذلك و:  اآلن أقول و ، للحديث الذهيب تصحيح يذكر مل أنه األوىل النقطة
 يف هـذا  احلافظ قول تبىن ذلك خالف على و" !  صدوق) "  املروزي( راويه يف احلافظ
 وثقه فقد الإ و ، فيه قيل ما أقل هو و ، موالهم اهلامشي القرشي هو و الفرج بن حممد متابعه

 الذهيب قال لذلك و ، مسلم به احتج و ، حبان ابن و السراج و ، حامت أيب ابن و احلضرمي
 تصحيح و ، األئمة هؤالء ألقوال جتاهله أن جدا الواضح من و" .  ثقة" : "  الكاشف"  يف

 وه إمنا ، غريه و اخلليلي احلافظ عند حجة بكونه معرفته عدم و ، املروزي حلديث الذهيب
 مل و ، فقط حسنة بأا الفرج بن حممد طريق و ، باجلهالة املروزي طريق لتوهني منه توطئة
 مـن  السـند  يف النظر بقي لكن: "  فقال أيضا حسنه يف شكك بل ، فقط هذا عند يقف

 الظاهر يف حسن سنده و ، صدوق فهو إال و ، فيه تكلم من منهم كان فإن ، إليه اإلمساعيلي
 خالف تصور ملا و ، فيه لنظر إال و اإلمساعيلي إسناد على يقف مل بأنه ريحص منه فهذا" ! 

 إال بينهما ليس أنه احلقيقة و ، الرواة من مجع فرج بن حممد بني و بينه أن فظن ، فيه الواقع
 عنه روى ، للقرآن الدارسني الصاحلني الشيوخ من هو و ، الوشاء أمحد بن العباس شيخه
 تاريخ"  يف كما ، الصواف علي أبو و ، اخلطيب و ، هذا اإلمساعيلي فاظاحل الثقات من ثالثة
 يف مصرح هو كما ثقات كلهم رجاله ألن ، صحيح إذن فالسند. ١) ١٥١/  ١٢" (  بغداد
 به يتعلق فال متابع هو مث ، عنه احلفاظ رواية و صالحه عرفت قد و ، الوشاء إال القوم كتب

  . الصناعة هذه جيهل من إال

 ابـن  سعيد رواية رجح ألنه ذلك و ، العلم عن وأبعدها أغرا هي و:  الثالثة نقطةال 
 أقوى سعيدا أن حبجة ،"  مجاعة مسجد"  و"  الثالثة املساجد" بني تردده و شكه مع منصور

 و الفرج ابن و املروزي يعين ، يشكوا مل و"  الثالثة املساجد"  بـ جزموا الذين الثالثة من
                                                   

  ) ٧٢١/  ٢" (  املعجم"  على املعلق منصور حممد زياد الدكتور عليه يقف مل و  ١



الردودكتاب  ٥٠٧    

 من يؤخذ أن جيب أنه و ، علما ليس الشك أن إليه املشار أخونا ينتبه مل و. ١عمار بن هشام
 سـعيد  وافق: فيقال ، األوثق بشك الثقات جزم يرد أن ال ، الثقات وافق ما الشاك كالم

 و شكه عن يعرض ،و مبوافقته فيؤخذ"  الثالثة املساجد: "  الشك طريف من طرف يف الثقات
 مل و جزموا الذين الثقات خالف ألنه و ، علما ليس ألنه ،"  ةمجاع مسجد أو: "  قوله هو

 أن لو األخ أيها أرأيت.  فقها و علما أويت من فيه يشك ال ، جدا واضح أمر هذا و.  يشكوا
 عدده احلق هذا أن على اتفقوا مث ، آلخر الناس من أحد على حق إثبات على اتفقوا مجاعة
 ثابـت  غري احلق بأن عاقل أفيقول.  ستة أو مخسة: فقال شك أحدهم أن إال ، مخسة مثال

 و احملب األخ هلذا أقول - ختاما - فإين لذلك! ؟ يشكوا مل الذين من أوثق الشاك أن حبجة
 ، بعد فيه تنضجوا مل علم يف بالكتابة أنفسكم تشغلوا ال أن خملصا أرجو:  األحبة من ألمثاله

 ما فإن ، االستفادة و السؤال بطريق لو و ، ليع ردا تكتبون حني عليكم بالرد تشغلونا ال و
 يف عنه يشغلين الذي"  األمة يدي بني السنة تقريب"  العظيم باملشروع االشتغال من فيه أنا

 املتمذهبة من السنة أعداء بعض من جمالت و كتب و رسائل يف تنشر ردود األحيان من كثري
 ، الناشئني احملبني على الرد عن يغنيين ما الاالنشغ هذا ففي ، غريهم و املتصوفة و األشاعرة و

   التكالن عليه و ، املستعان اهللا و.  غريهم عن فضال

  

  

  

                                                   
 احلافظ هو و)  عمر أيب بن حممد( و ، املخزومي هو و)  الرمحن عبد بن سعيد(  اآلخران الثقتان عليه خفي و ١

  . اهـ.  العدين
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  الرد على الشيخ عبد الرحيم صديق
  

  " . عليه أجنحتها باسطة الرمحن مالئكة إن للشام طوىب"  - ٥٠٣

  : ٥/  ٢" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قال

 حديث:  قال و بوالق طبع)  ٣٣/  ٢(  الترمذي أخرجه حصحي حديث هو:  قلت
(  أمحد و)  ٢٢٩/  ٢" (  املستدرك"  يف احلاكم و صحيح:  النسخ بعض يف زاد و حسن
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 قاال كما هو و الذهيب وافقه و"  الشيخني شرط على صحيح: "  احلاكم قال و ) ١٨٤/  ٥
 الطرباين و"  صحيحه"  يف حبان ناب رواه و) :  ٦٣/  ٤" (  الترغيب"  يف املنذري قال و

 الفضالء بعض فتعقبين) .  ٩١ ص" (  الشام فضائل ختريج"  يف قلته ما هذا.  صحيح بإسناد
 فضل و علم على دلت ٩٠/  ٤/  ٢٩ بتاريخ إيل كتبها رسالة يف العدل كتاب من املكيني
  : اهللا حفظه قال ، اجلواب هذا كتابة و ا العناية فرأيت

 إن و أيوب ابن و الغافقي أيوب بن حيىي طريق من أخرجاه احلاكم و رمذيالت إن - ١
 كمـا  طريقه من الواردة األحاديث يضعفون الزالوا التعديل و اجلرح أئمة أن إال به احتجا
  . سيأيت

 و عليه الكالم خيفى ال هليعة بن اهللا عبد و ، هليعة ابن عن أخرجه أمحد اإلمام إن - ٢
  . رونامق مسلم له أخرج إن

 أوهام له اهللا رمحه فالذهيب ، له الذهيب موافقة و م خ شرط على:  احلاكم قول أما - ٣
 و أسامة أيب بن احلارث أيضا احلاكم سند يف أن فمنها ، ختفى ال قد تلخيصه يف تناقضات و

 فقـد )  ١/  ١٥٨( صفحة"  املستدرك تلخيص"  يف غمزه فقد عنه اهللا رمحه الذهيب غفل
 لـيس  احلارث و منكر خرب:  قلت:  الذهيب فقال ، م خ شرط على حديثه ماحلاك صحح
 يف جاء كما ضعيف إنه: قال و"  املتروكني و الضعفاء"  يف أيضا الذهيب ذكره قد و بعمدة
   احلفاظ تذكرة يف له ترجم قد و)  ٦/  ٧(  صحيفة املناوي فيض

 و) ٢/  ٢٠١(  ص ملستدركا يف حديثا احلاكم له أخرج فقد أيوب بن حيىي أما و - ٤
  بن حيىي: "  بقوله الذهيب فتعقبه ، خيرجاه مل و الشيخني شرط على صحيح:  قال

  " . كالم فيه أيوب
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 على إنه:  فيه قال حديثا له)  ٣/  ٩٧(  ص مستدركه يف أيضا احلاكم أخرج و - ٥
"  بوجه يصح ال و ، ضعف فقد ثقة ، كان إن و حيىي: "  بقوله الذهيب فتعقبه الشيخني شرط

  . احلديث أي

 على إنه:  فيه قال حديثا له)  ٤/  ٤٤(  ص مستدركه يف أيضا احلاكم أخرج و - ٦
  . بالقوي ليس حيىي و منكر خرب هو:  بقوله الذهيب عليه فرد الشيخني شرط

 علـى  إنه قال حديثا له)  ٤/  ٢٤٣(  ص مستدركه يف أيضا احلاكم أخرج و - ٧
  " . حيىي مناكري من هذا:  قلت: "  بقوله الذهيب ليهع فرد ، الشيخني شرط

 و" النقـي  اجلـوهر "  يف ليحىي أحاديث على الفاضل الكاتب أحال - ١٠ ، ٩ ، ٨
  . ذكر ما بنحو عليه انتقداها املناوي

 و مقال)  حيىي أي(  فيه) :  ١١٨ ص" (  احلبري التلخيص"  يف احلافظ قال و - ١١
 شـيخه  قلد لعله و:  قلت ، أخطأ رمبا صدوق:  التقريب يف قال هكذا و.  صدوق لكنه

 به تفرد:"  قوله)  ٣/  ٣٥٥(  ص اإلحياء أحاديث ختريج يف عنه جاء فقد ، العراقي احلافظ
  " . صدوق لكنه و مقال فيه و أيوب بن حيىي

 يف الترمذي و حبان ابن تساهل و هليعة ابن يف العلم أهل كالم نقل إىل أحتج مل - ١٢
  . الشأن ذا املشتغلني لدى معلوم فهذا حيحالتص

 قد و الغافقيني أيوب ابن و هليعة ابن الرجلني هذين على مداره احلديث كان فإذا - ١٣
  . أعلم اهللا و.  الصحة له فأىن فيهما الشأن هذا أئمة كالم سلف

  : ترتيبه مراعيا أقول عليه جوابا و



الردودكتاب  ٥١١    

  : قوله هي و للواقع مباينة مبالغة من الفقرة هذه ختلوا ال - ١

 احلافظ و الكالم هذا يصح فكيف... "  يضعفون الزالوا التعديل و اجلرح أئمة أن إال" 
 أن فاحلق تقدم فيما عنهما نفسه الفاضل الكاتب نقله كما حديثه يقويان العسقالين و العراقي

 هذا يف لفصلفا كذلك األمر يكون حني و.  حبديثه االحتجاج يف خمتلفون األئمة إن:  يقال
   مصطلحه و العلم هذا قواعد إىل بالرجوع يكون إمنا االختالف

  : مالحظتان الفقرة هذه على يل - ٢

 يف فهـو  ، خالفه الواقع و أيوب ابن طريق من خيرجه مل أمحد أن توهم أا:  األوىل
 يف أخرجه هو نعم ، أيوب ابن عن أخرجه"  الفضائل خترج"  يف إليها أشرت اليت الصفحة
 و خيفـى  ال كـالم  فيه هليعة ابن نعم.  األخرى و.  أيضا هليعة ابن عن قبلها اليت الصفحة

 بيد.  حتصر أن من أكثر روايته من"  الضعيفة األحاديث سلسلة"  يف نوردها اليت األحاديث
 بن اهللا عبد هم و صحيحة عنه الثالثة العبادلة رواية فإن ، إطالقه على ليس فيه الكالم هذا أن

 ، كتبه احتراق قبل عنه رووا فإم املقريء يزيد ابن اهللا عبد و وهب بن اهللا عبد و املبارك
 هليعة ابن ضعف أن هي و ثالثة مالحظة مثة و" .  التهذيب"  من ترمجته يف مشروح هو كما
 ما الضعف يف مثله كان لو و آخر وجه من مبجيئه حديثه يتقوى فمثله حفظه سوء من هو إمنا
  . غريه و للنووى كالتقريب"  املصطلح"  كتب يف بني هذا و ضعفه ديشت مل

 أنا و" املستدرك على تلخيصه"  يف كثرية تناقضات و أوهام له الذهيب أن شك ال - ٣
  احلديث هذا جتاه موقفه أن إال عليه تنبيها و تعقبا أكثرهم و بذلك الناس أعرف من اهللا بفضل
  : فيه قوله على)  ٢٢٩/  ٢ ( احلاكم أقر ألنه ، سليم بالذات
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 أن لغريمها جيوز لكن و شرطهما على أنه شك ال و"  الشيخني شرط على صحيح" 
 ذلك على الفاضل الكاتب ضرب و احلديث هذا غري يف الذهيب فعل كما صحته يف يناقشهما

  . مفصال ستراه كما مردودة أو مسلمة املناقشة تكون قد مث.  األمثلة بعض

  . أمورا هنا الكاتب لىع نأخذ لكننا و

 احلاكم أن بظاهره يفيد فإنه ، أسامة أيب بن احلارث فيه بأن احلاكم سند إعالله:  األول
 احلـاكم  ألن الكاتب من جدا غريب هذا و به إعالله جيز مل إال و طريقه من إال يروه مل

 أيب بـن  احلارث و األسدي موسى بن بشر و الدارمي سعيد بن عثمان طريق من أخرجه
 مث...  أيوب بن حيىي حدثنا السيلحيين إسحاق بن حيىي حدثنا:  قالوا كلهم التميمي أسامة

 فهـؤالء .  به إليه سنده ساق مث" . أيوب بن حيىي عن حازم بن جرير رواه: "  احلاكم قال
 إعـالل  العلـم  أهل طريقة من ليس و! احلديث هذا على احلارث تابعوا الثقات من ثالثة

 أيضا أمحد تابعه قد و.  احلديث رواية على املتفقني اجلماعة أفراد من فرد يف بالطعن احلديث
  ! به إسحاق بن حيىي حدثنا) :  ١٨٥/  ٥(  فقال

 اجلائز من ير مل احلارث تابعوا قد اجلماعة رأى ملا لكنه و هنا يغفل مل الذهيب أن:  الثاين
  ! ! منه ال غريه من غفلةفال ظاهر هو كما شيئا يفيد ال ألنه غمزه العلم هذا يف

:  عنه قال و استنكره أنه الذهيب عن نقل و الكاتب إليه أشار الذي احلديث أن:  الثالث
 امسـه  و اخلزاز عامر أبو هو و احلارث شيخ شيخ من علته إمنا" .  بعمدة ليس احلارث و" 

" .  قريبالت"  يف احلافظ قول ذلك إىل يشري كما حفظه قبل من ضعف ففيه رستم بن صاحل
 أن فلـو  ، تعليقـا  له روى إمنا و البخاري به حيتج مل ممن هو مث" .  اخلطأ كثري صدوق" 

  . أصاب لكان هنا الذهيب إىل الغفلة نسب الكاتب
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:  فيه قال أنه املناوي بواسطة"  املتروكني و الضعفاء"  يف الذهيب عن نقله ما أن:  الرابع
"  ديوان راجع و جتاوزها الكاتب أن فلو!  سطةالوا شؤم من ذلك و بصحيح فليس.  ضعيف
 منه احلارث ترمجة يف قال فقد املناوي نقله ما عكس فيه لوجد بنفسه"  املتروكني و الضعفاء

 مع إليه املشار التليني و:  قلت" بعضهم لينه ، صدوق ، املسند صاحب) . "  ١/  ١٥٢ ق( 
  يأيت كما به يعتد ال مما فهو الذهيب غري من أنه

 يبني مل ألنه ، حتته طائل ال فما"  احلفاظ تذكرة يف له ترجم قد و"  قوله أن:  اخلامس
 ، القارىء ذهن إىل يتبادر أن إىل أقرب الثاين أن على بالتضعيف أم أبالتوثيق ، له ترجم مباذا
 يف له ترمجته أن الواقع و فكيف ، الرجل تضعيف على الكالم صدد يف إال ذلك ينقل مل ألنه
) : "  ٦١٩/  ٢(  قال.  كالمه نص إليك و التضعيف ال التوثيق منها يؤخذ"  التذكرة" 

 حبان بن حامت أبو و)  التحديث على يعىن(  الدراهم يأخذ بأنه علمه مع احلريب إبراهيم وثقه
 و.  البنات كثري فقريا فكان الرواية على الدراهم أخذ أما و ، صدوق:  الدارقطين قال و ،

 فيه ما و األزدي الفتح أيب حال عرف من و" .  ضعيف:  حزم ابن و األزدي لفتحا أبو قال
 اجلرح علم يف حزم ابن شذوذ عرف و غريه و"  امليزان"  يف ترمجته يف املذكور الضعف من
 هذا يف م املوثوق األئمة هم ملن خبالفهما يعتد مل الفقه يف عنهم خروجه كمثل اجلماعة عن

 عارفـا  حافظـا  كان و" :"  امليزان"  من هذا احلارث ترمجة يف الذهيب قال لذلك و العلم
  " : حجة بال فيه تكلم باملرة اإلسناد عايل باحلديث

 و كامل ابن أمحد وثقه ممن و.  إياه حزم ابن و الفتح أيب تضعيف رد إىل ذا أشار فقد
 تعقبه"  بعمدة ليس"  تقدمامل الذهيب قول"  اللسان"  يف احلافظ نقل ملا و النبايت العباس أبو

  " . توثيقه على العمل أن اصطالحه و صحيح مقابله كتب"  امليزان"  يف أنه مع: "  بقوله
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 و بكالمه يعتد ال فيه تكلم من أن و حافظ ثقة أسامة أيب بن احلارث أن القول مجلة و
 صدوق ثقة أنه" فاءالضع"  و"  امليزان"  يف ذكره ما منه الراجح و فيه قوله تناقض الذهيب أن
 و ذاكرتـه  من قاله ألنه بعمدة ليس الذي هو"  بعمدة ليس" : "  التلخيص"  يف قوله أن و

 و لترمجتـه  دراسـة  بعد ذكره إمنا إليهما املشار املصدرين يف ذكره ما و ختون قد الذاكرة
  . تعاىل اهللا شاء إن العلم طالب على خيفى ال ظاهر هو كما فيها جاء ملا متحيص

 ، ضعيف أنه يساوي ال"  ضعف فقد ، ثقة كان إن و حيىي"  الذهيب قول:  قلت - ٥
 علـى  احلـاكم  موافقته ينايف ال هذا على فهو فيه ضعف مع ثقة عنده أنه يف ظاهر هو بل

: "  اآلخر احلديث عقب قوله ينايف ال و عنه الدفاع صدد يف حنن الذي احلديث هذا تصحيح
 يذكرها أن الفاضل بالكاتب حيسن كان أخرى علة ذلك قبل له ذكر ألنه"  بوجه يصح ال و
"  يف إخراجه مسلم على نقم ممن هو و احلديث منكر أمحد:  قلت: "  الذهيب كالم نص و ،

 وهب بن الرمحن عبد ابن هو هذا أمحد و" . ضعف فقد ثقة كان إن و حيىي و"  الصحيح
:  عدي ابن قال: "  قال و)  ٢/  ٢" (  الضعفاء"  يف أورده الذهيب إن حىت كثري كالم فيه

 حديثا"  امليزان"  يف له ذكر و"  له أصل ال مبا حدث ضعفه على جممعني مصر شيوخ رأيت
 فهذا: "  قال و مرفوعا عمر ابن عن الصحيح بسنده وهب ابن اهللا عبد عمه عن روايته من

 أنس عن لصحيحا بسنده أيضا عمه عن آخر حديثا له ذكر و" . وهب ابن على موضوع
 حديث اجلهر يف يصح ال و"  الصالة يف)  الرحيم الرمحن اهللا بسم(  بـ جيهر كان"  مرفوعا

  " . بآخره تغري صدوق: "  احلافظ قال لذلك و ، اختالطه من أتى إمنا و ،

    أيوب ابن حيىي ليس و"  بوجه يصح ال و"  فيه الذهيب قال الذي احلديث آفة فهو:  قلت

 مـن  ثقة أنه يعين إمنا"  ضعف فقد ثقة كان إن و: "  الذهيب قول أن:  القول مجلة و
 ما احلسن مرتبة يف حبديثهم حيتج الذين زمرة يف فهو ، ضعفا فيه ألن العليا ال الوسطى الدرجة
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 قال ثقة) : "  ٢/  ٢١٨"(  الضعفاء"  يف فيه قوله معىن هو هذا و خطؤه يتبني أو خيالف مل
/  ١" (  التذكرة"  يف قوله و"   به حيتج ال:  حامت أبو قال و ، القوي بذلك ليس:  النسائي
 و الستة الكتب يف حديثه:  قلت. "  املضعفني و املوثقني أقوال بعض حكى أن بعد)  ٢٢٨
  " . مناكري فيه حديثه

  فإن احلديث منكر مبعىن ليس"  مناكري فيه: "  قوله أن العلم طالب على خيفى ال و

 حيتج ال فهذا املناكري كثري أنه معناه اآلخر و مناكري حديثه يف أحيانا يقع أنه معناه األول
 أمـا  و مسلم به احتج لذلك و ذكرنا كما املخالفة عدم عند حجة فهو األول خبالف ، به

 ٤٥١ ص" (  الفتح مقدمة" يف احلافظ أفاده كما متابعة و استشهادا له روى فإمنا ، البخاري
. (  

 يف الكاتب نقله الذي الذهيب قول الصواب على تفهم أن عليك سهل اهذ عرفت إذا و 
"  احلافظ قول بني أيضا فرقا مثة فإن" . بالقوي ليس حيىي و منكر خرب هو: "  - ٦ الفقرة
"  قولـه  يساوي فهو القوة مطلق عنه ينفي هذا فإن"  بقوي ليس"  قوله و"  بالقوي ليس

 هي و القوة من خاصا نوعا ينفي فإنه"  بالقوي يسل: "  األول قوله كذلك ليس و"  ضعيف
 ففيه ثقة كان إن و حيىي"  املتقدم قوله و هذا قوله بني منافاة فال عليه و األثبات احلفاظ قوة

 يعين كان إن إال أعلم اهللا و نكارته وجه يل يظهر فلم"  منكر خرب هو" قوله أما و"  ضعف
" لقولـه  وجه فال يأيت و مضى كما به يتفرد مل أنه على حينئذ ضار غري فهو ، به حيىي تفرد
  . أعلم اهللا و"  منكر

 فليس قبله تقدم كما مفاريده من أي" .  حيىي مناكري من هذا:  قلت"  الذهيب قول - ٧
  . ليحىي مطلق تضعيف فيه
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  . سبق ما بنحو الكاتب إليها أشار اليت األمثلة هذه عن جياب - ١٠ - ٨

 إليه ذهبنا ما يؤيد العسقالين و العراقي احلافظني عن الفقرة هذه يف جاء ما:  قلت - ١١
"  يف احلافظ قول و" صدوق لكنه و مقال فيه"  قوهلما فإن ، أيوب بن حيىي حال بيان من

 فال ، ثقته و عدالته ثبتت من و قليل خطأه أن يف صريح"  أخطأ رمبا صدوق" : "  التقريب
  . يثأحاد يف أخطأ أن رد حديثه يسقط

 فيه قال من منهم و مطلقا املوثق فمنهم ، فيه اختلفوا األئمة أن حيىي يف القول خالصة و
:  قال من منهم و احلفظ سيء:  قال من منهم و به حيتج ال:  قال من منهم و حافظ ثقة: 

 أن جيوز فال ، احلالة هذه يف كان فمن ، الضعف فيه أطلق من أر مل و حفظه يف أخل رمبا
 هذه بني التوفيق من البد بل ، ساهيا إال مطلقا تعديله أو مطلقا جترحيه إىل العلم لبطا مييل

 الكاتب فعله ما هو األخري هذا و التعديل على اجلرح فتقدمي إال و أمكن إذا املتعارضة األقوال
 أختاره الذي هو و العسقالين و العراقي و الذهيب احلافظ إليه ذهب الذي هو األول و الفاضل

 من تأكدنا قد هنا هو و خطؤه تبني إذا إال ضعيفه ال و صحيحه ال احلديث حسن أنه هو و
  . يأيت كما غريه متابعة و تقدم كما له هليعة ابن مبتابعة صوابه

 فال الثانية الفقرة عن اجلواب يف إليه اإلشارة سبقت تفصيل هليعة ابن يف:  قلت - ١٢
  . فيه الكالم نعيد

  ! الصحة له فأىن...  الرجلني هذين على مداره يثاحلد كان فإذا - ١٣

 شـك  بدون فحديثه كذلك كان فإذا ، احلديث حسن أيوب ابن أن أثبتنا قد:  قلت
 فاحلـديث  هليعة كابن احلديث ضعيف أنه وهب.  الصحة مرتبة إىل هليعة ابن مبتابعة يرتقي
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 هذه أول يف إليه شارةاإل سبقت كما لغريه احلسن درجة إىل يرتقي إياه روايتهما مبجموع
  . املقالة

 عمرو تابعهما قد فإنه"  الفضائل ختريج"  يف قلته كنت كما صحيح احلديث أن على 
"  يف حبان ابن عند روايته"  التقريب"  يف احلافظ قال كما حافظ فقيه ثقة هو و احلارث ابن

  . مطبوع هو و)  زوائده - ٢٣١١" (  صحيحه

 نسـبت  اليت املصادر من هو و إليه يرجع أن الكاتب حضرة على الواجب من فكان 
 إسناده يف النظر و إليه رجوعه فعدم ، به علم على فهو املذكور"  التخريج"  يف إليها احلديث

 مـن  على الرد سبيل يف حتقيقه كان إذا السيما ما حديث يف التحقيق أراد ملن يغتفر ال مما
  . مثلي أخريناملت و املنذري كاحلافظ املتقدمني من صححه

 ٢/  ٢٩/  ١" (  دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن أيضا أخرجه قد:  فأقول هنا أزيد و
 بن حرملة أنبأنا املصري رشدين بن أمحد عن الطرباين طريق من و السابقني الطريقني من)

 إن للشـام  طـوىب :"  بلفظ مرفوعا بإسناده احلارث بن عمرو أخربين وهب ابن أنبأنا حيىي
 جعفر أبو رشدين بن احلجاج بن حممد ابن هو هذا أمحد لكن" . عليه رمحته اسطلب الرمحن
  . املصري

 لـه  ذكـر  مث" .  أشياء عليه أنكرت و كذبوه:  عدي ابن قال" : "  امليزان"  يف قال
 مـن  كل دون به لتفرده أيضا أباطيله من اللفظ ذا احلديث أن أرى و.  أباطيله من حديثا
 أنه املنذري ظاهركالم و السيما عليه التنبيه فوجب ، غريهم و الثقات من احلديث هذا روى

  : الترمجة بلفظ ذكره أن بعد قال فإنه ، اللفظ ذا صحيح
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 و صـحيح  بإسناد الطرباين و"  صحيحه"  يف حبان ابن و صححه و الترمذي رواه" 
 فإنـه  اهليثمي نيعص التصحيح إيهام يف منه أصرح و.  املنكر اللفظ ذا فذكره.... " لفظه
 رجـال  رجالـه  و الطرباين رواه: "  قال و اللفظ ذا)  ٦٠/  ١٠" (  امع"  يف أورده

 رجال من ليس فإنه.... "  رشدين بن أمحد غري: "  بقوله تتبع أن العبارة حق و" !  الصحيح
 عمـيم الت هذا مثل اهليثمي يصنع ما كثريا و!  الضعفاء الطرباين شيوخ من هو بل الصحيح

  . اخلطأ من تعاىل اهللا شاء إن تنج ذكر على منه فكن املخل

  

  

  

  

  

  

  

  الرد على من ضعف حديث العجن
  

  ): ٢٧٥قال الشيخ يف متام املنة ( ص: 
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 حديث فيه ضعف الصالة يف النهوض كيفية يف جزءا املعاصرين الفضالء لبعض رأيت مث
 التعصب عن والتجرد العلمي لتحقيقا عن بعيدا حبثه يف كان لقد:  أقول أن ويؤسفين العجن
 عن إبعاده أو خيالفه ما وطي يوافقه ما نقل عليه غلب فإنه به نظن كنا ما خالف على املذهيب
 ما نقد يف وتوسعه له ال عليه حجة لكونه القارئ ينتبه ال حبيث نقله إن له املناسب موضعه
 الضـعيف  احلديث وإظهاره دهيؤي ما نقد يف وتساهله داللته يف والتشكيك وتشدده خيالفه
 الكـالم  يطيل مث مخسة أا القراء أوهم واهيني طريقني سوى له وليس بطرقه القوي مظهر
 اإليهام يف زيادة سوى تذكر فائدة دون عشرة إىل يوصلها حىت ألفاظها مفردات ذكر يف جدا

 فيه الكالم بسط قالتعلي هذا يتحمل وال إليه باإلشارة البحث يطول مما ذلك غري إىل املذكور
  : فأقول ذكرته مما القراء يتيقن حىت بعضها ذكر من بد ال ولكن عليه األمثلة وضرب

 علـى  داللته وعلى صحته على مجيعا العلماء اتفق احلويرث بن مالك حديث - ١ 
 مل لكنـهم  بداللته سلموا فإم به يأخذوا مل الذين حىت النهوض عند اليدين على االعتماد
 قدامة البن"  املغين"  انظر وشيخوخته وسلم عليه اهللا صلى لسنه كان أنه منهم ظنا به يعملوا

  )  ٥٦٩/  ١(  املقدسي

 فهـذا ) : "  ١٦ ص(  فقال األوائل به يأت مل بشيء فجاء إليه املشار الفاضل وأما 
 على ولالعتماد لذلك حيمل فهو باليدين األرض على باالعتماد صريح غري الصحيح احلديث

 مجيعـا  األئمة أن يعلم وهو لداللته منه توهينا عنده من هذا يقول"  النهوض عند ركبتنيال
 الشافعي اإلمام هو فهذا تقدم كما يعمل مل ومن منهم به عمل من زعمه خالف على فهموه
 تأخذ وذا: "  احلديث ساق أن بعد)  ١٠١/  ١" (  األم"  كتابه يف يقول القرشي العريب
  "  للسنة اتباعا معا بيديه األرض على يعتمد أن الصالة يف جلوس أو سجود نم قام من فنأمر
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 ابن حديث ذكر ملا القدمني صدور على بالنهوض يقول الذي أمحد اإلمام هو هذا بل 
:  وهو الثاين االحتمال به يبطل بلفظ ذكره)  ٢٨٦/  ٨١ ص" (  ابنه مسائل"  يف احلويرث

 سواه يفهم ال الذي هو وهذا"  قدميه صدور على ينهض ملو قام مث يقوم أن قبل جلس" . . 
  العجمة لوثة تداخله مل أصيل عريب كل

:  لفظ ألفاظه من شئ يف ليس: "  احلويرث ابن حديث ألفاظ خرج أن بعد قال - ٢ 
 يف ليست اللفظة هذه بأن احملققني بعض جزم وقد  األرض على بيديه فاعتمد:   أي"  بيديه" 

 ٢"  الضعيفة"  يف األلباين ذكره ما على األمري اهللا عبد استقرأه كما احلديث روايات من شئ
 /٣٩٢  "  

 يشـتهي  ما منه يأخذ ولكنه بتمامه ساقه أنه لو عليه حجة هناك ذكرته الذي:  قلت 
 على بيديه واعتمد:  الشافعي وعند: "  هناك األمري كالم نص هو وهذا الباقي عن ويعرض
 معناها كان وإن غريه عند وال الشافعي عند"  بيديه: "  الزيادة هذه أجد مل ولكين األرض

  ) "  االعتماد(  من املتبادر هو

 العلماء مجيع به قال الذي اآلخر البعض وترك بعضه األمري كالم من أخذ كيف فتأمل 
 لوائ حبديث أيده الذي الثاين احتماله ينقض ألنه تركه تقدم كما واملخالفون منهم املوافقون

 طرقـه  دون الثـاين  الطريق به تفرد أنه مع وانقطاعه بضعفه)  ٢٤ ص(  هو اعترف الذي
 بضعفه)  ٢٩ ص(  أيضا اعترف الذي علي وحبديث لديه العشرة ألفاظه وبقية عنده اخلمسة

 وهو السوائي زيادا فيه فإن ضعفه لشدة للشهادة يصلح وال وائل حلديث شاهدا جعله لكنه
 قـال  كما اتفاقا ضعيف وهو الكويف إسحاق بن الرمحن عبد غري عنه يرو مل العني جمهول
 هذا عنه روى الذي وهو الضعف شديد:  أي"   متروك: "  فيه البيهقي قال ولذا النووي
 وائل وحديث التشهد:  أي األوليني الركعتني من بالقيام خاص فهو وأيضا . املزعوم الشاهد
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 صـحيح  حديث: "  فيه)  ٩٩ ص(  فقال دعا ولكنه ضعفه مع السجود من النهوض يف
 مع العلم أهل من أحد من إليه يسبق مل مما وهذا"  صحيح غري صحيح مالك وحديث صريح
   ويأيت تقدم كما شطريه يف تناقضه

 بزعمه الثاين االحتمال لتأييد رأيت كما الضعيفة األحاديث حيشر الذي الوقت يف - ٣ 
 االحتمال يرجح ما يتجاهل احلويرث بن مالك ديثح يف"  األرض على االعتماد"  لتفسري
 - العجن يف عمر ابن حبديث األول االحتمال ويتأيد) : "  ١٧ ص(  فيقول لالعتماد الثاين

   اخل. . "  وبفعله صح لو

 يوهم أنه هنا واملقصود اهللا شاء إن عليه الكالم ويأيت قريبا لفظه تقدم العجن حديث 
 خالفه والواقع األول االحتمال يؤيد ما عمر ابن عن املرفوع من صح فيما يوجد ال أنه القراء
 هنا وأما له املناسب موضعه عن بعيدا)  ٣٨ ص(  إليه يشري فهو ذلك ومع به علم على وهو
 العمري برواية يديه على عمر ابن اعتماد ذكر فإنه موقوف أنه يوهم بل لفظه يسوق ال فهو

:  األلباين قال  بيديه األرض على اعتماده)  ١٣٥/  ٢ ( البيهقي وعند: "  قال مث  الضعيف
  ) "  ٣٩٢/  ٢" (  الضعيفة"  يف كما ثقات رجاله جيد إسناده

 الصرحية لداللته تشتيتا)  ٨٥ ص(  البحث عن بعيدا ساقه بل أيضا هنا لفظه يسق ومل 
 ابـن  أيتر: "  قال قيس بن األزرق رواية من لفظه فإن احلويرث بن مالك حلديث املؤيدة

 من هذا يفعل لعله:  وجللسائه لولده فقلت بيديه األرض على اعتمد الركعتني من قام إذا عمر
  "  يكون هكذا ولكن ال:  قالوا ؟ الكرب

 ثقـات  رجاله جيد إسناد وهذا:  قلت: "  عقبه قويل عين إليه املشار الفاضل نقل مث 
 الصـالة  لسنة اتباعا ذلك يفعل كان عمر ابن أن يف صريح"  يكون هكذا: "  فقوله كلهم
  "  ضعف أو لسن وليس
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 االعتمـاد  يفيد هذا: "  بقوله عنه فأجاب العجن حديث يف حبثه حتت عين هذا نقل 
 عليه اهللا صلى النيب لصالة وصفه يف احلويرث بن مالك حديث. .  أفاده قد وهذا فحسب

  ) "  العجن(  وصفته هيئته يف ولكن األرض على االعتماد مشروعية يف ليست واملسألة وسلم

 ما العجن ومسألة األرض على باليدين االعتماد مشروعية:  مسألتان مها بلى:  فأقول 
 تسود مل ذاك ولوال"  الصالة يف النهوض كيفية يف: "  جزئك عنوان حتت داخلتان وكلتامها

 عندك اخلمسة وطرقه وائل وحديث وألفاظه مالك حديث سرد يف صفحات ملا جزئك"  من
 محلك مما مالك حلديث خالفا والفخذين الركبتني على االعتماد أحدها ويف العشرة وألفاظه

 عنك نقله تقدم كما اليدين على االعتماد على مالك حديث داللة يف بالشك التصريح على
 على مالك حديث بداللة االعتراف إىل تدري ال أو تدري حيث من رجعت قد أنت فها

 أن يف صريح بأنه قولنا وأقررت هذا عمر ابن حديث مثل ذلك يف وأنه دينالي على االعتماد
 الرجوع أهلمك الذي هللا فاحلمد ضعف أو لسن وليس للسنة اتباعا ذلك يفعل كان عمر ابن
 أن بعد صوابه على الفاضل األستاذ ثبت هل ولكن اجلهيد واجلهد التشكيك بعد الصواب إىل

 ذلـك  فعـل  عمر ابن بأن القول إىل بعد فيما رجع لقد:  لأقو أن يؤسفين ؟ إليه اهللا وفقه
 ولد شهادة من تقدم كما قبل من أقره كان ما فأنكر)  ٩٢و ٧٢ ص(  لشيخوخته اضطرارا

  "  يكون هكذا ولكن الكرب من ذلك يفعل مل أنه: "  وجلسائه عمر ابن

   املستعان واهللا 

 علـى  مالـك  حديث اللةد على بالثبات - خملصني - املؤلف نطالب فنحن لذلك 
 يف كمـا  السـنة  ألنه وإمنا كرب أو ضعف أو لعجز يكن مل ذلك وأن اليدين على االعتماد
 عن أخرى طريق على له وقفت أنين وخباصة داللته وصحة بصحته أقر الذي عمر ابن حديث
:  قـال  ؟ هذا ما:  فقلت قام إذا يعتمد الصالة يف عمر ابن رأيت: "  قال قيس بن األزرق
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 - ٣٤٨٩" (  األوسط"  يف الطرباين رواه"   يفعله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أيتر
  )  بترقيمي

 ذا لعارف يدع ال بيانا إياه تضعيفه يف خطأه نبني فنحن العجن يف اآلخر حديثه وأما
  : بعلتني أعله قد فإنه خطئه يف شكا الفن

   بكري بن يونس:  األوىل 

   العبسي رانعم بن اهليثم:  واألخرى 

 يف أقواهلم ونقل وجترحيا توثيقا يونس يف العلماء باختالف فيها فتمسك األوىل العلة أما 
 مل إن ضعيف أنه منه وفهم"   خيطئ صدوق: "  حجر ابن احلافظ قول منها واعتمد ذلك
 قال أنه أمره من والعجيب  حجر البن منه تقليدا األئمة من املوثقني أقوال عن وأعرض يتابع
"  ومقدمة"  امليزان"  وانظر: "  قال. . "  األئمة وثقه: "  قال أنه عدي ابن عن حكى أن بعد

  " . . "  العرب"  و"  الفتح

 فهذا"  احلديث حسن وهو: "  الذهيب يقول"  امليزان"  من ترمجته خامتة يف وإذا فنظرنا 
" : "  املقدمة"  يف احلافظ ويقول ؟ عليه إحالته يف قصد فماذا ظاهر هو كما له ال عليه حجة

  "  الصدق حمله:  حامت أبو وقال فيه خمتلف

 علـم  يف احلديث حسن أنه يعين الصدق وحمله فيه خمتلفا كونه فإن قبله كالذي وهذا 
 يف عائشة حديث منها حيضرين كثرية له أحاديث عن سكت احلافظ أن ذلك ويؤيد املصطلح

 بسـكوت  حيتج واملؤلف)  ٥٧٣/  ٩" (  الفتح"  يف عنه سكت فإنه بالرطب القئاء أكل
 ابن قول فيه يتبىن بالذهيب فإذا العرب إىل رجعت مث"  جزئه"  من)  ٢٧ ص(  ذكر كما احلافظ
 أورده ذلك أجل ومن . احلديث حسن أنه أي املتقدم باملعىن أيضا وهو"   صدوق: "  معني
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 وقال)  ٣٨٣/  ١٩٢ ص" (  الرد وجبي ال مبا فيهم املتكلم الرواة معرفة"  كتابه يف الذهيب
  "  السلطان يتبع مرجئ:  معني ابن قال صدوق: "  فيه

 السلطان على وتردده إلرجائه وإمنا وروايته صدقه يف طعنا فليس فيه قيل ما أن إىل يشري 
 أبو ذلك إىل أشار وقد"  املصطلح"  يف معروف هو كما حديثه على به يطعن ال مما وذلك
  "  أعلمه فال احلديث يف أما: "  فقال ؟ عليه ينكر شئ أي:  عنه سئل حني زرعة

 اليت املتضاربة النقول من شيئا يستفد مل - وعنه عنا اهللا عفا - املؤلف أن:  واخلالصة 
 البـن  تقليدا إياه تضعيفه اختياره وجه بني هو وال هذا بكري بن يونس يف األئمة عن نقلها
 به للراوي تضعيفه يف نصا ليس"  خيطئ صدوق: "  فيه قوله أن على"  التقريب"  يف حجر
 وحديث الكلمة هذه مثل فيه قال من حديث حيسن ما كثريا أنه والتتبع باملمارسة نعرف فإننا

 يقول كأن اختياره وجه لبني املصطلح بعلم معرفة على كان أنه فلو لذلك صاحل مثال عائشة
 كان إذا مبا مقيد هو بل إطالقه على ليس هذا : فيقال"  التعديل على مقدم اجلرح: "  مثال

 يضره ال به جرح ما أن"  املعرفة"  عن املنقولة كلمته يف الذهيب أشار وقد وجارحا مفسرا
 عن منه ذلك يصدر مل وأنه ليونس تضعيفه يف الرجل خطأ لك يتبني القارئ أيها هذا فتأمل
   الشريف العلم ذا ومعرفة علم

 األخرى العلة:  وهي الثانية علته على الرد يف يأيت فيما ذكرهسأ ما ذلك لك ويؤكد 
 تذكر فائدة دون صفحات عشر حوهلا صاحبنا سود لقد  العبسي عمران بن اهليثم:  عنده

 وخالصة املزعومة بالعلة هلا عالقة ال أمور ذكر يف -"  جزئه"  يف كعادته - أحيانا واستطرد
 من أخذه أورده ما وجل عنده احلال جمهول فهو سةمخ عنه روى هذا اهليثم أن فيها كالمه
   مؤلفايت بعض
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 مل ولو الراوي توثيق يف حبان ابن مسلك نقد يف"  اللسان"  يف احلافظ كالم ذكر مث 
 يستطع مل ولكنه حق وهذا  كتيب من مواضع من ذلك مثل عين نقل مث  واحد إال عنه يرو

 اهليثم حديث تقوية يف سلكته ما وبني املنتقد سلكامل هذا بني يفرق أن العلم ذا عهده حلداثة
 اال هذا يف - بزعمه - تناقضي هلم ليبني مثال للقراء وقدم عنه اخلمسة الثقات لرواية هذا

 توثيق مع عمرو بن احلارث جهالة منها بأمور بنكارته حكمت وأين القضاء يف معاذ حديث
 وهنـا  حاال وإما عينا إما جمهول فهو حبان ابن وثقه من كل أن يتوهم فهو إياه حبان ابن

 مسلكه يف حبان ابن جاريت بأنين)  ٥٦ ص(  القول على محله الذي وخطؤه خلطه يكمن
  . املذكور

 أهل أقوال من به رماين فيما وخطئه مسلكي صواب على الدالة الشواهد أقدم واآلن 
  : العلم

 حيوة عنه روى. .  الصدق حمله" :  الزبادي اخلري بن مالك ترمجة يف الذهيب قال - ١ 
   ورشدين احلباب بن وزيد وهب وابن شريح بن

. .  ثقـة  أنه على أحد نص ما أنه يريد. .  عدالته تثبت مل ممن هو:  القطان ابن قال 
 حديثه أن عليه ينكر مبا يأت ومل مجاعة عنه روى قد املشايخ من كان من أن على واجلمهور

"  حبان ابن ثقات"  يف أنه يذكرا أن وفاما"  اللسان"  يف عدةالقا هذه على وأقره"  صحيح
 اليت - القاعدة هذه على وبناء هذا عمران بن كاهليثم"  التابعني أتباع"  ويف)  ٤٦٠/  ٧( 

 يف احلفاظ من وغريمها والعسقالين الذهيب جرى - احلديث تصحيح يف انطالقنا كان منها
 اآلملي عبدة بن أمحد ترمجة مثال فانظر مطلقا توثيقهم إىل يسبقوا مل الذين الرواة بعض توثيق

  . للعسقالين"  التهذيب"  و للذهيب"  الكاشف"  يف
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 حملـه : "  وتارة"  صدوق: "  تارة فيهم قالوا بل وأقروه حبان ابن وثقهم الذين وأما 
 من منهم عشرة اآلن فأذكر باملئات فهم معروف هو كما التعديل ألفاظ من وهي"  الصدق
  : األمر من بينة على القراء ليكون"  التهذيب ذيب"  من املثال سبيل على األلف حرف

   اجلحدري ثابت بن أمحد - ١ 

   البصري حيىي بن حممد بن أمحد - ٢ 

   اليامي مصرف بن أمحد - ٣ 

   اجلمحي احلارث بن اهللا عبد بن إبراهيم - ٤ 

   األسدي اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم - ٥ 

   اهللا عبد بن معاوية بن حممد بن إبراهيم - ٦ 

   السواق داود بن إبراهيم بن إسحاق - ٧ 

   البالسي إبراهيم بن إمساعيل - ٨ 

   الزرقي احلكم بن مسعود بن إمساعيل - ٩ 

   اهلمداين سعيد بن األسود - ١٠ 

   فقط حبان ابن وثقهم هؤالء كل 



الردودكتاب  ٥٢٧    

 يف احلفاظ من غريه ذلك يف ووافقه التوثيق عباريت من آنفا ذكرته ما احلافظ فيهم وقال 
 روى ممن حبان ابن وثقهم ممن غريهم يف يقول أن عادته ومن أمثاهلم من غريهم ويف بعضهم

   آخر موضع يف حققته كما"   مقبول: "  أو"  مستور: "  واالثنان الواحد عنه

 ابن جارى قد ظاحلاف إن:  القول إىل عنده علم ال من بعض يبادر أن أخشاه ما فأخشى 
"  السطور هذه كاتب يف اجلزء"  مؤلف مثله قال كما اهولني توثيق يف تساهله يف حبان
 مل عرفه إن وحده حبان ابن وثقهم ممن وآخر راو بني الفرق - تقليدا ولو - يعرف ال ألنه

 ثحدي راوي عمران بن اهليثم تقوية يف إليه أشرت كنت ما وهو املذكور التفريق وجه يدرك
 أولئـك  رواية جعل إنه)  "  ٥٨ ص(  بقوله"  جزئه"  يف إليه املشار املؤلف ونقله العجن

 تصـحح  ال واألحاديـث : "  بقولـه  رده مث"   حلديثه النفس الطمئنان سببا عنه اخلمسة
 مبجـرد  احلـديث  أصحح مل فإين - اهللا ساحمه - قال كذا"  الرؤيا يف كالشأن بالوجدان
 مجيع على فات الذي وإسناده احلديث أصل عن الدقيق بالبحث وإمنا - قال كما - الوجدان

 رواتـه  حال ويف)  ٤١و ٤٠ ص(  املؤلف به اعترف كما األحاديث ختريج يف ألف من
 يدل كما به الظن وحسن حلديثه االطمئنان النفس يف قام حىت عنه والرواة اهليثم منهم وخباصة

 قبـل  من قول وجه مبينا"  ترد ومن روايتة بلتق من"  حبث يف السخاوي احلافظ قول عليه
  "  بالراوي الظن حسن على تبىن األخبار ألن) : "  ٢٩٩ - ٢٩٨/  ١(  العدالة جمهول رواية

 كما عليه ينكر ما عنه روايتهم يف يظهر ومل عنه الثقات الرواة كثر إذا سيما وال:  قلت 
 الظن حسن تقوي الشخص عن ثقاتال رواية وكثرة: "  السخاوي قال اهليثم يف الشأن هو
  "  به

 حبـان  ابن بتوثيقهم تفرد ممن هم ذكر سبق ملن واحلافظ الذهيب توثيق وجه هو فهذا 
 علـى  رده يف اليماين املعلمي وللعالمة"  ثقاته"  من غريهم يوثقون ال أخرى جهة من وهم
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 لديه عتمدةم كلها درجات مخس على وأم حبان ابن وثقهم من يف نفيس كالم الكوثري
 - ٤٣٧/  ١(  عليه تعليقي مع"  التنكيل"  يف إليه رجع التفصيل شاء فمن منها األخرية إال

٤٣٨  (  

 يف عمـر  ابن حلديث تضعيفه يف ظاهرا خطأ أخطأ اجلزء"  صاحب أن القول ومجلة 
 ذلك يف القول تفصيل يعرف ومل حبان ابن توثيق يف قيل ما بعض على فيه اعتمد ألنه العجن

 خمرجـا  له جيد مل متناقضة نقول وعلى والعسقالين كالذهيب احلفاظ عمل عليه جرى لذيا
 سـنية  يف تشـكيكه  منه وأفحش منها للحديث تضعيفه يناسب ما على باعتماده إال منها

 يف العجـن  حـديث  غري مرفوعني حديثني يف ثبوته مع النهوض عند اليدين على االعتماد
   ويؤيده العلماء عند معه يلتقي واآلخر اليدين على باالعتماد التصريح أحدمها

 العلمـاء  قـوال أل املخالفات من فيه ما وإظهار تفصيليا"  اجلزء"  نقد جمال فإن وبعد 
 موضعها غري يف ووضعها األقوال ببعض واستشهاده احلديث من يصح ال ما وتقويته وأصوهلم
 ال ما الوقت من ذلك بيان تطلبي جدا واسع جمال فيها والتهويل األمور بعض يف ومبالغته

 هو تعاىل واهللا خاص كتاب يف بيانه إىل بادرت األيام من يأيت فيما وجدته فإن اآلن أجده
  . التكالن وعليه املستعان
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  الرد على الشيخ السهسواني اهلندي
  

 قال ؟ الصراط عند ألقك مل فإن:  قال.  الصراط على تطلبين ما أول اطلبين"  - ٢٦٣٠
 ال فإين ، احلوض عند فاطلبين:  قال ؟ امليزان عند ألقك مل فإن:  قال.  امليزان عند يناطلب:

  " . املواطن الثالث هذه أخطئ

  ٢٦٨/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 األحاديث"  يف املقدسي الضياء و)  ١٧٨/  ٣(  أمحد و)  ٧٠/  ٢(  الترمذي أخرجه
 حدثنا: اخلطاب أيب األنصاري ميمون بن حرب طريق من)  ٢ - ١/  ٢٤٢ ق" (  املختارة
 يـوم  يف يشفع أن وسلم عليه اهللا صلى النيب سألت:  قال أبيه عن مالك بن أنس بن النضر
..  اطلـبين :  قال ؟ أطلبك فأين!  اهللا رسول يا:  قلت:  قال.  فاعل أنا:  فقال ، القيامة

 و:  قلت" .  الوجه هذا من إال نعرفه ال غريب حسن حديث:"  الترمذي قال و.  احلديث
/  ١١" (  الفتح"  يف حجر ابن احلافظ كذا و)  ٢١١/  ٤" (  الترغيب"  يف املنذري أقره

 ٦" (  األطعمة"  يف آخر حديثا هذا حلرب أخرج فإنه ، مسلم رجال ثقات رجاله و)  ٤٠٥
 وهم ما إال ، خالف بال ثقة ذلك إىل هو و ، الشيخني رجال من رجاله سائر و)  ١٢١/ 
 حرب" : "  امليزان"  يف الذهيب قال:  فأقول ، ذلك يف القول حتقيق من فالبد ، بعضهم فيه
 لني:  زرعة أبو قال ، خيطىء صدوق بصري ، األنصاري اخلطاب أبو)  ت ، م(  ميمون بن
 أيب بن عطاء عن و أنس بن النضر مواله عن يروي:  قلت.  صاحل: معني بن حيىي قال و. 

 غريه و املديين بن علي وثقه قد و ، مجاعة و املؤدب يونس و رجاء بن اهللا عبد عنه و.  رباح
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 قال مث... " . ١األغمية صاحب بعده الذي ذكر ما و"  الضعفاء"  يف فذكره البخاري أما و ،
ـ  املعروف العابد البصري الرمحن عبد أبو العبدي ميمون بن حرب: "  عقبه الذهيب (  بـ

 و املـديين  ابن ضعفه...  احلذاء خالد و أرطاة بن حجاج و عوف عن)  األغمية صاحب
 و األصغر هو و ، ومائة مثانني و بضع سنة تويف:  قلت.  صاحل:  معني ابن قال و ، الفالس

 الصـواب  و ، واحدا وجعلهما ، قبله بالذي عدي ابن و البخاري خلطه قد و ، األضعف
 قال.  الطويل محيد عنده من أكرب ضعيف الثاين و ، عطاء يلق صدوق األول ، اثنان أما
  " . الدارقطين عليه ،نبهين البخاري فيه وهم مما هذا:  سعيد بن الغين عبد

 املتقدمني من إمام ما غري جزم به و ، الصواب هو اهللا رمحه الذهيب استصوبه ما:  قلت 
 و ، مناكري عنده احلديث عيفض األصغر ميمون بن حرب: "  الساجي فقال ، املتأخرين و

 حنوه أبيه عن علي بن اهللا عبد روى و ، الفالس علي بن عمرو قال كذا و" .  صدوق األكرب
 األصغر يف و" .  السابعة ، من بالقدر رمي ، صدوق: " األكرب يف حجر ابن احلافظ قال و. 

 علـى  جرى و.  " باألول خلطه من وهم و ، الثامنة من ، عبادته مع احلديث متروك: " 
 املتقدم الذهيب كالم يف لكن.  يأيت كما غريه و"  اخلالصة"  يف أيضا اخلزرجي بينهما التفريق
  : للتحقيق إمتاما عليها التنبيه من البد األوهام بعض

 ترمجة إىل ينقل أن حقه و خطأ"  لني:  زرعة أبو قال:"  األكرب ترمجة يف قوله:  أوال 
  " . التهذيب"  يف احلافظ تبعه)  ٢٥١/  ٢/  ١(  حامت أيب ابن أورده ففيها األصغر

 و ، أيضـا  خطأ"  صاحل:  معني ابن قال و: "  األصغر ترمجة يف و فيها قوله:  ثانيا 
  . حجر ابن و حامت أيب ابن فعل كما ، فقط األصغر ترمجة يف ذكره الصواب

                                                   
  " . الوسيط املعجم. "  البيت سقف) :  الغماء(  مجع ١
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 كتابـه  يريد كان إن:  لفأقو" .  الضعفاء"  يف فذكره البخاري أما و:  قوله:  ثالثا 
 مـن  ، األصـغر  ال و ، األكرب فيه ذكر أره فلم املتبادر هو كما"  الضعفاء"  بـ املعروف
 أستبعد كنت إن و ، منه أخرى نسخة يف ذلك كان إذا أدري فال ، اهلند يف املطبوعة النسخة

 سليمان قال : البخاري قال: "  قال لكنه و.  مطلقا يذكره مل حجر ابن احلافظ فإن ، هذا
 ضعفاء"  لـ هذا يعز مل الذي الوقت يف احلافظ لكن و" .  اخللق أكذب هو:  حرب بن

 أورده إمنا نفسه البخاري بينما ، األصغر ميمون بن حرب ترمجة يف أورده فإنه ،"  البخاري
 أبو يقال ميمون بن حرب) : " ٦٥/  ٢/  ١(  فقال ، األكرب ترمجة يف"  الكبري التاريخ"  يف

.  حممد بن يونس منه مسع ( ! ) أنس عن األنصاري أنس بن النضر موىل البصري اخلطاب
(  شيئا األصغر ترمجة يف البخاري يذكر مل و" .  اخللق أكذب هذا:  حرب بن سليمان قال
 قول صرف على غريه و للحافظ احلامل أن " التاريخ"  حمقق استظهر قد و) .  ٦٤/  ٢/  ١

 هـذا  وثقـا  و ، ليناه قد علي بن عمرو و املديين ابن أن األصغر مجةتر إىل هذا البخاري
 قائم ألنه مفسر غري مبهم جرح أنه خالصته مبا له سليمان تكذيب عن أجاب مث.  األنصاري

  . مفيد فإنه كالمه فراجع ، التأويل حتتمل ال بصورة املذكورة التكذيب تستلزم ال قصة على

 وثقه ، حجة ثقة ، احلديث هذا صاحب األكرب مونمي بن حرب إن:  القول خالصة و 
 ،"  الصحيح"  يف له بإخراجه مسلم كذا و ، الساجي و الفالس و البخاري شيخ املديين ابن
 يضعفه مل و ،"  ثقة كان: "  فيه بقوله اخلطيب و ،"  الثقات"  يف إياه بذكره حبان ابن و

 غري أنه و ، عنه اجلواب عرفت دق و ، فيه حرب بن سليمان قول من تقدم ما سوى أحد
  . األئمة من مجاعة عن سبق كما األصغر ميمون بن حرب

"  مـن  هذا)  األصغر(  ترمجة يف وقع أيضا وهم على التنبيه من البد املناسبة ذه و 
 غري بينهما مجع قد و:  املزي قال) : "  ٢٢٧/  ٢(  قال فقد ، حجر البن"  التهذيب ذيب
 للحـافظ "  الكمال ذيب"  يف رأيته الذي و" .  تعاىل اهللا شاء إن يحالصح هو ،و واحد
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 ذكرناه:"  آخرها يف قال و ، األصغر بترمجة أتبعه لألكرب ترجم أن بعد فإنه ، خالفه املزي
 شاء إن الصحيح وهو ، واحد غري بينهما فرق و ، واحد غري مجعهما قد و ، بينهما للتمييز

 فرق و"  مجلة"  التهذيب ذيب" لـ الطابع أو الناسخ من سقط نهأ فالظاهر" .  تعاىل اهللا
  .أعلم اهللا و.  املعىن فاختل ،"  واحد غري بينهما

 روى:"  قال"  التهذيب ذيب"  من األكرب ترمجة أول يف جاء ما القبيل هذا من لعله و 
:  ألنس وسلم عليه اهللا صلى قوله يف اآلخر و ، سليم أم عند الطعام تكثري يف حديثا مسلم له

 ليس و ، أيضا مسلم رواه- الترمجة حديث - اآلخر احلديث أن يوهم فإنه... " .  اطلبين
 ماجه ابن و الترمذي و مسلم له أخرج بأنه الترمجة رأس يف له رمز كان أنه لوال و ، كذلك

 ماجه البن ذكره لكن و ، الترمذي على" اآلخر و: "  قوله محل ميكن لكان ،"  التفسري"  يف
  . ظاهر بتكلف إال منه مينع عقبه

 مـن  اإلنسـان  صيانة"  يف اهلندي السهسواين الشيخ أورده احلديث هذا أن اعلم و 
 اهللا صلى النيب من الشفاعة طلب أن على به مستدال)  ٣٥٣ ص" (  دحالن الشيخ وسوسة

 الترمذي حتسني ذكر أن بعد قال و ، أوهلا هذا أحاديث ساق مث ، ثابت حياته يف وسلم عليه
 اخلطاب، أيب ميمون بن حرب غري ثقات كلهم و ، الصحيح رجال رجاله و:  قلت: "  إياه
  .  ملخصا ولكن ، املتقدم كالمه ساق مث" ... " .  امليزان"  يف الذهيب قال ، فيه اختلف فقد

 ، ضعيف احلديث أن"  التوسل حقيقة إىل التوصل"  كتاب صاحب مقلده منه ففهم
 سيأيت كما السند صحيح غري احلديث) : "  الثانية الطبعة - ٣٢٠ ص(  احلديث عقب لفقا

 حتسني أيضا ذكر أن بعد املقابلة الصفحة يف قوله على يزيد ال به وعد الذي البيان و" .  بيانه
( !  ضعفوه ممن و ، وثق و ضعف ميمون بن حرب اخلطاب أبو سنده يف و: "  إياه الترمذي
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 هذا من إال نعرفه ال غريب حسن: الترمذي فيه يقول فحديث ، البخاري نياحملدث شيخ) 
  . الروايات و الرواة نقد يف تساهله و لينه معروف الترمذي و ،( ! )  الغريب احلسن الوجه

 حيتج فكيف ، الشأن هذا يف حجة ناقدا به حسبك و ، البخاري ضعفه من أيضا فيه و 
 فيه ما مع الكالم فهذا:  قلت" !  معه جهل ال الذي العلم علمنا اللهم! ؟...  احلديث ذا
 و ،"  ضعفوه: "  قال و!  باللني الترمذي وصف حىت البيان ضعف و العجمة و الركة من
 على اطالعه قلة و ، الشريف العلم ذا قائله معرفة عدم على يدل فهو ،"  ضعفه"  يريد هو

.  الواحد الراوي يف أقواهلم بني التوفيق عن التام عجزه عن فضال ، والتعديل اجلرح أئمة أقوال
 وعمدته مقلده ال و حىت ، قبله أحد يقله مل ما يقول أن البدهي فمن ، حاله هذا كان فمن
 احلديث على تكلم هذا فإن ، السهسواين:  الفاضل الشيخ هو و ، األحاديث على الكالم يف

 تأييده إىل أقرب ظاهره أن مع ، مرتبته عن يفصح مل كان إن و ، أهله عند معروف بإسلوب
 عن جدا بعيدا تلخيصا كالمه فلخص إليه املومى هذا فجاء ، رده إىل منه إياه الترمذي حتسني
"  فيـه  خمتلف اخلطاب أبا راويه وأن ، صحيح غري إسناده بأن التصريح إىل به أدى الواقع
 فلـم  لذلك و ، معرفته و علمه لعدم كله هذا و"  البخاري ضعفه ممن و ، وثق و ضعف
 على ، البخاري غري أحد يضعفه مل و ، توثيقه على متفق)  اخلطاب أبو(  فـ ، التعبري حيسن

 ؟ األصغر ميمون بن حرب أم هذا اخلطاب أبا به أراد هل العلماء، تردد من إياه تضعيفه يف ما
 مل لذلك و ، تقدم كما ، مفسر غري جرح فهو ، األول به أراد إن أنه و ، بيانه تقدم كما

 املنذري قبلهم من و ، اخلزرجي و العسقالين و كالذهيب النقاد من بعده جاء من عليه يعتمد
 ، حقا احملدثني شيخ هو البخاري أن يعلمون هؤالء كل و ، التحسني على أقرالترمذي الذي

 إمنـاهو  و ، منهم ألحد عصمة ال أنه و ، بالرجال يعرف ال احلق أن أيضا يعلمون ولكنهم
 فأعرضوا هنا، صنعوه ما هذا و ، اتبعوه كان من فمع ، عنه يبحثون فهم فلذا ، بينهم مشاع
 قـال :  فأقول هنا أزيد و  سبق كما وثقوه الذين قول اعتمدوا و ، البخاري تضعيف على
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 رمـاه  ، ثقة ، اخلطاب أبو ميمون بن حرب) : "  خمطوط" (  الضعفاء ديوان"  يف الذهيب
 ، ثقـة ) : "  حلب طبع- ١٥٣/  ١" (  املغين"  يف قال و" .  حرب بن يمانسل بالكذب

 تكلم عمن فضال بالكذب رماه مبن يعتد مل تراه فأنت" .  صدوق هو و ، فيه تكلم من غلط
 إمنا و ، املكان ذا عنها للتحدث جمال ،ال يعترب ملن عربة فيها طويلة قصة الرجل هلذا و.  فيه

  .  الكالم من ميكن ما بأوجز يهاإل اإلشارة من البد

 منذ و ، حلب يف السلفيني إخواننا على رئيسا الزمان من قرن ربع حنو عاش رجل فهو
 و ، إليه قربه له استسلم فمن ، الرأي فرض و ، عليهم الشدة من شيئا يظهر بدأ سنني بضع
 بـدء  منذ القدمي صاحبه لوكان و ، معه التعاون من امتنع و ، عنه أبعده رأيه يف خالفه من

 من استفاده كان ما إال حتقيق ال يذكرو عنده علم ال ممن هو و ، هذا يفعل ، هناك الدعوة
 وسلم عليه اهللا صلى النيب نساء أن هو و به، هلم عهد ال برأي عليهم خرج أن إىل ، غريه

 ، اتشريف عفيفات هن و منت أن على معه متفقني اجلميع كان إن و ، الزنا من معصومات
 و ، باحلجة طالبوه فلما ، الشرعية العصمة معصومات إن معه يقولوا بأن إال يقنع ال فكان
 إن بالنـار  و ، هجره و قاطعه أن منه جزاؤه كان ، فهما و فقها فيهم من أبرز فيها ناقشه
 أن استعداده عدم أعلن أن بعد ، اجلماعة عن يبعده أن حاول و ، أوعده خمالفته على استمر

 عمله بأن هناك للجماعة تبني حيث ، دعوته و نفسه على ضررا بذلك فجلب معه، تعاوني
 من أزالوه أن عاقبته فكانت ، يستجب فلم ، إياه نصحي من الرغم على و ، املنهج على ليس

 وكلـهم  ، الدمشـقيني  إخواننا بعض و معهم أنا و ، داره يف اجتمعوا أن بعد ، رياسته
 و إخوانه كل مع يتعاون أن و إصراره و رأيه فرض عن يكف أن منه يطلبون و ينصحونه

 و غريه عليهم ونصبوا رياسته عن أقالوه أن فكان ، فرفض ، منهم الفقهاء و القدامى خباصة
!  فيه ليس مبا يصفه و ، ذكره جاء كلما القدمي صاحبه من ينال ذلك بعد فكان!  داره يف هم
 اهللا و نعلم فيما ، الدعوة على وغريته فقهه و تدينه و بإخالصه إخوانه بني معروف أنه مع
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 ، يزورين ال و أزوره فال ، به صليت قطعت ذلك أجل من ، أحدا اهللا على نزكي ال و حسيبه
 و فعلته من ربه إىل يتوب حىت ، عنه أصد أنا و لقيين كلما تبجيلي و موديت يظهر كان إن و

  . األمور عاقبة هللا و إليه، إساءته عن ألخيه يعتذر

 يزال ال فهو ، سبق كما اجلماعة تركته و)  حلب(  بلدته ترك أنه من الرغم على و 
 فعل ، السلفية الدعوة مؤسس بأنه يصرح و بل ، اجلماعة رئيس أنه السعودية البالد يف يعلن
 ٩٣ - ٩١ ص" (  أحكامه و أنواعه التوسل" كتايب يف فانتقدته ،"  التوصل"  كتابه يف ذلك

 صواب له تبني أنه اللبيب للقارئ يبدو مبا ، املذكور كتابه من الثانية طبعته يف علي ردف ،) 
 لقبـه  قيـد  الثانية طبعته يف أنه ذلك على دليل أكرب و ، ذلك يظهر مل لكنه و ، إياه نقدي
 يذكر أن دون ،"  حبلب السلفية الدعوة مؤسس( ! ) : "  بنفسه نفسه عن فقال ، السابق

 يف أنـا  ذكرته كنت مبا"  مؤسس: "  قوله تأول و ، إليه املشار نقدي من ذلك استفاد بأنه
 التأويل عن خيرج ال بكالم طويال فتكلم ،"  السلفية الدعوة جمدد: "  به أراد لعله بأنه نقدي

 إخوانه وافقه ملا إذن"  حبلب السلفية الدعوة جمدد: "  بأنه صرح أنه لو فوددت ، املذكور
 ، اددين ألحد تابعا يكون أن حسبه أنه و ، لذاك أهال ليس أنه يعلمون مأل ، ذلك على
 ، العلمية باألخطاء ممتلئ فهو ، أقول ما على شاهد أكرب املذكور كتابه و ، هناك قلت كما
 على األدلة أوضح من احلديث هذا يف كالمه و التعبري، يف وعي ركة على ، خمتلفة أنواع من

 ، الكرب و الغل و احلسد من قلوبنا يطهر و ، إمياننا علينا حيفظ أن سؤولامل هو اهللا و ، ذلك
  .١مسؤول خري إنه

                                                   
 و ، بالعصمة قوله على الرد من هنا أمجلت ما تفصيل)  ٢٥٠٧(  املتقدم عائشة حديث حتت ذكرت قد و ١

 و - هذا نشر يف كثريا فترددت ، له و لنا وغفر ، اهللا رمحة إىل الرجل تويف مث.  سنة عشرين حنو منذ ذلك كان
 ذوي بعض بدأ قد و سيما ال و ، القال و للقيل دفعا و ، العربة و للتاريخ أمضيته مث - الطبع تحت الكتاب
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  الرد على زعيم السلفيني حبلب
  

 بنات من أنت إمنا[  ، كذا و كذا عنك بلغين قد فإنه!  عائشة يا بعد أما"  - ٢٥٠٧
 إليه، تويب و اهللا فاستغفري بذنب أملمت كنت إن و ، اهللا فسيربئك بريئة كنت فإن ،] آدم
 الذنب من التوبة فإن:  رواية يف و.  عليه اهللا تاب اهللا إىل تاب مث بذنبه اعترف إذا العبد فإن

  " . الندم

  : ٢٦/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

/  ٦(  أمحد و)  ١١٦/  ٨(  مسلم و)  فتح - ٣٦٤ - ٣٦٣/  ٨(  البخاري أخرجه
 الطربي و)  ١٢١٨ و ١٢٠٨/  ٣(  يعلى أبو و)  ٣٦٤/  ٦(  له األخرى الرواية و) ١٩٦

 عنها اهللا رضي عائشة حديث من)  ٧٤/  ٦(  البغوي و)  ٧٥ و ٧٣/  ١٨" (  التفسري" يف
 سـورة  من آيات يف برباءا القرآين الوحي نزول و ، اإلفك قصة عن الطويل حديثها يف ،

 اليت الزيادة و ، ) ٢٠ - ١١(  اآليات... )*  منكم عصبة باإلفك جاؤا الذين إن: *(  النور
" (  الفتح"  يف كما"  معجمه" يف الطرباين و ،"  صحيحه"  يف عوانة أليب هي املعقوفتني بني
 العادة خالف على منك وقع أي:  احلافظ قال" .  أملمت: "  قوله و) .  ٣٦٤ و ٣٤٤/  ٨
 أمرهـا : "  الداوودي قال.  مستورة مرخ لاللي و بنا أملت:  منه و ، اإلملام حقيقة هذا و ،

 ، غريهن و وسلم عليه اهللا صلى النيب أزواج بني للفرق ، الكتمان إىل يندا مل و ، باالعتراف

                                                                                                                          
 به فاسأل: *(  يقول اهللا و ، به هلم علم ال فيما وفاته بعد خيوضون املعلقني و الناشرين من األهواء و األغراض

  . اهـ)* .  خبريا
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 من إمساك لنيب حيل ال ألنه ، إياه يكتمنه ال و منهن يقع مبا االعتراف أزواجه على فيجب
  " . الستر إىل ندبن فإن ، الناس نساء خبالف ذلك منها يقع

 من فلرياجعه ، باالعتراف األمر من ادعاه فيما عياض القاضي عن نقال احلافظ تعقبه مث 
 اهللا من غرية ذلك و.  ذلك منها يقع من إمساك لنيب حيل ال إنه:  قوله له سلموا لكنهم ، شاء

 نـها ع اهللا رضي عائشة السيدة صان سبحانه لكنه و ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه على تعاىل
 خبصوص التربئة نزول و ، حيان تاريخ من ذلك عرف كما ذلك من املؤمنني أمهات وسائر
 وجود لعدم النظرية الناحية من ممكنا ذلك وقوع كان إن و ، عنها اهللا رضي عائشة السيدة

 موقف القصة يف وسلم عليه اهللا صلى النيب موقف كان هلذا و ، منهن ذلك باستحالة نص
 وسلم عليه اهللا صلى قوله عنه ينبئ الذي ذلك يف للشك القاطع الوحي نزول قباملتر املتريث

 كنت إن و ، اهللا فسيربئك بريئة كنت فإن ، آدم بنات من أنت إمنا: "  الترمجة حديث يف
 مـن  احلديث يف ما بيان صدد يف احلافظ قال لذلك و ،.. "  اهللا فاستغفري بذنب أملمت
 نبه.  الوحي نزول بعد إال لنفسه حيكم ال كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن فيه و: "  الفوائد

 يقطع مل وسلم عليه اهللا صلى النيب أن يعين" .  به اهللا نفع مجرة أيب بن حممد أبو الشيخ عليه
 نفسه حد يف األمر بأن قوي إشعار ففيه.  الوحي نزول بعد إال عنها اهللا رضي عائشة برباءة
 ينايف ال و ، عليها الشراح كالم و القصة حوادث كل حوله يدندن ام هو و ، الوقوع ممكن
 للذين مثال اهللا ضرب: *(  تعاىل قوله تفسري يف)  ٤١٨/  ٨(  كثري ابن احلافظ قول ذلك

 عنهما يغنيا فلم فخانتامها صاحلني عبادنا من عبدين حتت كانتا لوط امرأة و نوح امرأة كفروا
: *(  بقوله املراد ليس و) . " ١٠:  التحرمي)* (  الداخلني مع نارال ادخال قيل و شيئا اهللا من

 الفاحشة يف الوقوع عن معصومات األنبياء نساء فإن ، الدين يف بل ، فاحشة يف)*  فخانتامها
 و: *(  تعاىل قال مث) : "  ٨١/  ٦(  هناك قال و" . النور سورة يف قدمنا كما األنبياء حلرمة

 و ، املـؤمنني  أم شأن يف تقولون ما تقولون:  أي ،)*  عظيم اهللا دعن هو و هينا حتسبونه
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 ، هينـا  كان ملا وسلم عليه اهللا صلى النيب زوجة تكن مل لو و ، سهال يسريا ذلك حتسبون
 فعظيم ، املرسلني سيد و األنبياء خامت األمي وسلم عليه اهللا صلى النيب زوجة هي و فكيف

 وهو ، هلذا يغار تعاىل و سبحانه اهللا فإن ، قيل ما رسوله و نبيه زوجة يف يقال أن اهللا عند
 ، ذلـك  يكن مل ملا و ، كال و حاشا ، ذلك األنبياء من نيب زوجة على يقدر ١ ال سبحانه
 اآلخرة و الدنيا يف اإلطالق على آدم ولد سيد زوجة األنبياء نساء سيدة يف هذا يكون فكيف

  )* " .  عظيم اهللا عند هو و يناه حتسبونه و: *(  تعاىل قال هلذا و ،

 يف الواردة " العصمة"  بـ املقصود ألن ، اإلمكان من ذكرنا ما هذا ينايف فال:  أقول
 لوجـب  لواله الذي الوحي عليها دل اليت العصمة هي إمنا معناها يف ما و اهللا رمحه كالمه
 عليه اهللا صلى النيب أراده الذي باملعىن فهي ، إليه املشار اإلمكان هو و ، األصل على البقاء
 املراد ليس و ، غريه و البخاري أخرجه حديث يف"  اهللا عصمه من فاملعصوم: "  بقوله وسلم

 ، املـذكور  اإلمكان تنايف اليت هي و ، السالم و الصالة عليهم باألنبياء اخلاصة العصمة ا
 بكر أبو به صرح ما هذا و ، علم بغري اهللا على القول من هو إمنا غرياألنبياء يف ذه فالقول

 عائشة عن صحيح بسند البزار أخرج فقد ، كأب هلواه خالفا القصة هذه يف نفسه الصديق
 ؟ عذرتين أال:  فقالت ، رأسها عنها اهللا رضي بكر أبو قبل عذرها نزل ملا أنه عنها اهللا رضي
 الذي املوقف هو اوهذ ٢! ؟ أعلم ال ما قلت إن تقلين أرض أي و ، تظلين مساء أي:  فقال
 ، الرجل هوى يوافق مبا احلنيف الشرع يأت مل مسألة كل جتاه يقفه أن مسلم كل على جيب

  . هواه إهله يتخذ ال و

                                                   
  " . ... ذلك يكن مل ملا و: "  اآليت قوله يهعل يدل كما"  مل"  الصواب لعل و ، األصل كذا ١
   عوانة أيب و للطربي)  ٣٦٦/ ٨" (  الفتح"  يف احلافظ عزاه و)  ٣٨/  ٦(  لآللوسي"  املعاين روح"  يف كذا ٢
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 إخواننـا  مـع  طويلة برهة عاش رجال أن ، تقدم ما كتابة إىل دعاين الذي أن اعلم و
 دون حـدثا  يهمف أحدث مث ، الوقت بعض عليهم رئيسا كان إنه بل ، حلب يف السلفيني

 و وسلم عليه اهللا صلى النيب نساء بعصمة القول إىل دعاهم أن هو و ، رسوله و اهللا من برهان
 له قال و ، هناك إخوانه أحد ذلك يف ناقشه ملا و ، الفاحشة يف الوقوع من ذريته و بيته أهل
 غريهم و ربعةاأل كاخللفاء ذلك يف فهن ، حيان تاريخ عليها دل اليت عصمتهن تعين لعلك: 
 شيئا أريد إمنا ، ال:  فقال ؟ الكبائر من غريها من و منها املرتهني ، املشهورين الصحابة من

 يشترك مما غريها دون عنها أخرب و ، الشرع عليها دل اليت عصمتهن هو و ذلك على زائدا
 هذا:  له قيل ملا و!  الوقوع استحالة مقدما تعين اليت العصمة أي ، صاحلة و صاحل كل فيها
 موقـف  و ، اإلفك قصة عليه دلت ملا خمالف هو بل ، بدليل إال به القول جيوز ال غييب أمر

 اليعتقد كان وسلم عليه اهللا صلى أنه صرحية داللة يدل فإنه ، فيها الصديق بكر وأيب الرسول
 ريئةب كنت ،فإن آدم بنات من أنت إمنا:  هلا يقول هو و كيف ، املذكورة العصمة عائشة يف

  : احلديث...  اهللا فاستغفري بذنب أملمت كنت إن و ، اهللا فسيربئك

 عنكم ليذهب اهللا يريد إمنا: *(  ٣٣ األحزاب آية نزول قبل من كان ذلك بأن فأجاب
 قبل نزلت املذكورة اآلية أن متجاهال أو جاهال)* !  تطهريا يطهركم و البيت أهل الرجس

:  السلمي املعطل بن صفوان عن عنها تعاىل اهللا رضي شةعائ السيدة قول بدليل ، اإلفك قصة
  . منه احتجبت أا فيه و ،"  احلجاب قبل يراين كان و ، رآين حني فعرفين" 

  ) : ٣٥١/  ٨(  بقوله اهللا رمحه احلافظ بينه ما هو و ، آخر دليل و 

 بنـت  بزينب وسلم عليه اهللا صلى دخوله حني نزلت احلجاب آية أن خالف ال و" 
 أن فثبـت .  عنها زينب سأل وسلم عليه اهللا صلى النيب أن:  اإلفك حديث يف ،و جحش

 أحـد  إيل أرسل حىت ذلك يف بينهما اادلة اشتدت مث" .  اإلفك قصة قبل كان احلجاب
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 بالسفر يستعجلين و ، األمر يل يشرح خطابا الصف وحدة على احلريصني الغيورين اإلخوان
 إىل - مرة ألول و- بالطائرة فسافرت.  اجلماعة عقد ينفرط و ، ألمرا يتفاقم أن قبل ، إليهم
 يكـون  أن عليهما واقترحت ، مرتله يف الرجل أتينا و ، اإلخوان من اثنان معي و ، حلب
  . ذلك فاستحسنا ، له تألفا عنده الغداء

 بعـد  ما إىل معه النقاش استمر و ، القول من أحدثه فيما مبناقشته بدأنا الغداء بعد و 
 الذين املتعصبة شأن ذلك يف شأنه ، لرأيه مستسلما كان فقد ، عبثا لكن و ، العشاء صالة

 يف فصرح عليهم هذا زاد لقد بل ، هلم املخالفة لألدلة اهتمام أي دون آرائهم عن يدافعون
 التكفري عن - جهيد جهد بعد - تنازل أنه إال ، املذكور قوله يف خيالفه من بتكفري الس

 فرضك إن:  له قلنا منه يئسنا وملا!  كان أيا املخالف بتضليل بالتصريح اكتفى و ، إليه شارامل
 هو و ، السلفية الدعوة أصول من أصال ،ينايف به مقتنع غري هو و رأيك يتبىن أن غريك على
 رهبام و أحبارهم اختذوا: *(  النصارى يف تعاىل بقوله ذكرناه و ، وحده هللا احلاكمية أن
 مل أحدكما أن دام ما ، رأيه عند منكما كل يظل أن فحسبك هلذا ،و)*  اهللا دون من رباباأ

 التعاون يف تستمر أن ميكنك بذلك و ، يضللك ال هو كما ، تضلله ال و ، اآلخر برأي يقنع
 فال إال و عليه رأيه فرض على فأصر.  فروعها و الدعوة أصول من عليه متفقان أنتما فيما معه

 السلفية بالدعوة أفقه و منه أعرف هو رأيه عليه يفرض أن يريد الذي هذا بأن علما ، تعاون
 إخوانـه  بلغنا التايل اليوم صباح و.  منه عامة ثقافة أكثر ذاك كان إن و ، فروعا و أصوال
 إال التعـاون  عدم و التضليل على مصرا يزال ال الرجل أن و ، املناقشة خبالصة إليه املقربني

 - بيته يف إليه فذهبوا ، أيضا مناقشته بعد لكن و ، عزله على أمرهم فأمجعوا.  لرأيه باخلضوع
 الرجل يدع أن و إصراره عن التنازل منه فطلبوا وصاحباي ، معهم أنا و - طبعا استئذانه بعد
 بني و بينه شديدة مناقشة بعد و ، ذلك فرفض ، التعاون يف معهم يستمر أن و ، رأيه على

 ذكره ملا ملخالفه قال حىت طوره عن الرجل فيها خرج ، إخوانه من وغريه الرأي يف خمالفه
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 ، اآلن لذكرها جمال ال اليت األمور من ذلك غري إىل!  باهللا أنت تذكرين أن أريد ال أنا:  باهللا
 و ، عزله على اتفقوا ضيوفه مع تصرفه سوء من رأوا و ، إصراره من مسعوا ما ضوء على و

 خصمه من ينال بأنه تترى عنه األخبار و ، متضي األيام أخذت مث.  عليهم يسارئ غريه نصبوا
 و نزاهتـه  يعرف هو و ، عليه تقوله و رأيه على إصراره تيقنت فلما ، فيه ليس مبا يصفه و

 هش و لقيين كلما فكان ، رشده إىل يعود حىت مقاطعته أعلنت ، سنة ثالثني قرابة إخالصه
 الناس أكثر و ، فعلته متجاهال عنه إعراضي شاكيا للناس حيكي و.  عنه أعرضت بش و إيل
 أن إىل!  تلميـذي  أنـه  و علي الثناء و مبدحي فيه يتظاهر الذي الوقت يف ، ا يعلمون ال

(  لسنة األوىل مجادى منتصف يف غداء دعوة يف عمان يف السلفيني أحد مرتل يف به فوجئت
 أن حـاول  املائدة على و ، كعاديت عنه أعرضتف ، كعادته استقبايل إىل فسارع)  ١٣٩٦

(  إىل سفري يف لقيتها اليت العلمية الشخصيات بعض عن إياي بسؤاله مكاملته إىل يستدرجين
 تنهي حىت بينك و بيين كالم ال:  له فقلت ، منه بالرجوع عهد حديث وكنت ،)  املغرب

  ! مشكلتك

 فقصصت.  طعامه يكمل أن طعيست فلم ، ا أدرى أنت:  قلت ؟ مشكلة أي:  قال
 عقد اقترحت و ، له املخالف ألخيه ظلمه و ، لرأيه تعصبه و ، قصته احلاضرين اإلخوان على

  . الطرفني من ليسمعوا خاصة جلسة

 اليت الندوة من مجيعا الناس انصرف أن فبعد ، اللقاء ذلك من يومني بعد ذلك كان و 
 بـدأ  ، اإلخوان من اخلاصة بعض بقي و ) النصر جبل(  يف أحدهم دار يف عقدا كنت

 إليهم يشكوين جهة من فهو ، غريبا تناقضا و ، عجبا كالما منه يسمعون م فإذا ، النقاش
 أخرى جهة من و ، شيخه بأين االس يف يتفاخر و ، يبش و إيل يهش أنه و ، إياه ملقاطعيت

:  اإلخـوان  له فيقول!  مبقاطعيت و أيضا بتضليلي يصرح وبينه بيين العلمي البحث جيري ملا
 جانب يف خيوض إمنا و ، سؤاهلم على جييب فال! ؟ إياك مقاطعته تشكو أنت و ، هذا كيف
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 و ، عليـه  إصراره و برأيه إعجابه للحاضرين انكشف فقد وباختصار.  املوضوع من آخر
  .  املستعان اهللا و ، بضالله جزمه و شيخه أنه يزعم من على تعديه

 فإذا ، بلى:  قال ؟ خطأ يكون أن ميكن أال ، السماء وحي هو هذا رأيك:  له قيل فإذا
 و ، جوابا حير مل ؟ معه الصواب يكون أن احتمال مع خمالفك بضالل جتزم فكيف:  له قيل
 هذه:  لكم قلت لقد ، املؤاخذة عدم:  قال بذلك ذكر فإذا ، مرتفع بصوت ليجادل يعود إمنا

 آية فتلى ، يزعمها اليت العصمة على بالدليل احلاضرين بعض فطالبه!  تؤاخذوين فال!  عاديت
:  له ،فقيل)*  تطهريا يطهركم و البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد إمنا: *(  التطهري
 أوالد أن يسـتلزم  هذا: له فقيل!  كونية:  فأجاب ، كونية أم شرعية اآلية هذه يف اإلرادة
  . اجلواب من فر و ؟فصاح أوالدها أوالد و قيل.  نعم : قال!  معصومون أيضا فاطمة

 ال لكنـه  و ، يبعثون يوم إىل مجيعا البيت أهل بعصمة يقول أنه كالمه من واضح و 
 و ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم لشيخ برسالة أتى و الدار صاحب فقام.  لقبحه بذلك يفصح

 تعاىل حمبته فاألوىل ، الكونية اإلرادة و شرعيةال اإلرادة بني الفرق بيان يف هاما فصال منها قرأ
 اإلرادة خبـالف  ، املراد وقوع تستلزم ال و ، الصاحل العمل و اإلميان من أراده ملا رضاه و

 يف كما ، الشر و اخلري تشمل عامة لكنها و ، تعاىل أراده ما وقوع تستلزم فهي ، الكونية
 ، هذا فعلى ،)  ٨٢:  يس)* (  فيكون كن له يقول أن شيئا أراد إذا أمره إمنا: *(  تعاىل قوله
 إمنا و ، التطهري من املراد وقوع تستلزم ال فهي شرعية إرادة التطهري آية يف اإلرادة كانت فإذا
 أن ذلـك  فمعـىن  كونية إرادة كانت لو ما خبالف ، يتطهروا أن البيت ألهل تعاىل حمبته

 بني قد و ، البيت أهل بعصمة قوهلم يف شيعةال متمسك هو و ، منه البد كائن أمر تطهريهم
 كتابه من عديدة مواطن يف شافيا بيانا ذلك يف ضالهلم تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ

 ، فيه حنن مبا الوثيقة لصلته منه طرفا الكرام القراء إىل أنقل أن من بأس فال ،"  السنة منهاج" 
 أما و: "  السابقة باآلية عنه اهللا رضي علي صمةع املدعي الشيعي على رده صدد يف فقال
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 بالطهارة و الرجس بذهاب إخبار فيها فليس)*  تطهريا يطهركم و) : *(  ٣٣ األحزاب( آية
 ليجعل اهللا يريد ما) :*(  ٦ املائدة(  تعاىل كقوله ذلك و ، يوجبهما مبا هلم األمر فيها بل ،

 و لكـم  ليبني اهللا يريد) :*(  ٢٦:  لنساءا و ،)*  ليطهركم يريد لكن و حرج من عليكم
 متضمنة هنا فاإلرادة)* .  عنكم خيفف أن اهللا يريد) : *(  ٢٨:  النساء(  و ،)*  يهديكم

 أراد من كل لتطهر كذلك كان لو و ، املراد لوقوع امللتزمة هي ليست الرضا و احملبة و لألمر
  . طهارته اهللا

 ، يكون ال ما يريد اهللا إن:  يقولون معتزلة فإم ، أوجه زماننا شيعة قول على هذا و 
 احملظـور،  ترك و املأمور بفعل كان إذا)*  الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد: *(  تعاىل فقوله
  . طهروا به أمروا ما فعلوا فإن ، بأفعاهلم و بإرادم متعلقا ذلك كان

 أدار وسـلم  عليه اهللا صلى النيب أن بوقوعه أخرب مما ال به أمروا مما ذلك أن يبني مما و 
 عنهم فأذهب بييت أهل هؤالء اللهم: "  قال مث احلسني و احلسن و فاطمة و علي على الكساء
 حديث من السنن أهل رواه و.  عائشة حديث من مسلم رواه" .  تطهريا طهرهم و الرجس

 أفعال خالق نهأ و ، والتطهري الرجس إذهاب على قادرا تعاىل أنه على دليل فيه و ، سلمة أم
:  الكالم سياق يف قوله النهي و لألمر متضمنة اآلية أن يبني مما و.  املعتزيل على ردا ، العباد
 األوىل اجلاهلية تربج تربجن ال و - قوله إىل - مبينه بفاحشة منكن يأت من النيب نساء يا*( 

 أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد إمنا رسوله و اهللا أطعن و الزكاة وآتني الصالة أقمن و ،
 فهذا ،)  ٣٤ - ٣٠ األحزاب)* (  بيوتكن يف يتلى ما اذكرن و.  تطهريا ويطهركم البيت

 يف هو إمنا السياق فإن ، البيت أهل من الزوجات أن و ، ي و أمر ذلك أن على يدل السياق
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 و.  ١"  اابنيهم و فاطمة و كعلي زوجاته غري عم أنه على املذكر الضمري يدل و خماطبتهن
 مبـا  أمركم أنه املعىن و: " التطهري آية عقب)  ٢٦٧/  ١١" (  الفتاوى جمموعة"  يف قال

 أذهب قد مطهرا كان أمره أطاع فمن ، تطهريا يطهركم و البيت أهل الرجس عنكم يذهب
  " .  عصاه من خبالف الرجس عنه

(  تيمية ابن عن تقدم ما معىن ذكر أن بعد املذكورة اآلية تفسري يف اآللوسي احملقق قال و
 اهللا إن:  هكذا لقيل مقصودة العصمة معىن إفادة كانت لو باجلملة و): "  بوالق - ٤٧/  ٧

  .  تطهريا طهركم و البيت أهل الرجس عنكم أذهب

 غزوة يف احلاضرين السيما الصحابة يكون أن ينبغي للعصمة مفيدة كانت لو أيضا و
 لعلكم عليكم نعمته ليتم و ليطهركم يريد ولكن: *(  يهمف تعاىل لقوله معصومني قاطبة بدر

 فإن ،)*  عليكم نعمته ليتم و: *(  سبحانه قوله من فيه ملا أفيد هذا لعل بل ،)*  تشكرون
  " .  الشيطان شر و املعاصي عن احلفظ بدون اليتصور اإلمتام هذا وقوع

 شـاء  فمن ، له أكيدت فيه لكن و ، تقدم عما مضمونه خيرج ال تتمة عنده للبحث و
 الوثقى لصلتها و ألمهيتها ، املزعومة العصمة مسألة يف الكالم أطلت لقد:  فأقول.  فلرياجعه
 له ينري ما كتبت فيما جيد لعله إليه املشار لألخر تذكريا و.  عنها اهللا رضي عائشة حبديث
 تويف مث. أخريا العربة و للتاريخ و ، إضالله عن راجعا ، أخيه ملواصلة العودة و ، اهلداية سبيل

 اإلخـوان  بعض إىل معذرة و ، مغفرته و اهللا رمحة إىل طويلة بسنني هذا كتابه بعد الرجل
 الذي العلم بأن فأذكرهم ، هلم يروق ال ما يأيت فيما و العلمي النقد هذا يف يرون قد الذين

                                                   
 ، ٨٤ ص(  منه راجع و ، ) ١٦٨ ص" (  االعتزال و الرفض أهل كالم نقض يف االعتدال منهاج من املنتقى"  ١
  . اهـ) .  ٥٥١ و ٤٧٣ و ٤٤٨ - ٤٤٦ و ٤٢٨ - ٤٢٧ ،
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 حتت اآليت حرب نب سليمان و البخاري قول ما و ، خمالفته يسعين ال الذي هو دهري عشته
 عنهم - موته بعد ذلك و -"  اخللق أكذب هو) : "  ميمون بن حرب(  يف ٢٦٣٠ رقم

  . ببعيد
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  الرد على ابن القيم يف مسألة مساع األموات
  

 حتت)  ٨ ص" (  الروح"  يف اهللا رمحه القيم ابن قول األدلة من هلم رأيت ما وأغرب
 جاء طويل بكالم فأجاب ؟ ال أم وسالمهم األحياء زيارة مواتاأل تعرف هل:  األوىل املسألة

  :  نصه ما فيه

 زائرا تسميته صح ملا به يشعرون أم ولوال زائرا عليهم املسلم تسمية هذا يف ويكفي 
 الزيارة من املعقول هو هذا( )  زاره:  يقال أن يصح مل زاره من بزيارة يعلم مل إن املزور فإن
 باملسلم يعلم وال يشعر ال من على السالم فإن أيضا عليهم السالم ذلكوك األمم مجيع عند
 عليكم سالم:  يقولوا أن القبور زاروا إذا أمته وسلم عليه اهللا صلى النيب علم وقد( )  حمال
 يسمع مل وإن ويرد ويعقل خياطب يسمع ملوجود والنداء واخلطاب السالم وهذا الديار أهل

  :  التوفيق تعاىل وباهللا أقول"   الرد املسلم

 ال الذي العقلي االستدالل هذا مثل يف الدخول من أغناه كان فما القيم ابن اهللا رحم 
 ملا عليه بنفسي أنا أقف ومل عنه الكالم هذا نقل ناقال أن لو فواهللا كهذا غييب أمر يف له جمال

 اإلمام شيخه ومن منه اعلمناه اليت السلفية والقواعد العلمية األصول عن وبعده لغرابته صدقته
 الشـاهد  على الغائب يقيسون الذين والقياسيني اآلرائيني بكالم شيء أشبه فهو تيمية ابن

 والبدع الكالم أهل على أمثاله القيم ابن رد طاملا فاسد باطل قياس وهو املخلوق على واخلالق
  للعلم طلبه أول يف هألف لعله أو إليه"  الروح"  نسبة صحة من كبري شك يف فإين وغريه وهلذا
   أعلم واهللا

  :  بأمرين شطريه يف مردود كالمه إن مث 
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 احلج يف البيت يزور كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن"  الصحيح"  يف ثبت ما:  األول 
 بطواف اإلفاضة طواف تسمية املعلوم ومن وماشيا راكبا قباء يزور املدينة يف وهو كان وأنه

 يعلـم  أنه أو الزائر بزيارة منهما كل يشعر وقباء البيت بأن:  يقول أحد من فهل.  الزيارة
   ؟ بزيارته

:  بقوهلم الصالة تشهد يف وسلم عليه اهللا صلى للنيب الصحابة خماطبة فهو:  اآلخر وأما 
 غـري  ويف مسجده يف عنه وبعيدا منه قريبا خلفه وهم. . . . "  النيب أيها عليكم السالم" 

 ؟ حمـال  عليه فالسالم وإال به خياطبونه حني م ويشعر يسمعهم كان نهإ:  أفيقال مسجده
 هـذا  يسمع ال كان وإذا)   ٩٦ - ٩٥(  الصفحة على اآليت التعليق وانظر.  غفرا اللهم

 يبلغه أنه ثبت وقد سيما ال األعلى الرفيق يف وهو وفاته بعد أفيسمعه حياته قيد يف اخلطاب
   ؟)  ٣٦ ص(  الرابع لدليلا يف بيانه سبق كما يسمعه وال

 ميكن قد فمثله والنظر االستنباط على مبين استدالل إنه:  يقال أن ذلك رد يف ويكفي 
 فقط منها واحد عدة لنصوص خمالف وهو فكيف واألثر للنص خمالفا يكن مل إذا به االعتداد

 عليـه  اهللا صلى النيب إقرار وفيه بدر قليب حديث منها وخباصة سلف كما وغنية كفاية فيه
 إذا: "  قيل كما األمر فإن املذكور لالستنباط إذن قيمة فال يسمعون ال املوتى أن لعمر وسلم
  "  معقل ر بطل اهللا ر جاء وإذا النظر بطل األثر جاء

 ؟ يسمعونه ال وهم بالسالم املوتى خماطبة وجه عن - هذا بعد - القارئ يتساءل وقد 
 ومـا  الرسالة من يأيت فيما تعاىل اهللا رمحه املؤلف ذكر ما إىل القارئ أحيل عنه اإلجابة ويف

  . اإلعادة عن وغنية كفاية ذلك يف فإن)  ٩٦ - ٩٥ ص(  عليها علقته

 وغريهم احلنفية أئمة وأقوال والسنة الكتاب من األدلة أن:  والتحقيق البحث وخالصة 
 ثبت فإذا األصل هو هذا أنو يسمعون ال املوتى أن على - مبسوطا الكتاب يف ستراه كما -
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 ما وقت يف مسع بعضهم أن أو النعال خفق حديث يف كما األحوال بعض يف يسمعون أم
 فعـل  كما يسمعون املوتى إن فيقال أصال ذلك جيعل أن ينبغي فال القليب حديث يف كما

 حلقا بل املذكور األصل ا يعارض كلية قاعدة تشكل ال جزئية قضايا فإا كال .  بعضهم
 املقرر هو كما العام من اخلاص أو األثر من األقل استثناء قاعدة على منه تستثين أن جيب أنه
 يف مستفيض حبث بعد"  املعاين روح"  يف اآللوسي العالمة قال ولذلك الفقه أصول علم يف

  ) :  ٤٥٥/  ٦(  املسألة هذه

  بسماعه السمع ورد ما بسماع القول على فيقتصر اجلملة يف يسمعون املوتى أن واحلق 
 يف سـيأيت  ما على احلنبلي جرب ابن احلافظ قال كما العلم أهل من طوائف مذهب وهذا

  :  اهللا رمحه التني ابن قاله ما أحسن وما)  ٧٠ ص(  الرسالة

 السماع شأنه من ليس ما إمساع تعاىل اهللا أراد إذا لكن شك بال يسمعون ال املوتى إن" 
 أو طوعا ائتيا ولألرض هلا فقال: {  وقوله اآلية}  األمانة عرضنا إنا: {  تعاىل لقوله ميتنع مل

  )  ٧٢ ص(  يأيت فيما املؤلف نقله كما.  اآلية}  كرها

 جمـال  هناك يبق مل أنه تبني فقد يسمعون ال املوتى أن الكرمي القارئ أيها علمت فإذا 
(  يف بيانه تقدم كما أحياء وهم يهعل قادرين كانوا ما بطلب ولو تعاىل اهللا دون من ملنادام

 منه والطلب كذلك كان من مناداة وأن النداء يسمعون ال كوم حبكم)  ٢١ - ١٦ ص
 أضل ومن: {  الكرمي كتابه يف القائل العظيم اهللا وصدق الدين يف وضالل العقل يف سخافة

 وإذا.  غـافلون  دعائهم عن وهم القيامة يوم إىل له يستجيب ال من اهللا دون من يدعوا ممن
  .) ٦ - ٥ األحقاف} . (  كافرين بعبادم وكانوا أعداء هلم كانوا الناس حشر

  ] ٣٨[ اآليات البينات :ص 
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  الرد على الشيخ حممد نسيب الرفاعي
  

 حممـد  للشيخ)  التوسل حقيقة إىل التوصل(  كتاب على امللزمة هذه صف بعد اطلعنا
 وتقتضـيها )  وخادمها السلفية الدعوة مؤسس(  بلقب عليه امسه ذيل الذي الرفاعي نسيب
 اهللا وندين نفهمه كما اهللا حكم نبني أن احلق كلمة وقول الدينية والنصيحة العلمية األمانة
  :  فنقول اللقب هذا يف به تعاىل

 اهللا أنزل كما احلق اإلسالم دعوة هي إمنا السلفية الدعوة أن نبني أن القول نافلة من إن 
 مؤسسها هو سبحانه وحده فاهللا وسلم عليه اهللا صلى حممد وأنبيائه رسوله متخا على تعاىل

 الـنيب  وحىت وتشريعها تأسيسها يدعي أن كان من كائنا البشر من ألحد وليس ومشرعها
 والتبليـغ  األمني الواعي التلقي فيها دوره كان إمنا عليه وسالمه اهللا صلوات حممد األكرم
 وهلـذا  ووحيه تعاىل اهللا شرع من شيء يف التصرف له حامسمو يكن ومل الدقيق الكامل
 خطـأ  احلقيقة يف هو إمنا املباركة اإلهلية الدعوة هذه تأسيس ومسا عال مهما إنسان فادعاء
 هذا وقع كيف ندري فال  تعاىل باهللا والعياذ أكرب شركا يكن مل إن هذا بليغ وجرح جسيم

 السلفية الدعوة يف الشامية البالد من ريهاوغ حلب يف إخوانه مع طويال دهرا عاش رجل من
 عـن  فضال اللفظية والوثنيات الشركيات حماربة اهتماماا وأهم خصائصها أخص من اليت

 عـن  اخلـروج  آثار من اخلطري االحنراف هذا فكان مجيعا اعتزهلم مث االعتقادية الشركيات
  . األهواء تومضال والفنت الزلل وجنبنا وإياه تعاىل اهللا هدانا.  اجلماعة

 الدعوة جمدد أنه اللقب ذاك من قصد إمنا بأنه للمؤلف عذر التماس حياول أحدا ولعل 
 جمـددون  وحـديثا  قدميا املسلمني يف كان وقد تعاليمها وصائغ منشئها أنه وليس السلفية

  . ظنه يف هؤالء من واحد واملؤلف



الردودكتاب  ٥٥٠    

 بني شتان ولكن الزمان تتايل على احلق اإلسالم لدعوة جمددين هناك إن نعم:  ونقول 
 نفسه حشر على جدال وافقناه ولو ألحدهم تابعا يكون أن وحسبه اددين وأولئك املؤلف
 ذاك إطالقه أما قطر أو كبلد املزعوم لتجديده دائرة حيدد أن عليه الواجب من لكان معهم
 هـذا  يف كله ياإلسالم العامل يف لإلسالم اد بأنه القراء إىل يوحي فإنه الفضفاض اللقب
   ؟ هذا من هو وأين العصر

 املسـلم  الداعيـة  ا يتصف أن جيب اليت األساسية األخالق من أن ذلك إىل أضف 
 إليها الساعي جترد قاتلة أدواء هذه فإن واالدعاء والتفاخر الظهور حب عن والبعد التواضع

 هباء عمله وجتعل ئهاأعدا على للنصر ماضيا سالحا وتفقده الدعوة أهلية من عليها واحلريص
  . وهداك عصمتك فاللهم باهللا والعياذ منثورا

  ] ٩١[ التوسل: ص 
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  الرد على أبي األشبال أمحد شاكر
  

  " . مرتني اليسرى و مرات ثالث اليمىن عينه يف يكتحل كان"  - ٦٣٣

  : ٢١٤/  ٢" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قال

 عمران عن جعفر ابن احلميد عبد عن)  ٤٨٤/  ١" (  الطبقات"  يف سعد ابن أخرجه
  . مرفوعا فذكره:  قال أنس أيب بن

  ) . ١١٧(  سنة مات ، تابعي عمران ، قوي مرسل إسناد هذا و:  قلت

 وسلم عليه اهللا صلى النيب أخالق"  يف وصله على األرناؤط شعيب األستاذ أوقفين مث
 ثقات رجاله و.  به مرفوعا أنس عن عمران عن الوجه هذا من)  ١٨٣ ص(  الشيخ أليب

  . هللا احلمد و موصوال ،فثبت

 اهللا عبد عن علي بن عقبة أنبأنا الزبريي يعقوب بن عتيق طريق من شاهد له روي قد و
 و ثالثا اليمىن العني يف جعل اكتحل إذا كان: "  بلفظ مرفوعا عمر ابن عن نافع عن عمر بن
 ١/  ١٩٩/  ٣" (  الكبري املعجم"  يف الطرباين رجهأخ" .  وترا فجعلها ، مرودين اليسرى يف
. (  

 بن عقبة و.  ضعيف املكرب العمري هو و عمر بن اهللا عبد ، ضعيف إسناد هذا و:  قلت
 باملنكر رمباحدث و حديثه على يتابع ال" : "  الضعفاء"  يف العقيلي قال ، باملشهور ليس علي
 فوقه ممن فالعلة ،" اللسان"  يف بينه كما رييس ضعف فيه يعقوب بن عتيق و" .  الثقات عن
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 جممع"  يف كما البزار و أيضا" األوسط"  يف الطرباين أخرجه طريقه من و.  عقبة أو اهللا عبد
  " . ضعيف هو و: "  قال و)  ٩٦/  ٥" (  الزوائد

  . أعلم اهللا و" .  البزار زوائد"  من"  الطب"  يف أره مل و:  قلت

 عن عاصم عن األحوص أبو حدثنا حيىي بن الوضاح طريق من)  ١٦٦ ص(  فيه إمنا و
  ". ضعيف حيىي بن الوضاح و: "  اهليثمي قال و" .  وترا يكتحل كان: "  بلفظ مرفوعا أنس

 وتر فهو أي ، األخرى دون واحدة عني يف وترا عىن أنه حيتمل ، جممل لفظه و:  قلت 
  ثالثا يعين ، منهما واحدة لكل بالنسبة وترا عىن أنه حيتمل و.  األظهر هو و معا إليهما بالنسبة

 عـن  منصور بن عباد طريق من ، عباس ابن حديث يف صرحيا روي هذا و ، عني كل يف
 مـع  ، آخره يف تغري كان منصور بن عباد ألن ، حجة به تقوم ال إسناد لكنه.  عنه عكرمة
 أن و ،)  ٧٥(  رقم"  الغليل إرواء"  يف هذا حديثه ختريج يف بينته كنت كما ، مدلسا كونه
 كذاب األسلمي حيىي أيب ابن إبراهيم هو و أحدمها ، هو أسقطهما رجلني عكرمة بني و بينه

  . ضعيف اآلخر و ،

 يف احلديث هذا إسناد لتصحيحه شاكر أمحد الشيخ العالمة ختطئة إىل هناك أشرت و
 هناك إليه أشرنا ما توضيح من بدال أنه يل بدا قد اآلن و) .  ٣٣١٨" (  املسند"  على تعليقه
 العالمة إن:  فأقول ، األمر عليه أشكل عليه اطلع ملا بالتحقيق املشتغلني األساتذة بعض ألن

 بـن  عباد أن:  ألولا:  هامة أمور على املذكور تصحيحه بىن تعاىل اهللا رمحه شاكر أمحد
  ) . ١٠٨/  ٥ ، ٦/  ٤ ج(  ثقة منصور

  . أصال امدلس يكن مل أنه:  الثاين
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 عبادا أن على الدالة احلديث أئمة بعض عن وردت اليت الكلمات ثبوته يف شكه:  الثالث
  ! صحت إن داللتها يف شكه و ، مدلسا كان

 إمنا ،و الكذاب حيىي أيب ابن إبراهيم هو ليس عباد دلسه الذي حيىي أيب ابن أن:  الرابع
 احلديث صحة إليه املومى الشيخ عليها بىن اليت الدعائم هي هذه!  الثقة حيىي أيب بن حممد هو
  : التوفيق باهللا و ، أقول ذلك على جوابا و. 

 على التوثيق أطلق املتأخرين احلفاظ من ال و ، املتقدمني األئمة من أحدا نعلم ال:  أوال
 هـي  سعيد بن حيىي عن رواية إال اللهم ، تعاىل اهللا رمحه الشيخ فعل كما منصور بن عباد

 احلافظ ذكرها اليت األئمة أقوال لك أسرد ذلك بيان يف الشروع قبل و.  منها أقوىب معارضة
  : هذا عباد ترمجة يف"  التهذيب"  يف

 ؟قال تغري قد كان منصور بن عباد:  سعيد بن ليحىي:  قلت:  املديين بن علي قال - ١
 التعديل و اجلرح.(  يرضاه حيىي أر مل و ، حيفظ ال كان حنن رأيناه حني أنا إال ، أدري ال: 
  ) . ١/  ٢٣٨ ق(  عدي ابن ،)  ٨٦/  ١/  ٣

 يترك أن ينبغي ال ، ثقة عباد:  جدي قال:  سعيد بن حيىي بن حممد بن أمحد قال و - ٢
  . القدر يعين.  فيه أخطأ لرأي حديثه

  . بالقدر يرمى كان و ، بشيء ليس:  معني ابن عن:  الدوري قال و - ٣

  ) . ٨٦/  ١/  ٣ اجلرح. (  لني:  زرعة أبو قال و - ٤
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 هـذه  أخـذ  أنه نرى و حديثه يكتب ، احلديث ضعيف كان:  حامت أبو قال و - ٥
 ٨٦/  ١/  ٣ اجلرح. (  عكرمة عن احلصني بن داود عن حيىي أيب بن إبراهيم عن األحاديث

  " . إبراهيم"  باسم التصريح دون) 

 مسعت:  منصور بن لعباد:  قلت:  سعيد بن حيىي مسعت:  املديين بن علي قال و - ٦
...  يكتحل كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن"  و... "  املالئكة من مبأل مررت. "  حديث

  . عكرمة عن داود عن حيىي أيب ابن حدثهن:  فقال ؟ عكرمة من يعين" 

  . بذاك ليس:  داود أبو قال و - ٧

  . بالقوي ليس:  آخر موضع يف و ، حبجة ليس:  النسائي قال و - ٨

  . حديثه يكتب من مجلة يف هو:  قبله الذي احلديث يف تقدم كما عدي ابن قال و - ٩

 عن حيىي أيب ابن إبراهيم من مسعه عكرمة عن روي ما كل:  حبان ابن قال و - ١٠
  . عكرمة عن فدلسها ، عنه احلصني بن داود

  . بالقوي ليس:  الدارقطين قال و - ١١

  . يدلس كان و ، قدريا كان و ، منكرة أحاديثه انتك:  أمحد قال و - ١٢

  . مناكري أحاديث عكرمة و أيوب عن روى:  شيبة أيب ابن قال و - ١٣

  . منه يسمع مل و ، أحاديث عكرمة عن روى:  البزار بكر أبو قال و - ١٤

  . احلديث جائز:  مرة قال و ، حديثه يكتب به بأس ال:  العجلي قال و - ١٥
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  . منكرة أحاديث له و ، عندهم ضعيف هو و:  سعد بنا قال و - ١٦

   أخريا تغري و ، احلفظ سييء كان و ، برأيهم يرمى كان:  اجلوزجاين قال و - ١٧

 أقواهلم اتفقت األئمة هؤالء كل أن لك يتبني ، عباد يف قيل ملا السرد هذا بعد:  قلت
 و ، يعارضها ما بيان فسيأيت ، دسعي بن حيىي عن)  ٢(  رقم الرواية يف ما إال ، تضعيفه على
 هذا و" .  احلديث جائز:  مرة قال و.  حديثه يكتب به بأس ال) : "  ١٥(  العجلي قول إال

 و الرجال يف األئمة بأقوال علم على كان من كل إن بل ، التوثيق يف صرحيا ليس ترى كما
 الرجل يف أن إىل ليشري يالعجل من القول هذا أن معي ليشعر التجريح و التعديل يف تعابريهم

  : ألمرين مطلقا توثيقا عباد توثيق يف عليه االعتماد جيوز فال حينئذ و ، يسريا لو و ضعفا

  . ذكرنا كما ذلك يف صرحيا ليس أنه:  األول

 ، متاما حبان كابن التوثيق يف بالتساهل معروف فالعجلي ، صرحيا كان لو أنه:  اآلخر و
 من بشيء ميكن أنه على.  جرحهم و بنقدهم املوثوق األئمة والأق خالف إذا مردود فتوثيقه

  . ذكرنا كما التوثيق يف صرحيا ليس ألنه ، كلمام موافقة على كالمه حيمل أن التسامح

  : وجهني من فاجلواب.  ثقة:  عنه الثانية الرواية يف سعيد بن حيىي قول أما و

  : بأمرين عليه رجيحهات و عنه األوىل الرواية يف مبا معارضته:  األول

 بن أمحد رواية من تلك و ، الثبت اإلمام املديين بن علي رواية من ألا ، أصح أا - ١
  " ! صدوق"  فيه قوله على ترمجته يف احلافظ يزد مل الذي سعيد بن حيىي

 كما التعارض عند التعديل على مقدم املفسر اجلرح و ، مفسرا جرحا تضمنت أا - ٢
  " . املصطلح"  يف معلوم هو
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 مع الرجل تضعيف على متفقة فإا ، اآلخرين األئمة بأقوال معارضته:  آخر وجه مثة و
 منه أصرح و مثله و حيفظ ال إنه نفسه سعيد ابن قول مثل منها كثري يف التضعيف سبب بيان
  . أخريا تغري أنه و ، احلفظ سيء كان أنه اجلوزجاين قول

 شيخه قول من ذلك تلقى كأنه و. نكارة فيها أحاديث هعند أن داود أيب قول مثل و 
 بالتدليس رماه بعضهم و.  منكرة أحاديث له:  سعد ابن قول حنوه و.  منكرة أحاديثه:  أمحد

 عن رواه مبا خاص تدليسه بأن توحي اليت حبان ابن عبارة من أمشل و أعم أمحد عبارة و ،
  . عكرمة

 سعيد بن حيىي بقول األخذ من خري لعباد جلارحةا األئمة هؤالء بأقوال فاألخذ:  قلت
  . تعاىل هللا احلمد و ، ظاهر بني هو كما ، هلم موافقه األول قوله و السيما ، له املوثق

 و النسائي قول ذكر لقد ، شاكر أمحد العالمة صنع ما إىل فانظر هذا عرفت فإذا:  قلت
 يف رأيه إىل يرجع فيه كالمهم و"  ) : ٦/  ٤(  مباشرة عقبه قال مث له املضعفني سعد ابن

 يف أحد يطعن مل و ، منه يسمعها مل عكرمة عن أحاديث فريوي ، يدلس أنه إىل و ، القدر
  " . صدقه

 له املضعف كالمهم يوجه أن يسوغ كيف إذ ، الغرائب من هو و ، قال كذا:  قلت
 مل و ، تضعيفال أطلق نفسه النسائي فهذا.  التضعيف سبب على مجهورهم نص ما خبالف

 يف كما اجلوزجاين التغري إىل نسبه كذلك و!  تغري كان أنه ذلك إىل أضاف بل ، بالقدر يرمه
 ١(  رقم سعيد بن حيىي قول حنوه و.  احلفظ سيء كان أنه ذلك على زاد و ،)  ١٧(  الفقرة
 له و: "  هبقول أتبعه احلديث أئمة إىل تضعيفه عزا أن بعد سعد ابن هذا و.  حيفظ ال كان) : 

)  ١٢ رقم(  أمحد قول منه أعم و ) ١٣(  رقم شيبة أيب ابن قول مثله و" .  منكرة أحاديث
  " . منكرة أحاديثه كانت: " 
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 اجلرح سبب بيان الوقت نفس يف تضمن فهي واضح جرح أا على عالوة األقوال فهذه
  . الثقات عليها يتابعه ال بأحاديث يتفرد أنه هو و

 مفسـر  جرح ذلك و ، بالتغري و احلفظ بسوء وصفوه الذين أقوال مع يلتقى ذلك و
 احلقيقة ؟و" ! القدر يف رأيه إىل يرجع فيه كالمهم و: "  يقال أن كله هذا مع يصح فكيف

 العمدة ألن القدر يف رأيه روايته يف يضر مل ، تدليسه عدم و حفظه و عباد ثقة ثبتت لو أنه
 أما ، هنا مفقود هذا و ، كالتدليس القادحة العلة من لسالمةا و الضبط و العدالة هو إمنا فيها

 قول ذلك ينايف ال أنه تعلم منه و.  حيفظ ال كان أنه األئمة أقوال من بيانه سبق فلما الضبط
 أحد يطعن ال أن ذلك مع البد ثقة ليكون ألنه" .  صدقه يف أحد يطعن مل و: "  أمحد الشيخ

  . سلف كما هنا قمتحق غري هذا و ، أيضا حفظه يف

 ينتهي هنا و ، يأيت فيما عليه الرد و ، أمحد الشيخ بنفيه جزم قد فهذا ، التدليس أما و
  . احلفظ سيء ضعيف أنه يتبني و ، ثقة إنه:  قوله يف عليه الكالم

  . أصال مدلسا يكن مل أنه:  قوله:  الثاين

 ابن قول و.  يدلس انك و) :  ١٢ فقرة(  أمحد اإلمام قول هذا على الرد يف يكفي و
 بن داود عن حيىي أيب بن إبراهيم من مسعه عكرمة عن روى ما كل) : "  ١٠ فقرة(  حبان

  " . عكرمة عن فدلسها ، عنه احلصني

 و بالقدر رمي ، صدوق: "  فقال يدلس كان بأنه"  التقريب"  يف احلافظ جزم لذلك و
  " . بآخره تغري و ، يدلس كان

 ؟ أمحد الشيخ ذلك رد فبماذا.  مدلسا كان عبادا أن يف ةصرحي نصوص فهذه:  قلت
 " تستقيم أو تصح نراها ال ، نقلت لكلمات إليه نسبت مة هي) : "  ١٠٩/  ٥(  قال لقد
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 أيب ابن عن األحاديث هذه أخذ أنه نرى) : "  ٥ الفقرة(  يف املتقدم حامت أيب قول ساق مث! 
 ابن حدثهن:  عباد فقال...  حديث مسعت:  لعباد لتق:  سعيد بن حيىي قول مث... " .  حيىي
 قد و( ! )  التدليس توهم كلمات فهذه:"  أمحد الشيخ قال.  عكرمة عن داود عن حيىي أيب

 أن حىت ، حيىي أيب بن إبراهيم من األحاديث هذه أخذ أنه احملدثني من كثري وهم يف أوقعت
 بل"  حيىي أيب ابن: "  يقل مل التهذيب و كامليزان الكلمات هذه من شيئا نقل حني بعضهم

 و ، فاحشـا  خطأ فأخطؤوا.  عندهم جدا ضعيف إبراهيم و"  حيىي أيب بن إبراهيم: "  قال
 مل إن ، يكون أن بعيد تدليس هو و ، براء منه هو ضعيف راو عن تدليس إىل الرجل نسبوا
 عباد يدلس فكيف ١٨٤ سنة مات متأخر راو اسم يدلس أنه زعموا فإم ، معقول غري يكن
  ! ! " . تالميذه بعض من أصغر هو و حيا يزال ال راويا

 الفاضل الشيخ على ذلك خفي كيف أدرى ال و - جدا سهل هذا عن اجلواب:  قلت
 هو عمن روايته تكون أن التدليس على املدلس حتمل اليت األسباب يف املعلوم من فإن - ؟

 لعلمه أو باإلسناد العلو يف حبا فيسقطه - صاغراأل عن األكابر رواية باب من - سنا أصغر
 وجـه  فما حيىي أيب ابن يف متحققان األمران هذان و ، احملدثني عند الرواية مقبول غري بأنه

 أفمثل!  ؟ أيضا ضعيف هو داودو لشيخه مث ، إياه عباد لتدليس الشيخ استنكار بل استغراب
 اخللف ذلك يتلقى و ، الفاحش اخلطأ إىل نسبوني و بل ، بالتدليس إياه األئمة اام يرد هذا
 يف واقع هو ما باستنكار بل!  ؟ حجة بدون بذلك يتهمهم الشيخ جاء حىت ، السلف عن

 هو الذي تلميذه الشيخ إسقاط من و ، األصاغر عن األكابر رواية من الروايات من عديد
  . بينا ما على هنا الواقع هو كما ما حديث يف شيخه

  : وجهني من:  فاجلواب" .  التدليس توهم كلمات فهذه: "  قوله أما و
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 ترى كما فهي" . يدلس كان و: "  أمحد اإلمام كلمة التدليس كلمات من أن:  األوىل
   عنها للجواب فضال ، لذكرها يتعرض مل الشيخ أن جرم فال ، التدليس يف صرحية

: "  قوله هو و بالتدليس لعباد اامه يف ظاهر حامت أيب عن الشيخ ذكره ما أن:  اآلخر و
 أن قبل من لذلك يرد الشيخ كان فإن... " .  حيى أيب ابن عن األحاديث هذه أخذ أنه نرى

 الشيخ قوله بني و ، هذا قوله بني فرق ال أنه:  فاجلواب"  نرى"  لقوله بذلك جيزم مل حامت أبا
 رأي أن القاطع جوابنا و!  عنه نقله تقدم كما" !  تصح نراها ال: "  بكلمات قبله نفسه أمحد
  ! ؟ هي فأين أقوى حبجة إال رده جيوز ال ، غرياملختص على حجة علمه يف املختص العامل

 ؟ عكرمة من...  حديث مسعت:  لعباد قلت:  سعيد بن حيىي قول حامت أيب قول حنو و
 - شك دهعن كان حيىي أن يف ظاهر فإنه.  عكرمة عن داود عن حيىي أيب ابن حدثهن:  فقال
 فلم ؟ منه مسعها هل سأله لذلك و ، عكرمة من املذكورة لألحاديث عباد مساع يف األقل على
 فلم ،...  إبراهيم حدثهن: قوله هو و ، يؤكده مبا أجاب بل ، الشك يزيل جبواب عباد جيبه
 و ، مسع بأنه التصريح من منعه الذي فما إال و ، مدلس عبادا أن يثبت ذا و حدثنيهن يقل
 و ، اجلواب يف صرحيا يكون ال الذي السياسيني كالم يشبه مبا القول إىل"  نعم"  بلفظ لو

 نفسـه  شاكر أمحد العالمة - نقدي يف - به تورط مما هذا و!  ؟ املعاين من وجوها حيتمل
  : كالمه آخر يف فقال

 نلكـا  عبـاد  من اجلوابات هذه و)  لعباد حيىي من يعين(  األسئلة هذه صحت فلو" 
 ، عكرمة عن احلصني بن داود و حيىي أيب ابن حدثهن:  قال يكون أن الصواب إىل األقرب

 عـن  أيضا األحاديث هذه رويا حيىي أيب بن حممد و احلصني بن داود بأن روايته تقوية يريد
  " ! به له حاجة ال تدليسا نفسه على يثبت أن يريد أنه ال ، رواها كما عكرمة
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 أما. فعل ملا التدليس نفسه على يثبت ال أن يسعه ذلك يف ختيارا له كان لو نعم:  قلت
  الذي فما الشيخ يزعم كما مسع أنه املفروض و ؟ مسع هل سعيد بن حيىي اإلمام من سئل قد و

 عكرمة عن روايته على تابعه بأنه القول إىل ؟ اإلمام سؤال على جوابا بذلك التصريح من منعه
 عـن  يكون ما أبعد هو و ذاك تفسريه الشيخ يرضى كيف باعج فيا!  داود و حيىي أيب ابن

 حيىي أيب ابن حدثهن: "  تقول فإا الرواية نص عن خرج قد به هو و السيما ، السؤال إجابة
 استجاز الشيخ إن يقال قد ، نعم!  ؟"  داود و حيىي أيب ابن: "  يقول الشيخ و ،"  داود عن
"  السابق بقوله ذلك إىل أشار كما صحتها من شك يف ألنه للرواية املخالف القول هذا مثل
 اجلواب سيأيت و" !  تصح نراها ال"  أيضا السابق قوله مثله و... "  األسئلة هذه صحت فلو
  . التالية الفقرة يف عنه

 علـى  أما و ، الشيخ رجحه كما"  حدثهن"  بلفظ الرواية أن فرض على كله هذا و
 أن فثبت إطالقا الشيخ ذكره الذي املعىن حيتمل ال نص فهي"  حدثين: "  األخرى الرواية
  . له وجه ال مما له الشيخ نفي أن و ، مدلس عبادا

 عن األحاديث تلك مسع هل لعباد سعيد بن حيىي سؤال صحة يف الشيخ شك:  الثالث
 اضطراب هو إمنا و ، عليه وقف إسناده يف ضعف صحته يف الشك على حيمله مل و ؟ عكرمة

"  حيىي أيب ابن حدثين: " بلفظ"  امليزان"  يف وقع أنه ذكر فقد!  متنه يف - زعمه يف - وقع
  " التهذيب"  عن نقله سبق الذي"  حيىي أيب ابن حدثهن"  بدل

 العارفني لدي – الصحة يف قادحا اضطرابا يعترب ال االختالف هذا مثل أن مع و:  أقول
 مفصـلة  ألا ، األوىل على – مبهمة إا قيل إن - األوىل الرواية محل إلمكان ، العلم ذا
"  كتاب يف لثبوته عندي الراجح بل ، األرجح هو األول فاللفظ ذلك مع و.  واضح هو كما

 حممد حدثنا:  قال موسى بن حممد حدثنا) : ٢٧٣ ص(  هكذا إسناده و ، للعقيلي"  الضعفاء
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 مسعت:  يقول املديين بن علي مسعت:  يقول احلداد داود بن أمحد مسعت:  قال سليمان بن
   العقيلي طريق من"  التهذيب"  يف املزي احلافظ ورواه ، فذكره:  يقول القطان سعيد بن حيىي

- ١٨٣/  ٤(  بغـداد  تاريخ"  يف مترجم ثقة هذا احلداد ، جيد إسناد هذا و:  قلت
 املصيصي جعفر أبو هو سليمان بن حممد و. مائتني و اثنتني أو إحدى سنة مات ،)  ١٤٠

  ) . ٢٤٠(  سنة مات"  التهذيب"  رجال من ثقة هو و ، يظهر فيما ، بلوين املعروف

 يف أيضا مترجم جليل ثقة هو و ، بالنهرتريي املعروف اهللا عبد أبو هو موسى بن حممد و
  ) . ٢٨٩(  سنة مات ،)  ٢٤٢ - ٢٤١/  ٣" (  التاريخ" 

 و القطـان  سعيد بن حيىي عن ثابتة صحيحة املسألة أن التخريج ذا بان فقد:  قلت
 تلك يسمع مل بأنه عباد اعتراف يثبت و ، تقدم كما هلا أمحد الشيخ تفسري يبطل الذي باللفظ

 به الشيخ اعترف كما جدا ضعيف هو و - إبراهيم عن تلقاها إمنا و ، عكرمة من األحاديث
  . خاصة عكرمة يف ضعيف هو و داود عن -

 حيىي أيب ابن حممد هو إمنا و ، إبراهيم هو ليس حيىي أيب ابن أن خالشي زعم أما و:  الرابع
 لتصريح خمالف هو بل ، أعلمه فيما قبله أحد يقله مل ، حمدث قول بأنه فمردود ، ثقة هذا و

  ) . ١٠(  الفقرة يف املتقدم حبان ابن

 دهبع من جرى عليه و... " .  حيىي أيب بن إبراهيم من مسعه عكرمة عن روى ما كل" 
 بن حممد بن إبراهيم عن روى" "  التهذيب"  يف املزي احلافظ قال فقد ، املتأخرين احلفاظ من
  " . - منه أكرب هو و - األسلمي حيىي أيب

 بن عباد تصريح أما و. إبراهيم والد حيىي أيب بن حممد عن روى أنه ذكر أحدا أر مل و
 يفرح ال مما - شاذ غري عنه حمفوظا كان إن فهو ، الترمذي عند احلديث هلذا بسماعه منصور
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 ، كذلك ليس عباد و ، ضابطا حافظا كان إذا ينفع إمنا بالتحديث املدلس تصريح ألن ، به
  . أمره آخر يف تغريه أو ، حفظه سوء بسبب فيه وهم فلعله

 ضعف لشدة الترمجة حلديث شاهدا يصلح ال هذا عباس ابن حديث أن القول مجلة و
 أن املمكن من نعم. ضعفه على فبقي األخرى العني يف للفظه خمالف ظهلف ألن و ، إسناده
 ليس إسناده و ، مثله املعىن يف ألنه ، له شاهدا يصلح الطرباين عند عمر ابن حديث إن:  يقال

  . أعلم اهللا و.  صحيح فاحلديث ، أميل إليه أنا الذي هذا و ، الضعف شديد
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  الرد على حممود سعيد
  

 اهللا أعطـاه  ثوابه رجاء و به إميانا به فأخذ فضيلة فيه شيء اهللا عن بلغه من"  - ٤٥١
  " . كذلك يكن مل إن و ذلك

  ) : ٦٤٧/  ١(  الضعيفة األحاديث سلسلة ىف األلباىن قال

  . موضوع

 ص" (  معجمه"  يف األبار ابن و)  ١/  ١٠٠" (  جزئه"  يف عرفة بن احلسن أخرجه
 ٢٩٦/  ٨(  اخلطيب و ،)  ٢ - ١/  ١٥" (  رجب فضل"  يف لاخلال حممد أبو و)  ٢٨١

 سلمان بن فرات عن)  ٢/  ١٥" (  األربعني"  يف)  ٩٥٣ - ٨٨٠(  طولون بن حممد و ، )
 عبد بن سلمة أيب عن ، كثري أيب بن حيىي عن ، رجاء أيب عن كالمها ، كثري بن عيسى و ،

  . مرفوعا األنصاري اهللا عبد بن جابر عن ، الرمحن

  : قال و)  ٢٥٨/  ١" (  املوضوعات"  يف اجلوزي ابن ذكره الطريق هذه من و

  " . كذاب رجاء أبو ، يصح ال" 

  مث ، هذا رجاء أبا أعرف مل أنا و ،)  ٢١٤/  ٢" (  الآليلء"  يف السيوطي أقره و

 كذا و.  يعرف ال بأنه)  ١٩١ ص" (  املقاصد"  يف صرح السخاوي احلافظ وجدت
  ) . ١٩٧ ص" (  البديع القول"  ىف قال

  : طولون ابن املؤرخ قول أما و
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 موىل اجلزري اهللا عبد بن حمرز أعلم فيما هو رجاء أبو و ، اإلسناد جيد حديث هذا" 
 صـالة  لبيان التوشيح"  كتايب يف ذكرا شواهد و طرق للحديث و ، ثقة هو و ، هشام

  . العلم هذا قواعد عن جدا بعيد فهو" .  التسبيح

 قد و" التقريب"  يف احلافظ قال كما ، يدلس فهو ، رجاء أبو أنه سلم إن هذا حمرزا فإن
:  ألسباب ، هذا حمرز هو رجاء أبو يكون أن أستبعد أنين على ؟ اجلودة إلسناده فأىن ، عنعن
 اإلسـناد  هـذا  يف والواقع ، سلمان بن فرات ، شيوخه من أن ترمجته يف ذكروا أم منها

 روايـة  مـن  إنه:  يقال أن إال ، عنه احلديث راوى هو سلمان بن فرات أن أعىن ، خالفه
  . بعد فيه و ، األصاغر عن األكابر

  . أعلم اهللا و

 إشارة"  العطاردي" : "  عرفة ابن جزء"  هامش على رأيت أنين ، به ليس أنه يؤيد و
 من هي النسبة ذهه أن إىل إشارة"  صح"  حرف جبانبها يوضع مل لكن و ، نسبه هذا أن إىل

 مل ،فـإذا  عادم هي كما اهلامش على فاستدركها ، الناسخ قلم من سقطت الكتاب أصل
 من أا على ،ال توضيحا و تبيينا عليه وضعت تكون أن فيحتمل ، األصل من أا إىل يشر

  . أعلم اهللا و.  الكلمة حقيقةهذه فنتبني اجلزء هلذا أخرى نسخة على نعثر لعلنا و ، األصل

  " األربعني"  ىف عساكر ابن احلافظ ابن القاسم احلافظ أخرجه قد احلديث رأيت مث

 فيه أيضا احلديث هذا و:"  قال و به رجاء أىب عن الطريقني من)  ١/  ١١(  للسلفي
  " . يضعفه اهللا رمحه أيب مسعت قد و ، نظر

 ، حيىي بن إمساعيل فيه و ، عمر ابن عن بسنده الدارقطين رواية من اجلوزي ابن أورده مث
 بن حممد عن اخلليل أيب يزيع طريق من حبان ابن رواية من و ،"  كذاب: "  اجلوزي ابن قال
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 بن ثابت الرواة ىف أعرف ال فإين ، أسلم ابن لعله و ، األصل كذا(  أبان بن ثابت و ، واسع
  : اجلوزى ابن قال و.  مرفوعا أنس عن)  أبان

  " . متروك بزيع" 

  : ترمجته ىف الذهيب قال:  قلت

  " . هلا املتعمد كأنه موضوعة بأشياء الثقات عن يأيت:  حبان ابن قال ، متهم" 

  " : الضعفاء"  يف قال و

  " . متروك" 

  : حجر ابن للحافظ"  اللسان"  ىف و

 أحاديث الثقات عن يروى:  احلاكم قال و.  باطل يرويه شيء كل:  الدارقطين قال و" 
  " . موضوعة

 ىف كمـا  ، بنحوه"  األوسط"  يف الطرباين و ، يعلى أبو أخرجه طريقه من و:  قلت
  . هذا بعد سنذكره و ،)  ١٤٩/  ١" (  امع"

 ، أيضا متهم فيه آخر طريقا أنس حلديث فساق ، اجلوزي ابن تعقب السيوطي إن مث
 مـن  عمر ابن حلديث أخرى طريقا كذلك ذكر و ، بعده الذي احلديث يف بيانه يأيت كما
(  حامت أىب ابن قال كما ، جمهول هذا الوليد و ، عنه سكت و ، عنه مروان بن الوليد رواية

 الوليد فإن ، انقطاعا فيه إن مث.  العسقالين و ، الذهيب قال كذا و ، أبيه عن)  ١٨/  ٢/  ٤
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 صغار من فهو ، الصحابة من أنس غري عن يرو مل غيالن و ، جرير بن غيالن عن روى هذا
  . احلديث انقطاع فثبت ، الصحابة يدرك مل أتباعهم من هذا على فالوليد ، بعنيالتا

  . ايد عبد بن محزة عن قصة هذا بعد ساق أنه السيوطي عجائب من و

: "  ،فقال احلديث هذا عن فسأله املنام يف وسلم عليه اهللا صلى النيب رأى أنه:  خالصتها
  " . قلته أنا و ملين إنه

 ا يثبت ال أن فباألوىل ، شرعي حكم ا يثبت ال الرؤيا أن العلماء ندع املقرر من و
  . القرآن بعد األحكام أصل هو احلديث و ، نبوي حديث

 مـن  ضعفا أشد بعضها و ، حجة ا تقوم ال احلديث هذا طرق فجميع ، باجلملة و
 قد ،و رجاء أيب طريق -"  الترجيح"  يف الدين ناصر ابن احلافظ قال كما - أمثلها ،و بعض

 و ،"  املوضـوعة  األحاديث"  يف إياه إيراده يف اجلوزي ابن أصاب لقد و ، وهاءها عرفت
  الذي احلديث يف سبق كما ، فقال ، حجر ابن احلافظ ذلك على تابعه

  " . له أصل ال: "  قبله

 الذي احلديث يف سيأيت كما أيضا الشوكاين وافقه و ، الباب هذا ىف حجة به كفى و
  . دهبع

 كان سواء ، ثوابه يف طمعا حديث بأي بالعمل يوحي أنه السيئة احلديث هذا آثار من و
 أن ذلـك  نتيجة من كان و ، موضوعا أو ، ضعيفا أو ، صحيحا العلم أهل عند احلديث
 ، األحاديث رواية ىف ، غريهم و ، مدرسني و ، خطباء و ، علماء ، املسلمني مجهور تساهل
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 عنـه  التحديث من التحذير يف الصحيحة لألحاديث صرحية خمالفة هذا يف و ، ا العمل و
  . املقدمة يف بيناه كما وسلم عليه اهللا صلى عنه صحته من التثبت بعد إال وسلم عليه اهللا صلى

 الضعيف باحلديث العمل جبواز يقول من عمدة كأنه معناه يف ما و احلديث هذا إن مث
 بعـد  إال باحلديث العمل جيوز ال أنه و ، ذلك خالف رىن أننا مع و ، األعمال فضائل يف

 - غريهم و ، املالكي العريب ابن و ، حزم كابن ، العلماء من احملققني مذهب هو كما ، ثبوته
  : بشروط قيدوه باجلواز القائلني فان

  . ضعيفا احلديث كون به العامل يعتقد أن منها

 ،أو بشرع ليس ما فيشرع ، ضعيف حبديث املرء يعمل لئال ، ذلك يشهر ال أن:  منها و
 تبيني" يف حجر ابن احلافظ ذلك على نص كما.  صحيحة سنة أنه فيظن اجلهال بعض يراه

 ابن األستاذ ذلك مبعىن صرح قد و:"  قال)  ٤ - ٣ ص" (  رجب فضل ىف ورد مبا العجب
 حدث من: "  لموس عليه اهللا صلى قوله حتت دخوله من املر ليحذر و ، غريه و السالم عبد
 العمل يف فرق ال و ، به عمل مبن فكيف ،"  الكذابني أحد فهو كذب أنه يرى حبديث عين

  . شرع الكل إذ ، الفضائل يف أو ، األحكام يف باحلديث

  فالقائلون ، املوضوع احلديث هذا ينايف الشروط ذه العمل أن خيفى ال و:  قلت

  . فتأمل - طلوبامل هو هذا و.  بوضعه يقولون كأم ، ا

 هذا إلسناد جتويده عنها نقلت اليت التسابيح صالة يف الدين ناصر ابن رسالة رأيت مث
 له شاء ما علينا فيها شغب قد و ، املصري سعيد بن حممود املدعو بتعليق طبعت قد احلديث
 مكابرتـه  و ، بالباطل جدله مع يتفق مبا العلماء كالم تأول و - عادته هي كما - الشغب
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 على واحدا مثاال أسوق أن فحسيب ، مفصال عليه للرد اآلن جمال ال و ، قاريء لكل الظاهرة
  : نقول ما

 سلم إن ، حمرز بتدليس للحديث إعاليل فرد ، إليه املشار للتجويد باالنتصار تظاهر لقد
 و ، فقـط  مكحوال عن يدلس إمنا حمرزا بأن)  ٣٣ و ٣٢ ص(  فزعم ، رجاء أبو هو بأنه

  : قال أنه حبان ابن عن نقله ما تأول بذلك

  . غريه و مكحول عن فيه السماع بني ما حبديثه يعترب ، مكحول عن يدلس كان

 نع و مكحول عن بالسماع يصرح مل إذا أنه يف الصريح ، غريه و:  قوله عن فتعامى
 مطلق فإنه ،" يدلس كان: "  املتقدم احلافظ قول عن تعامى كما ، حبديثه يعترب فال ، غريه

  . غريه و مكحول عن تدليسه يشمل

 فقد احلديث بضعف القول إىل رجع اجلعجعة تلك بعد ألنه....  تظاهر:  قلت إمنا و
 ابن خالف ثانيا و املدلس اهللا عبد بن حمرز هو رجاء أيب كون يف أوال)  ٣٦ ص(  تشكك

  : بقوله الدين ناصر

  لو ،و يسمع ما بكل للعمل ؤديي فإنه ، ضعفه توجب شديدة نكارة فيه احلديث لكن و
  . الفضائل يف دام ما ، واهيا أو موضوعا كان

 األخري استدراكه يف جاء ما سرق أن بعد حنني خبفي إياي نقده من رجع فقد:  قلت
 طمعا حديث بأي بالعمل يوحي أنه السيئة احلديث هذا آثار من و:"  قريبا املتقدم قويل من
  . إخل..."  ثوابه يف
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 الداللة يف أعظم هو ما هناك ، بلى ؟ مكابرته و حسده و حقده بالغ على هذا يدل أفال
 العجـب  تـر  ، عمان يف اإلسالمية املكتبة طبع"  الزفاف آداب"  لكتايب مقدميت فانظر ،

  . العجاب

 هم ،و ضعفه أو بوضعه قائل بني ما احلديث هذا رد على اتفقوا العلماء أن:  اخلالصة و
 و ، السـيوطي  ،و السخاوي و ، حجر ابن و ، ولداه و ، عساكر بنا و ، اجلوزي ابن: 

  ) . جليسهم يشقى ال القوم هم و(  ، الشوكاين
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  الرد على صاحب رسالة إحتاف األحفياء برسالة األنبياء
  

 الرسل كانت و ، قرون عشرة نوح بني و بينه كان ، مكلما نبيا آدم كان"  - ٢٦٦٨
  " . رعش مخسة و ثالمثائة

  : ٣٥٨/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 الكرمي عبد حدثنا) :  ١/  ١٧٨ ق" (  األمايل من جملس"  يف الرزاز جعفر أبو أخرجه
  : - نافع بن الربيع يعين - توبة أبو حدثنا:  الديرعاقويل اهليثم ابن

: "  أمامة أبو حدثين:  يقول سالم أبا مسع أنه سالم بن زيد عن سالم بن معاوية حدثنا
 بني و بينه كان كم:  قال. مكلم ، نعم:  قال ؟ آدم كان أنبيا!  اهللا رسول يا:  قال رجال أن

 مخسة و ثالمثائة:  قال ؟ الرسل كانت كم!  اهللا رسول يا:  قال.  قرون عشرة:  قال ؟ نوح
  " . عشر

 هو و ، ديرعاقويلال غري مسلم رجال ثقات كلهم رجاله ، صحيح إسناد هذا و:  قلت 
"  الثقات"  يف حبان ابن قال كذلك و)  ٧٨/  ١١" ( تارخيه"  يف اخلطيب قال كما ثبت ثقة
 ٣٣٥/  ١٣" (  السري"  يف الذهيب و ،"  األنساب"  يف السمعاين اعتمده و)  ٤٢٣/  ٨( 
 ابن و)  موارد - ٢٠٨٥" (  صحيحه"  يف أيضا حبان ابن أخرجه احلديث و) .  ٣٣٦ -
/  ٢" (  دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن طريقه من و)  ٢/ ١٠٤ ق" (  التوحيد"  يف دهمن

"  يف كـذا  و)  بترقيمي - ٣٩٨/  ٢/  ٢٤/  ١" (  األوسط" يف الطرباين و)  ٢/  ٣٢٥
 مسلم شرط على صحيح: "  قال و)  ٢٦٢/  ٢(  احلاكم و) ١٤٠ - ١٣٩/  ٨" (  الكبري
/  ٢١٢/  ٦" (  الدراري الكواكب"  يف احلنبلي عروة ابن قال وكذا.  الذهيب وافقه و" . 



الردودكتاب  ٥٧١    

 رسـم  على صحيح إسناد هذا: "  عقبه منده ابن قال و ، فقط حبان البن عزاه قد و)  ١
 أيب عن غريه و الرمحن عبد أيب القاسم حديث من روي و.  البخاري إال واجلماعة مسلم
  " . مقال فيها بأسانيد ذر أيب و أمامة

 أمامة أيب عن عنه يزيد بن علي حدثين:  رفاعة بن معان يرويه ، القاسم حديث:  قلت 
.  السالم عليه آدم:  قال ؟ أول كان األنبياء فأي!  اهللا نيب يا:  قلت:  قال: "  فيه و ، مطوال

 نفخ مث ، بيده اهللا خلقه ، مكلم نيب ، نعم:  قال ؟ آدم كان نيب أو!  اهللا نيب يا:  قلت:  قال
 ؟ األنبياء عدد وىف كم!  اهللا رسول يا:  قلت:  قال.  قبال آدم يا:  له قال مث ، وحهر من فيه
"  غفريا مجا ، عشر مخسة و ثالمثائة ذلك من الرسل ، ألفا عشرون و أربعة و ألف مائة:  قال
 لني رفاعة بن معان و.  ضعيف األهلاين هو و يزيد بن علي و) .  ٢٦٥/  ٥(  أمحد أخرجه. 

 ١" (  امع"  يف اهليثمي قال فقد ، به يتفرد مل أنه يبدو لكن ،"  التقريب"  يف ماك احلديث
 ضعيف هو و يزيد بن علي على مداره و ،"  الكبري"  يف الطرباين و أمحد رواه) : "  ١٥٩/ 

 ؟ إبراهيم و نوح بني كان كم:  قال: "  تقدم كما الترمجة حديث يف الطرباين زاد و هذا" . 
 رجـال  رجاله و ، الطرباين رواه) : "  ٢١٠/  ٨(  اهليثمي قال و" .  قرون رةعش: قال

  " . ثقة هو و ، خليد بن أمحد غري الصحيح

 نـوح  و آدم بني كان: "  بلفظ مرفوعا هريرة أيب حديث من شاهد الزيادة هلذه و 
 أخرجه" .  عليهما اهللا صلى ، قرون عشرة وإبراهيم نوح بني و ، قرون عشرة السالم عليهما
 بن نصر حدثنا:  قال الفريايب حممد بن جعفر حدثنا) : ٤٣٧  ص" (  الضعفاء"  يف العقيلي
 كثري أيب بن حيىي عن عمرو أبو حدثنا:  قال مسلم بن الوليد حدثنا:  قال األنطاكي عاصم

 ليهع يتابع ال: "  قال و ، هذا نصر ترمجة يف أورده.  به مرفوعا هريرة أيب عن سلمة أيب عن
(  يف حبان ابن ذكره ، رحال حمدث" . "  امليزان"  يف الذهيب قال و" .  به إال يعرف ال و ،

 ، بالراء)  رحال) : ( تنبيه" . (  احلديث لني" : "  التقريب"  يف احلافظ قال و) " .  الثقات
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 حيحالتص و ، فاحش تصحيف هو و.  بالدال)  دجال" (  امليزان"  من املطبوعتني يف وقع و
  : طرق عنه فله منده ابن إليه أشار الذي ذر أيب حديث أما و.  الظاهرية خمطوطة من

 يف هو و وسلم عليه اهللا صلى النيب أتيت:  قال عنه اخلشخاش بن عبيد عن:  األوىل 
 نفسه ذر أبو هو السائل الرجل أن فيه و ، الترمجة حديث فيه و ، بطوله احلديث...  املسجد

 عـن  الشامي عمرو أيب عن حدثنااملسعودي) :  ٤٧٨" (  مسنده"  يف سيالطيال أخرجه. 
"  يف سعد ابن و)  ١٧٩ و ١٧٨/  ٥( أمحد أخرجه الوجه هذا من و.  اخلشخاش بن عبيد

/  ١(  اهليثمي قال و.  به املسعودي عن أخرى طرق من)  ٢٦ و ١٠/  ١/  ١" (  الطبقات
 و ، ثقة هو و املسعودي فيه و ،"  األوسط" يف الطرباين و البزار و أمحد رواه) : "  ١٦٠
"  يف فأورده حبان ابن أما و ، الدارقطين ضعفه اخلشخاش بن عبيد و:  قلت" .  اختلط لكنه

 أبـو  هذا عنه الراوي و:  قلت" .  الكوفيون عنه روى: "  وقال)  ١٧٠/  ٣" (  الثقات
  .ترى كما الشامي عمرو

 و الترمجة حديث فيه و ، جدا مطوال به ذر أيب عن يناخلوال إدريس أيب عن:  الثانية 
 ٩٤" (  صحيحه" يف حبان ابن أخرجه.  يزيد بن علي حديث يف املتقدم األنبياء عدد زيادة

 بن هشام بن إبراهيم طريق من)  ١٦٨ - ١٦٦/  ١" (  احللية"  يف نعيم أبو و)  املوارد -
 إبراهيم و:  قلت.  به اخلوالين إدريس يبأ عن جدي عن أيب حدثنا:  الغساين حيىي بن حيىي
 بن املختار رواه و: "  عقبه نعيم أبو قال فقد ، به يتفرد مل لكنه ، بالكذب متهم متروك هذا

  " .  إدريس أيب عن سلمة بن إمساعيل عن غسان

 عن توثيقه يذكروا مل و ، مجع عنه روى ، ماجه ابن رجال من هذا املختار و:  قلت
 غالب ،و ترمجة له أجد مل سلمة بن إمساعيل شيخه و" .  مقبول: "  حلافظا قال و ، أحد
 الثقة العبدي هو و ، شيوخه يف ذكروه فقد)  مسلم بن إمساعيل(  الصواب و حمرف أنه الظن
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 و.  أعلم اهللا و.  لغريه حسن فهو ، إليه اإلسناد صح فإذا ، عبدي هو املختار كذلك و ،
 فيه و.  به اخلوالين إدريس أيب عن حممد بن القاسم عن سليمان يبأ عن حممد بن املاضي تابعه
  ) . ١٥٠/  ١" (  التاريخ" يف جرير ابن أخرجه.  أيضا األنبياء عدد

 علي امسه سليمان أبو وشيخه.  حممد بن املاضي لضعف ، ضعيف إسناد هذا و:  قلت 
 ابن احلافظ قال فقد.  الثقة املدين هو ليس و ، حممد بن القاسم مثله و.  جمهول ، سليمان بن

  " .  شامي أنه أظن: "  حجر

 ابن عن أيوب بن حممد امللك عبد أيب عن صاحل بن معاوية رواه و:  نعيم أبو قال:  الثالثة
 - ١٩٦/  ٢/  ٣(  حـامت  أيب ابن ذكره هذا أيوب ابن و:  قلت.  بطوله ذر أيب عائذعن

  .  امسهاآلن أعرف مل عائذ ابن و.  تعديال ال و جرحا فيه يذكر مل و ، الرواية ذه) ١٩٧

 عن جريج ابن حدثنا:  - متيم بن سعد بين من - العبشمي سعيد بن حيىي عن:  الرابعة
 رواه لكن ،)  ٤/ ٩(  البيهقي و ، نعيم أبو أخرجه.  به ذر أيب عن عمري بن عبيد عن عطاء

 و ، عنه سكت و ، البصري يالسعد سعيد بن حيىي فسماه)  ٥٩٧/  ٢(  احلاكم طريقه من
  " . بثقة ليس السعدي:  قلت: "  الذهيب قال

 إليه و ، غريه فهو بصري هذا و ، املدين سعيد بن حيىي هو إمنا بثقة ليس الذي:  قلت 
 السمعاين يورده مل و ، أعرفه مل هذا العبشمي و:  قلت.  فراجعه ،"  اللسان" يف احلافظ مييل
  .  النسبة هذه يف

 عدد أن و ، لذاته صحيح الترمجة حديث يف املذكورين الرسل عدد إن:  القول مجلة و
 ، لغريه صحيح فهو ، طرق ثالث من ذر أيب حديث يف و ، طرقه أحد يف املذكورين األنبياء

"  صحيحه"  يف حبان ابن رواية من) ٩٧/  ١" (  تارخيه"  يف كثري ابن ذكره ملا لذلك لعله و
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 يف حجر ابن احلافظ فعل كذلك و.  عنده ثبوته على فدل ، بشيء هيتعقب مل و ، عنه سكت
 احملقـق  قال و ، غريهم و ،)  ٣٠٧/  ٧" (  العمدة" يف العيين و)  ٢٥٧/  ٦" (  الفتح" 

.  كذلك ليس و ، موضوع أنه اجلوزي ابن زعم و) : "  ٤٤٩/ ٥" (  تفسريه"  يف اآللوسي
 اجلـوزي  ابن على الرد و ذلك إىل سبقه و" .  باملتابعة جرب ضعف سنده يف:  قيل ، نعم

 احملقق الباحث يسع ال الذي هو و ،)  ١١٤/  ٤" (  الكشاف ختريج" يف حجر ابن احلافظ
  . هللا احلمد و هذا خترجينا يف مبينا تراه كما غريه

 أن على املتقدمة األحاديث مع متفقة اجلملة يف هي ، أخرى أحاديث األنبياء عدد يف و 
 بن أنس حديث من و ، اخلدري سعيد أيب حديث من رويت ، الرسل عدد من أكثر عددهم
 يف خترجيها و ، لتتبعها نتفرغ لعلنا ، احلاكم و الطرباين و يعلى أيب عند ، عنه طرق من مالك
(  بـرقم "  الضعيفة"  يف خرجتها مث.  تعاىل اهللا شاء إن أخرى فرصة يف هلا املناسب املكان

٦٠٩٠ . (  

 بـني  املغـايرة  على يدل مما ، األخرى األحاديث من ذكرنا ما و احلديث أن واعلم 
 مـن  أرسلنا ما و: *(  وجل عز قوله يف أيضا القرآن عليه دل مما ذلك و ، النيب و الرسول

 جـرى  ذلك على و. اآلية)*  أمنيته يف الشيطان ألقى متىن إذا إال نيب ال و رسول من قبلك
 به جزم ما هو و ، اآللوسي احملققني خامتة إىل ، اإلمام الطربي يرجر ابن من ، املفسرين عامة
 أن)  ٧/  ١٨ و ٢٩٠/  ١٠ اموع(  فتاويه من موضع ما غري يف تيمية ابن اإلسالم شيخ
) : "  ٨٠/  ١٢" (  تفسريه"  يف القرطيب وقال.  رسوال نيب كل ليس و ، نيب رسول كل
 ذكر كذا و.  رسوال نيب كل ليس و نيب رسول كل أن الصحيح هو هذا و:  ١ املهدوي قال

 رسول كل أن الغفري اجلم عليه الذي الصحيح و:  قال ،" الشفا"  كتاب يف عياض القاضي

                                                   
  ) . ٥٩٥(  سنة تويف.  املهدوي إبراهيم بن حممد امسه و ، املغرب علماء من  ١
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 ما اآلية يف املغايرة يؤكد و:  قلت.. " .  ذر أيب حبديث واحتج رسوال نيب كل ليس و نيب
:  قرأ أنه عنهما اهللا رضي عباس ابن نع بإسناده له"  الرد"  كتاب يف األنباري بكر أبو رواه

 ال حديث فهذا:  بكر أبو قال و) .  حمدث ال و نيب ال و رسول من قبلك من أرسلنا ما و(
 األنبيـاء  رؤيا ألن ، نومه يف إليه يوحى الذي هو احملدث و ، قرآن ذلك أن على به يؤخذ
 كان إن و ، املغايرة نم ذكرنا ما يؤكد مما فهو عباس ابن عن ذلك صح فإن:  قلت.  وحي

 ذكـر  فقد ، اهللا رمحه جماهد تلميذه عن رويت هذه املغايرة أن يؤيده و ، قرآن به يثبت ال
 النيب: "  قال جماهد عن حامت أيب ابن و املنذر ابن برواية)  ٣٦٦/  ٤" (  الدر"  يف السيوطي

 ما يؤيد ، التفسري يف اإلمام هذا من نص فهذا" . يرسل ال و ، عليه يرتل و يكلم الذي وحده
  . السنة صريح و القرآن لظاهر املوافق ، باملغايرة القول من العلماء عليه تتابع

 ، احلاضر العصر فضالء ألحد رسائل جمموعة رأيت أنين هذا حترير على الدافع كان و 
ـ  التفريـق  عدم إىل فيها ذهب"  األنبياء برسالة األحفياء إحتاف: "  بعنوان رسالة فيها  نيب

 املؤلف أن على ، أقواهلم و العلماء حبوث على املطلع احملقق يدل فيها وحبثه.  النيب و الرسول
 إال و ، املسألة يف العلماء أقوال عن بالبحث نفسه يتعب أن دون ارجتاال ارجتلها اهللا حفظه هلا

  ) : ٤٢٩/  ١ ج(  يقول أن له جاز فكيف

 إىل سبقه قد و... " !  كثري ابن العالمة هو يقالتفر ذا تكلم رأينا من أسبق و"  - ١ 
 البغوي و)  ٣١٠ ت(  جرير ابن املفسرين شيخ و)  ١٠٤ ت(  اجلليل التابعي ، جماهد ذلك

  إليهم أشرت ممن غريهم و ،)  ٥٣٨ ت(  الزخمشري و)  ٦٧١ ت(  القرطيب و) ٥١٦ ت( 
  . آنفا

( كتابه يف إليه املشار لتفريقا يذكر مل تيمية ابن إن) : "  ٤٣١ ص(  يقول كيف - ٢
 ، واحد كتاب يف املوضوع يف يعلمه ما كل املؤلف يذكر أن الالزم من ليس و) " !  النبوات
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 له"  الفتاوى جمموع" راجع أنه فلو ، فتاواه من موضع ما غري يف تيمية ابن ذلك ذكر فقد
  ) . ٧/  ١٨ و ٢٩٠/  ١٠(  يف ذلك لوجد

 النيب و الرسول بني التفريق يف الغلطة فهذه: "  ذلك عقب قوله بطالن تعلم ذلك من و 
 و ، ذر أيب عن مردويه ابن رواه موضوع حديث طريق من الناس على دخلت إمنا أا يظهر

  .. " !  طوله مع حفظه ذر أبو حيتمل ال جدا طويل حديث هو

 ال ذر أبا أن زعم الذي الطويل احلديث هذا املذكورعلى التفريق يف العمدة ليس:  أقول
 هذا إن تاهللا و ، أظن فيما بابه يف الفريد التخريج هذا يف ذلك شرحت كما حفظه يتحمل
 لزمه إال و!  مثلها إىل أحد من - هللا احلمد و - سبق ما والتعديل اجلرح علم يف لبدعة الزعم

 و ، احلديبية صلح كحديث ، غريمها و الصحيحني يف ثابتة صحيحة كثريةطويلة أحاديث رد
 و ،"  زرع ألم زرع كـأيب  لك كنت: "  عائشة حديث و ، اجلساسة و الدجال حديث
 احلديث على حكمه يف اجلوزي البن تقليده و تعاىل اهللا شاء إن ذلك يلتزم ال لعله و.  غريها

 علـى  تقليده آثر ملاذا مث ، مثله على خيفى ال كما ، بعلم ليس التقليد ألن ، مردود بالوضع
 غريمها و اآللوسي احملقق و العسقالين كاحلافظ ؟ بالوضع عليه حكمه عليه دوار الذين تقليد
 ، لألحاديث نقده يف اجلوزي ابن تشدد يعلم هو و السيما ، كالمهم إىل اإلشارة سبقت ممن
.  هنا خرجتها اليت احلديث طرق بعض يف خاص ، به سلم لو نقده أن اهللا شاء إن يعلم كما

..  متىن إذا إال نيب ال و رسول من قبلك من أرسلنا ما و: *(  األمنية يةآ ذكر أنه غرائبه من و
 القرآن يف كثريا يقع هذا مثل أن اجلواب و: "  بقوله ذلك رد مث ، املغايرة تفيد الواو أن و)* 
 إن: *(  قولـه  يف كما األول نفس بالتايل يراد و ، الشيء على بالشيء يعطف السنة يف و

 أن ومعلوم ، العطف حبرف بينهما فغاير ،)*  املؤمنات و املؤمنني و ، اتاملسلم و املسلمني
  " . املسلمون هم املؤمنني و ، املؤمنون هم املسلمني
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 ابن اإلسالم شيخ ذلك شرح كما ، الصواب هو العكس بل ، غريمعلوم هذا:  فأقول 
" (  املصرية الفتاوى تصرخم"  يف قال لذلك و ،"  اإلميان"  كتابه منها وخباصة ، كتبه يف تيمية
 مسلم كل ليس و ، مسلم مؤمن كل أن:  املسلمني سلف مجهور عليه الذي) : "  ٥٨٦ص

 مل قـل  آمنا األعراب قالت: *(  ١٤:  ٤٩ تعاىل قال ، املسلم من أفضل فاملؤمن ، مؤمنا
: *(  متامهـا  ذلك يؤيد و ، عليه حجة ترى كما فاآلية)* " .  أسلمنا قولوا لكن و تؤمنوا

 آية ذكر مث!  قانتا مسلم كل ليس أنه بداهة الظاهر من فإن:  اآلية... )*  القانتات و القانتني
 و مالئكتـه  و هللا عدوا كان من قل: *( تعاىل قوله هي و ، له دليال أيضا تصلح ال أخرى
. "  منهم مها و املالئكة على ميكال و جبربيل فعطف:  قال ،.. )*  ميكال و جربيل و رسله
 األول نفس بالتايل يراد و الشيء على الشيء عطف باب من ليس هذا لكن و ، نعم:  أقول
 و ، فيه خالف ال مما هذا و.  العام على اخلاص عطف باب من هذا إمنا و ، دعواه هو كما
  . للفقيه ظاهر هو كما البحث موضع ليس لكنه

 كتـب  بعض يف جاء ما إنكار من السابقة الرسالة يف إليه املومى إليه ذهب ما إن نعم 
 كبد فيه أصاب مما فهو ، يؤمربتبليغه مل و بشرع إليه أوحي من أنه النيب تعريف يف الكالم
 ال مما العلم كتمان جواز يستلزم ذلك ألن ، ودروسنا جمالسنا يف أنكرناه لطاملا و ، احلقيقة

 من اهلدى و البينات من أنزلنا ما يكتمون الذين إن: *(  تعاىل قال األنبياء، بله ، بالعلماء يليق
  )* .  الالعنون يلعنهم و اهللا يلعنهم أولئك الكتاب يف للناس مابيناه بعد

 النيب و الرسول بني بالتفريق القول من تفرع إمنا املنكر هذا أن توهم املشارإليه لعل و
ـ  حني قدميا الفرق بعض فعل كما ، الفرع معه ليسقط األصل إنكار إىل ،فبادر  إىل ادرواب
 نزول عقيدة إنكار إىل احلاضر العصر يف العلماء بعض و ، للجرب إبطاال اإلهلي القدر إنكار
  . عليها املسلمني من مجهور لتواكل إنكارا ، السالم عليهما املهدي خروج و عيسى
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 يكـون  لن و يكون ال ذلك فإن ، اإلصالح أرادوا كانوا إن و ، خطأ ذلك كل و 
 املسألة هذه دراسة يف توسع إليه املشار الكاتب أن لو و.  األدلة عليه قامت الذي احلق بإنكار

 و ،)  ٤٤٩/  ٥(  اآللوسي العالمة استوعبها أخرى أقواال فيها لوجد ، رسالته يسود أن قبل
 الفرق و) : "  ٣٧/  ٣(  الزخمشري قول كمثل فيه نكارة ال ما منها خيتار أن بإمكانه لكان
 غـري  الـنيب  و.  عليه املرتل الكتاب املعجزة إىل مجع من:  األنبياء من سولالر أن ، بينهما

  " .  قبله من شريعة إىل الناس يدعو أن أمر إمنا و ، كتاب عليه يرتل مل من:  الرسول

 بشريعة اهللا بعثه من:  الرسول) : "  ٥٧/  ٤" (  تفسريه"  يف البيضاوي قول مثله و
 إسرائيل بين كأنبياء ، سابق شرع لتقرير بعثه من و ، يعمه لنيبا و ، إليها الناس يدعو جمددة
 وسـلم  عليه اهللا صلى النيب شبه لذلك و ، السالم عليهم عيسى و موسى بني كانوا الذين
 ال حـديث  لكنه و"  إسرائيل بين كأنبياء أميت علماء"  حديث إىل يشري" .  م أمته علماء
  .  غريمها و السخاوي و سقالينالع احلافظ ذلك على نص كما ، له أصل

 لفظة حذف الصواب أن منها يتلخص اعتراضات املذكور تعريفه على أوردوا قد إم مث
 ، السالم عليه إمساعيل ألن ، الزخمشري تعريف يف"  الكتاب"  لفظة مثله و ، منه"  جمددة" 
 قـد  و ، السالم عليهما إبراهيم شريعة على كان بل ، جمددة شريعة ال و كتاب له يكن مل

 و)* .  نبيا رسوال كان و الوعد صادق كان إنه: *(  بقوله القرآن يف وجل عز اهللا وصفه
 الناس يدعو بشريعة اهللا بعثه من والرسول ، سابق شرع لتقرير بعث مبن النيب تعريف يبقى
  . متقدمة أو جديدة كانت سواء ، إليها

  . أعلم واهللا 
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  الرد على فريد وجدي
  

 ال:  فيقول ، بنا صل تعال:  املهدي أمريهم فيقول ، مرمي بن عيسى يرتل " - ٢٢٣٦
  " . األمة هلذه اهللا تكرمة ، بعض أمري بعضهم إن

  : ٢٧٦/  ٥"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 حـدثنا  الكرمي عبد بن إمساعيل حدثنا" :  مسنده"  يف أسامة أيب بن احلارث أخرجه
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال جابر عن منبه بن وهب عن يهأب عن عقيل بن إبراهيم
 - ١٤٧ ص(  القيم البن"  الضعيف و الصحيح يف املنيف املنار"  يف كذا.  فذكره:  وسلم
  " . جيد إسناد هذا و: "  قال و ،)  ١٤٨

 الثانية السنة من األول العدد يف املنشورة"  املهدي"  يف رسالته يف العباد الشيخ أقره و 
  ) . ٣٠٤ ص" (  اإلسالمية اجلامعة" جملة من عشرة

 أيب رجال من ثقات كلهم رجاله فإن ، تعاىل اهللا رمحه القيم ابن قال كما هو و:  قلت
 ، ثقة: "  هذا إمساعيل يف معني ابن فقال ، جابر و وهب بني باالنقطاع أعل قد و ، داود
 وقع كتاب هو إمنا بشيء ليست جابر عن وهب عن يرويها اليت الصحيفة و ، صدق رجل
 ـذيب "  يف فقال ، املزي احلافظ تعقبه قد و" .  شيئا جابر من وهب يسمع مل و إليهم

 عبد بن إمساعيل عن حيىي بن حممد عن"  صحيحه"  يف خزمية بن بكر أبو روى" : "  الكمال
 و اهللا عبد بن جابر عنه سألت ما هذا:  قال منبه بن وهب عن عقيل بن إبراهيم عن الكرمي
...  األبـواب  أغلقـوا  و األسقية أوكوا:  يقول كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن أخربين

  . منبه بن وهب إىل صحيح إسناد هذا و.  احلديث
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 على مقدمة اإلثبات على الشهادة فإن ، جابر من يسمع مل إنه:  قال من على رد فيه و
 ، العلم أهل عند مشهورة هريرة أيب عن)  وهب أخو ( مهام صحيفة و ، النفي على الشهادة

 و" .  ؟ واحد بلد يف مجيعا كان و ، منه مساعه يستنكر فكيف ، جابر قبل هريرة أيب وفاة و
 و ، فيه ريب فال السماع إمكان أما:  قلت: "  فقال ،"  التهذيب ذيب"  يف احلافظ رده
 حيسن ال و ، بينهما مالزمة فال البحث هفي وقع الذي وهب أخوه فأما ، مهام يف هذا لكن

 هذه يف إمساعيل يغلط كان معني ابن أن الظاهر فإن ، اإلسناد بذلك معني ابن على االعتراض
  " . جابرا سألت: "  وهب عن اللفظة

  " . أعلم اهللا و.  جابر عن:  عنده الصواب و

 و"  جـابرا  ألتس: "  وهب قول على معني ابن اطالع على عندنا دليل ال:  أقول و
 إمكـان  السيمامع و ، جيوز ال ذا و ، حجة بغري الثقة ختطئة ففيه عليه اطالعه افتراض على

 مل لو و ، واجلمهور مسلم عند االتصال يف كاف هذا فإن ، التدليس من الرباءة و ، السماع
 لقع البخاري أن هذا عقيل ترمجة يف احلافظ ذكر قد و ؟ ثبت قد و فكيف ، السماع يثبت

 جاء قد و ، الكهان يف أثرا"  النساء سورة تفسري"  يف جابر عن" )  صحيحه"  يف يعين( 
)  ٢٥٢/  ٨(  هناك ذكر:  قلت. جابر عن منبه بن وهب عن هذا عقيل رواية من موصوال

 الطواغيت عن اهللا عبد بن جابر سألت: قال منبه بن وهب طريق من حامت أيب ابن وصله أنه
  . التوفيق باهللا و.  بالسماع يضاأ تصريح ففيه.. 

 رضي جابر عن أخرى طريق من)  ٩٥/  ١" (  مسلم صحيح"  يف احلديث أصل و 
 على يقاتلون أميت من طائفة تزال ال: "  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت:  قال عنه اهللا

 فيقول ، وسلم ليهع اهللا صلى مرمي ابن عيسى فيرتل: "  قال" .  القيامة يوم إىل ظاهرين احلق
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".  األمة هذه اهللا تكرمة ، أمراء بعض على بعضكم إن ، ال فيقول ، لنا صل تعال:  أمريهم
  .  هلا مفسر هو و الترمجة حديث يف املهدي هو الرواية هذه يف فاألمري

  . التوفيق باهللا و

 و ، نتالف بعض حدوث عن قلوم تطيش الناس من كثريا أن!  املؤمن األخ أيها اعلم و 
 يسلكوه أن عليهم جيب الذي الوسط السبيل هلم توضح إا ،حبيث جتاهها عندهم بصرية ال

 ، عيسـى  أو املهدي أنه ادعى من يتبع من مثال فمنهم ، بعيدا ضالال عنه فيضلون ، إباا
 مث ، يةالعيسو مث ، أوال املهدوية ادعى الذي القادياين أمحد غالم مريزا اتبعوا الذين كالقاديانيني

(  سـنة  رأس على املكي احلرم بفتنة قام الذي السعودي)  جهيمان(  مجاعة مثل و ، النبوة
 يبايعوه أن احلرم يف احلاضرين من طلب و ، املنتظر املهدي معه أن زعم و ، هجرية)  ١٤٠٠

 بعد فتنتهم على اهللا قضى مث أتباعه، من األشرار و املغفلني و البسطاء بعض اتبعه قد كان و ،
 يشاركنا من منهم و.  شرهم من العباد تعال اهللا أراح و ، املسلمني دماء من كثريا سفكوا أن
 الواردة الصحيحة األحاديث إنكار إىل يبادر لكنه و للمهدوية، املدعني هؤالء على النقمة يف
 يسـفه  و!!  خرافة و موضوعة أا جرأة بكل يدعي و ، آخرالزمان يف املهدي خروج يف

 ما و!  األشرار املدعني أولئك دابر يقطع بذلك أنه يزعم ، بصحتها قالوا الذين العلماء مأحال
 الصالة عليه عيسى نزول أحاديث إنكار إىل م يؤدي قد األسلوب هذا أن أمثاله و هذا علم

 والشيخ وجدي فريد كاألستاذ ، لبعضهم وقع ما هذا و!  متواترة كوا مع ، أيضا والسالم
 ألن وتعـاىل  سبحانه الرب ألوهية إنكار إىل م ذلك يؤدي فهل ، غريمها و ، ارض رشيد
 هؤالء و ، املدعني أولئك فنت من السالمة اهللا نسأل! ؟ معلوم هو كما ادعوها البشر بعض

  . التسليم أمت و الصالة أفضل عليه ، املرسلني سيد عن الثابتة الصحيحة لألحاديث املنكرين
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  غزايل يف إنكاره أحاديث املهديالرد على حممد ال
  

 رجال اهللا بعث ، ظلما و جورا ملئت فإذا ، ظلما و جورا األرض لتمألن"  - ١٥٢٩
  " . ظلما و جورا ملئت كما ، عدال و قسطا فيملؤها ، امسي ،امسه مين

  : ٣٨/  ٤"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

" (  الكامل"  يف عدي ابن و)  حجر ابن زوائد - ٢٣٧ - ٢٣٦ ص(  البزار أخرجه
 احملرب أيب حدثنا احملرب بن داود عن)  ١٦٥/  ٢" (  أصبهان أخبار"  يف نعيم أبو و)  ١/ ١٢٩

  . مرفوعا أبيه عن قرة بن معاوية عن سليمان بن قحذم أبيه عن قحذم بن

 عيدس أيب عن الصديق أيب عن قرة بن معاوية عن هارون عن معمر رواه: "  البزار قال و
: "  فقال) ٣١٤/  ٧" (  امع"  يف اهليثمي ضعفهما كذا و" .  ضعيفان أبوه و داود و ،

 أبيه عن قحذم بن احملرب بن داود طريق من"  األوسط"  و"  الكبري"  يف الطرباين و البزار رواه
 عقب بقوله البزار تعقب فقد"  البزار زوائد"  يف أما و!  قال كذا" .  ضعيف كالمها و ،

  " . كذاب داود بل:  قلت: "  آنفا نقلته الذي كالمه

 شيطان قصة يف وسلم عليه اهللا صلى قوله فيه يصدق أال لكن و ، قال كما هو:  أقول و
 وسلم عليه اهللا صلى عنه ، ثابت احلديث هذا فإن ،"  كذوب هو و صدقك: "  هريرة أيب
 ما غاية ، البزار إليها أشار اليت ديقالص أيب طريق منها ، الصحابة من مجع عن كثرية طرق من
 بن معاوية والد إىل احلديث إسناده يف عمدا أو خطأ كذب احملرب بن داود يكون أن األمر يف
 به اخلدري سعيد أيب عن الناجي الصديق أيب عن قرة بن معاوية رواية من أنه احملفوظ فإن قرة
 حدثنا احلماين الرمحن عبد بن داحلمي عبد طريق من ) ٤٦٥/  ٤(  احلاكم أخرجه هكذا. 
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 أيب عن قرة بن معاوية عن العدوي اهللا عبيد بن)  عمرو":  املستدرك تلخيص"  يف و(  عمر
  " ! اإلسناد صحيح: "  قال و منه أمت به مرفوعا اخلدري سعيد أيب عن الناجي الصديق

 العدوي هالةج إىل يشري كأنه و" .  مظلم سنده:  قلت: "  بقوله الذهيب رده و:  قلت
  ) . عمرو(  يف ال و)  عمر(  امسه فيمن ال ، ترمجه من أجد مل فإين ، هذا

 قد أنه على تدل ، البزار علقها اليت - رئاب ابن هو و - هارون عن معمر رواية لكن
 هـو  بل كثرية متابعات ملعاوية ألن به نقطع الذي الصواب هو هذا و ، معاوية عن حفظه
  : عنه طريقان أصحها ، اخلدري سعيد أيب عن لصديقا أيب عن متواتر عندي

 ال:"  بلفظ مرفوعا سعيد أيب عن الناجي الصديق أبو حدثنا مجيلة أيب بن عوف:  األوىل
 أهل من أو عتريت من رجل خيرج مث ، عدوانا و جورا و ظلما األرض متأل حىت الساعة تقوم
 ابن و)  ٣٦/  ٣( أمحد أخرجه" .  عدوانا و ظلما ملئت كما ، عدال و قسطا ميلؤها بييت

 قال و ،)  ١٠١/  ٣" ( احللية"  يف نعيم أبو و)  ٥٥٧/  ٤(  احلاكم و)  ١٨٨٠(  حبان
 إىل أشـار  و ، قاال كما هو و الذهيب وافقه و" .  الشيخني شرط على صحيح: "  احلاكم

 فإنـه " .  سعيد أيب عن الصديق أيب حديث من مشهور: "  عقبه بقوله نعيم أبو تصحيحه
 امسه الصديق أبو و ، تقدم كما ، الصديق أيب عن الطرق كثرة إىل يشري"  مشهور: "  بقوله
 حديثه ضعف فمن ، احملدثني مجيع و الشيخني عند به حمتج اتفاقا ثقة هو و ، عمرو بن بكر
 ، تضعيفه من خلدون ابن يتمكن مل لذلك و ، املؤمنني سبيل خالف فقد ، املتأخرين من هذا
 و الطريـق  هلذه تصحيحه على احلاكم أقر بل املهدي أحاديث أكثر تضعيف يف شططه مع

 أو سـهوا  عليه كذب فقد املهدي أحاديث كل ضعف أنه إليه نسب فمن ، اآلتية الطريق
  . عمدا



الردودكتاب  ٥٨٤    

 أمـيت  يف خيـرج : "  لفظه و ، به الناجي الصديق أبو حدثنا عبيد بن سليمان:  الثانية
 تعظم و تكثراملاشية و صحاحا املال يعطي و نباا األرض خترج و لغيثا اهللا يسقيه ، املهدي

: "  قال و)  ٥٥٨ - ٥٥٧/ ٤(  احلاكم أخرجه" .  حججا يعين مثانيا أو سبعا يعيش ، األمة
 فصل" (  املقدمة"  يف عقبه قال فإنه أيضا خلدون ابن و الذهيب وافقه و" .  اإلسناد صحيح

 حبان ابن ذكره لكن الستة من أحد له خيرج مل عبيد بن انسليم أن مع) : "  ٢٥٠ ص ٥٣
  " . فيه تكلم أحدا أن يرد مل و ،"  الثقات"  يف

 كما صحيح إسناد فهو" .  صدوق: "  حامت أبو قال و ، أيضا معني ابن وثقه و:  قلت
 الروض"  يف خرجتها قد الشواهد و الطرق بقية و.  خلدون ابن و الذهيب و احلاكم عن تقدم

 بن زر عن النجود أيب بن عاصم عن طرق من)  ٦٤٧(  مسعود ابن حديث حتت"  النضري
 - ١٠٢١٣( أيضـا "  الكـبري "  يف الطرباين كذا و السنن أصحاب رواه و.  عنه حبيش

 لو"  داود أيب عند لفظه و)  ١٨٧٨(  حبان ابن و احلاكم و الترمذي صححه و)  ١٠٢٣٠
 ، بـييت  أهل من أو مين رجال فيه يبعث حىت اليوم ذلك هللا لطول يوم إال الدنيا من يبق مل

 شـيخ  صـححه  ممن و احلديث... " األرض ميأل ، أيب اسم أبيه اسم و امسي امسه يواطئ
 ا حيتج اليت األحاديث إن) : " ٢١١/  ٤" (  السنة منهاج"  يف فقال ، تيمية ابن اإلسالم

 من من غريهم و أمحد و الترمذي و وددا أبو رواها ، صحيحة أحاديث املهدي خروج على
  )  ٥٣٤ ص(  للذهيب"  االعتدال منهاج من املنتقى" يف كذا و" .  غريه و مسعود ابن حديث

 و ، املهدي خروج أحاديث صححوا قد احلديث أئمة كبار من مخسة فهؤالء:  قلت
  : منهم يل تيسر من أمساء أذكر املتأخرين و املتقدمني من أضعافهم معهم

  . املهدي أحاديث على بسكوته"  السنن"  يف داود أبو - ١

  . العقيلي - ٢
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  " . األحوذي عارضة"  يف العريب ابن - ٣

  . للسيوطي"  املهدي أخبار"  يف كما القرطيب - ٤

  ؟ القاريء للشيخ"  املفاتيح مرقاة"  يف كما الطييب - ٥

  . عليه بكذ ملن خالفا ،"  املنيف املنار"  يف اجلوزية قيم ابن - ٦

  " . الباري فتح"  يف حجر ابن احلافظ - ٧

  " . الباري فتح"  يف كما"  الشافعي مناقب"  يف اآلبري احلسن أبو - ٨

  " . املرقاة"  يف القارئ علي الشيخ - ٩

  " . الوردي العرف"  يف السيوطي - ١٠

  " . األحوذي حتفة"  يف املباركفوري العالمة - ١١

  . اجد كثري و كثري غريهم و

 صدرت اليت"  مشكالته"  يف الغزايل الشيخ قول حقا العجيب من أليس كله هذا بعد
 ، صريح حديث املهدي يف يرد مل أنه طالب أنا و حمفوظايت من) : "  ١٣٩ ص(  حديثا عنه
 أنت و إياه حفظوك و النفي هذا لقنوك الذين هم فمن" !  بصحيح فليس صرحيا ورد ما و

 فكيـف  إال و ، ورجاله ، باحلديث عندهم علم ال الذين الكالم اءعلم هم أليسوا ؟ طالب
 أن علـى  حيملك ما ذلك يف أليس!  ؟ نفوه ما بإثبات احلديث علماء شهادة مع ذلك يتفق
 ما و ، تضعيفا و تصحيحا واحلديث بالسنة يتعلق فيما السيما ، طالبا حفظته فيما النظر تعيد
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 اليت األحاديث يف املسلمني تشكك أن من خري ذلك ، اآلراء و األحكام من ذلك على بين
  ! ؟ العلم و االختصاص أهل غري ومن ، طالبا لقنته كونك رد العلماء صححها

 هـذا  يف الصـواب  عن احنرفوا قد اليوم املسلمني من كثري أن املسلم أخي يا اعلم و
 هذه و! املهدي روجخب إال تقوم لن اإلسالم دولة أن نفسه يف استقر من فمنهم ، املوضوع

 ليس و ، منهم الصوفية خباصة و ، العامة من كثري قلوب يف الشيطان ألقاها ضاللة و خرافة
 صلى النيب أن عن خترج ال كلها هي بل ، مطلقا بذلك يشعر ما املهدي أحاديث من شيء يف
 حيكم أنه أمهها بارزة بصفات وصفه و ، بيته أهل من برجل املسلمني بشر وسلم عليه اهللا

 كل رأس يف اهللا يبعثهم الذين اددين من احلقيقة يف فهو ، األنام بني العدل ينشر و باإلسالم
 وراء السـعي  ترك يستلزم ال ذلك أن فكما ، وسلم عليه اهللا صلى عنه صح كما سنة مائة

 ترك و عليه التواكل يستلزم ال املهدي خروج ،فكذلك الدين لتجديد به العمل و العلم طلب
 املهدي فإن ، الصواب هو العكس على بل ، األرض يف اهللا حكم إلقامة العمل و االستعداد

 و عاما عشرين و ثالثة ظل الذي وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا من سعيا أعظم يكون لن
 اليوم خرج لو املهدي يفعل أن عسى فماذا دولته إقامة و ، اإلسالم دعائم لتوطيد يعمل هو

 ملا ! رؤسا الناس اختذهم - منهم القليل إال - علماءهم و ، أحزابا و شيعا املسلمني فوجد
 حتت ،و واحد صف يف جيمعهم و كلمتهم يوحد أن بعد إال اإلسالم دولة يقيم أن استطاع

 معـا  العقـل  و فالشرع ، به أعلم اهللا مديد زمن إىل حيتاج شك بال هذا و ، واحدة راية
 يكـن  مل ، املهدي خرج إذا حىت ، املسلمني من املخلصون الواجب ذا يقوم أن يقتضيان

 و: *(  يقول اهللا و ، بواجبهم هم قاموا فقد خيرج مل إن و ، النصر إىل يقودهم أن إال حباجة
 ما أن علم من - اخلاصة بعض فيهم و - منهم و)* . رسوله و عملكم اهللا فسريى اعملوا قل

 إىل فبـادر  ، املهـدي  خروج لعقيدة الزمة أا همتو لكنه و خرافة أنه العامة عن حكيناه
 كمثل إال مثلهم ما و" !  دواء هي كانت باليت داوين و:"  قال من قول حد على ، إنكارها
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 بذلك فهم!!  اجلرب منه استلزموا املسلمني من طائفة أن رأوا ملا القدر أنكروا الذين املعتزلة
 عقيدة أن رأوا منهم طائفة و!  اجلرب على يقضوا أن استطاعوا ما و ، اعتقاده جيب ما أبطلوا
 أو ، املغرضني من كثري فادعاها ، سيئا استغالال اإلسالمي التاريخ عرب استغلت قد املهدي

)  جهيمـان (  مهدي فتنة آخرها من كان ، مظلمة فنت ذلك جراء من جرت و ، املهبولني
 العقيـدة  هذه بإنكار يكون إمنا ، نتالف هذه دابر قطع أن فرأوا ، املكي احلرم يف السعودي
 كمثل إال هؤالء مثل ما و!  السابق كالمه عقب الغزايل الشيخ يشري ذلك إىل و!  الصحيحة

 األحاديـث  يف ذكرهـا  تواتر اليت آخرالزمان يف السالم عليه عيسى نزول عقيدة ينكر من
 أنكرهـا  قد و ، اينالقادي أمحد غالم مريزا مثل ، ادعاها الدجاجلة بعض ألن ، الصحيحة

  ينكرها املهدي عقيدة أنكر من كل أن أقطع أكاد ،و شلتوت كالشيخ ، صراحة فعال بعضهم
 املنكرين هؤالء مثل ما و.  يبني ال كان إن و ، لسانه فلتات من ذلك يظهر بعضهم و ، أيضا
! (  اعنةالفر بعض ادعاها أنه بدعوى وجل عز اهللا ألوهية رجل أنكر لو كما إال عندي مجيعا
  ) .مدكر من فهل
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  الرد على صاحب كتاب معارف السنن
  

  " . مرات ثالث ليغسله و ، فليهرقه أحدكم إناء يف الكلب ولغ إذا"  - ١٠٣٧

  ) : ٣/١٢٧" (  املوضوعة و الضعيفة السلسلة"  يف األلباين قال

  ) . ثالث(  بلفظ منكر

 - كتابـه  من - الكرخي احلسن بن أمحد حدثنا" :  الكامل"  يف عدي ابن أخرجه
  هريرة أيب عن عطاء عن امللك عبد حدثنا:  األزرق إسحاق حدثنا:  الكرابيسي حدثنااحلسني

 حدثنا:  شبة بن عمر عن أخرجه مث ، فذكره:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال
 حديثا أجد مل يالكرابيس و ، الكرابيسي غري يرفعه مل: قال و ، موقوفا به األزرق إسحاق

 فلم احلديث يف فأما ، بالقرآن اللفظ جهة من حنبل بن أمحد عليه محل إمنا و ، هذا غري منكرا
 الزيلعي تلميذه مث)  ٢٤٢ ـ ١/٢٤١" (  النقي اجلوهر"  يف التركماين ابن ذكره بأسا به أر
" (  تناهيـة امل العلل"  يف اجلوزي ابن رواه و: هذا زاد و)  ١/١٣١" (  الراية نصب"  يف
 و ، الكرابيسي غري يرفعه مل ، يصح ال حديث هذا : قال مث عدي ابن طريق من)  ١/٣٣٣

  . انتهى ، حبديثه حيتج ال ممن هو

 عن عطاء عن سليمان أيب بن امللك عبد حديث" :  املعرفة كتاب"  يف البيهقي قال و
 بـني  مـن  امللك عبد به تفرد ، مرات ثالث الكلب ولوغ من اإلناء غسل يف هريرة أيب

 عطاء أصحاب من الثقات احلفاظ و ، هريرة أيب أصحاب بني من عطاء مث ، عطاء أصحاب
 فيهالثقات خيالف ما منه يقبل ال امللك عبد و ،"  مرات سبع"  يروونه هريرة أيب أصحاب و
 بـه  حيـتج  مل ،و احلجاج بن شعبة تركه رواياته بعض يف الثقة و احلفظ أهل ملخالفته و ،
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 ، مرفوعا عنه يرويه من فمنهم ، احلديث هذا يف عليه اختلف قد و"  صحيحه"  يف البخاري
 قـد  و:  قال ، فعله من عنه يرويه من منهم و ، هريرة أيب قول من عنه يرويه من منهم و

 صلى النيب خيالف ال هريرة أبا أن ،و السبع حديث نسخ يف املوقوفة الرواية الطحاوي اعتمد
 ال كثرية أوجه من األثبات احلفاظ رواية ترك جيوز كيف و!  عنه يرويه فيما سلمو عليه اهللا

  . ؟ حديثه بعض يف احلفاظ مبخالفته عرف قد واحد برواية ، غلطا مثلها يكون

 ال و ، مسلم به احتج قد و ، الترمذي قال كما مأمون ثقة امللك عبد أن احلق:  قلت
 فراجـع  الكبار األئمة من مجاعات وثقه قد و ، هاعلي االعتماد ميكن حجة ضعفه ملن نعلم

 فقد ، حبان ابن و حامت أبو فيه قوال أعدهلم و أحسنهم من و ،"  التهذيب"  يف فيه كلمام
 و ، حفاظهم و الكوفة أهل خيار من كان و ، أخطأ رمبا: قال و"  الثقات كتاب"  يف ذكره

 ، ثبـت  شيخ حديث ترك إلنصافا من ليس و ، يهم أن حيدث و حيفظ من على الغالب
 أنه صح ما ترك و ، بتثبت يروي ما قبول فيه األوىل ،و فيها يهم بأوهام السنة عنه صحت

  . الترك استحق صوابه على خطؤه غلب فمن ، يفحش مل ما ، فيه وهم

  : مواضع ثالثة يف احلديث هذا يف أخطأ أنه للعلماء تبني قد و:  قلت

  . أرجح فيه الوقف و ، وسلم عليه اهللا ىصل النيب إىل رفعه:  األول

  " . سبع"  بلفظ هو إمنا و ،"  ثالث"  بلفظ روايته:  الثاين

  أنه عندي يترجح األول اخلطأ أن إال ، ثابت هو و ، الترتيب فيه يذكر مل:  الثالث

  : البيان إليك و عنه الرواة بعض من
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 كما مرفوعا بسنده امللك عبد عن األزرق إسحاق عن الكرابيسي رواه فقد:  األول أما
  . الكرابيسي غري يرفعه مل: عدي ابن قال و ، تقدم

 إسـحاق  عن احلديث هذا رفع يف وهم أنه نقطع كنا إن و هذا الكرابيسي و:  قلت
 أقـوال  من فيه ذكروه فيها جند مل فإنا املذكور عدي ابن كالم ذلك إىل يشري كما األزرق
 مجلة يعين كان فإن ، حبديثه حيتج ال:  هنا اجلوزي ابن ولق إال ، به جرحه ميكن ما األئمة
 أحد من إليه يسبق مل مما ألنه ، مثله من مقبول غري جرح فهو ، عبارته ظاهر هو كما حديثه

 هو كما ، به يعتد فال كذلك كان وما ، مفسر غري مبهم جرح ألنه و ، املتقدمني األئمة من
 يف الرجل فإذن ، قال كما فهو ، هذا حديثه بذلك يعين كان إن و ،"  املصطلح"  يف مقرر
 أنه الثابت من و ، فريد فيه ومهه ثبت ما إال ، حبديثه حيتج أن مثله يف األصل و ، ثقة نفسه
 عمر و ، سبق كما موقوفا األزرق إسحاق عن شبة بن عمر رواه فقد ، احلديث هذا يف وهم
 و كالدارقطين بتوثيقه األئمة من مجاعة رحص فقد ، منه خري أو الكرابيسي مثل ثقة شبة بن

 مبتابعة الكرابيسي رواية على روايته تترجح و ، بسوء أحد فيه يتكلم مل و غريمها و اخلطيب
 وثقه و ، صدوق: حامت أبو قال ، سعدان عليه الغالب و سعيد امسه و ، إياه نصر بن سعدان

 و ، وهم رفعه أن يؤيد مما إن و) . ٢٤ ص" (  السنن"  يف هذه متابعته أخرج و ، الدارقطين
 بن أسباط و)  ١/١٣(  الطحاوي عند حرب بن السالم عبد رواه أنه امللك عبد من ليس أنه

 الدارقطين قال و ، موقوفا هريرة أيب عن عطاء عن امللك عبد عن كالمها الدارقطين عند حممد
 أسباط و حرب بن السالم دعب و ، عطاء عن امللك عبد غري هكذا يروه مل و ، موقوف هذا:

 بن عمر رواية ،من أيضا ثقة هو و األزرق إسحاق إليهما انضم فإذا ، حجتان ثقتان حممد بن
 الكرابيسي من رفعه أن ،و الوقف الطريق هذه يف احملفوظ أن بوضوح تبني عنه سعدان و شبة
 معارف"  كتابه يف املتأخرين أحد بقول البيان هذا بعد تغتر فال ، عليه منه وهم األزرق عن

 على جري منه ذلك فإن ، حسن أو صحيح املرفوع هذا باجلملة و ) : ١/٣٢٥" (  السنن
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 شروط بقية توفر ضرورة إىل منه اكتراث دون ، ثقاتا كوم هو و إسناده رجال حال ظاهر
 االنتصـار  إال ذلك على حيمله ما و!  يعل ال و يشذ ال أن منها اليت فيه الصحيح احلديث

 عجيبة على وقفت مث ، السالمة اهللا نسأل!  الصحيح احلديث حساب لوعلى و ، لمذهبل
 البحث"  بـ مساه فيما أحال الكلمة تلك بعد إليه املشار املؤلف فإن ، التعصب من أخرى
 فلما ، املصري جنيم البن"  الرائق البحر"  منها ، املتعصبة احلنفية لبعض مصادر إىل"  الشايف

 بضعف سلم فإنه ، التصحيح من إليه ذهب فيما إليه املشار املؤلف خيالف به إذاف إليه رجعت
 ما قال أنه العجيبة هذه تفصيل و !! املوقوف باحلديث قواه لكن و ، املرفوع احلديث هذا

 طريـق  األوىل:  طـريقني  من موقوفا و مرفوعا ، قوال و فعال هريرة أيب عن روي: معناه
 على مدارمها بالطريقني مساه ما أن وجهها و. هذه املرفوعة األخرى و ، املوقوفة الدارقطين

 الرواة بعض إمنا و ، واحدة طريق فهي ، هريرة أيب عن عطاء عن سليمان أيب بن امللك عبد
 التقسيم هذا على بناء و واحدة إذا فالطريق ، حتقيقه سبق كما فرفعه امللك عبد على وهم

 يف أما ، الظاهر يف هو إمنا الصحة و بالضعف احلكم أن علومامل من و: جنيم ابن قال اخليايل
؛  ذلك هريرة أيب مذهب كون ثبوت و ، ظاهرا بضعفه حكم ما صحة فيجوز األمر نفس
 على املتفق يعين السبع حديث يعارض حينئذ و ، املضعف الراوي أجاده مما هذا أن تفيد قرينة

  ! عليه يقدم و!  صحته

 اهلالك املتعصب أما و ، علم و إنصاف ذي على الكالم هذا بطالن خيفى ال و:  قلت
 يأيت:  وجوه من البطالن من ذكرت ما بيان و!  آية بك أتيته لو و األدلة تفيده فال تعصبه يف

 الثاين املوضع أما و:  فأقول اآلخرين اخلطأين على الكالم أتابع أن أريد ألين بعد فيما ذكرها
 محاد خالفه فقد ،"  ثالث"  بلفظ موقوفا هريرة أيب عن عطاء نع رواه امللك عبد أن هو و ،

 قال؛  اإلناء يف يلغ الكلب يف قال هريرة أيب عن سريين ابن هو و حممد عن أيوب عن زيد بن
  . موقوف صحيح: قال و)  ٢٤ ص(  الدارقطين أخرجه. مرات سبع يغسل و يهراق: 



الردودكتاب  ٥٩٢    

 عبد رواية خطأ على داللة ذلك يف و:  قال مث ، محاد عن)  ١/٢٤٢(  البيهقي علقه و
 خيالف ما منه يقبل ال امللك عبد و ، الثالث يف هريرة أيب عن عطاء عن سليمان أيب بن امللك

  . الثقات فيه

 لروايتـه  فتياه موافقة عنه روى من رواية و: )  ١/٢٢٢" (  الفتح"  يف احلافظ قال و
 النظـر  أما ، النظر حيث من و ، اداإلسن حيث من خمالفتها عنه روى من رواية من أرجح
 عنه سريين ابن عن أيوب عن زيد بن محاد رواية من وردت فاملوافقة ، اإلسناد أما و ، فظاهر

 يف األول دون هـو  و...  امللك عبد رواية فمن املخالفة أما ،و األسانيد أصح من هذا و ،
  . بكثري القوة

  بن هشام رواه قد أنه أيوب عن زيد بن محاد رواية أرجحية يؤيد مما لعله و:  قلت

 و)  ٣/٢٦٨" (  اآلثار مشكل"  يف الطحاوي أخرجه. مثله سريين بن حممد عن حسان
 أيوب مسعت:  قال سليمان بن معتمر طريق من أيضا أخرجه أنه خيالفه ال و ، صحيح سنده
  . به مرفوعا هريرة أيب عن حممد عن حيدث

 أما و. موقوفا و مرفوعا صحيح فهو أخرى وقفهي و تارة احلديث يرفع قد الراوي ألن
 إناء طهور:"  بلفظ التراب ذكر املتقدم حسان بن هشام حديث يف ثبت فقد:  الثالث املوضع
 حديث من أوىل هذا و" . بالتراب أوالهن مرات سبع يغسل أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم

  : لوجوه عطاء عن امللك عبد

  . احلافظ كالم يف سبق كما امللك عبد ادإسن من أصح إسناده أن:  األول

  . به هشام طريق من مرفوعا جاء قد أنه:  الثاين
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 داود أيب صحيح"  يف بينته كما غريمها و"  صحيحيهما"  يف عوانة أبو و مسلم أخرجه
  ) . ٦٤ رقم" ( 

 و الدارقطين أخرجهما. هريرة أيب عن آخرين طريقني من التسبيع مع التراب ذكر جاء و
  . قال كما هو و ، صحيح هذا:  أحدمها يف قال

  . السابق املصدر يف ذكرا البزار عند رابعة طريق له و

 يف الكلب ولغ إذا:"  بلفظ مرفوعا مغفل بن اهللا عبد حديث من شاهدا له أن:  الثالث
 أخرجه ، صحيح حديث هو و" . التراب يف الثامنة عفروه و ، مرات سبع فاغسلوه اإلناء
 و ، غريهم و)  ٥٣ رقم" (  املنتقى" يف اجلارود ابن و"  صحيحيهما"  يف عوانة بوأ و مسلم

  ) . ٦٧ رقم" (  داود أيب صحيح"  انظر ، صحته على جممع إسناد: منده ابن قال

 أخرج فقد ، متواترة تكون تكاد هريرة أيب عن جدا كثرية طرق فله وحده التسبيع أما و
 إليهـا  انضم ،فإذا مثان فهي التتريب يف أخرى أربع سبق و ، منها أربعا عوانة أبو و مسلم

 بـن  اهللا عبد حديث ،و صحيح بسند)  ١/١٤٩(  ماجه ابن عند عمر بن اهللا عبد حديث
 البيان هذا بعد يبقى فهل األصحاب، من ثالثة عن طرق عشر فاموع ، آنفا املذكور مغفل
 كمـا  منكرا بل ، شاذا لتثليثا يف هريرة أيب حديث كون يف منصف أي لدى شك أدىن

  ! ؟ ظاهر هو كما باطال بل ، عدي ابن وصفه

 ترك مع التثليث من موقوفا و مرفوعا هريرة أيب عن روي الذي إن:  القول خالصة و
 مـن  مرفوعا يقينا عنه ثبت ما ملخالفته باطل هو بل ، إسناده قبل من يصح ال التتريب ذكر

 هـذه  يف عليه االعتماد جيب الذي فهو ، موقوفا عنه ذلك ثبوت مع ، التتريب و التسبيع
 من إن و ، عمر بن اهللا عبد حديث و مغفل بن اهللا عبد حديث له شهد قد و سيما ال املسألة
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 الشـواهد  و ، هريرة أيب عن الطرق هذه كل معارضة استجازوا أم أيضا احلنفية عجائب
 استجازوا وحيدة هي و هريرة أيب نع عطاء عن سليمان أيب بن امللك عبد بطريق املذكورة

 ذلك أن عن غفلوا و ،!  عنه ثابت غري هو و ، عنه اهللا رضي به للظن منهم إحسانا ذلك
 الصـحابة  من وافقه مبن و ، بالتسبيع عنه الثابتة الروايات إىل بالنظر به الظن إساءة يستلزم
  !! أمجعني عنهم اهللا رضي
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  م السبحةالرد على من أباح استخدا
  

 األرض أنبتته ما و ، األرض عليه يسجد ما أفضل إن و ، السبحة املذكر نعم"  - ٨٣ 
. "  

  ) : ١٨٤/  ١(  الضعيفة األحاديث سلسلة يف األلباين قال

  . موضوع

 بن عبدوس أنا:  قال)  خمتصره ـ ٩٨/  ٤" (  الفردوس مسند"  يف الديلمي أخرجه
 حدثنا ، نصرويه بن حممد بن علي حدثنا ، الثقفي فنجويه بن احلسني اهللا عبد أبو أنا اهللا عبد

 حدثين العلوي محزة بن علي بن حممد حدثين اهلامشي منصور بن عيسى بن هارون بن حممد
 بن جعفر بنت احلسن أم حدثتين علي بن سليمان بنت زينب حدثتين موسى بن الصمد عبد

 يف املنحـة : "  رسـالته  يف لسيوطيا ذكره ، مرفوعا علي عن جدها عن أبيها عن احلسن
  الشوكاين عنه نقله و)  احلاوي من ـ ١٤١/  ٢" (  السبحة

  ! عليه سكتا و)  ١٦٧ - ١٦٦/  ٢" (  األوطار نيل"  يف

 متهم بعضهم بل ، جمهولون رواته جل ، بعض فوق بعضها ظلمات إسناد هذا و:  قلت
 علـي  بن سليمان بنت زينب و ، ترمجها من أجد مل ، احلسن بن جعفر بنت احلسن ،أم

 عبـد  و النساء فضائل من كانت:  قال و)  ٣٣٤/  ١٤" (  تارخيه يف"  اخلطيب ترمجها
 ال و جرحـا  فيه يذكر مل و)  ٤١/  ١٤(  اخلطيب ترمجه اهلامشي هو ، موسى بن الصمد
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 يف ذلك فلعل ضعفوه قد:  فيه قال أنه اخلطيب عن"  امليزان"  يف الذهيب نقل لكن و ، تعديال
  )  ٢٨٩٨(  برقم آخرسيأيت حديث يف ذلك بل:  فقلت استدركت مث ، األخرى كتبه بعض

  . اإلمام إبراهيم بن حممد جده عن مناكري يروي:  الذهيب قال مث

 اخلطيـب  ترمجه العلوي محزة بن علي بن حممد و ، احلديث هذا آفة هو فلعله:  قلت
 و٢٨٦ سنة مات ، صدوق هو و منه مسعت:  حامت أيب ابن قال:  قال و)  ٦٣/  ٣(  أيضا
 أورده كـذلك  ، املنصـور  جعفر أيب بن العباس بن هارون بن حممد هو هارون بن حممد

 إمامـة  ويل و ، اخلطابة و الفضل و الستر أهل من كان:  قال و)  ٣٥٦/  ٣(  اخلطيب
 بن احلسني بن اهللا عبد أبو و. ٣٠٨ سنة وفاته كانت و ، سنة مخسني ببغداد املدينة مسجد
" (  الذهب شذرات"  و)  ٣٨٣/  ١٧"(  النبالء أعالم سري"  يف مترجم ثقة الثقفي فنجويه

٢٠٠/  ٣ . (  

 لسان"  و) ٩٧/  ١٩" (  النبالء أعالم سري"  يف ترمجة له اهللا عبد بن عبدوس مثله و
  ) . ٩٥/  ٤" (  امليزان

 معناه حيث من احلديث إن مث ، جةح به تقوم ال ضعيف اإلسناد أن لك يتبني سبق مما و
  : ألمور عندي باطل

 بعده حدثت إمنا وسلم عليه اهللا صلى النيب عهد يف تكن مل بدعة السبحة أن:  األول
 أمـر  علـى  أصحابه السالم و الصالة عليه حيض أن يعقل فكيف ، وسلم عليه اهللا صلى

 عنها النهي و البدع"  يف يبالقرط وضاح ابن روى ما ذكرت ما على الدليل و!  ؟ اليعرفونه
 فقطعه به تسبح تسبيح معها بامرأة مسعود ابن مر:  قال رام بن الصلت عن)  ١٢ ص" ( 

!  ظلما بدعة ركبتم! سبقتم لقد:  قال مث ، برجله فضربه ، حبصا يسبح برجل مر مث ، ألقاه و
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 هو و ، صحيح تالصل إىل سنده و!  علما وسلم عليه اهللا صلى حممد أصحاب غلبتم لقد و
  . منقطع فالسند ، التابعني أتباع من ثقة

 و لؤلؤ فيه ينظم خيط(  النظام عن احلسن سألت:  قال عياش أيب بن أبان عن روى مث
 مـن  أحد ذلك يفعل مل:  فقال ؟ به يسبح ذلك حنو و النوى و اخلرز من)  حنومها و خرز
  . جدا ضعيف سنده لكن و ، املهاجرات ال و وسلم عليه اهللا صلى النيب نساء

 اهللا رسول رأيت:  عمرو بن اهللا عبد قال ، وسلم عليه اهللا صلى هلديه خمالف أنه:  الثاين
/  ٤(  الترمذي و) ٢٣٥/  ١(  داود أبو رواه ، بيمينه التسبيح يعقد وسلم عليه اهللا صلى
 ٢(  قيالبيه و)  ٥٤٧/ ١(  احلاكم و)  مواردـ  ٢٣٣٤(  حبان ابن و ، حسنه و)  ٢٥٥

)  ١٣٤٦" (  داود أيب صحيح" يف خرجته مث ، الذهيب قال كما صحيح إسناده و)  ٣٥٢/ 
 و بالتسـبيح  عليكن: "  النسوة لبعض قال حيث وسلم عليه اهللا صلى ألمره خمالف هو مث.

 باألنامل اعقدن و الرمحة: "  رواية يف و"  التوحيد فتنسني تغفلن ال و ، التقديس و التهليل
 صححه و ، غريه و داود أبو أخرجه حسن حديث هو و ،"  مستنطقات و مسؤوالت فإن

"  انظر موقوف عائشة عن شاهد له و ، العسقالين و النووي حسنه و ، الذهيب و احلاكم
 خليل حممد الشيخ ذكره كما مجاعة احلديث ضعف لذلك و) . ١٣٤٥" (  داود أيب صحيح

  ) . ١/  ١١٣ ق" (  اجلليلة األنوار شوارق"  يف القاوقجى

 بـن  هارون بن حممد آفته أن و ، ذكرنا مما ضعفا أشد السند أن بعد فيما يل تبني مث
 ابـن  حممد هو أوال قويل و ، يأيت كما احلديث يضع كان فإنه ، اهلامشي منصور بن عيسى
"  يف هذا العباس ابن بعد اليت الترمجة عن ذهلت أنين سببه ، وهم إخل..  العباس بن هارون
 جعفر أيب بن عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن هارون بن حممد:  قال فقد"  اخلطيب تاريخ

 و ، كثرية مناكري حديثه يف و" ... برية ابن"  بـ يعرف و ، إسحاق أبا:  يكىن ، املنصور
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 ساق مث ، احلديث يضع" :  دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن قال و ، شيء ال:  الدارقطين قال
  املشار احلديث عقب فقال ، اخلطيب امه وكذلك ، موضوعاته من هذا:  قال مث ، حديثا له

 إمنـا  و ، بالوضع يتهم ، احلديث ذاهب ، برية بابن يعرف اهلامشي و) :  ٤٠٣/  ٧(  إليه
 ليس و ، عيسى بن هارون بن حممد أنه فيه السند ألن ، احلديث راوي هو هذا بأن جزمت

 و ، أبيهمـا  اسم و امسهما يف اتفقا:  شخصان فهما ، لعباسا بن هارون بن حممد أنه فيه
 ، مستور هذا و العباس جده اسم اآلخر و ، عيسى جده اسم فاألول ، جدمها اسم يف اختلفا

 الصمد عبد ذمة برئت و ، فيه احلديث وضع شبهة فاحنصرت ، عرفت كما متهم األول و
 مقال إىل يعود احلقيقة هلذه تنبهي يف فضلال و ، املناكري روايته و ضعفه على منه موسى ابن
 يف أوردته كنت ما معىن هذا ، توفيقه على هللا فاحلمد ، احلديث هذا على الكالم يف قدمي يل

 يف جاء قد:  قيل فإن ،)  ١٥ - ١٤ ص(  احلبشي للشيخ"  احلثيث التعقب"  على ردي
 بني و بينه حينئذ فرق ،فال هأقر وسلم عليه اهللا صلى أنه و باحلصى التسبيح األحاديث بعض

 ذلـك  يف األحاديـث  أن لو يسلم قد هذا:  قلت ؟ الشوكاين قال كما بالسبحة التسبيح
 رسـالته  يف السيوطي أوردمها حديثان ذلك يف روي ما فغاية ، كذلك ليس و ، صحيحة

  : علتهما بيان و ، ذكرمها من فالبد ، إليها املشار

 امرأة على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع دخل أنه وقاص أيب بن سعد عن:  األول
 ؟ أفضل أو هذا من عليك أيسر هو مبا أخربك:  فقال ، به تسبح حصى أو نوى يديها بني و

 و)  ٢٣٥/  ١(  داود أبو رواه احلديث ،.. "  السماء يف خلق ما عدد اهللا سبحان: "  فقال
 مسند"  يف الدورقي و) زوائده ـ ٢٣٣٠(  حبان ابن و)  ٢٧٨ - ٢٧٧/  ٤(  الترمذي

 ـ ٥٤٧/  ١(  احلاكم و) ٢/  ١٧/  ٩" (  الفوائد"  يف املخلص و)  ١/  ١٣٠" (  سعد
 بنت عائشة عن خزمية عن حدثه هالل أيب بن سعيد أن احلارث بن عمرو طريق من)  ٥٤٨
 صحيح:  احلاكم قال و ، حسن حديث:  الترمذي قال و ، أبيها عن وقاص أيب بن سعد
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" :  امليزان"  يف نفسه الذهيب ،قال جمهول هذا خزمية ألن ، فأخطأ الذهيب وافقه و ، إلسنادا
 ال إنه" :  التقريب"  يف احلافظ قال كذا و هالل أيب بن سعيد عنه تفرد ، يعرف ال ، خزمية
 كـذلك  و ، اخـتلط  أنه أمحد عن الساجي حكى ثقته مع هالل أيب بن سعيد و ، يعرف
 ذلـك  يؤيد مما لعله و ،)  ٩٥/  ٢(  حزم البن " الفصل"  يف كما حيىي طباالختال وصفه
 اإلسناد فصار خزمية إسناده يف يذكروا مل عنه الثقات الرواة بعض فإن ، احلديث هلذا روايته
 هذا خيلو فال هالل أيب ابن شيوخ يف سعد بنت عائشة املزي احلافظ يذكر مل لذلك و منقطعا
  ! . ؟ احلسن أو الصحة للحديث فأىن االنقطاع أو ةاجلهال علة من اإلسناد

 املعاصرين من األهواء أهل من!  السبحة سنية يف ألف من بعض جتاهله أو ذلك جهل و
"  يف احلديث هذا فأورد ، احلقائق هذه جتاهل الذي الغماري اهللا عبد شيخه ذلك يف مقلدا
 كما العنق على جتويزتعليقها إىل مث!  ملريديه السبحة جتويز إىل منه ليتوصل)  ١٠٣" (  كرته
 ص(  السلسلة هذه من الثالث الد مقدمة يف عليه الرد انظر ، الطرق مشايخ بعض يفعل
  . العجاب العجب ترى)  ٣٧

 أربعة يدي بني و وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول علي دخل:  قالت صفية عن:  اآلخر
 قد: "  ،قال ن أسبح:  قلت ،"  ؟ هذا ما ، حيي بنت يا: "  فقال ، ن أسبح نواة آالف

:  قويل: "  ،قال اهللا رسول يا علمين:  قلت ،"  هذا من أكثر رأسك على قمت منذ سبحت
 بكـر  أبو و)  ٢٧٤/ ٤(  الترمذي أخرجه ،.. "  شيء من اهللا خلق ما عدد اهللا سبحان
 بن هاشم طريق من)  ٥٤٧/ ١(  احلاكم و ،)  ١/  ٢٥٥/  ٧٣" (  الفوائد"  يف الشافعي

 إال نعرفه ال غريب حديث هذا: بقوله الترمذي ضعفه و ، عنها صفية موىل كنانة عن سعيد
 عن الباب يف و ، مبعروف إسناده ليس و ، الكويف سعيد بن هاشم حديث من الوجه هذا من
 إنف ، عجب منه هذا و الذهيب وافقه ،و اإلسناد صحيح:  فقال احلاكم أما و ، عباس ابن

 ابن قال و ، بشيء ليس:  معني ابن قال:  قال و" امليزان"  يف هو أورده هذا سعيد بن هاشم
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 كنانة و ، ضعيف" :  التقريب"  يف احلافظ قال هلذا و ، عليه يتابع ال يرويه ما مقدار:  عدي
  . حبان ابن غري يوثقه مل احلال جمهول هذا

  معاويـة  ابنا حديج و زهري منهم مجع كنانة عن روى قد لكن:  فقلت استدركت مث
 ،يضم ثقات األربعة هؤالء كل و ، اجلهين بشري بن سعدان و ، مصرف بن طلحة بن وحممد
 أن هؤالء عنه روى من فسبيل آخرون ضعفه و مجاعة وثقه ، الباهلي مغلس بن يزيد إليهم
 املنة متام"  يف فريد مستفيض حبث يف أخريا حققته كما ، صدوق:  فيه قيل من زمرة يف حيشر
 احلديث فعلة وعليه ، غريه و كالسقاف اجلهلة ببعض تغتر فال ،)  ٢٠٦ ـ ٢٠٤ ص" ( 

  . فقط هاشم

 ذكـر  بـدون  عباس ابن عن وردت القصة أن احلديثني هذين ضعف على يدل مما و
 حني بكرة عندها من خرج وسلم عليه اهللا صلى النيب أن جويرية عن:  قال لفظه و احلصى
 زلت ما:  فقال ، جالسة هي و أضحى أن بعد رجع مث ، مسجدها يف هي و حالصب صلى
 قلت لقد: "  وسلم عليه اهللا صلى النيب قال ، نعم:  قالت ؟ عليها فارقتك اليت احلال على

 حبمده و اهللا سبحان:  لوزنتهن اليوم منذ قلت مبا وزنت لو مرات ثالث كلمات أربع بعدك
 ٨٤ - ٨٣/  ٨(  مسلم أخرجه ،"  كلماته مداد و عرشه زنة و ، نفسه رضا و ، خلقه عدد

ـ  ١٦١" (  الليلة و اليوم عمل"  يف النسائي و صححه و)  ٢٧٤/  ٤(  الترمذي و)   ـ
 هـذا  فـدل  ،)  ٤٣٠- ٤٢٩ و ٣٢٥/  ٦(  أمحد و)  ٢٣/  ١(  ماجه ابن و)  ١٦٥

  : أمرين على الصحيح احلديث

  . ؟ الثاين احلديث يف كما صفية ال ، جويرية هي القصة صاحبة أن:  األول

 رضي مسعود بن اهللا عبد إنكار هذا يؤيد و ، منكر القصة يف احلصى ذكر أن:  اآلخر
 لو و أحدها سبق طرق من عنه ذلك جاء قد و ، باحلصى يعدون رآهم الذين على عنه اهللا
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 هذا تلقى قد و اهللا شاء إن مسعود ابن على خفي ملا وسلم عليه اهللا صلى أقره مما ذلك كان
 ، الكويف الفقيه النخعي يزيد بن إبراهيم هو و أال مدرسته من خترج من بعض منه اإلنكار
 يف شيبة أيب ابن رواه!  ا يسبح اليت التسبيح خيوط فتل على النساء تعني أن ابنته ينهى فكان

  . جيد بسند)  ٢/  ٨٩/  ٢" (  املصنف" 

 كان إذا العدد به يضبط أن ميكن ال السنة يف ورد ماك باألصابع العد إن:  قائل يقول قد
 حمصور عدد يف اهللا ذكر هي و أخرى بدعة من اإلشكال هذا جاء إمنا:  فاجلواب ، كثريا
 أكثر فإن!  السبحة هي و أخرى بدعة البدعة هذه فتطلبت ، احلكيم الشارع به يأت مل كثري

 ضـبطه  ميكـن  هذا و ، مئة هو إمنا يلد ثبت فيما ، الصحيحة السنة يف العدد من جاء ما
  . عادته ذلك كان ملن بسهولة باألصابع

 ، احلديث"..له شريك ال وحده اهللا إال إله: "  مرة مئيت يوم يف قال من:  حديث أما و
 و ، الثابتة الروايات بعض يف به مصرحا جاء كما أمسى إذا مئة و ، أصبح إذا مئة:  فاملراد
  ) . ٢٧٦٢(  " الصحيحة"  يف ذلك بيان

 عمر رأى:  قال جبري بن سعيد عن وقاء عن)  ٣٩١/  ٢(  شيبة أيب ابن رواه ما أما و
 اهللا سبحان: يقول أن ذلك من جيزيه إمنا:  عمر فقال ، معه بتسابيح يسبح رجال اخلطاب بن

 ابن هو و ، وقاء ضعف و ، سعيد بني و بينه االنقطاع منها ، لوجوه منكر فهو ، إخل.... 
  . احلديث لني هو و ، اسإي

 أو باألصابع العد سنة على قضت أا هي و واحدة سيئة إال السبحة يف يكن مل لو و
!  باألنامل التسبيح يعقد شيخا أرى قلما فإين!  لكفى ، أفضل أا على اتفاقهم مع ، كادت

 يطوق لطرقا إلحدى املنتمني بعض فترى ، البدعه ذه االبتداع يف تفننوا قد الناس إن مث
  ! حلديثك يستمع أو حيدثك هو و ا يعد بعضهم و!  بالسبحة عنقه
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 يسريا عادية دراجة على رجال رأيت أنىن أيام منذ ذلك من عليه عيين وقعت ما آخر و
 يغفلون ال بأم للناس يتظاهرون! !  سبحة يديه إحدى يف و بالناس املزدمحة الطرق بعض يف

 فقـد  ، واجب هو ما إلضاعة سببا البدعة هذه تكون ما كثريا و!  عني طرفة اهللا ذكر عن
!  ـا  بالتلويح السالم علي فرد أحدهم على سلمت أنين - لغريي كذا و - مرارا يل اتفق
  : الشاعر قال ما أحسن فما ، حتصى ال البدعة هذه مفاسد و!  بالسالم يتلفظ أن دون

   خلف من تداعاب يف شر كل و      سلف من اتباع يف خري كل و
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  الرد على أمحد الزعبي
  

٦١٣٣ - )رسولِ على قرأت لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسر أن فأمرين ، وأن إىل فيها أُكَب 
متالضحى: { يعين!  أَخ. ( {  

  . منكر

"  مكـة  أخبـار " يف والفاكهي ،) ٧٧ - ٢/٧٦" ( العلل" يف حامت أيب ابن أخرجه
 ٢/٣٧٠/٢٠٧٧" ( اإلميان شعب" يف والبيهقي ،) ٣٠٤/ ٣( واحلاكم ،) ١٧٤٤/ ٣/٣٥(
 بن حممد بن أمحد عن" امليزان"  يف والذهيب ،) ٤/٥٠١" (تفسريه" يف والبغوي ،) ٢٠٨١ -

 بن اهللا عبد بن إمساعيل على قرأت:  يقول سليمان بن عكرمة مسعت:  قال بزة أيب بن القاسم
 ، ختتم حىت سورة كل خامتة عند كبر كبر:  يل ،قال} والضحى: { بلغت فلما ، قُسطَنطين

 أمره عباس ابن أن:  جماهد وأخربه ، بذلك فأمره جماهد على قرأ أنه:  كثري بن عبداهللا وأخربه
 النيب أن:  كعب بن أيب وأخربه ، بذلك أمره كعب بن أُيب أن:  عباس ابن وأخربه.  بذلك
  " .منكر حديث هذا:  أيب قال:" عقبه حامت أيب ابن وقال.  بذلك أمره وسلَّم يهعلَ اللَّه صلَّى

:  أليب قلت) :"١/١/٧١" ( والتعديل اجلرح" يف قال فقد ؛ بزة أيب ابن وعلته:  قلت
 بن عبيداهللا عن روى ؛فإنه عنه أحدث ولست ، نعم:  قال ؟ احلديث ضعيف بزة أيب ابن

  عبداهللا عن علقمة عن يمإبراه عن األعمش عن موسى

  ) :١/١٢٧" (الضعفاء" يف العقيلي وقال" . منكراً حديثاً وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب عن

  : الذهيب وقال" .  األحاديث ويوصل ، احلديث منكر"
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  " . اللسان" يف احلافظ وأقره" .  احلديث لين" 

" التلخيص" يف الذهيب تعقبه ؛" سناداإل صحيح: " احلديث عقب احلاكم قال ملا وهلذا
 لين وكان" ) :الكويت - ١/٤٤٥" (والعرب من ترمجته يف وقال" .  فيه تكلم البزي"  : بقوله

  " .القرآن يف حجة ، احلديث

 رداً )٥١/ ١٢" ( األعـالم  سري" يف وقال ،) ٥٥/٤٢٨" (الضعفاء" يف أورده ولذلك
  : للحديث احلاكم تصحيح على

  : احلديث عقب" امليزان" يف وقال.  "منكر وهو"

  " .منكر حديث هذا ؛ حامت أبو قال ، البزي على أنكر مما وهو ، غريب حديث!

  : احلديث عقب" التفسري" يف كثري ابن وقال" . لسانه" يف احلافظ وأقره

 وكان ، بزة أيب بن القاسم ولد من البزي حممد بن أمحد احلسن أبو ا تفرد سنة فهذه"
... " .  العقيلي جعفر وأبو الرازي حامت أبو ضعفه فقد ؛ احلديث يف فأما ، القراءات يف ماًإما
  : قال مث ، املتقدم كالمهما ذكر مث

 مسع أنه:  الشافعي عن" الشاطبية شرح" يف شامة أبو الدين شهاب الشيخ حكى لكن"
 صحة يقتضي وهذا ، "السنة وأصبت أحسنت: " فقال ؛ الصالة يف التكبري هذا يكيرب رجالً

  " . احلديث

  : ألمرين وذلك ؛ كال:  فأقول
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 ال عنه شامة أيب حكاية وجمرد ، الشافعي اإلمام عن ثابت غري القول هذا أن:  أحدمها
" العشر القراءات يف النشر" يف أفاد فد اجلزري ابن رأيت مث.  مفاوز بينهما ألن ؛ ثبوته يعين

 أن ذلـك  ويؤكد.  عته ثابت غري أنه فصح ؛ شافعيال عن البزي رواية من أنه) ٢/٣٩٧(
 بن إبراهيم الشافعي:  قال ومرة ، الشافعي إدريس بن حممد:  قال فمرة ، فيه اضطرب البزي
  . فراجعه!  حممد

 ؛ كذا السنة من:  التابعي قول من بأقوى هو فليس ؛ عنه ثبوته فرض لو أنه:  واآلخر
 الشافعي فإن ؛ بعده من بقول تثبت ال أن فباّألوىل ، سنةال مبثله تثبت ال أنه املعلوم من فإن

  . فتأمل.  أتباعهم تبع أو التابعني أتباع من اهللا رمحه

 ذه إال يعرف ال فإنه ؛ سليمان بن عكرمة:  البزي شيخ وهي:  ثانية علة وللحديث
  : قوله على يزد مل ؛) ١١/ ٣/٢" ( والتعديل اجلرح" يف ذكره ملا حامت أيب ابن فإن ، الروأية

  . حممد بن أمحد عنه روى ، قسطنطني بن عبداهللا بن إمساعيل عن روى"

 لكنه ؛ - احلديثية العلمية القواعد تقتضيه كما - العني جمهول فهو " املكي بزة أيب أبن
  . - كمايأيت - بعضه يف توبع قد

 أيب ابن أورده فقد ؛ قسطنطني بن عبداهللا بن إمساعيل حال جهالة وهي:  ثالثة علة وله
  : وقال) ١٨٠/ ١/ ١( حامت

  " .املكي عباد أيب بن ويعقوب ، الشافعي إدريس بن حممد عنه روى"

 والتعديل اجلرح كتب من شيء يف ذكراً له رأيت وال ، تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل
  !اهولني توثيق يف تساهله على" ثقاته" يف حبان ابن ذكره وال ، األخرى
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 رمحه الشافعي إدريس بن حممد اإلمام من فهي:  إليها اإلشارة سبقت اليت تابعةامل وأما
  " ومناقبه الشافعي آداب" يف حامت أيب ابن فقال ؛ تعاىل اهللا

 ثنا : الشافعي أنا:  - عليه قراءة - احلكمد عب بن عبداهللا بن حممد أخربين) : ١٤٢ ص(
 ابـن :  يعين( شبل على قرأت:  قال) مكة قارئ:  يعين( قسطنطني بن عبداهللا بن إمساعيل

 جماهد على قرأ أنه كثريا ابن عبداهللا وأخرب ، كثري بن عبداهللا على قرأ أنه شبل وأخرب ،) عباد
 أيب وقرأ ، كعب بن أيب على قرأ أنه عباس ابن وأخرب ، عباس ابن على قرأ أنه جماهد وأخرب ،

  . وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول على كعب بن

 تـاريخ " يف هو وكذلك ، والتكبري} الضحى: { يذكر مل ؛ فيه الرواية هكذا:  قلت
 بن عبداهللا بن حممد نا:  قال األصم يعقوب بن حممد العباس أيب طريق من) ٢/٦٢" (بغداد

  . به...  املصري عبداحلكم

 جدي حدثنا :) ١/٤٢٧" (اإلرشاد" يف يعلى أبو فقال! ؛ اخلليلي يعلى أيب جد وخالف
 آخره يف زاد أنه إال ؛ حنوه " اآلداب" يف املذكور بإسناده...  حامت أيب بن عبدالرمحن حدثنا: 

  : فقال

 على قرأت فإين ؛ فيها كرب! عباس ابن يا:  يل قال ؛} والضحى: { بلغت فلما! ... 
  . - الترمجة حديث في كما - إخل... "  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول

 اخلليلي يعلى أيب احلافظ حلفيده" اإلرشاد" يف إال ترمجة له أجد مل ؛ يعلى أيب وجد:  لت
 مـن  فكأنه ؛ عنه روى أحداً يذكر ومل ، عنهم روى مجاعة ومسى ،) ٧٦٦ - ٢/٧٦٥(

  : اخلليلي احلافظ قول ذلك يؤيد ولعله ، عنه بالرواية يشتهروا مل الذين املستورين

  ) .٣٢٧( سنة مات" .  القليل إال وير ومل"
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  . - اخلليلي عن نقالً -) ٢/١٣٤( للرافعي" قزوين تاريخ" يف وكذا

 ؛ األصم العباس وأيب حامت أيب ابن:  اجلليلني احلافظني على زيادته تقبل ال فمثله:  قلت
 احلسن أبو ا تفرد سنة أا:  كثري ابن احلافظ عن تقدم ما ذلك ويؤيد.  منكرة زيادة فهي

  . منكر احلديث بأن املتقدمني احلفاظ شهادة مع.  البزي

  . أعلم واهللا

 يف النشـر " يف اهللا رمحه اجلزري ابن فقال ؛ معضالً أخرى بزيادة مرة البزي رواه وقد
  ) :٢/٣٨٨" (العشر القراءات

:  يعين( ذلك يف األصل أن البزي عن فرج بن أمحد عن بإسناده العالء أبو احلافظ روى"
 قال : املشركون فقال ؛ الوحي عنه انقطع وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب أن) : املذكور التكبري
  " .أكرب اهللا" : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب فقال ،} والضحى: { سورة:  فرتلت ؛ ربه حممداً

 حىت سورة كل خامتة مع} والضحى: { بلغ إذا يكرب أن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب وأمر
  . خيتم

 ؛ املسندة املتقدمة روايته عقب للبزي يعزوه أن دون معلقاً ، تفسريه" يف كثري ابن وذكره
  : فقال

 إخل... "  الوحي تأخر ملا أنه} الضحى{ سورة أول من التكبري مناسبة يف القراء وذكر"
  : بقوله عليه وعقب ، حنوه

  " . ضعف أو بصحة عليه حيكم نادبإس ذلك يرو ومل"
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 سبب هذا كون يعين" ؛ بقوله عليه وعقب ،) ٣٨٨ ص( ذلك على اجلزري ابن وأقره
 قيس بن األسود عن سفيان رواه ، مشهور إبطاؤه أو مدة الوحي فانقطاع ؛ وإال ، التكبري

 يضاًأ اختلف وقد.  شك وال فيه مرية ال إسناد وهذا ، - سيأيت كما - البجلي جندب عن
  ... " . انقطاعه مدة ويف ،) ربه قاله: ( القائل ويف ، إبطائه أو الوحي انقطاع سبب يف

 عزاه وقد ، إليها أشار اليت سفيان رواية إال ؛ معلولة كلها روايات عدة ذلك يف ساق مث
 ،) ٥/١٨٢( ومسلم ،) ٤٩٨٣و ١١٢٥و ١١٢٤( البخاري أخرجها وقد ، للشيخني بعد

 طرق من) ١٨٧و١٨٦/ ٢( لطرباين وا ،) ٤/٣١٣( وأمحد ، صححهو) ٣٣٤٢( والترمذي
  : ولفظه ، سفيان عن

 امرأة فقالت ؛ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب على وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه جربيل احتبس
 ربك ودعك ما.  سجى إذا والليل.  والضحى: { فرتلت ، شيطانه عليه أبطأ:  قريش من
  } .قلى وما

 الوقوف شاء فمن ، متقاربة بألفاظ وغريمها"  الصحيحني" يف كثرية متابعات ولسفيان
 ؛ -"  الفتح" يف كعادته – حجر ابن احلافظ إليها السبيل يسر وقد ، فيهما فليتتبعها ؛ عليها

  . أرادها من إليه فلريجع

 الزيادة نكارة به نؤكد ما نهم نأخذ أن ميكننا الصحيح احلديث هذا على وبناء:  فأقول
 حيكى ما وأن ،"  الصحيح" يف ورودها لعدم ؛ البزي عن الفرج بن أمحد رواية من املتقدمة

 يف بيانه سيأيت كما - غريهم عن فضالً ، عندهم ثابتاً يكون أن الضروري من ليس القراء عن
  . - البزي به تفرد الذي التكبري هذا يف القراء اختالف
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 وهذه.  للثقة خمالفاً الضعيف رواه ما هو املنكر احلديث أن املصطلح علم يف ماملعلو ومن
 آخر سبب فيه الطرباين رواية من آخر حديثاً احلافظ رد الطريق وذا ، القبيل هذا من الزيادة
  ) :٧١٠/ ٨( احلافظ فقال ؛ ١ بعد فيما خترجيه يل ييسر لعله ،} والضحى{ لرتول

  ) " .الصحيح( يف مبا ردودم(!)  شاذ بل ، غريبال 

  : بقوله ردها مث ، أيضاً خمالفة نزوهلا سبب يف أخرى روايات ذكر مث

  " . تثبت ال الروايات هذه وكل"

 صلَّى النيب أن:  بإسناده بزة أيب ابن حدثين:  قال أيضاً الفرج ابن روى ما وحنوها:  قلت
اللَّه هلَيع لَّمس؛ أوانه لقب جاء عنب قطف إليه أهدي و فقال سائل فجاءه ، منه يأكل أن فهم 
 ، منـه  فاشتراه أصحابه بعض فلقيه.  العنقود إليه فسلَّم:  قال ؟ اهللا رزقكم مما أطعموين: 

 من آخر رجل فلقيه ، إياه فأعطاه ، فسأله السائل وعاد ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى للنيب وأهداه
 :وقال فانتهره فسأله السائل فعاد ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى للنيب وأهداه ، منه فاشتراه ، الصحابة

 : املنافقون فقال ؛ صباحاً أربعني وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب عن الوحي فانقطع" .  ملح إنك"
:  اقرأ:  فقال ؟ أقرأ ماو:  قال! حممد يا اقرأ:  فقال السالم عليه جربيل فجاء ، ربه حممداً قال
 : بلـغ  ملـا  أبيـاً  وسـلَّم  علَيه اللَّه صلَّى النيب فأمر ، السورة ولقنه ،} ... ! والضحى{
 : عقبـه  وقال اجلزري ابن ذكره.  خيتم حىت سورة كل خامتة مع يكرب أن ؛} والضحى{
  " . معضل وهو ، أيضاً بزة أيب ابن به انفرد مما وهو ، جداً غريب سياق وهذا"

 ، حد ١، ا ١ احلديث رواية يف لتلونه ، هذا البزي ضعف على دليل هذا ويف:  قلت
 املعرفة أهل عند معروف هو كما - ضابط وال للحديث حافظ غري بأنه يشعر مما ذلك فإن

                                                   
  ) .٦١٣٦انظررقم ( ١
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 كمـا  - والعسقالين والذهيب والعقيلي حامت أبو ضعفه أنه جرم فال ؛ - الشريف الفن ذا
  : اهلمداين العالء أبو احلافظ وقال ، - تقدم

  " .وجماهد عباس ابن على فوقفوه الناس ورواه ، البزي إال التكبري أحد يرفع مل" 

  : قال مث ،) ٣٩٥ص( اجلزري ابن ذكره

 حامت أبو فضعفه ؛ له رفعه قبل من ذلك وأظن ، البزي يف احلديث أهل بعض تكلم وقد"
  " .والعقيلي

 حلديثه تعرضوا ما ؛ - كاملذكورين - ضعفه من فإن ؛ هظن يف العالئي أصاب ما:  أقول
 يروى أنه:  ذلك ومعىن ، - العقيلي عن تقدم كما - احلديث منكر ألنه وإمنا ، بذكر هذا

  . متنه يسق مل كان وإن ، مسعود ابن عن رواه ما منها أن إىل حامت أبو وأشار ، املناكري

 مل ألنه ؛ عليه االعتماد ميكن إسناداً له ذكر فما العالئي إليه أشار الذي املوقوف إن مث
 قال جماهد عن األعرج محيد حدثين:  قال حية أيب بن إبراهيم طريق من إال) ٣٩٧ ص( يسقه

 أمل. : { من فيها أكرب أن يأمرين كلها ، ختمة عشرة تسع عباس بن عبداهللا على ختمت: 
  } " .نشرح

 ، احلـديث  منكر" ) :٢٨٣/ ١/١" (كبريال التاريخ" يف البخاري قال:  هذا وإبراهيم
  : الدارقطين وقال" . أسعد بن اليسع:  حية أيب واسم

  " . متروك"

  . موقوف أنه مع ، البزي حلديث شاهداً يصح فال ؛ جداً ضعيف فهو
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 هذا يف املصائب من فإن ؛ ونكارته احلديث هذا ضعف الكرمي القارئ أيها عرفت إذا
  حتت وقع ألنه هذا أقول ؛ به هلم علم ال فيما الكتابة على اجلهال ليتطاو أن فيه والفتنة الزمان
 إرشاد: " بعنوان احلسيين الزعيب أمحد للمدعو رسالة احلديث هذا على الكالم أحرر وأنا يدي

 إبـراهيم  األستاذ على - يقول كما - فيها رد ،" النذير البشري عن التكبري سنية إىل البصري
 إليه املشار التكبري أن إىل"  واحملدثني القراء بني اخلتم تكبري" كتابه يف بذه الذي ، األخضر

 سنية تأييد ويف ، أوالً عليه الرد يف عجيباً سبيالً سلك قد املذكور الزعيب فرأيت.  بسنة ليس
 ندو رسالته تقريظ إىل بادروا الذين القراء مشاخيه بعفض من تلقاه ملا منه تعصباً ؛ ثانياً التكبري

 وتأويل ، العلماء على والكذب بل ؛ والتدليس ، احلديث بعلم اجلهل من فيها ما يعرفوا أن
 ؛ مفصالً ذلك لبيان جمال وال ، بسرده الكالم يطول مما ذلك وغري ، هواه يوافق مبا كالمهم

 يقال كما واألمر سيما وال ؛ اآلن لدي متوفر غري ذلك وكل ، وفراغ وقت إىل حيتاج ألنه
 ، العلماء بني مذكوراً ليس مؤلفها ألن ؛" العزاء هذا يستحق ال امليت هذا: " البالد ضبع يف
 اإلشارة من يل بد ال ولكن ، بالرجال إال احلق يعرِف ال ، مقلد مذهيب أنه على لتدل إا بل

 بل ، بصحته صرح الذي احلديث ذا املتعلقة جهاالته بعض إىل العبارة من ميكن ما بأخصر
  ! وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب عن متواتر أنه زعمو

 ممن غريه أو له الذهيب برد عليه يعقب ومل ، إياه احلاكم تصحيح) ١٢ ص( ذكر - ١
  !العلماء من ذكره تقدم

"  احلاكم حديث التكبري سنة حجية يف يكفي: " فقال) ١٤ ص( ذلك على زاد بل - ٢
  !إ ذلك جتاهل أنه أو ، احلاكم تصحيحات من العلماء مبوقف جهله على يدل الذي األمر ،
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 ترمجة )اهللا رمحه( اجلزري البن" النهاية غاية" كتاب عن) ١٦ - ١٥ ص( نقل - ٣
 فيها جاء - جلهالته احلديث هذا علل من أنه آنفاً بينت الذي - سليمان بن لعكرمة خمتصرة

  : اجلزري ابن قول

  " .التكبري حبديث البزي عنه تفرد"

 ؛ جتاهله أو ذلك الزعيب فجهل ، يعرف من عند العني جمهول هذا عكرمة بأن نص وهذا
  ) :١٧ ص( فقال ثقة أنه فزعم

  "!!! واحلفظ بالقبول هلم األمة أذعنت ، جهابذة ،(!)  ثقات كلهم السند رجال"

  ) :٣١ و ١٧ ص( قال - ٤

  "! صحته يف معارض له ليس قوي فاحلديث" 

 أنه الذهيب وإىل.  منكر حديث أنه حامت أيب إىل عزوته ما موضع ما غري يف نقل أنه مع
  : البزي يف العقيلي وقول ، البزي على أنكر مما

  " . احلديث منكر"

! وراويه احلديث ضعف على داللتها فأبطل ؛ شنيعاً تأويالً وتأوهلا بأقواهلم تالعب ولكنه
  : فيه حامت أيب قول وجتاهل

  " . احلديث ضعيف"

 قـدمياً  األهواء وأهل املقلدة شأن هو وذلك ، تأويله يبطل ألنه ؛ بذكر له يتعرض فلم
  ) .٢٥ و ٢٢ ص( انظر.  وحديثاً
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  : أوىل به وهو ، غريه ينتقد وهو) ٢١ ص( قال - ٥

 كتـب  من كتاب يف جيد أن مبجرد ويضعفه حديثاً يصحح إلناس من الواحد فترى"
  ... " . ثقة غري بأنه رجل عن الرجال

 والتضـعيف  التصحيح مع لينسجم ؛ ثقة غري أو ثقة بأنه يقول أن يريد وهو! قال اكذ
 ألنـه  ؛ متاماً عليه ينصب كالمه وأول! تساعده مل العجمة ولكن ، كالمه يف املذكورين

 اتفق ممن إنه بل ، هذا والبزي ، سليمان بن لعكرمة موثقاً جيد أن دون احلديث هذا يصحح
 طعـن  ولذلك ؛ - تقدم كما - حديثه وتضعيف تضعيفه على ديلوالتع باجلرح العلم أهل
  : التايل يف فيهم

 املضـعفني :  يعـين  - العلماء آراء ملناقشة) ١٩ ص( نفسه نصب أن بعد قال - ٦
 يف جـرِح  قد البزي فكون" ؛) ٢٢ ص( قال! آنفاً إليهم أشرت الذين ورواية - للحديث
 قـال ...  ذلك غري أو فيه ضبطه خلفة أو ديثاحل يف لنسيان يكون قد ذلك فإن ؛ احلديث

 زعم على ، التكبري حديث صحة(!)  عدم يف رثيؤ ال احلديث لني البزي فكون) : ٢٣ ص(
  " .لني إنه:  قال من

 إليهم املشار األئمة من تقدمه ومن الذهيب:  يعين وهو... "!  زعم: " فوه فُض قال كذا
 صـحة  يف يـؤلر  ال ذلك أن الدعوى مبجرد فهمتضعي ويرد ، عليهم يستعلي فهو ؛ آنفاً

  !؟ املؤثر هو من فكالم ؛ عنده يؤثر ال هؤالء كالم كان فإذا! احلديث

 فيه ونقل ،) ٢١ - ١٩ ص( جيداً حبثاً عقد أنه وغرائبه الرجل هذا عجائب من وإن
 ما رونيد ال معروفني علماء هناك وأن ، رجاالً للحديث أن:  خالصته ، قيماً للذهيب كالماً

 لكل أن يدل وكالمه: " وقال شأنه من ورفع ، الذهيب بكالم الرجل هذا أشار مث ؟ احلديث
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 يرد أن لنفسه استجاز حىت الرجال هؤالء من الرجل أن يعين فهل ؛ حق وهذا" .  رجاالً فن
 باهللا نعوذ! ؟ النفري يف وال العري يف ليس وهو ، وجترحيهم العلم ذا االختصاص أهل تضعيف

 والكـالم  بالسفْسطَة له واالنتصار ، األعمى والتقليد األهواء واتباع والغرور العجب من
  : املتقدم قوله يف وتأمل! العميق واجلهل! العاطل

  " !التكبري حديث صحة عدم يف يؤثر ال" ... 

 عيـه  من فهذا ؛ كالمه سياق عليه يدل كما ؛ إخل... "  صحة يف: " ...  يعين فإنه
  . يكفي ما سبق فيما كان وإن ، يأيت مما ذلك على أدل وال.  وجهله

  ) :٢٤ ص( قال - ٧

 "! وسـلَّم  علَيه اللَّه صلَّى النيب إىل متواترة بأسانيد مسلسالً إلينا نقل التكبري وكذلك"
 علماء على بالغ جبهل الرد يف صفحات يسود مل ؛ صادقاً كان ولو ، بين وزور كذب وهذا

  . املزعوم تواتره بإثبات والكتفى ، وحديثه البزي ضعفوا الذين ديثاحل

 مـن  واملغرض ، العامل من واجلاهل ، احملق من املبطل ليتبني بالغة حكمة هذا يف ولكن
  !املخلص

  ) :٢٧ ص( فقال أخرى كذبة كذب مث - ٨

  " .احلديث هذا يقوي الذهيب أن فتجد"

 ؛ مجاعة عنه احلديث روى أنه وفيها ، هيبالذ عند البزي ترمجة ساق أنه هذه وسبب
 ، - التابعني أتباع من وهو - األعرج محيد عن أثراً فيها وذكر ، للحديث تقوية ذلك فاعترب
  !مر وأحالمها ، جتاهله أو العلم ذا جهله بالغ من وهذا ، املرفوع للحديث شاهداً فجعله
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  ) :٣٠ ص( قوله ذلك على يدل ومما - ٩

  "!ثقة فهو ؛ عنه وسكت رجل عن افعيالش روى فإذا"

 خالف هذا فإن ؛ علم بغري التكلم على واجلرأة ، الشريف العلم ذا اجلهل منتهى وهذا
 جمروحاً يكن مل ولو وهذا ، له توثيقاً ليس الرجل عن الثقة رواية أن:  املصطلح علم يف املقرر

  . املستعان فاهللا! ؟ فيه مطعوناً كان إذا فكيف ،

  ) :٣٥ ص( قوله ذلك ووحن - ١٠

 هـذا  ويف "! متقن ضابط حمقق أستاذ:  بقوله اجلزري ابن احلافظ وثقه قد.  والبزي"
 به خمتص هو فيما هذا قال إمنا - اجلزري:  أعين - ألنه ؛ القراء على وتلبيس خبيث تدليس

 ذلـك  على يدل كما - للحديث روايته يف وليس ، بالقراءة العلم من - البزي:  أعين -
 صرح قد إنه بل ، - العلماء عند معروف هو كما ؛ املقيدات من ومها ، والسياق السياق
  : نصه ما فقال ؛) ١/١٢٠" (النشر" يف بذلك

  " .فيها ثقة هلا متقناً ضابطاً حمققاً القراءة يف إماماً وكان"

 الصـفحة  يف ذكره قد ألنه ؛ النص ذا علم على املدلس هذا أن حقاً العجيب ومن
 ذلك من وأعجب !تدليسه القراء على ليسلك فتجاهله ؟ السندي احملدث عن نقله فيما) ٣٦(

  : بقوله ذلك على اهللا رمحه السندي تعقيب جتاهل أنه

  " .بالقراءة يتعلق ما غري يف احلديث ضعيف كونه ذلك يف يقدح فال"

 تدمغ دمنياملتق األئمة شهادات إىل تضم السندي احملدث من جديدة شهادة فهذه:  قلت
  . منثوراً هباًء رسالته وجتعل ، حمواً الباطلة دعواه ومتحو ، دمغاً اجلاهل هذا
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  ا البحث هذا وختم وبياا ذكرها من بد ال اليت اخلطرية أكاذيبه ومن - ١١

  : - للحديث احلاكم تصحيح ذكر أن بعد -) ٣٤ ص( قوله

  "! فعله على األمة تواتر وجاء"

 فضالً ، القراء بني قدمي فيها اخلالف املسألة فإن!  قبله أحد هيقل مل حمض كذب فهذا
 بـن  عبداهللا غري املشهورين القراء من احلديث يف املذكور بالتكبري يقل مل فإنه ؛ غريهم عن

 كما ؛ عنه املكيون تلقاه مث) . ١٢٠( سنة تويف مكي وهو ، املتقدم إسناده يف املذكور كثري
 وغريه احلديث ذكر أن بعد) ٣٩٠/ ٢( ذلك قبل وقال ،) ٢/٣٩٢( اجلزري ابن ذلك حقق

  : تقدم مما

 النيب واستعمال ،} والضحى: { أخر من بالتكبري التخصيص سبب فهذا:  الداين قال"
 ونقل ، املكيون ذلك فاستعمل ؛ بزمان اهلجرة قبل كان وذلك ، إياه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 ، بعد ذلك ترك وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه ألنه ؛ غريهم ستعملهي ومل ، سلفهم عن خلَفهم
  " . فعله من باآلخر فأخذوا

 تصريح مع ، األمة إىل ونسبه - املتجاهل:  أو - اجلاهل هذا زعمه الذي التواتر فأين
 وماذا! ؟ ألمةا من عنده ليسوا هؤالء أن أم! ؟ املكني غري يستعمله مل بأنه الداين اإلمام هذا

  !؟ له تركهم الداين اإلمام تعليل يف يقول

" مكة أخبار" يف الفاكهي ذكر فقد ؛ استعماله على يستمروا مل أنفسهم املكيني إن مث
  : قال عمر أيب ابن أن) ٣/٣٦/١٧٤٥(
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 مث ، خيتموا حىت كربوا ؛} والضحى: { بلغوا كلما:  هذا على مكة يف الناس أدركت"
  " . اليوم إىل تركوه مث ، قريب منذ عاودوه مث ، زماناً ذلك تركوا

 عمـر  أيب بن حيىي بن حممد:  وامسه ، ومسلم الفاكهي شيوخ من هذا عمر أيب وابن
 مخسـمائة  من أكثر عنه روى أنه حبيث عنه الفاكهي أكثر وقد ، احلافظ عبداهللا أبو العدين
  ) .٢٤٣( سنة مات ، - خرياً اهللا جزاه كتابه على املعلق ذلك ذكر كما - رواية

 استمرار انقطاع صراحة تنفي ألا ؛ زعمه الذي التواتر يبطل مما الرواية فهذه:  قلت
 أيب بن عطاء وهو ، بدعة واعتربه التكبري هذا إنكار السلف بعض عن جاء قد بل ، العمل
 وهيب تمسع:  قال خنيس ابن عن مرة أيب بن حيىي أبو حدثين:  الفاكهي فقال ؛ املكي رباح

) : املكـي  قيس ابن:  وهو( محيد بلغ وملا) وفيها ، قصته فذكر:  قلت: ( يقول الورد بن
  . لبدعة هذا إن:  عطاء يل فقال ، كرب ؛} والضحى{

 يف وتبعه - " التهذيب" يف فما ، عطاء من وهيب مساع إثبات وفيه ، جيد إسناد وهذا
 يف الـذي  فإن! قلم سبق أو ، وهم لهلع ؛ مرسلة عطاء عن روايته أن -" التحصيل جامع"
  . عطاء من وفاة أقدم وهو) طاوس) (عطاء: ( مكان" اجلرح"

  . أعلم واهللا

 متيل) ٤١٩- ٤١٧ ص" (الفتاوى جمموع" من) ١٣( الد يف الواردة تيمية ابن وفتوى
  : فقال عنه سئل فإنه ؛ التكبري هذا مشروعية عدم إىل

 املسنون املشروع بل ، األفضل هو لذلك تركهم كان ؛ كثري ابن حرف بغري قرأوا إذا" 
 فإن.  أواخرها يف وال السور أوائل يف ال ، يكربون يكونوا مل القراء من األئمة هؤالء فإن ؛

 لغريه جاز وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن التكبري نقل كثري ابن إن:  يقول أن لقائل جاز
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 تكون أن املمتنع من إذ وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسو عن تركه نقلوا هؤالء إن:  يقول أن
 بـه  أمرهم ما فيها أضاعوا قد ، كثري ابن قراءة]  نقلة[  من أكثر نقلتها اليت اجلمهور قراءة

 اهلمـم  تتـوفر  ما كتمان عليهم جيوز ال التواتر أهل فإن ؛ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 أقرأهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن القراء مجاهري على جوز فمن ، نقله إىل والدواعي

 وأمثاله تردعه اليت البليغة العقوبة استحق ؛ به أمرهم ما وتركوا ، أمره فعصوا ، زائد بتكبري
  : قال مث" . ذلك مثل عن

 ذلك غاية كان ؛ أقرأه من لبعض بالتكبري أمر وسلم عليه اهللا صلى النيب أن قدر ولو"
  ... " . تحبابهاس أو جوازه على يدل

 استخلص مث ، هذه تيمية ابن فتوى) ٥١ - ٤٩ ص( نقل أنه الزعيب ذاك غرائب ومن
  : املعروف باملثل املسكني فذكرين! التكبري بسنية يقول تيمية ابن أن منها

 املشروع بل ، الترك يف الصريح تيمية ابن قول عمدا جتاهل فإنه ؛" طارت ولو عرتة"
 اهللا صلى النيب أن قدر ولو: " بقوله احلديث ثبوت بعدم القوي اءهإمي جتاهل كما.  املسنون

 اليقني مثل على وأنا ، عنده ذلك يثبت مل أنه كالصريح فإنه ؛... "  بالتكبري أمر وسلم عليه
 الـدعي  كهذا – صحته واملدعي ؛ الترمجة حبديث عليه املستدل ، التكبري بسنية القائل أن

  ؟ إخل... "  قدر ولو: " تيمية ابن قال مبا أنت تقول هل:  سئل لو - الزعيب

 : قال وإن ، السنية من إليه نسب وما تيمية ابن على كذبه ظهر ،" ال" بـ أجاب فإن
  . املستعان واهللا.  ومكابرته جتاهله أو ، الكالم ومعاين العربية باللغة جهله ظهر ؛"  نعم"
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 بينهم خالف دون احلديث اءعلم قال كما - يصح ال ضعيف احلديث أن:  واخلالصة
 وتصريح ، عنه القراء عامة إعراض مع ، سنة جيعله وال ، يقويه ال القراء بعض قول وأن ، -

  . التوفيق ويل واهللا.  ببدعيته السلف بعض

 تراهـا  كثرية أقوال على وانتهائه ابتدائه حتديد يف القاثلني اختالف ذلك يؤكد مما وإن
  !بأوهلا أو ، الناس سورة بآخر ينتهي هل لفوااخت كما ،" النشر" يف مفصلة

  } .كَثرياً اختلَافاً فيه لَوجدوا اللَّه غَيرِ عند من كَانَ ولَو: { القاثل العظيم اهللا وصدق

  

 قـرأ  مث ،} احلمـد { من افتتح} الناسِ بِرب أَعوذُ قُلْ: { قرأ إذا كان(  - ٦١٣٤
  ) . قام مث ، اخلَتم بدعاء دعا مث} الْمفْلحونَ هم كوأُولَئ{ إىل} البقرة{

  . ضعيف

 أبيه عن زمعة بن وهب عن) ٢٩/٢" (منتقاة فواثد" يف اجلوهري علي بن احلسن أخرجه
 بن عبداهللا عن جماهد وعن عباس ابن موىل درباسٍ عن كثري بن عبداهللا عن صاحل بن زمعة
 عن أيب وقرأ ، أُبي على النيب قرأ – وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب عن كعب بن أيب عن عباس
  . إخل...  كان أنه - و ، النيب

  : علتان وله ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت

  " : الكاشف" يف الذهيب قال ، صاحل بن زمعة على مداره أن:  األوىل

  " :التقريب" يف احلافظ وقال" . بآخر) م( قرنه ، أمحد ضعفه"
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  " .مقرون مسلم عند وحديثه ، فضعي"

  : وجهني على عليه إسناده يف االضطراب:  واألخرى

  . معه قرنه ؛ جماهد وعن درباس عن:  هذا:  األول

  . معه جماهداً يذكر مل ؛ وحده درباس عن:  الثاين

  . بذلك األسانيد) ٤٢٥ - ٤٢٠/ ٢" (النشر" يف اجلزري ابن ساق وقد

 بن عبداهللا عن درباس عن كثري بن عبداهللا عن صاحل بن زمعة بن وهب عن له رواية ويف
  : عقبه وقال.  زمعة إسناده يف يذكر مل ؛ مرفوعاً به...  عباس

 الشيخ أبا احلافظ أن إال ؛ حسن وإسناده ، الوجه هذا من إال النعرفه ، غريب حديث"
  " . بالصوا وهو ،...  زمعة أبيه عن وهب عن روياه الزينيب بكر وأبا األصبهاين

 لتحسني وجه فال وعليه ، الروايات أكثر عليه نه أل ؛ صواب التصويب هذا:  فأقول
 حسناً يكون وكيف.  - تقدم كما - الضعيف صاحل بن زمعة - على مداره ألن ؛ إسناده

 والعسقالين الذهيب وتبعه ، حامت أبو قال كما - مجهولٌ وهو ، عباس ابن موىل درباس وفيه
 كان فإن ، - وغريه اجلوهري رواية يف كما - الروايات بعض يف جماهد به قُرِنَ دق نعم! ؟ -

  . أعلم واهللا.  زمعة وهي واحدة فالعلة ؛ حمفوظاً
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  الرد على حزب التحرير
  

  " . شراب كل من السكر و ، كثريها و قليلها لعينها اخلمر حرمت"  - ١٢٢٠

  ) : ٣/٣٦٤" (  وعةاملوض و الضعيفة السلسلة"  يف األلباين قال

  ضعيف

 عن السبيعي إسحاق أيب عن طريقني من)  ٤/١٢٤" (  الضعفاء"  يف العقيلي أخرجه
  . مرفوعا علي عن احلارث

 و هذا السبيعي إسحاق أبو كذبه قد و األعور اهلمداين اهللا عبد ابن هو هذا احلارث و
  . املديين ابن و الشعيب

 النسـائي  رواه املوقـوف  و ، موقوفا و عامرفو عباس ابن عن احلديث هذا ورد نعم
 الطـرباين  و)  ٥٩/١٠٩" (  األشربة"  يف أمحد و)  ٢/٣٢٤(  الطحاوي و)  ٢/٣٣٢(
"  احلليـة "  يف نعيم أبو و)  ١٢٦٣٣ و ١٢٣٨٩ و ١٠٨٤١ - ١٠٨٣٩ و ١٠٨٣٧(
 لرواية خمالفة شاذة رواية هي و ، نعيم أبو علقه املرفوع و ، صحيح إسناده و ) ٧/٢٢٤(

  . املوقوفة اجلماعة

"  يف الزيلعي ذكره كما مرفوعا عباس ابن عن املسيب ابن طريق من الطرباين رواه لكن
"  امع"  يف اهليثمي احلافظ يسقه مل و ن إسناده على يتكلم مل و)  ٤/٣٠٧" (  الراية نصب

  . للطرباين عزاه و املوقوف ساق أنه مع)  ٥/٥٣( 
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 على موقوف أنه فيه الصواب أن على يدل احلديث هذا يف الزيلعي حبث اية أن على
  . أعلم واهللا.  عباس ابن

 فهذا ، العنب عصري من كان ما هو إمنا اخلمر أن على احلنفية به استدلت احلديث هذا و
 و الشعري و احلنطة من تتخذ اليت األخرى األشربة من املسكر أن و ، كثريه و قليله منه حيرم

  ! فقط املسكر القدر منها احملرم و ، حالل فهي الذرة و العسل

 صلى قوله مثل خبالفه القاطعة الصرحية الصحيحة النصوص ملخالفته باطل مذهب هذا و
 عباس ابن عن غريه و مسلم رواه"  حرام مخر كل و ، مخر مسكر كل: "  وسلم عليه اهللا
 حـديث  هـو  و"  حرام فقليله كثريه أسكر ما: "  وسلم عليه اهللا صلى قوله و> . ١<

" (  الراية نصب" يف الزيلعي أوردها قد ثابتة بأسانيد الصحابة من مثانية حنو عن ورد صحيح
 روى قد و ،) ٢٣٧٦ و ٢٣٧٥" (  اإلرواء"  يف منها طائفة خرجت و)  ٣٠٦ - ٤/٣٠١

  : قال مث)  ٢/٣٢٧" (  سننه"  يف النسائي بعضها

 املخـادعون  يقـول  كما ليس و ، كثريه و قليله السكر حترمي على دليل هذا يف و" 
 ال و ، قبلها العروق يف يسري الذي تقدمها ما حتليلهم و ، الشربة آخر بتحرميهم ألنفسهم
 الثانية و األوىل دون اآلخرة الشربة على حيدث ال بكليته السكر أن العلم أهل بني خالف
  " . التوفيق باهللا و ، بعدها

 و حنيفـة  أيب عـن  الطحاوي حكاه الذي هو آنفا يةاحلنف عن حكيناه ما) :  تنبيه( 
.  أقره و حنيفة أيب عن)  ١٤٨ ص" (  اآلثار"  يف حممد اإلمام رواه و ، اهللا رمحهم صاحبيه

)  ٣١١ ص" (  حممد موطأ على املمجد التعليق"  يف اللكنوي احلسنات أبو العالمة ذكر لكن
 هو كما ، يسكر مل أو أسكر كثريه و مسكر كل قليل شرب بتحرمي يقول حممد اإلمام أن
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 الصواب هو الثاين القول لكن و.  قوالن املسألة يف له حممدا اإلمام فلعل ، اجلمهور مذهب
  . بعضها ذكرنا و إليها اإلشارة سبقت اليت الصحيحة لألحاديث ملوافقته

 غري من املتخذة املسكرات إباحة به القول من يلزم أنه احلديث هلذا السيئة اآلثار من و
 أبو إليه ذهب ما هذا و!  سكر لو و شارا عن احلد إسقاط و ، بيانه سبق ما على العنب
 حيد أنه األصح إن:  ذلك بعد قال لكنه)  ٨/١٦٠" (  اهلداية"  يف كما يوسف أبو و حنيفة

 حترمي يف اجلمهور ملذهب املوافق اآلخر قوله مع منسجم هو و.  به حممد اإلمام قول على بناء
  . مسكر كل

  : فقالوا بعلة معلال ليس اخلمر حترمي أن على باحلديث أيضا أيضا احلنفية استدل و

  . ١" للنص خمالفا يكون حينئذ التعليل ألن ، التعليل يصح ال لعينها حرمتها كانت ملا" 

  . احلديث هذا يعين

 هـو  مث ، سبق كما ثابت غري فاحلديث.  انقش مث العرش أثبت:  يقال أن اجلواب و
 حترمي يف صريح فإنه"  حرام مخر كل و ، مخر مسكر كل: "  املتقدم احلديث مبثل معارض

  . اإلسكار علة العنب مخر مع االشتراك جبامع مسكر كل

 الشيخ يرأسه كان الذي التحرير حزب عليهم زاد بل املسألة هذه يف احلنفية قلد قد و
 حزب مفاهيم"  يف فقال تعلل ال العبادات نأ على به فاستدل اهللا رمحه النبهاين الدين تقي

  ) : ٢٤ ص" (  التحرير

                                                   
  ) . اهـ٨/١٥٦نقله ابن اهلمام ( ١
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 ، تعلل ال امللبوسات و املطعومات و األخالق و بالعبادات املتعلقة الشرعية فاحلكام" 
  " . لعينها اخلمرة حرمت:  السالم و الصالة عليه قال

 الصحيح للحديث معارض و صحيح غري فاحلديث ، بالسنة بالغ جهل على يدل هذا و
 أن على به االستدالل يصح فكيف فيه عموم ال و باخلمر خاص صح لو هو مث ، علمت كما
  . هداك اللهم!  ؟ تعلل ال معها ذكر ما و العبادات مجيع
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  الرد على الشيخ الطحان 
  

 قدموا إذا و ، تصافحوا تالقوا إذا وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب كان"  - ٢٦٤٧
  " . تعانقوا سفر من

  : ٣٠٣/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 حـدثنا :  قال)  بترقيمي - ٩٩/  ١/  ٨/  ١" (  األوسط املعجم"  يف الطرباين رواه
 بن السالم عبد حدثنا اجلعفي سليمان بن حيىي حدثنا الرقي حيان بن خالد بن حيىي ابن أمحد

 عبد إال شعبة عن يروه مل: "  قال مث.  فذكره: ...  قال أنس عن قتادة عن شعبة عن حرب
 من هو و ،"  التقريب"  يف كما خيطىء صدوق هو و:  قلت" .  اجلعفي به تفرد.  السالم
(  املنذري قال لذلك و ، الشيخني رجال من فوقه من و ،"  الصحيح"  يف البخاري شيوخ

 الصحيح(  يف م حمتج رواته و ، الطرباين رواه) : "  ٣٦/  ٨(  اهليثمي تبعه و)  ٢٧٠/  ٣
 فـإن  ، ١ الرقي حيىي بن أمحد ترجم من أجد مل كنت إن و ، جيد فاإلسناد:  قلت) " . 
 حنـو  له روى فقد ، املكثريين مشاخيه من هو مث.  به يتفرد مل أنه الطرباين كالم من الظاهر
 عـن  حديث لغهب أنه اهللا عبد بن جابر حديث له يشهد و) .  ١٦٠- ٧٨(  حديثا مثانني
:  قال أنيس بن اهللا عبد فإذا إليه فسافر الشام يف وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من رجل

 غريه و)  ٩٦٩" (  املفرد األدب"  يف البخاري أخرجه.  احلديث.....  ، فاعتنقين فخرج
 األدب"  يف له ترجم و ،"  صحيحه من"  العلم كتاب"  يف البخاري علقه و حسن بسند

:  قال التمار غالب يرويه ، آخر طريقا للحديث وجدت مث" .  املعانقة باب"  بـ"  فردامل

                                                   
  ) . اهـ.١٨٤/  ١وهو من تالمذة اإلمام أمحد كما يف " طبقات احلنابلة " ( ١
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 النيب أصحاب كان: "  فقال ، للشعيب ذلك فذكرت ، املصافحة يكره سريين بن حممد كان
 أخرجه" .  بعضا بعضهم عانق سفر من قدموا فإذا ، تصافحوا التقوا إذا وسلم عليه اهللا صلى

"  يف احلنبلـي  مفلح ابن احلافظ قال كما جيد بإسناد)  ١٠٠/  ٧" (  ننهس"  يف البيهقي
"  اآلثار معاين شرح"  يف الطحاوي أخرجه ما له يشهد و) .  ٢٧٢/  ٢" (  الشرعية اآلداب

:  قالت الدرداء أم عن غالب أيب طريق من)  النجار زهري حممد صاحبنا حتقيق - ٢٨/  ٤( 
:  قلت" .  اعتنقه رآه فلما ، فأتاه ، املسجد يف:  قلت ؟ أخي نأي:  فقال سلمان علينا قدم" 
  . حسن إسناده و

  : احلديث فقه

 املعانقة:  األخرى و.  التالقي عند املصافحة:  األوىل:  فائدتان احلديث هذا من يؤخذ 
 ، األوىل أما.  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن شواهد منهما لكل و.  السفر من العودة بعد
 يف بعضها مضى قد و ، قوله و وسلم عليه اهللا صلى فعله من معروفة كثرية أحاديث هاففي

 الترغيب"  انظر و) .  ٢٤٨٥ و ٢٠٠٤ و ٥٣٠ و ٥٢٩ و ١٦٠(  برقم"  السلسلة"  هذه
 األخرى أما و) .  ٢٧٧/  ٢(  مفلح البن " الشرعية اآلداب"  و)  ٢٧١ - ٢٧٠/  ٣" ( 

 عليه اهللا صلى النيب عانقه احلبشة من جعفر قدم ملا : " قال نهع اهللا رضي جابر حديث ففيه ،
) .  ٢٦٥٧(  برقم الد هذا يف اهللا شاء إن بيانه سيأيت كما صحيح حديث هو و" .  وسلم
 احلالة ففي ، التالقي أدب يف السفر و احلضر بني الصحابة تفريق الفقه من ذلك يف و:  قلت

  : األوىل

 و ، احلضر يف املعانقة من أحترج كنت هلذا و.  املعانقة:  األخرى ةاحلال يف و ، املصافحة
 يه حديث ) ١٦٠ رقم" (  السلسلة"  هذه من األول الد يف خرجت كنت أنين خباصة
 و ، طبعه إلعادة الد جهزت ملا مث.  التقبيل و االلتزام و االحنناء عن وسلم عليه اهللا صلى
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 الشواهد أو املتابعات يف ذكر هلا ليس " االلتزام"  مجلة أن يل تبني ، احلديث يف النظر أعدت
 شاء إن الد من اجلديدة الطبعة يف سريى كما منه فحذفتها ، احلديث قويت كنت ا اليت
 خباصة و ، هللا احلمد و احلرج زال ضعفها يل تبني فلما.  هللا احلمد و حديثا صدر قد و ، اهللا

 صلى خروجه حديث يف وسلم عليه اهللا صلى للنيب األنصاري هانالتي ابن التزام رأيت حني
 ٧٩ ص ١١٣ رقم" (  احملمدية الشمائل"  يف الثابت عنه اهللا رضي مرتله إىل وسلم عليه اهللا
 املداومة و االلتزام على ليس و ، أحيانا اجلواز على يدل إمنا هذا لكن و)  الشمائل خمتصر –

 اهللا رمحه البغوي لإلمام رأيت قد و.  فتنبه املصافحة يف احلال هو كما ، سنة كان لو كما
 اهللا رمحه قال ، هنا أذكره أن الفائدة متام من فرأيت ، غريه و املذكور التفريق يف جيدا كالما

 االختالف ظاهره مما غريه و جعفر حديث ذكر أن بعد)  ٢٩٣/  ١٢" (  السنة شرح"  يف
 ، احلضر يف و ، التعظيم و امللق وجه على كان فما ، قبيلالت و املعانقة من املكروه فأما: " 
 شـدة  و بالصاحب العهد طول و ، السفر من القدوم عند و التوديع فعند فيه املأذون فأما

 يف ذلك كره إمنا و.  اجلبهة و الرأس و اليد لكن و ، الفم يقبل فال قبل من و.  اهللا يف احلب
 بعض دون الناس ببعض الرجل فعله فإن ، أحد كل جبهيستو ال و يكثر ألنه يرى فيما احلضر
"  املصافحة التحية متام و ، عليهم آثر و ، حبقوقهم قصر أنه ظنوا و ، تركهم الذين عليه وجد

 حكاه ، املعانقة كراهة إىل حممد صاحبه و حنيفة كأيب األئمة بعض ذهب قد أنه اعلم و. 
/  ٢" (  الشرعية اآلداب"  ففي ، مالك ماماإل منهم و.  يوسف أليب خالفا الطحاوي عنهما
 النيب فعل عن اعتذر و ،"  بدعة: "  قال و ، سفر من القادم معانقة مالك كره و) : "  ٢٧٨
 بغري ختصه ما:  سفيان له فقال ، له خاص بأنه ، قدم حني جبعفر ذلك وسلم عليه اهللا صلى
 هو و ، موافقته و سفيان قول يملتسل دليل سكوته و:  القاضي قال.  مالك فسكت ، دليل

  ." التخصيص دليل يقوم حىت الصواب
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 الشيخ ذلك وجه بني و ، الفم يقبل ال بأنه قوله البغوي اإلمام كالم يف تقدم قد و هذا 
 أن قل ألنه ، الفم تقبيل يكره و) : "  ٢٧٥/  ٢(  فقال ،"  الشرعية اآلداب"  يف مفلح ابن
 خـريا  كان لو و ، السلف عن يرو مل أنه هو و ، آخر وجه من يل يبدو و" .  كرامة يقع

 من ابتداع يف شر كل و سلف من اتباع يف خري كل و:  قيل ما أحسن ما و ، إليه لسبقونا
 علـى  للرد نفسه نصب الذي الواعظ القصاص احلليب الدكتور ذاك من فالعجب.  خلف
 و ، بزعمـه  العلماء ألقوال املخالفة أقواهلم و ، عثرام تتبع و ، أتباعهم و السلفيني علماء
 يصرح و ، الفم تقبيل شرعية عدم أحدهم على فيه ينكر شريطا له مسعت فقد ، نفسه ينسى

  ! فرق ال أنه و اليد و اجلبهة كتقبيل بأنه

(  القيـاس  هذا قاس منهم أحدا أن لو و ، السلفيني على ينكرها اليت املخالفة يف فوقع
 أقـوال  من حشده يستطيع ما كل حشد و ، تباكى و صاح و دأرع و ألبرق! )  البديع
 تفعلون ال ما تقولون مل آمنوا الذين أيها يا! *(  خمالفتهم من عليه بأس فال هو أما و!  العلماء

  . هداه و اهللا أصلحه)* .  تفعلون ال ما تقولوا أن اهللا عند مقتا كرب. 
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  ورةالرد على الدكت
  

 حقان له وجار ، حقاً اجلريان أدىن وهو ، واحد حق له جار:  ثةثال اجلريان(  - ٣٤٩٣
 فاجلار ؛ واحد حق له الذي اجلار فأما.  حقاً اجلريان أفضل وهو ، حقوق ثالثة له وجار ،

 حق له ، له رحم ال املسلم فاجلار ؛ حقان له الذي وأما ، اجلوار حق له ، له رحم ال املشرك
 ، اإلسالم حق له ، رحم ذو مسلم فجار ؛ حقوق ثالثة له لذيا وأما ، اجلوار وحق اإلسالم

  . الرحم وحق ، اجلوار وحق

  ) . منها له تقدح أن إال قدرك بقتار جارك تؤذي ال أن اجلوار حق وأدىن

  : ٤٨٨/ ٧"  واملوضوعة الضعيفة السلسلة"  يف األلباين قال

   ضعيف 

 يف نعيم وأبو ،) ٤٧٦ص" (مينيالشا مسند" يف والطرباين ،) ٣٨٠/ ٢( البزار أخرجه
 بن جابر عن احلسن عن اخلراساين عطاء عن فضيل بن عبدالرمحن عن) ٢٠٧/ ٥" (احللية"

  : نعيم أبو وقال.  مرفوعاً عبداهللا

  " .غريب حديث"

  : بالعلل مسلسل وهو:  قلت

  . مدلساً كان فإنه ؛ البصري احلسن عنعنة:  األوىل

  : احلافظ قال ، احلفظ وسىيء أيضاً مدلس وهو ، اخلراساين عطاء:  الثانية
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  " .ويدلس ويرسل كثرياً يهم صدوق"

  " :اللسان" ويف ، أعرفه مل فضيل بن عبدالرمحن:  الثالثة

  " .ضرار بن عبيداهللا ترمجة يف يأيت الفضل بن عبدالرمحن"

 وأنه ، الفضل بن عبدالرمحن بن أمحد فيها جاء إمنا ، املذكور اهللا عبيد ترمجة ويف:  قلت
 أنه وظن ،" أمحد" اسم على بصره يقع مل الترمجة هذه على أحال ملا احلافظ فكأن.  متروك

  . أعلم واهللا ، عليه فأحال ، الفضل بن عبدالرمحن

 شعيب بن عمرو عن أبيه عن عطاء بن عثمان عن عبدالعزيز بن سويد رواه واحلديث
  ) .٢٥٨٧( برقم خترجيها تقدم ، زيادة أوله ويف ، حنوه به مرفوعاً جده عن أبيه عن

 )٢٣٧/ ٢" (املكارم" يف واخلرائطي ،) ٤٦٩ص" (الشاميني مسند" يف الطرباين أخرجه
  . حاله عرفت وقد ، األوىل الطريق يف املذكور اخلراساين هو هذا وعطاء

  . أيضاً ضعيف عثمان وابنه

  . عبدالعزيز بن سويد ومثله

 املعلقة السودانية الدكتورة قول احلديث هذا ولح!  الدكاترة بعض أوهام من) : تنبيه(
  : خترجيه يف" األخالق مكارم" على

 الطرباين رواية منها ، للحديث أخرى رواية إىل وأشار ،" الترغيب" يف املنذري ذكره"
 عن" التوبيخ" كتاب يف(!)  حبان ابن الشيخ) كذا( وأبو ، حيدة) كذا( أيب بن معاوية عن

  " .جبل بن معاذ
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  : أمور فيه لفأقو

 جبـل  بن ومعاذ حيدة بن معاوية حديث أن إىل أشار املنذري أن القراء إيهام:  األول
 عقـب ) شعيب بن عمرو( حديث ساق إمنا املنذري فإن ؛ كذلك وليس ، الترمجة حديث
  . الترمجة حديث دون خترجيها إىل اإلشارة سبقت اليت الزيادة

 وفيه ،" املكارم" يف) شعيب بن عمرو( حديث عقب املنذري إشارة ذكرت أا:  الثاين
 كما الترمجة حديث فيهما ومعاذ معاوية حديث أن آخر إيهاماً هي فأومهت ، الترمجة حديث

 حتقيق ال ممن هذا مثل يقع وإمنا!! .  فاحش وهم وهذا ،" املكارم" يف عمرو حديث يف هو
  ! األصول دون الفروع إىل بالرجوع ويقنعون ، عندهم

 املنذري تضعيف عن القراء تفيد أن عنها تقدم ما مكان الدكتورة على كان:  الثالث
 أن القراء إيهامهما بديل ،..."  شعيب بن عمرو عن وروي: " بقوله إياه بتصديره ، للحديث
  !! ما احلديث يقو مل إليهما أشار الذي واملنذري ، ومعاذ معاوية حبديثي قوي احلديث
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  ابن العربيالرد على القاضي 
  

  " . احلوأب كالب عليها تنبح أيتكن"  - ٤٧٤

  : ٧٦٧/  ١" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قال

 أبو و ، شعبة عن)  ٩٧/  ٦(  و ، سعيد ابن هو و حيىي عن)  ٥٢/  ٦(  أمحد أخرجه
"  يف حبـان  ابـن  و ، عبدة عن)  ١/  ٧٨/  ٥" (  احلديث غريب"  يف احلريب إسحاق
 ق(  " الكامل"  يف عدي ابن و مسهر بن علي و وكيع عن)  موارد - ١٨٣١" (  صحيحه

 عـن  كلـهم  ، عبيد بن يعلى عن)  ١٢٠/  ٣(  احلاكم و ، فضيل ابن عن)  ٢/  ٢٢٣
 نبـاح  مسعت احلوأب على أتت ملا عائشة أن حازم أيب بن قيس عن خالد أيب بن إمساعيل
  : فقالت ، الكالب

 هلا فقال). فذكره: (  لنا قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا سولر إن ، راجعة إال أظنين ما" 
  " . الناس بني بك يصلح أن جل و عز اهللا عسى ترجعني:  الزبري

  . عبيد بن يعلى لفظ مثله و.  شعبة لفظ هذا

:  قالت ، الكالب نبحت ليال عامر بين مياه بلغت عائشة أقبلت ملا: "  قال حيىي لفظ و
 كـان  من بعض فقال ، راجعة أين إال أظنين ما:  قالت ، احلوأب ماء : قالوا ؟ هذا ماء أي

 اهللا صلى اهللا رسول إن:  قالت ، بينهم ذات اهللا فيصلح املسلمون فرياك تقدمني بل ، معها
  ... " . تنبح بإحداكن كيف : يوم ذات هلا قال وسلم عليه

  الشيخني:  الستة رجال من أثبات ثقات رجاله ، جدا صحيح إسناده و:  قلت



الردودكتاب  ٦٣٣    

 " يف كمـا  ثبت ثقة هو و خالد أيب بن إمساعيل عن الثقات من السبعة رواه األربعة و
 أنـه  ظاهره يفيد كالما فيه بعضهم ذكر قد أنه إال ، مثله حازم أيب بن قيس و" .  التقريب
  " : امليزان"  يف الذهيب فقال ، جمروح

  . ناسال و معني ابن وثقه ، صحابيا يكون أن كاد حجة ثقة" 

 استنكرها أحاديث له مسى مث ، احلديث منكر سعيد بن حيىي عن اهللا عبد ابن علي قال و
 حـديث  ذلك من ، روى ما سعة يف التفرد له ينكر ال ، ثابتة هي بل ، شيئا يصنع فلم ،

 و ، عليه محل من فمنهم ، أصحابنا فيه تكلم:  السدوسي يعقوب قال و ، احلوأب كالب
 اهللا رضي علي على حيمل كان:  قيل و ، غرائب عدوها أطروه الذين و ، مناكري له:  قال
 عنه احلديث جعل من منهم و ، عثمان يقدم كان أنه املشهور و:  يعقوب قال أن إىل.  عنه
  : خالد أيب بن إمساعيل قال و.  األسانيد أصح من

  . خرف و املائة جاوز حىت كرب قد و:  قال ، ثبتا كان

 و العافية اهللا نسأل ، نفسه آذى فقد فيه تكلم من و ، به اإلحتجاج ىعل أمجعوا:  قلت
  " . الزهري من أوثق قيس كان:  معني ابن عن صاحل بن معاوية قال فقد ، اهلوى ترك

  : القطان هو و سعيد بن حيىي قول"  التهذيب"  يف احلافظ تأول قد و:  قلت

  . املطلق الفرد مراده بأن"  احلديث منكر" 

 هو و السيما ، مفسر غري جرح ألنه مردود فهو إال و ، فيه التأويل هذا صح فإن : قلت
 أيب بن إمساعيل صاحبه مقدمتهم يف و ، به االحتجاج و توثيقه على اجلميع إلطباق معارض

 مل أنه الظاهر ألن ، خرف بأنه إياه وصفه يضره ال و تقدم كما ثبت بأنه وصفه فقد ، خالد
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 أعرف فإمساعيل ، فيها حدث كان لئن و ، مطلقا به احتجوا لذلك و ، احلالة هذه يف حيدث
 لذلك و ، األحاديث أصح من فاحلديث هذا على و ، هذه احلالة و عنه يروي فال ، به الناس
  . حديثا و قدميا تصحيحه على األئمة تتابع

  . سبق كما صحيحه يف أخرجه فقد حبان ابن:  األول

 منـه  املطبـوع  يف يقع مل و تقدم كما"  املستدرك"  يف ياهإ بإخراجه احلاكم:  الثاين
 نقل فقد ، الناسخ أو الطابع من سقط أنه فالظاهر ، الذهيب من ال و ، منه بالتصحيح التصريح
   صحته لوضوح به الالئق هو و ، صححه أنه احلاكم عن)  ٤٥/  ١٣" (  الفتح"  يف احلافظ

 ص" (  النبالء سري"  العظيم كتابه من عائشة دةالسي ترمجة يف قال فقد الذهيب:  الثالث
  ) : األفغاين األستاذ بتعليق ٦٠

  " . خيرجوه مل و ، اإلسناد صحيح حديث هذا" 

"  املسند"  يف ألمحد كالذهيب عزاه أن بعد"  البداية"  يف فقال ، كثري ابن احلافظ:  الرابع
  " . خيرجوه مل و ، الشيخني شرط على إسناد هذا و: " 

 البزار و يعلى أيب و ألمحد عزاه أن بعد"  الفتح"  يف قال فقد حجر ابن احلافظ:  خلامسا
  " . الصحيح شرط على سنده و ، احلاكم و حبان ابن صححه و: " 

 عليه يدل ما ذلك و ، احلديث هذا بصحة صرحوا احلديث أئمة كبار من مخسة فهؤالء
 معرفتهم و بعلمهم يعتد ممن خالفهم أحدا أعلم ال و ، حتقيقه سبق كما احلديثي العلمي النقد

 احلافظني جواب عرفت قد و ، املتقدمة كلمته يف القطان سعيد بن حيىي سوى امليدان هذا يف
  . نعيده فال ، عليه العسقالين و الذهيب
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 مـن  العواصم"  كتابه يف جاء تعاىل اهللا رمحه العريب بن بكر أبا القاضي العالمة أن إال
 أشـد  ذلك يف يبالغ و احلديث هذا إنكار إىل يذهب أنه ظاهره يدل قد كالم ،"  القواصم

  ) : ١٦١ ص" (  عاصمة"  يف فقال ، املبالغة

 ، حرب بأعظم ذكرها يف بؤمت فقد ، احلوأب ماء على الشهادة من ذكرمت الذي أما و" 
 جـرى  ال و ، احلديث ذلك وسلم عليه اهللا صلى النيب قال ال و ، ذكرمت مما شيء كان ما

 سـوف  و ، الباطل ذا شهادم كتبت قد و ، بشهادم أحد شهد ال و ، الكالم ذلك
  " . تسألون

  ) : ١٤٨ ص" (  قاصمة"  يف قبل من ذكره كان ما إىل"  الشهادة"  بقوله يشري و

 مـاء  هـذا :  هلا فقيل ؟ عائشة فسألت ، كالبه نبحت و ، احلوأب ماء إىل فجاؤا" 
  : يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت ملا ذلك و ، عنه خطامها فردت ، احلوأب

 أنه الزبري و طلحة فشهد ، احلوأب كالب تنبحها اليت األدبب اجلمل صاحبة أيتكن" 
 اإلسالم يف دارت زور شهادة أول كانت و ، إليهم رجال مخسون و ، احلوأب ماء هذا ليس
. "  

 تبارك اهللا صان مما فإا ، الشهادة تلك ثبوت إنكار على نوافقه كنا إن و حنن و:  قلت
 باجلنة املبشرين العشرة من منهم كان من السيما ، منها وسلم عليه اهللا صلى أصحابه تعاىل و

" !  احلديث ذلك وسلم عليه اهللا صلى النيب قال ال و"  قوله عليه ننكر فإننا ، الزبري و كطلحة
 كتـب  من مصادر عدة يف الصحيح بالسند لموس عليه اهللا صلى عنه ثبت قد هو و كيف
  ! ؟ العلم أهل عند املعروفة السنة
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 شيء يف وارد أنه للحديث مستحضرا يكن مل ذلك قال حني أنه ذلك يف عذره لعل و
 العلمـاء  من واحد غري عن ثبت فقد ، أصال عليها اطلع قد يكن مل لعله بل ، املصادر من

 مثال حزم ابن فهذا ، املشارقة تأليف من اهلامة األصول ببعض علم عندهم يكن مل أنه املغاربة
 اإلشبيلي احلق عبد احلافظ أن يل تبني قد و!  كتابيهما ال و ماجه ابن و الترمذي يعرف ال

 رأيته فقد ، أمحد اإلمام مبسند ال و ، ماجه ابن بسنن أيضا عنده علم ال فإنه ، ذلك يف مثله
"  كتابـه  يف ذلك و.  إطالقا ماجه ابن و ألمحد يعزو ال و ، البزار و يعلى أليب العزو يكثر

  . تعاىل اهللا بإذن حتقيقه صدد يف أنا الذي"  الكربى األحكام

 و ، الشرق إىل رحل كان إن و ، ذلك يف مثلهما العريب بن بكر أبا أن البعيد من فليس
  . أعلم اهللا

 عذر هو فما العريب بن بكر أيب إىل بالنسبة حمتمال العذر من ذكرته ما كان إذا لكن و
"  يف العريب ابن كلمة على علق الذي اخلطيب الدين حمب األستاذ الكبري اإلسالمي الكاتب
  : بقوله"  العاصمة

 ذكرته عائشة أن زعموا و وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل نسبوه الذي الكالم أن و" ... 
  ... "! املعتربة السنة دواوين يف موضع له ليس - املاء ذلك إىل وصوهلم عند

 يف احلـديث  عـن  البحث يف نفسه يتعب مل ، عنه و عنا اهللا عفى كأنه و:  قال كذا
 أنه لو ، كثري البن " البداية"  مثل املعتمدة التاريخ كتب بعض يف و بل ، املعتربة السنة دواوين

 ، األقل على ابعضه أو املعتربة الدواوين تلك يف احلديث موضع لعرف ، األقل على هذا فعل
 ذلك و الصحيح احلديث هذا إنكار يف فوقع ، يقلده و العريب بابن الظن حيسن أخذ لكنه و

  . برهان ال و حجة بغري التقليد شؤم من



الردودكتاب  ٦٣٧    

 هني فإنه ، الصحيح العلمي التحقيق عن االحنراف و ، الصواب عن بعده مع هذا أن بيد
 سري"  يف املتقدم الذهيب احلافظ قول على قهتعلي يف األفغاين سعيد األستاذ صديقنا قول جبانب
  " : اإلسناد صحيح حديث هذا" : "  النبالء

"  يف و ، الصحاح أصحاب أمهله ما ألمر و ، شيء احلديث هذا صحة من النفس يف" 
 كانـت  و الفزارية مالك بنت سلمى اخلطاب صاحبة أن)  حوءب(  مادة"  البلدان معجم
 طلحة مع ارتدت قد و ، زعموه الذي الرسول خبطاب قصودةامل هي و ، لعائشة وهبت سبية

 السيدة إىل القصة هذه الناس بعض يصرف أن العجيب من و ، الردة حروب يف قتلت و ،
  " . العصبية األهواء لبعض إرضاء عائشة

  : مؤاخذات الكالم هذا يف و

 لعلة هو اإمن ما حلديث)  الصحاح(  أصحاب إمهال أن الصديق األستاذ يظن:  األوىل
 الصحاح(  أصحاب تراجم و ، املصطلح علم من شيئا قرأ من كل عند بني خطأ هذا و.  فيه
 قد منهم مسلم اإلمام و ،"  صحاحهم"  يف ، عندهم صح ما كل مجع يتعمدوا مل فإم ،) 

 اإلمام ينص اليت األحاديث أكثر ما و ،)  الصالة كتاب(  ،"  صحيحه"  يف بذلك صرح
"  يف خيرجها مل هو و " سننه"  يف عنه الترمذي يذكره مما حسنها أو صحتها لىع البخاري
  " . صحيحه

 غـري  اإلطالق هذا لكن ، الستة الكتب)  الصحاح(  بـ يعين كان إن هذا:  الثانية
 ال و ، استصطالحا ال)  الصحاح(  من ليست الستة الكتب من األربعة السنن ألن ، صحيح

  . األحيان غالب يف ضعفها على ينبه الترمذي و ضعيفة كثرية يثأحاد فيها فإن ، واقعا
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 أن املتقدم خترجينا من عرفت فقد ، بصحيح فليس ذلك من أعم هو ما يعين كان إن و
  " . الصحيحني على املستدرك"  يف احلاكم و ،"  صحيحه"  يف أخرجه حبان ابن

 العلم أهل من ليس مؤلفه و ، دإسنا بدون"  البلدان معجم"  يف جاء مبا وثوقه:  الثالثة
 ال و ، الصـحيح  بالسند احلديث ساق قد و ، أمحد اإلمام مبسند وثوقه عدم و ، باحلديث
  !! له الذهيب النقاد احلافظ بتصحيح

 سوى برهان ال و حجة بدون...  مالك بنت سلمى اخلطاب صاحبة أن جزمه:  الرابعة
 ال الثقة هذه مبثل و ، امليدان هذا يف حاله إىل ناأشر قد و ،"  املعجم"  مبؤلف العمياء الثقة
  !! كذا و كذا مالك بنت لسلمى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال يقال أن جيوز

 قال فقد ، جدا واه بل إسناده قبل من يصح ال به وثق و ذكره الذي اخلرب إن:  اخلامسة
  . احلديث هذا على الكالم من آنفا عنه نقلناه الذي بعد اخلطيب األستاذ

 نقلـه  آخـر  خربا اخلرب هذا معارضة يف لنقلنا الواهية األخبار نقل نستجيز كنا لو و" 
 مـن  املنبوحة أن التميمي عمر بن سيف عن)  حوأب مادة" (  البلدان معجم"  يف ياقوت
  عائشة عن أوردوه الذي اخلرب و ، ضعيف اخلرب هذا و...  سلمى زمل أم هي احلوأب كالب

  " . نهم هى أو

  ) . عليهم يتوب أن اهللا عسى سيئا آخر و صاحلا عمال خلطوا! (  قال كذا

  " . األهواء لبعض إرضاء: "  قوله:  السادسة

 يفسقوا و عنها اهللا رضي عائشة السيدة يبغضون الذين الشيعة إىل بذلك يشري كأنه و
 بعض"  بقوله إليهم أشار الذين هم من لكن و ، اجلمل يوم خروجها بسبب يكفروها مل إن
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 الـذي  الذهيب أم ؟ للحديث إسناده على األستاذ وقف الذي أمحد اإلمام أهو ؟ ،"  الناس
 و السيما ، األثبات الثقات من هو و أمحد اإلمام شيخ القطان سعيد بن حيىي هو أم صححه

  ؟ تقدم كما الثقات من آخرون ستة تابعه قد

 مثله هو و حازم أيب بن قيس شيخه أم ، عرفت كما مثله هو و خالد أيب بن إمساعيل أم
  . عنه اهللا رضي علي على حيمل كان إنه:  قيل أنه غري ، الضبط و الثقة يف

 فيه مما له أصل ال ما عنها يروي أن يعقل فال ، عنها اهللا رضي عائشة شيعة من إذن فهو
  ! األستاذ إليهم أشار ملن ارضاء

 صلى اهللا رسول قال:  قال عباس ابن حديث من هو و ، قوة به يزداد شاهد للحديث و
  : لنسائه وسلم عليه اهللا

 عن يقتل ، احلوأب كالب فينبحها خترج األدبب اجلمل صاحبة أيتكن شعري ليت" 
  " . كادت ما بعد تنجو مث ، كثري قتلى يسارها عن و ميينها

  " . ثقات"  رجاله و البزار رواه

 ١٣(  " البارى فتح"  يف احلافظ و)  ٢٣٤/  ٧" (  الزوائد جممع"  يف اهليثمي قال كذا
 بن عقبة عن األشج طريق من)  ٤٢٦/  ٢" (  العلل"  يف حامت أيب ابن أورده لكن) .  ٤٥/ 

  . به عباس ابن عن عكرمة عن -!  عصام يعين - قدامة ابن عن خالد

 من روىي ال منكر حديث هو و ، عصام غري احلديث هذا يرو مل:  أيب قال: "  قال و
  " . غريه طريق

  عن)  ٢٥/  ٢/  ٣" (  التعديل و اجلرح"  يف حامت أيب ابن قال هذا عصام:  قلت
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  . داود أبو و زرعة أبو قال كذا و" .  به بأس ال كويف"  أبيه

  " . ثقة: "  النسائي قال و" .  صاحل"  معني ابن قال و

  " . الثقات"  يف حبان ابن ذكره و

 به صرح ما ذلك و ، أيضا ثقات الرواة سائر و ، حجة فمثله ، أحد يضعفه مل و:  قلت
 إن إال ،"  منكر حديث"  حامت أيب لقول عندي وجه فال ، صحيح فالسند احلافظ و اهليثمي

  : عقبه قوله يؤيده و ، فرد غريب حديث أنه به يعين كان

 فال التضعيف أراد إن و ، إشكال فال هذا أراد كان فإن" .  غريه طريق من يروى ال" 
  ! ؟ النكارة فأين ، الصحيح عائشة حلديث موافق هو و السيما ، له وجه

 األسـتاذ  لظن خالفا متنه يف إشكال ال و ، اإلسناد صحيح احلديث أن القول مجلة و
 ، ترجع أن عليها كان باحلوأب علمت ملا عنها اهللا رضي عائشة أن فيه ما غاية فإن ، األفغاين

  .املؤمنني ألم ينسب أن يليق ال مما هذا و!  ترجع مل أا يدل احلديث و

 هللا إال عصمة ال إذ ، م الئقا يكون الكمل من يقع ما كل ليس أنه ذلك على جوابنا و
  . وحده

 الشـيعة  األئمـة  مصـاف  إىل يرفعه حىت حيترمه فيمن يغايل أن له ينبغي ال السين و
 بالرجوع مهت لذلك و أصله من خطأ كان املؤمنني أم خروج أن نشك ال و!  املعصومني

 عنه اهللا رضي الزبري لكن و ، احلوأب عند وسلم عليه اهللا صلى النيب نبؤة بتحقق علمت حني
 خمطئا كان أنه نشك ال و"  الناس بني بك يصلح أن اهللا عسى"  بقوله الرجوع بترك أقنعها

  . أيضا ذلك يف
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 وقـع  اللتني املتقاتلتني الطائفتني دىإح بتخطئة القول من مناص ال بأنه يقطع العقل و
 واضحة أدلة و كثرية ألسباب املخطئة عنها اهللا رضي عائشة أن شك ال و القتلى مئات فيهما

 على يدل مما ذلك و ، كماهلا و بفضلها الالئق هو ذلك و ، خروجها على ندمها منها و ،
  . املأجور بل املغفور اخلطأ من خطأها أن

  ) : ٧٠ - ٦٩/  ٤" (  الراية نصب"  يف الزيلعي اإلمام قال

 عن " االستيعاب كتاب"  يف الرب عبد ابن أخرجه كما ، الندم عائشة أظهرت قد و" 
 عائشة قالت : قال الصديق بكر أيب بن الرمحن عبد بن حممد بن اهللا عبد هو و عتيق أيب ابن

 غلـب  رجال رأيت : لقا ؟ مسريي عن تنهاين أن منعك ما الرمحن عبد أبا يا:  عمر البن
  " . انتهى خرجت ما يتين لو اهللا و أما:  فقالت - الزبري ابن يعين - عليك

 روى و"  ) : ٧٩ - ٧٨" (  النبالء سري"  يف الذهيب فقال ، أخرى طريق األثر هلذا و
 مر إذا:  عائشة قالت : قال عتيق أيب ابن عن املازين العالء بن سفيان أيب عن علية بن إمساعيل

 أن منعك ما الرمحن عبد أبا يا:  فقالت ، عمر ابن هذا:  هلا قيل ا مر فلما ، فأرنيه عمر ابن
  " . الزبري ابن يعين.  عليك غلب قد رجال رأيت:  قال ؟ مسريي عن تنهاين

  : أيضا قال و

 يف تدفن أن نفسها حتدث كانت و عائشة قالت:  قال قيس عن خالد أيب بن إمساعيل" 
 ، أزواجه مع ادفنوين ، حدثا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد أحدثت إين:  قالتف ، بيتها

  . عنها اهللا رضي بالبقيع فدفنت

  . ذلك من تابت و ، كلية ندامة ندمت فإا ، اجلمل يوم مسريها باحلدث تعين:  قلت
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 الزبري و اهللا عبد بن طلحة اجتهد كما ، للخري قاصدة متأولة إال ذلك فعلت ما أا على
  " . اجلميع عن اهللا رضي الكبار من مجاعة و العوام بن

  : قال وائل أيب عن صحيحه يف البخاري أخرج و

 أا ألعلم إين:  فقال عمار خطب ليستنفرهم الكوفة إىل احلسن و عمارا علي بعث ملا و
  " . إياها أو لتتبعوه ابتالكم اهللا لكن و ، اآلخرة و الدنيا يف زوجته

  . ائشةع يعين

 . عنها اهللا رضي معها اخلروج عن ليكفهم اجلمل وقعة قبل خطبته كانت و
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  الرد على املفتي العام يف األردن
  

 وعنـد  ، القُـرآن  تالوة عند:  ثالث عند الصمت يحب وجل عز اهللا إِنَّ( -٥٧٢٨
حفالز ، اجلنازة وعند. (  

 بن معتمر طريق من)  ٥/٢٤٢/٥١٣٠" (الكبري ملعجما"  يف الطرباين أخرجه.  ضعيف
:  قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أرقم بن زيد عن رجل عن زيد بن ثابت ثنا:  سليمان

  . فذكره... 

  :علتان وله ، الضعف ظاهر ضعيف إسناد وهذا:  قلت

"  زوائدال جممع"  يف اهليثمي أعله - فقط - وبه ، يسم مل الذي الرجل جهالة:  األوىل
  .فقصر) !  ٣/٢٩(

 العقيلي وأورده ؛ - أرقم بن زيد بن ثابت ابن وهو - زيد بن ثابت ضعف:  واألخرى
  : قال أنه أمحد اإلمام عن الصحيح بسنده وروي ،) ١/١٧٤" (  الضعفاء"  يف

 أهو:  قيل.  نعم قال ؟ عنه حتدث:  له قيل.  مناكري أحاديث له ، معتمر عنه حدثنا" 
  ): ٢٠٧-١/٢٠٦" ( الضعفاء"  يف حبان ابن وقال" .  عنه أحدث أنا الق ؟ ضعيف

 كـان  ، سليمان بن واملعتمر عروبة أيب ابن عنه حدث املشاهري، عن املناكري يروي" 
  " . انفرد إذا به حيتج ال ، الوهم حديثه على الغالب

  : فيه املتقدم أمحد لقول"  ضعفائه"  يف الذهيب وأورده
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:  أمحد قال: "  قال أنه اجلوزي ابن عن"  القدير فيض"  يف املناوي ونقل.  " مناكري له" 
  : قال أنه حجر ابن عن نقله ما وأما" .  بصحيح ليس

 ليس ألنه ؛ بدقيق فليس"  التيسري يف واعتمده"  جمهول وآخر ، يسم مل راوٍ سنده يف" 
  .بالضعف معروف هأن علمت وقد ، زيد بن ثابت غري جمهوال يكون أن حيتمل من فيه

 ومن ، النبوية األحاديث ختريج يف واألوهام األخطاء من رأيت ما أعجب من):  تنبيه( 
:  املسماة األردن يف العام املفيت رسالة يف احلديث هذا ختريج يف جاء ما:  مسؤولة رمسية دائرة

  ) : ١٠ ص( قال ،"  واجلنائز القبور أحكام يف شرعية فتوى" 

  " ! عقبة عن السنن أصحاب و لمومس أمحد رواه" 

 وإن ، عنـده  املوظفني بعض من ولعله ، له وقع كيف أدري ال ، اختالق حمض وهذا
  ! عنه مسؤوليته رفع يعين ال ذلك كان

 به تفرد فيما إال ؛ مفيدة اجلملة يف وهي ، صغرية صفحات مخس يف تقع الرسالة وهذه
  :القرب على الكتابة يف كقوله املؤلف

  " . القرب فوق يثبت حجر على وفاته وتاريخ امليت اسم كتابة من مانع ال نهأ ونرى" 

 عليـه  أنه يعلم فغنه ؛ وسلم عليه اهللا صلى النيب يدي بني وتقدم ، عجيبة جرأة وهذه
 خمالفته على أقدم مث ، قبل من نفسه املؤلف ذكره وقد القرب، على يكتب أن ى قد السالم
  .املستعان واهللا!  الناس لواقع تسليكا الرأي مبجرد
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 ولكن ؛ نعم: فنقول.  القبور تكثر حني القرب معرفة لضرورة ذلك أن مدعٍ يدعي وقد
 فما كذلك األمر كان وإذا ، بقدرها تقدر الضرورة ألن فقط االسم كتابة ذلك يف يكفي أال
  !امليت؟ وفاة تاريخ كتابة بال

  ). ٢٠٦ ص" ( بدعهاو اجلنائز أحكام"  كتايب املسألة هلذه وراجع

 من منقولة حجمها صغر على - مادا أن:  املذكورة يالرسالة ف النظر يلفت مما إن مث
 إليه يشر مل منها واحداً إال اللهم ، عليها التعليق يف بأمسائها مصرح ، املطبوعة الكتب بعض
 فقد!  لبيب رئقا كل على خيفى ال مما والسبب ،"  اجلنائز أحكام"  كتايب وهو أال ، مطلقاً
 ، اللحد يف جابر حلديث خترجيا - نصه ما - عليها تعليق وأول ، منها صفحة أول يف جاء

  :شرب من حنواً القرب ورفع

(  والبيهقي) ٢١٦٠( صحيحه يف! ) جابر ابن:  التعليق يف وقع(  حبان ابن رواه)  ١" (
  ". ١٢٦ ،٤/١٢٥ الشوكاين:  األوطار نيل.  حسن وإسناده) ٣/٤١٠

  : وجهني من باطل"  األوطار نيل" لـ العزو وهذا

  ،" النيل"  من إليهما املشار املوضعني يف له وجود ال املذكور التخريج أن:  األول

  :اللحد أحاديث ختريج يف قوله فيه ما وغاية

  " . وقاص أيب بن سعد حديث بنحو شاهد حبان ابن عند جابر وعن" 

  !شرب من حنوا القرب رفع فيه ليس سعد وحديث:  قلت
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 لعـدم  ؛ الشوكاين اإلمام من صدوره يستحيل بأرقامه املذكور التخريج أن:  واآلخر
  !التخريج؟ هذا فلمن.  بداهة ظاهر هو كما زمانه يف املطابع وجود

 منـه  املؤلف نقله ،"  اجلنائز أحكام"  الذكر السابق كتابه يف السطور هذه لكاتب هو
 أو الشوكاين اطلع ولو ، الشوكاين إىل وإمنا ، إليه يعزه مل مث!  الواحد باحلرف) ١٥٣ ص(

 ولنصحه -! املفيت إخاله وما - فاعله على اإلنكار يف لبالغ ؛ عليه األتقياء الفضالء من غريه
 لَاو.  الْمستقيمِ بِالْقسطَاسِ وزِنوا.  الْمخِسرِين من تكُونوا ولَا الْكَيلَ أَوفُوا( شعيب بنصيحة
  ). مفِْسدين الْأَرضِ في تعثَوا ولَا أَشياءهم الناس تبخسوا
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  الرد على النبهاني
  

 املدينة فدخلوا:  قال ، املدينة من دنونا حىت ، اهلجرة نريد ساديت مع أقبلت"  - ٢٥٨٠
 مـن  خيرج من ضبع يب فمر:  قال ، شديدة جماعة فأصابين:  قال ، ظهرهم يف خلفوين و

 منه فقطعت حائطا فدخلت ، حوائطها مثر من فأصبت املدينة دخلت لو:  يل فقالوا املدينة
 خربي أخربه و وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل يب فأتى ، احلائط صاحب فأتاين ، قنوين

 ،"  خذه: "  فقال ، أحدمها إىل له فأشرت ،"  ؟ أفضل أيهما: "  يل فقال ، ثوبان علي و ،
  " . سبيلي خلى و اآلخر احلائط صاحب أعطى و

  : ١٦٠/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 ابـن  يعين - الرمحن عبد حدثنا إبراهيم بن ربعي حدثنا) :  ٢٢٣/  ٥(  أمحد أخرجه
 موىل عمريا مسعا أما املهاجر بن زيد بن بكر أيب عن و عمه عن ، أيب حدثنا:  - إسحاق

 عم غري معروفون ثقات كلهم رجاله حسن إسناد هذا و:  قلت.  فذكره:  قال حمالل أيب
 خيدج ال و ، أعرفه فلم ، العامري كنانة بن احلارث بن اهللا عبد بن إسحاق هو و ، إسحاق

 و ، مسلم رجال من ثقة هذا و ، املهاجر بن زيد بن بكر بأيب مقرون ألنه ، السند يف ذلك
 ص" (  املنفعة تعجيل"  يف حجر ابن احلافظ بذلك جزم كما بكر وأب كنيته و ، حممد امسه

 أبيه عن)  ٣٤٢/  ٢/  ٤" (  التعديل و اجلرح " يف ذكر فإنه ، حامت أيب البن خالفا)  ٤٦٩
(  البيهقي أخرجه احلديث و.  أعلم اهللا و.  هذا بكر أيب أخو هو املهاجر بن زيد بن حممد أن

 مـن  فأسقط ، عمري عن أبيه عن إسحاق بن الرمحن دعب عن أخرى طريق من)  ٣/  ١٠
 مـن )  ١٣٢/  ٤(  احلاكم أخرجه و.  اهللا عبد بن إسحاق عم قرينه و هذا بكر أبا السند
 من هو أدري ال ، التحريف من شيء سنده يف وقع لكن ، موصوال اهللا عبد عن ثالثة طريق
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 أن لوال و:  قلت.  الذهيب وافقه و" .  اإلسناد صحيح: "  قال و ، الرواة بعض من أم الطابع
 فهـو  ، بالصحة احلديث على حلكمت حفظه قبل من الضعف بعض هذا الرمحن عبد يف

  .  أعلم واهللا.  فقط حسن

  : احلديث فقه من

.  البدل وجوب مع ، الضرورة عند إذنه بغري الغري مال من األكل جواز على دليل فيه 
 مما أخذه ما قيمة السارق تغرمي على دليل فيه ) : " ١٢٨/  ٨(  الشوكاين قال.  البيهقي أفاده

 ميكـن  مـا  وجود مع الغري مال على اإلقدام تبيح ال احلاجة أن على و ، احلد فيه جيب ال
 و ثوبيه أحد أخذ هنا فإنه ، إليه اإلنسان حاجة تدعو مما كان لو و ، بقيمته أو به االنتفاع

 النظام"  كتابه يف النبهاين الدين تقي الشيخ خطأ نييتب هنا من و" .  النخل صاحب إىل دفعه
 مل و العمل عليه تعذر إذا للفرد)  ٢١ - ٢٠ ص(  فيه أباح فإنه ،"  اإلسالم يف االقتصادي

 ملك كان سواء ، جيده مكان أي من أوده به يقيم ما يأخذ أن"  بأوده اإلسالمية اجلماعة تقم
 أخذ إذا و ، بالقوة عليه حيصل أن جيوز و ، له الالح ملكا يكون و ، الدولة ملك أو األفراد
  " ! له ملكا الطعام هذا أصبح يأكله طعاما اجلائع

 مل فإنه ، للحديث معارضته أمهها ، نواح عدة من ذلك و ، جدا واضح اخلطأ وجه و
 هل البد مشروعة طرق له احملتاج أن منها و.  بدله جيد دام ما الطعام من أخذه ما اجلائع ميلك
 مـن  ذلك حنو و ، شرعا يغنيه ما الناس سؤال و ، فائدة دون كاالستقراض سلوكها من

 أخذ للفرد أباح و ، عنها النظر صرف - عنه اهللا عفا - الشيخ بال فما.  املمكنة الوسائل
 انتشر لو أنه أشك لست و! ؟ املشروعة الطرق هذه سلوك عليه يشترط أن دون بالقوة املال
 . تعاىل اهللا إال عواقبها يعلم ال مفاسد إىل ألدى هذا لشيخا رأي الناس بني
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  الرد على زهري الشاويش
  

[  لكن و أموالكم و صوركم]  إىل ال و أجسادكم[  إىل ينظر ال اهللا إن"  - ٢٦٥٦
  " . أعمالكم و]  صدره إىل بأصابعه أشار و[  قلوبكم إىل ينظر ] إمنا

  : ٣٢٨/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 نعيم أبو و)  ٥٣٩/  ٢(  أمحد و)  ٤١٤٣(  ماجه ابن و)  ١١/  ٨(  مسلم أخرجه
 عن طرق من)  ٤٨٠ ص" (  الصفات و األمساء"  يف البيهقي و)  ٩٨/  ٤" (  احللية" يف

 و.  بـه  مرفوعا هريرة أيب عن األصم بن يزيد عن برقان بن جعفر حدثنا:  هشام بن كثري
 بن جعفر عن الثوري رواه: "  نعيم أبو قال و.  البيهقي و أمحد و ماجه بنال الثانية الزيادة
 متتام غالب بن حممد طريق من البيهقي و)  ١٢٤/  ٧(  هو وصله مث:  قلت" .  مثله به برقان

 و" .  أموالكم و: "  بدل"  أجسامكم و: "  قال أنه إال ، به سفيان حدثنا قبيصة حدثنا: 
"  قبيصة]  إال[  عنه رواه أعلم ال و ، جعفر عن الثوري حديث من يبغر: "  نعيم أبو قال
 جعفر حدثنا الربساين بكر بن حممد حدثنا) :  ٢٨٥/  ٢( أمحد فقال ، غريه تابعه و:  قلت. 
"  أجسادكم: "  قال و ، به مرفوعا هريرة أيب عن أخرى طريق له و.  به - برقان ابن يعين -

 طريق من مسلم أخرجه" .  أعمالكم و"  بدل األخرية الزيادة ذكر و ،"  أموالكم"  مكان
 الزيادة و.  فذكره:  يقول هريرة أبا مسعت:  قال كريز بن عامر بن اهللا عبد موىل سعيد أيب

 أخربنا ) : ١٥٤٤" (  الزهد"  يف املبارك ابن فقال ، معضل صحيح شاهد له و.  له األوىل
 تنبيه. (  فذكره : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال كثري أيب بن حيىي عن األوزاعي

 أما و ، احلفاظ بني فيما احملفوظ الصحيح هو هذا: "  احلديث عقب البيهقي قال) :  هام
 ال و صوركم إىل ينظر ال اهللا إن: "  غريهم و العلم أهل من مجاعة ألسنة على جرى الذي
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 خالف هو و ، مثله يثبت وجه من يبلغنا مل ذافه ،"  قلوبكم إىل ينظر لكن و ، أعمالكم إىل
 صار مبن خاصة و ، املسلمني جبميع و بنا أوىل الرواية يف الثابت و ، الصحيح احلديث يف ما

  " . التوفيق باهللا و. به يقتدى العلم يف رأسا

 ، العلم أهل من البيهقي إليهم أشار من عليه جرى الذي اخلطأ هذا أن يبدو و:  قلت 
 املكتب - ١٥٧٧ رقم" (  رياضه " يف احلديث وقع فقد ، النووي اإلمام زمن إىل راستم قد

(  كتابه أول يف أورده أنه مع ١ اجلماعة عن البيهقي حكاه الذي اخلطأ باللفظ)  اإلسالمي
 و ، الكتاب ناسخي بعض من أم منه أهو أدري ال و ، الوهم هذا فيه ليس خمتصرا)  ٨ رقم
 شارحه أن منه أعجب و ، اليوم منه املطبوعة النسخ أكثر يف اخلطأ هذا يستمر أن الغريب من
 كمـا  البطالن ظاهر هو مما)  ٤٠٦/  ٤(  للحديث شرحه يف ذلك على جرى عالن ابن

 من يل البد املناسبة ذه و بتحقيقي"  الصاحلني رياض " لـ مقدميت يف ذلك شرحت كنت
(  سـنة !  جديدة طبعة"  الرياض"  الكتاب هلذا اإلسالمي املكتب طبع حول قصرية كلمة

 ال مما ، اللمز و الغمز و ، االفتراء و الزور ملؤها ، سوداء مقدمة هلا وضع لقد) .  ١٤١٢
 أعز و أضيق الوقت و ، خاص كتاب تأليف إىل حباجة فإنه ذلك يف القول لتفصيل اآلن جمال

 فيما متناقض و ، حمرور الرجل نبأ يقطع تعليقاته بعض يقرأ و يقرأها من كل أن خباصة و ،
 فيكفـي  ، " عنوانه املكتوب عن يغنيك: "  تقول القدمية احلكمة كانت إذا...  و ، يقول

 مجاعة حتقيق"  : املؤلف اسم و الكتاب عنوان حتت قوله إليه أشرت ما على دليال القاريء
: "  األوىل الطبعـة  يف كان ما بدل و فغري" .  األلباين الدين ناصر حممد ختريج العلماء من

 لينسـب )  ختريج(  كلمة)  حتقيق( كلمة مكان فجعل"  األلباين الدين ناصر حممد حتقيق
 القرآن بأدب يتأدب مل أنه فيه يقال ما أقل هذا و) !  العلماء مجاعة(  هم و غريه إىل التحقيق

(  هـؤالء  هم من مث)* .  مفسدين األرض يف تعثوا ال و أشياءهم الناس تبخسوا ال و: *( 
                                                   

  لتنبيه يف احلاشية على خطأ األصل . اهـ .مث طبع هناك على الصواب مع ا ١
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 اعتذر و ، لبيب قاريء كل على خيفى ال ألمر أمسائهم عن يكشف أن أىب لقد ؟)  العلماء
 ال أن علينـا  اشترطوا) : "  ٦ ص" (  املقدمة"  يف فقال ذنب من أقبح بعذر ذلك عن هو

)  العلمـاء (  هؤالء حقيقة يعرف أن القاريء على السهل من إن و.. " !  أمساؤهم تذكر
 و ، األوىل الطبعة يف كان ما إال حتقيقا ال و علما جيد ال سوف فإنه ، تعليقام إىل بالرجوع

 و اجلهل على يدل ما سريى إنه بل ، غريه و"  داود أيب صحيح"  مثل كتيب من ينقلونه ما إال
 اإلمام قول على تعليقا)  ٦٤٣ ص(  حاشية يف جاء ما ، ذلك على مثاال هاكم و!  العلم قلة

:  قلت" . "  مسلم و للبخاري رواية يف و) : "  ١٨٩١(  احلديث آخر يف اهللا رمحه النووي
 فـإن  ، الـواهم  هو القائل هذا بل:  فأقول" !  وهم للبخاري فعزوها ، فقط مسلم رواها

: "  القائل هو من:  أقول مث) .  ٣١٨/  ٦ فتح - ٣٢٤٥ رقم" (  البخاري"  يف احلديث
 قد و - فنسأله ، آنفا كالمه نقلت الذي الناشر باعتراف هولجم:  اجلواب و ؟... "  قلت
 ، تارة بامسه مصرحا التصحيح و التعليق يف معهم باشتراكه"  العلماء مجاعة"  يف نفسه حشر
 -"  العلماء مجاعة"  نسأل أو فنسأله -"  العلماء مجاعة : " بقوله املقصود هو يكن مل إن هذا
 يف قوله يكن مل إذا هذا و ؟ احلديث مصطلح علم يف اهول قول قيمة ما:  -!  واحد كله
( ! )  قوله أو قوهلم القبيل هذا من و! ؟ رأيت كما اخلطأ عني كان إذا فكيف ، خطأ ذاته

 ضـعيف  احلـديث  أن:  ناصر الشيخ كالم من يفهم) : "  ١٣٥٦(  احلديث على تعليقا
:  قلت.. " .  بالتحديث صرح الوليد فإن ، كذلك ليس األمر و ، مسلم بن الوليد لتدليس
 هو تصرحيه فيه يفيد ال الذي التسوية تدليس نوع من هو الوليد تدليس أن جهل أو فجهلوا

  ! فوق فما شيخه من بالتحديث فوقه راو كل يصرح أن البد بل ، شيخه عن بالتحديث

  . األبصار أويل يا فاعتربوا
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  ليالرد على صاحب كتاب السيف الي على احمل 
  

  ) . أربعاً فليصل ؛ اخلطبة يدرك مل فإن ، الركعتني مكان اخلطبة جعلت إمنا(  - ٥٢٠٠

  : ٣٢٥/ ١١"  واملوضوعة الضعيفة السلسلة"  يف األلباين قال

   مرفوعاً له أصل ال 

 عن صحيح بإسناد) ١٢٨/ ٢" (املصنف" يف شيبة أيب ابن أخرجه ، موقوفاً روي وإمنا
  . فذكره: ...  قال أنه اخلطاب بن عمر عن حدثت:  قال كثري ايب بن حيىي

  . خمتصراً) ٥٤٨٤/ ٢٣٧/ ٣" (مصنفه" يف أيضاً عبدالرزاق ورواه

  . وعمر حيىي بني الواسطة جلهالة ؛ ضعيف إسناد وهذا

 بن عمرو عن) ٥٤٨٥/ ٢٣٧/ ٣( وعبدالرزاق ، هو أخرجه ما:  االنقطاع يف ومثله
  : قال اخلطاب بن عمر عن شعيب

     أربعاً فليصل ؛ اخلطبة فاتته فمن ، اخلطبة أجل من ركعتني فجعلت ، أربعاً اجلمعة تكان

  : قال عون ابن عن صحيح بسند شيبة أيب ابن روى مث

  . بشيء هذا ليس:  فقال ؟ أربعاً صلى اخلطبة يدرك مل إذا:  مكة أهل قول حملمد ذكر

 بن عون بن عبداهللا امسه ؛ ونع وابن ، اجلليل التابعي سريين ابن هو:  وحممد:  قلت
  . ثبت ثقة وهو ؛ البصري عون أبو ، أرطبان
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 عطـاء  عـن  صحيح بسند أيضاً شيبة أيب ابن رواه ما إىل" مكة أهل: " بقوله ويشري
  : قالوا وجماهد وطاوس

  . أربعاً صلى ؛ اجلمعة يوم اخلطبة فاتته إذا

  . منه أمت به عطاء عن جريج ابن عن) ٥٤٨٦/ ٢٣٨/ ٣( عبدالرزاق ورواه

 مهدي الشيخ رأيت أنين:  املذكور عمر أثر يف التحقيق هذا كتابة على محلين أنه واعلم
 جزء اخلطبة أن) ٦٥/ ٣" (احمللى على الى السيف" كتابه يف ذكر جهانبوري الشاه حسن
 عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر على واملوقوف املرفوع احلديث يف ورد كما ونصفها الصالة

  " .العمال كرت" يف ما على

 فرأيت ؛" الكرت: " إليه عزاه الذي املصدر إىل فرجعت ، الرفع من ذكره ما فاستغربت
 عبدالرزاق رواية من قوله من عمر على موقوفاً األثر هذا) ٥٦١٨/ ٢٧٣/ ٤( فيه ذكر قد

ـ " إىل وعزوه ، رفعه يف وهم الشيخ أن فتيقنت ؛ عنهما خرجناه كما شيبة أيب وابن " رتالك
  . مرفوعاً

 ما:  فيه حنن ما إىل أقرا ومن ، الكثري الشيء املذكور كتابه يف الوهم هذا مثل من وله
 ؛ صالته من فرغ حىت اخلطبة عن سكت وسلم عليه اهللا صلي النيب أن) : ٦٦/ ٣( يف ذكره
  " .السنن" يف كما

 أو" األربعة السنن" اإلطالق عند" السنن" كلمة من املقصود أن املعلوم ومن!  قال كذا
 فهـو  ؛ ذلك يعلم الشيخ كان فإن ، مطلقاً منها شيء يف املذكور احلديث وليس ، أحدها
  ! مر أحالمها:  قيل كما فاألمر ؛ يعلم ال كان وإن ، خبيث تدليس
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 أخرجه فإنه ؛ باإلرسال وأعله ،) ١٦٩ ص" (سننه" يف الدارقطين:  احلديث أخرج وإمنا
  : قال أنس عن قتادة عن أبيه عن معتمر حدثنا:  العبدي حممد بن عبيد طريق من

 له فقال ، خيطب وسلم عليه اهللا صلي اهللا ورسول املسجد - قيس من - رجل دخل
 مـن  فرغ حىت اخلطبة عن وأمسك ؛" ركعتني فاركع ؛ قم: " وسلم عليه اهللا صلي النيب

  : الدارقطين وقال.  صالته

 ووهم ، أنس عن قتادة عن أبيه عن معتمر عن بديالع حممد بن عبيد الشيخ هذا أسنده"
" . معتمر عن وغريه حنبل بن أمحد رواه كذا ، مرسل أبيه عن معتمر عن:  والصواب ، فيه
  . مرسالً أمحد عن بإسناده رواه مث

 عن معشر أيب عن هشيم عن) ١١٠/ ٢" (املصنف" يف شيبة أيب وابن ، هو أخرجه مث
  : وقال.  حنوه به قيس بن حممد

  " .ضعيف وهو ، جنيح امسه معشر وأبو ، حجة به تقوم ال مرسل هذا"

 يعلق فلم ، احلنفي حمققه عليه ومر ، وأقره) ٢٠٣/ ٢" (الراية نصب" يف الزيلعي ونقله
 عليه اهللا صلي قوله يف جابر حديث عن أجابوا فإم ؛ مذهبه خالف أنه مع ؛ بشيء عليه

 ؛ مـردودة  بأجوبة عنه احلنفية أجاب ؛" فيهما وزوجت ركعتني فصل ؛ قم: " لسليك وسلم
 فرغ حىت له أنصت وسلم عليه اهللا صلي النيب أن:  املعلول احلديث هذا عليه دل ما:  أحدها

  !! صالته من

 على خرياً اهللا جزاه - قال فإنه ؛ أخرى جهة من الزيلعي احلافظ رده قد اجلواب وهذا
  : - جلماهريهم خالفاً ؛ املذهبية العصبية عن وجترده إنصافه
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 أحدكم جاء إذا) : "رواية يف سليك حديث:  يعين( احلديث يف ما يرده اجلواب وهذا"
 مسلم وأخرجه.  ومسلم البخاري أخرجه" . ركعتني فليصل ؛ خرج قد أو خيطب واإلمام

  " .تقدم كما ؛ سليك قصة يف

 لرد خصومهم لىع الضعيف باحلديث حيتجون أم:  املتعصبة هؤالء عجائب من وإن
 ، مثالً الترمجة حديث فهذا ؛ عليهم:  به احتجوا مبا يعملون ال هم مث ؛ الصحيحة أحاديثهم

 ردوا قد وهم كيف ؛" أربعاً فليصل ؛ اخلطبة يدرك مل فإن: " صراحة فيه مبا يقولون ال فإم
 ألجوبةا" انظر! [؟" أخرى إليها فليصل ؛ اجلمعة من ركعة أدرك من: " الصحيح احلديث

 السالم قبل اجلمعة يف اإلمام أدرك من بل:  فقالوا)] ٦١٥" (اإلرواء" و ،) ٤١ ص" (النافعة
  ! وغريمها عمر وابن مسعود ابن عن الصحيحة لآلثار خالفاً ؛ أربعاً يصليها وال يتمها فإنه ؛

 ابب من يعمل ال ؛ هلا املوافق واحلديث اآلثار ذه يعمل مل من أن الواضح البني ومن
  . آخر جمال يف خمالفيهم على به احتجوا الذي الترمجة حبديث أوىل

 العمل ميكن ال إنه بل ، به يعملون ال فإم ؛ املتقدم املرسل احلديث:  آخر مثاالً وإليك
 فعلى ؛ التحية يصلي أن يريد داخل دخل كلما أنه الزمه ألن ؛ ضعفه أدلة من وذلك ، به

 احلنفيـة  جواب رد يف املنري ابن قال ؛ ولذلك!!  يفرغ حىت خطبته عن ميسك أن اخلطيب
  : املتقدم

 ألجـل  اخلطبة قطع جواز يستلزم ألنه ؛ قاعدم على يسغ مل ؛ ثبت لو احلديث إن"
 من نقلته" . واجباً كان إذا سيما ال ؛ فيه الشروع بعد قطعه جيوز ال عندهم والعمل ، الداخل

  ) .اخلطيب طبعة - ٤٠٩/ ٢" (الباري فتح"

  ) :٢٩/ ٣( قوله مهدي الشيخ أوهام ومن
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 األعظم بالسواد عليكم:  وسلم عليه اهللا صلي قوله حزم ابن) كذا( بسمع يقرع أمل"
 برقم بيانه سبق كما ؛ يصح وال ؛ وسلم عليه اهللا صلي إليه احلديث هذا بنسبة فجزم..." !! 

)٢٨٩٦. (  

) : ٨٧( وحديث..."  نجومكال أصحايب) : ".. ٥٩( املتقدم احلديث صحح وكذلك
 الصحيحة لألحاديث ورداً ، ملذهبه تأييداً" !! كالم وال صالة فال ؛ املنرب اخلطيب صعد إذا"
 ملخالفتـه  حزم ابن على الشيخ به حيتج األعظم السواد وحديث.  هناك بيانه تقدم كما ؛

 يف - صح ول - عليه حجة أنه املسكني يشعر ،وال اجلمعة غسل بوجوب قوله يف اجلمهور
 والعقـود  والصالة الطهارة يف ، اجلمهور فيها احلنفية خالف اليت مئاا بل املسائل عشرات
  ) :٢٠/ ٢( املذكور الكتاب يف نفسه عن القائل وهو ؛ الشريعة أبواب من وغريها

 والوفاة ، ورزية بالء كل من السالمة تعاىل اهللا نسأل" !! احلنفية يف غال حنفي وأنا"
  !! احلنيفية ةاملل على

 ؛ الشريف العلم ذا الشيخ معرفة عدم على الدالة ، الفاحشة األخطاء هذه ومع:  قلت
 بأنه فيصفه) ٥٠ ص" (املودودي األستاذ" رسالة يف البنوري يوسف حممد الشيخ له يتعصب

:  

  ..." !! البالد يف رجل وأفقه ، عصره يف حمدث أكرب"

 رسـالة  يف ما مباينة يف السبب أرى فما ؛ صفالو هذا يف البنوري الشيخ صدق ولئن
 حيث ؛ متوترة نفسية حالة يف ألفها أنه إال ؛ هنا بعضها أثبتنا اليت الكثرية األخطاء من الشيخ

  : منها األول اجلزء آخر يف قال



الردودكتاب  ٦٥٧    

 مخسـة  من الفاجل مبرض مريض وأنا ؛ اهلجرة من) ١٣٨٨( سنة تسويده من فرغت"
  " .مبعني إال قعودوال القيام عن عاجز ، أعوام

 جميب مسيع إنك ؛ منا الوارث واجعلها ، أحييتنا ما وقوتنا وأبصارنا بأمساعنا متعنا!  اللهم
!!  

  وجواا شبهات

 الربهة هذه يف لنا ظهر وقد الكتاب هذا مقدمة يف سنوات عشر منذ كتبته كنت ما ذلك
 وعبادم دينهم يف لعودةا وجوب إىل إلرشادهم املؤمن الشباب صفوف يف طيب تأثري له أن
 العـاملون  - هللا واحلمد - فيهم ازداد فقد والسنة الكتاب:  اإلسالم من الصايف املنبع إىل

 عـن  توقفـا  بعضهم من ملست أين غري بذلك معروفني صاروا حىت ا واملتعبدون بالسنة
 األئمة عن واألخبار اآليات من سقنا ما بعد ذلك وجوب يف شكا ال ا العمل إىل االندفاع

 أن رأيـت  لذا املقلدين املشايخ بعض من يسمعوا لشبهات ولكن إليها بالرجوع األمر يف
 ا العاملني مع بالسنة العمل إىل ذلك بعد يندفع البعض ذلك لعل عليها والرد لذكرها أتعرض
   تعاىل اهللا بإذن الناجية الفرقة من فيكون

 شؤون يف وسلم عليه اهللا صلى نبينا ديه إىل الرجوع أن شك ال:  بعضهم قال - ١ 
 ألـا  فيها واالجتهاد للرأي جمال ال حمضة عبادة منها كان فيما سيما ال واجب أمر ديننا

 جندهم بل بذلك يأمر املقلدين املشايخ من أحدا نسمع نكاد ال ولكننا مثال كالصالة توقيفية
  كرروه طاملا - حبديث ذلك على وحيتجون األمة على توسعة أا ويزعمون االختالف يقرون

 هذا أن لنا فيبدو)  رمحة أميت اختالف: (  - السنة أنصار على به رادين املناسبة هذه مثل يف
 هـذا  يف قولك فما عليه وغريه هذا كتابك وألفت إليه تدعو الذي املنهج خيالف احلديث
   احلديث
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  :  وجهني من واجلواب

  :  السبكي العالمة قال له أصل ال لباط هو بل يصح ال احلديث أن:  األول 

  )  موضوع وال ضعيف وال صحيح سند على له أقف مل(  

  :  بلفظ روي وإمنا:  قلت 

  )  رمحة لكم أصحايب اختالف( . . .  

  )  اهتديتم اقتديتم فبأيهم كالنجوم أصحايب(  و 

 لهك ذلك يف القول حققت وقد موضوع واآلخر جدا واه األول:  يصح ال وكالمها 
  )  ٦١و ٥٩و ٥٨ رقم) (  واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة(  يف

 النهي يف - فيه الواردة اآليات فإن الكرمي للقرآن خمالف ضعفه مع احلديث أن:  الثاين 
 أن مـن  بأس ال ولكن تذكر أن من أشهر - فيه باالتفاق واألمر الدين يف االختالف عن

 األنفال[  رحيكم وتذهب فتفشلوا تنازعوا وال:  ىلتعا قال املثال سبيل على بعضها نسوق
 مبا حزب كل شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين من املشركني من تكونوا وال:  وقال] .  ٤٦

 هود[  ربك رحم من إال.  خمتلفني يزالون وال:  وقال] .  ٣٢ - ٣١ الروم[  فرحون لديهم
 أن يعقل فكيف الباطل أهل خيتلف اوإمن خيتلفون ال ربك رحم من كان فإذا]  ١١٩ - ١١٨
   رمحة االختالف يكون
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 جيـوز  ال أنه بوضوح يتبني وحينئذ ١ متنا وال سندا ال يصح ال احلديث هذا أن فثبت
   األئمة به أمر الذي والسنة بالكتاب العمل عن للتوقف شبهة اختاذه

 اختالف يف نتقولو فماذا عنه منهيا الدين يف االختالف كان إذا:  آخرون وقال - ٢ 
   املتأخرين من غريهم واختالف اختالفهم بني فرق مثة وهل بعدهم من واألئمة الصحابة

  :  شيئني يف ذلك ويظهر االختالفني بني كبري فرق هناك نعم:  فاجلواب 

   سببه:  األول 

   أثره:  واآلخر 

 اختيارا ال الفهم يف منهم طبيعي واختالف ضرورة عن كان فإمنا الصحابة اختالف فأما 
 زالت مث اختالفهم استلزمت زمنهم يف كانت أخرى أمور ذلك إىل يضاف للخالف منهم
 يف الوارد الذم أهله يلحق وال كليا منه اخلالص ميكن ال االختالف هذا ومثل ٢ بعدهم من

   عليه اإلصرار أو القصد وهو املؤاخذة شرط حتقق لعدم معناها يف وما السابقة اآليات

 احلجة له تتبني قد بعضهم فإن غالبا فيه هلم عذر فال املقلدة بني القائم الفاالخت وأما 
 إال لشيء ال فيدعها عادة به يتمذهب ال الذي اآلخر املذهب تؤيد وأا والسنة الكتاب من

 اهللا صلى حممد به جاء الذي الدين هو أو األصل هو عنده املذهب فكأن مذهبه خالف ألا
   منسوخ آخر دين هو آلخرا واملذهب وسلم عليه

                                                   
  ومن شاء البسط يف ذلك؛ فعليه باملصدر السابق. ١
رسالته اخلاصة ذا  راجع " اإلحكام يف أصول األحكام " البن حزم، و " حجة اهللا البالغة " للدهلوي، أو ٢

  البحث " عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد ".
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 مـن  بينها ما على - املذاهب هذه يرون فإم ذلك من النقيض على منهم وآخرون 
 املسلم على حرج ال:  ١متأخريهم بعض بذلك صرح كما متعددة كشرائع - واسع اختالف

 يف بقائهم على وهؤالء هؤالء حيتج وقد شرع الكل إذ شاء ما ويدع شاء ما أيها من يأخذ أن
 به يستدلون مسعناهم ما وكثريا)  رمحة أميت اختالف: (  الباطل احلديث بذلك ختالفاال

   ذلك على

 فيه ألن رمحة كان إمنا االختالف إن:  بقوهلم ويوجهونه احلديث هذا بعضهم ويعلل 
 األئمة كلمات وفحوى املتقدمة اآليات لصريح خمالف التعليل هذا أن ومع األمة على توسعة
   برده بعضهم عن النص جاء فقد السابقة

  :  القاسم ابن قال 

:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب اختالف يف يقوالن وليثا مالكا مسعت(  
   ٢)  وصواب خطأ هو إمنا كذلك ليس)  توسعة فيه: (  ناس قال كما ليس

  :  أشهب وقال 

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب عن ثقة حدثه حبديث أخذ عمن مالك سئل(  
 خمتلفان قوالن واحد إال احلق ما احلق يصيب حىت واهللا ال:  فقال . سعة يف ذلك من أتراه

   ٣)  واحد إال والصواب احلق ما مجيعا صوابا يكونان

  :  الشافعي اإلمام صاحب املزين وقال
                                                   

  ) .٧٧و  ١/٧٦) ، أو " سلسلة األحاديث الضعيفة " (١/٢٠٩" للمناوي (انظر: " فيض القدير  ١
  ) .٨٢و  ٢/٨١ابن عبد الرب يف " جامع بيان العلم " ( ٢
  ) .٨٩و  ٨٨و  ٢/٨٢املصدر السابق ( ٣
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 ونظـر  بعضا بعضهم خطأ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب اختلف وقد(  
 وغضب ذلك فعلوا ملا عندهم صوابا كله قوهلم كان ولو وتعقبها بعض أقاويل يف بعضهم

 قال إذ الواحد الثوب يف الصالة يف مسعود وابن كعب بن أيب اختالف من اخلطاب بن عمر
 والثياب ذلك كان إمنا:  مسعود ابن وقال.  مجيل حسن الواحد الثواب يف الصالة إن:  أيب

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من رجالن اختلف:  فقال مغضبا عمر فخرج.  قليلة
 أحـدا  أمسع ال ولكين مسعود ابن يأل ومل أيب صدق وقد عنه ويؤخذ إليه ينظر ممن وسلم
  . )  ١)  وكذا كذا به فعلت إال هذا مقامي ما بعد فيه خيتلف

  :  أيضا املزين اإلمام وقال 

:  أحـدمها  فقال احلادثة يف اجتهدا إذا العاملني أن وزعم االختالف جوز ملن يقال(  
 أم هذا قلت أبأصل:  احلق مصيب اجتهاده يف منهما واحد كل أن حرام:  واآلخر حالل
:  قلت وإن االختالف ينفي والكتاب أصال يكون كيف:  له قيل بأصل:  قال فإن بقياس
 الفاخل جواز عليها تقيس أن لك وجيوز اخلالف تنفي األصول تكون كيف:  قيل بقياس

   ٢)  عامل عن فضال عاقل جيوزه ال ما هذا

 يف جـاء  ما يتعدد ال واحد احلق أن مالك اإلمام عن ذكرته ما خيالف:  قائل قال فإن 
  ) :  ٨٩/  ١(  الزرقا لألستاذ)  الفقهي املدخل(  كتاب

 وكتابه مالك اإلمام مذهب خيتارا أن بعده من الرشيد مث املنصور جعفر أبو هم ولقد(  
  :  وقال ذلك عن مالك فنهامها العباسية للدولة قضائيا قانونا)  ملوطأا( 

                                                   
  ) .٨٤ - ٢/٨٣املصدر السابق ( ١
  ) .٢/٨٩املصدر نفسه ( ٢
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 البلدان يف وتفرقوا الفروع يف اختلفوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب إن(  
  )  مصيب وكل

 آخرها يف قوله لكن اهللا رمحه مالك اإلمام عن مشهورة معروفة القصة هذه إن:  وأقول 
 ١عليها وقفت اليت واملصادر الروايات من شيء يف أصال له أعلم ال ما)  مصيب وكل: ( 
 بـن  املقدام فيه بإسناد)  ٣٣٢/  ٦) (  احللية(  يف نعيم أبو أخرجها واحدة رواية إال اللهم
 نفسـه  عند وكل: (  لفظها فإن ذلك ومع)  الضعفاء(  يف الذهيب أوردهم ممن وهو داود

 تكـون  ال وكيف مدخولة)  املدخل(  رواية أن على يدل)  نفسه عند: (  فقوله)  مصيب
 بيانه سبق كما يتعدد ال واحد احلق أن مالك اإلمام عن الثقات رواه ملا خمالفة وهي كذلك
  . وغريهم اتهدين األربعة واألئمة والتابعني الصحابة من األئمة كل هذا وعلى

  ) :  ٨٨/  ٢(  الرب عبد ابن قال 

 اجتهادهم يف بعضا بعضهم السلف خطأ ما متدافعني وجهني يف الصواب كان ولو(  
  :  قال من أحسن ولقد كله صوابا وضده الشيء يكون أن يأىب والنظر وفتواهم وقضائهم

  ) احملال من يأيت ما أقبح حال يف معا ضدين إثبات 

 أن املنصـور  على اإلمام أىب فلماذا اإلمام عن باطلة الرواية هذه أن ثبت إذا:  قيل فإن
   ذلك إىل جيبه ومل)  املوطأ(  كتابه على الناس معجي

                                                   
للحافظ ابن  )٧ - ٦غطا يف فضل املوطا " (ص ) ، و " كشف امل٤١راجع " االنتقاء " البن عبد الرب ( ١

  ) .١/١٩٥عساكر، و " تذكرة احلفاظ " للذهيب (
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 اختصار شرح(  يف كثري ابن احلافظ ذكره ما الرواية من عيه وقفت ما أحسن:  فأقول 
  :  قال اإلمام أن وهو)  ٣١ ص) (  احلديث علوم

  )  عليها نطلع مل أشياء على واطلعوا مجعوا قد الناس إن(  

 شر اخلالف أن فثبت  تعاىل اهللا رمحه كثري ابن قال كما وإنصافه علمه متام من وذلك 
 ال ما ومنه للمذاهب املتعصبة كخالف اإلنسان عليه يؤاخذ ما منه ولكن رمحة وليس كله

   التباعهم ووفقنا زمرم يف اهللا حشرنا األئمة من تابعهم ومن الصحابة كخالف عليه يؤاخذ

   املقلدة اختالف غري هو الصحابة اختالف أن فظهر 

  :  وخالصته 

 وجدوا ما منه ويفرون االختالف ينكرون كانوا ولكنهم اضطرارا اختلفوا الصحابة أن 
 فـال  - منهم كبري قسم يف ولو منه اخلالص إمكام فمع - املقلدة وأما  سبيال ذلك إىل

 جهـة  من الفرق هو ذلك  االختالفني بني إذن فشتان يقرونه بل إليه يسعون وال يتفقون
 مـع  - عنهم اهللا رضي الصحابة أن وذلك أوضح فهو األثر جهة من الفرق وأما  السبب

 كل بعيدين الوحدة مظهر على احملافظة أشد حمافظني كانوا - الفروع يف املعروف اختالفهم
 اجلهـر  مشروعية يرى من مثال فيهم كان فقد الصفوف ويصدع الكلمة يفرق عما البعد

   مشروعيته عدم يرى ومن بالبسملة

 الوضوء نقض يرى من وفيهم يراه ال ومن اليدين رفع استحباب يرى من فيهم كانو
 أحد يستنكف وال واحد إمام وراء مجيعا يصلون كانوا فقد ذلك ومع يراه ال ومن املرأة مبس
   مذهيب خلالف اإلمام وراء الصالة عن منهم
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ـ  من كان فقد متاما ذلك من النقيض على فاختالفهم املقلدون وأما   تفـرق  أن ارهآث
 إمام وراء مجيعا يصلوا أن يأبون فهم الصالة وهو أال الشهادتني بعد ركن أعظم يف املسلمون

 مذهبه يف له املخالف إىل بالنسبة األقل على مكروهة أو باطلة اإلمام صالة أن حبجة واحد
 ةاملشهور املذاهب بعض كتب نصت وقد ال كيف ١ غرينا رآه كما ورأيناه ذلك مسعنا وقد
 يصلي اجلامع املسجد يف حماريب أربعة جتد أن ذلك نتيجة من وكان البطالن أو الكراهة على
   يصلي قائم اآلخر اإلمام بينما إمامهم ينتظرون أناسا وجتد متعاقبني أربعة أئمة فيها

 بني التزاوج منع مثاله املقلدين بعض عند ذلك من أشد هو ما إىل اخلالف وصل لقد بل 
(  ب امللقـب  وهو - احلنفية عند املشهورين بعض من فتوى صدرت مث افعيوالش احلنفي
 أهـل  مرتلة هلا ترتيال: (  بقوله ذلك وعلل بالشافعية احلنفي تزوج فأجاز -)  الثقلني مفيت

  تزوج وهو العكس جيوز ال أنه - عندهم معتربة الكتب ومفاهيم - ذلك ومفهوم ٢)  الكتاب
   باملسلمة الكتايب تزوج زجيو ال كما باحلنفية الشافعي

 اخـتالف  نتيجة كان الذي السيئ األثر للعاقل توضح كثرية أمثلة من مثاالن هذان 
 ولذلك األمة يف سيء أثر أي له يكن فلم السلف اختالف خبالف عليه وإصرارهم املتأخرين

 اهللا اهدان - املتأخرين خبالف - الدين يف التفرق عن النهي آيات تشملهم أن من منجاة فهم
   املستقيم صراطه إىل مجيعا

 أمـة  من غريهم إىل يتعده ومل بينهم فيما ضرره احنصر املذكور اختالفهم أن وليت 
 الكفار من غريهم إىل جتاوزهم - لألسف ويا - ولكنه الشيء بعض اخلطب هلان إذن الدعوة

                                                   
أمثلة عديدة مما أشرنا  ) ؛ جتد٧٢ - ٦٥راجع (الفصل الثامن) من كتاب " ما ال جيوز فيه اخلالف " (ص  ١

  إليه؛ وقعت بعضها من بعض علماء األزهر!
  " البحر الرائق ". ٢
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 يف جاء أفواجا اهللا دين يف الدخول عن اختالفهم بسبب فصدوهم واألقطار البالد من كثري يف
  :  نصه ما)  ٢٠٠ ص(  الغزايل حممد الفاضل لألستاذ)  الغرب من ظالم(  كتاب

 املتحدثني أحد أثار أن بأمريكا)  برينستون(  جامعة يف عقد الذي املؤمتر يف حدث(  
  :  قال - اإلسالمية بالنواحي واملتهمني املستشرقني أوساط يف يثار ما كثريا - سؤاال

 أبتعاليم   إليه يدعون الذي اإلسالم ليحددوا العامل إىل املسلمون يتقدم عاليمالت بأي(  
 كال إن مث   زيدية أو إمامية من الشيعة يفهمها اليت بالتعاليم أم السنيون يفهمهما كما اإلسالم

 تقـدميا  تفكريا ما مسألة يف منهم فريق يفكر وقد  بينهم فيما خمتلفون وأولئك هؤالء من
 يتركـون  اإلسالم إىل الداعني أن واخلالصة  متزمتا قدميا تفكريا آخرون يفكر نمابي حمدودا

   ١) حرية يف أنفسهم هم ألم حرية يف إليه املدعوين

 سـلطان  حممـد  للعالمة)  جابان بالد مسلمي إىل السلطان هدية(  رسالة مقدمة ويف
  :  تعاىل اهللا رمحه املعصومي

                                                   
  وأقول اآلن: ١

بعنوان: " السنة النبوية بني  مثل كتابه الذي صدر أخرياً -كشفت كتابات الغزايل الكثرية يف أيامه األخرية لقد 
" هم أنفسهم يف حرية "! ولقد كنا نلمس منه  أنه هو نفسه من أولئك الدعاة الذين -أهل الفقه وأهل احلديث " 

فقهية ومن بعض كتاباته يف بعض مؤلفاته ما ينم عن يف بعض املسائل ال قبل ذلك من بعض أحاديثه ومناقشاتنا له
ذلك ال يرجع  احلرية، وعن احنرافه عن السنة، وحتكيمه لعقله يف تصحيح األحاديث وتضعيفها؛ فهو يف مثل هذه

أعجبه منه؛ صححه، ولو كان ضعيفاً!  إىل علم احلديث وقواعده، وال إىل العارفني به، واملتخصصني فيه؛ بل ما
  عليه! ... به منه؛ ضعفه، ولو كان صحيحاً متفقاًوما مل يعج

واحنرافه. ومن أحسن  وقد قام كثري من أهل العلم والفضل جزاهم اهللا خرياً بالرد عليه، وفصلوا القول يف حريته
) ، ورسالة ١١ -  ٩(ااهد) األفغانية (العدد  ما وقفت عليه رد صاحبنا الدكتور ربيع بن هادي املدخلي يف جملة

 الشيخ، املسمى: " املعيار لعلم الغزايل "  . خ الفاضل صاحل بن عبد العزيز بن حممد آلاأل
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)  طوكيو(  بلدة من)  اليابان يعين(  جابان بالد ميمسل من سؤال علي ورد كان إنه(  
  :  حاصله األقصى الشرق يف)  أوصاكا(  و

 أن اإلسـالم  بدين تشرف من يلزم وهل املذهب معىن ما مث اإلسالم دين حقيقة ما 
 ال أو غريها أو شافعيا أو حنفيا أو مالكيا يكون أن:  أي األربعة املذاهب أحد على يتمذهب

 األفكار متنوري من أنفار عدة أراد حينما وخيم ونزاع عظيم اختالف هنا وقع قد ألنه  يلزم
 على ذلك فعرضوا اإلميان بشرف ويتشرفوا اإلسالم دين يف يدخلوا أن)  يابونيا(  رجال من

 مـذهب  خيتاروا أن ينبغي:  اهلند أهل من مجع فقال)  طوكيو(  يف الكائنة املسلمني مجعية
   األمة سراج نهأل حنيفة أيب اإلمام

 اجلابـانيون  مسع فلما شافعيا يكون أن يلزم) :  جاوا(  إندونيسيا أهل من مجع وقال 
  )  إسالمهم سبيل يف سدا املذاهب مسألة وصارت قصدوا فيما وحتريوا جدا تعجبوا كالمهم

 األخـذ  وعدم للسنة االتباع من إليه تدعون الذي هذا معىن أن آخرون ويزعم - ٣ 
   وآرائهم اجتهادام من واالستفادة مطلقا بأقواهلم األخذ ترك هلا املخالفة ئمةاأل بأقوال

 يبدو كما البطالن ظاهر باطل هو بل الصواب عن يكون ما أبعد الزعم هذا إن:  فأقول 
 إمنا إليه ندعو الذي كل وأن خالفه على تدل كلها فإا السابقات الكلمات من جليا ذلك
 عنـد  إليها الرجوع يكون حبيث والسنة الكتاب مكان ونصبها دينا املذاهب اختاذ ترك هو

 وعليـه  الزمان هذا متفقهة يفعل كما طارئة حلوادث أحكام استنباط إرادة عند أو التنازع
 فيها يرجعوا أن دون وغريها والطالق والنكاح الشخصية لألحوال اجلديدة األحكام وضعوا

(  طريقـة  على وإمنا الباطل من واحلق اخلطأ من منها الصواب ليعرفوا والسنة الكتاب إىل
 سليمان قول أحسن وما - زعموا - املصلحة أو والتيسري الرخص وتتبع)  رمحة اختالفهم

  :  تعاىل اهللا رمحه التيمي
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  )  كله الشر فيك اجتمع عامل كل برخصة أخذت إن(  

  :  عقبة وقال)  ٩٢ - ٩١/  ٢(  الرب عبد ابن رواه 

  )  خالفا فيه أعلم ال إمجاع هذا(  

   ترى كما اإلمجاع وفق وهو ننكره الذي فهذا 

 فيمـا  احلق وجه تفهم على ا واالستعانة منها واالستفادة أقواهلم إىل الرجوع وأما 
 ال فأمر توضيح إىل حباجة منها كان ما أو والسنة الكتاب يف نص عليه ليس مما فيه اختلفوا
    والسنة بالكتاب االهتداء سبيل سلك ملن مرجوة منه الفائدة ألن عليه وحنض به نأمر بل ننكره

  ) :  ١٧٢/  ٢(  تعاىل اهللا رمحه الرب عبد ابن العالمة قال

 واألحكام السنن حبفظ عين من أن واعلم ا والعناية األصول حبفظ أخي يا فعليك(  
 لطرائق ومفتاحا ادهاجته على له عونا فجعله - الفقهاء أقاويل يف ونظر القرآن يف املنصوصة

 جيـب  اليت السنن تقليد منهم أحدا يقلد ومل - للمعاين احملتملة السنن جلمل وتفسريا النظر
 حفـظ  من أنفسهم به العلماء أخذ مما نفسه يرح ومل نظر دون حال كل على إليها االنقياد
 ونبهوا وهأفاد فيما سعيهم هلم وشكر والنظر والتفهم البحث يف ا واقتدى وتدبرها السنن
 أنفسهم يربؤوا مل كما الزلل من يربئهم ومل أقواهلم أكثر هو الذي صوام على ومحدهم عليه
 لرشـده  واملعاين حلظه املصيب وهو الصاحل السلف عليه مبا املتمسك الطالب هو فهذا منه

   عنهم اهللا رضي صحابته وهدي وسلم عليه اهللا صلى نبيه لسنة واملتبع
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 إىل يردها أن ورام برأيه السنن وعارض ذكرنا عما وأضرب النظر من نفسه أعف ومن 
 أشد فهو علم بال الفتوى يف وتقحم أيضا كله ذلك جهل ومن مضل ضال فهو نظره مبلغ
  )  سبيال وأضل عمى

   الطريق بنيات عن فدعين خفاء به ما احلق هو فهذا 

 أن هلم تبني اليت السنة عاتبا عن يصدهم املقلدين بعض عند شائعا ومها هناك إن مث - ٤ 
 والتخطئـة  املذهب صاحب ختطئة يستلزم السنة اتباع أن ظنهم وهو خالفها على املذاهب

 يف فكيف جيوز ال املسلمني أفراد من فرد يف الطعن كان وملا اإلمام يف الطعن عندهم معناها
   أئمتهم من إمام

 يقول فكيف وإال السنة يف هالتفق عن االنصراف وسببه باطل املعىن هذا أن:  واجلواب 
  :  القائل هو وسلم عليه اهللا صلى اهللا ورسول عاقل مسلم املعىن ذلك

 ١واحد أجر فله فأخطأ فاجتهد حكم وإذا أجران فله فأصاب فاجتهد احلاكم حكم إذا( 
)  فالن أخطأ: (  القائل قول أن فيه غموض ال بوضوح ويبني املعىن ذلك يرد احلديث فهذا
 فكيـف  خطأه من رأي يف مأجورا كان فإذا)  واحدا أجرا فالن أثيب: (  الشرع يف معناه

 أن به قام من كل على جيب باطل أمر التوهم هذا أن شك ال فيه الطعن إياه ختطئته من يتوهم
 من أئمتهم كبار يف بل منهم عادي فرد يف وليس املسلمني يف يطعن الذي فهو وإال عنه يرجع

 األجلة هؤالء أن يقينا نعلم فإننا وغريهم اتهدين األئمة من بعدهم نوم والتابعني الصحابة
 يطعن كان بعضهم إن:  عاقل أفيقول ٢ بعض على بعضهم ويرد بعضا بعضهم خيطئ كان

                                                   
 رواه البخاري، ومسلم. ١
  ) ، وكالم احلافظ ابن رجب املتقدم٤٢انظر كالم اإلمام املزين املتقدم آنفاً (ص  ٢



الردودكتاب  ٦٦٩    

 يف عنـه  اهللا رضي بكر أبا خطأ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن صح لقد بل بعض يف
)  بعضا وأخطأت بعضا أصبت: (  له وسلم عليه اهللا صلى فقال رجل رآها كان رؤيا تأويله

   الكلمة ذه بكر أيب يف وسلم عليه اهللا صلى طعن فهل ومسلم البخاري

 ملذهبه املخالفة السنة اتباع عن يصدهم أنه أصحابه على الوهم هذا تأثري عجيب ومن 
 - السنة خالف يف ولو - إياه اتباعهم وأما اإلمام يف الطعن عندهم معناه إياها اتباعهم ألن

   املوهوم الطعن من فرارا تقليده على يصرون فهم ولذلك وتعظيمه احترامه فمعناه

 مما شر هو فيما وقعوا الوهم هذا بسبب أم - تناسوا:  أقول وال - هؤالء نسي ولقد 
   احترام على يدل االتباع كان إذا:  قائل هلم قال لو فإنه فروا منه

 اهللا صلى النيب سنة خمالفة ألنفسكم أجزمت فكيف فيه الطعن على تدل وخمالفته املتبوع
 فيه والطعن معصوم وهو السنة خالف يف املذاهب إمام اتباع إىل اتباعها وترك وسلم عليه
 عليـه  اهللا صلى الرسول فمخالفة فيه طعنا تعترب اإلمام خمالفة عندكم كان فلئن كفرا ليس

 ذلك هلم قال لو - منه باهللا والعياذ - بعينه الكفر هو ذلك بل فيه طعنا كوا يف أظهر وسلم
 قوهلم وهي - بعضهم من مسعناها طاملا - واحدة كلمة إال اللهم جوابا عليه يستطيعوا مل قائل

   منا بالسنة أعلم وأنه املذهب بإمام ثقة السنة تركنا إمنا: 

 فإين ولذلك مةاملقد هذه يف عليها الكالم يطول وجوه من الكلمة هذه على وجوابنا 
  :  فأقول اهللا بإذن فاصل جواب وهو منها واحد وجه على أقتصر

 األئمة - مئات بل - عشرات هناك بل بالسنة منكم أعلم هو فقط مذهبكم إمام ليس 
 قد وكان - مذهبكم خالف على الصحيحة السنة جاءت فإذا بالسنة منكم أيضا أعلم هم

 ألن عنـدكم  الزم حـتم  - هذه واحلالة - ا فاألخذ - األئمة أولئك من أحد ا أخذ
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 ثقة السنة ذه أخذنا إمنا:  معارضا لكم سيقول خمالفكم فإن هنا تنفق ال املذكورة كلمتكم
 على خيفى ال بني وهذا.  خالفها الذي اإلمام اتباع من أوىل فاتباعه ا أخذ الذي باإلمام منا

   تعاىل اهللا شاء إن أحد
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  ى مقال نشر يف جملة الوعي اإلسالمي الرد عل
  

 فيقول الرجل يلقى الرجل كان ، إسرائيل بين على النقص دخل ما أول إن"  - ١١٠٥
 أكيله يكون أن مينعه فال ، الغد من يلقاه مث ، لك حيل ال فإنه تصنع ما دع و اهللا اتق هذا يا: 
 الذين لعن:(  قال مث ، عضبب بعضهم قلوب اهللا ضرب ذلك فعلوا فلما ، قعيده و شريبه و

:  قال مث ، ) فاسقون( : قوله إىل ) مرمي ابن عيسى و داود لسان على إسرائيل بين من كفروا
 يـدي  على لتأخذن و املنكر عن لتأخذن و املنكر عن لتنهون و باملعروف لتأمرن واهللا كال

  " . قصرا احلق على لتقصرنه ،و أطرا احلق على لتأطرنه و ، الظامل

  ) : ٣/٢٢٧" (  املوضوعة و الضعيفة السلسلة"  يف األلباين قال

  . ضعيف

 و)  ٤٠٠٦(  ماجـه  ابـن  و)  ٢/١٧٥(  الترمذي و)  ٤٣٣٦(  داود أبو أخرجه
 أمحد و)  ٦/٣٠٥" (  التفسري"  يف جرير ابن و)  ٦٢ - ٢/٦١" (  املشكل"  يف الطحاوي

 مسعود بن اهللا عبد عن عبيدة أيب نع بذمية بن علي عن طرق من)  ١/٣٩١" (  املسند " يف
  . به

 أيب عـن  بذمية بن علي حدثنا:  قال سفيان حدثنا:  فقال إمساعيل بن املؤمل خالف و
  . حنوه به اهللا عبد عن - مسروق عن أظنه - عبيدة

  . جرير ابن أخرجه

  . حفظه لسوء ضعيف هذا املؤمل و
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 عبيدة أيب عن بذمية بن علي عن سفيان حدثنا:  فقال مهدي بن الرمحن عبد خالفه و
  . أصح هو و.  مرسال هكذا فذكره:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال

  . ماجه ابن و جرير ابن و)  ١٧٦ - ٢/١٧٥(  الترمذي أخرجه

  : آخره يف زاد و به مسعود ابن عن عبيدة أيب عن األفطس سامل تابعه و

  " . لعنهم كما ليلعننكم مث ، بعض على بعضكم بقلوب اهللا ليضربن أو" 

  عبد و ) ٥٣/١ ق" (  باملعروف األمر"  يف الدنيا أيب ابن و)  ٤٣٣٧(  داود أبو أخرجه
"  تفسريه"  يف البغوي و)  ٨/٢٩٩" (  تارخيه"  يف اخلطيب و)  ٨٥/٢(  فيه املقدسي الغين

  . به سامل عن مرة بن عمرو عن املسيب بن العالء عن طرق من)  ٢٠٧ - ٣/٢٠٦( 

  . البخاري رجال من ثقة هو و األفطس عجالن ابن هو هذا سامل و

 مرة ابن عمرو بن اهللا عبد عن املسيب بن العالء عن احملاريب حممد بن الرمحن عبد رواه و
  . به األفطس سامل عن

 يف كما حامت أيب ابن كذا و جرير ابن و)  ٣/١٢٤٨" (  مسنده"  يف يعلى أبو أخرجه
  : معلقا ذكره أن بعد داود أبو قال و)  ٢ - ٥٤/١(  الدنيا أيب ابن و"  كثري ابن تفسري" 

  " . عبيدة أيب عن مرة بن عمرو عن العالء عن الطحان خالد رواه و" 

 هـو  و.  وهم"  مرة بن عمرو بن اهللا عبد: "  احملاريب قول أن إىل يشري كأنه:  قلت
 قـال  كما يدلس كان و ، به بأس ال اريباحمل و.  العالء عن اجلماعة لرواية ملخالفته الظاهر
  . دلسه ممن الوهم فلعل ، عنعنه قد و ، أمحد
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 إىل اإلشارة سبقت كما البغوي وصلها اليت هي داود أبو علقها اليت الطحان رواية و
 اهللا عبـد  ابـن  يعين - خالد أنا:  بقية بن وهب أنا:  يعلى أيب طريق من أخرجها ، ذلك

.  مسعود بن اهللا عبد عن عبيدة أيب عن مرة بن عمرو عن املسيب نب العالء عن - الواسطي
  . اإلسناد ذا)  ٣/١٢٦٢" (  مسنده"  يف يعلى أبو أخرجها قد و

 حممد حدثنا:  الطحاوي جعفر أبو فقال ، اإلسناد هذا يف بقية بن وهب خولف قد و
 عبد بن خالد حدثنا:  يالواسط عون بن عمرو حدثنا:  البغدادي جناد بن حيىي بن إبراهيم بن
 اهللا رسول قال:  قال موسى أيب عن مرة بن عمرو عن املسيب بن العالء عن الواسطي اهللا

  . بنحوه فذكره:  وسلم عليه اهللا صلى

 ، عبيدة أبا بينهما يذكر مل" .  موسى أيب عن مرة بن عمرو"  األصل يف هكذا:  قلت
 ، األول الظن غالب و!  ؟ للطحاوي قعتو هكذا الرواية أم ، األصل من أسقط أدري فال

  : ألمور

 ال كان و ، عنه رواية له يذكروا مل بل موسى أيب من يسمع مل مرة بن عمرو أن - ١
  . عبيدة أبو إال هو ليس و ، راو بينهما يكون أن فينبغي ، يدلس

 اهللا عبـد  بـن  خالد رواه قد و: "  املزي احلافظ شيخنا قال:  قال كثري ابن أن - ٢
  " . موسى أيب عن عبيدة أيب عن مرة بن عمرو عن املسيب بن العالء عن الواسطي

  . الرواية هذه إىل يشري أنه الظاهر و:  قلت

  . موسى أيب عن رواية عبيدة أليب ذكروا أم - ٣

  : قال مث موسى أيب حديث من)  ٧/٢٦٩" (  امع"  يف أورده اهليثمي أن - ٤
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  " . الصحيح رجال رجاله و ، الطرباين رواه" 

 و ، كذلك كان فإذا ، املزي ذكره الذي الوجه هذا من الطرباين عند أنه الظن غالب و
 ، انقطاعها على اهليثمي لنبه ، موسى أيب عن مرة بن عمرو عن عنده الرواية كانت أنه فرضنا

  . أعلم واهللا.  مثله على التنبيه كثري يفوته كان إن و

  الطحاوي شيخ غري الشيخني رجال من ثقات كلهم رجاله قدماملت الطحاوي إسناد إن مث
(  ترمجته يف اخلطيب روى كما مأمون ثقة هو و البغدادي جناد بن حيىي بن إبراهيم بن حممد

  . ١ مائتني و سبعني و ست سنة مات.  خراش بن يوسف بن الرمحن عبد عن)  ١/٣٩٢

 قد أنه لوال ، رجاله وثقه ، الهالتص ، صحيحا اإلسناد هذا يكون أن فينبغي هذا على و
 عبد ابن خالد عن الواسطي عون بن عمرو فرواه ، املسيب بن العالء على إسناده يف اختلف

  . هكذا عنه اهللا

 عن عبيدة أيب عن مرة بن عمرو عن العالء عن خالد عن فرواه بقية بن وهب خالفه و
  . مسعود بن اهللا عبد

 رجال من أيضا ثقة بقية بن وهب ألن ، عليها العتمادا و ا باألخذ أوىل الرواية هذه و
 شـهاب  أيب رواية من هي و ، العالء عن املتقدمة داود أيب لرواية موافقة روايته و ، مسلم
  . الشيخني رجال من الكتاين نافع بن ربه عبد امسه و احلناط

  ، عنه الرواة من ليس املسيب بن العالء على االختالف هذا يكون أن احملتمل من و
                                                   

ستار "، وليس هو حممد بن قلت: ومل يعرفه العيين يف كتابه " مغاين األخيار " كما يف تلخيصه " كشف األ ١
إبراهيم املروزي املترجم يف " امليزان " واملتكلم فيه كما توهم املعلق على " الكشف " بل هو آخر، وترمجته عند 

  اخلطيب أيضا عقب هذا. اهـ
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 قـال  حىت ، حفظه قبل من بعضهم فيه تكلم فقد ، ثقة كونه مع ألنه ، نفسه منه بل
  " : التقريب"  يف احلافظ

  " . وهم رمبا ثقة" 

 أيب عن[  مرة بن عمرو عن:  اإلسناد هذا يف قوله يف وهم يكون أن املمكن فمن:  قلت
  عبيدة أيب عن عمرو عن"  خراآل الوجه على عنه صح قد كان إذا و ، موسى أيب عن]  عبيدة

 و بذميـة  بن علي لرواية ملوافقتها تلك دون الرواية هلذه يطمئن فالقلب" .  مسعود ابن عن
  . مسعود ابن عن عبيدة أيب عن األفطس سامل

 يكون فال ، شاذا يكون موسى أيب عن الطرباين كذا و الطحاوي فإسناد ، ذلك على و
  . بيانه سبق ما على موسى أيب و مرة بن عمرو بني اعاالنقط من سلم إذا هذا و ، صحيحا

 على فهو مسعود ابن عن عبيدة أيب رواية من أنه احلديث هذا يف فاحملفوظ هذا تبني إذا و
  ) : ٤/١٧٠" (  الترغيب"  يف املنذري قال.  منقطع ضعيف إسناد هذا

  " . مسع:  قيل و ، أبيه من يسمع مل مسعود بن اهللا عبد بن عبيدة أبو" 

 هل:  عبيدة أبا سألت:  مرة بن عمرو عن شعبة قال فقد ، األول الصواب و:  قلت
 أبيه من يسمع مل و ، امسه يعرف ال:  الترمذي قال و.  ال:  قال ؟ شيئا اهللا عبد من تذكر
"  يف املزي احلافظ جزم ذا و.  شيئا أبيه من يسمع مل إنه:  حبان ابن قال كذلك و.  شيئا

  " . ذيبه"  يف احلافظ تبعه و ،"  ذيبالته ذيب

  : احلديث عقب الترمذي فقول:  قلت

  " . غريب حسن حديث" 
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  .به عرف الذي تساهله من ذلك و.  نفسه هو به اعترف الذي االنقطاع مع يتعارض مما

 إسناده يف عليه الرواة اضطرب قد و ، عبيدة أيب على مداره احلديث أن القول مجلة و
  : وهوج أربعة على

  . مسعود بن اهللا عبد أبيه عن عنه:  األول

  . مسعود ابن عن مسروق عن عنه:  الثاين

  . مرسال عنه:  الثالث

  . موسى أيب عن عنه:  الرابع

 علة فهو منقطع أنه و ، األول الوجه ذلك من الصواب أن السابق حتقيقنا من تبني لقد و
  ). ٣٧١٣(  رقم"  املسند"  لىع تعليقه يف شاكر أمحد احملقق جزم به و.  احلديث

  . التوفيق وباهللا 

 اإلسالمي الوعي"  جملة يف ادعى الكتاب بعض أن البحث هذا كتابة على احلامل كان و
 و اهللا صلوات الرسول عن صح مما احلديث أن)  ٩٦ ص(  الثانية السنة من األول العدد" 

 كتبت و.  املقال هذا ذلك من فكان ، قال فيما خطئه من أتيقن أن فأحببت.  عليه سالمه
 و ، هـ ١٣٨٦ السنة إال منه حيضرين ال بتاريخ أخرى أشياء يف منه نافعة خبالصة الة إىل

  . شؤون خلقه يف هللا و.  تنشر مل لكنها
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   جائز عليه للقادم الرجل قيامالرد على صاحب رسالة  
  

 فقعد ، ثوبه بعض له ضعفو ، الرضاعة من أبوه فأقبل ، يوما جالسا كان"  - ١١٢٠
 من أخوه أقبل مث ، عليه فجلست ، اآلخر جانبه من ثوبه شق هلا فوضع ، أمه أقبلت مث ، عليه

  " . يديه بني فأجلسه ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقام ، الرضاعة

  ) : ٣/٢٤٦" (  املوضوعة و الضعيفة السلسلة"  يف األلباين قال

  . ضعيف

 ابن حدثنا:  اهلمداين سعيد بن أمحد حدثنا) :  ٥١٤٥" (  السنن"  يف داود أبو أخرجه
 صلى اهللا رسول أن بلغه أنه حدثه السائب بن عمر أن احلارث بن عمرو حدثين:  قال وهب

  . فذكره..  جالسا كان وسلم عليه اهللا

  : علل له و ، ضعيف إسناد هذا و:  قلت

 يكون أن حيتمل و ، صحابيا يكون أن حيتمل و ، السائب بن لعمر املبلغ جهالة:  األوىل
 يكـون  أن حيتمل ، الثاين االحتمال على ألنه ، االستدالل يسقط االحتمال مع و ، تابعيا

 كما ، باملرسل احلديث علماء حيتج ال هلذا و ، ذلك غري حيتمل و ، ثقة يسم مل الذي التابعي
 أورده ، السائب بن عمر ألن األول نم أرجح الثاين االحتمال و.  املصطلح علم يف مقرر هو
  : قال و)  ٢/١٩٧" (  الثقات كتاب"  من"  التابعني أتباع"  يف حبان ابن

  " . احلارث بن عمرو عنه روى.  املدنيني و القاسم أيب بن القاسم عن يروي" 
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 لقاء هلم يثبت مل الذين طبقة هي و السادسة الطبقة من أنه"  التقريب"  يف احلافظ ذكر و
  . الصحابة من أحد

  . معضل فاحلديث هذا على و

 ابن غري أحد يوثقه مل فإنه ، عدالته عندي تثبت مل ، نفسه السائب بن عمر أن:  الثانية
" (  التعديل و اجلرح " يف حامت أيب ابن أورده قد و ، معروف التوثيق يف تساهله و ، حبان

 عنده من فقال احلافظ أما و ، وريناملست حكم يف فهو ، توثيقا فيه حيك مل و)  ٣/١/١١٤
  " . صدوق: "  أنه

  . زيد بن أسامة و هليعة ابن و سعد بن الليث أيضا عنه روى ألنه ذلك لعل أنه يل بدا مث

 ضـعفه  و ، العجلي و حبان ابن فوثقه ، فيه خمتلف ، اهلمداين سعيد بن أمحد:  الثالثة
  " : امليزان"  يف الذهيب قال و ، النسائي

  " . قوي غري:  النسائي قال ، الغار حبديث تفرد ، به بأس ال" 

  . به حيتج ال ضعيف احلديث أن القول خالصة و:  قلت

(  مشـايخ  ألحد نشرة رأيت أنين احلديث هذا حال عن الكشف على محلين ما إن و
 ألةاملس هذه يف العلماء اختالف فيها ذكر ،"  جائز عليه للقادم الرجل قيام: "  بعنوان) إدلب

 ، فيه دليل ال صحيح بعضها بأحاديث ذلك على استدل و باجلواز القول إىل هو مال و ،
 رواية من أورده قد و ، احلديث كهذا يصح ال بعضها و ،"  سيدكم إىل قوموا: "  كحديث

  ! به الظن أحسن هذا و ، الضعف من فيه ما يعلم أن دون ، داود أيب

  . به أحد يغتر أن شفقة و ، مةلأل نصحا ، بيانه بواجب قمت لذلك و
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 حكـى  الذي و ، اليوم الناس اعتاده الذي القيام هذا بتحرمي نقول ال كنا إن و حنن و
 و ، مجيعا الناس ندعو فإننا - التحرمي دليل وجود لعدم - نفسه إليه املشار الشيخ فيه اخلالف

 القيام هذا من موقفه يف سلمو عليه اهللا صلى بالنيب يقتدوا أن الفضل و العلم أهل مقدمتهم يف
 لنفسه كرهه كان إن و ، ألنفسهم فليحبوه ، لنفسه وسلم عليه اهللا صلى أحبه كان فإذا ،

 كما - أوىل باب من ألنفسهم يكرهوه أن فعليهم ، حبائله و الشيطان وسوسة عن املعصومة
 اهللا صلى وقفهم هو فما ، حبائله و الشيطان وساوس من معصومة غري ألا - الفقهاء يقول
  : اجلواب ؟ املذكور القيام من وسلم عليه

 عليه اهللا صلى اهللا رسول من إليهم أحب شخص كان ما: "  عنه اهللا رضي أنس قال
"  يف البخاري أخرجه"  لذلك كراهيته من يعلمون ملا ، له يقومون ال كانوا و ، رؤية وسلم
 حـديث : "  الترمذي قال و ، لممس شرط على صحيح بإسناد الترمذي و"  املفرد األدب
  : بقوله له بوب و ،"  صحيح حسن

  " . للرجل الرجل قيام كراهية يف جاء ما باب" 

 و ، الناس إرضاء منه يريد ال ، فيه خملصا ، املسألة هلذه العلمي حبثه يف صادقا كان فمن
 لعـل  و - ، نبيهم مع الصحابة سنة خالف على مشاخيهم مع اعتادوه ما على إقرارهم ال

 صلى النيب ليتبع و ، غريهم عن فضال العلم أهل أماا اليت السنة هذه فليحيي - منهم الشيخ
 له يقم مل جملسا دخل إذا يغضب ال أن ذلك عالمة و ، القيام هلذا كراهته يف وسلم عليه اهللا

 عهمم تلطف وسلم عليه اهللا صلى سنته خالف على و ، العادة حسب له قاموا إذا بل ، أهله
 وسلم عليه اهللا صلى نبيهم سنة من خافيا كان ما علمهم و ، نيتهم حسن على شكرهم و ،
 من و.  التقاطع و التباغض يذهب و النفوس تطيب و ، البدع متوت و السنن حتيا بذلك و ،

 عليه اهللا صلى النيب أن و املسألة هذه يف اخلالف حكايته مع أنه ، الشيخ ذلك أمر عجيب
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 ، كله هذا الشيخ ذكر ، القيام ترك الورع من أن و ، أصحابه من له القيام كرهي كان وسلم
ـ  إليـه  الدعاة ينبز و!  بدعة القيام هذا ترك يسمي ، النشرة آخر يف فإنه ذلك مع و "  بـ

 إياه وسلم عليه اهللا صلى النيب لكراهة ، بكراهته القول على يزيدون ال أم مع ،"  املبتدعني
  . الشيخ باعتراف

 لتواضعه : " بقوله لذلك وسلم عليه اهللا صلى كراهته يعلل - لغريه تبعا - الشيخ إن نعم
 ، احلـديث  يف عليه منصوصا التعليل هذا جند ال كنا إن و حنن و" .  وسلم عليه اهللا صلى

 و ، باألعـاجم  التشبه من فيه ملا تكون أن و ، لذلك املذكورة الكراهة تكون أن فيحتمل
 الشـيخ  من التعليل هذا نتخذ فإننا ذلك مع ، لغريمها و ، األمرين موع كوني أن حيتمل
  : فنقول ، أمثاله على و عليه حجة

 أيضـا  الشيخ يكرهه فهل ، منه تواضعا له القيام وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كره
 و ، يـه عل الناس محل و ، به االقتداء ينبغي حسنا التواضع هذا يرى هل و!  ؟ منه تواضعا
 قال إن و ، عليه وافقنا و ، الصواب إىل عاد فقد ، نعم اجلواب كان فإن ؟ العلم أهل خاصة

 ؟ تواضعه و وسلم عليه اهللا صلى فعله يستقبح من حكم عن املفيت فنسأل ، حبسن ليس: 
 هو و ، عمله حيبط و ، الرمية من السهم ميرق كما الدين من ميرق أم ، إسالمه على أيبقى

  ؟ اخلاسرين من خرةاآل يف

 ، عليه يسلم أمحد اإلمام إىل أتى الزهري أن إليها املشار النشرة يف ذكر أنه جهله من و
 يدرك مل أمحد اإلمام أن املسكني يدري ال و.  أكرمه و قائما إليه وثب أمحد اإلمام رآه فلما

  ! القرن ربع و قرن حنو وفاتيهما بني أن و ، الزهري

  القائلني على معترضني القيام استحباب بعدم القائلني دليل كرذ ملا أنه ذلك من و
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  قوموا : " وسلم عليه اهللا صلى قوله هو و أال ،"  سيدكم إىل قوموا"  املتقدم للحديث به
 ال لـه  القيام كون يؤيد لكن: "  قوله على عليه اجلواب يف يزد مل" .  فأنزلوه سيدكم إىل

 على له قمنا:  يقولون األشهل عبد بين من رجال انك و:  هو و احلديث هذا آخر لرتوله
 يف كما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل انتهى حىت منا رجل كل حيييه ، صفني أرجلنا
  " . الشامية السرية

 عليـه  اهللا صلى النيب مع األدب قلة و ، احلديث و باللغة اجلهل منتهى هذا و:  قلت
 بني نوفق كيف:  بربك يل فقل إال و.  تعاىل باهللا ياذالع و للكفر صاحبه يعرض الذي وسلم
 املسـكني  هـذا  قول بني و ،"  فأنزلوه سيدكم إىل قوموا: "  وسلم عليه اهللا صلى قوله

  ؟!  لرتوله يكن مل القيام أن:  الكرمي النيب على مستدركا

 األحاديث تروي اليت السنة كتب من شيء يف أصل له ليس زعم الذي احلديث آخر و
  . يصح ال مما منها يصح ما معرفة ميكن ا اليت باألسانيد

 الرد و ، السنة أنصار و احلديث أهل ملعاداة نفسه نصب الذي الشيخ هذا صنيع فتأمل
  : قال من قول تذكر و ، اجلهل هذا مبثل عليهم

  . مريض هو و الناس يداوي طبيب
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   اإلسالم تعاليمالرد على صاحب كتاب 
  

  " . بالصني لو و العلم وااطلب"  - ٤١٦

  ) : ٦٠٠/  ١(  الضعيفة األحاديث سلسلة يف األلباين قال

  . باطل

 ابن و)  ١٠٦/  ٢" (  أصبهان أخبار"  يف نعيم أبو و)  ٢/  ٢٠٧(  عدي ابن رواه
" (  األربعـني "  يف القشريي القاسم أبو و)  ٢/  ٢٤١" (  الفوائد"  يف النيسابوري عليك
 و)  ٢/  ١" (  الرحلة كتاب"  يف و)  ٣٦٤/  ٩" (  التاريخ"  يف طيباخل و)  ٢/  ١٥١

 - ٧/  ١" (  العلم بيان جامع " يف الرب عبد ابن و)  ٣٢٤/  ٢٤١" (  املدخل"  يف البيهقي
 بـن  احلسن طريق من كلهم)  ١/  ٢٨" (  مبرو مسموعاته من املنتقى"  يف الضياء و ) ٨

  : مجيعا زادوا و ، مرفوعا أنس عن لمانس بن طريف عاتكة أبو حدثنا عطية

 ما ، بالصني لو و:  قوله و:  عدي ابن قال و"  مسلم كل على فريضة العلم طلب فإن" 
  . عطية بن احلسن غري يرويه أعلم

 خطه من و احملب ابن عنه نقله كما احلاكم قبله من و"  تارخيه"  يف اخلطيب قال كذا و
)  ١٩٦" (  الضعفاء"  يف العقيلي أخرجه فقد نظر ذلك يف و ، نقلت"  الفوائد"  هامش على
  : قال و ، به سليمان بن طريف حدثنا:  قال اخلياط خالد بن محاد عن

 على فريضة"  و احلديث متروك هو و ، عاتكة أيب عن إال"  بالصني لو و"  حيفظ ال و
  . الضعف يف متقاربة أيضا لني فيها الرواية"  مسلم كل
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 كمـا  العقيلي جدا ضعفه بل ، تضعيفه على متفق هو و هذا عاتكة بوأ احلديث فآفة
  : حامت أبو قال و ، بثقة ليس:  النسائي و ، احلديث منكر:  بقوله البخاري و رأيت

 عرف فيمن السليماين ذكره و)  ٤٩٤/  ١/  ٢(  عنه ابنه رواه كما ، احلديث ذاهب
 قال أنه الدوري عن)  ١/  ١٩٩/  ١٠( "  املنتخب"  يف قدامة ابن ذكر و ، احلديث بوضع

 يعين اهللا عبد أبا أن املروزي عن و ، يعرفه فلم هذا عاتكة أيب عن معني بن حيىي سألت و: 
  . شديدا إنكارا فأنكره ؟ احلديث هذا له ذكر أمحد اإلمام

 ابـن  قال:  قال و)  ٢١٥/  ١" (  املوضوعات"  يف اجلوزي ابن أورده قد و:  قلت
 السـيوطي  أما ،)  ٦٣ ص" (  املقاصد"  يف السخاوي أقره و ، له أصل ال طلبا:  حبان
  : آخرين طريقني له أن:  حاصله مبا)  ١٩٣/  ١" (  الآليلء"  يف فتعقبه

 أنس عن الزهري عن بسنده العسقالين إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب رواية من أحدمها
 بإسناد روى أنه ذكر مث ، كذاب:  الذهيب لقا هذا يعقوب و ، الرب عبد ابن رواه ، به مرفوعا
  . باطل هذا و حديثا أربعني أميت على حفظ من ، صحيح

 الشطر ، مرفوعا هريرة أيب عن بسنده اجلويباري اهللا عبد بن أمحد طريق من:  اآلخر و
  . وضاع اجلويباري و:  السيوطي قال ، فقط منه األول

  ! يءبش ليس اجلوزي البن تعقبه أن فتبني:  قلت

  ) : ٤ ص" (  املوضوعات على التعقبات"  يف قال و

 و مشـهور  منت:  قال و عاتكة أيب طريق من"  اإلميان شعب"  يف البيهقي أخرجه" 
  قد و ، مة ال و بكذب جيرح مل و الترمذي رجال من عاتكة أبو و ، ضعيف إسناد
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 كثري طريق من"  العلم"  يف الرب عبد ابن و يعلى أبو أخرجه ، أنس عن متابعا له وجدت
 حممد ابن عبيد طريق من أيضا الرب عبد ابن أخرجه و ، أنس عن سريين ابن عن شنظري بن

  . أنس عن الزهري عن عيينة بن سفيان عن الفريايب

 مرتبة إىل جمموعها يصل أنس عن كثرية طريق له و ، ماجه ابن أخرجه ، الثاين نصفه و
 من و ، أنس عن طرق أربع من"  الشعب"  يف البيهقي ردهأو و ، املزي احلافظ قاله ، احلسن
  . عنهما اهللا رضي اخلدري سعيد أيب حديث

  : تعقبات عليه لنا و

 اطلبـوا "  أعين احلديث من األول النصف يعين هل البيهقي عن نقله فيما لينظر:  أوال
 البيهقي قول خاويالس أورد فيه و املشهور هو هذا فإن الثاين النصف أم"  بالصني لو و العلم

ـ  ٢٤٢(  " املـدخل "  يف كالمه يدل عليه و األول النصف يف ال املذكور  مث)  ٢٤٣ ـ
  ) . ٢٥٥ ـ ٢٥٤/  ٢" (  الشعب"  طبع بعد ذلك من تأكدت

 عـن  و بل ، السليماين عن سبق ما خيالف بكذب جيرح مل عاتكة أبا إن:  قوله:  ثانيا
  . خيفى ال كما بذلك جترحيه نيتضم ألنه"  بثقة ليس"  قال إذ النسائي

 فلم ) ٩ ص" (  الرب عبد ابن جامع"  يف هذه شنظري بن كثري رواية إىل رجعت:  ثالثا
 و ، ماجه ابن رواية مثل فقط الثاين بالنصف هي إمنا و ، احلديث من األول النصف فيها أجد
 السـيوطي  كـر ذ كما كان لو إذ ، األول النصف فيها ليس مثلها يعلى أيب رواية أن أظن

  . يفعل مل و"  امع"  يف اهليثمي ألوردها

  مل و الفريايب حممد بن عبيد فيها الرب عبد ابن عند أنس عن الزهري رواية:  رابعا
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 أن بذلك أوهم لكنه و ، به مبتدءا السند بنقله السيوطي جهالته إىل أشار قد و ، أعرفه
  ! سبق كما ابالكذ ذاك فيه بل كذلك ليس و ، سامل إليه الطريق

  . منه أبيه بسماع)  ٣٣٥/  ٢/  ٢(  حامت أيب ابن عند هذا الفريايب ترمجة وجدت مث

 مـن  فاآلفة احلديث مستقيم:  قال و)  ٤٠٦/  ٨" (  الثقات"  يف حبان ابن ذكره و
  . يعقوب

 هـو  كما احلديث من الثاين النصف بذلك يعين...  كثرية طرق له و:  قوله:  خامسا
 بعد إياه شرحه يف قال فقد!  كله احلديث عىن أنه املناوي منه فهم قد و ، مهكال من ظاهر

  : بوضعه اجلوزي ابن حكم و إياه حبان ابن إبطال نقل أن

 " يف الذهيب يقول و:  احلسن إىل مبجموعها يصل رمبا طرق له:  املزي بقول نوزع و
  . صاحل بعضها و واهية طرق عدة من روى" :  الواهيات تلخيص

 ظاهر هو كما الثاين النصف اهللا رمحه املزي عىن فإمنا اهللا رمحه املناوي من وهم هذا و
 ال ،"  التلخـيص "  عن املناوي نقله فيما الذهيب عناه الذي هو و ، املتقدم السيوطي كالم
  . ريب ال و ذلك يف شك

 ابـن  و حبان ابن قاله ما فيه احلق ، األول بشطره احلديث هذا إن:  القول خالصة و
  . به لالعتضاد يصلح طريق له ليس إذ ، اجلوزي

 طرقـا  له فإن ، املزي قال كما احلسن درجة إىل يرتقي أن فيحتمل الثاين الشطر أما و
 من مجاعة عن روى و ، طرق مثانية اآلن حىت منها أنا مجعت قد و ، أنس عن جدا كثرية

 يف أنا و ، علي و مسعود ابن و عباس ابن و سعيد أبو و عمر ابن منهم أنس غري الصحابة
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 صحة من يستحق مبا عليه احلكم من أمتكن حىت فيها النظر و لدراستها طرقه بقية مجع صدد
  . ضعف أو حسن أو

 و ) ٦٢ ـ ٤٨" (  الفقر مشكلة ختريج"  يف العشرين حنو إىل أوصلتها و درستها مث
  . حبسنه جزمت

 بغري أمساه الذي كتابه سوريا يف الشمال مشايخ أحد به سود مما احلديث هذا أن اعلم و
 من تصدر ال اليت الباطلة اآلراء و الغريبة باملسائل حمشو كتاب فإنه"  اإلسالم تعاليم"  حق
 حسبك و ، املوضوعة و الواهية األحاديث من جدا كثري فيه بل ، فقط هذا ليس و ، عامل
 ثاىن هو و وسلم عليه اهللا صلى نيبال إىل الباطل احلديث هذا بنسبة جزم أنه ذلك على دليال

 غالبـها  و)  ٣ ص(  كتابه أول من " العلم فضل"  يف أوردها اليت األحاديث من حديث
 علمائها خيار و ، علماؤها أميت خيار " كحديث املوضوعات من هذا غري فيها و ، ضعيفة

 أو املؤلف أخطأ فقد)  ٣٦٧(  برقم حتقيقه سبق كما باطال حديثا كونه مع هذا و"  فقهاؤها
  " ! فقهاؤها"  بدل"  رمحاؤها: "  لفظه فإن ، روايته يف عنه نقله من

 مـن  أفضل بعمامة صالة) "  ٢٣٦ ص(  يف أورده ما فيه املوضوعة األحاديث من و
 قد و"  اجلمعة يوم العمائم أصحاب على يصلون مالئكته و اهللا إن"  و...  عشرين و مخس
  ) . ١٥٩ و ١٢٧ ( برقم عليهما الكالم تقدم

 بيان سيأيت و)  منه ٤ ص" (  الطاحون يف كاحلمار فقه بغري املتعبد"  حديث منها و
  . تعاىل اهللا شاء إن)  ٧٨٢(  برقم وضعه

 كتـب  من مصادرها إىل يذكرها اليت األحاديث يعزو ال أنه املؤلف هذا غرائب من و
 و ، مصدره إىل احلديث عزو الرواية قلأ ألن ، العلم يف جيوز ال مما هذا و ، املعروفة احلديث
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 علي هان ، ذلك يف يفترى و أحيانا يعزي رأيته فلما ، األمر أول يف منه ذلك استنكرت لقد
  : يقول حيث)  ٢٤٧(  الصفحة يف مثال إليه فانظر!  قبل من استنكرته كنت ما

 بني جعله و الدعاء هذا كتب من:  قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن الترمذي روى
  ( ! ) نكريا ال و منكرا ير مل و( ! )  القرب عذاب ينله مل كفنه و امليت صدر

  . الدعاء ذكر مث ،... "  هذا هو و

  ! الستني ال و الستة الكتب أصحاب من غريه ال و الترمذي يروه مل احلديث فهذا

 رائحة يشم مل من إال البطالن الظاهر املوضوع احلديث هذا مثل يروي أن يعقل ال إذ
  ! عمره يف واحدة مرة لو و احلديث

  : قوله إليها أشرنا اليت قبل اليت الصفحة يف و

 له اهللا غفر عليه كتم و ميتا غسل من: "  وسلم عليه اهللا صلى قال"  مسلم صحيح"  يف
  " . سيئة أربعني

 و فقط احلاكم رواه إمنا و ، الكتب من شيء يف ال و"  مسلم صحيح"  يف ليس فهذا
  " . مرة أربعني: "  بلفظ البيهقي

 أصل ال اليت التخرجيات و املوضوعة األحاديث من الكتاب هذا يف مما جل من قل فهذا
 آخره إىل أوله من الكتاب قرأت أنين لو و ، تقصد دون عليها عثرت أنين اهللا يعلم و ، هلا

  ! املشتكى اهللا إىل و!  كتابه من أكرب كتابا جلاء املنكرات من فيه ما بيان قاصدا

  القول جمال هذا ليس و ، أيضا فكثرية املستنكرة الفقهية املسائل من فيه ما أما و
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  : االغتسال آداب بيان صدد يف)  ٣٦ ص(  قال ، فقط مبثالني أكتفي إمنا و ، ذلك يف

  ! احلمام من اخلروج سنة خروجه بعد ركعتني يصلى أن و

  ! املوضوعات تروى اليت حىت السنة كتب من شيء يف البتة هلا أصل ال السنة هذه و

  ! ا قال اتهدين األئمة من أحدا أعلم ال و

  ) : ٢٥٣ - ٢٥٢ ص(  قال و

 قـدام  جهرا يعين وسلم عليه اهللا صلى النيب على الصالة و التكبري و بالتهليل بأس ال
 و ، ورثته يف و فيه للتكلم تعرض و ، به ازدراء تركه يف و ، للميت شعارا صار ألنه ، اجلنازة

  ! يبعد مل بوجوبه قيل لو

 األئمة من أحد ا يقل فلم السنة يف هلا أصل ال اليت احملدثة البدع من كونه مع هذا و
 أن العلم طالب على حيرمون الذين املتأخرين هؤالء من العجب أشد ألعجب إىن و ، أيضا
 لالجتهاد جمال ال فيها هم تهدونجي مث ، خالفه على املذهب أن حبجة الصحيح احلديث يتبع
 إين اهللا وامي ، تقليـدهم  يزعمون الذين أيضا األئمة قال ما خالف و السنة خالف ألنه فيه

 هذه مثل أرى حني االجتهاد باب بسد املتأخرين من يقول من بقول األخذ إىل أميل ألكاد
 اجتهدوا إن املقلدين هؤالء فإن!  إلمام تقليد ال و شرعى دليل عليها يدل ال اليت االجتهادات

  . املستعان اهللا و ، إصالحهم من أكثر إفسادهم و ، إصابتهم من أكثر خطؤهم كان

 مـا  استحالل على االحتيال لتضمنه السابقني املثالني من أخطر هو ثالثا مثاال إليك و
(  سكنيامل ذلك قال!  الربا هو و أال األمة بإمجاع الكبائر من هو بل ، رسوله و اهللا حرمه

  ) : ٣٢١ ص
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 هللا:  يقول بأن ، نذره صح منه شيء أو دينه دام ما ملقرضه معينا ماال املقترض نذر إذا" 
  . كذا سنة كل أو شهر كل أعطيك أن ذميت يف منه شيء أو املذكور املبلغ دام ما علي

 مـن  سـنة  كل أو شهر كل مسماه فائدة يأخذ أن للمقترض حيلل أنه ذلك معىن و
 هو و به الوفاء جيب نذر باسم بل ، ربا باسم ليس لكنه و ، دينه إليه يويف أن إىل املستقرض

 اهللا حرمـات  على احتياال و الشريعة بأحكام تالعبا القاريء أيها رأيت فهل! !  عنده قربة
 الـذين  اليهود يكون أن إال أحد مثله يفعل أعلم فما أنا أما ؟ املتعامل الرجل هذا فعل مثلما
 ذهن عن ببعيدة السبت يوم السمك صيد على احتياهلم قصة ما و ، القدمي منذ كبذل عرفوا

 عليهم حرم ملا اهللا إن ، اليهود اهللا قاتل: "  وسلم عليه اهللا صلى قوله كذلك و ، القاريء
 و"  صحيحيهما"  يف الشيخان رواه" !  مثنه أكلوا و باعوه مث ، ذوبوه أي ، مجلوه الشحم

 فإن ، املتمشيخ هذا به أتى ما دون اليهود فعله ما إن بل) ١٢٩٠" ( واءاإلر"  يف خمرج هو
 اهللا إىل يتقرب أنه عليهم زاد و ذلك يف شاركهم هذا فإن ، اهللا حرم ما استحلوا إن و أولئك

  ! النذر بطريق!!  اهللا حرم ما باستحالل

 ما ترتكبوا ال" :  وسلم عليه اهللا صلى قوله ال أم الرجل هذا مسامع بلغ هل أدري ال و
 احليل إبطال و اخللع جزء"  يف بطة ابن رواه"  احليل بأدىن اهللا حمارم فترتكبوا ، اليهود ارتكب

 و ، غـريه  يف غريه و)  ٢٥٧/  ٢(  تفسريه يف كثري ابن احلافظ قال كما جيد إسناده و" 
 نفسه على سد قد دام ما ألنه ، ال أو احلديث هذا أبلغه عليه سواء أنه أمثاله يف أعتقده الذي
 كمثل املتأخرين آراء حبثاالت عنهما منه استغناء ما التفقه و السنة و بالقرآن االهتداء باب
 ترجي فائدة فال!  مبتكراته من ليس أنه أظن الذي و ، اهللا حرم ما به استحل الذي الرأي هذا
 فيه فرض لو فيما يقال هذا و وسلم عليه اهللا صلى عنه صح مما أمثاله و احلديث هذا من له

  . السالمة اهللا نسأل اهلوى اتباع عدم و اإلخالص
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 ، بعلمه معجب بنفسه مغرور ذلك مع فإنه املذكور املؤلف علم مبلغ هو هذا أن مع و
  ) : ٥٨ ص(  الكتاب هذا يف له رسالة يصف إليه فامسع

 ا الزمان يسمع مل و ، الزمان هذا يف هلا مثيل ال( ! )  شيء كل فأوعت مجعت فإا" 
 مـن  ففيهـا  ، استنباطها و مسائلها كثرة و تنسيقها و تنظيمها يف آية فجاءت ، اآلن حىت

 و جبارة جهود بعد ، حسناء عروسا الوجود لعامل فظهرت ، الدات يف يوجد ال ما املسائل
 و باا يف الوحيدة فهي ، عديدة كتب و كثرية جملدات مراجعات و ، كثرية سنني أتعاب
  ! العاملني صدر تشرح و الناظرين تسر ، لباا يف الزبدة

 و ، بشـيء  عليه يعلق أن مرامه يف العريض بنائه يف الركيك الكالم هذا يستحق ال و
 الـذين  يف يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان إذا:  فقلت نفسي يف تساءلت لكين

 ليس مبا و نفسه ميدح فيمن يقول فماذا"  التراب املداحني وجوه يف احثوا"  غريهم ميدحون
  . وسلم عليه اهللا صلى املصطفى نبيك بأخالق خلقنا و بنفوسنا عرفنا فاللهم ؟ فيه

 هـذا  مبناسبة"  اإلسالم تعاليم"  الكتاب هذا حول أقوهلا أن أحببت وجيزة كلمة هذه
 حتت وقع ما إذا منه بصرية على يكونوا حىت املسلمني آلخواين مين نصحا الباطل احلديث
  . السبيل يهدى و احلق يقول اهللا و ، أيديهم
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   املقدسي احلنبلي يوسف بن مرعيالرد على   
  

  ) . الوجوه حسان عند اخلري أطلبوا(  -٢٨٥٥

  : ٦/٣٧٦"  واملوضوعة الضعيفة السلسلة"  يف األلباين قال

   موضوع 

 وعبد ، اهللا عبد ابن وجابر ، عمر بن اهللا وعبد ، عباس وابن ، عائشة حديث من روي
  . بكرة وأيب ، هريرة وأيب ، مالك بن وأنس ، عمرو بن اهللا

  : طريقان عنها فله ؛ عائشة حديث أما -١

 عن سباع بن ثابت بن حممد بنت خرية عن جعفر بن إمساعيل يرويه:  األوىل الطريق
  . مرفوعا عنها اهللا رضي عائشة عن أمها

  ) . ٢٢٦/١ ق(  مسنده"  يف يعلى أبو أخرجه

  . عنها أبيها عن حممد بنت جربة عن:  فقال عياش بن إمساعيل وخالفه

 قضاء"  يف الدنيا أيب وابن ،)  ١٥٧و١/١/٥١" (  الكبري التاريخ"  يف البخاري أخرجه
  ) . ٥١ رقم ٨٣ ص" (  احلوائج

  . به جربة امرأته عن املليكي بكر أيب بن الرمحن عبد وتابعه
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.  ترمجها من أجد مل فإين ؛ وأمها خرية أو جربة جلهالة ؛ ضعيف ادإسن وهذا:  قلت
"  يف حبان ابن وذكره ، احلافظ قال كما صدوق فهو سباع بن ثابت بن حممد أبوها وأما

  . مجع عنه وروى ؛"  الثقات

  . عنها املسيب بن سعيد عن الزهري حدثين:  اهللا عبد بن احلاكم يرويه:  الثانية

  : وقال ، األيلي وهو هذا للحكم أحاديث مجلة يف)  ٦٥/٢ ق ( عدي ابن أخرجه

 على بني وضعفه ، اإلسناد ذا باطل فهو املنت معروف منها هو وما ، موضوعة كلها" 
  " . أحاديثه

  " : الضعفاء"  يف الذهيب وقال

  " . متهم متروك" 

  : طرق فله ؛ عباس ابن حديث وأما -٢

 العقيلي أخرجه عنه أبيه عن عروة بن هشام عن رياألنصا حممد بن عصمة عن:  األوىل
  : وقال ؛)  ٣٢٥( 

 إال حديثه يكتب ممن ليس ، الثقات عن بالبواطيل حيدث األنصاري حممد بن عصمة" 
  " . احلديث يضع كذاب:  فقال ؟ معني ابن عنه وسئل ، االعتبار جهة على

  . نهع عطاء عن عمرو بن طلحة حدثنا:  عمر بن حفص عن:  الثانية

  ) . ٢/٥٩" (  أصبهان أخبار"  يف نعيم أبو أخرجه
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  " . التقريب"  يف كما متروك عمرو؛ بن وطلحة:  قلت

  . به يتفرد مل ولكنه ، أعرفه مل هذا وحفص

  . به عمرو بن طلخة عن الثوري سفيان فتابعه

" (  التـاريخ "  يف واخلطيـب  ،)  ١٣٠/٢" (  الفوائـد "  يف الـرازي  متام أخرجه
 حـدثنا :  البغدادي سالم بن مالك هعن أحدمها ، عنه طريقني من)  ١٣/١٥٨و١١/٤٣

  . به الثوري سفيان:  أخي حدثين:  أنس بن مالك

  . عنه دينار بن عمرو عن القرشى عباد عن التميمي سالم بن مصعب عن:  الثالثة

 من)  ١٦٠-٢/١٥٩" (  املوضوعات"  يف اجلوزي وابن)  ٧/١١(  اخلطيب أخرجه
 خولف وقد ، الذهيب قال كما يعرف ال وحيىي ، عنه اخلواص زكريا أيب يزيد بن ىيحي طريق

  . جابر حديث يف يأيت كما ؛ إسناده يف

  . أعرفه مل ؛ القرشي وعباد:  قلت

  : وقال"  الضعفاء"  يف الذهيب أورده ؛ سالم بن ومصعب

  : احلافظ قال" .  حبان ابن فيه تكلم" 

  " . أوهام له صدوق" 

  . عنه جماهد عن ليث عن األبار حفص أبو أخربنا.  عمار منصوربن عن:  عةالراب



الردودكتاب  ٦٩٤    

 وهو - وليث صاحب املدائين سلمة بن أمحد طريق من)  ١٨٥/ ٤(  اخلطيب أخرجه
  .الواعظ وهو عمار بن منصور ومثله.  ضعيف - سليم أيب ابن

  : العسقالين وتبعه الذهيب قال ؛ هذا وأمحد

  " . بالكذب متهم" 

  : بقوله أعقبه ولكنه!  يزد ومل ، احلديث أورد ترمجته ففي خلطيبا وأما

 حممويه ابن أمحد)  خشنام بن عيسى عنه الراوي يعين(  املدأئين أصل ويف ، قال كذا" 
 وسـنورد  ، عمار ابن منصور عن يروي فإنه عنه إال احلديث هذا أظن وما ، سلمة أيب بن

  ". موضعه يف بعد حديثه

  . تعديال وال جرحا فيه يذكر ومل)  ٥/١٦٢(  ناكه أورده مث:  قلت

  . به جماهد خوشبعن بن العوام عن خراش بن اهللا عبد وتابعه

  ) . ٣/١١٠/١" (  الكبري"  يف الطرباين أخرجه

  : وزاد ، الساجى قال كما جدا ضعيف هذا خراش وابن

  : املوصلي عمار بن حممد وقال" .  احلديث يضع كان ، بشيء ليس" 

  " . كذاب" 

  . عنه نافع عن ارب بن الرمحن عبد بن حممد فريويه ؛ عمر ابن حديث وأما -٣
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 يف والقضاعي ،)  ٣٤٣" (  جرجان تاريخ"  يف والسهمي ،)  ٣٩٠(  العقيلي أخرجه
  : العقيلي وقال ؛)  ١١/٢٩٦(  واخلطيب ،)  ٥٦/١ ق" (  الشهاب مسند" 

  " . عنه سكتوا:  البخاري وقال ، بشيء سلي:  معني ابن قال ؛ الرمحن عبد بن حممد" 

 قدامة ابن ذكره ما الغرائب ومن ، فوثقه أمحد سوى ؛ تضعيفه على جممع وهو:  قلت
  : قال أنه مهنا عن)  ١٠/١٩٦/١" (  املنتخب"  يف املوفق

 عن جمرب بن الرمحن عبد بن حممد أنبا:  هارون بن يزيد حدثنا) :  ألمحد يعين(  قلت" 
 وهـذا  ، ثقة الرمحن عبد بن حممد:  فقال ،)  احلديث فذكر(  مرفوعا عمر ناب عن نافع

  " ! كذب احلديث

  : وقال ؛"  واملتروكني الضعفاء"  يف الذهيب وأورده

  " . متروك:  وغريه النسائي وقال ، أمحد وثقه" 

  : طرق فله ؛ جابر حديث وأما - ٤

  . عنه املنكدر بن حممد حدثنا:  صهبان بن عمر حدثنا:  كراز بن سليمان عن:  األوىل

 ١٦١/١(  عدي وابن ،)  ١٣/٢٣١" (  الفوائد"  يف ومتام ،)  ١٦٣(  العقيلي أخرجه
  : وقال)  ١/١٥١" (  أصبهان أخبار"  و ،)  ٣/١٥٦" (  احللية"  يف نعيم وأبو ،) 

  " . عمر عن سليمان حديث من إال نكتبه مل ، جابر حديث من غريب" 

 النيب عن الباب هذا يف وليس ، الوهم حديثه على الغالب هذا سليمان"  : العقيلي وقال
  " . يثبت شيء وسلم عليه اهللا صلى
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  : عدي ابن وقال

  " . داود أبا يكىن بصري الطفاوي كراز بن سليمان" 

  : قال مث ؛ منكرا حديثا له ذكر مث

  " . ضعيف صهبان بن وعمر" 

  : وقال ؛"  تروكنيوامل الضعفاء"  يف الذهيب وأورده:  قلت

  " . تركوه" 

  ) . ٢٧٩٧(  برقم أجلها من خترجيه سبق زيادة الطريق هذه ويف

 اهللا عبد بن العباس عن سالم بن مصعب حدثنا:  القاضي خلف بن حيىي عن:  الثانية
  . عنه دينار بن عمرو عن القرشي

  ) . ٢/٢١٤" (  أصبهان أخبار"  يف نعيم أبو أخرجه

(  برقم تقدم كما متنه يف بزيادة عنه روي وقد ، حامت أبو كذبه فخل بن وحيىي:  قلت
٢٧٩٦ . (  

  . أعرفه مل ؛ القرشي اهللا عبد بن والعباس

 عن الثوري سفيان عن أنس بن مالك حدثنا:  قال احلنفي خليد بن حممد عن:  الثالثة
  . عنه عطاء عن عمرو بن طلحة
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" (  التاريخ"  يف عساكر وابن ،)  نسخيت - ١٦(  رقم"  الفوائد"  يف اخلطيب أخرجه
  : اخلطيب وقال ؛)  ١٦/١٢٣/٢

 مـن  وعجيب ، عمرو بن طلحة عن الثوري سفيان حديث من غريب حديث هذا" 
 مالك وتابعه.  احلنفي خليد بن حممد غري عنه رواه أعلم ال ، الثوري عن أنس بن مالك رواية

  " . بشيء قوهلما وليس ، سالم بن

 - حديثه يف تقدم كما عباس ابن مسند من جعله أنه إال ، به عنه وه رواه قد:  قلت
  . الثانية الطريق

  : ترمجته يف اخلطيب قال هذا سالم وابن

  " . نكرة حديثه يف" 

  . به أنس بن مالك عن املدين سالم بن نصر وتابعه:  قلت

  ) . ٢٦٩/٢(  متام أخرجه

  . أعلم واهللا" .  يزانامل"  يف كما نفسه سالم بن مالك هو أنه يل بدا مث

  : زرعة أبو قال ؛ خليد بن وحممد

  " . بأباطيل حدث" 

  . سبق كما متروك ؛ عمرو بن وطلحة
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 الليثي قتادة بن عمري بن عبيد بن اهللا عبد بن حممد فريويه ؛ عمرو ابن حديث وأما - ٥
  . جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن

  : وقال)  ٣٠٥/١(  عدي ابن أخرجه

  " . جده عن أبيه عن عمرو عن اإلسناد ذا يستغرب وهذا" 

  : البخاري قال ؛ هذا حممد وآفته:  قلت

  : النسائي وقال" .  احلديث منكر" 

  " . متروك" 

  : طريقان عنه فله ؛ أنس حديث وأما - ٦

:  العـدوي  سعيد أبو حدثنا:  الطرازي أمحد بن حممد بن حممد بكر أيب عن:  األوىل
  . به مالك بن أنس موالي ثناحد:  خراش حدثنا

  . عساكر وابن ،)  ٣/٢٢٦(  اخلطيب أخرجه

  : الذهيب قال هذا خراش ؛ مبرة هالك إسناد وهذا:  قلت

  " . عدم ساقط" 

  . كذاب - علي بن احلسن وامسه - العدوي سعيد وأبو

  : وقال احلديث اخلطيب أورد ترمجته ويف ، حنوه والطرازي
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 تدل وأباطيل مناكري روى أنه إال ؛ املذهب وحسن ، تقشفال يظهر بلغين فيما وكان" 
  " . أحاديثه وذهاب ، حاله وهي على

 أخربنـا :  السري بن ناعم أخربنا:  البعلبكي املبارك بن سعيد بن املبارك عن:  الثانية
 عن الزهري عن أنس بن مالك عن ذئب أيب ابن أخربنا:  الثوري أخربنا:  عقبة بن قبيصة
  . به مرفوعا أنس

  : وقال)  ١٦/١٢٣/٢(  عساكر ابن أخرجه

  ... "  كما الثوري عن احلديث هذا يروى وإمنا ، عجيب وإسناد ، غريب حديث هذا" 

 عـن  الثوري سفيان عن أنس بن مالك أخربنا:  اخلثعمي خليد بن حممد عن ساقه مث
  )  ٤(  احلديث من الثالثة الطريق يف تقدم كما ؛ مرفوعا جابر عن عطاء عن عمرو بن طلحة

 احلديث هذا له عساكر ابن ساق ترمجته ويف ، جمهول فإنه هذا املبارك الطريق هذه وآفة
  : عقبه قوله ويف ، تعديال وال جرحا فيه يذكر ومل ،

  . ضعفه إىل يشري ما.... "  غريب حديث" 

 يف ذكر فقد ، عساكر ابن شرط على وهو ، ترمجة له أجد مل ؛ السري بن ناعم وشيخه
  . أعلم واهللا.  الطرسوسي أنه سعيد بن املبارك ترمجة

  : طريقان فله ؛ هريرة أيب حديث وأما - ٧

  . عنه أبيه عن الرمحن عبد بن العالء عن إبراهيم بن الرمحن عبد عن:  األوىل

  ) : ٢٢٨(  وقال ؛ البصري القاص وهو هذا الرمحن عبد ترمجة يف العقيلي أخرجه
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  " . يءبش ليس:  معني ابن قال" 

  : احلديث يف وقال

  " . يثبت إسناد له ليس" 

 عطاء مسعت:  عمرو بن طلحة حدثنا:  داود أبو حدثنا:  حيىي بن عقيل عن:  واألخرى
  . عنه

  ) . ٢٤٧ - ٢/٢٤٦" (  أصبهان أخبار"  يف نعيم أبو أخرجه

  . أعرفه مل ؛ حيىي بن وعقيل:  قلت

 يف عليه االختالف وجوه من آخر هوج وهذا ، تقدم كما متروك ؛ عمرو بن وطلحة
  : وهي ، إسناده

  . عباس ابن عن عطاء عن عنه:  أوال

  . جابر عن عطاء عن عنه:  ثانيا

  . هريرة أيب عن عطاء عن عنه:  ثالثا

   ؟ متروك وهو فكيف ؛ ثقة املضطرب كان لو به احلديث يسقط شديد اضطراب وهذا

 علي أبو حدثين) :  ١٣٠/٢" (  الفوائد " يف متام فأخرجه ؛ بكرة أيب حديث وأما - ٨
 يعقوب أبو حدثنا:  - حبلب - الكندي خليد بن أمحد حدثنا:  شعيب بن هارون بن حممد

  . عنه احلسن عن فضالة بن املبارك حدثنا:  األفطس
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   الكتاين العزيز عبد قال كما ؛ يتهم كان هذا علي أبو ؛ جدا ضعيف إسناد وهذا:  قلت

  . أعرفه مل ؛ خليد بن وأمحد

  : الذهيب قال ؛ الطرسوسي يونس بن يوسف امسه ؛ األفطس يعقوب وأبو

  " . مأمون وال بثقة ليس" 

  . عنعنه وقد ، يدلس صدوق ؛ فضالة بن واملبارك

  . أيضا مدلس - البصري وهو - واحلسن

 به صرح كما بعض من ذلك يف أشد وبعضها ، ضعيفة كلها طرقه فاحلديث ؛ وباجلملة
 القلب مييل فال ولذلك ، التخريج ذا لك وكشفناه ،)  ٨١ ص" (  املقاصد"  يف السخاوي

 ، كذب حديث بأنه - سبق كما - أمحد اإلمام صرح وقد سيما ال ، طرقه بكثرة تقويته إىل
  ) : ٢٤ ص" (  املنار"  رسالة يف القيم ابن العالمة احملقق وقال!  ثقة راويه أن ظنه مع

 أو ، إليهم بالنظر األمر أو ، عليهم الثناء أو"  الوجوه حسان " ذكر فيه حديث كل" 
  " . مفترى وإفك ، خمتلق فكذب ، متسهم ال النار أن أو ، منهم احلوائج التماس

 يف املقدسي احلنبلي يوسف بن مرعي الشيخ حشره مبا بعده اعتداد فال ، هذا عرفت وإذا
 فإنه"  الوجوه حسان عند اخلري اطلبوا:  المالس عليه قوله يف والوجوه الطرق حتسني"  رسالة
 فالن روى: "  قوله سوى ، حتقيق أي دون ، الباب هذا يف األحاديث من روي ما كل ساق

 استغرب لقد نعم ، الشريف الفن ذا العلم أهل من ليس أنه على دل مما" !!  فالن روى ،
 وغالب ، عليه تعقبه يف السيوطي كالم نقل مث ، احلديث على بالوضع اجلوزي ابن حكم
  : قال أنه عنه ونقل.  متهم أو متروك من ختلو ال طرقه
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  " . عباس ابن وحديث ، عائشة حديث طرقه وأصلح" 

 ؛ السيوطي عنهما غفل ، راويني جهالة أوهلما يف طريقني عائشة حلديث أن مضى وقد
!  بـاآلخر  أحدمها ويقوي ، عياش بن وإمساعيل املليكي وهو دوما من على يتكلم فأخذ
  ! فوقهما ممن والعلة

 ، الثانية الطريق يف الذي عمرو بن طلحة بأن السيوطي فاحتج ؛ عباس ابن حديث وأما
 هو مما األول يف قيل عما غفل وكنه.  للمتابعة يصلحان ؛ الثالثة يف الذي سالم بن ومصعب

 سعد ابن وقول" .  ديثاحل متروك: "  والنسائي أمحد كقول للمتابعة يصلح ال أنه يف صريح
 للمتابعة يصلح ال فمثله ،"  متروك: "  فيه حجر ابن احلافظ قول وتقدم" .  جدا ضعيف: " 
  . كرامة وال

" .  جدا ضعيف: "  فيه قال البزار أن على ؛ قال كما فلعله ؛ سالم بن مصعب وأما
  . دمتق كما ؛ يعرف ال من دونه ومن فوقه أن السيوطي على خفي فقد ذلك ومع

 من متابعة الرابعة يف املذكورة الطرباين طريق احلديث طرق أحسن بأن السيوطي زعم مث
  : فقال خراش بن اهللا عبد

 ابـن  وثقه ، خراش بن اهللا عبد إال ثقات رجاله بسند"  الكبري"  يف الطرباين أخرجه" 
  " ! احلسن شرط على انفرادها على الطريق وهذه ، غريه وضعفه حبان
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  على الدكتور عبد ايدالرد 
  

 شـورى  اجعلوه ، املؤمنني من - العابدين:  قال أو - العاملني له امجعوا(  - ٤٨٥٤
  ) . واحد برأي فيه تقضوا وال ، بينكم

  : ٤٣١/ ١٠"  واملوضوعة الضعيفة السلسلة"  يف األلباين قال

   منكر ضعيف 

:  قال الربقي الفياض أيب ابن مإبراهي طريق من) ٥٩/ ٢" (اجلامع" يف عبدالرب ابن أخرجه
 األنصاري سعيد بن حيىي عن أنس بن مالك حدثنا:  قال اإلسكندراين بزيع بن سليمان حدثنا

  : قال طالب أيب بن علي عن املسيب بن سعيد عن

 قال ؟ سنة فيه منك متض ومل ، قرآن فيه يرتل مل ؛ بنا يرتل األمر!  اهللا رسول يا:  قلت
  : وقال.  فذكره... 

 مالك حديث يف له أصل وال ، اإلسناد ذا مالك حديث من يعرف ال حديث هذا"
 حيتج ممن وال ، بالقويني ليسا بزيع بن وسليمان الربقي وإبراهيم.  غريه حديث يف وال عندهم

  " .عليه يعول وال ، به

  : يونس بن سعيد أبو قال ؛ بزيع بن وسليمان:  قلت

  " .نامليزا" يف كما ؛" احلديث منكر"

  : قال مث ، كالمه ونقل ، عبدالرب ابن طريق من احلديث هذا" اللسان" يف له وساق
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 الفياض أيب بن إبراهيم به تفرد ؛ يصح ال" : مالك غرائب" يف الدارقطين وقال:  قلت"
 من" مالك عن الرواة" كتاب يف اخلطيب وساقه.  ضعيف مالك دون ومن ، سليمان عن

  " .مالك عن يثبت ال:  قالو سليمان عن إبراهيم طريق

  : يونس بن سعيد أبو قال ؛ الفياض أيب بن وإبراهيم:  قلت

  )" .٢٤٥( سنة تويف ، مناكري أشهب عن روى"

  . أيضاً) ٣٩١/ ٢" (واملتفقه الفقيه" يف اخلطيب أخرجه:  طريقه ومن

!  ظرن - مالكاً:  يعين -" غريه حديث يف وال: " املتقدم عبدالرب ابن قول ويف:  قلت
  ) :٨٨٢ رقم( احلديث فانظر ، معضل بإسناد خمتصراً غريه حديث من حنوه تقدم فقد

  ..." . نزوهلا قبل بالبلية تعجلوا ال"

/ ١٧٢ ص/ ٢جـ" (األوسط املعجم" يف الطرباين:  الترمجة حديث حنو بتمامه رواه بل
 عن احلنيفة ابن حممد عن صاحل بن الوليد عن ثقات رجاله بسند أخرى طريق من) ١٦١٨

  : قال علي

 : قال ؟ تأمرنا فما ؛ ي وال أمر:  بيان فيه ليس أمر بنا نزل إن!  اهللا رسول يا:  قلت
  : الطرباين وقال" . خاصة رأي فيه متضوا وال ، والعابدين الفقهاء تشاورون"

  " .نوح إال صاحل بن الوليد عن احلديث هذا يرو مل"

  . قيس بن نوح سوى عنه يرو مل ؛ جمهول الوليد:  قلت

  ) !٥٥١/ ٧ و ٤٩١/ ٥" (الثقات" يف حبان ابن ذكره ؛ ذلك ومع
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 لعادته خالفاً" امليزان لسان" يف يورده مل فإنه ؛ حجر ابن احلافظ على يستدرك مما وهو
  ) :١٧٩/ ١( قال ؛" الزوائد جممع" يف اهليثمي أورده وملا!  الغالبة

  )" !الصحيح( أهل من وثقونم ورجاله ،" األوسط" يف الطرباين رواه"

  : وجهني من نظر وفيه:  قلت

 حممد أبو الضيب النخاس صاحل بن الوليد أنه اهليثمي توهم ؛ صاحل بن الوليد أن:  األول
 عنه روى الذي صاحل ابن الوليد هو وإمنا ؛ به وليس!  الشيخني رجال من ثقة وهو ، اجلزري

 قبله فعل وكذلك ؛ تقدم كما" الثقات" يف نفسه حبان ابن ذلك ذكر كما ؛ قيس بن نوح
  " .اجلرح" يف حامت أيب وابن ،" التاريخ" يف البخاري اإلمام

 مثل يف به يعتد ال مما إياه حبان ابن وتوثيق.  تقدم كما ؛ يعرف ال جمهول أنه:  واآلخر
  . هذا صاحل بن الوليد

 االجتهاد" كتابه يف ريفالش السوسوه عبدايد الدكتور:  هذا اهليثمي بكالم اغتر وقد
 ؛ ذلك يف غرابة وال!  عليه وسكت نقله فإنه ؛) ٥٠ ص" (اإلسالمي التشريع يف اجلماعي

 كما ، األسانيد ونقد احلديث بعلم عنده معرفة ال أنه الكتاب ألحاديث خترجيه من يبدو فإنه
  . الشرعية األحكام يف يكتبون الذين اإلسالميني الكتاب مجاهري على الغالبة السمة هي

  : فقط مبثالني فأكتفي ؛ اآلن فيها للبحث جمال ال كثرية أمور:  ذلك يؤيد ومما

 ؛ - والصفحة باجلزء اهليثمي عن نقالً - للطرباين عزاه الذي احلديث هذا أن:  األول
  . تقدم كما الطرباين احلافظ للفظ خمالف وهو ، الترمجة حديث بلفظ ذكره

  : حديث أورد أنه:  واآلخر
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  ) :٩٥ ص( أيضاً وقال" . األعظم بالسواد عليكم"

  : اهليثمي قال"

/ ٥( اجلماعة لزوم باب ، اخلالفة كتاب ، الزوائد جممع ، ثقات ورجاله ، الطرباين رواه"
٢١٩! ""(  

 سأذكره حديث عقب موقوفاً ساقه وقد -) ٢١٨-٢١٧/ ٥( اهليثمي قال إمنا:  قلت
  : - قريباً

  " .ثقات ورجاهلم ، والطرباين ، والبزار ، أمحد بن عبداهللا رواه"

  ) .٢٧٨،٣٧٥/ ٤( أمحد بن لعبداهللا والسياق:  قلت

" : املسـند " يف وقع وكذا ، متهم وهو ؛ هاشم بين موىل عبدربه بن حيىي سنده ويف
  ) !عبدربه(

 وقال.  مبسطة ترمجة فيه وله ،" التعجيل" يف احلافظ به جزم كما ،) عبدويه( والصواب
  " :امليزان" يف الذهيب

  " .كذاب:  مرة وقال.  بشيء ليس:  معني بن حيىي قال"

 من عليه الشريف عبدايد الدكتور وخطأ ، جهة من اهليثمي خطأ لنا يتبني ومنه:  قلت
  . أخرى جهة

  : اجلملة هذه فيه ليس فإنه ؛ للبزار احلديث عزوه ففي:  األول أما
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 روايـة  من احلديث لفظ فإن ؛ يأيت ما على ؛ بعدها ما وال" األعظم بالسواد عليكم"
  : املذكور املوىل

  : وفيه ، احلديث..."  الكثري يشكر مل ؛ القليل يشكر مل من"

  : قال" . عذاب والفرقة ، رمحة واجلماعة ، كفر وتركها ، شكر اهللا بنعمة والتحدث"

  : الباهلي أمامة أبو فقال

 هذه:  أمامة أبو فنادى ؟ األعظم السواد ام:  رجل فقال:  قال.  األعظم بالسواد عليكم
  ) .محلتم ما وعليكم محل ما عليه فإمنا تولوا فإن( النور سورة يف اليت اآلية

 مسـند ( فإن ؛ الطرباين عند كذلك أظنها وال ، البزار عند ليست كلها الزيادة فهذه
  ! بعد منه يطبع مل) بشري بن النعمان

 -) ٣٢٨٢/ ٢٢٦/ ٨" (الزخار البحر" االختصار ذا عنده وهو - للبزار عزاه قد وإذ
 إليهما املشار املكانني يف" املسند" يف رواه فإنه ؛ أيضاً أمحد لإلمام يعزوه أن األوىل كان فقد ؛

  ! عبداهللا ابنه عند

) ٥٦/ ٢" (الترغيب" يف املنذري احلافظ أن:  الغريبة واملوافقات ، العجيبة املفارقات ومن
 متنه يف فارقه نفسه الوقت يف لكنه ، أبيه دون أمحد بن لعبداهللا احلديث عزو يف اهليثمي وافق

  !! ابنه دون أمحد بلفظ ساقه فإنه ؛

  . اهليثمي خبطأ يتعلق ما هذا

  : ناحيتني من فهو ؛ عليه عبدايد الدكتور خبطأ يتعلق ما وأما
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  . يترأ كما موقوف عنده وهو ، مرفوعاً إليه احلديث عزا أنه:  األوىل

 وقد ، أيضاً والبزار ، أمحد بن لعبداهللا معزو عنده وهو ، للطرباين عزاه أنه:  واألخرى
  ! اخلطأ من ذلك يف ما عرفت

 خمرجة تراها ، واهية بأسانيد الطريق هذه غري من مرفوعاً روي قد املوقوف هذا أن على
  ) .٨٠( رقم حتت" اجلنة ظالل" يف

 االجتهاد: " له عنون الذي الفقه يف أخطائه ضبع عن الكشف إىل جيرين هذا وخطؤه
 العلمـاء  بعـض  عن بالنقل فيه استعان وقد ، تقدم كما" اإلسالمي التشريع يف اجلماعي
 الشـيخ  مثـل  ، املوضوع هذا حول بالدندنة سبقوه الذين املعاصرين والدكاترة والكتاب

 قدمياً كنت وقد ، موأمثاهل ، والزحيلي ، القرضاوي يوسف والدكتور ، خالف عبدالوهاب
 - الترمجة حديث مبناسبة - اآلن يهمين والذي ، اال هذا يف املقاالت بعض لبعضهم قرأت
  : التالية األمور

  ) :٤٦ ص( بقوله الكتاب يف اجلماعي االجتهاد الشريف الدكتور عرف:  أوالً

 اتفاقهمو ، االستنباط بطريق شرعي حبكم ظن لتحصيل اجلهد الفقهاء أغلب استفراغ"
  " !التشاور بعد احلكم على أغلبهم أو مجيعاً

  : السبكي عن ونقل ، املتأخرين األصوليني من جلمع وعزاه

  ) !٤٥ ص( االجتهاد هو والفقه ، اتهد هو عندهم الفقيه أن

 أحدمها - بقيدين جاء وقد وأما ، حتقيقه ممكناً كان لو ومهم مجيل شيء هذا:  فأقول
 مع معرفتهم اليوم ميكن كيف" ! الفقهاء أغلب: " قوله فإن ؛ - اآلخر من اإلمكان عن أبعد
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 يتشاوروا حىت واحد مكان يف مجعهم ميكن كيف مث! ؟ الشاسعة اإلسالمية البالد يف تفريقهم
  !؟ احلكم يف

 هذا يف خاصة ، قبله الذي من التحقيق عن أبعد فهذا ؛" مجيعاً واتفاقهم: " قوله أن على
 كالماً عنها تكلم اليت ؛ االجتهاد شروط توفر مع فردياً اجتهاداً اتهدون فيه قل الذي الزمن
" ! أغلبهم أو: " عليه معطوفاً بقوله أتبعه لذلك ولعله) ! ٧٠-٦٣ ص( الشريف الدكتور جيداً
 علمـاء  تعريـف  يف عليه امع الفردي باالجتهاد يكون ما أشبه اجلماعي االجتهاد فهذا

  . قيقاًحت وأصعب ، األصول

 ألوانه سابقاً فيه البحث - زعمي يف - لكان ؛ االجتهاد هذا مثل حتقيق أمكن لو:  ثانياً
 الشديد األسف مع - وهذا ، اتفقوا إذا حبكمهم يأخذ للمسلمني خليفة وجود لعدم وذلك ،
  ! هذا زمننا يف مفقود شرط -

 بالدعوة البالغ واالهتمام ،" اعياجلم االجتهاد" لتحقيق اجلهود ببذل االهتمام ملاذا:  ثالثاً
! ؟ اتفاقاً اإلسالمية الشريعة يف األصالن ألما ؛ والسنة الكتاب على يبىن فرع أنه مع ؛ إليه

 األحاديث من منها ليس ما فيها دخل قد والسنة ، السنة تفسره الكرمي القرآن أن املعلوم ومن
 حتـت  - نفسه الدكتور نقل وقد!  كافة ءالعلما عند أيضاً معلوم هو مما ، والواهية املنكرة
 أنه الشوكاين عن -) ٦٥ ص) (السنة معرفة: ( االجتهاد صحة شروط من الثالث الشرط

  : قال

 عليـه  اشتملت مبا عاملاً يكون أن بد ال اتهد أن شبهة وال فيه شك ال الذي واحلق"
 بـني  متييز له يكون أنو...  الصحة مصنفوها التزم اليت والكتب ، واملستخرجات املسانيد

 ؛ العلل وكتب والتعديل اجلرح كتب يف بالبحث ولو ، والضعيف واحلسن منها الصحيح
  " .ا يلحق وما ، الستة كاألمهات ؛ الفن أهل صنفها اليت السنة وجماميع
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 أمكن ما فيه جيتمع مؤمتر إقامة إىل بالدعوة والكتاب العلماء هؤالء يهتم ال فلماذا:  قلت
 من صحيحه متييز على وقدرم ، الشريف احلديث علم يف بتخصصهم املعروفني دثنياحمل من

 االجتـهاد ( يف الشأن هو كما ، األحاديث بعض يف اختلفوا وإن - هؤالء ألن ؛ ضعيفه
 وهـذا ! ؟ تضعيفاً أو تصحيحاً األحاديث أكثر على سيتفقون أم شك فال ؛ -) اجلماعي

 شك بال - ألنه ؛ األكثر برأي يؤخذ أن - هذه واحلالة - فيمكن ، لالجتهاد أساسي شرط
 الواحد رأي من خري االثنني رأي أن - حبثه من موضع ما غري يف نفسه الدكتور قال كما ،
  . منه أقوى أو

 على إشارة أدىن - يشري والكاتبني الباحثني هؤالء من أحداً أرى أال جداً أستغرب وأنا
 إن وهذا!  األصل عن بالفرع وانشغاهلم ، املسلمني بني عليه امع األصل هذا إىل - األقل

 العصـر  يف الكتـاب  مجاهري إمهال على يدل فإمنا ؛ - اليوم يقولون كما - شيء على دل
 صـح  مبا بالسنة استدالهلم يف االهتمام - وحديثها قدميها الشرعية املسائل حول - احلاضر

 فالن رواه:  يقول بأن وخيرجه احلديث ذكري الذي هو حاالً فأحسنهم ، ضعف ما دون منها
 ولكن ،) يعلمون ال( أم وهو ؛ واضح والسبب!  الصحة من مرتيته يبني أن دون ، وفالن

 يف بتخصصهم املعروفني من االختصاص بأهل يستعينوا أن بإمكام ألن ؛ هلم عذراً ليس هذا
 أمحد كاإلمام السابقني ألئمةا من كانوا سواء ، وضعيفه بصحيحه والعارفني ، احلديث علم

 والعراقـي  والذهيب الزيلعي كاحلافظ الالحقني احلفاظ من أو ، وحنوهم ومسلم والبخاري
  . وأمثاهلم والعسقالين

 ،) اجلماعي االجتهاد( مؤمتر يف حضورهم يقترح الذين يف ؛ الباحث الدكتور ذكر كما
  ) :٧٤ ص( ذكر فقد
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 االقتصـادي  منهم فيكون ، بالشرع عاملاً يكون أن منهم فرد كل يف يشترط ال بأنه"
 يف كل ؛ بعضهم مع يتشاورون اموعة فهذه..  وحنوه واالجتماعي والسياسي والعسكري

  " !يعتمدونه حكماً يصدرون مث ، وجماله اختصاصه حدود

 مـن  أهـم  هو ما يلتزموا أن احلاضر العصر يف والباحثني الكتاب ؤالء فأوىل:  قلت
 يف االختصاص ألهل استحضارهم وهو أال ، املنشود املؤمتر يف والسياسي صادياالقت حضور
 علـم  مثـرة  عن اإلعراض وليس ، وتضعيفهم تصحيحهم يف عليهم واالعتماد ، احلديث
 أشـار  وقد!  املرتبة بيان دون للحديث خترجيهم من آنفاً إليه أشرت مبا باالكتفاء احلديث
  : بقوله هذا من ءشي إىل) ٦٥ ص( عبدايد الدكتور

 يف يكـون  أن جيب وال ، ورجاله احلديث مبصطلح علم على يكون أن اتهد ويلزم"
 هذا أهل إليه انتهى ما على يعتمد أن يكفيه وإمنا ، أنفسهم - احلديث فن - الفن أهل درجة
  " !الفن

 ، وغريهـم  االقتصـاديني  من ذكرهم مع حضورهم ذكر عن أعرض أنه ترى فأنت
 ممن وغريهم ؛ إليهم أشرنا ما كل قبل العمدة هم أم مع ، احلضور شرطية يف مدو فجعلهم
 أو - يعرفها ال اليت األحاديث بعض علل عن يكشف ما حضورهم يف فإن ؛ معهم ذكرهم

  . احلديث يف املختصون إال - هلا ينتبه ال:  األقل على

 الشـريف  الدكتور استدل لقد ؛ أيديهم بني املثال هم فهذا ؛ بعيداً بالقراء أذهب وال
  . تقدم كما واهيان ومها ،" األعظم السواد: " وحديث ؛ الترمجة حبديث

  . خترجيه يف اهليثمي على اعتمد إنه:  يقال قد
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 أخطاء على ، صحيح احلديثني من كالً أن يعين ال ذلك أن الدكتور على خفي لكن
  . بياا سبق وللدكتور له وقعت

 كمـا  ، كذلك وليس ؛ احلديث تصحيح التخريج هذا مثل من يتوهم ممن كثري ومثله
 الد من" والترهيب الترغيب صحيح" مقدمة مثالً فانظر ، كتيب من موضع ما غري يف بينته

 غزيرة وفوائد كثرية إضافات مع ، جمدداً الطبع حتت وهو ، مرتني طبع أن سبق وقد ؛ األول
  . اهللا شاء إن ، قريباً ءالقرا بني ذلك وسيكون ، الدات بقية مع

  : احلديث يف قوله داللة عن غفل الدكتور أن على

 العلماء عليه سار الذي العملي لإلمجاع ملخالفته منكر أنه ؛" واحد برأي فيه تقضوا ال"
 واآلثار!  باخلريية هلا املشهود األوىل القرون يف الواحد العامل برأي والقضاء اإلفتاء من والقضاة

 عمر لكتاب شرحه يف اجلوزية قيم ابن اإلمام منها الطيب الكثري ،ذكر شهرية ةكثري ذلك يف
  " .العاملني رب عن املوقعني إعالم" العظيم كتابه يف شريح القاضي إىل

 مع ، يشعر وال الدكتور يدري ال حيث من اجلماعي االجتهاد يبطل هذا احلديث أن بل
 التـرجيح  حق هلم الذين) اجلماعي الجتهادا( أعضاء يكون أن موضع ما غري يف اشترط أنه

  ) .١٠٦،١٠٧،١٢٧ ص( انظر!  األقل على جزئياً اجتهاداً لو ،و جمتهدين

 السنة معرفة يستلزم -لالجتهاد أساسياً شرطاً كونه مع - الشرط هذا أن أرى أنين على
 ترةالـدكا  هـؤالء  أكثر ولكن ؛ فيها والتفقه ، قدمنا كما ضعيفها من صحيحها ومتييز ،

  . هذا من بشيء عندهم عناية ال - األسف مع - والكتاب
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 وهي أال ، حترميها على وغريهم األربعة األئمة اتفق مسألة يف مثالً ذلك على وأضرب
 من بأم احلاضر العصر يف املشهورين من ثالثة منهم اآلن حيضرين ، الطرب وآالت الغناء

  : العلماء

  : قال ثحي ؛ زهرة أبو حممد الشيخ:  أوهلم

  " !لتحرميه موجباً جند ال فإننا ؛ اجلنسية الغريزة يثري ما الغناء يف يكن مل إذا"

 على جرى فإنه ؛ - له اهللا غفر شهور قبل تويف وقد - الغزايل حممد الشيخ:  وثانيهم
 وضـعف  ، ضعيفة بأحاديث واستدل ، كثرياً ذلك يف وتوسع بل ، هذا زهرة أيب منوال

 يف وبعضـها  ، صـحتها  علـى  العلمـاء  اتفق مما وغريه التحرمي يف الصحيحة األحاديث
 بنية لكن ، وفريوز كلثوم أم ألغاين يستمع بأنه يصرح أن خيجل مل إنه حىت ؛" الصحيحني"

  !!! حسنة

 يف البخاري حديث على حيكم بأن يتورع مل الذي ؛ القرضاوي يوسف الشيخ:  ثالثهم
 قـدمياً  احلديث علماء اتفاق مع ، حزم البن منه اًتقليد ؛ موضوع بأنه الطرب آالت حترمي

 يف كثرياً يردد أنه مع هذا ، هلا مرد ال قوية بأدلة حزم ابن على والرد ، تصحيحه على وحديثاً
 ، هذا خالف باله فما ، الواحد رأي من أقوى االثنني رأي أن:  اجلماعي االجتهاد يف حبثه

 عليه اهللا صلي اهللا رسول لسان على اهللا حرم ما حتليل وتبىن ، الصحيحة احلجج عن وأعرض
  !؟ وسلم

 الفردي االجتهاد حيسنون ال وهم - اجلماعي لالجتهاد هؤالء حتمس إن:  أقول لذلك
  !! خريه من أكثر شره وسيكون ، ألوانه سابق -
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 إليه يدعون ملا متهيداً ؛ الفردي االجتهاد على يتمرسوا بأن هؤالء أنصح فإين ؛ ولذلك
 قيل ما فيه سيجدون فإم ؛ بكثري اآلخر من أسهل األول بأن علماً ، اجلماعي الجتهادا من
 جماله بأن يصرحون فإنه ؛ اجلماعي االجتهاد خبالف ، فيها قول لكل استدل وما ، املسألة يف
 - والسنة الكتاب بدراسة وذلك ؛ السابقون العلماء فيها يتكلم مل اليت املسائل من حدث ما

 على والسنة الكتاب فهم أراد من به يستضيء نرباس فإا ؛ السلف وأقوال - وصفنا ما على
  : - اهللا رمحه - احلسن بن حممد اإلمام قال وهلذا.  الصحيح الوجه

 ، وسـلم  عليه اهللا صلي اهللا رسول أصحاب وبقول ، والسن بالكتاب عاملاً كان من"
 يف وميضـيه  به ويقضي ، به ابتلي فيما يهرأ جيتهد أن وسعه ؛ املسلمني فقهاء استحسن رمبا

 أشبه ما على وقاس ونظر اجتهد فإذا ، عنه وي به أمر ما ومجيع ، وحجه وصيامه صالته
 إعـالم " يف كمـا  ؛" به يقول أن ينبغي الذي أخطأ وإن ، بذلك العمل وسعه ، يأل ومل

  ) .٧٥/ ١" (املوقعني

  : الشافعي اإلمام قول وحنوه

 ، السلف وأقاويل السنن من قبل مضى مبا عاملاً يكون حىت يقيس أن ألحد يكون وال"
  " .الرسالة" يف الشافعي عن) ٧٢ ص( عبدايد الدكتور نقله" . واختالفهم الناس وإمجاع

 ؛) ٧٣ ص) (اجلمـاعي  االجتـهاد  عضو شرط: ( عنوان حتت الدكتور صرح وقد
 االجتهاد أعضاء يف االجتهاد روطش اشتراط عدم إىل به القائل ذهب الذي الرأي واستنكر
  : فقال ؛ اجلماعي

  : قال!" ! ؟ جمتهداً ليس من األحكام ويستنبط األدلة يف وينظر جيتهد كيف إذ"
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 بـالرأي  االجتهاد يسوغ وال:  فقال ؛ هذا إىل خالف عبدالوهاب الشيخ أشار وقد"
  " .هالتهومؤ االجتهاد شرائط أفرادها من فرد كل يف توفرت إذا إال ؛ جلماعة

 لـيس  من ا يقوم اليت ، الفردية االجتهادات من الشكوى كرروا لقد:  أقول وختاماً
 أم كما ، قريباً ذلك يف األمثلة بعض قدمت وقد ، ذلك يف حق على وهم ، لالجتهاد أهالً
 من خوفه بعضهم أبدى لقد بل ، اجلماعي االجتهاد يف يقع أن ذلك مثل من ختوفهم أبدوا

 أن ذكر بل ، أعضائه وتعيني" امع" على كربى سلطات أو ، اإلسالمية الدول بعض تسلط
  : ثالثة اليوم وهي الفقيهة اامع بعض يف وقع ذلك من شيئاً

  . بالقاهرة ؛ اإلسالمية البحرث جممع -١

  . املكرمة مبكة ؛ اإلسالمي الفقه جممع -٢

  . جبدة ؛ اإلسالمي الفقه جممع -٣

  ) :١٤٠ ص( اامع هذه أحد يف ايدعبد الدكتور فقال

 يف جديته على احلال قرائن تدل ال" امع هذا أن يرى الرزقا مصطفى الشيخ أن إال"
  " .املنشودة الصحيحة الصورة على الفكرة تنفيذ

 املؤمتر منظمة يف األعضاء الدول أن:  امع هذا على الشاوي توفيق الدكتور ويعيب
 يف امع حق وحصرت ، أعضائه وتعيني امع على كربى بسلطات هلا احتفظت اإلسالمي

 ، دوهلم ميثلون الذين األعضاء عدد ربع عن يزيد ال فيما إال أعضائه من خيتار أو يعني ال أن
 ، امـع  على سيطرا فرض على حترص األعضاء الدول أن يعتقدون املراقبني جعل وهذا

 متلي ما يصدرون قبلها من املعينني األعضاء جعل خالل نم ، سياساا لصاحل قراراته وتوجيه
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 العلمـاء  من حتضريية جلنة عرب األعضاء اختيار يتم أن ينبغي وكان...  الدول تلك عليهم
  " !!سياسي نظام ألي خيضعون وال ، الدول كل ميثلون

 أكثر الضرر من فيه سيقع - يريدون كما - اامع هذه توحدت إذا خافوه الذي وهذا
 عامـاً  قانوناً تصبح ال االجتهادات هذه ألن ؛ ،ذلك الفردية االجتهادات بعض من وقع مما

  !! عاماً قانوناً جيعلوه أن اجلماعي االجتهاد دعاة يريد كما ، املسلمني لكافة بالنسبة

 اجلماعي االجتهاد مؤمتر إقامة إىل الدعوة على هؤالء يشجع الذي ما ؛ شعري وليت
 ليست كثرية نصوصاً عطلت قد أكثرها أن يعلمون وهم ، اإلسالمية ماتاحلكو على وفرضه

 وحنو الزاين و القاتل على الشرعية احلدود بإقامة تعىن اليت النصوص هذه! ؟ الرتاع مواطن من
  : تعاىل قوله صراحة فعطلوا ، ذلك

 مـن  له سيكون مؤمترهم أن يظنون فهل) ! األلباب أويل يا حياة القصاص يف ولكم(
 إذ العظـيم  اهللا وصدق! ؟ الكرمي القرآن نصوص من أكثر املعطلني هؤالء نفوس يف لواقعا

  : يقول

  !! حمكومني أو حكاماً كانوا سواء ؛) بأنفسهم ما يغريوا حىت بقوم ما يغري ال اهللا إن(

 ، واخلـوارج  واإلباضـية  الرافضة بعض مؤمترهم حيضر أن الدعاة هؤالء ميلك هل مث
  اليت الغربية احلضارة مع متوائمة وجعلها ، الشرعية األحكام تغيري إىل حثيثاً يسعى ممن وغريهم

  ! باهللا إال قوة وال حول وال ، املستعان واهللا! ؟ قلوم غزت
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  الرد على فتوى أبو زهرة
  

 ١١(  العدد املصرية"  املسلمون اإلخوان"  جملة يف)  ه ١٣٧٣(  سنة وقفت كنت فقد
  :  نصه والغناء املوسيقى حول استفتاء على املذكورة السنة من لعقدةا ذي)  ٢٩(  بتاريخ) 

 على يستويل شيء هناك ولكن)  جدا وخملص(  الدين بشعائر وأقوم مسلم شاب أنا 
   ؟ حرام اهلواية هذه فهل الكرمي القران أحفظ أين بالرغم والغناء املوسيقى حب وهو نفسي

  :  نصه مبا هرةز أبو حممد الشيخ األستاذ فضيلة فأجاب 

 وإن لتحرميـه  موجبا جند ال فإننا اجلنسية الغريزة يثري ما فيه يكن مل إذا للغناء بالنسبة 
 الضـرب  إىل الدعوة اآلثار بعض يف وورد بالدف ويضربون ويغنون يرجزون كانوا العرب
 جندو.  املوسيقى ذلك ومثل)  الدف واحلرام احلالل بني ما فرق: (  وقيل الزواج يف بالدف

  :  فريقني كانوا التابعني عهد يف باألحلان الفارسي الغناء دخل ملا أنه

   البصري كاحلسن الدين ميس ما فيه جيد وال االستماع إىل مييل فريقا

   كالشعيب والورع للزهادة منافيا وجيده إليه مييل ال وفريقا 

 ذكر عن يشغل وال نسيةاجل الغريزة يثري ال دام ما أنه عليه املتفق من فإنه حال أي وعلى 
   الدين ميس ما فيه فليس الصالة وعن اهللا
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 الصحيحة لألحاديث ملخالفتها الفتوى هذه على ردا وقتئذ كتبت كنت وقد:  قلت 
 يف الة تعطيل يبدو فيما نشره دون حال ولكن الة إىل وأرسلتها العلماء مجهور ومذهب

   الصدور من ومنعها الناصر عبد عهد

 أن أتصـور  كنت ما املختلفة واألوهام األخطاء من اختصارها على الفتوى ذهه ويف 
 له فيما إال اإلمكان قدر االختصار مع بياا من يل بد فال مثلها يف يقع أن من أكرب الشيخ
  :  فأقول الرسالة مبوضوع تامة صلة

  :  واملوسيقى األغاين 

 بياا سيأيت كما السنة كتب يف تةالثاب الصحيحة األحاديث الغناء لتحرمي املوجب - ١
 أم جيهلها األزهر علماء كبار من وهو الشيخ فهل الرسالة هذه يف العلماء من مصححة خمرجة

   مر أحالمها ؟ سيأيت كما تالمذته كبعض يتجاهلها هو

 بعـض  فيه قلده وقد اجلنسية الغريزة يثري ال أن:  عنده من شرعه الذي القيد إن - ٢
 املقدمة هذه يف عنه نقله سيأيت كما األول فقال وغريمها والغزايل القرضاوي كالشيخ تالمذته
   الغناء يعين"  املثرية غري املوسيقى تصحبه بأن بأس وال: "  مفصحا

 خيتلـف  الغريـزة  يثري ما ألن ضبطه ميكن وال عملي غري نظري القيد هذا:  فأقول 
   اللبيب على خيفى ال كما وبرودة ةوحرار وفتوة شيخوخة وأنوثة ذكورة األمزجة باختالف

 القيـد  هذا على األزهريني الشيوخ هؤالء تتابع من العجب أشد ألتعجب واهللا وإين 
 وأقوال األربعة األئمة ملذاهب ومعارضتهم الصحيحة لألحاديث خمالفتهم مع فإم النظري
  استباحة آثارها ومن املتبوعني األئمة من أحد ا يقل مل أنفسهم عند من علال خيتلقون السلف

 زوجة ألحدهم يكون قد مثال ذلك على ولنضرب أيضا عندهم واملوسيقى الغناء من حيرم ما
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 بن وحممد كلثوم ألم يستمع بأنه يتباهى وقد يصرح الذي مثال الغزايل كالشيخ وبنات وبنون
 بعض يف وه ذلك حكى كما تالمذته ورمبا بل أوالده فرياه وأضراما املوسيقار الوهاب عبد

 فيصـمون  املثرية املوسيقى بني ومراهقتهم بعلمهم مييزوا أن يستطيعون هؤالء فهل كتاباته
 جامـد  ظاهري من إال يصدر ال لفقه إنه تاهللا إليها االستماع يف استمروا وإال عنها آذام
   رشيد غري هوى صاحب أو بغيض

 ال كله حرام فهو العنب نم املتخذ اخلمر بني احلنفي املذهب بتفريق هذا ذكرين لقد 
 إال عندهم منه حيرم فال وحنوه كالتمر العنب غري من املتخذ اخلمر وبني وكثريه قليله بني فرق

   املسكر الكثري

 فمىت ذلك أمكن وإن املسكر والكثري فيه املسكر غري القليل بني عمليا التفريق كيف أما 
 مثل فعل كما للشارب األمر وتركوا عنه سكتوا مما فهذا ؟ يسكر أن بعد أم ؟ تعاطيه أقبل ؟

 املباحة املثرية غري واملوسيقى احملرمة املثرية املوسيقى بني التفريق من إليهم املشار الشيوخ ذلك
 احلمـى  حـول  حام ومن: " . .  وسلم عليه اهللا صلى قوله مبثل يؤمن من ذا يقول فهل

 إىل"  يريبك ال ما إىل يريبك ما دع : " وسلم عليه اهللا صلى وقوله" .  فيه يقع أن يوشك
 من تعترب واليت"  الذريعة سد"  قاعدة قامت عليها اليت والسنة الكتاب نصوص من ذلك غري

 ؟"  واحلـرام  احلـالل "  كتابه مقدمة يف نفسه القرضاوي الشيخ ا وأشاد الشريعة كمال
   هامة افإ فراجعها والسنة الكتاب من األمثلة عشرات القيم ابن هلا وضرب

 جيوز أنه معروف إسالمي حلزب نشرة يف قرأته كنت ما وذاك التفريق هذا من وأسوأ 
 قالوا أيضا وتقبيلها بل فقط مصافحتها وليس عليها السالم عند األجنبية املرأة يقبل أن للرجل

   شهوة وبغري طيبة بنية ولكن: 
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 مـع  األدلـة  بعشرات ةاملدعم العظيمة القاعدة تلك تطبيق عن مجيعا هؤالء فأعرض 
 رد وفيـه  القيم ابن يذكره مل آخر مثاال خالفوا بل خيفى ال كما العامة األدلة عن إعراضهم

 االستماع يف وأولئك ومصافحتهن األجنبيات تقبيل استباحتهم يف هؤالء الصحيح يف عليهم
  :  فقال الزنا من نوعا وسلم عليه اهللا صلى النيب ذلك واعترب كلثوم أم مع كالغزايل ألغانيهن

  :  حمالة ال ذلك مدرك الزنا من نصيبه آدم ابن على كتب 

   النظر زنامها فالعينان 

   االستماع زنامها واألذنان

   الكالم زناه واللسان 

  )  اللمس رواية ويف(  البطش زنامها واليدان 

   اخلطا زناها والرجل 

  ]  القبل زناه والفم[  

   ويكذبه الفرج ذلك ويصدق ويتمىن يهوى والقلب 

   وغريه مسلم رواه 

 احملرم والغناء املوسيقى قلده ومن)  زهرة أبو(  الشيخ تقييد بطالن تقدم مما فتبني:  قلت 
 سد ولقاعدة اآلتية األحاديث إلطالق مطلقا ذلك حترمي الصواب وأن اجلنسية الغريزة يثري مبا

   الذريعة
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   يأيت ما البطالن يف وحنوه 

  "  بالدف ويضربون ويغنون يرجزون كانوا العرب نوأ: "  قوله - ٣

 السلف)  العرب(  ب يريد أنه الواضح ومن بياا يأيت وجوه من باطل هذا:  فأقول 
 شيخ من صدوره جدا يستغرب جاهلي عصري قومي تعبري اللفظ ذا عنهم فتعبريه وحينئذ
  :  فأقول أزهري

  :  األول الوجه 

   احلائط عرض به فليضرب قبل  من عامل يقله مل خطام وال له سنام ال مرجتل كالم أنه 

 فـإن  باطل فهو فيه مفروض هو كما وعلماءهم خاصتهم به يعين كان إذا أنه:  الثاين 
   ذلك خالف عنهم املنقول

 ال األقـل  على أو علمية خلفية عنده يكون ال يكتب حني كأنه له اهللا غفر والشيخ 
 قيم وابن تيمية كابن األمة حمققي ألحد فيها خاصا حبثا وأ الفقهية الكتب من كتابا يراجع

 اهللا رضي مسعود ابن قول من هو فأين وإال وأمثاله الغزايل تلميذه شأن ذلك يف شأنه اجلوزية
 والصحيح وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل مرفوعا وروي"  القلب يف النفاق ينبت الغناء: "  عنه

 الضعيفة"  يف خرجته ولذلك)  ٢٤٨/  ١" (  اللهفان إغاثة"  يف القيم ابن قال كما موقوف
. . "  حـرام  واملعازف حرام الدف: "  عنه اهللا رضي عباس ابن قول ومن)  ٢٤٣٠" ( 

) : "  ٢٧ ص" (  باملعروف األمر"  كتاب يف اخلالل بكر أبو ذكره ومما)  ٩٢ ص(  وسيأيت
 كانوا اهللا عبد وأصحاب شيء يف املسلمني أمر من الدفوف ليس:  قال احلسن عن ويروى

  )  ١٠٣ ١٠٢ ص(  وانظر.  موضعه يف مذكور هو مما ذلك غري إىل"  يشققوا
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 ويف الزفاف ومبناسبة الرجال ال النساء هم إمنا بالدف يضربون كانوا الذين أن:  الثالث 
 يدالع مبناسبة أو)  ١٨٣ ١٧٩ ص" (  الزفاف آداب"  كتايب يف ذكرا كنت أحاديث ذلك
"  اإلميان شعب"  يف كما احلليمي قال وهلذا الرسالة هذه آخر يف اآليت عائشة حديث يف كما

 )٢٨٣/  ٤  : (  

 صلى اهللا رسول لعن وقد أعماهلن من األصل يف ألنه للنساء إال حيل ال الدف وضرب" 
  "  بالنساء الرجال من املتشبهني وسلم عليه اهللا

"  اآلثار"  ب يعين فإنه دقيق غري تعبري:  إخل. . "  اآلثار بعض يف وورد: "  قوله - ٤
 واحلرام احلالل بني ما فرق: (  وقيل: "  عقبه قوله منه وأسوأ آنفا إليها أشرت اليت األحاديث

 وهـذا  البشر كالم يف يقال إمنا وهو العلماء عند التمريض صيغ من"  قيل"  فإن) "  الدف
 روايـة  مـرتني  أخطـأ  فقد تضعيفه املذكور بقوله يريد كان فإن معروف نبوي حديث

 خمرج وهو والذهيب احلاكم وصححه الترمذي قال كما حسن فاحلديث رواية أما واصطالحا
 احلديث يف يقال إمنا فإنه اصطالحا وأما)  ٥١ ٥٠/  ٧" (  اإلرواء"  ويف املتقدم املصدر يف

  "  قيل"  وليس"  روي: "  الضعيف

  "  فصل: "  بلفظ عندهم هو وإمنا"  فرق: "  احلديث يف قوله وهو آخر خطأ ومثة 

 من عجب فال ومصطلحه باحلديث جهل من األزهري الشيخ هذا كالم يف كم فتأمل 
 أن علـى  يدل الذي األمر سيأيت كما وأغرب أعجب هو ما منه يصدر أن الغزايل تلميذه
 يف نرى ال أننا ذلك لىع دليل وأكرب ورواية دراية احلديث بتدريس عناية له يكن مل األزهر

 تدليال ويكفينا)  الشريف األزهر(  من خترج ومؤلفاته بآثاره مشهورا معروفا حمدثا العصر هذا
   املستعان واهللا الكبري هذا شيخهم من اهلزيل الكالم هذا أقول ما على
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   على يدل وهو قياس هذا:  فأقول"  املوسيقى ذلك ومثل: "  قوله - ٥

 حـديث  ومنـها  الطرب آلالت احملرمة األحاديث يرفض لغزايلا كتلميذه الشيخ أن
 النص مورد يف قياس ال ألنه القياس حيسن ال ولكنه يقبلها أنه أو)  ٣٨ ص(  اآليت البخاري

 من أنه أو"  الفقه أصول"  يف ألف وقد ال كيف أستبعده ما وهذا األصول علماء يقول كما
 األهـواء  هـي  إمنا فقه وال حديث ال فرع وال أصل أمامه يقف ال كتلميذه)  العقالنيني( 

 علمـاء  أكرب" : "  األعالم"  كتابه يف اهللا رمحه الزركلي فيه يقول ذلك ومع. .  تتجارى
  "  عصره يف اإلسالمية الشريعة

 إليـه  مييل ال وفريقا البصري كاحلسن. .  االستماع إىل مييل فريقا: " . .  قال - ٦
  "  كالشعيب

 املباحـات  كـل  مثل حمضة ذوقية قضية احملرم الغناء جعل له اهللا غفر الشيخ قال كذا 
 خالف السلف إىل نسب بل ذا يكتف ومل ترك شاء ومن فعل شاء من واألشربة كاألطعمة

" (  املالهي ذم"  يف الدنيا أيب ابن روى فقد إليه نسب مما بريء البصري فاحلسن عنهم الثابت
  :  قال عنه بإسنادين)  منسوخيت ٦٣ و ٦٢ رقم

   مصيبة عند ورنة نعمة عند مزمار:  ملعونان صوتان 

 اهللا شاء إن الرسالة يف سيأيت كما وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل مرفوعا هذا صح وقد 
  )  ٥١ ص) (  الثاين احلديث: (  تعاىل

  :  عنه صحيح بسند)  ٥٥ رقم(  أيضا الدنيا أيب ابن روى فقد الشعيب وأما 

   املغنية جرأ كره أنه 
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  :  قال عنه حبان ابن وثقه سلمان بن القاسم عن صحيح بسند)  ٤٥ رقم(  وروى

   له واملغىن املغين لعن 

  :  قال عنه جيد بسند)  ٢/  ١٥١ ق" (  الصالة قدر"  يف نصر ابن وروى 

 القلب يف اإلميان ينبت الذكر وإن الزرع املاء ينبت كما القلب يف النفاق ينبت الغناء إن 
   الزرع املاء ينبت كما

   هداك فاللهم ؟ الشخصي مبيله الشعيب يقوله وذاك هذا مثل فهل 

 بـالرد  الكالم نطيل فال سبق مما بطالنه ظهر فقد. . "  عليه املتفق فمن: "  قوله وأما 
   عليه

 رسائل"  جمموعة على اإلخوان بعض أوقفين)  ١٣٧٥(  سنة من شعبان شهر غرة ويف
 امللهي الغناء يف رسالة"  مجلتها يف عباس رشيد إحسان الدكتور بتحقيق"  سياألندل حزم ابن

 أنواعهـا  اختالف على الطرب وآالت الغناء إباحة إىل فيها ذهب"  ؟ حمظور أم هو أمباح
 وطالب اخلاصة من قرائها قلوب يف الرسالة هلذه سيكون الذي السيئ األثر مبلغ فتصورت

  :  مرينأل وذلك العامة عن فضال العلم

 يأخذ ال املذهب ظاهري كان وإن اإلسالمي العامل يف العلمية حزم ابن شهرة:  األول 
   وغريهم األربعة لألئمة خالفا بالقياس

 يتفق ما إباحة إىل يذهب اإلمام هذا مثل رأوا فإذا الناس أكثر على اهلوى غلبة:  واآلخر 
 من يسمعون ما يف جيدون قد بل أهوائهم اتباع عن ذلك بعد شيء يصدهم مل أهوائهم مع
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 وبعضهم"  ساملا اهللا لقي عاملا قلد من: "  كقوهلم إياه تقليدهم هلم يسوغ ما املشايخ بعض
   التحرمي أشد وحيرمه التقليد عن ينهى اهللا رمحه حزم ابن كان وإن له أصل وال حديثا يتومهه

 هذه يف الصحيح حلكمبا الناس يذكرون الذين الناصحني العلماء قلة ذلك إىل يضاف 
 ما أن فيتومهون هلا خمالفا ويذاع يكتب ما وكثرة فيها الواردة الصحيحة واألحاديث املسألة

 مذهبـه  تؤيد فتاوى املعاصرين العلماء لبعض يقرؤون وهم سيما وال صحيح حزم ابن قاله
   اإلسالمية االت بعض يف وتنشر

   ربيةالع البالد بعض يف بالتلفاز تذاع أو السيارة

 حتـت )  ٥(  العدد يف أيضا"  املسلمون اإلخوان"  جملة نشرته آخر مقال ذلك ومن 
  :  فيه جاء"  اإلسالمية املوسيقى"  عنوان

   أمثال املوسيقى عباقرة إليه وصل ما أرقى:  هي)  السمفونية(  و 

 عواطـف  عن تعبري وهي"  تشايكوفسكي"  و"  موزار"  و"  شورب"  و"  بيتهوفن 
 بأحدث املهرة العازفني من عدد أكرب هلا وجيمع اإلنسان أو الطبيعة من تنعكس اساتوإحس
 ل فرق تألفت وقد.  اإلمكان بقدر احلقيقة إىل أقرب التعبري يكون حىت اختالفها على اآلالت

 وعزفت املسيحية الشبان مجعية ساعدم عازفا ثالثني من أكثر تضم املصرية)  السمفونية( 
 يكون سوف جديد نوع من داعية إىل أحوجنا وما ذا أجدرنا فما)  األمريكية ةاجلامع(  يف

"  هو العامل أفئدة على يسيطر فريد لون يربز وحينئذ هلا عامليا وتقدما املوسيقى عامل يف فتحا
  . . "  الشرقية املوسيقى من بدال"  اإلسالمية املوسيقى

 املسلمني بني فشت قد املوسيقية اآلالت استباحة أن على األدلة أكرب من فهذا:  قلت 
 مثال املسلمني كاإلخوان اإلسالم دولة وإقامة املسلمني جمد بإعادة منهم ينادون اللذين حىت
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 مـن  اهللا حرم ما استحالل يف الصريح املقال هذا تنشر أن جملتهم استجازت ملا ذاك ولوال
"  وزن على"  اإلسالمية ملوسيقىا"  ومساها بل فقط هذا وليس إليها والدعوة بل املوسيقى

 تبـارك  قوله عليها يصدق مما وغريها"  اإلسالمية الدميوقراطية"  و"  اإلسالمية االشتراكية
 أشار وقد)  سلطان من ا اهللا أنزل ما وآباؤكم أنتم مسيتموها أمساء إال هي إن: (  تعاىلو

 باسم اخلمر أميت من طائفة لنليستح: "  بقوله ذلك من شيء إىل وسلم عليه اهللا صلى النيب
(  وسيأيت)  ٩٠" (  الصحيحة"  يف خمرج وهو" .  امسها بغري يسموا:  رواية ويف"  يسموا

  )  ٨٦ ص

 ببيانه أحد قام ما إذا حىت احلكم هذا الناس فينسى شدة األمر يزداد أن ألخشى وإين 
 رضي مسعود ابن اهللا بدع حديث يف جاء كما والرجعية التشدد إىل ونسب عليه ذلك أنكر
  :  عنه تعاىل اهللا

 فإذا سنة الناس ويتخذها الصغري فيها ويربو الكبري فيها يهرم فتنة لبستكم إذا أنتم كيف 
  :  قال ؟ الرمحن عبد أبا يا ذلك مىت:  قيل السنة غريت:  قالوا غريت

 دنياال والتمست أمناؤكم وقلت أمراؤكم وكثرت فقهاؤكم وقلت قراؤكم كثرت إذا 
  ] "  الدين لغري وتفقه[  اآلخرة بعمل

 والدرامي صحيح بسند)  ٥١٥ - ٥١٤/  ٤(  واحلاكم)  ٦٤/  ١(  الدرامي رواه 
 بسند عنه أخرى طريق من)  ١٨٨/  ١" (  وفضله العلم بيان جامع"  يف الرب عبد وابن أيضا

 اليت الغيب أمور من نهأل املرفوع حكم يف موقوف وهو املعكوفتني بني اليت الزيادة وفيه حسن
   املستعان واهللا.  التنبؤات من فيه ما كل وقع وقد سيما وال بالرأي تدرك ال

  [ من مقدمة رسالة حترمي آالت الطرب ]
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  الرد على السيوطي 
  

  " . النار يف أباك و أيب إن"  - ٢٥٩٢

  : ١٧٧/  ٦"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 أبو حدثنا احلضرمي اهللا عبد بن حممد حدثنا) :  ٣٥٥٢" (  ريالكب"  يف الطرباين أخرجه
 بن عمران عن الرمحن عبد بن العباس عن هند أيب بن داود عن األمحر خالد أبو حدثنا كريب
 يصـل  كان رجال أرأيت:  قال وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل حصني جاء:  قال احلصني
 فما:  فذكره:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ؟ قبلك مات الضيف يقري و ، الرحم
 العباس غري ثقات كلهم رجاله إسناد هذا و:  قلت.  مشركا مات حىت ليلة عشرون مضت

 تـاريخ "  يف كما عنه داود برواية إال يعرف ال ، هاشم بين موىل هو و ، الرمحن عبد بن
 ال و جرحا فيه يذكرا مل و)  ٢١١/ ٣" (  التعديل و اجلرح"  و)  ٥/  ١/  ٤" (  البخاري

: "  مبعىن ألنه منه سهو"  مستور" : "  التقريب " يف احلافظ قول و ، جمهول فهو ، تعديال
 أكثر عنه روى من"  يف هي إمنا املرتبة هذه أن املقدمة يف نص ألنه ذلك و ،"  احلال جمهول

  " . يوثق مل و واحد من

"  يف الطرباين رواه) : "  ١١٧/  ١(  " امع"  يف فقال ، اهليثمي عنه ذهل و:  قلت
 و ، الشيخان له خيرج مل هذا العباس ألن ذلك و) " !  الصحيح(  رجال رجاله و ،"  الكبري

"  املراسيل"  يف حديثه و ،"  القدر" و"  املراسيل"  يف داود أبو له أخرج إمنا و ، الستة بقية ال
 رجل جاء:  قال عنه أيضا داود طريق من)  ٥٠٨برقم(  فيه أخرجه فقد ، املعىن يف هذا يشبه
 مث:  فسكت ؟ املطلب عبد مع النار يف - سهم بين كاهنة- الغيطلة أرأيت:  فقال العباس إىل
 فقـال  ، وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل فجاء ، أنفه العباس فوجأ ،..  الغيطلة أرأيت:  قال
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! " ؟ حقا كان إن و األمر يف أخاه ذييؤ أحدكم بال ما: "  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 أخرجـه  احلديث و.  منه بأمت)  ٢٥ - ٢٤/  ٤" (  الطبقات"  يف سعد ابن رواه كذا و

 هند أيب بن داود عن أخرى طريق من)  ٢٣٥/  ١" (  املناكري و األباطيل"  يف١ اجلورقاين
 يف فهو مشركا اجلاهلية يف مات من أن على - كهذا - كلها تدل أخرى أحاديث مجلة يف

 تأثر من و ، منهم الشيعة خباصة و ، الناس من كثري يظن كما الفترة أهل من ليس و ، النار
 رجال أن أنس عن ثابت عن سلمة بن محاد رواه ما ، األحاديث تلك من و!  السنة من م
  . النار يف:  قال ؟ أيب أين اهللا رسول يا:  قال

 ١٣٢/  ١(  مسلم أخرجه.  حبرف حرفا الترمجة حديث فذكر:  فقال ، دعاه قفى فلما
 و)  ٢٣٣/  ١(  اجلورقـاين  و)  ٤٧١٨(  داود أبو و)  ٩٩/  ١(  عوانة أبو و)  ١٣٣-

 ٥٧٨(  حبان ابن و)  ٣٥١٦/  ٢٢٩/  ٦(  يعلى أبو و)  ٢٦٨/  ٣(  أمحد و ، صححه
 أيب بن سعد امنه و.  به سلمة بن محاد عن طرق من)  ١٩٠/  ٧(  البيهقي و)  اإلحسان-

" .  بالنار فبشره كافر بقرب مررت حيثما: "  بلفظ)  ١٨(  برقم األول الد يف املتقدم وقاص
 قوله املوضوع ذا يتصل مما إن و.  تأمله ملن الترمجة حديث مبعىن فإنه ، هناك سببه فراجع
 و ، يل يـأذن  لمف هلا أستغفر أن يف ريب استأذنت: "  أمه قرب زار ملا وسلم عليه اهللا صلى

"  يف خمرج هو و ، غريه و مسلم رواه.  احلديث.."  يل فأذن ، قربها أزور أن يف استأذنته
 شاء من فلرياجعهما ، بريدة و هريرة أيب حديث من ) ١٨٨ - ١٨٧ ص" (  اجلنائز أحكام

 خاأل أيهـا  اعلم و.  بركة و كبري خري ذكرنا فيما و ، كثرية الباب هذا يف األحاديث و. 
 ، الصحيحة األحاديث هذه لقبول عندهم استعداد ال اليوم قبل و اليوم الناس بعض أن املسلم

 من فيهم إن بل ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول والدي على بالكفر احلكم من فيها ما تبين و

                                                   
"  اجليم أم بالضم. انظر احلاشية على اختلفوا يف ضبطه اختالفا كثريا، هل هو بالراء أم بالزاي؟ وهل هو بفتح ١

  ) . اهـ.١٧٨/  ٢٠السري " (
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 و األحاديـث  هذه لذكر التعرض االستنكار أشد ليستنكر اإلسالم إىل الدعاة من أنه يظن
 عليه اهللا صلى النيب على منهم ينصب إمنا االستنكار هذا أن اعتقادي يف و!  الصرحية داللتها
:  األقـل  على أو ، بواح كفر - ظاهر هو كما - هذا و.  ا صدقوا إن قاهلا الذي وسلم
 تشكيك منه يلزم ألنه ، صراح كفر أو فسق هذا و ، صححوها و رووها الذين األئمة على

 اهللا صلى نبيهم طريق من إال ، به اإلميان و معرفته إىل هلم طريق ال نهأل ، بدينهم املسلمني
 موافقتـها  لعدم ا يصدقوا مل فإذا ، بدينه بصري مسلم كل على خيفى ال كما وسلم عليه

 ذلك يف كان - االختالف أشد خمتلفون ذلك يف الناس و - أهوائهم و أذواقهم و لعواطفهم
 الكتاب من كثري من اليوم مشاهد أمر هذا و ، الصحيحة ثاألحادي لرد جدا عظيم باب فتح

 ال ممن أمثاهلم و املنان عبد ابن و بليق و اهلويدي و كالغزايل بكتابام املسلمون ابتلي الذين
 املشـفق  - املسلم أيها اعلم و!  أهواؤهم إال تضعيفها و األحاديث لتصحيح عندهم ميزان
 اإلخبـار  فيه مما حنوها و األحاديث هذه أن - إليه سبنياملنت بعض بأقالم يهدم أن دينه على
 ، بالقبول تلقيها و ا اإلميان جيب اليت الغيبية األمور من هو إمنا ، إميام أو أشخاص بكفر
  . للمتقني هدى فيه ريب ال الكتاب ذلك.  أمل: *(  تعاىل لقوله

 مؤمنة ال و ملؤمن كان ما و: *(  قوله و)  ٣ - ١:  البقرة)* (  بالغيب يؤمنون الذين
 ،)  ٣٦: األحـزاب .. )* (  أمـرهم  من اخلرية هلم يكون أن أمرا رسوله و اهللا قضى إذا

 إما:  - مر أحالمها و – هلما ثالث ال أمرين أحد منه يلزم ا اإلميان عدم و عنها فاإلعراض
 حـني  أنا و.  متقد كما الثقات رواا تكذيب إما و ، وسلم عليه اهللا صلى النيب تكذيب
 فعل كما باطال تأويال يتأولوا أو األحاديث هذه ينكرون الذين بعض أن أعلم هذا أكتب

 تعظيم يف غلوهم ذلك على حيملهم إمنا ، رسائله بعض يف - عنه و عنا اهللا عفا - السيوطي
 كما لموس عليه اهللا صلى أبواه يكون أن فينكرون ، إياه حبهم و ، وسلم عليه اهللا صلى النيب
 يتـورع  ال قد و!!  وسلم عليه اهللا صلى منه عليهما أشفق فكأم ، عنهما نفسه هو أخرب
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 الـنيب  أن فيه الذي الناس بعض ألسنة على املشهور احلديث إىل ذلك يف يركن أن بعضهم
 عند باطل موضوع حديث هو و ، أبويه:  رواية يف و ، أمه له اهللا أحيا وسلم عليه اهللا صلى
 كما غريهم و ، العسقالين و الذهيب و عساكر ابن و ، اجلورقاين و كالدارقطين لمالع أهل
 بتعليق للجورقاين " املناكري و األباطيل"  كتاب شئت إن له راجع و ، موضعه يف مبني هو

"  املوضوعات"  يف اجلوزي ابن قال و)  ٢٢٩ - ٢٢٢/  ١(  الفريوائي الرمحن عبد الدكتور
 ، العلم عدمي ، الفهم قليل وضعه الذي و ، شك بال موضوع حديث اهذ) : "  ٢٨٤/  ١( 
 عند آمن لو بل ال ، الرجعة بعد يؤمن أن ينفعه ال كافرا مات من أن لعلم علم له كان لو إذ

 اهللا صلى قوله و ،)*  كافر هو و فيمت: *(  تعاىل قوله احلديث هذا رد يف يكفي و ، املعاينة
 أحسن لقد و" .  يل يأذن فلم ألمي أستغفر أن ريب استأذنت : ")  الصحيح(  يف وسلم عليه

"  علـى  تعليقه يف اهللا رمحه اليماين الرمحن عبد الشيخ وجيزة ناصعة بعبارة هؤالء يف القول
 ما كثريا) : "  ٣٢٢ ص(  فقال ، الشوكاين لإلمام"  املوضوعة األحاديث يف اموعة الفوائد
 للمحبة مناف ذلك أن علم وفق من و ، حيارا و احلجة تخطىفي ، الناس ببعض احملبة جتمح

 مال فإنه ، عنه اهللا عفا السيوطي احملبة به مجحت ممن و:  قلت" .  املستعان اهللا و.  الشرعية
 الآلىلء"  كتابه يف حاول و ، تقدم كما العلماء كبار عند الباطل اإلحياء حديث تصحيح إىل

 ، منسوخ بأنه ، معناه يف ما و االستئذان حديث بني و بينه التوفيق)  ٢٦٨ - ٢٦٥/  ١" ( 
 ال أنه ذلك و!  األحكام يف إمنا و األخبار يف يقع ال النسخ أن األصول علم من يعلم هو و

!  اجلنة يف إنه:  بقوله ذلك ينسخ مث النار يف أنه شخص عن املصدوق الصادق خيرب أن يعقل
 حـديث  ذكر عن أعرض أنه ذلك يف مجوحه من و.  العلماء لدى معروف ظاهر هو كما

 قد إنه بل ، إشارة أدىن إليه يشر مل و ، مطلقا إعراضا الترمجة حلديث املطابق أنس عن مسلم
!  سلمة بن محاد رواية يف بعضهم بكالم متعلقا بالضعف عليه فحكم ، غال و القلم به اشتط

  ابن قال بل ، صحيحة ثابت عن تهرواي أن و ، ثقام و املسلمني أئمة من أنه يعلم هو و
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 و ، زيد بن محاد مث ، سليمان مث ، محاد ثابت أصحاب أثبت:  غريمها و أمحد و املديين
 - اإلحيـاء  حديث يف له رسالة يف جدا قدميا قرأته كنت املذكور تضعيفه و.  صحاح هي
 التثبت شاء من عهافلرياج ، عواره أتتبع و ، كالمه ألنقل اآلن يدي تطوهلا ال و - اهلند طبع
 كتبه من شيء يف أيضا ذكره عن أعرض أنه الحظت أنين إياه تضعيفه آثار من كان لقد و. 

 و" !  الكبري اجلامع"  و"  زيادته"  و"  الصغري اجلامع"  مثل ، دب و هب ما لكل اجلامعة
 الفرق تأمل و.  باهللا إال قوة ال و حول ال و ، املستعان اهللا و"  العمال كرت"  منه خال لذلك

 ذكر ملا فإنه ، اهلوى و العاطفة على التصديق و اإلميان قدم الذي البيهقي احلافظ بني و بينه
  : حديث

 مـا  بدليل ، مشركني كانا أبواه و: "  عقبه قال ،"  سفاح غري نكاح من خرجت" 
 اهللا صلى هأم قرب زيارة يف املتقدم هريرة أيب حديث و هذا أنس حديث ساق مث ،.. "  أخربنا
  . وسلم عليه
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  الرد على عبد الوارث الكبري 
  

  فإنه ، فامقلوه الطعام يف وقع فإذا ، شفاء اآلخر و سم الذباب جناحي أحد إن"  - ٣٩

  " . الشفاء يؤخر و السم يقدم

  : ٥٩/  ١" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قال

 خالد بن سعيد عن ، ذئب أيب ابن حدثنا:  قال يزيد حدثنا) :  ٦٧/  ٣(  أمحد رواه
 سلمة أبو فجعل ، الطعام يف ذباب فأسقط ، كتلة و بزبد فأتانا سلمة أيب على دخلت:  قال
  : فقال ؟ تصنع ما!  خال يا:  فقلت ، فيه بأصبعه ميقله

  . فذكره:  قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن حدثين اخلدري سعيد أبا إن

  ) : ٣٥٠٤(  ماجه ابن رواه و

  . القصة دون مرفوعا به هارون بن يزيد حدثنا ، شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا

  ) : ٢١٨٨" (  مسنده"  يف الطيالسي رواه و

"  مسنده"  يف يعلى أبو و ،)  ١٩٣/  ٢(  النسائي رواه عنه و ، به ذئب أيب ابن حدثنا
  ) . ١٠٢/  ٢" (  الثقات"  يف حبان ابن و)  ٢/  ٦٥ ق( 

 هـو  و خالد بن سعيد غري الشيخني رجال ثقات رجاله صحيح سند هذا و:  قلت
  . العسقالين و الذهيب قال كما صدوق هو و القارظي
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  : أنس حديث أما و - ٣

  . الصحيح رجال رجاله و البزار فرواه

 خيثمة أيب ابن و ،)  ٣٨/  ٥" (  الزوائد جممع"  يف كما"  األوسط"  يف الطرباين رواه
  " . الكبري تارخيه"  يف

  ) . ٥٥/  ١" (  األوطار نيل"  يف كما ، صحيح إسناده و:  احلافظ قال

 أيب الثالثة الصحابة هؤالء عن ، الصحيحة األسانيد ذه احلديث ثبت فقد ، بعد أما
 أيب صـدق  ثبت كما ، فيه للتشكيك ال و لرده جمال ال ثبوتا ، أنس و سعيد أيب و هريرة
 غالة لبعض خالفا ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن إياه وايتهر يف عنه اهللا رضي هريرة
 و ، إياه لروايته عنه اهللا رضي فيه طعنوا حيث ، الزائغني من تبعه من و ، املعاصرين من الشيعة
 هو فهذا ، ذلك من حاشاه و ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على فيه يكذب بأنه اموه

 ألم ، فيه بالطعن احلقيق هو فيه الطاعن أن و ذلك كل من بريء أنه يثبت العلمي التحقيق
 على انطباقه عدم رد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث ردوا و ، بالبهت صحابيا رموا

  ! املريضة عقوهلم

 بعدم هؤالء علم هل شعري ليت و ، علمت كما الصحابة من مجاعة عنه رواه قد و
 فلماذا األول كان فإن ، ذلك جهلوا أم ، تفرد لو و حجة هو و ، باحلديث هريرة أيب تفرد

 و!  ؟ الكرام األصحاب من أحد يتابعه مل أنه الناس يومهون و ، إياه هريرة أيب برواية يتعللون
  : قيل ما أحسن ما و ؟ الشريف باحلديث العلم و االختصاص أهل سألوا فهال اآلخر كان إن

  أعظم فاملصيبة تدري كنت إن و مصيبة فتلك تدري ال كنت فإن
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 الذباب أن هو و األطباء يقرره ما خيالف احلديث هذا أن يتومهون الناس من كثريا إن مث
 احلقيقة و ، اجلراثيم تلك به علقت الشراب يف أو الطعام يف وقع فإذا ، اجلراثيم بأطرافه حيمل

 و ، داء جناحيه أحد يف أن خيرب إذ يؤيدهم هو بل ، ذلك يف األطباء خيالف ال احلديث أن
 علـيهم  فوجب ، بعلمه حييطوا مل مما فهذا " شفاء اآلخر يف و: "  فيقول عليهم يزيد لكنه

!  علماء عقالء كانوا إن غريهم من كانوا إذا فالتوقف إال و ، مسلمني كانوا إن به اإلميان
  . هبعدم العلم يستلزم ال بالشيء العلم عدم أن يشهد الصحيح العلم ألن ذلك

 قـد  و ، بالصـحة  احلديث هلذا يشهد مل احلديث الطب أن افتراض على ذلك نقول
 إليه ذهب ما يؤيد كل خمتلفة جمالت يف كثرية مقاالت قرأت و ، حوله األطباء آراء اختلفت

 مـا (  وسلم عليه اهللا صلى النيب أن و احلديث بصحة مؤمنني بصفتنا حنن و ، ردا أو تأييدا
 نظر وجهة من احلديث ثبوت كثريا يهمنا ال ،)  يوحى وحي إال هو نإ ، اهلوى عن ينطق
 النفس فإن ذلك مع و خارجي دعم إىل حيتاج ال نفسه يف قائم برهان احلديث ألن ، الطب
 أن فائدة من خيلو فال لذلك و ، الصحيح العلم يوافقه الصحيح احلديث ترى حني إميانا تزداد
 حول مصر يف اإلسالمية اهلداية مجعية يف األطباء أحد قاهاأل حماضرة خالصة القراء إىل أنقل
  : قال احلديث هذا

 فينقل ، املختلفة األمراض منها تنشأ اليت باجلراثيم اململؤة القذرة املواد على الذباب يقع" 
 الطب علماء يسميها سامة مادة ذلك من جسمه يف فيتكون ، بعضا يأكل و ، بأطرافه بعضها

 أن اجلراثيم لتلك ميكن ال و ، األمراض جراثيم من كثريا تقتل هي و ،"  ترياالبيك مبعد"  بـ
 هنـاك  أن و.  البكتريا مبعد وجود حال يف اإلنسان جسم يف تأثري هلا يكون أو حية تبقى

 سقط فإذا هذا على و ، ناحيته إىل البكتريا حيول أنه هي ، الذباب جناحي أحد يف خاصية
 مبيد أقرب فإن ، الشراب ذلك يف بأطرافه العالقة اجلراثيم ألقي و طعام أو شراب يف الذباب

  أحد من قريبا جوفه يف الذباب حيمله الذي البكتريا مبعد هو منها واق أول و اجلراثيم لتلك
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 كاف طرحه و كله الذباب غمس و ، منه قريب فدواؤه داء هناك كان فإذا ، جناحيه
  " . عملها إبطال يف فكا و ، عالقة كانت اليت اجلراثيم لقتل

(  السيوطي سعيد األستاذ للطبيب املعىن هذا يف ضافيا حبثا الة هذه يف قدميا قرأت قد و
 حممود للطبيبني كلمة)  ٥٠٣ ص(  الفائت العام جملد يف كلمة قرأت و)  األول العام جملد

  . األزهر جملة عن نقال حسني املنعم عبد حممد و كمال

  : عنوان حتت ١٤٤ ص الكويتية"  العريب جملة"  من)  ٨٢(  العدد على وقفت مث

 عما سؤال على له جوابا ، كبري الوارث عبد املدعو بقلم"  جنيب حنن و ، تسأل أنت" 
  : فقال ؟ الضعف و الصحة من احلديث هلذا

 هـو  بل ، ضعيف فحديث ، شفاء و داء من جناحيه يف ما و ، الذباب حديث أما" 
  ... األقذار و اجلراثيم من حيمل الذباب أن به املسلم فمن ، مفترى حديث عقال

 هـذا  وضـع  من إال ، شفاء اآلخر يف و داء الذبابة جناحي يف أن قط أحد يقل مل و
 و الذباب مبضار يقطع الذي احلديث العلم عنه لكشف ذلك صح لو و ، افتراه أو احلديث

  " . مكافحته على حيض

 عـن  دفاعـا  عنه الكشف من البد ما اجلهل و دسال من اختصاره على الكالم يف و
  بزخرف يغتر قد من به يكفر أن له صيانة و ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث

  : فأقول!  القول

  بدليل احلديثية العلمية الناحية من يعين ، ضعيف احلديث أن زعم لقد:  أوال
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  " . مفترى حديث عقال هو بل: "  قوله

 ثالث طرق من احلديث ختريج من سبق مما ذلك تعرف ، لبطالنا واضح الزعم هذا و
 أحدا أن ذلك على دليال حسبك و.  صحيحة كلها و ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن
  ! اجلريء الكاتب هذا فعل كما احلديث بضعف يقل مل العلم أهل من

  . عقال مفترى حديث أنه زعم لقد:  ثانيا

 يؤيده دليال يسق مل دعوى جمرد ألنه ، سابقه من بأقل هبطالن وضوح ليس الزعم هذا و
  : يقول تراه ألست ، به اإلحاطة ميكن ال الذي بالعلم اجلهل سوى به

  ... " . احلديث العلم عنه لكشف صح لو و ،...  أحد يقل مل و" 

 مل الذين أهله أن أم ، علما شيء بكل أحاط قد - املسكني أيها - احلديث العلم فهل
 الكون يف مبا علما ازددنا كلما إننا:  يقولون - منا يقلدهم من أصيب كما - بالغرور ايصابو

 أوتيتم ما و: (  تعاىل و تبارك اهللا قال كما حبق األمر أن و!  جبهلنا معرفة ازددنا ، أسراره و
  ) . قليال إال العلم من

  ! " مكافحته على حيض و الذباب مبضار يقطع العلم إن: "  قوله أما و

 قضية عن حتدث إمنا و ، هذا نقيض يقل مل احلديث إن:  نقول ألننا ، مكشوفة فمغالطة
  : احلديث قال فإذا ، معاجلتها يعرف العلم يكن مل أخرى

 العجم إال اللهم ، العجم من ال و العرب من ال ، يفهم أحد فال.. "  الذباب وقع إذا" 
  ؟ يكافحه ال و ابالذب يف يبارك الشرع أن إفهامهم و عقوهلم يف
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 مـا  جوفه يف حيمل الذباب أن من ، اليوم الطب أثبته ما سبق فيما لك نقلنا قد:  ثالثا
 على احلديث يف ملا موافقا يكن مل إن و هذا و.  للجراثيم القاتل"  البكتريا مبعد"  بـ مسوه
 الداء اجتماع من هأمثال و إليه املشار الكاتب استنكره ملا موافق اجلملة يف فهو ، التفصيل وجه

 وسلم عليه اهللا صلى الرسول معجزة فيه تنجلي يوم يأيت أن يبعد ال و ، الذباب يف الدواء و
  ) . حني بعد ، نبأه لتعلمن و(  ، علميا إليها املشار التفاصيل ثبوت يف

 تضعيف إىل فيه ذهب الذي الوقت يف أنه ، تناقضه و الكاتب هذا أمر عجيب من إن و
 سبع يغسل أن الكلب فيه يلغ الذي اإلناء طهور"  حديث تصحيح إىل ذهب ، احلديث هذا

  : فقال"  بالتراب إحداهن:  مرات

 أو العلمـاء  اتفـاق  من جاءت صحته كانت إذا فإنه"  عليه متفق صحيح حديث" 
 ، بينـهم  خالف بدون العلماء عند صحيح أيضا األول فاحلديث ، صحته على الشيخني

 احلديث أن إىل يؤدي باطال تأويال تأويله مث!  ؟ ذاك تصحيح و هذا تضعيف له جاز فكيف
 من املقصود أن و ، الكثرة جمرد العدد من املقصود أن ذكر ألنه ، معناه يف عنده صحيح غري

  ! األثر ذلك إزالة شأا من املاء مع مادة استعمال هو التراب

  .عنه اهللا عفا شلتوت حممود للشيخ عزاه كان إن و البطالن بني ، باطل تأويل هذا و

 تأويلـه  أم ، صحيح هو و األول للحديث تضعيفه أهو ، أعظم خطأيه أي أدري فال
  ! . باطل تأويل هو و اآلخر للحديث

 بعـض  يف اليوم يكتب ما بكل يثقوا ال بأن الكرام القراء أنصح فإين ، املناسبة ذه و
 يف منها كان ما خصوصا و ، اإلسالمية ثالبحو من ، الذائعة الكتب أو ، السائرة االت

 فقد ، ثانيا فيه اختصاصه و بعلمه مث ، أوال بدينه يوثق من بقلم كانت إذا إال ، احلديث علم
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"  لقـب  منـهم  حيمل من خصوصا و ، احلاضر العصر كتاب من كثري على الغرور غلب
 ألعرف إين و ، به هلم علم ال ما و ، اختصاصهم من ليس فيما يكتبون فإم" ! .  الدكتور
 أنه فيه زعم و ، السرية و احلديث يف جله كتابا الناس إىل حديثا أخرج ، هؤالء من واحدا
 فيه أورد هو مث!  السرية و السنة كتب يف األخبار و األحاديث من صح ما على فيه اعتمد

 الرواة من بالكذب املتهمون و املتروكون و الضعفاء به تفرد ما األحاديث و الروايات من
 و ،"  السرائر يتوىل اهللا و ، بالظاهر حنكم حنن: "  حديث فيه أورد بل ، غريه و كالواقدي

 نبه كما ، اللفظ ذا عنه له أصل ال مما أنه مع ، وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل بنسبته جزم
  . هؤالء أمثال القراء أيها فاحذروا ، غريه و كالسخاوي احلديث حفاظ عليه

  عان .املست هللا و
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 حتريك شذوذ يف البشارة" الرد على صاحب رسالة " 
   " اإلشارة وثبوت التشهد يف اإلصبع

  
  ) : ٢١٤قال الشيخ رمحه اهللا يف متام املنة ( ص

 زاد"  يف ذكره القيم ابن أن ذلك يف وعمدته السجدتني بني إصبعه حيرك بعضهم رأيت
 حديث يف شاذة رواية سوى مستندا فيه له أعلم وال هدالتش يف التحريك ذكر كما"  املعاد
 كليب بن عاصم يرويه احلديث هذا أن اعلم:  فأقول ذلك يف القول حترير فوجب هذا وائل
   وائل عن أبيه عن

 لكنهم فيه السبابة رفع ذكر على مجيعا اتفقوا وقد الثقات من مجع عاصم عن ويرويه 
   الرفع مكان تعيني حيث من فئات ثالث إىل انقسموا

 الثوري وسفيان املفضل بن وبشر قدامة بن زائدة منهم املكان حيدد ومل أطلق:  األوىل 
   التشهد يف أنه على يدل سياقهم ظاهر كان وإن عيينة بن وسفيان

)  ١٧٣/  ١(  للنسائي رواية يف عيينة ابن منهم التشهد جلسة يف بأنه صرحوا:  الثانية 
 األحوص وأبو)  ٣١٩/  ٤(  وأمحد)  ٦٩٧ رقم" (  صحيحه"  يف خزمية ابن عند وشعبة

 وخالد)  ٨٠/  ٣٤/  ٢٢" (  الكبري املعجم"  يف والطرباين)  ١٥٢/  ١(  الطحاوي عند
(  رقم الطرباين عند ثالثتهم عوانة وأبو كثري أيب بن وموسى معاوية بن وزهري الطحاوي عند
  )  ٩٠و ٨٩و ٨٤
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 ٦٨/  ٢" (  املصنف"  يف فقال الثوري عن روايته يف قالرزا عبد مجيعا هؤالء وخالف 
) :  ٨١/  ٣٤/  ٢٢" (  الكبري املعجم"  يف والطرباين)  ٣١٧/  ٤(  أمحد وعنه)  ٢٥٢٢/ 

 يديه فرفع وسلم عليه اهللا صلى النيب رمقت: "  قال أبيه عن كليب بن عاصم عن الثوري عن
  ]  أذنيه حذو يديه فوضع وسجد. . [  كرب حني الصالة يف

 اليمىن وذراعه اليسرى ركبته على اليسرى يده وضع مث اليسرى رجله فافترش جلس مث 
  "  أذنيه حذو يداه فكانت سجد مث. .  بسبابته أشار مث اليمىن فخذه على

   ألمحد والزيادة للمصنف والسياق:  قلت 

 سبق من كل ةلرواي ملخالفته واضح خطأ بالسبابة اإلشارة بعد الثانية السجدة فذكره 
 وهـو  قبلها ذكرها وبعضهم اإلشارة بعد السجدة يذكروا مل مجيعا فإم الثقات من ذكره

   اختصارا الثانية السجدة معها يذكروا مل وإمنا يقينا الصواب

 سـجد  مث أذنيه حذاء يديه فوضع سجد مث: " . .  فقال معاوية بن زهري ذكرها وقد 
 زهـري  ورفع هكذا يقول رأيته مث. .  اليسرى رجله شفافتر تعد مث أذنيه حذاء يديه فوضع
  "  املسبحة أصبعه

  )  ٨٤(  آنفا املتقدم بالرقم الطرباين رواه 

   السجدتني بني التحريك ذكر خطأ التحقيق ذا ظهر لقد:  قائل يقول وقد 

   ملرتاب ريبا يدع ال ظهورا

 أخطأ الذي الرزاق عبد نم أم الثقات مجيع خالف الذي الثوري أمن ؟ اخلطأ ممن ولكن 
 فيه العهدة وأن اخلطأ هذا من برئ الثوري أن - أعلم واهللا - أراه الذي:  فأقول ؟ عليه هو
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 فيه تكلم فقد حافظا ثقة كان وإن الرزاق عبد أن:  األول:  لسببني وذلك الرزاق عبد على
" :  التهذيب"  من ترمجته آخر يف احلافظ قال وقد األوهام من له رأوا ملا ذلك ولعل بعضهم

 أن أبيه عن سامل عن اهللا عبيد بن عاصم عن الثوري عن روايته الرزاق عبد على أنكر ومما" 
   احلديث ؟ غسيل أم هذا أجديد:  فقال ثوبا عمر على رأى وسلم عليه اهللا صلى النيب

 عن فيه وهم مما وهو الرزاق عبد عن احلفاظ من ثالثة رواه" :  الدعاء"  يف الطرباين قال 
  "  الثوري

 الكامل"  يف عدي ابن رواه كما معني بن حيىي الرزاق عبد على هذا أنكر وممن:  قلت 
   القبيل هذا من وائل حديث فليكن)  ١٩٤٨/  ٥" ( 

)  ٣١٨/  ٤(  أمحد عند الوليد بن اهللا عبد خالفه أنه:  واآلخر:  التايل السبب ويؤيده 
 بعـد  السجدة ذكر دون به - منه مساعا - الثوري عن فروياه الفريايب يوسف بن وحممد

   اإلشارة

 الثوري من وليس منه اخلطأ أن يرجح مما الرزاق عبد خمالفة على الثقتني هذين فاتفاق 
 الرزاق عبد من حلديثه أحفظ فهو له املالزمني الثوري تالمذة من كان والفريايب سيما وال

   صدوق وهو الوليد بن اهللا عبد ومعه وخباصة

  :  رجالن هذا الرزاق عبد حديث يف أخطأ لقد) :  تنبيه(  

 الترمـذي  إال األربعة أخرجه: "  خترجيه يف قال فإنه"  املصنف"  على املعلق:  أحدمها
  "  وهق
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 ذا املذكورين عند أنه أوهم مث الشذوذ من"  املصنف"  سياق يف عما فغفل:  قلت 
   تقدم كما السجدتني بني اجللسة يف احلديث أوردف القيم ابن عليه اعتمد الذي الشاذ اللفظ

 آنفا إليه املشار القيم ابن صنيع عن أيضا غفل فإنه"  املعاد زاد"  على املعلق:  واآلخر 
 الرجـل  عزاه من لبعض فعزاه السجدتني بني عليه معلقا احلديث خرج حني معه وجتاوب

 أعاد ملا القيم ابن أن البالغة غفلته ومن"  حبان وابن خزمية ابن وصححه: "  فقال وزاد األول
 السابق بتخرجيه اكتفى فكأنه مطلقا املعلق خيرجه مل)  ٢٤٢/  ١(  التشهد يف التحريك ذكر
   األول دون الثاين املوضع يف التخريج ولوضع صنع ما لعكس التوفيق صاحبه أنه ولو

 فيما إال التحقيق وقلة ةالعجل ولكنها اخلطإ من القيم ابن صنيع يف ما على القراء ولنبه 
 ال ا اإلشارة بالتحريك املراد يكون أن حيتمل:  البيهقي قال: "  قال مث التقليد من له تيسر

 بإصبعه يشري كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن الزبري ابن لرواية موافقا ليكون حتريكها تكرير
   حيركها ال دعا إذا

   صحيح بإسناد داود أبو رواه 

  "  النووي وذكره 

 ثبـت  ولو احلديث ظاهر خالف املذكور واالحتمال صحيح غري اإلسناد بل:  قلت 
 حيرك تارة كان بأنه بينهما وجيمع وائل حديث ظاهر على اإلبقاء مع به العمل ميكن لكان
   النايف على مقدم املثبت:  يقال أو حيرك ال وتارة

 صالة صفة ختريج"  يف فيه ولالق وحققت"  الزاد"  يف القيم ابن احلديث ضعف وقد
 يف للشك جماال يدع ال مبا)  ١٧٥" (  داود أيب ضعيف"  ويف"  وسلم عليه اهللا صلى النيب

 الزبري بن اهللا عبد بن عامر عن عجالن بن حممد رواية من احلديث أن:  ذلك وخالصة ضعفه
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 وكذلك"  حيركها ال: "  قوله دون الثقات من أربعة عنه رواه وقد فيه متكلم عجالن وابن
 أن وهنها على داللة وحسبك وضعفها الزيادة هذه شذوذ بذلك فثبت عامر عن ثقتان رواه

 هذا عن تغافل ولقد أيضا عجالن ابن طريق من دوا)  ٩٠/  ٢(  احلديث أخرج مسلما
 شرح"  على تعليقه يف وقواه فحسنه اإلسناد ظاهر مع فجرى"  املعاد زاد"  على املعلق كله
 حياول مل فإنه وصححه التحريك يف وائل حديث عقبه ذكر أنه ومع)  ١٧٨/  ٣" (  ةالسن

 تشـهده  يف إصبعه حيرك ال فهو ولذلك الفقهية الناحية يهمه ال كأنه احلديثني بني التوفيق
 أمحد الشيخ األخرية اآلونة يف رأيت لقد:  فأقول املوضوع هذا يف جديدة فائدة هنا وأضيف
 بداية" : "  البداية أحاديث ختريج يف اهلداية: "  حديثا صدر الذي كتابه يف يذهب الغماري

 هذا أن مدعيا هذا وائل حديث تضعيف إىل)  ١٤٠ - ١٣٦/  ٣(  فيه يذهب ؟"  اتهد
 دون فقـط  اإلشـارة  فيه ذكر أكثرهم ألن الرواة تصرف من هو إمنا)  التحريك(  اللفظ

 - الطلبة أحد إىل قدم ه ١٤٠٨ سنة األوىل مجادى لأو للعمرة األخرية سفريت ويف التحريك
 شذوذ يف البشارة: "  بعنوان السودانية"  االستجابة جملة"  عن مصورة رسالة - جدة يف وأنا

 موافـق  اجلملة يف وهو اليمانيني الطلبة ألحد"  اإلشارة وثبوت التشهد يف اإلصبع حتريك
 بعـض  عن اإلشارة أحاديث ختريج يف وسعبالت متيز لكنه ذكره تقدم فيما الغماري للشيخ

 رواية ومنها خاصة وائل عن أبيه عن كليب بن عاصم عن فيها الكثرية والروايات الصحابة
 مقرونة كلها خترجيها يف ظاهرا جهدا أفرغ وقد بالتحريك املصرحة عاصم عن قدامة بن زائدة
   وتعاىل تبارك اهللا عند سىنباحل واملثوبة األجر له يرجى مما مصادرها وصفحات أجزاء ببيان

 يسوغ ال مما بالتحريك بالتصريح زائدة تفرد أن - تعاىل اهللا عند والعلم - أرى أنين إال 
   بياا اآليت لألسباب بالشذوذ روايته على احلكم

 كالبيهقي ا يعملوا مل الذين من حىت وقبوهلا بصحتها بالتسليم هلا العلماء تلقي:  أوال 
 صـرح  مـن  ذلـك  يف سواء وتفسريها تأويلها على مجيعا اتفقوا فإم اوغريمه والنووي
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 ملـا  ذلك ولوال التصحيح فرع التأويل أن أحد على خيفى وليس به سلم من أو بالتصحيح
 ذلـك  عن والستغىن تقدم كما حتريكها دون ا باإلشارة التحريك تأويل البيهقي تكلف
 ابن حديث التأويل على محله إمنا البيهقي أن اصةوخب اليماين األخ فعل كما بالشذوذ بإعالهلا

 تقدم كما احلق وهو شاذ الزبري ابن حديث أن اليماين يرى بينما التحريك بعدم املصرح الزبري
 اجلواب ويأيت اإلشارة على املقتصرة الروايات سوى معارض دون زائدة حديث فبقي بيانه
   عنها

 يف معهـود  هـو  ملا التحريك نفي يف نصا ليست الروايات تلك يف اإلشارة:  ثانيا 
 شخص أشار لو كمثل األحيان من كثري يف التحريك معها يقترن قد أنه اللغوي االستعمال

 ذلك من يفهم أحد فال اجلسوا أن له قاموا ناس إىل أشار أو إيل اقترب أن عنه بعيد آخر إىل
 اهللا رضـي  عائشة حديث رئللقا نقدمه مثال خري فإن بعيدا نذهب ومالنا يده حيرك مل أنه

   اجلسوا أن إليهم فأشار قاعد وهو قياما وسلم عليه اهللا صلى خلفه الصحابة صالة يف عنها

 تكن مل هذه إشارته أن منه يفهم لب ذي وكل)  ١١٩/  ٢" (  اإلرواء"   عليه متفق 
 يصلي هوو األنصار على السالم رده يف  الشأن هو ما وسلم عليه اهللا صلى يده رفعه مبجرد

 لرواية خمالفة أا الروايات تلك من نفهم أن ينبغي ال فإذن بالتحريك مقرونة كانت إا بل
   هلا موافقة تكون قد بل التحريك

 لكنه بصحته سلم من أو به وعمل احلديث صحح من ملحظ هو هذا أن اعتقادي ويف 
   بشذوذه يقل ومل تأوله

 يف السبابة بإصبعه يشري كان أنه وسلم عليه اهللا صلى عنه صح أنه ذلك يؤكد مما وإن 
 منه املتبادر ومن)  ٧٧/  ٣" (  اإلرواء"  يف خمرج وهو وغريه مسلم رواه كما اجلمعة خطبة

 لذلك ويشهد حتريك دون اإلشارة جمرد وليس للتوحيد إشارة حيركها كان أنه املقصود أن
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 حنـو  سعد بن سهل عن فضع فيه بسند)  ٣٥١/  ٢" (  صحيحه"  يف خزمية ابن رواية
  "  حيركها السبابة بإصبعه وأشار: "  بلفظ عمارة حديث

 يف الدعاء عند املنرب على بالسبابة اخلاطب إشارة باب: "  بقوله خزمية ابن له وترجم 
  "  ا اإلشارة عند إياها وحتريكه اخلطبة

 فنصـب  تقدم ماك جيامعها قد بل حتريكها ينايف ال باملسبحة اإلشارة أن:  واخلالصة 
   وفقها لغة سليم غري بينهما اخلالف

 حديث يف فقال التحريك تنفي اإلشارة بأن جزمه يف اليماين األخ خطأ تعلم ذلك ومن 
  "  السبابة يعين احلديد من الشيطان على أشد هلي: "  عنه اهللا رضي عمر ابن

 فقد ؟ عمر ابن أم احلديث مبعىن أدرى أحنن:  أقول بل حتريك فيه ليس احلديث هذا"  
 عكسه وال حتريك فيه ليس نعم:  فأقول"  التحريك ال باإلشارة عمر ابن صالة نافع وصف

   اإلنصاف حيب واهللا احلق هو هذا حمتمل وكالمها أيضا

   قدمنا كما معنا وهو دليل إىل حباجة أحدمها على فحمله 

 ثالثا وهيهات لقوله امرجحه لكان إصبعه حيرك مل أنه عمر ابن عن صراحة جاء لو نعم 
 هـذه  يف نقول فإننا التحريك بعدم التصريح غريه أو عمر ابن عن صح أنه افتراض وعلى: 

/  ١" (  السالم سبل"  يف الصنعاين اختيار هو كما وعدمه التحريك:  األمرين جبواز احلالة
 على مقدم املثبت: "  الفقهية للقاعدة التحريك عندي األرجح كان وإن)  ٢٩١ - ٢٩٠
 عليـه  اهللا صلى صالته صفة نقل يف خاصة عناية له كان عنه اهللا رضي وائال وألن"  النايف
 إىل ألنظرن:  قلت: "  قال فقد التشهد يف وسلم عليه اهللا صلى جلوسه كيفية والسيما وسلم
   احلديث. . "  ؟ يصلي كيف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
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 وركبتـه  فخـذه  على اليسرى كفه فوضع يسرىال رجله فافترش قعد مث: "  قال مث 
  ]  اثنتني[  قبض مث اليمىن فخذه على األمين مرفقه حد وجعل اليسرى

   ا يدعو حيركها فرأيته إصبعه رفع مث حلقة فحلق أصابعه من 

 من الثياب حتت من أيديهم حترك الثياب عليهم الناس فرأيت برد فيه زمان يف جئت مث 
  "  الربد

   تقدم كما"  اإلرواء"  يف وهو وغريه أمحد رواه 

 فذكر وسلم عليه اهللا صلى لتشهده الدقيق الوصف ذا عنه اهللا رضي وائل تفرد فقد 
   الفخذ على املرفق مكان:  أوال:  وهو الصحابة من غريه يذكره مل ما فيه

   واإلام بالوسطى والتحليق إصبعيه قبض:  ثانيا 

   وحتريكها السبابة رفع:  ثالثا 

   الدعاء آخر إىل بالتحريك االستمرار:  رابعا 

   االنتقاالت يف الثياب حتت األيدي رفع:  خامسا

 سائر دون به قدامة بن زائدة لتفرد فيها املذكور التحريك رد اجللي اخلطأ فمن:  أقول 
 التحريك تنايف ال وهي اإلشارة رووا أم:  األول:  ألمرين وذلك كليب بن عاصم أصحاب

   تقدم كما

 توثيقه على إمجاعهم مع األئمة فإن شيوخه عن روايته يف تثبته وشدة زائدة ثقة:  األخر 
 مـن  كان) : "  ٣٤٠/  ٦" (  الثقات"  يف فيه حبان ابن قال فقد به الشيخني واحتجاج
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 حىت أحدا حيدث ال وكان مرات ثالث يسمعه حىت السماع يعد ال وكان املتقنني احلفاظ
  ]  "  السنة[  أهل من نهأ عدل عنه يشهد

  "  األئمة األثبات من: "  الدارقطين وقال 

   التوفيق ويل وتعاىل سبحانه واهللا 

 إصبعه رافعا. .  الصالة يف قاعد وهو اهللا رسول رأيت:  قال اخلزاعي منري فعن: "  قوله 
   يدعو وهو شيئا حناها وقد السبابة

  "  جيد بإسناد خزمية ابنو ماجه وابن والنسائي داود وأبو أمحد رواه 

 ابـن  فيه قال وقد اخلزاعي منري بن مالك فيه ألن اإلسناد ضعيف هو بل كال:  قلت 
  "  غريه أبيه عن روى وال مالك حال يعرف ال: "  والذهيب القطان

   احلديث لني أنه إىل"  التقريب"  يف احلافظ وأشار 

 واهللا ضـعفه  ثبوت بعد به عملال يشرع فال احلديث هذا يف إال األصبع حين أجد ومل
   أعلم

  . . "  احلنفية وعند واحدة مرة باإلصبع يشري أن الشافعية ورأى: "  قوله 

 مذهب للصواب وأقرا السنة يف منها لشئ أصل ال والكيفيات التحديدات هذه:  قلت 
 ابن ذكر قدف نفسه أمحد من ليس أنه ويبدو اجلاللة ذكر عند التحريك قيدوا أم لوال احلنابلة
:  قال ؟ الصالة يف بإصبعه الرجل يشري هل:  سئل اإلمام أن)  ٨٠ ص" (  مسائله"  يف هانئ
   شديدا نعم
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 أو قيـد  أي دون التشهد آخر إىل التحريك يف االستمرار املتقدم وائل حديث وظاهر 
   صفة

  )  ١٥٣/  ١" (  املعاين شرح"  يف الطحاوي هذا حنو إىل أشار وقد 

 كالصبح الثنائية الصالة يف التشهد يف املصلي جيلس كيف املؤلف يذكر مل) :  فائدة(  
 وائل حلديث األول عندي الصواب ؟ الشافعي يقول كما يتورك أم أمحد يقول كما أيفترش

. .  الصالة افتتح إذا يديه يرفع فرأيته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتيت:  قال حجر بن
 اليمىن فخذه على اليمىن يده ووضع اليمىن ونصب اليسرى ضجعأ الركعتني يف جلس وإذا

   اليسرى رجله على اليسرى يده ووضع للدعاء إصبعه ونصب

   صحيح بسند)  ١٧٣/  ١(  النسائي أخرجه 

 عمـر  وابن عائشة حديث ويقويه ثنائية كانت وصفها اليت الصالة أن يف ظاهر فهذا 
   هللا واحلمد قلنا ما فثبت)  السجدتني بني ساجللو صفة(  يف املؤلف عند تقدما اللذين
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  الرد على الشيخ حممد احلامد 
  

 نكاحهـا  إىل يدعوه ما إىل ينظر أن استطاع فإن ، املرأة أحدكم خطب إذا"  - ٩٩
  ". فليفعل

  : ١٥٥/  ١" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قال

 ٣٣٤/  ٣(  أمحـد  و البيهقي و احلاكم و الطحاوي و)  ٢٠٨٢(  داود أبو أخرجه
 بن سعد بن الرمحن عبد بن واقد عن حصني بن داود عن إسحاق بن حممد عن ،)  ٣٦٠،

  . فذكره:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال اهللا عبد بن جابر عن معاذ

  : قال

  " . تزوجها و نكاحها إىل دعاين ما منها رأيت حىت هلا أختبأ فكنت جارية فخطبت" 

  : احلاكم قال و ، داود أليب السياق و

  . الذهيب وافقه و" .  مسلم شرط على صحيح حديث هذا" 

 قـد  لكن ، عنعنه قد و مدلس هو مث ، متابعة مسلم له أخرج إمنا إسحاق ابن:  قلت
" (  الفتح"  يف احلافظ قال كذا و ، حسن فإسناده ، أمحد رواييت إحدى يف بالتحديث صرح

  " : التلخيص"  يف قال و ،)  ١٥٦/  ٩

  " . عمرو بن واقد املعروف:  قال و ، الرمحن عبد بن بواقد القطان ابن أعله و" 
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  ". الرزاق عبد و الشافعي عند هو كذا و عمرو بن واقد عن فيها احلاكم رواية:  قلت

 فقاال األخرى روايته يف أمحد و داود أيب غري ذكرنا من مجيع عند هو كذلك و:  أقول
 بن واقد: "  قال ملن خالفا زياد بن الواحد عبد به تفرد قد و ،"  الرمحن دعب بن واقد: " 

 بن واقد أما ، مسلم رجال من ثقة عمرو بن واقد و ، أوىل روايتهم و ، أكثر هم و"  عمرو
  . أعلم اهللا و.  فمجهول الرمحن عبد

  : احلديث فقه

 اجلليل الصحايب هو و ، به راويه عمل أيده و ، له ترمجنا ملا الداللة ظاهر احلديث و 
 احلديث يف ذكرناه كما مسلمة بن حممد مثله صنع قد و ، عنه اهللا رضي اهللا عبد بن جابر
 إىل بالنظر احلديث قيد من مذهب ، ذلك بعد يضرنا ال و ، حجة ما كفى و ، قبله الذي
 بدون حابةالص لفهم تعطيل و ، مقيد نص بدون للحديث تقييد ألنه ، فقط الكفني و الوجه
 احلافظ فقال ، عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر الراشد اخلليفة بفعل تأيد قد و السيما ، حجة

  ) : ٢٩٢ - ٢٩١ ص" (  التلخيص"  يف

  ) : فائدة( 

 و عمر أيب ابن و)  ٥٢١ - ٥٢٠" (  سننه"  يف منصور بن سعيد و الرزاق عبد روى 
  : نفيةاحل بن على بن حممد عن دينار بن عمرو عن سفيان

 ، ردك إن:  لـه  فقيل(  ، صغرها له فذكر ، كلثوم أم ابنته علي إىل خطب عمر أن
 ، إليه ا فأرسل ، امرأتك فهي رضيت فإن ، إليك ا أبعث) :  علي له(  فقال ،)  فعاوده

 على يشكل هذا و.  عينك لصككت املؤمنني أمري أنك لوال:  فقالت ، ساقيها عن فكشف
  " . الكفني و الوجه غري ينظر ال إنه:  قال من
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  . الشافعية و احلنفية مذهب هو استشكاله إىل احلافظ أشار الذي القول هذا و

  ) : ٢٦ - ٢٥/  ٣" (  السنن ذيب"  يف القيم ابن قال

  : روايات ثالث أمحد عن و.  جسدها سائر إىل ينظر:  داود قال و" 

  . يديها و وجهها إىل ينظر:  إحداهن

  . حنومها و الساقني و كالرقبة غالبا يظهر ما ينظر:  الثانية و

 متجردة إليها ينظر أن جيوز أنه على نص فإنه ، غريها و عورة كلها إليها ينظر:  الثالثة و
" !  

 أعلم اهللا و له الصحابة تطبيق و ، احلديث ظاهر إىل األقرب هي الثانية الرواية و:  قلت
.  

  ) : ٤٥٤/  ٧" (  املغين"  يف قدامة ابن قال و

 النظر يف أذن ملا وسلم عليه اهللا صلى النيب أن غالبا يظهر ما)  إىل(  النظر جواز وجه و" 
 الوجه إفراد ميكن ال إذ ، عادة يظهر ما مجيع إىل النظر يف أذن أنه علم ، علمها غري من إليها

 ألا و ، كالوجه يهإل النظر فأبيح غالبا يظهر ألنه و ، الظهور يف له غريه مشاركة مع بالنظر
  " . احملارم كذوات ذلك إىل منها النظر فأبيح ، الشارع بأمر إليها النظر له أبيح امرأة

(  يقول به فإذا ، احلامد حممد الشيخ لفضيلة"  أباطيل على ردود"  كتاب على وقفت مث
  ) : ٤٣ ص

  " . قبلي ال باطل املخطوبة من الكفني و الوجه غري إىل النظر جبواز فالقول" 
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 كمـا  خالفية املسألة أن إذ ، منه صدورها أترقب كنت ما مثله من بالغة جرأة هذه و
 دليلـه  و حجته عن باإلجابة إال ملذهبه املخالف القول ببطالن اجلزم جيوز ال و ، بيانه سبق

 ، إشارة أدىن األحاديث إىل يشر مل إنه بل ، ذلك من شيئا يصنع مل هو و ، األحاديث كهذه
 األحاديث هذه فإن ، ترى كما خالفه الواقع و ، أصال القول هلذا دليل ال أن القراء مفأوه

 اهللا صلى قوله خلصوص خمالف هو و ال كيف ، فضيلته قال ما خالف على تدل بإطالقها
 ليس أنه يعلم فقه ذي كل فإن ،"  نكاحها إىل يدعوه ما) : "  ٩٩(  احلديث يف وسلم عليه
(  احلديث يف وسلم عليه اهللا صلى قوله الداللة يف مثله و ، فقط الكفان و الوجه منه املراد
  " . تعلم ال كانت إن و) : "  ٩٧

 و ، وسلم عليه اهللا صلى سنته مع عمله ، عنهم اهللا رضي الصحابة بعمل ذلك تأيد و
 يدعوه ما منها لريى خلطيبته ختبأ منهما كال فإن ، اهللا عبد بن جابر و مسلمة ابن حممد منهم
 بن عمر مثل و!  فقط الكفني و الوجه إىل للنظر ختبآ أما عاقل ما أفيظن ، نكاحها إىل

 كبار من ثالثة فهؤالء.  عنهم اهللا رضي علي بنت كلثوم أم ساقي عن كشف الذي اخلطاب
 هلم خمالف ال و ، الكفني و الوجه من أكثر إىل النظر أجازوا الراشد اخلليفة أحدهم الصحابة

!  ؟ الصحيحة األحاديث هذه مع خمالفتهم استجاز كيف أدري فال ، أعلم فيما الصحابة من
 للسـنة  اتباعا الصحابة من أحدا خالف من على القيامة يقيموا أن الشيخ بأمثال عهدى و

 مـن  و!  التراويح ركعات عدد يف فعلوا كما تثبت ال عنه الرواية كانت لو و ، الصحيحة
 تنازعتم فإن:  تعاىل اهللا قال: "  البحث آخر يف قال أنه عنه و عنا هللا عفا الشيخ أمر عجيب

 أحسـن  و خري ذلك اآلخر اليوم و باهللا تؤمنون كنتم إن الرسول و اهللا إىل فردوه شيء يف
 تبينت ما بعد السنة إىل املسألة هذه رد و اآلية هذه حتقيق إىل إياه و أنفسنا فندعو" . !  تأويال

  . باهللا إال قوة ال و حول ال و عاناملست اهللا و. 

  خالف على - ا العلماء مجاهري قول و ، املسألة هذه يف األحاديث صحة مع و هذا
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 ال فـإم  ، ا العمل عن املتأخرة العصور يف املسلمني من كثري أعرض فقد - السابق
  . الضيق القول حدود يف لو و - فتام إىل بالنظر للخاطب يسمحون

 إىل باخلروج البنته يأذن بعضهم أن البارد الورع عجائب من و ، زعموا ، هممن تورعا
 بثياب أهلها بني و ، دارها يف اخلاطب يراها أن يأىب مث!  شرعي حجاب بغري سافرة الشارع
  ! الشارع

 منـهم  تقليدا.  بنام على يغارون ال الذين املستهترين اآلباء بعض هؤالء مقابل يف و
 ، مشروع غري سفورا سافرات هن و يصورهن أن للمصور فيسمحون ، بينياألور ألسيادهم

 ، الشـبان  بعض إىل صورهن يقدمن مث ، كافرا يكون قد و ، عنهن أجنيب رجل املصور و
 ، معهم بنام صور تظل و ، خطبة غري على األمر ينتهي مث ، خطبتهن يريدون أم بزعم

  ! . إليها بالنظر الشباب حرارة ليطفئوا و ، ا ليتغزلوا

   . راجعون إليه إنا و هللا إنا و.  يغارون ال الذين لآلباء فتعسا أال
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  الرد على الشيخ أمحد شاكر يف جناسة دم احليض 
  

  " . سدر و مباء اغسليه و بضلع حكيه"  - ٣٠٠

  : ٥٣٩/  ١" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قال

 الدارمي و)  ٦٩/  ١(  النسائي و)  املعبود عون بشرح - ١٤١/  ١(  داود أبو أخرجه
( البيهقي و)  ٢٣٥" (  صحيحه"  يف حبان ابن و)  ٢١٧/  ١(  ماجه ابن و)  ٢٣٩/  ١( 
 احلـداد  ثابت حدثين:  سفيان عن طرق من)  ٣٥٦ ، ٣٥٥/  ٦(  أمحد و)  ٤٠٧/  ٢

  : تقول حمصن بنت قيس أم مسعت:  قال دينار بن عدي حدثين

  .فذكره... "  قال ؟ الثوب يف يكون احليض دم عن وسلم عليه اهللا صلى النيب سألت" 

 هرمز ابن هو و احلداد ثابت يف و ، ثقات كلهم رجاله و صحيح سند هذا و:  قلت
 و ، غريهم و املديين ابن و معني ابن و أمحد وثقه ، يسري خالف وائل بن بكر موىل الكويف
  " . يهم صدوق" : "  ريبالتق"  يف و ، حجة بدون بعضهم فيه تكلم

  : قال بل ، إسناده)  ٢٦٦/  ١" (  الفتح"  يف احلافظ يصحح مل هلذا كأنه و

  " : التهذيب"  يف قال و" .  حسن إسناده" 

 ابن صححه و ،"  صحيحيهما"  يف احليض يف حديثه حبان ابن و خزمية ابن أخرج و" 
  " . الدارقطين غري ضعفه أحدا أعلم ال و ثقة ثابت و ، علة له أعلم ال:  عقبه قال و ، القطان
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 هـو  و ، أقره و هذا القطان ابن تصحيح)  ١٣ - ١٢ ص" (  التلخيص"  يف نقل و
  . الصواب

 هو و ، املعجمة بالضاد احلديث أخرج من مجيع عند وقع كذا"  بضلع"  قوله) :  تنبيه( 
  . العود هو و ، يكسر و الالم فتح و بالكسر

  ) : ١٣" (  التلخيص"  يف احلافظ قال لكن

.  احلجر هو و مهملة عني مث الالم إسكان و املهملة الصاد بفتح العيد دقيق ابن ضبطه" 
 ال ألنه تصحيف لعله و ، الالم فتح و املعجمة الضاد بكسر املواضع بعض يف وقع و:  قال

  . قال كذا.  بذلك الضلع ختصيص يقضي معىن

  : باملعجمة"  ضلع"  مادة يف"  العباب"  يف الصغاين قال لكن

  " . بضلع حتيه احلديث يف و" 

  . اعوجاج فيه الذي العود ههنا الضلع:  األعرايب ابن قال

  : الليث عن زاد و املذكورة املادة يف األزهري ذكره كذا و

  " . يشبهه الذي العود به فسمي احليوان ضلع فيه األصل: "  قال

  احلديث فقه

  : أمهها أذكر كثرية كامأح األحاديث هذه من يستفاد
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 مبثابة النجاسات مجيع ألن ، املائعات من غريه دون باملاء تزال إمنا النجاسات أن:  األول
 أنه إىل حنيفة أبو ذهب و اجلمهور مذهب هو و.  اتفاقا بينها و بينه فرق ال و ، احليض دم

  . طاهر مائع بكل النجاسة تطهري جيوز

  ) : ٣٥/  ١(  الشوكاين قال

 لكن مقيد غري مطلقا وصفا سنة و كتابا بذلك لوصفه التطهري يف أصل املاء أن احلق و" 
 و ، بإذخرة إماطته و ، املين فرك و النعل مسح حديث يرده غريه إجزاء عدم و بتعينه القول
 على املنصوص النجاسات أفراد من فرد كل يطهر أنه يقال أن فاإلنصاف ، كثري ذلك أمثال

 العدول جيوز فال املاء هو عليه احملال الفرد ذلك كان إن لكنه ، النص عليه ملاشت مبا تطهريها
 املاء غري الفرد ذلك كان إن و ، فيها له غريه مساواة عدم و ا اختص اليت للمزية غريه إىل

 اإلحالة الشارع من يقع مل النجاسة أفراد من فرد وجد إن و ، لذلك املاء إىل عنه العدول جاز
 هو املاء على فاالقتصار التطهري مبطلق األمر جمرد بل املطهرات أفراد من فرد على هتطهري يف

 القولني بني متوسطة طريقة هذه و.  فيه مشكوك غريه و ، بالقطع به االمتثال حلصول الالزم
  " . سلوكها عن حميص ال

 يف جيزىء ال املاء غري أن على يدل مما و.  بالنواجذ عليه فشد التحقيق هو هذا و:  قلت
 غري أن مفهومه فإن " املاء يكفيك: "  الثاين احلديث يف وسلم عليه اهللا صلى قوله احليض دم

  . فتأمل.  يكفي ال املاء

 شيء استعمال جيب هل و ، األمر لعموم ، قل لو و احليض دم غسل جيب أنه:  الثاين
 عدم إىل غريهم و احلنفية فذهب ؟ حنومها و الصابون و كالسدر النجاسة أثر لقطع املواد من

 يف كما العترة و الشافعي ذهب و ، األولني احلديثني يف احلاد ورود بعدم مستدلني الوجوب
 احلـديث  يف بالسدر باألمر استدلوا و الوجوب إىل)  ٣٦ - ٣٥/  ١" (  األوطار نيل" 
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 ردا)  ٥٥/  ١" (  السالم سبل"  يف فقال الصنعاين هذا إىل جنح و ، املواد من هو و الثالث
  " : أظهر األول القول و"  قوله يف املغريب الشارح على

 و احلواد من السدر و ، السدر و باملاء احليض لدم بالغسل األمر ورد قد:  يقال قد و" 
 كاحلـديثني (  غريه يف أطلق ما به فيقيد ، عرفت كما الصحة غاية يف به الوارد ، احلديث
 لعدم ذلك و ، النجاسات من غريه عليه يقاس ال و ، يضاحل بدم احلاد خيص و)  السابقني

"  يذهب فلم: "  عائشة قول و ،"  أثره يضرك ال و"  حديث حيمل و ، القياس شروط حتقق
  " . احلاد بعد أي

 له يتعرض مل حزم ابن أن الغريب من و ، احلديث ظاهر إىل األقرب هو هذا و:  قلت
  . يبلغه مل كأنهف ، بذكر)  ١٠٢/  ١" (  احمللى"  يف

/  ١(  الشوكاين ذكره كما اإلمجاع عليه و ، بغسله لألمر جنس احليض دم أن:  الثالث
"  يف القـرطيب  ذكره ما إال اللهم جناستها أعلم فال الدماء سائر أما و ، النووي عن)  ٣٥

  " . الدم جناسة على العلماء اتفقا"  من)  ٢٢١/  ٢" (  تفسريه

  : وجهني من نظر فيه و ، طلقهفأ"  الدم"  قال هكذا

  ) : ٦٢/  ١" (  البداية"  يف فقال ، مقيدا ذلك ذكر رشد ابن أن:  األول

  .. " . السمك دم يف اختلفوا و"  جنس الربي احليوان دم أن على العلماء اتفق" 

  يف ذلك بعض إن بل ، املذكور اإلطالق ينايف ما السلف بعض عن ثبت قد أنه:  الثاين و
  . وسلم عليه اهللا صلى الرسول إىل رفوعامل حكم

  يصلى قائم هو و أسهم بثالثة املشرك رماه الذي األنصاري الصحايب ذلك قصة - ١
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 أبو أخرجه كما ، الرقاع ذات غزوة يف ذلك و.  منه تسيل الدماء و صالته يف فاستمر
  ) ١٩٢" (  داود أيب صحيح"  يف بينته كما حسن بسند جابر حديث من غريه و داود

 اهللا صلى النيب يطلع ال أن يبعد ألنه ، ا علم وسلم عليه اهللا صلى النيب أن الظاهر من و
 قال كما بطلت صالته بأن أخربه أنه ينقل مل و.  العظيمة الواقعة هذه مثل على وسلم عليه

  ) . ١٦٥/  ١(  الشوكاين

 و فرث بطنه ىعل و مسعود ابن صلى:  قال اجلزار حيىي عن سريين بن حممد عن - ٢
 و ) ١/  ٥١/  ٢" (  األمايل"  يف الرزاق عبد أخرجه.  يتوضأ مل و ، حنرها جزور من دم
/  ٢٨/  ٣(  " الكبري املعجم"  يف الطرباين و)  ١/  ١٥١/  ١" (  املصنف"  يف شيبة أيب ابن
(  امتح أيب ابن قال اجلزار ابن حيىي و سريين ابن عن طرق من أخرجوه صحيح إسناده و)  ٢
  " . ثقة:  زرعة أبو و أيب قال و) : "  ١٣٣/  ٢/  ٤

 هو اختالفهم يف السبب أن ذكر و ، السمك دم يف العلماء اختالف رشد ابن ذكر - ٣
 مـن  و ، كذلك دمه جعل التحرير عموم حتت داخلة ميتتة جعل فمن ، ميتته يف إختالفهم

  " . امليتة على قياسا دمه أخرج ميتتة أخرج

  : بأمرين ريشع فهذا

 الـدماء  بعـض  هناك ألن بصواب ليس الدم جناسة على االتفاق إطالق أن:  أحدمها
 يصح مل ، يثبت مل إطالقه على االتفاق أن دام فما ، مثال السمك كدم جناستها يف اختلف

 على دل إمنا النص و ، النص إىل فيه الرجوع وجب بل ، الرتاع موارد على به االستدالل
 الطهارة هو و املتنازعني بني عليه املتفق األصل على فهو ذلك سوى ما و ، ضاحلي دم جناسة

  . احلجة به تقوم بنص إال منه خيرج فال
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 القـرآن  بنص حمرم أنه إال حجة عندهم ليس الدماء بنجاسة القائلني أن:  اآلخر األمر
 التحـرمي  من يلزم ال أنه خيفى ال و اخلمر يف متاما فعلوا كما التنجيس التحرمي من فاستلزموا
 و ، غريمها و الشوكاين مث " السالم سبل"  يف الصنعاين بينه كما العكس خبالف التنجيس

 حديث ذكر أن بعد)  ١٨/  ١(  " الندية الروضة"  يف خان حسن صديق احملقق قال لذلك
  : الثالث قيس أم حديث و املتقدم أمساء

 تطهريه وجه اختلف إن و ، جناسته ثبوت يفيد بضلع حكه و احليض دم بغسل فاألمر" 
 الـرباءة  و مضطربة ، خمتلفة فاألدلة الدماء سائر أما و ، جنسا كونه عن خيرجه ال فذلك ،

 قام لو و ، املساوية أو الراجحة املعارضة عن اخلالص الدليل يأيت حىت ، مستصحبة األصلية
 من الكرمية اآلية يف تقدم ما مجيع إىل ) رجس فإنه(  تعاىل قوله يف الضمري رجوع على الدليل
 لكن و ، امليتة و املسفوح الدم لنجاسة مفيدا ذلك لكان ، اخلرتير حلم و املسفوح الدم و امليتة

 الرجوع الظاهر و ، األقرب إىل أو الكل إىل رجوعه يف كائن الرتاع بل ، ذلك يفيد ما يرد مل
 الدم دون اخلرتير حلم بنجاسة هنا جزمنا هلذا و الضمري إلفراد ، اخلرتير حلم هو و األقرب إىل

 الضـمري  هـذا  مثل يف الواقع اخلالف يف الكالم حتقيق رام من و.  حيض بدم ليس الذي
 مجلة بعد الواقع القيد على الكالم يف األصول أهل ذكره ما إىل فلريجع ، اآلية يف املذكور
  " . متعددة أمور على مشتملة

 دم إمنا و ، عمومه على الدم"  البهية الدرر"  من جاساتالن يف الشوكاىن يذكر مل هلذا و
 أمـا  و.  آنفا عنه نقلته فيما رأيت كما خان حسن صديق ذلك على تبعه و ، فقط احليض
 و املؤلـف  مـن  خطأ هذا"  : بقوله"  الروضة"  على تعليقه يف شاكر أمحد العالمة تعقب

 لألحاديث املتتبع و ، الدم ملطلق بل حيض دم ألنه ليست احليض دم جناسة فإن ، الشارح
 ما يعرفون كانوا قد و ، بذلك صريح لفظ يأت مل لو و ، جنس الدم أن مفهوما كان أنه جيد
  " . الطاهرة بالفطرة جنس قذر هو
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 الـدليل  فأين إال و ، الدعوى جمرد إال فيه ليس ألنه ، حتته طائل ال تعقب فهذا:  قلت
 هذا على دليل هناك كان لو و ؟ الدم ملطلق بل حيض دم ألنه ليس احليض دم جناسة على

 مما و.  غريمها و خان صديق و الشوكاين على تعاىل اهللا شاء إن خفي ملا و نفسه هو لذكره
 حديثا إال ، مطلقا الدم جناسة على دليال جيد مل اطالعه سعة على حزم ابن أن ذكرته ما يؤيد

 غـريه  عنده كان فلو ، بيانه سيأيت كما قطف احليض دم جناسة على يدل إمنا هو و واحدا
  . ملذهبه مؤيدا منها كان ما سيما ال األدلة استقصاء يف عادته هي كما ، ألورده

  : شاكر أمحد الشيخ قول أما و

  " . جنس الدم أن مفهموما كان أنه جيد لألحاديث املتتبع و" 

 بـل  األحاديث من هعلي وقفت فيما البتة به أشعر مل شيء و ، أيضا دعوى جمرد فهو
  . مسعود ابن حديث و األنصاري حديث يف سبق كما الدعوى هذه يبطل ما فيها وجدت

  : قوله ذلك مثل و

  " . الطاهرة بالفطرة جنس قذر هو ما يعرفون كانوا قد و" 

 أن تـرى  أال ، الشـارع  عرف يف النجاسات معرفة يف مدخال للفطرة أن علمنا فما
 كذلك و ، بالفطرة معرفته ميكن مما هذا فهل ، املذي جناسة و ، املين بطهارة حكم الشارع
 بالفطرة معرفته ميكن مما هذا فهل ، ختللت إذا تطهر إا و ، اخلمر جناسة إىل اجلمهور ذهب

 و اهلدايـة  ويل تعاىل اهللا و.  مسلما لكان يزد مل و"  قذر هو ما"  قال أنه فلو.  ال اللهم ؟
  . التوفيق
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  ب كتاب اإلسالم املصفى لرد على صاحا
  

  ) :٧٨قال الشيخ يف متام املنة ( ص

   الغيورين الكتاب ألحد١"  املصفى اإلسالم"  كتاب أيام بضعة منذ قرأت

                                                   
 م اليت والقواعد املسائل من كثريا فيه عاجل قد قيم كتاب يقال واحلق - وهو السمان اهللا عبد حممد تأليف ١

 حليفه فيه الصواب يكن ومل عنه حتدث ما بعض يف كثريا اشتط قد عنه اهللا عفا ولكنه احلاضر العصر يف املسلم
 عيسى نزول وإنكاره الذنوب ألهل وسلم عليه اهللا صلى شفاعته إنكاره ومثل تيةاآل اللحية إعفاء مسالة مثل

   واملهدي الدجال وخروج
 حد تبلغ مل آحاد أحاديث فيها وردت اليت األحاديث وأن"  مصنوعة ضالالت"  أا وزعم ذلك كل أنكر قد 

   التواتر
  :  خمتصرتني كلمتني لألستاذ نقول وحنن 
 شلتوت الشيخ مثل إليها سبقك ممن وال منك مقبولة غري متواترة غري إليها املشار يثاألحاد أن دعواك - ١

 فيه املتخصصني شهادة خالفت وقد سيما وال احلديث علم يف االختصاص ذوي من تصدر مل ألا وغريه
 اترتو يتضمن وذلك متواتر الرتول حديث بأن صرحوا حيث وغريهم والشوكاين حجر وابن كثري ابن كاحلافط
 كنت وقد الشريف العلم ذا املشتغلني على خيفى ال كما ؟ أكثر طرقه ألن أوىل باب من الدجال خروج حديث
 عشر تسعة عن طريقا العشرين فجازوت الرتول حلديث فقط الصحيحة الطرق املناسبات بعض يف مجعت

   قسمني إىل الصحيحة ثاألحادي - كان أيا -  وغريك أنت تقسيمك - ٢ ؟ هذا غري التواتر فهل صحابيا
   وحنوها األحكام أحاديث وهى ا العمل ويلزمه قبوهلا املسلم على جيب قسم 
   الغيبية باألمور منها يتعلق وما العقائد أحاديث وهي ا واالعتقاد قبوهلا عليه جيب ال وقسم 
 السلف يعرفه وال وسلم ليهع اهللا صلى رسوله سنة يف وال اهللا كتاب يف أصل ال مبتدع تقسيم هذا إن:  أقول 

 ادعى فمن فرق وال كليهما بالقسمني العمل وجوب تقتضي باحلديث للعمل املوجبة األدلة عموم بل الصاحل
 التقسيم بطالن بيان يف جدا هامتني رسالتني ألفت مث هيهات وهيهات مشكورا بالبني فليتفضل التخصيص

 العقائد يف بنفسه حجة احلديث: "  واألخرى"  العقيدة يف اآلحاد حبديث األخذ وجوب: "  األوىل املذكور
  "  واألحكام
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 كان كما سليما نقيا بقائه على واحلريصني - كتابه من ذلك يبدو كما - اإلسالم على
 بإعفاء األمر يف صحيحة ديثأحا ساق أن بعد - يقول به فإذا وسلم عليه اهللا صلى عهده يف

 وشـأا  الندب قبل من إال يكن مل بإعفائها واألمر: "  نصه ما - للمشركني خمالفة اللحية
 يتركهـا  بـل  أتباعه على يفرضها وال اإلسالم ا يهتم ال اليت الشكلية املظاهر كل شأن

 مهد كيف إلسالما أحكام على الغيور هلذا فانظر"  وعصورهم بيئام تتطلبه وما ألذواقهم
 هذا ترك اإلسالم أن زعم مث أوال الندب على ا األمر محل بأن اللحية بإعفاء األمر لنسف
 عليـه  اهللا صلى به أمر ألنه ال فعلوه استذوقوه فإذا وبيئام املسلمني ألذواق املندوب األمر
 ألمره الفتهممبخ مبالني غري تركوه يستذوقوه مل وإن وعصرهم لذوقهم موافق ألنه بل وسلم
 هذا من قريبا املؤلف رأي يكون أن ألخشى وإين للندب أنه فرض ولو وسلم عليه اهللا صلى
 بيانه يأيت كما به تتعلق اليت النصوص كثرة مع اإلعفاء حكم لبيان يتعرض مل باله فما وإال
 عليه الرد مع تقدم فيما إليه أشار كما فيه نص ال أنه مع اخلتان حكم ببيان جزم قد نراه بينما
 هذا الفقهاء محل. . " : "  اللحى وفروا: "  وسلم عليه اهللا صلى قوله على تعليقه إال اللهم
 رأيـه  عـن  التعبري يف صرحيا ليس فإنه. . "  اللحية حلق حبرمة وقالوا الوجوب على األمر

 مـن  اكثري فإن اخلتان خمالفة من وأظهر أكثر اإلعفاء خمالفة أن يعلم أنه وخباصة الشخصي
 قـد  بعضهم إن بل ا والتجمل وبالتزين بل فيها بالوقوع ابتلوا قد والشيوخ العلماء خاصة
  السمان واألستاذ سابق السيد فيها يعيش اليت مصر يف والسيما حلقها جبواز اإلفتاء على يتجرأ
 هـذه  أهتبل فإين ولذلك املخالفة هذه حكم بيان على حيمله أن يف كافيا كان وحده فهذا

 نقلتها اليت الفقرة تلك على بالرد ذلك يكون أن وأستحسن فيها الشرع حكم ألبني فرصةال
 بإعفاء األمر أن ذكر:  أوال:  فأقول باملوضوع صلتها لشديد"  املصفى اإلسالم"  كتاب عن

 تقرر ما خالف هذا:  أقول الدعوى هلذه وإبطاال غريه من كثريا هذا مسعنا وقد للندب اللحية
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: "  تعـاىل  لقوله الوجوب وسلم عليه اهللا صلى أوامره يف األصل أن" :  األصول علم"  يف
 اليت األدلة من وغريه"  أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن خيالفون الذين فليحذر

 احلجـة  به تقوم صحيح بدليل إال جيوز ال األصل هذا عن واخلروج اآلن لذكرها جمال ال
 اللهم املسألة هذه يف األصل هذا عن خروجه له  يسوغ دليل بأي يأت مل الكاتب وحضرة

 فإا الدليل عن عارية دعوى أا ومع. .  الشكلية املظاهر بكل يهتم ال اإلسالم أن ادعاؤه إال
 ا يهتم ال الشكلية املظاهر كل أن زعم:  ثانيا:  قولنا يف وهو كثرية بأحاديث أيضا منقوضة
   نهام اللحية وأن اإلسالم

 بعد اهلوى اتباع عن متجرد منصف أي ذلك فيه يشك ال قطعا باطل الزعم هذا:  أقول 
 اهللا رسول لعن: "  قال عباس ابن عن - ١:  صحيحة وكلها اآلتية األحاديث على يقف أن

  "  بالرجال النساء من واملتشبهات بالنساء الرجال من املتشبهني وسلم عليه اهللا صلى

 أن فأرادوا شعرها فتمعط مرضت وأا تزوجت األنصار من جارية أن عائشة عن - ٢ 
  "  واملستوصلة الواصلة اهللا لعن: "  فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب فسألوا يصلوها

 والنامصـات  واملسـتومشات  الوامشـات  اهللا لعن: "  مرفوعا مسعود ابن عن - ٣ 
  "  اهللا خلق املغريات للحسن واملتفلجات واملتنمصات

 ثـوبني  علي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأى:  قال عمرو بن اهللا عبد عن - ٤ 
  "  تلبسهما فال الكفار ثياب من هذه إن: "  فقال معصفرين

 مسلم به فتفرد منها األخري إال" :  صحيحيهما"  يف الشيخان األحاديث هذه أخرج 
  "  املسلمة املرأة حجاب"  و"  الزفاف آداب"  يف خمرجة وهي
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 خمالفـة  املستقيم الصراط اقتضاء: "  كتاب مادة وهى جدا كثرية أحاديث الباب ويف 
   شاء من فلرياجعه تيمية ابن اإلسالم لشيخ"  اجلحيم أصحاب

   اهتماما الشكلية باملظاهر اهتم قد اإلسالم أن تبني صرحية نصوص فهذه 

 ال املظاهر كل إن:  قالي أن هذا مع يسوغ فكيف فيها املخالف لعن أنه درجة إىل بالغا
 جيرؤ إذ الغرابة منتهى يف فهو عليها يطلع مل الكاتب حضرة كان إن ؟. .  اإلسالم ا يهتم
 مصدرا ولو يراجع أن لون الكثرية الفروع من وراءها ما هلا اليت املسألة هذه يف الكتابة على

 عنها جوابه يكون أن أخشى فإين عليها اطلع كان وإن األساسية اإلسالم مصادر من واحدا
 عليـه  عيسى نزول مسألة يف ذلك قال كما املنطق يقرها ال:  يقول أو الذوق توافق ال أا

 من سبق مما. .  تعاىل اهللا إىل الشكوى إال جواب ال بأنه أعترف وحينئذ)  ٧٥ ص(  السالم
 وجوب على قاطعة كثرية أدلة منها يأخذ أن فطرته تفسد مل الذي للمسلم ميكن النصوص

 فثبت الوجوب األمر يف واألصل بإعفائها الشارع أمر:  أوال:  حلقها وحرمة اللحية إعفاء
   املدعى

 أظهر من هو فيما بالنساء تشبه فيه حليته الرجل وحلق بالنساء الرجال تشبه حرم:  ثانيا 
   إعفائها وجوب ولزم حلقها حرمة فثبت أنوثتهن مظاهر

 وعلل - التجميل بقصد غري أو حاجبيها شعر تنتف يتال وهي - النامصة لعن:  ثالثا 
 يف وهو - زعم - للحسن ذلك يفعل إمنا حليته حيلق والذي تعاىل اهللا خللق تغيري بأنه ذلك
 أنـه  أعتقد وال اللفظ يف إال فرق وال متاما النامصة حكم يف فهو تعاىل اهللا خلقة يغري ذلك

 املعـىن  يف النظـر  ميعن وال اللفظ اهرظ على جيمد ظاهري األرض وجه على اليوم يوجد
:  ههنا السالم عليه كقوله عليه اجلمود عدم يقتضي بعلة مقرونا كان إذا والسيما منه املقصود
  "  اهللا خلق املغريات للحسن" . . 
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 جعل كما الفطرة من اللحية إعفاء جعل وسلم عليه اهللا صلى أنه وهو رابع دليل ومثة 
 صـريح  رد ففيه"  صحيحه"  يف مسلم رواه مما ذلك وغري لعانةا وحلق األظفار قص  منها
 باختالف فيها احلكم خيتلف اليت العادات أمور من اللحية أن مذهبه ذهب ومن الكاتب على

 األعراف تبدلت مهما التبدل شرعا تقبل ال اليت األمور من الفطرة ألن ذلك والعصور األزمان
 أكثر ولكن القيم الدين ذلك اهللا خللق تبديل ال عليها اسالن فطر اليت اهللا فطرة: (  والعادات

  ٣٠:  الروم سورة)  يعلمون ال الناس

 والكتـاب  الشيوخ من فيه يوجد يوم يأيت أن أستبعد ال فإين أيضا هذا يف خولفنا فإن 
 حلقـه  مكان العانة شعر إعفاء عادة فيه سرت وقد فيه يعيشون الذي الفاسد باجلو املتأثرين
 جبواز أولئك بعض فيه يقول يوم يأيت أن أستبعد ال كالوحوش األظافر وإطالة اللحية وإعفاء

 من وأا ويستحسنها يستذوقها فيه هم الذي العصر أن بدعوى للفطرة املخالفة األمور هذه
 وراء من كان ولو هذا يقولون ألذواقهم يتركها بل اإلسالم ا يهتم ال اليت الشكلية املظاهر

   هداك فاللهم األمة قوة مظاهر من هي اليت اإلسالمية لشخصيةا ضياع ذلك
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  الرد على بعض الدكاترة 
  

  و اهللا كتاب ، تضلوا لن به أخذمت إن ما فيكم تركت قد إين!  الناس أيها يا"  - ١٧٦١

  " . بييت أهل عتريت

  : ٣٥٥/  ٤"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 عن األمناطي احلسن بن زيد عن)  ٢٦٨٠(  الطرباين و)  ٣٠٨/  ٢(  الترمذي أخرجه
 حجته يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت: "  قال اهللا عبد بن جابر عن أبيه عن جعفر

 حديث: "  قال و ، فذكره: "  يقول فسمعته ، خيطب القصواء ناقته على هو و ، عرفة يوم
 واحد غري و سليمان بن سعيد عنه وىر قد احلسن بن زيد و ، الوجه هذا من غريب حسن

  " . العلم أهل من

 احلافظ قال و" .  الثقات"  يف حبان ابن ذكره و ، احلديث منكر ، حامت أبو قال:  قلت
  " . ضعيف: " 

 قـام : "  قال أرقم بن زيد حديث من شاهدا له فإن ، صحيح احلديث لكن:  قلت
 فحمد ، املدينة و مكة بني)  مخا(  يدعى مباء خطيبا فينا يوما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 يوشك ، بشر أنا فإمنا ، الناس أيها أال ، بعد أما:  قال مث ، ذكر و وعظ و ، عليه أثىن و ، اهللا
(  النور و اهلدى فيه ، اهللا كتاب أوهلما ، ثقلني فيكم تارك أنا و ، فأجيب ريب رسول يأيت أن
 و ، اهللا بكتاب فخذوا ،)  ضل أخطأه من و ، دىاهل على كان به أخذ و به استمسك من

 اهللا أذكركم ، بييت أهل و -:  قال مث ، فيه رغب و اهللا كتاب على فحث - به استمسكوا
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/  ٧(  مسلم أخرجه" .  بييت أهل يف اهللا أذكركم ، بييت أهل يف اهللا أذكركم ، بييت أهل يف
 - ٣٦٦/  ٤(  أمحد و)  ٣٦٨ / ٤" (  اآلثار مشكل"  يف الطحاوي و)  ١٢٣ - ١٢٢
 طريق من)  ٥٠٢٦(  الطرباين و)  ١٥٥١ و ١٥٥٠" (  السنة" يف عاصم أيب ابن و)  ٣٦٧
 و)  ٥٠٤٠(  الطـرباين  و)  ٣٧١/  ٤(  أمحـد  أخـرج  مث. عنه التميمي حيان بن يزيد

 أو املختار على داخل هو و أرقم بن زيد لقيت: "  قال ربيعة بن علي طريق من الطحاوي
 فيكم تارك إين:  يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمسعت:  له فقلت ، عنده من ارجخ

 و.  الصحيح رجال رجاله ، صحيح إسناده و" .  نعم:  قال ؟)  عتريت و اهللا كتاب(  الثقلني
 بعضها و)  ٥٠٤٠ و ٤٩٨٢ - ٤٩٨٠ و ٤٩٧١ - ٤٩٦٩(  الطرباين عند أخرى طرق له

 آخر شاهد و.  بعضها الذهيب و هو صحح و) .  ٥٣٣ و ١٤٨ و ١٠٩/  ٣( احلاكم عند
 ، فأجيب أدعى أن أوشك إىن: " (  مرفوعا اخلدري سعيد أيب عن العويف عطية حديث من
 ، اآلخر من أكرب أحدمها ، الثقلني ، بعدي تضلوا لن به أخذمت إن ما فيكم تركت إين)  و

 حىت يتفرقا لن إما و أال ، بييت أهل ريتعت و ، األرض إىل السماء من ممدود حبل اهللا كتاب
(  عاصـم  أيب ابن و)  ٥٩ و ٢٦ و ١٧ و ١٤/  ٣(  أمحد أخرجه" .  احلوض علي يردا

  ) . ٤٥/  ١/  ٢(  الديلمي و)  ٢٦٧٩ - ٢٦٧٨(  الطرباين و)  ١٥٥٥ و ١٥٥٣

 عنـد  هريـرة  أيب حديث من أخرى شواهد له و.  الشواهد يف حسن إسناد هو و
 ١/  ٥٦" (  املتفقه و الفقيه"  يف اخلطيب و)  ٩٣/  ١(  احلاكم و)  ٥٢٩ ص(  الدارقطين

. (  

 عبد ابن عند عوف بن عمرو و.  الذهيب وافقه و ، صححه و احلاكم عند عباس ابن و
 من ختلو ال مفرداا كانت إن و هي و ،)  ١١٠ ، ٢٤/  ٢" (  العلم بيان جامع"  يف الرب

 من قويا شاهدا له وجدت مث.  عباس ابن حديث خريها و ، بعضا يقوي فبعضها ، ضعف
 أيب طريق من)  ٣٠٧/  ٢(  اآلثار مشكل"  يف الطحاوي أخرجه.  به مرفوعا علي حديث
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 بلفظ مرفوعا علي عن أبيه عن علي بن عمر بن حممد عن كثري بن يزيد حدثنا:  العقدي عامر
 و ، أعرفه فلم كثري بن يزيد غري ثقات جالهر و" .  بييت أهل و ، بأيديكم اهللا كتاب: " ... 

  .  أعلم اهللا و.  الناسخ أو الطابع على حمرف أنه الظن غالب

 تأكدت مث ، زيد بن كثري الصواب أن و ، أحدهم على انقلب لعله أنه البال يف خطر مث
 يف و ، العقدي عامر شيوخ يف ذكروه فوجدم ، الرجال كتب إىل رجعت أن بعد ذلك من
  . توفيقه على هللا فاحلمد ، علي بن عمر بن حممد عن واةالر

 شاهد و) .  ١٥٥٨(  عاصم أيب ابن عند الصواب على رأيته حني تأكدا ازددت مث 
  . به مرفوعا ثابت بن زيد عن حسان بن القاسم عن الربيع بن الركني عن شريك يرويه آخر

 الطرباين و)  ١٥٤٩ - ١٥٤٨(  عاصم أيب ابن و)  ١٨٩ - ١٨١/  ٥(  أمحد أخرجه
 قال و ، املتابعات و الشواهد يف حسن إسناد هذا و) .  ٤٩٢٣ - ٤٩٢١" (  الكبري" يف

 قال و" !  ثقات رجاله و"  الكبري"  يف الطرباين رواه) : "  ١٧٠/  ١" (  امع"  يف اهليثمي
  " !  جيد إسناده و ، أمحد رواه) : "  ١٦٣/  ٩(  آخر موضع يف

 أن مث ، عمان إىل دمشق من أهاجر أن علي كتب ، بعيد بزمن احلديث اهذ ختريج بعد
 بعض)  قطر(  يف فلقيت ، هجرية)  ١٤٠٢(  سنة أوائل ، العربية اإلمارات إىل منها أسافر

 احلديث هذا تضعيف يف مطبوعة له رسالة أحدهم إيل فأهدى ، الطيبني الدكاترة و األساتذة
 األوىل:  له ذكرما ناحيتني من ذلك و ، الصناعة ذه عهد ثحدي أنه يل تبني قرأا فلما ،
 يف فاحشا تقصريا قصر لذلك و ، املتداولة املطبوعة املصادر بعض على خترجيه يف اقتصر أنه: 

 حسـنة  أو صحيحة بذاا هي اليت األسانيد و الطرق من كثري فاته و ، عليه الكالم حتقيق
  .. هنا خرجته مبا خترجيه يقابل ناظر لكل يبدو ماك ، املتابعات و الشواهد عن فضال
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 اليت قاعدم إىل ال و العلماء من للحديث املصححني أقوال إىل يلتفت مل أنه:  الثانية
 هذا يف فوقع ، الطرق بكثرة يتقوى الضعيف احلديث أن" :  احلديث مصطلح"  يف ذكروها

 اطالعي و به االلتقاء قبل إىل ىمن قد كان و.  الصحيح احلديث تضعيف من الفادح اخلطأ
 ذلـك  من تأكدت و ، احلديث هذا يضعف)  الكويت(  يف الدكاترة أحد أن رسالته على
 صـحيح "  يف احلديث إيرادي علي يستدرك ، هناك اإلخوة أحد من خطاب جاءين حني

 إليه املشار الدكتور ألن)  ٧٧٥٤ و ٢٧٤٥ و ٢٤٥٤ و ٢٤٥٣(  باألرقام"  الصغري اجلامع
 يف النظـر  أعيد أن إليه املشار األخ يرجو و!  تصحيحه مين استغرب هذا أن و ، ضعفه دق

 ، الدكتور خطأ على يدله ما فيه جيد فلعله ، احتياطيا ذلك فعلت قد و ، احلديث هذا حتقيق
 و ، العلم هذا يف ناشئ بني للفرق تنبهه عدم و ، عليه اعتماده و استرواحه يف هو خطئه و

 ، اال هذا يف كتب من كل يتبعون اللذين الناس من كثريا أصابت غفلة هي و ، فيه متمكن
  . فيه راسخة قدم له ليست و

  . اللهاملستعان و 

 و ، الشـيعة  بـه  حيتج مما احلديث أن املعروف من أن ، الكرمي القارىء أيها اعلم و 
 يف وامهون مجيعا هم و ، ذلك يف مصيبون أم السنة أهل يتوهم حىت ، كثريا بذلك يلهجون

  : وجهني من بيانه و ، ذلك

 يريده مما أكثر"  عتريت: "  وسلم عليه اهللا صلى قوله يف احلديث من املراد أن:  األول
 بيته أهل هم فيهم العترة أن هو و أال ، به مستمسكون هم بل السنة أهل يرده ال و ، الشيعة
 عتريت: "  الترمجة كحديث طرقه عضب يف موضحا ذلك جاء قد و ، وسلم عليه اهللا صلى
 عائشة الصديقة فيهن و وسلم عليه اهللا صلى نساؤه"  هم األصل يف بيته أهل و"  بييت أهل

 ليذهب اهللا يريد إمنا) : *(  األحزاب( يف تعاىل قوله صريح هو كما مجيعا عنهن اهللا رضي
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 نساء يا: *(  بعدها اليت و هاقبل اليت اآلية بدليل ) تطهريا يطهركم و البيت أهل الرجس عنكم
 قلن و مرض قلبه يف الذي فيطمع بالقول ختضعن فال اتقينت إن النساء من كأحد لسنت النيب
 آتـني  و الصالة أقمن و األوىل اجلاهلية تربج تربجن ال و بيوتكن يف قرن و.  معروفا قوال

 تطهريا يطهركم و البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد إمنا رسوله و اهللا أطعن و الزكاة
 ،و)*  خـبريا  لطيفـا  كان اهللا إن احلكمة و اهللا آيات من بيوتكن يف يتلى ما اذكرن و. 

 عنهم اهللا رضي احلسني و احلسن و فاطمة و بعلي اآلية يف)  البيت أهل(  الشيعة ختصيص
 هـو  كما ألهوائهم انتصارا تعاىل اهللا آليات حتريفهم من وسلم عليه اهللا صلى نسائه دون

 دخول و اآلية داللة توسيع فيه ما غاية معناه يف ما و الكساء حديث و ، موضعه يف مشروح
 النيب بني قد"  العترة"  حديث كذلك و ، غريه و كثري ابن احلافظ بينه كما فيها أهله و علي
 علي و لزوجاته الشامل باملعىن وسلم عليه اهللا صلى بيته أهل املقصود أن وسلم عليه اهللا صلى

  .  أهله و

 بيته أهل:  الرجل عترة) : "  ٦٠٠/  ٥" (  املرقاة"  يف كما - التوربشيت قال لذلك و
 عليه اهللا صلى اهللا رسول بينها كثرية أحناء على"  العترة"  الستعماهلم و ، األدنون رهطه و

 و" .  واجـه أز و األدنني عصابته و نسله بذلك أراد أنه ليعلم"  بييت أهل: "  بقوله وسلم
 املتمسكون و منهم الصاحلون العلماء هم إمنا"  البيت أهل"  من املقصود أن:  اآلخر الوجه

 بيته أهل هم)  العترة: " (  تعاىل اهللا رمحه الطحاوي جعفر أبو اإلمام قال ، السنة و بالكتاب
 علي لشيخا حنوه ذكر و" .  بأمره التمسك على و دينه على هم الذين وسلم عليه اهللا صلى

  . آنفا إليه املشار املوضع يف القاريء

 البيت أهل إن: "  بقوله أفاده ما بالذكر البيت أهل ختصيص يف الوجه أن استظهر مث 
 علـى  املطلعون منهم العلم أهل م فاملراد ، أحواله و البيت بصاحب أعرف يكونون غالبا
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 مقـابال  يكون أن يصلح ذا و.  حكمته و حبكمه العارفون طريقته على الواقفون سريته
  )* ". احلكمة و الكتاب يعلمهم و: *(  قال كما سبحانه اهللا لكتاب

 املتقدمة التطهري آية يف وسلم عليه اهللا صلى أزواجه خطاب يف تعاىل قوله مثله و:  قلت 
  )* . احلكمة و اهللا آيات من بيوتكن يف يتلى ما اذكرن و: *( 

 فتكون ، وسلم عليه اهللا صلى بسنته منهم املتمسكني)  البيت أهل(  بـ املراد أن فتبني 
 أرقم بن زيد حديث يف)  الثقلني(  أحد جعلها لذلك و ، احلديث يف بالذات املقصود هي

(  مسامها" : "  النهاية " يف األثري ابن قول إليه يشري ما هو و ، القرآن هو و األول للثقل املقابل
 خطري لكل يقال و ، ثقيل ما العمل و ) السنة و الكتاب عيني(  ما اآلخذ ألن)  ثقلني
  " . لشأما تفخيما و لقدرمها إعظاما)  ثقلني(  فسمامها ،)  ثقل(  نفيس

 سـنة  كذكر احلديث هذا يف القرآن مقابل يف البيت أهل ذكر أن احلاصل و:  قلت
 اخللفـاء  سنة و بسنيت يكمفعل: "  قوله يف وسلم عليه اهللا صلى سنته مع الراشدين اخللفاء

  ... " . الراشدين

 إما ، إليهم فاإلضافة ، بسنيت إال يعملوا مل فإم) : "  ١٩٩/  ١(  القاريء الشيخ قال 
  " . إياها اختيارهم و الستنباطهم أو ، ا لعملهم

 فـيكم  تركت: "  بلفظ"  املوطأ"  حلديث قوي شاهد فاحلديث تقدم ما عرفت إذا 
 ١٨٦" (  املشكاة"  يف هو و" .  رسوله سنة و اهللا كتاب ، ما متسكتم ما واتضل لن أمرين
 يف اليوم الناشئني إخواننا من صفحات سود من بعض على الشاهد هذا وجه خفي قد و) . 

  . املستعان اهللا و.  املوطأ حديث تضعيف
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  الرد على الشيخ عبد اهللا الدويش 
  

  ) . خدعة احلرب فإن ؛ عنا خذل(  - ٣٧٧٧

  : ٢٥٣/  ٨"  واملوضوعة الضعيفة السلسلة"  يف األلباين قال

   جداً ضعيف 

 ،) ٨٢/ ٤( عوانـة  وأبـو  ،) ٢٢٦/ ١٠٩/ ١" (اآلثار ذيب" يف الطربي أخرجه
 حـدثنا :  عمران بن عبدالعزيز حدثنا:  حممد بن يعقوب عن) ١١٢-١١١/ ٢( والديلمي

 أبيها عن ، األشجعي مسعود بن نعيم بنت أمه عن ، أبيه عن ، األشجعي صابر بن إبراهيم
  : وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول قال:  قال

 ثابـت  أيب بابن املعروف هو عمران بن عبدالعزيز ؛ جداً ضعيف إسناد وهذا:  قلت
  . متروك وهو ، املدين الزهري

 وهـو :  قالوا مشهور صحايب ونعيم ، زينب امسها نعيم وبنت ، أعرفهم مل فوقه ومن
 بعضـاً  بعضهم فخالف ، اخلندق وقعة يف) وغطفان قريظة( احليني بني اخلالف أوقع ذيال

 عليـه  اهللا صلي النيب أن وفيها ؛ إسناد بغري إسحاق ابن رواها والقصة ، املدينة عن ورحلوا
/ ٤" (كثري ابن تاريخ" انظر" . خدعة احلرب فإن ؛ استطعت إن عنا فخذل: " له قال وسلم
  . الترمجة حديث دون ؛ مرسالً الزهري عن) ٢٣٦/ ١١٤/ ١( لطربيا ورواها ،) ١١١

 أيب مسـند " يف ووقع ،" الطربي ذيب" يف وقع هكذا" صابر بن إبراهيم) : "تنبيه(
 أضاع ، شديد حتريف وهذا" . جابر" : "الديلمي" ويف ،" صابر" مكان" هاىنء" : "..عوانة
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 ثالثة عمران بن عبدالعزيز شيوخ يف املزي افظاحل ذكر وقد ، هذا إبراهيم هوية معرفة علينا
  : إبراهيم باسم

  . حبيبة أيب بن إمساعيل بن إبراهيم:  األول

  . حويصة بن إبراهيم:  الثاين

  . الصقر أيب بن إبراهيم:  الثالث

 رواية له يذكروا ومل ، موالهم أنصاري أشهلي وهو ؛ األول إال هؤالء من أعرف ومل
  . أعلم واهللا.  ضعيف هو مث ، أبيه عن

 فبقيته ؛ وإال ،" عنا خذل: " األول طرفه أجل من هنا احلديث خرجت إمنا أنين واعلم
 ،" الصحيحني" يف وبعضها ، الصحابة من عشرة عن جرير ابن أخرجه ، متواتر بل ، صحيح
 وأمساء الطفيل أبو فيهم ليس ، صحابياً عشر أربعة عن" الصغري اجلامع" يف السيوطي وخرجه

 يف بعضـهم  عن أخرجته وقد) . ١٦( العدد فيصري ، الطربي أخرجهما وقد ، يزيد نتب
  ) .٣١٧١" (الصغري اجلامع صحيح" فانظر ، وغريه ،) ٧٧٠" (النضري الروض"

 القاري تنبيه: " اهللا رمحه الدويش عبداهللا الشيخ مؤلفه مساه الذي الكتاب على وقفت مث
 دالئل" يف البيهقي رواية من ساقه فقد!  احلديث هذا قواه ومما" ! األلباين ضعفه ما تقوية على
 قال إسحاق ابن عن ، يونس حدثنا:  عبداجلبار بن أمحد طريق من) ٤٤٦-٤٤٥/ ٣" (النبوة

  : قال مالك بن كعب بن عبداهللا عن ، رجل فحدثين: 

 رسول يا:  فقال ، وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول إىل األشجعي مسعود بن نعيم جاء
  . إخل...  أمرك فمرين ، قومي من أحد يب يعلم ومل ؛ أسلمت قد إين!  اهللا
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 أوهامه من وهذا ، إيل أهداه من أخربين كما ؛ خبطه وهي ، األصل صورة كذا:  قلت
 ألن ؛ مسعود بن لنعيم وسلم عليه اهللا صلي النيب جواب يذكر أن عليه كان ألنه!  اهللا رمحه

  : وهو ، فيه هو إمنا ليع انتقاده أو استشهاده موضع

 مـا  عنا فخذل ، واحد رجل فينا أنت إمنا: " وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول له فقال
  . احلديث...  مسعود بن نعيم فانطلق" . خدعة احلرب فإمنا ؛ استطعت

  . ظاهر هو كما" إخل: " اللفظة تلك حمل فهنا:  قلت

 بن يزيد حدثنا:  قال إسحاق ابن عن ، اذا الطريق من أيضاً البيهقي رواية من ساقه مث
  : قالت عائشة عن ، عروة عن ، رومان

: ...  فقال ، وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول فدعاه ، منوماً رجالً مسعود بن نعيم كان
  : وفيه ، جداً خمتصرة القصة فذكر ،

  " .خدعة احلرب إمنا: " وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول قال نعيم وىل فلما

  : عقبه الدويش قالو

) ٤٠٣/ ٧" (البـاري  فتح" يف حجر ابن احلافظ إليه أشار وقد ، حسن إسناد وهذا"
  " .أعلم واهللا.  عليه وسكت ، هذا من بأطول

  ! عجيبة أوهام وفيه ، له اهللا غفر!  قال كذا

  " .عنه وسكت: " قوله إىل.."  احلافظ إليه أشار وقد: " قوله:  أوالً
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 عن البيهقي رواية من الدويش ساقه الذي هذا ليس احلافظ عنه سكت الذي:  فأقول
 ابـن  رواية عن سكت وإمنا ، املسندة عائشة عن عروة ورواية ، املرسلة كعب بن عبداهللا

 وسـبب  ، ملخصـة  احلافظ ساقها ، جداً مطولة) ٢٥٠-٢٤٧/ ٣" (السرية" يف إسحاق
 روايات من ككثري ، عضالاإل ظاهرة فهي ، يسندها مل إسحاق ابن ألن ؛ واضح سكوته
  . العلم أهل عند معروف هو كما ؛ سريته

 الذي األول الطريق به أراد إن ألنه ؛ واضح خطأ" ! حسن إسناد وهذا: " قوله:  ثانياً
  : علل ثالث ففيه ؛" عنا خذل: " الشاهد موضع فيه

  . القصة يدرك مل تابعي مالك بن كعب بن عبداهللا ألن ؛ اإلرسال:  األوىل

  ! يسم مل الذي الرجل فيه:  الثانيةو

  " :التقريب" يف احلافظ قال ؛ - العطاردي وهو - عبداجلبار بن أمحد:  والثالثة

  " .ضعيف"

 بن أمحد طريق من هو مث ، أوالً الشاهد موضع فيه فليس ؛ اآلخر الطريق به أراد وإن
 موضع اآلخر الطريق يف ذكره فعدم ؛ عليه الطريقني مدار كان وإذا.  ثانياً الضعيف عبداجلبار

 يدل فهو ؛ حيفظه مل كان وإن ، الشاهد ضعف على يدل فهو ؛ حفظه قد كان إن الشاهد
  . يذكره مل ومرة ، ذكره مرة ألنه ؛ هو ضعفه على

 مـن  فيهـا  مـا  على هذه البيهقي برواية للحديث تضعيفي الرجل فانتقاد ؛ وباجلملة
 وال ، احلديثية الصناعة هذه حيسن ال أنه على ثريةالك األدلة من هلو ؛ والضعف االضطراب

  . فيها الكتابة
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الرد على أصحاب رسالة " اإلصابة " يف مسألة صالة 
  العيدين 

  

فاعلم أيها القارئ الكرمي : أن أولئك املؤلفني كانوا سودوا يف رسالتهم " اإلصـابة "  
صلى " تناقضوا فيهـا  ) " حول موضوع صالة العيد يف امل ١٥ - ١٤صفحتني كبريتني ( 

  تناقضا خمزيا يتبني القارئ منه " مبلغهم من العلم " 

وقد كانوا افتروا علينا يف رسالتهم تلك فزعموا أننا نقول : إن صالة العيد يف املساجد ال 
  . تصح

فقد قالوا : " والسبب يف اختيار النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم صالا يف املصلى لعدم ( 
  األسباب يف املدينة املنورة حيث ال يوجد يف املدينة سوى مسـجد واحـد "    كذا ) توفر

وهذا جهل بالغ فاملساجد اليت كانت يف املدينة يف عهده صلى اهللا عليه وسلم كثرية معروفة 
أشهرها " مسجد قباء " و " مسجد القبلتني " و " مسجد الفتح " . ويف هذه املساجد آثار 

) مساجد أخـرى   ٤٤٥/  ١ة وذكر احلافظ يف " الفتح " ( صحيحة كثرية يف كتب السن
  .بأمسائها فلريجع إليه من شاء 

وقصدهم من هذه الدعوى الباطلة التوسل إىل تعطيل سنة صالة العيـد يف املصـلى   
باختالق هذه العلة الكاذبة وهي : " أن املدينة مل يكن فيها سوى مسجده صلى اهللا عليـه  

  .ع للمصلني صالة العيد وسلم . وهو بزعمهم ال يتس
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  فها حنن قد أثبتنا بطالن هذه العلة ببطالن الدعوى من أصـلها وحينئـذ نقـول :     
لو فرضنا أن املسجد النبوي كان ال يتسع هلم فكان ميكنهم أن يصلوا يف تلك املسـاجد  

أن  الكثرية كما يفعل الناس اليوم فتركهم الصالة فيها إىل الصالة يف املصلى دليل واضح على
  السنة الصالة فيه دون املساجد تثبت املراد وبطـل مـا قصـدوا إليـه مـن التعطيـل       

  مث قالوا : 

وملا كثر املسلمون حىت تعذر على املسلمني اجتماعهم يف املصلى خصوصا يف املـدن  
  الكربى كدمشق لكثرة املصـلني فصـاروا جيتمعـون يف املسـاجد حسـب احلاجـة       

إىل هذا املنطق املعكوس حيث جعلوا اجتماع املسلمني يف  قلت : انظر أيها القارئ الكرمي
املصلى متعذرا مع أنه سهل متيسر والدليل عليه أنه جرى العمل به يف معظم األمصار كما 

" شرح مسلم " وسيأيت نص كالمه يف " داللة األحاديث على أن السنة  قال اإلمام النووي يف
  الصالة يف املصلى "

ذه السنة قائمة بفضل اهللا يف كثري من البالد اإلسالمية كدمشـق  وإىل اليوم ال تزال ه
  واألردن ومصر واجلزائر والباكستان وغريها 

مث أي حاجة يف تفريق مجاعة املسلمني يف هذه املساجد الكثرية الكبرية منها والصغرية 
إال مسافة  املنبثة يف كل مكان واليت يقرب بعضها من بعض أحيانا إىل درجة أنه ال يوجد بينها

  مخسني خطوة أو أقل 

ولو أن هؤالء املؤلفني قيدوا كالمهم بالصالة يف املسجد الواحد األكرب لكان هلم سلف 
  يف هذا القول كما سيأيت عن اإلمام الشافعي رمحة اهللا 
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ولكنهم ال يتحرجون من أن يقولوا ما مل يقله مسلم قبلهم البتة يف سبيل حماربة السنة 
متفقون مجيعا على أن الصالة يف املصلى هو السنة إذا مل يسعهم املسـجد   وإال فاملسلمون

  ومجهورهم مل يقبلوا هذا الشرط بل قالوا : ولو وسعهم املسجد فقـد خـالفوا جبهلـهم    
  مجيع املسلني سلفهم وخلفهم واهللا تعاىل يقول : 

نوله ما توىل ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني 
  ) فالسنة السنة أيها الناس  ١١٥ونصله جهنم وساءت مصريا ) سورة النساء ( 

مث قالوا : " . . . حسب احلاجة لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني صلى يف املسجد 
للعذر " مث ذكروا يف التعليق حديث أيب هريرة يف صالته صلى اهللا عليه وسلم يف املسـجد  

  لعذر املطر 

حجة لنا ألن مفهومه أنه لوال عذر املطر  -لو صح  -جلواب أن حديث أيب هريرة وا
لصلى يف املصلى : وهذا ال خيالف فيه مسلم غريكم فإن كالمكم السابق ينصب كله على 
القول بأن الصالة يف املصلى غري مشروعة اآلن ألنه متعذر بزعمكم وقد رددنا عليكم فعاد 

هذا كله يقال لو صح احلديث وهو غري صحيح بل إسناده احلديث حجة عليكم ال لكم و
  ضعيف كما سيأيت بيانه

أن ساقوا احلديث األول عن أيب  وسائر كالمكم هراء ال يستحق جوابا إال قوهلم بعد
  سعيد اآليت وحديث أيب هريرة : 

  فيستفاد من احلديثني أا تصـح باملصـلى ويف املسـجد وأن كـال فيـه ثـواب       
من احلديث األول أن األفضل صالا يف الصحراء ملواظبة النيب صلى اهللا عليه  كما أنه يستفاد

  وسلم على ذلك
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قلت : فانظر إليهم أيها القارئ الكرمي كيف عادوا إىل الصواب الذي ندعوا إليه وبذلك 
نقضوا معنا كالمهم السابق ولكن أتظن أم يستقرون عليه ؟ ال فقد عادوا من حيث بدؤوا 

  بعد أن نقلوا عن احلافظ ابن حجـر كـالم اإلمـام الشـافعي اآليت قـالوا :      فقالوا : 
أمرنا رسول اهللا صـلى اهللا   عن أم عطية : ١فمن أمعن النظر فيما تقدم مع حديث البخاري

وذوات اخلدور فأما احلـيض   عليه وسلم أن خترجهن يف الفطر واألضحى العواتق واحليض
  ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني "ويف لفظ " املصلى  فيعتزلن الصالة "

علم أن السبب يف مواظبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصالة يف املصلى " هو : 
أما كون مسجده صلى اهللا عليه وسلم ال يتسع للرجال والنساء يف ذلـك اليـومني أو أن   

  املسجد ال يصلح حلضور احليض " 

  ه ال طائـل حتتـه كسـائر كالمهـم     أقول : لقد تأملنا هذا الكالم كله فوجـدنا 
فإننا لو سلمنا أن مسجده صلى اهللا عليه وسلم كان ال يتسع للرجال والنساء فإن األمـر  
كذلك يف مساجدنا ال يتسع واحد منها جلميع املصلني فحينئذ يبقى مشروعية اخلروج إىل 

  املصلى ساري املفعول وهذا هو املطلوب

حلضور احليض فهو اعتراف منهم بأن املصـلى  مث إذا كان املسجد ال يصلح عندهم 
يصلح حلضورهن فإذا التزموا الصالة يف املسجد فقد منعوهن من أن " يشهدن اخلري ودعوة 

  املسلمني " 

                                                   
  استانبول ) - ٢١ - ٢٠/  ٣قلت : عزوه للبخاري باللفظ اآليت خطأ وإمنا هو ملسلم (  ١
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وهذا خالف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي عزوه للبخـاري   
لى ال يف املسجد ألن املسجد مهما فاحلديث من أدلتنا على أن الصالة ينبغي أن تكون يف املص

  كرب ال ميكن أن يتسع حلضور مجيع اجلنسني فيه باعترافهم ؟ 

ومن حججنا عليهم قوهلم : " وكانت خترج النساء للمصلى حىت احليض تكرب بتكبريهم 
 "  

فإننا نسأهلم كيف ميكن لكم حتقيق هذه السنة يف املساجد ؟ ال سبيل لكم إىل ذلك إال بأن 
من احلضور مطلقا وهذا خالف أمره صلى اهللا عليه وسلم كما سبق . وأمـا أن   متنعوهن

تأمروهن باحلضور خارج املسجد ومن وراء أسواره وحيطانه فكيف ميكنهن واحلالة هذه أن 
  يكربن بتكبريهن ؟ 

  فتأمل أيها األخ املسلم ما يفعله اجلهل بصاحبه واعترب 

ك املؤلفني أم يقولون مبشروعية خروج النساء إىل ( تنبيه ) لقد تبني مما نقلناه عن أولئ
املصلى ولو كن  شابات ألن ( العواتق ) فاحفظ هذا فأنه رمبا يأيت يوم يبادر هؤالء املؤلفني 
  إىل إنكار ما اعترفوا به إذا رأوا أنصار السنة قد عملوا بذلك حسدا وبغيا من عند أنفسهم 

ور مجاعة املسلمني حتقيقا ألمر سيد املرسلني صلى هذا وحنن وإن كنا حنض النساء على حض
اهللا عليه وسلم فال يفوتنا أن نلفت نظرهن ونظر املسؤولني عنهن إىل وجـوب تقيـدهن   
باحلجاب الشرعي الذي ال يبيح هلن أن يبدين من بدن إال الوجه والكفني على ما فصلته يف 

هللا تبارك وتعاىل يقول : { يا أيها النيب كتايب " حجاب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة " وا
قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فـال  

] . مع تصرحينا هناك بأن  ٥٩يؤذين وكان اهللا غفورا رحيما } . [ سورة األحزاب اآلية 
  ني الذين ال خيشون رب العاملني األفضل هلن أن يسترما أيضا خالفا ملا نسبه إيل بعض املؤلف
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وقد يستغرب البعض القول مبشروعية خروج النساء إىل املصلى لصالة العيدين فليعلم : أن 
الذي ال ريب فيه لكثرة األحاديث الواردة يف ذلك وحسبنا اآلن حـديث أم   هذا هو احلق

هن ألمره صلى عطية املتقدم فإنه ليس دليال على املشروعية فقط بل وعلى وجوب ذلك علي
اهللا عليه وسلم به واألصل يف األمر الوجوب ويؤيده ما روى ابن أيب شيبة يف " املصنف " ( 

) عن أيب بكر الصديق أنه قال : " حق على كل ذات نطاق ( شبه إزار فيه تكة )  ١٨٤/  ٢
ن اخلروج إىل العيدين " وسنده صحيح . فهل يقول ذا من زعم االنتصار للخلفاء الراشدي

وهو  -وقد قال به أوهلم كما تراه خمرجا مصححا ؟ ذلك ما ال نظنه م فليخطؤوا ظننا هذا 
  وإال فقد تبني للناس غرضهم من انتصارهم املزعوم  -األحب إلينا 

والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاين يف " سبل السالم " والشوكاين وصديق 
  يمية قد مال إليه يف " اختياراته " واهللا أعلم . خان وهو ظاهر كالم ابن حزم وكأن ابن ت

  خالصتها أننا نقول :  ) ١٠ - ٩( ص ١األوىل

إن السنة صالة العيد يف املصلى مع جوازها يف املساجد ووعدت هناك بتحقيق القول يف 
  فقد جاء أوان الوفاء بذلك فأقول :  هذه الرسالة

   املصـلى واألحاديـث يف ذلـك    مواظبته صلى اهللا عليه وسلم على صالة العيد يف
ذكر غري واحد من احلفاظ احملققني " أن هديه صلى اهللا عليه وسلم يف صالة العيدين كان 

   ٢فعلهما يف املصلى دائما "

                                                   
  هي رسالته ( من تسديد اإلصابة إىل من زعم نصرة اخللفاء الراشدين والصحابة ) ١
" وسيأيت كالمه يف ذلك قريبا. و "خمتصر زاد املعاد" ٣٦١/  ٢الباري" "" و "فتح ١٧٢/  ١انظر "زاد املعاد" " ٢

 حتقيق زهري الشاويش طبع املكتب اإلسالمي ٤٤للشيخ حممد بن عبد الوهاب صفحة 
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ويؤيد هذا األحاديث الكثرية اليت وردت يف ذلك يف الصحيحني والسنن واملسـانيد   
يف هذه العجالة حىت يتبني القارئ وغريها من طرق كثرية جدا فال بد من ذكر شيء منها 

  الكرمي صواب ما ذكرته فأقول : 

  احلديث األول : 

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج 
فأول شيء يبدأ به الصالة مث ينصرف فيقوم مقابل الناس  ١يوم الفطر واألضحى إىل املصلى 

  ٢وفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعهوالناس جلوس على صف
  أو يأمر بشيء أمر به مث ينصرف قال أبو سعيد : فلم يزل النـاس علـى ذلـك . . . . "    

)  ٢٣٤/  ١) والنسـائي (   ٢٠/  ٣) ومسـلم (   ٢٦٠ - ٢٥٩/  ٢رواه البخاري ( 
يت خبطـي ) وأبـو نعـيم يف "    من نسخ ٨٦رقم  ٢واحملاملي يف " كتاب العيدين " ( ج 

  )  ٢٨٠/  ٣) والبيهقي يف سننه (  ٢/  ١٠/  ٢مستخرجه " ( 

  احلديث الثاين : 

                                                   
  قال احلافظ : " هو موضع باملدينة معروف بينه وبني باب املسجد ألف ذراع "  ١

  مل احلاج " وقال ابن القيم : " وهو املصلى الذي يوضع فيه حم
قلت : ويبد وأنه كان إىل اجلهة الشرقية من املسجد النبوي قريبا من مقربة البقيع كما يستفاد من احلديث الثالث 

  اآليت
  أي خيرج طائفة من اجليش إىل جهة من اجلهات . " فتح "  ٢

ما تشمل التذكري قلت : وفيه إشارة قوية إىل أن خطبة العيد ليست حمصورة يف الوعظ واإلرشاد فقط بل ا
 والتوجيه إىل كل ما فيه حتقيق مصاحل األمة
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عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال : " كان صلى اهللا عليه وسـلم يغـدو إىل   
حتمل بني يديه فإذا بلغ املصلى نصبت بني يديه فيصلي إليهـا   ١املصلى يف يوم العيد والعرتة

  وذلك أن املصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به

) والنسائي  ١٠٩/  ١) وأبو داود (  ٥٥ظ  ٢) ومسلم (  ٣٥٤/  ١رواه البخاري ( 
) واللفظ البن ماجه وهو أمت  ٦٢٩٦) وأمحد ( رقم  ٣٩٢/  ١) وابن ماجه (  ٢٣٢/  ١( 

اسم الشحامي يف " ) وأبو الق ٣٦ - ٢٦رقم  ٢وسنده صحيح وكذلك رواه احملاملي يف ( 
  ) .  ٢٨٥ - ٢٨٤/  ٣من نسخيت خبط ابين ) والبيهقي (  ١٦ - ١٤حتفة العيد " ( رقم 

  احلديث الثالث : 

(  ٢البقيع عن الرباء بن عازب قال : " خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أضحى إىل
يف يومنا  ٣ل نسكناويف رواية : املصلى ) فصلى ركعتني مث أقبل علينا بوجهه وقال : " إن أو

هذا أن نبدأ بالصالة مث نرجع فننحر فمن فعل ذلك . فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإمنا 
  هو شيء عجله ألهله ليس من النسك يف شيء " 

،  ٩٠رقم  ٢) واحملاملي (  ٢٨٢/  ٤) والسياق له وأمحد (  ٣٧٢/  ٢رواه البخاري ( 
  ) والرواية األخرى هلما بسند حسن  ٩٦

  احلديث الرابع : 

                                                   
  يف " النهاية " : " العرتة مثل نصف الرمح وأكرب شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها " ١
قيع وهو بقيع الغرقد : ومسى ملا كان فيه من أصول شوك العوسج وهو مقربة املدينة . ويف املدينة أكثر من ب ٢

  ولكن املشهور هو بقيع الغرقد . ( زهري )
  النسك : الطاعة والعبادة . " اية " ٣
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عن ابن عباس قيل له : أشهدت العيد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : نعم ولـوال  
 فصلى مث خطب ١مكاين من الصغر ما شهدته حىت أتى العلم الذي عند دار كثري بن الصلت 

ه فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفن ٢مث أتى النساء ومعه بالل فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة 
  يف ثوب بالل مث انطلق هو وبالل إىل بيته " 

) وابن أيب شيبه (  ١٩ - ١٨/  ٢) والسياق له ومسلم (  ٣٧٣/  ٢أخرجه البخاري ( 
) وأبو نعـيم يف "   ٩٣،  ٨٥) والفريايب ( رقم  ٣٩،  ٣٨) واحملاملي ( رقم  ٢/  ٣/  ٢

  جـريج :   ) وزاد مسـلم يف روايتـه عـن ابـن     ١/  ٩ - ٢/  ٨/  ٢مستخرجه " ( 
قلت : لعطاء أحقا على اإلمام اآلن أن يأيت النساء حني يفرغ فيذكرهن ؟ قال : إي لعمري 

  إن ذلك حلق عليهم وما هلم ال يفعلون ذلك ؟ 

  داللة األحاديث على أن السنة الصالة يف املصلى 

إذا عرفت هذه األحاديث فهي حجة قاطعة على أن السنة يف صالة العيدين أن تؤدى 
  ملصلى وبذلك قال مجهور العلمـاء ففـي " شـرح السـنة " لإلمـام البغـوي :       يف ا

   ٣السنة أن خيـرج اإلمـام لصـالة العيـدين إال مـن عـذر فيصـلى يف املسـجد        
                                                   

قال احلافظ : " التعريف باملصلى بكونه عند دار كثري بن الصلت على سبيل التقريب للسامع وإال فدار كثري بن  ١
ملصاله شيئا يعرف به وهو  الصلت حمدثة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وظهر من هذا احلديث : أم جعلوا

  الشيء الشاخص " -وهو بفتحتني  -املراد بالعلم 
وأما اآلن فال لزوم للموعظة اخلاصة بالنساء ألن شقائق الرجال واخلطاب واملوعظة واحدة للرجال والنساء  ٢

نعم  يديف مصليات الع -عادة  -وكذلك لوجود مكربات الصوت املتعددة يف كل مسجد وجامع . ويؤتى ا 
  ويطلب من اخلطيب أن يراعي مصلحة النساء بأنواع هن أحوج إليها من الرجال يف خطبته اجلامعة . ( زهري )

بل علل األكثر بأن وضع مكة شرفها اهللا بني اجلبال ولذلك ال يوجد فيها ساحة قريبة من املساكن اقرب من   ٣
  ساحة البيت احلرام. . . وهو وجه له قبول
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وقال اإلمام حميي الدين النووي يف " شرح مسلم " عند الكـالم   أي : مسجد داخل البلد 
  على احلديث األول : 

روج لصالة العيد إىل املصلى وأنه أفضل من فعلها يف هذا دليل ملن قال باستحباب اخل
يصلوا إال يف املسجد  املسجد وعلى هذا عمل الناس يف معظم األمصار وأما أهل مكة فال 

  من الزمن األول وألصحابنا وجهان : 

  أحدمها : الصحراء أفضل هلذا احلديث 

  والثاين وهو األصح عند أكثرهم : املسجد أفضل إال أن يضيق

قالوا : وإمنا صلى أهل مكة يف املسجد لسعته وإمنا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل 
   ١املصلى لضيق املسجد فدل على أن املسجد أفضل إذا تسع "

  رد تعليل الصالة يف املصلى بعلة ضيق املسجد 

ه وسلم كذا قالوا وفيه نظر بني فإنه لو كان األمر كما قالوا ملا واظب النيب صلى اهللا علي
  على أدائها يف املصلى ألنه ال يواظب إال على األفضل 

والقول : بأنه إمنا فعل ذلك لضيق املسجد دعوى ال دليل عليها ويؤيده أنه صلى اهللا عليه 
وسلم كان يصلى اجلمعة يف املسجد وكان الناس يأتونه من عوايل املدينة وغريها فيصلى م 

                                                   
كثر بأن وضع مكة شرفها اهللا بني اجلبال ولذلك ال يوجد فيها ساحة قريبة من املساكن اقرب من بل علل األ ١

  ساحة البيت احلرام. . . وهو وجه له قبول.
وأما التعليل بالفضل فال يقبل: ألن مسجده صلى اهللا عليه وآله وسلم له فضيلة صحيحة ومع ذلك مل يصل به إال 

  من عذر. "زهري".
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دد الذين حيضرون اجلمعة من الصحابة وبـني الـذين   اجلمعة فيه وال يظهر أي فرق بني ع
حيضرون العيدين حىت يقال : كان يتسع ألولئك وال يتسع هلؤالء ومن ادعى خالف ذلك 

املسجد أفضل  ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت صالة العيدين يف فعليه الدليل وما أخاله يستطيعه
ه وسلم إىل توسيعه كما فعل بعـض  منه يف املصلى وكان املسجد ضيقا لبادر صلى اهللا علي

اخللفاء من بعده فهو صلى اهللا عليه وسلم أوىل بتوسيعه منهم لو كان ال يتسع هلا فتركه صلى 
اهللا عليه وسلم التوسيع ال ميكن تصوره مع التسليم باألفضلية املذكورة اللهم إال أن يدعي 

ولئن فعل ذلك أحد فإنا نبادره أحد أنه كان مثة مانع وما أظن عاملا جيرأ على هذه الدعوى 
  )  ١١١بقول اهللا تبارك وتعاىل ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ) . سورة البقرة ( اآلية 

ومن العجيب أن الشافعية : جعلوا استمرار الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أداء صـالة  
د واحد ومل جيعلوا مواظبته اجلمعة يف املسجد الواحد دليال على عدم جواز تعدد اجلمعة يف بل

صلى اهللا عليه وسلم على أدائه لصالة العيدين يف املصلى دليال على أفضلية أدائها يف املصلى 
  دون املسجد ودليل املسألتني واحد كما ترى ؟ 

وهذا كله يؤيد الوجه األول من الوجهني اللذين ذكرمها اإلمام النووي رمحـه اهللا يف  
لى أن اخلالف بينهما شكلي وغري عملي يف مثل مدينة دمشـق  مذهب السادة الشافعية ع

وحنوها من املدن الكبرية إذ أن الوجه الثاين صرح بأن أفضلية الصالة يف املسجد مشروطة بأن 
يتسع جلميع املصلني ومثل هذا املسجد ال وجود له فيتفق الوجهان حينئذ كما هو مذهب 

 -رمحه اهللا  -املصلى وقد نص اإلمام الشافعي مجاهري العلماء على أن األفضل الصالة يف 
  على كراهة الصالة يف املسجد يف حال ضيقه كما يأيت 

السلفية ) حتت احلديث  - ٤٥٠/  ٢وقال احلافظ ابن حجر العسقالين يف " الفتح " ( 
  األول : 
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واستدل على استحباب اخلروج إىل الصحراء لصالة العيد وأن ذلك أفضل من صالا 
  سجد ملواظبة النيب صلى اهللا عليـه وسـلم علـى ذلـك مـع فضـل مسـجده        يف امل

وقال الشافعي يف األم " : بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج يف العيدين إىل 
املصلى باملدينة وكذا من بعده إال من عذر مطر أو حنوه وكذلك عامة أهل البلدان إال أهل 

  مكة 

  سـعة املسـجد وضـيق أطـراف مكـة . قـال :        مث أشار إىل أن سبب ذلـك 
فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعه يف األعياد مل أر أن خيرجوا منه فإن كان ال يسـعهم  

   ١كرهت الصالة فيه وال إعادة " 

ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة ال لذات اخلروج إىل الصـحراء ألن  
  يف املسـجد مـع أفضـليته كـان أوىل     املطلوب حصول عموم االجتماع فإذا حصـل  

  ) :  ٢٤٨/  ٣وقد تعقبه اإلمام الشوكاين بقوله ( 

وفيه أن كون العلة الضيق والسعة جمرد ختمني ال ينهض لالعتذار عن التأسي به صلى اهللا 
  بعد االعتراف مبواظبته صلى اهللا عليه وسلم على ذلـك   ٢عليه وسلم يف اخلروج إىل اجلبانة

على أن ذلك هو العلة بفعل الصالة يف مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن  وأما االستدالل
  يكون ترك اخلـروج إىل اجلبانـة لضـيق أطـراف مكـة ال للسـعة يف مسـجدها        
قلت : وهذا االحتمال الذي ذكره اإلمام الشوكاين أشار إليه اإلمام الشافعي نفسه كما قال 

  ) :  ٢٠٧/  ١الشـافعي يف " األم " (  احلافظ فيما نقلته عنه آنفا ونص كـالم اإلمـام   

                                                   
  ".٣٣" ويأيت نص كالمه "ص ٢٠٧ / ١األم " ١
اجلبانة : هي الصحراء أصال مث أطلقت على املقابر ألا تكون فيها من باب تسمية الشيء مبوضعه وكذلك  ٢

  اجلبان . ( زهري )
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  منا قلت هذا : ألنه قد كان وليس هلم هذه السعة يف أطراف البيوت مبكة سعة كـبرية  إ و
أن تعليل تركه صلى اهللا عليه وسلم الصالة  -رمحه اهللا  -فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشوكاين 

  يف املسجد بضيقه جمرد ختمني فهو بالرفض قمني 

) من طريـق   ٣١٠/  ٣ك العلة مبا رواه البيهقي يف " السنن الكربى " ( وقد حيتج لتل
  حممد بن عبد العزيز بن عبد الرمحن عن عثمـان بـن عبـد الـرمحن التيمـي قـال :       
مطرنا يف أمارة أبان بن عثمان على املدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس يف املسجد فلم 

  طر واألضحىخيرج إىل املصلى الذي يصلى فيه الف

مث قال لعبد اهللا بن عامر بن ربيعة . قم فأخرب الناس ما أخربتين فقال عبد اهللا بن عامر : 
إن الناس مطروا على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فامتنع الناس من املصلى فجمـع  

  عمر الناس يف املسجد فصلى م 

  مث قام على املنرب فقال :

صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج بالناس إىل املصلى يصلي م  يا أيها الناس إن رسول اهللا
ألنه أرفق م وأوسع عليهم وأن املسجد كان ال يسعهم قال : فإذا كان هذا املطر فاملسجد 

  أرفق 

واجلواب : إن هذه الرواية ضعيفة جدا ألن حممد بن عبد العزيز هذا وهو حممد بن عبد 
ف القاضي . قال البخاري : " منكر احلديث " وقال العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عو

) من طريق أخرى عن  ٢٠٧/  ١النسائي : " متروك " وقد أخرجها الشافعي يف " األم " ( 
أبان بدون احلديث املرفوع والتعليل املوقوف على أن سنده ضعيف جدا أيضا ألنه من رواية 

وهو كذاب وقال مالك مل  ىي األسلميإبراهيم شيخ الشافعي وهو إبراهيم بن حممد بن أيب حي
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  يكن ثقة يف احلديث وال يف دينه ولذلك قال احلافظ فيه يف " التقريـب " : " متـروك "   
فثبت مما تقدم بطالن التعليل بضيق املسجد وترجح أقوال العلماء الذين جزموا بأن الصالة يف 

أعلم أحدا من العلمـاء  املصلى هي السنة وأنه مشروع يف كل زمان وبلد إال لضرورة وال 
) : "  ٨١/  ٥خالف يف ذلك فقال ابن حزم يف " احمللى " (  -الذين يعتد م  -املستقلني 

وسنة صالة العيدين : أن يربز أهل كل قرية أو مدينة إىل فضاء واسع حبضرة منازهلم ضحوة 
  أثر إبيضاض الشمس وحني ابتداء جواز التطوع " 

ن عليهم مشقة يف الربوز إىل املصلى صلوا مجاعـة يف  ) : " وإن كا ٨٦مث قال ( ص 
  ) :  ٨٧اجلامع " مث قال ( ص 

وقد روينا عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما : أما صليا العيد بالناس يف املسجد ملطر 
وقع يوم العيد وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يربز إىل املصلى لصالة العيدين فهـذا  

  ألنه فعل ال أمر . وباهللا التوفيق أفضل وغريه جيزيء 

احملدث املشهور حبث طيب نافع يف صالة    ١شاكر ولألستاذ الفاضل الشيخ أمحد حممد
العيد يف املصلى ويف خروج النساء إليها رأيت أن أنقله عنه ملا فيه من الفوائد قال رمحه اهللا يف 

حلديث األول . وذكر قول ) بعد أن أشار إىل ا ٤٢٤ - ٤٢١/  ٢تعليقه على الترمذي ( 
ابن جريج لعطاء املتقدم يف احلديث الرابع : " أحقا على اإلمام أن يأيت النساء حني يفـرغ  

  فيذكرهن ؟ قال : أي العمري . . . " قال الشيخ أمحد : 
                                                   

 ١٣٠٩هو أستاذي العالمة اجلليل احملدث اتهد القاضي صاحب املؤلفات الكثرية النافعة. ولد يف القاهرة سنة  ١
  . تغمده اهللا برمحته.١٣٧٧ها سنة وتويف في

وهو من أسرة علم وفضل ومروءة ودفاع عن السنة ومن هذه األسرة والده العالمة الشيخ حممد شاكرك شيخ 
علماء اإلسكندرية وأخوه العامل اجلليل شيخ أدباء اإلسالم يف هذا العصر حممود حممد شاكر صاحب املؤلفات 

 والتحقيقات املفيدة "زهري".
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  وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك 

ث أيب سعيد ( ج فقال العالمة العيين احلنفي يف " شرح البخاري " وهو يستنبط من حدي
) قال : " وفيه الربوز إىل املصلى واخلروج إليه وال يصلي يف املسجد  ٢٨١ - ٢٨٠ص  ٦

  إال عن ضرورة " 

  وروى ابن زياد عن مالك قال : " السنة اخلروج إىل اجلبانة إال ألهل مكة ففي املسجد " 
  ) :  ١١٨ص  ١ويف الفتاوى اهلندية ( ج 

العيد سنة وإن كان يسعهم املسجد اجلامع على هذا املشايخ اخلروج إىل اجلبانة يف صالة 
  وهو الصحيح 

  ) . قال مالك :  ١٧١ص  ١ويف " املدونة " املروية عن مالك ( ج 

ال يصلي يف العيدين يف موضعني وال يصلون يف مسجدهم ولكن خيرجون كما خرج 
كان رسول اهللا صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : 

  اهللا عليه وسلم خيرج إىل املصلى مث اسنت بذلك أهل األمصار

  ) :  ٢٣٠ - ٢٢٩ص  ٢وقال ابن قدامة احلنبلي يف املغين ( ج  

رضي اهللا عنه واستحسنه األوزاعـي    السنة أن يصلي العيد يف املصلى أمر بذلك علي
إن كان مسجد البلد واسـعا  وأصحاب الرأي وهو قول ابن املنذر وحكي عن الشافعي : 

  فالصالة فيه أوىل ألنه خري البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة يف املسـجد احلـرام   
ولنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج إىل املصلى ويدع مسجده وكذلك اخللفاء بعده 

عده وال يشرع وال يترك النيب صلى اهللا عليه وسلم األفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع ب
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ألمته ترك الفضائل وألننا أمرنا باتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم واالقتداء به وال جيـوز أن  
يكون املأمور به هو الناقص واملنهي عنه هو الكامل ومل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

ل عصر ومصر صلى العيد مبسجده إال من عذر وألن هذا إمجاع املسلمني فإن الناس يف ك
خيرجون إىل املصلى مع سعة املسجد وضيقه وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصـلي يف  

  املصلى مع شرف مسجده 

وأقول : أن قول ابن قدامة " ومل ينقل عن النيب صلى  اهللا عليه وسلم أنه صلى العيـد  
 ٢٩٥ص  ١ مبسجده إال من عذر " يشري به إىل حديث أيب هريرة يف املستدرك للحاكم ( ج

) : " أم أصام مطر يف يوم عيد فصلى م النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف املسـجد "   
    ١وصححه هو والذهيب 

  ) :  ٢٠٧ص  ١وقال اإلمام الشافعي يف كتاب اإلمام ( ج 

                                                   
ويف هذا التصحيح نظر بني فإن مداره عند احلاكم على عيسى بن عبد األعلى ابن أىب فروة أنه مسع أبا  قلت: ١

" ٣٩٤/  ١" وابن ماجه "١٨٠/  ١حيىي عبيد اهللا التيمي حيدث عن أيب هريرة به. وكذلك رواه أبو داود "
افظ يف " لتقريب " ومثله ". فهذا إسناد ضعيف جمهول. عيسى هذا جمهول كما قال احل٢١٠/  ٣والبيهقي "

شيخه أبو حيىي وهو عبيد اهللا ابن عبد اهللا بن موهب فهو جمهول احلال وقال الذهيب يف " خمتصر سنن البيهقي " 
/. قلت: "عبيد اهللا ضعيف" وقال يف ترمجة الراوي عنه من "امليزان": "ال يكاد يعرف وهذا حديث ١٦٠/  ١"

  منكر".
صحيح احلديث يف " تلخيص املستدرك " من أخطائه الكثرية فيه اليت نرجوا أن قلت: فموافقته احلاكم على ت

" أن "إسناده ضعيف". ٩٩/  ٢" ويف "بلوغ املرام" "١٤٤تغتفر وهلذا جزم احلافظ يف " تلخيص احلبري " "ص 
وهذا ": "إسناده جيد" غري جيد وكأنه اعتمد على سكوت أيب داود عليه ٥/  ٥فقول النووي يف "اموع" "

ليس بشيء فان أبا داود كثريا ما يسكت على ما هو بني الضعف كما هو مذكور يف "املصطلح" وبينته يف كتايب 
  "صحيح سنن أيب داود".
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بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج يف العيدين إىل املصـلى باملدينـة   
وعامة أهل البلدان إال مكة فإنه مل يبلغنا أن أحدا من السلف صلى م  وكذلك من كان بعده

ألن املسجد احلرام خري بقـاع   -واهللا تعاىل أعلم  -عيدا إال يف مسجدهم وأحسب ذلك 
الدنيا فلم حيبوا أن يكون هلم صالة إال فيه ما أمكنهم وأمنا قلت هذا ألنه قد كان وليست هلم 

ت مبكة سعة كبرية ومل أعلمهم صلوا عيدا قط وال استسقاء إال هذه السعة يف أطراف البيو
فيه فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم يف األعياد مل أر أم خيرجون منه وإن خرجوا فال 
بأس ولو أنه كان ال يسعهم فصلى م إمام فيه كرهت له ذلك وال إعادة عليهم . وإذا كان 

وقال العالمة ابن  لي يف املسجد وال خيرج إىل الصحراءالعذر من مطر أو غريه أمرته بأن يص
  ) :  ٢٨٣احلاج يف " املدخل " ( 

  والسنة املاضية يف صالة العيدين أن تكون يف املصلى ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : 
   ١صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صـالة فيمـا سـواه إال املسـجد احلـرام "     

لعظيمة خرج صلى اهللا عليه وسلم إىل املصلى وتركه فهذا دليـل  مث هو مع هذه الفضيلة ا
واضح على تأكد أمر اخلروج إىل املصلى لصالة العيدين فهي السنة وصالما يف املسـجد  
  على مذهب مالك رمحه اهللا بدعة إال أن تكون مث ضرورة داعية إىل ذلك فلـيس ببدعـة   

حد من اخللفاء الراشدين بعده وألنه عليه السالم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعلها وال أ
أمر النساء أن خيرجن إىل صالة العيدين وأمر احليض وربات اخلدور باخلروج إليهما فقالت 
  إحداهن : يا رسول اهللا إحدانا ال يكون هلا جلباب فقـال عليـه الصـالة والسـالم :     

    

                                                   
  . "زهري".٣٧٣٢و "صحيح اجلامع"  ٩٥٣يبلغ درجة التواتر انظر "اإلرواء"  ١
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ني " . فلما أن شرع عليه الصالة " تعريها أختها من جلباا لتشهد اخلري ودعوة املسلم
  والسالم هلـن اخلـروج شـرع الصـالة يف الـرباح إلظهـار شـعرية اإلسـالم "         
فالسنة النبوية اليت وردت يف األحاديث الصحيحة دلت على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كان يصلي العيدين يف الصحراء يف خارج البلد . وقد استمر العمل على ذلك يف الصـدر  

ول ومل يكونوا يصلون العيد يف املساجد إال إذا كانت ضرورة من مطر وحنـوه وهـذا   األ
  مذهب األئمة األربعة وغريهم مـن أهـل العلـم مـن األئمـة رضـوان اهللا علـيهم        
ال أعلم أن أحدا خالف ذلك إال قول الشافعي رضي اهللا عنه يف اختيار الصالة يف املسجد إذا 

ه مل ير بأسا بالصالة يف الصحراء وان وسعهم املسجد وقد كان يسع أهل البلد ومع هذا فإن
  صرح رضي اهللا عنه بأنه يكره صالة العيدين يف املسجد إذا كان ال يسـع أهـل البلـد    

العمل يف الصدر األول مث أقوال العلماء كل  فهذه األحاديث الصحيحة وغريها مث استمرار 
: بدعة حىت قول الشافعي ألنه ال يوجد  أولئك يدل على أن صالة العيدين اآلن يف املساجد

  مسجد واحد يف بلدنا يسع أهل البلد الذي هـو فيـه حكمـة الصـالة يف املصـلى      
هلا حكمة عظيمة بالغة : أن يكون للمسلمني  -سنة الصالة يف الصحراء  -مث إن هذه السنة 

ىل اهللا بقلوم يومان يف السنة جيتمع فيها أهل كل بلدة رجاال ونساء وصبيانا . يتوجهون إ
جتمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد يكربون ويهللون ويدعون اهللا خملصني كأم 
  على قلب رجل واحد فرحني مستبشرين بنعمة اهللا عليهم فيكون العيـد عنـدهم عيـدا    
وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبروج النساء لصالة العيد مع الناس ومل يستثن منهن 

دا حىت أنه مل يرخص ملن مل يكن عندها ما تلبس يف خروجها بل أمر أن تستعري ثوبا من أح
غريها وحىت أنه أمر من كان عندهن عذر مينعهن الصالة باخلروج إىل املصلى " ليشهدن اخلري 

  ودعوة املسلمني " 
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 البالد قد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مث خلفاءه من بعده واألمراء النائبون عنهم يفو
يصلون بالناس العيد مث خيطبوم مبا يعظوم به ويعلموم مما ينفعهم يف دينـهم ودنيـاهم   
ويأمرهم بالصدقة يف ذلك اجلمع فيعطف الغين على الفقري ويفرح الفقري مبا يؤتيه اهللا من فضله 

  يف هذا احلفل املبارك الذي تترتل عليه الرمحة والرضوان

ن التباع سنة نبيهم وإلحياء شعائر دينهم الذي هو معقد فعسى أن يستجيب املسلمو
( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم ) سورة  عزمهم وفالحهم

   ٢٤األنفال اآلية 

؟  ٢وقال الشيخ ويل اهللا الدهلوي يف " حجة اهللا البالغة " حتت عنوان : " العيدان " (  
٣١ - ٣٠  : (  

فيهما أن كل قوم هلم يوم جيتمعون فيه وخيرجون من بالدهم بزينتهم وتلك عادة ال  األصل
ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم . وقد صلى صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهلـم  

  يومان يلعبون فيهما فقال : 

وز " و " . قيل : مها " النري ١قد أبدلكم اهللا ما خريا منهما يوم األضحى ويوم الفطر " 
املهرجان " وإمنا بدال ألنه ما من عيد يف الناس إال وسبب وجوده تنويه بشعائر دين أو موافقة 
أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك فخشي النيب صلى اهللا عليه وسلم إن تركهم وعادم 

نويـه  أن يكون هناك تنويه بشعائر اجلاهلية أو ترويج لسنة أسالفها فأبدهلما بيومني فيهما ت
بشعائر امللة احلنيفية وضم مع التجمل فيهما ذكر اهللا وأبوابا من الطاعة ولئال يكون اجتماع 
  املسلمني مبحـض اللعـب ولـئال خيلـو اجتمـاع منـهم مـن إعـالء كلمـة اهللا          
أحدمها : يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكام . فاجتمع الفرح " الطبيعي " من قبـل  

                                                   
  ".٢٠٢١قلت رواه أمحد وغريه بسند صحيح وهو خمرج يف " الصحيحة " برقم " ١
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و " العقلي " من قبل االبتهاج مبا انعـم اهللا   خذ الفقري الصدقاتتفرقهم عما يشق عليهم وأ
عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس األهل والولد إىل سنة 

  أخرى

والثاين : يوم ذبح إبراهيم ولده إمساعيل عليهما السالم وإنعام اهللا عليهما بأن فداه بذبح 
ئمة امللة احلنيفية واالعتبار م يف بذل املهج واألموال يف طاعة اهللا عظيم إذ فيه تذكر حال أ

وقوة الصرب وفيه تشبه باحلاج وتنويه م وشوق ملا هم فيه ولذلك سن التكبري وهو قوله تعاىل 
   ٣٧. وسـورة احلـج اآليـة     ١٨٥: ( ولتكربوا اهللا على ما هداكم ) سورة البقرة اآلية 

يام ولذلك سن األضحية واجلهر بالتكبري أيام مىن واستحب ترك يعين شكرا ملا وفقكم للص
من اجتماع بغري ذكر اهللا  وسن الصالة واخلطبة لئال يكون شيء ١احللق ملن قصد التضحية

وهو : أن كل أمة ال بد هلا  وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة وتنويه بشعائر الدين
وتعلم كثرم ولذلك استحب خروج اجلميع  من عرضة وجيتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم

  ويعتزلن املصلى ويشهدن دعوة املسلمني  -حىت الصبيان والنساء وذوات اخلدور واحليض 
ولذلك كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيالف يف الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل كلتا الطريقني 

                                                   
  قلت : يشري إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم :  ١

  إذا أهل هالل ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره 
  وغريه  ١٢٥١ويف رواية " فال يأخذن من شعره وال من أظفاره شيئا حىت يضحي " خمتصر صحيح مسلم رقم 

من عزم على التضحية حىت يضحي فيحرم األخذ  قلت : وظاهر احلديث وجوب ترك أخذ الشعر والظفر على
  املذكور وبه قال اإلمام امحد وغريه فليتنبه هلذا أولئك املبتلون حبلق اللحية فإن حلقها للعيد فيه ثالث معاصي : 

األوىل : احللق نفسه فإنه تأنث وتشبه بالكفار وتغيري خللق اهللا كما بينته يف كتايب " آداب الزفاف يف السنة 
  )  ١١٨هرة " " الطبعة السادسة ص : املط

  الثانية : التزين للعيد مبعصية اهللا 
الثالثة : ما أفاده هذا احلديث من حترمي أخذ الشعر ملن أراد أن يضحي واحلقيقة أن هذه املخالفات قل من ينجو 

  منها حىت من بعض أهل العلم نسأل اهللا السالمة
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وخمالفـة   ١اللباس والتقليس سنعلى شوكة املسلمني وملا كان أصل العيد الزينة استحب ح
  الطريق واخلروج إىل املصلى " 

  شبه وجواا 

علمت مما سبق بيانه : أن صالة العيدين يف املصلى هي السنة وأنه أمر متفق عليه بـني  
األئمة من الوجهة العلمية وأن يف أدائها يف املصلى فوائد وحكما ال يتحقق أكثرها يف أدائها 

ولذلك ينبغي على املسلمني أن يرجعوا إىل سنة نبيهم صلى اهللا عليه  يف املساجد أو املسجد
وسلم ويشاركون الذين بادروا إىل إحياء هذه السنة يف هذه الديار فإن يد اهللا على اجلماعة 

  مجاعة السنة ال اجلماعة املخالفة هلا 

وأم إذا كانوا وال يليق بعاقل أن يقول : إن يف إحياء هذه السنة تفريقا جلماعة املسلمني 
يصلون يف املساجد يف مجاعات متعددة فإن يف إقامتها يف املصلى خروجا عنهم وإحـداث  
  مجاعة جديدة حنن يف غىن عنها ويف حاجة إىل تقليـل تلـك اجلماعـات ال تكثريهـا     

  فإننا نقول : 

 إن هذا القول ال يليق أن يقوله عاقل مسلم ألنه حيمل يف طيه ما ال يتصور أن يقصده
مؤمن ألن مفاده أن تطبيق السنة اليت قال ا مجيع األئمة على ما فصلنا سبب لتفريق املسلمني 
ــول     ــذا الق ــال ه ــده إلبط ــاف وح ــذا ك ــور ه ــهم وتص ــق مجاعت   ومتزي
بل احلقيقة اليت ندين اهللا ا : أن ال سبيل إىل مجع كلمة املسلمني وتوحيد صـفوفهم إال  

                                                   
لوك على سبيل استقباهلم انتهى من اهلامش . قلت يشري إىل التلقيس ضرب الدفوف واللعب عند قدوم امل ١

) وغريه بإسنادين يف أحدمها شريك وهو ابن عبد اهللا القاضي سيئ احلفظ  ٣٩١/  ١حديث رواه ابن ماجه ( 
)  ٢١٠ - ٢٠٩/  ٢ويف اآلخر أبو اسحاق وهو السبيعي وكان اختلط وأعله الطحاوي يف " مشكل اآلثار " ( 

  فراجعه إن شئت من الوجهني .
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منها اليت كان عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طيلة بالرجوع إىل السنة وخاصة العملية 
  حياته وفارق عليها أمته وخلفهم عليها من بعده

  وإن شئت مثاال قريبا على ذلك فخذ مـا حنـن فيـه مـن الصـالة يف املصـلى       
فاملسلمون اليوم قد تفرقوا يف هذه الصالة على مجاعات كثرية خالفا للسنة كما سبق فإذا 

على مجاعة واحدة فال سبيل لنا إليها إال باخلروج إىل أرض فسيحة تتسع جلميع أردنا مجعهم 
املصلني نساءا ورجاال يتخذون هلم مصلى يؤدون فيه هذه العبادة العظيمة ( صالة العيـد )  

  وذلك ما أمرت به السنة فكيف يقال بعد ذلك : إن تطبيق السنة تفريقا للجماعة ؟ 

إحياء هذه السنة يقتضي إجياد مجاعة جديدة تدع تلـك  نعم . إن مما ال ريب فيه أن 
اجلماعات األخرى املتفرقة يف املساجد الكثرية ولكن ملا كان غاية هذه اجلماعة اجلديدة مجع 
تلك اجلماعات يف مجاعة واحدة كما كان األمر عليه يف عهده صلى اهللا عليه وسلم وعهد 

اعة ألن اجلماعة الواحدة ال تقوم طفرة وال اخللفاء الراشدين كان ال بد من وجود هذه اجلم
  تقوم إال م 

  ومن املتقرر يف األصـول : أن مـا ال يقـوم الواجـب إال بـه فهـو واجـب        
فهذا يؤكد االعتراف بضرورة وجود هذه اجلماعة ألا على السنة وغايتها حتقيق اجلماعة 

  بأوسع معانيها خبالف تلك اجلماعات األخرى

يستجيب هلذه اجلماعة كثري من املخلصني بعد أن تبينت هلم السنة  وقد يقول قائل : قد
ولكن من املفروض أنه سيبقى ناس كثريون مصرين على التفرق يف املساجد خالفا للسـنة  

  وجلميع املذاهب وذا ال حتقق اجلماعة الواحدة املنشودة 
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ال تقع على الذين أقول : احلق أن هذا قد حيدث ولكن من الواضح حينئذ أن املسؤولية 
أحيوا هذه السنة ودعوا الناس إليها وإمنا على الذين أصروا على خمالفتها فاإلنكار إمنا ينصب 

  عليهم

وأما الطائفة األوىل فجماعتهم هي املشروعة ألا على السنة اليت كان عليها رسول اهللا 
  اجيـة :  صلى اهللا عليه وسلم وقد قال صـلى اهللا عليـه وسـلم يف صـفة الفرقـة الن     

  وهي اجلماعة 

   ١ويف رواية : " هي ما أنا عليه وأصحايب " 

فال يضرهم حينئذ خمالفة من خالفهم وان كانوا أكثر منهم سوادا لقوله صلى اهللا عليه 
  وسلم : 

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم 
   ٢كذلك

  قلة السالكني على طريق اهلدى وال يضره كثرة املخـالفني  فاملؤمن ال يستوحش من 
ــام "  ــاطيب يف " االعتصــ ــام الشــ ــال اإلمــ   ) :  ١٢ - ١١/  ٠١قــ

  وهذه سنة اهللا يف اخللق : أن أهل احلق يف جنب أهـل الباطـل قليـل لقولـه تعـاىل :      
   ١٠٣( وما أكثـر النـاس ولـو حرصـت مبـؤمنني ) . سـورة يوسـف اآليـة         

                                                   
قلت : وإسنادها حسن لغريه رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمرو والطرباين وغريه عن أنس وهو خمرج مع  ١

  ) ٢٠٤يف " سلسة األحاديث الصحيحة " رقم (  -وهي صحيحة  -الرواية األوىل 
) و " صحيح  ١٠٩٥حديث صحيح متواتر خمرج يف املصدر املذكور وانظر " خمتصر صحيح مسلم " رقم (  ٢

 ) ٧١٦٦اجلامع الصغري " رقم ( 
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، ولينجز اهللا ما وعد به نبيه صلى  ١٣من عبادي الشكور ) سورة سبأ اآلية وقوله : ( وقليل 
فإن الغربة ال تكون إال مع فقد األهل أو قلتهم  ١اهللا عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه

 وذلك حني يصري املعروف منكرا واملنكر معروفا وتصري السنة بدعة والبدعة سنة فيقام على
كما كان أوال يقام على أهل البدعة طمعا من املبتـدع أن   ٢تعنيف أهل السنة بالتريث وال

جتتمع كلمة الضالل ويأىب اهللا أن جتتمع حىت تقوم الساعة فال جتتمع الفرق كلها على كثرا 
على خمالفة السنة عادة ومسعا بل ال بد أن تثبت مجاعة أهل السنة حىت يأيت أمر اهللا غري أم 

الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إىل موافقتهم ال يزالون  لكثرة ما تناوشهم الفرق
يف جهاد ونزاع ومدافعة وقراع أناء الليل والنهار وبذلك يضاعف اهللا هلم األجر اجلزيـل  

  ويثيبهم الثواب العظيم

  أسأل اهللا تعاىل أن يثبتنا على السنة ومييتنا عليها 

  واحلمد هللا رب العاملنيوهذا آخر ما تيسر مجعه يف هذه العجالة 

  
    

                                                   
  يعين اإلسالم يشري إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم :  ١

بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا " فطوىب للغرباء " رواه مسلم وغريه وهو خمرج يف " الصحيحة " 
 )١٢٧٣ (  
يف بيان رأيهم يف " صالة العيد يف الصحراء " كما سبق  كما فعل مؤلفو " اإلصابة " بنا فإم بعد أن اضطربوا ٢

قالوا : " واملسلمون مل يزل فيهم من حيافظون على الصلوات وعلى أوامر دينهم وصالم فقامت هذه الشرذمة 
  تنكر عليهم وتفرق مجاعتهم " 

  سلتفتأمل كيف جعلوا الدعوة إىل السنة تفريقا للجماعة وصدق من قال : رمتين بدائها وان
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  الرد على من قال بكفر تارك الصالة 
  

  منت احلديث : 

امللحـق ب (   - ٤١١ - ٤٠٩/  ١١روى اإلمام معمر بن راشد يف ( اجلـامع ) (  
رضي  -مصنف عبد الرزاق ) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري 

  قال :  -اهللا عنه 

 عليه و سلم : ( إذا خلص املؤمنون من النار و أمنوا ف [ و قال رسول اهللا صلى اهللا
الذي نفسي بيده ] ما جمادلة أحدكم لصاحبه يف احلق يكون له يف الدنيا بأشد من جمادلـة  

قال : يقولون : ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا و  املؤمنني لرم يف إخوام الذين أدخلوا النار
قال : فيقول : اذهبـوا   [ و جياهدون معنا ] فأدخلتهم الناريصومون معنا و حيجون معنا 

فيأتوم فيعرفوم بصورهم ال تأكل النار صورهم [ مل تغش الوجه  فأخرجوا من عرفتم منهم
  ] فمنهم من أخذته النار إىل أنصاف ساقيه و منهم من أخذته إىل كعبيه [ فيخرجون منـها  

قال : مث [ يعودون فيتكلمون ف ] يقول :  من أمرتنا بشرا كثريا ] فيقولون : ربنا قد أخرجنا
[ فيخرجون خلقا كثريا ] مث [ يقولون : ربنا  أخرجوا من كان يف قلبه مثقال دينار من اإلميان

مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا مث يقول : ارجعوا ف ] من كان يف قلبه وزن نصف دينـار [  
  بنا مل نـذر فيهـا ممـن أمرتنـا . . . ]     فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون : ر

  حىت يقول : أخرجوا من كان يف قلبه مثقال ذرة [ فيخرجون خلقا كثريا ]
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  ال أبـو سـعيد : فمـن مل يصـدق ـذا احلـديث فليقـرأ هـذه اآليـة :          ق
[ إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة و إن تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظيمـا ] [  

   ] ٤سورة النساء : 

  النـار أحـد فيـه خـري      قال : فيقولون : ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبـق يف 
  قال : مث يقول اهللا : شفعت املالئكة و شفعت األنبياء و شفع املؤمنون و بقي أرحم الرامحني 

ناسا مل يعملوا هللا خريا قط قد احترقوا  -أو قال : قبضتني  -قال : فيقبض قبضة من النار 
قال : فيؤتى م إىل ماء يقال له : ( احلياة ) فيصب عليهم فينبتون كمـا   ماحىت صاروا مح

تنبت احلبة يف محيل السيل [ قد رأيتموها إىل جانب الصخرة و إىل جانب الشجرة فما كان 
  إىل الشمس منـها كـان أخضـر و مـا كـان منـها إىل الظـل كـان أبـيض ]          

قهم اخلامت ( و يف رواية : اخلوامت ) عتقاء قال : فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ و يف أعنا
اهللا قال : فيقال هلم : ادخلوا اجلنة فما متنيتم و رأيتم من شيء فهو لكم [ و مثله معـه ] [  
  فيقول أهل اجلنة : هؤالء عتقاء الرمحن أدخلهم اجلنة بغري عمل عملوه و ال خري قـدموه ]  

قال : فيقول : فإن لكم عنـدي   من العاملنيقال : فيقولون : ربنا أعطيتنا ما مل تعط أحدا 
فيقولون : ربنا و ما أفضل من ذلك ؟ [ قال : ] فيقول : رضائي عـنكم فـال    منه أفضل

   أسخط عليكم أبدا ) 

  خترجيه : 

  و هو من رواية عبد الـرزاق عـن معمـر :     و إسناده صحيح على شرط الشيخني
) و ابن ماجـة   ٢٧١/  ٢النسائي ( ) و  ٩٤/  ٣و من طريق عبد الرزاق أخرجه أمحد ( 

) وابن نصر املروزي يف ٢١٢و  ٢٠١و  ١٨٤) وابن خزمية يف (التوحيد) (ص ٦٠(رقم: (
  )٢٧٦(تعظيم قدر الصالة) (رقم: 
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  وتابع عبد الرزاق:

  حممد بن ثور عن معمر به مل يسق لفظه وإمنا قال: بنحوه

  يعين حديث هشام بن سعد اآليت خترجيه

  عة:وتابع معمرا مجا

أوال: سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم به أمت منه وأوله: (هل تضارون يف رؤيـة  
  الشمس والقمر. . .) احلديث بطوله

) ٢٠١) وابن خزمية أيضا (ص ١١٧ - ١١٤/  ١) ومسلم (٧٤٣٩أخرجه البخاري (
  ثانيا: حفص بن ميسرة عن زيد:  اإلحسان) - ٧٣٣٣وابن حبان (

) ولكنه مل يسقه بتمامه ٤٥٨١) وكذا البخاري (١١٧ - ١١٤/  ١أخرجه مسلم (
  )١٦٩ - ١٦٨/  ١وكذا أبو عوانة (

  ثالثا: هشام بن سعد عن زيد:

/  ٤) واحلاكم (٢٠٠) بتمامه وابن خزمية (ص ١٨٣ - ١٨١/  ١أخرجه أبو عوانة (
) إال أنه مل يسق لفظه وإمنا أحال به على ١٧/  ١) وصححه وكذا مسلم (٥٨٤ - ٥٨٢

  ث حفص بن ميسرة حنوهلفظ حدي

  وتابع زيدا:

قال:  -أحد بين ليث وكان يف حجر أيب سعيد  -سليمان بن عمرو بن عبيد العتواري 
  مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
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  فذكره حنوه خمتصرا وفيه الزيادة الثالثة

ابن أيب شيبة يف (املصنف) ) و٢١١) وابن خزمية (ص ١٢ - ١١/  ٣أخرجه أمحد (
) ٨٥/  ١٦) وابن جرير يف (التفسري) (٤٢٨٠) وعنه ابن ماجة (١٦٠٣٩/  ١٧٦/  ١٣(

  ) وقال:٥٨٥/  ٤) واحلاكم (١٢٦٨/  ٤٤٨وحيىي بن صاعد يف (زوائد الزهد) (ص 

  (صحيح اإلسناد على شرط مسلم)

  وبيض له الذهيب 

  رح بالتحديثوإمنا هو حسن فقط ألن فيه حممد بن إسحاق وقد ص

  فقهه:

بعد ختريج هذا احلديث هذا التخريج الذي قد ال تراه يف مكان آخر وبيان أنه متفق عليه 
  بني الشيخني وغريمها من أهل (الصحاح) و (السنن) و (املسانيد) أقول:

يف هذا احلديث فوائد مجة عظيمة منها: شفاعة املؤمنني الصاحلني يف إخوام املصلني 
  النار بذنوم مث بغريهم ممن هم دوم على اختالف قوة إميامالذين أدخلوا 

مث يتفضل اهللا تبارك وتعاىل على من بقي يف النار من املؤمنني فيخرجهم من النار بغري 
  عمل عملوه وال خري قدموه

  ولقد توهم (بعضهم) أن املراد باخلري املنفي جتويز إخراج غري املوحدين من النار

) : (ورد ذلك بأن املراد باخلري املنفي ما زاد على ٤٢٩/  ١٣الفتح) (قال احلافظ يف (
  أصل اإلقرار بالشهادتني كما تدل عليه بقية األحاديث)
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  قلت: منها قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أنس الطويل يف الشفاعة أيضا:

  (فيقال: يا حممد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع 

  ذن يل فيمن قال: ال إله إال اهللافأقول: يا رب ائ

  فيقول: وعزيت وجاليل وكربيائي وعظميت ألخرجن منها من قال: ال إله إال اهللا)

  )٢٩٦/  ٢متفق عليه وهو خمرج يف (ظالل اجلنة) (

  ويف طريق أخرى عن أنس:

(. . . وفرغ اهللا من حساب الناس وأدخل من بقي من أميت النار فيقول أهل النار: ما 
  نكم أنكم كنتم تعبدون اهللا عز وجل ال تشركون به شيئا؟أغىن ع

  فيقول اجلبار عز وجل: فبعزيت ألعتقنهم من النار

  فريسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون يف ر احلياة فينبتون. . .) احلديث

) وله فيه ٨٤٤أخرجه أمحد وغريه بسند صحيح وهو خمرج يف (الظالل) حتت احلديث (
  ) شواهد أخرى٤٥٥/  ١١) ويف (الفتح) (٨٤٣ - ٨٤٣شواهد (

صلى اهللا عليه وسلم فيه: (مل تغش   ويف احلديث رد على استنباط ابن أيب مجرة من قوله
الوجه) وحنوه احلديث اآليت بعده: (إال دارات الوجوه) : أن من كل من مسلما ولكنه كان 

  ال يصلي ال خيرج [من النار] إذ ال عالمة له)

  ) :٤٥٧/  ١١ه احلافظ بقوله (ولذلك تعقب
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(لكنه حيمل على أنه خيرج يف القبضة لعموم قوله: (مل يعملوا خريا قط وهو مذكور يف 
  حديث أيب سعيد اآليت يف (التوحيد)

  يعين هذا احلديث

أن يف احلديث نفسه تعقبا على ابن أيب مجرة من وجه  -رمحه اهللا  -وقد فات احلافظ 
شفعهم اهللا يف إخوام املصلني والصائمني وغريهم يف املرة األوىل آخر وهو أن املؤمنني ملا 

فأخرجوهم من النار بالعالمة فلما شفعوا يف املرات األخرى وأخرجوا بشرا كثريا مل يكـن  
  فيهم مصلون بداهة وإمنا فيهم من اخلري كل حسب إميام

   وهذا ظاهر جدا ال خيفى على أحد إن شاء اهللا

  مباحث ومناقشات:

على ذلك فاحلديث دليل قاطع على أن تارك الصالة إذا مات مسلما يشهد أن ال إله و
  إال اهللا: أنه ال خيلد يف النار مع املشركني

ففيه دليل قوي جدا أنه داخل حتت مشيئة اهللا تعاىل يف قوله: [إن اهللا ال يغفر أن يشرك 
  به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء]

) حديثا صرحيا يف هذا من رواية عائشة ٢٤٠/  ٦ده) (وقد روى اإلمام أمحد يف (مسن
  رضي اهللا عنها مرفوعا بلفظ: (الدواوين عند اهللا عز وجل ثالثة. . .) احلديث

  وفيه:
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وأما الديوان الذي ال يعبأ اهللا به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبني ربه من صوم يوم 
  ويتجاوز إن شاءتركه أو صالة تركها فإن اهللا عز وجل يغفر ذلك 

  )٥٧٦/  ٤وقد صححه احلاكم ( احلديث

الطبعة  - ٣٦٧وهذا وإن كان غري مسلم عندي ملا بينته يف (ختريج الطحاوية) (ص  
  الرابعة) فإنه يشهد له هذا احلديث الصحيح فتنبه

فإن عجيب ال يكاد ينتهي من إغفال مجـاهري   -يا أخي املسلم  -إذا عرفت ما سلف 
توسعوا يف الكتابة يف هذه املسألة اهلامة أال وهي: هل يكفر تارك الصالة كسال املؤلفني الذين 

  أم ال؟

عن إيراد هذا احلديث الصحيح مع اتفاق الشيخني  -فيما اطلعت  -لقد غفلوا مجيعا 
  وغريمها على صحته

مل يذكره من هو حجة له ومل جيب عنه من هو حجة عليه وخباصة منهم اإلمام ابن القيم 
اهللا تعاىل فإنه مع توسعه يف سوق أدلة املختلفني يف كتابه القيم (الصالة) وجواب كل رمحه 

منهم عن أدلة خمالفه فإنه مل يذكر هذا احلديث يف أدلة املانعني من التكفري إال خمتصرا اختصارا 
  خمال ال يظهر داللته الصرحية على أن الشفاعة تشمل تارك الصالة أيضا فقد قال رمحه اهللا:

ويف حديث الشفاعة: يقول اهللا عز وجل: (وعزيت وجاليل ألخرجن من النار من قال (
  : فيخرج من النار من مل يعمل خريا قط)  ال إله إال اهللا) وفيه

  قلت: وهذا السياق ملفق من حديثني:
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) ٣٣فالشطر األول منه: هو يف آخر حديث أنس املتفق عليه وقد سبق أن ذكرت (ص 
  الطرف األخري منه

  الشطر اآلخر هو يف حديث الكتاب:و

  (. . . فيقبض قبضة من النار ناسا مل يعملوا هللا خريا قط. . .)

وأما أن اختصاره اختصار خمل فهو واضح جدا إذا تذكرت أيها القارئ الكرمي ما سبق 
) متمما به تعقيبه على ابن أيب مجرة مما يدل علـى أن  ٣٤أن استدركته على احلافظ (ص 

  نني كانت لغري املصلني يف املرة الثانية وما بعدها وأم أخرجوهم من النارشفاعة املؤم

فهذا نص قاطع يف املسألة ينبغي به أن يزول به الرتاع يف هذه املسألة بني أهل العلم الذين 
جتمعهم العقيدة الواحدة اليت منها عدم تكفري أهل الكبائر من األمة احملمدية وخباصة يف هذا 

 توسع فيه بعض املنتمني إىل العلم يف تكفري املسلمني إلمهاهلم القيام مبا جيـب  الزمان الذي
عليهم عمله مع سالمة عقيدم خالفا للكفار الذين ال يصلون تدينا وعقيدة واهللا سـبحانه  

  وتعاىل يقول: [أفنجعل املسلمني كارمني ما لكم كيف حتكمون] ؟

أن ال يغفل ذكر هذا احلديث الصحيح كدليل ملا تقدم كنت أحب البن القيم رمحه اهللا 
جواب وبذلك يكون  -رمحه اهللا  -صريح للمانعني من التكفري وأن جييب عنه إن كان لديه 

  قد أعطى البحث واإلنصاف الفريقني دون حتيز لفئة

عقد فصال خاصا (يف احلكم بني  -رمحه اهللا  -نعم إنه ملما جيب علي أن أنوه به أنه 
اخلطاب بني الطائفتني) يساعد الباحث على تفهم نصوص الفريقني فهمـا   الفريقني وفصل

صحيحا فإنه حقق فيه حتقيقا رائعا ما هو مسلم به عند العلماء أنه ليس كل كفر يقع فيـه  
  املسلم خيرج به من امللة
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فمن املفيد أن أقدم إىل القارئ فقرات أو خالصات من كالمه تدل على مرامه مث أعقب 
  لزم مما يلتقي مع هذا احلديث الصحيح ويؤيد املذهب الرجيحعليه مبا ي

  رمحه اهللا (أن الكفر نوعان: -لقد أفاد 

  كفر عمل

  وكفر جحود واعتقاد

يضـاده فالسـجود للصـنم      وأن كفر العمل ينقسم إىل ما يضاد اإلميان وإىل ما ال
  واالستهانة باملصحف وقتل النيب وسبه يضاد اإلميان

  ا أنزل اهللا وترك الصالة فهو من الكفر العملي قطعا)وأما احلكم بغري م

(قلت: هذا اإلطالق فيه نظر إذ قد يكون ذلك من الكفر االعتقادي أحيانا وذلك إذا 
اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته كاستهزائه بالصالة واملصلني وكإيثاره القتل علـى أن  

  إنه مهم)يصلي إذا دعاه احلاكم إليها كما سيأيت فتذكر هذا ف

  مث قال رمحه اهللا:

(وال ميكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه اهللا ورسوله عليه ولكن هو كفر عمل 
  ال كفر اعتقاد

وقد نفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلميان عن الزاين والسارق وشارب اخلمـر  
جهة العمل وانتفى عنه وعمن ال يأمن جاره بوائقه وإذا نفى عنه اسم اإلميان فهو كافر من 

  كفر اجلحود واالعتقاد)
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(قلت: لكين أرى أنه ال يصح أن يطلق على أمثال هؤالء لفظة الكفر فيقال مثال: من 
أي أن  -زىن فقد كفر فضال عن أنه ال جيوز أن يقال: فهو كافر حىت على تارك الصـالة  

نص ومن باب أوىل أن ال وعلى غريه ممن وصف يف احلديث بالكفر وقوفا مع -يقال: كافر 
  ال يقال: كافر حالل الدم)

بعد أن ذكر احلديث الصحيح: (سباب املسلم فسوق وقتالـه   -رمحه اهللا  -مث قال 
  كفر))

(ومعلوم أنه صلى اهللا عليه وسلم إمنا أراد الكفر العملي ال االعتقادي وهذا الكفـر ال  
الزاين والسارق من امللة وإن زال عنه  خيرجه من الدائرة اإلسالمية وامللة بالكلية كما مل خيرج

  اسم اإلميان

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم األمة بكتاب اهللا وباإلسالم والكفـر  
  ولوازمهما)

مث ذكر األثر املعروف عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل: [ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا 
  ذي يذهبون إليه)فأولئك هم الكافرون] قال: (ليس بالكفر ال

/  ٢(قلت: زاد احلاكم: (إنه ليس كفرا ينقل عن امللة كفر دون كفر) وصححه هو (
  وهذا قاصمة ظهر مجاعة التكفري وأمثاهلم من الغالة) ) والذهيب٣١٣

  مث قال ابن القيم رمحه اهللا:
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عن مرتكب الكبائر وسلب  (واملقصود أن سلب اإلميان عن تارك الصالة أوىل من سلبه
م اإلسالم عنه أوىل من سلبه عمن مل يسلم املسلمون من لسانه ويده فال يسمى تـارك  اس

  الصالة مسلما وال مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب اإلسالم أو اإلميان)

(قلت: نفي التسمية املذكورة عن تارك الصالة: فيه نظر فقد مسى اهللا تعاىل الفئة الباغية 
طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما. . .] مع قوله صلى  مؤمنة يف اآلية املعروفة: [وإن

اهللا عليه وسلم يف احلديث املتقدم: (. . . وقتاله كفر) فكما مل يلزم من وصف املسلم الباغي 
بالكفر نفي اسم املؤمن عنه فضال عن اسم املسلم فكذلك تارك الصالة إال إن كان يقصد 

  ك بعيد)بذلك النفي أنه مسلم كامل وذل

  قال:

فيقال: ينفعه  (نعم يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من اإلميان يف عدم اخللود يف النار؟
وإن كان املتروك شرطا يف اعتبار الباقي مل  إن مل يكن املتروك شرطا يف صحة الباقي واعتباره

  هذا سر املسألة) فهل الصالة شرط لصحة اإلميان؟ ينفعه

 للفريق األول املكفر مث قال: إىل األدلة اليت كان ذكرها -هللا رمحه ا -قلت: مث أشار 
  (وهي تدل على أنه ال يقبل من العبد شيء من أعماله إال بفعل الصالة)

فأقول: يبدو يل جليا أن ابن القيم رمحه اهللا بعد حبثه القيم يف التفريق بني الكفر العملي 
بكفر عملي مل يستطع أن حيكم للفريق املكفر والكفر االعتقادي وأن املسلم ال خيرج من امللة 

ولذلك جلأ  بترك الصالة مع األدلة الكثرية اليت ساقها هلم ألا كلها ال تدل على الكفر العملي
  أخريا إىل أن يتساءل: (هل ينفعه إميانه؟ وهل الصالة شرط لصحة اإلميان؟)
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اد عنه إىل القول بأن قلت: إن كل من تأمل يف جوابه على هذا التساؤل يالحظ أنه ح
  األعمال الصاحلة ال تقبل إال بالصالة فأين اجلواب عن كون الصالة شرطا لصحة اإلميان؟

أي: ليس فقط شرط كمال فإن األعمال الصاحلة كلها شرط كمال عند أهل السـنة  
  مخالفا للخوارج واملعتزلة القائلني بتخليد أهل الكبائر يف النار مع تصريح اخلوارج بتكفريه

فلو قال قائل بأن الصالة شرط لصحة اإلميان وأن تاركها خملد يف النار فقد التقى مـع  
  اخلوارج يف بعض قوهلم هذا وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه

حبيدته عن ذاك اجلواب أراد أن يشعر القـارئ بأمهيـة    -رمحه اهللا  -ولعل ابن القيم 
  ن جهة وأنه ال دليل على أا شرط لصحة اإلميان من جهة أخرىالصالة يف اإلسالم م

وعليه فإن تارك الصالة كسال ال يكفر عنده إال إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أنه 
يكفر كفرا خيرج به من امللة كما تقدمت  -فقط  -كفر كفرا اعتقاديا فهو يف هذه احلالة 

  م ابن القيم يف آخر هذا الفصل فإنه قال:اإلشارة بذلك مين وهو ما يشعر به كال

(ومن العجب أن يقع الشك يف كفر من أصر على تركها ودعي إىل فعلها على رؤوس 
املأل وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له: تصـلي وإال  

  قتلناك؟ فيقول: اقتلوين وال أصلي أبدا)

رك واالمتناع عن الصالة مع ديد احلاكم له بالقتل: قلت: وعلى مثل هذا املصر على الت
  جيب أن حتمل كل أدلة الفريق املكفر للتارك للصالة

سواء أن جمرد الترك ال يكفر  وبذلك جتتمع أدلتهم مع أدلة املخالفني ويلتقون على كلمة
  ألنه كفر عملي ال اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم



الردودكتاب  ٨١٢    

 -أعين أنه محل تلك األدلة هذا احلمل  -يمية رمحه اهللا وهذا ما فعله شيخ اإلسالم ابن ت
) وقد سئل عن تارك الصالة من غري عذر: هل هو ٤٨/  ٢٢فقال يف (جمموع الفتاوى) (

  مسلم يف تلك احلال؟

ببحث طويل ملئ علما لكن املهم منه اآلن ما يتعلق منه حبديثنا  -رمحه اهللا  -فأجاب 
 صالة يقتل عند مجهور العلماء مالك والشافعي وأمحد قال:هذا فإنه بعد أن حكى أن تارك ال

  (وإذا صرب حىت يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق املسلمني؟

على قولني مشهورين حكيا روايتني عن أمحد فإن كان مقرا بالصالة يف الباطن معتقدا 
من بين آدم وعادم لوجوا ميتنع أن يصر على تركها حىت يقتل وال يصلي هذا ال يعرف 

وهلذا مل يقع هذا قط يف اإلسالم وال يعرف أن أحدا يعتقد وجوا ويقال له: إن مل تصل وإال 
   قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب فهذا مل يقع قط يف اإلسالم

ومىت امتنع الرجل من الصالة حىت يقتل: مل يكن يف الباطن مقرا بوجوا وال ملتزمـا  
لها فهذا كافر باتفاق املسلمني كما استفاضت اآلثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه بفع

النصوص الصحيحة كقوله صلى اهللا عليه وسلم: (ليس بني العبد وبني الكفر إال ترك الصالة) 
  رواه مسلم

فمن كان مصرا على تركها حىت ميوت ال يسجد هللا سجدة قط فهذا ال يكون قـط  
ا فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إىل مسلما مقرا بوجو

  فعلها والداعي مع القدرة يوجب وجود املقدور

فإذا كان قادرا ومل يفعل قط علم أن الداعي يف حقه مل يوجد واالعتقاد التام لعقـاب  
  التارك باعث على الفعل
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 بعض واجباا وتفويتها أحيانا لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخريها وترك
فأما من كان مصرا على تركها ال يصلي قط وميوت على هذا اإلصرار والترك فهذا ال يكون 

حيافظون عليها وهؤالء حتت  لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركوا تارة فهؤالء ليسوا مسلما
ادة عن النيب صلى اهللا الوعيد وهم الذين جاء فيهم احلديث الذي يف (السنن) [من] حديث عب

  عليه وسلم أنه قال:

(مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد يف اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند 
اهللا أن يدخله اجلنة ومن مل حيافظ عليهن مل يكن له عهد عند اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر 

  له))

  مر اهللا تعاىلفاحملافظ عليها: الذي يصليها يف مواقيتها كما أ

والذي يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباا فهذا حتت مشيئة اهللا تعاىل وقد يكون 
  هلذا نوافل يكمل ا فرائضه كما جاء يف احلديث. . .))

وعلى هذا احململ يدل كالم اإلمام أمحد أيضا الذي شهر عنه بعض أتباعه املتـأخرين  
  لتفصي القول بتكفري تارك الصالة دون

وكالمه يدل على خالف ذلك حبيث ال خيالف هذا احلديث الصحيح كيـف وقـد   
  أخرجه يف (مسنده) كما أخرج حديث عائشة مبعناه كما تقدم؟

عن ترك  -رمحه اهللا  -) قال: (سألت أيب ٥٥فقد ذكر ابنه عبد اهللا يف (مسائله) (ص 
  الصالة متعمدا؟
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يها يف غري وقتها أدعوه ثالثا فإن صلى قال: (. . . والذي يتركها ال يصليها والذي يصل
  وإال ضربت عنقه هو عندي مبرتلة املرتد. . .)

قلت: فهذا نص من اإلمام أمحد بأنه مل يكفر مبجرد تركه للصالة وإمنا بامتناعه عـن  
الصالة مع علمه بأنه يقتل إن مل يصل فالسبب هو إيثاره القتل على الصالة فهو الذي دل 

  تقادي فاستحق القتلعلى أن كفره كفر اع

يف كتابه (احملرر يف الفقه  -جد شيخ اإلسالم ابن تيمية  -وحنوه ما ذكره اد ابن تيمية 
  ) :٦٢احلنبلي) (ص 

(ومن أخر صالة تكاسال ال جحودا أمر ا فإن أصر حىت ضاق وقت األخرى وجب 
  قتله)

  قلت: فلم يكفر بالتأخري وإمنا باإلصرار املنبئ عن اجلحود

لك قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي رمحه اهللا يف (مشكل اآلثار) يف باب عقده يف ولذ 
  هذه املسألة وحكى شيئا من أدلة الفريقني مث اختار أنه ال يكفر

  ) :٢٢٨/  ٤قال (

(والدليل على ذلك أنا نأمره أن يصلي وال نأمر كافرا أن يصلي ولو كان مبا كان منه 
سلم أمرناه بالصالة ويف تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصالة ما قد كافرا ألمرناه باإلسالم فإذا أ

دل على أنه من أهل الصالة ومن ذلك أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي أفطر يف رمضان 
  يوما متعمدا بالكفارة اليت أمره ا وفيها الصيام وال يكون الصيام إال من املسلمني
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 اإلسالم قبل أن يأيت مبا يوجبه اإلسـالم مـن  وملا كان الرجل يكون مسلما إذا أقر ب
الصلوات اخلمس ومن صيام رمضان: كان كذلك ويكون كافرا جبحوده لذلك وال يكون 

وإسالمه  -وال يكون كافرا إال من حيث كان مسلما  -كافرا بتركه إياه بغري جحود منه له 
  كان بإقراره باإلسالم فكذلك ردته ال تكون إال جبحوده اإلسالم)

لت: وهذا فقه جيد وكالم متني ال مرد له وهو يلتقي متاما مع ما تقدم من كالم اإلمام ق
  أمحد رمحه اهللا الدال على أنه ال يكفر رد الترك بل بامتناعه من الصالة بعد دعائه إليها

وإن مما يؤكد ما محلت عليه كالم اإلمام أمحد ما جاء يف كتاب (اإلنصاف يف معرفة  
الف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل) للشيخ عالء الدين املرداوي الراجح من اخل
  ) كالشارح لقول أمحد املتقدم آنفا: (أدعوه ثالثا) :٤٠٢/  ١قال رمحه اهللا (

(الداعي له هو اإلمام أو نائبه فلو ترك صلوات كثرية قبل الدعاء مل جيب قتله وال يكفر 
  األصحاب وقطع به كثري منهم)على الصحيح من املذهب وعليه مجاهري 

وممن اختار هذا املذهب أبو عبد اهللا بن بطة كما ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبد الرمحن 
/  ١بن قدامة املقدسي يف كتابه (الشرح الكبري على (املقنع) لإلمام موفق الدين املقدسي) (

  ) وزاد أنه أنكر قول من قال بكفره قال أبو الفرج:٣٨٥

  ر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي)(وهو قول أكث

مث استدل على ذلك بأحاديث كثرية أكثرها عند ابن القيم ومنها حديث عبادة املتقدم يف 
  كالم ابن تيمية فقال عقبه:

  (ولو كان كافرا مل يدخله يف املشيئة)
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تأكيدا ال يدع شكا أو شبهة فال  قلت: ويؤكد ذلك حديث الكتاب وحديث عائشة
  تنس

مث قال أبو الفرج: (وألن ذلك إمجاع املسلمني فإننا ال نعلم يف عصر من األعصار أحدا 
من تاركي الصالة ترك تغسيله والصالة عليه وال منع مرياث مورثه وال فرق بني الصالة من 

وال نعلم خالفا بني املسلمني  أحدمها مع كثرة تاركي الصالة ولو كفر لثبتت هذه األحكام
وأما األحاديث املتقدمة (يعين اليت . ة جيب عليه قضاؤها مع اختالفهم يف املرتدأن تارك الصال

احتج ا املكفرون كحديث: (بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة) فهي على وجه التغليظ 
والتشبيه بالكفار ال على احلقيقة كقوله صلى اهللا عليه وسلم: (سباب املسلم فسوق وقتاله 

قال شيخنا رمحه اهللا (يعين املوفـق   هذا مما أريد به التشديد يف الوعيدكفر) . . . وأشباه 
  املقدسي) : وهذا أصوب القولني واهللا أعلم)

حممد بن عبد الوهاب رمحهم  قلت: ونقله الشيخ سليمان بن الشيخ عبد اهللا بن الشيخ
  ) البن قدامة مقرا له٩٦ - ٩٥/  ١اهللا يف حاشيته على (املقنع) (

) بتكفري تارك الصالة عمدا ٢٩٢/  ١إلمام الشوكاين يف (السيل اجلرار) (ومع تصريح ا
وأنه يستحق القتل وجيب على إمام املسلمني قتله فقد بني يف (نيل األوطار) أنه ال يعين كفرا 

 - ١٥٤/  ١ال يغفر فقال بعد أن حكى أقوال العلماء واختالفهم وذكر شيئا من أدلتهم (
١٥٥: (  

يقتل أما كفره فألن األحاديث صحت أن الشارع مسى تارك الصالة (واحلق أنه كافر 
وجعل احلائل بني الرجل وبني جواز إطالق هذا االسم عليه هـو الصـالة     بذلك االسم 

  فتركها مقتض جلواز اإلطالق
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وال يلزمنا شيء من املعارضات اليت أوردها األولون ألنا نقول: ال مينع أن يكون بعض 
انع من املغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب اليت أنواع الكفر غري م

  مساها الشارع كفرا فال ملجئ إىل التأويالت اليت وقع الناس يف مضيعتها)

ولقد صدق رمحه اهللا لكن ذهابه إىل جواز إطالق اسم (الكافر) على تارك الصالة هو 
  ا ليس فيها اإلطالق املدعى وإمنا فيها:توسع غري حممود عندي ألن األحاديث اليت أشار إليه

  (فقد كفر) 

وما أظن أن أحدا يستجيز له أن يشتق من هذا الفعل اسم فاعل فيقول منه: (كافر) إذن 
لزمه أن يطلقه أيضا على كل من قيل فيه: (كفر) كالذي حيلف بغري اهللا ومن قاتل مسلما أو 

  تربأ من نسب وحنو ذلك مما جاء يف األحاديث

  ) وغريه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:٢٣٤٩و صح ما رواه أبو يعلى (نعم ل

(عرى اإلسالم وقواعد الدين ثالثة عليهن أسس اإلسالم من ترك واحدة منهن فهو ا 
  كافر حالل الدم: شهادة أن ال إله إال اهللا والصالة املكتوبة وصوم رمضان)

لى تارك الصالة ولكنه مل أقول: لو صح هذا لكان دليال واضحا على جواز إطالقه ع
  )٩٤يصح كما كنت بينته يف (السلسلة الضعيفة) (

واخلالصة: أن جمرد الترك ال ميكن أن يكون حجة لتكفري املسلم وإمنا هو فاسق أمره إىل 
اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له واحلديث الذي هو عماد هذه الرسالة نص صريح يف ذلك 

   ال يسع مسلما أن يرفضه
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حالل  -يقينا  -من دعي إىل الصالة وأنذر بالقتل إن مل يستجب فقتل فهو كافر وأن 
  مقابر املسلمني الدم ال يصلى عليه وال يدفن يف

  فمن أطلق التكفري فهو خمطئ ومن أطلق عدم التكفري فهو خمطئ والصواب التفصيل

  فهذا احلق ليس به خفاء فدعين من بنيات الطريق

  وبعد:

أن يبادر بعض املتعصبني اجلهلة إىل رد هذا احلديث الصـحيح   فإن أخشى ما أخشاه
لداللته الصرحية على أن تارك الصالة كسال مع اإلميان بوجوا داخل يف عموم قوله تعاىل: 

هـ) فقد  ١٤٠٧[. . . . ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء] كما فعل بعضهم أخريا بتاريخ (
فتعقبـاين يف بعـض    -ي واآلخر مصري أحدمها سعود -تعاون اثنان من طالب العلم 

األحاديث من املئة األوىل من (سلسلة األحاديث الصحيحة) منها حديث حذيفة بن اليمان 
  ) ولفظه:٨٧رضي اهللا عنهـ (برقم: 

(يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب حىت ال يدرى ما صيام وال صالة وال نسك 
ة فال يبقى منه آية وتبقى طوائف مـن  وال صدقة وليسرى على كتاب اهللا عز وجل يف ليل

الناس: الشيخ الكبري والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: (ال إله إال اهللا) فنحن 
قال صلة بن زفر حلذيفة: ما تغين عنهم (ال إله إال اهللا) وهم ال يدرون ما صالة وال  نقوهلا

  صيام وال نسك وال صدقة؟

مث أقبل عليه يف الثالثة  عليه ثالثا كل ذلك يعرض عنه حذيفةفأعرض عنه حذيفة مث ردها 
  فقال: يا صلة تنجيهم من النار. (ثالثا)
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قلت: فسودوا يف تضعيف هذا احلديث ثالث صفحات كبار يف الرد علي لتصحيحي 
إياه ومل جيدا ما يتعلقان به لتضعيفه إال أنه من رواية أيب معاوية حممد بن خازم الضرير حبجة 

  كان يرى اإلرجاء وأن احلديث موافق لبدعة اإلرجاءأنه 

وهذا من اجلهل البالغ وال جمال اآلن لبيانه إال خمتصرا فإن أبا معاوية مع كونه ثقة حمتجا 
  به عند الشيخني فإنه قد توبع من ثقة مثله وأن احلديث ال صلة له باإلرجاء مطلقا

وقد صححه احلاكم والـذهيب   ومها إمنا ادعيا ذلك جلهلهم بالعلم وكيف يكون ذلك
  وكذا ابن تيمية والعسقالين والبوصريي

ولئن جاز يف عقلهما أن هؤالء العلماء كانوا يف تصحيحهم إياه مجيعا خمطئني فهل وصل 
  يصححون ما يؤيد اإلرجاء؟ األمر ما أن يعتقدا بأم

فوا ما أهل العلم تاهللا إا إلحدى الكرب أن يتسلط على هذا العلم من ال حيسنه وأن يضع
  يصححونه

وهذا احلديث الصحيح يستفاد منه أن اجلهل قد يبلغ ببعض الناس أم ال يعرفون من 
اإلسالم إال الشهادة وهذا ال يعين أم يعرفون وجوب الصالة وسائر األركان مث هـم ال  
يقومون ا كال ليس يف احلديث شيء من ذلك بل هم يف ذلك ككثري من أهل البـوادي  

  املسلمني حديثا يف بالد الكفر ال يعرفون من اإلسالم إال الشهادتنيو

وقد يقع شيء من ذلك يف بعض العواصم فقد سألين أحدهم هاتفيا عن امرأة تزوجها 
  وكانت تصلي دون أن تغتسل من اجلماع
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وقريبا سألين إمام مسجد ينظر إىل نفسه أنه على شيء من العلم يسوغ له أن خيـالف  
لين عن ابنه أنه كان يصلي جنبا بعد أن بلغ مبلغ الرجال واحتلم ألنه كان ال يعلم العلماء سأ

  وجوب الغسل من اجلنابة

  ) :٤١/  ٢٢وقد قال ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى) (

(ومن علم أن حممدا رسول اهللا فآمن بذلك ومل يعلم كثريا مما جاء به مل يعذبه اهللا على 
ذبه على ترك اإلميان بعد البلوغ فإنه [أن] ال يعذبه على بعض شرائطه ما مل يبلغه فإنه إذا مل يع

إال بعد البلوغ أوىل وأحرى وهذه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املستفيضة عنـه يف  
  أمثال ذلك. . .)

مث ذكر أمثلة طيبة منها املستحاضة قالت: إين أستحاض حيضة شديدة متنعين الصـالة  
  الة زمن دم االستحاضة ومل يأمرها بالقضاءوالصوم؟ فأمرها بالص

قلت: وهذه املستحاضة هي فاطمة بنت أيب حبيش رضـي اهللا عنـها وحـديثها يف    
  )٢٨١(الصحيحني) وغريمها وهو خمرج يف (صحيح أيب داود) (

ومثلها أم حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرمحن بن عوف واستحيضت سبع سـنني  
  )٢٨٣رج يف (الصحيح) أيضا (وحديثها عند الشيخني أيضا وهو خم

ومثة ثالثة وهي محنة بنت جحش وهي اليت أشار إليها ابن تيمية فإن يف حـديثها: (إين  
  أستحاض حيضة كثرية شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتين الصالة والصوم. . .) احلديث

هذا وهناك نص آخر لإلمام أمحد كان ينبغي أن يضم إىل ما سبق نقله عنـه لشـديد   
  طه به وداللته أيضا على أن تارك الصالة ال يكفر مبجرد الترك ولكن هكذا قدرارتبا
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  ) :١٩٥/  ٥٦قال عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف (مسائله) (ص 

(سألت أيب عن رجل فرط يف صلوات شهرين؟ فقال: (يصلي ما كان يف وقت حيضره 
كر فيهـا هـذه   ذكر تلك الصلوات فال يزال يصلي حىت يكون آخر وقت الصالة اليت ذ

الصلوات اليت فرط فيها فإنه يصلي هذه اليت خياف فوا وال يضيع مرتني مث يعود فيصلي أيضا 
حىت خياف فوت الصالة اليت بعدها إال إن كان كثر عليه ويكون ممن يطلب املعاش وال يقوى 

صـالة ال  أن يأيت ا فإنه يصلي حىت حيتاج إىل أن يطلب ما يقيمه من معاشه مث يعود إىل ال
  جتزئه صالة وهو ذاكر الفرض املتقدم قبلها فهو يعيدها أيضا إذا ذكرها وهو يف صالة)

فانظر أيها القارئ الكرمي: هل ترى يف كالم اإلمام أمحد هذا إال ما يدل على ما سبق 
حتقيقه أن املسلم ال خيرج من اإلسالم مبجرد ترك تلك الصالة بل صلوات شهرين متتابعني 

  ه أن يؤجل قضاء بعضها لطلب املعاشوأذن ل بل

  وهذا عندي يدل على شيئني:

أحدمها: وهو ما سبق وهو أنه يبقى على إسالمه ولو مل تربأ ذمته بقضاء كل ما عليه من 
  الفوائت

واآلخر: أن حكم القضاء دون حكم األداء ألنين ال أعتقد أن اإلمام أمحد بل وال من هو 
  حىت خيرج وقتها لعذر طلب املعاش دونه يف العلم يأذن بترك الصالة

  واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

واعلم أخي املسلم أن هذه الرواية عن اإلمام أمحد وما يف معناها هو الذي ينبغـي أن  
يعتمد عليه كل مسلم لذات نفسه أوال وخلصوص اإلمام أمحد ثانيا لقوله رمحه اهللا: (إذا صح 
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ألخرى املروية عنه على خالف ما تقدم مضطربة احلديث فهو مذهيب) وخباصة أن األقوال ا
  ) وغريه من الكتب املعتمدة٣٢٨ - ٣٢٧/  ١جدا كما تراها يف (اإلنصاف) (

وإذ  ومع اضطراا فليس يف شيء منها التصريح بأن املسلم يكفر مبجرد ترك الصـالة 
راده رمحه اهللا األمر كذلك فيجب محل الروايات املطلقة عنه على الروايات املقيدة واملبينة مل

  وهي ما تقدم نقله عن ابنه عبد اهللا

ولو فرضنا أن هناك رواية صرحية عنه يف التكفري مبجرد الترك وجب تركها والتمسك 
بالروايات األخرى ملوافقتها هلذا احلديث الصحيح الصريح يف خروج تارك الصالة من النار 

  بإميانه ولو مقدار ذرة

نابلة احملققني كابن قدامة املقدسي كما تقدم يف نقل أيب وذا صرح كثري من علماء احل
  الفرج عنه

  ونص كالم ابن قدامة:

  (وإن ترك شيئا من العبادات اخلمسة اونا مل يكفر)

) يف حبث طويل له ذكر ٣٠٢ - ٢٩٨/  ٢كذا يف كتابه (املقنع) وحنوه يف (املغين) (
  قنع)اخلالف فيه وأدلة كل مث انتهى إىل هذا الذي يف (امل

  وهو احلق الذي ال ريب فيه وعليه مؤلفا (الشرح الكبري) و (اإلنصاف) كما تقدم

السبكي يف ترمجـة اإلمـام    وإذا عرفت الصحيح من قول أمحد فال يرد عليه ما ذكره
  ) :٢٢٠/  ١الشافعي حيث قال يف (طبقات الشافعية الكربى) (
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الشافعي: يا أمحد أتقول: إنـه  (حكي أن أمحد ناظر الشافعي يف تارك الصالة فقال له 
يكفر؟ قال: نعم قال: إن كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: ال إله إال اهللا حممدا رسول اهللا 
قال: فالرجل مستدمي هلذا القول مل يتركه قال: يسلم بأن يصلي قال: صالة الكافر ال تصح 

  وال حيكم باإلسالم ا فانقطع أمحد وسكت)

  ألمرين: -رمحه اهللا  -ى اإلمام أمحد فأقول: ال يرد هذا عل

بتصديره إياها  -رمحه اهللا  -أحدمها: أن احلكاية ال تثبت وقد أشار إىل ذلك السبكي 
  بقول: (حكي) فهي منقطعة

واآلخر: أنه ذكر بناء على القول بأن أمحد يكفر املسلم مبجرد ترك الصالة وهذا مل يثبت 
  كما تقدم بيانه -عنه 

لى بعض املشايخ الذين ال يزالون يقولون بالتكفري مبجرد الترك وأملي أم وإمنا يرد هذا ع
 -الذي بنينا هذه الرسالة عليـه   -على هذا احلديث الصحيح  سريجعون عنه بعد أن يقفوا

  املوافق له -وغريه من كبار أئمة احلنابلة  -وعلى قول أمحد 

يتبني منه أنه جاحد ولو لبعض  فإن تكفري املسلم املوحد بعمل يصدر منه غري جائز حىت
  كما تقدم -ما شرع اهللا كالذي يدعى إىل الصالة وإال قتل 

) عن الغزايل أنه قـال:  ٣٠٠/  ١٢ويعجبين ذه املناسبة ما نقله احلافظ يف (الفتح) (
(والذي ينبغي االحتراز منه: التكفري ما وجد إليه سبيال فإن استباحة دماء املسلمني املقرين 

  د خطأ واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف سفك دم ملسلم واحد)بالتوحي
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هذا وقد بلغين أن (بعضهم) ملا أوقف على هذا احلديث شكك يف داللته على جنـاة  
املسلم التارك للصالة من اخللود يف النار مع الكفار وزعم أنه ليس له ذكر يف كل الدفعات 

  اليت أخرجت من النار

مكابرة عجيبة تذكرنا مبكابرة بعض متعصبة املذاهب يف رد دالالت النصـوص  وهذه 
انتصارا للمذهب فإن احلديث صريح يف أن الدفعة األوىل مشلت املصلني بعالمة أن النار مل 

  تأكل وجوههم فما بعدها من الدفعات ليس فيها مصلون بداهة

إال أن نقول: [سالم عليكم ال فإن مل ينفع مثل هذا بعض املقلدين اجلامدين فليس لنا  
  نبتغي اجلاهلني]

  واخلالصة:

 -حديث عظيم بكثري من دالالته ومعانيه من ذلك  -حديث الشفاعة  -أن حديثنا هذا 
ال خيرج من امللة  -مع إميانه بوجوا  -داللته القاطعة على أن تارك الصالة  -كما قدمت 

  وال خيلد يف النار مع الكفرة واملشركني

وغريه  -فإين أرجو خملصا كل من وقف على هذه الرسالة املتضمنة هذا احلديث  ولذلك
أن يتراجع عن تكفري املسلمني التاركني للصالة مع إميام ا واملوحدين هللا  -مما يف معناه 

أن يذكروا  -فقط  -وعليهم  -كما تقدم  -تبارك وتعاىل فإن تكفري املسلم أمر خطري جدا 
اإلسالم مبا جاء من ذلك يف القرآن الكرمي واألحاديث النبويـة واآلثـار   بعظمة الصالة يف 

ال  -لذلك  -من أيدي العلماء فهم  -مع األسف  -السلفية الصحيحة فإن احلكم قد خرج 
يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر والقتل يف تارك واحد للصالة بله مجع من التاركني ولو يف 

  ة األخرىدولتهم فضال عن الدول اإلسالمي
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فإن قتل التارك للصالة بعد دعوته إليها إمنا كان حلكمة ظاهرة وهو لعله يتوب إذا كان 
واحلالة هذه  -ذلك على أن تركه كان عن جحد فيموت  مؤمنا ا فإذا آثر القتل عليها دل

ة كافرا كما تقدم عن ابن تيمية فامتناعه منها يف هذه احلالة هو الدليل على خروجه من املل -
  وهذا مما ال سبيل إليه اليوم مع األسف

من الوجهة النظرية مبا عليه مجهور أئمة املسلمني بعدم تكفري  -إذن  -فليقنع العلماء 
  تارك الصالة مع إميانه ا

  وقد قدمنا الدليل القاطع على ذلك من السنة الصحيحة فال عذر ألحد بعد ذلك

  فتنة أو يصيبهم عذاب أليم][فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم 
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  الرد على الغزايل
  

  يعىن : خادما زنب حديثة عهد بنفاسها ) ٠أحسنت ، أتركها حىت متاثل  - ٣٢٧٨

-٢٤٤/  ٨) ، والبيهقى (  ١٦٠-١٥٩/ ٣) والدارقطىن (  ٥/١٢٥أخرجه مسلم ( 
قال : خطبنا ) من طريق إسرائيل عن السدى عن سعد بن عبيدة عن أىب  عبد الرمحن ٢٤٥
  فقال : -رضى اهللا تعاىل عنه -على 

أيها الناس ! أميا عبد وأمة فجرا ، فأقيموا عليهما احلد ... مث قال : إن خادما لرسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم ولدت من الزىن ، فبعثىن ألجلدها ، فوجدا حديثة عهد بنفاسها ، 

   ٠ل : فذكره فخشيت ( إن أنا جلدا ) أن أقتلها ، فقا

 ٧/٣٦٠والزيادة ملسلم وغريه من طريق أخرى عن الدى ، وهو خمرج ىف ( اإلرواء ) ( 
   ٠) خمتصرا دون قوله : ( اتركها .... ) ومن أجله خرجته هنا 

، وفيه  -وهو السدى الكبري  –والسدى : امسه إمساعيل بن عبد الرمحن بن أىب كرمية 
  ( الكاشف ) :كالم يسري ، ولذلك قال الذهىب ىف 

  ( حسن احلديث ، قال أبو حامت : ال حيتج به ) 

  وقال احلافظ :

  ٠( صدوق يهم ) 



الردودكتاب  ٨٢٧    

وقد ذكرت له هناك ىف ( اإلرواء ) طريقا آخر عن على رضى اهللا تعاىل عنه من رواية 
عبد األعلى بن عامر ومتابع له ، حسنت إسناده الجتماعهما ، وىف رواية لألول منهما عند 

  ٠ه : أن األمة لبعض أزواج النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم البيهقى وغري

  ):٤٤٧٣ولفظ أىب داود ( 

  ٠آلل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  ) بلفظ : ٨٥/ ١وحنوه ألمحد ( 

  إن أمة هلم زنت .....

أقول : فهذا هو الالئق مبقام النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم : أن هذه األمة ليسـت  
ه ، وإمنا هى لبعض نسائه ، كانت ختدم النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم كثريا ، حىت مملوكة ل

  ٠ظن أا أمة له 

قصة الرجل الذى أم بأم ولده صلى اهللا عليه وآله  –واهللا أعلم  –ويؤيد ما ذكرت 
، بقتله ، فلما رآه جمبوبا ما له ذكر ، أمسك عنه  –رضى اهللا تعاىل عنه –وسلم ، فأمر عليا 

  ومل يقتله ، وأخرب النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم بذلك ، فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم :

  ٠( احلمد هللا الذى يصرف عنا أهل البيت ) 

  ٠) من طريق ثالث ١٩٠٤وقد مضى والقصة برقم (

قوله : ( متال ) أى : تقارب الربء واألصل ( تتماثل ) ، يقال : متال العليل ، إذا قارب 
  كما ىف ( القاموس ) ٠ء الرب
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) ، وملا كان قد وقع هنا مـن  ٢٤٩٩( تنبيه ) : تبني أن احلديث سبق خترجيه برقم (
  ٠الفائدة احلديثية والفقهية ما مل يقع هناك ، فقد آثر االحتفاظ به هنا 

وأيضا ، فإىن أريد أن أحذر هنا من ضاللة من ضالالت ذلك الشيخ الغزاىل ، الذى مأل 
تشكيك ىف أحاديث النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم الصحيحة ، والطعن فيها باسم الدنيا بال

الدفاع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ىف كتابه ( السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل 
كالشمس ىف رائعة  –احلديث )! واحلقيقة ، أن كل من درس كتابه هذا من العلماء ، تبني له 

ال فقه عنده وال حديث ، إال ما وافق عقله وهواه ! وقد بينت شيئا من ذلك ىف  أنه –النهار 
رسالىت ىف الرد على ابن حزم ومن قلده ، ىف تضعيفهم حلديث البخارى ىف حترمي املعارف 

  ٠)١(وغريه مما ىف معناه ، وأنا اآلن ىف صدد تبييضها وإعدادها للنشر إن شاء اهللا تعاىل 

لىت طعن فيها وأنكر صحتها : حديث الرجل املتهم بأمة النىب عليه ومن تلك األحاديث  ا
  ) أنه :٢٩السالم ، فإنه جزم ىف الكتاب املذكور ( ص 

( يستحيل أن حيكم النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم على رجل بالقتل  ىف مة مل تتحقق 
 ! (  

  وجوابا عليه أقول :

ني حبقيقة عصمة النىب صلى اهللا عليه وآله هذه مغالطة ظاهرة ، ال ختفى على أهل العارف
وسلم ، فهى العاصمة له صلى اهللا عليه وآله وسلم من أن يقتل رجال بتهمة مل تتحقق ، وأما 
أن حيكم على ما ظهر له صلى اهللا عليه وآله وسلم من األدلة الشرعية القائمة على الظاهر ، 

  م :فهو ما دل عليه صريح قوله صلى اهللا عليه وآله وسل
                                                   

  ٠مث طبعت حيمد اهللا وفضله   (١)
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( إمنا أنا بر ، يأتيىن اخلصم ، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه صادق 
، فأقضى له فمن قضيت له حبق مسلم ، فإمنا هى قطعة من النار ، فليحملها أو يذرها ) متفق 

) ، ١٤٢٣) ، و ( األرواء ) ( ٤٥٥، وهو خمرج ىف ( الصحيحة ) ( -واللفظ ملسلم  –عليه 
  ٠) عن أم سلمة ٢٦٣٥/  ٢٥٨/ ٨( 

واملقصود : أن النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم ىف حكمة على الناس أو بني الناس ، إمنا 
حيكم مبقتضى كونه بشرا ، وليس حبكم كونه نبيا معصوما ، أال ترى إىل قوله صلى اهللا عليه 

  ٠وآله وسلم 

 رسول اهللا ، فإذا قالوها ( أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ، وأىن
عصموا مىن دماءهم وأمواهلم إال حبقها ، وحسام على اهللا ) ؟ !متفق عليه ، وهو خمرج فيما 

  ٠) ٤٠٧تقدم برقم (

/ ١٣وهلذا ، قال احلافظ ابن حجر ىف ( الفتح ) وهو يذكر فوائد حديث أم سـلمة ( 
١٧٤: (  

باالجتهاد فيما مل يرتل عليه شئ ، ( وفيه : أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يقضى 
وخالف ىف ذلك قوم ، وهذا احلديث من أصرح ما حيتج به عليهم ، وفيه أنـه رمبـا أداه   

مل   -لو وقع   -اجتهاده إىل أمر حيكم به ، ويكون ىف الباطن خبالف ذلك ، لكن مثل ذلك 
  ٠يقر عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم ، لثبوت عصمته ) 

ه من العلم الصحيح والفهم الرجيح : خيرج حديث الرجل املتـهم ،  وعلى هذا الوج
ويبطل ما أدعاه الغزاىل من االستحالة فيه ، ويتبني لكل باحث لبيت أن الرجل مفلس مـن  
  العلم النافع ، فال هو من أهل الفقه ، وال من أهل احلديث ( ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ) !
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حلديث التاىل وطعنه فيه ، مع اعترافه بصحة سنده ، وإن مما يؤكد ذلك : موقفه من ا
  ونقضه للقاعدة الىت ذكرها بني يديه !

هـ مـن أحـد األفاضـل     ١٤٠٣/ ٧/٧هذا ، وقد كان جاءىن خطاب مؤرخ ىف 
) من ١٤٤٩السعوديني ىف الرياض ، يذكر فيه أن احلديث الذى أوردته ىف هذا الد برقم ( 

فرد ضعيف جدا ! وأنه قد أعجب به طائفة من الذين يتبعونىن رواية البخارى ىف ( األدب امل
(!) ىف التصحيح والتضعيف واالستنباط الفقهى ، وأخذوا يعملون به ! يعـىن زيـادة : (   

وأرفق مع اخلطاب ورقة كبرية  ٠ومغفورته ) ىف رد السالم ، الواردة ىف احلديث املشار إليه 
ضعيف املزعوم ، ونزوال عند رغبته كتبت إليـه  ذات وجهني ، يبني فيها وجهة نظرة ىف الت

  ٠برأىي فيه 

  وميكن تلخيص كالمه ف أربعة أمور :

األول : أن قوىل هناك : ( رجاله ثقات من رجال ( التهذيب ) غري إبراهيم ابن املختار 
  الرازى ) ، إمنا هو سبق قلم مىن ألنه من رجال ( التهذيب ) 

  إخل  ٠٠لبخارى فيه : ( فيه نظر ) ، وقال ابن معني الثاىن : أن إبراهيم هذا قد قال ا

  إخل  ٠٠الثالث : أن فوقه هارون بن سعد قال فيه ابن معني وأبو حامت : ليس به بأس 

الرابع : أن حممدا شيخ البخارى فيه ليس هو ابن سعيد األصبهاىن الثقة كما جزمت أنا 
كتبت إليه جوابا مفصال ىف الرد عليه ، به ، وإمنا هو ابن محيد املتروك عند البخارى نفه ! ف

بينت له فيه خطأه فيما ذهب إليه ، إال األمر األول فإنه مصيب فيه ، ولذلك فإىن صححت 
  ٠) جزاه اهللا خريا  ٠٠) فجعلتها ( وإبراهيم ٠٠ىف هذه الطبعة عبارة : ( غري إبراهيم 
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وهذا من عيوىب الىت فإىن مل احتفظ بنسخة منه لنفسى ،   -وخالصة الرد فما أذكر  
  كاآلتى :  -أرجو اهللا تعاىل أن يغفرها ىل 

  أما األمر الثاىن ، فإىن مل أعتمد على قول من جرحه ليستبني :

  ٠أحدمها : أنه جرح مبهم غري مفسر 

واآلخر : أنه معارض بتوثيق من وثقه ، وفيهم بعض املعروفني بالتشديد ، وهو أبو حامت 
  :  -اك كما ذكرت هن   -فإنه قال 

  ( صاحل احلديث )

  وقد عزاه الفاضل املشار إليه ألىب داود ، وهو من أوهامه ، وإمنا قال فيه أبو داود :

  ٠( ال بأس به ) كما ىف ( التهذيب ) 

هذا قوله ، وهو ىف املعىن موافق لقول أىب حامت ، وحنوه فعل ابن حبان وابن شاهني فإما 
  ذكراه ىف ( الثقات )

 ٠: فيكفى ىف رده ما نقله الفاضل نفسه عن الذهىب والعسقالىن أنه صدوق وأما الثالث 
وال يضره أنه رافضى ما مل يكن داعية ألن العربة ىف الرواية الصدق والضبط كما هو مقرر ىف 
علم املصطلح ، على أنه قد ذكر بعضهم أنه نزع عن الرفض ، ولغله لذلك اقتصر الذهىب ىف 

  :  ( الكاشف ) على قوله فيه

  ٠( صدوق ) ومل يرمه بالرفض 
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وأما الرابع : فهو من أعجب ما تغىن به ! فإنه ىف الوقت الذى يأخذ على جزمى بـأن  
حممدا شيخ البخارى ىف هذا احلديث  يف هذا احلديث هو ابن سعيد األنصارى بدعوى أنه ال 

لو قاله خباري زماه دليل عليه ! إذا به يعارضه دون أي دليل أو شبه دليل ن بل جمرد ادعاء ، 
  مل يقبل منه ! فامسع إليه كيف يقول :  

( فالقطع بأن قول البخاري :  ( قال حممد ) يعىن ابن سعيد يفتقر إيل إيل دليل ، بـل  
عندي أنه من رواية ( كذا قال ! ويعىن أنه هو ) ابن محيد الرازي وكأن البخاري رمحه اهللا 

  فيتأمل هذا املوضع ) .   تعاىل قال : ( قال حممد ) هله العلة ،

فأقول : لقد تأملته فوجدته تكلفا ظاهرا ، يعتمد على جمرد االحتمال ، وترجيح بدون 
ال أقول من   -مرجح ، وهو ما نسبه إيل بزعمه مث أنكره على ! مع فارق كبري بيين وبينه 

لل فقلت وإمنا من حيث إنين قرنت الدعوي مع الد  -حيث التمكن والتمرس يف هذا العلم 
  هناك يف حممد بن سعيد : 

  ( وهو من شيوخ البخاري يف ( الصحيح ) . 

ومل يذكروا مثله يف ترمجة حممد بن   -وهذا ما ذكره صراحة يف ترمجة حممد هذا العلم  
محيد الرازي ، فال أدري كيف جتاهل صاحبنا هذا كله ، فأنكر علينا ما هو واقع  فيه ، وحنن 

  بارك وتعاىل . برآء منه بفضل اهللا ت

البخاري رمحه اهللا تعاىل قال : ( حممد ) هلذه العلة ..) ؟ أليس  مث ما معىن قوله : ( وكأن
إال تعمية حلاله   -وهو ابن محيد الضعيف عنده  –يعىن أن البخاري مل ينسب حممدا هذا 

يس وسترا عليه ؟ ! أليس هذا أشبه ما يكون بنوع من أنواع التدليس وهو املعروف بتـدل 
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الشيوخ ؟ ! وهل يصح أن ينسب ذلك ألمري احملديثن البخاري ؟ ! قال احلافظ ابن كثري يف ( 
  ) يف تعريف التدليس املذكور : ٥٩اختصار علوم احلديث )( ص

( هو اإلتيان باسم الشيخ أو كنيته على خالف املشهور به تعميمة ألمره ، وتـوعريا   
ملقاصد ، فتارة يكره ، كما إذا كان اصغر منه للوقوف على حاله ، وخيتلف ذلك باختالف ا

  سنا ، ....  وتارة حيرم كما إذا كان غري ثقة فدلس لئال يعرف حاله ....) ! 

فهل يليق بطالب هلذها العلم أن يصدر منه مثل ذاك الكالم الذى ميس اإلمام البخارى 
 به إذا مل يكن لديه ما ويرميه بالتدليس وتعميته أمر الراوي على الناس ؟ ! أليس كان األويل

يرجح ما رجحناه أن حيسن ظنه بالبخاري وحيمل غدم نسبته لشيخه على أنه الثقة ، وليس 
  املتروك عنده ؟ ! هذا كان أويل به واهللا اهلادي . 

  ذلك خالصة ما كنت به إليه يف ردي املرسل إليه ، فماذا كان موقفه من تلقاءه ؟  

هـ  ) قال فيه بعـد السـالم    ١٤٠٣/  ١٢/ ٨(  لقد كتب إيل جوابا آخر بتاريخ
  واملقدمة ، والدعاء يل باخلري ، ووصفه إياي ب ( احملدث اخلطري ) ! قال : 

( شيخنا اجلليل : جوابكم على مكتويب وصل يف حينه ... ها أنا ذا أعطف على مـا   
 ٩ه غري فقيه كتبتم جوابا هو من باب ( رب ناقل فقه إيل من هو أفقه منه ) و( رب ناقل فق

  ، ومنكم نستفيد ، ومن علومكم ننهل ) . 

  فهل استفاد شيئا ؟ ال ، فإنه أرسل مع اجلواب حبثا له يف مثان .  

صفحات ! يدندن فيه حول عدم رعية الزيادة املذكورة ىف رد السـالم ىف إلقائـه ،   
لقول فيهما واستدل على ذلك حبديثني ضعيفني ، أحدمها منكر ، واآلخر شاذ ، وقد فصلت ا
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) ، وبينت فيه تعصبة لرأيه ، وخمالفتـه للعلمـاء ىف   ٥٤٣٣ىف الكتاب اآلخر ( الضعيفة ) (
  ترجيحه التعديل على التجريح املفسر ، وحماولته تضعيف رواية اجلرح عن اإلمام أحم بقوله :

  ( ومل أجد هذا القول مستفيضا عن أمحد ) !

  ٠يثمى وغريمها مع أن العلماء تلقوه بالقبول كالذهىب واهل

مث أتبع احلديثني املشار إليهما بأثرين صحيحني عن ابن عمر وابن عباس رضى اهللا تعاىل 
عنهما ، ال حجة له فيهما ألما ىف ابتداء السالم وليس ىف رده فهو ال يفرق بني االبتداء به 

ى وفقـه  ورده ، ولذلك فهو يعلل احلديث ما ، ويرد بعض اآلثار الواردة عن السلف عل
!وقد خرجت بعضها ىف املصدر اآلنف الذكر ، منها عن ابن عمر أنه كان إذا مل عليه فرد 

  ٠زاد ، قال سامل موىل ابن عمر 

  ٠٠فقال الالم عليكم ورمحة اهللا ، ٠( فأتيته فقلت : السالم عليكم 

م م أتيته مرة أخرى فقلت : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، فقال : السالم عليك
رواه البخارى ىف ( األدب املفرد ) ، وسكت عنه  ٠ورمحه اهللا وبركاته ، وطيب صلواته ) 

   ٠احلافظ ىف ( الفتح ) 

فإذا أردت أيها القارئ أن تعرف أنه ال يفرق بني االبتداء بالسالم ورده ، وأنه خيلـط  
  بينهما ، فامسع قوله :

زيادة على ما ىف إطالق اآليـة  ( وكأن ابن عمر رضى اهللا تعاىل عنهما كان يأخذ بال
وعمل ا ، لفذا كان الناس حييونه مبا مر ، مث وقف على علم ىف هذا فنهى من زاد ، وقال : 

  ٠كما أخرجه ابن وهب ) ٠( حسبك إىل وبركاته ) 
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قلت : وهذا كذب على ابن عمر وابن وهب أيضا ، فإن نص روايته كما ذكره هـو  
   ٠) وهذا عن ابن حجر ، دون أن يشري إىل ذلك !٥/٢٩٣(  ونقله عن ( الفتوحات الربانية )

عن ابن عمر أن رجال سلم عليه فزاد : ( ومغفرته ) ، فانتهره ابن عمر وقال : حسبك 
  إيل إيل ( وبركاته ) . 

فأنت تري أن هذا األثر يف النهي عن الزيادة يف إلقاء السالم ، وأن زيادة ابن عمر يف 
  رده وفقا لآلية . 

ب من هذا الكاتب الفاضل ، وكيف خيلط هذا اخللط الفاحش ، ويتجرأ علـى  فالعج
على حد تعبريه ، وخمالفة اآلثار السلفية املوافقة هلـا ، بلـه     -إبطال العمل بإطالق اآلية 

احلديث ، وزال يتنبه للفرق بني ذلك كله ، وبني الثرين األخرين اللذين ذكرمها عن ابن عمر 
اإلشارة إليهما ، ومها يف النهى عن الزيادة يف اإللقاء كأثر ابن عمر وابن عباس كما تقدمت 

هذا الذى سقت آنفا نصه ، وحيرص كل احلرص على صد الناس العاملني بذلك ، بناء على 
  هذا اخللط يف الفهم ، واجلهل ذا العلم ، واهللا املستعان . 

الطبعة السلفية )  – ٦ / ١١ومما يؤكد ذلك أن احلافظ ابن حجر قالب يف ( الفتح ) 
بعد أن ساق اآلثار مكن النوعني ، وبعض األحاديث املوافقة للحديث الذى حنن يف صدد 

  الدفاع عنه ، والرد على من ضعفه . وقد عزاه للبيهقي دون البخاري ! قال : 

فحيوا بأحسن  ( ونقل ابن دقيق العيد عن أيب الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعايل 
  اجلواز يف الزيادة على الربكة إذا انتهي إليها املبتدئ ) .  منها 

  قال :  مث
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( وهذه األحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على 
  ( بركاته ) . 

وهذه شهادة عامة من أمري املؤمنني يف احلديث ترد على الكاتب املومي إليـه مـن    
فقهية ن وتطابق متاما ما ذهبنا إليه حديثيا وفقهيا ، فطويب إلخواننا الذين الناحيتني احلديثية وال

يعملون ذه السنة وغريها ، وخباصة الذين بشرنا م الكاتب يف خطابه الول إيل ن مريدا 
  منهم تركها ! ف ( طويب هلم وحسن مآب ) ، واحلمد هللا الذى بنعمته تتم الصاحلات . . 

خاطرة ، استكماال ملا كنت رجحته فيما رددت به على األخ  ذلك ، مث خطرت يف بايل
الفاضل أن شيخ البخاري يف احلديث الذى ضعفه ليس هو حممد بن محيد الرازي الضعيف ، 
وإمنا هو حممد بن سعيد األصبهاين الثقة الذى اعتمده البخاري يف صحيحه ) فكلفت أحد  

خاري أمساء ( احملمدين ) من شيوخه الـذين  أصهاري أن يتبع يل من ( التاريخ  الكبري ) للب
  روي عنهم فيه مباشرة او تعليقا ففعل جزاه اهللا خريا ، فانكشف يل ما يأيت : 

  أنه حني يروي حملمد بن محيد الرازي ، فهو يبينه بأحد وجهني : 

األول : أن يسميه منسوبا ألبيه : ( حممد بن محيد ) كما رايته يف مواضع عديـدة ،   
  قامها : وهذه أر

 )١٣١،  ٧٣/  ١/  ٤،  ٢٧٤،  ١٦/  ٢/  ٣،  ٢٩٩،  ٧٤،  ٤٩/  ٢/  ٢  ، (
ومن املفيد أن أقول : إنه قد صرح بالتحديث عنه يف اكثر هذه املواضع ، وهذا مما مل يذكر 
يف ترمجته وال يف ترمجة الرازي يف ( ذيب الكمال ) للحافظ املزي وال فروعه ، وكأن ذلك 

دم رواية البخاري عنه يف كتبه األخري الىت ترمجوا لرواا ، ك ( األدب املفرد لضعفه ، أو لع
  ) وغريه . 
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الثاين : أن يقتصر على نسبته ألبيه دون أن يسميه فيقول : ( قال ابن محيد ) ، وهذه 
  أرقامها : 

  )٩٩  -  ٩٨/  ١/  ١/  ٤،  ٢١٨/  ٢/  ٢،  ٣٢٤،  ١٩٦/  ٢/  ١  . (  

  يف موضعني اثنني فقط : وقد رايته أمه 

  ) .  ٢٠٤/  ١/  ٢أحدمها : يف ( 

  ) .  ١١٩/  ٢/  ٣واآلخر : يف ( 

) بأنه ( ابـن   ١٩٦/  ٢م  ١لكن بالنسبة للموضع األول ، فقد بينه يف مكان آخر ( 
محيد ) يف نفس احلديث الذى رواه يف املوضع األول ، فمن احملتمل أنه سقط بيانه من الناسخ 

  هناك . 

ما املوضع اآلخر ، فيمكن أن يقال فيه االحتمال املذكور قبل ، وما سذكر قريبا من وأ 
  اختالف النسخ . 

) ، لكن ذكر املصحح يف  ١٦/  ١/  ٣مث وجدت فيه موضعا ثالثا ، وقع فيه مبهما ( 
  تعليقه عليه أنه وقع يف نسخه ( حممد بن محيد ) ، ولذلك ذكرته يف األول املتقدم عز وجل 

الصة : إن هذا التتبع والتحقيق كشف يل عن أن من عادة البخارى يف ( التاريخ واخل 
الكبري ) ، أنه إذا روي عن حممد بن محيد الرازي بينه ونسبه بوجه من الوجهني السابقني ، 
وهو الالئق مبقامه يف دينه وعلمه ، وترتهه عن التدليس ، كما سبق بيانه ، وال ينتقص ذلك 

  املواضع القليلة ، ملا ذكرته أنفا . مبا وقع يف تلك 
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وبذلك نتأكد من صواب ما كنت رجحته يف ردي املشار غليه : إن احلديث من رواية 
البخاري عن حممد بن سعيد الرازي الثقة ، وليس من روايته عن حممد بن محيد الرازي كما 

لبينه البخاري كما جزم به الفاضل املردود عليه دون حجة أو برهان ، لنه لو كان من حديثه 
فعل بغريه من األحاديث املشار إليها بأرقامها املتقدمة وبذلك أيضا اثبتنا أن البخاري ليس من 
عادته أن يستر حال حممد بن محيد الرازي بعدم نسبته ألبيه لضعفه ! كما اشعر به مـن مل  

  هلادي إيل أقوم طريق حيسن الكتابة يف هذا املوضوع الدق يق  ، واهللا تعايل ويل التوفيق وهو ا

  [ الصحيحة / مقدمة الد السابع ]
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  الرد على املودودي
  

  (  إنه ليس عليك باس ، إمنا هو ابوك وغالمك ) .   - ٢٨٦٨

  ) من طريق أيب داود صاحب ( السنن ) ،  ١/  ٤١رواه الضياء يف ( املختارة ) ( 

  امل بن دينار عن ثابت عن أنس : ) عن أيب مجيع س٤١٠٦وهذا يف ( اللباس ) منه ( 

ان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أيت فاطمة بعبد كان قد وهبه هلا ، قال : وعلى فاطمة 
رضى اهللا تعاىل عنها ثوب إذا قنعت به رأسها مل يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها مل يبلغ 

  قال : فذكره .  راسها ، فلما رأي النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ما تلقي ،

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، ويف سامل بن دينار كالم لني ال يضر  
  ) وغريمها .  ٤١١/  ٦ن وقد وثقه ابن معني وابن حبان ( 

ويف احلديث دليل واضح على جواز كشف البنت عن رأسها  ورجليها أمام ابيها ، بل  
حيث   -رمحه اهللا   -ستاذ أيب األعلي املودودي  وغالمها أيضا ، ففيه رد صريح على األ

مؤسسة الرسالة )  أنه ال حيل للمرأة   -)  ٢٩٠  - ٢٨٩صرح يف كتابه ( احلجاب ) ( ص
حىت ألبيها او عمها أو أخيها أو ابنها ! : ( وحىت   -إال الوجه والكفني   -كشف عورا 

  ) !  ٢٧٣  - ٢٧٢للمرأة مثلها ) ! وأكد ذلك يف مكان آخر ( ص

وقد كنت رددت عليه ىف هذه املسألة ىف تعقيب نشر ىف آخر كتابه من الطبعة األوىل 
من القائمني عليها ، ألنىن استبعدت موافقة املؤلف على ذلك دون   -بل وإحلاح  –بطلب 

أن يطلع على التعقيب ، فقال وسيطهم : ال عليك ، حنن متفقون مع األستاذ املودودى على 
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ولكن ما كاد الكتاب يصل إىل املؤلف حىت سارع  ٠ما قد يبدو لنا من تعليق  موافقته على
بالكتابة إليهم بأن ال ينشروا الكتاب حىت يأتيهم برده على ( التعقيب ) ، فطبعـوا رده ىف  

وفيها أخطاء جديدة فقهية وحديثية ، بينت بعضها ىف كتاىب ( جلباب املرأة  ٠رسالة صغرية 
الطبعة اجلديدة ) ، وهو كثري التناقض ىف كتابة املذكور ىف وجه   - ٥٠ -٤٢املسلمة ) (ص 

املرأة تناقضا يدل على أنه كان غري مطمئن لرأى خاص فيه ، وهذا واضح جدا ملن تتبـع  
  ]٨٦٩[ الصحيحة / الد السادس / ص٠كالمه فيه ، وال جمال اآلن لبيانه 
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  الرد على عادل مرشد
  

  ٠أمىت أمة مرحومة ) (    - ٩٥٩  - ١٤

كنت خرجته مثة من رواية مجع عن املسعودى عن سعيد عن أىب بردة عن أىب موسى 
  ٠رضى اهللا تعاىل عنه ، وأعللته باختالط املسعودى 

) قال : نا حممد بن معمر  ٢٣/٣/٢مث رأيت الروياىن قد أخرج احلديث ىف ( مسنده ) ( 
  ٠: نا معاذ بن معاذ : نا املسعودى به 

قول هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري املسعودى وهو ثقة فأ
  هنا ، قال احلافظ :

  ٠( صدوق ، اختلط قبل موته وضابطه أن من مسع منه بـ ( بغداد ) فبعد االختالط ) 

قلت : ومعاذ بن معاذ ، وهو اهلنربى البصرى ، فيكون مسع منه قبل االختالط ، وقد 
) ، وتبعه ابن الكيال (  ٤٠٢ظ العراقى ىف ( التقييد واإليضاح ) (  ص صرح بذلك احلاف

) ، فعليه فقد زالت العلة ، وصح اإلسناد واحلمد هللا ، وهذا من فضله تعاىل ٢٩٥  -٢٩٣
  ٠وتوفيقه إياى ىف خدمة السنة والذب عنها 

لعلـم  أقول هذا ألنىن وقفت ىف هذه األيام على رسالة صغرية ملؤلف جمهول ىف هذا ا
الشريف ، مساها ( املنهج الصحيح ىف احلكم على احلديث النبوى الشريف ) بقلم عـادل  
مرشد ، ذكر ىف مقدمتها أنه من تالمذه الشيخ شعيب األرناؤوط ، تبني ىل منها أنه ال يعرف 
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من هذا العلم إال التقليد والنقل من هنا وهناك على جهل أيضا بعلم املصطلح كقولـه (ص   
٤٢ :(  

  ٠تدرك العلة بتفرد الراوى )( و

فهذا خطأ ، ألن الراوى إذا كان ثقة حبديث ، فهو صحيح ما مل خيالف من هو أوثق منه 
  ٠أو أكثر عددا ، فالعلة تدرك باملخالفة وليس بالتفرد 

وال أريد اآلن الرد عليه وعلى ما ىف رسيلته من األخطاء ، ألن الوقت أضيق من أن يتسع 
إن كان قد تبني ىل منها أن تأليفه إياها إمنا كان بباعث حقد دفني ، فقد للرد على مثلها ، و

أختار أربعة أحاديث صحيحة مما كننت صححته ىف بعض كتىب ، فضعفها هـو كلـها ،   
  أحدها مما صححه مجع كمسلم وابن حبان وغريمها ، وهو قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم :

ديث ، أعلة بزعم خمالفته للقرآن ، وهو زعم ) احل ٠٠٠( خلق اهللا التربة يوم السبت 
  -١١١كنت رددته ، بل بينت بطالنه ىف غري ما كتاب من كتىب مثل : ( خمتصر العلو ) ( 

) ، ومل يأت املشار ٥٧٣٥) ، والتعليق على ( املشكاة ) ( ١٨٣٣) ، وهذه السلسلة (  ١١٢
ريه مما قد رددته هناك ، أن يدىل ولو إليه ىف تأييد زعمه بشئ جديد ، وإمنا هو جيتر ما قاله غ

بكلمة واحدة للرد على متجاهال ذلك كله ، وليس ذلك من شأن من يريد احلق ، وهو ىف 
) ، وهو قد ٣٢  - ٣٠/ ١٤ذلك كله قد قلد شيخه ىف تعليقه على ( صحيح ابن حبان ) ( 

) ، ٧٢٤قـدم (ص   رأى يقينا ردى املشار إليه ىف كتىب ، فإنه كثري االستفادة منها كما ت
فاكتفى فيه حبكاية األقوال املردود عليها ، دون اجلواب عن ردى على مذهب من قال : ( 
عرتة ولو طارت ) ، ومن أراد الوقوف على احلقيقة فلريجع إىل املواضع املشار إليها من كتىب 

٠  
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) ولذلك فقد أنصف األستاذ رضاء اهللا املباركفورى ىف تعليقة على كتاب ( العظمـة  
) ، فحكى أقوال الذين أعلوه باملخالفة ، وردى هلا ، مث ١٣٦٠ -١٣٥٨/ ٤ألىب الشيخ ( 

) ، مث انتهى إىل موافقته إياى على صـحة  ١٣٧٧أعاد شيئا من ذلك ىف مكان آخر (ص 
  ٠احلديث ، وأنه ال حجة عند من أعلوه باملخالفة ، فجزاه اهللا خريا 

فا ، ولكن ال بد ىل من أن أقدم طريقا أخـرى  فإذن ال داعى ألعادة ردى املار إليه آن
/ ٦للحديث هى نص فيما ذهبنا إليه ، وهو ما أخرجه النسائى ىف ( السنن الكـربى ) (  

) من طريق األخضر بن عجالن عن ابن جريج املكى عن هطاء عـن أىب  ٤٢٧/١١٣٩٢
  هريرة مرفوعا :

هما ىف ستة أيام ، مث أستوى ( يا أبا هريرة ! إن اهللا خلق السماوات واألرضيني وما بين
فقد مجع  ٠ورجاله قات  ٠) احلديث ٠٠على العرش يوم السابع ، وخلق التربة يوم السبت 

هذا النص بني األيام املذكورة ىف القرآن واأليام السبعة املذكورة ىف احلديث الذى بني فيه ما 
ث الصحيح ىف رد ما جرى على األرض من تطوير ىف اخللق ، وهو ما كنا محلنا عليه احلدي

  ٠أعلوه به ، فاحلمد هللا على توفيقة ، ونسألة املزيد منه بفضله وكرمة 

( تنبيه ) : لقد شارك شعيبا ىف تضعيف هذا احلديث الصحيح تلميذه اآلخر املدعو ( 
حسان عبد املنان ) ىف ( ضعيفته ) الىت سبقت اإلشارة إليها ىف بعض االستدراكات املتقدمة ، 

مما حكاه من التعليل الذى ذكره شيخه وغريه وليس فيه ما تقوم به احلجة ، فأراد  وكأنه شعر
  )ىف أحد رواته إمساعيل بن أمية : ٢٦٦هو أن يتظاهر مبا مل تستطعه األوائل ! فقال (ص 

  ٠( مل يصرح بالتحديث ) 
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قلت : وإمساعيل هذا ثقة ثبت كما قال احلافظ ، وقد احتج به الشيخان ، ومل يتـهم  
  ٠تدليس ب

ومن هنا يتجلى خطورة ما عليه الشيخ شعيب من تشـبثه ىف تضـعيف األحاديـث    
الصحيحة بأوهى العلل ، وتشجيعه للطالب الذين يتمرنون على يديه ىف ختريج األحاديث 

  ٠واهللا املستعان  ٠على تقليده ىف ذلك ، وابتكار العلل الىت ال حقيقة هلا ىف التضعيف 

جرىن البحث إىل االبتعاد عما كنت أريد الكتابة فيه أال وهـو  ومهذرة إىل القراء فقد 
حديث هذا االستدراك ، فإنه من األحاديث األربعة الصحيحة الىت ضعفها املومى إليـه ىف  

)بزعم أنه خيالف األحاديث الصحيحة من رواية غري واحد من  ٣٧  - ٣٦رسيلته ! (ص 
  من أمته من النار بالشفاعة !أصحابه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه خيرج ناس 

قلت : فأكد بزعمه جهله بطريقة التوفيق بني األحاديث الىت يظهر لبعضهم التعـارض  
بينها ، واحلقيقة أنه ال تعارض عند التأمل واألبتعاد عن التظاهر بالتحقيق املزيف كما هـو  

مة ، وإمنا من كان الواقع ىف هذا احلديث الصحيح ، فإنه ليس املراد به كل فرد من أفراد األ
منهم قد صارت ذنوبه مكفرة مبا أصابه من الباليا ىف حياته ، كما قال البيهقى ىف ( شعب 

  ) :٣٤٢/ ١اإلميان ) ( 

  ٠( وحديث الشفاعة يكون فيمن مل تصر ذنوبة مكفرة ىف حياته ) 

ا قلت : فاحلديث أذن من باب إطالق الكل وإرادة البعض ، أطلق ( األمة ) وأراد بعضه
، وهم الذين كفرت ذنوم بالباليا وحنوها مما ذكر ىف احلديث ، وما أكثر املكفـرات ىف  
األحاديث الصحيحة واحلمد هللا ، وىف ذلك ألف احلافظ ابن حجر كتابـه املعـروف ىف   

  ٠املكفرات 
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والباب املشار  إليه واع جدا ىف الشرع ، من كان على معرفة به مل يتعرض ملثل هـذا  
  ،  وقرآن الفجر  وقع فيه هذا املغرور ، من ذلك قوله تعاىل اجلهل الذى 

  أي : صالة الفجر ، فإنه ليس على إطالقه . قال الداودي : 

  ( املراد ذا النفي من مل يسلم منهم ) . 

  ) : ٤٢٠/  ١٠قال احلافظ عقبة يف ( الفتح ) ( 

موع ال اجلميع ) . ( أي فهو من إطالق الكل وإرادة البعض ، واملنفي على هذا ا  

وقد يستنكر بعض القراء وصفي هلذا املؤلف ب ( املغرور ) فأقول : إن مل يكن هـذا  
وأمثاله مغرورا فليس يف الدنيا من يستحق هذا الوصف ، فامسعوا كيف يقول بعد ختريج هذا 

  ) .:  ٣٦احلديث ( ص

حه الشيخ ( صحيح إسناده احلاكم ووافقه الذهيب ، وحسن سنده ابن حجر ، وصح
) لطرقه !وهذا احلديث مع أن أكثر أسانيده ال  ٩٥٩ناصر الدين األلباين يف ( الصحيحة ) ( 

  تصح منكر املنت ألنه خيالف األحاديث الصحيحة .....) إخل ما تقدم عنه . 

  فلنفترض أيها القراء ! أن الشيخ األلباين ال علم عنده يف رأي هذا املغرور ، 

بالنسبة للحافظ ابن حجر والذهيب واحلاكم ؟ ! فإن مل يكـن  فهل األمر كذلك عنده 
ولسان احلال انطق من لسـان    -كذلك ، فكيف يستعلي عليهم وينسبهم بلسان  احلال 

  إيل أم جهلوا ما علمه هو من النكارة ؟ !   -املقال يف بعض األحوال 
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إذا رجع إيل خترجيي مث ليتأمل القراء يف قوله عىن : إنين صححت احلديث بطرقه ، فإنه 
هناك فسيجد أنين خرجت احلديث أوال من طريق املسعودي عند سعيد ابن أيب بردة .... مث 

  من طرق كثرية عن أيب بردة به فإذن الطرق مدارها على أيب بردة وحده . 

وعليه ، فقوله بأنين صححت احلديث لطرقه ، كذب إن كان يدري معىن قول العلماء  
  يح لطرقه ) ، فإنه مبعىن قوهلم : ( صحيح لغريه ) . يف احلديث : ( صح

ومن الواضح جدا أن تصحيحى لغريه ألنين مل أذكر طريقا لغري أيب بردة ، تأكيدا هلذا 
املعىن اضف تبارك وتعاىل يف هذه الطبعة اجلديدة ( فهو إسناد صحيح جدا ) ، ألن أيب  بردة 

هذا عمدا متويها على القراء وتضعيفا للثقة  ثقة حمتج به يف ( الصحيحني ) ، فهل كان كذبه
  بصحة احلديث ، أو أنه ال يدري معىن ما قال ؟ ! فما أحسن ما قيل يف مثل هذه املناسبة : 

  فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة           وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم .  

 ١٠٠/  ٢ب ) ( مث وجدت أليب بردة متابعا قويا ، أخرجه القضاعي يف ( مسند الشها 
 –) من طريق البختري بن املختار قال : مسعت أبا بكر وأبا بردة حيدثان عن أبيهما  ٩٦٨/ 

  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم به .  –يعىن أبا موى األشعري 

قلت : وهذا إسناد جيد ، أبو بكر ثقة كأخيه أيب بردة ، واتلبختري بن املختار وثقه  
  يين ، وهو من رجال مسلم ، وقال الذهيب واحلافظ العسقالين : وكيع وابن املد

  ( صدوق ) . 

  –هذا ، وقد بقي شئ كدت أن أنساه ، وهو قول املغرور عقب ما تقدم نقله عنه .  

  من إعالله احلديث حبديث الشفاعة .: 
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ن ( قال اإلمام البخاري يف ( التاريخ الصغري ) بعد ان أورد طرق هذا احلديث وأبان ع
  .  ٩عللها : واخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الشفاعة .. أكثر وأبني 

فأقول : هذا حق ال شك فيه عند أهل العلم ، أما أنه أكثر فهو املعروف   يف كتـب  
  ) .  ٤٠٤/  ٤٠١/  ٢السنة ، وقد كنت خرجت طائفة منها يف ( ظالل اجلنة ) ( 

عليه أن املذكور إمنا  أشكل عليه حديث الترمجة ومل يتبني وأما أنه أبني ، فيكفي للداللة 
وجه ، خبالف حديث الشفاعة فتبناه ، وضرب به حديث الترمجة ، مع  أنه ال تعارض بينهما 

  كما تقدم بيانه . 

لكن قول املذكور عن البخاري أنه أبان عن علل طرق احلديث  الىت أوردها ، فهـو   
د البخاري يف ( الصغري ) على أن خرج احلديث بـاللفظ  كذب على البخاري ! فإنه مل يز

املختصر الذى كنت خرجته هناك يف آخر التخريج من طريق أيب بردة عن عبد اهللا بن يزيد ، 
هندية ) من طريق أربعة عن أيب بردة ،   - ١١٨فقد خرجه البخاري يف ( الصغري ) ( ص

، وزاد يف  الثانية منها : ( عن أبيه )  قال يف ثالث منها : ( عن رجل من األنصار ) مل يسمه
. وقال يف الرابعة : ( عن عبد اهللا بن يزيد مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ) ، فسماه 
وصرح بسماعه إياه من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وقد كنت خرجته هناك كشاهد 

  حلديث أيب موسى . 

  ي ، له وألبيه صحبة . وعبد اهللا بن يزيد هو األنصاري اخلطم

  مث عقب البخاري على هذه الطرق األربعة بقوله :  
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( ويروي عن طلحة بن حيىي و .. وسعيد بن أيب بردة و .. والبحتري بن املختار ..  
وعن أيب بردة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ويف أسانيدها نظر ، واألول اشبه 

   عليه وآله وسلم يف الشفاعة . . أكثر وابني ) . ، واخلرب عن النيب صلى اهللا

  قلت : فأنت تري أن البخاري مل يبني علة هذه الطرق الىت أشار إليها ، وإمنا . 

  اقتصر على قوله : ( يف أسانيدها نظر ) . فأين البيان املزعوم ؟ ! 

ذين دارتـالطرق  واحلقيقة ان يف أكثر الطرق الىت أشار البخاري إليها بتسميته لرواا ال
عليهم ، وعددهم أـحد عشر راويا ، أكثرهم ضعفاء ، ولذلك حذفتهم مشريا إيل ذلـك  
بالنقط (...) وأبقيت الثالثة الذين تراهم ، ألم ثقات حمتج م كما تقدم ، إال طلحة بن 

  : حيىي فلم يسبق له ذكر ، وهو ثقة من رجال مسلم فيه كالم يسري ، أشار إليه احلافظ بقوله 

  ( صدوق  خيطئ ) .  

وقد أخرج حديثه وحديث اآلخرين الذين سردهم البخاري آنفا يف ( التاريخ الكبري ) (  
  ) ، ولكنه مل يسبق ألفاظ مجيعهم ، وختم ذلك بقوله :  ٣٩   - ٣٧/  ١

  ( ألفاظهم خمتلفة إال أن املعىن قريب ) .  

العلمـاء يف بـاب الشـواهد     قلت : وليس خباف  على اخلبري ذا العلم وما ذكره 
واملتابعات أن إتفاق مثل هذا العدد الغفري على رواية هذا احلديث عن أيب بردة عن ايب موسى 
جيعل احلديث صحيحا ، بال ومتواترا عن أيب بردة ، حىت ولو فرضنا أم مجيعا ضـعفاء ،  

  فكيف وفيهم أولئك الثقات الثالثة ؟ ! 
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ء جدا يف اعتباره هذا احلديث الصحيح سندا مثاال ملا ومجلة القول : إن الرجل قد أسا
ينتقد متنا ، ألنه قد دل بذلك على جهل بالغ بطرق التوفيق بني األحاديث ، كما أساء يف 
ذكره حديث خلق التربة مثاال آخر ملا ذكر ، وإن كان مسبوقا إليه ، فإنه مقلد ال مييز اخلطأ 

  من الصواب . 

يه على األحاديث الصحيحة إيل هذا احلد ، بـل ضـعف   مث إنه مل يقف جهله وتعد 
حديثني آخرين بدعوي الشذوذ ، أحدمها : حديث وائل يف حتريك اإلصبع يف التشهد ، مع 
أنين كنت رددت على من سبقه إيل ذلك من بعض من مياثله يف اجلهل ذا العلم يف ( متام 

بن قدامه به ، مثبتا بطالن زعمـه  املنة ) ، مث رددت عليه خاصة فيما زعم من تفرد زائدة 
  -إن شاء اهللا   -لبعض التخرجيات الىت أيد ا زعمه ! وذلك فيما سيأيت من هذه السلسلة 

  ) .  ٣١٨١الد السابع ( رقم 

يف الطبعة اجلديدة للمجلد األول من هذه   -إن شاء اهللا تعايل   -واآلخر سأتكلم عليه 
  ] ٧٢٤الد السابع/  ) . [ الصحيحة / ٦٠السلسلة رقم 
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  الرد على البيطري
  

( يتبع امليت إيل قربه ثالثة : أهله ، وماله ، وعمله ، فريجع اثنـان    - ٣٢٩٩
  ويبقي واحد ، يرجع اهله وماله ، ويبقي عمله ) . 

)  ٦٣٦/  ٢٢٤) وابن املبارك يف ( الزهد ) (  ١١٠/  ٣اخرجه امحد (   ٣٣٠٠
قالوا : ثنا سفيان :   -والسياق له    -)  ١١٨٦/  ٥٠٠واحلميدي يف ( مسنده ) ( 

قال : ثنا عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم : أنه مسع أنس بن مالك يقول 
 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ... فذكره . 

  قلت : وهذا إسناد صحيح غاية متصل بالتحديث ، وهو على شرط الشيخني ، 

  ا يأيت : وقد أحرجاه كم

) من طريق احلميدي ، وكذا أبو نعيم  ٦٥١٤/  ٣٦٢/  ١١فقد أخرجه البخاري (  
)  مـن   ٤٠٥٦/ ٢٥٩/  ١٤) ، والبغوى يف ( شرح السنة ) (  ٤/  ١٠يف ( احللية ) ( 

  ) ، وقال : ( متفق على صحته ) .  ٥١٨م  ٨طريق البخاري ، وكذا يف ( تفسريه ) ( 

  ) ، وقال :  ( صحيح ثابت ) .  ٣١٠/  ٧بو نعيم أيضا ( وأخرجه من طريق أمحد : أ 

) ، وقال : ( حـديث حسـن    ٢٣٨٠وأخرجه من طريق ابن املبارك : الترمذى (  
  صحيح ) : 
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) ، وابن حبان يف (  ٢٧٤/  ١) ، والنسائي (  ٢١٢ – ٢١١/  ٨وأخرجه مسلم ( 
،  ٩ ٤/  ١٠يم ايضا ( ) ، وأبو نع ٧٤م  ١) ، واحلاكم (  ٩٧ ٣٠/  ٤٢/  ٥صحيحه ) ( 

  ) عز وجل وقال أبو نعيم أيضا عقبه :  ٦٩٥/  ١٦٨(  ٩والبيهقي يف ( الزهد 

  ( ثابت صحيح ) .  

  وتابعه قتادة عن انس به مرفوعا حنوه امت منه ، وقال يف األهل واملال :  

  ( فذلك اهله وحشمه ) . 

  األهل واملال : وتابعه قتادة عن أنس به مرفوعا حنوه أمت منه ، وقال يف  

  ( فذلك أهله وحشمه ) .  

رواه ابن حبان ، واحلاكم ، وصححه على شرط الشيخني ، ووافقه الذهيب ن وجود 
)  ٢٤٨١) ، وتقدم خترجيه برقم (  ٢٣٣/  ٣إسناده احلافظ العراقي يف ( ختريج اإلحياء ) ( 

  حتت حديث النعمان بن بشري بنحوه ، وجود إسناده العراقي . 

  ، وفيه أنه قال يف األهل واملال :  ( فذلك خدمه وأهله ) . أيضا 

)  ٢٥١/  ١٠(  ٩) ، و ( جممع الزوائد  ٩٥٠٣/  ١٢ ٠جامع املسانيد )  ٠كما يف  
  )  ،  وقال :  ١٠٠/  ٤، و( الترغيب ) ( 

  ( رواه الطرباين يف ( الكبري ) باسانيد أحدها صحيح ) 

: مجاعة   -بالتحريك  –في ( النهاية )  (احلشم و ( احلشم ) مبعىن : ( اخلدم ) ، ف 
  اإلنسان ، الالئذون به خلدمته ) . 
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  قلت : فقوله يف احلديث : ( وماله ) ، الالئذون به خلدمته ) . 

قلت : فقوله يف احلديث : ( وماله ) هو مكن إطالق الكل وإرادة اجلـزء ن وهـو    
اضح ان املراد هنا عبيد امليت الذين كانوا أسلوب معروف يف القرآن والسنة واللغة ، فمن الو

خيدمونه ، بل هو منصوص عليه يف حديث النعمان وغريه ، وقد قالب ابن األثري يف ( النهاية 
 (  

( املال يف األصل : ما ميلك من الذهب والفضة ، مث أطلق على كل ما يقتين وميلك من  
  ، ألا كانت أكثر أمواهلم ) . قال :  األعيان ، وأكثر ما يطلق املال عند العرب على اإلبل

  ( وقد تكرر ذكر ( املال ) على اختالف مسمياته يف احلديث ، ويفرق  فيها بالقرائن )  

كثرية جدا ،   -فضال عن اللغة   -قلت : والشواهد على ما ذكر من الكتاب والسنة  
  كمثل قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : 

  ل خادم ، ومركب يف سبيل اهللا ) . ( إمنا يكفيك من مجع املا

  ) .  ٥١٨٥( املشكاة ) ( 

ملا عزم على ان يتصـدق   –وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم أليب طلحة األنصاري  
  :  -بأحب امواله غليه ( بريحاء ) 

  ) .  ١٤٦١( ذلك مال رابح ) ( مرتني ) . البخاري (   

ليه وآله وسلم : ( هل عندك من مال ؟ وحديث والد أيب األحوص ملا ساله صلى اهللا ع 
  ) . قال : 
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  )  ٧٥/  ٦٣من كل املال أتاين اهللا ، من اإلبل والغنم واخليل والرقيق . ( غاية املرام ) ( 

  ومن هنا فسر العلماء قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث الترمجة : ( ماله ) : 

  دي يف حاشيته على ( النسائي ) . ( أي : عبيدة ) جزم به العالمة أبو احلسن السن

  ) .  ٢٤  - ٢٣/  ٥وقال على القارئ يف ( املرقاة ) (  

  ( كالعبيد واإلماء والدابة واخليمة وحنوها ) . 

  ) :  ٣٦٥/  ١١وقال احلافظ يف ( الفتح ) ( 

( قوله : ( يتبعه اهله وماله ) هذا يقع يف األغلب ، ورب ميت ال يتبعه إال عمله فقط ، 
  راد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب ) . وامل

  قلت : وحنوه اليوم خروج أقارب امليت ن وفيهم اوالده يف سارام لتشييعه ودفنه . 

لقد تعامى عن هذه احلقائق العلمية والتارخيية والواقعية : ذاك الطيب البيطرى ( إمساعيل 
املال ىف احلديث مبعناه   -جبهله البالغ ، وعناده املعادى للسنة   -منصور املصرى ) ، وفسر 

العام ! ورتب عليه جهال أكرب ، وهو تكذيبه باحلديث وسخريته بالقائلني به ، واملـؤمنني  
  بصحته ، فقال :

( وأبسط أختبار لكشف الكذب ىف هذا احلديث : أن نسأل الذين يؤمنون به قائلني : 
ىف العامل يتبع امليت فيها ماله ؟؟ (!) نريد إجابة علمية واقعية ، فنحن  هل وجدمت حاله واحدة

تبعه ماله وهـو متجـه إىل القـرب      -ىف تاريخ الربية   -مل نر ومل نسمع عن ميت واحد 
  ) إىل آخر هرائه ىف متام صفحتني ، وختمة بقوله : ٠٠٠٠٠
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رات العجائز ، وأمنيات ( إا اخلرافة الىت صاغتها احلكايات ، وقصص الليل ، وتصو
  السذج ، وخياالت العوام )!!

اشكو من احنراف السقاف وحسان وأمثاهلما عن   -وال أزال   -وأقول : لقد كنت 
السنة ، وتضعيفهما لألحاديث الصحيحة ، فلما وقفت على كالم هذا الدكتور البيطـرى  

ن يكون أحد رجلني ، كدت أن أنسى جنابتهما على السنة ! ولست أشك أن مثله ال يعدو أ
إما عميال جلهة تعادى اإلسالم ، وتسخر لذلك بعض ضعفاء األميان حملاربة اإلسالم باسـم  
اإلسالم ، وإما رجل أخرق جاهل يظن أنه على شئ من العلم والفهم ، وهو ىف احلقيقة من 

فقهون ا هلم قلوب ال ي أو من الذين قال اهللا فيهم :  حيسبون أم حينون صنعا  الذين 
٠٠   م من املسلمنيا الكفار واملشركني ، فلمن سار مسري وهذه اآلية وإن كان املقصود

ىف نقد األحاديث نصيب كبري منها ، مثل املعتزلة قدميا ، وأذنام حديثا ، كهذا الطبيـب  
 البيطرى مثال ، كيف ال ، وهو يأتى إىل أحاديث صحيحة أتفق علماء املسلمني قاطبة على

ومن يشاققِ  ثبوا وتلقيها بالقبول ، فيبطلها جبهله املركب ، فيقع ىف وعيد قوله تعاىل : 
 هـلصنلَّى ووا تم لِّهون نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسالر  مـنهج 

  ٠) ١١٥اء:وساَءت مصرياً) (النس

 يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدي ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله  ما تويل ونصله
  ) ١١٥النساء :  جهنم وساءت مصريا 

وليس يشك كل ذي عقل ولب حقا ، أن من خالف سبيل املؤمنني يف أمر ما : أنـه  
ن املعقول يقينا أن يكـون   يكون أحد الرجلني املشار إليهما آنفا ، وأحالمها مر ، إذ ليس م

فماذا  هو حمقا فيما يبطل ، وهم مبطلون فيما يقولون ويعتقدون ، واهللا عز وجل يقول : 
  ) وهنا يأيت قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم :  ٣٢يونس :  بعد احلق إال الضالل 
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  رواه مسلم يف ( صحيحه ) .  ( من قال : هلك الناس ، فهو أهلكهم  

آلن لإلشارة إيل األحاديث األخري الىت أبطلها بعقله الكاسد ، وجهله البالغ وال جمال ا
  حتت عنوان : ( أحاديث صحيحة السند فيها خمالفة صرحية للكتاب ) ! 

وحسب القارئ الكرمي أن يعلم أن ذلك مما أودعه يف مقدمة كتابه الذى اماه ( شفاء 
مجاع أهل السنة واجلماعة والسلف الصاحل ، الصدر بنفي عذاب القرب ) الثابت كتابا وسنة وبإ

ويكفيك من املكتوب عنوانه ! ومثله كتابه اآلخر : ( تذكري الصحاب بتحرمي النقاب ) الذى 
مهذار ، كثري الكالم والثناء   -كغريها   -) ، وهو فيها  ٨أشار به يف املقدمة املذكورة ( ص

ىت حصل ا كثريا من الشهادات منها ( على نفسه ، وتفصيل القول يف جهوده يف دراساته ال
شهادة الدكتوراه يف الطب البيطري ) ! ولعل هذا هو جمال اختصاصه ، فحمله حب الظهور 
إيل أن يكتب فيما ال حيسنه ، مما ال يستطيع اخلوض فيها إال كبار العلماء والذين خيشون اهللا 

مع ذلك ( كاهلر حيكي انتفاخا  ، والكتابان املذكوران يؤكدان أنه ليس منهم بسبيل ، وهو
  صولة األسد ) ! 

  :  -مما نظن انه ليس صادقا فيه  –فاستمع إليه كيف يتفاخر يف تأليفه للكتابني بقوله 

( وقد علم تبارك امسه أين مل أخط فيهما حرفا أو كتبت كلمة ، إال وتوضأت قبلها ، 
  وصليت ركعتني ) !! . 

أحري به أن ينسب إيل   -ألنه غري واقع   - يعلم ومن جترأ على اهللا فنسب إليه ما ال
) ينسب إيل شيخ اإلسالم ابن متيمة  ٢٠غريه من خلقه تعايل ما خيالف الواقع ، فها هو ( ص

أن االنتقاب للمرأة احملرمة غري جائز ، ألنه حيدد معامل عظام وجه املرأة ، وبالتايل يؤدي إيل 
سوء فهم وقد جيتمعان ، وأقل ما يدل عليه أنـه  الفتنة ! وهذا كذب على الشيخ بقصد أو 
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جاهل ال يفهم كالم العلماء ، وليس اآلن جمال بيان ذلك ،  واهللا املستعان ! [ الصحيحة / 
  ] ٨٧٩الد السابع /
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  الرد على رسالة " نظرات يف صفة صالة النبي "
  

قل يا ايهـا   املغرب )  ( كان يقرأ يف ركعيت الفجر ، ( والركعتني بعد  - ٣٣٢٨
  .  قل هو اهللا أحد  و  الكافرون 

) : حدثنا عبدان بن  ١٣٥٦٤/  ٤٢٤/  ١٢(   )أخرجه الطرباين يف ( املعجم الكبري  
أمحد : ثنا الفضل بن سهل األعرج : ثنا أبو اجلواب األحوص بن جواب عن عمار ابن رزيق 

عن ابن عمر : أن النيب صلى اهللا عليه وآله عن أيب إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد 
  وسلم كان ... احلديث دون الزيادة . 

  ثقة حافظ .   -وهو األهوازي   -قلت : وعبدان بن أمحد  

) : أخربنا الفضل بن سهل به  ١٥٤/  ١وقد تابعه اإلمام النسائي فقال يف ( سننه ) (  
  أمت منه ، ولفظه : 

ه وآله وسلم عشرين مرة يقرأ يف الركعتني بعد املغرب ، رمقت رسول اهللا صلى اهللا علي 
  ويف الركعتني قبل الفجر .. . فذكر السورتني . 

  قلت : ورجاله ثقات مسلم ، غري أن ابن جواب قد تكلم فيه ، فقال ابن معني : 

  ( ثقة ) ، وقال مرة :  

  ( ليس بذاك القوي ) 

  لبزار : وشيخه عمار أقوي منه ، وقد قال فيه النسائي وا
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  ( ليس به بأس ) .  

  :  -وهو السبيعي   -وقد خولف يف إسناده من ثالثة من ثقات أصحاب أيب إسحاق  

  ) :  ٤٧٩٠/  ٥٩/  ٣األول : سفيان الثوري . فقال عبد الرزاق يف ( املصنف ) ( 

أخربنا الثوري عن أيب إسحاق عن جماهد به دون الزيادة ، حنو رواية النسـائي دون   
  دة . الزيا

) ، والطرباين يف ( املعجم الكبري ) (  ٣٥/ ٢ومن طريق عبد الرزاق : أخرجه أمحد (  
١٣٥٢٧/  ٤١٤/  ١٢  . (  

  ) : حدثنا أبو أمحد الزبريي : حدثنا سفيان به .  ٩٤/  ٢مث قال أمحد ( 

) من طرق أخري عن  ١١٤٩) ، وابن ماجه (  ٤١٧/  ٨٤/  ٢وأخرجه الترمذى (  
  بريي . وقال الترمذى : أيب امحد الز

( حديث حسن ، وال تعرفه من حديث الثوري عن أيب إسحاق إال من حديث  أيب  
امحد ن واملعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أيب إسحاق ، وقد روي عن أيب امحد عن 

  إسرائيل هذا احلديث ايضا ) . 

 ٢٧٧م /  ٢الترمذى ) (  قال احملقق الشيخ امحد شاكر رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه على (
( كأن الترمذى يشري إيل تعليل إسناد احلديث بان الرواة  رووه عن إسرائيل عـن أيب  : ) 

غسحاق ، وأنه مل يروه عن الثورى إال أبو أبو أمحد ، وليست هذه علة إذا كان الراوي ثقة ، 
محد ثقـة ،  فال بأس أن يكون احلديث عن الثوري وإسرائيل معا عن أيب إسحاق ، وأبو أ
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فروايته عن الثوري تقوي رواية غريه عن إسرائيل ، مث هو قد رواه عن إسرائيل أيضا كغريه ، 
  فقد حفظ ما حفظ غريه ، وزاد عليهم ما مل يعرفوه ، او مل يرو لنا عنهم ) . 

  قلت : وهذا هو التحقيق الذى تقتضيه الصناعة احلديثية .  

رواية عبد الرزاق املتقدمة عن سفيان الثوري ، على أنه يستدرك عليه وعلى الترمذى  
  وهذا مما يؤيد حتقيق أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل . 

وهو الثاين من اصحابه الثالثة الذين   -وفاته ختريج حديث إسرائيل عن أيب إسحاق  
  ، فأقول :   -سبقت اإلشارة إليهم 

قال : عن أيب إسحاق به  – وهو ابن يونس بن ايب إسحاق السبيعي –الثاين : إسرائيل  
  ، وفيه الزيادة . 

م  ١) ن والطحاوي يف ( شرح املعاين ) (  ٩٩،  ٧٧،  ٥٨،  ٢٤م  ٢أخرجه أمحد (  
: حدثنا حممد ابن عبد اهللا  -أحدها عند أمحد يف املوضع الثالث   -) من طرق عنه  ١٧٦

  بن الزبري ، وهو أبو امحد الزبريي  .  

  سالم بن سليم قال : عن أيب إسحاق به ، وفيه الزيادة بلفظ : الثالث : أبو األحوص  

  مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أكثر من عشرين مرة يقرأ ... احلديث . 

 ٢٥٧) ، والطيالسي يف ( مسنده ) (  ٢٤٢/  ٢أخرجه ابن أيب شيبة يف ( املصنف ) ( 
  ) قاال : حدثنا أبو األحوص به .  ١٨٩٣/ 

  املنت موسى بن داود قال : ثنا أبو األحوص به دون الزيادة .  وخالفهما يف
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  ) .  ١٣٥٢٨/  ٤١٥/  ١٢أخرجه الطرباين ( 

  وموسى بن داود : هو الضيب ، قال احلافظ :  

  ( صدوق فقيه زاهد له أوهام ) .  

فال تضر خمالفته ، ألن زيادة الثقة مقبولة ، وال سيما إذا كانت من ثقتني حافظني كما  
  ظاهر .  هو

  وللحديث طريقان آخران  عن ابن عمر ،ـ ولكنهما ضعيفان :  

  احدمها : عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال :  

رمقت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عشرين ليلة أو مخسا وعشرين ليلة أو شهرا ...  
  احلديث بالزيادة . 

  ية رفاه ) . هند – ٣١أخرجه ابن نصر املروزي يف ( قيام الليل ) ( ص

، قال الذهيب  -وهو ابن أيب سليم   -قلت : ورجاله ثقات رجال البخاري ، غري ليث 
  يف ( الكاشف ) : 

  ( فيه ضعف يسري من سوء حفظه ) . 

  قلت : وذلك الختالطه ، فمثله يستشهد به .  

 والطريق األخري :  يرويها إمساعيل بن عمرو البجلي : نا إسرائيل عن ثوير بـن أيب  
  فاختة عن ابن عمر به . 
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أخرجه الطرباين يف ( الكبري ) كذا يف أصل ( صفة الصالة ) دون ذكر اجلزء والصفحة ، 
  فال أدري من أين نقلته يومئذ ؟ !

  وإمساعيل البجلي ، وثوير بن أيب فاختة ، كالمها ضعيف . 

عـن   وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود ، يرويه عبد امللك بن الوليد بن معدان
  عاصم ابن دلة عن أيب وائل عنه قال : 

  ما أحصى ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقرأ ... احلديث بالزيادة . 

) ، وابن نصر أيضا ، والطحاوي (  ١١٦٦) ، وابن ماجه (  ٤٣١أخرجه الترمذى (  
  ) . وقال الترمذى .  ١٧٦/  ١٧٥/  ١

  حديث عبد امللك بن معدان ) .  ( حديث غريب ، ال نعرفه إال من

  قلت : وهو ضعيف كما يف ( التقريب ) . وقال الذهيب يف كتابه ( املغىن ) :  

  ( ضعفوه ) 

   وهناك شاهد آخر ، لكن يف إسناده أصرم بن حوشب بسنده عن عبد اهللا بن جعفر مثله 

ا اإلسناد ) يف مجلة أحاديث ذ ٣٧٣/  ٨املعجم األوسط ) (  ٠أخرجه الطرباين يف 
  ) ، وأفاد أنه اليروي إال ذا اإلسناد .  ٧٧٥٧حتت رقم ( 

  قلت : وهو ضعيف جدا ، أصرم هذا متروك متهم ، فهو ممن ال يستشهد به . 
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والذى ميكن أن أستخلصه من هذا التخريج والتحقيق : هو أن احلديث صحيح لذاته ،  
مسعود ، والول أرجح عنـدي ،   أو لغريه مبجموع طرقه عن ابن عمر ، وبشاهده عن ابن

  وذلك التفاق الثقات الثالثة على روايته عن أيب إسحاق السبيعي عن جماهد عن ابن عمر . 

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني ، وال حيول بيين وبني اجلزم بصحته إال أمران 
  معروفان يف ترمجة السبيعي : 

برواية الثوري عنه ، فإن من املشهور أنه روي احدمها : اختالطه ، لكنا قد أمنا هذا منه  
عنه قبل االختالط ، وروايته عنه يف ( الصحيحني ) . وقد تابعه سالم بن سليم كما تقدم ، 

  وقد أخرجا له عنه يف ( الصحيحني ) أيضا . 

  واآلخر : عنعنته ، فقد رمي بالتدليس ، وهذا يف نقدي غري وارد هنا ، وذلك ملا يأيت : 

أم قد ذكروا يف ترمجة السبيعي أنه روي عن ابن عمر ، وممن ذكر ذلك ابن أيب  أوال : 
حامت عن أبيه ، فلو أن السبيعي اراد التدليس ألسقط جماهدا من البني ، ولرواه عن ابن عمر 

  مباشرة ، ولو أنه فعل لصدق عليه وصف التدليس هنا ، 

  ) أنه قال :  ٩٤يف ( املراسيل ) ( ص وقد اشار إيل هذا ابن ايب حامت يف روايته عن أبيه

  ( مل يسمع أبو إسحاق من ابن عمر ، إمنا رآه رؤية ) . 

  ثانيا : روي يف ( اجلرح ) بسند صحيح عن الطيالسي قال : 

  ( قال رجل لشعبة : مسع أبو إسحاق من جماهد ؟ قال : : ما كان يصنع مبجاهد ؟ ! 

  ، ومن احلسن ، وابن سريين ) . كان هو أحسن حديثا من جماهد ، ومن احلسن 
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قلت : فهذا شعبة يكربه أن يروي عن جماهد ، ألنه أجل منه عنده ، ومع ذلك فإنه ملا 
  احتاج إيل حديثه ، رواه عنه وأثبته ومل يدلسه ، فهذا مما يدفع عنه شبهة التدليس هنا . 

ورد هذا احلديث يف ثالثا : لو كانت عنعنته هنا علة ، لتمسك ا أبو حامت نفسه حينما أ
كتابه ( العلل ) ، والواقع أنه أعله بعلة أخري ، وهى غري قادحة إن شاء اهللا كما سأبينه قريبا 

  ٠بأذن اهللا تعاىل ، فثبت أن اإلسناد صحيح جزما ، واحلمد هللا 

وكأنه لذلك أورده الضياء املقدسي ىف ( األحاديث املختارة ) ، كما كنت ذكرت ىف ( 
، وإىل ذلك جينح كالم الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل ىف تعليقه املتقدم  صفة الصالة )

  ٠على ( الترمذى ) 

فيما   -وال يشكل على هذا التصحيح أقتصار الترمذى على التحسني ، ألنه مل يكن 
إال بسبب خوفه أن يكون أبو أمحد الزبريى وهم ىف رواية احلديث عنسفيان ، أما   -أرى 

  ٠واحلمد هللا  ٠د الرزاق ، كما أسلفت ، فقد زال اإلشكال وقد تابعة عب

  ) : ١٠٥/ ١وأما ما أعله به أبو حامت ، فهو ما ىف كتاب ابنه ( العلل ) ، قال ( 

(سألت أىب عن حديث رواه أبو األحوص عن أىب إسحاق عن جماهد عن ابن عمـر  
  ( فذكر احلديث ) ؟ قال أىب : ٠٠٠

عن أىب إسحاق مضطرب ، وإمنا رو هذا احلـديث  ليس هذا احلديث بصحيح ، وهو 
  نفيع األعمى عن ابن عمر عن النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم ) ! 

فأقول : هذا اإلعالل غريب جدا ، وخباصة من مثثل هذا اإلمام النقاد ! فإنه لو صب 
كالمه على إسناد احلديث فقط ، لكان أهون من نفيه صحة احلديث ، فإنه ال خيفى علـى  
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أهل العلم أن احلديث قد ال يصح بإسناد ، ويصح بإسناد آخر ، أو بشواهد ، أو مبجموع 
طرقه ، ولذلك نصوا على أن من وقف على حديث بإسناد ضعيف ، ال يقول : ( حديث 
ضعيف ) ، وإمنا : ( إسناده ضعيف ) إال إن كان من احلفاظ اجلامعني للطرق واألسانيد ، 

  ٠فلة ذلك 

  فمن امليسور أن تتبني خطأ اإلمام من وجوه : إذا عرفت هذا ،

عن أىب إسحاق عن جماهد عن ابن   -األول : أنه خطأ ( أبا األحوص ) الثقة ىف إسناده 
براوية جمهولة عن نفيع األعمى ، مل يسق إسنادها للنظر فيه هل يصح أن يعارض ملثله  –عمر 

  دم : عمار ابن رزيق ؟ إسناد هذا القة ، أم هو مثل إسناد ذاك املخالف املتق

االىن : لو فرض أن اإلسناد الذى مل يسقه هو صحيح إىل نفيع ، وكان مداره على أىب 
  ٠إسحاق ، فال ينهض ملعارضة رواية أىب األحوص ملتابعة سفيان وإسرائيل إياه 

الثالث : هب أن رواية  نفيع هى األرجح من رواية الثالثة ، فهناك الطريقان اآلخران 
  ٠عمر ، والشاهد عن ابن مسعود ، وكل ذلك مما يدفع الترجيح املذكور  عن ابن

الرابع : لو سلمنا جدال ذا الترجيح ذا الترجيح ، فذلك ال يستلزم تضعيف احلديث 
ملا ذكرته من األسباب بني يدى الوجه األول ، وهى كلها متوفرة ىف هذا احلديث كما تقدم 

) حلديث ابن ٣/٤٧الفجر ، فقد ذكر احلافظ ىف ا( الفتح ) ( بيانه ، وخباصة بالنسبة لركعىت 
عمر هذا شواهد من حديث عائشة ، وابن مسعود ( املاضى ) ، وأنس ، وجابر ، وأىب هريرة 
، وقد عزاها إىل مصادرها من كتب السنة ، وأصحها حديث أىب هريرة ، فإنه ىف ( صحيح 

  ٠)  ١١٥٠يح أىب داود ) برقم ( مسلم ) ، و ( أىب عوانه ) ، وهو خمرج ىف ( صح
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وهناك إعالل آخر للحديث يشبه ما تقدم ىف الغرابة  ، ويشترك معه ىف الغفلـة عـن   
الطريق الصحيحة ، ويزيد عليه أنه نقد الطريق الضعيفة املتقدمة من رواية ليث ابن أىب سليم ، 

  فقال ابن نصر عقبها :

ر رضى اهللا تعاىل عنه : أنه روى عن وهذا غري حمفوظ عندى ، ألن املعروف عن ابن عم
حفصة رضى اهللا تعاىل عنها : أن ال نىب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يصلى الركعتني قبل 

  الفجر وقال : تلك ساعة مل أكن أدخل على النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم فيها ) !

دود مبا تقدم مـن  قلت : إمنا يستقيم على قوله ىف احلديث : أنه غري حمفوظ ! وهذا مر
الطريق الصحيح عن جماهد عن ابن عمر ، ومن الظاهر أن ابن نصر مل يقف عليهـا ، وإال  

  ٠لساقها ومل يعقب  عليها مبا تقدم منه 

أن   -فضال عن غريه مما مل حيط به علمه   -مث إنه ليس ىف حديث الليث الذى ساقه 
ىت يرد عليه حديث أخته حفصة ، فيمكن ابن عمر رآه تلك املرات الكثرية ىف حالة اإلقامة ح

أن يكون ذلك والنىب صلى اهللا عليه وآله وسلم خارج بيته ىف بعض املناسبات كغزوة اخلندق 
، وهذا بالنسبة لركعىت املغرب ، وأما بالنسبة لركعىت الفجر ، فمن الثابت أنه صلى اهللا عليه 

عمر سافر معه صلى اهللا عليه وآله  وآله وسلم كان ال يدعهما سفرا وال حضرا ، وال بد ابن
  ٠وسلم كثريا كحجة الوداع ، فرآه ىف بعض أسفاره يصليها ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

علـى   –وإن من جنف بعض الطلبة املغرورين الذين مل يعرفوا بعد قدر العلم والعلماء 
لنىب صلى اهللا أن أحدهم ألف رسالة بعنوان : ( نظرات ىف صفة صالة ا  -السنة الصحيحة 

عليه وآله وسلم ) ، ضعف فيها عشرات األحاديث الصحيحة ، مقدما فيها ما قيل ىف بعضها 
من اجلرح والعلة ، دون أن يدرس هل هى علة قادحة أم ال ؟ ! ودون التفات إىل قاعدة تقوية 
 احلديث بكثرة الطرق ، ودون أعتداد مبوقوفات الصحابة الىت هى ىف حكم املرفوع ، حىت
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) مع ٠٠٠وصل به األمر إىل تضعيف حديث االستفتاح بـ : ( سبحانك اللهم وحبمدك 
وروده عن مخسة من الصحابة وغريهم ، وتعليم عمر رضى اهللا تعاىل عنه الناس وهو يصلى 
م ويرفع صوته به يعلمهم ، وهو صحيح اإلسناد عنه كما أعترف هو به ، ومع ذلك انتقده 

 يديك ، فإنه نقل اعالل أىب حامت وابن نصر حلديث ابن عمر ، على ! وهذا مثال آخر بني
  -لو سلم به   -دون أن يتنبه أنه حمصور ىف بعض الطرق ، وأنه ال يلزم من الضعف املذكور 

ضعف احلديث لطرقه األخرى ، والشواهد الىت منها حديث أىب هريرة ىف ( صحيح مسلم ) 
  ] ٩٧٥/الد السابع/ فاعتربوا يا أوىل األبصار ! [ الصحيحة 
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  الرد على رمضان حممود عيسى
  

  قال الشيخ رمحه اهللا يف مقدمة الصحيحة الد األول :

وبني يدي اآلن جزء صغري بعنوان ( األحاديث الضعيفة يف سلسلة األحاديث الصحيحة 
ذا الد من ( ، انتقد من ه اخلرطوم  -) للمدعو رمضان حممود عيسى ، الناشر : دار الفكر 

السلسلة الصحيحة ) أثين عشر حديثا  ، مل أر يف نقده إياها شيئا من العلم والفهم يستفاد 
منهم ، وإمنا هو يلوك بعض القواعد العلمية يركن إليها ، وهو مل يعها ، أو مل يفهمها فهما 

  جيدا . 

ناقدا جبهله وهواه وطريقته يف النقد أنه ينقل كالمى وخترجيي للحديث ، مث يعقب عليه  
، حتت عنوان ( التعليق ) ، مث يبدي رأيه الفج يف تضعيف احلديث ، خيتلف ذلـك عنـه   

  باختالف نوعية احلديث : 

) ،  ١٧فهو تارة يضعف الراوي الثقة بقول من قال : ( يروي املناكريعن فالن ) ( ص 
يل فيـه : ( منكـر   وهذا ال يعىن التضعيف املطلق يف اصطالح العلماء ، فهو ليس كمن ق

  احلديث ) . 

)  ٢٤وتارة جيهل أن قول الصحايب : ( من السنة كذا ) ، أنه يف حكم املرفوع ( ص 
) ، كما أنه ال يقيم وزنا مطلقا لعمل الصـحابة   ٢٢٩فضعف بذلك احلديث اآليت برقم ( 

  املقدمة . اهللا عليهم ، كما تقدم يف افتتاحية هذه ن كمال جهله وقلة تقديره لثناء ،وهذا م
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مث هو يف الغالب يضعف بقية األحاديث بضعف مفردات طرقها ، وهو بذلك يعىن أنه ال 
  يعتد بقول العلماء : إن احلديث الضعيف يتقوى لكثرة الطرق ما مل يشتد ضعفها . 

وإليكم مثاال واحدا من تلك األحاديث الىت جار عليها وضعفها ، وهو احلديث األول  
  ) :  ١٠٩م ( عنده ، واآليت برق

  ) بعد ان نقل خترجيي إياه واستفاد منه علل طرقه .  ٩ص ٠قال  

( واحلديث ا ضعيف ، ألنه فقد يف األول والثاين والثالث والرابع شرط العدالة ، ويف 
اخلامس شرط االتصال ، ومما هو معلوم لدى علماء املصطلح ان طرق الكذابني واملتروكني 

  نقطعة ال يقوي بعضها بعضا ، ولو كانت مئة طريق ، واهللا أعلم ) . وااهيل واألسانيد امل

وهذا الكالم وحده ينبئ من كان على شئ من املعرفة  ذا العلم أنه جاهل ال يستحق  
املناقشة ، ألنه سوي بني طرق الكذابني والطرق األخري الىت هى دوا يف الضعف ، وهذا 

لى العلماء ، ألم يفرقون بني ما خف ضعفه فيقوي مع كونه خطأ يف نفسه ، فهو افتراء ع
احلديث مبثله ، وبني ما اشتد ضعفه ، وعلى هذا التفريق جرينا منذ فقهنا اهللا تبارك وتعاىل 
هذا العلم ، وعلى هذا األساس بنيت صحة هذا احلديث ، ألن أكثر طرقه ليس فيها ضعف 

د بإسناد رجاله ثقات ، وصححه شديد ، وال سيما وقد وقفت على طريق أخري عن جماه
احلاف ظ ابن حجر ، فأحلقته بالطرق األخري تقوية هلا كما ستري يف هذه الطبعة إن شاء 

  اهللا ، وذلك من فوائدها . 

  وقد يتساءل بعض القراء األلباء ، فيقول : 

ض ما الذى حيمل هؤالء اجلهلة على الرد على األلباين ، وقد وضع اهللا له القبول يف األر 
  ، وانتفع بكتبه ومؤلفاته من شاء اهللا من العلماء وطالب العلم ؟  -بإذنه تعايل  –
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احلسد ، مصداق قوله صلى اهللا عليه   -او من امهها   -فأقول : هناك أسباب أمهها  
وآله وسلم : ( دب إليكم داء األمم قبلكم : احلسد والبغضاء ، والبغضاء هى احلالقة ، أما إين 

  )١(لق الشعر ، ولكن حتلق الدين ) . ال أقول : حت

الذين ينتصبون للرد على يكاد أحدهم يفصح عن هذا السبب بقلمه ،  وبعض هؤالء 
فهذا صاحب اجلزء املردود عليه يذكر يف مقدمته أن احد إخوانه اقترح عليه أن يراجـع (  

  سلسلة األحاديث الصحيحة ) للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ، قال : 

  ألن فيها أحاديث ضعيفة ، والناس يأخذوا بثقة تامة على أا حمققة وصحيحة ... ) (  

  ومن تلك األسباب اخلالف الفكري أو املذهيب ، وحب الظهور . 

وقد تتوفر هذه األسباب كلها يف بعض الرادين على ، كذا املدعو ب ( حسن السقاف 
  ذلك . ) ، فغنه مل يكن أحد يسمع بامسه من قبل ، فوصل ب

إيل ما يريده من الظهور ، ولو على حساب الطعن يف السنة وأهلها ، ومن العجيب أنه 
يتظاهر أنه صويف ، والصوفية على خالفه ، فإن من مذهبهم اخلمول ال الظهور ، حىت قال 
أحد قدمائهم : ( كن ذنبا وال تكن رأسا ) ! وهو إيل ذلك خلفي العقيدة ، معتزيل الرتعة ، 

يف   -وأنا منهم واحلمد هللا   -فات اإلهلية ، ويرمي املؤمنني ا من األئمة وأتباعهم ينكر الص
تعليقاته الىت سودها على كتاب ابن اجلوزي ( دفع شبه التشبيه ) ، ويكذب عليهم أنواعا من 

(   -على سبيل املثال   -األكاذيب لو استقصيت لكان من ذلك كتاب يف جملد ، فهو يقول 
  تعليقاته : ) من  ١١٤ص

                                                   
  / التحقيق الثاين ) .  ٢٠حديث حسن : ختريج مشكلة الفقر ) (   (١)
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( ندم احلافظ ابن خزمية على تأليفه كتابه ( التوحيد ) أخريا ، كما روي ذلك احلافظ 
  ) .  ٢٦٧البيهقي يف ( األمساء والصفات ) ( ص

وهذا كذب مزدوج ، ألن ابن خزمية مل يندم البتة ، وألن البيهقي مل ينسب ذلك إليه ، 
  حيده ) وكيف يعقل أن يندم احلافظ ابن خزمية على ( تو

وهو اإلميان احملض ؟ ! بل كيف يعقل أن ينقل ذلك احلافظ البيهقي ؟ ! سبحانك هذا 
  تان عظيم من أفاك أثيم . 

وأنت أيها القارئ الكرمي ! إن رجعت إيل الصفحة املذكورة من ( األمساء والصفات )  
ن علم الكالم ، يف قصة مل جتد فيها الندم املفتري ن وإمنا فيها اعتراف ابن خزمية بأنه ال حيس

رواها البيهقي إن صحت ، فإن أبا الفضل البطاييين مل أعرفه ، وال ذكره السمعاين يف هذه 
  النسبة ، فاهللا أعلم به ، ومع ذلك فإين أقول : 

  ال يعيبه كما .   -إن صح عنه   -إن االعتراف املذكور من ابن خزمية  

من شأنه ، ويزيد من فضله ، فإن له يف ذلك يظن ذلك اجلاهل املغرب ، بل هو مما يرفع 
األسوة احلنة بالسلف الصاحل واألئمة األربعة ومن تبعهم بإحان ، وليس منهم يقينا علمـاء  

؟ ! وهذا )١(الكالم ، كيف وهم القائلون : ( علم السلف أسلم وعلم اخللف أعلم وأحكم ) 
   )٢( فواهم إن يقولون إال كذبا كربت كلمة خترج من أ هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون 

                                                   
) . وانظر إبطال هذه اخلرافة يف مقدميت لكتايب ( خمتصر العلو ) (  ٥٥انظر ( حاشية الباجوري ) ( ص  (١)
  ) .  ٣٦  - ٣٤ص

   ٥الكهف :    (٢)



الردودكتاب  ٨٧١    

كيف ال ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على رأس السلف الذين غمزوا مـن  
علمهم !ويل اآلن جمال ضرب األمثلة الىت خالفوا فيها سلف األمة ، ولكن يكفي املسـلم  

قوهلم بـأن  املوفق أن يعلم أم وافقوا املعتزلة واخلوارج يف كثري من ضالالم ، من ذلك 
: كالم  -تقية   -القرآن كالم اهللا خملوق ، لكنهم ال يصرحون تصريح املعتزلة ، بل يقولون 

اهللا ، غري خملوق ) ! مث يتأولونه بالكالم النفسي الذى ال يسمع ! ولكنه يفهم ! فعطلوا بذلك 
ا الكالم ، فجعلو )١( فاستمع ملا يوحي  صريح قوله تعايل لكليمه موسى عليه السالم : 

، فعطلوا صفة الكالم ، ولكن باللف والدوران ! متاما كما فعل  )٢(اإلهلي هو العلم اإلهلي 
! فعطلوا بذلك  )٣(بصفة السمع والبصر ، فقالوا : إن املراد العلم   -أو بعضهم   -املعتزلة 

  صفيت السمع والبصر كما عطلوا صفة . 

  س يف الدنيا تعطيل . الكالم ، فإن مل يكن هذا هو التعطيل ، فلي

، مثل الشيخ العالمة  )٤(ولوضوح بطالن علم الكالم تاب منه مجع من أفاضل علمائهم  
أيب حممد عبد اهللا بن يوسف اجلويين والد إمام احلرمني رمحهم اهللا ، ورسـالته يف إثبـات   

فقد كتبها  االستواء والفوقية واحلرف والصوت يف القرآن ايد ، من اقوي األدلة على ذلك ،
نصيحة ألخوانه يف اهللا ، بني هلم فيها سبب تراجعه عن األشعرية إيل السلفية ، وهى مفيدة 

  - ٥٧٠/  ١جدا ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر ، فلتراجع يف ( جمموعة الرسائل املنريية ) ( 
٥٨٧  . (  

                                                   
  .  ١٣طه :    (١)
  ، شيخ ذاك اجلاهل الباغي السقاف  ٩ ٢٧ذهب الكوثري اجلهمي ن كما صرح يف ( مقاالته ) ( صوهو م   (٢)
  ) . ٢٦انظر مقدميت لكتايب ( خمتصر العلو ) ( ص   (٣)
  ) .  ٢٧انظر املصدر السابق ( ص   (٤)
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ب السلف ، كما ولقد جري على سننه ابنه إمام احلرمني ، يف التوبة والرجوع إيل مذه
حكي ذلك عنه غري واحد من العلماء ، منهم احلافظ ابن حجر العسقالين ، فقد نقل يف ( 

  ) عنه أنه مل يستفد من علم الكالم إال احلرية ، ولذلك قال :  ٣٥٠/  ١٣الفتح ) ( 

  ( واآلن ، فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف ) .  

  من قبل :  وقال عند موته ناصحا ألصحابه كما فعل أبوه 

  ( يا أصحابنا ! ال تشتغلوا بالكالم ، فلو عرفت أنه يبلغ يب ما بلغت ، ، ما تشاغلت به)  

وإذا أردت أيها القارئ الكرمي أن تري أثرا من آثار مل الكالم اخلطرية ، واملنافية للنقل  
  الصحيح والعقل الصريح ، فاقرأ كتب الكوثري . 

لسقاف ، فسوف تري ما يزيدك بصرية وقناعة بأن ومن جري جمراه ، كذاك التلميذ ا
، بل هو الكفر بعينـه إذا  )١( يتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم  الذى يتعلمونه منهم إمنا 

التزموه ، وال أدل على ذلك من اتفاقهم على إنكار صفة العلو هللا العلي القطعية الثبـوت  
وال السلف واألئمة ، حمكمني فيهـا   القطعية الداللة ن لتواترها ف ي الكتاب والسنة وأق

  عقوهلم العفنة ، ومن مث فقد اختلفوا : 

من قال : إنه يف كل مكان ! والزمـه القـول     -)٢(كاإلباضية واملعتزلة   -فمنهم  
  باحللول أو وحدة الوجود كما هو عقيدة غالة الصوفية ! 

                                                   
  .  ١٠٢البقرة     (١)
على تسميتهم إياه ب ( اجلامع الصحيح ) يثين السقاف على اإلباضية وكتام ( مسند الربيع ) ويوافقهم    (٢)

معارضة منهم ل ( صحيح البخاري ) ، وهى زور ، لكثرة األحاديث املوضوعة فيه ، ارتضي بعضها السقاف ( 
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ال أمام وال خلف ، وال ومنهم من يقول : إنه ال فوق وال حتت ، وال ميني وال يسار ، و
داخل العامل وال خارجه ! ولقد مسعت هذا من بعض املشايخ يف دمشق يف خطبة اجلمعة !! 

  وأغرق بعضهم يف التعطيل ، فقال : ال متصال به ، وال منفصال عنه !! 

وهذا لعمر اهللا هو الكفر واجلحد للوجود اإلهلي ، فإنه لو قيل ألفصح العرب بيانـا :  
دوم الذى ال وجود له ن ملا استطاع أن يصفه بأكثر من هذا الذى وصف هؤالء صف لنا املع
  به رم !! 

وهذا اجلحد هو الذى وقع فيه هذا اجلاهل املتعامل الطاعن يف أئمة السلف ، واملفتري 
على أهل السنة شىت االفتراءات  ، فقال  يف رسالته املزعومة ( التنديد ملن عدد التوحيـد (  

  ) :  ٥٠ص

  صرح أهل السنة واجلماعة بأن اهللا سبحانه ال يوصف بأنه خارج العامل وال داخله ) .  ( 

  ) .  ٢٦وكرر هذا يف رالة أخري هلا أمساها كذبا وزورا : ( عقيدة أهل السنة ) ( ص 

سبحانه  قلت : فلينظر املسلم يف هذا الوصف : هل هو وصف ملوجود أم ملعدوم ؟ !  
  )١(.  كبريا  وتعايل عما يقولون علوا

ورحم اهللا شيخ اإلسالم ابن متيمة ، فإنه أصاب كبد احلقيقة حني وصف هؤالء النفاة 
  املعطلة ومعارضيهم من املشبه بقوله : 

                                                                                                                          
) بأنه يوافق  ١٢٧) ، ويصرح ( ص ٦٣٣١) ، ويصف الربيع ب ( اإلمام ) ! انظر ( الضعيفة ) (  ١٢٥ص

  الستيالء ! ويرد على أيب احلسن الشعري ألنه رد ذلك عليهم !! . املعتزلة يف تفسريهم ( اإلستواء ) با
  .  ٤٣اإلسراء :    (١)
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  ( املشبه يعبد صنما ، واملعطل يعبد عدما ، املشبه أعشى ، واملعطل أعمي ) ! .  

  تشبيه ، وترتيه بدون تعطيل . واحلق الذى عليه السلف واألئمة : إثبات الصفات بدون  

ومن اللطائف الىت وقعت لبعض األمراء العقالء انه ملا مسع ذلك الوصف املعطل مـن   
  بعض املشايخ اادلني بالباطل ، قال : 

  ( هؤالء قوم أضاعوا رم ) ! 

ويبدو يل ان ذلك اجلاهل الطاعن يف السلف شعر خبطورة الوصف املذكور ، وأنـه  
عقال ، لذا جلأ إيل التدليس على القراء بعبارة أخري تؤدي الغرض الكمني يف مرفوض نقال و

نفسه دون أن ينتبه له عامة قرائه ، فقال يف تعليقه له على كتاب ابن اجلـوزي املتقـدم (   
  ) .  ١٢٧ص

( وهنا أمر مهم جدا ، وهو أننا ال نقول بأن اهللا موجود يف كل مكان ألبتة ، بل نكفر  
  ، ونعتقد أن اهللا سبحانه  موجود بال مكان ، ألنه خالف املكان ) ! من يقول ذلك 

فأقول : هذا تصريح منك يناقض تصرحيك السابق : أن اهللا تعايل ليس خبارج العامل ، 
وذلك أنه ال مكان خارج العامل ، فإن كنت صادقا يف قولك هذا ، فقد اهتديت ورجعت 

هذا ، فقد اهتديت ورجعت إيل عقيدة السلف إيل عقيدة السلف الىت كنت صادقا يف قولك 
تتهم من دان ا بالكفر والتجسيم ، مثل ابن تيميـة    -فيما نعلم   -اللىت كنت وال تزال  

، مذكرين  )١( فويل للذين كفروا من النار  وغريه كمثلي ، وإال قرأنا عليك قول احلق : 
اس باحلجارة ! وإن من تلك اآلثار السيئة باملثل العامى : من كان بيته من زجاج ، فال يرم الن

                                                   
  )٢٧ص : (  (١)
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لعلماء الكالم واملتأثرين بفلسفتهم كذاك السقاف املغرور م : أم ال يقيمون وزنا جلهود 
أئمة احلديث وعلمائهم ونقادهم ، فإم يسلطون أهواءهم على ما صححوا من األحاديث أو 

ضعيفا ، وإال رفضوه ولو كـان   ضعفوا ، فما راق هلم منها قبلوه واحتجوا به ، ولو كان
صحيحا !! وهذا ظاهر جدا ىف املتقدمني منهم واملتأخرين ، وأوضح مثال على ذلك الشيخ 
الكوثرى ، وعبد اهللا الغمارى ، فقد ضعفوا حديث اجلارية الذى فيه سؤاله صلى اهللا عليه 

آله وسلم :   ( أعتقها قالت : ىف السماء : قال صلى اهللا عليه و ٠وآله وسلم :  ( أين اهللا ؟) 
فإا مؤمنة ) ، وتبعهم على ذلك ذاك اهلالك ىف تقليدهم ، السقاف ! بل إنه زاد علـيهم  

  ) :١٠٨طغيانا وغرورا ، فقال ىف ( تعليقه على دفع شبه التشبيه ) ( ص  

  ( وحنن نقطع بأن النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل يقل : أين اهللا ) !

  ): ١٨٨وقال (ص

  ك اللفظ املستشنع ) !( ذا

يقول املستهتر هذا وهو يعلم أن احلديث متفق على صحته عند علماء املسلمني ، متلقى 
بالقبول خلفا عن سلف ، واحتج به كبار األئمة ، كمالك والشافعى وأمحـد وغريهـم ،   
وصححه مسلم وأبو عوانه وابن اجلارود وابن خزميه وابن حبان ، مث تبعهم على ذلك مجاعة 

كالبيهقى والبغوى وابن اجلوزى والذهىب والعسقالىن  -وبعضهم من املتأولة   -ن احلفاظ م
  ٠وغريهم 

فماذا يقول املسلم العاقل ىف جاهل جاحد مكابر خيالف هؤالء األئمـة واحلفـاظ ؟!   
ويستشنع لفظ النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم الذى صححوه !!بل ويصف الذين يرددون 

ـ ( اسمة ) ، بل ويصف فضيلة الشيخ ابن باز ألنه انتصر ١٨٧( ص هذا اللفظ النبوى ) ب
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) لعقيدة استواء اهللا على عرشه ، وأنه جيوز السؤال بـ ( ١/١٨٨ىف تعليقه على ( الفتح ) ( 
  أين اهللا ؟ ) ، فيقول مشريا للشيخ حفظه اهللا : 

 يعرف التوحيد ، فليخجل البتة ، ألنه ال  -( الفتح )    -( وال عربة بكالم املعلق عليه 
  بعد هذا من يدعو الناس إىل هقيدة ( اهللا ىف السماء ) وليتب ) !! 

وباجلملة ، فهو جهمى جلد ، ينكر معاىن ىيات الصفات بطريق التأويل والتعطيل ، 
كما فعل بآيات االستواء ، وينكر أحاديث الصفات الصحيحة بادعاء ضعفها وخمالفة علماء 

التعديل ، كهذا احلديث وحنوه كثري ، فهو يضعف قوله صلى اهللا عليه وآله احلديث واجلرح و
وسلم : ( رأيت رىب ىف أحسن صورة ) ، ويفترى ىف خترجيه على بعض األئمـة ، كمـا   
يضعف أحاديث اليدين والقبضة واألصابع والضحك وغريها ، فلعل بعض إخواننا يتفرغون 

  ٠، كفى اهللا املؤمنني شروره له ، ويكشفون للناس جهلة وضاللة وعواره 

وهو قل من جل   -إذا عرفت أيها القارئ الكرمي ما سبق من البيان حلال هذا اإلنسان 
ينكشف لك سبب محله وطعنه على أتباع السنة وأئمتها والداعني إليها والذابني عنها ، فال  –

ر منه ، فال يكاد خيلو صفحة من صحائف ما سوده من غمزه وملزه ، وقد خصين بقسط واف
يكاد يذكرين إال وهو يصفين ب ( اسم ) و ( املتناقض ) !! مقرونا بالزور  والكـذب ،  

! وأنه دب إليه داء  غال للذين آمنوا  األمر الذى يدل داللة قاطعة على أنه حيمل يف قلبه 
 جهل بـالغ  األمم من قبلنا البغضاء واحلسد ، هى احلالقة : حالقة الدين والعياذ  باهللا ، إيل

  بطرق نقد األحاديث وتصحيحها . 

وال أدل على ذلك من كتابه الذى أمساه ب ( تناقضات األلباين ) ! فإنه يطفح حقدا  
وجهال وغرورا ، مما ذكرين ببعض أشراط الساعة الىت منها قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : ( 

  ل : ( الرجل التافه ) وينطق فيها الرويبضة ) عز وجل قيل : وما الروبيضة ؟ قا
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  يتكلم يف امر العامة ) .  )١(( ويف طريق : السفيه ) 

ولست اآلن يف صدد الرد عليه ، فهو أتفه عندي وأحقر من أن اضيع يف ذلك وقيت ن  
  ولكن البد يل هنا من كلمات خمتصرات بقدر اإلمكان ، تتالءم مع هذه املقدمة ، فأقول : 

، فهاك   -كعادته يف كل ما يسود   -راءات واألكاذيب أوال : الكتاب مشحون باالفت
  ) :  ٤مثاال واحدا يغنيك عن غريه ، قال يف مقدمته ( ص

( وغري  خاف أن الشيخ يعد نفسه وكذا من فنت به أنه وحيد دهره وفريد عصره ، وان 
ياداته كالمه ال جيوز االستدراك عليه ، وأنه فاق السابقني يف الوقوف على أطراف احلديث وز

  ومتحيصها ... ) إخل هرائه . 

 )٢( سبحانك هذا تان عظيم  وليس يل ما أقوله جتاه هذه الفرية ذات القرون سوي  
ومن يكسب خطيئة أو إمثا  وإمث مبني ، ال يصدر إال ممن ال يؤمن مبثل قول رب العاملني : 

ا يطبع جمددا من كتيب ، وما أصرح ، فإن م )٣( مث يرم به بريئا فقد احتمل تانا وإمثا مبينا 
به يف كثري منها حىت يف مقدمايت ن لتستأصل شأفة فريته هذه استئصاال ، وتصفح ا وجهه 

 ٩الكاحل صفعا ، مثل قويل يف مقدمة الطبعة الثامنة من كتايب ( صحيح الكلم الطيب ) ( ص
 . (  

                                                   
) بإسنادين أحدمها متصل صحيح أو  ١٢٤  - ١٢٣/  ٦٧/  ١٨أخرجه الطرباين يف ( املعجم الكبري ) (    (١)

) من حديث أيب هريرة  ١٨٨٧ابع ( رقم حسن على األقل ، والرواية األويل خمرجة يف ( الصحيحة ) الد الر
  وانس . 

  .  ١٦النور :   (٢)
  .  ١١٢النساء :    (٣)
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ثاين منها كان قد راجعين ( حذفنا أربعة أحاديث تبني يل اا ليست من شرطنا ... وال
  فيه بعض إخواننا الطالب كتابيا وشفهيا فلهم الفضل والشكر ) عز وجل 

  ومثله ما تراه يف مقدمة الطبعة اجلديدة للمجلد األول من ( الضعيفة ) .  

يف الرد على أمثال هذا الباهت من جهة ، وبيان سبب التراجـع عـن بعـض اآلراء    
  ظامل تناقضا من جهة اخري ، فراجعها ، فإا مهمة جدا . واألحكام الذى يعتربه هذا ال

  ومثله ... ومثله .... مما يصعب حصره .  

  مث إننا نقول لك : ما هو الفرق بني اامك هذا وبني ما لو قال لك قائل :  

دسيس بني املسلمني ، ومن أعداء اإلسالم كاليهود أو   -دون شك أو ريب   -إنك 
ئدهم ، وإيقاع البلبة يف صفوف عامتهم ، مبا تثبه فيما ينسب إليك من غريهم ، إلفساد عقا

املؤلفات الىت تشعر ان من ورائك من ميدك يف الغى والطعن يف ائمة املسلمني وحفاظهم ، 
كمثل قولك يف كتاب ( التوحيد )  البن خزمية : إنه كتاب شرك ، وتضعيفك إلمام السنة 

سالم ابن متيمة ومن حنا حنوه ، وهذا كله مبثـوث يف  محاد ابن سلمة ، وتكفريك لشيخ اإل
املؤلفات املشار إليها ، وخباصة التعليق على ( دفع الشبه ) ، لو قال لك قائل هذا ن فما هو 

  ردك ؟ فمهما كان جوابك ، فهو حجتنا عليك . 

ويف ختام هذا املقطع ألفت نظر القراء إيل شريط مسجل بعناون ( موتوا بغـيظكم )   
  خ الفاضل الدكتور ناصر العمر ، ففيه البيان الكايف يف . لأل

  الرد على هذا اجلاين وما يرمي إليه بطعنه على األلباين عز وجل 



الردودكتاب  ٨٧٩    

ثانيا :  ليس ل ( تناقضات ) أية قيمة علمية تذكر ، ألنه إذا كان مصيبا يف شئ ممـا   
كما خيطئ غريه ، فـال  ادعاه من التناقض ، فذلك ال يعىن أكثر من ان األلباين بشر خيطئ 

فائدة للقراء من بياا ، وال سيما أن األلباين نفسه يعلن ذلك كلما جاءت املناسبة ، كمـا  
  تقدم ويأيت . 

ثالثا : أن الذى يفيد القراء إمنا هو بيان الصحيح من تلك التناقضات املزعومة ، وذلك مما 
ورفع الثقة بعلمه ، وصرف القراء عن  مل يفعل ، ألن غرضه إرواء غيظ قلبه بالتشهري باأللباين

وليس غرضه النصح لقرائه ، ولو أنه فعل ، لكشـف   )١( موتوا بغيظكم  االستفادة منه 
للناس عن جهله وبعده عن التحقيق العلمي ، كما سينكشف ذلك باألمثلة التالية مما انتقده يف 

  هذا الد . 

يفي إلسناده بشريك يف تعليقي على ) : نقلت هناك تضع ٢٠١احلديث األول برقم (  
احلديث يف ( املشكاة ) ، وأنين تبعت يف ذلك مجعا من احلفاظ ، مث صححته من طريـق  
أخري مل يقفوا عليها ، فهل يف هذا شئ من التناقض أيها القراء ؟ ! فماذا ميكن أن يقال يف 

لقراء ببيان الصواب يف ) مثاال للتناقض ن مث مل ينصح ل ٤٠/  ١هذا اجلاين الذى ذكر هذا ( 
  احلديث : أهو صحيح أم ضعيف ؟ ! 

) ، وإمنا  ١١٤،  ١١٣وحنو هذا أحاديث أخري زعم فيها التناقض ، كاحلديث اآليت ( 
  هو يف خمه !

) : قويته هناك من رواية أيب نضرة وغريه عن أيب سـعيد   ٢٨٠احلديث الثاين برقم ( 
  اخلدري بلفظ خمتصر جدا : 

                                                   
  .  ١١٩آل عمران :    (١)
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   صلى اهللا عليه وآله وسلم يوصينا بكم ، يعىن : طلبة احلديث ) . ( كان رسول اهللا

وضعفته يف ( املشكاة ) ، ألنه من رواية أيب هارون العبدي ، املتهم بالكذب ، عن ايب 
  سعيد مطوال بلفظ : قال : 

( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : عن الناس لكم تبع ، وإن رجاال يأتونكم  
  األرض يتفقهون يف الدين ، فإذا أتوكم ن فاستوصوا م خريا ) .  من أقطار

ومع هذا التفاوت سندا ومتنا املستلزم تفاوت احلكم عليهما تصحيحا وتضعيفا ، زعم 
  ) ان هذا تناقض !فاعتربوا يا اويل األبصار !  ٦٠اجلائر اجلاين ( ص

  وغريه ، مث قلت : ) : خرجته هناك من رواية أيب داود  ٢٣٠احلديث الثالث (  

  ( وأصله يف ( صحيح البخاري ) ... ) .  

  ) :  ١٨٦فتعقبين اجلائر اجلاين بقوله ( ص 

) ، ويكفيه تلبيس ... )  ٧٨٣( كذا قال ، واحلديث برمته وحبروفه يف البخاري ( رقم  
  إخل ته . 

رقم وهذا كذب مكشوف ال يصدر إال من كل أفاك أثيم ، فاحلديث يف البخاري بال 
  الذى ذكره اجلاين ن ومن خباثته مل يذكر لفظه ، تضليال لقرائه ، وهاك هو : 

( عن أيب بكرة أنه انتهي إيل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو راكع قبل أن يصل إيل 
  الصف ، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، فقال : زادك اهللا حرصا وال تعد ) . 
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وأصـله يف (   ٠ارئ الكرمي هذا اللفظ املخرج هناك ، جتد أن قويل : فقابل أيها الق 
صحيح البخاري ) ... ) ، صواب ودقيق ، استفدته من املمارسة هلذا العلم الشريف ، ففيه 

  هناك زيادتان ليستا عند البخاري مع اختالف سياقه عنه ، ومها : 

  األويل : مشي أيب بكرة إيل الصف .  

لى اهللا عليه وآله وسلم : ( أيكم الذى ركع دون الصف  مث مشي واألخري : قوله ص 
  إيل الصف ؟ ) . 

) هاتني الزيادتني أليب داود وغريه ، فهل  ٢٦٨م  ٢ولذلك عزا احلافظ يف ( الفتح ) (  
صدق املأفون يف قوله : ( إن احلديث برمته وحروفه يف البخاري ) ؟ ! ومن هو امللبس ؟ ! 

  وصلي اهللا على حممد القائل : ( إذا مل تستحي ن فاصنع ما شئت ) ! أدع احلكم للقراء ، 

واملكتبة اإلسالمية به أخريا ، ممن يصدق فيـه املثـل    سوهناك شخص آخر ابتلى النا
املعروف ( تزبب قبل أن يتحصرم ) ، كالذى قبله ، لكنه خيتلف عنه ىف أسلوبه ، فذاك يكك 

اىن ورميه بالنقائص واجلهل ! وهذا يتظاهر بالثناء الناس ىف السنة ىف الطعن ىف شخص األلب
على األلباىن وتقدير علمه ، ولكنه يطعن ىف السنة مباشرة بتضعيفه لألحاديث الصحيحة الىت 

  ٠صححها العلماء 

وقد كنت بينت شيئا من حالة ، وذكرت مناذج من األحاديث الىت ضعفها ىف الـد  
ة ، فلريجع القراء إىل مقدمته وبعض األستدراكات الثاىن الذى طبع حديثا من هذه السلسل

  ٠املطبوعة ىف آخره ، الذى أرجو أن يكون ىف متناول أيديهم قريبا إن شاء اهللا 

وملا كان قد ضعف أيضا بضعة أحاديث من هذا الد األول من ( الصحيحة ) ، رايت 
  ٠م وأحكامهم أنه ال بد ىل من بيان خطئه ىف ذلك وخمالفته لقواعد أهل هذا العل
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  )٠٠٠٠ال تتخذوا الضيعة   -١٢احلديث (  -١

هذا احلديث من تلك األحاديث الصحيحة الىت كان املومى إليه قد استلها من كتاب ( 
رياض الصاحلني ) ىف عرات من األحاديث األخرى ضعفها كلها ، وطبعه ذا االسم ! دوا 

ان : ( األحاديث الضعيفة من أصل ، ولكنه مجعها ىف باب خاص أحلقه بآخر طبعته حتت عنو
  الكتاب )!!

وإن من غرائبة أن خترجيه هلذه األحاديث قد استفاده غالبا من كتىب وخترجياتى ، فهـو  
  ٠يضعها أمامه ، مث ينقد ما فيها حسب هواه ، وال يتعرض بذكر ملا خيالفه 

واحلاكم ،  فهذا احلديث مثال قد قواه من األئمة احلفاظ مجع ، كالترمذى وابن حبان
والذهىب ومن قبله كالنووى واملزى ، مث احلافظ العسقالىن ، وكذا الشـارح للحـديث ،   
كالقرطىب الذى مجع بينه وبني غريه من األحاديث الصحيحة ن فإن من املعلوم أن اجلمع فرع 
التصحيح ، فلم يعبأ ؤالء مجيعا وال بغريهم كاإلمام البغوى ن فإنه حسنه أيضا ىف ( شرح 

) ، ومثلهم كثري لو تيسر تتبعهم ، وال بقاعدم ىف تقويه احلـديث  ٢٣٧/ ١٤لسنة ) ( ا
  ) ١١مبجموع طرقه ، كما فعل مثله ىف احلديث الذى قبله كما ستراه برقم (

فأخذ املومى إليه يضعف هذا احلديث من طريقيه اللذين ذكرما هناك ، فقال ىف الطريق 
  ):٥١٨/٢٣األوىل (

  ٠سعد بن األخرم ) (  فيه جهالة 

  فتجاهل احلقائق التالية :

  ٠أنه قيل بصحبته 
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  ٠وانه وثقه ابن حبان والعجلى 

  ٠وأنه حسنه خمرجوه : الترمذى ن والبغوى 

  وتصحيح احلاكم وغريه ممن سبق ذكره !

  وأعل الطريق األخرى بقوله :

  ( فيه ليث بن أىب سليم ، وهو ضعيف ) 

كان خافيا على ! مع أنىن نبهت هناك على ضعفه وكانه اكتشف ذا التضعيف أمرا 
  بقوىل ( وسنده حسن ىف الشواهد )

ولكنىن نبهت ذا أن ضعفه ليس بشديد ، ولذلك حسنت حديثه كشاهد ، فلم جيب 
عن ذلك بشئ ، وليست هذه طريقة العلماء الذين يدافعون حبق عن حديث رسول اهللا صلى 

هل األهواء الذين حيكمون بالضعف على األحاديث اهللا عليه وآله وسلم ، بل هى طريقة أ
الصحيحة ، مث يلتسمون هلا علال غري قادحة ، وها هو املثال بني يديك أيها القارئ الكرمي ، 
فإن ليثا هذا ليس ضعفه شديدا حبيث إنه ال يستشهد به كما اوهم هذا ( املتزبب ) ، فقد 

صريح منه بأنه يستشهد به ، وقد بني  أخرج له مسلم ىف ( صحيحة ) مقرونا بغريه ، وهذا
  السبب احلافظ الناقد اإلمام الذهىب فقال ىف ( الكاشف ) 

  ( فيه ضعف يسري من سوء حفظه )

) بعـد أن   ٦/٨٧وهذا معىن ما ختم به ابن عدى ترمجة ليث ىف كتابه ( الكامل ) ( 
  روى عن مجع تضعيفه :
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وغريمها من الثقات ، ومع الضعف  ( له أحاديث صاحلة ، وقد روى عنه شعبه والثورى
  ٠الذى فيه يكتب حديثه ) 

فهذا كله يدل على أن جمرد كون الراوى ضعيفا ال يعىن عند العلماء أنه ال يستشهد به ، 
كما كنت شرحت ذلك فيما مضى ، وهذا مما جيهله هذا الرجل ، ولذلك ابتلى بالتوسـع  

  ٠ان واهللا املستع  ٠جدا ىف تضعيف األحاديث الصحيحة 

وإن من عجبه وغروره انه يتقوى ىف التضعيف املذكور بالشيخ شعيب األرنـاؤوط ،  
  فيختمها بقوله : ( وافقىن على تضعيفه الشيخ شعيب ) ! 

إذا كان كان صادقا ىف هذا ، وهل استطاع أن يتجر الشيخ   -واهللا   -وليست أدرى 
يكذبه ىف بعض تلك األحاديث على بطريقة أو بأخرى إىل موافقته ؟! ولكىن أدرى أن الواقع 

األقل ، وهذا منها ، فإنه مع أدعائه املوافقة املذكورة فيه ، رأيت الشيخ قد خالفه ىف تعليقه 
)  ، فقال بعد أن نقل حتسني الترمذى وتصحيح احلاكم  ٢٣٧/ ١٤على ( شرح السنة ) (

  والذهىب للحديث :

) ، وسنده حن  ٢/ ٦٩األماىل ) (  ( وله شاهد من حديث ابن عمر عند احملاملى ىف (
  ىف الشواهد )

وهذا مما استفادة الشيخ من خترجيى اآلتى للحديث كما يظهر ذلك للقراء بأدىن تأمل ، 
  وهو أمر معروف عنه عند كل الذين يعملون حتت إشرافه ، مث ال محدا وال شكورا ! 

ل فيما ينسـبه إىل  وليس هذا هو املقصود ، وغنما هو أن ينظر القراء هل صدق الرج
  الشيخ من املوافقة ، أم أن هذا تراجع منه لسبب أو آخر ؟!
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  وهذا عينه يقال ىف احلديث اآلتى أيضا كما سترى !

  )٠٠٠ال ينجىن لصديقه  ٠٠٠٠   -١٦٠( -٢

اقول : ذكرت هناك أن إسناده حسن ىف املتابعات ، وخرجته من أربعة طرق عن أنس 
منها ن يصلحان لألستشهاد ما دون أى شك أو ريـب ،   رضى اهللا تعاىل عنه ، طريقان

والثالث حيتمله ، والرابع ال يستشهد به ، كما صرحت هناك ، وللطريقني األولني على األقل 
  ٠حسنه الترمذى ، وأقره احلافظ ، واحتج به ابن تيمية ، كما سيأتى 

) ، ٢٩٢/ ١٢(وازيد هنا فأقول : وكذلك قواه احلافظ البغوى ىف ( شرح السـنة )  
) ، وحسنه النووى ىف ( ٤/٥٧٦وصرح بصحته العالمة على القارى ىف ( شرح املشكاة ) (

  ٠الرياض ) تبعا للترمذى 

) ، وأخذ يضعف ٥٥/ ٥٢٩فجاء هذا الباغى على السنة ، فأخرجه منه إىل (ضعيفته ) (
س ذلك طرقه األربعة ، دون أن يفرق بني ضعف يستشهد به وضعف ال يستشهد به ! وقا

على طرق حديث الطري ، يعىن : ( أنا مدينة العلم وعلى باا ) ، وشتان ما بني احلديثني ، 
فإن هذا ليس ىف األحاديث الصحيحة ما يشهد ملعناه ، بل هو من أحاديث الشيعة املرفوضة ، 
كما حققه شيخ اإلسالم ابن تيمية ىف ( املنهاج ) ، خبالف حديث الترمجة ، فقد جرى عليه 
عمل السلف به فيما يتعلق باملصافحة ، وترك األحنناء والتقبيل عند اللقاء على ما هو مبني ىف 

  ٠حملة 

مث مىت كان للقياس دخل ىف تضعيف األحاديث أو تصحيحها ؟! وهذا وحده يكفى 
للداللة على أن الرجل وضع لنفسه قواعد لنقد األحاديث ال اصل هلا عند العلمـاء ، وىف  

  ٠الف قواعدهم وأحكامهم املتفرعة عنها الوقت نفسه خي
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  ٠مث ختم كالمه بقوله كغالب عادته ىف ( ضعيفته ) 

  ( وافقىن على تضعيفة الشيخ شعيب )!

كذا قال ! والواقع أن كالم الشيخ املطبوع خيالفه كل املخالفة ن فقد قال ىف تعليقه على 
  إليهم :) بعد أن عزاه لبعض من يأتى عزوه  ١٢/٢٩٠( شرح السنة ) (

( وحسنه الترمذى ، وهو كما قال ، فإن حنظلة بن عبد اهللا وإن كان ضعيفا قد تابعة 
  ) (!) للشيخ ناصر األلباىن )! ١٥٩أنظر : ( األحاديث الصحيحة ) ( ٠غري واحد 

ومع ما ىف هذا العزو من الشيخ شعيب إىل كتاب األلباىن من اجلرأة األدبية غري املعتادة 
  يح ىف خمالفته ملا عزاه إليه الرجل ىف ( ضعيفته ) من املوافقة ! هداه اهللا منه ، فهو نص صر

  )٠٠٠٠ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا ، ومل يصلوا على نبيهم   -٧٤(-٣

قلت : خرجت احلديث هناك من طرق عن أىب هريرة ، بعضها صحيح ، وصـححه  
ك جترأ املعتدى على ( رياض مجع من احلفاظ ، كالترمذى وابن حبان واحلاكم ن ومع ذل

  ) ، فأعلة بقوله : ٥٢/ ٥٢٧الصاحلني ) ، فنقله منه إىل ( ضعيفته ) (

  ٠( فيه صاحل موىل التوأمة ن وهو ضعيف )

وهذا التضعيف املطلق منه جحد للصواب الذى عليه األئمة النقاد قدميا وحـديثا أن  
فهو حجة صحيح احلديث ،  الرجل ضعفه بسبب اختالطه ، فمن روى عنه قبل االختالط ،

ومنهم اإلمام أمحد وابن معني والذهىب وابن القيم ىف ( جالء األفهام ) والعسقالىن ، وقد رواه 
  ٠عنه قبل االختالط ثالثة من الثقات كما سيأتى 
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مث إنه قد تابعه أبو صاحل السمان بسند صحيح عنه ، وأزيد هنا فأقول : إنه على شرط 
القيم ىف ( اجلالء ) ، وقال السخاوى ىف ( القول البـديع ) (ص   الشيخني ، كما قال ابن

١١٣  (  

  ٠( وهو حديث صحيح )

وأعله املعتدى مبا مل يسبق إليه ، وذلك حني مل جيد ىف رواته من تكلم فيه ولو بـأدىن  
  كلمة !قال :

  ( الصواب أنه موقوف )!

فخالف بذلك قاعـدة  وتشبث برواية واحدة موقوفة عند إمساعيل القاضى رمحه اهللا ، 
زيادة الثقة مقبولة ، وخباصة أا ثبتت من طريقني عن أىب هريرة ن وصححها من تقـدم  
ذكرهم من األئمة ن ومل يعرجوا إىل هذا اإلعالل الذى ابتدعه هذا املعتـدى ، والقاعـدة   

  ٠األخرى أن هذا املوقوف ىف حكم املرفوع ، ألنه ال يقال من قبل الرأى ، كما هو ظاهر 

  وإن من متام أعتدائه قوه :

( ويزيد ذلك تأكيدا أن مجيع الروايات الىت جاءت عن اىب هريرة مرفوعة غري ما ذكرنا 
  مل يرد فيها ذكر الصالة على النىب ) !

كذا قال !! مل يذكر الصالة على النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ولو بالرمز ( ص  ) ! 
  !تأكيدا عمليا منه لتضعيفه للحديث 

  ٠وجواىب عن التأكيد املزعوم هو ما تقدم من القاعدة األوىل 
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) ، وهـى ىف  ٧٩و  ٧٨و ٧٧وأيضا ، فإن الروايات الىت يشري إليها هى اآلتية برقم (
الصحيحة دون الطريقني اللتني فيهما الزيادة ، فمن جهله أنه مع ذلك قدمها عليهما ! ولو أنه 

ديث عن مجاعة احلفاظ ن ولكن األمر كما قيل عكس ألصاب ، ومل ينحرف ىف تضعيفه احل
   )١( ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور  : ( حبك الشئ يعمى ويصم ) ، 

وىف ختام الرد عليه ال بد ىل من بيان أن الرجل يغلب عليه ىف ( ضعيفته ) أن يقلد غريه 
بني يديه ، مث يتوجه علـى  ىف خترجيه ن فهو ال يتعدى الروايات الىت هى جاهزة بأسانيدها 

نقدها واحدة بعد أخرى بطريقته اخلاصة به ، والشاذة عن قواعد العلماء واحكامهم املوافقة 
هلا كما تقدم ، ولو أنه كان حباة مريدا للحق ، وكان اهال للنقد ، لنظر بنفسه ىف كتب السنة 

ق لو اراده ! لكنـه ال  ن واستخرج منها من الطرق واألسانيد ومتوا ما يساعدة ىف التحقي
يفعل ، ألنه يريد أن يظهر على اكتاف غريه ، وألنه يعلم أنه لو فعل ، الختلفت النتيجة الىت 
يرمى إليها ن أال وهى التفوق على األلباىن ، وعلى شيخه شعيب ، ىف تزيده عليهمـا ىف  

  ٠تضعيف األحاديث ! كما يترشح ذلك من كالمه نفسه ىف مقدمه ( ضعيفته )

ل : لو أنه فعل ذلك ، لتبني له خطأ تصويبه وتضعيفه املتقدمني ، ألنه سيجد حلديث أقو
أىب هريرة الصحيح من طريقيه شواهد تزيده قوة على قوة من حديث جابر ، وهو املذكور 

) ، واتنه على شرط مسلم ن ومن حديث أىب أمامة وواثلة ن ٨٠حتت احلديث االتى برقم (
األفهام ) ألبن القيم ، و ( القول البديع ) للسخاوى ن وقال ىف  ولوجد خترجيها ىف ( جالء

  ٠حديث جابر 

ورجاله رجال ( الصحيح ) على  ٠٠٠والضياء ىف ( املختارة )  ٠٠٠( رواه الطيالسى 
  ٠شرط مسلم )

                                                   
  ٤٠النور :  (١)
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  وذكر حنوه ابن القيم وأقره 

) ، ١١/١٦٩فال غرابة حينئذ أن يشري احلافظ إىل تقوية احلديث ىف ( فتح البارى ) (
وإمنا الغرابة كل الغرابة أن يأتى ذاك اإلنسان املسمى حبسان ، فيتطاول على هؤالء العلماء 
األعالم ومن سار على درم ، فيخالفهم بتضعيف ما صححوا ، وقد الحظ هذا بعـض  
اإلخوة األفاضل ممن شجب اعتداءه على ( الرياض ) ومنهم األخ حممد عبد اهللا آل شاكر ىف 

) أحض القراء على االطالع عليها ن قال جزاه ٥٦ة له ىف جملة ( البيان ) العدد (كلمة جيد
  اهللا خريا :

( مل هذا األزدراء للعلماء السابقني الذين كان هلم باع ىف التصحيح والتضعيف ن وهلم 
مكانتهم ، ولكالمهم وحكمهم وزن ن مل يعرض عنهم صاحبنا ويكتفى مبوافقة شيخه له ىف 

كمة عليه ن حىت تكررت هذه العبارة ، وكثرت كثرة ملفته للنظر ، فأصبحت تضعيفه أو ح
ممجوجة ، وإذا كان فضيلة احملقق أمينا دقيقا ىف عبارته حىت يقول : ( وافقىن الشيخ شعيب 
ترجيحات ) فلماذا ال يكون أمينا دقيقا عند حتقيقه للكتاب ، فيعبث به هذا العبث ن وخيون 

  ٠ة األمانة ن وجيانب الدق

  ) :٥٠٧والنكتة البارعة األخرية يطلقها صاحبها ، فيقول ىف (ص

( وحرصا مىن على أمتام الفائدة للعامة واخلاصة أذكر هنا ىف هذا الفصل األحاديـث  
الضعيفة ىف كتاب ( رياض الصاحلني ) ، وقد بلغت عندى أكثر من مئة ، وعقبت بعد كل 

  ٠حديث بدليل ضعفه ، مع خترجه بإجياز )

أن العامة أمثاىل ( حقيقة ال تواضعا ، وعلى األقل ىف جمال احملقق ) يستفيدون من  صحيح
، ما حاجتهم   -طبعا من علماء احلديث واحملققني منهم   -ذلك ن ولكن ما حاجة اخلاصة 



الردودكتاب  ٨٩٠    

هلذا الفصل ؟ مساكني كم فام من علم وفوائد قبل أن مين األخ عبد املنان بإخراج هـذا  
  ل وال قوة إال باهللا ؟)وال حو ٠٠٠الكتاب 

فاقول : مما ال شك فيه أن شيخه شعيبا هو من اخلاصة عنده ، وقد صرح ىف نفـس  
الصفحة الىت أشار إليها األخ الفاضل أن شعيبا استفاد منه ، فإنه أثىن عليه لتراجعه إىل صواب 

اجع كشيخه ، تلميذه ! أال تراه يقول : ( وهذا فضل منه لرجوعه إىل احلق ) ؟! م رجا أن أتر
فقال : ( ولعل الشيخ الفاضل األلباىن يرجع على حنو ذلك بعدما يرى احلجة ىف هذا الكتاب 

! (  

قلت : الرجوع إىل الصواب هو الواجب ، وهو يدىن كما يعرف قرائى ن ولكن فاقد 
الشئ ال يعطيه ، وما أحسن ما يقال ىف مثل هذه املناسبة : ( ليس هذا عشك فأدرجى ) ! 

شبه غرور هذا بذاك اجلاهل الذى مبلغ علمه بربه أن جعله معدوما ! بقوله : غنه ليس وما أ
داخل العامل وال خارجه ن ومع ذلك ، فقد قال ىف بعض مقدماته حنو صاحبه هذا : ( إمنا 

  ٠واهللا املستعان  ٠ )١( تشات قلوم  نريد خدمة أهل العلم وطالبه ) ! 

العظيم ، أن يطهر قلوبنا من احلسد واحلقد ن وأن يرزقنا اسأل اهللا الكرمي رب العرش 
  ٠علما نافعا ، وعمال صاحلا ن وأن يرد عنا شر احلاسدين وكيد املاكرين ، إنه مسيع جميب 

  

  

  

                                                   
  ١١٨البقرة :  (١)



الردودكتاب  ٨٩١    

  الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ارات البحوث العلميـة  فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ن الرئيس العام إلد
  ٠وفقه اهللا ملا حيبه ويرضاه   -واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

فقد تلقيت من فضيلتكم صورة عن كتابكم الكرمي املرسل إىل معاىل األمني العام لرابطة 
إل فضيلتكم ، العامل اإلسالمى ، ومعها صورة أخرى من خطاب الشيخ خليل أمحد احلامدى 

حول مقالة املدعو عبد القدوس اهلامشى اىل ذهب فيها إىل عدم صحة نسبة ( املسند ) إىل 
!! وبرفقه   -أيضا   -اإلمام أمحد ! وطعن فيها ىف عقيدة رواية أىب بكر القطيعى ، وىف خلقه 

إطالعى  ذلك ترمجة املقال بقلم الشيخ عبد الغفار حسن ، وذيلتم كتابكم بإبداء رغبتكم ىف
على ذلك ، واإلفادة مبا لدى ىف املوضوع ، وعمن سبق عبد القدوس املذكور إىل هذا الكالم 

  ٠شكر اهللا لكم حسن ظنكم بأخيكم ، وجزاكم عن السنة خري اجلزاء   -الباطل 

فرتوال عند رغبتكم ، اطلعت على املقال املذكور بترمجته ن وامعنت النظر فيه فتبني ىل 
برمته وقد احتوى على عدة دعاوى خطرية حيسن ىب أن أخلصها   -ا قلتم كم  -أنه باطل 

  ىف الفقرات اآلتية ،يئة للرد عليها فقرة فقرة : :

  أن ( مسند اإلمام أمحد ) ليس من مؤلفاته ن وأنه ال يصح نسبته إليه !  -١

 وأن عبد اهللا ابن اإلمام أمحد زاد فيه مروياته ! -٢
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 ة إىل القطيعى !وأن ذلك كله وصل بطريقة جمهول -٣

 وأن القطيعى كان فاسد العقيدة ، من اشرار الناس ! -٤

وأنه أدخل ىف ( املسند ) أحاديث موضوعة كثرية حىت صار ضعيفة !! مث نشـره   -٥
 على الناس ىف ستة جملدات كبار ، باسم ( مسند اإلمام أمحد )!

رواته األبرار تلك هى خالصة ما أدعاه ذلك اهلامشى ىف ( مسند اإلمام أمحد ) ، وبعض 
، وهى كلها باطلة كاذبة ، ال خيفى ذلك على من كان عنده ذا العلم أدىن معرفـة ، ومل  
يتفوه بشئ منها أحد من أهل العلم مطلقا ، ال قدميا وال حديثا ، سواء من كان منهم مـن  
 أهل السنة أو البدعة ! بل إم كلهم جروا على خالف ذلك ، فإم تلقوا ( مسند اإلمـام 
أمحد ) بالقبول والتكرمي ، واعتربوه من مصادر السنة الواجب إحاطتها بالتبجيل والتعظيم ، ال 
فرق ىف ذلك بني احملدثني ، والفقهاء ، واملفسرين ، وغريهم من علماء هذه األمة األكرمني ، 
حبيث إنه قلما خيلو كتاب من كتبهم إال وفيه أحاديث منقولة عنه ، بعضهم بأسـانيدهم ،  

بعضهم بالعزو إليه وفيهم كبار احلفاظ واحملدثني ، من املتقدمني واملتأخرين ، كاحلافظ ابن و
عساكر ، واحلافظ املقدسى ضياء الدين ، بل إن هذا قد أودع ىف كتابه ( األحاديث املختارة 

ـ  )١()  ن قسما كبريا من أحاديث ( املسند ) الثابتة ، وكاد ابن تيمية ىف كتابه ( املنتقى م
أخبار املصطفى ) ، وكحفيده شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وتلميذه ابن قيم اجلوزية ، وتلميذه 
اآلخر ابن كثري ، فكتبهم طافحة بالعزو إليه ، واالعتماد عليه ، ومثلهم اإلمام النـووى ،  
 واحملقق ابن دقيق العيد ، واحلفاظ : الزيلعى ، والعراقى ، والعسقالىن ، والسيوطى ، وغريهم

  ٠كثري ، وكثري جدا ، مما ال ميكن أن حيصى ، أو يستقصى 

                                                   
بتحقيقه ، وخترجيه ، وإعداده للنر ، وقد فرغت حىت اآلن من ( مسند     -منذ بضع سنني   -وقد بدأت   (١)

  ٠، راجيا من اهللا أن ييسر لنا طبعة قريبا   -منه   - اخللفاء الراشدين )
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  وإذا كان األمر كذلك ، فإنه من البني جدا أنه يلزم منه أحد أمرين :

األول : أم كانوا على خطأ وضالل حني اعتمدوا ىف النقل على كتاب ال تصح نسيته 
صلى اهللا عليه وآله وسلم :  لقوله  -بداهة   -إىل مؤلفه ، وال جيوز العزو إليه ، وهذا باطل 

  ٠ولآلية اآلتية  )١(( إن اهللا ال جيمع أمىت على ضاللة ، ويد اهللا على اجلماعة ) 

ىف   -كافة ة   -واآلخر : أن ذاك اهلامى هو املخطئ الضال ، ملخالفته لعلماء املسلمني 
يشـاقق  ومن  مجيع األزمان واألقطار ، وسلوكه خالف سبيلهم ، واهللا عز وجل يقول 

الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت 
  مصريا 

  ٠هذا ما حين أن يقال إمجاال 

  على ترتيب الفقرات املتقدمة :  -وأما الرد التفصيلى ، فبيانه فيما يأتى 

  -د ، وأنه من مؤلفاته أوال : رد زعمه األول ، وتصحيح نسبة ( املسند ) إىل األمام أمح
  رمحه اهللا تعاىل :

    -تبارك وتعاىل   -ولنا ف ذلك طرق عدة أذكر منها ما يسره اهللا 

  األوىل :

  وغريهم : –من كالم اإلمام أمحد نفسه ، وتالمذته 

                                                   
) ، م ىف كتاىب : ( ظالل اجلنة ىف ١٧٢وهو حديث صحيح كما بينته ىف خترجيى على ( املشكاة ) ( رقم   (١)

  ) ١٨٤٤) ، ولذلك أوردته ىف كتاىب ( صحيح اجلامع الصغري وزيادته ) ( رقم  ٨٠ختريج كتاب السنة ) ( رقم 



الردودكتاب  ٨٩٤    

  -٢٤٤قال العقيلى ىف ترمجة عبد العزيز بن أبان القرى من كتابه ( الضعفاء )(ص  -١
دثنا عبد اهللا بن أمحد ن قال : سألت أىب عن عبد العزيز بن خمطوطة الظاهرية ) : ح

  أبان ؟ قال :

( مل أخرج عنه ىف ( املسند ) شيئا ، قد أخرجت عنه على غري وجه احلديث ن ملـا  
  حدث حبديث املواقيت ، تركته ) 

  طبعه شاكر )   - ٢٢وأسنده احلافظ أبو موسى املديىن ىف (خصائص املسند ) (ص

سحاق : مجعنا عمى ، ىل ولصاحل ، ولعبد اهللا ، وقرأ علينا ( املسند قال حنبل بن غ -٢
  غرينا ، وقال لنا :  -يعىن : متاما   -) ، وما مسعه منه 

( إن هذا الكتاب قد  مجعته وأنتقيته من أكثر من سبع مئة ومخسني ألفا ، فما اختلف 
عوا إليه ، فإن كان فيه املسلمون فيه من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فارج

  وإال فليس حبجة )

) ، وابن اجلوزى ىف ( مناقب اإلمام ٢١أسنده احلافظ املديىن ىف ( اخلصائص  ) (ص 
) من طريقني عن حنبل ن فهو ثابت صحيح ، ولذلك جزم بـه احلـافظ   ١٩١أمحد (ص 

  )٨/٨٨/١الذهىب ىف ( سري أعالم النبالء ) (

: مل كرهت وضع الكتب   -رمحه اهللا تعاىل –ىب وقال عبد اهللا بن امحد : قلت أل -٣
  ، وقد عملت ( املسند ؟!فقال :

(عملت هذا الكتاب إماما ، إذا اختلف الناس ىف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه  
  وسلم ، رجع إليه ) 



الردودكتاب  ٨٩٥    

) ، وابن اجلوزى ىف ( املناقب ) ، وفيه : أن أمحد قال البنه عبد ٢٢أسنده املديىن (ص
  ٠احتفظ ذا (مسند ) ، فإنه سيكون للناس إماما ) وأعتمده الذهىب اهللا :( 

 –) من طريقني ، عن عبد اهللا ٢٣  -٢٢(ص –أيضا   -وروى أبو موسى املديىن  -٤
  قال :( خرج أىب ( املسند ) من سبع مئه ألف حديث )   -أيضا 

  )من طريق أخرى عنه قال :٢٥مث روى (ص -٥

  ء من عند عبد الرزاق )( صنف  أىب ( املسند ) بعد  ما جا

) ، عن اىب بكر يعقوب بن  ٢١٠مث روى هو ، وابن اجلوزى ىف ( املنقب  ) ( ص -٦
  ، قال : )١(يوسف املطوعى 

( اختلفت إىل أىب عبد اهللا أمحد بن حنبل ثنىت عشرة سنة ، وهو يقرأ ( املسند ) على 
  أوالده )

القطيعـى راوى (  وهو   -عن أىب بكر بن مالك   -أيضا   -وروى أبو موسى  -٧
  قال :   -املسند ) عن عبد اهللا بن أمحد 

سنة مخس ومثانني ومئتني أمسع منـه كتـاب (    )٢(( حضرت جملس يوسف القاضى 
الوقوف ) ،فقال ىل : ( من كان عنده ( مسند أمحد بن حنبل ) ، و( الفضائل ) أيش يعمل 

  هنا ؟)

                                                   
  ) ٢٨٧) ، مات سنة (٢٩٠  -١٤/٢٨٩فاضل ، ترجم له اخلطيب ىف ( تاريخ بغداد ) ( ثقة   (١)

) ، له ٢٩٧هو احلافظ يوسف بن يعقوب بن إمساعيل األزدى موالهم ، ثقة ، مات سنة ( -٢
  تذكره احلفاظ ) ٠ترمجة ىف 



الردودكتاب  ٨٩٦    

  عبد اهللا بن أمحد :  -ىف  )١(وقال ابن املنادى  -٨

  مل يكن ىف الدنيا أحد أروى عن أبيه منه ، ألنه مسع ( املسند ) وهو ثالثون ألفا ) ( 

) ، ورواه أبو موسى املديىن عنـه  ٩/٣٧٥ذكر اخلطيب ىف ترمجة عبد اهللا بن أمحد (
  ) ٢٣(ص

  وقال ابن عدى : -٩

ى ( نبل عبد اهللا بابيه ، وله ىف نفسه حمل من العلم ن أحيا علم ابيه بــ ( مسنده ) الذ
  قبل أن يقرأه على غريه )  -خصوصا   -قرأه أبوه عليه 

) ، وابن اجلزرى ىف ( املصـعد  ٢/  ٩/١٢٣ذكره الذهىب ىف ( سري أعالم النبالء ) (
  شاكر) -٣٩األمحد (ص

) عن احلاكم أىب عبد اهللا أنه مسع مجلة ( ٢١ -٢٠وروى أبو موسى املديىن (ص  – ١٠
علـى   )٢(عى ، مث مد يده إىل إخراج ( الصحيحني ) املسند ) من أىب بكر بن مالك القطي

  تراجم ( املسند )

                                                                                                                          
د اهللا ، عنه ، هلما فيه وكتاب ( الفضائل املذكور هو ( فضائل الصحابة ) لإلمام أمحد ، رواية القطيعى ، عن عب

  ٠تعاىل  –إن شاء اهللا   -كما سيأتى ىف آخر هذه الرسالة   - زيادات عليه 
) ، له ترمجة ىف ( ٣٣٦) هو أمحد بن جعفر أبو احلسني ، من ثقات الرواة عن عبد اهللا بن أمحد ، مات سنة (١(

  )٧٠  -٤/٦٩تاريخ بغداد ) (
( أظنه يريد : إخراج ( املستدرك على الصحيحني ) وهو ( مستدرك  :  - معلقا   -قال الشيخ أمحد شاكر  (٢)

  املطبوع ىف حيدر آباد ، ىف أربعة جملدات كبار )  -املعروف   -احلاكم ) 



الردودكتاب  ٨٩٧    

قلت : فهذه نصوص عشرة ن عن هؤالء احلفاظ الربرة بألفاظ خمتلفة ومعان مؤتلفـة  
رمحه   -صحة نسبة ( املسند ) إىل اإلمام أمحد وأنه من مؤلفاته   -صراحة   -تؤكد كلها 

  ٠وجزاه عن اإلسالم خريا   -اهللا تعاىل 

  ٠فسقط بذلك أول ركن من أركان دعاوى ذلك اهلامشى الكاذبة 

  الطريقة الثانية : -

  شهادات األئمة احلفاظ الذين جاءوا من بعد القطيعى :

  ) :٢١) ىف ( خصائص املسند )(ص٥٨١قال أبو موسى املديىن (ت -١

( وهذا الكتاب أصل كبري ، ومرجع وثيق ألصحاب احلديث ، انتقى من حديث كثري ، 
  عات وافرة ، فجعله إماما ومعتمدا ، وعند التنازع ملجأ ومستندا )ومسمو

  مث ساق بعض النصوص املتقدمة 

)  ىف صدد ٢٥٠ - ١/٢٤٨وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ىف ( جمموعة الفتاوى )( -٢
  الكالم على مسألة التوسل باألموات ن وأحاديثه :

ين املسلمني الىت يعتمـد  (وليس ىف احلاديث املرفوع ىف ذلك حديث ىف شئ من دواو
عليها ىف األحاديث ، ال ىف ( الصحيحني ) وال ىف كتب ( السنن ) وال ( املسانيد ) املعتمدة 

وإمنا يوجد ىف الكتب الىت عرف أن فيها كثريا من   -وغريه  –،كــ( مسند اإلمام أمحد ) 
ديث ، وال يتعمد األحاديث املوضوعة الىت خيتلقها الكذابون ، خبالف من قد يغلط ىف احل

  -وحنوه   -الكذب ، فإن هؤالء توجد الرواية عنهم ىف ( السنن ) و ( مسند اإلمام أمحد ) 
وهلذا  ٠٠٠خبالف من يتعمد الكذب ، فإن أمحد مل يرو ىف ( مسنده ) عن أحد من هؤالء 
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ى ، نزه أمحد ( مسنده ) عن أحاديث مجاعة يروى عنهم أهل ( السنن ) كأىب داود ، والترمذ
  فشرط أمحد ىف ( مسنده ) أجود من شرط أىب داود ىف ( سننه ) 

  ) :٧٨٤وقال احلافظ ابن كثري (ت -٣

 (ال يوازى ( مسند أمحد ) كتاب مسند ىف كثرته ، وحسن سياقته )

 ٠)،وأقره ١٠١ذكره السيوطى ىف ( تدريب الراوى ) (ص

( الباعث احلثيث  ١/١١٨/١١٩ىف كتابه ( اختصار علوم احلديث ) (  -بنصه   -وهو 
  ) بتعليقى وحتقيق صاحبنا األخ على احللىب )

  )ىف ( زوائد املسند ):٨٠٧وقال اهليثمى (ت -٤

  -أيضا    -( مسند أمحد أصح صحيحا من غريه )ذكره السيوطى 

  ) ٢٩ -٢٨) ىف ( املصعد األمحد ) (ص٨٣٣وقال احلافظ اجلزرى (ت -٥

  ث أعلى منه )( وهو كتاب مل يرو على وجه األرض كتاب ىف احلدي

  ) ىف ( القول املسدد ) يصف ( املسند ) ٨٥٢وقال احلافظ ابن حجر (ت -٦

( هذا املصنف العظيم الذى تلقته األمة بالقبول والتكرمي ، وجيعله إمامهم حجة يرجع إليه 
  ويعول عند االختالف عليه )

  ) ىف مقدمة ( اجلامع الكبري ) :٩١١وقال احلافظ السيوطى ( ت -٧
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ىف ( مسند أمحد ) فهو مقبول ، فإن الضعيف الذى فيه يقرب مـن  ( وكل ما كان 
 احلسن )

  ) : ٢/١٦٨٠) ىف ( كشف الظنون ) ١٠٦٧وقال كاتب جلى (ت -٨

( وهو كتاب جليل من مجلة أصول اإلسالم ، وقد وقع له فيه حنو ثالث مئة  حديث  
   )١(ثالثية )

  ) ىف مقدمة ( سبل السالم )١١٨٢وقال اإلمام الصنعاىن (ت -٩

(هو أعظم املسانيد ، وأحسنها وضعا وأنتقاء ، فإنه ال يدخل فيه إال ما حيتج به مع كونه 
  انتقاه من أكثر من سبع مئة ألف حديث ، ومخسني ألف حديث )

  ) ىف مقدمة ( نيل األوطار ) :١٢٥٥وقال احملقق الشوكاىن (ت - ١٠

لصـحة ىف مجعهـا   ( هو أحسن انتقاء وحتريرا من الكتب الىت مل يلتزم مصـنفوها ا 
  كــ(املوطأ ) ، و( السنن األربعة ) 

قلت :إىل غريذلك من أقوال العلماء احملققني الذين يتعذر استقصاء أمسائهم ىف هـذه  
هذا الذى حضرىن منها ، وكلها جممعة على أن ( املسـند )    -االن   -العجالة ، فحسبنا 

  ٠من أعظم املسانيد ، وأحسنها لألمام أمحد ن وأنه صحيح النسبة إليه ، بل وعلى أنه 

  الطريقة الثالثة : -

                                                   
  )٢٠سيأتى ذكرها (ص  (١)
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، وبصحة نسبة ( املسند )   -املزعوم   -وإن مما يزيدك يقينا ببطالن قول ذلك اهلامى 
إىل اإلمام أمحد ، وأنه من تأليفه : تتابع العلماء ىف كل العصور على خدمته ، واالعتناء بـه  

  آليف الىت سأسردها اآلن مما ألف حوله :مبختلف  أنواع العلوم ، كما سيظهر لك من الت

أبو عمر حممد بن عبد الواحد   -ىف كتاب   -( غريب حديث املسند ) ، مجعه  -١
كما ىف ترمجته من ( تاريخ   -) ٣٤٥املعروف بــ (غالم ثعلب ) املتوىف سنة (

  ٠وغريمها   -بغداد ) للخطيب البغدادى ، و( كشف الظنون ) لكاتب جلىب 

املعروف بــ ( ابن امللقن   -لشيخ اإلمام سراج الدين عمر بن على ( خمتصره ) ل -٢
 ) ٨٠٥الشافعى ، املتوىف سنة (   -) 

( خمتصرة ) املسمى : ( الدر املنتقد من مسند أمحد ) للشيخ زين الدين عمر بن  -٣
 ) ٩٣٦أمحد الشماع احللى ، املتوىف سنة (

زيل املدينة املتـوىف سـنة   ( شرحه ) ألىب احلسن حممد بن عبد العادى احلنفى ن -٤
 ٠) وىف حفظى أن منه نسخة ىف مكتبه عارف حكمت ىف املدينة ١١٣٩(

 تعليقه ىف إعرابه للحافظ السيوطى ، مساها : ( عقود الزبرجد )  -٥

( ما رواه امحد ، عن الشافعى ) وهى أحاديث ال تبلغ عشرين حديثا ذكره ابـن   -٦
 ٠ة ) ومل يذكر مؤلف٠١٠/٣٢٦كثري ىف ( التاريخ ) 

منه رواية أىب على   -( أحاديث منتخبة من ( مسند أنس بن مالك األنصارى )  -٧
 حنبل بن عبد اهللا بن الفرح الرصاىف ( خمطوط ىف ظاهرية دمشق )
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للحافظ ابن عساكر ذكره  )١(( أمساء الصحابة الذين ىف ( املسند ) على املعجم ) -٨
  )٩/١٢٣الذهىب ىف ( سري النبالء ) (

  ٠) للحافظ أىب موسى املديىن ( خصائص املسند  -٩

  ٠( املصعد األمحد ىف ختم مسند اإلمام أمحد ) للحافظ ابن اجلزرى  -١٠

  أيضا    -ألبن اجلزرى  ٩( املقصد األمحد ىف رجال مسند أمحد  -١١

( ترتيب املسند على معجم الصحابة ، وترتيب رواته كذلك ) للحافظ  -١٢
  ٠املصعد )أىب بكر بن احملب الصامت ، ذكره ابن اجلزرى ىف ( 

( الكوكب الدرارى ىف ترتيب مسند اإلمام أمحد الشيباىن على أبـواب   -١٣
) أشار إليه ابـن  ٨٣٧البخارى ) للشيخ أىب احلسن على بن زكنون احلنبلى (ت

 ٠اجلزرى 

قلت : وهو ىف أكثر من مئة جملد ن غالبه من القياس الكبري والضخم جدا ، يوجد منها 
الظاهرية بدمشق ن وقد أودع فيه كتبا كثرية ، ورسـائل   حنو أربعني جملدا ىف دار الكتب

عديدة كاملة ن ىف احلديث والتفسري ، والتوحيد ، وغريها من العلوم اإلسالمية ، يسوقها 
  ٠ملناسبة ما ، تارة بتمامها ىف مكان واحد ، وتارة موزعة هاهنا وهاهنا 

                                                   
مل اطلع عليه ، ولذلك فإىن كنت استخرجت أمساءهم من ( املسند ) ،ورتبتها على حروف املعجم ن  )١(

٠لد األول من ( املسند ) حينما أعيد طبعه على طريقة األوفست ىف بريوت مث طبع ىف أول ا  
، بتحقيق   -ىف بريوت    -وبعد كتابة ما تقدم بأكثر من عشرين عاما طبع كتاب ابن عساكر  )٢(

  ٠الدكتور عامر صربى 
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املشتبه ) للحافظ ابن  وحسبك دليال على ذلك : أن من الكتب املودعة فيه : ( توضيح
وأورقامها   -منه   -ناصر الدين الدمشقى ، وهو وحده ىف ثالث جملدات خمطوطة ضخمة 

  نفسري )-) ٥٨٤،٥٨٠، ٥٨٣(

  -بكتاب ( تبصري املنتبه ) للحافظ ابن حجر    -وغريه   -وقد اشتبه على (بروكلمن ) 
املنتخب من خمطوطـات  وليس به ! كما كنت نبهت على ذلك ىف كتاىب (   -املطبوع 

  )١٢٤احلديث ىف الظاهرية (ص

وسجلت مـا   ٩وقد كنت مررت على الدات املوجودة ىف املكتبة من ( الكواكب 
وقفت عليه فيها من الكتب والرسائل ن مث أفردت ذلك ىف رساله خاصة ، وهى عندى خبطى 

   )١(( ثالثيات املسند ) رواية يوسف بن عبد اهلادى 

   )٢(ند ) رواية إمساعيل بن إمساعيل البعلبكى ( ثالثيات املس -١٤

وفيها زيادات احلافظ ضياء الـدين املقدسـى     -( ثالثيات املسند )  -١٥
   )٤(إلمساعيل بن عمر بن بكر املقدسى احلنبلى 

( حديث عبد اهللا بن يزيد املقرئ مما وافق رواية اإلمام أمحد ) للضـياء   -١٦
   )١(املقدسى 

  ٠سند أمحد ) للحافظ العسقالىن ( القول املسدد ىف الذب عن م -١٧

                                                   
  من خمطوطات الظاهرية   (١)
  من خمطوطات الظاهرية  (٢)
  أمحد السفاريىن احلبنلى ىف جملدين كبريين  طبعت مع شرحها للعالمة حممد بن (٣)

  خمطوط   (٤)



الردودكتاب  ٩٠٣    

  ) ١٢٨١ذيل القول املسدد ) للقاضى حممد صبغة اهللا املدراسى (ت -١٨

رمحه اهللا تعاىل  -( شرح وختريج املسند ) للمحقق العالمة أمحد شاكر  -١٩
 ٠ومهو أشهر من أن يذكر 

( الفتح الرباىن ىف ترتيب مسند افمام أمحد الشيباىن ) للشيخ أمحد عبـد   -٢٠
رمحهما اهللا تعاىل وهو ىف اربعة وعشرين  -الساعاتى والد حسن البنا  الرمحن البنا

 ٠جزءا مرتبة على األبواب الفقهية وهو مطبوع  

إىل غري ذلك من املؤلفات الكثرية الىت ال ميكن حصرها ن وكلها اجتمعت حول  ٠٠٠
مـن    -أو أكثـر    -خدمة ( مسند اإلمام أمحد ) من أولئك العلماء العالم ، ىف جانب 

اجلوانب العلمية ، وذلك دليل قاطع منهم على ثبوت نسبة ( املسند ) إليه وأنه من مؤلفاته ، 
  من كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد  كما ال خيفى على كل 

  ٠فسقطت بذلك الدعوى األوىل من دعاوى ذلك اهلامشى الباطلة 

  عبد اهللا بن أمحد زاد فيه مروياته ! ولنتوجه اآلن إىل نقض دعواه الثانية ، وهى قوله : إن

  ثانيا : رد زعمه الثاىن ىف زيادات عبد اهللا بن أمحد ىف ( املسند )

فأقول : إن ظاهر قوله : ( وبعدما توىف اإلمام أمحد زاد ابنه عبد اهللا ىف هذه ( املذكرة ) 
  مروياته ) -يعىن : ( املسند ) !  -

إليها ىف ( املسند ) قد اختلطت أحاديثها بأحاديث فظاهر هذا أن زيادات عبد اهللا املشار 
  أبيه فيه ! حىت مل يعد باإلمكان متييز هذه من تلك !!
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  فهذا باطل يشهد به كل من طاله ( املسند ) بعناية ومعروفة ، وإليك البيان :

يرويه عنه ابنه عبد اهللا ، ويرويه عن  –رمحه اهللا تعاىل  –من املعلوم أن ( مسند أمحد ) 
فما كان من أحاديث أمحد فيه ، فال بد من أن  –رمحه اهللا تعاىل  –د اهللا أبوبكر القطيعى عب

تكون مصدره بقول القطيعى : ( حدثنا عبد اهللا : حدثنا   -عادة   -يذكر فيها امسه ، وهى 
) وهذا النوع هو الغالب على ( املسند ) وما كان من زيادات عبـد اهللا ، يقـول   ٠٠أىب 

) يسمى شيخه الذى هو غري أبيه ٠٠٠ا : حدثنا عبد اهللا : حدثنا فالن ابن فالن القطيعى فيه
أول حديث من زيادات عبد اهللا ىف ( املسند ) كيف يتميز بكل وضوح   -مثال   -ن فانظر 

 - ٤٢٤، ٤٢٣الطبعة األوىل ورقم  ١/٦٠فقد جاء فيه (   -قبله    -ويسر عن حديث أبيه 
  طبعة شاكر ما نصه :

  ٠٠٠حدثنا عبد اهللا : حدثىن أىب ن قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر   - ٤٢٣

  ٠٠٠حدثنا عبد اهللا : نا حممد بن أىب بكر املقدمى : حدثنا أبو معشر   - ٤٢٤

) ٩/١٢٣من أجل ذلك قال احلافظ الذهىب ىف ترمجة عبد اهللا من ( سري أعالم النبالء ) (
  عن عواىل شيوخه )   -واضحة    -:  ( وله زيادات كثرية ىف ( مسند ) والده 

بل   -رمحهما اهللا تعاىل    -قلت : وليس هذا باألمر الذى تفرد به عبد اهللا بن أمحد 
هو أسلوب معروف عند علماء احلديث ، وفقهائه ، يروى أحدهم الكتاب عن مرؤلفة ن مث 

إىل نفسه ، ال  ال يرى أى حرج بأن يزيد فيه زيادات من عنده ، ولكن بعبارة صرحية يعزوها
  ٠إيهام فيها أا للمؤلف ن وحيضرىن اآلن مثالن ىف ذلك 

األول : كتاب ( الزهد ) لإلمام عبد اهللا بن املبارك ، وهو من رواية حيىي ابن حممد بن 
صاعد ، عن احلسني بن احلسن املرزوى عنه ، فإنه فيه زيادات كثرية لكل مـن الـراويني   
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عن غري شيخه ، فابن صاعد ، عن غري املروزى ، وهذا عن املذكورين ، يرويها كل منهما 
غري ابن املبارك ، فالعالمة الواضحة ىف زياداما أن ال يذكر ابن املبارك ىف أسانيدها ، وال 

  بأس من أن أذكر هنا مثاال واحدا لكل منهما :

  –) ٨/٢٥ضمن ( زوائده ) على ( الزهد ) ( –قال حيىي بن حممد بن صاعد 

و عمر اإلمام عبد احلميد بن حممد بــ (حران ) ، قال : حدثنا خملد بن يزيد حدثنا أب
احلراىن ، قال ك حدثنا سفيان الثورى ، عن زبيد ، عن مرة عن عبد اهللا قال قال النىب صلى 

  ٠٠اهللا عليه وآله وسلم 

) : حدثنا احلسني قال : أخربنا حممد بن اىب عدى ، قـال :  ٣٤٥/٩٧٠وقال حيىي (
  ٠٠محيد الطويل ، عن انس بن مالك حدثنا 

وهو من رواية الربيع بن   -رمحه اهللا تعاىل   -واآلخر : كتاب ( األم ) لإلمام الشافعى 
اىب حممد املصرى املؤذن ، عن اإلمام فنراه ىف كثري من األحيان   -موالهم  –سليمان املرادى 

  ٠يذكر فيه كالما لنفسه مميزا له عن كالم الشافعى 

  )٠٠٠) ىف مسألة فقهية : ( قال الربيع : وفيه قول آخر  ١/٩٧فيه (فيقول 

  )٠٠٠٠) ىف حديث : ( قال الربيع : وحدثناه حيىي بن حسان ١/١٠١وقال (

  ٠٠) : ( يريد : يعيد الظهر )١/١٧١وقال ىف تفسري مجلة لإلمام الشافعى (

أجلها بعض من إىل غري ذلك من األمثلة ، وهى فيه كثرية جدا ، حىت توهم من  ٠٠٠
أن ( األم ) ليس لإلمام   -من كتاب العصر احلاضر  –ال علم عنده بفن احلديث وروايته 

ىف    -رمحه اهللا تعاىل   -الشافعى !!كما أشار إىل ذلك احملقق العالمة الشيخ أمحد شاكر 
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ئدة ) ، وال بأس من نقل كالمه ، ألنه ال خيلو من فا١٣/ ١مقدمة ( مسند اإلمام أمحد ) ( 
  هلا صلة وثقى مبا حنن بصدده ىف هذه العجالة : 

  -رمحه اهللا تعاىل :  -قال 

املسند ) فيها إسناد أىب بكر القطيعى إىل أمحد ، يقول ىف أول كـل   ٠( ومجيع نسخ 
حديث : ( حدثنا عبد اهللا : حدثنا أىب ) ، وهذا على طريقة املتقدمني ، يذكر الراوى إسناده 

كل حديث ، أو ىف كل باب ، أو كتاب ، فرأيت أن أحذف هذا ، إىل مؤلف الكتاب ىف 
ليكون التحديث ىف كل حديث من اإلمام أمحد ، اكتفاء بإسناد الكتاب الذى ذكر ىف اوله ، 
وخشية أن يقوم جاهل بصناعة احلديث والرواية فيجترئ ، فيزعم أن الكتاب ليس من تأليف 

ما كان منذ سنني ، أن قام رجل ىف مصر يزعم أن اإلمام أمحد ! وأنه من تأليف القطيعى ، ك
  )١(كتاب ( األم ) ليس من تألف الشافعى ، لشبهة مثل هذه الشبهة أو أضعف منها )

وقد يقال : إن هذا اهلامشى الطاعن ىف ( املسند ) ورواته ال يعىن ما أدعيته من ظـاهر  
ن الواقع فيه فقط دومنا غمز أو من أساسه ، وإمنا يعىن بيا  -كما سبق   -كالمه ، فإنه باطل 

  ملز !

فاقول : يأىب هذا سياق كالمه ، وعلى التسليم به : فال فائدة تذكر من ذكره إياه ىف 
ذاك الصدد ألن املعتد على ( املسند ) والناقل عنه يتردد ىف ذلك بني ثقتني حافظني ، وغن 

كما يقع   -د اهللا ألمحد كان األب أحفظ من االبن بكثري ن حىت ولو فرض أنه عزا ما لعب

                                                   
هداه   -هذا اهلامشى الذى حنن ىف صدد الرد عليه   -بل وىف أخبث منها  –قلت : وقد وقع اليوم ىف مثلها   (١)

  -اهللا تعاىل ، وكفى املسلمني شر كالمه :
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وإمنا عليه أن يتثبت مـن    -ملا ذكرنا   -فإنه ال يضره ذلك   -ذلك لبعض احلفاظ أحيانا 
  ٠كما هو ظاهر ال حيفى على العلماء   -رجاهلما ، إسنادمها 

  ثالثا ك كيف وصل ( املسند ) إىل اىب بكر القطيعى ؟

وصـلت إىل رجـل يسـمى     وأما قول ذلك الرجل : ( مث إن هذه ( املسـودات ) 
  بـــ(القطيعى ) !

  قلت ك ففيه جهالتان :

فإنه يشعر القراء بذلك أن ( املسند ) وصل إىل القطيعـى   ٩األوىل : قوله ( وصلت 
بطريقة جمهولة غري معروفة عند العلماء ! وهذا جهل فاضح ، أو جتاهل كاذب ، فإمنا وصل ( 

بنفس الطريق الذى به تلقى علماء احلديث ورواته  املسند ) إليه وتلقاه عن مؤلفة اإلمام أمحد
حنن معشر  –األلوف املؤلفة من األحاديث النبوية ، وأعىن بذلك اإلسناد الذى ميزنا اهللا به 

على سائر األمم ،  والذى قال فيه بعض سلفنا الصاحل : ( اإلسناد من الدين ،   -املسلمني 
سناد الذى لواله مل يكن علم احلديث وتراجم ، هذا اإل )١(ولواله لقال من شاء ما شاء ) 

الرجال ن واجلرح والتعديل شيئا مذكورا ، بل وال لعلم التفسري ، والفقه ن واللغة ن وغريها 
قائمة عليه ولواله ملا متكن العلماء من التصحيح   -كلها   -من العلوم الشرعية ذكر ألا 

أللسنة ، وال أصل هلا ىف السنة ، إذ إن ذلك والتضعيف ن وال من رد األحاديث الدائرة على ا
على   -كله يدور على اإلسناد وجودا وعدما ، فما كان له إسناد فهو صحيح أو ضعيف 

  وإن كان مما ال إسناد له ، قيل فيه : ال أصل له :  -تفصيل معروف فيهما 

                                                   
  ٠رمحه اهللا تعاىل   -ك رواه اإلمام مسلم ىف مقدمه ( صحيحه ) عن عبد اهللا بن املبار (١)
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ائر الطوائف ومن هنا يظهر متيزنا على سائر األمم ، بل ومتيز أهل احلديث والسنة على س
ن فإنه لو قيل هلؤالء وهؤالء : اندوا لنا كتابكم املقدس ! او كتابكم الصحيح املعتمد ن مل 
جيدوا إىل ذلك سبيال ، ألنه ال اسانيد هلا عندهم ، وإن وجدت ن فمقاطيع ومراسيل ، ومع 

  ذلك فجل روام جماهيل ن ال تاريخ هلم يعرف ! وال ترمجة تذكر !

ا عند علمائنا من أهل السنة واحلديث ن فإم ال يقبلون من احلديث وهذا على خالف م
إال ما كان له إسناد معروف ن وىف كتاب ثابت النسبة إىل مؤلفة ، مث يكون إسناده ثابتا ساملا 

  ٠من علة قادحة 

فإننـا ال   –كما سبق ويأتى   -ولذلك فإننا مع جزمنا بأن ( املسند ) هو لإلمام أمحد 
ما فيه من احلديث صحيح النسبة إىل النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم لعدم تفر  نقطع بأن كل

شروط الصحة ىف بعضها ، كالسالمة من األنقطاع ، واجلهالة ، وغري ذلك من العلل الىت ال 
  ٠يعرفها إال أهل األختصاص ىف هذا العلم ، وإن كان جل ما فيه صحيحا ثابتا 

ثبوت نسبة ( املسند ) على اإلمام أمحد  ، كمـا  ومن هنا تظهر خطورة التشكيك ىف 
وقد عرفت بطالا مفصال مما   -من جهة   -أبداه هذا اهلامشى ! بدعوى أنه ليس من تأليفه 

  -من جهة أخرى   -وبدعوى أنه ال يدرى كيف وصل ( املسند ) على القطيعى    -سبق 
  ؟ !

  وهذا ما حنن ىف صدد الرد عليه فيه ، فأقول :

ت من أهل السنة الذين يعطون للسانيد ورواا ما يستحقون من التقدير واإلجالل إن كن
، ويبنون عليها صحة األحاديث أو نفيها ، تعتقد أنه ال طريق إىل ذلك بغـري اإلسـناد ،   

وهذا   -، أو اهلوى ، إن كنت كذلك  -مثال    -كالتعصب املذهىب ، والكشف الصوىف 
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ىف الطريقة الىت وصل (   -قبل أن تكتب ما كتبت   -تنظر  ، فكان عليك أن  -ما نرجوه 
، وإال برأت ذمتك    -إن كان عندك معرفة ذا العلم الشريف   -املسند ) ا إىل القطيعى 

فاسألوا أهـل   :   -تبارك وتعاىل    -بالتوجه إىل العلماء بسؤاهلم عنها ائتمارا بقول اهللا 
ذا مل تفعل ن فاهللا حسيبك ن وحنن نبني لك ن وملن قـد  ، فإ الذكر إن كنتم ال تعلمون 

أن ينفع به من كان خملصا   -تبارك وتعاىل  -يضل بكالمك الطريقة املشار إليها ، عسى اهللا 
  ن فأقول : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا  جماهدا هلواه ، ال يرجو إال مرضاه مواله 

 (  املسند ) منا هى طريق ‘  -رمحه اهللا تعاىل    -ا إىل القطيعى إن الطريقة الىت وصل
الرواية والسماع الىت حتدثت عنها آنفا ، وذلك مسجل ىف نفس ( املسند ) وهو ما صرح به 
العلماء الذين حتدثوا عن ( املسند ) أو ترمجوا لرواته ، ففى أول ( املسند ) يقول رواية حنبل 

  بن عبد اهللا الرصاىف : 

خ أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن احلصني الشيباىن ( أخربنا الشي
قال : أخربنا أبو على احلسن بن على بـن حممـد     -قراءة عليه ، وأنا أمسع ، فأقر به   -

، قال :  أخربنا أبو   -ويعرف بابن املذهب قراءة عليه من أصل مساعة   -التميمى الواعظ 
قال : حدثنا أبو عبـد    -قراءة عليه   -دان بن مالك القطيعى بكر أمحد بن جعفر بن مح

قال : حدثىن أىب   -رضى اهللا تعاىل عنهم   -الرمحن عبد اهللا بن أمحد بن حممد ابن حنبل 
  )٠٠٠، قال   -من كتابه   -أمحد بن حممد بن حنبل ابن هالل بن أسد 

ألمحد ىف ختم مسند اإلمام وكذلك ذكره احلافظ ابن اجلزرى ىف أول كتابه ( املصعد ا
وهو كتاب مل يرو على وجه األرض   -أمحد ) ، قال : أخربىن جبميع هذا ( املسند ) املبارك 

مجاعة من الشيوخ مساعا وإجازة ، ولكن اعتمادى علـى    -كتاب ىف احلديث أعلى منه 
  )٠٠٠٠السماع املتصل 
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بسنده املتقدم عن   -ملذكور مث ساق إسناده من طريقهم ، بإسنادهم املتصل إىل حنبل ا
  ، قال :  -ابن املذهب 

أخربنا الشيخ ، احملدث ، العامل ، املفيد ، القة أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بـن  
مالك بن شبيب بن عبد اهللا القطيعى البغدادى ، قال : حدثنا الشيخ اإلمام ، احلجة ، احلافظ 

، العامل احلجة ، احلافظ ، أحد أعالم األمة ، ومن له أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن اإلمام الكبري 
  ٠٠٠٠على أهل السنة أعظم منه ، أىب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل 

ولذلك جزم سائر احلفاظ بسماع  القطيعى لـــ ( املسند ) من عبد اهللا بن أمحد ، 
 ١٠لنـبالء ) ( ) ، والـذهىب ىف ( ا ٤/٧٣منهم : اخلطيب البغدادى ىف ( تاريخ بغداد ) ( 

) ، ١٤٦  -١/١٤٥) ، والعسـقالىن ىف ( اللسـان ) (  ٢/٣٤٧) ، و ( العرب ) ( ١٩٨/
جلميع رواة (   -أيضا   -وغريهم ممن ترجم له ، وهم كثري ، كاحلافظ اجلزرى ، وقد ترجم 

املسند ) من اإلمام أمحد إىل آخر من دونه ، وهو حنبل بن عبد اهللا الرصاىف ، وأفاد أنه تابعه 
  ٠مجاعه من احلفاظ / فلريجع غليه من شاء 

قلت : مع كل هذه احلقائق والنصوص عن العلماء الفحول ن يتجاهل ذاك اهلـامشى  
إىل القطيعى ! أم هو اجلهل ذا   -كما يسميه هو ! ( املسند )   -طريقة وصول املذكرات 

  ٠العلم الشريف ؟! وسواء كان هذا أو ذاك ، فاحالمها مر 

  ٠هالة األوىل من اجلهالتني اللتني تضمنتها فقرته هذه تلك هى اجل

وأما األخرى ن فهو ىف قوله : ( رجل يسمى بــ ( القطيعى ) ! فهذا إن دل على 
شئ ن فهو أنه على جهل كبري برجال احلديث ن وحفاظ السنة ، وأنه ال ثقافة عنده ىف ذلك 

األول ىف إحياء هذا العلم دراسة ،  البتة ن مع أنه يعيش ىف بلد نعترف بأن لعلمائها الفضل
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ن بل هو ممن ال علم عنده باللغة العربية ، وآداا   -ىف العصر احلديث   -وتفقها ، وعمال 
إىل درجة أنه ال يعرف أن القطيعى ليس من باب األمساء ، وإمنا األنساب ! وليس هذا فقط ، 

ماء اخلاصة باألمساء واألنساب ن بل هو ال حين البحث ، والرجوع عند احلاجة إىل كتب العل
مما يستطيعه صغار الطلبه ، فضال عن أنه ليس عنده مطالعة ودراسة ىف كتب احلديث وتراجم 
رجاله ، حىت يترسخ ىف ذهنه ما فيها من العلم والثقافة ، لتصونه عن الوقوع ىف مثل هـذه  

ده املذكور ىف أول ( اجلهالة ! فلو أنه كان عنده شئ من ذلك لعرف اسم القطيعى من إسنا
لرجـع إىل (    -على أقل األحوال   -ولو كان حيسن البحث   -كما تقدم   -املسند ) 

األنساب ) لإلمام السمعاىن ن أو خمتصره ( اللباب ) البن األثري ، أو ( معجم البلـدان )  
ـ  ة لياقوت احلموى ، فيعرف بواسطتها ما   جهل من امسه ، وأن القطيعى نسبة إىل ( قطيع

يسـكنها !    -رمحه اهللا تعـاىل    -الدقيق ) ، وهى حملة ىف بغداد كان أبو بكر القطيعى 
وذكروا مجيعا أن امسه أمحد بن جعفر بن مالك ، كما تقدم عن (  املسند )      وذكروا أنه 

  ٠كان معروفا باإلكثار من رواية احلديث 

  رابعا : هل كان القطيعى فاسد العقيدة شريرا ؟!

  له : ( وهذا الرجل كان فاسد العقيدة ، من اشرار الناس )؟!وأما قو

! من هذا األفاك األثيم ، الطاعن ىف العلمـاء   سبحانك هذا تان عظيم  فأقول : 
أكثر مـن    -رمحه اهللا تعاىل  –الصاحلني ، بغري حق مبني ؟ فقد مضى على وفاة القطيعى 

ن ال تلوحيا   -مطلقا   -ن وال ىف خلقه عشرة قرون ن مل يتعرض أحد له بطعن ىف عقيدته 
وال تصرحيا ن بل إن العلماء الذين ترمجوا له ، كلهم أمجعوا على أنه كان حسن العقيـدة  

  صاحلا ن وإليك بعض ما حيضرنا من اقواهلم :
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   )١() ٤١٢قال احلافظ حممد بن اىب الفوارس (ت -١

  ( كان ابو بكر بن مالك مستورا ، صاحب سنة ) 

  ) ٤٢٥بكر الربقاىن (ت قال أبو -٢

  (كان شيخا صاحلا )

  ) ىف ( املناقب )٥٩٧وقال ابن اجلوزى (ت -٣

  (كان صاحب سنة )

  ) ، قال :  ٣٨٤وقال اخلطيب : حدثت عن أىب احلسن بن الفرات (ت -١

  ( كان القطيعى مستورا ن صاحب نة ن كثري السماع )

وكان صدوقا   -وروى عن شيخه أىب طالب حممد بن احلسني بن أمحد بن بكري  -٢
  ، أنه قال :  -

عن األميان ؟ فقال : قول ، وعمل ، مث قال : وهـل    -وأنا أمسع   -( سئل القطيعى 
  يشك فيه ؟!)

  ) :٣٤٧/ ٢وقال الذهىب ىف ( العرب ) (  -٣

 (  مسند العراق ، وكان شيخا صاحلا )

                                                   
  ) ٣/٧٤ومها من شيوخ اخلطيب ن وهو الذى روى ذلك عنهما ىف ( التاريخ )   (١)
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 ٠إىل غري ذلك  من أقواهلم الىت يصعب تتبعها ، وفيها ذكرنا كفاية  

: فانت ترى إمجاع هؤالء األئمة على وصفهم للقطيعى بالصالح وحسن االعتقاد  قلت
وينبغى أن يضم إىل ذلك إمجاع األمة على االعتماد عليه ىف روايته لـــ( مسند اإلمـام  
أمحد ) إذ ال يتصور أن جيمعوا على ذلك ، وهو فاسد العقيدة شرير ، كما ال خيفى على كل 

  ذى عينني بصري !

: فمن أين تسربت هذه الفرية إىل قلب هذا الرجل اجلاهل حىت جرى بذلك  فإن قلت
  قلمه وحلق به أمثة ؟

من جمموع كالمه املتقدم بصورة عامة ، ومن قوله   -واهللا أعلم   -فأقول : يبدو ىل  
: أن الرجل حنفى املذهب ، ما تريدى املعتقد ، ومن املعلوم  -ىف هذه الفقرة بصورة خاصة 

يقولون مبا جاء ىف الكتاب ، والسنة ، وآثار  الصحابة من التصريح بأن األميان يزيد أم ال 
وينقص ، وأن األعمال من األميان ، وعليه مجاهري العلماء سلفا وخلفا ما عدا احلنيفة ، فإم 
ال يزالون يصرون على املخالفة ، بل إم ليصرحون بإنكار ذلك عليهم ، حىت إن منهم من 

فقد جاء ىف ( باب الكراهية ) مـن (    -والعياذ باهللا تعاىل   -ذلك ردة وكقر صرح بأن 
) : ( واألميان ال يزيد وال ينقص ، ٨/٢٠٥ما نصه (   -البن جنيم احلنفى   -البحر الرائق ) 

   )١(ألن األميان عندنا ليس من األعمال ) 

                                                   
حديث أىب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم سئل : أى  –صراحة  –وهذا خيالف  )١(

وىف  –ريه وغ  -أخرجه البخارى   -احلديث  -)  ٠٠٠العمل أفضل ؟ قال : ( أميان باهللا ورسوله 
  )٢/١٠٧معناه أحاديث أخرى ترى بعضها ىف ( الترغيب ) (

مبا ال مزيد   -وقد فصل شيخ افسالم ابن تيمية وجه كون األميان من األعمال ن وأنه يزيد وينقص  )٢(
 ىف كتابة ( األميان ) ، فلرياجعه من شاء البسط   -عليه 
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يكفر  إذا وصف ) ما نصه : (ف ١٣١  - ٥/١٢٩وقال ىف ( باب أحكام املرتدين ) (
مث سرد مكفرات كـثرية ، مث قـال :      ٠٠٠اهللا مبا ال يليق به ، أو سخر باسم من أمسائه 

  وبقوله األميان يزيد وينقص ) ! ٠٠٠٠

أقول : فلعل ما جاء به الرجل من ذاك اإلفك إمنا هو من هذا الباب ، فطعـن بـه ىف   
  القطيعى بغري حق وال صواب ، عاملة اهللا مبا يستحق !

  -وتعصبه على القطيعى    -إىن ألخشى أن يكون هذا الرجل قد تأثر ىف إفكة هذا و
ن ومبتابعته إياه   -أوال   -بالشيخ زاهد الكوثرى ، جبامع االشتراك معه ىف التعصب املذهىب 

، فقد برز الكوثرى ذا ىف املتأخرين  -ثانيا   -ىف الطعن ىف الصادقني من  رواة احلديث 

                                                                                                                          
   -را مذهب السلف ، وعقيدة أهل السنة أقول : هذا ما كنت كتبته منذ اكثر من عشرين عاما ، مقر

بعض اجلهلة األغمار ، والناشئة الصغار فريموننا  –اليوم  –يف مسائل اإلميان ، مث يايت   -واهللا احلمد 
  باإلرجاء !! فإيل اهللا املشتكي من سوء ما هم عليه من جهالة وضاللة وغثاء ....
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ىف ذلك من تقدمهم ن حىت سرت عداوه إىل كثري من املعاصرين ، رددت على منهم ، وبز 
  بعضهم ىف بعض كتىب ، فقد كان 

شديد التعصب ملذهبه ، متبعا للهوى ، حىت أورده   -مع معرفته ذا العلم   -الكوثري 
تسنح موارد الردي ، فكان كثري التفنن يف الغمز واللمز يف رسائله وتعليقاته ، ال يدع فرصة 

  .   -ا   -له إال اهتبلها ، وشن الغارة على أهل احلديث والسنة وأنصارها 

دليال  على ما أقول : كتابه ( تأديب اخلطيب ) ، فقد طعن فيه يف   -اآلن   -وحسبك 
كما فصل القول فذ لك العالمة احملقق عبد الرمحن   -عشرات اآلئمة من الفقهاء واحملدثني 

  )١(كتابه الفذ : ( التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل )  املعلمي اليماين يف

) بأنه ( خمتلط فـاحش  ١١١، ومن هؤالء الذين طعن الكوثري يف ( تأنيبه ) (ص -
  االختالط ) ! . 

وهذا مما مل يقله من أئمة احلديث ، ال املتقدمني منهم وال املتأخرين ، وهم وحدهم  -
، وألم  -أوال   -ديل ، الختصاصهم ذا العلم الذين هلم احلق يف اجلرح  والتع
، فكانوا جيرحون من كان معهـم يف    -ثانيا   -كانوا ال تأخذهم فيه لومة الئم 

العقيدة ، إذا قام فيه سلل اجلرح ، ويوثقون من مل يقم ذلك فيه ، ولو كان خمالفا 
شـهور ، ال  هلم يف العقيدة ، ليس لألهواء يف ذلك سلطان عليهم ، وهذا أمر م

حاجة لضرب األمثلة على ذلك ، خبالف أهل األهواء ، كالكوثري ، وهذا اهلامشي 
الذى يلهث خلفه يف التعصب املذهيب ، مثله الكوثري الصغري املعروف ب ( أبو 

                                                   
. مث   - رمحهم اهللا تعايل   -وعلى نفقة الشيخ حممد نصيف وشركاه  طبع يف دمشق بتحقيقي وتعليقي ،  (١)
  يف مكتبة املعارف ، الرياض .   -أخريا  –طبع 
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 ٩٧غدة ) ، فقد نقل عن شيخه الكوثري يف تعليقه على ( األجوبة الفاضله ) ( ص
نسال   -فمن دونه من رواة ( املسند ) ، وأقره ) كالما له يف الطعن يف القطيعي 

 !!   -اهللا السالمة 

 بيان غرضهم من الطعن يف القطيعي :  -

  من الطعن يف   -مث اهلامشي   -وقد يتساءل البعض ، فيقول : ما هو غرض الكوثري  

  أيب بكر القطيعي ؟ 

احلجـة  واجلواب : إن غرضهم من وراء ذلك خبيث جدا ، أال وهو إسقاط الثقـة و 
بكتاب ( مسند اإلمام أمحد ) ، ملا فيه من أحاديث كثرية خنالف مذهب احلنفية يف األصول 
والفروع ، وذلك ألم يعلمون أن االحتجاج بأحاديث ( املسند ) قائم على ثبوت نسبته إيل 

هللا ال قدر ا  -، فلو أنه يثبت   -كما سبق   -اإلمام أمحد ، وهو إمنا يرويه أبو بكر القطيعى 
، أو فاحش   -كما يهرف اهلامشي   -أنه فاسد العقيدة ، شرير ، وذلك يعىن أنه فاسق !   -

اإلعراض   -حينئذ   -، فالقواعد احلديثية تقتضي   -كما يزعم الكوثري   -االختالط !  
عن االستدالل بأي حديث جاء يف املسند . ولو كان رواته ثقات أثباتا ، ما دام أنه دوم 

  ! .   -بزعمهم   -عي الشرير املختلط القطي

على   -سلفا وخلفا  –ولكن خاب فأهلم ، وفشل سعيهم ، فقد تتابع علماء املسلمني  
، وعلى االحتجاج مبا فيه من   -كما تقدم   -صحة نسبة ( املسند ) إيل مؤلفه اإلمام امحد 

لى توثيق رواتـه إيل  األحاديث بشروطها املعروفة يف علم املصطلح ، وذلك إمجاع منهم ع
صراحة  –اإلمام امحد من ابنه عبد اهللا إيل القطيعي ، فلو فرض أن أحدا من األئمة مل يوثقه 

  .   -كما سبق   -، فاإلمجاع املشار إليه كاف شاف ، فكيف وقد وثقه غري واحد  -
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وحسبك دليال على ذلك انه كان شيخا لكثري من أئمة احلـديث النقـاد كاإلمـام     
  -وغريهم   -طين ، وأيب بكر الربقاين ، وأيب عبد اهللا احلاكم    ، وأيب نعيم األصبهاين الدارق

، واحتج به احلاكم يف كتابه ( املستدرك على الصحيحني ) يف مئات األحاديث ، وصححها 
كلها ، ووافقه احلافظ الذهيب على ذلك ، وإليك أرقام صفحات بعضها مما جاء يف كتاب 

،  ٥٥،  ٥٠،  ٤٢،  ٣٧،  ٣٦،  ٢٩،  ٩/  ١من  ( املستدرك ) : (  – فقط  -اإلميان 
  ) ، وقال يف أحدها :  ٧٩،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٥٧

  .              -أيضا  -( هذا حديث صحيح ، ورواته هن أخرهم ثقات ، ووافقه الذهيب 

لفاحش / فإن قيل : لعل مستند الكوثري فيما نسبه إيل ايب بكر القطيعي من االختالط ا
) : ( حدثت عن أيب احلسـن بـن    ٧٤  - ٧٣/   ٤ما ذكره اخلطيب يف ترمجته ، قال (

الفرات ، قال : كان ابن مالك القطيعي مستورا ، صاحب سنة ، كري السماع من عبد اهللا 
ن إال انه خلط يف آخر عمره ن وكف بعده ، وخرف حىت كان ال   -وغريه   -بن أمحد 

  يه ) . يعرف شيئا مما يقرأ عل

  وجوابا عليه أقول :  

  ال يصلح ذلك له مستندا لوجهني :  

أن ذلك مل يثبت عن ابن الفرات ، كما يشعر بذلك قول اخلطيب : ( حدثت )    - ١ 
، فلم يذكر من حدثه ، فهي رواية جمهولة ال حيتج مبثلها ، وليس هذا مما خيفي على الكوثري 

  يك دليال على ذلك . ، ولكنه يصطاد يف املاء العكر ! ويكف

أن اخلطيب نفسه قد زكاه يف مطلع ترمجته بقوله :  ( مل نر أحدا أمتنع من الرواية عنه ، 
  وال ترك االحتجاج به )
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كما هو   -فلو أن األمر كان كما زعم الكوثرى ، ما أمجع العلماء على االحتجاج به 
  ٠ظاهر ال خيفى 

على ذلك حيمل ما رواه اخلطيب ىف ترمجة نعم ، قد يكون تغري حفظه ىف آخر عمره ، و
) مما ال ضرورة لذكره اآلن ، فقد أشار احلافظ الذهىب إىل  ذلـك  ٤/٤شيخه ابن السيىب (

  بقوله ىف ( امليزان ) : ( صدوق ىف نفسه ، مقبول ، تغري قليال ) 

ان مث ذكر قول ابن الفرات املتقدم ، لريده بقوله : ( فهذا القول غلو وإسراف ، وقد ك
  أبو بكر أسند أهل زمانه )

  ):٥٢٨وأيده السيوطى على هذا القول ، فقد قال عقبة ف ( تدريب الراوى ) (ص

( وقد وثقه الربقاىن ن واحلاكم ، والدارقطىن ، ومل يذكروا شيئا من ذلك ، وقال العراقى 
  : ىف ثبوت ذلك نظر ، وما ذكره ابن الفرات مل يثبت إليه )

تابعوا على عدم ثبوت ما نسب إىل ابن الفرات من االخـتالط  فأنت ترى أن احلافظ ت
ىف اجلرح والتعديل ، وينهج هو جا  االختصاصالفاحش ن فتبني أن الكوثرى خيالف أهل 

  ٠خاصا به ىف ذلك ن يتالءم مع عصبيته وأهوائه نسأل اهللا السالمة 

  ويؤيد ذلك ، الوجه التاىل :

ىب بكر القطيعى ثابت ن فهو يعلم أن ذلك هب أن ما أدعاه الكوثرى من اختالط أ -٢
ليس جرحا بإطالقه عند احملدثني ، وإمنا فيه التفصيل املعروف ىف مصطلح احلديث 

 ن وهو على ثالثة أنواع :

  ٠األول : االحتجاج  باملختلط إذا حدث قبل االختالط 
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  ٠الثاىن :ترك االحتجاج به إذا حدث قبل االختالط 

  ٠يعلم أنه حدث قبله أو بعده الثالث : التوقف إذا مل 

وعلى ذلك فينبغى لكل من يريد البحث العلمى بعيدا عن اهلوى والغرض  ن والتعصب 
  ٠للرأى واملذهب ، أن ينظر ويعى ما قاله العلماء ىف االختالط املزعون 

  قال احلافظ العراقى عقب كالمه املتقدم :

حلاكم ، والـدارقطىن ، وابـن   ( وعلى تقدير ثبوته ، فمن مسع منه ىف حال صحته : ا
راوى ( املسند ) عنه ن فإنه مسعه عليه  )١(شاهني ، والربقاىن ، وأبو نعيم ، وابو على التميمى 

  سنة ست وستني ، ومات سنة مثان وستني وثالث مئة )

  وأقره على ذلك احلافظ ابن حجر بعد أن نقل خالصته ونصه ىف ىف ( لسان امليزان ):

ـ ( مسند اإلمام أمحد ) قبل اختالطه ، ( قلت : كان مساع  أىب على بن املذهب منه لـ
   )٢(أفاده شيخنا ابو الفضل بن احلسني ) 

غري ثابت عند  -رمحه اهللا تعاىل    -أن الطعن ىف اىب بكر القطيعى  –مما ذكرنا  –فتبني 
لك فيه ن فال وأنه لو ثبت ذ  -الذين هم فرسان هذا امليدان وابطاله  –علماء احلديث ونقاده 

يؤثر ىف روايته لــ ( املسند ) شيئا ، ملا سبق بيانه ، وقد أار إىل هذه احلقيقة احلافظ ابن 
  ) :١١/٢٩٣كثري ىف ترمجته إياه ىف ( تارخيه ) املسمى بـــ ( البداية والنهاية ) ، فقال (

                                                   
  ٠) ٤٤٤هو احلسني بن على بن حممد املعروف بابن املذهب ، توىف سنة (  (١)
  ٠هو احلافظ العراقى   (٢)
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ىل ما طعن فيه (  وكان ثقة كثري احلديث ، ومل ميتنع أحد من الرواية عنه ، وال التفتوا إ
  ) ٠٠٠بغضهم ، وتكلم فيه 
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