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  انتقاء: إبراهيم بن فريهد العرتي

  
  ال يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل األكثر ثوابا أحب إىل اهللا تعاىل من العمل

وإن كان الكثري أكثر  ،بل قد يكون العمل األقل أحب إىل اهللا تعاىل ،هو أقل منهالذي 
دم عفراء أحب إىل اهللا من " :وهذا كما يف املسند عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ،ثوابا

وكذلك ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إىل اهللا من  ،يعين يف األضحية "دم سوداوين
وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة  ،اف مثنها وإن كثر ثواب الصدقةالصدقة بأضعاف أضع

ومن هذا سبق  وتفهم ومجع القلب عليها أحب إىل اهللا تعاىل من قراءة ختمة سردا ..
  ٢٩ ص.درهم مئة ألف درهم..

  العمل اليسري املوافق ملرضاة الرب وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم أحب إىل اهللا
  ٣٠ص...ري إذا خال عن ذلك أو عن بعضهتعاىل من العمل الكث

 وهو  ،هو األخلص واألصوب :"ليبلوكم أيكم أحسن عمال" العمل األحسن
  ٣١ صاملوافق ملرضاته وحمبته دون األكثر اخلايل من ذلك..

  ال ريب أن تلك التوبة الصادقة أفضل وأحب إىل اهللا تعاىل من أعمال كثري من
  ٣١ صوإن زادت يف الكثرة على التوبة.. التطوعات

 قبول رضا وحمبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بني املأل  :القبول له أنواع
وقبول إسقاط للعقاب فقط وإن مل  ،وقبول جزاء وثواب وإن مل يقع موقع األول ،األعلى

نه ليس له من يترتب عليه ثواب وجزاء كقبول صالة من مل حيضر قلبه يف شيء منها فإ
  ٣٢ ص...صالته إال ما عقل منها فإا تسقط الفرض وال يثاب عليها

  األعمال تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واملحبة والتعظيم واإلجالل
حىت لتكون صورة العملني  ،وقصد وجه املعبود وحده دون شيء من احلظوظ سواه

وتتفاضل أيضا بتجريد املتابعة فبني  ، تعاىلواحدة وبينهما يف الفضل ما ال حيصيه إال اهللا



فتتفاضل األعمال حبسب جتريد  ،العملني من الفضل حبسب ما يتفاضالن به يف املتابعة
  ٣٣..ص.. اإلخالص واملتابعة تفاضال ال حيصيه إال اهللا تعاىل 

 وإضافته إىل الرب سبحانه وتعاىل وأنه  ،إثبات للعرش :فيه "وزنة عرشه" :قوله
  ٣٦صأثقل املخلوقات على اإلطالق إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح..

 "ذكر يف هذا احلديث سببه وهو  "صيام ثالثة أيام من كل شهر تعدل صيام الشهر
 ،افهو يعدل صيام الشهر غري مضاعف لثواب احلسنة بعشر أمثاهل ،أن احلسنة بعشر أمثاهلا

  .٣٨ص..فإذا صام ثالثة أيام من كل شهر وحافظ على ذلك فكأنه صام الدهر كله
 "ا من شوال "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهريف كو

سر لطيف وهو أا جتري جمرى اجلهران لرمضان وتقضي ما وقع فيه من التقصري يف 
أي  "وأتبعه" :جديت السهو وهلذا قالفتجري جمرى سنة الصالة بعدها وجمرى س ،الصوم

  ٣٩ص..أحلقها به 
  األحاديث املوضوعة عليها ظلمة وركاكة وجمازفات باردة تنادي على وضعها

كذا  من صلى الضحى" :حديثواختالقها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل 
وكأن هذا الكذاب اخلبيث مل يعلم أن غري النيب لو  "وكذا ركعة أعطي ثواب سبعني نبيا

  ٥٠ صصلى عمر نوح عليه السالم مل يعط ثواب نيب واحد ...
  ا كون احلديث موضوعا أمور كلية يعرف:  
  ٥٠صاشتماله على املجازفات اليت ال يقول مثلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .. - ١
  ٥١ص.. "الباذجنان ملا أكل له" :تكذيب احلس له كحديث :ومنها- ٢
لو كان األرز رجال لكان " :مساجة احلديث وكونه مما يسخر منه كحديث :ومنها- ٣

  ٥٤.."حليما ما أكله جائع إال أشبع
  ٥٦.. صمناقصة احلديث ملا جاءت به السنة الصرحية مناقضة بينة  :ومنها- ٤
مرا ظاهرا مبحضر من أن يدعى على النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فعل أ :ومنها- ٥

كما يزعم أكذب الطوائف أنه صلى  ،الصحابة كلهم وأم اتفقوا على كتمانه ومل ينقلوه
اهللا عليه وسلم أخذ بيد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مبحضر من الصحابة كلهم وهم 

هذا وصيي وأخي " :مث قال ،راجعون من حجة الوداع فأقامه بينهم حىت عرفه اجلميع



مث اتفق الكل على كتمان ذلك وتغيريه وخمالفته  "فة من بعدي فأمسعوا له وأطيعواواخللي
  ٥٨صفلعنة اهللا على الكاذبني....

أن يكون احلديث باطال يف نفسه فيدل بطالنه على أنه ليس من كالم الرسول  :ومنها- ٦
العرش كحديث املجرة اليت يف السماء من عرق األفعى اليت حتت ،صلى اهللا عليه وسلم 

  ٥٩ص..
 .كل "حديث فيه "يا محرياء" أو ذكر "احلمرياء" فهو كذب خمتلق  
أن يكون كالمه ال يشبه كالم األنبياء فضال عن كالم رسول اهللا صلى اهللا  :ومنها- ٧

عليه وسلم الذي هو وحي يوحى فيكون احلديث مما ال يشبه الوحي بل ال يشبه كالم 
 "النظر إىل اخلضرة واملاء اجلاري والوجه احلسنثالثة تزيد يف البصر "كحديث  الصحابة

وهذا الكالم مما جيل عنه أبو هريرة وابن عباس بل سعيد بن املسيب واحلسن بل أمحد 
  ٦٢صومالك رمحهم اهللا..

 ) كل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء عليهم أو األمر بالنظر إليهم أو
  ٦٣..ص )كذب خمتلق وإفك مفترىالتماس احلوائج منهم أو أن النار ال متسهم ف

إذا كان سنة كذا وكذا وقع " :أن يكون يف احلديث تاريخ كذا وكذا مثل قوله :ومنها- ٨
  ٦٣.ص. "كيت وكيت وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت

اهلريسة " :كحديث ،أن يكون احلديث بوصف األطباء والطرقية أشبه وأليق :ومنها- ٩
  ٦٤.ص. "تشد الظهر

أقبل فأقبل  :ملا خلق اهللا العقل قال له" :كقوله ،كلها كذب ،أحاديث العقل :ومنها-١٠
 "ما خلقت خلقا أكرم علي منك بك آخذ وبك أعطي :أدبر فأدبر فقال :مث قال له

  ٦٦.ص.
األحاديث اليت يذكر فيها اخلضر وحياته كلها كذب وال يصح يف حياته  :ومنها-١١

  ٦٧. صحديث واحد
  ٧٦ .ص.أن يكون احلديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطالنه :ومنها-١٢
مقدار الدنيا وأا سبعة آالف سنة  كحديث ،خمالفة احلديث صريح القرآن :ومنها-١٣

  ٨٠ ص..وحنن يف األلف السابعة



  
 )وهو يف صحيح  "احلديث ..خلق اهللا التربة يوم السبت" :حديث أيب هريرة

وإمنا هو من قول كعب األحبار كذلك قال إمام أهل  ،هولكن وقع الغلط يف رفع ،مسلم
وقاله غريه من علماء املسلمني أيضا  ،احلديث حممد بن إمساعيل البخاري يف تارخيه الكبري

ألن اهللا أخرب أنه خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وهذا  ؛وهو كما قالوا
  ٨٦- ٨٤ص )تعاىل أعلم احلديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام واهللا

 ) كل حديث يف الصخرة فهو كذب مفترى والقدم الذي فيها كذب
  ٨٧ص..)موضوع

  ملا أراد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يبين املسجد األقصى
يا أمري املؤمنني ابنه خلف  :فقال له كعب ،استشار الناس هل جيعله أمام الصخرة أو خلفها

يا ابن اليهودية خالطتك اليهودية بل أبنيه أمام الصخرة حىت ال يستقبلها  :فقال ،الصخرة
  ٨٨.ص. فبناه حيث هو اليوم ،املصلون

كصالة يوم األحد وليلة األحد ويوم اإلثنني  ،أحاديث صلوات األيام والليايل :ومنها-١٤
ئب وكذلك أحاديث صالة الرغا ..وليلة اإلثنني إىل آخر األسبوع كل أحاديثها كذب

  ٩٥ ..صليلة أول مجعة من رجب كلها كذب خمتلق
 )ص كل حديث يف ذكر صوم رجب وصالة بعض الليايل فيه فهو كذب مفترى..

وأقرب ما جاء فيه ما رواه ابن ماجه يف سننه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ).. ٩٦
  ٩٧ ص..ى عن صيام رجب

  ٩٨ص..أحاديث صالة ليلة النصف من شعبان :ومنها-١٥
وهذه الصالة وضعت يف اإلسالم بعد األربع مئة ونشأت من بيت املقدس فوضع هلا عدة 

  ٩٩ .ص.أحاديث
ركاكة ألفاظ احلديث ومساجتها حبيث ميجها السمع ويدفعها الطبع ويسمج  :ومنها-١٦

أربع ال تشبع من أربع أنثى من ذكر وأرض من مطر وعني من " :كحديث ،معناها للفطن
  ٩٩ .ص".نظر وأذن من خرب

  ١٠٠.ص."ارمحوا عزيز قوم ذل وغين قوم افتقر وعاملا يتالعب به الصبيان" :وحديث



الزجني إذا شبع زىن " :كحديث ،أحاديث ذم احلبشة والسودان كلها كذب :ومنها-١٧
  ."وإذا جاع سرق

 :كحديث ،أحاديث ذم الترك وأحاديث ذم اخلصيان وأحاديث ذم املماليك :ومنها- ١٨ 
  ١٠١.ص".لو علم اهللا يف اخلصيان خريا ألخرج من أصالم ذرية يعبدون اهللا"

  ١٠٢ .ص.ما يقترن باحلديث من القرائن اليت يعلم ا أنه باطل :ومنها-١٩
 :جوامع وضوابط كلية  
 ١٠٦.ص.ام بالتخفيف ال يصح منها شيءأحاديث احلَم  

  ١٠٧.ص".يتبع شيطانة شيطان" :أرفع شيء جاء فيها إنه رأى رجال يتبع محامة فقال
 ١٠٨.ص.أحاديث اختاذ الدجاج وليس فيها حديث صحيح :ومنها  
 ١٠٩.ص.أحاديث ذم األوالد كلها كذب من أوهلا إىل آخرها :ومنها  
 أحاديث االكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصالة فيه وغري ذلك  :ومنها

من فضائل ال يصح منها شيء وال حديث واحد و ال يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ١١١.ص.غري أحاديث صيامه وما عداها فباطل ،فيه شيء

 القرآن ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا فله أجر كذا من أول  :منهاو
 ١١٢.ص.إىل آخره

  
 ) قال احلافظ أبو يعلى اخلليلي يف كتاب اإلرشاد وضعت الرافضة يف فضائل علي

وال تستبعد هذا  .قال ابن القيم:رضي اهللا عنه وأهل البيت حنو ثالث مئة ألف حديث
  )١١٦.ص.فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت األمر كما قال

 ال يصح يف فضائل معاوية بن أيب سفيان عن النيب صلى  :قال إسحاق بن راهوية
 :ومراده ومراد من قال ذلك من أهل احلديث: - ابن القيم–قلت   ،اهللا عليه وسلم شيء

أنه مل يصح حديث يف مناقبه خبصوصه وإال فما صح عندهم يف مناقب الصحابة على 
  ١١٦.ص.العموم ومناقب قريش فمعاوية رضي اهللا عنه داخل فيه

 األحاديث يف ذم معاوية وكل حديث يف ذمه فهو كذب :ومن ذلك.   
  وكل حديث يف ذم عمرو بن العاص فهو كذب.  



 وكل حديث يف ذم بين أمية فهو كذب.   
  وكل حديث يف مدح املنصور والسفاح والرشيد فهو كذب.  
  وكل حديث يف مدح بغداد أو ذمها والبصرة والكوفة ومرو وعسقالن

   .ني وأنطاكية فهو كذبواإلسكندرية ونصيب
  وكل حديث يف حترمي ولد العباس على النار فهو كذب.  
  وكذا كل حديث يف ذكر اخلالفة يف ولد العباس فهو كذب.  
  وكل حديث يف مدح أهل خراسان اخلارجني مع عبد اهللا بن علي ولد العباس فهو

  .كذب 
 ار فهو كذب وكل حديث فيه أن مدينة كذا وكذا من مدن اجلنة أو من مدن الن.  
 وكذلك أحاديث ذم الوليد وذم مروان بن احلكم.   
 ١١٧ص..وحديث ذم أيب موسى من أقبح الكذب  
 وكل حديث فيه أن اإلميان ال يزيد وال ينقص فكذب خمتلق.  
 ١١٩ص..وكل حديث يف التنشيف بعد الوضوء فإنه ال يصح  
 ١٢٠.ص.وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطل ليس فيها شيء يصح  
 ومن ذلك أحاديث التحذير من التربم حبوائج الناس ليس فيها شيء صحيح 
  ١٢٦.ص.
 ومن هذا أحاديث مدح العزوبة كلها باطل.  
 ١٢٧ص..ومن ذلك أحاديث النهي عن قطع السدر  
 ومن ذلك أحاديث النهي عن األكل يف السوق كلها باطلة.  
 ومن ذلك أحاديث فضائل األزهار.  
 إذا مسعتم صياح " :الديك كلها كذب إال حديثا واحدا ومن ذلك أحاديث فضائل

  ١٣٠ص. ."اهللا من فضله اسألوفاالديكة 
  ومن ذلك أحاديث احلناء وفضله والثناء عليه وفيه جزء ال يصح منه شيء وأجود

 "،أربع من سنن املرسلني السواك والطيب واحلناء والنكاح" :ما فيه حديث الترمذي



 هذا غلط من بعض الرواة وإمنا هو اخلتان بالنون :ومسعت شيخنا أبا احلجاج املزي يقول
  ١٣١ص..

  ١٣٢ص..وصح حديث اخلضاب باحلناء والكتم
 ١٣٣.صأحاديث ال يدخل اجلنة ولد زنا :ومن ذلك  
 حديث ليس لفاسق غيبة :ومن ذلك.  
 عليه صلى اهللا  أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وحترميا كلها كذب :ومن ذلك

  ١٣٤ص. عليه وسلم.
  
 :مسألة  

   :وقد اختلف الناس يف املهدي على أربعة أقوال
  .أنه املسيح ابن مرمي وهو املهدي على احلقيقة  :أحدها 
وقد  "ال مهدي إال عيسى ابن مرمي"واحتج أصحاب هذا حبديث حممد بن خالد اجلندي  

  .بينا حاله وأنه ال يصح
  .الذي ويل من بين العباس وقد انتهى زمانه  ،املهدي :أنه :القول الثاين

قال رسول اهللا صلى  :عن ثوبان قال..واحتج أصحاب هذا القول مبا رواه أمحد يف مسنده
إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فائتوها ولو حبوا على  :اهللا عليه و سلم

   .الثلج فإنه فيها خليفة اهللا املهدي
ضعيف وله مناكري تفرد ا فال حيتج مبا  د قد روى له مسلم متابعة ولكن هووعلي بن زي 

   .ينفرد به
أنه رجل من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم من ولد احلسن بن علي  :القول الثالث

خيرج يف آخر الزمان وقد امتألت األرض جورا وظلما فيمألها قسطا وعدال وأكثر 
   .األحاديث على هذا تدل

وهو أن احلسن رضي اهللا تعاىل عنه ترك  :ويف كونه من ولد احلسن سر لطيفائدة: ف 
اخلالفة هللا فجعل اهللا من ولده من يقوم باخلالفة احلق املتضمن للعدل الذي ميأل األرض 



وهذه سنة اهللا يف عباده أنه من ترك ألجله شيئا أعطاه اهللا أو أعطى ذريته أفضل منه وهذا 
  .فلم يظفر ا واهللا أعلم خبالف احلسني رضي اهللا عنه فإنه حرص عليها وقاتل عليها 

  
أن املهدي هو حممد بن احلسن العسكري  :وهو قول رابعوأما الرافضة اإلمامية فلهم  

  ١٥٢- ١٤٨.ص.املنتظر من ولد احلسني بن علي ال من ولد احلسن
 )عارا على بين آدم وضحكة يسخر منها كل  -الرافضة-ولقد أصبح هؤالء

 ١٥٣ص.).عاقل
  

   وآخرًا..متت واحلمد هللا أوال 


