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  مية باملدينةمية باملدينة باجلامعة اإلسال باجلامعة اإلسال--األستاذ املساعد بكلية احلديث األستاذ املساعد بكلية احلديث 
  

  ملخص البحثملخص البحث
 

يـشتمل الـبحث على فصلني مشل األول مدخال حوى تعريف النقد ، والثاين على تعريف                
بـشيخ اإلسالم ابن تيمية ناقدا ، مث يف الفصل الثاين ذكر الباحثُ  أشهر الوجوه الىت تبينت له يف نقد                    

تب شيخ اإلسالم،  مع التمتثيل      شيخ اإلسالم للمتون  فذكر عشرة أوجه استخلصها من األمثلة من ك           
 :لكل وجه مبا تيسر من أمثلة ، وانتهى الباحث إىل نتائج أمهها  

 . نقد السند أم املنتسواء شيخ اإلسالم ناقد من الطراز األول أن-
 .واحلكايات شيخ اإلسالم بنقد املنت عموماً، ومل يكتف مبتون األحاديث بل حىت القصص متيز -
 .كثرية االطالع ُحفَظَة، فلذا كثرياً ما ينقد املنت الواحد من وجوه  اإلسالم واسعشيخ -
  . نقد املنت يف كتبه مجيعاً ولكن اختص كتاب منهاج السنة، بنقد املنت كثرياًجتلي -
 من نقـد شيخ اإلسالم واسع حيتاج إىل حبوث أخرى جتلي ذلك عنده يسر اهللا ذلك ملن شاء     أنّ -

 .عباده
 .  مبثل هذا املوضوع يف نقد املنت لقلة ما مجع يف نقد املتون بالعنايةالتوصية -

 



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع األول )٣٣(، ع)١٧(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ٧٢  

 
 وصلى أعلم اهللالباحث يرجوا أن ينفع اهللا هبذا البحث سائال اهللا تعاىل التوفيق والسداد ،و 

 .اهللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 :أَْسَنع، وبعداحلمد هللا أهل احلمد والثنا، ذي اجملد والسََّنا، َخلَق فأبدع، ورزق ف
فإنّ أهلَ كِل طبقة وجهاِبذَة كِل أمة قد تكلموا يف نقد األخبار واستفرغوا يف               
ذلك غايتهم وبذلوا َجْهدهم، وكان ممن اعتىن بذلك أعظم عناية إىل أَنْ بلغ الغاية شيُخ                

س تقي  اإلسالم سيُد احلفاظ عالمةُ الزمان أمحُد بُن عبِد احلليِم بِن عبِد السالِم أبو العبا              
الدين املشهور بابن تيمية احلَرَّاين، املولود يف َحرَّان سنة إحدى وستني وستمائة، واملتوىف             
يف دمشق سنة مثان وعشرين وسبعمائة، املشهوُد له باحلفظ والذكاء من الشيوخ               

واهللا تعاىل  "والتالميذ بل من األعداء، املنافُح عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               
ْن ينافح عن رسوله تأييداً خاّصاً، ويفتح له يف معرفة احلق من الباطل فتحاً بيناً،                يؤيد مَ 

وذلك ِمْن متام حفظه لدينه، وأنه ال يزال من عباده طائفة قائمة مبصرة إىل أَنْ يأيت أمر                  
 .)١("اهللا

لذا أحببت أَنْ أقدم شيئاً من وجوه نقد هذا العامل ملتون األحاديث مع أمثلتها،               
م أَنْ هناك وجوهاً أخرى حتتاج إىل حبث أوسع ِمْن هذا، يسر اهللا تعاىل ذلك ملن شاء      وليعل

 .ِمْن عباده

אאW 
كثرة نقد هذا اإلمام ملتون األحاديث، حيث مل أقف على َمْن تكلم عليها،              -١

أَنْ يكون  فأردت أَنْ أمجع شيئاً من هذا الكثري وهو ال يبلغ يف احلقيقة الُعشر، فلعله                 
 .مفتاحاً لدراسات أخرى حول نقده

                              
 .٨١-٨٠ من كالم ابن القيم يف فوائد حديثية )١ (
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، فأردت أَنْ أُضـيف إىل القليل      )٢( قلة َمْن مجــع يف نقد املتون خاصة       -٢

 .شيئاً يكثر بـه
هتمة بعض املستشرقني وَمْن تبعهم من املستغربني أهلَ احلديث بأهنم َنقََدة             -٣

 اهتمامهم البالغ باملنت كما     أسانيد ال اهتمام هلم باملتون، فلعل هذا البحث يوضح جلياً          
 .)٣(اهتموا بالسند

 :وقد نظمت هذا البحث يف مقدمة وفصلني
 .املقدمة وفيها أسباب اختيار البحث وخطته

 : مدخل إىل البحث وفيه مبحثان:الفصل األول
 .تعريف النقد: املبحث األول
 .شيخ اإلسالم الناقد، والثناء عليه: املبحث الثاين
 : وجوه نقد املنت عند شيخ اإلسالم وفيه مباحث يف:الفصل الثاين
 .مناقضة املروي صريح القرآن: املبحث األول

                              
 : وقد وقفت على عدة كتب يف باب نقد املنت، من أمهها)٢(

صالح الدين األدليب،   . ابن القيم، نقد املنت عند علماء احلديث د        املنار املنيف يف الصحيح والضعيف لإلمام     
حممد لقمان  . مسفر الدميين، اهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناً د        .مقايـيس نقـد مـتون السنة د       

 .السلفي

 .والعمدة يف هذا الباب كتاب ابن القيم، وقد أفدت منه كثرياً يف طريقة طرح املوضوع

 :ه الشبهة ينظر لرد هذ)٣(

، مقاييس نقد متون الســـنة     ٤٦٧: حممد لقمان السلفي  . اهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناً د      
، عناية احملدثني مبنت    ١١: صالح الدين األدليب  . ، نقد املنت عند علماء احلديث د      ٢٣٨: مسفر الدميين . د

 .حممود الطحان. احلديث كعنايتهم بسنده د
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 .مناقضة املروي للسنة: املبحث الثاين
 .مناقضة املروي لإلمجاع: املبحث الثالث
 .مناقضة املروي للتأريخ: املبحث الرابع
 . من ليس بأهلتوفر الدواعي لنقل اخلرب، مث ال ينقل أو ينقله: املبحث اخلامس
 .اجملازفَة واإلفراط يف الوعد أو الوعيد: املبحث السادس
 .َسَماجة املروي وركاكته: املبحث السابع
 .كونه ال يشبه كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم: املبحث الثامن
 .البحث عنه يف الكتب مث ال يوجد: املبحث التاسع
 .عرض ألفاظ احلديث على بعضها: املبحث العاشر

 : اخلامتة، فثبت املصادر واملراجع مثمث
 .فهرس اآليات -
 .فهرس األحاديث -
 .فهرس املوضوعات -

 .واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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אאWא 

אאWא 
النون والقاف والدال أصل    :  رزه، قال ابن فارس   يقال َنقَده ينقُده نقداً إذا أب     

صحيٌح يدل على إبراز الشيء، ومن الباب َنقُْد الدرهم، وذلك أن يكشف عن حاله يف               
 :، وأنشد سيبويه)٤(جودته أو غري ذلك

 تنفي يداها احلصى يف كُلِّ هاجرٍة )٥(نفي الدراهم تنقاُد الصياريف
 .)٦(وهذا ناقد، ومجعه نقاد

 :تعمال احملدثني فيمكن أَنْ نعرفه بـوأما يف اس
 .متييز األحاديث املقبولة ِمْن غريها مع بياِن علِة ذلك

אאWאאW 
يعد شيخ اإلسالم ابن تيمية ناقداً فَْحالً، فقد توفرت فيه شروط الناقد، ومن              

ِريها وحديِثها وفقِهها   أمهها بعد الورع والذكاء، سعة االطالع على علوم الشريعِة تفس          
وإمنا َيْعلَُم  :  ولغِتها، وغِري ذلك، وال بد ِمْن ذلك لكمال النقد، قال ابن القيم رمحه اهللا              

ذلك َمْن تضلّع يف معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها ملكة،         
هللا عليه  وصار له اختصاص شديد مبعرفة السنن واآلثار، ومعرفة سرية الرسول صلى ا            

وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، وُيخرب عنه ويدعو إليه وحيبه ويكرهه وَيْشرعه                
 .)٧(لألمة، حبيث كأنه خمالط للرسول صلى اهللا عليه وسلم كواحد ِمْن أصحابه

                              
 .٥/٤٦٧لغة  معجم مقاييس ال)٤(
 .٣/٤٢٥ لسان العرب )٥(
 .٦٢٠:  املصباح املنري)٦(
 .٤٤:  املنار املنيف)٧(
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 : وقد شهد بذلك لشيخ اإلسالم مجع ِمْن أهل العلم

 :فوصفوه بأنه ناقد
 .)٨(من علماء األثر وصار من أئمة النقد و:قال الذهيب

 .)٩(وذَكَره فيمن يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل يف الطبقة الثانية والعشرين
 .)١٠( وصار من أئمة النقد وعلماء األثر:وقال الصَّفَدي

 .)١١(وحنوه البن شاكر الكتيب
 .)١٢( احلافظ الناقد:وقال السيوطي
 .)١٣(اجملتهد الناقد: وقال الداودي

 :فه بذلك وممن وصووصف باحلفظ،
، )١٧(، وابن الَزْملَكاين  )١٦(، وابن رجــب  )١٥(، والـواِدي آِشي  )١٤(الذهيب

ـْري بــردي    ، )٢٠(، وحممد شـاكر الكُتيب    )١٩(، والَصفَــدي )١٨(وابن َتغـ
                              

 ).٢٧: ترمجة مفردة منه( ذيل تاريخ اإلسالم للذهيب )٨(
 .٧٢:  ذكر من يعتمد قوله)٩(
 .٧/١٥ الوايف )١٠(
 .١/٧٤ فوات الوفيات )١١(
 .٥١٦:  طبقات احلفاظ)١٢(
 .١/٤٦ طبقات املفسرين )١٣(
 .٤/١٤٩٦ة احلفاظ  تذكر)١٤(
 .١٠-٩:  برناجمه)١٥(
 .٢/٣٨٧ ذيل طبقات احلنابلة )١٦(
 .١/٣٥٨ املنهل الصايف )١٧(
 .١/٥٦، الدليل الشايف ١/٣٥٨ املنهل الصايف )١٨(
 .٧/١٥ الوايف )١٩(
 .٧٤/ ١ فوات الوفيات )٢٠(
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 .)٢٣(، واآللوسي)٢٢(، والُعليمي)٢١(والياِفعــي

 :ووصف باالجتهاد
ن يف أنواع العلوم  وترمجه باالجتهاد وبلوغ درجته، والتمك     :قال ابن ناصر الدين   

 .)٢٤(وفنونه ابُن الَزْملَكاين، والذهُيب، والِبْرزايل، وابُن عبد اهلادي، وآخرون
 .)٢٥(احلافظ اجملتهد: وقال ابن الَزْملَكاين

 .)٢٦( وبلغ رتبة االجتهاد، واجتمعت فيه شروط اجملتهدين:وقال الِبْرزايل
 .)٢٧(الفقيه اجملتهد احلافظ: وقال الذهيب
 .)٢٨( اجملتهد احملدث:بوقال ابن رج

 .)٢٩( الفقيه اجملتهد احلافظ:وقال ابن ُمفلح
 .)٣٠( الفقيه اجملتهد املُفسر البارع:وقال السيوطي
 .)٣١(احلافظ اجملتهد: وقال الُعليمي

                              
 .٤/٢٧٧ مرآة اجلنان )٢١(

 .٥/٢٤ املنهج األمحد )٢٢(

 .١٧:  جالء العينني)٢٣(

 .أ/ ١٥٢ن لبديعة البيان ل  التبيا)٢٤(

 .١/٣٥٨ املنهل الصايف )٢٥(

 .١٢:  العقود الدرية)٢٦(

 .٤/١٤٩٦ تذكرة احلفاظ )٢٧(

 .٣٨٧/ ٢ ذيل طبقات احلنابلة )٢٨(

 .١/١٣٢ املقصد األرشد )٢٩(

 .٥١٦:  طبقات احلفاظ)٣٠(

 .٥/٢٤ املنهج األمحد )٣١(
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 .)٣٣(، وكذا قال الشوكاين)٣٢( اجملتهد املطلق:وقال ابن الِعماد

 :فمن ذلكووصف بسعة العلوم وتنوعها ومنها علم احلديث، 
 نةــيخ اإلسالم مبصر س   ـبعد ما اجتمع بش   )  ه٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد     

ملا اجتمعت بابِن تيمية رأيُت رجالً العلوم كلها بني عينيه، يأخذ منها ما يريد              ):  ه٧٠٠(
 .)٣٤(ويدع ما يريد

الذي حداين على رؤية الشيخ     ]  املزي[وهو  "):  ه٧٣٤ت(قال ابن َسّيد الناس     
ي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية،             اإلمام شيخ اإلسالم تق   

فألفيته ممن أدرك من العلوم حظاً، وكاد يستوعب السنن واآلثار حفظاً، إنْ تكلم يف                
التفسري فهو حامل رايته، أو أفىت يف الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر باحلديث فهو                  

 وامللل مل ُيّر أوسع من حنلته يف ذلك وال           صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالِنَحل      
أرفع من درايته، برز يف كلّ فٍن على أبناء جنسه، ومل َتر عُني من رآه مثله، وال رأت عيُنه              

 .)٣٥(..."مثل نفسه 
اإلمام اجملمع على فضله ونبله ودينه، قرأ الفقه وَبَدع   :  "وقال علم الدين الِبْرزايل   
وكان إماماً ال يلحق غباره يف      .   علمْي التفسري واحلديث   فيه والعربية واألصول، ومهر يف    

كل شيء، وبلغ رتبة االجتهاد واجتمعت فيه شروط اجملتهدين، وكان إذا ذكر التفسري              
هبت الناس من كثرة حمفوظه وحسن إيراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح               

 .)٣٦("منه العجبوالتضعيف واإلبطال، وخوضه يف كل علم كان احلاضرون يقضون 
                              

 .٧/١٤٢ الشذرات )٣٢(
 .١/٦٣ البدر الطالع )٣٣(
 .٢/٣٩٢ت احلنابلة  ذيل طبقا)٣٤(
 .١٠:  العقود الدرية)٣٥(
 .١٣-١٢:  العقود الدرية)٣٦(



 
 
 
 
 

        ٧٩بدر بن حممد العماش                  .  د–            أشهر وجوه نقد املنت عند شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 
 مثل نفسه، وما رأيت أحداً      أى هو رما رأيت مثله وال     ):  ه٧٤٢ت(وقال املزي   

 .)٣٧("أعلم بكتاب اهللا وسنة رسوله، وال أتبع هلما منه
وشيوخه الذين مسع منهم أزيد     ):  ه٧٤٤ت(وقال حممد بن أمحد بن عبد اهلادي        

اين الكبري، والكتب الكبار    من مائيت شيخ، ومسع مسند اإلمام أمحد مرات، ومعجم الطرب         
واألجزاء، وُعين باحلديث وقرأ بنفسه الكثري، والزم السماع، وقرأ الَغيالنيات يف جملس،            
ونسخ وانتقى، وكََتَب الِطباق واألثبات، وتعلم اخلط واحلساب يف املكتب، واشتغل             

 مث فهمها   بالعلوم وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ يف العربية على ابن عبد القوي            
وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حىت فهمه، وبرع يف النحو وأقبل على التفسري إقباالً كلياً                

 .)٣٨(حىت حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغري ذلك
ومساعاته من احلديث كثرية، وشيوخه أكثر من مائيت شيخ،          :  "  وقال الذهيب 

جاله وصحته، وَسقَمه فما يلحق     ومعرفته بالتفسري إليها املنتهي، وحفظه للحديث ور       
 .)٣٩(..."فيه

 وكان آية يف الذكاء، وسرعة اإلدراك، رأساً يف معرفة            :وقال الذهيب أيضاً  
الكتاب والسنة واالختالف، حبراً يف النقليات، هو يف زمانه فريد عصره، علماً وزهداً،              

قرأ وَحّصل وبرع   وشجاعةً وسخاًء، وأمراً باملعروف وهنياً عن املنكر، وكثرة تصانيف، و         
يف احلديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى، وهو ابن سبع عشرة سنة، وتقدم يف علمي              
التفسري واألصول، ومجيع علوم اإلسالم أصوهلا وفروعها، ودقها وِجلها، فإن ذُكر              
التفسري فهو حامل لوائه، وإن ُعّد الفقهاء فهو جمتهدهم املطلق، وإن َحَضر احلفاظ نطق               

                              
 .٧:  العقود الدرية)٣٧(
 .٤/٢٧٩ خمتصر طبقات علماء احلديث  )٣٨(
 .٢٣:  العقود الدرية)٣٩(
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، وسرد وأبلسوا، واستغىن وأفلسوا، وإن ُسمي املتكلمون فهو فردهم، وإليه            وخرسوا

مرجعهم، وإن الح ابن سينا َيقُْدم الفالسفة، فَلَّهم وتيسهم وهتك أستارهم، وكشف             
عوارهم، وله يد طوىل يف معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أنْ يصفه                 

ته وعلومه ومعارفه وحمنه وتنقالته حيتمل أن       كَِلمي، أو ينبه على شأوه قلمي، فإن سري        
ترصع يف جملدتني، وهو بشر من البشر له ذنوب، فاهللا تعاىل يغفر له ويسكنه أعلى جنته،                
فإنه كان رباين األمة وفريد الزمان، وحامل لواء الشريعة، وصاحب معضالت املسلمني،            

هاد واألمر باملعروف والنهي عن     وكان رأساً يف العلم، يبالغ يف إطراء قيامه يف احلق، واجل          
 .)٤٠("املنكر، مبالغة ما رأيتها وال شاهدهتا من أحد، وال حلظتها من فقيه

الشيخ اإلمام العالمة احلافظ الناقد الفقيه اجملتهد املفسر         :  "وقال الذهيب أيضاً  
، علم الزهاد نادرة العصر، أحد األعالم، ولد يف ربيع األول سنة             البارع شيخ اإلسالم  

إحدى وستني وست مائة، وفد مع أهله سنة سبع، فسمع من ابن عبد الدائم، وابن أيب                 
اليسر، والكمال بن عبد، وابن الَصْيريف، وابن أيب اخلري، وخلق كثري، وعين باحلديث،              
ونسخ األجزاء، ودار على الشيوخ، وخرج وانتقى وبرع يف الرجال وعلل احلديث              

 .)٤١("كالم وغري ذلكوفقهه، ويف علوم اإلسالم وعلم ال
وقرأ بنفسه على مجاعة وانتخب، ونسخ عدة أجزاء وسنن         :  "وقال الذهيب أيضاً  

أيب داود، ونظر يف الرجال والعلل، وصار من أئمة النقد ومن علماء األثر، مع التدين                
والنبالة مع الذكر والصيانة، مث أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده، وُحججه واإلمجاع              

حىت كان ُيقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل اخلالف، مث يستدل             واالختالف  
ويرجح وجيتهد، وحق له ذلك؛ فإن شروط االجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنين ما               

                              
 .٢٤-٢٣:  العقود الدرية)٤٠(
 .٤/١٤٩٦ تذكرة احلفاظ )٤١(
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رأيت أحداً أسرع انتزاعاً لآليات الدالة على املسألة اليت يوردها منه، وال أشد                 

أو إىل املسند أو إىل السنن منه، كأنّ        استحضاراً ملتون األحاديث وعزوها إىل الصحيح       
الكتاب والسنة ُنصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة، وعني مفتوحة، وإفحام             
للمخالف، وكان آية من آيات اهللا تعاىل يف التفسري والتوسع فيه، لعله يبقى يف تفسري                

اخلوارج والروافض  اآلية اجمللس واجمللسني، وأما أصول الديانة ومعرفتها، ومعرفة أحوال          
 .)٤٢("واملعتزلة وأنواع املبتدعة، فكان ال يشق فيه غباره وال يلحق شانه

الشيخ اإلمام العالمة الفقيه املفسر      :  ")ه٧٦٤ت  (وقال ابن شاكر الكُتيب    
وصار من أئمة   ...  احلافظ احملدث شيخ اإلسالم نادرة العصر، ذو التصانيف والذكاء           

دين والذكر والصيانة والنـزاهة عن حطام هذه الدار، مث         النقد ومن علماء األثر مع الت     
أقبل على الفقه ودقائقه، وغاص على مباحثه، وأما أصول الدين ومعرفة أقوال اخلوارج             

 .)٤٣("والروافض واملعتزلة واملبتدعة فكان ال ُيشق له غبار
ُعين باحلديث ومسع املسند مرات، والكتب الستة،       "):  ه٧٩٥  (وقال ابن رجب  

م الطرباين الكبري، وما ال حيصى من الكتب واألجزاء، وقرأ بنفسه، وكتب خبطه              ومعج
 .)٤٤("مجلة من األجزاء

كان من العلم والدين والورع على جانب عظيم،         :  ")ه٨٥٥ت  (وقال العيين 
 .)٤٥("وكان ذا فنون كثرية، وال سيما علم احلديث والفقه، والتفسري، وغري ذلك

مسع من ابن عبد الدائم، والقاسم       "):  ه٨٥٢ت(وقال ابن حجر العسقالين     
                              

 ).٢٨-٢٧ :ترمجة شيخ اإلسالم املفردة( ذيل تاريخ اإلسالم للذهيب )٤٢(
 .١/٧٤ فوات الوفيات )٤٣(
 .٢/٣٨٨ ذيل طبقات احلنابلة )٤٤(
 .٢٦٤:  الرد الوافر)٤٥(
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اإلربلي، واملسلم بن عالَّن، وابن أيب عمر، والفخر يف آخرين، وقرأ بنفسه، ونسخ سنن              
أيب داود، وحصل األجزاء، ونظر يف الرجال والعلل، وتفقه ومتهر ومتّيز وتقدم وصنف              

نان، والتوسع  ودرس وأفىت وفاق األقران، وصار عجباً يف سرعة االستحضار، وقوة اجل           
 .)٤٦("يف املنقول واملعقول واالطالع على مذاهب السلف واخللف

مسع املسند مرات، والكتب الستة، ومعجم       :  ")ه٨٨٤ت  (وقال ابن مفلح  
 .)٤٧("الطرباين، وما ال حيصى، وكتب خبطه مجلة من األجزاء، وأقبل على العلوم يف صغره

قى وبرع يف الرجال    عين باحلديث وخّرج وانت   :  )ه٩١١ت  (وقال السيوطي 
 .)٤٨(وعلل احلديث وفقهه

هو شيخ اإلسالم، حافظ األنام، اجملتهد يف         :  )ه١٣١٧ت  (وقال اآللوسي 
وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة، وتضلع يف علم احلديِث           ...  األحكام  

 . )٤٩(وحفِظه حىت قالوا إنّ كل حديث ال يعرفه ابن تيمية فليس حبديث

 
 
 
 
 
 
 

                              
 .١٤٥-١/١٤٤ الدرر الكامنة )٤٦(
 .١٣٣ /١ املقصد األرشد )٤٧(
 .٥٨٩:  طبقات احلفاظ)٤٨(
 .١٨-١٧ جالء العينني )٤٩(
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אאWאא 
 :وفيه مباحث

אאWאאK 
ملا كان القرآن الكرمي كالم اهللا املنقول بالتواتر، كان كل ما خالفه خمالفة صرحية         

خمالفة :  غري صحيح، وقد ذكر هذا األصل ابن القيم يف وجوه معرفة املوضوع فقال              
 .)٥٠(يح القرآناحلديث صر

وليعلم أن كتاب اهللا والسنة الصحيحة ال ميكن أن خيتلفا خمالفة صرحية؛ ألهنما              
: النجم  [إنْ هو إال وحي يوحى    *  وما ينطق عن الــهوى     خرجا من مشكاة واحدة     

٤-٣[ 
 :وقد استخدم شيخ اإلسالم هذا الوجه، فمن ذلك

 :ما يروى أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

 )).أصحايب ذَْنٌب ال ُيْغفَرَسبُّ ) ((١(

إن الرافضي ال يقبل اهللا توبته،       :  ، قوهلم )٥١(وكذلك من جهلهم  :"  قال شيخ اإلسالم  
، ))سب أصحاىب ذنب ال يغفر     ((:  ويروون عن النىب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          

 :إن سب الصحابة فيه حق آلدمى فال يسقط بالتوبة، وهذا باطل لوجهني: ويقولون

 احلديث كَِذب باتفاق أهل العلم باحلديث، وهو خمالف للقرآن والسنة             أن:  أحدمها
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون          واإلمجاع، فإن اهللا يقول ىف آيتني من كتابه         

وهبذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين        ]  ١١٦ و ٤٨:  النساء  [ذلك ملن يشاء  
                              

 .٨٠:  املنار املنيف)٥٠(
 . اجلماعة املنتسبون إىل الشيخ عثمان بن مرزوق)٥١(
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قل يا عبادى الذين    :   يتوبوا، وذلك أن اهللا قال     ال ُيغفر ألهل الكبائر إذا مل     :  يقولون

] ٥٣:  الزمر  [أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً             
إن :  وهذا ملن تاب، فكل َمْن تاب تاب اهللا عليه، ولو كان ذنبه أعظم الذنوب، وقال               

فهذا ىف  ]  ١١٦ و ٤٨:  النساء[  اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء           
 .حق َمْن مل يتب

أن احلديث لو كان حقا فمعناه إنه ال ُيغفر ملن مل يتب منه، فإنه ال ذنب                 :  الثاين
: أعظم من الشرك، واملشرك إذا تاب غفر اهللا له شركه باتفاق املسلمني، كما قال تعاىل              

       فإنْ تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكـاة فخلوا ســبيلهم  ]وىف األخرى  ]  ٥:التوبة
  فإخوانكم يف الدين]  ومعلوم أن الكافر احلرىب إذا َسبَّ األنبياء مث تاب،         ]  ١١:  التوبة

تاب اهللا عليه باإلمجاع، فإنه كان مستحالً لذلك، وكذلك الرافضي هو يستحل َسبَّ              
 باحلسنات،  الصحابة، فإذا تبني له أنه حرام واستغفر هلم، بدل ما كان منه بدل اهللا سيئاته              

وكان حق اآلدمى ىف ذلك تبعاً حلق اهللا، ألنه مستحل لذلك، ولو قُّدر أنه حق آلدمي                 
لكان مبنـزلة َمْن تاب ِمْن القذف والغيبة، وهذا ىف أظهر قويلْ العلماء ال يشترط ىف                 

 .)٥٢("توبته حتلله من املظلوم، بل يكفي أن حيسن إليه ىف املغيب ليهدم هذا هبذا

 هذا  ))َسبَّ أصحايب ذنب ال يغفر    ((  )٥٣(ومما يروون   ":ع آخر وقال يف موض  
 إن اهللا ال يغفر أن يشرك به        :  كذب على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال تعاىل         

 .انتهى كالمه] ١١٦ و٤٨: النساء [)٥٤(ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء
 ومل أقف على من خرج املروي من املسندين، وغالب َمْن ذكره بعد شيخ               

                              
 .٦٨٤-٧/٦٨٣ جمموع الفتاوى )٥٢(
 . أي القُصاص)٥٣(
 .١١/٣٨١ جمموع الفتاوى )٥٤(
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اإلسالم إمنا ذكر حكمه عليه، مع أن احلافظ ابن الصالح قد أجاب عنه قبل، حيث سئل                

 ال يغفر له وإن تاب، واحتج       -رضي اهللا عنهم  –َمْن َسبَّ الصحابة    :  عن شخص قال  
أخطأ هذا القائل يف    :  فأجاب  ...  ))َسّب صحابيت ذنب ال ُيغفر    ((:  باحلديث الذي روي  

ما خطؤه يف قوله فإنه نفى مغفرة اهللا تعاىل هلذا املذنب           قوله ويف احتجاجه خطأ فاحش، أ     
ِمْن غري توبة ومع التوبة، وهو خمطئ مبتدع، فأخطأ وابتدع يف املوضعني، أما إذا مل يتب                 
فألن الَسبَّ ذنب دون الشرك وكل ذنب دون الشرك فيجوز أن يغفر اهللا تعاىل لفاعله،               

أحدمها أن احلديث   :  ه، ففي موضعني أيضاً   وأما خطأ هذا الرجل يف حجت     .....  وإن مل يتب  
 .اخل... )٥٥(الذي ذكره من أحاديث العوام اليت ال أصل هلا يعرف

فجواب احلافظ ابن الصالح موافق جلواب شيخ اإلسالم، وقد ذكر حكم شيخ            
، )٥٩(، وعلي القاري  )٥٨(، والفَتين )٥٧(، وابن َعراق  )٥٦(السيوطي:  اإلسالم مجع منهم  

 . وغريهم)٦١(، واحلوت)٦٠(والشوكاين

وقد حاول علي القاري توجيه املروي بأَنّ الساب الغالب فيه أَنْ يستحله،              
ويرجو به الثواب، فبذلك يكفر ويستحق العقاب، ولكن هذا يف كل ذنب معلوم حترميه،              
وليس خاصاً بالسب، ويكفي عندنا عدم وروده وروايته مع خمالفة لفظه الظاهر                

 .نع على النصوص العامةللنصوص الصرحية، ويبقى باب امل
                              

 .١٩٠-١/١٨٨ فتاوى ابن الصالح )٥٥(
 .٢٠٣:  ذيل املوضوعات)٥٦(
 .١/٣٢٠:  تنـزيه الشريعة املرفوعة)٥٧(
 .٩٢:  تذكرة املوضوعات)٥٨(
 .١٥١:  ، واملصنوع١٣٣:  األسرار املرفوعة)٥٩(
 .٣٨٦:  الفوائد اجملموعة)٦٠(
 .١٦٨:  أسىن املراتب)٦١(
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 )).َمْن قال إين كُلي بشر فقد كفر، وَمْن قال لست ببشر فقد كفر) ((٢(

وِمْن هؤالء الُغالة َمْن يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           :  "قال شيخ اإلسالم  
، وحيتجون  ))َمْن قال إين كلي بشر فقد كفر وَمْن قال لست ببشر فقد كفر             ((:  أنه قال 

فيجعلون فيه شيئا   ]  ٤٠:  األحزاب  [ما كان حممد أبا أحد من رجالكم      :  بقوله تعاىل 
من الالهوت ُمَضاهاة للنصارى، وهذا احلديث كذب باتفاق أهل العلم باحلديث، وقد             

ال ُتطروين كما أَطْرت النصارى     ((:  ثبت عنه يف احلديث الذي يف الصحيحني أنه قال         
، وقد قال تعاىل    )٦٢())د اهللا ورسولــه  عب:  عيسى ابَن مرمي، فإمنا أنا عبد فقولــوا      

 . انتهى كالمه)٦٣(]"٩٣: اإلسراء [قل سبحان ريب هل كنت إال بشراً رسوالً: عنه

ومل أر هذا املروي عند غري شيخ اإلسالم هنا، وهو خمالف لكتاب اهللا كما ذكر،               
ا أنا بشر    قل إمن  :  فإنه صلى اهللا عليه وسلم بشر، ولكنه فُضل بالرسالة، وقد قال تعاىل           

مثلكم يوحى إيلَّ أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال                 
 ].١١٠: الكهف [يشرك بعبادة ربه أحداً

 قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فاستقيموا إليه               :  وقوله
 ].٦: فصلت [واستغفروه وويل للمشركني

אאWאאאK 

مبا أَنّ السنة مصدرها واحد، فال ميكن أَنْ تتناقض، ألهنا وحي من وحي اهللا عز               
 ].٣:النجم [وما ينطق عن اهلوى: وجل

                              
 ).مع الفتح (٣٤٤٥: ، رقم٦/٤٧٨ أخرجه البخاري كتاب أحاديث األنبياء )٦٢(
 .٣٨٥-٣/٣٨٤ اجلواب الصحيح )٦٣(
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فما ناقض السنة الصحيحة الصرحية فهو مردود، وقد ذَكَر هذا الوجه ابن القيم             

ناقضة احلديث ملا جاءت به السنة الصرحية، مناقضة بينة،         ومنها م :  يف املنار املنيف، قال   
فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل، أو ذم حق، أو حنو ذلك،     

وقد استعمل هذا الوجه شيخ اإلسالم      .  )٦٤(فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه بريء       
 .فمن ذلك

 :ما يروى أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

 ))وا األبواب كُلَّها إال باب علّيُسد) ((٣(

 فإنّ  ))وُسدوا األبواب كُلَّها إال باب علي     ((:  وكذلك قوله :  "قال شيخ اإلسالم  
هذا مما وضعته الشيعة على طريق املقابلة، فإنّ الذي يف الصحيح عن أيب سعيد عن النيب                

عليَّ يف ماله   إن أََمّن الناس    ((:  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف مرضه الذي مات فيه           
وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليالً غري ريب الختذت أبا بكر خليالً، ولكْن أُخوة                

 .)٦٦(")٦٥())اإلسالم ومودته، ال يبقني يف املسجد َخْوخة إال ُسدت إال خوخة أيب بكر

 :-رضي اهللا عنهم أمجعني-وقال يف معرض جوابه عن تفضيل الثالثة على علي 

 الىت متيز هبا مل يشركه فيها غريه،        -رضي اهللا عنه  - ففضائل الصديق    وإذا كان كذلك  "  
لو كُنت متخذاً ِمْن أهل األرض خليالً        ((:  وفضائل علي مشتركة، وذلك أنّ قوله      

                              
 .٥٧-٥٦:  املنار املنيف)٦٤(
). مع الفتح  (٤٦٦:  رقم ١/٥٥٨، اخلوخة واملمر يف املسجد      ٨٠ أخرجه البخاري كتاب الصالة، باب       )٦٥(

 . وغريمها٢٣٨٢:  رقم٤/١٨٥٤) ١(الصحابة، باب ومسلم كتاب فضائل 

 .٥/٣٥ منهاج السنة )٦٦(
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ال يبقى ىف املسجد خوخة إال ُسدت، إال خوخة         ((:  ، وقوله )٦٧())الختذت أبا بكر خليالً   

، وهذا  )٦٩())عليَّ ىف صحبته وذات يده أبو بكر      إنّ أََمّن الناس    ((:  ، وقوله )٦٨())أىب بكر 
 :فيه ثالث خصائص مل يشركه فيها أحد

 .أنه ليس ألحد منهم عليه يف صحبته وماله مثل ما أليب بكر: األوىل

 وهذا ختصيص له دون سائرهم، وأراد بعض         ))...ال يبقى يف املسجد   ((:  قوله:  الثانية
 . ال يعارضه املوضوعالكذابني أَنْ يروي لعلي مثل ذلك، والصحيح

 نص يف أنه ال أحد ِمْن البشر استحق          ))لو كنت متخذاً خليالً   ((:  قولهالثالثة  
 . انتهى كالمه)٧٠(... "اخلُلة لو أمكنت إال هو

فهذه األحاديث  :  واحلديث أخرجه ابن اجلوزي عن مجع من الصحابة مث قال          
سدوا األبواب إال باب    ((ه  كُلها من وضع الرافضة، قابلوا هبا احلديث املتفق على صحت         

 ه.ا.)٧١())أيب بكر

 له، والعقيلي   )٧٣( وفضائل الصحابة  )٧٢(واحلديث عن زيد بن أرقم يف مسند أمحد       
                              

 .٢٣:  تقدم ص)٦٧(

 .٢٣:  تقدم ص)٦٨(

 .٢٣:  تقدم ص)٦٩(

 .٤/٤١٥ جمموع الفتاوى )٧٠(

 .٣٦٦-١/٣٦٣ املوضوعات )٧١(

 .٤/٣٦٩ املسند )٧٢(

 .٩٨٥:  رقم٢/٥١٨ فضائل الصحابة )٧٣(
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 .)٧٤(يف الضعفاء

 . وغريمها)٧٦(، والترمذي يف اجلامع)٧٥(وعن ابن عباس عند أمحد يف املسند

 . وغريه)٧٧(وعن سعد بن أيب وقاص عند أمحد يف املسند

 على ابن   )٧٩( والقول املسدد  )٧٨(ظ ابن حجر يف كتابيه فتح الباري      وقد رّد احلاف  
 .اجلوزي حكمه بالوضع ورأى أَنَّ اجلمَع ممكن

 .)٨٠(والبن كثري مجع آخر بني احلديثني يف تارخيه البداية والنهاية

كنُت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأُيت         :  عن أنس بن مالك قال    )  ٤(
 بأحّب خلقك إليك وإيل يأكل معي هذا الطائر، فجاء علي بن             اللهم ائتين :  بطائر فقال 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم على حاجة فََرَجع، مث          :  أيب طالب فدق الباب، فقال أنس     
أمل أقل لك إنه على : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم كما قال أوالً فدق الباب، فقال أنس           

وسلم فعاد علي فدق الباب أشد ِمْن األولني،        حاجة فانصرف، فعاد النيب صلى اهللا عليه        
 .احلديث... ما أبطأك عين: فسمعه النيب صلى اهللا عليه وسلم فأذن له بالدخول وقال

 :وقد نقد شيخ اإلسالم احلديث من وجوه حيث قال
                              

 .٤/١٨٥ الضعفاء )٧٤(
 .١/٣٣١ املسند )٧٥(
 .٣٧٣٢: ، رقم٥/٦٤٠اجلامع ك املناقب  )٧٦(
 .١/١٧٥ املسند )٧٧(
 .١٤/ ٧ فتح الباري )٧٨(
 .١٩:  القول املسدد)٧٩(
 .٣٦٣: الفوائد اجملموعة للشوكاين وتعليق املعلمي عليه: ، وينظر٧/٣٤٣ البداية )٨٠(
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 : واجلواب من وجوه

 ... .املطالبة بتصحيح النقل: أحدها

ضوعات عند أهل العلم واملعرفة     أنّ حديث الطائر من املكذوبات املو      :  الثاين
قد مجع غُري واحٍد ِمْن احلفاظ طرَق أحاديث الطري لالعتبار          :  حبقائق النقل، قال أبو موسى    

واملعرفة، كاحلاكم النيسابوري، وأيب نعيم، وابن مردويه، وسئل احلاكم عن حديث الطري            
 ... .)٨١(ال يصح: فقال

ناسب أَنْ جييء أحب اخللق إىل اهللا       أَنّ أكل الطري ليس فيه أمر عظيم ي       :  الثالث
ليأكل منه، فإنّ إطعام الطعام مشروع للرب والفاجر، وليس يف ذلك زيادة وقُربة عند اهللا               
هلذا اآلكل، وال معونة على مصلحة دين وال دنيا، فأي أمر عظيم هنا يناسب جعلَ أحب                

 .اخللق إىل اهللا يفعله

إنّ النيب صلى   :  ضة، فإهنم يقولون  أنّ هذا احلديث يناقض مذهب الراف     :  الرابع
اهللا عليه وسلم كان يعلم أنّ علياً أحب اخللق إىل اهللا، وأنه جعل خليفة ِمْن بعده، وهذا                  

 .احلديث يدل على أّنه ما كان يعرف أحب اخللق إىل اهللا

إما أَنْ يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعرف أَنّ علياً            :  أَنْ يقال :  اخلامس
 إىل اهللا، أو ما كان يعرف، فإنْ كان يعرف ذلك، كان ميكنه أَنْ يرسل                 أحب اخللق 

اللهم ائتين بعلي فإّنه أحب اخللق      :  بطلبه، كما كان يطلب الواحد من الصحابة، أو يقول        
إليك، فأي حاجة إىل الدعاء واإلهبام يف ذلك، ولو َسّمى علياً الستراح أنس ِمْن الرجاء               

وجه علي، وإنْ كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يعرف ذلك            الباطل، ومل يغلق الباب يف      
 ))أحب اخللق إليك وإيل   ((بطل ما يدعونه من كونه كان يعرف ذلك، مث إنّ يف لفظه              

                              
 .٤/١٦٨، طبقات الشافعية للسبكي ١٧/١٦٨ سري أعالم النبالء )٨١(
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 .فكيف ال يعرف أحب اخللق إليه

أن األحاديث الثابتة يف الصحاح اليت أمجع أهل احلديث على صحتها           :  السادس
كيف ُتَعاَرض هبذا احلديث املكذوب املوضوع الذي مل          ف وتلقيها بالقبول تناقض هذا،   

يصححوه، ُيبني هذا لكل متأمل ما يف صحيح البخاري ومسلم وغريمها من فضائل               
لو كنت متخذاً من أهل األرض خليالً الختذت أبا         ((:  القوم، كما يف الصحيحني أنه قال     

م باحلديث، فإنه قد    ، وهذا احلديث مستفيض بل متواتر عند أهل العل         )٨٢())بكر خليالً 
أخرج يف الصحاح من وجوه متعددة من حديث ابن مسعود وأيب سعيد وابن عباس وابن               
الزبري وهو صريح يف أنه مل يكن عنده من أهل األرض أحد أحب إليه من أيب بكر، فإنّ                   
اخلُلة هي كمال احلب، وهذا ال يصلح إال هللا، فإذا كانت ممكنة ومل يصلح هلا إال أبو                   

أي الناس أحب   ((:  لم أنه أحب الناس إليه، وقوله يف احلديث الصحيح ملا سئل           بكر، عُ 
 .)٨٣())أبوها: ِمْن الرجال؟ قال: عائشة، قيل: إليك؟ قال

أنت خرينا وسيدنا وأحُب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه            :  "وقول الصحابة 
وأيضاً فالنيب صلى ، يقوله عمر بني املهاجرين واألنصار، وال ُينكر ذلك ُمنِكر،    )٨٤("وسلم

اهللا عليه وسلم حمبته تابعة حملبة اهللا، وأبو بكر أحبهم إىل اهللا تعاىل، فهو أحبهم إىل رسوله                 
وإمنا كان كذلك ألنه أتقاهم وأكرمهم، وأكرم اخللق على اهللا تعاىل أتقاهم بالكتاب               

 .انتهى كالمه. اخل.... )٨٥(والسنة
                              

 .٢٣:  تقدم ص)٨٢(
ومسلم ). مع الفتح  (٤٣٥٨:  رقم ٨/٧٤غزوة ذات السالسل    ) ٦٤(رجه البخاري ك املغازي ب       أخ )٨٣(

 . وغريمها٤/١٨٥٦) ٤٤(ك فضائل الصحابة ب 
)) لو كنت متخذاً خليالً   ((قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       ) ٥( أخرجه البخاري ك فضائل الصحابة ب        )٨٤(

 .٣٦٦٨:  رقم٧/٢٠
 .٣٧٦-٧/٣٧١ منهاج السنة )٨٥(
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، )٨٧(، وابن عدي يف الكامل    )٨٦(يبغر:  واحلديث أخرجه الترمذي خمتصراً وقال    

، وابن عساكر يف تاريخ     )٨٩(، وأبو الشيخ يف تاريخ أصبهان      )٨٨(واحلاكم يف املستدرك  
 .)٩٠(دمشق

 )٩١(.وذكر طرقه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية

هذا حديث صحيح على شرط      :  وقد صححه احلاكم يف املستدرك فقال      
ولقد كنت زماناً طويالً أظن أن حديث       :  الشيخني، ومل خيرجاه، قال الذهيب يف التلخيص      

الطري مل جيسر احلاكم أَنْ يودعه يف مستدركه، فلما علقت هذا الكتاب، رأيت اهلولَ ِمْن               
 .)٩٢(املوضوعات اليت فيه، فإذا حديث الطري بالنسبة إليها مساء

فهذه حكاية قوية، فما باله أخرج حديثَ       :  قال"  ال يصح "وملا َنقَلَ كلمة احلاكم     
 .)٩٤(ووافقه السبكيه . ا)٩٣(طري يف املستدرك فكأنه اختلف اجتهادهال

وذكره القزويين يف موضوعات مصابيح السنة، وتكلم عن ذلك احلافظ ابُن            
 .)٩٥(حجر يف أجوبته

                              
 .٣٧٢١:  رقم٥/٦٣٦ اجلامع )٨٦(
 .٦/٤٥٧ الكامل )٨٧(
 .٣/١٣٠ املستدرك )٨٨(
 .٣/٤٥٤ تاريخ طبقات احملدثني بأصبهان )٨٩(
 .٤٠٦/ ٣٧ تاريخ دمشق )٩٠(
 .٢/٩٤١ العلل املتناهية )٩١(
 .٣/١٣١ تلخيص املستدرك )٩٢(
 .١٦٩/ ١٧ سري أعالم النبالء )٩٣(
 .٤/١٦٩ طبقات الشافعية )٩٤(
 .١/٩٢ مصابيح السنة )٩٥(
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اإلمجاع املُستند إىل نصوص الوحيني، حجة شرعية جيب العمل به، وكُل ما              
 :و مردود، وقد استعمل هذا الوجه شيخ اإلسالم فمن ذلكخالفه فه

 :ما يروى أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

 )).َمْن َحّج البيت ومل يزرين فقد جفاين) ((٥(

فهذا مل يروه أحد ِمْن أهل العلم باحلديث، بل هو موضوع           :  قال شيخ اإلسالم  
، فإنّ جفاء الرسول صلى     على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعناه خمالف لإلمجاع          

اهللا عليه وسلم من الكبائر، بل هو كفر ونفاق، بل جيب أنْ يكون أحب إلينا من أهلينا                  
والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت        ((:  وأموالنا، كما قال صلى اهللا عليه وسلم       

 .)٩٦())أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني

ى اهللا عليه وسلم حرام، وزيارة قربه ليست         كَِذب فإنّ جفاء النيب صل    :  وقال
 . انتهى كالمه))...)٩٧(واجبة باتفاق املسلمني، ومل يثبت عنه حديث يف زيارة قربه

، وابن  )٩٩(، وابن عدي يف الكامل    )٩٨(واحلديث أخرجه ابن حبان يف اجملروحني     
ن  من حديث حممد بن حممد بن النعمان بن ِشْبل عن جده ع            )١٠٠(اجلوزي يف املوضوعات  

 .)١٠١(كان متهماً: مالك عن نافع عن ابن عمر، والنعمان بن ِشْبل قال فيه احلَمَّال
                              

 .٢٧/٢٥ جمموع الفتاوى )٩٦(
 .٢/٢٩٦، واقتضاء الصراط املستقيم ٣٤٢/ ١٨ و ٣٥/ ٢٧ جمموع الفتاوى )٩٧(
 .٣/٧٣ اجملروحني )٩٨(
 .٧/١٤ الكامل )٩٩(
 .٢/٢١٧ املوضوعات )١٠٠(
 .٧/١٤ الكامل )١٠١(
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  ه. ا)١٠٢(يأيت عن الثقات بالطاّمات، وعن األثبات باملقلوبات: وقال ابن حبان

، )١٠٣(ولذا حكم عليه مجع من العلمـاء بالوضع كابن طاهــر يف التذكرة           
 . وغريهم)١٠٧(، والذهيب)١٠٦(ادي، وابن عبد اهل)١٠٥(، والصاغاين)١٠٤(وابن اجلوزي

 )).النظر إىل الوجه احلََسن ِعبادة) ((٦(
النظر إىل الوجه احلََسن    :  وُسئل شيخنا عمن يقول   :  قال ابن القيم رمحه اهللا    

ِعبادة، وُيروى ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهل ذلك صحيح أم ال؟ فأجاب بأنْ       
نيب صلى اهللا عليه وسلم أو ما يشبهه فقد         هذا كذب باطل، وَمْن روى ذلك عن ال       :  قال

كذب عليه صلى اهللا عليه وسلم، فإنّ هذا مل يروه أحد ِمْن أهل احلديث ال بإسناد                   
صحيح وال ضعيف، بل هو ِمْن املوضوعات، وهو خمالف إلمجاع املسلمني، فإّنه مل يقل               

 ذلك فإنه ُيستتاب، فإنْ     أحد إنّ النظر إىل املرأة األجنبية والصيب األمرد عبادة، وَمْن زعم          
تاب وإال قُتل، فإنّ النظر منه ما هو حرام، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، واهللا                   

 . انتهى كالمه)١٠٨(أعلم
 .)١١٠(، وعلي القاري)١٠٩(وقد ذكره يف املوضوعات ابن القيم

                              
 .٣/٧٣ اجملروحني )١٠٢(
 .٨٠٥:  التذكرة رقم)١٠٣(
 .٢/٢١٧ املوضوعات )١٠٤(
 .٥٢:  املوضوعات رقم)١٠٥(
 .٨٦:  الصارم املنكي)١٠٦(
 .٢١١: ، تلخيص املوضوعات٤/٢٦٥ ميزان االعتدال )١٠٧(
 .٢٥٢: ، األسرار املرفوعة١٤١:  روضة احملبني)١٠٨(
 .٦٢:  املنار املنيف)١٠٩(
 .٢٥٢:  األسرار املرفوعة)١١٠(
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َمْن َعلّمك آية ِمْن كتاب اهللا فكأمنا ملك ِرقك، إنْ شاء باعك، وإن              )  ((٧ (

 )). أعتقكشاء
ليس هذا ىف شىء ِمْن كتب املسلمني، ال ىف الستة وال يف            :  "قال شيخ اإلسالم  

غريها، بل خمالف إلمجاع املسلمني، فإنّ من علّم غريه ال يصري به مالكاً، إنْ شاء باعه                 
وإنْ شاء أعتقه، وَمْن اعتقد هذا فإنه يستتاب، فإنْ تاب وإال قُتل، واحلُر املسلم ال                  

يُد ُمعلم الناس رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلّمهم الكتاَب واحلكمة،             ُيسترق، وس 
وهو أوىل هبم ِمْن أنفسهم، ومع هذا فهم أحرار مل يسترقهم ومل يستعبدهم، بل كان                 
حكمه ىف أمته األحرار خالف حكمه فيما ملكته ميينه، ولو كان املؤمنات ِملْكاً له جلاز                

نكاح، ولكان ملن علَّم امرأة آية من القرآن أنْ يطأها بال            أنْ يطأ كلَّ مؤمنة بال عقد       
 . انتهى كالمه)١١١(نكاح، وهذا ال يقوله مسلم

، وابن  )١١٣(، وابن عدي يف الكامل    )١١٢(واحلديث رأيته عند الطرباين يف الكبري     
، وابن عساكر يف    )١١٦(، والّسْهِمي يف تاريخ جرجان    )١١٥(، وَتّمام يف الفوائد   )١١٤(مردويه

 من حديث أيب أمامة     )١١٩(، وابن الّنّجار  )١١٨(، والبيهقي يف الشعب   )١١٧(تاريخ دمشق 
                              

 .٣٨١ و١٨/١٢٦، وحنوه يف ١٨/٣٤٥ جمموع الفتاوى )١١١(
 .٨١٧: ، رقم٢/٧د الشاميني ، مسن٧٥٢٨:  رقم٨/١٣١ املعجم الكبري )١١٢(
 .١/٢٩٦ الكامل )١١٣(
 .٨٠٢:  ذكره السيوطي يف مجع اجلوامع)١١٤(
 .٣٠٤:  رقم١/١٥٣ الفوائد )١١٥(
 .٥٠٥:  تاريخ جرجان)١١٦(
 .٣٨٩، ٥/٣٥٩ تأريخ دمشق )١١٧(
 .٢٢١٤:  رقم٢/٤٠٦ شعب اإلميان )١١٨(
 .١/٨٠٢ ذكره السيوطي يف مجع اجلوامع )١١٩(



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع األول )٣٣(، ع)١٧(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ٩٦  

 
َمْن َعلَّم عبداً آية ِمْن كتاب اهللا فهو مواله ال ينبغي له أَنْ خيذله               ((رضي اهللا عنه بلفظ     

 يرويه إمساعيل بن َعّياش عن حممد بن زياد اَأللْهاين عنه، وعن إمساعيل             ))وال يستأثر عليه  
ن َرِزين عند الطرباين وابن عدي والسهمي والبيهقي وابن عساكر          ُعبيد ب :  يرويه رجالن 

يف موضع، وعبد الوهاب بن الضحاك عند متام، وابن عساكر يف موضع، فأما ُعبيد بن                
، وأما عبد الوهاب الضحاك فقد كذّبه أبو حامت،         )١٢٠(مل أر من ذكره   :  َرِزين فقال اهليثمي  

 .)١٢١(متروك: وقال النسائي
، وعلي  )١٢٤(، والفَتين )١٢٣(، وابن عراق  )١٢٢( السيوطي -ولباللفظ األ -وذكره  

 . يف املوضوعات)١٢٦(، والشوكاين)١٢٥(القاري

אאאWאK 
إذا كان اخلرب خمالفاً ملا ُعلم يقيناً وجوده أو نفيه، كان ذلك حامالً على الشك               

 :يف اخلرب، وقد استعمل ذلك شيخ اإلسالم كثرياً من ذلك
سئل شيخ اإلسالم عن أناس قصاصني ينقلون مغازي النيب صلى اهللا عليه وسلم              )  ٨(

إن   : حتت القلعة، ويف اجلوامع، واألسواق، ويقولون      -عليهم السالم -وقصص األنبياء   
إنْ كنَت رسول اهللا    :  حبيب، فقال له  :  النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى إليه َمِلك يقال له         

سع وعشرين يعود وينـزل ِمْن طوقك، ويطلع ِمْن أكمامك،         فإنا نريد أنّ القمر ليلة ت     
                              

 .١/١٢٨ جممع الزوائد )١٢٠(
 .٢/٦٧٩ ميزان االعتدال )١٢١(
 .٢٠٣:  ذيل املوضوعات)١٢٢(
 .١/٢٨٤ تنـزيه الشريعة )١٢٣(
 .١٨:  تذكرة املوضوعات)١٢٤(
 .٢٣٩:  األسرار املرفوعة)١٢٥(
 .٢٨٤-٢٨٣:  الفوائد اجملموعة)١٢٦(
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 .فأراهم ذلك، فآمنوا به مجيعهم

بشري بن غَّنام عمل عليه حيلة وأخذ منه        :  إليه َمِلك يقال له   إنه أتى   :  ويقولون
تسع أنفس علقهم على النخل، فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم علياً فخلصهم، وكان               

 .من مجلتهم خالد
امللك الدحاق، وكانت له بنت، إمسها      :  َمِلك وهو ىف مكة يقال له     ه  وأتى إلي 

فكسر النيب صلى اهللا عليه وسلم وزوج بنته لبالل، فقتله، وهو ىف الصالة، فحط              "  محانة"
 .النيب صلى اهللا عليه وسلم بردته، فأحياه اهللا له

لكة يقال  امللك اخلطار، فالتقى ىف طريقه م     :  وإنه بعث املقداد إىل ملك يقال له      
فتزوج هبا، وراح إىل امللك الذى أرسل إليه، فاقتتل هو وإياه فأسره، وجاء             "  روضة:  "هلا

إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقاتل ىف غزاة تبوك بولص بن عبد الصليب، وأنه قاتل يف                 
األحزاب، وكانوا ألوفاً، وانكسرت األحزاب قدام علي سبع عشرة فرقة وخلف كل             

أنا علي وليه مث ضرب عمرو بن ود العامري،          :  رب بالسيف ويقول  واحدة رجل يض  
فقطع فخذه، فأخذ عمرو فخذه، وضرب هبا ىف املسلمني فقلع شجرة وقتل هبا مجاعة               

 .ال سيف إال ذو الفَقار، وال فىت إال علي: منهم، واملالئكة ضجت عند ذلك وقالوا

حصن الغراب، وجاءت رميته    وإن علياً قاتل اجلن ىف البئر، ورماه باملنجنيق إىل          
ناقصة فمشى ىف اهلواء، وأنه ضرب مرحب اليهودي، وكان على رأسه ُجْرن ُرَخام،               
فقسمه والفرَس نصفني، وأنه عرب العسكر على َزْنده إىل خيرب، وهد احلصن، وأن ذو               
 الفقار أُنزل إليه من السماء، فإنّ اهللا مساه من السماء، وقال علي أسبق من العجل، وأنه               
بعث مع كل نيب سراً، وبعث مع النيب صلى اهللا عليه وسلم جهراًُ، وأنه كان عصا                   
موسى، وسفينة نوح، وخامت سليمان، وأنه شرب ِمْن ُسرة النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا               

 .))... مات، فوزن علم األولني واآلخرين 
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 :قال شيخ اإلسالم

 اهللا عليه وسلم وال ثيابه، وال       أما األول فإنّ القمر مل يدخل ىف طوق النيب صلى         
فرقة دون اجلبل، وفرقة فوق     :  باشر النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكن انشق فرقتني         

 .اجلبل

وكذلك حبيب أىب مالك ال وجود له، واحلديث املذكور عن بشري بن غنام               
أيضاً كذب، وهذا اإلسم غري معروف، وخالد بن الوليد مل يؤسر أصالً، بل أسلم بعد                

 .ديبية، وما زال منصوراً ىف حروبهاحل

وكذلك ما ذكر عن املسمى بامللك الدحاق كذب، وهذا اإلسم ال وجود له              
فيمن َحاَربه النيب صلى اهللا عليه وسلم وعاش، ولكن الذين عاشوا بعد املوت ىف هذه                

 املوت  األمة، كان بينهم طائفة ىف زمن الصحابة والتابعني، وأما َمْن أحيا اهللا له دابته بعد              
من املؤمنني فهؤالء بعضهم كان من املسلمني على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم،                
ومنهم َمْن كان بعد موته صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك ما ذكر عن امللك املسمى                  
باخلطار، هو من األكاذيب، وال وجود له، وأما غزاة تبوك فلم يكن هبا قتال، بل قدم                 

م بالشام رومهم وعرهبم وغريهم، ومل جيتمع املسلمون ىف غزاة          النيب صلى اهللا عليه وسل    
مع النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر مما إجتمع معه عام تبوك، وهي آخر املغازي، وأقام                 

 .بتبوك عشرين يوماً، فلم تقدم عليه النصارى

وكذلك األحزاب مل يكن فيها اقتتال بني اجليشني بل كان األحزاب حماصرين             
خارج اخلندق الذى حفره املسلمون حول املدينة، وكان املسلمون داخل            للمسلمني  

اخلندق، وكان فيها مناوشة قليلة بني بعض املسلمني، وبعض الكفار مبنـزلة املبارزة، أو             
ما يشبهها وقتل علي رضى اهللا عنه عمرو بن عبد ود العامري، ومل تنكسر األحزاب                 

ريح -دد له قدر، بل أرسل اهللا عليهم الريح         بقتال، وال قتل منهم وال من املسلمني ع       
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يا أيها الذين آمنوا اذكروا     :   وأرسل املالئكة، كما قال تعاىل ىف قصة األحزاب        -الصبا

 اآليات  ...نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحياً وجنوداً مل تروها             
 ].٩: األحزاب[

 .ري، فهو كذبوما ذكر من كيفية قتل عمرو بن عبد ود العام

وكذلك ضرب عمرو بن عبد ود الشجرة بفخذه وقلعها كذب، ومل يكن هناك             
: شجر، وإمنا النخيل كان بعيداً عن العسكر، وكذلك ما ذكر من مناداة املنادي بقوله              

كذب مفترى،  وكذلك َمْن نقل أن ذلك        ))  ال سيف إال ذو الفقار وال فىت إال علي        ((
فقار مل يكن سيفاً لعلي، ولكن كان سيفاً أليب جهل، غنمه           كان يوم بدر أو غريه، وذو ال      

املسلمون منه يوم بدر، وكان سيفاً من السيوف املعدنية، ومل ينـزل من السماء سيف،              
ومل يكن سيف يطول ال هو وال غريه، وكذلك ما ذكر من قتال اجلن، وأن علياً أو غريه                  

إلنس فهذا كله كذب، واجلن مل تكن       من اإلنس قاتلهم ىف بئر ذات العلم، أو غريه من ا          
لتقاتل الصحابة أصالً، ولكن اجلن الكفار كانوا يقاتلون اجلن املؤمنني، وأما علي وأمثاله             
من الصحابة فهم أََجلُّ قدراً من أَنْ َيثبت اجلن لقتاهلم، وقد ثبت ىف الصحيح أن النيب                 

 سالكاً فجاً إال سلك فجاً      ما رآك الشيطان  ((:  صلى اهللا عليه وسلم قال لعمر بن اخلطاب       
 )١٢٧())غري فجك

وما ذكر ِمْن رمي علّي ىف املنجنيق، وحماصرة احلصن املسمى حبصن الغراب،             
كله كذب مفترى، ومل يرم املسلمون قط أحداً ىف منجنيق إىل الكفار ال علياً وال غريه،                 

على الطائف ملا   بل ومل ينصب املسلمون على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم منجنيقاً إال              
                              

ومسلم، فضائل الصحابـــة   ). مع الفتح  (٣٦٨٣ رقم   ٧/٤١ صحيح البخاري، فضائل الصحابة      )١٢٧(
 .٢٣٩٦ رقم ٤/١٨٦٤
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حاصرها النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد وقعة حنني، وهزمية هوازن، حاصر الطائف               
ونصب املنجنيق، وأقام عليا شهراً، ومل تفتح حىت أسلم أهل الطائف بعد ذلك طوعاً، وملا               
كان املسلمون يقاتلون مسيلمة الكذاب وأصحابه، أجلأوهم إىل حديقتهم، فحمل الناس           

مالك حىت ألقوه إليهم داخل السور، ففتح هلم الباب، وأما قصة مرحب فقد              الرباء بن   
أنّ حممد  :  ، وُروي ىف الصحيح   )١٢٨(أن علياً رضي اهللا عنه قتل مرحباً      :  ُروي ىف الصحيح  

بل إحدى الروايتني غلط، وأما كون البيضة       :  ، وقال بعضهم  )١٢٩(بن مسلمة قتل مرحباً   
، وكذلك كون الضربة قسمت الفارس وفرسه،       اليت على رأسه كانت ُجْرن ُرخام فكذب      

ونزلت إىل األرض، فهذا كله كذب، ومل ينقل مثل هذا أهل العلم باملغازي والسري، وإمنا               
 .ينقله اجلهال والكذابون

وأَظَْهُر ِمْن ذلك عبور العسكر على ساعد علي، ومرور البغلة، ودعاء علي              
ه َمْن هو ِمْن أجهل الناس بأحوال الصحابة،        عليها بقطع النسل، فإنّ هذا وأمثاله إمنا يروي       

وَمْن هو ِمْن أجهل الناس بأحوال الوجود، فإنّ البغلة ما زالت عقيماً، وعسكر خيرب مل                
يكن فيه بغلة أصالً، ومل يكن مع املسلمني بغلة، وال ىف املدينة بغلة، وال حوهلا من أرض                 

مصر للنيب صلى اهللا عليه وسلم،      العرب بغلة، إال البغلة الىت أهداها املقوقس صاحب          
وكان أهداها له بعد خيرب، فإنه ملا صاحل أهل احلديبية رجع منصرفاً ففتح اهللا عليهم                 
خيرب، مث رجع وأرسل إىل امللوك رسله، فأرسل إىل كسرى وقيصر واملقوقس وملوك               

 قلع  العرب، بالشام واليمن واليمامة واملشرق، ولكن املعروف عند أهل العلم أن علياً            
 .باب خيرب

                              
 .٣/١٤٤١ أخرجه مسلم كتاب اجلهاد )١٢٨(
، والبيهقي يف   ٣/٤٣٦، واحلاكم   ١٨٦١ رقم   ٣٨٦-٣/٣٨٥، وأبو يعلى    ٢٣/٣٣٨ أخـرجه أمحد     )١٢٩(

، والذي عليه أكثر أهل السري واحلديث       ٧/٤٧٨وحسن سنده ابن حجر يف الفتح       . ٩/١٣١السنن  
 .٣/١٣٧٧ قاله ابن عبد الرب يف االستيعاب. أن علياً هو الذي قتل مرحباً
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وما ذكر من نزول ذو الفُقار من السماء كذب، وقد تقدم أنه كان سيفاً من                
سيوف أيب جهل، غنمه املسلمون يوم بدر منه، فأما علي فقد مساه أبوه هبذا اإلسم قبل                 
أنْ يبعث اهللا حممداً بالنبوة، وقبل أَنْ يثبت ألحد حكم اإلسالم، ال من الرجال، وال من                

 . اخل)١٣٠(...الصبيان

واركعوا مع   :  يعين قوله تعاىل  [عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أهنا          )  ٩(
 .نزلت يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي خاصة] ٤٣: البقرة] [الراكعني

 :اجلواب من وجوه: قال شيخ اإلسالم

 .أنا ال نسلم صحة هذا، ومل يذكر دليالً على صحته: أحدها

 .ضوع باتفاق أهل العلم باحلديثأن هذا كذب مو: الثاين

وهي .  )١٣١(أن هذه اآلية يف سورة البقرة، وهي مدنية باتفاق املسلمني         :  الثالث
يف سياق خماطبة بين إسرائيل، وسواء كان اخلطاب هلم أو هلم وللمؤمنني، فهو خطاب               
أُنزل بعد اهلجرة، وبعد أنْ كثر املصلون والراكعون، مل تنـزل يف أول اإلسالم، حىت               

 ].مث ذكر متام تسعة وجوه يف ردها [ه.ا. )١٣٢(إهنا خمتصة بأول من صلى وركع: يقال

ومل أقف على هذه الرواية، وقد نقل مجع ِمْن أهل العلم االتفاق على أنَّ سورة                 
 اآلية  ...واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهللا      :  البقرة مدنية، واستثىن بعضهم قوله تعاىل      

 .)١٣٣(ها، وقيل غري]٢٨١: البقرة[
                              

 .٣٦٢-٣٥٥/ ١٨ جمموع الفتاوى )١٣٠(
 .١٧/١٩٢ انظر جمموع الفتاوى )١٣١(
 .٧/٢٧٢ منهاج السنة )١٣٢(
 .١/٧٢ انظر اإلتقان للسيوطي )١٣٣(
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 .)١٣٤(والبقرة مجيعها مدنية بال خالف: قال ابن كثري

وذكر املاوردي أنَّ البقرة مدنية، يف قول اجلميع إال آية، وهي           :  وقال الزركشي 
ًواتقوا يوما...)ه. ا)١٣٥ 

 .)١٣٦(وقول املاوردي يف تفسريه النكت والعيون

 .)١٣٧(وسورة البقرة مدنية يف قول اجلميع: وقال الَعْيين

 .)١٣٨(واتفقوا على أهنا مدنية:  حجروقال ابن

أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الكسوف ست ركعات يف ركعتني            )  ((١٠(
 )).وأربع سجدات

 :قال شيخ اإلسالم

وهلذا كان مجهور ما أُنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحاً على              
أحاديث مما خرجها، وكان    قول َمْن نازعه خبالف مسلم بن احلجاج، فإنه نوزع يف عدة            

الصواب فيها مع َمْن نازعه، كما روى يف حديث الكسوف أن النيب صلى اهللا عليه                 
وسلم صلى بثالث ركوعات وبأربع ركوعات، كما روي أنه صلى بركوعني، والصواب            
أنه مل يصل إال بركوعني، وأنه مل يصل الكسوف إال مرة واحدة، يوم مات إبراهيم، وقد                

افعي، وهو قول البخاري وأمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني عنه،              بني ذلك الش  
                              

 .١/٣٧ تفسري القرآن العظيم )١٣٤(
 .١/١٨٧ الربهان )١٣٥(
 .١/٦٣ النكت والعيون )١٣٦(
 .١٨/٨٢ عمدة القاري )١٣٧(
 .٨/١٦٠ فتح الباري )١٣٨(
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واألحاديث اليت فيها الثالث واألربع فيها أنه صالها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه مل               
ميت يف يومي كسوف، وال كان له إبراهيمان، وَمْن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد                 

 .)١٣٩(كذب

لى اهللا عليه وسلم صلى الكسوف ثالث       ومثل ما روى مسلم أَنّ النيب ص      :  وقال
 حذاق  )١٤٠(ركوعات وأربع ركوعات، انفرد بذلك عن البخاري، فإنّ هذا قد ضعفه           

إنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصل الكسوف إال مرة واحدة يوم             :  أهل العلم، وقالوا  
ع مات ابنه إبراهيم، ويف نفس هذه األحاديث اليت فيها الصالة بثالث ركوعات وأرب              

ركوعات، أنه إمنا صلى ذلك يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم مل ميت مرتني، وال                
كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعني يف كل ركعة، كما               

 .انتهى كالمه. اخل... )١٤١(روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغريهم

يار شيخنا أيب العباس ابن تيمية،                 وهو اخت :  ونقل عنه ابن القيم قال      
هي غلط، وإمنا صلى  النيب صلى اهللا        :  وكان ُيضعف كل ما خالفه من األحاديث، ويقول       

 ه.ا.)١٤٢(عليه وسلم الكسوَف مرة واحدة، يوم مات ابنه إبراهيم، واهللا أعلم

عائشة، وابن عباس،   :  وحديث صالة الكسوف جاء عن مجع من الصحابة منهم        
 .، وعبد اهللا بن عمرو، وحذيفة، وأيب بن كعبوجابر

 :فأما حديث عائشة، فجاء على صفتني
                              

 .١/٢٥٦تاوى  جمموع الف)١٣٩(
 ولعـل اإلمـام مسلماً أراد بسياق هذه الروايات بعد سياقه للرواية اليت فيها أنه صلى بركوعني بيان                   )١٤٠(

 .علتها
 .١٨-١٨/١٧ جمموع الفتاوى )١٤١(
 .١/٤٥٦ زاد املعاد )١٤٢(
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، رواه عنها عروة بن الزبري عند        ))يف كل ركعــة ركوعــان   ((  :األوىل

 .)١٤٥(، وَعْمرة بنت عبد الرمحن عند البخاري)١٤٤( ومسلم)١٤٣(البخاري

 .)١٤٦(مري عند مسلم رواه عنها ُعبيد بن ُع))يف كل ركعة ثالث ركوعات(( :والثانية
 :وأما حديث ابن عباس، فجاء كذلك على صفتني

 
، )١٤٧(كثري بن عباس عند مسلم    :  ، رواه عنه  ))يف كل ركعة ركوعان   ((  :األوىل

 .)١٤٩( ومسلم)١٤٨(وعطاء بن يسار عند البخاري
 .)١٥٠(، رواه عنه طاوس عند مسلم))يف كل ركعة أربع ركوعات(( :والثانية

 : على صفتنيوأما حديث جابر، فجاء أيضاً
 .)١٥١(، رواها عنه أبو الزبري عند مسلم))يف كل ركعة ركوعان(( :األوىل
 .)١٥٢( رواها عنه عطاء عند مسلم))يف ركعة ثالث ركوعات(( :والثانية

 عند  ))يف كل ركعة ركوعان   ((:  وأما حديث عبد اهللا بن عمرو فهو على صفة        
                              

 .١٠٤٧:   رقم٢/٥٣٥، و ١٠٤٦:  رقم٢/٥٣٣، و١٠٤٤:  رقم٢/٥٢٩ صحيح البخاري )١٤٣(
 .٩٠١: ، رقم٦١٩-١/٦١٨ صحيح مسلم )١٤٤(
 .١٠٦٤: ، رقم٢/٥٤٨، ١٠٤٦:  رقم٢/٥٣٣ صحيح البخاري )١٤٥(
 .٩٠٢: ، رقم١/٦٢٠ صحيح مسلم )١٤٦(
 .٢/٥٣٣، وحنوه يف البخاري ٩٠٢: ، رقم١/٦٢٠ صحيح مسلم )١٤٧(
 .١٠٥٢:  رقم٢/٥٤٠ صحيح البخاري )١٤٨(
 .٩٠٧:  رقم١/٦٢٦ صحيح مسلم )١٤٩(
 .٩٠٩-٩٠٨:  رقم١/٦٢٧ صحيح مسلم )١٥٠(
 .٩٠٤: ، رقم٢/٦٢٢صحيح مسلم  )١٥١(
 .٩٠٤: ، رقم١/٦٢٣ صحيح مسلم )١٥٢(
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 .)١٥٤( ومسلم)١٥٣(البخاري

 .)١٥٥( عند البيهقي))كعة أربع ركعاتيف كل ر((وأما حديث حذيفة فهو 
من طريق عمران بن أيب ليلى عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن حبيب                 

، وحممد  )١٥٦(بن أيب ثابت عن ِصلَة بن ُزفر عن حذيفة، وعمران مل يوثقه غري ابن حبان               
 .)١٥٧(بن عبد الرمحن سيء احلفظ

 عند  ))ـاتيف كل ركعـة مخـس ركوع    ((وأما حديث أيب بن كعـب فهو       
، من طريق أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن                )١٥٨(أيب داود 

 )١٥٩(.كعب، وأبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان سيء احلفظ

 .)١٦٠(صدوق سيء احلفظ: وقال ابن حجر

إن النيب صلى اهللا    :  وقد سلك بعض أهل العلم يف ذلك مسلك اجلمع فقالوا          
اراً، وأن اجلميع جائز، ومنهم َمْن قال بالترجيح، فرجح أنه صلى يف            عليه وسلم فعلها مر   
 .كل ركعة ركوعني

ومن نظر يف هذه القصة ويف القصة اليت رواها أبو الزبري عن              :  قال البيهقي 
                              

 .١٠٥١: ، رقم٢/٥٣٨ صحيح البخاري )١٥٣(
 .٩١٠: ، رقم١/٦٢٧ صحيح مسلم )١٥٤(
 .٣/٣٢٩ السنن الكربى )١٥٥(
 .٨/٤٩٦ الثقات )١٥٦(
 .٦١٤-٣/٦١٣ ميزان االعتدال )١٥٧(
 .١١٨٢:  رقم١/٦٩٩ السنن )١٥٨(
 .١٢/٥٧ هتذيب التهذيب )١٥٩(
 .٨٠٧٧: ب التهذيب تقري)١٦٠(
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جابر، علم أهنا قصة واحدة، وأن الصالة اليت أخرب عنها إمنا فعلها يوم تويف إبراهيم ابن                 

 وسلم، وقد اتفقت رواية عروة بن الزبري وَعمرة بنت عبد            رسول اهللا صلى اهللا عليه    
الرمحن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار وكثري بن عباس عن ابن عباس، ورواية أيب                
سلمة بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو، ورواية أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا، على         

 يف كل ركعة ركوعني، ويف حكاية        أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا صالها ركعتني         
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال        ((أكثرهم قوله صلى اهللا عليه وسلم يومئذ         

داللة على أنه إمنا صالها يوم تويف ابنه، فخطب وقال          ))  تنخسفان ملوت أحد وال حلياته    
 حفظهم داللة   هذه املقالة رداً لقوهلم إمنا كسفت ملوته، ويف اتفاق هؤالء العدد مع فضل            

على أنه مل يزد يف كل ركعة على ركوعني، كما ذهب إليه الشافعي وحممد بن إمساعيل                 
 .)١٦١(البخاري رمحهما اهللا تعاىل

وأما حممد بن إمساعيل فإنه أعرض عن هذه الروايات اليت فيها خالف             :  وقال
 .)١٦٢(رواية اجلماعة

الة الكسوف  أصح الروايات عندي يف ص    :  ونقل الترمذي عن البخاري قال    
 .)١٦٣(أربع ركعات يف أربع سجدات

والذي ذهب إليه البخاري والشافعي     :  وقد تكلم على املسألة ابن القيم مث قال       
من ترجيح األخبار أوىل ملا ذكرنا من رجوع األخبار إىل حكاية صالته صلى اهللا عليه                

                              
 .٣/٣٢٦ السنن الكربى )١٦١(
 .٣/٣٢٧ السنن الكربى )١٦٢(
 .١/٢٩٩ العلل الكبري )١٦٣(
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 .)١٦٤(وسلم يوم تويف ابنه

אאWאאא،K 
فإذا نقل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قوالً أو فعل فعالً، مبحضر مجع من                 
الناس، أو كان أمراً جسيماً، كأمر يف السماء وحنوها، مث ال ُينقل أو ينقله من ليس بأهٍل                 

 .ُعِلم كذبه

ومنها أنْ ُيدَّعى على النيب     :  لقا:  وقد ذكر هذا الوجه ابن القيم يف املنار املنيف        
صلى اهللا عليه وسلم أنه فعل أمراً ظاهراً مبحضر الصحابة كلهم، وأهنم اتفقوا على                

  .)١٦٥(...كتمانه ومل ينقلوه

 :قال السيوطي يف األلفية

ــل   ــا ُنقـ ــون مـ وأنْ يكـ  - - - - - - - - - - -  

)١٦٦(وحـيث ال يـوجد عند أهله        حيث الدواعي ائتلفت بنقله 

 :قد استعمل شيخ اإلسالم هذا الوجه مرات عديدة، فمن ذلكو

 :ما يروى

أن أعرابياً جاء فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنّ مجاعة من العرب              )  ١١(
َمْن للوائي؟  :  ((قصدوا أنْ يكبسوا عليه باملدينة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

:  وَضّم إليه سبعمائة، فلما وصل إليهم، قالوا        أنا له، فََدفع إليه اللواء،    :  فقال أبو بكر  
                              

  وتعليق امحد شاكر٥/١٠٣ ،وينظر احمللى٢/٣٦٨إعالم املوقعني . ١/٤٥٥ زاد املعاد )١٦٤(
 .٥٧:  املنار املنيف)١٦٥(
 .٧٩:  ألفية السيوطي)١٦٦(
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: من للوائي؟ فقال عمر   :  ارجع إىل صاحبك فإنا يف مجع كثري، فرجع، فقال يف اليوم الثاين           

أنا ذا يا   :  أين علي؟ فقال علي   :  أنا فََدفع إليه الراية، ففعل كاألول، فقال يف اليوم الثالث         
 ولقيهم بعد صالة الصبح، فقتل منهم ستة        رسول اهللا، فدفع إليه الراية ومضى إىل القوم       

 والعاديات ضبحاً: أو سبعة، واهنزم الباقون، وأقسم اهللا تعاىل بفعل أمري املؤمنني، فقال

 :  قال شيخ اإلسالم

فاجلواب أنْ يقال له أجهل الناس يقول لك، بني لنا سند هذا حىت نثبت أنّ هذا                
ة وما ذكر فيها من جنس الكذب الذي حيكيه         إنّ هذه الغزا  :  نقل صحيح، والعامل يقول له    

وباجلملة فمغازي رسول اهللا صلى اهللا       .....  الطُرقية، الذين حيكون األكاذيب الكثرية    
عليه وسلم ال سيما غزوات القتال، معروفة مشهورة مضبوطة، متواترة عند أهل العلم              

سري، وحنو ذلك،   بأحواله، مذكورة يف كتب أهل احلديث والفقه والتفسري واملغازي وال          
وهي مما تتوفر الدواعي على نقلها، فيمتنع عادة وشرعاً أنْ يكون للنيب صلى اهللا عليه                

 كما ميتنع   وسلم غزاة جيري فيها مثل هذه األمور، ال ينقلها أحد من أهل العلم بذلك،              
أنْ يكون قد فرض يف اليوم والليلة أكثر من مخس صلوات، أو فرض يف العام أكثر من                  

هر رمضان، ومل ُينقل ذلك، وكما ميتنع أنْ يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم قد                صوم ش 
ذلك مما  غزا الفُرس بالعراق، وذهب إىل اليمن، ومل ينقل ذلك أحد، وكما ميتنع أمثال               

 . انتهى كالمه)١٦٧(اخل... كان ذلك موجوداًتتوفر اهلمم والدواعي على نقله لو 

 .ح وضع الرافضة عليها ظاهرةومل أقف على هذه الرواية، بل لوائ

ملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغدير ُخم،          :  ومن تفسري الثعليب  )  ١٢(
فشاع ))  َمْن كُنت مواله فعلي مواله    :  ((نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي، وقال       

                              
 .١١٧-٨/١١٦ منهاج السنة )١٦٧(
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ذلك وطار يف البالد، فبلغ ذلك احلارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول اهللا صلى اهللا                

ليه وسلم على ناقته، حىت أتى األبطح، فنـزل عن ناقته وأناخها فعقلها، فأتى رسول               ع
يا حممد أمرتنا عن اهللا أنْ نشهد   :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف مٍأل من الصحابة، فقال          

أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، فقبلناه منك، وأمرتنا أنْ نصلي مخساً فقبلناه منك،                 
نْ نزكي أموالنا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناه منك، وأمرتنا أنْ              وأمرتنا أ 

حنج البيت فقبلناه منك، مث مل ترض هبذا حىت رفعت ِبَضْبَعي ابن عمك وفَّضلته علينا،                
َمْن كنت مواله فعلّي مواله، وهذا منك، أم من اهللا؟ قال النيب صلى اهللا عليه                :  وقلَت
:  إله إال هو، هو من أمر اهللا، فوىل احلارث يريد راحلته، وهو يقول             واهللا الذي ال  :  وسلم

اللهم إنْ كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب                 
أليم، فما وصل إليها حىت رماه اهللا حبجر فسقط على هامته، وخرج من دبره فقتله،                 

 سورة  [للكافرين ليس له دافع من اهللا     .  سأل سائل بعذاب واقع   :    وأنزل اهللا تعاىل  
 ].٣-١: المعارج

 :قال شيخ اإلسالم

 : واجلواب من وجوه

أن هذا أعظم كذباً وِفرية من األول، كما سنبينه إن شاء اهللا تعاىل،               :  أحدها
 أعظم كذباً مما قاله يف تلك اآلية، فلم يقل ال هذا            ))اتفقوا على نزوهلا يف عليّ    ((:  وقوله

 .د من العلماء، الذين يدرون ما يقولونوال ذاك أح

يف نفس هذا احلديث ما يدل على أنه كذب من وجوه           :  أنْ نقول :  الوجه الثاين 
كثرية، فإنّ فيه أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا كان بغدير يدعى مخاً، نادى الناس                  

ا قد شاع وطار    من كنت مواله فعلي مواله، وأنّ هذ      :  فاجتمعوا، فأخذ بيَدي علي، وقال    
بالبالد، وبلغ ذلك احلارث بن النعمان الِفْهري، وأنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم على               
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ناقته وهو يف األبطح، وأتى وهو يف مٍأل من الصحابة، فذكر أهنم امتثلوا أمره بالشهادتني               

عمك أمل ترض هبذا حىت رفعت بَضْبَعي ابن        :  والصالة والزكاة والصيام واحلج، مث قال     
وهذا منك أم من اهللا؟ فقال النيب       .  من كنت مواله فعلي مواله    :  وقلت.  تفضله علينا 

هو من أمر اهللا، فوىل احلارث بن النعمان يريد راحلته، وهو يقول            :  صلى اهللا عليه وسلم   
اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب                 

 حىت رماه اهللا حبجر فسقط على هامته، وخرج من دبره فقتله،             أليم، فما وصل إليها   
 . اآليةللكافرين. سأل سائل بعذاب واقع: وأنزل اهللا

أمجع الناس كلهم على أنّ ما قاله النيب صلى اهللا عليه و            :  فيقال هلؤالء الكذابني  
م سلم بغدير ُخم، كان مرجعه من حجة الوداع، والشيعة تسلم هذا، وجتعل ذلك اليو              

عيداً، و هو اليوم الثامن عشر من ذي احلجة، والنيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرجع إىل                   
مكة بعد ذلك، بل رجع من حجة الوداع إىل املدينة، وعاش متام ذي احلجة و احملرم و                  

 .صفر و تويف يف أول ربيع األول

جاءه ويف هذا احلديث يذكر أنه بعد أنْ قال هذا بغدير ُخم وشاع يف البالد،                
احلارث وهو باألبطح، واألبطح مبكة، فهذا كذب جاهل مل يعلم مىت كانت قصة غدير               

 .ُخم

، مكية باتفاق أهل العلم، نزلت      -سورة سأل سائل  -وأيضاً فإن هذه السورة     
مبكة قبل اهلجرة، فهذه نزلت قبل غدير ُخم، بعشر سنني أو أكثر من ذلك، فكيف                 

 تكون نزلت بعده؟

سورة   [ قالوا اللهم إن كان هذا هو احلق ِمْن عندك           وإذ:  وأيضاً قوله 
يف سورة األنفال وقد نزلت عقيب بدر باالتفاق، قبل غدير ُخم بسنني             ]  ٣٢:األنفال

كثرية، وأهل التفسري متفقون على أهنا نزلت بسبب ما قاله املشركون للنيب صلى اهللا               
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:  نبـيه مبا كانوا يقولونه بقوله     عليه و سلم قبل اهلجرة، كأيب جهل وأمثاله، وأنّ اهللا ذكر          

               وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء  أي 
إذ غدوت من   و  ]  ٣٠:  البقرة  [وإذ قال ربك للمالئكـة     :  اذكر قوهلم، كقوله  

، وحنو ذلك يأمره بأن يذكر كل ما تقدم، فدل على أن             ]١٢١:  آل عمران   [أهلك
 . ول كان قبل نزول هذه السورةهذا الق

وأيضاً فإهنم ملا استفتحوا َبيَّن اُهللا أنه ال ينـزل عليهم العذاب وحممد صلى اهللا              
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا            :  عليه وسلم فيهم، فقال   

وما كان  :  ىل، مث قال اهللا تعا    ]٣٢:  األنفال[،  حجارة من السماء أو ائتنا بعذاٍب أليم      
واتفق ،  ]٣٣:  األنفال[اهللا ليعذهبم و أنت فيهم و ما كان اهللا معذهبم و هم يستغفرون            

الناس على أنّ أهل مكة مل تنـزل عليهم حجارة من السماء ملا قالوا ذلك، فلو كان هذا                 
، آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل، ومثل هذا مما تتوفر اهلمم و الدواعي على نقله               

ال : ن الناقل طائفة من أهل العلم، فلما كان هذا ال يرويه أحد من املصنفني يف العلم             ولو أ 
املسند، وال الصحيح، وال الفضائل، وال التفسري، وال السري و حنوها، إال ما يروى مبثل               

 .هذا اإلسناد املنكر، علم أنه كذب وباطل

 اإلسالم اخلمس، وعلى وأيضاً فقد ذكر يف هذا احلديث أنّ هذا القائل أُمر مبباين          
فقبلناه منك، ومن املعلوم بالضرورة أنّ أحداً من املسلمني         :  هذا فقد كان مسلماً فإنه قال     

على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يصبه هذا، وأيضاً فهذا الرجل ال يعرف يف                   
 الصحابة، بل هو من جنس األمساء اليت يذكرها الطُرقية، من جنس األحاديث اليت يف              
سرية عنترة وَدلْهمة، و قد صنف الناس كتبا كثرية يف أمساء الصحابة الذين ذكروا يف                

البن عبد الرب،   "  االستيعاب"شيء من احلديث، حىت يف األحاديث الضعيفة، مثل كتاب          
وكتاب ابن منده، وأيب نعيم األصبهاين، واحلافظ أيب موسى، و حنو ذلك، ومل يذكر أحد               
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م أنه ليس له ذكر يف شيء من الروايات، فإنّ هؤالء ال يذكرون              منهم هذا الرجل، فُعل   

للَبكْري "  تنقالت األنوار "إال ما رواه أهل العلم، ال يذكرون أحاديث الطُرقية، مثل             
 )مث ذكر وجوهاً أخرى (ه.ا.)١٦٨(الكذاب، وغريه

، قال حدثنا أيب عن جعفر بن حممد        )١٦٩(وهذا املروي أخرجه الثعليب يف تفسريه     
 . وهذا إسناد جمهول... ئه قالعن آبا

وقيل إن السائل هنا هو     :   فقال )١٧٠(وقد ذكر القصة القرطيب بصيغة التمريض     
 .فذكره... احلارث

אאWאאאאאK 

فمما يعرف به كون اخلرب غري صحيح أنْ يفرط يف الوعد أو الوعيد، مع أن                 
 .كالعمل ال يصل إىل ذل

َمْن صلى كذا فله    ((إين ألستحي من وضع أقوام وضعوا        :  قال ابن اجلوزي  
 .)١٧١())...سبعون داراً، يف كل دار سبعون ألف بيت، يف كل بيت سبعون ألف سرير

فمنها اشتماله على أمثال هذه     :  وقد ذكر هذا الوجه ابن القيم يف املنار، قال         
هللا عليه وسلم، وهي كثرية جداً، كقوله يف        اجملازفات اليت ال يقول مثلها رسول اهللا صلى ا        

َمْن قال ال إله إال اهللا خلق اهللا ِمْن تلك الكلمة طائراً له سبعون               :  ((احلديث املكذوب 
، وأمثال هذه اجملازفات    ...  ))ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون اهللا         

                              
 .٤٧-٧/٤٤  منهاج السنة)١٦٨(
 .١٠/٣٥ الكشف والبيان )١٦٩(
 .١٨/٢٧٨ اجلامع )١٧٠(
 .١/٧ تنـزيه الشريعة )١٧١(
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كون يف غاية اجلهل واحلمق،     إما أنْ ي  :  الباردة اليت ال خيلو حال واضعها ِمْن أحد أمرين        

وإما أنْ يكون زنديقاً قصد التنقيص بالرسول صلى اهللا عليه وسلم بإضافة مثل هذه                
 .)١٧٢(الكلمات إليه

 :وقد استعمل هذا الوجه شيخ اإلسالم، فمن ذلك ما يروى

إن قاتل احلسني يف تابوت من نار، عليه نصف عذاب أهل النار، وقد              )  ١٣(
سل من نار، ينكس يف النار حىت يقع يف قَْعر جهنم، وله ريح يتعوذ              ُشد يداه ورجاله بسال   

أهل النار إىل رهبم من شدة ننت رحيه، وهو فيها خالد وذائق العذاب األليم، كلما                  
نضجت جلودهم بدل اهللا هلم اجللود، حىت يذوقوا العذاب، ال يفتر عنهم ساعة، ويسقى              

 .جلمن محيم جهنم، الويل هلم من عذاب اهللا عز و

 : قال شيخ اإلسالم

فهذا ِمْن أحاديث الكذابني الذين ال يستحيون من اجملازفة يف الكذب على              
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار؟ أو ُيقَّدر                
نصف عذاب أهل النار؟ وأين عذاب آل فرعون واملنافقني وسائر الكفار؟ وأين قتلة               

لة السابقني األولني؟ وقاتل عثمان أعظم إمثا من قاتل احلسني، فهذا الغلو             األنبياء، وقت 
الزائد يقابل بغلو الناصبة الذين يزعمون أنّ احلسني كان خارجياً، وأنه جيوز قتله، لقول              

من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أنْ يفرق           :  ((النيب صلى اهللا عليه وسلم     
وأهل السنة  .  )١٧٣(رواه مسلم ))  ائناً من كان  مجاعتكم، فاضربوا عنقه بالسيف، ك     

واجلماعة يردون غلو هؤالء وهؤالء، ويقولون إن احلسني قتل مظلوماً شهيداً، وإن الذين             
                              

 .٥١-٥٠:  املنار املنيف)١٧٢(
 .١٨٥٢ رقم ٣/١٤٧٩) ١٤( صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب )١٧٣(
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قتلوه كانوا ظاملني معتدين، وأحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت يأمر فيها بقتال                

 . انتهى كالمه)١٧٤(اخل... اجلماعةاملفارق للجماعة مل تتناوله، فإنه رضي اهللا عنه مل يفرق 

 .)١٧٥(وطرف احلديث األول أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس

 .)١٧٦(ورد عن علي َرفَعه من طريق واه: قال احلافظ ابن حجر

אאWאK 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفصح الناس لساناً وأرجحهم عقالً               

مجع من عيون الكالم وروائع املعاين واأللفاظ ما ال ُيستطاع لغريه،            وأبينهم وأحكمهم،   
 .فما مني إليه من ركيك األلفاظ أو املعاين فليس من قوله

ومنها ِركّة ألفاظ احلديث ومساجتها، حبيث      :  وقد ذكر ابن القيم هذا الوجه فقال      
 .)١٧٧(ميجها السمع، ويدفعها الطبع، ويسمج معناها للفطن

واملدار على ِركة املعىن، فحيث وجدت َدلَّ على          :  ن حجر قال احلافظ اب  
الوضع، وإنْ مل ينظم إليها ركة اللفظ، ألنّ هذا الدين كله حماسن، والركة ترجع إىل                 

وأما ركاكة اللفظ فقط، فال تدل على ذلك، الحتمال أنْ يكون الراوي             :  الرداءة، قال 
 الراوي بأنه لفظ النيب صلى اهللا عليه        روى باملعىن، فغَري ألفاظه بغري فصيح، نعم إنْ صرح        

 .)١٧٨(وسلم فكاذب
                              

 .٥٨٦-٤/٥٨٢ منهاج السنة )١٧٤(
 .٤٦٣٩:  رقم٣/٢٢ الفردوس )١٧٥(
 .٢/١١٨، كشف اخلفاء ١/٢٠٥ فيض القدير ،١٣١: ، متييز الطيب٣٠٢:  املقاصد احلسنة)١٧٦(
 .٩٩:  املنار املنيف)١٧٧(
 .٣١٤: ، وينظر فتح املغيث١/٢٧٦ تدريب الراوي )١٧٨(



 
 
 
 
 

        ١١٥بدر بن حممد العماش                  .  د–            أشهر وجوه نقد املنت عند شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 
 :وقد استعمل هذا الوجه شيخ اإلسالم، فمن ذلك ما يروى

َمْن أََحّب أنْ   :  ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  عن حذيفة قال  )  ١٤(
كوين فكانت، فليتول علي بن     :  يتمسك بقصبة الياقوت اليت خلقـها اهللا بيده مث قال هلا         

 )). طالب من بعديأيب

 :قال شيخ اإلسالم

إنّ َمْن تدبر ألفاظها تبني له أهنا مفتراة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،                
كوين :  َمْن أََحّب أنْ يتمسك بقصبة الياقوت اليت خلقها اهللا بيده، مث قال هلا            ":  مثل قوله 

آدم بيده من تراب،    فكانت، فهذه من خرافات احلديث، وكأهنم ملا مسعوا إن اهللا خلق             
مث قال له كن فكان، قاسوا هذه الياقوتة على خلق آدم، وآدم ُخلق من تراب، مث قال                  

كن فكان، فصار حياً بنفخ الروح فيه، فأما هذا القصب فبنفس خلقه كمل، مث مل                :  له
يكن له بعد هذا حال يقال له فيها كن ومل يقل أحد من أهل العلم إن اهللا خلق بيده                     

آدم، والقلم، وجنة   :  بل قد ُروي يف عدة آثار إن اهللا مل خيلق بيده إال ثالثة أشياء             ياقوتة،  
انتهى   )١٨٠(اخل...، فلم يذكر فيها هذه الياقوتة     )١٧٩(عدن، مث قال لسائر خلقه كن فكان      

 .كالمه

، وابن عساكر يف تاريخ     )١٨١(واحلديث أخرجه عن حذيفة أبو نعيم يف احللية        
                              

 . عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وال يصح١/١٨١ جاء ذلك يف مسند الفردوس )١٧٩(
كما يف الدر ، وعبد بن محيد ٢/٤٢وجـاء حنـوه من قول كعب األحبار عند عبد الرزاق يف تفسريه       

 .٧/٢٠٧املنثور 
 .٤٠٢-٧/٤٠١ منهاج السنة )١٨٠(
 .٤/١٧٤، ١/٨٦ احللية )١٨١(
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ترك أيب حديثه،   :  بشري بن ِمهران، قال ابن أيب حامت      :  ، ويف سنده بشر ويقال    )١٨٢(دمشق

 .)١٨٣(وأمرين أن ال أقرأ عليه حديثه

، وأخرجه ابن   )١٨٤(وجاء من حديث زيد بن أرقم يف فضائل الصحابة ألمحد          
، وفيه احلسن بن علي     )١٨٦(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق     )١٨٥(اجلوزي يف املوضوعات  
 .الكذاب الوضاع: العدوي قال ابن اجلوزي

، وفيه إسحاق بن    )١٨٧(ومن حديث الرباء أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات        
 .كان إسحاق بن إبراهيم يضع احلديث: إبراهيم وَنقَلَ عن األزدي قال

 .)١٨٨(اخل... هذا كذب الطُرقية، فما أرك لفظه مع عدم فائدته: وقال الذهيب

لي وبيدي  أََخذ النُيب صلى اهللا عليه وسلم بيد ع        :  عن ابن عباس قال   )  ١٥(
اللهم موسى بن عمران    :  وحنن مبكة، وصلى أربع ركعات، ورفع يده إىل السماء فقال          

سألك، وأنا حممد نبيك أسألك أنْ تشرح صدري، وحتلل عقدة من لساين، يفقهوا قويل،              
واجعل يل وزيراً من أهلي علي بن أيب طالب أخي اشدد به أزري وأشركه يف أمري، قال                 

 .يا أمحد قد أوتيت ما سألت: اً يناديمسعت منادي: ابن عباس

 
                              

 .٢٤٢/ ٤٢ تاريخ دمشق )١٨٢(
 .١/٣٢٥، وانظر امليزان ٢/٣٧٩ اجلرح والتعديل )١٨٣(
 .، وهو من زوائد القطيعي١١٣٢: ، رقم٢/٦٤٤ فضائل الصحابة )١٨٤(
 .١/٣٨٧ املوضوعات )١٨٥(
 .٤٢/٢٤٢ تاريخ دمشق )١٨٦(
 .١/٣٨٧ملوضوعات  ا)١٨٧(
 .٨٩٧: ، والسلسلة الضعيفة١/٣٦٨، وينظر الآليل املصنوعة ٤٧٦:  املنتقى من منهاج االعتدال)١٨٨(
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 : قال شيخ اإلسالم

 .واجلواب املطالبة بالصحة كما تقدم أوالً

بل هم يعلمون أن    أنّ هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم باحلديث،          :  الثاين
 .هذا من أَْسمج الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 كان مبكة يف أكثر األوقات، مل يكن        أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا      :  الثالث
انتهى .   اخل )١٨٩(...ابن عباس قد ُولد، وابن عباس ُولد وبنو هاشم يف الشعب حمصورون           

 .كالمه

علماء احلديث يعلمون وضع هذا بالضرورة، مث إنه كان مبكة قبل           :  وقال الذهيب 
 .)١٩٠(يدهاهلجرة رضيعاً، وبعد اهلجرة فكان اهللا قد َشّد أَْزَر نبيه، وأغناه وأ

أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة أُسرى به مجع اهللا بينه وبني األنبياء، مث               )  ١٦(
بعثنا على شهادة أن ال إله إال اهللا، وعلى اإلقرار          :  َسلْهم يا حممد عالم بعثتم؟ قالوا     :  قال

 .بنبوتك، والوالية لعلي بن أيب طالب

 :واجلواب من وجوه: قال شيخ اإلسالم

: البة يف هذا وأمثاله بالصحة، وقولنا يف هذا الكذب القبيح وأمثاله          املط:  أحدها
وأقبحه، لكن على   ليس بشك منا يف أنّ هذا وأمثاله من أمسج الكذب            املطالبة بالصحة   

طريق التنـزل يف املناظرة، وأنّ هذا لو مل ُيعلم أنه كذب، مل جيز أنْ حيتج به حىت يثبت                   
م صحته ال جيوز باالتفاق، فإنه قول بال علم، وهو حرام           صدقه، فإنّ االستدالل مبا ال تعل     

                              
 .٧/٢٧٤ منهاج السنة )١٨٩(
 .٤٥٩:  املنتقى)١٩٠(
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 .بالكتاب والسنة

 .أنّ مثل هذا مما اتفق أهل العلم على أنه كَِذب موضوع: الوجه الثاين

أنّ هذا مما َيعلم َمْن له علم ودين أنه ِمْن الكـذب الباطل الذي             :  الوجه الثالث 
 هذا أهل الوقاحة واجلراءة يف الكذب،       ال ُيصدق به َمْن له عقل ودين، وإمنا خيتلق مثل         

مث .  (ه ا )١٩١(.فإنّ الرسل صلوات اهللا عليهم كيف ُيسئلون عما ال َيْدخل يف أصل اإلميان            
 ).ذكر متام ستة وجوه
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بعهم به، عرفوا ما    لطول ممارسة أهل احلديث لكالمه صلى اهللا عليه وسلم وتش         
إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه،      :  يصدر عنه مما ال يصدر، قال الربيع بن ُخثيم        

 ه. ا)١٩٢(وظلمة كظلمة الليل تنكره

احلديث املنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم، وينفر منه قلبه          :  وقال ابن اجلوزي  
 ه. ا)١٩٣(يف الغالب

 خدم إنساناً سنني، وعرف ما حيب وما        وشاهد ذلك أنّ إنساناً لو    :  قال الُبلقيين 
يكره، فجاء إنسان ادعى أنه يكره شيئاً يعلم ذلك أنه حيبه، فبمجرد مساعه يبادر إىل                 

 .)١٩٤(تكذيب َمْن قال إنه يكرهه
                              

 .١٦٨-٧/١٦٧ منهاج السنة )١٩١(
 .٣١٦:  احملدث الفاصل)١٩٢(
 .١/١٠٣ املوضوعات )١٩٣(
 .٢٨٣:  حماسن االصطالح)١٩٤(
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وحاصله يرجع إىل أنه حصلت هلم لكثرة مزاولة ألفاظ النيب           :  قال ابن َدقيق  

عرفون هبا ما جيوز أنْ يكون ِمْن ألفاظ        صلى اهللا عليه وسلم هيئة نفسانية وملكة قوية ي        
  .)١٩٥(...النبوة وما ال جيوز

أنْ يكون كالمه ال يشبه     :  وقد ذكر هذا الوجه ابن القيم يف املنار املنيف فقال         
كالم األنبياء، فضالً عن كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي هو وحي                  

 .)١٩٦(يوحى

 :ن ذلكواستعمال شيخ اإلسالم هلذ الوجه كثري فم

 :ما يروى أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

كُل يوم ال أزداد فيه علماً يقربين إىل اهللا تعاىل، فال ُبورك يل يف طلوع               )  ((١٧(
 )).الشمس ذلك اليوم

 .انتهى كالمه. )١٩٧(ليس حبديث، وليس هو من كالم النبوة: قال شيخ اإلسالم

، )١٩٨(دي يف الكامل  ابن ع :  واحلديث أخرجه من حديث عائشة رضي اهللا عنها       
، )٢٠١(، وابن حبان يف اجملروحني     )٢٠٠(، وأبو نعيم يف احللية     )١٩٩(والطرباين يف األوسط  

                              
 .١/٦ريعة  تنـزيه الش)١٩٥(
 .٦٢-٦١:  املنار املنيف)١٩٦(
 .٢٠٤:  الغماز على اللماز رقم)١٩٧(
 .٢/٧٩ الكامل )١٩٨(
 .٦/٣٦٧ األوسط )١٩٩(
 .٨/١٨٨ احللية )٢٠٠(
 .١/٣٣٥ اجملروحني )٢٠١(
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 . وغريهم)٢٠٣(، وابن اجلوزي يف املوضوعات)٢٠٢(واخلطيب يف تأرخيه

احلكم ليس  :  قال حيىي بن معني   :  ويف إسناده احلكم بن عبد اهللا، قال ابن اجلوزي        
 )٢٠٤(متروك احلديث :  وقال النسائي والدارقطين  .  بكذا:  وقال أبو حامت بن حبان    .  بشيء

 ه.ا

يروي عن الثقات ما مل     :  ويف السند اآلخر سليمان بن َبّشار، قال ابن حبان         
 .)٢٠٥(حيدثوا به، ويضع على األثبات ما ال حيصى كثرة

 .)٢٠٦(متهم بوضع احلديث: وقال الذهيب

 )).العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر) ((١٨(

 فإنّ هذا َمثَلٌ سائر، ليس ِمْن كالم النيب صلى اهللا عليه              :قال شيخ اإلسالم  
وسلم، وأصحابه أيدهم اهللا تعاىل فتعلموا اإلميان والقرآن والسنن، ويسر اهللا ذلك               

 .انتهى كالمه. اخل... )٢٠٧(عليهم

، ويف الفقيه   )٢٠٨(وقد جاء هذا املعىن مرفوعاً ومقطوعاً، فرواه اخلطيب يف اجلامع         
ديث ابن عباس مرفوعاً، ويف سنده إسحاق بن حممد بن مروان، قال            ، من ح  )٢٠٩(واملتفقه

                              
 .٦/١٠٠ تاريخ بغداد )٢٠٢(
 .٣/١٤٣ و١/٢٣٣ املوضوعات )٢٠٣(
 .١/٢٣٣ املوضوعات )٢٠٤(
 .١/٣٣٥ اجملروحني )٢٠٥(
 .٣٨٠-٣٧٩: ، وينظر السلسلة الضعيفة لأللباين٢/١٩٧ ميزان االعتدال )٢٠٦(
 .٧/٥٢٦ منهاج السنة )٢٠٧(
 .١/٣١١ اجلامع ألخالق الراوي )٢٠٨(
 .٢/١٨٠ الفقيه واملتفقه )٢٠٩(
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 .)٢١٠(ليس ممن حيتج حبديثه: الدارقطين

 .)٢١١(جمهول: ال يدرى َمْن ذا، قال أبو حامت: وإسحاق بن وزير قال الذهيب

، عن أيب الدرداء مرفوعاً، ويف سنده مروان ابن          )٢١٢(ورواه الطرباين يف الكبري   
 .)٢١٣(روكمت: سامل قال الدارقطين

هذا :  وأخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات من حديث أيب هريرة مرفوعاً مث قال           
حديث ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وَهّناد ال يوثق به، وبقية مدلس                 

 .ها. )٢١٤(يروي عن الضعفاء، وأصحابه يسوون حديثه وحيذفون الضعفاء منه

ة إمساعيل بن رافع، رفعه وهو        من رواي  )٢١٥(وقد أخرجه البيهقي يف املدخل    
 .معضل، وإمساعيل ضعيف

، وابن عبد الرب يف     )٢١٦(ومن قول احلسن أخرجه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه        
، )٢١٩(، ومن قول قتادة أخرجه ابن سعد      )٢١٨(، والبيهقي يف املدخل   )٢١٧(جامع بيان العلم  

                              
 .١/٢٠٠ ميزان االعتدال )٢١٠(
 .١/٢٠٣ ميزان االعتدال )٢١١(
 . وليس يف املطبوع من املعجم١/١٩٦ ذكره السيوطي عنه يف الآليل )٢١٢(
 .٤/٩٠عتدال  ميزان اال)٢١٣(
 .١/٢١٨ املوضوعات )٢١٤(
 .٣٧٥:  املدخل)٢١٥(
 .٢/١٨١ الفقيه واملتفقه )٢١٦(
 .١/٨٢ جامع بيان العلم )٢١٧(
 .٣٧٥:  املدخل)٢١٨(
 .٧/٢٢٩ الطبقات الكربى )٢١٩(
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 .)٢٢٠(وابن اجلعد

 .العلميا علي اختذ لك نعلني من حديد، وأفنهما يف طلب ) ١٩(

 ه. ا)٢٢١(ليس هذا من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

، )٢٢٣(، والفَتين )٢٢٢(ومل أقف على سنده، وقد ذكره يف املوضوعات ابن َعراق          
 .موضوع: ، ونقلو أنّ شيخ اإلسالم قال)٢٢٥(، والشوكاين)٢٢٤(وعلي القاري
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فكل حديث رأيته خيالف املعقول، أو يناقض       :  بن اجلوزي فقال  وقد ذكر ذلك ا   
 .)٢٢٦(األصول، فاعلم أنه موضوع، فال تتكلف اعتباره

 .)٢٢٧(أي ال تعترب رواته وال تنظر يف جرحهم: قال السخاوي

إذا رأيت احلديث يباين    :   ما أحسن قول القائل    -أيضاً–وقال ابن اجلوزي    
ومعىن مناقضته  :   األصول، فاعلم أنه موضوع، قال     املعقول، أو خيالف املنقول، أو يناقض     
                              

 .١٠٤٤: ، رقم١٦٢ مسند ابن اجلعد )٢٢٠(
 .١٨/٣٨٢ جمموع الفتاوى )٢٢١(
 .١/٢٨٤ تنـزيه الشريعة )٢٢٢(
 .٢٠:  تذكرة املوضوعات)٢٢٣(
 .١٠٨٤:  رقم٢٧٢ األسرار املرفوعة )٢٢٤(
 .٢٨٥:  الفوائد اجملموعة)٢٢٥(
 .١/١٠٦ املوضوعات )٢٢٦(
 .١/٣١٥ فتح املغيث )٢٢٧(
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 .)٢٢٨(لألصول أن يكون خارجاً عن دواوين اإلسالم من املسانيد والكتب املشهورة

 :وقد نظم ذلك السيوطي فقال

ــي  ــٍرب إنْ ينجل ــع خ ــم بوض احك ــل   ــاء الكُمَّ ــض العلم ــال بع وق

ــوال  ــاقض األصـ ــه أو نـ خالفـ ــنقوال   ــول أو م ــاين املعق ــد ب ق

ــع  ــْسَندجوامـ ــشهورة وُمـ مـ ــد  ــيث َيفِْق ــري ح ــّسروا األخ وفَ

واملقصود بذلك أنْ ُيبحث عن احلديث مث ال يوجد يف هذه الكتب املعتمدة،              
فهي قرينة ظاهرة على أنه مصنوع جديد، جاء بعد استقرار األحاديث يف الكتب، وقد               

يه األخبار،  أنْ ُيروى اخلرب يف زمن قد استقرئت ف        :  ذكر الرازي ِمْن أمارات الوضع    
ودونت فيفتش عنه فال يوجد يف صدور الرجال، وال يف بطون الكتب، فأما يف عصر                
الصحابة، وما يقرب منه حني مل تكن األخبار استقرئت، فإنه جيوز أن يروي أحدهم ما                

 .)٢٢٩(ليس عند غريه

وهذا :  والقول هنا قول احلافظ العامل، ال قول آحاد الطلبة، قال احلافظ العالئي           
 احلافظ الكبري الذي أحاط حفظه جبميع احلديث أو          -أي التفتيش عنه  -ا يقوم به    إمن

 . اخل)٢٣٠(...معظمه

 :وقد رأيت شيخ اإلسالم استعمل هذه الطريق كثرياً، فمن ذلك

 :ما يروى أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
                              

 .١/٢٧٧ تدريب الراوي )٢٢٨(
 .١/٧ تنـزيه الشريعة )٢٢٩(
 .٨-١/٧ تنـزيه الشريعة )٢٣٠(
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 )).َمْن َعَرَف نفسه فقد َعَرَف َربَّه) ((٢٠(

وي هذا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،         وبعض الناس ير  :  قال شيخ اإلسالم  
وليس هذا من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال هو يف شيء من كتب احلديث، وال                 

 .انتهى كالمه. )٢٣١(يعرف له إسناد

ومل أجد من خرجه من املعتمدين وال من غريهم، كما قال شيخ اإلسالم، وذكر              
 .)٢٣٢(إمنا حيكى عن حيىي بن معاذ الرازيأنه ال ُيعرف مرفوعاً، و: السمعاين يف القواطع

 .)٢٣٣(ليس هو بثابت: وقال النووي

وكلها باطلة  :  ، وذكره مع أحاديث مث قال     )٢٣٤(ليس بصحيح :  وقال السيوطي 
 .)٢٣٥(ال أصل هلا

، ))من عرف نفسه فقد عرف ربه     :  ((القول األشبه يف حديث   :  وأما تأليفه رسالة  
اه، ولذا حكم عليه أوالً بأنه ليس بصحيح،        فإنه مل يرد تصحيح احلديث، وإمنا بيان معن       

 .ألنه يعزى إىل قوم أكابر فرمبا فهم منه معىن ال صحة له

، )٢٣٦(السيوطيُّ يف القول األشبه    :  وقد نقل هذا احلكم عن شيخ اإلسالم        
                              

 .١٦/٣٤٩ جمموع الفتاوى )٢٣١(
 .١٢٩:  نقله الزركشي يف الآليل املنثورة)٢٣٢(
 .٢٤٨: لفتاوى ا)٢٣٣(
 .٢/٤٥١) احلاوي للفتاوى( القول األشبه )٢٣٤(
 .٢/١٧٦ تدريب الراوي )٢٣٥(
 .٢/٤٥١ مع احلاوي للفتاوى )٢٣٦(



 
 
 
 
 

        ١٢٥بدر بن حممد العماش                  .  د–            أشهر وجوه نقد املنت عند شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 
 .، وغريهم)٢٣٨(، والَعْجلوين يف كشف اخلفاء)٢٣٧(والقاري يف األسرار املرفوعة

 )).ختلقوا بأخالق اهللا) ((٢١(

 :قال شيخ اإلسالم

هذا اللفظ ال ُيعرف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شيء من كتب احلديث،               
 .انتهى كالمه. )٢٣٩(وال هو معروف عن أحد من أهل العلم، بل هو من باب املوضوعات

، )٢٤٠(ومل أجده يف شيء من كتب السنة، وإن كان قد يذكر بال سند يف غريها               
، )٢٤١())وحيلم عنك ختلقا بأخالق اهللا    (( املصري بلفظ    وقد جاء حنوه من قول ذي النون      

 .فلعله مسعه بعضهم فظنه مرفوعاً، فعزاه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

ملا :  ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  عن عمر رضي اهللا عنه قال     )  ٢٢(
 وكيف  يا آدم :  يا رب أسألك حبق حممد ملا غفرت يل، فقال        :  اقترف آدم اخلطيئة، قال   

يا رب ألنك ملا خلقتين بيدك، ونفخت يفّ الروح،         :  عرفت حممداً، ومل أخلقه بعد، قال     
فعلمت )  ال إله إال اهللا حممداً رسول اهللا      :  (رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوباً      

صدقت يا آدم، إنه ألحب خلقي      :  أنك مل تضف إىل امسك إالّ أحب اخللق إليك، فقال         
ين به، فقد غفرت لك، ولوال حممد ما خلقتك، وهو آخر األنبياء من               إيلّ، وإذا سألت  

 )).ذريتك
                              

 .٣٠١:  األسرار)٢٣٧(
 .٢/٣٦١ كشف اخلفاء )٢٣٨(
 .٢٧٢-٣/٢٧١ نقض التأسيس )٢٣٩(
 من كتب   ال نعرف له أصالً يف شيء     : ، وقال األلباين يف تعليقه عليه     ١٢٣: شـرح الطحاوية  :  انظـر  )٢٤٠(

 .٢١٦: التعريفات للجرجاين: وانظر. ه.السنة، وال يف اجلامع الكبري للسيوطي ا
 .٣٧٦ ،٩/٣٥١ حلية األولياء )٢٤١(
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هذا احلديث وأمثاله ال حيتج به يف إثبات حكم شرعي مل            :  قال شيخ اإلسالم  

يسبقه أحد من األئمة إليه، وإثبات عبادة مل يقلها أحد من الصحابة، وال التابعني وتابعيهم          
م الشرعية، وأضلهم يف املسالك الدينية، فإنّ هذا        إال من هو أجهل الناس بطرق األحكا      

احلديث مل ينقله أحد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال بإسناد حسن، وال صحيح، بل                 
 .وال ضعيف يستأنس به، ويعتضد به

وإمنا نقل هذا وأمثاله كما تنقل اإلسرائيليات اليت كانت يف أهل الكتاب، وتنقل             
ق وحنوهم ممن أخذ ذلك عن مسلمة أهل الكتاب،         عن مثل كعب، ووهب، وابن إسحا     

أو غري مسلمتهم، أو عن كتبهم كما روي أن عبد اهللا بن عمرو وقعت له صحف يوم                  
 .الريموك من اإلسرائيليات، فكان حيدث منها بأشياء

 عليها ال   ويكفيك أنّ هذا احلديث ليس يف شئ من دواوين احلديث اليت يعتمد           
، وصحيح ابن خزمية، وأيب حامت ابن حبان، وابن منده           يف الصحاح كالبخاري، ومسلم   

، وال يف املستخرجة على الصحيح أليب عوانة، وأيب نعيم، ومستخرج              )٢٤٢(واحلاكم
الَبرقاين، واإلمساعيلي، وال يف السنن كسنن أيب داود، والنسائي، وابن ماجه، وال يف               

                              
وهذا :  واحلـديث خـرجه احلـاكم يف املستدرك، وقد ذكر ذلك شيخ اإلسالم يف موضع آخر فقال             )٢٤٢(

 عن    إمساعيل بن مسلمة        احلـديث رواه احلاكم يف مستدركه من حديث عبد اهللا بن مسلم الفهري            
وهو أول حديث ذكرته لعبد     : ، قال احلاكم  ]عبد الرمحن بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر         [عـنه   

ورواية احلاكم هلذا احلديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه         ... الرمحن يف هذا الكتاب، وقال احلاكم صحيح      
عبد الرمحن بن زيد بن أسلم      ]: ١/١٥٤ [قـد قال يف كتاب املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم            

وأما ...روى عـن أبيه أحاديث موضوعة، ال ختفى على من تأملها من أهل الصنعة أن احلمل فيها عليه       
إن احلاكم  : تصحيح احلاكم ملثل هذا احلديث وأمثاله، فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم باحلديث، وقالوا             

 ... .عرفة باحلديثيصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل امل
 .٢٥٥-١/٢٥٤جمموع الفتاوى  
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وحنوه، وال يف املصنفات    اجلوامع كجامع الترمذي وغريه، وال يف املسانيد كمسند أمحد          

كموطأ مالك، ومصنف عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أيب شية ووكيع، وال يف               
كتب التفسري املروية باألسانيد اليت مييز فيها بني املقبول واملردود، كتفسري عبد الرزاق،             

حيم، وعبد بن ُحميد، وأمحد ابن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وعبد الرمحن بن إبراهيم دُ             
وابن أيب شيبة، وبقي بن خملد وحنوهم، وتفسري ابن أيب حامت وابن أيب داود، وحممد بن                 

 .جرير وأيب بكر بن املنذر، وابن َمردويه

وقد مجع غري واحد من احلفاظ قصة آدم، وِمْن أمجعهم أبو القاسم ابن عساكر               
ا، وإمنا ذكر هذا    ، فإنه روى عامة ما رواه الناس، ومل يذكر هذ          )٢٤٣(يف تارخيه الكبري  

وسيلة "وأمثاله من جيمع املوضوعات الكثرية واألكاذيب العظيمة، مثل مصنف كتاب            
الذي صنفه الشيخ عمر املوصلي، ومثل تنقالت األنوار للبكري الذي فيه من            "  املتعبدين

 .انتهى كالمه. اخل... )٢٤٤(الكذب واألكاذيب مما ال خيفى على فطن لبيب

، والبيهقي  )٢٤٦(، واحلاكم يف املستدرك   )٢٤٥( يف الصغري  واحلديث أخرجه الطرباين  
، كلهم من حديث    )٢٤٨(، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشــق        )٢٤٧(يف الدالئل 

 .عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
                              

 . وقد رواها يف تارخيه كما سيأيت، وإمنا العربة بصحة السند ال وجوده)٢٤٣(
 .٥٨-١/٥٦ تلخيص كتاب االستغاثة )٢٤٤(
 .٢/٨٢ املعجم الصغري )٢٤٥(
 .٢/٦١٥ املستدرك )٢٤٦(
 .٥/٤٨٨ دالئل النبوة )٢٤٧(
 .٧/٤٣٧ تاريخ دمشق )٢٤٨(
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 .)٢٤٩(وعبد الرمحن ضعفه ابن معني والنسائي وأمحد وغريهم

 .)٢٥٠(بل موضوع، وعبد الرمحن واه: سنده فقال الذهيبوقد صحح احلاكم 

 .)٢٥٢(موضوع: وقال األلباين. )٢٥١(خرب باطل: وقال يف امليزان

אאWאW 
إن مقارنة روايات احلديث وعرضها على بعض، قد تبني للمحدث الناقد أموراً            

احلديث إذا مل ُتجمع    :  حلافظ علي بن املديين   مل يكن ليدركها بغري ذلك، وقد قال اإلمام ا        
 :حديث: وقد استعمل ذلك شيخ اإلسالم كثرياً، فمن ذلك. )٢٥٣(طرقه مل يتبني خطؤه

 )).صالة الليل والنهار مثىن مثىن) ((٢٣(

فإن احلديث ضعيف، واحلديث الذي يف الصحاح الذي         :  قال شيخ اإلسالم  
فزيادة انفرد هبا   ))  والنهار:  ((، وأما قوله  ))صالة الليل مثىن مثىن   :  ((رواه الثقات قوله  

 .)٢٥٤(البارقي، وقد ضعفها أمحد وغريه

فهذا يرويه علي بن عبد اهللا البارقي، عن ابن عمر، وهو خالف            :  -أيضاً–وقال  
ما رواه الثقات املعروفون عن ابن عمر، فإهنم رووا ما يف الصحيحني أنه سئل عن صالة                

، وهلذا ضعف   ))ىن مثىن، فإذا ِخفْت الفجَر فأوتر بواحدة      صالة الليل مث  :  ((الليل، فقال 
                              

 .٢/٥٦٤ ميزان االعتدال )٢٤٩(
 .٢/٦١٥ تلخيص املستدرك )٢٥٠(
 .٢/٥٠٤ ميزان االعتدال )٢٥١(
 .٢٥: ، رقم١/٣٨ السلسلة الضعيفة )٢٥٢(
 .١/٢٥٣ تدريب الراوي )٢٥٣(
 .١٧٠-٢٣/١٦٩ جمموع الفتاوى )٢٥٤(
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اإلمام أمحد وغريه من العلماء حديث البارقي، وال يقال هذه الزيادة من الثقة، فتكون               

 :مقبولة لوجوه

 .أن هذا متكلم فيه: أحدها

أن ذلك إذا مل خيالف اجلمهور، وإال فإذا انفرد اجلمهور ففيه قوالن يف              :  الثاين
 . وغريهمذهب أمحد

أن هذا إذا مل خيالف املزيد عليه، وهذا احلديث قد ذكر ابن عمر أنّ               :  الثالث
صالة الليل مثىن مثىن،    :  ((رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الليل؟ فقال          

صالة الليل والنهار مثىن مثىن     :  ، ومعلوم انه لو قال    ))فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة    
وتر بواحدة، مل جيز ذلك، وإمنا جيوز إذا ذكر صالة الليل منفردة،             فإذا خفت الصبح فأ   

كما ثبت يف الصحيحني، والسائل إمنا سأله عن صالة الليل، والنيب صلى اهللا عليه وسلم               
إنا نركب  :  وإن كان قد جييب عن أعم مما سئل عنه، كما يف حديث البحر ملا قيل له                 

: وضأنا عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال      البحر وحنمل معنا القليل من املاء، فإن ت       
، لكن يكون اجلواب منتظماً كما يف هذا احلديث،         )٢٥٥())هو الطهور ماؤه احلل ميتته    ((

فإذا خفت الصبح   ((وهناك إذا ذكر النهار مل يكن اجلواب منتظماً ، ألنه ذكر فيه قوله               
 .، وهذا ثابت يف احلديث ال ريب فيه))فأوتر بواحدة

تمل أن يكون هذا قد ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جملس              حي:  فإن قيل 
 آخر كالماً مبتدأً آلخر، إما هلذا السائل، وإما لغريه؟

كل ما روي عن ابن عمر إمنا رواه هكذا، فذكروا يف أوله السؤال، ويف               :  قيل
 يف  آخره الوتر، وليس فيه إال صالة الليل، وهذا خالفهم، فلم يذكر ما يف أوله وال ما                

                              
 . وغريهم٦٩ رقم ١/١٠٠، والترمذي ٨٣ رقم ١/٦٤ أخرجه أبو داود )٢٥٥(
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آخره، وزاد يف وسطه، وليس هو من املعروفني باحلفظ واإلتقان، وهلذا مل خيرج احلديث              
أهل الصحيح البخاري ومسلم، وهذه األمور وما أشبهها مىت تأملها اللبيب علم أنه               
غلط يف احلديث، وإنْ مل يعلم ذلك أوجب ريبة قوية، متنع االحتجاج به على إثبات مثل                

 .انتهى كالمه. )٢٥٦(هذا األصل العظيم

 :واحلديث رواه مجٌع عن عبد اهللا بن عمر منهم

 .)٢٥٨( ومسلم)٢٥٧(نافع عند البخاري) أ(

 .)٢٥٩(سامل عند مسلم) ب(

 .)٢٦١(، ومسلم)٢٦٠(عبد اهللا بن دينار عند البخاري) ج(

 .)٢٦٢(القاسم بن حممد عند البخاري) د(

صحاب ، وغريهم من ثقات أ    )٢٦٣(محيد بن عبد الرمحن بن عوف عند مسلم       )  ه(
 .ابن عمر

، وخالفهم علي بن عبد اهللا البارقي األزدي،        ))صالة الليل مثىن مثىن   :  ((فقالوا
                              

 .٧١-٢/٧٠ الفتاوى الكربى )٢٥٦(
 . مع الفتح٩٩٠:  رقم٢/٤٧٧) ١( الوتر ب  صحيح البخاري ك)٢٥٧(
 .١/٥١٦) ٢٠( صحيح مسلم ك صالة املسافرين ب )٢٥٨(
 .١/٥١٦) ٢٠( صحيح مسلم ك صالة املسافرين ب )٢٥٩(
 . مع الفتح٩٩٠:  رقم٢/٤٧٧) ١( صحيح البخاري ك الوتر، ب )٢٦٠(
 .١/٥١٦) ٢٠( صحيح مسلم ك صالة املسافرين ب )٢٦١(
 . مع الفتح٩٩٣: ، رقم٢/٤٧٧) ١ ( صحيح البخاري ك الوتر ب)٢٦٢(
 .١/٥١٦) ٢٠( صحيح مسلم ك صالة املسافرين، ب )٢٦٣(
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، )٢٦٤(، ورواه عنه أبو داود      ))صالة الليل والنهار مثىن مثىن      :  ((فرواه بلفظ 
، وابن  )٢٦٩(، وابن خزمية  )٢٦٨(، وأمحد )٢٦٧(، وابن ماجة  )٢٦٦(، والنسائي )٢٦٥(والترمذي

 . وغريهم)٢٧٢(هقي، والبي)٢٧١(، والدارقطين)٢٧٠(حبان

ال بأس به   :  وعلي بن عبد اهللا البارقي، أخرج له مسلم، قال ابن عدي             
قد احتج به مسلم، وما علمت ألحد فيه جرحاً وهو             :  ، وقال الذهيب  )٢٧٣(عندي
 .)٢٧٤(صدوق

 .)٢٧٥(صدوق رمبا أخطأ: وقال ابن حجر

وقد حكم عليها مجع من احلفاظ بالوهم، وكان حيىي بن معني خيالف أمحد يف               
َمْن علي األزدي، حىت أقبل      :  ديث علي األزدي، وال حيتج به، ويضعفه، ويقول         ح
 !)٢٧٦(منه

                              
 .١٢٩٥:  رقم٢/٦٥ السنن )٢٦٤(
 .٥٩٧:  رقم٢/٤١٩ اجلامع )٢٦٥(
 .١٦٦٥: ، رقم٣/٢٥١ السنن )٢٦٦(
 .١٣٢٢: ، رقم١/٤١٩ السنن )٢٦٧(
 .٤٧٩١:  رقم٢/٢٦ املسند )٢٦٨(
 .١٢١٠: ، رقم٢/٢١٤ الصحيح )٢٦٩(
 .٢٤٨٢: ، رقم٦/٢٣١ الصحيح )٢٧٠(
 .١/٤١٧ السنن )٢٧١(
 .٢/٤٨٧ السنن الكربى )٢٧٢(
 .٥/١٨١ الكامل )٢٧٣(
 .٣/١٤٢ ميزان االعتدال )٢٧٤(
 .٤٧٩٦:  تقريب التهذيب رقم)٢٧٥(
 .٢/٤٧٩، فتح الباري ١٣/١٨٥ التمهيد )٢٧٦(
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والصحيح ما ُروي عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم            :  وقال الترمذي 

 .)٢٧٧())صالة الليل مثىن مثىن: ((قال

هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً األزدي،          :  وقال النسائي 
 .)٢٧٩(هذا احلديث عندي خطأ : -أيضاً-وقال . )٢٧٨(سامل ونافع وطاووسخالفه 

 .)٢٨٠(ِذكْر النهار فيه وهم: وقال الدارقطين

هذا حديث ليس يف إسناده إال ثقة ثبت، وذكر النهار فيه             :  وقال احلاكم 
 .)٢٨١(وهم

إن كثرياً من احلفاظ طََعن يف هذه الزيادة، ورأوها غري             :  وقال ابن القيم  
 .)٢٨٢(حمفوظة

، ولكن الراجح ما ذكره      )٢٨٣(ممن قبل الزيادة اخلطايب والبيهقي وغريمها      و
 .احلفاظ

ُعرضت علي األمم، فرأيت النيب ومعه الرُّهيط، والنيب ومعه الرجل           )  ((٢٤(
: والرجالن، والنيب وليس معه أحد، إذ رفع يل سواد عظيم، فظننت أهنم أميت، فقيل يل               

لكن انظر إىل األفق، فنظرت فإذا سواد عظيم،    هذا موسى صلى اهللا عليه وسلم وقومه، و       
                              

 .٢/٤٩١ اجلامع )٢٧٧(
 .١/٢٦٣ السنن الكربى )٢٧٨(
 .٢/٢٢ التلخيص احلبري )٢٧٩(
 .٢/٢٢ التلخيص احلبري )٢٨٠(
 .٥٨:  معرفة علوم احلديث)٢٨١(
 .١/٦٥ حاشية السنن )٢٨٢(
 .٢/٢٢ التلخيص احلبري )٢٨٣(
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، مث  ))هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب           :  فقيل يل 

هنض صلى اهللا عليه وسلم فدخل منـزله، فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون اجلنة              
اهللا عليه  لعلهم الذين صحبوا رسول اهللا صلى       :  بغري حساب وال عذاب، فقال بعضهم     

فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم، ومل يشركوا باهللا، وذكروا أشياء،          :  وسلم، وقال بعضهم  
ما الذي ختوضون فيه؟ فأخربوه     :  فخرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         

 )).هم الذي ال يرقون وال يسترقون وال يتطريون، وعلى رهبم يتوكلون: ((فقال

، ))أنت منهم :  ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال     :   فقال فقام ُعكاشة بن حمصن،   
 )).سبقك هبا عكاشة: ((ادع اهللا أنْ جيعلين منهم، فقال: مث قام رجل آخر فقال

 : قال شيخ اإلسالم

يدخل من أميت اجلنة    :  ((ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
 يسترقون وال يكتوون وال يتطريون،      هم الذين ال  :  ((سبعون ألفاً بغري حساب، وقال    

 )).وعلى رهبم يتوكلون

فمدح هؤالء بأهنم ال يسترقون، أي ال يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من              
وهو غلط، فإن   ))  وال يرقون :  ((جنس الدعاء، فال يطلبون من أحد ذلك، وقد ُروي فيه         

رقي نفسه وغريه، ومل يكن     رقياهم لغريهم وألنفسهم، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم ي         
يسترقي، فإن رقيته نفسه وغريه من جنس الدعاء لنفسه ولغريه، وهذا مأمور به، فإن                
األنبياء كلهم سألوا اهللا ودعوه كما ذكر اهللا ذلك يف قصة آدم وإبراهيم وموسى                 

 .)٢٨٤(وغريهم

 هم الذمي ((وقال يف صفة السبعني ألفاً الذين يدخلون اجلنة بغري حساب           :  وقال
                              

 .١/١٨٢ جمموع الفتاوى )٢٨٤(
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 )).ال يسترقون، وال يكتوون، وال يتطريون، وعلى رهبم يتوكلون

وحديثهم يف الصحيحني، فمدحهم على ترك االسترقاء، وقد روى يف بعض             
 .ها.)٢٨٥(ومل يذكره البخاري، فإنه ال يثبت وإن رواه مسلم)) ال يرقون((ألفاظه 

هذه :  لفسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقو     :  وقال ابن القيم ملا ذكر احلديث     
الزيادة وهم من الراوي، مل يقل النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يرقون، ألن الراقي حمسن                

من استطاع  :  ((إىل أخيه، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد سئل عن الرُّقى فقال             
، )٢٨٧())ال بأس بالرقى ما مل يكن شركاً       :  ((، وقال )٢٨٦())منكم أن ينفع أخاه فلينفعه    

الراقي واملسترقي أن املسترقي سائل ُمْسقَط، ملتفت إىل غري اهللا بقلبه،             والفرق بني   
 ه. ا)٢٨٨(والراقي حمسن نافع

 .)٢٨٩(وحنوه يف زاد املعاد نقالً عن شيخ اإلسالم

 سعيد بن منصور عن هشيم عن       -يف حديث ابن عباس   -وهذه اللفظة انفرد هبا     
، وخالفه أُسيد   )٢٩٠( مسلم ُحصني بن عبد الرمحن عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عند           

، فلم  )٢٩٢(، وُسريج بن النعمان وروايته يف املسند       )٢٩١(بن زيد، وروايته يف البخاري     
                              

 .١/٢٦١ االستغاثة يف الرد على البكري )٢٨٥(
 .٤/١٧٢٦) ٢١( صحيح مسلم ك السالم، ب )٢٨٦(
 .٤/١٧٢٧) ٢٢( صحيح مسلم ك السالم، ب )٢٨٧(
 .٢٣٤-٢/٢٣٣ مفتاح دار السعادة )٢٨٨(
 .١/٤٩٥ زاد املعاد )٢٨٩(
 .١/١٩٩ صحيح مسلم )٢٩٠(
 .٦٥٤١: ، رقم١١/٤٠٥ صحيح البخاري )٢٩١(
 .٢٤٤٢ رقم ٤/٢٧١ مسند أمحد )٢٩٢(
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 .يذكراها يف روايتهما عن هشيم

، وحممد  )٢٩٣(شعبة:  وقد تابع هشيماً يف روايته عن حصني مجع مل يذكروها منهم          
ر بن القاسم عند    ، ثالثتها عند البخاري، وَعْبثَ     )٢٩٥(، وُحصني بن ُنمري   )٢٩٤(بن فضيل 
 .)٢٩٨(، وزكريا بن حيىي عند ابن حبان)٢٩٧(، والنسائي)٢٩٦(الترمذي

، وعن غريه، وليس فيه     )٢٩٩(وقد جاء احلديث عن عمران بن حصني عند مسلم        
 .)٣٠٠())ال يرقون((قوله 

بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ وقد            :  وأجاب غريه 
لم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان         اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مس    

تصحيح الزيادة ال يصار إليه، واملعىن الذي محله على التغليط موجود يف املسترقي، ألنه               
اعتل بأن الذي ال يطلب من غريه أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له، والذي يفعل غريه                 

وليس يف وقوع ذلك من جربيل داللة       به ذلك ينبغي أن ال ميكنه منه ألجل متام التوكل،           
على املُدََّعى وال يف فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم له أيضاً داللة، ألنه يف مقام التشريع                  

إمنا ترك املذكورون الرقى واالسترقاء حسماً للمادة،       :  وتبيني األحكام، وميكن أن يقال    
ذاهتا ليست ممنوعة، وإمنا منع     ألن فاعل ذلك ال يأمن أن يكل نفسه إليه، وإال فالرقية يف             

                              
 .٦٤٧٢ رقم ١١/٣٠٥ صحيح البخاري )٢٩٣(
 .٦٥٤١: ، رقم١١/٤٠٥ صحيح البخاري )٢٩٤(
 .٥٧٥٢: ، رقم٢١١/ ١٠ صحيح البخاري )٢٩٥(
 .٤/٦٣١ اجلامع )٢٩٦(
 .٧٥٦٠: م، رق٧/٩٦ السنن الكربى )٢٩٧(
 .١٤/٣٣٩) اإلحسان( صحيح ابن حبان )٢٩٨(
 .١/١٩٨ صحيح مسلم )٢٩٩(
 .١١/٤٠٨فتح الباري :  انظر)٣٠٠(
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اعرضوا علي رقاكم   ((منها ما كان شركاً أو احتمله، ومن مث قال صلى اهللا عليه وسلم              

، ففيه إشارة إىل علة النهي، ذكره احلافظ ابن           ))وال بأس بالرقى ما مل تكن شركاً       
 .)٣٠١(حجر

 )).ما بني قربي ومنربي روضة ِمْن رياض اجلنة) ((٢٥(

ما بني بييت ومنربي روضة     ((وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم       :  قال شيخ اإلسالم  
ليس يف الصحيح، فإنه حينئذ مل   ))  قربي((، هذا لفظ الصحيحني، ولفظ      ))من رياض اجلنة  

 .ها.)٣٠٢(يكن قرب
ما بني بييت ومنربي روضة     :  ((والثابت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       :  وقال

لصحيح، ولكن رواه بعضهم باملعىن فقال       هذا هو الثابت يف ا     ))  من رياض اجلنة  
، وهو صلى اهللا عليه وسلم حني قال هذا القول مل يكن قد قرب بعد، صلوات                 ))قربي((

اهللا وسالمه عليه، وهلذا مل حيتج هبذا أحد من الصحابة ملا تنازعوا يف موضع دفنه، ولو                 
 يف املوضع   كان هذا عندهم لكان نصاً يف حمل النـزاع، ولكن دفن يف حجرة عائشة             

 .ها.)٣٠٣(الذي مات فيه، بأيب هو وأمي صلوات اهللا عليه وسالمه
 )٣٠٤(واحلديث كما قال شيخ اإلسالم أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة           

ما بني بييت ومنربي روضة من رياض        (( ولفظهما   )٣٠٥(وعن عبد اهللا بن زيد املازين      
 )).اجلنة

                              
 .٨٤: ، وانظر تيسري العزيز احلميد١١/٤٠٩ فتح الباري )٣٠١(
 .٢٧/٣٢٥ جمموع الفتاوى )٣٠٢(
 . ١/٢٣٦ جمموع الفتاوى )٣٠٣(
 .١٣٩١: ، رقم٢/١٠١١ومسلم . ١١٩٦: ، رقم٣/٧٠ البخاري )٣٠٤(
 .١٣٩٠: ، رقم٢/١٠١٠ومسلم . ١١٩٥: ، رقم٣/٧٠ البخاري )٣٠٥(
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، وعنه ابن أيب     )٣٠٦(بةوهذا هو الصحيح عنهما، وقد أخرجه ابن أيب شي          

، عن أيب أسامة وابن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن ُخبيب بن  عبد الرمحن عن                  )٣٠٧(عاصم
 )).ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة: ((حفص بن عاصم، عن أيب هريرة بلفظ

بل إن  )).  بييت((والصواب األول، فقد رواه مجع عن عبيد اهللا بن عمر بلفظ             
 .من طريق ابن منري نفسه على الصوابمسلماً أخرجه 

، من طريق مالك عن عبيد اهللا بن أيب          )٣٠٩(، والطحاوي )٣٠٨(وأخرجه الروياين 
ما بني قربي ومنربي روضة من      ((بكر عن عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيد املازين، بلفظ             

، وعنه أصحاب   )٣١٠(، والصواب األول، فقد أخرجه مالك يف املوطأ         ))رياض اجلنة 
 )).بييت((حني وغريمها بلفظ الصحي

وكأنه باملعىن، ألنه   ))  قربي((ويروى  ))  بييت((الرواية الصحيحة   :  قال القرطيب 
 .)٣١١(دفن يف بيت سكناه

: فضل ما بني القرب واملنرب، فهو كما قال ابن حجر         :  وأما تبويب البخاري بقوله   
 .)٣١٢(البيتوترجم بذكر القرب، وأورد احلديثني بلفظ البيت، ألن القرب صار يف 

 .)٣١٣(وقد جاء احلديث عن مجع من الصحابة
                              

 .٣١٦٥٩: ، رقم٦/٣٠٥ املصنف )٣٠٦(
 .٧٣١:  رقم٢/٣٣٩ السنة )٣٠٧(
 .١٠٠٧: ، رقم٢/١٧٩ مسند الروياين )٣٠٨(
 .٤/٧٠ مشكل اآلثار )٣٠٩(
 .٤٦٣:  رقم١/١٩٧ املوطأ )٣١٠(
 .٣/٧ فتح الباري )٣١١(
 .٣/٧٠ فتح الباري )٣١٢(
 .١٨٧: املتناثرة ينظر قطف األزهار )٣١٣(
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אW 
 

أمحد اهللا تعاىل على كتابة ما تيسر يف وجوه نقد املنت عند شيخ اإلسالم ابن                 
 :تيمية وهذه بعض النتائج

 . شيخ اإلسالم ناقد من الطراز األول سواء نقد السند أم املنت-١

وماً، ومل يكتف مبتون األحاديث بل حىت        متيز شيخ اإلسالم بنقد املنت عم      -٢
 .القصص واحلكايات

 شيخ اإلسالم واسع االطالع ُحفَظَة، فلذا كثرياً ما ينقد املنت الواحد من              -٣
 .)٣١٤(وجوه كثرية

 جتلي نقد املنت يف كتبه مجيعاً ولكن اختص كتاب منهاج السنة، بنقد املنت               -٤
 ".أجهل الناس باملعقوالت واملنقوالت"رياً كثرياً، وذلك ألنه خياطب قوماً يقول فيهم كث

 أنّ نقد شيخ اإلسالم واسع حيتاج إىل حبوث أخرى جتلي ذلك عنده يسر               -٥
 .اهللا ذلك ملن شاء من عباده

 .  التوصية بالعناية مبثل هذا املوضوع يف نقد املنت لقلة ما مجع يف نقد املتون-٦

 .وصحبه أمجعنيواهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على حممد وعلى آله 

 
 
 
                               
 . ويف هذه احلال أذكر الوجه املقصود عندي يف وجه النقد، مع اإلشارة لغريه)٣١٤(



 
 
 
 
 

        ١٣٩بدر بن حممد العماش                  .  د–            أشهر وجوه نقد املنت عند شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 
אאא 

 
 -االستغاثة يف الرد على البكري، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ت عبد اهللا ابن دجني السهلي، دار الوطن                 -١

 .ه١٤١٧الرياض، ط األوىل 
مكة، ط األوىل   -األسـرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة، ملأل علي قاري، ت حممد زغلول، دار الباز              -٢

 .ه١٤٠٥
بريوت، –سـىن املراتـــب يف أحاديث خمتلفة املراتب، حملمد درويش احلوت، دار الكتاب العريب         أ -٣

 .ه١٤٠٣
 . بريوت–ألفية السيوطي، بتصحيح أمحد شاكر، دار املعرفة  -٤
 .١٣٥٨-١٣٥١البداية والنهاية، البن كثري، القاهرة  -٥
 .القاهرة–، مكتبة ابن تيمية حممد بن علي الشوكاين: البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع -٦
 .١٩٨١برنامج الوادي آشي، ت حممد احلبيب اهليلة، تونس  -٧
 .١٣٩١بريوت –الربهان يف علوم القرآن، للزركشي، ت حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة  -٨
 .ه١٤٠٧تاريخ جرجان، للسهمي، عامل الكتب، بريوت، ط الرابعة  -٩
 .١٤١٥بريوت ط األوىل –مة العمروي، دار الفكر تاريخ دمشق البن عساكر، ت عمر بن غرا -١٠
 .التبيان لبديعة البيان، حملمد بن ناصر الدين الدمشقي، نسخة عارف حكمت -١١
 دار الكتب –الوهاب عبد اللطيف   تـدريب الـراوي يف شرح تقريب النواوي للسيوطي حتقيق عبد           -١٢

 .١٣٨٥ مصر ط الثانية –احلديثة 
 . دار الفكر العريب–لدين الذهيب تذكرة احلفاظ أليب عبد اهللا مشس ا -١٣
 .١٤١٥ الرياض، ط األوىل –تذكرة احلفاظ البن طاهر، حتقيق محدي السلفي، دار الصميعي  -١٤
 . بريوت-تذكرة املوضوعات، للفتين، دار إحياء التراث العريب  -١٥
 .١٤١٧الرياض، ط األوىل، –ترمجة شيخ اإلسالم من تأريخ اإلسالم، ت علي الشبل، دار الوطن  -١٦
ريب هتذيب التهذيب للحافظ أمحد بن علي ابن حجر العسقالين، حتقيق صغري أمحد الباكستاين، دار               تق -١٧

 .١٤١٦ الرياض ط األوىل –العاصمة
–تلخـيص كـتاب االستغاثة يف الرد على البكري، البن كثري، ت حممد علي عجال، مكتبة الغرباء                   -١٨

 .١٤١٧املدينة، ط األوىل 
 .بريوت–ستدرك للحاكم، دار املعرفة تلخيص املستدرك، للذهيب، مع امل -١٩
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حمققني، نشر املركز اإلسالمي    عدة  :  ت البن عبد الرب،  : التمهـيد ملـا يف املوطأ من املعاين واألسانيد         -٢٠

 .للطباعة
تنــزيه الـشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة، لعلي بن حممد الكناين ابن عراق، دار                 -٢١

 .١٤٠١ية، بريوت، ط الثان–الكتب العلمية 
 .اهلند–البن حجر العسقالين، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية : هتذيب التهذيب -٢٢
 .١٣٩٣ اهلند -الثقات البن حبان البسيت، طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  -٢٣
 مصر، ط الثانية –اجلامـع للتـرمذي، حتقـيق أمحد حممد شاكر، إبراهيم عطوة، مطبعة البايب احلليب             -٢٤

١٣٩٨. 
 . بريوت–جلامع ألحكام القرآن للقرطيب، دار إحياء التراث ا -٢٥
–للخطيب البغدادي، ت حممود الطحان، مكتبة املعارف        : اجلامـع ألخالق الراوي وآداب السامع      -٢٦

 .ه١٤٠٣الرياض، ط األوىل 
 .١٣٧٢ اهلند – طبع جملس دائرة املعارف العثمانية –اجلرح والتعديل البن أيب حامت  -٢٧
 .١٤٠١للسيد نعمان اآللوسي، مطبعة املدين، : حماكمة األمحدينجالء العينني يف  -٢٨
 .للسيوطي، نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب املصرية: مجع اجلوامع -٢٩
علي بن حسن بن ناصر     . لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ت د     : اجلـواب الـصحيح ملن بدل دين املسيح        -٣٠

 .١٤١٩وجمموعة، دار العاصمة الرياض، ط الثانية، 
–عبد الرمحن حممد عثمان، املكتبة السلفية      : ت. أيب داود البن القيم مع عون املعبود      حاشـية سـنن      -٣١

 .املدينة
 .بريوت–للسيوطي، دار الكتاب العريب : احلاوي للفتاوى -٣٢
 . بريوت– دار الكتب العلمية –حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصبهاين  -٣٣
 .بريوت– البن حجر العسقالين، دار اجليل :الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -٣٤
فهيم حممد شلتوت، مركز البحث : مجال الدين ابن تغري بردي، ت: الدليل الشايف على املنهل الصايف  -٣٥

 .مكة–جامعة أم القرى –العلمي 
 الرياض،  –للذهيب، ت عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة الرشد         : ذكـر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل        -٣٦

 .١٤٠٤، ط اخلامسة
 . بريوت–الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب، دار املعرفة  -٣٧
البن ناصر الدين، حتقيق زهري     : الـرد الوافر على من زعم بأن من مسى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر              -٣٨

 .١٤١١بريوت، ط الثانية، –الشاويش، املكتب اإلسالمي 
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 .١٤٠٧لكتاب العريب، ط الثانية، السيد اجلميلي، دار ا. البن القيم، ت د: روضة احملبني  -٣٩
 – حتقيق شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط        –زاد املعـاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية            -٤٠

 .١٤٠٥ بريوت ط السابعة –مؤسسة الرسالة 
 .السنن الكربى للبيهقي، نشر دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد -٤١
 .١٤٢٢ بريوت، ط األوىل –د املنعم شليب، مؤسسة الرسالة السنن الكربى للنسائي، حتقيق حسن عب -٤٢
 .١٤٠٠بريوت، ط األوىل –البن أيب عاصم، املكتب اإلسالمي : السنة -٤٣
 .١٤٠٣ بريوت ط األوىل –سري أعالم النبالء للحافظ الذهيب، حتقيق جمموعة يف مؤسسة الرسالة  -٤٤
 .ه١٤٠٩بريوت، –الفكر البن العماد احلنبلي، دار : شــذرات الذهب يف أخبار من ذهب -٤٥
 ١٣٩٩البن أيب العز احلنفي، ختريج األلباين، املكتب اإلسالمي، ط اخلامسة، : شرح العقيدة الطحاوية -٤٦
 .١٤١٠ بريوت، –شعب اإلميان للبيهقي، حتقيق حممد بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية  -٤٧
بريوت، –ري، مؤسسة الريان    البن عبد اهلادي، ت عقيل املقط     : الصارم املنكي يف الرد على السبكي      -٤٨

 .١٤١٢ط األوىل 
 . بريوت–، بترقيم حممد فؤاد، دار املعرفة )مع فتح الباري(صحيح البخاري  -٤٩
 . مصر–صحيح مسلم، تصحيح وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب  -٥٠
 بريوت، ط األوىل    –الـضعفاء أليب جعفـر العقيلي، حتقيق عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية               -٥١

١٤٠٤. 
 .ه١٤٠٣بريوت، ط األوىل –للسيوطي، دار الكتب العلمية : طبقات احلفاظ -٥٢
طـبقات الـشافعية الكـربى للسبكي، حتقيق عبد الفتاح احللو وحممود الطناحي، دار إحياء الكتب                 -٥٣

 .العلمية
 .١٤٠٥ بريوت، –الطبقات الكربى البن سعد، دار بريوت  -٥٤
أليب الشيخ ابن حيان، ت عبد الغفار البنداري وسيد كسروي، دار الكتب            : طبقات احملدثني بأصبهان   -٥٥

 .١٤٠٩بريوت، ط األوىل –العلمية 
 .١٣٩٢مصر -طبقات املفسرين للداوودي حتقيقق علي حممد عمر،مكتبة وهبة  -٥٦
 .البن عبد اهلادي، ت حممد حامد فقي، مكتبة املؤيد: العقود الدرية من مناقب ابن تيمية -٥٧
 للترمذي، ترتيب القاضي، ت محزة ديب مصطفى، مكتبة األقصى، األردن، ط األوىل             العلـل الكبري   -٥٨

١٤٠٦. 
بريوت، –البن اجلوزي، ضبطه خليل امليس، دار الكتب العلمية         : العلل املتناهية يف األحاديث الواهية     -٥٩

 .ه١٤٠٣ط األوىل 
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 .١٣٩٩ بريوت، –للعيين، دار الفكر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٦٠
 .١٤٠٦ بريوت ط األوىل، –ت عبد املعطي قلعجي، دار املعرفة .  ابن الصالحفتاوى -٦١
 . بريوت– دار املعرفة –فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقالين  -٦٢
 .١٤٠٣بريوت، ط األوىل –لإلمام أمحد، ت وصي اهللا عباس، مؤسسة الرسالة : فضائل الصحابة -٦٣
 الدمام،  –يب البغـدادي، حتقيــق عادل العزازي، دار ابن اجلوزي         الفقـيه واملتفقه أليب بكر اخلط      -٦٤

 .١٤١٧ط األوىل، 
 .١٤١٦البن القيم، ت مشهور حسن سلمان، دار ابن اجلوزي، ط األوىل ) فوائد حديثية( -٦٥
–للشوكاين، ت عبد الرمحن املعلمي، مطبعة السنة احملمدية         : الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة     -٦٦

 .١٣٩٨القاهرة، 
 . بريوت– دار صادر –فوات الوفيات حملمد بن شاكر الكتيب حتقيق إحسان عباس  -٦٧
 بريوت،  –للسيوطي، ت خليل امليس، املكتب اإلسالمي       : قطـف األزهار املتناثرة يف األخبار املتراترة       -٦٨

 .١٤٠٥ط األوىل، 
 .١٩٨٥دمشق، –البن حجر العسقالين، اليمامة : القول املسدد يف الذب عن املسند -٦٩
 بريوت، ط الثانية    –الكامل يف الضعفاء أليب أمحد ابن عدي اجلرجاين، حتقيق سهيل زكار، دار الفكر               -٧٠

١٤٠٩. 
 .القاهرة–للعجلوين، تصحيح أمحد القالش، دار التراث : كشف اخلفاء ومزيل اإللباس -٧١
 .١٤٢٢  بريوت، ط األوىل–للثعليب، ت نظري الساعدي، دار إحياء التراث العريب : الكشف البيان -٧٢
 .ه١٤٠٣بريوت،  –للسيوطي، دار املعرفة : الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة -٧٣
 .١٤٠٦بريوت، ط األوىل، –الآليل املنثورة للزركشي، ت مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب  -٧٤
 .١٤١٠ بريوت، ط األوىل –البن منظور األفريقي، دار صادر : لسان العرب -٧٥
 .١٣٩٤ حلب، –بن حبان البسيت، حتقيق حممود إبراهيم زايد، دار الوعي اجملروحني من احملدثني ال -٧٦
 .١٤٠٢جممع الزوائد ومنبع الفوائد أليب بكر اهليثمي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط الثانية،  -٧٧
 . مصر–جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية  -٧٨
 .مصر–عائشة عبد الرمحن، دار املعارف . الح، ت دللبلقيين، مع مقدمة ابن الص: حماسن اإلصطالح -٧٩
 بريوت،  –احملدث الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرمزي، حتقيق حممد عجاج اخلطيب، دار الفكر              -٨٠

 .١٤٠٤ط الثالثة 
 . الكويت–حممد ضياء الرمحن األعظمي، دار اخللفاء . املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي، حتقيق د -٨١
 . بريوت– دار املعرفة –حيحني لإلمام احلاكم املستدرك على الص -٨٢
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 . بريوت، ط األوىل–املسند لإلمام أمحد، جمموعة من احملققني، مؤسسة الرسالة  -٨٣
 –، تعليق عامر أمحد حيدر، مؤسســة نادر        )رواية ومجع أيب القاسم البغوي    (مـسند ابـن اجلعـد        -٨٤

 .١٤١٠بريوت، ط األوىل 
 .، مؤسسة قرطبة١٤١٦، مسند الروياين، ت أمين علي، ط األوىل -٨٥
 .١٤٠٦ بريوت، –مسند الفردوس، ت السعيد زغلول، دار الكتب العلمية  -٨٦
 . بريوت–مشكل اآلثار، ت شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة  -٨٧
 .ه١٤٠٧مكة ، ط األوىل -جمموعة من احملققني، دار الباز : للبغوي، ت: مصابيح السنة -٨٨
 . بريوت–فيومي، املكتبة العلمية لل: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -٨٩
 . بريوت-عبد السالم هارون، دار الفكر: البن فارس، ت: معجم مقاييس اللغة -٩٠
 .١٤٠٤ القاهرة، ط الثانية –املعجم الكبري للطرباين، حتقيق محدي السلفي، مكتبة ابن تيمية  -٩١
ار احلرمني، القاهرة،   املعجم األوسط للطـرباين، حتقيق طــارق عوض اهللا وعبد احملسن احلسيين، د           -٩٢

 .١٤١٥ط األوىل 
 بريوت، ط الثانية، –معظم حسني، دار الكتب العلمية . معـرفة علـوم احلديث للحاكم، تصحيح د    -٩٣

١٣٩٧. 
 .بريوت–البن القيم، دار الكتب العلمية : مفتاح دار السعادة -٩٤
عبد اهللا حممد   املقاصـد احلـسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، للسخاوي، ت                -٩٥

 .١٣٩٩بريوت، ط األوىل –الصديق، دار الكتب العلمية 
عبد الرمحن العثيمني، مكتبة    . املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد، البن مفلح احلنبلي، ت د            -٩٦

 .١٤١٠الرياض، ط األوىل –الرشد 
حلب، – املطبوعات   البن القيم، ت عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة       : املـنار املنيف يف الصحيح والضعيف      -٩٧

 .١٤٠٢ط الثانية، 
القاهرة، –مـنهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ت حممد رشاد سامل، مكتبة ابن تيميــة                 -٩٨

 .١٤٠٩ط الثانية، 
–حممد حمي الدين عبد احلميد، عامل الكتب        : املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد للعليمي، ت         -٩٩

 .١٤٠٤بريوت، ط الثانية، 
 .١٩٥٦القاهرة –املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، ت أمحد يوسف جنايت  -١٠٠
 . مصر–لإلمام مالك بن أنس، صححه حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث : املوطأ -١٠١
 



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع األول )٣٣(، ع)١٧(جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ١٤٤  

 
 القاهرة، ط الثانية    –عبد الرمحن حممد عثمان، مكتبة ابن تيمية        : البن اجلوزي، تقدمي  : املوضـوعات  -١٠٢

 .ه١٤٠٧
 .١٤٠٥للصغاين، ت جنم خلف، دار املأمون للتراث، ط الثانية، : اتاملوضوع -١٠٣
 . بريوت–ميزان اإلعتدال للذهيب، حتقيق علي حممد البجاوي، دار املعرفة  -١٠٤
–أليب احلسن املاوردي، راجعه السيد بن عبد املقصود، مؤسسة الكتب الثقافية            : الـنكت والعـيون    -١٠٥

 .١٤١٢بريوت، ط األوىل، 
 .١٩٨٣-١٩٦٢ بريوت، -صفدي، ت مجعية املستشرقني األملانيةالوايف بالوفيات لل -١٠٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


