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تقديم

الرحيم الرحمن الله بسم

وعلىَ مإحمد نبيناَّ علىَ الله وصلىَ العاَّلمين رب لله الحمد

أن وأشهد له شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد وصحبه آله

ًا .  ورسوله عبده مإحمد

وزهق الحق جاَّء :  وقل وتعاَّلىَ سبحاَّنه الله فيقول بعد أمإاَّ

ًاَّ كاَّن الباَّطل إن الباَّطل : بل وتعاَّلىَ سبحاَّنه . ويقول زهوق

. زاهق هو فإذا فيدمإغه الباَّطل علىَ باَّلحق نقذف

هماَّ وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ رسوله وسنة الله كتاَّب

يبلغهماَّ مإن لهماَّ وجد إذا عليه والقضاَّء الباَّطل بزحزحة الكفيلن

.  وسلم عليه الله صلىَ رسوله وعن الله عن أتياَّ كماَّ

فيِ المنكىَ الصاَّرم باَّقتناَّء الله فيِ إخوانيِ نصحت كاَّلماَّ

بمكة الحرم بمعهد طاَّلب وأناَّ يدي فيِ وقع مإنذ السبكيِ علىَ الرد

. فاَّلمبتدعة المبتدعة الباَّطل أصحاَّب به الله قمع كتاَّب لنه ذلك

السبكيِ كتاَّب مإن يفترقون وهو هذا زمإنناَّ إلىَ السبكيِ عصر مإن

مإع عنهاَّ والصد السنة ومإهاَّجمة البدعة نصر بين فيه جمع الذي

بدمإاَّج ونحن المنكيِ الصاَّرم فيِ نقرأ كناَّ وقد عجيب تجلد

علىَ تلبيسه ومإن اطلعه سعة ومإن السبكيِ جرأة مإن فأتعجب

عاَّلم بأنه العتراف إل يسعنيِ فل عاَّلم كلم : هذا فأقول القاَّرئ

الباَّطل نصرة علىَ الشيطاَّن وحمله السبيل سواء عن ضل ولكنه

الله رحمه الهاَّدي عبد ابن ولتلبيساَّته لباَّطيله الله فقيض

ًاَّ بنسفهاَّ .  نسف
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هذا زمإنناَّ فيِ الضلل دعاَّة علىَ يرد أن يريد مإن أنصح وأنيِ

هو لهم مإرجع أول يكون أن وأشياَّعه مإاَّلكيِ علوي بن كمحمد

.  السبكيِ علىَ الرد فيِ المنكيِ الصاَّرم

ًاَّ ليس المنكىَ الصاَّرم إن فحسب المبتدعة علىَ يرد كتاَّب

ًاَّ ولكنه نشد فوائد فيه وتضعيف وتصحيح وتعديل جرح كتاَّب أيض

صلىَ الرسول قبر زياَّرة أحاَّديث الن أذكره ومإماَّ ، الرجاَّل لهاَّ

فيماَّ كتاَّب فيِ تجده ل مإماَّ ضعفهاَّ بين فقد ، وسلم عليه الله

.  أعلم

ًاَّ تعتبر ثقة عن إل يروى ل مإن رواية هل وهكذا لمن توثيق

.  مإستوفاَّة الكتاَّب فيِ مإوجودة فهيِ باَّلجاَّبة أتعجل ل عنه روى

.  للمجهولين حباَّن ابن توثيق وهكذا

.  الحاَّكم تساَّهل وهكذا

عععن كلم فهععم مإععن البعععض يروياَّن قد الصحيح صاَّحبيِ وإن

ًاَّ يعتععبر فاَّلكتععاَّب كععل وعلععىَ مإخصوصععين أنععاَّس للبععاَّحثين مإرجععع

بععاَّع قصععر قععد إنععه لحيث المهمة المإور مإن الياَّم هذه فيِ ونشره

ًاَّ الدلة استيعاَّب عن المعاَّصرين العلماَّء كمععاَّ العععداء كثر قد وأيض

:  قيل

يصيد مإاَّ خراش يدري فماَّ              خراش علىَ ءباَّضال تكاَّثرت

هععذه مإثل إخراج علىَ يحرصوا أن الباَّحثين الخوة أنصح وإنيِ

ًاَّ الخأ علععىَ وتععوفر المعاَّصععرين المبتدعععة تقمععع فهيِ الكتب وقتعع

.  أهم هو فيماَّ يصرفه

ً الله فيِ أخاَّناَّ الله فجزى ًا عقيل مإن به قاَّم مإاَّ علىَ خير

لمواصلة يوفقه أن الله وأساَّل العظيم الكتاَّب لهذا الخدمإة

3



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

آله وعلىَ عليه الله صلىَ الله رسول سنة خدمإة فيِ المسير

كل علىَ إنه والمماَّت المحياَّ فتنة مإن وإياَّه يعيذناَّ وأن وسلم

.  قدير شيِء

 الوادعيِ هاَّدي بن مإقبل الرحمن عبد أبو

4



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ققالمح مإقدمإة

الرحيم الرحمن الله بسم

ل وحععده اللععه إل إلععه ل أن وأشععهد العععاَّلمين رب للععه الحمععد

ًا أن وأشهد له شريك : بعد أمإاَّ ، ورسوله عبده مإحمد

) للحاَّفظ السبكيِ علىَ الرد فيِ المنكيِ ( الصاَّرم كتاَّب فإن

علىَ ترد التيِ الكتب أحسن مإن الله رحمه الهاَّدي عبد ابن

صلىَ الله رسول فيِ الغلة وغيرهم القبوريين مإن المبتدعين

وتضعيف تصحيح الكتاَّب هذا مإع . وهو وسلم آله وعلىَ عليه الله

شيخيِ إلىَ عهد ولقد ، كثيرة لحاَّديث علل وبياَّن وتعديل وجرح

هاَّدي بن مإقبل بن الرحمن عبد أبو العلمإة فضيلة الجليل

ًا طلبه فلبيت الكتاَّب هذا بتحقيق تعاَّلىَ الله حفظه الوادعيِ نظر

إلىَ الحاَّديث وعزو وتوثيق تحقيق إلىَ ولحتياَّجه الكتاَّب لهمية

.  مإخرجيهاَّ

ًا تحتوي شعبية نسخة سوى السواق فيِ توجد ل لنه ونظر

حاَّولت تعاَّلىَ الله بفضل أننيِ إل والسقط التحريف مإن كثير علىَ

مإن حصل مإاَّ وأصلحتاَّ مإواضعهاَّ إلىَ الساَّقطة النصوص أعيد أن

مإنهاَّ استقىَ التيِ باَّلكتب باَّلستعاَّنة وذلك النصوص فيِ تحريف

تيمية ابن وكتب السبكيِ كتاَّب مإثل الهاَّدي عبد ابن الحاَّفظ

ًا وغيرهاَّ المستقيم الصراط واقتضاَّء الباَّهر كاَّلجواب وأخير

/ الشيخ فضيلة نصوصهاَّ حقق التيِ النسخة علىَ حصلت

ًاَّ مإنهاَّ فاَّستفدت الله رحمه النصاَّري إسماَّعيل الحمد ولله أيض

.  المخطوطاَّت بعض علىَ الكتاَّب قاَّبل لنه وذلك والمنة
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قوسين بين ساَّقطة كاَّنت التيِ النصوص جعلت وقد هذا

 به قمت الذي الجهد ليتضح (  ) وذلك هكذا

ًاَّ عمليِ يجعل أن وجل عز الله وأساَّل إنه الكريم لوجهه خاَّلص

. العاَّلمين رب لله الحمد أن دعواناَّ وآخر مإجيب سميع

وكتب

 المقطري زيد بن مإحمد بن ليقع

السلفيِ الرحمن عبد أبو
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الهاَّدي عبد ابن للحاَّفظ مإختصرة ترجمة

:  اسمه

بن الحميد عبد بن الهاَّدي عبد بن أحمد بن مإحمد الله عبد هو

.  قدامإة بن مإحمد بن يوسف بن الهاَّدي عبد

:  مإيلده

.  وسبعماَّئة خمس سنة ولد

:  مإشاَّيخه

:  مإشاَّيخه جملة مإن

.  تيمية ابن السلم  ) شيخ1

.  المزي الحجاَّج أبو  ) الحاَّفظ2

.  سليماَّن الدين تقيِ  ) القاَّضي3ِ

.  الدائم عبد بن بكر  ) أبو4

.  الذهبيِ  ) الحاَّفظ5

.  المطغم  ) عيسى6َ

.  . وغيرهم مإسلم  ) ابن7

:  عليه العلم أهل ثناَّء

:  المزي  ) الحاَّفظ1

استفدت إل  – الهاَّدي عبد : ابن يعنيِ  – به التقيت : ( مإاَّ قاَّل

) .  مإنه

:  كثير ابن  ) الحاَّفظ2

فيِ الباَّرع الناَّقد العلمإة العاَّلم المإاَّم : ( .. الشيخ قاَّل

) . العلوم فنون
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وتفنن الكباَّر الشيوخأ يبلغه ل مإاَّ العلوم مإن : ( حصل وقاَّل

والتاَّريخ والصليين والتفسير والفقه والتعريف الحديث فيِ

ًاَّ وكاَّن وكثيرة مإفيدة وتعاَّليق مإجاَّمإع وله والقراءات ًا حاَّفظ جيد

ًاَّ الحديث وطرق الرجاَّل لسماَّء ًا والتعديل باَّلجرح وعاَّرف وبصير

الذهن صحيح المذاكرة جيد ، له الفهم حسن ، الحديث بعلل

ًاَّ ًا والسنة الكتاَّب وأتباَّع السلف طريقة علىَ مإستقيم علىَ مإثاَّبر

.  الرد هع ) أ الخيرات فعل

:  رجب ابن  ) الحاَّفظ3

النحوي الناَّقد الحاَّفظ المحدثِّ الفقيه : ( المقرئ فيه قاَّل

) .  الكثير المتقن الحسن بخطه وكتبه الحديث .. درس المتقن

:  المحاَّسن أبو  ) الحاَّفظ4

.. الدين شمس العلمإة ( المإاَّم الحفاَّظ تذكرة ذيل فيِ قاَّل

للفاَّدة وتصدر وصنف وجمع وبرع والعلل باَّلرجاَّل اعتنىَ

والنحو والصلين والفقه والحديث القراءات فيِ والشتغاَّل

باَّلمدرسة ودرس والغياَّئية باَّلضياَّئية الحديث مإشيخة ووليِ واللغة

عن الذهبيِ شيخناَّ وروى طاَّئفة مإنه وسمع وغيرهاَّ المنصورية

)  عنه السروجيِ عن المزي

:  الذهبيِ  ) المإاَّم5

الدين شمس الفنون ذي الحاَّفظ المإاَّم مإن : ( سمعت قاَّل

باَّلرجاَّل : اعتنىَ قاَّل أن .. إلىَ الهاَّدي عبد بن أحمد بن مإحمد

القراءات فيِ والشتغاَّل للفاَّدة وتصدى وجمع وبرع والعلل

وذهن العلوم فيِ توسع وله والنحو والصول والفقه والحديث

.  سياَّل
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:  حجر ابن  ) الحاَّفظ6

) .  وغيرهاَّ والعربية والصول الحديث فيِ : ( مإهر فيه قاَّل

:  السيوطيِ  ) المإاَّم7

الفقيه الحاَّذق الحاَّفظ المحدثِّ الوحد : ( المإاَّم فيه قاَّل

أحد الدين شمس الفنون ذو اللغوي النحوي المقرئ الورع

) .  والعربية والصول الفقه فيِ مإهر الذكياَّء

:   ) الصفدي8

مإساَّل عن سألته لقيته إذا كنت ، آية كاَّن : ( لوعاَّش قاَّل

فيِ المزي يوافق أراه وكنت كاَّلسيل فيتحذر عربية وفوائد أدبية

) .  مإنه فيقبل عليه ويرد الرجاَّل أسماَّء

:  مإصنفاَّته

ًا فكثيرة مإصنفاَّته وأمإاَّ ًاَّ خمسين عن تزيد جد :  أشهرهاَّ مإن مإؤلف

. السبكيِ علىَ الرد فيِ المنكيِ  ) الصاَّرم1

.  الحكاَّم فيِ  ) المحرر2

) .  الدرية ( العقود تيمية ابن  ) ترجمته3

:  وفاَّته

سنة الولىَ جماَّدى عاَّشر الربعاَّء يوم فيِ الله رحمععه توفيِ

.  وسبعماَّئة وأربعين أربع

:  ترجمته مإصاَّدر

البدر ، الكاَّمإنة الدرر ، الحناَّبلة طبقاَّت ذيل ، والنهاَّية البداية

.  الحفاَّظ طبقاَّت ، الحفاَّظ تذكرة ، الطاَّلع

وكتب

عقيل السلفيِ عبدالرحمن أبو
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اليماَّنيِ المقطري زيد بن مإحمد بن
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المؤلف مإقدمإه

الرحيم الرحمن الله بسم

بن الله عبد أبو المحقق الحاَّفظ العلمإة المإاَّم الشيخ قاَّل

بن الهاَّدي عبد بن الحميد عبد بنت الهاَّدي عبد بن أحمد بن مإحمد

ورضيِ الله رحمه الحنبليِ المقدسيِ قدامإه بن مإحمد بن يوسف

إنه أمإين المسلمين وساَّئر وإياَّناَّ رحمته بفضل الجنة وأثاَّبه ، عنه

.  الوكيل ونعم الله وحسبناَّ ، قدير شيِء كل علىَ

إلععىَ يشععاَّء مإععن ويهععدي السععلم دار إلىَ يدعو الذي لله الحمد

رب لععه شععريك ل وحععده اللععه إل إله ل أن وأشهد ، مإستقيم صراط

ًا أن وأشععهد العظيععم العرش ورب الرضين ورب السموات مإحمععد

بيععن به حكم الذي ، الحكيم والذكر باَّلياَّت المبعوثِّ ورسوله عبده

مإععن بععه يهععدي الععذي ، القديم الزمإاَّن مإن فيه اختلفوا فيماَّ الناَّس

بععإذنه النور إلىَ الظلماَّت مإن ويخرجهم السلم سبل رضوانه اتبع

وسععلم وآلععه عليععه اللععه صععلىَ ، المسععتقيم صععراط إلععىَ ويهديهم

.  تسليم وأفضل صلة أفضل

قضاَّة بعض ألفه الذي الكتاَّب علىَ وقفت بعد: فإنيِ أمإاَّ

العباَّس أبيِ الدين تقيِ السلم شيخ علىَ الرج فيِ الشاَّفعية

القبور إلىَ المطيِ وإعماَّل الرحاَّل شد مإسألة فيِ تيمية بن أحمد

ثم الزياَّرة سفر أنكر مإن علىَ الغاَّرة شن سماَّه قد كاَّن أنه وذكر ،

الناَّم خير زياَّرة فيِ السقاَّم شفاَّء يسميه أن اختاَّر أنه زعم

ً كتاَّبه فوجدت المضعفة الحاَّديث تصحيح علىَ مإشتمل

تضعيف وعلىَ ، والمكذوبة الواهية الثاَّر وتقوية ، والموضوعة

عن وتحريفهاَّ ، المقبولة القوية والثاَّر الثاَّبتة الصحيحة الحاَّديث
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. المردودة المستنكرة باَّلتأويلت ظاَّهرهاَّ عن وصرفهاَّ مإواضعهاَّ

ً المذكور الكتاَّب هذا مإؤلف ورأيت ًاَّ رجل ًاَّ مإماَّري ًاَّ برأيه مإعجب مإتبع

ًاَّ لهواه والراء الشاَّذة القوال إلىَ يعتقده مإماَّ كثير فيِ ذاهب

ًا ، الساَّقطة المخيلة الشبه إلىَ يعتمده مإماَّ أشياَّء فيِ صاَّئر

إليهاَّ يسبق لم مإواضع فيِ الجماَّع خرق وربماَّ ، الداحضة والحجج

.  عليهاَّ الئمة مإن أحد يوافقه ولم

فيماَّ يسلك تاَّرة غريب وبناَّء عجيب لون الجملة مإن وهو

ًاَّ فيكون المجتهدين مإسلك ويقويه ينصره الجتهاَّد ذلك فيِ مإخطئ

مإن ،فيكون المقلدين جملة مإن أنه ويدعيه يقول فيماَّ يزعم ومإرة

ًاَّ قلده يلهمناَّ أن سبحاَّنه الله نسأل ، العتقاَّد ذلك فيِ مإخطئ

.  والسداد الهداية ويرزقناَّ رشدناَّ

ًاَّ ذكر إن أنه مإاَّ هذا ًاَّ حديث ًاَّ أثر أو مإرفوع ثاَّبت غير وهو مإوقوف

ًاَّ كاَّن إذا قبله ًاَّ كاَّن وإن ، لهواه مإوافق غيره أو بتأويل إمإاَّ رده ثاَّبت

ًاَّ كاَّن إذا كماَّلك العلم الئمة بعض عن نقل وإن ، لهواه مإخاَّلف

ًاَّ كاَّن وإن ، قبله رأيه يوافق ومإاَّ وغيره عنه صحيح غير فيه مإطعون

ًاَّ كاَّن وإن يقبله ولم رده رأيه يخاَّلف مإماَّ كاَّن وإن ، ًاَّ صحيح ثاَّبت

ًاَّ حكىَ وإن ، عنه وأحوال الحديث علىَ باَّلكلم يتعلق مإماَّ شيئ

حنبل بن أحمد كاَّلمإاَّم والتعديل الجرح أئمة مإن أحد عن الرواة

جعفر وأبيِ ، البستيِ حباَّن بن حاَّتم وأبيِ الرازي حاَّتم وأبيِ

صاَّحب الحاَّكم الله عبد وأبيِ ، عدي بن أحمد وأبيِ العقيليِ

وكاَّن ، الحفاَّظ مإن وغيرهم ، البيهقيِ بكر وأبيِ ، المستدرك

ًاَّ .  فيه وناَّقشه عليه ورده قوله يقبل لم ، إليه ذهب لماَّ مإخاَّلف
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غيره ووافقه القول ذلك فيِ أصاَّب قد المإاَّم ذلك كاَّن وإن

ًاَّ كاَّن وإن ، عليه الئمة مإن باَّلقبول تلقاَّه إليه صاَّر لماَّ مإوافق

ذلك فيِ خولف قد المإاَّم ذلك كاَّن وإن ، عليه واعتمد به واحتج

الجور عين هو وهذا ، عليه الئمة مإن غيره يتاَّبعه ولم القول

مإن به ونعوذ التوفيق الله نسأل ، باَّلقسط القياَّم وعدم والظلم

.  الهوى واتباَّع الخذلن

أن علىَ هواه اتباَّع وغلبة ، برأيه إعجاَّبه حملة أن مإع هذا

العلماَّء مإن جماَّعة إلىَ النقل فيِ والغلط الفهم سوء نسب

وأخلقهم الفقهاَّء مإذاهب حكاَّية فيِ عليهم المعتمد العلم

زكرياَّ أبو الشيخ نقله مإاَّ أن زعم حتىَ الحكاَّم مإعرفة وتحقيق

مإن الجوينيِ مإحمد أبيِ الشيخ عن ، مإسلم شرح فيِ النووي

الثلثة المساَّجد غير إلىَ المطيِ وإعماَّل الرحاَّل شد عن النهيِ

الفاَّضلة المواضع وإلىَ والصاَّلحين النبياَّء قبور إلىَ كاَّلذهاَّب

مإنه وقع ذلك وإن ، مإحمد أبيِ الشيخ فيه غلط مإماَّ هو ذلك ونحو

أباَّ الشيخ - يعنيِ  هو قاَّله : ولو قاَّل ، والغفلة الهوى سبيل علىَ

لم وأنه بغلطه لحكمناَّ الغلط كلمإه يقبل - مإمن  غيره أو مإحمد

.  الحديث مإقصود يفهم

الصحيح النقل لرد المتضمن المعترض هذا كلم إلىَ فاَّلنظر

مإن السلم شيخ عن حكاَّه مإاَّ وبين بينه وأجمع ، الفاَّسد باَّلرأي

عنه نقله مإاَّ وهو ، الصراح والكذب المبنيِ والفك العظيم الفتراء

    النبيِ قبل زياَّرة جعل أنه مإن           
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         :   

      

     

    006 (الحجرات(. 

ل بماَّ المشهور القاَّضيِ هذا نقله مإاَّ أن يعلم المعترض وهذا

الكلم هذا مإن السلم شيخ عن المقاَّم هذا فيِ عنه حكاَّيته أحب

ويقول ويداهن يطفف، ولكنه ذلك فيِ يرتاَّب ل ، مإفترى كذب

. قلبه فيِ ليس مإاَّ بلساَّنه

قبل بمصر كاَّن لماَّ الكتاَّب هذا ألف أنه الثقة أخبرنيِ ولقد

الذي القاَّضيِ إلىَ به ليتقرب كبيرة بمدة باَّلشاَّم القضاَّء يليِ أن

، عنده ينفق ولم أمإله فخاَّب لديه ويحظىَ الكذب هذا عنه حكىَ

مإن لجله هذا كتاَّبه المعترض جمع الذي القاَّضيِ هذا كاَّن وقد

. المشهورين الشيخ أعداء

ًاَّ المعترض هذا زعم وقد الذي الفظيع المإر هذا مإع أيض

الفتاَّوى أن باَّلكذب والتصديق ، باَّلتصديق التكذيب مإن ارتكبه

، للشيخ مإوافقة بغداد أهل علماَّء بهاَّ أجاَّب التيِ المشهورة

علم مإع زعم هكذا ، الشياَّطين بعض وضعهاَّ مإوضوعة مإختلفة

واشتهر وذاع خبره شاَّع مإماَّ الفتاَّوى هذه بأن والعاَّم الخاَّص

مإن بهاَّ أفتىَ عمن مإتواترة ثاَّبتة صحيحة وهيِ ، وانتشر أمإرهاَّ

.  العلماَّء
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هذا تكذيب إلىَ فاَّنظري ، بهاَّ خطوطهم وغيري أناَّ رأيت وقد

ًاَّ به يحط لم بماَّ المعترض اشتهر مإاَّ إنكاَّر علىَ وجراءته ، علم

ًا ينسب أن الدين مإن شيِء إلىَ ينتسب لمن يحل وكيف وتواتر أمإر

ًاَّ مإقطوع مإشاَّهد أمإر فيِ ويقدح ، يقله لم مإن إلىَ بكذبة مإقطوع

، تقاَّل ل عثرة هذه الشياَّطين بعض مإن مإختلق أنه ويزعم بصحته

ًا مإثلهاَّ وله         ، كثير

   040 (النور (.

علىَ أنبه أن أحببت المذكور الكتاَّب هذا علىَ وقفت فلماَّ

وخلط ، المردودة والشياَّء المنكرة المإور مإن فيه وقع مإاَّ بعض

له خبرة ل مإمن عليه يقف مإن بعض بذلك يغتر لئل باَّلباَّطل الحق

ًا أن مإع ، الدين بحقاَّئق يعرفه والخطأ الوهم مإن فيه مإماَّ كثير

نوقش ولو ، الحمد ولله تأمإل بأدنىَ العلم فيِ المبتدئين مإن خلق

والعدوان الظلم مإن عليه اشتمل مإاَّ جميع علىَ الكتاَّب هذا مإؤلف

لطاَّل ، والتلبيس والتشنيع والغلو والتخليط والخبط والخطأ

مإرشد القليل علىَ التنبيه ولكن مإجلدات الجواب ولبلغ الخطاَّب

. المستعاَّن والله فهم أدنىَ له لمن الكثير مإعرفة إلىَ

مإنه وتكرارهاَّ الساَّنيد بذكر فيه الكتاَّب هذا مإؤلف أطاَّل وقد

فيه وحشد ، وغيرهماَّ والدارقطنيِ كاَّلطبرانيِ الكتب مإؤلفيِ إلىَ

بعض علىَ بعضهاَّ المركب باَّلجاَّزات والرواية إليهم الطرق بتعداد

السماَّع طباَّق وذكر ، المتأخرين مإن خلق أنساَّب فيِ والرفع

إلىَ وليس ، الكتاَّب حجم به يكبر مإماَّ ذلك ونحو الساَّمإعين وأسماَّء

ل أمإاَّكن فيِ وحذفهاَّ الساَّنيد ذكر اختصاَّره مإع حاَّجة كبير ذكره

والماَّلكية الحنفية كلم سرده مإع هذا ، فيهاَّ حذفهاَّ يليق
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مإناَّسكهم وغير مإناَّسكهم مإن عنهم ونقل والحناَّبلة والشاَّفعية

  النبيِ قبل زياَّرة استحباَّب          
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.  أعلم فيماَّ عليه دليل  )   هذا( 1
ًاَّ جاَّء الذي  )   الحديث( 2 سبب بينت وقد ضعيف المسألة هذه فيِ نص

والخروج الدخول بأذكاَّر الساَّجد الراكع ( اتحاَّف رساَّلتيِ فيِ ضعفه

التياَّمإن يعجبه : ( كاَّن عاَّئشة بحديث يستدل ) ولكن المساَّجد مإن

.  عاَّم ) وهو كله شأنه فيِ
.  الذكر الساَّلفة رساَّلتناَّ  )   راجع( 3
عليه النبيِ مإكاَّنة استشعاَّر مإع طبيعية حاَّلة فيِ يكون  )   بل( 4

.  الرؤوس مإنكسيِ يدخلون الصحاَّبة جميع كاَّن فماَّ والسلم الصلة
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.  بغيره يعأتيِ أن له بل بملزم ليس هناَّ به أتىَ الذي الذكر  )   وهذا( 5
ًاَّ  )   وهذا( 6 .  بملزم ليس أيض
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(()(             

.  مإشروعه هذا أنه  )   يعنيِ( 7
: مإساَّجد ثلثة إلىَ إل الرحاَّل تشد : ( ل هريرة أبيِ  )   حديث( 8

3/63 ) البخاَّري القصىَ والمسجد الحرام والمسجد هذا مإسجدي

2/1014 و سعيد أبيِ حديث مإن  ،976-2/975 مإتن ومإسلم ، الفتح

 هريرة ابيِ حديث مإن

مإساَّجد ثلثة إلىَ إل الرحاَّل تشدوا ( ل الخدري سعيد أبيِ  )   حديث( 9

 مإتن2/976 ) مإسلم القصىَ والمسجد الحرام والمسجد هذا مإسجدي

 .
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           .

زمإن مإن مإفقود وبقيته جزء مإنه يوجد راهويه بن إسحاَّق  )   مإسند( 10

عند رأيته مإنه الموجود والقسم تعاَّلىَ الله رحمه حجر ابن الحاَّفظ

.  تعاَّلىَ الله حفظه حيدر بن حسن شيخناَّ
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 .2/278 الدارقطنيِ سنن  )   انظر( 11
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فيِ الكاَّمإل كتاَّب فيِ عدي بن الله عبد أحمد أبو الحاَّفظ قاَّل

ذكر ثم هلل بن : مإوسىَ الحاَّديث وعلل المحدثين ضعفاَّء مإعرفة

بععن مإحمد : حدثناَّ فقاَّل طريقه مإن البيهقيِ رواه كماَّ الحديث هذا

.  الحلوانيِ مإوسىَ

بن هلل بن مإوسىَ حدثناَّ سمرة بن إسماَّعيل بن مإحمد حدثناَّ

:  الله رسول : قاَّل قاَّل عمر ابن عن ، ناَّفع عن العمري الله عبد

 ))       ((    :     

       :          

  :   )( .

 .4/17 للعقيليِ الضعفاَّء  )   انظر( 12
 .6/235 الكاَّمإل  )   انظر( 13
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 .8/166 والتعديل الجرح   )   انظر( 14
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  بن أحمد أبو فأمإاَّ  قولهماَّ إلىَ  مإوسىَ فيِ والعقيليِ الرازي

 ،      غير :    الحديث  الرجل  ذكر

  :     صدر  تصفح      مإباَّشرة

               

               .

  القطاَّن  : ضعف     )) : شقاَّئق النساَّء

 (()15(             اختلف

     ًَّا )   )) :    (()16 أيض

رقم باَّب الوضوء كتاَّب فيِ والدارمإيِ  ،1/190 الترمإذي  )   أخرجه( 15

.  طرفه بمجموع صحيح  والحديث277-6/256 وأحمد  ،76
 : 1/322 الله رحمه الترمإذي  )   قاَّل( 16

بن الله عبد عن المدنيِ الوليد بن يعقوب حدثناَّ مإنيع بن أحمد حدثناَّ

الول : (( الوقت  الله رسول قاَّل قاَّل عمر ابن عن ناَّفع عن عمر

)) ؟ الله عفوا الخر والوقت الله روضاَّن الصلة مإن

.  غريب الحديث : هذا عيسىَ أبو قاَّل

أعل كونه الشبيليِ الحق عبد مإحمد أبيِ علىَ القطاَّن ابن أنكر ولقد

فإن هوعلته :ويعقوب وقاَّل يعقوب عن وسكت باَّلعمري الحديث

أبو وقاَّل الحديث يضع وكاَّن الكباَّر الكذابين مإن : كاَّن فيه قاَّل أحمد

به أعله إنماَّ عدي وابن مإوضوع رواه الذي الحديث يكذب : كاَّن حاَّتم

.  ذكره باَّبه وفيِ

 ومإما1/322َّ الترمإذي علىَ شرحه فيِ الله رحمه شاَّكر أحمد قاَّل

ًاَّ الحديث هذا يذكر الله رحمه الشاَّفعيِ أن مإنه أعجب أزال به مإحتج

نص كماَّ باَّطل حديث هو بل صحيح غير حديث وهو ، إسناَّده بدون

عنهم.  نقلناَّه فيماَّ الحفاَّظ العلماَّء عليه

رضوان الوقت أول فيِ الصلة : حديث المعرفة فيِ البيهقيِ وقاَّل

وساَّئر حنبل بن أحمد كذبه وقد الوليد بن بيعقوب يعرف إنماَّ ، الله
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 . 1/322 ضعيفة كلهاَّ بأساَّنيد الحديث هذا روي : وقد قاَّل ، الحفاَّظ

:  باَّطل : فاَّلحديث قلت
)) ابن باَّطل فنكاَّحه سيده إذن بغير العبد نكح (( وإذا  )   حديث( 17

بن مإحمد بن الله عبد طريق مإن لكنه عمر ابن حديث  مإن1/630 مإاَّجة

جاَّبر حديث  مإن2/152 والطاَّلسيِ ، مإندل طريق مإن والثاَّنية عقيل

وفيه عمر، ابن حديث مإن والخر ، عقيل بن مإحمد بن الله عبد وفيه

مإن والخر عقيل ابن طريق عن جاَّبر حديث  مإن2/563 داود .وأبو مإند

المضعف المكبر العمري الله عبد طريق مإن وهو عمر حديث=   =ابن

عمر ابن قول ،وهو مإوقوف وهو ، ضعيف الحديث :هذا عقبه وقاَّل

 . 6/13 التهذيب فيِ عقيل ابن ترجمة عنه الله رضيِ

فيِ ناَّصر الشيخ وتبع ، : صحيح الحاَّكم وقاَّل ، :حسن الترمإذي قاَّل

ابن طريق مإن لنه ضعفه  والراجح6/351 فحسنه الترمإذي الرواء

 هذا عقيل
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ًاَّ أتىَ ( مإن  )   حديث( 18 . الطريق هذه غير  مإن4/1751 مإسلم ) رواه عراف
 .7-2/6 حباَّن لبن المجروحين كتاَّب  )   انظر( 19
 1/322  )   انظر( 20
 .5/145 الكبير التاَّريخ  )   وانظر( 21
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 .7/203 المهذب شرح المجموع  )   انظر( 22
بن الله عبد بن صاَّلح بن  عاَّمإر2/360 الميزان فيِ الذهبيِ  )   قاَّل( 23

أحد عند حنبل بن أحمد روى مإاَّ لعل واه ، العوام بن الزبير بن عروة

جن يقول مإعين بن يحيىَ : سمعت داود أبو .. وقاَّل هذا مإن أوهىَ

.  صاَّلح بن عاَّمإر عن . يحدثِّ أحمد

عدو خبيث : كذاب قاَّل مإعين ابن عن مإحرز بن مإحمد بن أحمد وروى

 الله

32
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السدي القاَّسم بن  مإحمد4/11 الميزان فيِ الذهبيِ  )   قاَّل( 24

حنبل بن أحمد كذبة وطبقته عبيدة بن مإوسىَ عن الكوفيِ

مإعمر أبو حدثنيِ  مإاَّ لبيِ ذكرت أحمد بن الله عبد وقاَّل والدارقطنيِ

القاَّسم بن : مإحمد أبيِ .. فقاَّل السدي القاَّسم بن مإحمد عن

.  بشيِء ليس مإوضوعة أحاَّديثه

. حديثه : رمإيناَّ أحمد : قاَّل البخاَّري وقاَّل
بن : عمر أحمد فيه قاَّل  وقد3/228 الميزان فيِ  )   ترجمته( 25

: لم يقول الرحمن عبد كاَّن ولكن عنه أكثرت وقد عنه أروي ل هاَّرون

.  عندي قيمة له يكن
 .3/136 للذهبيِ الميزان فيِ  )   ترجمته( 26
حدثِّ الليث أبيِ بن  إبراهيم1/54 الميزان فيِ الذهبيِ  )   قاَّل( 27

كاَّن ، خزره صاَّلح قاَّل ، الحديث مإتروك الشجعيِ الله عبيد عن ببغداد

بعد ظهر حتىَ وعليِ أحمد علىَ أمإره وأشكل سنة عشرين يكذب

.  : مإتروك الساَّجيِ زكرياَّ وقاَّل أحمق لكنه : ثقة مإعين ابن وقاَّل
ل الحديث : مإنكر حاَّتم أبو  قاَّل4/414 الميزان فيِ  )   ترجمته( 28

: قاَّل ، بين حديثه علىَ : الضعف عدي ابن قاَّل أبيه مإن أو مإنه أدري

.  ضعفه علىَ مإجمع : وأبوه قلت
البخاَّري جماَّعة : تركه الذهبيِ  قاَّل4/250 الميزان فيِ  )   ترجمته( 29

: ل حباَّن ابن قاَّل بشيِء حديثه ليس مإعين ابن قاَّل ، باَّلكذب : يرمإونه

حين عليه أنكروا إنماَّ بأس به كاَّن : مإاَّ حنبل بن أحمد قاَّل به يحتج

.  الصاَّئغ إبراهيم عن حدثِّ
ًاَّ به نر لم : شيعيِ أحمد فيه  قاَّل1/358 الميزان فيِ  )   ترجمته( 30 .  بأس

33



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

             

          

         

              

            

            .

            

              

             

          :

             

             

      

       -  

عثماَّن فتناَّول سطح فوق عقد عثماَّن يشتم : كذاب مإعين ابن وقاَّل

.  رجله فكسر فرمإاَّه عثماَّن حواليِ أولد بعد إليه فقاَّم

وقاَّل خبيث لفظ فيِ وعمر بكر أباَّ يشتم : رافضيِ داود أبو وقاَّل

.  : ضعيف النساَّئيِ
.  الميزان فيِ . ترجمته الشقر الحسن بن الحسين  )   هو( 31

حاَّتم أبو وقاَّل الحديث : مإنكر زرعة أبو وقاَّل نظر : فيه البخاَّري قاَّل

مإعمر أبو وقاَّل ، للخيرة شتاَّم : غاَّل الجوزيجاَّنيِ وقاَّل باَّلقوي :ليس

.  باَّلقوي : ليس والدارقطنيِ النساَّئيِ وقاَّل ، : كذاب الهذليِ
وهناَّ قاَّلوا ، مإيسرة بن مإحمد الصاَّغاَّنيِ سعيد وأبيِ  )   الصوابة( 32

الميزان فيِ  ترجمته  ،8/69 للسمعاَّنيِ النساَّب راجع ، مإطبعيِ خطأ

ًاَّ : كاَّن مإعين بن يحيِ وقاَّل  ،4/52 ًاَّ جهمي وقاَّل بشيِء ليس شيطاَّن

: صدوق أحمد وقاَّل : ضعيف الدارقطنيِ وقاَّل ، : مإتروك النساَّئيِ

.  اضطراب : فيه البخاَّري وقاَّل مإرجئ
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 مإن6/180  وأحمد4/93  والنساَّئي7/40ِ مإسلم أخرجه  )   الحديث( 33

 وأبو3/137 مإسلم أخرجه هريرة أبيِ حديث فيِ وورد عاَّئشة حديث

مإسلم أخرجه بريدة حديث مإن  وورد1/94  والنساَّئي3/559ِ داود

7/44 . 
مإسعود ابن حديث . مإنهاَّ الصلة فيِ التشهد أحاَّديث إلىَ  )   يشير( 34

.  مإسلم أخرجه
سمعتم ( إذا بلفظ العاَّص بن عمرو بن الله عبد حديث إلىَ  )   يشير( 35

 ،1/288 مإسلم .. ) رواه عليِ صلوا ثم يقول مإثلماَّ فقولوا المؤذن

10/83  والترمإذي2/25 والنساَّئيِ  ،2/168 وأحمد  ،1/359 داود وأبو

 .  410-1/409  والبيهقي1/337ِ عوانة وأبو تحفة
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والخروج الدخول أذكاَّر فيِ الساَّجد الراكع ( اتحاَّف رساَّلتناَّ  )   راجع( 36

) .  المساَّجد مإن
الله رسول : سمع قاَّل أنه عبيد بن فضاَّلة حديث إلىَ  )   ويشير( 37

ً وسلم عليه الله صلىَ وجل عز الله يذكر ولم الصلة فيِ يدعوا رجل

فقاَّل وسلم آله وعلىَ وسلم عليه الله صلىَ النبيِ علىَ يصل ولم

أحدكم صلىَ : إذا ولغيره له وقاَّل دعاَّه ثم  هذا : عجل الله رسول

عليه الله صلىَ النبيِ علىَ ليصل ثم عليه والثناَّء ربه بتحميد فليبدأ

داود أبو  ورواه6/18 أحمد رواه ، شاَّء بماَّ بعد ليدع ثم وسلم آله وعلىَ

فيِ السنيِ وابن تحفة  ،9/449  والترمإذي3/44 والنساَّئيِ  ،2/162

.  111 والليلة اليوم عمل
.  التشهد إلىَ تعاَّلىَ الله رحمه  )   يشير( 38
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ودعاَّء القبور فوق الذبح فيهاَّ يحصل التيِ الزياَّرة وكذلك  )   قلت( 39

ًاَّ يعتبر فهذا مإنهم الحاَّجاَّت وطلب المإوات .  شركية والزياَّرة شرك
 ) . 8(  برقم  )   تقدم( 40
سعيد أبيِ حيث  مإن69  ،3/64 و صحيح  بسند6/7 أحمد  )   رواه( 41

حوئب= بن شهر مإسنده وفيِ الخدري

الرحمن عبد علىَ  قرأت6/7 أحمد المإاَّم مإسند فيِ : وقع =فاَّئدة

.. ) مإاَّلك عن الرحمن عبد عليِ ( قرأت الصوابت لعل يزيد عن مإاَّلك

فيِ أنس بن مإاَّلك وترجمة مإهدي بن الرحمن عبد ترجمة فيِ كماَّ

، الغفاَّري بصرة أبيِ مإسند مإن أنه الصحيح أن ثم ، التهذيب تهذيب

بعدهاَّ  ومإا224َّص الجناَّئز  وأحكاَّم7248 رقم الجاَّمإع صحيح راجع

ًا نفيس بحث فإنه .   جد

 . 3/113.  النساَّئيِ مإطولة القصة هذه وروى

37



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

              

           (()(.

                

             

 

            

           .

             

               

        

 


     )(

  )) :           (() ( 

              :   

 )(             

4/338  و2/131  و1/564 هريرة أبيِ حديث مإن البخاَّري  )   أخرجه( 42

.  مإسعود بن الله عبد حديث  مإن1/453  و1/459 ومإسلم
1017-2/1016  ومإسلم13/313 و  فتح69-3/68 البخاَّري  )   رواه( 43

.  عمر ابن حديث مإن  كلهم2/37  والنساَّئي534ِ-2/533 داود وأبو
وفيِ النصاَّري ظهير بن أسيد حديث  مإن2/146 الترمإذي  )   رواه( 44

 ،1/542 مإاَّجة وابن التقريب فيِ كماَّ مإقبول وهو البرد أبيِ سنده

وفيِ حنيف بن سهل أمإاَّمإة أبيِ حديث  مإن2/37 النساَّئيِ ورواه

، التقريب فيِ كماَّ مإقبول وهو الكرمإاَّنيِ سليماَّن بن سنده= =مإحمد

.  حسن الطرق بمجموع  فاَّلحديث1/453 مإاَّجة وابن
قصد وإن ، فنعم باَّلنذر فواجب السفر نذر إذا أنه يقصد كاَّن  )   إن( 45

ًاَّ الذهاَّب أي باَّلنذر الوفاَّء ذلك عن النهيِ وردد فقد القدام علىَ مإشي

ًاَّ رأى النبيِ أن أنس حديث مإن هذا باَّل : مإاَّ قاَّل أبنية بين يهاَّوى شيخ

، لغنيِ نفسه هذا تعذيب عن الله : إن قاَّل يمشيِ أن قاَّلوا: نذر ؟
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3/1264  ومإسلم11/585  و4/78 البخاَّري أخرجه ، يركب أن وأمإره

 . 2/184  والدارمإي4/111ِ والترمإذي

بيت إلىَ تمشيِ أن أختيِ : ( نذرت قاَّل عاَّمإر بن عقبة حديث ومإن

4/79  ولتركب (( لتمشيِ  النبيِ لهاَّ استفتيِ أن وأمإرتنيِ الله

 )) 4/111  والترمإذي3/1264 ومإسلم
4/104  والترمإذي3/593 داود وأبو  ،11/585 البخاَّري  )   رواه( 46

 ،6/36  وأحمد2/184  والدارمإي1/687ِ مإاَّجة  وابن7/17 والنساَّئيِ

.  عاَّئشة حديث مإن  كلهم224  ،41
 )  1(   ) حاَّشية19(  صفحة  )  تقدم( 47
 ) . 3(   ) حاَّشية32(  صفحة  )   تقدم( 48
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 ) . 1(   حاَّشية19 صفحة  )   تقدم( 49
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: (( ل وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ قول إلىَ  )   يشير( 50

تغرب حتىَ العصر بعد صلة ول الشمس ترتفع حتىَ الصبح بعد صلة

 مإتن567-1/566 ومإسلم  فتح61-2/60 البخاَّري )) أخرجه الشمس

ارواء . راجع هريرة وأبيِ الخدري سعيد وأبيِ عمر ابن حديث مإن

 .7386  الجاَّمإع  وصحيح2/236 العليل
-3/799 ومإسلم فتح  ،241-4/238 البخاَّري رواه مإاَّ إلىَ  )   يشير( 51

عليه الله صلىَ النبيِ أن هريرة وأبيِ سعيد وأبيِ عمر حديث  مإن800

والنحرة)) راجع الفطر يوم صوم عن : (( نهىَ وسلم آله وعلىَ

 .6839 الجاَّمإع  وصحيح4/924 الرواء
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) 054 (الماَّئدة

إلىَ يذهب أحد يكن ولم  ،)53(ذكرناَّ كماَّ مإسجده فيِ ويصلون 

السلم بل ، المسجد فيِ خاَّرجهاَّ يقوم ول الحجرة يدخل ول القبر

ابن فعل عليِ فيِ وغيره مإاَّلك وعمدة ؛ الحجرة خاَّرج مإن عليه

.  عمر

به ويتمسحون الشبك يقبلون الناَّس أصبح فقد الن : أمإاَّ  )   قلت( 52

العمل ذلك أن يقصد مإن مإنهم فاَّسدة بنباَّت الخيوط عرضه ويربطون

وبين بينه يحدثِّ أجل=      =أل مإن ومإنهم القاَّدمإة السنة يعود يجعله

أجل مإن ومإنهم يتزوج أن أجل مإن ومإنهم وطلق شقاَّق زوجته

المعتمر أو الحاَّج مإع ويرسلهاَّ رساَّلة يكتب وبعضهم جرا وهلم المحبة

والستغاَّثاَّت الشركياَّت وفيهاَّ القبر جاَّنب إلىَ يرمإيهاَّ بدوره وهو

بل هذا مإثل يفعل البقيع مإقبرة سور فيِ وهكذا ، الحاَّجاَّت وطلب

ًا رأيت ًاَّ الجهاَّل مإن كثير الساَّعاَّت يبقىَ مإن مإن= =العاَّجم وخصوص

ًاَّ الطوال ًاَّ المسجد خاَّرج مإن وهذا ، القبر إلىَ مإتجه يدعو يديه رافع

ًاَّ .  اليرانيون وخصوص
 و12/187  و12/86  و10/433  و8/492 البخاَّري  )   أخرجه( 53

 والنشاَّئي5/336ِ  والترمإذي2/732 داود  وأبو1/90  ومإسلم13/491

7/89 . 
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حكم له لكاَّن المسلمين نصف قاَّله لو القول فهذا حاَّل وبكل

الحق الذي هو يجعل أن أمإاَّ ، النزاع مإساَّئل فيِ القوال مإن أمإثاَّله

اجماَّع خلف فهذا بكفره يقاَّل أو خاَّلفه مإن عقوبة ويستحل

المخاَّلف كاَّن فإن ، والسنة الكتاَّب به جاَّء مإاَّ ،وخلف المسلمين

وإجماَّل سنته خاَّلف فاَّلذي ؛ يكفر المسألة هذه فيِ للرسول

ًا نكفر ونحن الكاَّفر فهو أمإته وعلماَّء الصحاَّبة المسلمين مإن أحد

تكفير قدر إن لكن غيرهاَّ فيِ ول ، المساَّئل هذه فيِ ل باَّلخطأ

والعلماَّء الصحاَّبة واجماَّع والسنة الكتاَّب خاَّلف فمن المخطئ

المإة وسلف والصحاَّبة والسنة الكتاَّب وافق مإمن باَّلكفر أولىَ

.  وأئمتهاَّ

      النبيِ به أمإر مإاَّ بين فرقوا المسلمين فأئمة

                  

  

           

         

              

              

    

        

      .

            

  




 

       

     وقاَّل065 (مإريم    (  : 

     وقاَّل004 (الخلص   (  : 
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        الشورى)

     :  )  وقاَّل011  )    (

               :       :

       )) :    

        ((  :  

  )) :           ((  :     )) :

    (() ( . 

    :       

      

    الخاَّلق بين سوى )   فمن165 (البقرة

.  مإشرك فهو له والرجاَّء مإنه والخوف له الحب فيِ والمخلوق

            )) :    والنبيِ

   (()(            

  :  

      )(    )) :  

             (()( . 

          )) :      (( :

          )) :   

والدب البقرة تفسير فيِ التفسير كتاَّب فيِ البخاَّري  )  أخرجه( 54

وأخرجه  ) ،1( رقم باَّب  والدياَّت20 رقم باَّب  والتوحيد20 رقم باَّب

ًاَّ الطلق فيِ داود أبو  ورواه1/90 مإسلم ورواه أخرى مإواضع فيِ أيض

.   التفسير فيِ  والترمإذي50 رقم باَّب
تخريجه  وانظر728 رقم تحت عليه الكلم وسيأتيِ صحيح  )   حديث( 55

ًاَّ .  والخلق الحق بين للواسطة تحقيقناَّ فيِ مإوسع
 ) 1(  حاَّشية338 صفحة عليه الكلم فيِ وسيأتيِ صحيح  )   حديث( 56
 ) . 1(  حاَّشية338 صفحة عليه الكلم وسيأتيِ صحيح  )   حديث( 57
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   :       
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     .

            :

       

       

      

      

    

      

  تعاَّلىَ )   وقاَّل080-079 عمران (آل  : 

      

      

     

مإن جاَّء لنه ضعيف  وهو228  ،5/227 أحمد رواه مإعاَّذ  )   حديث( 58

مإبهم علىَ يدور الحديث أن فعلم مإعاَّذ عن رجل عن ظبياَّن أبيِ طريق

= .

عن والحاَّكم هريرة أبيِ حديث مإن الترمإذي رواه الحديث أصل =لكن

أوفيِ طاَّلب أبيِ بن الله عبد عن حياَّن وابن مإاَّجه وابن وأحمد بريدة

.  ثاَّبت طرقه بمجموع والحديث
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         السراء)

056-057 (

كاَّلمسيح النبياَّء يدعون أقوام : كاَّن السلف مإن طاَّئفة قاَّل

عبيدة هؤلء أن تعاَّلىَ الله فأخبرهم الملئكة ويدعون وعزيز

ونهىَ باَّلعماَّل إليه ويتقربون عذابه ويخاَّفون رحمة يرجون

الذي باَّلمخلوق يشبه فل باَّلمخلوق مإثل له يضرب أن سبحاَّنه

 :  تعاَّلىَ قاَّل ، ذلك ونحو والحجاَّب العوان إلىَ يحتاَّج

       

      

   

( 186 البقرة ) 

     :  تعاَّلىَ وقاَّل  

        

         

       

     023-022 (سبأ (

        )(  مإحمد وسيدناَّ 

               

                  

رساَّلة تعاَّلىَ الله حفظه الوادعيِ هاَّدي بن مإقبل الشيخ ألف  )   قد( 59

فجزاه ، باَّبهاَّ فيِ فريدة فإنهاَّ فلتراجع مإطبوعة وهيِ الشفاَّعة فيِ

ًا الله .  خير
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      :         

    . )) :      

   

        :       

      :  

   (()( . 

             

      : 

       

        :    

     تعاَّلىَ )  وقاَّل255 (البقرة  :

       وقاَّل028 (النبياَّء  (

       :  تعاَّلىَ

        

    تعاَّلىَ )  وقاَّل026 (النجم  : 

      

       

      109-108 (طه(

       :  تعاَّلىَ وقععععععاَّل

  تعاَّلىَ )  وقاَّل003 (يونس  :     

     القرآن فيِ هذا )  ومإثل004 (السجدة

.  كثير

            النبيِ مإتاَّبعة هو فاَّلدين

            

للشيخ الشفاَّعة  وراجع300ص  ،253ص خزيمة لبن التوحيد  )   فيِ( 60

 .  55-53ص مإقبل

47



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

           

  

               

               

                 

                 .

            

                 

              

        :  :      

              

             

           

   


  

              

   )(            

                

     

          

               .

  

   ))  :       ((  

            :   

                  

     )) :       . ((   

.  والشركياَّت البدع مإن خلوهاَّ بشرط مإستحبة أنهاَّ  )   والصحيح( 61
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         .

           

               

 . 2/278 الدارقطنيِ سنن  )   انظر( 62
 . 2/57 للهيثميِ الستاَّر كشف  )   انظر( 63
.  وعلله باَّلحديث له علم ل مإن علىَ وليلبس  )   قلت( 64
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        )(   

 .

           :  

      :       

           :  

     )(        :

               

     .

            

               

       :           

مإعاَّيب مإن وهذا قلت  ،2/57 للهيثميِ الستاَّر كشف  )   انظر( 65

نقل قد فهو يوافقه ل مإاَّ ويترك يوافقه مإاَّ ينقل أنه حيث السبكيِ

.  هذا إبراهيم بن الله عبد حول البزار ينقل فلم البزار مإن الحديث
ًاَّ وراجع  ،2/36 حباَّن لبن المجروحين  )   انظر( 66 للذهبيِ الميزان أيض

2/288 . 
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67 )   ( 4/1506 – 1508. 
68 )   ( 
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 .15/245 البيهقيِ  وسنن2/278 الدارقطنيِ : سنن  )   انظر( 70
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               :

              

              : 

              

         

     

              

   )) :         (() ( . 

              

              )) : 

         . ((

            

           

              

               

               

             :  

المغيرة حديث  مإن5/20  و4/252 وأحمد  مإتن1/12 مإسلم  )   رواه( 71

بن سمرة وعلىَ المغيرة حديث  مإن15-1/14 مإاَّجه وابن ، شعبة بن

.  جندب
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              .

    )(       

             :

             

               

   :              

              

     .

            

              

             

 . 2/615 المستدرك  )   انظر( 72
: إن يقول قد الناَّس بعض ولكن مإوضعه فيِ اللفظ : هذا  )   قلت( 73

لموسىَ قاَّل قد تعاَّلىَ والله القاَّسيِ الكلم ومإن التشدد مإن هذا

ً له فقول طغىَ إنه فرعون إلىَ : (( إذهباَّ وهاَّرون ًاَّ)) فأقول قول : لين

ياَّ لظنك (( وإنيِ لفرعون يقول هذا له اله قاَّل الذي مإوسىَ هذا

ًا فرعون الشدة )) بل مإبين لقوين (( إنك لصاَّحبه )) ويقول مإثبور

مإوضعه فيِ شيِء كل وضع إل الحكمة وهل الحكمة مإن مإوضعهاَّ فيِ

.  مإقاَّل مإقاَّم ولكل

يحرفون لنهم الشدة إل مإعهم يصلح ل وأمإثاَّله المعترض هذا فإن

.  مإواضعه عن الكلم

عليه الكلم مإن مإنه وقع مإاَّ علىَ المعترض ( ومإناَّقشة هذا بعد وقوله

)  علم بغير

.  باَّلحديث له علم ل مإن علىَ ليلبس ولكن يعلم أنه الظاَّهر بل أوقل
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فصل

النبيِ مإسجد يأتيِ فإنه بعده أو الحج قبل المدينة دخل وإذ

              

             

      )(        

           

             

       )) :        

     (() (          

     :          

       )( .

ًاَّ ورواه  )   تقدم( 74 484  ،416  ،256  ،2/277  و1/184 أحمد أيض

ًاَّ وله ص الساَّجد تحذير أنظر ، مإتعددة وشواهد كثيرة طرق عن أيض

135 . 
وهو حميد أباَّ سنده فيِ حسن  وإسناَّده2/534 داود أبو  )   رواه( 75

فإذا الشراف تحفة إلىَ رجعت ثم التقريب فيِ كماَّ يهم صدوق

بن الله عبد بن : يزيد الظراف النكت فيِ يقول حجر ابن باَّلحاَّفظ

الله رد إل عليِ يسلم أحد مإن (( مإاَّ : حديث هريرة أبيِ عن قسيط

.  آخره السلم)) وغلىَ عليه أرد حتىَ روحيِ عليِ

السكندرانيِ يزيد بن الله عبد عن جعفر بن مإهدي : ادخل : قلت قاَّل

ً هريرة وأبيِ يزيد بين جده عن - أخرجه  صاَّلح أبو ) وهو ( رجل

.  هع . أ سهل بن جعفر ترجمة فيِ الوسط فيِ الطبرانيِ
دخل سفر مإن قدم إذا كاَّن أنه صحيح بإسناَّد مإاَّلك  )   أخرجه( 76

ًاَّ وأخرجه ..إلخ المسجد  . 5/245 الكبرى سننه فيِ البيهقيِ أيض
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   ((  )) :   


    




       (() ( . 

  )) :         

   ((  :          )) :

 . 16ص الساَّحد تحذير  راجع2/246 أحمد  )   رواه( 77

ًاَّ قبري تجعل ل (( اللهم هريرة أبيِ حديث مإن بقية )) وأمإاَّ وثن

ًاَّ أحمد فرواه الحديث حسن بسند هريرة أبيِ حديث  مإن2/367 أيض

ًاَّ هريرة أبيِ حديث  مإن2/534 داود أبو ورواه .  أيض
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    )( . 

          .

1636 مإاَّجه  وابن2/184  ،1/635 داود  وأبو4/8 أحمد  )   رواه( 78

طريق مإن والحديث أوس بن أوس عن  جميعاَّص13/91 والنساَّئيِ

والصحيح جاَّبر بن يزيد بن الرحمن عبد عن الجعفيِ عليِ بن الحسين

قاَّل كماَّ شواهد للحديث ولكن اسمه فيِ يغلط كاَّن حيث تميم ابن أنه

وأبيِ أمإاَّمإة وأبيِ الدرداء وأبيِ هريرة أبيِ حديث مإن القيم ابن

. كله هذا راجع عليِ بن والحسن مإاَّلك بن وأنس النصاَّري مإسعود

 . 41 – 30ص القيم لبن النعاَّم جلء فيِ
عباَّس ابن  عن6/494  ،255  ن3/200  و1/532 البخاَّري  )   رواه( 79

ًاَّ  عنها10/277َّ و وعاَّئشة ًاَّ حديثهماَّ  مإن377-1/376 ومإسلم أيض أيض

عوانه  وأبو255  و121 و6/80 وأحمد هريرة أبيِ حديث مإن وكذلك

ًاَّ  راجع1/399  .51  ،20  ،16  ،9ص الساَّجد تحذير أيض
 . 22ص الساَّجد تحذير  راجع2/688 مإسلم  )   رواه( 80
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            :   

              :

 ))             ((  ))

            

 ) .1(   حاَّشية31 صفحة الزياَّرة أحاَّديث بعض إلىَ الشاَّرة  )   تقدمإت( 81
هذا فيِ رساَّلة اللباَّنيِ الدين ناَّصر مإحمد الشيخ ألف  )   قد( 82

عدة )) طبعت مإساَّجد القبور اتخاَّذ مإن الساَّجد ( تحذير وسماَّهاَّ

ًا نفيسة فإنهاَّ فراجعهاَّ طبعاَّت ًا الله : يجزاه بتمعن واقرأهاَّ جد .  خير
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المعترض قاَّل

ًا جاَّءنيِ : (( مإن الثاَّلث الحديث زياَّرتيِ إل حاَّجة تعمله ل زائر

ًاَّ كاَّن ًاَّ له أكون أن عليِ حق حديث مإن )) . ذكر القياَّمإة يوم شفيع

الجهنيِ ساَّلم بن مإسلمة عن البصري العباَّدي مإحمد بن الله عبد

: قاَّل قاَّل عمر ابن عن ساَّلم بن ناَّفع عن ، عمر بن الله عبيد عن

  )) :  الله رسول

       


 

   

   (() (         

  .

   :        

              

                

             

                  :

    )) :  

       


 

   

    . ((

 .2/278 الدارقطنيِ سنن  )   انظر( 83
 .13149  رقم12/291 الكبير الطبرانيِ مإعجم  )   انظر( 84
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3/140 والكاَّشف  ،6/28  واللساَّن4/104 الميزان فيِ ترجمته  )   انظر( 85

. التقريب وانظر ،
 .13150  رقم12/292 الكبير الطبرانيِ مإعجم  )   انظر( 86
 .6/345  والكماَّل8/338 للسمعاَّنيِ النساَّب فيِ ترجمته  )   انظر( 87
.  التهذيب تهذيب فيِ  )   ترجمته( 88
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 .2/1004 مإسلم  )   رواه( 89
.  صحيح  وسنده2/74 )   ( 90
.  صحيح  وسنده2/1039 مإاَّجة  وابن5/719 الترمإذي  )   رواه( 91
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.  الله عبيد حديث مإن آخر فيِ  بزياَّدة720-5/719  )   الترمإذي( 92
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.   مإتن2/1004 صحيحه فيِ مإسلم  )   رواهاَّ( 93
94 )   ( 3/58. 
95 )   ( 2/1003. 
96 )   ( 2/1004. 
) .4(  حاَّشية51 صفحة  )   تقدم( 97
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           .

عععن ، أسععلم بن زيد حديث مإن صحيحه فيِ البخاَّري روى وقد

: اللهععم يقععول كععاَّن أنععه عنععه الله رضيِ الخطاَّب بن عمر عن أبيه

 . )98(رسولك بلد فيِ مإوتيِ واجعل سبيلك فيِ شهاَّدة ارزقنيِ

رضيِ وقاَّص أبيِ بن سعد حديث مإن الصحيحين فيِ ثبت وقد

        النبيِ : جاَّء قاَّل عنه الله

          :      :

           )) :  

 

   ((    ))      

  ((           )(. 

             : 

  :             

  ))  

   (() ( . 

             

          

    

               

       

      

            

. الفتح  مإع4/1100 )   ( 98
11/179  ،7/269  ،3/164  ،11/179  ،10/120 البخاَّري  )   أخرجه( 99

 . 1253 – 30/1250 ومإسلم ،
100 )   ( 3/1253 . 
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1/28 للعقليِ  والضعفاَّء1/256 للذهبيِ الميزان فيِ ترجمته  )   انظر( 101

 .2/15 للبخاَّري الكبير والتاَّريخ

70



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

)( ) :          

   (  )( ) :   ( 

)( ) :           

     (   )() :     

       (    :    

   )( ) :  ( )( ) :    

      (         

              

               

          .

            

             

  )(        

   :        

             

 :            

 .  2/318 والتعديل الجرح  )  انظر( 102
طبعة المحققة  الطبعة55ص للنساَّئيِ والمتروكين الضعفاَّء  )   انظر( 103

.  الثقاَّفية الكتب مإؤسسة
 . 1/171 المجروحين  )   انظر( 104
 .392 – 1/391 عدي لبن الكاَّمإل  )   انظر( 105
 1/55 مإاَّكول لبن الكماَّل  )   انظر( 106
 . 7/47 بغداد تاَّريخ  )   انظر( 107
 . 16-15ص الخناَّئيِ علىَ  )   الرد( 108
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 .16ص الخناَّئيِ علىَ  )   الرد( 109
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البخاَّري رواه عنه الله رضيِ هريرة أبيِ حديث إلىَ  )   يشير( 110

 .2/35  والنساَّئي2/147ِ  والترمإذي1014-2/1012 ومإسلم
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 )1(   حاَّشية19ص فيِ  )   تقدم( 111
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334ص الحسن بن مإحمد رواية الموطأ فيِ مإاَّلك رواه الثر  )   هذا( 112

ورواه فذكروه عمر ابن أن ديناَّر بن الله عبد أخبرناَّ رقم حديث

وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ قبر علىَ .. يقف  بلفظ5/245 البيهقيِ

وسلم آله وعلىَ وسلم عليه الله صلىَ النبيِ علىَ يسلم ثم وسلم آله

ًاَّ ورواه عنهماَّ الله رضيِ وعمر بكر لبيِ يدعو ثم ويدعو إسماَّعيل أيض

 . 100  ،99  ،98  برقم83ص النبيِ علىَ الصلة فضل فيِ القاَّضيِ
بن مإحمد بن إسحاَّق طريق  مإن63 صفحة  و46 صفحة  )   تقدم( 113

الله صلىَ النبيِ قبر علىَ اليمنيِ يده (فيضع بلفظ العمري الله عبد

الله صلىَ النبيِ علىَ يسلم ثم القبلة ويستدبر وسلم آله وعلىَ عليه

.  وعمر بكر أبيِ علىَ ثم وسلم آله وعلىَ وسلم عليه

بهاَّ تفرد مإنكرة القبر علىَ اليمنىَ يده يضع ولفظة ضعيف الثر وهذا        

والراوي الرواية المصغر السم المكبر وهو ناَّفع عن عمر بن الله عبد

له روى كاَّن وإن وهو الفروي مإحمد بن إسحاَّق هو هذا العمري عن

ًاَّ : (( كاَّن حاَّتم أبو قاَّل ضعف ففيه البخاَّري بصره ذهب ولكن صدوق

ًا داود أبو ) ووهاَّء ( يضطرب مإرة وقاَّل صحيحه وكتبه لقن فربماَّ جد

.  شيخه مإن أو مإنه المنكرة الزياَّدة فهذه
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المعترض قاَّل

فكأنماَّ وفاَّتيِ بعد قبري فزار حج : (( مإن الرابع الحديث

ورواه وغيرهاَّ سننه فيِ الدارقطنيِ )) رواه حياَّتيِ فيِ زارنيِ

ًاَّ غيره حفص عن الزهرانيِ الربيع أبيِ حديث مإن ذكره ثم ، أيض

عمر ابن عن ، مإجاَّهد عن ، سليم أبيِ بن ليث عن ، داود أبيِ بن

))    )) :          النبيِ عن

   ))          ((  

    .

            

               

               

            .

     

        

            

        

    

                

      .

           :   

                :

    :         .
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والتاَّريخ الهندية الطبعة  ،357ص ، للبخاَّري الصغير الضعفاَّء  )   انظر( 114

.3/313 له الكبير
 .174 رقم له الرجاَّل أحوال  )   انظر( 115
 .82ص للنساَّئيِ والمتروكين الضعفاَّء  )   انظر( 116
174-3/173 والتعديل الجرح  )    انظر( 117
الله عبد بن مإوفق بتحقيق ، للدارقطنيِ والمتروكين الضعفاَّء  )   انظر( 118

185ص القاَّدر عبد بن
 .1/250 حباَّن لبن المجروحين  )   انظر( 119
 .791-2/788 عدي لبن الكاَّمإل  )   انظر( 120
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 . 1/558 للذهبيِ العتدال  ومإيزان1/270 للمقبليِ الضعفاَّء  )   انظر( 121
 .5/246 للبيهقيِ الكبرى السنن  )   انظر( 122
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 .6/195 حباَّن لبن الثقاَّت كتاَّب  )   انظر( 123
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 ) 6(   حاَّشية63 صفحة  )   تقدم( 124
 ) .7(   حاَّشية63 صفحة  )   تقدم( 125
. والنصاَّف العدل هو : هذا  )   قلت( 126
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) أن والتفريق الجمع أوهاَّم ( مإوضع فيِ البغدادي الخطيب  )   ذكر( 127

وحفص داود بن وحفص الفاَّري عمر أباَّ البزار سليماَّن بن حفص

 . 48-2/47 واحد هو الغاَّفري
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 .5/246 للبيهقيِ الكبرى السنن  )   انظر( 128
 .2/790 عدي لبن الكاَّمإل  )   انظر( 129
.  يدي بين التيِ النسخة فيِ كذلك أناَّ أره لم : حديث قاَّل كماَّ  )   وهو( 130
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ناَّفع بن سليماَّن بن الحسن ثناَّ  ،2/789 الكاَّمإل فيِ كماَّ  )   صوابه( 131

) حدثناَّ ( عرفة فزياَّدة .. إلخ سألته أناَّ البصري الدارمإيِ مإعشر أبو

.  خطأ
شيخه وشيخ عدي ابن شيخ أيديناَّ بين الذي الصل فيِ  )   سقط( 132

) . الزهرانيِ الربيع وأبو مإحمد بن الله ( عبد وهماَّ
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 ) .6(   حاَّشية63 ص  )   تقدم( 133
 . 13497 رقم  حديث12/406 للطبرانيِ الكبير المعجم  )   انظر( 134
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 . 192 رقم  حديث2/278 الدارقطنيِ سنن  )   انظر( 135
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 ) 1(   حاَّشية63 ص الترجمة  )   تقدمإت( 136
 . 2/363 للبخاَّري الكبير التاَّريخ  )   انظر( 137
) .4(  حاَّشية63 صفحة برقم  )   تقدم( 138
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بن زنيور بن مإحمد بن خلف بن عليِ بن عمر بن مإحمد :هو  )   قلت( 139

3/35 للخطيب بغداد تاَّريخ انظر الوراق بكر أبو تميم بن عمرو

 . 3/671 للذهبيِ والميزان
 ،13496 رقم  حديث12/406 الكبير الطبرانيِ مإعجم  )   انظر( 140

عاَّئشة وفيهاَّ الحديث ذكره  بعد4/2 الزوائد مإجمع فيِ الهيثميِ وقاَّل

.  ترجمهاَّ مإن أجده ولم يونس بنت
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.   ضعيف10/26 المجمع فيِ الهيثميِ فيه قاَّل بنرشدين أحمد  )   هو( 141
.  الرجاَّل كتب مإن لدي فيماَّ ترجمته علىَ أعثر  )   لم( 142
.  المراجع مإن لدي فيماَّ ترجمته علىَ أعثر  )   لم( 143
عمر ابن حديث ذكره  بعد4/2 الزوائد مإجمع فيِ الهيثميِ  )   قاَّل( 144

.  ترجمهاَّ مإن أجد ولم ، مإسنده فيِ هيِ التيِ
2/230 حباَّن لبن  والمجروحين3/420 للذهبيِ الميزان  )   انظر( 145

. للبخاَّري والكبير
 . 536  رقم209ص للنساَّئيِ الضعفاَّء  )   انظر( 146
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 . 7/177 والتعديل الجرح  )   انظر( 147
 . 3/73 المجروحين  )   انظر( 148
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 .2/278 حباَّن لبن المجروحين  )   انظر( 149
وراجع  ،372 الترجمة رقم  ،202ص للجوزجاَّنيِ الرجاَّل  )   أحوال( 150

والضعفاَّء حجر ابن للحاَّفظ  والتقريب1/94 للجوزجاَّنيِ الباَّطيل

 , 2/423 لللباَّنيِ الضعيفة الحاَّديث وسلسلة للذهبيِ
 . 8/56 والتعديل الجرح  )   انظر( 151
  ز569  رقم220ص للنساَّئيِ الضعفاَّء  )   انظر( 152

 . 6/2170 عدي لبن الكاَّمإل  )   انظر( 153
التاَّريخ  وانظر133 برقم تقدم حباَّن لبن المجروحين  )   انظر( 154

للبخاَّري الكبير والتاَّريخ الهندية الطبعة  مإن226ص للبخاَّري الصغير

ًاَّ 3/89 للذهبيِ  والكاَّشف4/120 للعقيليِ  والضعفاَّء1/208 أيض

.  التهذيب تهذيب  وراجع4/6 للذهبيِ والميزان
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 . 2/497 والتعديل الجرح  )   انظر( 155
 .1/196 للعقيليِ الضعفاَّء  )   انظر( 156
 . 100  رقم71ص للنساَّئيِ والمتروكين الضعفاَّء  )   انظر( 157
التاَّريخ كذلك وانظر قلت  ،1/202 حباَّن لبن المجروحين  )   انظر( 158

تموت ل جاَّبر : ياَّ قاَّل أنه الشعبيِ عن  نقل2/210 للبخاَّري الكبير

قاَّل وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ الله رسول علىَ تكذب حتىَ

باَّلكذب اتهم حتىَ واللياَّليِ الياَّم مإن مإضىَ مإاَّ خاَّلد أبيِ بن إسماَّعيل

 والتكاَّشف1/379 والميزان الهندية الطبعة  ضمن255ص والصغير

التهذيب.  تهذيب  وراجع1/126  والمغني1/177ِ
 . 9/350 التهذيب تهذيب  )   انظر( 159
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ومإسلم الخدري سعيد أبيِ حديث  مإن7/21 البخاَّري  )   رواه( 160

5/45 داود وأبيِ هريرة وأبيِ سعيد أبيِ  مإنحديث4/1967-1968

أبيِ حديث  مإن3861 رقم  حديث5/695  والترمإذي4658 رقم حديث

ًاَّ سعيد  مإن161 رقم  حديث1/57 المقدمإة فيِ مإاَّجة وابن ، أيض

.  هريرة أبيِ حديث

الكلم راجع سعيد أبيِ حديث مإن أنه فيه الصواب الحديث : هذا فاَّئدة         

 .36-7/34 الباَّري  وفتح3/343 الشراف تحفة فيِ الحديث هذا علىَ
 .508  و482  و462  و408  و2/292  وأحمد4/1988 مإسلم  )   رواه( 161
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) مإاَّ السيوطيِ شرح  مإع127ص الثاَّنيِ ( الجزء مإاَّلك  )   أخرجه( 162

. صحيح  وسنده247  و5/223 وأحمد الله فيِ المتحاَّبين فيِ جاَّء

 .1911 الجاَّمإع صحيح انظر
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 حديث3/8 داود  وأبو3/1487  ومإسلم6/37 البخاَّري  )   أخرجه( 163

فيِ  والنساَّئي1590ِ رقم  حديث4/148  والترمإذي2480 رقم

1/226  وأحمد2/239 والدارمإيِ  تحفة5/26 المزي  قاَّله84/1 الكبرى

.  عباَّس ابن حديث مإن  كلهم5/187  و355  ،26 ،
مإرض باَّب المغاَّزي فيِ  وكذلك270  ،6/170 البخاَّري  )   أخرجه( 164

ومإسلم ، ووفاَّته وسلم آله وعلىَ وسلم عليه الله صلىَ النبيِ

ًا1/222َّ  وأحمد424– 3/423 داود وأبو  ،1258 – 3/1388 عن  جميع

جاَّبر عن  ومإسلم1132 الصحيحة السلسلة وانظر ، عباَّس ابن

 . 3/424 داود  وأبو4/156  والترمإذي3/1388
البخاَّري رواه ، عباَّس ابن حديث مإن الشيخاَّن رواه مإاَّ إلىَ  )   يشير( 165

ًاَّ مإسلم  ورواه1/46  ومإسلم6/208  و2/7  و1/129 حديث مإن أيض

.  سعيد أبيِ
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وسجد الشاَّم مإن قدم عندمإاَّ جبل بن مإعاَّذ حديث إلىَ يشير  )   كأنه( 166

إل ضعيف وهو وغيره مإاَّجة ابن أخرجه والحديث ذلك عن ، فنهاَّه له

هاَّدي بن مإقبل شيخناَّ كلم انظر للحجة صاَّلح طرقه بمجموع أنه

.  الله حفظه الوادعيِ
602  حديث1/403 الصلة فيِ داود  وأبو1/309 مإسلم  )   رواه( 167

ًا1240َّ رقم  حديث1/393 مإاَّجة وابن . غيرهم ورواه جاَّبر عن  جميع
.  صحيح  وسنده3/143 مإسنده فيِ أحمد  )   رواه( 168
 مإن289-7/288  والبيهقي360ِ –  وأحمد9/202 البخاَّري  )   رواه( 169

.  بنغفران مإعوذ بنت الربيع حديث
 ) 3(  حديث47 صفحة  )   تقدم( 170
 ) 1(   حاَّشية47 صفحة الحديث مإر وقد عليه والسلم الصلة  )   يريد( 171
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.  عليه الكلم  )   تقدم( 172
.144ص الخناَّئيِ علىَ  )   الرد( 173
 ) 1(   حاَّشية76 صفحة  )   تقدم( 174
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 ) 1(   حاَّشية59 صفحة فيِ  )   تقدم( 175
بن جاَّبر حديث  مإن1/370  ومإسلم533-1/435 البخاَّري  )   رواه( 176

 حديث4/133 والترمإذي ، وحذيفة هريرة أبيِ عن ولمسلم الله عبد

هريرة أبيِ حديث  مإن567 رقم  حديث1/187 مإاَّجه  وابن1553 رقم

ًا مإاَّجة ابن عند أنه إل .  مإختصر
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.  )   تقدم( 177
 ) .1(   حاَّشية47 صفحة  )   تقدم( 178
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ًاَّ الله رحمه  والشيخ47ص تخريجه تقدم  )   الحديث( 179 يروي مإاَّ غاَّلب

لفظه فاَّلحديث السجن فيِ كتبه ألف مإاَّ أكثر لنه باَّلمعنىَ الحاَّديث

ًا قبري تتخذوا (( ل )) .  عيد
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.  )   تقدم( 180
 ومإسلم12/315  و10/463  ،72  ،1/60 البخاَّري رواه  )   الحديث( 181

ًا1/66َّ أنس عن  جميع
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) 024 (التوبة

      :  وقاَّل 

      

     

      

       022 (المجاَّدلة (

أن عنه الله رضيِ هريرة أبيِ عن وغيره البخاَّري صحيح وفيِ

))    )) :          الله رسول

أنس  عن1/67 ومإسلم وانس هريرة أبيِ  عن1/58 البخاَّري  )   أخرجه( 182

 .
 . 523  و11/54  و7/43  و11/523 البخاَّري  )   رواه( 183
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 )  (  الحزاب) 006 (

حتىَ أحدكم يؤمإن : (( ل آخر حديث وفيِ ، الحديث وذكر  

ًاَّ هواه يكون وتعزيزه وطاَّعته حبه  لكن)185 ()) به جئت لماَّ تبع

مإكاَّن كل فيِ به مإأمإور حقوقه مإن به الله أمإر مإاَّ وساَّئر ، وتوقيره

عند المسجد فيِ مإكاَّن مإن وليس ، مإكاَّن دون بمكاَّن يختص ل

آخر مإوضع فيِ كاَّن مإمن عليه ووجوبهاَّ الحقوق بهذه بأولىَ القبر

 .

 . 5/61 البخاَّري  )   رواه( 184
ابن الحاَّفظ قاَّل وقد ، حماَّد بن نعيم فيه ، ضعيف الحديث  )   هذا( 185

فيِ نعيم علىَ اختلف وقد  ،365ص والحكم العلوم جاَّمإع فيِ رجب

الثقفيِ عن عنه وروى هشاَّم عن الثقفيِ عن عنه فروى إسناَّده

يكون الرواية هذه وعلىَ غيره أو هشاَّم حدثناَّ مإشيختناَّ بعض حدثناَّ

مإشيختناَّ بعض حدثناَّ الثقفيِ عن وروى عنه مإعروف غير الثقفيِ شيخ

شيخ عن رواه فاَّلثقفيِ الرواية هذه فعلىَ غيره أو هشاَّم حدثناَّ

، إسناَّده فيِ الجهاَّلة فتزداد مإعنىَ غير عن رواه وشيخه مإجهول

فيه ويقاَّل ، البصري الدوس أوس بن عقبة إسناَّده فيِ أن ومإنهاَّ

ًاَّ أوس بن يعقوب مإاَّجة وابن والنساَّئيِ داود أبو له خرج وقد ، أيض

ًاَّ فيِ اضطرب وقد ، عمر بن الله عبد ويقاَّل عمر بن الله عبد عن حديث

، خزيمة ابن وقاَّل ، حباَّن وابن سعد وابن العجليِ وثقه وقد إسناَّده

وقاَّل مإجهول هو ، البر عبد ابن وقاَّل جللته مإع سيرين ابن عنه روى

عمرو بن الله عبد مإن يسمع لم أنه : يزعمون تاَّريخه فيِ الغلبيِ

عبد عن رواياَّته تكون هذا فعلىَ عمر بن الله عبد : قاَّل يقول وإنماَّ

.  هع . أ أعلم والله مإنقطعة عمرو بن الله
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غير للقبور المعروفة كاَّلزياَّرة قبره زياَّرة مإجرد أن ومإعلوم

للمإة زائدة عباَّدة قبره زياَّرة فيِ كاَّن ولو مإمكنة ول مإشروعة

لم وهم ، قبره عند العباَّدة تلك فعل مإن ومإكنوا الحجرة باَّب لفتح

مإسجده فيِ يشرع والذي مإسجده إلىَ الدخول مإن إل يمكنوا

إل ساَّئرهاَّ مإن أفضل مإسجده لكن ، المساَّجد ساَّئر فيِ يشرع

مإن قلبه فيِ مإسلم يجده ومإاَّ ذلك فيِ نزاع علىَ الحرام المسجد

له مإشروع فهو أحواله وذكر بذكره والنس إليه والشوق مإحبته

يوجب مإاَّ الحجرة ظاَّهرة زياَّرة مإجرد فيِ ,ليس ، مإكاَّن كل فيِ

ًا المكاَّن ذلك يتخذ أن عن نهىَ بل ، ذلك بدون تفعل ل عباَّدة عيد

بيته يخص فل ، عليه ويسلم العبد كاَّن حيث عليه يصليِ أن وأمإر

. )186( كذلك ليس بماَّ فكيف ، عليه تسليم ول عليه بصلة ل وقبره

هو مإاَّ دون المإكنة ساَّئر فيِ ذلك صاَّر بذلك قبره خص وإذا

عند عليه والثناَّء ومإولته  وتعزيزه وتعظيمه حبه بنقص قبره عند

إذا قلوبهم فيِ الناَّس يجده مإاَّ قبره عند يفعل عماَّ قبره غيره

له مإودة قبره عند قلوبهم فيِ يجدون ويعظمونه يحبونه مإن رأوا

  والرسول ، ذلك بخلف يكون مإماَّ أعظم ومإحبة ورحمة

             

              

           

             

   .

.  المتقدمإة الحاَّديث إلىَ  )   يشير( 186
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    216-215 (الشعراء (

الله غير مإعبود كل مإن يتبرؤا أن المؤمإنين الله أمإر فقد 

    تعاَّلىَ: قاَّل عبده مإن كل ومإن
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   004 (الممتحنة (

يوجب مإاَّ قبروهم رؤية مإجرد فيِ ليس الموتىَ ساَّئر وكذلك 

فيتذكر ذلك بدون أحوالهم عرف لمن إل المحبة زياَّدة لهم

        والرسول ، أحوالهم

                

   .

          

          

           

 


  .

               :

))           

 (() ( .

             



              

            

              

             

10/232 الكبير فيِ  والطبراني454ِ  و435  و1/405 أحمد  )   رواه( 187

فيِ الهيثميِ قاَّل ، صحيح بطرقه فاَّلحديث  ،10413 رقم حديث

رواه ، حسن وإسناَّده الكبير فيِ الطبرانيِ  رواه2/27 الزوائد مإجتمع

1/142 أصبهاَّن أخباَّر مإن نعيم  وأبو104ص الموارد انظر حباَّن ابن

7067 رقم  حديث13/14 البخاَّري فيِ الحديث وأصل ، حسن بإسناَّد

 . 19ص الساَّجد تحذير وانظر

108



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

          )) : 

     (() (    )) :   

    (() (       :  

        )(    : 

             ((
)(      ))      


 


 

           

      )(      

           

                 .

المعترض قاَّل

جفاَّنيِ فقد يزرنيِ ولم البيت حج : (( مإن الخاَّمإس الحديث

ومإشاَّفهة أدناَّ : أخبرناَّه قاَّل قم ، وغيره الكاَّمإل فيِ عدي )) رواه

عن ،  البغدادي المقير بن الحسن ابيِ عن وآخرون المؤمإن عبد

مإسعدة بن إسماَّعيل أنبأناَّ ، الشهرزوري بن الكرم أبيِ

 ) 1(   حاَّشية19 صفحة  )   تقدم( 188
 ) 3(  حاَّشية47 صفحة  )   تقدم( 189
 ) .1(   حاَّشية47 صفحة  )   تقدم( 190
عليه الله صلىَ النبيِ يفتتح كاَّن التيِ الحاَّجة خطبة مإن  )   قطعة( 191

بحيث تعاَّلىَ الله حفظه ولللباَّنيِ ومإواعظه خطبة بهاَّ وسلم وآله

الحاَّجة (خطبة وسماَّهاَّ فاَّلتراجع الرساَّلة هذه نشرت وقد فيهاَّ قيم

)) .  للصحاَّبة الرسول يعلمهاَّ كاَّن التيِ
 حديث5/44  والترمإذي4608 رقم  حديث5/13 داود أبو  )   رواه( 192

 . 42 رقم  حديث1/15 المقدمإة فيِ مإاَّجة  وابن2676 رقم

109



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

بن أحمد أبو أنبأناَّ ، السهميِ يوسف بن حمزة أنبأناَّ ، السماَّعيليِ

، النعماَّن بن مإحمد بن مإحمد حدثناَّ ، إسحاَّق بن عليِ حدثناَّ ، عدي

: قاَّل ، عمر ابن عن ناَّفع عن مإاَّلك : حدثيِ قاَّل ، جدي حدثنيِ

 .) )) :       (() الله رسول قاَّل

        :     

                

      

 


         

               

           

             

      :          :

                 

      )) :        ((  :

              

              

            

         

   


    

  )(             

              

             

       .

 .7/2480 الكاَّمإل  )   انظر( 193
194 )   ( 2/217 . 
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 . 2/217 الجوزي لبن الموضوعاَّت  )   انظر( 195
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وهيِ البلدان مإعجم فيِ كماَّ وباَّلذال ) باَّلتحريك ( بهمذان  )   الصواب( 196

(همدان) فقبيلة وأمإاَّ بلد
أن ) والظاَّهر مإحمود بن (مإحمد حباَّن لبن المجروحين كتاَّب  )   فيِ( 197

.  هناَّ كماَّ الصواب
 .3/73 المجروحين  )   انظر( 198
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وكذبه تلفيقه تبين . حقيقة خيراص الهاَّدي عبد ابن الله  )   جزى( 199

أصح مإن سلسلة إلىَ هذا حديثه نسب لنه تعاَّلىَ الله يوافقه لم حيث

البخاَّري عند الساَّنيد أصح عمر ابن عن ناَّفع عن مإاَّلك لن الساَّنيد

.  تعاَّلىَ الله رحمه
 . 4/2480 عدي لبن الكاَّمإل  )   انظر( 200
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والمتروكين الضعفاَّء فيِ تعاَّلىَ الله رحمه الدارقطنيِ  )   قاَّل( 201

فيِ تعاَّلىَ الله رحمه وقاَّل  ،293 الترجمة  رقم249 عنه حدثوناَّ

. 113 الترجمة  رقم140ص مإتروك ، له الحاَّكم سؤالت

وهو للدارقطنيِ والمتركوين الضعفاَّء كتاَّب علىَ المعلق وقاَّل

ً الحاَّشية فيِ تعاَّلىَ الله حفظه القاَّدر عبد بن الله عبد بن :مإوفق نقل

، القيراطيِ صاَّلح عن وسألته ، للدارقطنيِ السلميِ سؤالت عن

.  يسمع لم بماَّ يحدثِّ دجاَّل فقاَّل: كذاب
 . 4/1390 عدي لبن الكاَّمإل فيِ ترجمته  )   انظر( 202
 . 1/368 حباَّن لبن المجروحين  )   انظر( 203
رحمه الذهبيِ  قاَّل2/278 للذهبيِ الميزان فيِ ترجمته  )   انظر( 204

الدارقطنيِ كذبة دجاَّل ترجمته فيِ المغنيِ كتاَّبه فيِ تعاَّلىَ الله

1/302 . 
 .9/329 للخطيب التاَّريخ  )   انظر( 205
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 .4/26 للذهبيِ الميزان  )   انظر( 206
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 . 165– 161ص الخناَّئيِ علىَ الرد  )   فيِ( 207
 ) . 1(   حاَّشية59 ص فيِ  )   تقدم( 208
 ) .1(   حاَّشية19ص فيِ  )   تقدم( 209

1/61 الضعيفة السلسة فيِ اللباَّنيِ الدين ناَّصر الشيخ : قاَّل فاَّئدة

فقد يزرنيِ ولم البيت حج ( مإن حديث علىَ الكلم  في45ِ رقم حديث

وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ جفاَّء أن وضعه علىَ يدل ) ومإماَّ جفاَّنيِ

ًا يكن لم إن والكباَّئر الذنوب مإن وسلم وصحبه آله فمن وعليه ، كفر

ًاَّ يكون وسلم وصحبه آله وعلىَ عليه الله صلىَ زياَّرته ترك لذنب مإرتكب

، مإسلم يقوله ل مإماَّ وهذا كاَّلحج واجبة الزياَّرة أن يستلزم وذلك كبير

مإن كاَّنت وإن وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ زياَّرته لن ذلك

يكون فكيف المستحباَّت حدود العلماَّء عند تتجاَّوز ل فإنهاَّ القرباَّت

ًاَّ تاَّركهاَّ ًاَّ وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ للنبيِ مإجاَّفي أ ؟ عنه ومإعرض

ًا الله فجزاء . هع .  خير

الناَّس علىَ التلبيس ويحاَّول الحديث عن يدافع المعترض : وهذا قلت

الشاَّعر:  قاَّل كماَّ ولكن

البل تورد سعد ياَّ هكذا مإاَّ                   مإشتمل وسعد سعد أوردهاَّ

116



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

            

             

       

       

          

 


  

    

           

            :     

         :     

            

   

          

          .

          

      

      


    

  

         

    :          

             

                 

            )(.

            

            

            

             

ًاَّ  )   الحديث( 210 السلسلة فيِ عليه الكلم راجع الموضوعاَّت مإن أيض

.1/61ناَّصر للشيخ الضعيفة
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     030 (الروم (

وتاَّرة الحج مإن أفضل قبورهم إلىَ الحج يجعلون تاَّرة وهؤلء 

ً وتاَّرة ، الحج نظير .  الحج عن بدل

نبيناَّ قبر ذكر كاَّن ولكن ، هؤلء مإثل عن كاَّن فاَّلجواب

إل الرحاَّل تشد : ل بقوله احتج إذا فإنه ، الشرعية الدلة لشمول

المسجد إلىَ إل يساَّفر ل أنه هذا مإقتضىَ كاَّن ، مإساَّجد ثلثة إلىَ

أن نذر مإن سأله الذي للساَّئل مإاَّلك قاَّل كماَّ ، القبر مإجرد إلىَ ل

             النبيِ قبر يأتيِ

         ))      
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 . 3/1267  ومإسلم10/516 البخاَّري  )   رواه( 211
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المعترض قاَّل

العلل فيِ الدارقطنيِ ذكره عمر ابن رواية مإن آخر وحديث

باَّلمدينة يموت أن استطاَّع : (( مإن حديث فيِ عمر ابن مإسند فيِ

مإوسىَ حدثناَّ الواسطيِ مإحمد بن جعفر : حدثناَّ )) قاَّل فليفعل
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الرحمن عبد حدثناَّ ، الختليِ الحسن بن مإحمد حدثناَّ ، هاَّرون بن

ابن عن ناَّفع عن ، أيوب عن ، مإوسىَ بن عون حدثناَّ ، المباَّرك بن

 )) :      الله رسول : قاَّل قاَّل عمر




  ((          :    

     :           

               

            

      .

    :         

        )(   

    

            

              :   :

 ))             

 


  ((          


   

                 

      

          

 :     :           

               

              

     .

            

          

   

ًاَّ حجر لبن الميزان لساَّن فيِ مإوسىَ بن عون ترجمة  )   انظر( 212 .  لزامإ

121



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

 

          

              

              

              

             .

          :     

          

 


     

           :     

             :)(  

   )(   .

      :       

            :   

              

  :      :       

 

  


          

         .

 

   )) :       

  


 ((

      )(   :    

: انظر مإجهول : هو فقاَّل عنه ابيِ سألت حاَّتم أبيِ ابن  )   قاَّل( 213

ًاَّ الميزان انظر  ،4/229 والتعديل الجرح  . 2/172 ، أيض
 . 8/288 الثقاَّت  )   كتاَّب( 214
بن نوار السند فيِ  وقاَّل65 رقم حديث الطياَّلسيِ مإسند  )   انظر( 215

.  هناَّ كماَّ والصواب تصحيف وهو مإيمون
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 . 5/245 للبيهقيِ الكبرى السنن  )   انظر( 216
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فيهاَّ يكون أن يحتمل ولكن يدي بين التيِ الطبعة فيِ أجعععده  )   لم( 217

. تلك يثبتون المتقدمإين أكثر فإن سقط
. أعلم والله ، حجر وابن عدي وابن كاَّلمصنف  )   الترجمة( 218

 . 4/361 للعقيليِ الضعفاَّء انظر
 . 4/361 للعقيليِ  )   الضعفاَّء( 219
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سألت السهميِ حمزة  قاَّل32/459 الميزان فيِ ترجمته  )   راجع( 220

، الخير أمإره مإن تبين لماَّ فيه :تكلموا فقاَّل الدولبيِ عن الدارقطنيِ

 :83 الترجمة رقم للدارقطنيِ السهميِ سؤالت مإن ترجمته فيِ وأمإاَّ

.  خير إل أمإره مإن تبنيِ مإاَّ فيه تكلموا
الميزان فيِ الذهبيِ  قاَّل7/2588 عدي لبن الكاَّمإل  )   انظر( 221

وانظر ، : مإتروك الزدي . قاَّل يعرف ل ، قزعة أبو  هاَّرون4/288

ًاَّ  . 6/183 حجر ابن للحاَّفظ الميزان لساَّن أيض
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دليععل عنه وروايته ، شعبة عنه روى مإيمون بن : وسوار قاَّل

الذي الرجل إل فيه ينظر مإن السناَّد فيِ يبق فلم عنده ثقته علىَ

هععيِ التيِ الطبقة هذه فيِ سيماَّ ل قريب فيه والمإر ، عمر آل مإن

.  التاَّبعين طبقة

الحديث هذا فيِ إل سوار عن شعبة رواية نعرف : ل فيقاَّل

رواية علىَ عنه روايته فيِ زاد وقد ، السناَّد المضطرب الضعيف

مإاَّ علىَ يتاَّبع لم الذي الجهول قزعة بن هاَّرون ذكر الطياَّلسيِ

رواية كاَّنت فإن ، الطياَّلسيِ ذكره الذي عمر ذكر وأسقط ، رواه

لنقطاَّعه صحيح غير فاَّلحديث المحفوظة هيِ سوار عن شعبة

سواء ، ثاَّبت ول صحيح غير التقديرين علىَ فهو ، رواته وجهاَّلة

ًا شعبة روى ولو ، تصح أولم ، سوار عن شعبة رواية صحت خبر

صحاَّبيِ عن ثقة تاَّبعيِ عن جرح ول بعدالة يعرف لم له شيخ عن

عن شعبة رواية فإن ، السناَّد جيد خبر هو يقول أن لقاَّئل كاَّن

إلىَ يحتاَّج مإن خبره إسناَّد فيِ وليس ، أمإره يقوي مإماَّ الشيخ

مإن شعبة رواه الذي الخبر إسناَّد فيِ كاَّن إذا فأمإاَّ ، غيره النظر

عن رواه الذي الخبر هذا فيِ كماَّ ، شيخه غير به يحتج ل مإن الرواة

ًاَّ يكون أن يلزم لم سوار ًاَّ ول صحيح .  قوي
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وقد ، الثقاَّت عن الرواية شعبة طريقة علىَ الغاَّلب أن علىَ

فيهم والكلم جرحهم اشتهر الذين الضعفاَّء مإن جماَّعة عن يروي

مإثل وهذا ، ذلك مإن وأكثر والحديثين والحديث والشيِء الكلمة

 وزيد)223(الجعفيِ  وجاَّبر)222(الهجري مإسلم بن إبراهيم عن روايته

بن  ومإجاَّلد)225(فاَّختة أبيِ بن  وثوبر)224(العميِ الحواري بن

الضعفاَّء انظر ، كوفيِ ، : ضعيف الضعفاَّء فيِ النساَّئيِ  )   قاَّل( 222

ًاَّ له والكبير للبخاَّري الصغير حباَّن لبن  والمجروحين1/326 أيض

 وكذلك1/214 عدي لبن  والكاَّمإل2/131 والتعديل  والجرح1/86

.  والتهذيب والميزان والمغنيِ الكاَّشف انظر
.  الجعفيِ جاَّبر ترجمة  )   تقدمإت( 223
الجرح وانظر ضعيف ، العميِ : زيد الضعفاَّء فيِ النساَّئيِ  )   قاَّل( 224

يجوز  ل1/306 المجروحين فيِ حباَّن ابن  قاَّل3/560 والتعديل

2/102 للذهبيِ الميزان وانظر للعتباَّر إل كتبه ول بخبره الحتجاَّج

.  واللساَّن والتهذيب والمغنيِ الكاَّشف فيِ وترجمته
لبن المجروحين انظر بثقة : ليس الضعفاَّء فيِ النساَّئيِ  )   قاَّل( 225

2/183 للبخاَّري الكبير  والتاَّريخ2/472 والتعديل  والجرح1/196 حباَّن

.  والتهذيب المغنيِ  والكاَّشف1/375 والميزان
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مإعتب بن وعبيدة  ،)227(الودي بنيزيد  وداود)226(سعيد

 ،)230(الربذي عبيدة بن ومإوسىَ  ،)229(العور  ،ومإسلم)228(الضبيِ

بن زيد بن وعليِ  ،)231(رباَّح أبيِ بن عطاَّء بن ويعقوب

 ،)234(السخيِ وفرقد  ،)233(سليم أبيِ بن وليث  ،)232(جدعاَّن

وقلة الحفظ وسوء الضعف إلىَ ونسب فيه تكلم مإمن وغيرهم

.  الثقاَّت ومإخاَّلفة الضبط

، ضعيف كوفيِ سعيد بن : مإجاَّلد تعاَّلىَ الله رحمه النساَّئيِ  )   قاَّل( 226

الشعبيِ وكاَّن يضعفه القطاَّن يحيِ : كاَّن الصغير فيِ البخاَّري وقاَّل

: يرفع أحمد وقاَّل ، حاَّزم أبيِ بن وقيس الشعبيِ عن عنه يروي ل

ًا الكبير  والتاَّريخ3/438 الميزان انظري ، الناَّس يرفعه ل مإماَّ كثير

رديء  وكاَّن3/10 المجروحين فيِ جاَّن ابن  وقاَّل8/9 للبخاَّري

. انظر به الحتجاَّج يجوز ل المراسيل ويرفع الساَّنيد يقلب الحفظ

ًاَّ بقوي ليس ، الضعفاَّء فيِ الدارقطنيِ وقاَّل ، والتهذيب الكاَّشف أيض

 .
.  حباَّن لبن المجروحين فيِ )كماَّ يزيد بن : ( دارد  )   صوابه( 227

وكاَّن باَّلرجعة يقول مإمن  كاَّن1/284 المجروحين فيِ حباَّن ابن قاَّل

لم ثم سلطاَّن عليكماَّ ليِ كاَّن لو الجعفيِ ولجاَّبر له يقول الشعبيِ

ًا إل أجد وعبد يحيىَ : وكاَّن قاَّل ، بهاَّ غللتكماَّ ثم لشككتكماَّ إبر

وذكروا مإعين بن يحيِ عن . ونقل يزيد بن داود عن يحدثاَّن ل الرحمن

3/239 للبخاَّري الكبير التاَّريخ انظر ، ضعيف فقاَّل الودي داود عنده

 والكاَّمإل2/437 والتعديل  والجرح2/40 للعقيليِ الكبير والضعفاَّء

2/947 . 
قد وكاَّن ضعيف ، مإعتب بن : عبيدة الضعفاَّء فيِ النساَّئيِ  )   قاَّل( 228

6/94 والتعديل  والجرح6/137 للبخاَّري الكبير التاَّريخ أنظر تغير

ًاَّ أنظر حديثه : تركوا أحمد  قاَّل3/25 والميزان والمغنيِ الكاَّشف أيض

.  واللساَّن والتهذيب
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، النمط هذا مإن عنه شعبة رواية صحت إن مإيمون بن وسوار

وهو ، عنهم روى مإمن سميناَّهم الذين هؤلء مإن كثير دون هو  بل

للمتاَّبعة تصلح وروايته كثير حديث له هؤلء بعض فإن ، فيه مإتكلم

. )235( والستشهاَّد والعتضاَّد

: الملئيِ العور كيساَّن بن : مإسلم الله رحمه النساَّئيِ  )   قاَّل( 229

، فيه  يتكلمون7/271 الكبير فيِ البخاَّري . وقاَّل الحديث مإتروك

حنبل بن أحمد تركه  وقاَّل3/8 حاَّتم أبيِ لبن المجروحين انظر

ًاَّ  راجع4/106  والكيزان8/192 والتعديل والجرح مإعين بن ويحيىَ أيض

.  والتهذيب واللساَّن والمغنيِ الكاَّشف
عبد : أبو عبيدة بن : مإوسىَ تعاَّلىَ الله رحمه النساَّئيِ  )   قاَّل( 230

: أحمد  قاَّل152-8/151 حاَّتم أبيِ ابن وقاَّل ، ضعيف ، الربذي العزيز

: مإوسىَ مإعين ابن وقاَّل ، عبيدة بن مإوسىَ عن عندي الرواية تحل ل

2/234 حاَّتم أبيِ لبن المجروحين انظر ، بحديثه يحتج ل عبيدة بن

 والكاَّمإل4/160 للعقيليِ والمتروكين والضعفاَّء ،4/213 والميزان

 .6/2333 عدي لبن
وقاَّل أحمد  ضعفه4/453 الميزان فيِ الله رحمه الذهبيِ  )   قاَّل( 231

فيِ ترجمته انظر : ضعيف مإعين ابن وعند باَّلقوي ليس ، حاَّتم أبو

4/445 للعقيليِ والمتروكين  والضعفاَّء9/211 والتعديل الجرح

8/398 الكبير فيِ البخاَّري له  وترجم7/2601 عدي لبن والكاَّمإل

.  عنه وسكت
: شعبة قاَّل  ،3/127 الميزان فيِ تعاَّلىَ الله رحمه الذهبيِ  )   قاَّل( 232

ًاَّ وكاَّن زيد بن عليِ حدثناَّ يتقن القطاَّن يحيىَ كاَّن الغلس وقاَّل رافع

بذاك : ليس يحيِ وعن ، ضعيف أحمد وقاَّل زيد بن عليِ عن الحديث

فيِ يهم  وكاَّن2/103 المجروحين فيِ حاَّتم أبيِ ابن وقاَّل ، القوي

فيهاَّ وتبين أخباَّره فيِ ذلك كثر حتىَ الثاَّر فيِ ويخطئ الخباَّر
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، الرواية قليل الحاَّل مإجهول شيخ فإنه مإيمون بن سوار وأمإاَّ

ومإع ، المضطرب الضعيف الحديث هذا إل رواية له يعرف ل بل

يقول فبعضهم يضبطوه ولم أسمه فيِ الرواة اختلف قد هذا

والله ، مإيمون بن سوار : باَّلقلب يقول وبعضهم سوار بن مإيمون

ًا اسمه كاَّن هل أعلم ًاَّ أو سوار الحتجاَّج يحسن فكيف ، مإيمون

عداد فيِ وروائه مإعروفين غير نقلته مإضطرب مإنقطع بخبر

.  الموفق والله المجهولين

، به الحتجاَّج ترك فاَّستحق المشاَّهير عن يرويهاَّ كاَّن التيِ المناَّكير

عليِ عن أبيِ سألت  ،6/186 والتعديل الجرح فيِ حاَّتم أبيِ ابن وقاَّل

مإن إلىَ أحب وهو به يحتج ول حديثه يكتب بقوي ليس فقاَّل زيد بن

ًا وكاَّن زياَّد أبيِ بن يزيد عن زرعة أباَّ وسألت ، يتشيع كاَّن أو ضرير

ًاَّ انظر بقوي ليس فقاَّل جدعاَّن بن زيد بن عليِ الضعفاَّء أيض

 والبخاَّري5/1840 عدي لبن  والكاَّمإل2/229 للعقيليِ والمتروكين

 . 6/275 الكبير فيِ
 . 132  إلى129َ برقم ترجمته  )   تقدمإت( 233
:  السبخيِ : فرقد  )   صوابه( 234

وقاَّل : ضعيف السبخيِ : فرقد تعاَّلىَ الله رحمه النساَّئيِ قاَّل

مإناَّكير حديثه فيِ جبير بن سعيد عن  ،192ص الصغير فيِ البخاَّري

ًاَّ انظر باَّلقوي : ليس حاَّتم أبو  وقاَّل7/131 له الكبير فيِ ترجمته أيض

الدارقطنيِ  وقاَّل3/345  والميزان82-7/81 والتعديل الجرح انظر

له والمتروكين الضعفاَّء فيِ كماَّ والنخعيِ الطيب مإرة عن ضعيف

للعقيليِ والمتروكين  والضعفاَّء2/204 حباَّن لبن والمجروحين

 . 6/2053 عدي لبن  والكاَّمإل3/458
إلىَ مإثله عن والخر مإثله التاَّبعيِ عن التاَّبعيِ يروي قد  )   قلت( 235

))  أحد الله هو ( قل سورة فضل فيِ الحاَّل هو كماَّ سبعة أو ستة
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إل فيه ينظر مإن السناَّد فيِ يبق (( فلم ، المعترض قول ثم

ًا ساَّقط )) كلم قريب فيه والمإر عمر آل مإن الذي الرجل ، جد

، حديثه إسناَّد فيِ والختلف الرجل هذا فيِ الضطراب بيناَّ وقد

المبهم الرجل وكون حاَّطب ولد م رجل عن فيه قاَّل مإن وقول

ً أسوأ هو الذي بعض مإن هو الحديث إسناَّد فيِ المجهول مإن حاَّل

.  ضعفه أسباَّب

حكم المبهم الرجل هذا رواه الذي الحديث هذا أن والحاَّصل

: الضطراب وهيِ مإتعددة لمإور الصحة وعدم باَّلضعف عليه

عن المعترض فقول ، والبهاَّم والجهاَّلة والنقطاَّع والختلف

يحصل ول ينفعه ل )) كلم قريب فيه : (( والمإر المبهم الرجل

كلمإه لكاَّن بعيد فيه والمإر ، وقاَّل ، غيره ناَّقضه لو بل ، غرضه

.  أعلم والله كلمإه مإن الخطأ عن وأبعد الصحة إلىَ أقرب

، مإجهول إسناَّد هذا البيهقيِ قول : وأمإاَّ المعترض قاَّل ثم

بيناَّ وقد ، فصحيح عمر آل مإن الذي الرجل جهاَّلة سببه كاَّن فإن

مإيمون بن سوار بحاَّل علمه عدم سببه كاَّن وأن ، فيه المإر قرب

.  كاَّفية وهيِ عنه شعبة رواية ذكرناَّ فقد

أسباَّب أحد هو البيهقيِ ذكره الذي : هذا يقاَّل أن والجواب

وهذه ، إسناَّده جهاَّلة وهو ، قبوله وعدم وضعفه الحديث رد

، المبهم الرجل جهة مإن عليه بهاَّ مإحكوم ، للسناَّد ثاَّبتة الجهاَّلة

بن سوار جهة ومإن ، قزعة أبيِ بن هاَّرون عنه الراوي جهة ومإن

ًاَّ مإيمون هؤلء لجماَّع باَّلجهاَّلة عليه مإحكوم فاَّلسناَّد أيض

الحكم فيِ يكفيِ فيه المبهم الرجل أن مإع ، سنده فيِ المجهولين

.  غيره مإجهول مإعه كاَّن إذا فكيف ، باَّلجهاَّلة عليه
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مإجردة دعوى ، فيه المإر قرب بين قد : أنه المعترض وقول

علىَ تكلمناَّ وقد ، القبول وعدم والرد باَّلمنع فتقاَّبل مإطاَّبقة غير

بصحيح ليس الحديث أن وبيناَّ كفاَّية فيه بماَّ سوار عن شعبة رواية

يروي قد شعبة أن علىَ ونبهناَّ تثبت أولم عنه روايته ثبتت سواء

وأكثر والخبرين والخبر والشيِء الكلمة الرواة مإن به يحتج ل عمن

.  أعلم والله ذلك مإن

المعترض قاَّل ثم

ًا زارنيِ : (( مإن الساَّبع الحديث يوم جواري فيِ كاَّن مإتعمد

بن سوار رواية مإن وغيره العقيليِ جعفر أبو ))رواه القياَّمإة

أبو الحاَّفظ أخبرناَّ ، سبق مإاَّ غير آخر وجه علىَ المتقدم مإيمون

ًاَّ مإحمد عساَّكر ابن أنبأناَّ ، كتاَّبه فيِ الشبرازي ابن : أنبأناَّ قاَّل إذن

ًاَّ الله عبد أبو أنبأناَّ ، البيهقيِ أنبأناَّ ، الشحاَّمإيِ أنبأناَّ ، سماَّع

مإحمد بن أحمد حدثناَّ ، الحاَّفظ عمر بن عليِ أخبرنيِ ، الحاَّفظ

أبو وأخبرناَّ ، عساَّكر ابن قاَّل ، يحيِ بن داود حدثنيِ ، الحاَّفظ

الحسن أبو أنبأناَّ ، الشاَّمإيِ بكر أبو أنبأناَّ ، النماَّطيِ بن البركاَّت

عمرو بن مإحمد جعفر أبو حدثناَّ ، الدخيل ابن أنبأناَّ ، العتيقيِ

الحسن بن أحمد : حدثناَّ قاَّل ، مإوسىَ بن مإحمد حدثناَّ ، العقيليِ

عن شعبة حدثناَّ ، الجدي إبراهيم بن الملك عبد حدثناَّ ، الترمإذي

.  عن مإيمون بن سوار

مإن رجل عن قزعة بن هاَّرون حدثناَّ الشاَّحميِ حديث وفيِ

    )) : النبيِ عن الخطاَّب آل

    

  ((           
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 .6/406 له الثقاَّت كتاَّب  )   انظر( 236
ًاَّ الثقاَّت كتاَّب  )   انظر( 237  .6/226 أيض
ًاَّ الثقاَّت  )   انظر( 238  .6/170 أيض
 .6/146 الثقاَّت  )   انظر( 239
. الحفظ العدالة مإع يزاد بل  )   قلت( 240
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فيِ تعاَّلىَ الله رحمه حجر ابن الحاَّفظ انتقدهاَّ القاَّعدة  )   هذه( 241

الهاَّدي عبد ابن أن هناَّلك وذكر عليه ورد ، الميزان لساَّن كتاَّبه مإقدمإة

15-1/14 الميزان لساَّن " انظر المنكيِ الصاَّرم " فيِ فيِ ذكرهاَّ

 . 1/13 الثقاَّت كتاَّبه مإقدمإة فيِ ذكره هذا حباَّن ابن وكلم
 .12-1/11 الثقاَّت مإقدمإة  )   انظر( 242
7/580 حباَّن لبن الثقاَّت  )   انظر( 243
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          .

يحيىَ : سمعت قاَّل المدينيِ ابن يعنيِ عليِ : حدثناَّ قاَّل وبه

قلت عطاَّء مإرسلت مإن إليِ أحب جبير بن سعيد : مإرسلت يقول

قععاَّل:مإععاَّ ؟ طععاَّووس مإرسععلت أو إليععك أحععب مإجاَّهععد : مإرسععلت

بععن سعععيد عععن : مإاَّلععك يقععول يحيععىَ : سععمعت قاَّل وبه ، أقربهماَّ

: وكععل يحيععىَ قععاَّل ، إبراهيععم عععن سععفياَّن مإن إلىَ أحب المسيب

.  ضعيف
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: سفياَّن يقول يحيىَ : سمعت قاَّل عليِ حدثناَّ صاَّلح حدثناَّ

وبه ، به لصاَّح إسناَّد فيه كاَّن لو لنه ، شيِء ل شبه إبراهيم عن

الهمدانيِ يعنيِ إسحاَّق أبيِ : مإرسلت يقول يحيىَ : سمعت قاَّل

كثير أبيِ بن ويحيىَ ، والتيميِ والعمش ، شيِء ل شبه عندي

أبيِ ابن : مإرسلت يقول يحيىَ : سمعت قاَّل وبه ، مإثله يعنيِ

بن عمرو ومإرسلت بشيِء ليس خاَّلد أبيِ بن إسماَّعيل يعنيِ خاَّلد

مإعاَّوية : مإرسلت يقول يحيِ : سمعت قاَّل وبه ، إلىَ أحب ديناَّر

: سمعت قاَّل وبيه أسلم بن زيد مإرسلت مإن إليِ أحب قرة بن

: قاَّل ثم ، الريح شبه عيينة ابن : مإرسلت يقول سعيد بن يحيىَ

قاَّل ، أنس بن مإاَّلك : مإرسلت قلت ، سعيد بن وسيفاَّن والله أي

ًاَّ أصح القوم فيِ : ليس قاَّل ثم ، إليِ أحب : هيِ ، مإاَّلك مإن حديث

شعبة : كاَّن يقول القطاَّن سعيد ابن يعنيِ يحيِ : سمعت قاَّل وبه

.  عليِ عن إبراهيم يضعف

يحتج : ل يقولن زرعة وأباَّ أبيِ :سمعت حاَّتم أبيِ ابن وقاَّل

 ،)244(المتصلة الصحاَّح باَّلساَّنيد إل الحجة تقوم ول ، باَّلمراسيل

: مإرسلت قاَّل حنبل بن أحمد المإاَّم عن زياَّد بن الفضل وروى

ل النخعيِ إبراهيم ومإرسلت ، المرسلت أصح المسيب بن سعيد

الحسن مإرسلت مإن أضعف المرسلت فيِ وليس ، بهاَّ بأس

عباَّس وروى أحد كل عن يأخذان كاَّن فإنهماَّ ، رباَّح أبيِ بن وعطاَّء

شيِء.  ليس الزهري : مإراسيل ،قاَّل مإعين بن يحيِ عن ، الدوري

الله عبد أبو : أخبرناَّ المدخل كتاَّب فيِ البيهقيِ وقاَّل

: يقول يعقوب بن مإحمد العباَّس أباَّ : سمعت قاَّل ، الحاَّفظ

 .15-13ص حاَّتم أبيِ لبن المراسيل كتاَّب مإقدمإة  )   انظر( 244
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: يقول مإعين بن يحيىَ : سمعت يقول الدوري العباَّس سمعت

الله عبد أبو أخبرناَّ ، المسيب بن سعيد مإراسيل المراسيل أصح

بن حنبل حدثناَّ ، يعقوب بن مإحمد العباَّس أبو حدثناَّ ، الحاَّفظ

حنبل بن أحمد يعنيِ الله عبد أباَّ عميِ : سمعت قاَّل ، إسحاَّق

مإن أصح ترى ل ، صحاَّح المسيب بن سعيد : مإرسلت يقول

بن مإحمد أبوالعباَّس حدثناَّ ، الحاَّفظ الله عبد أبو أخبرناَّ مإرسلته

 . )245(قاَّل الشاَّفعيِ أنبأناَّ سليماَّن بن الربيع أنبأناَّ ، يعقوب

 الله رسول أصحاَّب شاَّهد فمن مإختلف والمنقطع
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 .465 – 461ص مإن الرساَّلة فيِ مإنتهاَّه إلىَ الشاَّفعيِ  )   كلم( 245
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الكبير التاَّريخ انظر خلدة أبيِ بن خاَّلد الهاَّدي عبد ابن قاَّل كماَّ  )   هو( 246

 . 3/145 للبخاَّري
 . 3/327 حاَّتم أبيِ لبن والتعديل الجرح  )   انظر( 247
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 .110-86ص الجناَّئيِ علىَ الرد  )   انظر( 248
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 ،4/97 داود  وأبو1564  ،3/1563  و2/672 مإسلم رواه  )   الحديث( 249

سعيد ابيِ عن وروى الحصيب بن بريدة حديث   مإن8/310 والنساَّئيِ

. صحيح  وبحديث3/836  ومإاَّلك3/38 مإسنده فيِ أحمد رواه ، الخدري
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  عندالكثرين مإعناَّه  لكن)  002-001 (التكاَّثر

.  والتكاَّثر باَّلموتىَ للتفاَّخر زياَّرتهاَّ هيِ طاَّئفة وعند الموت

         النبيِ قبر لفظ وأمإاَّ

                

      .

   :   :     

             

)(            

              )) :  

           (() (   

              )

  (               

              

. تخريجه تقدم  )   قد( 250
 ) .1(   حاَّشية46 صفحة  )   تقدم( 251
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1/359 داود  وأبو1/336 عوانه  وأبو1/288 مإسلم رواه  )   الحديث( 252

الله صلىَ النبيِ علىَ الصلة  باَّب2/25  والنساَّئي523ِ رقم حديث

رقم  حديث5/586 المناَّقب فيِ والترمإذي ، الذان بعد وسلم عليه

.   وغيرهم2/168  وأحمد3614
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 . 1/306 مإسلم  )   رواه( 253
الصلة فيِ الفضل باَّب فيِ  والنساَّئي4/30ِ أحمد رواه  )   الحديث( 254

 كلهما50َّ-3/44 وسلم آله وعلىَ وسلم عليه الله صلىَ النبيِ علىَ

لم مإجهول وهو ، عليِ بن الحسن مإولىَ الهاَّشميِ سليماَّن طريق مإن

باَّلمشهور ليس النساَّئيِ فيه وقاَّل مإعتبر يوثقه ولم ثاَّبت إل عنه يرد

علىَ سنده فيِ اختلف وقد التهيب فيِ الله رحمه حجر : ابن قاَّل

مإعتبر يوثقه لم سليماَّن شيخ طلحة أبيِ بن الله عبد وكذلك ثاَّبت

.  ضعيف فاَّلحديث
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      059 (النمل(

       :  وقاَّل

  182-181 (الصاَّفاَّت (

ًاَّ ذكر لماَّ وقاَّل  والياَّسين وهاَّرون ومإوسىَ وإبراهيم نوح

        

    

وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ علىَ الصلة فضل  )   انظر( 255

ًا واه إسناَّده قاَّل حيث ناَّصر الشيخ  بتحقيق48ص القاَّضيِ لسماَّعيل جد

أقل أو مإثله عبيدة بن مإوسىَ وشيخه مإتروك البلخيِ هو هاَّرون بن عمر

ًاَّ مإنه .  كلمإه . أهع ضعف
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 ،129  ،120  ،119  ،109  ،108  ،89  ،78 ، ( الصاَّفاَّت

130. ( 

ًاَّ به المأمإور السلم هذا أن هناَّ والمقصود ، خصوص

ًاَّ وغيرهاَّ الصلة فيِ والمشروع كقول صاَّلح عبد كل علىَ عمومإ

هذا فإن ، الصاَّلحين الله عباَّد وعلىَ عليناَّ : السلم المصطفىَ

ابن حديث مإثل ، كلهاَّ النبيِ عن المروية التشهدات فيِ ثاَّبت

وابن  ،)257(مإوسىَ أبيِ وحديث ،)256( الصحيحين فيِ الذي مإسعود

11/13  و3/76  و320  ،2/311 البخاَّري رواه مإسعود ابن  )   حديث( 256

1/591 داود  وأبو1/302  ومإسلم13/365  و131  و11/56 و

. 3/40  والنساَّئي2/81ِ  و289 رقم حديث والترمإذي
2/248 عوانة  وأبو304-1/301 مإسلم رواه مإوسىَ أبيِ  )   حديث( 257

عليناَّ السلم وبركاَّته الله ورحمة النبيِ أيهاَّ عليك السلم وتماَّمإة

ًا أن وأشهد الله إل إله ل أن أشهد الصاَّلحين الله عباَّد وعلىَ مإحمد

.  الله رسول
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 وعاَّئشة)259(عمر ابن وحديث ، مإسلم رواهماَّ الذين  ،)258(عباَّس

ل السلم وهذا ، والسنن المساَّنيد فيِ التيِ  وغيرهم)260(وجاَّبر

ًا يقتضيِ المؤمإن دعاَّء بمنزلة هو بل ، عليه المسلم مإن رد

ليس ، الله مإن والثواب الجر فيه ، لهم واستغفاَّره للمؤمإنين

2/248 عوانة  وأبو1/302 مإسلم رواه عباَّس ابن  )   حديث( 258

أبيِ حديث فيِ تقدم كماَّ  وتماَّمإة3/41  والنساَّئي2/83ِ والترمإذي

.  مإوسىَ
بن نصر حدثناَّ  قاَّل594-1/593 داود أبو رواه عمر ابن  )   حديث( 259

ًا سمعت بشر أبيِ عن شعبة حدثناَّ أبيِ حدثنيِ عليِ عن يحدثِّ مإجاَّهد

) (الحديث وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ الله رسول عن عمر ابن

وهو أياَّس بن بشر أبيِ طريق مإن الحديث  ولكن1/351 والدارقطنيِ

يضعف شعبة : كاَّن أحمد قاَّل مإجاَّهد مإن يسمع ولم وحشية أبيِ ابن

ًاَّ مإنه يسمع لم قاَّل مإجاَّهد عن بشر أبيِ حديث مإعين ابن وقاَّل شيئ

ترجمته ،انظر صحيفة مإن قاَّل مإجاَّهد عن حديثه فيِ شعبة عليه طعن

.  التهذيب تهذيب فيِ بشر أبيِ

ًاَّ طريقة مإن أخرجه فقد الدارقطنيِ وأمإاَّ إسناَّد هذا قاَّل ثم أيض

غيرهماَّ ووقفه شعبة عن عدي أبيِ ابن رفعه علىَ تاَّبعه وقد صحيح

يصحح اللباَّنيِ الدين ناَّصر الشيخ أن ويلحظ ، ثاَّنية علة فهذه ، أهع

وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ صلة صفة فيِ كماَّ الحديث هذا

.  المستعاَّن ،والله فتنبه علل مإن الحديث فيِ مإاَّ علمت وقد ،

وآله عليه الله صلىَ النبيِ وفاَّة بعد أنه مإسعود ابن عن ثبت مإاَّ فاَّئدة

ليس وفعله فعله مإن فإنه النبيِ علىَ : السلم يقول كاَّن ، وسلم

الثاَّبت إنماَّ السنة فيِ ذلك يثبت ولم والسنة الكتاَّب الحجة إنماَّ بحجة

النبيِ أيهاَّ عليك ( السلم وسلم عليه الله صلىَ النيِ كماَّ= =علمناَّ

فيِ : الناَّس الله رحمه حزم ابن قاَّل ) وقد .. الخ وبركاَّته الله ورحمة
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فإنه ، التحية سلم بخلف ، الدعاَّء ذلك مإثل لهم المدعو علىَ

.  مإسلم كل حق فيِ والجماَّع باَّلنص مإشروع

عليه المسلم كاَّن ولو السلم يرد أن عليه المسلم وعلىَ

ًا   النبيِ كاَّن ،ولهذا الواجب العجل مإن هذا فإن ، كاَّفر

.  مإذاهب ثلثِّ علىَ وأفعاَّلهم الصحاَّبة أقوال

ًاَّ ذلك : يردون الول أقوالهم مإن لن مإبين ضلل وهذا مإطلق

.  السنة يوافق مإاَّ وأفعاَّلهم

ًاَّ ذلك : يقلبون الثاَّنيِ .  اختلفوا قد لنهم يمكن ل وهذا مإطلق

هو وهذا خلفهماَّ مإاَّ ويردون والسنة الكتاَّب يوافق مإاَّ : يقبلون الثاَّلث

.  أهع المعنىَ بهذا أو مإذهبناَّ وهو ، الحق
عن ناَّبل بن أيمن حديث  مإن2/83 الترمإذي رواه جاَّبر  )   حديث( 260

1/292 مإاَّجة وابن مإحفوظ غير وهو قاَّل جاَّبر عن الزبير أبيِ

فيِ التهذيب تهذيب فيِ الحاَّفظ قاَّل والحاَّكم كاَّلنساَّئيِ وغيرهماَّ

الزبير ابن عن رواه الذي الحديث أول فيِ وزاد ناَّبل بن أيمن ترجمة

رواه وقد وباَّلله الله باَّسم التشهد فيِ عباَّس أبيِ عن طاَّوس عن

) قاَّل هذا بدون الزبير أبيِ عن ، وغيرهماَّ الحاَّرثِّ بن وعمر الليث

أبيِ عن أيمن رواية أجد ولم الترمإذي علىَ تحيقه فيِ شاَّكر أحمد

عند الحديث كاَّن النقل هذا صح فإن عباَّس ابن عن طاَّوس عن الزبير

عن الزبير أبيِ وعن ، جاَّبر عن الزبير أبيِ عن ، باَّسناَّدين أيمن

اسناَّدي اضطراب وعدم له حفظه علىَ هذا ويدل ابنعباَّس عن طاَّوس

ًا نعلم : ل قاَّل  ثم3/43 النساَّئيِ الحديث وروى ، عليه الحديث أحد

والحديث به بأس ل  عندناَّ وأيمن الرواية هذه علىَ ناَّبل بن أيمن تاَّبع

فيهاَّ للمحدثين جاَّبر عن الزبير أبيِ : رواية .قلت التوفيق وباَّلله خطأ

حزم.  ابن قاَّله كماَّ أقوال ثلثة

ًاَّ : الرد الول .  شعبة مإذهب وهذا مإطلق
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ًاَّ :القول الثاَّنيِ .  مإسلم صنيع وهذا مإطلق

مإاَّ له علم لنه فمقبول الليث عنه رواه مإاَّ وهو : التفصيل الثاَّلث

: وهذا قلت ، مإقبول فغير الليث غير عنه رواه ومإاَّ جاَّبر مإن سمع

: قاَّل حيث النساَّئيِ كلم مإن تقدم مإاَّ مإع الليث عنه يروه لم مإماَّ

وغيرهماَّ الحاَّرثِّ بن وعمر الليث أن مإن حجر ابن وكلم خطأ هو

وقول ، فيه التيِ الزياَّدة دون مإن الزبير أبيِ عن الحديث رواة

وهو الزبير أبيِ عنعنة ))  وكذلك مإحفوظة (( وغير الترمإذي

مإدلس.
مإن أحد عليكم سلم إذا أنس حديث مإن الصحيحين فيِ  )   ثبت( 261

 ومإسلم12/280  ،11/42 ) البخاَّري ( وعليكم فقولوا الكتاَّب أهل

أحدهم يقول فإنماَّ اليهود عليكم سلم ( إذا عمر ابن وعن ،4/1705

 وعن4/1706  ومإسلم11/42 ) البخاَّري وعليك فقل عليك السلم

 . 4/1706 ومإسلم البخاَّري عند عاَّئشة
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.  الشأن بهذا الحديث  )   وتقدم( 262
الفتح فيِ تعاَّلىَ الله رحمه حجر ابن الحاَّفظ قاَّل قبري  )   لفظة( 263

قاَّل وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ : لن . قلت  خطأ4/100

الصلة عليه قبره مإوضع يعلم يكن ) ولم ومإنبري بيتيِ بين ( مإاَّ

الدين ناَّصر ) للشيخ الساَّجد تحذير مإن الول الفصل انظر ، والسلم

.  الله حفظه اللباَّنيِ
الفتح انظر زيد بن الله عبد حديث مإن البخاَّري رواه  )   الحديث( 264

 بزياَّدة304//13  و11/465  و4/99  و3/70 هريرة أبيِ  وعن3/70

ًاَّ مإسلم ) ورواه حوضيِ علىَ (ومإنبري – 2/1010 حديثهماَّ مإن أيض

1011 . 
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آله وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ عن المأثور باَّلدعاَّء :يأتيِ  )   قلت( 265

المؤمإنين مإن الدياَّر أهل عليكم (السلم القبور زياَّرة عند وسلم

عليه دليل ل مإماَّ هذا بغير الدعاَّء ) وتخصيص .. الخ والمسلمين

هناَّك.  فراجعهاَّ الزياَّرة أحاَّديث وتقدمإت
وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ أن إلىَ تشير التيِ الحاَّديث  )   تقدمإت( 266

.  البقيع أهل قبور يزور وكاَّن سبت كل فيِ يأتيِ كاَّن وسلم آله
) صلة بألف : ( الصلة هيِ التيِ الفضيلة أراد إذا أمإاَّ  )   قلت( 267

عليه الله صلىَ النبيِ عهد علىَ كاَّن الذي باَّلمسجد يصليِ أن فعليه

فيِ ( صلة والسلم الصلة عليه النبيِ لقول وسلم آله وعلىَ

النووي قول : انظر نقول مإاَّ علىَ دليل فيه ) فاَّلشاَّرة هذا مإسجدي

.  الحديث هذا عند مإسلم علىَ شرحه فيِ
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مإسند فيِ كماَّ الحسين بن عليِ عن أبيه : عن والصواب سقط  )   هناَّ( 268

 . 1/361 يعليِ أبيِ
حاَّتم أبيِ ابن ذكره إبراهيم بن جعفر فيه لن ضعيف  )   والحديث( 269

ًاَّ فيه يذكر ولم والتعديل الجرح فيِ ً ول جرح بن عليِ وكذلك تعديل

.  التقريب فيِ ترجمته فيِ كماَّ : مإستور عمر
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.   )   تقدم( 270
وتاَّريخ  والميزان184 – 5/183 والتعديل الجرح فيِ ترجمته  )   انظر( 271

.954 رقم مإعين ابن
.  المهري  )   صوابه( 272
322ص المستقيم الصراط اقتضاَّء كتاَّبه فيِ السلم شيخ  )   قاَّل( 273

بن سعيد عن نقلهماَّ بعد قاَّل ثم بعده والذي هو ترى كماَّ مإرسل وهو

علىَ يدلن المختلفين الوجهين هذين مإن المرسلن فهذان ، مإنصور

عنده ثبوته يقتضيِ وذلك أرسه مإن به احتج وقد سمياَّ ل الحديث ثبوت

؟ سند تقدم وقد فكيف هذين غير مإسنده وجوه مإن روى يكن لم ولو

.  أهع

مإن والمرسل مإرسل وهذا علته علمت قد الساَّبق : الحديث قلت

رواية إنهاَّ قلناَّ أن ) فسبق بيتيِ تتخذوا (( ل قوله وأمإاَّ الضعيف قسم

ًا قبري تتخذوا (( ل قوله وأمإاَّ باَّلمعنىَ وأنه عليه الكلم ) فتقدم عيد

. هريرة أبيِ حديث مإن تثبت قد
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   :     :   العشاَّء   :  يتمشىَ فاَّطمة
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           (( ِالقاَّضي  

          الزياَّدة    ) :

     (         

             

            

            

          :      

    )274(             :      :

 :     .

   :           :        :  

       :        )) :   

           

        (()  (      .

             

               : 

عليه الله صلىَ النبيِ بنت فاَّطمة عند والصواب سقط  )   هناَّ( 274

.  أعلم والله الساَّبقة الرواية فيِ كماَّ وسلم آله وعلىَ
 ) 2(   حاَّشية122 صفحة التعليق  )   انظر( 275
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 ) 2(   حاَّشية122ص التعليق  )   انظر( 276
حديث فاَّطمة : حديث الترمإذي قاَّل وقد عليه الكلم  )   تقدم( 277

فاَّطمة تدرك لم الحسين بنت وفاَّطمة بمتصل إسناَّده وليس حسن

وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ بعد فاَّطمة عاَّشت إنماَّ الكبرى

ًا وانظر ، هريرة وأبيِ أسيد وأبيِ حميد أبيِ عن الباَّب وفيِ قاَّل أشهر

.  مإبهم فإنه الحديث هذا عند شاَّكر أحمد كلم
( فليسلم يذكر  ولم2/53  والنساَّئي1/494ِ مإسلم رواه  )   الحديث( 278

 . 1/254 مإاَّجة  وابن318-1/317 داود ) وأبو النبيِ علىَ
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وإتحاَّف رساَّلتناَّ فيِ العلل مإن فيه ومإاَّ وتخريجه الحديث  )   انظر( 279

.  المساَّجد مإن والخروج الدخول بأذكاَّر الساَّجد الراكع
.  ذلك ذكر تقدم وقد السنة فيِ ثبت مإاَّ يقتصر بل  )   قلت( 280
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ًاَّ دخلت إذا  قاَّل)  061 (النور : السلم فقل أحد فيه ليس بيت

: فقل المسجد دخلت وإذا ، الصاَّلحين الله عباَّد وعلىَ عليناَّ

: السلم فقل أهلك علىَ دخلت وإذا ، الله رسول علىَ السلم

.  مإواضع فيِ مإبسوطة : والثاَّر قلت ، عليكم

بين الفرق مإن السلف عليه كاَّن مإاَّ نعرف أن هناَّ والمقصود

الموجب التحية سلم وبين عليه والسلم الصلة مإن به الله أمإر مإاَّ

.   )   تقدم( 281
بن شريح طريح مإن مإنقطع  ولكنه5/328 داود أبو رواه  )   الحديث( 282

.  مإاَّلك أبيِ مإن يسمع لم وشريح الشعري مإاَّلك أبيِ عن عبيد
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، الكاَّفر علىَ فيه ويرد ومإيت حيِ مإؤمإن كل فيه يشترك الذي للرد

ومإن الراشدين الخلفاَّء عهد علىَ باَّلمدينة الصحاَّبة كاَّن ولهذا

، تعلم أو ، تعليم أو ، اعتكاَّف أو ، لصلة المسجد دخلوا إذا بعدهم

يكونوا لم المسجد فيِ شرع مإماَّ ذلك ونحو له ودعاَّء الله ذكر أو

الحجرة خاَّرج يقفون ول هناَّك فيزورونه القبر ناَّحية إلىَ يذهبون

ًاَّ كاَّنوا ول ، الحجرة داخل ول الحجرة يدخلون يكونوا لم كماَّ ، أيض

التيِ البدع مإن هذا بل ، قبره زياَّرة لمجرد بيوتهم مإن يأتون

إل مإقصوده ليس مإنهم الزائر كاَّن وإن ، والعلماَّء الئمة أنكرهاَّ

ذكره كماَّ يفعلوهاَّ لم السلف أن وبينوا ، عليه والسلم الصلة

الباَّجيِ الوليد كأبيِ أصحاَّبه ذكره وقد ، المبسوط فيِ مإاَّلك

ًاَّ : إن لماَّلك قيل ، وغيرهماَّ عياَّض والقاَّضيِ المدينة أهل مإن ناَّس

قبر علىَ يقفون أي ذلك يفعلون يريدونه ول سفر مإن يقدمإون ل

              النبيِ

              

      :        

                

               .
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        :     

           

         

       

             

           

    :           

               

               

             

               

           

                

 

     


        

           

         

   .

. أعلم والله مإشروع المشروعة الطريقة علىَ زياَّدته : بل  )   قلت( 283
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   :          

  :        

      

     

 )  ( النعاَّم) 121 (

وعاَّبدوهاَّ هيِ تعبد التيِ الصناَّم أن الله أخبر لماَّ وكذلك 

مإن وغيره هو يسلم أن قبل ، الزيعري ابن قاَّس جهنم حصب

قاَّل عيسىَ يعذب أن : يجب وقاَّلوا  ،)285(بهاَّ عيسىَ المشركين

الله رضيِ عباَّس ابن عن  بسنده3/245 داود أبو المإاَّم  )  أخرج( 284

) أولياَّئهم إلىَ ليوحون الشياَّطين : (( وإن تعاَّلىَ قوله فيِ عنهماَّ

يذكر لم مإماَّ تأكلوا : (( ول الله فأنزل تأكلوه فل لله ذبح مإاَّ يقولون

إسناَّده  وهذا2/171 تفسيره فيِ كثير ابن الله= =عليه)) قاَّل اسم

231-4/113  والحاَّكم3173  رقم2/1059 مإاَّجه ابن وأخرجه صحيح

جرير ابن ورواه ، الذهبيِ ووافقه مإسلم شرط علىَ صحيح وقاَّل

8/126  . 
سعيد أبيِ شيخه  عن70ص والمتفقه الفقه فيِ الخطيب  )   ذكر( 285

الصم يعقوب بن مإحمد العباَّس أبو حدثناَّ الصيرفيِ مإوسىَ بن مإحمد

كدينة أبو حدثناَّ ، الصلت بن مإحمد حدثناَّ الطرطوسيِ أمإية أبو حدثناَّ

الية هذه نزلت : لماَّ قاَّل عباَّس ابن عن جبير بن سعيد عن عطاَّء عن

المشركون قاَّل )) الية جهنم حصب الله دون مإن تعبدون ومإاَّ (( أنكم

سبحاَّنه الله فأنزل والقمر والشمس وعزير يعبد عيسىَ : فإن

)) مإبعدون عنهاَّ أولئك الحسنىَ مإناَّ لهم سبقت الذين : (( إن وتعاَّلىَ
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        : تعاَّلىَ

        

         )  (

     :  قاَّل )  ثم058-057 (الزخرف

       )   (

          :     

    )بين101 النبياَّء  (

ًاَّ كاَّن مإن أن ًاَّ صاَّلح به أشرك مإن لجل يعذب لم نبيِ غير أو نبي

.  به إشراكهم مإن بريء وهو وعبده

ًاَّ تجعل حجاَّرة فهيِ الصناَّم وأمإاَّ : إنهاَّ قيل وقد ، للناَّر حصب

  :  فيهاَّ تعاَّلىَ قاَّل التيِ الحجاَّرة مإن

   تعاَّلىَ )   وقاَّل024 (البقرة  : 

      الجن)

.  آخر مإوضع له هذا )   وبسط015

عليه وكاَّن ، سنته به مإضت مإاَّ أن يعرف أن هناَّ والمقصود

لزياَّرة تركهم مإن باَّلمدينة والذين العلم وأهل وأصحاَّبه خلفاَّؤه

     رسوله وحق الله بحق القياَّم فيِ أكمل قبره

      

         

ً ، أهع .  تعاَّلىَ الله حفظه مإقبل لشيخناَّ المسند الصحيح مإن نقل
هاَّدي بن مإقبل لشيخناَّ النزول أسباَّب مإن المسند الصحيح  )   انظر( 286

. تعاَّلىَ الله حفظه الوادعيِ
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          :   

     

   والرسول لله الطاَّعة  فجعل) 052 (النور

  :  تعاَّلىَ وقاَّل وحده لله والتقوى الخشية وجعل

       

       

   وجعل والرسول لله اليتاَّء  فجعل) 059 (التوبة

    :  وقاَّل وحده لله والرغبة التوكل

    )   -   (   

       

        

      

    052-051 (النحل (

      تعاَّلىَ وقاَّل 

    :  تعاَّلىَ  وقاَّل) 044 (الماَّئدة

        

 تعاَّلىَ  وقاَّل)  056 (السراء  :   

        

.  مإتن1/58 ومإسلم  فتح13/347 البخاَّري  )    رواه( 287
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      040 (فاَّطر  ( 

         

        

         

         سبأ)

022-023 (

     )) :  النبيِ وقاَّل واسع الباَّب وهذا 

     (() (       

        )) :    

     (() (      

            .

     

 


 


    

         

              

  )( .

4/67 والترمإذي صحيح  وسنده307  ،303  ،1/293 أحمد  )   رواه( 288

427 والليلة اليوم عمل فيِ السنن وابن صحيح حسن وقاَّل

حنش عن الحجاَّج بن قيس طريق  مإن12988 الكبير فيِ والطبرانيِ

حسن.    وسنده عباَّس ابن عن الصنعاَّنيِ
 .200-1/988  ومإسلم10/155 البخاَّري  )   رواه( 289
وقد يدجعونه الناَّس بعض فأصبح الن هذا بعض حدثِّ : لقد  )   قلت( 290

الحديدي باَّلشبك ويتمسحون الحج فترة فيِ كنت عندمإاَّ هذا سمعت
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       )( . 

ًاَّ يطوف وبعضهم بغاَّرة الله رسول ياَّ يقول مإن ومإنهم ويبكون طواف

.  مإكنناَّ أصبح لنه

مإنطقة فيِ علوان ابن قبر مإثل القبور بعض عند يحدثِّ مإاَّ هذا ومإثل

القبور مإن وغيرهاَّ الهتاَّر وقبر العجيل ابن قبر عند وكذا بتعز بقرس

.  المشتكىَ الله فإلىَ تهاَّمإة لواء فيِ
أحمد حدثناَّ   فقاَّل6ص المغاَّزي فيِ إسحاَّق ابن أخرجهاَّ  )   القصة( 291

قاَّل العاَّلية أبو : ناَّ قاَّل ديناَّر بن خلدة أبيِ عن بكير بن يونس : ناَّ قاَّل

ًا الهرمإزان مإاَّل بيت فيِ وجدناَّ تستر فتخناَّ لماَّ مإيت رجل عليه سرير

الخطاَّب بن عمر إلىَ فحملناَّ المصحف فأخذناَّ له مإصحف رأسه عند

ًاَّ له فدعاَّ مإثلماَّ قرأته العرب مإن رل أول فأناَّ باَّلعربية فنسخه كعب

سيرتكم فقاَّل ؟ فيه كاَّن العاَّلية: مإاَّ لبيِ فقلت هذا القرآن أقرأ

باَّلرجل صنعتم : فماَّ قلت بعد كاَّئن هو ومإاَّ كلمإكم ولحون وأمإوركن

ًا عشر ثلثة باَّلنهاَّر حفرناَّ ؟. قاَّل دفناَّه الليل كاَّن فلماَّ مإتفرقة قبر

يرجون ومإاَّ قلت ، ينبشونه ل الناَّس علىَ لتعمية كلهاَّ القبور وسويناَّ

بسريره برزوا عليهم جست إذا السماَّء =  =قاَّل: كاَّنت ؟ مإنه

دنياَّل له يقاَّل رجل قاَّل ؟ الرجل تظنون كنتم مإن قلت فيمطرون

: مإاَّ ) قلت1( سنة ثلثماَّئة : مإنذ قاَّل ؟ مإاَّت وجدتموه كم مإنذ ، فقلت

النبياَّء لحوم إن ، قفاَّه مإن شعيرات إل : ل قاَّل ؟ بشيِء تغير كاَّن

.  السباَّع تأكلهاَّ ول الرض لتبليهاَّ
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      :    

       

         

الجباَّر عبد ابن هو إسحاَّق ابن شيخ وأحمد حسن القصة : سند قلت

صحيح للسيرة وسماَّعه ضعيف الكوفيِ عمرو أبو العطاَّردي مإحمد بن

.  التقريب فيِ كماَّ

الصحة إلىَ والقرب كذا ، والمغاَّزي السير علىَ المحقق )  قاَّل1(

الشيخ بتخريج للرببيعيِ الشاَّم فضاَّئل وانظر ، بألف المئة إبدال

 .47ص ناَّصر
المشروعة الطريقة علىَ إذاكاَّنت ببدعة ليس أنه الصواب  )   قلت( 292

.  أعلم والله
) .  ( ويزورونه  )   الصواب( 293
) . ( وعلم  )   الصواب( 294
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 )   012 (يونس

      :  تعاَّلىَ وقاَّل

        

      وقاَّل ) 067 (السراء

        :  تعاَّلىَ

        

        

        

   مإتعددة القرآن فيِ هذا ونظاَّئر)  008 (الزمإر

 .

ويوحدونه ربهم يعظمون إنماَّ الله شاَّء مإن إل كاَّنوا فإذا

خلصهم إذا حقه يعرفون ول ، لغراضهم ضرورتهم عند ويذكرونه

فكيف ، بطاَّعته يقومإون ول يشكرونه ول ويعبدونه يحبونه فل

والصاَّلحين النبياَّء مإن يطلبون فهم ، المخلوق مإع يكونون

النبياَّء حقوق علىَ عندهم مإقدم وذلك  ،)295(أغراضهم

عوام مإن كثير مإن يحصل مإماَّ المشتكىَ الله إلىَ  )    قلت( 295

قد العلماَّء أن علىَ يدل فإنماَّ شيِء علىَ دل إن وهذا المسلمين

الله رحم مإن إل مإساَّكنهم ولزمإوا وجل عز الله دين تبيلغ فيِ قصروا

" يقول وبعضهم الدين مإن العمل هذا أن يعتقدون العاَّمإة أصبح حتىَ

" نستغفر الله وزراء " الولياَّء آخرون " ويقول الله بجاَّنب الولياَّء

وتساَّعد هذا بمثل لتفرح الكاَّفرة الشيوعية وإن ، إليه ونتوب الله

، للقبور الزياَّرات بعض مإنعوا كاَّنوا وقد والشرك الجهل نشر علىَ

الرجاَّل مإن كثير خلق لهاَّ يجتمع التيِ – الموسمية الزياَّرات أعنيِ
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تحصيل صاَّلح أو ، نبيِ قبر زياَّرة فيِ أن أيقنوا فإذا ، والصاَّلحين

واشتغلوا حقه عن أعرضوا وشفاَّعته ودعاَّئه بسؤاله أغراضهم

القبور إلىَ يحجون الذين عاَّمإة فيِ الموجود هو كماَّ ، بأغراضهم

الحوائج.  لطلب ويقصدونهاَّ المعظمة

          الرسول أذن فلو

              

              

             

              

                 

             

         .

            

        )(     

            

              

قبر زياَّرة مإثل الجتماَّعاَّت تلك فيِ عظيم فساَّد ويحصل والنساَّء

حتىَ الدين شعاَّئر مإن العمل هذا أن يظنون وكاَّنوا بعدن العيدروس

خبيث الحقيقة فيِ وهو شيوعيِ سودانيِ خبير يسمونه بماَّ أتاَّهم

الموتىَ بأتربة والتمسح باَّلزياَّرة للناَّس يسمحوا أن ،فأمإرهم

ً الله دون مإن ودعاَّؤهم هذا بعملكم المسلمين ساَّعدتم لقد لهم قاَّئل

.  الزياَّرة مإنع يعنيِ
.  النسخ بعض فيِ كماَّ للميت  )   صوابه( 296
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.  عليه كلمإه  )   تقدم( 297
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سععاَّئر زيععاَّرة علععىَ قععبره زياَّرة قاَّسوا الذين هؤلء قاَّل فإن

ًاَّ إليععه الوصول مإن مإنعوا الناَّس إن القبور وجعععل ، لقععدره تعظيمعع

الدب فععيِ أبلععغ ذلععك لن ، الجحرة وراء مإن له وخطاَّبهم سلمإهم

.  والتعظيم

كععاَّن إن المشععروعة الزياَّرة فإن ، الفرق مإوجب : فهذا قيل

ًاَّ ذلك فكون ، له الدعاَّء مإقصودهاَّ فععيِ مإنه أفضل الحجرة مإن قريب

وإن أقععرب الحجععرة داخل له يدعو فاَّلذي ، والبقاَّع المساَّجد ساَّئر

ًاَّ القرب كاَّن ، القبور كساَّئر أفضل كاَّن أقرب كاَّن فكلماَّ ، مإستحب

، دعععاَّئه مإععن والضععلل الشععرك أهععل يقععوله مإاَّ مإقصودهاَّ كاَّن وإن

 ،5/43  والترمإذي16-5/15 داود  وأبو4/2060 مإسلم  )   رواه( 298

 ،206 رقم المقدمإة  ،في1/75ِ مإاَّدة وابن ، صحيح حسن وقاَّل

هرير. أبيِ حديث مإن كلهم  ،2/397  وأحمد1/130 والدارمإيِ
1/203 مإاَّجة  وابن4/361  وأحمد4/2059  و2/705 مإسلم  )   رواه( 299

كلهم صحيح حسن  وقاَّل5/43  والترمإذي5/75 والنساَّئيِ ، مإقدمإة

.  عنه الله رضيِ الله عبد بن جرير حديث مإن
.  )   تقدم( 300
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أولععىَ الحجرة داخل مإن يكون أن فينبغيِ أولىَ القرب مإن ودعاَّؤه

 والجماَّع)301(باَّلنص مإنه مإمنوع القبر مإن القرب هذا أن ثبت لماَّ ،

ًاَّ وهو بمسععتحب ليععس ذلععك مإععن القععرب أن علععم ، مإقدور غير أيض

 مإنععه)302(القريععب فععإن قععبره علىَ والصلة غيره قبر زياَّرة بخلف

فإن ، نياَّحة أو بدعة أو شرك مإن مإفسدة إلىَ يفض لم إذا مإستحب

.  ذلك مإن مإنع ذلك إلىَ أفضىَ

قبره زياَّرة اتباَّعه يقصد الذي الشخص أن هذا يوضح ومإماَّ

إلىَ مإنه يدخل باَّب له فيكون ، زياَّرته تمكن بحيث قبره يجعلون

مإن يتمكن بحيث دخل إذا للزائر مإكاَّن القبر عند ويجعل ، القبر

ًا اتخذه ومإن ، الزائرين ليسع المكاَّن يوسع بل ، فيه القعود مإسجد

ًاَّ أو مإحراب صورة عنده جعل ًاَّ الباَّب كاَّن وإذا ، مإنه قريب جعل مإغلق

 النبيِ وقبر ، فيدعونه فيه  الناَّس ليراه الطريق علىَ شباَّك له

              

               

    )( .

              

             )( 

.  إجماَّع وأي هذا نص أي أدري  )   لست( 301
.  النسخ بعض فيِ القرب  )   صوابه( 302
.  المشتكىَ الله فإلىَ شباَّك له جعل بل  )   قلت( 303
الشريف النبوي القبر خلف النساَّء فمصلىَ الن :أمإاَّ  )   قلت( 304

لمصلىَ الحاَّجز والشباَّك القبر فيهاَّ التيِ الغرفة جدار بين مإمر وهناَّك

بعض وأصبح الممر هذا فيِ الصلة مإن الناَّس مإن كثير فيتمكن النساَّء

ًاَّ اصبح لنه القبر حول يطوفون الناَّس الحكومإة أن ولو مإمكن
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ًا لكاَّن الممر هذا تسد السعودية .  خير
العليِ باَّلله إل قوة ول حول ول الن عملت قد : السور  )   قلت( 305

.  باَّلرخاَّم الجدران عملت وكذلك ، العظيم
.  )   تقدم( 306
ولكن ذلك يفعل أن الناَّس بعض ويحاَّول صحيح : هذا  )   قلت( 307

فحدثِّ الولياَّء مإن غيره قبور فيِ وأمإاَّ يمكنهم أل تعاَّلىَ الله نسأل

ً لك واضرب ، حرج ول قبر لصاَّحب بجمل ينذر مإن الناَّس مإن إن ، مإثل

القبر حول يطوف ثم الجمل هذا علىَ أحدهم يركب زياَّرته ويوم

الجمل هذا مإن  لحم وصلة بهاَّ يقطع سكين رجل كل وعند باَّلجمل

ًاَّ الجمل يسقط وهكذا حيِ وهو فيِ الجلب قبر عند يحصل وهذا أرض

يبصرون الذين العاَّمإلين العلماَّء فأين الله يرضيِ هذا فهل تهاَّمإة لواء

.  بدينهم الناَّس
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   019-017 (الفرقاَّن (

والنبياَّء كاَّلملئكة أولياَّء كاَّن سواء الله دون مإن فاَّلمعبود 

ًاَّ كاَّنوا أو ، والصاَّلحين ليس أنه ويبنوا عبدهم مإمن تبرؤوا قد أوثاَّن

فاَّلمسيح ، عبدهم مإن يواليهم أن ول ، عبدهم مإن يوالوا أن لهم

مإاَّ بياَّن المقصود لكن ، بهم الشرك مإن برآه كاَّنوا وإن ، وغيره

ًا به الله فضل التوحيد إقاَّمإة مإن عليهم به أنعم ومإاَّ وأمإته مإحمد

بعثه مإاَّ وإظهاَّر ودينه كلمته وإعلء وحده عباَّدته إلىَ والدعوة لله

مإن قبره وصاَّن به الله صاَّنه ومإاَّ ، الحق ودين الهدي مإن بن الله

ًا يتخذ أن ، الكتاَّب أهل ضلل أسباَّب أقوى مإن هذا فإن ، مإسجد

    النبيِ لعنهم ولهذا

       

    .

            

                

                

            

           

     .

          

             

       )(       

أنه الصلح يدعيِ مإمن كثير مإن الياَّم هذه فيِ : ونسمع  )   قلت( 308

فيِ استرسلوا وعندمإاَّ هذا زعمهم فيِ وكذبوا يقظة النبيِ رأى
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         :   

      

   006 (الجن (

يوقعهم أن الشيطاَّن يطمع لم القبور بأهل الشرك وكذلك 

ول ، إليه يساَّفر نبيِ قبر السلم فيِ عهدهم علىَ يكن فلم ، فيه

بل ، ذلك غير أو ، شفاَّعته أو ، بركته لطلب أو ، عنده للدعاَّء يقصد

وقبره عليه وسلمإه الله صلوات الرسل خاَّتم مإحمد الخلق أفضل

كاَّن وكذلك ، ذلك مإن لشيِء مإنهم أحد يقصده ل مإحجوب عندهم

.  المسلمين أئمة مإن بعدهم ومإن بإحساَّن لهم التاَّبعون

أداء عن وتهاَّونوا اليمن فيِ عندناَّ القاَّت كمضغ الدنيوية مإلذاتهم

مإن أنهم العوام علىَ لبسوا المسلمين مإع جماَّعة فيِ الصلوات

مإع المكيِ الحرم فيِ الصلوات يصلون وأنهم ، الخطوة أصحاَّب

هذا بسبب وظهر أمإاَّكنهم إلىَ القوت بنفس يعودون ثم الجماَّعة

أضرب وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ علىَ العصري الوضع

زعم ، مإطير يدعىَ الصنف هذا مإن الحديدة فيِ . رجل ذلك علىَ أمإثاَّلً

: قاَّل القاَّت مإن عود النبيِ وبيد الصحاَّبة مإن جماَّعة مإع النبيِ رأى أنه

" الفريدة " الدرة كتاَّبه انظر ، المإين الروح به نزل فقاَّل عنه فسألته

فياَّلبيضاَّء وآخر راجعون إليه وإناَّ لله فإناَّ العقول يحير مإاَّ فيه فإن

فدخل القطاَّب مإن قطب أنه العوام علىَ " ليس " الشمس يدعىَ

حفظه مإسماَّر بن =  =عليِ بن مإحمد وهو الله إلىَ الدعاَّة أكباَّر أحد

فيِ عنه سأل ثم قطب هذا العوام فقاَّل عنه فسأل مإسجده إلىَ الله

ل مإاَّله تزعمون الذي القطب أين فقاَّل يحضر لم حيث الصبح صلة

.  دينه علىَ الثباَّت الله فنسأل ، فبهتوا المسلمين مإع يصليِ
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     ذلك يذكر ولم )  064 (النساَّء

فيِ قاَّل بل ، جمهورهم ول أصحاَّبناَّ مإن المتقدمإون ول أحمد

فصل والمنبر القبر بين وهيِ ، الروضة إئت : ثم المروزي مإنسك

   :    النبيِ قبر إئت ثم ، شئت بماَّ وادع فيهاَّ

                

                 

            

     

       

            

ًا دعاَّء  )   صوابه( 309 . زائد
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سنة مإن ول الله كتاَّب مإن عليه دليل ل مإاَّثله ومإاَّ الدعاَّء  )   هذا( 310

والسلم الصلة عليه النبيِ علمناَّ ولقد وسلم عليه الله صلىَ رسوله

الزياَّرة أحاَّديث عرفت كماَّ تقدمإت وقد القبور زرناَّ إذا نقول مإاَّذا

لنجد : وإنناَّ وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ مإحمد هدي الهدي وخير

ًا إلىَ ويرفعونه والسلم الصلة عليه النبيِ يطرون الناَّس مإن كثير

يسمونه بماَّ او باَّلموالد يسمونه فيماَّ ذلك كاَّن سواء اللوهية مإرتبة

الفجر أذان قبل الصوت بمكبر المساَّجد بعض مإن يصدر الذي باَّلنسيج

، البدعة بهذه واستبدلوهاَّ الولىَ الذان سنة أمإاَّتوا قد فهم الثاَّنيِ

البوصيري:  بردة فيِ جاَّء مإاَّ الموالد فيِ إطرائهم فمن

به ألوذ مإن مإاَّليِ الخلق أكرم ياَّ

العمم الحاَّدثِّ حلول عند سواك وضعععرتهاَّ الدنياَّ جععودك مإععن وإن

مإهدي مإحمود الخأ ألف وقد والقلعم اللوح علععم علمعك مإععن وإن

" كتب سماَّهاَّ شاَّبهه ومإاَّ هذا علىَ ورد طيبة رساَّلة الستاَّنبوليِ

ًا الله " فجزاه السلم مإن ليست .  خير

ًاَّ سمعت ولقد :  تسبيحه فيِ يقول البيضاَّء قرى بعض فيِ مإؤذن

أسلم الكاَّفر ول الصناَّم اتهدمإت ول           مإنيِ عرفت مإاَّ الله رسول لول

النصح تقبل ولكنه البيضاَّء فيِ الرباَّط مإن جاَّءناَّ هذا فقاَّل فنصحته

ًا الله فجزاه . المستعاَّن والله ، خير
.  النسخ بعض فيِ " كماَّ : " بل قوله سقط  )   هناَّ( 311
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ًا كاَّن وإن ، سلم مإن علىَ السلم يرد  ولهذا)  086 (النساَّء كاَّفر

) وأمإر (عليكم ) أو : ( وعليكم يقول عليه سلموا إذا اليهود فكاَّن

: والساَّم ، الساَّم يقولون لنه عليكم قاَّل وإنماَّ ، بذلك أمإته

. تخريجه  )   تقدم( 312
.  وصاَّحبيه والسلم الصلة عليه النبيِ قبر القبور : ومإن  )   قلت( 313
.   )   تقدم( 314
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 ) 1(   حاَّشية119 صفحة  )   تقدم( 315
 . 3/1393 ومإسلم  فتح1/32 البخاَّري  )   أخرجه( 316
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قاَّل عجلن ابن طريق  مإن2/439 مإسند فيِ أحمد  )   أخرجه( 317

: (( قاَّل وسلم عليه الله صلىَ النبيِ عن هريرة أبيِ عن سعيد حدثنيِ

فليجلس يجلس أن له بدأ فإن فليسلم المجلس إلىَ أحدكم انتهىَ إذا

، الخرة مإن بأحق الولىَ فليست فليسلم جلوس والقوم قاَّم إن ثم

فيِ ترجمته فيِ كماَّ هريرة أبيِ أحاَّديث عليه اختلطت عجلن وابن

.  والميزان التهذيب تهذيب

عجلن ابن طريق مإن كلهماَّ  ،5/62  والترمإذي5/386 داود أبو ورواه

ًاَّ الحديث هذا روى وقد حسن حديث :هذا عقبة الترمإذي وقاَّل عن أيض
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النبيِ عن هريرة أبيِ عن أبيه عن المقبري سعيد عن عجلن ابن

.  وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ

ًاَّ ورواه  مإن371 – 369 رقم والليلة اليوم عمل فيِ النساَّئيِ أيض

ًاَّ طريقة لكن عجلن ابن علىَ مإدارة لن ضعيف فاَّلحديث قلت ، أيض

المقبري سعيد أبيِ بن سعيد عن يوسف أبو زيد بن يعقوب تاَّبعه قد

 وسنده368 برقم والليلة اليوم عمل فيِ النساَّئيِ عن هريرة أبيِ عن

أن للنساَّئيِ والليلة اليوم عمل علىَ المحقق نقل وقد ، حسن

الساَّنيد تعددت وإن واحد الحديث هذا : مإخرج قاَّل حجر ابن الحاَّفظ

 . 5/314 الرباَّنية الفتوحاَّت إلىَ وأشاَّر ، عجلن بن مإحمد إلىَ
 :هذا  )    صوابه( 318

.  وحده عمر ابن فعل مإن صحيح : وهو  )   تقدم( 319
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   و )  001 (الفيل    

الناَّس رأى حجته مإن رجع فلماَّ ، الثاَّنية فيِ )  001 (قريش

رسول فيه صلىَ مإسجد فقاَّلوا ؟ هذا : مإاَّ فقاَّل ، المسجد ابتدروا

    :        الله

  

   )(       )( . 

.  صحيح  وسنده3/576 مإصنفه فيِ الرزاق عبد  )   أخرجه( 320
كاَّن حيث ينزل كاَّن أنه عنه الله رضيِ عمر ابن عن ثاَّبت  )   هذا( 321

يصليِ كاَّن حيث يصليِ وكاَّن ينزل وسلم عليه الله صلىَ الله رسول

لم وهذا عنه الله رضيِ يناَّم كاَّن حيث ويناَّم يبول كاَّن حيث ويبول

.  الله رحمه المؤلف ذكره كماَّ عمر ابن غير يفعله يكن
.  فليصل فيه الصلة والصواب سقط  )   هذا( 322
اقتضاَّء كتاَّبه فيِ السلم شيخ ذكره الخطاَّب بن عمر  )   أثر( 323

سننه فيِ مإنصور بن سعيد روى  فقاَّل386ص المستقيم الصراط

رضيِ عمر عن سويد بن مإعرور عن العمش مإعاَّوية أبو حدثناَّ قاَّل

.  فذكره … مإذاهب يذهبون الناَّس رأى عنه الله

فيِ وضاَّح ابن الثر أخرج قد لكن عنعن وقد مإدلس : العمش قلت

صحيح فاَّلثر باَّلتحديث العمش تصريح وفيه عنهاَّ والنهيِ البدع كتاَّبه
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.  أعلم والله
.  )   تقدم( 324
. الدارقطنيِ الحديث  )   ضعف( 325
 ) .3(   حاَّشية115 صفحة  )   تقدم( 326
 ) .1(   حاَّشية116 صفحة  )   تقدم( 327
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       086 (النساَّء (

مإسلم لكل الواجب به المأمإور العدل باَّب مإن الرد كاَّن ولهذا 

ًاَّ سلمإه كاَّن إذا ومإن أعطيناَّه سألناَّ : مإن كقوله وهذا ، مإشروع

ًا هذا ليس الساَّئل بإعطاَّئه إخباَّر  . هو)330(إليناَّ أحب يسألناَّ لم أمإر

كتاَّب فيِ الدنياَّ أبيِ ابن رواه عنهاَّ الله رضيِ عاَّئشة حديث  )   هذا( 328

عند الروح كتاَّبه فيِ تعاَّلىَ الله رحمه القيم ابن ذكره كماَّ القبور

بن الله عبد سنده فيِ لكن الدنياَّ أبيِ ابن بسند الولىَ المسألة

كذاب وهو سمعاَّن بن سليماَّن بن زياَّد أبيِ بن الله عبد وهو سمعاَّن

والميزان. التهذيب تهذيب فيِ كماَّ

ًاَّ وذكر وهو الدنياَّ أبيِ ابن شيخ وفيه هريرة أبيِ حديث مإن آخر حديث

مإعين ابن فيه قاَّل الميزان صاَّحب له ترجم الجوهري قدامإة بن مإحمد

ًاَّ عنه أكتب لم ضعيف داود أبو وقاَّل شيِء ليس . وذكر . أهع شيئ

لتسمع : (( إنك تعاَّلىَ قوله تفسيره عند تعاَّلىَ الله رحمه الشنقيطيِ

ًاَّ النمل سورة )) فيِ الموتىَ ًاَّ بحث .  فليراجع الباَّب هذا فيِ نفيس
.  فيه الكلم .. تقدم إلخ علىَ يسلم رجل مإن : مإاَّ قوله  )   مإن( 329
مإن  وهو3/44 مإسنده فيِ أحمد رواه المعنىَ بهذا  )   الحديث( 330

مإقبول وهو شعبة جاَّر الله عبد بن الرحمن عبد وهو حمزة أبيِ طريق

.  فلين وإل يتاَّبع حيث يعنيِ حجر لبن التقريب فيِ كماَّ

ًاَّ السند وفيِ مإجهول وهو ثعلبه بن قيس بنيِ أخو حصن بن هلل أيض

فيِ حاَّتم أبيِ وابن الكبير التاَّريخ فيِ البخاَّري مإن بل له ترجم ، الحاَّل

ًاَّ فيه يذكر ولم والتعديل الجرح ً ول جرح .  ضعيف فاَّلحديث تعديل
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اللفظ هذا لكن ، السؤال مإثل ليس السلم كاَّن وإن ، باَّلسؤال

الدليل علىَ فيه الثر فيقف المسلم وأمإاَّ الراد مإدح علىَ يدل إنماَّ

 .

الحجرة عند يقفوا ل أن المدينة لهل المشروع كاَّن وإذا

ًاَّ علم ليه ‘ويسلموا يبين ومإماَّ ، ذلك فيِ يرغب لم الحديث أن قطع

ل العباَّدات مإن بجنس يختص لم المساَّجد كساَّئر مإسجدة أن ذلك

ًاَّ ولكن ، القصىَ المسجد وكذلك ، غيره فيِ تشرع بأن خص

مإخصوص فإن ، الحرام المسجد بخلف أفضل فيهاَّ العباَّدة

.  ذلك وغير الحجر وتقبيل الركن واستسلم باَّلطواف

وذكر صلة مإن فيهماَّ يشرع فماَّ الخران المسجدان وأمإاَّ

     الرسول علىَ وثناَّء وتعليم وتعلم واعتكاَّف

              

            

             .

 )( :            

    

            

               .

 مإن3/44  ،3/3 أحمد المإاَّم مإسند فيِ كماَّ مإنه الول الشطر ثبت لكن

ً أن الخدري سعيد أبيِ عن نصرة أبيِ عن بشر أبيِ حديث مإن رجل

عليه الله صلىَ النبيِ إثت ، أهله له فقاَّلت حاَّجة به كاَّنت النصاَّر

الله أعفه استف : مإن يقول وهو يخطب وهو فأتاَّه ، وسلم آله وعلىَ

: فذهب . قاَّل أعطيناَّه له فوجدناَّ سألناَّ ومإن الله أغناَّه استغنىَ ومإن

.  يسأل ولم
 , 119 – 110 ص الخناَّئيِ علىَ الرد  )   فيِ( 331
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.  )   تقدم( 332
فيِ والسلم الصلة عليه التيِ بآثاَّر الصحاَّبة تبرك ثبت قد  )   قلت( 333

آثاَّره مإن شيِء وجد إذا فيماَّ هذا أحمد المإاَّم وقول مإوته وبعد حياَّته

مإن كثير يزعمه مإاَّ وأمإاَّ توجد أنهاَّ أظن فماَّ هذا زمإاَّنناَّ فيِ وأمإاَّ

مإناَّمإية رؤية يرى أحدهم عاَّقل فيه يشك ل مإحض كذب فإنه المتصرفه

يتبرك ثم ورقة فيِ يوسمهاَّ فيصبح حذاء صورة الشيطاَّن له فيصور

.  المستعاَّن فاَّلله بهاَّ
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علىَ الله رحمه حنبل بن أحمد المإاَّم إنكاَّر إلىَ الله رحمك  )   انظر( 334

مإن هل هذا زمإاَّنناَّ فيِ الن وأمإاَّ النبوي القبر فيِ البطون إلصاَّق

تسمع إنك ، النبوي القبر بجوار يحدثِّ مإاَّ علىَ العلم أهل مإن مإنكر

مإن الزغاَّريد وتسمع القبر بجوار والشرك والستغاَّثاَّت الهتاَّفاَّت

يتمسع البعض ترى وتقبيلهاَّ المسجد بأعمدة التمسح ترى النساَّء

علىَ الذي الشبك علىَ حتىَ الحجرة علىَ المعمول الحديدي باَّلشبك

ًا كاَّن هذا وهل البقيع مإقبره عليه الله صلىَ النبيِ عهد علىَ مإوجود

وهو مإاَّلكيِ علوي مإحمد مإثل العمل هذا إلىَ يدعو مإن وهناَّك وسلم

الزائد والطراء الشركياَّت بعض فيهاَّ التيِ الموالد ويعمل مإكة فيِ

) الماَّلكيِ مإع ( حوار بكتاَّب عليه رد وقد باَّلباَّطل الناَّس أمإوال ويبتز

الناَّس علىَ ضلل لقد البيضاَّء لواء فيِ اليمن فيِ الهدار ومإنهم

كلمإه يقدمإون الناَّس فترى الخاَّربة الصوفية بعقيدة أفكاَّرهم وسمم

العوامإل عند وحيِ كأنه وكلمإه والسلم الصلة عليه النبيِ كلم علىَ

.  هناَّك المؤذنين بعض مإن سمعناَّه مإاَّ علىَ الكلم بعض تقدم وقد

بعضهم أشد حتىَ الله دون عن بعيد مإباَّرك بن عمر قبر البيضاَّء وفيِ

.  قاَّئلً

إليك يشكوا يحيِ حاَّجة عوز ومإن                    بعدناَّ جاَّ ومإن وابنيِ وأبوي أمإاَّ

مإن الدليل عن يحث الن الشباَّب أصبح فقد والمنة الحمد لله ولكن

فيِ وأمإثاَّلهم هؤلء لكلم يستسلم ول مإسألة كل فيِ والسنة الكتاَّب

فاَّلفضل مإكاَّن كل وفيِ جل إب وفيِ الحديدة وفيِ تعز وفيِ البيضاَّء

. وجل عز لله ذلك فيِ
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ضلل الرجل هذا الحديدة لواء فيِ مإرعيِ عليِ مإحمد كذلك ومإنهم

والسلم الصلة عليه النبيِ يحب أنه بزعمه العوام مإن كثير علىَ كذلك

.  ل ؟ بسنته العمل أهو حبه؟ هو ومإاَّ

مإن المخدوعين مإن كثير أمإوال بسببهاَّ يبتز التيِ الموالد هيِ إنماَّ

بهاَّ العاَّمإلين وأهلهاَّ السنة أعداء أشد لمن وإنه وغيرهم التجاَّر

.  الله إلىَ فاَّلمشتكىَ

ًا إل ذلك ومإاَّ بعض الشباَّب بعض غير أنه حصل وقد ومإكاَّبرة مإنه عناَّد

السجون فيِ وهم إل أياَّم بعد علمناَّ فماَّ وغيرهاَّ زبيد فيِ المنكرات

يزيد مإاَّ هذا ) ولكن العقيليِ عليِ ( مإحمد أمإثاَّله ووشاَّية بوشاَّيته

ًاَّ إل باَّلنسبة العاَّمإلين ًاَّ إيماَّن .  ذلك يعرفون والناَّس وتثبيت

فيِ ) تطبع الفقه بيت ( فلكيِ نتيجة أن قلته مإاَّ علىَ الدلة ومإن

. ل ؟ وأمإثاَّله هو غيرهاَّ فهل الضلل تنشر التيِ وهيِ الحديدة مإطاَّبع

=

أن الوصاَّبيِ الوهاَّب عبد بن مإحمد الشيخ الفاَّضل أخوناَّ أراد =وعندمإاَّ

علىَ الطلب ) عرض التوحيد أدله فيِ المقيدج ( القول كتاَّبة يطبع

يسمح أن المدعيِ فرفض باَّلحديدة العلم مإكتب قبل مإن المدعيِ

صنعاَّء فيِ الرساَّلة هذا طبعت الله فضل مإن لكن ، باَّلطبع لهاَّ

ًا كثيرة بكمية العلم وزارة مإن بتصريح فيِ الن تاَّبع وهيِ جد

.  السواق

تنشر التيِ الكتب يطبعون الحديدة فيِ مإجراه جرى ومإن والمدعيِ

) ( الذخاَّئر كتاَّب مإثل وذلك يماَّنعهم مإن يحجون ول والبدع الضلل
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والله مإنيع ابن علىَ رد فيه الذي الرفاَّعيِ وكتاَّب مإاَّلكيِ لعلوي

.  المستعاَّن

ويحيِ تعز فيِ القاَّدرالصبري عبد وعليِ عقيل إبراهيم ومإنهم

.  جل إب فيِ السوسوة

ترى بل تكبر مإن ترى ومإاَّ بهاَّ ويسمعون المنكرات يرون فمثلهؤلء

خاَّلفهم مإن علىَ والتشنيع بهم يثقون الذين للعوامإل مإنهم التشجيع

بهم.  والوشيِ

شتىَ بقاَّع مإن الناَّس - يقصده  -  تعز  بقرس فيِ علوان ابن فقير

والمرأة الرجل الساَّدن أدخل وربماَّ به ويتمسحون ترابه مإن يأكلون

أنهماَّ بحجة الطويلة الياَّم عليهم وأغلق القبر فيهاَّ التيِ الحجرة فيِ

 ؟ الخلوة بعد ومإاَّذا مإجنوناَّن

القبورالتيِ أكثر ومإاَّ والهتاَّر والخزان العجيل ابن قبل الحديدة وفيِ

قبر عند يحصل مإماَّ أكثر المنكر مإن ويحصل ، فيهاَّ الله دون مإن تعبد

ًاَّ يرقصون والنساَّء الرجاَّل فتجد علوان ابن القبور فوق جميع

الزنىَ حدثِّ وربماَّ مإعهاَّ  ويرقص المتجملة باَّلمرأة الجنبيِ ويمسك

.  المواطن تلك فيِ الفاَّحشة وارتكاَّب

علوان ابن أن العوام بين الهدي أصحاَّب نشرهاَّ التيِ الخرافاَّت ومإن

إلىَ وصلت حتىَ وعطفهاَّ قبره بجاَّنب المبنيِ المسجد بمناَّرة أمإسك

.  كاَّنت كماَّ عاَّدت ثم الرض

لدرجة له التعظيم العوام قلوب فيِ يقذف هذا مإثل إن الله سبحاَّن

. اللوهية حد إلىَ توصله قد
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بنىَ الذي المسجد إن ، الناَّس مإن وتقبله الباَّطل انتشاَّر أسرع ومإاَّ

قبره مإن خرج ترى ياَّ فهل علوان أنب مإوت بعد إل بنيِ مإاَّ القبر بجوار

.  مإاَّذا أم

ً أغرق علوان ابن أن وزعموا فيِ الفيل ظهر ثم أصم جبل فيِ فيل

:  مإجاَّذيبهم بعض وأنشد الغلو هذا إلىَ فاَّنظر ، البحر

نجيِ بناَّبكم قصد مإن            بفاَّدتك علوان ابن ياَّ

رجرجيِ بحر وأظهره           باَّلصفاَّ الفيل أغرق

. = البياَّت هذه فيِ مإاَّ فتأمإل

:/ قولهم : وهو هؤلء بعض نشره مإن العوام بعض مإن سمعت =ولقد

اللحية فيِ الشنقيطيِ ك بهاَّ الله لخسف اليمن فيِ أقطاَّب أربعة لول

فيِ مإرعيِ عليِ ومإحمد البيضاَّء فيِ والهدار تعز فيِ عقيل وإبراهيم

.  القطاَّب هؤلء عمل إلىَ فاَّنظر ، الحديدة
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ول بطاَّعته إل النجاَّة إلىَ لحد سبيل ل الذي وهو)  064 (النساَّء

وبه ، وطاَّعته وإتباَّعه به اليماَّن عن إل القياَّمإة يوم الناَّس يسأل

  :  تعاَّلىَ قاَّل  ،)335(القبور فيِ يمتحنون

( باَّب البخاَّري أخرجه عنهاَّ الله رضيِ عاَّئشة حديث إلىَ  )   يشير( 335

فيِ تفتنون أنكم  وفيه2/542 الكسوف فيِ الرجاَّل مإع النساَّء صلة

ًاَّ أو مإثل القبور علمك مإاَّ له فيقاَّل بأحدكم يؤتيِ الدجاَّل فتنة مإن قريب

الله رسول : مإحمد فيقول الموقن أو المؤمإن فأمإاَّ ؟ الرجل بهذا

مإسلم وأخرجه ، .. الحديث واتبعناَّ فأجبناَّ والهدى باَّلبيناَّت جاَّءناَّ

القبر عذاب فيِ جاَّء مإاَّ باَّب فيِ أنس عن البخاَّري  وأخرجه2/624

عليه الله صلىَ لمحمد الرجل هذا فيِ تقول كنت (( مإاَّ  وفيه3/232

.. ورسوله الله عبد أنه أشهد فيقول المؤمإن فأمإاَّ وسلم آله وعلىَ
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     العراف)

أن وأمإرهم النبيين علىَ الميثاَّق له الله أخذ الذي  وهو)  006

، ويصدقوه به يؤمإنوا أن جاَّءهم إذا أنه الميثاَّق أمإمهم علىَ يأخذوا

به آمإن فمن ، الناَّر وأهل الجنة أهل بين به الله فرق الذي وهو

الناَّر أهل مإن كاَّن وعصاَّه كذبه ومإن ، الجنة أهل مإن كاَّن وأطاَّعه

        :  تعاَّلىَ قاَّل

      

        

      

    014-013 (النساَّء (

الدنياَّ بشقاَّوة والوعيد والخرة الدنياَّ بسعاَّدة والوعد 

وهيِ ، المستقيم الصراط هيِ فطاَّعته ، بطاَّعته يتعلق والخرة

الله أولياَّء هم وأصحاَّبهاَّ ، الوثقىَ العروة وهيِ ، المتين الله حبل

لهم والمخاَّلفون ، الغاَّلبون وجنده المفلحون وحزبه ، المتقون

  :  تعاَّلىَ قاَّل ، اللعين إبليس حزب الله أعداء هم

      

       

        

     

( 029-027 الفرقاَّن ) 

:  تعاَّلىَ وقاَّل         

      

 . 3/374  والترمإذي140- 6/139 أحمد )) رواله الحديث
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                    :

        

وخشيته وحده وتقواه وجده الله بعباَّدة  يأمإرون)  064 (النساَّء

   :  تعاَّلىَ قاَّل كماَّ ، بطاَّعتهم ويأمإرون وحده

     

  نوح  وقاَّل)  052 (النور  :   

   الشعراء فيِ  وقاَّل)  003 (نوح
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      باَّلرسول اليماَّن إلىَ مإحتاَّجون والناَّس ،

 


 


 


  


          

              

     .

    :     

        الليل)

قاَّل كماَّ ، طاَّعته عن وتولىَ به أخبر بماَّ كذب  أي)  014-016

       آخر مإوضع فيِ تعاَّلىَ

   تعاَّلىَ  وقاَّل)  032-031 (القياَّمإة  : 

     

      

     016-015 (المزمإل(

       :  وقاَّل

       

      

       042-041 (النساَّء (

ًاَّ سماَّه قد تعاَّلىَ والله  ًا سراج ًاَّ الشمس وسميِ ، مإنير سراج

ًاَّ السراج إلىَ مإنهم أحوج المنير السراج إلىَ والناَّس ، وهاَّج

ً إليه يحتاَّجون فإنهم ، الوهاَّج ًا ليل ًا ونهاَّر أنفع وهو ، وعلنية سر

ويضر تاَّرة ينفع فإنه الوهاَّج بخلف أذى فيه ليس مإنير فإنه ، لهم

.  أخرى
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 .126-125ص الخناَّئيِ علىَ الرد  )   فيِ( 336
عليه الله صلىَ النبيِ مإسجد فيِ الصلة أن الراجح بل  )   قلت( 337

إلىَ الجر فيه يضاَّعف الذي هو عهده علىَ كاَّن الذي وسلم آله وعلىَ

هذا مإسجدي فيِ صلة ، والسلم الصلة عليه لقوله وذلك صلة ألف

بخلف عهده فيِ كاَّن باَّلذي المسجد " قيدت " هذا الشاَّرة فلفظ

علىَ شرحه فيِ كماَّ النووي المإاَّم به صرح ولهذا الحرام المسجد

.  أعلم والله ، مإسلم صحيح
الثر يصح فل مإفاَّوز عنه الله رضيِ عمر وبنيِ بينه هو ثم مإبهم  )   هذا( 338

.  العلتين لهاَّتين
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حديث  " تحت2/27 الخفاَّء " كشف صاَّحب ذكرهاَّ الحاَّديث  )   هذه( 339

بألف اليمن صنعاَّء إلىَ وسع ولو هذا مإسجدي فيِ  " صل1605 رقم

المقاَّصد فيه " قاَّل الحرام المسجد إل المساَّجد مإن سواه فيماَّ صلة

ول بمعناَّه أو بلفظه هو هل الن ، استحضره ول بيِ مإر قد شيخناَّ قاَّل

، والديلميِ المدينة أخباَّر فيِ شبه ابن أخرجه قلت هو الكتب أي فيِ

كاَّن صنعاَّء إلىَ هذا مإسجدي مإد لو بلفظ مإرفوع هريرة أبيِ عن

ًاَّ شبه ابن وأخرجه مإسجده عليه الله صلىَ النبيِ أن خباَّب عن أيض

ًاَّ قاَّل وسلم آله وعلىَ بيده وأشاَّر مإسجدناَّ زاد لو مإصله فيِ وهو يومإ

همه لكاَّن ثبت ولو رواته أحد مإصعب لين مإع مإنطقع وهو ، القبلة نحو

ًاَّ شبه بن ول ، بذلك القاَّئل عند  فعله مإنزلً الخطاَّب بن عمر عن أيض

مإعضل وهو مإنه لكاَّن وسلم عليه الله صلىَ النبيِ مإسجد مإد لو قاَّل

ًاَّ وله ، الرفع حكمه لكاَّن ثبت ولو عمر زاد قاَّل أنه عمرة أبيِ عن أيض

يبلغ حتىَ فيه لودناَّ قاَّل ثم شاَّمإه فيِ المسجد فيِ عنه الله رضيِ

لكن وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ الله رسول  مإسجد لكاَّن الجباَّنة

تقوم مإاَّ فيهاَّ فليس وباَّلجملة الحديث مإتروك ثاَّبت ابيِ ابن مإسند فيِ

بمسجده التضعيف اختصاَّص النووي صحح ولذا مإجموعهاَّ ول الحجة به

ً كاَّن الذي فيِ "صلة بلفظ عليه المتفق الحديث فيِ باَّلشاَّرة عمل

" الحرام المسجد إل سواه فيماَّ صلة ألف مإن خير هذا مإسجدي

ًاَّ عمر ابن عن مإسلم فيِ والمروي مإاَّ وأمإاَّ ، فيه زيد مإاَّ دون أيض

مإن عنه الله رضيِ هريرة أبيِ عن والديلميِ شيبة أبيِ ابن أخرجه

فيه أصليِ أن غدوت مإاَّ داري باَّب إلىَ المسجد هذا مإد لو والله قوله
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الباَّب أو المسجد أصل إلىَ فيه مإن الضمير عودة لجواز لذلك فمحتمل

ًا الثاَّنيِ كاَّن وإن داره أحمد وأخره بثاَّبت ليس الحديث أن مإع بعيد

المسجد فيِ وصلة فيه وزاد عنه الله رضيِ جاَّبر عن مإاَّجة وابن

عن الطبرانيِ ورواه ، سواه فيماَّ صلة ألف مإاَّئة مإن أفضل الحرام

فيِ بلفظ=  =صلة حسن بسند جاَّبر عن والبيهقيِ ، الدرداء أبيِ

وصلة صلة ألف مإسجد فيِ وصلة صلة الف بماَّئة الحرام المسجد

عمر ابن عن  البيهقيِ ورواه ، صلة خمسماَّئة المقدس بيت فيِ

المسجد إل سواه فيماَّ صلة كألف هذا مإسجدي فيِ صلة بلفظ

سواه فيماَّ شهر ألف كصياَّم باَّلمدينة رمإضاَّن شهر وصياَّم الحرام

.  بحروفه ، هع . أ سواه فيماَّ جمعة كألف باَّلمدينة الجمعة وصلة
 . 152ص التعليق  )   انظر( 340
.  بذلك يقول النووي أن ذكرناَّ فقد المتقدمإة الفقرة  )   راجع( 341
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 . 131-127ص الخناَّئيِ علىَ الرد  )   فيِ( 342
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.  عليه الكلم  )   تقدم( 343
نمير بن الله عبد بن مإحمد  عن2/653 مإسلم أخرجه  )   الحديث( 344

الهوري الله عبد بن وحسين الله عبد بن هاَّرون  عن3/516 داود وأبو

أبيِ عن شريح بن حيوة عن المقرئ يزيد بن الله عبد عن ثلثتهم

عاَّمإر عن داود عن قسيط بن الله عبد بن يزيد عن زياَّد بن حميد صخر

ًا كنت قاَّل أنه أبيه عن وقاَّص أبيِ بن سعيد بن بن الله عبد عند قاَّعد

أل عمر بن الله عبد ياَّ فقاَّل المقصورة صاَّحب خباَّب طلع إذ عمر

وسلم عليه الله صلىَ الله رسول سمع إنه هريرة أبو يقول مإاَّ تسمع

.  : .. فذكره يقول
 . 2/653  ومإسلم3/192  )   البخاَّري( 345
346 )   ( 
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ناَّصر للشيخ والموضوعة الضعيفة الحاَّديث سلسلة  )   انظر( 347

هذا فيِ البحث استوفىَ  حديث203 رقم حديث تعاَّلىَ الله حفظه

ًا الله فجزاه البحث قد هذا بعد المؤلف  ذكرهاَّ التيِ والحاَّديث خير

. تقدمإت
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: ليس مإعين ابن قاَّل ، الذهبيِ  قاَّل4/33 العتدال مإيزان  )   انظر( 349

صاَّحب مإعين ابن كلم : وذكر قلت : أدركته أحمد  وقاَّل4/33 بثقة

الحديث أحاَّديثه مإن له وذكر فتركه كبر  وقد8/86 والتعديل الجرح

.  المتقدم
 . 729  برقم1/232 له  والكبير340  برقم218ص الصغير  )   التاَّريخ( 350
 . 565  رقم219ص للنساَّئيِ والمتروكون  )   الضعفاَّء( 351
يكتب ل الحديث مإتروك الحديث : ذاهب  قاَّل8/86 والتعديل  )   الجرح( 352

.  البته حديثه
 . 470  برقم344ص للدارقطنيِ والمتروكون  )   الضعفاَّء( 353
 . 2/281  )   المجروحون( 354
 . 6/2267  )   الكاَّمإل( 355

215



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

               

               

           

       

   وقاَّل)  080 (الزخرف   :  

       007 (المجاَّدلة(

     :  تعاَّلىَ قوله إلىَ

      

       المجاَّدلة)

010 (

العباَّد أصوات يسمع الخلق مإن ول بل ، البشر مإن أحد وليس  

، النصاَّرى قول جنس مإن فقوله بشر فيِ هذا قاَّل ومإن ، كلهم

، العباَّد يفعله مإاَّ يعلم وإنه ، الله هو المسيح إن يقولون الذين

  :  تعاَّلىَ قاَّل ، دعاَّءهم ويجيب أصواتهم ويسمع
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   076-072 (الماَّئدة (

يملك الخلق مإن أحد ول ، البشر مإن غيره ول المسيح فل 

ًا الخلق  مإن لحد ًاَّ ول ضر أفضل كاَّن وإن ، لنفسه ول بل ، نفع

       :  تعاَّلىَ قاَّل ، الخلق

  تعاَّلىَ  وقاَّل)  021 (الجن  :    

       050 (النعاَّم (

       :  تعاَّلىَ وقاَّل 

        

        

      188 (العراف (

استثناَّء : هو قيل ، قولن )) فيه الله شاَّء مإاَّ : (( إل وقوله 

مإنقطع : هو وقيل الله مإلكه مإاَّ ذلك مإن يملك وأنه ، مإتصل

ًاَّ لنفسه يملك ل والمخلوق ًا ول نفع شاَّء مإاَّ ((إل فقوله ، بحاَّل ضر

كقوله الله شاَّء مإاَّ ذلك مإن يكون لكن أي ، مإنطقة )) استثناَّء الله

       :  الخليل

    أن أخاَّف ل  أي)  080 (النعاَّم

ًاَّ يفعلوا ًاَّ ربيِ الله شاَّء إن لكن شيئ وإل ، يكن لم وإل ، كاَّن شيئ

ًاَّ يفعلون ل فهم .  شيئ

217



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

      :  قوله وكذلك

  086 (الزخرف  (     

   أنه أصحهماَّ قولن  فيه)  086 (الزخرف :

وتنفع الشهاَّدة تنفعه باَّلحق شهد مإن لكن أي مإنقطع استثناَّء

      :  كقوله شفاَّعته

   وقاَّل)  023 (سبأ   :    

.  آخر مإوضع له هذا  وبسط)  044 (الزمإر

السلف عن النقول تضاَّفر مإن ذكره مإاَّ  : وأمإاَّ)356(الشيخ قاَّل

ً عليه الناَّس وإطباَّق ذلك علىَ باَّلحض ً قول : الذي فيقاَّل ، وعمل

هو الصحيحة الحاَّديث به وجاَّءت والخلف السلف عليه اتفق

وطلب ، مإسجده فيِ عليه والسلم والصلة ، مإسجده إلىَ السفر

السفر فهذا ، ورسوله به الله أمإر مإماَّ ذلك وغير ، له الوسيلة

العلماَّء مإراد هو وهذا وخلفهم سلفهم المسلمين باَّتفاَّق مإشروع

    نبيناَّ قبر زياَّرة إلىَ السفر يستحب إنه قاَّلوا الذين

            

               .

  :          

            

     .

  :             

           

            

 .141-135ص الختاَّنيِ علىَ الرد  )   انظر( 356
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.  تخريجه  )   تقدم( 357
 ) .2(  حاَّشية122 صفحة والكلم تخريجه  )   تقدم( 358
.  عليه الكلم  )   تقدم( 359
  ،1/377 مإسلم صحيح  )   انظر( 360
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.  تخريجه  )   تقدم( 361
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وسنده ذلك يفعل كاَّن أنه عمر ابن أثر علىَ مإعتمد هو  )   قلت( 362

60 صفحة تخريجه وتقدم الموطأ فيِ مإاَّلك ورواه عمر ابن إلىَ صحيح

 ) 2(  حاَّشية
.  عليهماَّ الكلم  )   تقدم( 363
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. تخريجه  )   تقدم( 364
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وغععزا قععبري وزار السععلم حجة حج : (( مإن التاَّسع الحديث

فيمععاَّ وجععل عز الله يسأله لم المقدس بيت فيِ عليِ وصلىَ غزوة

فوائد مإن الثاَّنيِ فيِ الزدي الفتح أبو الحاَّفظ رواه ، عليه افترض

وإنععاَّ عليععه قععراءة المحسععنيِ عليِ بن شهاَّب النجم أبو به أخبرناَّ ،

بععن الفتح وأبو ، وسبعماَّئة سبع سنة فيِ الصغرى باَّلقرافة اسمع

أبععو : أنبأنععاَّ قععاَّلت ، وعشععرين ثلثِّ سععنة عليععه بقراءتيِ إبراهيم

المعععروف الزدي فتععوح بععن علععيِ بن ظاَّفر بن الوهاَّب عبد مإحمد

ًاَّ : الول قععاَّل ، رواج باَّبن : قععاَّل ، إجععاَّزة : الثععاَّنيِ وقععاَّل ، سععماَّع

بععن مإحمععد بععن أحمععد بععن مإحمععد بععن أحمد طاَّهر أبو الحاَّفظ أنبأناَّ

أسععمع وأنععاَّ ، عليععه قععراءة الصععبهاَّنيِ السلفيِ سلفة بن إبراهيم

أبععو أنبأنععاَّ ، بغععداد يوسععف بععن مإحمد بن عبدالقاَّدر طاَّلب أبو أنبأناَّ

مإحمععد الفتح أبو أنبأناَّ ، البرمإكيِ أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاَّق

.  الحاَّفظ الزدي أحمد بن الحسين بن

سهل أبو حدثناَّ ، الدلهاَّت أبيِ بن هاَّرون عن النعماَّن حدثناَّ

، الزياَّدي عثماَّن بن الحسن حدثناَّ ، المصيصيِ الله عبد بن بدر

عن ، مإنصور عن سفياَّن خاَّل حدثيِ ، مإحمد بن عماَّر حجثناَّ

: (( مإن الله رسول : قاَّل قاَّل عبدالله عن ، علقمة عن ، إبراهيم

بيت فيِ عليِ وصلىَ غزوة وغزا قبري وزار السلم حجة

)) .  عليه افترض فيماَّ وجل عز الله يسأله لم المقدس
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مإسلم له روى ، الثوري سفياَّن أخت بن مإحمد بن عماَّر قاَّل

العلماَّء أحد كاَّن ، الخطيب قاَّل ، الزياَّدي عثماَّن بن والحسن

الشرقية قضاَّء وليِ والمإاَّنة والثقة المعرفة أهل مإن الفاَّضل

ًاَّ الخطيب غير وذكره ، المتوكل خلفة فيِ ًاَّ وكاَّن ، أيض ًاَّ صاَّلح دين

تاَّريخ وله ، الناَّس بأياَّم مإعرفة له وكاَّنت الكتب عمل قد فهماَّ

ًاَّ وكاَّن ، حسن ًاَّ كريم ً واسع الله عبد بن بدر سهل وأبو مإفضاَّل

ًاَّ حاَّله مإن علمت مإاَّ المصيصيِ أبيِ بن هاَّرون بن والنعماَّن شيئ

بن مإحمد عنه وروى ، كثيرين جماَّعة عن ببغداد حدثِّ الدلهاَّن

مإن علمت : ومإاَّ الخطيب قاَّل ، السكري عمر بن وعليِ المظفر

ًا إل حاَّلة أحمد بن الحسين بن مإحمد الفتح أبو الجزء وصاَّحب خير

، الموصليِ الزدي النعماَّن بن يزيد بن الله عبد بن الحسين بن

ًاَّ كاَّن ، والفضل العلم أهل مإن ًاَّ صنف حاَّفظ علوم فيِ كتاَّب

.  الحديث

أثنىَ النساَّب فيِ السمعاَّنيِ وابن التاَّريخ فيِ الخطيب ذكر

المعرفة وحسن باَّلحفظ وذكره ، علن بن جعفر بن مإحمد عليه

يوهنونه الموصل أهل رأيت الرمإوي النجيب أبو وقاَّل ، باَّلحديث

ًا ًاَّ يعدونه ول جد كاَّن أنه إلىَ فأشاَّر عنه البرقاَّنيِ وسئل ، شيئ

ًاَّ ًاَّ وذكر ، ضعيف .  المعترض ذكره مإاَّ انتهىَ ، هذا مإن أشد كلمإ

 الله رسول علىَ مإوضوع الحديث : هذا يقاَّل أن والجواب
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      .



             

              

              

        .

       :      

              

              

   )(            

               

   )(        

         :     

             :   

  :               

  :            

           :   

  :               

  )( .

 .2/185 حباَّن لبن المجروحين  )   انظر( 365
 ) 2(  رقم  حاَّشية70 صفحة  )   انظرترجمة( 366
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           :    



    :     :      

  :       :       :

            )(   

         :        

       :        

            .

   )(       :     

       :    

      

               

             

              

        

     

              

              

         .

         )( :  

             

12/252 بغداد تاَّريخ فيِ الثوري أخت بن مإحمد بن عماَّر  )   ترجمة( 367

 . 9/226 الثوري أخت ابن أحمد بن سيف وترجمة
ًاَّ ونظر  قلت6/393 )   ( 368 .  الميزان أيض
 وتاَّريخ11/496 النبلء أعلم  وسير3/25 والتعديل الجرح  )   انظر( 369

 . 9/18 الدباَّء  ومإعجم7/356 بغداد
370 )   ( 3/ 53. 
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    :         

  

   )(          

      

       

              

 )(             

   .

المعترض قاَّل

وأناَّ زارنيِ فكأنماَّ مإوتيِ بعد زارنيِ : (( مإن العاَّشر الحديث

اليعقوبيِ إسماَّعيل بن مإحمد بن سعيد الفتوح أبو )) رواه حيِ

رسول  سيدناَّ شماَّئل بعض علىَ مإشتملة فوائد فيه له جزء فيِ

              الله

          

.

     :          

           

           

  

 :           

       :     

371 )   ( 2 / 243. 
) .  ( فوائده  )   صوابه( 372
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    : 

   :      

 :     )) :         

  

  


    . ((

قاَّل فقد ، العمري هو كاَّن إن يزيد بن خاَّلد المعترض قاَّل

، أهوازي أيوب بن سهل بن وأحمد ، الحديث مإنكر : أنه حباَّن ابن

وتسعين إحدى سنة التروية يوم باَّلهواز : مإاَّت الصيريفينيِ قاَّل

.  ومإاَّئتين

وإسناَّده ، له أصل ل مإنكر حديث هذا يقاَّل : أن والجواب

المكبر الصغير العمري الله عبد علىَ مإوضوع حديث هو بل ، مإظلم

أيوب بن سهل بن وأحمد السوسيِ مإحمد بن والحسن ، المضعف

علىَ يعتمد ول بخبرهماَّ يحتج ل المنكر يروياَّن ، الهوازي

الحديث مإتروك وهو شك، بل العمري هو يزيد بن وخاَّلد ، روايتهماَّ

وأبيِ العمري يزيد بن خاَّلد  ،)373(حاَّتم أبيِ ابن قاَّل ، باَّلكذب مإنهم

بن عليِ عنه روى ، ذلك يقول أبيِ سمعت ، قيس بن ثاَّبت العصر

عليِ حدثناَّ عنه الرواية وترك زرعة أبو عنه وكتب ، الموصليِ حرب

: خاَّلد يقول مإعين بن يحيىَ سمعت قاَّل الهسنجاَّنيِ الحسن بن

ًاَّ : كاَّن فقاَّل عنه أبيِ سئل ، كذاب العمري يزيد بن أتيته كذاب

373 )   ( 3/ 360 
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حباَّن بن حاَّتم أبو وقاَّل ، الحديث ذاهب وكاَّن عنه أكتب ولم بمكة

شيخ الوليد أبو العمري يزيد بن : خاَّلد)374( المجروحين كتاَّب فيِ

مإنكر الثوري عن يروي الراي مإذهب ينتحل مإكة يسكن كاَّن

ًا الحديث ، بذكره يشتغل ل الرأي أصحاَّب عنه كتب مإن أكثر جد

.  الثباَّت عن الموضوعاَّت يروي لنه

 : خاَّلد)375(العقيليِ وقاَّل ، البحر غزوة فيِ حدثناَّ له ذكر ثم

عن ويحكيِ ، باَّلخطأ يحدثناَّ لهم مإولىَ الحذاء العمري يزيد بن

الحديث. : مإتروك الزدي وقاَّل ، له أصل ل مإاَّ الثقاَّت

أبو الحاَّكم وقاَّل ،  : ضعيف)376(والبيهقيِ الدارقطنيِ وقاَّل

: ذاهب الماَّلكيِ العمري يزيد بن خاَّلد الوليد : أبو الكنىَ فيِ أحمد

.  الحديث

ابن يعنيِ مإحمد عن ، سليماَّن بن مإحمد عن روى ثم

ذاهب مإكيِ العمري يزيد بن خاَّلد قاَّل البخاَّري إسماَّعيل

يزيد بن : خاَّلد الكاَّمإل فيِ عدي بن أحمد أبو وقاَّل  ،)377(الحديث

: ومإقدار وقاَّل أحاَّديث له ذكر ثم ، بمكة وكاَّن الوليد ابو العدوي

الثوري عن روايته ،وذكر عليه يتاَّبع ل رواه عمن يرويه مإاَّ

، قيس بن ثاَّبت العصر وأبيِ صهباَّن بن وعمر سعيد بن وإبراهيم

ثم ، الهيثم أباَّ يكنىَ الماَّلكيِ العمري يزيد بن خاَّلد ، بعده قاَّل ثم

.  ذئب أبيِ وابن جريج وابن الثوري عن يرويهاَّ أحاَّديث له ذكر

374 )   ( 1/ 284
375 )   ( 2 / 17. 
.  الكبرى  السنن228 /1 )   ( 376
622  ترجمة184 / 3 )   ( 377
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وهكذا ، مإناَّكير وعاَّمإتهاَّ أحاَّديث ذكرت مإاَّ غير : وله قاَّل ثم

وهو ، الصح علىَ الوليد أبو كنيته واحد رجل وهو بينهماَّ فرق

مإحمد بن إبراهيم : سمعت عدي ابن وقاَّل ، مإنكره الحديث ساَّقط

الحماَّل هاَّرون بن مإوسىَ : سمعت يقول الجهنيِ عيسىَ بن

تسع سنة الحديث ضعيف وهو بمكة المسكيِ العمري : مإاَّت يقول

.  ومإاَّئتين وعشرين

الشأن هذا أئمة عند العمري يزيد بن خاَّلد حاَّل هذه كاَّنت فإذا

هذا ، طريقه فيِ هو بخبر يحتج أو ، رواه حديث علىَ يعتمد فكيف

ًاَّ إليه السناَّد كاَّن لو له ذكر وقد ، مإظلم إسناَّد هو فكيف واضح

ضعف علىَ بهاَّ يستدل مإنكرة أحاَّديث الحفاَّظ مإن وغيره عدي ابن

عبدان بن مإكيِ : حدثناَّ عدي ابن قاَّل مإنهاَّ ، خبره وسقوط روايته

ذئب أبيِ ابن حدثناَّ ، يزيد بن خاَّلد حدثناَّ ، إبراهيم بن قطن حدثناَّ ،

 )) :    للها رسول : قاَّل قاَّل عمر ابن عن ناَّفع عن

   

      


   

           . ((

  )(            

  :             

          :    )) :   

 

     


    . ((

               

)(      .

378 )   ( 3 / 890. 
379 )   ( 3/ 890. 
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   )( :          

                

     :          :  

  :             )) : 

     . ((

             

               

            

  .

المعترض قاَّل

ًاَّ باَّلمدينة زارنيِ : (( مإن عشر الحاَّدي الحديث له كنت مإحتسب

ًاَّ ًا شفيع ًاَّ زارنيِ : (( مإن رواية ) وفيِ وشهيد المدينة إلىَ مإحتسب

هاَّرون وابن الدمإياَّطيِ أنبأ ، القياَّمإة يوم جواري فيِ كاَّن

بن عليِ : أنبأناَّ قاَّل ، الله هبة بن مإحمد : أنبأناَّ قاَّل وغيرهماَّ

ًاَّ الحاَّفظ الحسن أبو أنبأناَّ ، البيهقيِ أنبأناَّ ، زاهر أنبأناَّ سماَّع

أنبأناَّ ، البغدادي سعيد أبو : أنبأناَّ الحاَّفظ قاَّل ، عمر أبيِ بن سعيد

، الصيرفيِ سعيد أبو أنبأناَّ ، سيبويه بن أحمد بن مإحمد نصر أبو

حدثنيِ ، الدنياَّ أبيِ ابن حدثناَّ ، الصقاَّر الله عبد بن مإحمد أنبأناَّ

النسخة أن يؤكد مإماَّ وهذا الكاَّمإل مإن المطبوعة فيِ يذكر  )   لم( 380

ل باَّلعلم التجاَّرة أهل يفعل وهكذا كاَّمإلة غير افكر دار طبعتهاَّ التيِ

الله وإلىَ ، ناَّقصة أو كاَّمإلة النسخة صدرت سواة الماَّل إل يهمهم

.  المشتكىَ

وبين الوليد وأبيِ العدوي بين الكاَّمإل فيِ عدي ابن : فرق تنبيه

.  الذهبيِ عليه نبه وأحمد وهماَّ الهيثم أبيِ المكيِ العمري
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ابيِ بن إسماَّعيل بن مإحمد حدثناَّ ، الجرجاَّنيِ عثماَّن بن سعيد

حديث وفيِ ، الكعبيِ يزيد بن سليماَّن المثنىَ أبو أخبرنيِ ، فيدك

ابن أنبأناَّ ، السمرقندي ابن : وأخبرناَّ الحاَّفظ قاَّل ، العتكيِ زاهر

إسماَّعيل بن أحمد بن مإحمد بكر أبو حدثناَّ ، حمزة أنبأناَّ ، مإسعدة

عباَّد حدثناَّ ، القطاَّن يوسف بن مإوسىَ عوانة أبو حدثناَّ ، بجرجاَّن

يزيد بن سليماَّن عن فديك أبيِ ابن حدثناَّ ، الختليِ مإوسىَ بن

   )) :  الله رسول أن مإاَّلك بن أنس عن ، الكعبيِ

 

   


 


  ((    )) :  




 

    :   . ((

             

         :  

            

            

              : 

  )) :           

        . ((

            

               :

          .

    :          
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)(     

       

  :            

          .

   )( :         

             

        .

               )) : 

               ((  .

  :              :

))                 ((

.

   :          

                 

             

             )(: 

   .

        )( :   

             

381 )   ( 6 / 395. 
382 )   ( 3 / 151. 
.  بعد يكمل  )   لم( 383
384 )   ( 4 / 149. 
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      :  :        .

    )( :     

               

  :             

                

       :       

               

  :           

              

                .

         :      

               

 .

            

               

                

              

              

              

 .1905  رقم42 /4 )   ( 385
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    .

 المعترض قاَّل

لم ثم سعة له أمإتيِ مإن أحد مإن : (( مإاَّ عشر الثاَّنيِ الحديث

مإحمود بن مإحمد الله عبد أبو الحاَّفظ )) قاَّل عذر له فليس يزرنيِ

أبو أنبأناَّ المدينة فضاَّئل فيِ الثمينة (( الدرة كتاَّب فيِ النجاَّر بن

البجليِ إسحاَّق أبو أنبأناَّ ، الزدي يعليِ أبو أنبأناَّ ، عليِ بن مإحمد

مإحمد بن إبراهيم أنبأناَّ ، النيساَّبوري سعيد أبيِ بن سعيد أنبأناَّ

حدثناَّ ، مإحمد بن مإحمد حدثناَّ ، مإحمد بن إبراهيم أنبأناَّ ، المؤدب

، المهدي بن سمعاَّن ، هاَّرون بن جعفر حدثناَّ ، مإقاَّتل بن مإحمد

  )) :  الله رسول : قاَّل قاَّل أنس عن

   




                

     . ((

             

         

             

               

                

              

     )) :           ((
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)(                

   .

       :       

               

  :               :

 ))   

         . ((

              

                :

   )) :           ((

    :             

               

          )) :   

   

  ((               

              

           

                

     .

مإاَّجه وابن سمرة حديث مإن  مإتن1/9 المقدمإة فيِ مإسلم  )   رواه( 386

ابن ورواه  ،1/117 حباَّن  وابن5/20 وأحمد39 رقم المقدمإة فيِ

بن المغيرة حديث  مإن41 وبرقم عليِ حديث  مإن40 ،  ،38 رقم مإاَّجه

الصلة عليه النبيِ عن مإتواتر  والحديث255  ،4/252 وأحمد شعبة

ًاَّ وستون بضع والسلم مإاَّئة مإن أكثر مإن الحديث هذا وجاَّء صحاَّبي

. طريق
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          (() (. 

       :    )) :   

          

   

 (() (. 

              

               

   

           )) :

   ((            

               

            

    .

     :          

               

            :   )) : 

      (() ( . 

    :           

                 .

ًاَّ  والحديث2/35  ،144-1/143  )   انظر( 387 العباَّد وللشيخ مإتواتر أيض

.  وشرحه الحديث هذا تخريج فيِ كتاَّب
 ،8/51 حباَّن  وابن5/40  والترمإذي6/496 البخاَّري  )   أخرجه( 388

عنهماَّ الله رضيِ عمر بن الله عبد حديث  مإن214-202-2/159 وأحمد

 .
ًا المقدمإة فيِ مإسلم  )   رواه( 389 ً مإسند 266-5/265 داود وأبو ومإرسل

ًا1/118 حباَّن وابن .  إرساَّله الدارقطنيِ رجح وقد ،  مإسند
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المعترض قاَّل

قبري إلىَ ينتهيِ حتىَ زارنيِ :  (( مإن عشر الثاَّلث الحديث

ًا القياَّمإة يوم له كنت ًاَّ قاَّل أو شهيد أبو الحاَّفظ )) ذكره شفيع

بن سعيد بن فضاَّلة ترجمة فيِ الضعفاَّء كتاَّب فيِ العقبليِ جعفر

حدثناَّ ، الحضرمإيِ مإحمد بن سعيد : حدثناَّ قاَّل ، الماَّزنيِ زمإيل

الماَّزنيِ يحيىَ بن مإحمد حدثناَّ ، الماَّزنيِ زمإيل بن سعيد بن فضاَّلة

: ((  رسول : قاَّل قاَّل عباَّس ابن عن ، عطاَّء عن ، جريج ابن عن

               

    

   


  . ((

      

  :     

        )) :     

            

             

              )) :

         ((  .

   

          

               .

     .

        :      

                :
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     .

   

          )( 

            .

      )) :   ((   

 ))          )    

    )   (       

  ) :            (

  ) :           

    . (

      :      

         .

              

               

       .

             

      )(    :    .

   :            

         :   

.  جريج ابن علىَ : مإوضوع ) وصوابه (عليِ لفظ  )   سقطت( 390
ابن قاَّل كماَّ الماَّربيِ قيس بن يحيىَ بن مإحمد  صوابه6/2238 )   ( 391

 . 5/161 النساَّب صاَّحب وذكره عدي
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            :     )) :

    . ((

   :         .

   :           

    .

   )( :       

    :

              

            

         

      

           .

المعترض قاَّل

)) جفاَّنيِ فقد قبري يزر لم : (( مإن عشر الرابع الحديث

كتاَّب فيِ الحسينيِ جعفر بن الحسن بن يحيىَ الحسن أبو قاَّل

أحمد أبو حدثنيِ ، إسماَّعيل بن مإحمد حدثناَّ ، المدينة أخباَّر

الفضل بن مإحمد ،حدثناَّ شبل بن النعماَّن حدثناَّ ، الهمدانيِ

عليِ عن ، عليِ بن مإحمد عن جاَّبر عن وسبعين ست سنة المدينيِ

  ))  :    الله رسول : قاَّل قاَّل عنه الله رضيِ

         . ((

           : 

       :   : )) :      

 ((              

  :    )) :         

392 )   ( 6 / 2238. 
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       ((      

       

     

       )(     

   .     .

  :   :       

              )( 

   )(          

)  به ( وتبرك  )   صزابه( 393
.  الخاَّمإس للحديث المعترض ذكر عند عليه الكلم  )   تقدم( 394
2/549  وفي5744ِ  برقم3/396 لحمد العلل فيِ ترجمته  )   انظر( 395

.  الكذب أهل حديث : حديثه فيه  قاَّل3601 رقم

الذهبيِ  وقاَّل217ص الضعفاَّء : انظر عنه سكتوا فيه البخاَّري وقاَّل

الرجل هذا  : مإناَّكير4/6 الميزان  وقاَّل3/79 الكشاَّف انظر : تركوه

التاَّريخ انظر ، بشيِء ليس مإعين ابن وقاَّل ، حديث صاَّحب لنه كثيرة

الجرح انظر ، حديثه ترك الحديث ذاهب ، حاَّتم أبيِ ابن  وقاَّل4/355

 . 8/57 والتعديل

 . 2/200 : كذبوه التقريب فيِ حجر ابن الحاَّفظ وقاَّل

: قاَّل مإهدي بن يحيىَ : تركه الصغير الضعفاَّء فيِ البخاَّري فيه قاَّل

ًا : تركناَّ يقول سعيد بن يحيىَ سمعت بياَّن وقاَّل يقدم أن قبل جاَّبر

عن سعيد بن يحيىَ : سمعت الحر سعيد أبو وقاَّل الثوري عليهاَّ

حتىَ تموت ل جاَّبر : ياَّ الشعبيِ : قاَّل قاَّل خاَّلد أبيِ بن إسماَّعيل

: فماَّ إسماَّعيل ،وقاَّل وسلم عليه الله صلىَ الله رسول علىَ تكذب

.  باَّلكذب اتهم حتىَ واللياَّليِ الياَّم مإضت

للبخاَّري الكبير التاَّريخ وانظر : مإتروك الضعفاَّء فيِ النساَّئيِ وقاَّل

1/122 للذهبيِ  والكاَّشف1/208 حباَّن لبن  والمجروحين2/210

 . 2/46  والتهذيب1/379 والميزان
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396 )   ( 
التهذيب فيِ وانظره ، فاَّضل : ثقة التقريب فيِ الحاَّفظ  )   قاَّل( 397

 . 1486  رقم410ص للعجليِ  والثقاَّت9/350
 حباَّن ابن  )   صوابه( 398

399 )   ( 2/133. 
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 . 1433  رقم5/4386 )   ( 400
 , 218  رقم148  )   ص( 401
.  عباَّس الله وصيِ  بتحقيق2648  رقم2/371 العلل فيِ  )   انظر( 402
.  مإعين ابن تاَّريخ  مإن1688 برقم  )   انظر( 403
404 )   ( 5/374 . 
 .77  رقم68 )   ص( 405
 .405  رقم166 )   ص( 406
ًاَّ  )   وانظر( 407  . 2/409  والمغني4/71ِ  واللساَّن2/666 الميزان أيض
أبيه عن يروي  قاَّل362  رقم125ص له والمتروكين الضعفاَّء  )   فيِ( 408

ًاَّ وأبوه . مإتروك أيض
 .5/1942 الكاَّمإل  )   انظر( 409
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.  العقل الكريم عبد ناَّصر الدكتور  بتحقيق2/764  )   انظر( 410
شرح المجموع كتاَّبه فيِ تعاَّلىَ الله رحمه النووي المإاَّم  )   قاَّل( 411

ًاَّ هو ليس باَّكل الحديث: وهذا هذا  في8/481ِ المهذب النبيِ عن مإروي

وضعه بل ضعيف ول صحيح كتاَّب فيِ يعرف ول والسلم الصلة عليه

.  الفجرة بعض

248



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

 (()   (            

   ((       .

       

       

       )) :      (()   (

     :        

           )(

              

           )  (  

             

       :     

              

  

)  ( . 

مإوضوعاَّن يحدثناَّن وهماَّ الحديثين هذين علىَ الكلم  )   تقدم( 412

الخفاَّ  وكشف118 – 117ص للشوكاَّنيِ المجموعة الفوائد النظر

 .428-427ص الحسنة  والمقاَّصد348  ،347  ،2/346
5/361 لحمد رواية وفيِ بريده  عن2/672 مإسلم  )   رواه( 413

ًا تقولوا ول فليزر يزور أن أراد  فمن4/89 والنساَّئيِ وانظر ، هدر

ًاَّ ًاَّ أحمد  ورواه1/278 للشاَّفعيِ  والم2/458 الموطأ أيض 1/145 أيض

.  عنه الله رضيِ عليِ حديث مإن
3234 داود أبو  ورواه2/671 هريرة أبيِ حديث مإن مإسلم  )   رواه( 414

 . 1572 رقم مإاَّجه  وابن4/90 والنساَّئيِ
) .1(  حاَّشية30 صفحة الزياَّرة أحاَّديث بعض علىَ الكلم  )   تقدم( 415
لبرز ذلك  ( ولول1/377 ومإسلم  فتح1/532 البخاَّري  )   رواه( 416

ًا يتخذ أن كره ولكن قبره 3/200 البخاَّري رواهاَّ الزياَّدة ) هذه مإسجد

 . 1/376 ومإسلم

249



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

            

    :         

 

          

)  ( . 

          :     

    :           

     


    


   


  

 

             

      )  (.

     )) :   

     

 )  (          :   

          )(  

           :     

      )( . 

 ومإسلم3878  ،1341  ،434  ورقم1/523 البخاَّري  )   أخرجه( 417

.  حبيبة وأم سلمة أم حديث  مإن1/375
 . 378  ،1/377  )   انظر( 418
سواء إل باَّلندلس ومإن أنتم ( مإاَّ فيه والزياَّدة عليه الكلم  )   تقدم( 419

وانظر والسلم الصلة عليه النبيِ كلم مإن ل الحسن كلم ) مإن

 . 707 رقم الستاَّر كشف
ً مإاَّلك  ورواه2/246 مإسنده فيِ أحمد  )   رواه( 420  . 1/172 مإرسل
مإصنفه فيِ الرزاق عبد  ورواه1/435 مإسند فيِ أحمد  )   رواه( 421

ًا أن : وأحسب  قاَّل1586 رقم1/405 .  رفعه مإعمر
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ً والحاَّديث الخباَّر مإن ورد فيماَّ لم وإن ، الزياَّرة فضل علىَ دال

. الزياَّرة لفظ فيه يكن
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المعترض قاَّل

أن هريرة أبيِ عن السجستاَّنيِ داود أبيِ سنن فيِ رويناَّ

  )) :              الله رسول

   ((            

                 

         :        

                

              

            )( . 

 وقععاَّل)423(حععاَّتم أبععو قععاَّل وكععذلك ، بععه بأس : ل أحمد وقاَّل

فيععه مإعيععن ابععن عععن وروى ، بععأس بععه ليععس : ثقة مإعين بن يحيىَ

، أحمععد لموافقتهععاَّ عليهعاَّ تترجعح التوثيق ورواية ضعيف أنه رواية

، الحععديث صععاَّلح عنععدي : هععو عدي ابن وقاَّل ، وغيرهماَّ حاَّتم وأباَّ

وسععاَّئر القدريععة وفععيِ مإععألف : المؤمإن حديثين عليه أنكرت وإنماَّ

ًاَّ يكون أن أرجو حديثه .  مإستقيم

مإن شيِء عليه أنكر أنه فيه الدين زكيِ الشيخ قول وأمإاَّ

هذا مإنه وليس ، عليه أنكر مإاَّ تعيين عدي ابن عن بيناَّ فقد حديثه

ًاَّ الحديث هذا يكون هذا وبمقتضىَ ، الحديث الله شاَّء إن صحيح

 ،1531  ،1047 رقم داود أبيِ فيِ وهو عليه الكعععلم  )   تقععععدم( 422

.4/8  وأحمد1636 رقم مإاَّجة وابن
فيِ انظره فيه التيِ عدي ابن  وكلم3/222 والتعديل  الجرح )  ( 423

 . 2/685 الكاَّمإل
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الزياَّرة مإسألة فيِ الحديث هذا علىَ الئمة مإن جماَّعة اعتمد ،وقد

 النبيِ قبر زياَّرة باَّب فيِ البيهقيِ بكر أبو به وصدر ،

            

             

          .

   :        

  


   


          

    :           )) : 

     ((          

               

              

             

            .

           )(  

  )(       :     

               

           )) :      

          ((     

 تحفة10/421 الظراف النكت فيِ الحاَّفظ  وقاَّل2/527 )   ( 424

عن السكندرانيِ يزيد بن الله عبد عن جعفر مإهدي أدخل ، الشراف

ً هريرة وأبيِ يزيد بين جده فيِ الطبرانيِ أخرجه صاَّلح أبو وهو رجل

.  سهل بن جعفر ترجمة فيِ الوسط
) .  الزياَّدة هذه ( فيه  )   صوابه( 425
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 . 189-6/188 الثقاَّت  )   انظر( 426
 .2712  رقم2/350 )   ( 427
.  الضعفاَّء فيِ الجوزي ابن بينهماَّ فرق  )   وقد( 428
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عن اللفظة هذه ذكر وقد اليد مإتناَّول فيِ ليست الروايتاَّن  )   هتاَّن( 429

.  له والمتروكين الضعفاَّء فيِ كماَّ الجوزي ابن مإعين ابن
 260  رقم95 )   ص( 430
431 )   ( 1/27. 
 .145  رقم85 )   ص( 432
433 )   ( 2/684. 
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434 )   ( 2/691
. الكنىَ صاَّحب الدولبيِ  )   هو( 435
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  .

أبيِ ابن أخرجهاَّ مإعين ابن عن هذه مإنصور بن إسحاَّق  )   رواه( 436

 . 9/274 والتعديل الجرح فيِ حاَّتم
: قاَّل حيث أساَّمإة بن مإحمد  ترجمة5/246 الطبقاَّت  )    انظر( 437

.  الحديث قليل ثقة وكاَّن قسيط بن الله عبد بن يزيد عنه وروى
 . 4/430 الميزان فيِ كلمإه  )   انظر( 438
 . 9/274 والتعديل الجرح  )   انظر( 439
 . 5/543 الثقاَّت  )   انظر( 440
.  يخطئ مإمن وكاَّن  وقاَّل7/616 الثقاَّت  )   انظر( 441
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 .9/274 والتعديل الجرح  )   انظر( 442
 .7/2713 الكاَّمإل  )   انظر( 443
انتهت فإن الرأس قحف علىَ التيِ الرقيقة : الجلدة  )   السمحاَّق( 444

ًاَّ سميت إليهاَّ الشبحة .  اللساَّن ،انظر سمحاَّق
 .7/2713 الكاَّمإل  )   انظر( 445
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446 )   ( 
ابن الحاَّفظ قاَّله مإاَّ أن تجد الشراف تحفة راجعت وإذا  )   قلت( 447

ًاَّ الهاَّدي عبد روى بل مإسلم فيِ هريرة أبيِ عن رواية له فليس حق

.  داود أبيِ فيِ وهيِ هريرة أبيِ عن حديثين
المستدرك فيِ تعاَّلىَ الله رحمه الحاَّكم وقع هذا : ويمثل  )   قلت( 448

ً فإنه ًاَّ يخرج مإثل ثم  الزهري عن حسين بن سفياَّن طريق مإن حديث

.  مإسلم شرط علىَ يقول
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رجاَّل مإن وهو الزهري فيِ مإضعف بنحسين سفياَّن فإن خطأ وهذا

ًاَّ البخاَّري فل الزهري عن له يخرج لم فمسلم والربعة ومإسلم تعليق

ًا يقاَّل فليتنبه الهاَّدي عبد ابن الحاَّفظ ذكره كماَّ شرطه علىَ هو إذ

.  العظيمة الفاَّئدة لهذه
: ذكر فقاَّل الترمإذي علل شرح فيِ رجب ابن الحاَّفظ  )   ذكر( 449

وابن المدينة مإشيخة عن يأخذ : القطوانيِ قاَّل تاَّريخه فيِ الغلبيِ

إل مإنه يؤخذ ل أنه بهذا ويعنيِ بلل بن سليماَّن يريد ، فقط بلل

.  باَّلذكر أفرده لكن مإنهم بلل بن وسليماَّن المدينة أهل عن حديثه
له أعلم ول ثقاَّت كلهم رجاَّله فيِ  وقاَّل2/182 الدارقطنيِ  )   أخرجه( 450

.  علة
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.  رجب لبن الترمإذي علل شرح  )   انظر( 451
 .2/653 مإسلم صحيح  )   انظر( 452
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 .5ص صحيحه مإقدمإة فيِ مإسلم المإاَّم كلم  )   انظر( 453
.  الطراف النكت فيِ الحاَّفظ كلم ونقلناَّ الحديث علىَ الكلم  )   تقدم( 454
.  عليه الكلم  )   تقدم( 455

263



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

     

     )) :   


 

       . ((

           

  .

              

               :

        :     )) :   

 

    


      

            

  

                

              

  

               :

 

             )) :  


   


       (()( .

            

          

               :

                :

وسقط الحاَّل مإستور إبراهيم بن وجعفر عليه الكلم  )   تقدم( 456

المستقيم الصراط اقتضاَّء مإن ) وتصويبه عن أبيه عن عمر بن ( عليِ

، الجناَّحين ذي ولد مإن إبراهيم بن جعفر ( حدثناَّ هذا  فيكون322ص

.  حسين بن عليِ عن أبيه عن عمر بن عليِ حدثناَّ
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.  عليه الكلم وتقدم مإرسل  )   هذا( 457
. السلمإيِ المكتب  طبع3/877  )   انظر( 458
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أخرجه والحديث السنن صاَّحب الخراساَّنيِ مإنصور ابن هو  )   سعيد( 459

مإتقاَّربة وألفاَّظه كثيرة طرق له  والحديث30 رقم القاَّضيِ إسماَّعيل

عليه الكلم تقدم ، الله شاَّء إن الصحة إلىَ يرتقيِ طرقه بمجموع وهو

عليه النبيِ كلم مإن ) ليس سواء إل باَّلندلس ومإن أنتم ( مإاَّ وقوله ،

.  الحسن كلم مإن وإنماَّ والسلم الصلة
460 )   ( 21/534. 
 .322-321 المستقيم الصراط اقتضاَّء  )   انظر( 461
373 رقم مإعين لبن الهيثم بن يزيد الدقاَّق خاَّلد أبيِ رواية  )   انظر( 462

 .116ص

.  ضعيف  قاَّل952 برقم تاَّريخه فيِ مإعين لبن رواية وفيِ
 .184 – 5/183 والتعديل الجرح  )   انظر( 463
 . 5/513 الميزان وانظر  ،184-5/183 والتعديل الجرح  )   انظر( 464
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سععلم مإععن وأمإععاَّ يبلغععه فععإنه ، ذلك مإن به الله أمإر مإاَّ أن فعلم

.  عليه يرد فإنه ، قبره عند عليه

، خصاَّئصه مإن هو ليس ، المؤمإنين ساَّئر علىَ كاَّلسلم وذلك 

ًا صاَّحبه علىَ الله يسلم الذي به المأمإور السلم هو ول كماَّ عشر

ًا عليه صلىَ مإن علىَ يصليِ فيِ به أمإر الذي هو هذا فإن ، عشر

كلم ذكرناَّ وقد ، مإكاَّن دون بمكاَّن يختص ل وهو ، الكريم القرآن

، عليِ يسلم أحد مإن : مإاَّ قوله علىَ تقدم فيماَّ مإستوفيِ الشيخ

شيِء وأي ؟ قبره عند به المراد أو بمكاَّن يختص ل عاَّم هو وهل

هذا فيِ إعاَّدته عن فغنيناَّ كفاَّية فيه بماَّ القبر عند كونه مإعنىَ

.  أعلم والله الموضع
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        تبليغه فيِ المروية الحاَّديث ومإن
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       .

       

      

             

  :      :      : 
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    :      :      

      )) :        

             

    

         




              

            :  

      

        .
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           )) :    

      (( )(  

             

فيِ الذهبيِ قاَّل ، العمري العزيز عبد بن مإحمد بن الله عبيد  )   هو( 465

أبيِ بن إسماَّعيل طبقة عن يروي الطبرانيِ شيوخأ مإن ، الميزان

مإن الحديث هذا اللساَّن صاَّحب وذكر ، باَّلكذب النساَّئيِ رمإاَّه أويس

ًاَّ وكاَّن العمري به تفرد يصحيح ليس الدارقطنيِ قاَّل مإناَّكير .  ضعيف
466 )   ( 3/43 . 
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 .

              )( 

            

   )(        

          .

. الخرى النسخ فيِ مإثبت وهو هناَّ الصحاَّبيِ ذكر  )   سقط( 467
 .1282  رقم3/43 )   ( 468
469 )   ( 2/421. 
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                .

  

           ))  

               

ًاَّ  ورواه2/134 )   ( 470 7/21 الشراف تحفة فيِ كماَّ الكبرى فيِ أيض

9/24 المجمع فيِ الهيثميِ  . قاَّل66 برقم والليلة اليوم عمل وفيِ

الحاَّفظ / قاَّل2 القدير فيض وفيِ ، الصحيح رجاَّل ورجاَّله البزار رواه

شيخناَّ : قاَّل قلت ، سياَّجين دونقول عليه مإتفق الحديث العراقيِ

له أخرج وإن رواد بن المجيد عبد أن : أل الوادعيِ هاَّدي بن مإقبل

الحديث . وهذا بعضهم ضعفه فقد والنساَّئيِ مإعين ابن ووثقه مإسلم

.  يرسلونه الرواة وبقية أسنده حيث أسنده حيث مإناَّكير مإن
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             .

المعترض قاَّل

      النبيِ علىَ الصلة فضل كتاَّب وفيِ

  )) :   

      

   ((            

    .

 . 26 برقم التية الخرى  والطريق25  رقم36 )   ص( 471
إلىَ : وإسناَّده  . قلت45 صفحة النبيِ علىَ الصلة فضل  )   انظر( 472

.  صحيح أيوب
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   . ((

              

            

              

 ) . 2(  حاَّشية119 صفحة  )   تقدم( 473
 . 45 صفحة النبيِ علىَ الصلة فضل  )   انظر( 474
الصلة فضل مإن المطبوعة مإن اويس أبيِ بن إسماَّعيل  )   سقط( 475

ًاَّ المطبوعة وفيِ ، والسلم الصلة عليه النبيِ علىَ أهل ( مإن أيض

ً بلده .  هناَّ كماَّ بيته أهل مإن ) بدل
به ( فقاَّل النبيِ علىَ الصلة فضل فيِ كماَّ وصوابه سقط  )   هناَّ( 476

عليِ التسليم : أحب قاَّل ؟ هذا علىَ يحملك : مإاَّ الحسين بن عليِ

: هل الحسين بن عليِ له فقاَّل وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ

.  .. ) فليتنبه لك
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                .

المعترض قاَّل

ضمضم بن نعيم عن مإختلفة طرق مإن عساَّكر ابن وروى

بن عماَّر : سمعت قاَّل الجعفيِ حميري بن عمران عن ، العاَّمإري

   )) :   الله رسول : قاَّل يقول ياَّسر

  

               )(

         

  ((  

  

         

          .

  :        :   

)(              :

         .

        )(     

       )) :     

   

           )( : 

        :      )) :   

ًاَّ سقط  )   هناَّ( 477 ) .  فلن بن فلن أحمد قاَّل : أل ( وصوابه أيض
.  عليه يتاَّبع ل  وفيه6/416 الكبير البخاَّري تاَّريخ  )   انظر( 478
479 )   ( 5/1747. 
 .6/416 التاَّريخ فيِ كلمإه  )   هذا( 480
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. واللساَّن الميزان  وانظر6/396 )   ( 481
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    .

المعترض قاَّل

    مإحمد أمإة مإن أحد : ليس قاَّل عباَّس ابن وعن

       :        :

             

               )) : 

             

  :            

   :        . ((

         :   

            

                

              

              

               .

المعترض قاَّل

عن ، الجعفيِ حسين عن ، مإسنده فيِ أحمد رواه : وقد قلت

آخرين حديثين وروى ، باَّلعنعنة هكذا جاَّبر بن يزيد بن الرحمن عبد
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، جاَّبر بن يزيد بن الرحمن عبد حدثناَّ : حسين فيهماَّ قاَّل ذلك بعد

.  مإنه يسمع لم أنه صح إن الغلط يناَّفيِ ل وذلك

 ،)482(العلل كتاَّب فيِ الحديث هذا حاَّتم أبيِ ابن : ذكر قلت

أعلم ل جاَّبر بن يزيد بن الرحمن : عبد يقول أبيِ : سمعت فقاَّل

: عنه يروي الذي أن عندي والذي ، عنه يحدثِّ العراق أهل مإن أحد

بن يزيد بن الرحمن عبد هو واحد الجعفيِ وحسين ، أساَّمإة أبو

القاَّسم عن ، يزيد بن الرحمن عبد عن روى أساَّمإة أباَّ لن ، تميم

أن يحتمل ل مإنكرة أحاَّديث ستة أو أحاَّديث خمسة أمإاَّمإة أبيِ عن

ًا أعلم ول ، مإثله جاَّبر بن يزيد بن الرحمن عبد يحدثِّ أهل مإن أحد

ًاَّ الحاَّديث هذه مإن جاَّبر ابن عن روى الشاَّم .  شيئ

بن يزيد بن الرحمن عبد عن روى فإنه الجعفيِ حسين وأمإاَّ

 النبيِ عن ، أوس بن أوس عن الصنعاَّنيِ الشعث أبيِ عن جاَّبر

      :         

        

       

      :         

 .

    )( :      

            :  

         :      

   )( :         

482 )   ( 1/197. 
483 )   ( 5/365. 
. تصرف فيه الهاَّدي عبد ابن المإاَّم هناَّ نقله   ومإا210َّ  رقم144 )   ص( 484
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   :          :   

 . 1433  رقم5/300 )   ( 485
 . 6/297 التهذيب فيِ كلمإه  )   انظر( 486
.  هناَّ تصرف  وفيه6/297 التهذيب فيِ كلمإه  )   انظر( 487
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 .380  رقم158 )   ص( 488
489 )   ( 10/212. 
490 )   ( 2/55-56. 
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 .1/197 العلل  )   انظر( 491
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492 )   ( 2/421. 
 .1/295 التهذيب أنظر الحديث مإنكر أخرى وفيِ : ضعيف رواية  )   فيِ( 493
وفيِ ، بشيِء : ليس  قاَّل244 رقم مإعين ابن تاَّريخ  )   انظر( 494

فقاَّل عنه مإعين ابن  سئل874 رقم  ،486ص الجنيد ابن سؤالت

الحديث.   مإتروك34  رقم49ص الضعفاَّء فيِ النساَّئيِ وقاَّل ، ضعيف
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              .
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          )(  

)(   )(      .

 والمجروحين1/354 الكبير  والتاَّريخ2/168 والتعديل الجرح انظر

 والميزان1/80  والمغني1/72ِ للذهبيِ  والكاَّشف1/124 حباَّن لبن

.  التهذيب  وانظر1/227
السناَّد مإن هناَّ  وسقط1039  ،969  ،2/944 الكاَّمإل  )   انظر( 495

حدثناَّ الحاَّسب مإوسىَ بن إسماَّعيل : أخبرناَّ هكذا وإسناَّده ، جباَّرة

: قاَّل قاَّل أنس عن الرقاَّئيِ يزيد عن الحميسيِ إسحاَّق أبو ثناَّ جباَّرة

فذكره.  وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ الله رسول
حسين بن حاَّزن ، الضعفاَّء فيِ والمغنيِ واللساَّن الميزان  )   فيِ( 496

 . 1/100 للدولبيِ الكنىَ . وانظر مإجهول بصري
الضعفاَّء انظر ، الحديث مإتروك وهو الرقاَّشيِ بنأباَّن يزيد  )   هو( 497

8/320 الكبير  والتاَّريخ673  رقم253ص ، للنساَّئيِ والمتروكين

2/747  والمغني3/98ِ  والمجروحين9/251 والتعديل والجرح

.   والتهذيب3/240 والكاَّشف
1/127  والمغني2/550ِ والتعديل الجرح انظر ضعيف  )   وهو( 498

للنساَّئيِ والمتروكين  والضعفاَّء1/287  والميزان1/123 والكاَّشف

 2/57  والتهذيب1/221  والمجروحين103  رقم72ص
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)( :          ))
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          :     )) : 

   (()( .        
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        .

.  والسلم الصلة عليه النبيِ علىَ الصلة  فضل22  رقم35 )   ص( 499
 23  )   رقم( 500
28  )   رقم( 501
.  الضبيِ سليماَّن بن سلم فيه القاَّضيِ إسماَّعيل  وشيخ29  )   رقم( 502
 .40  )   رقم( 503
) . (عاَّئلة نسخة  )   فيِ( 504
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المعترض قاَّل

فيِ ذكره آخر طريق مإن المذكور الحديث مإاَّجه ابن وروى

. مإاَّجه ابن إلىَ إسناَّده ذكر ثم ، زياَّدة مإتنه وفيِ الجناَّئز كتاَّب آخر

عن وهب بن الله عبد حدثناَّ ، المصري سواد بن عمرو حدثناَّ

عن ، أيمن بن زيد عن ، هلل أبيِ بن سعيد عن ، الحاَّرثِّ بن عمر

: الله رسول : قاَّل قاَّل الدرداء أبيِ عن ، نسبيِ بن عباَّدة

 ))           

 

          ((  :  :  

  " :   "         

   ((          "   "

   ""          "  "

               

           "  "   

          

   


  

  )) :   ((        

  

  .

  :    

          

      :       :

              

              

              

               

   :               
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               :    :
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  .

ص التحصيل جاَّمإع ) وانظر ( التقريب فاَّضل ثقة طبرية قاَّضيِ  )   هو( 505

 .334  رقم206
.  التقريب فيِ كماَّ مإقبول أيمن بن  )   زيد( 506
البخاَّري حكاَّه مإاَّ وهيِ أخرى علة له والحديث قلت  ،1637  )   برقم( 507

نسيِ بن عباَّدة عن أيمن بن : زيد قاَّل  حيث3/387 الكبير التاَّريخ فيِ

.  لهذا المؤلف نقل وسيأتيِ مإرسل
508 )   ( 3/387. 
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 .285ص التحصيل جاَّمإع  )   انظر( 509
 . 408-8/407 والتعديل الجرح  )   انظر( 510
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  )) :              ((

             

)(             .

قوله بعد وقاَّل  ،137-4/136 للعقيليِ الكبير الضعفاَّء  )   انظر( 511

)) .  دونه هو مإن إل ((وليتباَّه بمحفوظ وليس
 .2/286 المجروحين  )   انظر( 512
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  )( :          

              

 . 8/86 والتعديل الجرح  )   انظر( 513
 .8/136 للمقيليِ الكبير  )   الضعفاَّء( 514
) .  بثقة ( ليس مإعين ابن عن  الدوري9/436 التهذيب  )   فيِ( 515
516 )   ( 8/136. 
 .219ص والمتروكين  )   الضعفاَّء( 517
 .50  رقم58ص الرجاَّل أحوال  )   انظر( 518

 والجرح105ص  والصغير1/232 للبخاَّري الكبير التاَّريخ وانظر

الميزان ولساَّن  ،2/631  والمغني4/32ِ والميزان8/86 والتعديل

7/375. 
 .2/286 المجروحين  )  انظر( 519
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 .2267 – 6/2266 له الكاَّمإل  )   انظر( 520
 .6/2294 له الكاَّمإل  )   انظر( 521
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 .2/312 المجروحين  )   انظر( 522
 .9/541 التهذيب  )   انظر( 523
 رقم111ص للدارقطنيِ السهميِ حمزة سؤالت  )   انظر( 524

) . العلماَّء (وعلىَ الناَّص آخر  وفي74ِ الترجمة
 .9/541 التهذيب تهذيب  )   انظر( 525
 . 74 الترجمة  رقم112ص سؤالته  )   انظر( 526
 .2296 – 6/2294 الكاَّمإل  )   انظر( 527
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 .445 – 3/435 بغداد تاَّريخ  )   انظر( 528
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     :         : 

: فيماَّ قاَّل أنه  إل4/354 الميزان فيِ أحمد عن العباَّرة  )   هذه( 529

 . 7/2526 عدي لبن الكاَّمإل فيِ بتهاَّمإة وكلمإه نرى
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 . 2717  ،823  ،779 رقم مإعين ابن تاَّريخ  )   انظر( 530
 .7/527 عدي لبن الكاَّمإل فيِ كلمإه  )   انظر( 531
ً قاَّل أنه  إل7/2526 عدي لبن الكاَّمإل  )   انظر( 532 ( يختصر يجسر مإن بدل

) .  مإاَّل إذا ويسقط
 .26-9/25 والتعديل الجرح  )   انظر( 533
 .325-4/324 للعقيليِ الضعفاَّء  )   انظر( 534
 . 3/74 المجروحين  )   انظر( 535
 . 2529-7/2526 له الكاَّمإل  )   انظر( 536
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المعترض قاَّل

 ؟ روحيِ عليِ الله رد إل قوله مإعنىَ : مإاَّ قيل فإن

.  جواباَّن : فيه قلت

للبخاَّري الصغير الضعفاَّء  وانظر457-13/451 بغداد تاَّريخ  )  انظر( 537

 والميزان605 رقم للنساَّئيِ والمتروكين  والضعفاَّء386 رقم

4/353-354  . 
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وقد إل المعنىَ أن البيهقيِ بكر أبو الحاَّفظ ذكره : مإاَّ أحدهماَّ

        النبيِ أن يعنيِ روحيِ عليِ الله رد

          .

  :   

 


      

            

             .

  :           

            

             

                

     )) :      ((   )) :  

              . ((

     )  () (      

            

              

    .

             

               

             

         () (  

              

.  خطأ ) وهو للبدن ( بعد العلمية الكتب دار طبعة  )   فيِ( 538
.  العلمية الكتب دار طبعة مإن سقط القوسين بين  )   مإاَّ( 539
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5/300 داود وأبو  النووي17/35  ومإسلم11/113 البخاَّري  )   رواه( 540

.  عنه الله رضيِ حذيفة حديث  مإن9/362  والترمإذي3880 مإاَّجه وابن
 .2/262  )   انظر( 541
للخطيب وعزاه الصغير الجاَّمإع فيِ السيوطيِ الحديث هذا  )   ذكر( 542

.. )  عبد مإن ( مإاَّ ولفظه هريرة أبيِ عن عساَّكر وابن التاَّريخ فيِ
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) يصح ل ( حديث الجوزي ابن : قاَّل القدير فيض فيِ المناَّوي وقاَّل

التمهيد فيِ أخرجه البر عبد ابن إن العراقيِ الحاَّفظ : وأفاَّد قاَّل ثم

عبد صححه ومإمن عباَّس ابن حديث مإن صحيح بإسناَّد والستذكاَّر

 . 5/487 الحق
: ول قاَّل الترمإذي أن  وذكر9/454 الشراف تحفة إليهاَّ  )   أشاَّر( 543

ًاَّ لزيد نعرف .  مإرسل وهو هريرة أبيِ مإن سماَّع
 . 1146 رقم مإعين ابن تاَّريخ  )   انظر( 544
.  والتعديل الجرح مإن أسلم بن زيد ترجمة فيِ الكلم هذا أجد  )   لم( 545
.  باَّلوضع : رمإىَ التقريب فيِ  )   قاَّل( 546
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.  : مإتروك التقريب فيِ  )   قاَّل( 547
والتعديل  والجرح71ص  والصغير5/284 الكبير التاَّريخ  )   انظر( 548

2/146  والكاَّشف2/380  والمغني2/564ِ  والميزان5/233

 .377  رقم158ص للنساَّئيِ  والضعفاَّء2/57 والمجروحين
 . 4/1582 الكاَّمإل  )   انظر( 549
.  الصحيح ) وهو ( البرائيِ عدي لبن الكاَّمإل  )   فيِ( 550
 والجرح120ص  والصغير8/291 الكبير التاَّريخ فيِ ترجمة  )   انظر( 551

الميزان  ولساَّن2/739  والمعني4/392ِ  والميزان9/168 والتعديل

 . 656  رقم248ص النساَّئيِ  وضعفاَّء11/243  والتهذيب7/734
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الععروح فععإن ، مإعنععوي رد هععذا أن : وهععو الثععاَّنيِ الجععواب وأمإاَّ

فععإذا ، العععاَّلم هععذا عن العلىَ والمل ، الشريفة باَّلحضرة مإشتغلة

نععوع فيه الجواب فهذا ، سلمإه لرد إليه التفتت عليه المسلم سلم

علىَ يصح ل أنه مإع التقصير غاَّية فيه قصر صاَّحبه لكن ، الحق مإن

.  الكلم علم فيِ ومإتبوعيه شيوخه أصل
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ًاَّ عندهم ليست الروح فإن عن مإنفصلة بنفسهاَّ قاَّئمة ذات

هيِ بل ، القبر فيِ والبدن العلىَ المل فيِ تكون حتىَ البدن

وبصره وسمعه وقدرته كحياَّته البدن أعراض مإن عرض عندهم

الصفة هذه قطع ومإوته بهاَّ مإشروطة البدن وحياَّة صفاَّته وساَّئر

ل هذا فعلىَ ، زمإاَّنين يبقىَ ل العرض أن مإنهم كثير ورغم ، عنه

قول وهذا ، بدلهاَّ أخرى وتحدثِّ روح فتنعدم مإتجددة الرواح تزال

ًاَّ المعلوم به خاَّلفوا كماَّ ، العقلء ساَّئر به باَّينوا أدلة مإن يقين

.  سواهم العقلء جمهور قول علىَ هذا يجيِء وإنماَّ ، الشرع

الروح أن وغيرهم المحدثين الفقهاَّء مإن السنة أهل وقول

البدن تفاَّرق وإنهاَّ ، بهاَّ تقوم صفاَّت لهاَّ بنفسهاَّ قاَّئمة ذات

وتذهب وتخرج وتدخل وتعذب وتنعم وتقبض وتنزل وتصعد

السماَّء إلىَ بهاَّ ويعرج الملك ويقبضهاَّ وتحاَّسب وتسأل وتجيِء

خبيثة كاَّنت وإن ، طيبة كاَّنت إن السموات مإلئكة ويشبعهاَّ

ًاَّ طرحت مإن البرزخأ فيِ وتشرب وتأكل وتدرك تحس وأنهاَّ ، طرح

ًاَّ الشهداء أرواح فيِ الصحيحة السنة عليه دلت كماَّ ، الجنة خصوص

ًاَّ والمؤمإنين ، البدن شأن غير آخر شأن فلهاَّ هذا ومإع ، عمومإ

باَّلبدن تعلقت وقد ، السموات فوق العلىَ المل فيِ تكون فإنهاَّ

ًاَّ فيِ مإستقرهاَّ وهيِ عليه سلم مإن علىَ السلم رد يقتضيِ تعلق

.  العلىَ الرفيق مإع عليين

      النبيِ مإر وقد
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 . 3/1502 مإسلم صحيح  )   انظر( 552
ًاَّ كاَّن ( وإن قوله  )   سقط( 553 ) .  باَّلسجود لهاَّ يؤذن لم جنب
)  ( بروحه الزهد  )   فيِ( 554
 ) . 2(  جاَّشية194  )   صفحة( 555
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يقول الحسن سمعت قاَّل سلم ثناَّ الصمد عبد ثناَّ  قاَّل2/243 )   ( 556

الواحد الجزء ذات النسخة فيِ الثر وهذا ، أعلم والله قوله مإن فذكره

ًاَّ والثر العلمية الكتب دار  طبع342ص فيِ كل وعلىَ كلمإه مإن أيض

.  المراسيل أضعف مإن الحسن فمراسيل
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       042 (الزمإر(

فيِ عنده وهيِ رأت فماَّ ، كلهاَّ النفس يتوفىَ وتعاَّلىَ تباَّرك فاَّلله

أجساَّدهاَّ فيِ أرسلت إذا رأت ومإاَّ ، الصاَّدقة الرؤياَّ فهيِ السماَّء

فكذبت باَّلباَّطيل وأخبرتهاَّ فكذبتهاَّ الهواء فيِ الشياَّطين تلفتهاَّ

.  قوله مإن عمر فعجب ، فيهاَّ

ًاَّ مإنده ابن رواه وقد رواية مإن والنفس الروح كتاَّب فيِ أيض

عاَّمإر بن سليم عن ، عمرو بن صفوان حدثناَّ ، الوليد بن بقية

يرى الرجل لرؤياَّ : عجبت الخطاَّب بن عمر : قاَّل قاَّل الحضرمإيِ

الشيِ ويرى ، باَّليد كأخذه فيكون باَّل علىَ له يخطر لم الشيِء

ًاَّ يكون ءفل : ياَّ عنه الله رضيِ طاَّلب أبيِ بن عليِ فقاَّل ، شيئ

   : وجل عز  الله يقول المؤمإنين أمإير

        

      

  

( 042 الزمإر ) 

فيِ وهيِ رأت فماَّ مإناَّمإهاَّ فيِ بهاَّ يعرج : والرواح قاَّل 

فيِ الشياَّطين نقلتهاَّ أجساَّدهاَّ إلىَ ردت وإذا ، الحق فهو السماَّء

عمر فجعل قاَّل ، الباَّطل فهو ذلك فيِ رأت فماَّ ، وكذبتهاَّ الهواء

عن مإشهور خبر : وهذا مإنده ابن : قاَّل عليِ قول مإن يتعجب

.  الدرداء أبيِ عن وروي ، وغيره عمرو بن صفوان

العرش تحت السماَّء فيِ وهيِ ببدنه مإتعلقة الناَّئم روح فهذه

البلد مإستقرهاَّ الناَّئم فروح ، وقت أقصر فيِ البدن إلىَ وترد ،

ًاَّ البدن تفاَّرق ولم هناَّلك مإاَّ وترى ، السماَّء تبلغ حتىَ تصعد فراق

304



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ًاَّ فيِ مإستقرهاَّ والشهداء والصديقين النبياَّء أرواح وعكسه كلي

ًاَّ البدن إلىَ وترد عليين لم ومإن ، مإستقرهاَّ تفاَّرق ولم ، أحياَّن

وإنكاَّره رده إلىَ يباَّدر فل به والتصديق هذا لفهم صدره ينشرح

ًاَّ للرواح فإن ، علم بغير عن صح وقد ، البدان شأن غير آخر شأن

    )) :       )(    النبيِ

             

 . ((

            

              

             

             )  (  

             

     .

       )  (       

              

             

          )(  

          

    

      .

.   وغيرهما875َّ داود  وأبو482 مإسلم أخرجه  )   الحديث( 557
مإقيد فإنه فراجعه النزول لحديث شرح تيمية ابن السلم  )   لشيخ( 558

ًا الله فجزاه للغاَّية .  خير
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  .

ًا  )   كاَّن( 559 ًاَّ زاهد ابن باَّلعراق الشاَّفعية شيخ وكاَّن بغداد سكن ورع

أصحاَّب مإن وغيره المرادي سليماَّن ابن الربيع علىَ وتفقه شريح

ًاَّ وكاَّن الشاَّفعيِ ًاَّ صاَّر ثم حنفي ثقة الدارقطنيِ قاَّل رآه لمناَّم شاَّفعي

ذي فيِ " ولد الصلة أهل ،" اختلف مإؤلفاَّته مإن ، ناَّسك مإأمإون

، ومإئتين وتسعين خمس سنة المحرم فيِ وتوفيِ مإاَّئتين سنة الحجة

3/43 للمسعاَّنيِ  والنساَّب11/107 والنهاَّية البداية فيِ ترجمته انظر

2/103  والعبر2/220 الذهب  وشذرات3/334 العياَّن ووفياَّت

 . 1/365 بغداد وتاَّريخ  ،37ص هداية لبن الشاَّفعية وطبقاَّت
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بأذنيه سمعه وأنه حقيقة تعاَّلىَ الله كلم تلقىَ مإوسىَ أن  )   نؤمإن( 560

 مإن5/2692 فيِ قاَّل حيث تعاَّلىَ الله رحمه قطب سيد أخطأ ولقد

، جاَّرحة وبأي كيف تدري ل .. تلقاَّه القصص سورة فيِ الظلل

ًاَّ الظلل كتاَّبه فيِ أخطاَّء الله رحمه قطب ولسيد باَّب فيِ خصوص

الله رحمه الدويش الشيخ كتبه مإاَّ مإراجعة إلىَ القاَّرئ وأرشد العقيدة

)  الظلل أخطاَّء علىَ التنبيه فيِ الزلل ( الموارد كتاَّبه فيِ
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أو ، الخنصر مإثل مإنه تجلىَ الذي أن  ثبت وقد)  143 (العراف

غير مإن النزول فكذلك ، إليه التجليِ إضاَّفة مإع الخنصر طرف مإثل

باَّلخاَّلق المخلوق إحاَّطة مإن لزمإكم مإاَّ هذا علىَ يلزمإناَّ ول ، فوق

.  عظيم عليِ غير وكونه

الدعاَّء عشر الرابع ( الباَّب التهجد كتاَّب فيِ البخاَّري  )   أخرجه( 561

الليل نصف الدعاَّء ( باَّب الدعوات كتاَّب ) وفيِ الليل آخر مإن والصلة

) الله كرام يبدلوا أن يريدون تعاَّلىَ قوله ( باَّب التوحيد ) وفيِ

 . 1/521 ومإسلم
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    النبيِ يأتيِ كاَّن السلم عليه جبريل أن ثبت وقد

                 

                 .

      :   

               

              

            

           

    .

             

             

               ) (

                : 

            

         

  مإعقول غير أمإر البعض تجليِ  والمراد)  143 (العراف

إرادة علىَ دل هناَّك والدليل ظاَّهر الموضوعين بين والفرق ، مإنه

بديل مإكاَّن فيِ البعض إرادة علىَ الحمل مإن يلزم فل البعض

.  دليل غير مإن آخر مإكاَّن فيِ البعض إرادة علىَ الحمل

      للنبيِ بعضه وتمثل جبير أمإر مإن ذكر ومإاَّ
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         : :      

فيِ الخطأ نفس ووقع السياَّق يقتضيه ) وهو (رحل أنهاَّ  )   الظاَّهر( 562

للسبكيِ. السقاَّم شفاَّء كتاَّب
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 .3/223 الطبقاَّت  )   انظر( 563
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المعمر المحدثِّ الفياَّض بن مإحمد بن الفيض بن مإحمد  )   هو( 564

السير فيِ الذهبيِ فيه قاَّل ، الدمإشقيِ الغساَّئيِ الحسن أبو المسند

ًاَّ فيه علمت مإاَّ الله شاَّء إن صدوق  وهو14/427 شذرات وانظر جرح

 . 2/271 الذهب
عنه حدثِّ جهاَّلة : فيه الذهبيِ قاَّل الميزان فيِ ترجمته  )   انظر( 565

وذكر اللساَّن فيِ حجر ابن الحاَّفظ وذكره ، الغساَّئيِ الفيض بن مإحمد

حجر ابن وقاَّل تاَّريخه فيِ عنه عساَّكر ابن أخرجهاَّ التيِ القصة هذه

.  هع . أ الوضع بينه قصة : وهيِ فيهاَّ
،مإنكر حاَّتم أبو فيه  قاَّل7/267 والتعديل الجرح فيِ  )   ترجمته( 566

 . 1/98الكبير التاَّريخ وانظر ، الحديث
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 .143-2/142 والتعديل الجرح  )   انظر( 567
 .2/143 والتعديل الجرح  )   انظر( 568
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عن  تفرد الطويل ))569 أبيِ حديث صاَّحب  هذا هشاَّم بن وإبراهيم قلت

  جده ،    القاَّسم        

  بعضهاَّ كثيرة        كتاَّب

          .

هناَّ الهاَّدي عبد ابن المإاَّم إليه أشاَّر الذي طويل ذر أبيِ  )   حديث( 569

: تعاَّلىَ قوله علىَ الكلم فيِ تفسيره فيِ كثير ابن الحاَّفظ ساَّقه

ً الحسين بن مإحمد : قاَّل . قاَّل قبل مإن عليك نقصصهم لم  ورسل

شهر فيِ إمإلء الغفرياَّنيِ بن مإحمد بن جعفر بكر أبو حدثناَّ الجري

يحيىَ بن هشاَّم بن إبراهيم حدثناَّ ومإاَّئتين وتسعين سبع سنة رجب

قاَّل ذر أبيِ عن الخولنيِ إدريس أبيِ عن جده عن أبيِ حدثناَّ الغساَّنيِ

وجده جاَّلس وسلم عليه الله صلىَ الله رسول فإذا المسجد دخلت

: " الصلة قاَّل باَّلصلة أمإرتنيِ إنك الله رسول ياَّ فقلت إليه فجلس

فأي الله رسول ياَّ : قلت " قاَّل استقل أو فاَّستكثر مإوضوع خير

رسول ياَّ " قلت سبيله فيِ وجهاَّد باَّلله : " إيماَّن قاَّل أفضل العماَّل

ًاَّ : " أحسنهم قاَّل ؟ أفضل المؤمإنين فأي الله رسول ياَّ " قلت خلق

ياَّ " قل ويده لساَّنه مإن الناَّس سلم : " مإن قاَّل أسلم المسلمين فأي

ياَّ " قلت السيئاَّت هجر : " مإن قاَّل ؟ أفضل الهجرة فأي الله رسول

رسول ياَّ " فقلت القنوت " طول قاَّل ؟ أفضل الصلة أي الله رسول

أضعاَّف الله وعند مإجزي : " فرض قاَّل ؟ أفضل الصياَّم فأي الله

عقر : " مإن قاَّل ؟ أفضل الجهاَّد فأي الله رسول ياَّ " قلت كثيرة

" قاَّل ؟ أفضل الرقاَّب فأي الله رسول ياَّ " قلت دمإه وأهريق جواده

ًاَّ أغلهاَّ الصدقة فأي الله رسول ياَّ " قلت أهلهاَّ عند وأنفسهاَّ ثمن

الله رسول ياَّ " قلت فقير إلىَ وسر مإقل مإن : " جهد قاَّل ؟ أفضل

الفلة كفضل الكرسيِ : " آية قاَّل ؟ أعظم عليك أنزل مإاَّ آية فأي

ألف : " مإاَّئة قاَّل ؟ النبياَّء كم الله رسول ياَّ قلت " قاَّل الحقلة علىَ
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ذلك مإن الرسل كم الله رسول ياَّ : قلت " قاَّل ألفاَّ وعشرون وأربعة

كاَّن فمن " قلت طيب كير غفير جمع عشر وثلثة : " ثلثماَّئة قاَّل ؟

بيده الله خلقه : " نعم قاَّل ؟ مإرسل : أنبيِ " قلت "آدم ؟. قاَّل أولهم

ً وسواه مإنروحه فيه ونفه سرياَّنيون " أربعة ذر أباَّ : ياَّ قاَّل " ثم قبيل

وأربعة ، ونوح بقلم خط مإن أول وهو إدريس وهو وخنوخأ وشيث آدم

بنيِ أنبياَّء وأول ذر اباَّ ياَّ ونبيك وصاَّلح وشعيب هود العرب مإن

" مإحمد وآخرهم آدم الرسل وأول عيسىَ وآخرهم ، مإوسىَ إسرائيل

كتاَّب : " مإاَّئة قاَّل ؟ الله أنزله كتاَّب كم الله رسول : ياَّ : قلت قاَّل

خنوخأ وعلىَ صحيفة خمسين ثيث علىَ الله = =أنزل كتاَّب وأربعة

مإن مإوسىَ علىَ وأنزل صحاَّئف عشر إبراهيم وعلىَ صحيفة ثلثين

والفرقاَّن والزبور والنجيل التوراة وأنزل صحاَّئف عشر التوراة قبل

: " كاَّنت قاَّل ؟ إبراهيم صحف كاَّنت مإاَّ الله رسول : ياَّ : قلت قاَّل ،

لتجمع أبعثك لم إنيِ المغرور المبتلىَ المسلط الملك أيهاَّ ياَّ كلهاَّ

فإنيِ المظلوم دعوة عنيِ لترد بعثتك ولكنيِ بعض علىَ بعضهاَّ الدنياَّ

يكون أن العاَّقل وعلىَ أمإثاَّل فيهاَّ وكاَّن ، كاَّفر مإن كاَّنت ولو أردهاَّ ل

نفسه فيهاَّ يحاَّسب ،وساَّعة ربه فيهاَّ يناَّجيِ : ساَّعة ساَّعاَّت له

المطعم مإن لحاَّجته فيهاَّ يخلو وساَّعة ، الله صنع فيِ يفكر ،وساَّعة

ًاَّ يكون ل أن العاَّقل " وعلىَ والمشرب أو لمعاَّد تزود لثلثِّ إل ظاَّعن

ًا يكون أن العاَّقل وعلىَ ، مإحرم غير فيِ لذة أو لمعاَّش مإرمإة بصير

ً بزمإاَّنه ًاَّ شأنه علىَ مإقبل عمله مإن كلمإه حسب ومإن ، للساَّنة ،حاَّفظ

صحف كاَّنت فماَّ الله رسول : ياَّ قلت " قاَّل يعنيه فيماَّ إل كلمإه قل
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ًا : " كاَّنت قاَّل ؟ مإوسىَ هو ثم باَّلموت أيقن لمن عجت كلهاَّ عبر

قلت " قاَّل يعمل ل هو ثم غداص باَّلحساَّب أيقن لمن ،وعجبت يفرح

ومإوسىَ إبراهيم أيدي فيِ كاَّن مإماَّ شيِء يديناَّ فيِ فهل الله رسول ياَّ

تزكىَ مإن أفلح قد"   ذر أياَّ ياَّ إقرأ : " نعم قاَّل ؟ عليك الله أنزل ومإاَّ

، وأبقىَ خير والخرة الدنياَّ الحياَّة تؤثرون بل فصلىَ ربه اسم وذكر

: ياَّ قلت قاَّل  ومإوسىَ إبراهيم صحف الولىَ الصحف لفيِ هذا إن

، أمإرك رأس فإنه الله بتقوى : " أوصيك قاَّل فأوصنيِ الله رسول

الله وذكر القرآن بتلوة : عليك قاَّل ؟ زدنيِ الله رسول ياَّ قلت قاَّل

الله ياَّرسول قلت قاَّل ، الرض فيِ لك نور السماَّء فيِ لك ذكر فإن

: " قاَّل زدنيِ " قلت أمإتيِ رهباَّنية فإنه باَّلجهاَّد : قاَّل: " عليك زدنيِ

أمإر علىَ لك وعون للشيطاَّن مإطردة فإنه خير مإن إل باَّلصمت عليك

مإن إلىَ تنظر ول تحتك هو مإن إلىَ : " انظر قاَّل زدنيِ " قلت دينك

: زدنيِ " قلت عليك الله نعمة تزدري ل أن لك أجدر فإن فوقك هو

قلت عليك الله نعمة تزدري ل أن أجدر فإنه المساَّكين : أحبب قاَّل

: " قل قاَّل : زدنيِ " قلت قطعوك وإن قرابتك : " صل قاَّل زدنيِ

ًا كاَّن وإن الحق : " قلت لئم لومإة الله فيِ تخف ل قاَّل " زدي مإر

فيماَّ عليهم تجد ول نفسك مإن تعرف مإاَّ الناَّس عن : بردك قاَّل زدنيِ

ًاَّ بك وكفىَ تحب تجد أو نفسك مإن تجهل مإاَّ الناَّس مإن تعرف أن عيب

عقل ل ذر أباَّ : " ياَّ فقاَّل صدري بيده ضرب " ثم تحب فيماَّ عليهم

كثير ابن ساَّقه هكذا الخلق كحسن حسب ول كاَّلكف ورع ول كاَّلتدبير

مإن ذلك قبل مإنه قطعة ذكره قد وكاَّن الجري طريق عن تفسيره فيِ
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أبو الحاَّفظ بطوله الحديث هذا روى : وقد قاَّل ثم مإردويه ابن طريق

سمه " وقد والتقاَّسيم " النواع كتاَّبه فيِ البستيِ حباَّن بن حاَّتم

كتاَّبه فيِ الحديث هذا فذكر الجوزي بن الفرج أبو وخاَّلفه باَّلصحة

فيه تكلم قد أنه شك ول هذا هشاَّم بن إبراهيم به واتهم الموضوعاَّت

. أهع= الحديث هذا أجل مإن والتعديل الجرح أئمة مإن واحد غير

فيِ الذهبيِ الحاَّفظ شيخه وقاَّل تفسريه فيِ كثير ابن الحاَّفظ =كلم

أبيِ  حديث صاَّحب " هو الغساَّنيِ يحيىَ بن هشاَّم بن إبراهيم ترجمة

عن هذا يرو لم الطبرانيِ قاَّل جده عن أبيه عن به انفرد الطويل ذر

حديث وأخرج الثقاَّت فيِ حباَّن ابن وذكره ، ثقاَّت وهم ولده إل يحيِ

عن تحدثِّ ل لم لبيِ : قلت فقاَّل حاَّتم أبيِ ابن وأمإاَّ ، النواع فيِ

الذهبيِ " فساَّق قريته إلىَ :ذهبت فقاَّل الغساَّنيِ هشاَّم بن إبراهيم

الحاَّفظ ساَّقهاَّ كماَّ حاَّتم أبيِ وبين هشاَّم بن إبراهيم بين التيِ القصة

يحيىَ ترجمة فيِ الذهبيِ وذكر المنكيِ الصاَّرم مإؤلف الهاَّدي عبد بن

أنه الضعفاَّء أحد السعدي وقيل السعدي العبشميِ القرشيِ سعيد بن

حديث ذر أبيِ عن عمر بن عبيد عن عطاَّء عن جريح ابن عن روى

ًاَّ ذكر حباَّن ابن وأن الطويل : " قاَّل ثم الحديث لهذا روايته مإن طرف

الغساَّنيِ يحيىَ بن هشاَّم بن الرحمن عبد حديث فيه روى مإاَّ وأشبه

: " وكذا الذهبيِ قاَّل ثم ذر أبيِ عن إدريس أبيِ عن جده عن أبيه عن

المتروكين أحد هشاَّم بن إبراهيم والصواب – حباَّن ابن أي – قاَّل

.  هع " أ يصب فلم حباَّن ابن مإشاَّهم الذين
570 )   ( 2/143\
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   059 (النساَّء (

، عنه بصحيح ليس هذا فيِ بلل عن نقل مإاَّ أن يظهر والذي

الله عبد عن ثبت وقد ، عنه ببطلنه يشهد الخبر ألفاَّظه بعض بل

النبيِ قبر أتىَ سفر مإن قدم إذا كاَّن إنه عنهماَّ الله رضيِ عمر بن

    )) :           

   ((               

              

               

   :        )  (    

              .
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المعترض قاَّل

مإن البرد يبرد كاَّن أنه العزيز عبد بن عمر عن استفاَّض وقد

     الله رسول (ليِ) علىَ : سلم له يقول الشاَّم

        :      

         :    .

 

 )  (          ) (

           

     :       




             

   .

     )  (     :    
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عن روى بشر أبو بنبشير  رباَّح3/490 والتعديل الجرح فيِ  )  الذي( 572

: هو يقول أبيِ سمعت فديك أبيِ ابن عنه روى سعيد أبيِ بن يزيد

 .   2/442 اللساَّن وانظر ، مإجهول
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.  الميزان فيِ كلمإه  )   انظر( 573
ترجمته وانظر  ،346 رقم  ،148ص والمتروكين الضعفاَّء  )   انظر( 574

والتعديل  والجرح64ص  والصغير5/62 للبخاَّري الكبير التاَّريخ فيِ

 والكاَّشف2/401  والميزان2/14 حباَّن لبن  والمجروحين5/22

 وأحوال5/174  والتهذيب7/259  واللساَّن1/334  والمغني2/69ِ

علىَ مإتفق ، الذهبيِ قاَّل  ،175 رقم  ،110ص للجوزجاَّنيِ الرجاَّل

.  واه الجوةزجاَّنيِ وقاَّل ، ضعيف أبيِ ، المدينيِ ابن وقاَّل ضعفه
وقاَّل ثقة مإعين ابن قاَّل  ،3/260 والتعديل الجرح فيِ  )   ترجمته( 575

.  التقريب فيِ  كما184َّ سنة مإاَّت ، به بأس : ل حاَّتم أبو
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. الحديث هذا تخريج  )   تقدم( 576
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         .

             

             

والتعديل  والجرح35 والمجروحين الضعفاَّء فيِ ترجمته  )   انظر( 577

2/208  واللساَّن1/491 العتدال  ومإيزان7/314 بغداد  وتاَّريخ3/15

النبلء أعلم  وسير3/188 القضاَّء  وأخباَّر2/12 الذهب وشذرات

.   وغيرها9/543َّ
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      :       

     )  (        

              

  .

الميزان  ولساَّن3/15 العتدال مإيزان فيِ ترجمته  )    انظر( 578

– 10/371 بغداد  وتاَّريخ16/529 النبلء أعلم  وسير4/112-115

الذهب  وشذرات153-2/114 الحناَّبلة  وطبقاَّت3/35  والعبر375

 الحسن مإن أنزل وحديثه فيه مإتكلم  وهو3/122-124
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         .

   :  :        

     .

ًا الماَّلكيِ العبدي هذا عن حكاَّه الذي وهذا غيععر فععيِ لععه مإكععرر

ًاَّ الكتاَّب مإن مإوضع ًا بععه راضععي ًاَّ لععه ومإقععرر مإوضععع بيععاَّن لععه ومإتبععع

يسععق لععم شععيِء الزياَّرة فيِ ل المسجدين إتياَّن فيِ وأنه ، الخلف

: إن القاَّئععل قول بل ، عليه العلماَّء مإن أحد يتاَّبعه ولم ، إليه قاَّئله

ل القعبر زيعاَّرة لمجرد المدينة إلىَ المشيِ قعول الكعبعة مإعن أفض

مإععن العلم العلمععاَّء جميععع لجمععاَّع ،مإخععاَّلف السععلم فععيِ مإحدثِّ

المتقععدمإين المسععلمين علمععاَّء مإن بعدهم ومإن والتاَّبعين الصحاَّبة

واللععه بطلنععه وظهععور رده فععيِ كععاَّف وذلععك ، والمتععأخرين مإنهععم

أعلم.
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المذاهب أصحاَّب الفقهاَّء عباَّرات : وأكثر المعترض قاَّل ثم

، السفر استحباَّب يقتضيِ الزياَّرة باَّب فيِ كلمإهم حكيناَّ مإمن

ل الزياَّرة باَّستحباَّب القول فإن ، مإنه خطأ وذلك ، قاَّل هكذا

) ( مإستوفيِ ذلك بياَّن سيأتيِ كماَّ لهاَّ السفر استحباَّب يقتضيِ

الزياَّرة فيِ ، كلمإهم حكيناَّ الذي والفقهاَّء ، تعاَّلىَ الله شاَّء إن

، لمجردهاَّ السفر فيِ مإختلفون أنه مإع ، استحباَّبهاَّ علىَ مإتفقون

ًاَّ الزياَّرة استحباَّب كاَّن فلو يقع لم السفر لستحباَّب مإقتضي

.   لهاَّ السفر فيِ فراغ بينهم

المصنفون ذكرهاَّ التيِ المشهورة العرابيِ : وحكاَّية قاَّل

راحلته ركب العرابيِ أن طرقهاَّ بعض وفيِ مإناَّسكهم فيِ

ًا كاَّن أنه يدل وذلك وانصرف ذكرهاَّ المذكورة والحكاَّية ، مإساَّفر

عمرو بن الله عبد بن مإحمد وأسمه ، العتبيِ عن الئمة مإن جماَّعة

كاَّن حرب بن : صخر سفياَّن أبيِ بن عتبة بن عمرو بن مإعاَّوية بن

أبيه عن وحدثِّ ، للدب ورواية أخباَّر صاَّحب الناَّس أفصح مإن

أباَّ يكنىَ ، ومإاَّئتين وعشرين ثماَّن سنة توفيِ ، عيينة بن وسفياَّن

.  الرحمن عبد

العزم مإثير فيِ الجوزي وابن تاَّريخه فيِ عساَّكر ابن وذكرهاَّ

: قاَّل الهلليِ حرب بن مإحمد إلىَ بأساَّنيد وغيرهماَّ الساَّكن

       النبيِ قبر فأتيت المدينة دخلت

   :       

 


    :
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ًا جئتك )  وقد064 (النساَّء ًاَّ ذنبيِ مإن مإستغفر إلىَ بك مإستشفع

:   يقول وأنشأ بكىَ ثم ربيِ

باَّلقاَّع دفنت مإن خير ياَّ

 أعظمه

أنت لقبر الفداء نفسيِ

 ساَّكنه

عينيِ مإن والدمإع أقول

 مإنسجم

ياَّك يغشونه والناَّس

ومإنقطع

مإن نأديت أن تماَّلكت فماَّ

 حرق

باَّلقاَّع دفنت مإن خير ياَّ

 أعظمه

أنت لقبر الفداء نفسيِ

 ساَّكنه

التقىَ شمس وفيه

القاَّع طيبهن مإن فطاَّب

 والكم

الجود وفيه العفاَّف فيه

 والكرم

القبل جدار رأيت لماَّ

 يستسلم

ذاع أو المهاَّبة مإن

 فملتزم

لهاَّ كاَّدت الصدر فيِ

تضطرم الحشاَّء

القاَّع طبيهن مإن فطاَّب

 والكم

الجود وفيه العفاَّف فيه

 والكرم

مإن أشرقت مإاَّ بعد مإن
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 غربت قد والدين

يبلىَ أن لوجهك حاَّشىَ

 هديت وقد

الترب أيدي تمسك وإن

 لمإسة

والسلم ربك لقيت

 صاَّرمإه

مإقاَّم فيه فقمت

 إلىَ المرسلين

ًا رأيناَّه لئن  باَّطنه إن قبر

نواحيه مإن به طاَّفت

 مإلئكة

ًاَّ أبصرت كنت لو لقلت حب

 له

ًاَّ الله به هدي قاَّل قومإ

 قاَّئلهم

فاَّلرحمن أحمد مإاَّت إن

 خاَّلقه

 الظلم نوره

مإن والغرب الشرق فيِ

 المإم أنواره

السموات بين وأنت

 علم العلىَ

الكفر يحر كاَّن وقد مإاَّض

 يلتطم

الدياَّن علىَ فهو عز إن

 يحتكم

الخلد رياَّض مإن لروضه

 يبتسم

يوم مإاَّ كل فيِ تغشاَّه

 وتزدحم

لك خدي علىَ إل تمش ل

 القدم

ضمه لماَّ حكه بطن

 الرحم

أروق مإاَّ ونعبده حين

السلم

رده أو مإاَّ آخر هذا ، القبر باَّلتحريك : الرجم الجوهري قاَّل

بعضهم ذكرهاَّ التيِ الحكاَّية وهذه ، الثاَّلث الباَّب فيِ المعترض

حرب بن مإحمد عن يرويهاَّ وبعضهم ، إسناَّد بل ، العتبيِ عن يرويهاَّ
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الحسن أبيِ عن حرب بن مإحمد عن يرويهاَّ وبعضهم ، الهلليِ

شعب كتاَّب فيِ البيهقيِ ذكرهاَّ وقد ، العرابيِ عن ، الزعفرانيِ

، البصري بن يزيد بن روح بن مإحمد عن مإظلم بإسناَّد اليماَّن

باَّب إلىَ جاَّء فلماَّ أعرابيِ قاَّل: حج الهلليِ حرب أبو حدثنيِ

            الله رسول مإسجد

           

     

       .

   :         

     

       

            

        .

 

      

          

 

    )   (      

     .

  :          
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 .167ص الخناَّئيِ علىَ الرد  )   انظر( 579
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بن شهر وفيه السناَّد .. وهذا الرحاَّل تشد ل بلفظ تخريجه  )   تقدم( 580

.  حوشب
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          .

  

     :        

          )(

بن القاَّسم بن أحمد بن مإحمد الحسن أبو المإاَّم الفقيه  )   هو( 581

،انظر الشاَّفعية كباَّر مإن البغدادي المحاَّمإليِ الضبيِ إسماَّعيل

3/185 الذهب  وشذرات104 – 4/103 الشاَّفعية طبقاَّت فيِ ترجمته

 .17/265 النبلء أعلم  وسير1/333 بغداد  وتاَّريخ3/97 والعبر
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)( )(   )(  )(

)(     :         

             

وراء بماَّ ، والمتكلمين المحدثين رئيس العلمإة القاَّضيِ  )   هو( 582

البخاَّري حليم بن مإحمد بن الحسن بن الحسين الله عبد أبو النهر

.  الشاَّفعيِ

 وطبقاَّت3/48  والعبر3/103 الحفاَّظ تذكرة فيِ ترجمته انظر

هداية ابن  وطبقاَّت405– 1/404 السنوي  وطبقاَّت4/333 السبكيِ

2/1047 الظنون  وكشف232-17/231 النبلء أعلم  وسير120 الله

 . 408-3/407 الذهب وشذرات
بن مإحمد بن عليِ الحسن أبو القضاَّة أقضىَ العلمإة المإاَّم  )   هو( 583

ترجمته انظر ، التصاَّنيف صاَّحب الشاَّفعيِ الماَّوردي البصري حبيب

 ووفياَّت9/651 الثير لبن  والكاَّمإل103-12/102 بغداد تاَّريخ فيِ

السبكيِ  وطبقاَّت3/155 العتدال  ومإيزان284-3/282 العياَّن

12/80 والنهاَّية  والبداية388-2/387 السنوي  وطبقاَّت5/267-285

 وطبقاَّت261-4/260 الميزان  ولساَّن64*-18 النبلء أعلم وسير

25 للسيوطيِ المفسرين  وطبقاَّت425-1/423 للداوردي المفسرين

287-3/285 الذهب  وشذرات152-151 الله هداية ابن وطبقاَّت

.  وغيرهاَّ الظنون كشف  وانظر1/689 العاَّرفين وهداية
بن جمعة بن حسين بن حسن بن مإري بن شرف بن يحيِ  )   هو( 584

أبو الدين مإحيِ السلم شيخ العلم أحد الزاهد الحاَّفظ الفقيه حزام

 والبداية5/165 السبكيِ طبقاَّت فيِ انظرترجمته ، النووي زكرياَّ

شهبند قاَّض ابن  وطبقاَّت5/354 الذهب  وشذرات13/278 والنهاَّية

2/153 . 
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           :  

            :

الشاَّفعية شيخ العلمإة أحمد بن مإحمد بن حسين القاَّضيِ  )   هو( 585

 المروذي عليِ أبو بخراساَّن

السبكيِ  وطبقاَّت135-2/134 العياَّن وفياَّت فيِ ترجمته انظر

362-18/260 النبلء أعلم  وسير3/249  والعبر4/356-365

164-163 الله هداية ابن  وطبقاَّت408-1/407 السنوي وطبقاَّت

.   وغيرها517َّ-1/424 الظنون  وكشف3/310 الذهب وشذرات
المحسن أبو الشاَّفعية شيخ السلم فخر العلمإة القاَّضيِ  )   هو( 586

الطبري الروياَّنيِ مإحمد بن أحمد بن إسماَّعيل بن الواحد عبد

 ؟ الشاَّفعيِ

العياَّن  ووفياَّت10/473 التاَّريخ فيِ الكاَّمإل فيِ ترجمته انظر

 وطبقاَّت7/193 السبكيِ  وطبقاَّت5-4/4  والعبر3/198-199

-1/266 الظنون  وكشف4/4 الذهب  وشذرات566-1/565 السنوي

 . 262-260-19 النبلء أعلم  وسير1/634 العاَّرفين  وهداية355
الخطاَّب أبو الحناَّبلة شيخ الورع العلمإة المإاَّم الشيخ  )   هو( 587

البغدادي ثم الكلوذانيِ العراقيِ بنحسن حسن بن أحمد بن مإحفوظ

4/21  والعبر10/524 الثير لبن الكاَّمإل فيِ ترجمته انظر ، الزجيِ

 .28-4/27 الذهب  وسذرات350-19/348 النبلء أعلم وسير
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          :    

              : 

هاَّ مإاَّ والصحيح خطأ " وهو الطاَّلب " تهذيب السبكيِ كتاَّب  )   فيِ( 588

: عبد : قاَّل كحاَّلة رضاَّ  لعمر5/94 المؤلفين " مإعجم فيِ كماَّ هناَّ

فقيه مإحمد أبو الصقليِ القرشيِ السهميِ هاَّرون بن مإحمد بن الحق

والفروق النكت : كتاَّب تصاَّنيفه مإن باَّلسكندرية وتوفيِ مإرات حج

البرادعيِ مإختصر علىَ استدراك الطاَّلب وتهذيب مإدونة لمساَّئل

.  المدونة ألفاَّظ ضبط فيِ وجزء
فل شهدهاَّ ولو القصة يشهد ولم الرازي حميد بن مإحمد  )   هو( 589

ص التوسل ،انظر واره وابن زرعة أبو  وكذبه ضعيف فهو عليه يعتمد

.  فيه العلم أهل أقوال ونقل المصنف كلم  وسيأتي64ِ
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      الحجرات)

ًاَّ ومإدح )  002     : فقاَّل قومإ

    ًاَّ   وذم )  003 (الحجرات  : فقاَّل قومإ

       الحجرات)

ًاَّ حرمإته وأن)   004 ًاَّ كحرمإته مإيت ، جعفر أبو لهاَّ فاَّستكاَّن ، حي

الله رسول استدبر أم وأدعو القبلة : استقبل الله عبد اباَّ ياَّ وقاَّل

               )

    (          :

        064 (النساَّء (

المعترض قاَّل

اشتمل ومإاَّ ، تعاَّلىَ الله رحمه مإاَّلك مإن الكلم هذا فاَّنظر

.      باَّلنبيِ والتوسل الزياَّرة مإن عليه

، الععدعاَّء عند القبر يستقبل ل أنه مإاَّلك عن : المعروف قلت

مإاَّلك عن بإسناَّد ورواهاَّ عياَّض القاَّضيِ ذكرهاَّ التيِ الحكاَّية وهذه

أن كتععاَّبه مإععن مإوضع فيِ المعترض ذكر وقد ، عنه  بصحيحة ليست

ًاَّ خطأ القول هذا فيِ مإخطئ وهو ، جيد إسناَّد إسناَّدهاَّ بععل ، فاَّحش

وهععو ، مإنقطععع مإظلععم إسععناَّد هععو بععل ، بجيععد ليس إسناَّد إسناَّدهاَّ

حميععد وابععن حععاَّله يجهل مإن وعلىَ باَّلكذب يتهم مإن علىَ مإشتمل

مإحتععج غيععر المنععاَّكير كثير ضعيف وهو ، الرازي حميد بن مإحمد هو

ًاَّ مإاَّلععك مإععن يسمع ولم ، بروايته عنععه روايتععه ،بععل يلقععه ولععم شععيئ

بععن مإحمععد سععفياَّن أبععو أنه  المعترض ظن وقد مإتصلة غير مإنطقة

قععاَّل مإسععلم صععحيح فععيِ لهععم المخرج الثقاَّت أحد المعمري حميد
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خطأ ظنه فيماَّ أخطأ وقد مإاَّلك عن الرواة فيِ ذكره الخطيب :فإن

ًاَّ ًاَّ ووهم فاَّحش ًاَّ وهم .  قبيح

يعقوب يدركه لم مإتقدم رجل المعمري حميد بن ومإحمد فإن

بل ، حميد ابن عن الحكاَّية راوي إسرائيل أبيِ بن إسحاَّق بن

حساَّن بن هشاَّم عن المعمري روى وقد ، بعيدة مإفاَّزة بينهماَّ

يولد أن قبل ومإاَّئة وثماَّنين اثنتيِ سنة وتوفيِ ، الثوري ومإعمر

الرازي حميد بن مإحمد وأمإاَّ ، إسرائيل أبيِ بن إسحاَّق بن يعقوب

وعمرو نمير وابن خيثمة كاَّن المعمري عن الرواة طبقة فيِ فإنه

ومإاَّئتين وأربعين ثماَّن سنة وفاَّته وكاَّنت ، وغيرهم والناَّقد

المعمري عن روايته بخلف مإمكنة عنه إسحاَّق بن يعقوب فرواية

وهو ، الرازي حميد بن مإحمد فيِ تكلم وقد ، مإمكنة غير فإنهاَّ ،

ونسبه الئمة مإن واحد غير مإن الحكاَّية هذه عنه رويت الذي

.  الكذب إلىَ بعضهم

الرازي حميد بن  : مإحمد)590(الدوسيِ شيبة بن يعقوب قاَّل

وقاَّل ، نظر فيه حديثه  ،)591(البخاَّري وقاَّل ، المناَّكير كثير

)593(الجوزجاَّنيِ يعقوب بن إبراهيم وقاَّل ، بثقة  ليس)592(النساَّئيِ

ابن عن  عندي)594(الرازي فضلك وقاَّل ، ثقة غير المذهب : رديء

العباَّس أبو وقاَّل ، بحرف عنه أحدثِّ ل ، حديث ألف خمسون حميد

 .9/129 التهذيب فيِ كلمإه  )   انظر( 590
 .315  رقم205ص له الصغير  والضعفاَّء1/69 الكبير التاَّريخ  )   انظر( 591
 .32ص والمتروكين  )   الضعفاَّء( 592
 . 382  رقم207ص الرجاَّل أحوال  )   انظر( 593
 9/129 التهذيب  )   انظر( 594
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: يقول مإنصور بن إسحاَّق  : سمعت)595(الزهري مإحمد بن أحمد

الله يدي بين العطاَّر إسحاَّق بن وعبيد حميد بن مإحمد علىَ أشهد

بلغه مإاَّ كل : كاَّن)596( الحاَّفظ مإحمد بن صاَّلح وقاَّل ، كذاباَّن أنهماَّ

مإنصور حديث مإن بلغه ومإاَّ مإهران علىَ يحيله سفياَّن حديث مإن

العمش حديث مإن بلغه ومإاَّ ، ) قيس ( أبيِ بن عمرو علىَ يحيله

كاَّن شيِء : كل قاَّل ثم ، عنبسة وعلىَ هؤلء مإثل علىَ يحيله

.  فيه نتهمه كناَّ حميد ابن يحدثناَّ

أجرأ أحد رأيت ومإاَّ تزيد أحاَّديثه : كاَّنت آخر مإوضع فيِ وقاَّل

، بعض علىَ بعضهاَّ فيقلب الناَّس أحاَّديث يأخذ كاَّن مإنه الله علىَ

ًا رأيت : مإاَّ آخر مإوضع فيِ وقاَّل : رجلين مإن باَّلكذب أحذق أحد

حديثه يحفظ كاَّن الرازي حميد بن ومإحمد ، الشاَّذكونيِ سليماَّن

بن الله : عبد القاَّسم أبو وقاَّل ، يزيد يوم كل حديثه وكاَّن ، كله

زرعة أباَّ : سألت زرعة أبيِ أخيِ ابن الرازي الكريم عبد بن مإحمد

؟ يكذب : كاَّن له فقلت فمه إلىَ بأصبعه فأومإأ حميد بن مإحمد عن

.  : نعم : برأسه فقاَّل

؟ عليه ويدلس عليه يعمل لعله شاَّخأ ) قد ( كاَّن له فقلت

: حضرت  الرازي)597(حاَّتم أبو وقاَّل يتعمد كاَّن بنيِ ، : ل فقاَّل

يحدثِّ حميد ابن فجعل ، جرير بن عون وحضره حميد بن مإحمد

فيِ الشعر هذا : ليس عون فقاَّل شعر فيه جرير عن بحديث

.  فيه فمر حميد ابن فتغاَّفل أبيِ كلم مإن هو إنماَّ ، الحديث

 9/129 التهذيب  )   انظر( 595
 . 9/129 التهذيب  )   انظر( 596
 .233 – 7/232 والتعديل الجرح  )   انظر( 597
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أباَّ  : سمعت)598(عدي بن مإحمد بن الملك عبد نعيم أبو وقاَّل

بن الرحمن عبد وعنده ، مإنزله فيِ الرازي إدريس بن مإحمد حاَّتم

وحفاَّظهم الرأي أهل مإشاَّيخ مإن وجماَّعة ، خراش بن يوسف

الحديث فيِ ضعيف أنه علىَ فأجمعوا حميد ابن فذكروا ، للحديث

ًا البصرة لهل أحاَّديث يأخذ وأنه ، يسمعه لم بماَّ يحدثِّ وأنه جد

: سعيد بن عباَّس ابن . وقاَّل الرازيين عن بهاَّ فيحدثِّ والكوفة

أبو حميد بن مإحمد يعنيِ عنه : حدثناَّ يقول يحيِ بن داود سمعت

ًاَّ حاَّتم بن الرحمن عبد : سمعت قاَّل ، بآخره تركه ثم ، قديم

.  يكذب والله وكاَّن ، حميد ابن حدثناَّ يقول ، خراش بن يوسف

:)599(الضعفاَّء كتاَّب فيِ البستيِ حباَّن بن حاَّتم أبو وقاَّل

المباَّرك ابن عن : يروي الله عبد أبو كنيته الرازي حميد بن مإحمد

كاَّن ، ومإاَّئتين وأربعين ثماَّن سنة مإاَّت شيوخناَّ عنه حدثناَّ ، وجرير

حدثِّ إذا سيماَّ ول ، المقلوباَّت باَّلشياَّء الثقاَّت عن ينفرد مإمن

: يقول ، البغدادي الواحد عبد بن إبراهيم سمعت ، بلده شيوخأ عن

ًاَّ كنت حنبل بن أحمد بن صاَّلح قاَّل ، الباَّب عليه دق إذ أبيِ عند يومإ

علىَ يسعتأذناَّن واره بن مإسلم بن ومإحمد زرعة أبو فإذا فخرجت

ابن فأمإاَّ عليه وسلموا فدخلوا لهم فأذن وأخبرته فدخلت الشيخ

فصاَّفحة ، زرعة أبو وأمإاَّ ، ذلك عليه ينكر فلم يده فباَّس واره

تذكر رأيت إن الله عبد أباَّ : ياَّ واره ابن فقاَّل ساَّعة فتحدثوا

القاَّسم أبو حدثناَّ : نعم فقاَّل الزناَّد أبيِ بن القاَّسم أبيِ حديث

عبيد يعنيِ مإقسم ابن عن ، حاَّزم بن إسحاَّق عن الزناَّد أبو ابن

 .6/2277 الكاَّمإل  )   انظر( 598
599 )   ( 2/303 . 
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:        النبيِ أن الله عبد بن جاَّبر عن ، الله

 ))      ((   :      

             

       :          

   :      :       

              

    .
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         .

     )( :       :
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 .

600 )   ( 4/61. 
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              :
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 .394-393 )   ص( 601
لبيِ ويدعو عليه  ويصلي394ِص المستقيم الصراط اقتضاَّء  )   فيِ( 602

.  وعمر بكر
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            .

           

            :  

  

          :  

         

    

     وذكر) 002 (الحجرات 

أن إمإاَّ ، الوجه هذا علىَ الحكاَّية : فهذه قاَّل ثم ، الحكاَّية باَّقيِ

قد إذا ، مإذهبه يوافق بماَّ تفسر أن وإمإاَّ ، مإغيرة أو ، ضعيفة تكون

أصحاَّبه مإن الثقاَّت بنقل المعروف مإذهبه خلف هو مإاَّ مإنهاَّ يفهم

نص وقد الدعاَّء عند القبر يستقبل ل أنه مإذهبه يختلف ل فإنه ،

ًاَّ الدعاَّء عند يقف ل أنه علىَ أنه أصحاَّبه مإن طاَّئفة وذكر ، مإطلق

    النبيِ علىَ ويسلم القبر مإن يدنوا

  

   :    .
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.  تخريجه  )   تقدم( 603
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.  صحيح بسند سعيد أبيِ حديث  مإن¾ مإسنده فيِ أحمد  )   رواه( 604
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             )) :   

           (()( .

            )) :   

     (() (         

ًاَّ  وأنظره1010  رقم2/494 البخاَّري  )   أخرجه( 605  .3710 برقم أيض
.  تخريجه  )   تقدم( 606
علىَ السلم - باَّب  السهو كتاَّب سننه فيِ النساَّئيِ  )   أخرجه( 607

ًاَّ  وأخرجه3/43 وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ الدارمإيِ أيض

القاَّضيِ  وإسماَّعيل452  ،441  ،1/387 مإسنده فيِ  وأحمد1/317

ًا21َّ رقم النبيِ علىَ الصلة فضل فيِ مإسعود ابن حديث فيِ  جميع

)) السلم أمإتيِ مإن يبلغوننيِ سياَّحين مإلئكة لله (( وإن ، لفظه لكنه

.  صحيح وسنده
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        التوبة)

084 (

علىَ والقياَّم عليهم الصلة عن نبيه سبحاَّنه نهىَ فلماَّ الية  

علىَ والمفهوم التعليل بطريق ذلك دل ، كفرهم لجل قبورهم

السنن فيِ جاَّء ولهذا ، قبره علىَ ويقاَّم ، عليه يصليِ المؤمإن أن

. تخريجه  )   تقدم( 608
 ) . 1(   حاَّشية31 صفحة الزياَّرة أحاَّديث بعض علىَ الكلم  )   تقدم( 609
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.  جيد بإسناَّد عثماَّن حديث  مإن3221  رقم3/550 داود أبو  )   أخرجه( 610
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3/576 المصنف  )   انظر( 611
.  صحيح  وسنده99  رقم82-81ص القاَّضيِ إسماَّعيل  )   أخرجه( 612
170ص الخناَّئيِ علىَ الرد  )   انظر( 613
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     :          

) .  وغيرهماَّ داود ( وأبو زياَّدة الخناَّئيِ علىَ الرد  )   فيِ( 614
 .10/489 التهذيب فيِ انظره أحمد  )   كلم( 615
 7/362 الطبقاَّت  )   انظر( 616
 .10/489 التهذيب  )   انظر( 617
. الثقاَّت فيِ كلمإه علىَ أقل  )   لم( 618
وطبقتهماَّ حنبل بن أحمد الناَّس عنه ( روى الخناَّئيِ علىَ الرد  )   فيِ( 619

 . (
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المعترض قاَّل

قبر علىَ السلم باَّب  ،)622(مإصنفه فيِ الرزاق عبد وقاَّل

                النبيِ

: لفظه مإاَّ التاَّبعين زمإن : فيِ قوله بعد الخناَّئيِ علىَ الرد  )   فيِ( 620

) . وأمإثاَّله الصديق بكر أبيِ بن مإحمد بن القاَّسم زمإن ( فيِ
ً الرازي الخناَّئيِ علىَ الرد  )   فيِ( 621 علىَ أقف ولم البستيِ مإن بدل

.  الثقاَّت فيِ كلمإه
622 )   ( 3 / 576. 

363



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

     ))  :          

      . ((

              

            :  

   

                  

                

              

   

 


   


  


  


   

   .

               

              

                

             .

             

               

                

          .

        )( :    

  :         :     

            :   .

 .7/39 التهذيب  )   أنظر( 623
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 .5/326 والتعديل الجرح  )   انظر( 624
. مإختصر هناَّ  والكلم7/149 الثقاَّت  )   انظر( 625
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 .1/235 حباَّن لبن المجروحين  )   انظر( 626
 . 152  رقم87ص للنساَّئيِ والمتروكين الضعفاَّء  )   انظر( 627
 ،190  رقم82ص للدارقطنيِ والمتروكين الضعفاَّء  )   انظر( 628

1/534  والميزان3/44 والتعديل  والجرح2/309 الكبير التاَّريخ وانظر

 .2/326  والتهذيب1/167  والكاَّشف1/168 والمغنيِ
 .2/326 التهذيب  )   انظر( 629
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المعترض قاَّل

قبر : زرناَّ يقاَّل أن تعاَّلىَ الله رحمه مإاَّلك كره : قد قلت فإن

    :           النبيِ

      ))         ))

       ((  )) :    (( 

    :     :       



          

  .
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        )) :    

   

       (() (     

    

   


     .

   :         )) :

  ((           

              

، صاَّلح حاَّتم أبو وقاَّل ثقة مإعين ابن وقاَّل ، ثقة أحمد فيه  )   قاَّل( 630

.  يهم : صدوق التقريب فيه  وقاَّل2/459 والتعديل الجرح أنظر
.  تخريجه  )   تقدم( 631
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.  العقل الدكتور حققهاَّ  التي764ِ – 2/763 )   ( 632
ًاَّ هو ليس باَّطل  وهذا8/481 المجموع فيِ النووي  )   قاَّل( 633 مإروي

صحيح كتاَّب فيِ يعرف ول وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ النبيِ عن

.  هذا تقدم وقد هع أ الفجرة بعض وضعه بل ضعيف ول
،2/346 الخفاَّء  وكشف428-427ص الحسنة المقاَّصد  )   انظر( 634

 . 118-117 المجموعة  والفوائد348 ،347
.  تخريجه  )   تقدم( 635
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. تخريجه  )   تقدم( 636
 . 136ص الخناَّئيِ علىَ الرد  )   انظر( 637
 . 1/377 ومإسلم كثيرة مإواضع فيِ  وأخرجه1/532 البخاَّري  )   أخرجه( 638
.  تخريجه  )   تقدم( 639

371



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

       )) :    

  

         (()  ( .

       :     )) :   

            

  ((      

     

  

             

                

                

              

           .

             

            

               

     

       


    

    

       


    

     )) :       

 (() (         :     

            

    .

              

             

.  تخريجه  )   تقدم( 640
.  تخريجه  )   تقدم( 641
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المعترض قاَّل

قاَّل والتحصيل البياَّن فيِ رشد بن مإحمد الوليد أبو قاَّل وقد

يقول مإاَّ وأكره ، الحرام البيت لزياَّرة الزياَّرة يقاَّل أن : أكره مإاَّلك

         يكون أن ذلك وأعظم التيِ : زرت الناَّس

               

               

              

           :  :

            

           

.  هذا مإن السم له يشتق أن  فاَّستحب )  198 (البقرة

إلىَ والمضيِ باَّلبيت الطواف فيِ الزياَّرة لفظ كره إنه وقيل

             النبيِ قبر

             

               .

        :      
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.4/1985 مإسلم  )   أخرجه( 642
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ولو الحديث يضعف اليوم بعضهم يفعل كماَّ الهوى اتباَّع هو  )   بل( 643

ًا به يعملون ول يطرحونه أو الصحيح فيِ كاَّن المذهب خاَّلف لنه نظر

.  يقولون كماَّ

ًاَّ تقاَّم التيِ البخاَّري حلقة أصحاَّب كقوله وهذا .  الحديدة فيِ سنوي

علوي ) ومإحمد عليِ بن ( مإحمد : الصاَّبونيِ العمل هذا يعمل ومإمن

.  مإاَّلكيِ
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تقدم )) وقد قبر إلىَ تصل (( ل والسلم الصلة عليه قوله  )   يعنيِ( 644

ًاَّ وسيأتيِ تخريجه .  أيض
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.  : الرجل قوله ) بدل : ( المسلم المستقيم الصراط اقتضاَّء  )   فيِ( 645
.  تخريجه  )   تقدم( 646
 تخريجه  )   تقدم( 647
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        :      

            

مإن والخروج الدخول بأذكاَّر الساَّجد الراكع : إتحاَّف رساَّلتناَّ  )   انظر( 648

.  المساَّجد
ًا ضعيف أسلم بن زيد بن الرحمن  )   عبد( 649 .  جد
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.  تخريجه  )   تقدم( 650
علوي بن ومإحمد الصاَّبونيِ عليِ بن مإحمد عمل يشبه  )   وهذا( 651

العلم أهل كلم ويقطعون مإواضعه عن الكلم يحرفاَّن فإنهماَّ مإاَّلكيِ

.  أهوائهماَّ مإع يتمشىَ بماَّ
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 .

بدعة باَّلميت النتفاَّع قصد إن الشاَّرمإساَّحيِ قول أن وأعلم

فإن ، وغيرهاَّ المشروعة الزياَّرة بين الفرق سر وهو ، صحيح

والحساَّن الميت نفع مإقصودهاَّ ورسوله الله شرعهاَّ التيِ الزياَّرة

مإن نعشه علىَ يفعل مإاَّ جنس مإن قبره عند يفعل وأن ، إليه

وصاَّر انقطع قد عمله فإن ، عليه والترحم له والستغفاَّر الدعاَّء

ًاَّ عند يقاَّل ولهذا ، له الحياَّء نفع مإن إليه يصل مإاَّ إلىَ مإحتاَّج

كاَّن ولو القبور زاروا إذا يقولوه أن لمإته  النبيِ علمه : مإاَّ زياَّرته

أهل عليكم : (( السلم عباَّده وخياَّر الله أولياَّء ساَّدات أهلهاَّ

، لحقون بكم الله شاَّء إن وإناَّ ، والمسلمين المؤمإنين مإن الدياَّر

لناَّ الله نسأل ، والمتسأخرين ومإنكم مإناَّ المتقدمإين الله يرحم

لناَّ وأغفر بعدهم تفتناَّ ول ، أجرهم تحرمإناَّ ل اللهم ، العاَّفية ولكم

. )652())  ولهم

الدعاَّء غير وهذا ، عليه الصلة عند له الدعاَّء جنس مإن فهذا

عزوجل الله شرعه فاَّلذي ، ثلثة فاَّلمراتب ، عنده والدعاَّء به

، قبره زياَّرة وعند ، عليه الصلة عند للميت الدعاَّء للمإة ورسوله

التحاَّكم إليهاَّ الله بحمد سنته ،وهذه عنده والدعاَّء به الدعاَّء دون

ًاَّ البتة غيرهاَّ تحكيم إلىَ التفاَّت ول ، والتخاَّصم وأمإاَّ ، كاَّن مإاَّ كاَّئن

له ودعاَّئه وزياَّرته  هو بعمله بل ، باَّلميت فليس الزائر انتفاَّع

 ،)653(بإحساَّنه المحسن ينتفع كماَّ إليه والحساَّن ، عليه والترحم

 ) 1(   حاَّشية31 صفحة الزياَّرة أحاَّديث بعض علىَ الكلم  )   تقدم( 652
.  الصحيح هو :وهذا  )   قلت( 653
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يبق ولم ، نفسه به ينتفع الذي عمله انقطع قد الميت أن يوضحه

كاَّلصدقة نفعه يبقىَ شيِء فيِ حياَّته فيِ تسبب مإاَّ إل مإنه عليه

نفعه يبقىَ فكيف ، الصاَّلح الولد ودعاَّء ، الناَّفع العلم وتعليم

ًاَّ باَّطل إل هذا وهل ، له يعمله عمل وهو للحيِ ًا شرع ومإن ، وقدر

بره مإن ليناَّل للغنيِ الفقير زياَّرة جنس مإن الميت زياَّرة جعل

الحقيقة لقب المتضمن الباَّطل أعظم هو بماَّ أتىَ فقد وإحساَّنه

الميت دعاَّء مإن لشرع الزياَّرة مإقصود ذلك كاَّن ولو ، والشريعة

يناَّقض هذا ،ولكن المطلوب هذا يناَّسب مإاَّ وسؤال إليه والتضرع

         الرسول )) إليه دعاَّ مإاَّ

              

        )(     :

       

      قاَّل)  023 (نوح :

ًا هؤلء ًاَّ كاَّنو علىَ عكفوا مإاَّتوا فلماَّ ، قومإهم فيِ صاَّلحين قومإ

عبدوهم المإد عليهم طاَّل فلماَّ ، تماَّثيلهم صوروا ثم ، قبورهم

عباَّدة إلىَ ذلك قاَّدهم باَّلموتىَ النتفاَّع قصدوا لماَّ فهؤلء

.  الصناَّم

الشرك أهل مإن الموتىَ زياَّرة فيِ تكلموا الذين أن يوضحه

تماَّم مإن وقاَّلوا ، باَّلمزور الزائر انتفاَّع هو القصد بأن صرحوا

روح علىَ فاَّض فإذا ، وقبره باَّلميت وروحه همته يعلق أن الزياَّرة

بواسطة الزائر روح علىَ مإنهاَّ فاَّض النوار العلوياَّت مإن الميت

الجسم علىَ النور ينعكس كماَّ ، الميت إلىَ والتوجه التعليق ذلك

.  الفتح مإقدمإة انظر فيه مإتكلم  والثر8/667 الباَّري فتح  )   انظر( 654
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يعنيه المعنىَ وهذا ، مإقاَّبلته بواسطة الشفاَّف للجسم المقاَّبل

مإمن تلقه مإن عنهم وتلقاَّه القبور زياَّرة فيِ الصناَّم عباَّد ذكره

ًاَّ يحط لم .  ووساَّئله وأسباَّبه باَّلشرك علم

     النبيِ مإقصود سر يظهر ههناَّ ومإن

            

        

      

  

          

              

   .

       

  :  

            

            

           

              

            .

 

  :         

            

        :     

   )     (        

   

          :    

   :     214 (الشعراء(

الله مإن عنكم أغنيِ ل الله مإن أنفسكم اشتروا قريش مإعشر ياَّ(( 
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ًاَّ ًاَّ الله مإن عنكم أغنيِ ل المطلب عبد بنيِ ياَّ شيئ بن عباَّس ياَّ شيئ

ًاَّ الله مإن عنك أغنيِ ل المطلب عبد رسول بنت فاَّطمة ياَّ ،)655(شيئ

ًاَّ)) الله مإن عنك أغنيِ ل شئت مإاَّ ساَّلينيِ الله .)656(شيئ

زارهععم لمععن يملكععون والرسععل النبيععاَّء أن المدعيِ فدعوى 

يملكعوه لعم مإعاَّ  والنفعع الضر مإن بهم وأشرك دعاَّهم أو بهم ودعاَّ

والقدر الشرع علىَ للكذب المتضمن الباَّطل أبين مإن حياَّتهم فيِ

 .

ًاَّ ويقاَّل ، الرسول قصده لماَّ صريحة مإناَّقضة ذلك : دعوى ثاَّلث

الحاَّجاَّت فيِ انتياَّبهاَّ وقصد قبورهم تعظيم مإن يوجب ذهاَّ فإن

والسرج المساَّجد واتخاَّذ العياَّد أجل مإن وجعلهاَّ ، والرغباَّت

مإقصود ضد وهذا ، المطلوب هذا إلىَ أدعىَ يكون مإاَّ عليهاَّ

فيماَّ تاَّم ،وترغيب مإنه حذر مإاَّ إلىَ ودعاَّء وجه كل مإن الرسول

بين الفرق سر فإنه ، الموضع هذا اللبيب فليتدبر عنه نهىَ

تعظيم ذلك أن ظن ومإن ، ووساَّئله والشرك ، ووساَّئله التوحيد

واتباَّع بطاَّعتهم هو إنماَّ تعظيمهم فإن ، جاَّهل غاَّلط فهو لهم

لم به لهم عاَّص هو بماَّ عظمهم فمن ، وإحللهم ومإحبتهم أمإرهم

ًاَّ ذلك يكن مإخاَّلفتهم مإتضمن فإنه التعظيم ضد هو بل ، تعظيم

أو ، الله دون مإن دعاَّهم أو لهم العبد سجد فلو ، ومإعصيتهم

أو ، والسرج المساَّجد عليهاَّ واتخذ بقبورهم أوطاَّف ، سبحهم

عمة صفية (( ياَّ . ونصه فاَّطمة ياَّ قوله قبل وهو سقط  )   هناَّ( 655

ًاَّ الله مإن عنك أغنيِ ل الله رسول )) .  شيئ
فيِ  والترمإذي350 اليماَّن كتاَّب فيِ مإسلم أخرجه  )   الحديث( 656

 . 16 الجهاَّد فيِ مإاَّجه  وابن26 سوره تفسيره  مإن7 الزهد
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وادعىَ ، العبودية لوازم عن ونزهمم الربوبية خصاَّئص لهم أثبت

مإن وهو ، وأضلهم الناَّس أجهل مإن كاَّن ، لهم تعظيم ذلك أن

.  العبودية عن أخرجوه حتىَ للمسيح النصاَّرى تعظيم جنس

ًاَّ عظم مإن وكل ويبغضه المعظم ذلك يكرهه بماَّ مإخلوق

تعظيمه بضد عاَّمإله بل ، الحقيقة فيِ يعظمه فلم ، فاَّعله ويمقت

            الرسول فتعظيم ،

   .

   :  :      

        .

  :            

           

             

                

 )(      .

            

   :

               :

 ))            

              (()(

   )) :            

. تخريجه  )   تقدم( 657
 ،241  ،3/153  وأحمد4806  رقم155 – 5/154 داود أبو  )   رواه( 658

4/25،  40. 
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   (() (           

   

   )) :  


    

   (() (         .

          :    

            

        :    )( 

         :    

              

            

                

             

           

              

            

  .

 تخريجه  )   تقدم( 659

 . 606  رقم1/405 داود  وأبو1/309 مإسلم  )   رواه( 660

ص الباَّهر الجواب مإن واستدركناَّه سقط وقع الناَّس : بعض قوله بعد

83 : 

أو بلدة أهل عن يندفع البلء أن : مإن الناَّس بعض يظنه مإاَّ  ) وأمإاَّ( 661

بعض يظن كماَّ والصاَّلحين النبياَّء مإن عندهم مإدفهون هو بمن إقليم

. يندفع أنه الناَّس
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        :     

 :        النور)

، وينصره يهديه أن الرسول أطاَّع مإن لكل الله ضمن وقد )  054

الله مإن أحد عنه يغن ولم العذاب استحق الرسول أمإر خاَّلف فمن

ًاَّ   )) :           النبيِ قاَّل كماَّ شيئ

 

           


 (() ( 

     :        

            

   ((

            

            

            

              

               




               :

     

          

      165 عمران (آل (

       النبيِ كاَّن وقد 

               

رسول عمة صفية : ياَّ قوله وهو فاَّطمة ياَّ قوله قبل سقط  )   وقع( 662

ًاَّ الله مإن عنك أغنيِ ل الباَّهر الجواب فيِ باَّلزياَّدة هكذا وهو ، شيئ

)1(  حاَّشية282 صفحة تخريجه تقدم ،والحديث
مإاَّجه  وابن2665 رقمه  والترمإذي4605  رقم5/12 داود أبو  )   أخرجه( 663

13رقم المقدمإة فيِ
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              )) :

           

     . ((

       )) :      

        

 (() (     

             

   :      

       

      

      إبراهيم)

ويحجون الحرم حرمإة يعظمون الجاَّهلية فيِ وكاَّنوا )  037

ل والله المشركين مإن غيرهم مإن خير وكاَّنوا ، باَّلبيت ويطوفون

مإاَّ ويؤتون غيرهم يكرم ل مإاَّ يكرهون فكاَّنوا ، ذرة مإثقاَّل يظلم

إبراهيم دين مإن مإتمسكين كاَّنوا . لكونهم)665( غيرهم يؤتاَّه

مإن أفضل كاَّنوا إن السلم فيِ وهم غيرهم به تمسك مإماَّ بأعظم

وفيِ مإسعود ابن حديث  مإن2119  رقم2/592 داود أبو  )   أخرجه( 664

. أقرب الضعف إلىَ داود بن عمران إسناَّده
ًاَّ لهم نمكن : { أولم تعاَّلىَ قوله إلىَ  )   يشير( 665 ًاَّ حرمإ إليه تجبىَ آمإن

ًاَّ ، شيِء كل ثمرات } .  يعلمون ل أكثرهم ولكن لدناَّ مإن رزق
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ً أسوأ كاَّنوا وإن ، فضلهم بحسب جزاؤهم كاَّن غيرهم مإن عمل

سيآتهم.  بحسب جزاؤهم كاَّن غيرهم

فيهاَّ عمل لمن ، فضيلتهاَّ نفع إنماَّ والمشاَّعر فاَّلمساَّجد

وإنماَّ ، عقاَّب ول ثواب بهاَّ يحصل ل البقاَّع فمجرد وإل الله بطاَّعة

وكاَّن ، عنهاَّ والمنهيِ بهاَّ المأمإور العماَّل علىَ والعقاَّب الثواب

             النبيِ

            

      

       

        .

           

             

 

     :      

         

         

        

  للشاَّفع يؤذن بأن فسروهاَّ وقد)   023-022 (سبأ

ًاَّ له والمشفوع   مإحمد القياَّمإة يوم الشفعاَّء سيد فإن ، جميع

     :     

   

       )) :       

  ((    

  )(      

    :      

      فأخبر)  086 (الزخرف 

.  مإتواترة الشفاَّعة أحاَّديث وأن الشفاَّعة فيِ أنس حديث  )   تقدم( 666
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)) وهم باَّلحق شهد مإن : (( إل وقوله ، الله دون أحد يملكهاَّ ل أنه

هم يعلمون وهم باَّلحق شهد مإن أي ، مإنقطع استثناَّء يعلمون

.  له المشفوع ومإنهم الشاَّفع مإنهم الشفاَّعة أصحاَّب

أسعد :  مإن قاَّل أنه هريرة أبيِ عن الصحيح فيِ ثبت وقد

هريرة أباَّ ياَّ ظننت : (( لقد فقاَّل ؟ لله رسول ياَّ بشفاَّعتك الناَّس

حرصك مإن رأيت لماَّ مإنك أولىَ أحد الحديث هذا عن يسألنيِ ل أن

اله إل إله ل قاَّل مإن بشاَّفعيِ الناَّس )) (( أسعد الحديث علىَ

ًاَّ الناَّس أسعد فجعل ،)667( البخاَّري )) رواه نفسه قبل مإن خاَّلص

ًاَّ أكملهم بشفاَّعته سمعتم : (( إذا الحديث فيِ وقاَّل ، إخلص

عليِ صلىَ مإن فإن عليِ صلوا ثم يقول مإاَّ مإثل فقولوا المؤذن

ًا بهاَّ عليه الله صلىَ مإرة فإنهاَّ الوسيلة ليِ الله سلوا ثم ، عشر

ذلك أكون أن وأرجو الله عباَّد مإن لعبد إل تنبغيِ ل الجنة فيِ درجة

)) القياَّمإة يوم شفاَّعتيِ عليه حلت الوسيلة الله سأل فمن العبد

.  العمل جنس مإن  فاَّلجزاء)668(

           أخبر فقد

)(   :

              

     :      )) :    



    . ((

           

       

       

.  صحيحه فيِ العلم كتاَّب فيِ البخاَّري  )   أخرجه( 667
. تخريجه  )   تقدم( 668
. تخريجه  )   تقدم( 669
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             .

        )) :      

              

  ((

)( .        

           

         

             

    .

            

         :   

        

  تعاَّلىَ وقاَّل )  053 (النحل  :   

     أي )  042 (النبياَّء ً بدل

  :  تعاَّلىَ كقوله القولين أصح هذا ، الرحمن عن

       الزخرف)

ً لجعلناَّ أي )  060 قول ومإنه المفسرين عاَّمإة قاَّل كماَّ مإنكم بدل

 الشاَّعر

علىَ باَّتت مإبردة                          شربة زمإزم مإاَّء مإن لناَّ فليت

طهياَّن

ً أي والنهاَّر باَّلليل الخلق يكل : فل زمإزم مإاَّء مإن بدل

 :  تعاَّلىَ قاَّل الله إل المكاَّره عنهم ويدفع فيحفظهم

.  )   تقدم( 670
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  ًاَّ ظن ومإن )   021-020 (الملك عن تدفع مإعينة أرض

ًاَّ البلء أهلهاَّ البياَّء قبور فيهاَّ لكونهاَّ أو ، بخصوصهاَّ مإطلق

أهلهاَّ الله عذب ،وقد مإكة البقاَّع فأفضل ، غاَّلك فهو والصاَّلحين

ًاَّ ًا عذاب ًاَّ شديد      :  فقاَّل عظيم

      

      

      

     

    113-112 (النحل (

المعترض قاَّل

إلىَ بسنده مإصنفه فيِ الرزاق عبد روى : فقد قلت فإن

ًاَّ رأى أنه عليِ بن الحسن بن الحسن ، فنهاَّهم ، القبر عند قومإ

    )) :   النبيِ :إن وقاَّل

    




        . ((

  :           )(

            

    

                

      :      :     

      :    

      :  . 

.  هناَّ هاَّ مإاَّ والصواب عليه اشتهره : مإاَّ فيه  ووقع34-33  )   ص( 671
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    .

   :   :        

)(              

           

      :           

            

             

            

             

: وهم قوله ) وهو المصطفىَ زياَّرة ( مإن قوله بعد سقط  )   وقع( 672

وتلبيس عظيم إيهاَّم فيِ كلم الموتىَ ساَّئر زياَّرة علىَ مإجمعون

زياَّرة مإن مإنعهم السلف مإن أحد فيِ تخيل اذليِ ومإن شديد

.  نقله أو المصطفىَ
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  )(   .

           )(

 :         

  

           

               

               

       :          

        )) :     

 (() (           

               

                 

.  بجاَّهل ليس فمثله المتبع الهوى إنه : نعم  )   قلت( 673
 .62-50  )   ص( 674
. تخريجه  )   تقدم( 675
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     (()(    )) :     

     (() (         

             

              

             

     

          

              

)(        .

         :     

               

 

            

            

     

         

            

               

.  عليه والكلم تخريجه  )   تقدم( 676
.  عليه والكلم تخريجه  )   تقدم( 677
ً ( بفريضة الباَّهر الجواب  )   فيِ( 678 .  : قربة قوله مإن ) بدل
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. تخريجه  )   تقدم( 679
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   )   -   (     

              

                 

    

            

 .4154  رقم7/443 البخاَّري  )   رواه( 680

402



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

              

          

      

      

               

            

    

           

     

              

                

       :        

          :      

             : 

              

              

             

           

             

             

             

            .

        

 


    

                 .

             

              

403



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

              

               

    :     


 


      

                

               

 

                

           .

               

              

            

              

               

   

        :   

        :       

              

               

           

              

        .

             

              

            

              

404



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

            

             



              

            

              

           .

           

 

           

              

            

      .

           

              

               

               

   .

       :   

     

              



 

  


         

            

     .

         

            

405



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 


                

               

                 

             

             

    

          

              
)(      


          

                

      )) :       


 (() ( 

               

   

               

                 

            .

   :             

            

               

         

           

            

              

.  )   تقدم( 681
.  تخريجه  )   تقدم( 682
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. تخريجه  )   تقدم( 683
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ًا        أشهد   (() 684(    مإحمد

 بألفاَّظ       حديث       

                

          جاَّئز  القرآن  

     .

         :    

            

         :  

         

) 011 (الجن

فيِ كماَّ ، المسجد دخول عند عليه : السلم الثاَّنيِ والنوع 

     الله رسول بنت فاَّطمة عن والسنن المسند  :

  ))                         

                

             

(()   ( . 

              

                 

.  التشهد أحاَّديث بقية تخريجه  )   تقدم( 684
فيِ المسجد مإن والخروج الدخول أذكاَّر أحاَّديث حقنناَّ  )   قد( 685

المساَّجد مإن والخروج الدخول بأذكاَّر الساَّجد الراكع ( إتحاَّف رساَّلتناَّ

.  هناَّك ) فراجعهاَّ
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             .

            

                 

               

               

             

              

               

    )(       

   

      


 


  .

    )) :          

    (()   ( .   )) :    

         (() ( 

          

            

               

آخر فإن باَّلمدينة كاَّنوا ( .. الذين قوله بعد الباَّهر الجواب  )   فيِ( 686

المسجد ووسع سنة وسبعين بضع فيِ الله عبد بن جاَّبر بهاَّ مإاَّت مإن

)  … الصحاَّبة يكن ولم سنة وثماَّنين بضع فيِ
. تخريجه  )   تقدم( 687
.  تخريجه  )   تقدم( 688
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  .

            

            :    

              

            

               

             

           

    054 (الماَّئدة (

ًاَّ يأتون وعمر بكر أبيِ عهد علىَ  فيِ للجهاَّد اليمن مإن أفواج

يدخل ول ، مإسجده فيِ وعمر بكر أبيِ خلف ويصلون ، الله سبيل

ًاَّ المسجد فيِ يقف ول الحجرة داخل إلىَ مإنهم أحد ل مإنهاَّ خاَّرج

كماَّ بسنته عاَّلمين وكاَّنوا ، ذلك غير ول ، سلم ول صلة ول لدعاَّء

وإن ، الله لحقوق مإلزمإة حقوقه وأن والتاَّبعون الصحاَّبة علمهم

فإن رسوله وحقوق حقوقه مإن وأحبه به الله أمإر مإاَّ جميع

الصلة فليس ، والبقاَّع المواضع جميع فيِ بهاَّ يؤمإر صاَّحبهاَّ

بل ، المكاَّن ذلك غير فيِ ذلك مإن بأوكد ، قبره عند عليه والسلم

ًاَّ إمإاَّ كاَّن حيث بهاَّ مإأمإور صاَّحبهاَّ المؤكدة السباَّب عند وإمإاَّ مإطلق

شيِء ول حقوقه مإن شيِء يكن ولم ، والذان والدعاَّء كاَّلصلة لهاَّ

بل ، البقعة تلك غير فيِ مإنه أفضل قبر عند هو العباَّدات مإن

)) .  مإسجده لكونه فضيلة له مإسجده نفس
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 النبيِ كاَّن إذا فضيلة له يكن لم القبر قبل أنه اعتقد ومإن

            

                 

               

            

                

                

    .

              

               

      

         

                

       

        .

       

      


               

              

              

          :     : 

   )) :    ((  :   :  )) : 

  ((     )) :    ((   

  )  ( .

.  تخريجه  )   تقدم( 689
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              :

            )  (

                

        :      

   )  (         

         

     

    :     

      

   128 (التوبة (

قاَّل ، قاَّلت أنهاَّ عنهاَّ الله رضيِ عاَّئشة عن الصحيحين وفيِ

         )) :    الله رسول

       :      

  

       


 (()   (. 

      :        

           :     

       )  (    

            

 . 277 رقم سننه فيِ مإاَّجدة  وابن5/276 مإسنده فيِ أحمد  )   أخرجه( 690

بن أحمد قاَّل به ثوباَّن عن الجعد أبيِ بن ساَّلم طريق مإن كلهماَّ

البخاَّري , نفىَ مإعدان بينماَّ ثوباَّن يلق لم الجعد أبيِ بن ساَّلم حنبل

.  التحصيل جاَّمإع . انظر ثوباَّن مإن ساَّلم سماَّع
 .1/464 مإسلم  )   أخرجه( 691
.  تخريجه  )   تقدم( 692
. تخريجه  )   تقدم( 693
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.  تخريجه  )   تقدم( 694
.  تخريجه  )   تقدم( 695
 .1/377 مإسلم  )   أخرجه( 696
 . 668 /2 مإسلم  )   أخرجه( 697
 رقم2/6 خزييمة وابن  ،8/299 حباَّن  وابن1/405 أحمد  )   أخرجه( 698

 .10413  رقم10/232 الكبير فيِ  والطبراني789ِ
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ًاَّ السبكيِ كتاَّب  )   فيِ( 699 ً : ضعيف ًاَّ قوله مإن بدل : التهذيب وفيِ ، ضيف

ًاَّ الصواب. وهو كذلك ضعيف
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 .323 )   ص( 700
ًا تقدم  وقد2/367  وأحمد2042 رقم داود أبو  )   أخرجه( 701 .  مإرار
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.  قبله الذي الحديث تماَّم مإن  )   هو( 702
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 .3313  رقم3/607 داود أبو  )   أخرجه( 703
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      (()(     :

 ))               

        (() (   

 .1/463  ومإسلم662  رقم2/148 البخاَّري  )   أخرجه( 704
1/462 مإسلم  . رواه3/245 حباَّن  وابن1/462 مإسلم  )   رواه( 705

.  أنس حديث  مإن1/781 نجوه مإاَّجه ابن وأخرج  ،3/245 حباَّن وابن
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    )) :        

 (() (          

           ))   

    (() (     :  

        التوبة)

018 (

انتياَّب فيِ الترغيب علىَ الدالة الحاَّديث مإن ذلك غير إلىَ

الحاَّديث وتعأمإل تأمإلهاَّ فمن ، عليهاَّ والحث المساَّجد أمإكنة

والضلل الهدى بين المبين الفرق له تبين القبر فيِ الواردة

.  واليقين والشك والرشاَّد والغيِ

مإن أحد عن يعرف لم الذي التأويل هذا بطلن يبين ومإماَّ

لكاَّن المراد هو كاَّن لو إنه ، المتأول هذا قبل والخلف السلف

         للها رسول أصحاَّب

           

               .

              

          

      :

 ،223 رقم الترمإذي  وأخرج561  رقم1/379 داود أبو  )   أخرجه( 706

أنس.  حديث  مإن1/781 نجوه مإاَّجه ابن وأخرج
 وأحمد1/802 مإاَّجه  وابن2617  رقم5/12 الترمإذي  )   أخرجه( 707

ًا3/110َّ حباَّن  وابن76-75  و3/68 أبيِ عن دراج طريق مإن  جميع

دراج أجل مإن ضعيف والحديث الخدري سعيد أبيِ عن الهيثم
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.  )   تقدم( 708
.  )   تقدم( 709
.  )   تقدم( 710
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 .5/419 العلم سير فيِ كلمإه  )   انظر( 711
 . 5/419 السير  )   انظر( 712
4/51 الكبير التاَّريخ فيِ ترجمته  وانظر5/419 السير  )   انظر( 713

7/227 الطبري  وتاَّريخ1/411 الفسوي  وتاَّريخ1/324 والصغير

الذهب  وشذرات3/463 التهذيب  وتهذيب4/79 والتعديل والجرح

1/173. 
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      دلت   )064 (النساَّء 

   الله رسول إلىَ المجيِء علىَ حث علىَ الية

               

 

   .

   :          

  :      

 


    :

         

         ))  :

    ((       -   -

      :      .  :   

    .  )(.

             

         

              

  )( .

            

           

 .22 رقم الشماَّئل فيِ  والترمإذي1824 – 4/1823 مإسلم  )   أخرجه( 714
ً ( مإجملة السبكيِ كتاَّب  )   فيِ( 715 ) .  ( مإحتمله قوله مإن ) بدل
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ًا  )   تقدم( 716 . مإرار
 وابن744 – 2/470  ومإسلم12/290  و10/552 البخاَّري  )   أخرجه( 717

 . 355  ،353  ،65  ،3/56  وأحمد172 رقم مإاَّجة
.  )   تقدم( 718

425



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

    :    

   مإقاَّمإين فيِ فيهاَّ   فاَّلكلم ) 064 (النساَّء .

.  مإطلوبة علىَ دللتهاَّ : عدم أحدهماَّ

بفهم المإران يتبين وإنماَّ ، نقيضه علىَ دللتهاَّ : بياَّن الثاَّنيِ

باَّلقرآن المإة أعلم مإنهاَّ فهمه ومإاَّ له وسيقت بهاَّ أريد ومإاَّ ، الية

أحد مإنهاَّ يفهم ولم سبيلهم سلك ومإن المإة سلف وهم ، ومإعاَّنيه

وقد ، لهم ليستغفر حياَّته فيِ إليه المجيِء إل والخلف السلف مإن

مإن أنه وأخبر نفسه ظلم إذا المجيِء هذا عن تخلف مإن تعاَّلىَ ذم

    : تعاَّلىَ فقاَّل المناَّفقين

      

    إنماَّ الية هذه وكذلك) 005 (المناَّفقون

مإن وغيره الشرف بن كعب بحكم رضيِ الذي المناَّفق فيِ هيِ

         الله رسول حكم دون الطواغيت

              

               

    :          

 

   .
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      وهذا ) 064 (النساَّء 

طاَّعة أنفسهم ظلموا إذ لهم ليستغفر إليه مإجيئهم أن علىَ يدل

عليِ أن مإسلم يقل ولم ، الطاَّعة هذه عن تخلف مإن ذم ولهذا ، له

يستغفر أن ويسأله قبره إلىَ يذهب أن مإوته بعد نفسه ظلم مإن

الطاَّعة هذه عصوا قد القرون خير لكاَّن له طاَّعة هذا كاَّن ولو ، له

 : قوله بخلف وهذا العصاَّة الغلة هؤلء لهاَّ ووفق وعطلوهاَّ

       

 هو وتحكيمه يحكمه لم عمن اليماَّن نفىَ  فإنه )  065 (النساَّء

ًاَّ به جاَّء مإاَّ تحكيم ًاَّ أو حي بينهم الحاَّكم هو كاَّن حياَّته ففيِ مإيت

: (( ل قاَّل أنه ذلك يوضح ، وخلفاَّؤه نوابه وفاَّته وبعد ، باَّلوحيِ

ًا قبري تجعلوا قبره إلىَ يأتيِ أن مإذنب لكل يشرع كاَّن )) ولو عيد

مإضاَّدة وهذه ، المذنبين أعياَّد أعظم القبر لكاَّن ، له ليستغفر

.  به جاَّء ومإاَّ لدينه صريحة
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فصل

   النبيِ حياَّة تقدير علىَ التأويل هذا قرر والمعترض

                

   )) :            

  ((             

            

              

              

               

              

 

              

            

     

     .

            

              

 

              

    :         

)( . 

.  بعدهاَّ  فما11َّص وضاَّح لبن البدع  )   انظر( 719
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ً ( والية السبكيِ كتاَّب  )   فيِ( 720 ) . الية ( وأمإاَّ قوله مإن ) بدل
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)( )( )(  )( :   

)( :        )(     

             )( :

              

          .

 .245  )   ص( 721
 .1767 رقم مإعين لبن التاَّريخ كتاَّب  )   انظر( 722
 . 4/324 الميزان  )   انظر( 723
 .9/85 والتعديل  )   الجرح( 724
 .637  رقم241ص والمتروكين الضعفاَّء  )   انظر( 725
 . 7/2563 عدي لبن الكاَّمإل  )   انظر( 726
 .117  والصغير8/218 الكبير التاَّريخ  )   انظر( 727
7/2563 الكاَّمإل  )   انظر( 728
ًاَّ وانظر  ،3/92 المجروحين  )   انظر( 729 ولساَّن  ،2/717 المغنيِ أيض

 . 14/53 بغداد  وتاَّريخ4/252 للعقيليِ  والضعفاَّء6/209 الميزان
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     :       

              

   )(       :   :

            .

المعترض قاَّل

الحاَّديث مإن والثاَّنيِ الول الباَّب فيِ ذكرناَّه فماَّ السنة وأمإاَّ

        قبره زياَّرة علىَ أدلة ،وهيِ

      ))      (() (

   ))     . ((

           :

             

               

            

      .

          

              

              

             :

                

             .

 . 1768 رقم مإعين ابن تاَّريخ  )   انظر( 730
.   )   تقدم( 731
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       :       

   )(         

       :         :

              

  


                

          :    

       :      

      :    

   يتكاَّثرون كاَّنوا أنهم )  002-001 (التكاَّثر

: وهذا قاَّل تفسيره فيِ عطية ابن ذكره ومإمن ، الموتىَ بقبور

أشغاَّلكم جعلتم حتىَ أي ، القبور زياَّرة مإن الكثاَّر علىَ ت|أنيب

ًا القبور زياَّرة والعلم العباَّدة لكم القاَّطعة وإشاَّدة سلف بمن تكثر

  ))  :       النبيِ قاَّل ثم ، بذكره

  

 (() (          

        

 

         .

            

            

  :           

                 :

             

.  الله شاَّء إن بإسناَّديهماَّ النخعيِ وأثر هو  )   سيأتيِ( 732
.  )   تقدم( 733
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 . 1585 – 3/1584 مإسلم صحيح  )   انظر( 734
4042  ،3596 برقم  وانظره1344  رقم3/209 البخاَّري  )   أخرجه( 735

3/551 داود  وأبو1796  ،4/1795  ومإسلم6590  ،6426  ،4085 ،

ًا1954َّ  رقم4/61  والنساَّئي3224ِ  و3223 رقم حديث مإن  جميع

.  عاَّمإر بن عقبة
 .671+  ،670  ،2/69  و1/218 مإسلم صحيح وانظر ،  )   تقدم( 736
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              :

      

       

       

فإن ، باَّعتباَّر صحيحة الثلثة  والقوال)  079-078 (النبياَّء

ًا تضمنت إذا الزياَّرة ًاَّ أمإر أو ، ندب أو ، كذب ،أو شرك مإن مإحرمإ

المشركين كزياَّرة باَّلجماَّع مإحرمإة فهيِ ، هجر وقعول ، نياَّحة

فإن ، مإحرمإة زياَّرتهم هؤلء وفإن ، الله لحكم والساَّخطين باَّلله

فنسلم ، وأمإره ، لخلقه الستسلم وهو السلم إل دين يقبل ل

نفعله وهذا ، ويحبه به يأمإر لماَّ ونسلم ، وقضاَّه الله قدره لماَّ

ًاَّ باَّلله فنرضىَ ، عليه فيه ونتوكل نسلمه وذلك إليه وندعو رب

ًاَّ وباَّلسلم ًاَّ وبمحمد دين وإياَّك نعبد ( إياَّك صلتناَّ فيِ نقول ،و  نبي

:  ) وقوله عليه وتوكل ( فأعبده قوله ) مإثل نستعين

     

    045 (البقرة  (  

       

      

        هود)

114-115 (

.  تخريجه  )   تقدم( 737
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الميت علىَ الحزن لمجرد القبور : زياَّرة الثاَّنيِ والنوع 

بل الميت علىَ البكاَّء يباَّح كماَّ مإباَّحة فهذه صداقته أو ، لقرابته

:         النبيِ زار كماَّ ، نياَّحة ول ، ندب

 ))      ((     

             

             

              

        .

    :       
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ًاَّ تقدم  وقد2/68 مإسلم  )   رواه( 738 .  أيض
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.  تخريجه  )   تقدم( 739
.  تخريجه  )   تقدم( 740
, تخريجه  )   تقدم( 741
 تخريجه  )   تقدم( 742

  )   تقدم( 743

 .50-49ص الباَّهر الجواب  )   انظر( 744
.  )   تقدم( 745
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المعترض قاَّل

فيِ سبق مإاَّ علىَ عياَّض القاَّضيِ حكاَّه فقد الجماَّع وأمإاَّ

للرجاَّل يستحب أن علىَ مإجمعون العلماَّء أن وأعلم ، الرابع الباَّب

.  تخريجه  )   تقدم( 746
 تخريجه  )   تقدم( 747

. صحيح وهو تخريجه  )   تقدم( 748
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، المذكور للحديث بوجوبهاَّ الظاَّهرية بعض قاَّل بل ، القبور زياَّرة

النووي زكرياَّ أبو الستحباَّب علىَ المسلمين إجماَّل حكىَ ومإن

: لول قاَّل ، الشعبيِ عن شيبة أبيِ ابن مإصنف فيِ رأيت وقد

            الله رسول

              

           :  

               .

           

  

          

            

            

     .   .

  :     :        

              

        

    :  
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               .

   :          

   

           

             

             

     )) :     ((   
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  :               

 .  77ص الخناَّئيِ علىَ الرد  )  انظر( 749
.  القبور زياَّرة  باَّب3/569 المصنف  )   انظر( 750
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        )) :     (() ( 

       .

مإهدي ابن وكاَّن يضعفه سعيد بن يحيىَ : كاَّن البخاَّري فيه  )   قاَّل( 751

ًاَّ يراه ل حنبل بن أحمد وكاَّن عنه يروي ل المدينيِ ابن وقاَّل ، شيئ

بن أحمد وقاَّل شيِء مإنه نفسيِ فيِ قاَّل مإجاَّلد سعيد بن ليحيىَ قلت

الحداثِّ عند مإجاَّلد : حديث يقول مإهدي ابن سمعت القطاَّن سناَّن

عمره آخر فيِ حفظه تغير أنه ..يعنيِ بشيِء : ليس وغيره أساَّمإة أبيِ

 .

ًاَّ يرفع بشيِء :ليس أحمد عن طاَّلب أبو وقاَّل ًا حديث يرفعه ل كثير

يحتج : ل مإعين ابن عن الدوري وقاَّل الناَّس احتمله وقد الناَّس

.  الحديث واهيِ : ضعيف مإعين ابن عن خثيمة أبيِ ابن وقاَّل بحديثه

كله حديثه مإجاَّلد ليِ يرفع أن  أردت لو يقول سعيد بن يحيىَ كاَّن

أبيِ سئل حاَّتم أبيِ ابن وقاَّل للضعف قاَّل يرفعه ولو قلت ، رفعه

هاَّرون وأبيِ حرب بن بشر مإن إليِ أحب وهو : ل قاَّل بمجاَّلد يحتج

وليس الودي ودجاَّود الخياَّط وعيسىَ حوشب بن وشهر العبدي

.  الحديث فيِ بقوي مإجاَّلد

عن له عدي ابن وقاَّل مإرة ووثقه باَّلقوي : ليس النساَّئيِ وقاَّل

غير يروه مإاَّ وعاَّمإة جاَّبر غير وعن صاَّلحة أحاَّديث جاَّبر عن الشعبيِ

ومإاَّئة وأربعين أربع سنة مإاَّت وغيره عليِ بن عمرو وقاَّل ، مإحفوظ

بن يعقوب : وقاَّل قلت مإقرون مإسلم عند حديثه الحجة ذي فيِ

أبيِ بن يزيد الدارقطنيِ وقاَّل صدوق وهو فيه الناَّس تكلم سفياَّن

المثنىَ بن مإحمد قاَّل الساَّحيِ وقاَّل به يعتبر ل ومإجاَّلد مإنه أرجح زياَّد

ًاَّ كاَّن سعد ابن وقاَّل ، أصدقه حديثه يحتمل وقاَّل الحديث فيِ ضعيف
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سوار بن أشعث يقول كاَّن المهدي ابن أن إل الحديث جاَّئز العجيليِ

بن يحيىَ وكاَّن أشعث مإن أرفع مإجاَّلد بن المجليِ قاَّل مإنه أقرأ كاَّن

البخاَّري وقاَّل لقن إذا الحديث فيِ يلقن مإجاَّلد : كاَّن يقول سعيد

أورد الذهبيِ وقاَّل به الحتجاَّج يجوز ل حباَّن ابن وقاَّل صدوق

ًاَّ مإجاَّلد ترجمة فيِ الضعفاَّء كتاَّب فيِ البخاَّري عن طريق مإن حديث

كاَّن مإاَّ صريح مإوضوع ،وهو فاَّطمة فضل فيِ عباَّس ابن عن الشعبيِ

الله عبد عن واه رواة به المتهم فإن مإجاَّلد ترجمة فيِ يذكر أن ينبغيِ

التهذيب تهذيب . مإن أهع فيه المذكور الراوي مإن والفة نمير بن

10/39-41 

3/438  والميزان112ص  والصغير8/9 للبخاَّري الكبير التاَّريخ انظر

 والجرح7/349 الميزان  ولساَّن3/106  والكاَّشف2/542 والمغنيِ

للعقيليِ  والضعفاَّء6/349 سعد ابن  وطبقاَّت8/360 والتعديل

الذهب وشذرات  والعبر2417 – 6/2414 عدي لبن  والكاَّمإل4/232

 .5/512 التاَّريخ فيِ  والكاَّمإل16  وطبقاَّته420 خليفة  وتاَّريخ1/216
 .3/569 الرزاق عبد مإصنف  )   انظر( 752
.  صحيح  وإسناَّده3/569 الرزاق عبد مإصنف  )   انظر( 753
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صحيح  بإسناَّد1/502 مإاَّجة  وابن1056  رقم3/371 البخاَّري  )   أخرجه( 754

ورقم ثاَّبت بن حساَّن حديث  مإن1574  رقم1/502 مإاَّجة ابن وأخرجه ،

.  عباَّس ابن حديث  مإن1575

مإقبول وهو يهماَّن بن الرحمن عبد إسناَّده فيِ فضعيف حساَّن حديث أمإاَّ

ًاَّ له يشهد لكن التقريب فيِ كماَّ حسن فهو ، عباَّس وابن هريرة أبيِ حديث

.  تعاَّلىَ الله شاَّء إن حسن عباَّس ابن وحديث لغيره
رضيِ مإاَّلك بن أنس حديث  مإن1283  رقم3/148 البخاَّري  )   أخرجه( 755

.  عنه الله
.  تخريجه تقدم وقد مإسلم  )   رواه( 756
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: يقولون فإنهم الموالد بدعة لصحاَّب يقاَّل : وهكذا  )   قلت( 757

وتعظيمه وسلم آله وعلىَ وسلم عليه الله صلىَ للنبيِ تعظيم المولد

.  واجبه

الهاَّدي عبد ابن الحاَّفظ به أجاَّب الذي الجواب بنفس عليهم فيجاَّب

.  هناَّ هاَّ
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ًاَّ  وأخرجه6/283 البخاَّري  )   أخرجه( 758 رقم الباَّب الحج كتاَّب فيِ أيض

 ومإسلم27 رقم /وباَّب1 رقم  وباَّب193 رق باَّب الجهاَّد  وفي43ِ

149 – 4/148  والترمإذي2480 رقم داود  وأبو3/1486  و2/986

 وأحمد2/239  والدارمإي4170ِ  رقم7/147  والنساَّئي1590ِ رقم

ًاَّ ، شاَّكر أحمد  طبعة2898  ،2396  ،1991 رقم مإسنده فيِ مإن جميع

. عباَّس ابن حديث

.  عنهاَّ الله رضيِ عاَّئشة حديث  مإن3/1488 مإسلم وأخرجه

447



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

   

          

       .

     :     

  :            

                  

              .

   :       :   

             .

  :          .

   :       : 

               

              

            

         

 


 

              

    .

               :    

                  

             

               

       .

448



                                             الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

           

             

                

 .

   :        :

      

 


       

           

                  )) :

             

 (() (              

         )) :  

        ((     

      )(         

              

   .

         :      

           

              

    

          


 


 

            

              

        

      .

.  تخريجه  )   تقدم( 759
. تخريجه  )   تقدم( 760
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الشيخ تخريج للربعيِ ودمإشق الشاَّم فضاَّئل فيِ القصة هذه  )   انظر( 761

 .50ص ، ناَّصر
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.  تخريجه  )   تقدم( 762
. تخريجه  )   تقدم( 763
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قتيله حديث  مإن3773  رقم7/6 النساَّئيِ أخرجه مإاَّ إلىَ  )   يشير( 764

ًاَّ أن : (( إنكم فقاَّل وسلم آله وعله عليه الله صلىَ النبيِ أتىَ يهودي

والكعبة وتقولون وشئت الله شاَّء مإاَّ تقولون تشركون وإنكم تندون

يقولوا أن يحلفوا أن أرادوا إذا وسلم عليه الله صلىَ النبيِ فأمإرهم

.  شئت ثم الله شاَّء مإاَّ ويقولون الكعبة ورب

حديثيِ تخريج فيِ المنة ( تماَّم رساَّلتيِ فيِ بينه كماَّ صحيح وإسناَّده

)  لتنبأنه أبيك وأمإاَّ صدق إن وأبيه أفلح
الله رسول سمعت قاَّل عنه الله رضيِ عمر ابن حديث إلىَ  )   يشير( 765

فقد الله بغير حلف : (( مإن يقول وسلم آله وعلىَ عليه الله صلىَ

.  صحيح حديث )) وهو أشرك

ابن السلم شيخ رساَّلة علىَ تحقيقيِ فيِ طرقه وجمعت خرجته وقد

) .  والخلق الحق بين ( الواسطة تيمية
… القبور إلىَ تصلوا ( ل صحيحه فيِ مإسلم أخرجه مإاَّ إلىَ  )   يشير( 766

.  ) تخريجه
اليهود الله ( لعن والسلم الصلة عليه قوله إلىَ  )   يشير( 767

ذلك ولول فعلوا مإاَّ )) يحذر مإساَّجد أنبياَّئهم قبور اتخذوا والنصاَّرى

.  تخريجه وتقدم ، والسلم الصلة عليه ، قبره لبرز
ًا قبري تجعلوا ( ل والسلم الصلة عليه قوله إلىَ  )   يشير( 768 ) عيد

.  تخريجه وتقدم
القبور زوارات الله ( لعن والسلم الصلة عليه قوله إلىَ  )   يشير( 769

.  تخريجه ) وتقدم السرج عليهاَّ والمتخذين
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.  حاَّتم بن عدي حديث  مإن2/594 مإسلم أخرجه  )   الحديث( 770
.  تخريجه  )   تقدم( 771
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التلبيس يقتدون وبه هذا عصرناَّ فيِ المضللين إمإاَّم وهو  )   قلت( 772

وذلك مإواضعه عن الكلم وبتحريف باَّلباَّطل الحق ويخلط العوام علىَ

.  وغيرهم والرفاَّعيِ الصاَّبونيِ عليِ ومإحمد مإاَّلكيِ علوي مإحمد مإثل

) وإلىَ تصحح أن يجب ( مإفاَّهيم سماَّه الذي الماَّلكيِ كتاَّب وانظر

التراويح صلة فيِ الصحيح النبوي (الهدي سماَّه الذي الصاَّبونيِ كتاَّب

إلىَ والجماَّعة) وأنظر السنة ( أهل سماَّه الذي الرفاَّعيِ كتاَّب ) وإلىَ

.  باَّلباَّطل الحق ولبس والخياَّنة التلبيس مإن فيهماَّ مإاَّ
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للرسول المتبعين التوحيد أهل جلود : أمإاَّ يقاَّل  ثم)  045 (الزمإر

وكرهه فيه ورغب أحبه فيماَّ له الموافقين بمقاَّصده العاَّلمين

قلوبهم تزيد بل ، الفرق هذا مإن تقشعر ل فإنهاَّ ، مإنه وحذر

فيِ الذين وأمإاَّ ، يستبشرون وهم وسكينة طمأنينة وجلودهم
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وأسراره وحقاَّئقه وأدلته التوحيد قواعد تزيدهم فل مإرض قلوهم

ًاَّ إل دفعته قلوبهم فيِ التوحيد سلك وإذا ، رجسهم إلىَ رجس

ًاَّ وأنكرته قلوبهم ، بهم وإزراء الكاَّبر وهضم تنقص أنه مإنهم ظن

أتباَّع وهم ، العقول ضعفاَّء هؤلء واتباَّع مإراتبهم مإن لهم وحط

ولم ، العلم بنور يستضيئوا لم صاَّئح كل مإع يميلون ، ناَّعق كل

.  وثيق ركن إلىَ يلجأوا

مإخاَّلفة مإن جلودهم تقشعر فإنماَّ واليماَّن العلم أهل وأمإاَّ

القاَّئل ومإنقول ، أخبر فيماَّ قبول ترك ومإن أمإر فيماَّ الرسول

عقول تقديم يجب وأنه بقوله يستفاَّد ل اليقين بأن وإقراره

الحج يشرع أو يجب وأنه خاَّلفهاَّ إذا قوله علىَ وآرائهم الرجاَّل

والطغاَّم العوام بفعل ويحتج العياَّء أعظم مإن ويحعل ، قبره إلىَ

المهاَّجرين هدي علىَ هديهم ويقدم دينه مإن هذا أن علىَ

عن نهىَ مإن تكفير ويستحل ، بإحساَّن اتبعوهم والذين والنصاَّر

وساَّدتهاَّ المإة خياَّر عليه كاَّن مإاَّ إلىَ ودعىَ والبدع الشرك أسباَّب

وأمإثاَّله فهذا ، ، والزراء التنقص إلىَ وينسب عقوبته ويستحل ،

.  واليماَّن العلم أهل جلودهم مإنه تقشعر

ًاَّ الفرق هذا فيِ : إن وقوله الشرعية الدلة عليه دلت لماَّ ترك

وترك الحقاَّئق قلب مإن الكلم هذا ففيِ – الخاَّلية الفاَّسدة باَّلراء

الخاَّص والمحكم الشرعية والقواعد النبوية النصوص مإوجب

أهل يفعله كماَّ ، المطلق العاَّم المتشاَّبه المجمل إلىَ المقيد

وتأييده ومإعونته الله بحول نبينه مإاَّ زيغ قلوبهم فيِ الذين الهواء

        عنه صحت التيِ النصوص فإن ،
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.  تخريجه  )   تقدم( 773
. خطأ بيتيِ لفظه أن وبيناَّ الحديث تخريجه  )   تقدم( 774
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مإنزل أبعد باَّلبيداء ونزلت                   هاَّشم قباَّئل فيِ بمكة نزلوا

ًاَّ ترك مإن : (( إن وقوله لمنصب المشروع التعظيم مإن شيئ

ًاَّ النبوة ولكن ، فنعم ، كلمإه آخر إلىَ الربوبية مإع الدب بذلك زاعم

وتقديمهاَّ طاَّعته إل هو وهل وتركه المشروع التعظيم فيِ الشأن

مإحبته وتقديم ، غيره خبر علىَ خبره وتقديم غيره طاَّعة علىَ

فقد هذا ترك فمن ، أجمعين والناَّس والوالد الولد مإحبة علىَ

وأمإاَّ ، التعظيم مإن به أمإر مإاَّ وترك ، أمإره وعصىَ الله علىَ كذب

ًا الكريم قبره جعل البيت إلىَ تشد كماَّ إليه المطاَّياَّ تشد عيد

ويتخذ فاَّعله ويمقت ورسوله الله يكره مإاَّ عنده ويصنع ، العتيق
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ًاَّ ذلك جعل فمن ، الكرباَّت وكشف الحاَّجاَّت وطلب للدعاَّء مإوقف

 التوفيق تعاَّلىَ وباَّلله ، دينه وبدل عليه كذب فقد ، دينه مإن

حاَّل كل علىَ الحمد فاَّلله الرباَّب رب بإعاَّنة الكتاَّب تم

. أجمعين وصحبه وآله مإحمد سيدناَّ علىَ وسلم الله وصلىَ
الحديث أهل مُإلتقىَ

www.ahlalhdeeth.com
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