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المكرمة. بمكة القرى أم جامعة (الدكتوراه) من العليا التخصص درجة ) لنيل(1
 صأفحة.286 في مجلد في مطبوع الصأل في ) وهو(2
ً وطبع الول الجزء في الفتاوى مجموع ضمن مطبوع الصأل في ) وهو(3 من أقل في طبعات عدة مستقل

المذكورة. الطبعة حجم نصف
للجميع. الله غفر ، القحطاني الشيخ أخطاء بجانب هينة ) لكنها(4
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    :السلف أئمة مشاهير في الطعن.

بمسططائل متعلقططة علميططة أخطططاء: الثصصاني الفصصصل

.عقديإة

علططى بططالحكم متعلقططة أخطططاء: الثصصالث الفصصصل

.السانيد

.عامة وأوهام متفرقة أخطاء: الرابع الفصل
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الول الفصل
السلف أئمة مشاهير في القحطاني طعن

رافضططي أو حاقططد، جهمي أو متعصب، أشعري يإطعن أن
ذلك فإن يإستغرب، ل أمر السلف، أئمة من إمام في خبيث،
المططة هططذه في الخلفا نشب أن منذ سجيتهم وتلك ديإدنهم

الله. يإشاء أن وإلى هذا، يإومنا إلى
ًا، الغريإططب وإنما ممططن الطعططن ذلططك مثططل يإصططدر أن حقطط
المة. هذه سلف مذهب إلى ويإتعزى السنة إلى يإنتسب

تعليقططاته فططي القحطططاني الشططيخ فعلططه مططا للسف وهذا
حفظ الذيإن الئمة مشاهير في طعن فقد السنة كتاب على
للمططة وتبليغططه العلططم أمانططة لحمل واختارهم الديإن بهم الله
التفسططير فططي الثآططار إلينططا فنقلططوا الكططرام الصططحابة بعططد من

وابططن والوزاعططي مالططك كالمططام والصأططغر الكططبر والفقهين
ووكيططع والثططوري سططلمة وابططن زيإططد بططن وحمططاد المبططارك

في إمامتهم في به، يإعتد ممن أحد، يإختلف ل وأحمد،وهؤلء
والسنة. العلم في شأنهم وعلو وفضلهم الديإن

فيهططم طعططن لكنه ذلك، القحطاني الشيخ على يإخفى ول
وحسد والكذب والجور بالظلم فرماهم ذلك، يإقصد أن دون

وضرورات العقيدة بأمور وبالجهل الجاهلية والنعرة القران
السلم!! وبدهيات العقل

ولم؟ كيف؟ قيل فإن
بططن اللططه عبططد المططام أن فهططو السططبب، : أمططافالجواب

ً عقد الله، رحمهما أحمد المام عنططوانه: (مططا كتابه في فصل
حنيفططة) ذكططر أبططي فططي المشايإخ من وغيره أبي عن حفظت

مذهبه. في وطعنهم حنيفة أبي على الئمة مآخذ فيه
ولططم عنططه للدفاع وانبرى القحطاني الشيخ حمية فثارت

بالنقططد اشتغل بل إليه المنسوبة المآخذ عن الجواب يإحسن
الروايإططات وتوهين الثقات وتجريإح الئمة في والطعن واللمز

الصحيحة.
الحنططافا، متعصططبة بعططض مع هذا مسلكه في توارد وقد

ً قلبططه ملططئ ممططن ومططن عقيططدتهم وعلططى السططلف علططى غل
(تططأنيب كتططابه صأططنف الططذي الشططعري الكططوثآري أشططهرهم

حططق فططي الكلططم وفططاحش القططول بسططافل الخطيب) شططحنه
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الصططحابة بعض نقده طال حتى السلف علماء من المشاهير
العتقططاد فططي والمغالطططات الخطططاء مططن جملططة فيططه وأورد

والحديإث. والفقه
ًا له الله قيض وقد العلمططة وهططو السططنة، أعلم مططن علم

وفنططد تعقبططه اللططه رحمططه اليمططاني المعلمططي الرحمططن عبططد
التنكيل. طليعة و التنكيل كتابه في أباطيله ورد أخطاءه
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الئمة: حق في القحطاني قاله مما أمثلة وإليك
نصه: (شاء ما الكتاب نقد عنوان تحت المقدمة في ذكر

مططن إل لبشططر عصططمة هنططاك تكططون ل أن وتعططالى تبارك الله
الخطططأ طططبيعتهم مططن فالبشططر وتعططالى تبططارك اللططه عصططمه

اللططه رسططول إل عليططه ويإططرد كلمططه من يإؤخذ وكل والصواب
وذاك . لهططذا مالططك المططام قططال كما ، وسلم عليه الله صألى
ًا الكتاب هذا نقد في أدخل تجريإططح ورائططه مططن أهدافا ل نقد

قططاله مططا وأقول والمآخذ الخطأ بيان باب من ولكن الله عبد
والحططق إلي، حبيب أحمد بن الله سلفنا: عبد من الصالحون

المصنف محبة على الحق محبة تقديإم من ولبد إلي، حبيب
يإتبع. أن أحق الحق لن

الله رحمه الله عبد على يإؤخذ ما أول أقول: إن هنا ومن
كتططاب فططي حنيفططة أبي في الكلم إدراج هو السنة كتاب في
بطه المقطططوع مطن إذ السطلفية، العقيططدة كتب وأول أهم من

ً العقيططدة أمططور مططن ليططس مدحه أو حنيفة أبي شتم أن عقل
شيء). في الساسية

ًا القحطططاني الشططيخ كططان إن أقول : وأناسمير قال حبيبطط
هططذا كلمططه علططى ولططي يإتبططع أن وأولططى أحططب فططالحق إلططي،

مأخذان:
بل وحده، الله عبد المام في يإنحصر ل نقده : إنالوأل

، حنيفططة أبططي فططي طعنططوا الططذيإن الئمططة، سائر على يإنعطف
تقريإره. سيأتي كما ذلك على واتفقت أقوالهم واجتمعت

ًا الله عبد المام يإكن فلم المططر هططذا فططي الئمة من بدع
كمططا الكبططار الئمة من غيره عليه وتبعه غيره إليه سبقه فقد

:76ص فططي فقططال نفسططه القحطططاني الشيخ ذلك إلى أشار
يإنفرد لم أحمد بن الله عبد أن المر هذا في الملحظ (ومن
أمثططال كبططار علمططاء شاركه بل حنيفة أبي نقد في المر بهذا
فططي قتيبططة وابططن البخططاري وقبلططه المجروحين في حبان ابن

وبعططدهم مصططنفه فططي شيبة أبي وابن الحديإث مختلف تأويإل
بعططض فططي والللكططائي بغططداد تاريإططخ فططي البغدادي الخطيب
السنة. أصأول شرح كتابه فقرات
وابططن الضططعفاء فططي العقيلططي عليهططم : ويإططزادسمير قال

مططن عططدا ثآلثآة فهؤلء البانة في بطة وابن الكامل في عدي
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وعاشططرهم تسططعة فططالمجموع سططتة وعططدتهم الشيخ ذكرهم
الشططيخ نظططر فططي مخطئططون كلهططم فهؤلء أحمد بن الله عبد

حنيفة! أبي المام مثالب مصنفاتهم في رووا لنهم
رويإططت الططذيإن وأئمتهم شيوخهم بل فحسب هؤلء وليس

وابن والوزاعي مالك كالمام والمثالب المطاعن تلك عنهم
ممططن وغيرهم وأحمد ووكيع والحماديإن والسفيانين المبارك
أقوالهم. ونقل ذكرهم سيأتي

لنطه اللطه عبطد المطام القحططاني الشطيخ : انتقدالثاني
كتططب وأول أهططم مططن كتططاب فططي حنيفة أبي في الكلم أدرج

بططه المقطططوع مططن أن وزعططم  ،)1(قططال كما السلفية العقيدة
ً شيء. في الساسية العقيدة مور أ من ليس ذلك أن عقل

ًا وأعلططم القحططاني، الشططيخ أسططأل وأنا يإعططرفا أنططه يإقينطط
حنيفططة؟ أبططي علططى الئمططة مآخططذ هططي أعرفه: ما كما جوابه

ذكططرت شططيخ يإططا نفسططك وأنت العتقاد؟ مسائل في أليست
الجططور أئمططة علططى والخروج الرجاء  وهي77ص في بعضها
القطرآن بخلططق والقططول الثآار ورد والرأي القياس في والغلو

كذلك تكن لم فإن الساسية؟ العقيدة أمور من هذه أليست
ًا؟ الساسية العقيدة أمور هي فما إذ

وأنططه العتقططاد، مسططائل أسططس مططن أنها الشيخ أقر فإذا
أن الئمططة يإريإططد فططأيإن المططة فططي الفططتراق حصططل بسططببها

و النحططو كتططب فططي فيهططا؟ بالمخططالفين ويإشططهروا يإططذكروها
القططرآن؟ علوم في أم والمغازي؟ الملحم في أم ؟ الصرفا

ماذا؟! في أم
أن لبططد أنططه البدهيات الشيخ: (ومن قال  ثآم75] ص2[
لططن ولكططن أخطاء، الله لعبد أن كما أخطاء حنيفة لبي يإكون
بعطض فطي ذكطر الطذي الحطد إلطى حنيفطة أبطي أخططاء تصطل

السططلم عططرى يإنقض أنه منها والتي الموضوع، هذا نصوص
عروة!! عروة

ًا ليس هذا أقول ل أخطططاء فلططه حنيفططة أبي لخطاء تبريإر
ً أن النصافا باب من ولكن عليها نقره وعليه). له كل

ًا وأصأحها السلفية العقيدة كتب أهم من فالكتاب قال، كما ) وهو(1 ًا فكان وأقدمها، إسناد أن بالمحقق حريإ
يإفعل. لم للسف لكنه قدره حق يإقدره
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حنيفططة أبططا أن كمططا أنططه الشططيخ كلم : مفهططومسمير قال
عبططد المام فكذلك بسببها فيه طعن العقيدة في مآخذ عليه
ًا باطل وهذا الله ومططا ببدعططة اللططه عبد المام رمي فما قطع

أبيططه علم ورث وقد إمام ابن إمام هو بل عقيدته في لمزوه
الهواء. من شيء في يإدخل ولم وسمته وفقهه

ًا الكتططاب مقدمططة في الشيخ ذكر وقد سططيرته مططن طرفطط
ًا أحد عن يإنقل ولم عليه الئمة وثآناء عقيططدته في ل فيه طعن

لبطد أنطه البطدهيات هنا: (ومططن يإقول فكيف ذلك غير في ول
أخطططاء) اللططه لعبططد أن كمططا أخطططاء حنيفططة لبططي يإكططون أن

ً أن النصافا باب من ويإقول: (ولكن وعليه)؟! له كل
ً أن بهططذا القحطططاني الشيخ قصد قائل: إن يإقولن ول كل

لن عططادة، البشططر منططه يإسططلم ل ممططا أخطاء وله مآخذ عليه
لمططذهب المخالفططة العقديإططة الخطططاء علططى الكلم سططياق
علططى ل حنيفططة أبططي فططي أجلها من طعنوا التي وهي السلف
البشر. سائر فيها يإشركه التي العاديإة أخطائه

حصططرت ذلططك: (وقططد بعططد الشططيخ قططال  ثآططم75] ص3[
مططروي غالبهططا بططل المثططالب هذه في تصح لم التي الفقرات

ذكططره بمططا فيهططم مقططدوح أو ضططعفاء أو مجاهيططل طريإق عن
86 الفقططرات هططذه عططدد فوجططدت والتعططديإل الجططرح علمططاء
إذا قططال: (والططدليل ثآططم سططردها ) ثآططم230،231هططي:  فقرة

أنططه أولى باب فمن الستدلل به سقط الحتمال إليه تطرق
لمططا متنهططا يإصططح فل الروايإططات هططذه سططند يإصططح لططم إذا

سأبينه)ا.هط
للقططارئ لططه اللططه غفر الشيخ من إيإهام : وهذاسمير قال
وضعفاء مجاهيل عن مرويإة المذكورة الفقرات كل فليست
زعم. كما فيهم ومقدوح

بلططغ والططتي الروايإططات إحصططاء فططي أسططلوبه مططن وتعجب
ذلططك عقططب ذكططر فقططد  فقططرة،86 تعداده في منها الضعيف

الططواردة والحسططنة الصحيحة الروايإات عدد ) أن77ص (في
يإقول: (عندنا أن يإريإد فكأنه  فقرة75 حنيفة أبي مثالب في

مططن أكططثر منها الضعيف عدد المثالب في مرويإة  فقرة161
سطططره مططا عجططائب مططن لططذلك) وهططذا كلها فنردها الصحيح
ًا أظن ول الشيخ مائططة عنططدنا أن ذلططك! هططب إلططى سبقه أحد
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صأططحيح واحد طريإق من جاءت ثآم مسألة، في ضعيفة روايإة
طريإططق مططن ثآبتططت يإقططال: قططد أم ؟ ضططعفها على ذلك أفيدل
لها؟ شواهد الخرى الطرق وسائر

ًا سبعون لها وجد إذا فكيف ًا؟ طريإق صأحيح
بططه سططقط الحتمططال إليططه تطططرق إذا الدليل وقوله: (إن

الروايإات هذه سند يإصح لم إذا أنه أولى باب فمن الستدلل
يإتططأتى ل الكلم وهططذا أوهطامه سأبينه) من لما متنها يإصح فل

الروايإططات فططي يإكططون إنمططا الحتمططال إذ لططه معنططى ول هنططا
كلهططا فالروايإططات هنططا أما التعارض ظاهرها والتي المتشابهة

ل فمثلهططا فيططه والطعططن وقططدحه حنيفططة أبططي ذم على متفقة
فيقططال: إن ذلططك مططن العكس على بل إليه الحتمال يإتطرق

علططى يإدل مخارجها اختلفا مع أسانيدها وتعدد طرقها كثرة
هططذه مططن إل تططرد لطم أنهططا فططرض لو بصحتها يإقطع بل ثآبوتها

صأحيحة؟ أخرى طرق من جاءت إذا فكيف الضعيفة الطرق
أنهطا زعططم الطتي للفقططرات عطده فططي الشططيخ أوهام ومن
فططي وهططي ،301 ،298 ،297للفقططرات:  ذكططره ضططعيفة
الشططيخ عليه حكم وقد واحد بإسناد مروي واحد أثآر الحقيقة

.200ص في بالصحة نفسه
رقططم  فقططرة200ص وتوضططيحه: ففططي ذلططك بيان وإليك

الحجططاج بططن إبراهيططم اللططه: (حططدثآنا عبططد المططام  قططال297
بمكططة، حنيفططة أبي إلى قال: جلست زيإد بن حماد ثآنا الناجي

قططال: لبسططت أو النعليططن، فقططال: لبسططت رجططل فجططاءه
فقال محرم وأنا الخفين لبست قال أو محرم وأنا السراويإل

وجدت أو نعلين للرجل: وجدت دم. فقلت حنيفة: عليك أبو
ًا؟ يإجططد لططم أنطه يإزعم هذا إن حنيفة أبا فقلت: يإا قال: ل إزار

يإجد. لم أو وجد قال: سواء
زيإد بن جابر عن ديإنار بن عمرو حماد: فقلت: حدثآنا قال

اللططه رسططول قططال: سططمعت عنططه اللططه رضي عباس ابن عن
الزار، يإجد لم لمن يإقول: (السراويإل وسلم عليه الله صألى

النعلين). يإجد لم لمن والخفين
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اللططه رضططي عمططر ابن عن نافع عن أيإوب  وحدثآنا)1(298
قططال: (السططراويإل وسلم عليه الله صألى الله رسول أن عنه
النعلين). يإجد لم لمن والخفين الزار يإجد لم لمن

الحجططاج بططن إبراهيططم وحرك حنيفة) بيده أبا (يإعني فقال
من؟ عن له: فأنت فقلت شيء أي: ل يإده

يإجد. لم أو وجد دم قال: عليه إبراهيم عن حماد قال: نا
داخططل أرطأه بن الحجاج فتلقاني عنده من قال: فقمت

لبططس محططرم فططي تقططول ما أرطأه أبا له: يإا فقلت المسجد،
النعليططن؟ يإجد ولم الخفين ولبس الزار، يإجد ولم السراويإل

عن زيإد بن جابر عن ديإنار بن عمرو  – حدثآني)2(299فقال: 
عليططه الله صألى  الله رسول أن عنهما الله رضي عباس ابن

الحديإث. فذكر… قال وسلم
اللططه رضططي عمططر ابططن عن نافع – قال: وحدثآني) 3(300

ه صألى الله رسول أن عنهما فطذكر… قطال وسطلم عليطه الل
الحديإث.
عططن الحططارث عططن إسططحاق أبططو – قال: وحدثآني) 4(301

الزار يإجططد لططم لمن قال: السراويإل أنه عنه الله رضي علي
النعلين. يإجد لم لمن والخفين

قططال: وكططذا؟ كططذا قططال صأططاحبكم بال له: ما قال: فقلت
ذاك) ا.هط الله قبح ذاك من وصأاحب ذاك ففي

الله عبد المام رواه واحد أثآر إل هنا ها : ليسسمير قال
ثآقططة إمام وهو زيإد بن حماد عن ثآقة وهو الناجي إبراهيم عن

حافظ.
الشيخ؟ صأنع فماذا
ًا فقططرات خمططس إلى الثآر قطع 297 فقططرة مططن ابتططداء

رقططم (فقططرة الولططى علططى وحكم رأيإت  كما301 فقرة إلى
بططن بحجططاج تليهططا الططتي وضططعف صأططحيح إسططنادها ) بأن297

الخامسططة وضططعف والرابعططة الثالثططة عططن وسططكت أرطططأه
،298 ،297 الفقرات المقدمة في ذكر ثآم العور بالحارث

حنيفططة أبططي مثططالب فططي الضططعيفة المرويإططات  ضططمن301

سببه. لك وسأذكر كتابه في الشيخ صأنيع من هو وإنما عندي من ليس الترقيم ) هذا(1
ًا الترقيم ) هذا(2 الشيخ. عمل من أيإض
ًا الترقيم ) هذا(3 الشيخ. عمل من أيإض
ًا الترقيم ) هذا(4 الشيخ. عمل من أيإض
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صأططنيع عجططائب مططن ! وهططذا300 ،299 فقرتي عن وسكت
الكتاب. هذا في الشيخ

وأمططا ،297 فقططرة وهططو واحططد، أثآططر إل ثآمططة ليططس لنططه
أن أراد زيإططد بططن حمططاد لن لططه، تابعططة فهي الخرى الفقرات

النططبي إلططى بإسططناده ساقهما بروايإتين حنيفة أبي على يإحتج
عبططاس، ابططن حططديإث مططن الولططى ، وسططلم عليططه اللطه صأطلى

ثآططم البخططاري صأططحيح فططي وهما عمر، ابن حديإث من والثانية
لططه فططروى المسططألة عططن فسططأله أرطططأه بططن الحجططاج لقططي

فططي أيإططوب شططيخه وتططابع فيططه وتططابعه الول الحديإث الحجاج
أبطي بططن علطي على موقوفة ثآالثة روايإة الحجاج وزاد الثاني،
الططدم إيإجاب من حنيفة أبو إليه ذهب ما تخالف وكلها طالب
ًا يإجططد لططم لمططن والخفيططن السططراويإل لبططس من على أو إزار

نعلين.
للثآططر تقطيعططه أهططو أعجططب للشططيخ صأططنيع أي أدري فل
الروايإططات وبيططن المسططألة أصأططل بيططن تفريإقططه وعططدم الواحد
المرفوعة؟ الخرى
فططي إسططناده فصططحح الثآططر علططى حكمططه فططي تناقضه أم

؟75ص في المقدمة في  وضعفه200ص في موضعه
،299 الفقرتيططن يإططذكر فلططم للثآططر تقطيعه عند إغفاله أم
الضعيفة؟ ول الصحيحة الروايإات  ضمن300

ًا أوهامه ومن صأحيحة روايإات عن سكوته الله هداه أيإض
،305( الفقططرات منهططا المطذكور إحصططائه فطي إليهططا يإشر لم

325،326، 337، 338، 340، 374،388، 399، 403.(
هططؤلء مططن النقيططض الشيخ: (وعلططى قال  ثآم76] ص4[
ومططدحه حنيفة أبي محاسن فقط ذكروا علماء هناك أن نجد
مططن فضططائله فططي كتبططوا مططن وكططذلك تهذيإبه في المزي مثل

الحنفية. علماء
المغططرب علمططة كتبططه مططا هنططا أنقططل أن آثآططرت كله لذلك
ًا يإكططون حططتى البر عبد ابن الحافظ المرتكططزات مططن مرتكططز

بططالتحقيق عططرفا قططد الططبر عبد ابن لن بعدها ما عليها يإنبني
والنصافا.

بنصططه وسططأنقله كلمططه سططاق ثآم … الله رحمه قال فقد
قليل. بعد
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مططن النقيططض بقططوله: (وعلططى الشططيخ : أرادسططمير قططال
فططي اقتصطروا الطذيإن المتططأخريإن فعططل بين يإوازن هؤلء) أن
وأعرضططوا ومنططاقبه فضططائله ذكططر على حنيفة لبي ترجمتهم

المثططالب ذكططر على اقتصروا الذيإن الولين وفعل مثالبه عن
م أنطه مطع المتأخريإن مذهب ورجح المطزي إل منهطم يإسطّم ل
قططول مططن بأرجططح قططوله ليططس وجللتططه إمططامته مططع وهططو

ه عبطد سوى ستة منهم الشيخ سمى وقد المتقدمين بطن الل
الخطيططب سططوى كلهططم وهططؤلء عشططرة عدتهم وأكملنا أحمد

فططي الحجططة فمططا والمثططالب المسططاوئ ذكططر علططى اقتصططروا
علططى الئمططة اتفططاق رووا هططؤلء إن عليهم؟ثآم المزي ترجيح

ًا داود أبططي بططن اللططه عبططد قال حتى ذلك لصأططحابه: (مططا يإومطط
والشططافعي وأصأططحابه، مالططك عليها اتفق مسألة في تقولون

وأصأططحابه صأططالح بططن والحسن وأصأحابه والوزاعي وأصأحابه
فقالوا ؟ وأصأحابه حنبل بن وأحمد وأصأحابه الثوري وسفيان

هذه. من أصأح مسألة تكون ل بكر أبا له: يإا
حنيفة). انظر أبي تضليل على اتفقوا كلهم فقال: هؤلء

].395-13/394[ بغداد تاريإخ
بن الله عبد ] عن7/2476[ الكامل في عدي ابن وروى

مططن إجمططاعه حنيفططة أبططي فططي قططال: (الوقيعططة أنه داود أبي
فيططه تكلططم وقططد السططختياني أيإططوب البصرة إمام لن العلماء
وقد مالك الحجاز وإمام فيه تكلم وقد الثوري الكوفة وإمام
وإمططام فيططه تكلططم وقططد سعد بن الليث مصر وإمام فيه تكلم

بططن اللططه عبد خراسان وإمام فيه تكلم وقد الوزاعي الشام
فططي العلمططاء من إجماع فيه فالوقيعة فيه تكلم وقد المبارك

الفاق). جميع
] أسططماء371-13/370[ تططاريإخه فططي الخطيططب وذكططر

وثآلثآططون خمسة وعددهم حنيفة أبي في تكلموا الذيإن الئمة
سططلمة بططن وحمططاد حططازم بططن وجريإر السختياني أيإوب منهم

المبططارك وابططن والوزاعططي ومالطك عوانة وأبو زيإد بن وحماد
ووكيع. عيينة وابن الثوري وسفيان
أحططق فهططؤلء يإفاضل أن يإريإد القحطاني الشيخ كان فإن

والتقديإم. بالتفضيل

14



علمططة كتبططه مططا هنططا أنقل أن آثآرت الشيخ: (لذلك وقول
والنصافا). بالتحقيق عرفا قد البر عبد ابن لن المغرب
حنيفططة أبي في طعن ممن غيره أن : مفهومهسمير قال

بططالتحقيق يإعرفططوا لططم بعضططهم ذكططر تقدم ممن ذلك روى أو
والنصافا!

الشططيخ نقلططه كمططا الططبر عبططد ابن الحافظ كلم وسأسوق
حنيفططة أبي ذم في الحديإث أصأحاب قال: (أفرط القحطاني
عنططدهم لططذلك والمططوجب والسططبب ذلططك في الحد وتجاوزوا

أهططل واعتبارهمططا. وأكططثر الثآططار على والقياس الرأي إدخاله
رده وكططان والنظر القياس بطل الثآر صأح يإقولون: إذا العلم

تقططدمه قططد منه وكثير محتمل بتأويإل الحاد أخبار من رد لما
يإوجططد مططا وجططل بالرأي قال ممن مثله عليه وتابعه غيره إلى
ًا منه كان ما ذلك من له النخعططي كطإبراهيم بلططده لهطل اتباع

تنطططزيإل فططي وأفططرط أغططرق أنططه إل مسططعود ابططن وأصأططحاب
واستحسططانهم برأيإهططم فيهططا والجططواب وأصأططحابه هو النوازل

عنططد هططي وشططنع للسططلف، كططبير خلفا ذلططك مططن منططه فأتى
ًا أعلم وما بدع مخالفيهم تأويإططل ولططه إل العلططم أهططل من أحد

سططنة المططذهب ذلططك أجططل من رد سنة في مذهب أو آيإة في
ذلططك من حنيفة لبي أن إل نسخ ادعاء أو سائغ بتأويإل أخرى
ًا قليل)ا.هط. لغيره يإوجد وهو كثير

عبططد ابططن كلم من أخرى جملة الشيخ : ونقلسمير قال
تكلموا الذيإن من أكثر حنيفة أبا وثآقوا الذيإن أن مفادها ، البر
فططي منه اجتهاد لعله البر عبد ابن المام قاله الذي وهذا فيه

والمجرحيططن حنيفططة أبططي للمططام الموثآقين أقوال بين الجمع
والقيططاس الرأي في الفراط سوى عنه عنده يإصح لم ولعله

أبططا عاصأططر منهططم وكططثير السابقين على به يإحتج أن يإصح فل
رحل ممن أو بلده أهل من وبعضهم تلمذته عاصأر أو حنيفة
من على حجة حفظ ومن أصأوب ورأيإهم أرجح فقولهم إليها

المفسططر والجططرح النططافي علططى مقططدم والمثبططت يإحفططظ لم
عليططه يإطلع لم ما على اطلع الجارح لن التعديإل على مقدم

علططى تخفططى إخالهططا ل معروفططة قواعططد وهططذه المعططدل
بالعلم. المشتغلين
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ابططن الحافظ وتحقيق إنصافا على اقتصر الشيخ ليت ثآم
فنقططد وتعططدى غل بططل يإفعططل لططم لكنه عليه يإزد ولم البر عبد

ممططا الثآبططات وجططرح الططرواة ثآقططات وضططعف ولمزهططم الئمة
عليططه أمثلططة ذكططر وسططيأتي النصافا ويإجانب التحقيق يإنافي

يإليه. والذي الفصل هذا في الشيخ كلم من
اللططه عبد المام على مآخذه من الشيخ  ذكر78 ] ص5[
حنيفة أبي وصأف الئمة على كذلك ومآخذه السنة كتابه في
ًا شططؤم وأنططه النفططس علططى ثآقيل وأنه كالجرب بأنه )1(ونبطيطط

قائليهططا إلططى أسانيدها صأحت وإن فهذه برأيإه المور استنبط
الحسططبان. مططن ساقطة السلفي المذهب ميزان في أنها إل

ة بطالنعرة وليطس والتقطوى بالصطلح العطبرة أن ذلك الجاهلي
أتقططاكم}، اللططه عنططد أكرمكططم {إن والدم العرق في الممثلة
عليططه اللططه صأططلى الله فرسول للعقيدة مخالف أمر والشؤم
الشططيخ كلم يإتشططاءم) انتهططى ول الفططأل يإعجبططه كططان وسططلم

بحروفه.
ً: سمير قال الوصأافا بتلك حنيفة أبا وصأفوا : الذيإنأوأل

الثوري وسفيان والوزاعي والعمش السختياني هم: أيإوب
تغنطي شطهرتهم أثآبطات ثآقات أئمة وكلهم عون، بن الله وعبد
بهم. التعريإف عن

ًا وكططان الئمططة هططؤلء مططع الدب الشططيخ يإحسن : لمثاني
ًا يإختار أن بإمكانه (النعططرة بططط لمزهم إذ هذا من أرفق أسلوب

السلفي) (الميزان السلفية) و العقيدة الجاهلية) و(مخالفة
ٍد وهذا أبططي علططى بالتجني لهم منه واتهام الئمة على منه تع

مثل ننكر فإننا له جرحهم وأنكر فيه قولهم أكبر ولئن حنيفة
وكططان عليهططم إنكططاره فططي الشططيخ اتبعططه الذي السلوب هذا

عططن ويإعططرض معهططم يإتلطططف أن النقططد إل أبططى إن الولططى
المططذهب ميططزان فططي كقططوله: (سططاقط الجارحططة اللفططاظ

عططرفا أيإططن من شعري للعقيدة) وليت (مخالف السلفي) و
هططؤلء مططن إل السططلفي الميططزان و العقيططدة وأمثططاله الشططيخ

الئمة؟!

ونبطي. والصواب ) كذا(1

16



ولمططزه للئمططة الشططيخ نقد عن نسكت أن بحال يإصح ول
كيططف إذ بمكططانتهم يإليططق ل الططذي السططلوب هططذا بمثل إيإاهم
وعلمهم؟ ونقلهم كلمهم في ذلك بعد يإوثآق

وأنهططم السططوء ظططن بالسلف يإظن الشيخ كلم يإقرأ ومن
بخلططق لهططم ذلك وليس حق بغير عليه وبغوا حنيفة أبا ظلموا

العقيدة عن والدفاع الديإن على الغيرة باعثه فيه كلمهم بل
حنيفططة أبططي عططن بلغتهططم فقططد حوزتهططا عططن والذب السلفية

لجلهططا فيططه طعنططوا مؤاخططذات عليه عندهم وثآبتت مخالفات
زعططم كمططا والططدم العططرق فططي ممثلة جاهلية نعرة كانت وما

الله. هداه القحطاني الشيخ
اللططه فرسططول للعقيططدة مخططالف الشيخ: (والشؤم وقول

يإتشطاءم) جهطل ول الفطأل يإعجبطه كان وسلم عليه الله صألى
بططأنه حنيفططة أبططا وصأططفوا حين الئمة أراده الذي بالمعنى منه

أهططل كططان الططذي عنططه المنهططي الشؤم يإريإدوا لم فإنهم شؤم
ًا. آخر معنى أرادوا وإنما يإفعلونه الجاهلية صأحيح
لحططديإث شططرحه ] عنططد10/212[ الفتح في الحافظ قال

فططي والشؤم طيرة ول عدوة عنهما: (ل الله رضي عمر ابن
أنهم التطير (وأصأل نصه والدابة) ما والدار المرأة في ثآلث
أحططدهم خططرج فططإذا الطيططر على يإعتمدون الجاهلية في كانوا
ه تيمطن يإمنطة ططار الطيطر رأى فإن لمر رآه وإن واسطتمر ب
الطيططر يإهيططج أحططدهم كططان وربما ورجع به تشاءم يإسرة طار

ذلك). عن بالنهي الشرع فجاء فيعتمدها ليطير
]63-6/60[ الفتططح مططن آخططر موضع في الحافظ وأطال

قططوله: المططازري عططن ونقططل المططذكور الحططديإث شططرح فططي
ًا الشؤم يإكن الروايإة: إن هذه (مجمل أحططق الثلث فهذه حق

يإقططع ممططا أكططثر بهذه التشاؤم فيها يإقع النفوس أن بمعنى به
بغيرها).
مططن معمططر: سططمعت عططن مصنفه في الرزاق عبد وقال

ولططود غيططر كططانت إذا المرأة يإقول: شؤم الحديإث هذا يإفسر
السوء). جار الدار وشؤم عليه يإغز لم إذا الفرس وشؤم

قلططة علططى الشططؤم يإحمططل الحططافظ: (وقيططل قططال ثآططم
الطباع). وسوء الموافقة
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علططى يإطلططق قططد الشططوم أن بيان : والمقصودسمير قال
ًا كطان مطا وهطو الشطارع أجطازه صأطحيح معنى ة عطن ناتجط قل

طبع. سوء أو موافقة
فمثلططه الغير إلى ضرره وتعدى قوله أو بفعله أساء فمن

ضرره أي والقول العمل شؤم وهو عليه الشؤم إطلق يإصح
وشره.

ولططد بلفططظ: (مططا والثططوري الوزاعي عن وردت والعبارة
ص حنيفة) انظططر أبي من أشأم المة هذه على السلم في

.252  فقرة188
أشططأم مولططود السلم في ولد بلفظ: (ما عون ابن وعن

 فقططرة189 ص حنيفططة) انظططر أبططي مططن السططلم أهل على
255.

آخططر لفططظ في جاء (أضر) كما أي أشأم بكلمة وقصدهم
أضططر المططة هططذه في أو بالكوفة مولود ولد الثوري: (ما عن

.278  فقرة195ص حنيفة) انظر أبي من عليهم
عيينططة ) وابن296  فقرة200(ص مالك عن نحوه وورد

مولططود السططلم فططي ولططد ) بلفظ: (ما361  فقرة217(ص
حنيفة). أبي من السلم أهل على أضر

 فقططرة187 ص بلفظ: (أشر) انظططر الوزاعي عن وجاء
248.

ًا القحطاني الشيخ تابع وقد في الكوثآري السلفي! زاهد
حيث حنيفة أبي على الشؤم صأفة إطلقهم في للئمة نقده
ًا الخيططر هذا قال المططامين: عططن المططروي الثآططر علططى معلقطط

شططؤم ل ورد نصططه: (وقططد ما الله رحمهما والثوري الوزاعي
السلم)!. في

الططذي الشؤم يإريإدا بقوله: (لم المعلمي المام عليه فرد
والعقل. الشرع يإثبته الذي الشؤم أرادا وإنما الشرع نفاه

شططأنه من ما وأفعاله وأقواله النسان أخلق في كان إذا
ويإتبعططه يإصططحبه بمططن والمصططائب الضططرر وقططوع وعادة ديإانة

ظططن وإذا مشططئوم إنه يإقال أن صأح غيرهم إلى ذلك ويإتعدى
يإقال: أن صأح آخر رجل بسبب الضرر من المة يإلحق ما أن
التنكيل انظر ) الخ…منه المة على أشأم مولود يإولد لم إنه

]1/268.[
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بن حماد إلى بإسناده الله عبد المام  روى184 ] ص6[
أبططا يإعنططي الكططافر إلى لسفيان: (اذهب قال أنه سليمان أبي

فل مخلططوق القططرآن تقططول: إن كنططت لططه: إن فقططل حنيفططة
تقربنا).
ًا: (قد القحطاني الشيخ قال أوهطام مطن هطذا يإكون معلق
حماد).
مططن مختصططرة ترجمططة ذلك قبل الشيخ : نقلسمير قال
لططه صأدوق قال: (فقيه وفيه سليمان أبي بن لحماد التقريإب

الثآططر: (قططد هططذا علططى تعليقططه فططي الشيخ قال أوهام) فلهذا
الططراوي بيططن يإفططرق ل حمططاد) والشططيخ أوهططم مططن هذا يإكون

ًا ليس هنا فحماد والروايإة هذا لعل يإقال حتى غيره عن راويإ
بططأبي الخلططق أعلططم مططن وهططو ورأيإه قوله هذا بل أوهامه من

عشططرة ثآمططاني وصأحبه لزمه وقد وشيخه أستاذه لنه حنيفة
[ بغططداد تاريإططخ (انظططر نفسططه حنيفططة أبططو ذكططر كمططا سططنة

أم وأسططتاذه شططيخه حنيفططة بأبي أعلم تراه ]) فمن13/333
من بأفضل يإعتذر أن للشيخ يإمكن كان أنه على القحطاني؟

ًا مثلً: إن يإقول كأن هذا إليه نقل مما يإستوثآق أن أراد حماد
لذلك. سفيان فأرسل حنيفة أبي عن

] ثآنططاء334-13/333[ تططاريإخه فططي الخطيططب أورد وقططد
للعلططم مجلسططه فططي لططه واسططتخلفه حنيفططة أبططي على حماد

للصواب. والهادي الموفق والفتيا. والله
المططام عططن بأسانيده الله عبد المام  روى186] ص7[

عططرى فيه: (يإنقططض وقال حنيفة أبي في طعن أنه الوزاعي
بقططوله: (مططع القحطططاني الشيخ عروة) فعلق عروة السلم
العقططل صأريإح فإن الوزاعي المام عن الروايإات هذه ضعف
بنقططض حنيفططة أبا الوزاعي يإصف أن المستبعد من أنه يإقرر
فططي والحجططة المططامين بين الخلفا كان مهما السلم عرى
فططي التسرع عدم الله رحمهم السلف عن تواتر قد أنه ذلك

مططن متبططوع إمططام هنططا المقصططود إذا بالططك فما المعين تكفير
عاقططل ويإقبلططه يإصدقه ل مما الكلم هذا إن المسلمين؟ أئمة

ذلططك مططع كططانوا وإن قططدرهم المسططلمين لئمة يإعرفا مسلم
والزلل). الخطأ من معصومين غير

ملحظات: عدة هنا : هاسمير قال
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أقططر وقططد ثآابت بعضها أن مع للروايإات : تضعيفهالوألى
207ص فططي اللططه عبد المام روى فقد نفسه الشيخ بثبوتها
الشططيخ وحسططن الوزاعططي عططن القول هذا  نفس324 فقرة

هناك. إسناده
ً وروى وحسططن نحوها أو مثلها الوزاعي عن أخرى أقوال

 وفقططرة185  ص242 رقططم فقططرة فططي كما الشيخ إسنادها
ثآقططات رجططاله إسططنادها عططن الشيخ  قال187  ص248 رقم

187  ص251 رقططم وفقططرة صأحيح يإقول:إسناده أن والحق
عنهططا  وسططكت188  ص252 رقططم وفقرة إسنادها، وحسن
.251 رقم الفقرة بإسناد وردت أنها مع وأغفلها

المطام عطن الروايإطات هطذه ضطعف الشطيخ: (مطع فقطول
له. الله غفر منه الوزاعي) وهم

فططإن والضطعيف الصططحيح بيططن الشططيخ عند فرق ل إنه ثآم
والقططوال النصططوص به يإقيس الذي المعيار هو العقل صأريإح
والضططرب وتططوهيمهم الططرواة تكططذيإب إلططى ذلك أدى لو حتى

الحائط. عرض بمرويإاتهم
المططامين) وهططم بيططن الخلفا كان : قوله: (مهماالثانية

فططي الوزاعططي المططام كلم أن منططه يإفهططم إذ الشيخ من آخر
الخلفا وأن عاديإططة أو شخصططية أمططور بططاعثه حنيفططة أبططي

عقططدي خلفا فططالخلفا كططذلك المططر وليططس بينهما محصور
ًا هذا يإعلم والشيخ وغيططره الوزاعططي المططام صأططرح وقططد يإقين

ً عنه فذكروا بذلك بخلططق والقططول الرجططاء منها شنيعة أقوال
ة علطى والخطروج القطرآن الصطحيحة الخبطار ورد الجطور أئم

تططواتر مما ذلك وغير والقياس الرأي في والفراط بالقيسة
سططوى السلف أئمة عليه إنكاره على وتتابع عنه وذكره نقله

بططن وحماد ومالك عيينة وابن الثوري سفيان منهم الوزاعي
ممططن وغيرهططم وأحمططد المبارك وابن ووكيع سلمة وابن زيإد

ورواه هططذا كتططابه في أحمد بن الله عبد المام أقوالهم روى
كذلك. غيره

السططلف عططن تواتر أنه ذلك في : قوله: (والحجةالثالثة
ًا المعيططن) خطططأ تكفيططر فططي التسططرع عدم الله رحمهم أيإضطط
أبا يإكفر لم الوزاعي فالمام محمله غير على للكلم وحمل
ً حنيفة عنه: (يإنقططض قال وإنما ذلك في يإتسرع أن عن فضل
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ابتططدع لمططن تقططال أن يإصح العبارة هذه السلم) ومثل عرى
الططرأي علططى أقبططل ومططن إليهططا النططاس ودعا بدعة الديإن في

عططرى يإنقططض ذلططك مثططل لن والثآططار النصوص ورد والقياس
يإخفى. ل كما السلم

حنيفطة أبططي عططن قطال: (احتملنططا الوزاعي أن هذا ويإؤكد
السطيف جطاء حطتى كطذا عنطه واحتملنطا كذا عنه واحتملنا كذا

نحتملططه) أن نقططدر لم وسلم عليه الله صألى محمد أمة على
185 ص242 رقططم الفقططرة فططي اللططه عبد رواه النص وهذا

عدم في صأريإح وهو نفسه القحطاني الشيخ إسناده وحسن
وكذا كذا عنه قال: (احتملنا لنه حنيفة لبي الوزاعي تكفير
الكفر؟!. يإحتمل ) فهل

عاقططل ويإقبلططه يإصدقه ل الكلم هذا : قوله: (إنالرابعة
المام في طعن قدرهم) فيه المسلمين لئمة يإعرفا مسلم

أعقططل واللططه كططانوا وقططد السططلف مططن وافقه ومن الوزاعي
بالشططيخ يإليق ول الصحابة بعد السلم بديإن وأعلمهم الناس

وكططان كتططابه فططي عليططه دأب وقططد السلوب بهذا يإلمزهم أن
كذا فيقول: أرى العبارة في يإتلطف أن يإسكت لم إن يإكفيه
هطذا يإصطدق عاقطل) ول بهطذا يإقول قوله: (ل وأما كذا وأظن
يإطؤديإه لمططا إطلقهططا يإنبغططي فل العبطارات مططن ونحوها مسلم

الشيخ. يإقصدها لم ولو باطلة معاني من مفهومها
عطططن بإسطططناده اللطططه عبطططد المطططام  روى188 ] ص8[

السططلم فططي ولططد قال: (مططا أنهما الثوري وسفيان الوزاعي
حنيفة). أبي من أشأم المة هذه على

الخطيططب هططذا بقططوله: (أورد ذلططك علططى الشططيخ فعلططق
طلب عنططد البدهيططة المططور مططن ولكططن تاريإخه في البغدادي

يإرد قد بل علته على يإقبل ل أمر نده في الند قدح أن العلم
ًا للنديإة). نظر

وأهلططه العلططم طلب عنططد البدهية المور : منسمير قال
ويإجلططونهم منهططم الئمططة خاصأططة السططلف مططع يإتططأدبون أنهططم

الديإن. على غيرتهم لهم ويإحمدون قدرهم لهم ويإعرفون
نططده فططي النططد قططدح مططن المامططان قاله الذي هذا وليس

ًا هذا يإعلم والشيخ المنسوبة القوال كل على اطلع لنه يإقين
للنديإة. ل فيه الئمة طعن أجلها ومن حنيفة لبي
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سططفيان عن بأسانيده الله عبد المام  روى192] ص9[
أبيططه عن مرتين) وروى استتيب حنيفة أبا قوله: (إن الثوري
القططرآن: هططذا فططي آيإططة عططن قططال حنيفططة أبططا أن أحمد المام

مخلوق. فاستتابوه.
ًا: (كذب الشيخ فقال داود بن الله عبد الروايإة هذه معلق
).150(ص النتقاء في البر عبد ابن ذلك نقل كما الخريإبي

عابد. ثآقة والخريإبي
اني الشطيخ تطابع : قدسمير قال ًا القحط الكطوثآري زاهطد

داود بططن اللططه عبد عن بسنده البر عبد ابن قال: (روى حيث
ًا. فليراجع استتابته تكذيإب الحافظ الخريإبي النتقاء). مطلق

النتقططاء فططي الروايإة فقال: (تلك المعلمي المام وتعقبه
وقططد الكططديإمي يإططونس بططن محمططد طريإق من  وهي150 ص

ميططزان راجططع فيططه، متكلططم : الكططديإمي60 ص السططتاذ قططال
العتدال.

ًا: تهططذيإب أقول: وراجع أن ذلططك وحاصأططل التهططذيإب أيإضطط
[ التنكيططل مططن جماعة) انتهططى كذبه وقد بثقة ليس الكديإمي
1/267.[
الروايإة هذه القحطاني: (كذب الشيخ : وقولسمير قال

السططلف أئمططة علططى جرأة ) فيه…الخريإبي داود بن الله عبد
يإفهططم أن ويإخشططى حجططة غيططر من الثابتة لمرويإاتهم وتكذيإب

يإعنيه. ول الشيخ يإقصده ل ما منه
عطن صأططحيحة بأسطانيد اللطه عبطد رواهطا الروايإطات فهططذه

،268 ،267 ،266 ،264 فقطرة فطي كمطا الثطوري سفيان
سفيان. تكذيإب منه يإفهم قد فتكذيإبها ،269

أحمططد المططام منهططم آخرون أئمة ذلك على سفيان وتابع
فقططرة فططي كما عيينة بن  وسفيان265 رقم الفقرة في كما

عططن أبيططه عططن رواها الله عبد لن كالشمس  وإسنادها355
327 فقططرة فططي كمططا النخعي، شريإك كذلك وتابعهم سفيان

يإطططافا حنيفططة أبططا شريإك: رأيإت قال وفيها حسن، وإسنادها
في وجاء ،307 فقرة وانظر يإستتاب المسجد حلق على به

ًا  أن337 فقرة أبططي اسططتتابة شططهدا صأالح بن وحسن شريإك
فططي كمططا الحمططر خالططد أبططو وتابعهم حسن، وإسنادها حنيفة
غيرهم. وتابعهم صأحيح  بإسناد374 فقرة
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ًا وجه فل سفيان. روايإة لتكذيإب إذ
أبططي اللططه: (سططمعت عبططد المططام  قططال192] ص10[

اليإططة هططذه فططي اسططتتيب أنططه اللططه- يإقططول: أظططن -رحمططه
حنيفة: هططذا أبو يإصفون} قال عما العزة رب ربك {سبحان

فاستتابوه). كفر له: هذا فقالوا مخلوق
ًا: ل الشيخ قال بظن. حكم يإقام معلق
غيططر فططإطلقه هططذا عططن سططكت الشططيخ : ليتسمير قال
ول يإفتططوا ل بططأن والقاضططي والمفططتي العالم كلف ولو صأحيح
ولتعطلططت النططاس وعلى عليهم ذلك لشق باليقين إل يإقضوا

والقضايإا. الحكام من كثير
واقططع فططالظن أحمططد، المططام كلم يإفهم لم الشيخ إن ثآم
ل القططرآن، في مقالته حنيفة أبو فيه قال الذي الموضع على
هطو كمطا الحكطم، فطي حينئطذ فطرق فل نفسطها، المقالة على

منططه آيإططة أن زعططم فمططن واحططد حكمططه كلططه القرآن إذ معلوم
مخلوق. أنه زعم فقد مخلوقة

شططريإك عن بإسناده الله عبد المام  روى203] ص11[
المسططلمين علططى أشد حنيفة أبي قال: (أصأحاب أنه النخعي

قمي). تاجر لصوص من عدتهم من
بططن محمد أن يإتصور بقوله: (كيف ذلك على الشيخ علق
هططذيإل بططن زفططر أو يإوسططف أبططا القاضي أو الشيباني الحسن

يإقبلططه ل أمططر هططذا قمططي؟ تططاجر لصوص من المة على أشد
منصف). مسلم عقل

تططاجر (لصططوص معنططى الشططيخ لنططا يإططبين : لططمسمير قال
ًا. معناها لي يإتبين قمي) ولم أيإض

ًا إن ثآم وصأططفوا الذيإن حنيفة أبي أصأحاب يإعين لم شريإك
التعيين؟ هذا للشيخ أيإن فمن الوصأف بهذا

منصف) مسلم عقل يإقبله ل أمر الشيخ: (هذا قول وفي
للئمططة نقططده فططي السططلوب هططذا بمثططل ولططع والشططيخ شططدة

منصف! لكل ظاهر هو كما منطوقه من أشد كلمه ومفهوم
شططريإك عن بإسناده الله عبد المام  روى204] ص12[

العواتططق ذلططك فقال: (علططم حنيفة أبي استتابة عن سئل أنه
خدورهن). في
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ًا: (يإقططول الشيخ قال حقيقططة المعلمططي: إن الشططيخ معلق
يإكططن لم وإن العالم يإقول فقد تب للرجل يإقال أن الستتابة

ًا ًا ول قاضي رفطع يإتططب لطم إذا بططأنه يإهطدد وقد لغيره ذلك أمير
ًا). انظططر واضططح وهططذا للحططاكم أمره ]1/270[ التنكيططل جططد
ا.هط.

المططام لن المسططألة، الشططيخ عكططس : قططدسططمير قططال
ًا الكلم هططذا قططال المعلمططي صأططرح فقططد الكططوثآري علططى رد

ملفق كذب فقال: (الخبر شريإك وتكذيإب الخبر هذا بتكذيإب
ًا حنيفة) لن أبا (استتبت اللفظ بهذا وخاصأة ولي إنما شريإك
سنين). بخمس حنيفة أبي وفاة بعد القضاء

ًا المعلمي فقال اللططه: رحمططه النخعططي شططريإك عططن دفاع
أبططا لططه: اسططتتبتم وقططولهم حنيفططة أبططا قططوله: اسططتتبت (وأمططا

سططفيان عططن ذلططك نحططو جاء وقد صأحته من مانع فل حنيفة؟
يإقططول فقططد تططب للرجططل يإقططال أن السططتتابة وحقيقة الثوري
ًا يإكن لم وإن العالم ًا ول قاضي انظططر لغيره..) الططخ ذلك أمير

].280-1/279[ التنكيل
عططن دفططاع تططرى كمططا المعلمي المام : فكلمسمير قال
والشططيخ تعططالى الله رحمهما حنيفة أبي عن ل شريإك عرض

أولططه من الكلم يإسق ولم موضعه غير في أورده القحطاني
المعلمي. المام قصده ما خلفا القارئ فأوهم

يإوسف عن بإسناده الله عبد المام  روى206 ] ص13[
اللططه رسططول أدركنططي لو حنيفة أبو قال: (قال أنه أسباط بن

قولي). من بكثير لخذ وسلم عليه الله صألى
بططن يإوسططف أن بقططوله: (مططادام ذلططك علططى الشططيخ علق
ًا يإغلط أسباط غلطاته؟). من هذه تكون ل فلماذا كثير
الثقططات فططي الطعططن إلططى كعادته الشيخ : لجأسمير قال

ًا حجة غير من وثآقه أسباط بن فيوسف حنيفة أبي عن دفاع
ابططن وقططال وخيططر سنة صأاحب العجلي وقال معين بن يإحيى

على يإحمل صأار كتبه عدم لما أنه إل الصدق أهل عدي: من
الثقططات فطي حبطان ابططن وذكططره عليطه ويإشتبه فيغلط حفظه

[ التهططذيإب انظططر أخطططأ ربمططا الحططديإث وقططال: مسططتقيم
11/407.[
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الخطيططب قططول علططى اعتمططد القحطططاني الشططيخ ولعططل
ًا) فططأراد يإغلططط البغدادي: (كان فططي بططذلك يإضططعفه أن كططثير

يإبعططد هططذا مثططل لن هنا يإتأتى ل وهذا حنيفة أبي قول حكايإته
إنهططم ثآططم الحططديإث روايإتططه بخلفا الثقة الراوي فيه يإغلط أن

قططال كمططا لكتبططه دفنططه وهططو الحططديإث فططي غلطه سبب بينوا
وغيره. البخاري
ًا القحطاني الشيخ وافق وقد طعنططه فططي الكططوثآري زاهد

مغفلططي فيططه: (مططن هططذا قططال حيططث أسططباط بن يإوسف في
به). يإحتج ل أنه على المر واستقر واختلط كتبه دفن الزهاد

والختلط التغفيططل بقططوله: (أمططا المعلمي المام فتعقبه
فعططل وكذلك فصحيح كتبه دفن وأما الكوثآري مفتريإات فمن

وروايإته الحديإث حفظ أن يإرون كانوا الورع أهل من آخرون
للروايإططة يإوسططف يإتصططد لم قال: (ثآم أن ) إلى…كفايإة فرض

عططن ويإنهططى بططالمعروفا يإططأمر كططان ولكططن كتبططه دفن أن بعد
فربمططا البدعططة عططن ويإنفططر السططنة اتبططاع على ويإحض المنكر
فقططد حفظه من فيذكره الحديإث لروايإة ذلك أثآناء في احتاج

.)..…ذلك؟ كان حد أي وإلى مظانه في الخطأ له يإقع
].523-1/522[ التنكيل انظر ترجمته ساق ثآم
عطططن بإسطططناده اللطططه عبطططد المطططام  روى207 ] ص14[

السططلم عططرى يإنقططض حنيفة: (كططان أبي في قوله الوزاعي
عروة). عروة

ًا الشيخ قال أخطططاء تصل إسنادها: (لم حسن وقد معلق
فيططه يإقططال حططتى السلم حظيرة من إخراجه إلى حنيفة أبي
تطدخله أن لبططد أمططر ضططده فطي الضطد قططدح وإنما الكلم هذا

المبالغة).
للمططام الشيخ انتقاد تقدم وقد كسابقه : وهذاسمير قال

لم الروايإة أن هناك ) وزعم7 رقم الملحظة (في الوزاعي
فتناقض. إسنادها حسن وهنا تثبت

الضططد قططدح من حنيفة أبي في الوزاعي كلم أن وزعمه
ًا يإعلططم والشيخ وأصألحه له الله غفر منه خطأ ضده في يإقينطط
ًا إل تلططك مقططالته يإقططل لططم الوزاعططي المططام أن عططن دفاعطط

مخالفات. من حنيفة أبي عن بلغه ولما السلفية العقيدة
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عططن بإسططناده اللططه عبططد المططام . روى210 ] ص15[
إل حنيفططة أبططي أصأططحاب شبهت قال: (ما أنه النخعي شريإك

مططا المسططجد فططي إسططته كشف رجل أن لو الدفافين بمنطزلة
منهم). رآه من بلي

ًا: (إن الشططيخ قططال والبططذاءة الفحططش يإكططره اللططه معلقطط
وسلم عليه الله صألى الله رسول أخلق من البذاءة وليست

المصططنف فليططت الله رحمهم الصالح السلف ول أصأحابه ول
العقيدة). يإخدم ل الذي الكلم هذا يإورد لم

علططى منهططا وأشططد هططذه مثططل عبارات : وردتسمير قال
صأططلى الرسططول بحضططرة كططان وبعضها الصحابة بعض لسان
الططديإن علططى الغيططرة هططو عليهططا والحامططل وسططلم عليططه اللططه

لنططا يإنبغططي ول منهططم يإحتمططل ذلططك ومثل لغيره ل له والحمية
مططا وهذا جاءت كما إمرارها وحسبنا انتقادهم ول عليهم الرد
أعلم هم الذيإن الثقات الثآار ورواة قبل من الئمة عليه درج

حمططوا وقططد السلمية الخلق يإنافي بما الصحابة بعد الخلق
بعشططرة آباؤنططا يإولططد أن قبططل من وخدموها السلفية العقيدة
قرون.

ًا الشططيخ كان فإن هططذا يإكفططه ولططم ، مططوقفه علططى مصططر
لمططا الحديإبية صألح في المشهورة بالحادثآة فلنذكره الجمال

: وسطلم عليطه اللطه صأطلى للرسطول مسطعود بططن عروة قال
ًا لرى (إني ًا الناس من أشواب فقططال ويإدعوك يإفروا أن خليق

وندعه)؟ عنه نفر أنحن اللت بظر بكر: امصص أبو له
أبططي أصأططحاب فططي شططريإك قططول من أفحش القول وهذا

فططي قططاله عنططه اللططه رضططي الصديإق بكر وأبو ريإب بل حنيفة
يإنكططر فلططم مل وعلططى وسططلم عليططه اللططه صأططلى النبي حضرة
ثآقططات أئمططة القصططة وروى عليه وسلم عليه الله صألى النبي

يإعلقططوا ولططم مصططنفاتهم  فططي)1(المصنفات أصأحاب وأخرجها
أحططد اجترأ وما بشيء يإتعقبوها أن لهم كان وما بشيء عليها

يإخططدم ل الططذي الكلم هططذا يإورد لم البخاري يإقول: (ليت أن
اللططه رضي بكر أبي قول يإصف ! أو((بشيء والعقيدة الديإن

]5/340[ الفتططح فططي الحافظ قال بل والبذاءة بالفحش عنه

أخبرني قال الزهري أخبرني قال معمر قال: أخبرنا الرزاق عبد طريإق ] من5/329[ البخاري ) انظر(1
ومروان. مخرمة بن المسور عن الزبير بن عروة
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وصأططل بططألف بكططر: (قططوله: "امصططص أبططي لقول شرحه في
بفتططح والبظططر المططر بصططيغة مفتوحططة الولططى ومهملططتين

فططي الختططان بعططد تبقططى المعجمة: قطعططة وسكون الموحدة
الم بلفظ لكن بذلك الشتم العرب عادة وكانت المرأة فرج
يإعبططد كططان مططن بإقامة عروة سب في المبالغة بكر أبو فأراد

نسططبة مططن بططه أغضططبه مططا ذلططك علططى وحملططه أمططه مقططام
مططن يإستبشططع بمططا النطططق جواز وفيه الفرار إلى المسلمين

ذلك) ا.هط. به يإستحق ما منه بدا من زجر لرادة اللفاظ
قططال: (مططن أنطه وسطلم عليططه اللططه صألى النبي عن وصأح

لفططظ: تكنططوا) وفططي ول فأعضططوه الجاهليططة بعططزاء تعططزى
] والبغوي5/136[ أحمد تكنوا). رواه ول أبيه بهن (فأعضوه

ولططه ، كعططب بن أبي حديإث ] من13/120( السنة شرح في
].5/133[ أحمد عند آخر طريإق

النبططوي المر لهذا الحديإث راوي كعب بن أبي امتثل وقد
ً سمع حيث المذكور الحديإث في ورد كما بططأبيه يإفتخططر رجل

الحديإث. ساق أبيك) ثآم بهن له: (اعضض فقال
بهططذا عمططل ]: (وقططد1/478[ الصططحيحة في اللباني قال
عنططه اللططه رضططي الخطططاب بن عمر الراشد الخليفة الحديإث

فأمصوه). أو فأعضوه بالقبائل اعتزى فقال: من
أبططي: (قططوله: "بهططن حديإث شرح في البغوي المام قال

أبيططك بططأيإر لططه: اعضططض يإقول قلت: يإريإد أبيه" يإعني: ذكره
ًا الشنيع اللفظ هذا بمثل يإجاهره النتمططاء مططن به أتى لما رد

بهم). والفتخار قبيلته إلى
رضططي عبططاس ابططن اللفظ هذا استعمل : وقدسمير قال

فطي الللكطائي المططام روى فقطد موضعه غير في عنهما الله
قططال: (كططان أنططه عبططاس ابن عن عكرمة عن بإسناده السنة
الماء). على سليمان يإدل الهدهد
لططه يإنصططب والهدهططد ذاك له: كيططف : فقلت عكرمة قال

إذا يإكن ألم أبيك بهن الله فقال: (أعضك التراب؟ عليه الفخ
/رقططم4/671[ السططنة البصططر) انظططر ذهططب القضططاء جططاء

1228.[
صأحيح. الكتاب: سنده محقق قل
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ومن البخاري رجال من جليل تابعي : عكرمةسمير قال
ً وكططان بططه التعريإططف عططن تغني وشهرته الثقات الئمة سططائل

ًا بهطذا فأجطابه عنهمطا اللطه رضي عباس ابن موله مستفسر
أئمططة عططن ورواه الللكائي المام ذلك ونقل الشديإد الجواب

بططذاءة هططذه (إن أحططد يإقططل ولططم بشططيء يإتعقبططوه ولططم ثآقات
يإخطططدم ل فهطططو يإطططورده لطططم المصطططنف (ليطططت وفحطططش) أو

العقيدة)!!
فططاكتفى لللكططائي السططنة كتططاب محقططق أحسططن وقططد
العلططم لطالب يإنبغي وهكذا بشيء يإعلق ولم السند بتصحيح

يإصنع. أن
ًا ليططس النخعططي شططريإك قططاله ما أن والمقصود مططن بططدع

المخالفين. في السلف قول
بططن أحمططد اللططه: حططدثآني عبد المام  قال211] ص16[

بن حماد قال: سمعت جميل بن الهيثم ثآنا الدورقي إبراهيم
النار). في الله ليكبنه حنيفة: (هذا أبي عن يإقول سلمة

اللططه علططى تططأل فيططه الكلم القحطاني: (هذا الشيخ قال
تغير قد أنه إل ثآقة الهيثم أن مع ثآم ذلك عن منهي والمسلم

فترك).
قططال كمططا حططافظ ثآقططة جميل بن : أولً: الهيثمسمير قال

]11/90[ التهططذيإب فططي وترجمتططه والططدارقطني الططبيهقي
أسططاء وقططد والتقططان الحفططظ فططي مكططانته على تدلك وغيره

الثقططات الططرواة جططرح فططي اللططه هططداه القحطططاني الشططيخ
قال وقد الثالث الفصل في لذلك أمثلة وسيأتي وتضعيفهم،

تغير ، جميل بن الهيثم سنده الثآر: (في هذا على حكمه في
وقططد برهططان غيططر مططن للثقططة الصططريإح تجريإحه فترك) فكرر

يإكن عدي: لم ابن فيه: (قال فقال الكوثآري ذلك إلى سبقه
الثقات). على يإغلط بالحافظ

] فقططال:1/519[ التنكيططل فططي المعلمططي المططام فتعقبه
ان عطن أحمطد بطن الله عبد (روى الحطديإث أصأطحاب أبيطه: ك
الهيثطم وكطان والهيثطم الخزاعطي سلمة وأبو كامل أبو ببغداد

أتقنهم). كامل وأبو أحفظهم
منهططم التهذيإب من للهيثم الئمة توثآيق المعلمي نقل ثآم
ثآططم والدارقطني الحربي وإبراهيم سعد وابن والعجلي أحمد
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هططذا قال: (فمثل ثآم إليه المنسوبة الغلط في القول فصل
كتططب مططن يإعلططم كما الئمة كبار منه يإسلم لم اليسير الخطأ
أبططي شططأن في عوانة أبي عن الهيثم فحكايإة ذلك ومع العلل
المستعان) انتهى. والله للخطأ بمظنة ليست حنيفة

الحططافظ الثقططة المططام فططي طعن : فالكوثآريسمير قال
الئمططة أقوال رووا الذيإن الرواة أكثر في ذلك على دأب كما
القحطاني الشيخ ذلك على معه وتوارد حنيفة أبي شأن في

وحميتططه فعصططبيته معططروفا عططذره فططذاك العجائب من وهذا
عذره؟ فما الشيخ أما ذلك إلى دعاه ومشربه
ًا والمسططلم اللططه علططى تططأل فيه الكلم :  قوله: (هذاثاني

بططن حمططاد المططام يإنتقد أن له يإنبغي كان ذلك) ما عن منهي
لوب هطذا بمثل سلمة ك علطى فالبطاعث الس هطو القطول ذل

ًا ل والعقيدة للديإن والحمية لله الغضب النفس لهوى انتصار
ذلططك جنططب فططي الخطأ هذا مثل يإغتفر فقد ذلك من وحاشاه
إلططى والهططادي الموفططق واللططه الصالحة والنية النبيل الغرض

الصواب.
الصططحيح بإسططناده اللططه عبططد المام  روى211 ] ص17[
حنيفة. أبا لعنا أنهما وشعبة سلمة بن حماد عن

إنه إذ العجب إلى يإدعو أمر القحطاني: (هذا الشيخ قال
بعامططة المسططلم لعططن عططدم السططلف عقيدة في المقرر (من

يإلعن). ل بعينه الكافر إن قيل حتى بخاصأة والمعين
هططذا فططي للسططلف نقططده فططي الشططيخ : دأبسططمير قططال
أسططلوب إلططى يإلجططأ فهططو عجيططب غريإب أسلوب على الكتاب
ففططي العتقاديإططة بططالمور الخلفيططة المسططائل وربط التهويإل
فطي للعقيطدة) وقطال مخطالف قال: (والشؤم الشؤم مسألة

ًا: (إن العقيدة) وقال يإخدم ل الكلم غيرها: (هذا شططتم أيإضطط
فططي الساسططية العقيططدة أمططور من ليس مدحه أو حنيفة أبي

عططدم السططلف عقيططدة فططي المقرر يإقول: من شيء) وهاهنا
) وهكذا.…بعامة المسلم لعن

فططي طعنوا الذيإن هؤلء يإقول: إن أن يإريإد بالشيخ وكأني
ً ابتططدع أنطه وزعمططوا حنيفة أبي هططم للعقيططدة مخالفططة أقططوال

ًا السلف لعقيدة مخالفون فاسططتوى المسائل بعض في أيإض
البططدهيات السططابق: (ومططن قططوله الظن هذا ويإؤكد الفريإقان
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أخطططاء الله لعبد أن كما أخطاء حنيفة لبي يإكون أن لبد أنه
وعليه). له كل وأن

السططلف عقيططدة يإخدم السلوب بهذا أنه الشيخ ظن فإن
عراهطا ونقطض هطدمها علطى يإعيطن بطذلك إنه بل مخطئ فهو
بمظهططر وأظهرهططم أركانها جرح لنه يإقصد أو يإشعر أن دون

ًا البريإططاء علططى المتجنططي العتقططاد بمسططائل الجاهططل حسططد
ًا ذلك. من وحاشاهم وعدوان
مططن النيططل يإقصد لم القحطاني الشيخ أن يإقين على وأنا
حنيفططة أبططي عططن الططدفاع قصد وأنه عقيدتهم من ول السلف

مطلوبه له يإحصل لم ثآم الطريإق وضل السلوب أخطأ لكنه
حنيفططة أبططي عططن دفططع بالططذي هططو فل العكططس حصططل بططل

مكططانتهم للسططلف حفططظ بالططذي ول والمثططالب المطططاعن
الجميع. الجرح فطال وقدرهم

عططدم السططلف عقيططدة فططي المقرر (من أن الشيخ وزعم
الكططافر قيططل: إن حططتى بخاصأة والمعين بعامة  المسلم لعن

نظر. يإلعن) فيه ل بعينه
أنه يإعني هل بعامة المسلم لعن بعدم قصده ما أعلم ول

ذلططك قصد فإن بعامة؟ والمخالفون العصاة يإلعن أن يإجوز ل
ًا خطأ أخطأ فقد لعططن علططى النصططوص تططواترت قططد لنططه بينطط

الربططا آكططل اللططه وسلم: (لعن عليه الله صألى كقوله العصاة
المتشططبهات اللططه وكاتبه) وكقططوله: (لعططن وشاهديإه وموكله

بالنسططاء). الرجططال مططن والمتشططبهين بالرجططال النسططاء مططن
الله له) وكقوله: (لعن والمحلل المحلل الله وكقوله: (لعن

غيططر والمستوشططمة) إلططى والواشططمة والمستوصألة الواصألة
الحاديإث. من ذلك
اللططه يإقططال: (لعططن أن يإجططوز ل أنططه الشططيخ أراد وإن 

مثطل يإجططوز ل أنطه ريإططب المططؤمن) فل الله (لعن المسلم) أو
صأططدور يإبعططد لنه المعنى هذا يإريإد الشيخ إخال ول اللعن هذا
يإخفى. ل كما مسلم من القول هذا مثل

لعططن وكططذا المبتدع أو الفاسق المعين المسلم لعن وأما
فيططه القططول فصططل وقططد خلفا موضططع فهططذا المعيططن الكافر
الداب فططي مفلططح ابططن العلمططة منهم العلم أهل من جماعة
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نصه: (فصططل: حكططم ما قال ] حيث278-1/269[ الشرعية
المعين. ولعن اللعن

ًا الكفار لعن ويإجوز افر لعطن يإجطوز وهطل عامط معيطن؟ ك
الصططلة تططارك : ولعططن الططديإن تقططي الشيخ قال روايإتين على
لنططه تركها فالولى المعين لعنة وأما جائز العموم وجه على

يإتوب. أن يإمكن
ًا الديإن تقي الشيخ وقال لعططن فططي آخططر موضططع في أيإض

الفسططاق ومططن وغيرهططم القبلططة أهططل من الكفار من المعين
أقوال: فيها بالعمل: لصأحابنا أو بالعتقاد

عبططد بططن بكططر أبططي قططول وهططو بحال يإجوز ل : أنهأحدها
العزيإز.

الفاسق. دون الكافر في : يإجوزوأالثاني
ًا. : يإجوزوأالثالث مطلق

العلمططاء : أجازهططا يإزيإططد لعنططة فططي الجططوزي ابططن قططال
عبططد الشططيخ عليططه ذلك وأنكر حنبل بن أحمد منهم الورعون
).…أصأحابنا وأكثر الحربي المغيث

المذموم ذم استجازة أنكر من على الجوزي ابن (وشنع
مططا يإزيإططد حططق فططي أحمططد ذكر قال: قد كيزيإد الملعون ولعن
).…اللعنة على يإزيإد

ًا الحسين أبو القاضي صأنف (قال: وقد من بيان في كتاب
).…يإزيإد فيهم وذكر اللعن يإستحق

يإسططتحق مططن حنبل بن أحمد لعن الجوزي: وقد بن (قال
الملعونططة الواقفيططة مسططدد: قططالت روايإططة فططي فقططال اللعططن

وأحمططد الحجططاج يإلعططن الحسططن الملعونة.. وكططان والمعتزلة
فططي الططديإن: ليططس تقي الشيخ قال سوء رجل يإقول:الحجاج

نعم). الحسن قول لكن معين لعنة أحمد عن هذا
مططن بكفرهططم حكمنططا المعتمططد: مططن في القاضي (وقال
القاضططي: قططال… عليه نص لعنتهم فجائز وغيرهم المتأولين

وشططرب والسططرقة كالزنططا بالفعططال الملططة أهططل فساق فأما
فقططد ل؟ أم لعنهططم يإجوز فهل ذلك ونحو النفس وقتل الخمر
قلططت صأططالح روايإططة في ذلك عن عنه الله رضي أحمد توقف

فقططال: ل يإلعنططه؟ غيططره أو الحجططاج عنططده يإذكر لبي: الرجل
الظالمين. على الله لعنة فقال: أل عم لو يإعجبني
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أهططل دعططاة مططن معينيططن أقوام لعنة أحمد عن نقل (وقد
الفاسططق لعنططة بيططن الصأحاب من فرق من فرق ولهذا البدع

ًء إما الضلل أهل دعاة وبين بالفعل وإمططا تكفيرهططم علططى بنا
ًء ّففططر المبتططدع لعنططة جططوز ومن أشد ضررهم أن على بنا المك

ًا لططم ومن الولى بطريإق المعين الكافر لعنة يإجوز فإنه معين
لعنطة يإجطوز ل فططإنه بططالنص لعنطه ثآبطت مطن إل يإلعن أن يإجوز

المعين). الكافر
أبططي حططديإث منهططا المعيططن لعن جواز في أحاديإث ذكر ثآم
النازلططة فططي وسططلم عليططه الله صألى النبي قنوت في هريإرة
ًا العن (اللهم وفيه ًا) الحديإث. فلن وفلن

البشططر يإغضططب كمططا أغضب بشر أنا إنما وحديإث: (اللهم
لططه ذلططك فاجعططل كططذلك وليططس لعنتططه أو سببته مسلم فأيإما
) الحديإث.…وزكاة صألة

مططن للرهططط قططالت لمططا عنهططا الله رضي عائشة وحديإث
اللططه صأططلى النططبي واللعنططة..) وإنكططار السام اليهود: (عليكم

ذلك. عليها وسلم عليه
المعيططن لعنططة جططواز فططي الخططبر بهططذا قال: (والسططتدلل

محتمل). وعدمه
فنهططاه رجل فلعنه الخمر يإشرب كان الذي الرجل وقصة

مططا فططوالله تلعنططوه وقططال: (ل وسططلم عليططه اللططه صألى النبي
باختصار. ورسوله) انتهى الله يإحب أنه إل علمت

لططم مططن لعططن الصططحابة بعططض عططن ثآبت : وقدسمير قال
مار ذلك ومن المخالفة لمجرد وإنما ببدعة أو بفسق يإشتهر

طريإططق ] من13251/ح12/251[ الكبير في الطبراني واه
ًا: قال عمر بن الله عبد أباه أن عمر بن الله عبد بن بلل يإوم
النساء تمنعوا قال: (ل وسلم عليه الله صألى الله رسول إن

فمططن أهلي فسأمنع أنا المساجد) فقلت: أما من حظوظهن
اللططه لعنك الله فقال: (لعنك إلي فالتفت أهله فليسرح شاء
عليططه اللططه صأططلى اللططه رسططول أقول:إن تسمعني الله لعنك

ًا). وقام بكى ثآم هذا؟ وتقول يإمنعن ل أن أمر وسلم مغضب
]2/347[ البخططاري انظططر الصططحيحين فططي هططذا وأصأططل

قال:فأقبططل مسلم لفظ أن إل اللعن ] دون442[ح ومسلم
ًا فسبه الله عبد عليه ًا سب قط). مثله سبه سمعته ما سيئ
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القحطططاني الشيخ غلط بيان أردت وإنما الطالة أريإد ول
حنيفة أبي عن بلغهم الذيإن الئمة على به اعترض ما وتفنيد

عمططر بططن اللططه عبططد بن بلل قاله ما أضعافا المخالفات من
قالوا. ما فيه فقالوا

ورد مططا نقططد علططى أعلططم فيمططا الشيخ قبل أحد يإجرؤ ولم
علططى القططول في وغلظة وشتم لعن من السلف لسان على

للططديإن الحميططة ذلططك علططى البططاعث أن علططم فقد المخالفين
حرماته. على والغيرة

الططتي ] الواقعططة2/348[ الفتح في الحافظ تكميل: أورد
ألفاظها في الوارد الختلفا وذكر وابنه عمر ابن بين حدثآت

وقططال: (فططانتهره بعضها وفي المذكور اللعن بعضها في وأن
أو بلل هططو هططل ذلططك منه وقع الذي في والختلفا لك)، أفا

وقططع وواقططد بلل مططن كل يإكون أن قال: (فيحتمل ثآم واقد؟
عمطر ابطن وأجطاب مجلسطين في أو مجلس في إما ذلك منه
ً ).…به يإليق بجواب منهما كل

علططى اللططه رحمططه الحططافظ تعليططق بين : وازنسمير قال
علططى القحطططاني الشططيخ تعليططق وبين ابنه مع عمر ابن قصة
الرجلين. بين الكبير الفرق لك يإتبين الئمة كلم
ابططن عططن بإسططناده اللططه عبططد المام  روى212] ص18[

العبططادة فططي حنيفة أبي اجتهاد له ذكر من أجاب أنه المبارك
ًا يإصططبح كططان لقططد لططذلك، بخليق كان بقوله: (ما فططي نشططيط

فترة). وله يإصبح والسهر العبادة وصأاحب المسائل
يإصططبح أن بلزم بقططوله: (ليططس ذلططك علططى الشططيخ علططق

إن ثآططم تختلططف، الناس قدرات لن فترة، وله العبادة صأاحب
عليططه يإطلططع ل أمر للعبادة والسهر بالتهجد الليل في العبادة

إمططام مططن الكلم هططذا مقبططول فغيططر وتعططالى سبحانه الله إل
المبارك). كابن القدر جليل

وتنتقد، تعلق أن شيخ يإا منك مقبول غير : بلسمير قال
السكوت. بوسعك وكان

ول هططذا تقبططل لم الكلم) أنت هذا مقبول وقولك: (فغير
فكله تقبله لم الئمة عليه وتواتر سنده صأح الذي حتى غيره

مردود. مرفوض عندك
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بططن اللططه عبططد القططدر الجليططل المططام إن يإقال أن ويإمكن
أن السططائل علططى خشططي عنططه ورضططي اللططه رحمططه المبارك

ذلك فيحمله العبادة في حنيفة أبي اجتهاد من ذكر بما يإفتتن
القرائن من المبارك ابن عند وكان أخطائه في متابعته على

بالفضططل عططرفا وقططد السططائل هذا قاله ما خلفا على الدالة
المحمططودة الخصططال بيططن والجمططع والعبططادة والزهططد والورع

فراسططة لططه تكططون أن يإبعططد فل غيططره في تجتمع أن قل التي
مططن حنيفططة أبططي إلططى نسططب مططا صأحة عدم على بها استدل

بقريإنططة السططائل إجابططة فططي فططاكتفى العبططادة فططي الجتهططاد
ظاهرة.

ًا أنقططل أن ويإحسططن ليعلططم وترجمتططه سططيرته مططن طرفطط
فططي عيينططة: نظططرت ابططن المام: قال هذا قدر وغيره الشيخ

ً لهططم رأيإططت فمططا الصحابة أمر إل المبططارك ابططن علططى فضططل
معه. وغزوهم وسلم عليه الله صألى النبي بصحبتهم
المبططارك ابططن من للمة أنصح رأيإت مهدي: ما ابن وقال

أهططل من أحد في تجتمع لم خصال فيه حبان: كان ابن وقال
كلها. الرض في زمانه في العلم

ما في الكلم خصاله: ترك من أصأحابه من جماعة وذكر
يإعنيه. ل

مططن أجططل المبارك ابن عصر في نعلم النسائي: ل وقال
محمططودة خصططلة لكططل أجمططع ول منططه أعلى ول المبارك ابن

منه.
يإغمز الرجل رأيإت بعضهم: (إذا بقول : وأختمسمير قال

-5/382[ التهططذيإب السلم) انظر على فاتهمه المبارك ابن
387.[
نعيططم عططن بإسططناده الله عبد المام  روى217 ] ص19[

جططابر عططن ديإنططار بططن عمرو عن عيينة ابن قال: (ثآنا حماد بن
سططألوني الكوفططة قططدمت سفيان: فلما قال بحديإث، زيإد بن
حنيفططة أبططا إن فقططالوا زيإططد بططن جططابر فقلت: هو الحديإث عن

هططو . إنمططا فقلططت: ل اللططه عبططد بن جابر عن عمرو عن رواه
ً هاهنططا فقططالوا: إن حنيفة أبا فأتوا ، زيإد بن جابر ًا رجل عالمطط

عبططد بططن جابر صأيروه شئتم إن تبالوا فقال: ل عمرو بحديإث
زيإد). بن جابر صأيروه شئتم وإن الله
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صأدوق حماد بن نعيم إسناده القحطاني: في الشيخ قال
ًا. يإخطئ كثير

ًا وقال ًا أيإض مططن هططذا الثآططر: (لعططل هططذا متططن على معلق
أعلم). والله حماد بن نعيم أوهام

وتضطعيفه نعيططم تطوهيم إلططى الشيخ سبق : قدسمير قال
مططا فقططال وأطططال المعلمططي المططام وتعقبططه الكططوثآري زاهططد

وشططهداء الئمططة وأعلم المططة أخيططار مططن : (نعيططم خلصأططته
إذ حيططاته في اضطهدوه أن الحنفية الجهمية كفى ما السنة،
فخلططدوه فططأبى القرآن بخلق يإعترفا أن على إكراهه حاولوا

ً السجن في مططوته بعططد تتبعوه حتى مات حتى بالحديإد مثقل
والتكذيإب. بالتضليل
لططه موثآططق بيططن فهططم فيه والتعديإل الجرح أئمة كلم وأما
ًا لططه أحمططد توثآيق المعلمي ساق ملين) ثآم عليه ومثن مطلق

أن وذكططر صأططدوق، حططاتم أبططي وقططول والعجلططي، معيططن وابن
مططا لططه سططاق عططدي ابططن وأن صأحيحه في عنه روى البخاري

هططو عليططه أنكططر مططا قال: (وعامة ثآم الحاديإث من عليه أنكر
ًا). حديإثه باقي يإكون أن وأرجو ذكرته الذي مستقيم

ثآمانيططة الميططزان فططي الططذهبي المعلمططي: (وذكططر قططال
فيه فالمر عداها وما نعيم على انتقد ما أشد وكأنها أحاديإث
فهمي مقدار على فيها وأنظر هنا أسوقها أن بأس ول قريإب

التوفيق. الله وأسأل
كططثرة وعلططم ذلططك تططدبر قططال: (ومططن ثآططم كلها ساقها ثآم
قططد وكططان حفظططه من يإحدث كان وأنه وشيوخه نعيم حديإث
ًا بأن جزم العلل كتب طالع يإحتططج أن حقططه وأن مظلوم نعيم

فإن به يإنفرد مما يإنكر عما التوقف يإجب أنه إل انفرد ولو به
فأمططا وغلطططوا تفططردوا قططد عليهططم المتفططق الثقات من غيره

ًا فواضح عليه توبع فيما به الحتجاج من يإرويإه ما وكذلك جد
ذلططك بعض يإروي أن يإحتمل قد أنه إل أنفسهم مشايإخه كلم

سططمعه ممططا أبلططغ لفططظ رواه فيمططا يإقططع أن فيتفططق بططالمعنى
شطاهد أو متابعططة حكططاه الططذي اللفططظ كططان فططإذا أشد وكلمة
-1/507[ التنكيل من أعلم) انتهى والله الحتمال هذا اندفع
515.[
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المذكورة الروايإة توهين أراد إذا للشيخ يإمكن تنبيه: كان
أبي وبين سفيان بين الواسطة على والوهم الخطأ يإحيل أن

ذلك. إلى يإوفق لم لكنه مجهولون فهم حنيفة
يإوسف عن بإسناده الله عبد المام  روى226] ص20[

النبي أدركني يإقول: (لو حنيفة أبو قال: (كان أنه أسباط بن
قططولي ومن مني بكثير لخذ أدركته أو وسلم عليه الله صألى
الرأي). إل الديإن وهل

أبططي عططن تصططدر أن يإعقططل ل العبططارة الشيخ: (هططذه قال
ًا القضاء رفضه بسبب ضرب الذي وهو حنيفة ومخافططة ورع

الله). من
عططدول ثآقططات ورواتهططا ثآابت إسنادها : الروايإةسمير قال

عقله قبول لعدم عليها فالعتراض نفسه الشيخ حسنها وقد
الولططى وكططان مسططوغ دليططل غير من رواتها تكذيإب معناه لها

أوردهططا الططتي والعلططة وردت كمططا وإمرارها السكوت بالشيخ
ّفد وتحمططل القضططاء رفططض بيططن علقة ل إذ عليلة الخبر بها ور

كمططا منه المذكور الكلم صأدور جواز وبين سبيله، في الذى
يإخفى. ل

بحجططة الثابتططة للروايإططات رده كططثرة الشططيخ على ويإلحظ
محاذيإر: عدة ذلك وفي ،)1(للعقل مخالفتها
مططن العططدول الثقات إلى الغلط أو الكذب : نسبةالوأل

برهان. غير
لن والحكططام السططنن رد إلططى يإفضططي ذلططك : أنالثاني

ونقلتها. رواتها هم هؤلء
الفططرق لسططائر البططاب يإفتططح المسططلك هططذا : أنالثالث

الروايإات رد على دأبوا وقد للمذاهب والمتعصبين المخالفة
ًا الواهية الحجج هذه بمثل الصحيحة ونقططرأ نسططمع مططا وكثير

العقططل (صأططريإح العقل) أو يإخالف هذا عبارة: (إن كتبهم في
ل والشططيخ ذلططك كططذا) ونحططو يإكططون أن يإعقل (كيف يإرده) أو

جحططدت ومططا الصأططنام عبططدت مططا وأنططه ذلك مثل عليه يإخفى
إل والمخالفططات البططدع سططائر تنفططق ولططم والصفات السماء

قططال ثآططم ومططن العقططل يإزعمططونه الططذي ، الهططذيإان هططذا بمثل
عليه يإجوز المعصوم غير أن ضرورة المعلوم من إذ العقل؟ لمقتضى الثآر هذا مخالفة وجه ما أدري ) ل(1

منها معصوم هو أو فقط، الصغائر أم الكبائر عليه تجوز هل المعصوم في اختلفوا وإنما الكفر حتى خطأ كل
كلها.
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مططن  وقالوا: (السططناد)1(القوائم) القوم وبين السلف: (بيننا
عمدة فجعلوا ،)2 (شاء) ما شاء من لقال السناد ولول الديإن
العقل. ل السناد الديإن

متابعططة يإقصططد لططم القحطططاني الشططيخ أن يإقين على وأنا
لكنططه النصططوص علططى وتحكيمططه العقل تقديإم في العقلنيين

أن دون المسططلك هططذا فططي والمتعصططبة المخالفين مع توارد
ً أن قططدر ولططو بططذلك يإشططعر الحنفيططة متعصططبة مططن جططاهل

ومططن كططالكوثآري الحاقططديإن بططل السططلف لمذهب المخالفين
ًا بهططا لطططار الشيخ تعليقات قرأ شاكلته على أظنططه ول فرحطط

الله. شاء ما إل الشيخ فعله ما يإفعل أن يإحسن
الول الفصل خاتمة

وغيططره الكططوثآري قبلططه ومططن اللططه هداه الشيخ أساء لقد
والططذب نصططرته أرادوا حيططث مططن اللططه رحمه حنيفة أبي إلى

عنه.
إل عليططه يإطلططع يإكططاد ل حنيفة أبي في السلف طعن فإن

كتططاب بقططراءة يإعنططى تططراه فمططن العلططم أهططل مططن الخاصأططة
أو حبططان (المجروحيططن) لبططن أو اللططه عبططد (السططنة) للمططام

أو البغططدادي بغداد) للخطيططب (تاريإخ أو (الضعفاء) للعقيلي،
الخواص؟ إل الكبار المصنفات من نحوها

ًا أن فرض ولو ذلك من شيء على وقف العوام من أحد
يإخططالفه مططا فسططيجد معناه، فهم لو لنه إليه، يإلتفت ل فلعله

تاريإططخ فططي كمططا اللططه رحمططه حنيفططة أبي على الئمة ثآناء من
ً الخطيب ً ابتططدأ حيث مثل أول فططي فقططال منططاقبه بططذكر أول

أبططو ، ثآططابت بططن ]: (النعمططان13/323[ ترجمتططه مططن سطططر
العططراق) ثآططم أهل وفقيه الرأي أصأحاب . إمام التيمي حنيفة

سططاق ] ثآططم326[ص القضططاء وليإططة عططن امتنططاعه قصة ذكر
].368[ص ] إلى325[ص من ابتداء مناقبه
]371[ص مططن ابتططداء ذلططك بعد مثالبه ذكر في شرع ثآم
ً الخططواص بعض يإحير ذلك فمثل أن فإمططا العططوام عططن فضططل

قراءتططه عنططه يإصططرفه أو بالكليططة الموضوع عن ذهنه يإصرفا
تلططك عططن أعرضططوا الططذيإن العلططم أهططل من المتأخريإن لكتب

مسلم. صأحيح مقدمة ) انظر(1
مسلم. صأحيح مقدمة ) انظر(2
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القيططم وابن تيمية : ابن السلم شيوخ كتب في كما المثالب
وغيرهم. حجر وابن والمزي والذهبي

ويإفضططحوا المخبططوء يإخرجططوا أن إل المتعصططبون فططأبى
المل. على ويإعلنوه المستور
]: (وكططان22[ص التنكيططل فططي المعلمططي المططام قططال
منططذ العلططم أهططل عليططه مضططى مططا اتبططاع الحكمططة مقتضططى
ًا سنة سبعمائة الحططوال تلططك علططى السططتار سططدل من تقريإب
علططى المناسططبات بعض في الحنفية واقتصار الثناء وتقارض

فيقتصططرون تصططح، ل حكايإططات أورد بططأنه الخطيب من التألم
فططي ول الخطيططب في يإطعنون ول ونحوه، الجمال هذا على
ٍو المناقب روايإات من بالستكثار أنفسهم ويإعوضون بعينه را
الخططر للجططانب ومراعططاة قططدر فعلططى ذلك بعضهم جاوز فإن

علططى الثوب وطوى ذلك من يإقرب  اكتفىبما)1(الستاذ فليت
إمططا الحططق، فليتحططر القبططور بعططثرة إل نفسططه أبططت فإن غرة،
ًا، ًا وإما تديإن خبايإا. الزوايإا وفي بقايإا الناس في بأن علم

عططداه بمططا لي شأن ول مقصودي بيان قدمت فقد أنا أما
إن الحق لتحريإت الجانبين من الروايإات نقد إلى ألجئت ولو

مططن الططرواة أحططوال فططي بططالنظر وذلططك تعططالى، اللططه شططاء
يإعططد ول قبططوله، مططن فلبطد العلطم أهططل وثآقه فمن الفريإقين،

ًا عنططه انحرافططه ول حنيفططة أبططي إلططى ميلططه لتهططامه مسططوغ
تحقططق ول الططذم تططوجه بنفسططه ثآقتططه مططن يإلططزم ول بالكذب،

) الخ.…المدح
حنيفططة أبططي علططى وأشططباهه الكوثآري : فجنايإةسمير قال
لنهم: ظاهرة
ً وأشطاعوه، الكتططب بططواطن فطي المسطتور : أظهرواأوأل
ًا كططان أن بعططد والططدهماء، الغوغاء أيإدي فتداولته علططى حكططر
والدباء. العلماء

ًا أئمتهططا في بالطعن صأميمها في المة هذه : رمواوأثاني
عليهططا الغيططورون فاضطر ، عقيدتها وحماة ديإنها نقلة وثآقات

أصأططل ذكر من لبد فكان ذلك، في الواجب بأدنى يإقوموا أن
ًا فططزادت وسببها المسألة ًا شططيوع إلططى قصططد دون وانتشططار

ذلك.
الكوثآري. ) يإعني(1
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جديإططد، مططن يإثيرهططا السططلفي القحطاني الشيخ ذا وهاهو
وتططوهين الثآبططات، الئمة في وبالطعن النتقادات، تلك بمثل

الكططامن أثآططار لذع، وبأسططلوب ،)1(رأيإططت كمططا الثقات، الرواة
ولقتصططرت الفصططل هذا كتبت لما ذلك ولول الساكن، وهيج
وللططه التاليططة، الفصططول فططي ملحظططات مططن سيأتي ما على
بعد. ومن قبل من المر

المسألة. هذه طرح له يإروق ل من الناس من أن واعلم
ويإقططول: لططو ، وإشططهارها ذكرهططا على يإعترض قد من ومنهم
ّفت أو وشططأنه الشططيخ وتركططت أصأططلها مططن المسططألة عططن سك

حنيفططة أبططي علططى ثآنططائهم في الئمة كلم تنقل لم يإقول: لم
به؟ رمي وما فيه قيل عما واعتذارهم

بينططت وقططد السططاس فططي هططذا غرضططي فططأقول: ليططس
بالنص لك كلمه أنقل ذلك في سلف ولي قبل من مقصدي

تططأنيب فططي ورد لمططا التنكيططل و التنكيططل طليعططة) 2(كتابيه من
مقدمططة فططي اللططه رحمططه قططال حيططث الباطيل، من الكوثآري

تططأنيب كتططاب علططى وقفت فإني بعد، : (أما11 ص في الول
تعقططب الططذي الكططوثآري زاهد محمد العلمة للستاذ الخطيب

ترجمة في البغدادي الخطيب المحدث الحافظ ذكره ما فيه
الماضين عن الروايإات من بغداد تأريإخ من حنيفة أبي المام

يإططوافقه مططا تعططدى السططتاذ فرأيإت حنيفة أبي من الغض في
إلططى عنه الذب وحسن حنيفة أبي توقير من العلم أهل عليه

للمانططة المضططادة المغالطططات من متثبت، عالم يإرضاه ل ما
السططنة أئمة في والطعن القواعد في التخليط ومن العلمية،
ًا ذلططك فططي  … فأسططاء)3(ونقلتها أبططي المططام إلططى حططتى جططد
.((نفسه حنيفة

كتططاب فهططذا بعططد، : (أمططا3ص التنكيططل مقدمة في وقال
ما فيه تعقبت ، الباطيل من الكوثآري تأنيب في بما التنكيل
محمططد العلمططة الخطيب) للستاذ كتاب: (تأنيب من انتقدته

غير ورواتها السنة أئمة في بالكلم يإتعلق مما الكوثآري زاهد
أن خلفططه..) إلططى ول حنيفططة أبططي المططام عن ذب إلى عامد

المطاعن رد هو هذا كتابي من الهم قال: (فصل: المقصود
الله. شاء إن الثالث الفصل في لذلك بيان مزيإد ) وسيأتي(1
ًا ) وقد(2 ًا طبع واللباني. حمزة، الرزاق عبد الشيخين: محمد بتعليق مجلديإن، في واحد كتاب في مع
مشربيهما. وتبايإن الرجلين قصد اختلفا مع القحطاني الشيخ فعل ) وكذا(3
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إلى اضطرني رواتها. والذي وثآقات السنة أئمة عن الباطلة
أحططوال معرفططة مططن إليططه تفتقططر ومططا النبويإططة السنة أن ذلك

فططي والتططابعين الصططحابة وآثآططار العربيططة ومعرفططة رواتهططا،
نفسه والفقه وغيرها الحكام و السنة معاني وبيان التفسير

طعن الذيإن أولئك على النقل ومدار النقل على مدارها إنما
في الطعن إلى يإؤول فيهم فالطعن وأضرابهم الستاذ فيهم
أصأله. من الديإن في بل كله النقل

أو حططق بغيططر أولئططك مططن واحططد رجل توثآيق في والسعي
البطططال بإدخال الديإن إفساد في سعي حق بغير فيه الطعن

الروايإططة واسططع الرجل ذاك كان فإن منه الحق إخراج أو فيه
ًا أو الرواة، لحوال البيان كثير أو المططر كططان للمريإن، جامع

ًا، أشد بغيططر الطعططن كططان إذا بالططك فما بالتدبر، يإعلم كما جد
الطعططن علططى يإططترتب ، والرواة الئمة من كثير عدد في حق

جم توثآيق محاولة روايإاتهم إسقاط محاولة على زيإادة فيهم
) الخ.…وثآقوه ممن غفير جم وجرح جرحوه ممن غفير

وبالفصططلين الفصططل بهططذا يإتعلق الكلم : وهذاسمير قال
الكتاب. هذا من والرابع الثالث
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الثاني الفصل

عقديإة بمسائل متعلقة علمية أخطاء

ًا المؤسف من ومططن السلفية، دعاة من شيخ يإقع أن حق
قسططم فططي والمتخصصططين الشططرعي العلططم إلططى المنتسبين

إل عططادة فيهططا يإقططع ل عقديإة ومخالفات أخطاء في العقيدة،
أهططل من السلف لمذهب والمخالفون العوام، من الجاهلون

الشيخ أخطاء من أمثلة ونحوهم. وإليك الشاعرة من البدع
السلفي:

وتعططالى.... تبارك الله حكمة  شاءت))  قال84 ] ص1[
)).

معنى، الحكمة لن يإجوز، ل اللفظ : وهذا سمير قال
محمد الشيخ سئل مشيئة. وقد لها يإنسب ل والمعاني

شاءت)) القائل قول حكم عن الله حفظه العثيمين الصالح
الله، قدرة نقول: شاءت أن يإصح ل))  فأجاب((الله قدرة

له، إرادة ل والمعنى معنى، والقدرة إرادة، المشيئة لن
نقول: ولكننا ،)1(للمشيء والمشيئة للمريإد، الرادة وإنما

.)2(((وكذا كذا الله حكمة اقتضت
حفظه زيإد أو بكر للشيخ اللفظية المناهي معجم وانظر

.194 ص الله،
بن أحمد عن الله عبد المام  روى105،106 ]- ص2[
يإقول خارجة قال: سمعت أبيه عن الدارمي سعيد

يإحللن ل وأنهن طوالق أنهن نساءهم بلغوا كفار، الجهمية))
تل جنائزهم. ثآم تشهدوا ول مرضاهم، تعودوا ل لزواجهن،

وجل: عز قوله لتشقى} إلى القرآن عليك أنزلنا ما ، {طه
إل الستواء يإكون استوى} وهل العرش على {الرحمن

.((بجلوس
علل: عدة فيه الثآر هذا)):  الله هداه الشيخ، قال

خارجة. وهو كذاب سنده الولى: في
صأخر. بن سعيد وهو مجهول سنده : فيالثانية

: ((لشيء)).  الصأل ) في(1
].1/62[ العثيمين الشيخ ) فتاوى(2
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في السلف لمذهب مخالف فإنه متنه، : فيالثالثة
ًا ل يإصح لم لذلك الستواء، مسألة ًا ول سند .((متن

ًا الشيخ وقال أما)):  الثآر هذا على تعليقه في أيإض
من هذا فليس بجلوس إل يإكون ل الستواء بأن القول
مذهبهم أن ذلك بخلفه، السلف مذهب بل السلف، مذهب
مجهول والكيف معلوم الستواء أن في الوضوح كل واضح

بدعة. عنه والسؤال واجب به واليإمان
ًا إل فليططس خارجططة عططن يإروى الذي هذا أما مططن شططذوذ
هططذه نقول: إن هنا ومن هو، معتقده عن يإعبر متروك كذاب

بططالمخلوق، الخططالق وتشططبيه التجسططيم إلططى أقططرب العبططارة
ًا النططاس أشططد مططن عليهم الله رضوان الصالح وسلفنا إنكططار

أقططوال مططن بسططيطة نبططذة وهططذه والمجسمة، المشبهة على
المام كلم الشيخ ساق  ثآم((الشأن... هذا في السلف أئمة

الستواء. في وغيره مالك
توارد له، الله غفر الشيخ، من زلة : وهذهسمير قال

وأضرابهم. الجهمية من الصفات، نفاة المعطلة مع فيها
وحكم المام، مصعب بن خارجة في القول أفحش وقد

ّدعه، بالكذب عليه مذهب هو خارجة قاله  الذي أن مع وب
مطابقة هنا الشيخ وعبارات الجهمية، إل يإنكره ول السلف،

الخالق وتشبيه التجسيم إلى أقرب))كقوله:  لعباراتهم،
يإنفون ل فهم هذا، يإطلقون ل والسلف ،((بالمخلوق
المعطلة، هم نفاها الذي وإنما يإثبتونها، ول الجسمية
الكتاب في الواردة الصفات نفي ذلك من وقصدهم
والقدم والصأابع واليديإن والنزول كالستواء والسنة،
وغيرها. والساق
ولم الصفات وأثآبتوا هذه بدعتهم السلف عليهم رد وقد

كالجهة المجملة، العبارات من هي إذ الجسمية، يإنفوا
ًا لها التعرض يإصح ول ونحوها، والتحيز ًا.  ول نفي إثآبات
عن يإنقل لم أنه فمعلوم))تيمية:  ابن السلم شيخ قال

أن المة سلف ول التابعين ول الصحابة ول النبياء من أحد
بدعة والثآبات النفي بل بجسم، ليس الله أن أو جسم، الله
.)1(((الشرع في

].5/434[ الفتاوى ) مجموع(1
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صأفة أنكر له، وغفر الله هداه القحطاني والشيخ
بجلله. تليق صأفة أثآبتوها والسلف الجلوس،

وجل: عز الرب جلوس في القول تفصيل
السنة كتاب في أحمد المام بن الله عبد المام ذكر

"سئل عنوان القحطاني) تحت الشيخ وقرأ حققه (الذي
عليه" وجل عز الرب وجلوس الكرسي في روي عما

تبارك جلس  إذا))عنه:  الله رضي الخطاب بن عمر حديإث
الرحل كأطيط أطيط له سمع الكرسي على وتعالى
.((الجديإد

عن الرحمن عبد عن أحمد المام طريإق من رواه
عمر عن خليفة بن الله عبد عن إسحاق أبي عن سفيان
ًا  .)1(موقوف

ًا الله عبد ورواه وكيع قال: نا أحمد المام عن أيإض
عن خليفة بن الله عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل بحديإث

عز الرب جلس إذا))قال:  عنه الله رضي الخطاب بن عمر
ّفر((الكرسي على وجل وكيع، عند أبي، سماه رجل،  فاقشع

بهذه يإحدثآون وسفيان العمش أدركنا))وقال:  وكيع فغضب
.)2(((يإنكرونها ل الحاديإث
ووكيع وسفيان العمش الئمة، : فهؤلءسمير قال
هم فهل يإنكروه، ولم وأقروه هذا رووا الله عبد وابنه وأحمد

القحطاني؟! الشيخ عند مشبهة مجسمة
ًا روي الثآر وهذا رضي الخطاب بن عمر على موقوف

ًا عنه، الله وسلم- عند عليه الله -صألى النبي إلى ومرفوع
أرسله ] ومرسلً،5/400[ تفسيره في الطبري جريإر ابن
[ السنة في أحمد بن الله عبد أخرجه خليفة، بن الله عبد

] من5/400[ الطبري جريإر ] وابن593 /برقم1/305
: جاءت قال خليفة بن الله عبد عن إسحاق أبي طريإق
الله : ادع وسلم- فقالت عليه الله -صألى النبي إلى امرأة

{وسع وقال وجل عز الرب : فعظم الجنة. قال يإدخلني أن
فما وعز جل عليه ليقعد والرض} إنه السموات كرسيه

].585 /رقم1/301[ السنة ) انظر(1
كمثله {ليس الله لن ذلك يإنكرون ل السلف فقال: ((نعم، وكيع قول على القحطاني الشيخ علق ) وقد(2

يإليق ما إل الباري صأفات في يإتخيلون ل الذيإن الكلم وأصأحاب المبتدعة البصير} أما السميع وهو شيء
....)) الخ!!! التأويإل إلى يإهربون ثآم بالبشر
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ًا له وإن أصأابع، أربع قيد إل منه يإفضل الرحل كأطيط أطيط
ركب. إذا

فما))جريإر:  ابن ولفظ السنة، في الله عبد لفظ هذا
وإن فجمعها، بأصأابعه قال ثآم أصأابع، أربع مقدار منه يإفضل

ًا له .((ثآقله من ركب إذا الجديإد الرحل كأطيط أطيط
] في8/52[ تاريإخه في البغدادي الخطيب نحوه وروى

المروذي بكر أبي طريإق من شبيب، بن الحسين ترجمة
أبو حدثآنا وكيع قال: حدثآنا السلمي حمزة أبي عن عنه

قال: قال خليفة بن الله عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل
الذي الكرسي))وسلم- :  عليه الله -صألى الله رسول
أربع قدر إل منه يإفضل وما وجل، عز الرب عليه يإجلس
ًا له وإن أصأابع، .((الجديإد الرحل كأطيط أطيط
بن الحسين علي أبو لي المروذي: قال بكر أبو قال))

إلى قدمنا -حين العابد سلم بن بكر أبو لي قال شبيب،
أبي عن كتبناه الذي الحديإث ذلك أخرج))بغداد- 
ًا. وسمعناه بخطه سلم بن بكر أبو  فكتبه((حمزة جميع
لمحمد يإفضل الذي الموضع سلم: إن بن بكر أبو وقال

بكر أبو عليه. قال وسلم- ليجلسه عليه الله -صألى
ّفد : من الصيدلني بكر أبي على الطعن أراد فإنما هذا ر
تاريإخ من  اهط((العابد سلم بن بكر أبي وعلى المروذي

بغداد.
بأمريإن: الحديإث هذا أعل : وقد سمير قال

لم عليه، الحديإث ومدار خليفة، بن الله الول: عبد
]1/458[ تفسيره في كثير ابن وقال حبان، ابن إل يإوثآقه

.((نظر عمر من سماعه وفي المشهور، بذاك ليس))
ًا رواه فبعضهم إسناده، في الثاني: الختلفا موقوف

ًا عمر، على وسلم- عليه الله -صألى النبي إلى ومرفوع
ً .)1(السناد حيث من الصحابي. هذا فيه يإذكر لم ومرسل
في الله رحمه السلم شيخ ذكر فقد المتن وأما
وله قبلوه، السنة أهل أكثر ] أن438-16/435[ الفتاوى
منه يإفضل فما))قوله:  في الختلفا حصل وإنما شواهد،

: وقال إسناده في الختلفا وذكر الجلوس، ذكر ] دون1/244[ التوحيد في خزيإمة ابن رواه ) وقد(1
بالمراسيل العلم من الجنس هذا في نحتج السناد. لسنا متصل غير لنه شرطنا من الخبر هذا ((وليس

المنقطعات)).
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يإفضل فما)) الخر اللفظ يإخالف  وهذا((أصأابع أربع قيد إل
رجحه وقد جريإر، ابن لفظ  وهو((أصأابع أربع مقدار منه

يإقتضي)) بأنه ذلك وعلل الول اللفظ وأبطل السلم، شيخ
.((وأكبر الرب من أعظم العرش يإكون أن

يإنكرها "القعود" لم صأفة أن : والمقصودسمير قال
ابن المام رواه شواهد: فمنها: ما ولها أثآبتوها، بل السلف
أسماء حديإث من ] بإسناده1/246"التوحيد" [ في خزيإمة

بأرض جعفر مع قالت: كنت عنها الله رضي عميس بنت
فمرت دقيق، من مكتل رأسها على امرأة فرأيإت الحبشة

الريإح فسفت رأسها، عن فطرحه الحبشة من برجل
على يإقعد يإوم الملك، إلى أكلك))فقالت:  الدقيق،

.((الظالم من للمظلوم ويإأخذ الكرسي،
،((يإجلس)) ] بلفظ82 [ص العلو في الذهبي وذكره

بن عطاء عن الطحان الله عبد بن خالد نحوه روى))وقال: 
أبي بن منصور أبيه. ورواه عن بريإدة ابن عن السائب
دثآار بن محارب فقال: عن السائب بن عطاء عن السود

.((أبيه عن بريإدة ابن عن
ابن حديإث منها أخرى، آثآار الرب جلوس في وروي

سريإره أو كرسيه على فأجده ربي فآتي))ولفظه:  عباس
ًا ًا فأجده)):  أنس  وحديإث((جالس كرسي على قاعد
الدنيا سماء إلى نزل فإذا))هريإرة:  أبي  وحديإث((العزة
الجيوش اجتماع في القيم ابن  ذكرها((كرسيه على جلس

تفسير في عباس ابن أثآر ومنها ]،109-108 [ص السلمية
ًا القيم ابن ذكره قال: قعد، استوى، ] وأثآر251 [ص أيإض
في الشيخ أبو  رواه((كرسيه على جلس إذا حتى))قتادة: 
.)1(مقال من منها إسناد يإخلو ] ول2/753[ العظمة
]:5/527[ الفتاوى في تيمية ابن السلم شيخ قال

البدن، قعود مثل هو ليس قبره في الميت قعود كان وإذا))
وسلم- من عليه الله -صألى النبي عن الثآار به جاءت فما

كحديإث تعالى، الله حق "الجلوس" في "القعود" و لفظ
رضي عمر وحديإث عنه، الله رضي طالب أبي بن جعفر

الئمة. من ذكرها من إلى فقط الشارة أردت وإنما يإطول، فيها ) والكلم(1
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أجسام صأفات يإماثآل ل أن أولى وغيرهما، عنه الله
 اهط.((العباد

في قال أنه يإعلى أبي القاضي عن القيم ابن ونقل
عبد أبو شيخنا فذهب صأفته، في واختلفوا)) النزول حديإث

عند النزول حقيقة هذا انتقال. قال: لن نزول أنه إلى الله
من  اهط((بمعنى: قعد الستواء في قوله نظير وهو العرب،
].386 [ص الصواعق مختصر

-7/98[ السنن تهذيإب في الله رحمه القيم ابن واحتج
السموات فوق كرسيه إن))المتقدم:  عمر ] بحديإث99

ضعفه. من على  ورد((عليه... يإقعد وإنه والرض،
النونية: في وقال

مجاهد كلم واذكر
قوله في
المقام تفسير ذكر في

لحمد
ًا كان إن فإن تجسيم

ًا مجاهد
الجلوس ذكر أتى ولقد

وفي به
نبينا عم ابن أعني

وبغيره
المام والدارقطني

الط يإثبت
هذا ضمنت قصيد وله
وفيط

وتلك الصلة أقم
سبحان في
بالرأي ذا قيل ما

والحسبان
شيخه بل شيخهم هو

الفوقاني
الرباني جعفر رواه أثآر

ًا ذو والحق أتى أيإض
التبيان

غير الباب ذا في آثآار
جبان

ذا للمروي لست طها
نكران

الدارقطني قصيدة إلى الله رحمه : يإشير سمير قال
قال: وفيها

يإقعده أنه تنكروا ولقاعد أنه تنكروا ول

القعود صأفة يإنكروا لم الله رحمهم السلف أن فعلم
وهو بالثآار، لها واحتجوا أثآبتوها، بل تعالى، لله والجلوس
ًا مذهبهم، بأن القول أما))بقوله:  القحطاني زعم لما خلف

46



السلف، مذهب من هذا فليس بجلوس، إل يإكون ل الستواء
. ((بخلفه السلف مذهب بل

أحمد المام فهذا الشيخ، عند السلف من أدري ول
لله، الصفة هذه أثآبتوا قد ذكرنا من وسائر الله عبد وابنه

مذهب لتقريإر خصصوها التي مصنفاتهم في آثآارها ورووا
المعطلة. الجهمية من مخالفيهم على والرد السلف

أنها إل مقال، من يإخلو ل آحادها كان وإن الثآار وهذه 
لها، الئمة من ذكرنا من تصحيح ويإكفي تصح، بمجموعها

بها. واحتجاجهم
يإتابع أن الله، هداه القحطاني، الشيخ على وكان

وتعلل ذلك أبى فإن بالتسليم، وقبولها إثآباتها في السلف
العلم أهل من غيره تعلل كما أسانيدها، بضعف

السلف تجريإح دون جاءت، كما فليمرها ،)1(المعاصأريإن
هنا، فعل كما والتجسيم، بالتشبيه ورميهم فيهم والطعن

يإنتحل ممن قبله، العلم أهل من أحد عليه يإجرؤ لم ما وهو
الشيخ أن العجب منه يإقضي مما السلف. وإن مذهب
عن بعينها المذكورة والمطاعن التهم هذه حكى نفسه

 [ومن85-84 ص في الكتاب مقدمة في فقال الكوثآري،
الكوثآري، زاهد المدعو الحديإث العصر في المبتدعة هؤلء

ل قطعية بنتيجة يإخرج الرجل هذا كتبه ما لجميع والمتأمل
ًا مملوء قلبه أن هي فيها شك السنة أهل عقيدة على غيظ

ًا نفسه نصب ولذلك والجماعة، ًا مخاصأم ًا لجوج هماز
ًا بنميم....]. مشاء

من نماذج الكريإم القارئ أيإها : [وإليك قال أن إلى
السنة: كتاب حول الكوثآريإة النطزهات

 عنوان402 جهالته- ص قل  -أو)2(مقالت في - ورد1
ًا أن ذكر الزيإغ" حيث كتاب وهو السنة كتاب  يإسمى)3("كتاب

إل الستواء يإكون وهل)) خارجة أثآر أورد الله عبد
في عليه وعلقت القول هذا خرجت . وقد((بجلوس
ًا، الرجال علم من يإعرفا أنه يإدعي والكوثآري موضعه، شيئ

عندهم. يإصح لم بما ملزمين غير ) وهم(1
والصواب: ((مقالته)). ، ) كذا(2
الشيخ. أوردها ) كذا(3
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يإتبين حتى هو؟ من هذا خارجة ترجمة في يإبحث لم فلماذا
.…هذا عن تعامى لكنه المر، له

يإخالف مما الكتاب هذا من يإريإد ما نقل - بعدما2
قائل ترك فهل)): 407 ص نصه ما قال العمياء أشعريإته

ًا الكلمات هذه .((والتجسيم الوثآنية من شيئ
المسند كتاب للمة نقل من أن إلى الحال وصأل وإذا
الصحابة وفضائل والزهد الجهمية على والرد والسنة
العفاء] اهط. الدنيا فعلى مجسم، وثآني بأنه يإوصأف

من وعده القحطاني عليه شنع الذي : وهذا سمير قال
تعليقه في سطره ما بعينه هو وضللته، الكوثآري جهالت

قائله رمى فقد مصعب بن خارجة أثآر المذكور، الثآر على
رحمه خارجة يإخص ل الطعن وهذا والتشبيه، بالتجسيم

صأفة أثآبتوا الذيإن الئمة سائر على يإنعطف بل الله،
فقد الله، عبد المام ومخرجه الثآر راوي ومنهم الجلوس،

أدركنا))قوله:  وكيع عن ونقل الجلوس، صأفة بإثآبات صأرح
.((يإنكرونها ل الحاديإث بهذه يإحدثآون وسفيان العمش

ل والقحطاني الكوثآري الشيخين، كلم في والمتأمل
ًا يإجد ًا، فرق مصنفه وفي الكتاب في طعن فالول كبير

أوقع والثاني والتجسيم، بالوثآنية ورماه الله، عبد المام
بالكذب ورماه المام، مصعب بن خارجة على الطعن

واحد. نعم ومؤداهما المعتقد، وسوء والتجسيم والتشبيه
بصيغة كان وإن لهله، الفضل نسب فالكوثآري فرق، هنالك

بالجلوس، القائل وحده ليس خارجة لن والشتم، الطعن
بالثآار لها واحتج أقوالهم روى ومن الئمة عليه وافقه بل

على للرد خصصه مصنف في وجمعها والموقوفة المرفوعة
أولى فهو الضلل، المبتدعة من وغيرهم المعطلة الجهمية

ل كما المذكورة، الصفة إثآبات في إليه الفضل بنسبة
يإخفى.

: التجسيم، الشنيعة الوصأافا بتلك وصأفهم وأما
من الجهمية عليه دأب فقد وغيرها، والحشو، والتشبيه،

العجب لكن الكوثآري، على غريإب ول ببعيد فليس قديإم،
له. متابعته في القحطاني من

الله: رحمه القيم ابن قال
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مجسططمة مشططبهة ذا كم
نططططططططططططططططططططططططططططوا

أهططل بهططا سميتم أسماء
الحططططططططططططططططططططططططططد

أنهططم إل واللططه ذنبهم ما
التجسططططيم ذا كططططان إن

فيططططططططططا عنططططططططططدكم
اللططه بحمططد مجسططمة إنا

لطططططططططططططططططططططططططططططم

فتان جاهل مسبة بتة
القرآن وناصأري يإث

الله بوحي أخذوا
والفرقان

ً من فيه ما به أهل
نكران
الخالق صأفات نجحد

الديإان

في الكوثآري بمتابعة القحطاني يإكتف : ولمسمير قال
مسألتين: عليه زاد بل للسلف، وانتقاده طعنه

مصعب. بن لخارجة : تكذيإبه الوألى
وليس القائل أنه مع به، السند : توهينوأالثانية

الراوي.
: قال خارجة عن أبيه عن الدارمي رواه فالثآر

 الخ.((... كفار الجهمية))
كما به، يإعلل حتى الثآر رواة من ليس ترى كما فخارجة

الكوثآري على الشيخ فإنكار القائل، هو بل القحطاني، زعم
بن بسعيد تعليله للحقائق. نعم، قلب بذلك للثآر تعليله عدم
مجهول هو إذ صأحيح، خارجة، عن الراوي الدارمي، صأخر

].4/34[ لبنه والتعديإل الجرح في حاتم أبو قال كما
مع الحديإث في ضعيف فهو مصعب بن خارجة وأما
عنه. الله عفا الشيخ، زعم كما بكذاب، وليس إمامته،

]3/76[ التهذيإب في ترجمته في ورد بما اغتر ولعله
ذلك، سبب عن وغفل معين، ابن ] عن1/625[ والميزان

ل فمثله سيأتي، كما وغيره، حبان كابن الئمة، فسره وقد
روايإته. بتضعيف يإكتفى وإنما كذاب، عنه يإقال

كذاب، فيه فقال فيه، معين ابن عبارات اختلفت وقد
بثقة. وقال: ليس وقال: ضعيف، بشيء، وقال: ليس

كان))] : 1/284[ المجروحين في حبان ابن وقال
منهم سمع ما ويإروي وغيره، إبراهيم بن غياث عن يإدلس

هنا فمن رآهم، الذيإن الثقات عن الثقات على وضعوه مما
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الحتجاج يإحل ل الثآبات، عن الموضوعات حديإثه في وقع
.((بخبره

ًا له عدي ابن وساق ًا عشريإن من نحو مناكير حديإث
يإغلط أنه حديإثه. عندي يإكتب ممن : وهو قال ثآم وغرائب،

يإتعمد. ول
بخراسان.  جللة له : كان الذهبي قال

العالم المام)):  ] فقال7/326[ السير في له ترجم
طهمان. روى بن إبراهيم مع خراسان شيخ المحدث،

عندنا، الحديإث مستقيم قال: هو يإحيى بن يإحيى عن مسلم
كنا فإنا غياث، عن يإدلس كان ما إل حديإثه من ننكر ولم

ثآقة، نفسه في الحاكم: هو الحاديإث. وقال تلك نعرفا
بمتهم. هو ما يإعني

ول عدي: يإغلط ابن حديإثه. وقال حاتم: يإكتب أبو وقال
الله عبد بثقة. وقال يإحيى: ليس عن عباس يإتعمد. وقال

أحاديإثه. أكتب أن أبي أحمد: نهاني بن
ًا.  انتهى((بالرجاء الجوزجاني: يإرمى وقال ملخص
معين ابن وتكذيإب ضعفه، سبب تبين : فقدسمير قال
يإضعف بل الكذابين، عداد في يإدخله ل ذلك وأن لروايإته،
روايإته.
قال فكما نفسه في هو أما فقط، الروايإة حيث من هذا
شيخ محدث عالم إمام))ترجمته:  في الذهبي المام

ما سوى بدعة، أو بفسق عدالته في يإطعن ولم ،((خراسان
يإسلم لم وهذا بالرجاء، رمي أنه السعدي الجوزجاني ذكره
بالرجاء. له علقة ل المذكور والثآر الكابر، بعض منه

المام ذكر والعلم، المامة في مكانته لك يإبين ومما
من أكثر "السنة" في كتابه في لقوله وتخريإجه له الله عبد

في ] ذكره2/306[ "السنة" له في الللكائي وكذا موضع،
القرآن. بخلق قال من تكفير عنهم نقل الذيإن الئمة عداد

الجيوش "اجتماع في القيم ابن المام كذلك وذكره
مصعب بن خارجة قول))] فقال: 232 السلمية" [ص

"السنة" كتاب في أحمد بن الله عبد تعالى: قال الله رحمه
المذكور الثآر  فساق((الدارمي... سعيد بن أحمد حدثآني

.((بجلوس إل الستواء يإكون وهل))قوله:  دون هنا
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وأما))]: 86-85[ ص في الشيخ قول أن تعلم هنا ومن
فكان القرن، هذا من السبعينات في الله فقصمه زاهد
للواقع،  مخالف((ترهاته وهلكت هلك النكرات، من نكرة
بقيت فقد يإحصل، لم لكنه حصوله، نتمنى كنا مطلب وهو

على الشيخ تعليقات في ممثلة وأباطيله الكوثآري ترهات
"السنة"! كتاب
الله عبد عن بإسناده الله عبد المام  روى305 ] ص3[

عليه الله -صألى النبي إلى امرأة جاءت))قال:  خليفة بن
قال: فعظم الجنة يإدخلني أن الله وسلم- فقالت: ادع

والرض} السموات كرسيه وقال: {وسع وجل عز الرب
أصأابع، أربع قيد إل منه يإفضل فما وعز جل عليه ليقعد إنه

ًا له وإن .((ركب إذا الرحل كأطيط أطيط
متنه وفي ضعيف إسناده))القحطاني:  الشيخ قال

.((نكارة
في جريإر ابن  وأخرجه))نصه:  ما له تخريإجه في وقال
المؤلف. متن بنفس شاكر ] تحقيق5/400[ تفسيره
الطبري، ذكره ما هي المنكرة الزيإادة أن إلى شاكر وذهب

الله، صأفات كيفية في دخول هذا لن ذلك على أوافقه وأنا
.((الكيفية في الدخول عدم الصحيح السلف ومذهب
وخلط السابق، كخطئه هنا الشيخ : أخطأ سمير قال

مذهبهم، في ليس ما إليهم ونسب السلف، مذهب بيان في
ومصنفاتهم. كتبهم في وقرروه أثآبتوه ما ونفى

متن في أنكره الذي باللفظ هنا يإصرح لم والشيخ
ً أطلق وإنما الحديإث، وزعم ،((نكارة متنه في))فقال:  أول

صأحيح، غير وهذا المؤلف، متن بنفس خرجه جريإر ابن أن
عبد روايإة في ليستا زيإادتين روايإته في زاد جريإر ابن فإن
: قوله  بعد((فجمعها بأصأابعه قال ثآم))قوله:  وهما الله،

 بعد((ثآقله من))الحديإث:  آخر في وقوله ،((أصأابع أربع))
.((ركب إذا))قوله: 

ما هي المنكرة الزيإادة أن إلى شاكر وذهب))وقوله: 
الشيخ أن  يإوهم((ذلك على أوافقه وأنا الطبري، ذكره
أحمد كلم نص وإليك خطأ، وهذا الزيإادة، أنكر شاكر أحمد
 قال))الله:  رحمه قال جريإر، ابن تفسير حاشية في شاكر
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المشهور، مسنده في البزار الحافظ رواه  وقد)1(كثير ابن
من منهم تفسيريإهما.... ثآم في جريإر وابن حميد بن وعبد
ًا- قلت عمر عن عنه يإرويإه هنا الطبري رواه : كما)2(موقوف

زيإادة غييبة- قلت: وهي زيإادة متنه في يإزيإد من -… ومنهم
.((يإحذفها... من - ومنهم الحديإث هذا في الطبري
إنما للزيإادة؟ شاكر أحمد إنكار تجد : فأيإنسمير قال

الواردة بالزيإادة الله رحمه كثير ابن مقصود يإبين أن أراد
ًا كثير ابن يإنكرها ولم الحديإث، متن في استغربها، وإنما أيإض

والستغراب. النكار بين وفرق
أحمد أن القحطاني زعم التي الزيإادة تلك هي ما ثآم
عليها؟ هو ووافقه أنكرها، شاكر

أحمد تعليق ول أصألً، كثير ابن مراد يإفهم لم الشيخ إن
في أنه على تدل وعبارته ذلك، فهم أنه وأوهم عليه، شاكر

آخر. واد في وهما واد،
ابن تفسير في الوارد الحديإث متن في الشيخ تأمل ولو
ابن عند المستغربة، الزيإادة وأن المقصود لعرفا جريإر،
في ترد لم العبارة . وهذه((ثآقله من))قوله:  هي كثير،
"السنة"، في أحمد بن الله عبد روايإة ومنها الروايإات، بعض
قال: حيث جريإر، ابن لروايإة مطابقة أنها الشيخ زعم والتي

لك يإؤكد   ! والذي((المؤلف متن بنفس جريإر ابن أخرجه))
روايإة عن قوله آخر، واد في الخريإن وأن واد، في أنه

الزيإادة فيها وليس ،((نكارة متنه في))الله:  عبد المام
كثير. ابن استغربها التي

دخول هذا لن))بقوله:  لنكارها تعليله الثآافي، وثآالثة
عدم الصحيح السلف ومذهب الله، صأفات كيفية في

! ((الكيفية في الدخول

].1/458[ كثير ابن تفسير ) انظر(1
الله. رحمه شاكر أحمد هو ) القائل(2
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مسائل: ثلثا في الشيخ مع وأالبحث
أحمد بن الله عبد روايإة في أنكره الذي : اللفظالوألى

؟ هو ما ،
في وهي كثير، ابن استغربها التي : الزيإادةالثانية

جريإر. ابن روايإة
كله. ذلك في السلف : مذهبالثالثة

لفظ هو الشيخ أنكره الذي أن فالظاهر ،الوألى أما
في عليه الكلم تقدم وقد الحديإث، في "القعود" الوارد

يإثبتون بل يإنكرونه، ل السلف أن وتبين السابقة، الملحظة
الواردة الصفات كسائر تعالى، بالله تليق "القعود" صأفة

ًا)) المعتبر بالشرط والسنة، القرآن في تمثيل، بل إثآبات
ًا ًا((تعطيل بل وتنزيإه كمثله تعالى: {ليس قوله من  أخذ
البصير}. السميع وهو شيء

الطيط، وهي كذلك، أخرى لفظه الشيخ أنكر وقد
]1/303 [588 رقم الثآر على تعليقه في بذلك وصأرح
نص من يإأت لم الطيط لفظ))قوله:  الذهبي عن نقل حيث
العرش أطيط في يإصح ل))اللباني:   وقول((ثآابت

.((حديإث
أدلته ذكر وسيأتي "الطيط" ثآابت، لفظ أن والصواب

قليل. بعد
الحديإث، في الواردة بالزيإادة يإتعلق ما : وهيالثانية

رحمه كثير ابن استغربها والتي ،((ثآقله من))قوله:  وهي
ًا القحطاني، وأنكرها وغيره، الله كلمه: بظاهر أخذ

ذكره ما هي المنكرة الزيإادة أن إلى شاكر وذهب))
لم أنه الظاهر أن مع ،((ذلك على أوافقه وأنا الطبري،

فإنكاره "الطيط"، أنكر قد لكنه أصألً، الزيإادة هي ما يإعرفا
.)1("للثقل" أولى

وأثآبتوا "الطيط"، أثآبتوا السلف أئمة أن والحق
بعضها: وإليك ذلك، في الواردة بالثآار واحتجوا "الثقل"،

قصة في عنه، الله رضي مطعم بن جبير أ- حديإث
وسلم- ، عليه الله -صألى بالرسول استشفع الذي العرابي

؟ الله ما أتدري))وسلم- :  عليه الله -صألى النبي قال وفيه
معدان. بن خالد أثآر على الكلم "الثقل" عند للفظ إنكاره على يإدل ما ) وسيأتي(1
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القبة مثل بأصأابعه -وقال لهكذا سمواته على عرشه إن
.((بالراكب الرحل أطيط به ليئط عليه- وإنه

أحد عنه يإرو ولم عتبة، بن يإعقوب به : تفرد قولكم وأما
فإن المحدثآين، باتفاق بعلة ليس فهذا الصحيح، أصأحاب من

غير وهو به، احتجوا قد ثآقة من وكم أحد، يإضعفه لم يإعقوب
؟((الصحيحين في عنه مخرج

أخرى، شواهد إسحاق، ابن لحديإث القيم ابن وساق
في ذكره تقدم وقد الخطاب، بن عمر حديإث منها

على وتعالى تبارك جلس إذا))ولفظه:  السابقة، الملحظة
عبد  رواه((الجديإد الرحل كأطيط أطيط له سمع الكرسي

].1/301[ أحمد بن الله
وابن الجهمية، في ] باب5/94[ سننه في داود أبو رواه

على الرد في ] والدارمي1/253[ السنة في عاصأم أبي
]1/239[ التوحيد في خزيإمة ] وابن49[ص الجهمية

في ] والللكائي2/152[ والصفات السماء في والبيهقي
] وغيرهم293[ص الشريإعة في ] والجري3/394[ السنة

جبير عن عتبة بن يإعقوب عن إسحاق بن محمد حديإث من
جده. عن أبيه عن جدبير بن محمد بن

الدمشقي القاسم وأبو والمنذري والبزار البيهقي وأعله
وغيرهم. واللباني
تهذيإب في وأطال أعله من على القيم ابن المام ورد
في : ليس الثآبات أهل ] فقال: (قال98-7/94[ السنن
فيه حملكم الحديإث. أما رد في لكم مستراح هذا من شيء
الذي بالموضع ٍإسحاق ابن فجوابه: أن إسحاق ابن على
والمانة). العلم من الله جعله

هنا: عنعنته أن وذكر عليه، الئمة وثآناء ترجمته ساق ثآم
ًا كونه عن الحديإث تخرج (ل يإعقوب لقي قد فإنه ، حسن

بعنعنة الحتجاج من قطعة الصحيح وفي منه وسمع
ديإنار بن عمرو عن وسفيان جابر عن الزبير كأبي المدلس
لذلك]. كثيرة ونظائر

رجل: قال: قال عنه الله رضي مسعود ابن ب- حديإث
يإنزل يإوم ذلك))قال:  المحمود؟ المقام الله: ما رسول يإا

الجديإد الرحل يإئط كما به فيئط عرشه على وجل عز الله
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] والحاكم2/325[ سننه في الدارمي . رواه((تضايإقه من
]2/595[ العظمة في الشيخ ] وأبو2/364[ المستدرك في

عن وائل أبي عن عمير بن عثمان طريإق من له، واللفظ
مسعود. ابن

والله، ل))بقوله:  الذهبي وتعقبه الحاكم، وصأححه
.((ثآقات والباقون الدارقطني، ضعفه فعثمان
ابن قال ضعيف، فالرجل الذهبي، : أصأاب سمير قال

المذهب ردئ))عدي:  ابن  وقال((ضعفه كلهم))البر:  عبد
مع حديإثه ويإكتب بالرجعة، يإؤمن التشيع في غال

].7/145[ التهذيإب  انظر((ضعفه
عنه. قال: الله رضي الشعري موسى أبي جط- أثآر

.((الرحل كأطيط أطيط وله القدمين، موضع الكرسي))
]1/302"السنة" [ في أحمد بن الله عبد المام رواه

[ تفسيره في جريإر ] وابن2/627[ العظمة في الشيخ وأبو
رضي موسى أبي عن عمير بن عمارة طريإق ] من5/398

بالنقطاع، الله رحمه شاكر أحمد الشيخ عنه. وأعله الله
موسى. أبا يإدرك لم عمارة بأن

] إسناده124 [ص العلو مختصر في اللباني وقال
صأحيح. موقوفا

إن حتى العرش مل الله إن)):  مسعود. قال ابن د- أثآر
ًا له اجتماع في القيم ابن  ذكره((الرحل كأطيط أطيط

عن إسحاق عن حرب طريإق ] من255-254[ص الجيوش
بن عطاء عن سلمة بن حماد عن إيإاس أبي بن آدم عن روح

مسعود. ابن عن الشعبي عن السائب
ًا روي : وقدسمير قال إن))بلفظ:  الشعبي على موقوف

ًا له إن حتى  العرش)1(على وتعالى تبارك الله أطيط
.((الرحل كأطيط

آدم طريإق ] من2/593[ العظمة في الشيخ أبو رواه
الشعبي. عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد عن

بن عطاء عن روى سلمة بن وحماد صأحيح، وإسناده
].325 [ص النيرات الكواكب اختلطه. انظر قبل السائب

ً كفوري. ولعل المبار رضاء بتحقيق المطبوعة النسخة في ) كذا(1 : ((على)). من الصواب: ((مل)) بدل
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إل مقال، من يإخلو ل بعضها كان وإن الشواهد، فهذه
ًا. يإكون أن أحواله وأقل المرفوع، الحديإث تقوي أنها حسن

التي مصنفاتهم في وأوردوها السلف أئمة بها احتج وقد
على والرد بها، الله يإديإنون التي عقيدتهم لتقريإر أفردوها

نفاة الجهمية رأسهم وعلى الفرق، من خالفهم من
الصفات.
بن جبير حديإث تصحيح في القيم ابن كلم تقدم وقد
شيخ قول ذلك إلى ضعفه. ويإضافا من على والرد مطعم،
جاء "الطيط" قد ولفظ))الله:  رحمه تيمية ابن السلم

السنن. في داود أبو رواه الذي مطعم، بن جبير حديإث في
ًء، فيه عمل عساكر وابن ابن في الطعن عمدة وجعل جز

داود وأبي كأحمد السنة، علماء رواه قد إسحاق. والحديإث
ولفظ أخرى روايإة من شاهد ماله إل فيه وليس وغيرهما،

[ الفتاوى من . انتهى((غيره في جاء "الطيط" قد
16/435.[

ًا إسحاق ابن بحديإث احتج وممن المتأخريإن من أيإض
كتاب في الله رحمه الوهاب عبد بن محمد السلم شيخ

عبد المام منهم بعده، "الدعوة" من وأئمة التوحيد
[ النجديإة والمسائل الرسائل مجموعة في كما اللطيف،
تيسير في الشيخ آل الله عبد بن سليمان ] والعلمة3/244
معارج في الحكمي ] وحافظ726 [ص الحميد العزيإز
] وغيرهم.1/151[ القبول

عباس ابن عن روي ما له يإشهد فإنه "الثقل"، عن وأما
السموات تعالى: {تكاد قوله تفسير في عنهما الله رضي

.((الثقل من))] قال: 5فوقهن} [الشورى: من يإتفطرن
ولم ] وصأححه2/442[ المستدرك في الحاكم رواه

ابن عن عكرمة عن خصيف طريإق من الذهبي، يإتعقبه
عباس.

] من2/614[ العظمة في الشيخ أبو اللفظ بهذا ورواه
عباس. ابن عن مجاهد عن خصيف طريإق

عباس ابن عن عكرمة عن خصيف طريإق من ورواه
تبارك الرب يإعني فوقهن ممن))فقال:  آخر، بلفظ

.((وتعالى
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عن آخر طريإق ] من25/7[ تفسير في جريإر ابن ورواه
جل وعظمته الرحمن ثآقل من))بلفظ:  عباس ابن

فيه، مختلف الجزري الرحمن عبد بن  وخصيف((جلله
آخرون. ووثآقه جماعة ضعفه

صأالح، النسائي وقال سعد، وابن معين ابن وثآقه وممن
الساجي: وقال به، بأس سفيان: ل بن يإعقوب وقال

يإهم. به يإعتبر الدارقطني صأدوق. وقال
سعيد بن ويإحيى أحمد المام فمنهم ضعفوه، الذيإن وأما

وتكلم يإخلط حاتم: صأالح أبو والزدي. وقال خزيإمة وابن
حفظه. سوء في

بأس فل ثآقة خصيف عن حدث عدي: إذا ابن وقال
عبد بن العزيإز عبد عنه يإروي أن إل وروايإاته، بحديإثه

ل العزيإز، عبد من والبلء بواطيل، عنه روايإاته فإن الرحمن،
].144-3/143[ التهذيإب من خصيف. انتهى من

إسرائيل وهو ثآقة، عنه رواها الروايإة : وهذهسمير قال
كلم فمتقضى النخعي، شريإك وتابعه السبيعي، يإونس بن
في العدل القول وهو هذه، بروايإته بأس ل أنه عدي ابن

أعلم. خصيف. والله
الجيوش اجتماع في القيم ابن الروايإة هذه إلى وأشار
].250[ص السلمية

الضحاك عباس ابن عن تلقاه التفسير وهذا))وقال: 
من قتادة: يإتفطرن عن سعيد وقتادة. فقال والسدي
السدي: تشقق وجلله. وقال الله عظمة قال: من فوقهن،

.((بالله
تعالى: قوله تفسير في عباس ابن قول له * ويإشهد

.((به ممتلىء))به} قال:  منفطر {السماء
مثقل))قتادة:   وعن((به مثقلة))عكرمة:  وقال

.((موقرة به مثقلة))الحسن:   وعن((به
[ص السنة في الله عبد المام أخرجها الثآار وهذه

بعضها ] وإسناد29/138[ الطبري جريإر ] وابن457-458
صأحيح.

القيم: ابن قال
ذو شأنه عظيم سروفططي الشورى وبسورة
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مزمططططططططططططططططططططططططل
السططماء تفطير ذكر في

يإططططططططططرد فيمططططططططططن
المتططأخرون يإسططمح لططم

بنقلطططططططططططططططططططططططططه
المتقطططدمون قطططاله بطططل

الطططططططططط فطططططططططوارس
جريإططططر بططططن ومحمططططد

فططططططططي الطططططططططبري

شان
ًا القريإب فهو به علم

الداني
ًا ًا جبن في عنه وضعف

اليإمان
هذا أمراء هم إسلم
الشأن

به حكيت تفسيره
القولن

الرحمن إن))معدان:  بن خالد قول له * ويإشهد
إذا النهار أول من العرش حملة على ليثقل وتعالى سبحانه

حملة عن خفف المسبحون قام إذا حتى المشركون، قام
.((العرش

عن  بإسناده)1("السنة" في الله عبد المام أخرجه
الله، عبد أم هي هذه أبيها. وعبدة عن خالد بنت عبدة

] وقال:168[ الرجال أحوال في الجوزجاني ذكرها
ًا منكرة أحاديإثها)) ثآقات. رجاله السناد وباقي ،((جد

سأله الذي للرجل الحبار كعب قول كذلك له * ويإشهد
سموات... سبع خلق الله أن أخبرك))فقال:  الجبار عن
في فما عليه، فاستوى العرش رفع ثآم))قال:  أن  إلى((

أول) 2(العلفي الرحل كأطيط أطيط لها إل سماء السموات
.((فوقهن الجبار ثآقل من يإرتحل ما

] وأبو59[ص الجهمية على الرد في الدارمي رواه
عن أسلم بن زيإد طريإق ] من2/610[ العظمة في الشيخ
الحبار. كعب عن يإسار بن عطاء

[ص السلمية الجيوش في إسناده القيم ابن وصأحح
وأبو نظيف، ]: إسناده121[ العلو في الذهبي ] وقال259
التقان. سيء بل بمتهم، هو وما لينوه، صأالح

ل الصفة كيفية في كلم هذا أن أراه بقوله: ((والذي كالعادة، القحطاني، عليه ] وعلق455[ ) ص(1
هذا)). عن يإغنينا رسوله وسنة الله كتاب في صأح وما صأحيح، دليل يإدعمه

عليهم. الله رضوان الصالح سلفنا بمذهب المتأخريإن، آراء عن الله أغنانا السنة- قد -أهل قلت: ونحن
السناد. رواة بعض فسره كما الجديإد، ) أي(2
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المذكور، الحديإث تقوي الثآار : وهذهسمير قال
وتقريإرهم الجهمية على بها السلف أئمة احتجاج وحسبك

ومصنفاتهم. كتبهم في لها
تثبت لم أو عليها، يإطلع لم القحطاني الشيخ أن وهب

يإكتفي أو جاء، كما الحديإث يإمر أن الجدر فكان عنده،
ً كان إن إسناده، على بالحكم على الكلم ويإدع لذاك، أهل

بتعليله بلة، الطين زاد ثآم بالنكارة، عليه حكم لكنه متنه،
في دخول هذا لن))فقال:  الجائر، الحكم لذلك العليل
الدخول عدم الصحيح السلف ومذهب الله، صأفات كيفية

.((الكيفية في
تعليقاته في التعليل، هذا مثل منه تكرر : قدسمير قال

من ذلك على والجواب رأيإت، "السنة" كما كتاب آثآار على
وجهين:

صأفة هو إنما الحديإث في الوارد الطيط : أن الول
ليس))الذهبي:  قول نفسه الشيخ نقل وقد للعرش،
ًا الصفات في مدخل للطيط العرش كاهتزاز هو بل ،)1(أبد
ل العرش أن الشيخ يإرى فهل ]،1/303 [((سعد.... لموت
ًا؟ يإكيف !  أيإض

"الثقل" صأفة بذلك الشيخ قصد كان لو : أنه الثاني
،)2("السنة" في الله عبد روايإة غير في المتن، في الواردة

سائر شأن شأنها بل التكييف، إثآباتها من يإلزم ل فإنه
ول تمثيل غير من نثبتها النصوص، في الواردة الصفات
الستواء في قالوه ما سنن على كلها وتجري تعطيل،
.((مجهول الكيف))وغيره: 

ًا الصفات ونفي التعطيل، أهل مذهب ، التكييف من هرب
السبيل. سواء أصأحاب مذهب ل

مالك ] عن51-3/50[ جامعة في الترمذي نقل وقد
أحاديإث في قالوا أنهم المبارك وابن عيينة بن وسفيان

أنكرت الجهمية وأن ،((كيف بل أمروها))الصفات: 
.((تشبيه هذا))وقالوا:  الروايإات

يإستلزم ول وجل، عز الرب عظمة على دليل وهو الثقل، يإستلزم لكنه للعرش، صأفة الطيط ) نعم،(1
خلقه)). من بائن عرشه وقالوا: ((على بنفيها السلف صأرح فقد المماسة

معدان. بن خالد عن السابق الثآر في بإنكارها صأرح ) وقد(2
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التشبيه يإكون قوله: إنما راهويإه بن إسحاق عن ونقل
سمع. مثل أو كسمع سمع أو يإد، مثل أو كيد قال: يإد إذا

يإقول ول وبصر، وسمع تعالى: يإد الله قال كما قال إذا وأما
ًا. يإكون ل فهذا كسمع، ول سمع مثل يإقول ول كيف، تشبيه

ًا هنا ونقول سمير قال يإكون إنما إسحاق، قال كما أيإض
أو كجلوس، جلوس أو كثقل، ثآقل قيل إذا والتكييف التشبيه

الثآار في وليس يإجلس؟ وكيف يإثقل؟ قيل: كيف إذا
ذلك. من شيء السابقة

والمجيء النزول من بأعجب والثقل الجلوس وليس
نصوص في الثابتة الصفات وسائر والضحك والرجل واليد

والسنة. الكتاب
"الكيفية" عن السلف نفي أن إليه التنبيه يإجدر ومما

عن والنهي بها الخلق علم نفي به المقصود الله، صأفات
قولهم: معنى وهذا إدراكها، عن الطمع وقطع عنها السؤال

الله كيفية، لها يإكون أن يإنفون أنهم ل ،((مجهول الكيف))
بها. أعلم

الذي وإنما ووجودها، حقيقتها يإنفي ل بها العلم فنفي
الصفات. نفاة المعطلة هم بالكلية نفاها
ًا الله عبد المام  روى176-175 ]- ص4[ من أثآر

عمر بن الله عبد قال: بعث سلمة أبي بن الله عبد طريإق
رأى يإسأله: هل عنهم الله رضي عباس بن الله عبد إلى

قد نعم أن إليه فبعث وسلم- ربه؟ عليه الله -صألى محمد
على رآه))فقال:  رآه؟ وقال: كيف إليه رسوله رآه. فرد

صأورة في ملك الملئكة، من أربعة تحمله ذهب من كرسي
في وملك ثآور صأورة في وملك أسد صأورة في وملك رجل،
.((ذهب من فراش دونه خضراء روضة في نسر، صأورة

ًا الشيخ قال حديإث قلت: هذا))الثآر:  هذا على معلق
في دخول هو ثآم العقيدة، أمور في خاصأة به يإحتج ل ضعيف

أن يإقرر الذي السلف مذهب خلفا على وهو الكيفية،
.((البدعية المور من الصفات أو الذات كيفية في الكلم

هذا أوردوا فقد السلف، بعقيدة جهل : وهذا سمير قال
الجهمية، على الرد في به واحتجوا تقويإه له وشواهد الثآر

ً هذا وليس الله رضي عمر بابن يإظن ول الكيفية، في دخول
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سؤاله وإنما الصفات، أو الذات كيفية عن يإسأل أن عنهما
في علم زيإادة من عنهما الله رضي عباس ابن عند عما

عنده بما عنهما الله رضي عباس ابن فأجابه الرؤيإة، تفصيل
قوله: سوى بالصفات يإتعلق مما الثآر في وليس ذلك، في
وعرشه كرسيه على تعالى الله  وعلو((كرسي على رآه))

ًا، ثآابت الكرسي على وجلوسه الضروري، العلم من أيإض
تقدم. كما

ول وحملته، الكرسي صأفة إل فيه ليس الثآر وباقي
تكييفها! يإنكر الشيخ أظن

لئمة انتقاده على الشيخ إصأرار من العجب يإنقضي ول
تليق ل بعبارات مذهبهم في والطعن ولمزهم السلف
في دخول هو))هنا:  وكقوله قبل، من مر كما ذلك، وتكرار
!((البدعية المور من))ذلك:  إن  وقوله((الكيفية

للقحطاني كان ما الئمة، حق في وإساءة جرأة وهذه
مذهبهم. إلى الدعاة مشاهير من وهو عليها، يإقدم أن

هذا لن))بعبارة:  نقده في تعلقه ذلك من وأعجب
أليس السلف؟ هؤلء هم ! فمن((السلف مذهب يإخالف
أبي وابن خزيإمة وابن والدارمي الله عبد وابنه أحمد المام
القيم وابن تيمية وابن والللكائي مندة وابن عاصأم

مذهب وتقريإر الجهمية على الرد في صأنفوا ممن وإخوانهم
تلك عنهم نقلت الذيإن وشيوخهم هؤلء أليس السنة، أهل

السلف؟ أئمة من بل علماء، من الثآار،
عن المعبرة هي ومرويإاتهم ومصنفاتهم كتبهم أليست

له؟ والمقررة السلف مذهب
الشيخ سود الذي الكتاب أن تعلم حين العجب ويإزداد

المصنفات أقدم من هو الجارحة، النقد بعبارات حواشيه
أن وحسبك السلف، عقيدة بيان في وأدقها وأشهرها

إمام؟ وأي إمام، ابن إمام مصنفه
لتلك وإنكارهم نقدهم في غيره، أو الشيخ، تعلل فإن

إن هذه عليه: أن فالجواب ثآبوتها، وعدم بضعفها المرويإات،
وما يإصح بما أعلم وهم عندهم، ثآبتت فقد عندكم، تثبت لم
وحسبكم يإصلح، ل وما به للحتجاج يإصلح وما يإصح، ل

أسلم. فهو التسليم،
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الثآر: هذا إسناد في ولننظر
عن بكير بن يإونس طريإق من الله عبد المام رواه فقد

عبد بن الحارث بن الرحمن عبد قال: حدثآني إسحاق ابن
عبد قال: بعث سلمة أبي بن الله عبد عن عياش بن الله
يإسأله... فذكره. عباس ابن إلى عمر بن الله

بين انقطاع وفيه ضعيف القحطاني: إسناده الشيخ قال
والصواب: قال، : كذاسمير قالعباس.  وابن سلمة ابن
سلمة. ابن وليس سلمة أبي ابن

ًا فيه أن الشيخ وزعم فيه عباس، ابن وبين بينه انقطاع
عباس ابن يإلق لم أنه فرض لو سلمة، أبي ابن لن نظر،
في كما عمر، ابن من سمع قد فإنه منه، يإسمع ولم

ترجمته في هذا ذكر نفسه ]. والقحطاني5/243[ التهذيإب
إلى عمر ابن بعث))سلمة:  أبي ابن فقول السند، لرواة

حالتين: في إل التصال، حكم  له((عباس ابن
ًا. الراوي يإكون الولى: أن مدلس
الحدث يإعاصأر لم الراوي أن يإترجح أو يإجزم الثانية: أن

القصة. أو
يإوصأف لم سلمة أبي ابن لن هنا، منتٍف كله وهذا

إيإاها. وشهوده لها حضوره يإبعد ول بالتدليس،
ونقل بالنقطاع، الثآر هذا البيهقي أعل قد نعم،

السماء في البيهقي أخرجه))فقال:  ذلك القحطاني
الشيخ  ولعل((فيه الذي النقطاع وبين وضعفه والصفات

أبي ابن بين هو النقطاع أن فظن البيهقي، بقول تعلق
في أخرجه فقد محتملة البيهقي وعبارة عباس، وابن سلمة

عز الله قول في جاء ما ] باب2/190[ والصفات السماء
محمد به تفرد حديإث هذا))فتدلى} وقال:  دنا وجل: {ثآم

يإرويإه ما ضعف في الكلم مضى وقد يإسار، بن إسحاق بن
ابن بين انقطاع الروايإة هذه فيه. وفي سماعه يإبين لم إذا

.((عنه... الراوي وبين عنهما الله رضي عباس
عنه، والراوي عباس ابن بين بالنقطاع مراده فلعل

لنه به يإعل ل هذا ومثل عمر، ابن وبين بينه الواسطة جهالة
قد ثآم يإرتضيه، ول به يإحتج ل من عمر ابن يإرسل أن يإبعد
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ًا عباس ابن جواب يإكون حاجة فل الرسول مع بعثه كتاب
حاله. لمعرفة
إسناد في سائغ فهذا إسحاق، بابن الثآر تضعيف وأما
روايإة في بالتحديإث صأرح لكنه بالعنعنة، رواه لنه البيهقي،

في البيهقي بكلم الشيخ تعلق وجه فما أحمد، بن الله عبد
إسحاق؟ ابن

]1/483[ التوحيد في خزيإمة ابن رواه الثآر وهذا
بن محمد طريإق ] من494 [ص الشريإعة في والجري
الجري. روايإة في بالتحديإث وصأرح إسحاق،

شواهد: ولمتنه حسن، وإسناده
] والمام1/256[ المسند في أحمد المام روى فقد

]2/296[ ] والدارمي504-2/503[ السنة في الله عبد
في خزيإمة ] وابن1/255"السنة" [ في عاصأم أبي وابن

"الشريإعة" [ص في ] والجري205-1/203[ التوحيد
طريإق ] من2/95[ والصفات السماء في ] والبيهقي495

ابن عن عكرمة عن عتبة بن يإعقوب عن إسحاق بن محمد
عليه الله -صألى الله رسول أن عنهما الله رضي عباس

ّدق الصلت: أبي بن أمية قول وسلم- صأ
رجل تحت وثآور رجل
يإمينه

وليث للخرى والنسر
مرصأد

بعده. بيتين وذكر
حديإث))]: 1/12[ والنهايإة البدايإة في كثير ابن قال

.((ثآقات رجاله السناد صأحيح
[ح المسند شرح في ذلك على شاكر أحمد ووافقه

2314.[
إل ثآقات رجاله))]: 8/127[ المجمع في الهيثمي وقال

.((مدلس إسحاق ابن أن
ثآم إسحاق، ابن بعنعنة فأعله اللباني، ذلك على ووافقه

بن يإونس نا الجبار عبد بن أحمد عن البيهقي أخرجه))قال: 
.. فصرح عتبة بن يإعقوب حدثآني قال إسحاق ابن عن بكير

.((بالتحديإث
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ويإونس "التقريإب"، في ضعيف هذا أحمد لكن))قال: 
.((يإخطئ صأدوق بكير بن

فقد الجبار، عبد بن أحمد بذلك يإنفرد : لمسمير قال
قال: أخبرنا بكير بن يإونس عن البلخي أبان بن محمد تابعه

به. عتبة بن يإعقوب قال: حدثآني إسحاق بن محمد
أبان بن ]. ومحمد1/205[ التوحيد في خزيإمة ابن رواه

].9/3[ التهذيإب ثآقة. انظر هذا
عند سليمان بن بكر تابعه بل به، بكير ابن يإنفرد ولم
قال: حدثآني إسحاق ابن عن فرواه الشريإعة، في الجري
يإعقوب.

في حبان ابن ذكره السواري، هو سليمان بن وبكر
بأس ] ل2/51[ اللسان في الحافظ ] وقال8/148[ الثقات

الله. شاء إن به
ابن ذكره آدم، بن عباد بن محمد فهو عنه الراوي وأما

: يإغرب. ] وقال9/114[ الثقات في حبان
[ التوحيد في خزيإمة ابن رواه آخر، طريإق وللحديإث

قال علية بن إسماعيل قال: ثآنا أيإوب بن زيإاد ] عن1/205
عباس. ابن عن عكرمة عن حفصة أبي بن عمارة ثآنا

صأحيح. إسناد وهذا
] بإسناد1/206[ التوحيد في خزيإمة ابن عند شاهد وله
أحدهم العرش حملة))قال:  أنه عروة بن هشام عن صأحيح

على والثالث ثآور، صأورة على والثاني إنسان، صأورة على
.((أسد صأورة على والرابع نسر، صأورة
أبي عن بإسناده الله عبد المام  روى294 ]- ص5[

بيده السلم عليه لموسى التوراة الله كتب))قال:  عطافا
فسمع در من ألواح في الصخرة إلى ظهره مسند وهو

.((الحجاب إل وبينه بينه ليس القلم صأريإف
العطافا، أبو وهو مجهول إسناده في))القحطاني:  قال

من هذا))قال:  . ثآم((الجريإري غير عنه يإرو لم
رجل عن مروي هو ثآم ببطلنها، المقطوع السرائيليات
ورد بما صأفاته موضوع في سبحانه الله أغنانا مجهول. وقد

وسلم- عليه الله -صألى رسوله سنة وصأحيح كتابه في
ًا فكان القاويإل هذه مثل يإورد أل الله، رحمه بالمصنف، حريإ
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كهذا المعتمدة العقيدة كتب من كتاب في الباطلة
.((الكتاب...
بتضعيف يإكتفي أن الشيخ حسب : كان سمير قال

عبد رواه فقد صأحيح، عطافا أبي إلى إسناده أن مع الثآر،
عطافا. أبي عن الجريإري أنا هارون بن يإزيإد نا أبيه عن الله

إسناده في))الشيخ:  قال كما ل صأحيح، فالسناد
قائله. هو بل الثآر، رواة من ليس عطافا أبا  لن((مجهول
بالبطلن عليه والحكم لئق، فغير ذكره الذي النقد أما
أحد يإكلفه فلم عنه، السكوت والولى الشيخ، من تسرع
فإنها السرائيليات من هذا أن فرض ولو بإبطاله، ول بإثآباته

في جاء كما حرج ول بها يإحدث وإنما تكذب، ول تصدق ل
الصحيح. الحديإث
الثآر؟ هذا من القحطاني الشيخ أنكره الذي ما أدري ول

،((الصخرة إلى ظهره مسند وهو))قوله:  أنكر لعله
وجه فل السلم، عليه موسى على يإعود أن يإحتمل وهذا
لنكاره. حينئذ

لم لكني الحتمالين، أحد يإرجح ما الن عندي وليس
الرواة سائر على يإنعطف وهو للمصنف، الشيخ انتقاد أرض
ًء بن سعيد وهو بالجريإري، وانتهاء أحمد المام من ابتدا
أعلم. تعالى الثقة. والله البصري إيإاس
أبو نا أبي الله: حدثآني عبد المام  قال475 ]- ص6[

عمرو بن الله عبد عن أبيه عن عروة بن هشام نا أسامة
نور من الملئكة وجل عز الله خلق)):  قال عنه الله رضي

.((والصدر الذراعين
.((أبيه عن هشام تدليس فيه))القحطاني:  الشيخ قال
الصريإحة النصوص لن منكر، الثآر وهذا))قال:  ثآم

مخالف فيها والكلم الكيفية، في دخول هو ثآم بخلفه،
الفكر إلى أقرب الكلم هذا بل السلف، مذهب لصريإح

ديإانة في معلوم هو كما غيره، إلى منه البرهمي
.((البراهمة
عمرو بن الله عبد إلى صأحيح : أول: السنادسمير قال

عروة بن هشام وتدليس عنهما، الله رضي العاص بن
جامع في العلئي ذكر كما الولى، الطبقة من لنه مقبول
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أهل تعريإف في حجر ابن ] والحافظ113[ص التحصيل
].46 [ص التقديإس
ًا النابية وألفاظه الجارحة عباراته الشيخ يإترك : متى ثآاني

السلف؟ حق في
ديإانة)) ! و((برهمي فكر))  ! و((الكيفية في دخول))

! ((البراهمة
الغلة الجهمية مقالت من تركه الذي ما شعري ليت

هذا؟ بعد السلف ومذهب السلف حق في
إلى أم الله عبد المام إلى النقد؟ هذا يإتوجه من إلى ثآم
الراوي ومنهم السناد، رجال باقي إلى أم أحمد المام

عنهما؟! الله رضي عمرو بن الله عبد الجليل الصحابي
واعتقاده. قبوله على تدل ل له روايإتهم إن قيل فإن

مثل في يإبعد أنه إل وروده، مع الحتمال فالجواب: هذا
والرد السلف عقيدة تقريإر في المفردة المصنفات هذه
نفاة الجهمية رأسهم وعلى المبتدعة، من مخالفيهم على

الصفات.
والحتجاج له القبول جهة على رووه أنهم منه والقرب

رأيإت. كما قائله، إلى السناد صأح وقد به
] وابن2/733[ العظمة في الشيخ أبو رواه الثآر وهذا

في الهيثمي ] وقال92 [ص الجهمية على الرد في مندة
.((الصحيح رجال ورجاله البزار رواه))]: 8/134[ المجمع

] من2/77[ والصفات السماء في البيهقي ورواه
عبد سأل أنه الزبير بن عروة عن رجل عن جريإج ابن طريإق

الملئكة.))قال:  أعظم؟ الخلق أي العاص بن عمرو بن الله
والصدر... الذراعين نور قال: من خلقت؟ ماذا قال: من

 الخ.((
عمرو، بن الله عبد على موقوفا هذا))البيهقي:  قال

ابن أن بلغني وقد منقطع، فهو مسمى، غير رجل راويإه
بن الله عبد عن أبيه عن عروة بن هشام عن رواه عيينة

في يإنظر كان قد عمرو بن الله فعبد ذلك، صأح فإن عمرو،
أن يإحتمل السلم عليه النبي إلى يإرفعه ل فما الوائل، كتب
أن يإنكر ل ثآم الكتب، تلك من بيده وقع فيما رآه مما يإكون
وقد مخلوقاته، بعض أسماء من والذراعان الصدر يإكون
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عن الثابت الحديإث ذراعين. وفي سمي ما النجوم في وجد
عليه الله -صألى الله رسول قالت: قال عائشة عن عروة

ًا . هكذا)1(((نور من الملئكة خلقت))وسلم- :   اهط.((مطلق
في فإن صأح، لو البيهقي، روايإة : وإسنادسمير قال

عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد أن وهي فائدة، المتن
عروة وهو سأله، لمن الجواب معرض في الكلم هذا ذكر
يإظهر. كما لذلك، وقبوله اعتقاده على يإدل وهذا الزبير، بن

يإصدق فهو السناد، حيث من للثآر، البيهقي تعليل وأما
الصحيح. الخر السناد على يإصدق ول روايإته، على

فإني لتقريإره، الله، رحمه البيهقي، كلم أسق لم وإني
من القحطاني أسلوب في ما يإتبين وإنما بمذهبه، علم على

إلى المنتسبين بعض عنها ترفع السلف، حق في إساءة
الكلبي. الشعري المذهب

إسناده ضعف مع الثآر، ببطلن يإجزم لم فالبيهقي
أورده وإنما إسرائيل، بني حديإث من بأنه يإجزم ولم عنده،
وقع فيما رآه مما يإكون أن يإحتمل))فقال:  الحتمال، على
ًا كعادته، بتأويإله اشتغل ثآم ،((الكتب تلك من بيده تبع

ذلك. في لمذهبه
أبو نا أبي الله: حدثآني عبد المام  قال525 ]- ص7[

خالد أبيها عن الله عبد أم عن عياش بن إسماعيل نا اليمان
مقدار على لتضرب الجنة ريإح إن))قال:  أنه معدان بن

ًا، أربعين .((وجل عز الله باع والخريإف خريإف
بجهالته إسناده أعل أن بعد تعليقه، في الشيخ قال

فيما قيل ما فيه يإقال الثآر وهذا))الله:  عبد أم بحال
مذهب من ليس الصفة كيفية في الكلم أن وهو شاكله،
.((السلف
ًا : الشيخسمير قال السلف مذهب حول يإدندن ما كثير

المزعومة؟ الكيفية أيإن يإخالفه، وهو
ًا يإعد ل الصفة إثآبات أن تقدم قد يإستلزم ول تكييف
ًا، ًا تشبيه هم الذيإن الصفات، نفاة المعطلة للجهمية خلف

اكتفى التعطيل. ولو إلى منه فروا مشبهة، المر واقع في

]. 2996[ح صأحيحه في مسلم ) رواه(1
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خالد بنت الله عبد أم لحال بجهالته السناد بتضعيف الشيخ
أفضل. لكان معدان، بن

ذكرها عبدة، اسمها هذه الله عبد أم أن تقدم وقد
] وقال:168 الرجال" [ص "أحوال في الجوزجاني

ًا منكرة أحاديإثها)) .((جد
يإتطرق أن دون بها، الثآر يإضعف أن الشيخ حسب فكان

النقد. في السلوب ذلك مثل إلى
الحسن أبو الله: حدثآني عبد المام  قال299 ]- ص8[

النصاري جعفر أبا سمعت قال محمد بن محمد العطار بن
الناس- يإقول: خيار من -وكان عبيد بن محمد سمعت قال

ما الله عبد أبا فقلت: يإا المنام في نصر بن أحمد رأيإت))
إلى النظر فأباحني له قال: غضبت وجل؟ عز ربك بك صأنع

.((وجل عز وجهه
جعفر وأبو عبيد بن محمد إسناده في)):  الشيخ قال

.((ترجمة على لهما أقف لم النصاري
مصادر من ليست الرؤى))الثآر:  على تعليقه في وقال

.((العقيدة
واردة ول شاردة يإترك أن الشيخ يإريإد : ل سمير قال

وليته فيها، عليه ويإعترض إل الكتاب هذا في الله عبد للمام
سلفية حكمة أفاد أو مسائل، من عليه اعترض فيما أصأاب

ًا أو ًا، علم يإخالف قبل، من رأيإت وكما ترى، كما لكنه مأثآور
برهان، غير من فيه أصأابوا فيما عليهم ويإعترض السلف

المستعان. والله
على ول حرج، الله، رحمه الله عبد المام على وليس

بن  أحمد)1(الشهيد المام لذلك المنقبة هذه رووا الذيإن
بخلق القول عن لمتناعه الواثآق قتله الذي الخزاعي، نصر

ما وهو القيامة، يإوم ربهم المؤمنين رؤيإة ولثآباته القرآن،
التي الرؤيإا هذه ذلك. فمثل أجل من فقتل المعتزلة، تنكره
عين وسخنة السنة، لهل عين قرة موته بعد له رؤيإت

البغدادي الخطيب المام رواها الرؤيإة. وقد نفاة للمعتزلة

جاد لقد لله، بنفسه أسخاه كان ما الله، حنبل: ((رحمه بن أحمد وغيره. وقال معين بن بحيى بها ) جزم(1
والنهايإة. والبدايإة الكمال تهذيإب له)). انظر بنفسه
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[ الكمال تهذيإب في ] والمزي5/180[ بغداد تاريإخ في
] وغيرهم.11/166[ السير في الذهبي ] وذكرها1/513
العقيدة، مصادر من مصدر الرؤى إن أحد يإقل ولم

ولم بذلك، مشحونة السلف وكتب للستئناس، تذكر وإنما
إنكارها. على القحطاني قبل علمت، فيما أحد، يإجرؤ

في السنة أهل لمذهب موافقة الرؤيإا هذه أن ومعلوم
ًا، لنكارها وجه فل الخرة، في ربهم المؤمنين رؤيإة إثآبات إذ
السبيل. سواء إلى والهادي الموفق والله
مجاهد عن بإسناده الله عبد المام  روى507 ]- ص9[

وحسن لزلفى عندنا له : {وإن تعالى قوله تفسير في
حتى أدنه السلم عليه لداود يإقول تعالى الله مآب} أن

بحقوه. يإأخذ
ًا الشيخ قال إسناده: حسن أن بعد الثآر، على معلق

صأفة في تكلم من مصادر من عليه اطلعت فيما أجد لم))
الحقو)).
ذكرت التي المصادر الشيخ على : خفيت سمير قال

إل يإكن لم ولو عليها، الوقوفا ويإسر قربها مع الحقو صأفة
السلفية، المصادر أوثآق من وهو يإديإه، بين الذي الكتاب
لكفاه.

هريإرة أبي حديإث في الصفة هذه ذكر جاء وقد كيف
ًا8/579[ البخاري عند الخلق، الله خلق))بلفظ:  ] مرفوع
الرحمن... بحقو فأخذت الرحم، قامت منه فرغ فلما

 الحديإث.((
جاءت الطبري روايإة أن الفتح في حجر ابن وذكر

 بالتثنية.((الرحمن حقوي))بلفظ: 
الصفات، سائر في كالكلم الحقو صأفة في والكلم

تعطيل. ول تمثيل غير من جاءت كما نمرها
عبد عن بإسناده الله عبد المام  روى175 ]- ص10[
سبع فوق وجل عز ربنا نعرفا))قال:  أنه المبارك بن الله

ّد، خلقه من بائن العرش على سموات كما نقول ول بح
.((الرض إلى بيده وأشار هنا، ها الجهمية قالت

ًا الشيخ قال لم العبارة "حد" [هذه كلمة على معلق
تيمية ابن كتب مثل النص هذا ذكرت التي الكتب في أجدها
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في "الجيوش" والذهبي في القيم وابن مثلً، كالحمويإة
الجهمية، على رده في أوردها قد فإنه الدارمي إل "العلو"،

إحاطة يإوهم هذا))بقوله:  الكتاب محقق ذلك على وعلق
السلف لدى به المقطوع وتعالى. ومن تبارك بالله الملئكة
شيء بكل هو إنه بل شيء، تعالى به يإحيط ل أنه والخلف
من المبارك ابن الكريإم. ومراد القرآن به صأرح كما محيط،
ً ليس الله أن وهو واضح، جوابه بائن هو بل خلقه في حال
.((بين حق وهو منهم

بقوله: عليها علق ثآم أوردها الطحاويإة شارح وكذلك
الشيء به يإنفصل ما على يإقال الحد أن المعلوم من))

قائم ول خلقه في حال غير تعالى والله غيره، عن به ويإتميز
فالحد سواه، لما المقيم بنفسه القائم القيوم هو بل بهم،
المر نفس في منازعة فيه يإكون أن يإجوز ل المعنى بهذا

ونفي الرب وجود نفي إل نفيه وراء ليس فإنه أصألً،
العباد يإحده أن وهو والقول العلم بمعنى الحد وأما حقيقته،

] اهط.((السنة أهل بين منازعة بل منتف فهذا
كتاب "محقق لكلم نقله في الشيخ : أخطأسمير قال

الوجه على المسألة يإحقق "المحقق" لم وهذا الدارمي"،
المبارك ابن المام كلم يإفهم لم أنه والظاهر المطلوب،

تعالى، بالله الملئكة إحاطة يإوهم الحد إثآبات أن فزعم
الله رحمه العز أبي ابن المام وتأويإله. وكلم برده فاشتغل
ًا ظنه والقحطاني بخلفه، كذلك. وإليك وليس للول، موافق
المسألة. في التحقيق
"درء في الله رحمه تيمية، ابن السلم شيخ نقل فقد
أحمد المام ] قول257-1/255والنقل" [ العقل تعارض
شاء كيف العرش على الله بأن نؤمن نحن))الله:  رحمه
ّد بل شاء وكما أحد... وهو يإحده أو واصأف، يإبلغها صأفة ول ح
علم يإبلغ ول محدود، شيء الله من وليس نفسه، وصأف كما

.((أحد قدرته
مما بأكثر الله يإوصأف ول))آخر:  موضع في وقوله

.((شيء كمثله ليس غايإة، ول حد بل نفسه به وصأف
يإشبهه ليس صأفة لنفسه فحد))آخر:  موضع في وقوله

بما إل معلومة ول محدودة غير بصفاته الله شيء. فنعبد
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يإبلغ ول تقديإر، ول حد بل بصير سميع نفسه... فهو به وصأف
نفسه به وصأف وله... وما منه وصأفاته صأفته، الواصأفون

كنفه ووضعه القيامة يإوم بعبده وخلوه ونزول، كلم من
في يإرى وتعالى تبارك الله أن على يإدل كله هذا عليه،

بأمره لله والتسليم بدعة، كله هذا في والتحديإد الخرة،
العرش على نفسه... وهو به وصأف ما إل حد، ول صأفة بغير

العرش}.. ول على استوى : {ثآم تعالى قال كما حد بل
وسلم- عليه الله -صألى الرسول بتصديإق إل ذلك كيف نعلم

تعالى أحد، يإحده ول الواصأفون، يإصفه ل القرآن، وبتثبيت
.((والمشبهة الجهمية تقول عما الله

القوال: [وقوله تلك على تعليقه في السلم شيخ قال
به نفى ،((أحد يإحده أو واصأف يإبلغها صأفة ول حد بل))

هو ما على يإصفوه أو يإحدوه وأن به، الخلق علم إحاطة
تحيط ل الخلق عقول أن ليبين نفسه، عن أخبر بما إل عليه،

لله الحمد))الرسالة:  خطبة في الشافعي قال كما بصفاته،
.((خلقه به يإصفه ما وفوق نفسه، به وصأف كما هو الذي
أن  فنفى((غايإة ول بحد البصار تدركه ل))أحمد:  قال ولهذا
غايإة. أو حد له يإدرك

وتقديإرهم الخلق تحديإد نفي من الكلم هذا في وما
وغيره أحمد عليه نص ما يإنافي ل صأفته، وبلوغهم لربهم

ًا، الخلل ذكره كما الئمة، من بكر أبو قال: حدثآنا أيإض
علي روى له، قيل لما الله، عبد أبا قال: سمعت المروزي

له: كيف قيل أنه المبارك، ابن عن شقيق بن الحسن بن
بحد. العرش قال: على وجل؟ عز الله نعرفا

عبد أبو قال ثآم وأعجبه، ،((عنه ذلك بلغني قد)):  قال
الغمام} من ظلل في الله يإأتيهم أن إل يإنظرون الله: {هل

ًا والملك ربك قال: {وجاء ثآم ًا}. صأف صأف
بكر أبو حدثآنا الوراق علي بن محمد الخلل: وأنبأنا قال

لحمد قال: قلت القيسي إبراهيم بن محمد حدثآني الثآرم
نعرفا له: كيف وقيل المبارك، ابن عن حنبل: يإحكى بن

بحد. فقال عرشه على السابعة السماء قال: في ربنا؟
.((عندنا هو هكذا))أحمد: 
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-يإعني لسحاق قال: قلت إسماعيل بن حرب وأخبرني
.((بحد نعم))قال:  بحد؟ العرش على راهويإه-: هو ابن

خلقه من بائن عرشه على قال: هو المبارك ابن عن وذكر
بحد].

"الحد" لفظ من الئمة أثآبته ما أن السلم شيخ ذكر ثآم
وربيعة مالك قال قال: (كما تعالى الله غير يإعلمه ل

كيفية أن مجهول. فبين والكيف معلوم، وغيرهما: الستواء
نفس في ذلك ثآبوت يإنفوا فلم للعباد، مجهولة استوائه

التعارض" "درء من  انتهى((به الخلق علم نفوا ولكن المر،
باختصار.
ويإنفي اللبس يإزيإل الدقيق التفصيل : فهذا سمير قال
كما فهو نفاه، ومن السلف من الحد أثآبت من بين التعارض

وننفي تعالى، الله إلى علمها ونرد نثبتها الكيفية، في يإقال
وإدراكها، معرفتها عن الخلق بعجز ونقطع بها نحن علمنا
الحد معنى الدارمي المام فسر عنها. وقد يإسأل من ونبدع
فقال: السلف، يإثبته والذي المبارك ابن كلم في ورد الذي

تبارك الله قول الله رحمه المبارك ابن لقول والحجة))
العرش} فلماذا حول من حافين الملئكة وتعالى: {وترى

كان ولو فوقه، وجل عز الله لن إل العرش حول يإحفون
ففي دونها، بالعرش ل كلها بالمكنة لحفوا مكان كل في
ّين بيان هذا حوله والملئكة العرش، فوق الله وأن للحد، ب

.((حافون...
ًا:  وقال السماء، فوق وتعالى تبارك الله لن))أيإض
فهو بعرشه، حافون وبعضهم السموات، في والملئكة

ذلك يإبين الرض. ومما أهل من الرحمن عرش إلى أقرب
عبادته عن يإستكبرون ل ربك عند الذيإن تعالى: {إن قوله

يإسجدون}. وله ويإسبحونه
فوق فإنه للحد، ادعينا ما لتحقيق بيان اليإة هذه ففي
الله أن ادعوا الذيإن دعوى ولبطال خلقه، من بائن العرش

.((مكان... كل في
ًا:  وقال أن كلهم الخلق من اتفقت قد الكلمة لن))أيإض

[ الجهمية على الرد . انظر((وصأفة بحد إل يإكون ل الشيء
98-100.[
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عن لنفي الموضع هذا في أطلت : وإنما سمير قال
الحق المعنى وليتضح والتعارض، الختلفا السلف كلم
يإعلم. ل من يإعلم حتى

كلم يإديإه بين القحطاني، الشيخ صأنيع من عجبت وقد
ًا الدارمي ًا مفّسر محقق كلم إلى عنه فيعرض للمراد، مبين
فيه، ترجى فائدة ول وراءه طائل ل رأيإت كما وهو الكتاب،

.)1(المبارك ابن قاله ما مع السلف كلم تعارض أوهم بل
تعليقاته، من مواضع في المسلك، هذا نحو وللقحطاني

كلم الحاشية في لك فينقل الكبار، المسائل من مسألة ترد
ًا يإنقل وليته الئمة، كلم ويإترك المعاصأريإن، بعض كلم
ًا ًا أو مفيد ًا، تحقيق ًا فريإد الخطب. لهان إذ

ً * خذ عليه الله -صألى النبي رؤيإة ذلك، على مثل
والكلم الكبار، المسائل من مسألة الدنيا، في وسلم- لربه

وغيره، عنهما الله رضي عباس ابن أثآبتها وقد يإطول، فيها
عنها، الله رضي عائشة أشهرهم ومن الصحابة أكثر وخالفه
كلم إلى أحمد المام وذهب وآثآار، بحجج فريإق كل واحتج

كما كتابه، من مواضع في الله عبد المام ورواه عباس، ابن
بقوله: ذلك على القحطاني الشيخ فعلق ،298ص في
ذلك على وعلق "التوحيد"، في خزيإمة ابن أخرجه))

لقوله مخالف وهذا عليه، دليل ل رأي بقوله: هذا الهراس
.((أراه" أنى "نور ذر أبي حديإث في السلم عليه

النقل؟ هذا أفاده تحقيق : فأي سمير قال
الصحيح بإسناده الله عبد المام  روى219 ]- ص11[
يإقول: حنيفة أبو قال: كان الفزاري إسحاق أبي عن
عنه الله رضي الصديإق بكر أبي وإيإمان إبليس إيإمان))

.((رب إبليس: يإا وقال رب، بكر: يإا أبو قال واحد،
ًا الشيخ قال بذلك مراده لعل))هذا:  على معلق
 اهط.((وحده يإكفي ل أنه ومعلوم القلبي، التصديإق
ًا : وهذا سمير قال عنه، الله عفا الشيخ، أوهام من أيإض

وهذا يإتفاضل، ل القلبي التصديإق أن ومؤداه قوله مفهوم إذ
مذهب تفسير في كذلك يإصب ولم السلف، مذهب خلفا

قول إليه يإضيف بل بالتصديإق يإكتفي ل فإنه حنيفة، أبي
ًا كان وإن قائله، على يإرد الخطأ لكن المحقق، قدر من الغض مقصودي ) وليس(1 اجتهاده. في معذور
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بتصديإق الكتفاء الفقهاء. أما مرجئة مذهب وهو اللسان،
الئمة، به كفرهم وقد الجهمية، مذهب فإنه وحده القلب
.)1(الولين وبدعوا
القلططبي التصططديإق إذ إليططه، ذهبططوا ما بطلن في شك ول

والسططنة القططرآن من والدلة القلبية، المعرفة وكذا يإتفاضل،
عليهططم تليططت تعالى: {وإذا قوله منها كثيرة، ذلك تقريإر في

ًا} وقوله: {ليطزدادوا زادتهم آيإاته ًا إيإمان إيإمطانهم} مطع إيإمانط
اليإات. من ذلك غير إلى

كان من  فأخرج))قال:  الطويإل الشفاعة حديإث وفي
مثقال))قال:  ثآم ،((إيإمان... من شعيرة مثقال قلبه في
مثقال أدنى أدنى أدنى))قال:   ثآم((إيإمان من خردلة أو ذرة
.)2(((إيإمان من خردل حبة

قلب ... فأي)):  عنه الله رضي حذيإفة حديإث في وجاء
فيه نكتت أنكرها قلب وأي سوداء، نكتة فيه نكتت أشربها

.)3( الحديإث((بيضاء... نكتة
]:1/11[ الباري فتح في الله رحمه رجب ابن قال

قولين: على وتنقص؟ تزيإد بالقلب: فهل المعرفة وأما))
قال: أن  إلى((تنقص... ول تزيإد ل : أنها أحدهما

وتنقص. تزيإد المعرفة الثاني: أن القول))
بالقلب الله معرفة في لحمد المروزي: قلت قال
: نعم. قال فيه؟ تتفاضل

رجب: ابن قال أن  إلى((: نعم.... قال ؟ : ويإزيإد قلت
المعرفة بمعنيين: أحدهما: زيإادة المعرفة زيإادة وتفسر))

الملئكة وأسماء وأفعاله وصأفاته الله أسماء بتفاصأيل
اليوم وتفاصأيل عليهم المنزلة والكتب وصأفاتهم والنبيين

ًا. يإقبل ل ظاهر الخر. وهذا نزاع
معرفة بزيإادة بالوحدانية المعرفة : زيإادة والثاني

ذكر وقد))قال:  أن  إلى((تحصر... ل أدلتها فإن أدلتها،
يإتفاوت، التصديإق  أن)4(كتابه في المروزي نصر بن محمد

].396-7/195،393[ الفتاوى ) انظر(1
].1/49[ والمرجان عليه. اللؤلؤ ) متفق(2
].144[ مسلم ) رواه(3
الصلة. قدر ) تعظيم(4
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إجماع بأنه يإشعر وهذا والعلماء، الحسن عن وحكاه
.((عنده

اليإمان إن))بحديإث:  ذلك على رجب ابن استدل ثآم
.((أحدكم... جوفا في ليخلق

عن هنا ذكره ما بخلفا القحطاني الشيخ صأرح وقد
] في77 [ص الكتاب مقدمة في فقال حنيفة، أبي مذهب
في صأحيح -الرجاء: وهذا1))حنيفة:  أبي على الئمة مآخذ
الفرقة إرجاء وليس الفقهاء، إرجاء ولكن حنفية، أبي

يإنفع ل كما معصية اليإمان مع يإضر ل تقول التي المبتدعة
حنيفة أبي إرجاء أن العلم أهل ذكر طاعة. وقد الكفر مع
فقط، اللسان وقول القلب تصديإق اليإمان قوله: إن هو

هذا أن شك اليإمان. ول مسمى في العمل يإدخل ولم
ونطق بالقلب إقرار اليإمان أن في السلف مذهب خلفا

العقيدة. كتب في مبسوط هو كما بالركان، وعمل باللسان
.((حنفية أبي على مأخذ فهذا

مشططتمل هططو ثآم السابق، قوله يإناقض : فهذا سمير قال
ًا، مغالطططات على الفقهططاء إرجططاء بططدعوا السططلف فططإن أيإضطط

بططدعتهم عن الدفاع في تمحل والشيخ النكار، غايإة وأنكروه
وابططن السلم شيخ عن ونقل كتابه، في موضع من أكثر في

هططذا بيططن الخلفا أن يإفيططد مططا الطحاويإططة شططارح العططز أبططي
لفظي وهو يإسير، خلفا السلف وبين المرجئة، من الصنف
فقط.

هنا، مقصودنا وليس يإطول، وبسطها المسألة وتفصيل
أكتفي لكني والوهم، الخطأ على التنبيه المقصود وإنما
الله: رحمه السلم. قال شيخ كلم من يإسيرة جمل بنقل

وقول القلب تصديإق قالوا: اليإمان الذيإن  والمرجئة))
فقهاء من طائفة منهم كان منه، ليست والعمال اللسان،
إذا جهم...لكنهم قول مثل قولهم يإكن ولم وعبادها، الكوفة

وإن جهم، قول لزمهم اليإمان في القلوب أعمال يإدخلوا لم
ًا الجوارح أعمال دخول لزمهم اليإمان في أدخلوها أيإض

 .)1(((...  لها لزمة فإنها

].7/194[ الفتاوى ) مجموع(1
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يإقولون: أصأنافا: الذيإن ثآلثآة والمرجئة)):  وقال
فيه يإدخل من هؤلء من القلب. ثآم في ما مجرد اليإمان
ل من ومنهم المرجئة، فرق أكثر وهم القلوب، أعمال
اتبعه. ومن كجهم اليإمان في يإدخلها

اللسان. وهذا قول مجرد : هو يإقول من الثاني والقول
الكرامية. قبل لحد يإعرفا ل

هو اللسان. وهذا وقول القلب والثالث: تصديإق
من غلطوا منهم. وهؤلء والعبادة الفقه أهل عن المشهور

عليهم. الرد في شرع  ثآم)1(((.... وجوه
ًا وقال التنازع أكثر أن يإعرفا أن يإنبغي ومما)):  أيإض

وإل لفظي، نزاع هو المسألة هذه في السنة أهل بين
أبي بن كحماد الفقهاء، من قول، اليإمان بأن فالقائلون
الكوفة أهل من اتبعه ومن ذلك، قال من أول وهو سليمان،
أصأحاب أن على السنة علماء جميع مع متفقون وغيرهم،
.)2(((والوعيد... الذم تحت داخلون الذنوب
السنة... أهل بين التنازع أكثر إن)):  : قوله سمير قال

ًا ليس التنازع بعض أن  مفهومه((لفظي نزاع هو بل لفظي
عليهم النكير السلف شدد ثآم ومن حقيقي، نزاع هو

ّلطهم فيهم، القول وأغلظوا كما وجوه، من السلم شيخ وغ
تقدم.

ًا ذلك على ويإدل وقول))آخر:  موضع في قوله أيإض
شيئان: به يإراد الباطن، التصديإق ثآمرات القائل: الطاعات

وهذا وجدت، الباطن اليإمان وجد فمتى لوازم، أنها به يإراد
السنة. وأهل السلف مذهب

ًا، يإكون قد الباطن اليإمان أن به ويإراد يإكون وقد سبب
ًا الباطن اليإمان قول وهذا توجد، لم وهي كاملً، تام

أنهم تقدم فيما ذكرنا وقد وغيرهم، الجهمية من المرجئة
أوجه: ثآلثآة في غلطوا

ًا يإكططون القلططب فططي الططذي اليإمان أن أحدها: ظنهم تامطط
للقلططب- عمططل بل -تصططديإق القلططب فططي الططذي العمططل بدون
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إلططى والشططوق عليططه والتوكططل وخططوفه وخشططيته الله كمحبة
لقائه.

ًا يإكون القلب في الذي اليإمان أن والثاني: ظنهم تام
المرجئة. جميع به يإقول الظاهر. وهذا العمل بدون

كفره فإنما الشارع كفره من والثالث: قولهم: كل
وتعالى. تبارك بالرب القلب تصديإق لنتفاء

السلف مذاهب بين يإميزون ل المتأخريإن من وكثير
كثير كلم في بهذا هذا لختلط والجهمية، المرجئة وأقوال
في والمرجئة الجهمية رأي يإرى باطنه في هو ممن منهم،

.)1(((... اليإمان
قول بين حقيقي فرق ثآمة يإكن لم : فلو سمير قال
السلم شيخ غلطهم لما الفقهاء، مرجئة وقول السلف

شبهاتهم. وأبطل حججهم وفند
ًا وأهون بدعة أقل هم نعم من المرجئة، غلة من شر
يإكفرهم لم ثآم ومن الشعريإة، من تبعهم ومن الجهمية
الغلة. كفروا وإنما السلف،
ومن سليمان أبي بن حماد وأنكر))السلم:  شيخ قال

فيه، والستثناء فيه العمال ودخول اليإمان تفاضل اتبعه
الفقهاء... مرجئة من وهؤلء
هؤلء على إنكارهم اشتد والئمة السلف إن ثآم

ًا أعلم ولم فيهم، القول وتغليظ وتبديإعهم نطق منهم أحد
ذلك. في يإكفرون ل أنهم على متفقون هم بل بتكفيرهم،

هؤلء تكفير عدم على الئمة من وغيره أحمد نص وقد
 .)2(((المرجئة...
لما المرجئة على نكيرهم اشتد والسلف)):  وقال

الناس يإتماثآل اليإمان إن وقالوا اليإمان، من العمل أخرجوا
فيه.

أفحش من الناس، إيإمان بتساوي قولهم أن ريإب ول
ول الحب في ول التصديإق في الناس يإتساوى ل بل الخطأ،
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كثيرة وجوه من يإتفاضلون بل العلم، في ول الخشية في
)))1(.

فعل بدون الواجب اليإمان بحصول قال ومن)):  وقال
ًا الواجبات تلك فعل جعل سواء الواجبات، من شيء لزم

ًا أو له، ًا كان لفظي، نزاع فهذا منه، جزء ًا، خطأ مخطئ بين
في الكلم والئمة السلف أعظم التي الرجاء بدعة وهذه
هو ما الغليظة المقالت من فيها وقالوا أهلها،

 .)2(((معروفا
فططي اللفظي" أي "الخلفا بط هنا السلم شيخ ومقصود

ًا الواجب العمل عدهم ًا أو اليإمان من جزء هو فهذا له، لزم
بحصططول قطالوا لنهططم بين وخطأ بدعة وهو اللفظي، الخلفا
الواجبات. من شيء فعل بدون الواجب اليإمان
حنيفة أبي لرجاء العذار تمحل إلى الكوثآري سبق وقد

التوفيق ومحاولة عليه، تشنيعهم في السلف أئمة كلم ورد
]400-2/385[ التنكيل في المعلمي فتعقبه الفريإقين، بين

مزاعمه. وفند
عدم في المرجئة قول ذكر أن بعد الله، رحمه قال

اليإمان: من ليست العمال وأن ونقصانه، اليإمان زيإادة
الكوثآري يإقول لكن يإقوله، حنيفة أبو كان قد القول وهذا))
ل وهو: أنه قولهم، أصأل في للمرجئة مخالف ذلك مع إنه

وتتبع هذا في النظر في غرض عمل. ول اليإمان مع يإضر
تكفي بها يإعترفا التي الموافقة أقول: تلك الروايإات. بل

الئمة. إنكار لتبريإر
المرجئة وافق وإن حنيفة، أبا أن منهم يإعرفا لم من أما

فعذره قولهم، أصأل في لهم مخالف فهو القول، ذاك في
واضح. إنكاره في

للدلة، مخالف فهو القول لنكار فيكفي عرفا، من وأما
يإعلم ول حنيفة، بأبي يإقتدي من يإسمعه قد وأنه يإأتي، كما

.((بذلك... فيغتر يإعذبون، المعاصأي أهل قوله: إن
يإزيإد القلبي اليإمان أن على النصوص وأما))وقال: 

النار من يإخرج أنه في الصحيحة الحاديإث فمنها ويإنقص،

].556-7/555[ الفتاوى ) مجموع(1
].7/621[ الفتاوى ) مجموع(2
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ثآم إيإمان، من شعيرة مثقال قلبه وفي الله إل إله ل قال من
من ثآم إيإمان، من خردل حبة مثقال قلبه وفي قالها من

من خردل حبة مثقال من أدنى أدنى قلبه وفي قالها
.((إيإمان...

ً ثآابت القلبي اليإمان تفاوت)):  وقال ًا. أما نقل ونظر
الخروج حديإث إلى الشارة تقدمت وقد فمعروفا، النقل

النار. من
أن اعتقاده بين قارن إذا النسان فإن النظر، وأما

اعتقاداته وبين الستة، من أقل العدديإة حيث من الثلثآة
.((الفرق له بان بها، موقن أنه يإجزم التي
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الثالث الفصل
السانيد على بالحكم متعلقة أخطاء

ً وفن علم لكل إن بها، ويإضبط عليها يإبنى وقواعد أصأول
ودراسططة الحططديإث أصأططول علططم وأهمهططا، وأعوصأططها وأدقهططا
ًا، أو صأحة عليها والحكم السانيد ً ضعف ًا. أو واتصططال انقطاعطط
ممارسططة، طططول مططع إل يإتططأتى ل بعضطه، فهم قل أو وفهمه،
المصطططلح كتططب ومنهططا ومدارسططة، لكتبططه مطالعططة وكططثرة
الرجال. وتراجم والعلل

يإحسططنه، ل فيمططا اللططه، هططداه نفسططه، الشططيخ أقحططم وقد
ظططن حيططث مططن فأساء الكتاب، أسانيد على للحكم فتصدى

الغططالب هططو صأططار حططتى والوهم الخطأ منه وكثر أحسن، أنه
وأسانيدها. الروايإات على حكمه على

مناقشته عند الفن بهذا بجهله نفسه الشيخ اعترفا وقد
واختيططاره إقططدامه لن العططترافا هططذا يإنجيه ول رسالته، في
بالسططانيد، كلططه مططروي فهططو الصأططل، مططن خطططأ الكتاب لهذا

ًا فكطان ومصطنفاتهم، كتبهططم فطي السطلف كعادة علطى لزامط
علططى الحكططم ويإططترك وعرضططه لططديإنه يإسططتبرئ أن الشططيخ

الدرايإططة وقلططة بالجهططل يإعتططذر ثآططم عليططه يإقدم أن ل أسانيده،
فيه!

يإكططن ولطم القضططاء، علططى أو الفتيططا علططى رجل أقدم ولو
ً ًا ذلك لعد لذلك، أهل ًا ومعصية جرم وفاعله الديإن، في وإثآم

أشططد التحقيطق عنطد هططو بططل كطذلك، فهذا معذور، غير مأزور
ًا ًا. وأكبر جرم إثآم

في والسعي)): )1(قبل من المعلمي كلم نقل تقدم وقد
بغيططر فيططه الطعططن أو حططق، بغير أولئك من واحد رجل توثآيق

إخططراج أو فيططه، الباطططل بإدخال الديإن إفساد في سعي حق
البيان كثير أو الروايإة واسع الرجل ذاك كان فإن منه، الحق

ًا أو الرواة، لحوال ًا، أشططد المر كان للمريإن جامع كمططا جططد
التنكيل. ] من5-4[ ص  انظر((بالتدبر... يإعلم

هططو مططن ول الكططوثآري يإخص ل المعلمي قاله الذي وهذا
سططائر يإعططم بططل المتعصططبين، المخططالفين مططن شططاكلته علططى

.62ص الكتاب هذا من الول الفصل خاتمة ) في(1
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م، هطذا على المتطفلين اني، الشطيخ كمثطل العل مطع القحط
لكطن والمقصطد، المشطرب في الفريإقين، بين الكبير الفارق
واحد. المؤدى

"السططنة" كتططاب أسططانيد علططى حكمططه فططي أتططى وشيخنا
أقسام: لها. وهي أمثلة على سأوقفك بالعجائب،

الثقات. الرواة أ- تضعيف
بالنقطاع. المتصلة السانيد على ب- الحكم
إليه. والمسند المسند بين جط- الخلط
المعروفين. الرواة د- تجاهل

الصحيحة. الروايإات هط- تضعيف
الضعيفة. الروايإات و- تصحيح

ز- تناقضات.
أخرى. حط- أوهام

خوفا بعضها، بذكر وسأكتفي كثيرة، النواع هذه وأمثلة
الطالة.

الثقات. الرواة [أ] تضعيف
الحسططن أبططو الله: حططدثآني عبد المام  قال133 ]-ص1[

كلم القططرآن))يإقططول:  وكيططع بططن سفيان سمعت العطار بن
.((بمخلوق وليس وجل عز الله

بططن وكيططع بططن ضططعيف. سططفيان إسططناده))الشططيخ:  قال
مططن ليس ما عليه فأدخل بوراقه ابتلي أنه إل صأدوق الجراح
.((حديإثه فسقط يإقبل فلم فنصح حديإثه

غبططار ل صأططحيح فالسططناد واضح، خطأ : وهذا سمير قال
أحمططد بططن اللططه عبططد شططيخ العطططار بن الحسن أبا فإن عليه،
ص فططي ترجمتططه نفسططه القحطططاني الشططيخ سططاق وقد ثآقة،
ً((أميططن ثآقطة))فيططه:  أحمد بن الله عبد قول  وذكر132  نقل
].3/203[ بغداد تاريإخ من

يإعططل فل الناقططل، ل القائل هنا فهو وكيع، بن سفيان وأما
به. السناد
ًا ليس هو ثآم الشططيخ، كلم أوهم كما الطلق على ضعيف

حططديإثه فططي الغلططط حصططل وإنمططا نفسططه، فططي صأدوق هو بل
وّراقه. بسب
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فيه ظن ما روايإاته من يإجتنب فإنما حاله، هذا كان ومن
ًا كان إذا هذا بغيرها، ويإعتبر التلقين، السططند، رجططال من راويإ

ً قال إذا أما ًا أو قططول فيططه للتلقيططن دخططل فل عنططده، مططن رأيإطط
يإخفى. ل كما بحال،
القططرآن أن من السلف لجماع موافق هنا قاله ما إن ثآم

تقبططل فإنه السند، رواة من أنه فلو بمخلوق، ليس الله كلم
للجماع. لموافقتها حينئذ روايإته

ًا الشيخ ضعف وقد ص فططي وكيططع بططن بسططفيان آخططر أثآر
ص لططه. انظططر فحسن أخرى مواضع في تناقض لكنه ،183
إلططى ورجططوع الول للقططول نسخ هو فهل ،222 وص ،198

الصواب؟
ًا الكوثآري تنبيه: ضعف ًا أيإض بسفيان بغداد تاريإخ في أثآر

] فقططال:1/274[ التنكيططل فططي المعلمي عليه ورد وكيع، بن
فططي حبططان ابططن وذكططره أحططاديإثه، بعططض الترمططذي حسططن))

الخطيب ساقها التي والحكايإة))قال:  أن  إلى(("الثقات"...
الكتب، في الدخال مظنة من ول التلقين، مظنة من ليست

فطي يإكطن لطم نفسطه فططي صأطدوق الرجططل هططذا أن صأطح فإذا
.((هنا... فائدة الوراق بقصة فيه الطعن

محمططد حططدثآني))اللططه:  عبططد المططام  قال125 ]- ص2[
القرآن قال من  يإعني((يإكفرهم حماد بن نعيم قال: سمعت

مخلوق.
حمططاد... صأططدوق بططن نعيططم إسططناده فططي))الشططيخ:  قال
ًا يإخطئ .((بالفرائض عارفا فقيه كثير

ًا، هنا ها ليس حماد بن : أول: نعيمسمير قال وإنمططا راويإ
هارون. بن محمد هو الراوي

ًا الكوثآري، قبل من غمزه وقد مشهور، إمام : ونعيم ثآاني
فططي ] وأطططال515-1/507[ التنكيططل فططي المعلمططي فتعقبه
يإحتططج ممن أنه وحاصأله قبل، من تقدم وقد نعيم، عن الذب

ويإغلططط بططه يإنفططرد مما منها يإنكر عما يإتوقف أنه إل بروايإاته،
فيه.

محمططد عططن بإسططناده الله عبد المام  روى184]-ص3[
أبططا يإشططتم سططليمان أبططي بططن حمططاد سمعت))قال:  جابر بن

.((حنيفة
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. جططابر بططن محمططد إسناده في))القحطاني:  الشيخ قال
ًا وخلط حفظه فساء كتبه ذهبت صأدوق فصططار وعمططي كططثير

.((يإلقن
صأططدوق، أنططه الترجمططة هططذه كططل من : يإكفينا سمير قال

مططن روايإططة هططي فليسططت ألبتططة، هنططا له دخل فل الباقي وأما
فيهططا سططاء التي شيوخه عن روايإاته من ول ذهبت، التي كتبه

مططن سططمعه قططول هططو وإنمططا فيها، للتلقين علقة ول حفظه،
قال فمن الشهادة، حكم حكمه وهذا سليمان، أبي بن حماد

شهادته؟ ترد جابر بن محمد إن
ًا، الكوثآري فيهم طعن ممن جابر بن تكميل: محمد أيإضطط

بقططوله: ] وختططم1/445[ التنكيططل فططي المعلمططي فتعقبططه
مططن أنططه علططى ونصططوا عنه الثقات رواه ما أن فيه فالحكم))

عططدا فيمططا ويإتوقططف صأططالح، فهططو صأططحته عرفططوا الططذي كتابه
.((ذلك

الثقططة المططام مهططران)، بططن (سططليمان ]- العمططش4[
الجماعة. له أخرج الحافظ،

التططدليس، بحجططة روايإططاته جططل القحطططاني الشيخ ضعف
قبلهططا قططد وعنعنتططه روايإططاته، فصططحح أخططرى فططي وتنططاقض
فططي العلئططي الحططافظ وذكططره وغيرهمططا، ومسططلم البخططاري

من)) وهي الثانية، الطبقة ] في113 التحصيل" [ص "جامع
لططم وإن الصططحيح، فططي لططه وخرجططوا تدليسططه الئمططة احتمططل
مططا جنططب في تدليسه لقلة أو لمامته وذلك بالسماع، يإصرح
.((ثآقة عن إل يإدلس ل لنه أو روى

[ص حجططر ابططن التقديإس"  للحافظ أهل "تعريإف وانظر
67 .[

[ ص العمش بعنعنة الشيخ أعلها التي الروايإات وانظر
].509،510 ،425 )،879 رقم  (أثآر312،364،366،405

[ ص فططي فهططي عنهططا سططكت أو صأططححها الططتي وأمططا
)].880 رقم  (أثآر146،281،290،333،403،405

الحجططة. الثقططة الزبيططر. المططام بن عروة بن ]- هشام5[
الجماعة. له أخرج

]،475[ ص في بالتدليس روايإته القحطاني الشيخ أعل
قبلهططا المحققيططن. فعنعنتططه جمهططور مططذهب بططذلك وخططالف
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"جططامع فططي العلئططي الحططافظ ومسططلم. وذكططره البخططاري
لططم مططن))وهططي:  الولى، الطبقة ] في113التحصيل" [ص

ًا إل بذلك يإوصأف ًا نادر .((فيهم يإعد أن يإنبغي ل إنه بحيث جد
].46[ص حجر ابن التقديإس" للحافظ أهل "تعريإف وانظر
الثبططت الثقططة الكنططدي. المططام عتيبططة بططن ]- الحكططم6[

الجماعة. له الفقيه. أخرج
]،401[ ص في بالتدليس روايإته القحطاني الشيخ أعل
عنططد الثانيططة الطبقططة مططن المحققيططن. وهططو مططذهب فخططالف
عنعنة أن تقدم وقد ]،58[ص حجر ] وابن113[ص العلئي

! القحطاني عند كذلك ليست مقبولة. لكنها الطبقة هذه
الثآبططات. الثقططات الحفططاظ كثير. مططن أبي بن ]- يإحيى7[
الجماعة. له أخرج

] وفططي470[ص فططي موضططعين، في روايإته الشيخ أعل
الطبقططة مططن فططإنه ذلططك، فططي وأخطططأ ] بالتدليس،444[ص

]. وقططد76[ص حجططر وابططن ]،113[ص العلئي عند الثانية
ًا الشيخ وهم ًا وهم ،444[ص فططي الثططاني الموضع في بين  [
...))ورد:  كمطا السناد وإليك فيه، بالتحديإث صأرح يإحيى لن
لحططق بططن الحضططرمي أن كططثير أبي بن يإحيى نا يإزيإد بن أبان

اللططه رضططي عائشططة عططن حططدثآه السططمان صأططالح أبا أن حدثآه
تصططريإحه بعططد يإحيى، بتدليس السناد لتعليل وجه  فل((عنها

بالتحديإث.
ًا ليحيططى فصططحح تناقض قد الشيخ رأيإت ثآم صأططرح حططديإث

لكنططه ثآبططت، ثآقططة))فقططال:  ]،494[ ص فططي بالتحططديإث فيططه
 اهط.((بالتحديإث صأّرح وهنا ويإرسل، يإدلس

يإجهططل ل القحطططاني أن علططى يإططدل : وهططذاسططمير قططال
نفسططر فبططم للمدلس، بالنسبة والتحديإث العنعنة بين الفرق
ًا؟! صأنيعه إذ
الجماعة. له الثقة. أخرج الطويإل. المام ]- حميد8[

ابططن ] وخالفه113 [ص الثانية الطبقة في العلئي ذكره
مططن أكططثر مططن))] وهططي: 86 [ص الثالثططة فططي فططذكره حجر

فيططه صأططرحوا بمططا إل أحاديإثهم من الئمة يإحتج فلم التدليس
.((بالسماع
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،405[ ص مواضطع ثآلثآطة فطي روايإتطه الشطيخ أعطل وقطد
بططذلك فخططالف بالتحططديإث، فيهططا صأططرح ] وكلهططا427،428

المة. وإجماع الئمة مذهب
أعلمني ل)):  حميد ] قال405 [ص الول الموضع ففي

.((علي... بن الحسن عن ثآابت من سمعته قد إل
مكططة... الحسططن قططدم))] قططال: 427 [ص الثططاني وفططي

.((سعيد... أبا فقلت: يإا الحسن فكلمت
... الحسططن علططى قرأت))] قال: 428 [ص الثالث وفي

.((آخره... إلى أوله من أجمع القرآن
بالتحطديإث تصطريإحه مطع حميطد، لحديإث الشيخ فتضعيف

ًا فإن ،)1(مصيبة لطه روى وقططد المكططثريإن الثآبططات مططن حميططد
الجماعة.

الطويإل حميد طريإق من روايإة فصحح الشيخ تناقض ثآم
إل لنططا بقططي بالسططماع. فمططا فيهططا يإصططرح ] لم436 [ص في

السترجاع. 
الجماعة. له ثآقة. أخرج ثآابت. إمام أبي بن ]- حبيب9[

].84 [ص الثالثة الطبقة في حجر ابن الحافظ ذكره
بالتحططديإث، فيهططا يإصرح لم التي روايإاته الشيخ أعل وقد

خلططق الله فإن الوجه تقبحوا ل)) ] حديإث268 [ص في منها
 جريإططر))هكططذا:  إسناده ورد  وقد((الرحمن صأورة على آدم
.((عطاء... عن ثآابت أبي بن حبيب عن العمش عن

السططبب إلططى أشططار  ثآم((ضعيف إسناده)):  الشيخ قال
حبيب. عنعنة وهو

غيططر الشيخ عند وهي العمش عنعنة : أغفل سمير قال
تقدم. كما مقبولة
وإسططحاق أحمططد المططام صأططححه المذكور الحديإث إن ثآم

حمططود المحقططق العلمططة ذلك حرر كما والذهبي، تيمية وابن
فططي اليإمططان أهططل "عقيططدة كتططابه في الله، رحمه التويإجري

الرحمن". صأورة على آدم خلق
العلمة هذا في قلد لنه القحطاني الشيخ نعذر قد نعم،

أعططل آخططر. فقططد موضع في معذور غير لكنه اللباني، الشيخ
]333 [ص فططي إرسطال، ول تطدليس فيها ليس لحبيب روايإة

يإخفى. ل كما الثقات، هؤلء تكذيإب إلى يإفضي ) وهو(1
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عططن العمططش عططن السود أبي بن منصور))السناد:  وإليك
فتططذاكرنا... مسجد في جبير بن سعيد عند قال: كنت حبيب

)).
ثآقططة ثآططابت أبططي ابططن هططو حبيب سنده في))الشيخ:  قال

.((والتدليس الرسال كثير جليل فقيه
يإقططول: وحططبيب تططدليس، أو إرسططال : فططأي سططمير قططال

عنعنططة هنططا أغفططل كيططف وتعجططب ؟((سططعيد.. عنططد كنططت))
قاعططدة علططى بهططا، الروايإططة بططإعلل أولططى أنهططا مططع العمططش

المحققون. قبلها كما فنقبلها نحن أما الشيخ،
لططه مططدلس. أخططرج ثآقططة المكي. تابعي الزبير ]- أبو10[

 .)1(الجماعة
[ص الثالثططة الطبقة في العلئي مسلم. ذكره عنه وأكثر

].108 [ص حجر ] وابن113
"السطنة" مطن كتطاب فطي روايإطات خمطس علطى وقفطت

[ص فططي منهططا واحططدة فططي عنعن المكي، الزبير أبي طريإق
[ فططططططي بالسططططططماع الباقيططططططة فططططططي ] وصأططططططرح640

اسططتثناء، بل كلهططا الشططيخ ] فضططعفها248،249،416،601
مططن منهططا ثآلثآططة وأن خاصأططة ،)2(العلماء جمهور بذلك فخالف
لحديإثه. الناس أحفظ من وهو جابر، عن روايإته
ثآقططة جريإططج. إمططام بططن العزيإططز عبد بن الملك ]- عبد11[

الثانيططة الطبقططة فططي العلئي الجماعة. ذكره له فقيه. أخرج
].95[ص الثالثة في فذكره حجر ابن ] وخالفه113 [ص

،248 [ص طريإقططه مططن روايإططتين القحطاني الشيخ أعل
ثآالثططة روايإططة فططي وقبله بالتحديإث، فيهما صأرح أنه ] مع601
] فتناقض.249 [ص

كارثآططة، بالسططماع، حططديإثه مططن صأرح ما الشيخ وتضعيف
ًا أعلططم ول المكثريإن، من جريإج ابن فإن الشططيخ وافططق أحططد
المستعان. والله ذلك، على
لططه مططدلس. أخططرج . ثآقططة مسططلم بططن ]- الوليططد12[

الجماعة.

ًا. انظر البخاري له ) أخرج(1 ].9/442[ التهذيإب مقرون
بالسماع. فيه صأرح بما الحتجاج في ) أعني(2
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مشططهور))]:طط 450[ص السططاري هدي في الحافظ قال
كططثرة عليططه عططابوا وإنمططا نفسططه، فططي تططوثآيقه علططى متفططق

مططن الرابعططة الطبقططة فططي  وذكططره((والتسططويإة التططدليس
مططن))] وهي: 113 [ص العلئي ] وكذا134 [ص المدلسين

صأطرحوا بمطا إل حطديإثهم مطن بشطيء يإحتج ل أنه على اتفقوا
الضططعفاء علططى وكططثرته تدليسططهم لغلبططة بالسططماع فيططه

.((والمجهولين
فيها: تدليسه أمن التي روايإاته القحطاني الشيخ أعل

أبططو حططدثآني))اللططه:  عبططد المام ] قال199[ ص * ففي
أنس: أيإططذكر بن مالك قال: قال مسلم بن الوليد عن معمر

أن لبلططدكم يإنبغططي قلططت: نعططم. قططال: مططا ببلدكم؟ حنيفة أبو
 .)1(((يإسكن

عمططرو أبططا سمعت))الوليد:  ] قال333-332[ ص وفي
ًا -يإعني : يإقولططون العزيإططز عبططد بططن وسططعيد الوزاعي- ومالك
.((منتهى لليإمان ليس

نططا مسلم بن ... الوليد))هكذا:  ] إسناده356[ ص وفي
حططبيب بن سليمان أن الله عبيد بن إسماعيل بن العزيإز عبد

.((... عنه الله رضي الباهلي أمامة أبي عن حدثآهم
فوقه. ومن هو بالتحديإث صأرح إذ تدليسه، هنا فأمن
هططذا علططى يإططدخل كططم اللططه رحمططك : فططانظر سمير قال
الئمططة هططؤلء لروايإططات الشططيخ بتضططعيف فسططاد مططن الططديإن
المكثريإن؟ الثقات

المختلطين. روى الثقات السائب. من بن ]- عطاء13[
ًا. والبخاري الربعة له مقرون

الرواة مشاهير من))الساري":  "هدي في الحافظ قال
مططن تحصططل ذلططك، بسططبب فضططعفوه اختلططط أنططه إل الثقططات
وزهيططر الثططوري وسفيان شعبة روايإة أن الئمة كلم مجموع

الختلط، قبططل عنه زيإد، بن وحماد وأيإوب وزائدة معاويإة بن
بعططد لنططه ضططعيف فحديإثه هؤلء غير عنه روى من جميع وأن

.((فيه قولهم فاختلف سلمة بن حماد إل اختلطه،

[ التنكيل في المعلمي فتعقبه مسلم، بن بالوليد بعينه، الثآر هذا تضعيف إلى الكوثآري سبق ) وقد(1
ألبتة)) اهط. هنا للتدليس مدخل فل التصريإح، غايإة بالسماع هنا الوليد صأرح ] بقوله: ((قد1/516
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معرفة في النيرات "الكواكب في الكيال ابن له وترجم
نحططو ] فططذكر333-319الثقات" [ص الرواة من اختلط من
سطلمة، بطن حمطاد روايإطة فطي فّصطل أنه إل الحافظ ذكره ما

الجمهططور اسططتثنى وقططد))فقططال:  الختلط، قبططل أنهططا ورجح
ًا، عنه سلمة بن حماد روايإة داود وأبططو معيططن ابططن قططاله أيإضطط

.((الكتاني... وحمزة والطحاوي
بططن حمططاد روايإطة جعل الحططق وعبطد العقيلططي أن ذكططر ثآم
المواق. ابن وتعقبهما الختلط، بعد عنه سلمة

فططي فأعلها عطاء، روايإة في الصواب الشيخ خالف وقد
[ ص وفططي عنططه، زيإططد بن حماد روايإة من أنها ] مع254[ ص

الثوري. أنه والظاهر سفيان، روايإة من ] وهي321
سلمة بن حماد روايإة من كلهما موضعين، في وتناقض

ًا لن حسططن، إسططناده))] قططال: 312[ ص ففططي عنططه، حمططاد
الكططواكب صأططاحب ذكططر كمططا اختلطططه، قبططل عطاء عن روى

.((425 ص النيرات
] قطال:324[ ص ففططي الطرأي، هطذا علططى يإثبت لم لكنه

.((اختلط صأدوق السائب ابن إسناده في))
بمسططألة جهلططه مططن يإططؤت لططم الشططيخ أن رأيإططت وأنططت
] وأحططال312[ ص الول الموضططع في أصأاب فقد الختلط،

الشططأن، هططذا فططي المرجططع وهططو ،)1(النيرات" "الكواكب إلى
ًا؟! الشيخ يإعذر فبم بالجهل، العذر تعذر فإذا إذ

ذكرتططه بمططا أكتفي الرجال، في كثير تخليط وللشيخ هذا
أمثلة. من هنا

بالنقطاع. المتصلة السانيد على [ب] الحكم 
على حكمه في الول النوع في لذلك أمثلة تقدمت وقد

أخر: حالت بذكر هنا ونزيإد المدلسين،
نططا أبططي حططدثآني))اللططه:  عبططد المططام  قال372]- ص1[

أبططا قططال: سططمعت عبططاد بططن عباد عن سليمان بن بن معتمر
.((المنافق يإؤيإس حذيإفة يإقول: كان عثمان

المعتمططر بيططن انقطططاع فيططه))القحطططاني:  الشططيخ قططال
.((المعتمر أبو سليمان هو عباد عن روى الذي لن وعباد،

كانت ويإونس عيينة ابن روايإة وأن السبيعي، إسحاق أبي ] اختلط582،584[ ص في الشيخ ) وذكر(1
حيرة ويإزيإدنا والمختلطين، الختلط بحكم جهله يإنفي وهذا النيرات، الكواكب إلى وأحال اختلطه، بعد
أمره. في
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فليططس اللططه، أصألحه الشيخ، أوهام من : هذا سمير قال
وترجمتططه عبططاد، وبيططن سططليمان بن المعتمر بين انقطاع ثآمة
فيهططا ] ذكططر14/132[ الكمال ] وتهذيإب5/96[ التهذيإب في

فططي وكططذا عنططه، سططليمان روايإططة ل عبططاد، عططن معتمططر روايإة
].8/434[ حبان لبن ] والثقات6/82[ والتعديإل الجرح

حيططث عبططاد، ترجمططة سططياق فططي هذا ذكر نفسه والشيخ
المعروفا المصري المأربي  علقمة بن عباد بن عباد))قال: 
أحال  ثآم((سليمان بن معتمر عنه روى أخضر. صأدوق، بابن
الكمال! وتهذيإب والتهذيإب التقريإب إلى

البصري. هو بل ثآان،  خطأ((المصري))هنا:  وقوله
المازني. هو بل ثآالث،  خطأ((المأربي))وقوله: 

بن هارون حدثآني))الله:  عبد المام  قال442]- ص2[
بن سليمان نا الصأمعي قريإب بن الملك عبد حدثآني سفيان

من الحسن تأتي رقاع : كانت قال البكاء يإحيى عن المغيرة
.((عبيد.. بن عمرو قبل

.((وانقطاع ضعف إسناده في))الشيخ:  قال
ّلم الضعف : أماسمير قال مسططلم بططن يإحيططى لن فمسطط
القحطططاني، كيططس فمططن النقطططاع وأمططا ضططعيف، البكططاء

فططي كما البصري الحسن عن يإروي ويإحيى متصل، فالسناد
ولططم ]،31/534[ الكمططال ] وتهططذيإب11/278[ التهططذيإب

بالتدليس. يإوصأف
بططن الهيثططم  حدثآنا))الله:  عبد المام  قال459 ]- ص3[

... عجلن بن محمد عن مسلم بن الوليد نا أحمد أبو خارجة
 الخ.((

.((والوليد الهيثم بين انقطاع فيه إسناده)):  الشيخ قال
حططدثآنا ويإقططول ثآقططة الهيثططم واضح، وهم : هذا سمير قال
النقطاع؟ فأيإن الوليد،

الوليططد، مططن الهيثططم سططماع مططن التأكططد الشططيخ أراد ولو
فسططيجد الوليد، ترجمة ] في11/154[ التهذيإب إلى فليرجع
خارجطة بططن الهيثططم محمططد: سطمعت بطن صأالح قال))التي: 

.((الوزاعي... حديإث أفسدت للوليد: قد يإقول: قلت
بططن الهيثططم الثقططة الططراوي تكذيإب الشيخ كلم من ويإلزم

المستعان. خارجة. والله
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عطططن بإسطططناده اللطططه عبطططد المطططام  روى474 ]- ص4[
.((…عكرمة عن صأالح أبي عن))إسماعيل: 

صأطحيح). وبيطن صأالح أبي إلى : (إسناده القحطاني قال
انقطاع). وعكرمة صأالح أبي

ذكططوان. ثآقططة هططو صأططالح أبططو))فقال:  صأالح لبي وترجم
.((ثآبت

الثقططة ذكططوان هططو ليططس هططذا صأالح : أول: أبوسمير قال
الضعيف. هاني أم مولى باذام هو بل الثبت،

ًا: ليس عكرمططة عططن يإططروي بططاذام لن انقطاع، هناك ثآاني
السططدي. كططذا وإسططماعيل خالططد أبي بن إسماعيل عنه روى
].4/6[ الكمال تهذيإب في

نا قتادة عن بإسناده الله عبد المام  روى501]- ص5[
وجططل: عططز الله قول في الجرشي ربيعة عن أنس بن النضر

ًا {والْرُض ِة...} الخ. َيإوَم َقبضتُه َجميع القياَم
.((والنضر ربيعة بين انقطاع فيه))الشيخ:  قال
أبيه عن ثآقة. روى مالك بن أنس بن : النضر سمير قال

مططن أنطه الحطافظ وذكططر بالتططدليس يإوصأف ولم عباس، وابن
].7131 ومائة. [التقريإب بضع سنة مات الثالثة

صأطحبته. قتطل فطي مختلطف الجرشطي عمطرو بن وربيعة
والروايإططة لقيه يإبعد فل ]،1915 [التقريإب وستين أربع سنة
عنه.

الصأططابة فططي وجدت نفاها. ثآم من ول أثآبتها من أجد ولم
بإسططناد الطططبراني وروى))ربيعططة:  ترجمططة ] فططي1/497[

ربيعططة عططن حططدثآه أنططه أنططس بن النضر عن قتادة عن صأحيح
تعططالى: {والْرُض قططوله فططي قططال، صأططحبة، ولططه الجرشططي،

ًا ُتُه...} فذكره َجميع نحوه. َقبض
به يإقصد أن يإحتمل بالصحة السناد على الحافظ فحكم

الشططيخ فجططزم حططال كططل أعلططم. وعلططى واللططه السناد كامل
ذلك. في مستنده يإذكر لم إذ نظر فيه بالنقطاع القحطاني

يإعقوب عن بإسناده الله عبد المام  روى505 ]- ص6[
قططوله فططي جيططبر بططن سططعيد عططن ديإنططار بن جعفر عن القمي
َيإحمُل تعالى َو ّبطَك عرَش : { َقهم ر ْو ٍذ فطط ثآمانيططٌة} قططال: يإومئطط
الملئكة. من صأفوفا ثآمانية
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اع فيه))القحطاني:  قال بطن وسطعيد القمطي بيطن انقط
.((جبير

فالقمي الله، أصألحه الشيخ، أوهام من : هذا سمير قال
بواسطططة يإرويإططه بططل تططرى، كما جبير، بن سعيد عن يإروه لم

]2/108[ التهططذيإب فططي مططترجم هذا وجعفر ديإنار، بن جعفر
يإططروي القمططي ويإعقططوب جططبير، بن سعيد عن يإروي أنه وفيه
].11/391[ التهذيإب جعفر. انظر عن

إليه. والمسند المسند بين [ج] الخلط 

المسططند، بيططن السططناد، علططى الحكم في يإفرق ل الشيخ
ً الخطبر، إليطه المسطند وبيطن السناد، رواة وهم أو كطان قطول
ً ومططا عليططه، ووقفططت رأيإتططه ما أعجب من وهو غيره، أو فعل
الشيخ! عند العجائب أكثر

ذلك: من أمثلة وإليك
خارجططة إلى بإسناده الله عبد المام  روى107 ]- ص1[

أنهططن نسططاءهم بلغططوا كفططار، الجهمية))قال:  أنه مصعب بن
 الخ.((طوالق...
.((خارجة وهو كذاب سنده في)):  الشيخ قال
هططو بططل السططناد، رجططال من ليس  : وخارجة سمير قال
قبططل مططن عليططه التنبيه مر بكذاب.  وقد ليس هو ثآم القائل،

الططتي والكلمططة الثآططر هططذا على الكلم عند الول الفصل في
خارجة. على أجلها من فشنع فيه، الشيخ أنكرها
هططارون عن بإسناده الله عبد المام  روى173 ]- ص2[

يإقول: الماجشون بن الملك عبد سمعت الفروي موسى بن
.((كافر... فهو مخلوق القرآن قال من))

.. الماجشططون بططن الملططك عبططد سنده في))الشيخ:  قال
.((الحديإث في أغلط له صأدوق

ًا ليس الملك : عبد سمير قال مسند القول بل هنا، راويإ
الشططيخ أغفل وقد موسى،  بن هارون من يإبدأ والسناد إليه،

ل)):  ] وقططال7245[ التقريإططب فططي الحافظ وترجمه ذكره،
.((به بأس
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الفضططل أبططو الله: حططدثآني عبد المام  قال224 ]-ص3[
الم بطن أسود حدثآني رأي... ألقينطا الثآطر جطاء إذا))قطال:  س

 الخ.((
لططه أعططرفا لم سالم بن أسود إسناده في))الشيخ:  قال
)".280( في تقدم وقد ترجمة

ً سمير قال ًا، ليس سالم بن : أسود : أول هططذا بططل راويإطط
عنه. يإروى قول

أشططار ) كمططا280 (رقططم المتقططدم الثآر إلى : رجعنا ثآانيا
محمططد أبططو))وقططال:  سططالم بن لسود ترجم فوجدناه الشيخ

ًا الخراسططاني. كططان الفضططل أبططو عنططه العابططد. روى معروفطط
هطط.213 سطنة الططبري. مطات جريإطر ابطن وثآقه بالخير. وقد

!  يإعرفه؟ لم أنه يإزعم فكيف ،(() 7/35( بغداد تاريإخ
روايإططة فضططعف اللططه، أصأططلحه الشيخ، من هذا تكرر وقد

/رقم225[ ص في كما يإعرفه، لم أنه بحجة سالم بن لسود
ليططس وهططو ،((ترجمططة على له أقف لم))قال:   ] حيث395
ًا ًا راويإ القائل! هو بل أيإض
محمططد عططن بإسططناده الله عبد المام  روى286 ]-ص4[

أبططا مريإططم أبططي بططن نوح قال: سألت تميلة أبي عن حميد بن
: قال السلم؟ عليه موسى وجل عز الله كلم عصمة: كيف

.((مشافهة))
.((كذاب إسناده في))الشيخ:  قال
ًا ليططس وهططو مريإططم، أبططي بن نوح : يإعنيسمير قال راويإطط

كان وقد الحديإث، في بالكذب هنا لقوله علقة فل ترى، كما
وكططان للعلططوم، لجمعططه الجططامع، يإسططمى وكططان الفقهططاء من

المنصور. عهد في مرو قاضي
وكططان الحططديإث، فططي بططذاك يإكططن أحمططد: لططم المام قال

ًا ] والمجروحين4/279[ الميزان الجهمية. انظر على شديإد
]3/48.[

بن بمحمد المذكور الثآر يإضعف أن : ويإنبغي سمير قال
].9/127[ التهذيإب انظر ضعيف، فهو الرازي، حميد
عططن صأططحيح بإسططناد اللططه عبططد المام روى300 ]-ص5[
آدم اللطه خلططق))قال:  (بن) خالد وردان عن العرابي عوفا

 الخ.((بيده...
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في ونبه رأيإت، كما قوسين "بن" بين كلمة الشيخ وضع
.((أبي الصأل في))بقوله:  الحاشية

أقططف لططم من إسناده في))الثآر:  على تعليقه في وقال
.((وردان وهو ترجمة، على له

ليس أولها: وردان الوهام، من جملة هنا : هاسمير قال
السناد. رواة من

زعططم كمطا خالد ابن وليس خالد، أبو وردان والثاني:  هو
ورجحه. الشيخ

] قططال8/180[ الكططبير التاريإطخ فططي مترجم والثالث: أنه
يإعططد العرابططي، عططوفا عنططه روى خالد أبو وردان))البخاري: 

.((البصريإين في
:طط 7/564[ الثقططات فططي حبططان ابن وقال أبططو وردان))] 

.((العرابي عوفا عنه روى المقاطيع، يإروي خالد،
عططن صأططحيح بإسططناد اللططه عبد المام  روى467 ]-ص6[

وهططو الكلعططي، عبد بن أيإفع قال: سمعت عمرو بن صأفوان
الخ.((الرحم... إن))ويإقول:  الناس، يإعظ

ترجمططة، علططى له أقف لم  من سنده في))الشيخ:  قال
.((أيإفع وهو

مسند القول بل السند، رواة من ليس : أيإفع سمير قال
إليه.

[ الجططرح فططي المشططهورة، الكتططب فططي مططترجم هططو ثآططم
عنططه وقططال: روى الشططامي، عبططد بططن أيإفططع ] وسماه2/341
عمرو. بن صأفوان

.((حديإثه يإصح ل الزدي قال))]: 1/476[ اللسان وفي
ًا الصأابة في الحافظ وترجمه تابعي)):  ] وقال1/139[ أيإض

.((صأغير
المعروفين. الرواة [د] تجاهل 

لططم))  أو((مجهططول))قططول:  من الله، هداه الشيخ، أكثر
ترجمططة فططي العبططارات، مططن  ونحوهططا((ترجمة على له أقف

الكتططب فططي مططترجم أكططثرهم أن مططع الططرواة، مططن كططثير
ابططن وثآقططات والتعططديإل والجططرح الكططبير كالتاريإخ المشهورة،

وتقريإبطه، والتهطذيإب ولسانه والميزان له والمجروحين حبان

93



لسططانيد دراسططته فططي الكتب هذه أكثر إلى الشيخ أحال وقد
مططن أتططي وإنمططا بهططا، بالجهططل يإعططذر فل غيرها، وإلى الكتاب،
غفططر وتسططرعه، الفططن بهططذا جهلططه ومن البحث، في تقصيره

الططرواة علططى الجهالططة وصأططف إطلق فططي أخطأ له. وقد الله
ل))يإقططال:  أن بيططن كططبير الفططرق فططإن يإعرفهططم، لططم الططذيإن
 فهططذه((يإعططرفا ل))  أو((مجهول))يإقال:  أن وبين ،((أعرفه

بهططذا المشططتغلين علططى يإخفططى ل كمطا الجططرح، عبططارات مططن
الولى. بخلفا الفن،

ًا المطر ويإططزداد مطن بالجهالطة الموصأططوفا كطان إذا سططوء
والفساد العظيم الثآم من تضعيفهم في ما بينا وقد الثقات،

الديإن. في
الشططيخ يإعرفهططم لططم الططذيإن الططرواة عططدد أحصططيت وقططد
الطالططة خططوفا ولططول شخص، ومائة عشريإن زهاء فوجدتهم
الثقططات مططن وفيهططم الثآططار، ترقيططم حسب لذكرتهم والملل

وسطأكتفي المشططهورة، الكتطب فططي المططترجمين المعروفين
لذلك: أمثلة بذكر
السططعيدي. ذكططر يإحيططى بططن ) نعيم281( رقم ]- الثآر1[

ترجمة. على له يإقف لم أنه الشيخ
] والجططرح8/99[ الكبير التاريإخ في : مترجم سمير قال

].7/537[ حبان ابن ] وثآقات8/462[ والتعديإل
الجهنططي. وخالد شبيب بن ) عمرو409( رقم ]- الثآر2[
وعمرو. خالد وهو يإعرفا ل من سنده الشيخ: في قال

أقططف لططم أو أعرفططه، : ل يإقول أن : الصواب سمير قال
ترجمة. على له

الشططيخ: عثمططان. قططال بططن ) هريإم501( رقم ]- الثآر3[
.((ترجمة له أعرفا لم هديإم))

الطفططاوي عثمططان هططديإم) ابططن (ل هريإم : هو سمير قال
زرعة. وأبو حاتم أبو عنه روى

[ الجطرح فطي  كطذا((صأطدوق بصطري)):  حطاتم أبو وقال
] وقططال:9/245[ الثقططات فططي حبططان ابططن ] وذكططره9/117

] والمؤتلططف7/413[ ماكول لبن الكمال  وانظر((يإخطئ))
].4/2299[ للدارقطني والمختلف
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مقسم. قال بن عمرو بن ) محمد561( رقم ]- الثآر4[
.((ترجمة على له أقف لم)):  الشيخ

[ الكططبير التاريإططخ فططي البخططاري لططه : ترجططم سططمير قططال
] وابططن8/31[ والتعططديإل الجرح في حاتم أبي ] وابن1/192

].9/51[ الثقات في حبان
الحضططرمي. ربيعططة بططن اللططه ) عبد622( رقم ]- الثآر5[
.((ترجمة على له أقف لم))الشيخ:  قال

[ ] والثقططات5/51[ الجططرح فططي : مططترجم سططمير قططال
5/27.[
النهططاس. بططن عتيبططة بططن ) المغيرة723( رقم ]- الثآر6[
.((ترجمة على له أعثر لم))الشيخ:  قال

[ ] والثقططات8/227[ الجططرح فططي : مططترجم سططمير قال
7/465.[

صأططفية. قططال أبططي بططن ) عثمططان755( رقططم ]- الثآططر7[
.((ترجمة على له أقف لم))الشيخ: 

]7/122[ التهططذيإب رجططال مططن :  مشططهور سططمير قططال
]6/154[ والتعطططديإل ] والجطططرح7/229[ الكطططبير والتاريإطططخ

].5/158[ حبان لبن والثقات
محمد. بن ) عمر925،933( ]- الثآران8[

.((ترجمة على له أقف لم)):  الشيخ قال
بططن عمططر بططن زيإططد بططن محمططد بططن عمر : هو سمير قال

فططي آخططر موضططع في وعرفه هنا، الشيخ جهله الخطاب. قد
:  ثآقططة وقططال التقريإب، من ترجمته ) وساق957( رقم الثآر
].7/495[ التهذيإب كذلك. انظر وهو

العريإططان بططن الرحمن عبد بن ) الحسن964( ]- الثآر9[
الشيخ. عليه يإقف الحارثآي. لم

[ ] والجططرح2/296[ الكططبير التاريإططخ فططي مططترجم وهططو
].8/168[ ] والثقات3/24
ترجمططة. علططى لططه يإقف أمية. لم ) أبو998( ]- الثآر10[

الثقفي. يإعلى بن إسماعيل واسمه
]2/203[ ] والجططرح1/377[ التاريإططخ فططي مططترجم وهططو

[ ] والمجروحيططن7/12[ ] واللسططان1/83[ لمسططلم والكنى
1/126.[
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علق بطططن حصطططن بطططن ) عثمطططان1054( ]- الثآطططر11[
ترجمة. على له يإقف القرشي. لم

] وثآقططات7/110[ التهططذيإب رجططال مططن مشهور ثآقة وهو
].7/196[ حبان ابن

محمططد أخيه وابن عمرو، بن ) سعيد1131( ]- الثآر12[
ترجمة. على لهما يإقف الوليد. لم بن

[ ] والثقططات3/499[ التاريإططخ فططي ترجمططة الول: لططه
].4/50[ ] والجرح8/264

أبططو قططال ] وفيططه8/112[ الجططرح في له : ترجم والثاني
ًا به رأيإنا ما بالمديإنة، عنه كتبت شيخ،))حاتم:  .((بأس
علططى له يإقف جرموز. لم بن ) الحر1160( ]- الثآر13[

ترجمة. 
إلطططى الشطططيخ عنطططد السطططم : تصطططحف سطططمير قطططال

مططترجم ترجمته. وهططو عن فضل ،((الحر))  بدل((الحسن))
.((بأس به ليس))حاتم:  أبو قال ]. وفيه3/278[ الجرح في

].6/239[ الثقات وفي
شططهدة. أبططي بططن طلحططة بن ) يإحيى1407( ]- الثآر14[
 .)1(: مجهول الشيخ قال

أن يإعرفططه، لططم إذ للشططيخ، يإنبغططي كطان :  مططا سمير قال
[ ] والجططرح8/283[ التاريإططخ فططي مططترجم يإجرحططه. وهططو

يإجرحه ] ولم7/263[ ] واللسان7/595[ ] والثقات9/160
له. حبان ابن توثآيق ذكر وإنما حجر ابن

لططم))الشططيخ:  الرحال. قال ) قاسم1421( ]- الثآر15[
.((ترجمة له أجد

ه : ترجم سمير قال [ ] والجطرح7/165[ التاريإطخ فطي ل
] وقال:5/306[ وثآقه. والثقات معين ابن أن ] وفيه7/123

البخططاري عططن ] ونقططل4/463[ . واللسططان((أخطططأ ربمططا))
يإتططابع العقيلططي: ل  وقططال((عليهططا يإتابع ل أحاديإث له))قوله: 

بالقوي. الدارقطني: ليس حديإثه. وقال على
لططه يإقططف مخارق. لططم بن الله ) عبد1429( ]- الثآر16[
] وابططن5/208[ التاريإططخ في البخاري له ترجمة. ترجم على

ًا1/217[ التنكيل في المعلمي المام ) قال(1 بالجهالة: الرواة لبعض الكوثآري وصأف على ] تعليق
مجهولً)).  يإكون أن يإستلزم ل بالرجل الستاذ مثل معرفة عدم فإن أعرفه"، يإقول"لم أن ((الصواب
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معيططن: ابططن قططال ] وفيططه5/179[ الجططرح فططي حططاتم أبططي
].7/54[ الثقات في حبان مشهور. وابن

على له يإقف الكندي. لم كرمة ) أبو1459( ]- الثآر17[
ترجمة. 
أبططو)) إلططى الشططيخ عنططد السططم :  تصططحف سططمير قططال

] والجططرح65[ص للبخاري الكنى في مترجم وهو ،((كريإمة
]9/431.[

الحارثآي. العريإان بن الرحمن ) عبد1499( ]- الثآر18[
ترجمة. على له يإقف لم

[ ] والجططرح5/333[ التاريإططخ فططي : مططترجم سططمير قال
الصططدق، محلططه قططوله: شططيخ حططاتم أبططي عن ] ونقل5/271

: صأالح. معين ابن وعن
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ترجمة. له يإجد الكواء. لم ) ابن1516( ]- الثآر19[ 
]3/329[ اللسططان فططي ذكططره مشططهور، : هو سمير قال
الخططوارج. قططال رؤوس مططن الكططواء، بططن اللططه عبططد))وقال: 

علططي، مططع كططثيرة أخبططار حديإثه. قلت: ولططه يإصح لم البخاري
مططذهب عططن رجططع السططئلة. وقططد فططي ويإعييططه يإلزمططه وكططان

[ البدايإططة في كثير ابن . وذكره((علي صأحبة وعاود الخوارج
7/279.[
علططى يإقططف لططم رواة على الشيخ حكم : وقد سمير قال

( الثآطططططططار فطططططططي كمطططططططا بالجهالطططططططة، تراجمهطططططططم
،........) وغيرها.289،317،620،656،800،983،1064

من سوى الرواة، من تراجمهم على يإقف لم الذيإن وأما
،42 ،39 ،37،38 ،17،18،26،28،34( الثآططار ففي ذكر،
45، 59، 61، 69، 130، 135، 136،145، 148، 150،

171، 191، 196، 231، 236،237، 238،241، 249،
256، 270، 271، 272، 273، 279، 282، 283، 287،
290، 302، 329،  330، 331، 333، 361، 366، 388،
392، 406، 409، 460، 476، 478، 486،  509، 512،
517، 519، 527، 530، 574، 575، 580، 597، 617،
623، 624، 661، 670، 702، 748، 784، 801، 806،
965، 967، 972، 983، 987، 990، 1065، 1082،

....) وغيرها. ،1334 ،1312 ،1280 ،1272 ،1263
الصحيحة. الروايإات [هط]- تضعيف 

أو الثقطات الطرواة تضطعيف علطى أمثلة قبل من معنا مر
يإصططرح أن إمططا وهططو مرويإططاتهم، في الشيخ وطعن تجاهلهم،
إسططناده فططي))كقططوله:  إليططه، بالشططارة يإكتفططي أو بالضعف،

ًا، يإخطئ أو مدلس، فلن نحوهططا أو ،((الحفططظ سيء أو كثير
يإؤكد وتضعيفه، السناد توهين منها يإقصد التي العبارات من
ذلططك مططن أمثلططة به. وإليك يإصرح الثآر عنده صأح لو أنه ذلك

تقدم: ما سوى
وكيططع نا أبي الله: حدثآني عبد المام  قال594 ]- ص1[

النططبي أن عنهططا اللططه رضططي عائشططة عططن أبيططه عططن هشام نا
بططك أعططوذ إنططي اللهططم))يإقول:  وسلم- كان عليه الله -صألى
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القططبر... وعططذاب القططبر وفتنططة النططار وفتنططة النططار عذاب من
 الحديإث.((

بططن زيإططاد ابن ضعيف. هشام: هو إسناده)):  الشيخ قال
.((وكيع وعنه أبيه عن المقدام. متروك. روى أبو يإزيإد أبي

عليططه اتفططق وقططد صأططحيح الحططديإث بططل : كل، سمير قال
فططي رواه فالبخططاري الطريإططق، هططذا من فأخرجاه الشيخان،

وكيططع قال: حططدثآنا موسى بن يإحيى ] عن11/181[ صأحيحه
كريإططب أبططي ] عططن4/2078[ صأططحيحه فططي رواه ومسلم به،
].12/213[ الشرافا تحفة شئت إن به. وانظر وكيع عن

ابططن هططو ليططس الحططديإث بططه الشيخ ضعف الذي وهشام،
ًا أباه أن إل وكيع عنه روى وإن ذاك فإن الضعيف، زيإاد زيإططاد
عائشة. عن يإرو لم

يإلتبططس ل هذا ومثل الزبير، بن عروة بن هشام هو وإنما
العلم. طلب صأغار على
روح نا أبي حدثآني)):  الله عبد المام  قال248 ]-ص2[

بططن جططابر سططمع أنه الزبير أبو أخبرني جريإج ابن نا عبادة بن
 الخ.((.... فقال الورود عن يإسأل عنه الله رضي الله عبد

وهمططا الزبيططر وأبططو جريإططج ابن إسناده في))الشيخ:  قال
.((مدلسان

]191/ح1/177[ اليإمان في مسلم أخرجه)):  قال ثآم
.((روح عن كلهما منصور بن وإسحاق الله عبيد طريإق من

أحططاديإث تضططعيف علططى الجططرأة : أرأيإططت سططمير قططال
وأبي جريإج ابن بتدليس تعليله ذلك من وأعجب الصحيحين؟

غفرانك. بالتحديإث! فاللهم صأرحا قد وهما الزبير،
نا وكيع نا أبي الله: حدثآني عبد المام  قال419 ]-ص3[

عباد بن محمد عن المخزومي إسماعيل بن زيإاد عن سفيان
جططاء)):  قططال عنططه اللططه رضططي هريإططرة أبططي عططن جعفططر  بن

وسططلم- عليططه اللططه -صأططلى النططبي إلططى قريإططش مشططركوا
 الحديإث.((القدر.... في يإخاصأمونه
إسطططماعيل بطططن زيإطططاد إسطططناده فطططي)):  الشطططيخ قطططال

أخرجطه))قطال:  .  ثآطم((الحفطظ سطيء المخزومي.. صأدوق
لم ] والترمطذي..2656/ح4/2046[ القطدر كتطاب فطي مس

.((صأحيح.. حديإث وقال
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طريإططق مططن السناد هذا بنفس مسلم : رواه سمير قال
فططالله  الشططيخ، يإضططعفه ثآططم وصأططححه، والترمططذي وكيططع،

المستعان.
وكيططع نا أبي الله: حدثآني عبد المام   قال322 ]-ص4[

اللططه عبططد إلططى رجططل جططاء))قططال:  وائل أبي عن العمش نا
 الخ.((الرحمن... عبد أبا فقال: يإا
الخلل.... وأبططو مجهططول. أخرجططه فيططه)):  الشططيخ قططال

.((الشيخين.. شرط على اللباني: إسناده فيه عبيد... وقال
علططة هنططاك وليططس اللبططاني، قول : الصواب سمير قال

ثآططم العلططم أبتثيططات يإجهططل اللططه هططداه والشططيخ السططناد، في
ل المجهططول الرجططل الجهالة؟ الكبار! أيإن خوض فيه يإخوض
عنه. يإرو لم وائل وأبو بالسناد، له علقة

والستاذ))] : 1/218[ التنكيل في المعلمي المام قال
سططئل))  أو((لفلن قيططل)) الراوي قول الكوثآري- يإعد -يإعني
ًا((فلن عليططه رددت وقططد السائل، أو بالقائل للجهل  منقطع
.((وغيرها القواعد في ذلك

بططن إبراهيططم الله: حططدثآني عبد المام  قال205 ]-ص5[
علططى رجططل مططر))قططال:  أسامة وأبو بشر بن محمد ثآنا سعيد
حنيفططة. قططال أبططي عند قال: من أقبلت؟ أيإن قال: من رقبة

ثآقة)). بغير أهلك إلى وترجع مضغت ما رأي من يإمكنك
.((مجهول إسناده في)):  الشيخ قال
كسططابقه، وهططو ثآقططات، كلهططم السناد : رجال سمير قال

أحططاديإث مططن جملططة لضططعفنا القاعططدة هططذه علططى جريإنا ولو
ً الصحابي قول ولكان الصحيحين، إلططى يإهططودي جططاء)):  مثل

ل اليهطودي مسططند مططن  يإعططد((وسلم- عليه الله -صألى النبي
الصحابي! مسند من

وهططو الطابع، سببه لعل تصحيف، العبارة في : وقع تنبيه
بغيططر)) والصططواب: ((ثآقططة بغيططر أهلططك إلططى وترجططع))قوله: 

].4/284[ العقيلي ضعفاء في كما ،((فقه
القطططان أحمططد عططن اللططه عبد المام  روى210 ]-ص6[
صأططالح بططن وحسططن شططريإك حططدثآنا آدم بططن يإحيططى حططدثآنا قال

 الخ.((حنيفة... أبا شهدا أنهما))
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يإخطيططء صأططدوق شططريإك إسططناده فططي)):  الشططيخ قططال
ًا .((كثير

الئمططة كبططار مططن شريإك الشيخ، الله : أصألح سمير قال
سططوء مططن هططو إنمططا وضططعفه الروايإططة، فططي المكططثريإن ومططن

فقططد الحفططظ، بسططوء لهططا علقططة ل الواقعططة وهططذه حفظططه،
يإحيططى عنهمططا والططراوي الثقة، صأالح بن حسن بمعية شهدها

الصدوق. القطان أحمد وعنه حافظ، ثآقة آدم بن
عططن معمر أبو : حدثآنا الله عبد المام  قال229 ]-ص7[

أبططا سططمعت جططابر بططن محمططد : قططال قال الطباع بن إسحاق
الخطططاب بططن عمططر أخطأ))يإقول:  الكوفة مسجد في حنيفة

ًا فأخذت .((وصأدره وجهه به فضربت حصى من كف
سيء صأدوق جابر بن محمد إسناده في)):  الشيخ قال
.((الحفظ

شططهدها بواقعططة الحفططظ سططوء علقططة :  وما سمير قال
ًا وكان  فيها؟ طرف
بططن محمططد : حططدثآني اللططه عبد المام  قال270 ]-ص8[

قال: كثير  بن ومحمد حرب بن سليمان نا الصاغاني إسحاق
النططبي عططن مالططك بططن أنططس عن ثآابت عن سلمة بن حماد نا

وسلم... عليه الله -صألى
كططثير صأططدوق كططثير بن محمد إسناده في)):  الشيخ قال

.((الغلط
حططرب بن سليمان قبل من أمامك توبع :  قد سمير قال

حافظ. إمام ثآقة وهو
بططن سططويإد اللططه: حططدثآني عبططد المام  قال335 ]-ص9[
بن الحسن عن الجلح بن الله وعبد غياث بن حفص نا سعيد
... الخ. الله عبيد

فقيططه غياث: ثآقططة بن حفص إسناده  في)):  الشيخ قال
.(() 316( في حفظه. تقدم تغير

) في316( برقم المتقدم الثآر إلى : رجعت سمير قال
طريإططق من روايإة إسناد على حكم الشيخ  فوجدت205 ص

هططذا وحفططص  هنططا؟ يإضعفه بالصحة! فكيف غياث بن حفص
الجماعة. له أخرج
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الشططيخ سططاق الططذي الجلططح بن الله عبد تابعه هنا هو ثآم
فططي شططك يإبق فلم ،((صأدوق)):  وقال التقريإب من ترجمته

السناد. صأحة
نططا أبططي اللططه: حططدثآني عبططد المططام  قططال352 ]-ص10[
يإجططانبه))الحسططن:  قططال: قططال عططوفا عططن سططعيد بططن يإحيى

.((اليإمان راجعه راجع فإن كذلك، دام ما اليإمان
ثآقططة جميلططة أبططي بططن عططوفا إسططناده في)):  الشيخ قال

.((البصري الحسن عن روى وقد وبالتشيع بالقدر رمي
لططه أخططرج وعططوفا صأططحيح، السططناد : بططل سططمير قططال
الجماعة.

نططا أبططي : حططدثآني اللططه عبططد المططام  قال426 ]-ص11[
عططن رجل عن وكيع قال سفيان نا قال بشر بن ومحمد وكيع

فططي مجاهططد عن بذيإمة  بن علي عن بشر ابن وقال مجاهد،
َ ما أعلُم وجل: {إني عز قوله َلُمون} قال ل مططن علم)):  تع

.((لها وخلقه المعصية إبليس
.((مجهول سنده في)):  الشيخ قال
سططفيان عططن : وكيططع طريإقان: الول هنا : ها سمير قال

مجهول. فيه مجاهد. فهذا عن رجل عن
بذيإمططة بن علي عن سفيان عن بشر بن : محمد والثاني

صأحيح. مجاهد. وهو عن
هشططيم طريإططق من الله عبد المام  روى483 ]-ص12[
اللططه رضططي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن
ليس))وسلم- :  عليه الله -صألى الله رسول : قال قال عنه

 الحديإث.((كالمعايإنة... الخبر
.((ثآقات ورجاله هشيم عنعنة فيه)):  الشيخ قال
التحصططيل جططامع فططي العلئططي ذكره : هشيم سمير قال

وأخرجططوا الجماعططة به واحتج الثانية، الطبقة ] في113[ص
له.

الشططيخين، شططرط  علططى الحططاكم صأططححه السططناد وهذا
[ المشططكاة في ] واللباني510[ص الموارد في حبان وابن

أنططت ] فمن2447[ المسند شرح في شاكر ] وأحمد5738
هؤلء؟ بجانب قحطاني يإا
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نطا أبطي : حطدثآني اللطه عبطد  المطام  قال643 ]-ص13[
أنططه أمامططة أبططي عن غالب أبي عن سلمة بن حماد عن وكيع
ًا رأى أبططو فقططال دمشططق، مسططجد درج علططى منصوبة رؤوس

ًا. شر النار كلب)):  أمامة خير السماء، أديإم تحت قتلى ثآلثآ
مططن سططمعته أمامططة:  أنطت لبططي قتلططوه... قلططت مططن قتلططى
.((... قال وسلم- ؟ عليه الله -صألى الله رسول

يإرسططل، صأططدوق غططالب أبططو سططنده  فططي)):  الشيخ قال
.((أمامة أبي عن عنعن

: صأططدوق بقططوله الشططيخ أتططى أيإن : من : أول سمير قال
.((يإخطيء صأدوق))] 8298[ التقريإب عبارة يإرسل؟
ًا القائططل فهططو السططماع، فططي صأططريإحة الروايإططة : هذه ثآاني

-صأططلى اللططه رسططول مططن سمعته :  أنت قلت))أمامة:  لبي
وسلم- ؟ عليه الله

ًا الوهام؟ هذه مثل عن الشيخ عذر : ما ثآالث
:  تكميل

الصططحيحة، للحططاديإث تضعيفه في الشيخ جرأة رأيإت قد
الحططديإث. علططم في بضاعته قلة مع الثقات، للرواة وتجريإحه

ًا ذلك ويإؤكد وسططياقه الصططحيحين روايإططات لسانيد نقده أيإض
ً الرواة، لتراجم البخططاري بتصططحيح يإقنططع لططم كأنه رجلً، رجل

ومسلم!
ً خططذ ،422 ،416 ،415 ،412( الثآططار ذلططك علططى مثل

429، 437، 438، 488، 490، 571، 759، 842، 858،
....) وغيرها. ،862 ،860
الضعيفة. الروايإات [و]- تصحيح 
بططن بكططر أبططو الله: حدثآني عبد المام  قال115 ]-ص1[
أن زعططم مططن))قططال:  أنططه وكيططع عططن : بلغني قال شيبة أبي

 الخ.((محدث... أنه زعم فقد مخلوق القرآن
.((صأحيح إسناده)):  الشيخ قال
الواسطططة لجهالططة ظاهر، ضعف فيه بل : كل سمير قال

ووكيع. بكر أبي بين
بططن إبراهيم الله: حدثآني عبد المام  قال128]-ص- 2[
رجططل قال: قال لنا شيخ حدثآني الواسطي بشار بن الله عبد

ًا إن لهشيم إليه اذهب))مخلوق. فقال:  : القرآن يإقول فلن
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أنهمططا زعططم فططإن الحشططر، وآخططر الحديإططد أول عليططه فططاقرأ
.((عنقه فاضرب مخلوقان
بقططول فططأخبرته الغساني هاشم  أبي إلى :  فذهبت قال
يإنقص. ولم يإزد لم هشيم، قول مثل فقال الرجل،
أقططف لططم الغساني، هاشم أبو سنده في)):  الشيخ قال

.((ترجمة على له
علططة فيططه والسططناد بالسططناد، لططه  علقططة : ل سمير قال
الواسطططي. وإبراهيططم إبراهيططم شططيخ جهالططة وهططي ظططاهرة،

ًا [ بغططداد ] وتاريإططخ1/111[ التهططذيإب فططي ترجمططة لططه أيإضطط
تعديإل. ول جرح فيه يإذكر ] ولم6/120

مالططك عططن بإسططناده اللططه عبد المام  روى357 ]-ص3[
اللطه رسطول سن))العزيإز:  عبد بن عمر : قال قال أنس بن

ًا.... بعده المر وسلم- وولة عليه الله -صألى  الخ.((سنن
.((صأحيح إسناده)):  الشيخ قال
ًا المام فإن منقطع، هو : بل سمير قال يإططدرك لططم مالك

يإخفى. ل كما العزيإز عبد بن عمر
كلثططوم عططن بإسططناده الله عبد المام  روى392 ]-ص4[

مسططلم كططان))يإسططار:  بن مسلم أصأحاب : قال قال جبر بن
 الخ.((الساريإة... هذه إلى يإقعد

.((يإخطيء صأدوق كلثوم إسناده في)):  الشيخ قال
مسططلم أصأططحاب جهالططة هي الظاهرة : العلة سمير قال

حسن. فحديإثه كلثوم أما يإسار، بن
كططثير  نططا أبي :حدثآني الله عبد المام  قال415 ]-ص5[

كططان))قططال:  داود أبططي لبططن مططولى نططا جعفططر نططا هشططام بن
 الخ.((يإصلي... بمكة طاووس
.((حسن إسناده)):  الشيخ قال
داود. أبي ابن مولى لجهالة ضعيف، : بل سمير قال

أبططي عططن بإسططناده اللططه عبططد المططام  روى554 ]-ص6[
اللططه رضططي بكططر أبططي علططى الناس اجتمع لما)):  قال نضرة

 الخ.((... فقال عنه
.((صأحيح إسناده)):  الشيخ قال
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نضططرة أبططو وفيططه لهططذا التططالي الثآر كذلك الشيخ وصأحح
بكططر أبططو فلقيه  بكر، أبي بيعة عن والزبير علي أبطأ))قال: 

 الخ.((فقال...
منقطع، السناد فإن الشيخ، من وهم : وهذا سمير قال

التهذيإب عنه. انظر الله رضي بكر أبا يإدرك لم نضرة أبا لن
]10/302.[

حطزام عطن بإسطناده اللطه عبد المام  روى633 ]-ص7[
يإسططير عططن الشيباني إسحاق أبي عن العامري إسماعيل بن
.((حنيف... بن سهل على دخلت)):  قال عمرو بن

إسططماعيل بططن صأططحيح. حططزام  إسططناده)):  الشططيخ قال
فيططه يإططذكرا ولططم حططاتم أبططي وابططن البخططاري العامري.. ذكره

ًا. تعجيل .((94ص المنفعة جرح
إسناده؟ تصحح فكيف كذلك كان : ومن سمير قال

[ز] - تناقضات. 

فتططارة التناقضططات، مططن بجملة تعليقاته الشيخ شحن قد
ًا يإصططحح وتططارة يإططوثآقه وتططارة لططه، يإضططعف ثآططم لرجططل إسططناد

ًا، وهلم يإتجاهله، علمططت أن بعططد بعجططب منططه ذلك وليس جر
معنططا مططر وقططد التخريإططج، وطططرق الحططديإث علططم في بضاعته

هنا: إليها ونضيف تناقضاته من أمثلة
خارجططة عططن بإسناده الله عبد المام  روى130]-ص1[

مططن موضططع غيططر في الجهمية كفرت))قال:  أنه مصعب بن
 الخ.((وجل... عز الله كتاب

مصططعب بططن صأططحيح. وخارجططة إسططناده)):  الشططيخ قططال
.(() 10( في تقدم

)10(رقططم المذكور الثآر في وجدناك : لكننا سمير قال
روايإتططه: مططن ل خارجططة قول من وهو السناد، ذلك في قلت

.((خارجة وهو كذاب، سنده في))
ًا ليس الموضعين في خارجة أن والحق أسططند وإنما راويإ

الخبر. إليه
الحسططن أبططو : حدثآني الله عبد المام  قال133 ]-ص2[

كلم القططرآن))يإقططول:  وكيططع بططن سفيان سمعت العطار بن
.((بمخلوق وليس وجل عز الله
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وكيططع.. بططن ضططعيف. سططفيان إسططناده)):  الشططيخ قططال
حططديإثه مططن ليس ما عليه فأدخل بوراقه ابتلي أنه إل صأدوق
.((حديإثه فسقط يإقبل فلم فنصح

هططو فسططفيان الطالططة، هططذه لكططل حاجططة : ل سمير قال
قبيططل من روايإته فإن راو أنه فرض ولو للقول، راو ل القائل

تخالف. لم ما الحسن
،222 ص ،198ص في روايإته فحسن الشيخ تناقض ثآم

قائل! ل راو الموضعين في أنه مع
بن معبد عن بإسناده الله عبد المام  روى151 ]-ص3[
بططن لجعفططر قططال: قلططت الططدهني عمار بن معاويإة عن راشد
 الخ.((القرآن... عن يإسألون إنهم)):  محمد

راشد. بن بمعبد إسناده الشيخ ضعف
الصططفحة فططي بططل هططذا، على يإثبت لم : لكنه سمير قال

راشد! بن معبد روايإة  حسن152 ص التالية
): (فططي295( الثآططر عططن الشططيخ  قططال199 ]- ص4[

). قال145( في تقدم يإخطئ صأدوق أويإس أبي ابن إسناده
156 ) ص145 (رقططم المططذكور الثآططر إلططى سططمير: رجعنططا

أويإس! أبي ابن وثآق الشيخ فوجدنا
وضططعفها أسباط، بن يإوسف روايإة  حسن225 ]- ص5[

!206ص في
وأبططي جريإج ) بابن457( رقم الثآر  ضعف448 ]-ص6[

وحططده الزبيططر بططأبي ) فضططعفه458( برقططم تكططرر ثآم الزبير،
جريإج! ابن وأغفل
أبططي عططن العمططش)) السططناد فططي  جططاء290 ]-ص7[

.((ميمون... بن عمرو عن إسحاق
.((حافظ ثآقة الفزاري هو إسحاق أبو)):  الشيخ قال
عابططد ... ثآقططة))فقال:  ميمون بن عمرو ترجمة ساق ثآم

.((السبيعي إسحاق أبو وعنه مسعود ابن عن روى
الفزاري. ل السبيعي، أنه : والصواب سمير قال

نططا جعفططر بططن مهططدي))السططناد:  فططي  جاء332 ]-ص8[
الوزاعططي- -يإعنططي عمططرو أبططا قال: سمعت مسلم بن الوليد

ًا...  الخ.((ومالك
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كططثير ثآقططة))قططال:  مسططلم، بططن بالوليططد الشططيخ فططأعله
جعفر. بن مهدي . وأغفل((والتسويإة التدليس

بططن بمهططدي فططأعله السططناد، نفس  ورد347ص في ثآم
مسلم. بن الوليد . وأغفل((أوهام له صأدوق))قال:  جعفر
بططن اللططه عبططد الله: حططدثآنا عبد المام  قال336 ]-ص9[
بططن مالططك لططي يإقول: قال سليم بن يإحيى سمعت قال سيار
.((وعمل قول اليإمان)):  أنس

وأغفططل سططيار، بططن اللططه عبططد بحططال بجهالته الشيخ أعله
فططأعله السططناد، نفططس  تكرر340ص سليم. وفي بن يإحيى

سطططيء صأطططدوق))قطططال:  سطططليم، بطططن بيحيطططى الشطططيخ
سيار. بن الله عبد  وأغفل((الحفظ

عمططار، أبططي بططن بعمططار السططناد  ضططعف423 ]-ص10[
.400ص ،399ص في ذلك، قبل موضعين في له وحسن

أخرى. [ح]- أوهام 

مططن الملططل يإعتططوره وتخليطططاته الشططيخ لوهططام المتتبططع
مثلهططا، وتركططت لها، كثيرة أمثلة ذكرت وقد وتكرارها كثرتها
لها: عنوان ل متفرقة أخرى أمثلة وهذه
هكططذا الططراوي اسططم السططناد فططي  ورد118 ]- ص1[

.((الصفار عمر أبي بن حماد بن فطر))
وإنمططا السططم، بهططذا ترجمططة أجططد لططم)):  الشططيخ فقططال

هطذه بعطد يإطرد الطذي واقطد بطن حماد بن فطر ترجمة وجدت
.((هو فلعله الفقرة

ًا هو بل للشك، داعي : ل سمير قال حمططاد بن فطر يإقين
] فططي3/21[ التهططذيإب انظططر عمر، أبو حماد وكنية واقد، بن

].1/538[ لمسلم والكنى واقد، بن حماد ترجمة
عمر أبو واقد بن حماد))] : 1508[ التقريإب في وقال

.((البصري الصفار
واقططد بططن حمططاد))]:طط 7/289[ الكمططال تهذيإب في وقال
.((حماد بن فطر والد البصري الصفار عمر أبو العيشي

بن إبراهيم حدثآني))الله:  عبد المام  قال122 ]-ص2[
.((الواسطي.... بشار بن الله عبد
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 هططط244 سططنة بغططداد الواسطططي: قططدم)):  الشططيخ قال
غيططر لططه ترجططم مططن أجد ولم هارون، بن يإزيإد عن بها وحدث

روايإططة تثبططت لبغططداد قططدومه تاريإخ وعلى البغدادي، الخطيب
.((عنه الله عبد

حططتى والتفكيططر الجهد هذا نفسك كلفت : لم سمير قال
ة عنطاء، غيطر مطن محصطلة نتيجطة إلى تصل أمامطك، فالروايإ
.((حدثآني))الله:  عبد المام يإقول
اللططه رضططي عبططاس ابن أثآر))الشيخ:   قال135 ]-ص3[

غريإططب فططي "النهايإططة كتططابه فططي الثآيططر ابططن أخرجططه عنهمططا
الحديإث".

مططن ونحوهططا ذكططره، بططل أخرجططه، يإقططال : ل سططمير قال
بأسانيده. الثآار غريإبه في يإروي ل الثآير ابن لن العبارات،

ًا اللططه عبططد المططام  روى312 ]-ص4[ طريإططق مططن أثآططر
.((وائل... أبي عن ومغيرة العمش عن النخعي شريإك))

.((مدلسين فيه أن إل ثآقات رجاله)):  الشيخ قال
الحططديإث يإعططل الشططيخ، فضططيلة اللططه : أصأططلح سمير قال

ويإغفططل الثآبططات، الثقططات مططن وهمططا والمغيططرة، بططالعمش
ًا الضعيف! شريإك
ًا  أغفل334 ]-ص5[ ًا، النخعي شريإك إلططى والتفططت أيإضطط
!((صأدوق))بقوله:  ترجمه وقد سعيد، بن سويإد
مؤمططل نا أبي الله: حدثآني عبد المام  قال348 ]-ص6[

-يإعنططي ذكوان بن محمد حدثآني زيإد بن حماد نا إسماعيل بن
يإقططول إبراهيططم كططان))لحمططاد:  حمططاد- قططال: قلططت ولد خال

ًا كان قال: ل، الرجاء؟ في بقولكم .((مثلك شاك
ًا  كتب90ص المطبوعة [في الشيخ قال هذا على تعليق

الرجططاء، أهططل مططن كططان حنيفططة أبططي بططن حمططاد هو)) يإلي ما
السططنة أهل عيون من وهو الله، رحمه النخعي، هو وإبراهيم
ه، أي التعليطق لهطذا  اهط. وليطس((بهم المقتدى كيطف إذ وج

أبططي ابططن إلططى المعلططق فيقلبططه زيإططد بططن حمططاد السططم يإكون
حنيفة] اهط.

هو  فليس ظنه، في المذكور المعلق : أخطأ سمير قال
حنيفططة، أبططي شيخ سليمان، أبي ابن بل حنيفة، أبي بن حماد
شططيخه ذلططك فططي خططالف الفقهططاء.  وقططد مرجئططة رأس وهططو
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]25/180[ التهططذيإب فططي المططزي النخعططي.  وذكططر إبراهيططم
أرى فل سططليمان، أبططي بططن حماد عن ذكوان بن محمد روايإة
ًا أعلم. والله فيه، وقع الذي الوهم لهذا وجه

وأسططاء النططص فهم في أخطأ فقد القحطاني، الشيخ أما
يإقصد. أو يإشعر أن دون السلف، أئمة من إمام إلى

كلم مقتضططى فلن السططاءة، وأمططا فظططاهر، الخطططأ أمططا
العقيدة، السلفي الثقة المام زيإد بن حماد يإكون  أن الشيخ
ًا، عصم كما الجليل، المام منها الله عصم بدعة وهذه مرجئ

والشططافعي ووكيططع كسططفيان العلم، الئمة من إخوانه منها
وأضرابهم. والوزاعي وأحمد

مرتيططن النططص وقططرأ اللططه، أصأططلحه  الشططيخ، تططأنى ولططو
ًا، ًا... وعشر أبططي بططن فحمططاد الحق، المعنى له لستبان وثآلثآ

لططه ترجمتططه في الشيخ أشار وقد بالرجاء، معروفا سليمان
.)1(]184ص[ في ذلك إلى

ًا كان)) النخعي إبراهيم عن ذكوان لبن هنا وجوابه شاك
إن مططؤمن))فيقططول:  اليإمططان فططي يإسططتثني كان  أي((مثلك
عندهم العمال لن السلف، أئمة مذهب هو  كما((الله شاء

بططه فططالجزم ويإنقططص، يإزيإططد وهططو اليإمان، مسمى في تدخل
إلى المر أرجعوا ثآم ومن الله، عند وقبولها باستكمالها جزم
أمططا اللططه، عنططد حالنططا ما ندري ل : نحن فيقولون تعالى، الله

القلططبي بالعقططد مسططتيقنون جططازمون فنحططن أنفسططنا عنططد
اليإمان. بشرائع ومؤمنون اللسان وبشهادة
يإقططر لططم ومططن اليإمططان، فططي العمال يإدخل لم من وأما
فيططه السططتثناء ويإعططد باليإمططان يإجططزم فططإنه ونقصانه، بزيإادته

ًا قائله. من شك
ًا يإر لم السلف بعض أن على إذا الستثناء، عدم في بأس

ونقصانه. وبزيإادته اليإمان، مسمى في العمال بدخول أقر
]:307"السططنة" [ص فططي اللططه عبططد المططام قططال وقططد

يإزيإططد وعمططل قططول يإقططول: اليإمططان رجططل عططن أبططي سططألت
يإكون ل أن أرجو))قال:  أمرجئ؟ يإستثني، ل ولكن ويإنقص،

ًا .((مرجئ

ً ) قال،(1 فيه الشيخ: ((تكلم ] فقال365[ ص في ذكره وأعاد بالرجاء))، التقريإب: ((رمي عن نقل
للرجاء)).
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] عططن347"السططنة" [ص فططي اللططه عبططد المططام وروى
وسططألنا زيإططد، بططن حمططاد قال: سمعت البلخي خالد بن الليث

يإقططول: أجططرأه، كان ما))فقال:  فعرفناه بلدنا من رجل عن
ًا مؤمن أنا فططي شككنا ما والله الشكاك، ويإسمونا ألبتة، حق

مططن اليسططير أن ذكططر أليططس أشططياء، جططاءت ولكن قط، ديإننا
؟((يإراء لم فأيإنا شرك؟ الريإاء

الططذي الثآططر يإفسططر زيإد بن حماد عن المنقول الثآر وهذا
حمططاد لن الفهم، ذلك في عذر له وليس فهمه، الشيخ أساء
قلططت ذكططوان... قططال بططن محمططد حططدثآني))يإقططول:  زيإططد بططن

عططن شططخص عططن حمططاد يإططروي أن يإعقططل  فهططل((لحمططاد...
نفسه؟

خططال الطططاحي، الزدي هططو هذا، ذكوان بن : محمد تنبيه
كخيططر كططان))عنططه:  وقططال شعبة عنه روى زيإد، بن حماد ولد

حاتم أبو منهم الكثرون وضعفه معين، ابن  ووثآقه((الرجال
عططدي ابططن لططه والططدارقطني. وأورد والنسططائي والبخططاري

يإرويإططه مططا وعامططة  ذكططرت، مططا غيططر ولططه)):  وقططال أحططاديإث
التهذيإب . انظر((حديإثه يإكتب ضعفه ومع وغرائب، إفرادات

]9/156.[
التقريإططب فططي الحافظ قول على القحطاني  اعتمد وقد

في بصواب هذا وليس الثآر،  فضعف((ضعيف))]  5871[
أن فيبعططد هنططا أمططا الحططديإث، فططي هططو إنما ضعفه لن نقدي،
أعلم. تعالى والله النقل، هذا في يإغلط
بططن اللططه عبططد)) السططناد فططي  ورد357-356 ]-ص7[

عميططر... بططن عبيد عن سرجس بن نافع عن خثيم بن عثمان
)).

فقيططه عمططر، ابن سرجس: مولى بن نافع))الشيخ:  قال
.((مشهور
قبلططه أحد  يإقل ولم الشيخ، أوهام من : وهذا سمير قال

حجططازي، هططذا  سططرجس بططن نافع لن أعلم، فيما قوله بمثل
]8/452[ والتعطديإل  الجطرح فطي ترجمطه  سطباع، بني مولى
خثيم. بن عثمان بن  الله عبد عنه روى  أنه وذكر

أعلططم ل))عنه:  سئل لما قال أنه أحمد المام عن وروى
ًا إل ] وقطال:5/468[ الثقطات فطي  حبطان ابن . وذكره((خير
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تعجيططل وانظططر ،((خططثيم بططن عثمططان بن الله عبد عنه روى))
].274[ص المنفعة
روى المططدني اللططه عبططد أبو فهو عمر ابن مولى نافع أما

مططن وهو عنهم، الله رضي الصحابة من وغيره عمر ابن عن
عليه. متفق التابعين، حفاظ رؤوس ومن العلم الئمة
ابططن حططديإث بإسناده الله عبد المام   روى393 ]-ص8[

.((القلم... وجل عز الله خلق ما أول إن))عباس: 
أبططي ابن وأخرجه))قال:  ثآم مصادره، من الشيخ خرجه

كلهططم رجططاله صأططحيح "السططنة" وقططال: حططديإث فططي عاصأططم
.((ثآقات

كلهططم رجططاله صأططحيح حططديإث)) : أولً: القائل سمير قال
هططو بططل العبططارة، تططوهم كمططا عاصأططم، أبططي ابن  ليس((ثآقات

اللباني.
ًا قططال: فقططد يإتمططه، ولططم اللبططاني، كلم بتر :  الشيخ ثآاني

أبي ابن فيه يإذكر لم بشر، بن يإعمر غير ثآقات كهلم رجاله))
ًا حاتم أحمططد المططام قبططل مططن توبططع قد لكنه تعديإلً، ول جرح

 اهط.((133 الصحيحة في خرجته وقد حجة، به وكفى
أبططي ابططن إسططناد فططي ورد المططذكور، بشططر، بططن ويإعمططر

أحمطد طريإطق مطن فهطي الله عبد المام روايإة في ل عاصأم،
ابططن عططن بشططر بططن يإعمططر تططابع وقططد المططروزي، جميططل بططن

المبارك.
العمططش طريإق من الله عبد المام  روى626 ]-ص9[
حدثآتكم إذا))علي:  قال: قال غفلة بن سويإد عن خيثمة عن
ًا، عليططه اللطه -صألى الله رسول عن أخططر فلن وسططلم- حططديإث
 الخ.((عليه... أكذب أن من إلّي أحب السماء من

وقططد ]  فقططط،1/131[ المسططند في لحمد الشيخ عزاه
نفططس ] مططن1066[ح ] ومسططلم6/618[ البخططاري أخرجططه

الطريإق.
ابن حديإث بإسناده  الله عبد المام  روى361 ]-ص10[
وحططده، مسلم إلى الشيخ  فعزاه((اليإمان من الحياء)) عمر
ًا البخاري في وهو ].1/74[ أيإض

وفططي السططانيد على الحكم في الشيخ فأوهام وبالجملة
نبهططت وإنمططا الحصططر، عططن تجل النصوص فهم وفي التخريإج
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فططي النظططر الشططيخ ليعيططد الكفايإططة فيططه ولعططل بعضططها، على
الموفق. والله تعليقاته،
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الرابع الفصل
عامة وأوهام  متفرقة أخطاء

مسططائل فططي أخطططاء مططن الشططيخ تعليقات تخل ولم هذا
ًا أقل وهي  والحديإث، العتقاد سوى أخرى تلططك، مططن خطر
بمرحلططة يإسططمى فيمطا خاصأطة البططاحث، علطى تحسب ولكنها

العالية. العالمية  أو)1("الدكتوراة"
وإليططك اللغططة، في اللحن وأظهرها، الخطاء تلك * وأول

منها: أمثلة
((سنة... عشرون المأمون  وليإة ودامت)) 27 ]-ص1[

.((عشريإن))والصواب: 
الفططترة، هططذه فططي الحسططن الجانب فأما)) 29 ]-ص2[
.((فهو)) والصواب: ((... أن فهي
ًا ذلططك فططي كططان لمططا)) 30]-ص3[  والصططواب:((بأسطط

.((بأس))
لمطططا تكطططرار هطططذا فطططي أن ويإلحطططظ)) 71]-ص4[
ًا))  والصواب((سبق .((تكرار
عبططد أبططي السططنة أهططل إمام له تعرض ما)) 84]-ص5[
.((أبو))  والصواب((حنبل بن أحمد الله

 والصططواب((لشططأنه رفططع هططذا فططي لن)) 86]-ص6[
ًا)) ًا، بالحططال الليططق  وهططو((رفعطط تلميططذ عططن الكلم لن أيإضطط

"الرفع". حقه فليس الكوثآري،
المطبوعطططططة أصأطططططل أن وجطططططدت)) 180]-ص7[

.((ناقص))  والصواب((ناقصة
أئمطة مطن إمطام لكطل أن المعلطوم مطن)) 188]-ص8[
ً))  والصواب((أصأول الفقه .((أصأول
 والصطططواب((سطططقط السطططند فطططي ...أن)) 226]-9[

ًا)) .((سقط
((أسلوب الضال  المذهب هذا كان إذ)) 311]-ص10[

ًا)) والصواب .((أسلوب
 والصططواب((نقططص السططند فططي أن)) 498]-ص11[

ًا)) .((نقص
ً ) انظر(1 هذا حقيقة عن اللثام كشف فقد زيإد، أبو بكر العلمية" للعلمة اللقاب "تغريإب كتاب فضل

المستوردة. الغربية اللقاب من "الماجستير" وغيرهما "الدكتوراه" وكذا اللقب
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ًا فيها كان وإن الطرق وهذه)) 570]-ص12[ إل ضططعف
ًا))  و((ضعف))  والصواب((بعض يإقوي بعضها أن .((بعض

الغريإططب، لشرح إغفاله كذلك، الشيخ على يإؤخذ * ومما
.)1(ذلك ومن  الكتاب، في وروده  قلة مع

]617 [رقم الثآر "الزارقة" في  ذكر  ورد313]-ص1[
الشيخ. يإشرحهما  فلم((سابري  ثآوب)) كلمة ووردت

الزرق نططافع أصأططحاب الخططوارج فططرق والزارقططة: مططن
الملططل الهططواز. انظططر إلططى البصططرة مططن معه خرجوا الذيإن

].1/118[ للشهرستاني والنحل
[ اللسططان  :  الرقططاق. انظططر الثيططاب  مططن والسططابري

 سبر]. 4/341
آخر موضع "السابري"  في معنى شرح الشيخ رأيإت ثآم

السابق. الموضع في  تشرح أن واللئق ،568ص في
ٌه اليإمططان)) الثآططر في   ورد351]-ص2[ زنططى فمططن نططز

 الخ.((اليإمان... فارقه
عططن بعيططد "نططزه" أي شططرحه. ومعنططى الشططيخ أغفططل

].13/549[ المعاصأي.  اللسان
.((سخت قد ظبي فإذا)) الثآر في  جاء361 ]-ص3[

 سخت] قططال:2/42[ العرب لسان الشيخ. وفي أغفلها
تضططعه سططاعة الخططف ذي بطن من  يإخرج ما أول السخت))

.((يإأكل أن قبل أمه
ًا فكنا)) الحديإث في  جاء369 ]-ص4[ .((حزاورة فتيان

ّفور، "الحططزاورة": جمطع الشيخ. و أغفلها الغلم وهطو َحطَز
حزر].4/187[ البلوغ. اللسان قارب الذي

ورد ] فقد628 ،203 ،248 ،210[ ص المواضع وانظر
الشيخ. أغفلها تفسير، إلى تحتاج غريإبة كلمات فيها

ًا  الشيخ على يإؤخذ * ومما فططي التصططحيفات كططثرة أيإضطط
ذلك: ومن والحاشية الصأل في كتابه،
{فاعبطططدوني} اليإطططة فطططي تصطططحيف  ورد33]-ص1[

{فاعبدني}. والصواب
قططططولب فططططي)) الحاشططططية فططططي  جططططاء123 ]-ص2[

.((قلوب))  والصواب((العامة
ًا الغريإب شرح في الختصار إلى ) عمدت(1 التطويإل. من حذر
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مططططن وجنتططططان)) الحططططديإث فططططي  جططططاء177]-ص3[
.((فضة))  والصواب((فضلة
يإسطأل))قطوله:  أحمطد المطام أثآر في  ورد181 ]-ص4[

الحديإث الضعيف، الرأي أصأحاب يإسأل ول الحديإث أصأحاب
أصأططحاب يإسططأل ول)) . والصططواب((حنيفططة أبي رأي من خير

. وهططي((حنيفططة أبططي رأي مططن خيططر الحططديإث ضعيف الرأي،
].13/448[ بغداد تاريإخ في الصواب على
ًا أحمد المام أثآر في  ورد181]-ص5[ قططول مططا)) أيإضطط
قططول مططا))  والصططواب((سططواء إل والبعططد وعندي حنيفة أبي
هططذا مططن قريإططب  وهططو((سططواء إل والبعططر عنططدي حنيفة أبي

قططول مططا)) فيه جاء ] حيث13/439[ بغداد تاريإخ في اللفظ
.((سواء إل عندي والبعر حنيفة أبي

مصططقلة بططن رقبططة أثآططر فططي   ورد191،205 ]-ص6[
[ بغططداد تاريإططخ فططي هكططذا  وهططو((ثآقططة بغيططر أهلططك وتراجع))

العقيلطي ضطعفاء في  كما((فقه بغير)) ] والصواب13/446
]4/284.[

يإسططططططططبحني)) الثآططططططططر فططططططططي  ورد298 ]-ص7[
.((ويإقدسني))  والصواب((ويإقدسين

قططططططوة بططططططأنه)) الثآططططططر فططططططي  ورد375 ]-ص8[
.((وعمل قول))  والصواب((وعمل
علطططى موقطططوفا)) الحاشطططية فطططي  ورد471 ]-ص9[

.((كعب))  والصواب((عكرمة
بططن معططاذ أبي حدثآني)) السناد في   ورد474 ]-ص10[

معططاذ حدثآني أبي حدثآني)) والصواب سقط،  وهناك((هشام
.((هشام بن

بقن انقطاع فيه لعل)) الحاشية في  ورد530 ]-ص11[
والصططواب  وتصططحيف، لحططن . وهنططا((وائططل وأبي سنان أبي
ًا)) .((بين.. انقطاع

يإطططونس متابعطططة)) الحاشطططية فطططي  ورد534 ]-ص12[
ًا تصططحيفاته . وانظططر((لمعمر))  والصواب((لعمر فططي أيإضطط

،...].190،202،293،355،600،601[ ص
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الثاني القسم
تعليقاته في المدخلي ربيع الشيخ أوأهام
وأالوسيلة" "التوسل كتاب على

ً تحته. طائل ل بما والحشو : التطويإل أول
ًا المطلوب. بذكر والخلل التخريإج في : التقصير ثآاني
ًا عامة. علمية وأخطاء : أوهام ثآالث
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تيميططة، ابططن السططلم والوسيلة" لشيخ "التوسل * كتاب
ً مطبوع الله، رحمه فططي وطبططع الفتاوى، مجموع ضمن أصأل
الخطيططب، الططديإن محب بتحقيق طبعات، عدة مستقل كتاب

الرنططاؤوط، القططادر عبططد وبتحقيق الشاويإش، زهير وبتحقيق
ًا؟ ربيع الشيخ تحقيق إلى الحاجة فما وغيرهم، إذ
الدافعططة السططباب أهم من ] أن6[ص المقدمة في ذكر

المطبوعططة، النسططخ فططي حرفططت قططد كلمة وجد أنه ذلك إلى
باطل. معنًى إلى الحق المعنى أحالت

ًا السباب من وذكر الخدمة يإخدم لم الكتاب أن)):  أيإض
فططي قال  كذا((خدمته في شروعي حين إلى بمكانته اللئقة

].9[ص
مطن تقططع أنهطا يإظططن كان ما أخطاء، في وقع الشيخ لكن

بط وصأف بل الحديإث، علم في المتخصص الستاذ وهو مثله،
العلططم! وسططألخص طلب  بعططض لسططان "العلمططة" علططى

التالية: المور في الشيخ تعليقات على ملحظاتي
ً تحته. طائل ل بما والحشو : التطويإل أول

ًا السلم شيخ  ذكر29 ]-ص1[ صأططحيح إلططى عططزاه حديإث
اللططه -صأططلى النبي أن الله عبد بن جندب حديإث وهو مسلم،

كططان مططن إن))بخمططس:  يإمططوت أن قبططل وسططلم- قططال عليه
 الحديإث.((مساجد... القبور يإتخذون كانوا  قبلكم

فططي والنسططائي مسططلم صأططحيح مططن ربيع الشيخ فخرجه
شططاهد وقال: ولططه سعد، وابن الكبير في والطبراني الكبرى

إسناده وفي مالك، بن كعب عن أمامة أبي حديإث من عنده
عبططد بططن والقاسططم ضططعيف، وهططو جططدعان بططن زيإططد بن علي

ًا. يإرسل صأدوق وهو الرحمن كثير
إليططه، حاجططة ول لططه داعي ل حشو هذا : وكل سمير قال

فشططيخ السططلف، كتططب علططى التعليططق  فططي هططذا يإصططلح ول
فقط. إليه العزو يإوثآق أن ويإكفي مسلم إلى عزاه السلم

اللططه رضي عائشة حديإث السلم شيخ  ذكر30 ]-ص2[
: مططوته قبططل وسططلم- قططال عليططه اللططه -صأططلى النبي أن عنها

 الحديإث.((والنصارى... اليهود الله لعن))
بططل بذلك يإكتف ولم الصحيحين، من ربيع الشيخ فخرجه

والنسائي ومسلم عدة مواضع في البخاري من تخريإجه زاد
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وابططن عائشططة حططديإث مططن والططدارمي وأحمططد عوانططة وأبططي
داود وأبطي ومسطلم البخطاري  مطن كطذلك خرجطه عباس. ثآم
هريإرة. أبي حديإث من عوانة وأبي والنسائي
الكتططاب، بططه نفططخ وتطويإططل  حشو هذا : وكل سمير قال

عائشططة  روايإة من ومسلم البخاري من التخريإج يإكفيه وكان
ًا فقط، للصأل. تبع
قططراءة في هريإرة أبي حديإث تيمية ابن  ذكر38]-ص3[

البخططاري مططن ربيططع الشططيخ النوم. فخرجططه عند الكرسي آيإة
الشططرافا تحفططة مططن الكططبرى فططي والنسائي موضعين، في

نعيم. لبي والدلئل والليلة اليوم وفي
نعيططم أبططو وذكر ]،2/15[ المنثور الدر وانظر))قال:  ثآم

ًا صأططارع لرجططل ] قصة2/478[ الدلئل في فصططرعه شططيطان
ًا البقرة سورة قرأ من بأن الرجل ذلك  الجني أخبر ثآم مرار
كهيططج هيططج لططه أدبططر إل  بشيء منها  يإسمع ل الشيطان فإن

قططال: ومططن الرجططل؟ ذلك مسعود: ومن لبن الحمار. فقيل
. عنه الله رضي الخطاب بن عمر يإكون أن إل عسى

] قصططة2/10،12[ المنثططور الططدر فططي السططيوطي وذكططر
عليهمططا سططرقوا حيث  الجن مع أيإوب لبي وقصة أسيد لبي

ًا يإتططم الشططياطين مططن التحصططن بأن الجن أخبرتهما ثآم طعام
 اهط. ((الكرسي آيإة بقراءة

وكأن ألبتة، له داعي ل وتطويإل حشو : وهذا سمير قال
البخططاري فططي الحططديإث الجان، قصص لبيان مختص  الكتاب
وكفى.
فططي ربيططع الشططيخ  قططول مططع يإتعططارض التطويإططل هططذا ثآم
هذا أوفا لم أنني لعترفا  وإنني)): 25ص التحقيق مقدمة

الطالططة منهططا: خططوفا لسططباب الدراسططة مططن حقططه الكتططاب
لهططا وقته واتسع الطالة من خوفه زال . فهل((وقتي وضيق

هنا؟
عططن الصططحيح في ثآبت : وقد تيمية ابن  قال43 ]-ص4[
فططي رآنططي مططن))قططال:  وسططلم- أنططه عليططه الله -صألى النبي

 الحديإث.((رآني... فقد المنام
مواضططع عططدة فططي البخططاري مططن ربيططع الشططيخ فخرجططه

ًا مواضع عدة في وأحمد ماجه وابن ومسلم حططديإث من أيإض
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مططن وأحمططد البخططاري ثآططم ومسلم البخاري ومن هريإرة، أبي
عططدة فططي وأحمططد مططاجه وابططن الترمططذي أنس.  ومن حديإث
مسعود. ابن حديإث من مواضع
الرؤيإططا  كتططاب42 مسططلم وأخرجططه))بططالنص:  قططال ثآططم
رؤيإططة - باب1 الرؤيإا  تعبير35 ماجه وابن ]،12،13[ حديإث
]3902[ حططديإث  المنططام وسلم- فططي عليه الله -صألى النبي

[ ] وأحمطططد12،13[ حطططديإث الرؤيإطططا - كتطططاب42  ومسطططلم
عنه.   الله رضي جابر حديإث ] من3/350

] مططن3904[ حططديإث - تعططبير35 مططاجه ابططن وأخرجططه
اهط.(( عنه الله رضي جحيفة أبي حديإث

وأططال مرتيطن، مسطلم مطن التخريإج : فكرر سمير قال
الكتاب. به كثر حشو وهو  وراءه، طائل ل بما

أن لحمططد المسططند وفططي)):  تيمية ابن  قال53 ]-ص5[
لحططد يإقططول فل يإده من السوط يإسقط كان الصديإق بكر أبا

النططاس أسططأل ل أن أمرنططي خليلططي ويإقططول: إن إيإططاه ناولني
ًا .((شيئ

أنططه وذكططر بمعنططاه المسططند مططن ربيططع الشططيخ فخرجططه
ثآوبطان عطن مططاجه ابطن فططي أخططرى روايإطة ذكطر ضطعيف. ثآططم

داود. أبي عند متابعة لها وذكر بمعناه، وموقوفة مرفوعة
قصططد إن لنططه إليططه، حاجططة ل تطويإططل : وهذا سمير قال

تيميططة ابططن فططإن  بكططر، أبططي حططديإث من للمرفوع شاهد ذكر
مالططك بططن عوفا حديإث هذا عقيب ذكر فقد ذلك، مؤنة كفاه
وسططلم- بططايإع عليططه اللططه -صأططلى النططبي أن مسلم صأحيح في

تسططألوا ل خفيططة: أن كلمططة إليهططم وأسططر أصأحابه من طائفة
ًا. قططال الناس النفططر أولئططك بعططض رأيإططت عططوفا: فلقططد شططيئ
إيإاه. ناولني لحد يإقول فل يإده من السوط يإسقط

أن فالصططواب  بكططر، أبططي عططن الموقوفا تقويإة أراد وإن
ًا يإورد رضططي ثآوبططان فعططل مططن ل بكر، أبي فعل من له شاهد
عنهما. الله

ابططن عططن الصططحيح في تيمية: ثآبت ابن  قال55 ]-ص6[
عبططاس: ابططن قططال الوكيل ونعم الله قال: حسبي أنه عباس
النار... الخ. في ألقي حين إبراهيم قالها
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فطططي والحطططاكم البخطططاري مطططن ربيطططع الشطططيخ فخرجطططه
وذكططر الشططرافا تحفة من الكبرى في والنسائي المستدرك

لطه إخراجططه فطي الحطاكم علططى تفسيره في كثير ابن تعقيب
يإخرجاه. ولم الشيخين شرط على وقوله: صأحيح

الحططاكم لن ألبتططه، إليططه حاجططة ل هططذا : وكل سمير قال
فمططا الحططاكم، تخريإج إلى يإشر لم السلم وشيخ ذلك، يإفعل

عليه؟ التعقيب وذكر لذكره الداعي
عططن مسلم صأحيح في : ثآبت تيمية ابن  قال68 ]-ص7[
وسططلم- أنططه عليططه اللططه -صأططلى النبي عن عمرو بن الله عبد

يإقططول... مططا مثططل فقولططوا المططؤذن سططمعتم إذا))قططال: 
 الحديإث.((

والنسططائي داود وأبططي مسططلم مططن ربيططع الشططيخ فخرجه
بططن عمططرو بططن اللططه عبططد حططديإث مططن وقططال: كلهططم وأحمد،
العاص.
ليطث إسطناده وقطال: فطي وأحمد الترمذي من خرجه ثآم

ًا اختلط صأدوق سليم أبي بن حديإثه. يإتميز ولم أخير
مططن الخططدري سططعيد أبي حديإث من أحمد من خرجه ثآم
لهيعططة وابططن))وقال:  لهيعة، ابن عن داود بن موسى طريإق
.((كتبه احتراق بعد اختلط صأدوق

لطه داعططي ل إطالطة مطن فيططه مططا علطى : فهذاسمير قال
الترمططذي حططديإث راوي يإذكر لم إذ عجيب، ذهول ففيه أصألً،

بططن "ليث بط للحديإث بإعلله واكتفى هريإرة، أبو وهو وأحمد،
ًا سليم". هذا أبي علططة إلططى الترمططذي أشططار : قططد أولً. وثآاني

إسناده غريإب حديإث فقال: هذا ليث، غير إسناده في أخرى
ًا نعلططم ول بمعططروفا، هططو  ليططس)1(وكعب بالقوي، ليس أحططد
سليم. أبي بن ليث غير عنه روى

ًا مططن يإخرجططه لطم الترمططذي أن هططذا صأنيعه :  أوهم وثآالث
[ جامعططة فططي أخرجططه أنططه مططع عمططرو، بططن اللططه عبططد حديإث

الططتي الطبعططة نفططس وهططي شططاكر، ] طبعة3614/ح5/586
الطتي الصطفحة نفطس فطي مطذكور والحديإث ربيع، منها خرج
نفططس هططو الترمططذي وطريإططق هريإططرة، أبططي روايإطة منهططا نقل

هريإرة. أبي عن الراوي هو هذا ) كعب(1

120



تحفططة فططي خرجططه وقططد داود، وأبططي والنسائي مسلم طريإق
والهادي. الموفق فالله الربعة، عن الشرافا

وابططن ليططث الضططعفاء، روايإططة إلى حاجتنا وما شأننا ما ثآم
مسلم؟! روايإة تكفي أل  لهيعة؟

الصططحيح فططي عنططه ثآبت وقد تيمية ابن  قال73] -ص8[
اليططد مططن خير العليا اليد))قال:  وسلم- أنه عليه الله -صألى

.((السفلي
ًا، وأطال ربيع الشيخ فخرجه ومسططلم البخططاري مططن جططد

بططن حكيططم حططديإث مططن كلهططم والططدارمي والنسططائي وأحمططد
ًا خرجه ثآم حزام، وأحمد والنسائي ومسلم البخاري من أيإض
بططن اللططه عبد حديإث من كلهم والموطأ والدارمي داود وأبي
عمر.

كلهم وأحمد والترمذي والنسائي البخاري من خرجه ثآم
هريإرة. أبي حديإث من

أمامة. أبي حديإث من وأحمد مسلم من خرجه ثآم
جابر. حديإث من أحمد من خرجه ثآم
بططن حكيططم عططن البططاب وفططي))الترمططذي:  كلم ساق ثآم
 بطوله.((... الخدري  سعيد  وأبي حزام

لططه، داعططي ل للحواشططي ونفخ تطويإل : وهذا سمير قال
أصأططحاب بيططن أحمد يإوسط فإنه عجيب للمخرجين ترتيبه ثآم

مططا أدري ول وأحمططد، الططدارمي عن مالك ذكر ويإؤخر السنن
ذلك؟ وجه

-صأططلى النططبي (أي السلم: وقال شيخ  قال74 ]-ص9[
 الحديإث.((المعطية... هي العليا اليد))وسلم- ) :  عليه الله

حططديإث مططن السططابقة المصططادر مططن ربيع الشيخ فخرجه
هكططذا: عجيبططة بطريإقططة رتبهططا لكنططه كلهططا وأعادهططا عمططر ابن

أحمد. مالك، البخاري، داود، أبو النسائي، مسلم،
سططبق الططذي عمططر ابططن حططديإث مططن جزء : [وهو قال ثآم

اللططه رضططي مسططعود ابن حديإث الجزء لهذا تخريإجه. ويإشهد
وسططلم- : عليططه اللططه -صأططلى اللططه رسططول قططال: قططال عنططه

ويإططد تليهططا الططتي المعطططي ويإططد العليططا الله فيد ثآلثآة اليإدي))
].((السفلى السائل
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الهجططري، مسلم بن إبراهيم وفيه))ربيع:  الشيخ قال ثآم
.((للستشهاد يإصلح لكنه الحديإث لين

ًا : أرأيإتسمير قال البخطاري إخراجطه علطى يإتفطق حطديإث
لططه يإوجططد ثآططم داود، وأبططو والنسططائي وأحمططد ومالططك ومسلم
ًا ًا شاهد أصألً؟ أخرجه من يإذكر ول ضعيف
لططن))حططديإث:  السططلم شططيخ  ذكر106،107 ]-ص10[
؟((اللططه رسططول يإططا أنططت ول قططالوا بعملططه، الجنططة أحد يإدخل
الصحيح. إلى وعزاه

مططاجه وابططن ومسططلم البخططاري مططن ربيططع الشيخ فخرجه
هريإرة. أبي حديإث من كلهم مواضع عدة في وأحمد

عائشة. حديإث من وأحمد ومسلم البخاري من وكذا
جابر. حديإث من كلهم والدارمي وأحمد مسلم من وكذا

الخدري. سعيد أبي حديإث من وأحمد
حططديإث يإكفيططه وكططان وحشو، تطويإل :  وهذا سمير قال

ومسلم. البخاري في  واحد
اللطه -صأطلى النطبي تيمية: وقال ابن  قال112]-ص11[
وصأططله وصألها من الرحمن من شجنة الرحم))وسلم-:  عليه
.((الله قطعه قطعها ومن الله،

مطططن))وقطططال:  البخطططاري مطططن ربيطططع الشطططيخ فخرجطططه
مططن وخرجططه ،((هريإططرة أبططي عططن صأالح أبي طريإق)1(حديإث
القرظططي كعب بن محمد طريإق من مواضع عدة من أحمد،

والصططلة الططبر ] كتططاب4/157[ الحاكم ومن هريإرة، أبي عن
الرحمططن أنططا))بلفططظ:  هريإرة أبي عن سلمة أبي طريإق من

.((الرحم.. وهي
عائشططة، حططديإث مططن البخططاري مططن كططذلك خرجططه ثآططم

مططن شططجنة فيططه وليس))قال:  المفرد، الدب في والبخاري
الرحططم))قططال: وفيططه:  البخططاري بإسناد والحاكم ،((الرحمن
وصأططححه والحططاكم وأحمططد والترمططذي ،((اللططه مططن شططجنة
مططن المفرد الدب في والبخاري والحميدي الذهبي، ووافقه
عمرو. بن الله عبد حديإث
] كتططاب4/157[ الحططاكم ربيططع: وأخرجططه الشيخ قال ثآم

تقدم. كما هريإرة أبي حديإث من والصلة البر
قال. ) كذا(1
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مططن التخريإططج كططرر وقد ممل، تطويإل : وهذا سمير قال
ترى. كما مرتين هريإرة أبي حديإث من الحاكم

الخططر الحططديإث تيميططة: وفططي ابططن  قططال114]-ص12[
ود أهططل الرجططل يإصل أن  البر أبر من إن))عمر:  ابن حديإث

يإولي)). أن بعد أبيه
يإططولي، كلمة )  فوق1( الترقيم علمة  ربيع الشيخ وضع

التنصيص. علمة ) فوق2( الترقيم  وعلمة
إذا  الرجططل، ) يإقططال:  تططولى1( الحاشططية فططي ذكططر ثآططم
2552 مسططلم أخرجططه موته. والحديإث هنا به والمراد ذهب،

 وغيرهما.5143 داود وأبو
[ مسطططلم ) أخرجطططه2( الحاشطططية فطططي تحتطططه وقطططال

]5143[ ] ... حطططططديإث5/353[ داود ].... وأبطططططو4/1979
... الخ. والترمذي
أتططراه التكططرار؟، بهططذا قصططده مططا أدري : ل سططمير قططال

وأبي مسلم من التخريإج في فعّجل الوقت، يإفوته أن خشي
وتوسططع التخريإططج أعططاد اطمأن لما ثآم )،1( حاشية في داود
)؟!2( حاشية في كعادته، فيه،
العتطبي عن حكايإة تيمية: ذكروا ابن  قال149 ]-ص13[

ًا رأى أنه فططي رأى وأنططه اليإططة، هططذه وقططرأ قططبره أتططى أعرابي
له. غفر الله أن المنام

الحكايإططة ذلططك: هططذه علططى تعليقططه فططي ربيع الشيخ قال
مطثير فطي الجطوزي وابطن تطأريإخه، فطي عسطاكر ابطن ذكرهطا
بأسططانيدهم وغيرهمططا)، والصططواب قططال (كططذا وغيرها الغرام

القصة). قال... (فذكر الهللي حرب بن محمد إلى
[ للسططمهودي الوفططاء : وفططاء إلططى التخريإططج كل أحال ثآم

4/1361.[
ًا بحثت وقد)):  الشيخ قال ثآم من كثيرة مظان في كثير
عططن وبحثططت  أجططدها، فلططم القصططة عططن عسططاكر ابططن تاريإططخ
.((ترجمة على له أقف فلم الهللي حرب بن محمد ترجمة
الصططارم فططي  الهططادي عبططد ابن كلم ربيع الشيخ نقل ثآم

المنكي.
ً يإجططزم كيططف الشيخ، من : والعجب سمير قال بططأن أول
ذلططك يإنقططل الجططوزي. وهططو وابن عساكر ابن أخرجها القصة
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فططي مظانهططا فططي يإجططدها لططم يإقول: إنططه ثآم السمهودي، عن
التاريإخ؟
: فقططال العتططبي قصططة على ذلك بعد ربيع الشيخ علق ثآم

-صأططلى اللططه رسططول أصأحاب من أفقه العرابي هذا  وهل))
قططال:  أن ... إلططى((منهططم بططالقرآن  وسلم- وأعلم عليه الله

العرابي) أن بفعل يإحتجون الذيإن (يإعني هؤلء فعلى إذن))
وسططلم- بططأدب عليططه اللططه -صأططلى اللططه رسططول مططع يإتططأدبوا

بططن زيإططد ] ثآنططا2/288[ أحمططد المططام روى فقططد العططراب،
العرابي قصة في هريإرة أبي إلى السناد . وساق((الحباب

وسلم- أعطني. عليه الله -صألى للنبي قال الذي الفظ
ثآططم أحمططد، مسططند من إسنادها ذكر أخرى قصة ساق ثآم
وأحمططد، ومسططلم البخططاري من الولى أخريإين روايإتين ساق

البخاري. من والثانية
وكططان لططه، داعططي ل ممططل تطويإل كله : وهذا سمير قال

بقصططة فقههم وقلة العراب جلفة إلى فقط الشارة يإكفي
ّد تعططالى: {العططراب قططوله علططى القتصططار أو واحططدة، أشطط

ًا...} لبيان المطلوب. ُكفر
إذن))قطال:  حيطث الشطيخ أسطلوب فطي ملحظطة وثآمطة

عليططه اللططه -صأططلى اللططه رسططول مططع يإتططأدبوا أن هططؤلء فعلى
.((العراب وسلم- بأدب

عليططه اللططه -صأططلى اللططه رسول لن لئق، غير تعبير وهذا
أن مططن نفوسططنا فططي أعظططم وقططدره قلوبنا في وسلم- أجل

للخصططم. ثآططم  اللططزام سبيل على ولو حتى هكذا، عنه نقول
وسلم- . عليه الله -صألى موته بعد بذلك يإلزم أن يإصح ل إنه

أدب كططان كيططف نعططرفا أن  ويإكفططي))مثلً:  يإقال أن ويإمكن
ليزهططد حيططاته وسلم- في عليه الله -صألى النبي مع العراب

.((مططوته بعططد معططه وأدبهططم هططديإهم عططن ويإرغططب فقههم في
أعلم. والله
للطيططب وابنه عمر كراهة تيمية ابن  ذكر206]-ص14[
بالبيت. الطوافا قبل

ًا وأطال ربيع الشيخ فخرجه والططبيهقي الموطططأ مططن جططد
وأحمططد، والنسططائي ومسلم إسناده- والبخاري بعض -وساق

ًا ونقل وكطل أسططر عشطرة قرابطة الفتطح فطي للحافظ كلم
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للكتططاب. ونفططخ للحواشططي تثقيططل هططو وإنما له، داعي ل ذلك
أعلم. والله
أبططي حططديإث تخريإططج ربيططع الشططيخ  أعططاد214]-ص15[
خرجططه أنططه مططع السططائلين، بحططق السؤال في الخدري سعيد
نسي كأنه وأطال أعاد هنا وها ،97-96ص في عليه  وتكلم

قبل. من خرجه أنه
وأطال الكلم أكثر قد الشيخ فإن : وبالجملة سمير قال

فططي الحططديإث يإخططرج وتططراه فيططه، فائططدة ل بمططا التخريإططج في
ص فططي كمططا آخططر، موضع في برمته تخريإجه يإعيد ثآم موضع

ثآططم اللططه، بغير الحلف عن النهي أحاديإث خرج  حيث83،84
.218،219ص في أعاده

بططن هططارون بططن الملططك عبططد في الجرح أئمة كلم ونقل
.227ص في برمته أعاده ثآم ،165ص في وأبيه عنترة

ًا: التقصير المطلوب. بذكر والخلل التخريإج في ثآاني
للقططارئ وإمللططه وتكططراره الشططيخ تطويإططل  مقابططل وفي

فططي أخططل فقططد فيططه، فائططدة ل بمططا ونفخهططا الحواشي بتكثير
التخريإج. في وقصر كتابه من أخرى مواضع

يإعنيه. ل وكأنه  تخريإج، بل النص  يإترك * فتارة
بططالبحث القططارئ ويإكلططف والتخريإج، العزو يإهمل * وتارة

عنه. نيابة
أجنبي هو ما منه ويإستبدل المطلوب ذكر يإغفل * وتارة

آخر. واحد في والتعليق واد، في النص فيكون عنه،
:)1(الول القسم أمثلة فمن

بالمخلوقططات والحلططف))تيميططة:  ابططن  قططال85]-ص1[
القططولين  وأحططد حنيفة، أبي مذهب وهو الجمهور، عند حرام

الصططحابة إجمططاع حكططي وأحمططد. وقططد الشططافعي مذهب في
.((ذلك على

الجمطاع مراتططب كتططاب مططن بالنقططل ربيع الشيخ فاكتفى
ذكرنطا ممطن حلططف مططن أن واتفقطوا))قوله:  وهو حزم، لبن
.((آثآم أنه ابنه بحق أو عمرو أو زيإد بحق

والمذاهب. الثآار دون الشيخ، لها بيض التي الحاديإث تخريإج على ) اقتصرت(1

125



أحمد المام عن الخلفا السلم شيخ  ذكر86ص وفي
عنططه  وسططلم- فططذكر عليططه اللططه -صأططلى بططالنبي الحلططف فططي

روايإتين.
كلمططة، بططأي ذلك على ربيع الشيخ يإعلق : ولمسمير قال

يإنقططل ولم أحمد، المام مسائل أو الحنابلة كتب إلى عزا ول
بالمخلوقات. الحلف حكم والحنابلة الشافعية كتب من

أبي وابن مالك كره السلم: وقد شيخ  قال93]-ص2[
الداعي: يإا يإقول أن وغيرهما حنيفة أبي أصأحاب من عمران
سيدي.. يإا سيدي

عنه. الشيخ : سكت سمير قال
ًا تيمية ابن  ذكر64]-ص3[ كططانت أنهططا عائشططة، عن أثآر

مططا للرسططول: اسططمع تقططول بصططدقة قططوم إلططى أرسططلت إذا
... الخ. لنا به  يإدعون

ًا، ربيططع الشططيخ عنه : ضرب سمير قال يإعططزه لططم  صأططفح
مططن به شغله بما ذلك عن ضاق وقته ولعل  عليه، يإعلق ولم

والتكرار. الطالة
لططم اللططه إن))قتططادة:  قول تيمية ابن  ذكر105]-ص4[
.((إليهم... لحاجته به أمرهم بما العباد يإأمر

الشيخ. عنه : سكت سمير قال
أنططه علططي عططن روي تيميططة: وقططد ابن  قال113]-ص5[
جعفططر لحططق أعطططاه أبيططه جعفر بحق أخيه ابن سأله إذا كان
علي. على

ص فططي الثآططر هططذا ذكططر تيميططة ابططن : وأعططاد سططمير قال
الموضعين. في ربيع الشيخ عنه وسكت ،277
بيططتي بيططن مططا)):  حططديإث تيميططة ابططن  ذكر141 ]-ص6[

الروايإططة إلططى وأشططار ،((الجنططة ريإططاض مططن روضططة ومنططبري
.((ومنبري.. قبري بين ما))بلفظ:  الخرى
أخرجططه مططن يإططذكر ولم كلمة، بأي ربيع الشيخ يإعلق ولم

حديإث ] من3/64[ أحمد أخرجه مشهور أنه مع اللفظ، بهذا
أبططي حططديإث ] مططن5/246[ والططبيهقي الخططدري، سططعيد أبططي

وأشططار عمططر، ابططن حديإث ] من12/227[ والطبراني هريإرة
].4/100[ الفتح في الحافظ اللفظ هذا إلى
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أعظططم)):  الحططديإث تيمية: وفططي ابن  قال263 ]-ص7[
.((لغائب غائب دعاء  إجابة الدعاء

والحططديإث شططيء، بططأي ربيع الشيخ يإعلق : لمسمير قال
فططي ] والبخاري1980[ ] والترمذي1535[ داود أبو أخرجه
طريإق ] من10/198[ شيبة أبي ] وابن638[ المفرد الدب

بن الله عبد عن يإزيإد بن الله عبد عن الفريإقي الرحمن عبد
ًا العاص بن عمرو إجابططة الططدعاء أسططرع إن))بلفظ:  مرفوع
الترمططذي داود. وبنحططوه أبي لفظ . هذا((لغائب غائب دعوة

المفرد". "الدب في والبخاري
غططائب دعططوة الططدعاء أفضططل))شططيبة:  أبططي ابططن ولفططظ

.((لغائب
الدب ضعيف في واللباني بالفريإقي، الترمذي وضعفه

].62[ ص المفرد
تعالى: {ليبلططوكم قال تيمية: كما ابن  قال269 ]-ص8[
عيططاض: أخلصططه بططن الفضططيل عملً} قططال أحسططن أيإكططم

وأصأوبه...الخ.
بططن عمططر المططؤمنين أميططر تيميططة: وكططان ابططن قططال  ثآططم

ًا... كله عملي اجعل : اللهم دعائه في يإقول الخطاب صأططالح
الخ.

الثآريإن. هذيإن تخريإج ربيع الشيخ : ترك سمير قال
-صأططلى النططبي كططان تيمية: ولهططذا ابن  قال308]-ص9[
: الخلص (يإعنططي السططورتين بهططاتين وسلم- يإقططرأ عليه الله

ذلك. وغير الطوافا وركعتي الفجر ركعتي والكافرون) في
الطططوافا وركعططتي الفجططر ركعططتي فططي يإقططرأ كططان وقططد

الثانيططة  الركعططة وفي إلينا} اليإة، أنزل وما بالله آمنا {قولوا
تعالوا...} اليإة. الكتاب أهل يإا تعالى: {قل بقوله

ربيع. الشيخ له بيض
وسططلم- فططي عليططه اللططه -صأططلى قراءته : أما سمير قال
[ مسططلم صأططحيح ففططي الخلص، بالكططافرون الفجططر ركعططتي

هريإرة. أبي حديإث ] من726
الكتططاب...}، أهل يإا {قل بالله...} و آمنا {قولوا وبآيإتي

عباس. ابن حديإث ] من727[ مسلم صأحيح ففي
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والكططافرون، بططالخلص الطوافا ركعتي في قراءته وأما
جابر. حديإث ] من1218[ مسلم صأحيح ففي

أجططده. فلططم بططاليإتين، الطططوافا ركعططتي في قراءته وأما
أعلم. تعالى والله

: الثاني القسم أمثلة ومن
عنه:  نيابة بالبحث القارئ وتكليف التخريإج إهمال وهو

مططن قططوم أحططدث : وقططد تيميططة ابططن  قططال36]-ص1[
ًا للشططرك الدهريإططة الفلسفة ملحدة فططي ذكططروه آخططر شططيئ

كصططاحب عنططه أخذ ومن سينا ابن ذلك ذكر كما القبور زيإارة
وغيرها. بها المضنون الكتب

: كلمططة ) فططوق3( الططترقيم علمططة ربيططع الشططيخ وضططع
الغزالي كتب تراجع))نصه:  ما الحاشية في قال ثآم وغيرها،

.((سينا وابن
صأططنيع مططن عليه وقفت ما أعجب من : وهذا سمير قال

يإخططرج أن والبططاحث المحقططق وظيفططة إذ للكتططب، المحققين
هططو، ذلططك يإفعططل لططم فططإذا مصططادرها، إلى ويإعزوها النصوص

به؟ مطالب تراه فمن
لعبططد  جططرت قصططة السططلم شططيخ  ذكططر42،43]-ص2[

ًا رأى حين الجيلني القادر ًا عرش ًا عظيمطط مططن وسططمع ونططور
غيرك. على حرمت ما لك حللت وقد ربك له: أنا  يإقول

هططو المرئي أن اعتقد من هؤلء تيمية: ومن ابن قال ثآم
فططي تعالى الله يإرون  أنهم يإعتقدون وأصأحابه هو وصأار الله

اليقظة.
: الحاشططية فططي بقططوله هططذا علططى ربيططع الشططيخ فعلططق

مططن  وقول القادر عبد قصة أجل من التصوفا كتب تراجع))
اهط.((الله رأى يإقول: إنه

إلططى بنفسططه الرجوع عن الشيخ وقت : ضاقسمير قال
القارئ. إلى ذلك فأوكل التصوفا، كتب
فططي عليططه الكلم بسط تيمية: وقد ابن  قال70]-ص3[

البغداديإة. المسائل جواب
المسططائل جططواب عن يإبحث))بقوله:  الشيخ عليه فعلق
.((البغداديإة
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أن مالططك المططام كراهططة تيميططة ابططن  ذكططر117 ]-ص4[
حنان يإا)):  يإقول وأن ،((سيدي يإا سيدي يإا))الداعي:  يإقول

.((منان يإا
مالك. قول عن : يإبحث ربيع الشيخ فقال
مططن ثآططابت فهو "المنان"، باسم الدعاء :  أما سمير قال
]1495[ داود أبططو أخرجططه عنططه، اللططه رضططي أنططس حططديإث

].3858[ ماجه ] وابن3544[ ] والترمذي3/52[ والنسائي
فططي حططديإث فططي جططاء فقططد "الحنان"، باسم الدعاء وأما

]8/20( البحريإططن مجمططع "الوسط" [انظر في الطبراني  (
به تفرد  الصأمعي، إل يإوسف عن يإروه لم))الهيثمي:  وقال
:طط 10/163[ الزوائططد مجمططع فططي . وقال((قعنب إسططناد))] 
.((حسن

[ التقريإططب فططي قططال عبدة، ابن هو : يإوسف سمير قال
.((الحديإث لين))]: 7871
: ل يإقول من الناس : ومن تيمية ابن  قال101 ]-ص5[
بحكم يإفعله ما يإعلم لكن  بحال،  الخالق على للمخلوق حق

جهططم أتبططاع مططن يإقططول مططن ذلططك يإقططول وخططبره. كمططا وعده
السنة. إلى يإنتسب ممن وغيرهما والشعري

كتبهم. في الشاعرة قول  : يإراجع ربيع الشيخ قال
المراجع بذكر القارئ على الشيخ تفضل : لو سمير قال

القل. على للبحث المطلوبة
منسططك فططي نقططل وقططد)):  تيمية ابن  قال275]-ص6[

عليططه اللططه -صألى بالنبي سؤال فيه دعاء أحمد عن المروذي
 الخ.((وسلم- ...

ًا:  ربيع الشيخ قال .((المروذي منسك يإراجع))معلق

الثالث: القسم أمثلة ومن
ًا آخططر منه ويإستبدل  المطلوب يإغفل أن وهو عنططه أجنبيطط
آخر: واد في التعليق أو والتخريإج واد  في النص فيكون
ابططن حططديإث السططلم شططيخ  ذكططر143-142]-ص1[

عططن يإبلغططوني الرض فططي سياحين ملئكة لله إن))مسعود: 
ثآم هريإرة، أبي عن نحوه عقبه: وروي   فقال((السلم أمتي

ّلغه البعيد سلم أن فيه قال: فهذا الملئكة. تب
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 لططم))نصه:  ما الحاشية في تعليقه في ربيع الشيخ قال
شيخ ذهن ذهب يإكون أن وأخشى إليه، المشار الحديإث أجد

للططه بلفظ: إن عنه الله رضي هريإرة أبي حديإث إلى السلم
ً الرض فططي سياحين ملئكة ّفتططاب عططن فضططل فططإذا النططاس، ُك
ًا وجدوا فيجيئططون بغيتكم، إلى هلموا تنادوا الله يإذكرون قوم

شططيء اللططه: أي فيقططول الططدنيا، السططماء إلططى بهططم فيحفون
يإحمططدونك فيقولططون: تركنططاهم يإصططنعون؟ عبططادي تركتططم

أحمططد.. المططام ويإططذكرونك... الحططديإث. رواه ويإمجططدونك
.((... والدارمي والترمذي

الشططيخ فهم سوء أمن أعجب،  مم أدري : ل سمير قال
عططزو فططي تقصططيره مططن أم تيميططة، ابططن المططام لكلم ربيططع

المقصود؟ هو ظنه الذي  الحديإث
السلم تبليغ في مسعود ابن حديإث أورد السلم فشيخ

روي))وقططال:  قططبره، وسلم- في عليه الله -صألى النبي إلى
ًا يإحتمل  ول((هريإرة أبي عن نحوه أبططي  حديإث يإعني أنه أبد

ربيططع، الشططيخ  زعططم كمططا الططذكر،  مجالس فضل في هريإرة
آخر: واد في وتخريإجه واد، في فالنص

مشطططرقة سطططارت
ًا وسططططططرت مغربطططططط

مشرق بين شتان
ومغطططططططططططططططططططرب

يإكططون أن وأخشططى)):  فهمططه سوء مع قوله من وتعجب
أن والحق ،((هريإرة أبي حديإث إلى السلم شيخ ذهن ذهب
شيخ ل ربيع، الشيخ هو يإتريإث، ولم  وعجل ذهنه ذهب الذي

السلم.
ًا، فكر الشيخ أن ولو الصططفحة في لوجد قليلً، وصأبر ملي
علططى يإططدل كلهما هريإرة أبي عن حديإثين الكتاب من التالية

المذكور. مسعود ابن حديإث عليه دل ما نحو
فططإن كنتططم حيثمططا علططي ...  وصأططلوا)) : حططديإث أولهمططا

أو حسططن حططديإث وهططو داود، أبططو  رواه((تبلغنططي صأططلتكم
صأحيح.

سططمعته،  قططبري عنططد علططّي صألى من)) : حديإث والثاني
ًا علي صألى ومن باطل. حديإث  وهو((أبلغته نائي
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صأططلة الملئكططة تبليططغ علططى يإدل كلهما الحديإثان فهذان
وسلم. عليه الله -صألى الرسول على المصلين

ًا العجيططب الخططر والمططر تخريإططج فططي تقصططيره هططو أيإضطط
والترمططذي أحمططد إلى عزاه إذ المقصود، ظنه الذي الحديإث

[ البخططاري الصططحيحين، فططي الحططديإث  أن مططع والططدارمي،
].2689[ ] ومسلم11/208

الططذي عمر حديإث السلم شيخ  ذكر167،168 ]-ص2[
إلططى وسططلم- وعططزاه عليططه الله -صألى بالنبي آدم توسل فيه

ًا الجري قال: ورواه ثآم للجري، الشريإعة طريإططق مططن أيإضطط
ًا أبيططه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد حديإث من آخر موقوفطط

أبططو حططدثآنا التططاجر يإوسططف  بططن هططارون وقططال: حططدثآنا عليه،
عبططد عططن خالططد بططن عثمططان أبططو  حططدثآني العثمططاني مططروان
التي الكلمات من))قال:  أنه أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن

 الخ.((... آدم على بها الله تاب
للجططري الشططريإعة إلططى الحاشية في  ربيع الشيخ فعزاه

الجططري) : حططدثآنا (أي [قال هكذا الروايإة  وساق ،426ص
قطال الفهطري الحطارث أبطو  : حدثآنا قال داود أبي بن بكر أبو

عبططد بن الرحمن عبد أبو قال: حدثآنا عمرو بن سعيد أخبرني
عبططد : حططدثآني قططال مريإططم أبططي بنططت بططن إسططماعيل بن الله

بططن عمططر عططن  جططده عططن أبيه عن أسلم بن زيإد بن الرحمن
عليططه آدم أذنططب لمططا))قططال:  عنططه اللططه رضططي الخطططاب

.((السلم
] مططن5/488،489[ النبططوة دلئططل فططي الططبيهقي ورواه

مسلمة بن إسماعيل عن الفهري مسلم بن الله عبد طريإق
عططن جططده عططن أبيططه عططن  أسلم بن زيإد بن الرحمن عبد عن

ًا. وعبد عمر الحططارث، أبو هو الفهري  مسلم بن الله موقوف
وتحريإططف] انتهططى سططقط الجري إسناد في حصل أنه وأظن
ربيع. الشيخ كلم

غفططر ، الشططيخ عجلططة سببه بين، غلط : وهذا سمير قال
وتسرعه. له،  الله

برجالها، أسندها  روايإة الشريإعة إلى عزا السلم فشيخ
ًا. عنها أجنبية أخرى روايإة خرج ربيع والشيخ تمام
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"الشريإعة" إلى صأفحات وقلب وتريإث، الشيخ تأنى ولو
ابن عناها التي الروايإة لوجد صأفحات، أربع قدر قليلً، الوراء
تيمية.

أبططو الجططري: أخبرنططا قططال ،422"الشططريإعة" ص ففططي
أبططو قططال: حططدثآنا التططاجر، زيإططاد بططن يإوسططف بن هارون أحمد

عبططد عططن خالططد بن عثمان ابن قال: حدثآني العثماني مروان
تططاب التي الكلمات قال: من أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن

نحو قال... فذكر أنه السلم عليه آدم على بها وجل عز الله
تيمية. ابن ذكره ما

قططوله: فططي الشططريإعة نسططخة فططي تصحيف وقع أنه على
أبططي  والصططواب: حططدثآني((خالططد بططن عثمططان ابططن حططدثآني))

مططروان أبططي والططد هططو هططذا عثمططان لن خالططد، بططن عثمططان
تيميططة، لبن التوسل نسخة في تصحيف وقع وكذا العثماني،

بطططن عثمطططان أبطططو حطططدثآني))قطططوله:  فيهطططا جطططاء حيطططث
ل عفططان أبططو وكنيتططه خالد، بن عثمان  والصواب: أبي((خالد

فهططذه الروايإططتين، بيططن الشاسع البون ترى عثمان. وأنت أبو
ذكرهططا الططتي والروايإططة قططوله، مططن الزنططاد أبي على موقوفة

ًا مختلف إسنادها الشيخ مططن واحططد رجططل فيهططم ليططس تمامطط
اللططه رضي الخطاب بن عمر على موقوفة وهي هذه، إسناد
ص فطي الشطريإعة إلطى  ربيطع  الشطيخ عزاها التي وهي عنه،
ًا،  الصفحة رقم في وأخطأ ،426 ،427ص والصططواب أيإضطط

تيميططة ابططن ذكرهططا التي الروايإة نفس هي هذه أن  والعجيب
ً مططن عمطر علططى موقوفطة أنهططا علطى  ونبطه167ص في أول

الشططيخ وعزاهططا مريإططم، أبي بن إسماعيل بن الله عبد حديإث
وهططم الصواب. وهنططاك  على427ص إلى الحاشية في ربيع
ًا، ثآالث فططي الططبيهقي ورواه))ربيططع:  الشططيخ قططال حيططث أيإض
مسططلم بططن الله عبد طريإق ] من5/488،489[ النبوة دلئل

زيإططد بططن الرحمن عبد عن مسلمة بن إسماعيل عن الفهري
ًا عمر عن جده عن أبيه عن أسلم بن .((موقوف

وفي المصدر نفس في البيهقي رواه بل منه، وهم وهذا
ًا ربيططع الشططيخ إليهططا أشططار التي الصفحة نفس إلططى  مرفوعطط

ًا ل وسلم- ، عليه الله -صألى الرسول عمر. على موقوف
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إسططنادها في ربيع الشيخ عنها تاه التي الزناد أبي وروايإة
حططاتم: وأبططو البخططاري قال عفان، كنيته: أبو خالد، بن عثمان
].7/114[ التهذيإب انظر الحديإث منكر
مططن وساقه العمى حديإث تيمية ابن  ذكر186 ]-ص3[
هططذا ومططن))قططال:  ثآططم بإسططناده، الططدلئل في البيهقي روايإة

( ومنهططا عمططر، بططن عثمان حديإث من الترمذي رواه الطريإق
ًا ماجه وابن النسائي ) رواه2 .((أيإض

: ومنها، كلمة ) على2( الترقيم علمة ربيع الشيخ وضع
روايإططات مططن أي))بقططوله:  الحاشططية فططي عليهططا علططق ثآططم

.((العمى لحديإث النبوة دلئل في المصنفين
أي: مططن والصواب: ومنهططا، منه، وهم : وهذا سمير قال

والترمذي. البيهقي ساقها التي الطريإق هذه
وغيططره عمططر ابططن وقول))تيمية:  ابن  قال208 ]-ص4[

يإفعططل مططا بططه وفعططل إحرامططه بطططل مططات إذا المحططرم إن
.((بالحلل

أصأططل))بقططوله:  الحاشططية في هذا على ربيع الشيخ علق
م((عبطاس... ابطن حديإث المسألة هذه ابطن حطديإث سطاق  ثآ

حجططة فططي الناقططة وقصططته الططذي الرجل في المرفوع عباس
الئمططة خلفا العيني عن  ونقل مصادره، إلى وعزاه الوداع،

يإعططزه ولططم عمر، ابن قول على قط يإعرج ولم المسألة، في
مصدر. أي إلى

ًا أو النططص تحقيططق فططي عامة علمية وأخطاء : أوهام ثآالث
والتخريإج. التعليق في

مططا الخططامس السطططر فططي الصأططل في  وقع37 ]-ص1[
فيمططا الميططت ذلططك بططروح اتصال لروحه يإحصل فإنه)):  نصه

.((الروح... تلك على يإفيض
الروح... تلك على يإفيض :  فما : الصواب سمير قال

اسططم أمططام الحاشططية فططي ربيططع الشيخ  ذكر40 ]-ص2[
والوفططاة، الططولدة سططنة بيططان ) ويإريإططد405-421(  الحططاكم

.321والصواب: 
ً الحاشية في الشيخ  قال55 ]-ص3[ البغططوي: عططن نقل

.((... كعب عن وروي))
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كمططا كعططب، بططن والصواب: أبططي خطأ، : وهو سمير قال
عططن  نقلططه فططي العجلططوني وغلططط نفسططه هططو ذلططك إلططى نبه

ذهنه ولعل)) فقال: ((كعب عن  وروي))قال:   لما  البغوي
أن وذلططك الحبططار، كعططب إلططى  كعططب بططن أبططي مططن انتقططل

أبططي عططن هو إنما الطبعتين في البغوي  تفسير في الموجود
المعرفطة دار طبعطة إلططى  الطبعة.. بالضافة انظر كعب، بن

ًا إليها أحلنا التي ربيع. الشيخ كلم  انتهى((سابق
نعططاه الططذي الخطططأ نفططس في الشيخ : فوقع سمير قال

انتقططل... ذهنططه لعل عنه قال كما نقول ولن العجلوني، على
مطبعي. خطأ أو قلم، سبق لعله نقول بل الخ،

ًا  الحاشية في الشيخ  قال63 ]-ص4[ بططن لزيإططد مترجم
الكعبي... حارثآة بن زيإد : هو عنه الله رضي حارثآة

فططي والصططواب: الكلططبي.  كمططا  قططال، : كططذا سمير قال
وغيرهما. والصأابة التقريإب

ًا الحاشططية فططي ربيع الشيخ  خرج83 ]-ص5[ مططن حططديإث
: داود أبططي ذكططر عقططب وقططال داود، وأبططي وأحمططد الترمططذي

.((وحسنه))
داود. أبو ل الترمذي هو حسنه : والذي سمير قال

العتل: اللفظ الحاشية في ربيع الشيخ  قال89 ]-ص6[
الجافي. 
اللفظ. ل : الفظ، : الصواب سمير قال

ًا الحاشية في الشيخ  ذكر94 ]-ص7[ حططديإث من شاهد
] كتططاب1/509[ الحططاكم أخرجططه)):  مسططعود: فقططال ابططن

يإخرجططاه. وتعقبططه ولططم صأططحيح حططديإث وقططال:  هططذا الدعاء،
قد أنه أبيه. والصحيح من يإسمع لم الرحمن عبد بأن الذهبي

ومططن الئمططة، مططن جماعططة بططذلك قططال أبيه من سماعه ثآبت
( التهططذيإب تهططذيإب وانظططر يإحفططظ، لططم من على حجة حفظ

والله لغيره، حسن طرقه بمجموع ) فالحديإث6/213-214
 اهط.((أعلم

كلم بقيططة يإسططق لططم فططإنه  الشططيخ، : أخطططأ سططمير قال
كلمططه: قططال نططص وهططاك الحططاكم، علططى تعقبططه فططي الذهبي

الرحمططن وعبططد أبيططه، مططن يإسمع لم الرحمن عبد))الذهبي: 
 انتهى.((بحجة ليسوا بعده ومن
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واكتفططى الططذهبي كلم بقيططة الشططيخ أغفططل لططم أدري ول
فقط؟ الولى بالجملة

يإحيططى بططن وضططاح طريإططق مططن الحططديإث أخططرج والحاكم
بططن الرحمن عبد ثآنا البجلي إسماعيل بن النضر ثآنا النهشلي
مسعود ابن عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم ثآنا إسحاق

. عنه الله رضي
] :4/334[ الميزان في عنه فقال النهشلي، وضاح أما

ابطن بالمرضططي.  وقطال :  ليطس وقطال حططاتم أبطو عنطه كتب
حفظه. لسوء به الحتجاج يإجوز حبان: ل
[ اللسطان فططي الحطافظ وتطابعه قططال، : كطذا سطمير قال
6/221.[
:ط 9/41[ والتعديإل  الجرح في لكن عنططه أبطي سطئل))] 

.((صأدوق فقال: شيخ
: ليططس معيططن ابططن فقططال إسططماعيل، بططن النضططر وأمططا
وقطال بططالقوي، والنسططائي: ليطس زرعططة أبطو وقطال بشططيء،

: فحططش حبططان ابططن وقططال السططناد، يإحفططظ يإكططن أحمد: لم
]،8/474[ الجططرح الططترك. انظططر اسططتحق حططتى خطططؤه

].4/255[ والميزان
النصططاري، الواسطططي : هططو إسططحاق بططن الرحمن وعبد

قططوله أحمد عن  ] ونقل6/136[ التهذيإب في الحافظ ذكره
ليس : ضعيف معين ابن وقال الحديإث، منكر بشيء : ليس
: ضعيف حاتم أبو نظر.  وقال : فيه البخاري . وقال بشيء

أبو به. وضعفه يإحتج ول حديإثه يإكتب الحديإث، منكر الحديإث
وابططن حبططان وابططن  خزيإمططة وابططن والنسططائي داود وأبو زرعة
والعجلي. والعقيلي عدي وابن سعد

عبططد سططماع بإثآبططات ربيططع الشططيخ : واكتفططى سططمير قال
مططا فيططه والسططناد أبيططه، من مسعود بن الله عبد بن الرحمن

للعتبار.  يإصلح ل هذا ومثل رأيإت،
عذب لو الله إن)):   حديإث تيمية ابن  ذكر107 ]-ص8[
لهططم.. ظططالم غيططر وهططو لعططذبهم أرضططه وأهططل سططمواته أهل

 الحديإث.((
داود...وابططن أبططو حسططن،)):  الحاشططية فططي الشططيخ قال

بططن سططعيد سططنان أبططي طريإططق مططن ماجه... وأحمططد.. كلهططم
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كعططب بططن أبططي عن الديإلمي ابن عن خالد بن وهب ثآنا سنان
إلططى يإرفعه وحده وزيإد ثآابت، بن وزيإد وحذيإفة مسعود وابن
سنان، بن سعيد إسناده وسلم.  وفي عليه الله -صألى النبي
وابن والنسائي داود وأبو حاتم وأبو والعجلي معين ابن وثآقه
: ليططس أحمططد وقال والدارقطني، سفيان بن ويإعقوب حبان

: لططه عططدي ابن وقال الخلق، سعد: سيء ابن بالقوي. وقال
ولعلططه الكططذب، يإتعمططد ل ممططن أنه وأرجو وإفرادات، غرائب

الشيء. بعد الشيء في يإهم إنما
: حجر ابن الحافظ وقال ]،4/46[ التهذيإب تهذيإب راجع

أوهام. له صأدوق
فططإنه سططنان، ابططن حططق في تشدد قد الحافظ : إن أقول

ًا عططن يإهبطططه ل فحططديإثه حططال، كل وعلى مثله، يإوثآق ما كثير
 اهط.((أعلم نظري. والله في الحسن درجة

أن أرجو ملحظات، الشيخ فضيلة على : لي سمير قال
صأدره. لها يإتسع

النسططائي أن فزعططم التهططذيإب من النقل في : أخطأ أول
: النسططائي :  وقططال التهذيإب في بينما سنان، بن سعيد وثآق
بأس. به ليس

ًا التقريإب في عنه قال حين تشدد الحافظ أن : زعم ثآاني
فططي عططادته هططذه بل  يإتشدد لم والحافظ أوهام، له : صأدوق
مططن يإظهر كما سنان بن سعيد يإستحقه الذي وهذا التقريإب،
ترجمته.

ًا حكططم يإططرض لم كان إن ربيع، الشيخ من :  تعجب وثآالث
دون حططديإثه تحسططين اختططار فلمططاذا الرجططل، فططي الحططافظ

: بقططوله ذيإله ثآم بقوله: حسن، تخريإجه صأدر  فقد تصحيحه؟
فططي الحسططن درجططة عططن يإهبطططه ل فحديإثه حال كل وعلى))

وإل الرجططل، في الحافظ حكم إلى منه مصير  وهذا((نظري
ًا، الحططافظ علططى يإنعططي فلمططاذا الحططديإث، لصططحح ويإصططفه إذ

بالتشدد؟
داع  مططن مططا))حططديإث:  ربيططع الشيخ  خّرج116 ]-ص9[
)):  نصه ما فقال  الخ،((إثآم... فيها ليس  بدعوة  الله يإدعو

أبططي عططن علططي ثآنططا عططامر أبططو ] حططدثآنا3/18[ أحمططد أخرجه
ًا. وعلي الخدري  سعيد أبي عن المتوكل يإحتمل هذا مرفوع
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علططي بططن علي يإكون وأن جدعان، بن زيإد بن علي يإكون أن
بططأس :  ل الحططافظ والثاني: قال ، ضعيف الرفاعي. والول

.((به
اهط.((الول أنه الظن على ويإغلب)):  الشيخ قال

ًا،  الحططق مططن يإغنططي ل الظططن : وهططذا سططمير قططال شططيئ
أحد، به  يإقل لم المقصود الراوي في أورده الذي والحتمال

ًا الرفططاعي علططي بططن علططي هططو الراوي بل  أعلم، فيما جزمطط
ًا ًا ل وتحقيق ًا. ول ظن تخمين

غلب ثآم الراوي في شكك أساس أي على أدري ولست
ويإكفططي احتمططال، لي هنططا مجططال ل فططإنه الخططاطئ، الظططن

أبططي ترجمططة  ] فططي7/318[  التهططذيإب يإراجططع أن الشططيخ
: عنططه الططرواة مططن أن ذكر ففيه علي، شيخ الناجي المتوكل

جدعان. بن زيإد بن علي يإذكر ولم الرفاعي، علي بن علي
]  ذكر7/366[ التهذيإب من  الرفاعي علي ترجمة وفي

ًا فططي  يإططذكر ولططم النططاجي المتوكططل  أبططي  عن يإروي أنه أيإض
المتوكل. أبي عن له ] روايإة8/322[ زيإد بن  علي ترجمة

علططم فططي المبتدئون  يإجهلها ل التي الطرق إحدى وهذه
عليهططم اشططتبهت إذا  الططرواة  مططن للتأكططد والرجططال  الحديإث

أسماؤهم.
مططن الحططديإث خرج من إلى الرجوع هي  أخرى وطريإقة

الزوائططد مجمع ففي الخرى، التخريإج وكتب الطريإق،  نفس
بنحططوه يإعلططى وأبططو أحمططد رواه)):  ] قال10/151[ للهيثمي
يإعلططى وأبططي أحمططد ورجططال الوسط، في والطبراني والبزار

بططن علططي غيططر الصططحيح، رجططال رجططاله البزار  إسنادي وأحد
اهط.((ثآقة وهو الرفاعي،  علي

شططيبان ] حططدثآنا1019/ح2/296[ يإعلى أبي مسند وفي
النططاجي... المتوكططل أبططو حططدثآنا الرفاعي علي بن علي حدثآنا
الخ.

بططن علططي طريإططق ] مططن1/493[ الحاكم مستدرك وفي
الرفاعي...الخ. علي بن علي أخبرني الجعد
فططي موضعين "سبب" في كلمة   وردت117 ]-ص10[

الحاشية في ربيع الشيخ فعلق والخامس، الثالث السطريإن
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"سططب"، للسططياق المناسططب بأن فقط الثاني  الموضع على
كذلك. مثله وهو الول الموضع وفاته
ًا الحاشية في  ذكر117 ]-ص11[ ثآم البر عبد لبن كلم
شططرح التمهيططد إلططى يإعططزوه أن والصواب الموطأ، إلى عزاه

الموطأ.
يإكططون أو)):  الحاشططية فططي الشططيخ  قال124 ]-ص12[
مالطك  وبيطن حميططد بطن محمططد بيططن الوسائط من عدد هناك
.((كذابين أو كذاب فيهم

: كذابون. : والصواب  سمير قال
حططديإث  الحاشططية فططي ربيططع  الشيخ  ذكر126 ]-ص13[
] بتحقيططق5-1/4[ أحمد رواه)):  وقال  المسند في بكر أبي

في فإن نظر، تصحيحه  وفي ] وصأححه،1/15[ شاكر أحمد
] : ل4/583[ الميططزان فططي الططذهبي قططال هنيدة، أبا إسناده
يإعرفا.

ًا قال: كان  أنه سعد  ابن عن شاكر أحمد ونقل معروفطط
 اهط.((الحديإث قليل

العلمططة فانتقططد كعادته، ربيع الشيخ :  تعجل سمير قال
ل وكأنه المقصود، الراوي في ووهم حجة، دون  شاكر أحمد
تططأنى ولططو هططذا، إل هنيططدة أبططا يإكنططى مططن الرجططال فططي يإوجد

المراد. لعرفا السناد  ودرس
ًا جاء أحمد المام روايإة في المذكور هنيدة فأبو مصططرح
أبططو قططال: حططدثآني نعامططة أبو أحمد: حدثآني قال فيه، باسمه
عططن  حذيإفططة عططن العططدوي والن عن نوفل بن البراء  هنيدة

الصديإق. بكر أبي
معيططن: ثآقططة ابططن فيه  قال نوفل، بن  البراء هنيدة، وأبو
[ الطبقططات فططي سططعد ابططن وقططال ]،4/85 الططدوري [انظططر
ًا ]: كان7/226 فططي حبان ابن وذكره الحديإث، قليل  معروف

هنيططدة: يإططروي أبططو نوفل بن البراء))] وقال: 6/110[  ثآقاته
الططتيمي  سططليمان عنططه روى حذيإفططة، عططن العدوي والن عن
.((العدوي  مالك بن حريإث نعامة وأبو

.76ص ثآقاته في شاهين ابن وذكره
اللططه، أصأططلحه ربيططع، الشططيخ فيه وهم الذي هنيدة أبو أما

ًا حبططان ابططن  ذكططره آخططر، شططخص فهططو [ الثقططات فططي أيإضطط
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روى  ماويإططة أبي عن هنيدة: يإروي أبو))وقال:    ]،7/668
فططي الططذهبي ذكططره  الططذي وهططو  ،((هنططد أبططي بططن داود عنططه

يإعرفا. : ل ] وقال4/583[ الميزان
قططول  الحاشططية فططي ربيططع الشططيخ  ذكططر134 ]-ص14[

داود أبططي بططن  حفططص ... وفيططه))المجمططع:   فططي الهيثمططي
.((الئمة من جماعة وضعفه  أحمد وثآقه القاري،

ًا الشيخ فقال نسططبه فيما الهيثمي  أقول: وهم)):  معقب
عبد قال حفص، في  الجرح إل عنه يإعرفا ل فإنه أحمد، إلى
): سمعت3606(  )  رقم390(ص العلل في أحمد بن الله
 القططاري-)1(عمططر أبا -يإعني  سليمان  بن  يإقول:  حفص  أبي

.((الحديإث...  متروك
دون الحفاظ يإوهم الشيخ، عجلة من : وهذا  سمير قال

ًا وثآططق أحمد  المام فإن صأحيح، الهيثمي وكلم حجة، حفصطط
الططدم  "بحططر كتططابه فططي  الهادي عبد ابن ذكر فقد روايإة، في

 مططا117ذم" ص  أو  بمططدح أحمططد المططام فيططه  تكلططم فيمن
حنبططل السططدي: نقططل عمططر أبططو سليمان  بن حفص)):  نصه
: وثآقه)2(للذهبي  المغني في وقال بأس،  به :  ما أحمد عن

.((قول  في أحمد
مططن  أحمططد ]  قططول1/558[ الميزان في  الذهبي ونقل

بن  الله عبد وقال)). قال: ((بأس به ما))عنه:  حنبل  روايإة
حططاتم أبططي ابططن روايإة فهذه الحديإث، أبيه: متروك عن أحمد

عبططد عططن الصططوافا ابططن علي  أبي روايإة  وأما الله، عبد عن
الميزان. من  . انتهى((: صأالح فقال أبيه عن  الله

]187-8/186[ بغططداد تاريإخ في الخطيب هذا نحو وذكر
قططال: أحمططد أن الصططوافا، ابن روايإة من الله عبد عن فنقل

بططأس.  وفططي بحفططص كان أحمد: ما قال  حنبل وعن صأالح،
: مططتروك روايإططة وفططي حنبططل: صأططالح، عططن أخططرى  روايإططة

الحديإث.
ل))أحمططد:  المططام عططن ربيع  الشيخ  : فقول سمير قال

بين.   غلط((حفص في الجرح إل عنه  يإعرفا

خطأ. عمرو)) وهو :  ((أبا الصأل ) في(1
قول)). في وأحمد وكيع وثآقه ] ونصه: ((وقد1/179[  المغني ) انظر(2
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ًا  الشيخ  وهم ثآم أبططو)):    فقططال حفططص  كنيططة في  أيإض
عمر. : أبو  والصواب((عمرو
) فطططي16-15(  السططططر فطططي   جطططاء137 ]-ص15[

ًا يإططرى  كان  ولو)):  ربيع الشيخ كلم في الحاشية مططن شططيئ
.((الصلة... استثنى كما الستثناء هذا

.((الصلة استثنى لما)):  : والصواب سمير قال
فططي  الحاشططية  فططي20 السطر في  جاء144]-ص16[
شططاء إن سططيأتي تقططويإه شططواهد ولططه)):  ربيططع الشططيخ كلم
.((الله

: ستأتي. : والصواب سمير قال
يإعلطططى أبطططو تيميطططة: وروى ابطططن  قطططال145  ]-ص17[

عططن حبططان بططن محمد بن موسى عن مسنده في  الموصألي
....الخ.  نافع بن الله عبد حدثآنا  الحنفي بكر  أبي

يإعلططى.  أبططي مسططند فططي أجططده لططم)):  ربيططع الشيخ قال
طريإطق ) مطن4/217/1( عسطاكر لبطن التاريإطخ في ووجدت

زيإنب...الخ. أبي بن حميد
/ح12/131[ يإعلططى أبططي مسططند فططي هو : بل سمير قال
وهططم لكططن تيميططة، ابن  ذكره الذي  السناد  ]  بنفس6761
بن محمد بن موسى))فقال:   الراوي اسم في  ربيع الشيخ
قصططر   بالتحتانية. ثآم((حيان))والصواب:   بالموحدة((حبان

فططإن السططناد، هذا ضعف  على التنبيه  عدم في  ربيع الشيخ
فططي حاتم  أبي ابن عنه قال هذا حيان بن  محمد بن  موسى
ابططن  حططديإثه. وذكططره زرعططة  أبططو ] :  تططرك8/161[  الجططرح

خالف. : ربما ] وقال9/161[  الثقات في  حبان
قططال المططدني، مططولهم  العدوي : هو نافع بن  الله وعبد
النسائي: متروك.  الحديإث. وقال حاتم: منكر وأبو البخاري

].6/53[  التهذيإب انظر
أحمططد  عططن  نقططل : ومططن تيمية ابن  قال163 ]-ص18[

ول  بصططحيح ليططس  الططذي  الضططعيف  بالحديإث يإحتج كان أنه
حنبططل بن أحمد  عرفا في كان عليه. ولكن غلط فقد حسن
: نططوعين  إلططى يإنقسططم الحططديإث أن  العلمططاء من  قبله ومن

وضعيف... الخ.  صأحيح
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ًا ربيع  الشيخ قال مططن مططع  الحططق يإكون وعليه)):  معلق
العمططال فضططائل فططي ل  الضعف الشديإد بالحديإث يإأخذ  لم
.((غيرها في ول

ول فائططدة، كططبير  الجملططة هططذه في :  وليس سمير قال
الحططديإث فططي  ليططس كلمططه لن تيميططة، ابططن بكلم لهططا تعلق

العلططم أهططل به  يإحتج ل  الضعف شديإد فإن الضعف، الشديإد
الحططديإث  علططى الكلم وإنمططا غيرهططا، في ول الفضائل في ل

بعططض بططه يإحتج قد فهذا الحسن، رتبة يإبلغ لم الذي الضعيف
هططذا  أن بعضططهم وفهططم الحكام، دون الفضائل في  العلماء
أحمططد مططراد أن وبيططن تيميططة ابططن ذلططك فططرد أحمططد، مططذهب

المتأخريإن.  عند الحسن  أي بالضعيف
فططي الحاشططية فططي ربيططع الشططيخ  نقططل171]-ص19[

البخططاري: شططيخه عططن الترمططذي  كلم منهططا، الثاني  السطر
ًا أر ولططم)) العلططل معنططى فططي بخراسططان ول بططالعراق أحططد

ًا السانيد ومعرفة والتاريإخ بططن  محمططد مططن أعلططم أحططد كثير
.((إسماعيل
.((أحد كبير)):  : والصواب سمير قال

ًا الحاشططية فططي ربيططع الشططيخ  نقططل173]-ص20[ كلمطط
ول))فقططال:  المشططكاة، تخريإططج فططي ذكططره اللبططاني للشططيخ
مططن بططوجه للقرآن بمخالف  وليس ألبتة، إسناده في مطعن
ًا الوجوه أن  إلطى((الحطديإث... فططإن بعضطهم، توهم لما خلف

فططي المططذكور السططبعة اليإططام هططذه أن لحتمططال)):  قططال
مططن  مرحلططة عططن  الحططديإث- تحططدث -أعنططي وإنططه الحططديإث،

.((الرض... وجه على الخلق تصور مراحل
كلم مططن جملططة ربيططع الشططيخ أسططقط  : وقد سمير قال
كلم نططص  وهططاك  عنططده العبططارات بعض وتصحفت  اللباني
ً اللباني ًا وضعت  وقد  ]،3/1598[ المشكاة من نقل خططط

ربيع. الشيخ  عبارة في المصحفة أو الساقطة  الكلمة تحت
هططو وليس ألبته، إسناده في  مطعن ول)):  اللباني قال

ًا الوجططوه، مططن  بططوجه للقططرآن بمخططالف تططوهمه     لمططا خلفطط
لحتمططال)):  اللباني قال أن  إلى((الحديإث... فإن بعضهم،

فططي المططذكورة السططبعة اليإططام غيططر     السططتة اليإططام  هططذه أن
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مططن مرحلططة عططن الحططديإث- تحططدث -أعنططي وأنططه الحططديإث،
 الخ.((الرض... وجه على الخلق تطور مراحل

السطر في تيمية ابن  كلم نص في  جاء175 ]-ص21[
علمططاء  ثآقططات مططن أحطد يإشططبه ما ول ذلك يإنقل  ولم)):ط 16

.((المسلمين
.((يإشبهه)):   :  والصواب سمير قال

ًا ربيع  الشيخ  ذكر183 ]-ص22[ الحليططة إلططى  عزاه أثآر
: حططدثآنا قال  بندار بن أحمد ] قال:  حدثآنا2/91[ نعيم  لبي
الشعث...الخ. بن سليمان بن الله عبد

عمططرو أبططا أظنططه بنططدار بططن : أحمططد ربيططع الشططيخ قططال
].4/57[ ثآقة. التأريإخ الخطيب الهمذاني. قال

وإن الشيخ، عند الخاطئة  الظنون أكثر :  ما سمير قال
ًا، الحق من  يإغني ل الظن الله، هداه الشيخ عادة وهذه شيئ

ذهططب فططإنه الرجططال، كتب في دقائق  البحث نفسه يإكلف ل
الهمططذاني، هططذا إل بندار بن  أحمد  وجد فما بغداد تاريإخ إلى

به. فاكتفى
بن الله عبد هذا الهمذاني شيوخ من يإذكر  لم والخطيب

نعيم. أبا عنه الرواة من ول سليمان،
مسططند المحططدث  البططارع الفقيططه المططام أنططه والصططواب

الصأططبهاني إسططحاق بن  بندار بن أحمد الله عبد أبو أصأبهان،
الظاهري. الشعار

مططن ] وذكططر16/61[ السططير فططي الططذهبي ترجمططه كططذا
وقال: توفي توثآيقه،  عنه ونقل الحافظ، نعيم أبا عنه الرواة

مئة. وثآلث وخمسين  تسع سنة
[ السططير  فططي نعيططم أبططي ترجمططة  فططي  الططذهبي وذكططر
نعيم.  أبي  شيوخ في  الشعار  بندار  بن ] أحمد17/454

فططي ربيططع الشيخ كلم  في تصحيف  وقع183]-ص23[
فقططال: للططراوي ترجططم حيططث  الحاشططية مططن الثططامن السطر
داود...الخ.  أبو هو معبد، بن سلمان
ذكططره  وقططد معبد، بن :  سليمان :  الصواب سمير قال

الحاشية. من الثاني السطر في الصواب على ربيع  الشيخ
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13 السطططر في تيمية ابن كلم في  جاء187 ]-ص24[
جعفططر  أبططي عططن سططلمة، عططن حمططاد، رواه قططال: وكططذلك

الخطمي.
والصواب: رواه المحقق، أخطاء  من  : وهذاسمير قال

مجموع في الصواب  على  هكذا  ورد سلمة. وقد  بن حماد
].1/267[ الفتاوى

فططي تيميططة ابططن  كلم  فططي   ورد193-191 ]-ص25[
بططن روح عططن لططه روي))قططال:   حيططث أخطاء، شبيب ترجمة
.((وهب...  ابن  رواها  ، مناكير أحاديإث  الفرج

ترجمططة في الكامل  في  عدي ابن قول  تيمية ابن ونقل
عن وهب ابن عن حديإثين عدي  عن وروى)):  وقال  شبيب
الفرج. بن  روح عن هذا  شبيب

ابططن عططن  ناجيططة بن سابق عن  عقيل ابن : عن أحدهما
قال:..  سلم

بططن اللططه عبططد  عن  الفرج بن  روح عن  :  عنه، والثاني
ابططن المسجد. قططال دخول حديإث فاطمة أمه  عن  الحسين

عططن  الحسين بن الله  عبد عن  الحديإث في  قيل عدي: كذا
اللططه رسططول بنططت  فاطمططة  عططن  الحسين بنت  فاطمة أمه

وسلم. عليه الله -صألى
الزهطري نسطخة سطعيد  بطن  : ولشطبيب عطدي ابطن قال

مسططتقيمة. أحططاديإث وهططي الزهططري عططن يإططونس عططن عنططده
روح مناكير. و[إن]  حططديإثي بأحاديإث  وهب ابن عنه  وحدث

.((شبيب عن وهب ابن يإرويإهما أمليتهما اللذيإن الفرج بن
ولعلهططا أخطططاء،  جملة  النص هذا في  : وقع سمير قال

أعلم. والله النساخ، من
وقططد عليهططا، يإنبططه أن ربيطع الشطيخ  المحقططق علطى وكان
ًا  تحتهططا وضططعت وإليططك عليهططا، للتنططبيه ورقمتهططا خطوططط

التصحيح.
: ابن. -  والصواب ) عن2(
علططى  : القاسططم. وهططو ) الفططرج- والصططواب1،3،6،9(

الكامل. من المطبوعة النسخة في  الصواب
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فططي  الصططواب علططى  . وهو  : أبي - والصواب  ) ابن4(
بططن هاشططم هططو  هططذا عقيططل وأبططو المطبوعة، الكامل نسخة

].11/17[  التهذيإب بلل.  انظر
فططي  الصططواب  علططى :  أبططي. وهططو -والصططواب ) ابن5(

ذكططره هططذا سططلم الكامططل. وأبططو مططن المطبوعططة النسططخة
].12/125[  التهذيإب في  الحافظ

علططى : الحسططن.  وهططو -  والصططواب ) الحسططين7،8(
الكامل. من المطبوعة النسخة في  الصواب

روى أنططه ] وذكططر5/186[ التهططذيإب فططي ترجمتططه وانظر
القاسم. بن روح عنه  وروى الحسين، بنت فاطمة أمه عن

عمططر  كططان مططا  :  مثططل تيميططة ابططن  قال199 ]-ص26[
الوضوء. في عينيه في الماء يإدخل

عمر. ل عمر ابن  : والصواب سمير قال
ربيططع الشططيخ كلم في الحاشية في   جاء207 ]-ص27[
فططي والنحططاس البخططاري وأخططرج)) منهططا: 18 السطططر فططي

.((ناشخه...
: ناسخه. : والصواب سمير قال

فططي  الحاشططية فططي ربيططع الشططيخ  ذكططر214 ]-ص28[
.((مرزوق بن فضل))الول:   السطر
:  فضيل.  :  والصواب سمير  قال

الصططفحة نفططس مططن الخيططر السطططر فططي  الشططيخ وذكر
ًا [  إلططى وعططزاه الضططعيفة،  السلسططلة فططي لللبططاني  كلمطط
1/37.[

ول الحططديإث، رقططم هططو    ليططس37  : ورقططم سططمير قال
].82/ص24/ح1[ والصواب الصفحة، رقم

فططي المؤلططف كلم  فططي تصططحيف  وقططع215]-ص29[
.((قولهم  أحد  في)):  12 السطر
.((أقوالهم)):  :  والصواب سمير قال

 :15 السطر في المؤلف كلم في  جاء221]-ص30[
.((عليه  يإتوكل ل))

.((عليه يإتوكل   ول)):   : والصواب سمير قال
الحاشططية فططي ربيططع الشططيخ   ذكططر234-233 ]-ص31[

قططال:  داود بططن موسططى  طريإق  ] من5/317[ أحمد حديإث
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أن  ربططاح  بن علي عن يإزيإد بن  الحارث  عن  لهيعة  ابن  ثآنا
ً رسططول  علينططا  يإقول:  خرج  الصامت بن عبادة سمع  رجل
وسلم- ...الحديإث. عليه الله -صألى الله

أبططو  الضططبي هو  داود  بن  وموسى)):  عقبه الشيخ قال
مططن أوهططام، لططه زاهططد فقيططه صأدوق  الطرطوسي، الله عبد

بعططد لهيعططة ابططن عططن  روى ممططن أنه  فيبدو التاسعة،  صأغار
 اهط.((ضعيف هذا  على فالحديإث اختلطه،
روايإططة أن  العلططم أهططل من المحققون  : ذكر سمير قال
غيرهططم  روايإططة أما غيرها،  من أمثل  لهيعة ابن عن  العبادلة

ضعيفة.  فهي عنه
ًا، ظاهر آخر ضعف وهناك بن عبادة  عن الرواي وهو جد
مبهم.  وهو الصامت،

ًا  الشططيخ رأيإططت ثآططم وأعططاد  الحططديإث نفططس  أعططاد ربيعطط
ابططن السططناد هططذا  وفي)):  فيه   فقال264ص في تخريإجه
وليططس  العبادلة من  ليس عنه والراوي ضعيف،  وهو لهيعة،
المجهططول الرجططل  الختلط. وفيططه  قبططل عنططه  روى ممططن

.((عبادة عن الرواي
فططي  السططابق  الموضططع فططي  الحديإث خرج  الذي فكأن

.264ص  في خرجه الذي  غير234ص
فططي  عمططر ابططن  حديإث  تيمية ابن    ذكر246 ]-ص32[

إلططى  أنظططر  وأنططا  الشططاعر  قططول ذكططرت  ربما)):   البخاري
يإنططزل فمططا  ، وسلم-  يإستسططقي عليه الله -صألى النبي وجه
ميزاب: له يإجيش  حتى

ُيإستسطططططقى  وأبيطططططُض
بطططططططوجهه  الغمطططططططام

عصططمة اليتططامى ِثآمططاُل
((للرامططططططططططططططططططططل

:  كلمططة ) علططى2(  الططترقيم علمططة ربيططع الشططيخ وضططع
الصأططل: بقططوله: [فططي الحاشططية فططي  عليهططا وعلططق ،((لططه))
البخاري]. من   والتصحيح((له))

ًا، ربيططع الشططيخ  يإفعططل  :  لططم سططمير  قال فوضططعه شططيئ
الحاشططية، فططي تعليقططة تنططاقض الصأططل    في((له)):  لكلمة
تعليقه. ليستقيم  الصأل، من  يإحذفها  أن عليه  يإنبغي وكان
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بقططوله  الحاشططية فططي  ويإعلططق هططو، كمططا الصأل  يإبقي أو
.((البخاري في أجدها ولم الصأل، في كذا))مثلً: 

فططي  الططواردة((كططل)):  كلمططة عططن غفططل الشططيخ  إن ثآم
هكططذا:  البخططاري  فروايإططة((ميططزاب))كلمططة:  قبططل  البخاري

كلمططة: دون المعنى يإستقيم   ول((ميزاب كل يإجيش حتى))
.((كل))

تططراه، كما  البيت شكل الشيخ  أن وهو آخر، خطأ  وثآمة
ذلططك إلططى نبططه  كمططا((أبيططض))كلمططة:  ضططاد فتططح  والصواب

الضططاد  بفتططح))قططال:   ] حيططث2/496[ الفتططح فططي  الحافظ
ّفب مجططرور وهططو أو أعنططي بإضططمار منصططوب أو مقططدرة، بططُر

ًا  بالنصطططب  أنطططه  والراجطططح أخطططص، قطططوله: علطططى عطفططط
ًا)) قبله)). الذي  البيت  في((سند

فيهططا ويإجططوز ،((ثآمططال)):  كلمططة الحططافظ  يإشططكل  ولططم
والفتططح محططذوفا،  لمبتططدأ  خططبر لنططه فالضططم أوجططه،  الثلثآة

ًا والكسر .((أبيض))لكلمة:  تبع
فططي الحاشططية فططي ربيططع  الشططيخ  قططال272  ]-ص33[

الصططحيح  رجططال رجططاله إسناد  وهذا))منها:   الثالث السطر
.((خزيإمة... أبو إل

.((خزيإمة أبا)):   سمير: الصواب  قال
فططي  ثآبططت فقططد)):  تيميططة  ابططن   قططال283]-ص34[

قططال:  رب  وسلم- أنه عليه الله -صألى  النبي عن  الصحيح
علططى  أقسططم لططو  بالبواب  مدفوع  طمريإن ذي أغبر أشعث

.((لبره الله
له ذكر بل  به  يإكتف ولم مسلم، من  ربيع الشيخ خرجه

شواهد: ثآلثآة
بططن  زيإططد عططن العزيإططز عبد بن  سويإد  طريإق : من الول

عن الخولني  إدريإس أبي  عن  الله عبيد بن بسر عن  واقد
ًا:  جبططل بن  معاذ الجنططة؟  ملططوك عططن  أخططبرك  أل))مرفوعطط

ل  طمريإططن ذو  مستضططعف  ضعيف  : رجل قلت: بلى. قال
ماجه. لبن  . وعزاه((لبره  الله  على أقسم لو له يإؤبه

بططن محمططد  ثآنططا داود  بططن  موسى  طريإق :  من والثاني
حذيإفطة عطن  البخطتري  أبطي عطن مطرة بطن عمطرو عن  جابر

ًا.  وعزاه لحمد. مرفوع
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سططيار حططدثآنا زيإاد  أبي بن  الله عبد طريإق : من والثالث
عططن زيإططد بططن  وعلططي  ثآططابت  حططدثآنا سليمان بن جعفر حدثآنا
ًا  أنس طمريإن  ذي  أغبر  أشعث من  كم)):  بلفظ  مرفوع

للترمذي.  وعزاه((لبره الله على أقسم لو له يإؤبه ل
فهططذا))الطويإطل:  العنطاء هططذا بعططد ربيطع الشطيخ قططال ثآم

.((طرقه بمجموع  صأحيح  الحديإث
يإحتاج ل  صأحيحه في مسلم أخرجه : حديإث سمير  قال

لتصططحيحه الشططواهد وجمططع  والبحططث العنططاء هططذا  كططل إلططى
واحدة. بطرقه. هذه
معلولة. كلها الشواهد : هذه والثانية
: أحمططد عنططه قططال  العزيإططز،  عبد بن سويإد :  فيه فالول

الترمططذي نظر.  وقال  البخاري: فيه الحديإث. وقال متروك
وأبططو ويإعقططوب معيططن ابن الحديإث. وضعفه في الغلط :كثير
].4/276[ التهذيإب  وغيرهم. انظر حاتم

البخططاري قال  السحيمي،  جابر بن محمد :  فيه والثاني
: داود أبططو منططاكير. وقططال روى فيه، يإتكلمون بالقوي : ليس

منه. شر  إل عنه يإحدث : ل أحمد بشيء. وقال ليس
من ليس ما كتبه في يإلحق أعمى : كان حبان ابن وقال

به. فيحدث به ذوكر  ما ويإسرق حديإثه
والططدارقطني ويإعقططوب والعجلططي  مهططدي ابططن وضططعفه

].9/89[ التهذيإب وغيرهم.  انظر
ًا وفيه عططن أرسططل فيططروز بططن سططعيد البخططتري، أبططو أيإض

].4/72[ التهذيإب حذيإفة. انظر
عفه العنططزي، سيار والثالث: فيه وأبطو المطديإني ابطن ض

].4/290[ التهذيإب انظر وغيرهم والعقيلي داود
بصططحيح يإكتططف  لططم حيططن الشططيخ  :  فليططت سططمير قططال

رأيإت. ما  مثل  أورد لكنه صأحيحة، بروايإات أتى مسلم،
عنهطا، أعطرض هطذه مطن أمثطل صأطحيحة  شواهد  وهناك

اللططه  رسططول قططال: سططمعت وهططب بططن  حارثآططة حططديإث منها
أهططل علططى أدلكططم أل((:   وسططلم- يإقططول عليططه اللططه -صأططلى
لبططره... اللططه علططى أقسططم لططو  متضعف ضعيف كل  الجنة؟

 الحديإث.((
].2853[ ومسلم  ]،11/541[  البخاري  أخرجه
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الول السطططر في الكتاب أصأل في  جاء286 ]-ص35[
أمططروا عمططا وعدلوا الدعاء لقبول بذاته يإتوسلون والذيإن)): 

.((به...
الواو.  بحذفا((عدلوا)):   :  والصواب سمير قال

ًا تيميططة ابططن  ذكططر286 ]-ص36[ رواه)):  وقططال حططديإث
ربيع  الشيخ . فخرجه((والنسائي  والترمذي داود وأبو أحمد

فططي حبططان وابططن)):  وقال الربعة، الكتب  من الحاشية في
رووه  الربعطططة الئمطططة  هطططؤلء))قطططال:    ثآطططم((صأطططحيح...
.((هانئ... بن حميد هانئ أبي إلى بأسانيدهم

فططي حبططان وابططن)):   يإقططول  أن : والصططواب سمير قال
.((الصحيح في)) أو: ((صأحيحه
ًا حبططان ابططن   لن((الخمسططة  هططؤلء)):  يإقول وأن أيإضطط

].5/290[  الحسان هانئ. انظر أبي عن  رواه
: تنبيه

الططواردة والتصحيفات  النحويإة الخطاء تكون أن يإحتمل
عمططل مططن ل الطباعة، بسبب قبله،  والذي الكتاب، هذا في

أعلم. تعالى والله  المحقق،
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الكتاب خاتمة
فططي وقعططت  أوهام من عليه  والتنبيه بيانه تيسر ما فهذا

"التوسططل "السططنة" و كتططابي علططى  الشططيخين تعليقططات
والملل، الطالة خوفا الستيعاب، أقصد  ولم  والوسيلة"،

منها. أمثلة ذكر على اقتصرت  وإنما
أو  بأحططد التشططهير أقصططد لم بأني  الكرام الخوة  وأذكر
وإظهططاره،  الحططق  بيططان غرضططي بططل قططدره، مططن التنقططص
لغيره. ل  له  والحمية
أو الشططيخين بمكانططة  تليق ل عبارة كلمي في وجد فإن

له. والنصرة  الديإن على الغيرة فباعثه كذلك، أنها يإظن
القطحططاني،  الشططيخ وعبارات عباراتي، بين وازنتم  ولو

يإغفططر واللططه الشاسططع، البططون لرأيإتططم للئمة، نقده في  مثلً،
وله. لي

ًا والتعقيططب الططرد وليططس أهططل  مططن بالمخططالفين مختصطط
لططم بل  الفضلء، بعض  يإظنه كما وأضرابهم، والهواء، البدع
ه رضطوان الصطحابة عهطد مطن السلف  يإزل يإطرد عليهطم، الل

الثآططار مصططنفات فططي مزبططور هططو كمططا  بعططض، على  بعضهم
تحصى. ل وقائع في ونحوها، والتاريإخ  والمذاهب
"البيان"  خطأ  هذا في وجد  من على حرج فل ثآم ومن

ًا، أو بططأي بططالحق،  قططوله  وفنططد وتعقبططه كططاتبه على فرد وهم
متاحة.  إعلمية وسيلة

ولسطططائر  وللشطططيخين، لطططي  يإغفطططر  أن أسطططأل واللطططه
إنه وعمده،  وسهوه وعلنيته، سره كله، خطأنا  المسلمين،

وعلططى  محمد نبينا على الله وصألى  عليه، والقادر ذلك ولي
وسلم. وصأحبه آله

وكتب
المالكي خليل بن سمير

المكرمة مكة
هط28/11/1419

5350293ت
  2682.ب.  ص
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الفهرس
الموضطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططوع

الصفحة
المقدمة.....................................

.......... القحطاني  الشيخ : أوهام الول ] القسم1[

السلف...... أئمة مشاهير في : الطعن الول الفصل
الول........................... الفصل خاتمة

بمسطططائل متعلقطططة علميطططة : أخططططاء الثطططاني الفصطططل
عقديإة............

علطططى بطططالحكم  متعلقطططة : أخططططاء الثطططالث الفصطططل
السانيد........
الثقات.............................. الرواة أ- تضعيف
بالنقطاع............. المتصلة  السانيد على  ب- الحكم
إليه..................... والمسند المسند بين جط-الخلط
المعروفين.............................. الرواة د- تجاهل

الصحيحة.................... الروايإات  هط- تضعيف
الضعيفة......................... الروايإات و- تصحيح

- تناقضات......................................... ز
...................................... أخرى ح-أوهام

عامة.............  وأوهام متفرقة : أخطاء الرابع الفصل
المططدخلي ربيططع  الشططيخ : أوهططام الثططاني ] القسططم2[

..........
ً تحته............. طال ل بما والحشو :  التطويإل أول

ًا بططططذكر والخلل التخريإططططج فططططي : التقصططططير ثآانيطططط
المطلوب........

تخريإج................................ بل النص * ترك
ً بالبحث القارئ * تكليف عنه................... بدل
.......................... غيره وإبداله المطلوب، * إغفال

ًا .....................  عامة علمية  وأخطاء : أوهام ثآالث
...............................  الكتاب خاتمة

الفهرس..................................
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