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   السحيم     عبدالرحمن     الشيخ     مع     ولـقـاء     حـوار
   الموضوع     الحديث     حول

   ظهورة     إلى     أدت     التي     , السباب     , نشأته     تعريفة

السلما     في     السنة     مكانة

خاتم على والسلما والصلة ، العالمين رب لله الحمد
. وصحبه آله وعلى محمد نبينا ، والمرسلين النبياء

: بعد أما
ّيه ابتعث الله أن لّب ذي مسلم كل عقيدة أأسس من فإنه نب

الكتاب عليه وأنزل ، وسلم آله على عليه الله صلى محمدا
. خلفه من ول يديه بين من الباطل يأتيه ل الذي المبين

ًا المعلوما ومن ّيات القرآن أن قطع ّل سنة في وتفصيلها أك
 وسلم آله على عليه الله صلى نبينا

الفرائض عباده على الله : افترض المثال سبيل وعلى
وتفريعاتها بتفصيلتها السنة وجاءت ، القرآن في أمجُملة

ّينا لسان على . وسلم آله على عليه الله صلى محمد نب
بدعاوى مخدوع لكل الظهر قاصمة فإن أهنا ومن

. ذلك مثل له أيقال أن المستشرقين
ًا كنت فإن ّلون قاطبة السلما أهل فإن ، مسلم خمس أيص

ذلك في أيخالف ول ، صلة لكل ركوعات بعدد ، صلوات
. مسلم
وسلم آله على عليه الله صلى النبي لدن من السلما وأهل
سبعة بالبيت يطوفون عليها ومن الرض الله يرث أن إلى

. أشواط
؟ الله كتاب في وجدوه وهل ؟ هذا الناس أأخذ أين فمن
أيعلم . السنة عن بالقرآن الستغناء أيمكن ل أنه ل

" أنهم " القرآنيين بـ أنفسهم أيسّمون من أن القارئ وليعلم
!  نفسه القرآن أيخالفون

على عليه الله صلى الرسول به جاء بما بالخذ الله أمر فقد
. وسلم آله

أم َوَما: (  سبحانه فال أك َتا أل آ أسو أه الّر أذو أخ أكْم َوَما َف َها أه َن ْن َع
أهوا َت ) َفان
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الذين الدعياء هؤلء أمثال عن المصدوق الصادق أخبر وقد
الصلة عليه بقوله السنة دون بالقرآن الكتفاء أيريدون

متكئ وهو عني الحديث يبلغه رجل عسى هل : أل والسلما
فيه وجدنا فما ، الله كتاب وبينكم : بيننا فيقول أريكته على
ما وإن ، حرمناه حراما فيه وجدنا وما ، استحللناه حلل
. رواه الله حرما كما وسلم عليه الله صلى الله رسول حرما

. ماجه وابن داود وأبو أحمد الماما

إني أل ، معه ومثله الكتاب أوتيت إني : أل رواية وفي
على شبعانا ينثني رجل يوشك أل ، معه ومثله القرآن أوتيت
حلل من فيه وجدتم ! فما بالقرآن : عليكم يقول أريكته

ّلوه الماما . رواه فحرموه حراما من فيه وجدتم وما ، فأح
. أحمد

:     الثاني     الوحي     هي     فالسنة     إذا

 –عنهما الله رضي – العاص بن عمرو بن الله عبد كان
عليه الله صلى  الله رسول من سمعه شيء كل يكتب
شيء كل : أتكتب وقالوا ، قريش : فنهتني قال  وسلم

في يتكلم بشر وسلم عليه الله صلى الله ورسول تسمعه
ذلك فذكرت ، الكتاب عن فأمسكت ، والرضا الغضب
، فيه إلى بأصبعه فأومأ وسلم عليه الله صلى الله لرسول

. حق إل منه يخرج ما بيده نفسي الذي فو : أكتب فقال
. شيبة أبي وابن والحاكم داود أبو رواه

السلما     في     التشريع     مصادر     من     الثاني     المصدر     هي     والسنة
ّين والسنة . وتفّسره وتوضحه ، الله كتاب من أأبهم ما أتب

) وصفتها وأوقاتها الصلة بيان في ( كما
أتخصص القرآن تنسخ والسنة ينسخ والقرآن ، منه العاما و
. السنة
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ِتي: ( تعالى قوله َنسخ في ( كما ّ ِتيَن َوالل ْأ َفاِحَشَة َي ْل ِمن ا
أكْم ِئ ْا ّنَسآَ أدو ِه َتْش ِهّن َفاْس ْي َل َبعًة َع أكْم َأْر ِإن ّمن ْا َف أدو ِه َش

أهّن أكو َأْمِس أيوِت ِفي َف أب ْل ّتَى ا أهّن َح ّفا َو َت أت َي ْو ْلَم ْو ا َعَل َأ أه َيجُْ ّل ال
أهّن ً َل ِبيل ) َس
. قد عني . خذوا عني : خذوا والسلما الصلة عليه قال فقد

، سنة ونفي مائة جلد بالبكر البكر ؛ سبيل لهن الله جعل
. مسلم . رواه والرجم مائة جلد بالثيب والثيب
. بالتشريع تستقل والسنة

المرأة وبين وعمتها المرأة بين الجُمع تحريم في ( كما
) وخالتها
أحمر لحوما تحريم في ( وكما ) ونحوها والكلب الهلية ال

. الحوال من حال في السنة عن أيستغنى أن أيمكن فل
معه وتدخل ، ذلك قبل أو الرحم النسان مع تدخل فالسنة

. القبر

ّفـل     وقد :     السنة     بحفظ     الله     تك

ّفل في العلم أهل نص فقد ، النبوية السنة بحفظ الله تك
ّنا: (  تعالى قوله أن ِإ َنا َنْح ْل ْكَر َنّز ّذ ّنا ال ِإ أه َو أظوَن َل ِف َنّصوا َلَحا  (
ْكـر مسّمى في داخلة السنة أن على ّذ . المحفوظ ال

أه: (  تعالى قوله وفي ّن ِإ ْكٌر َو ِذ ْوِمَك ّلَك َل َق ِل الماما ) قال َو
. جدي عن أبي حدثني الرجل : قول مالك

الدين من : السناد المبارك بن الله عبد الجُهبذ الماما وقال
ًا السناد لول ، . شاء ما شاء من لقال إذ

هذه في المبارك لبن :قيل سليمان بن عبدة وقال
. الجُهابذة لها : يعيش . قال الموضوعة الحاديث

عنه وينفون ، الله دين عن يذبون الذين العلماء أفذاذ أي
أبي حديث في كما ، المبطلين وتأويل ، الجُاهلين تحريف
: يحمل قال وسلم عليه الله صلى الله رسول عن هريرة
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َلٍف كّل من العلم هذا أدوله َخ ، الغالين تحريف عنه ينفون ، أع
في الطبراني . رواه الجُاهلين وتأويل ، المبطلين وانتحال

.  الشاميين مسند

ّدين به أحِفظ ما أعظم من والسناد به اختّصت مما وهو ، ال
. المم سائر دون المة هذه

:  بالسناد النقل عن – الله رحمه – حزما ابن قال
أهل سائر دون المسلمين به تعالى الله خص نقل وهذا

الدهور قديم على جديدا غضا عندهم وأبقاه ، كلها الملل
رحمه – عصره في ( هذا عاما وخمسين عاما أربعمائة منذ
يرحل والشمال والجُنوب والمغرب المشرق ) في – الله
الفاق إلى خالقهم إل عددهم يحصى ل من طلبه في

قد ، منه قريبا الناقد كان من تقييده على ويواظب ، البعيدة
، العالمين رب لله والحمد ، عليهم حفظه تعالى الله تولى

ّلة تفوتهم فل . النقل من شيء في فوقها فما كلمة في ز
. انتهى

، السانيد من السابقة المم عند ما – الله رحمه – ذكر ثم
من بالسناد كقربنا أنبيائهم من بأسانيدهم يقربون ل وأنهم

. وسلم آله على عليه الله صلى محمد نبينا

اللقاء     أسئلة

:  الول السؤال
؟ الموضوع الحديث هو ما

--------------
:  الجُواب

 
َع ِمْن مفعول : اسم لغة الموضوع َوَضـ . َيَضـع : 

ّدة لمعاٍن اللفظ هذا ويأتي : منها ، ِعـ
َع كـ السقاط َوَض . أسقطها " أي عنه الجُناية " 
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اختلقها " أي القصة فلن " وضع َكـ ، والفتراء الختلق
. وافتراها

:  منظور ابن قال
َع َء وَض ًا الشي َقه َوْضع َل َت َع . و : اْخ أما َتواَض الشيء علـى القو

أقوا َف ّت أته . و علـيه : ا ْع ْوَض َلمر فـي َأ َته ِإذا ا ْق َف علـى فـيه وا
. . انتهى شيء

ّدثين اصطلحا وفي أمح صلى الرسول إلى أنسب ما : هو ال
ًا وسلم آله على عليه الله ًا اختلق ِذب أقـلـه لم مما وك أو ي

. أيقـّره
. المصنوع : المختلق بأنه الصلحا ابن وعّرفه

:  مختصرة وبعبارة
آله على عليه الله صلى النبي على المكذوب الحديث هو

. وسلم
==============

:  الثاني السؤال
في الوضع مازال هل و ؟ الحديث في الوضع نشأ كيف

؟ هذا يومنا حتى الحديث

:  الجُواب

ِتل التي الفتنة بعد بالتحديد الوضع نشأ ًا – فيها أق أظلم
ًا أعدوان عنه الله رضي – عفان بن عثمان الراشد الخليفة – و

 –

، المة عّمت التي الفتنة هذه بعد كانت الوضع فبدايات
أبغاة أولئك ظهور وبعد أمثيري ، الدعياء ال وعلى ، الفتن و

فاليهود ، سبأ بن الله عبد اليهودي السوداء ابن رأسهم
دين إفساد بذلك أيريدون وهم ، النصارى دين أفسدوا

. محفوظ الله دين ولكن ، المسلمين
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ّذ والماما ، الجُليل العالم قال رحمه – سيرين بن محمد الف
: – الله

: قالوا الفتنة وقعت فلما ، السناد عن يسألون ل كانوا
، حديثهم فنأخذ السنة أهل إلى فننظر ، رجالكم لنا سّموا
. حديثهم يؤخذ فل البدعة أهل وإلى

. – عنه الله رضي – عثمان مقتل بالفتنة ويعني
. بعضهم أو الراشدين الخلفاء فضائل في يظهر الوضع فبدأ

الول القرنين خلل واضح بشكل يظهر لم الوضع ولكن
أمنة هم الذين – عنه الله رضي – الصحابة لوجود ، والثاني

. وسلم آله على عليه الله صلى النبي أخبر كما للمة
 –الصحابة بعد الناس خير هم الذين التابعين لوجود ثم

 – عنهم الله رضي
إل الفتراءات ول ، البدع تظهر ل أنها حقيقة على يؤكد وهذا
ّلـة عند . العلماء ق
ّددون – عنهم الله رضي – الصحابة كان وقد مسألة في أيش

، وسلم آله على عليه الله صلى النبي عن التحديث
ّقـة ويتحّرون . اللفاظ في الد

ّدث أن أراد إذا مالك بن أنس كان ولذا الله رسول عن أيح
النبي قال كما : أو قال   ثم لونه تغير وسلم عليه الله صلى
.  وسلم عليه الله صلى
: إنما قال أنه عباس ابن عن – المقدمة في – مسلم روى

صلى الله رسول عن يحفظ والحديث الحديث نحفظ كنا
. فهيهات وذلول صعب كل ركبتم إذ فأما ، وسلم عليه الله

- يعني عباس ابن إلى هذا : جاء قال طاووس عن وروى
أعـد عباس ابن له فقال ، يحدثه - فجُعل كعب بن بشير  :

أعـد له فقال ، حدثه ثم ، له فعاد ، وكذا كذا لحديث  :
أعرفت أدري : ما له . فقال له فعاد ، وكذا كذا لحديث
وعرفت كله حديثي أنكرت أما ؟ هذا وأنكرت كله حديثي

الله رسول عن نحدث كنا : إنا عباس ابن له فقال ؟ هذا
ركب فلما ، عليه أيكذب يكن لم إذ وسلم عليه الله صلى

. عنه الحديث تركنا والذلول الصعب الناس
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عباس ابن إلى العدوي بشير : جاء قال مجُاهد عن وروى
عليه الله صلى  الله رسول : قال ويقول يحدث فجُعل
ابن فجُعل ، وسلم عليه الله صلى  الله رسول . قال وسلم
ما عباس ابن : يا . فقال إليه ينظر ول لحديثه يأذن ل عباس

صلى الله رسول عن أحدثك ؟ لحديثي تسمع أراك ل لي
مرة كنا : إنا عباس ابن فقال ؟ تسمع ول وسلم عليه الله
وسلم عليه الله صلى الله رسول قال يقول رجل سمعنا إذا

الناس ركب فلما ، بآَذاننا إليه وأصغينا أبصارنا ابتدرته
.  نعرف ما إل الناس من ينفذ لم والذلول الصعب
أبشير ثقة فهو ، الوّضاعين من يكن لم هذا كعب بن و

آله على عليه الله صلى النبي زمن أدرك أي – أمخضرما
َقـه ولم ، وسلم . يل
كان لنه – عنهما الله رضي – عباس ابن عنه أعرض وإنما
. الكتاب أهل عن ويروي ، الرواية أيكثر

ّدت ودوافع بواعث هناك وكانت وانتشاره الوضع نشأة إلى أ
:  فمنها ؛

كان ذلك بداية أن أشرْت وكما ، السياسية  الخلفات– 1
الخلفات انتشرت ثم – عنه الله رضي – عثمان مقتل بعد

. الكذب معها وانتشر ، السياسية
ّدت فقد ، المذهبية  الخلفات– 2 إلى المذهبية الخلفات أ

ً أن حتى ، الناس أكذب فالرافضة ، الحاديث وضع رجل
ّنـا فقال تاب منهم أكـ ّنـا اجتمعنا إذا :  جعلناه شيئا فاستحس
ًا . حديث
ّلمهم : ل فقال الرافضة عن مالك الماما أسئل وقد ول ، أتك
ِو . يكذبون فإنهم ، عنهم تر

ًا الهواء أهل في رأيت : ما الشافعي وقال أشهد قوم
. الرافضة من بالزور
إل لقيت من كل عن : احمل الله عبد بن شريك وقال

ّتخذونه الحديث يضعون فإنهم ، الرافضة ًا وي . ِدين
ما على بناء ، الكذب عن يتوّرعون الخوارج أن نجُد بينما

 الكبيرة مرتكب تكفير من إليه يذهبون
من شاء ما له يجُعل وكّل ، والمذاهب الفرق ظهرت ثم

. لمذهبه أنصرة ويضعها أحاديث
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 –الشافعي الماما ذما في حديثا الحناف أمتعّصبة وضع حتى
بن محمد له أيقال رجل أمتي في : يكون نّصـه – الله رحمه

!!! إبليس من الناس على أشد أ إدريس
. والمذاهب والطوائف الفرق في وهكذا

الزنادقة أدرك فقد ، السلما في والطعن  الزندقة– 3
وضع إلى فلجُئوا ، أتقاوما ل السلما قوة أن السلما وأعداء

ّفر التي الحاديث أتشكك ، السلما من الناس أتن المسلمين و
. بدينهم

فقد ، الزندقة على المصلوب سعيد بن : محمد هؤلء ومن
الله يشاء أن إل بعدي نبي ل ، النبيين خاتم : أنا حديث وضع

(
ّذرون السلف كان ولذا ، والوعظ  القصص– 4 من أيح

أقّصاص . ال
فما ، ترهيبهم أو الناس ترغيب على حرصهم ذلك ومن

. ذلك في الحاديث لهم وضعوا إذا إل يتحّرك من يجُدون
:  – عنه الله رضي – معاذ قال
ًا ورائكم من إن القرآن فيها ويفتح ، المال فيها يكثر فتن

والصغير والمرأة والرجل والمنافق المؤمن يأخذه حتى
ل للناس : ما يقول أن قائل فيوشك ، والحر والعبد والكبير
لهم أبتدع حتى بمتبعّي هم ما ؟ القرآن قرأت وقد يتبعوني

وأحذركم ، ضللة ابتدع ما فإن ، ابتدع وما فإياكم ، غيره
على الضللة كلمة يقول قد الشيطان فإن ، الحكيم زيغة

. وغيره داود أبو . رواه الحكيم لسان
وهو – الوضاعين أحد وضع فقد ، والتذكير  الوعظ– 5

ًا – ربه عبد بن ميسرة ولما ، القرآن سور فضائل في حديث
، القرآن عن انصرفوا الناس : رأيت قال ذلك عن أسئل

ّغب فوضعتها ! فيها الناس أر
. مريم أبي بن نوحا ومثله

الغريب الحديث الوّضاع فيضع ، المال وطلب  التكّسب– 6
أيعطوه ، الناس يسمعه لم الذي . أموالهم من ل
ّدث ويحيى حنبل ابن أحمد : صلى فقال الطيالسي جعفر ح

: حدثنا فقال قاّص فقاما ، الرصافة مسجُد في معين بن
أخبرنا الرزاق عبد حدثنا قال معين بن ويحيى حنبل بن أحمد
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الله صلى الله رسول : قال قال أنس عن قتادة عن معمر
منها كلمة من الله خلق الله إل اله ل قال : من وسلم عليه
ًا قصة في مرجان- وأخذ من وريشه ذهب من منقاره طير
ويحيى يحيى إلى ينظر أحمد - فجُعل ورقة عشرين نحو

! فسكتا الساعة إل بهذا سمعنا : ما يقولن وهما إليه ينظر
، ينتظر قعد ثم دراهم قطعة وأخذ قصصه من فرغ حتى

: يحيى فقال ، يجُيزه لنواٍل متوهما فجُاء يحيى إليه فأشار
ّذاب فقال ؟ الحديث بهذا حدثك من ! معين وابن : أحمد الك

كان فإن ، قط بهذا سمعنا ! ما أحمد وهذا يحيى : أنا فقال
ّد ول معين بن يحيى : أنت ! فقال غيرنا فعلى الكذب من أبـ

معين بن يحيى أن أسمع أزل : لم . قال : نعم ؟!! قال
الدنيا في ليس !!!  كأنه الساعة إل علمت !!! وما أحمق
سبعة عن ؟!! كتبت غيركما حنبل بن وأحمد معين بن يحيى
أحمد : فوضع !! قال معين بن ويحيى حنبل بن أحمد عشر
بهما كالمستهزئ . فقاما يقوما : دعه وقال ، وجهه على كّمه

!!
ًا الوّضاعين أحد وضع كما ، السلع ترويج ذلك ومن في حديث

! الهريسة فضل
فقد ، والوطن اللغة أو والقبيلة للجُنس  العصبية– 7

أو السودان فضل وفي ، العرب فضل في الحاديث أوِضعت
. ذلك ونحو ، ذّمهم
أو ، قزوين كفضائل ، البلدان فضائل في الحاديث ومثلها
. البلدان من غيرها

. أهوائهم يوافق ! بما والسلطين للحكاما  التقرب– 8
وضع فقد ، الكذاب النخعي إبراهيم بن غياث فعل كما

ًا ! بالَحَماما اللعب فضل في حديث
اللعب أيحب المهدي وكان ، المهدي على دخل أنه وذلك

ّدث هذا ِلغياث فقيل ، بالَحَماما . فجُاء المؤمنين أمير ح
– فيه زاد ثم – حافر أو خّف أو نصل في إل سبق : ل بحديث

! جناحا أو
قال المهدي عند من قاما فلما ، بصّرة المهدي له فأمر

ّذاب قفا قفاك أن : أشهد المهدي أمر خرج ! فلما ك
! الَحَماما بذبح المهدي
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؟ – الله رحمه – الرشيد هارون فعل من هذا وأين
ّدث فقد " احتج بحديث الرشيد هارون الضرير معاوية أبو ح
فغضب ؟ لقيه : فأين شريف رجل " فقال وموسى  آدما

في يطعن ! زنديق والسيف : النطع وقال ، الرشيد
ّكـنه معاوية أبو زال . فما الحديث يا منه : بادرة ويقول يس

.  سكن . حتى المؤمنين أمير
فئة أو شخص من النتقاما قصد أو الشخصية  المصالح– 9

ّينة أمع
عن فسأله ، يبكي السكاف طريف بن لسعد ابٌن جاء فقد

ّلم : ضربني فقال ، بكاءه سبب : أما سعد . فقال المع
صبيانكم : معلموا فيه قال حديثا وضع ! ثم لخزينهم والله

...  شراركم
ّذاب الوّضاع فهذا ِز لم الك لذلك بوضعه نفسه إل أيخـ

آله على عليه الله صلى الله رسول على وكذبه الحديث
. وسلم

ّيز ، الشهرة  قصد– 10 يفعله ما وهذا ، القران على والتم
ّو أيذكروا أن أيريدون الذين الشيوخ كثرة أو ، السناد بعل
ّكبون ، ذلك ونحو أير . ذلك لجل ويضعونها الحاديث بعض ف

الناس ويتناقله ، الكذابين ألسنة على يجُري الوضع يزال ول
ّيـة بحسن البريد عبر أيسارع ، ن نشره إلى منهم الواحد ف
. البريد عبر : وصلني قال أسئل وإذا ، التأكد دون

أصوله إن ّوغ ول بحجُة ليس البريد عبر لك أو تنشر أن مس
ًا آله على عليه الله صلى الله رسول إلى وتنسبه حديث
ّذابين زمرة من الناشر كان وإل ، منه التأكد دون وسلم الك
. وسلم آله على عليه الله صلى الله رسول على
" فضائل في أوِضع ما الحاديث وضع من رأيت ما آخر ومن

ًا رأيت " !!! فقد الخميني فضائله فيه وفاته يوما أنِشر حديث
...!!! فارس بأرض يخرج وأنه ،

. أعلم والله
ّدة الطالة عن أعتذر ! وبش

===========
: الثالث السؤال
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؟ الحديث لوضع الناس يقصدها التي المواضيع أكثر وما
؟ الموضوعة الحاديث على المسلم المجُتمع اقبال مامدى
؟ ولماذا
------

:  الجُواب

لوضع الوّضـاعون يقصدها التي المواضيع أكثر لعل
 والترهيب : الترغيب هي الحاديث

المحّرمات عن وإبعادهم الناس ترهيب بقصد إما
الخيرات فعل على الناس حث بقصد وإما

ّوغ ل المقاصد وهذه الله صلى الله رسول على الكذب أتس
أغنية كفاية الصحيح في فإن ، وسلم آله على عليه عن و

. الموضوع عن فضل الضعيف
أيقبل إلى أحتاج ل ولعلي الحاديث هذه مثل على الناس و
الشبكة مع يتعامل من كل لن ؛ النقطة هذه في إطالة

أكثر فما ، بوضوحا هذا ) يلمس ( النترنت العنكبوتية
المكذوبة الموضوعة الحاديث تحمل التي البريدية الرسائل

! الصحيحة الحاديث أتنشر ما أقّل وما ،
، الجُميلة التصاميم لها فيضعون الشبكة رواد بعض ويجُتهد

! الفاخرة والبراويز والطارات
أيقبل الحاديث على السلمية المجُتمعات في الناس و

: منها لسباب الموضوعة
ًا صحة بالحاديث  الجُهل– 1 ًا وضعف ّدما ومع ، ووضع تق

ّدين الجُهل أن إل وانتشاره العلم ًا يزال ل بال ًا منتشر واضح
ًا ّيـن . بـ

وأن ؛ الموضوعة الحاديث نشر خطورة إدراك  عدما– 2
رسول على الكذابين ضمن داخل الموضوع الحديث ناشر
. وسلم آله على عليه الله صلى الله

الكلمات أبصارهم ! فتخطف بالبهرج  النخداع– 3
ّبجُـة المنّمـقة أمد ! ال

الحاديث ينشر من يوجد فل ، البديل وجود  عدما– 4
. والموضوعة الضعيفة الحاديث أتنشر كما الصحيحة
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أيمكن– 5 ًا العلميين بعض جهل بأن القول  و يكون أحيان
. الضعيفة أو الموضوعة الحاديث انتشار في سببا

الحاديث تلك المختلفة العلما وسائل عبر فينشرون
ّوجون أير . علم غير من لها و

بل الموضوعة الحاديث توزيع أو نشر من الجُميع فليحذر
. والضعيفة حتى

==========
الرابع السؤال

 . الصالح والعمل النافع العلم يرزقنا أن الله نسأل
 الفاضل شيخنا

 الله في أخت من سؤال هذا
فاتح عن يقول الذي الحديث صحة : ما الول السؤال

ذلك الجُيش ونعم ، أميرها المير ( .... فخير القسطنطينية
) الجُيش

----------------
:  الجُواب

أميرها المير ولنعم ، القسطنطينية : لتفتحن الحديث َنـّص
: فدعاني رواته أحد . قال الجُيش ذلك الجُيش ولنعم ،

، فحدثته ، الحديث هذا عن فسألني الملك عبد بن مسلمة
: هذا وقال والحاكم الطبراني . رواه القسطنطينية فغـزا

. يخرجاه ولم السناد صحيح حديث
في – الله رحمه – اللباني الشيخ ضعفه اللفظ بهذا الحديث
. الضعيفة الحاديث سلسلة

:  فائدة
:  – الله رحمه – تيمية ابن السلما شيخ قال
الله رضي عمر ابن عن صحيحه في البخاري روى وقد

: أول قال وسلم آله على عليه الله صلى النبي أن عنهما
جيش : وأول . قال له مغفور القسطنطينية يغزو جيش
أيوب أبو معه وكان ، معاوية بن يزيد أميرهم كان غزاها

. . انتهى عنه الله رضي النصاري



مشكاة مكتبة                                                   وأسبابه ونشأته تعريفه الموضوع الحديث
 السلمية

أما حديث فيه وإنما ، البخاري صحيح في اللفظ هذا أجد ولم
عليه الله صلى النبي سمعت أنها – عنها الله رضي – حراما
. أوجبوا قد البحر يغزون أمتي من جيش : أول يقول وسلم
: أنت قال ؟ فيهم أنا الله رسول : يا قلت حراما أما قالت
من جيش : أول وسلم عليه الله صلى النبي قال . ثم فيهم
يا فيهم : أنا . فقلت لهم مغفور قيصر مدينة يغزون أمتي

. : ل قال ؟ الله رسول
. القسطنطينية هي قيصر ومدينة

. أعلم والله
==============

الخامس السؤال
؟ والموضوع الضعيف الحديث بين الفرق ما

--------------
:  الجُواب

صفات فيه تجُتمع لم الذي الحديث هو الضعيف الحديث
. القبول
أعّرف . والحسن الصحيح صفات يجُمع لم : ما بأنه و

.  متقارب والمعنى
في وإما السند في إما ضعفه يكون الضعيف والحديث

المتن
أو شذوذ المتن في كان إذا المتن ضعيف الحديث فيكون
. نكارة

ٍو إسناده في كان إذا السند ضعيف ويكون ( على ضعيف را
ٍو فيه كان أو ) ، الضعف درجات اختلف لم ولو مجُهول را

ّلـة فيه كان أو ، ضعفه أيعلم نكارة أو شذوذ أو ، قادحة ِع
. أيضا

– مردود حديثه – متروك – ( هالك هي الضعف ودرجات
ًا ضعيف ِرب – حديثه أيكتب ل – بشيء ليس – جد مضط

– مناكير أحاديثه – ضعيف – ضعفوه – به أيحتج ل – الحديث
... ) مجُهول – ضعف فيه – بالقوي ليس – بحجُة ليس

. الراوي ضعف على يدل مما ونحوها
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أو ، الضعف أسباب من شيء الحديث إسناد في كان فإذا
ًا الحديث صار ، كذلك متنه في كان . ضعيف

ّوى قد الضعيف والحديث شديد يكن لم إذا الطرق بكثرة يتق
. الضعف

: أنواع والضعيف
الشاذ

أمعلل  ال
المضطرب

المرسل
المنقطع
المعضل
المقلوب

ًا49(  إلى حبان ابن أوصلها وقد   ) نوع
ِلف أت تفصيل على – به الستدلل أو ، به الحتجُاج في واخ

-  المسألة هذه في
أمختلق المصنوع : فهو الموضوع الحديث وأما ّدما كما – ال تق

– .
ّذاب أو وّضـاع إسناده في كان ما وهو أتهم أو ك . بالكذب م

معه أيعلم مما الشريعة أصول أيخالف ما متنه في كان أو
ًا . صريح كذب أنه قطع
حاله وبيان ، منه التحذير سبيل على إل روايته تجُوز ل وهذا

.
ّوى أن أيمكن ول . الحوال من بحاٍل يتق

أقساما تحت الموضوع الحديث أيدخل العلماء وبعض
الضعيف أمقابلة في التقسيم باعتبار الضعيف الحديث
. والحسن للصحيح

الضعيف أنواع شـّر : الموضوع العلماء بعض قول نقرأ ولذا
.

. الباب هذا من العبارة فهذه
.  أعلم والله

===============
: السادس السؤال
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:  الله في لختنا الخير والسؤال
من التأكد دون حديث بأي العمل حكم : ما الثالث السؤال

؟ صحته
---------------

:  الجُواب

 تصحيحه عن ونتيجُة فرع بالحديث العمل
 التصحيح عن فرع التأويل أن على ينّصون والعلماء

ّبد فل ، توقيفية العبادات أن على ينّصون أنهم كما إل لله أيتع
. الوحيين نصوص وفق
هذا بمقتضى لله يتعبد فإنه بحديث النسان عِمل فلو

العبادات في كان إن الحديث
إلى الحديث ينسب هذا بعمله فإنه غيرها في كان وإن

 وسلم آله على عليه الله صلى الرسول
 حرج فل به فعِمل ِحكمة أنه على الحديث أخذ إن إل

أيقال في تفصيل على – الضعيف الحديث في ذلك مثل و
 – المسألة

على عليه الله صلى النبي إلى الحديث أينسب أن يجُوز ول
في الحديث يكون بأن ، صحته من التأكد بعد إل وسلم آله

إماما ينّص أو ، كالصحيحين الصحة صاحبه اشترط كتاب
. وهكذا ، الحديث صحة على
ِلمت إذا الحديث فإن المقابل وفي ، به أيعمل فإنه صحته أع
ًا أن يعلم لم ولو الحديث يكون أن إل ، قبل من به عمل أحد

ًا . منسوخ
على كلمه في – التحديث قواعد في القاسمي العلمة قال

- : ومعرفته الصحيح الحديث ثمرات
به يعمل لم وأن ، الصحيح قبول : لزوما الخامسة الثمرة

دون لحد : ليس الرسالة في الشافعي الماما . قال أحد
إل يقول أن وسلم آله على عليه الله صلى الله رسول

بما القول فإن ، استحسن بما يقول ول ، بالستدلل
أتحِسن ِدثه شيء اس . . انتهى سابق مثاٍل على ل أيح
. صّح إذا إل بالحديث أيعمل ل أنه فالصحيح
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ًا يقول – الله رحمه – الشافعي الماما كان ولذا : إن كثير
. الحديث صّح

. به عمل الحديث صح إذا أمعينة مسألة في يعني
. البل لحوما من الوضوء في ذلك قال كما
بعض : حكى قال أنه البيهقي عن حجُر ابن الحافظ نقل

لحوما في الحديث صح : إن قال الشافعي عن أصحابنا
أت البل حديث ؛ حديثان فيه صّح : قد البيهقي . قال به قل
حنبل بن أحمد . قاله البراء وحديث سمرة بن جابر

. راهويه بن وإسحاق
شافعي فهو – الله رحمه – البيهقي إنصاف من وهذا

ّين الحديث فيه صّح فيما بخلفه قال ذلك ومع ، المذهب وتب
.  الدليل فيه له

عمل أو به قال بمن ل الحديث ِبصّحـة السلف عند فالعبرة
. بموجبه

. أعلم والله
===========

السابع السؤال
الحاديث لكشف الحديث علماء وضعها التي القواعد هي ما

؟ الموضوعة
-------------

:  الجُواب

ً قوله عموما في داخلة السنة أن على الكلما : تقدما أول
ّنا: (  تعالى أن ِإ َنا َنْح ْل ْكَر َنّز ّذ ّنا ال ِإ أه َو أظوَن َل ِف السنة ) وأن َلَحا
ْكـر مسّمى في داخلة ّذ . المحفوظ ال

ّقدمت عن قال حينما – الله رحمه – المبارك ابن كلمة وت
 الجُهابذة لها : يعيش الموضوعة الحاديث

ّيض وقد وتتابع السنين مر على علماء الغراء للسنة الله ق
أمبطلين وانتحال ، الجُاهلين تحريف عنها ينفون الزمان . ال

 الموضوع الحديث لمعرفة قواعد العلماء وضع وقد
) الرواة ( سلسلة بالسناد يتعلق ما منها القواعد وهذه
َنّص بالمتن يتعلق ما ومنها ) الحديث ( 

: فـ بالسناد يتعلق ما أما
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اعترف كما دليل أقوى وهذا ، بكذبه الراوي  اعتراف– 1
ًا – ربه عبد بن ميسرة ولما ، القرآن سور فضائل في حديث

، القرآن عن انصرفوا الناس : رأيت قال ذلك عن أسئل
ّغب فوضعتها ) هذا تقدما ! ( وقد فيها الناس أر

كأن ، بالوضع العتراف مقاما تقوما قوية قرينة  وجود– 2
ََقـه لم شيخ عن الراوي يروي ْل ّدث َي أيح أو بالسماع و

شيخ عن أو ، إليه يرحل لم بلد في شيخ عن أو ، التحديث
أولد أن قبل مات الشيخ ذلك توفي أو ، الراوي هذا ي

ًا والراوي . أيدرك لم صغير
ّيـات المواليد بمعرفة العلماء اهتم ذلك ولجل والوف

ِردت وفياتهم تواريخ وضبطوا أا أمصنفات فيها و وعرفوا ، ال
من العلماء من خرج ومن ، البلدان أي وإلى الشيوخ رحلت

. كله ذلك وتواريخ ، يخرج لم ومن ، بلده
ٍو يتفرد  أن– 3 يرويه ول حديث برواية بالكذب معروف را

أيحكم غيره . بالوضع روايته على ف
ّدث كأن ، الراوي حال من الوضع أيعرف  أن– 4 بحديث أيح

ّدث يكن لم غضه عند قصة في تقدما كما ، قبل من به أيح
! طريف بن سعد

ًا الراوي يكون  أن– 5 لم ولو الناس مع حديثه في أمتهم
ّتهم . وسلم آله على عليه الله صلى الله رسول حديث في أي

الرواة " من " فلن أن على الئمة من إماما ينّص  أن– 6
الجُرحا عبارات من ذلك ونحو ، كذاب أنه أو الحديث يضع

. وضاع أنه معها أيعلم التي الشديد
: فـ بالمتن يتعلق ما وأما

إلماما له من أيدرك بحيث ، المروي الحديث لفظ  ركاكة– 1
. النبوة مشكاة من ليس هذا أن باللغة

ّذبها التي كالحاديث ، المعنى  فساد– 2 ومعرفة ، الحس أيك
صار حتى عروقهم في َسرت الذين السنة لعلماء النوع هذا

َكة لديهم َل لكل وليس ، سقيمها من صحيحها تمييز في َم
! أحد

 السنة صحيح أو القرآن  مناقضة– 3
! إبليس على التوبة عرض فيها التي كالحاديث
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! الرض أهل من أحد تخليد على اشتملت التي الحاديث أو
! سنة آلف سبعة الدنيا عمر أن فيها التي الحاديث أو
! والسنة بالكتاب يتمسك من ذما أو
تزعم كما – عنه الله رضي – علي خلفة على النص أو

! الرافضة
 –عنهم الله رضي – الصحابة أن فيها التي الحاديث أو

 ، حّرفوه أو القرآن من شيئا كتموا
أيقطع . الحاديث تلك ببطلن ف

أمخالفة– 4 النبي عصر في جرت التي التاريخية الحقائق  
عن الجُزية وضع كحديث ، وسلم آله على عليه الله صلى
الشهود من عليه وجعلوا اليهود كتبته ! وقد خيبر أهل

ّفي ) وقد – عنه الله رضي – معاذ بن ( سعد غزوة بعد تو
! الخندق

ِرع يكن لم الجُزية وضع أن كما ! آنذاك أش
أمغاٍل أمتعصب وهو ، الراوي لمذهب الحديث  موافقة– 5

فضائل في الرافضة يرويها التي كالحاديث ، تعصبه في
المرجئة ترويها التي الحاديث أو – عنه الله رضي – علي
. ذلك ونحو الرجاء في

ّتـهم راو إل ينقله ول عظيما الخبر يكون  أن– 6 ! كأن أم
ينقلها ل ثم الناس آحاد على تخفى ل تاريخية حوادث ينقل
. قبل من بها أيسمع ول ، سواه

الثواب في وإفراط مجُازفات على الحديث  اشتمال– 7
فيه الذي الحديث في تقدما كما ، صغير عمل مقابل العظيم

ًا منها كلمة من الله خلق الله إل اله ل قال : من طير
نحو قصة في مرجان- وأخذ من وريشه ذهب من منقاره

...  ورقة عشرين
قد مما هذا مثل إلى فيه أينظر ل الحاديث من صح ما ولكن
ّهم ، قيراط فله جنازة على صلى : من كحديث ، أيتو

إشكال ول الصحيحين في . فهذا أحد جبل مثل والقيراط
. فيه

كأن ، كذلك الرواة حال فيه أينظر أغلبي القيد هذا وإنما
في تقدما كما ، الحديث بهذا إل أعرف ما الراوي هذا يكون
! الحديث ذلك قصة
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. معينة مستقبلية تواريخ على يشتمل  أن– 8
! عنق بن عوج كحديث ، الوضع ظاهر المتن يكون  أن– 9

والسلما الصلة عليه نوحا زمن الطوفان أدرك إنه قيل الذي
البحر يخوض كان ! وأنه أحجُزته يبلغ لم الطوفان وأن ،

أيخرج !!! الشمس على يشويها ثم السمكة ف
ّين أن أردت ثم ، المجُالس أحد في مرة هذا ذكرت وقد أأب

إنه تقول يحتاج : ما الحضور أحد ! قال الحديث وضع
) ! الوضع واضح أنه ! ( يعني موضوع

أو لونهم لمجُرد أأناس ذما على الحديث يشتمل  أن– 10
ذما في حديث يصح ل أنه على العلماء وينّص ، لغتهم

ً السودان . ذلك ونحو ، معينة لغة ذما أو ، مثل
وأنه ، الحديث وضع على الئمة من إماما ينّص  أن– 11

. مكذوب موضوع
السنة نور عليه ليس الموضوع الحديث أن إلى بالضافة

. الكذب بها الله يفضح وشارات علمات وعليه ، النبوية
كضوء ضوء له حديثا الحديث من : إن خثيم بن الربيع قال

. الليل كظلمة ظلمة له حديثا الحديث من وإن ، النهار
الطالب جلد له يقشعر المنكر : الحديث الجُوزي ابن وقال

. الغالب في قلبه منه وينفر ،
أيباين الحديث رأيت : إذا القائل قول أحسن : ما أيضا وقال

أنه فاعلم ، الصول يناقض أو المنقول يخالف أو المعقول
. موضوع

وفضحه الله كشفه وقد لصبح بالليل رجل كذب لو هذا ومع
.

. أعلم وتعالى سبحانه والله
================

: الثامن السؤال
... الفاضل شيخنا فيك الله بارك

، عليها الجابة تقدما التي أو المعادة السئلة بعض تجُد قد
المانة باب من ننقلها ولكننا
. وعملكم علمكم في الله بارك

فجُر لختنا الخير والسؤال
معتقدهم صدق على الروافض بها يستدل التي الحاديث
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؟ الموضوعات من تعتبر هل
خير كل الله وجزاك

----------------
:  الجُواب

إليكم وأحسن الجُزاء خير الله وجزاكم
ّدمت وأنهم ، الناس أكذب وأنهم ، الروافض إلى الشارة تق

ًا فيه وضعوا شيئا أرادوا إذا ! دينا وجعلوه ، حديث
ّدمت كما  الموضوع الحديث معرفة كيفية في الشارة تق
 –عنه الله رضي – علّي فضائل في أحاديث من عندهم فما
 –عنهما الله ) – رضي وعمر بكر ( أبي الشيخين ذما في أو

. القبيل هذا من هي
صدق على الروافض بها يستدل التي الحاديث أن شك ول

 باطل وأكثرها حق فيها معتقدهم
 غلو دون – عنه الله رضي – علي فضائل من كان ما فالحق

في ذما أو – عنه الله رضي – حقه في غلو فيه ماك والباطل
. غيره حق
فيها التي الحاديث أن على النبوية السنة علماء نص كما

. مختلق كذب أنها ولولده له العهد أو لعلي بالخلفة النص
 –عنه الله رضي – علّي فضائل في الواردة والحاديث

أبي بفضائل تزخر السنة فدواوين ، أتذكر أن من أشهر
الحاديث تلك أقصد ولكني ، – عنه الله رضي – الحسن

! تأليهه أو – عنه الله رضي – علي في الغلو فيها التي
ّدقها ل التي الحاديث تلك أو ً مجُنون أيص أن عن فضل

ّدقها !! عاقل أيص
به ويتراسلون المنتديات من كثير في أيطرحا حديث ويشتهر

وهو ، وتوزيعه وتصويره نقله في ويتساهلون ، البريد عبر
الموضوعة الروافض أحاديث من

.... أشياء بخمسة تأتي حتى تنم ل علي : يا فيه الحديث
. وذكرها

. مكذوب موضوع حديث فهذا
من به أبليت ما بمثل تاريخها مـّر على المة أبليت وما

 الروافض
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 يشهد والتاريخ
ِعبر فيه إذ التاريخ واقرؤوا يدرون ليس قوما **** ضل ال

. الخبر
. أعلم والله

===============
: التاسع السؤال

: الباحث للخ الول والسؤال
حديث يعتبر وهل ؟ الغريب والحديث المنكر الحديث هو ما

. موضوع
-----------

:  الجُواب

: المنكر الحديث
ًا الضعيف رواه ما هو  الثقة فيه أمخالف

للثقة والمخالفة الضعيف تفّرد وشرطه
أمنكر له أيقال فل الثقة مخالفة دون الضعيف تفّرد إذا أما  :
. : ضعيف له أيقال بل

ضعيف حديث كل وليس ، ضعيف فهو منكر حديث فكل
. أمنكر
الحديث أقساما من المنكر الحديث يكون هذا وعلى

ًا أيعتبر ول ، الضعيف . موضوع
:  مثاله

يحيى بن هماما رواية من الربعة السنن أصحاب رواه ما
صلى النبي : كان قال أنس عن الزهري عن جريج ابن عن
داود أبو .قال  خاتمه وضع الخلء دخل إذا وسلم عليه الله
جريج ابن عن أيعرف وإنما ، منكر حديث : هذا تخريجُه بعد
الله صلى النبي أن أنس عن الزهري عن سعد بن زياد عن

ِرق من خاتما اتخذ وسلم عليه : والوهم . قال ألقاه ثم و
بعد النسائي . وقال هماما إل يروه ولم ، هماما من فيه

أهل به احتج ثقة يحيى بن فهماما ، محفوظ : هذا تخريجُه
هذا جريج ابن عن فروى الناس خالف ولكنه ، الصحيح

الحديث جريج ابن عن الناس روى وإنما ، السند بهذا المتن
. بالنكارة عليه حكم فلهذا داود أبو إليه أشار الذي
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. التدريب في السيوطي قاله
: الغريب والحديث

. السند من موضع أي في شخص بروايته تفّرد ما هو
ًا الغريب الحديث يكون فقد هذا وعلى يكون وقد صحيح
ًا يكون وقد حسنا . ضعيف
:  مثاله

ّيـات العمال : إنما – عنه الله رضي – عمر حديث . وهو بالن
. الصحيحين في
: – الله رحمه – رجب ابن قال
عن النصاري سعيد بن يحيى بروايته تفرد الحديث هذا

الليثي وقاص أبي بن علقمة عن التيمي إبراهيم بن محمد
هذا طريق له وليس ، عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن

: الخطابي وقال ، وغيره المديني بن علي قال كذا الطريق
من روى قد أنه مع ذلك في الحديث أهل بين خلفا أعلم ل

طرق من روى قد إنه قيل وقد ، وغيره سعيد أبي حديث
عن رواه ،ثم  الحفاظ عند شيء ذلك من يصح ل لكن كثيرة

عنه : رواه فقيل ، الغفير والجُم الكثير الخلق النصاري
ٍو مائتي من أكثر ومن ، راو سبعمائة عنه رواه وقيل ، را

المبارك وابن والوزاعي والثوري مالك الماما أعيانهم
، وغيرهم عيينة وابن وشعبة زيد بن وحماد سعد بن والليث
صدر وبه ، بالقبول وتلقيه صحته على العلماء واتفق

. . انتهى الصحيح كتابه البخاري
: أنواع والغرابة

والسناد المتن  غريب– 1
 فقط السناد  غريب– 2
المتن بعض  غريب– 3

. الفرد الغريب على أيطلق وقد
. أعلم والله

=============
: العاشر السؤال

 والمثوبة الجر لكم الله أجزل
: الباحث للخ والثالث الثاني والسؤال

الحديث يعرف أن المجُتمع أفراد لعامة يمكن هل - 2
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؟ غيره من الموضوع
كفاية فرض والموضوعة الصحيحة بالحاديث العلم هل - 3
؟ عين فرض أما

-----------------
:  الجُواب

بمعرفة إل الموضوع الحديث معرفة الناس لعامة أيمكن ل
، الموضوع الحديث لمعرفة العلماء وضعها التي القواعد

. إليها الشارة تقدمت وقد
فلو ، الموضوعة الحاديث انتشار كثرة ذلك على والدليل

انتشرت لما الموضوعة الحاديث يعرفون الناس عامة كان
. الصورة بهذه

ّدها الصحيحة بالحاديث العلم أما إل ، كفاية فرض فهو وض
ل حتى الموضوعة الحاديث معرفة العالم على يجُب أنه

. بها يستشهد ول يستدل
ّدر فالذي الحاديث بصحيح يعلم أن يجُب الناس لتعليم يتص

في أمعتبر إماما رأي عن يصدر القل على أو ، سقيمها من
. والتضعيف التصحيح مسألة

. أعلم والله
==========

عشر الحادي السؤال
 السئلة تكرار وعلى الفاضل شيخنا علينا الله أعانكم

 اللجُين لختنا الثاني السؤال
موضح غير أحاديث فيها لكتب تناءقرا عند نفعل ماذا- 

ل؟ أما ؟ نصدقها هل ؟ صحتها درجة
----------

:  الجُواب

. التصحيح عن فرع العمل أن إلى الشارة سبقت
على به أيعمل فإنه صّح إذا الحديث أن إلى الشارة وسبقت
، به العمل وجب واجب على يدّل كان إن ، مدلوله حسب

ّنـة به فالعمل مسنون أمر على دّل وإن . وهكذا ، أس
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ّدما - : الصحيح الحديث ثمرات من – القاسمي قول وتق
الماما . قال أحد به يعمل لم وأن ، الصحيح قبول لزوما

صلى الله رسول دون لحد : ليس الرسالة في الشافعي
يقول ول ، بالستدلل إل يقول أن وسلم آله على عليه الله
أتحِسن بما القول فإن ، استحسن بما ِدثه شيء اس ل أيح

. . انتهى سابق مثاٍل على
الماما كان ولذا ، صّح إذا إل بالحديث أيعمل ل أنه فالصحيح
ًا يقول – الله رحمه – الشافعي . الحديث صّح : إن كثير

. به عمل الحديث صح إذا أمعينة مسألة في يعني
ّدما هذا كل  تق

يتوقف فإنه أحاديثه صحة يعلم ول كتاب في قرأ من ولكن
ّين حتى بها العمل عن . صحتها له تتب
الذين الصحيح أهل رواها ممن الحاديث كانت إذا إل

ّفـوا الصحة اشترطوا . ومسلم كالبخاري ؛ بشرطهم وو
العلماء تعقب بل ، بها يوّف ولم الصحة اشترط من وهناك
قد فإنه المستدرك في كالحاكم ، الصحة اشترط من بعض
أعذر العلماء له والتمس ، الموضوعات يروي مات حيث ال

ّقح ولم . كتابه أين
فإنهما ، خزيمة ابن صحيح أو حبان ابن صحيح ومثل

ّفيـا ولم الصحة اشترطا من أمثل كانا وإن ، بها يو
. وأقوى المستدرك

، الحديث أمخّرج مؤلفه فيه يذكر كتاب في النسان قرأ فإذا
:  قال إذا فإنه
، الصحيحين في أو ، عليه متفق أو ، ومسلم البخاري رواه

. الصحة درجات أعلى وهذا ، واحد فالمعنى
 البخاري : رواه قول ذلك يلي
 مسلم : رواه قول ذلك يلي
الشيخين شرط : على يليه
 البخاري شرط : على ثم
 مسلم شرط : على ثم
. صحيح : حديث ثم

الصحة على تدّل فهي العبارات هذه بعض القارئ وجد فإذا
. التصحيح في يتساهل من عند إل ،
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أيعنى من المؤلف يكن ولم التصحيح عبارات يجُد لم إذا أما
الحالة هذه في بالحديث العمل عن التوقف فإن بالتصحيح

ّين هو . الحديث يصح حتى المتع
. مذهبي فهو الحديث صـّح فإذا

ّده ل ولكنه ّذب ول أيضا ير ّين إذا إل به أيك . موضوع أنه له تب
ّد فالموضوع ّذب أير أيك  و
ّد والضعيف . فقط أير

. أعلم والله
==============

: عشر الثاني السؤال
نستطيع كيف هو يوسؤال الفاضل شيخنا فيكم الله بارك

؟؟ الناس بين ةالمنتشر ةالظاهر هذه على التغلب
-------------

:  الجُواب

الحاديث ونشر انتشار ظاهرة يقصد الفاضل الخ لعل
 الموضوعة

ً بوضعها الجُهل نتيجُة أمتناقلة ستبقى هي  أول
 الموضوعة الحاديث نشر بخطورة الجُهل ونتيجُة

قال أنه وسلم آله على عليه الله صلى النبي عن تواتر فإنه
َذب : َمن ًا علّي َكـ . النار من مقعده فليتبوأ ، أمتعمد
الله صلى النبي على كذب من : إن العلماء بعض قال حتى
ًا وسلم آله على عليه . كــافــر فهو أمتعّمد
الله صلى الله رسول على الكذب خطورة على يدّل وهذا
 وسلم آله على عليه

ًا كان سواء ًا كذب بأن أو ، بنفسه الحديث يضع بأن أمباشر
. الموضوع الحديث وينشر ينقل
الصلة عليه – عنه – المقدمة في – مسلم روى فقد

ّدث : َمـْن قال أنه – والسلما كذب أنه أيرى بحديث عني حـ
. الكاذبين أحــد فهو

ِبطت أض أيـرى و  :
َيـرى و  : 
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ِبطت أض ِبين : أحد و ِذ الكا
ْين : أحد و َب ِذ  الكا

 ألفاظه ضبط باختلف الحديث ومعنى
ّدث من أن وسلم آله على عليه الله صلى النبي عن ح

ّذابين أحد فهو كذب أنه غيره يراه أو هو يراه بحديث الك
آله على عليه الله صلى الله رسول على يكذبون الذين
. وسلم
:  الثاني اللفظ وعلى

ّدث من أن وسلم آله على عليه الله صلى النبي عن ح
ًا هو يراه أو ، كذب أنه الناس يرى بحديث أحد فهو ، كذب

ْين َب ِذ على عليه الله صلى الله رسول على كذبا اللذين الكا
. وسلم آله

 الحديث وضع من : هو الول فالكاذب
 الموضوع الحديث نقل : من الثاني والكاذب

ّد الطرق أفضل من ولعل : الظاهرة هذه من للحـ
. الخطورة بهذه الناس  توعية– 1
الحاديث عن أتغني التي الصحيحة الحاديث  نشر– 2

. والموضوعة الضعيفة
ًا العلم  نشر– 3 ، الناس تعليم على والحرص ، عموم

ّدها ّين فبض . الشياء تتب
. يتولكم والله

===============
: عشر الثالث السؤال

 الخت من
 وبركاته الله ورحمة عليكم  السلما

هذا حديث" هل أي أقرأ عندما دائما يحيرني سؤال عندي
 ل؟؟" أما صحيح الحديث

 ضعيف؟؟ أما صحيح الحديث كان إذا ما معرفة علي كيف
خير كل جميعا المسلمين وعن عنا الله وجزاكم

-------------
:  الجُواب

 وبركاته الله ورحمة السلما عليكم
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 الجُزاء خير الله وجزاِك
ّدما التي اللفاظ ذكر اللجُين أختنا سؤال على الجابة في تق
في أو الصحيحين في ورد إذا الحديث صحة على تدّل

. أحدهما شرط على أو شرطهما على كان أو أحدهما
ّدما الحديث صحـة معرفة طريقة السابق السؤال في وتق

، وتخريجُاته – الله رحمه – اللباني الشيخ كتب طريق عن
. المذكور الموقع خلل من فيها والبحث

عن صدر ) والذي الذهبية ( الموسوعة برنامج يوجد أيضا
أحـكم يذكرون الغالب ) وفي السلمية للبرامج ( التراث
. صححه ومن ، الحديث
أأضيف في الحاكم تصحيح يعتمدون ل العلماء أن هنا و

ّقـح أن قبل مات ولنه – الله رحمه – لتساهله المستدرك أين
. كتابه
. التصحيح في يتساهل ممن فإنه الترمذي تصحيح ومثله
. أعلم والله

=============
: عشر الرابع السؤال

 يحي أما الخت من
 : الفاضل شيخنا

 . خيرا الله جزاكم القصتين هاتين صحة من التأكد أود
 : الولى

أحد دخل ، معين بن ويحيى حنبل بن أحمد الماما أن روي
برواية هم أحد قاما الصلة وبعد ، الصلة لداء المساجد

ينظر الماما فأخذ ، معين بن ويحيى أحمد الماما عن حديث
هل منهما كل يتساءل الماما إلى ينظر ويحيى يحيى إلى
قاما ، الراوي انتهى وعندما ؟ الرواية هذه رويت الذي أنت
روى الذي معين نب ويحيى أحمد الماما أنهما له وذكرا إليه

ل وهل الله : سبحان وقال ، ليهماإ فنظر ، براء وهما عنهما
 ؟ معين ابن وهذا حنبل بن أحمد أنت إل الدنيا في يوجد

 : الثانية الرواية
رسول عهد في أسر الذي الشاب عن رويت التي القصة

الرسول فأوصى ، لغللاب وقيد وسلم عليه الله صلى الله
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إل قوة ول حول ( ل من تكثر أن أمه والسلما الصلة عليه
تلقاء من الولد أغلل انفكت أن فكان بيتها في ) وهي بالله

 . يمشي أمه لىإ عاد ثم نفسها
؟ بكم الله بارك الروايتين هاتيت صحة فما

--------------
:  الجُواب

: الولى القصة
ّدمت  تخريجُها دون إليها الشارة تق
ِلف أت  ثبوتها في واخ

بأنها – الله حفظه – زيد أبو . بكر د الفاضل الشيخ فجُزما
أمنكرة حكاية
ّيـد . سعد د الفاضل الشيخ ومثله الحم

"  تثبت ل " قصص في العتيق يوسف الشيخ وأوردها
وراويها ، عجُيبة حكاية : هذه السير في الذهبي عنها وقال

. وضعها يكون   أن فأخاف ، أعرفه ل البكري
الميزان لسان في – الله رحمه – حجُر ابن الحافظ وتعقبه
أخرج ، حبان ابن حاتم أبي شيوخ من الرجل : وهذا فقال
. عنه له الضعفاء مقدمة في القصة هذه
شيوخ من : إنه الرجل هذا عن حسن بن علي الشيخ قال
ّقـي معروف – حبان ابن أعني – وهو ، حبان ابن ّتو في بال

. شيوخه انتقاء
َيـر: رواها في الذهبي قال ذلك أجل من : ولعله قال الّسـ
. الجُهالة عنه فارتفعت   حبان بن حاتم أبو أيضا عنه

ًا والقصة آله على عليه الله صلى النبي عن ليست عموم
أيتساهل ، أصحابه من أحد عن ول وسلم هذا مثل نقل في ف

ّدثين بعض عند . المح
الحديث فإن وإل ، ورودها وسبب القصة ورود مكان أعني
آله على عليه الله صلى النبي على مكذوب أورده الذي

.  وسلم

: الثانية القصة أما
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قوله تفسير في – الله رحمه – كثير ابن الحافظ أوردها فقد
ّتِق َوَمن: (  تعالى ّلَه َي َعل ال أه َيجُْ أه * َمْخَرًجا ّل ْق أز َيْر أث ِمْن َو ْي َح

أب ل َتِس . حاتم أبي ابن إلى ) ونسبه َيْح
مالك عن إسحاق بن محمد رواية من الحديث ذكر أنه غير

. بالقصة – عنه الله رضي – الشجُعي
جويبر طريق من بغداد تاريخ في البغدادي الخطيب ورواها

في – عنهما الله رضي – عباس ابن عن الضحاك عن
. الية تفسير

دون مسعود ابن حديث من الية تفسير في الحاكم وأخرجه
" بالله إل قوة ول حول ل"  قول من الكثار ذكر

في رواها الّسدي أن – الله رحمه – حجُر ابن الحافظ وذكر
. تفسيره

سالم ترجمة " في الصحابة تمييز في " الصابة في وذكر
َكـَر الشجُعي مالك بن عوف بن بن قال ثم أخرى روايات َذ

. أصحبة لمالك فيكون الرواية هذه ثبتت : وإن
. الشجُعي مالك يعني
ّلق فهو . القصة ثبوت على به القول ع
، الجُنة كنوز من كنز " فإنها بالله إل قوة ول حول " ل وأما
عنه الله رضي – موسى أبي حديث من الصحيحين في كما

، سفر في وسلم عليه الله صلى النبي مع : كنا قال– 
عليه الله صلى النبي فقال ، بالتكبير يجُهرون الناس فجُعل
تدعون ليس إنكم ، أنفسكم على أربعوا الناس : أيها وسلم
. قال معكم وهو ، قريبا سميعا تدعون إنكم ، غائبا ول أصم
: يا فقال ، بالله إل قوة ول حول : ل أقول وأنا خلفه : وأنا
؟ الجُنة كنوز من كنز على أدلك ! أل قيس بن الله عبد

أقـْل . قال الله رسول يا : بلى فقلت إل قوة ول حول : ل : 
. بالله
.  أعلم والله

==============
: عشر الخامس السؤال
ماليحصى الفوائد من نجُد اجابة كل في الفاضل شيخنا
 وعملك علمك في لك الله فبارك
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 : فيها الله بارك يحي أما لختنا الثاني والسؤال
أحداث فيزيد ، قصصية بطريقة الحاديث يصيغ الدباء بعض

لكنها ، بالقصة تخل ل الحداث هذه أن صحيح ، عنده من
الحديث من فيجُعل ، الحديث نص في ترد لم تفاصيل لم

عشرين في قصة يجُعله ، أسطر أربعة في روي الذي
 . صفحة

 ؟ ذلك في الحكم فما
يشتريها زوجي ولكن ، القصص هذه أحب ل أني والمشكلة

 ؟ قراءتها من أمكنهم ...فهل لطفالنا
المسلمين بكم ونفع خيرا الله جزاكم

-----------
:  الجُواب

أتستخلص تؤخذ التي للقصص بالنسبة أرى ل الحاديث من و
ًا الصيغة تلك نسبة عدما بشرط أدبية صياغة بصياغنها بأس
. وسلم عليه الله صلى الرسول إلى

. أعلم والله
===========

: عشر السادس السؤال
 علم طالب الخ ومن
) وان كذبات ثلث لإ براهيمإ يكذب لم ( حديث صح هل
 العصمة وبين بينه نوفق كيف صح

جهودكم في الله وبارك
------------

:  الجُواب

الله رضي – هريرة أبي حديث من ومسلم البخاري روى
يكذب : لم قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن – عنه

في ثنتين ؛ كذبات ثلث إل قط السلما عليه النبّي إبراهيم
كبيرهم فعله : ( بل وقوله ) ، سقيم : ( إني قوله الله ذات
ومعه جبار أرض قدما فإنه ، سارة شأن في ) وواحدة هذا

إن الجُبار هذا : إن لها فقال ، الناس أحسن وكانت ، سارة
إنك فأخبريه سألك فإن ، عليك يغلبني امرأتي إنك يعلم
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الرض في أعلم ل فإني ، السلما في أختي فإنك ، أختي
أهل بعض رآها أرضه دخل فلما ، وغيرك غيري مسلما
أن لها ينبغي ل امرأة أرضك قدما : لقد له فقال أتاه الجُبار
عليه إبراهيم فقاما ، بها فأتي إليها فأرسل ، لك إل تكون

بسط أن يتمالك لم عليه دخلت فلما ، الصلة إلى السلما
أقبضت ، إليها يده الله : ادعي لها فقال شديدة قبضة يده ف
أقبضت ، فعاد ، ففعلت ، أضرك ول يدي يطلق أن من أشد ف

، فعاد ، ففعلت ، ذلك مثل لها فقال ، الولى القبضة
أقبضت أن الله : ادعي فقال ، الوليين القبضتين من أشد ف

ِلقت ، ففعلت ، أضرك ل أن الله فلك يدي يطلق أأط ، يده و
! ولم بشيطان أتيتني إنما : إنك له فقال بها جاء الذي ودعا
ِرجها ، بإنسان تأتني : . قال هاجر وأعطها ، أرضي من فأخ

انصرف السلما عليه إبراهيم رآها فلما تمشي فأقبلت
ًا قالت ؟ : مهيم لها فقال ، الفاجر يد الله . كّف : خير

.  خادما وأخدما
. الستفهاما بها أيراد ) كلمة ( مهيم و

. وسلم آله على عليه الله صلى المصدوق الصادق خبر هذا
عليهم الله - صلى محمد بعده ومن إبراهيم اعتبر وكيف
بل الصريح بالكذب ليست أنها ! مع كذبات هذه – وسلم
رحمه – تيمية ابن السلما شيخ قال كما ، التعريض تحتمل

. – الله
. الكذب شأن ِعظم على يدّل وهذا

ّدت وكيف . للمصلحة وهي ، الكذب من هذه أع
إنما إبراهيم الله نبي لن ؛ النبياء عصمة مع هذا يتنافى ول

 لقومه دعوته ضمن قال ما قال
 قومه على الحجُة إقامة في عنه الله أخبر كما
ِلَك:  (  وجل عز الله قال َذ َك ِري َو ِهيَم أن ْبَرا أكوَت ِإ َل َم

َواِت َلْرِض الّسَما أكوَن َوا َي ِل ِنيَن ِمَن َو ِق أمو ْل َلّما * ا ِه َجّن َف ْي َل َع
أل ْي ّل َأى ال ًبا َر َك ْو َذا َقاَل َك ّبي َهـ َلّما َر َفَل َف ِليَن أأِحّب ل َقاَل َأ ِف ال

َلّما*  َأى َف َقَمَر َر ْل ًغا ا ِز َذا َقاَل َبا ّبي َهـ َلّما َر َفَل َف ِئن َقاَل َأ ّلْم َل
ِني ِد ْه ّبي َي َنّن َر أكو ِما ِمَن ل ْو َق ْل ّليَن ا َلّما * الّضا َأى َف الّشْمَس َر
َغًة ِز َذا َقاَل َبا ّبي َهـ َذآ َر أر َهـ َب ْك َلّما َأ َلْت َف َف ِما َيا َقاَل َأ ْو ّني َق ِإ
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ٌء ِري أكوَن ّمّما َب ِر ّني * أتْش أت ِإ ْه ِهَي َوّج ِذي َوْج ّل َطَر ِل َف
َواِت َلْرَض الّسَما ًفا َوا ِني ْا َوَما َح َن ِكيَن ِمَن َأ ِر أمْش ْل . ) اليات ا

ّد ل هذا ومع ًا القول هذا أيعـ ! شرك
. ربي : هذا قال عندما أعني

الصغائر ومن ، الكبائر من معصومون النبياء أن والصحيح
أمستحقرة . عليها أيقّروا أن أو ،  ال

. بالتبليغ يتعلق فيما الخطأ من معصومون أنهم كما
. منه بمعصومين فليسوا الخطأ أمجُرد أما

: أدلة هذا على ويدل
من وأكله – والسلما الصلة عليه – آدما البشر لبي وقع ما

. بعدها عليه الله وتوبة الشجُرة
الصلة عليه – الخليل قصة في – معنا الذي والحديث
 – والسلما

– والسلما الصلة عليه – موسى من جرى ما ومثله
) عليه فقضى موسى ( فوكزه

 – والسلما الصلة عليه – ليوب وقع وما
غاضبا وخروجه – والسلما الصلة عليه – ليونس حصل وما

ًا . قومه تارك
 بدر يوما للسرى بالنسبة وقع وما 

عبَس سورة ونزول ، مكتوما أما لبن وقع وما
وما ، ورسله الله لنبياء وقعت التي الوقائع من وغيرها

الطبيعة عليه حملتهم أو ، الجتهاد مجُرى منهم جرى
. البشرية

. العصمة في داخل غير فهذا
. أجمعين عليهم وسلمه الله فصلوات

. أعلم والله

============
: عشر السابع السؤال
 محمد للخ التالي السؤال

 الرحيم الرحمن الله بسم
الحديث ضعيف لتمييز الصحيحة الطريقة معرفة منكم نود
خيرا الله وجزاكم صحيحه من
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------------
:  الجُواب

ّدة يكون ضعيفة من الحديث لتمييز الصحيحة الطريقة بع
: أطرق

أيروى الحديث أيخّرج أن إما ، أحدهما في أو الصحيحين في و
. القنطرة جاوز قد فهذا

ّدمت . النوع هذا مراتب وتق
على الحديث صناعة أهل من أمعتبر إماما ينّص أن وإما

. الحديث صحة
 –الله رحمه – اللباني الشيخ موقع إلى الشارة وتقدمت
خلله ومن فيه والبحث

الذهبية ( الموسوعة برنامج وجود إلى الشارة تقدمت كما
. التضعيف أو التصحيح من سواء الكثير تضمن ) وقد
إلى يحتاج وهذا ، ذلك أهلية له لمن السناد بدراسة وإما

كما ، العلماء أيدي على الفن هذا دراسة إلى أو تخصص
. عليه دربة إلى يحتاج
. يحفظكم والله

=============

: عشر الثامن السؤال
 : السائل للخ الول السؤال
 فيك الله بارك الكريم شيخي

- قدس اللباني محمد الشيخ تراجع : هل الول السؤال
وفاته قبل وضعفها الصحيحة حاديثهأ بعض روحه- عن الله

؟
---------
:  الجُواب

كفاني قد – الله حفظه – العتيبي عمر أبو الفاضل الخ لعل
 والستشهاد البحث مؤونة

. السؤال هذا حول بحثا هنا كتب فقد
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الفضل لهل والفضل ، أهله إلى نسبته العلم بركة ومن
هنا موضوعه

http://www.al-muntada.com/forums/showthread.php?
s=&threadid=39003

. يحفظكم والله

===============
: عشر التاسع السؤال
 : السائل للخ الثاني السؤال

أحاديث هي الروافض بها يستشهد التي الحاديث جميع هل
لنا يأتوا عندما عليهم الرد نستطيع وكيف ؛ موضوعة
؟ بها نسمع لم ونحن ، عندهم صحيحة بأحاديث

:  الجُواب

إذا وأنهم ، الناس أكذب وأنهم ، الرافضة عن الكلما تقدما
ًا له وضعوا شيئا أرادوا ! حديث

. تابوا الذين مشايخهم أحد قول تقدما كما
 والمكذوبات بالموضوعات يستشهدون شك بل وهم
)) !!! (( الحمير بروايات استشهدوا أنهم رأيت وقد

أصح من - بنّصها بعد فيما – الرواية أأورد فسوف تعجُل ل
! للكليني الكافي من ، كتبهم

ّلون ّدقها ل بأشياء ويستشهدون ويستد عن فضل مجُنون أيص
ّدقها أن ! عاقل أيص

 –البيت آل من الطهار الئمة على الكذب عندهم وينتشر
. – عنهم الله رضي

علٌم عنده كان من إل الرافضة أيجُادل ل أن يجُب أنه غير
ِنه ِدي ً ب ، تناقض من فيها وما ، كتبهم في بما ِعلٌم ثم ، أول
. عندهم الرجال بأحوال وعلم

في بل الفروع في أيجُادلهم فل الرافضة أيجُادل من ثم
. العتقاد ومسائل ، القرآن كثبوت ، الصول

 الفروع حول الجُدال يكون أن يرغبون وهم

http://www.al-muntada.com/forums/showthread.php?s=&threadid=39003
http://www.al-muntada.com/forums/showthread.php?s=&threadid=39003
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في أأناقشه فكنت بعضهم ناقشت أنني أذكر زلت ول
! القرآن بتحريف القول وهي ، منهم كثير بها يعتقد مسألة

ّلـف حتى الطبرسي النوري وهو – قديما إيران علماء أحد أ
ّلـف – :  سماه كتابا أ

! الرباب رب كتاب تحريف إثبات في الخطاب فصل
 )2000(  على يزيد ما تضمن الكتاب هذا : إن لهم وقلت
! الرافضة عند القرآن تحريف لثبات رواية

ّد لما والمؤلف ! آخر بكتاب انتصر عليه أر
ِفـن أيضا والمؤلف ّنجُف في أد ًا ( ال ! له ) تكريم

؟ هذا يعني فماذا
! أصله من ساقط الكتاب عنوان : إن وقلت

التحريف دخله فكيف الرباب رب كتاب هو الكتاب كان فإن
؟؟!!
ِلـَم الرباب رب كتاب كان وإن ؟؟!! كتابه يحفظ لم  فـ
أيريدون المسألة هذه من يفّرون وهم إلى يخرجوا أن و

أيوحون ، الفروع مسائل !! خامس مذهب أنهم غيرهم إلى و
!!! خامس دين : هم نعم

ِزمهم القرآن بثبوت أقّروا فإذا الخلفاء بخلفة القرار ل
 – عنهم الله ) – رضي وعثمان وعمر بكر ( أبي الثلثة
!!! القرآن جمعوا الذين هم لنهم

! أحجُّتهم فتنقطع
 المثال سبيل على هذا

الرافضة جدال مسألة ليضاحا
 مذهبهم بخبايا عارف شخص إل أيجُادلهم ل وأنه

أطرقهم بحيلهم عارف  و
ًا النقاش أو والجُدال ّتفق أصل إلى يعود أن يجُب كان أي أي

. عليه
أيقال كما ، بصّحتها نقول ل : نحن أحاديثهم مثل في لهم ف
! السنة كتب في ما بصحة تقولون ل أنكم
. اللزاما باب من هذا
!!! الحمير أحاديث رواية أما

===========
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ص الول المجُلد الكافي في الكليني ذكرها الرواية هذه
أب 237 َد َما َبا ْن ِة ِع ِئّم َل أسوِل ِسلحِا ِمْن ا ِه َر ّل الله ( صلى ال
َو وآله عليه َتاِع )  ِهـَم
وسلم عليه الله صلى النبي وصية ضمن الرواية هذه ذكر

 عنه الله رضي ِلعلّي
وسلم عليه الله صلى النبي به أوصى ما جملة من وكان
الحمار هذا عنه الله رضي لعلي
: الكافي في جاء

َقاَل(  َها َف ِبْض ْق ِتي ِفي ا َيا َكَر َح َذ أر َف ِنيَن َأِمي ْؤِم أم ْل ( عليه ا
َأّن السلما ّوَل )  َواّب ِمَنٍ ءَشْي َأ ّد ّفَي ال أو ْيٌر أت َف َعَة أع ِبَض َسا أق
أل أسو ِه َر ّل َع وآله عليه الله ( صلى ال َط َق أه )  َطاَم َمّر أثّم ِخ
أض أك ّتى َيْر َتى َح ْئَر َأ ِني ِب ْطَمَة َب َبا َخ أق ِه َفَرَمى ِب ْفِس َن َها ِب ِفي
َنْت َكا أه َف ْبَر َيَ و َق ِو ِنيَن َأِميَر َأّن أر ْؤِم أم ْل َقاَل السلما ( عليه ا  (

ِلَك ِإّن ْلِحَماَر َذ ّلَم ا أسوَل َك ِه َر ّل ) وآله عليه الله ( صلى ال
َقاَل ِبي َف أ

َ ْنَت ِب ِبي ِإّن أأّميَ و َأ أ
ِني َ َث ّد ِه َعْن َح ِبي أ

ِه َعْن َ ّد َعْن َج
ِه ِبي أ

أه َ ّن َع َكاَن َأ ِة ِفي أنوحٍا َم َن ِفي َقامَا الّس ِه َف ْي َل َلى َفَمَسَح أنوحٌا ِإ َع
ِه ِل َف أج َقاَل أثّم َك أر ْلِب ِمْن َيْخ َذا أص ِر َه ْلِحَما أه ِحَماٌر ا أب َك أد َيْر ّي َس

ّييَن ِب ّن أهْمَ و ال أم َت أد َخا ْلَحْم ِه َفا ّل ِذي ِل ّل ِني ا َل َع ِلَك َج ْلِحَماَر َذ ) ا
!!! عاق حمار من له يا

ينتحر ثم السلما عليه المؤمنين لمير به أيوصى كيف
؟؟؟؟!!!!

 : الجُواب أن يقين على وأنا
المؤمنين أمير ولية وهي عليها نتفق لمسألة تقرير إما

 عنه الله رضي علي
 بسؤال السؤال رد أو
 ) ولصق ( قص عندهم ما غاية أو

 : السؤال عن الجُواب فيكون
.... ... وتقولون تقولون أنتم

؟؟؟!!!! الرافضة حمار حديث في الجُديد ما
:  الحمار حديث من الكافي في جاء ما سابقا ذكرت
َقاَل َف َها (  ِبْض ْق ِتي ِفي ا َيا َكَر َح َذ أر َف ِنيَن َأِمي ْؤِم أم ْل ( عليه ا
َأّن السلما ّوَل )  َواّب ِمَنٍ ءَشْي َأ ّد ّفَي ال أو ْيٌر أت َف َعَة أع ِبَض َسا أق
أل أسو ِه َر ّل َع وآله عليه الله ( صلى ال َط َق أه )  َطاَم َمّر أثّم ِخ
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أض أك ّتى َيْر َتى َح ْئَر َأ ْطَمَة َبني ِب َبا َخ أق ِه َفَرَمى ِب ْفِس َن َها ِب ِفي
َنْت َكا أه َف ْبَر َيَ و ، َق ِو ِنيَن َأِميَر َأّن أر ْؤِم أم ْل ) السلما ( عليه ا

ِلَك ِإّن َقاَل ْلِحَماَر َذ ّلَم ا أسوَل َك ِه َر ّل ) وآله عليه الله ( صلى ال
َقاَل ِبي َف أ

َ ْنَت ِب ِبي ِإّن أأّميَ و َأ أ
ِني َ َث ّد ِه َعْن َح ِبي أ

ِه َعْن َ ّد َعْن َج
ِه ِبي أ

أه َ ّن َع َكاَن َأ ِة ِفي أنوحٍا َم َن ِفي َقامَا الّس ِه َف ْي َل َلى َفَمَسَح أنوحٌا ِإ َع
ِه ِل َف أج َقاَل أثّم َك أر ْلِب ِمْن َيْخ َذا أص ِر َه ْلِحَما أه ِحَماٌر ا أب َك أد َيْر ّي َس

ّييَن ِب ّن أهْمَ و ال أم َت أد َخا ْلَحْم ِه َفا ّل ِذي ِل ّل ِني ا َل َع ِلَك َج ْلِحَماَر َذ )  ا
؟؟؟  المر في الطريف هو ما تدرون

؟؟؟ الرافضة عقول سخف على يدل الذي والشيء
. الكافي من بحروفها السابقة الرواية أملوات

ِبي وسلم عليه الله صلى للنبي يقول الحمار أ
َ ِب ْنَت :  أأّميَ و َأ

!!!!
؟ هذا سخف أي

؟؟؟!!! بنفسه الرسول يفدي حمار
من يجُد ل حتى والسلما الصلة عليه الرسول هـان هل

؟؟؟!!! الرافضة حمـار سوى بنفسه يفديه
. والسخف الهراء هذا من ... وأستغفره بالله أعوذ

--------------
ّد فما الرافضة فيه يكثر منتدى في كتبتها أنني وأذكر عليه ر

ّد أحد ِنع بر ّد وإنما أمق ّنع ِبـر !!! أمق

. أعلم تعالى والله
===============

: العشرون السؤال
 : السائل للخ الثالث والسؤال
ضعفها البخاري أحاديث بعض أن : سمعت الثالث السؤال
؟ صحيح هذا روحه- فهل الله - قدس اللباني محمد الشيخ

-----------

:  الجُواب
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( البخاري الصحيحين منزلة السلما أمة عموما عند معلوما
 بالقبول المة تلقتهما وقد ) ، ومسلم

! وهجُوما لنتقاد تعرضا أنهما غير
حديث تخريج أو ، رواية نوع في المة علماء من فالنتقاد

ٍو ويكون ، واحد متن أو واحدة لفظة انتقاد أو ، بعينه را
ًا الحديث أو ، رواية دون برواية وإنما ، فيه مطعن ل ثابت

. لفظة دون لفظة
ّبحهم – الرافضة من سواء السنة أعداء من والهجُوما الله ق

. وأذنابهم المستشرقين من أو –
، السلما علماء عند كبير وقدر عالية منزلة وللصحيحين

فقد – الله رحمه – اللباني الدين ناصر محمد الشيخ ومنهم
: قال

باتفاق تعالى الله كتاب بعد الكتب أصح هما والصحيحان
ّدثين من المسلمين علماء أمح على امتازا فقد ، وغيرهم ال

الحاديث أصح بجُمع بتفردهما السنة أكتب من غيرهما
على ، والمنكرة الضعيفة الحاديث وطرحا ، الصحيحة

ّفقوا وقد ، دقيقة وشروط ، متينة قواعد ًا ذلك في أو توفيق
ًا ّفق لم بالغ " جمع في نحوهم نحا ممن بعدهم َمن إليه يو

حتى ، وغيرهم والحاكم حبان وابن خزيمة " كابن الصحيح
ًا صار ًا أعرف ، أحدهما أو الشيخان أخرجه إذا الحديث أن عام
، والسلمة الصحة طريق في ودخل ، القنطرة جاوز فقد
ذلك معنى وليس ، عندنا الصل هو وأنه ، ذلك في ريب ول
ما بمنزلة هو الصحيحين في كلمة أو لفظة أو حرف كل أن
شيء في خطأ أو وهم فيه يكون أن أيمكن ل ، القرآن في
لكتاٍب العصمة نعتقد فلسنا ، كل ، الرواة بعض من ذلك من
ً الله كتاب بعد : أبى وغيره الشافعي الماما قال فقد ، أصل
. كتابه إل يتّم أن الله
ّدعي أن أيمكن ول درسوا ممن العلم أهل من أحد ذلك ي

ّهم دراسة الكتابين ّبر تف حدود وفي ، التعصب نبذ مع وتد
الثقافة أو ، الشخصية الهواء ل ، الحديثية العلمية القواعد
رحمه – كلمه . انتهى أعلمائه وقواعد السلما عن الجنبية

. – الله
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ِلم إذا ّعـف ربما – الله رحمه – الشيخ فإن هذا أع لفظة أيض
. ذلك إلى أسبق ويكون ، أحدهما في أو الصحيحين في

: المثال سبيل وعلى
الكسوف صلة حديث إخراج على ومسلم البخاري اتفق

: وهي ، وصفتها
فقاما بالناس  وسلم عليه الله صلى الله رسول فصلى
القياما فأطال قاما ثم الركوع فأطال ركع ثم القياما فأطال

دون وهو الركوع فأطال ركع ثم الول القياما دون وهو
الركعة في فعل ثم السجُود فأطال سجُد ثم الول الركوع
حديث في . كما انصرف ثم الولى في فعل ما مثل الثانية
. – عنها الله رضي – عائشة
وست وبخمس ركوعات بأربع أخرى صفات ووردت

. ركوعات
أنه : والصواب – الله رحمه – تيمية ابن السلما شيخ قال
مرة إل الكسوف يصل لم وأنه ، بركوعين إل يصل لم

قول وهو الشافعي ذلك بين وقد ، إبراهيم مات يوما واحدة
، عنه الروايتين إحدى في حنبل ابن وأحمد البخاري

مات يوما صلها أنه فيها والربع الثلث فيها التي والحاديث
كان ول ، كسوف يومي في يمت لم أنه ومعلوما ، إبراهيم

. ! انتهى إبراهيمان له
الزيادة وردت : وقد – الله رحمه – حجُر ابن الحافظ وقال

عن آخر وجه من مسلم فعند أخرى طرق من ذلك في
، ركوعات ثلث ركعة كل في أن جابر عن وآخر عائشة
أربع ركعة كل في أن عباس ابن عن آخر وجه من وعنده

من والبزار ، كعب بن أبي حديث من داود ولبي ، ركوعات
يخلو ول ، ركوعات خمس ركعة كل في أن علّي حديث
البر عبد وابن البيهقي ذلك أوضح وقد ، علة عن منها إسناد
أنهم والبخاري وأحمد الشافعي عن الهدي صاحب ونقل
من غلطا ركعة كل في الركوعين على الزيادة يعدون كانوا
إلى بعضها رد يمكن الحديث طرق أكثر فإن ، الرواة بعض
السلما عليه إبراهيم مات يوما كان ذلك أن ويجُمعها ، بعض
. بالراجح الخذ تعين القصة اتحدت وإذا
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. المثال سبيل على وهذا
ً الصحيحين في هذا َيطعن ول  أصــل
 الكسوف صلة أحاديث ثبوت في يطعن ول

ِهَم ما بعض في وإنما . الرواة بعض فيه َو

نظر وجهة أو رأي – الله رحمه – اللباني للشيخ يكون وقد
أبي كرواية ، المصطلح مسائل من بمسألة يتعلق فيما

. – عنه الله رضي – جابر عن الزبير
غيره مع يكون وقد ، مسألة في الشيخ مع الحق يكون وقد

.
رحمه – الشيخ قدر من ول الصحيحين قدر من هذا يغض ول

 – الله
ِرف ما – الله رحمه – فإنه ّنـة تعظيم إل عنه أع والذب الّسـ
. نشرها على والحرص عنها

. جناته فسيح وأسكنه ، واسعة رحمة الله فرحمه

. أعلم والله

===========
: والعشرون الحادي السؤال
 السائل للخ الخير السؤال

؟ التخريج علم في بكتب تنصحنا : هل الرابع السؤال وهو
----------

:  الجُواب

هذا غمار خوض أيريد من فيحتاج ، التخريج لعلم بالنسبة
، المصطلح أو الحديث علوما وهو ، به لصيق فن إلى الفن
. صنوان فهما
الشيخ المؤونة كفانا فقد به يتعلق وما التخريج كتب وأما

لصول : "  التأصيل كتابه في زيد أبو . بكر د الفاضل
. مطبوع " وهو والتعديل الجُرحا وقواعد التخريج
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. أعلم والله
. وسلم آله على عليه الله وصلى

===========
: والعشرون الثاني السؤال
شيخنا خيرا الله وجزى ، الفاضل شيخنا خيرا الله جزاكم

الكثير ففيه التأصيل كتابه على زيد أبو بكر الدكتور الفاضل
 . والعلم الفائدة من

 _________
 ( سائل) : أخ من وسؤال

الحاديث قصدأ ، فضيلتكم من الحاديث تبيين نريد
. فيكم الله بارك للناس والموضوعة الضعيفة

-----------
:  الجُواب

الضعيفة الحاديث له أذكر أن أيريد الخ هل أدري ول
؟ لها مراجع ِذكر أيريد هو أو ، والموضوعة

أخرى أعمار إليها أأضيف لو العمار فإن الول كان فإن
ّون وما لفنيت ! جامع كتاب في والموضوع الضعيف د
: المراجع بعض أذكر ولكني
للمقدسي الموضوعات تذكرة

أأخذ كان وإن ، – الله رحمه – الجُوزي لبن  الموضوعات

. الصحيح أحاديث بعض إدخال عليه
 أيضا الجُوزي لبن الواهية الحاديث في المتناهية العلل

 للجُوزقي المرفوعات الحاديث في الموضوعات
 تيمية ابن السلما لشيخ القصاص أحاديث

الموضوعة الشنيعة الخبار عن المرفوعة الشريعة تنزيه
 عّراق لبن

للسيوطي الموضوعة الحاديث في المصنوعة الللي
 للشوكاني الموضوعة الحاديث في المجُموعة الفوائد

والواهي والموضوع الضعف شديد عن اللهي الكشف
السندروسي الحسيني لمحمد

 قارئ علي لمل الموضوعة الخبار في المرفوعة السرار
 لللباني والموضوعة الضعيفة الحاديث سلسلة
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له الصغير الجُامع ضعيف
، معينة كتب أحاديث فيها خّرج التي عموما الشيخ وكتب

. وضعيف صحيح إلى فقّسمها
إسحاق لبي والباطلة الضعيفة الحاديث في والنافلة
 الحويني

والموضوع الضعيف لمعرفة القواعد بمثابة هي أكتب وهناك
شيء الباب في يصح لم أنه على فيها أنّص التي الكتب وهي

.
:  ومنها

في شيء يصح : ل قولهم في والكتاب الحفظ عن المغني
 للموصلي الباب هذا

أجنة عليه الحويني إسحاق ولبي كتاب بنقد المرتاب : 
 والكتاب الحفظ عن المغني

للعامري بحديث ليس ما بيان في الحثيث الجُد
 حديث فيه يصح : ل قيل بما التحديث

. أعلم والله
=================

: والعشرون الثالث السؤال
 الفاضل شيخنا خيرا الله جزاكم

 ) ( سائل لخ التالي السؤال
 منتشر حديث هناك 

المهات أقداما تحت الجُنة
 ؟ الحديث هذا صحة ما

درجة على رجاله جميع كان إذا صحيح الحديث يكون هل 
 متفاوتة درجات في أما والمانة الصدق من واحدة

 . ضعيف الراهب بحيرا حديث هل
ماأ للكتب بالرجوع حديث يخرج أن شخص لي يمكن هل 

. والتمرس العلم لهل نعود أن يجُب أنه
-----------

:  الجُواب



مشكاة مكتبة                                                   وأسبابه ونشأته تعريفه الموضوع الحديث
 السلمية

ِشئن َمْن ، المهات أقداما تحت : الجُنة بلفظ ورد الحديث
! أخرجن ِشئن ومن ، أدخلن
. : موضوع اللباني عنه وقال
أيغني قال إلى جاء لما جاهمة بن معاوية حديث عنه : و

فقال ، الغزو أيريد وهو وسلم آله على عليه الله صلى النبي
؟ أمّا لك : هل – والسلما الصلة عليه – له

. : نعم قال
أحمد . رواه رجليها تحت الجُنة فإن : فالزمها قال

. وصححه والحاكم والنسائي
.  : حسن اللباني وقال

شروط خمسة له أيشترط فإنه ، الصحيح للحديث بالنسبة
. بصحته أيحكم لكي

الرواة عدالة
الرواة ضبط

السند اتصال
الشذوذ من السلمة
ّلـة من السلمة ِع ال

ّقـة على يدّل شك ل وهذا  – الله رحمهم – المحدثين د
فقد ، واحدة درجة على يكونوا أن لرجاله أيشترط ل أنه غير

: فيهم يكون
 منه وأوثق ، ثقة

ثبت وثقة ، : ثقة و
إماما ثبت وثقة ، : ثقة و

. الثقة وصف عن ينـزلون ل أنهم إل
. الَحَسن درجة إلى " نزل " صدوق كـ الضبط خّف فإن
. لذاته الحديث بتصحيح يتعلق فيما كله هذا
أسانيده في ويكون ، : صحيح عنه أيقال قد الحديث فإن وإل
. ضبطه خّف من

أطرقه بعض في يكون قد لغيره الصحيح الحديث أن بمعنى
ّطرق تلط باجتماع ولكنه ، ضبطه خّف من إلى يرتقي ال

. لغيره الصحيح درجة
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طرقه بعض في يكون قد فإنه ، لغيره الحسن الحديث وكذا
لغيره الحسن إلى طرقه بمجُموع ويرتقي ، ضعيف هو من

.
ِلف الراهب بحيرا حديث أما أت . فيه فاخ

في – المعاصر – الغزالي محمد الشيخ إليها أشار لما ولذا
:  بقوله إليها السيرة فقه

... بطلت أما هذه بحيرا قصة صّحـت وسواء
ّقب : بقوله اللباني الشيخ عليه ع

أبي حديث من الترمذي أخرجها فقد ؛ صحيحة هي بل
، صحيح : وإسناده . قلت حسن حديث : هذا وقال ، موسى

ِذكر . قال الجُزري قال كما غير فيه وبلل بكر أبي : و
عمه معه : وأرسل فقال البزار رواه : وقد . قلت محفوظ

ً . – الله رحمه – كلمه . انتهى رجل
أيمكن للتخريج بالنسبة أما الحاديث يعزو أن باحث لكل ف
 عزو أمجُّرد مصادرها إلى
ّد فل والتضعيف التصحيح أما العلم هذا في التمّرس من أبـ

َكـة عنده يكون وأن َلـ . الفن هذا في م
بل والدكتوراه الماجستير رسائل في الباحثين من وكثير
في الختصاص أهل أكتب إلى يرجعون المؤلفين ومن

أحـكـم التخريج . الحاديث على وال
أحـكم صعوبة على يدّل مما . الختصاص أهل لغير ال

. وأعلم أعلى تعالى والله
 اللقاء تم
ً لله والحمد وآخرا أول

الرحمن عابدة الفاضلة لختنا فهي أشـكر كلمة ِمن كان وإن
هذا حول اللقاء هذا يكون أن على أصّرت التي الله وفقها

الموضوع
ّني أتضيف حيث الجُواهر لمنابر بالشكر وأث  اللقاء هذا اس

 كتبه
السحيم الله عبد بن الرحمن عبد

الرياض


	مكانة السنة في الإسلام
	والسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام

