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 ال يوصف اهلل تعالى إال بما في كتابه المبين 
 -صلى اهلل عليه وسلم-صحَّ من سنة رسوله الصادق األمين بما و 

 "الحلقة األولى من الرد على عادل آل حمدان"

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 .هداه اتبع ومن وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 :بعد أما

وملنهج السلف الصاحل وأصوهلم املستمدة  -صلى اهلل عليه وسلم–املخالفات لكتاب اهلل وسنة رسوله فقد كثرْت 
من كتاب اهلل وسننة رسنوله منن أ ناّ وندأعو  أىنم علنى مننهج السنلفب وهنم منا بن  دنال وتجناوس حندو  مننهج السنلفب 

وكلهم عن صراط اهلل املسنتقيم  ناكبو ب وعننه  وما ب  جاف مقصر تقصرياً شنيعاً يف االلتزام مبنهج السلف والتمسك بهب
 .شار و 

ومنهم عا ل آل محدا  يف تعليقاته على عد  من كتب العقائدب فإ ه وتشبث باألحا ونث العنعيفةب بنب وبنبع   
- ملؤلفه أيب القاسم الدشني" إثبات احلد هلل"اإلسرائليات الباطلةب ويف هذا املقال سأ اقشه يف بع  تعليقاته على كتاب 

 .-رمحه اهلل

وقبنب هنذه املناقشننة سنأب  للقنارمي الكننرن ودنريه مننهج السننلف الصناحل يف قبنول األحا وننث يف أبنواب العقينندة ويف 
أبواب احلالل واحلرامب وأىم وشرتطو  صحة األحا وث يف هذه األبوابب وحيذرو  منن قبنول األحا ونث العنعيفة وتتبعهنا 

 .ورواوتها

 عننهب الثابتنة -وسنلم علينه اهلل صنلى- رسنوله وسننة اهلل بكتناب التمسنك ضنرورة وندر  اإلسنالم عنرف مسنلم كبو 
 .واآلخرة الد يا يف محيدة وعواقب آثار وما هلا من العابطو ب العدول الثقات رواها والي

 الصنننننحيحة باألحا ونننننث اخلاصنننننة منهنننننا الننننندواوون يف -وسنننننلم علينننننه اهلل صنننننلى- اهلل رسنننننول سننننننة  ننننن ْ و      قننننندلو 
 .-اهلل رمحهما- ومسلم بخاريلل كالصحيح 
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ب والصحيح البن خزميةب والصحيح ةستال الكتب كبقيةوالععيف   واحلسن الصحيح ب  جيمع اما وقارهبا مم انهوم
 .البن حبا 

 السننة أهنب منن دنريهم وتنوى فإ  حصل  منهم دفلنة أو تسناهب فإ نه بضعفه بيأنوا ضعيفاً  حدوثاً  هؤالء روى وإذا
 .األ لةب ضعفه بيا  واحلدوث

 علينه اهلل صنلى- اهلل رسنول علنى واملكذوبنة والغروبنة العنعيفة األحا ونث رواونة منن األئمنة منن األعنالم رحنذأ لقد و 
 .-وسلم

 . -اهلل رمحه– حنبب بن أمحد اإلمام منهم

 (:777)رقم ( 3/205" )شرح أصول اعتقا  أهب السنة"قال اإلمام أبو القاسم الاللكائي يف 

- النني عنن ىتنرو  الي األحا وث عن حنبب حممد بن بن محدأ اهلل عبد أبا ل أس :قال بإسحاق بن حنبب قال"
 إذا منهاا شاياا نارد وال بهاا ونصدق بها نؤمن :اهلل عبد أبو فقال ؟الد يا السماء إى زلنون اهلل  إ -صلى اهلل عليه وسلم

صنلى اهلل - الرسنول بنه جناء منا  أ و علنم بقولنه -صنلى اهلل علينه وسنلم- اهلل رسنول ىعل  ر  وال بصحاح أسانيد كانت
 ".حق -عليه وسلم

 (:41)رقم ( 20ص" )أصول السنة"وقال اإلمام أمحد يف 

 ".من األحاديث الصحاح -صلى اهلل عليه وسلم-واإليمان بالرؤية يوم القيامة كما ُروي عن النبي " 

 (:4/104" )شرح علب الرتمذي"يف  -رمحه اهلل-وقال ابن رجب 

 عتمندو   وال هبنا عمنبو   ال الني الغرائنب احلندوث شنر: ))  قال -رمحه اهلل- أمحد عن النفيلي عثما  بن ليع و قب"
 (( . عليها

 ".! ((؟ فيهم الفقه أقب ما ب الغرائب على وأقبلوا احلدوث تركوا: ))  وقول أمحد مسع  املروذي وقال
 ":شرح علب الرتمذي"من ( 104-4/104)وقال ابن رجب يف 

 عنن وعامتهنا منناكري فإىنا الغرائب األحا وث هذه تكتبوا ال: ))  وقول مرة دري أمحد مسع  حيىي بن أمحد وقال"
 (( . الععفاء
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 ومسنا  ب املشنهور  و  الغرونب كتنب عليهم وغلب الزما  هذا يف احلدوث طالي أكثر: ))  اخلطيب بكر أبو قال
 عنند الصنحيح صنار لقند حنى ب والعنعفاء اجملروح  رواوة من واخلطأ السهو فيه وقع مبا واالشتغال ب املعروف  و  املنكر

 ب بنالتمييز علمهنم و قصنا  ب وحملهنم النرواة بنأحوال معنرفتهم لعندم وذلنك ب مطرحاً  عنه مصدوفاً  والثاب  ب اً نبجمت أكثرهم
 . "(( اض امل الفناأس من واألعالم ب احملدث من  األئمة عليه كا  ما خالف وهذا ب تعلمه يف وسهدهم

 : على كالم اخلطيب هذا بقوله( 4/104" )شرح العلب"علأق احلافظ ابن رجب يف 
السنتة  كالكتنب الصحاح باألصول وعتين ال احلدوث إى ونتسب ممن كثرياً  وجند حقب اخلطيب ذكره الذي وهذا"

 الغرائننننب جممننننع وهنننني ب النننندارقطين ا أفننننر  أو ب الطنننن اي ومعنننناجم ب البننننزار مسننننند ومبثننننب الغروبننننة بنننناألجزاء ووعتننننين ب وحنوهننننا
 ."واملناكري

يف هنذا البناب لينز ا  القنارمي بصنرية بناملنهج  -رمحنه اهلل–هذا وسننأ  إ  شناء اهلل بنبع  النقنول عنن اإلمنام أمحند 
 .احلقب وما وقابله من الباطب

 
 .والععفاء واملتهم  الكذاب  الرواة من األئمة من عد  حتذور" صحيحه مقدمة" يف مسلم وروى: أقول
 بننن وحيننىيب املبننار  بننن اهلل وعبنندعننو ب  وابننن عيينننة بننن وسننفيا  الثننوري وسننفيا  وشننعبة مالننك األئمننة هننؤالء ومننن

 علننى الكننذب جيننري": مسننلم قننال ب"احلنندوث يف منننهم أكننذب شننيء يف اخلننري أهننب ننر   مل" :قننال حيننث القطننا ب سننعيد
 ".الكذب وتعمدو  والب لساىم

 .ضعفاء ولكنهم بخري أهب أىم بذلك وعين 

 السنلمي الرمحن عبد وأبو عو  وابن الزوات ومحزةالنخعي  وإبراهيم الشعي األئمة هؤالء من -أوعاً - مسلم وذكر
 هننارو  بنن ووزوند عبيند بنن وونو   ومهنام وأونوبب سوندب بنن ومحنا  مطينعب أيب بنن وسنالممسنعرب و  احلميندب عبند بنن وجرونر
 بنننا اهلل وعبينند  يسننةأ أيب بننن وسونند معنن  بننن وحيننىي عليننة بننن وإمساعيننب  عننيم أبننوو  الفننزاري إسننحاق وأبننو مسننهرب بننن وعلنني
 .عمرو

 ":مقدمة صحيحه" من( 54ص) يف األئمة هؤالء أقوال سر  بعد -رمحه اهلل-اإلمام مسلم  قال مث

 بالكتننا وطننول بكثننري معنناوبهم عننن وإخبننارهم احلنندوث رواة متهمنني يف العلننم أهننب كننالم مننن ذكر ننا مننا وأشننباه"
 أ فسننهم ألزمنوا وإمننا بوبيننوا ذلنك منن قننالوا فيمنا القنوم منذهب وعقنب تفهنم ملننن كفاونة ذكر نا وفيمنا استقصنائه علنى بنذكره

 أمنر يف األخبنار إذ باخلطنر عظنيم منن فينه ملنا بسنللوا حن  بنذلك وأفتنوا األخبار و اقلي احلدوث رواة معاوب عن الكشف
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 مث بواألما ة للصدق مبعد  لي  هلا الراوي كا  فإذا بترهيب أو ترديب أو ىي وأ أمر أو حترن أو بتحليب تأ  إمنا الدون
 باملسنلم  لعنوام داشنا بذلنك بفعلنه آمثنا كنا  بمعرفتنه جهنب ممنن بلغنريه فينه ما وب  ومل عرفه قد من عنه الرواوة على أقدم

 أصننب ال بأكاذوننب أكثرهننا أو علهنناول ببععننها وسننتعمب أو بوسننتعملها أ  األخبننار تلننك مسننع مننن بعنن  علننى وننؤمن ال إذ
 .مقنع وال بثقة لي  من  قب إى وعطر أ  من أكثر القناعة وأهب الثقات رواوة من الصحاح األخبار أ  مع بهلا

 ووعتنند باجملهولنة واألسنا يد العنعاف األحا ونث هننذه منن وصنفنا منا علنى الننناّ منن وعنر  ممنن كثنريا أحسنب وال 
 عننند بنذلك التكثنر إرا ة هبننا واالعتندا  رواوتهنا علننى حيملنه النذي أ  إال والعنعف التننوهن منن فيهنا مبننا معرفتنه بعند برواوتهنا

 .العد  من فوألأ  احلدوث من فال  مجع ما أكثر ما :وقال وأل  بالعوام

 أ  منن أوى جناهال وسنمى بنأ  وكنا  بفينه لنه  صنيب فال الطروق هذا وسلك باملذهب هذا العلم يف ذهب ومن 
 .هنا"علم إى ونسب

تصندوا  النذون الرجنال يف املؤلفنات وتنأليف عليهنا واحلفنا  النبوونة السننة محاوة يف عظيمة جهو  السنة وألئمة هذا
 .لرواواهتا

 البنننن "الثقنننات"و ب علنننى تسننناهب فيهمنننابللعجلننني "الثقنننات"و ب"حبنننا  البنننن الثقنننات"نكننن ؛الثقنننات يف كتبننناً  فوافنننألأ 
 .شاه 

 .والكذاب  واملبتدعة الععفاء يفكتباً  وألأفوا

 .وللدارقطين عدي البن "الععفاء"والبن حبا ب  "اجملروح "و للنسائي "واملرتوك  الععفاء"و بللبخاري "الععفاء"نك

 .احللي الدون ل ها  "احلدوث بوضع رميعمن  احلثيث الكشف" كتاب مثب بالوضاع  ويف

 .وضعفائهم ثقاهتم الرواة ب  جتمع وكتباً 

 .حامت أيب البن "والتعدوب اجلرح"و بيللبخار  "التأروخ"نك

 باملنندوين البننن "العلننب"نوكنن اخلنناللب مجعننه الننذي بأمحنند لإلمننام "العلننب"نكنن باألحا وننث علننب بيننا  يف مؤلفننات وهلننم
 .حامت وأيب سرعة أليب "العلب"و
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 .الباب هذا يف املؤلفات من ودريهاالبن اجلوسيب " العلب املتناهية"و بللدارقطين "العلب"و

 ب-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول على املكذوبة وضوعاتامل يف واوألأف

 احلسنننيين حممننند بنننن حملمننند "والنننواهي واملوضنننو  العنننعف شننندود عنننن اإلهلننني الكشنننف"و باجلنننوسي البنننن "املوضنننوعات"نكننن
 .للشوكاي" الفوائد اجملموعة"ب والطرابلسي

يف كتابنه  -رمحنه اهلل- ها أبنو القاسنم الدشني هذه مقدمة مهمة  دلف منها إى مناقشة بع  األحا وث الي أور  
ب مع مناقشة بع  التعليقات على كتابهب تلكم التعليقات الي قام هبا احملققا  هلذا الكتنابب ومهنا عنا ل "إثبات احلد هلل"

هنني مننن  آل محنندا  ورفيقننه أبننو معنناذب وتعليقاهتمننا هنني املقصننو ة يف الدرجننة األوىب هننذا ويف اعتقننا ي أ  املشننكالت إمنننا
 .عمب عا ل
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 :(386-381ص" )-عز وجل- هلل الحد إثبات" كتابه في -اهلل رحمه-الدشتي  محمد أبو قال

 أيب بن حممد موسى أبو احلافظ اإلمام أ بأ ا: قال -لنا كتب فيما- العراقي أمحد بن إمساعيب الفعب أبو أخ  ا "
 احلافظ اإلمام أ ا بروذة بن بكر أبو أ ا بذييالكوش العباّ بن أمحد دالب أبو أ ا باألصبهاي املدوين عيسى أيب بن بكر
 بنن إبنراهيم  نا: قنالوا باملكني  او  بنن وأمحند املصنري رشندون بن وأمحد النوفلي سليما  بنا جعفر  ا بالط اي القاسم أبو

  :قال ح نن ْ ن  بنا داهلليعب عن احلارث بن سعيد عن بأبيه عن بسليما  بن فليح بن حممد  ا باحلزامي املنذر

 :فقال -رضي اهلل عنه- النعما  بن قتا ة جاءي إذ جال  أ ا بينا

 أيب علننى  خلنننا حننى فا طلقنننا. اشننتكى قنند أ ننه خنن تأ   قند فننإي اخلنندريب سننعيد أيب إى حننن  ابننن وننا بنننا ا طلنق 
 أيب رِْجننبِ  إى وننده النعمننا  بننن ةقتننا  فرفننع. وجلسنننا فسننلمناب اليسننرىب علننى اليمننى رجلننه رافعنناً  مسننتلقياً  فوجنند اه بسننعيد
 - اهلل رسننول إ  .أر ت  اذ: لننه فقننال .تننينأوجع مأ بنننا وننا باهلل سننبحا : سننعيد أبننو فقننال شنندودةً  قن ْرص ننةً  فن ق ر ص ننه ا سننعيد
 ال: وقنال األخنرىب علنى رجلينه إحندى فوضنع باسنتلقى خلقنه قعنى ملنا وجنب عنز اهلل إ : ))قنال - وسنلم عليه اهلل صلى
 .أبداً  أفعله ال واهلل جرمب ال: سعيد أبو فقال(( هذا وفعب أ  هخلق من ألحد ونبغي

 أيب عنن بالنعنر أيب سنامل عنن بأبينه عنن بفلنيح بنن حممند عنن بإبنراهيم عنن ب(4)األصنفر ابن رواه: موسى أبو قال
 . -عنه اهلل رضي- قتا ة عن بوسار بن سعيد احلباب

 عننب النعنر أيب سنامل عنن بأبينه عنن بفلنيح بنن حممند عن باملنذر نب إبراهيم عنب الصوري املبار  بن حممد ورواه 
 .-رضي اهلل عنه- قتا ة عن كالمها سعيد بن وبسر حن  بن عبيد

 .عتبة بن عبداهلل بنا عبيداهلل: سعيدن  بن وب ْسرِ  احل ب ابِ  وأيب حن  بن عبيد سوى أوعاً  قتا ة عن ورواه

                                           

ونروي عنن الكنوفي  : )وقنال الندارقطين(. صاحب درائنب عنن احلفنا : )يمأمحد بن حممد بن األصفر أبو بكر البغدا يب قال أبو  ع: ابن األصفر هو - 4
أحال علنى (. 1/343)ب وتاروخ بغدا  للخطيب (4/431)تاروخ أصبها  أليب  عيم : ا ظر. وال وستبعد أ  وكو  هذا من درائبه: ب أقول(دريه أثب  منه

 .ترمجته أبو عمر أسامة العتيي



 7 

 وجعفنر بالصنوري املبنار  بن وحممد باملصفى بن وحممد بداياالصأ  اقإسح بن حممد :املنذر بن إبراهيم عن ورواه
 .ودريهم األصفر وابن باملكي  او  بن وأمحد برشدون بن وأمحد النوفليب سلما  بن

 .الط اي القاسم وأبو بعاصم أيب بن بكر وأبو بحنبب بن أمحد اإلمام بن اهلل عبد :احلفا  من به ثوحدأ 

 ."الصحابة معرفة" يف  عيم وأبو هبمند بن اهلل عبد أبو وأور ه

 .مرفوعاً  أوعاً  -رضي اهلل عنه- أوّ بن شدا  عن يو ور  

 .أوعاً  األحبار كعب وعن موقوفاًب -رضي اهلل عنهم- عجرة بن وكعب عباّب بن اهلل عبد عن يو ور  

 هننذا [2:سننورة طننه] (اسننتوى العننر  علننى الننرمحن: )تعنناى قولننه يف -رضنني اهلل عنننه- مسننعو  بننن عبننداهلل عننن ويور  
 .املعى

 ."الصحيح رجال من عامتهم -رضي اهلل عنهما- وشدا  قتا ة طروق من احلدوث هذا ورواة  

 :مستعيناً باهلل أقول

 تنذكرة" يف -اهلل رمحه-الذهي احلافظ قال املتساهل ب من وعد ومكا ته وحفظه علمه على املدوين موسى أبو -4
  عننيم أيب علننى بننه اسننتدر  الننذي ب"الصننحابة معرفننة" كتنناب: تصننا يفه ومننن: "موسننى أيب ترمجننة يف( 1/4332" )احلفننا 
 ...".والموضوع الواهي من فيها ما كثرة مع بمثلها إى وسبق ومل جو ها" الطواالت" وكتاب احلافظب

 بننن حممنند إى األصننفر ابننن مننن املنننذر؛ بننن إبننراهيم عننن الننرواة إى أسننا يده -اهلل رمحننه- موسننى أبننو وننذكر مل -5
رمحننه -ب وهننذا ونندل علننى تسنناهب أيب موسننى اإلبننب أعننناق  وىننا عطننتنق مفنناوس وبينننهم وبينننه بمعننه ومننن الصنناداي إسننحاق

 .-اهلل

 :-رمحه اهلل–قال ابن سريون 

 (.41ص" )مقدمة صحيح مسلم"ب " ونكم تأخذو  عمن فا ظروا ب ون العلم هذا إ  "

 ".شاء ما شاء من لقال اإلسنا  ولوال بلدونا من اإلسنا  : "-رمحه اهلل–وقال ابن املبار  
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 (.42ص" )مقدمة صحيح مسلم"ب "اإلسنا  وعين القوائم القوم وب  بيننا : "-أوعاً -وقال ابن املبار  

 .شدودة  كارة متنه ويف بفضع هذاحدوث قتا ة بن النعما   إسنا يف   -3

 :جهت  فمن اإلسنا  ضعف أما

 .ضعف وفيهما بأبيه عن سليما  بن فليح بن حممد إسنا ه يف أ  -أوالهما

 ."وهم صدوقب: "ابن حجر احلافظ فيه قالب فمحمد

 ".مع  ابن ليأنه": الكاشف" يف الذهي وقال

: وقننول معنن  بننن حيننىي مسعنن : قننال صنناحل بننن معاووننة إى بإسنننا ه( 4/24) حننامت أيب البننن "والتعنندوب اجلننرح" ويف
 ".ابنه وال بثقة لي  سليما  بن فليح"

 .ابنه يفو  فيه مع  ابن كالم تقدم فقد فليح وأما

 ".بالقوي لي  والنسائي حامت وأبو مع  ابن قال": الكاشف" يف ترمجته يف الذهي احلافظ وقال

 :(7/42" )والتعدوب اجلرح" ويف

 دوثنهبحب حينتج وال يبقنو  لني  سنليما  بنن فلنيح :قال  هأ مع  بن حيىي عن الدوري حممد بن العباّ على قرمي "
 .منه ثب أ يوالدراور  يبالدراور   و  وهو

 ."يلي  بالقو  :فقال بعن فليح بن سليما  يبأسأل  : وقال ابن أيب حامت

" هااو وابنااه محمااد باان فلاايح جميعاااً واهيااانب واهااي الحااديث: وسننلب أبننو سرعننة عننن فلننيح؟ فحننر  رأسننه وقننال
 (.445)سؤاالت ال  عي أليب سرعة رقم 

 .وهذا طعن شدود: أقول

 ".صدوق كثري اخلطأ: "وقال احلافظ ابن حجر يف فليح
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وإذا كا  هذا حنال فلنيح بنن سنليما  وابننه حممندب فلمناذا مل وبن  حاهلمنا عنا ل ورفيقنه؟ أال حينتم عليهمنا واجنب 
منا يف النصيحة أ  و بي نا حاهلماب ال سيما وهذا احلندوث وتعلنق بنأهم العقائندب وعنن فعنب منن أفعنال اهلل جنب وعنال وتنننزه ع

 .هذا احلدوث من النكارة

 .أ  يف إسنا  هذا احلدوث اضطرابا -وثانيتهما

 .-رضي اهلل عنه–عن سعيد بن احلارث عن عبيد بن حن  عن قتا ة بن النعما  : فتارة وقول فليح وابنه 

 .-رضي اهلل عنه–عن سامل أيب النعر عن أيب احلباب سعيد بن وسار عن قتا ة : وتارة وقوال 

 .-رضي اهلل عنه-عن سامل أيب النعر عن عبيد بن حن  وبسر بن سعيد عن قتا ة وتارة 

 .وهذا االضطراب مما وؤكد ضعفهما الشدود وضعف هذا احلدوث

 هذا االضطراب الذي وزود احلدوث ضعفاً على ضعفب و كارة على  كارة؟ -أوعاً -فلماذا جتاهب احملققا  

 نقد عمل المحققين

 (:3()386ص)وقرينه في تعليقهما على كالم المؤلف الدشتي  قال المحققان عادل -3

 :كبٌّ من  -رضي اهلل عنه–رواه عن قتا ة بن النعما  ( 4")

ورووه إبراهيم احلزاميب عن حممد بن فليح عن أبيه عن سعيد ابن احلارث عن عبيد بن حن  : عبيد بن حن  -4
 .به

 :رواه عن إبراهيم احلزامي كب من-

                                           

قدأم له وعلأق عليه أبو معاذ مسلط ابن بندر العتيي و  أبو عبد اهلل عا ل : " طرة كتاب الدشي هذا من الكالم اآل أقول هذا بناء على ما وجدته يف - 4
 .وإ ه مع هذا ليغلب على ظين أ  هذه التعليقات الي سأ اقشها إمنا هي تعليقات عا ل". بن عبد اهلل آل محدا 
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" املعرفنننة"ب وابنننن مننننده يف (2725" )املعرفنننة"ب ومنننن طروقنننه أبنننو  عنننيم يف (240" )السننننة"صنننم يف ابنننن أيب عا -أ
 .ب والصواب إثباته"فليح بن سليما "؛ لكن سقط من اإلسنا  (ختروج السنة5/435/4)

 .جعفر بن سليما ب وأمحد بن رشدونب وأمحد بن  او  -ث-ت -ب

 (.2725" )املعرفة"ب وعنه أبو  عيم يف (44( )44/43" )الكبري"رواه عن الثالثة الط اي يف 

 (:4/400)جممع الزوائد "قال اهليثمي يف 

 باملكني  او  بنن وأمحند باملصنري رشندون بنن وأمحند بالننوفلي سليما  بن جعفر:  ثالثة مشاوخ عن الط اي رواه"
 .اهن"الصحيح رجال رجاله وبقية بأعرفهما مل ثنا واال بضعيف رشدون بن فأمحد

 (".من تاروخ الذهي 545وفيات " )تاروخ مصر"وثأقه ابن وو   يف : قالب وأمحد بن  او  كذا

 :أقول

 .هذا الكالم على طوله ال فائدة فيه؛ أل ه ال وفيد صحة هذا احلدوث املنكر -أ

 :ته قد قالفوجد ب(2725)أليب  عيمب حدوث رقم " املعرفة"كتاب  رجع   إى -ب

 عنن ب سنليما  بنن فلنيح بن حممد ثنا ب املنذر بن إبراهيم ثنا ب سليما  بن جعفر ثنا ب أمحد بن سليما  حدثنا "
 ثننا ب عاصنم أيب بنن بكنر أبنو ثننا ب حممند بنن اهلل عبند وحندثنا ب ح ب حنن  بنن عبيند عنن ب احلنارث بنن سنعيد عنن ب أبيه

 أ ا بينا:  قال ب حن  بن عبيد عن ب ارثاحل بن سعيد عن ب فليح بن حممد ثنا: قال ب كتايب يف قرأه ب املنذر بن إبراهيم
 ب أ نه خ تأ   قد فإي ب اخلدري سعيد أيب إى حن  ابن وا بنا ا طلق» :  يل فقال ب النعما  بن قتا ة جاءي إذ جال ب

 ب وجلسننا فسنلمنا باليسنرى علنى اليمنى رجلنه رافعا مستلقيا فوجد اه ب سعيد أيب على  خلنا حى فا طلقنا ب اشتكى قد
 ب أم ابنننن ونننا باهلل سنننبحا :  سنننعيد أبنننو فقنننال ب شننندودة قرصنننة فقرصنننها سنننعيد أيب رجنننب إى ونننده النعمنننا  بنننن قتنننا ة فرفنننع

 .كالما وذكر ذلكب عن ىى -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول إ  ب أر ت ذلك:  له فقال ب أوجعتين

 إ " :املنكنرب الننذي ود ند  حولنه عننا ل الغرونب الكنالمخنالن مننن " املعرفنة"فالقنارمي ونرى أ  هنذا النننت يف كتناب 
 ". األخرى على رجليه إحدى ووضع استلقى خلقه قعى ملا -وجب عز- اهلل
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فمننن العجائننب أ  حييننب عننا ل إى كتنناب أيب  عننيمب والواقننع أ  النننته فيننه خننالن مننن هننذه اجلملننة الغروبننة املنكننرةب 
 ألي  هذا العمب من التلبيسات املذمومة؟

حنندوثاً ( 4/354)فلننم أجنندهب ووجنندت  فيننه يف " املعرفننة"فقنند حبثنن   عننن هننذا النننت يف كتابننه وأمنا ابننن منننده  - 
 ظهننرهب علننى معننطجعاً  -وسننلم عليننه اهلل صننلى- اهلل رسننول رأوننا أىمننا: "ورووننه بإسنننا ه إى عبننا  بننن بننيم عننن أبيننه وعمننه

 ".األخرى على رجليه إحدى رافعاً 

 :(386ص)دشتي في تعليقهما على كالم ال قال المحققان -5

 (.4)أمحد بن احلس  الرقي -هن"

 (.443و 474" )إبطال التأووالت"عنه أبو بكر اخلاللب ذكره أبو وعلى يف 

 .رواته ثقات(: 440" )العلو"قال الذهي يف 

 ".إسنا ه صحيح على شرط البخاري(: 404-407ص" )اجتما  اجليو "وقال ابن القيم يف 

 (.5")رواته ثقات(: "440" )والعل"قال الذهي يف : "-قولهما

 .إ  النت الذي وثأق رواته الذهي بعيد كب البعد عن النت الذي ورودا  بشيته: أقول

 (:440)رقم ( 4/251" )العلو"فالذهي قال يف 

 ب"عرشنه علنى اسنتوى خلقنه منن اهلل فرغ ملا" :وقول -صلى اهلل عليه وسلم- الني مسع النعما  بن قتا ة حدوث"
 ".له السنة كتاب يف اخلالل بكر أبو رواه بتثقا رواته

                                           

 .مل أقف هلذا الرجب على ترمجة بعد حبث - 4

 .كما بيأنا ذلك فيما سلف  بهذا  ظر قويب فإ  يف إسنا ه فليح بن سليما  وابنهب ومها ضعيفا الذهي يف قول احلافظ  - 5
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فهذا النت مع ضعف إسنا ه ميكن االستلناّ به؛ أل ه الئق جبالل اهلل وعظمتنهب وونؤمن مبعنناه أهنب السننة؛ أل نه 
 .رواته ثقات: ووافق  صوص القرآ  والسنةب وإ  كا  الذهي قد تساهب يف قوله

 .فكم هو الفرق ب  النص 

 :وقول المحققين 

 ".على شرط البخاري( 4)إسنا ه صحيح(: 404-407ص" )اجتما  اجليو "وقال ابن القيم يف "

ب لكنه علنى قنول قتنا ة بنن النعمنا  "اجتما  اجليو  اإلسالمية" عمب قال اإلمام ابن القيم هذا الكالم يف : أقول
 ".ن خلقه استوى على عرشهملا فرغ اهلل م : "وقول -صلى اهلل عليه وسلم-مسع  رسول اهلل : -رضي اهلل عنه-

 .إسنا ه صحيح: وهذا كالم وليق جبالل اهلل تبار  وتعاىب وإ  تساهب اإلمام ابن القيم يف قوله

 .أما النت املنكر الذي جتهدا  يف تصحيحهب فقد استنكره اإلمام ابن القيمب وضعأفهب وب أ سبب ضعفه

 (:43/541)للعظيم آبا ي  "شرح هتذوب السنن حباشية عو  املعبو "فقال يف كتابه 

 عنن امنيز احل املننذر بنن إبنراهيم عنن ايادالصن إسنحاق بنن حممند عن األصم عن احلاكم رواه الذي احلدوث وأما "
 بنن قتنا ة (5)هجناء إذ املسنجد يف جنال  أ ا بينما :قال حن  بن عبيد عن احلارث بن سعيد عن أبيه عن فليح بن حممد

 باشننتكى قنند أ ننه خنن تأ   قنند فننإي باخلنندري سننعيد أيب إى بنننا ا طلننق :قننال مث أ نناّ إليننه فثنناب فتحنندث فجلنن  النعمننا 
 فرفنعب وجلسننا فسنلمنا اليسنرى علنى اليمنى رجلنه واضنعاً  مسنتلقيا فوجند اه باخلندري سنعيد أيب علنى  خلننا حنى فا طلقنا

 .شدودة قرصة فقرصها اخلدري سعيد أيب جبرِ  إى وده قتا ة

 ال :فيننه وقننال -االسننتلقاء حنندوث فننذكر- بأر ت ذلننك :قننال بأوجعتننين أم ابننن وننا باهلل سننبحا  :سننعيد أبننو فقننال
 .هذا مثب وفعب أ  خلقي من ألحد ونبغي

                                           

 . ظرب كما بيأنا ذلك قروباً " إسنا ه صحيح: "يف قول اإلمام ابن القيم عن هذا احلدوث - 4

 .كذا  - 5
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 :علتا  له احلدوث فهذا

 .به سليما  بن فليح ا فرا  -إحدامها

 عثمنا  رواونة يف وقنال بحبدوثنه حينتج ال سنليما  بنن فلنيح :وقنول معن  بنن حينىي مسعن  :الندوري عبناّ قنال وقد 
 .ضعيف سليما  بن فليح :الدارمي

 .بالقوي لي  :النسائي وقال

 .عمر عليه وصلى بعمر خالفة يف مات النعما  بن قتا ة فإ  بمنقطع حدوث أ ه -الثا ية والعلة

 عنن رواوتنه فتكنو  ببكنري وابنن الواقندي قنول يف سننة وسنبعو  مخن  ولنه بومائنة مخن  سننة مات حن  بن وعبيد
 (.4")أعلم واهلل منقطعة ما النع بن قتا ة

 .يف هذا احلدوث املنكر -رمحه اهلل–هذا كالم اإلمام ابن القيم  

 :(381-386ص) في تعليقهما على كالم الدشتي قال المحققان -3

" إبطننال التننأووالت"رواه عنننه احلسننن بننن حممنند اخلنناللب ذكننره أبننو وعلننى يف . حممنند بننن إسننحاق الصنناداي -و" 
(445.) 

. هذا حدوث إسنا ه كلهم ثقاتب وهم مع ثقتهم على شرط الصحيح  مسلم والبخاري: مد اخلاللقال أبو حم
 (".444ص" )إبطال التأووالت"

 ابنن اإلمنام كنالم ومنن سنبق ممنا وابننه فلنيح ضنعف عرفن    فقد لهب وسلم ال هذا اخلالل حممد أيب كالمإ    :أقول
 .-اهلل رمحه- القيم

  :(381ص) م الدشتيعلى كال في تعليقه قال عادل -4

                                           

 (.7/33" )هتذوب التهذوب"نعما ب وكذا احلافظ ابن حجر يف ته عن قتا ة بن الرواو( 3/520" )بتذهيب التهذو"أثب  احلافظ الذهي يف  - 4
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 .هذا حدوث منكر: ؛ لكنه قال(734" )األمساء"ورواه البيهقي يف  "

كمننننا ( 1/4257" )الصننننواعق"يف  -رمحننننه اهلل-وهننننذا ممننننا أملتننننه عليننننه أشننننعروتهب وقنننند ر أ عليننننه ابننننن القننننيم : قلنننن 
 ".سيأ 

حنندوث االسننتلقاءب مث ذكننر  إ  اإلمننام ابننن القننيم قنند ر أ هنننا علننى اجلهميننة عمننوم تننأووالهتمب ال  صننوص: أقااول
 .حدوث االستلقاء أثناء هذا الر ب ولقد عرف القارمي أ  اإلمام ابن القيم قد ضعأف هذا احلدوث

والذي ورتجح يل أ  تععيفه هنو يف املرحلنة األخنريةب وهنو الصنوابب وذكنره خنالل ر ه علنى اجلهمينة دنري صنواب 
 .سواء تقدأم أو تأخر

  :(381ص) م الدشتيعلى كال قال عادل في تعليقه -5

 .سعيد بن وسار أبو احلباب -5"

ابن األصفرب عن إبراهيم احلزاميب عن حممد بن فليحب عنن أبينهب عنن سنامل أيب النعنربعن سنعيد بنن وسنار : ورووه
 (".أ/4/514" )الصفات"رواه احلكم بن معبدب ذكره ابن احملب يف . أيب احلباب به

موسننى إى ابننن األصننفرب وأسننلفنا بيننا  مننا يف إسنننا  هننذا احلنندوث مننن  قنند أسننلفنا بيننا  فقنندا  إسنننا  أيب: أقااول
 .االضطرابب وما يف متنه من النكارة

 .فمن العجائب أ  حيتج هذا  الرجال  حبدوث هذا حاله 

 :(381ص) تعليقهما على كالم الدشتيفي ( 3)قال المحققان -6

 .لنعر بهأبو النعرب ورووه ليثب عن وزود بن أيب حبيبب عن أيب ا -1" 

رواه أمحدب ورجالنه رجنال الصنحيح؛ إال أ  (: 4/400" )اجملمع"ب قال اهليثمي يف (3/15)املسند "رواه أمحد يف 
 اهن.أبا النعر مل وسمع من أيب سعيد
                                           

 .أو عا ل -4
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 .كالمها عن وو  ب عن ليث به( 434/سوائده)ورواه احلارث بن أيب أسامة 

" اجملنننر ة"قنننال البوصنننريي .  العنننالء احلسننننب عنننن لينننث بنننهعنننن أيب( 5430/املطالنننب العالينننة)ورواه أمحننند بنننن منينننع 
 ".رواه ابن منيعب واحلارثب وأمحد بسند صحيح(: 5/424)

روى اإلمننام أمحنند حنندوث أيب النعننرب ولكنننه دننري حنندوث االسننتلقاءب وإمنننا فيننه النهنني عننن وضننع إحنندى : أقااول
 .الرجل  على األخرى

 .ى األخرىإ  اهلل استلقى ووضع إحدى رجليه عل: ولي  فيه

 .وهذا  ت احلدوث عند اإلمام أمحد

 (:3/15" )املسند"يف  -رمحه اهلل–قال 

ِبيبن ع ْن أ يب النهْعِر أ  ه أ ب ا س ِعيدن اخْل ْدرِيه ك  " ثن ن ا ل ْيٌث ع ْن و زِود  ْبِن أ يب ح  ثن ن ا و و     ح ده ا   و ْشت ِكي رِْجل ه  ف ند خ ب  ح ده
ْعت نيِن  :ع ل نى رِْجلِنِه اْلو ِجع نِة ف أ ْوج ع نه  فن ق نال  ْد ج ع ب  ِإْحد ى رِْجل ْيِه ع ل ى اأْل ْخر ى و ه و  م ْعنط ِجٌع ف ع نر ب ه  بِي نِده ع ل ْيِه أ خ وه  و ق    بأ ْوج 

ق ْد  -ص لهى اللهه  ع ل ْيِه و س لهم  -ت ْسم ْع أ  ه النهِيه أ و ملْ   :ق ال   ؟ف م ا مح  ل ك  ع ل ى ذ ِلك   :ق ال   ببن ل ى :ق ال   ؟أ و ملْ  تن ْعل ْم أ  ه رِْجِلي و ِجع ةٌ 
 ". ن ه ى ع ْن ه ِذهِ 

 .فريى القارمي أ  اإلسنا  دري إسنا  قتا ة بن النعما ب وأ  املنت دري املنتب ولي  فيه ذكر استلقاء اهلل تعاى

 .إسنا اً ومتناً ( 434)برقم " مسند احلارث"وهو كذلك يف سوائد 

 .اخلب الذي ال وليق جبالل اهلل...مما وؤكد الععف الشدود يف لفظ االستلقاءوهذا 

 .فإحالتهما على مسند اإلمام أمحد وسوائد مسند احلارث من املغالطات القبيحة

 

 :(388-381ص)في  على كالم الدشتي قال عادل أو رفيقه في تعليقه -1

 .كما سبقب ومل أقف عليهذكره أبو موسى  : عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة -2" 
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وسنلب أبننو القاسنم إمساعينب بننن حممند بنن الفعننب الشنافعي عنن هننذا ([: ب4/514" )الصنفات]"قنال ابنن احملننب 
 .اهن.ال يصح هذا الحديث: قال كثير من الحفاظ: فقالاحلدوث 

عمننا ب لكننن كننالم احلننافظ أيب موسننى املنندوين علننى احلنندوث أمنننت وأقننوىب حيننث ذكننر حنندوث قتننا ة بننن الن: قلنن 
ورواة هنذا احلندوث منن طرونق قتنا ة وشندا  عنامتهم منن : وذكر طرقهب ومن حدأث به من احلفا ب وذكر شنواهدهب مث قنال

 ".وا ظر كالمه يف املنت. رجال الصحيح

قنند سنبق بينا  أ ننه لني  أليب موسننى أسنا يد إى كننب النرواة النذون ذكننر أىنم رووا هننذا احلندوث عننن إبنراهيم بننن  -4: أقاول
 .فكيف وكو  كالمه أمنت وأقوىب وهذا واقعه؟ب  عوذ باهلل من اهلوى املنذرب

إ  الكثننري مننن احلفننا  الننذون ضننعأفوا حنندوث االسننتلقاء لعلننى احلننق والصننوابب وإىننم لعلننى منننهج السننلف يف  -5
 . قد إسنا  هذا احلدوث ومتنه املنكر الذي ال وليق جبالل اهلل

عتبنة؟ ومنا إسننا ه؟ ومنا هنو لفظنه؟ب ويف أيص منن مصننفات األئمنة  من روى حدوث عبيد اهلل بن عبد اهلل بن -3
 هو؟

 فأي قيمة لرواوة هذه شأىا؟

: وقول اإلمام أيب القاسم إمساعيب بن حممد بن الفعب التيمي جواباً ملن سأله عن هذا احلدوث املنكنرب فقنال -1
 .ال وصح: قال كثري من احلفا 

ال وصنح هنذا احلندوث وكفني أ  وكنو  را عناً هلنذون : أ  كثرياً من احلفنا  قنالواكا  هذا اجلواب من أيب القاسم ب: أقول
 :احملقق  وألمثاهلما أو ملن عارضه منهما بقوله قل 

 ".لكن كالم احلافظ أيب موسى املدوين على احلدوث أمنت وأقوى "

 .فلي  األمر كما ذكر هذا املعارض باهلوى 

 .وفقد صاحبه األسا يد الي ت سقط املتو  بدوىا داوة السقوطبب من أون جاءت القوة واملتا ة لكالم 
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من األسنا يد الني رواهنا كنب منن ابنن األصنفر وحممند بنن املبنار  الصنوري وحممند ( 4)إ  ما ذكره أبو موسى املدوين
طربا فيهنا اخل هذه األسا يد كلها تدور على فليح بن سليما  وابنه حممد ومها ضعيفا ب وقند اضن...بن إسحاق الصاداي 

اضننطراباً وننوهن هننذا احلنندوثب وونندل  اللننة واضننحة علننى أ ننه مننن أشنند املنكننرات النني ورفعننها منننهج السننلف القننائم علننى 
 .الكتاب والسنن الصحيحة

 .هذا باإلضافة إى أ  أبا موسى لي  له أسا يد إى ابن األصفر ومن ذكر معه

اإلمننام أمحنند بننن حنبننبب وأبننو بكننر بننن أيب عاصننمب  عبنند اهلل بننن: وحنندأث بنه مننن احلفننا : "قااول أبااي موسااىأمااا و 
 ".وأبو القاسم الط اي

 .مل جند رواوة عبد اهلل بن أمحد هلذا احلدوثب وما أظن أ ه وروي هذا احلدوث املنكر: فأقول

 (:234)حت  رقم " السنة"أما رواوة أيب بكر بن أيب عاصم فهي يف كتاب 

حلفنن  أ  ال أراه : يب وقنرأت منن كتابنه مث مزقنهب وقنال يل واعتنذر إيله قنال أبنو إسنحاق إبنراهيم احلزامنن: "فقند قنال
بينننا أ ننا : إال مزقتننهب فننا قطع مننن طننرف الكتنناب عننن حممنند بننن فلننيحب عننن سننعيد بننن احلننارثب عننن عبنند اهلل بننن م ننن  قننال

 إى( 3)ا ابنن منن ون بننا ا طلق :قالف ب اّ إليه ثابمث  فتحدث فجل  قتا ة بن النعما ( 5)جال  يف املسجد إذ جاءه
 عنناراف مسنتلقيا فوجند اه بسنعيد أيب علنى  خلنننا حنى فا طلقننا: قنال باشنتكى قند أ ننه خن تأ   قند فنإي باخلندري سنعيد أيب

أوجعتنينب قنال ذلنك : ب قنال أبنو سنعيدشندودة قرصنة فقرصنه ونده قتنا ة فرفنعقعند اب و  فسلمنا إحدى رجليه على األخرىب
ملننا قعننى اهلل خلقننه اسننتلقى مث وضننع إحنندى رجليننه علننى  : "وقننول -اهلل عليننه وسننلمصننلى -أر تب أمل تسننمع رسننول اهلل 

 ". عم: ال ونبغي أ  وفعب مثب هذاب قال أبو سعيد: األخرى مث قال

                                           

 .-رمحه اهلل-من هذا املقال تساهب أيب موسى املدوين ( 4ص)قد بيأنا فيما أسلفنا يف  - 4

 .كذا  - 5

 .ابن حن  :الصواب - 3



 18 

إمننا منزأق منن كتابنه هنذا احلندوثب وحلنف أ  ال ونراه إال مزأقنه؛  -وهو إبنراهيم بنن املننذر-فالظاهر أ  أبا إسحاق 
 .أل ه يف داوة النكارة

 (.4)مث إ  ابن أيب عاصم متساهبب وروي األحا وث الععيفة واملنكرةب ومنها هذا احلدوث

 .والط اي أشد تساهالً من ابن أيب عاصم

 (: 414ص" )الكفاوة"قال اخلطيب يف 

ْتننب  الغروننب  و  املشننهورب ومسننا  املنكننر  و  : قلنن " وأكثننر طننالي احلنندوث يف هننذا الزمننا  وغلننب علننى إرا هتننم ك 
 أكثننرهم عننند الصننحيح صننار لقنند حننىعننروفب واالشننتغال مبننا وقننع فيننه السننهو واخلطننأ مننن رواوننات اجملننروح  والعننعفاءب امل

 يف وسهندهم بنالتمييز علمهم و قصا  وحملهم الرواة بأحوال معرفتهم لعدم كله وذلك بمطرحا عنه افمصدو  والثاب  جمتنبا
 (.5") املاض  أسالفنا من واألعالم احملدث  من األئمة عليه كا  ما خالف وهذا بتعلمه

 (:4/104" )شرح علب الرتمذي"على كالم اخلطيب مؤوداً لهب فقال يف  -رمحه اهلل-فعلأق احلافظ ابن رجب 

ة وحنوهنا تالسنكالكتب   بوجند كثرياً ممن ونتسب إى احلدوث ال وعتين باألصول الصحاح بوهذا الذي ذكره اخلطيب حق "
 ". ين ب وهي جممع الغرائب واملناكريقطمعاجم الط اي ب أو أفرا  الدار غروبة ومبثب مسند البزار ب و ب ووعتين باألجزاء ال

 (:4/114) -أوعاً -" شرح العلب"وقال ابن رجب يف 

: وطلبو  حدوثاً من ثالث  وجهناً : فقال أمحد  -وذكر له حدوث برود هذا  -مسع  أمحد : )) قال أبو  او   "
 (( .أو حنو هذا الكالم . ال ونتفعو  به  يءش: نكر طلب الطرق حنو هذا ب قال جعب وو . أحا وث ضعيفة 

                                           

 .مالبن أيب عاص" السنة"من ( 343)و ( 7)و ( 3)ا ظر حدوث رقم  - 4

 .لقد وقع التساهب يف اجلملة من قبب سما  اخلطيب: أقول - 5
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هنا كمنا ب وأمنا الطنرق الصنحيحة احملفوظنة فإ نه كنا  حينث علنى طلب (4)وإمنا كره أمحد تطلنب الطنرق الغروبنة الشناذة املنكنرة
 ".ذكر اه عنه يف أول الكتاب

 منن جنهخرأ  منن وال بمتننه وال إسننا ه ونذكر وملب "وي  ر  " :منرو الت بصنيغة موسى أبو ذكره فقد شدا  حدوث وأما
 .فيه راون من املرتوك  وكو  أ  وبعد فال احلدوثب أئمة

 قتنا ة وحندوث بوا  يف وكنو  أ  اجلنائز منن أ نه منع ؟بالنعمنا  بنن قتنا ة حندوث شنواهد منن بأ ه جتزما  فكيف 
 .آخر وا  يف

 .ابكذ أو مرتو  إسنا ه يف وكو  أ  جواس ومع

 ."ر وي  : "التمرو  بصيغة عنهما ع أ  فإ ه بعجرة بن وكعب عباّ ابن حدوث يف ذلك مثب وقب

 باملنكننر النننت هننذا روى قنند كننا  فننإ  سننرائلياتباإل وننروي وهننو بالكتنناب أهننب مننن فأصننله األحبننار كعننب وأمننا
 .موسى أبو ذكرهم من كب لرواوات أصالً  رواوته تكو  أ  فيجوس

 أبنو ذكنره النذي املوضنع يف ب"طنه سنورة" تفسنري يف دهأجن مل -عننه اهلل رضني- مسنعو  بنن اهلل عبد إى سب    وما
 .التفسري كتب من عد  يفب ومل أجده موسى

 .ضعيف  و او ر  على قام  الي األقوال ذههل مث ما الفائدة من سر  أيب موسى

 .وي  ور   روى خطام وال هلا سمام ال أخرى رواوات وعلى

 ال ب-وسننلم عليننه اهلل صننلى- اهلل رسننول إى النكننارة الشنندود احلنندوث هننذا  سننبة يف وغننامر  أ للمننؤمن ونبغنني وال
 .-جبه وعال-وهو يف باب االعتقا  ويف صفات اهلل  سيما

 ربيع بن ها ي عمري املدخلي: كتبه

 هن44/4/4131         

                                           

 .وعلى هذا املنهج عا ل وشروكه يف حتقيق كتاب الدشي - 4


