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  .تسليماًاحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم 

يوم الدين٬،  إىلخرية خلق اهللا٬، وقد جاء بالشريعة الكاملة   اًمن املعلوم أن الرسول حممد
  .بقت كما يريد اهللا تعاىلوجنده إن طُ إلبليساليت ال يوجد فيها ثغرة 

 عن ومسؤول راع كلكم(: قد صح عنه أنه قال ومن املعلوم أيضاً أن الرسول حممداً 
 ٬،رعيته عن مسؤول وهو راع أهله يف والرجل ٬،رعيته عن مسؤول وهو راع فاإلمام ٬،رعيته
 وهو راع سيده مال يف واخلادم ٬،رعيتها عن مسؤولية وهي راعية زوجها بيت يف واملرأة

  .)١( )...رعيته عن مسؤول

٬، وكل راع كما وال خيفى أن راعي األمة الصاحل احلكيم الرحيم هو رسول اهللا حممد 
 يهم بالغيابحيرص على محاية رعيته يف حياته ووجوده بينهم٬، يكون حرصه أشد عندما 

وعدم تفرقهم وتناحرهم٬، فإن عنهم٬، مبعىن أنه البد أن يضع هلم ما يضمن سالمتهم وهدايتهم 
  .أمهل ذلك كان م�ضيِّعاً لرعيته م�قصِّراً يف أداء مسؤوليته

عاً لرعيته٬، فلم يترك أمته ضيِّراً أو م�قصِّوحاشاه أن يكون م� ٬،سيد اخللق والرسول حممد 
مهالً بال راع وال قيِّم ليحفظهم من الضياع واالختالف والفنت وليقيم احلجة على اجلميع٬، بل 

٬، وأحد تلك ألمة من بعد وفاته لداية اهلالص واخلنص يف مناسبات عديدة على سبيل 
تركته وخالفته يف  وعند غدير خم ٬، حيث صرح بأن وداعالنصوص ما أكد عليه يف حجة ال

 ٬،وأكد على ضرورة التمسك �ما ٬،)عترته أهل بيته(و  )كتاب اهللا(أمته يف شيئني اثنني ال غري 
  .وإ�ما ال يفترقان إىل يوم القيامة

على تغييب هذا النص واحلق  )أهل السنة( ولألسف الشديد أصرَّ أكثر أبناء العامة
ـم�ع استبداله بنص آخر  ٬، ومل يكتفوا بذلك بل رامواطى من اهللا تعاىل لعترة املصطفى ال

ـ  )عتريت(استبدال كلمة  إىليهدف  ال متت إىل الصواب  وتعصبية مذهبية٬، لغايات )سنيت(ب
بصلة٬، حىت يغفل الناس عن العترة ودورهم٬، والتأمل يف هذا احلديث الشريف الذي قاله 

                                                            
 .٨٨ – ٨٧ص ٣ج :صحيح البخاري -١
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أيام حياته وهو ينظر بعني الرمحة والعطف على أمته اليت يراها يف آخر  الرسول حممد 
هم و تغلغل املنافقون إىل داخل األمة٬، ستبقى بدونه٬، واألعداء حييطو�ا من كل جانب٬، بل

  .يتربصون باملسلمني الدوائر

٬، )...إين تركت فيكم كتاب اهللا وسنيت(: فتجد الناس تلهج بقوهلم قال الرسول 
إين (: قال يف حجة الوداع ويف غدير خم غافلني أو متغافلني عن أن الصحيح أن الرسول 

ه وغض النظر ٬، والغرض من حتريف هذا القول أو إخفائ)...تارك فيكم كتاب اهللا وعتريت
عن عامة الناس  ٬،لكي ي�زوى حق العترة ودورهم ومقامهم يف خالفة الرسول هو  ٬،عنه

كما يقول !  ال قيمة له يف ميزان القوم ج للبديل وإن كان هزيالًروَّوي� ويبقى يف طيات الكتب٬،
  :الشاعر

  كما أن عني السخط تبدي املساويا * * * وعني الرضا عن كل عيب كليلة   

٬، ليس ألننا نرفض سنة الرسول )كتاب اهللا وعتريت أهل بييت(ر على لفظ فنحن عندما نصِّ
وقد اتبعنا  بل ال دين عندنا سوى كتاب اهللا وسنة رسوله   والعياذ باهللا    حممد 

كتاب (جوا للفظ حىت يف كيفية أخذ السنة ومن أين نأخذها٬، كما أن الذين ر̄و الرسول 
 أهل البيت    السنة٬، بل إلخفاء فضل العترة  إتباعليس أل�م حريصون على  )اهللا وسنيت

غريهم بدون دليل وال وإضفاء اخلالفة الشرعية على  ومصادرة حقهم يف خالفة الرسول    
وهم حفظتها  ٬،وأعلم األمة �ا ٬،هم معدن السنة خيفى أن عترة املصطفى برهان٬، فال 
  .وليس اآلن حمل تفصيل ذلك ٬،)أهل البيت أدرى مبا فيه( :وكما يقال ٬،واألدالء عليها

ملسلمني أن يتدبروا كالمي بعني وما أريد أن أقوله يف هذه الرسالة٬، هو دعوة صادقة لكل ا
ب ال أكثر٬، وما أنا إال ناقل للحقائق والرباهني٬، ومن الكتب صاإلنصاف والتجرد عن كل تع

٬، فالقراءة واإلطالع وحدها ال تكفي ملعرفة احلقيقة٬، إذا كان )أهل السنة(املعتربة ألبناء العامة 
ل عليها ستار التعصب وعدم ستد²أو كان يرى بعني قد اُ ٬،اإلنسان حيمل حكماً مسبقاً

  :اإلنصاف٬، لكي ال يكون القارئ مصداقاً لقول الشاعر

  جيد مراً به املاء الزالال  * * *ومن يكن ذا فم مر مريض  
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وكذلك عند غدير خم  ٬،يف حجة الوداع نا هو إثبات نص قول الرسول وليكن مهّ
كتاب اهللا (: أم قال )هللا وسنيتكتاب ا(: هل قالفوغريها من املواقف٬، بدون حتريف أو تبديل٬، 

  ؟ )وعتريت

فنتيه يف صحراء ولنجعل الدليل العلمي واألخالقي أمامنا لنستضيء به٬، ال أن جنعله خلفنا 
على احلق واحلقيقة بصدور رحبة مهما  ولنتناسى تراثنا ولنقبل   اهللاوالعياذ ب   اجلهل والفنت

احلسني  ٬،ما سواه٬، كما يقول سبط الرسول ك̧لع كانت النتائج٬، فمن وجد اهللا ال يهمه إن ضيَّ
X ماذا وجد من فقدك٬، وماذا فقد من وجدك ؟(: يف مناجاته(.  

وتتبع  ٬،صحة اإلسنادعلى يعتمدون يف األخذ باألحاديث  )أهل السنة(ومبا أن العامة 
وما قاله أئمة اجلرح والتعديل فيهم٬، فسنلزمهم بذلك٬، وسنحاسب كل من  ٬،أحوال الرواة

�ذا املنهج٬، لنرى  )كتاب اهللا وعتريت(والرواية اليت بلفظ  )كتاب اهللا وسنيت(اية اليت بلفظ الرو
  هي الرواية الصحيحة واملعتمدة ؟ ما
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WFאEW
بعترته أو أهل بيته يف عدة مناسبات٬، يهمين اآلن اثبات اثنني منها  أوصى الرسول حممد 

  :فقط

א Wא

  :يف حجة الوداع يوم عرفة

 عرفة يوم حجته يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت(: قال ٬،اهللا عبد بن جابر عن  •
 إن ]ما[ من فيكم تركت إين الناس أيها يا(: يقول فسمعته ٬،خيطب القصواء ناقته على وهو

  .)بييت أهل وعتريت اهللا كتاب ٬،تضلوا لن به أخذمت
 .٣٨٧٤ح ٣٢٨ – ٣٢٧ص ٥ج :الترمذي يف صحيحه رواه  -
 . ٨٩ص ٥ج :األوسط ورواه الطرباين يف املعجم  -
  .٢٦٨٠برقم  ٦٦ص ٣ج :الكبري رواه الطرباين �ذا اللفظ يف املعجم وأيضاً  -
وأيضاً صححه . وشهد بصحته ١٧٦١برقم  :وذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة  -

 .٣٧٨٦ يف كتاب صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم

  :ولكن بدون ذكر املكان والزمان٬، هكذا ورواه زيد بن ثابت عن رسول اهللا 

 خليفتني فيكم تارك إين(: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال ثابت بن زيد عن  •
 أهل وعتريت ٬،األرض إىل السماء بني ما أو واألرض السماء بني ما ممدود حبل اهللا كتاب

 ).احلوض علي يردا حىت يتفرقا لن وإjما بييت
 .١٨٢ – ١٨١ص ٥ج :رواه أمحد بن حنبل يف مسنده -
 وإسناده أمحد رواه(: ٬، وقال١٦٣ – ١٦٢ص ٩ج :الزوائد ورواه اهليثمي يف جممع  -
 .)جيد

 .٢٦٣١برقم  ٤٠٢ص ١ج :الصغري يف اجلامع السيوطي الدين ورواه جالل -
  .٨٧٢برقم  ١٧٢ص ١ج :العمال يف كرت اهلندي ورواه املتقي -
 .٬، وشهد بصحته٤٢٢٢برقم  ١ج :صحيح وضعيف اجلامع الصغري وذكره األلباين يف -



 ٧.................................. .....) ......كتاب اهلل وسنيت(رسالة يف رواية 

א Wא

  :يف غدير خم

 عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رجع ملا :قال ٬،أرقم بن زيد عن ٬،الطفيل أيب عن  •
 قد إين فأجبت دعيت قد كأين(: قال مث ٬،فقممن بدوحات أمر خم غدير ونزل الوداع حجة

 كيف فانظروا بييت أهل وعتريت اهللا كتاب اآلخر من أكرب أحدمها الثقلني فيكم تركت
 كل ويل وأنا موالي اهللا إن :قال مث ٬،احلوض عليy يردا حىت يتفرقا لن فإjما ٬،فيهما ختلفوين
 من وعاد وااله من وال اللهم ٬،وليه فهذا وليه كنت من :فقال علي بيدي أخذ مث .مؤمن
 ).عاداه
برقم  ٤٥ص ٥ج :الكربى ٬، ويف السنن١٥ص :الصحابة رواه النسَّائي يف فضائل -
  .٩٣ص :X املؤمنني أمري ٬، ويف خصائص٨١٤٨
  .١٦٦ص ٥ج :الكبري ورواه الطرباين يف املعجم -
  .٩٥٣برقم  ١٨٧ص ١ج :العمال اهلندي يف كرت ورواه املتقي -
كتاب اهللا ... (: ٬، وفيه١١٠ – ١٠٩ص ٣ج :يف املستدرك النيسابوري ورواه احلاكم -
٬، وكذلك بعض االختالفات البسيطة ولعلها تصحيف٬، )أهل بييت (بدون ذكر  )...وعتريت

 :وقال احلاكم عن هذا احلديث
 بن سلمة حديث) شاهده* ( بطوله خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا(
  )....شرطهما على صحيح أيضا الطفيل أيب عن ٬،كهيل
من كنت مواله فهذا (بعد أن صحح ذيله  :وصححة األلباين يف السلسلة الصحيحة -

  .١٧٥٠برقم ...) علي مواله

بلفظ خمتلف  )عن زيد بن أرقم ٬،يزيد بن حيان(ورواه أيضاً مسلم يف صحيحة٬، بسنده عن 
 ١٢٢ص ٧ج :٬، راجع صحيح مسلم)وسنيت... (لفظ وليس  ٬،)وأهل بييت... (مع إثبات لفظ 

  .٬X، باب من فضائل علي ١٢٣ –

  :عن زيد بن أرقم بلفظ آخر٬، هكذا ٬،وروي أيضاً عن حبيب بن أيب ثابت  •
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 اهللا كتاب؛ اآلخر من أعظم أحدمها؛ بعدي تضلوا لن به متسكتم إن ما فيكم تارك إين(
 احلوض يyعل يردا حىت يتفرقا ولن بييت أهل وعتريت األرض إىل السماء من ممدود حبل

  ).فيهما ختلفوين كيف فانظروا
 .٣٨٧٦ح  ٣٢٩ – ٣٢٨ص ٥ج :الترمذي يف صحيحه رواه -
  .٨٧٣برقم  ١٧٣ص ١ج :العمال اهلندي يف كرت ورواه املتقي -
برقم  ١٠٨ – ١٠٧ص :مسنده يف منتخب ̄سيالكَ نصر بن محيد بن ورواه عبد -
 .باختالف يسري. ٢٤٠
 .٣٧٨٨برقم   :سنن الترمذيصحيح وضعيف  األلباين يفوصححه  -

كما    كحال البعض اليوم   وجند أن بعض املسلمني دخل بينهم التشكيك �ذا احلديث 
مث أخرج أمحد ... ( :يوحيه ما نقله األلباين عن ابن حنبل والطرباين والطحاوي٬، حيث قال

  : قال ٬،بيعةر بن والطحاوي من طريق علي) ٥٠٤٠(والطرباين ) ٣٧١ /٤(

أمسعت رسول : له هو داخل على املختار أو خارج من عنده٬، فقلتلقيت زيد بن أرقم و"
  . "نعم: ؟ قال) اهللا وعتريت كتاب(إين تارك فيكم الثقلني : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 ٤٩٧١   ٤٩٦٩(أخرى عند الطرباين  وله طرق. وإسناده صحيح٬، رجاله رجال الصحيح
وصحح ). ٥٣٣و  ١٤٨و  ١٠٩ /٣(وبعضها عند احلاكم ) ٥٠٤٠و  ٤٩٨٢   ٤٩٨٠و 

يف تعليقه على حديث رقم  ٤ج لأللباينراجع السلسلة الصحيحة  )...هو والذهيب بعضها
١٧٦١.  

 وإمناوأنا اآلن لست بصدد االستدالل مبضامني هذا احلديث٬، فهذا حيتاج حبثاً مستقال٬ً، 
صحيحة  بأسانيد ٬، روي)اهللا وعتريت أو وأهل بييتكتاب (أن احلديث بلفظ  إثباتبصدد 

وكتب  ٬،وصحيح الترمذي ٬،عديدة ويف كتب صحيحة ومعتمدة ومشهورة٬، كصحيح مسلم
ومسند أمحد بن حنبل وغريها٬، بل اللفظ متواتر عن الفريقني وقطعي الصدور٬، وقد  ٬،الن̄سائي

  .شهد بصحته حىت املتشددين كاأللباين٬، كما تقدم بيانه باختصار

* * *  
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WFאEW
هو ما رواه مالك مرسالً يف املوطأ٬،   �ذا اللفظ    دة حجة من متسك �ذا احلديث مÐع�

سانيد أ إىل وسأتعرضابوري يف املستدرك٬، احلاكم النيس أخرجهووصله ابن عبد الرب٬، وما 
كالذي  ت مرسلةن كانأسانيد غريمها وإ سأتتبعم وابن عبد الرب٬، وأيضاً احلديث عند احلاك

  .لكي ال تبقى حجة حملتج وال عذر ملعتذر ٬،أخرجه البيهقي وغريه

درجة تثري  إىلسانيد هذا احلديث مدى ضعف ووهن أ  إن شاء اهللا    وسيتبني 
ن يلهج به وحياول تروجيه على أنه صحيح وثابت٬، يف حني أنه غض ن حال مÒاالستغراب م²

  .سانيد صحيحة ويف كتب معتربةبعدة أ عن احلديث باللفظ الذي رويالنظر 

  :تهالكة يف الضعف٬، أنبه على أمرينوقبل أن أشرع يف نقد هذه األسانيد امل

يف الصحيحني٬، بل وال يف الصحاح  مل يروÒ )كتاب اهللا وسنيت(أن احلديث بلفظ  Wא

عنه عرض الستة٬، بل وال حىت يف مسند أمحد بن حنبل٬، ومسند أيب يعلى املوصلي٬، فهو م�
  .ومتروك من قبل هؤالء وغريهم

  .)كتاب اهللا وعتريت٬، أو وأهل بييت( :ولو كان معترباً ومقبوالً لنقلوه كما نقلوا حديث

٬، كاحلاكم النيسابوري )وسنيت.. (.قد صرح بعض العلماء بغرابة احلديث بلفظ  Wא

 اخلطبة هذه يف بالسنة االعتصام وذكر ...(: يف مستدركه بعدما نقل هذا احلديث حيث قال
  .)إليها وحيتاج غريب

٬، حسب ما نقله عنه )غريب جداً(: صاحب اإلبانة )١(وكذلك قال عنه أبو نصر السجزي 
  .٩٥٥برقم  ١٨٨ – ١٨٧ص ١املتقي اهلندي يف كرت العمال ج

ما وقع يف منت احلديث من لفظة غامضة بعيدة من (: هو  بالنسبة للمنت    والغريب 
  .)٢( )استعماهلاالفهم لقلة 

                                                            
 .هـ ٤٤٤، المتوفي سنة الحافظ عبيد اهللا بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي السجزيهو  -١
  .١٧٣محمود الطحان في آتابه تيسير مصطلح الحدیث ص األستاذهذا هو نص تعریف  -٢
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  :)كتاب اهللا وسنيت(واآلن نشرع يف الوقوف على ضعف أسانيد احلديث بلفظ 

Wما أخرجه احلاكم النيسابوري يف املستدرك:

  :٩٣ص ١ج النيسابوري للحاكم املستدرك

 بن إمساعيل ثنا األسفاطي الفضل بن العباس أنبأ الفقيه إسحاق بن أمحد بكر أبو) حدثنا(
  .أويس أيب

 ٬،أيب حدثين أويس أيب ابن ثنا جدي ثنا الشعراين الفضل بن حممد بن إمساعيل) وأخربين(
 حجة يف الناس خطب  اهللا رسول أن ٬،عباس ابن عن ٬،عكرمة عن ٬،الديلي زيد بن ثور عن

 أبداً تضلوا فلن به اعتصمتم إن ما فيكم تركت قد إين ٬،الناس أيها يا .....( :فقال الوداع
  .إليها وحيتاج غريب اخلطبة هذه يف بالسنة االعتصام وذكر ).......  نبيه وسنة اهللا كتاب

الذي مل  )الشعراين بن الفضل بن حممد بن إمساعيل(سند هذا احلديث وان كان فيه  :أقول
 ٬، راجع ميزانإدراكه الشيوخيف احلاكم النيسابوري  ارتابأجد له توثيقاً وال حتسيناً بل 

  .٩٣٩برقم  ٢٤٨ – ٢٤٧ص ١ج :للذهيب االعتدال

نه على مذهب إمتهم بالكذب وقلة العقل والدين٬، و ٬،)عكرمة موىل ابن عباس(وفيه أيضاً 
قل عنه٬، تركه غري ذلك مما ن� إىل.. كفر املسلمني ويتمىن قتلهم اخلوارج احلرورية٬، وكان ي�

 ١٩ – ١٢ص ٥ج :للذهيب النبالء أعالم يف سري املطولةعلماء كبار واحتقروه٬، راجع ترمجته 
  :اختار منها اآلن جزءاً بسيطاً جداً مما قاله كبار العلماء عنه.. ٬، جتد العجب العجاب ٩برقم 

  .احلروري جندة رأي يرى عكرمة كان: املديين بن علي قال(

 عباس٬، بن اهللا عبد بن علي على دخلت: قال ٬،زياد أيب بن يزيد عن احلميد٬، عبد بن جرير
  . أيب على يكذب إنه: قال كذا٬، هلذا ما: قلت: قال احلش٬، باب على مقيد وعكرمة

 به فمر جبري٬، بن سعيد مع جالساً كان أنه :خثيم بن عثمان بن اهللا عبد عن الزجني٬، مسلم
 جييبكم٬، وما عنه تسألون ما واحفظوا واسألوه٬، إليه قوموا: سعيد لنا فقال ناس٬، ومعه عكرمة
  .كذب: فقال فأخربناه٬، سعيداً أتينا مث فأجابنا٬، وسألناه فقمنا
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 سعيد٬، بن اهللا وعبد أنا عكرمة٬، سألت خثيم بن عثمان بن اهللا عبد عن املفضل٬، بن بشر
 سعيد٬، إىل فرحت والدØا٬، عند النساء كبسوق بسوقها: قال) باسقات والنخل( :قوله عن

  .طوهلا: بسوقها ٬،كذب: فقال فأخربته٬،

 ما: فقال عكرمة عن سريين ابن سألت دينار٬، بن الصلت عن إبراهيم٬، بن مسلم وقال
  .انتهى )كذاب ولكنه اجلنة٬، أهل من يكون أن يسوؤين

ألنه يكذب على أبيه٬، كما ذكر  ؛له ويكفي أن علي بن عبد اهللا بن عباس قد ربطه عقوبة
  !الذهيب عن يزيد بن أيب زياد أعاله 

ثقة (: وقال عنه ٢٨٧١برقم  ٢٧٨وقد ذكره الذهيب يف ديوان الضعفاء واملتروكني ص
  .انتهى )وقد كذبه جماهد وابن سريين ومالك٬، وقيل كان يرى رأي اخلوارجثبت٬، 

الواقع يف  )ويسأيب أبن  إمساعيل(إال أنه بغض النظر عن ذلك يكفينا الوقوف على ضعف 
علماء  أقوالوسنختار بعض  )أبو أويس عبد اهللا بن عبد اهللا(وكذلك أبيه  ٬،أعالهسند احلاكم 

  :عن كتب الذهيب مااجلرح والتوثيق فيه

  :إمساعيل بن أيب أويس

  :٨٥٤ برقم ٢٢٣ – ٢٢٢ص ١ج للذهيب االعتدال ميزان

  ).ضعيف: النسائي قال(

  ).الصحيح يف أختاره ال: الدارقطين وقال(

 يسرقان وأبوه هو: يقول معني ابن مسعت: حيىي أيب بن أمحد قال: عدي ابن وقال(
   ).احلديث

 حيدث كان كذاب٬،: يقول املروزي سلمة بن النضر مسعت: الضعفاء يف الدواليب وقال(
  ).وهب ابن مبسائل مالك عن
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 أيب ابن إمساعيل: يقول معني بن حيىي مسعت. بصرى الدقاق أسامة حدثين: العقيلي وقال(
  ).فلسني يساوي ال أويس

 يتابعه ال غرائب مالك خاله عن وروى: قال مث أحاديث٬، ثالثة عدي ابن له وساق: قلت(
  .انتهى )...أحد عليها

وتضعيف النسائي له مفسر وليس مبهما٬ً، فال  ٬،...وقد قيل بأنه مغفل ضعيف العقل : أقول
  : ي�عارض مبن حاول حتسينه أو تقويته٬، فقد قال النسائي عندما سئل عن سبب تضعيفه له

 املدينة ألهل احلديث أضع كنت رمبا: يقول أويس أيب بن إمساعيل مسعت: سلمة يل قال(
برقم  ٣٩٥ – ٣٩١ص ١٠ج :للذهيب النبالء أعالم راجع سري )بينهم فيما شيء يف اختلفوا إذا

١٠٨.  

حسب .. ليصلح بني املختلفني.. ويضعها كذباً األحاديثفالرجل يعترف بلسانه أنه يزور 
  !!!زعمه 

٬، وال واإلتقانأيضاً بأنه ناقص احلفظ  عترفاورغم أن الذهيب اعترف له بالعلم إال أنه 
على احلفظ  باألساسألن الرواية تعتمد  ؛قادح يف الراوي واإلتقانخيفى أن نقص احلفظ 

٬، بل قال عنه الذهيب أنه ال حيسن احلديث وال يعرف أن يؤديه أو أنه يقرأ من غري واإلتقان
راجع  ٬،)صدوق ضعيف العقل ليس بذاك( :قول حيىي بن معني عنه بأنهبذلك  كتابه٬، مفسراً

  .١٠٨برقم  ٣٩٥ – ٣٩١ص ١٠ج :للذهيب النبالء أعالم سري

فإن  !عتمد عليه ؟فكيف ميكن أن ي�... بل وضَّاع  واإلتقانفالرجل ضعيف سيء احلفظ 
  !رويا له وهذا كاف يف توثيقه قد قيل بأن البخاري ومسلم 

الضعيف ضعيف سواء روى عنه البخاري أم مل يرو٬، فليس كل من روى عنه : أقول
البخاري أو مسلم فهو ثقة عدل٬، بل قد رويا عن الضعفاء والفساق واملدلسني واملنحرفني 

من روايات صحيحي البخاري ومسلم٬، كاأللباين  اًكاخلوارج٬، وقد ضعَّف بعض العلماء كثري
  .ض العلماء عن عامة الناس وتستر عليهغريه٬، وهذا ثابت وإن أخفاه بع وأ



 ١٣.................................. .....) ......كتاب اهلل وسنيت(رسالة يف رواية 

 بأنه كفي فقط قول حيىي بن معني عنهيوجلرح والتعديل حبقه قاسية جدا٬ً، فكلمات أئمة ا
٬، وأقل ما يستفاد منه أنه ال قيمة له يف النقل وال حيتج به٬، ناهيك عن باقي )ال يساوي فلسني(

  .تضعيف العلماء

ي مسلم ححبثاً خمتصراً يف أثبات ضعف بعض الروايات يف صحي سأخصصوإن شاء اهللا 
الذين اعتمد عليهم البخاري ومسلم يف  والبخاري٬، وبيان مجلة من الرواة الضعفاء جداً

أهل (ثبت ذلك بأقوال كبار علماء العامة بل سأ ٬،ما٬، وال أخرج شيئاً من جييبصحيحيه
  .شاء اهللا تعاىل إنلطالبه٬،  احلجة وبيان احلق وإقامة لإلنصافتوخياً  )السنة

٬، باب ١٧١ص ٧ففي صحيح مسلم ج: ومع ذلك ال ن�خلي القارئ ولو من رواية واحدة
  :من فضائل أيب سفيان

 وهو( النضر حدثنا :قاال ٬،املعقري جعفر بن وأمحد العنربي العظيم عبد بن عباس) حدثين(
 املسلمون كان( :قال ٬،عباس ابن حدثين ٬،زميل أبو حدثنا ٬،عكرمة حدثنا ٬،)اليمامي حممد ابن
 ثالث ٬،اهللا نيب يا :وسلم عليه اهللا صلى للنيب فقال ٬،يقاعدونه وال سفيان أيب إىل ينظرون ال

 .أزوجكها سفيان أيب بنت حبيبة أم وأمجله العرب أحسن عندي :قال ٬،نعم :قال ٬،أعطنيهن
 الكفار أقاتل حىت وتؤمرين :قال .نعم :قال .يديك بني كاتباً جتعله ومعاوية :قال ٬،نعم :قال
 اهللا صلى النيب من ذلك طلب أنه ولوال :زميل أبو قال .نعم :قال .املسلمني أقاتل كنت كما
  .)نعم قال إال شيئاً يسأل يكن مل ألنه ؛ذلك أعطاه ما وسلم عليه

٬، ومل يذكر إال حديثاً واحداً وهو أيب سفيانأفرد مسلم يف صحيحة باباً لفضائل  :أقول
منكر٬، ال يصح٬،  بناء العامة قبل الشيعة بأنهق٬، ولكن الفرحة مل تدم٬، فقد صرح أالساب

  !املسلمني قاطبة  إلمجاعموضوع٬، خمالف 

! قد تزوج بأم حبيبة بنت أيب سفيان بعد فتح مكة  فاحلديث اليتيم ي�بيِّن أن رسول اهللا 
أهل (دع علماء العامة وألن بأنه تزوجها قبل ذلك بكثري٬، وهذا خمالف ملا أمجع عليه املسلمو
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نكرون هذا احلديث من صحيح مسلم٬، وأختار بعض أقواهلم من فون وي�ض̄عهم من ي� )السنة
  :البن القيم اجلوزية )١()Øذيب سنن أيب داود(كتاب 

  :١٠٢ – Ø١٠١ذيب سنن أيب داود ص

٬، الْأَغْلَاط ف²ي ك²تÒاب م�سÐل²م م²نÐوÒعÒدُّوه� ٬، حÒد²يث جÒمÒاعÒة م²نÐ الْح�̧فاظوÒقَدÐ رÒدَّ هÒذَا الْ .....(
فَإِنَّه� لَمÐ ٬، يه² م²نÐ ع²كْرِمÒة بÐن عÒمَّاروÒالْآفَة ف٬²، ث مÒوÐض�وع لَا شÒكَّ ف²ي وÒضÐعههÒذَا حÒد²ي: قَالَ ا²بÐن حÒزÐم

وÒقَالَ ٬، دÒهÐرٍ وÒأَب�وهÒا كَاف²رتÐح بِيÒخÐتÒل²ف ف²ي أَ̧ن رÒس�ول ال̧له صÒ̧لى ال̧له عÒلَيÐه² وÒسÒ̧لمÒ تÒزÒوَّجÒهÒا قَبÐل الْفَ
Òن الْجÐج بÒف لَه�أَب�و الْفَرÐاب الْكَشÒزِ̄ي ف²ي ك²تÐو :Òذَا الْحÒاةهÒض الرُّوÐعÒب Ðم م²نÐهÒكَّ ف²يه²  ٬،د²يث وÒلَا ش

بÐن سÒع²يد حÐيÒى وÒقَدÐ ضÒعَّفÒ أَحÒاد²يثه ي٬Ò، ع²كْرِمÒة بÐن عÒمَّار رÒاوِيه وÒقَدÐ ا²تَّهÒم�وا بِه٬²، وÒلَا تÒرÒدُّد
٬، ه²يÒ أَحÒاد²يث ض²عÒاف: ل²كÒ قَالَ أَحÐمÒد بÐن حÒنÐبÒلوÒكَذ٬َ، لَيÐسÒتÐ بِص²حÒاحٍ: وÒقَال٬َ، الْأَنÐصÒارِ̄ي
مÒا وÒإِنَّ: قَالَ. ث²قَة: ل²م ل²قَوÐلِ يÒحÐيÒى بÐن مÒع²نيإِنَّمÒا أَخÐرÒجÒ عÒنÐه� م�س٬Ð، مÐ ي�خÒرِّج عÒنÐه� الْب�خÒارِ̄يوÒكَذَل²كÒ لَ

ÒمقُلْنÐهÒذَا وÒ٬، ا إِ̧ن هÐتÒة كَانÒبِيبÒلَى أَ̧ن أُ̄م حÒع�وا عÒمÐل التَّارِيخ أَجÐش ل²أَ̧ن أَهÐحÒن جÐد ال̧له بÐيÒت ع�بÐحÒ٬، ت
تÐ أُ̄م حÒبِيبÒة عÒلَى وÒثَبÒت٬Ò، ثُمَّ تÒنÒصَّر٬Ò، ل²مÒان² إِلَى أَرÐض الْحÒبÒشÒةوÒهÒاجÒرÒ بِهÒا وÒه�مÒا م�س٬Ð، وÒوÒلَدÒتÐ لَه�

٬، فَزÒوَّجÒه� إِيَّاهÒا٬، لنَّجÒاش²̄ي يÒخÐطُبهÒا عÒلَيÐه²فَبÒعÒثَ رÒس�ول ال̧له صÒ̧لى ال̧له عÒلَيÐه² وÒسÒ̧لمÒ إِلَى ا ٬،د²ينهÒا
Òه² وÐلَيÒ̧لى ال̧له عÒس�ول ال̧له صÒر ÐنÒا عÒقَهÒدÐأَصÒموÒهÐة آلَاف د²رÒعÒبÐأَر Ò̧لمÒذَل٬²، سÒةوÒرÐالْهِج Ðع م²نÐبÒة سÒنÒس Ò٬، ك

مÒ فَنÒحَّتÐ بِسÒاط رÒس�ول ال̧له صÒ̧لى ال̧له عÒلَيÐه² وÒسÒ̧ل٬، ن الْه�دÐنÒة فَدÒخÒلَ عÒلَيÐهÒاأَب�و س�فْيÒان ف²ي زÒمÒ وÒجÒاَء
وÒلَا ٬، ا ف²ي فَتÐح مÒ̧كة سÒنÒة ثَمÒانوÒلَا خ²لَاف أَ̧ن أَبÒا س�فْيÒان وÒم�عÒاوِيÒة أَسÐلَم٬Ò، حÒتَّى لَا يÒجÐل²س عÒلَيÐه²

وÒقَدÐ تÒكَ̧لفÒ أَقْوÒام تÒأْوِيلَات فَاس²دÒة . وÒسÒ̧لمÒ أَمÒرÒ أَبÒا س�فْيÒانرÒس�ول ال̧له صÒ̧لى ال̧له عÒلَيÐه²  ي�عÐرÒف أَ̧ن
ÐضهمÐعÒلِ بÐد²يث كَقَوÒح²يحِ الْحÐصÒل²ت :.....(  

٬، غَايÒة الْفَسÒاد وÒالْب�طْلَان وÒهÒذ²ه² التَّأْوِيلَات ف²ي( :وبعد أن ساق كل تأويالØم٬، قال ابن القيم
وÒلَا ي�صÒحِّح�ونَ أَغْلَاط الرُّوÒاة بِم²ثْلِ هÒذ²ه² الْخÒيÒالَات ٬، م لَا يÒرÐضÒوÐنَ بِأَمÐثَال²هÒاوÒأَئ²مَّة الْحÒد²يث وÒالْع²لْ

 .......وÒتÒأَمَّلْ الْحÒد²يث ٬، هÒاع²لْم بِفَسÒاد²هÒا تÒصÒوُّرا̧لت²ي يÒكْف²ي ف²ي ال٬ْ، وÒالتَّأْوِيلَات الْبÒارِدÒة٬، الْفَاس²دÒة
  .)رÒدُّد ف²يه² وÒاَل̧له أَعÐلَمفَالْحÒد²يث غَلَط لَا يÒنÐبÒغ²ي التَّ

                                                            
االعتماد على نسخة الكترونية،  إلىلم أحصل على نسخة مطابقة للمطبوع في الترقيم لهذا الكتاب، فاضطررت  -١

 .وهي معتمدة في المواقع السنية المشهورة
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وذكر كل  ٬،)جÒالُء األفهامِ(وقد توسع ابن القيِّم اجلوزية يف مناقشة هذا احلديث يف كتابه 
وباجلملة ( :اية كالمهحماوالت القوم يف تصحيح هذا احلديث٬، ورد عليها بالتفصيل٬، وقال يف �

فهذه الوجوه وأمثاهلا مما ي�علم بطال�ا واستكراهها وغثاثتها٬، وال تفيد الناظر فيها علما٬ً، بل 
فالصواب أن احلديث غري  .النظر فيها والتعرض إلبطاهلا من مثارات العلم٬، واهللا سبحانه أعلم

  .)١( )حمفوظ بل وقع فيه ختليط٬، واهللا أعلم

  :٬، يف معرض كالمه عن عكرمة بن عمار١٣٧ص ٧ج النبالء أعالم سريوقال الذهيب يف 

 عن احلنفي٬، مساك عن يرويه الذي وهو ٬،منكراً حديثاً األصول يف مسلم له ساق قد: قلت(
  .)وسلم عليه اهللا صلى النيب من سفيان٬، أبو التمسها اليت الثالثة األمور يف عباس٬، ابن

بطالن هذا احلديث الذي يف صحيح  إثباتوأعتقد أن ابن القيِّم والذهيب قد كفونا مؤونة 
  .مناسبات أخرى إىلمسلم٬، ولدينا مزيد نتركه 

٬، نأيت اآلن لنرى حال أبيه الذي روى عنه يف )أمساعيل بن أيب أويس(وبعد أن ثبت ضعف 
  .واية احلاكم النيسابوري املتقدمةسند ر

  :اهللا بن عبد اهللاأبو أويس عبد 

٬، )إمساعيل بن أيب أويس(حسد عليه عند علماء الرجال كأبنه أيضاً ال ي� )أويس أيب(وحال 
ليكم أقول إو  حسب تتبعي    فه وو̄هاه أكثر العلماء بل ال يوجد من نص على ثقته فقد ضعَّ

  :٤٤٠٢ برقم  ٤٥٠ص ٢ج للذهيب االعتدال العلماء عن ميزان

. وغريه الزهري٬، عن. املدين أويس أبو عامر٬، أيب بن "تبعا م عن٬،" اهللا عبد بن اهللا عبد(
  ).أويس أيب بن إمساعيل ابنه وعنه

  ).احلديث ضعيف: وحيىي ٬، أمحد قال(

  ).به بأس ال: مرة    وقال. بثقة ليس: مرة    حيىي وقال(

                                                            
زائد بن أحمد : ، تحقيق٢٨٦ – ٢٧٢ص :آتاب جالء األفهام في فضل الصالة والسالم على خير األنام، البن القيم -١

 .جدة – اإلسالميالنشيري، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، مطبوعات مجمع الفقه 
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  .)بأس به ليس: أيضاً أمحد وقال .حبجة وليس صدوق٬،: مرة   وقال(

  ).ضعيفاً أصحابنا عند كان: املديين ابن وقال(

  ).بالقوى ليس: وغريه النسائي وقال(

  ).احلديث صاحل: داود أبو وقال(

  ).ضعف حديثه يف فليح٬، مثل هو: أيضاً معني ابن وقال(

  .انتهى )... معني ابن عن معاوية رواية هذه ٬،حبجة وليس الدراوردي٬، دون وهو(

الوهم وسوء احلفظ٬، وإن كان متدينا٬ً، حسب ما  إىلنسب  كابنهما تقدم فو  إىلأضف 
 )Øذيب التهذيب(٬، يف كتابه )أيب أويس(نقله ابن حجر العسقالين عن ابن عبد الرب٬، يف ترمجة 

  :٤٧٧برقم  ٢٤٧ – ٢٤٥ص ٥ج

 نهإو حفظه بسوء عابوه وإمنا وأمانته دينه يف حرجة أحد عنه حيكي ال الرب عبد ابن وقال(
  .)حديثه بعض يف خيالف

  .إذن فالرجل ضعيف٬، وال حيتج حبديثه٬، ودون توثيقه خرط القتاد

الوقوف على حال رواية احلاكم الثانية٬، واليت ساقها كشاهد لروايته  إىلواآلن نأيت 
  :األوىل

  :٩٣ص ١ج النيسابوري للحاكم املستدرك

 أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو) أخربنا( هريرة أيب حديث من شاهداً له) وجدت وقد(
 ٬،الطلحي موسى بن صاحل ثنا ٬،الضيب عمرو بن داود ثنا ٬،الواسطي السكن بن عيسى بن حممد
 اهللا رسول قال :قال ٬،عنه اهللا رضي هريرة أيب عن ٬،صاحل أيب عن ٬،رفيع بن العزيز عبد عن
 ولن وسنيت اهللا كتاب ؛بعدمها تضلوا لن شيئني فيكم تركت قد إين( :وآله عليه اهللا صلى
  .)احلوض ̄يعل يردا حىت يتفرقا
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ـ  وسنأيت على ذكر طعن  )الطلحي موسى بن صاحل(وهذا احلديث ضعيف أيضاً ب
  :٣٨٣١برقم ٣٠٢ – ٣٠١ص ٢ج للذهيب االعتدال وتضعيف العلماء له من كتاب ميزان

  ).رفيع بن العزيز عبد عن يروى. ضعيف كويف. الطلحي ..... موسى بن صاحل(

  ).حديثه يكتب وال ٬،يءبش ليس: حيىي قال(

  ).احلديث منكر: البخاري وقال(

  ).متروك: النسائي وقال(

  ).الكذب يتعمد ال ممن عندي هو: عدي ابن وقال(

  ).حسنه على احلديث ضعيف: اجلوزجاين إسحاق أبو قال(

  ).الثقات عن جداً احلديث منكر: حامت أبو وقال(

  .انتهى )أحد عليه يتابعه ال يرويه ما عامة: عدي ابن وقال(

  .فال نستأهل الكالم.. فالرجل مفروغ من ضعفه 
  

W ـ٬، يف سننه ويف دالئل النبوة ٤٥٨ما رواه البيهقي املتويف سنة :ه

٬، رواية احلاكم ٢٠١٢٤برقم  ١١٤ص ٬١٠، يف سننه الكربى جفقد روى البيهقي
وقد تقدم قبل قليل الكالم فيه ..  )الطلحي موسى بن صاحل(النيسابوري الثانية بسند آخر عن 

  .فال أعيد

.. ٬، رواية احلاكم األوىل وبنفس سند احلاكم ١١٤ص ١٠وأيضاً روى يف سننه الكربى ج
  . وأيضاً تقدم الكالم يف سندها فال أعيد

  :)دالئل النبوة( هيبقى الكالم عن ما رواه يف كتاب

  :بسندين كالمها ضعيف ومرسل٬، فاستمع� ملا ي�تلى فقد روى هذا اللفظ
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  :٤٤٨ – ٤٤٧ص ٥ج للبيهقي )١(دالئل النبوة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ٬، أنبأنا أبو جعفر البغدادي٬، حدثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن 
٬، عن أيب األسود٬، عن عروة بن الزبري٬، فذكر قصة حجة ابن هليعةخالد٬، حدثنا أيب٬، حدثنا 

مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الراحلة٬، ومجع الناس وقد أراهم : الوداع٬، قال
يا أيها الناس امسعوا ما أقول لكم٬، فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد (: مناسكهم٬، فقال

امسعوا أيها الناس قويل؛ فإين قد (: ل يف آخرها٬، مث ذكر خطبته٬، وقا)عامي هذا يف هذا املوقف
وكذلك  )كتاب اهللا وسنة نبيكم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا أمرين بينني

  .ذكره أيضا موسى بن عقبة مبعناه

أخربنا أبو احلسني بن الفضل٬، أنبأنا أبو بكر بن عتاب٬، حدثنا القاسم اجلوهري٬، حدثنا ابن 
: ا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة٬، عن عمه موسى بن عقبة٬، فذكره إال أنه قالأيب أويس٬، حدثن

  .انتهى) كتاب اهللا٬، وسنة نبيه: بينا أمراً لن تضلوا بعده أبداً(

من التابعني وليس من الصحابة وقيل أنه  )عروة بن الزبري(ألن  ؛هذا احلديث مرسل :أقول
Òولد يف خالفة عثمان بن عفان وقيل يف �اية خالفة عمر٬، ومل يÐعروة راوي احلديث عن  ذكر

  .رسول اهللا 

ألنه غري متصل السند٬، وخبصوص مرسل التابعي فهو  ؛واملرسل يف األصل ضعيف مردود
ألصول والفقهاء٬، الحتمال أن يكون عند مجهور احملدثني وكثري من أصحاب ا )ضعيف مردود(

  .)٢(واسطة التابعي احملذوفة أيضاً تابعي آخر وليس صحابياً 

ألنه ولد يف �اية خالفة عمر أو يف خالفة  ؛)عروة بن الزبري(وهذا االحتمال وارد يف 
  .٬، وهناك كثري من التابعني هم أكرب منه٬، فرمبا روى عن تابعي)٣(عثمان 

                                                            
 –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –الدآتور عبد المعطي قلعجي : تخریج وتعليق -للبيهقي –ل النبوة دالئ -١

 .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ –الطبعة األولى 
، طبع ونشر وتوزیع المرآز اإلسالمي للكتاب  ٧١ص :راجع آتاب تيسير مصطلح الحدیث لألستاذ محمود الطحان -٢
 .- إسكندریة -
 .٥١برقم  ٦٣ – ٦٢ص ١ج :راجع تذآرة الحفاظ للذهبي -٣
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االحتمال قائما٬ً، يكون هذا احلديث ساقطاً عن االعتبار وعلى أي حال فما دام 
  .واالحتجاج٬، هذا أوالً

وهو عبد اهللا بن هليعة٬، وقد  )ابن هليعة(فسند احلديث إىل عروة بن الزبري فيه : وأما ثانياً
ومل ميدحه إال نوادر ال ميكن أن يصمد كالمهم  ٬،أفرط كثري من العلماء يف تضعيفه وتوهينه

باختصار  يف تضعيفهرح والتعديل من املتقدمني واملتأخرين٬، واليكم أقوال العلماء أمام أئمة اجل
  :٤٥٣٠ برقم ٤٨٣ – ٤٧٥ص ٢ج للذهيب االعتدال عن كتاب ميزان

  ).... احلضرمي عقبة بن هليعة بن اهللا عبد(

  ).به حيتج ال ضعيف: معني ابن قال(

  ).شيئاً يراه ال كان أنه   سعيد بن حيىي عن احلميدي٬،(

 إال هليعة ابن حديث من مسعته بشيء أعتد ما: يقول مهدي ابن مسعت محاد٬، بن نعيم(
  ).وحنوه املبارك ابن مساع

  ).شيئاً هليعة ابن عن أمحل ال: قال مهدي٬، ابن عن املديين٬، ابن(

: صاحل بن عثمان وقال. ومائة سبعني سنة وكتبه هليعة ابن مرتل احترق: بكري بن حيىي قال(
  ).كتبه احترق ما

  ).بقوي ليس: فقال هليعة٬، ابن عن معني ابن سألت احلضرمي٬، حممد بن أمحد(

  ).ضعيف هليعة ابن: يقول حيىي مسعت صاحل٬، بن معاوية(

  ).حرفاً عنه حتمل مل هليعة ابن رأيت لو: السرى بن بشر يل قال: سعيد بن حيىي قال(

  ).احتراقها وبعد كتبه حتترق أن قبل ضعيف هو: معني ابن وقال(

 كانا وهب وابن املبارك٬، ابن أن إال سواء٬، منه واألواخر األوائل مساع: زرعة أبو وقال(
  ).به حيتج ممن وليس ٬، أصوله يتبعان

  ).ضعيف: النسائي وقال(
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 بربر وقوم عمره٬، آخر يف هليعة ابن حضرت: يقول مرمي أيب ابن مسعت: حامت أبو وقال(
 ليس الرمحن٬، عبد أبا يا: له فقلت والعراقيني٬، واألعمش٬، منصور٬، حديث من عليه يقرءون
 بعدها٬، عنه أكتب فلم. مسامعي على مرت قد أحاديث هذه ٬، بلى: قال حديثك٬، من هذا
  ).وجادة رواها قد يكون: يقول

  ).القوى بذاك حديثه ليس :حيىي عن زهري٬، بن أمحد وقال(

  ).لالعتبار حديثه يكتب مضطرب٬، أمره: حامت وأبو زرعة٬، أبو وقال(

  ).به حيتج أن ينبغي وال حديثه٬، على نور ال: اجلوزجاين وقال(

 إال قط هليعة ابن حديث من أخرجت ما: يوماً النسائي قال: يونس بن سعيد أبو وقال(
  )......واحداً حديثاً

 مما كثرياً ألكتب وإين حبجة٬، هليعة ابن حديث ما :يقول اهللا عبد أبا مسعت: حنبل وقال(
  )....بعضاً بعضه ويقوى به العترب أكتب

 يف التخليط فرأيت عنه واملتأخرين املتقدمني رواية يف أخباره سربت قد: حبان ابن قال(
 فرأيته االعتبار إىل فرجعت ٬،كثرياً املتقدمني رواية يف له أصل ال وما موجودا عنه املتأخر رواية
 تلك فألزق ثقات٬، هليعة ابن رآهم أقوام على) ضعفاء( ضعفي أقوام عن يدلس كان

  .انتهى )...�م املوضوعات

وكما ترى عزيزي القارئ٬، مدى قوة كلمات اجلرح يف حقه٬، ومل ميدحه أو يصدقه سوى 
ابن حنبل وابن وهب وبعض من ال حيتج بكالمهم يف قبال جرح حيىي بن معني والنسائي وابن 

  .حبان وأيب زرعة وأيب حامت الرازي وغريهم

ن قواعد القوم عند تعارض اجلرح والتعديل؛ حتكم بتقدمي اجلرح٬، وخصوصاً إذا وال خيفى أ
ا٬ً، وال خيفى مما تقدم أن ابن حبان وغريه فسروا سبب تركهم مÒبهÒاً وليس م�رÒفسَّكان اجلرح م�
ـ    .بل الرجل متهم حىت بالوضع والتزوير ٬،)عبد اهللا بن هليعة(وجرحهم ل
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كما حكم بذلك الذهيب يف  ٬،وحديثه ال ي�حتج به ٬،تق²نم�ـهو ليس بالفوعلى أي حال 
  .٬، فراجع٢٢٤برقم  ٢٣٩ – ٢٣٧ص ١تذكرة احلفاظ ج

  :وأما السند اآلخر الذي ذكره البيهقي يف دالئل النبوة فهو كالتايل

حدثنا  ٬،حدثنا القاسم اجلوهري ٬،أنبأنا أبو بكر بن عتاب ٬،أخربنا أبو احلسني بن الفضل(
  ....)عن عمه موسى بن عقبة فذكره  ٬،حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة ٬،ابن أيب أويس

ألنه ينتهي إىل  ؛إن هذا اإلسناد أسوأ حاالً من اإلسناد األول من حيث اإلرسال :وفيه
بل ويروي عن التابعني كعروة بن الزبري٬، كما ذكر  ٬،وهو من صغار التابعني )موسى بن عقبة(

  .٣١برقم  ١١٥ – ١١٤ص ٦ج نبالءال أعالم ذلك الذهيب يف سري

٬، وهو مل يسنده إىل النيب  )موسى بن عقبة(ألن  ؛فهو ساقط عن االحتجاج باإلرسال
  .٬، وقد تقدم الكالم يف مراسيل التابعنيليس ممن عاصر النيب حممداً 

  :أضف إىل ذلك ففيه أيضاً

الرواية األوىل للحاكم ٬، وقد تقدم ذكر جرح العلماء له يف التعليق على )ابن أيب أويس(
  .النيسابوري٬، فلرياجع

والنتيجة أن ما رواه البيهقي يف دالئل النبوة ضعيف السند ومرسل٬، فال يصلح لالستدالل 
  .به بوجه أبداً

وقد ذكر أيضاً بعد ذلك نفس رواية احلاكم األوىل سنداً ومتنا٬ً، وقد تقدم بيان حاهلا٬، 
  .فلرياجع

  

W املوطأما رواه مالك يف:

  :٨٩٩ص ٣كتاب القدر٬، باب النهي عن القول بالقدر ح ٢ج مالك لإلمام املوطأ كتاب

 فيكم تركت(: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن بلغه أنه مالك٬، عن وحدثين -
 .)نبيه وسنة اهللا كتاب: �ما مسكتم ما تضلوا لن أمرين
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لالحتجاج أبدا٬ً، وقد احتج بعضهم وغين عن البيان أن رواية مالك هذه مرسلة٬، فال تصلح 
ن ٬، واآلالرسول حممد  إىل٬، قد وصل سندها  ه ٤٦٣ سنة بأن ابن عبد الرب القرطيب املتوىف

  :نأيت اىل سند ابن عبد الرب القرطيب لنرى بضاعته

  :بسندين ٣٣١ص ٢٤فقد رواه ابن عبد الرب القرطيب يف كتابه التمهيد ج

א Wא

 البغوي حدثنا :قال ٬،البغدادي سليمان بن أمحد حدثنا :قال ٬،مروان بن الرمحن عبد حدثنا(
 عبد حدثنا :قال ٬،الطلحي موسى بن صاحل حدثنا :قال ٬،الضيب عمرو بن داود حدثنا :قال

 إين :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول الق :قال ٬،هريرة أيب عن ٬،صاحل أيب عن ٬،رفيع بن العزيز
  .)وسنيت اهللا كتاب أبدا بعدمها تضلوا لن اثنتني فيكم خلفت قد

ضعفه عند  إثبات٬، الذي تقدم )الطلحي موسى بن صاحل(ومن الواضح أن يف هذا السند 
  .فهذا السند ساقط عن االعتبار. لإلعادةنقاش رواية احلاكم النيسابوري الثانية٬، فال داع 

א Wא

 إبراهيم بن حممد حدثنا :قال ٬،سعيد بن أمحد حدثنا :قال ٬،حيىي بن الرمحن عبد وحدثنا(
 بن اهللا عبد بن كثري عن ٬،احلنيين حدثنا :قال ٬،الفرائضي زيد بن علي حدثنا :قال ٬،الديبلي
 فيكم تركت( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،جده عن ٬،أبيه عن ٬،عوف بن عمرو
  .)وسلم عليه اهللا صلى نبيه وسنة اهللا كتاب �ما متسكتم ما تضلوا لن أمرين

لنعرف  )عوف بن عمرو بن اهللا عبد بن كثري(حال  إىلويكفينا يف هذا السند أن نتعرض 
 – ٤٠٦ص ٣ج للذهيب االعتدال مدى تضعيف العلماء له٬، واليكم أقواهلم من كتاب ميزان

  :٦٩٤٣ برقم ٤٠٧

   ).... املدين املزين زيد بن عوف بن عمرو بن ... اهللا عبد بن كثري(

  ).بشيء ليس: معني ابن قال(

  ).حديثه على أمحد وضرب الكذب٬، أركان من ركن: داود وأبو الشافعي وقال(



 ٢٣.................................. .....) ......كتاب اهلل وسنيت(رسالة يف رواية 

  ).متروك: وغريه الدارقطين وقال(

  ).باملتني ليس: حامت أبو وقال(

  ).بثقة ليس: النسائي وقال(

 أصحابنا من أحد يكن مل اخلصومة٬، كثري وكان رأيته٬،: املدين اهللا عبد بن مطرف وقال(
  ).عنه يأخذ

 ما وتدعى تعرف٬، ال فيما ختاصم بطال رجل أنت كثري٬، يا: القاضي عمران ابن له قال(
  ).البطالة ألهل تفرغت تراين أن إال تقربين فال بينة٬، لك وما لك٬، ليس

  ).موضوعة نسخة    جده عن أبيه٬، عن له: حبان ابن وقال(

 يعتمد ال فلهذا وصححه٬،. املسلمني بني جائز الصلح: حديثه من فروى الترمذي وأما(
  .)الترمذي تصحيح على العلماء

  .انتهى )... عليه يتابع ال يرويه ما عامة: عدي ابن وقال(

احلال كما ترون٬، فالرجل مل يسلم منه شيء باملرة٬، ولو أن ابن عبد الرب ترك : أقول
  .احلديث مرسالً لكان خرياً له٬، كما فعل مالك

فهذا هو  ٬،)موضوعة نسخة   جده عن أبيه٬، عن له(: وأحب أن أنبه على قول ابن حبان
عني ما يف سند ابن عبد الرب الثاين٬، أي إنه يروي احلديث عن أبيه عن جده٬، فالظاهر أن هذا 

  !احلديث من نفس تلك النسخة املزورة٬، املوضوعة٬، على حد تعبري ابن حبان 

ابن حجر يف  عنه على ما نقله )جممع على ضعفه(: والغريب أن ابن عبد الرب نفسه قال عنه
  .٧٥٣برقم  ٣٧٨ – ٣٧٧ص ٨ج :Øذيب التهذيب

وبعد أن انتهيت من بيان ضعف ما أخرجه احلاكم يف مستدركه٬، وأيضاً ما أرسله مالك يف 
املوطأ٬، وما أسنده ابن عبد الرب القرطيب٬، وهذا هو العمدة عندهم وقد تبني وهنه الشديد٬، بقيت 
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تعصبني٬، وهي رواية القاضي عياض بن موسى اليحصيب٬، رواية مسندة رمبا يتعلق �ا غرقى امل
  .فلنأيت عليها٬، فهي ال ختتلف عن صوحيباØا

  

االملاع إىل معرفة (يف كتابه    ه ٥٤٤ سنة املتوىف اليحصيب عياض القاضي روايةWא
:٩   ٨ ص )أصول الرواية وتقييد السماع

 مين قراءة    اهللا رمحه    حممد بن احلسني علي أبو القاضي به أخربنا فيما X وقال -
 أمحد نعيم أبو أخربنا: قال األصبهاين٬، أمحد بن أمحد الفضل أبو اإلمام الشيخ أخربنا: قال عليه٬،
 القطان٬، أمحد بن بنان أخربنا جعفر٬، بن حممد بن اهللا عبد أخربنا: قال احلافظ٬، اهللا عبد بن

 بن أبان عن ٬،عمر بن سيف أخربنا إبراهيم٬، بن شعيب أخربنا أبان٬، بن عمر بن اهللا عبد أخربنا
 قال: قال اخلدري٬، سعيد أيب عن حازم٬، أيب عن حممد٬، بن الصباح عن األسدي٬، إسحاق
  :وسلم] وآله[ عليه اهللا صلى اهللا رسول
 تعمى ال وإنه تفسدوه٬، فال وسنيت٬، اهللا كتاب الثقلني فيكم تركت قد إين الناس٬، أيها(

  .)�ما أخذمت ما أيديكم٬، تقصر ولن أقدامكم٬، تزل ولن أبصاركم

ـ وهذا السند :أقول  فيه عدة جمروحني٬، ولكن أكتفي فقط بذكر تضعيفات العلماء ل
  :)سيف بن عمر(

  :سيف بن عمر

  :٣٦٣٧برقم  ٢٥٦ – ٢٥٥ص ٢ج للذهيب االعتدال ميزان

 السعدي ويقال الربمجي٬، التميمي ويقال. ]األسدي[ األسيدي الضيب )ت( عمر بن سيف(
  )..... ذلك وغري والردة الفتوح مصنف. الكويف

  ).ضعيف: حيىي عن عباس٬، قال(

  ).منه خري فلسó: حيىي عن مطني٬، وروى(

  ).بشيء ليس: داود أبو وقال(



 ٢٥.................................. .....) ......كتاب اهلل وسنيت(رسالة يف رواية 

  ).متروك:  حامت أبو وقال(

  ).بالزندقة اØم:  حبان ابن وقال(

  )...... منكر حديثه عامة: عدي ابن وقال(

 كان متيمي٬، الضيب سيف: يقول منري ابن مسعت ابان٬، بن جعفر مسعت البريويت٬، مكحول(
  .انتهى )بالزندقة اØم وقد. احلديث يضع سيف وكان متيم٬، بىن من رجل حدثين: يقول مجيع

 اآلن مل جند هذا اللفظ يروى بسند خال عن متهم بالكذب أو الوضع٬، أو إىل: أقول
  !التضعيف القوي جدا٬ً، فما السر يف ذلك يا ترى ؟

  

W ـ٬، يف سننه ج ٣٨٥رواية الدارقطين املتويف :٤٥٥٩ ح ١٦٠ – ١٥٩ص ٤ه

 داود نا القعقاع٬، بن عمارة بن الرمحن عبد بن حممد قبيصة أبو نا الشافعي٬، بكر أبو حدثنا
 قال: قال هريرة أيب عن صاحل٬، أيب عن رفيع٬، بن العزيز عبد عن ٬،موسى بن صاحل نا عمرو٬، بن

 وسنيت٬، اهللا كتاب: بعدمها تضلوا لن شيئني فيكم خلفت( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .)احلوض على يردا حىت يفترقا ولن

٬، وقد تقدت نصوص العلماء )صاحل بن موسى الطلحي(ولسوء احلظ فإ�ا أيضاً مروية عن 
  .باإلعادةيف تضعيفه٬، عند الكالم عن رواية احلاكم النيسابوري٬، فال أطيل 

  

W وأخرياً بقي سند واحد٬، وهو أتعس حاالً مما سبقه٬، ذكره احلافظ أبو نعيم أمحد بن

ـ٬، يف كتابه  ٤٣٠عبد اهللا األصبهاين٬، املتويف سنة  ٬، خنتم به ١٠٣ص ١ج )أخبار أصبهان(ه

:إن شاء اهللا تعاىل

 بن هشام ثنا ٬،عباد بن طالوت ثنا ٬،اخلطاب بن أمحد ثنا ٬،حممد بن اهللا عبد حدثنا -
 فيكم تركت قد( :قال  اهللا رسول أن مالك بن أنس عن ٬،الرقاشي يزيد عن ٬،سليمان
  .) نبيكم وسنة اهللا كتاب تضلوا مل أخذمت إن ما بعدي
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يزيد (ال أريد اإلطالة يف نقد سند احلافظ األصبهاين واقتصر فقط على بيان ضعف  :أقول
يوثقه أحد وكلمات العلماء فيه الذعة عند علماء أئمة اجلرح والتعديل٬، فالرجل مل  )الرقاشي

  :٩٦٦٩ برقم ٤١٨ص ٤ج االعتدال جدا٬ً، واليكم طرفاً منها عن الذهيب ميزان

 بن وغنيم أنس٬، عن. العابد الزاهد عمرو أبو البصري٬، الرقاشي )ق ت٬،( أبان بن يزيد(
  ).ومجاعة سليمان٬، بن ومعتمر سلمة٬، بن محاد وعنه. واحلسن قيس٬،

  ).متروك: وغريه النسائي وقال(

  ).ضعيف: وغريه الدارقطين وقال(

 يزيد عن أحدث أن من إيلّ أحب أزىن نأل: يقول شعبة مسعت: هارون ابن يزيد وقال(
  ).....الرقاشي

  ).قاصاً وكان. عليه حيمل سعيد وكان احلديث٬، منكر يزيد كان: أمحد قال(

  ).ضعف حديثه يف: معني ابن عن الدورقي٬، ابن وقال(

  .انتهى )... بالقوى وليس. عنه صبيح بن الربيع عن ٬،الرمحن عبد حدثنا: الفالس وقال(

 ٢٧٠ص ١١ج )Øذيب التهذيب(وأيضاً ال بأس بنقل بعض ما ذكره ابن حجر يف كتابه 
  :)يزيد الرقاشي(من أقوال العلماء يف  ٤٩٨برقم  ٢٧٢   

  ).قدرياً ضعيفاً كان :سعد ابن قال(

 ٬،عنه حيدث الرمحن عبد وكان ٬،عنه حيدث ال :سعيد بن حيىي كان علي بن عمرو وقال(
  ).احلديث يف بالقوي وليس الناس عنه روى وقد صاحلاً رجالً كان :وقال

 يزيد عن أروي أن من إيلّ أحب أزين ألن :يقول شعبة مسعت :إدريس بن اهللا عبد وقال(
   ).وأبان

 فيه ؟ كان هلوى حديثه ترك فلم: قلت. يزيد حديث يكتب ال :أمحد عن داود أبو وقال(
  ).قاصا وكان حيمل شعبة وكان احلديث منكر كان ولكن ٬،ال :قال



 ٢٧.................................. .....) ......كتاب اهلل وسنيت(رسالة يف رواية 

  ).بشيء حديثه وليس صاحل رجل :معني ابن عن خيثمة أيب ابن وقال(

  ).والربقاين الدارقطين قال وكذا .ضعيف :معني ابن عن والدوري صاحل ابن معاوية وقال(

  ).ضعيف :فيه سفيان ابن يعقوب وقال(

  ).ضعف حديثه ويف نظر فيه مبا أنس عن الرواية كثري بكاء واعظاً كان :حامت أبو وقال(

  ).بثقة ليس :أيضاً النسائي وقال .احلديث متروك :أمحد أبو واحلاكم النسائي وقال(

 احلديث حفظ عن غفل لكنه بالليل البكائني من اهللا عباد خيار من كان :حبان ابن وقال(
 فال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أنس عن فيجعله احلسن كالم يقلب كان حىت بالعبادة شغالً
  .انتهى )التعجب جهة على إال عنه الرواية حتل

٬، الذي بلغ احلال بشعبة بن )يزيد الرقاشي(إذن فهذا السند يف غاية الضعف والوهن بسبب 
 أروي أن من إيلّ أحب أزين نأل( :أن يقول فيه   وهو من أئمة احلديث والرجال   احلجاج 

  .وكفى. فضالً عن سائر طعن العلماء بروايته!  )وأبان يزيد عن

  :ما تقدم فذلكة

٬، قد رواها )كتاب اهللا وسنيت(أن الرواية بلفظ  ٬،والربهان الناصع ٬،لقد ثبت بالدليل اجللي
واملضعفون أشد التضعيف٬، ومن  ٬،وسوء حفظهم ٬،وتركهم ٬،ووضعهم ٬،املنصوص على كذ�م

Òن ال يساوي فلساً أو ال وزن هلم عند علماء اجلرح والتعديل٬، حىت وصل احلال أن منهم م
  ! فلسني٬، ومنهم مÒنÐ الزنا أفضل من الرواية عنه٬، على حد تعبري شعبة بن احلجاج

القوم وهو ما رواه مالك يف املوطأ ووصله ابن  إليهن شدة ضعف ع�مدة ما يستند وقد با
عبد الرب٬، وما رواه احلاكم النيسابوري يف املستدرك٬، وقد أردفت ذلك مبتابعة ما رواه البيهقي 

وحىت ما رواه احلافظ االصبهاين٬، حىت ال أترك متنفساً ملعاند٬،  ٬، والدارقطين٬،والقاضي عياض
  .طلب اهلدى واحلق بصدقوعسى أن أكون قد اجتهدت يف النصيحة ملن ي
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فاألسانيد متهرئة جدا٬ً، كلما ر�تقت من جانب فُتقت من عدة جوانب٬، بني النطيحة 
واملتردية٬، ال تقوم هلا قائمة٬، وال ترعى منها سائمة٬، عاطلة إن افترقت٬، متخاذلة إن اجتمعت٬، 

Òد من أعرض عنها٬، واشتد ضمأ من ارتوى منها ش�ر!  

كتاب اهللا (ليها وي�روَّج هلا٬، وي�غض النظر عن حديث فرببكم كيف ميكن أن ي�عتمد ع
 ٬، الذي روى يف أمهات الكتب من الصحاح والسنن واملسانيد املعتربة٬، وباألسانيد)وعتريت

  !؟ )أهل السنة(املشهود بصحتها وحجيتها من قبل كبار علماء العامة 

على صحته٬،  ٬X، أمجاع شيعة أهل البيت )أهل السنة(صحته عن طرق العامة  إىلأضف 
فاحلديث متواتر قطعي الصدور٬، فكيف ي�دثر٬، وي�ع̄ول على حديث ضعيف٬، السند٬، غريب٬، 

٬، فضالً عن أن ي�عارض به ما تواتر إليهشاذ٬، متروك٬، وعلى أقل تقدير ال ي�حتج به وال ي�ركن 
  !وصح عن طرق الفريقني ؟

  !؟ وأين الوفاء حملمد وآل حممد ! واألمانة العلمية ؟ اإلنصافأين 

٬، متاشياً مع األهواء والرغبات والنعرات اجلاهلية اليت جاء ملاذا ي�دثر كالم رسول اهللا 
  !ليقضي عليها٬، ويقتلعها من اجلذور ؟ رسول اهللا 

وليعلم من يهمه املعاد٬، وخيشى رب العباد٬، أن من أراد سنة رسول اهللا٬، فليطلبها من با�ا٬، 
ن ت الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا٬ً، وإوهم أهل البي ٬،اظهافّوليلتمسها من ح�

  :فامسعوا نبياء أحببتم أن تسمعو�ا من خامت األ

 وعلي� العلمِ مدينة أنا( : اهللا رسول قال :قال ٬،عنهما اهللا رضي عباس ابن عن  •
  .)الباب� فليأت� املدينة أراد فمن با�ا

 ٬، ورواه الطرباين يف املعجم١٢٧ – ١٢٦ص ٣ج :رواه احلاكم النيسابوري بثالثة أسانيد
٬، ٤٧٨٣برقم  ١٩٣ص ٢ج :حاديث٬، ورواه السيوطي يف جامع األ٥٥ص ١١ج :الكبري

واهليثمي يف  ٬، ٣٦٤٦٣ برقم  ١٤٨ – ١٤٧ص ١٣ج :العمال اهلندي يف كرت ورواه املتقي



 ٢٩.................................. .....) ......كتاب اهلل وسنيت(رسالة يف رواية 

٬، وعده الشيخ يوسف املزي يف Øذيب الكمال من مناقب اإلمام ١١٤ص ٩ج :جممع الزوائد
  .وغريهم ٬،)١( X علي

  :كل من وشهد بصحة هذا احلديث

ـ  ٢٣٣املتويف سنة  )٢(حيىي بن معني  والسيوطي يف اجلامع ٬، )٤(٬، واحلاكم النيسابوري )٣(ه
  .)٥( الكبري

٬، واحملدث )٧( عبد اهللا الغماري ٬، وأخيه)٦(واحملدث أمحد بن حممد بن الصديق الغماري 
٬، واملولوي حسن الزمان يف القول املستحسن يف )٨(علي بن حممد العلوي يف دفع االرتياب 

  .٬، وغريهم)١٠(٬، والسقاف يف تناقضات األلباين )٩(فخر احلسن 

  :وشهد حبسنه كل من

                                                            
 .٤٠٨٩، رقم الترجمة ٤٩٠ – ٤٧٢ص ٢٠ج :هـ  ٧٤٢تهذیب الكمال للمزي المتوفي  -١
یحيى بن معين إمام في الجرج والتعدیل ویعد من المتشددین في الجرح، وهو أیضًا إمام في الحدیث عن العامة،  -٢

یحيى بن معين اإلمام الفرد سيد الحفاظ أبو زآریا (: ٨٤٣٧برقم  ٤٢٩ص ٢ج :راجع ترجمته في تذآرة الحفاظ للذهبي
  .)الخ.... المري موالهم البغدادي 

وقال القاسم بن عبد ... (: ، حيث ذآر ابن حجر٢٨٧ – ٢٨٥ص ٦ج :راجع تهذیب التهذیب البن حجر العسقالني -٣
 ،عن مجاهد ،عن األعمش ،سألت یحيى ابن معين عن حدیث حدثنا به أبو الصلت عن أبي معاویة :الرحمن األنباري

 .)هو صحيح: فقال. الحدیث "أنا مدينة العلم"عن ابن عباس مرفوعا 
 .١٢٧ – ١٢٦ص ٣ج :المستدرك على الصحيحين -٤
تهذیب  فيإلى أن وقفت على تصحيح ابن جریر لحدیث على  وقد آنت أجيب بهذا الجواب دهرًا(: قال السيوطي -٥

اآلثار مع تصحيح الحاآم لحدیث ابن عباس فاستخرت اهللا وجزمت بارتقاء الحدیث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة 
أحمد بن الصدیق المغربي في آتابه فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدبنة  :نقله بعض العلماء منهم ،)واهللا أعلم -

، فإن آنز ٣٦٤٦٤برقم  ١٤٩ – ١٤٨ص ١٣ج :ونسبه للسيوطي، والمتقي الهندي في  آنز العمال ٦٠ص :علي العلم
العمال یعتبر تجميعًا لجوامع السيوطي الحدیثية آما صرح مؤلفه في المقدمة، ولكن نسب البعض هذا التصحيح للمتقي 

، وأي واحد منهما قال هذا التصحيح المحدثين عند العامةالهندي، وعلى أي حال فالسيوطي والهندي آالهما من آبار 
  .روایةفهو مؤید لل

آل طرقه ورواته، والرد على من طعن بهذا الحدیث من  وإخراجأفرد آتابًا رائعًا جدًا في تصحيح هذا الحدیث  -٦
  .، ینبغي للجميع قرائته واالستفادة منه)فتح الملك العلي، بصحة حدیث باب مدینة العلم علي(وأسماه . المتنطعين

  .٩٨هامش ص :سخاويقال ذلك في تعليقه على المقاصد الحسنة لل -٧
  .وهو أیضا آتاب نافع جدًا )دفع االرتياب عن حدیث الباب(أفرد آتابًا في تصحيح هذا الحدیث بعنوان  -٨
، وقال عن ٤٥٣ – ٤٥٢ص :هـ، لمؤلفه المولوي حسن الزمان ١٣١٢القول المستحسن في فخر الحسن المؤرخ  -٩

األئمة منهم أشد الناس مقاًال في الرجال سند المحدثين ابن الحدیث المشهور الذي صححه جماعات من ... (: الحدیث
فمن أراد العلم "وهو أقوى شاهد لصحة روایة صححها الحاآم " واتوا البيوت من أبوابها" :قال اهللا تعالى... معين 

 .  )" ...فيأت الباب
 –الطبعة األولى  –ان عم –األردن  –دار النووي  –حسن بن علي السقاف  –تناقضات األلباني الواضحات  -١٠

 .٥٢برقم  ٨٢هامش الصفحة  ٣ج :م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨
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٬، وابن حجر )٢( ٬، وابن حجر اهليتمي)١(احلافظ صالح الدين أبو سعيد العالئي 
٬، والزرقاين )٥(٬، والسخاوي يف املقاصد احلسنة )٤( الآليل املنثورة ٬، والزركشي يف)٣(العسقالين

٬، وابن طولون الصاحلي يف )٧(٬، والشوكاين يف الفوائد اøموعة )٦(والزرقاين يف خمتصر املقاصد 
والفتين يف تذكرة  ٬،)٩( سبل اهلدى والرشاديف حممد بن يوسف الصاحلي و ٬،)٨(يف الشذرة

وجالل الدين السيوطي يف تاريخ  ٬،)١١(والكنجي الشافعي يف كفاية الطالب  ٬،)١٠(املوضوعات 
  .وغريهم ٬،)١٢(اخللفاء 

٬، ومستودع هو عيبة علم رسول اهللا  Xواحلديث صريح يف أن علي بن أيب طالب 
   .)١٣(﴾...أَب�و�ابِه�ا م�ن� الْب�ي�وت� و�أْت�واْ...﴿: ٬، قال اهللا تعاىلسنته٬، وإنه الباب لعلم رسول اهللا 

أيب طالب فقد متسك بسنة رسول اهللا والعروة فمن متسك بالعترة وبسيدهم علي بن 
فهل .. الوثقى٬، فكل الناس مأمورون بأخذ احلكمة من با�ا وهو يعسوب الدين وأمري املؤمنني 

  !تستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري ؟

                                                            
 .٢٠٤ص ١ج :راجع آشف الخفاء للعجلوني -١
  .١٩٢وص ١٢٣ص :الفتاوى الحدیثية -٢
هـ، في  ١٠١٤، وعلي القاري المتوفي ١٢٣ص :حكاه عنه غير واحد، منهم ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحدیثية -٣

 ،٢٥٣ص :Xباب مناقب علي بن أبي طالب  –آتاب المناقب  ،١١ج :في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 .م  ٢٠٠١ -هـ   ١٤٢٢ –الطبعة األولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –تحقيق الشيخ جمال عيتاني 

 :محمد بن لطفي الصباغ تحقيق -بهادر  للزرآشي محمد بن عبد اهللا بن -الآللي المنثورة في األحادیث المشهورة  -٤
 .١٦٥ص
دار  -هـ ـ تعليق عبد اهللا محمد الصدیق  ٩٠٢المقاصد الحسنة للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفي سنة  -٥

  .١٨٩برقم  ٩٨ – ٩٧ص  :م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ - ولى الطبعة األ -لبنان  -دار الكتب العلمية، بيروت 
المكتب اإلسالمي  -الطبعة الرابعة  - هـ  ١١٢٢مختصر المقاصد لإلمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المتوفي سنة  -٦

  .١٧٠ح ٧٩ص :هـ ١٤٠٩ -اإلسالمي 
  .٣٤٩ص ٥٢برقم .. .الفوائد المجموعة لإلمام محمد بن علي الشوآاني باب مناقب الخلفاء األربعة وأهل البيت  -٧
  .١٣٠ص :الشذرة في األحادیث المشتهرة لمحمد بن طولون الصالحي -٨

  .مع ذآر الصفحة من الكتاب إليهولم استطع الحصول على نسخة الكتاب، فاضطررت أن اآتفي بمن نسبه 
: تحقيق -  هـ ٩٤٢لإلمام محمد بن یوسف الصالحي الشامي المتوفي سنة  -سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  -٩

 .٦٣١ص ١ج :م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -القاهرة  -الدآتور مصطفى عبد الواحد : تحقيق
 - هـ ١٣٤٣ -ة إدارة الطباعة المنيری - مصر  -هـ  ٩٨٦لمحمد طاهر الهندي الفتني المتوفي  - تذآرة الموضوعات  -١٠

  .٩٥ص :فصل فضل صحابته وأهل بيته
هـ  ٦٥٨للحافظ محمد بن یوسف الكنجي الشافعي المقتول سنة  -  Xآفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب  -١١

 ٥٨باب  :تحقيق محمد هادي األميني - هـ  ١٤٠٤الطبعة الثالثة لسنة  -طهران  - تراث أهل البيت  إحياءدار  -
 .٢٢٢ – ٢٢٠ص
 :م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤- الطبعة االولى  - لبنان  -بيروت  -دار ابن حزم  - هـ  ٩١١تاریخ الخلفاء للسيوطي المتوفي  -١٢
  .١٣٧ص
 .١٨٩: البقرة -١٣
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 من وأنا مين علي(: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،جنادة بن حبشي عن  •
   .)علي أو أنا إال عين يؤدي وال علي

والنسائي يف السنن  ٣٨٠٣،٬ برقم  ٣٠٠ – ٢٩٩ص ٥ج :يف صحيحه رواه الترمذي
٬، وأمحد بن ١١٩ح ٤٤ص ١ج :٬، وابن ماجة يف سننه٨١٤٧برقم  ٤٥ص ٥ج :الكربى

٬، والسيوطي يف اجلامع ١٦ص ٤ج :٬، والطرباين يف املعجم الكبري١٦٥ص ٤ج :حنبل يف مسنده
ح  ٦٠٣ص ١١ج :املتقي اهلندي يف كرت العمال٬، و٥٥٩٥ ح ١٧٧ص ٢ج :الصغري

  .٬، وغريهم٣٢٩١٣

  : وقد صحح هذا احلديث كل من

والوادعي يف تعليقه على  ٬،)٢(٬، والدارقطين يف األلزامات والتتبع )١(الترمذي يف صحيحه 
  . )٣(األلزامات والتتبع للدارقطين 

٬، وكذلك يف ٣٧١٩برقم  )صحيح وضعيف سنن الترمذي(وحكم حبسنه األلباين يف كتابه 
  .٧٥٤٠برقم  )صحيح وضعيف اجلامع الصغري(

منصب من  ٬X، صريح يف أن علياً )علي أو أنا إال عين يؤدي وال... (: وقول النيب 
٬، وحصر هذا األمر به دون غريه من لإلمامة والتأدية عن رسول اهللا  اهللا ورسوله 

  .الحظنا أن االستثناء جاء من بعد النفي٬، مما يفيد احلصر إذاالصحابة٬، وال سيما 

الناس٬، فكيف تقولون حبصر التأدية  إىلثبت أن الصحابة أيضاً قد رروا ما مسعوه : فإن قيل
  ؟ Xبعلي 

 Xاملقصود هنا ليس مطلق التأدية٬، بل التأدية املطلقة٬، أي إن تأدية اإلمام علي  :أقول
ال ميكن أن  حجة على الناس٬، فقوله كقول رسول اهللا باعتباره إمام٬، معصوم٬، منصب٬، 

                                                            
 .)هذا حدیث حسن غریب صحيح(: وقال عنه ٣٨٠٣برقم   ٣٠٠ – ٢٩٩ص ٥ج :صحيح الترمذي  -١
 -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية  -دراسة وتحقيق الوادعي  -هـ  ٣٨٥األلزامات والتتبع للدارقطني المتوفي  -٢

حيث ذآر الدارقطني هذا الحدیث من ضمن األحادیث التي یلزم الشيخين  ،٩٤ص :م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ -الطبعة الثانية 
 .في صحيحيهما إخراجها

، أي )والحدیث على شرط الشيخين(: ، وقال عن الحدیث٩٥ – ٩٤هامش ص :األلزامات والتتبع للدارقطني -٣
  .هـ ١٤٢٢وتوفي مقبل بن هادي الوادعي سنة . صحيح
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يقاس بقول غريه٬، وال ميكن أن ي�شكك به٬، وال يتطرق إليه احتمال اخلطأ أو السهو أو النسيان٬، 
٬، مبعىن أنه ل لرسالة الرسول حممد م�كمِّـأي هو ال ع عن رسول اهللا ش̄روهو أيضاً م�

  .ريعةاملؤمتن والوارث لعلم الكتاب والدين والش

٬، )علي أو أنا إال عين يؤدي وال(: قول رسول اهللا يف ويتضح األمر أكثر لو تأملنا 
 ٬، فلماذا ذكر نفسه بعد أداة)علي(أو  )أنا(إال  :٬، مث يقول)عين(يقول ال يؤدي  فالرسول 

  !   ؟ Xاالستثناء مع علي 

هذا يكشف لنا أن املقصود بالتأدية هنا هو التأدية عن اهللا تعاىل٬، مبعىن أن الذي يؤدي عن 
احنراف أو خطأ٬، ورسالته على حنو اهلدى واحلق الذي ال يشوبه أي ضالل أو  دعوة حممد 

  .)علي(أو  )أنا(: مة امتثاله بدون أي تردد أو تشكيك أو معارضة٬، هووالذي جيب على األ

احتمال الوهم أو النسيان أو اخلطأ  إليهم٬، فهم يتطرق وأما سائر الرواة عن رسول اهللا 
اختلف الرواة أو املفسرون فيما بينهم فممكن  وإذا. اخل...  أو عدم فهم ما قاله رسول اهللا 

أو فسَّر  ٬X، أما إذا روى علي ...أو... رجح بعضهم على بعض أو تتركهم مجيعاً أو أن ت�
 ٬X، فهو احلق الذي ما بعده إال الضالل املبني٬، وإذا اختلفت السبل فاحلق مع علي أو حكم

  .على وجه التعيني دون غريه٬، ألنه املنصوب ملهمة تأدية دين حممد 

  .Xوشريعته وسنته فعليه ببا�ا علي بن أيب طالب  فمن أراد رسالة حممد 

 إن( : اهللا رسول حياة يف يقول علي كان :قال ٬،عنهما اهللا رضي عباس ابن عن  •
 هدانا إذ بعد أعقابنا على ننقلب ال واهللا ٬،أعقابكم على انقلبتم قتل أو مات أفإن يقول اهللا
 وابن ووليه ألخوه إين واهللا ٬،أموت حىت عليه قاتل ما على ألقاتلن قتل أو مات لئن واهللا اهللا

  .)١() مين به أحق فمن علمه ووارث عمه

يف  النيسابوري ٬، واحلاكم٨٤٥٠ح ١٢٥ص ٥ج :الكربى رواه الن̄سائي يف السنن
٬، واهليثمي يف ١٧٦ ح ١٠٧ص ١ج :الكبري ٬، والطرباين يف املعجم١٢٦ص ٣ج :املستدرك

  .)الصحيح رجال ورجاله الطرباين رواه(: ٬، وقال عنه١٣٤ص ٩ج :الزوائد جممع

                                                            
 .)ووارثه وابن عمه(اللفظ للحاآم النيسابوري، والبقية أخرجوه بلفظ  -١
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مل يشركه ٬، هذه الوراثة اليت للرسول حممد  Xواحلديث صريح يف وراثة اإلمام علي 
٬، إال أ�م يبقون السفح مقام الصحابة املنتجبني  ا أحد من سائر الصحابة٬، فرغم مسوفيه

  .وعلي بن أيب طالب القمة٬، ينحدر عنه السيل وال يرقى إليه الطري

فليطلبه من وارثه٬، نفس رسول اهللا٬، وأخيه٬،  فمن رام أن ينتهل من تراث حممد 
ه إميان٬، وبغضه كفر ونفاق٬، زوج البتول٬، ووالد بَّلذي ح�ووزيره٬، ووصيه٬، وميينه٬، وحبيبه٬، ا

يف الدنيا  رحيانيت الرسول٬، أمري املؤمنني٬، وقائد الغر احملجلني٬، صاحب لواء الرسول 
  .Xواآلخرة٬، علي بن أيب طالب 

علي مع القرآن ( :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :قالت ٬،عن أم سلمة  •
  .)احلوض يتفرقا حىت يردا عليَّوالقرآن مع علي لن 

 ٩ج :الزوائد ٬، واهليثمي يف جممع١٢٤ص ٣ج :يف املستدرك النيسابوري رواه احلاكم
٬، ٢٥٥ص ١ج :الصغري ٬، ويف املعجم١٣٥ص ٥ج :األوسط ٬، والطرباين يف املعجم١٣٤ص

 يف كرت اهلندي ٬، واملتقي٥٥٩٤ح ١٧٧ص ٢ج :الصغري يف اجلامع السيوطي الدين وجالل
  .٢١٤ح١٧٦ص :يف املناقب اخلوارزمي ٬، واملوفق٣٢٩١٢ح ٦٠٣ص ١١ج :العمال

  .وهذا احلديث صححه احلاكم النيسابوري٬، وتابعه الذهيب يف تلخيص املستدرك

نه املصداق األول للثقل الثاين الذي أمر الرسول إومن هذا احلديث نعرف سيد العترة٬، و
ف أن حديث الثقلني هو بلفظ بالتمسك به مع القرآن٬، ومن هذا احلديث أيضاً نعر 

يوم القيامة٬، وهي املختصة يف معرفة  إىل٬، وأن العترة هي الباقية مع القرآن )كتاب اهللا وعتريت(
  .وتفسري كتاب اهللا تعاىل

٬، وهنا أيضاً قال )لن يفترقا حىت يردا عليَّ احلوض(: قال عن الثقلني فالرسول حممد 
٬، فهو سيد العترة وهو مع القرآن )يردا عليَّ احلوضلن يفترقا حىت (: والقرآن Xعن علي 

 خلفاء النيب وأوصيائه ٬،بروحه وسريته وبذريته املعصومني ٬،يوم القيامة إىلوباق مع القرآن 
.  
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يفي بالعهد٬، فقد اختار اهلدى واحلق أن و ٬،فمن أراد االمتثال لوصية الرسول حممد 
ه وما وجد عليه آباءه وأجداده٬، فال حيصد ايتبع هووالنجاة يف الدنيا واآلخرة٬، وأما من أراد أن 

  .غري الندم واحلسرة واخلسران

لكتاب اهللا وسنة نبيه لطال بنا املقام٬، وأحب أن  Xروايات وراثة علي  إىلوإن تعرضنا 
ن من أطاع مطلقا٬ً، وإ Xأختم باحلديث الذي ينص فيه الرسول على وجوب الطاعة لعلي 

٬، وهذا مما الرسول  عصىفقد  Xومن عصى علياً  فقد أطاع الرسول  Xعلياً 
٬، ومنه يعرف أنه خليفة رسول اهللا حقا٬ً، ومÒن جيب طاعته كوجوب Xينفرد به أبو احلسن 

  .٬، وخصوصاً بعد مالحظة عشرات أو مئات األدلة واملؤيدات لذلكطاعة رسول اهللا 

 ومن اهللا أطاع فقد أطاعين من( : اهللا رسول قال :قال ٬،عنه اهللا رضي ذر أيب عن  •
  .)١( )عصاين فقد عليا عصى ومن أطاعين فقد علياً أطاع ومن ٬،اهللا عصى فقد عصاين

وأن  ٬،)الكتاب والعترة(على التمسك بالثقلني  أسأل اهللا أن جيمع أمة حممد .. وأخرياً 
  .نه مسيع جميبإيعيذها من الضالل والفنت وخيتم هلا على السعادة األبدية٬، 

  .رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا 

  :يوم اخلميسيف  تعاىل سطر بفضل اهللامت حترير هذه األ

ـ ١٤٣١ /ذي القعدة /٢٤   ه

  م ٢٠١٠ /١٠ /٢١                                                                                 

                                                            
بيروت، وتابعه الذهبي فصححه في  - ، ط دار المعرفة ١٢١ص ٣ج :أخرجه الحاآم النيسابوري في المستدرك -١

  .٣٢٩٧٣ح ٦١٤ص ١١ج :في آنز العمال تقي الهنديمرواه الوأیضًا . تلخيص المستدرك


